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" 

ΤΗῈ ῥτοὐϑοὶ ἴοτ ἃ 1θχίδοῃ οἱ Ραίγίβεϊο σθεῖκ νγαϑ οὐ  βΊ ΠΑΠν βυρρεβίθα Ὀν ἔμο (φηΐγαὶ ϑοοιεῖν ἴὸσ 

Θαογοά ϑιπαν 1ῃ {π6 γεδγ τροό, θη 1(5 νατγάθῃ νγὰβ γ. Η. Β. ϑψεῖθ, {Ππ Ἐορὶαθ. ῬΤΟΐθββϑου 

οἱ ᾿Ὀἰνίηϊν αἱ (αηιργιάρο. ὙΝΙμῖπ [ἤγες ψϑαγβ βοπιθ οἰρην οἷἰδγρντηοη 8π4 οἰμοτβ ᾿ἱπέθγοβίοα ἴῃ 

Ραϊγιϑέϊς βιααν, [δα ΡγῪ ποι Ἠδγρογὶ Μοόοζγο, ἔθη Ποοίοσ οἱ Δοίοη, Ομ ϑηῖγο, μα θββη ᾿νε 

ἰο τϑδα {π6 δρργορτγίδξε νοϊππιθβ οὗ Μίρτιθ᾽ 5 ̓αίγοϊορία σγαξοα τι οογίαϊη οἴμοσ ἰεχίβ πα ἴο 

ΘΘΘΘΙΏΡ]6 τηδίεγα] τοῦ ἐπε ουκ. δηοη Μοοζγα ΠΙπΊ56 1} οοπεππθα, ἀπ} 15 ἀἙδίη 1π 1042, ἴο 

ἄεσνοίο Π15 Ἰοίβαγα ἰο ἐπα οο]]δοιίο πα ἰγαπβοτιρέιοη οἱ ρστοαΐ χαδη 165 οἵ 511ρ5, ἀπά {πότ οαῃ 

ΡῈ πι|1ΠὸΔ ἀοπθὲ ἐμαΐ Ὀπέ ἴογ Βἰϑ ἐπογρν πα ρεγβονεσάποο {ΠῸ 1468 σοποοϊνοα Ὀν Ὅτ. ϑννεία ννου]ά 
Πονοσ ἢανο Ῥθρη οαττγβα ουὐ. ΑἹ ἀρουέ ἐῃξ βᾶπι6 ἐϊπηθ ἃ ᾿Ποτῃημητεῖοα οἱ Πιγροίίομ᾽ νγὰ5 Τοτπηθά, 

σΟΠΒΙϑιηρ οἱ Ὁζγ. ϑυνϑέβ Πίπηβε} ἢ Ὁγ. Α. 7. Μάβοι δπᾶ Ὁγ. 1. Ἡ. ϑγανον δὲ διιρᾶρο, ἀπά 
Ὅγ, Τ. Β. δίγοηρ, Ὦγ. ΝΠ απὶ ϑαηάαν, απα Ὧγτ. (, Ἡ. Ταγπεγ αἱ Οχίοσα, [Ὸ νγὰβ ποῖ, πονγονοσ, 

ὉΠῚ1] τοῖα ἘΠπαὲ {πὸ (οπμηπλϊτίθα Τοιιπα 1 ρΡοββίὉ]Ὲ ἐο ἀρροῖϊηΐξ δὴ δδιίοσγ, Π)γ. Ἰλάσννο}} ϑίοης, Ῥυϊηοὶ- 

ῬΑ] οὗ Ῥίον ἤοιιβο, Οχίογά, ψῃο οοπίϊηποά ἰο ἀἰϊγεοί [Π6 νου Καὶ πΠῚ1] ΠῚ5 ἀθδτῃ 1π τοάι. 

[ἡ [Π6 τῃθϑῃ{1Π16 ΡΙΔΠ5 [ῸΓ ἃ πονν οαϊίοη οὗ 1.1446}} ἀπᾶ δοοίί παα θεραῃ ἴο ἰᾷΚο 5ῆ8ρο, ΔΠη6 115 

οαϊίογ, 51. θην ϑίπαγέ Τομθ5, μαα ἀθοιάδα ἰο ὅχοιπάδ 4}1 ροϑί-ὈΙΡΙ]1ο 4] (Πσιβείαπ ννυεζοτβ ἔγο πὶ 

ἐδ Β0ορα οὗ ἐπ ψοσκ. 1 {ππ5 Ὀδοαιηδ οἰθαγ παῖ, ΑΙ ΠΟῸΡῊ {Πὸ αἰτῃ πα τηοϊποάϑ οἵ ἰῃς Ῥδίγβ1ο 
Γοχίοοη Πδα ποΐ γεΐ Ῥεθῃ ρῥγβοίβοὶν ἀείεσιηποά, τὲ νου] σογίδιηϊν πᾶνὸ ἴοὸ [οΥ Τῇ ἃ Βα ρρΙθπιοηΐ, 
ΟΥΓ σοπηρηίοῃ, ἰο {πῃ πἰπίῃ εαἀϊίίοη οἱ 114146]1] ἀπα Θοοίί, δὰ οἡ {παὲ 8515 {π6 τηΐογαϑί οἱ 18 

Τεϊοραίοβ οἱ ἐπα Οχίογά {}πἰνογϑιὲν Ῥσοβ5 γὰ5 αἰἰγαοίεα ἰο ἰῃς Ρῥγο͵]θοί. ΤπΠῸ5 ἰπ ἐῃ6 να 1025 

σιν ρητν Θίσατγὶ ξοη65 1ῃ ἢἰ5 Ῥγείδοε Ἐχρ]αϊπϑα {ῃδ τοϊδίοηῃ Ῥαΐννθοη (ῃ68 ἔνγο ΨΟΥΚΒ: 

1.4646]} ἀηα ϑοοίξ... ἀπ τ 64 ἃ ΠΌΠΊΡΟΓ οὗ νογαβ ἔγοτη ΕΟ] δϑιδέϊσαὶ ἀπ ΒγΖαηίηθ νει Γβ, [ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ͂ 
οἵ ΨΈΙΟΙ πὸ σϑίρσομοθ νγὰβ ρίνθη Ἵχοορὲ {Π6 ϑυτρο]β “Εδο].᾿ δηᾷ “ΒνΖ.᾽, Αἰτεσ ἄπ σοπϑιἀθεαίίοη 1ἱ 
[85 θβϑδη ἀβοιδα ἐο δχοιαθ θοίἢ Ῥαϊγ δεῖς ἀπ ΒυζΖαηίηβ 1 ογαΐατγα ἔγοπῃ ἐπα ρατγνίονν οὗ {Π6 ῥγοβοηξ 
οαϊτίοη. Τῦ νου] ἤᾶνὸ τηδηϊ θϑιν Ῥδθη ἱπιΡΟ551016 τὸ ᾿ποία6 ποτα ἴπ8Π ἃ 5118}} πα Παρ μζαγα 560160- 
[οη οἵ ψψογάβ απα σαοίαςοῃβ ἴσοπι {π656 Ηἰογαίατγοϑ, νυ ἢ οι Πα ἐπογοίογα πανα Πδὰά ἰο μ6 ἰγοαίβα αυϊ8 
αἰ ογεηεῖν τόσ ἐπ6 τουηαὶπ5 οὗ ΟἹ] ββϑίοδὶ ασροῖκ,, ,. ὙΠΘΓΘ 5, τπόσθονογ, ἴῃ ὑσαραγδίίοη ἃ [οχίσοη οὗ 
Ῥαϊτιϑέϊς ατϑοῖκ (ἰποϊααίπρ ΟΠ τϑεϊδη ροθίτν δηα ᾿ἰπβουιρι]οη5) ἀπᾶθγ {πὸ βαἀϊζογβῃῖρ οἱ Ὁσ. Τάγννο}} 
ϑίομθ, Ψ Ώ]Οἢ ψ011}, 1 15 Βορβά, ΡῈ ρυμηἐθδα θη {πα ρα] οδίιοη οὗ 6 ργεβοηξ ΟΓΚ 15 σοποϊααθά. 

ΤΠ6 [Ὀ]Π]πηοπὲ οἵ {π|95 ΠορῈ μδ5 Ῥβθῆ ἰΙοὴρ ἀφρίαγνεα, ΕῸΓ τὴν ψθᾶτθ Ὀγ, άγννε }} ϑίοηο νογκοα 

αἰτηοϑέ βίηρ]6- Ππαηᾷθα ({ΠΟῸΡΉ αϑβϑιβίθαᾷ ἴοσγ ἃ {πὴ6 Ὁν {πῃ ον, α. 1.. Μαγγιοῖέ δπὰ {πὸ τον. Εἰ, Ῥ. 
ΤΟΠΡ 85 βιισοοϑϑῖνο 50 - ΘαἸ[015) δἰ ἔῃ ἴδβκ οἱ τοδαϊηρ ἰεχίβ, τοοεινιηρ ἀπα βοτηρ᾽ 5105 βεπί Ὀν 

Οδηοη Μοοτῖα δηα οἶΠΟῚ τοδάθγβ, ἀπ τ Πρ Ρτο πηῖπαγν αἀγαῖβ οὐ ἀγίϊοϊοβ οὶ ἐπ6 Ὀδ515 οἱ 5 ἢ 

τηδίθσία! ἃ5 Παά ὃν ἐμπαξ εἰσης Ῥεθη Το! δοῖθα. Ῥγόρσθββ οου]ᾶ ποΐ, {πογθίογθ, θα θ6 βίονν. Μογὸ- 

ΟΥ̓ΟΙ, 5ίποβ ἐπε βοορε οἵ ἔπῈ ψουκ μαᾷ ποῖ Ῥοθη ἤπϑην ἀδξοσπληθα, 1 ννὰ5 ποῖ οἰδαῦ πο ῖθογ τῆς 

τη] ΘΟΠΟΕΓ͵Ω Οἱ {Π0 1, οχίοοπ νγὰ5 ἰὸ ΡῈ Πηρτβίς οἡ [6 οηθ Παηά, οὐ ἐΠθο]ορίοα] δηα βοο] ϑἰ βίοι) 

οπ (ῃὴ8 οἶμογ, ψ  ἐῃς παίαγαὶ σοηβθαπθηοθ {παὶ νΠοτοαβ τποϑὲ οἱ {πῸ γτοδάοσϑ Βα Ὀθθη οάγοίαὶ 

ἰο ἰακε ποίξ οὗ τᾶτο ᾿ψογαϑβ Δη4 τιβϑᾶρθ5, βοιης οἱ {ποτ Ππαα οπιτἐθα ἴο Ἔχοογρί σοπιπΊοῃ {ΠΘΟ]ορΊοαὶ 

ἰθΓΠΊ5 1 ρβραββϑαρθβ οἱ ργϑαΐ ἱπιρογίδησε ἴογ {π6 Πιδίοῦν οἱ ραίγιϑίϊς ἐπουρῃέ. 

ΤῊΙ5 αἰ που]έν Πα ποὲ θθθη {1} τοβοϊνεα ψΠθη, αἰΐζεγ τ. ϑίοηθ᾽ 5 ἀθαίῃ, πθ (οπημτίος, ἐποπ 
ὉΠΟΥ͂ {ΠῸ ΟΠΔΙ ΓΔ 5810 οὐ Ὁσγ. Ν. Ρ. ὙΠ] Παπη5, ἀρροϊπίθα 45 Ἑαϊίου Ὅτ. Ε΄. 1.. τοϑβ, ἔθη 

ΤΑΡγατίδῃ οὐ Ῥαβον Ηουϑβα πᾷ βιρϑοαποπν ἐΠ6 ϑισοοϑβοῦ οἱ Ὁγ, ΜΝ 1Π14π|5 ἴῃ ἕῃς Τιααν Ματρατοῖὶ 

Ομαὶτ οἱ Ὠἰνιηῖν δὲ Οχίογά. 1 μά Ῥεβοοπὶς οἶδαγ {πὶ της ῥσίππατν νά ]πὸ οὗ {πο τηδίογίαὶ] 80 ἰατ 

ΑΞΘΕΙΏΪΘα ἰὰν ἴῃ 115 ἱπτοσγεϑὶ τὸ δι ἀθηῖβ οὗ [πΠ6 ἀονοιορηιοπί οἵ (ἢγτιβίϊδη {ΠΟΟ]ΟΡΊΟ4] νοοα θυ ϊαγν 

δ η4 οὗ {ῃ6 146 85 ΨΈΙΟΗ 1ἰ Ἔχργεβθθα, Α παπιρεῦ οἱ ρα ]Π5Ποα σἐπαίςβ, θαβεα ἀροη {πὸ Ἰνοχίσοη 

5105, δ΄οταεα ροϑιζῖνο ονιάσησο [Πδὲ {Π|5 ννὰθ {Π6 οαβ6.1 Τὴ (οπιπξίοο δοοογαϊηρν ἀθοάβα 

τ ΤΠο58 ᾿ποῖααε βία αϊε5 Ὀγ τ. (, ἵ,. Ῥτεβίρο, γΒὸ βροπὶ. χχίν (1023), ρρ. 4βότοὐ; ᾿Ηδᾶςβ ἰπ πὸ Οτοοκ Τα ποθ᾽, 
ΞΘΨΕΣΑΙ γ 6875 [πὶ πι  Κίπισ αι ΒΡΘΟΙΆ] σαν οἵ οοτίαίη ἀοοίσθα] [014.,0}».476-ϑς ; 'περιχωρέω Δτια περιχώρησις ἴῃ ἰῃς ΕΔΓ ΠοΥϑ᾽, 
ΜΟΤΩΒ ἴοσ τπ6 Τιδχίοομ ἢ ̓ἀγένίνγητος ἀπ γεν(ν)ητός πὰ ΤῸ χχὶχ (1028), ΡΡ. 242-52; ᾿ὈἸεγιεπὶ οἵ Αἰθχαμπάσια, 
Κἰπάτεᾷ νογᾶβ, ἴω Επβθ ὶαβ ἀπά τμ6 δαυν Ατίδηβ᾽, [15 διροριαία 2. τ8, ατιὰ ἐπε τηθαπῖηρ Οἱ “Ἤν ροβίαϑιβ᾽ ᾿, } 1.5 χχχ 



νἱ ἰ ῬΕΕΕΑΟΘΕ 

ἐμαὶ ἐπ6 ψουῖς 5μουα θ6 πόσα [Πδη ἃ τῖθγα Βαρρίοηθηΐ ἰο 1.1446]] ἀπᾷ δοοίί, Τί ψγᾷ5, ποίνονοσ, 

ΡῬἰΔΙΠΙΥ ᾿τρΟβϑίθ]8 ἐο σοπϑιἄογ ἐπε ργοάαοίίοπ οὗ ἀπ σπογοϊορεάϊο ἐπεοϊορίοαὶ ἀϊοίοηαγν, οα ἰῃθ 

11π65 οἱ Κιε61᾽5 ΤἼδοϊορίξολες ΤΥ ὀγίογϑιοῖ; χγ Ν ιέθη, Τοϑίαγηοηξ, ἰο σονοῦ {πε ναϑὲ τάπρα οἵ 

ραϊτιβεῖο τοταΐαγα ὙΗδ οδ]δοὶ οὗ ἐμῃ8 νου τνὰ5 ἐπογείοτο ἀθῆποα ἃ5 {πὸ Ῥγονίβίοῃ οὗ 85 0}} 

ἰτραἐπιοηξ 85 ροββίθ]6 οἵ 41} ϑννοτᾶβ οὗ βρεοΐβϑὶ Ἐῃβοϊορίοδὶ οὐ βοοβ᾽ β[104] Βιβηϊἤσδηοθ, ἀπά, αἱ ἐῃ6 

5816 {ἰπι6, {πὸ 1Ι5έϊπρ' οὗ 411 ᾿γογάβ οσουγτίηρ ἴῃ (ῃ6 ἘδίΠοΥΒ ΠΟ γα εἰΐμποσ ποὶ σοπζαϊποα ἴῃ 

114461]1] Θοοίέ--Τοπο5 ογ αὶ ροοῦῖν αἰξεβίβα ἐῃθτα (συ 45 {ποβὲ οἰϊθα ΟἿ]ν ἔγοπὶ Β]ΟΒΒΆΓΙ 68). 

ὙΠ {Π15 ομ]θοί ἴῃ νίαν, πὸνν τοϑοτθ ὕγοσα γοογυϊ θα ἴοτ {Π6 σἐπαν οἱ ἔποϑβα ἰδχίϑ, ῬαγΕ ]Υν 

{πΠ6 τόσα τοοαπεϊν ρα 564 οτγἰ 1081 δα! οπβ5, ψνμοἢ μα ποὶ γϑὶ θθθη βχοογρίβα, ἃ ῥγονβίοηδὶ 

ψΟΓ-ΠΙ5ὲ νὰβ ργεραγθά ὃν Μ|55 Η. Ὁ. αταεῖ, δῃηᾶ ἃ ὑγοϊπηηδγν ἀγαῖ οἵ {πὸ 115ὲ οἱ δαΐῃοῦβ γὰ5 

σοΙηρ δα Ὁν ἰῃ8 ον. Β. 1. νίσαῃ, πο μα Ῥεϑδεπ ἀρροϊπίορα ἴο δβϑίδί τ. Ογοβθ. [ἢ το46 {ΠῸ 

ΜΓ ΠΩΡ᾽ οὗἨ ἀγίϊο]θ5 νγὰϑ Ῥερίῃ Ὀν Μ|55 αταεῖ, Μ|55 Μ. ἀγοβνθηοσ, απ ἴμο ῥγεβοηΐ Ἑαϊίοσ ΠΟ 

βυσοοροαοα Ὦγ, Οτοϑϑ 1ὴ τοδδ, 
Ὅγ. Ἐ. Ἡ. Τὐρμίίοοι μαᾶ Ῥβθοοπια Ὁμαίγππδῃ οἱ ἀπ ἐπ]αγρεαᾶ (οχηται {66 ὁπ {Ππ6 ἀδδίῃ οὗ [)γ. 

ὙΜΙΠΙΑπΙΒ ἴπ 1943, ἀπά ἢ6 πον ἀδνοίεα τσ0ἢ} ΙΔΡΟῸΓ ἰο {Π6 ταϊβίηρ οἱ ππᾶ5, Ἰπο] αἸπρ' τιδην 
ἰποτβαβϑα σοπέγ Βα οπ5 ἔγοπῃ ἐποϑο δοδάθτηϊς δηα βοοϊθϑίαβϑεϊοαὶ Ῥοά 65 ἀπ ργίναίε ἔπ πα 5 ννΠῸ 
Παᾷ ϑυρροτίοα ἐπα νγουκ ϑίποβ 15 βαιν ἄαγϑ, ἴῃ οτάἄθυ ἰὼ τηᾶκθ ῬΟΘϑΙΌ]6. τπ6 δηρδροπηθπί οἱ 
8 ἰατρογ βἰδῇ οἵ ψΠο]6- ἐἰπις αϑϑιϑίδηίβ. ΤΠ6 δαςμογ 65 οὗ {πὸ Βοάϊ]δθίδη Γἰρταγν βανο πηιοῃ ΠΟΙΡ 

ἰο ἐῃς φτοΐθοξ 1π βεένεγαὶ νγαν8, ἱπο υϊηρ {π6 ῥγον βίο οἱ δοσοτητηοάαδίίοῃ ἴοτ [ῃ6 οτκ 1{56}} ἀπα 
ἴοτ ἔπ ψνοσκίηρ Πἴογασν ΠΟ μαᾶ Ῥθοη θα] ἂρ χ1ἢ {μα αά οὗ πιδὴν {πο πη α5 οἱ ἰῆς Το χίοοι 

ἍΜ} 0 Ιοπὲ ἐοχίβ ἴοσ ἐμ]5 ρύγροβθ. ΜΌΘΟΝ τϑαίηρ' γτοππαϊ πα το ΡῈ ἄοπο, δηά [Π6 ΘΧΊΒΕ Πρ τηδίθΓγΙ 8] 

Πδά ἰο 6 δχίβηβίνεὶν βαρρὶθιπθπίθα ἄνθη. ἡ πθη ἐπε ψογκ οἱ ρυϊζάηρ ἴ Ἰηἴο 5ῆαρε νγνὰ8. ψ"Ὲ}} 
δαἀναπορᾶ. Τῆς ἙδΙοΥ δηα Π15 ϑἐδῆ Πᾶνα {π5 Του {πο πΊθοῖνοϑ σοτηρο]]ε4, ραγδάοχίοα!!ν, τὸ 
ΜΟΥΚ ἀραϊηβέ ἐϊπι6 ἴπ {π6 δοΐπδ] γι ηρ οὗ ἃ ῬΟΟΚ ΨΠοβε ρα] σα ΐοη, πγαβὲ 5ο6πὶ ἐο {πὸ βοηθγαὶ 

ΡῬΌΡΙΠΟ ἰο πᾶνε Ῥδοη Ἰοπρ ἀεϊανεά. ΤῊΘΥ νου πᾶνε ργείεγγεα ἴο βροπᾶ πλθοῃ τπόγο {{π16 1 

τοπιρᾶνϊηρ {μ6 ἀδβοίθποὶθβ δπᾷ ἱπιρογίθοϊίοης οὗ ἐπ ᾿νοχίσομ 85 1ἰ πὸνν βίδηαᾶβ. Οπ {πὸ οἶον 

Πδηά, 1 ϑθοπιθα ἐποὶγ ἀπέν γαίμογ ἴὸ Ὀσγίηρ' 1 ἑογναγαᾷ ΤῸ Ρυ ]] οδτίοσ νὴ] ἢ (Π6 Ιδαϑί ῬΟΒΘΙΌ]6 
ἄφίαν, τοιπθιηρεσίηρ ἐπαὲ 1ξ ἰ5 4 Ρίοπθεγ ψοσκ ἴῃ 115 Ῥατ ϊουϊαγ 8614 (115 πϑαγοϑῖ Ῥγθάάθοαθθοσ 15 
7. ϑυίοετ᾽5 Τὐἠροαμγηβ Ἐοοϊεδιαϑίϊομδ, ϑεοοπα οἀϊίίοη, 1728), ἀπ ἐΠαΐ {ποτὰ 15 σοοά πορα ἐμδΐ, 

{|κὲ {π6 ταᾶς Ῥορι πη] ηρ5 οἱ ΟΥΠΟΓ Ιᾶτρα αἸοἐἸ ΟΠ γθ5, ἘΠπ15 ΓΙ Χο πιᾶν Ὀ6 ΒΌΡΡΙοπηθηἰοά Δη4 οοΥ- 

τοοΐθα Ὀγ {π6 ὄἜὀχρεγί παπᾶς οὗ Ταϊυγα τ νΊβογ δηα βαϊζοῦϑ. 
Μϑην Περι ἢᾶνο οοπίσιραἰθα ἰο ἐδ νυ ἐϊηρ οἱ ΔΤΈΪΟΙ 65, Ασηοπρ ἐπο58 ΠΟ Πᾶνα βροηΐ ἃ σοῃ- 

9 4ογα Ὁ] 6 απιουπέ οὗ {π|6 οα ἐπα ψοῦκ πᾶνε θθεη Μτυβ. 8. ἀσρυῖίθ, Ῥοπὶ α. Βαιπρτιᾶρο, Ο.5.8., 

Ὅτ. 1. Ε. Βιοκεουϑίθιῃ, Μτ. 1. Βοντλδῃ, Μ|55 Β, Βύτηβ, Μ|55 Ν. Βυιογ- τρί, Μ|55 Μ. 1. 

ΟἸπηΐηρῃδπ, Μτ. Ὁ. ἀτεηβίεβα, ΜΙβ5 Τ᾿ Α. Ἡδτγί, Μίθ5 1. Μ. Ἡδνυκίηβ, {πῃ αν. (ηονν ΒΙ5ΠΟΡ) 

4511 Κτὶνοομπείῃθ, Μγ. ΝΥ. ΜιζομΕΙ, Μτ. (μον Ῥτοΐεθβοτ) ἃ. Ῥαδαρ, {πῃ ον. (πονν Ῥγοΐβϑβοτ) 

Κ. 1. Λνοο!]οοιηρε, ἐορεῖποῦ ψΊ ἢ ἐπὸ ἙαΙ οτ᾽ 5 ΟΠ] ΡΊΠ 8] ΟΟ]]δαρτιθ5 Μ|Π155 Ογαρῖ δηᾶ Ν155 ΓοβνΌ ΠΟΥ, 
Τι 15 πῃ ρΡ ΘΒ: 016, ἴο γβάβοηβ οὐ Ξρ806, ἴοτ {πὸ ἙΔΙΐοΥῦ ἰο ΘΧΡΓΘ55 15 ἐμ ηκ5 ἰὸ 811} {ποβε ἱπά νἀ 815 

ΨΠ}Ὸ Βᾶνα σοηἐσθαοα τὸ ἔπε οσκ. ΤΠοτα μανα Ῥθθη νογν την ν 8] 418 ΠΕΙΡΕΓβ δἰ ονοτν βίδρβθ: 

ἴῃοβ6 Ψηο τϑδᾶ ἰδχίβ δπᾶ βϑηξ ἴῃ 51105, ραγέϊουϊαγὶν ἰμῸ ἰαΐς Μτ. Ε. ἃ. Ῥάτσκοσ, ψῆο ἀδνοῖθά 
τηοβὲ οὗ Π15 ἐΐπης ἐο Ἐπ|5 ννοσῖκ ἀατίηρ {π6 Ια γϑατῦβ οἵ ἢΪ5 116, ἰῆοβθα ὙΠῸ Ἰοπὶ ῬοΟΚΒ ἴο τῃς8 
πνογκίπρ ΠΌτγατν, ἴῃ ραγέϊοαϊαγ ἐπ δα! ποῖος οὗ Ουἀάοθάομ ὙΠΘΟΙΟρΊοα] (ΟΠΠορα ἀπά Ριιβεν 

Ἡσιιβθ, ἐΠ6 βογίοσγϑ οἱ 5]105, Θϑρεοῖϑ!]ν ραγίϊεβ οἱ ἐμθοϊορίοδὶ διποπίϑ ἴγοπῃ Ὑν νο ἢ 6. ΗΔ]] ἰδ Ὁν 

Μτ. (πονν Ῥτοξεββοῦ) Ν. Ὁ. Κίπρ, δπᾷ ἐπε Ἑαιΐοτ᾽ 5 ΒΘΙροτϑ ἴῃ ὑπὸ ἤπια] βίαρεϑ οἱ [Π8 ταν βίο οὗ {Π8 

τηδηαβογρί ἀπα ἐῃ8 τεαδίηρ οἵ ῥγοοῖβ, ραγιοα]ατῖν Μ|855 ]1ποὲ Ἐόοβονθαγα. 5Ρ0018] ρταϊτπ46 15 

Θὲ σορπδίε ψογάβ᾽, 15 ΧΧΧῚ (1031), ΡΡ. 133-52; δόξα (1920), ΡΡ. 270-2; “ἀγέν(νγητος ἀπα σορτιαῖα ψψοτάβ ἴθ ΔΊΒ6Πα- Χ 
856 Τςορῃαῖᾳ ννοχᾶβ᾽, [15 ΧΧΧΙΙ (1032), ρ᾽. 132-50; ᾿ἐπινοέω, βίυβ, 771 χχχίν (1933), ΡΡ. 258-ὅπ; απα με ἀεΐαϊεα 

δοοουηῖ οὗ {ῃξ Γμεο]ορίοαὶ ἰαηρααρε οὗ {πὸ ἘδίμεΥβ. ἐτὰ- 
Ὀοσιφᾷ 1η 15 ὈοοΙ,, σοΐ σπᾷ Ῥαίνίες Τἰοησῆϊΐ (ΗΠ Ἰποτηδηη, 
1936). ΟΥ̓ΟΙ ἀγί 0165 οὗ 1ὴ6 βάτηθ Κιπα γγετα ρῈὈΠ5η6α Ὀγ 
Ὅτ. ϑδίομε ; ̓̓ δάμ᾽, 715 χκὶν (1923), ρρ. 473-5; Ὁτ. Ὁ, Η, 
Τατηεῦ: χειροτονία, χειροθεσία, ἐπίθεσις χειρῶν᾽, ἰ014., ρρ. 
4οὔὅ--πο4; [8 δν. Ε,, Ὁ, Ε. Ὄνοη : 'δὲ, ατοροῦν οὗ Νγεβα: 
(1) νοοσαθυΐατν ; (2) ϑεν]ε᾽, 715 χχνὶ] (1925), ΡΡ. 64-71; 
᾿ἀποτυμπανίζω, ὅτο.᾽, 11,5. ΧΧΧ (1029), ρΡ. 259-66; ᾿δαίμων 

ἐπίνοια, δι 411|Ἣ.ὰ πνὰοχάϑ᾽, 11,5 χχχν (τ034), ΡΡ. 5368-,γῦό; 
᾿ἐπιούσιος᾽, ἰ014., ΡΡ. 476-8ο; “αἰών Ἀγ αἰώνιος᾽, [15 ΧΧΧΝῚ 
(1936), Ρρ. 265-82 αηὰ “900-404. ΤῊς ρῥτόβεπί ΚΑΙΓΟΥ 50}- 
ΞΕ] Θ ΠΕ ΡΟ Π5Π6α βασιλεία τοῦ θεοῦ, βασιλεία Χριστοῦ Ἰη 
1η6 Οτεοκ Ἑαιποιθ᾽, 7715. χ]ὶχ (1948), ΡΡ. 58-|3, ἀπά οπὶ- 
Βοαιεάᾶ τηὰςἢ οὗ [86 τηδίεσιαὶ ἔου βάπτισμα, σφραγίς, ἈπΠ4 τὸ- 
Ιαϊβα ψχοτάβ ἴῃ Τῆς δεαὶ οὗ πὸ δρίγί! (οηρτλαμβ, το 51). 



ΡΕΕΕΑΟΘΕ ΨΙΙ 

ἄπς ἰο ΜΙ55 τόθνοθοῦ [ῸΓ ΠΟΙΓ ἀενοίςα ΨΟΥΚ, ἢγϑί δ5 ἃ ψτιίε τ πα γονίβεγ οἱ γί ϊο]θϑ 8Π4 511- 
ΒΟ] ΌΘΠΕΙν 845 ἃ Ρσαβ5 τοαῦοσ, ΑἸΠοῸρΡῊ πὸ ᾿ΘαΡ-αϊζοτ᾽ 85 Ῥθδθη οἰἤοία!ν ἀρροϊπίθα βίησα πὸ 

ΘΑΥ͂ν γϑαῦβ οἵ {ῃ6 ΤιοΧχίσοη, 5ὴ6 ἢδ5 ἴῃ δοῖ ἄοῃθ ἃ5 ΓΟ 8, ΟΥΓὁ ποῦ {π8η, δ βαϊίοτγ οουἹά 

ΤΟΔΘΟΠΔΪν ὄχρεϑοῖ οἱ ἃ οο]]δαρτα 1. {Πδὲ {{]6. 

Τῆς Εαϊΐοτ τεοοτγάβ Π15 σταίθα] ἀρργεοϊδίτοι οὗ πο Κπάηθθς πα σποοιυγαροιηθπί νυν Π]οἢ ΠΕ Πα 8 

ΓρΟοΙνοα, βοιηθίπη685 1 Οἰγουτηβίδηοθϑ οἱ τη πο αἸ ΠΟ] ν, ἔγοση {πΠῸ ϑυισοσβϑῖνο ΟΠαίγπιθῃ οἵ ἐπ 

(οιτηπη θα ἢ ΨΏοΙ ἢ6 Π85 Πδα [6 σοοᾶ [οτέχπε ἰὸ ψόγκ, Ὁγσ. Κα. Η. Τιρμίοοί, τ. Τιϑοπατγά 

Ἠοάρϑοῃ, δηα τ, Εὶ. Κ. θοάᾶδ, πᾷ {Πς6 τηοπροῖϑ οἵ ἐῃ6 (οπηπηξέθα ἐμ  ΠΊΘΕΙ ν 65. 

[1 15, οὗ σοῦυσβθ, ἅπε ἴο ἐπα Πηξεγεϑέ βῆηονῃ ἴῃ {15 ῥσγο͵θοῖ, δπα {Π6 ννῖϑο ρυαϊάδησε ρίνϑη ἴο 11, 

Ὀν {Π6 ϑεογοίατν ἴἰοὸ {πὸ οϊοραΐθα δηᾶ οἴποσ δα ποπτο5 οἱ [Π6 ΟἸατοπάοη Ῥγοβα ἐπαΐ 1ἰ πα θθθη 

Ῥτουρῃί ϑυσοθϑϑία!ν ἰο {[Π6 Ροϊηΐ οἱ ρυθ!Ποαίίοη. Τῇ τηδπαβοσιρέ οἱ {πὸ 1 Θχίοοη Π65 ργοβεπίθα 
{ῃ6 σοτηροβίτογα δηα τοϑάουβ ΙΓ χυϊία Ἐχοορίϊοηδὶ αἰ ΠΟυ 165: ἃ νοσν ἰΙᾶτρὸ νου σΟ 5 5Ε1Πρ' ἴῃ 

{Π6 πηαίη οἱ ἀτεοῖκ οἸζδίοηϑ ἀηα νυτιτςῃ 1π ἸΙΟοηΡΔηα ὃν αἸΠογεπηὶ παπᾶ οἱ νατίοιβ πδἐοη 165, 

τεροαΐθα!ν τονιβθα δηᾷ οοτγθοίοα ὃν ψεΐ οὐδοῦ μαπάϑ, οοπίτοηϊθα ἐῃδ ῥυμοῦ ἢ νπαΐ πρῃΐ 

5667 ἴο Ὀ6 8ῃ δἰπγοβὲ ἱπ)ροββίὉ]6 ἰᾷ9Κ. ΤῊΣ 5Κ1} δηα σατα ψΠΠ  Ιοἢ ἐμ 656 αι Πα] 165 Πᾶνα θθθη 

ΟΨΘΓΟΟΠΊΘ ἢδ5 θ6θὴ τηδίοῃοα ὃν {πὸ οχίγθδογάϊηατν νἱριίαμος δηα ἀσοῦταον οὗ {πΠῸ Ῥ͵γθθθ γτοδάου οἵ 
1π6 Ῥᾶβδ ῥγοοῖβ, νγῆο Π85 δἰ τημηαίοα ἃ σγεδὲ ΠΙΤΩΟΓ Οἱ ΤῊΪΠΟΙ ΘΓΓΟΙΒ Δηἀ ἱποοηβιβίβ οί. 

[1 15 ποῖ Ῥοββῖθ]6 ἔο δῃηυτηθγαία {πὸ τηδὴν Ῥεποίδοίουβ πὸ πᾶνὸ ἢηδποοᾶ {15 ῥτοϊθοξ, οσ ἴο 

πδηκ ἴΠθπὴ ΤΠ ΙΝ] π4}}ν. Ἐτότῃ ἐπα οὐζϑϑί ΓΟΡΌΪΔΓ 5 Οϑουιρίοηβ δηα ϑπρΊο ἀοπαίίοπς πανὸ θθ θη 

ΒΈΠΘΓΟΊΒΙν βσίνεπ Ὀν Οχίοσγα δηα Οδιιρτιάρε (ο εροβ, Οδίμεάγαὶ Ὁπαρίοις, ἀπά ρτίναϊο ἰη- 

αἰντάτι415. Ἰλατιηρ 6 γΘ ΑΓΒ το48 [ο τοῖο, ΕΠ 8 το]αἰνοὶν Ιασσα ρα Ξἐδῇ Παά ἴο θὰ πιαϊηξαϊποά, 

ΔΠΠῈ8] σγαηΐβ ἴὸ {π6 Τιαχίσοῃ γγασ πηδᾶς Ὀν Οχίοσγα {Ππ|νογϑῖῖν. 51ποο {παΐ ἐϊπηα {πὸ σοπηρβέϊομ 
οἱ {π86Ὸ ΨογκΚ μα5 θθθπ τη ῬΟΒ51016 ὉΚ ρϑπογοις ΠΕΡ ἔτοπι ἐπ Βτιβῃ Αοδάθην. ΜΟΙ δ5515- 

ἴϑηοθ ἢᾳ5 θ6θὴ βίνοη αἱ νδγίοιιβ βίαρεϑ ὃὉγ {πε ἐγιιϑίθοβ οὗ ἐπὸ Τδηνοσ δηα Ἰοπηβθοη ππηά, τς 

ΚονΊβιοσ ΘΌτΡΙ5 Εππᾷ, [Π6 ῬγΐηρΊῈ ϑέοναγι Εὰππα, ἀπά {πὸ Ηοτγὶ Μοπιουῖαὶ Ἐππηά, ἐπε Τονείὶ 

(ορντιρῃί Ττυβίθοβ, ἐη6 τὶς ψίποοπὶ ἘΔιοδίομαὶ Τυιβί, ἀπά {πὸ ζοτητητεε οἱ Ηντληβ Αποϊθηΐξ 

8Δηα Μοάεγηῃ, ἴο 41] οὗ ψγῇοπι, 85 ἕο {π86 Τ)οϊορίθς οἱ ἐπε Οχίοτγαά {Ππἰνοσϑιν Ῥγεβ5 ἴογ ππάογίακίῃρ 

1Π6 Θχρθῆβθθ5 οἱ ρυδ)οαίίοη, ἰμ6 (ομητηϊέθο οἱ ἐπ 1 οχίσοη δηᾷ {πε Ἑαϊΐοτ ἄγ ἀθορὶν ργαϊθπι), 

ΤΠ. 

ΤΠδ οΡ]εοί οὐ {Π15 ψΟΥΚ 15 ὑσ πη τ ν ἴὸ Ἰπίογργαὶ {πὸ Ἐπεο]ορίοαὶ ἀπ σοο] δ αβίϊοαὶ νοσα θυ] γν 

οἱ π6 τοεκ ΟΠ τιϑίϊδῃ Δαῦποῦβ ἔγοτὴ (]οσηθηΐ οὐ ποίη ἰο Τῆδοδοτο οἱ πάπα. 

ΤΠ686 Πγη1 5 Δ,Θ ΠΘΟΘΘΒΑΤΙν βοπιθνπμδὶ ἀγοϊίγατν. ΤΠον πᾶνε Ῥοθη ἄγαν ν] ἢ {πὸ οὈ]εοὶ οἵ 

οοπῆπίηρ ἐπα ΓΤ χίοομ, 45 ἴα Γ 85 ΡΟϑβιθ]6, ἴο ἐπε ἰογτηδίϊνε ρογοα οἱ (ῃς πιβίοσν οὗ (γι βιίδπ 
ἱμπουρῃὶ δηα ᾿Ἰπβεϊτίομϑ, ὈορΊππΙηρ ἴῃ {πὸ σα -ροβίοις ἂρ (Ὀαϊ Θχοϊαϊπρ Δην ἡνοσΚο οἱ {παῖ 
ΡεΠοα ΠΟΙ ἀγα σοηξαϊπεα ἴῃ {π6 σϑποη οἱ ἴπΠ6 Νονν Τοϑίδπηθητ), δηα ἐπ γδοὶπρ {πΠ6 ἡνῆ0]6 δὰ 

οἵ {π6 (τεράβ, ἐπ Ὁουποι]ς ἄοννῃ ἰο {π6 ϑοοοπά (ουποῖ οὐ Νίοδθα, δα {δ Βτεαΐ ἀοοίγιηδὶ) 

αἰβραΐθϑ ἄονη ἴο ἐπε Τοοηοοϊαβίίο (οπίτονοτου. ΤῊΘ Ππη1ἴ5 τα ποῖ Δ ϑοϊαἴοῖν γριά, ϑοπὶδ νου ΚῈ 

οἵ υποργίϑτῃ δία ΨνΜΙΟῊ τὰν δα 50 5 ΔΠΈ14}}ν ρῥσθ- τι βιίαη ἀγα πο αεά, βαοῆ 45 {πὸ Οὐ 551 06 
οὗ ξόμαϊ ἀτιὰ τῃ6 Τ᾽ δείαγιοηίς οὗ ἐπε ΧΙ ῬαϊγΙαγοῖδ, αὐ 4150 τπ6 ϑαίμις οὐ δοίουπο ΥΠΊ ἢ 

δατηϊέίοα!ν Ῥαϊοπρ ἴο ἐπε Τυάαίβπηι οἱ π6 ἢγβὲ οδπέυσγν Β.0., αὶ ψΠΙοΉ, Ππανίπρ Ῥθοη τϑαᾶ, ἐξ 

Βθοιηθα πηαοβίγα 8 τὸ Ἔχοιᾶθ, βρθοία!ν 5δἰηος πὸ εχ βίην ἀτεθὶ Ἰθχίοοπ ἰγθαΐβ ποῖ ἔα]ϊν, 

ΔῈ {πὸ οἰῆογ δηᾷ οἱ ἐῃθ Ῥεγίοα βοῖὴθ ϑραγίουβ ΌΓΚα αἰσι αςοα ἴο σοι δαΐποῦθ δ5. Τοδπ οὗ 
Ἰ)αηηαβοῦβ δη4 ΤἬθοσδοτο οὗ δίθα!ππι μανα Ὀθθη πο ἀ64 ΑΙ Ππουρὴ ἐπὸν ἀτὸ ϑίγιοῖν ἴοο Ἰαΐο ἰπ 

ἀδίθ, 85. ἢδ5 αἶβο [6 τηραϊθναὶ (λγίβίμς ἕω γα }}ν Ἰποϊἀθα ἀπιοπηρ {ΠπΠ6 ῬοΘπΊ5 οἱ 

Οτεροτγν οἱ Ναζίϑῃζιι. 
ΑἸ] ννοτάὰϑ ᾿Ππσ γαϊίηρ ἴῃς ἀδανβὶορηηθηΐ οἱ ΟΠτιβεδη ἐπουρηΐ δηα ἰηϑυϊ τ αἰίοτιϑ παν θθοη ἰγθαίθα 

85 [Π]}ν 48 Ῥοββίθ!θ, ψ ἢ οχίθηϑίνα οἰϊαί!οηβ οὗ {86 τήοτγὸ ἱπιροτίαπε τοίθναπε ραββαροβ Τῆπ5 {πὸ 

ΔΓΌΟΙΕ5 ΟἹ 5Έ0ἢ νγογάβ ἃ5 φύσις ΟΥὙ πρόσωπον 816 ἱπτοπᾶε6 ἰο Εχρ]αΐπ {πὸ Πἰϑέοτν οὗ ἐπ θυ ΠΟΙΟΡῪ 
οἱ ΤῬιϊηϊξασγίδη ἀοοίτίπε δηα ΟΠ τϊβίοιορυ ; [πΠ6 ογραῃϊζαξίοι οἱ ἐμ ὉΠυτγοῃ ἀπά [5 ΜΙπΙβίγν 15 
ΠΠιδιταΐίο ἃ Ὀν [Π6 ἀγίϊοθα οα 510} ψοΓ 5 845 ἀπόστολος, ἐπίσκοπος, ἀπ πρεσβύτερος ; ραϊτί5ἰϊο 

᾿βρι πα ]1Πγ᾿ Ὀν {Π056 οἡ θεωρία ΟΥ εὐχή; 'ψοτϑῃΐρ Ὀγν (Π6 δπίγίθϑ ἀθα]ηρ' Ψ ΙΓ Ππξατρίσα! ξογπηβ ; 



ντ ω ΡΕΕΕΛΔΟΕ 

ΔΠ4 50 οη. Μϑην σοπιμίοη Ἱνογάβ, οἵ πὸ ἐμβοϊορίοαὶ ἱππρογίδποθ ἴῃ ἐπι ΊΒο ν 68, Πᾶνε Ὀδθῃ 1πη- 

ο]υἀ64 Ῥεραιβο πον ὁοουγ ἴῃ ἐΥ̓ΡΟΙΟρΊοΔΙ οΥ ΔΙ]εροτγίοαὶ ἱπξογργείδτίοηβ οἵ ὈΡ]104] ἰοχίβ πα 50 

τᾶν 86γνα ἰο {Πυπέγαϊο ραϊτίβειο πηθέμοᾶβ οὐ ὈΪΠ0]1041 ΘΧΘρΡΘβὶβ; ἈΠΊΟΠΡ ΤΠΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΓΒ ἃΓῸ 580} 

ΘΟΠΙΠΙΟΠΡΪΔο6 ΜΟΓά5. 88 ἵππος, ποταμός, ἀπά πούς. Α ἴδ" ῬΓΌΡΕΙ Πᾶπιθ5. Πδνθ Ῥφοη ἱποίμαάδα 

βδοδαβε οἵ ἐποὶγ ἱτηροτέδποο ἰπ ἐπθοϊορν (ε.5. δάμ) οΥΓ Ἔχερεβὶβ (6.Ρ. Βαβυλών). 

ΤΗΪ5 πιο οᾶ οὗ ἐτθαΐγαθηΐξ μ85 ἐπε ουνίουβ ἀἰβαάναπίαρο {πᾶξ {πὸ Ὠἰβίοτν οὐ ἐπὸ 88 οὗ Ψογᾷβ 

([χὶσορταρην ἰπ {Π6 ῬΤΌΡΘΓ 56η56) Π458 ἴ0 Ὅ6 οοτηη6α4 ἩΠΠ ἐπὸ ΠΙ βίου οἱ {Ππεο]ορίοδὶ τἄρα5, 

Τυτρν, ἰηϑεϊταἰοηδθ, οσαποη αν, Δηἃ Οὐ Π6Γ τηδίζοσβ, 11 5Βουά, ποννενοσ, θῈ Ῥοόγης 1π πη ἐπαΐ 

5 πιο ποᾶ π85 Ῥεοη ἀοΙ θογαίεῖν δἀδορίθά ἴῃ ογάεγ ἰο τῆᾶκα {πὸ ῥγο͵εοὶ [θα51016.. 111ὸ 1408] 

ΡΟΙΟΥ νου Ῥτόρδ]ν ἰηνοῖνε {Πς ῥτοάποίζίοη οὗ ἔνγο δη ΙΓ ὶν αἸβίϊποι ψότΚϑ, 8. Ἰοχίςοη οἵ [πὸ 

Ἰαηριαρο υϑεα ΡΥ ἐπε αἀτοοκ ΟΠ τί ϑείδη υγζοτβ ὁπ [π6 οης Παηά, 8Π4 ἃ ΝΕΓΥ ΙΑγροὸ σποψοϊοροῦϊο 

ἀιοποπαγν οἱ ραἰτϑέίο Τπϑοϊορν οἡ η6 οἴμεσ. Νοὶ οἠἷν ψουἹᾶ {πὸ Ια τέο ῬγΟΌΔΟΙν τοααῖτο 

ΤΊΔ ΠΥ νΟΪππιο5, θας 1{ 15 ἐπα Ηἰβίοτν οἱ ΟΠ γιβεῖαπ ἀοοίσίπθ, ὑνοσβῃῖρ, ἀπα ΤΠιβ ΕΠ ἘΠ ]ΟΤ5 ΠΟΙ δἴομο 

1ι51ῆ65 {πὸ ρτοιρίηρ οἱ {π6 δαῖμοῦο ΝΠ Ποτα {πὸ 1 ΘΧΊΟΟη 15 σοποογηρα ἱπίο ἃ 5 ΠΡ]0 Οἰδδ5 

ΙΔ 0616 “Ῥαϊτιβεῖο. Ὑπὲ αὐίποτο 41 ἃ ποῖ 80 ὁπ ρβου δῦ ἴογπὶ οὗ ἴῃς ατοοῖκ ἰδπρτάρβθ, αηᾷ »ἰ 

ταὶρ μὲ 161] ΒῈ ἀγραβά παῖ {πο ὶΓ Ἐχοϊυβίομ ἔγοτη 1.,14416]}] ϑοοίτ-- [065 νγὰ5 βοσιον παὶ ΠΠΙΟΡΊΟΔΪ, 

βίποα {π6 ρτοιπᾷ ἴοσ [Ε ψγ85 {πεῖγν το] ρίοῃ ταί πογ ἔπαπὶ ὑποὶγ νοοαρῦαϊαγν. ὙΠῸΒ ΘΥΠΘΒΙΠΒ [Ἰ]οα ἴο 

Βιπά ἃ ρίδςο ἴῃ 1.1446}] ϑοοίτ-- [οπδ5 δοπρβί ἄς {πὸ οἵμπογ Νεορίαϊοπίβε ψγίτοτβ οἵ [ῃ6 Ῥοτγοα Ῥοσδτιϑο 

ἢ βμᾶθα Π15 ΘΆΤΘΟΙ 85 8 Ὁ γιϑείδη θίϑπορ. Τῆς ΟΠ τιϑεαπ δαΐμοιβ, προ Ὀγ {πὸ Κιμά οὗ ἀτοοκ 

ἐπα ἐμὸν ψτοῖθ, ἄο ποί ἴογπι ἃ 5 Πρ16 Ποπηοβθηθοῦβ ρτοιρ. ΤΠ ᾿ΟΙΆ551041᾽ Ια πρτιαρὸ Οὗ 10 Οδρρα- 

ἀοοίαπ ἘδέΠοτβ 15 νΈΓῪ αἰ Πογοηΐ ἔτοπι ἐπ6 νοοαθυίαγν ἀπᾶ βίν] οὐ ΝΑ] 4185 οὐ ἴΠ ροριαγ Οσοοκ 

οὗἨ τοὶ οἵ ἐπα τοῃαϑες Πτοταΐαγο. ὙΠοῖς 15 ἴοο ρτεαὶ 8 ἀἰδεγεμοο θαίννεθη {πὸ  ίἀαοία ΟΥ 

ΟΙοπιεπέ οἵ Εοπιο, ψ ΠΗ Ἐποὶγ δἰγοηρὶν ΘΙ Ρ]ΟΑ1᾿ Ἰαπρύᾶρα, ἀπ βθοῃ 8η αὐΐμοῦ ἊἋ5. Ουτῇ οἱ 

ΑἸΙοχαπάτγία, ἕο ψαιταμπὲ {πεῖν οἱαϑϑιποδίίοι ἀπᾶθυ ἃ βίπρίθ Ἰζογατν 406]. ΤΆ 15. {Ππ01Γ Ρἱασο 1η 

Ομ βεῖαπ Ηἰβέοσν ΠΟ ἢ. ΒΟ] 45 ἐμθπὶ ἰορείμοσ, ἀπ οηβθαπομεν {Ππ|15 Το χίοομ, ΜΠ 5108 

τποῖγ νοοαθαϊατν ἰπ ογᾶογ ἰο ἱπίογρτγοὶ ἐμπεὶσ Ἐπθοΐορν ἀπά 115 Ὀγοδα βοοίαὶ ἀπ οἴ Π10Ὰ] 1Π10]10ὰ- 

ἰίοπβ, 15 ρα πιάτὴν ἃ Ἐποο]ορίοδ] ἀϊοίίοπατν οἱ ἐπε ἀτεοὶς Ἐδίπογθ. [ἰ 15 ἴῃ τη: 56η80 τα  {1π|Ὸ 

ΟΥ̓ ΡΊΠ8] {{{|6 ρίνεη ἰὸ {Π|5 νοτς ᾿. Ὅτ. ϑννοῖα, “Α Τοχίοου οἵ Ῥαΐγϑεις στοοκ᾽ Ποῦ ά, τὰ {πὸ ἢτοῖ 

ἰπβίδῃςς, θῈ υπδοτοίοοα. [1 ἰ5, βϑυμαρβ, ἃ βγβὲ βίερ ἐονναγάβ {πὸ αἰεἰππδῖο ρΌΔ] οὐ ἃ {π|1-8σα]0 

Ἐποοϊορίοαὶ ἀἰοϊίοπαγν οἱ {η6 Ἑδίποῖϑ ἐπ ἐπα πιϑήηογ οἱ Κίζ[01᾽5 ΤἼδοϊορίδολθος ἩδγίογΟτιο, ΖΙΡῊ 

ΜΝομθη, ΤοϑίαΡ Ή . 

ΤΗΪς 15 ἰο Ιοοκ ἰατ δῃεδά. 80 [δ ἃ5 {π6 ργθβοπέ ψγοσῖ 15 σοποογηθα ἴξ πλαβέ θ6 πηαάᾶο οἷοατ ἴο {16 

τοαᾶογ {πὲ πὸ τηυϑδὲ ποῖ Ἔχρεοὶ ἰο δπά ἃ ἐπεβξαηγις οἱ ραϊτιβεῖο Ἰδηρτιαρθ ΟΥΓ ἃ σοποογάδῃος ἴῸ 

[πὸ Οτροῖς Ἑδίπμετ. Τῆς 5ϊΖα οἵ {πὶ5 Τιοχίοοῃ νγᾶβ ἀοίοσιαϊπθα Ὁν ἀρτθοπηθηΐ ᾿θέννεθη ἐπς ΟΟτλ- 

ταϊζδθ απα {πὸ ΟἸασομάομι Ῥγθθβ αἱ ἂπ ϑατὶν βίαρε ἴπ 115 μἰβίοσγ. Τῆς Ῥγαθ5 Πᾶ5 5} θο  π ΠΕν 

ΔΙΠοννοα ἐμοβο Ππηϊξβ ἴο 6 σοπβίογαῦῖν Ἔχοθθάθα ; θὰξ οοπβί ἀογδτοβ οἱ 5ρᾷοβ πᾶνοὸ αἰνναγβ Πα 

το ἀδίεδεμηίηθ οἄϊξογίαὶ ρο]ον, ἀπά ποτα οου]α θὲ πὸ πιββίϊοη οἱ ἐγγίπρ' ἴο ργοάποο ἃ ΨΟΓΚ 1Π 

ΠΟΙ ἃ τοαᾶογ οου]ᾶ ὀχρθοὶ ἴο ἢπᾶ δνογν ἰπϑίϑηοθ οἵ {πῸ ἀ56 ὉΚ ἃ ραγίϊουϊατ δαΐΠοῦ οἱ ἃη 

ἱπιροτίαπὶ ἐβϑοϊορίοαὶ ἔογπι, οτ ἰηξογπιαίίουι ἀΡουέ {ΠῸ8 τι88 ἴη ραϊτβίϊο ἜἘΧΟρ 5 Οἵ ΟΝ ῸΓν ᾿προτίδηϊ 

βουρίαγαι ἰοχὲ. Α11 ἐπαὲ οδπ ΠοΓα θο οογθα 8 ΒΑ ΠΊΡ[65 οὐ Ῥαισ ΒΟ ἐπουρηὶ Δ Πα 5ροο0η5 οὗ {πὸ 

ΨΑΥ ἱπ ψ Ποἢ ὈΠΡΠΟΑ] ννογάβ ἀπ ρΆγαβθϑ ννοσα ᾿πιογργοίθα ἴῃ ἐπΠ6 ΠΟΠΊΠ165 πὰ σοπΊ ΠΟ η δ ΓΙῸ5 οἵ 

ἴῃς Ῥεγιοῦ. 

Α βοοοπᾶαεγν ομήδοὶ οὐ {π6 1Τιδχίοοη 18 ἴο ρίνε ἰπίογηϊδίϊοῃ ἀθοσέ 411 νογάβ, ὙΠΘΊΠΟΥ οὗ δὴν 

{πθοϊορίοαὶ ἱπηροτίαποο οὐ ποῖ, ΨΙΟΝ ἀγὸ ἀβϑᾶ Ὀγ ἐπ686 υτιΐοτβ τ ποί Ἱποϊ πο 1 ΤΛΎᾺ6 1 Βοοίί- 

Τοποθ. Α νεῦῪ ἰᾶῦρα ΠυμροΣ οἵ πο νγογᾶβ ἀτὸ ΠΙβἐεα Πογο, ἀΙβεηρυ5Π66. ἰπ ΘΔῸΠ Θάδ6 Ὦν δῇ 

αϑίουίϑις. Ὑγογάβ ἐμαὶ δἀγὰὲ Ὁμἱν ροουῦϊν αἰξεϑιθα ἴῃ 1.1446}] Θοοίί-- [οπο5 ΟΥΓ ΨνΒΙΟἢ ἀγὸ ἀξοὰ ὈῪ 

1η86 Ἑδίμοιθ ψ ἢ ἀΙ οταπὶ τηϑδηΐηρθ, οὐ ΙΓ ἀΙΠογθποθβ οἱἨ βγαιημηα 1081 58ΡΌ, ΑἾδΘΟ ἈΡΡΟΆΓ, 

ΜΠΕΙΠοΥ οὐ ποΐ ἐπδν ἀγα τοϊθνδηΐ ἴο ρϑίγίβίϊο ἐπθοίορν. 

ΤΙΣ ἄπ] οδ]εοί οἵ ἐπε Γεχίοοη πθοββϑιξαξθ {πὸ δἀορίϊοη οἵ ἃ ξογπηδί 5: τη 1187 10 {Πιδΐ οἵ 116 ἀς}} 

Δα Θοοξί, ἰο ψΠΙΟῊ 1 15 ἴῃ ρατὲ ἃ οοτηραηίομ. ΤῊΪΒ 18 ποὲ 146} ν βαϊοα ἰο ἃ αἸΟΓΙΟΠΑΓΥ ΜγΠΟΒΟ 

ῬΥΪΠΊΑΤΥ ἱπίογοβὶ ἰ8 ἐποοϊορίοαὶ, ἴοτ ἴξ πιβαδ!ν Ἰπνοῖνθθ βαραγαίο ἰγθαϊπιοπίὶ ἴοσ οοβπαίο ΜΟΓα5 

ΠΟΙ, ἴῃ ἃ ΡΌτοΙν Ἐπϑο]ορίοϑὶ ἀοϊοηαγν, νου] ΠοΟΥΠΊΔΙΠΥ Ὅς αἰβουθθθα ἉΠΑΘΓ ΟΠῸ ΠοΔάΙηΡ. 

ὙΠῸ στϑϑάοσ τασδὶ ἐμεγοίοτα ΡῈ νασηρα ἐμαὶ 1, ἴοτ Ἔχααρίθ, μ6 νυῖβῆο5 ἰὸ βίαν {πῸ ἐπουρ]ιῖ οἱ [Π6 



ΡΕΕΕΛΔΟΕ ΙΧ 

ἙδίδοΥβ ἀρουέ ἐῃ6 βαρ]εοὶ οὗ ΔΡροβίθβηὶρ πὲ ΜΨΠῚὶ πᾶνε ἰο ἐὰτη ἴο ἐπὸ βοραγαίο αγίϊοθϑ οα 

ἀποστέλλω, ἀποστολή, ἀποστολικός, ἀπ ἀπόστολος. ΤῊΕ αἀἰδαάναηέαροβ οὗ {Π15 τηε ποᾶ πᾶνε θθθη 

τηϊ ἰραϊθα 45 [8Γ 85 Ῥοβϑίρ]α ὃν ἐπ6 ῥτγονίβίοη οἱ ογοβϑ- τοίοσοποθς θοίνγεθη (ὴ6 νψαγίοιιβ δγέϊοϊος 

ΟΟΠΟΟΓηΕα ΜΙ ἃ 51ΠηΡ186 τπϑίῃ β]θοί, Δηα οσοαβίοηαιν, οτος πὸ αἰ ἤθγοπος 1 ἐπ δοΐθδὶ] 
τηθαη]ηδ᾽ οἱ ἔννο ἀββοοία θα ὑγογάβ οοσυτσβ, ἔῃ ν ἀτὸ ἐγθαίθα ἐορϑί μοῦ ἴῃ ὁπ6 ἀγέΐοὶο (6.5. εὐχή ἀπ 
προσευχή). " 

ΤΏΟΒΘ ἀγί]ο] 85  ΏΙΟῆ ἔτάοα {πὸ Πἰβδέογν οἱ δὴ 1ἄδα οὔ δῇ ἰπϑεϊξαξίομ ἀγα Ἀγγαπροα δἀοοοτγαϊπρ ἰο 

ἐπ Ἰορῖο οὗἉ {Π6 11 βι ]οἰ-τηδέζου ταί μοῦ ἐπδη π γον ἸΘχ  σορταρη ον. ὙΤηῖ5 {πὸ ἀϊνίβίοημβ οἵ 

ΒΊΟΙ. 811 ΔΙΕΪΟ]6 οοττθβροπα ἰοὸ [Π6 πιδὲ οὐ ἐπ ψογά 1π Τεϊητξαγίαη ἀοοίτίηθ, (τ βέοιορν, Ἔοοϊθϑῖο- 

Ιορν, ἀπίτοροΐϊορν, δηᾷ 50 ου, γί Ποῦ {πδὴ ἰο ἐπα 586 οὗ {Π6 ψότα (1 ἃ νεγ) ἴα ἐπὸ δοίϊνο, πη α]ο, 

Δα Ῥαβδῖνο νοΐίοββ, ἰγαηβις νον οὐ ἱπἐγαηβιτίνεϊν, ἄς. Οσταπιπδίϊοα] πἰϑαρὸ, Ὀβροοία!ν 16 [Ὁ ἰς 
ΤῊ ΓΚοα]ν αἰ ἤογεπὶ ἔγοπι [πὶ οὗ οἰ 551081 σθεῖκ, 8 ΠΙυβέγαϊθα πῃ σα ἀτέϊοος Ὁν ἐμ οἰζαξίοης 
ΤαΊΠΟΙ ἐμδη. ὃν βεοίίοπ μθδάϊπρβ. Τῃ ἐπα οαβὸ οἱ “ποῃ-ἐπϑοϊορίσα]᾽ εηἰγίος {πὸ δυγαπρεπιδηΐξ 15 
ΤΏΟΓΘ ΟἸἕαπ ἀοίουππηοα ν᾽ Ππρτ πο σοπϑι θυ ι η8. 

ἼΒε τοϊδίίοη οἱ τἢ}15. σσοσκ τὸ 1,144ς}] δοοῖτ -Ἰοπθ5 ἀδιημαης 5ρθοῖδὶ αἰτοπίίοπ. ΝῸὸ ψογά ψῃὶς ἢ 15 
ΜῈ]] διϊεβτοά ἴη τῆ Ἰατῖοῦ δηα 88 ΠῸ Ῥαγτ οι δι ἰπίογοβι ἴοσ [ΠῈ σεδάοσ οὗ τῆς Ἐδίμοῦβ ἰ5 ἱποϊυἀςά 
ἴπ τῃῖβ Ῥοοκ. ΤῊς δθβεηος οὗ ἃ ψοσά πυυβῖ ὁπ ΠῸ δοσοιηϊ Ὀ6 πποΓβῖοοά 85 8ῃ ἱπάϊσατίοη {παῖ ἰζ 15 
τοῖ ἀϑεαᾶ ὈΥ τῆς ῥαίγιϑες δυΐποσβ. [πὶ οσγάοτ, το0, ἴο τηβίκα ΠΟΤῈ 5ρᾶος ἀνδι]ς ἔοσ αὐτίοῖθβ οὗ 
ΤΏΔ]ΟΥ ἱπίογοϑῖ, [6 σΟΙΏΠΊΟΙ τηξαπίπρδ ΟὗὨ ΔΠΥ ΜΟΓά, αἰγεδαν ποῖδα ὃν 1,164461] ϑοοιτ-]οπεβ, ἅτὲ 

ποῖ τορραῖθα ΠΟΙ ὉΠ1658 ΤΠῈῪ ὅγε οὗ βἰρτιἤσαπος ἔῸΣ ραϊγίβιίς βιαάν. ΤΉϊ5 ἃ σοπηπιοη ψοσά τὸ 
ΨΏΙΟΒ 1146}1] δοοῖ-Ἴοηο5 ἀἄονοῖς ἃ Ιοηρ ἀγίϊοϊα τὰν ἀρΡϑασ ἴῃ [18 1.οχίσου ψττῆ οπὶν οτς, δηά 
ἴπᾶῖ 8 ππυβι8ῖ, τηραπίηρ. [ΙΓ Πγμδὲ ἀραὶπ ΟὨ πῸ δοοοιηΐ 6 Ξιρροβεά [δῖ τῆς ΟΓΙΠΑΤΥ 56 π565 
Οὗ βυςἢ ἃ ΨψοΓγά τὲ αὐβεηΐ ἔγοτῃ [685 δΔυῖθοῖβ ἀπ Πᾶνα ὈδΕΠ τορος Ὁ. ἃποῖπθοσ. [ἢ 411 βοῇ 
ἈΥΤΙΟΪΟ5. 16 σΟΥΓΕΒΡΟΠἀϊηρ ἐπίτν ἴῃ 1,14116]] ἃπᾷ δοοῖς ἰ5, 85 1 ὍΕῖΘ, τ θη ἃ5 τοϑδα δπά τῇ 85 
Γιοχίοοῃ πΊογεὶν 8445 ςετταὶπ πον ᾿π ογπγαίίοπ τὸ τ. ΤῊΘ ΞΕ Οὗ 1π15. ψοσκ 18.» 1π ἔαςῖ, ἀϑϑυπιρά τὸ 
Βανςε 1,14416]] ἃπ4 50ΟἿ Ὅν 115 5146. 

Αγ τα [ἸΟἢ5 οἱ {1π|6 8η4 5σρᾷοα πᾶνὸ ργενθηϊθα ἐπ]5 Τνοχίσοη ἔγοπι ξαϊςπρ ἀοοουπί οὗ ὈΙΡΙ1ΟΔ] 
ὙΟΤβ ΟΥ̓ ΒαρΡΌ, ΘΧοθρί 1ῃ 80 [ὯΓ 85 ἐΠ8 ψυυὶίοτϑ οὗ ἐη8 ραϊτγίβείο ρεγιοα τιὰν Πα πιϊμαίο ἔποτα Ὀν ἐποὶγ 
Οὐ ΟΟΙΉΠΙΘηΐβ. Α ψΟΓΑ͂ ἐγεαίθα ἤθγα τὴῆὰν παν αἰτεδαν Παᾶ δηὴ ἱπίογοβδέϊπρ πἰβίουν ἴῃ ἐμ 
ϑοαρίπαριην πα 1ῃ6 Νονν Τοβέαιηθπε, θαΐ {Ππ|8 οαπησὶ ῬῈ ἀδβου θα Ποτὲ ἀπα ἐπο τοδάογ πὲ 
ΓΟΐαγ ἰο ἃ ὈΙΌΠΟΑ] ἀἰσξϊοηατν ἴον [Π6 βοσι ρίζαι απίεοθάφηΐξβ οὗ οὐσ σα θήβοί-τπδίξεσ. ΝῸΓ οδῃ 15 

Τοχίοοη ἢπα το] [ογ {π6 οοπέγιθαξίοπ νν οἢ Ομ οπρογατν ΡᾶρΡαΠ Δα ΠΟΓΒ, ὀβροοί!ν ἴῃ ἐπὸ 
Βο]4 οἵ ΡΠ] βορῆν, νου] βοπχθεϊπηθβ πα Κα ἐὸ {Π6 βίαν οἱ (γι βείδη ἐπουρηξ, οὐ ἴοσ γοίθγεηοο ἰοὸ 
ἐπ ψτιηρ5 οὐ ΡΉΠΠο, οὐ ψΠΊΟὴ ἐπα Ἐδίμογο, ρα ου]ατῖν αὐ ΑἸοχδηάτγία, τη ο 50 τηπιοὶ πιο. 1 [185 
ἢδᾷ ἰο Ιορᾶνὲ τήϑην 500} βἐῖοβ, δηα {πὸ Πρμὶ ψῃοἢ {πὸν σαῃ τῆτον προη {πὸ ἐπουρῃὲ οἵ {πὸ 
Βδίῃθγθ, ἕο οἴου οχ βιπρ πα ῥτοϊθοϊβα αἰ ΕἸ ΟΠτο5 Πα Θημογοορβάϊαβ, ἀπά ἐο οοπῆπα 1561} 
ΒΕ ΓΟΥ͂Ν ἰοὸ {Π6 Προ] οἱ τ1ῃ8. τεεκ Εδίποτβ ἐποιηβοῖνοϑ, ἐορεῖποῦ ψ ἢ βα ἢ πιαίοτία] ἔγοτη ΟΠ τ βίδῃ 

ῬΆΡΨΤΙ Δ η 6 15οΥ  ΡΈΣΟΠ5 ἃ5 ὁ4Π ΠΕΙΡ ἰο Π]Ππρίγαϊα ἐπεὶγ Ιδηρααρα δηᾷ ἰἄοαβ, ΤΉΟβο ΥΠπρ5 οἵ [Π6 

ατοοκ ΟΠ γιβείατι Θα ΠΟΥΘ. ΜΝ ΏΪΟἢ σαγνῖνα οαἱ]ν ἴπ ποη-ἀτοοῖὶς Ἰαπρτιαροα Βαανα Ῥδδη, ἴοσγ ἐπὸ πιοϑὲ 
Ῥαγέ, Ἔεχοϊααᾶβθα, ΔΙ ΠΟ Ρἢ θη 8Δηῃ ἀγίϊοϊο οἡ ἔῃ τι56 οὗ δὴ ἐπιροτίαπὲ {ΠΟΙ ΟρΊοΔ] ἔθστη νου] ΡῈ 

ΒΘΤΙΟΌΒΙν ᾿ποοιηρὶοία νυ πουΐ τεΐθγεποθ ἰο 5ΟΠγ6 ΨΨΟΓΚ ΟΥ ὑνΟΓΚ8 οὗ ἃ αὐοοκ δυίθου ΜΠ Οἢ οχίϑε 
ομὶν 1 {γε πϑαίίοπ, οἰζαξίοηβ σὲ βίνοπ ἔγομπι ἐῃ656, ργεοβᾶςα ὃν “οἱ.᾿. θοῇ τυηἐϊηρϑ ἰηο] 8 
ἐποβα Ψου]τς οἱ Οτρϑη ἐμαὶ Πᾶνα σοπηα ἄοννῃ ἰο τ|ι5 ΟἿΪν ἴῃ {π8 1, αἰίη οἱ ΒΕ αβπι5 οὐ Ἰογοπηθ, ἐμ6 

Ταἰϊη οὐ ΟΥΠΕΙ νϑυβίοπβ οὗ ἐπ6 Αῤοκίοἰδο Τγαάίῥοη οἱ ΗΙρΡροϊψγέαβ (οἰϊεα οἴ Ππογ πὶ Τια πη ογ ἰπ 

ἘΠΡΊΒη ἐγαπβίδίϊοῃ ἔτοσι {Π6 Οὐθη 8] νουϑί 5), αη Ναϑίουσαβ᾽ Βοοῖ οὐ Η εγαοίϊίάος (εἰς ἔγοιμη 

Ε΄ Ναυ᾿ 5 Ετθπο {ταηϑιδέϊομ οἵ {ῃ6 ϑυτίας ἐδχί). 

Τὴ 1158} οὗ Αὐΐποῖβ απα Ὑ οσΚο 15 ποΐ ἱπξεηαδᾷ ἃ5 ἃ ραίγοϊοσυ, θπξ δ5 δῃ ᾿παϊσαίίοη οὗ ἔποβο 

ὙγΟΥΚ5 ἐὸ ΠΟΙ τοίθγθποθ 15 ϑοίθϑην τηϑᾶθ 'π {πὸ 1 οχίοοη, 8π4 {ῃ6 βαἀϊτίοηβ ψῃ θη πανὰ Ῥοοα 

πε, ΜΊρΏς᾽ 5. αίγοίορία γαξοαᾳ ἢὰ5 ὍξΟΙ πιϑϑαᾷ ἴῃ 411 σαβθὲ5. ΠΕσα ἔποτο 15 πὸ οὐ ἶσα] ἰοχέ 

ΔΨ ΘΙΪΔ 016, ὅχοθρὲ ἐπ {Π6 σᾶ58 οἵ σογέαϊπι δι ΠΟΘ, ΞΌΟΝ 85 ΟΠγυθοβίοπι, Ουτι! οἱ ΑἸΙεχαπάτια, αῃὰ 

ΤΠποοάογεί, ΘΓ οἱ οὺ εαϊοηβ, πϑεᾶ ᾿ν Μίρπρ, ἐπ ΓΠΙ 5 ἢ ἃ τπότγοὸ ἀσοαγαίθ ἰοχὶ απα ἐπεῖσ ῬΟΟΚ, 

ΟΠδρίοθυ, πα βοοίοη ΠΏ ΡΕΓ5. (ΠΘγῈ ἐπον οχίβί), ἐορϑίπου ἢ ἐπεὶγ ραρὸ ΠΟΠΊΡΟΓΘ, ἀ͵Ὸ τὸ- 

Ρτοάπορα ὃν ΜῆρπΕ, 50 ἐμαὶ ἐπ6 τραθσ γγ}ῃὴ0 ιι5865 ΜΊρτιβ μαϑ5 πὸ αἰ Ποα]ν ἴῃ Ἠπαϊπρ ἐΠ8 τοϊογοηοαϑ, 



Χ ; ῬΡΕΕΕΑΟΘΕ 

Μίδην οὐ τς] δἀϊείοης ἀγα βοᾶτοθ Ἔνθ δθοπρ ροοά ᾿Ι τΑΓί65 ; ἔογ [ῃ8 σοπνθηΐθποο οἱ {Π6 οΥαΪΠατν 

τοδᾶογ οἵ {πὸ Εδίμοιϑ, ἐμογοίοτθ, Μίρτο γοΐογθησοβ πᾶν θθθη βίνθῃ ἴῃ δαἀάϊίοη ἰο {πο56 ἰο πιοάσθτη 

οὐἀϊξίοηβ. Τη βότὴς οαβ65, ΨΏΘγα ἐπ6 Μιρπα οπυτηθγαίιοη οὗ σμαρίαευβ ΟΣ φοοίίουϑβ αΠΠ}6τ5 ἔσοσα {παῖ 

οὗ {πα οὐεἶοαὶ ἐδχέ, ἐμ Μίρτια παταροῦ μα θεθη ρίνθηῃ ψιίπ ἔμ6 Ὀγδοκαῖ ἐπδΐ σοηίαϊπϑ {Π6 Ρᾶβ6 

απ Ππὸ οὗ {πὸ εἀϊίοη δπᾶ ἐπε Μίρπα νοϊυτηα ἀπ σοϊππηη : 6.5. ΟΥ. 70. τ. 38 (42; Ρ. 49. ὃ; Μ. 14. 

1Ἰοο᾿), ΨΉΘΓΘ 42. 15 με μαρίοῦ πατηροῦ ἴῃ ΜΊρησ, Ρ. 49. 8 ἱπαϊοαΐθϑ ἴῃ Ῥᾷρ8 ἀπά 11η6 οἵ {Π6 

οὐ εἶοαὶ βἀϊέίοπ (ἢ νοι [π6 βατηα ομαρίογ 15 Πα] ΡΟΓρα 38) ἀπά [Πη6 νοϊαπηθ ἀπ οοἰαπηη οὗ 

Μίρηδ ΤΟ]]ονν. 

Δ οΥ Κα ἀύὸ ἀϑαϑ!ν οἰ Ὁν ῬΟΟΚ5, οπαρίθτβ οὐ βθοξίομβ, μογο {Π658 θχίβί, δοοογαϊηρ [0 ἐῃ6 

οὐτίοαὶ ἰοχὲ, 16 δῆν, ταί ποῦ ἔμδη Μίρηθ, Ὁ Π]685 ἐπῸ σοηίγατν 15 ἜΧΡΓΘσϑὶν βίδίβα. ΟΥ̓ 04] ἰοχὲβ 

8Γ6 Ὁ50Ά11ν οἰἐδα Ὀν ραρὲ ἀπ Ππὸ οὗ ἐπε δἀϊξίοῃ, Ἔεχοθρέ ἐπ {μ6 οαβα οὗ νϑῦϑ8 οὐ ΨΉΘΓΕ [Π6 βθο 08 

οὗ {Ππ6 ψγοῦῖκ ἀγὸ νϑῦν 5πογί. [ῃ ἃ [ον οᾶβθβ, ΠΟτα [86 βθοίίοηϑ ἅΓ6 5πογί δηα νϑγν θαβὶν ἰου πα 

οἰἐποσ ἴῃ ἃ πιοάεγη βαϊξίοι οὐ ἴῃ Μίρπθ, πὸ τοίογεποθ δὲ 81] ἰβ ρίνοπ ἰπ δἀαϊζίοπ ἰο {π6 ῬοΟΚ (1 

80), Θμαρίοῦ δπᾷ βθοίίοη (ε.Ρ.. « Οἷθρι. 42. 4). ϑοιηβεϊπιθθ, 85 ἴῃ {Π6 οαβθ οὗ ᾿τθηᾶθαβ ΟΥΓ (Ο5ΠΊὰ5 

ΤπαϊοορΙουϑέθβ, {πὸ Μίρτις τοΐογθποθ βυῆοοϑ ἴογ ἤπάϊπρ ἃ ράβϑβαρθ 'π {π6 οὐεῖοδὶ δα! οπ. [πὶ ἃ} 

5ΠΟὮ σᾶθο5 {πὸ Μίρπο τοίθγοποθ δίομα ἀρρϑᾶγθ, ἐποιαρῆ ἐῃ6 ΟΥΑΙ] ἰοχί 15, οἱ οοῦγβο, αἰννανϑ 

Το! οννοά. 

ὍΠοτα πυπλθεῖθ αγὸ αἰίδομεάᾶ ἰὸ ψοῦκβ, σι ἢ 45 ΠΟΥ] 165 ἢ 1ἀοΠ 1041 {1165 Ὁν {π6 ΘΔ ΠῚ6 

δαΐμογ, ἡ ΠΙΊΟΗ ἀτὸ ποῖ πα ρογθα ἴῃ ἐπε οἀϊίοπϑ, ἐμθϑο παπιθοῦ5 Ππανα πῸ ὈΘΑτΙηΡ ΟΠ σἤτοπο- 

Ιορίοαὶ ογᾶᾷθγ θὰΐ τὸ ἱπίγοάυορα πλεγεὶν ἴογ οοηγθηΐοποο οἱ τοΐογοποθ, Τῇ ὁμαρίθγβ Πα βθο  !ο5 

αῖα υτηρογθα οοπουτγγοηξν ἴῃ {πῸ ΘΕ] ΠΟΠ5, {πὸ βϑοξίοηβ δἴοπα ἀγα οἰϊοά, ΤῊΘ Θχθροῦσαὶ ΜΟΓΚΒ 

οἵ ξαοῖ δυΐπογ τὸ [5 ἴῃ ὈΙΡΠ1ΟΔΙ ογᾶεσ ππᾶθσ ἐμ6 μοδάϊηρ “ἙΧερθοα᾽. ὙΠΘν ἀγα ΠουπΊΆ 

οἰϊοα ὃν {πὸ οπυσποσγαίίοη οἱ {πε δἀϊείομ, θαὶ 16 ἘΠϊ5 15 Ἰδοκίηρ {ππ ν ἀγὸ οἰϊβα ὃν ὈΙΡΠ1Ο] οπαρίογ 

Δα νοῖβα. ΑἹ] ὈΓΡΙ104] τοίοσοπορβ ᾶτὸ ρίνθη ΜΠ ἃ οοΐοι Ὀδέννεθη οπαρίθγ αἀπα νεῦβο. 

ΑἸἐεγπϑέϊνα ἴογτηβ οὗ ἃ Καυτ-νγοσᾷ γα σοιηρί πο ἴῃ Οη6 επίγν 1Ὲ παν αὔα ποὲ πηδίοτια!ν 

ἀΙοσοηὶ ἀπ νου ὈῈ δα]δοεπὶ ἴῃ δἱρμαθοίϊοδι ογᾶθγ. [ἢ δὴν αποίαίίοη οὐ γϑίθσεποθ (ἢ 

ἴογιη οὗ [86 Κεγπνογᾷ ἢγϑί ρῥγιπβα 15 τὸ Ῥ6 δββαπηθα ἀ}1685 οἴ μβοσινίβα βρθοιῆβά; Ὀαΐ σοτηπηοῃ 

ναγιδηΐβ 5ΌΟΝ ἃ5 -εἰὰ -ἰα, -ἰον ιν, πα -σσω -ττω τα ποῖ βοραγαΐοὶν ποίβα, 

Τιονθστοδβ6 15 ἐπα τὰ ]ο ἴοΓ ΠΟΌΠΒ ροπογα ν Βαϊ ἃ σαρὶτα] μ85 Ῥθθη βαρϑιϊαξοα ἴῃ ῬΑΓΕΟυΪΟΓ 

ἰηβίδησθϑ: σοβατγθοζίίοη (ρ6 η6ΓΆ}} θαΐ Βδβυτγτοοίίοη (οἵ (Πγίϑι) ; {π6 βοβρϑὶ Ραΐ, ἰῇ τπ6 πέατρν, 

ἴῃ6 (ο8ρεὶ; δηᾷ ἰπ δα οὗ {π8 δἀάϊείοῃ οὗ “πθ᾽ ἴπ ΘιΟἢ σ5865 85 ΘρΡοβέϊθ (ρβΈ ΠΈΓΆ}}ν) Ὀπὲ ΑΡΟϑΕ]8 

(ΞΞ53. Ῥαι]); οτθαξίοη (ογθαϊβα ψγοῦ]α οὐ δὴν δοΐ οἵ οτοαϊίοη) Ῥαΐ Ογραίίοη (οἱ {με ψοτ]α) ; 

Οἴοθθ ἴοσ {π6 οὔοςβ οἵ Ομγιϑὲ δηα δ8 ἀεποίϊπρ {μ6 Ο τ βείδη το! ρίοπ ; σπατο (ὈαΠ41Π60)} Ὀαὶ 

ΟΒυτοῦ (πίνε γα!) ; ἀπά 80 ἴοσγ ἘΔ]}1, Τανγ, Ταπιρὶθ, Ἱποαγηδίϊοη, οἷο. 

Τί ἰ5 τπ6 πιϊϑίογέαπα οὗ {π6 ἙΔΙΐοΥῦ οἵ σας ἢ ἃ ΤΟΥ Κ 85 {Π|5 δὲ {πῸ ρῥγεβοηξ {ἰπ|6ὸ [Πδὲ οὐοα] 

οαϊέίομς οὗ [π6 Ἐδίμουβ 8.6 Ἀρρθασγίπρ ἴῃ Ιᾶτρα ΠυΠΊΡ 5. 8πα νὰ ἢ ρτοαὶ [γεαπθηον. 51πὸ8 {Π6 

τ] Πτβογσρέ ννὰβ οοπιρ]οἐβα βενεγαὶ ἱπιροτίαπί ΨΌΓΚΒ ΒΙΟμ Πδά ἰο ᾿ς οἰϊοα ἔτγοτῃ οἱ θαϊεϊοηϑ 

τορτοάυορα ὃν Μίρπε μάνα Ῥεοη εἀϊοθά, τοο Ἰαίθ ἴογ ἴῃς ρύυγροβθϑ οἵ {π|8 Ῥοοκ. 1 Πὰ5 θβεὲπ ΠΟ 

ρατέ οἵ ἐμ ἅπὲν οἵ ἐῃς νυτίτεῖβ οἱ {815 1νοχίσοπ ἴο δαϊὲ ἐπ ἰοχίβ ΒΙΟα ἐπ 6 ν θά, ΔΙΓΠΟῸΡῊ 50 πιθ 

Ραγιϊου τὶν ἀαθίουβ τεδᾶϊηρβ πᾶν Ῥθδη ῥτοίδορα ὃν 5.ν.1. (5ὲ υέγα ἰδοΐϊ0) ΟΥ̓ΪῚ δι ἔθ." ΟΆ565 8ῃ 

οὈνίουσπ οοτγθοίίοῃ μα5 Ῥαθη ἱπάϊοαιϊοα. ΤΏ οἂπ ΡῈ πὸ ἀοπρέ, πόνγονοσ, ἐμὲ [Π6 Ῥγόρτθββ οὗ 

[Π6 ψοσῖκ οἵ οὐ εἰοα!ν οαϊηρ τπῈ ἘδίΠουβ Ψν}}} πϑοθβδίζαίο τπῆδὴν οογγθοξίοῃϑβ [0 {Π15 1.οχίοοη πα 

ἐῃς ἀοϊειίοη οἵ οογίαϊῃ δηίγίθθ. ΤΊ ορίηίοηβ οὗ ραίγβιίο βοῆο]ατθ ἀροὰέ [ῃ86 δας ογβῃρ ἂπά 

ἀαίΐηρ οὗ ἐαχἔβ ἅτε αἷ8ο Π800]6 τὸ ταρι ἃ οἤδηρθ. Τπ {πὸ 193ὲ οἵ Αὐέμοτβ ἀπ ὑογκϑ ἐπ8 Ππαϊηβ5 οὗ 

Β. ΑἸΐαπογ ἰπ ἢἰς Ῥαίγοίοργ (Ετείρατε ἱ. ΒΓ., 1950) ἀπά οἱ Ο. Βαγάβημονογ [ἢ ΠΙ5 σεδοηοῆίς δ 

αἰ βιγολτολιονι 1 ἰἰογαίμν (ΕτεϊΡατρ ἰ. Βτ., τ902--32) πᾶνε βυϊᾶδά {πὸ αἰγὶ ρυιξίοη οὗ νου [0 δα ΠῸΓΒ 

ἀπα ἐπο πιδτϊκίῃρ οἱ νγογκβ 48 ἀπ ίου5 ΟΥ ΒΡΌΓΙΟΙΒ. 



Ι. ΑΟΤΗΟΙΒΒ 

ΑΒΕΒΟΙΒ ΗΙΕΒΟΡΟΣΙΤΑΝΟΚ 5860, 11 
(ΑΡεσο..) ᾿ 
ἐῤὶαρλ. ἐρταρλίπεθι Αδεγοϊδ, ἈΝ. Τιλάίκα πα Τ. 

ΝΊβθεη Το. ἸΟΙῸ, Μ.115.1245 
ΑΒΕΛΑΗΑΜ ΠΡΗΈΒΙΝΟΒ 58ι80. νἱὶ 

(ΑΌτ. Ἐρῃ.) 
ἀρημηΐ. ογαΐο ἴῃ ὠρμημηαϊοηθηε ἀείραγαι, Μ. 

Ταρὶς Ὸ τ (1922) ἢ. 442 
οσοί75. ογαῦῖο {8 σον ϑι ζορείης, ἐδ. Ὁ. 448 

ἈΑσΆοιτα ΒΕΝΟΈΕΝΘΙΞ Ο"». 438. 
(ἄςαο. Β.) 
6. Αἰδχ. ἐρίφια αὦ Αἰεχαμάγηε ΗΠ ογαροϊ αΉΉΉ,, 

ΑςζῸ τ.1.7 Ῥ. 146 
6}. Ογν. ἐρίφέμία αὦ Ογνεηα «Ἰοχαμάγίηι, 4 Ὁ 

1.1.1 Ὁ. 99, Μ.77.τοὸ 
ερ. αληι. ἐριοίμία αὦ Μακχραμθη ΟΟΉςίαἩἶπο- 

ῥοϊἑαμιρη, ἄζὸ τ.1.7 Ρ. τθι 
Ασάσιῦβ ΟΑΕΒΛΕΙΕΝΒΙ5 

(Ασδο, (565.) 
)». Μαγοεῖ!. 

οΟὉ. 366 

Ῥαρηεηέᾳ σομῖγαᾳ ωγοορίϊερη, ἂρ. ἘΡΙΡΗ. 
ἤᾳδν. 72. 6-τὸ 

Ῥ. Κορε. }αρ»ιεμία ἢ Ἰόορι., ϑιδϑ Ὁ Ῥ. 53 
Ασλοισθ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΊΤΑΝΤΙΘ ΩὉ. 489 

(λοβο. (ΡῈ) 
1}. εῤὶείμία αὐ Ῥείγιη Ἐπ οηερι, 4 Ὁ 3. Ὁ. τ, 

Η.,2.841 

Ασαοῦς ἘΤ ῬΑΤΙΤ5 88οο, ἱν 
(λοας. ςἐ Ῥαα].) 
6. 

ΑΘΑΓΙς ΜΕΙΙΤΕΝῸΒ 
(Δοβο, Δ61.) 

ῤιςίμπίαᾳ αὦ Ἐῤίῥκωημέιρη, ἘΚ. ἨοΙ] Ερί- 
ῥδαμίης τ, ΟΟΝ τοῦθ Ὁ. 153, Μ.41.156 

Βθδροιν 

λοι. ῥορμείᾳ ἘΡΠεείμᾳ, 4 ῸΟ τ.1τ.2 Ρ. 9οο, Μ.77. 
1468 

ΑστΑ ΔΡΟΒΤΟΙΟΒῸΌΜ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑ 

Μ, ΚΕ. 8165 ἀρῥοοργγρῆέα Αἀπεοάοίᾳ, ΤΟ 23 

(1893) δπά 51 (1807) 
ΓΒ -- ΕΒ. Α. 1ρβίαβ δηᾶ Μ. Βοππδὶ Αεἰα 

αἹοςίοίογμηι Αβοογγρῆαᾳ τ, 2 Τιοϊρζὶρ 
1801--τθ03 

“οἰᾳ Αμάνθαε, 1. 21 ἡ. 46, Ρ. 58 
Ῥαρμιδηία ἐλ ἀοὐς ἀμάγεαε, 1.8. χὶ Ρ. 38 
᾿αξοίο Απάγεαε, 1.Β 2 ῥ. τ; ὕνψο τϑρορῃ- 

Βἴοπϑβ, ἐπ ζῃᾷ 8180 ἰὴ Μ.2.1217 
Ἄοἰὰα ἀπάνεαε εἰ Μέαδμαεὶ, 1, Ἐ} δὶ Ρ. 65 
«οίᾳ Βαγημαρας, 1,8, 22 ἢ. 202 
«οία Βανποϊονηαοὶ, Τι ἢ 21 ᾿. 128 
“οίᾳ Ποαπηϊς, 1. 2 Ρ. 151 
“ἀείᾳ Μαμλαεῖ, 1,8. τ Ὁ. 217 
«είαᾳ απ, ΝΥ. Θομαρατ διὰ Ὁ. ϑομιηϊαν 

ἨδιήΡατα 1936, οἰϊςα Ὀν Ῥάρε δπὰ 11πὸ 
ΟΥ τῆς Ηδιαθυτα ῬΆΡντιβ, ρατεν ἴῃ 1.Β 
Ι Ῥ. 104 

. μᾶν. Α,Β 
,. «ἀπηπάν. Κν. 
. (Βα55.) μάν. 

. Ἀμάν. εἰ ΔΙ. 

ἈΝΑΝΑΝΟ ΒΝ 

ἴῃ ἘῸΝ "7 : 

Α΄. Ῥαμῖ. εἰ ΤΜεοῖ. Αείαᾳ Ῥαμὶ δὲ ΤἈξοῖαο, ἘΦΒ τ Ὁ. 235 
Α΄. Ῥεΐν, ο. δίμι. «Αοία ΒεΙΡῚ οἰ διυμοηο, ΕΒ τ Ῥ. 78 
«Α΄. Ῥεῖν. δὲ πάν. Αοία οίγὶ δὲ ἀπάνεας, 1.8. 21 Ὁ. ττῦ 
“(. Ῥείν. εἰ Ῥαμὶ. Δοίᾳ Ῥείγὶ εἰ Ῥαμῖέ, 1.8. χα Ρ. 178 
«4. (Ῥας5.) Ῥεὶν. εἰ ῬαΞςοῖο Ρεϊγὶ εἰ Ραμ, Ἐ.Β τ ρ. ττ 
απ. 

Α΄. ΡΆῚ1Ι. Ἄοἰαᾳ ΒΕ ρρὶ, ἨΒ 2 0.1 
Α΄. Ρλεϊ. εῤῖϊ. “Δοίογα ῬΊΡΡΙ ἐρίίονιο, 1.8. 25 Ὁ. οἱ 
Α΄. Τλαάά. Ἄοἰα Τπααδάαοὶ, 1.8} τ Ὁ. 273 
4. Τλορι. Δοία Τἄονιας, ἘΞ 22 Ὁ. 90 
Α΄. Τλορι. Β “οίαᾳ Τλοριαερ, Τ 51 ᾿. δ 
Α΄. Τβονι. “οίονα Τβομαᾶδ σομοιμαβο, 1.5. 22 

(σο δ 201.) Ῥ. 289 
4. Τρ. ἢ «Δοίογιη Τ ἰγηρίδεὶ αρριθηίῃ, 4.52 Ὁ. 217 
α(. ΤΊ. Αοία ΤΙΝ, Μ. Ἐ. 781ὴε5 ΓΤ 6 (1904--5) 

Ρ’ 549 
Τν. ῬΠΙ. Τγαρϑαίο ῬΑΙΠΡΡΙ, ΤΘ 3 Ὁ. τότ 

ΔΟτὰ ΤΌΑΝΝΙ5 ΒΑΡΤΙΒΤΑΕ βᾶθοιν 
Α.. 70. Βαρῤί. Μαωνίνγένοι Ποαπηῖς Βωῤρῥοίαο, Α. δα ΡῸ 

4 (1908) Ῥ. 526 
5880. ἵν 

(. ὙΤιβομπεηοῦξ Ευασηρεία Αροονγρὴαᾳ 
1 ΊΡΖῚΡ 1876 Ρ. 21 

Ἄστα ῬΙΙΑΤΙ 
ἅ. ΕΣ Α, Β 

ΑΝῸ ΜΟΚΚΡ 

Αὐτὰ ΧΑΝΤΗΙΡΡΑΕ ΕΥ ΡΟΠΎΧΕΝΑΕ 5860, 111 
Α. ΧαφΤηλρῥ. Μ, Ἐ. Τβλεβ Τό 23 (1893) ᾿. 58 

ΑΡΑΜΑΝΥΙῸΒ 8586. ἵν 
(Δάδπι.) 
ἀταὶ. ἀταίορις (6 γεεία ἦτε ἀδέ πάε, ΝΜ. Ἡ. νὰ 

ϑαπάβ Βακῆσνζοη σΟ δ τθοι, Μ.11.1713 

ΑΈΝΕΑΒΚΒ Ολζαεῦξ ΟὟ. 518 
(Δ 65.) 
ἀταὶϊ. ΤΠεοῤλγαςμες να ἀϊαίορις, ΝΜ1.85.872 
ἘΡ. 1-ὰ ἐῤϊτεοίμίας, Ἐπ Ῥ. 24 

ΛΔΕΤΙσ5 ΑΝΤΙΟΘΟΗΕΝΙΒ Οὔ», 3066 
(Λε) 
»- ")ηαρνπεηία, 4Ρ. 1)οοί. Ῥαΐν. 41 ῬΡ. 311-ι2; 

8Ρ. Απαρβί. 5. γιομορέ,ρ Μιδοισιβι; ἂρ. 
Β85. δὲν. 4 

8 γ)Ή:. Ἑγηΐαργηαίοη, 0. ἘΡΙΡΏ. ἧκον. 76. 11-12 

ΔΕΒΙΘΑΝυσ, ΘΕΧΤῸΒ 1 11τ|5 οἷ», Ροβὲ 240 
(Αΐο.) 
ἐἰεοΉ. ἐπγοηίσοη, Μοτο.θ4 
Ρ. Ανγές!. ἐριοίκία αὦ Αγίφίἑώσηι, Ὑν. Ἐριοπασγαςξ Το, 

34 (1000) Ρ. 53, Μ.το.52 
6}. Ον. ἐῤιείία αὦ Ογιρεηπεηι ἀδ πιδίογία ϑμδαμηαε, 

Τὺ 343 Ὁ. γ, Μιιτν4τ 
εν». Ἠαγγαῖο ἀ4ὲ γέδιις ενοίοῖς, ΝΕ χΟ.97; 566 

ες. 

ΛΑΘΑΡΕτυΒ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΟΣ, ΠΠΙΑΓΟΝΌΒ βᾶδο, νὶ 

(Α88Ρ.) “ὋΝ 
οαΡ. σαῤτίω «αὐἰγηοητέογία, Μ.δ86ιττθΆ4 

ΑΘΑΡΕτΌς ῬΆΡΑ Οἵ». 538 
(βαρ. Ῥαρ8) 
δ. ΞγΉ. ἐρίξία ογηοάϊοα, 4 Ὁ 3. Ρ. τ55, Ἅ.}1.. 

66.47 

ΔΟΑΛΤΗΛΑΝΟΈΕΓΤΙΒ βΒθδοιν 
(ἀβαίῃ.) 
υ. αν. {{. υἱα Ογερονὶλ [{Πιριϊμαίογίς, Τ᾽ Α. ἀο 

Τάραταο ἄσ ας 35 (1880) Ρ. 4 
ΑΟΑΎΗΟ Πιάςονυβ 586. ν]1--ΝῈ]} 

(Αβαίῃ. 19 1840.) 
ἐρίΐορ. 

ΔἌΘΑτΤΗηὺ ῬΑΡΑᾺ 

(Δραϊῃ. ΡᾷρΡ8) 

ἐρίορις, Ἐ1.3.1833 

ΟΡ. ὁδι1 

ἐρ. τ ρ. ερίφέμια αὐ ἐριβογαίογος, ΜΟΡΙ,. 87ια τὸ 
8. 5γΉ. ερίδίμίᾳ σγηοάϊοᾳ, τϑ. τῶῖτο 

ΔΟΚΆΑΡΗΑ 
ργαρᾷ. Α΄ Τάδϑου, ΤΟ 303», τοοῦ 

ἈΑΠΈΧΑΝΘΕΚ ΑΓΕΧΑΝΌΝΙΝΟΌΒ ΟΡ. 3.28 
(ΑἸ16χ. Α1.) 
ἄσρῥος. ὁ Αγ ἀοροσίομο, ΟΡ 3 ἡ. ὁ, Μ.18.581 
6. Αερί. "αρριεηία ἐῤέδίμϊαε αὦ 4 ἐρίομεηι, Μ.18.584 
ΕΡ. Αἴοκ. ἐριοίμία αὐ Αἰεχαμάγη Οοηρίαμεποροὶ- 

ἐωμόρη, ΟΖ 3 Ρ. το, Μ.18.548 
ἐῤ. εηονγοῖ. ἐρίομεία δηπογοίίοα, ΟΡῖΐϊΣ 3 Ρ. 6, Μ.18.572 

ΑΙΕΧΑΝΌΉΕΗ ΗΙΕΚΟΒΟΙΎΜΊΙΤΑΝ τς ΟΌ. 250 
(ΑΙδκ. Η.) 
Ρ. “αρνπεμία ερϊςίοἰαγη, ἀρ. Ἐπ5. λ.6. ὁ, 

Μιυτο.Ζος 

ΑΙΕΚΑΝΡΕΕ ΤὙΥΘΟΡΟΙΙΤΑΝΤΙΒ βᾶδο. ἵν 
(ΑἸδχ. Τ0γο.) 
Μφη. εἶδ ῥίαολὲς ΜὮὯᾳῳρϊοπαεογέι, Α΄. Βτϊκιδημι 

Τεμδ. 1895, Μ.18.412 

ΛΙΕΧΑΝΌΕΕΞ ΘΑΓΑΜΊΝΟΒ βαρὺν 
(Α16χ. 5481.) 
ΒαγΉ. ἰαμάαίίο τ ἀροςίοίς Βαγηαδαμι, 4.55 

πῃ. τἰ Ρ. 436 
ΟΥ̓́ΜΟ, ἄε ἱμυθηίοηδ ογμοῖς, Μ.87.4οτ6 
Τόν. ΘΡΊΣ. ἐρτίομηε ΘΉΓΟΡΗ ογμοῖς, Μ.87.4077; 9 

ΑἸ6Χ. 58), σγμο. 40570- 4064} ἀπ 4060} - 
4076 

ΑΤΙΕΧΑΝΌΕΕΝ ΤῊἨΒΒΒΑΒΟΝΊΘΕΝΘΙΒ 
(Δ16χ. ΤΏ 655.) 

Θαισο. ἢν 

ερ. ἀτ}. ἐρίομία αὐ Αἱμαπαςίμνη, ἂρ. Αἴ. ἀροί. 
8366. 66 

δ. ΒΊοΉ. ἐρίϑιία ὦ ᾿διοπγεέμηι σογπίοηι, ἐδ. 80 



ΧΙ ΑΥΤΗΟΞΚΘ ΑΝ ΝΟΚΚΆΈ 

Αὐυριῦβ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΟΒ ε ΒθθοΟν 

(ΑἸγρὴ) ΠΌΡΩΝ 
4}. ἐρίοα αάὦ Ογνήπερι Αἰοχαηάγίμιρη, πὶ. 

ΟΡΡ. Ογζ. ἐρ. 29, 4)ο τ.τ.3 Ὁ. 74, Μ1.77. 
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ΑΜΒΚΟϑΙτ5 ΜΕΡΙΟΙ ΑΝΈΝΒΙΒ ΟΌ. 397 

(Δαρτ.) 
". βαρηκμοηίᾳ υαγία, ἂρ. Ταῦ. ἐγάμ. 2. (5.4. 

130}; 1δ. 3 (9.4.243); 8Ρ. οεί. Ῥαΐν.; 
ΔΡ. 1,δοπὲ. Η. γπμομορῆ., Μ.86.1828; 55 
τ Ῥ. 360; ἀρ. Ὁ ΕΡΆ, (431) αοί, τ, 4(Ὁ 
1.1.2 Ὁ. 42, Η.1.1405; 8Ρ. Ὁ ΟΠδΙο. (οέ. 2, 
ΑΟΟ χ.τ.π ῬΡ. 22-3, Η.2.301-4; 8Ρ. ἢ 
Τιαΐοτ. φοί, 2, Η.3.7γ44-8; 1δ. 5, Ἡ.3.857- 
δο, 865, 877; ἃΡ. ΟΟΡ (681) ποΐ. ὃ, Π.3. 
1184--5; ἐν. το, Η.3.1204 

ΑΜΜΟΝΑᾺΒ β8θο. ἵν 

6Ρ. τ-- ερίςίμῖας, Ἐ. Νὰ ΡΟ τι (το16) Ρ. 4.33 

}.τ, 2 Μαρηποηέα, ἐδ. Ὁ. 484 
οῤτξο. τ-τ-α οριδομῖῳ, ἐδ. Τ. 455 

ἈΑΜΜΟΝΙῦΒ ΑἙΟΥΡΤΙΒ 5Βᾶθο. ἦν 

(Ατασηοη. Ἀ86.) 
ΕΡ. φρίοίμια αὦ ῬΠεορλίίμηι ἀθ Ῥαοϊομεῖο εἰ 

Τμεοάονγο, Ἰὶ. ἩαΙκίῃ ΘῈ τὸ (1932) Ρ. 97 

ΑΜΜΟΝΙῦΚ ΑΙ ΈΕΧΑΝΘΌΕΙΝΤΒ βᾶςοιν 

(Διηχλοπ.) 
εχερβοίϊοα 

Ρ-. αρνιεπίῳ ἴῃ  55., Μ δὅ5.1361 
απ αρμιρηΐα Ἰῃ Ῥώμ., Μ1.85.1304, 1834 

Μ:. γαρτηϑηίῳ ἐπ Μῆϊ,, Μ.85.1381 

7.0. αρνιεμίᾳ ΤῊ [0., Μ.85.1302 
«ς. αργῃιομίᾳ τη 4ο., Μ.85.1524 
1 Ρεῖν.2Ζ:19-20 βορμεϊα 15 ἐἰϊπεά, Η15 αἱ ἴῃ. οατοθτο οσδηΐ, 

Μιδειτθοϑ 

ἈΜΡΕΙσΟΟΗτῦΚ ἸΘΟΝΙΕΝΘΙΒ ΟΌὉ, Ῥοϑβϑῦ 394 

(τ ρἢ.) 
Τοῖγο. μονα ἐφε οἰγομηιοϊςίομεθι, Ἐς ΟΟΙ 6 ΗΒ 

ἀν ρλιοοαὶ, Μειβοαϊέ, εἰ Απάγεσε 
Ονείρη δὲς ορόγα 1 ΑΧΤῚΒ 1544 Ὁ. 10 

ἐξ. ΣΚΉ. θρίςμεϊα ἐγποάϊοα, Μ.39.93 
ΘΧοσϑίϊου 

βονβ. ἤ Με. 26: βοιμέϊα ἐπ ἐπι, ῬαῖθοΥ, ὶ Ῥοββέίη!ς, Κα. ἨΟΙΙ 

329 ΑἸ) οολίνις. πο Ἱποριη ΤὈΡΙΠΡΘΝ 
1904 Ῥ. 91, Ρᾶτν ἴῃ Μ.Οτ. 751 

6χεγο. αὐἰυνονοις ἐχεγοϊαϊοηενῃ ξαίξωρι, ὦ. Ἑϊοϊκοτ 
Αριρλϊορηίαηῳ τ 1 οἰρσὶρ τροῦ Ρ. 23 

ΠΩ Ῥαρνιοπία νανία, α. ΤΊΟΚΟΥ ΟΡ. οἷζ, Ρ. 4, 
Ἐς. ἘΠ0]] ορ. οἶδ. Ρ. 55, Μ.30.97.; 8Ρ. ϑοοί. 
Ραΐν. 

Πορι. τ-τ-ὸ ῥομιέϊαᾳε, δ4.30.36 

ῬΒΟΡΘΉΣ. ογαίίο 19) μιεδορεηϊεοοσίθη, Μ.30.120 

ἔπομ ἀθεΡ. λογεμία ὧδ πορ ἀἰσερογαηάο, 1». Ῥοββίῃμυϑ 

Ἱποςξαμγτς “4 ςορίίος ῬΑΤῚΒ 1684 Ῥ. 255- 
(Νοίδ: ῬὉ. 255-64 -Ξ ξῤοθηΐῇ. ῬΡ. 100--12) 

ΤΡοΘΗΊ, δορμεῖζα ἐε βοοητεμέῖα, Ἐς. ΟΟτα [8 ΟΡ. οἰ. 
Ὁ. 91 (5686 ποῖβ Ὡθονο) 

δίσο, ἰαμιδὲ αὐ ϑεϊεμοιηι, ἵπ. ορρ. τ. Νᾷζ. 

σαν. 2. 2 (ροδθιμ.) ὃ, Μ.37.1577 

ἴυ. 1ας. υἱίᾳ Βαοιίἐ ΟὐἀδεαγιεΉ 515, 1. ΟΟΤθ6ΗΒ ΟΡ. 

Οἷἵ. Ρ. 155 

ἈΑΜΡΗΙΠΟΟΕΙΚ ΘΙΌΕΝΒΙ5 βϑᾶδουν 

(Διρῆ. 514.) 
6. ερὶςίμίαο Ἱγαρηιεμίιρη, ΝΙ. 77. 1510 

ΑΝΑΡΗΌΒΑ ΕἸΣΑΤΙ 806. ἸΟΝΑΝΟΘΕΤΙΔΛ ΔΡΟΟΕΥΡΗᾺΑ 

ΑΝΑΒΈΆΒΊΑΝΑ ἱποογίαθ ΟἹ ΒΡ Π15 5860, νὶ Ζ. 

(Δπαβί.) 
}ά. σομοῖφα εἰ ρεγερίομα βαεὶ Ἠοβίγας ποία, 

Μοῃ. 2 Ὁ. 271 

ἐμ. ἄε ᾿πγρὶς τὰ φμαάγαρεείνιο ἀϊα ῬΥο ἀδ- 
ωιοϊῖς, ΜΟΉ. 2 Ῥ. 277 

γηογί. οὐμομι ἸΏ γπογίμον ἐχϑοφηῖῖς, 45. τ 
Ῥ. 242 (ρϑτέϊν ἴῃ δἴοη. 2 Ῥ. 286) 

Ή αν. παγγαΐο εαογαᾳ ἀὲ ἰοπαμο ῥάῤαᾳ Ογερβογίο, 
ον. 2 Ῥ. 276 ; 

Ῥοθητ. οὐπορ ῥῦοὸ Ῥοθηϊίοηεδις, Μῆον. Σ Ῥ. 281 

ἐφ. ἀοοίνίμα (δ ἱογερονίδιις, Μίοη. 2 Ῥ. 278 

ἈΝΑΒΥΆΒιῦσ ΑΙΝΤΙΟΟΗΕΝΟΘΒ 

(Δπαϑὲ. Απτ.) 
ΟΡ. 599 

ἐΡ. 56 γ8Ὲ ορίοίμίαο αὦ δενρίτνι ᾿γναρηθηία, ΜΕ. δ9.1405 

Μὰ. ἐχρέϊοα!ίο δγευὶς βαεὶ ογεπβοάοχαε, Μ.89.1400 

». βαρνιομία υαγίω, Ν.89.τ1281, 1283, 1285; 

Δ}Ρ. οοΐ. Ῥαΐν. 

γε. 4γρῖὸ (ὧδ νει, Μίοῃ. 2 Ῥ. 25τ 

δαθὸ. Ῥαρνηιεμέη ὧδ βαδδαϊο, Μ.δ9.1405 

δΩ0, ὧδ ξαοεγάοίδο, Μίοη. 2 Ῥ. 276 
ΟΡ. 1--3 κεγγιόῆες, Μι89.12061 

{5όγ9!. 4 δόγῃιο (6 ἐγίδηι5 φιιαἀγαρεεῖηιῖς, Νι.89.1τ389 

υἱὲ. ἐχοθά, σεγηῖο (16 {5 χιεὶ υἱίαᾳ εχορμη, 5. ἘῸ τ (1825) 

Ῥ. 371 

ΑΝΑΒΥΑΒῦΒ ΔΡΟΟΘΚΙΒΙΑΚΙΌΝ 

(Απαϑέ. ΔΡ.) 
4. ίαζο τ, 2 

οὗ. 066 

αεἰα Μαχὶριὶ Οομ εσϑογὶς, θο, τοῦ, 130 
Ρ»- αρνηιεπία, ΔΡ. ἰ)οοῦ, Πα, 

ἈΑΝΑΒΤΑΒΙΌΒ ΘΙΝΔΙΤΑ οἷ». Ροϑὲ 700 

(Αμαβί. 5.) 
ὀίαϑρῆ. Ὧε δίωςῤΠοπμῖαᾳ, δ᾽ τα ρ. 400 
ἀεμηεί. Φγριο 1 ἀοπιρμοίς, ΝῚ  δ,α 192 
[ΞΡ 17:15 01 }}}} 

Ρ-Ξς. ὁ ογαΐξίο τὰ Ῥς. ὅ, ὕννο τοοοηβίοπϑ, Μ.80.1077, 

1ττὸ 
Ρ. βαρριεηία, Νί.89.1283, 1285, 1287 
μαεν. δ μαεγεϑίδμς, ΔΙσοῃ. 2 Ὁ. 257 
εχ. 12 «ηαρορίοαγμη σοπίεε βία βοή τη ἠδχα- 

δριεγον δεν ἀποάεζίμιμα, Μὶ.δὃ9.1052 

ἦόλχ. Κν. ἡγαρηιοηία ἐη μεχαθδπέγοι, Μ.89.037, 942, 
οὐι, φοῦξ, οὐῦ, οὐδ 

ἠοΐώ. μοάρρις οἷνὸ υἱάο ἄμμι, Νί.89.30 
ἐπίδυν. ζηϊεγγοραίΐο ον βεγῖᾳ τὸ εἰ ὑἱ οὐδογυείμν, 

ον. Σ Ὁ. 274 
ἐπι. αἱ. αὐνυεγξιις {πίαεος ἀἑαίομεσ αἴτιες, Μ.80.1273 
1} μά. ἀλβρ. τ--3 
μιᾷ. βανυ. 

φάυεγοια [άσσος ἐϊοριία ποτές, Μ.80.1204 
αὐἀνογοιις {πιάκσος αἀναίομις ῥμαάγυις, Μ.80. 

272. (Νοίε: ὅϊο ἀθῦονο γος γοσ5, 
Ῥτο. θ46ο, 1χ, οοῃιδίη, πιο μν Βα ατ ΤῸ 
ἐ)έαὶ. Ολνῖσὶ, οὐ {μώ. α.νΝ. 

εομίγω ἡἩτομορἠγοίας ἱσείομία, ΝΜ δ9.ταδὸ 
φιαύςίϊοπας αἰἰαο, 5 ΥῸ τα (1825) Ρ. 373 
φιαροίἑοηξς οἱ γε  βοΉδιοηεξ, Ν1.δο.312 
γοϊαϊίοηες ἀ6 ρα ῖδις διμαὶ, Ἐ᾿ Ναα; γοέα!. 

γ-άι Οὐ 2 (το 12} ρ. 00; γείαϊ. 42-τ-59 ΟὉ 
3 (1903) Ρ. οι; γεέῳ!, ὁ, 7, 32, 34 αἰδὸ ἴῃ 
ΝΙ.88.Θοῦ- Ὁ 

ξογθῖο τη πογηΐηονι τη τιαρίησιι ἀεὶ {ὠσέμη, 
Μ.89.1τ43. (Μοίε: Μ.89.1144--8 -- [τ΄ 
ΝΎ 55. ζηαρ., Νῖ.44.13298-13320,13338- 
30. ἀνν.; Μιυροιιάδυτοο τὸ Μιδο. 

1τὸ10--48) 
φέγ)ηο 1 κονίπομι ἰὼ παρ τηθηι ἀδὲ ποίη, 

Μ1.89.1152 
5γ7η6". ογαίίο ἀἐὲ βασγῳ Σγηαχί, Μ  ὃο.δι5 
Φ1ΐ, ἐογι. ἐἶε υἱίαε ἱεγιίο, 5. α (1835) Ρ. 3600 

ἈΝΑΤΟΙΤΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΓΑΝῸΒ βᾶρος Ψ 
(παῖ. ΟΡ) 

ΟΡ ἢ,. 
ἀμ. αἰ. τ- 
4ι. ἐγ 5ἢ. 1-:-154 

Ἰγοία!, τ--59 

Τόν. ΤΉΠαΡ. 

ΞΕνΊΉ. Ἰμιαξ. 3 

ερ.τ ἐρίςία αὦ Σιδομοθι Ῥάραλε, ἰχξ. ορρ. ἴν00. 
Μδρ. ἐρ. 53, ὁ χὰ Ῥ. κὶν, Μ,Ρ1., 

54.854 ᾿ 
δ. 5 ὀῤίοίπεϊα αὐ Τιεοπενι Πάβαμε, τὶ. ΟΡΡ. 16. 

ΔΙαρ. ἐρ. τοῦ, ΓΟ χα Ρ. 32, ΜΟΡΗΟ 

54.970 
ΔΝαΑτοισβ ΓΛΟΡΙΘΕΝΌΒ 

(Απαΐξ. 1.506.) 

ϑάρο. 111 

αΥὐτέλι. βαρηιόμία ὁ ἰἰθγὶς αὐἰξμηιοίΐοονεμι, Μυχο. 

232 
οαἩ. βαξεῖ. ναρηιοηέμηι οχ σαβοηπο βαδοδαϊὶ, Μ το τ; 

8Ρ. Ἐπ. Ψ.6. 7.32.14-τ-,0 
ἀεοαά. περὶ δεκάδος, 1. ΗΠοίρυτρ «ΤἩμαϊος ἰλεϊον- 

μαϊοημαϊος α᾽ μἰςιοῖγα ((σηργὸς ἐδ αγὶς 
1000) 51 βοούξοη ῬΔΙΓΙΒ ΊΘΟΙ 

ἈΑΝΌΚΕΑΒ ΟΛΕΒΆΕΙΕΝ515 ΟΑΡΡΑΌΟΟΘΙΛΕ βΒᾶΆοο. ψ τν 

(Αμαάτ, (8685.) 
ΑΡοο. 
ἐμένα. ἢ’. 

εογμεηίαγίμς ἰπ ἄροο., Μυιοῦ.: τὸ 
ἐἰδγὲ τπεναρεμίϊοί σοομηὶ ᾿γαριμεηῖα, «1 

Ὁ. 1ΤῸ5 

ἌΝΡΕΒΑΒ ΟΚΕΤΕΝΒΙΒ (βῖνα ΕΠΕΚΟΒΟΓΥΜΙΥΑΝΒ) 
(πᾶς. (Υ.) 

ΟὉ. γ7χ40 

ἄρωΐϊβ. ἑαγεδὲ ἴθ ἀραθιομονι, Δ. ἘΓΘΙΒΟΙΌ αν 12 
τὸ (1901) Ρ. 5058 (186 Πποπ τὸ σοπ 806 

ἴῃ. Μ.97.1437) 
εὐη. ἄπ. εαμπορ τ ἄμηασ σοηοο ΡΠ οΉ σοι, Ν 97.130 5 

ρᾳῃ. ΒΗ͂ΤΥ σαμοῖ πὶ ΒΔΕ μῳυϊίαίοηι, ΝΜ ο͵7ιι 3 τὸ 
σφῆ. [,α2. απο τὴ 1 ἀταγμ, ΝΊ...7.1385 

σαῆ. ας. ἑαηοΉ μιαρηις, ΜΊ.97.1350, ραγγ ἴα Ὁ 

Ρ. 147 
σαπ. ἩΙΘΘΟρεΉ. απο τ Ῥιοάίεηι βεηϊοσοςίρη, ΜΊ'.ΟἽ7.τήΣι 

1οαῇ. είν. σαΉΘῊ 1... σαϊνηὶς Τεῖγὲ, σα Ὁ. 157 
Ἰογεί. ἰδ σγείο βοἰαγὶ οἱ ἱεμανὲ, Δι.τὸ. 1329 

(ἐω. ογαΐίο τ ΘΟεονρίαηι, 5 5 ΑΡρτ, 23 Ὁ. χκ 

ζάὠϊονμεί. ἑαϊονιοία σαγίω, ΜΊ...7.1..3.3, Ρατίν ἰὼ ΤῸ 

Ρ- Ο7 



ΑΥ̓ΤΗΟΝΒ ΑΝ. ΟΚΚΘ 

ἐηιαρ. (δ ϑβαμποίαγηρι ἐφιαρίμθι υδηογαΐοηξ, 
Μι9γ7.1301 

«ἰαροοῦ. ἠονεέϊία τη [αοοδτρε ἐγαίγοηι ἀορμείηι, ΑΗ 
1.1 

ΟΥ. 1-τῦ, 19--2ὲῖ ογαξίομες, Μ.97.805 
ΤΟΥ. τὸ ογαΐίο ἐη: ΝΜίοοίαμι Ιγνρηςοη, Ο. ΑἼΤΙΟΝ 

. Ἡαρῖος Νικοίαμς τ Τ ΕΙΡΖῚΡ 1013 Ὁ. 410, 
Μ.97.1192 

ἑγϊοά. ἐγὶοαϊα ἡπα]ονὶς περάἀονιᾳάαρ, Μ΄.97.1 400 

ἈΑΝΏΒΕΑΞ ΘΑΜΟΘΑΤΕΝΟΒ 

(Διηαᾶτ. 581.) 
Ψ»». 

βΒάφοι ν 

Ῥαρνιρμίᾳ υωὠγίαᾳ, ἀΡ. Ογτ. ἀροΐ. ον θη. ; ΔΌ. 
Αμπαβέ. 5. βοΐ. 22 (Μ.89.2920) 

ΑἌΝΤΕΟΝ ΔΕΒΙΝΟΕΝΘΙΞ βᾶθον 
(Απίεομ) 
τεέβΡ. ἐρὶοίμία αὐὦ είν Ἐπίομερ, (Ὁ 3.» 6, 

Ἡ.2.845 

ΑΙΝΤΗΙΜα ΟΟΝΒΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΤΙΒ 
(Δητἢ. ΟΕ) 
Ρ. 

8ᾶξο. νὶ 

Ῥαρτησπία δομέγα [πε παητε ἂρ. ΟΟΡ 
(68:1) φοΐ. το, Η.3.τ240}),Ἑ 

ἈΑΝΈΕΙΜῸΘ ΝΙΟΟΜΕΌΙΕΝΒΙΒ ΟΌ. 302 
(ΔΑ πζΠ.) 

ἱεοοί. ἔν. ἄε «αῃοίᾳ δεοίεοία ἤγαρτηεηπώη, αα. ΜΠοσοδ ἢ 
Τ᾽ 5 (τθοτὴ Ρ. η5; αὐξειθαίοα ἐο Ματ- 
6611, ὉΥ ἘΠΟΒΑτΩ ἤϊέόἰίαηρες 6 δείθηοο 
εἰρίενιξα το490 ὈΡ. 5 ἢ. 

Αντιόσηῦβ ΕΡΑΉΘΟΗΕΒ βάθρον 
(πὸ. ἘΡ.) 
ΘΡ. εριοέμίῳ αὐ Νεςρίογρη, (Ὁ τ.1τ.7 Ὁ. 71 

ἈΑΝΤΙΟΘΟΗῸΒ ΜΟΝΆΘΗΙΤΒ ΟὨ. Ροβὲ ὅ19 
(Ἀπ. Μοπ) 
ΘΟΉ. σοηἤεξοῖο, Μ.80.1849 
6}. Επιεΐ, εριϑίμίᾳ αὦ Ἐπϑοίαϊάνη, Μ 80.τ421τ 
ῥομι. τ--τ30 ῥαπάοσία βογῤῥίγαξς ςαῦγας, Νῖ.δ9.τ428 

Αντιοσηῦβ ΤΟΙ ΜΑΙΕῦΚ 5δός, ἔν-τ--ν 
(Απίι. Τίζο!.) 
ΚΟ ΤΊ) μορεῖία ἐπ ἀνε, Θαν 0 5. Ὁ. δ48, Ραγν 

ἴῃ, Μ.86.2044 
Ρ. ωριηδηίαᾳ ναγία, ἀρ. Ογτ. Αἀγεαάᾶ., 4ὉΟὉ 

1.1.5 Ρ. 66. 32, Δ.52(3) 408; δρ. Τῆηοί. 
οοἄ. 229, ΜΙτοΟ3.9730; ὃἃρ. Ἰοοῃΐ. Β, 
Νοοέ, οὐ Επὲι τ (Δ}.86.1315.) 

μορίῳ ὅδ παϊὕυτίαϊε, Ος Ματεπ δῖπις. 54 
(1941) Ρ. 56 

ΑΝΤΙΡΑΤΕΝ ΒΟΒΤΕΕΝΘΙΒ 
(περ. Βοϑβ.) 

μαξν. 

ΟὟ. Ῥοϑβὲ 451 

αηητγ. μορεϊέα τῇ απ ωΐίονλθην ἀοίραγας, Νῖ.85. 
1778 

Ρ. Ῥαρνισηία ϑάνία, Μ1.85.τ7γ2; ΑΔ 5 Ὁ. 63; 
8Ρ. Τιδοηῦ, οἵ Τὸ. ξαὸγ. ΖΣ, Μί.86.2045; 
ΔΡ. 1ο. 1). ῥαγαϊϊ,, 96.468, 488, 501 

10. Βαῤί. βογμεῖτα τ  οαημερι Βαῤῥίκιη, Μ.85.1γ7)64 

ἈΑΝΤΙΡΑΤΕΞ ΟΛΔΡΡΑΌΟΧ ὅσος, ἵν 
(ΠΕΡ. Οδρ.) 
[7 ἐριοίμίᾳ αὐ Βαορίίιρι, ἵν. ορρ. 85. δ. 

τὃγ, Μ.532.664 

ΑΝΤΟΝΙ5 ΑΒΒΑΒ ᾿ ΟὈ. 350 
(Δηΐοη.) 

1οῤ. ἐρίϑμεία, ὦ. Οαττες Δῆμ. 55 (1942) Ὁ. ο0 

ΑΝτονῦβ ΗἩΔΟΙΟΘΕΑΡΗΙΟΙΒ βᾶροιν 
(Δῃΐοπ. Ἠδ8Ε.) 
υ. ὅϑγρι. δέν. υἱέα γρῃιοοηὲς ϑιγἰῖς, Ἡ.. Τολθθζτηαηπ Τὸ 

321 (τ0οδ) Ρ. 20 

ΑΡΟΟΛΙΎΡΞΒΕΒ ΔΡΟΟΘΕΥΡΙΗΛΕ 
Τ- Ο. Τιβομπεπάογε, ἡ βροοαῖίνρϑες  βοῦνν- 

ῥάωε, Τιοὶρσὶρ τῶθθ 
Μ. Ἐ. Ταπιδ5, ἄβοοννρῆα ἀπμεορίοίαᾳ, Τ 5 23 

(1803) ἀπᾷ 51 (1897) 
«ΑἹ οοαϊγρεῖς ἀἄαηι γωρηιρηέω, Τ5 23 06 130 
«Αοσραϊνῥεῖς Βωγμοῖ, ΤΆ α΄ Ρ, 84 
εϊχείας Αἰ βοσαίνβρεῖς Βαωγμο, 1. Ἐζο40] 

Ηδττὶβ ΤῊ ες οὗ ἐδ Ῥῇογαᾶς οΓ Βανπολ 
Τοηάοη τὅ8ο Ὁ. 47 

“Ροοαίνρεοῖς Μαγέαο, ΤῈ ὦ Ὁ. 
νεσβίοπ, βίον Ρ. 125) 

“4 }οταίνρεοις )αμιεῖς Δ, ψαβδον Ὁ. 33, 
Β, Ναβϑδν Ὁ. 38, Ὁ, Τὸ. ΚΙιοβίοτυπάπῃ 

Δμαϊσροία 2} δερίμασίηα, Ηεχώρίᾳ ὠμὰ 
Ραϊγδέδὰ ἘφΙΡχὶρ τὅρ5 ᾿. 115 

ΑΡοο. πη. ττ32Ζ, «ροοαϊνρβρεὶῖς Ἐποοΐ, 1. ἘΠεταπιίηρ δηᾷ 1,. 
ὅρ Ἐβαδγιθδαομον σΟΟδ 1901 

4ροο. αι 
Αροο. Βαν. 
ΑΡοο. 1 αν. γε]. 

Αροο. ΒΜΙ͂Υ 11Ὸ {([|αἴὸΓγ 

ΑΡοο. απ. ἃ, Β, 
ς 

ΧΗΣ 

ρος. ΕΉ. 97- “ροςαϊγροῖς Ἐποοῦ, Ὁ. Βοηποσ 5: 8 
τος, τοῦ-7 (1937) Ρ.- 33 

ρου. Εξά. Αροραϊνβρϑοῖς Εδάγας, Τ Ὁ. 24 
Ι Αροο. 76. Αροοσαϊνβῥϑοῖς Ποαηπηῖς, Τ Ὁ. 70 
2 Αβοο. ὁ. “Ἱροοαίνρεῖς [οαπηῖς, Ε᾿ Νὰ ΚΕ τὰ (1914) 

Ῥ- 215 
3 Αροου. [ο. Αροοαϊνροῖς Ποαμηὶς, ΨΆΒδΙον θ᾿, 317 
Ἄἄροες. Μο5. Αροσαϊνρεῖς Μοςὶς ΤΡ. 1 
ροο. αι, «οραίνρϑοῖς αμίϊ, ΤΡ. 34 
ΑΡοο. Ῥείνγ, ἃ, Β. ΑἹΡοεταϊγρεῖς Ῥεῖγί, τὰ. Ῥτουθοόῆοη ἀμ δ: 

βορέης 2Π4 64, (Ἰόββοη σοοδ5, ΡΡ. 84, 87 
“οταϊγρῥρεοὶς ϑεάναον, ΤΘ 23 Ὁ. 130 
ἀξοορηςίο 1ςαΐαε, Ἐ. Ἡ. Ομδιῖο5 1οπᾶοπ 

1900 Ρ. 83 
ἀξςξοοηξὶο ]1«αἴαε, Ὁ. νοῦ σορμασγαὺ ΖΨΤ 

21 (1878) Ρ. 341 

Α2οο. δεάν. 
“ἀξερης. ἴς. Α 

“ἀφξοφῆς. ἰς. Τὰ 

ἈΡΟΓΩΥΝΑΞΚΙΌΒ ᾿ΑΟΘΙΘΕΝΤΝ Οἷλ. ο. 390 
(ΑΡ011.) 
αἤαο, απαρσεΡ)ιαίαεοξίς, Τιοϊζστηδηπ, Ὁ. ΖᾷΣ, Μ.28. 

1205 
ἀο πηπῖοῆε σογβογὶς οἱ ἀἰυτητίαϊϊς τη ΟΠ ςίο, 

Τιρίζπιαπῃ ἡ. 185, ᾿αὔ. ΟΡΡ. [π|]. Ῥαραο, 
Μ-ΡΙ,.8.873 

ἐεῤϊοέμίαε ὦ Βαρίίμτη, ᾿πτ. ΟΡΡ. 865. ἐῤ. 
362, 304, Μ.32. 1101, ΓΙ05 

ἐρτοίμία αὦ τοοσφεξαγοηξεδ, 1λοϊζτδηῃ 
Ῥ. 255, ΒΡ. νοσπῇ. Β, “ροἰ., ΜΙ .86.1τ909 

ον. εἰ ἄἴυ. 

Τρ. Βας, τ-ἃ 

ἐΡ. Ῥίοςαες, 

Ρ. Ῥίοη. ἐριοίμίαᾳ αὦ Ὠιομνοίιη, ΤΔοϊΖπϊαηη Ὁ. 250, 
᾿π. ορρ. {π||. Ῥδρας, Μ. 8. .8.929 

δ. 7ου. ἐῤϊείπίαᾳ αὦ [ουΐϊαρπιοη, Τούτη πῃ Ρ. 250, 
λῖ.χϑ.2 5 

δχοροζιοα 
εη. Ῥαρνιρηίᾳ τῷ ὅοη., Ἐ. Τθονσοοσος ΔΒ 45 

(1930) Ρ. 214 
Ὥηοὶ. Ῥς. φιείαρηγαξος τῷ ἢς., Α. Ταάννιοῦ Τεηδ, 

ΤΟΙ Ζ, Μ].33.1313, 1027 
}γ. βαρνηιεηΐία τη Ῥν,, ΝΒΡ 72 Ὁ. γ7γὺ 
Ις. »αρριφηίᾳῳ τ ἰς., ΝΡ 725 Ὁ. τ28 

σϑοΐ,. βαρνιομπίᾳ ἦν 1 σεοΐ., ΝΗΡ 72 Ὁ. 82 
ΕΙΣ Ῥαρνιρπία τΉ ἰνονα., στα Ὁ. 57 

Ἐώ. τηο. 3--Ὁ ἐδ βάς οἱ Ἰησαγμαβοηα ἐγασιηεμέμνη, ΤΔοῖζ- 
8 ΠΠ, Ὁ. τὸ4, ἱπί. ορρ. 7]. αρδο, 
Μ.}Ρ}..8.8γὃ 

Μίος ςεομη με ῥανίρλη, Τἰοϊστηαπῃ, Ρ. 107, 
ἱπΐ, ορρ. ὅτ. Τβδυια., Μτο τ 104 

βαρνιεπίαᾳ, Ἐλοϊζηαπη, Ρ. 185 
ἐποαγηαομε αἰεὶ πογθῖ, 

Ῥ. 303, Μ.28.80 
φιοά πΉτς αἱ Ολνῖκίτις, Τ]οϊζγηαππ Ρ. 294, 

ΔΓ, ϑ.1ΖῚ 
ἐόν ἐγηοίζαΐις, Τιοϊζιπδη, ΡᾺ.. φῦ, ὯΡ. 

Τιξοπὶ. Β. “ροίί., Μ.86.1052 

Μά. ςξεο. ῥέ. 

β΄. τοιγι 
ἕης. ὡς Τἰοίσλαλα 

'φηοά πη. Ομν. 

ἐ0}}}. ΘΝΉ. 

ΑΡΟΙΙΝΔΕΙΒ ΓΑΟΡΙΘΕΝΌΒ ΘΥκῦβ δῷς. ἵν 
(ΑΡΟΙ]. 5.) ΔΡ. 8ὅ0ζΖ. ἢ δ. 2. 17. 2- 

ἈΡΟΙΓΠΟΝΙΙΒ 58.606, {8 

(ΔΡοιοπ.) 
βαρμοπία αἄσυογδις Οαἰαρίνγρας, ἀρ. Βα8. 

ἢ... 5. τὸ 

ΛΡΟΡΗΤΗΕΌΜΑΤΑ 

Δροῤίμμ. Μῆᾳο. 
ες. 

Αροῤίμᾷ. αΐγ. 

Αοῤ᾿μμορημαίᾳ ΜΙασανὶ ΑορνΡῆϊ, Μ.34. 
οϑ, 221 

Αἀρορλιμερηιαίᾳ Ῥαίγια, Μ.Ό5.7γ2; τμὸ 
ΤΟΙ] Ραβθαροβ ἅτὸ ἴὴ 1 Νὰὰ Ὸ τὰ 
(1906) Ρ. 403; Μιῦ5.84Ο; 120-π-4; 3178; 

3330, 345.νϑΆϑ σ᾿ ἣν δ 
ΑΡΟΡλίλ, Γαῖν. “Αρορλίμερηιαία ᾿αίγα αἰΐα, Τ᾽. ἸΟϑϑῖπτι8 

αἱ. ΤὐσοαμγςΣ δ δορίϊομις Ἰατι5 τοϑά ΡΡ. 228-- 

54 (ὉΡ. 243- ἴῃ Μ.34.232--36) 
ΔΈΘΛΑΡΘΙΚ ΟΟΝΒΤΑΝΤΊΕΝΒΙΒ δᾶ, νὴ 

(Ατο, Ὁ 
τ. ὅϑγῆης βαρνιεμέα ἐχ υἱία δ᾽γριδοηῖς δέν 5 ἡ ϊονὶς, 

Α. Ῥαρβάοροιοβ- Κογσσοαβ Βυξζαντίνα 
Χρονικά τ (1894) ΡΡ. 145-ὃ, 003.-«, 6οὐ-- 
τ; Μ', 1)6ίομαγς Δ)ῪῊ τά (1023) Ρ. 235; 
ΔΡ. 70. 80. ὄηωρ. 3, Μ..4.1303; ἃρ. 
ΝΟ, (787) ἀεὶ. ἡ, Ἐ1.4.317 

ΔΕΕΤΗΑΒ ΟΛΕΒΑΕΒΙΕΝΒΙ5. ΟΛΡΡΑΒΌΟΘΙΑΕΒ βθος. ἱχ--Χ 
(Ατοίῃ.) 
ΑΡοε. σορεθηίαρίις ἦπ αἴρος, (ἰπσογρογδίρ 

Θατλλοτ τηϑίογια}), Μ. τοῦ 403 

ΑΕΙΒΤΙΡΕΒ βᾶρο. 1, 
(Ατιβι.) 
αροΐ. ὡροϊορία, οοάδβρορθα Ρ. 3, ἂρ. {0, }}), 



χὶν 

ἈΑΚΙΊθΤΟ ῬΕΙ ΑΕΒ 
(Ασιβίο) 

ΑΒιὺβ5 
(Ατ.) 
ἐν. Α16κχ. 

4}. Οοηϑί. 

Ρ. Εἰς. 

Τλαϊ. [».- τ- τῇ 

ἈΈΒΞΒΕΝΙΟΒ ΕἘΈΜΙΤΕΒ 
(Ατβθῃ.) 
ἀοεί. 
ἑθηΐ. 

ἈΚΒΕΝΙυς ΗὙΥΡΒΈΙΙΤΕΒ 
(Ατϑεη. Ἠγ05.) 
ερ. 

ΑΥΤΗΟΕΒΑΝΡ ΜΝ ΟΚΚΘ 

Β. 7. .26-27 (ραββαρβεβ ποῖ 1π| οοἀβρεεῶ 
οἰτοα ἔγοτα . ἃ. Βορίμβδοη 15: (1891) 
Ῥ- τοοὶ) ; 1Γ. π ΕΓΠοηά. “486, εᾶ. Ἡ. 1. Μ. 
ΜηπῸ 715 (1924) Ῥ. 75 

5860, 1ἱ 

Ῥαρμιεηέμηε, ἂρ. Ἐλπι8, ἢ.δ. 4. 6. 3 
ΟΌ. 336 

ἐῤὶοίμία αὦ Αἰεχαπάγιρι Αἰθχαμαάγηιη, 
Οριῖζ 3 Ρ. 12, ἂρ. Αἴΐδι. Ἅσνη. τὸ 

ἐρίείίᾳ αὐὦ (οηδίαπίϊμενη, ΟΡ 5 Ῥ. 64, 
8Δ}Ὀ. ὅοζ. μ.6. 2. 27. 6 

ἐῤϊεὶμῖα οαὦ Ἐπιεεδίμη ΝιΊρσονι ΕἸ 5ΈΡη, 
Ορὶίζ 3 Ρ. 1, 8Ρ. Εριρῃ. ἤαδυ. 60. 6 

ἄε Τλαΐία ἱγαργιομία ἐχ Αἰμαπαδίο, Ὁ. 
Βατάν 5. ποῖον ἀ᾿ ἀπ οοΐα Ῥατβ το36 
ῬΡ. 252; οἰτεᾷ δοσοτάϊπρ ἴο Βασάν 5 
δηπτιθταίοιι ἔσγοχὰ {πῸ ἰοχὲ ἴπ ΜΈΣΟΝ 
ἐπ τα ρπγοηῦθ ΟΟΟΙΤ 

ΟΡ. 445 

ἀοολνίηα οἱ ἐχῥογίαϊο, Μ.66.1017 
ἐῃ μποριίσμι ἱεμέαίογεμι, Ν.66.1621 

5ᾶδο, ἱν 

ἐῤὶδία αὦ Αἰμαμακίτοη, ἂρ. ΑἸΆ. ἀροΐ. 
56. ὃ9 

ΑΞΘΈΝΘΙΟ ΙΘΑΙΑῈ 566. ΑΡΟΘΑΤΥΡΘΕΒ ἈΡΟΟΘΚΥΡΗΛΑΕ 

ΑΞΟΣΕΡΙΑΡΕΞ ΤῊΑΛΙΓΕΝΒΙΞ 
(Α5018ρ.) 

ΤΡ. 

ΑΘΈΝΑΤΗ, ΟΟΝΕΈΒΒΙΟ 
«ἄςεν. 

ΑΘΤΕΕῖυΡ ΑΜΆΒΕΝΟΒ 

(᾿Αδϑὲ. Ἀπ.) 
μοι. 1τ-τὰ 

[1λον. τ5-21 

αν. 

ῥγοά. 

ἈΞΤΕΒΙῸΞ ΘΟΡΗΙΘΤᾺ 
(Αβι. ΒορἘ.) 
ἐχορϑέοα 

5. 4 
μονα. 1- ΤΉ 

ΡΠ ες 5 
Ρ-ε, ὁ 
ῬξΦ. 7 
»». 5. 

β.τ-36 

Ατηανϑιῦβ ΑΣΈΧΑΝΘΌΕΙΝΟΘ 
(Α1τ8.) 
ἀροὶ. ΟοηΞὲ. 

φροΐ. 560. 

Αγ. τ--3 
ἄξον. 

Πιοη. 

ἐΡ. ΑΙ ἀδεῖρα. 
ἐρ. ἅερ. Ετ. 

ἐρ. ΑΡ. 
ρ. Ανημη. 
6. Ὄγας, 
δ. θμογοὶ, 
ἐΡ. ἘΡΊοΐ. 

6Ρ. [ε9ἰ. 

6Ρ. ζε5ί. 30 

5ϑέον 

ἐρίοίμία αὦ Ῥείγιρη Επϊοηοοι, Α 0 3 Ὁ. 
το, Η.2.852 

Οοηἤοοῖο Αςέμαῖ, Μ. ἘΔ. 1ᾶτη65 ἴπ Ῥ. 
Ββέεοὶ σεμάία Ῥαϊγίοηοα 2 Ῥατὶβ τ890 

Ρ. 39 
οὗ. 410 

μοφεῖίίαε, ΝΜ. 4ο.τθά. 
μομηϊίας, ΝΙ. 40.380 τ ἀβδί. Θορῇῃ, μοηὶ. 1-5 
ἡ Ἐξ. 5; Ἐς. 6; Ἐς. 7) 

δονεῖϊα ἀκ ῥβαγίδαεο εἰ ρεδίϊοαηο, Α. Βτεῖζ 
Τι7 4“οἱ (1914) Ρ. ττό 

μορεἑία τη βἰΐι ῥγοάίρσιωῃ, τ. Ῥ. τὸ7 
Οὗ. Ροβὲ 341 

μορηῖία ἴ Ῥς, 4, Ν|.55.539 
μονηεϊίαο ἴῃ 5. 5, ἰλῖ. ορρ. Αϑί, ἅτ. Μ.40. 

389 
βμονεῖϊα ἐπ Ῥς. ὅδ, ἐδ. Μί.40.444 
μογείϊία ἴῃ ᾿ς. 7, ἐδ. Μ.40.460 
αριπεπία ἴῃ Ῥ55., Ὁ. Βατάν 5. γπμοΐθῃ 

Δ᾽ Απίδοοδια Ῥατὶβ 936 Ὁ. 356 
ἐκ Αἰμαπαςῖο οἱ Μίαγοοίίΐο ἄπογγαπο [γαρ- 

γιθηία, ἰδ. Ὁ. 341 

ΟΌ. 373 

αροϊορία αὦ (οηοίαη 91, Μ.25.596, ΟμδΡ- 
ἴδιβ 1-- τη ΟΡΙΖ 2 Ὁ. 279 

ἀῤῥοϊορίᾳ (το ἀα)ὴ σοηῖγα ἀγίαπος, Ορὶϊζ 2 
φ. 8ὅ7, Μ.25.248 

ογαΐξίομας ἱγὲς αὐἀνογδς Ανγαπος, Μ.26.12 
ὧδ ἀεογείς Νίσασμαξ ἐγηῃοῦϊ, ΟΡΙΐΖ 2 Ρ. 1, 

Μ.25.416 
ὧδ τοηίομᾳ ϊοηγεῖ, ΟΡΙΪΖ 2 ἢ. 46, Μ.25. 

480 
ἐρίςέμία αὦ Δαἀείρλίιρι, Μ.26.1072 
ἐῤρίοίμία αὖ ερίϑοορος ΑἐρνΡΗ δὲ Γίδγωθ, 

Μ.25.537 
εῤ᾿οίμία αὦ ΑἸ Ὸ5 δρίβοορος, Μ.χ6.το29 
ἐριείμία αὦ ἀνριοι, Μ.26.ττθο 
ερίείμια αὦ ᾿νασομίδνι, Νῖ,2.5:524 
ερίξίμία ἐπογνοϊίοα, ΟρὶϊΣ Ὁ. τόρ, Μ.25.221 
ἐρὶοίμίῖα αὐ Ἐροίσι, ΜιΖθτολο; Ὁ. 
Τὐᾶνὶρ 1επὰ τοτὶ 

ερϊὶεἰμίαγια γεσυαϊη ἡγαρβνιεμία, 8Ὁ. 
(οβπι. πᾷ. ἐοΡ. τὸ 1ητὸ., Μ.26.1367, 

1379, 1380, 1432 Ἡ. 
ἐῤὶοέμία {δεἰυαϊὴς ἐγεοθεῖρια πόα, Ὑ. Ζϑθαι 

Ογυμαάνίςς ἀεν Οεσοῤίομίς ἀδς Νεοιμέδεία- 
μιση οι Καμοης “πὰ οἀ. 1 οῖρΖὶβ 
ΤΟΟ4 Ὁ. 87, Μ.26.1436 Ἀ3πᾶ ττ76 

ἐΡ. 70. εἰ Αἀπί. 

4}. 7ου. 

ἐΡ. ΜΜανοεῖϊ, 
εΡ. Μαχ. 
ἐΡ. ἨιΟΉ. 
ἘΡ. γεονγί. ἅν. 

6}. Ογξ. τ--2 
6}. Ῥαϊί. 
ερ. Ειβι. 
ἐΡ. ϑέγαρ. ττῇ 
ἐχερεύοξβ 
». 1οῦ 
62}. 5. 
}». Ῥξς. οορίρη. 

Ῥ. φηι. 
ἄορ. τη Μι. 

11:27 
Τ». }λῆ:. 

ἢ. 1. 

16χ}. βά. 

Ὧν. 

Μμ. 

Ξ6ΉΣ. 
ἰ. ἅν. 

᾿. 4“. ἐρ. 

τῆ. 

ἔμο. οἱ ας. ἄγ. 
παν». ἔπε. 

5). 

ἔοι. 

ῃ, ΑἸ ἩίοΉ. 
ΟἿ. 

Τα Ή μΗΪ. 

ΤΑΡοϊϊ. τ-τ-ἃ 

147. 4 

[αϑεεης. 

Τασνηι. 

[{πᾶδο. 

ξοογη. θδδεηΐ. 

[{οοη [ε. 

ἐσοΥ. 
1ε!. 
[14πϑὸν. ΒΜΨΡ 

1ἀϊαῦ. 

Ἰάϊαὶ. Τγίη. τ-τ-ὸ 
ΤαῖθΡ. 
1άοοί. Απὶ. 
Τάοοί. ἩΙΟΉ. 
ἐφ}. ( αξί. τ-Ξ 

ἐ6}. σαἰλ. 
16}. ἔτ. 
ἐφρ. ἘεΥξ. 

δχοροίϊοξ 
τ}. Ῥ.-. 

ἐβο. ἴῃ ΜΙ. 
21:2 

ερὶτίία αὦ 7 οαηηεηι εἰ “Απίοοδμ, Μ.26. 
1165 

ερὶοίμία αὦ [ ουἱαπιένη, ἍΜ.) 6.81.3 ;Ρ. Τμάξ, 
ἤἄ.6. 4.3 

ἐῤὶοίμία αὦ Μ|ανοοϊίημη, Μ..27.12 
ἐρίοα αὦ Μαχέριε, Μ.26.τοϑ5 
ερὶοίμία αὦ Ἡμοπασῆος, Μι.20.ττ85 
ἐῤΊοίμία αὦ ϑεγαριοημθηι ἐδ ρευγίε Αγδὲ, 

ΟρὶΐζΖ 2 ἢ. 1γ8, Μ.25.08 9 
ἐρὶείμίαε αὐ Ογείδίιη, ΜΊ.20.077 
οριεία αὐὦ ᾿αϊαάίιν, Μ0.26.ττ68 
ἐρίφια ααὦ Καιβηταηιηι, Μ. 6.1 τ8ο 
ἐρὶςίμίαε αὐ δογωῤίοηοηι, Μ.26.520 

βαρν»πεπία ἴῃ 1085, Μ.27.1344, 45.5.22 
αροδείο τη 0 55., Ν1.27.50 
Ἱναρηοηία τογηρηθη αν ἴῃ Ῥδς5., Μ.27.548; 

45.55.3 
αρμιοπία τ Οαπί,, Μ.27.1348 
κονίᾳ πὶ ἀϊπμιᾶ, ΟΥὐλαίΐα τὰλι ἰσγααὶία βαηΐ, 

Μ.25.208 
Ἰραρηιεηία τη ΜΕ ., Μ.27.1304 
αρπεμίᾳ τῷ 1ὸ., Μι27.1302) ΝΒΡ 2 

(1844) Ρ. 567 
ἐχροςίο μασῖ, Μ.25.200 
αριηομία υαγῖῳ, ΝΊ.20.1217, 1233, 1252, 

1203, 1320 
ὡροϊορία ἀθ [ερα βιὰ, Ορῖτ 2 Ρ. 68, Μ.25. 

644 
ἑομίγα ροηΐες, Μ.25η.4 
λϊοίονία Δνίαμονμι αὐ νιομασηος, ΡΖ 

Ῥ. 183, Μ.Ζ 5.000 
«ὦ  ἰςίονίωι γνίαπογε αὐ νιομαοῖος 

εριςίμία, ΟΡΙΈΖ 2 Ὁ. 181, Μ.2 5.002 
ὁ τηοαγημαϊοηδ, τ᾿ Εις σοβ5 μη 1639, 

Μι25.96 
εἶδ ἑπεαγηαίοηε δἰ σοπίνα Ανίαπος, Μ.26.984 
πανγαϊο αὦ ἀμπομίμη ἐρίδοορμηη ὧδ ἔβα 

544, Μ.2οιοδο 
ερίομία ὧδ ἐγποάὶς ἀΥἱνεϊπὶ εἰ δοϊσμοτϊαε, 

Οριὶΐζ  Ρ. 231, Μ.2θ.οϑὲ 
ἰορλς αὐὦ Δνμξοσξεηος, Μ.χ 0.790 
υἱα ΔΗϊοΗῖ, Μῇ.20.837 
ἀδ υἱγριμεαίε, Τ᾿. νὸκ ἀογ οἷς Τ᾽) 202 

(1905) Ρ. 35, Μ.28.25:2 
κογμέϊα ἠὰ ἀπηπη αιϊόηποη ἀφίρανγαο, ΝΜ... 

ΟΙ7 
ἄς Ἱποανημαϊίοηπε 

Μ.Ζό.τοῦ3 
ογαίίο φμανία σοηέτᾳ Δγίαηος, Δ, ϑτορτλάηῃ 

Τὐύμιλρεπ τὐ17, Μ.20.4608 
μονα ἴῃ ἀδοιρηριομοηι ἀοηιηΐ, Μ.28. 

ΙΟΟΖ; 566 Β85. 85].]} 
ἐδ ἀτννηΐς, Μ.26.1328, ρατγίγ - 70. 1). 

ἄζγνηῖ., ΝΜ .095.388 
δοριϊία ἴηι σαεομι α μαϊίυϊαίε, Μ.28.τοοῖ ; 

566 Τίπι. Αηΐ.} 
ἄς σορημπΐ ἐοδεμίία Ῥαϊγὶς εἰ ΓΑ δὲ 

Φρίγίς δαμεῖ, Μ.28.20 
σοΉ  μίαπο φεαγέπάανι ργοροσίοπανι, Μ..28. 

1337; 500 Επΐ΄πογ.)} 
ἄἀδ σοβονγε εἰ αμπέρια, ΜΊ.28,1432 
[ἴδεν ἀὲ ἀοπηϊοπίδι, Μ.28.533 
μονα ἐδ ἀδεεγερίϊοπε ἀεῖβαναε, Μ.18.944: 

566 μη. ΑΜ1.] 
μονμέμᾳ τη ἀταδοίμηι, Τὰ. Ἐ. δον }15. 36, 

1035, Ῥ. 4 
ἄα γεημτίαίε ἀϊαίορε, ΜΙ. .ϑιιττὸ 
αἀϊοῤριαΐίο με ἄγῖο τ σνηοάο, Ν.28.440 
ἀοοίγίμα αὐὦ Απποοδτέη ἀπέσενη, Νί,χ δ. 556 
ἀοοίγίηα ααὦ πιομαοΐος, Μ.28.τ421τ 
σρίσέμίας αὐ Οακίονερι, ΝΈ.28.840 οΘοτηροβεα 

οἵ οχίσαοίβ ἴτομὰ (ἰδβϑίαηιβ αἷδ 1» 5 ἐπε 5 
ΟΕ ΟδΙΟΥΜΗ 

εριοίμία οαἰμοίίεα, ΜΙ. 28,81 
ἐρίείμία φα Γι ἰδενέμμι, Μ.28.14.43 
ἐῤὶςίμίᾳ αὦ ἐρίδοορμρι εγβάγιοη, Μ.28. 

1565 

εοηα «ἀροϊῥιαῦφηῃη, 

Ῥαρνπεπίᾳ ἴῃ Ῥ65., Ν. Ἰαρῖο Ῥεη κου ἤεη 
ἄον ΙΚαϊφονιἰολς ἀξαώονεῖε εν ἡ 1556Ή- 
κομαεη: ῥλ οοο ΡΠ ξολτἠϊ πίον δον ἰαξϑα 
52-- Ψιοηπᾶ τοοῦ ; αἷβο ἰπ Μ.27.θ01 ἢ. 

βονείᾳ τὰ ἐππᾷ, ῬΤΟΙΘΟΥΣ ἴθ ῬΒΡΏΤΩ, 
Μ. 8.169 



τλονι. ἡ ΜΙ, 
2110 

Τδορι. ἴῃ 10. 
τού 

τρροῖμ 1 ον. 
ΠΣ 

1". πὶ 2 Οὐ. 
12:2 

1. ἥπ 2 ον. 

ἔαρ. Βενγί. 

ζη5έ. ῬιΟΉ. 
ἐμπέονρν. 

1 7ου. 
ἘΠ αἱ. 
᾿Μασεά. ἀἄϊαϊ. τ--2 
ΣΜεΐοΣ, 
ἐηφῆν. ΟἿ. 
[παΐυ. 70. Βαρί. 

ἘΝουαὶ. 
Τοοομῦς. 

τραΐρ. 
[ᾧ)}αγνᾶςε. 

[ῤῥάβολ. τ- 

1}α55. 

ραν, 
τροεμῖέ. σα. 
1}οϊηξ. 

ἐργοίζ, [4 

ΤΡγόρῇ. 
Ἴφιι. αἱ. τ--20 
ἶφι. ΑἩὶ. τ1--137 
φιι. εὖ. τ--36 
ἦφις. δορὶ. τ--Υ30 
τγεῖ. 

ἐγθηιηΐ. 

ἐξαδῦ. 
1 5αδε}}. 
Τφομ. 
ἔφέγμα. ἀπ. 
Ἴδε. βά. 

ἐογριῦ. 

ἐδγηορ5. 
ἐενηίαξ. 

τ 0. 

ἐβισοραςοῖι. 

ἐΤγῃ. 
τυ, ϑγηοῖ, 

Ατηάνθιῦθβ ΑΙ ΈΕΧΑΝΡΌΕΙΝτΤΙ ῬΕΕΒΒΥΤΕΚΝ 

(Αἴ. Ῥ͵08Ὀ.) 
{δεἰ!. 

ΑΥ̓ΗΑΝΑΞΙΌΒ ΘΟΗΟΙΑΒΎΙΟΤΙΒ 
(Α1ἢ. Θομοϊδβί.) 
οοἰϊ, ᾿ 

ΑΤΉΟΝΘ ΑΝῸ ΜΨΟΚΙΕΘ 

κομιΐα ἐπ τἰμά, Ιί6 'π οδβίθι τη, 
Μ.28.1024 

ἀομυδία ἴπ ἐμά, Ἑππίδ δαΐεη 110, 
Μ.28.1033 

Ῥαρνιομίμα. τῷ ἐπϊμά, Πα Ῥομαπλ δϑί, 
Μ.27.1404 

ναρμιοηίι τη ἐμά, ΝονῚ μὰ}ὰ5. τηοάϊ 
μοηλίποιι, ΝΙ.27.1404 

βαριμεηδε ἐπ {Πω4,|, Ὡαῖὰβ εβδὶ τὶ, 
ἍΜ .27.1408 

ϑόγῃο ἐχπονγίαίογίις, Νῖ. Σϑιττοθϑ 
ρΥιΟ σομέγα ΟἸ65 παογοϑβος, Μ.28.501 
βαρνιομδερε βεγυποηὶς (6 βαονγὶς μαρίηίρδιες, 

Μ.28.709 
ξεγῆπο τη ἱμιαρίπο Βεγνίεηδε, νο τὸ- 

σρηβίοῃβ, Μ.28.797, 805 
υἱέας τιομαδίίοαθ ἐμοῖο, Μ.28.845 
ἐηϊεγῥγεία!ίο φνριδοῖῖ, 40 Ὁ τ.ιι.7 Ὁ. 66, 

Μι26.1232 
αὐ τηρεναίογομι Γουξωπι, Μ.28.532 
ϑδεγρίο οομένα ᾿ιωΐηος, Μ.28.824 
σοηῖγα Μασραομίαμος αταϊορί, Μ,.28.τ289 
μὲείογία ἀε Μείοϊμςοεοϊ, Μ.28.525 
μομεῖίτα τῷ μπαβυϊαΐς Οἰγίς, Μ. 8.960 
πορεία τ. παϊῥυϊέωϊθ ῥγασομγβογὶς, ΜΊ.28. 

9οσ; 566 Τππ. Αη1.]} 
οομέγα Νουαΐξαηος ἱγαρημεπίω, Μ.26.1316 
Ππορεϊίΐᾳ τὴ οὐομύοι ορμηϊ, Μ.28.073. 

(Νοέδ: ὃν (ἀφορίᾳ ΝΙσο Θ άθ 515 5860, 
1χ δοοοσαϊπρ ἴο μα οἹάεϑὺ Μ9595) 

μορεΐϊα τῇ βάρος ραϊνπαγερε, ΝΕ. ΣΟ. 1309 
ΘΟΡΉΟ ἴῃ ῥαᾳβοϊοηδρε ἀονεμὶ τῷ βαγαβοευο, 

Μι. ϑιχος3; 5686 Β85. 561.} 
βεμομες τ ῥαξοῖα, Νῖ.28.1073; 566 Βᾷ8, 

561.} 
μογμῖϊία ἠδ βασδίοηε δὲ ρος ἀοτπῖηῖ, ΝΊ.28, 

τὃ 5 
δέν εἷδ ῥαᾳξβεμέα, ΝΊ.20.1207 
σαηοηος ῥοοη ομέϊαϊες, 55. 4 Ῥ. 457 
σγηίαρα αὐ φμερεάαρι ῥοϊίοαμι, Μ.28, 

1300 
λοιμήϊα τὴ ῥγοάιδοηεμι [πάᾶφε, Ν.28.τομδ; 

566 Β88. 3681.} 
μομεϊα ἐπ Ῥαΐνγες οἱ ῥγοῤῥείας, Μ.)ϑιτοῦδι 
φιιαφεςίίογος αἰἴαε, Μ.28.773 
φιαεοίίομος αὦ ΔΉ οολμΗ, ΝΜ .28.597 
χιαεδίϊομες ΤΉ ευαηρεία, Νί.28.700 
φμαερδέϊομες 1ΉΏ δογίρίμγας, Νῖ.2 8.711 
γοξεία!ο ἡνροῦνίεὶς Μεθ εἰ Εποεδὲξ, 

Μ.)8.85 
βγῆ. ῥγο ἰὴ χὶ βδαδομῖο γεημηε αν, 

Μ,28,1409 
Ὧε κα δαϊὶς εἰ οἰγοιμοϊδίομε, Νῖ.28.1.33 
σοηῖνα δαδείϊίαηος, Νῖ.28.06 
μονα ἀὲ φενηθηΐδ, ΝΙ.28.144 
γί αὦ ἀποοίΐη ἄποσον, Μ.28,η890 
δθγημο πια]ον ἀκ βάρ, Τὰ. ϑουψαγῖζ 5ΒΒΑ Τ᾽ 

τοά (6), Μ.26.1264 
«γνριδοίπεμε ᾿Οιἰσιμαφιε σεῖς ἀἰπαμαςταηιι 

αἀϊοίερα, νψϑυβίοσθθθ ναῦῖαθ, ΜΖ β8.1581; 
Γ΄. ὲ ὑδδβρεσῖ ομείζθη, σῖν εβολίολέε ἀδ5 
Ταιζοενμθοῖς μη Οἰαμδεηενερεῖ 35 (ἢ τίβ- 
(ἰτῖ8 1873 

ἘΉΟρϑῖς βαοναε εογίρίμγαθ, Μ.28.,χ84 
ἐγηέαρηπα ἀοοίνέηαθ αἀγριομαοδος, Ῥ. ΒΑΌΟΙ 

ϑιμάίαᾳ Ῥαϊγίοιίσᾳ 2 ῬατΤίΒ τ8900 Ὁ. ΤΖΙ, 
Μι28.836 αηὰᾶ τό30 οὁ ίάαξκο. βαΐν. 

εονεαεηϊανίις ἀ6 ἱοερίο ΑἸμεμανη, Μ.28. 
1428; Α. Τεϊαίίε μεέθ Βεῖρε 27 Τλὲρεὲ 
1923 Ῥ. 107; 8 ἰαΐθὲ τοσοθηβίου ἃ, νὸπ 
Ῥτγαχηθσβίεϊῃ Εἰς μνήμην Σ. “ἀάμπρου 1032 

Ῥ. 177 
οομέγαᾳ ἱπεοραςοΐίίας, Ἡ. ἃ. Ορίζ δ ημίΐεγ- 
μον ρθη σὴν {θεν ενηρ ἀδεν ϑοῦνγ- 
ἱεἢ 4ος Δἰμαπαβίνς ΒΟΥ 1035 Ὁ. 2ΤΙ 

εἶ Τγιμίαίο, Μ. 8.τόο4 : 
υἱία δ γηοίεοαο, Μ.28.τ488 

ϑαθοι Κ᾽ 

ἰδεῖς σορίγα Ὠέοςεογη, ΔΌ. Ὁ ΟΠαΐο. φεΐ. 
3,4 Ο 2.1.2 Ὁ. 20, ΠΠ!.2.332 

568.6ς. νἹἱ 

εοἰοοίίο πουεϊαγιρη σομειποηπίη, Ο. Ἐ.. 
ΗοΡΘΟΙΝ Απεράοία τ ἸνεἰρΖὶρ 1838 Ρ..Σ 

ΧΥν 

ΑΤΥΗΕΝΑΘΟΒΑΒ ΑΥ̓ΗΕΝΙΕΝΒΙ5 ΟΌ. 6. 177 
(Αἰμοπαρ.) 
ἰδές. Ἰεραῖο βῖνα δ βῥιίσαϊίο βῖνα ἀφρυεοαΐο ῥγὸ 

Ομ απῖς, ἀοοάβρεεα Ρ. 315, Μ.6.880 
γέξ. ἄς γεςεμγγεοξέομε μιογίφογη, Ἐς. ϑομνναγῖζ 

Τῦ 42 (1888) Ρ. 48, Μ.6.973 

ΑΤΗΕΝΟΡΘΟΚῸΒ 0}. χύά4 
(Αὐμποά.) 
». ραριηεηία, Ἀ. ἨΟΙ Τὺ χοῖ (τ899) Ρ. τόι 

ἀΡ. 70. 1). ῥαγαϊϊ., Μοο 5. τοδ5κ 

Αττιοῦβ ΟΟΝΒΥΤΑΝΤΙΝΟΡΟΓΙΤΑΝΟ ΟἹ». 425 
(Αταϊς.) 
Θ᾽. 4. ερίείία αὐ ἐρίσοοβος Δ γίσαηος, ἂρ. Οοά. 

ἄ{., Ἐ1.1.945 
ἐΡ. (αἱ. ἐρὶειμία αὦ Οαἰορίμι, ἂρ. ϑόοτῦ, ἀ.ε. 

7. 25. 5-8 
ΕΡ. ὥγν. ἐῤτοίμίαᾳ αὦ Ογγπώη, Ἰὴ. Βομννατὴζ 4 ΒΔ Μ᾽ 

3.25 (1027) Ὁ. 23, ἰπξ. ΟΡΡ. Ογζτ. ἐρ. 75, 
Μ.γ77.348 ᾿ | 

ΦΡ. Επρ-. ἢ». βαρρμιομέθη. ἐρίςείαε αὦ Ἐπιρῥογεδίμμι, 
ἌΑΟΟ 2.1.3 Ῥ. 115, 8Ρ. Ὑπαῖΐ. ἐγῶρ. 2 
(3.4.167) ΕΝ ᾿ 

εῤϊοίᾳ αὦ εν δὐ αἀϊάοοίμη, ἹΣ. 
Βομνατγίζ Αἰ ΒΑ͂Μ᾽ 320 (1927) Ρ. 24, 8ΔΡ. 
ΝΙΟΘΡΒογαχτη (ἰαἰ]Πβέμῃμα ἐξέ. 14. 2ῦ, Μ. 

4}. Ῥεῖν, εἰ ΑἸάες. 

140.11410 
ΤΡίη. Τν. ραρηιεηπώη ἴῃ ΤΥ αίσηι, ἂρ. ἰ)οσὲ, αίν. 

42 ῬὈῬ-. 317 
Αὐφπθτινυβ ΗΙΡΡΟΝΈΝΞΙΒ οἷ). 430 

(Αρ.) . . 
Ρ. ῥαριπεμίᾳ ταν, 4 Ο χα ῃ. 23, 8Ρ. 

Ὑμαΐ. ἐγαη. 2. (5.4.τ65); ἂρ. Ο 1Αἴοτ, 
αοί. Σ, Ἡ.3.)γ48; 1ῦ.. 5, Η.3.δδο, 865-09; 
ἈΡ. [.βοπέ. Ἡ. ἡπόμόρβλ., ΝΊ.80.1 8370 

ΒΑΚΝΑΒΑΞ ΕΡΙΒΎΟΙ 5400, χἱ 
ΒανΉ. ΤΠ] ΠΟΥ Ὁ. 1ὸ 

ΒΑΝΒΑΝΟΡΗΙΌΝΒ ΕΤ [ΟΗΑΝΝΕΒ, ΜΟΝΆΘΗΙ 5886. νὶ 
(13815.) 
γ65Ρ. γεβροηδίοηεα, οα, Νιοοάοπιοβ Ψοηῖος 810; 

ἱγαρτποηΐϑ ἰπ Μ.δόδοῦ, δδιιδτο 

ΒΑΚΤΗΟΓΌΜΑΞΌΒ ἘΡΕΒΘΕΝΤΙΙΒ 58δος. 
(Βασγίῃ. Ἐ4685.) 56} ἱΧ 
«ραν. ρομγμίωϊίο ἀραγεηὶ, Μ.το,.1384 
τλήμμανη. σομείαο ΜΙμμαηηεζὶς, Μ.104.14.Ὶ8 

ΒΑΒΙΒΙΘΟῸΒ ΓΜΡΕΚΛΤΟΝ ΟΙν. 470 
{Β451115ς.) 
απἰθηογοϊ. ὠπίοπογοίίοα, Τὶ. ϑοινννασίχ ΑἸΒΑ 6 

(1927) Η. 52, ΔΡ. Ἰύναρτ. δ.6.. 3..7, Μ.80. 
Ζθ0ο9 

ἐῃογοῖ. εἐμονοίίσα, Τὸ. Θομυναγίζ ορ. οἷἵ, Ὁ. 49, ἂρ. 
Εναρτ. }..6. 3. 4, Μ.86.260ὼὺ 

Βαβι ΝΟΥ ΚΑΝῸΒ ον. Ῥοβὲ 303 
(885. Ἀπ.) 

{υῖγρ. ἐἰΐδον ἄδ ὑενᾳ υἱγριὶμεαΐο, ττῖ. ρΡ. Β88,, 
Μ.3ο.Οῦ9 

ΒΑΘ σ5. ΑΝΟΥΚΑΝΟΌΒ ΑἸτῦϑ 
(Β45. ἀπο. 41.) 

βϑᾷθο. ΨΠ|Ι 

ἐδεϊί. ἐϊδεῖϊιις, ΑΌ. Ο Νίο (γ87) φεὶ. τ, 11.4.40 

ΒΑΒΙΣσΒ ΟΑΛΕΒΑΞΙΕΝΒΙ5 ΟΑΡΡΑΘΟΟΘΙΑΕΒΕ Ο"». 379 
(Βα5.) 

α. ΞΞ[ ]. ΘΟ δσπίοσ δὰ ΤῸ Μαγαη, Βασι εὶ 
οῤῥεγᾷᾳ οριπῖα 1.3, Ῥατῖβ, Ζῃηᾷ οἱ, 
δϑαπηιδ, 1730 

Ταερν. εἐοἩξοίαίογία αὐ αεργοί, (.2 Ὁ. το7ο, ΝΜ. 
31.1713 

[{αγδιΐν. φέγρῖο δ ἰΐδοενο αγϑιγο, (.2.613 τὸ Μᾶς, 
Ἀξερ. λοι. 25 4.ν.] 

αςξοεὶ. 1--Ξ ΞΕΥΗΟΉ 5 ἀξοείῖοι, (.2.318, Μι31τ.800 
αϑοςί. ἀῖδο. δέγῃο εξ αἀδεερίΐϊεα αἰεοϊῥἰίπα, (.2.2τι, 

Μ,ι31.648 
ἐδαῤί. ἀε δωαῤίϊς»ο, (.2.624, Μ.31.1513 
Ἰεαίμερη. Τνίη. αἀυδγοις αἰ ταΐίογες Τυϊηϊαίς, α.Ζ. Όοο, 

Ἄ17.491τ.1487 
λν. ρεπεγαὶ. ἤπ Ολνῖξ ρμεμεγαποηεῃ, Ο.2.505, Μ.31. 

1457 
ΤοοΉ 5, οοηο μἥἥομες αϑδοεῆσαε, (.2.533, Μ,3τ. 

1321 
{οομίμϑ. δόνριο (δ σομίμρεγηαίίδη5, Μ.30.812 
ἔΡ. τ--3Ξ66 εριοίίαε, (.3.69, Μ.32,220 

ποΐθξ 
{4}. ὃ 866ὲ ἔναρτ. Ῥοπί.] 
[{}. τὸ -- τ. Νυβ8. 6}. 21] 
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ἵέῤ. 42 

[6}. 47 
[δῥἢ)Ῥ. 117 
[6}. τθ6--Ὁ 

{12}. τ89 
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[12}Ὁ. 321 
[{6}. 335-59 
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ἹῈΡ. 342 
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{6}. 360 

6. 301, 363 
ἴοΡ. 365 
οῥεξ. σαΉ. 
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[ΠΕνρ, 4:5 

οχορείοα 
βομ. τῶ 105. 

τορι. τη δι 
ἕλομι, τη ΡῈ. 

6:4 
{1ς. 

Ἰόχογο. 1-- 
ἔχ. βά. Νίο. 
Μα. 

δα. τ-- 
βονα. τ-τῶτ, 23--24 
[λομῃ.. 22 
ἐλονι  ρῖν. 

ἔγμο. 

ἐζαξονηι. 

ἐπέ. ἀϑοεί. 

ἐερ. {δ. νερέ. 

ἐηιΐξον. 

γον. τ--24 

φιογαϊ. 
τΤραγαᾷ. 

ΓΡο. 
ξβοδΉ. μΒιοΉ. 

τροεηϊ, 
Τροθμῖέ. σα, 
ρύόο, τ--Ξ 
γαρ. ὃν. 

γορ. {ιι8. 
γορξ. 

ἴξῶς. ἐη 5. 

Ἰϑελοῖ. αν. Ναςξ. 

ϑρὶν. 

-- ὅτ. Νκυββ. ἔπη) τὸ (2 Ὁ. 226. :4, Μ.45. 
8.28) α.ν.} 

-- τ, Ν͵υ85. αὐδῇ. 855. α.ν.] 
ερίδέμία αὦ [μαηπιθη, 1. ΒΙά6Ζ δᾶ 1 

Οσυπιοῦῖ {μΠαπὶ Πηροναίογ5 οριοίναθ εἴ 
ἱερς Ῥατὶβ ἀπὰ Τιοπάοῃ 1922 Ρ. 284 

δρίοίμία αὦ ΟΠ οηθη, αἰϑὸ δὐἰσι θαϊθα ἴο 
Ῥῃ. βδτρ. 

Ξ-- ἅτ, ΝαζΖ. δ. 42] 
866. ΕἸΓΠΆ1171115] 
-- τ. ΝᾷζΖ. 4}. 65, 66] 
-- τ. Νγββ. 7 γέῃ. α.ν.] 
απ. 46-74 - (ΟΡ (381) σα. 1-τῇὸ, το- 

20 
τε ὅτ. Νᾶζ. ἐξ}. 57 4.ν.] 
Ξ-α 1] Ραπῖὰ5 οἱ Βαβι α5 ἐῤὈ. τ--25, 1.5] 

--- ν. Νυ88. ἐῤ. 28 αν. 
-- ὅτ. Νυββ. δ. 27 α.ν.] 
ορὶεέμία αὐ 14 ΉἸ}Ὲ 
ερίείμίας φὦ ἀν ροϊμηαγεμι 
ἐρίςέμίαᾳ αὦ ΤἼεοάοσίμρι 
ἐῤὶηνηῖα ἰἢ σαπομίοας, (.2.530, Μ.31.1313 
αὐυόγεις Ειποριη ἰδν ἱγὸς, ὅ.1.207, 

ΝΜΙΠ.29.407 
ααὔνεῦοις Εμπορῖα ᾿ἰὐνὲ ἄπο, {.1.270, 

Μ.29.672 ; 580 Τά ψπ}.] 

μομεαο ἴῃ ςς., ας τι9οὺ ἀπ 352--7, Μ.20. 
209 

πορμιϊϊίωδ ἐπ Ῥ55., (.τ.358, Μ.30.72 
μκορεῖα ἀπο ἐπ μᾶᾷ, ΝΕ αἀράοιὶθ. ΒΟΙ ΠΏΤΗ, 

(.2.617, Δ.31.1497 
σομιηεηίαγίις τ ἰς. τ-τὸ, σ.τ.378, Μ.30. 

117 
ογαξἑοηεδς δεῖνα ὀχογοὶϑηΐ, ΜΊ.31.1677 
ἐχῥοοίο βαεὶ ΝΝΊραεηαο, ἩΔὮτι Ῥ. 308 
εἶ βάρ, (.5.5.23, Μ.3τ.6 760 
βαρνιοηία, ἀρ. Τοοῖ. Ῥαΐ». 2 Ῥ. 12, δ. 8 Ὁ. 55 
ἐϊοίογίας φιγείαρορίοα, Ἐς. Ἐς, Ἐτιραίταδῃ 

75 (1908) ΡΡ. 257, 387 
μονας ἴῃ μοχαθ»ιθγ οΉ, .χ.1, Μ.29.4 
μονας υανίαε, (.2.τ, Μ.31τ.1τ04 
588 ἱσρ. ἐδ. φερ.) 
μονῖδαᾳ ὧδ δρίγεξα βαποίο, Ὁ.2.583, Μ.31. 

1429 
λον ἀδ ἐπεαγπαξοηε, Ὁ. Αταατια ἐδυμ8 

Βέμέαϊοϊηε 58 αγθάδουβ Βεϊσιαπ 

1τρ48 Ρ. 233 
ΦΕγ0 ἰδ ΤΉ ον ΠΟΘ. ἀξορῆοα, (ᾳ.3.023, 

Μ.3τ.1 509 
ῥγαδυία ἱηοιἐείο ἀϑοείῖοα, τ 2 0πο0, Μ0.31:. 

020 
Ὧδ 76) μο ογαξο ἐεγέΐα, (.2.62τ, ΜΠ.31.1507 
ἀ 7μλοῖο ἀδὲ, (5.2.2 13, Μ.31.653 
μορπαᾳ ἀϊοίᾳ ΤῈ Τιαρϊξὶς, (4.2.587, Ἅ1.31. 

1437 
ὦ αἀοϊοςοεηίες (6 ἱοσρεμς ἰἰδγὲς ροΉ τ ἰλιι, 

Ἑ. ΒουθηθοΙ ασὶβ 1935, (.2.173, 
Μ.31.564 

εἶο μιϊοθγιοογάϊα εἰ 7μαϊοῖο, Ὁ.2 Ὁ. τοῦ, 
Μ.31.1705 

φογμιοηες ἀξ ῃιογίθδιι5 εν αἀϊυδγεὶς ΟρΦΥ ΘΗ 
Βαωςιϊὲ οοἰϊοοῖ!, (.3.460, Μ|.32.1 1196 

μιογαίία, .2.230, Μ.3τ.602 
μορεῖδα (δ Ῥαγαζῖδο, (5.1.347, Νί.30.61 
ἀἐε ῥεγξῥεοίδομαε υἱέαε φιομασλονμηι, .2 

Ῥ. τοῦα -- ἐβ. 22] 
Ῥοέμαθ ἴῃ Ῥιοηασίιος ἀεϊηφιιθηΐες, (α.2.526, 

Ν1.31.1305 
εἶδ ῥοφμϊομέα, (.2.603, Μ.3τ.1470 
οὐαηπομες βοεμηεηδαίος, 55. 4 Ρ. 460 
ῥγεοαϊίοηδα, Μ1.3τ.τ 681 
γέρμίας δγευΐες ἱγαοίαίαε, Ὁ..41τ4, Μ.31. 

1052 
γερμίας ξιδίες ἱγαοίαέαθ, (5.2.327, Μ|.3τ. 889 

φέρ ἐξ γεμμηδαϊοηθ οαξοίΐ, (.2.202, 

Μ.31.025 
φανῃο οὗ Ξςαοοργάοξε Ἰηςιγμμοϊομεμι, ΜΝ. 3τ, 

τοδρ5 
«εἠοίία τι σγορον Ναξίαη 2θΉῊϊ ογαΐϊ  οηδ5, 

ΝΜ.36.904 
ἤἶδεν (6 δρίγίμε βαμοίο, Ο. Τῇ. Ἡ. Ἰομηβίοη 

Οκίογᾷ 1892, .3.1, Μ.32.68 

μονα ἀκ βοριϊμὶς εἰγμοίμνα, (.τ.324, Ἐςέγμοί, βομι. τ-- 
Μ.30.9 (οὁ 1ὰγ. ΝΙψββ, οὐ. 1- ἦη ὅδ. 
1:26) 

ΒΑβιρῦβ. ΒΕΜΕΌΟΘΕΝΒΙΒ Οὗ. ρΡοϑέ 458 

(Β45. 561. 
αἀδοξΉΞ. μονα ἴῃ ἀδοιρροπερε ἀοηἶμπὶ, Μ.28. 

1ΤΌ02 
ἐπε. ἢ ἀμᾶν. δηοονάπιοι ἴῃ Δμήνγεωαμι, ΝΜ βϑιατου 

ΟΥ. 1--27, 490 ογαίίομος, ΝΕ. 85.28 
ἴον, 38 ογαΐϊο σομίγᾳ {πῴφοος δ καἰυαίονὶς ααὐυδηία, 

Μ.85.400 

[1ον. 39 ογαῖϊο τη ἀείραγας αππιραϊοηθιη, ΜΊ.85. 
425 -- Ῥτοοῖ. ΟΡ μητρὶ. ᾳ.ν.] 

ἴον. 4τ Ἰαμαίίο τη δίερλώημηι, Μ.85.461 

ῥαγαδο. ΒΡΥΡΊΟ 1 ῥαςδι με ἀορῖμϊὶ τε ῥαγαδοεῦδ, 

Μ.28.1053 

Ῥάϑο!!. τ-- δεγοηες τη βαβοα, ΝΜ.28.τ073 

ῥεηί. βογῆῖο ἴῃ βεοηίθεοςίςη, ΝΜ. 52.800, Με04. 

417 
πορεία τὴ γογίαρι φεΐηίαρι εἱ βγοάμίοπορι 

71μάᾶας, Μ.28.το48 
γοί. μᾷ. 

υ. ΤΠεοὶ. εἶε υἱΐᾳ αο τηϊγασινὶς Τἀσοίμσ, Μ.85.477 

ΒΑΒΒΊΑΝ 5. ἘΡΗΕΒΙΝΙΙΘ βΒδοσιν 

(Β455}.) 
δΡ0ίϊο. ΦΡΡΙϊοαϊίο, ἀρ. Ὁ ΟΒαῖο. αοἰ, τα, 100 2.1.3 

Ῥ. 45, 11.2.54 

ΟΑΛΕ στιν ῬΆΡΑ οἵ». 432 

(861. 
Ρρ. ΟΡ τ ἐρίοία αὦ Οοηείαμἐηοροϊίαμος, ἰΟΟ ται 

Ρ. 83, Μ.}}.50.480 

εἐρ. ΟΡ 2 ὁριοίμα αὐ Οοηείωμποροϊιαμος, ΔΟΟ τα. 

Ρ. 131 
6. ὥνν. δριςιία αὐ σγγήμοη, ΠΟΘ ττὰὰ Ῥ. 75, 

ἱπξ. ὁρρ. ὥντσ. ὁρ. τῶ, ΝΙ.γ7γ7.80 

6Ρ. ερῖδο. ἐῤριοίμία (ὦ ορίδεοβος, ΔΟΟ τοὰ.7 Ὁ. 125 

6}. Γ Ίαυ. ἐρὶοίμία αὐ [Ἰωυϊαπιθη, ΓΟ τιτ.7 Ρ. 142 

ΘΡ. 0. “πη, ερίείία αὦ Ποαηηθη «ἱππΠοολθιοη, Ὁ 
Ε.1.1 Ρ. 90, Μ,1)1..50.41600 

ἐρὶείίᾳ αὐ Νεδίογίμηι, (Ὁ τοῖα Ῥ. 77, 
Μ.Ρ}.50.470 

φΡ. Νεςί. 

δ. Ἐν. ἐρίοιία αὦ ςνποάμηι Ἐρλπεθη, 100 
1.1.3 . 55, Μ.ΡΙ, 50.500 

ΦΡ. Τλάς. ἐρίφια «ὦ Τ μθοἀοφιη, ἀΟΘ τοὰ.7 ἢ. 129 

ΟΑΛΈΘΑΒΙΠ5 ΝΑΖΙΑΝΖΕΝΌΒ [3800. ἰν] 

(φοβ. δ Ζ.) 
ξαταὶ. αἀϊαϊορὶ, Μ.38.852 Ῥοβὲ βαος, νὴ 

Ολιῦβ ομάνυβ ΟΡ». 217 

(δία5 0) 
αφνιομία, ἂρ. Ἰτυ5. ἄνοια. 55 απ 3. “δ, 31 

ΟΑΛΤΣΊΝΙΟΤ ΜΟΝΆΘΗΙΒ βΒᾶσοι ν 

(0.811. 
υ. ΗνΡ. υἱἱα ΤΠνραξ, δϑοναϊμπαστ. ΤΒΠΟΙΟΒΟΓ πὰ 

Βοπποη 915 ΘΟ΄ΆΙΟ5. ἐσθ, 1805 

ΟΛΝΌΝΕΒ ΛΔΡΟΒΤΟΠΟΒΚΌΜ βασο, ἷν 

κῃ. 4. Ὁ. Οὐη δὲ. ΠΡΡ. ὃ. 47 

ΟΑΡΚΕΟΙ τς ΟΛΕΥΠΑΟΘΙΝΙΕΝΘΙΒ υ}».. ..37 

(αρτ.) 
ἐρ. ΕΡΆ. ἐρίςιεία αὦ ἐγποάι. ρΠεοίηαηι, σὺ 

1.1.2 Ὁ. 52, Μ.}}1..53.814 

ΟΛΥΕΘΗΕΒΙΒ 
εαἰεομεςῖς ἐἰγομίσς πεομαείενιὶ δέ, τπλ. 

οΡρ. μά τ. ϑέμα,, Μοο.τθ03 

ΟΑΤΕΝΑΕΊ ΊΝ ΘΛΟΒΑΒ ΞΟΚΙΡΤΌΝΑΒ 
Νοΐο: ννοτβ τὸ οἴτος  Ισοῖὰ οαΐοπδο ΟΗΪΥῪ 

1 (πον πᾶν ποὶ ὕοοη, γασο τὼ ἴῃ 

ὐνόγκϑ ἰῇ πίον πον ννογο ΟΥἸΒΊΒΑΠΥ 

ταὐτιτοπ 
ΜΝ Ρμονὶ Οαίσηᾳ ἐπ Οεἰαϊοποῆαηι δὲ Πδγοα 

Ἰυρίαη, ΤΙΟΙΡΖΙΡ 1572-- 

Οαίσολ. δέκ. 

οί. σεΉ.--Ἰὐος. 

οαΐ. οὔ Οαἰοπα ἴπ [ὁ οοἰϊεοίογε ΝΊοοία, 1. Τπυλῖι8 
Τιοπάοπ 1037 

οῶὶ. ᾿ς. Εχροςίο Ῥαίνιοη γαροογθι ἔπ δαδηος, 

1}, ΟὐγογαβΒ. Δμλονοῦρ χ043 

οσαΐ, [ἐγ. (αίοηα ἐπ {Ἐγοριίωηι, Μ. (Ἰδοῦ, ΤΥ 

1023 
Οαίεμα ἐπ ἰ)ωμίείοηι, 1 ΟἽ α (1825) Ρ. τὸς 
(αίομαε ἐπ δυμη σοί ΔΙα μασὶ εἰ ΔΜΕωγοΐ, 

Τ- Δ. ὕτάπηοσ κίογαᾷ 1840 Ρ. 4 

σγηηδοίαγι ἐὶ Μαμδαρμ τ, Οὐἰέηᾷ 

γαρρογι Ῥαίΐίγμηι, Το Ῥοβϑέπαβ Τοὺ- 

Ιομβα τθ40 

οαΐ. ἴα. 
σαὶ. δῖ. 

εαΐ. (5 ν 10.) ΜΙ, 



ρα, 1,0... 70. 

εαἰ. 4. 

εαἰ. Πορε. 

οαἰ. (ον. 

οαἱ. σαϊ.-- δες. 

γοαΐ. ΤΊ. Η εὖ. 

οαἱ. 7ω0.--Αρόοῦ. 

ΑΥΤΗΟΚΝΒΆΑΝΡΌ ΜΟΕΙΚΘ 

Οαίοπαε ἴπ εὐασηρεῖϊίΐᾳ 1 πσαὰ εὐ [οαηηῖδ, 
1. Δ. σταῖμοσς Οχέοσᾷ τ841; 866 8150 ΤΊ, 
Βοβὲ. ῥ . "ιε. 

σαέοηα τη οἰ Αροξίοίογηι, 1. Ἀ. Οτάταθσ 
Οχίοτγα, ε838, 

Οαίεηα 1. οῤϊείοίαε αἃ Εορμιαῆος, Τ. Ἀ. 
σης Οχίογα χ844 

Οαίεμας ἴῃ ἐριοέμίας αὐ Οογίμιίμίος, 1. ἃ. 
Οταιηοσ Οκίέοσζα χσδ844 

Οαΐεμας τη δρίςέμίἋας σα Οαϊαίαδ, ἘΡΠεπῖοδ, 
ΡΑρῥέηδος, (Οοἱοξοεηδες, Τλμεςϑαϊοηῖ- 
σόρ5ες, . Α. Ὀσϑιλοσ Οχίοσα 1842 

Οαΐοηαε ἐπ ἐριϑέμίας αὦ Τιρμοίμειη, Τλέη, 
Ρ)εἰφμοόμα, Ἠδξῦγασος, Τ᾿. ΑΔ. Οἴδηιοῦ 
ΟΧΙΟΤΙΩ͂ 1843 

Οαΐρηαι πὶ ἐρίςίοίας οσαἰδιοϊΐοις, αροεςϑεγμηΐ 
εογηθηωγ τ ΑΡοσαϊνγρεῖε, 1. Ἀ. 
Οὐδῖοσ Οκχίοσζα τ840 ; 

8ῶδο, 1. [8.:} ἈΕῚ ΚῚ 
(0 615.) οἷέ. ἂρ. Οσ, (εἷς. 

(Ηλβιθιῦθ ῬΗΙΓΚΑΡΕΓΡΗΒΝΌΞ βᾶδοιν 
(Ὁ Π81.) 
᾿ἐδεἰϊ, ἰδεῖς, ἂρ. Ο ἘΡΏ. (431) αοί. 6, (Ὁ 

ΟΗΕΙΒΤΌ5 ΘΑΘΕΕΏΟΘ 
Ο᾿ν. 54ο. ἃ, Ὲ 

ΟΗΕΒΟΝΊΟΟΝ ΒΑΒΟΒΛΔΙΕ 
Ογοη, ακοξ,. 

ΟΗΕΥΘΙΡΡΟ9 ΗΙΕΕΒΟΒΟΙΥΜΙΥΤΑΝΤΘ 

(ΟΒσυβὶρρ.) 
ἐηο. ἡ ΒΜΗ͂Υ 

δηπο. ἴ. 70. Βαρῤέ. 

εηο. ἠῃ Δίϊοξ. 

δμο. τ Τά. 

ΟΗΕΥΞΌΒΤΟΜ 5, 1 ΟΑΝΝΕΒ 

((γν5.) 

4. ἔχη. τ, 2 

ἄμημα τ-5 
ἀΉΟΘΗΙ. 7-12 
ἀδοθΉ 5. 
δαρί. 
σαν. 
οαΐδοΐι, τ 
οαέεολ. 2-ά 

οαἰδοῖ. 5 
σοετηξὶ. 
σοΡ. 

φορμβρηοὶ, τ 

σοηρμηοί, 2 

ΓΟ ΠΉ. 

ΟΥ̓. Ὑ--Ξ 
αυτά τ--3 
ἀεἰΐο. 
ἀταρ. τ--3 

ἄρτος, ΟΠαΉ"- 

1.1.7 ἢ. 96, Ε1.1.1513 

φομοάο Οὐνίξίις βασεγᾶος ἐαοίμε οἱὲ, 
Ψάββῆίον Ὁ. 58 

βΒᾷ6ς. νὰ 
Μ.ο2.69;1,, Τπάοτγε ΟΒ 1832 

Ὁ. 479 

βῃεονῖμηι ἦρι Μανία ἐορανγωῳ, Ν. Τπρὶο 

ΡΟ τὸ (1925) Ρ. 336 
ἐμοογπίε ἦν οαρηθρὲ Βαῤ«(δίαμι, Α. 

ΘΙραῖα5 Τυχὶσ πη ΕΟΥΞΟΠΜΉΡΘΉ Ζ67 
Βνχωρμ μος - Νρμγολίδοηε ἘΜηοίορτο 
20 Αὐἰἢδη8 1037 Ρ. 29 

ἐποορείμηι ἰ ΠΜΙϊομαείονη. αγοϊαηφείτη, Ας 
ΘΙρ4188 ᾿Επετηρὶς τῆς ἑταιρείας Βυζαντινῶν 
σπουδῶν 3 ΑΙΏ6Π5 το26 ΡἈ. 88 

ἐβοορ ἴθ Τβοοάογθι, ΑΔ. ὅδιραϊαθ 
Βγεαρμεϊηϊξομος ἀγολβίυ 7 ΤΙΟΊΡΖΙΘ ΤΟΖῚ 
Ρ. 50 

ΟὟ. 407 

Ω. τοῖ3 -- Ἦ Β. 46 Μομίΐϑιιοοα, [οαρηῖς 
Οἡγνϑβοϑίονίὶ ορέγῳ οριηῖα, 1--τ3, πᾷ δα. 
( ϑιπιθ), ας 1834--0 (οἰ ὮΥ Ῥδ88 
ἘΛΠΥΘΤ 1π. ΟΘτ ΤᾺ] ΟΟΙΌΤησ, ΝΜ Ώ]ΟῊ 15 τὸ- 
Ῥγοάπορα τὰ Μ. ἀπᾷ ΕἸ0]4) 

ἘϊεΙα ΜῈ. -α Ἐς Ἐ1ῸΙΔ, ῥοαμηῖς Οἶγνεο- 
δίοριὶ βονεϊίξαρ ἴῃ Μ͵Ιαϊαεμρι, (ατὰ- 
Ὀτιᾶρα 1839 

ΕἸς]ἃὰ 1--Ξ -- Ἐς. ΕἸΟ]α, Π1οαημηῖὶς Ολβνν5ο- 
δέον τηϊογρυδίαίο ονεη μη. ἐρὶοἐμἰ αν Ἢ 
Γαι ηαγμμι τ--7, Οχέοχα τ845-62 

πορείας αἩΐὰ 678 σχίιε, α.3.415, Μ.52. 

427 ἷ 
ΞΘΥΗΟΉΕ5 δ ἄπμηας, (σ.4.600, Μ.54.631 
σομίγα Απομίοεξος, (1.501, Μ.48.755 
ὧθ ἀδοεμοίοηε ἀομιηὶ, Ὁ.2.447, Μ.50.44τ 
(6 δωῤέῥέίήεριο Οὐδ, (.2.367, Μ.49.363 
ἄς βογξθοία οανίαϊο, (.6.χ87, Μ.56.279 
οαἱδοἠεξςὶς, (α.2.22η, Νῖ.49.223 
οαϊεοΐδεες, Α. ῬΑΡδάοροῦοσ- Κα οτασηθὰβ ΖΡ 

45 (1909) Ρ. 154 
οαἰδολιοδὶς, (.2.234, Μ.40.231 
ἀε οοεηεέογίο οἱ ογίοα, ᾳ.2.307, ΝΜ΄.49.303 
σογμραγαξο γερὶς οὐ ἡπομαοδὲ, (ὐτ.ττθ, 

Μ.47.387 . 
ὧδ οορηῤμμοξομε αὐ ᾿)ονηρίγεμ, (α.τ.12Σ, 

Μ.47.393 
ὧδ εορμερηποϊομο αὐ δέείεολτμηε, (.1,τά0, 

Μ.47.41τι 
βαρείῃ ἀ6 σομηεμία, α.6.209, Μ', σό. 

291 
ὧδ ογιίοα δὲ ἰαίγομο, (.2.403, Νἴ.40.390 
ε Ῥαυϊά εἰ δωμί, (.4.748, ΝΊ.54.675 
ὧδ ἐαΐμγαο υἱέας ἀρίϊοϊῖς, (α.3.337, Ν,.51.347 
ὧε ἀϊΐαθοῖο ἱεημίαίογε ϑῖνθ οἰαθηηοηδς ἩΟῊ 

φιθέγμαγα τάμε, (5.2.246, Ν΄.49.241 
ΤῊ αἀϊνιϊδοίομεε Ομαμαμάεαςε, (4,3.432, 

Μ.52.449 

Πϊοά. 
εοἰ. τ--αὯ8 

εὔπε. 118. 
ΕἸ. εἰ νἱά, 
εἰθοη. 

8Ρ. τ-2:230, 242 
ἜΡ. δῶν. 

6}. Επά. 

ρ. πο. 

6Ρ. 1ῃΉοΣ, 2 

Επγορ. τ-- 

ὁχοροζίοα 
μοι. 1:-΄ὅγ7 ΤΏ 

Οεη. 
5673. ΥὙ-ὉῸ ἐπ 

(εη. 
. Κερ. 
ἐχρ. τη }οὃ 
Ῥ. 10} 
4}. ΤῈ Ὁς. 

ἔοι, 1--Ὦ 1 ς. 
48117 

λοι. ἴῃ Ῥ-. 

115:1-2 
ῥόνη. 1ἢ ᾿ς. 

145:2 
}.ι Ῥ;. 
ἰς. τε. 
μορ, ττ-ῦ τῇ 

Ις. 6:1 
ποῦ. 10 15. 

45:7 
᾿.τπ [ε»- 
ἠονα. τὴ, [8γ. 

1ΙΟῚ 23 
1) αΉ. 

ῥοῦ. τ--οῦ ΤῊ 
Μή. 

κορι. ἴῃ ΜΙέ. 

7:14 
ῥομι. τῷ ΜΔ, 

18:23 
ἄορι. τῷ Δ. 

26:30 
ἐονε. ττδᾶ τ 70. 
μορῖ. ἴῃ 70. 

5:10 . 
ἦόορε. 1--55 1Ῥ 

ἅν. 
ποῖῃ. τ- τη 416. 

ῥγίηε. 
ἤονῃ, τ--ᾧ ΤῈ 

«(σι ΟἹἹ 

ἄορι. 1--32 τη 
ον. 

ῥο;ῃ. ἴῃ Πορι. 

4:3 
ῥορι. ἴῃ. ορμ. 

δ:2ὅ 
ἄορ. 18. ἤομι. 

12:20 
ἄορῃ. 1-- τῇ 

Κορ. τό:3 
ἤον. 1-ὁ4. 10 

Ι Οον. 

ἤορμῖ. ΤῊ 1 Οὐν. 
7:2 

μον. ΤΏ 1 (ογ. 

7:30 
ΠΟΉΣ. ΠΣ 1 Οὐ. 

ΙΟῚΙ 
ἔοι. 1 1 (ογ. 

11:10 
λον. ΤῊ 1 Οὐ. 

15:28 
βομῖ. 1--20 ΤῊ 

2 (ο7. 

χνὶϊ 

ἰαῃμις ᾿ιοάογὶ, (.3.747, Ν.52.761 
δοίοραε ἐλ αϊυεγεῖα μορε δ, 

Μ.63,507 
ἂρ εἀιισαμαὶς ἰδογὶς, Ἐ. Ομ Βα ῆβ ῬΑΓΙΒ τόπό 
ἦτ ἰίαρε εἰ υἱάέπαμε, (5.3.328, Μ,51.337 
δ εἰδερμοσγηῶ, (α.3.248, Μ.51.261 
δριοδιπίαδ, (1.3.527, Μ.52.540 
ἐρίδιία αὐ ἐρίθοορβρος εἰ ῥγοκδγέθγος ἰΉ Γαγ- 

δες, (5σ.3.526, ΝΜ. 52.841 
ἐβριείμία «ακῳὐ Επάοχτανη 

Μ.64.403 
ορτοίίαᾳ αὦ Ἱηηποσομ σε ραβαρε, (α.3.51τ5, 

Μ.55.520, Ὁ. ΡΆ]]. νυ. Οἰνγδ. 2 
ορτοίμίᾳ αὦ Ηρ. ῥῴραμι, (α.3. 521, 

, Μ,52.535 
τη: Επίγορη ἐπημοΐμερι, α.3.381, Μ.5:. 

391 

(3.12.432, 

Φ  οναϊνίσονη, 

πορηαο ἴῃ οῃ., (ι.4.τ, Μ.53.23 

δον ΟΣ 1 ὅεη., 6.4.645, Μ.54.58ι1 

αρριεμέμηι ἰ ἰορ., Μ.0 4.50 
ΦΡοΟΙΙΉ ἐαροσίοημῖς τῇ [0Ὁ, ΜΙ .60 4.504 
αρ»ρπεμίᾳ τῷό [οὗ, ΝΜ. Ο4.505 
ἐχβοςίπομες ἴθ καΐμιος φηοράίατη, (σ.5.τ, 

Μ.55.35 
μορεϊϊίας ἤη {ϊμᾶ,| ΝΝα τἰγταιιογβ, (.5.504, 

Μ. 55.400 
μομεῖία τὰ ἐμαὶ, ΟΥ̓ΘΟΙΩΙ φτσόρίοτ πος, 

5. Ηδιάδοημον ΖΚ Τ᾽ 31 (τ007) Ρ. 35: 
λομεῖϊαᾳ ἴ τἰἰὰ, Τα, απ πιδᾶ, 

(3.5.525, δῖ. 55.510 
Ῥαρνμιεμία τῇ Εν., Μ.64.δύο 
ἐμ νργεία!ο 1 ἰς. τ- ὃ, ν,δ.τ, Μιρδό,τα 
πορείας ἐν εἰμ, ψαὰῚ ἀοπιπατῃ, (.6.05, 

ἍΜ. 56.907 
κορεῖίταᾳ ἐπ εἰϊμα, Το ἀΟπλλ15. [6 ΟΣ ἸΠιοπ, 

(..6.145, Μι56.141 
Ῥαριηφρηία 1 {07., Μ.04.730 
πονεῖ τώ εἰϊπῷ, Ἰ)γοταΐηπο, θὰ δϑῦ 1ἢ 

πομιῖπς, ὦ .δ.157, Μ.56.153 
ἐηϊογργυοίαξο τ ἰφῃ., (α.6. 500, Μ.56.1τ0} 
μορεῖϊαε ἴθ λΊίε, Ἐϊοὰ Δ, 6.γ.., 

Μ.57.58 
ἐογηίίίᾳ τὴ ἐπα, Ατπιρυιβέα δ᾽ ροτγία, εὐ εἶδ 

ογαξίοηπε ἀἰομείηϊ, (α.3.25, Νῖ.51τ.41 
μονεήϊα τ βαγωδοίαηι ἀοδτίονῖς, (5.3.1, 

ΜῈ 51.17 
μοῖπα τὰ Ἐπ, 

(.3.15, Μ.51.31 
μονίας τ [ο., ἰδα, Μ|Π.50.23 
μβορα τὰ ἐμά, ΕἾΠ8Β. ὉΧ 56. ἸΡ5Ὸ ΠΙῚΠ1] 

Ἰδοιῖ, .0.1.55, Μ΄. 50.247 
μορμίαε τ ἄς. (1, Μιῦο.13 

Ῥαΐοῦ, 51. Ροβϑιῦλίο, 

λονρμίίίας ἠἐῃ ῥυίμποὶρίμηι Ζ ον Αἰ Ροσίο- 
ἰογμε, (α.3.5ο, ΜΙ. σ1.Ὁ 5 

μοιμείδας ἤῃ Ἐμπίαξίοπα ποριμε τὰ εἰ, 
δα]. δαΐοῃ δα ϑρίτα 5, (.3.95, 
Μ.51.113 

μονεῖϊαε ἢ Πορῃ., ΤιΟ]Ὰ τ, ἃ..0.421, 
Μιόο.391 

λορμπα ἀὲ ρίογνίᾳ ἐπ ρὶδιϊαϊομίδθιις, 
α.3. 140, Μ|.51.155 

πονήδᾳ ἐπ ἐἰϊμά, ϑοίταιβ συοπίαιτι 4111- 
φοπεαβ, (5σ.3.150, Μοστ.τὸ 5 

μορεέπα 10 ΤΠ μὰ, 51 ὀδασιοτῖξς [ΠῚ ΠΟ 9, 
.3.157, Μ.51.171 

πορείας τ τἰϊμά, ϑαμπιίαῖο 1 ὙΙΒΟΊΠ] απ, 
(ᾳ.3.172, Μ.51.187 

μον αρ ἱι 1 Οον., Το] 2, τοις, Μ΄ θ1.0 

ῥορήπα τη ἐμά, Ῥτορῖοσ ᾿ογηοα ΟΠ 85, 
(.3.1932, Μ.51.207 

ῥομα τ εἰπιά, ΜΆΙΙΟΓ αἰΠραΐῖα οβῖ, 
(.3.203, Μ.51.217 

μορμεϊα τῷὸ τ μά, ΟΙΟ νὸβ Ἰβρμόγατο, 
(.3.228, Μ.51.241 

λομίῆα 1. Ἡϊιά, Οφοτεοξ Παογοβοθ 5850, 
(1.3.240, Μ.51.251 

μονα τη ἐμᾷ, αὐτὰ δαΐοπν θα θ]οοία, 
5. δι άδομοσ ΖΚ Τ᾿ 31 (1907) Ρ. 150 

βορΉΠας ΤῈ 2 Ὅον., Β10]α 9, (10.417, 
Μιόχ.381 



ΧΥνἹΪ ΑΤΗΟΚΒ ΑΝ. ΜΟΝΚΘ 

Ομξκυβοβδτομῦβ, ΟΑΝΝΕΒ (σο  .) ͵ 
λον. 1- τη 

2 Οον. 4:13 
μον. ἴῃ 2 Ο(οΥ. 
ΤΙ: 

σον. τ Οαϊ, 

ἦομι. ἴῃ (αΐ. 
2ΊΙΙ 

ἤονι. 1--24. ἴῃ 
ἘλΆ. 

Πορ. 715-15 ΤΉ 
Ρβεϊ. 

δον, ἴη ΒΊΗΙ. 
αἰ 

κορ!. 1--2 ΤΉ 
ζοὶ. 

βονῃ. 1 Τῷ τῃ 
Σ Τλεςς. 

μονῆ. 1--5 ΤΉ 
2 Τῆθες. 

μον. 1-18 τη 
ὼ Τῦμι. 

δορὰ. ἸΏ 1 Τὰρι. 

δ:9 ᾿ 
ἤομ. 1---ἴὸ ΤΉ 

2 Τῆνμι. 

μονα. ἴθ 2 Τῆι. 
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λορι. 1τ-ό ἴῃ 
ΤΊ. 

μοι. 1--3 ἴῃ 
Ῥμίμηῃ. 

ἤορε. 1--34 1Ή 
Ἡ6Ὁ. 

. 1 [66. 
». ἡῃι Ῥεῖν. 
1 70ο. 

[νι. γεξ. 

φγαΐ. 

δμομι, ἀἶυ. 
Ἴλομε. ῥῦϑο. τ, 2 
ῥο»ι. ΦΈΡ. 2 

[πόρι. Ἐρῥί. 4 

ἐμοομῥνελθηδ. 

1-5 
“πᾷ, τ-.-8 
ἱ} 4. εἰ ρεηέ, 

λαϊ. 
ἰαεά. 

ἰαμώ. Μία. 

ἰαιά. Ῥαμὶ. τ---Ὁ 
λα. τ-7 
ηαΐξίυ. 

Ἰπαΐδῦυ. 
ἨΟΉ ἀἄεεῤ. 
ΟΡΡιαρΉ. τ--3 

ογάτη. 

ῬὈ. γεάίξ ὁ 
Ῥ}. γεάιέ. 2 

}αῃ. 4ερ. 

βαρ. Βαδ. τ 

ἐραη. Βαδ. 2 

βώηῃ. Βανί. 

ῥαη. Βέγῃς 

ῥαη. Ὥγος. 

Ρῴη. Ἐπεὶ. ΑΉΪ, 

μορεΐϊαρ τη μά, Ἐα δ ζεβ εσαπάοτη ϑρ1τ0,- 
ἴα, (.3.26ο, Μ|.51.271 

δοριῖπα τῷὸό ἐἰϊπάᾷ, {πᾶ 55. ποιοίιβ, 
(.3.,291, Μ,51.301 

εορειοηϊαγ ἰ. Ὁαϊ,, 
α.τοιδ57, Μθτι θτ 

κορμί ἐ ἐμά, ΤᾺ ἰαοίοπα οἱ τοϑδίτι, 
(.3.362, Μ.51.371 

μονας ἰη ἘΡΆ., Ἐ61Δ 4 Ὁ. το4, 6.11.1, 
Μ.62.9 

μονεϊδας ἢ ῬΗΗΪ,, ἘΠΟΙὰ 5 Ρ. στ, α.11.τ80, 
Μ.62.177 

λομείδία ἴηι ἱπμᾶ, ϑῖνε ῬΕΙ͂ ΟσΟΑΒΙ ΠΟΙᾺ, 
(..3.300, ΜΟ5Τ.Ξ21:1 

βοριϊέας ἐπ Οοἱ,, Ἐ1ΕΙΩ 5 ἡ. 172, 6.11.322, 
Μ.62. 29 

ῥονμίδαρδ ἴπ 1 Τάές55., 
(.τ1.425, Μ.62.3091 

ῥονμεϊαε τ 2 Ὑλέεδε., Ἐ16]Δ 5 ἡ. 443, 
( ττ.51ο, Μ.62.467 

μορας 1 ΤΊμ., Ἐ16]α δ ΡΣ, (11.547, 
Μ.62.501 

δορεῖϊίᾳ ἴῃ ἐπϊμᾷ, Μιάσπα, οἰ ραζατ, .3.311, 
Μ.51.321 

μογεήϊίαο τ 2 Τῆρι., ἘΠῚ4 6. ρΡ. 162, 
(τι. 658, Μι62.599 

μομῖα ἴθ ἐμά, ἤος δυΐοπὶ βοϊτζοΐο, 
(.0,2ώγ8, Μ.56.271 

μορμμαα ἐῃ ΤΊΙΐ,, Ἐ16]4 6, Ρ. 264,  .ττ.720, 
Ἅ.62.663 

πορεία ἡ Ῥλέΐι., ἘΠῚῸ4 δ, ἡ. 325, 
(Φ.11.772, Μ.62.7γ01 

πογμτίας τῇ Ηεῦ., ΤΊ] 7, .12.1, Μ.63.9 

ΕἸΕΙΑ 4 Ῥ. 1, 

ΕἸ6Ι4 5 ῥ. 313, 

βαρ τ. [α0., Μ .64.το4ο 
Ῥαρνκεμία ἐῃ εῖγ., Μι.64.1053 
Ῥαρνιοηΐα ΠῚ 70., Νῖ.64.τοῦδοὸ 
σιοῖ γερμίανες ζετηήμαε υἱγὲς σοϊαδίέαγα ἨΟΉ 

ἀεδοαμπὲ, .τ.248, Μ.47.513 
ΘΟ ἔφ αὖ ργαΐϊῇῆαρι ΟΠ ΟΤΟΉ αΉ ΉΗ, 

(5.2.658, Μ.5ο.6 53 
πορείας ἀΐνεγδας, .12.323, Μ.63.4δ1 
δονηήζαο 48 ῥγεοαίΐομα, (α.3.7 78, Μι50.775 
λογία τὰ ῥοεμίίηδαρι Νίμἰυϊανμηι, 

Μ1,.64.424 
λμονμίδίᾳ 1 ἄδοομ φελϊδίαᾳ ἑᾳἰδηία, Μ.64.444, 
του 4440 ἴο ἐπ -Ἔο ἄορι. 17 τη ἀεη.] 

ὧδ τησονβνο πε θη ἀεὶ παΐγα 568 σομίνα 
Απορηοεος, Ο.τ.444, Μ.48.701 

ἀαυθγοα ἐμάαθος, .1τ.587, Μ.48.843 
᾿σοηέγαᾳ ἐμάαξος εἰ σε ἶος φμο Οἰγίδέμς 51 

ἄξεις, (.1.558, Μ.48.81.3 
10 καϊομάας, (.τι97, Μ.48.953 
φεοα πέρο ἰασάαξεν Ἠϊδὶ α βδεῖρϑο, {..3.444, 

Μ.52.4.59 
ὧδ ἰαμάς Μίαχίρηϊ δὲ φιεαῖος ἀπμοοηἄαε Ἡχογέξ, 

(ᾳ.3.211, Μ.51.225 
ἄε ἰαμάϊδοης Ῥαμέ, (.2.476, Μ.50.473 
τ Τάζαγι, ὰ.1.7ο 7, Μ.48.963 
1 ἀἴεμε παΐωίον Οβγεΐ, 6.2.354, Μ.40.351: 
τη μπαϊυϊίαίενη Ολν ξίϊ, (.6.392, Μ.56.285 
(εξ ὩΟΉ 8558 ἀεςρεγαμάμρι, 6.3.354, Ν.51.363 
αἄυενε5ς ὁρῥηρηαίογες υἷα Ἠιοη ϑοαρ, 

(.1.44, Μ.47.3τὸ 
μορηεπα σρὶ ᾿γεϑονίεν ογάϊμαϊμιις ἐμεξ, 

(.1.436, Μ.48.693 
πονμίϊία Ῥοβ γράτέμρι αὖ οχίϊο, (.3.424 
μομίϊᾳ ῥοκὲ γε αὖ ἐχίίο, Ὁ.3.427, 

Μ.52.443 
ἰαμάφῆο τιαγίνγ Αεργρίογιωη, (.3.600, 

Μ.ι5ο.603 
ῥαπμεργνίσμ 1 Βαδγνίαμε φτιαγίγγεμι, 6.2. 

531, Μ.50.527 
ῥαπεργνγίσ ἢ Βαδγίανηνανίννδη δὲ σομέγα 

7ιίταηρι οἱ φόρος, .2.536, Μ.50.533 
ἰαπμάφίίο Βανγίααμι γμαγνγὶς, 2.81, Μ.50. 

675 
ῥαπμεργνίομε 18 Βενηίσεη εἰ Ῥγοξάουσξη, 

μιαγέγγες οἱ 46 φμα!ρίάμωμπο Γάζανο, α.2. 
634, Μ.5ο.629 

ἰαμα!έο γοςίἧα νιωνίγγὶς, (ᾳ.2.688, Μ,50. 
683 

ῥαμπεργγίομα τ Ἐποίαἐμέι ἀμ οοδέαε 
ἐρίϑοορη, α.2.603, Μι,50.597 

Ῥαη. ρθῆ. 

Ραη. εἴη, 

ῥα». [π΄ 

ῥαη. ἴα. 

αη. δ οῃ. 

}απ. Μαρο. τ--. 

Ραη. Μᾷαρυ. Κῃ. 

᾿ῴᾳη. Ὥα}}. τ--.3 

ῬὈῬαη. Μεϊεΐ. 

}αη. Ῥείαρ. Απη|. 

ῥᾳη. Ῥῆοο. 

}αΉ. !οῖγε. 

βαῃ. ἔονι. τ--2 

Ῥαγαϊΐνί. 

Ῥωροβ. 
Ῥέζο. 

᾿θηΐ. τ--Ξἃ 
Ρλέϊοροη. 

Ῥαρηϊὶ. ττὸ 
ῥγοά. πῶ. τ--2 
Ῥγεοά. μᾶ. 3 
᾿γόρβῆ, οδδοιεγτξ, 

1--2 
γῆς. Οἰγ. 

γᾶς. Ἡ ον. 

540. 1τ--ῦ 

δαΐμγη. 

δρωμά, 

Θέαρ. τ--3 

δἰαΐί, 1--2ὶ 

ὁδηδίηΐν. 

5) ΉΟΡο. 

ἐέρ. 

ἔν. ῃιοΐ. 

Τῶν. τ--. 

ἐπεαΐν. 
υἱά. 1τ--2 
υἱῦρ. 

τάν. 
ΤαστηηοΉ. 

Σαάογν. 1, 2 

ξαάυθηΐ. 

ἐσηΐηι. 
ζαηημη. 
[ἰαφηητηΐ. 

Τωηημηΐ. εἰ Αγ. 

ξαῤοσί. 
ζαϑ0θΉ.5. 1-5 

ῥαμοργγίοη τη Ἰρμαϊιηε πιαγίγνενι, .2. 
592, Μ.50.587 

Ῥαπεργγίοιρη τη 1 μιλαμιρη μιαγέγνορι, Ε.2. 
6γι, Μ.50.665 

ῥαπεργνίο ἢ {πυει εἰ Μαχῖ- 
 ἡπωνένγος, (.2.578, Μ.50.571 

ῥαπεργγίομ τη φμαϊνί ἀμαμμι ᾿ιαξαγηι, 
Ο.2.646, Μι5ο.δ41 

}αποργγίοινηι τὴ Σιοϊαπηηι γεαγίνγεμι, Ὁ.2. 
524, Μ.50.510 

βαποργγίοα ἴῃ Μίαοσαραθος, (.2.622, Μ.50. 
617 

Ἱναργεεμέιη βαπεργνιοὶ  Μ|αοσαθαδος, (.2. 
633, Μ.5ο.627 

ῥαμεργψνίοα τη ἡπανίνγες, σ.2.65ο0, Μ.50. 
645;6.2.66η, Μιποιδδε; ὅ.2.γι1, Μ.50. 

ὌΝ 
Ῥαμερνεῦ Ὅῃ 

Μ0.50.515 
Ῥαμεργνγίοοι τὸ Ῥοϊαρίαμε «ἀπ ΠΟ ΟΠ ΘΉ ΩΡ 

παγίγγεοιη, (.2.585, Μ.5ο.679 
ῥαμεξγγιοιη τῷ Ῥμοσάηι ηιαγέγγομῃ, 6.2. 

704, Μ.50.699 
Ῥαρνιεπία εὐ ῥβαμερνγίοο ἰη Ῥοϊγοανριοη, 

Α. ΗΠ ροηΙοΙα ΖΥΤ 45 (1920) Ρ. 5609 
ῥαμεργνίοα ἴθ. Κοιμμαημηι μιαγίγνερι, 6.5. 

θ1ιι, Μοπο.δοσ 
μονα ἐπ ραγαϊγίϊομμε ἀδιμίβθηι ΡῈΥ 

ἱεοίμι, (.3.32, Μ.51.47 
λορεῖῖτα τῷ βαδοδα, (ᾳ.3.750, Μ.52.765 
ἄς Ἠοη εὐ σαηάϊς ἱἐγαίγυθη ῥεκοαΐ!ξ, 

(.3.344, Μ,51.353 
ῥογμηϊας ἐδ ρεηίεσοςίε, (.2.457, Μ.50.453 
ἄε δεᾳίο Ῥβῥτίορομτο, 56 σομίγα ἀπορηοθοβ 6, 

(.1.402, Μ.48.747 
πογηήδας ἀξ βοφηϊοηέδα, 6.2.270, Μ.49.277 
Ὧ(6 ῥγοαάϊίίομε ἤμάαε, (.2.376, Μ.49.373 
ἄε ῥγοάίίοημε [μάτε, (5.2.72τ, Μ.50.715 
δε ῥγοῤῥείαγε οδδομνείαϊο, (α.6.168, 

Μ.56.τ63 
δ γνεδηγγεοξί οης Οὐν δι εἰ σομέγαᾳ δῦγίοϑος, 

(.2.437, Μ.50.433 
46 γέςμνγεοϊ ση)δ ὙΠΟΥΪΜΟΥΜΤΗ, 

Μ,50.417 
ἄε βαερεγάοίίο, ἢ. Δ. Ναῖτηῃ Οδπιθταρο τοοῦ, 

(,.1.362, Μ.48.623 
λονεῖϊα ῥγαεαϊσαία ον ϑαϊμγηῖημς εἰ 

“ἀπνγεϊαημς τη ἐχεοίζιῃ αοἱλ δαφεμί, (6.3. 
405, Μ.52.413 

ἀ ξἐος χιῖ βεαμααίξίζωαῖ φμΉΐς, 
Μ.52.479 

αὐἀπογίαϊομες αὐ δίαρνγί ὦ ἀαομοηε 
υσχαδη, (.1.154, Μ.47.4123 

αὦ ῥοράμι ἀπ οσπεμτη ἰδ δίας, .2.τ, 

Μ.40.95 
ἐομίγῳ δὸς ιὶ εμρμ γονέα 

(.1.228, Μ.47.405 
ΟΡ δώσγαδ βογίρέμγαι, (σ.0.3τ4, Μ.56. 

313 
ἀε ἱἐεμερεναμία, 8. ἨΦΙάδομοι ΖΚΤ 30 

(1996) Ρ. 575 
ὧξ ἱέγγαδ μιοίτε, (5.2.717, ΝΙ.50.713 
αὐλονίαίίοπες αὐ Τ βεοάογμηι ἰαροε, α.1.1, 

Μ.47.277 ' 
σοΉ γα ἱμμῶος δ ἱμοωίγα, (α.6.272, Μ.56.263 
ἀ υἱάμανι επίονεμι, α.1.338, Μ.48.5909 
ἐδ υἱνρίητίαία, αὰ.ι.268, Μ.48.5332 

Μείεξηι, (α.2.518, 

(.2.422, 

(.3.465, 

ἐαρθεηΐ, 

ἤη Αἀδναΐαμε, Γ.2.741τ, Μ.50.737 
αὐηιομίδοηος Φριγαίος, ἀνατδι5, Μ.δ2. 

741 
ἐὲε αὐοναΐίοηε ογμοῖς, (.3.8τ1τ90, Μ.52.83 5; 

(11.820, Μ.62.747. (Νοίε: αἄον. τ οσου- 
ἰαῖτβ βολθ ρᾶβθϑαροβ ἀητοὶ] υυττῃ ἤοηε. 

, 54, 55 ἢ Μ) 
1 βερμάεγη ἀονηΐ αἀυξηΐι, 82,142, 

Μ.59.θ 19 
46 εαἰμίο πήρας, (9.810, Μ.6ο.735 
τη απμημηβαίϊΐοπεμι, Ο.9.841τ, Μ.δο.755 
Φ ὠπημηαϊομε, (α.2.707, Μ0.Ρ50.701 

Ξε ξάγ, Τβϑαμῃ, απημηξ, 3] 
Ζ: απηπιηεαἰομε οἰ σομέγᾳ Αγίαηος, 

(.1τ.838, Μ.62.γ63 
ἑη ἀμοάεοῖνη φροξίοἱος, .83.ττ, Μ.59.495 
ἦη αϑδοση κίονα, (.3.777, Ν.52.7091 



ἐαϑυθΉ5. 46. 

Ἑαξοοὶ. ἐασεί, 

ἐσοοιερὲ, ΟῚ, 
2 

1855. 
ἘΒΜΨΥ 

ἐσαᾶφο. 
Τοαεα. Ζασοῖ, 

Ἰοαγί Υ, 2 

ἐοαίθο}. 
Τοαΐθοβ. ῥαδοῖ, 

ζοεηΐ. 
τΟβαη. 

ἐεῖγο. 
ἐοοηοερὶ. 0, Βαῤὲ. 

ΟΖ Ω 
ἔογμο. υθηεγῳηά. 
1άδοοὶ!. 

ἐχίδο. δοηίρη. 

ἐΕΙ. 
Τείοομ, τ--4 

Ἐῶ}. (αδς. 

ΤΡ. Ῥιοῃ. 
ξχαϊ. 
ἐχορϑίοα 
1λονη. 1- ἴῃ 

(ϑΉ. 
[ξάονα. τι σε. 

24:2 
ἐδοιο. 1.5.4 ΤῈ 

ἐλορι. ἡ Ἐξ. 6 

ἱλορι. ἦπ Ἐς. 13 
Ἑβοη,. τη ῬΞ, 

387). 
λον. 1τ-ἡ ΤῈ 

ῬΞ. 50 
ἕλον, ἡ 5. 51 

λον. ΤΉ Ῥ-ξ. 
5112 

ἴδοι. ΤΏ: ῬΞ, 
γόϊ4 

ἔλον. τῷ Ἐς, δ3 

ἔβορι. ἴῃ 5. 
92:3 

ἔλοηι. τη ἘΞ. 

94:1 
δορὶ. ΤῈ ΕΞ. 

2511 
ἐδονρι. πὰ Ῥς. 
οὔ 

{δορι. ἦι Ῥε. 7γ-- 
1Ο7 

δον. τ--Ξ.5 1 
Ῥς. 118 

ἐῤορι. τι Ἐς, 
130:1 

}ν. ἐπ Μὰ. 1117 

ἔδοι, τ Λῆ , 
4:6 

ἱλοηι. ἡ Μῖτ. 
ΟἿΙ 

ἑλοῦ. τ Με. 
12:14 

ΑΥΤΗΟΕΘ ΑΝῸ ΜΟΚΙΕΚΘ 

ἄς ἀδοφηδίομε δὲ τ ῥγίπορη οξεμη, 

(.3.γ58, Μ.52.773 
ἀξοοίανῃ {ασε δὲς τεὐδ ΠΟ ἀέθονθ, Ὁ.τ.8οϑ, 

Μ.48.1055 
15 αδονηρῥοηεν ἀονεῖηΐ, (.το.763, ΝΜ δι. 

σιτὶ ἀυττ.8οο, Μ.ι.12.727 
2 Βασϑιη Ἠαγίνγονι, Ο.2.724, Μ.50.710 
εομπίγαᾳ μαργείΐσος οἱ ἦη υἱγρίμθηι ἀθὶβαγΉῚ, 

(..82.238, Μ.59.709 
ἄε οαδοο μαΐο, (σ.ὅξ,6τι, Μ.59.543 
ἄς σἄρορο δἰ ἴω Ζαεσομαδιη, (.83.τ120, Ν.59. 

599 
ες οαγιαΐο, (,.10.7γ31, Μιότ.όδϑε; (11.845, 

Μ.62.780 
ἡ σαἰεομνδηος, (,.9.823, Μ.6ο.730 
ϑέγηιο σαἰοοξεϊέονς τὸ ραδοδα, Ὁ.8.250, Μ.59. 
721 

ἦῃ οὐσμἐμγίομονῃ, (.το.824, Μ|.6τ1.γ7γ69 
ἦῃ Ομαπαμαθαι δἰ τ Ῥβαγαοηθηι, (α.83.177, 

Μ.509.653 
6 οἶγοο, (.82.8γ, Μ.59.567 
ἡ: τομοορῆοηθ ἰοαηηἷξ 
..6.2.793, Μ.50.787 
ἐπι υθμεγαδίίομι ογεοο, (.2.820, Ν.50.815 
ἤηῃ πυἠεἅρεγαμάαρι ογμοοθὶ, Ὁ.82,χοο, Μ.59.675 
ἦη ἀσοοαίϊομον [οωμηῖὶς Βῳριίδίαε, ( δῖ.τ, 

Μ.59.485. 
Ολνίοι αϊεοιριίμε δεμίξητμι 6556 ἀέθέγε, 

(.1.813, Μ.47.τοῦρ 
2. Εἰέαμα ῥγορδείαῃῃ, α.6.6οο, Μ.56.583 
δ εἰοεμιοδγηα, (.τ. 817, Μιάβϑιτοσο; ᾧ..9. 

780, Μῖ.6ο.707; 6,9.832, Μ.6ο0.747; α.11. 
843, Μ.62.γόρ 

ἡναρτηεηία ἐρὶςέμίας αὐ Οδεανίμρι, α.3.742, 
Μ.52.755, Μ.64.496 

ερὶςίμία αα γποπασβος, (.0.837, Μ.6ο0.751 
ἠῃ ἐχωπαϊομονε ογμοῖς, 8.204, Μ.59.679 

Βαρἤοίαε, 

πορείας ἰῃ σεη., Ε.6.532, Μ.56.519 

κορεϊίαᾳ 10. τ μᾶ, Ῥοσθ τῆι {ΠῚ10|, 
(.6.5δο, Μ.56.553 -Ξ- ϑανοσ, “46γ., ᾳ.ν.} 

μονας τη [οῦ, Ὁ.6.5709, Μ.56.563 

αγρισποι Ῥοαϊνηογηι, Γ.5.542, Μ.56. 

533 
κονηήδίᾳ ἴῃ [Ῥς. 6, (5.551, Μ.55.543; οὐ 

Αλαβί. 9. Ῥς. 6, Μ.δο.τοϑοβ-Ί ΤΟΙ Β 
βοριίδα ἱῃ Ἐς. 13, Ὁ.8.557, Μ.55.540 
μορμτία τ ἐἰΠπιᾶ, Μοτυαταΐβδημθη,..... ἔτυβίσα, 

οοπέατθαΐασ, α.5.566, Μ.55.559 
μονηῖϊαε ἰὴ Ἐς. 50, .5.535, Μ.55.527 

μονα ἐῃ Ῥξ. 541, (.5.507, Μ.55.580; ἃ 
Ιοηροῦ τροοηβίοι οὗ Επι5. 5. 51, Μ.23.441τ 
α.Υ. 

δομάμᾳ ἐθ τπμπᾶ, Ῥτθοδυληῖϊ, (4.5.602, 

Μ.55.593. ἘῸΝ 
μονεῖϊα ἐμ πιά, ΝΊΘΥΛΟΣ ἔαὶ ἄςὶ, σσ,1το.730, 

Μ.δτι.689 
μονίπα 4(ὲ να 55 δ δοοϊοεέᾳ, (.5.6ο6, 

.55:-599 
λοίπα τῳ. {ππιᾷ, ἘΠενανοσγαπὶ Βυτηΐπδ, 

(.5.620, Μ.55.6 τι 
μορῖπα ἴπ πιῶ, Μρηϊϊο Θχυ στ η8, 

(.5.624, Μι.55.615 
λονεῖϊία ἰῃ ἐπι, (απαϊα ἀοπιηο, ἃ.5.628, 

Μ.55.619 
λοπα ἀρ μά, Ὠοτιαϊηὰβ ταρπδνῦ, 

(.5.6το, Μ.55.603 
μονα τῷ 65. χηττοῦ, (.5.723, Μ.55. 

σιτ; .5.637, Μ.55.629 
εἰαίϊοπες ἰὼ ες. ττ8, α.5.685, Μ,55.675 

μομείπα ἐπ ἐἰϊϊμώ, Ἐτὶρθ πιο, 
Ν.55.70 7 Μν 

βαρῃμιομίη ἠδ ροηεγαβίοηε Ολγίδε, Ο.7. 
846, Μ.58.793 

δονηία τη ἐπα, 51 ΒΊΪὰ5 ἀοὶ εβ, .το.733, 
Μ.Θι.683. (Λ͵οέδ: ταῦ Οὐ {Π15 15 τά ϑητι- 
οὐἹ 1 Νιαβί. ἤον, ἰδηΐ. α.ν.) 

μονρμήία ἴῃ ἐμά, ΑἸτοπμαϊτα πα δ 1 δὴ, 
(82,90, Μ.50.571 

μοραῖα τῷ ἐμά, Ἐκθαπίρβ 
.1το.7γ58, Μ.66.705 

ῬΏΒΓΙΒΘΕῚ, 

(.5.719,. 

ἘΜΈ. 2011 

[{λόρι. ἑη ΜΕ. 
21:23 

τλονι. ἴῃ ΜΙ. 
26:30 

ἔλόονι. ἐῃ 1Ὸ. ΖῚῚ 

ἔδορ, τη Ἐκ. δτ5 

ἑδονι. 5 Τα. 
12:40 

ἔκορι. ἐμ 1.6. 
Δ5ΊΙΙ 

δον. ἴηι 70. 1. 

ἐλπονα. τα 0. 
7:14 

λον. ἦτ 0. 
71:15 

ξάλονα. ΤΏ [0. 
7:20 

ἱλπόρα. ἕε 0. 
11:47 

δον. τ οι. 
7:10 

ἐπονα, ΤΉ 2 Οὐν. 
12:0 

πα... 
{Π|. υἱά. 
ΤΏ ε6. βρέο. 

ἐλαον. 
1δεδά. 76]. 

ΤΗεγοά. 

Ἰδοη!. τ-ὅ, 1ο, 11, 

13 
ποῦ. 9 

ἔλονρι. 76]. τ--Ὁ7 

ΘΉΡΡί. 5 « ἘβΟΉΊ. 

.- Τβορὶ, ΘΆΡΡΙ. 5 

ΦΉΡΡί. 6 
Τλογα. σὴ ῖ. ὃ 
γέηο. 
τἱηαιοὶ. τ, 2 

Ψ Τλόρι. 

τἰηΐαμεν 
ἩΉΡΥ, 76}. 1, 2 

17]. 
17ογά. 
1 [οϑερἢ 
170. ἐμεοὶ, τ--3 

7μά. 

1} νι. ξεν. 

Τμαν. 

Ἐαξ. τ,3 

[{ξ ἀξ. 2 

1 ως. εἰ αν. 
Το. 
ἐμιαῆς. 
ἐριαγί. 
ὩΜαν. 

ἐρμογεῖν. τ--3 

ΧΙΧ 

ογαίϊο οαἰδοϊεέίοα τη ἐπμῶ, Θιτα 186 δὲ τὸ- 
βασι σοορίοσατα ποιΐπὶ Ῥα γα ἢ]188, 

Ὁ.82.98, Μ.59.577 
δονεέϊα ἐπ ἐμά, Τὰ, αὰα Ῥοξεβίαϊο, α.6.417, 

Μ.π56.41τι; 5886 ὅ6νεσ. 
βοριϊϊία τη ἐπα, Ῥαΐοτν, οἱ ῥροββίθη]β, (.1ο. 

806, Μ.61.751; ρᾶτν ᾿τἀοπίϊοαὶ ψ ἢ 
ΑΥΡΗ. λό. τὸ Μ|ι. 26:70 αν. 

κογεῖπα ἐπ ἐϊμᾶ, Ἐχὶς εἀϊσξαπι, (.2.800, 

Μ.50.795 
λορμα ἐμ ἐπμᾷ, ἘΧΙΙΕ 4] βοιχίπαί, α.1ο. 

828, Μ,6τ.771 
μονα ἴῃ πᾷ, Ἰρπθῖὰ νϑπὶ, (.11.812, 

Μ.62.γ39 
μονιΐϊᾳ ἠῃ ἐπα, Πότ αὐἱάδτῃ, α.10.838, 

Μ,61.γ8ι1 
μονηίϊα τη ἐμᾷ, Τὰ Ῥτιποιρῖο δγαῖ νοῦρυπι, 

(.12.415, Μ.63.543 
κορῖπα τῷ ἐμά, Αβοοπάϊς ἀοτζπηίημϑ, 

( πο.7γ92, Μ.6τ1.7γ390. (Νοίε: ὅ.τὸ.7940- 
δα -- Ἐπ5βῖ. Μείομ. η.ν. 

λογία τ τῆιά, Οὐυοπιοάο βοὶὲ 1ἰξογαβ, 
α.82.1τ67, Μ.59.643 

μονγεῖία ἀξ ἨοΉ 7ματοαπέε ῥγοχίηιο, Ο.9.840, 
Μ.6ο.7γ63 

μονεῖϊα τῷ Πα, ΓΟ ρογαπὲ πα ποὶ, 6.82, 

43, Μ.59.525 
μονηῖίίαᾳ τη εἰπρά, ΟΝ ποά νό]ο, (.82.188, 

Μ.59.663 
μονα ἐπ ἐΠπᾶ, ϑυξῆοῖϊς εἰδ1Ὶ, (.82,24, 

Μ.59.507 
ἀε βαᾶδ εἰ ἰορὲ παίμγαδ εἱ ϑαηῃοίο δρίγείε, 

(Χ.1.825, Μι48.τοδὲ 
ἡη βἰέμηι υἱάμας, .το.848, Μ.61.7γ89 
ἄς βιρίεμάαᾳ «ἰριμίαία φρεοῖσ, (.τ.8τ5, 

Μ.48.1τ073 
οοπίγᾳ μαῤγείίσος, α.9.820, Μ.6ο.745 
μονα τ νιοάίαρηη πεδάογια αι 167] πῖο- 
γι, (.82,.20, Νί.50.701 

46 ῥοεμίϊεμία εἰ τὲ Πεγοάεηι, 6.8.287, 

Μ.59.757 
ποναε φμαεάαρι 

Μιδ4.1τι 
λμομμῖπαᾳ τὰ ἡἰϊμᾶ, Πα δϑὶ 11ὰ5, Μύ. 17:5, 

(ᾳ.13.232, Μ.64.32ἨὈὁ6τ. Δηΐ, δωρβέ, χ ανν, 
δονμεέδαε ἐμ ῥγαοραϊοαἑομεμε 7εγηέ, (.0. 

γ7γ93, Μ.0ο0.711 
μομϊαᾳ ἐδ εἰεσγμοσνηα, Μ.04.433:; οοτῃ- 

Ρἠδείοι ἔσγοπι ἐείθεμι. 4 αὐὰ π58. ΑἹ. 
ΒΟΥ, 21 

λμογεΐίδία αὐ δἐοὸ5 φῦ μιαρηῃὶ ΕΟ ΦΉΪ ρος, 

Μ.64.4.53 
μοναῖϊίᾳ 46 ῥγνεσαίίομεο, Νῖ.64.401 
μονηήϊα ἀὲ υἱγῆμίε απτριὶ, Μ.64.473 
10) Ἰηραγ μα ΠοΉό, (α.82,.213, Μ.50.087 
ἴῃ ῥνὶμοϊρίιοη ἱμαϊοιοηῖδ, (.82,04, Μ.59. 

575; Ο.82.τοῦ, Μ.59.673 
ἐη Πεγοίσρε εἰ τη αμίος, .τὸ.750, Μ δι. 99 
ἠη τηργόσϑις 7ε] πϊογθι, 11.790, Μ.62. 
7; υττϑ1γ7, Μ.62.745 

ἄς 76)ιἶο ἐἰονπῖοα φιϊηία 767 Ἰ ΟΡ 
Ῥγαεαϊεαία, ὦ ττ.803, Μ.62.731 

ἐπ ]ονάαπεα πμυΐμηι, (..το.778, Μ.δΙ.725 
ὧδ [οϑορἢ εἰ ἀξ σαδίτίαίε, (.6.604, Μ,56.587 
ἡ Π1οαμηθ ἱβαοίοριη, (.δ3,.χ30, Μι50. 

δος; (.10.771, 772; Μ.6 1.719 
εσοπίγα μάπεος, ρεημ ες οἱ ἐαδγείϊοος, 

(.1.820, Μ.48.τ075 
οοπίγα [μάαξος οἱ τ: ϑεγβεηρίσθι ΘΕΉΘΜΡΊ, 

(τοὅϑι, Μ.6τ,793 
ἴῃ ἰαίγοηεμηε εἰ ἵν ῥγοάιίογομι, ( .82,247, 

Μ.59.719 
ἤη 1ιαζαγμηι, αιττι846, Μ.62.γ7γ7γ1; (α.ττ. 

852, Μ.62.777 

ἐπ. Ταζαγα, (ττ.8ὃ50, Μι62.775; 

{ΠΙΡΡ.] 
ἄε 1 αζαγο εἰ αἰυϊέε, (.82.τ13, Μ.59.501 
δ ἱεριείᾳίονε, (α.0.403, Μ. 56.397 
ἄε τνιαημειοίμαϊηε, (Χ.12.422, Μ.63.540 
ἐη ηιοριονίανα μιαγίνγμη, α.3.8τι, Μ.,52.827 
ἠ Μανίπαρι, ΓΜ αγίαμε εὐ Γαζαγημι, α.ὕτο. 

7543, ΜΘτ.ΟΣ 
ἐπ τεγείγίσθοι οἱ Ῥμαγίξασιν, .83,.49, Μ.59. 

531); (.το.7γ62, Μ.ΟΙι.γορ; (ἃ.το.780, Μ. 
61.727 

ὁριγίαθ, (4.13.201, 

5 696 



ΧΧΚ 

ΤΡ ΘΟΡΦΉΪ. 
ἐπαὶ. (ἦν. τ, 2 

ἐμαί. [0. Βαρῤί. 

1πεΡ. 

Τοσομςι 
ζοΥ. 
τον. ἄοῃε. 

τραΐμι. τ, 2 

ΤΡαΉ. Μαρο. 3 

τΤραβοΐ, τ--5, 7 
Τραβοβ. 6 

Τραΐ, τ, 2 
ΤΡαΐ. εἰ σοΟΉ ΘΉΡΊΗΣ. 

ΤΡΦΉΐ, 1,2 

τρεηΐ. 4 
ἘΡείν. εἰ Εἰ, 
ΤΡΡείν. οἱ ᾿αμῖ, 
τρδαν. 
ΤΡοφη. τ- - 4 

τροφηΐέ, σάφ. 

ἐῬΩθΟΉϑ. τ, 2 

ἕργεε. 

ἱῤγοά. {πώᾶ. 
Τργοά. βέγνυ. 

Τρνοάῖρᾳ. τ, 2 

Τῤγου. τὸ 
Τρϑβεμᾶ. 
Τρῤηδί. τ, 2 

ἐριδγ. 
ΤΕ δοῖ,. 

ἐγερεΐξς. 

᾿ 1765. 

π᾿ ἰξᾷο. 7 

ἐϑαονί. 

ἑξαϊέ, Ηεγοάιαά. 

ϑανρμαν. 1, 2 

ἐϑαριανὶ. ραγαβ. 
Ι, 2 

ἘΦΕΥΏΙ. ἀδΟΘΉ 5. Ἱ, 2 

Ἐξεν, 76). 1--ἃ 

ἐξόν. βαβοῖ,. 

ἐσίρο. 
Τρῖν. 
ἐϑίφρἧ, τ--3 

ΤοήορὮ. ῥγοίογιανί. 

Τθαΐν. 

1} 6ε]. 

ἩλόΟρἢ. τ, 2 

ΔΌΤΗΟΝΒ ΑΝῸ ΨΟΚ ΚΘ 

Ομευβοβτομῦβ, ΤἸΟΑΝΝΕΒ (οο0η.) ! 

ἠπ νιεΐζέανη ῥοηδοοκίεῃ, (.τὸ.795, Μ.6 1.741 
ἤη μαίαίε ΟἸγὶδ, Ο.το.7γ90, Μ.61.737; 

(.τοιϑι19, Μ.δτ.γ763 
ἦρ ποίαϊό [οαηηΐδ Βωῤιϊδίαο, (.τὸ.812, 

Μ.Ο 1.757 
ἀε περαΐξίοηε Ῥείγὶ εἰ ἀφ 7όξοβᾷ, (5.82.1536, 

Μι59.613 
46 οορμγεοις Οἰνῖϑιϊ, α.2.812, Μ.50.807 
ὧς ογαίίοημε, ττὅτο, Μ.62.737 
ζηξεγρῥγείαίῖο ογαϊίομῖς ἀοηηηίσαε, (.82͵,1τ40, 

Μ.59.627 
ἕῃ γώριος ῥροωϊαγωηι, (.82,23τ, Μ.59.703; 

(.τα.γ67, Μ.61.715 ({ραϊρι. τ -ῷ ἘΜοτία. 
ῥα) 

Ῥφηερσνγίοις Τ Μί αοοαθᾶθος, α.2.631τ,Μ.50. 
625 

20}: ῥραδολᾳ, (.82,251, Μ.590.723 
ἦπ ῥαδοία, Ῥ. Ναυϊίη 50 27 (1950), (..82, 

264, Μ.59.735 
ὧδ ῥρῳομα, (9.806, Μ.60.723 
ὧς ῥωϊεμίία δἰ τη, οοη στη αΐοηα δαθοιἷἶὲ, 

(12.817, Μ.63,037 
ΤΏ ῥεμίδοοσκίοῃ, (.3.787, Μ.52.803 
ΤΉ ῥεμίσοοσίση, α.12,8τ2, Μ.63.933 
φ είγμε 6 Εἴαμι, (.2.730, Μ.50.725 
Ὧ είν οἱ Ῥαμίμνι, (.82.7, Μ.59.491 
ὧδ ῥῥμαωγίδαδο δέμοηθ, σὰ ϑέιττο, Μ.59.5890 
ὧσς ροο μα, 9.761, Μ.δο.δδτ; ἃ.0.780, 

Μ.δο.ό99; ὦ.9.7γ86, Μ.6ο.7γο5; 6.9.852, 
Μ.6ο.7γ65 

σαηομος ῥοοηλθηξίαϊες, 55.4. Ὁ. 461; οἵ. 
ΤΑΊ, ῥοφηῖξ. σαΉ. 

ἐ ῥγαδομνϑονεηὶ ΟΠγο, α.2.805, Μ.5ο. 
δοι; (.82.5, Μ.59.489 

ῥγεοαίίομες υανίαο, (.12.790, Μ.603.923 ; 
ἌΡ. Επρολοῖ. Ῥ. 581, Μιδφιτοῦι 

ἦη ῥνοφίίἑομερ [πάκχϑ, (ὰ.τὸ.7γ38, Μιδι. 687 
ἤη. ῥγοζίϊδομεμε δογυαίονς, (4,83.242, Μ.59. 

713 
ἔῃ ῥαγαδοίαγῃεη ἀδ πἰΐο ῥγοάϊρο, (4.82.55, 

Μ.δ9. 515; (82.150, Μ.59.627 
δ 1αΐο οἱ ῥγνουϊάεμέία, (.2.752, Νῇ. 50.749 
ἄε ῥϑεμοῤγορῤρἠεῖία, (.83,72, Μ.50.553 
ἀε ῥεμῤίέσωμο δὲ Ῥδμαγίδαρο, (α. ὅξ,ττό, Μ. 59. 

595; ὅ.1τ.7γ96, Μ.62.723 
ὧὯἐ ἐγέδιις ῥμονὶς, (α.6.612, Μ.56.5903 
ἦῃ Βαεολείονε οὐ ἱμήαμέος, (.τὸ.7γ40, ΜΟΙ. 

697 
ἄδ γέγεΐςοίομα ῥεοσαίογμι, (α.9.845, Μ.6ο. 

759 
7) γδ 5 ΥΥΘΟΥΣΟΉΘΉΣ Ογιοι, .ττ.827, Μ.62. 

753 
ἄδ εωορεγάοίίο [ἴδον δερέιμδ, σ.τ 805, Μ.48. 

Ι067 Ξε ἘΡΗΓ͵, 3.1 
ὧδ ξαογίβοῖο Οαἷη εἰ 46 ἕαίο, (4.11τ.702, 

Μ.62.γ19 
Ζ εαἰαϊομεη Πεγοσίααίς, Ὁ.82.30, Μ.50. 

521 
ἤῃ διωμαγίαηαηι, Γ.82.53, Μ.59.535; α.το. 

797, Μ.61.743 
ἴῃ ραγαδοίαγε δαωριανιηϊ, αι τοιδτο, Μ.όι. 

755; .1τ.829, Μ.62.755 
ξεγρῃομές 1 αϑοεῃοίομερι, Τγαάίοο ΝΟ 

ὙΟΥΚ 1053 ῬΡ. 1ττ:ό--Ζ2 
56. ΟΉ65 46 76) μηΐο, α.το.846, Μιδι.γ87; 

( 1τ.8ο4,}1.62.γ7γ31; 6.11.831,Μ.62.757; 
(..11.833, Μ.62.759 

βέγο {8 ῥάδομα, Τγαάδἑο ο Ναὸν Ὑοτκ 

1953 Ρ. 1οϑ 
δε εἱοοϊέαίο, (σ.το.775, Μ.61.723 
ἐἀὲ ϑαμοίο ϑδριγίί, (.3.707, Μ.52.813 
ἐμ. ϑίερδμαηαν ῥγοϊομμαγίψγενμη, (α.12.8ο9, 

Μ.63.920 
ῃ: διερδαμρε ῥγοϊονμιαγίνγορε, (α.82,17, 

ἍΜ. 59. σου; 6.82,227, Μ.5οι δος 
ἄς ϑιβαηηαᾳ, (6.607, Μ|.56.580 
ἤη σγμαλχτῃ αγοβμαηροίογμρι, (.83.285, ΔΕ. 50. 

755 
φζιιοά ἩΟΉ εἷὲ ἀσοοάσημάπι αὦ ἰξπϑαίγηι εἰ ἀξ 

«ἀδγαλώμι, .6.557, ΝΜ. 56.541 
ἰαιαίίο Τἀεοίαε τιαγέγγίς, .2.740, Μ.50. 

745 
2: εαηοίᾳ ἱμεορἠαπία, (.2.800, ΝΜ. 50.805; 

(ιτοδτγ, Μιότι.γόι 

ΤΉοΡΙΟῚ, 2 

ΤΤλορι. 3 

ἐγαηῇρ. 
ἩΦΉΞΒΡ. 
{ἐγιά. 

ἐΤγῖη. 
Τυϊέίϊτο. 

ξυΐγρ. οονγαρί, 

Τυῖγρ. Ραγαῦ. 

Τυϊγέ. οαντί, Ἡὐχθ, 
ζυῖνὲ. Βα. 
ἐυΐγε, φβεὶ 
ἐΖαοοῖ. τ, 2 

ΟΙΈΜΕΝΒ ΠΌΜΑΝΟΌΒ 
1 ΟἸρηι. 

2 Οἴει. 

ΟΙΕΜΕΝΤΙΝΑ 

Οἴδη!. οοΉ5ὲ. 

Οἰογα. ἐβ. 
Οἴἰθη. ἐρ. είν, 
Οἴομι. ἐρτὶ, Α 
Οἴει. εἐρὶϊ. Β. 

ΟἸερμι. γεσορη. 
ρῥί. τ- 4 

ΟἸόρ. ὙδΟορΉ. 
δὶ. 5 

Ηομι. Οἴοηι. τ--20 

ΟοΡρεκχ Οάνονυμ ΕσΟΙΈΒΙΑΕ ΑἘΚΙΘΑΝΑΞ 
Οοά. Αἵ. 

Οοά. Ἡμᾶς. 

Ο(οιττητϑ 
(0 011.) 
Ρ. 

ΟΟΙΜΒΤΙΒ ΔΕΒΙΘΑΝΟΒ 
((οΙ τ.) 
εΡ. 

ΟΟΝΟΙΙΛ 

ἡη Τροράμε αῤοςίοίμηι, (82.14, Νί.59.497; 
(..82,207, Μ.590.681 

ἦι πουω ἀορείμίσαηε δἰ ἤῃ Τ πονηαμι ἀροϑίο- 
ἰωνι, (.τ2.804, Μ.63.027 

ἐῃ ἱγαμεβειναβοηθηε, (.χο.774, Μ.6 1.721 
τη ἱγαμεπριψαίϊοηπεμι, ΘΝ] 7 ᾿. 339 
τ ἐν ἀπμαηαρι γεςμνγεοίίομονα Ολγίσί!, 6.2, 

824, Μ.9ςο.8ὅ2Ζι 
ὧς Τυνῖμήαίε, 6.1τ.832, Μ.48.τοϑ87 
2: ῥαγαθοίωνῃ υἱέσι τηϊφιαϊ 5, (ὰ.το.843, 

Μ.δτι.γ7γ85 
σομίγα υἱγρίημη σογγεῤίονες, .0.826, Μ.6ο. 

741 
1 ῥαγαθοίαηε υἱγρπιης οὐ ἀδ εἰσθ οςγΉΩ, 

(.82.45, Μ.50.527 
δ υἱγίμέε οαγ ας, (.9.8ῦτ, Μ.60.773 
ὧδ υἱγίμίε βαεὶ, (ι.9.854, Μ.δο.707 
ἄε υἱγίμιία ερεὶ, α.9.858, Μ.6ο.771 
ἐῃ Ζαεοδαεινι ῥμδιϊεώπμηι, (. 82.120, Μέ,σο. 

δοῳ; (.1το0.823, Μ.6Ι.767 
Ζαολ. ὧς ογαστεία Ζαολαγίαε γεζάίίο, (.2.700, 

Μ.5ο.γ85 

Οεαυριῦθ ΑΡΟΙΙΙΝΑΈΙΌΘ 5860. 1ἰ 
((Ιδιτά.) 
. Ῥαξοῖι. αρνιθῃία (6 ῥαφομαίθ, Νί.5.1297 

ΟΙΈΕΜΕΝΒ ΑΙΕΧΑΝΘΌΕΒΙΝΙΟΒ ΟΌ. δηΐθ 215 
((]6 πὶ.) 
εοΐ, δοϊοραξ δχ πογέρίμγες Ῥγοῤποῃοῖς, Ὁ, Βυλ Άὴ 

ΟσΟ 5 3 (1900) Ρ. 137, Μ.9.607 
ὅχο, Τμαοΐ. ἐχοργρία Ἰμεοάοί,, ΟΝ 3 Ὁ. τοσ, Μι9.653 
Ῥ.τ-74 Ῥναρνπεπίω, ΟΘΟΘ 3 Ρ. 1τὸ5, Ραγίγν [πῃ 

Μι9.740 
Ῥαδά. ῥαεάαρορμδ, ΟΟϑ τα (1905) Ρ. 89, Μ.8.247 
Ῥαεᾷ. ἈγΗΉ. ἡγννήμιξ, Ρ. ΟΙἸεπι. ῥαεά. δὰ 8π., σΟδ 

Ρ. 291, Μιδιόδὲ 
Ῥγοί. ῥγοίνερίϊοιις 5ῖνθ σολογίαϊο αὐ ροηΐες, 

σΌδιρ.τ,Μ.8.49 
4.ἅ.5. φιῖς ἀΐυος ξαἰυείμν, ΟΟΒ 3. Ὁ. 150, Μ.ιο. δος 
δὲν. εἰγοριαίεῖς τ-ὅ, σΟ δ᾽ 2 (τ006) Ὁ. 3, Μ.8. 

685, Μ.9.9; οἷν. γ-ὃ, σΟ5 3.3, Μ.9.401 

5806. 
εῤρὶείία ΟΙσηθμῆς αὦ Οογίηίμίος, Ἐ]Π]- 

ΤΠΘΨΟΙ Ὁ. 35, Μ.1.2ΖΟ1 
λορεῖα εἰν ερίςία ςοομμᾶς Οἰδηιθης 

αὦ (ὐονηιίμίος, ΒΙΜΙΟΥοσ Ρ. 71, Μ.:. 
329 [5ΡΌΓΤΙΟΙ5]) 

Βαβίον θατὶν {πιγά-οοηζυτν τπβίοσιαὶ, ἴῃ 
15 Ῥυοθοηΐ οστ ὈΓΟΌΔΌΙν ὁᾶτ]ν ἰουτίῆ 
ΤΟΥ 

δομίδοίαϊο ῥγὸ 15 φῦ δγηι ἀοσῤῥέμηΐ, 
Μ.2.28 

ἐριδεία Οἰονιομῖῖς αὦ [αοοδηη, Νί. 2.32 
ἐρίξίμία Βεὶνὶ ααὦ Γἀσοῦμη, Μ.2.25 
ἐῤίέομιθ ἀὸ ρεςίὶς είγε, Νῖ.2.469 
ἐρτίοτης (6 ρεςς Ῥείγὶ, Α. Ἐ. Μ. Ὅτγεββοὶ 

ΟἸοηεμ ον ἐῤτίορμιας ἄμαθ Ἱ ΟἹΡΖΙΡ 
1850 Ρ. 122 

τρῥίονεεμές αὖ γεσορηϊίομες Οἰεμεθῃ- 
ἡπας, Μ.τ.1450 

ΔΡΌ. Οτ. ῥληοῦ. 23. 22, Μί.1.1472 

ῥοιμίϊίαε Οἰομεμίημας, Μ.2.57 

Βᾶθδο, ν-ν} Ὁ 
Ἡ.τ.86ι1 

ΟΕ ΤῊΗΞΟΒΟΒΙΑΝῸΒ 
566 ὙΠ65. τ. σοᾶ. 

Βδος. νὶ 

Ῥαργιοηία υαγῖα, Ὁ. 1)οοί. Ῥαΐν. 4ἂτ Ὁ. 313; 
ΔΡ Ὁ 1 αἴοσγ. οὶ, 5, Η.3.890--7 

8860. ΝΙΙ 

ἐριοίμία αὦ ΤΠπεοάονία Ῥαβαη, τὰϊ. ΟΡ. 
Ἰπαᾶτγ. Ῥάρϑο, Μ.Ρ],,8).82 

ὙΠ6 πυπιθογίηρ οἵ πὸ αεΐΐομες ὑτὶ ἩΪ. 15 
ξο]οννοά. Οὐἱν {π6 ρᾶρδ δηα σοϊππιπ ΟἹ 
ἀν] οἢν Τὴ σφοῤίοηες Ὀδρίη ασὸ σίνοι θ6- 
ον, ποῖ 16 ῬΡῈ5. δηα ΟΟἰπ πη Οἡ 
ψΠΙΟἢ μον σοπίίπμο αἰΐογ ᾿π οσγαΡΟΙ.. 

ἘΡ᾿ϑ0105, ἐϊδεϊϊ, Φῤῥιϊοαομος, οἷο., δά- 
ἀγοββθα ἴο ἃ σοι πο}}] δ ηα βἰρπεὰ Ὁν ἃ 



ς ΑΙοχ. 
εΡ. 

Ο Ὡς. (314) 
ΟΦ. 1--Ξ2 5 

Γ΄ Απο. (358) 
αἀμαΐδ. τ-- τῷ 
δΡ. 5»)Ή. 

Ο Απέ, (341) 
ΟΩΉ. 1--25 

εῤ. 
Ο Απέ. (363) 

ἔ Ῥ. 

ΓΟ Απί, (445) 
φοΐ. 

Ο Απέ, (448) 
αὐοὶ. 

Ο Ατῖτα. 
ἀφο γ. 
ἐῤρ. (οί. τ 
ΕΡ. (οηϑὶ, 2 

Ὁ Βεγνί, 
αοί. 

ζς Οδζείῃ, 
αεὶ. 

Ο Οἴδϑῖο. 

οί. 

αοὶ. Οαγο. 

αοἱ, Ῥβοί. 

4. 1--2 
σα. 28 
ὁαΉ. 209-20 
8. 

(ΟΡ (360) 

6Ρ. 
(ΟΡ (381) 

οαη. τ--ὃ 
ΤρΘΉ, 7 
ἼραΉ. 1--δὶ 

6Ρ. 

(ΟΡ (394) 

(οὶ, 

(ΟΡ (448) 

ἀοΐ, 

ἐΡ. Επέι α 

6}. Ἐπί. 2 

(ΟΡ (449) 

αὶ. 

(ΟΡ (518) 

κοί. 

ἐΡ. 

(ΟΡ (536) 

αὐοΐ. 

(ΟΡ (543) 
αμαίϊη. τοῖς 

ΑΥΤΉΗΟΕΚΒ ΑΝῸ ΜΟΚΑΚΘ 

Ῥοάν οἱ Ρεβορῖία, αὔὲ ποὺ 1ἰβιεα Ῥεΐονν.- 
ΤΒΟΥ 816 οἰϊοα ἔδι5, 6.5. δ ὐδεῖ. ἂρ. 
(ΒΒ δ]ο. φοΐ. τ. 

Ογραᾶβ ὑτομιραΐοα ὮὉν ΟΟΈΠΟΙ1Β τ [βὲθα 
ΠΩοΥ ϑνηδοία. 

Οομο τ ΑἸοχδπαχσίσιηι αῆο 328 
ὁῤιοίμίᾳ, ἂρ. ΔΊ. φροὶ. 560. 3--9 
ζοπολίατῃ Απονσϑάυση ΔηΠῸ 314 
ὑῳμοηδς, Ταυοῃοσγὺ Ὁ. 29 
ΟΟΠΟΙα ΑΠονταητι ΔηηΟ 358 
ὡηπαϊπενπμοία, ΑΡ. ἘΡΊΡΒ. δαξν. 73. ΤΟ- ΤΙ 
σριοίμία ςνηοάϊος, ἂρ. ἘΡΡΙΡΗ. ἤκον. 73. 2- 
ζοηοιτατα ΑἸ θη ΘΟ 341 
οὠμοῆες, ΤιΔ ον Ρ. 43. ῬΤΟΡ. ὈΘΙοπρΊηΒ 

ἴο ἃ βοπιθνμ δῦ δι] οτ οὐ Πποάοχ σοι ΠΟΙ]; 
588. Β4Ι]ΠΠΘτΙηὶ Σ᾿ δομῖβ ορεγῶ 3 ὈΌ. Χχν ἴ᾿; 
ὟΝ ῬΘΙ τ ΗΤ᾿ 43 (ἀπ. 1950), ᾿Ὀ. 55 

ερὶείμίᾳ, Ἐ.τ.580 
Οὐποπίππη ΑΠὌίΟΟ θα τη Δ1η0 363 
ἐριδίμϊα, Ὁ. ϑοοτ. Ψ.6. 3. 25. τοτσιδ 
Οὐποητατηα ΑἸποοποπηὶ αληο 445 
αούΐο ἀρ. (Ο ΟΠ810. φοί. τὰ, 40 Ο 2.1.3 Ῥ. δ0, 

Ἡ.2.580 
Οὐποῖ στ Αι οοοπ πα ἀπο 448 
αοίτο, 0. Ὁ ΓΗ 510. φεΐ. το, 400 2.1.3 Ὁ. 21, 

Ἡ.2.513 
(οηολατι Αὐἱ τα! 56 ΔΠΠῸ 350 
ἀφογείμρη, ἂρ. ἰῇ. ΘγΉ. 11 
ἐῤὶοένία αὦ (οποία, ἀρ. ΑἸΠ. ον. τὸ 
εἐῤϊεοίμία αὦ (ομείαμέι, ἀρ. ΑἸΒ. 5γ7. 

55: 4:7 
Οοποῖα Βογγίοηθο πὸ 440 
αοίϊο, 40. ( (βίο. φοΐ. το, 4 Ὁ 2.1τ.3 Ὁ. το, 

Η.2.512 
ΟΟΠΟΙ πατα Αγ ΠΘρΊ ΘΏ56 ΔΗΠΟ 256 
αοΐο, ἘΠ τι 59. ἘῸΓ Ἰαύοσ Ο δγίῃ, 566. (οά. 
ἄν. 

ΟὐΠΟΙΤατῚ ΟΒΙΟΘἀοπΘη56 ἅππΠῸ 451, ΟΘΟα- 
τα στ ΤΖΌΏΘΔΤΓΙΙῚ 

αὐοἴοηδς, (Ὁ χιττ Ὁ. 55, Η.2.53, (Νοΐδ: 
οὶ. τά ΒᾺΡΌ]., 400 2.1.3 Ὁ. 83, τ΄ οΡΡ. 
1.80. Μαρ., Μ.1.54.1250) 

αοίΐο ἀξ Οαγοσο εἰ )ογοίμοο, 4 (Ὁ 2.1.3 Ὁ. 00, 
Ἡ.2.432 

φοίΐο ἀδ Ῥῥοίϊο Τγεῖο, Ὁ 2.τ.3 Ῥ. τοι, 
Η.2.436 

οαμομες, ἄζ 0 2.1.2 Ὁ. τ58, Τιαποποζὲ Ρ. 89 
ΑΟΟ 2.τ.3 Ὁ. 88, Τιδυποποτί Ρ. οὅ 
Γδυσβοῦέ Ὁ. 97 
ριοέμίαθ υαγίαε, 4Ο 2, Ἡ.2 
ζ(οποιλ (οπϑίδη ἰπορο έϑηιι πὸ 

360 Ε 
ορίςίμῖα, Ὁ. Τματ, λ.6. 2. 8 
(Οποι τη (οπδβίβηορο ϑηθτ 8610 

381, δου πχθιί τι ΒΘΟ ΠΟΣῚ 
οὐμοηες, Τιαποποστί Ὁ. 84 
σαμοΉ Ξερέϊνας, Τα μοῦ ἢ. δ6 
σαμοημες, ΚΟ. Ἡ. Τασπεν ΓΤ 5 15 τοὐ3- Τὰ 

Ῥ. τό4. (Δ͵οίθ: ΤοῶΉ. 1--ξτ:7, 190-20 Ξε Β85. 
6Ρ. 217 δα. 56---74) 

ἐῤιπέμία, ἂρ. ΤΠαῚ, μ.ε. 5.0 
(οποιθση (ΒΔ ἸΠΟΡΟΙ πα τη δππῸ 

304 
αοἰΐο, ἯΤΟ ΥΤΟ. 821 
Ο(οποίατη Οοπβίαπ ἐπορο έβιιπι ΘΠΠῸ 

448 
ἀοῖο, ἈΡ. Ο Βᾳῖο. αοὲ. τ, 400 2.τ.1 Ὀ. τοο, 

Ἡ.2.ττὸ 
εριοέμίᾳ αὐ Ἐπίγομεηε, ἀρ. Ὁ ΟΒβιῖο. τοὶ. τ, 
Α00 χλιτα Ὁ. 126, Η.2.144 

ἐῤιοίμίαᾳ «ὦ Ετήγοδόμε, ΑΌ. Ὁ Παῖς. αοΐ. τ, 
00 Ὧ.ττ Ῥ. τ2ο, Ἡ.2.148 

(οποίϊτλ (οπϑίδη πορομέβπσ πη 8110 
449 

αοἴϊο, 40 2.τ.1 Ὁ. 148, Η.2.172 
Οοποητατη Οὐπϑίδηςηοροϊξαπατη ἀπ πῸ 

518 

αοἴο, αῷ. ΓΟΟΡ (536) σοί. 5, 4( Ὁ 3 Ῥ. 67, 
Ἡ.2.1333 

ἐρϊοίμίςᾳ, δ., 4ΟΟ 3 Ὁ. 62, Ἡ.2.1321: 
Οοποῖ πὶ Οοηβέδηςιπορο τ δη 8ΏΠΟ 

536 δῦ Μίοπμϑ 
αοἴομος, Α Ὁ 3 Ὁ. 25, Η.2.1185 
(οποιίαπι σοηβίβη ἸΠΟΡΟ 8 ΠΌΤ ΔΠΠΟ 543 
αμαϊμονιαία, ἘΔ πὶ Ὁ. 227, Ἡ.3.284 

ΟΟΡ (553) 

σοὶ, 3 

αοί. 8 

σηαΐϊῇ. τ-τ-τ4 

(ΟΡ (638) 

αὐοί. 

(ΟΡ (639) 

αοὶ, 

ΟΌΡ (681) 

οί, 
ερ. Αραϊᾷ. 

ον. ὥμρ. 

(ΟΡ (754) 

ἄδον. 

Ο ἘΡΆ. (431) 

ἀεὶ. 
σας. τ1τ- 

οῥ. 

Ο Ἐρι. Οτὶθηΐ. 

αὐοί. 

ΘΡ. 

ΟΈΡΒ. (449) 
ὠοέ. 

Ο ὥϑδῃρσ. 
(ΩΉ. 1-- 21 
ἐρ. 

Ὁ Ηἴδε. (335) 
ἐῤ. 

0 Πίοτ. (350) 
ΦΡ. 

( ΗΪδζγ. (536) 
κοί. 

Ό ΠΙντ. 
6. 

Ο1δοά. 

χα. τ-ὃὸὸ 
ΟἹΑίεσ. 

οί. 
οαῃ. τ--2ὸ 

Ό Νεβοοδθβ, 

σαῃ. τπτῖς 
ς Νῖο. (325) 

ΟὐΉ. 1-τ-2ο 
6. 

ς Νῖς. (787) 

αεὶ. 
οαΉ. 1--Ὦ2 
ΘῬ. 
γε [ε. 

Ο ποτο. 

ζ ϑαγά. 
ΟΟΉ. 1--20 
ἐρ. Αἰελ. 

εΡ. σαΐλ. 

Ό 56]. 
ΘΡ. 

ς ϑυζ. 
αεΐ. 

6. 

ΧΧὶ 

Οοποασα. Οοπδίαπεποροϊ τα ΘΠῺΟ 
553, Οσσυπησπίσαση ΠΟΙ ΤΙ 

αοἰϊομῖὶς ἰογέϊαα ἡγαργηθηέμη, Ὁ. Ὁ Τιϑΐοτ, 
αοὶ, 5, Ἠ.3.856 

αοξοηῖς οοἰαναε γαρηπεηερι, ἀΡ. Ἐνδρτ. 
ἦ.ε. 4. 38 Ῥ. 188, Μ.86.27785- 

απαϊομαία, Ἠλμα Ῥ. τόϑ, τοῦτο {Πν ἴῃ 
Η.3.193; οὐ Ταυδίῃ. σομῇ. ἀπο. αν. 

(οποία (Οπβίβ  ἸΠΟΡΟΙ ἔα θῃποὸ 
038 

αεἰῖο, ἀρ. Ὁ Τναἴοτ. αοὶ. 3, Η.3.797 
(οποι αι (οηβίδηηοροῆίδηιμη Δ ΠπηῸ 

639 
αοϊΐο, ΑΡ. Ο [δΐἴεγ. αεὶ. 3, Ἡ.3.780 
Οοηομιια ΟΟπδίδπἑπορο]ταπαα Ὁ ΠΏ185 

θ68ο εἰ ὅϑι, οσομπτποπιοιτχτη Βοχἕι Πὶ 

αοίϊομες, Ε1.3.τοϑὸ 
εριοέμία αὦ Αἀφαϊμξοπερε Ῥώβαηι, Μ.Ρ1..87. 

1247 
ογαΐϊο αὦ τι ρεγαίογαρι, Ἡ.3.τ4τὸ 
Οοποίαπη (οηβίᾳπιίιποροιταπυη ἃπηο 

754 Ἰοοῃοοϊαβέατα αἰοΐαμι 
ἀδονεία, ἀρ. Ὁ Νῖς. (782) αοὶ. 6, Η.4.328 
Γοπολ πὶ ἘΡμοδιπαα δῇλο 431, Οοδσυ- 

τ ! πὶ ἰοχίϊατῃ 
ἀρίήομες, Ὁ 1.1.2 Ὁ. 3, Η.1.1354 
εσαμποῆες, 40Ο 1.1.3 Ὁ. 27, ᾿υϑυρδδγέ Ρ᾿. 87 
ἐριξέμίασ υαγίας, Α(Ο τ.1.2,. 3, ὅ, 7, 

Ἡ.1.1434 
Ο(ομοϊατῃ οὔοηΐα πὶ ΕΡΠΕβϑὶ Βα Ἰζτα 

8δῆηο 431 
αοϊομδα, 400 τ.1.5 Ὁ. τῷ, Η.1.1449 
οριδέμίας υαγίας, 40 τ.Υ.3, 5, Η.1.1533, 

1545-8; 5686 4150 Το. Απέί. 
(οποίϊατη ἘΡ οβίμπτη ΘΠ 449, ἰδίτο- 

ΟἸδῖπι ἀἰσξατα 
αοίτο, ΔΡ. Ο ΟΒδ]ς. φοζ τ, 0 24.1.1 Ρ. 27, 

ἢ1.2.84 
ΟΟΠΟΙ πὰ ΘΠ ΡΤΘΠ556 ΒΠΠῸ 342 
ἐαποῆες, Ἰιαοποτέ Ρ. 80 
ἐριοίμία, Ἡ.τ.520 
(ὐπολίατη Ἡ]οτοβοϊγεξαπυτη ἀποὺ 335 
ἐρΊεέμία, ἀρ. Αἴμ, 5»Ή. 21 
(Ὁποία πὶ Η] οτόβοὶν πιλίϑητπι ΘΠΠῸ 350 
οῤτείμία, ΑΡ. ΑἸἴῆ. αροΐ. 560. 57 
Ο(ὐποίλατη ἩΠ]Θγοβοϊ γι δπατη ΠΟ 530 
αοίϊο, ΑΟΟὉ 3 ῬΡ. τ23-5, ΡῬΡ. 185-0, Η.2. 

1409 
(οποῖξηαμλ ΠΙγεΙοτα ἃ 1ηὸ 374 
ἐβίείμία, ἀΡ. ΤῈ, λ.6. 4.9 
(ΠΟΙ τὰ 8! σσπα ὰ Δ πηῸ ᾿ποοζίο ποῦ 

343 εὖ 381 Πα ξατι 
σαηοηεξ, Ἰιααομοτί Ὁ. 72 
ΟΟμΟ τα 1.8. ΓΒ 6 η86 8Ππη0Ὸ 640 
αοίϊοηες, Ἐ1.3.088 
οαμοόμος, Ἡ.3. 021 
Οοπμοΐῃ Νοοοδεβασίθηδο 8ηηῸ ἱποογίο 

1ηἴου 311 οἱ 325 ΒΘ ΣΤᾺ 
σαμόηπδς, ΠΌΠΟΙ ἢ. 35 
Οοποσαη ΝΙοδοπαπλ ἃπηὸὺ 325, ΟΘΟ- 
ΤΟΠΙΟΤ ΠῚ ὨΓΙΠῚ ΠῚ 

οαποῆεδ, ΤῸ οτί Ὁ. 37 
ορὶοίμϊα, ΟΥΗΈΖ 3 ᾿. 47 ἃ. ὅόογ. λ.6. τ. 9 
(οποιασι Νισαόπαη δῆηὺ 787, ὁδοὰ- 

τποπιοπ πὶ ΒΟΡ Πα πὶ 

αοίΐϊομες, Ἠ.4.28 
ραπομες, Το οτί Ρ. 139 
ορίδέμία, Ἐ1.4.477 
γεξμίαϊοηες ἀρογείογη σγποῦὲ ἰοοποοίαπέζε, 

Η.4.325 (ἀρ. φεΐ. 6) 
Οοποιίατη 8) πότοι πὶ 8ηΠ0Ὸ 403, οὐΐ. ΔΡ. 

Ρῃοῦ. εοά. 59 
ΟΟποΙτατη ϑϑγάξοοηβα 8ΠΠῸ οἰσγοᾶ 343 
ἙσΉΟΉδς, Τα ποτ Ρ. 5ὲ 
ἐριςέμία αὐ Αἰοχαμἀνίμος, ἂρ. Αἴπ. ἀροὶ. 

δ, 37-40 
εριοέμία ταϊμοίϊΐσα, τοὶ Ῥατὶ 19. 412-47, 

Βοοοῃμα μαζί ἂρ. Τμπαΐ. ἀ.δ. 2. 8, .37.-52 

(ΟΠ ΠΟΙ πὶ ΘΕ θυ θ86 8110 350 
εῤίοέμία, ἂρ. ἘΡίρῃ. ἀαδν. 73. 235-26 (π- 

οογρογϑῆπρ ὅγηιδ. δεῖ. α.ν.) 
Οοποπίμτη ϑυγίαση ἀηπἷβ συϑ-πτο 
φοΐο, 40. ΟΟΡ (536) σεΐ. 5, 40Ὁ 3 Ὁ. 92, 

Η.2.1365 
ερίξέμία, ἰδ., 4 Ὁ 3 ». οο, Ἡ.2.1301 



ΧΧΊΪ 

Οονοι τα (σοη}) ' 

Γ Ττι]]. Οοποίασθη ἢπ Ὑτα]]ὺ ἃπῦο 602, αὐϊπῖ- 

βαχίμπμι αἰ Πὶ 

(4. 1-Ἰὸ2 σαποηδε, Το μαζὶ Ρ. 97 

οΥ. ἐμ. ογαῖῖο αὦ ἐμερεγαίονγεμι, Ε..3.1652 
Ο Τυτ, (518) Οοποίσατι Ὑγτίαμα ΔΠΠῸ δχτὅ 

᾿ οί. αοἴο, ΒΡ. ΟΟΡ (536) φοὶ. 5, 400 3 Ὁ. 85, 

Ἡ.2.1353 
ΟΟΝΒΘΤΑΝΘ 11 ἹΜΡΕΚΑΤΟΕ: ΟὟ. 668 

((οπϑία"8) 
ἐγ. ἐνῥιις, ἂρ. Ὁ ΤἸιϑῖοσ. αοί, 4, Ἐ1.3.824 

ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΤῸΒ ὈΙΆΑΘΟΝΌΚ 586, νὴ} 

((οηϑέ, 186.) 
ἰωμά. ἰαμΔαίῖο οριμτιρη τηαγίνγιρη, Μ.88.480 

ΟΟΝΒΤΑΝΤΥΙΝΌΘΒ Ε ἹΜΡΕΚΑΊΟΚ ΟΌ. 337 

((οπϑβί.) 
εῤ. ερίςίμῖαο ὑανίαε, οἰϊεὰ ἔτουι Αἰμδηδβὶι8δ 

Δι Θου 65: ΘΟ 81 ὨἰΒΈΟΣΊ 5 
ΟΥ̓. 5.0, ογαῆο αὦ ς«αποίογης οοθέεμε, Ἰπχῖ. ΟΡΡ. ἘΠ ι5., 

ΟΟΒ τ Ὁ. 154, Μ.20.1233 

ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟῸΒ ΠῚ ΓΜΡΕΕΚΆΤΟΙΚ ὉὉ. 340 
((οπϑβί. 11 Ττηρ.) 
6. ἐρὶοίμίᾳ αα ΑἸεχαημαγίηος ἂρ. Τα. ἦ..6. 2.2 

Οονξβταντινῦβ Ι΄ ἹΜΡΕΒΑΤΟΚ ῬΟΘΟΝΑΤΙΙΒ Οὗ, 685 

(Οοπβέ. Ῥοροπ.) 
αὐτοί. εὐϊοίμ, ἀρ. ΟΟΡ (681) σοί. 18, Η.3.1445 
δῶσ. Τ οῤίείμία δαογα, Μ.Ρ]..87.1147 
5407. 2 εριϑίνϊα βαογῶ, αρ. ΟΌΡ (681), Ἡ.3.1τ049 
540. 3 ερίείμα φαογω, Μ.ΟΡΙ,.96.387 
560ν. 4 ερίεμῖα φαογᾳ, ΜΈ.ΡΗ..96.394 

ΟΟΝΒΥΑΝΤΙΝυ5 ΝΊ ΓΜΡΕΞΚΑΎΟΚΒ 
(Οοηβὲ. ΝῚ 1τὰρ.) 
βαον. 

ΟΡ». 797 

δρίείμία βαογα, ἂρ. Ὁ Νίο. (787) ἀοί. ., 
Η.4.36 

ΟΟΝΒΥΑΝτΤΙῦΒ ΑΝΤΙΟΘΗΕΝΤΙ5 
((οηβίδιξιαα Απέ.) 
ΡΡ. τ--5 

ϑαδο, ἱν-ν 

ἐῤίςφέμϊαο, ἰτιῖ. ορΡ. ΟἾσνβ. 6Ρ. 237-41, Μ.52. 

741 
ΟΟΝΒΤΑΝΤΙυΒ 1 ἹΜΡΕΒΑΤΟΙΚ 
((οπβίδμ τυ ΠᾺΡ.) 

οἷτ. 8ἃΡ. Αἰᾷ., ὅϑοοσ., 50Ζ., ΤηΔΕ. 

ΟΌ. 36δὲ 

ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ 
(οηΞί. 4}. σοημοὐδέϊομες αροκίοίογία, ἘΚ σα Ρ. 3 

88.580. ἵν 
σοηςί. ΑΡΡ. ερί. ερίϊομια σοηοίἐμῆοπρε ἀροσίοίογει δ, 

ἘῸΠΕ 2 Ὁ. 72 
Οοηεί. ΟαΡ. θχῳ "σομοί ἐμ οηίδς ἀροϑκίοϊογιαι σαρίμεϊα, 

ἙἝΌπῃ 2 ἢ. 137 
Οοροί. δέὲμά. ροῃ οἰ πίοηες οἰμαϊίαπαῖ, ᾿ξ. ΟΡΡ. ΤΠατ. 

Θίπᾷ., Μ.99.1704 

ΟΟΝΤΕΒΑΡΙΟΊΤΙΟ ΠΙΑΆΒΟΙῚ Εβῦ ΟΗΕΙΘΤΟ 
Οομὶναά. 1,2 ψἌββιον Ὁ. 4 

ΟΟΕΝΕΙΙ5 ῬΆΡΑ Οὗ. 253 

((οσῃ.) 
Ῥναρνιομία εχ ἐριϑέμία αα Βαδῆμηι, ΔΡ. Ἐκι8. 

ἐ.6. 6. 43. 5-2δὸ 

οβμὰβ ἨΣΕκοβουυμιτανῦ ΜΕ ΟΡ 5 9860. νὴ 

(Οοβτα. ΜΕ1.) 
εαῃ. ἄογρ. ἐαηποῖ Ὧ5 ἀογγβομοι ΒΜ, σῷ Ῥ. τ8ο 
ἀγήῆη. τ-ῦ, 9-ιΞῷὁ βγηιηῖ, Μιοδι46δο-85, 480-513; 466 

ῬΡ. τότ-ϑο, ῬΡ. 183-204 
βνηῆιι τη σαρδαΐο Ξαηοίο, ΑΗ 5. 2 ῬὍ. τό5, 

Ρϑγὶν ἰπ Μ.98.485 
ἐπά. ἡνάδα ᾿ἰίογίαγινη, ἡ σαγηιηπῖδις Ογερουνῖϊ 

Νασίαηζεηε, Μι.38,660 

βγη. ὃ 

οἷ. τ--ττ οάκαε, Μ.98.513 
δολβοί. ὁδοβοῖα 1τθ. γέρον Ναςίαηξοηὶ σανγρίηα, 

Μ.38.341 

ΟΟΒΜμΑΒ ΓΝΡΙΘΟΡΙ ΕὔΞΤΕΘΒ Βᾶθο. νἹ 
((οβπι. 1ηΔ.) ; ᾿ ; 
10}. ἐοροργαῤλῥία οὐγίδδαηα, Ἐ. Ὁ. Μιμδίβαξ 

Οδιη τί ᾶρα τοορ, Μ.88.49 

ΟὙΥὐρεκιανῦβ ΟΑΕΞΥΒΑΟΘΙΝΙΕΝΘΒΙΒ ΟὉ. 258 

(Ογρτὴ) 
ΕΡ. ερὶοίμία ςερὶπμαρεοίνηα, Ἡ.τοτπ4 
βριι αρηιορίμι δα ἐρίδίμία ααὦ Βιάομενι, ἘΚ. 

ἨΟΙ]] ΤΊ) 2ο3 (1899) Ὁ. 145, 8Ρ. 10. 19, 
ῥαγναϊ., Μ.ο6.516 

».2 Ῥαριιοηίμην 86 εἰδονμιοεγῆα, ἂρ. Ὁ ἘρΡΏἢ. 
(431) σοί. τ, ΑσθτιςΣ». 42, Ἐ7.1.1404 

ΑΥΤΗΟΚ5 ΑΝῸ ΜΟΚΚΘ 

ΟΥὙΒΙΑΟΤΙΒ 

(Οντδο.) 
Γας. 

ΟΥ̓ σβ ΑΙΕΧΑΝΒΌΕΙΝΤΙΙΒ 

(Οντ.) 

αον. 

φροΐ, οΥθη!. 

αροὶ, Τά. 

αροΐΪ. ΤΡ. 

Ανεαά. 

Οὐν. πη. 

Το, ΨΤ 

ἀεξηοί, 

ἄεὶρ. ΒΜΨν 

ἀταϊ. Νεεί. 
αὶ. Τγίη. τ--7 

Πιοά. 

ορΡΊΗ. 

ΦΡ. 

σᾶθο, νὶ 

γηιημς τη Γαξαγρι, Ἰζ. Και ποθ Υ 
ΞΒΒΑ͂Ρ τοοῖ Ρ. γ7ζ26, 45 τη. 284 

ΟὉ. 444 

Α.- 1. Δυρετῦ νὴ Ορένα ττὸ Ῥασίβ 
τ638. Ὑηΐθ δαϊξίοπ 15. υϑοαὰ ΨΠΟΓΟ Ροδ- 
5016 ἴπ ῥτθἔθσοποο ἕο Μ., ψΈΣΟῊ τορτο- 
ἄμποεϑ {π6 Αὐθδογῦ ρᾶρ68 ἴῃ ἐπῖοκ γρα 

ῬιιβοΥ τ, 2 --  ὶ, Ἐ. Ῥυβευ, ΟΥ̓ ἰπ ΧΙ 
Ῥγορῥείας τ, 2, Οχίογᾷ τϑ68 

ῬυβοΥ 3- -- ἰά,, Ονν δ ἐπ Ποαμηῖς 
Ευαηρεϊίμνα αοοσάμη ὑγαρηεοηπίᾳ νανία 
τ-3, Οχίοσζα 1872 

Ῥμβαν 6 -- ἰά., Ονν πὶ ἐριείμίαο ἱγες, ᾿δυὶ 
σοηίγα Νεςρίονίμεηι, δἰο., Οχίοτα 1875 

Ῥυβον 7 -- 1ἃ., ΟγΠ ὧδ γεοία βάθ, δἰο., 
Οκχίοτζσῶ, τ877 

Νοίδ: Ῥυβον᾿ 5 ἑδχξ 15 866 ΟἿἹΥῪ ἴοΥ ΟΓΚΒ 
ποῦ ἐπ 40. 1 15 οἰϊεὰ ψ ῆοτο ῬΟΒΒΙΌ]6 
ὃν 1π6 Αὐδογί Ῥ888 ἴῃ 16 τπδγρὶῃ, 

ἦδ αὐοναϊίοηε ΤΉ ΦρΊγ δὲ υεγέαίε, Αἰατοτ, 
Μι68.133 

ἀποάεοιμι σωρίτιηι ἀοξεηισῖο φὐἀθεγεις ΟΥ̓ ΘΉ- 
ζαίες ἐρίξεορος, 40 1.1.7 Ρ. 33, Α.δτ, 
157, Μ.γ7γ6.31τὸ 

αροϊορείίοιις αὦ ἱἐμερεγαίογεθι ἘΜ οοάορίμηι, 
ΑΟὉ τ.τ.3 Ὁ. 75, Διοῖ,ζ4ι, Μ.7γ6.4.53 

αροϊοροίϊσιια τομίγᾳ ΤἈεοάογει, (00 
τ1.6 Ὁ. τοϑ, Δ 61,2,03, Μ.7γ6.392 

ὧδ γεοία μάς αὐ Αγεαάίαηε εἰ Μαρίπαε, 
ΑΟΟ τ.τ.5 Ρ. 02, Α.529).,42, Μ.76.1201 

φμο μη εἴ! Ολγϑές, ῬαΒΟν 7 Ρ. 334, 
Αν51,714, Μ.75.1253 

εοἰϊοοίίο σχερείΐεα ἢπ Με 5 Το αΡ ΘΗ ΜΗΡῚ 
ἐκ ορεγίδιι5 Ογνῆ δ, Μαχιρ, οἱ βαΐίγιοε 
αἰζογα, Δ. Όλ.1, Μ,77.1176 

αὐἀυεγειις Ἠεραη ες ΟἰΕΥΘΉΔΙΗ 55 ῥγο ἀε- 
ιποῖς, βιρηπεμία, ἘΌΒΟΥ 5 Ρ. 541, Μ.70. 
1423 

φιοά ΒΜ εἱΐ ἀείραγαᾳ, Α(Ὸ τιτ.7 Ῥ. το, 
Μ.7γ6.2156 

ἀταίορις οἴ Νεβίονιο, Μ.76.249 
ὧε Τγίημίίαία αἱαίορὶ, Δ.51.385. (510), Μ.75. 

057 
βαρριρηεία ετομῖνγα ιοάονμ ΤᾺαΥΘΕΉ ΕΗ, 

ῬιιβοΥ 5 Ρ. 403, ΡΘΙΕγ ἰπ Μ.706.14520 
εἶδ ἀοργαίη βοίμοηε, Ῥυϑον 5. Ρ. 540, 

Α.62,566, Μ.γ7γ6.1077. (Νοίοι ῃ Μ. απὰ Α. 
(6 οπαρίειθ ἀτὸ ὁοηςυϑ6α τ ΤΠ086 
οὗ γεςρ. Ῥδ]ον) 

ἐριξίμίασ, Α. 520), χ, Μ.77.9 

Νοίε: ἰᾷοβο οχίαῃςβ ἴῃ ΟΥ̓ΘΟΚ 8: ᾿Ιδι δα 
Ροῖονν ἡ π6 οδαϊίοηβ ἔγοσι 1 ἢ πον 
ατῷ οἰξοᾶ; ὁ}. ττ-ὃςφ ἅτ πυιηθογαά [πὶ 
Μ. πὶ ποῖ ἴα 400, ΑΒΑ͂Μ,, οὐ Αὐδοσεῖ, 
16 Μ τγϑίοθποβ ἰ5 ἐποσοίοσο πο 1ιϑί8α 
Ῥοῖονν βϑανὸ ποτ ἘΠῸ ρ βέ16 ἰβ οὐ εα 
ἰπ Απδεγί 

ἀὐσὸ τιτιὰ Ρ. το, Δ.52.1 
. 23, Α.52.10 
. 25, Α.52.22 
ἐἼΟΟ, Ἀ.5302),30 
.«τοϑ, Α.52.31 

Ἴ ν το, Δ.52.32 
Αζο0 τ.τ.5 Ρ. το, Α.52.30 
οορηηπομεογνιση Ῥοριάοπῖο ἀαπαη, 00 

1.1.7 »6 171, Μ.77.85 
Ασοτ.α ἢ. 92, Α.52(2),42 

. 98,.4ἃ.5302.44 

. 96, Α.52.2),05 
. 33, Α. 520). 07 
. 113, Α.52(2),.γ8 
12, Α.52(2,80 
ττὸ, Α.52(2) 81 
117, Δ.522),8.2 
66, Α. 520). 84 
117, Α.52(2).87 
118, Α.52(2) 88 

. 9, Α.5202),89 

. 45, Δ, 532,90 

. 50, Δ 5τἴ2), 91 

. 72, Δ. 522,05 

Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ Ὃ 

ὮΝ Ω οο: 51: 

ΟΝ Ω Ό μιν» "4 γ»ὸ "ι Ὁ 

Ὁ Ὁ Ὃ Ὃ Ὃ Ὃ Ὁ Ὃ Ὁ Ὃ Ὃ Ὃ Ὁ 

ὧν 



ἐῤ. 92 
6}. Οαἴος. 

6}. Επορὶ. 

οχαρεύϊοα, 
είαρλ. (εη.-- 

δὶ, 
Ἥ. Νιρη. 
}.Κερ. 

ΑΥΤΗΟΞΚΒ ΑΝῸ ΜΟΚΚΕ 

“00 χτ.1.7 Ρ 1] ! 

Ἂ 154, Α..526).152 
Αοσο τ. 4 Ὁ. 15, Α.52(2) τοά 

Σ Ῥ. 20, Α. 5202), τοῦ 

Ρ. 40, Α.52(2) 121 
Ἑ. βομνατῖς ἡΒΑ 3256 (1927) Ρ. τὸ, 

Μ.77.221 
Γ ΓΣΣ ᾽ Ῥ- 10, 

Μ.ιγ7.221τ " 
Α400 τ.τ.4 Ῥ. 35, Α.52(2),1322 
«400 τ.τ.6 Ῥ. 151, Α.52(2).135 

": Ῥ. 157, Α.52(2)ὁἁ ται. (Νοίθ: τὴ6 
ΒΕΟΟΠΩ ραγὺ οὐ δρ. 46, Α.592(2) τ46-Ἢ, 
15 8. 40, Α.52(2),115--20) 

00 τιτ.4 Ῥ. 31, Δ. 22), το 5 
Ῥ'- 34, Α.53),157 

Αοό 1.1.3 Ὁ. 90, Α.52(2), 158 
Μ.77.285, ταρτηθηΐ ον 
“00 τ.1τ.7 Ὁ. τθ4, Μ.77.288 
Α00 τον Ἀ. 49, Α.522), 174 
ΑΒΑΤ 326}. 17, Δ. 52(2) τοι 

" Ρ. 21, Α. 522) ,102 
» ῬΡ. 20, Μ΄.77.321 
ἢ Ρ. 15, Μ.77.328 

Αζο τιτ.4 Ῥ. 37, Δ. ϑϑί).τοῦ 
ΑΒΑῚΙ 326 }0.15, Α.520),197 

" Ρ. τό, Δ. 52(2), το 

» Ρ 17, Α.5305).τ00 
25, ἃ. 5202), 204 

Α0ο᾽γ... 3 Εὴ 66, Α.5320}),2ο8 
Α.532) 200 

» 211: 
Μ.7η.365 -- 85. ἐρ. 260. τ-ῦ ᾳ.ν.] 
ΔΡ. 7 αβέη. Ον,, «00 3 ». 201. 22, Μ.77. 

372 
ΑΒΑΙΨ 5326 Ὁ. 20, Μ.77.376 
Α.52(2),212 
«00 τ.1τ.7 Ρ. τ40 

"» Ρ. 153 
"» Ρ-. 153 

ΒΕ. τό 
ἐρίοίμία αα Οαἰοογγηη, ῬΌΒΟΥ 5 Ὁ. 603, 

ἈΑ.62,363, Μ,γ7γθ.τοῦ5 
ἐρίδέμκία αὦ Ἐπμορέμη, 400 τ... 6 Ῥ. 110, 

Α(61.200, Μ.γ6.385 

εἰαβάνγα ἴῃ Ῥοηίαίροίπερι, Α.15, Μ.60.153, 
1273-ῦ 

βαρνηοηΐᾳ ἴῃ Νιρηέγος, Μ'.60.64τ 
Ῥαρρνιεηίᾳ σονερμμεηϊανγ ΤῊ Ἰἶδγος ἘΞ ΡΊΡΗ, 

Μ.δοιόϑι,-.χ276 
εἰρίαηαϊο ἴῃ Ῥδ5., Μ.66.717 
»Μαριηηεηέρ ΤΉ ἐἰϊμμα, Ἐγοτ τι ογοαντὶ πη, 

Μ.69.1277 
"γαρνηοηία ἡ Οαηὶ., ΜΜ.69.1277 
οορμθηΐαγέμς τη. 15., .2, Νῇ.7γ0 
αρνιεηΐαᾳ τ [8γ., Μ.70.14.52 
αρριθη μηη ΤΉ Βαν., Μ.70.1457 
Ῥαρηιοπία τη. Ἐχεοβ.. 'Μ. 70.14.57 
᾿ναρνιεμία ἴῃ Ῥάρ., Μ.7οιτ4δι 
σορηθηἑαγὶμα ἥθ ἀμοάεοα ῥγοῤῥείαξ, 

ῬΏΒΞΟΥ ΣΙ, 2, Α.3, Μ.71, 72 
Ῥναρνηποηία ἤπ ΜΙ. Μ.72.365, βοῦχα {{τ΄ 4180 

1 οοὶ, αΐν. 
Μαρηομία σονητηθηϊανγί τ Γμο., Μ.γ72.476; 

1. διοκοηροίρεον ΤῸ 341 (Ἰοτο)ὴ Ρ. 76; 

ῬΌΒΘΟΥ 5 ῬΡ. 470-4 
δογηηθηίωνέις τη [0., ῬΌΒον 3-.-5,.4.4, Μ.73, 

74 
Ῥαρηιομία σογνεμιξηίαγί 1 “40., ῬΌΒΟΥ 5 

Ρ-. 441, Μ.74.757 
ἐχρίᾳνμφεϊο πὶ ἤομι., ῬΡαΒον 5 Ὁ. 174, Μ.74. 

773 
ἐαρίαμαο 1 ΟοΥ., ῬΒον 5 Ὁ. 249, Μ.74. 

856 

εχῬίαμαΐίο ἠπ 2 (ογ., ῬΌΒΟΥ 4 Ὁ. 320, Μ.74. 
ητδ 

αρνπομίαᾳ ἑη Οαϊ., Μ.74.952 
Ῥαρριεμη τη. Ἡϊμά, ϑούτηο νοβίογ, Μ.74. 

952 
Ῥαρ»ιεπία ἐχρίαπαομμηε ἤν. ΗἨρδ., ῬαβοΥ 

5 ῬΡ. 362-423, ΡΡ. 461-8, Μ.74.953 
Ῥαρνμιοημίαᾳ τ 1[60., ῬαΒΕν 5 Ρ. 445, Μ.74. 

Ιο0ο08 

ἢ. είν. 

}.2 είν. 

}»κ.1 7ο. 

ΡῬ. 71μάκφε 

αὶ. χὶὶ σα. 

ἢΡ- 

δον. αἷυ, 

ἔοι. αἶυ. 

ἤον. ἄϊυ. 

μόνη. αΐυ. 

δορὶ. ἄτυ. 

ἄορι. ἄτυ, 

δον. ἀἴυ. 

λοι. ἀἄϊυ. 

ἄον. αἶυ. 

Ἰλοηι. αἀἶυ. 

[δοηι. ἀἴυ. 

μον. ατυ. 

[{δόν. ἄΐυ. 

{λονε. ἀϊυ. 

ἔοι. ἄϊυ. 

μοι. ἀἄΐυ. 

μοῖῃ, ἀἴυ. 
ἀορμι. ἀἄΐυ. 

κοόνι. αἶυ. 
δου. ἀΐυ. 

δόρει, ἄἴυ. 

λον. ἀΐυ. 
λον. ῥάβοβ. τ, 2, 

,. 4:30 
ἡης. 

[1΄πὸ.Ψ 

το 

11 

12 

19 
20 

2:1 

22 

1η0. πὴ ρ 

7πΐη. 
“πίη. ττπττὸ ἢ. 

ἐτδοίϊ. 

Νεςῖ. 

τοδὶ. 

Ῥπμίοξβ. 

γέ. 

ΧΧ 

αρνισπία πιΣ Ῥεῖν., ῬΌΒΟΥ 5 Ὁ. 447, Μ.74. 
ΙΟΙ2 

Ῥαρνιοηία ἰη 2 Ῥεῖν., ῬΌΒοΥ 5 Ὁ. 449, Μ.74. 
1017 

βαρνεεμία ἐπι [0., ῬΡΌΒΟΥ 5 ἢ. 450, Μ.74. 
ΙΟΖΙ 

Ῥαρρ»ιομέμνι τ. ορίοίανι [μάαε, ῬΌΒΟΥ ὁ 
Ρ. 451, Μ.7γ4.1024 

ἐχῤίϊοαθο ἀμοάροα οαῤϊε, ΑΟ τ.1.5 
Ῥ-15, Δ.61,χ45, Μ.7γ6.293 

αρτπεηΐᾳ ναγῖα, ῬΌΒΘΥ 5 ὉΡ. 452-858; Μ.76. 
1453; 8Ρ. )οοΐ. αίΐν. 

ἀονηϊέίαε αἰυεγβασ, Α. 521 350, Μι7γ7.981; 
Τυτ θοχρα πὶ Μ, Ὀυΐ ποῖ ἴπ Α4(Ὁ οἱ 
Απρεσῦ; {πὰς Μ. τείεσοηος 15 {πεγρίογο 
ποῦ ᾿ἰβεἃ βειον βᾶν Ψ ΠΟΤα {Π6 ΒΟ 
5 οὐ το ᾿π Απθροτέ 

τος ῥναέξάϊοαία, Α(Ὁ 
Α.52Π,350 

Ἐρλοοὶ ῥγαεραϊοαία 15 ἀΐα Ποαηηὶς ἐναΉξε- 
ἰϊδίαθ, 4 Ὁ τ.1.2 Ὁ. 94, Α.532(1),352 

ἀἐεὲ Ῥαμίο Ἐριέξεπο, ἀ0Ὁ τι1.4 Ῥ. 14, 
Α. 52(η,354 

ἀε Μανία ἀείρανα 2 Νεςείογίμε, 40 
1.1.2 Ῥ. 102, Α.53{}).355 

Ἐρἠδεϑὶ ῥγναραϊοαία ἀοβοκίίο Νεξςίογίο, 4(ὉῸ 
1.1.2 Ὁ. 92, Α.5201).3.58 

τπ οαπηομ ἀμ οοϊμόηπῃ, Α͂Ο αὰ1.2 Ὁ. 98, 
ΔΑ. 5320), 26 

Ἐρλεϑςὶ ῥγαεαϊοαία ῥγἠμδᾳμῶρε ὰ σογεῖΐδ σοΉῖ- 
ῥγελεηαεγείμν, 4 Ὁ τ.1τ.2 Ὁ. τοῦ, Α. 53Ξ(0), 

364 
ἴη ἰγαηοἠρηγαϊομθη, Α.5320),.66, Ῥτορεγὶν 

Ῥασγί οἱ ἐπα Ἰοϑὲ οοζῃχηηΐζασν οὐ [μΟ. 
ΤΏ Ἠινείίσαμι σοέπανῃ, Α.532(1),370 (Θβοσι θεά 

Ἐν Μ. Εἰομασγά, ευμα αἀ᾿ ΒἸξιοῖγε εροϊ ἐς ἢ- 
ΑΝ 33, ᾿ουναίῃ 1937, Ρ. 46 ἴο ΤΆΡΩΙ. 
ΑΙ. 

Σ.1.2 Ῥ. 96, 

τη Μανία ἀείραγανι, Α..531),3479. ἃ Ἰδίοσ 
Θχρϑηδοαᾶ νϑύβῖος οἱὐἱ ἄορι. ἄτυ. 4 

τη οὐΟ  ΞΊΘΗ δ᾽ οἰγοιρμ οὶ ομεε, Α. 5:1]. 485, 
Ῥτόρθεὶν ῥαγῇ οὐ 1η6 Ιοδύ οοϊησηθηΐαγν 
05 1.0,., οὗ, ἔς. 2. 22-34, Μ.72.1496-1505 
ἄρονα 

τη, γιὸς ραϊνιαγιηι, Δ. 5201). 301 -- ΕΏΪΟΙ. 
Ῥαί. α.ν.} 

ἀφ ἐχέδε αμῖρε, Α.520. 404, ῬΘΙΏΆΡΒ ὈΥῪ 
ΤΒΡΗΪ. ΑἹ. , οὐ. Αρορίμμ. Ῥαΐγ., Μ.65.2οὺ 

4ε ἐποανμαοηθ, Ε΄ Ξομνασίὶς ΑΒΑΙ 325 
(1927) Ρ. 13, Μ.77.1ο89 

ἐδ σομοογάϊα ἐροίξείαγια, 4( Ὁ τι1.7 Ὁ. 173, 
Μ.γ)γ)ιιοσῦ 

τ Ῥαγαδοίαγε υἱπέας, Μ.77.τοοῦ 
Ῥαρμμεμία ἀκ Ἱναμπείαϊἑοηθα γεἰφμίαγηε 

γιαγίνγ Ογνὶ εἰ οαπηϊΐς, Μ.77 ταοὸ 
ἐοηίγᾳ ἐμημοῆος, Μ. 77. 1τὸ5 
1 ἀδιρη ἱποαγηαίμη, ῬάΒον 5 Ὁ. 459, Μ.77. 

Ι1Ο9 
4ὲ μάς ἱγαρηιοηία, ῬΌΒΟΥ κα Ὁ. 538, Μ.77. 

1112 
ὦ Αἰοκαμάγίηος, ῬαΒοΥ 5 Ὁ. 460, Μ.γ7γ7.ττῖ6 
δονείϊαε ῥαξοπαίες, Α.520}).τ, Μ.77.4ο1 

ὧσ ἐπεαγμαξίομα, Α(ΟὉ 1.1.5 Ὁ. 3, Α.51.8οι, 
Μ.75.1413 

ὧε ἡποαγμαϊοηε, Μ.75.1420; 886 Τδας.} 
6 ἡησαγΉ αἰ 016 ΠΡ ΕΉ ΜΗ ἀϊαίοριια, ῬαΒΕΥ 7 

Ῥ.1Ι,.Δ.51.6γ8, Μι7 5. 1180; νοῖν 5: ΠΏ ΩΤ 
τὸ ΤἼάς. Ὀεῖονν 

σοηίγῳᾳ {παπ, Αι θέν, Μ,γ6.504 
βαρείᾳ δγογ. οομγα {π||ϊΡΉὉ], 

Μ.76.1057 
ἐϊδοῖϊιι5 ἀρ. Ὁ Ερῆἢ. (431) σοὶ. 4, 40Ὁ τ.1.3 

Ρ. τό, Η.1.1486; ψ΄τιίοη οἰ πεν ΜῈ 
ΜοπίπΟΙ 

εομίνᾳ Νεςρίογίμμει, σοι. Ρ. 13, Διότι, 
Μ.γ7γ6.9 

Ῥαφρηιεμίς ἐδ οδὲϊ αμοίογιρηι 
Ῥμεγογμηα εἰ Βαῳμιεϊίδ, Μ,77.1117 

ἄε γεέορία βάε αὖ Ῥμἰσμενίαμε εἰ Ἐπάοοέξωρι, 
ΑζοΟ τ.1.5 Ὁ. 26, Α.52,3),128, Μ.γ7γ6.1336 

γεϑῥοηδῖο αὦ Τιδεγίέι, ῬΌΒΟΥ 5 Ὁ. 576, 
Α.62.366, Μ.γ7γ6.10γ77. (Νοίε: ἴῃ Α. δπᾶά 
Μ. ἐπ6 ομδρύθιβ ἅτ σοη]βαα τ ῖτῃ [Ο86 
οἱ ἄορι. ἃΌονε) 

ἐγῖίποι 



χχὶν 

ΟΥκιβ ΑΙΕΧΑΝΘΕΙΝΟΘ (Ομ .) Ι 

βοΠοῖ, ἴμο. φοβοΐίᾳ ἀξ ἱποαγμαϊίέοησ, (Ὁ τ.ι5.1 ῬΌ. 2το-- 
31, Ἀ.51.779, Μ.75.1369 

ἐδρῖν. ανρωνιομίογ ἀα ϑωμοίο ϑδρίγις οαῤτία, 
Α.51.661, Μ.75.1124, ἃ ψοΙΚΙηΡ ονοῦ οἱ 
Τάς. ὈοΙονν 

5}. ἀδῇ. εἶδ ἐγπαρορας ἀφξεοίε, Μ.76.τ421τ 
δ 5. οομέγα δ γνηοιξδί δίς, ῬΌΒΟΥ 5 Ρ. 476 
Τρᾶν. ΜοῤϑΨ. βαρνιεηία σορῖγα ἸΤβεοάογι ορϑιίο- 

δίοηέμε, ῬΌΒΘΥ 5 Ῥ. 511 
Τάς. ὧδ γερία βάς αὦ Τλεοαοσίμηη, ΑΟΟὉ τιτοα 

Ῥ. 42, Α.σϑίϑ,γ, Μ.7γ6.1133 
ἐψες. ἐπεσαιμνς ἀ(ὰ Τγιμίαϊο, ΔΑ. 51, ΝΊ.75.9 
ἐμός. Κ΄. ναρνιομέα ἐκ ἐπόξαμνο, 4.5. 5. Ὁ. 38 
ἘΤΡίΉ. ἀε Ἰγίηϊαίσ, Α.63.1, Μ.77.1120 5660. νἱῖ 

σνυβιχτῦθ ΗΙΕΕΒΟΞΟΙΥΜΙΤΑΝΌΒ 

(γσ. Η}) 
οαἰεοΐ. 1--18 

Οὗ. 386 

οαέθοδεεοος ἐἰἰρπαμάογς τ- τ, ὟΝ. Κ. 
ἘΘΙΒΟΙΙ γε οβεέγα τ υι 0 τ848 Ρ. 20, 
Μ.33.360; εαἰοοῖ, τ2-τ8, 7. Εὰρρ γε 
ορέγῳᾳ Ζ ΝΙΆΠΙΟΗ τὅδο ᾿, 3, Μ.33.725 

σαδομεσες τηγδέαρορίοσαε, 1. ἜΠῸΠΡΡ ον. οἷΐ, 
Ρ. 345, ΜΡ.33.τοῦ5 (βου θεὰ ἵπὶ 5ΌΠῚ 6 
ΜΒΈ5 ἴο Τοδῆηθ8 {1 ΗΘ γοβοι γεαϊζα 5; 
ΟΡ», 417) 

σαϊεοΐ. τρ--23 

ῤ. Οοῃϑ,. ὀῤῥιοίμίς αὐ Οομείαμε νοι ἀδ υἱδίοτο ογμοὶς, 
1. ἈὰΡΡ ορ. οἵ. Ρ. 434, Μ.33.ττό5 

1}. {{|. ερίοᾳ αὐ πἰι ῥώρανε, Ν.33.τ208 
».1-5 αρηιθηία, Μ.3,.ττδτ; ἔγ. τ, ἃΡ. ϑοοί. 

Ῥαΐν, χ5 Ῥ. 92; [Ά. 2, ἰδ. Ὁ. 93;3}».3,4.Ρ 
Ρ- το; 3". 4, 8Ρ. οεοὶ. ᾿αΐν. 2 Ῥ. 20; ἢ". 
5, ἰδ. τ5 Ὁ. 104 

ἤομι. κονία τῷ βαγαίνέϊονμε αὦ ῥίδοίμανῃ 7α06}- 
ἐερῶ, . ΒΡ ΟΡ. οἷῦ, Ρ. 406, Μ,33,1132 

ΤοσοΥΣ. ἐη οορμδν ἀομ πη, Μ.33.τ1188 
Ῥγοοαίεοῇ,. ῥγοοαφίεολεξὶς, ΚΝ. Ἐξ. ἘΚΘΙΒΟΏΙ ορ. οἱξ. Ρ. 3, 

Μ.33.332 
ΟΥ̓ΒΙΙ ΒΞ ΘΟΥΤΗΟΡΟΙΙΤΑΝῸΘ ΟὟ, Ὁ. 558 

(γτ. 5.) 
υ. Ὁ υἱίᾳ «ἀγαανηΐ, Ἐς. ΘΟμννατὶΣ 1 492 (1939) 

Ῥ. 243 
υ. Ογνέαο υἱία Ογνίαοϊ, ἐδ. Ὁ. 222 
υ. Ἐπέίνηε υἱία Επέδγνεὶ, 1δ. Ὁ. 5 
υ. [0. Ηδ. υἱία [σαπμῖς Πσονοἠαςείς, ἰδ. Ὁ. 2οτ 
υ. δα. ὑτίᾳ σάδας, τὸ. Ὁ. 85 
υ. Τλάς νέα ΤΗδοδοείϊ, ἐδ. Ὁ. 235 
υ, ΤἸΡΉ υἱία ΤΑΘΔΟΡΉΪΙ, ἐδ. Ῥ. 241 

ογκὺς ΑΙΈΧΑΝΡΕΙΝΌΚ ΟὟ, 643 
(Οντα5 Α1].) . 
σα. τ- οορτίᾳ, ἂν. ΟΟΡ (681) αοξ. 13, Η.3.1340 
6}. τ1-- ἐβτεοίμίαε αὐ δενρί. Οομείωμηοροίία- 

μὲ, ΡΟ ὺ ἀρ. Ο Τιαῖοσγ, αὶ. 3, Η1.3.8ο4; 
6. 2, 3 ἂρ. ΟΌΡ (681) αοΐ. 13, Ε1.3.1337, 
1340 

Ονεῦβ ΤΥΑΝΕΝΒΙΒ 
(ῦντηβ Τὸ 
Ρ. Ῥαρηημης ριδίμίαα αὦὖ [πἰλαπ εἴ 

ϑευέγη, ΔΌ. οεί. ᾿αΐν. 41 Ὁ. 313 

ΘΑΣΜΑΤῦΒ ΔΕΟΗΙΜΑΝΌΞΙΤΑ οὗ. 436 
(δὶ πιδί.) 
ἀροὶ. φροϊορίᾳ, 4(Ο τ.ι.2 Ὁ. 68; Μιδ5.1δοι 
θ᾽. ἘΡρΠἢετ ερίεμεία αὦ ἐνποάμρ ἘΡῥοοίμαμι, 40 χ1.1.7 

Ρ. Χ, Μ.854.1707 
ἐρ. ἘΡῆ. 2 εριξίμα σὦ ογμοάιη ἘΡἠεξίμωρι, 4(Ο χ.1τ.3 

ῬΡ.14, Μ.δὅ5.18οο 

ΤΑΜΑΘΌΒ 8860. νἱῖ 
(θδ:}.} 
ἐγοβῆ. ἔγοβδαεα, ἃ. Βαταν ΡΟ τὸ (1920) Ρ. τ89 

ὉΑμάϑυβ ΡΆΡΑ ΟὈ. 384 
(πὶ. ῬΑΡ8) 
αηαϊῃ. ὡρβαΐμεναία, ἂρ. ἜΒΑΈ, ψ.8. 5. ττ 
δ. Πίνν. ἐρίσἐμία αὐ 1Πἰνγίοος, ἂρ. ἘΒΑ͂Ϊ, ᾿.6. 2. 22. 

. 2.12 
δ}. ογἱεηΐ. ορίοιία αὐ ἐρίδοορος ογἱεηέαϊες, αΡρ. ὙΠαΐ, 

λιδ. α.τὸ 
ΑΝΙΕΙ, ΚΑΙΤΗΕΝΌΒ 88,60. νἱΐ 

(δα. δι.) 
υ. 0. Οἰέγη. τα Ποαμηὶς ΟἸϊριαοῖ, Μ.88. 596 

ὈΕΜΕΥΒΙΌΒ ΔΙΕΈΧΑΝΘΌΒΙΝΟΚ 5686, {{| 
(Ὀθη1.) 
Ρ. Ῥαρνιθηέμηι εχ οναξίοηα ὧδ ἑδγναε Ἡιοίμ, 4.5 

2 ὉῬ. 345 

ΑΥΤΗΟΚΒ ΑΝ ΜΨΟΚΚΘ 

διλθοσηῦβ ΡΗΟΤΊΟΕΝΒΙΒ Βαδοον 
(Ὀι84.) 

4ν. φόγρ!ο σοηῃίγα «Αἀγίαηπος, Μ΄.65.1140 
αΞοδη:5. κονίᾳ ἀπ αοεορμοίομο Ὀομηί, ΜΘ 5.1141τ 
Ῥ}εγΐ. ἀε Ῥεγξεοίίομθ ςριίγμαϊ, 1. Ἐ, Υς.5- 

ΤΠ] σβαοσί 7 δ. 1912 

ΘΙΆΒΟΟΙ 
Ῥίαὶ. 48. εἰ ἀϊαίορες Δϊπαηαρὶὶ εἰ Ζαροδαεὶ, Ἐκ, Ὁ. 

Ζαοοῖ,. Οολνθοατο Οχίογα 1898 ρΡ.1 ο. 300 
ταὶ. Οἰνγξί, εἰ ἀϊαίορεες Οὐνὶ απ οἱ {[μάαεὶ (Ραῤίξοϊ δὲ 
4. Ῥβηοηδ), Δ. Ο, Μοσίπεσί Μασγρυτρ 

τὅ8ο ο. 700 
Ῥῖαϊ. Οἰγές!. δὲ ἀϊαϊορί (λνίςαηὶ εἰ 1 μάαϑὶ ᾿ΡαΡΉ ΘΠ ΘΗ, 

Γμᾷ. ἢ». 80. ὦ Νῖο. (γ87) αοὶ. 5, Η.4.293 
Ριαϊὶ. Μοη. εἰ ἀϊαϊορς Μοραλὶξίαθδ εἰ Ογίμοάοχί, 6. 

Ογίμ. ἘΊΟΚον ΖΚ 26 (1905) Ρ. 44) 5860, ἱν 
ίαϊ. Τῆνι. εἰ ἕἀἱαίορς Τιμοίμεῖ οὐ Αἀφιΐίαε, (Ομ ν θΘασα 

ἄφιυη. ΟΡ. οἷξ. Ρ. 05 

ὈΙΠΆΑΘΗΒ ΧΙ Αροβτούοεῦυμ 5866, 1 
τα. ΒΙΠΙ ΠΟΥ Ὁ. 1 

ΤΕ ΑΒΌΑΓΙΑ 
ίάαδο. [α0.χ Ῥϊδακξοαίίᾳ ασοδὲ, Ε΄. Νὰ δὼ 8 (1912) 

Ρ. 745 Βαδο, ΨἹ 
εάασοαίϊα [αοοῦὲ, ἃ. Ν. Βοηπνρύβοῃ 
ἄσνψα 123 (τοτο) Ῥ. 43 

᾿ιάαεοαίία οουχυῖ ῥαίγερι, Ῥ. ἘΒΑΊΒΟΙ 
Ῥδσχὶβ 1887 οὐ ΚΑ ΊΙ. ογηαρ. 

Πτάαδο. }α0. 2--ὁ 

᾿έάαξο, βαΐγ, 

ὨιοΥΜμῦβ ΑΙΕΧΑΝΘΌΕΙΝΌΒ ΟὉ. 398 
Πα ντη.) 
ΜΉ. 4, 5 οομίγα Ειπομεέν ἐδνὶ 4, 5, ἰηϊ. ΟΡΡ. 1383., 

(.1.27γ0, Μ.20.67.2 
οχοροίοδ 

αε. Ῥαρ»ιεμίαᾳ τ ὕεη., Μ΄. 39.τἀτα2 
Ἐκ. βαρνεηίαᾳ ἐμ Ἐχ., ΝΜί.39.1113 
2 Περ. βαρ»νιφηία ἢ 2 Κερ., Μ.3ο,τττό 
.1οὉ βαρέα τη [οὉ, Νί.3..1120 
»Ἥ. Ῥς "αρνηιομίω τη [655., Μι39.1617 
Ρ-ε. ὁχΡοσίο τ 1)55., Ν.30.1156 
ΡΥ. αργνιρηίᾳ τη ἔγ., Μί.39.τό2ι 
1ο. αρηιέμίᾳ τη [6., Μ.30.1645 
4ε. αρμιεπίᾳ ἴῃ 4“-, Νί.39.τ653 
Κορ. "ναρνιομίεα 12 ορε., ΘιαδὺῸ ρΡ. 1 
1: ΟΟΥ αρημεπίῳ ἴΠ1 ζον., ϑιδλδῦ Ὁ. 8 
2 ΟοΥ αρηβθηΐα ΤΉ 2 Οὐν., δία Ρ. 14, Μ.30. 

τόϑο 
Ηδεδ. βαρνῃεοηία τη Ηδν., ΘῖδδΌ Ρ. 44 

1.1 αο. 
ΤΣ: Ῥεΐν Ῥαρηιεμίᾳ τ ὑῤριοίμίᾳς οαἰποϊίοως, Μ.30. 

ἴ1- 10 1749 
1} 8448 

». αρημιοηία ἀορημαίϊίοα, ΜΙ. 29. ττοῦ 
Δίκη οοηῖγᾷ ΠΜίαφηπίοσλαεοος, Μ.30.τοὃ5 
ΤΥΗ ἦε ΤυΙηταΐε, Μ.39.200 

θιορθοκῦβ ΤΑΚΒΕΝΒΙΒ ΟΡ. δηΐθ 394 
((1οα.) 
αχοροίιοα 

σεη. αρμιοηίαᾳ ἐπ Οθη., Μ.32.1561 
Εζ. βαρημεηίᾳ τ Ἐχ., Μ.33.1570 
Ρι. ραρηομία τ Πὲ., Μ.33.1585 
ἰπά, Ῥαργηηεμηθη 1. {μῶ., Μ.33.1587 
1: Μερ Ἰβαρημομία ΤΉ 1 Κἶθρ., Μ.33.1587 
Ῥ-. Ῥαρνποηίαῳ ἴῃ Ῥ55., Μ.33.1τ587 
Ῥγούμι. 85. Ῥγοορεῖη τη Γδς., Το. ατὶέβ Πεοπεγοῖες (δ 

δοίρηοθ πε ρίδης 0 ῬΑΥΙΒ 1919 Ρ. 82 
Ῥγοόῃ, Ἐς. 18 ῥγοορῖηρι τη Ῥς, 118, δ. ΡΒ. 90 
ἮοΡι. αρτοηία τΏ ορμι., ΘΙΆΔΌ Ὁ. 83 

αὶ. ἐχοονρία ἐὰ οβρεῦε σοπίγα ἐμέν, ἂρ. ῬΒοῖ. 
οὐαί, 223 

Ξγηοτις. Ῥαρνηηεμία εχ ἰἰδνὶς οομίγα ϑγηομοιασίαξ, 
Μ.33.150οὸ 

Πιοονετυμ, ΕΡΙΒτμΑ, ΑὉ 
ΤὶορΉ. τπττὸ ) 
ἘΊΟΡΉ. 11--ἰὡΤ 

Β860, 1ἰ 
ΒΙΒΙΘν ΟΣ, ΡΟ 141, Μ.2.11τ68 ([Π6 48} ἔνγο 

ϑαοίοηβ 616 ἔτσοιῃ ἃ Ἰαΐοῦ ΡοΓΙΟα) 

ὉΙΟΝΎΒΗΤΙΒ ΑΙ ΧΑΝΘΕΙΝΌΒ Οὗ. α. Ζδ4 
(θίοπ. 41.) 
6}. σαῆ, ἐρίοίία οαπομίοσᾳ, Ο. Τι. ΕοΙος Τάδε 1 εν ς 

αμά οἷδεν ἰρριαῆς οὗ Οἰοηγνδίς οὗ 
“ΔΔἰεχωμάνᾳ (δπιθτίαρο τὸρῦ4ά Ρ. 904, 
Μ|.1ο.1272 

θριοπεία αὐ Ραμέμηι ϑαριοξαίδηπερε, ἙἘ. 
Θομννατζ ΘΒΒΑῊ το2ῦϑ ἢ. 3 

Ρ. Ῥαρνηεηία, οἰἴδα ἴτοπι Εδ]ῖοα δχοθρὶ 088 

{Ρ. Ῥαμὶ. 5). 



ΑΤΗΟΚΒ ΑΝῸ ΜΨΜΟΞΚΚΞ 

ἴπ Ἐπ|5. αηα Αἰῇ., ΗΣΟΉ ἄτα οἰξοα ἔγοῃ, 
{ῆ656 Δα ΟΣΒ 

ἔγαρτιθηΐα οχϑβϑέϊοα, τηϑίοτγα 
Ῥ. στη. βαρνιομία ἐπ Οεπ., Ἑφῖτοα Ὁ. το 
τριτπαίη 100 ναργηιθηία τη οὗ, ἐδ. Ὁ. 201 
Ἠξν. Οφηΐ. αρποηέτη ἴῃ Οαηξ,, δ. Ὁ. 228 
τ. Ἐροὶ. "βαρείᾳ ἴπ Ἐροΐ,, ἐδ. Ῥ. 2Ζτο, Μι1Ὸ.1577 
12 γν. ἡπ ΤῸ. 25 αρνιμδημία τη 1. 22, ἐδ. Ὁ. 231, Μ.10.1580, 

1597 
Ῥδουο- ον υϑῦθ ΑΒΕΟΡΑΆΟΙΤΑ βδθον 

(Ρίου. Ατ.) 
ο.}, ἄὲ σαοίεςε μἰεγαγοῤία, Μ.3.120 
4.η. δ αἰυϊμὶς πορεϊηίδιι, Μ.3.585 
68.}. δ εοοἰδείακέσα ᾿ἰογαγοδῖα, Μ.3.360 
δῥ. 1-10Ὸ ἐριείείαο, ΝΜ. 3,.τοῦς 
φηγοΐ, 46 νιγϑίέίοα ἐβεοϊορίᾳ, Μ.5.907 

ιν υϑεῦ5 ΟΟΜῈ5 (Α) 8860. ἐν 
᾿ {(Ὀίοπ. Οοχ. Α) ὶ 

οἶϊ. 8Ρ. ΑΔ. ἀροΐ. ξξ, 81 

Ῥιονυύβιυβ Οομεβ (Β) βᾶθοιν 
{Ὀίοπ. ὕοπι. Β) 
ΔΡ. οἶον, ορίοέμϊα αὦ οἷονίοος Οοηςίαμαο, αΡ. Ὁ ἘΡΏ. 

αοί. 7, Α(Ὁ 1.1.7 Ρ. τ2ὸ 
ερ. Τρᾶν. ἐῤϊ᾿ςίμία ααὦ ΤἼἠεοάογριε, ἐδ. 

Γησονυϑιῦβ ΟΟΒΙΝΤΗΙΟΒ β5ᾶδο, αἰ 
(Ὀίοπ. Οοτ.) 

οἵέ, ἃΡ. ΕἘπ5. 1.6, 2. 25. 8, 4. 23. Τ0-12 

Βιονυύβιυβ όμαντβ ΟἈ. 268 
(Ρίοη. Ἐ.) 

οἵἵ. ἂρ. ΔΈ. ἄδεν. 26 
ὈΥΘΡΌΤΑΥΙΟ ΔΠΠΟ 527 

Ῥύφρ. Ῥλοί, ἀϊορμία!ο Ῥδοϊηὲ Μφῳρίοπαρὶ σι Ῥαμῖο 
Ρέεγξα, Νί. 88,520 

ΤΟΟΤΕΙΝΑ ῬΆΑΤΕΌΜ 
οεί. αΐν. 

8860. νὴ 
ἀοοίγίηα ῥαΐίγ ἀθ6 ἐπμοωνμαξοηε τυϑνρὲ, 

Ε΄ ἸὩίοκαῖὶρ Μιαηβίοσ 1907 

θοάματα ΟΚΤΗΟΘΌΟΧΑ 5ᾶδο, ν Ὁ 
Βορῃι. ον. Μ.ο8.12290 

ΠΟΜΙΤΙ5 Βᾶθο, νῃ 
(Ῥοχ.) 
0. Βαρί. ΘαΡΉΗΘΉ ἀὲ ΠΖοαμηε Βωρίϊκία, 45. τ Ῥ. 320 

ῬΟΚΜΊΤΙΟ ΜΑΞΒΙΑΕ 
Ῥονη. ΒΜΙ͂Ψ Ο. ΤΙΒΟΠΟΠΘΟΥΕ «ἁἄῤῥουαῖΐγροος Αροοννρῆαδ 

ΤαλΡΖς τὅδ6 Ὁ. 95 

ὈΟΚΟΤΉΗΕΌΞ ΑΒΒΑΒ 
(Ποτ.) 
οοί, τ-- 20, 22, 223 αοοίγίηαε αϊυδνδαθ, Μ.88.1617 
ἐῤ. τ-ὃ εῤϊὶοίμίαε, Μ.88.1τ837 

ΠΟΒΚΟΤΗΕῸΞ ΤΎΕΙΌΒ 
(Ὁ οτ. Τ γε.) 

ζάϊξο. ον. 

ΟΡ. Ῥοϑὲ 535 

[β866ο. 11. ἱν] 

ἄς ἰχχ ἀἰξοιβαίς ἀορεῖμὶ δὲ χὶὶ ἀροςίοἱτς, 
Τ. Βομεσθίδπη Ργορῤῥεΐίαγηι Ῥέας, Τοῦ. 
1907 Ῥ. 132, ΜιοΖιτοῦο Ῥοβὲ θοὸ 

ἙΕτᾺβ ῬΗΙΣΌΟΒΟΡΗῦΒ Βᾶθο, νἱ 
(ΕἘ 
Ρ- Ῥαρνηεηΐα, ΔΡ. Τ)οοί. Ῥαΐγ. 

ἘΠῚΑῚΑ5 ΗΙΕΚΟΒΟΙΎ ΜΙΎΑΝΟΒ Βᾶδο. νἱ 
(ΕἸ. Η. 56 ν1] 
Γαδ. 1, 2 ραηῆοα, 45.τ Ὁ. 280 
[1ρωπῇ. 3 οαηέϊον 3, ἐδ. Ὁ. 2093 -- Ηγηηη., ΚΤ 52- 

53 (1931) Ρ΄ 21 ᾳ.ν 1 
[{οφῃΐ. 4 ΟΜ 4, 4 5.τ Ὁ. 296, 15 Ὁγ οι. ΜΕ]. 

ᾳν.] 
Ειτιὰθβ ΘΥΝΟΞΙΚ ϑ86ς, ψ} 

(ΕΙ, ϑγπο.) 
αμαον. σαγηλδη. απασγεομῆεμηι, ΑΟΟ Ὁ. 47 
ἐξγεη. ἐπγομείοον, Ῥ. Μαΐγταηρα ἀπεοάοίᾳ ἀναεοα 

2 (1850) Ρ. 645 
ΕΡΗΒΑΕῈΜ ΑΝΊΤΙΟΓΗΕΒΝΤΙΒ 

(Ερῆσγ. Δπί.) 
Ρ. 

δος, νὶ 

βαρνμομίᾳ, Μ.86.2τος; ΔΡ. Ο Τιαΐος. οί: 5, 
Η.3.88ς5 

ἘΡΗΒΑΕΜ ΟΗΒΕΞΟΝΕΝΘΙΒ 
(Ερῃγ. Ομ 6υβ8.) 
πεῖν. (ἴον. 

ἘΡΗΒΕΛΔΕΜ ϑυκῦβ 
(Ερμτὴ) 

ὧε νεϊγασιμῖΐο Οἰσημηθη δ, Νῖ.2.633 

ΟΡ. 373 

1. 5. Αϑϑοιηδηὶ, Οβεένῳ οριμίῳ τ--3 Κοπιθ 
1732-16. ὙΝΟΙ5. ΒΙΟΝ ΟΟΟΌΥ ΟΠ]ν ἴῃ 
ΑΘϑο811 ἅτ οἰϊοα φϊμοιύ 16 Ὁν Ἠ15 

ΧΧΥν 

νοΐασας, ρᾶρο, δηᾷ ἰετίεῦ, δὴν οὗ {ῃ 658 
816 μπουςπὺ ἴὸ Ὀ6 Βρυσου5 

Ἅ4ὃν. εἰ ἴς. ΘΕῸ ΤΏ. ἀδγαλαν εἰ Ισααρ, 8. 1. Μοτοϑῖὶ 
Ἐρλναθρι δυνὶ Οβόνα τ ΟσΔΘ ΙΟἹ 5 ἢ. 43, 
Μ.56.537, Αβϑδιηβδηί 2.312 

3». ϑέγο ἰῃ Αὐγαῤαῃ, Νίοτοδει ορ. εἷΐ, Ὁ. 99 
Εἰ. βόγγο ἦη Εἰαρη ῥγοῤἠεοίαμε, ΜοτοδΌὶ ον. 

οἷἕ. Ῥ. 2ΟΙ, ΑΘΒΘΙΔη1 3.240 
θη, Βα. ἐποορμέμμι ἐπ Βακριίι Μαρημοι, Μοτοβϑϊ 

ΟΡ. οἷξ. Ρ. 143; βϑϑιηδηὶ 2.280 
{παΐϊυ. λογμέϊδα ἐπ Οἠυῖδῖὶ παϊυϊίαίδτη, τοδὶ 

Βιδοα τ οσηθ 1020 Ῥ. 84 
πο. γ1{6. ἨΟΉ 8556 γίἀομάμμι, ἈΝ. Ἠββδηίαρ ΟΟ τὶ 

(1936) Ρ. 62, ᾿Αβϑϑιηδπὶ 1.254 
ἐροόηΐέ, ἐαη. οαῃπόοηθα βοθηϊ ἐθηβίαϊος, 5.5.4. Ὁ. 458 

ἘΡΙΡΗΑΝΕΒ ΟΑΤΕΝΒΙ5 8860, ν}}} 
(Ερ:ρῃη. (δι) 
ϑ6γηϊ. ΣΨΉ. δεγΉῖο ἰαμάἀαΐογένς ἴῃ σνηοάο Νίοασα καδί- 

ἐπις, Νῖ.οϑ.1313 

ἘΡΙΡΗΑΝΕΞ ΟΝΟΒΤΙΟΙΒ 5Βᾶξο. 1 
(Ερίρῃ. σπ.) 

"αρνπεπίαᾳ, ἂρ. ΟΙδιλ, οἐζ. 3.2 

ἘΡΙΡΗΑΝΙΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΕΝΘΙ5 ΟὉ. 403 
(Ερίρῃ.) 

ἘΚ. ΗΟ ΟΟΒ χ-- τοῖκ, το, 1033 
αμας, απαοεῤλαίαΐοσος 56 γεσωρἑϊπιαίίο δγουῖδ 

Ῥαμανγ, σΟϑ τ ῬΡ. 162, 234; 2, ῬΡ. 1, 
211; 3 ὈΡ. 1, 230, 415; Μ.41.165, 28ὲ, 

577, 845; Μ.42.9, 336, 640 
αηο. αποογαΐις, σΟΘΒ τ Ὁ. 5, Μ.43.17 

1αμο. ςγηοῤς. ΦΉΟΡΩΙ ἐνηοβροῖς, σΟδ αι ». τ, Μ.43.12 
ἐῤ. Αγαδ. ἐῤϊείμία αὐὦ Ἄγαθες, ἂρ. πον. 78. 2-24 
6}. Ρ'. ἐρίείμα, Ἐζ. ΗΙΙ (σδοανηγη θα Αἱ μὐοᾶϊξε σε 

ἐζιγοἠεοηρεσολιολίε Σ ΤθΪαΡοη 1027 Ὁ. ΖΟΒ 
Τορτί. ἔαον. μωργεέςθεηι 1--5. δρίίομηθ, ὦ. Ὁιπάοτέ Ἐρ1- 

Ῥλαηϊὲ ὀβέγα νοὶ. τ Ἐμοὶρχὶρ 1850 Ὁ. 341 
χΡ. βά. ἐχροσίο μάοϊ, σ ΟΝ 3 Ὁ. 496, Μ.42.773 
». Ῥαρνιδηία, ἀρ. 1) οοῖ. αωΐν. 40, 42 (ΡΡ. 299, 

317), ΑΡ Ῥ. 227, 45 5. Ὁ. 72 
ΓΟΩΣ ερτίογαθ ἄμαδ δα οῥονε ὧδ χὶὶ ΕΟ η}5 ομνηγηῖ 

φασεγάοις αἃὦ Πιοάογμη, Μ.43.203, Μ.89. 
588--0 (αΡ. Απαϑέ. 85. δοΐ. 40) 

Θε:5Ώη:. ἤν. βαρηεοηίηι ἐλ ορέγε ἄς ἀπμοάεοῖηι ρορεριῖδ 
αὦ ιοάονινι, Μ1.89.596--7 (αΡ. Απαβί. 8. 
᾿οΐά. 45) 

ῥαεν. βαπαγίον θὰ αὐἀυοίξις ἰχὰν πάεγεξες, σΟ 
1 Ῥ. 169-3 Ρ. 496, Μ.41.173--42.882 

ἔλομι. τ--ὸ μονας, Μ.43.428 
ἦηο. τ- 4 ἀε τἸηοαγηαΐίοηε ΟΠ γσ ἰοηρεϊηΐ, ἀρ. ἤαεγ. 20, 

ΟΟϑδτΡΡ. 227-33, Μ.41.273-80 
ἐη!νῥν. δ ἰχὰ Ἰηϊεγῥγεήθης, Μ.43.373 
μη θΉς. ἄδ »ιεηϑηγ15 εἰ ῥομάογίρια, Μ.4.3.237 

τηνι. Ῥινϑῖ. ὧδ ἨΜΡΗΘΥΟΥΜΙ ιν δέογ]ὲς, Μ.43.508 
ἱραὶν. ἐδ ῥγαδργδδοιοηθς ῥαΐγίαγοπαγε, Η. 

ἀεῖζοσ ΒΑ 21 (1901ὴ Ὁ. 531, Μ.806. 
88 5860. νἱῖ 

ἐρῆνς. αὦ ῥλγοϊοίοριενι, Μ.43.517; οὐ ήγνς. Β 
ὟΝ, 

γΈ50γ. ΕΡΤῊΝ αὦ Αεαρίηε εἱ Ῥαμίμηι, σΟΒ τ 
ῬΡ. 155, Μ.4τ.τ57- τόσα 

Τὺ. ῥγορβᾷ. ἀ6 υἱϊὲς ῥγνοβρβείωγιμι, Ο. Ο. Τογγον Ποπγηπαὶ 
οὐ Βιδιέοαὶ Γιέργαίμνε, Μομποργαρὰ ϑεγῖεθς 
Ι ῬΈΠΘαΘΙΡΒΙα 1946, ἔνγο ΤΟΟΘΠΒΙΟΠΒ, 

Μ.43.393, 4τ6 
ἘΡΙΡΗΑΝΙΙΒ ΟΟΝΘΥΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΤΙΒ 58.δ 6, νἱὶ 

(Ερίρῃ. (Ἐ) 
ΞεΉΐ, ϑδομίδηϊας οοηέγα δουόγε εἰ είν, ΔΌ. 

(ΟΡ (530) απεΐί. 5, 00 3 ῬΡ. τιοξιὶ, 
Μ.86.γ82 

ἘΡΙΡΗΑΝΙΙ5 ΤΎΒΙΌΝ 5866, νὶ 
(ΕΡ:ΡῈ. Τνυτ.) 
οΡ. ἐρίοιία αὦ ογηοάμη Οοηοίαμεπμοροί!ία- 

ῃῶρι, ἃΡ. ΟΌΡ (518) σεί., 4.1Ο 3 Ῥ. 80, 
Η.2.1345 

ἘΡΙΒΤΌΙΑΞ ΑΡΟΘΒΎΥΡΗΔΕ 
ΕΡ. Αὔε. ἐῤίοία Αδρανὶ αὦ Ολγίεερι, Β. Α. Γἰρϑίυδ 

δρᾶ Μ. Βοηπεί “εᾳ  Ρβοείοἰογνῃ Αρο- 
οΥΡῆα τ, 2 Τὶ εὶρ τ891--1003 Ὁ. 279 

ΕΡ. Οὔν. ερίϑίμία Οἰγίςι αὐ ἄδραγμ, ἐδ. ῬΌ. 180 -τ 
ἘΡ. Ολν. ἄορι. ὀριοέμίαᾳ Οἰγέειϊ τη ἀϊε ἀορειηῖοα, Ν  ΒΒΊΠον 

Ρ. 23 . 
τι ρῥίεριεηβη αὖ ἐρίοείαρε Ολγίο αὐ ΕΡ. Ομν. ΞμΡί. 

Αδραγμι, ἀρ. Ἐπ|5, ἢ... 0.13. 11-22 



ΧΧΥῚ 

ΕΡ. Ηῶών. 

ἘΡ. Μᾷαν. 

ΕΡ. ῬΗϊ. 
ἘΡ. Τί. 

ἘΡΙΒτυΣΑΕ ΨΆΑΕΙΑΕ 
ΕΡ. Αφρ. 

ἘΡ. Αἴόλ. 

ἘΡ. Ονγν. 

ἘΡ. Ῥίομ. τ, 2 

ἘΡ. ον. 

ἘΡ. Ἐμρά. 

ἘΡ. Μανεοὶ. τ 

ἘΡ. Μαγεοΐ. 2 

ἘΒΕΒΟΤΗΙΌΒ ΑΝΤΙΟΟΗΕΝῸΒ ΕΙΒΙΌΑ 
(Ετβοξῃ.) 
ἐδεορλ. 

ἘΘΑΙᾺΘ ΑΒΒΑ5 
(Ε588145) 
ἕω. ερῖν. 

}». 
ΟΥ. 1--29 

ἘυΒυμῦς ΓΙΥΒΤΕΒΝΘΙΒ 
(ΕὉ}.)} 
ὕ». 

ΕὐΟΒΟΤΟΟΙΟΝ 
Ἐπολοί. 

Ἑυυόοστὰ ἀσαῦϑτα 
(Επάᾶσς.) 
γῥν. ἴ, 2 

ἙυνΡοσχιῦβ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΊΤΑΝΟΞ 
(Εὐυάοχ.) 
ἐχῤ. μά. 

ΕΥΛΔΕΝΙ5 ΠὈΙΑΟΘΟΝΙΘΒ 
(Εὐρεῃ.) 
ἐΡ. ξά. 

ΕὐτΟσΙτΙ5 ΑΙΕΧΑΝΘΌΒΙΝΙΒ 
(Εὐ]ορ.) 
ἀπαῦ. παΐ, 
}. ἄορ». 
Ῥ. Νουαί. 

. Τυῖη. 

ῥαΐῃι. 

Εσυνομιῦβ ΒΕΚΕΗΟΕΕΝΒΙ5 
(Εὐη. ΒοΙτῇ.) 
γι 

ἘσνΝομιῦβ ΟΥΖΙσΕ ΝΣ 
(Εππη.) 
ροΐ. 
ἐχρ. βά. 

Ετυνομεῦβ ΝΙΟΟΜΕΒΘΕΝΒΙῚΒ 
(Εὐπ. Νίο.) 
ΉΡΡίΐο. 

ΕΥΡΒΕΡΙΤΒ ΕἸ ΟὙΕΙΠ11Ι5, ΤΉΒΑΘΕΒ 

(Εὐρτόρ.) 
ἰμδεὶ. 

ΑΥΥΤΗΟΚΒ ΑΝῸ ΜΨΟΚΚΘ 

ἘΣΡΙΒΎΤΙ.ΑῈ; ΔΡΟΟΕΥΡΒΔΑῈ (σοί) ! 

ἐῤὶείμία Ἠεγοάὶς αὦ ιαίμρι, 1. ἃ. Ἐθπ- 
500 75 51 (1897) Ρ. 68 

ἐρίοίία Μωνίας αὐ Ιρμαξέίῃ, Τὴρμτοοΐ 22 

Ῥ- γ19, Μ.5.873 
δρίοέμία ᾿λιαϊὶ αὦ Ηεγοάδη, Τὸ αἵ ὑ. 66 
ἐρίείμία ΤΊδον αὦ ιϊαΐμηι, ἐδ. Ὁ. 76 

ἐρίείμία ἐρὶοοβογηι Δ ερνΡρίΐ σα ΣΥΗΟΔΊΦΗ 
Τυνίαηι, ᾺΡ. Αἴῃ, ὡροῖ. 560. 77 

ερίοέμία οἰδγίοογι «ΑΑἰεχαμάνγίμογηε αὦ 
Ταδοάοσίμη, ᾿͵7γξαοένῃ δὲ Μ᾽ αϊθμέθν, αι. 
ΑἸΉ. φροὶ. 560. 73 

ἐρίοίμία τεοηφοΐογηε φα Ογνερη, ῬάΒον 
5, Ρ. 547 , , 

ἐρ᾽οίμίαδ ορίϑοοῤογης ΑρΨΡΗ αὦ ίοην- 
δέτε οομελέσμι, ἀρ. ΑΤΕ, ὡροὶ. 560. γ8, 79 

ἐῤίείμίᾳ αὦ »ιομαοε αὦ θδγ. ἀοσί, 
Ὀγαᾳορεῖδδβα, Μ.88.1613 

ἐριοίιία θοοϊοδίαγι Τρ θη. δὲ 
γἱοηηοηςί σα ἐροίθοῖας ςῖαε οἵ 
Ρλγυρίαξ, ἃΡ. ἘΠ|π. ἦ.8. α. 1. 353-63, ἐν. 
5. 2. 2-7; ἴδ. 5. 4. 2 

ορίεέμίᾳ οἰέγίοογηι ΜΙ αγεοξέοογηε αὐ ἘνγΉο- 
ἄμ Τγγίαρι, ἂρ. Αἴῃ, ὡῤοῖ. 560. 74-75 

ορὶοίμία εἰογίορογμηι αγεοξοογιοη αὦ ῥγαέ- 
“οί Αέργρὲϊ, ΔΡ. ΑἸΏ. ροΐ. 566. 76 

δοθοιν 

αρηιερίμμε ἐλ Βογμῖϊία τ ἐποορπαφηίαηι, 
Ἑ.. ϑομνατὶζ 4 ΒΑῊ 3526 (1027) ἡ. 28, 
Μ.86,3321 

οΟΌ. 488 

οῳρίμεϊᾳ ἀδ ἐχογοϊἑαέοηε ερὶνεμωϊἑ, Μ.40. 
1205 

βαρνισηίαᾳ, Μ.40.121τ2 
ογαϊοηδα, ἈΑπρυβίηοβ ΤΟΙ βαΙο ΙΟἿ1; 

Παἰ., θ8ᾶν6 οὐ. 20, Μι4οιιτοῦ 

Β86ο. νὶὶ 

"ναρημεμία, ἃΡ. οί. Ῥαΐν. 22 Ὁ. τ41 

1. ον Ζπᾶ οβᾶ. ψεπίοα 1730 

ΟΡ. 460 

σαγηθη ἀε Ογῥνίφηο, Α. Ἱλϑιάνιοῃ Τεμὸ. 
1807 Ρ. 24, Μ.85.832 

ΟΡ. 370 

ἐχβοοίο μάσὶ, ἈΡ. οοῖ. Ῥών. ο ὑ. θ4 
8886, ἵν 

ἐχβροδίδο βάεὶ αὦ ἀϊαμαςξίμηι ῥγοὸ σαιέδᾷ 
Μᾶαγοε ἀπογνγαηὶ, Μ.18.1301 

9Ό. 6007 

ὧἦὲ ἀπμαδις παΐενγὶς, Μ1.86,2937 
αρνμοηίᾳ ἀορηιαΐξίεα, Μ.86.2944 
Ῥαρν»ιεμίᾳ αὐἀνεγες Νουαίΐαηος, ἀρ. ῬΒοΐ. 

εοᾶ. 280 
αρνεεηία ἐζ ορέγο 46 Τνίηταΐθ εἰ ἐποαγηςᾳ- 

ἑοηθ, Ὁ. Βαγαάθηθοννοσ ΤῸ γ8ἃ (1896) 
Ῥ. 363, Μ.86.2940 

δόνῆο ΤΏ γαριος ῥαϊπαγιμε, Μ.86.2913 

5860, ἦν 

ναρνμιοηία, Τλοϊσταδθπαμ Ὁ. 276, ἂρ. ϑοοί. 
αΐγ. 41 ῬΡ. 300, 312 

Οὔ, 303 

ὡροϊορείίϊοις, ΝΙ.30.836 | 
ἐΧἠΟΘΊΉΠ10 βαεὶ, Ἰ. Δ. ΒΔΌτϊοϊαΒ ΒΒ δίδοίδεοα 

σναξρα 8 ἩΑΤΑΡΌΓΡ 1717 Ὁ. 253 

δάροιν 

δ ρῥ[οαφῆο, ἃΡ. Ὁ Ομδῖο. χφοῖ. 13, Ατὸ 
2.1.3 Ρ. 58, Η.2.564 

βθεοιν 

ἰδοίζιδ, ἀρ. Ὁ ΕΡΗΉ. (431) οί. 7, 400 τ.1τ.7 
Ῥ. 122 

ἘΒΕΒΙΞ ΑΙΕΧΑΝΌΕΙΝΌΞ 
(Εθ8. ΑΙ. 
}». 

ΞΟΥΉΣ. 112, 15, 

21-.22 
δέν. 13, 14 
δόγρῖ. τὸ 

δ. 17 
δέν. τᾶ 
δέν. 1 
5672. 20 

ΕἘσβΕεΒιῦβ ΟΔΈΘΑΒΙΕΝΒΙΞ 
(Εὐ5. 
απ, τιαγέ, οοἱΐ. 

ἄ.ε. 

ὁ. ἐλ. 

ἐοϊ. 
ἐῤ. 4165. ΑἹ. 

ε. (αε5. 

ἐρ. Οανρ. 

ΕΡ. Οορείαμ. 
ἐρ. Ἐπρῆγαί. 

ἐρ. Εἴαοο. 

εχοροῦοδ, 
»Ῥς, 

Ἰς. }Ρ.τοῦλβ 

ἢ. Ῥαμ. 
ἢ}. 1. 
Ῥ. Ηεῦ. 

». 

ἢ.ε. 

Ηϊεογοοΐ. 

ἰς, 

Μανοεῖ!, 

μι, 

οπομιαςξέ. 

Ῥαξοΐ. 
Ὁ... 

2 γόοῤῆ. 
τι. Μίανίη. 

7π. ΜΙανίη. 
δῤῥίι τ, 2 

41ι. δίορῇ. 

4, δίορῆ. σμΡί. 

ἐδεορ,. Κν. 

υζ, 

ἘΠΙΒΕΒΙΤΞ ΠΟΒΚΥΙΔΕΈΕΝΘΙΒ 
(Ει5. 90τγ.) 
σοη δες . 

ϑάοο.ν 

᾿ναρνιοηία, . ἨΟΗ Τὸ 203 (1890) Ὁ. 214, 
ΔΡ. 70. Τὸ. ῥαγαϊί. (Μοβὲ οἱ {686 τὸ 
νϑτίδῃΐ Ἔχοθσρίβ ἔσοπὶ {ΠῸ 567 720}65) 

δογηοῆδα, Μ.86.313. (Ν᾽ οί. {166 15 ΘΠΟΥΠΕΥ 
νούβιοῃ οἱ βϑγη. 5 1ἴὴ Μ.6:.783) 

ϑϑγμοηεδ, τ. ΟΡΡ. Επ5. Επι., Μ.86. 500 
φέρ! ἂἄ(ὲ αἷε ἀογρεῖηῖεα, Μ.86.4τ, Το 

ΟΥΠΟΣ ΓΟΟΘΏΒΊΟΏΒ, ΟΩΘ ἴῃ ρΡᾶτί, Ει Νδα 
ἮΟῸΟ «3 (τοοβϑὲ) ἢ. 414; με ΟἾΠΕΥ ἴπὶ {}}}, 
ἐδ. Ὁ. 413 

ϑδόγῃῖο ἴη ῥαγαξβοευε, Νῖ.62.72: 
δΈν0 1 γεςεγγοοϊοηοε, Μ.0 1.733 
δδΥ0 ΤΉ αἀϑοσηδιοηεμι, Μ.64.45 
βέγριο 1 ἐεομάμηι φἀυφηίμηι, Μ.Οι.775 

ΟΡ. 339 

Ῥαρνιεμία ἐκ απ φονς πιαγίγγμηε οοἱ- 
ἐδοϊίομδ, Νί.20.1520 

ἀεριοηδίγναο εὐαηρεϊίοα, Τ. Α. ἘΘΙΚΕΙ σΟσ 
6 (1913), Μ.22.13 

ὧδε δοοδοτασίίοα ἐξεοίορία, Ἐ,, ἘΚ᾿οϑἐθστηδησ 
σζοϑ 4 (1906) Ρ»-6:,Μ.24.825 

δοίοραε βῬγορῥδίεαρ, Μ.22. τοι 
"γαρνιοηία ἐρίϑηίαε αα Αἰεχῳηάνιρη ΑΔ ἰθχαΉ- 

αγίηιε, ΟΡΙῈΖ 3 Ὁ. 14, 8Ρ. Ὁ Νιῖο, (787) 
αεὶ. 6, Ἐ1.4.408 

ἐρίοα οὦ (αεεανίθηξθς, ΟΡΙΪΖ 3. Ὁ. 42, 
Μ.2ο.1536 

ἐρίείμία αὐ σαγρίαπιερε αὦ σαποηες ευαηβα 
ἐέογθι ῥγαοριῖδοα, ΜΈ.22.1276 

ἐρὶείμῖᾳ φᾷ Οομείαηίαη, Μ.20.1545 
Ῥαρνιομία ϑρίοιίαθ αὐ ἘΕπρῤαγαϊίοπένη, 

Ορίίς 3 Ρ. 4, Ραγῦν ἂρ. Ο Ν)ς, (787) ἀεὶ. 
5» ΩΙ 

ἐριεια αὦ ΕἸαοοιόνη αα δοοἰδείαςξίίοαν ἐμβθοῖὶο- 
είαηε ῥγαεγεῖδϑοο, αΟΝ 4 Ρ. 60, Μ.24.824 

ρον εμέαγεμς ἸΉ Ρ55., 55. ττττϑ, Μ.23.66; 
ες. ττ9-1ῦο, Μ.24.7γ6; 415. 3 Ὁ. 360 

"»αρνποπία ἴῃ ῬΥ., Μ.24.76 
ἐπ Οαπηέ, τηϊογρυοίωβο, 5 3 Ὁ. 530 
σομηθηίαγεμς ἸΏ 15., Μ.χ4.80 . 
Ῥαρνηιεμίᾳ αἴα ΤΏ [5., ἘΛ. Ἰλενσθαβδα ΕΒ 412 

(1933) Ρ- 545 
Ῥαρηιομίᾳ ἴῃ Ὅαη., Μ.24.525 
αριηθηία τῇ 1.ο., Μ.24.529 
Ῥαρνκομέμην ἴῃ Ηδφῦ., Μ.24.605 
Μαργνιεμίαᾳ εὦ βεμεγαῖὶ εἰσρηεμίαγέα ἐπίγο- 

ἀμοίίομε, Κα. ΟΠ Τῦ 202 (1809) Ρ. 213, 
Μ.22.1272 

ἠϊδίογέα φοοίοοιακέοα, Ἐς. Θομνατίζ σΟ5 2 

(19ο3--8), Μ.20.45 
ὑσομίγαᾳ Ηϊεγοοίορε, Τ. αϊδίοσά Οχίοσᾷ 1852 

(οἰξα ὃν ῥῬᾶβε οὗ Ῥδσὶβ (1628) βδαϊτίοτι), 
Μ.22.7γ968 

ὧδ ἰατιάϊδιις (οηοίαμπίϊηϊ, 1. Δ. ἩΘΙκοὶ σΟ 5 
1 (1002) Ρ. 104, Μ.2ο.13216 

οοπίγαᾳ Μίαγοοίδιμε, Ἐς. ἹΚΊοβέσσηχαπῃ σΟΒ 4 
(1906) Ὁ. 1, Μ.24.7γ08 

ἐς νγιαγίγγίθδιις Ῥαίοείηας, ΠΟ 2 Ὁ. 907, 
Μ.20.1457, 1441 

οποριαδίίοον, σΟ 31 (1904) Ρ. Ζ 
ὧδ ςοἰδγιηϊίαίθ ραᾳροδαϊί, Μ.24.603 
ῥγοραγαῖσ ευαηρείδοθα, ἘἙ. Ἡ. Οἰξβοτγὰ 

Οκχίοσγαά 1903 (οἵδ Ὁ Ῥᾶρὲ οὗ Ῥδζὶβ 
(1628) οφαϊτιοη), Μ.21.21Ὶ 

ἐδ υἱὲὲς ῥγνορπείαγιη, Μ.22. 1261 
φιιαεείίομες ευαηρείέοαε αὐ Μανγίπιη, Μ,22. 

937 
δι ρῥίειπεμίᾳ αὦ σιιαοοίίοηδε αὦ Μανῖπιοροι, 

Μ.22.984 
φμαθοίέομες ευαηρείίοαα αὐ δίορμωμμηι, 

Μ.22.88ο 
φιρῥίενμθπία αὦ φμαεκίϊομες αὦ δίερἠ μ ΜΉ, 

Μ.22.957 
αρηιθηΐα ἐκ ορένε ἐἐ ἐεορηαπῖα, Ἡ. Οτεβ8- 

τήδηῃ ΟσΟϑ 32 (1904) Ὁ. 3", Μ.24.609 
ἄς υἱᾳ (ομεοίαηεπὶ, ΠΟ α, Μι2ο.9ο5 

βδέζιν 

οοἨϊδοίαίΐο, 4ΟΟ τιι.1 Ῥ. τοῖ ρασὲϊν δρ. 
Απαϑί. 5. δοά. 2ο, Μ.80.277 



ΑΥΤΗΟΚΒΘ ΑΝῸ ΜΨΜΟΚΚΘ 

δ. Οκαῖο. ἐῤίοεία αὦ ἐτγποάνε Οδαϊοσάοπεϑενι, ΔΡΌν 
ς ΟΙμϑιὶο. σοί. 2, 400 2.1.2 Ῥ. 8, Ε:.2.312 

ἐρ. Ὁ. ἐρίοίμῖα αὦ Ῥηρεναίονεδο, 4 Ὁ 2.τ.1 Ὁ. 66, 
ΔΡ. Ενδρτυ. .8. 2. τ8, Μ.86.2549--52κᾺ 

{δε}. ἢἰϑδείϊες σομίγαῳ Ἐπίνοϊθη, ἂρ. ΟΟΡ (448) δοί,, 
Α00 Ζ2.1.τ Ὁ. τοο, Η.2.11τὸ 

Ἐυβεβιῦβ ἘΜΈΞΕΝΟΚ Οὔ. ο. 359 
Ἔπ5. ΕΠ.) 
γ͵ ἄορι. αρνιομία ὦμο ὧδ 76ὃφ Οὐ οι ῥενξοηα, 

Μ.86.536 
Ἰταρτοθηῖα δχδροίϊοα, 
». σε. ᾿Ῥαρ»ιεμία τι Οεη., Μ.86.556 
»Ῥ. ἵευ Ῥαρνιοία τῷ ἰνου,, Μ|.86.557 
». 75. ραρνεοπία τ [0., Μ.86.540 
"».4ε. ραργρισηία τὰ 46., Μ.86.557, 561 
"». Κορ ἡγαργεοηία ἵῃ Κορι., ϑίδα Ὁ. 46, Μ.86.56ι 
Ἰβιῖ ον Ῥαρ ΦΉΜΗ ἸΉΠΣ ΟοΥ., ϑιδϑΌ Ῥ. 52, Μ.86. 

56Ὶ : 
Ῥ. σαὶ. ναρηπεηία ἐη Οαϊ., ΘιΑΔ Ὁ Ὁ. 46 
. 2 Ῥεὶν Μβαρνποηέρη ἴπ 2 Ῥεῖγ., Μ.86.56ο 

Ἐσθεδιῦβ ΝΙΟΟΜΕΡΌΙΕΝΒΙΒ ΟὍ. Ὁ. 341 
(Επ5. Νίο.) ; 
εὐ. ἄγ. Ῥ»αρηεθπίαᾳ ἐριοίμίαε αὦ Αγίμερι, ἀρ. ΔΊ. 

57}. 17 
ἐρ. Ῥαμῖΐη. εριοίμία αὦ Ῥωμημε Τγγήώη, ΟΖ 5 

ῬΡ. 15, Μ.82.913 
1861}. ἐρεῖς βορηθηαε, ΟΡΙΖ 3 Ρ. 65, Μ.67. 

ττζὰ {(ντιτΐθη 10 πῦν τ ΤῊΘΟΡΈ15) 
Ευβτατηιῦβ ΑΝΥΣΟΘΗΈΝΟΒ ΟΌ. δηΐδ 337 

(Εὐ5ι.) 
ζαΐίοο. αἰϊοσο τὸ Οοηδίωμη ὩΗΡΕΡΑΙΟΥΘΉΗ, 

Μ.18.673 
ἐπρβαςί. ἀέε εφιξαρίγίγηνέθπο τοηΐγα Ογίροπεμη, Ἐ. 

Ειοβέθσγαϑππ ΑἹ 83 (1912) Ρ. τό, Μ.18. 
613 

οχορϑίϊοα 
Ῥ. Ῥαρνιεηία, ἘΒ. Οδνδίίεσα 5. Επρίαϊλῖὶ 

“Απποοϊσην τ 1 αζαγῆε οἷο. ῬΑΤῚΒ 1905 

ῬΡ. 65-6γ, 73-85; Μ.18.685, 696 
Ῥ.ῖη Ῥς-. Ῥαρνιοπίᾳ ἴῃ 55. χὺ δἰ χοῖλ, ιν} τὰ ΟΡ. 

οἷἕ, ῬΡ. 68--72, Μ.τ8.685-8 
Ῥαρ»ιεηπίαᾳ ἴῃ ἐμά, Ἰλουλῖπν5 στγεανὶ πὸ; 

Ῥττηθτι 80. ἘΠαΐ, Ψ.6. τ. 8, τ--σ, Μ|'.18, 
6γ6; σεἴεγα, Μ.τ8.6η7-84 

Ρ. Μαρνιεπία υαγία, Οβν ]]δτα ΟΡ. οἷδ. ΡΡ. 87- 
ου, Μ.18.689-96 

Ῥ. ἢ Ῥυ, 8122 

ἐλεκ. σον σηίαγίς ΤΏ. με αξ  ΕγΟΉ, Μ|.18.708 
Πα. ἡ μονπίία τη Πιαζαγενα, ΟανΈοτα ΟΡ. οἷ. ᾿. 26 
Μεῖολ. Ῥαρημεηία μονας ἴθ Μίεϊομιδεάεοι, Ἐ,. 

ΑἸΐδποσ 8Ζ 40 (1940) ἢ. 34; ΡΡ. 36-37 
ἐπ Μ.61.740 

Εὐβτατηῖῦσθ ΜΟΝΆΘΗΤΙΞ 58.8δ0. νἹ 
(Επϑι. Μοῃ.) ᾿ 
6. ὀῤίκέμκία (δὲ ἀμαδβ παϊμγὲς αὐνδγδη5 

ϑευέγι, 86.901 

ΕΒΥΑΥΗΙ5 ΘΕΈΒΑΒΤΕΝΤΙΞ Οὗ. 380 
(Εαβὲ. 858.) 
ἐῤ. ἐρίδπεία αὦ {δεν Ῥαβραρι, ἀΡ. ϑόοσ. Ἀ.ε. 

4. 12. το--20 

ΕὙΒΎΥΒΑΤΙΟ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΠΙΎΤΑΝΌΘ ΟὉ. φῬοβί 582 
(Επδβίτϑι.) 
δαί, ΉΗ-. ὧδ εἰωΐε αμτπαν βροσὲ φιογίεμι, 1. ΑἸ]ὰ- 

εἰ 6 τοὐγεσαθα δοοίϊδοέαα,. ,. ἀὰ βμῦρα- 
ἐογίο σοῃϑϑΉδίομε ἈΟΙΠΘ τό55 Ρ. 336 

υ. Ἐτέγολ.. υἱῷ Επγνολῖξ, Μ.86.2273 

Ευτπβάτευς Ὁτασονυβ 5866. ἵν 
(Εὐ88]. Ἀ180.} 
εχοροίϊοα 

4ε. ἐάδίϊο ἀομα «ροοίοίονμεμι, Μ.85.6 8, 
ΔΏΟΪΠΟΙ τϑοθηβίοη οὐ Μ.85.ὅ52τ-όι, Μ, 

10.1549 
ἐὺ. Ῥαμί. εαλέτο ἐρίεἐίαγηε αι, Μι.85.693 
ἐΡ̓Ὀ.ο οαἰᾷ. οὔϊῆο σαϊιοϊσαγε ἐρὶοίαγ, Μ.85.665 

ἙσΤΗλΙΙσΘ ΘΌΤΘΑΝΤΙΒ 5Β86ο, 1 
(Εὐτμ4]. 510.) 

ροη εςοῖο ἀς βάε ογίμβοάοχαᾳ, Ἡ. νου ϑοάςξπῃ, Μά 
116 ϑιλγβία ἀδς ΝΊ τὶ Βοη]π 1902 
Ῥ. 638 

ΕὐΤΗΕΕΙῦΒ ΤΥΑΝΕΝΒΙΒ ΟὈ. Ῥοβὲ 434 
(Επεποτ.) 
ροη Γαΐ. σοηγμξαϊομες φανῶ ῬΥΟΡΟΘΙ ΟΉΜΉΣ, 

Μ.,8.1337; ϑδαδαϊίομαὶ ἐγαρτηθηΐθ ὦ, 
ἘΊΟΚοτ 1 εἰρΖὶρ τοοϑ ἢ. 18 

ΧΧνυ]ὶ 

ἘΠΤΥΥΘΗΕΞ βδθοιν 
(Ευι.) 
σομῇ. ᾿ἐδοῖδες σον δςϑιομῖβ, ἀρ. Ὁ ἘΡΆ. (440) αεὶ., 

“(0 2.1.1 Ὁ. 40, Η.2.97 
ἐρ. Τάς. ἐῤτεοίμῖα αὦ Τβοοάοσίμηε εἰ Ρ αἰδημαηίεμι, 

ἐδ. Ῥ. 152, Η.2.177 
ὁΉΡῥἰῖο. ϑρῥίσαϊο, ἰδ. Ὁ. 177, Ἡ1.2.212 

Εσυτυοηχῦβ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΌΒ οὗ. 582 
(Ευΐϊγοῇ.) 
ἐΡ. Υ]ρτ!. ἐρίςέμῖα αα γιρι νη ῥαᾷβαηι, Μ.86.2401 
ῥαεοξ. ϑδέγγπο ἄε ῥαροῤαΐα εἰ ἐδ ἐμολμαγί σία, Μ.86. 

2392 

Ἐνλαξκιῦβ Ῥοντιοῦβ ΟΡ. 399 
(Εξνβετ. Ῥοπί.) 
σα. τ-3 

σα. ῥγαοέ, ἃ, Β 

σαρίέεϊα δὲν ργαάμς φιοσάσανι ἀἰροσίία σοη- 
ϑδεφιεμεέϊας, Μ.40.1264 

οαρίίαᾳ ῥναοίίοα αὐ ἀπαίοίϊεηε, Νί.40.1220, 

1244 
6}. ἐρὶείμα, ᾿πλὶ, ΟΡΡ. Βδ85. 6Ρ. 8, Μ.32.245 
.-τ-ὸγ Μαρηιεμία, . Μαυν]δεγδηβ ἔμ. 44 

(1931) Ρ. 51: ᾿ 
Οηοεί. αρνιομέα δὰ ᾿ἶδγο ᾿Οπμποςίέϊοιες' ἐηϑονίρίο, 

ΔΡ. ϑοοτ, ἀ.6. 4. 23. 61--71; Ῥαχάν ἴῃ Μ. 
40.1285 

ΟΥ. ἐδ ογαξίοηξ, ἰὰῖ, ορρ, ΝῚ]., Μ.79.1 τ: 65 
ΜΕΥ. ἩΙΟΉ. γέγέι τομαοπαίζερε γαϊομες, Μ.40.1252 
βολοῖ. δυο Ὁ} ΤΉ πιύπι, Ῥ. Α. ἂς Ιἀρᾶτὰθ θπο- 

ἡηαοίίοα δαργα τ Οδιείηροη 1870 ᾿. 205 
δ6Ή:ΐ. 1-.55 δε, ἐδΉ 1 αδ ερὶγέμαϊες ῥὲὸγ αἱρηαδεμενε 415- 

ῥοξίίαε, Μ.40.1268 
ὁοϑηΐ, αἰ. τ--Δὅ δεμίρηίαε αἰίαε, Νί.40.1260 
5δηΐ. Ἠ]ΟΉ. «οηΐεας αὐ »Ῥιομασΐος, ΗἩ. (ὐρϑϑιδηῃ 

Τῷ 394 (1913) Ρ. 153 
56 η:ΐ. υἱγρ. δρηϊεηῆαςξ αα υἱήριπος, ἐδ. Ὁ. τ4Ὸ0 
υἱῖ, σορ. ἀξ οοίο υἱέϊοςὶς οορὶίαϊομίθμς, Μ.40.1272 

Ἐνασεῖῦς ΘΟΗΟΙΑΞΤΙΟΤΙΚ ΟΌ. σ. δοὺ 
(Εναρτ.) 
ἢ.ε. μὐξίογία δεοεϊείαείίσα, ἵ. ΒιάδΣ απᾶ 1,. Ῥασ- 

ἹΠΘΩΌΘΙ ΤΟΠάοΣ 1898, Μ.86.2416 

ἘΝΑΝΘΕΙΙΑ ΑΡΟΟΚΥΡΗΑ 
ἄπαρἈ. Ρὶ. ἃ, Β΄ ἀπαῤῥονγα Ῥιαϊ, (. ΤΙΒοποπάογε Ευαηρεῖΐα 

ΑΡοογρῆᾳ 1ιοιρχζὶρ 1876 ΡΡ. 435, 443 
Ευ. αν. ευαπρείη Βαγίμοογμαδὶ, Ν 8 551Π1ὸν Ὁ. τὸ; 

ταρτιθηῖϑ, Α. ΝΥ Π]πλατί δηά Εὶ. Τίβϑογδηϊ 
ΚΒ τὸ (1913) ΡΡ. 185, 321 

Εὐυ. Ἐδίοῃ. Ῥαρμιεηία εὰ ευσηρεῖῖο Εὐτομτίη, ἈΡ0Ρ. 
; ἘΡΊΡΕ, μάν. 30. 13,14, 16, 17, 22 
Ευ. είν. ευφσηρείδμη Ῥείνὶ, Η. Β. ϑυνοῖ (δηιθτ ρα 

τ893,1.. Νάρϑηδυ Εἰμᾶδς δίδιφιεος Ῥατὶβ 
1930 Ῥ. 202 (οί ὃν ομδρίοσ οἱ ϑιυνεῖθ 
Δ] Ῥᾶρα οἱ Ναραῃανὶ) 8860, 1 

ευσηῃρεηε Τδορίαε, ΤΙΒΟΘΊΠΟΣΕ ΟΡ. οἰ. 
ῬΡΌ. 140, 158; διηοίμεγ γϑοθηβίοι οὗ Α, 
Α. Τοιαέΐϊς ππμπέοάοία Αἀἐεμίφηδία τ 
(τὸρ8 1927) ἢ. ζθ4 

ἀενγρα Ρεὶϊγὶ, οἰϊτεά τοι (Ιδ6σα. 

Ευ. Τδοιι. ἃ, Β 

ΚΚεννξ. Ῥεῖγ. 
Ναγν. 05. μαγγαΐϊΐο [οδοβρἠϊ ἀγα ἠιοη δὶς, ΤΊβοῃδη- 

οτῇ ορ. οἵέ. Ρ. 459 
Ἐγοίευ. Ῥγοϊευωηρείϊα αοοδὲ, ἰδ. Ῥ. τ 8860. 1] 

ΕΧΟΆΟΙΒΞΜΙ ΕἸ ΓΝΟΑΝΤΑΊΙΟΝΕΒ 
Εχογο. ψδβϑιθ αν, Ρ. 332 

Ἑλύυϑτυϑ βᾶδοιν 
(Εδιυβί.) 

ΤΡ. ἐῤρϊοέία αὦ Ῥείγεν Εμίοηόι, (Ὁ 5. Ὁ. 8, 
Η.2.848 

ἘΈΓΠΙΧ 1 ῬΑΡΑ ΟὉ. 274 
Ρ. Ῥαρημεημη ἐῤίοέμίαε, ἀρ. ΟΥτ. αροΐ. ογθηξ. 

Α00 τ.1.7 Ὁ. 45, Δ.61.174 

ἘΈΠΙΧ ΠῚ ῬΑΡΑ Οὗ. 492 
ἐῤτοίμίαε αὦ Ῥείγα Ἐπΐοηδ, 40Ὁ 3 

ῬΡ. 19, 13, Η.2.817, 824 
ἐριοίμία αὦ Ζεμοηδηι ἡηρεγαίογενι, 400 5 

ζῶ}. Ῥεΐῖν. τ, 2 

ἱῶΡ. Ζεῃ. ἤτω. 
Ῥ. 23, Ἡ.2.828 

ΕἸΚΜΙΝΤΙΒ 8860. ἷν 
ἐῤ. Βας. ερὶοίμία αὦ Βαερίϊιρι, ἴχξ, ορΡ. 65. 4. 

117, Μ.32.533 

ΕΙΕΜὺΒ ΟΛΕΒΑΆΙΕΝΘΙ5 ΟΡ. 439 
(Εἰστα.) 
ἐρ. 1-.45 εριοίμας, Μ.77.χ481 



ΧΧΥΊΤΙΪ 

ἙἘτανιάνυβ ΑΝΤΙΟΟΗΕΝΟΒ ι Ὁ. 404 
(Εἴαν. ΑπῈ.} 
ὠπαΐ. ἄδ πον απαϊμονια ωραὲς υἱυὶα υεἱ ἀοξμοίἧδ, 

1μἰ. ΟΡ. Ομγνβ., Μ.48.945 
».τ-ττ ναρημεμία 6 Ἱδμεοάογείο οἱ ἱιεοηζῖο, Ἐ. 

Οανϑί]οσα 5. Εποίαϊὶλ Απήοοδθηὶ τη 
Τιαξωνα πορεία Ῥατὶβ τ9005 Ρ. 105 

ἘΤΑΝΊΑΝῸΒ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΤΈΑΝΤΙΒ ΟὉ. 449 
(ΕἸαν. ΟΡ) 
δΡ. Τ,60Ὴ. τ, 2 ορίοεας αὦ Τιοηπερι, ἰκὶ. ΟΡΡ. οο. Μδβ. 

Ρ. 22, 26, 400 2.τ.τ ῬΡ. 36, 38, Μ.Ρ1. 
54.724, 744 

Ρ. Τάς. ἐριοέία αὦ Τβεοάοσρίμνι ἐμερεγαίογει, 4 (Ὁ 
2.1.1 Ὁ. 35, Μ.65.880 

Ἐπ Ανεῦβ ΗΙΜΕΕΙΌΒ εν 
(ΕἸαν15) 
8. ερίοίμία αὦ ἐχαοίογεμι Μίωγεοίαε, ἂρ. ΑἸ. 

ροΐῖ. 566. 85 ᾿ 

ἘΠΟᾺΙΒΟῖλ, ΟΗΕΙΒΤΟΙΟΘΙΟΑ 
ΕἸον. ΑΡ Ὁ. 225 

ΕἘἙΒΛΟΜΕΝΤΑ ΗΙΘΤΟΒΙΟΑ 
Εν. λ15ί. Μ.85.1τ8ο8 

ΘΟΆΓΑ ῬΕΑΘΙΌΙΑ ΟὈ. Ροβῦ 449 
(411. Ῥ]8..) 
6}. Ῥμϊοῖ, ἐεῤριοίμία αὐ Ῥιμϊομπεγίωῃ, 4( Ὁ τὰ Ῥ. 40, 

ἰπξ. ΟΌΡ. 1,8εο. Μαρ. δ. 58, Μ.1..54.864 
6Ρ. Τάς. εῤτοια ααὦ ΤἼἠεοάοσίτηι Γριερεναίονεγμι, 4 (Ὁ 

2.1.1 Ὁ. 5, ἰπἴ. ΟΡΡ. 1.60. Μβρ. ε. 56, 
Μι.Ρ.54.8θ0 

σαι ΟΑΈΒΘΑΚ ΟὟ. 354 
(0 4}.)} 
6. ἐριςίμία αὦ μα Τρερεγαϊογεηι, 7. 

ΒΙᾶδΖ απ Ἐς Οὐταοπ {μἰφηὶ Πα ρέγα- 
ἐογὶς ἘρΊϑέπαδ δὲ Σιερθς ῬΔΙΒ 1922 Ὁ. 287 

ἀεξιιλθιῦβ ΟΑΕΒΑΒΙΕΝΒΙΒ ΟὉ. 395 
(Ὁ 6}. 465.) ; 
". Μαρνηομίαᾳ, Δ ΡῬῬ. 44 

ΘΕ Άϑεῦβ ΟΥ̓ΖΙΟΘΕΝΤΙΒ ΟΡ. Ῥοβὺ 477 
(Ὁ εἰ. ΟνΖ.) 
ἦ.6. ᾿ϊδίονία δροϊθδιασίίοα (μιξίογία Οοηοῖἰ 

ἈΠραφη[), ἃ. ΤΘΒΟΒκο δπα Μ. Ηδίπε- 
τάϑπη αὐ ϑ τοιῷ, Μιδκιι92 

σεξιβῖῦθ 1 ῬΑΡᾺ ΟΌ. 496 
(Ὁ εἰ. Ῥ4ρ8) 

ἀθ. ερὲςίμία αὐὦ ἐρίδοοβρος δγυγίος, Ὁ 3 Ὁ». 218 
ΟΕΝΝΑΌΙΠΕ Τ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΈΑΝΤΘ ΟὟ. 471 

(σεμπδα.) 
ἐπογοὶ σφρίξένιίαᾳ σηονοίίοα, ΑΡ Ὁ. 79, Μ.85.16 13 
Ῥ.- βαμρριοηπία 2, 3, 40--7, 9, 4. Ὁ. 77 
[ταρτηοηΐδ. οχθρθίοβ 
»- στη. αρμιοηία ἦι σεη., Μ.85.1τ624 
Ῥ. Εχ. ναργηεεηδη τη Ἐλ., Μιδ 5 1664 
Ἐ.ε.ι βαρριεπίᾳ ἴῃ ΞΟ Σ, Μ.85.τ665 
». ον. Ῥαρηιομία 18. Εορι., ϑίδαρ Ὁ. 352, Μ.85. 

τϑύρ 
,».1 Τον. Ῥαρμιομία ΤΣ Ὅον., ΘιΑΔ Ὁ Ρ. 418, Μ.85. 

172ὃ 

.2 ον. βαῤνηισίη δὲ 2 Οον., ϑιαδὺ Ρ. 419, Μ.85. 
1720 

ΡῬ’. σαὶ. αρτεομία ἴῃ σαϊ,, ΒαΒὉ Ὁ. 419, Μ.85.1729 
0.2 Τβε985. βαρριομίη 2 ΤῊδ55., ΘΊΔΘΌ Ῥ. 420 
». Ηεδ. »αρνιθηίᾳ τ Ηεν., Θίδαθ Ρ. 420, Μ.85. 

1732 
(ξοποιῦβ ΑΙ ΕΧΑΝΌΕΙΝΟΒ β8θο, νιν} 

(φρο. Α1. 
νυ. Ονγς. υἱία Τοαμηὶς Οἠγψεοςίονηι, ϑϑνῖ]8 8 Ρ. 157 

σεξοξαιῦβ ΓΠΑΟΡΙΘΕ ΝΒ ΟΌ. σ, 360 
(ςο. 1,.δοά.) 
9}. ἄορηι. εῤτοίμία ἀορηιαΐίοα, ΑΡ. ἘΡΊΡΕ. λέν. 73. 

12--22 
6Ρ. Μαροεᾷ, ἐῤίείμία αὦ Μαοεάομέμν δὲ αἰίος, 8Ὁ. ὅ0ζΖ. 

ἦ.6. 4.13. 2- , 

σξοκξσιῦβ ΡΙΒΙΟΑ ῬΟΕΤᾺ 8860. νἱ] 
((6ο. ἘῚ5.) 
δεῖ. ἄναν. ῥοίι ἀνανίσε, Μ.92.1203 
σαν». οἱΐ. σαγηιση ἀ(ὲ υἱίᾳ ἱπαάμα, 1.. ϑιΘΓ ΘΟ. 

“παϊρεία γαρρο- αἴης ΟΥ̓ΔΟΟῚ τ803 

Ῥ. 51 
σαγρῖπα ἱπεάϊίᾳ, 1.. ϑίογραοη Γ᾿ ΊΦΉΘΥ 

Θέ ίο τ Ψίθημδ, τϑ801τ Ρ. 1, ἐδ. 14 

(1892) Ρ. 51 
Ηοναοίίας, Νί.92.1297 

σαν. τ--τοῦ 

ἐγαοί. τ, 2 

ΑΥΤΗΘΟΚΒ ΑΝῸ ΝΟΝΚΘ5 

λεχ. μεχαδνηεγοι, ἵκ. ἩΘΤΟμδι ἀεἰϊαηλ ἀὲ οηϊ- 
μια παίμγα 2 Τεμδ. τ866 Ὁ. 603, 
Μ.92.1425 

ῬΡενς. τ--3 ὧδ ἐχρεάϊέομε Ηεναοϊὶ Ῥενοίοα, Μ.92.1197 
γ85. ἴῃ εαμοίαηε γεδγγεοϊοπεηι, Μ.02.1373 
δ0ΉΩΥ. 56 ΑΥ̓ΤΟ ἡγαρηιεηία, Νί.92.1732 
δεὺ. δομίγα δευέγι πιο ΟΡ γείίαρι, Μ.92.τό2χ 
υωη. {ε υαπίξωίσ υἱίωε, Μ.02.1581 

ΟΟἙΈΜΑΝΤΙΒ 1 ΟΟΝΒΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΊΙΤΑΝΤΙΙΒ ΟΌ. 733 
(όσ. ΟΡ) 

οοθ ΟΗΡὶ. γΕΎ ΜῈ θοοϊεδ ας σαγέμε οομίονηρβίαίο, .98. 
384 (βαθο. χ--χὶ) 

6Ρ. ἄορ. 2-ά ἐριδέμία! ἀορριαξίοαο, Μ.Ο8.156 
νη. ΒΜΨΥ͂ πγρ τη δὲ ρεηοίγίσενη, Νί.08,453 
ον. 1- ογαϊϊοηες, Νί.ο8.221 
δ γΈΉ, μαδγ. ὧδ ἐενηοαῖς εἰ μαεγεοοίδης, Μ.98.40 
νἹὴῖ. ἱδνρ. ἄσ υἱέας ἱεγρεῖμο ἀταϊορια, Νί.98.89 

ΘΕΕΘΕΝΤΙΌΒ ΤΑΡΗΑΒΕΝΒΙΒ βᾶ6ο, νΥἹἱ 
(τορςοηξ.) 
ας. ἀϊςριαίο ἐπρε Ηΐεγδαηπο Κμάώαεο, Νί.86.621 
ἱΐερ. Η οι. ἰερθς Ηο:μεγιαγιη, Μ.806. 568 

ΘκΕσαοξιῦβ ΑΟΘΕΙΘΈΝΤΙΝΤΙ5 ΟΡ. 592 
(τ. Αρτ.) 
Εφοὶ. ἐχῤῥίωμαΐϊίο διέῤῥγα Ἐσοὶ., Μ.98.γ41 

ΟΘΕΕΘΟΞΒΙΤΙΞ ΑΝΤΙΟΟΗΕΝ ΚΒ ΟὉ. 593 
(τ. ἀπ.) 
ῥαωῤί. τ ἀε δαρίϊενιο Ολνὶς, ἰτιξ. ορΡ. τ. Τηδαπι., 

Μ.ΙΟ.1177 
δὶ. 2 ἄς ϑαρίοο ΟΝ γιοι, Μ.88.1872 
Θαθγα. ογαίο αὐ ἐχεγοϊ, Μ.88.1884, ἂρ. ἔναρτ. 

ἢ... Ὁ. 12 
γηεηπἶ. πΉΡ. ἴῃ Ἡεμίδεγες πηρμθη ἔξεγας, Μ.88.1τ848 

ΘΕΕΘΟΕΒΙΙΞ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝΟΒ ΟΡ. ο. 390 
(τ. Νι42.) 

Τωδίγοη. "Μαρημερέμη εχ ογαϊίομε εοπέγαᾳ αϑίγοη νος, 
Μ.36.675 

σαν. οαγγραῖηηρη ἰδνὶ ἄμο, Μ.37.397, 38.ττ 
σαν. 2.2 οαγίηα φαθ ορδοίαηπὶ αὐ αἰϊος, Μ.37.1451 

(ροοσα.) 
ΟΩΥ. 2.2 ἐρίαῤῥία, Μ.38.πι 

(ΟΡ 40}..} 
δαΥΉ,. 2.2 ἐρὶργαγιηιαία, Μ.38.87 

(ορίρτ.) } 
ΤΟ». βαί. Ολνίοις βαϊεης, Τ. Ε. Βταιθ5 Τϑιεδ. τ885, 

Μι38.133 ῬΙΟΌ. 5890. ΧῚ 
6Ρ. τ-.2δ42, 244 ἐρίδιιίαο, Ν.37.21 
Ρ αρμιεηίεηι, ἂρ. οοῖ. Ῥαΐν. 33 Ὁ. 257 
ΚΣ 1-ὧΣΔῦ, 32-45 

ΟΥ. 27--31 

ογαϊομες, Μ.35.3006, 36.173 
ογαίίοηες ἱπεοϊορίοαε, ἃ. 1. Μαβοῦ Οδιὴ- 

ὈΠῸΡΟ τὅρφο, Μ.36.12 
Ἐφῖρη. Τη Ἐ χορ, εἰρη βεαΐο τη Εξεολ., Μ.536.605 
ἰδςὶ. ἐξεία»εθηέμι, ΝΈ.37.380 

(κεασοκιῦβ ΝΥΒΒΕΝΙΙΒ Ὁ. 394 
(τ. Ν᾽ 858.) 
Αγ. σέγρο ΤΏ ἀγαλμαηι εἰ ἴδααο, ὃ. 1. Μεχοδῖι 

Ερήγαδμ δυνὲ ορέγατ, ἘΟΠῚΘ 1915 Ὀ. 107 
[1απΐμι. ἀε απῆγια, Μ.4.5.τ88 ταϑῖη]ν --- ΝΘ 65. Ἠαΐ. 

ἤομ. 2-3.4.ν.]} 
αΉτ21. οἱ γέ5. ἄε απῖμια οἱ γεϑιγγυδοοηθ, Νί.46.12 
Αροίϊ. αἀυσνος Αροϊιημαγοηε, Ν'.45.11τ24 

ζάγ, δὲ 568. σοπίγα ἀγίμηι εἰ Θωδεοϊϊίαν, Νῖ.45.1281 
ἀϑδοθης. ῃ Ολνίς} αϑοοεηϑίομθηι, Μ.46.689 
δωρί. Οἷν. ἴῃ δαρέδρεμηι Ο νοι, Μ.46.577 
θαρί. ἀτ. αανυεγδιις εο5 χφεὶ δαρέξηιη ΕἸ ΕΥΜΉΣ, 

Μ.46.4τ6 
δεαΐί. τ--ὃ ογαϊίοηδς ἀε δεαϊέμαϊηϊδιές, Νῖ.44.τ1τ03 
οαπρ. αὐὔυενος εοὸς φμὶ οὠϑδ ρα ομες ἀοργς ἐΕΥ̓ΜΉΪ, 

Μ.40.308 
σον. Ἠοΐ, αἄνεγδς νασοος ἐκ σοριηηίδης ποβοηϊ- 

διις, Μ.45.17γὉ 
ἀετέ. ὧε ἀεϊίρίε ΕἸΜῚ οἰ δρίνες ξαμοϊ, Ν.40.553 
αἰ. 455. ὧδ ἀὐονοηίίᾳ ἐδδομίϊαρ δὲ ἤγροξίαβεος, ἱπιὶ. 

ΟΡΡ. 45. ῇΡ. 38, Μ.32.325 
δΉΡαΞί. εἶδ εηραςίνὶνινέδο, Ἐ-. Ἰοβτοσιπδηῃ, ΕΥΤ 83 

(1012) Ρ. 63, Μ΄.45.108 
6Ρ. τ--25 ερίοείαε, Ὁ. Ῥαβήηδ! Βογηπ 1025, 

Μ.4διτοοο (Ῥ45414}1} Τορσοάοοβ ΜΙρτο᾿ Β 
οοἴυπηῃ ἴῃ (6 ΤΊΔΙΡῚΠ) 

[{6}. 26 ῬαβΒηΌΔΗ Ρ. 80, ὃν ϑίαρίγίαβ {πὸ Βορμιβὲ; 
οῷ Βδβ. δρ. 347 αιν.]} 

[6 }. 246 Μιφδιττοο --- τ. Τπᾶυτα. ἐρ. Ῥλήέϊαρν, 

4.ν. 
6}. 27 ορίςμπεία αὐ δίαρινίιι, Ῥαβαθδ! Ρ. 81, ἱπέ, 

ΟΡΡ. Βᾶ9. 6}. 348, Μ.32.τοῦ2 



ἐΡ. 28 

6}. 20 

6Ρ. οωῃ. 
Ἐπ. 

δχαρθίῖοξ 
ΤΟΥ. 1, 2 ΤΉ 

Οδη. 1:26 
ες, ἰπἰξ .- Α,Β 

Εσρεὶϊ. 
δορ. 1-}}5 1} 

Οαᾳηὶ. 
ἰλοηι. 1-10 ΤῈ 

79. 

βομε. ἴα ον. 
ὁ: 18 

ῥομι. [3 1 Οογ. 
15:28 

{εὶ. 
μὰ. 
Ρ. 

ἐεζ. 

ἀοιι. ΟΡίξ. 
τμαρ. 
ἐμ ίφηϊ. 

ΕΣ 

ἰαμά. Βας. 
Μαυεά. 

ἡμονί, τ--3 
Μ εεὶ. 
ΠΟΥ. 

ποΐξυ. 

Τούρ. 
ΟΥ̓. οαἰευΐ,. 

ΟΥ. ἄον»ι, 1--5 

ογάϊη. 
ῥαμ. 1, 2 
ῥεγΊ. 

ΡΟ !]. 
ο γοΐῇ. Οἷν, 

μοι. 
γόδ. 1, 3.- 

[{768. 2 

ον. 
δέρῥνυ, 2 

ΗΠ } 
Τράν. 
ΤΆΡΠ. 

ἔγδς αἱ 
Τγίῃ. 

ἨἩΘΉΨ. 
υ. ΕΡ᾿ν. 
υ. ἀγ. ΤἝσριμν, 
υ. Μαον. 

νυ. [Μος. 

υἱγρ. 

ΑΤΗΟΚΒ ΑΝ ΨΟΞΚΚΘ 

ορίοίμίαᾳ αὖ φιρράαμι, Ῥαβαυδὶ Ρ. 82, 
Ῥαγεν - [Β85. δΡ. 342, Μ1.32.1τοϑ8 

ἐρτείμία αὐὦ Ῥείγμε δϑεδαδίεητέμι, ῬΆΒΟΈ ΔΙ 

Ρ. 84, Μ.45.237 
ἐριοέμία σαποηίοα, Μ.45.221 
σομίγα Ἐπιπονεΐμης, ΝΥ. [δ ΡΥ Ονορον Ν᾿ γε- 

δοηΐ ορόγᾳ τ, 2 Βετη τοι, Μ.45.244 

ογαΐξίομεος πε θη. Ττ2ὅ, Μ.44.257 οὐ 18) 85. 
δἐγμοί. ΟΡ, 

Ῥξαϊπονμνι εἰπε, Μ.44.432, 488 
ῥορίζέα τ 5. ὅ, Μ.44.6οϑ 
ἀονμεϊέαθ ἑη Ετοῖ., Μ.44.6τ6 

δονράϊαδ τη Οαηΐ,, Μ.44.756 

μονίας ἴῃ ο., Κα, Ἡϑηβηιδηῃ Εονςοβμηρδη 
ΖΉ ον δ ολ θη Γι χογαίαγ- πὰ ορΡιθΉ-. 
(τεδοϊιολίε τό4. 5 ῬΑΘΟΓθΟΓΤΏ 1030 

58εο. ν τ 
ῥορείϊία τ ἐἰϊεά, Οτμθ Ῥβοσαίατω, Μ.46. 

4890, ττοῦ 
μονα τη ἐΠπιὦ, Οὐδαο 5101 δα θ] οετί, 

Δ1.44.1304 
ἐοπίγα ἐφίί, Μ.45.145 
ἀε βάε αὦ δέὲριρ[ἑοίιη, Μ.45.136 
"ναρηιεπέα, ἀρ. ᾿οοί. αίν. 40 Ῥ. 2Ζοϑ, ΑΡ̓ 

ῬΡ. 14, ΜΙ. 40. 1112 
ὡροίορίᾳ τ ποχαδηπόγοη, ἃ. Ἡ. ἘΕΌτΡ69 

Ορέγα (νερογὶλ Νγεβεηὶ τ ΒΗ Ἰ515πάᾶ 

1855 Ρ..4, Μ.44.61 
46 μογηῖηῖς ορὲβοῖο, ἰδ. Ῥ. το, Μ.44.125 
φαΐ οἷ, κα ῃηαρίηεν ἀεὶ, Μ.44.13.28 
ὧφ τηξαηέλθεις φυὶ ῥγαρηναίμγε αδγίρίηίμν, 

Μι46.τόι 
ὧς τηϑέἐμίο Οἠγίδαμο, ἊΝ. 1δδρεσ, 1. Ῥ. 

ὥδνάσηοβ, πᾶ Ν', ΝΝ. Δ] δηϑη, σγερογὶΐ 
Αἰψϑβεμῖ οβογα ἀδοείσα ΤΟΊ 6, 1952 Ὁ. 40, 
Μ.46.288 (ἐγαρταοπίβ οη]γ), πε βεοομᾷ 
Βαϊ οἱ [815 Ψοσὶς (ρρ. 606-89) 15 ἱποοτ- 
Ῥοτγαῖϊθα 1 Νῖδο. ἀθρ. δρ., Μ.34.4206-- 

442 .ν. ᾿ ᾿ 
ΤΉ ἰαμάονι Βαρίε βν αἰγὶς, Μ.46.γ88 
ἀρ δρίγέε εαποίο σομίγα Μίαρεαοηπίαηος, 

Μι45.1301 
ΤῈ χὲ μιαγίγγνες, Μ.46.740, 757, 773 
ἰαμάαϊτο Μ͵οίοίε ἐρέξοορέ, Δ.46.852 
ὧδ μιογίμὶς, Νί.46.407 
ΤῈ ἀἴονῃ Ἠφίαίεμι ΟΠ κε, Μ.40.ττ28 
ΤΉ, οοομγδ ἀογμεηὶ, Μ.46.1152 
ογαῖο οαἰθδομεξίοα, [. Ἡ. στάν]εν (δηλ- 

Ῥτιᾶρθ τ993, Ν.4.5.9 
ἐορε ας τ ογαϊίομορε ἀοριίμίσανη, 1. Ὁ, 

Καδρίηρου Γαπάβῃυξ 840, Μ.44.τ120 
ΤΉ διεαρ ονμαϊοηθηι, ΝΜ .46.544 
ὧδ ῥωμρενίδιις αρηπαημάϊς, Μ.46.4.53 
4ε ῥεγξεοϊἑοηε δἰ φωαίθῃῃ οῤογίθαί 6556 

Οἠγιριϊωηηι, ἸΆΒΡΕΥ ἀϑδοδί, Ὁ. 173, 
Μ.46.252 

ογαΐϊο μιρμεῦγᾷς ὧε Ῥίαοία, Μ.46.877 
ὧδ Ὀγοϊεδοίοα Οἠγίβαημα, Ἰϑοροῦ αϑοθί. 

Ρ' 129, Ν.46.237 
ογαδίο Γεμεδγὶς ἀ6 Ραμολογία, Μ.46.864 
τη ΟΠ γεςμγγδοϊοηθηι, Μ.46.6οο 
9 Ολγέβῖ! γοδμ γεο μετ, Μ.46.6528; 566 

ον, Ατύ.]} 
4 δδίγιμω δωηοίο, ΝΜΊ.46.006 
ὀποογεῖς ΤΉ δίερηωηιρ, Ν1.46.701 
ἐοείμμομία αὐἀυδύδοις Γπᾶαδος, ΝΊ.46.1τ93 
4 Τἀδοάογο γιαγίγνο, Μ.46.736 
φάυεγος Αροϊμαγο αὐ Τβεοῤ[ίϊιρμε, 

ἍΠ.45.1269 
φιοί ἨΟΉ οἰηὲ ἐψὲς ἰδ, Μ.45.ττὸ 
αὦ Επεοίᾳέέννι ἐδ Τγιμίίαίε, α. ΜΜοσζαῖι 5 Τ 

11 (1903) Ρ. 71, 88 1- 8 ἰπΐ. ΟρρΡ. Β85. Θῤ. 
180, Δ1.32,684 

σομέγᾳ μεοιγανῖος, Μ.46.433 
ἄδ νεέᾳ ἘΡἠγασμεῖ γε, ΝΊ.46.826 
ἐδ υἱέα γέρον Τραιρηαίμγρὶ, Μ.46.893 
ἀε υἱα Μαονίραθ, ἸΆΘΘΟΙ αϑοεδὶ, Ὁ. 370, 

Μι46.96ο 
ὧδε υήω Μοςὶς, Μ.4..207; ἱποοπιρΙθίθ ἐπ 

ἙΌΥΌΘ6Β ορ. οἷ. Ρ. 322 
ἀξ υἱνρίητέαϊε, ΤΆΘΡΟΙ ἀβοοί. Ὁ. 247, Μ.46. 
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ΧΧΙΧ 

ΘΒΕΘΟΒΙΌΒ 1 ῬΆΡΑ (ΜΑσαΝυ5) 
(Οσ. Μαρ.) 
ἀϊαῖ. τ, 3,4 

ΟΡ. 604 

ἕἀἰαϊορὶ ὧδ υἷα εἰ »εἰγασμϊῖς ῥαΐγεηι 
αἰ οογμηι, ἴτ. Ζαοδατίαβ Ῥαρὰ (οΟ. 752), 
Μ.Ρ}.77.1 50 

ἀταίορις ἀὲ υἱίαᾳ Βεηεατοί:, τ. Ζαςοι., Μ.ΡΕ. 
66,125 

αταὶ. 2 

ΟΒΕσαΟκῦΒ ΠῚ ῬΑΡΑ ΟὟ. 731 
(Οσ. 11 Ῥδρδ) 
σΟΉΓ. οοἩ  ο5510 μάεὶ Ταϊηογρι, ΜΘ ΤΟΙ 7 

ἐρϊεκίᾳ αὦ σενριαηηι 1 Οοῃείαηβηο- 
ῥοϊίαμπρι, Νί.98.148 

ἐῤ᾽κίκίαε αὐ Γεοπό Ιςαμγι ἐμερενα- 
ἐογέρε, Π1.4.3, 13 

ΟΕΕσαΟΕΙ5 ΡῬΕΕΒΒΥΤΕΒ 
(ατ. Ῥτεβ5.) 
ὕ. ἀγ. Ναξ. 

ΘΒΕΘΟΕΚΙυ5 ΟΥἹΌΔΑΜ 
(τ. φυΐάδτ:η) 
ἔῤ. 

ἐΡ. Οεγηι. 

ἱδρ. εοΉ. τ, 2 

58,66, νὴ 

υἱέα ἀγορονὶ Ναχζίφηζεηῖ, Μ.35.244 

ἐρέσίᾳ αὐ σοεμοδίξας, (. Μοτορδεὶ 5Τ χ1 

(1903) Ρ. 89 
ΘΕΒΈΕΈΘΟΕΒΙΒ ΘΥΘΈΟΤΕΒ 

(τ, 5 γω) 
ν. Τβαγ. ὅ.γ)γὲὸ. 

88. δ, νἱὶῖ 

υἱα Τεοάογὶ δγοεοί᾽ς, ΤΠ ΘΟΡΒΙ].5 [1 οϑππο8 
μνημεῖα ἁγιολογικά ΝΜ οηϊςα 1884 Ἀ. 301 

σκεαοξιῦβ Τβαυματύκαῖδ ΝΕΟΘΑΕΒΑΒΈΝΘΒΙΚ ΟΡ. Ὁ. 270 
(τ. ΤΒϑατ,.) 

Ἰωπῖρι. αὐ Ταϊαμηηε ὧδ ἀπῆμηα, Μ.το.1137 
Ἰαμημηΐξ. τ--3 λογία η ἀπε αίϊοηεένε ΒΜ, Μ.τα. 

1145 
δΡ. οωῃ. ἐρΊοίμίᾳ σαπομίοσα, Μυτο.τοο 
ἱρ. ᾿Ὀλίίαρν. ἐρι δία αὐ ῬΑϊαργίη, Μι46ιτιοι 
εχοθθίοα 

Ετοϊ. μιοεία ῥἠγαξῖὶς τη Εσεῖ,, Μ.το. 986 
ἢ. ΜΙ, δ1:22-3 Ἰγαρνπεηίενι ἴῃ ΜΠ. 6:22-.-23, Νί.το χα 89 

Μά. τωρ. ττιὰ ἐὲ μάε εαρίμία αἰ, ΑΟΟῸ τι Ρ. 146, 
Μιτο. 128 

Ῥ. 7ραρνπεπία, ἃΡ. οοί, Ῥαίγ. 33 ἢ. 251, 4.5 
3 Ῥ- 589 

ῥοῆ. ΟΥ. τ Ογίρομερι ογαίίο ῥαμεργγίεα, Ῥ, Ἰζοοῖ- 
Β0Π8ὰ ΣΑ͂ ἢ 1804, ΜΙ 1052 

Γδαηπεί. 1 ογῖηες δαμοίος, Μ᾿ τοι 7 
ὁγνΉ. γριδοίμηηι, (Ὁ 3 Ὁ. 3, Μιτονοδ4 
[ἢ ςο}. ῥονηῖέία τὰ βαμοίᾳ ἱπεορηαπία, ΝΜ το. 1177 

-- Ογ. ἀπ, δαῤὲ. τ α.ν.] 
συτόοβυβ Ἀξκίσανβ 8860. νἱὶ 

({ 1.) 
εΡ. ἐρίξεα ααὦ Ῥαμίμηι Οοη αἰ ποροϊξανειηι, 

ἃΡ. Ο ἔναῖοσ. αοέ, 2, Η.3.737 

ἩΑΡΕΙΑΝῸΝ ΜΟΝΆΟΒΌΒ βᾶθοιν 
(Η861.) 
Τηϊγοά. φηϊγο(μονο ΤῈ ξασγᾷς βογίβρίμνας, Τ᾿. (Ποοδβ8- 

πὰρ Βοη]π 1887, Μ.98.1273 
ἩΑΡρπιάανυρ ΡΑΆΡΑ ΟΡ. 795 

(Ηᾶτ. Ῥαρβ) 
ερ. ς οἩ δὲ. ὀῤτοίμίαᾳ αὐὦ Οοηείαπέίμμι, ΜΟΡΙ,.96.1215 
6}. Ταγας. ὀῤίσηία αὦ Τα γαδίνηη, Μ.Ρ1..96.1234 

ἨΕΈΘΒΜοΟΝΙῦΒ 8860. ἵν 
(ΗΘρϑηι,) 
«Ἅγολ.. ασία αἀἰςριιίαϊοηῖς Αἀγοϊοίαὶ οἱ Μίαηοίς, 

ζ, Η, Βραβοὴ σΟ δ τοοῦ, Μ.το. 429 

ἩΕΘΈΒΙΡΡΟΒ 886ς. ἢ 
(ΗΕ 6ρ65.) 

"ναρτηεηία ἐκ ἰἰρνγῖς σογετηδη!ανγίοντιε αοέμιῃ 
ἐτοϊοοϊ ας ϊσογερι, ΜΝ. 5.1 308, οἱ. ΔΡ. ᾿Ξ 5, 
ἢ... 

ἨΈΕΒΒΑΟΙΈΟΝ 5860, 1] 
(Η γβοϊθοι) 

ΟΙἵ. δΡ. Ὅτ. 70., ΟἸδπι. φοῖ. 25, 18. ον. 4.0 

ἩΠΕΑΟΘΓΙΛΝΌΞ ΟΒΑΙΘΕΟΟΝΕΝΒΙΒ 586ο. νὶ 
(Ηρφγβο δα.) 
». "αρνμθηίαᾳ, ἀρ. οοί. Ῥαΐν. 

ἨΕΒΑΟΙΙΌΒ. ΓΜΡΕΒΑΥΟΕ ΟΡ. δε. 
(ΗΠ 6γδο].) 
εοίῇ. ϑοἐμεπὲπ, ἃΡ. ΟἿ δΐἴοτ, τοί. 3, Η1.3.792 
6. ορίξέμίαε, ἀρ. Οἦνομ. Ῥαβοῖ. Ῥρ. 586-8, 

30ὅ--402 
μεεμοά, ηιέϊοάμς φα ἐπ ΗΜ Ομ ηδα μι γμθΉ εἰς 

χμαθονημε ἀἄΐε5, Μ.02.1124 
πουδίδαε σομοπμοηες, Ὁ. Εἰ. Ζαοματγίας 

νὸπ ΓΛΏΒΘΙΤΠΑΙ (οἰδεῖ ἡμγὶς ἀγαδοο- 
 ἰοιηαπὶ ἃ. (1857) ἡ. 33 

Ἠοῦ. 22--25 



ΧΧΧ 

ἩΒΈΚΜΑΒ ι Β860. 1 
(Η στ.) 
"απ. "μαμάσία ῥαξίονί5, 1. Β. Τἀρπιέοοι 42.9- 

ἐοϊδο Ἑαϊδμογς Τιομάοῃ 1898 Ρ. 318 
δένει. πες ῥακίονεα, ἐδ. Ῥ. 341; Ο8Ρ. 

2. 8-9. 5, Ο. Βοηποσ 4 Ῥαῤγγμς Οοάδα οὗ 
ἐκε ϑμοῤκογὰ οὐ Ηενηιᾶς ΜΙιομίρδη, 1934 

υἷξ, νἱδιοηθ5 ῥαδίογίδ, 1 θ τοοΥ ΟΡ. οἱ, Ρ. 297 

ἩΒΈΜΙΑΒ ΡΗΙΟΒΟΡΗΞ. 58,50. 11} 

(Η ἐσ πι85) 
Ἰγγὶς. ἐγγίοῖο ρεμεϊερ ρλϊοεορλογνι, ΝΘ ττόο 

ΗΕΒυοΗτσβ ΗΙΕΒΟΒΟΙΎΥΜΙΤΑΝΌΒ ΟὮ. Ροβὲ 450 

(ΕΗ δβνοι. ΗἩ.) 
οχοροίϊοα 

Ρ. Ἐς αρνιοηίαᾳ ἴηι Ῥξαΐριος, Μ.93.1ε80 
Ῥε. δ! ὧδ ἐς Ῥεαϊγπονηι, Νί.27.649 

1ς. Ἔρίΐονς 1φαΐας ῥγορπμεοίαε, Μ.93.1τ369 
Ῥ»- Ῥαη. βαρηιερέμμε ἐη αΉ,., Μ.03.1388 ἡ 

Ῥηοέρι. ῥύορῇ. ῥγοσνηῖμρι ἐπ δρῥονθη χἰδ ῥνορ θίαγΡ,, 
Μ.93.1340 

Ος.-Μαίὶ. ερίίονιθ χὶὶ ῥγορλείαγιη, Μ.93.1345 
. 4-. Ῥαρνιθηία ἴῃ 4ο., Μ.93.1388 
.- 1.46. Ἰναργεθηΐα τη α0., Μ.93.τ380 
5.1 Ῥείν. αρνηπεηέμηι ἴθι 1 είν. Μ.93.1389 
Ῥ.-. 7} μάκαε Ἰναργιεμίμηη ἴῃ ἐῤίςίμίαηε {πάας, ΝΙ.93.1392 

παπᾶ. ῬΥοοΟΡ. ἰαπᾶες Ῥνοοορτὶ Ῥεέύξαε, Ἡ. Ἰθεῖοθαγο, ΔΒ 

24 (1905) Ῥ. 475 
τε. ΓΟΉ. γεν γγίμηι 1ιομρίηΐ οσηγιοηΐς, ΜΙ.93.1545 

φιμ. εὖ. φιαεοίίοηες δα σοηοογάϊα ευαηρείϊοα, ΝΊ.93. 
1395 

ἐφονηι. 1 βογηῆο, Μ.03.1440 τ Ηοϑυομ. Μ. ΚΚ. ᾳ.ν.] 
δΕΡΉ!. 2, 4-8 ϑέγυμονθβ, Μ.93.14.49 

Ἡξδνοειῦβ ΜΙΓΈΒΙυΒ 
(Ηϑυοῦ. Μ.) 
Ρ». 

δᾷδα. νὶ 

βαρνιδημρη εχ μἸςίογίᾳ ἐπὶ Ολγὶ οι παϊαϊθηι, 

Μ.ι03.1440 
ἨΈΒΥΘΗΙΤΙΒ ΘΙΝΑΙΤΊΟΤΒ 8860, νὶ--νΙὶ 

(ΒΕ οβυοι. 5.) 
ἰδ}. ἄε ἐσηηιρεγαμίία εἰ υἱγίμία σεπίμγίασ αὐ 

Τλεοάμίμηε, Μ.93.1480 

ΗΙξκονυμῦβ ΗΙΕΕΟΒΟΙΥΜΊΤΑΝΌΞΒ 58θα. νὴ 

(Ηϊογ. Η.) 
δαρί. ἀϊαϊορες ἀξ ἐβεοίμ δαρῥίογηΐ, Μ.4ο.860 
ογμῶ. αἀταϊσσις ἄδ ογσε, ΝΕ. 40.865 
ΤΥ. ἀϊαίορις ἀὲ Τυϊηίξωϊο, ΜΊ..ο.848 

ΗΠΙΞΕΟΝΥΜῸΞ ΘΤΕΙΒΟΝΈΝΒΙΒ ΟὟ. Ο. 419 

(ΗΙ61.} 
ῃ. Ῥαμὶ. ἃ, Β υἱΐαε ᾿αμῖὶ ἐγεγμίίαςε ΤἼποερδαϊαὶς ΓΘ ΒΙΟΙ 65 

ἄμπδε, 1. ΒΙ48χ υκεσεγειέ ἀε σῶμά Κὰ- 
ομεὶ! ἀε Τναυσια 25 Ομ απ ἃμα Βγιι55615 
ἼΘΟΟ 

υἷγ. 41}. ἄε υἱνὶς ἐἱΠΠπιειγίδμς, ἰτ. Βορασ. Ῥα]., Ὁ. νὸπ 
Θοῦμαγάξ ΤΊ" τ 41" (1806) Ρ. τ, Μ.Ρ1..23. 
θοΖ 

Ἡπμ κα 5. ΒΙΟΤΑΝΙΕΝΒΙΒ Οὔ. 367 

(811. Ῥιοὶ.) 
ΡΜ.τ-3 Μαρνιεπία σγαδοα, 4 Ὁ χιττ Ῥ. 20, 8. 

Τα. 6γαη. 2, 8.4.162 

Ἡπμλκῦβ ῬΑΡΑ ΟΡ. 468 

(Η1}.) 
ἐῤ. Ῥιωΐολ. ορίεμεϊα αὦ Ῥιμολεγίωρι, Ἰαῦ. ΟρΡ. 1.50. ΜΔ. 

6Ρ. 46, 46ὉΟ 2.τ.τ Ὁ. 48, Μ.ΡΕ.54.838 

ἩτΡΡρουύτυβ ΒΌΜΑΝΟΒ ΟΌ. 235 

(ΗΪΡρ.) ᾿ : ΤΕ 
απίοθν. ἀορμιοῃείγαξίο 46 Οἰνγίσίο εἰ απίϊολγιοίο, ἃ. Ν. 

Βοηνοίβϑοῃ δημά Η. Δόομε 5 ΟΟδ᾽ χ 
(1897) »- 3, Μ.το.725 

Ταροςί. ὧδ χὶὶ αροκίοἱΐς, Μτο.952 

Αγέοηη. εὐπίνα Ανἱοριοηθηι 58εὰ βαγυμς ἰαθγνηηδτ5, 
8Ρ. Ετι8, ἢ... 5. 28 

Βαϊ. ἂς δομδάιοίξομε Βαίααμι, σΟ5 τὸ τ. 82, 

Μοτο.δοκ 

δέῃ. 766. Ὧ6 δεμεάϊοίίομε 7αοονὶ, ΤΣ 381 (1911) Ὁ. 1τ 

8Βεν. Ηεί. εοἠΐα Βεγοηθηι οἱ Ηεϊσομδνα, ἀρ. οεί. 
ἐΡαίγ. 44 Ὁ. 321, Μ.το.829 ῬτΤΟΌ. βεθα. νὶ 

ἑοαῖβ. ραπομας ΗΠ ΡΡοϊγ, Η. ΑΒ 65 ΤΟ δέτδοι; 
Τα ῖπ τῇ ατεὲκ ἔταρταθηῖβ 

σαν. ῥαϑοῖ, σαμπον ῥασολαϊῖς, Ν.το.875 

οαπί. Μος. οαηῆεμηι Μοςὶς, ΠΟ τὸ. 83, Μιτοιδοθ 

Τοσηϑινηι. ἀδ σοπσερυμαοηε τμᾶϊ, ΟΟΒ τῷ Ῥ. 289, 
Μ.ιο.9Ὸ04 

Τάϊςε. ὧδ ἴχα αϊδοιρμς, ΜΟΤΟ.953 

ἐσηραοί. βαρριεμπόη ἀα φηραςίγίνιγίηο, ΟΟΚ τῷ Ὁ. 
123, ΜιΙϊο, 605 

ΑΥΤΗΟΚΝΒΆΑΝΡ ΜΟΝΚ5 

ΘΡ. γέρ. Μαρνιεπία ἐρίςμεῖαε αὦ γορίπαμι, ΟΝ τὰ 
Ρ- 253, Μιιο.ϑδο 

δχεροίϊοα 
}5.1-52 ἴῃ δῆ. 

ἐβρ. 53-8ὲ ἴπ 
σ 

ἡαρνπεηία ἴῃ σέπ,, ΟΟ5 τῖρ. 51, Μ.το. 584 
Μαρριεπία ἐπὶ στη., ΘΟ τὸ Ὁ. 51, Μ.το. 584 

869. 
Ἐ. τα Εμᾷ Ῥαρνηεπέμηι ἐν Εαΐδ, ΟΟΝ τ Ρ. 120 
.ΐα τ Κερ. »Ῥαρνιεηία τ σφ. ΟΟΝ τἀ 0. τῶι, Μ.1ο, 

8δ4 
Ἐρο.τ, 18--20,37 αρνιεπία ἰὴ Ῥ95., ΟΌΒ τὸ Ῥ. τ30, Μ.1ο. 

ἦη Ῥς3. δοϑ, 712 
ἐν. 2-ι7, 21-6, Μαρνιεπία ἵπ Ῥ55., ΟΟΒ τὸ Ῥ, τ30, Μ.ϊο. 

48 τη 55. 6οϑ, 712 
.1-29, αῖπ ναρνιδηίᾳ ἐπ Ῥν., ΠΟ 132 Ὁ. 157, Μιτοιόχό 

ΡΥ. 
ἢ». 30, 31 ἐπ ῬΥ. 
ἔν». 22--53 τη ῬΥ. 

βαρ»ιεπία ἵπ Ῥυ., ΟΟΝ τ. 157, Μτοιδσό 
αρπιεπία ἑ Ῥν,, ΟΟΘ 12}, 157, Μιιοιδιό 

Ῥ. ἴὰ Εοοὶ. βαρηιεηέα «ἢ Εσοὶ., ΟΟΘΒ αϑ Ὁ. 179 
ἐν. τη Ἐσοοὶ. ναρνιόηία το Εσοὶ,, ΟΟΘ τῷ Ὁ. τ79 
. Ομφηί. ᾿ναρνηεπίμν ἵπ Οαηΐ., ΠΟ τὶ Ὁ. 343, Μ.1ο. 

6,8 
Ῥ. ἴ Ι-. βαρηιεπίρη ἵν 15., ΕΟ τὲρ. 180, Μ.το.632 
Ῥ. ἴηι Εζεολ. Ῥαρηεηέω ἦπ Εσεομ., Μοτο, 632 
μα οοριγεεηΐαγίμνι ἵπ απ, ΟΟΒ τὶ Ὁ. 2; ἴογ 

{ταρτπθηΐβ ποῖ ἰη σύ, Μ. 1 οἰὸντα 56 
14 (τ947); ἔσαρτηθηῖϑ ἰπ Μ.το, 637, δόρ 

ἐν. ἴῃ Μί. δ: γαριποηδρη τη [Μὶ. ὅτι, ΟΟΘ α Ῥ. 208, 
Μ.το.͵οο 

βοΐ Με. 25:24 ναρηιεηεν ἵτι ΜΠ. 25:24, ΟΟΒ τὸ Ῥ. 209, 
Μ.το. 868 

}».1- τὰ 70. βαρνιεηίᾳ Ἰη 0. το:33-3ω4, ΟΟΒ τ. 2τι, 
10:33-34 Μ'οτο. 868 

Ρ. Ῥαρμιεμέμεηι, αῬΡ. 1)οο!. Ῥαΐν. 40, Ῥ. 300 
ἱΡ. μαρηιεηία, ἘΚ. ΕΟ] ΤΟ χ)οΣ (1899) Ρ. 137, 

Μοχοιϑότ, 8680 
ἢ. τες. Ῥαρ»ισπέμηι ἀξ γεςμνγεο οηὲ εἰ ἱμποονγμρ ϊ- 

οὔξ, ΟΟ5 τὲ. 254, το δόις 
αγαεο. φαυεξγες Ογαέοζος, Μιτο.706 

μαεγ. γεζμίαϊο ονιηίμηι ἠαεγεδίερε οῖνα ῥβίϑο- 
Ῥδοιρπέηαᾳ, Ῥ. ΜΝεπαϊαπὰ ΟσΟ δ 3 τϑιῦ, 
1ηξ. ΟΡΡ. Οτ., Μ.16.3017 

μά. ἀεγπομοίγαϊο αάυξγδις [πάαξος, 12. ΘΟ νγυἐΖ 
ΞΒΒΑ͂Μ το363 Ρ. τὸ, Μ.το.7γ88 

ΤΕα. βογαῖϊία ἑη φμαϊγιἀμαηπτη 1 .αταγηη, ΟΟΝ τὮ 
Ῥ. 215, Μ.62.775 

πανν. παγγαΐϊίο ἐδ υἱγρίνιε Οογίμιδίασα, αΟ5 τῷ 
Ῥ. 275, Μ.το.872, ἃΡ. ῬΑ}. ἃ. Ναις. 65 

Νοδί. οοπίγα μαεγεςὶῃ Νοείί, 1. Ναμῖπ ΤΡ ΓῚ5 
1949, Μιιο.δο4 

}Ῥαϑβοΐ. αρνπεπία εὰ ἰἶδγο ἀὲ βῥαβξολαίο, 5 τῇὲ 
Ρ. 267, Μ.το.7οο, 8ὅ4, 869 

ἐδθορῇ. ἄε Ἰμπεορλαπῖα, ΟΟΝ τὸ Ὁ. 257, Μιιο. 852 
{ψφά. ἀρ. ἐγαάιίο ἀαροσίοϊέσα, Ὁ. 1ῖκ Τ]ι6 Τνεαίς6 ΟΝ 

ἐμς Αροςίοιδο Τυαιοη τ Τ πάοι 1937] 

ἩΗτρροσυτῦβ ΤΗΈΒΑΝΟΒ 5άθο, 1 

(ΒΠῖρνΡ. Τῇ.) 
Ρ.τ-ὸ Ῥαρημομίαᾳ, Ἐς Ῥλοκαὰρ ΗἸΡῥοίγῆις ὑὁΉ 

Τλέδεη ΜΙπδίογ σϑοδ, Μιιῖγ7.τοζϑ 
ἘΡ. γ-0 αργιεηία, Ἐς. ΤῬλοκααρ ΗἰρΡοίγηις ποῦ 

Τέδοη Μυπϑίον 808, Μιτα7. το 28 

1}. τοςτῶε Ῥαρηιομία, Ἐ. Ῥιοκαηὶρ Η ρῥοϊγίμς νοῦν 
Τβέδες Μά ηβίοσ 898, Μ.117.1028 

ἨΟΜΙΙΠΙΛῈ ΟἸΕΜΕΝΤΙΝΑΕ 566 (ΓΕΜΕΝΤΙΝΑ 

Ἠονοκιῦβ ῬΆΡΑ ΟὉ, 638 

(Η μοῦ.) 
ἐΡ. δὲν. τ ἐῤιείμία αὦ δενρίμηι, ἂρ. ΟΟΡ (081) ἀοέ. 12, 

Η.3.1320 

ἐρ. ϑϑνᾷ. 2 ΜῬαρπεηίη ορίςίοίϊαες αὦ ϑενρίμρη, ἴδ. 
Η.3.1352 

ἩοπΜισῦλθ ΒΆΡΑ ΟὟ. 523 

(ΗΠ οτπι.) 
ἜΡ. εἶδν. ἐῤρίσια αὦ εἰεγς ϑγέμοι, 4 Ὁ 3 Ῥ. 52, 

Μ.Ρ}.63.415 

4». ἘΡῚΡΆ. ἐρϊείία αὦ ἘρΡὶῥλαπίη, ΤΟ 3 Ῥ. 56, 
ΜΡΙ..63.516 

Ἡοβῖσβ ΟΟΚΌΌΒΕΝΘΙΒ ΟὉ. ο. 357 

(Ηο5.) 
ΘΡ. ερίοκίᾳ αὐ Οοηςίαπίπνι ἐρηβενγαίογθηι Ὁ. 

ΑἸΏ. ἃ. 4. 44 

ἩΥΜΕΝΆΞΙΙΞ ΕἸ ΑΤἸῚῚ 5ᾶ6ο. 11 

(Η γιδπ.) 
6. ῤίειίᾳ αὐ Ῥαμίμηι ϑαριοξαίεηιρη, Ἐ,, 

ΤΠοοῖβ Τῦ 445 (1924) Ρ. 324 



ΑΥΤΗΟΚΘ ΑΝ ΨΟΚΙΚΘ 

ἬΥΜΝῚ ΑΝΟΝΥΜῚΙ ; 
Ἡγρ. Ῥ. 885 Ηγμηὲ ὡμοηγνημῖιὶ δαξῶ. ὑτυΐ; ΚΤ 

52--53 (1031); (6; ΑΘ τ Όρ. 447-661 
ΗἩνυρατιῦβ ΕΡΗΕΒΙΝΤΙΒ 5θιδο, νἱ 

(Πγρδῖ}) 
᾿ς ἤν. Ῥαρ»ιοηία, 4. Ῥ. τ26 
ἰταρτηδηΐαᾳ δχορθίϊος 

,»»εῦὴῃ 6. 77 Μαρνδηίερι ὥς 8. 77, ἄ ῬῬ. τ20 
». Ος.-Ζαολ. ")αρνιοηία τη. χε βγοῤῥείας, ἰδ. Ὁ. 130 
».1ο. Ῥαρνεοηέα τη [νο., 10. Ὁ. τ51 

ἩΥΡΕΚΕΟΗΙῦΒ 58.660. ν] 
(Ηγρογ.) 
ΜΙΟΉ. αὐἀὐῤονίαϊο ὦ μιομασος, Μ.79.1473 

ΙΒΔΑ5 ἘΡΡΈΒΒΕΝΤΙΒ ΟΡ. 457 
(1048) 
4. ' ἐρὶεμία, ἂρ. ΓΟ μας, ὡοί. το, (0 2.1.3 

Ῥ. 32, Ἠ.2.528 

Ἰαναυῦβ ΑΝΤΙΟΟΒΕΝΟΒ ΟὉ. α. τὸ 

(16. πτς 
ΕρΆ. ἐῤιείμϊα «ὦ Ἐρῥερῖος, ΒΈΜ ΤΟΥ Ὁ. 82, 

Μ.5.044 
Μαρη. ὀῤίοηεϊα αὐ Μαρηεδῖος, ΒΙΒΠί ποθ ᾿. 88, 

Μ|.5.661 
Ῥλϊᾳά. ἐῤῥίφμίᾳ αὦ Ρβ ααείρλῖος, ΒΛ τή ψοσ Ρ. τΟ 2, 

Μ.».6907 
Ροΐνο, οῤίοείᾳ αὦ Ῥοϊνοαγριι, ΒΙΒΙ ΤΟΥΣ Ρ. 110, 

Μ.5.γ7γ18 
οι. ἐρίεία αὦ Κορίαπος, ΒΙΜΙ ΤΊ νοσ ἡ. 96, 

ΜῈ. 5.68 ς 
ΘΡΨΡΗ. ἐριδίία αὦ 5γΡηγγΉαθοσ, ΒΔΗΙ ΤΙ ΘΨΕΥ Ρ. 105, 

Μ.5.7γο8 
Τναϊ. ἐρίσηεία αὐὦ Τγαϊϊίωμος, ΒΙΆΙταΘΥοσ Ρ. 92, 

Μ.5.673 

ΒΡασὶα δὲ ἱπεοσροϊθέδ, 8860, ἰν 
1Δηῃεἰ. εριομίαᾳ αὖ ἀπίοσλοηξες, Ταρμίῖοοι ὑ. 817, 

Μ.5.807 
ΕΡΈ. ἐριομίασ αὦ Ἐρἠεδδίος γεοθηδῖο ἰΟΉΡΊΟΥ, 

ΤιρΒίξοοῦ Ρ. 834, Μ.5.γ729 
τ. βαρηερηΐα, ἂρ. 7ο. 19). ῥαγαϊϊ., 566. Κὰ. ΗΟ]] 

Τὸῦ 208 (1809) ΡΡ. 28--31 
ΓΗ ν. ορίομμία αὦ Ηεγοῆόνη, Τὐρμιίοοὶ Ὁ. 827, 

Μ.5.909 
ΤΛΙΑΡΉ. ριομίαε αὐ Μίᾷαρηδεοίος γεοεηῃςὶο ἰοΉΡΊΟΥ, 

ΤΑρμέζοοέξ ρῥ. 748, Μ.5.757 
αν. ρίδίία αὦ Μαγίαρι, Τιρτοοῖ Ὁ. 720, 

Μ. 5.881 
ἘΡΆῚΙ. ἐρὶξέμίᾳ αὦ ῬΡ ρῥέηδθς, ΤΑρῃτοοί ρΡ. 772, 

Μι5.920 ᾿ 
ΤΡ) αά, εριϑέμίας αὐ ΡΙ]αορλῖος γθοθΉ5ῖο ἸοΉρΊοΥ, 

Ταρμεϊοοί Ρ. γᾶγ, Μ.5.817 
ΤΡοΐνο. ερὶδίμας αὐ ΡοΙγοαγρεῃ γὙδοθησῖο ἰοηρΡίον, 

Ταρῃίοοῦ Ρ. 81:2, Μ.5.857 
ἘΚ μι. ἐριξέμίαε αὦ ἰογεαηος γεέσεμδῖο ἰοΉΡΊΟΥ, 

Τρ τ οοὐ Ρ. 850, Μ.5 ὅροι 
ΣΘΡΉΨΨΡΉ. ἐρτεέμίαο αὦ ϑηενγμαδος γεοθηβὲο ἸΟΉΘΊΟΥ, 

Τλρῃίίοοί Ρ. 802, Μ.5.831 
Ταῦς. οῤὶοίμία αὦ ΤανοθΉδος, ἸΑρμ οο Ρ. 763, 

Μ.5.888 ᾿" 
ΤΙ͵γαὶ. ὀριοίμίαο αὦ Τγαίϊίαμος γεσθηβίο ἰοΉρΡΊίοΥ, 

ΤΑρμοίοοϊ Ρ. 733, Μ.5.777 
ΙΝΝΟΘΕΝΤΙΌΒ Ε ῬΆΑΡΑ ΟὮ. 417 

([πηοο.} 
ἐρ. Ολγνς. ὀρὶδέμίαᾳ αὐὦ οαπηθη ΟΠ γεοσίογμπεμι, Νί.52. 

537 
4}. εἶεν. οριοδιία αὐ οἵεγ. δἰ ῥορι Οοη- 

δοἰαηοροϊϊαμμρι, Μ.52.537 
9». φῇ. Ῥαρνιεηέερε ἐρ δίας αὦ Τἀδοριίίμηε, ἀρ. 

ῬΔ1]1. ν. Οδτνς. 3 Ὁ. 17, Μ.47.12 

ἹΝΤΕΕΚΟΘΑΤΙΟ ΤΕΒΤΙΠ11 βαροιν 
ΤΉ. Τεγέμ. Ἐς 46 δβινβἝοσι, 51 8 (1902) Ρ. 1ὸ 

ΙΒΕΝΑΕυΚ ἩΛΕΡΑΒΙΑΝῸΒ Βαεον 
(γερὰ. Ἐατρ.) , 
Ρ. "β)αρνιρηέμμι, αν. Ποοοί. Ῥαΐν. 41, Ῥ. 312 

ΤΕΕΝΔΕΙΘ ΓΠυσΡΟΝΕΝΒΙΒ 0}. 6. 202 
{{τϑῃ.} 
6}. ΕἸοΥ. ἐρίεέμία αὐ Εἰογημι, ἂρ. ἘπῚ5. ἃ.6. 5. )ο. 

4-ὃ 
6}. ΨΡέοϊ. ερίξμίᾳ ααὦ ΜΊιοίονε", ἂρ. Ἑὰ5. λ..6. 5. 24. 

12--17 
Ἐο.τ, 4-34, 39-41 "ναριμομία, ΝΥ. ΔΝ. Ἡδῖνεν ἱγεμασης 2 

ΟΠ ΥἹᾶρο 1857 Ὁ. 470, Μ.7.1225 

ΧΧΧῚ 

αὐἄυεγδιις ἐαογόσας (Ἰ1.αἱ., αἰϊὰ Οτθοκ ἔτ), 
Ηδτνθν νοὶ]. τ, Μ.7.437; βΒόταρ ἔσσ. [πη 
ΑἸ ΠΗ ΤΌ. 387-55 δηὰ δρ. Οἵ. “ΡοἊς. Τ|, 
38 (1912) ΡΡ. 41-44 

ΓΚΕΝΑΕῦΚ ΤΎΕΙ5, (ΟΜῈΒ 
({ςτεη. Τνσ.) 
ἐΡ. 

ἐαδγ. 

ΟΌ. Ο. 450 

ἐῤὶοίμία αὐ ογἱοπίαϊος, ἂρ. Ο Ἰρῃ. Ομεπί. 
αοὶ,, Ὁ τ1.5 Ὁ. 135, Η.1.1548 

Ιθλάο ϑυεῦβ 8866. νἱὶ 
([5680) 
ἐορ. ἄε σορτα!ομίδις, ΜΙ, 86.885 
εΡ. ἐρίφίαε αὐ δγηιδομειη, οδρίτυϊα 8-15, 

ΝΕΡ 83 (1871) Ρ. τ82 
δέρῃ. 1-ὃ 2 ΘΕΨΟΉΘ5, ἃ. ϑρϑίβιθσὶ Αἰἤδηβ 1882 

Ιβοηύβαβ ἈΕΘΥΡΤΙΡ βᾶθο, ὧν 
(150 ΓΔ) 
6. ἐριοιαῖα αὖ «Δμαπαξέη, ἂρ. Δτ|.. ὡροἱ. 5ε6. 

64 
Ιβοηύ βτονῦβ θιάοονυβ βΒδδοιν 

{150}}.} 
ἰθε]. ἐϊδείδιις εομῆνα ᾽οςοιέγηι, ἀρ. ΟΕ ΟΠ Δ]ο. φοΐ. 

ἃ, 400 χ.1.2 Ῥ. 17, Ἡ.2.325 

ΙΒΙΘΟΚῸΒ ἨΙΒΡΑΙΈΝΒΙΒ ον, 636 
(15:14. Η.) 
δέντη. οἰνῃμοϊορίαγιεηι ἐδνὲ (1 αϊ., ἊΝ. Δ. Εἰϊηα- 

58. δογιρίογιμι (ἰαβοίοογεμι Βι διϊοίξοσα 
Οχομίοηςίς τοῦιῖ 

Ἰϑθιθοκῦβ ῬΕΓΌΒΙΟΤΑ ΟὉ. 9. 435 
[1914. Ῥὲ]. 
θΡῥ. ἐριςέμίανμι ἐδγὲ σιέμφιο, Δ1.γ78.77 

ΤΟΑΝΝΕΒ 1 ἈΝΤΙΟΘΗΕΝΟΒ ΟΡ. 441 
(1ο. Απε.) 
δ. οἷον. ΟΡ ὀρίςέμία αὐ οἰονεῖ Οοηςαη ηοροζίαριεμε, 

Ἵ(Ο 1.1.5 Ῥ. 127. 13, ἱπί, ορρῃ. ἘΒαύ. 
ΕΡ. 155, Μ.83.1448 

6Ρ. Ογν. τ-4 ἐρὶξέμας αὦ Ογγίϊπιρηι α, ΤΟ τιτοῖ τ. ττο, 
ἰπξ, ΟΡΡ. ὥγτ. 9. 22), Δ1.77.132;.2, 400 
1.1.4 Ῥ. 7, ἱπξ, ορρ. νυ. ε}. 38, Μ.77. 
169; 3, 400 1.1.7 Ρ΄ 151; 4, 40ΟΟὉ τ.τ.7 
Ῥ. 155, ἴ1. ΟΡΡ. ὥγτ. ἐρ. 47, Μ.77.248 

ΕΡ. ἐρέξο. ἐριξέμία αὐὦ ἐρίξοορβοσ ογοηίαίος, 40 Ὁ τ.τ.7 
Ῥ. 156 

ερίομεία αὦ εβρίξοορος ἐχοομῃρημηίσαίος, 
«Α00 τιι.5 Ὁ. 124, Η.1.1457 

ἐριοία αὦ Μαχιηίαη, Α00 
Ρ. 1θὸ 

ἐρίςέμία ὦ Νεςίονι, Ὁ αιτὰ Ὁ. 03, 
Μ.77.1449 

ἐῤῥιοίία ὡὐό ροβμίμμι (Οομεοίιωπεμοροῖέ- 
ἑαμηι, Ὁ τιχ.5 Ὁ. τ28, πἴ, ορρ. ταί. 
Ρ. τοῦ, Δ1.83.1448 

ὁρίδίμϊα αὐ βγναεξεσίοη εἰ μιαρί είν, 4 Ὁ 
1.1.5 . 132, ἰηΐ. ΟΡΡ. ΤΠπαῖ. ὀρ. 150, 
Μ.83.1456 

εριοέμία ααὦ ῥγαεβοξίδεμι εἰ Ξοϊοϊαοιμ, 
Α0Ο τὸτ.5 Ῥ, 133, ἰπΐ. ορρ. Τῆαε. ερ. 
160, Μ.83.1457 

ἐρτείπία αὦ παι, 4 α.1τ.3 Ὁ. 30, τηΐ. 
ΟΡΡ. Τῃαΐ. 6. 170, Ν|.83.1τ4.7γ0 

εριϑίμέαᾳ αὐ ξεμαίεμι Οομ εἰμ μοροϊαμιερε, 
Α00 τιτ.5 Ῥ. τ27, ἱπί. ορρῃ. ΤῆΔε. ερ. 
154, Ἀ1.83.1445 

ὀριοίμία αὐ Αι γεη, (Ο τιτ.7 Ὁ. 158 
ἐρὶείμίαᾳ φὰ Χνοίμεηι, Ονγήζπρη εἰ Μαχίνϊα 
ὠπι, 400Ο 1.1.4 Ῥ. 33, ἴῃ, ορρ. ὥγτ. 
ΕΡ. 35, Μ.77.τ64 

λορμεῖία, ΑζῸ τ.τ.7 Ὁ. 84 
ῥγοβορίπο Αραοὶο Βεγοθεμδὶ οδϊαία εἰ δᾶ 

Ογυῆϊϊηι ηεῖδδα, 4 Ὁ χ.1τ.7 Ρ. τ46 
γεοίαξίοηες αὐ ἐμ ρεγαίονει 5επι ἐρεῤρογαίογνες 

5ϑ4 ΤΡΕΡαΙίσες: τ, ΑΟΌ τιὰ.5 Ὁ. 124, 
Μι.83.1440; 2, 400 χ.1.5 Ὀ. 131, Μ.83, 
1441; 3, 400 τ.τ.5 Β». 120, Μι83.1452; 
4,4 0(Οτ.1.5}Ρ.131,Μ.83.1453; 5, 40Ὁ 
1.1.5 Ρ. 125, Μ.83.1457; 6, 400 τ.τ.7 

Ρ. 157 ! 
ομίθηία, ἂρ. Ὁ Ἰρῃ. Οτίθηῖ, ωὠοὲ., Ὁ 

1.1.5 -. 122, Η.1.1453 

δ. ἘΧΟΟΉΉ. 

ὃρ. Μαχρῃ. 1.1.7 

ἐῤ. Ν,εςί. 

ἔρ. ῥορ. ΟΡ 

Θ᾽. ῥγαθί. 

εῤ. Ῥέαξερβος. 

ἐΡ. Κι!. 

ἐΡ. ξβεπαί. ΟΡ 

θ᾽. Χγεί, 
Θ᾽. Αἶγεὶ. εἰ Ογν. 

μοι. 

Ὦγορβος. 

γοίαί. τι}. 1-- 

σορμὲ, 

ΤΟΑΝΝΕΒ ΟΑΛΕΒΑΆΙΈΝΞΕΙΒ Βᾶρσ. νὶ 
(10. 865.) 
Ρ. Ῥαριηπεπία, ἂΡ. Θοοί. Ῥαίγ. 24, Ὁ. τόδ 



χΧΧΙΪ 

ΤΟΑΝΝῈΒ ΟΑΚΡΑΤΗΙΌΚ5 Β8ι6ς, νὴ 

(]1ο. (δτγρ.) ΝΝ 
οαρ. οαῤτέμῖα αἀλονγίαίογία, Μ.85.1τ837 

ΤΟΑΝΝΕ5 Ομ μαοὺβ ΟὟ. 649 

(70. ΟἸπι.) 
ΕὈ. ἐρίεέμία αὐ Ποαηηει Βαἰβεηνηι, Μ.88.625 
ῬαΞὶ. δεν αφὦ ῥραξίονγεμι, Μιϑδιττόσ 
δαὶ. δοαία ῥαγαάίςδὶ, Μ.88.632 

ΤΌΑΝΝΕΒ ΟΟΜΕΒ ᾿ βΒᾷδοιν 
(10. Οουλ.) 
γοζαί. βαογαγηι ἰαγρίομτη νείαδο, 0 τ.τ.7 

Ῥ. 67 : 
ΤΟΑΝΝῈΒ ΤΙ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΤΙΒ ΟὉ. 520 

(7Το. Π (Ρ]) 
ΦΡ. ἘΡΊΡΙ}. ερίείμῖα αὐ Ἐῤὶῤῥῥαμίνηι Τυγῖη, ἂρ. ΟΡ 

᾿ (536) ἀεΐ. 5, 4, Ὁ 3}. 77, Η.2.134τ 
οῤ. [6. Η. ἐρίςείϊα αὦ Ποαμπει ΠῚ Ηἱεγοσοίγη- 

ἐαηιηι, δ., 4ΟΟὉ 3.Ὁ. 76, Η.2.1341 

ΤΟΑΝΝῈΒ ΙΝ ΟΟΝΒΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΊΤΆΝΟΒ, [Ε]ΌΝΑΤΟΚ ΟὟ. 595 

(1ο. 16]. 
{εῶη. Ἄγηῃίαρρια σαποτῖρη, Ὁ. Α. ἘΠΆ11 ἀπᾶ Μ. 

ῬΟΤΗ Αἰμθηβ 1854 Ὁ. 432 
οαποπαγίτθη 1, ἵν. Μογίπαβ ἢὲε ἀἰκοίῥἰῖμα 

βοφμεξομεδαςε ῬΑΥῚΒ τόσοι ἈΡΡθηαχ ἢ. τοι; 
ἐαμομανία 2, 3, 55 4 Ὁ. 438 

σαμοηαν. τ-. 3 

ἀοοί. ἀοοίγίμα μιομταίη, ΜΟΉ. 2 Ῥ. 226 
{εχο. ῥοφητί. ἐχοενρία ὁχ Ῥοεηη αὶ, Μ..88.1τ932 
ἤν. ἄς Ἑασνα ἰέγρία, 55. 4, Ὁ. 440 

Τραγαθη. ῥαγαδμεςῖς, ον. 2 Ὁ. 235 
ΤρΡοθητι. ῥροεμηξεηέαῖε, Μ.88.1889 

ἄς ῥοορρτονίαᾳ οοπέϊμοηξα εἰ υἱγριμηαίε, Μ. 
58.1937 (πιοβύϊν οχίγαοίβ ἔγοσῃ ὈΠτγΥ8.) 

Ῥοερηῖ. οοπὲ. υἱΥ. 

ῥεεμά. ἀδθ ᾿ὈϑομοῤγοῤῥΨοέι, Μ.59.553 
ΤΒΘΥΨΗ. φρο ἦε βοσπὶοηία, Μ.88.τ920 (ρϑγεν 

Ξε Τροθη.) 

ΤΟΑΝΝῈΘΞ ΝΙ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΊΤΑΝΤΙΒ ΟΌὉ. 715 
(1ο. ΝῚ (ΡῚ) 
ΕΡ. ορίοίμία αὐ (ομδοίαμπηα ῥώρανμι, Μ.ο96. 

1:4τό 

ΤΟΑΝΝΕΒ ΘΑΜΑΒΟΕΝΤΒ ΟΌ. 749 

([ο. Ὁ) “ι 
απ άον. ογαΐο υϑροίδιις φῳηασγεομίϊοὶς, Μ 96.853 

ἐΑνέορι. βαςςῖο Αγίεγμει, Μ.οθ.1252, ἱσαρτηθηῖθ [η0. 
ὉΡΡ. ῬμηΠοβί., σΟ δ᾽ Ρρη. τϑιτός δῃᾶᾷᾶ 7-- 
11 

ζαζψη. ὧδ αεγριὶς, Μ.954.388 , 
18Β.]}. υἱέα Βαγίααμι εἰ 7 οαδαρά, Μ.96.8ὅδο (οδΡΡ. 

206--27 τὸ Ατίϑῇ. ὡροΐ. ᾳ.ν.) 
οαγηι. απ αϑί. οαγρῖθη 1 πμακίαξίη, Α(ΣὉ Ὁ. 232 
οαν. ΦΗΉΜΉΗΪ. σαγεη ἴῃ απρρϊαϊοπεμε, ἐδ. 240, 

Μ.96.852; Ὀγ ΤΠοορΙδη65 σσϑρῖίιβ 
58.60, ΙΧ-- Χ 

σαγηι. αῃῥραξοῦ. Τοανρηθη ἴῃ ἀορμίσανι ἀμ ραξομαΐς, ἰδ. 
Ῥ. 221 

σῶν. αι , σαν ΘΉ 1 ἀοϑιρἤ οηθι ἀογΉΗΐ, ἐδ. Ὁ. 226, 
Ομ». Μ.ο6.843 

εανγμι. ἄονα. ΒΜ οαγηιθη ἴῃ ἀογριίομο ΒΜ, α΄ Ρ. 229, 
Μ.96.1364 

σαγιθη ἐπ ῥαδολα, Α( Ὁ. 2τ8, Μ.ο6.820 
ΓΥΠΠΕΣ ἤηε ῥεμίεθοοςίοη, ΑΟΟ( Ὁ. 213, Μ.οῦ. 

32 
σα θη ΤΉ ἱβεοροπίαμι, ΑἸ Ὁ Ὁ. 205, Ν.96. 

817 
οαγημθη ἐπ ἐπσορμαηπίανῃ, Α Ὁ Ὁ. 200, Μ.ο6. 

825 
ΦαΡΡΘΉ τη απ οβριγαξίοπεμι ἀἰομεῖηῖ, Μ.96. 

848 
ριοίμία ἐδ σομ  θεδίοηδ, οἃ. Κ. ἨῸΙ Εη- 

ἐμπιςίαδηαις ὠμὰ Βιιδοερουα δοίνρε ρνῖε- 
σλίξοθερ Μ δηολίμη ΤιεῖρΖὶρ τ8οϑ, Μ.95. 

284 
φάνεγειις Οοῃείαμμμηι Οαδαϊίημη, ἀε 

βαργῖς ἐριαρίμίδηξ, Ν.95.300; θοῦ θεὰ ἴῃ. 
βόῖης ΜΘ τὸ 70. ϑνῃο. 

ἄἀδ σούρογε εἰ ξαηρεῖμε Οἠγϑ, ΝΜ .95.401 
λορας ἀκ ογεαίίοηα ταὶ, Ο. 1. Τῆο- 

Ῥοππίοι5 ᾿Εκκλησιαστικὸὲὸ Φάρος τΆ 
ΑἸΟΧΑΠαΓΙἃ 1014 ΡΡ. 58, ττῷὸ 

αἰαϊσοοα, Ν.04.521 
ἀϊερμίαϊίο Οβγέοἑαμὲ δὲ ϑαναρεμῖ, Μ.οῦ. 

1336 (Δ ποῖοι τοοθηβίοη, Τδιϊη ἢ 
Οσθοκ ἱταρτηθηΐβ, Μ.04.1585) 

 ἀναςσομίδιι5 δ εἰγγρίδιις, Μῇ.94.τθοο 

οι. ῥαξοῆ,, 
ραν. ῥεηΐ, 

σαν. ἐδπεορ. 

σαν. ἐξεοῤῆ!. 

σαν, ἹΡΦΉ ΠΡ. 

ἐσομῇ. 

ἐσοῃοί. 

σον. 
Τογθαΐ. 1--7 

ἀϊαϊφεὶ. 
ες. 

ἄνας.. 

ΔΟυΟΤΗΟΕ5 ΔΝῸ ΝΟ ΚΘ 

6. ἐρτείαο Γναρνιεηίενι: φμλαᾶ 68. κονιοῦ Μ.9 5. 

244 
ἐρὶείμῖα αὦ ΤἈσορδίδενι ἱριρεγαίονενι ἀξ τ}. ΤΆΡΠι. ᾶ « μὲ 

5“αὐγὶς παρίηῖδμς, Νί.05.345 

οχοροίοα 
».- Μι. βαρείᾳ ἢ Μι., Μ 96. τ4οδ , 

Εονι.-- λέει. ἐκ Τμίενργοίαίοπε Οἠγγβοςίομηϊ ἰοοῖ ςοἰδοί 
ἕη ἐρϊοίμίας Ῥαν, ΝΜΊ.95.441 

ἐπα. ἄονηι. δ ἐϊς χεῖ ἐπι βᾶθ ἀογγηεγμμὶ, Μ.95.248 

Μά. Νερί. 4 βάε σομίγα Νεςίονίαηος, Ἐς. Τθκααρ ΤῸ 
83 (1901) Ρ. 560 

|ο. ἄε βάε ογποάοχα ἰἰδνὶ φμαϊον, Μ.94.789 
Ρ. Ῥαρν»ιεπία, Μ.05.225, ο6.81τ6 
ΤΡ. αργηιεηία, Μ.95.411:2 
ἤν ἐἶΐδεν ἀθ Πιαεγεςῖδινς, Μ.94.677 
ἔαεν. Νεϑοὶ. αὐυεγοις Νεοίογίαμογμη μαεγεοηι, Μο5. 

τῶϑ 

ἔοι, τ-τ-4, 8ὅ-12 μογεϊας, Μ.ο90.545, 700 
Ἐβοῦη. 5, Ὁ μονίας, ΝΜ] .96.648 
ἐλοηι. 7 πορεῖῖϊα ΤΏ παξυτίαίοα ΒΥ, Μ.οῦ.Ό8ο τῷ 

ὙΠάᾶτ. ϑίμα. μαῆυ. ΒΜ 4.ν.] 

νη. ἐχοά. ἀνήηηις αα ἐχοάίας μι, Μ.ο96.1 368 

ἐλγνη. ΤνψρΡῆ. ἐνηιππς ἀθ Τυνρήοης τιανίγνε, ΑἸ δ α Ὁ. 435 

[{τσορ. αὐυεγειις ἱσοποοίαεοίας, ΜΙ.ο90.1348; 888. Το. 
ΝῊ! 

ἡπαρ. τ- (6 ςαογὶς τΤριαρτηῖδιι5 ογαϊίομες, Μ.04.1232 
ἐμοὶ. εἶ. ἐμεπηΐο εἰεριεῃίαγὶς αὐ ἀοργπαία, Μ.95.τοὸ 
7αεοῦ. εἐομίγᾳ ἐαοοδίέας, Νῖ.94.1430 
74]. δε ςαογὶς 76] εἴς, ΝΊ.95.04 
λΛίαμ. τ, 2 ἀταϊορὶ σομίνα απίεσδαεος, Μ.04.1505, 90. 

1320 
παΐ. θ παΐμγα σομηροκίίαᾳ εομίνα ἀσερλαΐίος, Νῖ.95. 

112 
ῥαγαΐ. βαογα ῥραγαϊείαᾳ, Μ.95.το4ο-ο6.441 
Ῥοο. 1-ὦ ῥοορμαίᾳ, ῷ Ὁ. τι7 
Ἤγεο. τ--3 ῥγεεαίίομες, Μιοδιδιτό 
γϑεΐ. 56Ή}. δ γϑρία ςεηίομῆα, Νί.94.1421 
δΡΊγ. Ἠ64. εἶ οεἷο ερΊὶνηδμς ποχείίίαο, ΜΙ .0.5.80 
ἐγ. ἦε ξαμείᾳ Τυηϊαίο, Μ.95.9 
ἐγίβαρ. δ ἔγημῆο ἐγίδαρίο αὐ ᾿ογάαμεηι, Μ|.95.21 
υἱγί. ε νἱγίμδιις δέ τἰἶς, Μο 5.85 τα ΡΒ τ. 

3: 425 
νοϊμης. ἀε ἀπαθις ἐπι Ομ γίςίο υοἱμπαΐξίδις, Ν.05.1.8 

ΤΟΑΝΝῈΒ ΙΔΟΒΙΝΟΜΕΝΟΒ 5860. νἹἱ 
(1ο. Ὀίδοσγ.) 
}.}ο.. αρριομέηη πϊςίογταρ ρεοϊεεἰακέϊσασ, ἀρ. Ὁ 

Νῖο, (787) αοἱ, 5, Η.4.3054; Ε. Μύμοτ Κα 
26 (1873) ἢ. 401 

ΤΟΑΝΝῈΞ ΕἸ ΕΕΜΟΒΙΝΑΞΒΙΌΒ 
(7ο. Ἐ]ΘΘτ,.) 
υ. Τγοῖ. 

ΟΡ, Ο17 

τα Τγεϊομὶα, Ἡ. Ὀὔθβοθοσ θέγ μεῖδβε 
Τγοίον Τιοϊρ σὶρ πὰ Βογιΐη 907 Ρ. ΠῚ 

ΤΌΑΝΝΕΒ ΕΡΙΡΗΆΝΙ ΙΒΟΡΌ 5 
(1ο. Τἰβο.) 
τ. ΕΡΊΡ). χ- -3δ υἱα ΕρίῥΠαμεϊ (1--28), Μ.4τ.24 

ΤΟΑΝΝΕ5 ΕΥΒΟΒΕΝΒΙΒ βᾶδο, νΕΠῚ 
(1ο. Επ0.) 
δομοερ. ΒΤ βόγγο ἴῃ τοποορβήίοποι ΒΜ, Μιοῦ.τ40ο 
0. Ξ6Η10 1:1 Ξῳμοίος Τημουθηΐος, Μ οθ. 1501 

ΤΟΛΝΝῈΒ ΟΑΒΑΙΈΝΒΙΒ 86, νῖ- 1} 
(71ο. 80.) 
». Ῥαρνιοηίμη ἐς υἱἱα δουογὶ ΑἸ οοσἠ θη, ἂρ. 

Ο Νῖς. (γ87) ἀο!. 5, Η.4.308 

ΤΟΑΝΝῈΒ 111 ἨΙΕΒΟΒΟΓΥΜΙΤΑΝΒ ΟΌ. 524 
(Το. Π1Π|ἢ. 
ἐΡ. ἐρίφια αὐ [οωηεηι Οομεοίαμηπορβοϊ- 

ἑαηι, 80. ΟΟΡ (536) φοί. 5, 4(Ὁ 
ῬΡ. 77, Η.2.1341 

ΤΟΑΝΝῈΝ ν' ΗΙΕΒΟΒΟΙΥΜΙΤΑΝῸΒ 5Βᾶθς. να] 
(1ο. Κὶ Η.) 
Ἴσθι. ορπςομίιεηι σοπίγα Ἰσοποοίαςξίας, ἱπτ. ΟρΡ. 10. 

Ὠ., Μ.90.1348 

ΤΟΑΝΝῈΒ ΝῚ ἩΙΕΒΟΒΟΙΥΜΙΤΑΝΤΙΒ Βᾶδο. Χ 
(1ο. ΝΤ Η.) 
ω. ὁ. Ὁ. υἱἱα οαπηῖὶ ανιαοδηῖ, Μ.94.420 

ΤΟΑΝΝῈΒ {ΞΙΌΝΆΤΟΚ 8566 ΤΪΟΑΝΝΕΒ ΓΝ ΓΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΣΙΤΑΝΌΒ 

ΤΟΑΝΝΕΒ ΜΑΙΚΑΙ.Α5 β5ᾶδο. νἱ 
(1ο. Μα].) (Ροϑβίθ!ν ᾿ἀθητῖοδὶ νι 70. ΘΟΒΟ]851.) 
οἦγοη. εἰγοηποργαρβλῖα, Μ.97.05, οἰζεα 580 Ὀγ ΡβΡαᾶρὲ 

Οὗ 1,.. Τυιμάοτέ ΟΒ τ82χ. ΒΟΟΚΒ 9-12, 
ἃ. ϑομεοηῖὶς γαῖ νοῦ 5 δου θοτρ 116 
γῦρηϊδοδε Καϊξεγρεπομίομίε δεὶ Μαίαϊας, 
δεαϊςίσατε το31 (πὸ ΟΒ Ρααβ Δρῥεθϑῦϑβ πῃ 
{86 τη Δ͵ΡῚἢ) 



ΑΥΤΗΟΝΒ ΑΝ ΟΝ 8 

ΤΌΟΑΝΝΕῈΞ Μονλοηῦβ 5866. νἱπὶκ ἡ 
(7Το. Μοπ.) 
γριη. Βας. ἔγηηηδ πὶ Βαριϊέμη, Μ.96.1372 
ἤγηη. Βίας. ὀγηήηις τη Βἰαρίμηε, ΜῈ ΟΘ. 1401 

ἤγνεητ τη Ποαππεηα Οἠγγεοςίονμπηι, Μ 96. 
1377 

ἦνρηῆμς ὅτι Θεογρίης, ΜΙ.96.13093 
ἦγριης ἴθ Νίοοία γυδηϑοι, Μ.ο6. 

1384 

ἀνηφῆη. ἤν. 

ἄγη. σεο. 
γρη. Νίο, Μκγν. 

γπιη. είν. ψηηδ ἐν Ἐδίγέι, ΜΊ.96.15380 

ΙΌΑΝΝΕΒ Μοξοηῦβ ΟὉ. ὁ19 
(1ο. Μοβοβμ.) 
Ῥγαΐ. Ῥγαΐερι ερὶγαϊε, Μ.87.2852 
Ῥγοΐ. ῥγαΐ, ῥτοίορεις ἠπι ῥγαίμηι οριγεμαϊο, Ἡ. ΤἸΒΘΠΟΣ 

: θεν μεϊέσα Τγοθομ ΤιοϊρΖὶρ δὰ Βουῖμπι 
ΣΟΟΥ͂ Ρ. 91 

ΤΟΑΝΝῈΞ ΝΙΟΛΕΝΌΒ 8860. 1χ--κ ν 
(1ο. ΝΟ) ᾿ 
τ. ναρνρησηέενι, ἂρ. {Τί ΟΡ ἀαεγ. ΞΉΡΡὶ., 

Μ.86.7γ2}0--73.Ὰ 
παΐζυ. ὧδ ῥεςίο ἀΐς παίαϊὶ ἀονμείμὶ, Μ.96.1436 

ΤΌΑΝΝΕΒ ΝοτΑπιῦβ . δᾶθοι ν 
(1ο. Νοι.) 
υ. Εις, υἱέα Ἐνιδοδὲὶ Αἰοχκαπαγιη, Μ.86.297 

ἸΌΛΝΝΕΒ ῬΡΗηιρονῦβ ΟΒ. Ο. 570 
(10. ῬΗΠΠορ.) 
αγΡ. αρνιομίᾳ ορογὶς ἄξ αγδίγῖο, ἂρ. Ποοί. 

Ῥαΐν. 36, Ὁ. 272 
φαντί. αγτἐληηθοα, ΘΚ ἃ (1830) Ὁ. 302 
ΟΡ. ὧὲ ορ᾽ βοϊογεφηαὲ, Ν᾽. Ἐλεϊομασαῖ Το. 807 
ῥαςελ. ἀξ ῥαδολμαῖσ, Ο, Ψ͵αϊῖοσ Οονμεηηομαέοηες 

ῥλέἑοίοραθ 16 8η5955 05 1 οἸρχὶρ 1899 
Ῥ. 209 

Ῥγοεὶ. 6 φᾳερίογηίίωαίο τομαὶ σομίγᾳ Ῥγοοίώη, Η.. 
Ἐδρε, ΤέμΡ. τϑορ 

ΤΌΑΝΝΕΒ ΝΑΙΤΉΕΝΙΒ 8860. νὴ 
(1ο. Ἐ δι.) . 
6}. θρίϑέμία αὦ Ἰοαηηθρ; ΟἸἑγρτασμηι, Μ.88.624 

ΤΟΑΝΝῈΞ ΘΟΒΟΙΑΘΤΙΟῸΒ Ο. 577 
(1α. ϑομοϊδβί.) (ροβϑίθιν ἄρ πεῖσαι! ἢ 70. Ν41.) 
οοἰΐ, δα. οοἰεοίο 87 οαρὶἐίογεη, ΜοΉ. ἃ Ὁ. 385 
ηορίοο. οοἰϊεοο σαηοηι Γ, Ηἐμίαγιοι, Ν. Βρης- 

ξονὶς ΒΑΚ τ (1937) ῬΡ. 3, 32 
δ}ὶ. Ξρῤῥίονιεμέμμι 22 σαρὶμείογρι, Μομ. 2 

Ῥ. 4ο6 
ΤΟΑΝΝῈΒ ΘΟΥΤΗΟΡΟΙΙΤΑΝῸΒ 5860. νὶ 

(10. ον!) 
Ρ. )αρνιοηξενι ορογὶς σομίνα δδυένρε, ἀρ. 

)οοἰ. Ῥαΐν.. 13. Ὁ. 85 (5 ρμ εν Ἰοαρεσ νοτ- 
βίοι, ἀρ. (ΟΡ (681) σοί. το, Η.3.1237) 

ΤΟΑΝΝΕΒ ΘΥΝΟΒΙΙσΘ ΗἨΙΒΒΕΟΒΟΓΥΜΊΤΑΝΟΞ 5860. νὴϊ 
(10. ὅν πο,) ' 
ΟΡ, παγγαΐο [6 ἐμιαρίμίδις, ἀρ. Ὁ ΝΟ. (787) 

αοὶ. 5, Ἡ.4.320; 566 4150 70. 1). Οοροί. 
ΤΟΑΝΝῈΒ ΤΗΒΒΒΑΓΟΝΙΟΕΝΘΙΞ ΟὉ. ο. 630 

(10. Τὴ 655.) 
ἄογηι. ΒΙΡΙ͂Ψ Α, Β' ογαβιομίς ἐπ ἀογομε ΒΜ ἄσδε το- 

Ομ βίο, Μ, Ππερὶρ ῬῸ το (1925) Ρ. 375 
ΡἍΨ Ῥραρηισμήη ἀθ ἐριαρίμίδις, ἂρ. Ὁ ΝΕ Ίς. (787) 

αὐοὲ. 5, Ἐ].4.202 
γιῖν. ΠΘΉΙ, Ῥεριεῖνελ γηαγένγιία τηϊγασμῖα, ΝΜ ατό.τ2οά, 

1324 ᾿ 
για]. πρ. λονρεῖῖία ἔῃ φρενός ἩΗρΗΘΉζεγας, Μ.50. 

635 
Ἐ. (οροββ, αΐίγεε Βιριϊοϊδοσας Νουμ 

Δπμοιαγίμμ τὶ ῬΑΤῚΒ τ648 Ὁ. 792 

Βαος, ἵν βεὰ ν 

ἡμἷ. ηρ. ῥγοθνῃ, 

]1οβιῦυβ Ἐριβοορῦὺβ 
(7οὉ. ἘΡ.) 
νει. ϑγηηδοίμερμῃ, 1 1θΖζταβπη Ὁ, 286, Μ.86.3320 

Τοβιῦβ Μοναάσηῦβξ 8866. νἱ 
(1οΌ. Μοπ.) 
Ζ220. σαοοῖίο φάγε ες ἐμοαγημαΐμς οἱέ, ποι 

φμίεμι ᾿αΐεν δὲ ϑρίγιδες βαποίμις, Μ.86. 
3313 

Τονιανῦβ ΓΜΡΕΒΑΤΟΕΚ ΟὈ. 364 
(10ν.) ᾿ 
ἐβ. ἐριείμία αὐ Αἰμωπαςιθη ΑἸοεχαμ αγίηίίηι, 

Μ.)6.813 

Τύυμτανβ ΑΡΟΙΓΙΝΆΒΙΞΤΑ 5880, ἵν 
{(71πι1|. ΔΡΟΙ1.) 
6. ἐῤίδίαε ἐναργιεηι «ὦ Ῥοϊονηοηδηι, 

Τλρίζτηδημ Ρ. 277 

Ὀ 2 

ΧΧΧΙΙ 

Τυμανυβ ΗΑΙ ΘΑ ΝΆΒΒΕΝΒΙ5 8860, νὶ 
{(11|π. ΗΔ},} 
γ. ἡ»αρηιεηία, 5Κ τὸ (1844) ἡ. τοῦ, ἀρ. οοΐ. 

Ῥαΐγ. 41 Ὁ. 313 

ΟΌ. 363 
(οἰξοα Ψ Ώδη οἱ ἐμ ο]ορίσαὶ ΟΣ δοο[ δϑίαβιοδὶ 

᾿πέθγβϑ) 
ἐρὶείμίαθ, 1. ΒΙΊΙ46Ζ ἀπᾶ Ει Ουμμοηΐ Ῥδτὶβ 

ΤΟΖΖΣΡΟΥ {εΡ. 31 Ὁ. 30, ἰπξ. ορρ. Βδ5. ερ. 

39, Μ.32.340) : 
ορΊοέμίας, ἐδ. Ὁ. 2290 {δ}. 205 Ὁ. 282, 1πῦ. 

ὉΡΡ. 85. δ. 40, Μ.32.341) 
ἀάυεγοις σαϊᾳεος, οἷϊ. ἀρ. Ογτ, {μἰπ. 4.ν.} 

βδδοον 

Τύυχμταντβ ἹΜΡΕΚΑΤΟΚ 
(11. πὰρ.) 

ΦΡ. ττΊὶ57 

έρ. 180-205 

[Θαϊ. 
Τυττανυβ ΘΕΚΡΌΙΘΕΝΘΙΒ 

(11π. ϑ6γά}) 
Ῥοεδρῖέ. ἐδεῖζμες ροεηξἑοηίίαο, 40(Ὁ τ.τ.7 Ρ. τ30 

7Ζυιαῦβ 1 ῬΑΡΑ οὔ. 352 
(1Ππ|. Ῥαρα) 

[τογνῥ. κέ ἀϊυ. ὧδ πο σονῥογίς οἱ ατυτητίαί 5 ἡη Ολγϊςίο, 
Μ.ΡῈ.8.873; 866 ΑΡ01}.] 

ἐρ. Α16ζ. ἐῤιοίία αὦ Αἰσχαμάνίμος, ἀρ. Αἰἴὰ. ἀροΐ. 
560. 52-53 

ἐΡ. Πίσῃ. ἐρτεϊμία αὖ ιαπεμε εἰ Εἰαοὶίεης, τὸ. 

21τ-.35 
τ}. ἐπογεῖ. ἐρίεία θηογοίίοα, ΓλοτΖταδπη Ρ. 292 
ἢ»ἢβ. αρνιεηίενε ἐσ βογιοοιείο, ΜΟΡΙ,.8.962 

ΤΠ ΒΤΙΟΙΝΤΙΒ. ΘΙΟΙΠΙΕΝΒΙ5 ϑῆδοιν 
(1πβέο.) 

ἱοΡ. ἐρίεέμία αὐ είν Ἐπ οηόνι, Τὸ. ον 
“400 35. 12, Η.2.840 

Τυβτινιανῦβ. ΓΜΡΕΒΑΊΤΟΕΝ Οὗ. 5605 
(Τπ5ΐπ.) 
δεῖ. αν. ἀεογείηνι (δῖα αμγεα) αὦ αὐδαίφηε Μ|ομὲς 

οὐαὶ, Μ.86.1τ140 
ἐοά. σοάεχ {μδημϊαητς, Τὶ Ἀταθροῦ ΟὐΥβιις 

} νὶς Οὐυϊδς ὦ Βοτη, 1877 
δοηῇ. ΟΉ  55ῖο γεοίαε βάεϊ αἀνεγξεις ἱγία οαρτέμία, 

Ἐ. δομμνατίςζ ΒΑ τ (1939) Ῥ. 72, 
Μ.86.993 

σοηῇ. απαίλ. ττιῷΏὸὋ αηπαϊποριαία, ἈΡ. οοπῇ., ΒΑΡ τ ρΡ. οο, 
Μ.86.το013 

ΖΡ. ΟΡ ἐρ᾽οίμία αὐ εἐγποώμι Οοηδίαμπηοροῖ!- 
ἑφμαη 4ὲ Ονγίρεηε, Μ.86.980 

ερὶςέμία αἄυόνες Τλεοάογι Μορομε- ἐρ. Τβών. Μορ-. 
δἰοηη, ΒΑΡ τ8 Ρ. 47, Μ.8διτοςτ 

4}. Ζοΐ!. Ῥαρνιεμέμη ἐριςμίαε αὦ Ζοϊϊη Αἰέχαη- 
ἀγίηηη, Μ.86.1145 

- φαϊοί. βαρηιεηπθη φαϊοί, ἂρ. ]οοί. Ῥαΐγ. κπἰ 

Ρ. 13 
γκοημορᾷ. ΠΥ ῬΑ σοπέγα Ἡπομοῤῥἠγοίίας, ΑΒΑ͂ΜΥ 18 

Ῥ. 7, ΜΙ .ϑόιττος 
μοῦ. πουδίΐαε οοπμεοίαοηες, Ἐ. ΘΟΠΟΔΙΙ δπᾶ 

Ἦν. ΚτΟΙ Οονρης Ππἰγὶς Οὐυϊ [ὃς 35. Βοι αι, 
1895 

ον. ἐΐδεν αὐνεέγοιες Ογίρόμδηι, 4Ὁ 53 Ὁ. τ89ο, 

Μ.86.945 
ΑΥ̓ΤΆ οομ οι ξμίο βαζνα σομίγα ϑεουεγίαφιος, 400 3 

Ῥ.Ιτο, Μ.8δ.τοος5 
ἔγοΡ. ἐγοραγέιμ, 4 Ρ. 52 
ἥν». Τλάν. Μοῤβ. ἐγριις αἀσνονες Τἀεοάογιον Μορβϑιιδεϊδηιρη, 

Μιδ86.10358 

Τυβδτινυβ Ονοβτιοῦβ 8860. 1ἱ 
(71α5ι. πη.) οἵ, ἃν. Ηἱρρ. μαεν. 5. 24--27 

Ἰυθτινῦβ Τὶ ΓΜΡΕΒΑΤΟΚ ΟΡ. 578 
(88. παρ.) 
ἐ(ὶοὶ. ἐάτοίιοη, ἂρ. Ἐναρτ. ἢν. 5.4. ἃ.ν. 

1υβτινὺβ Μάκυυε, ῬΗηισόβορηῦξ 0Ρ. ο. τό5 
(7050 
1, 2 αροϊ. φροϊορίαε, (οοάθροθα Ρ, 26, Μ.6.328 

10, αν. σομίγα σναξοος, ΝΜΊ.6.14.57 
Τοοΐ. (αν. οολογίαϊο αὐ σγαεοος, Μ.6.241 
ἱοοηεῖ, οοη μαΐο φμογεμάαμε Αὐϊοιίοίοὶϊῖς ἀορνηα- 

ἐ, Μ.6.1492 
ἀταϊ. ἀταίορης σὰ Τυνῤηῆοης [1 μάαόο, Οοοά- 

Βρδοα Ὁ. ο0, Μ.6.472 
δριοιμία αὦ Ζεπατη εἰ ϑεγόηπιεηι, Μ.6.1τ84 

Βόστῖα οὗ {656 
[γϑρτηθηΐβ ἀηᾶ 
Βοῖηδ Οὐ ΠΘ ΓΒ 

16}. Ζερ. εἰ 56ἐν. 

τ. αρνεεμίῳ, ἸΚ, ἨΟΘ Τὺ 
202 (1899) Ρ. 49 

ΤΡ. Ῥαρ»ιεηΐα, ἰδ. Ὁ. 53 ΔΡΡΘΆΥ ἱπ 
Μ.δ.1502 

1}. γε5. })αρν»ιεημρη ΤῈ. γεδμγνεοοηδηι, ἐδ. Ὁ. 36, 
ΜΜᾳ.6.1572 



ΑΥΤΗΟᾺΚΒ 

Τυβτιχῦβ ΜΑΒΤΥΕ, ΡΗΙΓΟΒΟΡΗΒ (00η}.) Ι 

ΧΧΧΙΝ 

τημομαγοῖ. ἴδεν ἄε μιοπαγοΐία ἀεὶ, Μ.6.312 
1ογ. Ον. οὐαϊίο αὦ Ογναθεος, Μ.6.229 
ἴφμ. Οἷν. φμασοήίοημες Ολγίδαηαθ αὦ 

Ογαεοος, ΝΜ. 6. 1401 
{ ;- ἦφι. αν. φιαεοίϊομες σγασοαὸ αἂ ΟΠνγὶ : 

δἰἑαηος, Μ.6.τ464 ΞΘΈΘΟΥΥ 
ἔφιι, εἰ γέ. φιασο Ήηδ5 εἰ γεςροΉίοημες αὐ 

ογίμοάοσχος, Μ.6.1240 

ΚΕΕΥαΜΑ ΡΈΤΕΙ 566 ΕΝΑΝΟΒΙΣα ἈΡΟΟΒΎΡΗΑ 

ΓΈΟ 1 ἹΜΡΕΚΑΤΟΕΚ ΟἈ. 474 
{Π|80 1 Πρ.) 
εῤ. ἐῤιεδίμία αὐ “παϊοϊμε Οοηοίαηοροῖ- 

ἰαηιρη, αΌ. Ἐναρτ. λ.6. 2. 9 Ῥ. 590, Μ.86. 
2528 . 

ΤΙῈΟ Π]Ι ΠἸσαύυκῦὺΒβ ἘΕΤ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝ ΒΚ νὶ ΟΟΡΕΟΝΥΜῸΒ 5860. νἱῖ! 
({μπὸ 111 Ττὰρ.} 
εἶ, ἐοίΐορα ἰέρι, α. Ἐ, ΖΟΠατίαβ νοὸῖ Τἢ- 

ΒΟμΊΏ81 Οοἰϊεοίίο 7μγὶβ σναεοο- Βονμαηϊ 
1.ειρχζὶς 1852 Ρ. 9 

ΓἘῸῚῚ ῬΑΡΑ ΟΌ. «ἦτ 
(εὸ Μαρ.) 
ερ. ἐριοίμίαθ ϑαγίας, Μ.Ε1..54.714 Τ. 
ἐρ. 20 4ἍἋὉΟ 2.1.2 Ῥ. 45 

Ζ "» » Ρ.- 46 
“28 ""Ἅ. Ζ..1ὉὈ. τὸ (16 Τομδ) 

29 ἢ - Ρ- 45 
30 "» » Ρ. 45 
32 ,» » Ῥ- 42 

33 2) ᾽») Ῥ. 43 

35 "» » ΡῬ. 40 
43 "» » Ρ'3 
44 ᾽» » ΒΡ' 25 
45 2᾽ ᾽} Ῥ. 47 

50 , »“. Ὀ.580. 
51 2 27 Ῥ. 51 

72 2. 325 Ῥ. 37 

93 9} 2} Ῥ. 31 

ΙΟ4 » 2.1.2}. 58 

Ιοῦ » Ρ. 56 
114 » »Ἥ ΡἈ.όθεὲ 
115 ᾿ , Ρ-ι62 
130 ,» ᾽»» Ρ. 63 

165 Ἐ-. ϑομνναιζ ΑΒΑ͂ΤΡ 325 (1927) Ρ. 56 

ΓἘΟΝΟῚ1 ῬΑΡᾺ ΟΡ. 683 
6}. . ρῥιείμία αὦ (ομοίαη ει 1} 1 ῥογαϊονένη, 

.ἀΡ. (ΟΡ (68:) αοξ. 18, Η.3.τ469, Μ.ΡΕ. 
96.399 ᾿ 

ΓΕΟΝτΤιῦΚ ΑΒΒΑΒ ν αδο, νἱ 
(δοηξ. ΑΡὉ.) 
υ. αν. ἄρν. υἱία σγορονῖ Αἀρνὴρθη μη, Ν 98.549 

ΓΕΟΝτιῦβ ΒΥΖΑΝΤΙΝΒ ΟὟ. ὦ. 543 
(Πνοοπῖ. ΒΒ.) 
“οὶ, αάνεγεις [γαμᾶδς Αἀ ροϊιηηαωνίδίαγμι, Μ.86, 

1948 
αν. 5ευ. αὐνεγεης αγριφηεπίαᾳ δευονὶ, Μ.86.τοῖ 
οαῤ. ὅδεὺυ, οἀρῤτία ἱγὲριεέα οομίγα ϑευεγιη, Μ,Βθτθοι 
Ῥ. αρρνιοπία υανίαᾳ, Μ.86.2004 
Ῥ. ἀεΐ. Ῥαρρνιομία (ἀο 1} 00,65), ἂρ. οοί. Ῥαΐν. 33 

ῬῬ. 251--2 
ΜΙ ΘΟΡΦΉΪ, δόγῆηο 1 τηθάταρμι βεη θοοδίοη, Ν . 86.1976 
Ν ες, εἰ Ἐπί. οομένα Νεξίονίαηος δὲ Ἐπέγολίαηπος, Μ.86. 

1268 
ῥαγαςε. δογο ΤΏ, βαμοίωῃ ῥαγαβοουαμι, Μ.86.1τ903 

Ἰ5εοΐ. ὧδε ςεοίϊς, Μ.86.1103 

ΤΙΈΟΝΥΙΒ ΗΙΕΕΟΒΟΙΎΥΜΙΤΑΝΤΒ 586, νὶ 
(ὑδομέ, Η.) 
γφιοηπορῆ. σομίγα το ρἠγεηας, Μ.86.17690 
Νεεὶ. αὐυόνεις ΝΝδίογίαηος, 86. 1400 

ΤΈΟΝΤΙΤΙΒ ΕΥ ΤΟΑΝΝΕΒ 
(βοπέ. δὲ 10.) 
δον. γον σαογαγμηι ἰδὲ βδθὰ οοἰϊοοίωπεα (δ 

᾿ ψέθιι5 ὁαογὶς, Μ.86.ΖΟ17 

ΤΓῈΟΝΥτυ ΝΕΑΡΟΣΙΙΤΑΝῸΒ ΟΡ». Ῥοβί 668 
([-εοπί. Ν.) 

Ἰἰαμά. Βανη. βαρηιεηδη Βαγηαδαε σηοορεῖὶ, Ἐς ἀθ ζανα- 
Πογὶ Τ᾽ (1920) Ρ. 144 

5677}. 1--. βδεγηιομές, Μ.93.1565 
υ. [0. Εἴθε, υἱἱα [οαπμηῖὶς Εἰσοηιοσγμαν, ΗἩ. Οοίζοῦ 

540 5 (1893) 
υ. ϑ'γηι. υἱαᾳ δγριθορῖς δα, Μ.ο3.τούρ 

ΑΝῸ ΜὙΟΚΙΚΘ 

ΙΔΒΕΕιυΒ ῬΑΡΑᾺ οὗ. 366 
(061) 

ἘΡ. Α418. εῤίφίμία αὦ Αἰλπαπαξίινι, Μ.28.χ44τ 
ΕΡ. Μαοορά. οῤίοίπίς αὐ Μαορεαοπίαμος, ἂρ. ὅοοσ. ἀ.6. 

4.12 
ΣΌΝ ΕΥθΌχὶὰ Αὐαῦϑτα βΒᾶξοιν 

(ἐς π.) 
θῇ. οῤίοίία αὦ Τεοάοορίμρι, ἸΔΈ. ΟΡΡ.] εο. Μαρ. 

6}. 57, 400 χ.1τ.1 ὑ. 6, Μ.Ρ1.54.862 

ΤΙΤΌΚΟΙΑῈ ΕἼ ΚΙΤΌΛΙΙΑ 
(11. (Β1:. 
Εἰξ. ἃΡ. Οοπϑί, εἰνργ τη ἐμὰ ἀ ροςίοιίο ΘΟ  οΉς 

ΑΡΡ. 8.55 Ὁ τς ον τον 
1,11, Βας. Ππιγρ») οὐ 5. Βακὶ, Ἐ. Ἑ. Βηρμ ΔῈ 

Αὐμενρξίες ἘσΞίογη μὰ Ἡεοίενη Οχίοτα 
1806 Ρ. 309; 4180 οἱϊεᾶ ἴτοπὶ Βτιβητηιδῃ 
Ρ. 400 ἃπᾶ ἔτοχὰ {πὸ νατίαπίὶ οἱ ἐπ8 
(ορίίο τιΐο ἃ Μ.31.τ620 

111. λνγ5. ἰνρν οὐ 5. }οβη Οπνγνϑοσίουι, βτιρἴτηδῃ 
Ρ. 300; 4150 οἰϊεά ἔτοτη Βυιρῃΐταδη 
Ῥ.- 353 ἃπᾶ Μ.ό3.9ΟἹ 

11. Ον. Νας. Τρ» αΓ 5. σγέρογν οὐ Ναξίαηζας, ἃ 
νϑδαηΐ οὗ ἴηΠ6 (ορίιςο τις, Μ.36.700 

11. [66. {ὐμγργ οὗ 5. 1} αριδς, Β.--Π. Μοτοίοσ ΡῸ 26 
(1946) Ρ. 16ο; 4130 οἰϊοᾷ ἔσοτῃ (. ζοζζα- 
ἴᾳ21 ΝΒ τὸ (1905) Ὁ. 37 

11. Μαγε. ξένον οὐ 5. Μανξ, Ρ ϑόν- Βαϊ. (ΞΞ- Βοά- 
ἰεῖδα ῦτασν ΜῈ ὅτ, Ταΐαυγρ. ο.3 (Ρ.), 
βαξῶ. ἱνὴ δα. Ο. ΗἩ. Ἐορογίβ. απ Β. 
Οδρθιε «45» Εαγὶν Εποβοϊίορίοη: δε έγ- 
Βαϊίσερ Ῥαῤγνιί5 επἰαγρεά μὰ γε-οἀϊεώ 
Γουνδῖῃ 1949; Ῥϑίγαςν. (-ὸ ΘΙτΑΒΟυτΡ 
Τ]πινοσϑιν Ῥ, ΟΥ. 254, 5860. ἱν-ν) δὰ. 
Μ. Απάτγίφα δηά Ῥ. (οϊοπῖρ ευμε 5 
βοϊεηρας γεἰρίσδες ὃ ΘΙΥΧΆΒΌΟΟΣΕ 1928 
Ῥ. δοο; ῬΕγ]. 465 (ϑ86ο. νἱ); 8150 οἱϊϑᾷ 
ἔγοσὴ Βιυερῃίπιδῃ Ρ. 113 

111. Ῥγαδϑβαηεί. ἐτίμρν οὐ με Ῥγεξφαμοίϊβεά, Βυὶρηϊσαϑῃ 

. 345 
Κι. Βαρῤὶ. Βορεονδαὶ γέο, Ἐς Ο, Οομγῦθασα ἰμέμαξθ 

ἀγνιεπόγι ΟΧχίοσα 1905 ΡΡ. 380, 438 
Κκῆ. ἘΡΊρῃ. ἘΡΙΡΗΩΦΉΥ γε οΥ ἐἴε δἰεδείηρ οὗ ἐΐιε τναΐευς, 

Οοην θα Ὁ. 415 
Ἐπ, ὅ΄αον. γανενς 7ὺγν απίηιαὶ Ξςαογίβοες, Ομ Όθδτς 

᾿ Ῥ. 413, Ῥ. 436 
ΕἸ, Τοῆς. Εἰ ε οὔ τὲ Τοηϑινα, ςοΆνΌΘαγε Ρ. 408 

Ιὐσιανυβ ΑΝΤΙΟΟΗΕΝΟΒ ΟΌ. 312 
(οῃ.) 
Ρ. Ῥαρηπεηρη, ἂρ. σβύοη. Ῥαϑβολ., Μ.92.6808 

Γσσιῦβ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΝΟΒ 5460. ἱν 
(πο. Α1. 
}. βαξολ. αρηιεμίιη βεγηοηὶς ἢ βασοΐᾳ, ΔΡ. οεὶ. 

Ῥᾳὶν. 9 Ῥ. 05 

Μασαξκιῦβ ξαυρτιῦβ (ΜΑανΒ) ΟὟ. ο. 390 
(Μδο. ἀ8ρ.) 

Νοίσ: 411 οσκβ δἰἰσι θεὰ ἰο Ἰζδοδσγιαβ οἱ 
Ἐρβγυρί δῖ βϑῦθγαῖν ΠμοΙα ἴο Ὀ6 βρυτίοιιβ 

δαντί, ἄε εξαγιίαϊε, Μ.34.οΟο8 
ουδὲ. σον, ἀε σμδίοάτα σογαάϊδ, Μ.34.821 
εἰευ. ἄς εἰευαϊΐομα μερὶς, Μ.34.880 
εΡ. ερὶείμία, Μ.34.409-4208 ; [4200--442 -- τ. 

Νν85. ἡηιϑίί, α.ν.] 
ον. τ--50 πορείας ερινγιμαϊες, Μ.34.440 (ϑαθς, ν-νἢ 

ῥονιίίίαε, (. 1... Μαστιοῖι Μὶ οραγὶ Αποοάοία ον. 51--58 
. ΗἾΘ κα (τοιϑ); ἄορ. 54 οοῃϑιϑίβ οἱ ἐχ- 

(ταοΐβ τὸπὶ ῬΔ1}. ἃ. ἔμ. 
δε δενί. μεδηΐ. (Ὧ6 ἰἰδεγίαΐε της, Μ.34.930 
ον. ἄς ογαΐϊΐογιε, ΝΜΊ.34.853 
ῥαΐ. ἀε ῥαϊἑεμεΐα 6 ἀἐδογοίίοηθ, Νί.34.865 
Ῥὲεν]. δ ῥεγἤοοίίομε ἵπ ερίγίπε, Μ.34.841 
ῥΥδο. ῥῦεοδς, Μ.34.445 

ΜΑσΑΕΙῦΘ ΑἸΕΧΑΝΌΕΙΝυΝ5 Οὗ. ο. 393 
(Μδο. Α1.) 
ΖΩΣ δόγμῖο ἀδ απίηας ἐχίλ, Μ.34.385 

Μασλξκιῦβ ἈΝΤΙΟΌΗΕΝ 5 ΟΡ. 685 
(Μ8ο. Απί.) 
». αριμοκίμηι ξεγημοπὶς, ἂρ. ΟΟΡ (681) ὠοΐ. 

11, Η.3.1300Ὲ 
δγηηδ. σγριδοίπερι, ἐδ. 8, Ἡ.3.1167 

Μασλειῦβ ΜΑΟΝΕῈΒ 5860. ἱν-ν 
(ας. Μρ1.) 
ΦΡΟΟΥ. αροονίος αὦ ἄγαέσος, (. ΒΙοπ 6] Ῥατσὶβ 

1876 



Ἦν. 

ΜΑΙ ΑΝΈΙΟΟΗΕΝΤΙΒ 
- {(Μ 41. }.} 

οῥ. 
»». 

Μαιοβθπῦβ ΕΉΕΤΟΕΝ 
(Δ! 5) 
ἔχο. ΕΘΗ. 

ἐχο. ΚΟΊΗ. 

ΜΑΝῈΒ 
(Μ831.} 
θΡ. 44. 

ἐρ. Οομά. 

ἐὺ. δεν. 

ἐρ. Ζεῦ. 

ΜΓΑΠΟΞΕΙ ΤΙ ΑΝΟΥΒΑΝῸΘΒ 
(Δίδτοθι],) 
ερ. 

.τττιῖς 

ΜαΑκοιάνυβ ΓΜΡΕΒΆΑΤΟΕΚ 

(ἑαζοίδῃ, 10.) 
φαΐοο. 

ὑὁομοὲ. Ομαίο. 

οὐδ. Ἐπ. 

σοηεί. Εἴασυ. 

ἅδον. 

εὐὔϊοϊ. 
ἐΡ. 41. 

ἜΡ. ΟΠαΐο. 

ἐρ. ἐρῖίϑο. 

ἐρ. Ηΐον. 

ἜΡ. 120. τ΄ 4 

6Ρ. Μας. 

ἐῤ. Νίο. τ, 2 

ἐρ. Ῥαϊ. 

Μαβοῦβ Θιάσονῦθβ 
(Μδσο. 186.) 
υ. Ρονρῇ. 

Μαξκοῦυβ ἘΒΈΜΙΤΑ 
{Μ8γο. Εσ.) 
». 
Νεεί. 

Ορίδο, 1--5, 7-τὸ 

ΑΥΤΗΟΚΘ ΑΝ ΝΟΚΚΘ5 

αρνιεμία νυανία τη αεη., 4,5 5 Ὁ..32, Μ.τος 

1389 
5860. ΗΠ 

Ῥαρηοηδρη ρίας, αρ. Ἐπι8. δ.6. 7. 30 
Ἱναρμιεηία αἀιορμίαϊοημῖς οομίγα Ῥαμίρη 

Θαγποξαίεμιώη, Ἐ. Το Ῥωμέμβ υοονς 
δαμιοδαίᾳ ΤΟ 445 (1924) ῬΡ. 335 ἢ. 

βδᾶξο, ἵν 

ἐχοεγρίᾳ ἄε ἱεραϊπομίδης ρεμέε αὦ Κο- 
ἡαπος, Ο. ἄς Βοοσ Ἐχοογρία ᾿λείογισα 
ἐπδος ηρεναίογὶς Οοηϑίαμεηι Ῥονρῆν- 
γοροη οοΉγοοία τ Βοτῆπ, 1903 Ρ. 568, 
Μ.1:13.780 

ἐχοεγρία ὧδ ἱεραϊομίδς Πονιαηβογηι αὐ 
ξεηίος, ἰδ. Ὁ. 155, Μ.113.756 

Οὗ. 275. 

αργηιομίμι ἐρ᾽κέμίαε αἱ Αἀάανε, ἂρ. Ἐπιβξ. 
Μοη. ἐρ., Μ.86. 9044 

Ῥαρνηπερέμεη ἐριοέίαε αὦ ᾿ομάαγημι, 8Ρ. 
ἰ)οοί, Ῥαωΐγ. 9 Ὁ. δ4 

βαρρομέμμι ἐριϑίαο αὦ δονίαμερι, 8Ρ. 
ΕἘπδι, Μου. 6Ρ., Μ.86.9038 

βαρμοημθη ρίξιμίας αὦ Ζεδίμανη, 8}. 
Ποεὶ. Ῥαΐν. 4τ, Ὁ. 30δ 

5860. ὃν 

ἐρίοία αὦ {μη ῥαρω, 8Ρ. ἘΡΙΡΏ. 
μαεν. 72. 2. 3 

αρνιφηία, ἱπῖ. ορρ. Ἐπ5. ΟΟ5 4 Ρ. 185; | 
εν. ττ-ᾶξ, 87-115, 8Ρ. Επ5.; ́. 86, 8}ὈΡ. 
ἘρΡΙρῃ. ῥαεδν. 72. 6 

ΟὉ. 457 

αὐἀϊοοιῖο αὦ ογηοάνρη Οἠαϊοεομεηθηι, ἈΡ. 
Ο Οδμαῖο. κχοΐ. 6, 40Ὁ ζ2.1τ1.2 Ρ. 139, 
Ή.2.452 

εομο μἴο ἀθ σομβηημαίίοηε ρεείογμηι ΟΠαϊ- 
σσαἀομεηϑὶς Ἔγηοάϊ, 40 Ὁ 2.1.3 Ὁ. 119, 
Η.2.6δὲ 

εομομο ἀε Ειυάγολθ, Ὁ 2.1.3 Ῥ»ῬἘΚῸ 122, 
Η.2.6γ78 

ἐομεέμο ἀε ΓΪαυίαπο, ΑΟ 2.1.3 Ῥ. τ2τ, 
Η.2.6γ6 

ἀσογείμε, ΒΡ. Ὁ Ομαῖο. αὶ. 5, 40Ὁ χ.1.2 ] 
Ῥ- 124, Η.2.449 

οἀϊοίι, Ὁ 2.1.3 Ὁ. τ2ο, Η.2.66ο 
ἐρϊεέμα αὐ γιομαοῖος Αἰοχαπάνίηος, ΑΓ Ὁ 

2.1.3 Ὁ. 120, Ρδᾶγί)ν ἰῃ Η.2.664 
ορίσίμία αὦ ἐ«γποάμρι Ομαϊοεομεηξέμι, ἈΡ. 

ΓΟ Ομδϑῖο. σοὶ. τὰ, 00 “24.1.3 Ὁ. 44, Η.2. 

ΒΊ ΔΗ αὦ ἐῤίδοορος ομιῆθα, (Ὁ χα 
Ρ. 27, Η.2.45. ᾿ : ; 

ἐρὶοίμία αἃ ἀγολινπαηπάγίίας Ηϊεγοσοίγηεῖ- 
ἑαηος, 4ὉΟ 2.1.3 Ὁ. 124, Η.2.668 

ἐρίοίμϊαο αὐ Εσοηθηει τ, 'χξ. ΟΡΡ. "εο. Μδρ. 
8Ρ.γ5, ΟΟ χιττ ρ. τὸ, Μ.ΡῈ. δά4οοο; 
2, ἰπΐ, ΟΡΡ. [.εο. ἐῤ. 76, 400 5.τ.π ». 8, 
ἍΜ .ΡΙ..54.904: 3, αὖ. ΟΡ. 1.60. ἐῤ. τοῦ, 
Α00Ο 2.1.2 Ῥ. 55, Μ.ΡΙ,.54.972:; 4, πὶ. 
ΟΡΡ. ἴδο. 6. ττὸ, 00 2.1.2 Ῥ. 61, 
Μι.ΡΙ..γ4.τοτὃ 

δρίοίϊα αὦ Μᾶαρανίίθη, (Ὁ 2.1.3 Ὁ. 131, 
Ἡ.2.665 

δριοἰμίαο αὦ «γηοάπε Νίσαεμαμαι, 400 
2.1 ῬΡ. 28, 30, Η.2.49, 52 

ἐρίδμεία αὦ ᾿ἐγηοάμνι Ῥαϊδομαα, Α40 0 
2.1.3 Ρ. 133, Η.2.684 

ΟἿ. Ῥοβὺ 420 

υἱέᾳ Ῥονρηγειὶ σαζεηεὶς, Ἡ. Οτέροϊτα ἀπά 
Μ. Α. Κυβοηο Ῥδσὶβ 1930. (Νοίο: [815 
τοσαηβίοι ἀδίθϑ ἴσότὴ 0Π8 βανδητῃ οδῃ- 

ἴα) 
ΟΌ. ρΡοβῦ 430 

Ῥαρριοννι, ΔΡ. Ῥοοοί, Ῥαὶν. 33 ῬΟῸ 250 
αἄυογες Νεςίογίαηπος, [. υπζα [1μολρΖίρ 

1805 
ορμδομα, Νῖ.65.005 

ΧΧΧΥ 

Το. οαρίμα ἀὯε ἱερερεγαηέα, .65.1053 (-Ξ 
οριδο. 6) 

ΜΆΑΒΚΟ ἘΡΈΒΘΕΝυ5 5860. νὶ 56 νὶϊ 
(Ματο) οἷἕξ, ἀρ. Αῃδβὲ. 5, δοά. χ2, Μ.89,2930-Ὁ8 

Μαπτινυβ ῬΆΡΑ ΟΌ. 649 
(Μασγεη.) 
ἔρια, 3-3 ἐρίξιας, Μ.ΡΙ..δγ.τιρ 

ΜΜΑκΥυΥπιῦβ ΑΝΤΙΟΟΒΕΝΟΒ βᾶδοι 
(Μασ. πὶ.) 
}αη. ῥαπεργγίοις ]οαπμηὶς Οἠνυγϑβοξίονμεϊ, Μ.47. 

ΜΑΒτΥΚΌΜ ἌΟΤΑ 

Ξ ΚΟ ΚΕ ἘΞ 

“αο. 
ρα. 

. Ἄροΐϊοη., 

. γοίμ, 

. «νίαάη. 

. «ἁγνίαάη. 
ἐμέογγ. 

Μ'. 
Μ. 

Μ. 
αι. (ἄναξ. χα) 

ΜΙ. 
Ὦαρ. (ἄναξ. 2) 

“Αγίεν. 

Βα5. γεδϑδ. 

Οὐο5μι. εἰ 

οι. εἰ 

Μ΄. ὥγνταο. 

ἘΝ ἐν 

ΕΝ βεν 

ἘΞ 
ἔπ 

ΞΕΞΙΟΝ 

ΞΙΝΊ ΕΞ ΚΞ 

ΝΞ ΕΞ ΚΟ ΚΝ 

. Ὠᾶς. 

. Εἰθιί. 

Ε9ςΡ. 

Ἐπ. 
Εἰιί. 
αῖνο. 
1ρη. Απί. 

1ςη. οι. 

7}αῃ. 

7, 
. Μαγοεῖ!. 

. Ψεν. δἰ ο. 

Νεςΐ. 

ΣΖΩΣ 
Ῥαηον. 

.« Ῥείαρ, Τανς. 

Ὁ έν. 

δγς. 

είν, Αἱ. 

Ρίον. 
Ροΐγο. 
γοο. 

δαῦ,. 
δον. 

ΧΗΣ 

Ο. νοῦ σθρμδατζταὶ δία μεν γγ} δείθοξα, 
ΙεἸἰρσξὶρ 1902 

Ἐ. Κπορὲ δηὰ ὦ. Κσίροσ ἀμοροιυᾶλῥα 
Μᾷἃνιγγεναλίεω, ΤΌ τα σοι, 1929 (5.40). 3) 

Τ. Ευϊηατί “εἰα νιανίγνιι, Κα ΙΒΌΟΣ 1859 
μιαγέγγίμηι Αἰ οαρὶὶ, Α55 Μδῖ 8 Ῥ. 762 
γιαγίνγί ἄραρας, Ιγέῆας εἰς., Ἰζπορί 

Ρ- 95 
τηαγίγγίμοι Α ῥοϊομῖΐ, Ἱκπορί Ρ. 30 
μιαγέψγίε ἀγείπαε, 17. Βοιββδοηδᾶς ἄμεο- 

ἀοία σναώεσα 5 Ῥατὶβ 1833 Ὁ. 1 
γμιαγίψυίες ἀνϊαάηὶς, Ἐς ἀθ σαν ετὶ 517 ὁ 

(1901) Ρ. 123 
γηαγίγγις «γνὶαάδηὶς τηϊδγγοραΐῖο, 

Οδνϑίῖθεὶ 57 8 (1902) Ὁ. χ8 
ἱπξ, ορρ. Ῥμιηοβί. σοϑ Ρ. τό 
γιαγίγγεηε Βαρει ῥγεκὀγίεγὶ, 4. 5.5. ΜΑΤΟΣ 

22 ἢ. 15 ἢ 
μιαγένγίμ Βοηί ωοῖ, Ἀυϊηατὲ ᾿. 325 
ἡπαγίψνίε Οανῥί, Ῥαῤγνὲ εἰ «ραϊποπίοσαε, 

ἈμορΓρΡ. 1ἰ 
»μανίννίε (ομοηῖς, πιορὲ Ὁ. 04 
γηαγίννίέρε ζοσταΐ εἰ Βαρηαηΐ ΠΟΡΙ ΦΉΣ, 

Ι,. ρυρποσ οο πῶς πῶ δανηίαη 1,εἰρ- 
χὶβ 1907 Ῥ. 208 

γηαγίγγέερι Οοςνιαε εἰ ϑαιίαηὶ ἄναδιμι 
ῥγιη,1,. ΠΘα ποΥ ΟΡ. οἷ. Ῥ. 218 

γτταγέγείη Οοδπαθ εἰ Ῥαᾳαριαπὶ ἀγαθμηιὶ 
δοομμ πη, Ἐν. ὉΘΌΆΡΠΟΙ ΟΡ, οἷ. Ρ. 220 

μιανγίγγί Ονγίαοὶ εἰ ΗΠΡῥοίγη, Μοτο, 

552 
γμιαγένγίμρι ας, Ἱχπορί Ὁ. Οἱ 
τηανγέγγεῃ Εἰεμέξεγε, Ε΄ ἀς (ανδπΠοῦι, δ Ὁ 

6 (τθοτὴ Ρ. 149 
γπαγίγγίμρη Ερενὶ εἰ Ζοαε, Ἐς ἀξ (ανδ]ο τὶ 

Θ᾽ 49 (1928) Ὁ. γι 
»τπαγίγγέι ἘΜ, Ἀπορὲ Ὁ. τοὸ 
τειαγίγυ Ἐπείαϊηι, ΜιτΟ 5.376 
γμιαγίγγέη Οαἰγεενίαεο, 4 55 Μαὶὶ 13 Ὀ}. 12 
γαωγίνγίη Ἰρηαίν Αποοδέηνη, Γλβμτοοῖ 

Ρ. 473, Μ.5.9ο81 
γηαγίνγίι Ιρηὶ Κομοηίρη, Τἀρῃξίοοιῖ 

Ῥ. 492 
γιαγίγνίοι Παπμαγὶϊ, Ἐς ἀδ σανδιεῦι 51 

24 (1012) Ρ. 105 
γπαγίψγ {πιο ηἰ, ΚΌΛΟΡῚ Ὁ. 15, Μ.6.1565 
γεανίγγμενι Μααν εὶ ἰγιδιρηέ εἱ είν με ξς, 

Ἐς 46 Οδνδιθτὶ 57᾽ 65 (1935) ἢ. 327 
γτιαγίγννίρη Νενγεὶ οἰ «ἀοἰμ οί, Ἡ. ΑΟΒΕ15 
Το ττῦ (1893) Ρ.1 

μιανγίνγίμι Νεςίονι ἐρὶςοορὶ Ῥεένραὸ Ῥαρι- 
ῥλγίίαε, Ἐ. ἀα δναθι 51 22 (1909) 
Ῥ. 18 

γεαγίνγτμε ΝΜ ιοερἠμονῖ, Ἑαϊηδτὶ ᾿. 283 
μιαγίψνίε Ῥαμογαῖ, Ἐς. ἀθ Οανδῆθῦ 571 10 

(1008) Ρ. 100 
»παγίψγε Ῥείαρίασ Τανδεηεὶς, Ἡ. Ἰὔβεηδε 

1 ἐρεπάεη εν Ῥεϊαρίαᾳ Βοππ, 1897 ΡΡ. 17- 
28 

μιαγίγγορι Ῥεγρείμαρ εἰ Ἐδϊοϊἑαίς, 1. Α. 
ΚοΡίηϑοι ΤΟ 12 1801 

μιαγίγνα Ῥεγοαν αοία, Ἡ. ὍδΙεμαν ΡΟ 
2 (1905) Ῥ. 421 

γ»ιαγίγνεε Ῥεϊγὲ Αἰοχαμάγπ, 1. Νιΐδαα 
ῬΔΙῚΒ 1897 Ρ. 69 

γιαγίγνιη Ῥιομῖξ, Ἰπορέ Ρ. 45 
ἡμαγέγνέόνε Ῥοϊγοανρὲ, ΒΙΒΙΓαΘΥ συ Ρ. τὸ 
Ῥαρνπιεμέμεμε τὰ τμαγίγγίο Εγοοοῤῖϊ, ἂρ. Ὁ 

Νίς. (γχ8}7) αοὲ, 4, Ἡ.4.220 
γμιαγένγεμι ϑάδας, Κορε Ρ. Στ 
τηαγίνγε δοι ἰαμογέθε αείᾳ, σοΌπδσγαάξ 

ῬΡ. 22 

Ἐ, 46 



ΧΧΧνὶ 

ΜαΑπκτυαῦμ στὰ (εοπ) ' 

Μ΄. 8ε8. "παγίγγιρη ΧΙ, δεθαβίας ᾿παγίγγίμηι, ΟθὈ- 
μαγὰΐ ὑ. 171 

Μ.΄. 56}. δε. »παγίγγεμι ΧΙ, ϑεδαβίαθβ ἐθδίαη  ΜΉΗ, 
Καορΐ Ρ. τι 

Μ, 5ῖγας 

Ταν. 

ριαγέγνίμρι δίγαθ, 4,55 Μϑὴ τᾶ Ῥ, 172 
μιαγίγγρη Ταγαολὶ, Ῥγοδὶ εἰ ἀπμανομιοΐ, 

Εν πατῦ Ὁ. 452 
ἡπαγίνγίη Ἱπεοάοίἑ, Ἐ. ἀθ Οδνδιοσι 571 6 

(1901) ΡΡ. 6, 85 
»μαγίγγίρη ΤἈδοαοΙδ, Ἐ. ἂ6 Οδνδιοτὶ 51. 33 

(1920) Ρ. 132 
γπμαγέγγίε Τηριοίμεὶ ἸγαΘΡΙΘΉ ΜΗ, 

Οδναμοτὶ 51 33 (1920) Ρ. 144 
γμαγίγγα. Τνορλίνε, ἃ. Μετγοαῖὶ ΘΓ 5 

(1901) Ρ. 223 
γιαγέγγίη ΤΥγΡρβορῖς, Ἐν, ἀ6 Οδνδιεῦι 51 

19 (1908) ᾿. 45 : 

Τμάοϊ. 1, 2 

Ἐ. (6 

Μ. 

Μ.ο 

Μ. ΤΡάοὶ. 3 

Μ. Τῆρι. Κ᾿. 

Μ, ΤΥΟΡἘ. 

Μ. ΤΥνΡῇ. 

ΜΑτΤΙΌΙῦΒ, ΤΑΈΆΒΙΝυΒ, ΒΤ ἀτπ 8860, ἱν 

(Μαι.) 
δ. ἐρίοίία αὦ Ἐρίρλαμίμι, ἱπξ. ΟρΡΡ. ἘΡῚΡΉ. 

σΟϑδιν. 2, Μ.43.13 

Μαυκὺθ ΚΑΝΕΝΝΑΒ Βᾶς 0. νἢ 

(Μδυτ) 
6Ρ. οριδίμϊα ααὦ Μανγήπιν, Μ.Ρ1..87.103 

ΜΑΧΙΜΙΑΝΘ ΟΟΝΘΤΑΝΥΙΝΟΡΟΓΊΤΑΝΤΘ ΟΡ. 434 
(Μαχπι.) 
6Ρ. Ογν. ἐριείμία αὐ Ογνίϊι Δἰεχαηάνίηηη, ἰλί. 

οΡᾧΌ. Ονγ. ἐῤ. 30, 400 τ.τ.3 Ὁ. 71, Μ.77. 
148 

ε,. ΞνΉ. ἐῤὶοίιϊα «γηοάίοα, ΑΟῸ τ.1.3 Ῥ. γο, Η.τ. 

τθθ9 

6}. Τοηοί, δρίϑίμία ααὦ Τδηεάίος, 4 τ.τ.7 Ῥ. 137 

Μαχιμῦβ ΟΟΝΕΕΒΒΟΚΝ ΟΌ. 662 

(Μ14κ.) 
αγεθὲρ. αριδιρμογαρε ἴδεν, Μ.ο1.1032 
σηῖρι. οῤρμδομίᾳ ἀὲ απίμια, Μ.91.353 
ἀϑδεεί. ἴδεν αξοοίομς, ΝΜ. οο.012 

σαρ. τ- οαῤίξρη φμίηφμε οσμπεγίας, Μ. 90.1177 (ἃ 
σοταρ τίου ἔτομι οὔμεσ ἡνοσκβ Ὁν ΜΆσχ., 
6ΒΡ. 41. Τα.) 

εαρίία αἴἴα, ΜΠ θο,τ4οτ; ὈΥ ἘΠὰ5 Τα οι ζοαρ. αἱ. τ--243 
58:60. ΧΙ 

σαρ. ἐμθοὶ. εαῤρέι ἐμεοϊορίοογιηι δὲ ΟΘΟΟΉΟΤΟΟΥΜΙ 
ἄμας σομίμνίας, ΝΊ.οο.τοϑΑ 

οαγὶΐ. τ - 4 οαρίέμηι ἐσ οαγίξαϊα φιιαΐξεον οετεμεγίαθ, Μ.90. 
οὔο . 

ρομρμ. οογηρμέμβ θορϊεοίασίίουι, ΜΕ ΤΟ, τατδ 
ἐῤ. τ--45 ερίςιας, Μ.ο91.364 
6. Απαοί. ἐρίςίμϊα αὐ Απαβίαδίμη φιομαοίμη, ΝΊ.οο. 

132 
6. Ἐξ. 50 ἐς Νὰ ἐῃ Ῥοαϊρηιη ἐκ, 90.856 

Ρ. αρηιοηία, ἀῬΌ. οοὶ. Ῥώῖν., Μ 90. 1461 

ΤΉ. τ.-3 ἀγηηπὶ, Μοτ. 1417 
[[ἐ06. σογῆρι. Ἰοεὶ οογερεηδς 5δῖνο σαῤίία ἱμδοίορίοω, Νί.οτ. 

οι (ἃ Βοτ]ορίαπι οἱ ΟἸϑϑίσαὶ, ΒΒ ]1οδί, 
δια ΟἸ τί ϑιϊδη απο Γβ) ] 

γιγϑί. γεγεοίαρορία, Μ.ο1.657 
οΡηϑο. οῤπμρομία ἐπεοϊορίοσα εἰ Ῥοϊενιίοα, Μιοτ.0 

ον. ἄομι. ἐχροσίδο ογαϊἑομὲς ἀορεϊηΐσαα, ΝΙ.90.872 

ῥτοὶ. Ῥίομ. Ῥγοίΐορμς τη ορόνῳ ῥεσμᾶο- Πίοη γε ΑΥ6ο- 
ῥαριηοΐ, Μ.4.τ6 

Ῥγνγ. αἀϊφρμίαϊο οὐ Ῥγύγῆο, Μιοτ..88 

χε. ἀπμΡ, φιαεκοηεϑ οἱ ἀμδία, Μ.90.785 

φι. Τ μαϊ, φιαθοίίομες αὦ ἹΤμαϊαβείιιμι ἀδ βογέρίμγω, 
Μ.90.244 

φις. ΤἬΘΟΡ. φηαεδῆομος αὦ Τλεοβρεμρίμη, ΜΊ.90.1303 

δοβοῖ. ο«ἷ;. φομοϊίᾳ ἰῷ Τῆοη. Ατ. ς.}., Μ|.4.29 

βοβοί. ἃ... οομοϊία ἴὰ Τίοι, Ατ. Ὧ."., Μ.4.τ85 
φολοῖ. δ.}ι. φςοβοίία ἴῃ Τῆομ. Δτ. ε.}., Μ.4.πτπτὸ 

δεδοὶ. 60}. Το. εοβοίία τὰ Ὅϊοπ. Ατ. ὀρ δίμίαξ, Μ.4.528 

“(ν. 
βοἑοί, τεγϑέ. βοβοῖέα ἴῃ Τίοπ. Ατὐ΄ μψϑὶ., Μ..4.4τ 

ΜΑΧΙΜῚ ΟΟΝΕΒΒΒΟΕΙΒ ἸΝΝΕΟΥΙΨΑ 
Μία. ἐπυσοὶ. ἐηυεοίϊίυα αὐύογεις σομοίαμ ορβοϊϊίαηος ῬγῸ 

Μαχίριο αὶ φμοάαρν μιομασῖο ΟΡ ΘοΥῥία, 
Μ.9ο.2οΣ 

ΜΑΧΙΜῚ ΟΟΝΕΈΞΘΟΕΙΒ ΟΕΕΙΟΙΑ 
Μασ. οἶο. τ, ἃ Μι9ο.205 

Μετ ΜονΑσΗῦβ βᾶθο. χ᾽ 

(Μεῖϊε}.) 
παΐί. ἤοη. ὧδ παΐιγα πονμμπῖς, Μ.64.το76 

ΑΥΤΗΟΕΚΒΘ ΑΝ ΜΨΟΚΚΘ 

ΜΕΓΠΙΤΙΒ ΑΜΝΤΙΟΘΗΕΝΤΒ βϑ8δς. ἵν 

(Με. Ἀπ) 
λον. ῥονείΐτα, ἂρ. ἘΡΙΡΆ. μαθν. 73. 20-33 

ΜΈΠΙΤΟ ΘΛΑΕΘΈΝΘΙΒ ΟΡ». α. 1900 

(Μ6}.) 
δαί. ὧδε δαῤέϊδηιο, οοάϑρεεᾷ Ὁ. 3τὸ 
». βαρνιοηία, ἀρ. Ἐπ8. ᾿.6. 4. 26, σοοάβροοα 

Ῥ. 307, Μ.5.1213, 122τ 
{. αρνιεμέμνι, (οοάθρεεα Ρ. 313; ὧ9 Μ,5. 

1220 
».- ἀρ. βαρνπεπία τῷ Οὐη., (οοάβροοα Ρ. 312, 

Μι5.1216 

ῥᾳ5ς. μορμέϊα ἐπ βασοίομονε ΟΠγίς, Ὁ. Βοππεγ 

ΘῈ τῷ (1940) (οἰϊεᾷ Ὀν βεοϊϊου. δηὰ 
Ῥάρυτυβ ρᾶρδ δηά 11Π6]) 

ΜΈΜΝΟΝ ἘΡΗΕΒΙΝῸΒ 580 ν 
(ἴειμῃ.) 
ΕΡ. ἐρίοιεία αὐ εἰόγιρι Οοηῃείαηεποροἰϊ ἐαηπεμι, 

ΑΟΟ τ.τ.3 ». 46, Μιγγ. 1404; 8566. δῖ8ὸ 
Οντγ. ἐδει, 

ΜΈΝΑΝΡΕΚ ῬΈΕΟΤΕΟΤΟΚ βασοι Υὶ 
{(Μεπ.) 
ἔχ. ΡΘΗ. ἐχοογρίᾳ ἀκ ἱορωϊομίρις ρει οὐ ἰτονια- 

ηος, Ο. 46 ΒοοΥ Ἐχεονρία μἰδίογίσα {4551 
ἐπιρεγαϊογὶς Οσοηδίαμηὶ ῬΟΥΡΙΨΥΟΡΕΉΜ 
οσοη  δεία τ Βοτ]ϊη 1903 ἢ. 442, Μ.113.791 

ἔχο. ορι. ἐχοονρία ἀ(ὰ ἱεραξοπῖυμς Ποριωπογίρη αὐ 
ξεηες, ἐν. Ὁ. τη)ὴο, Μ.113.840 

ΜΕΚΑΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝῸΝ 
(ΜοΠΔ5) 
δρ. ἀπι 2. 

Ο»». 553 

ρίςμῖα αὐ Αἀπίμέρημρι, αρ. ΟΟΡ (536) φοΐ, 
4, 4(0 3:5. ι1γ6, Η.».1253 

4Ρ. Ῥεὶν. ερὶςίμίᾳ αὦ Ῥείγενη Ηϊεγοβοίγμη!αη πη, ΔΡ. 
 Ηἰἴετγ. (536) αοί., Ὁ 3 Ρ. 124, 5... 
1413 

ΜΈΤΗΟΡΙΒ ΟΙΥΜΡΙῦΒ ΟΌ. 311 
(Μεὶμ.) 
φγδτῖν. δ ἰἔδεγο αγρίϊγῖο, ἃ. Ν. Βορννοίθοῃ οἷ 

Ι017 Ρ. 145, Μοιδ.240 
ογεαί. ἐδ ογδαί5, ΠΟ ὑ. 493, Μ.18.3312 

Ῥαρνηιομία, ΟΟ5 Ὁ. 5320, Μ.τδ8.4ο8 ,». 
.τιῖσῖη [οὉ "Ῥαρνκοπία τη, 1οῦ, ΟΟΝ Ῥ». ὅτι, Μιιδι404 
Ῥ. »πανί. ῬασηιΉ περι ἐϑ βόγροηο (ὁ ηαγίγνρες, ΟΟΝ 

Ῥ. 520, Μ.18.345 
ἱεργν. 46 ἴεργα, σΟ5 Ὁ. 451 

Ἐραΐμη. δόγγηο 10. γαῆῆος ῥαῤιπανηι, Μ.18.384. -- 
1ΟΉγνβ. ῥαίηι. α 

ΡονΡὈΆ. οομίγα Ῥογρμνγία ἀὸ σγρσ, 5 Ὁ. 503, 

Μ.18.345, 397 
γθς, εἷε γνεσηγγεοίΐοηα Ῥκογίμονιι, ΠΟ Ῥ. Ζιὸ, 

Μ.18.205, οἵ δρ. Ἰύριρῃ, βαέν, 604. τὴτὸν 
56:0 4ὲ δνηβεοημε δἰ ἀπηα, Μ.1τ8.348 

886, ἱΧ 
“»»Ηροφίπενι. 868 εομυϊυμθη υἱγρίπιθι, ΟΣ 

ρ. 3, Μ.18.28 

ἔφη, εἰ Δ ΗΉ. 

ἙΨΏΡ. 

ΜΙΚΑΟΌΙ,Α 
Μῖὶν. Απαϑὶ. ᾿ογς. μεγασμία ἀηαοίαςιὶ Τέγδαο, ἘΠ. βοποσ «(( εἶα 

μακίαςιὶ Ῥένεας Βοπη 1804 Ὁ. 14 
φεῖγασμία νέον, Δ. Ῥαραδοροι]οβ-ῖκοσγα- 
τσ ΖΡ 95 (1000) Ὁ. 1 8860. νιῖ 

μγαομίαᾳ (οσηαε εἰ αγνηϊαμῖ, ἴ.. ὩἸΘΌΘΠΟΥ 
Κοφμας πὰ 1αρῖαη 1. ΟΡ ΣῚΡ 907 Ρ. 97 

Δῖεγ. «Αγίδμι. 

εν. Οος.  αη. 

Μν. ἀεο. φιϊγασμίαᾳ Οεονρίΐ, 1. Β. Δυίπαιβοῦ Τὸ. 
1913 

Μὰν. Μιοῖῆ. μγαοιίμη ΜίΊολαρὶς, Ἐς Ναὰ ΡῸ 4 (1907) 

Ρ. 547 Β86ο. νἱῖϊ 

ΜΟΡΈΒΤΙ5 ΗΙΕΚΟΒΟΙΓΥΜΙΤΑΝΙΘ ΟἿ». 634 
(Μοα.) 
ἄγη. ἦηῃ ἀογηιτίίομονι ΒΡΗ͂ ν᾽, Μ.80.3277 
μημῖ, ΜΉΡ. βαρνιεμμη βονεῖδαα ἴθ πηρμΗ ἤερας 

φιμκίϊεγες, Μ.86.3273 
ὁσστῦς. Ῥαρνηιεμέη μορηϊίαδ ἴηι οσσμν ΊΉ εἰονατΉϊ, 

Μ.86.3270 

ΜοΟΝτΑΝῸΚ ΕΥ̓ ΜΟΝΤΑΝΙΘΈΑΒ 5660, ἰὶ 
(Μοπί.) ᾿ 
». Ῥαρριοπία, ἀρ. Ἐι5. ἀνε, 5. τὸ. 17; ἘΡΙΡΆ. 

μαδν. ,“8. 2, 4, το-13; ἰδ. 49. 1; Ὀιάγιημ. 

ΤΥ. 3. 41 
τ». ναρνιοηθέμι, ἂρ. Ὅτ. (εἰς. 7.90 
ἘΙ͂,. βαρνιερίμνε, ἃ. Ποοοΐ, Ῥαΐν. 4τ, Ὁ. 306 

ΝΑΞΚΑΤΙΟ ΒῈ ΤΟΑΝΝΕ ΒΑΡΤΙΒΤᾺ 
Ναγν. [0. Βαῤί. παγγαο ὧἦο ῥγαεοῖςο ᾿οαηηὶς Βαρί,κίαξα 

οαρτέδ, Μαδιαν Ρ. 1 



ΑΥΤΗΟῈΒ ΑΝ ΜΨΟΕΚ5 

ΝΑΒΕΑΤΙΟ ΤΟΒΕΡῊΙ 566 ΕΝΑΝΟΘΈΣΙΑ ΑΡΟΟΕΎΡΗΑ ' 

ΝΕσταΑκιῦβ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΤΙΒ ΟΌ. 397 
(Νεοί,) 
Τλῶν. (6 ξεοείο ΤἼδθοάονῖ, Μ.30. 1821 

ΝΕΈΜΕΞΙΌΒ ἘΜΈΒΕΝΟΒ 5860. ἵν 
(Ν  πι65.) 
μαὶ. μον. ἄς μαέμγαᾳ δογετηῖς, Μ. 40.504 

ΝΕΞΤΟΕΙΌΣ ΟΟΝΒΥΑΝΤΙΝΟΡΟΣΙΤΑΝΤΙ5 ΟἿ. Ὁ. 451 
(Νεβ.) ᾿ 
ἐῤ. 4:1. ἐρίξέμίαᾳ αὦ ἀπέοοδιι ῥγαεξεοία, Α Ὁ 

1.1.7 ῬΟἯῪΣ 
δ᾽. γν. ῖ, 2 θῤῥιοιμίας αὐ Ογνϊπι, 0 αὐτὰ} ῬΡ. 25, 

20, ἰηΐ. ΟΡΡ». Οντ. ἐρῥ. 3, 5, Μ.77.44, 99 
ἐΡ. ΤΠάς." ἐρίείεία αὦ ἹΠεοάδοκρίη, ΑΟ τ.1.5 Ὁ. 13, 

Η.1.1437 
δχορϑιϊσθτῃ 

κομα. μη Ηεν. ῥομείίία ἐῃ Ηδνρ. 4:1, Ἐς Τιοοἵβ Νιεσέογίηᾳ 
Δ11 ΕΠ τὸ Ὁ. 230, Μ.64.480 

γ. αρριοηία, Τιοοῦβ ορ. οἷἵἵ. Ῥ. τό5 
[Ηδνγαεὶ. δεν Ἡεναοϊίαις, Ἐς. Ναὰ ῬδΙΒ τοῖο ἢ. 1] 

μονα. θη. τ--3 

ΝΙΟΒΡΗΟκῦς ὉΚκΑΝυ5 
(ΝΊοθρῃ. ὕτ.) 
Ὁ. 5γ)Ή:. 

Νιοοισς ΜΟΝΑΘΗΤΙΙΒ 
(Νιοο].) 
θΡ. 

Νισῦβ ΑΝΟΥΕΑΝῸΒ 
(Ν11.) 
Α8. 

ΤΕΡίΙοὶ, 

ΦῇὈ. 
Επίορξ. 

ἜΖέγο. 
. ἀϑοξΉ5. τ--3 

Ἐν. ραβολβ. τ, 2 

Τρ: , 
γιαρι εν. 

ΜαρΉ. 

ἐρπαὶ, σορ. 
παν. 1- 
}αγαξφῃ. 

ἐρῥενἐϑθέ. 1--Υ̓2 

ῥγναδεὶ. 
φεηΐ. 
δέν. 
ἐῤίν. μιαῖ. 

Τγαοΐ. 
Τυΐ!. 

τς ἢ 
Τυν. δορ. 

ΝΟΜΟΌΘΑΝΟΝ 
Νοροοῦ. 

ΝΟΝΝΣ ΑΒΒᾺΑ5 
(Νομπ. ΔΌΡ.) 
μὲςί. Βας. 

μῖξὶ. {μ᾿ 

μῖεὶ, ἱπερ. 

ΝοΟΝΝΒ ῬΑΝΟΡΟΙΣΤΑΝΤ5 
(Νομῃ.) 
ῥαν. 10. 

(Εὐθηο ἢ ἐγ ηϑιδύϊοῃ ἔγοιῃ ϑντίϑο) 
κορελίλαςε τὴ ἱδηίαξομδς, ἰδ. Ὁ. 338; [τῶρ- 

ταθηΐϑ ἰῇ Μιδι.683 

δᾶ. Χ 

υἱέᾳ δγηεεομὶς ἡμηϊογὶς, Μι.86.2987 (οἰξεᾷ 
Ὀγν βοοῦϊου). ἃ ψοσκίηρ ονοσ οὐ ἀτο, Ο. 
νυ. 5 γηι. αν. 

βΒᾶθοιν 

ἐρίομία αὦ Μίαγομμε Ἐγερΐαρι, τπῦ, ΟΡΡ. 
Μαζο. Ἰύσ., Μιδ5.1ο 52 

ΟὉ. Ο. 430 

ονγαΐξίο ἴῃ Αἰδιαμηι, Μ.79.696 
Ἐρὶεϊο ἐπολγίάιοη ἐπὶεγροίαξεμι, Μ.70. 

1285 
ἐρὶομίαγενι δὲ σαξέμον, Μ.79.8: 
ἐγασίαίνι5 αὦ Ετπίορίερε Ῥιοηασμιη, Μ.70. 

1003 
46 πιομαπέϊοα ἐχεγοϊα!οΉθ, Μ.79.720 
βαρνιρηία (6 ἀξοοΉξίοηε, Μ.79.1497, ῬτΤΟΌ. 

Ὀγ τοῦ]. ΟΡ (17. σα. Ῥανίεβ ΤΕ 49 

(}πὶν 1956) ΡΡ. 179-81) 
Ῥαρνιδμίω δὰ ογαϊοηῖθος ὧδ βαβοῆαᾳ, Μ.70. 

1480 
ἐμοί αμίο αὦ νομασῆος, ΜΊ.79.1τ236 
δ γιαρὶςίγὶς εἰ ἀἰοοίρμὶς, Ῥ. νι ἄδπ Ἄεπ 

Μιεέϊαηρες Οοάοῥγοϊα ἄπν 2 Τλὰρθ τθο8 
. 7γ6 

ΕΉΒΕΞ ὧδ υοἱεπέαγία ραμρενίαίε, Μ.70. 
οὔϑ 

δ γμαϊρηῖς οορίαομίδης, Μ.79.1 200 
μαγγαϊοημες, Μ.79.580 
οαῤίίᾳ ῥαγαοηοίίοα, ΜΙ.79.τ240 
Ῥεγίςίογία 88 4ἀθ υἱγέμ8 οοϊεηα εἰ υἱέΐο 

ἐαιρὶεμᾶο, Μ.79.812 
ἀθ τμοπαολογέέρῃ ῥγαεδίαηἶα, Μι7οτοῦι 
Ξρηϊοηΐίαε, Μ.79.1240 
δ Ύ)10Ὸ 10 Πρ. 22:26, Μ.79.12604 
ἄε οοἱο ερὶνεθμς μιαϊέϊαο, ΝΊ.79.1145 
ἐγαοίαΐες Ῥιογαζίς, ΝΊ.70.1 280 
ὧε υἱὲς φίαε ὁρββορίία οὶ υἱγέμεϊδηξ, 

Μ.79. 1140 
ὧδ οοἷο υἱξὲοςῖς οορτωομίδμδ, Μ.79.1436 

717. Β. Οοίεοτῖιβ, Εροίδείας ἀγαέοας ομι- 
φιεμία τ Ῥατβ 1677 Ὁ. 68 

5ᾶθ0, νὶ 

σοἰϊοοΐίο. . ῥϊδίογίαγώε φαγη γηθριητ 
σγερογῖμς ἴῃ ἰαμάαίίοηε ῥμηδῦνὲ Βασι, 
Μ.36.το57 

οοἴϊεοίίο. . . ̓ υιἰξίονίαΥ̓Σ φαΥ. Ἡην ΤΉ 
Ονορονένς ἴθ ἱηυεοΐυς αὐνεγες {πὲα- 
ηι, Μ. 36.985 

ἐπέεγρνεία!ο δ ἰξίογίᾳγερι φαγὶ την 
Ογερογίτς ΤῈ ογαϊΐομο (6 Ξαργῖς ἱιρυϊηῖδθιι, 
Μ.56.τοῦ5 

ΒΑθο.ν 

ῥαγαρἠγαξὶς τ ἰσαμηῖϊς εὐαηρεϊμηι, Ἀ. 

ΟΕεουμενιῦϑβ 
(Οδουπι.) 
Κορι.-Ηεν. 
ροο. 

ΟΙΥΜΡΙΟ ΟΕ ΑἸΈΧΑΝΘΕΙΝΤΘ 
(ΟἸγταρ.) 
χαρϑίιοδ, 
“0 
τ». Ῥγ. 
Ἐσεϊ. 
»».- 16». 
ἢ Καὶ. 
}»- 8Βαν. 
Ῥ. Ρ. 1[6ν. 
ΣΕ. 6:23 

ἢ. 5ευ. Δ. 

Οπάσσια ΘΙΒΞΥΓΠΙΝᾺ 
Ὅγαο, δῖδ. τ--ὃδ, 

11-ῖι 

ΧΧΧΥΝῚ 

ΘΟΒδίηα]ογ Τεμδ. τ88ϑι, Μ.43.740 (οΠ 64 
Ὀν ὈΪΌΠΟΔΙ τοίθγθῃ 6) 

58δ. ν--νὶ 

Ῥαρνιομίαᾳ ἴῃ ἐρὶςίμδας Ῥαμὶέ, ΘΑ Ὁ. 413 
σοημομίαγις ἴθ Αροναϊγρείη, Ἡ. (Ὁ. 

Ἡοξκίον ζὕμιυενςὶίν οὗ ΜΊΙολίρφη διμάλες 
43 ΜΙομιρδῃ 1928 

586ο, νὶ 

βαρνηηεηίᾳ ἐκ οορμενηθηξανγεῖς ἐὰ 7οδ, Μ.093.13 
“αρηιεμῖᾳ τι Ῥν., Μ.93.472, 475 
οομερθηϊαγί η Ἐσοῖ.,͵ Μ.93.477 
Ῥαρηιοηία Ἰη [ε»ν., Μ.03.628 
Ῥαρνιεηία ἰπ Γαμα., Μ.03,725 
Ῥαρηπεηίᾳ ἴπ Βαν., Μ.93.761τ 
βαρροηίαᾳ τη ΕΡ. 6ν., Μ.93.773 
"ναρηφηζηι ἡ πᾷ, Οαυᾶάεῖθ τη 81 ἀϊδ, 

Μ.93.780 
Ῥαρνηιορία σομίνᾳ ϑευέγρι ἀπ οσΘΉ ΜΉ, 

80. Απαβέ. 5. ἡπόηόρλ., Μ.89.1τ89 

5ᾶ6ο. 11-- 1} 
1. οῆοκοα ΟσΟδ 1902 Ρ. 1. ἰΝοΐδ: Ἐπὸ 

Ῥτόσχῃ. 15 ῬΓΟὮ. 5860. ν]) 
Ογαο. δι0. »-τ-ὸ μαρριδηΐα, ἰδ. Ῥ, 227 

ΟΕ ΕΟΘΟΙ ΕΘΙΑΘΤΙΟΒ ἈΑΡΟΒΤΟΚΌΕΒΌΜ 
Ονγᾶο Ετοὶ. 4}. 

ΟΕΙΘΕΝΕΒ 

(0τ.) 

(εὶς. 

αἱαϊ. 

δηραςϑί. 

6Ρ.1 
8}. 2 

᾿ὀχεροίος 
ῥορῃ. 1--|τὸ τῷ 

Οεῃ. 

δον. τ τ. 

εἶ, τη σε. 
αὐἀποὶ. τ δ. 
ἦἔονι. 1-:3 τῷ 

Εχζ. 

σον. ἵπ Ἐζ. 

“εἰ. ἡ Εχ. 
αἄποὶ. ἴῃ ΕΖ. 
δοῦρε. 1-16 ΤΉ 

1 ευ. 

δεὶ. τπ 1ευ. 
αὦπμοὶί. ἰΉ 1 ευ. 
βορι. 1--::8 τη 

Ἀίμόη. 
κεῖ, τ ΝΝΤι. 
αὐπμοί. πῃ ΝρΩ. 
“εἰ. τη )ὶ. 

αὐἰηοί. τ θ᾿ . 

λον». 1--.ὄδό 1Ὲ 
.ος. 

δεῖ. τ 705. 
αὦημοί. ΤΏ 05. 

5666. {{ιὶν 
Α. Ἡδεηδοῖι Τὸ ,22 (1884) Ῥ. 225 

οὔ. ο. 254 

Νοίδ: 6 1 αὐΐῃ ὑγϑηβι οι οἱ Βοπλθ νου Κ5 
Ὦν Οτίρεη δανὸ Ὀθοῇ τἰϑεὰ δά δζὸ [βίδα 
Βοῖονν 

ἐοηίνα Οεϊςιῶ τ-τ4, Ῥ. Κοερίβδομπαι σα 
(1899) Ῥ. 51, Μιιιδ41:; (είς. 5-8, σὺ 5 
2}Ὀ}Ὀ-.1τ, Μιυτιιτιδὶ 

ἀἰαϊοριια οι Ηεναοϊΐαε, ἢ. ΘΟ ΥοΥ Ῥιδίέοα- 
ἰΐοῃς (δ ἴᾳ 5ουἰέϊέ Ἐομφᾶ 1 4ἐα Ῥαῤγτο- 
ἰορίε, Τοχίας εἰ οι» δΉΐ5. 9, (ΔΙῸ 1940 

ὧθ φηραςίγηγμβο (1 Ἐδρ. 28:3-25), Ε. 
ΚΙορίοςεσλδηῃ σΟ 5 3 (τ9ο1) Ρ. 283, Μ.12. 
ΙΟΙΖ 

εριείμια ααὦ Αἰ ἡ »νἱοώηιενι, τι. 48 
ερτοίμίαᾳ αὐὦ σγνερογίέρι Τὐαμηα  ΜΥΡΊΉΤΡΗ, ἈΡ. 

ῥλίϊος. 13, Μ.ιτ.88 

μονίας ἐπ σε. (1. 1.), ΝΥ. Α. ΒδοῦσοηΒ 
ΠΟ 6 (1920) Ρ. 1, Μ.ι12.145; Οωτόρκ ἴτ. 
οἱ ἤοηβ. 21 σεη., ΟΟΒ 6 Ρ. 23, Μ.12.τόϊ, 
ἈΡ. Ῥτοο. Ο. ἀεη. 5:14,15, Μ.87.273 

ναρπιεμίαᾳ εχ σοηρηπεηίανες ἰη στη., Μ.τ2. 
45. (Νοίδ: σοι. τῷ θη. τὶ Ὁ. Ἐπ5. }.ε. 
γ. 2ο; οομῆρι. ἵ εξ. 2. τἀτττ, ἴδ. 6. τι; 
οορμι. ἴῃ θη. 3. 12,13, ἀΡ. ῥλῖϊοος. 23. 
τῷ, 20) 

σεἰεροίαᾳ ἸΏ σεη., Νῖ.12.92 
φαηποίαίϊομες 1. σθΉ., Μ.17.12 
μονίας ἴθ Ἐπ. (1,11, σΟ5 6 Ῥ. 145, 

Μ.τ12.297. (Νοίε: αἀτοοκ ἴσ., σΟ δ Ρ. 217, 

Μ.12.353, 354) ἊΨ 
αρηομέμη οχ σογρημιθη αν δ ἐπ Ἐχ., 8}. 

Ῥλίϊΐοο. 27, Μ.12.264 
«οἰεοία ἐπ Εζ., Λ.1τ2.281 
αὐἀηοϊαϊοηξε ἰ Εα., Μ.τ.τὸ 
μονεϊϊίαε ἴῃ Του. (1 5.1.)}, ΘΟ 6 Ἐ. 280, Μ.12. 

405. (Νοίδ: Οτοϑεῖκς τ. οὗ ἄορι. αὶ ἵη ἔευ,, 
ΟΟΚ 6 ». 332, Μ.12.4218; οὗ ἄορι. ὃ ἴῃ 
1ευ., ΠΟ 6 τ. 394, Μ.12.493;; Δ. Ῥτοο. 
σ. λξευ. τ3, Μ.87.733--40) 

ϑϑἰεοία ΤΉ 1ου., Μ.12.307 
αὐηποίαϊομες ἴῃ Πευ., Μ.τ7.τ7 
μογεῖϊαε ἐπ Νιρα. (1.«41.}, ΝΥ. Α. ΒΔΟΏτΘαΒ 
αοϑ γ (1921) Ρ. 3, Μ.12.585 

βεϊσοίᾳ ἵπ ΝΡι,, Μ.12.576 
αὐἰποίαΐ οηδς τ Νρι., Μ.17.21 
φϑἰθοία τη Πὲ., Μ.τ2.8ο5 
αἀηποίαξοηες τη θ.., Μ.17.24 
μονα αο ἑη 765. (Εν ἰ.}, ΟΟΒ 7 Ρ». 287, Μ.12. 

825; Οτοοκ ἵτ., ΟΟ 5 7 Ρ. 290, Μ.12.917; 
ΔΡ. Ῥτοῦ. Ὁ. 70-. 

βεϊοοία τ [ος5., Μ.12.820 
αὐηποϊαϊτοηες τ 705., Μ.17.36 



ΧΧΧΥΤΙΙ 

ΟΞΙΘΕΝΕῈΒ (οοη 

κορα. 1-Ὸ ΤΏ 
πᾶ. 

86]. ἐπ {π|ώ, 
αἀηοί. τ. {π|ὦ, 
Ῥείη Καί 
ἔοι. ΤΣ Κορ. 

»».1-22 ἴῃ Κερ. 

δα], ἐπ [οὗ 
μῶν, τ [οὉ 
Ρ-. 

«οἷ. τῷ :. 

ὅχο. τ ς. 
}Ῥ. Ρ-. 

σοι. ἐπ Ργ. 
ὄχ. ἴῃ Ῥγ. 
ΡῬ. ἤ ΡΥ. 
Οκηϊ. 

ΠΟΉΏ.Ι, 2 ἴῃ 
Οφηί. 

κομοΐ. ἡ Οαηΐ. 

οορῃῃ. τη. ἸΏ 
Ο(αηΐ. 

μοι. τῷ ἔπ ἴς. 

. ἴῃ [ς. 

ῥονη. 1--20 ΤῈ 
1». 

0. βορβ. 21 ἴῃ 
ἐγ. 

. βορε. 30 ἴῃ 
6». 

΄. Ἰποογί. τη 
7.» 

}.τ- 7} πὶ {εἐν. 
δε. τῃ [6Ὲ. 

|».τ1τ-1:1 τπ 
λιηι. 

Ῥ. ἴὰ Πανὶ. 

μοῦ. 1-ὦ 4 ΤΏ 
Εξοοβ. 

«6ἷ. τῷ Εχεοΐ,. 

΄. σογεῦ. ΤΉ 
Εξοοβ. 

. ἴῃ Εσεοῖι. 
Ῥ.  Ῥαη. 
σοι. ἱῃ Ος, 

σον. τ Με. 
ἃ; 2 

σοι, ἐπ ΜῈ. 
10-17 

Ῥ. Με, 

ΟΡ. 567. 1-- 
145 τη Μἔι. 

κορι. 1--30 ΤΏ 
1,6. 

|.1--112 ἴῃ 1, 
φοἠοῖ. τῃ [.6.Ψ 

7ο. 

».τοχ4ο τπ 19. 
β.ΐη 40. 

ΑΥΤΗΟΕΚΘ ΑΝῸ ΜΟΚΚΘ5 

δορίαε ἐπ }μά. (ΤΑ1}), ΟΟΝ 7 Ῥ. 464, 
Μ.ι,.951 

βοίδοία ἡ [πμάᾶ., Μ.12.940 
αὐἀποίωξοηας ἴῃ {π|πὴ4., ΝΊ.17.37 
»βαρριοπέμμι ἑη ππείμ, Ν. τ. ο80 
ῥογείία ἐπ Σ περ. ([.41.), ἮΝ. Α. ΒΑρπτθηβ 
σοϑ 8 (τ925) Ρ. :, Μ.12.995 

Ῥαρηεμία Ἰ Εερ., ΕΟ 3}Ὁ.- 295, ΝΜί.12.9002, 
Μ.τγ.40 

βοίεοία τη 10, ΜΊ.τ12.τὸ32 
φηαγγαΐϊονιθς ΤΉ 700, Μ.τ7.57 
βαρνιοπία ἵπ 55, 1.--25, 4.5.2 Ὁ. 444; 1 

ξς. 26-.150, 45 3Ὁ0.ὕ.τ 
δείσοία 1 55., Νί.12.1053 
ἐχοεγρία ἴῃ ξς., Μ.τ7.το5 
αρηπομία τη 55., Ἀ. (δαΐου. Θορηιεη- 

ἑαῖγες ἡμέ (1:5 51::}7 ἰὸς Ῥοαιρηα5 Ῥατβ 1930 
αρμιεπία ἐκ σοηηεηπίαν 5 ἢ Ῥν., Νί.τ3.17 
ἐχΡοςίία ἴῃ γ., ΜΙ. τ7.τθότ 
βαρριφηία Ἰη Ῥν., Μ.τ7.140, 45. 3 Ὀ. 524 
οογρμιδηαγῖμς 12. Οαηξ. (Εἴ), σοὺϑδ ὃ 

Ῥ. δι, Μ.13.6ι. (Νοΐθ: στθθκ ἔγ., σὺ ϑ 
8 Ρ. 90, Μ.13.112, Μ.17.253, 360; 8Ρ. 
Ῥτοο, ἃ. σης) 

πορείας ἴε Οφηξ. ([.«ΑὉ), ΘΟ 8 Ῥ. 27, Μ.13. 

37 
δοβοῖα ἴῃ Οαη!,, Μ.τ7.253 (οἰξδα 85 βοῇ 

ἴογ ἔστ. ποῖ 15 Οφηΐ. ἀΌονε) 
Ῥαρριοηίμηι ἐχἡ σονμηθηΐαγῖο Ἡμονδ ΤΉ 

Οαπὲ,, Μ.13.36 
ον ας ἐπ [ς. (1 αἴ.}, ΠΟ 8 Ρ. 242, Μ.13. 

219 
αρνισοηέμνι [ 15., 4.5.3 Ὁ. 538. (Νοίο: [88 

χβέ οἱ {πῸ ἔννο Ἐγ. 15 ἥν. 22 τη. εξ. ϑΌΟνΕ) 
μονα ἐπ [6γ. ΠΟ 3 Ὁ»..1τ, Μ.13.256 

Ῥαργεοηία ἐα μομεἰ ες ἐ 76... σΟ 5 3.}Ὁ. το5, 
Μιι4.131τὸ 

ναργεθηϊα ἐχ μορεϊϊιὶς τ [67., 6Ο5.3}Ὁ. 16, 
Μι,13.541 

βαρμομέεμι ἐποον μέν τ [6γ., ΟΟΘ 3 Ὁ. 195, 
Μ.β14.1309 

αρηηεηΐα τι [6γ., ΘΟ 3 Ὁ. το9, Μ.13.544 
δοἰσοία τ 7ἐγ., Μ.13.544 (οἰξεα 8.5 5.0 ἢ ἕο τ 

{τ. ποῦ ἰῇ σῸϑβδ 3);.4.5 3}. 539 
Ῥαρνιεμίῳᾳ τ Τίαρι., ΟΟΝ 4 Ὁ. 235, Μ.13. 

005 . 
βαρνιεμη ἴπ τῳρι., ΕΟ 3. 0. 279, Μ.13. 

613 
μογίϊίαο ἴῃ Εζεοῖ. (1.αἴ.), ΟΝ 8 Ρ. 3:0, 

Μιτ3.δός; αγερὶς ἔσ., σΟ δ 8 ῬΡ. 319 ἢ, 
ἍΜ.13.665 Ε.., 768, γσόο 

φρ]εσία 1 Ἐχεολ., Μ.13.7γ68 (οἰξβἃ 45 βυο ἢ 
ἴοι ἔτ. ποὺ ἴῃ σΟ 5 δ) 

αρριεπέᾳ εα σογηινηηωνὶὶς τη ἘΖδοῖ., Μί.13. 
δῦ 

Ῥαρτηθηία ἐπ Εσδοῖ., Μ.17.288, Α5.3}. 541 
αρνιθμία τη Παη.., Α5. 4Ὁ. 550 
αβρμιθηθη θχ σογηφηθηξανεὶς τη Ος,, Ὁ. 

ῥῥίΐοο. 8, Μ.13.825 
αρ»ιομία δὰ τογερηθηίαγίὶς τη. ΜΙί,, Ἑ. 

ΚΙοβέοσιπαπῃ ἃπᾷ Ἑ. Βοὰς σύδ τ 
(1941) ῬΡ. 3-5, Μ.13.82 

οογμερεσηἐαγίογηε ἸΏ ΜΙ. ἰδνὲ τοὸ--α, Ἑ. 
Ειοβίοσπιαηπ δ τὸ (1035) Ὁ. 1, 
Μ,ι1:3.836 

βαρμιομίᾳ ἠθ ΜΊί,, σΟϑ τῷὸ ρ. 13, Ε. 
Κιορίοσπιδῆπ δηθὰ Ἐ. ΒρὴΖ ΤΟ 473 
(1932), Ρατγέϊν ἰῃ Μ.17.289 

σον ΑΥΟΥΡΗ βεγίος τη 4’. (Τ,4τ.}, Ἑ. 
ΚΙοϑίοσσηδθημ δηα Ε. ΒοὴΖ Οϑ᾽ 1τ 
(1933) Ρ. 1, Μι3.τ5ο0; Οτθθκ ἔτ, τῇ 
σύϑ τι ῬΡ. Ζὲ ἔϊ. 

μονίας ἐπ 1.6. (11, Μ. Ἑδυοσ σύδ 9 
(1930) Ὁ. 3, Μιι3.:ϑοι; Οσροῖ ἔτ. 1ὰ 
ἀαῦϑο, Μ.τῆ.312 

Ῥαρνιθηία ἰη 1ο., ΘΟ α Ὁ. 232 
ϑομοϊία τη 1,0., Μ.χ7.312 (οἰϊθα 45 βιἢ ἔοτ 

ἔσ. ποῦ ἴῃ 08 9) 
ρορεμοηίαγὶϊ ἐπ [ο., Ἐ. Ῥταουβοῆθη σῸϑ 4 

(1903) Ὁ. 3, Μ.14.21 
αρν»ερηία ἵη 10., ΟΟΚ 4 Ῥ. 485 
Ῥγαρνιεμίερι δῷ πομεῖϊις ὑπ ἄ6., ἂρ. ῥλῆϊοο. 

7.2, Νί.14.829 

σοι. τῇ Εοηι. 

σοαρ. ἸΏ 
1 Ὅον. 

ἕορρη. ἴῃ ἘΡΆ. 

Ῥ. Ηδϑ. 

Ἄροο. 1--27 

Αοο. χϑ8--38 

β.ερ.τ 

Ἤ. οΡ. 2 

φῃανί. 

ΟΥ, 

Ῥῥηϊοο. 

ῥγίηε. 

765. 

ῬαΑαοηομιῦ ΤΑΒΕΝΝΈΝΘΙΒ 

(Ρ80}.) 
ΤΡοοη. 

γερ. ἃ,Β 

Ῥαισ 5 Μονασηῦβ 
(Ρ411. 

Ρ. ἔαιί5. 

ἐρεμέ, πὰ. 

Ψ. [ίαπς. 
ἐλι ἸποΉ. 

ἐρυοόρε. 

ν. Ολγγϑ. 

ῬΑΙΤΑΏΣΤΙ ΘΌΕΌΝΕΝΤΙΒ 
(Ρ4!1. 5.64.) 
δΡ. 

ῬΑΜΡΗΙΌΡ ΑΒΥΘΕΝΘΒΙΒ 
(Ῥδρῃ. Αρυνά.) 
Ρ. 70. 

6}. Ῥείν. 

ῬΑΜΡΗΙΙ 5 ΠΙΕΒΟΒΟΙΥΜΙΤΑΝΟΒ 
(ῬαΡῃ. Η.) 
οωΉ. 1-Ὁ 

ῥαᾳμορί. 
ῬΑΜΡΗΙμυΚ ΜΟΝΔΟΗΤΒ 
(Ρδρῃ. Μοῃ.) 
δοίεδν. 

ῬΑΡιαβ ΗΙΕΒΟΡΟΙΙΤΑΝΤΙ5 
{ῬΑ} 185) 
»}Ρ}.τ-20 

οοπρεεη αν ἴῃ Κομι. ([.αἴἡ, Μ.14.833; 
ατροκ {τ., ἀρ. ῥλῆϊοο. 25, Μ.14.841τ, δ. 
ῥλήϊοο. ο, Μ.τ4.το76; Ἡ. Βδτζηβθοϊμϑπι 
ΤΎΘΒ 13 (1912) ΡΡ. 210, 357; [15 τά 
(1912) Ρ. τὸ 

Ῥαρνιονία 65 σοριριδηανγὶς ἵθ Σ Ὁον., ᾧ. 
7εηκίηβ [1 ἡ (1908) ΡΡ. 232, 353, 500, 
1715 τὸ (1908) Ρ. 29 

βάρνηομία δχ οονενεθηἑαγίῖς ἰ ΡΒ, 1. Ἀ. Ἐς 
γχερε 7715. 3 (1902) ΡΡ. 234, 398, 554 

βαρνιόηία ἴθ Ηδδ., Μ.14.1308, 8Ρ. Ευ8. 
μια. 6. 25. 11-4 

βολοϊία 1-27 ἐπ Α4Ροο., Ὁ. 7. Ὁϊοροπηϊοξ!β 
δὰ ἃ. Ηδγπδοκ Τῷ 383 (111) Ρ. 21 

ξολοϊία 28--χ,8 η Αροο., Ο. Ἡ. Τύαυγηον [15 
25 (1923) Ῥ. 1 

ἐρίοίαε ἀε ἡἀνιδγοςίο ἡγαρηιθημηε, ΔΡ. 
Οδοῦρὶ Οράγοαὶ ῥἐδίογί γα σοΡηρθη- 
αἀτιρη, Μ.121.4858, Ὁ 

ἐρίφἐείας ἡναρηιοπέμηι, ἀΡ. Ἐπ|5. λ.ε. 6. το. 
12-ἰ4 

ἐχβογίαϊἶϊο αὦ πιαγίνγίαι, ΟσΟ5 τ ρ. 3, 
Μειι.σύς 

ἄδ ογαϊΐοπε, σΟ5 2 Ῥ. 297, Μιιτ.4τὸ 
Ῥμϊοοαῖία 56ὰ δείορα ἀά σρεγίδιις Ονβεηῖς 

α Βαςίϊο εἰ σγερογῖο Νακίαηζεηο ζαείᾳ, 
1. Α. Βορίηβοῃ δι τίαρμε 1803 

ὧδ᾽ ῥγίμοϊριὶς (1,5΄. ντὰ τθοκ ἔτ), Ῥ. 
ἘΚοφἔβομϑι σὺ δ 5 (013), ΜΌΙΙ.ΤΙ 5 

βαργιομίᾳ (δ γεϑμγγεοϊομε, ΜΟιι.θ6, ΔὃὈΡ. 
Μείη. γες. 5 (ΠΟ 5 Ῥ. 41.3.18), ἐδ. 2 (αὉ 5 
Ῥ. 302. 7-10) 

οὗ. 346 

ῥοέηας νπομαοπογμηι, 1.. Τὶ Τιοἰοτὲ ΜΉ5. 40 

(1927) Ρ. 60 
σχοονρία ὁ γερμία, Ἰτατιβὶαιεα ἴσοπὶ Οορέίο, 

Ι,. Τ. Τιοίοστε Δάημηδ. 37 (1924) Ρ. 9; τὸ- 
οομβίοα Β, Μ.40.948 

ΟΌ. δηΐθ 431 

Ο. Βιΐεσ, Το 1 απμοῖας Ηδίονν οὗ Ῥαϊα- 
ἀΐμς, Τϑ 65 τοῦς 

δρίοεα αὐ Τιαπφα, ΒΟΆΘΓ Ρ. 6, Μ.34. 
ΙΟΟΙ 

ἀε ρεμίδιις Γμάϊαθ εἰ 46 Βγαργηαμδας, Ἰὸ, 
Βγβϑῆς ἔμοπάοῃ τύ 5 

μείονα 1 φμείασα, Βαίϊοτ Ρ. 9, Μ.34.τοῦῖ 
μἰςίονία πιομασξογηι ἐπ Αργρίο, Ἐ. Ἐτοὺ- 

Β0ῆθη Ραϊαάίις ὠὰ ππήπμς, Οἱοββεα 
1897 (τεσοπδίγαοϊοι οἱ Ο. τοχὲ οἵ 
ῥίοίονία τιομασβογμη) ὈΡ. 1-ὁ07 (ρατν 
ἱπξετροϊαϊθα ἱπίο ὦ. ἐαιδ., Ρᾶτίν 
Ῥτίηϊβα ἃ5 ἀ. γον. (βαγαάὶςι5) ἴῃ Μ.65. 

441) 
Ῥγοονεΐιρη αἃ ἢ. 1ατὲ5., ΒΟΤΙΘΥ Ὁ. 3, Μ.34. 

995 
ἀταίορις ἀὁ υἱία [οσαμηὶς Οἠνγδοδίονμῖ, Ῥ. Ἐ,. 

Οοϊογηαη- Νοσίοι (τη γίἀρε  928,Μ.47.5 
5Βδθο, ἱν 

ἐρίοίμα αα ΕΡρΙῥδαηίνη, τ. ορΡ. ἘΡΙΡῃ. 
σῦβτρ. 3, Μ.43.13 

βδοοι ν 

παρνιοέμη ἐρίφια αὦ 1 οαπηθηε ἀπῆο- 
σὐοηῖμι, ἀΡ. Βοοί. Ῥαΐν. 7 Ῥ. 48 (566 
τοοϊποῖϑ) 

ἐρίοα αὐ Ῥείνεγη ἐρίϑοορμηι ΑἸ οοδίαδ, 
Α00 3. 9, Η.2.849 

ΟὉ. Ροβί 540 

εαηομές ὃχ ἀρῤοσίοἰογη ἴθ ἀπῆοομτα 
δγηοάο, ΕΘΗ 2 Ὁ. 144 

Ῥαμορῖίία ἀορνπαίσα, ΝΒΡ 2 (1844) Ῥ. 597 
ϑᾶροι ν 

ἐηοομίμι ϑοϊογίαὶς, Ε΄. ἀθ Οδνδίοσι 51 τὸ 

(1908) Ῥ. 113 
οὗ. ς, 130 

Μαρηιεπία, ΒΙΒΙγΛογοτς Ρ. 134 



ΑΥΤΗΟΞΚΒ ΑΝ ΝΟΚΚΡ 

ῬΑΡΥΕΙ͂ 566 ΤΙἸ5.Ὲ ΙΓ 

ῬΆΑΡΨΕΙ ΟΠΕΙΒΤΙΑΝΙ 
ῬᾳρΡ. Τῆν. 

[ 

Ο. ἡγεββοῖν ες ῥίηι αμποϊδηδ μεομμηθηἐς ὧδ 
Οἠγὲς απῆσηισ ἐογες σΗΥ ῥαῤγνγς Ο τ 

(1924) Ῥ. 356 
Ραυσινῦβ ΝΟΡΑΝΟΒ ΟὈ. 431 

(Ῥαυ]ἐ.) 
υ. Δπιδν. υἱα Αγτηδγοςίξ, ατάθοο τεααῖία βαθο. ν]]--ἰχ, 

ΔῊ τΡ. 27 

Ῥαύσιντια ΤΎΕΙΌΒ ᾿ ΟΌ. 329 
(Ῥαυίη, Τὸ 
ὄι: Ῥαρνιομμώμ ἐῤτομεῖαε, ΟΡΙΤΖ 3. Ῥ. 17, 8Ρ. 

Επ5. Μ αγορὶξ. τ. 4 
5 )Ήιδ. εγηιδοίμη, ἀρ. ἘΡΙΡΕ. λῶθν. 77. 21 

Ῥαυχῦβ 11 ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΒΙΤΑΝΟΒ ΟΡ, 654 
(Ραι!. ΟΡ) 
6Ρ. Τ μάν. εῤὶοίμία αὦ Τλεοάογν. Ῥαῤώι, ἂρ. Ὁ 

Ιἀϊογ. οὶ. 4, Μ. ΡΙ,., δη.οτ ᾿ 
. ἐρῤ. 60. βαρηιεμέμηι ἐξ ἐρίξίμία αὐ 7αοοδιέηι, ΒΡ. 

ΟΟΡ (681) ᾳοΐ, το, Η.3.1245 
}. εῤ. Τά. »͵αρηιομέμρι δὰ δρὶοίμία αὦ Ὑδεοάογμρι 

Ῥδαγα. Ῥμαγωμίίαγε, ἐδ., Ἐ1.3.1247 

Ῥαυνῦβ ΕἸΕΌΒΈΝΘΒΙΒ 8866. νἱ 
(δα. Ἐ1.) 
υ. ΤΗΡΉ, υἱία Τεορηίί, 7. νᾶ ἅδη σβόνῃ, 48 τὸ 

(1891) Ῥ. γ8ὃ 

Ῥαυσῦβ ἘΜΈΒΕΝΟΒ ΟΌ. Ροβί 433 
(Ρ8}]. Ἐππ.} 
εΡ. ἐρίςμεία, ἴχτ. ΟΡΡ. Ογτ, ἐῤ. 36, 400 τ.τ.7 

Ρ.6, Μ.γ7.165 
μορι. 1--3 λμορηαο, 40 Ὁ τι1.4 ῬΡ.9, τι, 400 τ.1.7 

ῬΡ. 173, Μ.77.14.33 
Ῥαυσὺβ ῬΈΚΒΑ 

(Ῥ8}1. Ῥδσβ.) 
7μάϊῖο. ἤν. 

8860, νὴ 

Ῥαρνιερέμηι βογριοηῖς ἀὸ 7μάϊοϊο, ἂρ. Ὁ 
Τιαΐοσ. αοί. 5, Ἡ.3. 896}; 566 8150 ῬΊ5Ρ, 
ῬΗοτ. 

ῬΑΤΙ5 ΘΑΜΟΒΑΤΕΝΙΣΒ 
(Ρ4}. 58πι.)} 
7. 

58δ6ς, ΗΪ 

βαρ»ιθηῃία, ΔΡ. ΜΑΟᾺ. 6}. εἴο., Ἐ, 1ΤιοοῖΒ Τῦ 
445 (1924), ΡΡ. 331-8 ρατγίϊν ἂρ. ᾿υβοπί, 
Β. Νεςί. οἱ Ετιΐ. 3. ΒΌΡΡΙ., Μ.86.1392--3 

{}.τ1- αρηιομίᾳ αὦ δαδίπιρη, Ἐς Τιοοῖβ Ῥ. 339 

Ῥαυσβ ΘΙ ἘΝΤΙΛΕΤΙΒ ΟΡ. ρΡοϑβὲ 563 
(61. 511. 
αμῖρο. ἀοδογρῆῆο αὐηδομίδ, Ῥ. Ῥειθα]δμαθσ [0- 

μαημηδϑ υοι σαζα πῶ Ραμῖες δεϊοηἑδαγενιδ 
1.οἰρΖὶρ διμιὰ Βεηϊῃ 1012 Ὁ. 257, Μ.86. 
2251 : 

ϑόρΆ. ἀοδογίρηο ϑαημοίαθ ϑοῤῥίας, ἐδ. Ῥ. 227, 
Μ.86.21τὸ 

ζίλεγηι. νι. ἐπ ἐῤεγγηας Ῥγιδίοως, Μ.86.2263 

ῬΕΟΤΟΙΙΙ ἘΡΙΤΑΡΗΙΌΜ 
Ῥρεοΐ. ἐρταρῇ. 

ϑαιδῶ. 11-ξ111} 

ἘΚ. Μ. Καυΐπιδηη Ηφηαρδυιοῦ, ἀθν αἰϊοπνὴϑί- 
ἐϊοΐιθη ἘΡέρναρλὶα Ῥεθιθυτρ το17 - 1α 

2525 
ῬΈΚΒΙΟΑ ΟΑΡΤΙΝΙΤΑΒ 58,60, νη σνΣ Ὁ 

Ρενγς. σαὶ. ἀε Ῥεγξῖοα οαρίτυτίαϊς, Μ1.86.3236 
ῬΕΚΘΙΟΙΞ, ΝΑΞΕΑΈΤΙΟ ὈΒ ΒΈΒΟΒ ἷ 8860. νὶ 86ὰ νὶ 

Ρεῦς. Ἐ. Βγαίκς Τῷῦ τοῦ (1809), Μ,το.07 

ῬΕΤΙΤΙΟΝΕῈΞ ΑΒΙΆΝΟΕΌΜ 5886, ἦν 
Ῥεῖ. ἄγ. τ-- 4 1πῦ. ορρ. Ατῇ., Μ.26.820- 4 

ῬΕΤΚῸΒ ἃ ΑΙΈΧΑΝΡΌΕΙΝΌΒ ΟΌ. 311 
(Ρείγ. 1 41. 
4}. σα. ορίξέμία σαποηῖοα, Μ.18.468 
Ρ. ἡναρτηθηίᾳ ναγία, Μ.τ8.509 Ἐξ; ἂρ. Ο Ερῃ. 

(431) φοί. τ, (ο τ.τ. Ῥ. 39; ἀρ. {πδίῃ, 
Ον., 40Ο 3. τογ, Μ.86.οδτ; δρ. 10. Ὁ. 
ῥαγαϊ!., Ἐζ. ΗΟῚ Τ᾽ 2053 (1890) Ρ. 234 

ῥλγϑίοϊορις, Α. ζαγηοίον ΒΖ 3 (1894) Ρ. 32 
ΟΌ. 3481 

τρὰν5. 
ῬΕΤΕῦΒ 11 ΑΨΕΧΑΝΌΞΚΒΙΝΟΒ 

(Ῥεῖσ. 11 ΑἹ. 
δμογοῖ. ραρνηιοηέιοη ἐρίοίμϊαε δηογοϊίοαε, Μ..33. 

1276, ἀρ. Τηαΐ. ἢ..6. 4. 22 

Ῥεταῦβ ΑΝΤΙΟΟΘΉΕΝΤΙ5 Εὔ11Ὸ 
(Ρεῖγ, Ἐ1}}.) 
ἐρ. ἄδαο. 

Οὗ. 488 

εριοέμία αὦ Αοασίενε Οοηείαηπεποροϊῥία- 
πη, Ὁ. Ἐνδρυ. λ.6. 3. 17 

Ῥετεῦβ ΓΑΟΘΙΟΕΝΤΙΒ5 
{(Ρεῖσ. 1,δοᾶ.) 
. τ Μι, Με. 

16. 

ΟΌ. 650 

βαρριεηίᾳ τ ϑυσηρεῖία, Μ.86.33724 

ΧΧΧΙΧ 

οὗ. ἄοηι. ἐχροσεϊίο τη: ογαϊίοπερι ἀοηηπίεαμι, Ο. Ἐὶ 
Ἠδείητγίοῖ Βείγῶρε χε (εδοπίολίε πᾶ 
Εγλιᾶγμηρ ἀὲς Νεέμθη ΤεδίαμιθΉδ5 35 
Τνεἰρσὶρ 1905 Ρ. τος, Μ.86.3329 

ῬΕταῦβ ΜΎΒΕΕΝΒΞΙ5 βᾶδοιν 
(Ρείσ. Μ'υζγ.) 
«4 Ροΐ!. Ῥαργνιομίι ογαϊομῖς σομέγᾳ ἀρβοϊϊηανδηι 

Τ αοαίσεμι, ΑΡ Ὁ. 50 

ῬΕΈΤΕΟΚ ῬΑΤΕΙΟΙΌΒ Βᾶες. νὶ 

(Ρείσ, Ῥαίγ.) 
ἐχο. φημ. ὀχοονρία ἀὲ ἱεραξοπίδως ρεηεΐμηι αὐ Κοηα- 

μος, Ὁ. ἃς Βοος Εχοενρίαᾳ ᾿ἰδίονίοα ἐμ διε 
ἐπιῤῥγαίογὶς Οοηδίαη πη ῬοΥΡΗ ΟΡ ΘΉ ΤΙΣ 
σομέεοία Βοτϊη 1903-- Ρ. 390, Μ.113.664 

ὅχο. Εοηι. ρχοόγῥία ἀδ ἱερα!ομίδης Κονιαηονε αὐ 
φεηίδς, ἐδ. Ῥ.- 3, Μ.113.673 

Ῥετεῦβ ΚΑΝΕΈΝΝΕΝΘΙΒ βᾶδοι ν 
(Ρεῖγ, αν.) 
6Ρ. ερϊείμία αὦ Ἐπίνεθεη, ΑΟΟ 2.1.2 Ρ. 45, 

Μ.ΡΙ,.54.740, πὶ. ορῃ. 1.εο. Μαβ. δ. 25 

ῬΕΤΕΌΒ ΘΕΒΑΒΤΕΝῸΒ βᾶδο, ἷν 
(Ρεῖσ. 560.) 
δΡ. ἐρὶοίμία αὐ σγορογίνορι Ν ΒΟΉΝ ἔν αΙΨΘΉΙ, 

΄. Ῥαβαυδὴ Ογερονγὶ Νγςοθηϊ ὀῤτοίμίας 
Βογϊίη 1925 ἢ. 86, Μ.45.24τ 

ῬΕΤΕῦΒ ἘΕΑΙΑΝΟΡΟΙΊΤΑΝΤΙΙΒ 
(Ρεῖσ. Ὑτα}.)} 

ϑάςζιν 

Ὀοφητ. ἰδεῖς ῥοεμηεηέασ, 4 Ὸ τ.τ.7 Ρ. 139 

ῬΗΣΕΔΑΒ ΤΗΜΌΣΤΑΝΤΙΒ οὔ. 307 
(Ε81, ΤὨμι.) 
6. ερίοίία ααὦ Τἠμιμίας, Μιτοῖ5θι, ἀρ. Επ8, 

λ.6. ὃ. τὸ 

ῬΉΗΙΙΡΡῸΒΞ ΘΙΘῈΤΕΒ βΒᾶθοιν 
(ΡΠ1, 514.) 
ἢ»: βαρνιεηία ΟἸγιβίίαηαε ᾿δίογίαθ, (. ἀε ΒοοΥ 

Τῦ 55 (1888) Ρ᾿. τύο 

ῬΗπῸ ΟΑΛΕΚΡΑΒΙΑΝΌΒ ϑᾶθοιν 
(ΡΗ. σδτρ.) 
(ωηΐ. ὀηαγγαΐο ἡ Οαηΐ., Μ.40.28 

ΤΡ. ἐρίοίμϊα αὦ Εποανρίπηι, ΔΗ τῇ. 293, αἴβὸ 
ἰηπξ. ορῃ. Β88. 6). 42, Μ.32.348 

ῬΗΙΠΟΒΤΟΒΟΙΌΒ Οὗ. ρΡοβῖ 433 
(ῬΡῃ]Ποϑῖ.) 
Ρ. βαρμιοηία, Μ.65.620 
λ.6. ἠϊοίογίᾳ φοοϊεςαςίίεα, 1. Βια62 ΟΝ τοῦ, 

Μ.ι65.46ο. Νοῖ ἐπα ογἰρῖηαὶ Ψνοσκ Ραϊ 
ΓΑ πιο 5 ἔγοιῃ ἃ νυ εἰπρ' Ονοτ ἴῃ Ἰαΐοσ 
ΔΌΣΠΟΥΒ 

ῬΗΠΙΟΥΒΕῦ5 ΜΟΝΆΘΗῦΝ ϑϑδο, νἱὶ 
(ῬΒΠο ἢ.) 
Ῥ. αϑοεί. ναρνμιοπίᾳ ὡϑορέῖσα, Μ.οΒ8.1369 

ῬΗΙΟΧΕΝΌΒ ΟΡ. Ο. 523 
(ΒΒ1οχ.) 
ερ. ορίςίπία, ΝΒΡ 83 (1871) Ὁ. 157. (Νοίε: 

βϑοίίομϑ 8-15 δῖ Όγ ἰβαᾶς 5 Γα5 ιν.) 

ῬΗΟΤΙΝῸΞ ΕΤ ΑἸ 58εο. ἷν 
(Ῥμοϊιππβ οἱ 41.) 
ΕΡ. δορί δίμία, οἷϊ. ἃΡ. ἘΦῚΡΙΙ, ἡφέγ, 72. 11-ἔῸἰὀ 

Ῥηοτινυβ ΡΕΕΞΒΥΤΕΚ βᾶεο, νὲτν!ῖ 
(ΡΒοι 05) 
γι Ῥαρρμιοπίπεμε υἱίαε Ποαμηὶς {ε]πναϊονῖς, ΔΡ. 

Ο Νία. (787) ἀεί. 4 

ῬΗΟτιῦ5 ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΤΑΝΤΙΒ Οὔ. 801 
(ΡΒοῖ.) 

Οἰξοὰ ψπμεη ἱποογροσζδίηρ τίσι δὶ ἔγότη 
ΒΑΙΉΘΥ ὙτΤΙΓ ΓΒ 

οο΄. τ--Δ80 δι ίϊοιίμοςαε οοαίξες, Μ.1τ03, τὸς 
ἨοΉΊΟΟ. φονεοοαηοη, ΜΟΉ. 2 Ὁ. 458, Μ.τοςοδο; αἶβο 

οἰτοα ἐτοπὶ βυγπίαρτημα σα ΠΟπιπὶ, ΜΙ .τΟς. 

441 
Ῥηοτιῦβ ΤΥπιῦϑ5 Οὗ. δηΐδ 457 

(Ρμοῖ. Ὑ ντ.) 
ἰδεῖ. ἰδεῖς, ἂρ. Ὁ ΟμδΙςο. σοὶ, ο, 4 (Ὁ 2.1.3}. 14, 

Η.2.504 
δμρῤῥίϊε. ΣΗΡῥιοαϊίο, ἀρ. Ο ΟΠαὶς. σοί. ῬΡοῖ., 4 ὁ 

2.1.3 Ρ. 1ὸ4, Η.2.436 

τεοφηβίοσ ἃ ς. 5866. [ἰ 
Τεοδηβίοη Βὶ 8860. γτνὶ 

Ἐ, ϑρογάομε Ῥλγυβίοίοξιις Ἐοπια 1936, οἵ. 
ΤΕΡίρηῃ. }Ὶλγ}8. 

Ῥηυβιουοσῦβ βάεοῦβ 

Ῥᾷγνς. ἃ,8Β 



χὶ ΑΥΤΗΟΕΚΒΑΝΡ ΜΨΜΟΝΕΚΘ5 

ῬΙΕΕΙΌΞ ΑἸΈΧΑΝΘΌΕΙΝΟΘ , 5860. 11 
(Ρ16:.) 
». Ῥιαρτηθηία, Ο, ἄς Βοοσ Τῦ 52 (1888) Ρ. τό5, 

Μ.το.244 
ῬΡΙΝΝΕΒ 8860, ἷν 

δῤ. ἐρίοία, αῷ. ΑἸΠ. ἀαροῖ, 560. 67 

Ῥιονιῦϑ [88466. 2} 
(Ριοη.) 

ζυ. Ῥοΐγε. να οϊγοανρί, Τρμιϊοοῖ ὑ. ΤΟΥ 5 
" 8. 5866. ἐν 

Ῥεοτινυ5 ΤΗΒΒΒΑΓΙΟΝΙΟΈΝΘΒΙΒ ἱπιῖ. βαθο. νἱὶ 
(ΡΙοι.) 
υ. ἴον. υὐΐϊα οριοίγϊ, Τι ΤἸοδῆπθβ ἤνημεϊῖα ἁγιο- 

! λογικά Μοηίος τ884 Ρ. 40 
ῬΟΞΝΑΕ ροβτόύοῖῦυμ 

Ροδῃ. Αἄρῥι. 12 ΒΏΗϊ 2 Ὁ. 150 

ῬΟΧΈΜΟΝ (ΡΟΙΈΜΙυ5) ΑΡΟΙΥΝΑΈΒΙΒΤΕΘ ἤμ. 5860, ἐν 
(Ροϊθτ.) 
γ, αρνηιεμία υαγία, Τλεϊζταδθ Ὁ. 273, ἈΡ. 

Μακχ. οῤῆίδῦ, Μιοτ.τθο, 172; 8ἃΡ. σοί, 
Ῥαΐν. ο Ὁ. 60, 41 ἢ. 308 

Ῥομυβιῦθβ ἘΗΙΝΟΟΟΙΜΙΒΈΕΈΝΒΙΒ βϑθον 
(Ροϊν᾽.) 

ἵέρ. σρὶοίμία αὦ δαδίηιρη, ΝΜΙ.4τ.112 
ἴυ. Ερὶρῆ. 390.-6)]) υἱΐίαᾳ ἘΡῤὶρῥρικωμλ, (39-67), Μ.41.73 

ῬΟΣΧΟΛΈΆΡΟΒ ΘΜΥΕΝΕΝΒΙΒ ΟΡ. 156 
(Ροϊνςο.) 
6. οῥὶείμία αὦ ῬΡΔῤῥοηδθ5, ΒΙΗΪπλον τσ ̓. 114, 

Μ. 5 τοῦδ 

οι ἈΟΝΙῦΘ ΑΡΑΜΕΕΝΞΒΙΒ ΟΡ. ο. 430 
(ῬοΙγο τ.) 
».- ]οῦ βαρηπεπίᾳ τὰ [οδ, ἀΡ. σαί. 7οὃ 4.ν. 
- Εξοον. αρνπεηία τη Εσεοΐ., ΝΒΡ 72 (1854) Ρ- 92 
Ῥ. Ῥω. αρνιεμίαᾳ τ Πα. 55. τ Ὁ. 352 

ῬΟΙΧΟΗΒΟΝΙῸ5 ΜΟΝΆΟΗσΚ 8466, νὶ 
(Ροϊγοῆτ. Μοῃ.) 
6. βᾶ. ἐχῥοκίθο βαεὶ, ἀρ. ΟΟΡ (681) σοί. 15, Η.3. 

1376 

ῬΟΙΥΟΚΑΤΕΒ ἘΡΒΈΒΙΝΟΒ ἢπι.. 5886. 1} 
(ΡοΙνγοτσ.) 

ΔΡ. Ἐπ5. Ψ..6. 5. 24. 2-.-8 

ῬΚΕΟΘΑΤΙΟ [ΟΞΈΡΗΙ 
Ργδο. 7σϑορ δὲ οἶδ, 80. Οσ. 70. 2. 31 (25); ἐογμήῆ. ἐπὶ ΟΘΉ. 

3:9 
Ῥκοσηόοκῦβ Βιλοονῦβ ἐπῖς. δον 

(Ῥτοοὶ.) . 
ᾷ. 70. αὐία ]οαῃημῖς, Δ. Ζαθτι Ἐτίατροι 1885 

Ῥεκοοινῦβ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑ ΝΒ ΟΡ. 446 
(Ρχσοοῖ. ΟΡ) υ 
απ λ}. ογαϊΐϊο ἴθ είραγας αηηιπαϊοηθρε, ἱπὶ. 

ΟΡΡ. 45. 36]., Μ.85.425 
Δγρι. ἑοῖς αὦ ἀγρμιεπίος, 400 4.2 Ῥ. 187, Μ.65. 

856 
εΡ. εῤρὶείμϊα Ἰογέᾳ ἀεοπα, 4 Ὁ 2.1.3 Ῥ. 67, 

Μιδ5.δ8ὲ 
Ρ. αρμεθηΐα, Ρ. οοί. Ῥαΐ. 7 ΡῬΡ. 48 Π., Μι.65. 

885 
ΤΡ- βαρνιεμία ἀπομγνῖα, Ὁ. Ματίϊῃ, λἴτι5. 54 

(1941) ΡΡ. 52--56 
ἄορι. τ, 2 δονειίίας, Νι.65.833 
ἄορι. 3, 4 μονίας, Ο. Ἰατίϊῃ ἔπ. 54 (1941) ῬΡ. 40, 

4 
οὕ. 2-π-τῷ ΝΣ Μι65.602 
ογ. ἰαμά. ΒΜΨ ογαίϊΐο ἄε ἰαμαΐδις Μανίας, 4Ὁ τιν 

Ρ. το3, Μι65.6δο 
τἰγαεί. ἐγαοίαϊες ἂς ἰγαίίοηε ἀϊυϊηαθ ριῖδεαε, Μ.65. 

849 
Ῥμοοοριῦθ σλζαξῦβ ΟΌ. 538 

(γος. 6.) 
Απαςί. Ῥαηορυγίουις τῷ Ὡηρεγαίογσης ἀπ αδίαϑίρι, 

Κ΄. Κοῦρθα Βοηπ 1918, Μ.87.2793 
Θ᾽. 1-τ63 ἐρίείμίαε, ΕΟ ὈΡ. 533-98, Μ.87.2717 
4. ἐρ είμίαε, Ν. Ἐδϑία Βοοϑαγίοηθ ὃ (τθ000-αὶ 

: ΡΡ. 36-37 
οχοροῦοα 

σεη.-- [ὑᾶ, οογημθηϊανι 56 σαίΐδηαδ 1. Οοἰαϊδισ μη, 
Μ.87.21 

Κερ.- αν. σον αγὲ 56 οαἰδηαδ ἰῃ Κορ. εἰ αν., 
Μ.ι8γιτοδο 

ἘΡΥ, σον Ή αἱ ἡ γ,, Ν.87. 1221 
Οαηὶ. οομεριοηίαγίς 56 οαίομα ΤΏ Οαηὶ., Μ.87. 

1545 

. (αηὶϊ. αρνηιεηέμηι ἵν Οαπὶ,, Ν.87.1756 
Ις. σογημεεηέαγεδ 56 οαἰθηα ΤΏ ἶς5., Μ.87.1817 

λογοί. λογοϊορίνη, ἘΙ. Ὅϊε]9 ἀδλαμαϊμηρες ἀξν 
ἀδηϊρι δ ῥγομδοίβοθθη Αἰαάενεῖσ ἀδν 
ΜῈ ἐἰςεοη πα εη: ῥ οσορ ἰβολελιςίογδο δ 
Κίαδδε τοῦ Βοσὴμ 

ἡριαρ. ἀοδονγρίῖο παρτηὶς, Ῥὶ ἘτιθαΙδ πᾶθσ 51 80 

(1939) Ρ. 5 ; 
Τῃποηοί, μιοποάϊτα τη. δαμποίαμε δοῤῥίαμι, Μί.87.2840 

(Ὁν ΜΙςμδοὶ ῬβΈ]1υ8, 88εο. χὶ) 
ἸΙΡγοοῖ. "}αρνιορέμόν οομίγα Ῥγοοίεα, ΝΙ.87.27925 

ῬΕΟΤΕΨΑΝΟΘΕΙΙΟΜ [ΑΟΟΒΙ 566 ἘΝΑΝΟΘΕΙΙΑ ΔΡΟΟΒΕΎΡΗΑ, υϑέευ. 

ῬἘΘΑΙΜῚ ΘΑΙΌΜΟΝΙΞ 
Ρςς, ϑᾳὶ. 

5860. 1 8.0. 
Τε Ῥϑαΐνης οὐ ϑοίορεοη, Ἡ. Ἐ. Ἐγ16 δηὰ 

Μ, Ἐ, 714π|8ὲ5 Ὁδηιρτίαρθ 1891 

ῬΒΑΙΜῸΒΞ ΝΑΑΒΒΕΝΟΒ 5866, 1 
ΜΞ, Ναας. οἷϊ, δΡ. ΗἸΡΡ. λαδνγ. 5. τὸ 

ῬΤΟΙΈΜΑΕΒ σνοβυιοῦβ 5866. ὦ 
(Ρο1.) 
φΡ. ἐρίςέμία αὐ Εἰοναηῃ, ἂρ. ἘΡΊΡΕ, ἔκεν. 33.3- 

ῬΡΟΌΒΟΗΈΚΙΑ Αὐαῦξτα ΟὟ. 453 
(Ρυ 08.) 
6Ρ. Βα5:. ἐρὶοιμία αὦ Βαάξραμι, (Ὁ 2.τ.3 Ῥ. 135, 

Η.2.680 
6Ρ. Ηΐον. εριεμία αὦ τμοηαοίος Ηϊεγοςοϊγνηίαηος, 

Α00 2.1.3 Ὁ. τ,8, Η.2.681 
6}. ]ιβοη. ερίφίμίᾳ αὐ Γιδοπορι, ἱπῖ. ΟΡΡ. 1.6δο. Μαρ. 

ἐΡ. 77, 400 χιτιτ Ῥ. 9, Μ.ΡῈ.54.906 
6. δίγαί. ερίομία αὐ διναίερίι Βιμνηίαο, 4 Ὸ 

2.1.1 Ῥ. 20, Η.2.48 

ῬΥΚΕΗῦΚ 1 ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΘ ον». 655 

(Ρ;ττ) | 
6. οριοιμίᾳ αὦ ]οαηηο Ῥαραρ, ἀρ. ΟΡ 

(681) κπείΐ. 13, Η.3.13530 
βγη. ἤν. βαρηιθη 30}. ξεν οη5 (6 υοϊμίαΐο εἰ ορεγα- 

ποηο, 1δ., Ἐ7.3.1345ς 

ΟΥΑΡΕΑΥῸΒ ΑΤΗΕΝΊΕΝΒΙΒ ΟΡ. Ῥοβὲ 124 
((υδᾶ.) 

Ῥαρμιεηίμηι ες ἀροϊορίᾳ, Μ.5.1265, Ρ. πὰ. 
μ.4. 4.3 

ΟΥΑΕΈΒΤΙΟΝΕΒ ΒΑΞΤΗΟΓΌΟΜΑΕΙ 866 ἘΝΑΝΟΘΈΓΠΙΑ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑ, Ευ. 
Βανι. 

ΟὐἸντιανυβ Αϑούμνανυβ βΒασοὺν 
(τη. 

16. ἐῤὶοέμα αὐ είν Επίοηεηι, 400 3 }Ρ.15, 
Μ.85.1733 

ΚΗΕΟΙΝυς ΟΟΝΞΤΑΝΤΙΕΝΞΒΙΒ βάθοιν 
(ΠΕ 665.) 
ἰδεῖ. ἰδεῖς, ἀρ. Ο Ἐρἢ. (431) οί. 7, 40 τ.τ.7 

] Ῥ. 1ττ8 
567}. δέγπὸ ἘΡλεξὶ μαδίϊμς, ἰδ. αοί. τ, Α(Ο τ.τ.2 

Ῥ. 70, Η.1.1444Ὲ 

ΕΉΟΠΟ ἔπ. 8860. 1 
(Ε8οά.) 

8Ρ. Ετ8. λ..6. 5.13 
ΕἸΤΌΛΕΕ 

ΚΉ. 866 ΤΠΙΤΌΚΟΙΛΑῈ ΕΤ ΕΙΤΌΑΛΙΙΑ 

Κομανυβ ΜΕσοθῦβ Οὔ. 556 
(Κοπι. Μ6].) 

οἱτεὰ ὃν Ῥϑ6ε ἴτοσὴ ἐμ ἔο ]ουνίπρ οἀϊτίοπς: 
ΑΚ. Κσυμπιρβδοῆογ, ΘΒΒΑ͂ΡΥ τ8ο83, τ8ροΐ, 

1001, 1903, ΒΑΚ 243 (τ9ο0) 
Ῥ. Μδδβ, ΒΖ τῷ (1906) [ΒΡΌΣΙΟΙ 5], Ζ4 

(1923), ΟΟ 2 (1912) [βρυιτίοιβ), ΚΙΤ 
52--53 (1031) Ρ. 8 

(. Οδπιπῖ6111, Κοράηο ἐ Μείοάε, Ἐ]οτοποα 
1930 

1. Β. Ριίχα, Α5. τ 1876 [ᾧρῬρ. 202--4τ ἅττα 
ΒΡΌΣίΟυ5]; ϑϑαποίης Πογμιαητς, Ἐοταα 
τ888 

ΘΑΒΙΝΙΑΝ ΡΕΚΕΒΗΛΑΝΟΒ βᾶδρον 
(36 Ιτεῖβτι.) 
δΡΙίο. α|,2 Ἐῤῥἰἠοαίίοηδε, ἀρ. Ο ΟΠαῖο. σοί. τ4, 400 

2.1.3 Ρ. ὅ4, Η.2.572 

ΘΑΒΙ͂ΝΌΕ ΟΟΝΕΥΑΝΤΙΕΝΡΙΒ βᾶθον 
(ϑαθὶπ.) 

Τὸ. ἐρίείμα αὦ Ῥοϊγδίμηι ἐρίξοορμμι ὧς οὐδέ οἷ 
πεέγε Ἐρτρηωπῖ, 50)Ψ.΄ 7 (1833) Ρ. 178 



ΑΥΤΗΟΚΝΒΘ ΑΝ ὙΟΚΚΘ ΧΙ 

ΘΟΉΟΙΙΑ ΑΝΟΝΥΜΑ ; 
δοβοῖ. Οἰόνα. ῥασά. φομοϊΐα μπ Οἱουμεημς ῥαεάαρορε, Ο. 

ΘΙΒΗΙΠη, Οἰομεης Διίοχωαμάγίμης, αΟ δ τ 

Ῥ. 319, Μ.9.)γ8) 
βομοίϊα τθ ΟἸεριεμξς ῥγοϊγορῥοιρ, 18., 

ΟΟδ τη. 295, Μ.9.777 
ΘΕΝΤΕΝΤΊΙΑΕ ΑΡΟΒΞΥΟΙΟΚΟΜ 

ϑεπέ. ἄρῃ. Μομ. τ Ὁ. 77 

ΘΕΒΑΡΙΟΝ ΑἈΝΤΙΟΟΗΕΝΌΒ 
(ϑεσαρ. ἀπί.) 

ϑοβοῖ. Οἰερι. ῥγοί. 

ἰηϊῦ, θᾶθο, 1 

Δ. Επ5. Ψ.6. 5. τὸ; 6. 12 

ΘΕΒΑΡΙΟΝ ΤΗΜυΤΑΝυΒ ΟὉ. 362 
(ϑογαρ.) 
6Ρ. Ετιάοκ. ἐῤὶοίμίᾳ αὦ Εμάαοχίμρη, Μ.40.924 
6}. τμοΉ. σρίδέμία αὦ τεοηασλος, Μ.40.025 
ἐποΐ, ἐμοποϊορίηηι, ἘΌᾺΠΚ 2 Ὁ. 158 . 
Ἄαη. ἰΐξθον αὐυδγεις Ιωηίοδαεος, Ἐλ. Ῥ. Οαβον Ὁ 

Ἡαγυαγά Τλεοϊορίοαϊ 5έάϊες 1031, ρατεν 
1π Μ.40.900, Ρατεν ἴα Μ.τβιχττό-32 (πὶ 
ΟΟΙ βοᾷ ογαἀθτ), 1213:--56 

ΞΕΈΚαΙΑ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΑ, 8860. νἹῇ 
(Θεσρίδ) 
Οἰνρ. Οἰἱννερίαδὲς ἱναμοίαϊϊο, Α4.Β τὸ (1807) Ρ. 44 

ΘΕΒΟΙΠΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΕΝΘΙΒ 8860. νὴ 
(ϑογρ. 6.) 
ἐῤ.- ἐῤὶείμία αὦ Τῥεοζογηε Ῥωρώρη, 8ρ. Ὁ αΐοτ, 

σοί. 2, Ἡ.3.728 

ΒΕΈΟΙ5 ΟΟΝΞΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝῸΘ ΟὟ. 638 
(5εσρ.) 

ἐαοαϊᾷ. ἄγρια αραϊξίσίμς, Ὁ Ὁ. τάο, Μ.92. 
1335 

6. τ--3 ορ᾽οέμίαε Ὁ. Ο Τιαῖογ. αοὲ. 2, Ἡ.5.776; 
(ΟΡ (681) ᾳοί. 12, Ἐ1.3.1300, 1312 

ΘΕΝΈΒΙΑΝΟΒ ΟΑΒΑΙΈΝΒΙΒ ΟΌ. Ῥοβέ 408 
(ϑανοτ.) 
δ. ἐπ ἀδγαΐαε ἀϊοίμη, ΟΦ. 24:2, Μ.56.553 
φρῥαγ. ἐπ ἀεὶ ὡῤῥαγίδομονε, Μ.θ5.τὸ 
ογξαΐ. τ--ὸ ογωΐίομδς τ μιμηαὶ ονεαϊίοηερι, Μ.56.420 

Τογμο. τη ογμοονη, Θαν118 5 Ὁ. 808 
οχοροίοδ 

δον. ἡη Μιί. κορεῖϊία τ ἐμά, Τὰ αυ Ροϊεβέαξο, Μ. 56. 
21:23 41πι 

λον". ἵ Μὶ βογεῖϊα τη ἐΠϊπμᾶ, ῬΑΙΕΥ, 5ὶ Ῥοββιθῖς, Ο, Μϑῦ- 
26:30 ἀπ Μηδ. 48 (τ935) Ρ. 313, Τ. ΖΕΙΠΠΡΕΥ 

ϑευόγέαη ὉοΟ σαδαία ΜΙησξοτ το 26 
Κορ.-Πεὸ Ῥαργιεηία ἴῃ Ῥαμξ ἐριοίμίας, Θιααὺ Ὁ. 213 

ε. ἄἀε βοι ἀγεΐαοία, ΝΜ.59.585 
Ρ. ἡν»αρνιεηΐα, ἃΡ. οοῖ. Ῥαΐγ. Υ2 Ὁ. 76, ἰδ. τῷ 

Β. 119, Ρ. Ὁ 1,αἴθτ. αοί. 5, Η.3.873 
μαεγ. ναρνιοηέα κογριοηῖς σομίγα μαεγεδςος, ἈΡ. Το. 

19. ῥωγαϊὶ, ,.Μ.006.533 
Ῥαο. ὁ ῥασε, ΜΗ τ Ὁ. τὸ 
ϑΩΡ. 4εὲ Ξεγβεηΐε αἀϑΉέο, Μ.56.400 
δἱρη. ἄε εἰρε ες δγογη, Μ.63.531 

ΘΕΨΕΚΙΒ ΔΑΝΤΙΟΟΗΕΈΝῸΒ ΟΌὉ. Ὁ. 539 
ί(ϑεν. ἀπὲ.) 
γ, "ραρηιφηία, ἂρ. Τιδοπέ. Ἡ. ἡποηόρῆ,; ἂρ. Ὁ 

1 δίδσυ. αὶ. 5, Η.3.893, 897; ἂρ. (ΟΡ 
(681) αοί. το, Η.3.1241; ἃρΡ. Αρβίῃ. 
Ῥδρδπ δ. ἐριῤ., Μ.ΡΙ..8γ.τ2οσ; 51 τὸ 
(1844) Ρ. 202; 8Ρ. Ἐππ5ξ, Μοη. ἐΡ. 

τ. Ῥβαργεοηζρε τ 1ν6., Μ.β1.72 751) 
γές. ογαΐίο ΤΉ γεεμγγοοϊίοηόηε, ΡΟ τό.7γ94, τμϊ. 

ΟΡΡ. τ, Νυ85., Μ.46.628 

ΘΟΟΘΚΑΤΕῈΞ ΘΟΗΟΙΑΒΤΙΟΤΙΘ ΟΌ. Ῥοβί 450 
(8οοτ.) 
}.6, λἐδίογίαᾳ δορίβοίαείίοα, ἘΝ. Ἐηδεον Οχίοσα 

τ853, Μ.67.29 

ΘΟΡΗΒΟΝΙΤΙΞ ΔΙΕΧΑΝΌΕΒΙΝΤΙΙΒ βϑᾶδοιν 
(ϑορᾷσ. Α1.) 
ἐρεἰϊ, ἐϊδείζες οοπίγα ἐοςομγρ, ἂρ. Ο ΟὨ81]ο. κοί. 

3, 400 2.1.2 Ρ. 23, Π.2.336 

ΘΟΡΗΚΟΝΙῸΒ ἨΙΕΚΟΒΟΙ ΎΜΙΊΤΑΝΌΒ ΟΡ. ο. 638 
(ϑορῆτσ. Η.) 
οορ. Ογν. εἰ ο. υἱΐα ασερίαϊα Ονὐγὶ εἰ Ποαμηΐς, Μ.87.3680 
ΘΑΥΏ2. 1--23 οαγγεΐηα αἩαογεομίίοα, ΜΜ.87.3733, τποβ. 9, 

13, 20 ἴῃ (60 Ῥρ. 43-7 
(ΟΠ, ὧς Ῥεοοαίογ μη οοΉ δϑϊοηθ, Νί.87.3365 
ἐΡ. 5γη. ἐρὶεϊμεία δγμοάίοω, .87.5148 
ἐρίεν. τ-- ἐρὶργωτιαίᾳ, Μ.87. 4009 

᾿ φ(2051. ἑάϊονμοία, 4 Ὁ Ῥ. ο6 

Ραρμιεμίτιρα. σονμεριόηίαγὶὲ Πμνρίοὶ, Μ.87. 
3981 5480. ΧΙ 

μεγαοπία ΟΥ̓ εἰ Ποαηηὶς, Μ.87.3424 

ἐέμνρ. 

μην, Ονγν. οἱ 10. 
μαΐυ. ξόγῃο Ὧἀ6 μαϊυϊίαΐε, Η. ὕξεπεσ ἐὐλειμέδοδες 

Μη ἐὰν Ῥλϊοίορὶα Ἐταπκίσσε ἀτὰ 
Μαιι. 1886 ἢ. 500 

ΟσρΜΥς. δέγρῆο ἴῃ οδομγοηι ἀοιπὶμὶ, Ἡ. Ὁβθηογ 
Βοηη 1889 

ΟΥ̓́. 2, 4, 5, 7-Ὁ οναϊίομος υωνίαϑ, Μ.87.3217 
Τογαΐ. ογαέίο, ΜΜ..87.2 001 
ϑολιοί. δοὐἠοϊπερε, ΝΜ. 87.4012 

τἰγοα, ἐγοαίη, Μ.87.3840 (Ὁ ΤΠ οϑαρῆ ἐμε Ηνπ- 
ΠΟΡΊΘΡΠΕΓΙ, 5860. 1Χ) 

ἔγο. ἰγοραγίμηε μογαγ, Νί.87.4005 
υν. Απαεΐ, υἱία ἀπακίαερτὶ Ῥονδας »ιανίνγὶς, Μ.92.1τθ680 
υ. Ονγν. δ 76. υἱΐα Ογγὲ εἰ [οαπηῖς, Μ.87.3380 
υ. [0. Εἴεερι. Ῥαρνιεμήρη υἱίαε Ποαμηῖὶς ἘΠΈΘΉΙΟΣΨΉΥΙΣ 

[Ποιῃὐ οοτιροβιίίοη τ 10. ΜοβΟΙ. 1, Η. 
Οεἶζεν 5490 κα (1893) Ρ. τοϑ, Μ.ιττ4.806 

υἱίᾳ εἰ οομυεγδωΐῖο εἰ πιαγίγγέιηι Ογγὶ εἰ {υ. »ε. Ογυ. εἰ [0. 
ἰοαμηΐς, Μ.87.3677 

ἴν. Μααν, Αερ. υἱία Μανίας Αεργρέίας, Μ.87.3697 

ΘΟΖΟΜΕΝῸΒ ΘΑΓΑΜΙΝῸΒ ΟΌὉ. Ῥοβὲ 450 
(3οΖ.) 
}.6. λιςίογία εοοϊεοίαςίῖσα, Ὲ. Ἡυβθον Οχίοσζα 

τὅδο, Μ.6).844 

ΘΤΕΡΗΑΝΌΒ ΔἙΕΙΘΑΝΟΒ Βᾷδο, νὶῖ 

(Θέερη. Αἴ.) 
ε}. ἐρίδία «ὦ Οομοίαμδίηεμε, ἂρ. Ο Βαἴος. 

ἀοὶ!. 2, Ἡ.3.737 
ΘΤΕΡΗΛΑΝῸΌΒΞ ΑἸΈΕΧΑΝΘΌΕΙΝΟΣΞ ΟΡ. ο. δ1τὅ 

(ϑέθρα, Α1.) 
Ρ. Ῥαρμιθηία, αΡρ. Ῥοοὶ. Ῥαΐν. 

ΘΤΕΡΗΑΝΌΡ ΒΟΒΊΤΕΈΝΒΙΘ 
(ϑέθρῃ. Βοβί.) 
». 

ἰηϊΐ. 8466. νὶὶ[ρ}ἕ 

ναρμαδηία, Ὁ. Μ. Μογοδύὶ ΤῸ 27 (1895) 
Ῥ. 666; 8Ρ. 1ο. Ὁ. ὕπαρ. 3 

ΘΤΕΡΒΕΑΝῸΘ ΠΙΑΟΟΝΌΚΒ 58:60. ἱκ 
(ϑίθρῃ. 180.) 
υ, ϑίορᾷ. 

ΘΤΕΡΗΑΝΌΒ ΠΠΟΒΑΝῸΚ 
(ϑἴθρα, 90γ.) 
6. 

υἱέα δίορδαημὶ ἡμηϊονις, Μιτοοτοῦο 

586, νἱῖ 

ἐρῖὶςίία αὦ αγμιης Ράβανε, ἂρ. Ο Τιαῦῖου. 
αεὶ. 2, Ἡ.3.712 

ΘΤΕΡΗΑΝῸΚ ΟΟΒΑΚΌΚ ΟΡ». 578 
(ϑίθρῃ. 6.) 
. αρμιρηία, 40. ῬΒοΊ. ξοά. 232 

ΞΤΕΡΗΑΝῸΒ ΗΙΕΕΑΡΟΙΙΤΑΝΤΒ 8860. νἹ 
(ϑίθρῃ. Ηϊοσ) 
ὥξη. οομΐγα ἀρποξίας, ΑΔΑΡ Ὁ. 154 

ΞΘΥΡΨΕΒΤΕΕΒ 1 ῬΑΡΑ ΟὟ. 335 
(ϑ νιν.) 
ΤΩ Ῥαρνηεμέμνῃ ορβεγὶς οομίνᾳ [μμἄαξος, 5Κ7)͵ὶ 8: 

(1833) Ρ. 26 
ΘΥΜΒΟΙ,Α 

ϑγηδ. Ἅ“πη|. δγριδοίμρα. ἀμ οοδόημι, Ῥασῖν ἀρ. Ευβ. 
1)0Υ. σομέδες,, Ο τ. Ὁ. τοΣ. 9, Ηδῆῃ 
Ρ.141:; ραζγίιν τοοοηβίγαοϊοα ἔγοπὶ ζῆγνϑ. 
ἄοηι. 40 1 ὍΟον., ἤδῃπ Ρ. 142 

δημδοίερι ςεβρῥοκίέμνι σγηοῦϊ ἀπήοολεηας 
αηηὸ 2ὅο, 400 τ.ι.5 Ρ. 6, ΗΠη Ρ. 182 

ϑγρδ. Αη]. (34ι)ῦο,ὔΠ ϑγμιδοίμα ἐγποάΐ ἀμ οσβδηαε ἀμῆῸ 341, 
ττ-ὰ αΌ. Αἴῃ. ϑ νη. 22--2 5 

ϑγηηδ. 4πὶι. (345, δϑγηδοίμηι ἐνποϊ ἀμβοολομαε ἀπὸ 245 
γηαογοςίσεμμ ἀεί, ΔΡ. ΑἸΒ. 5γ)2η. 26 

ϑγρηηδοίμηι ἀμβοομεμογι ἀπῆὸ 433, ΔΡ. 
7ο. Απί. ἐρ. Ογνυ. 2, ΑζῸ τι1.4 Ῥ. ὃ, 
Μ.γ7γ7.172 

δγριδοῖῖ αροξίοἰογμη υεγείομες ναγίαρ, ΠΑᾺ 

ΡΡ- 30-34 : 
δγμθδοίμηι Οαξϑαγίθη56, ΑΡ. Επ85. 6}. (α85. 

ἐογηηδ. 4“πὲ. (269) 

δνηδ. ἀπὲ, (433) 

γι. 4}. 

δγηδ, Οαες. 
3 

δγνγηδοίμνῃ σνμοᾶὲ Οἠαϊοοομεηϑὶβ απὸ 451, 
8Ρ. Ὁ Οδμαβῖο. ἀεὶ. 5ϑ, 4(0Ὁ χ.τ.2 ἡ. 26, 
Ἡ.2.452 

δγρηδοίμρι φνηοᾶλ Οομεία μι ηοροϊαμας 
απῆο 360, ἂρ. Αἴῃ. 5γη. 30 

ϑγηιδοίμνηι «γηοάϊ Οοηῃεοίαημποῤοϊπαηαξ 
απηϊς ὅδο εἰ 68:1, ΔΡ. ΓΟΟΡ (681) αοὶ. 18, 
Ἡ.3.1396 

σγηιδοίωμι Ηεγοςοϊγναημηι, Μ.33.533, 
τοοοπδίγμιοξεά ἔγοχα Ογτ, Η. οαἰεοῖ. 6-ι8 

δγρῦ. Ολαϊς. 

δγνηηδ. ΟΡ (360) 

δγρῃδ. ΟΡ (681) 

δγηιδ. Η αν, 



ΧΙ ᾿ ΑΥΤΗΟΚΒ ΑΝ ΜΟΚΚΒ 

ΘΎΜΒΟΚΑ ((0Ή}.) , Τ. Ῥαη ἐεξίανισμέμηα Ἰ)αΉ, Ὁ. τ 30 

ϑγηδ. Νίο. (325) ϑγριδοίμερι Ἑγημοάὶϊὶ Νίοαθμαθ αηηὸ 355, Τ. Νερῇ. ἰεδέανηεηθεη ΝΡ μα ει, Ρ. 143 
Ορὶὲξ 3 Ρ. 51, 8Ρ. Επ5. ἐρ. ὅαες. 4, Τ. σαὰ ἐεεἰανιεηέμηι σα, Ὁ. 158 
Μ.2ο.1540 Τ᾽. τον ἱεςξέαγεεπέη 3ν, Ρ- 1γ1 

ϑγηιδ. Νίο. (3590) δγμιδοίπενη ἐγμοάΐ Νίοθηαε Τανασαξ αλη0 Τ. [95. ἐοςίαγμιθηίη [οσερλΐ, Ὁ. 183 
450, ἂν. Ὑμαξ. }..6. 2. 21 Τ. Βεη1. ἐεςξία τη Βεοη)αμηῖη, Ὁ. 213 

ϑγηιᾶ. Νίο. (γ87) δγριδοίμενηι σγμοῶϊ Νίζασεμα! αΉηὸ 787, ΔΡ. 1 ὙΈΒΤΑΜΕΝτΟΜ ΑΒΒΑΡΑΕ ϑᾷδςο, ἃ 

Ο Νῖς. (γδ7) ἀοί. 7, Η.4.452. 5 Τὶ Δδν. Α, Β Μ. Ε. 14πι65 ΤΙ “25 (1892) ΡΡ. 77, 105 

ΘΥΡΒΝΟΞΟΣ ς Ὁ ἐὠρρνόνρη τ ἀὐ οραι ἀρ υμ ν} ̓ τ [ΤΈΘτΑΜΕΈΝτυΜμ ΠΟΌΜΙΝΙῚ : βᾶθο, ἱντν 

ΒΤ: πα κε ὡΣ {΄. ον. Τ. Ὁορρογ δπὰ ᾿. 1. Μοι εβη Τὰς Τερία- 
Ῥ. 8ο, Η.2.288 

ϑγῃδ. ον. ονηϑοίμμε πογριαῆηι, Δ πὶ Ρ. 23 
[5γ»ιδ. ϑδανά. ϑγριδοίμηι ἐνηοάὲ δαγαϊσεηὶς ογϊεη αν 
νηΐ. οἵγοᾳ φηηο 343, 1.δῖ., ἩδΒπ Ὁ. 190] 

ϑγηδ. δεῖ. δγρηδοίμνη δγηοάὶ δειθοεη δὶ σΠΉΜῸ 350, 8Ὁ. 
ΑἸ. ςγη. 29 

ϑγρηιδ. δίγηλ τ δγριδοίνερμι σνημοάΐ ΒΊΗΙ Ή δὶς ΠΟ 351, Δ. 
ΑἸΆ. ςνῆ. 27 

ϑνηιδοῖϊὶ δἰγρεϊοηδὶς αημὸ 351 αἀηαϊδονπαία, 
Ρ. Δἴϊ. σγῆ. 27 

δψμιδοίμ φγηοαϊ δἰγριϊθηςῖς 0 357 
δίαερῥσηεμνη ἀἰοίμηι, ἂρ. Αἴ. νη. “8 

πρηεδοίιορι «γηποάλ δὲγνμιηθηδὶ8 μὴ 359, 
δῷ. ΑἸΆ. σνη. ὃ 

ϑδγηιδ. δέν, τ 
απαίῇ. 

ϑγηϑ. δίνης 2 

ϑγηιῦ. ϑδέγηι. 3 

ΘΥΜΕΟΝ ΞΤΥΓΙΤΕΒ 
(ναι. 5.ν]1.) 
6. 

ΟΌ. 460 

οριοίμία αὦ Βαριρη Αἀπεοομεηηι, Ἡ. 
Ττἰείζιιβηη ΤΟΣ 325 (1908) Ρ, 194, ΔΡ. 
Ἔνδρι. ἦ.6. 2. τὸ 

φόγρῖο ἀκ απέριαῦ χέει, ΝΒΡ 81: (1871) Ρ.τ 

ΘΥΜΈΕΟΝ ΘΤΥΓΤΙΤῈΒ ΤΌΝΙΟΚ ΟΌ. 596 
(Ξγπι. 51ν]. 1.) 

ΒΟΉ, 

αϑοδὲ. 1τ--30 δογγμοης αδοθ οὶ, ΝΒΡ 85 Ὁ. 4 
φΡ. 7πι5ὲ. ἐρίςέμα αὐ Πμδήημερε ἡμίονοι, ΝΕ.86.35106 
6᾽. Τῆονι. φρὶϑίμέα αὦ Τπορεῶνε Εἰ εγοςοίγρι αι, ἈΡ. 

υ. Μανίβ. 59 
ἑμιαρ. ἀξ ςαογὶς ΤτΤριαρίμίδις, Μ.86.3220, 8Ρ. 70. 

Π. παρ. 3 

συμμάσῦθ ΡΆΡΑ 
(ϑυσιτα. ῬΔΡ8) 

ΟὟ. 514 

16}. αρνιοπίμνη οριοίμίας οοπίγα Ῥείγερι ἔπεὶ- 
ἰομθηι, Ρ. οοί. Ῥαΐγ. 42 Ὁ. 3τ8 

ΒΥΝΕΒΙΌΒ ΟΥὙΒΕΝΈΝΘΙΒ ΟὟ. ς. 414 
(ϑγπ65.)} 

Τ. -- Ν. Ὑδεζαρηὶ, ϑδγηθςὶξ ΟγγεμθΉξὶς 
Εἰγνιηὶ εἰ ΟΡπδομία, τ, 2, Ἰλοτηθ 1944 

αϑίγοϊαδ. Θ6γ00 ὧδ ἄοηο αεἰγοϊαδιί, Τι2 ἡ. τ35, Μ.66. 
1577 ᾿ 

οαΐυ. οαϊυτὶ δηοογεῖη, ΤΣ Ὁ. τοο, Μ.66.1τ6ὃ 
οαἰαξί, τ οαἰαϑξίαςὶς, Τ.2 Ῥ. 283, Μ.66.1573 
σαΐαϑέ. 2 οαἰασίαςὶς μι δαγϑαγογμμι σχομδίοηε εἰ δἴο- 

οί ἀηνοίὶ, Τ.2 Ῥ. 285, Μ.66.1565 
ὨϊοΝ Ρέοῃ, Τ2 Ὁ. 233, ΜΙ. ΘΌ.1112 
6. 1-ι59 ἐρίειμίαε, ΕΟ Ὁ. 638, Μ.66.1321 
μον. τ1-- μονα, Ἔ.2 Ῥ. 279, Μ.66,1561 
ἀγηηη, τπτὸ ἀγημῆ, τ, Μ.66.1588; πατηογθ 85 ἰὴ Μ. 

ζάγριῃ. τὸ νης, Τὰ Ῥ. θ4, Μιδ6.1615 
ΤΉ ΞΟΊΔΉ. ἐδ ἑηϑομιηίς, Τ.2 ἡ. 143, Μιόθ.1281 
φῥγουΐά. ἀὲ ῥγουἑάεμεία (Ξ ἀεργρὴ, Το Ῥ. 63, 

Μ.66.τ 209 
γεΡΉ. ογαϊο ἀδ γερηο, Ὑ.2 Ὁ. 5, ΜΙ.06.τ053 

ἸΤαΑκαάβιῦθ ΟΟΝΒΘΥΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΆΝΤΒ ΟὉ. 8ο6 
(Γ8τ85.} 
ἀροί. αῤοϊοροίϊεις αὐ ῥοῤιίμρι, ΝΜ. ο8.τ424, 8Ρ. 

ΤἼΒΡΒη. οἰγοη. Ῥ. 386 
ὁρ. τ-6 ερίσαε, Μί.98.1428 
Ὀγαεξεμί. ΒΜ ΤΥ ἴῃ ξωμοίας ἀείραγαορ ῥγναεδεηίαϊοηερι, ΜΊ.ο8. 

1481 
ἸΤΑτΤΙΑΝυΒ ΟὟ. ρΡοβὺ 172 

(Ταί.) ἰ 
ογαί. ογαῖΐο αὦ Ογαέοσος, Ἐ.. ϑομμννατίζ Τὺ κχἱ 

(1888), Μ.6.804 

ὙΕΒΥΑΜΕΝΤΑ ΧΙἧῚ ῬΑΥΒΙΑΒΟΗΌΜ 5860. 11 4.Ὁ. ἢ 
Ογαεοε γεαάτία ο. Α.τν. 502 

Ἐ. Η. Ομβτιίεβ, ΤὴΨᾳ σνεεκλ Ῥεγοίοῃς οὐ ἐξ 
Τιυεῖυε Ῥαϊνταγοΐς, ΟΧΙΟτα τοῦ 

Τ. πομδ. ἐεςἰανιεμέμηι Εεμδεέη, Ὁ. 
Τ. ϑγνηι. ἑεειαγηοηίμνη ϑγριδοηῖς, Ὁ. 15 
Τ΄ 1θυ. ἐθειανιθμέμνη Τιουΐ, Ῥ. 27 
Τ. {π΄ ἐεξαγιεμίνε [μᾶκ6, Ὁ. 65 
Τ. 15 α0}. ἐεςξίανιοη ἐγ ἰϑαοδαν, Ὁ. Τὸ 5 
Τ΄. Ζαδ. ἐσοίαγπεέῃ Ζαδιοη, Ρ. 11 

ἡπεη! οὗ Ομν 1 ογά Ἑαϊλθυσθη 1902: 
ἐγαπϑίδίθα ἔγοστα ἐπ 5. Ὑἶ80] 

“..“ “-- 

ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΟΜ [0Β 5860. 11-}}} 
ΤΙ. [οὐ Μ. Εὶ. ]1π|65 ΤῸ 51 (1897) Ρ. το 4 

ΤἘΞΕΑΜΈΝΤΙΙΜ ΘΑΙΆΜΟΝΙΒ ἱπιΐ. 5860. 11 

Τ. δαί. ς, Ο. Μοζονα ΓοΙρΖὶρ 195:2, Μ.122.1316 

ΤΗΑΙσϑῦβ ΑΒΒΑΘ 58.860, Υνἱῖ 
(ΤΠ81. 
σδηΐ. εοπίμγίαο ὧδ εαγι ας αὐ σομ ηση α ἩΒΟΠΟΉ 

ἄε νερὶνηϊης γιεμξς, Μῖ.οτ.τ 428 

ΤΗΛτ βϑιῦς ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΣΤΎΤΑΝΙΡ ΜΟΝΆΑΘΗΙ5 ΕἼ ΒΑΒΙΒΙΌΒ 
ΘΙΑΟΟΝΟΒ βάθρον 

(ΤΊΔ]. ΟΡ) 
Τράς. ἰδεῖς αὦ Τλεοάοκίμν, ΓΟ τιῖ.5 Ὁ. 7, 

Μιηι.1472 

ΤῊΞΜΙΞΤΙΤΙΒ ΑἸΕΧΑΝΌΕΒΙΝΤΙ ΤΙ ΛΟΟΝυ5 5866, ΥἹ 

(ΤὈρτα ἢ) 
Ρ. Ῥαρνιεπία, ἃΡ. 1)οοὶ, Ῥαΐγ. 4 Ὁ. 3τ4 8. 

ΟἿ αἴοτῦ, ἀεί, 3, Η.3.γ84: δ. 5, Η.896--7; 
ἃΡ. ΟΟΡ (681) αοί, το, Η.3.1240, 1241, 
1300; ἃρ, Νίαχ. ορῆϑς,, Μί9 1.17.2 

ἘΗΕΟΒΘΟΒΕΤΙΒ ΟὙΥὙΚΕΗΈΕΝΒΘΙ5 Οὗ. 458 
(Τα. 

5. -- Π. 1. Θολ!ῖζε δαα Τ. Α. Νορββθϑϑιῦ, 
Ἠδι|ῖς τγῦορ- 74 

αῇέοί, τ--τ2 δραέοαγ αἰδοοηιη ἐμγαΐϊο, 5.4.680, 
Μ.83.7γ84, 1. Καράρι Τεπϑ. τ904 

εαγτξ. ογαίϊο ἐδ ἀἰυΐμα δὲ καμπείαᾳ ταγτίαίο, 8.3.τ296, 
Μ.82,1407 

ἐρ. τ-82, 84π1ι47, εἐβρίοπιίαο, 5. 4ιἰοῦο, Ἀ1.83.1173 
151, 102 

ερ. 83 οῤίομεῖα αὦ ])ιοδξοονμμι, Δ(Ο χ.τ.2 Ὁ. 48, 
5.4.1145, Μ.83.1265 

ἐρ. τγι ἐρϊείμία αὐ Γοαηηέρι ἀπ οῦβμαᾶς ἐῥίϑοορμηι, 
Αζ0 τ.1.7 Ὁ. τ63, 5.4.1354, Μ.83.1.484 

ΕΡ. Αἴεκ. ἐριὶξίμα οὐ «Αϊ]σχαμάγεμι ΗἸοΥαροΙ ἐαΉΊΦΗ, 
ἌζΟ τ.ι.7 Ῥ. 79 

67 ΔΉ. 1--3 ἐγαπίςίος (ἀταίορι5), 8.4.1, Ν1.83.958 
ὄγαη. ἘΗΡΡί. ἀενμοηείγαϊομεβ Ρὸν εγἰϊορίφμιος, 5.4.263, 

Μ.83.3217 
ἐχοροίίοᾷ 

411. 1- 110 ΤῊ ηιιαροέϊομος τη ἀθπ., ὃ.τ.3, Μ.80.70 
σέη. 

41. 1--62 τη Εζ. 
4. 1--38 1 Του. 
τι. 1-51 1ῃ 

Νρι. 
4π..1-46 1 ΟῚ. 
41ι..1--20 ΤΉ} [05. 
411. 1--δ ἴῃ 

φιιαθοίϊομεα πὶ Εχ., 5.τ 20, Μ.80.225 
φιαοοίίοηες ἡ Τν., ὅ.τιτη7ό, Μ.80.297 
φιεαξείϊομεε τ Να., 5.1.217, Μ.80.349 

φιφεοίϊοηες ἸΉ 1)}1., Θδ.τχ5δ, Μ.δο.401 
φιεαοοίοηες ἐπ [05., ΄.τιοο, Μ.80.457 
φιφοςοηδς ἰῃ {μώ-, 8.1.3321, Μ.8ο.4“85 

ἐἰ πᾶ. 
φιι. 1--ὦ ἠΏ φιασοίίομες τη Ππειλ, 5.1.340, Μ.8ο.517 

πἰμίξ 
41. 1-κ τῷ φμαεοίϊομδε 8 1 Κάρ., 8.1.353, Νί.80,528 

1: Κιερ. 
41. 1-τ-4,5 ΤΏ φμαρϑέξομες ΤΏ 2 ἶερ., 8.τ.404, Μ.80.597 

2 Κερ. 
φι. 1-6 8 τη φιαεδοηες 1 2 Κέρ., 5.1.455, Μ.8ο. 068 

3 Κερ. 
4ιι. 1--57 ΤΉ φμαροίϊομες ἰἢ 4 δρ., 5.1τ.513, Μ.80.745 

4 ἴερ. 
41ι. ἴ 1,2 Ῥὰν φηαροίοηθς ἸΏ Ὸ1, 2 Ῥαν,, 5.1.554, Μ.8ο. 

Θ8ΟΙ 
οογιγηδηϊανὶϊ ἸΏ Τ5ς., ὅ.τδοο, Μ.8ο.865 
βαρρμομέιον ἴ 5. 17, 8.5.1234 
ῥγοοῖιεηι ἴηι Ῥ55., ϑιαιίδοι, Μ.8ο.857 
ρογριῤεηάϊοδα γαϊΐο ἐλ Ἀγρογμημεβ οἷς ἀὲ 

ῥϑπαϊονίο, 85.5.72, Μ1.84.20 

Ρξι τπῖϑὸ 
ἘΞ. "ν. 
ες. ᾿νοδιη. 

Τξς. ἤγόεμι. 

(αᾳηΐϊ. οογηγηδηίανὶς 1 Οσαηΐ., 85.2.1, Μ΄ .81.28 
χέὶ ῥγορίι. ῥγνοθηηίννη τη χἰὶ ῥνορλείας, 3.2. χ305, Μ.81. 

Ῥγοεηι. 1545 
ος. Μαί. ἼΠ 6 τη ἦν χἰὶ ργορβλρίας, 5.2. 131τ0,Μ. 

1,552 



ΑΥ̓ΤΗΟΚ5 ΑΝῸ ΨΝΟΚΚΘ 

1ς. σομε»εηαγῖις ΤΉ [ς., ἃ. ΜδΉη16 ΜΠ Εἰ Ηρ 611 
ἀες ϑερίμαριμεα-  ηἰσγη δ Ή 5. 5. Β συ π 
1932, 8.2:165, Μι8τ. 490 

76». ΟΡ ΤΉ 767., 8.2.403, Μ.81.496 
Βα». σον θη αν ἢ Βαν., 5.2.630, Μ.81.760 
1αηι. οοηερηεμαγίμς ἴῃ 1αρε., 8.2.647, Μ.81.780 
Ἐπχεοΐ. εορμοηίαγίς τη Εσρολ., 85.2.66, Μ.81.8οδ 
Ῥω. ὁορεηιομίαγίμς τ Ῥαρμ,, .2.1053, Μιδτ, 

1256 
:. ΤῊ 100. 22:24, 58.5.83, Μ.84.32 

ἐῤῇὈι Ῥαμὶ. ῬὈῬγοογηΐη τὴ Ραμ ἐρίδμεας, 85.3.1, Μι82. 
ῥγοθηῖὶ. 36 

Κορ.-ΔΠἰίϊ. ἐμίογργείαξίομας ἕη. Ῥαωμίὶ ἐρίομείας, 5.3.1τ, 
Μ.82.44 

βαρείῃ, 8.4.ι307, Μ.83.1433 
βαρνιεέα ἀκ δωρίέϊδριωίε ὡροξέοϊον, 

᾿Ρ. 
Ἐν. θαῤί. 

Μ.87.3372 - Μ.92.1075 
}. γεῖ. : μἰδίογία γεξδίρίοδα, 5.3.1τοο9, Μ.82.1284: 

Ὀοοῖ 26, ΗΠ θίζιηδπῃ 1 324 (1908) Ρ.1 
ἡιαεν. μαεγεσαγρι αθμίαγέμι σοι ροη τη, 5.4. 

280, Μ.83.336 
}.6. μιξίογία δοοἰοειαπδίϊοω, 1,. Ῥατταθυίοσ αΟϑ 

1οΙχ, 9.3.722, Μ.82.88τ 
ἤν, δογεῖζία Ολαϊοεάοηὶ μαδέία, Αζ Ὁ τ.χ.7 Ρ. 82 
ἦηο, ὁ ἐποαγηαβίοηθε ἀομεηϊΐ, ἴπῖ. ΟΡΡ. Όγσ., 

Μ.γ75.14120 
ἐπῆν. [6. Βαρί. μονίδα τὰ μαϊξί(υϊίαίε ἰοαμηῖὶς Βαρ ῥΙίκίαξ, 

5.5.84, Μ.84.33 
ἘΝεςὶ. σορέγᾳ Νεείογίμ αὐ ϑρονασίεμε, 5.4 τΌΔ1, 

Μ|ι,82.1153 
ῥομίαϊ. ἐγαργηηθηέα ῥεπμίαϊορε ἀε ἐη σαν μα ΟΉςΦ, 5.5. 

τιό, Μ.84.65 
Τργορ. αὐἀυδγϑιις υσγίαβ γΟβοδ ΗΕ, 5.4.1054, 

Μ.83.ττθ4 
ῥνουϊά. τ-τὸ ογαΐίομες ἀὰ ῥγουϊάἀθηίΐα, 85.4.482, .83,556 
γεοί. οομ. ἐχβοδίο γεοίαε σοΉ ἐδ 55ιοπῖξ, Ἰϊ. ΟΡΡ. [πιδῦ., 

Μ.6.1:2οῦ 
ΙὈν. γεῤγεῤθηδιο χὶΐ απαϊμενμοιγονγμε ΟΥ̓, 

5.5.1, ΟἿΌ. Ὁ. Ονσ. αροὶ. Τ}άΐ. α-ν.ἢ 
δόγη!. Οἶγγ5. δον 5 τ ἰοαηηορ Οἐννςοςέονηεθε, 5.5. 

οϑ, Μ.84.48 
ΤΥ. ἄε βαποίαᾳ εἰ υἱυίξοα Τγίηϊίαίε, ἴθ. ΟΡΡ. 

Ογτ., Μ.γ5.1148 

ΤΗΕΞΟΡΌΒΤΒ ΑΒΌΘΔΒΑ Οὗ. Ο. ὅ20 
(Τ πᾶσ. ἀρυς.) 
βίδα. τ1--τῇ, τ9-42} οριυιομίᾳ υαγίᾳ, Μιογ7.τ4δτ 
οριεδο. τᾶ Μι04.1506 
“«Ἡ. οἰ ἴηο. ἄς πηέοηε εἰ ἐμοανγηαϊοηο, Νί. 97. 1601 

ΤΗἨΕΒΟΘΟΝΙΒ ΑΓΕΧΑΝΌΞΙΝΌΘ ΙΔΟΟΝῸΒ βαθον 
(πᾶσ. ΑἸ.) : 
ἰἐδεϊΐ. ἐδείϊς σομίγα τοδομνη, 80. Ὁ Οδδῖο. 

αοί. 5, 4(Ὸ 2.1.2 Ὁ. 15, Η.2.321 

ΤΉΕΒΟΘΟΚῸΒ ΟΟΝΒΥΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝῸΘ ΤΆΘΟΝτΙΒ 8860. νὶ] 
(Τμᾶσ. ΟΡ) : 
φιε. Μίαν. τ, 2 φιηκσαείίομες, χιΐδβ γεεροημᾶεέ Μίαχύρμέξ, 

Μ.ρΙ.2τὸ 

ΤΗΕΟΡΟΚῦΒ ΗἩΒΕΑΟΙΕΈΕΝΒΙΘ Οὔ. 355 
(ΤᾺ τ. Ἠδτδ0!.) 
Ρεςς. »Ῥαρμιοηία ἴῃ Ῥ5ς5., ἀρ. οαἱ. Ῥς. 
ἰς. Ῥαφηιεμίᾳ ἴη ἴ5., Μ.τ8.1308 
». Μίι. βαρνπεηία τη ΜΙ ,, ἂρ. οαἰ. ΜΙ. 
Ῥ. 75. βαρνιοηία ΤῈ [0., ἀΡ. οαἱ. 70. 

ΤΗΕΒΟΡΟΚῦΒ ΗΙΕΒΟΒΟΙ ὙΜΙΤΑΝΤΙΒ 5860. νηὶ 
(ΤΒαγ. Η.) 
δΡ. σγΉ. δριϑέμίᾳ ἐνγηοάίοα, ἀρ. Ὁ Νιςο, (7287) ἀεί, 3, 

ΕΗ. 4.141 
ΤΗΕΟΒΟΚΌΒ ΙΘΟΟΝΊΕΝΘΙΒ 5860, νἱ 

(ΤΒὰᾶς. 1ο.) 
υἱία Ογνοϊὶ οἱ {μΠπἀ6, Νῖ. τ2ο.τ65 

88.606. νἹ] 

ν, Ογγνῖο. εἰ 7. 

ΤΗΞΟΒΌΟΒΌΒ ΤΈΟΥΟΝ 
(ΤΒαγ, Τοῦ.) 

εχ. Ῥ᾽αΐ. ἐχοογρία Μαϊορεάΐαπα, ἃ. Ῥαρδαοροῦῖοῦ- 
Ἰζογαιηθὰβ ἱἰπ 71σπγημαΐ ὅδε γιωβείςοθ θη 
Μ|ὶπίϑίονιέμις ἐὰν Υ οἰξεατιζκίἄνηρ, Δ ὃ- 
ἰοἰϊμηρ ΕῊ ἐἰϊαςείφοθα ῬἬιοϊορίε 5533 
(1901), ἀαοϊοα ἔσοτα ἐμ οἰὐβῦϊοβ 'π 4 
ῬΡ. 568. ᾿ ᾿ "“- 

». Ῥαρ»ιομία ἐχ Μίφίογία φσοοϊεοίαςέίσα, Μ. 86. 
2Ζιό; Ε. ΜΙΠοῖ 4, )θ (1873) Ρ. 396 

ἦ..6. ἐιἰείογία δορί σοφαςίίοσα, ΝΙ. 86.165 

ΤΗποροκὺυβ ΜΟΡΒΌΞΒΤΕΝΤΙΙΚ Ὁ. 428 
(Τάτ. Μορϑβ.) 

5. -- Ἠ0Η. Β. ϑνεῖθ, Τλεοάονὶ ἐρέξεορβὲ 

ΕΡ. ον. 

δχδρϑίϊοα 
στη. 
Εχ. 
Ρε. 

Ος.--Μαὶ. 
Μι. 
Με. 

1.0. 
7.ο. 

4. βγοῦμε. 

ον}.--2 (ον. 

σα!.--Οοἱ. 

1: ΤΡδς5.-- περι. 

Ηεν. 

ΡῬ.- 4Ρα]]. 

Ῥ. ὕπο. 

».»ἶν. 

ἱγές. Οὐνγς. 

φγριῦ. 

ἸὙΒΕΟΡοΒκῦς ΡΕΤΒΑΝΌΣ 
(Τμάτ. Ῥεὲ) 
υ. ὙΜάς. 

ΤΗΒΕΟΡΟΕῦΒ ἘΒΑΒΑΝΙΤΑ 
(Τμάγ, ῬΏδτδῃ.) 
». 

ἸΗΕΟΡΌΚυΒ ΒΑΙΤΗΕΝῸΒ 
(Ταγσ. Ἐδιῃ.) 
ῥῦαερ. 

ΤῊΞοΟυῦΟΕκυΡ ΘΟΥΤΗΟΡΟΣΙΎΑΝΟΚ 

(Τμάτ. βου!) 
ἰδεῖ. 

ΤΗΒΞΟΡΟΒΌΞ ΘΤΌΣΙΤΑ 
(Τάτ. ϑιαα.) 
ΠΡ, τοΆ 

ἀϑοσέ. 
σα. Ἰριαρ. 

οαρπὲ. τ1π-τ 
οαΐθοῖ!. ΤΩ ΡΉ. 

1-1ΙῚ 

οαἰδοξ. βαᾶγυ. 

1-|.34 

ΘΟΉΓ. 

ἜΥ̓μς. 

6. 
ΕΡ. ὕπαρ. 

Η͂ΡΡ. 

Ἰαγνιδ. 1-,.24 
Ζ0οΉ. 
μαϊΐυ. ΒΜΤΥ͂ 
ΟΥ. 1-3 
ΟΥ. ἸσοΉ. 

Ῥοέη. τ, 

ῥγαρςαπεί. 

ῥγοβδί. 
γεΐ. 

ΧΙΣΣ 

Μορῤειεοίεϊ τη ἐριβίοίας δεαὶ Ῥαμὶὲ 
οογαριθηίαγέξ τ, 2, Οδπιθτιαρο τ880 

ναρναρηία ἐῤΊὶ είς αὦ Βοριπίοηε, 8.2 Ὁ..338, 
Μ.66.1012 

βαρνιοπία τ Οθ., Μ.66.636 
Ῥαρνριοπίᾳ ἴῃ Εχ., Μ.66.0 48 
"αρηιοηίαᾳ σογαγμεηίαν τη Ῥ55., ἙἈ. 1)ε- 

ντθΈβ88Ὲ 57 93 (1930), Μ.66.648 
εονμιρεθηίανγϊ ἐπ χὶὶ ῥγοῤῥεοίας, Μ.66.124 
Ῥαρνιοηία ἡ ΜΕ! ,, Μ.66.705 
»Μαρηιεηίαᾳ ἰ Μο,, Μ.66.713 
βαργνιεηΐᾳ τη ἰνο., Μί.66.χτὸ 
Ῥναρηκεμίᾳ ἴῃ [0., Ἐ. Ἰδενζθοθθα 51 141 

(1948) Ῥ. 305, Μ.66.728 
ῥγοονεῖη τη Α., Ἐριο νοῦ ὨΟΡβομ Ζ ἀγηεγι- 

οαη Ποπγηαὶ ὁ Τβεοίορν 2 ΟΒίοαρο τ898 

Ρ. 359 πε 
βαρηιεπέα οογεριοηίαγιλ τ ΠοΉ1.--2 Οον., 

Βέθα Ρ. 113, Μ.66.7γ88 
εογηριοηϊανίὶ ἴῃ ΟαἹ.-Οοἱ., 858. ν. τ, Μ.66. 

89 
ἘΗΡΕΕΙ 1 Τῆε55.- Ρμτίγηε., 5.2 Ὁ. 1, 

Μ.66.932 
οογεριεηίαγίης ἴῃ Ηόρ., ϑ᾽αδὺ Ρ. 2οο, Μ. 

66.952 
ἡναρτιοηίᾳ σοπίγα Δ οϊπαγενι, 3.2 Ῥ. 312, 

Μ.66,907 
ἄς ἐποαγμαίίονε μΠϊ ἀεὶ, 5.2 ἡ. 203, Μ.66. 

972 
ΠΩΣ ΘΗΝ ἐκ Ξεγημοη ὧδ μηγασμς, 8.2 

Ῥ. 339, Μιδδιτοος 
γεβροηδῖο αὐ (Ολγνγϑοδίομιιμ, ἱπΐ. ΟΡΡ. 

ΟΠ τν5., Μ.48.τοῦ3 
ςγηηδοίπηι, 4 Ο 1.1.7 Ῥ. 97, Μιδόιτοτό 

8βᾶ.6ο. νἹ 

υἱία Ἱδεοάοςίῖ, Ἡ. τὔδοηοσ 12)6}Σ ῥείρε 
Τμεοάοδίμδ 1 ΘΖ 1890 Ρ. 3 

βᾶσο, νἱὶ 

Ῥαρρ»ιεμία υαγῖα, ἀρ. Ο Τιαΐοτ. αοἰ. 3, Ἡ.3. 
7605-8; ἀρ. ΟΌΡ (681) φοΐ, το, Ἐ1.3.1246, 
ἀεὶ. τ, Ἡ.3.1344, 1345 

8860, νῖ 

ἀε ῥργασραναϊίοηε, Α͂Ρ Ὁ. τ85, ΜιοΙ.1τ484 
8860. νἱ 

ἰἰδεῖδιις ἀδ ἐνγογίδιες Ογρεμίαηὶς, Μ΄ 86.232 

οὗ. 826 

απεννπείίοα αἀυεγες ἰσοπογηαολδος, Μ.99. 
328 

αεορίΐοα σαρίϊϊα τυ, Μιοο.τόδι 
σαποπ Τ ἐγεοίίοηε ςαποίαγεμε ὠμαρίημη, 

Μ.φο.τγ)γ68 
εαπῆος, δ τ Ὁ. 336 
οαἰθοΐδδες άρσπαο, ΝΒΡ 93 (1888) Ρ.τ; τὸ 

(1905) Ρ- 7 
οαἰδοθδδες ῥαγυαε, ΝΒΡ οἵ. τ᾿; ἃ ἐσ. οἵ 

εαίδοῖ. ῥάγυ. ο, Μ.η0.520; σφίοος. Ῥαγυ. 

σι4, Μ.99.6 96 
οαπμοηδς ἀδ οοη  εϑεῖομθ εἰ βαϊς ασίοηε, 

Μ.99.1721 
ας ἐπ αἀοναϊίοηθ βαμποίαθ ογυοῖς, Μ00. 

1757 
ὀρίφεμίαο, ΝΒΡϑδῖ».: 
ἐριςιία αὦ ῬΙαίομενι ὧδ ομἶδε βασγαγμρι 

τὴ παρίημι, ΝΜ .90. 500 
οριοἰμίανιοη Πἰδνὶ ἄπο, Μιοροος. (Νοίε: 

ἜΡ}. 2. 221, Ε΄. Ῥεντοοββα 48 68 (1950) 

Ρ- 54) 
ἰαγηδὲ ὧς ναγίΐς αγριρηεηξς, Μ.99.1780 
εαρίία υἱὲ αἀνεύςιις5 Ἰσομομιασῖος, Μ.99.485 
κοριίπαᾳ ἴῃ μαϊυτίαίοι ΒΜΨ, Μιοθ.68ο 
ογαϊΐομες ναγίαο, Μ.οο. 688 
ογαΐϊῖο αὐυόνεις Ἰοομπογιασμος, Νῖ.99.178 
Ῥούηιας τιομαϑίεγίαϊες, Μ.09.1733, 1748 
ἐχρίϊοαϊο αἰυΐμαε {ινρίαε ῥγαθεαηοι- 
βεοονη, Μιοο.τοδᾷ 

ῥγοδίονιαία αὦ Ἰοοποπιαοῖλος, Μ.90.477 
γεξμία!ίο μοῤνιαΐμηι ἱοοπομιαοδονιρη, Μ.99. 

4306 



χῆν 

ΤΗΕουΟκῦΒ ΘτύῦΙτα (οσηΐ) ; 
ΝΣ γερροηδίοηες (ςαπ 65) ἀὲ φιοίδισάσηε φαε- 

ὁἠήϊοπμίδιε, Μ.00.1 7290 
«οἰοί. Βᾶς. ϑδομοῖίαᾳ τ Βαρὶϊε ἀϑοορίϊοα, ΜΝ. οο.τό85 
ἐδ, ἐεεηεηέη, Μιο9.1813 

ΤΒΕΟΡΟΚυΚ ΤΕΙΜΙΤΗΟΝΤΙΒ 5Βᾶ60. 1 
(Τάτ. Ὑχπι.) 
υ. Οἶγν-ς. ἀξ υἱίᾳ δἰ εχὶο οαπηὶς Οἠγγδοβίομεϊ, 

Μ.47.1} 
ἸΗΒΟΡΟΒΙΤΒ ΔΙΈΧΑΝΌΕΙΝΟΒ ΟΌὉ. 566 
(Τη 5. Α1.) 
». ἐγαργηεηίαᾳ υαγία, ἂῷ. Αραΐῃ. Ῥδαρϑτῖὰ ἐρ. 

ῴῃρ., ΜΟΡΕ,. 87.τ2οζ; ζοξια. πᾷ, ἐορ. 
᾿ 10, Ῥοοὶ, Ῥωΐν. 41 Ὁ. 3τ4, Μ.86.285 

ἜΒΕΟΘΟΒΙΟΞ ΑΜΜΟΒΙΑΝυΞ 5866, νἱὴῖδΝδ 
(Τ65. Απι.) : 
ἐϊδεϊ!. ἐδεῖϊς, ἂρ. Ὁ Νις. (787) αοἰ. τ, Ὲ.4.4 

ΤΗΒΟΡΟΒΙΙ ΒΙΤΗΎΥΝῸΘ 
(Τῃάᾶβ. Β 1.) 

58:66. νὴ 
οἰ. ἀρ. Απδϑὲ. ἀρ. α. αν. 2, Μ.9ο.136 

ἸΒΕοΡοβιῦθ 1 ἹΜΡΕΚΑΤΟΕ οὔ. 450 
{{Ππᾶ8. 1τρ.} 

Νοίε: Ἰοϊαῦ ᾿τΡΟΙΙΆ] Ἰοξέοτβ ἅτ ποΐ 615- 
ἘΡῚΒῃ θα 

οοἷ. ἑοάεχ ἹΤλεοάοοίαημς 9.45.4, (Ὁ τιῖ.4 
Ῥ. 61; δ. τ6.5.66, 400 τ.1.3 ν. 68, 
Ἡ.ΣΥ717 

σορεοῃ. οομηομη ον οὦ ϑανμαδοίη, ἀρ. Ὁ 
ΟἸΠΆ]Ο. ὡοὲ, το, 0 2.1.3 Ὁ». τὸ, Η.2.509 

ἐΡ. Ἄοαο, ἐριοία αὐὦ Αναρίη Βογγοσεηϑόμα, Α͂ΓΟ 
ΠΙᾺ Ρ. 112, Μ.γ7γ7.1448 

ΕΡ. Ογν. τ, 2 ἐρίοίκίαε σα Ογγήμπρη, Ὁ τιτ.ὰ ῬΡ. 73, 
114, Η.1.1341, 1344 

ἐρ. ίοϑο. ἐρὶείμια αὦ  ιοξογε, Ὁ χιτοτ Ρ. 68, 
δῷ. Ὁ Ἐρῇ. (449) κοί. τ, Ἡ.2.72 

6}. ἘΡλ. ἐρίδέμία Ξογρία αὦ Ο ΒΡ. (431) Ῥὲν Ῥαϊία- 
ἄϊι, Α(Ο τιχ.3 Ὁ. 9, Η.1.1537 

ἐΡ. Εἰαυ. ερὶείμδα φὦ Εἰαυίαηινι, 4(ΟὉ τ.1.7 Ὁ. 71 
ἐΡ. (αΐ!. ἐριείμία αὦ σαϊΐανε ίαοίάΐανι, τπ. ΟΡ. 

1,60. Μαρ. ἐρ. 63, 400 χιτιτ ρ. 7, Μ.ΡῈ. 
54.878 

ἐρ. 0. Δ. ἐῤιοίμία αὐ Ποαπηέηι Αποσῤεμίη, Α0Ὁ 

.Ν 1.1.4 Ὁ. 3, Μ.77.1457 ἝΝ 
ΕΡ. 1,Ἰοΐῃ. ἐρίοιία αὐ Γιτοίπίαμι Ἐπάοχέαῃε, Ἰμτ. ΟΡΡ. 

[μ6ο. ΜΒ. ἐρ. 64, 400 ,2.χ.1 ». 8, Μ.ΡῈ. 
54.878 

6}. ϑδγηι. ἐριοίμία αὦ δνγηεεομφη δίγνίϊενι, 4,00 τ.τ.4 
: Ῥ. 5, Η.᾿τόδ5 

ἐΡ. Καὶ. ερίξέμία αὦ Ψαϊε πημαίνει, ταὶ. ορρ. [μ60. 
ΜῖρΒ. 6Ρ. 62, 400 2.1.1 Ῥ.- γ, Μ.Ρ1..54. 
76 

δ. 1, 2 ερίξίαε βδαῦγαθ, Ὁ τ.1.70 Ὁ. 142, 
Η τ θτδ, 400 τ.τ.7 Ὁ. τ46 

βάν. 3--8 θριοίκίαε βασγαθ, ᾺΡ. Ὁ Ἐρἢ. (449), 4ΟὉ 
2.1.1 Ὁ. 71, Η.2.7γ6 

57. δα σὰ σνῃοάιηι ἘΡῥεοίηαηι (449) Ῥιίδδα, 
Α00 τ.τιτ Ὁ. τ2ο, Ἡ.1.1345 

ΤῊΗΕΟΏΟΤΟΒ ΑΝΟΥΚΑΝῸΒ ΟΌ. δπίε 446 
(ΓΤ μαοῖ, Απς.)} 
ΧΡ. ἐγηῃιδ. δΧροσίθο ἐγριδοῖξ Νέσαεης, Μ.77).1313 
ΡῬ. Ῥ}αργεεηπέρι, ἀΡ. Βοοΐ. Ῥαΐγ. 20 ἢ. 126 
»Ῥ. 4ε. Ῥαργνιομία τη 440., Ν.77).1431 
ἠοῖ, τ--3 ἠογήϊίαε, 40Ο τι1.2 ῬΡ. 8ο, 73, γ1, Μ.77. 

1340 
ἔομι. ΒΜΥ͂ δονῖα ἴῃ ΒΜΨ, Μ. 7αδρὶς, ῬῸ τὸ (1925) 

Ρ. 318 
δομι. ΒΜΥΥ͂ εἰ μονείϊα Ἰ ΒΑΡ εἰ ϑγνιεοηειη, Μ.77.1380 

772. 

ΤΗΒΞΟΌΟΤΙΌΞ ΑΝΤΙΟΘΟΗΕΝΌΒ 
(τη άοςξ. ἀπε.) 
Ρ. »Ῥ»αρνιεηίερη, ἈΡ. Ῥορὶ, ῬωΙ͂Υ. 5, Ῥ. 34 

ῬἘΒΞΕΟΏΟΤΟΞ ἘΕΒΙΟΝΙΤΕΒ 

βδᾶρον 

5860. 11 
(Τμᾶοί. ἘΡϊοΣ.) οἱζ, ἃΡ. ΕΡΙΡΆ. λάθν. 54 

ΤΗΒΟΌΤΠ.15 δὲν ΤῊΞΟΟΕῦΚ ῬΈΝΒΑ Ὁ. Ῥοβὲ 474 
(1 μα1}.) ᾿ 
Ρ. αργριερέτη, ἂρ. οεί. Ῥαίὶγ. 41 ἢ. 31τ85 

ΤΗΕΟΟΝΟΒΤΤΙΞ ΑἸΈΕΧΑΝΘΌΕΙΝΙΒ 88.580. 11] 

(ΤΒ8:|.) τς ες τς, 
ἄψροί. Ὁ». αρηπεπία δὰ ἰἰδγὶς υἱὲ γροίγροςξεοη, ἃ. 

Πδσηδοῖικ Τῦ 243 (1903) Ρ. 75, Μ.το.240 

ΤΗΞΟΡΗΑΝΕῈΒ ΟΟΝΕΈΕΞΒΟΕ ΟΡ. ο. 817 
(ΓὨΡΒπ.) 
οἰγοῆ. οἠγομορνῳῤρδία, Ο, ἂ6 Βοος ΤΑεοῤἠῥαηὶς 

ΑΥΤΗΟΚΕΚΘ ΑΝῸΌ νΟΕΙΚΘ 

Ολγομοργαρήϊα τ τ εἰρσὶς τ883 (οἰϊεαὰ Ὁγ 
Ῥϑβρθ οἱ Ῥαζὶβ (1665) εἀϊτομ), Μ.᾿οϑ. 56 

ΤΗΕΟΡΗΣΟΒ ΑΙΈΕΧΑΝΘΒΙΝΟΒ ΟὉ. 412 
{(ΤΈΡΆΙ. ΑἸ. 
“ἄραΐδ. αὦἦ Αἀραϊμομεη, Μ.65.44 
εαΐδαν. μαγγαΐΐο ἐδ οσαἰλαγὶξ, Μ.65.44 
σΟΗΟΉ. ρογῃοη ον αὦ ἀνηοηθηι, Μ.θ65.36 
ΕΡ. Ῥαξοῖ. βῬγοέα. ῥγνοθνημηι αὦ ἐρὶςέμίας ῥαδοβαίες, Μ.65.48, 

8Ρ. Οὐγοη. Ῥαβοῖ. ΡΡ. 15-12 
».τ-5 Ἰγαρμιεμία υαγία εχ ορόγέδως ἀσρεγάιεξ, 

Μιδπ.δ5; οἴμεσ ἐγαρτηθηῖβ οἱτοα ἴτγοῖὴ 
Αρορμδ. Ῥαΐῖν., Ο Ταΐοτ, αοἱ, 5, ΝΒΡ 61 

(1.853) Ρ- 4. ᾿ 
Ῥ. 6}. Ἰναρνμεμία ἐα ἐρίοις υανίῖς, ἀρ. ἘΔ}}. νυ. 

Ομνγε. 7; 8Ρ. βίη. Ογ.; Ἐ.. Βομννασίξ 
ΑΒΑΥΨ 3296 (1927) Ρ. 36 

"ναρηιεμέα θᾳ ἐρίοις ῥαδομαϊδις, Μ.65. 
53, 8Ρ. Οοβῃι. 114, οῦ. το; Ογζ. ἀγοαά.; 
ὙΠαΐ. ἐγαῃ. 2, 3; ὦ Ερἢι. (431) ἀεΐ. 0, 
Α0Οχ.τ.2 Ὁ. 4τ; οἴμοῦ ἔσαρηγθηΐβ οἱϊεα 
ἔτοσι οεὶ. Ῥαΐγ. 25 ἀμ ἔγτοπὶ ΒΑΡῪ 

0. Ρ. ῥακοῖ. τ-ἢ 

325 Ρ. 38 
Μρφῃ, αὦ Μέησηι, Μ.65.44 
θν. αρηιοηίη δχ θρικίμία σομίνα ΟΥ̓ ΡΦΉΘΗΙ, 

ΑΒΑΙ͂Ρ 3,5 Ὁ. 37 
ῥῬορητι, βαρνηιεμίρι ἀδ βοεμιίθηίεα, ἂρ. οοί. Ῥαΐν. 

18, ἢ. 120 
ἐπεορλ. ῥγοφςρἠοηεξὶς ΤΉ δαποία ἐμδοῤπωηία, Μ.65.33 

ΤἘΒΕΟΡΗΣΞ ΑΝΤΙΟΟΒΕΝΌΒ 
(ΤΉΡΕΙ. Απὶ.) 
“ἀμίοὶ. 

ΟΌ. ρΡοβὲ 181 

αὦ Αμιοϊνοιρη, Ὁ. Βασαν 50. 20, Ῥϑγὶβ 
1948, Μ.6.1024 

Ρ. Ῥαρημεηη τη. Οαπέ,, Μ.6.τθος 

ΤἘΒΕΟΡΗΙ ΤΣ ΟΑΛΕΘΑΒΙΈΝΘΙΒ ΕἼ ΑΤῚῚ 
{(ΤΏΡΗ1. (8 65.) 

ἤη. 8860. 1ἱ 

Μαρηιεηί, Μ.5.1 300, οἰϊοά ννἱϊπουΐὶ {π|16 
τοῖα Ἐπ5. ἢ... 5. 25 

ΤΗΕΟΡΗΥΓΑΟΤῸΒ ΘΙΜΟΘΑΤΎΑ Βδες. νὴ 
(ΤἈΡΒΨ}.) 
δχο. βθΉ. ἐχοογῥίᾳαᾳ ὧδ ἱεραϊίομῖδδ ρει αὐ 

Ἐονπαηος, Ο, ἀς Βοοῖ Ἐχοενρίαᾳ ἰιϑξίογίοα 
ἡπεδο ἐρερεγαίογις Οοηείαπέηὶλ Ῥονρ")- 
γορεηῖϊὶ σομίοοία Βοῖα, τ903--5 Ὁ. 477, 

Μ.113.937 
ὄχο. ἴον. ἐχοογρία ἀκ ἰορωβομίδις Πομαηπαγμε αὐ 

ξεηίεβ, ἰδ. Ὁ. 221, Μ.113.928 

ΤῊΗΕΒΟΒΤΕΒΙΟΤΙΙ5 ἤπ. 8866. ν1 
(Τ5ὲ.) 
νυν. Νίο. Ηερ. υἱίᾳ Νίιοείαε Ηερμμιεηΐ (οη εβεογὶς, 455 

ΑΡΓΤΠΠΒ1Ὶ Ρ. ΧΧῚ 

ΤΙΜΟΤΗΕΣΚ 1 ΑἸΈΧΑΝΌΕΒΙΝΌΒ οὔ. 385 
(Τί. 1 Α1. 
γάρ. γεςροηείοηπες οαμοηίοσαρ, Μ.33.1206 

ΤΙΜΟΤΗΕΙΙΒ ΠῚ ΑἸΈΧΑΝΡΕΙΝΌΒ (ἈΞ Εῦ5) ΟὉ. 477 
(Τίμα. {1 Α1. 
6. αρμθηΐα, ἂρ. [9οοὶ. Ῥαΐν. 24, Ὁ. τῦ5, Μ.86. 

273 
ΤΙΜΟΤΗΕΟΒ ΠῚ ΑἸΈΧΑΝΡΕΙΝΟΒ ΟὉ. 535 

(Τίπλ. 111 ΑΙ. 
». βαρνιεηία, .86.265, ἀρ. οβπι. πᾶ. ἐοῤ. 

10 ῬΡ. 315-17 
ΤΙΊΜΟΤΗΕΟΒ ΑΝΤΙΟΘΗΕΝΤΒ (56: ΗἨΙΕΚΟΒΟΣΥΜΙΤΑΝΤΙΒ) 

(τὰ. ἀπῇ.) 1μ1{. 5860. νὶ 
αᾷδε. ἤη. οαδοέ ἃ παϊυϊίαίε, ΜΙ .Δϑιτοοι 
ογα. ΤῊ ἐνγμοθ» δὲ γα ΗΑ ΟΉΘΗΙ, Νί.86.256 
ἄεςογ. ΒΜΨ ἀδ ἀεςεγίριίομε ἀσίραγαε, Μ.28.944 
παξυ. [ο. Βαῤί. 14 παξυϊαίεηι ῥγαεοινεονὶς, Ν..χ8.905 
Θ γ)ΉΉ. ογαΐτο ΤΏ νον, Μ.86.237 

ΤΙΜΟΤΗΕῦΒ ΒΕΚΎΥΤΕΝΘΒΙΒ βᾶεο. ν 
(Τὰ. Βογνί.) 
Ρ. Ηορμιοη. ἐρίςῖα αὦ Ηονποηέμρι, λει Στλα Πη Ρ. 277, 

80. ἱμεοπί. Β, 4 οἱΐ., ἅ.86.τ960 
)ρνιεπέιοε ορτοίμας αα Ῥγοξάοοίνς, ΓλεῖΖ- 

τηϑπῖ Ὁ. 283 
»Ῥ. »αρνιοπίᾳ νωνέα, Τιοϊζιηδηη Ὁ. 279, 1ηἴ. 

ΟΡΡ. 70]. Ραρϑς, Μ.}Ὲ}.8.954 
ΤΙΜΟΥΗΕῦΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝῸΒ ΡΕΕΒΒΥΤΕΚ 8860, ν]τν]] 

(Τὰ. ΟΡ) 
ἔᾳεν, 
λῶν. δρῥί. 

ἐΡ. Ῥνοϑςά. 

ἄε γεοοβρίϊοης μαεγείσογηε, Μ.86.12 
ὧδ γερερέήοηδ μαεγείέσογιεμι ( ῤῥίεγηθη ἐμ), 

Μ.86.0 9 

ΤΙΜΟΤΗΕΌΞ ΗΙΕΒΟΒΟΙΎΥΜΙΤΑΝΟΒ 566 ΤΙΜΟΤΗΕΙΙΞΒ ΔΝΤΙΟΟΗΕΝΌΒ 



ΑΥΤΗΟΚΒΘΑΝΡΌ ΨΜΟΝΙΑΕΚ5 

Τιτῦβ ΒΟΘΊΤΕΕΝΒΙΒ ΟΌ. 378 
(ΤΙ. Βοβι,) 
ὧνξ. 1--4 σγρωμιθηία 10. Πδγος τυ αὐυόγος Μαηὶ- 

οὔφεος, Μ.18.1τ257 
οχδρϑέϊοδ, 
,. Ῥοη. βαρνιδηίαᾳ 1 Ῥαλ., Ἷ. Θ᾽ οθεγρεσ ΤῸ 

21 (1901) Ρ. 246 
- 1. Μβαρνηπεηία τῷ [ε., ΤῊ 2τὶ Ὁ. 143 

απ. τ αἀυεγοες Μαημοδαδθος, Μιτϑιτοῦο (ΒΟΟΚΒ 1 
δια 3 οοηξδιη ὅόσγαρ. Δαῃ. 25 Β.); 

2 Μ.18.1132 
3 Ῥτοθῇ,. Μιιϑιιζοϑβ 
». βαρηεμία ὁκ ἰἰδγὶς αὐυξξι5 Μ]αηίοῆαδος, 

Μ.18,1257 
{βαΐνι. ἔπ γαγῖος ῥαϊριανιη, Μ.τ8.1264 

ΤΕΑΡΙΤΙΟ ΕΊΧΑΤΙ 5866. ἵν 
Τναά. ΡΒ, Ο. Τιθοποηάο Ἐναπρέῖῆα Αροονγῥῆα 

ΤΟῚΡΖΙΡ 1876 Ρ. 440 

ΤΕΑΝΘΝΑΤΙΟ ῬΗΙΣΙΡΡΙ 866 ΑΟΤᾺ ΑΡΟΒΤΟΓΟΕΜ ΑΡΟΘΕΥΡΗΑ, 
ΤΥ. βεϊ. 

Ὀπβαοιῦβ ΕΤ ΨΑΨΕΝΒ 8Βᾶδο. ἵν᾿ 
(σϑδο.} ᾿ 
6}. Αἰῇ, ἐρίςμία αὦ Αϊπαπακίμοι, ἂρ. Αἴῃ. φὡροὶϊ. 

560, η8. 5 
δ. 8|. ἐρίϑέμία αὐ Γπἰι Ῥαῤραηι, ἂρ. Αἴ. ὡροὶ. 

860. 58. 2-4 

ΨΑΙΕΝΤΙΝΙΑΝΌΚ ΠΠ ἸΜΡΕΒΑΤΟΌΒ 

(γαϊεηξ. 1τὰρ.} 
ϑᾷξο.ν 

ΦΡ. ἐρῖϑο. ἐῤΊοίμία αὖ ἐρέδοορβος ( ςεἵαε εἰ Ῥλγνείαε, ἀρ. 
ΤΒάΐ. }.6. 4. ὃ 

Ρ. Νίο. τ, 2 οριβέμίαο αὐ Νιοομιεάδηςες, Ὁ 2.1.3 Ὁ.61, 
Η.2.568 

ἐῤ. Τλάς. ερίδέμα αὖ ΤἼεοάοςίνηι ἐρερεγαίογθηι, ΤΛΊ. 
ΟΡΡ. ἔμϑο, Μδαρ. δρ. 55, 40 ,χιχιὰ Ῥ. 57, 
Μ."}.54.8 58 

ΨΑΙΈΝΤΙΝΌΒ ΑΡΟΙΤΙΝΑΞΙΒΤΕΒ 
(γαῖ. Δ ΡΟ11.) 
αῤοί. 

βδοο. ἷν 

οαρήίαᾳ ὡροϊορίαδ, Τἀδίστηϑησι Ὁ. 287; Δ. 
1 βοπί. ΒΒ. 4 ο]]., Μ.80.1953 

ΨΑΙΕΝΤΙΝΊ5 ΟΘΝΟΒΤΙΟΌΒ ἘΤ ΠΙΘΟΙΡΌΙΙ 
{(ν 81. 

5266, 1 

αρηιρμία, αὉ. Ἰτϑη., ΟἸαπα., οἰο. 

ΨΑΤΙΟΙΝΊΑ ΠῈ ΠΈΒΌ ΒΥΖΑΝΤΙΝΙΞ 5ιι|6 0. ψ11--ὶκ 
Ναϊϊοϊη. 1, 2 ψββϑῆίεν ῬΡ. 47, 50 

ΨΙΟΤΟΕ ΑΝΤΙΟΘΗΕΚΝΟΒ 
(ντοῖ.) 
Με. 

ΒΆΘοΟΌ Υ 

οαΐεηα τ Με., Ἰ. Α. Ογασλεσ Οαΐδηα ἴπ 
ΜΙ͵Ὦαϊδαε εἰ Μαγορα Οπχίοταῃ τὅ40 
Ῥ. Ζ66 

ΨΊΟΤΟΝ ΟΑΔΕΤΗΛΟΙΝΙΈΝΘΙ5 
{ντοῖ. σβσίῃ.) 
ἐΡ. δρίοίμία αὐ Τεοάογα Ῥαβαηι, ἴχῖ. ΟΡΡ. 

Τπάγ. Ραρᾶς Μ. ..8).86 

5866. νἱ 

ψιαιαῦθ ῬΑΡΑ 58εῦ. ΧἹ 
 (ΝΊΕ}}. Ῥάρα) 
ἵδ. δον. ερίοέία ἀδογοίαϊδο, ΜΟΙ, δ τι, Ἐ1.3.213 
ἐΡ. Ἐπί νοΐ, ἐῤίεεία αὦ Ειίγοάιέηα, ΜΌΡΕ..δο.65 

ΨΙΤΑΕ ΘΑΝΟΤΟΕΌΜ ΑΝΟΝΥ͂ΜΛΕ 
ΡΜ, Αβεένο. υἱίᾳ Αδενοῖί, Τ. ΝΊββοη Τομῦ. τοῖο 
Ῥ, Αἰεχ. ἄροθα. υἷέᾳ Αϊ]οχαμανὶ “οοφηπείμε, Ἐς. 46 ϑΐοορ ΡΟ 

6 (1911) Ρ. 658 
ὌΨΙ ΑἸ ΡΆ. υἱα ΑΛ ϊοΟλῊ Ισομδηςῖς, Μ.39.13 

ΡΥ, Απαεὶ. υἱα Φπαρίασιὶ όγδαθ, Ἡ. Ἰίβεποσ “οέᾳ 
“«παςίαξιὲ Ῥενδαθ ΒΟῊ τῦθα 

Υ, 41}. υἱἱα Φἰμαηαρῖὶ, Μ.25.ΟἸχχχν 

χὶν 

. Οβννγ5. ν υἱία ᾿οαημηὶς Ολνγεοσέοηηϊ, ϑανηα 8 Ρ. 240 
ΚΓ. ζοηεί. τία Οοπεοίαη πὶ ἐηιρογαϊογίς, Η. α. ΟρὶἐΖ 

ΒΥΖαΉΟΉ Ὁ ΒΤΌ558]5 1034 ἢ. 545 ΞΌΡΡΙ. 
ἴὰ τὸ (1935) Ὁ. 3909: ΡΔΙΟν πη. ΟΡΡ. 
Ῥῃηοθϑί., ἢ. Βιάθζ σὺ ϑ 1913 

υἱία Οοςριας εἰ Παμιαηΐ, Τι. σα ὈποΥ, 1ζος- 
γιας πη 1ϑαγηαη ΤΙΘΙΌΖΙΡ 1907 Ρ. 87 

γ΄. ζοςηι. εἰ Ῥαμι. 

ΝΜ. αν. υἷα αημὶοϊδ, Τ,. Ονγρθὲ ΚΟΟ 5. (1900) 

ΟΡ̓Ῥ' 590, 2534, 370 : ἢ 
ν». ΕΡἢγ υὰ ΕΡήγασονη, 1. 8. ᾿Αβϑϑοηδηὶ ϑαροῦ 

Ἐρλναθ ϑ'υγὲ ορεέγαᾳ οὐριμία αὶ Ῥοσμα 1732 
Ῥ. ΧΧΙΧ 

να Ἐπαάορσίαε, 4.55 Μασχίὴ 1 Ρ. 875 
ὑτίᾳ ἘΕπῥναχίας, ἃ 5.5. ΜατθΙ 13 Ὁ. 727 
ὑἱέαᾳ Οἰγοογίαδ, 4.55 Μαῖ 13 Ὁ. 125 
υἱέᾳ σγερογὶ ἐἰϊϊρεηαίογῖς, (α. ατιζία, 51 

127 (1946) Ρ. 23 
υἱία Μαςαγὶ Πποριαμὶ, Νββιὶον ᾿. 135 
σὰ Μαγοὶ φυαηροίοίαε, 4.55 ΔΑΡΓΙΙΒ. 3 

Ῥ. ΧΙνὶ 
υαᾳ ΜΙἊαγίμαε, 4. 55 ΜΑΙ 24 Ρ. 403 
υΐα Μαχρε Οση  εεβονὶς, ΝΟ. 
τα Νισοίαὶ δίοῃ, ὦ, Αητγολι 

Νιδοίαμβ τ ΤΙΟΙΡΖῈΡ 1913 Ὁ. 3 

Μ͵αγίξ. 
Μαχ. 

. Ν εοΐ. 5,0 ἘΞ ἘΝ πτοι 

5 δε » 50] 

ἐ|}αρῖος 

Υ. Οἱγρ υἱίᾳ εἰ ἱγαημοίαῆο Οἰγνιρίαάϊε, 4Β'΄ τὸ 
(1890) Ρ. 409 

Μ. Ῥαολμ. ᾧ υἱα Ῥαοσλονεδ, Ἐ. ἩδΙκὶπ 5.1. ϑιῳροὶὶ 
Ῥαρμογεῖε υἱίασ Ογαόοαε ἴθ ϑηρδίάτα 
ΗἩαρὶοσγαρ ΐσα τὸ Ἐ τ ι55615 1032 ρΡ. τπτ-οῦ 

Λ ἐδ., ὉΡ. 122-τῦ5 
Σ 4δ., ῬΡ. τοῦ--271 
Π ἐδ., ῬΡ. 272-06 
Γ ἐΡ., ῬΡ. 40γ--50 

ΡΨ. Ῥεῖαν. 4 ηϊ. υἱἱα οίαρίαα ΑἩϊοσμαθ, ἨἩ. ἴἴβοποῦ 
ἐερεηάση ἀδν ᾿εϊαρία Ἰβοπὰ τ870 ἢ. 3 

ν΄. Τλάν. Κν. Ῥαρρμεπίαᾳ υτἱαε Τἠεοαονγὶ Ηεριμεηὶ, τλΐ, 
ΟΡΡ. ῬΒιοβί., αΟ 5 Ρ. χ77 

Ρ. Ζος. υἱία Ζοοὶμεῖ, Μ. πὰ. Ἰαῦιὸβ ΤΑ φϑ (1803) 
Ρ. οὔ 

ΨΊΤΑΙΙΒ ΑΡΟΙΠΙΝΑΞΒΙΒΤΕΒ ΟἿ. Ῥοϑβϑὲ 382 
(Νν1181.) 
Ρ. βαρηποηεηι ἀὲ βάρ, ἀρ. ὕντ, Δνοαιί., 40 Ὁ 

ΤΟῸΠ.5Ρ. 07, Δ.52.51 

Χύρτυβ 1Π| ῬΑΡΑ Ο). 440 
(Κ γβῖ. Ῥδρδ) 
6}. Ογν. ἐρίεία αὦ Ογνηϊζιεηι, (Ὁ τ.τ.7 Ῥ. τ..3, 

ΜΡ. 50.588 
ΕΡ. Γίαυ. ἐῤρὶςίμίαᾳ αὐὦ Εἰαυϊαηπρι, (Ὁ χ.1.7 Ὁ. 143 
Ἰγαοί. ἐῤὶοίμίαᾳ ἐγαρίαίογία, 4Ὁ τ.1τ.7 Ῥ. 14η, 

Μ.ΡΙ.. 50.584 

ΖΑΘΗΆΞΙΑΒ ΗΙΕΒΟΒΟΚΥΜΙΥΑΝΙΙΒ οἷ». 631 
(Ζδοὶ. Ἡ.) 
6. φριοίμία, Μ.806.3228 

ΖΑΘΗΛΕΙΑΘ ΜΙΤΥΙΈΕΝΕΝΘΙΒ ἘΒΕΤΟΝ ΟὉ. δῃῖς 553 
(Ζεοῖ. Μι1.) 
» βαρνιθμίαᾳ σοπίγα Μαμίοπασος, 4.5. 5 Ὁ. 07 
ΟΡ. ἀὲε »ημάΐ οῤϊ᾽πεοῖο τοπίγα ῥλιϊοξοῤήος, 

Μδ5.1ΟΙΖ 
ΖΕΝΟ ἹΜΡΕΒΑΤΟᾺ οὗ. 491 

(Ζε 0) 
βεημοί. αργμεμίη φαΐ Ππομοϊοοη ἀϊο, Ἐ. 

ον ΑΒΑ͂ΤΨΡ 3256 (1927) Ρ. 52; 8Ὁ. 
Ἐναρτ. μ.6. 3. 14, Μ.δ6.262ο 

Ζοβιμῦθ ΑΒΒΑΒ βᾷθδο, νὶ 
(2Ζο5.) 
αἰϊοφεία αἰϊοχμῖα, Μ.γδιτόδι 



58. 
ἘτοΙΪ5. 
Ος. 
Ατ, 
ἹΜΜΙοῆ. 

ΒΙΒΙΠ γΕΥ 
ΕᾺΠΙ Ι, 2 
(ἀοοᾶθρορα 
Η. 1-4 
Ἡδῆπ. 
Τιαυςπμοτὲ 

Το Ζυηδητ, 

Τρμττοοῖ 
[3 
Μ, 
Μ.ΡΙ.. 
Ορὶϊ 2, 3 
σαν 1-ὃ 
ϑίδϑρ 

ἍΜ ΆΞΘΠΙΟν 

Π. ΑΒΒΒΕΨΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΙΒΙΕ 

ΟἿ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ 

επεβὶβ 
ἙἘχοᾶμβ 
Το νου 5 
ΝυΣΔΟΤΙ 
Τδαϊοτοποσα 1 1. 
Τοϑυδ 
Τπαῖοεβ 
ἘπῈΗ 
1-4 Κοβπλ 
1- ῬΘΙΔΙ ΘΙ ΡΟ Θ ΠΟΏ 
1--.2 Ἐβάσγδδ 

Ῥτσγονθτῦξα, 
ἘΠ οοΙοϑιαϑίοβ 
Οαπθοιυσι Οδηςισοῦαα 
Θαριθητί, ΘΘ]ΟΠΊΟΏΙΒ 
Ἐς οὶ οι βου 

Ὅβθδβ 

ΑΤΔΟΘ 
ἈΠΟΉΔΘ45 
ἢ [019 
ΑΌα1α5 
᾿ [1 |} 
ΝΑΒΌτα 

ΑΡδΟπΟ 

ΘΟΡΠΟΠΙΆ5 
Αρρϑθιβ 
Ζαοματὶαβ 

11. ΟΚΚΩ ΟἸΤΕ. ΒΥ ΕΡΙΤΟΒ᾽ ΘΒ ΝΑ͂ΜΕ ΑΤΠΌΟΝΕ 

Ι 

Μδ.δο 85 
Ιβϑὶὰβ 
Τοσϑσηῖαβ 
Βατυοὴ 
ται ζαίομοβ 
Ἐρϊβίυϊα 1 Θτοσιῖαβ 
ἘΖΕΟΙΠΙΕΙ 
θδπῖ6] 
1-3 Μδοοδ αδογαπὶ 

ΝΕᾺΝΝ ΤΕΘΥΑΜΕΝΤ 

Ἐνδηρείζατη δε 861 
Ἐνβδηροίσατη Μᾶτοι 
Ἐνδηρεϊαπι [πο 8 
Ἐναπηροῖατη ξοδηπὶβ 
Δοίαᾳ Αροβίοϊοόσυπι 
Ἐφιβίυϊα δά Κομηαποβ 
Ἐρίβιυϊββ δὰ (ουίῃ!085 1, 2 
ἘΡίβίαϊα δα (σαϊδίαβ 
Ἐφ βίυϊα δὰ ἘΡ)ι6βῖοβ 
1ριϑέαϊα δα ΠΡΟ 588 
Ἐριβέυϊβ δα (οϊοββεηβεβ 
Ἐριϑίυϊαρ δὰ ὙΠ Θββαι ΟΠ ΟΘΏΒΕΒ 1, 2 
Ἐρίβέυϊδε δά ΤἰπιοἐΠΘΌΠῚ 1, 2 
Ἐφιδίαα δὰ Τιξατλ 
Ἐρίβέυϊα δὰ Ῥῃ]θιηοπθηῃ 
Ἐρίβευϊα δα Ἡερσαςοβ 
Ἐρ᾽βέυ]α ΓΟ 
Ἐριβέυϊαθ Ῥείστὶ σ, 2 
Ἐριβίαϊαβ ᾿οϑπη15 1--3 
ἘρΡιβίαϊα [ὰᾶᾶς 
ἈΡΟΟΒΙγΡβὶ5 Γοα ἢ 15 

Ἐ, Χ. ΕὐπΚ, τονίβεᾷ ὃν Κι. ΒΙΒΙπιθγεσ, Πὲ6 «Ροκιοίϊἑδολοη Υ' ἄϊεγ, Ὑ ἀπ ϑ θη, 1924 

Ἐ. Χ. Ευπκ, ᾿έάδαςξοαϊία οἰ σον μίοηες ἀβοςίοϊογεμε, ῬαάθτΡοτη, 1905 

Ἑ. 1, σοοάβρεεά, δὲς ὁ Πεξίση ΑΙ Ροϊοροίοη, (διηβθη, 1015 
7. Ἡατάουΐπ, “οέα (ομοϊέίογιη, 1--ά, ῬΑτῖβ, 1714--ὃ5 

ἊἋ, Ηδβη, Βιδιοιμεξ ἀεν σγηβθοῖε μη Οἰαιδεηβνερείη ἀὲν ΑΠεη Κίγοθε, Βτοθβῖδα, 1897 

Ἦ͵ Τιαπομοτί, δὲς Καμποηες ἄθν τοϊοἐροίοη Αι γοῤἑολθη, ΟΟΠ ΟΜ ΘΗ πϑδοὶ ἀεη ἀροςίοἰτεολεη ἈἈΦΉΟΉδΕ, 

διὰ 1.ΕἸΡΖΙΡ, 806 
Ἡ. Τἰοίζιαδηῃ, 4) ο παγὶς πυορ 1.αοάέσεα πριᾶ 5οη8 δόμα, Τυθίπρθη, 1904 

1. Β. Τὐρδείοοι, Τὰν Α βοΞίοϊϊο Εαΐδονς, 25, Ἑσπάοῃ, 1885 
ΡΟ ΥΙ 
7.Ῥ. Μίβπο, Ῥαϊνοϊορέίαᾳ ἀγαέοα, ῬΑτὶΒ 1857-6 
ΘΕΟΙ͂Ν 
Η. (. Ορϊϊζ, Αιϊμαμακιυοισενξε, 2--, οι η, 1934-41 
Ἡ. ϑανῖῖο, 5. }οαπηὶς Ολγνβοςίονη Ορεγα, τ--8, Ἑζοη, 1012-3 

Κ. Θίδαδαρ, Ῥφηϊηςξοριμεηίαγε αἴ ἀεν Ονιεοπίξομεη Κίγολε, Μπβέου 1933 ( 

εα. Μ. Μεϊηεσί) 
Α. Ψαββίον, ἀηποοάοία ατγαξοο- Βγεαμῆμα, τ, όβοον, 1893 

Ἐτοῖρυτρ 1. Β. 

Νεοιεοοίαι με ολδε ἀδαηαμΉΡη το, 



[ 

ΙΝ. ΤΙΒΤ ΟΕ ΡΕΚΙΟΏΙΟΑΙΒ ΑΝῸ ΜΟΆΚΚΒ ΟἸΤΕΡ ΒΥ 

ΤΗ5 

ΤΗΕΙΚ ΤΙΓΒΕ 

«Δπμαϊεοία Βοίαμάίαμα, Βταββ6 8 
Αδλμαμάαϊηρεη ὧδ᾽ δαγεγέοοποη Ακαάδεναὴὶς ον Ἡ βοθηϑοναβίοη, ῥλοσορβ δον: ΡΠ οἰορίδοθε πη μὲδίογίδολε Κἰα55Ε, 

ΜΈΏΠΙΟΙ 
Ἐ. ϑοινατίζ, Αεία Οομολογη Οσονρμεη σον, τ- α, Βου]η δηα 1 οΙΡΖὶβ, 1924--40 
Ἂν. Ομ γιβὲ δῃα Μ. Ῥδσβπίκαϑ, ἀηπίλοϊορία σγαεοᾳ Οαγρήηνι Ομ γε απονι, ἘοὶρΖρ, 1871 
“ϑλαμαϊηρθη ἀον δηὶρίολορ (εοοϊφομαῦέ ἄεν Ἡ ἰδεσησομα θη, ᾿ἰδίογίδο!-Ῥμοἰορίξονε ἰάςς56, ἀδιίηρεπ 
Α. Ῥαρδάορου]οβ- Κοσδιήθυβ, Ἀνάλεκτα “ϊεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, 5:. ῬΘίΘΙΒΌΌΓΡ, νῸ]. 1, 1891, νο]. 2, 1894 
Ἐ, ὌϊΘΚατηρ, «μαϊεοία Ραϊνγἐεέΐεα (Ονϊεηίαίϊα ΟὨγέδίίαηᾳ Απαϊεοία, 117), Κότης, 1938 
1. Β. Ῥεῖσβ, «ἁμαϊξοίαᾳ ϑαονγα, 1-5, Ῥατὶβ, 1876--82 
“Αείᾳ ϑωποίονη, Βτυι55615, 1643 (οἰϊεὰ Όγ τιοηΐῃ, ἄδίε, ἀπά ρΡβϑρεὶ 
Βωϊ ον ἀ6 Οογνεεροπάασαηος Ηοἰόηΐφιισ, ΑἸΠδηΒ ἀπ ῬΑΓΣῚΒ 
Βνχαμιηίςξεμε Ζειἐοπν ἢ, Τιοὶρ :ὶρ 
Οονρης δονίρίονγιεμι ΕΓ δίογίας Βνχζαμίίπας, Βομα 
Ν. Α. Βεθ5, Οουρις ἀδγ νίεομίϑοι- Ολν οι μεν 1 ΞΟ δ ὑορ Ποίας, τ, ΑἸΉΘΩΒ, 1041 
Α, Βοφοκῃ, ζογρες Γηβογροημρι σνασοαγη, Βιοτιη, 1828--77 
Οονριις δενγιβρίονγιεε Ἐσοἰεοίαείσογηι Τιαϊπονγηι, Ψιθητα 
Ε. Ἡδγομογ, Ἐρῤιςοίοργαρἠϊ ἀναεοῖ, ῬΆΥΒ, 1873 
ἢ) 16 σγέσοϊἐςομεη Οἠγεοοθθη ϑομγεδίεί ον ἄἀδν ἐγδίεῃ ἀγεὶ {αλλ εγίε, Τ,ϑιρ σὶρ 
Τ. Ζαμη, σεςομίολία ἄρς πεμξοςαριεμίοΐεη αμοης, Ἐτίδηρεη, 1888.-02 
Ηδεορενία, Πομγηαὶ οὐ Τὴὲ Ανιογίοω; δοβοοὶ οὐ Οἰᾳοείοαί δέκάτος αὐ Αἰπεης, Ἠατνᾳτὰ τπϊνεῦθιῖν Ῥτρβ8, (δι τᾶρο 

ΜΜαββδομιβοίῖβ 
Ηαγυαγά ἹΠεοίορτοαὶ! Κενίε, Ν εν οτκ δηὰ διμρτιᾶρο, Μαββδομυβειξβ 
Ηαγυανγά ΤΗεοϊορίοραὶ δἰμάϊες, ΟΔτα τ άρο, ΜΙ αϑϑϑομιβϑυςβ 
Α. ΚιΙτΟΠΠΟΗ͂, Πηϑονιρίϊομες σγάεσαε, Β τη, 1873-τ-0 
΄. Ιοἴθοντο, δον ἀθ5 1 ΟΡ ΡΘΗ ς σγεοφμδα σΠγΕ ΦΉΜΗ 5 Δ᾽ Εργρίε, ζδίτο, 1907 
Η. Οτέβοιϊτο, Πεομοὶΐ ἀδ5 1 δον ρήοης ργδομες ολγέόϊἑεημμες ὦ Αςῖς Μίμομγε, ῬΑΤΙΒ, 1022 
Τὴε ομγηαὶί ὁ Ηεἰοηῖο διίμάϊΐες, Τομάοιι 
Τὴε Πομγηπαὶ οὐ Τἠδοίορέοαί δίμαΐες, Οχίοτα 
Κἰρίης Τεχίο, Βόῦαι, ΤιολΡΖρ, δῆς ΒοΙ]η 
Μομμρθηίαᾳ ἀξίας Μῆέήμογὶς ἀηέφηαο, τ--ὸῦ, Μη ορ οϑίοσ {Ππ᾿νογϑῖν ῬΊοΈββ, 1 πάοῃ, ΠΟ ρτάϑηβ, τοι ἃ (ὁ. Ετᾳ,, 

1028--30 
7. Β. Ριίγτβ, ψιζὶς ἐροϊοοίαϑῖοὶ σγαεσογάμι μἰδίογια εἰ τηοητρμδηΐα, τ, 2, Ἰχοτηθ, 1864--ὃ 
1. Ῥ- Μίρπο, Ῥαϊγοϊορία 1 αἰΐηα, ῬΑτβ, τ84.4--55 
ε Μηκέομ, Βευμε 4 ἐξμᾷες ογίομίαϊες, Του να 
Α, Μαὶ, Νουα Ειδίϊοίμεοα Ῥαίγα, Ἐοτλδ 
Ονΐοης Ολνίςαητς, Ἐχοτὴς αδᾶ Τρ Ζὶρ 
ἊΝ, ΕΓ ΠΡοσροσ, Ογεδηϊς ἀγαδοας δον ρίϊομεδς δείοοίαε, ΤΙΘΊΡΖΙΒ, 1903--5 
Β. Ῥ. Ογεηῖο! δπα Α. 58. Ηπιπῦ, “ριμμγεῖ Ῥαργννέ, Τιουιάοτι, 1901--2 
ΤΏ). (ΟταρΥ ΕΠ δα Ο. Ψ ΙΗ, Ραωρὶνὲ ργερο-ορίζίν τ--3, Μδη, 1905-15 
Ε. ἃ. Κδηγοη, γεεκ Ῥαρνγὶ ἦπ ἱπὸ Βγ δ Λμδειη, Ποσπάοα, 1893--4 
Η. 1, Β61], 7 εἷς «πιὰ Ολνίδαης τὰ ἘρΥΡΙ, Τιοπάοπ, 1024 

Ῥαϊνοίορία Ονϊεηίαϊις, ῬΑΤΙΒ 

ΒΒ. Ρ. Οσϑηῖζοὶ, ἀν 5. Ηππΐ, εὐ αἱ., Οαγνυἠργηοίβ ῬαΡΥΤ, Τιοπάοπ, τ898-- (Βοτηϑείτηθβ οἱϊθα ἔτοπὶ Ῥω. Ολν., 586 1) 
Ἀ. 5. Ἡππέ εἕ δ]., Οαΐαίοριο οΥἹἩ ἐμ6 ἀνε Ῥαρβγτὶ ἐπ ἐδ [οὯὲ Εγἰαπας 1 ἶδνανγν αἱ Μαπμολεδοίον, Ματισμδϑίθσ, 1911-- 

1954 (βοιη θυ πιθ5 οἰθα σοσῃ βαρ. Ολν., βε8 1) 
Κευμς Ανολπέοϊορίφμο, ῬΔΤῚΒ 
πουμε Βεδίϊφμε, Ῥατὶβ ἀπ Ἐϊοηια 
δυὸ ἀὲ 1 ̓ ογεηξ ἐἰγέξθη, ΔΙῚ 
ϑαρμιϊμηρ απορευδλίίον κἰγομεη- ἀπά ἀορηεθη-ρεδοβιοβεολεν Οὐ ηολν  η, Ἐτεϊθασρ, τ89ο-- 
δμδηρορονίοἠίθ ἀεν δανενίδομεη ἀβαάέρηῖε 4ε7 Ἡἐδεθηδοδαβίεη; ῥἠπίοςοβρῥιςοο!-ρμιἑοίορίδοδε τινὰ ᾿ϊςίογίδοδε ἰαδϑες, 

Μαυηίομ . 
ϑονγοῦς ΟἨγέϊεμθς, ῬΑΤῚΒ 
ϑμῥῥιίερεηίη ἘΡιργαρῥίοιομε ἀγαθομ, Εογψάθη, 1τ923-- 
δυδοίάϊα ΗἩαρίοργαῤῥίοα, Βτα556185 
Α. Μαὶ, δρίοι οριη Εομμαμνη, ἈΟΤΑΘ 
1. Β. Ῥεῖσα, δρίοϊορία ϑαογμ, 1πά, ῬΑΥΒ, 1852-.ὃ 
μάλ ὁ Τοςῖέ, Ν αἰϊοδι 
Ἰζ, Τιααῖςς αϑὰ 5. 18 Κα, δεμάλδες απ ᾿ϑοσιηεηΐς, Το οτι 
Α, Μαὶ, ϑεγίρίογιμη Υὶ εἰσγῦα πόυα οοἰϊεοίῖο, ἘοταΘ 
Εἰδοίβεοα δογίρίογμμε Ογαδοογηη εἰ πορμιαπονι Τεμδημεγίαηα, ἃ εἴρ ΖΡ 
ΤἈσοϊορίςολε πανία ον, ΤΡ πρδη 
1. Δ. Ἐοθίπβοῃ, Τεχίς απ δίμαϊες, ΟΔτ τα ρ8 
Τεχίο μη ΤηἐονςοπμΉρ Ή σὸν Οοβολιοκίσ ἄδν Αἰ ἰο ιν ἡ ομεη 1 ἐϊενγαίμν, Τιεἰρσὶβ 
Ζεῖςολν γῶν αἰγολμεηροδοβεολέο, οῖδπα 
Ζεὶ!ςολν μὲν Καϊποϊέξοβε ΤἈφοίορίθ, ΤΌΤ ΟΪΚ 
Ἡδοονάς οὗ ἐδι6 μἰοέογίοαϊ--ῥ ϊοίορίοαὶ αομῖν οὐ ἐπ ὑηιυενςεῖν οὗ 51. Ῥείεγεδμρ (Ζαρ οκε ἐδίονλο-ῥλιοϊορτολεςπαρο 

αποωϊοία 5,. Ῥεεγεδιγρελαρο γηλυενει θέα), 51. Ῥείθγβθυσα 
Ζεὶ Ομ γὴν Ἡ ἐς ςοηδοπα ΐορο ΤἈδοϊορῖε, Τ.εἰρεὶς 



αϑύτγοϊ. 

ἀϑύσοχι. 

Ῥεῖ, 
ΒΜΥν 
ΒγυΖ. 

ς 
ο. 

ἐαΉ. 
08}., ὈΔΡῬ. 
σαί. 

ορϑῃΐ. 

οἵ. 
ΟἸἾτίδτο!. 
εἷτ., οἰτα. 

0]., 01]. 
Οἷαϑ5. 
οοά., οοάᾷ. 
σορτι. 
(ΟἹ. 
ΟΟΙΏΡ. 
ὁο7].. 6]. 
ΟΟὨΒΊΓ. 
σοπέτον. 
ΟΟΒ8. 
ΟΡ 

δαί. 
ἄες, 
ἄδρ. 
Ὁ ϊδὶ. 
ἥαἰπ. 
αἰδέ. 
αἰβίῃ. 
Τοσαί, 
ἀπ. 
απ}. 1. 
ΔΌΡΙῚ. δοῦ. 

600], 
δα. 
Εαἀϊοΐ. 
6.5. 
ἘΠ]. 
Επρ. 

ἐρ., 6. 
ΘΡΙΟΡ. 
ερὶε. 
Θβομαῖοὶ. 

68Ρ. 
οἷο. 

ν. ΟΈΝΕΒΑΙ, ΑΒΒΑΕΝΙΑΤΙΟΝΡ 

Νοίε: (Εἰ 15ὲ οοπ ᾳίηβ: 

τ. Αϑοζενίδίίοηβ υϑοὰ ἐπ {πὸ Γιοχίοοπ, 
2. ΑΡσονίαϊξίουβ ἀϑοὰ ἴὰ 1156 1 ψιιπουὶ ἐχριαπαἰϊου, βᾶνα ἔοσς Βί [04] θΟΟΚ5, ἴῸσ ἩΒΙσὮΏ 56ὲ 1251 11. 

3. ὅ50106 βἰπρίο-ἰοίῖο ἀργον δοπβ ἐχρίαϊπεὰ εἰβενμθγε θὰ ἱποϊυἀθα μετα ἔοτ οοανϑηΐεπος. 

“εία, 556. 1 
δ. ὈΒΟΙα Θν 
δοοσουϑϑίϊνε ; δοςοζαϊηρ ἴο 
δοῦν 
δαϊροίίνα 
δαάνοτγθ (41) (}ν) 
εσαῖπδὲ 
ΔΙ (1.6. εἰβούνβεσε ἴῃ {δε 

β8πι6 δα ἐῃοτ) 
παρα 
ΑΠΟΙνχΠΟΙ 5. 
δοΓΙδ 
ἀρυά 
ΔΡΡαγοητν 
Ασαΐδῃ νογβίοπ οἱ ΟἿ 
δΥσατηδη ἕπτ, Ὠν Οἑ 6518 
ΔΒΟΘΟΘΘΙ([ν) 
αβϑοοίϊαίθα (σ {ἘΠ} 
δϑίτο]ορίοα]([γ) 
αιϑσομότη δ (1) 

᾿εύννεεπ 
Ββαίβ Ματῖα Ψιγρο 
Βυζϑητπθ 

ΟὈΠΟΙΠ απ, 566 1 
ΟἸΤΌΔ, ; οΟοπίτγα ; ΟΌΤΠ 
ΠΩΉΟΉ, 
σαριζα απ, -ἃ 
ἐασίομα, 5086 

οοαζοτν 
ΟΠ, ΘΟ ΡΑΤΟ 
(Βτἰβιοϊορίοβι ν) 
οἰταΐαπι, -α, οἰϑᾷ 
οοπ͵θοΐαγα 
ΟἸαββίοε 
οοὔθχ, οοάϊοθ5 
οορηδῖα 
ΘΟΙ ΠῚ, 
οοιαρδσχϑῖίνε 
οοπ͵δούαγα 
φΟὨΒ σγαο τοι: 
ἴῃ, οοπίγονοσβυ ΨΠῊ 
σοι ρου 8 
(οηβίθ ΠΟΡ]6 (-ΟΡΟ 18, 

οἴ.) 

ἀατῖνο 
ἀοβηρᾷ, ἀοδαιοη (53) 
ἀδροηθηΐ 
ΤΙ ορε5 
αἰππαξίνα 
(ΙἸΘΈ στ 5} (64) 
αἰδυποςοι 
Τλοσοίϊδι(5), ϑοοθῖα 
ἀυδίουβ 
αι, Ιϑοίο 
ἀΟΌΡΙς δοοιβαέινα 

ΘΟΟΙ οϑιδβύιοϑ 
εαϊέίοῃ, δα τοῦ 
Εαϊείμνε 
ΟΧΘΙΠΌΪΕ ρτατὶβ 
ΕΠ:45 
ἘΠποΊ 5 ἢ 
δρίομεα, ἐρίοίϊαξ 
ΘΡΙΟΘΒ 
δριτοπλα 
οβοββδίοϊοσν, Ἵϑομπαῖο- 

Ἰορ]οβ {[ν] 
ΕΙΣ ΗΝ ἢ 
οὐ σρῖζοτα (1.6, 2π| ΟΥΠΕΓ 

δαί οΥ5) 

οἴγτα. 

ΘΠ. 
ΘΌΡΒΘΙ. 
ἜΧχϑρ. 

Βθπ. 
Βϑηϊξ., Ρμ6Ώ., 
(σοϑί, 
τ. 
ΒΎΒτη. 

Η. 
ἩΗ, σποβὲ 
ἩΘΌγ. 
ποσοῦ, 
Ἠ νη. 

:Ὁ. 
14. 
1.0. 
ΠΡ 6 Υ. 
ἱτηροτί. 
ΠΏΌΘΙΒ. 
Ιπς. 
ἀπη0]. 
π4., 1π6]Ὁ, 
1π666]. 
1παιϊςρ., 1η4. 
Ἰηῆη. 
τη, 
1}Ἡον. 

ἱπί. ΟΡΡ. 
ληΐθοτγτηι. 
1 ίοτρτη. 
1πίοστορ. 
ηΎΥ 8 5. 

1τοιι. 
ἴστθα. 

1ο. Βαρί. 

Η 
Γ,Α1. 

ΕΟ ΔἸο; 
110. 
Ππυγρ. 
]οο. 

τ 
τ1{0ςπῸ 
1 ΧΧ 

Μ. 
λ΄. 
Μδπιοῆ. 
ΤξΒ56. 

ταϑίῃ. 
ΤηΘΩ͂. 

πιράϊο, 
τισί, 

τισΐοπ. 

ῬΔΘΕΓ, ΚΓ. 
ΤΏΌΠΟΡΒ. 

εἰντηοϊορν, δἰγτηο- 
Ἰοριοϑ](!ν) 

δυπαθπη 
ΘΌΡΒ ΘΙ βτω, - 5 1 08}} 
π᾿ ΘΧΘΡ 6515 (οὗ 

ἘΟ] ον 
ἔασι 6 
Βευτγαινο( γ) 
511} ΠΕ ΠῚ 
ἐαῖϑα Ἰεούϊο 
Το] ονοα 
ξογεβοῖπ δ 
ἐγαρτπθηἶ(β) 
ἔγθαπθηΐοσ, ἔτεα ΠΕΥ 
ἐαΐυτο 

ποηθγαῖ([γ); ροιίείνα 
δεῃϊνα 
(σποβίϊο 
τορι 
ΒΥΔΤΩΠΊΑΓ, ΡΥ πίταᾶ ἐ]ΟΔ] (1 γ) 

Ἡδτζγάοιπ, 5686 11 
Ἡοῖν δοβὲ 
ἩςΡτον 
ἨΟΥΘ Ο Δ] (1ν) 
ἩγΜΗ5 

τδτίθνῃ 
Ἰάθτα 
14 εϑ 
᾿πιρογα  ν8 
τ ροτίοος 
τ ΡΕΥΒΟΙ δ] 
᾿ποϑυπδιοῦ. 
ἱποϊπάτϊηνς 
᾿πα οαῦινθ 
1 ἀθο !Π8.818 
ἱπαϊοδίινο 
1ἤπίτίνο 
αα 1η1 011 
ΤΟΣ ΖΣ ΖΙΣ) 
᾿λΐοῦ Οροσα 
᾿πξοῦπδὶ 
᾿ατεγργαξατιοι (5) 
ἰπιθιτοσαι νοι ν) 
ἱπίτϑηϑιτῖν 
᾿τοῃῖοαὶ (1Ψ}) 
ἐγγθ σα] τ [γ]) 

Τόῆη ἴμο Βαρ 5 

Ἰςρθ 
1.Δοπ, απ 6 
Ἰοσο οἵξαΐο, ἸοοΙβ οὐ 8 
1Π 6 σα} {{νῚ 
ΕἸΤΟΝῚ ἐπὶ τς δε αν) 
Ἰοσα τα 
ὥρα ΝΙ 
Τιποίδηῖο νεσβίοῃ οὗ ΟΤ 
ϑορίαδρτης 

Μίρτο, 506 1Π 
Μανέγυίιοη, Μανγίψν, βεε 1 
ΜΔ ΘδΠπ 
ΤΑΔΒΟΙ 116 
τπατμειηδ το  ([ν) 
τ 4616 
τιςαϊ]οα][1ν) 
ταοτδρποτσιοβ  [γ) 
ταδτοη νυ] ]{1γ) 
τασίτι ταί 
τιοποΡ γϑεΐα 

ΜΘ, Μ585 
τηνϑί. 

π., πού. 

Ππθο. 
παρ. 
δι, 
ΠΟ., ΠΟ05. 
Πότ. 
ῃοί,, π. 
ΝΊ 

ΟὉ. 
ΟὈ]. 
ΟΤΉ. 
ΟΡ. οἴ. 
ΟΡΡ. 
οΡί. 
νας. 
οὐτῇ. 
ΟἹ 

Ρ 

Ῥ-., ΒΡ. 
Ραγαῦ. 
Ῥαγέϊο, 
855. 
ΡΟΣ. 
Ῥοτῆ. 
ΡΘ15. 
ΡΠ1]Ο5. 

ΕΙΌΡς . 
ῬΙυτ. 
Ροοί, 
ῬΟΒ5. 
ῥῦες, 
ῬΓΘΡ. 
ῬΙΟΒ. 
Ῥτοῦ. 
ῬΤΌΘΠ,. 
γοῦν. 
Ῥτοῃ. 
Ῥζορι. 

ι. 
ᾳιν., 4φ4.ν. 

τοί. 

50. 

δοξοί. 
56 η8. 
58., Β'πΡ. 
ΟΜ 
54., 8574. 
αίϑβ. 

τη δοτιρ(85) 
ταν ϑεϊοβ (1) 

πος, Τοοϊποξα 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ΠΘΟσβϑασν 
πδραξνε(]ν) 
ποαΐοῦ 
ΠΌΓΔΌΘΙΣ, ΠΌΤ ὈΘΙ5 
πογλιλαῖϊνα 
ποίρ, ἑοοϊηοξε 
Νεον Τορίαπιεπε 

ΟὈ 
ΟὈ] ςοΥ(5] 
Οτπΐΐβ, οὐτίθα 
ΟΡδγα οἰξαΐο 
ΟΡΡοββὰ ἴο 
ορίδεινο 
Οναομέμμι 
οτἰ βοάοχ 
ΟΙἹα Τοβίβηγεπε 

Ῥαργγης, 5εὲ ΙΥ 
Ῥᾶβδ, Ρᾶβ68 
Ῥαταύῦταϊαϑ 
Ῥδτγιομαγ[! ν) 
Ῥαβϑβίνθ 
Ῥετγίρος 
ῬΟΓΠΘΡ5 
Ῥεῦβοπ 
ῬΠΗΟΘΟΡΒΙΟΔΙ(1ν}, 1π ῬΏΠΟ- 

50 ἢν 
Ῥιυρεοτίοοί 
ῬΙΌΓΑΙ 
Ῥοθίοδ(ν) 
ῬΟΒΒΙΡΙΚ 
Ῥγδεαϊΐο 
Ῥτγοροβιζίοι 
Ῥγοβδοῃΐ 

ῬΤΟΌΔΡΙΟ, -ν 
φσυοογηίαη, Ργαίθοθ 
ΔΏΟΛΥ ΤΟΙ 5 ῬΓοΐβοδ 
Ῥτόποιπ, 
ῬΑΤΤΟΙΡΙῈ 

φιηαεςίίο 
αὐυοα νἱάς, αυδ6 νἰἄθ 

ὙΠ τοίρσοηοο το, ἢ Γὸ- 
δροοῖ οἱ 

τοῆρχινο 

τοϊαξῦινο, τοϊδειοι, 
τῇ δίζοσιοδ (}ν) 
γϑοΐο 

ϑαῃοίμβ, ϑαϊπί(β) 
5 
58 ΘΟ] ΠῚ 

ΒΟ] οοῖ 
Θοῤοίπηι 
5ΘΏΒ..5, 56 158 
51 ΠΡῚ ΔΓ 
ΘΥΤΆΤΊ ΒΟΉ 8Ππ νογϑίοι οὗ ΟἿ 
ΒΘΘΘη5, ΒΟ] πο η 18 
ΒΟΠΧΘΎΠΊΘ5 
ΒΒ} αποῦζῖνο 
ΒΕ 5 δ να 
ΘῈ Ρογ δύνα 
ΒΡ] 
51} νοῦὲ 
81 νοτὰ Ἰθοῖϊο 
Φ,γηβοίιμι 
ΒΥ ΠΟΙΩ͂Ψ ΠΙΟῈΒ 
ΒΥ πορβὶβ 



ΘΟΕΝΈΕΕΝΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

Τεςίαθηΐμηι, 586 1 ἔτ 5. {γαηβίξινα 
δΌυ]α Ττίη. Ττέηϊέν, Τσιηἰτατίδη 
Τογια Δ τλ( 5) ᾿ 1. ἐδομβηϊοδὶ ἴσια 
ΤΠοδοίο 5 νοτϑίοι οἱ ΟΤ 
πο ]ορΊοα  []}ν) ΠΥΡῚ ἈΒΌΒΙΕΥ 
ἰΐα]ὰ8 ν. νιἋ8 
ἐταπιβίαιοα ᾿γ, δϑιδεϊοη οὐ ἱ ὦ. υἱία, 566 ἴ 

ΝΙ. Β1ΟΝΡ, ΕΤῸ. 

Δ ΕἸΘΙΤΝ 
νὉ. 
ν.], νν.}. 
τ 

νοΐ. 
ψιϑιν νν. 

ΝΤ 

ΧΙΙΧ 

Ψαϊδηταίδη ((ὑὐποβεο) 
ν ΓῸ 
νδσίᾳ Ἰθοζίο, ναῦίδο ᾿δοϊίοπθ5 
Ν 12:6] 
ΨΌΪΟΤα 
ψθ δὰ} νοῦ, νο 5 
Ἄρτι 5 οί ΠΕ 

(566) Η. ασ. 1.1466}1 δπα ΕΗ. Θοοέξί, 4 (γεε}--ΒΉρ δὴ Τιοχίοον, Νὰ Ἑαιείοη (9.8) 5 
Όγ. Η. δίυατί ]οηθ5 δῃᾷ πὶ. ΜΟΙΚβησζιθ, Οχίοτα, 1925-.0 

Ὲ ἴο ἀξδποίβ ψοταβ ποῦ τὰ ἔ 5 

[Π ἴο ἀφποῖς τνογα8 1π ἃ αἰ ογεηῖ ἔογη τῇ ἢν 5 

8 ἴο ἀδηοίβ ψοσαὰβ ΒΊΙΟΒ ἀΡΌΘδΥ ἴῃ δ 5. Ραΐ στῇ ἃ απ ἀϊξετοπε τπθαηίηρ 

ΝΗ ἴο ἀδῃοίβ βρυσιουβ ΟΣ ΚΒ 

Ι ἰὸ ἀδηοῖα ΨψΟτΚΒ οὐ ἀοα εξ] Δα ΟΥΘ ἢ 

Ξε 6418] οὐ Θαιινα!θηΐ ἴο, ἘΠ 8 ΞϑΠη8 85 

ἴω δΡῬσοχισηδ ιν ἘΠ 6 5ΔΙῺ8 ἃ5 

-- τμ8ΐ ρατί οἱ [Π6 νεῦῇ ΜΈΙΟ Ῥγθορᾶθα π γρἤυη δὖ ἐπ Ποϑα οἱ ἔμ6 ἀσίϊοὶς 

{ ῬΆΤ͵ΔΆ116] 

ἀ, ἔ. ἀνάθεμα ἔστω 

καλ. καὶ τὰ λοιπά 

ΘΠΟΙΟΒ6 (τὴ δαϊξογία} ἀθ]θίϊοπβ, (2) οοη δοΐησοβ [ἢ ἸΠΒΟΓΙ ΕἸ Οπ5 ΟΥ̓ Ῥαρντὶ [1 
ἌΣ ἐποῖίοβα (1) ΘαΙ ΓΟΓΙΆ] ᾿ηβογεξίοηβ, (2) ροβίαϊδίθα [ΟΥΙῚ5 



νι 
Ἑἀαρών (Γἀρῶνα), (ΗεὉτ. 1 ἼΣ) αὐὰ χρήσιμοι [5ο. βαρ. δηᾶ 

ἘρΟ]μ5.7...ἀλλ᾽ εἰς ἀριθμὸν ῥητῶν οὐκ ἀναφέρονται. διὸ δὴ ἐν τῷ 

ἀαρὼν οὐκ ἀνετέθησαν, τοῦ τε ἶν.1. τουτέστιν] ἐν τῇ τῆς διαθήκης 

κιβωτῷ ἘΡΙΡΗ"θη5.4(}1.43.2440}; ἀρῶνα ταί. Τίρεἰ ἰφμῖ. 1] τὸς 
Ἐλβαδής, μηϊγαίηεά ἰο ρο, μηδνοκθη, οἵ ἃ πουβα, Ἐπ1 881.) 140..46. 

ριοελ.(}.85.6204). 
Ἐῤβαθμίδοτος, γσίσεη τοῖοι! ΔἸ εγθησος οὐ γατιβ, ΟἹ ΠΟΠΟῸΣ δο- 

οοτᾶςα ἐαυδ!ν το Ῥεῖβοπβ οὗ Τ τη, ἀ, δοξολογία Τιπι. ΑὨτἐαδέ.13 
(Μ1.28.το218). 

ἄβαθρος, τυτίπομί Πομηάδαϊίοη, Οεο,ΡΙ5 εκ τ21τ(},.92.14424}; τ. 

563(1479.).. 
Ἐλβάκτις, ὁ, (αἰ. αὖ ἀεί ἐδ) γερίείγαγ, Ν1].4}}.2.20] τ1τ.(}Μ.70. 

3098). 
ἀβάκχευτος, τοὐμοι τοῖπς, ΝΟΠΠ.,αν. 79.2:3(Μ.,43.1600). 
ἀβάλα, ἀβάλαι, ἀβάλε, ἃ βάλε, ἀβάλη, ἀββάλε, (εἶ, Ηεδτ, ΩΝ, 

αἷδο Ατᾶμι. Ῥ3Π}; 1. οὐ! οἷ; ἰῃα}} ἃ βάλε πῶς τὸ πάροιθεν, ἄναξ, 
ἡγήσαο λαῶν ΤΆΡΟΙ »Ιεί. Ῥς.61:8(}{.33.14040 ἀββάλε) ; 2. τοοε! αἰα5! 
ἘρΡΒτ.2.15Ὲ; ΤΟτερεητϊι ες. (}.86.640Ὁ) ; ἀβάλα τῇ.--ἐρήμῳ Υ΄.] αη. 

Δ2(ρ.51.15}; ἀβάλε τῇ ἀνθρωπότητι 70.ΜοΒΟΒ ῥγαΐ, τοί Μ.87.2865}); 16. 
ἸΒ(2Ζοπ6Δ); ἀβάλαι, πόσα κλαύσομεν 1Ρ.ττοί(29758); θδτὴ ἐγορὴ.4.1 
(ρ.275.6); {70.})..3.4.Δονν.33(δ.95.2778); Ὑμάτιϑεαά,ογ. αι. 2) (Μ 00. 
8200). ᾿ : 
Ἐβάναυσος, [δεγαὶ, ρεμόγοιιδ, ρϑη  δηαηἶἷν ἔστω δὲ εὔσπλαγχνος, 

ἃ, [3.. ἐπίσκοπος] (Ὀηδὶ. ΑΓ ρ}.2.3.3. 
ἄβαξ, ὁ, Ρατί οὗ διωρμιτπεδίγε (ρει. φαρηριοαγ εἰερς, Ἰελαϊηρ 0 

ΔΙΘΏΕ, ΟΥ̓ Ρο55. ῥαϊμείγαάδό βαττουπάϊπρ' 10) ἡ δὲ Τρύφαινα ἐξέψυξεν 
ἑστῶσα παρὰ τὴν ἀρήναν ἐπὶ τοὺς ἄ, (.Ῥαμὶ εἰ Τἀἠεεῖ.56(0.262.1); 

ἡ Τρύφαινα...λιποφψυχήσασα..-καταφέρεται τοῦ θεάτρου παρὰ τοὺς ἅ." 
τόπος δὲ ἦν οὕτω καλούμενος, Ἄβακες Βα5.86].0. Τἰεεί, (}.85.5370}; 
Μ. ΕΕἰομέττίρ.τθο.11). 

ἀβάπτιστος, ΔΑ. ποὶ σεεδηιεγρεά, ἴθ σοταραυίβου οὗ [δ Ἐν τ .. δ 176} 
ἃ 5μ1ρ ἀβάπτιστον τοῖς... τῆς κακοδοξίας κύμασι διαφύλασσε τὴν 
ὁλκάδα Βα53.εῤ.τότ.2(3.2 520; Μ.32.6290) ; ἢρ. ἀ. καὶ παντὸς χειμῶνος 
ὑψηλοτέραν τὴν ψυχὴν διασώζων Ἰ4ἤονι.5.4(2.3]0; Μ.31.2484}; ἀ. τὸ 
τῆς ἐκκλησίας διασώσαντα σκάφος Τμάϊ.ἦ.6.5.4.2(3.1ο 0). 

Β. ὠπϑαῤιϊσεὰ; 1. οὗ ἀηραριϊζεᾶ Ῥευβουβ ἴῃ ροη,, ΔΙ, 6. ἐηεγεῖ. 
π(ρ.175.2; Μ.25.2320); Οεουπι, ἄῤοε.3::τ6(Ρ.65); ΦΙάασε, [α6.3. 
(ρ.52.6); {70. 7ε}.εαπ.(ρ.44.3); ΤὨρΡΒπ.εὐγοη. τ Μ.τοϑ.92Α); 2. απ- 
Βαρτἰζεὰ το αὐδίαϊῃ ἔγοσα δασύ ϑεῖο ουβῃρ, Οὐσισάογοατίι.3980); 
ἴο Ιδᾶνα στοῦ αἴζοσ τεδάϊηρ οὗἨ αοβρεὶ ἀπα Ῥσάγοῖθ ΏΙΟΝ }ΙΟ]]ονν 
τ, ΤΟ. ΟΡ εορμέφηρὶ. (Μ1.08.4178); 3. υπραρτίζοα οαηποί εμξευ 

Κίπράοτηῃ οὗ μεάνεὴ (εξ, 70.3: 5) εἰ μὴ ὅτι νόμος ἦν, μηδὲ δίκαιον ἀ, 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν, τάχα που τῶν ἐθνῶν οἱ πεπλανη- 

μένοι διὰ σωφροσύνην μόνον σωθῆναι ἐδύναντο. διὰ τοῦτο λίαν ἀθυμῶ 

περὶ τῶν ἐν πλάνῃ σωφρονούντων, ὅτι ἄνευ ἐλπίδος ἀγαθῆς σωφρονεῖν 

ἑλόμενοι πρὸς τὸ βαπτισθῆναι ὀκνηρῶς ἔχουσιν Ηολτ ΟἾ621.13.21:; 

εὔδηλον ὅτι οὐδεὶς ἀ. εἰς αὐτὴν εἰσελεύσεται ΤΑΤΆ σε Ἄν τοι( 1.28. 

6δοῦ) ; 1}. 1τε(672.); 4. αυεβειοη οὗ ζατατε βἔαίαε οὐ [Π6 πΠΡαρΡΕΙΖοά; 

8. ὉΠΡΑΡ Ζοα τεραγᾶςα 45 σοπάετγηποα τὸ ρα ῃἰϑῃτηεπί μὴ---νομίσῃς 

ὅτι ἐὰν πάντων τῶν ποτε γενομένων εὐσεβῶν εὐσεβέστερος γένῃ, ἀ. δὲ 

ἧς, ἐλπίδος τυχεῖν δυνήσῃ ποτέ. ταύτῃ γὰρ μᾶλλον πλείονα ὑφέξεις 

κόλασιν, ὅτι καλὰ ἔργα οὐκ ἐποίησας καλῶς Ηονι ἴον, ττ.25; τ. 

13.21; Β. ἀπραρεϊζεά ΤΠ] άτεη ποῖ ἴο θῈ ρα πΙβῃ6α εἰς τὴν βασιλείαν 

εἰσέρχονται τὰ τῶν πιστῶν βεβαπτισμένα νήπια" τὰ δὲ ἀ. ... οὔτε εἰς 
βασιλείαν εἰσέρχονται" ἀλλ᾽ οὔτε πάλιν εἰς κόλασιν' ἁμαρτίαν γὰρ οὐκ 

ἔπραξαν ΑΓ φι.ἀη! ττ5(}1.28.6724); ποῦ λέγομεν ἀπέρχεσθαι τὰ 

παιδία τὰ ἄκακα πενταετῆ, ἢ τετραετῆ, ᾿Ιουδαίων καὶ ἀ.; ... ἐμοὶ δοκεῖ, 

οὐκ εἰσέρχεσθαι αὐτὰ εἰς γέενναν Απαϑί. 5, χε δὲ γ65}.8τ(}1.89.7οοο); 
5: 5 0ἢ. ἃ Ομ τὸ Ῥ6 Ὀδρ Ζοα ἰπ ετωθιρθπου, ἰξ Παοσββασν ὈΥ 
ἄδαοοῃ, Ἐπ5.41.Ξόγηη. (Μ.86.,.249Ὰ}; τεβρομβί δ! τ ν ἴοτ ἸοεϊὩρ ΟὨ1Π4 

ἀϊε υμθαρεζεᾶ γεϑῖ5 να τὰ ᾿υΐδϑῖ ΟΥ ρατεηΐβ, ἐδ.; 6, βεχυδὶ πηίοη 

στ ἀρ αρεζεᾷ ροίβοη ἰ5 σύᾶνα βίη, {10.}6].ῥοθρῖ!. (Μ.88.10210); 
7. ἴδοςε Ὀαρεζοαᾷ ἴῃ βομίθηα αὐτὸ βαιαίεα Ἡ]Γ ἐθνικοὶ καὶ ἀ., Ὁ]Ο. 
ΝΙῖς βρ. Τί ΟΡ ἀκεν, (Μ.86.13}). 

ἀβαρής, 1. εὐὐβομ τϑεῖρη!, Πθποα μοὶ ὑμγάσδηδονιο, Ἰποξεηξῖυε 
ἑαυτὸν ἀ. φυλάττει Ατῇ.υ. “πίοη ο( Μ,26. 9160); Β45..5}17.63(3.530; 

Μ.22.1854); ῬΑ] Ολγγς.τ](ρ.1ο7.12; Μ.4].60); 2. ποὶ τρεῖρλοά 
Δοῖρη, οἱ Ῥταγεὺ τπᾶΐ σδῃ σίβα ἴὸ βρί τπ18] μοῖρ 5 πενίαν καὶ θλῆψιν, 
τὰς ὕλας τῆς ἀβαροῦς προσευχῆς Ἐναρτ. Ῥοπί.07.121τ(}.79.11064}. 
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ἀβασάνιστος, 1. μηἰνίεά, μποεχανεΐηθά, οἵ τὰς σπαγϑοῖετς οἵ [80 Ὁ 
δρᾶ Εββι αἱ [ῃς {πιο οὗ ἐπεἰσ τεβρεοῖίνο εἰςοιίου δηα τε)θοιίοι ῥοπῆς 
θελημάτων ἀβασανίστον τυχεῖν ΟΥτ. Κοηλ.911τ4{Ρ.227.1; Μ.74.823}); 
οὗ ἐοχὲβ οὗ βοτρίατε ποῖ ρυορουὶν Ἴχϑιηϊῃθα, Οἵ, [σ.χ.38(42; Ρ.49. 
23; Μ.14.1008); 19.32.2 214; Ρ.466.2; 8050); ΟΥΟΝ γ85."γες ΔἸ τ(Μ.45. 
1320); οὗ τοδομίηρ ποῖ ρσόρουὶν ἰηνεδισαϊοά, ΟΥ. 7σ.6.6(3; Ρ.113. 
18; 2004}; οὗ νἱτίαβ υαητηιφα Ὺ τετηρίδτίοι, ατ.Ν82.6}.65(}}.31. 
1280); 2. τπίογμοηίσά, μρΐη)ησεά, Με. 5 γηρ.το.δ(ρ.120.3; Μ. τὸ, 
2048); ἀ. ἡμῶν ὁ νοῦς διαμένει ἐν τοῖς τῆς θεολογίας κινήμασιν ϑελοὶ, 

. ἴῃ Το. Πα. οα].30(Ὁ.88,1τό44). 

Β 

ἀβασίλευτος, Α. πο γμϊδά ὃν α πίηρ: 1. ἴὰ φεὰ., Ἐπ5,4.6.7.1 
(Ρ.2ο6.14; Μ.22. 5014}; 65. έγ.51τ(3.430; Μ.22.1610) ; 2. οὗ [δε ἰπὶϊ- 
εἰατεά ἴπ Νίαβββθῃδ βυβϑίεπι τὸ μέλι καὶ τὸ γάλα, οὗ γευσαμένους τοὺς 
τελείους ἀ. γενέσθαι καὶ μετασχεῖν τοῦ πληρώματος ΗἸρρ.ἤαε;.5.8(Ρ.094. 
27; Μ.16.31470); οἵ, μίέα...«ἡ μακαρία φύσις τοῦ μακαρίου ἀνθρώπου 
τοῦ ἄνω..«μία δὲ ἡ θνητὴ κάτω" μία δὲ ἡ ἀ. γενεὰ ἡ ἄνω γενομένη 1τὅ. 
(Ρ.80.12; 31308); 8. οὗ Οο( ὁ θεός...ὁ μόνος ἀ, [ΡΟ οηεὶ.Αρ}.8.5.1. 

Β. μραϊςορί με, απαγείοαὶ, οἵ ἀπ ἰκτετρτείεσ οὗ βουρίαζο, ψ [ἢ 
Ρυππίηρ ἈΠυ βίοι το ἷ5 ἰδαοῃμὶπρ μας ΟΠ γι᾿ 5 βασιλεία νν}}} πᾶνε 
ΔΠ 6η6 ὡς τολμηρὸς ἐξηγητὴς σὺ καὶ λίαν ἀ. Οτ, ἶΝ 82.07.30. 4{ρ,112. 
17; Μ.36.108λ). 

ἀβάστακτος, ἐηεηρῤῥονγίαρίε, ἱπιοίογαῦϊ6 πικρίαν ἀ. Το Αὐν. ἃ ΧἹ 
(ρ.99.29); ἀ. ἀνάγκη τ γ55..}.εαν.(}1.45.2284}; Μαο,Αδρ.ίορι. 
27.6(Μ.34.6974}; οὗ τὰς ρίοτν οἱ σοά, Πίάνιηη. Τγτη.το( Ν.30.281Ὰ); 
ἡ κτίσις οὐχ ὁρᾷ τὸν θεὸν... οὕτως ὡς ἔστιν" ἑτέρᾳ γὰρ φύσει τοῦτο...ἁ. 
ὑπάρχει 1δ.2.τ6(544}). 

ἄβατος, ἃ. τηΐγοάάέη, Ὠϊοτ. Δ] .ρ. Ἐπὺπι5.}.6.7.21.4(Μ.20.6848); 
ἘΝΠ.ρεγίρι τί Μ.79.9168); οὗ ἀφβογὶ ρίασεβ ἃ5 δροᾶβ οἵ ἀεπιοηβ, 
7.5,.τῇ.2. 

Β. ἱμαειεεςίδίε; 1. οὗ ἀϊνὶπο ργορογίίεβ 88 ᾿πβο θβ5:0]8 ἴο οσβαῖεά 
οτᾶεσ ἄ, παντελῶς τὰ τῆς θεότητος ἴδια τῇ πεποιημένῃ κτίσει (γτ. 
10.3.5(4.3058)}; 1δ.ο.τ(βο20)}; 1 πι65.τ(5᾿.1268); ἰα. [γ ἀρ. ΟἹ Ἀΐετ. 
αεἰ.5(Π.2. 86:4}; Βα ροβϑοϑβθὰ ὈῪ ΟΠ τίβε 45 ἀἰνὶπε διὰ τοῦτο καὶ ἄ. 
ἔχει τὸ θεοπρεπὲς ἀξίωμα, καὶ τοῦτο οὐ μερικῶς, ἀλλ᾽’ ὁλοκλήρως 
1, ἐπιος.32(215Ὰ)}; 2. οὗ τῇς αἰνῖίπε Πρμέ, ϑυπαβιλγμιη.3.134{0.10; 
Μι66.1595); 3. οὗ Κπον]εᾶρε οὗ (σα 65 πιηϑίξαίηα 8 Ὦν [Π6 56 η 9565 
ἄβατον δὲ ἀκοαῖς καὶ τοῖς ὁμογενέσιν ἡ νόησις τοῦ θεοῦ (]Ἰδ6ΙῊ.Σ,γ.5,6 
(0.348.8; Μ.0.578); οΥ, βίποβ οά ἰβ βαρδυξβθηιαι, ΒΥ αν μὶηα 
ΨΉΪΓΗ 15 πᾶσιν ἄ. ... τοῖς οὖσιν, ὡς πάντων ὑπερουσίως ἐξῃρημένη 
Πίσῃ. Ατ. 4.5.1.2(Μ.3.5886); οὐδὲ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν, οὐδὲ λόγος, ἀλλ᾽ 
ἐν ἀβάτοις ἐξήρηται 1Ὁ.153.3(ο81Α}); 4. οὗ ἐτατἢ γΊΟῃ, Ὀοίηρ ᾿μάροθ8- 
ϑἰδὶς ἴο τὰς ρυοΐδῃδβ, τπᾶν Β6 ἘΧΡσ ββθα ΟὨΪῪ ἰπ ΒΥΓΩθ0Ϊ5, 14.6.9.1 
(Μ,2.1το48}; 5. 650. οἱ Ῥϑύβοιβ ΟΥ̓́ ΠΙΠΡ5 5 ἸπΒΟΟΘ55106 ἴο, πρῆτξ 
ἔτεα ἔγοσῃι, δνῇ : οἱ αἰνίπε πδέατο ἡ δέγε θεία.. φύσις... ἄ, ἀεὶ πονηρίας 
ἐστίν Ονγν..5.1.4(2.1234}; ὁ υἱὸς ἁπάσης τε φθορᾶς ἀμείνων ὑπάρχων 
καὶ ῥοπῆς" μᾶλλον καὶ ἄἅ, ἔχων παντελῶς τοῖς τοιούτοις τὴν φύσιν 
τά μον Ρραξεὶ. τοί55.1288); οὗ ΒΜΝ, ἢ ραη οἢ βάτος αιν.; χαῖρε, 
βάτε,...ἡ κατὰ στέρησιν ἃ. τῇ ἁμαρτίᾳ 10.1).μονι.2.7(Ν.96.6808); οἵ 
γεϑιτσεσοη ΒΟάΥ͂, ᾿πΒΟΌΈ551016 ο ΡΆ5510Π5, [514.}6].6»ῥ.2.43(Μ.18. 
4850); οἔ ἤδάνδῃ, ᾿μΔΟΟ 551016 ἴο αν], Ομγγϑιλονι, 59. 4 τ 70.(8.350}}}; 
οὗ Ομσιβτδη 1116 ᾿πασοθβϑίθία ἴο βούσονγδ, συ πϑϑιγρηηδιϑίρ,5ο; 
Μ.66.τ612); οὗ (Πτιβδηβ ΠΟ δγὰ ἴο Κεὲρ ἐποιηβεῖνεβ ἀ. βλαπτού- 
σαις συνουσίαις 1514. Ῥε].6ρ}Ὀ.3.287γ(οδι) ; Ρατίϊο. οἱ ρχιθϑὶβ, ᾿πδοῦσθβ- 
91016 10 δν]] ρβϑϑίοῃ, 20. ς.4γ7)(τοτ Α) ; πενίαν δ᾽ ἄμοχθος οἴσει σοφία 
μι πίικραῖς ἄβατος βίου μερίμναις ϑγτιδ5. γηρῖτ οίρισο; Μ.66.τπδο 
ἄβατον); τΡ.8.4τίρ.51} 1613}; 6. οἵ πδᾶνϑη 85 ἰηδοσβββί 6. τὸ Τπθὴ 
Βεοΐοτε μη βι 5 Αϑοθηβίου, Ογτ, ρίωρλ.],ευ.(1.3150); ἴο ΒΙπποῚβ. δτο- 
αἴϊοσ, Οὐ Ν γ88.αηῖεἰ γες.(Ν.46.848); ΟὨγνβ. δ ἰαὶ,τ.5(2.7Ὲ}; 7. οὗ 
ΜΕΝ 10 (τβί, ἐπ οσθββὉ]8 ἴο βίπηθῦβ, ἰγρΠ6α Ὁ. 1 εννϑ᾽ ᾿παθΠ1ν 
τὸ 7ΖΟ]Π]ον Ὁ γῖδὶ δότοθς 568. οἱ δ δε, ὕνσ. 7ο.3.4(4.2724); 8. οἱ 
δρίβοοραὶ οἴἶῆοθ, ἱπβοοθβϑθϊα τὸ Ἔχοοχητηππιοαῖβα οἴεημαθι, 1516, 
Ῥε].60}.2.τ27(Ν1.78.5720); 9. οἵ ὁπ ἱπαοσεββι 16 ἴο βοοῦ 1Π 6 Ώ 68, 
1.5. 8ο(7850). 

Ὁ. τὰ ἄ, ῥγίουγ; βοβπδ οὗ ἀβαίῃ οὗ σία, Ἐρίρῇ λαεγ. 69. τοί(ρ.1όο. 
21; Μ.42.2170). 

ἀβαφής, μα ρῤῥεά, τεῖ, 5ὸΡ ρίνεπ ἰο Πιᾶάβδ8 οὐκ ἄρτος ἦν τὸ 
ψωμίον, καὶ οὐ ψωμίον ἀ., ἀλλὰ βεβαμμένον τῷ δυναμένῳ ἀποσπάσαι 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου... ἐγγινομένην βαφήν ΟΥ̓ [0.32.22 
(14; ριφύξιιτ; Μ.14.804}). 



ἀββαδικός 

Ἐἀββαδικός, οὔ οὐ δεϊοηρτηρ ἰθ α πιοηκ δύα στολὰς αὐτοῦ, τὴν δὲ ἀ, 
καὶ τὴν ἱερατικήν Ατιαβτο τε .(ρ.278). ' 

Ἐἀββαδόπουλος, ὁ, 592: Γῇ αὐὁὁ δ αὖδοί, Ἰ,δολτΝυ. 70. ΕἸδομ!.43 
(Ρ.88.2). 

Ἑἀββᾶς (ἀββᾶ), ὁ, ξαίμεν, αδϑοὶ; 1. {116 οἵ τεβροοὶ δοσοταθα 
ἴο ἸΔΟΠΚ5 ἰπ ρεπ., ἘρὮγ.1.22600; ΓοπτιΝν δ γηνι(Μ,03.17004}}; 
ἐδ. 32(τ]οοο) ; Νιοερ του, νη. 45(Μ.86.31218); 65ρ. τὸ Ῥχοιηϊπεηΐ 
αϑοδίϊος Δηα τη Κ5, Ἀπ ἀΡΌοῖβ οὗ τποῃδϑίθυιθβ μοναχῶν πατέρα, 
ἀ. Πάμμων ΔΙΒ "αν. Κι 6.(Ν.26.080}}; ὁ ἀ. Μακάριος ΑΙ ορὶμῥ, αὶ. 
(Μ.6ς.257; ῬΆ]1.}.1 ατι5.22(ρ.72.1; Μ.34.τοϑτ); ὐγτιϑιυδαδι9 
(0.02.54); 10.1) γέρα. 26(Μ.05.574}; Βοπος 2. ὁ ἀββᾶς, ἰἕῃε αὐϑοὶ, ἃ5 
οἴποΪα] ἀρβίρτιατίοιι λαλοῦντος τοῦ ἀ. λόγον τοῖς ἀδελφοῖς ἘΝΘΡΥ, 
Ῥοπῖ.σν. τοβί( Μ.γ7γ9.ττ92.)}; οτάοεί. τ τ (Μ.88,16374)}; 170.1).ερ. 
Τρ Μ.9 5. πότ); 3. ἘΠῈ ΟἹ τεβρεοῖ ρίνεη ἴο Ρῥυθϑίβ. 9 
ὈΙΒΠΟΡ5 ἃ5 βρίτἰΐθ 8] ζα Πο 5. τοῦ ὁσιωτάτον ἀ. Θεοδώρου ἐπισκόπου 
ΟΙΟ 8646. (Ερνρι,57})}; οὗ. ὁ...ἁἅ. Στέφανος, ὁ κατὰ Ἀντιόχειαν 
πρεσβύτερος (οσπη. πα. ορ.6(}.88.3218); ραν, ἀββάδες, Ἰμεοπί. Ν, 
ψοδνη,.48(Ν .03.1 728}. 

ἙΔβδηρολόγος, τῤρεαξίηρ {πὲ απ Αϑάογίίε, ἰαϊξῖηρ Ποο ἐς ῖν (οἴ. 
1.5 ς-ν. Ἀβδηρίτης) κατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἀ, ἐστὶν ὁ ἀπὸ τῶν Ἀβδήρων 
ἄνθρωπος [56. ΠθεπιοοΥπι5] Ταξιογαί, χ(ρΡ 1,14; Μ.6.8418). 

ἀβέβαιος, 1. μημοίαϑὶε, πουῖΐ, ἃ5 βιι05ῖ. τὸ μὲν ἀ, τῆς διανοίας 
γεννητικόν ἐστι διαφωνίας (Ἰειπ.5:7.8.γ(ρ.93.28; δ.0.5888); τὸ ἀ. 
τῆς.«περιουσίας Βε5.λορι νη; Ῥ5. 52 (1Ί 408; Μ.29.365}); 2. Ἡπιοεγία τη 
τροπολογία δέ, ἃ, ἀπόδειξις 70.1).4ϊ6}.1.2(Μ.94.15888); 3. ἐηυαϊ τα, 
οὗ ξοπέθῃοθ οὗ ἀθαῖῃ δηπυ δά Ὁν ὕτοββ, Βα5.836}.0ν,4.τ(}Έ,.8ς.658); 
4. οἵ ρούβομβ, βεάϊε, 1514. ΡῈ] ρ.1.276(Μ.78.2458). 

ἀβέβηλος, ηοΐ ῥγοΐζαπε, ξαεγεά, βαγε; 1. ἴῃ ρεπ., οἱ {τὰ} ποῖ 
γον θα θα τὸ σομπηπῖοπ ΡΘΟρΙ6, ϑυπθβ.» τ 4{Μ.66,1ς5 560); 14, εαἶυ.6 
(8.20 2.9; Μ.66.11770)); 2. ἴὴ (Β5δπ 5εη8ς, οἱ σοά ὁ πάναγνος καὶ 
ἀ, Οντ. }εἰη.2(65.,458}; οὐ ΟΠ τθὲ 5. ἃ βδουύῖῆος ἀ, ἱερεῖον 1δ.ο(304Ὲ) ; 
οἱ Ομ τιβδη νὰν οὗ ᾿ἰ{6, ἐδ. 4(τ260}; 1. ς.4ς: τ }ῆ,69.9138); 14,16. 
οἵ τ(Μ.72.6408); Απει Μοὶ λον! 24(Μ.80.1 5410); οἱἨ τηδῃ᾿5. ΟΥἹΡΊΠΆ] 
τηοαςο οὗ [1ἴς, ἴο ψΗΟἢ τεαθοιηβά ψ}}} σεϊαχη δέζοσ ἀθαῖῃ, ντ. μη. 
Β(280Ε); οὗ {πὲ Ξαϊπίβ, ἰ4.Ζαε 66(3,7450) ; οὗ τῆς σπαγασίεσ οὗ {88 
χτ]ρΒίθουπ, ὦ δορὶ. (3, 83Ε}; ΟΥἹἨ ρύγε νγουβ!ρ, 14. }μέη, τ(18Ὲ), 

["]ἀβελτηρία, ἡ, ἀεῤγαυΐίν; οἵ τῖδὰ αἴζου ἘᾺ]}}, {ῃγνβ. ραβελ.] 
(8.278). 

Ἐβῆνα (ἀβῖνα), ἡ, (1,αἰ, ᾿αδέηπα) ἱμοηρ ἀβίνας ἸμδοπτΝ υ. δγηι, 
48(Μ.93.17174}; ΤΠΡΒπ εἰὔγοη.Ὁ.306 (ἀβίνων Μ.τοβ.7458). 

ἀβίαστος, Α. πριογεεά, μποοησιγαίμεά; 1. οἵ οα᾽5. ΜΠ] δῃὰ 
Ῥύχροβα ἴῃ οτεβίίοη, Βα5..δρίγιτοί,16Ὲ; Μ.32.τοτο)}; 2, οὐ Ογῖβ. 5 
ἔγοράογη τὰ γοϊαϊίοπι το Ῥαββίοη ἐιγεδανὴν ἀ. ἑκούσιος ἤλυθον ὥρην 
Νοπη. αν. 10.12:2](Μ.43.856Ὰ}; 8. οἵ Τη8}᾽5 ἔτεα 9.1} ἄνθρωπος δὲ... 
προαιρέσει κεκόσμηται..«.ἁ. δεικνὺς τῶν πρακτέων τὴν αἴρεσιν Β85, 
561.07.3.2(}1.ὃς. 524}; οὐδεὶς γὰρ θέλει εἰς θεὸν ἁμαρτῆσαι, εἰ καὶ ἀ. πᾶς 
ἡμῶν τυγχάνει 70. πὶ. σοὶ, τοί Μ.88.8450)); 4. οἱ νἹτρτην, [Βαβι το, 
υἱγριοτ( Μ.30.7728}; 5. οὗ ἔγοξάοπι οὗ ᾿πονεηθηΐ, ἴῃ ταβρθοῖ οὗ 
πδῖαγαὶ ομ͵θοῖβ, Βαβ.ἀδατττᾷ.118.; Μ.29.250}); 6. οὗ υπηϊοτοεα δχε- 
βεβ5 τῶν μύθων ἑρμηνείας ἀ. αὐτοῖς περιέχει τὴν ἐξήγησιν Ἰ-5..6. 
Δ4ιι( 1218; Μ.51.2224}; Βα5.4}.236.2(3.3620 ; Ν.22.8808). 

Β, μοί ἰὸ δὲ συφγεομιθ: 1. 1ῃ. σ6ῃ., οἵ ραϑϑίοηβ, [516.}6].6}}.3.148 
(Μ.γη8.84τΑ}); ἐδιτο4(8458); 2. οἵ [π6 ρᾷτροβε οἱ σοα τὸ γὰρ παρὰ 
θεοῦ ὡρισμένον, ἀ. 1 7αϑτιφη.σέγεςρ.42(Μ.6.12800). 

ἀβιάστως, τοί μομί τομοιγαίμε; 1. τεῦ. ΤλΓΕΥΡΥΏ. ΟΥ ΒΟΙΙΡΓΠΥΕΒ. ΟΥ̓ 
ἜΧορο 515 τηαᾶθ τ Πποιὲ νἱοίθσποα ἰὼ 56η58, 1.15.6. ,}.,3.3(ρ.151,20; 
Μ.24.0920); ϑγηϑ. 4π|ι.(34ε)τοίρ.254.τι; Μ.26.7364}; [Ι5}6.ῬῪε] ἐῤ}. 
2.68 (}1.γ8.κοϑα); 1δ.2.τρο(641τ0); Ῥγτγαρ.αχ. ᾿γνγ. (Ν.91.3450); 
2. γεῖ, τῆς. δοϊίοῃ οὗ (μγιβῦ 5. ἀσνίηε παίαγο προ ΠῚΒ ΠΠΊΔηΙν, 
ΑΡΟΙΙ. 9γ.16(0.222.24)4ρ.ΟΥ Ν γ85..“ροὶ 4ο( Μ.4.5.12130) οἷξ, 5. νοῦς; 
1Ρ.70(Ρ.223.29)4Ρ.Επᾶ.4τ:(12170). 

Ἐἀβῖνα, ἡ, ν. ἀβῆνα. 
Ἐῤβλάκευτος, αεἰΐνε, ΤΗΠρΡρΡ.ΤῊ. γγ.17(0.56.11}. 
πἀβλασφήμητος, [ὲε ὕγοιῖ εἰαμπάε οὐ γερῤγοιελι, Βαβιγέρ. {5.15.4 

(2.357; Μ 31 9560); οἵ ΟΒυτΟ 5 τεραϊαίιοπ ργεβουνϑαῖ ὈΥ͂ ΕΧΟΟΙΏ- 
τιαηϊσαιίοη οἵ ορμπάοτβ, Οὐρὶ. 4:}}Ρ.2.43.4; οἱ μηδέ, Οὐ ν ν85. 
"πανί. ,(Δ1.46.776Ὰ}; πϑυΐ, ἃ5 διιρβί., ϑοοῖ,᾿ἡ, ει το Ο(Μ.67.,617.). 

["Ἰάβλεπέω, δὲ οἰ μομ εἰρμ, ποὶ 5εθ, ἴτετ. [γιπαίρ.486; Μ.7. 
123270). ' 

ἀβλεπτέω, οὶ 566; ονένίοος, ἀϊδγεραγά, Ἐπ5.ἢ..6.το.8.8(}1.20, 
8ο6) ; Ογτ. Ες.93:7(Μ.60.12334); ““οὔντας πρὸς τὴν ἀλήθειαν 1516, 
Ῥ6].9ρ}.τ τά 5(Μ,η8.2808). 

ἄβλεπτος, 1. πηδέθη; οἱ γεϑιχγθοϊίοη ᾿ς, τι Ν γ85.αρέμι γέ. 
(Μ.46.888); 2. ἐμά, εἰρίηϊοςς, ΘορὮχ Ἡ νην Ογγ.εἱ 7ο.δο(Μ.81. 
ῖ2660}); 3. μη ιοηρμίεπεά τοῖς ἀ. βιωτικοῖς ἀστερόμουσος οὐρανὸς 
κατοπτεύεται (Ὀτη. [6]. Ξεἰοί.(Μ.38.531}1ὴ σα. ΝΖ. καγη,.2.1.44.36. 

ἀβουλήτως 
ἀβλεψία, ἡ, ὑἐίγιάηεες, Ἰραηπὶ οὗ σῖρκες 1. 11τ., Βαβ,γορ. {δ ιρτόειι, 

4(1.33:1:8; Μ.31:.8070); ας Νρπ. αρούν,4.18(Ρ.107.22); 2. πιεῖ.; 
8. 5βρίτίτυαὶ, ..«“οϊϊοη.54(ρ.33.272); Ογτ. Η. καἰ εξελν4.1; 65Ρ. τοῖ, 
7εννβ᾽ ἤαϊατε το τεσορστίζε (τσ, Ἰυβῖ, ηφασί. τοίρ.46.11; Μ,18, 
6520); (οηεἰ..4.Ρ}.5.16.2; Ὁ. οὗ ἔδουν Ὀγ  ΒΙοΠ ΟΟά 15 τυγϑῖ. ρεῖ- 
οοἰνοά: (ρα, Ὀείησ ἴῃ γνόφος, πιυβϑῖ Ὀ6 ΔΡρτΟΒοπάςα Ὀν ἀ., Ορρ. 
παίυταὶ νἱϑίοῃ. ἡμεῖς γενέσθαι τὸν ὑπέρφωτον εὐχόμεθα γνόφον, καὶ 
δι᾿ ἀβλεψίας καὶ ἀγνωσίας ἰδεῖν...τὸ ὑπὲρ θέαν.. αὐτὸ τὸ μὴ ἰδεῖν 
Ὁϊομ.Ααηγνεί.2(Μ.3.1ο25Ὰ}; Μαχ.βελοί νοι. 2(ΝΜ.4.4210}; οἱ. αποϑβὲ. 
ἔοχγαμϊα βασιλέα μονότροπον, δεσμὸν ἀβλεψίας, λήθην ἀπερίσκεπτον 

ἀσπάζομαι Οτ(Οεἰς.6.3τίρ,τοτ.ι; Μ.11.12418). 
ἀβλής, ποί {π| ἀ. σκοπός Οτ, ΝαΖιεαγηι.τ.5.0.123(Μ.31.677.}. 
ἀβοηθησία, ἡ, Πείρίεςςηε55, ΟἸγτηρ. Κ΄.1.αη1.4: 3(}1.03.7528). 
ἀβόητος, ποί ποϊξεά αὐγοαά, κερὶ 5τίεμι, Νομμ. ραν. [9.12142 

(λ}{.4.3.8578}. 
Ἐἀβόλιστος, ἱπεαῤαδίε οὗ εἰπκίηρ ἡ τῶν σωμάτων [εὐ4, ὑδάτων] 

φύσις.. ἄδυτος καὶ ἀ. ἐν τοῖς ὕδασι τῆς Μαρμαρικῆς Πενταπόλεως 
ἙΑΤᾺ φι άπ|.τ36(Μ.28,684Α) ΨΏετς 1Ε ὑδάτων Ὀς τε ἀν, ΜῈ] Ὠιθλη 
ἐπμεαραδίε οὐ δοίης τομμαεά. 

Ἐἀβολιτίων, ἡ, (1.αἰ. αδοίτ!ο) τοτιμαάγατυαὶ οὗ ἐἰαγρε, Ῥα Δ] υκολμενς. 
τά(Ρ.8ς.22; ἀβουλητίονα Μ.47.48). 

Ἐῤβότανος, τοΙμομὶ ργαςς, ΤΠ τν5. αἰ. Πεγοιϊαἀ.τ(8.408). 
ἀβούλευτος, 1. {{|-παυΐεεά, Ονας.51}.12.220; 2. τὐτλομ εομηϑεῖ, 

ἀδηϊθα οὐ Οοά ρῥυίου ἴο δοι νιν οἵ Ἰνοροβ τὰ (τθαίίου. οὔτε γὰρ 
ἄλογος, οὔτε ἄσοφος οὔτε ἀδύνατος, οὔτε ἀ. ἦν ΠΠρΡΡ.Ν σόϊ τοί .251.18; 
Μ.το. 8174). 

["]ἀβουλησία, ἡ, αὐτέηεε οΓ τοί τ οπι; 1. ἴῃ ραπ., Ογγἑζαὶ, ΤΥίΉ.2 
(51,4: 64}; ἐπὶ δὲ τῶν ἔξωθεν καὶ ὧν ἐσμεν ἐν ἐξουσίᾳ, βούλησις καὶ ἀ. 
κρατεῖ Δ Ππ25.7(ς}. 588}; 2. οἵ Οοά, τεῖ. ρσοπογδίίοη οὗ ὅοη θεὸς 
ἐργάζεται μὲν βουλήσει τὰ ἐκτός, ἐγέννησε δὲ ἀχρόνως τὸν υἱὸν... 
οὐδένα τόπον ἐχούσης ἐν τούτῳ βουλήσεως καὶ ἀ. ἐν.(580). 

Ἐἀβουλητίων, ἡ, ν, ἀβολιτίων, 
ἀβούλητος, 1. ἱπυοϊμηίανν 
Α. ἴῃ ρεη., οὗ τηϊβἔοστμθβ τύχαις ἀ, περιπίπτοντα (Ἰ6Π),5.7.2.21 

(0.182.22; Μ.8.10734}; 1δ.7.2(ρ.1τ.56; Μ.0.4208}; οὐδὲν πείσεσθε λυπη- 
ρὸν οὐδὲ τῶν ἀ. (μτγπιλονι. 4.9 τἢη ΓΙ] (Ατ.3018Β)}; οἱ δυϊοπιδίῖς 
τηονϑχηθηΐβ οἵ [886 Βοάγ, {75 φιεέγεα βιιοί .6.12654); οἱ βίπξαὶ 
δοίίουβ ρουξουπιοα ἐπνο  υπίατ ν᾽ ΜΝ Π116 ἀτθαηληρ, 1δ.21(12684); οὗ 
τε οαθϑε οὗ ἐν] 45 τεϑιἀϊπηρ πὶ ἰσποόγάπος πὰ τηδίῖευ, ἀμ Βθηο 6 
ουΐδίάε [ἢ 500ρε οἵ νοϊ τἰοη, ΟἸδιη. ογ.7).3(0.12.7; 4200); τὸ ἀ, ἀϊβῖ, 
ἔτοπι τὸ ἄβουλον: τὸ μὲν γάρ [50. τὸ ἄβουλον] ἐστιν ἄσκεπτος πρᾶξις, 
τὸ δὲ κατηναγκασμένον πάθος 1514.}}6].6}}.5.203(Μ,78.,1τ4564). 

Β. τεῦ. ψ}} οὐ οά - 1. τππὲ 41} τηθὴ πᾶνε ποῖ τεοεϊνεα ρσγαος ἄοε5 
ποί ῖριο (065 ποῖ οὗ ψ 1] οὐ ρόντοσ, αὐ Ν᾽ γβ5.ογ ἐπίδει. 3ο(0.111.4; 
Μ.4-:.76}}; 2. τεῦ. ρεποσδίίοι οἵ ὅοῃ : 8. ἴὰ σία απα ᾿βθ]- ΑὙΙΆ π᾿ 
ἀοοίτγῖπε, ὅγηδο  πι|.(345)8(0.253.23; Μ,26.732})) οἵἔ, 5. ἀνάγκη; πῶς 
«οὐοὐκ ἀνάγκη συνομολογεῖν ὄτιπερ... ἐστι... ὁ υἱὸς...ἀ, εἰ μὴ ἐκ βου- 
λήσεως...γέγονεν; Ογτοίμες.γ (ς᾽. 560); 14, ,ἀέαὶ, ΤΥ τη. 2(5..4544); Ὁ. ἴῃ 
οὐ ποῦοχ ἰεδομίηρ, ἄδη]α] οἱ ϑοη 8 βεῃοσα το βουλήσει 4065 ποῖ 
ἸΩΡῚῪ τμαῖ Βδ 15 ἀ., Α18,.24ν.3.66(}}.26,4644). 

Ὁ. τεῦ, νν}}} οὗ Ομ κα ; Ραββίοῃ ψγα5 ἀ, ἰῇ τοίου τὸ 15 ὨσηΔ ἢ 
ἍΠΙ ὁρᾷς ὅπως ἀ. τῷ Χριστῷ διά τε τὴν σάρκα...ὃ θάνατος ἦν" 
θελητὸς δ᾽ οὖν ὅμως Ὁ γτ. 7σ.4.1(4.3320); 1δ.(333Ε)}; ἵνα τὸ παθεῖν ἀ. 
ἀποφήνῃ..«ἐν σχήματι προσευχῆς ἐποιεῖτο λέγων, 'πάτερ, εἰ δινατὸν 
κτλ.᾽ Δι Ολγαεη. (ς1. 720}; δὰϊ 115. ρύγροβε νὰ ποῖ ἀ., 1ῤ.(7724}} 
εἰ τὸ πάθος ἀκούσιον, ἀ. ἡ ἀνάστασις Β45.36].0».32.2(Μ|.8ς.3532}}}. 

11. μηεοηεϊάεγεί, τἰϊ-εοησταετο οὐ... πιστεύετε, ἀλλὰ τῷ ἀ. ἑαυτῶν 
σκοπῷ ἀκολουθεῖτε 1 ενς. (Μιτοίιοζα; ἀβούλῳ ρΡ.16.7); ἀ. ... φωνάς 

Οντ.ε.4(0.26.2; 53.228). 
ἀβουλήτως, ᾿ηνοίμηίαγίϊν 
Α. ἴῃ ρεπ. τοῖς ἀ, συμβαίνουσι []ο1].51}.5.5(ρ.346.1; Μ.0. 538}; εἰ... 

ἀ. προήχθης πρὸς τὴν τῆς ἐκκλησίας προστασίαν 1514. 6].6}Ὀ.1.315 

(,1.γ8.3640). 
Β. τεῖ, Οοά᾽ς αοἴϊομϑ; 1. τοί. Ογοαϊίοι οὐκ ἂν δὲ τὴν ἀρχὴν ὑπέστη 

τι τῶν ὄντων ἀ. ἔχοντος τοῦ θεοῦ ΓΙο6γὴ.:,γ.6.17(0.512.1 5; Μἴ.0.3888); 
2. τεῖ. ρεμοζατίοη οἵ ὅοπ; 8. ἴῃ Αὐίαῃ τϑδοίηρ, ἀ6Π18] {παῖ ϑοη 5 
βΕπρϑίοῃ 15 κατὰ βούλησιν ταιβὲ ἱπ}ρ]ν [δας ΒΆΤΟΥ 15 βιιδίεοϊ ἴοὸ 
σοπβίσαϊηϊ εἰ μὲν οὖν ἀ, ἐγέννησεν αὐτόν, πέπονθέ τι τῶν παρὰ γνώμην 
Οντλες.7(5.. 5 ον; ἰ4,4τ1αἱ, Τυίη.2(5,.4.548}; Ὁ. οὐ ποάοχ ΒΏβυΜΕΥ 8Ρ- 
Ρ᾽ΐο5 τῆς βαιὴα τεαβοηίηρ ῥέγ αὐεηγάμη τὸ Οο4᾽5 βοοάπεβ5 ὡς...τὸ 
εἶναι ἀγαθὸς οὐκ ἐκ βουλήσεως μὲν ἤρξατο, οὐ μὴν ἀ. ... ἐστὶν ἀγαθός" 
«ὐμούτω καὶ τὸ εἶναι τὸν υἱόν, εἰ καὶ μὴ ἐκ βουλήσεως ἤρξατο, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἀθέλητον ΑἸΠ..4γ.3.66(Μ1.26.461ο); Ὀντ δες. 7(5..534}; ἀπα ἀθη]68 
πῈ6 Ατίδη ἀἰ]διτλα οὐδεὶς [56. τῶν ἁγίων] εὑρίσκεται λέγων ἀ. ἣ 
κατὰ βούλησιν γεγεννῆσθαι τὸν υἱόν 1δ.(51.Ὰ}; θελητῶς οὖν ἄρα καὶ ἀἁ, 
ὑπάρχει καὶ ὁ λόγος ἐν τῷ πατρί 10.(538)}. 



Ἀβραμιαῖος 

Ὁ. τεῖ. Ομ στ 5 ΔοῦοΒ ; ἔ. τοῦ, Βεριπηίπρ οἱ Πἰδ5 τπτϑο]δ5 εὐαφόρη 
μὼς ἔρχεται λοιπὸν ἐπὶ τὴν τῶν σημείων ἀρχήν, εἰ καὶ ἀ. ἐδόκει 
καλεῖσθαι πρὸς αὐτήν Ονγ. [0.2.τ(4.1348}; 2. Πἰ8Β Ῥαββίοη ννὰ5 ποῖ 
ψ 116 Όν ἢὮϊ5 σδπ Ψ1], ἤθῆσο ἀ. σώζει τὴν κτίσιν ὑπὲρ ἧς, ἵνα 
σώσῃ, τὸ πάθος ὑπέμεινε Β685.56].07.32.2(Μ.8ς.2520}; 3. τὰ τερὶν τὸ 
Νεβίουϊδῃ ἀββουίίοη {Π8ὲ {πδ ἕνωσις φυσική Ἰτηρ 165. Ἰηνο]απίατν 
Κεηοβὶβ κεκένωκεν ἑαυτὸν οὐκ ἀ. [30. ὁ μονογενής) Ογτιαροὶ. Τά. 3 
(ρ.ττ9.22; 63.21.30), 

ἘΑβραμιαῖος, 1. οὗ οὐ ἀεεεεπάεά ἴγο Αδναλαν, ΤΑτῊ φαὖϑι 
(Μ.28.1τ4τ0); γένους... Ἀ. σωτήρ Νεϑί. μον ῖν ΠΗ 6Ὁ.5: 1(ρ.230.14; Μ.64. 
4880); ΟἸντηρ. οὗ 6: τοί 1.03.024}; οὗ 1π6 ᾿ἀδιρητου οὐ ΑΡυδἤβηι’ 
(,..13:16), ΔΈ... 4γ.2.40(1.26.4080); οἵ ᾿ΑΡτΑΠατα 5 Ῥοβοια τοὺς 
Ἀ. κόλπους Ἐπιβίταϊ.υ, Εμένε, τοί Μ,86.22804}; 2. ἐΐ6 οὐ τοογίἣν οὗ 
ἄγαμανι, οἵ Ἠοβιβ ὁ Ἀ. γέρων ΑΙΠ.ἢ...4γ.4:(ρ.200.5:; Μ,25.7480); 
τὸ δὲ διὰ πειρασμῶν.. ὑπομένειν ὀλίγων σφόδρα καὶ Ἀ. ἀνθρώπων 
1Βδ88.εογ5,.34.2(2.5824 ; Μ1,31.14288}; 
ἀληθῶς Ἦ. τὸ καύχημα Τ(Πγν 5. Γομοθῤὶ. 70. Βαρὶ.(2.7940); διδασκάλου 
Πατρικίου, ὃς τάξιν Ἀ. πληρῶν, ἐκ Χαλδαίων παραγεγονώς (οβτῃ.]η4. 
ἐορ.2(Μ.88.724). 

ἘΆβραμος, --- ἴοτορ,, οὗ ΑΡΥΔΠ τ 5 Ῥοβοιη᾽ ἂϑ ἀροῦε οὗ ἀερατῖθα 
Ἀ. κόλποις ἀναπαύςε[τ]ς ΜΑΤΑ τ ρχχυ(Ρῃτνρ δ). 
ἘΛβράξας (Ἀβρασάξ, Ἁβρασάξ, ᾿Αβρασάκξ), ὁ, «ἀγαχαςξ; Ὠδῖὴς 

σίνεη ὃν Βαβι ἀάθαης ἴο ἄρχων οἵ τῆς 26ς Ὠξανεδηβ, Ἐχρ αϊποά 
ΠυΙΊΟΥ ΑΙ Ϊν, οἴ, ἐγεσθη ον. αἰεηι δεχαρίηϊα φεΐηφιε ἐοείογει ἰσοαΐος 
Ῥοείποηος 4ϊςιγἐδμΉΗΐ δ τ ον μὶ ΜΜαϊπεμταιϊεῖ.. 556 ἀμίσν ῥγίηεῖ- 
βόι ἡϊίογ ἀβράξας εἰ ῥΥΟΡΙΟΡ ἤος εοοίχυ ἨΙρΜμόγος ἤμαδεγο τη 86, 
Ιγεη,ἤαόν,1.24.7(Μ.7.680Ὰ); τὸν μέγαν ἄρχοντα αὐτῶν εἶναι τὸν 
Ἀβρασὰξ διὰ τὸ περιέχειν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ψῆφον τξέ, ὡς δὴ τοῦ 
ὀνόματος τὴν ψῆφον περιέχειν πάντα, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐνιαυτὸν 
τοσαύταις ἡμέραις συνεστάναι ἩΠΡΡ.[αεν.7.26(ρ.2ος.4; Μιτθ, 2215}; 
ἘΡίρῃ.ἦαεγ.24.7(Ρ.264.1; Μ.41.3168); Τάδε, ἤσεγ.4.τ(4.293); Πε]α το 
Ὀὲ οἴδαίου ἃπᾷ ἢγβί οδσθθ, ΕρΙρῃ.ἤσεν.24.8(0.264.26; 3174}; ἴῃ - 
νΚοΩῖ [πῃ ῬΥΆΨΕΙ χαΐῖραι βρασάκξ ῬΟχνγν.τπδδ; οἵ. Ἔχρ]δηβδιίοη, 
ϑαπείμηι Ἠοίμδη εοριριεμάαδαὶ, φεοά ἐπὶ ἀβρασάξ εμμι5 ἨΟΗΉΉΙΣ 
{ϊεγαθ.. «σπάση πππόγρι ἐοηῥίδηϊ, σμμὶ φηΐμι σορίδηη, α εἰ αὶ εἴ ρ 
δὲ α εἰ σ εἰ α εἰ ἕξ, Τά δεὶ πη οἱ ἀμο δἱ ἐδ ΉΣ οἱ ὠπτη δὲ ἀτισφη!α εἰ 
μπμι εἰ τεχαρτηία, Αὐριλαεν (ΝΜ. 1,.42.26); δπσα Ῥοσῆ. ποτὰ τὸ 
ἅγιον ὄνομα (τι πε 4 0]ς παι 6) νἈΪΟΠ μὰ 5 58π|6 Πα πηοσῖοαὶ ναὶ. 

Ἑἁβροδιαιτέω, ἐΐνε ἰμιχιγιομεῖν, ΤΥ λα, ρ}.τ τί .90.945Α), 
ἀβρομία, ἡ, ὁ αὖξόμεε ὁ φημὶ, οἵ Τὰΐασα οἴδίε οὗ χϑαδοηιθα 

ἀφθαρσίας καὶ... .αθανασίας καὶ ἃ, Απαϑβῖ, 5. ποά,τά(Μ.80.2530), Ὀπῖ 
ῬΙΌΒ. ΕΥΤΟΥ ἴον ἀβρωσίας. 

ἄβρομος, τρτίμομέ φνμεὶ, (οϑτη. Πα. ἰορ.ττ(Μ.88.4458). 
Ἐδβροσαρκία, ἡ, ᾿άγεϊεαὶ ςοἤπεςς, (αδο. Ῥἰ5.εαγῆμ.ττοο. 
[Πάβρότονος, ἡ, σγογιαϊς ῥίαμι, ῬΥΟΪυ. φομὲμεγηκοσοά (αγίεμεῖδτα 

αὐγοίομιμ); ΜΈ βοεηΐὶ απ κοά ὈΥ βεγρεηῖβ, ἘΡΙΡΠ ἦεν. 51.1 
(ρ.249.2; Μ 41. 8804). 

ἀβρωσία, ἡ, δἰαϊ οὗ ποὶ πδράϊηρ Το, ν, ἀβρομία. 
Ἐἀβυσσικός, οὗ [6 αὖγνο5, ἴῃ Ῥοσϑίῖς ἕοσγηια ἐγὼ... ἡ δύναμις τοῦ 

ἀ. θολοῦ Ηρ. ἐἤαεν. 5. τά(ρ.τοϑ.1τ6; Μ.τ6.51674}. 
ἄβυσσος, ἡ, αὖγοες, ἀεέρ, ἀφρίλ; 
Α, οὗ 1Π6 ῥυίμηδναὶ ἀθορ (σεη.1:2) ἃ, δὲ πλῆθος ὑδάτων, δυσ- 

ἐφικτον ἔχον τὸ πέρας ἐπὶ τὰ κάτω Ῥτοοσι(, εη.1:2(Μ.8).454}; 
ἄπειρος γὰρ ἦν τῶν ὑδάτων ἡ χύσις, ιὡς τὴν τῶν ἄλλων στοιχείων 
ἀναλογίαν ἐκβαίνειν. ὅθεν καὶ ἄ, εἴρηται 1ῤ.1:6(728); το ῬΜΏΊΟΝ 
ΜΟΥ Δ γὰ9 πιλυϊκοα οὐ αἱ (στοδίιοπ, Ονσ, 5,4.3(2.6180); Βα ]εοΐ ἴο 
Οοάϊξ ρονοὺ, Τ 1 ου.4.0; ΤΟ ϊεηι.2ο.5; ιορη.7.2; ΜΕ]. βα55.82 Ρ.13. 
ἅ1; 44.0.23(ρ.1063.26); οἷ. ὁ καθήμενος ἐπὶ θρόνον... καὶ ἐπιβλέπων 
ἀβύσσους 11|.Βας.(0.402.1:}; οτεαῖξα ὈΚν ἀοα, Οτ Ν, ν55.λεχ. τ(Μ.44, 
844); 11π80.Οὐηϑ!. ΡΡ}.8.12.13;) 85. ὁπ οὗ ἴσοι εἰθγιθηῖβ οὐρανοῦ 
καὶ γῆς καὶ ἀ. καὶ ὕδατος Ἐππ5.6.{..3.2(0.143.31; Μ.24.0808Β); Βεπσο 
ποῖ ἴο δὲ ἰπτουρσεῖθα ἀπ }|50108}}Ὁ 45 γορυθβθηςὶησ ἜΝ] ρον ΟΥΒ ΟΡ. 
σοῦ, Βα5.μεχ.2.4{τχ6 ; Μ,20.378); τι Ν υ85.λεχ, 2τ( Δ], 44.810); εἰ δὲ 
᾿καλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ θεός, ἡ δὲ ἃ, καὶ τὰ περὶ αὐτὴν οὐκ ἔξω τῶν 
παρὰ τοῦ θεοῦ γεγονότων ἐστίν" ἄρα καλὰ καὶ ταῦτα τῷ ἰδίῳ λόγῳ, κἂν 
ἅ. ἢ 10.(84Α}); ἐτόλμησαν δέ τινες εἰπεῖν ὅτι σκότος ὃ διάβολός ἐστιν, 
ἄ, οἱ δαίμονες Ῥτος.Ο (η.1:2(458); οὗ. μετὰ τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν 
γῆν, καὶ τὴν ἄ., καὶ τὰ νοητὸν σκότος τὸν διάβολον, ὁ θεὸς λόγος 
Πιοάισεμ. τ: 2(Ν1.33.15638); Δ] ρου ζεά 845 ὉΠαΙ Πυθα ἴεα τηϑίίου 
ἄ, γὰρ τὸ ἀπεράτωτον κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν, περαιούμενον δὲ τῇ 
δυνάμει τοῦ θεοῦ, αἱ τοίνυν οὐσίαι ὑλικαὶ ἀφ᾽ ὧν τὰ ἐπὶ μέρους γένη 
καὶ τὰ τούτων εἴδη γίνεται, ἄβυσσοι εἴρηνται" ἐπεὶ μόνον τὸ ὕδωρ οὐκ 
ἂν εἶπεν ἃ, καίτοι καὶ ὕδωρ ἄ. ἢ ὕλη ἀλληγορεῖται (Ἰεπι.φεἶ.2(0.13}.17; 
Μ,9.7008); σοποοῖνθα 85 ἰοσαϊεα ἴθ Ἀπάοσνουῦά, 4466. ἘΉ.17.1.8; 
18.21.7. 

Β. ἤδησδ 5 δαυϊναϊθηΐ ἴο Π61] οὐ Ἠδάες; 1. 85 δροάβ οἵ ἄδν]]8, 

ΤΟΒυν5. ΡΒ εν. οἰ ΕἸ.3(2.1360};. 

ἀγαθοδότις 

ΧΑ Ρμετττίρ.43.20); ἐγώ εἰμι ὁ τὴν ἄ, τοῦ ταρτάρου οἰκῶν καὶ 
κατέχων 4.Τῆον». ἂ' 32(0.149.18); οἵ. φμαθ ἐπί αὔγϑδξ 111α, πἰριΐγινι, 
ἔπι φια ἐγ! ἀταδοίμς εἰ αηρεὶὶ εἼιις, Οτιλομι.ι.α ἐπ σέ. (Ρ.2.5} Μ.12. 
1460}; οἵ. αφμα, φμαε φεδίπες ἐπὶ, τά ἐδ ἀφμα αὐγϑοεῖ, τὴ φμα. ΡΥ ησερ 5 
ψιης πιμηᾶϊ εἰ αὐυεγξαγίτιδ οὐβεῦ εἰ αἀηρεὶξ ἐ71τι5 ἐκαδτίαπί, 18.1.2 
(ρ.4.2; 1484}; οὔ 4, λον. δ.7 τη. [05.(0.343.6; Μ.12.860Ὰ); ἅ. δὲ πολ- 
λαχῆ τῆς γραφῆς τὸ τῶν δαιμόνων ἐνδιαίτημα μεμαθήκαμεν αὐ Νν55.Ἐς:ς, 

ἐν 8(}1.44.416Ὰ}; ΘΠ εροτῖζεα, οἔ, ἀφιοῖς αὐγοοῖ, φμῖ σιεπί ἀαενιοημηι 
δοησίς, ΟΥ μοι. 1.2 τη (σδη (ρ.5.18 ; 1494}; 2. ἃ5 οἱ[ ἱπῖο ΜΏϊσΗ ἀον}}5 
ἈΓῸ οαδὲ ὈῪ ἀϊνιπδ ρονοῖ (εἴ. 1“. 8:3), Αῳ πᾶν. τ2ίρ.53.0}; ὦ 
Βελία,... Χριστὸς ταπεινώσει σε εἰς τὴν ἃ, 4. πάν οἱ ΜΠΊ.24{ρ.χοο,1); 
Οὐ. 70.28.τπ(χ2; ρ.409.9; Μ.14.7130); 3. οοππεοίεά ψ ἢ ρα 568, ἃ5 
ἄβερ ἰπίο ψοἢ ῬΏδΥδΟς (γρ νης ϑαΐδη) γὰ8 ονευτῆσονη, οἴ, 
Οτλον.2.3 τ Ἐχ.(Ρ.171.2; Μ.12.3160}; οὗ, ερνΡΗ  τέγο βοςὶ [έ 
ἰμξεφιεηίες ἀθημογρεμμν ΤΏ αδγοδιιη, οεἰϊαριδὶ υἹἱά σπίτι γοραγε [όδιηε, 
μὲ θοὸς... αὶ τ ἀὔγοδιπι, ἰδ. 5. 5(ρ.ιθο.10; 3314}; οἱεἦῤ.6.1(}.192.1; 
4310}; 115. 5ιτος το(Μ ,23.15130); 4. ἃ5. Ὀ]αθὸς οἵ ρυμιβῃιθηῖ (ΟΥ 
5ΙλΏ615, 4.“ πάγ.οεἱ ΜΠ. 2δ(ρ.103.13}); δι. 3τί(ρ.113.2}; Γφηαροσατῖν, 1. 
43(ρ.11τ6.4); .4,}}}1].24{0.13.1τ6}); ἄπελθε λοιπὸν κάτω ὅλος εἰς τὴν ἄ,, 
78.28(0.15.13); 10.133(0.64.7}; 1δ.τ4τ(Ρ.76.,6); 5. ἀαιναϊθης τὸ ἄδης ; 
οἵ ἀροάς οὗ τῆε ἀεδᾶ, Οτιεηραςί.7(ρ.201.24; Μ.12.10240); πο ψΨΒΙοῆ 
Ομ σιβῖ ἀξοοξηάςά, 14.᾿οη1.6 10 }.ς.(Ρ.42.156}; ὁ κύριος... καταβέβηκεν 
εἰς τὴν ἄ. καὶ καταβὰς οὐ κεκράτηται Μεῖῇῃ, 77.7.11 τη ]οδ()».514.6); 
ΟΒσιβὶ᾿ 5. ἘΠΌΤΡΗ νοῦ τὰς αῦγ85 σοππεοίεα νι 1ῃ6 ννΑἸ ΚΠ οὴ 
τῆς 568 εἰς ἃ. πολλοὶ καταβεβήκασιν" καταβεβήκασι δέ, ὥστε δέσμιοι 
εἶναι, οὐχ ὥστε περιπατεῖν ἐν αὐτῇ. ᾿Ιησοῦς μάνος ἐν ἀβύσσῳ περιε- 
πάτησεν ὡς ἐλεύθερος...ἵνα τοὺς ὑποκειμένους θανάτῳ λυτρώσηται 
1δ.21(Ρ.5τΊ.6; Μ,τϑ,φοπο); τὰ τοῦ ἄδου χωρία κεκληκέναι ἄ, 1515. 
ε..},..3(0.148.22; Μ.54.ο88Α}); ὄγυ. [ο.ττ,2(4.0330); ν, ἄδης; 6. ἴῃ 
ἰητεγρτγοτδτίοη οὗ πᾶπὶς ῬΏτοη {ΡΠ ΒοΙ), οἵ. ΒΡ ίϊοη φᾶς ἴῃ ποςίνα 
ἔΐηρμα εἰρηίβεαί...ο5 αὐγοδῖ.. φμῖα αὔγϑδιις ρεγατσμῖς εἰ Ἱπίοντίτς 
ἐμ δὶ ἰοζις, Ὀτ.λομι. . 5 1 ἔχ, (0.152.17,22; Μ..12.3034,8);, 7. ἴῃ 
Ἰπτοτρτεϊατίοη οὗ Ρη.8:22--24, [ανουσιῖς ἀυΐδῃ Ῥτοοῦ- ἴοχῖ; ἃ. ΧΟΡ. 
οἔ Μδζυζεὶ, τὰς ἃ. παροιμιωδῶς ὖ προφήτης τὰς τῶν ἁγίων καρδίας 

εἶναι λέγει τὰς ἐν τῷ ἑαυτῶν βάθει τὴν τοῦ ΠΡ ΝΕ ἐχούσας δωρεάν 
»» 19 8.18. Μανεεῖ!. 23(Ρ. 47.109; Μ.24.8048); Ὅ. αηφινευθα Ὧν 1νιι5. 
οὐ συνορᾷ δὲ ὅτι αἱ τῶν ἁγίων καρδίαι.. “πρὸ τῆς σαρκὸς γεγόνασιν 

τοῦ σωτῆρος. πῶς οὖν δυνατὸν ἐ ἐπὶ τὴν σάρκα ἀναφέρειν τὸ πρὸ τοῦ 

τὰς ἀ. ποιῆσαι; ἴτ5. Πανεείί.2.3(0.47.20 ; Μ.24.8040}; οὐκ ἂν εὐχερῶς 
οὕτως ἀπεφαίνετο τὰς τῶν ἁγίων καρδίας εἶναι τὰς ἀ., ἐπιστήσας ὡς 
σκότος ἦν ἐπάνω τῆς ἀ. καὶ ὡς... «δυσερμήνευτος ὃ περὶ αὐτῶν ἐν τῇ θείᾳ 
γραφῇ φέρεται λόγος ἰά.6.1}.3.5(ρ.148.τ6; Μ,24.088.}). 

(. εχορ. ἘΖΟΟΠ. 31:15 τὴν νοητὴν ἅ,, τουτέστι, τὰς τῶν ἄνω 
πνευμάτων ἀγέλας γτ. δας. 52(3.π660); Ἔκορ, ΑΘ, 3:11, 85 τηθδη- 
ἱπρ' {π6 τ πιᾶθ οὗ Ὀ6] αν υς, :δ.; οὐ (Π6 ψΒοΪα πιπηδη τασο, τ, 

(5678). 
Ὠς οἱ τε οσδαῃ, ἃ5 αἰβέιησε ἔγοιη ρου ονα] αρνββ, Επιβ Οτνα 

(Ρ.107.21; Μ.20.12218}; 1.6.}..3.3(ρ.151.22; Μ.24.0920). 
Ἐς πιοῖ., ἐρρίμ, αὖγες; οἱ (ἀοα 5 ψνίβάοτῃ, ὙΠαᾶϊ.6}.144(4.1240); 

ϑοοάηρββ, τα συν τῇ δη.(τ.8); τὰ, ς5.44:3(1,888); 10. ιθπαρ.λ.πο(Μ. 
94.12408); ΠΡ ΓΟΟυ 5655, ΤΠ αν φ.57 τ δη.(1.42}; Ἱιαἀρειυποηΐβ (οἵ, 
Ῥρ.35:6), οἔιΟ τ, ονη.12.2 τὰ Νιρη.(Ὁ,00.17; Μι12.66ο0); Γι5, σις: 
6,7(,λ1.23.3208); Βαϑ. μον τη Ῥ5.32(1.1360; Μ.20.3368)}; ΝΠ] ρ.1.23 
(Μ.70.800); οὗ ἐῃξ. κΚπονίραρε οὐ ἀοα, 51. Ῥοῖ ἐρΡιι.415(}}.78. 
4134}; οἱ τῃς ἰονίπσ- Κη πε85 οἱ (μϑῖ, Τματ, νη. 5 :γ7(3.54); οὗ 
ΒΟΙ]ρίατο ἃ5 ἄ, ζητημάτων (Ὠγγϑ.ἠθη.22.4 1 (ςι(ο το. Ὰ}; ΟΥἨ 186 
Πα 1]. πληαῖοα Ὀν ψιβάομι, Μακχ,αρπδιρ. (Μι91.1412.}); οἵ {Π6 
Ὠδασί 85 ἄ. ... ἀκατάληπτος ας, Ἀδρ.εἰδυ.τ(Μ.34..ΟΟ8Ὰ}; Οὗ ΠΟ ΠΆ51ΙΟ 
δατη ΠΥ 85 ἄ. εὐτελείας Το. Ἰ]Π|.5 αἰ. 250}. 88,0031}}}; μοναχός ἐστιν 
ἄ. ταπεινώσεως ἐδ. “3(Ο60Ὰ) Ξε Ν)]} υτέ,οορ. (1.79.140658}; οἵ ον], 
συ 5. οΘΉ11.τ. 22.281); οἱ βίη, 70.(]1π|.5εαἰ. 5(τοομ4}). 

Ἐἀβυσσότοκος, ῥογη ὁἢ πὸ αὖγϑ5, (οβτη. Με] ἤγήμη.τ3(4.1,Ρ.173; 
Μιο8,5ο9Α). 

Ἐἀγαθαρχία, ἡ, δομέγοδ οὐ ῥγτηείρίε οὔ ροοάπεςες οἵ Ἴπιη., Ὁ οη. 
Ατ.4.5.53.1(Μ.3.6808); 1ὁ.4.2(6δ960); τεῖ. ὐα 845 ἢδθ 15 ἰῇ ΒΠ156]Ε 
ἀγαθαρχίας ἐστὶν ἐπέκεινα 14.6}.2(Μ.3.1ο6 0}, 
᾿Ἐἀγαθαρχικός, δείηρ ἰδ6 Ξογοθ ΟΥ ῥγῃηιεῖῤίς οὗ φξοοάηεες τὴν ἀ. 

τῆς θεαρχίας πρόνοιαν Ἰ)ιοΠμ.ΑΥ.ἀ.π.1.5(}1.3.50930}; ἀ, τριάδα 1ὁ.5.τ 
(6808). 

Ἐἀγάθεια, ἡ, ροοάηέ55, Το. τὰ, 5εαὶ. τ(Μ.88,6418). 
"ἀγαθήμερος, ἐγ )ογίηρ ροοὰ ἀαγε, Αραίμυυν. ΠΠιοο(ρ.50). 
Ἐἀγαθηφόρος, ὀνγίηρτηρ φξοσά, ΗΙρΡρ.ἤαεν, 5.7(ρ.85.1ς;, Μ.16.3126Ὰ). 
Ἐἀγαθοδότις, οίνέηρ ροοά ἰξίηρς, οἵ Ττιη., Θιάνπ. 7γ1.2.14{Μ|.30. 

1124}; οὗ ἀοἄ τὴν ἀ. ἀρχὴν ἁπάσης ἱερᾶς ἄωγον δια Βιοη. τσ. ά.»η. 
τ.3(Μ..3.5808}; 14...}.3.3.7γ(}1.3.4360}; τεῖ, ἀινίης. σογαχηδ δ ηἴϑ, 
1δ.7.3.6(ς614Ὰ); οἱ ΒΜΨΝ, Το.}).λονι.8.3(Μ.06.7ο10). 



ἀγαθοδότως 

ἀγαϑοδότως, ρερογοιεῖν, τ πηϊβεέσην, Ῥοι. Αὐανειλτ,τ( Μ.3.1208). 

Ἐἀγαθοδωρία, ἡ, γίνίρ 9 φορά ἰπήτιρς, ευτα ΟΡ ὁγ.τ( οδ, 

2280). ; 
Ἐἀγαθόδωρος, ΗΠ 6εηΐ, φΕΉΕΡΟΊΙΣ, Μαχ αρηδὲρ (Μ.οτ. τ2804). 
ἀγαθοειδής, καυΐηρ ἔ᾿π6 ξογηι ὁ φοοάγιε55, ἃ5 τερεῖνα ἴτοτη βοοά- 

πθβ5. [56 } (Νεοριατοηίδε τοσπι); οὗ π6 Πίσμοθὲ δηρϑ!ῖο ΟΠοΙτ, 

Βιοπ.ΑΥ.ς.}.7.4(8{.3.2128}; Οὗ Δηρε]5 ἴῃ ρϑη., 1ἃ..5.4.2(Μ.3.6968); 
10.4.22(7248); οἵ ἴμε 500}, ἐῤ.4.30(7324); οἵ 20γ, 1. ει λετ 5. (3404); 

τὸ δαιμόνιον φῦλον οὐκ ἔστιν ἀ. τ4.4.5.4.τϑ(7γ164); ἀκριβῶς ἐπὶ τῶν 

ἀγγέλων τέθεικε τὸ ἃ." ὃ μὲν γὰρ θεὸς οὐσιωδῶς αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν ὧν, 

τὰ δὲ μετ᾽ αὐτὸν ὡς ἐκ μετοχῆς καὶ ἔξωθεν ἀγαθυνόμενα τῇ περὶ 

αὐτὸν ἐφέσει, εἰκότως ἀ, λέγονται Μαχ.δεὐοὶ ἄ.η.4.τ8(Μ.4.272})). 
Ἐἀγαθοειδῶς, ἐπ φορά τηαπηεν, δεμσυοϊ θην, 650. τοῖ. θεηθ 5 

σοπξεττοᾶ οἡ ἱπξουίου Ὁ τοῦ, σΒῖτ οὗ Δυσπαηρο 5 τοῖς ἀγγέλοις αὐτὰς 
36. θεαρχικὰς ἐλλάμψεις] ἀ. ἀγγέλλουσα Ὁϊοπ.λτ,ε..9.2(41.3.2570); 

ἐν.τ5.3(Ξοτ10); ἰ4.6.1..2.2.2(21.3.3058); τοῦ. αοα πραγματεία... «τὴν μὲν 

οὐσίαν ἡμῶν...ἁ. ὑποστήσασα 1Ὁ.3.3.7(4360); 1}.3.3.2(4298); Μᾶχ. 
Ξεδοῖ. ἢ. 3.πο(.4.1456}; ἡ θεία ἔλλαμψις ..«ἀ. ἐν τοῖς μεριστοῖς ποικιλ- 
λομένη 710.}. σ.1τ.14(}7.04.86ο0). 

Ἐἀγαθοεξία, ἡ, φορά εἰαίε οὐ μαδί! οὗ νηηα οὐ Ξομῖ, ΝῈΡΡ.3.262 
(1.79. 5168). 

ἘΔγαθοεργέτις, δεπεβεοηί, Ὀίοπ. Ατ.6.}..2.2.3(81.3,2920); 16.2.3.3 

(3970). 
ἀγαθοεργ-έω (ἀγαθουργ- ἕω), ἐο ροοά; 1. τὰ σεη., ἘΡῚΡΠΕ ἤσον.τό.4 

(0ρ.213.7; Μ.41.2538); Οὐχ. 70.2.5(4.2ττ0); ΝῊ ἐρῥ.3.41(Μ,70.408.); 
2. οἵ Θοἄ ἀγαθὸς γὰρ ὧν, εἶ παύσεταί ποτε “-ὧῶν, καὶ τοῦ θεὸς εἶναι 
παύσεται Οἰδῃγ.Ξἰν.6.τΟ(ρ.5ο4.3; Μ.0.3698); Ογτιαροὶ, ΤΠ τοί ρ.130.2; 
6".2330); 3. οὗ ἀεϊβοα οὐ Βοὶν τπθῃ, (]Ἰειιῥασᾶ.3,1(Ρ.235.22; Ν΄.8, 
5564); ἰἅ.εἰγ.4.22{ρ.309.6; Μ.8.13488); Οτ χε. Β5.36:23(},17.1338); 

Οομοί. 4.}}.6.27.5. 
Ἐἀγαθοέργημα (ἀγαθούργ-), τό, ροοά ἀεί, λἤετῃ.»65.2.τ5 (ρ.363.8; 

ΜΠ.18.3124); ΠρολῖΝον, 70. ΕἸοομι.45(0.93.23)}; ΤΠάτιϑταα.εῤ}.2.10} 
(Δ1.90.15365})). 

Ἀἀγαθοεργής, ἀοίγιρ ρορΐ τοονῖς, «(Ὁ Ῥλετττίρ.42.το). 
ἀγαθοεργία (ἀγαθουργ-), ἡ, 1. το1-ἀοίηρ, ΟἸεγη.:,ν.4.3(Ρ.251.τό; 

Δ1.8,12208}; 8.551 Π118065 τὸ σοά, ἐῤ.6.1:4{(ρ.486.1; Μ΄.9.3204); ΗΪΡΡ. 
Παη.4.31. 5 4.το. 6520); ἘΡΙρ ἤαεν. :9.2(Ρ.365.23; Μ.4τ,Ἰο200); 70. 
Τ) υἱέ (Μ.05.078}; 2. ῥίατ., σοοὰ τοογὰς ΟΝῚς, (325)εαη.τ; Μασ. θρ. 
ἰἰδονί.ιθη,27(Ν1.324.0600) ; Οντ.Ο5.4(3.10}). 

Ἐῤγαθοεργικός (ἀγαθουργ-), ῥεηπεβεεηί, Ῥίον, ἀν. ἅ.η.1.8(Μ.3. 
5070}; 1δ.2.ττ(652Ὰ), 

Ἐἀγαθοεργικῶς (ἀγαθουργ-), δεμεβεοηῖν, Του. Ασ,6.}.2.3.3(}1.3. 
400}; 2.4.3.τ2(4854}; αἱ]. 

ἘΔγαθοεργῶς (ἀγαθουργ-)},-- ἕοτεσ., ΠΙοη, Ατ,ειλ.5.1ττ}}.32.4418); 
τὐ...1τ2(444λ). ᾿ 

Ἐἀγαθοήϑως, οἱ οὗ α φορά πεαγὶ εὐχαριστῶν ἀ. τῷ παναγάθῳ θεῷ 
Ν,6}}.2.332(}1.79.32644). 

ἀγαθοθέλεια, ἡ, σοοά τό], ΝῊ Ρ}.1.298(}1.79.1028), Οσά, Αγ. 

59: 
ἀγαθοθελής, ῥεηουοίομὶ, ΑραῖῃΡΑρα ἐῤιιρ. (ΜΡ Ι,.81.1τ1668). 
ἀγαθοποιέω, 4ο χοοᾶ; 1. τοῖ. Οοά τῆς γὰρ θείας σοφίας...τὸ ἁ, 
ΟἸοια. οέγ.  )ίρ.55.26; Μ.8,ϑοια); ἐδ. 5.τα(ρ.421.11; Μ.0.2050); 18.7.1 
(0.32.7: 4604); ϑγηςεβ.ε}.57(Μ.66,12848); Βίοη. Ατ,ἄ.η.4.2τ(}.3.124Ὰ}} 
2. τεῖ, τθῃ ; ἃ ὁμβαταοϊδυβες οὗ ομασῖέν, (]δτη.  γ.4.τϑίρ.298.το; Μ.8. 
12218); 1Ὁ.6.17(0.513.27; ΝΙ.0,8028); 16.7.12{(0.56.14; 5094); [Ο]Πονγεὰ 
Ργ ρεᾶδςβ, 2(Ἰ6ρ}.το.2; ἀδρεπάςηϊζ οὴ ἔτθε ψ0}], ΜΘ. γέ5.1.57(ρ.310.0; 
ΜΆ4τ.11534); 10... ]1αη.2(ΝΠ.06.13208). 

ἀγαθοποίησις, ἡ, δοίη ροοά, Ἡοττη παμά ϑιτο; 1α, πηι. 5.3.4. 
ἀγαθοποιία, ἡ, ἐυεἰϊ-ἀοίηρ, δεπεβεεηεο, τ ]θηι.2.2; 1.2.1 ΟἸοτα, 

οἰγ.4.22(ρΡ.308.33; Μ.8.13484); οὗ αοά, Οτ,λο».1.᾿ τη Γ6γ.(Ρ.1.1) Μ. 
13.256). 

Ἐἀγαθοπρεττής, δεξιηρ 1Ὧ6 φορά, οἵ ἀϊνίηε αἰζθ, ΘιηΘ Δ ΕΟΠΒ, 
εἴς. ἀ, δώρων Ὠϊοη.Ατ.Δ...2.1(}1.3.6370)}; ἀ. τῆς θεαρχίας προόδους 
τε καὶ ἐκφάνσεις 1δ.2.4(6400); 1Ὁ.2.6(6440); ἀ. βουλήν τ Αρτ, εεὶ. 
ττ4{Μ,08.γ880); οὗ Ιπο., τὸ.τ, τό(7024). 

Ἐἀγαθϑοπρεπῶς, ας ὑδεοῦπες ἐλ ροοά, δεπίρηϊν ; τεῦ, Οοα, Ὀιοη, Ατ. 
εὐἶιτ.2(Δ4.3.1218);; {δ.0.2(2608); τοῦ, (τι ̓ 5 ἀρρθᾶσαποα ἰῇ πὸ μου], 
18.4.4(1818); τεῖ, ᾿σγανοὺ οὗ ἰπιοτοοββίοη, 14.6ῤ.8,.6(Ν].3.το970). 

Ἐἀγαθοπτικός, εαῤαῦῖο οὗ Ξςεσίης {πὲ ροοῖ ἀπομύσαντες [50. 46ν1]5] 
αὐτῶν τὰς ἀ. δυνάμεις Τοη.ΑΥ.4....4.23(}1.3.7250); Μαχ.Ξολοϊ γι. 

4.23(}1..4.393.). 
Βἀγαθόρρυτος, Ποιοίη τοῖίξ σοράμθες; οὗ ἴῃ ἄϊνίηε “ουπτδιη᾽, 
ϑυνπε5. μγηηῖς τ τδοίρ.65 ; Μ΄.66.1592). 

ἀγαθός, σοί; εἴγτα. ἀγαθὸν λέγεται, παρὰ τὸ ἄγαν θεῖον πάντα 
πρὸς αὐτό" ὃ καὶ φύσει ἐστὶν ἐραστόν, καὶ ἐφετόν 10. Μαη.τ.64(}}. 

94.15608); 

ἀγαθὸς 

Α΄. ῬΒΙΟΞΟΡ σαὶ σοποορεϊομβ (Πα ροοά᾽ ἴῃ [815 βθοιοὴ σαπποῖ 
Αἰνναγϑ Β6 5ΏΔΥΡΙΡ αἰσεπριβη6α ἔτοτα Οοα 88 ᾿δυτητηαπι Ὀοματγ᾽ ἴῃ 
Β ἰηέτγα); ξ. σέπεσαὶ σΠμδγδοζουιβείοβ : 115 τ ν ἔν γὰρ τὸ ἁ., πολλὰ δὲ 
τὰ αἰσχρά Οτ.ογ.:1.2(ρ.345.1τ0; Μι11.4814}; τὸ ὄντως ἃ, ἁπλοῦν καὶ 
μονοειδές ἐστι τῇ φύσει, πάσης διπλόης καὶ τῆς πρὸς τὸ ἐναντίον 
συζυγίας ἀλλότριον ΟΥ Ν 55. πον ορίξ.20.3(}.44.2000) ; τὸ ἁ, ἐκ τῆς 
μιᾶς καὶ τῆς ὅλης αἰτίας Τλῖοτι. Ατ.4.5.4.30(Μ.3.7200); ΙΔδρεν τὰ γὰρ 
ἀεὶ ταὐτὸν τοῦ ἃ., ἴδιον ἐδ.4.23(7254}; ἰηδηϊέν, ται Νγββ.υ. ο05.5 
(Μ.44.300}); ἰ4,»γον!, (Ν].46.5040)}; παυτιοπν ἢ ἰἴ561 ἃθά οἴμοτϑ, 
Τῆοπ. Ατ.ἅ.η.4.2τ(7210}; ρέματα! σαιβα!ν δηδ Βηδι ἑν, 18.4.4 
(7)οοΑ); Βεγομα ἀεβηΐϊῆοπ, ἐδιχ.τ(5888); εαμαϊεα Ἡ 1 καλόν, δ. 
4.7(1044,8); Μαχ.εαρ.5.83(Ν.90.13848); ἃ ΘΟΙΏρΡΥΘὨΘηβῖνα ΒΌΣΩσαΥν 
οὐκ ἠγμένον δέ, τὸ ἃ." πρὸ παντὸς γὰρ αἰῶνος καὶ χρόνου φύσει τὸ ἀ 
νοητὸν λέγει τὸ ἀ., ὅπερ δεῖ μόνον νοεῖν..ῥητὸν λέγει τὸ ἀ.- αὐτὸ γὰρ 
δεῖ μόνον λαλεῖσθαι..«καὶ γινόμενον λέγει τὸ ἀ." κατὰ φύσιν γὰρ 
ὑπάρχει ἀγέννητον.. «ἄφθαρτον δὲ τὸ ἀ., ὡς ἀεὶ ὄν, καὶ μή ποτε τοῦ 
εἶναι παυόμενον δεβοῖ. ἰὰ Μαχιφμ, Τ αὶ ςιτο( Μι9ο.56401.); 2. πὲ 
σοοᾶ ἀπᾷ Ὀείηρ: 41} Ῥεῖηρ σοπίδιηβ βοὴ ρβοοα τὸ γὰρ πάντη 
ἄμοιρον τοῦ ἀ. οὔτε ἄν, οὔτε ἐν τοῖς οὖσι’ τὸ δὲ μικτὸν διὰ τὸ ἀ, ἐν τοῖς 
οὗοι, καὶ κατὰ τοῦτο ἐν τοῖς οὖσι καὶ ὄν, καθ᾽ ὅσον τοῦ ἀ. μετέχει 
Ῥϊομ. Ατ..ηπ.4.20(Μ.3.720}0); διά δὲ τὸ ἀ. καὶ ὄν, καὶ ἀἁ, ὅν 1Ὁ.(1170}; 
τὰ ὄντα πάντα, καθόσον ἔστι, καὶ ἀ. ἐστι, καὶ ἐκ τἀγαθοῦ" καθόσον 
ἐστέρηται τοῦ ἀ., οὔτε ἀ., οὔτε ὄντα ἐστίν ἐδ.(120})--Ξ- 70. απ.τ.47 
(Μ 4. τσ40Ὰ}; οὗ ΔΙ ἦρε 4.6(Μ.25.1040); 3. τῆς ροοα αηα εν]}: σοσα 
α βυβρδίαποο, ον! δὴ δοοίάθηϊς ἀγαθόν φημι κατ᾽ οὐσίαν εἶναι, τὸ 
δὲ κακὸν ἐπισυμβαῖνόν ἐστιν; τὸ ἁ. ἀσώματον, τὸ δὲ κακὸν αἰσθητόν" 
τῷ... ἀ. οὐκ ἐπισυμβαίνει τὸ κακόν, ἀλλὰ τῷ κατὰ θέσιν ἀ. διὰ τὸ 
αὐτεξούσιον Αἀατλ.4ταϊ,3.ο(0.126. 21, ; ἩΠΟττ. τϑοοΒ); δν}} ἃ ῥσῖνα- 
Ὅοπη οὗ τῆς ροοά, Τίοπ,Ατ..η.4.20(Μ.3.7328); εἰ οὐσία τὸ ἀ., 
ἀνούσιον τὸ κακόν 70. Μαη.τ 2 (Μρ 4. τσ 4οο); ἐν] εχ βίβ. οαἱν ἰὴ 
νἱτίας οὗ τὰς σοοά, Πίοπ.Δτ,4...4.33(71338); πάντων, καὶ τῶν κακῶν, 
ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶ τὸ ἀ." τοῦ γὰρ ἀ. ἕνεκα πάντα, καὶ ὅσα ἀ., καὶ 
ὅσα ἐναντία 70... ]16η.1.64(Μ|.04.15608) ; ἐδ. (1 5600); ἱπ Μαπὶο δ εῖβπὶ 
ΕΠ] ἃ ΡαΪποῖρ]8 ορρ. ρβΌοα, ἐδ.1.2(1 5088), 

Β. (σά πὰ τμε σοοῦ ; 1. :ἀφποϊβορτίοι οὗ Οοα ψῖτῃ {16 ᾿βυσγαπυῦπι 
Ῥοπαπι τοῦ δὲ ἀ. κρεῖττον οὐδὲ ἔν, ὠφελεῖ ἄρα τὸ ἀ." ἀ. δὲ ὅ θεὸς 
ὁμολογεῖται, ὠφελεῖ ἄρα ὁ θεὸς (Ἰετα. ῥαφά.τ.8(ρ.127.12{,; Μ.8,32 50}; 
οὔ. Αϑενε.32(Ρ.24.1τ08; Μετ. Ρονρλ. (ρ.506.15; Μ,τϑ,4οχα)}; ΔΙ. 
ἦπε.3.1(Μ.25 τοῖα); Βαβι λοριΐη ᾿ξ δι τδοὶ; Μ.20.3688); τὸ πρώ- 
τως καὶ κυρίως ἀ., οὗ ἡ φύσις ἀγαθότης ἐστίν, αὐτὸ τὸ θεῖον Οτ Ν γ88. 
ν.0ς.7(Μ.44. ποτα}; ἰᾶ λον ορίξ.12.8(Μ.44.τότ0); 14. μη. ο(Ζ Ρ.210. 
231Ἐ; Μι45.8ο8}}; ἴογ ἃ ἀεβίδι θα αἀἰϊβουβϑίοη οἵ ἀοά 45 ἴῃ βοοᾶ 
γ. Ῥϊοῃ. τ 4.5.4 Ραββί, σοποϊυάίηρ: ὕμνηται τἀγαθόν, ὡς ὄντως 
ἀγαστόν, ὡς ἀρχὴ καὶ πέρας πάντων, ὡς περιοχὴ τῶν ὄντων, ὡς 
εἰδοποιὸν τῶν οὐκ ὄντων, ὡς πάντων ἀ. αἴτιον, ὡς τῶν κακῶν ἀναίτιον, 
ὡς πρόνοια καὶ ἀγαθότης παντελής, καὶ ὑπερβάλλουσα τὰ ὄντα καὶ τὰ 
οὐκ ὄντα, καὶ τὰ κακά, καὶ τὴν ἑαυτῆς στέρησιν ἀγαθύνουσα 19.4.35 
(Ν..3.7368); «Βουρῇι, ἐπιρ μα βιζίπρ 8 γα πβοθηάβηοβ, [ἢ 8 0 15 αἶβο 
σαἰϊεα φύσει τὸ ἀ., μᾶλλον δὲ παντὸς ἀ. ἐπέκεινα ΟτΟ Ν Υ85.ἔμη.8(2 Ρ.182. 
ς; 116Α}; τὸ ὑπὲρ ἔννοιαν ἀ. Ἰα.ποηι.3 τπ Οαπὶ.(Μ.44.8200); οἵ οι, 
Ατιάνη.4.4(6070); φύσει ἀ. μόνος ὁ θεός Μίαχ.εατ 4. οὐ Μι9ο,τοῦο90) ; 
2. οὗ ΕΔΊΠΕΥΙ 85 ροοά ἴπ τεϊτίοη ἰο ὅ0η (οἴ, Μῖ,19:16); ἃ 5υδ- 
οτάἀπατιοηϑι ἱπιεσργοίατίομ τάχα καὶ ὁ υἱὸς ἀ. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἁπλῶς 
ἀ. καὶ ὥσπερ εἰκών ἐστι τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου' καὶ κατὰ τοῦτο θεός... 
οὕτως “εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος" ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὃ πατὴρ ἀπαραλλάκτως ἀ. 
Οτιῤ»έμε.τ.5.13(ρ.47.58. ; Μι1τ.1420,1444}; ΟΥ̓ ΠΟΙΟΧ Θχθρεβὶβ, Ἔβρ. 
ΟΡΡ. Ατίδῃ ιι8ὲ οἱ τεχί: 85 ἃ σεῦυκε ἴο πὸ βουῖθα οδἢ]!ηρ (Ὠχῖδὲ 
ροοά πΐποῦς σοηξεβϑίπρ μὶ5. ἀἰνιαῖῖν, ΓΑ ταὶ, ΤΊῖη.τοχτ( 1.28, 
11268); ὈΙάγι ({Β 85.) μι. (1. 301Ὲ ; Μ,29.7000); 8.5 ταίθυυϊπρ' ομἱ]ν 
το δἰ Βυπιατῖῖν, τ. Να2.0γ.30.13(ρ.120.0; ΝΙ.36.1214}; (τν5.ἤοηι. 
65.: ἴηι ΜΙ.(7.6288); [86 ἀἰνιπιεν οὗ ΓΒ βῦ εσεββασιν ἱπιρί γὴν 15 
δοίης ροοά, ΟΥ̓ Ν γ55, Ειρι ττ(2 Ρ.257.6; Μ.45.8640); ἰδ.ο(2.21ο.5τε,; 
βοδ0); 3. {π6 ἀΐνίπε ροοάπε55 αἰ αβῖνε οἱ 1[561{ ὁ δὲ θεὸς τελείως 
ἀ. ὧν ἀϊδίως ἀγαθοποιός ἐστιν ΑἸΠΘπΔΡἶορ.26.2(Μ.6.952.}; ΟἸΙετη. 
ςἰγ.7.7(0.22.1.;Μ.0.4570); Οὐ, 70.τιτοίτι; Ρ.15.27; Μ.14.410}; ἰἅ.,ογ. 
20.14{0.380.3; Μ.11.5414)}; οὗ ΟΘοα᾽ 5 ροοάῃεββ 5ῃονίηρ 1156] ἴῃ 
Οτεδίίοη εἴ τις ἀ. ὧν μὴ ἔχοι οὖς εὐεργετῆσαι δεῖ, μάτην ἀ. εἶναι 

δοκεῖ (τὸ γὰρ ἀ. τῶν πρὸς ἕτερον πέφυκεν εἶναι ...)...«εἰ δὲ πάρεισίν 
τινες οὖς εὐεργετεῖν δύναται, τηνικαῦτα δείκνυται μὲν αὐτοῦ πρῶτον 
τὸ ἀἁ. ΜοιΠ.ανῥὲϊγ.22.5(0.203.1481.); οὐ μὴν ἀκοινώνητόν ἐστι καθόλου 
ἀ. οὐδενὶ τῶν ὄντων Ὠϊοπ.Ατι,5.1.2(Μ.3.5880}; τὸ ἀ. ὡς οὐσιῶδες 
ἀ., εἰς πάντα τὰ ὄντα διατείνει τὴν ἀγαθότητα 1δ.4.τ(6938); 71..Ὁ. 
βιοιαα( δ 94.702Ὰ}; 4. οὗ τμε 'ροοά᾽ Οοα (ὁ ἀ.) οἱ Ματοίοῃ δπὰ ἢὶβ 
ξο]οννευβ, 1.6. 16 ἘΔΊΒεΥ οὗ (μτὶξῖ, ορρ. 186 1)υδι᾽ Οοα οἔὗτῃς ΟΤ 
ἐδίδαξε 5ο. Κέρδων) τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ προφητῶν κεκηρυγμένο 

θεόν, μὴ εἶναι πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿[Ιησοῦ Χριστοῦ...τὸν μὲν 



ἀγαθός 

Μαρκίωνος φύσιν κακὴγ.-.«ἐκ δικαίου γενομένην δημιουργοῦ. .«ἀντιτασ- 
σόμενοι τῷ ποιητῇ τῷ σφῶν καὶ σπεύδοντες πρὸς τὸν κεκληκότα ἃ. 
ΟἸΘΙα. "ἐν, 3.3(0.201,2; Μ.8.11138}; 16.2.8(ρ.133.20} 1. ;97320}; ΟΥΟΥ.20. 
χ2(ρ.387.7; Μ.11.5370}; 14. οονηπη Ἐκ. (.1τ2.2658); οἰ ΗΙρρ.ἐαεν. 
ἡ.21(0.223.16; Μ.16.32420); ὁ ἀ, ἃ5. Ὅὁῃπεὲ οἵ ψνο, 26.7.20(0.210.7; 
33234}, ΟΥ ἴῆτδα ἢυβϑὶ ὈΤΠΟΙΡ]65, ἐδ.1το.1το(Ρ.270.22:; 34350); [Π6 γε- 
αειρίίνε ψοὺκ οἵ ἴῃ ἀ,; ἐλεήσας ἔπεμψε τὸν υἱὸν ὡς ζἀγαθὸς» 
ἀγαθὸν καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς...συνεπάθησεν οὖν ὁ ἀἁ. ἀλλοτρίοις... ὡς 
ἁμαρτωλοῖς..«οὔτε ὡς ἀγαθῶν οὔτε ὡς κακῶν, ἀλλὰ σπλαγχνισθεὶς 
ἠλέησεν Αἀατη.ἀταϊ,τ.3(ρ.6.17}},; Μ.11, 1720 0}; Ὑπὸ ἄοθβ ποῖ οοη- 
ἄδγλη ἴΠο56 ψνῆο ἀἰβοῦεν Εἴτα, ἐ.2.4{ρ.64.36; 17658}); Ὀμέ, ἰανν οὗ 
ἀεμλίατρε δείηρ ἀεβίχονεα ὁ θάνατος τοῦ ἀ. σωτηρία ἀνθρώπου ἐγίνετο 
1δ.2.0(0.74.268. ; Χ7720); τεῦ, (ἀὐποβί, ἀπ στα τὰ σεη,, ΑΙ ροη 6(Μ. 
25.130}; ΟΥ̓ΠΟΟΟΧ [ηββέεποθ οἡ Πατπιοην οἵ [Π6 μιϑῖ ψ ΙΓ ἴῃς ροοά 
καθ' ἃ τὸ ἀ, ἐξετάζεται, καὶ ἡ δικαιοσύνη χαρακτηρίζεται (]εη), βαδά.. 
τιδί(Ρ.127.30; Μ,8,2288); 1δι,(ρ 1211; 2220); Οὐ, [σ.τι3τ(4ο; Ρ.44.328; 
Μ.14.020,0); Μεῖῃ, ν.8,τδί(ρ.1τογ.88 ; Δ1,18.τόοΟ) ; οἵ. δίκαιος, 
Ο. οἵ τῆς σοοᾷ ἴῃ σἸα ΟᾺ : 1. οὗ της σοοά ἴῃ ογοαΐυζοϑ οοηξγακιρα 

ΜῊ [Πὲ ροοα πὰ (οά; σοἂ Ὀεὶπρ σοοα ὃν παίατο, ογδαΐασοθ ὈγῪ 
ἀοιεστϊπδίϊοη οἵ 16 Ψ}}}}, Αἀαδπ) ταὶ. 2.ο(ρ.1526.278.; Μετ, ᾿ϑοοῦ) ; 
τὸ δὲ ἀ, λέγεται διχῶς" τὸ μὲν ἐν τῷ ὄντι θεῷ, τὸ δὲ ἐν γενητοῖς, καὶ τὸ 
μὲν ἐν τῷ ὄντι θεῷ, διχῶς νοεῖται πάλιν’ τὸ μὲν φύσει, τὸ δὲ ποιήσει... 
τὸ δὲ ἐν γενητοῖς ἀ., τὸ μὲν φύσει, τὸ δὲ θέσει, τὸ δὲ χρησίμου ἕνεκεν" 
φύσει μὲν ὡς τὰ δημιουργήματα αὐτά τς. ΒΡ οἱ, (Μ.88. 68. .); Μίαχ. 
εαΥ1.4.οοὐ .οο.τοῦο0) ; οὐ ὃν Ραχεοἱραῖίου ἃ θεὸς οὐ κατὰ μετοχὴν 
ἀγαθότητός ἐστιν ἀ., ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐστιν ἀγαθότης" ὁ δὲ ἄνθρωπος μετοχῇ 
ἀγαθότητός ἐστιν ἀ. ΤΑΤΉ ἀτα]. Τγῖη.χ.τ2(Ν.28,11368); 2. Δηρ6]5. καὶ 
οἱ ἄγγελοι οὐκ εἰσὶν ἀ. τῇ φύσει; τῇ φύσει, οὔ" μετοχῇ, ναί 1δ.(11368)}; 
3. τῆθπ; 8. ΠΊΟΥΑΙ φοΟΟα: δη δἴεοξ οἵ τερθηΐδηςς, θυ. έ».8,6.6; 
ἀενεϊορεα Κ᾽ {86 σοπηπιδπατηεηΐβ, (Ἰθιη. ἐγ. .δ(ρ.25.5; Μ.8.7208); 
8. τηδίτου Οἱ ἴγεε. Ψ|}, Οτμοη.20.2 τη [ἐγ.ι(ρ.τηϑ.τό: Μ.12.ΞοΙ 9); 
ΒΟΟΩ͂ ψοΙκβ λέγομεν δὲ τὸν ἄνθρωπον...διὰ τὸ εὐεργετεῖν ἀ. Με. 
αγδιϊγ. (0.16.2); Βαβι λονπῖη Ῥς,τίι.93Ὰ ; Μ.20.2118Β); τίρῃῖ οτάευ, 
Το. Μαη.τ. 470 }1.04.15480); ἀπα {ὰ] ΒΙτεπὶ οἱ {Π6 1} οἵ ἀοά, 
ἐν.1τ. ,8(1 5440) ; 115 σοπέίησεμον τὸ ἀ, ... ἐπὶ δὲ τῶν γενητῶν ἐνέργειά 
τίς ἐστι περὶ τὸ ἐκτὸς γινομένη ..-.καὶ διὰ πράξεως μὲν κατορθοῦσιν 
ἄνθρωποι σαρκὶ συζῶντες τὰ ἃ." αἱ δὲ νοεραὶ δυνάμεις, διὰ θεωρίας καὶ 
προσευχῆς. ἐπεὶ οὖν συμβεβηκός ἐστιν τὸ ἀ, ἐπὶ τῶν γενητῶν, πάντως 
ἐπὶ τούτων καὶ προτερεύει τὸ εἶναι τὸ ἀ. ᾿ῖεῤΟ μοὶ, (1.88, 5731) 
Ὁ. ἴππὸ ἀπ ΔρΡράτθηῦ ροοᾶ, ΓἸ]οτ.οἰν.7.7(0.33.το; Μ.0.4644}; πολλοὲ 
γὰρ τὰ μὲν ἀ., ὅταν ἐπίπονα ἧ, κακὰ νομίζουσι" τὰ δὲ κακὰ διὰ τὴν 
προσοῦσαν αὐτοῖς ἡδονὴν ὡς ἀ, μεταδιώκουσι Βαβ.ἠ ον, [5.28 
(1.1226 ; Δἴ.20.3014,8); οὐκ ἄρα ὃ πλοῦτος ἀ. ... μάθε τίνα ἐστὶ τὰ 
ὄντως ἀ. ... ἀρετή, φιλανθρωπία" ταῦτα ἀ, (Ὦγγπ.λοη!.12.4 τ ἡ Τί. 
(τι, ὅτ6}),Ε) ; [0.1).}1}.ω»ι.1.36( 1,9 4.1 5410); 1δ.τ.8τ(: π800) ; ς. 41 ἂς 
84 ροοά, (]δῃλ.:,:.7.τοί(ρ.40.26; Μ.0.477 Ο); 14 ῥγοί.το(ρ.γο.5; Μ.8. 
2004}; ΕΒ. ἐχορ. Ἰλογα. 4: τὸ; Γῃγγβ.λορ!.26.1 ἐπε Κορ. (0.7120); ἀ. γὰρ 
τὴν πίστιν καλεῖ ΤΏατ, Κο»1.14: τ6(3.144); 4. ἄεν!5 ; ποῖ ψῇο]ν 1 Ὡ- 
οὔἵ ροοά οὔτε οἱ δαίμονες φύσει κακοί: καὶ γὰρ εἰ φύσει κακοί, οὔτε 
ἐκ τἀγαθοῦ...οὔτε μὴν ἐξ ἀγαθῶν μετέβαλον ῬΙοπ, ΑΥ.4.:;,4.23}]}.,3. 
1240}; θ.(7258); ἰδ.4.τϑ(ητθΑ}); οὗ. δαέμων. 

Ὦ. πεαξ, Ρ]υγ. 85 βιθβῖ,; 1, οὗ τηδίφυϊαὶ ροοα τπϊρς ἐν παντὶ 
βρώματι καὶ πότῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀ. ΑἸξίαροί.τ5.το; τῶν ἀνθρω- 
πείων ἀ, ὧν ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς ΟἸ]διη.:,».7.7(0.28.4: Μι0.4524}; 10. 
5ιτοίρ.536).31ἴ.; 964}; 2. βρίχταλ! σοοά {πῖπρ5 οὗ ὌΝ 1πῖ6, ΟἸ ει. 
“ἰγ.7.1(0.20.28 ; Μ,0.5430)}; ΟΥ. .. τσ;  Ῥ.15. 18: Μιτ4. 418} 14, 
(εἰς. 6. β4(ρ. 125.12; Μέ.11.12818}; πίστεως, ἀγάπης, ὑπομονῆς καὶ τῶν 
λοιπῶν ἀ, είς γ}}.7.8(0.79.17; Μ.18.1268); τὴν μητέρα τῶν ἀ. ... 
ταπεινοφροσύνην ([Ὠγγϑ.ἤοη!.1.3 ἢη’ Κορε (9.4340); ὕγτ..15.5.4(2.8220); 
ἰᾳ. Δ τε.γο(3.460Ὰ}; τὰ ὄντως ἀ., ἃ οὐδὲ ἐπὲ καρδίαν ἀνθρώπον ἀνέβη 
79.8.Κοηε, 2: Δἴν05.4538); 3. εἴεγῃδὶ [Ὠϊὴρθ ἰὼ Ἀεάνεῃ, εἴ, ΗΕΡ. 
ΦΕἼΙ, ΙΟΣῚ τοῖς τῆς καρδίας ὀφθαλμοῖς ἀνέβλεπον τὰ τηρούμενα τοῖς 
ὑπομείνασιν ἁ. }ῆῖ. Ῥοῖγς.2.3; Τακτιἀΐξαὶ τ. 4(} 1.6. Ξοοα); Οὐ. 70.13.10 1 
(0.234. 20; ΜΙ, 14. 4130); Ὠίοῃ. ΑΥ.6.}..3.3.ἀπ|}}. 4.4400). 

ἙΕ. ἡ ἡ κοινωνία (ΟΥ μετουσία) τοῦ ἀ. 45 ἴ. τ. ἔοΥ Ηοὶν ς ὉΠΊΓΠΏΤΠΟΙ, 

ΒαΞ.ἐῤ.188 εα1.4(3.2724.} Μ.32. 6738); ἐδιτοο ἐαη.22(2ο 30; Μ,7244); 
(τι γ85.οριεαη, (Μ1,45.2200). 

, Ἐς ἃ5 8ὴ Ἔρίτῃεῖ οἱ σταῦςε, [1]. Ἡλι τ66.1); οἱ ἈΠῸ, ΤΟ ]οηϊ.:6.1. 
Οἱ ψοῦκβ, σύ ζερι. 4.3.1; 10.35.4; Οὐ. 76.20.τ4{1; Ὁ.345. Ε;Ν. 14. 6ο40); 
Οβτνβ. δίαρ.τ.8(1.17414}; οἵ σοπβοίφηςο, τύ ΐδηι.4τ.τ; ἘΛΤΠΑ] ίας,ρ». 
εαἰ΄.(Μ.8ς,68:5}). 
ιν, βιθβ ταΐεα [οὐ καλόν ἴῃ οἸϊαῖίου οὗ (σ6η.2:17, Με], ῥᾷα:5.41 

Ριβ.4. 
. Ἡ, ἀἰηά, δεμευοίξη! ἃ, προσώπῳ... 
411(}.}1..}}.3424}. 

«ἔνευσε τι Μασ ἀϊαὶ. ((γ.ΖΔ0]ν.) 
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δέκαιον, τὸν δὲ ἀ. ὑπάρχειν Ἰταπιῤαεν.1.27.τ(}}.7.688Α}); οἱ μὲν ἀπὸ ] 

ἀγαθότης 

[Ἐ]ὰγαθοσύνη, ἡ, ν. ἀγαθωσύνη. 
ἀγαθότης, ἡ, ροοάπε55, δεπῖρητέγν, τηοϑί ἔτοαῃ. οἵ {πΠ6 γοοάπμεββ οἵ 

σοί; 
Ἀ.. αἰνὶπε ροοάμεβ5 ἴῃ 1056}; 1. 1ὴ τῆς ἀϊνίηθ παίαγε ; 8. ἜΕ556 118] 

ἴο οὐ 146 ηί108} τὶ {{, Οὐ Ν γ85.Εμηιττίς ρ.25).8; Μ,45.8640) ; οὗ ἡ 
φύσις ἀἁ. ἐστίν, αὐτὸ τὸ θεῖον 14.υ.}7ο05.}(}1.44.3201Ὰ}; Ἰάπον (Μ.46. 
4010); ἡ δὲ ἄπειρος ἀ., ὁ θεός ζῃτγΞςιλονι. 1.6 1. Δ1ι.(7.176Ὰ}; ὲερ. 
Ρμοι.(Μ.88.5764}; 10.Ὁ. [(ο.τ. 50} .04.8ο1.}; {Ποτοίογε οὴς, Τα ν πὶ, 
Τρΐη.2.6( 1.30. 5400) οἷτ, 5, ἀλήθεια, Ὁ. ἱγταπδοριάεηϊ οὐδὲ τὸ [50. 
ὄνομα] τῆς ἀ., ὡς ἐφαρμόζοντες αὐτῇ [Ξς. ὑπερθεότητι] προσφέρομεν, 
ἀλλὰ πόθῳ τοῦ ἐννοεῖν τι καὶ λέγειν περὶ τῆς ἀρρήτον φύσεως ἐκείνης, 
τὸ τῶν ἀνομάτων σεπτότατον αὐτῇ πρώτως ἀφιεροῦμεν Ἡιιοη.ΑΥ.,". 
13.3(}1,3.οδ1.)}; ἡ ὑπεράγαθος ἀ. 1τὉ.2.φ(ὅ41Α}; 1δ.4.4(6070); αἶδὸ ἐχ- 
ῬΙρϑβοα Ὀγ τὰς ἵνα περαίνα᾽ οὐδὲ θεότης, οὐδὲ ἃ. ΙΔ, νην ει. 5 (}1.3, 
10484Α); Π, ἔτοᾳ. ρτξεάζοαϊεξα οἱ (ρα, τες σεν 4.20. 5(Μ,7.τοςς); 
ΟἸδυλ, οἰγ. 6 τγίριδαι; Μ,0.3858); “53.Ὀ]ηεττοίρ.47.5); ἢ ἐρίτπεῖς 
πατρικῆς ἀ. ΤΠ οη. Ατ.ε,ἠι.0.3(Μ.3,260}}; θεαρχικῆς ἀ. 1ᾶ.ε.ἢ.π. (1.3. 
4760); 845 ἃ ΒΥΠΟΩΥΙΙ τὴν θεαρχικὴν ὕπαρξιν, ἀ. λέγοντες 14.4.5,4.1 
(Μ.32.6928); 14.6,}.7.4(ς604}; πνεύματι ἀγαθότητος ϑονοτ,ἐγέαϊ. 4.0 
(Δ1.56.465); 2. ἴῃ ΤῊ ΙΑ ΙΔ ἢ ΥΟΙΔΈΙΟΠΘΠΙΡ5 ; ἃ. 1 σθ, ἡ φυσικὴ ἁ. -.. 
ἐκ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ μονογενοῦς ἐπὶ τὸ πνεῦμα διήκει ΒαΞ, ΙΑ] 
(3.20Ε; Μ.32.1538); ἡ οὐσία τῆς ἀ., ἡ μία τῶν ὄντων αἰτία τριάς, ἐξ 
ς καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναι τοῖς οὖσι δι᾿ ἀγαθότητα Ἰ)Ἰοπ ΑΥ,6.}.. 

1.3(,1.3.37)30}); Ὁ. 1. Τὸ], οὗ ἘδΊΠΕΙ ἴο ὅοῃ ὁ δὲ σωτὴρ εἰκὼν τῆς ἀ, 
αὐτοῦ Οὐ. Γο.6.57(31: »-τό6.6; Μ|.14.3008}); 1δ,12.25(ρ.240.20; 4444}; 
το: τό ἸηΓουργοῖοα 85 σαξευτπρ οη]γν ἰο ΟΠ γ151᾽5 Ὠυπιαηϊῖν, τ. 
ΝΥ 55. ΜΉ ΥΤ(2 0.254.22; Μ,45,8618); Ὀὰπΐξ πῶς οὐ κοινωνεῖ τῆς ἀ, ὁ 
κοινωνῶν τῆς θεότητος; 1δ.(0.254.30; Μ.}.ς.}); Ογγο πες. γ(51.1328}); Ν}}. 
4ῤὈ.2.323(Μ.10.3570}); 3. οἵ (γι ϑι, ἔτεα. 1 56 η85 οὗ ἰουϊηρ- εἰπα- 
η655, ὀδηϊσητίν, Οτ. 14 τὰ ἔς. (ρ.230.21; 8].17.3374}; ΑἸΉ νυ, Απίοη. 
θι(Ν .26.0328); Ια ἀροΐ, σης. τ)(Μ.2ς. 6:60); «44. μ11.χχ)(Ρ.47.1}}; 
τ Νι υ85.ἠόπι.2 τη Οαπι..44.δο14); 4. τεῦ. Ματοϊομια ᾿ροοά᾽ Οοά, 
ΟΡ. ιι5{᾿ οραΐου ἀγαθὴ γὰρ ἡ τοῦ θεοῦ δικαιοσύνη καὶ δικαία ἐστὶν 
ἡ ἀ. αὐτοῦ ΟἸεμ,.5.}.6.τ4{(0.486.50 ; Μῇ.9.3324); 1Ὁ.7.2(ρ.1ο.3; 4168) ; οἱ 
δὲ ἕτερον θεὸν φάσκοντες παρὰ τὸν δημιουργὸν...ἐν τῷ χωρίζειν δι- 
καιοσύνην ἀ., καὶ οἴεσθαι ὅτι οἷόν τέ ἐστι δικαιοσύνην εἶναι ἔν τινι 
χωρὶς ἀ., καὶ ἀγαθότητα δίχα δικαιοσύνης ΟΥεορἶπ ἔχ. τ(ρ.243.3[-; 
Μ,12.2658) ; 14 ῥγίηε.3.1.τ6(Ρ.224.14; Μ.11.2818);; ἰτοῃ. ὦ πολλῆς ἀ., 
μᾶλλον δὲ ἀθεότητος ΔΑάδτη,ἀ1αϊ.2.7(0.70.τ0; Μ.11.17608}; οἵ, ἀγν- 
ἐἴοη Ῥγαφίεν ἐγεαίογεν αἰτέηι ἀδι τοῖτες δομηαίς ᾿μάμεογει, Του, 
ῥγαεδον.34(Μ.1,.2.474}} φμτᾷ επί ἰαηὶ ῥεγίεοίαο δορεαϊδς, φαηι 
ἰοίμὴ πΠορηεηι γοάτρενε τῇ δαἰμίσηι ἢ Ἰὰ. ΔΪαγε. τ. 4}Π}|.}Ἐ1...2.2]48{{} 
εαἰδοϊίεας εἰ σας εἰς δομιαιές, ἐδ.2.1γ(30.48). 

Β. οἵ αἰνῖπο ΡοΟα 685 ἰῃ 16]. ἴο οσβαΐτσες ; 1. 115 ὈΠΊΝΟ θα ν τὴν 
ἐπὶ πάσης τῆς δημιουργίας θεωρουμένην ἀ. ΑἸπεπαρ.γε5.12(ρ.62.0; 
Μ.6.9978); ΟτΝαΖ.ογ.38.9(Ν}.36.3200); ἡ διὰ πάντων φοιτῶσα 
παντελὴς ἀ. οὐ μέχρι μόνον χωρεῖ τῶν περὶ αὐτὴν παναγάθων οὐσιῶν, 
ἐκτείνεται δὲ ἄχρι τῶν ἐσχάτων, ταῖς μὲν ὁλικῶς παροῦσα, ταῖς δὲ 
ὑφειμένως, ἄλλαις δὲ ἐσχάτως ίοη, ΑΤ.4.». 4. 20. Μ.3.7170); ὑπερεκ- 
τεινομένη διὰ περιουσίαν ἀγαθότητος, καὶ εἰς τὴν δαιμονίαν, ζωήν 10.0.2 
(8560); ἔστι γὰρ τοῦτο τῆς..ὑπὲρ πάντα ἀ. ἴδιοι, τὸ πρὸς κοινωνίαν 
ἑαυτῆς τὰ ὄντα καλεῖν 14.ω.}.4.1}4.3..770}; Ἰᾶ.6.}.3.3.3(Μ.3.4294) Ε 
2. τἴΞ ἜΧΡΧΕβΒΙΟΙ; ἃ, ἰὴ (Ιραίοη ἀγαθότητι πάσας ἡ ὑπερούσιος 
θεαρχία τὰς τῶν ὄντων οὐσίας ὑποστήσασα Ὠτοη.Ατοο λ.4.1(}.3.1770}; 
14,4.5.1.3(λῆ.3. 5800); ἐδ.1. (6030); Ὁ. ἴῃ 20. αὐὰ Ἐεαδεπιρίίοῃ δεὰ 
τὴν αὐτοῦ ἀ, κήδεται ἡμῶν μήτε μορίων ὄντων αὐτοῦ μήτε φύσει 
τέκνων. καὶ δὴ ἡ μεγίστη τῆς τοῦ θεοῦ ἀ. ἔνδειξις... «ὅτε. «ἡμῶν... «φύσει 
᾿ἀπηλλοτριωμένων᾽ παντελῶς ὅμως κήδεται (Ἰ6γη.: 7.2. τό{(ρ.152.16.; 
Μ,8.τοι3Α); ἀξίως τῆς ἀ. τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ νοήσωμεν τὸν ἀμνὸν τοῦ 
θεοῦ αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου ΟΥ, [ο.6.57(37; Ρ.τδό.τ6; Μ.14. 
3000); γνώρισμα...τῆς εἰς ἡμᾶς παρ᾽ αὐτοῦ γενομένης ἀ., ὅτι ἡμεῖς μὲν 
ὑψώθημεν, διὰ τὸ ἐν ἡμῖν εἶναι τὸν ὕψιστον κύριον Α1ἢ..4γ.1.43(Μ.26. 

το); ίοη. Αὐ.6.}.3,3.χ2(Μ.3.444Ὰ}; διὰ τὴν οἰκείαν ἀ. πάντως 
ποιήσει, ἅπερ ἐπαγγέλλεται (Ὦγνϑβ.οη1.2.2 ἐπ ἘΡν(α1.12Ὰ}; Βοχιάοει. 
13.1(λ1.88,17610}; Ὁ. ἰὴ 1π6 ροοάηες5. οὗ στεαΐζυσεβ αὐτὸς [50. ὁ 
γνωστικὸς} ἐργάζεται τὴν εὐποιίαν, ὄργανον γενόμενος τῆς τοῦ θεοῦ 
ἀ,. (Ἰ]εμλ.5:».7.12(ρ.58.10; Δ1.0.5138); φιλάνθρωπος γάρ ἐστιν ὁ δε- 
σπότης, καὶ τῆς ἀ. αὐτοῦ τὸ δῶρον γένεται (Βτγπ.ἠονη.78.4 ἴῃ λὲ!. 
(7.756Ὰ}); 1 Δ τ 4ταἰ. Τρίη.τ. τ2(}1.28.11368}; τὸ ἐκφαίνειν ἐν ἑαυταῖς 
[30. Δ ρε!ς. ὨΙΕΥΔΥΟὮ165] τὴν κρυφίαν ἀ., καὶ εἶναι ἀγγέλους ὥσπερ 
ἐξαγγελτικὰς τῆς θείας σιγῆς Ὦϊολ.ΑΥ.Δ.η...2(Μ,3.6068); ἐδ.4.23 

(7248). 
Ο. 45 ἴοσῃ οἵ δὐάγοββ: ἴοὸ σα παρακαλοῦμεν τὴν σὴν ἀ. 11|..}α-. 

(ρ.τ4.24); το (Ὠχῖδε, «4. ΤΠαάά,2(0.274.8) : ἴο τπεη, Βαϑ5..}.124(3. 
2148; Μ.32.5440)}; ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.όρ.2100}1.37.3578)}; ΟτΝ υγβ5.ερ.τ)(Μ.46. 
1670). 



ἀγαθοτρυφία 

Κἀγαθοτρυφία, ἡ, λον ἀεἸ,σἸ, μάτι, ΟΥ ον. 6(Μ.07.020.}). 

Ἐἀγαθότυπος, ῥείη {Π12 ἐχεπιρίαν οὐ {πὲ φοοά τὴν ὡραιότητα τῆς 

ἃ. θεοειδείας Ῥοπ.ἀτ.4.2,.4.532(21.3.}248) οἰτιαρ. ΜαΧ ηγ5..23(δΊ 01. 

ἡοτ0). 
ἀγαθουργ-, Κ. ἀγαθοεργ-. 
Ἐγαθοφιλής, ἰουϊηξ φορά, ΠΙομ,Ατ.ρ.8.1(}1.3.το8 58). 

Ἐἀγαθοφυής, γσορά ὃγ παίιγε; οἵ Ἰίοροβ, Ῥιοη. Ατ.4.5.2.1(}1.3. 

6537). ᾿ 
ἀγαθύν-ω, 1. γηαξε οὐ τόμον ροοὰ, Τί ϑγηι.5.2) τὸ δὲ πνεῦμα τὸ 

ἅγιον, ἀπροσδεές ἐστι τοῦ “-οντος, ἀγαθὸν γὰρ τῇ φύσει ἐστί τον γ55, 

Μά (Μ.45.τ4τ0}; ἰά ογοοαίδεῖι. 3ο(Ρ.157.0; Μ.45.1οο Ὁ); οὐ-..«ἡ θεία 

φύσις..-προσδεομένη τοῦ “τοντος ᾿ά μη ριτοκιτο; Μι45.340Ὰ}); 

ἀγαθότης..«τὴν ἑαυτῆς στέρησιν “πουσα Ὀϊοη. Ατὐ..η.4.35(Μ,3.7368)}; 

1δ.4.Δτ(7 210}; ἠηργοῦθ ἀγαθῦναι.. «τὸν νοῦν εἰς ἀπάθειαν Ἰλιαα. μεν. 

74{Ρ.92.10}; ἡπαῖὸ κἰηπά, ὈΤαϊ, Τίηι, οι ἀφμῆ! 85 ν᾽, 2. ἐο ροοσά, ε5ρ. 

οἵ Θοά θεοῦ, οὗ μόνον τὸ ἀ. ἔργον ἐστίν ΟἸοχα. ςἐγ.6.17(ρ.514.1; Μ.0. 

3028); 16.6.12(ρ.484.28: 3250); Βδ5.6.τ23(3.214Ὰ ; Μ.32.5448}} οὗ 

τῆδη, Ὀϊου. Αὐ.4.».4.34(Μ.3.7364}); 3. Ρρ6585., δέ γηιαάθ οι, δὲ εοοΐ, Τῖϊ. 

Βοςῖ, αη.2..1(Μ.18.11760); Ῥϊοπ. ΑΥ.ρ.2(Μ.3.τοθ9Ὰ}; 10.8δ(τοβϑλ); 

τὸ εἶναι,...τὸ ἀ. δ χ.ρ.6(Μ.ο1.4280); 4. τηθα,, γϑ)οίοο, ΟτιΑρτ Εεεῖ. 

8.6{.(}1.08.1τ0734}; Ρ655., δὲ ῥἰεαφοά, 4..Μ|.το(Ρ.227.6). 

Ἐἀγαθωνυμία, ἡ, ἐπε παρ οὗ φορά; τ5 τι οὗ 1ΠῸ αἰνίηθ Ἀβπη65, 

Ὁϊοπ τά. η,3.1τΜ.3.6808) ; ἐδ.4.τ(6038). 
Ἐἀγαθώνυμος, Παυΐηρ α ροοά παπδ; Ῥαμππίηρ ερὶἰμεῖ οἵ 5. 

Αραῖμα, ἤγηι(.4.5 τ 0.642). 
ἀγαθωσύνη ( "]ἀγαθοσύνῃ), ἡ, σοοάησες, δεπῖρητίν : οὗ αοά, Βανη. 

2.0; ΤᾺΡΒ]Δηξ Ατίοϊ.τ.3(}.6.το280); θεὸς...«ἐν ταὐτότητι τῆς ἀ. 

ἀπαραβάτως μένει (Ἰε;λ.51}.6.12(ρ.484.26; Ν'.9.3258); 1}.7.2(0.12.2; 

4308}; 65ρ. τονγαγβ ροπίτεπίβ, Ηθρετῃ, ἤγοί. 5.4(ρ.7.1; Μ4.1τ0.14364}); 

Οοησὶ. 43.,.}.2.21τ.8; 1.2.22.12; οἵ Ομβῖ, ΟἸεια ρασά. τοί 140.1ο; Μ. 

8.352); 4.Ραμὶ.οὲ Τβεεῖ.τ(Ρ.235.5}} τ Ν 55, ἔμμντᾷ ρΡ.τού.2; Ν,45. 

ἌΔΟΒ); Τροπ, Ν σεν. 2(Ν.93.15028); Οὗ τὴεπ τῇ δικαίᾳ ψυχῇ θεία τις 

ἀγαθωσύνης δύναμις Γ]6πὶ,5 γ.6.τ2(ρ.484.15; Μ.0.3254); Ε15.}.6.12.2 

(575; Μ.21.9530); Βαβ.ἐοη5ὶ.4.1(2,545Α; Ν1.31.13488); Μας. Αερ. 

βοηι.2.5(Μ.34.4684}; οἵ Τυάρεπιοηῖ ἀδΥ μοναχὸς... ὄψεται αὐτὸν [3(. 

Χριστόν) ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθοσύνης στεφανοῦντα αὐτόν Ἐγροτριοη. τοί. 

γ9.1488})}. 
ἀγάλακτος, ἡουεν ἠαυΐϊηρ σμεκεά, ἸΝΟΠᾺ,βαν, 0.9: 20(Μ.43.8288)}. 

ἀγαλλιάζομαι, ν. ἀγαλλιάω. 

ἀγαλλίαμα, τό, ὀχηἠαίίοη, γε)οϊεἴηρ, ΤΑ ΒΥ Οὗ βριταδὶ Ἶον τὸ 

οὐτῶν ψυχῶν ἀ., τὸ ἐπὶ ταῖς συνάξεσι καὶ τῇ κοινωνίᾳ τῶν πνευμα- 

τικῶν χαρισμάτων ταῖς ψυχαῖς ἐγγινόμενον Β45.2}.243.2(3.374Ν, 

Ἅ1.32.005}[},; τὸ σὸν ἀ., ὅτι..-ἀγαπᾷς ὑπὲρ οἶνον τοὺς μαζοὺς τοῦ 

λόγου Οὐ Νυββ. μον ἴῃ απ. (Μ.44.1850); Ἰά δρὴν.(Μ.46.700Ὰ); 

σταυρὸς...τὸ τοῦ πνεύματος ἀ. ΟΠ τυβἠσηιίη Μ|.26: ο(το.198); οἵ 

ΒΑ θΑΙᾺ ἀ, ἑβδομάδος Τοηοὶ. 4.}}.1.36.4; οἵ Ἐξαβίευ ἀν ἡμέρα... 

ἀγαλλιάματος Π]ϊαϊ. 41}.εἰ Ζαρολ Οδίρ.40); οἱ ΟὨτδὲ ἀ. ἁπάντων 

ἐΜει δγινοι πη. 6(Ν1.18.3644); οἵ ΒΜ ψυχῆς ἀ. ευπν.ΟΡ ο».5 

(Μ1.ο8,3218). 
ἀγαλλίασις, ἡ, ἐμ] αβίονι, ξεγυθηὶ 70ν, ταοβον βρίτίτθα] ἀ. ἡμῖν 

παρέξετε.. ὑπήκοοι γενόμενοι τ ἰεηι.63.2. ἃ ἔγχε οὐ οματῆν, βαγη. 

1.6; οἵ τῆς νἱϑίταϊτίοη οἵ {πὸ Ινογᾷ, ΟἸοπι, ῥασά. τ. δ(Ρ.130.32; Μ.δ, 

4338}; οὗ νἱτίπο ἡ ἕξις ἡ γνωστικὴ..ε“παρεχομένη.. ἁ, καὶ νῦν καὶ εἰς 

ὕστερον. τὴν δὲ ἀ. εὐφροσύνην εἶναί φασιν 14.ςἐγν.6.12(Ρ.481.28; Μ.ο. 

4200); ἡ πραότης εἰρήνη ἐστὶν καὶ... ἁ, “4.Τῆον. ἃ 86(ρ.202.5); ἐν 

μεγάλῃ ἀ. ... ἀποκαλύψαι ὑμῖν ἔχω τὸ ὄνομα ἐκεῖνο [5ς. ̓ ]ησοῦς] 4. }πὶ. 

οίρ.5.11); οἵ ἴτε νἰβίοηβ, ΑἸΠ.ν.  πίοη.35(}1.26.8964); οὗ Ἀδβυσγοο- 

τοῦ, παρῇ λσι.2.8(Ν1.50.570}; οἵ στᾶος, Ἀιαᾶ.»εν Ἐ.79(ρ.1ο0.22); 

οἵ σοηνοιβίου, 70. βομ ῥγαϊ. τ18(Μ.87.20810); οΟΥὗἨ ον οἱ βαιπἴβ, 

Τ1ιεοπτ. Νυ ὅγε! 25 (1.03.1 7011); (ΟΥ ἐχερ'. ῬΒ,44:8 ν. ἔλαιον, 

Ἐἀγαλλίασμα, τό, 5.ν.1., γελοϊείμρ, 7ον, οἵ ΒΜ τὸ ἐκκλησιαστικὸν 

ἀἁ. Τμάοτιλποιλονι. ΒΙ17 δὲ δγηι.3(Μ.177.13038). 

Ἐἀγαλλιασμός, ὁ, χη αίίοη, ας, Αερ ἠσηι. 7. τ2(}1.34.6328). 

ἀγαλλι-ἄω (α5. τηρᾷ), ἀγαλλι-ἀζομαι, ἐχπΐ!, γελοία στεαϊν; 

1. οἵ Οοά τεϊοϊοίαρ ἴῃ δῖ5. οτοδίίοῃ ὁ δημιουργὸς. ..ἐπὶ τοῖς ἔργοις 

αὐτοῦ «“ἄται, τϊομι.33.2.; οἵ ϑοῃ 5ματίπρ 1ῃ}5 7ον ὁμοούσιος, ἠἡγαλ- 

λιώμην καὶ αὐτὸς ἐνώπιον τούτον διὰ παντός ΓΡτος..Ργ.Β:321(Μ.87. 

12070}; το]οϊοίηρ 'πὰ Οπυτοῇ “-άσεται καὶ εὐφρανθήσεται ἩΘΙΤᾺ. 517). 

9.18.4; οἱ Οῃπβὶ “-ὦμενος καὶ ὑπερευφραινόμενος ΟἸεπι, ῥαεά,1.6 

(ρ.τοραττ; Ἀ5.8.2880); οὗ Ἡ.. ΟΠιοβῦ --ἄσεται Ηετταημαμά.5.1τ.2; 2. οἵ 

ΔηρΡοΪς ὁ ἄγγελος ἐπὶ τούτοις 50. Τη6}}} ἠγαλλιᾶτο 14,ςηι.8.1.18 3. οἵ 

Ὁ τιβείδηβ ονώμενος...ὅτι.. «οὐδὲν ἀγαπᾶτε, εἰ μὴ μόνον τὸν θεόν Ἰσῃι. 

ΕΡἈΜ.9.2; Δ αρη,τια, ΔΊ. Ροῖνε.το.2; ἨἩθυτῃ. οἴγ1.0.24.2; “-ὅται τὸ 

πνεῦμα τῶν ἐν Χριστῷ παιδίων ΟἸδια, ραεά.τ. (ρ.1ο3.4; Μ.8.2764Ὰ}); 

650. οὗ τιδτίγυθ: τοῖ, ΤΏςοΪα, «4. απ εἰ ΤἈδοἰ.2ο(Ρ.248.11}; οἱ ἅγιοι 

ἠγαλλιάσθησαν ΔΊ. ΒοΥβιτϑί(ρ.80.18); «τῶν Α(Ρ}1πδί(ρ.9.12)}; 44. 

9 ἤ 
ἀγαμία 

ΤΑομι.Α, τογ(Ρ.219.7); δπᾷ οἵ οἵἴμοιβ ἴπ μον οἵ ἀξαῖῃ, ΣΤ “ἢ 

τοοίρ.150.10); οἵ χποηΐδ, ΤΡΑ]]. Δ ηοη.8.52(Ρ.47.13:} Μ.34.1το10); οἵ 

5, ῬᾺ ““ἀζεται Ομγυβιεορερἷῃ σαὶ. 6: τΊ(10.729}); τοῦ. νίτῖαα 

μακροθυμία...-- μένη Ἡρταηαπά, 5.2.3; αἱ Ἐδίοευ τὴν κυριακὴν 

ἡμέραν “-ἂν Επ5.ψι, Μαγίη.2.2(Μ4.22.9410). 

Ἐἀγαλλύνομαι, γεγοΐεδ, ΤΡτος.α.}γ.8:31(Μ.87.1297}). 

ἄγαλμα, τό, Ξἰαίμε, ἡριαρὲς 
Α, τὸν Αν Ραραμ: ΜΜΟΥΒΠΙΡ χοΐαβεα ὈὉγ ΟΒΙΒΈαΠ5 ἡμεῖς οἱ διακρί- 

νοντες...«τὸ ἀγένητον καὶ τὸ γενητὸν... «προσκυνήσομεν τὰ ἀ.; Αἰδεπαρ. 

ἴοσιτς.τ(Μ.6.920Ὰ}; τι56 σοπάετηποά, Ατίϑε. αροὶ.3.2; 18.7.4; οοππεοοῖεᾶ 

ὙΠ ἀδηιοτβ, Αἰ Ββοπαρ ἰ4ρ.27.2(0534}:; ἐναπομέμακται...τὰ εἴδη τῶν 

ἁ, τὴν διάθεσιν τῶν δαιμόνων ΟἸεγα ῥγοί. 4(0.44.25; Μ.8.156Ὰ}); ὥσπερ 

γὰρ "τὸ χειροποίητον ἐπικατάρατον αὐτὸ καὶ ὁ ποιήσας αὐτό᾽, οὐχ ὅτι 

ἐπικατάρατον αὐτὸ τὰ ἄψυχον, ἀλλ᾽ εἴρηται χειροποίητον τὸ προσ- 

καθεζόμενον τῷ ἀψύχῳ ἀ. καὶ χρηματίζον ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι τ ἠοηι. 

το. ἴῃ 76γ.(ρ.77.2; Μ.13.3658); Ἰ4 (εἰς. 6.5(ρ.75.13; Μ,τα.τ2ο060); ἰη- 

[επου ἰο αἀπΐππαὶβ, ΟἸδιη. ργοὶ.4(0.39.22; 1444}; ἐδ.(ρ.40.3; 1448) 

“. Ὀμβ δη : οὗ βἰαία οὐ (μεῖβε, κα τὸ πᾶνα Ὀξεπ εἰξοεά ὃν (ἢ 6 

ποιαδη ΜΙ {πὸ ἰπδιθ οὐ Ὀἰοοά, 80ζ.}.6.5.2τ.τ(Μ.67.12808}; οἴ, 1 5. 

λ.6.γ.π8.τ- 41 ἴπ ἀοβοπριοη οὗ εν] ΤεΏρ]6, ὙγΏΘΥΕ ΠΊΟΥΟΥ 5θαῖ" 

[ἈΚ85 16 ρῖδος οἵ ἀἢ ἱπιᾶσε ναοῦ λόγος οὐδείς, ὃν οὐ στέφει ἀ. 1514. 

Ρε].60}.73(Ν1.78..τ33Αγοίειαρ.ΟΝΊς. (787)αεἰ. τ(Η..4.48})). 

Β. τηρῖ.; 1. οἱ Βοίῖοβ τὸ σχῆμα τοῦ ἀνθρωπείου ἀ, ΝΠ ρενῖδὶ. 12 

(Μ.79.840Α); οἵ ἱπίερυιν οὗ Τιαζαγαβ᾽ ταὶβθαᾶ βοᾶν 45. ϑρὴ. οὗ 

ογδαίοσ 5 ρόονου, ΤΕυβῖ. 1 ασι(ρ.20.8); οἵ Ομ τιϑι᾽ 5 θοᾶν, ορρ. μΡαρᾷῃ 

πηαρὲβ, Ἐπιβ,ἰ, 14{Ρ.241.2 5 {; Νί,20.14094); οἵ [18 ΒΥΠΏΔΗΙΥ τὸ 

δ᾽ ἔνθεον ἄ, σοφίας ἐνθέου, ἄ. πάσης ἀρετῆς ἐμπλέων, [ἀ.] θείου λόγου 

οἰκητήριον ἐδ.(Ρ.242.31{0 τ400Ὰ}; 1δ.15(ρ.244.18; 1413}}}; 2. οἱ 500}]5 

τὰς ψυχὰς ἀ. τῶν σωμάτων οὔσας Μεῖμ. για α(ρ.διτο; Μ.18.318}; 

τῆς ἱερᾶς σου...«ψυχῆς ἐπὶ μέσης καρδίας ἄ. περιφέρω ὅν} 65.6}.123 

(Μ.66.χ5044); 3. οὗ τηςπῖαὶ ἅμα 5ρὶ γτυ4] παροβ δημιουργοῦσιν ἐν 

ταῖς ψυχαῖς τὰ τῆς φιλοσοφίας ἀ. Τμαι αὐεε!.π(ρ.95.8; 4.787}; οὗ 

ἤραγεβ ὑπᾶον ψ ίοι ἀϊνίπα ταΐηρϑ ἅτὰ τεργθβεηίθα τὸ ΠΊΘΝ, Ὀίοῃ. 

Ατνειλ.2.5(Μ.3.1454}; τὸ νοητὸν... «τῶν ἀ, ἀπογυμνώσαντας ἰά,6.ἢ..3.3.3 

(Ν1.3.4280); οἱ, ἀ. μέν φησι τὰς εἰκόνας τῶν ἀοράτων καὶ μυστικῶν 

Μαχ.εελοῖ.6.}..3.3.,1(Μ.4.140Ὰ}); τὸ...τῆς θεοειδοῦς ἀρετῆς..«ἅ. Ἰθλῖοι. 

Ατοδ.}..4.3.χ(4738); 4. ὑπαρο, Ἰθπος ἐκανιρίε ἃ, φιλοσοφίας, τοὺς τὴν 

ἐπισκοπὴν λαχόντας..-φαίνεσθαι χρή 151 4.}61.2}}.3.21τ6(31.78.8060); 

᾿Ιωσὴφ...τῆς σωφροσύνης τὸ ἅ. Τμάτ.ερ.83(ρ.48.,24 4.1145); οὗ 

Τυβίηῃ. ὦ εὐσεβείας... ἄ, ραρ.εαρ.Ἐ(Μ.86.11658). 

ΓΕ. οἱ ἀϊνίπα ἰγῆαρε πὶ πᾶπ (οἴ. εἰκών) τὸ θεῖον καὶ ἅγιον ἄ. ἐν 

τῇ δικαίᾳ ψυχῇ ΟἸοΙΆ, 5 ν.).4{0.21.32; Μ.9.440λ)}; ἀ. ἔμψυχον. .τοῦ 

κυρίου λέγοιτο [50, ὅ γνωστικός} 18.1.0(0.30.0; 4130); ἐν ἑκάστῳ δὲ 

τῶν..«ἐκεῖνον 55. (Ἀγἰ51]}..-μιμησαμένων ἐστὶν ἅ, τὸ “κατ᾽ εἰκόνα τοῦ 

κτίσαντος᾽ ΟΥ(εἰς.8.τ8(ρ.235.2; Μ.11.15454}; ΜΆΤΙ ΣγηῈρ.6.2(ρ.65. 

τι; Μιχα. }); ΠΡῚ.Π ή15;, Ἀδὰμ.. τὸ τῆς ἐμῆς ἀξίας ἔμψυχον ἃ. 

Ἐ,65.961.0γ.29.1(Μ.8ς. 3280}; 1δ.2.τ(40Ὰ); οὗἨἁ νἱγβίη8 οἷον ἄ, ... θεοῦ 

ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος ἡ παρθένος ἐπὶ γῆς ἐπλάσθη {Πβα5.Αποιυῖγ.58 

(1.3ο.78ς 0). 
Ἐἀγαλματικός, {6:6 (ῥαραη) ἵριαρες ἀ. εἴδωλα τὰς σεπτὰς εἰκόνας 

καλέσαντες 170.1).ερ. ΤΡ Ἀἰ τ 4(}ἴ.05.364λ). 

ἀγαλματογλύφος, ὁ, εαγηεν οὗ (ῥαραη) ἱριαρός, ΤΊαι. Κίον. τ 123 

(3.25); 14, αβεε!. 3(Ρ.91.5; 4.782). 
ἀγαλματοποιέω, γαῖ τριαρέξ; τηρεῖ. ον ἃ πρηἰαὶ τοπεερὶ, 

ἙΝῚ ρερίςί,ττ. τ( Μ.79.9323}). 
ἀγαλματοφορ-έω, ῥξαγ ὡ(ὡΥ ἵπιαρο ἴῃ. ὁπεὶς μηἶπά; 1. οὗ {πὶπρ8 

τοιηθ οτεά, ΝῚ} ΜΠ αρη. 5 4(Ν1.79.τοφοο); 4 ἐχόνο, 38(Μ.79.168Ν); ΝΗ. 

Ῥεγίς!.4.4(Μ.70.820Ὰ); 2. οὕ ἵπιαρο οἵ Οοά ἴῃ βοὰ] τοῖς δὲ αὐτὸν ἐν 

ἑαυτοῖς “"οὔσι τὸν ποιητήν ΛιΏδμΑρ,  65.12(ρ.62.15; ΝΊ.6,0978)», εἴ, 

ῬΠΐο ορίζομτμ.53,41} οἵ Ἱπιὰρε οἱ Γμγίβα ἴῃ 508] ὅδε Χριστὰν..-ἐν 

τῇ.--“τὧν ψυχῇ Ἐπι5.}..6.10.4.26(Ν.20.8608) ; ἡ τελεία καὶ κεκαθαρμένη 

ψυχὴ...τὸν οὐράνιον λόγον ἀ. 1.10.4. 56(872}); 14. Ηϊογοεὶ, δίπτ68 ; Μ. 

22.8984}; ὕὮσυϑ. [γι Γγ.22:.20(}1.64.7280}; 3. οἱ Ομυτοῖ 885 τουηρὶς 

Βεατίησ ἱπιᾶρο οἵ σοἄ ((μτῖβι) νὴ ἰδ, τυ, [ο.χο.φο(23; Ρ.215.10 

Μ,τ4.3814}); 4. οἵ Ὁ τῖϑὲ Ὀρατίηρ Ἀ15 Ροάν κ5 ἱπιὰρὸ οἴ Βυιηλν, 

Τορτ, Β. ΔΙ 5! εἰ Ἐπὶ. 2(Μ.86.13534). 
ἀγαμία, ἡ, ερἰίϑαεν; 1. ἃ5 ὈΥΑ᾿ΙΒΟ ΜΟΥ βϑίο ἀ. δὲ ἐν τούτῳ ἔχει 

τὸ σεμνάν, ἐν τῷ κεχωρίσθαι τῆς μετὰ γυναικὸς διαγωγῆς Βαᾳ5.εῤ. 

πείζιι4οα ; Μ.32.4010); τῶν ἐν ἀ. διαλαμψάντων ἁγίων ΟἸ Ν γββιυῖνς. 

Ρτοθιῃ.(0.248.26; Μ.46.3204}; ΟΠ γγβινίγριαδίτι 3080}; τὴν ἰσάγγελον 

ἀ. ΝΠ. ερ».ταδι(Μ.79.1520); ἐχῖο !εὰ Ὀγ 5. Ραμ], 1545.561.ν, 1 ἀιδεὶ.τ 

(Μ.8ς.4068); 1Πουρἢ ποῖ ρχεβοῦθεά Ὀγ Οοα, (Βτγ5.δεἰ.4(12.4640); 

2. τοῦ, δοοϊ. Ἰερ:βαοη; τησπαβῖὶς βζαῖϊς Ἱπη0}}65 σα! θαον τινὲς ἑαυτοὺς 

τῷ τάγματι τῶν μοναζόντων ἐγκατηρίθμησαν' οἷ.««δοκοῦσι παραδε- 

δέχθαι τὴν ἀ. Βα5.6Ρ 100 εαγ.1ο(3.2020 ; Μ.32.7200); νἱἰτρίηβ ποῖ ἴο 

μὲ δἀὐπιτῖθα τὸ οἴαία οἱ ςοἰθασν Ὀδίουα ἃ σογίϑιη ἅβε, ἐρ.τ8(..ο.); 



3 , 
αγανακτήσις 

3. οδΠρσαΐοτν δος. Ἐποταῦίς τοδοβίηρ, [τε π,ἤσεν.τ,28, τ(}1,7.600Ὰ) ; ; 
Οοηεί ἄρ}.6.το.2: Ομγοη ας, τ, 26ο(Ὁ. 02. 6330). 

ἀγανάκτησις, ἡ, ἐεησγε ψῆφον ἀγανακτήσεως (ΓΡ(Ζο4)αεί, (ΝΜ, 
το. 8240). 

ἀγαπ-άω, δὲ γοηά οἕ, ἰοὺ [νν1τἶν ᾿πίευη. δος, ἠγάπησεν... τὸν ᾿Ιάκω- 
βον ἀγάπην ἀνεκδιήγητον Πτάαςε. 7.αε.5. τϑ(Ρ. 88.13}}:}: 1. αἴ5ῖ. ἔχοτη 
φιλέω: τὸν κύριον ἡμῶν. ..Χριστὸν.. οὐ μόνον φιλοῦντας ἀλλὰ καὶ ἀ. 
Οτ  οῖη.15.3 ἴηι 6γ.(Ρ.127.1τ2; Μ.13.4324}; οἰόμεθα δὲ τὸ μὲν ἀ. θειό- 
τερον εἶναι καὶ... «πνευματικόν, τὸ δὲ φιλεῖν σωματικὸν καὶ ἀνθρωπικώ- 
τερον Ἰά. β',τα ἠμ [αγη.ττ2(0.230.24; ΝΕ.13.6125); ὈαΓ αἶδοὸ τιϑ6α 
1ηΓεΥσδησοαθὶν ΙΓ φιλέω: ἅπαντες ἡμᾶς ἀ., καὶ...ὁ θεὸς καὶ φιλή- 
σει (Βεγ 5. μόνα. 10.0 ἴηι ΜΠ. (7.2 50Ὰ}; 14. Ποη1.52.3 ἦτ οπμ(ο, 690Β,0); 
δηᾶὰ ψ ἢ ἐράω, 1.23. 4(6018); ΙΔ ον 1.4 τη 2 ογ.(το.5108); 2. ΟἹ 
(οά Ἰονὶπρ πίη, βαρη...α; 18.4.11; ὡς κριτής, τοὺς μὲν δικαίους ἁ. 
Α18..4.γ..1.52(Μ.26.1214}; (Βτγβιἤορε φοῖ ἐπὶ Ρν(ττ.26Ὲ)}; οἵ ΒΒ, 
ΟΠτνβ.εοηρη ἴῃ (αἰ.2:2ο(το, 6048) ; Ρά55,, οἵ ὉΒατΟῃ Ὀεὶπρ Ἰονεα ὃν 
σοί, Ἰρῃ. Τγαϊξρτυόθιι. ; 3. οἵ ταϑη Ἰονίπ. Οοα πα (τ βξ, ἴῃ το- 
ΒΡΟηβ88 ἴο (οα᾿β εἰβοῦίοι ἀ, τὰν.. “πατέρα ἡμῶν ὃς ἐκλογῆς μέρος ἡμᾶς 
ἐποίησεν ἑαυτῷ τ(ἰογη.2 0.1; τ. 50. 3; πῶς “-ἤσεις τὸν οὕτως προαγαπή- 
σαντά σε; --ἦσας δὲ μεμητὴς ἔσῃ αὐτοῦ τῆς χρηστότητος Πῖορη.το. 3; 
τὸν. «θεοῦ λόγον... «προσκυνοῦμεν καὶ ἀ. Τυπί,2αῤοὶ,τ3.4(31.6.4684}; 
ΑΡ  τορίῃ.42.7)}; ΑἸΠ.ερ.4ερ.1 τοί 1.25. 5600) ; οὗ ογεαΐου θεϊηρ 
Ἰονεα {πτουρἢ Π15 ογθαΐαχοβ, (Ἰθπι, οἐγ.6,ο(ρ.467.21, Μ,0.2034}) οἱτ, 5. 
φιλέω; 4. οἵ τιδη Ἰονίηρ δβοῦ οἴπεῖ, ἰρῃ. 7 γα 1.13.2; “-ὥμεν οὖν 
ἀλλήλους, ὅπως ἔλθωμεν πάντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ Ζ( ἰόνι,ο,6; 
ἀναγκάζομαι κἀγὼ εἰς τοῦτο, ἀ. ὑμᾶς ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου Βαγη.1.4. 
ὁ ἐπίσκοπος ὡς τέκνα τοὺς λαϊκοὺς ἀ. (γί, 4}}.2.20.2:; 650. 5α! π8 
ἀπ τηδτίγυϑ, Ιρτ  εαά.π.2; ὑτουβῃ!ρ οἱ ( τιβὲ αἰβί, ἔτοπλὶ ἰονς οἱ 
βαϊηῖβ, 7 Ῥοϊγε.τΊ.3; 5. οὗ Ἰονίηρ ναὶ 15 Ὀ8α ἀ, μάταια Βαγη.20. 
2; οἵ 14.5.2; ἀ. μεγαλοφροσύνην Οτολοτη. 4.4 τι }εγ.(ρ.21.4; Μ.13, 
2800); Π1ομ, ἀτ.4,»..8,80(}1..2.8068) ; 6. ὁ ἠγαπημένος οἵ (Βτῖβὲ (πιογα 
ἔτεα. ἀγαπητός 4.ν.)} ἢ οὐ ΜΠ οι υἱός (ΟΣ παῖς) τύ ΐσμι.50.2ἴ,; 
Ἰρῃ δηηψγηιρτόθτα, ; Οσηδὶ, ρρ.1.8.2; τὸ ἀγαπώμενον οἵ (σα, Ογ. 
Νυϑ55.ἠῃσηι 6 τη Οαπϊ.(}1.44.8020}; ἐδ. (8020); 7. ρῖνε ἰμς κἴδ5 οὐ βέαξε 
ὁ διάκονος. “-ἤσωμεν ἀλλήλους [1 Βας.(0.320.20). 

ἀγάπη, ἡ, ἰοτιε, ἐμαγίν (ἀρηοτϊίηρ εβρ. οά᾽5 οὐ ΟΠ χῖβυβ ἴονε ΤΟΥ 
τῇδ}, Δ} 5 ἶονς ἴοῦ Οοά, πὰ ἔγαΐθουηϑὶ σμαυϊν οἵ (ὨΤΙβ 1808 ; 
δε ἴῃ ῥτοΐογεπος ἴὸ ἔρως οὐ Δοσοιπΐ οὐ ᾿ατῖοτ᾽β ὑπ οβίσα [8 
αὐϑοσίφείουβ, Δ ἴο φιλία, ννΠΊΟ ἢ ἱπηρ) 65 εασδ!εν Ὀδῖνγθθῃ [τ] 6 8); 

Α, οὗ οπασίν ἴῃ σϑα.; 1, ἀοΒηϊοηβ δὰ ογᾶρτ ἀ, δὲ ὁμόνοια... 
τῶν κατὰ τὸν λόγον καὶ τὸν βίον καὶ τὸν τρόπον ἢ συνελόντι φάναι 
κοινωνία βίου ἢ ἐκτένεια φιλίας καὶ φιλοστοργίας μετὰ λόγου ὀρθοῦ 
ἴοι. οἰν.2.ο(0.134.τ0; Μ4.8.076 8); 1Ὁ.7.ττί(ρ.40.7; Μι0.4030); τοῦτο γάρ 
ἐστιν ἡ ἀ., ἡ πρὸς τὸ καταθύμιον ἐνδιάθετος σχέσις τ. Ν γ55.απηη. εἰ γες. 
(Μ.46.930); χρὴ. .«εἰδέναι τῆς ἀ. τὴν τάξιν... δεῖ γὰρ θεὸν μὲν ἀγαπᾶν 
ἐξ ὅλης καρδίας τε καὶ ψυχῆς..«τὸν δὲ πλησίον ὡς ἑαυτόν' τὴν δὲ 
γυναῖκα, εἰ μὲν καθαρωτέρας ἐστὶ ψυχῆς, ὡς ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν' 
ὁ δὲ ἐμπαθέστερος, ὡς τὸ ἴδιον σῶμα ἰά κοι. 4 τῷ (απὶ.(Μ.44.8450}} 
2. ΟΒμΑτδοίθυῖβίῖοβ ἀ. σχίσμα οὐκ ἔχει, ἁ. οὐ στασιάζει τ ϊΪδη.40.5; ἃ, 
δὲ πολλαχῶς νοεῖται διὰ πραότητος, διὰ χρηστότητος, δι᾽ ὑπομονῆς, δι᾽ 
ἀφθονίας καὶ ἀζηλέας, δι᾽ ἀμισίας, δι᾿ ἀμνησικακίας" ἀμέριστός ἐστιν ἐν 
πᾶσιν, ἀδιάκριτος, κοινωνική ΟἸΘ 1. (7.2. τδίρ. 150. 16; Μ.8. 1028); 4ε- 

ΒΙΓΔΌ]6 ἔου 115. οὐνηι βαῖζα, 1ὁ.7.ττίρ.48.17; Μ.Ο. 4034}; τῇ ἅ. ἐντρυφᾷς 
πλέον τῶν ἄλλων τοῦ πνεύματος καρπῶν Οτ.Ξεῤοὶ τ Οαπὶ.7:6{.(Μ.17. 
2848); κλάδους δασεῖς...τὴν ἀ, φράσας" τὸ γὰρ δασὺ κατάκαρπον ὅλον 
ἐστὶ καὶ πυκνόν, μηδὲν ψιλὸν... ἔχον, ἀλλὰ πάντα πεπληρωμένα... «τοιοῦ- 
τὸν γάρ ἐστιν ἡ ἀ. Μειῃ, 5)Ή. 0.4(0.118,23-.-ὥ26; Μ.τϑ. 1850); ἡ ἀ, ῥίζα 
καὶ πηγὴ καὶ μήτηρ ἐστὶν ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν Ομ γγϑ, ῥεη1,2.3(2.4738); 
ἰα.λον..30.1 ἴῃ Ζ ον. (το. 6508); δἴδσπαὶ, [4.ἐρ.τοδί(3.652}0));1,ἢ10}}5.23.1 
ἤῃ ΒΔ .(ατ.2038)ὺ; ποῖ τπονοὰ Ὦγ ρανδῖσαὶ Ὀεααῖν, (]6Π|.5:7.4.18 
(ρ.200.τ4; Μ.8,13248)}; . ἐἤεοίθ: ππίοῦ, στιν γϑδιλονι ὃ τη Ἐπεὶ. 
(Μ.44.7338); εἶδες ἀγάπης ὑπερβολήν, πῶς ἀκαταγώνιστον ποιεῖ τὸν 
ἕνὰ καὶ πολλαπλασίως ΟΠτγ5.ἤοηι.7γ8,4 ἐμ 70.(8.4630); τοπιοναὶ οἵ 
5, Δ λοι. 4.4 τῷ 1 Π Πδος, (τι. 4568); Ια ῥέηϊ.2.3(2.4130); ἡ οὖν ἀ,, 
τὰ τρία ἀνατρέπει" τὴν μὲν οἴησιν, ἐπειδὴ οὐ φυσιοῦται' τὸν δὲ ἔνδοθεν 
φθόνον, ἐπεὶ οὐ ζηλοῖ" τὸν δὲ ἔξωθεν, ἐπειδὴ μακροθυμεῖ καὶ χρη- 
στεύεται ΜαχΧ.καντί.4.6τ( }].90.τοῦ 18}; 4. 115 το]δίοη ἴο ἔρως; ΒΟ 
6856} 118] αἰ ρυοπος Ὀδῦνεθη {πε ὑπό, σχοορί μδὲ ἀ. 15 {πὸ τνεαΐϊζοσ 
(εγη, τ Ν υϑ5.πονι.13 τῇ (απὶ. (ΜῈ .14.το480} οἷἵ, 5. ἔρως ; ἔδοξέ τισι 
τῶν καθ' ἡμᾶς ἱερολόγων καὶ θειότερον εἶναι τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα 
τοῦ τῆς ἀ. ... ἐμοὶ γὰρ δοκοῦσιν οἱ θεολόγοι κοινὸν μὲν ἡγεῖσθαι τὸ τῆς 
ἀ., καὶ τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα Ἐ)]οη, ΑΥΤ ,», 4. τ2(3.3 “ἼοΟΒ); ὡς μὲν ἔρως 
ὑπάρχον τὸ θεῖον καὶ ἀ. κινεῖται, ὡς δὲ ἐραστὸν καὶ ἀγαπητὸν κινεῖ 
πρὸς ἑαυτὸ πάντα τὰ ἔρωτος καὶ ἀ. δεκτικά έακ.ατηδὶρ. νοι, τ26ο 0); 
οἷ, ἔρως ; 5. 115 τεϊαίίοι ἴο νἱτίαδ απ ἐμ νιγῦμοδβ: Ὀεροῖβ ρονεσχῖν, 

» ἀγάπη 

πᾷ Βυγη εν, ἔΒαβ.εσηδί, τ 3(2. ΞΟ; Μ.31.12774}; ΟΙοβεῖν σοππεστεᾷ 
ὙΠῸ ἀπάθεια Μαχ.εαγίϊ τ. ( Μιοο,ο61Α), ἀπά ἐγκράτεια 2}. 4.12(1ο65}); 
6. Ῥχδῖ865 οἵ σματῖν ἀ. “προφητείας χορηγός" ἀ. τεράτων παρεκτική" 
ἀ. ἐλλάμψεως ἄβυασος. ἀ. πηγὴ πυρός" ὅσον ἀναβλύσει, τοσοῦτον τὸν 
διψῶντα καταφλέξει" ἀ. ἀγγέλων στάσις. ἀ, προσκοτπτὴ τῶν αἰώνων 

70. ΟΠ ηλ.σεαὶ. Ξο( 88, 1168). 
Β. (οὐ ονο; 1. (οᾶ 5 ἰονε {10.4:8), πόπεβ ὁ τὴν ἀ, ἔχων, 

τὸν θεὸν ἔχει Βα5.4δεεί.2.2(2.32 5}; Μ.531.88:8); ΟΥΝ ν85.ἠοπιοβίξι5 
(Μ.44.1370}; Βίοη.Ατ.4....4.14(Ν}.32.7120); ὁ οὖν κτησάμενος τὴν ἀ,, 
αὐτὸν τὸν θεὸν ἐκτήσατο Μαχ.εα71}.4.τοο( Μι00.10734); ἴῃ ἃ Ἴη. 
Ἰῃνοσδίίοη Ὀεΐογε θαρίβπὶ σοὶ δόξα ἡ τῶν σπλάγχνων ἀ. αἰ Τλορι. 
Α 1τ22(ρ.239.26), 2. Οοά᾽ 5. ἴονς ἴοσ ὅοπ, Τλτῃ,.4γ.4.24{ρ.72.7; 
Μ.26,5 054}; [οὐ πῖδπ (οῇ, φιλανθρωπία) ἡ ἀ. σου ἐπὶ σπέρμα βραάμ 
Ρ--ς.5αϊ].τ8.4; ὦ τῆς ὑπερβαλλούσης φιλανθρωπίας καὶ ἀ, τοῦ θεοῦ 
Ῥῖορη..2; Ομ εἰβιίδηβ οδ]] δα τέκνα ἀγάπης Βανγη.0.7; ὁ δημιουργός, 

“ ὁ κατὰ μὲν τὴν ἀ, πατήρ Ιτεῃ ἡαόν.5.17.1{Μ.7.1160Ὰ}; τῆς ἀ. ... τὸ 
ἀξιάγαστον, ἐν τῷ δεδόσθαι τὸν υἱὸν ὑπὲρ ἡμῶν νυν. 70.χ2.τ(4. 1538); 
ἈρΡΡτεμεμαςὰ ὈΥ τηραϊτατίοη, (μτνϑ. οι. 7. ἐμ ρλιι. 490); 115 
ἙΠαγδοΐου ἄνω καὶ κάτω τὴν ἀ. τίθησιν αἰτέαν: μάλιστα δὲ ἐκείνη ἃ, 
ἐστίν, ὅταν εὐεργετῶνται ἄνθρωποι μηδενὸς προύπάρξαντος παρ᾽ 

αὐτῶν 1}.(40Ε); “ἐν ἀ., προορίσας ἡμᾶς". οὐ γὰρ ἀπὸ πόνων οὐδὲ 
κατορθωμάτων τοῦτο γίνεται, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἀ., οὔτε ἀπὸ ἀ. μόνης, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας ἀρετῆς. εἰ γὰρ δὴ ἀπὸ ἃ. μόνης, ἐχρῆν ἅπαντας 
σωθῆναι: εἰ δὲ ἀπὰ τῆς ἡμετέρας ἀρετῆς πάλιν μόνης, περιττὴ ἢ 
παρουσία αὐτοῦ...ἀλλ᾽ οὔτε ἀπὸ ἀ. μόνης, οὔτε ἀπὸ τῆς ἡμετέρας 
ἀρετῆς, ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων 1}.1.2(48.,0}; Ττερεπί ἀς}.(Μ.86.70ς 4}; 

3. (το β Ιονα ἴου τπδῃ ἐν ἀ. προσελάβετο ἡμᾶς ὁ δεσπότης" διὰ τὴν 
ἀ,, ἣν ἔσχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἔδωκεν τύ ΐδηι.40.6; Ἀ15 ὈΪοοά 
Ρείηρ' 680. αιϑϑουίαϊθα ψ ἢ Ηἰβ5 ἴονθ πόμα θέλω τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὅ 
ἐστιν ἁ, ἄφθαρτος Ἰσῃ. Κ0η1.7.3; νίψαι τοὺς πόδας τοῦ-...μαθητοῦ... 
ἀπὸ ἀ. Οὐ. [0.32.1τ2(1;}0.445.24; Μ,τ4.7734); 4. Το. Ἀ 12(0Ρ.188.4}; 
συνέστησεν ἑαυτοῦ τὴν ἀ, ὃ καλὸς ἐραστὴς τῶν ἡμετέρων ψυχῶν τ, 
Νγϑς. ἤον.13 Ἰη Οαπηὶ. Μ.44.πο448), ΟΠγνβ. λον. 46.3 τὰ 0.(8.272})}} 
Μαχ.εαρῖϊ, τ. τ(Μ.00.0760) ; τορταβεηῖθα Ὀγ [ΠῸ ὈΙδῆορ παρακαλῶ 
οὖν ὑμᾶς, οὐκ ἐγὼ ἀλλ᾽ ἡ ἀ. ᾿ΪΙησοῦ Χριστοῦ Ἰρῃ. Τγαϊϊ.6.1; ΟΥο85 ἃ5 
5Ιρὴ οὗ Ὠ15 ἰονε, (ἢγψϑι λον Δ11.26: 3 ο(το,τοῦ). 

Ε. τηδη᾿β Ιονε ἴον σοὰ; 1. ἴπ ρθη. ; ἃ. ἄδθξ, ἀ, δὲ λέγω, τὴν ἀρραγῆ, 
τὴν μὴ τεμνομένην, μήτε χωριζομένην ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς καὶ 
βασάνοις, τὴν θεῷ πλησιάζουσαν, καὶ τέκνα θεοῦ ἀποτεκοῦσαν Απὶ, 
Μοπ.λονη. τ28(Μ.80.1832.); ἀ. μέν ἐστιν, διάθεσις ψυχῆς ἀγαθή, καθ᾽ 
ἣν οὐδὲν τῶν ὄντων, τῆς τοῦ θεοῦ γνώσεως προτιμᾷ. ἀδύνατον δὲ εἰς 
ἕξιν ἐλθεῖν ταύτης τῆς ἀ., τὸν πρός τι τῶν ἐπιγείων ἔχοντα προσπάθειαν 
Μαχ.καγίΐι τ. τ(  θο,ο61 4); Ὁ. 1π τα]. ἴο δα πρῶτος βαθμὸς τῆς 
σωτηρίας ἡ μετὰ φόβου διδασκαλία, ..-δεύτερος δὲ ἡ ἐλπὶς..«τελειοῖ δὲ 
ἡ ἀ. ὈἸεπη.ο νγ,4.7(0.272.22: Μ.8.1265.4); 1.7.16{(ρ.72.6; Μ.0.5 414}; 
45. οηι. ἐγ ᾿ς. 32(1.1370; Μ.29.3378); προβήτω ὁ λόγος ἐκ τοῦ φόβου 
τοῦ κυρίου ἐπὶ τὴν τελείαν ἃ, αὐτοῦ Απτ Μοπ.ίον. τ8(Μ.80.18334}; 
Μίαχ.καγῖ!.τ81(Μ.90.977}) οἷϊ. 5. φόβος ; ς. τοὶ, το ἀοσίτίης οὐδὲν δὲ 
οὕτως ἀναφλέγει καὶ κινεῖ τὴν καρδέαν εἰς τὴν ἀ. τοῦ θεοῦ ὡς ἡ θεολογία 
Αποδίου, ᾿οη.τ28(}8.89.183660); ἃ. τε]. ἴὸ ῥσδνοσ, ν. εὐχή; 6. 115 
ἔγα "5: ρΡοοα νγόσκβ, (]βπλ φο.5. 28(ρ. τ78. 33;Μ.9. 6330); ΒΥ. ἐαν τ 
(6. 287 οἴ ῬΆΒ511}); Ῥνυΐ οἵ. χωρὶς ἀ., κἂν γένηται τὰ προστάγματα... 
καὶ τὰ μέγαλα χαρίσματα... «ἀνομίας ΓΝΝ λογισθήσεται ἘΒαβιδαρὶ.τ.2. 

25(2.6415; Μ.31.15688); ρξαςβ, ΟΠ γνβ. λον. 20... 1. 2(ογ.(το, 6508}; 
Μαχ. εαγίϊ.4.36( ΜΝ 90.1ος68) ; ἴπ6 τνο Ἰαχίαροθςα, τύ ϊορι.62.2; Βανη. 
21.9; (]εια.  ασά.τ.τ2(ρ.140.17; Μ.8.3604); ρου τυν θα ὉΠ ν, Μακ. 
«ΩΤ Ί!.τ.37(068) ; οδεάϊοηοε, Ομ τνβ.ςεγνι.7.2 ἦῃ Οοπ.(4.610Ὲ); ἢ. ἰὸνς 
ἴῃ Ὁ τι ὁ ἔχων ἀ, ἐν Χριστῷ ΙΟἸόηι. 49 τ; Οτ δὲς. ,,το(ρ.214.13:1 
Μιττ.0370); Μειβινρ.4.6(ρ.52.6; Μ.18,068); Οσηςὶ. 4. ὃ, 40. τό; 
65Ρ. ἴῃ πὶ Ὀἱοοά, ψιῃ νοι [Ὁ 15 αἰπιοβὲ Δεπειβοὰ ἐν ἀ., ὅ ἐστιν 
αἷμα ᾿]ησοῦ Χρϑνοῦ ἴσῃ. 7 γαϊϊ.8.τ; τὰ. ΟἸΥΤΉ. 1.1; 2. ἴονε ἱπ Ἰαγϑεῖοα! 
Ἐπ ; 8. 115 στον ; (το ρἢ ΔΟΠΕΡΆΤΙΟΣ οὐ τοῦ τυχόντος δέ ἐστιν εἰς 
τὸ ἘΠ ΡΕΘΝΙ χωρῆσαι τῆς δον ἀλλὰ- τοῦ ἐκδυσαμένον ἤδη τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον Βα5."ο» ἴῃ ΡΞ. 4(τ τοι; Μ1.20.2024)};5 δηθὰ ῬΥδΥεΥ οὐ 
μικρὸς σύνδεσμος τῆς πρὸς θεὸν ἁ. ἡ εὐχή (Ὠτγϑ. χρυ η Β5.4{(5.8Ἀ)} 
Μαχ, ραν 1}.2. 5 2(Μ.00.1ο018)}; Δοσοιηρδηϊεα Ὀν ἱεπιρίδτίοηβ ὅταν 
ἄρχηται ὃ νοῦς εἰς τὴν ἀ. τοῦ θεοῦ προκόπτειν, τότε καὶ ὃ δαίμων τῆς 
βλασφημίας ἄρχεται ἐκπειράζειν αὐτόν 1Ρ.2.11(0888); Ὁ. ἰονε ἀπά 
Ὁπῖοῖ ΜΠ οα ἀἁ. κολλᾷ ἡ ἡμᾶς τῷ θεῷ τύϊεμι. 49.4 -- Οτιΐονι. 5.2 τῇ 
76ν.(Ρ.33.5;Μ..3. 300Α); ἀ . ὁδὸς ἡ ἀναφέρουσα εἰς θεόν ἴβῃ. ἔρλο. Τ3 
τῇ γνωστικῇ ἀ,, δι᾿ ἣν καὶ ἡ κληρονομία καὶ ἡ παντελὴς ἕπεται ἀπο- 
κατάστασις ΟἸεπν, είν. 6. ο(ρ.469.το: Μ.0.2968}; διὰ τῆς ἀορίστου ἀγάπης 
ἥνωται τῷ πνεύματι 16.7.1(0.32.20; 2648); ὑψωθεῖσα δι᾽ ἀγάπης πρὸς 
τὴν τοῦ ἀγαθοῦ μετουσίαν ἡ κεκαθαρμένη ψυχή τ Ν ν85.ἰοῦ. 5 τη. Οαπὶ. 

(}.44.8570); ἰ4 ανπήηπνοῖ γες, (Ν. 46,6ςΑ}; ἐδ. (966); ἡ μὲν εἰς θεὸν ἀ, εἰ 
Ὁ τυβ. Ποῦ. 1.1.1 ἴῃ (4 ςι(ο, 900}; 15. Ἰ56 1 τ8Ὲ τόν οἵ ὈΕΠΙΡΉΪΝ ἱ τὴν θείαν ὁμιλίαν ἀεὶ φιλεῖ πτερῶσαι τὸν νοῦν ΜΆΧ. κα 71}.1.ο(Το56}) ; 
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εαυδίεᾷ Ἡὴ ρετξοοίίου, τορι. 40.5; ἐδιϑοιι ; Οὐ γϑβ,ἤσηι. ΤῊ 
Οαηι.(1.41.7658); ἡ ἀ. πρᾶγμά ἐστιν ἀγαθῶν ἁπάντων περιεκτικώ"» 
τατον...δι᾿ ἧς ἄνθρωπος οἰκειοῦται τῷ θεῷ καὶ συνάπτεται πάτ,(Υ. 
ον, (Μ.97.9414}); ς. οἴεοῖβ οἵ ρεζξεςὶ ἴονε:; ἀεδίδομγηθμὶ τοῖς περι- 
τετμημένοις τὰς τῶν παθῶν ἐπιθυμίας διὰ τὴν πρὸς μόνον τὸ θεῖον ἀἁ. 
ΟἸοτη. οἷν. ς.4{0.330.3; Μ.9.370}; διὰ τῆς πληρεστάτης... ἃ, τοῦ πνεύ- 
ματος τῆς ἄκρας τῶν παθῶν ἐλευθερίας ἀξιωθέντας Μδο.Αερ.}εν.6 
(1..34.8450}; ἐὰν τὸν θεὸν γνησίως ἀγαπήσωμεν, δι᾿ αὐτῆς τῆς ἀ. τὰ 
πάθη ἀποβάλλομεν. ἡ δὲ εἰς αὐτὸν ἀ. ἐστί, τὸ προτιμᾶν αὐτὸν τοῦ 
κόσμου, καὶ τὴν ψυχὴν τῆς σαρκός ΜΑχ.καΡ.3.5ο(Μ.90.10328}; 1.1. 
“2(076 0}; 1.2. 5β(τοο 48); ᾿δροβίοϊαῖο᾽ ἀ. γὰρ ἀληθοῦς καὶ βεβαίας 
ἐστὶν μὴ μόνον ἑαυτὸν θέλειν σώζεσθαι, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς 
Δ1Ροῖγε.τ.2; ἂν τοίνυν ἔχῃς ἀ., ἀπόστολος γέγονας (ἤτυϑ,οηι.2.3 ΤῊ 
ἀπ ρνίηπο, (4.660); πιατίνγάοτῃ, (Ἰειη, είν. 4. 6(0.266.23; Μ.8.12520); ἰδ. 
4.1τ2{0.285.34: 12930); Οτοπαγί.2(ρ.4.18; Μ.11.5658); Ὀὰ: ΠλαΥ νΎΟΥΩ 
ὙΠΕΟΙΐ σμαυῖν ανϑ8}}5 ποι ΐηρ, Ομτγβ. ρα. ον τ τ(2. 6120); ἃ. Ἰονε 
ΔΕΩ͂ τ 5Έ10] ΘΧΡΟΥ θησοΒ; βοβίδθν ὅταν τῷ ἔρωτι τῆς ἃ. πρὸς θεὸν 
ἁ νοῦς ἐκδημῇ, τότε οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τινὸς τῶν ὄντων παντάπασι 
ἐπαισθάνεται Μαχ.εαγίϊ.τ τοί .9ο.9644); 1δ.1.12(0648); [με “πουπά 
οὔ Ἰονε᾽ τοσούτους τετρωμένους τῇ θείᾳ ἀἁ. ὁμοίως τῇ ὁμολογούσῃ τοῦτο 
πεπονθέναι ἐν τῷ Ἄισματι τῶν ἀσμάτων διὰ τοῦ “ὅτι τετρωμένη ἀγάπης 
ἐγώ᾽ ΟΥ.70.1.32(36:; Ρ.41.3; Μ.14.858)}; οὐ, Μασ, ορ, λοι. 2ς. 5(Μ.34. 
6690); ἡ διὰ τῶν θείων ἀναβάσεων ὑψωθεῖσα ψυχή, τὸ γλυκὺ τῆς ἀ. 
βέλος ἐν ἑαυτῇ, ᾧ ἐτρώθη..-ὁμοῦ τε γὰρ τὸ τῆς ἀἁ, βέλος ἐδέξατο, .. εἰς 
γαμικὴν θυμηδίαν ἡ τοξεία μετεσκευάσθη ΟΥ̓ Ν γος, οι, 4 τη Οαπὶ (ΝΜ, 
44.8528); ἐγκάρδιον δεξαμένη τῆς ἀ, τὸ βέλος 18. σ(Β60 4}; (Π15 ψοιπα 
τηδᾶς Ὁν Ομχίβί τὸν τῆς ἀἁ, τοξότην 10.13(10448,0). 

Ἀ., ἐγταΐοτη δὶ οματῖτν; 1. στουπαάςα ἴῃ Ἰονο οἱ (οα τὴν ἀ. ἐνδείκνυται 
εἰς τὸν ὅμοιον διὰ τὴν ἀ. τὴν πρὸς τὸν δημιουργόν []δΙη.5,7.2.τϑί(ρ.150. 
11; Μι8,χο2βα); Β45.γεσ. [μ5.3.2(2.34208} Μ.31.0170); 2. ἃ ΡῈ οὗ 
Η. (μοί, 14.ω}.132(3.2258; Μ,32.5608); διὰ δὲ τῆς εἰς τὸν πλησίον 
ἀ,, ἡ εἰς θεὸν ἀ, κρατύνεται Απατ (τον. 1(}1.07.941Ὰ}) ; 3, δῆ 

φτεαίεβί οἵ νἱχίυθβ ἀμ 4 ἀἰβεϊποςίνα πιά οὐ ΟὨτιβῦδηβ, ΟΥ1ον. 
11.2(ρ.3222.14; Μ.11.4404); Β45, Π4.5(2.228}, Μ21τ.6880); ΙΔ ποταὶ. 
π.1(2,238Ε ; Μ.31.7904}; μσγϑλοιι.40.3 τη. «(4:.(0.3050); Μαχ.ανγτξ, 
4.ποοί].9ο.1ο734}; 4. 115 υπϊνειθα ν τὴν ἀ. αὐτῶν, μὴ κατὰ 
προσκλίσεις, ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς φοβουμένοις τὰν θεὸν..-παρεχέτωσαν 
τοίη, τ. : ΟΥΎν.1τ.2(0.222.21; Μ.11.4498); Β65.6}.202(3.2018Β; Μ, 
42.741Α}; ἡ τελεία ἀ, ... πάντας ἀνθρώπους ἐξ ἴσου ἀγαπᾷ Μακχ. 
ΖαΥ̓1.1.7τ .0ο0.0768); εθρ. ῥσεβοῦὶ Ῥεύψεοη. ὈΙΒΒΟΡ5 δηά {ΠῸ6Ὶ1 
ἤοσοϊκς, Ιρη.Ἐρῤ͵.3.2; 18.2.1 τὰ, Τγαϊ.12.3; ὃ ἐπίσκοπος..«τοὺς λαΐῖ- 
κοὺς...θερμαίνων τῇ σπουδῇ τῆς ἀ. (οηοί..4.}}.2.20.2; 5. 115 απ γιηρ 
το]8 ἴῃ ΟΒυτοι τοὺς τοσούτῳ τῷ πλήθει τῶν τόπων διῃρημένους τῇ 
διὰ τῆς ἀ. ἑνώσει καθορᾶν εἰς μίαν μελῶν ἁρμονίαν ἐν σώματι Χριστοῦ 
δεδέσθαι Β85.4}.7ο(3.1638; Μ.32.4330}; ἁ. ... τὴν συγκολλῶσαν ἡμᾶς 
οὐὐ Καὶ τοσαύτην ἕνωσιν..«παρεχομένην, ὡσανεὶ μέλη πρὸς μέλη ΟἾτΓγ5. 
ΠΟΉΤΟΙΙ.: τῷ Ἐρῥι(ατιϑοῦ); τοῦτο γὰρ τῆς ἁ. ... πλεονέκτημα, τὸ τὴν 
διάθεσιν τῶν ἁπάντων ἐργάζεσθαι μίαν. «μελῶν ἑνὸς σώματος δίκην 
συνδεδεμένων Ν1]. 7 αρη, πο(}1.70.10488); 6. ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ [ΟῚ Βα νϑ ΟΝ 
δίχα ἀ, οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν τῷ θεῷ τύϊενι.40.5; τὸ. ποις; οὐδένα γὰρ 
ἂν ἔσωσεν ἡ ἀρετή, τῆς ἀ, μὴ οὔσης (Ηγγπ5.ἠθη1.1.2 τη ἘΡ᾿.(αι.54}} 
7. τε], ἴο ἔβτῇ απα Πορρ, οὗ, ἐλπίς: πίστις δὲ οὐ σοφῶν τῶν κατὰ 
κόσμον... «τὸ σύγγραμμα αὐτῆς...ἁ, κέκληται, σύνταγμα πνευματικόν 
ΟἸοη ῥαεά,5,ττ(ρ.279.10; Μ.8,6 560); ἡ γὰρ ἐλπὶς μέχρι ἐκείνου κινεῖται, 
ἕως ἂν μὴ παρείη τῶν ἐλπιζομένων ἀπόλαυσις, καὶ ἡ πίστις ὡσαύτως 
ἔρεισμα τῆς τῶν ἐλπιζομένων ἀδηλίας γίνεται..., ἐπειδὰν δὲ ἔλθῃ τὸ 
ἐλπιζόμενον, τῶν ἄλλων εὐτηρεμόντων [ ἢ ἠρεμούντων) πάντων, ἡ κατὰ 
τὴν ἀ, ἐνέργεια μένει τ. Νγβ5.απήν εἰ γες.(Μ.46.068); κράτος ἀγάπης 
ἐλπίς, δι᾽ αὐτῆς γὰρ τὸν τῆς ἃ, μισθὸν ἀπεκδεχόμεθα 70.0]1πλ.ςεαἰ.30 
(Μ.88,11570}; ἡ μὲν πίστις καὶ ἐλτεὶς μέχρι τινός" ἡ δὲ ἀ., εἰς ἀπείρους 
αἰῶνας Μαχ.εαν1!.3.τοοί( Μι90.το48.}; Ἰονα Βπ ῬΟΥΚΒ ΠΕΌΘΘΒΑΥΥ [ῸΥ 
ΓΑ ἴο ῥτόσυτα βαϊναίίοη, τ.1.3ο(0680). 

Ε.. αεἱ οὗ ἰουδ οὐ ἐἰπαγτίν; 1. οἱ εἰπιβ- ἀβεάς, Ογας, δ 1.8.401; εἴ. 
Ογυ5.᾿οη.22.3 ἐπὶ 4ς.(0.1828)}; μὴ ἔχων ὅθεν ἀγορᾶσαι, ἔλαβε παρά 
τινος ἀγάπην ἀῤφρίῃ ἢ. Ραὶν. (Δ.65.020}; Το Μοβοῃ. ῥγαΐ τ(Μ.87. 
28618) ροτῇ. το Ἀὲ ἱποϊι θα πάρι 4 ᾿πῆτα ; ̓εοῦτ Ν υ. 79. ΕἸδόη:.27 
(Ρ.58.12); οὗ ρορά ἀρεα5 1η φϑῆ. ἐποίησα ἐμαυτῷ ἁ, ἀρορῥιας Βαίν, 
(1ο5Β); 2. ἀτδς οὐ βέαεε τὰ ταγρῪ μετὰ τὸ δοθῆναι τὴν ἃ. 1.1,.8ας. 
(ρ.321.1}; 3. ποιεῖν ἀ.; ἃ. ὃ παἤο ἀροΐίοῦν, ςεεΐ βαγάοῃ, ἐχομξε οηθϑοί, 
ΡῬΙΓοηά.τοι4.28, θπὲ ν, 4 ἰηῖτα; θ. ἂϑ Ἰἀϊουηδς ἜΧρσφββίοη, {ο ἃ 
αυοιν, δος λᾶσε ἐμέ ροοάηεδε ἰθ, ρίφαξε ποίησον ἀ. ὑποδέξαι ἡμᾶς 
ἘΡΒτ.Ζιυσσα ; ποιήσατε ἀ., μὴ λαλεῖτε ΑῤορίίμιΡαὶν (Δ.65.1τ18}); 
Ῥοτγ.άοεὶ.τ.8(Μ.88.17440); οΝοξο οι ῥγαὶ. 5(}1.87.28ς6}); ἐδ, χό(28648); 
1.0 2(20520), 4. 5 ἴ, ἴ.,  ἐπαγεν, ἀβποῦηρ οογώσηοι πιδαὶ οἱ ἔθ ον)- 
5810 ἴο ΜΈΣΟΝ ΡΟΣ Μετῖα Ἰην 6 οΥ τομὴ ἩΏΟἢ αἸβευ θυ τἰοη γα 5 
τηδᾷα ἴο [8056 βαρροτίεα Ὀν Ομυτοι, σοηηςοίεα ἈΠῈ ἐυοῆδτβξ ἀπ 

ἀγάπησις 

δος. βοῃλδ ἀποίεηϊ δυϊμουίίοβ αἰββοοίαϊεα (μογοΐγοιῃ οα δΔοσουῃξ οὗ 

ἀϊξβοτᾶον (α [πϑοτν Ὀαβεᾶ οα ἰἀεητβοαίίοι οἵ ἀ, ΜΠ τηεαὶ ἀθβοδεᾷ 

ἴῃ τοσιατ: 208.) ; ῥτοΌ. ΟΠ] ονεῖης ΟΥ Ῥγεσοάϊηρ εὐοματίβῖ, [ΠΟΡῊ αἱ 

τἰτηθ5 ὦ, δρρδδῖβ ἴο ἱποῖιἀε δυσματῖβὲ οὐ ὃς Ἰἀεπε θὰ ΜῈ ἴς (οἔ. 
7υᾶδε 12); οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου οὔτε βαπτίζειν οὔτε ἁ, 
ποιεῖν ἴσῃ. ϑννη.8.2; εἴ. τράπεζαν κοινὴν παρατίθενται Ῥίορη. 5.7; Ρ- 
Ρατεμεν ἀρυβοὰ ὃν τπε ργεοὰν εἰ δ᾽ ἀ. τινὲς τολμῶσι καλεῖν ἀθύρῳ 
γλώττῃ κεχρημένοι δειπνάριά τινα κνίσης καὶ ζωμῶν ἀποπνέοντα, τὸ 

καλὸν καὶ σωτήριον ἔργον τοῦ λόγον, τὴν ἀ. τὴν ἡγιασμένην.-..καθ- 
υβρίζοντες..-σφάλλονται τῆς ὑπολήψεως...«τὰς τοιαύτας δὲ ἑστιάσεις ὁ 

κύριος ἀγάπας οὐ κέκληκεν ΟἸ]οτη.ραδά.2.τ(ρ.τ56.12; Μ1,8,3848); Ῥτδο- 
εἰδεᾶ ᾿Ὺ ΟΔγροογβίίδηβ εἰς τὰ δεῖπνα ἀθροιζομένους (οὐ γὰρ ἀ. εἴποιμ᾽ 
ἂν ἔγωγε τὴν συνέλευσιν αὐτῶν) 14.5ν.3.2(ρ.Ζοο.}; Μ.8.1112}}; 1ΠῚ]- 
ταῖοα Ὀν τηδτίντϑ ἰη Ρυίβοῃ, 7. ον. τἹ(ρ.87.10) οἷ. 5, δεῖπνον ; οεἰε- 
Ὀταϊοα αἵ ρύανεβ οὗ ἀεραχιοα ἦν ἔσω ἐν τῷ μνημείῳ ἀἁ, πολλὴ ...εἶχον 
δὲ ἄρτους πέντε καὶ λάχανα καὶ ὕδωρ (4. Ῥαμὶ. εἰ ΤΑ κεῖ, 25(0.252.11); 
83 ΒΘΠΟΓΑὶ οὈβεζναπος ὈΥ͂ οὐ ποάοχ, οἵἁ Τειτ ροὶ 3ο( ΜῈ .1τ.4144}; 
Ῥειῆ. οἵ. Ηἱρρ.ἰγα.αρ.26.1,2,5; οἷ, ἀΐαζομης 12. ἀρᾶρε αδϑεηὶς 
Ῥγεδύγίογο υἱοονε ρογαὶ ῥγεενγίεγὶ φμαπίμηι ρεγηεὶ αὐ ογαιϊἸσηπένη εἰ 
ναειίομενε ῥαμῖς φμερρ ἐηυϊίαϊ 5 ἀϊειγίδαὶ, ἘΠῚΡΡ ἐάν 18ο; εἴ τις 
καταφρονοίη τῶν ἐκ πίστεως ἀγάπας ποιούντων...., καὶ μὴ ἐθέλοι κοινω- 
νεῖν ταῖς κλήσεσι, διὰ τὸ ἐξευτελίζειν τὸ γινόμενον, ἀ. ξ. ΟΟΔΏΡΤ, κα», 
τι; Ῥγβοῖῖοα χοβίσιοίε οὐ δεῖ ἱερατικοὺς ἢ κληρικοὺς ἢ λαϊκοὺς 
καλουμένους εἰς ἀ. μέρη αἴρειν, διὰ τὸ τὴν ὕβριν τῇ τάξει προστρίβεσθαι 

τῇ ἐκκλησιαστικῇ ΕἸ ΔΟΐ. (αΜ.27; οὐ δεῖ ἐν τοῖς κυριακοῖς ἢ ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις τὰς λεγομένας ἀ. ποιεῖν καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐσθίειν 
καὶ ἀκούβιτα στρωννύειν 16,28; οἴ Οοἀ. Αν.42,, ΟἼτα}} ἐαη.74:; ἴο]- 
Ἰοννβᾷ διομασίβὶ Ρὰϊ {815 ργαοίίος 85 δραπάοπεά, ο. κοινὰς δὲ 
ἐποιοῦντο τὰς τραπέζας...καὶ. «μετὰ τὴν τῶν μυστηρίων κοινωνίαν ἐπὶ 
κοινὴν πάντες ἤεσαν εὐωχίαν (ῃγγ5.ἤον:.27.1 ἰῃ ΤΟ οΥ.(10.240Ε}; ΟἹ. 
ΤΠαι. τσγοχττ 17(3.235); ΡΕιἢ. σοπεπυεᾶ ἴῃ Ἐργρηίαη σπυτομεβ, 
οἴ, μετὰ γὰρ τὸ εὐωχηθῆναι καὶ παντοίων ἐδεσμάτων ἐμφορηθῆναι, 
περὶ ἑσπέραν προσφέροντες, τῶν μυστηρίων μεταλαμβάνουσιν ΘΟΟΥ. 
ἢ.6.5.22.42(Μ.67.636Α}; οἵ,5οΖ...ε.7.19.8(Μ.67.147178}; ἔτεα, 85. σοτῃ- 
ΤΠΟῚ ΤΉΘᾺ] ἴπ τηοπ βίο Οἴτ0]65 ἐποίησεν δὲ καὶ ἀ. ..- Ἕλλην ὧν διὰ τὸ 
ἁμάρτημα ὃ ἐποίησεν Ῥ],ομά τοτ4.28 Ὀὰς μο85. ἴο ὈῈὲ ᾿πο]υ θα 

ΠΟΘΙ 2 ΒΌρΡΓα ; ἀρρδύθηῖν ἀἰϊδιεϊθυϊεὰ ἀπιοτρ Πουτη 5 ἄρτους ἀπὸ- 
φέρω, ἐπειδὴ ἀ. ἐστὶ τοῦδε τοῦ ἀδελφοῦ ΡΑ}}.ἢ.1 αἱε5,τό(ρ.42.11; Μ, 
34.10420) ; γενομένης ἀ,, καὶ τῶν ἀδελφῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐσθιόντων 
Αρορῤ,μν Ῥαιν. Ο δε δαὶ); ἐδ. (3οοᾺ}; 1δι(4008); ἦλθον δοῦναι αὐτῷ 
τὴν ἀ. Το. ΜοΞοῃῤγαί.13(Μ.8᾽.28618) Ῥετμ, ἴο θὲ ἱποϊυαφά ὑπᾶεγ α 
ΒΌΡΙΔ ; εἰ δέ τινι καὶ διαλεχθῆναι ἀναγκαῖον, προτρέψει τὸν ἀδελφὸν ἀ. 
λαβεῖν- εἴτ᾽ οὖν ἄρτον ζωῆς, καὶ φιλοθέοις αὐτὸν διηγήμασι.. ἑστια- 
τέον ΝΙΤΕΡἢ.ἴ7τυ ϑγηι, 35(}1.86.2ο0170); ἴοχ ἴπε ἀεραγίεα μὴ φρον- 
τίσητε ποιεῖν ἀγάπας ὑπὲρ ἐμοῦ Αρορῥιλ Ῥαίν.(ΛΔ.65.1058); οὗ πχε] ἴῃ 
ἃ τιοῃδβίεσν, μάτι δυιᾷ.ογ.12.6(Μ.00.8534); ὑλεῖ, τὴν συνήθη τράπε- 
ζαν ὑμῖν παραθῶμεν, καὶ ἐκ τῶν πρόσφατον ἀναγνωσθέντων παρὰ τοῦ 
οὐ Μωυσέως ἑστιάσωμεν ὑμῶν τὴν ἁ. (Βτν5.ἤοη.30.1 τ: Ὁ φη.(4.295Ὰ}. 

Ἑ.. ἀαςϑοεέα!ἰον! ΟΥ φΟΡ ΗΝ Οὗ ἰουε, αἰναοβὶ τὸ Ολμγεῖι, Βὸ Ῥτοθ. 
ἴῃ ἴσῃ, ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἀ. Σμνρναίων καὶ ᾿Εφεσίων Ἰρτι. Τγαϊ.13.1; 
ἰά Εονη.9.3; Δ Ρμίαᾷοττ.; Ἰά ϑηαννη.12.5;, ΙΔ. ΔΙ αρηπτβ.τ) ἐκκλησίᾳ 
εὐὐἧτις καὶ προκάθηται ἐν τόπῳ χωρίου 'Ρωμαίων..«προκαθημένη τῆς 
ἀἁ, 1ᾷ. Κορμιρτοεια,; οἵ, τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.. «ἁγίαν συνήλυσιν 
ἀγάπης, οὐράνιον ἐκκλησίαν (Ἰειη, ῥαεά,2.τ(ρ.157.2ς; Μι8,35884). 

Ο. 45 ἴουῃι οὗ δἀάτοββ, “γόμν ἐμαγίγ", Ὀγραςἐρ. Α{}.(ρ.138.24; 
Μ,25ς.32564); ΟΥ̓ Ν γ85.ερ το Μ.46.10731Ά); ΟΒγγβ.ἤοπι.10.2 ἦπ Εορνι, 
(9.6454}); ϑορῆγ. Η.ον.2.8(}.87.3225}). 

Η. 45 γαϊεηϊ. δέου, [τϑη ἤσον.2.14.8(}3.1.7568); ΗΠΙρΡΡ᾿αεν.θ.3ο 
(0ρ.157.21; Μ.16.3230Ὰ); ΕΡΙΡΠ ἤαεν.31.2(ρ.380.11.; Μ.41.4718}). 

Ι. οὗ εν] ἀεϑῖτε (οἴ. 110.2: 15), ἀἰδε ποείοῃ θεῖννοεη βορὰ δπά ὈΔΩ͂ 
ἀ., Μαχ.εανῖ!.3.71(Μ 9 ο.10370); Ἰαττοῦ μανίην ἀϊάθο]ς οτρίη, Οτνϑ. 
ἠοη1.32.7 ἴῃ τον. (τοιποδα); ΣΝΙμυΐ εορ. (ΝΜ .79.14688); οὗ ἴονε οἵ 
ον] ἕο 4 ποπῖδη, “.Τῆῦοηι ἃ 43(ρ.160.10); τεῦ, ἐπηπιοταὶ ΡΥδὺ- 
τἶσεβ: οὐ Ολτροοτγαίίδης μέγνυσθαι, ὅπως ἐθέλοιεν, αἷς βούλοιντυ, 
μελετήσαντας δὲ ἐν τοιαύτῃ ἀ. τὴν κοινωνίαν ΟἸδΙη,ΣΙγ,3.2(ρ.200.12; 
Μ.8.1112Ὰ}; οὗ ϑιπιοπίαηβ, Ηἱρρ.λαεγ.δ.τρίρ.146.13; Μ,16.32238); 
ὃ μὲν ἀνὴρ τῆς γυναικὸς ὑποχωρήσας φάσκει λέγων τῇ ἑαυτοῦ γυναικὶ 
ὅτι 'ἀνάστα, ποίησον τὴν ἀ. μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ", οἱ δὲ τάλανες μιγέντες 
ἀλλήλοις ἘρΙρΗ. ἠαεν.26,4{ρ.280.23; Μ.41.33710); τοῖν ἰονε ἴοσ υἱν- 
φίηες τμδίμινοάμείαο, Οτ, ΝᾺ Ζ. κανηῖ,2.2(ερίρτ.)1το.8(}.38.874}; οὔ]ονε 
οὗἉ πιδίεσίαὶ τϊπρς, Ομτυϑ.ἠο»:.21.2 ἴῃ Κορ (0.6148); Μαχ. κατ. 3. 
τ1(Μ.90.το2τΑ}). 

ἀγάπησις, ἡ, ἰουε, αἰεεϊίον, ἴτπι Βα πιδ Ξβθιβεβ ἃ58 ἀγάπη; οἵ Οοα᾿ 
ἶονε νουθετήσει δίκαιον ὡς υἱὸν ἀγαπήσεως 5.5 αἱ.13.8} ἡ εἰς ἡμᾶς ἁ. 
τοῦ θεοῦ Ογτοϊηειεπίρεη (τ᾿. 686}) ; ἰὰ ΟΠ τσ, Βορηγ Ἡ. ἐῤ.γη.(Μ.87. 
31528}); Οὗ τηΔη 8 ἴονα ἔοτ 6οα, Ογτ.1ς.1.1(2.230}; Ποη,Ατιοιλ..3 
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(}4.3.376Ὰ); ΒορἈτ. Η υ. Αηαςί. (Δ.02,170 18) ; ἔἕοτ (μτῖβε, ἐδ. (τ7ορο);. 
οὗ ἔγαΐθσηδὶ σμασγίῖν, Βα5.γεμτη (2, 2τοῦ ; Μῇ.31,6454). 

Ἐἀγαπητέον, 056 7π||51 ἰουε, ΟἸετη.51}7.2.12{(ρ.142.7; Μ.8,0034}; 1α. 
4.4.5,22(ρΡ.1τ74.18; Μ.0.6288). | 

ἀγαπητικός, 1. ἰουΐηρ, επαγτηαδὶο, Κγἱεηάϊν, οἵ ὈΒαγοῦ, ἐγρίποα Ὦν 
ΒΜΥ ἀ. δὲ ὡς μήτηρ (Ἰ]ειη.ῥαεά.τ,δ(ρ.ττα. 1; Μ.8.3008); 10.3.1 
(ρ.280.18; 6570); γράμματα ἀ. Βα5.6.203.χ(3.2000; Μ.32.7404}; τ. 
ΝυββιζοηιιΣ ἱπ Οαηϊ.(Μ.44.1844λ}; ἀνὴρ..«ἀγαπητικώτατος ΡᾺ]]}.ἢ.1 πες. 
29(0.124.14; Μ.34.ττ050}; 2. δεοίηρ ἃ ἰουεν οὗ, τη ἰοῦε τοτίΐ γνωστι- 
κός, τοῦ...θεοῦ ἁ. ὑπάρχων (Ἰδτῃ.Ξ γ.7.1τ(Ρ.40.12; Μ.9.406Ὰ}; 3. οὐ 
ἴουε, οὗ ἐμαγεν ἡ κατὰ Χριστὸν ἀἁ. ἡμῶν διδασκαλία 1}.4.τ8(ρ.208.1; 
Μ.8.13218); 10.5.3(0.426.τ4; Μ.0.334); τῆς κοινωνίας τῆς ἀ, ἐξ.4.τᾶ 
(ρ.297.21; Μ.8.13200); ΟὙΟΝ 55 λον, τη Οαη!.(}1.44.7718};} Μακ. 
Ζα.5.8δο(}.90.15884) -- σελοὶ ἅ.η.4.14(Μ.4.268.}; 4. (0[) ἰουΐηρ τὴν 
ἁ. δύναμιν ΒΔ5.766. {μ|5.2.τ(2.337Ὰ} Μι31.9008); 1ἀ,ἀδεεί.2.2(2.3258; 
Μ.31.8840); τ Ν γββιἤσηι μι Οαπὶ. (Μ.44.71600); 5. ποις. 65 βιιθβί., 
Ἰαομὶν οὐ ἰουϊγι κατεσθίει.. «τὸ ἀἁ. ἡ φιλεχθρία ΤΒ45.1Ξ.τοί(1.201Ὲ; 
Μ.329.1490). 

, ἀγαπητικῶς, ξ, ἰουΐηιρῖν, οδαγεανίν, οἱ (ῃσῖβὲ τὸν καθηγούμενον 
ἀ. ἀρίστου βίον ΟἸετη. ῥαεά.τ.,(ρ.95.8; Μ.8. 2604); 1Ὁ.3.12(0Ρ.287.10; 
6734}; Οὗ τιδτίνψυβ βυ ἤοσὴρ ἀ., 14.5,γ.4.0(ρ0.282.152; Μ.8.χ12854); Ετι8. 
3..ε.6.6(254Α; Μ.21.4320}); ἀ, πρὸς τὸ ὁμόφυλον ἔχειν ΟΥ Ννθ5.υ.ος. 
48(5.44.3170); ΤΝΉ πα], ἐορ.27(Ν.70.12320); Ῥροητ ΒΝ δε εἰ Ἐπὶ.2 
(Μ.86.13288Β); 2. ὃγ αν οὗ ἴουό, ἑἠμπγοισῆ ῥγοοεος οὐ ἰουε ὁ θεὸς καὶ 
πατήρ, κινηθεὶς ἀχρόνως καὶ ἃ., προῆλθεν εἰς διάκρισιν ὑποστάσεων 
Μαχ, εεμοὶ, ἀ.5.2.4(Ν.4.221ΑᾺ}). 

ἀγαπητός, ῥείουεᾶ; 
Α, οὗ Ομγῖξε; 1. τῆ τοβσαοην οὗ Ἐδμεσ ἰὼ Μο,χττε, οἵ] (εἶ. 

12:6), ἱπτευρτοίεα Ἐχρ]οιτῖν 1ὴ 8επ8εὲ οὗ σμΐν 8ὸπ (οἴ. 1 5: τοί 
“ποῖ 0546 ἨΉΙδὲ δέ ἐοΉΪΉΗΐ, Ἀθοα οὗ οηΐν ΘΒ] ἄγθη) τὸ ᾿ἀ.᾽ τίς ἂν 
εἴη ἢ νἱὸς μονογενής; 1Δ1ἢ..4.γ.4.24{ρ.71.0; ΝΙ.26. 5040) ; 1Ὸ.4.20(ρ.78, 
΄14; 5130); Βαβι ἠορειίῃ ᾿ς λλίτιιόομ; Μ.20.2024}); ἀ. δῇ μονογενής ἴῃ 
Οἷοθα σοῃ) ποῖοι, Ιτεηιἤσεγ.4.5.4(Μ.7.ο86.Ὰ}; Ελι5.κ.18.1το(ρ.68.1ς; 
Μ,24.84218}; 14. ΔΙανοοϊ! ττίρ.2.τ4; Μ.24.7124}); Οοηοὶ. 4}}.3.17.4; κ5 
δείουεά ὁ τοῦ ἀ. καὶ εὐλογητοῦ παιδός σον ᾿Ϊησοῦ ΙΗ. Ῥοῖΐνε.1τ4.1,3; 
ἀ, αὐτοῦ, ἐν ᾧ ηὐδόκησεν Οτ,εογημ ἴῃ Μ1|.12.42(0.167.5; Μ.12.χοδχο); 
Αἰ Ρμη τοίρ.το, 23); 2. Ξαῦθϑῖ,, ἂἃ5 Μοβϑιδηῖς {1|6 (οἴ. 8.44.::1) ὁ χριό- 
μενος ἐν πένθει ἀγαπητοῦ Τ.1,ρυ.χ7.3; Ἄξοοης. 15.3.17} τὰ περὶ τοῦ ἀ., 
ὃς τὴν οἰκονομίαν τῆς σαρκώσεως ὑπὲρ ἡμῶν ἀνεδέξατο ΒΔ5.᾿ο11.1Ὲ 
Ρε λα(τοτόοα ; Μ,29.2800) ; οὗ 4 Μοβϑιίδηὶς Ἄνεῃῖ ἡ δὲ παρουσία αὐτοῦ 
ἀγαπητή Τ.] ευδιτο; ἃ, οἵ Ομβῖ 85 ἴῃς δεϊονεά οὗ νἱτρίηβ Χριστὸν 
ἔχεις ἁ. ΟΥ̓ Ντ,εαγη.2.2(ο ρῖστ,}18..(Ν,.8.,024). 

Β. οὗ τᾶξῃ; 1. 45 βεϊονεα Ὁν Ὁοά τοὺς ἀ. αὐτοῦ [35. (ο4] βουλό- 
μενος μετανοίας μετασχεῖν τύ Ἰον!.8.5; Τ΄ }μά.1τ8.1τ15; ΟἹ 5, Ῥαῃ], 
ὝΒεμ7.11.8; 2. ἃ5 Ὀοονεα ΌῪ ΟΥΒΘΥ θη χειροτονῆσαί τινα ὃν ἀ, 
λίαν ἔχετε ἱρη. Βοΐνε.7.2; ἰᾶΡμἰαά.9.2: 3. ἀγαπητέ, ἀγαπητοί, ἔτει. 
ἴῃ δἀάτεβθ το (δ γβιίδη5, σΟϊορὶχτ; Ἰρπαρηνατα; ΜΕ]. ῥα55.2 
Ρ.1.4. ' 

Ὁ, 85 βυ 1, ; 1. τῇδϑο,, οὗ ᾿βρι 8] Ὀσοι μου β᾽ οὗ δηδιμίγοάμείαρ, 
1Βαβ.εοηίμϑ τί ξ.50.82:0); οἱ δ᾽ ἀ. μίσγουσίν τι χολῆς... .δίγαμον, ἣ ἀ, 
τ, ΝαΖ. εανη;.2.2(ΘὈΙρτ.)14.5(}1.38,804Ὰ}; 16.16.τπί(014}; Ἐδδῖαβ 07.4.1 
(0.25); μή τινας συνόντας ἔχειν (35. ἀΕἈ ΟΠ 65565) ἐν τάξει.. «τῶν καλου- 
μένων ἀ. Ταβίη.ποῦ.6.6(0Ρ.44.14); 2. ἔδιι., οὗ τιγρίηες ταδιμγοάηείασ 
μὴ ἔχειν γυναῖκα συνείσακτον, καθάπερ τινὲς ἀγαπητὰς ἐπέθεντο 
αὐταῖς ἀνόματα ΤΑΤΚΗ σγπίαρ.2.7(}.28.8270); {Β85.«οπίμϑ. "(ΝΜ 0530. 
8164); τ ΝᾺ Ζ. αΡΊ.2. (6 ὶρτ.)1ο.7(}1.28.874}; ἐδ. τα. ο(δοΑ}; ἘΡΙΡἢ. 
ἐαεν.63.2(ρ.40ο.1; Μ,41.1τοῦ6)); 14... «ἄγαν. (ρ.46τ.21; Μ.42.7164); εἴ. 
᾿ἀφαῤείαγμης βεδίΐς, ΗἸδτ.6}.22.14(Μ.}}]..22.402); ΤΒάς, Ρ τϊηι.2(3, 
112}; μοί. ποῖος. 8. χ4{(ΜΟτοά. 6804). 
Ἐἀγαπήτρια, ἡ, ἰοτγ, οἱ Ἑῖνε δρακοντιαίων συρισμάτων ἀ. ΓΤ Ὦτγ5. 

ῥομῖη Ῥς.02:3(:3.622}). 
Ἐἀγαπητρίς, ἡ, ἰουο 0216, Ἡηίγοςς, οἵ τηδιμίγοάπείαορ, ΤἘΒα5. 

ἐοηέμν.2(Μ}.20.8130). 
"ἀγαργάλιστος, ᾿Ητεβίοα᾽, Ὠδπσο τηοῖ., τἰρμαξξεεϊοα κενοδοξίας ἀ. 

ΤΟμγγβιλον η ΔΜ|1.4:6(1ο.737Δ). 
Ἐἀγάσταχυς, 267} γἱεᾷβ τπ ἐόν, ΟΥΝαζιεαγηι 2. (ΡΟ θ}.}4,45 

(Μ.37.1500Ὰ). 
ξάγάστωρ, «τοἱἱδομὶ ἐοοά, ἐαειηρ, τ. ΝαΖιεαγηι.2. (ρΟΘΠ1.)ς. 148 

(Μ.37).1522Ὰ}. ᾿ 
ἀγγαρεία (-ἰα), ἡ, ΦΟΡΡΉΪΙΣΟΥΥ δόγυλοδ οὐ δεῖ τοὺς ἐπιοκόπους... 

ἃ, διδόναε ῬΠοί πογπος. 6. τ Νἴ.1ο4.6328); ἀγγαρία ΑἸΉΒΟΒοΟΙΪαβι. εοἰΐ, 
4:3(ρ.53); Τ0.).ῥάαγαϊ 1.530 τε, (Δ. ς.15404}} Ρ]ΌΧ., εαγδες ῥηῥιε, 
Απί. Ερ.ρ.{ρ.71.12). 

ἀγγαρεύω, ῥγέδ5 Τηΐο δεγυνῖεδ, σοτβεὶ ἰο σεγυε, ΜΗ. Ταγ.χο(ρ.473)}; 
τὸ γὰρ ἀἁ, τοῦτό ἐστι, τὸ ἀδίκως ἑλκύσαι (Ὠγγ5.ἤο».18.3 10. ΜΙ. 
Ὁγ.2384); Μαχ.εῤιτπ( οτ, οδῶ. 

Β2 

ἄγγελος 

ἀγγελικός, Α, ῥεγίαἸΉ ΠΡ [0 ἃ ἨΙΦΕΘΘΉΖΕΥ ἡ μὲν κηρυκικὴ ἐπιστήμη 
ἤδη πως ἃ. ΟἸστη. κἐγ.τ.τ(Ρ.5.1; Μ.8,602Α). 

Β. ῥεγίαίπίηρ ἰ0ὸ ἀηρεὶς, αηροϊίε; 1. ἴῃ σθη. τοποθεσίας... ἀ. Τρτι. 
Τ γα. 5.2; Τα. ταῤῥοὶ.52..(Μ.ι6.4054}; ἔδιον γὰρ τοῦτο τῆς ἃ, ἐστι 
φύσεως, τὸ ἀπηλλάχθαι τῆς γαμικῆς συζυγίας, μηδὲ πρὸς ἄλλο τι 
κάλλος μετεωρίζεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς τὸ θεῖον πρόσωπον διηνεκῶς ἀτενίζειν 
Βαϑ.ἀϑεεί.1.2(2.3208Β ; Μ.31.8738); ἀ. δυνάμεις ΟΥ.ΝαΖ.ογ.48.0(Μ.56. 
4200}; Ογτ.]ς.1.3(2.81Ὲ)}; οὗ δρϑὶῖς ρόννεῦδ 85 ἰγριπεὰ ὈΚ ἀδασοῃβ, 
Ἐσεπῃ.ΟΡ ερπέοριρὶ (ΝΜ ο8.3040)}; χοροὺς ἀ. Ογτ, Η ῥγοεαϊεεί; τς; 
ποαΐ. Ρ ατ. 85 5υιῦ5ς,, (Ἰδπι. ἐν, 6,δ(ρ.46ς5.7; Μ.0.2888}; 2. οἵ ἩγΠΠη5, 
Τ, 1ο 4δ(ρΡ.13ς.14); Οἰγοη Ῥαξε. Ρ.2(Μ.02.1088}; 3. οἱ ἀενῃς 
πατὴρ σατανᾶ, εἰ δι᾿ ἀ, δυνάμεως Ἀζαζήλ “ΕἸ ἀοτ᾽ ἀρ. ἴτοη ἤεγ.ι.15.6 
(Μ},γ7.62814); ΟἸγιηρ. ΚΚ"..}οὉ τι τάῖ.(Μ.93,208); 4. ἴὰ Ναΐδθπξ. ἰπἰτα- 
[ἸΟπ5. τὸ ὄνομα... Χριστοῦ ζῶντος διὰ πνεύματος ἁγίου εἰς λύτρωσιν 
ἃ. ἰτρη,μαξγ.τ.21.3(}1,7.664.4); εἰς λύτρωσιν ἃ., τουτέστιν ἣν καὶ 
ἄγγελοι ἔχουσιν (Ἰετη. ἐχε. 7 μάοί. 2 (ρ.1τ4.0; Μ.0.6604}; 5. οὗ μοννοῦ 
τΕΒΌΟη 510] 6 ἔοσ τθαΐῖοη (ποβε.), ΗΙΡΡ.ἤαθγ. το. Ζτ(ρ.281.6; Μ.16. 
44380); 6, οὗ 5πρίπίμδὶ τάδ : οὗ τὰς 'βποβίϊο᾽ ἐν σαρκὶ μελετήσαντος 
ἀ. ὑπουργίαν (Ἰοηλ.εεἰ,3γ(ρ.τ48,1ς; Μ.0.7178); 14. ῥαεά.2.ο(Ρ.207.28; 
Μι8. 4060); μιμουμένην διὰ τῆς ἀπαθείας τὴν ἀ. καθαρότητα ΟΥΝ 55. 
λον. φτη  απὶ.(,44.8574}); ψυχῆς...ἁ. (ἢγγ5.λονι.2.5. τὴ ΤῊ (αχ.740Ὲ); 
οἱ ο. Βαρί, ᾿Ιωάννου ἀ. ... βίον 4. Ππαάά.τ(0.273.6}; ἀ. ... στόμα 
Γεοῦι.Ν.υ. 70. Εἰδόηι. 2(ρ.8.12}; 7. 65ρ. οὗ τηοπαϑβεῖς 11ξ6, Βα5.ἀϑεεί. 1.2 
(2.320Β; Μ4.31.8738}; ἀ. ... βίον (Ὦγν5. οη.28.5 ἴηι 0.(8.2248); (8]}. 
Ὁ. Ηννρ.(Ρ.45); Ἐναρτ νότοι ς(ρ.25.7; Μ.86,24644); πολιτείαν ἀ, 70. 
Μοβοδ, »γαϊ, τ68(}.87.30536.}; Τιδοπί. Ν υ. 0. Εἰδεηι. 46(ρ.τοο.1); τὰο- 
παβῦς ΠΑΡ: ἀ, σχῆμα ΚΡ. Ῥαπ.τοίρ.382.12); Γεοπε Ν νην τ2(Μ.03. 
τόβ50) ; αὐ, 70. ΕἸδενι.24(ρ.5τ.το); ΤΑΠδϑί. 5, γείαϊ. οί Ρ.87); Ἐποεῤοῖ, 
(0.403); πιο κΚβ ἃπα νἹΓρΊη5 Ἐητγο]]εα ἐν ταῖς ἀ. βίβλοις Ογτ. Η,εαἰσεῆ, 
4.24; οἵ 16 5ο!ῖατν Πξ6 τὴν ἀ. τε καὶ ἐπουράνιον..-ζωήν ΟὙΟΝ 55. 
τ ἤαεν.(Ρ.381.21; Μ.46.0768); [568ς ερ.τ4(ρ.166); 8. οὔ {6 ἴὰ δανθα 
ἀνεστοιχειοῦτο.. «ψυχῇ ἐπὶ τὴν ἄφθαρτον καὶ ἀ, οὐσίαν Ἐπ5.υ.(.3,46 
(ρ.97.1ο; Μ.20.11050)}; ἀ. καὶ ἀπροσδεῇ βίον Βα5.»πογαί. δΒ(2.860; 
Μ.31.8ο5 8); ᾿]ησοῦ...μεταμόρφωσον τὴν μορφὴν τοῦ σώματός μον ἐν 
ἀ. δόξῃ 4..ῬΠ1|.τ44{(ρ.87.2)}; (10 8δεφί( οταβα,φοδ); 9. οἵ πὸ πνευ- 
ματικοί (Νδβ56η6): τρία γένη, ἀ., ψυχικόν, χοϊκὸν..«τρεῖς ἐκκλησίαι, 
ἁ., ψυχική, χοϊκή ΗρΡ.ἤαεν.5.6(ρ.78.2ο; Μ.16.21258); 10, οἱ ἀγγε- 
λικοί, ἃ. 5ε0ῖ, 580 ΠΒΙηδα ἔσοτῃ τῃςΟΣΥ οὗ οτοατίοῃ ὈΥ͂ προ β, οὐ Οἰβίπὶ 
ἴο [ἵνὰ δῆροις ἔἔνδϑ, ΟΥ Ῥ]δοο οὶ ςα Απρεϊης 'Βενοπμα Μεβοροίδγαϊδ᾽, 
ἘΡΙΡΗλαεν.6ο.1(0.379.12; Μ.41.10370}; 10.) κεν δο( Μ.94.7134). 

ἀγγελικῶς, ἐπ: σηρεῖίς τιαηηόν, {πὲ σηρεὶς, Οὐ. [0.13.1{0.231.32; 
ΜοΙ4. 4004}; ἀ. ἰδεῖν τὸν θεόν τὰ, 5 δἰ, ἦν 767.16: γ6(Μ..3. 640). 

Ἐἀγγελιότης, ἡ, σηρεῖίς παίμνο, Απαϑίιλοά,2(Μι8. 608) τα 
ΤΑΊ. Δεξτ.8 (ἀγγελότης Μ.ο 28. 540 Α). 

Ἐἀγγελῖται, οἱ, ἡδτη8 οὗ 560ὲ (οἴ. ἀγγελικός), ΤΊ, ΟΡ λαόν (Μ.86. 
601). 

Ἐἀγγελοειδής, α: οὗ αηρεῖς, αηρεῖϊε θεωρία τι Νγϑθϑιν. Ερὰν Μ. 
46.8404); Ὀοπ. ΑΥ.ς.ἢ.2. 5 (6 1.3.1458); 14.4.».6.2(Μ.3.856}). 

Ἐἀγγελοθεῖα, ἡ, ὃ γηου οι η1 οὗ ἐπ σηρεῖς ἐπόπτευε τὰς ἀ, Τ ατ, 
δεπα ρῥ.1. (ΜΝ .09.9128). 

Ἐἀγγελοθεσία, ἡ, 5σἰαίτς οὗ αηρεὶς, ΟἸδτη.5(γ.7.2(ρ.8.τὸ; Μι0.4134}; 
1(.δεἰ.57(ρ.154.τ5; Μ,9.728.4}. 

Ἐἀγγελομαρτύρητος, τοί νεςεεᾷ ὃν αηρεῖς, ἘΓΏγγβ, αἀογ.2(11.8248). 
Ἐἀγγελομίμητος, ἡ: ας αηρεὶς τῆς ἀ. ἐνώσεως πρὸς θεόν Μαχ. 

δελοὶ ἀν ης, τ (Μ,4.2048); οὗ τὰς ῥυθβεν ἀπᾶ τποπαβῖο 16, Οοηβί. 
Ῥορου. σας. (ΜΡ ,.οδ.3 080); {70.Ὁ.,8. }τ(Μ.06.8648); τ. 4ο(12408); 
Τμάτιϑεμα,εαμ.4.3(0.342). 

Ἐἀγγελομιμήτως, ἐπ τρι:αίτον οὐ ἰδέ ἀηρεῖς, τὰ τὲ τηαμηεν οὗ 
αηφεὶς, ΤὩιοη ΑτΥ.4,η.τ.5(}1.2.5038}. 

Ἐἀγγελοπλήρωτος, {|16ἡ τοῖί αηρεὶς θυσιαστήριον ΤΊτα. Αὐτ,παΐῖυ. 
70. Βαρι, τί. 28.908}. 

Ἐἀγγελοπρετής, δεπεΠηΡ αηρεῖς πολιτείαν ΤΟΥ Ν γεβιοσομγς. (Μ.46, 
11τ568); 1δ.(1 1770}; ἀ. ἑνώσεις του. Ατ,ἄ.».1.5(Μ,3.5938)}; ἀ. συντονίας 
1ᾶ, εν βιτος, τ(Μ.2.228.Ὰ); φδαῖς ἀ. Το. λον. ετ(Μ.06.7374). 

Ἐἀγγελοπρεπῶς, 1. κα ἨϊΕΣΣΘΉΡΕΥ͂ ὁ ̓ ]ησοῦς.. «ὡς αὐτὸς ἀἁ, φησιν, 
ὅσα ἤκουσε παρὰ τοῦ πατρός, ἀνήγγειλεν ἡμῖν Βιοῃ. Ατιε.ἢ.4.4(Μ.3. 
1810); 2. ἐπε αηρεὶς, Ὡοπ. Ααισροτοί Μ.3.01178). 
- ἄγγελος, ὁ, ἴ, 7:65 56ΉΡΕΥ ; 

Ἀ. οἵ ρῥτορμεῖβ, Ηθβυοῃ. ΗΟ ῤγοοπ ργορῆ.(Μ.03.13444}; 650. οἵ 
Μαϊδομὶ (οἵ, Μ8].1:1), ἀπιρῇ. δείριες.282(Μ.37.15054}; (ἤγνυβ.ἤονι. 
14.2 ἴῃ. Η εν. (12.τ440}; οὗ 1ο. Βαρῖ., ἘρΙΡΒ, Πάν. 62. (ρ.393.25; Μ. 
41.τοπόο) ; ορίηΐοη ἐμαῦ ἢ νγᾶβ ΔΏΡΘΙ ἰὼ Βυπιᾶπ ἔογῃι, τοῖ. ΜΆ]. 4τι 
ἐφίσταμεν μήποτε εἷς τῶν ἁγίων ἀ. τυγχάνων ἐπὶ λειτουργίᾳ κατα- 
πέμπεται τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πρόδρομος. ..ἄ, ὄντα ἐν σώματι γεγονέναι 
ὑπὲρ τοῦ μαρτυρῆσαι τῷ φωτί Οτ,.7ο.2.5τ(2ς; Ῥρ.88,11-3ϑ9.1χ9; Μ.14. 
τόδο--τόο0) ; τε]εοϊεα, ὕγτ, 7ο0.1τ.7(4.610); οἷ, σοιηραγίβου Ὀδίνγεδη 



ἄγγελος τ 
Ἠμὴ Δηά δηῆρεὶ οἱ ΡοῸ] οἱ Βείμεβάα, ὴο νγὰβ πρόδρομος τοῦ 
ἁγίου πνεύματος" οὔτινος ἀγγέλου καθ᾽ ὁμοιότητα ᾿Ιωάννης....ἐν ὕδατι 
ἐβάπτισεν Ῥιάντη. Τ γη.2.14{Μ.30.1124}. 

Β. οἵ (βυβι ἄ. καλεῖται, διὰ τὸ ἀγγέλλειν τοῖς ἀνθρώποις ὅσαπερ 
βούλεται αὐτοῖς ἀγγεῖλαι ὁ τῶν ὅλων ποιητής γαῖ. ἀταί. «56. 4(Μ. 6. 
5978); : Ό]5. ΒΡ. ΟΥεἶς.7. 25(Ρ. 176. 29; Μ.:ι. 1458}; ὡς “γὰρ ὁ παρ᾽ 
ἡμῖν λόγος ἄ. ἐστι τῶν ὑπὸ τοῦ νοῦ ὁρωμένων, οὕτως ὁ τοῦ θεοῦ λάγος, 

ἐγνωκὼς τὸν πατέρα Ογ. 0.1.38(42:; Ρ.40.5; Μ.14.τοοᾺ}); (σηξί ΑρΡ. 
2.30.2: ἴον (γδὶ 85 ἄ, μεγάλης βουλῆς ν, βουλή. 

(. τιεῖ., πιράϊςρ., οἵ βυπιρίοιη οὐ Μαγηὶηρ οὗ ἄϊβεαβε, ὅςο. Ὶ5, 
σαγ»1.1.25. 

11. αηρεῖ; 
Α.. ἀοδηϊίοηβ ἀπᾶ ρτορεσίίθβ; 1. εἴν, ἀγγέλους ἀπὸ τοῦ ἔργου 

αὐτῶν...καλεῖν Οτι( εἰς. 5.4(ρ.4.1τ0; ΜΟττιττδ58); ἅ, λέγεται, ἐπειδὴ 
τὰ τοῦ θεοῦ τοῖς ἀνϑρώποις ἀναγγέλλει Ομ τγ5, ἐμ ΟΡ βγἠθης.3.5{1. 
4688); τὸ..«ἄγγελος, ὄνομα λειτουργίας ἐστὶ σημαντικόν νΥ.Πεδ.ττ4 
(Ρ.370.5; Μ .74.0534}; ο΄, ΟΥ̓, ΒΟ. ρταΥς ΔΡΡΙ85 ἵεσαν ἱπ6 1]  Θ Γ᾽ 
το βρίσίταα] Ὀδίηρϑ 6 ΠΊΕ, 7ο. 2.23(17; 0.70.7; Μ.χ4. 152); 2. τεί. 
μαΐυσε δηᾷ πποίίοη; τοῦ, Ηςθ 1:14 ἀγγέλους φαμὲν λειτουργικὰ 

ὄντας ᾿πνεύματα᾽ καὶ “εἰς διακονίας ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας 
κληρονομεῖν σωτηρίαν᾽ Οτ (εἰς. 5.4{0.4.13.: Μ Ὶτ.11854}); ἅ, ἐστι ζῷον 
ὙΉΡο, ἀῦλον, ὑμνολογικόν, ἀθάνατον ΤΛ1Β. {ιι. “με.3ο(Μ.28.6168); 
ἅ, «-«« οὐσίᾳ νοερά, ἀεικίνητος, αὐτεξούσιος, ἀσώματος, θεῷ λειτουρ- 
γοῦσα, κατὰ χάριν ἐν τῇ φύσει τὸ ἀθάνατον εἰληφυῖα 70.}). 7.0.2.3(}1. 
οἡ.8658): 3. ἀνευτ- Κ [8], ΟἸοι ῥαφά.2.ο(Ρ.2ο6.2; Μ.8.4034); οΟἵΓΟΥ, 
μο».53.111Ὴ Νωπι (Ὁ. .23.15; Μ.12.7550); ΟΥ. Τηδυχη ραν, (ρ.τ4. 
23; Νιχοιτούδο) ; 4. ἃ5 Πσῃϊ, ν. φῶς ; 5. Ξευνίπηρ Οοά ἀγγέλου... ἴδιον 
τὸ διακονεῖν τῇ τοῦ θεοῦ προστάξει ΑἸΉ. “4γν.3.τ2(Μ.26.3484}; 6. π- 
τηοτῖαὶ, ν. ἀθάνατος. 

Β.. οτϑατίοη ἢ ἃ. φῆροῖς ογραϊοα θείηρϑ, οἷ, οἶσε αηρεῖδ, εἴα ἀγεὶ- 
αηφεῖϊ.. «αὖ ὁ0 φμῖ ΡΟ ΟἾΉΙ65 δὶ ἄεμ5, δὲ τοη δ μα ἐμ, οἱ γαεία 
ῬΕΥ υδγδιη 675, Ἰτοῖι ἦἤαεν.3.8.3(Ν1.7.3670) ; ΟἸεπλσίν,θ.γ(ρ.461.4:Μ, 
9.2808}); τοὺς μὲν ἀ. κτίσματα, τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἡνωμένον τῷ υἱῷ 
καὶ τῷ πατρί ΑΒ. ερυδέγαρ.τ. τ (1.26. 608); 14..4;,2.41(31.26.241Ὰ}}; 
2. ποῖ ἔγοϊη ποσϑϑϑιν, θὰ ὃν αἰϊνίπο ροοάηρθβ, Πτυβ δία. 1.2 
(1.157); 3. ογραϊβα Ὀείοσα τπβίοσιαὶ νου ἀ, τοῦ θεοῦ οὗ πρῶτοι 
κτισθέντες ΠΘΥΤ..15.3.4.1; πρὸ τῶν αἰώνων νόες ἦσαν πάντες καθαροΐ, 
καὶ οἱ δαίμονες καὶ αἱ ψυχαὶ καὶ οὗ ἄ. ΟΥ, ῥγίπε.τ.8.τίρ.96.2); ἘΠΟΠΡῊ 
Ἔχαςέ τηοπιθηΐ οἵ ογθβίϊοι ἀπ Κπόννῃ, Ῥ. ρσοθπ), το(ρ.τό.1; ΝΙ. 11.1214}; 
τΗ15 [6 ργυενδιηρ νιον, Βαϑ.ἠδα.1. τα. 50); Μ.29.1 38); : εἴ, τ. ΝαΖ.ον. 
28. ο(Ν. 546. .8200); Ογν5. ἄοιη. 8.9 ἐμ Οδῃ. . 10} ; ἐποίησεν ἀγγέλους... 
μετὰ δὲ τὴν τούτων δημιουργίαν ποιεῖ καὶ τὸν ἄνθρωπον 16. δαρ.1.2 

(1.157); 70.190. 2.0.2.3(Μ.04.8738}; 4. οτδαῖβα βϑιτη]ϑηθοιβὶν ὙΠῊ 
τπβίρτιαὶ νου, ΡΊΡΗ λαεν.6ς.4(0.7.0: Μ.42.170}; [Δ ηιθη.5.22(}.43,. 
2768); Τρα 50} ΤῸ {Π|15 νον θεὸς... καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀρχαγγέλοις, καὶ 
πάσῃ τῇ κτίσει τὸ εἶναι δεδώρηται" ποίαν δὲ καὶ λειτουργίαν εἶχον πρὸ 
τῆς κτίσεως ὄντες, οὐδενὸς ὄντος τοῦ τῆς τούτων ὠφελείας προσδεο- 
μένου; ΤΠαΐ. ει. 4 ἔῃ εη.(8.7); τπουηθπί οὗ {ΠΕ ῚΓ οτοαίίοη εἰκὸς δὲ 
τοὺς ἁ. σὺν οὐρανῷ δημιουργηθῆναι καὶ γῇ 10.(.. 8); τβουρῃ τῷ τῆς 
εὐσεβείας οὐ λυμαίνεται λόγῳ, τὸ πρὸ οὐρανοῦ καὶ γῆς γεγενῆσθαι 

λέγειν τῶν ἀ. τοὺς δήμους τὸ.(1.0); 411 ογραϊφα αἴ βᾶπλα {πΏ6, 1.0.6}. 
δ. (4. 402); 5. πὸ ἀφρεϊδίοη Ὀοίννεδη (8 ὑν)ὸ ΡΟΒΒΙὈΠΠΕ65 οὔτε ἐμνη, 
οὔτε πῶς γεγόνασιν οἱ ἅ. » δυνατὰν φύσει ἀνθρωπίνῃ εἰπεῖν". «τὸ δὲ 
πότε, οἱ μέν φασι τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ, οἱ δὲ πρὸ τῆς πρώτης ἡμέρας 

ΤΑΙ φο.Ἅπὶ.3(}}.28,6οτΑ). 
ΕΟ. παίυτε οἵ δηρεῖὶβ, οἷ. νοερός, νοητός, Ἐ, Ἰἱποοσυρογεδὶ ἀπά 

5ριῖπαὶ, Ἐπι5...,6,4.τ{}.150.22; Μ,22,2528); 14,}».6.7.15(326}0, 327Ὰ; 
Μ.21.5 520) ; νοεραὶ οὐσίαι.. ἀγγέλων ΜαοιΑεριἤονι.τδ.τ(}}.34.6134}; 
τιν υ85.0..}10ς.(Δ1.44.3370}; ἄ. ..-. τὸν ἀσώματον (Πγνϑβ8.ἢη1.22.2 1ἢ 
(εη.(4.105Ὲ}; 14.Ἰαμ. Βα. (2. πτ 30); Οτιλπεδαρί,χ. 4(Μ.το.τ180Ὰ}; 
τηϑηπα Οδ]]οα Ὀτοαὰ οὗ δηρεὶβ ὡς ἀγγέλων τῇ τούτον δωρεᾷ δια- 
κεκονηκότων. ἡ γὰρ ἀσώματος φύσις οὐ δεῖται τροφῆς ΤΠαϊιη4.20 
ἦι ἔχ (α.144}; τά φμ. 47 τη Οεη.(1.58}; ἘΠοτ ρογέεσι βρισιταα!ν ᾿γα- 
Βαρροβεά, Πιοη.ἀσ,ει οτο(}.3. 228-20}; 2. ποῖ ἰτορεςθοΥ βρίγ ταὶ, 
Ρμαυϊ οὗ τεβηθα σογρογξα]τν οὐ ἄ, σώματά εἰσιν- ὁρῶνται γάρ (Ιεπι. 

ἐχε Το! τά(ρ.τττ.18; Μ.9.6648}; οἱ μὲν ἄ, νοερὸν πῦρ 1δ.τ2(ρ.ττο.26: 
6610); τὸ φοιόνδε μὲν ἀνθρωπός ἐστιν, τὸ τοιόνδε δὲ ἄγγελος, καὶ 
τὸ τοιὸν μὲν σῶμα, καὶ ποιὸν σῶμα, ἄλλο δέ τι ἕτερον σώματος 

Οτ. }0.20.28(22; Ρ.364.37; Μι14.63270}; πεεάϊπρ 1οοα, 10.13.33(ρ.250.2; 
4518); 1ποῦρῃ (815 ἰοοά 15 βρίιῖααὶ, 14.07.27. Ἰα ο 0. 260.28--,70.6; 
τι, 5158,0); μανιηρ ἴπὶ {ΒΟ Ίβοῖνο5. [οἴ] 5 οὗ νὶπρ γδῖεσ, 1 ἢ 
7ο. 13. "(ρ. 231. 42; ΔοοᾺ); τὰ τῶν ἀ. σώματα, αἰθέρια καὶ αὐγοειδὲς 

φῶς Ἰὰ εονηηιῖη ΜΠΙιὶ.τΊ.2ο(0.671.20; Μ.12.15604}; (411ε4 νοερὰ σώ- 
ματα Μεῖῃ.76ὲ5.3.το(ρ,411.25; Μ.18.3174}; τοῦ. Ῥβ,1ο3:4 ἐκ πυρὸς 
εἶναι ἀ, ὁμολογῶ, καὶ οὐ τούτοις παρεῖναι θηλείας λέγω ΗΙρΡΡ. ἤαεν. 
το. 32(0ρ.280.18; Μ.τ6.24470); Βα5. δ ῥῖν, 18(3.320 ; Μ.32.1374}; ἔναρτ. 

το 
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ἄγγελος 

Ῥοπέ.}.2(}1..32.2404); 5.102 ΥΑΒΡΟΏΞΙΌΪς ἴοσ Παβι Δ ΙΟἢ5 ποιεῖν γὰρ 
λέγεται τοὺς ἀἁ. αὐτοῦ πνεύματα...πνεῦμα δὲ ἀκούει, καὶ πῦρ' τὸ μὲν 
ὡς νοητὴ φύσις, τὸ δὲ ὡς καθάρσιος... -πλὴν ἡμῖν γε ἀσώματος ἔστω, 
ἢ ὅτι ἐγγύτατα τ.Να42.ον.28.2τ(ρ.70.5; Μ.36.72Ὰ}; 1δ.321.1ο(ρ.164.7; 
1408); ἀρϑους ἃ5 πανὶπρ παν ἈΣΙΠΟΌΥ, ΒΡΙΡΉ. σον. πτ. 34{(ρ.410.8; 
Μ.4τ.0524}; ἱΠΟΟΥΡΟΥΘΆ] ἰῃ σοπυραγίβοῃ γ ΠῚ πιθη, ποῖ ἴῃ {πο πιβεῖνο5 
πνεύματα δέ ἶβς, οἱ ἅ.}, καθὸ πρὸς ἡμᾶς ἀσώματοι' οὐ κληθέντες 
πνεύματα τοῦ θεοῦ... ἀλλ᾽ ἄ, λειτουργοί, καὶ σώματα οὐράνια, διὰ τὸ 
ἀπείρως ἀπέχειν καὶ ὑφιζάνειν τοῦ ἀκτίστου πνεύματος τοῦ θεοῦ 
Πιάγιῃ. Τγίμ.2.4(Ν1.30.4818); Μασ. Αερ.ἤοη.4.0(}1.34.480Ὰ); ΤΟ λ65. 
Ναζ.άϊαἰ.48(Μ.38.017); 10.1). [ο.2.3(Δ|.04.8684); τοῖν ἴοοα, ν]βίοη 
οἵ (σά, ἐῤ.(8728); 3. Ξορτίαυγαι ονιάθμος αὐ πσεα οἢ {Π15 Φ5.ΊΟΝ ; 
8. ΠΟ ροτθαὶ παίαγε ΒΌρΡΡοΟβοα τὸ Ὀ6 σοπῆχιηεα Ὀν σσπ.6:2, [ηἴθτ- 
Ρτειθα οἵ βῆρεὶ5, “ρος. [ Ή.6.2; οἱ δ᾽ ἄ, ... γυναικῶν μίξεσιν ἡττή- 
θησαν Τυ5ὲ. 9 αροί.5.3(Ν.6.4.528); ΑΙ ΠοηαΡρ ἶερ.24.41.(λ1.6,0488) ; ΟἸδτλ. 
ῥαρά,3.2(ρ.244.24; Μ.8.5768}; 14...17...7(0.223.τὸ; Μ.8.ττότο); Μειῃ. 
γες.τ.37(ρ.278.8 8, ; Μ.18,2934); ΠονἸθρ.8.12-π;) ὈὰΓ α]5ὸ ἱπίευ- 
Ῥγδθίρα οὗ τπδηῇ ἄ, τοῦ οὐρανοῦ θυγατράσιν ἀνθρώπων συνῆλθον. ἐν 
ἐνίοις ἀντιγράφοις εὗρον, ᾿οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ᾽, μυθεύεται δέ, ὡς οἶμαι, 
ἀπὸ τοῦ Σήθ Αἴης εἠγοη. 2(Ν|.το.6 58); ΟΠγγβ.ἠοη!.32.2.2,.. τπ θη, 
(4.τοό4,Ε); Ογτ ρίαριρη.2(1.2884)}; Ὑπάξιφα, 47 ἡ δη.(1.590); Ια, 
ἤαργ.5.7(4.402); Β65.56],07,6.2(Μ.8ς.804); Ὁ. τοῖν ἀρραπ!οπθ. οὗ 
ἘΠῚΡΘΪΒ5 ; ΠΟΙΡΟΥΘΑΪ [ὈΓΠῚ, Θβϑι 6 Ω Οοὐἦγ ΤΟΥ ῬαγΓσαἶαγ ρΌγροβθ, ἀο65 
ποΐ ρχο)αάίοβ ὑπο ὶγ Θριγ τ ν, ΤΠατ. ἰχεο, τ: κ(,,083); 14. Ζαςῆ. 
1:8},(2.1597}; οὐδὲ οἱ ἄ. κατ᾽ οὐσίαν φαίνοντοι ἐπὶ τῆς γῆς τοῖς 
ἀνθρώποις; οὐδαμῶς" οὔτε γὰρ δύναται φθαρτὸς ὁ ὀφθαλμὸς θεω- 
ρῆσαι οὐσίαν ἄφθαρτον ΤΑΙ φι. 4π||.2ο(Δῆ,28,616Α}); [0.}). [0.2.31(Μ. 
οα.860Α}); 4. {Ποὶγ [τεεομι δηα πθϑὰ οἱ τραδερίοπ; ἃ. ἃσο. ΡΠ. 
ΟΡΙΠπίοη δῆροὶθ ἤν ἰγθο Ψν}}}, απ. Ζαροὶ.7.8(}1.6,.4508); πεσε 
(ΠΟΥ ἅτ ταπίβ!]α ἀπ 1π πϑρα οὗ θοὴν γεάθοιηοα καὶ τὰ ἐπουράνια 
καὶ ἡ δόξα τῶν ἀ. ... ἐὰν μὴ πιστεύσωσιν εἰς τὸ αἷμα Χριστοῦ͵, κἀκεί- 
νοις κρίσις ἐστίν Ἰσπ,δηγγηδοι,; οἱΟτιλον. 3.1 τη {ει (ρ.τρο.4; Μ,12. 
18814}); 5πατίηρ ἴῃ πα Δ ὈΙΠ γ οἵ 4}} ογοαῖεα τμϊπρο, Τγτ. 7γἱη.2(65, 
2Ε,3Α; Μι77.τΙ210.); πᾶνα ἴο ῥύὰν ἰοῦ ρϑιβανεύδηςθ, (θη). γ, 
7. 7(ρ.320.τὸ; Μ,9.4564}; θδοδαβα ἴπον σἂπ 5], Οτιεορ ἷ δ] .1 5.21 
(0.429.29; Μ.13.12324}; δὴ Ὀεσοιηθ ἀσιηοηβ, 14. ῥγίμς.2.8. 3(ρ.τύο, 
10); ὑι οἵ. οἱ ἄ. ... δυσμετάθετοί εἰσι πρὸς κακίαν...τὸ μόνιμον εἰς 
ἀρετὴν τῇ δωρεᾷ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔχοντες αβιλονι τη [)5.42(1. 
1368 ; Ν.29.2330); οἱ, δρὲν.40(3.418.; Μ.32.1574}); οὐκ οἴδαμεν ὅσα 
καὶ ἀγγέλοις συνεχώρησεν. συγχωρεῖ γὰρ κἀκείνοις ΟΥγτ, ἢ] ««αἰσεῖι. 
2.10; Βιάντη. [715.2.4(}1.30.4818); ΛτΤΛ ἀέαὶ, ΤΥΙΗ.τ. 2 4(Μ.28,.1153}}; 
1Ὸβοε5.ΝαΖ. Ζ1αἰ.44(.4.38.313);}; ποῖ πον ἵπ {Βειηβεῖνεβ. θὰ Ὀν 
Ῥατεϊοιραίίοη. ἐπ ΠΟΙη6855 οἵ σοά, νυ λές, τχ,(5}.128Ὲ}; τοῦ, Ἰπς, 
ὅ. «λόγος, οὐ διὰ τοὺς ἁμαρτήσαντας ἀγγέλους ἄγγελος, ἀλλὰ διὰ 
τοὺς ἐν ἁμαρτίᾳ ἀνθρώπους ἄνθρωπος Π)ιάγῃν. Τ γὴη.2.1(}1.30.580Ὰ}; 

Ὁ. {Πουρὴ 5Ξοπλα δαπηϊξ [Πδὲ αἵ ἰδαδὶ σεγΐαιη σαΐοσοτγίοβ οἵ 8ηΡῈ]5 
ταϊρτ θ6 ἸΠΟΆΡΘΌΪΕ οἵ 5, Οὐο ῥγίης.1.7.2(ρ.87.0; Μ.11.1724}; ἀἁ 
ἀκινήτους πρὸς τὸ χεῖρον, ἢ δυσκινήτους ΟΥΝΆΖ.07.28,31(0.70.12; 
Μ,36,728); οἴ,16.38,0(321Ὰ}); 1δ.40.7(3650) . Ολ]γ ἰοννοῦ ΔΠρΡΈ]ο Βοηρϑ 
ἸΙ80}|ς το 5ἰη, Νειηςς."α  ἑο.41(Μ.40.777λ}); τοὺς δὲ ἀ,., τουτέστι 
τοὺς τελευταίους διακύσμους, ἐνδέχεσθαι ἴσως καὶ ἐπὶ τὸ χεῖρον τρα- 
πῆναι..«αὐτοὺς γὰρ περικοσμέους Μαχ.πεἤοί, ἐς μιιτ(Μ.4.930); ἀγγέλων 
ονὐτὸ μὴ πίπτειν, ἴσως καὶ μὴ δυναμένων, ὥς φασί τινες [0.{1ππὰ.5εαἱ. 
4(Μ1.88, 6οῦ}), δ. {πεῖ Κπον]οᾶρσο: δηροῖς σΆρα 6. οἵ φάγῃ ηρ, 
(Ἰ6πι. ςἰγ.6.7(0.461.3; Μ.0.280}}; πὸ αἴτεοῖ Κπονίθαρσο, ἢ [ἀ5τφπνεἰ 
γε5Ρ.76(λ}ῆ.6.15170)}; πὸ Καονίσαρο οὗ ἔσΐαχο, [5160]. ρῥιχιίτος 
(Μ.γ8.3088) ; ἀγνοοῦσι...ἄ. τὰ μέλλοντα Τ(865.ΝᾺ2.41α1.44(Μ.38.013}; 
πο Ρυγοσ Κπον]εάρε οὗ Ἄνθη οἱ ᾿κοάειμηρίοη, ΟΠ γγϑ.οη1.1.3 τ. 0. 
(8.38); 10.15.2(864); οὙ ας. Εῤῥ.3: τοί(3.410); Μαχ,βελοί,ε.λ.4.4(Μ. 
4.518); πεῖν Κπον]εᾶρα οὗ Ξρουπ ταγα! {σὰ 1}8 ἄπο ο τεδομίην οἵ 
Ομύτοἢ, οἵ, ῥγορἠείαε φμοχμο τρϑὶ εἰ ἀροφριοῖι ορῖηδ, φμοί γεδομαηὶ, 
ποΉ σοίμνῃ ἠοιητηίδις, «εὐ εἰ απ ροὶῖς ργαφάϊεαπί. τπυδηῖος ῥίμγεδις 
1: ἰοεῖς, εἰ νιαχῖνης ἴθ ρβαίηιϊς, οἱ αὐ απρείος βογγπόμεηι πον, ἀαία 
μονηῖμιὶ ροίδείαίο, οἱ ἑανίεη, φαῖ ἐρίγιι καμείτα μαῦοι, μὲ οἰ απρείος 
αἰϊοφμαίμν, ΟΥιἠομι.33 1. Το (ρ.τ5ό.γ[ξνν Μ.12.18028,1862.[.); οὔτ. 
Ννβ5.λμοι. 8 τη (αμι.(Δ1.44.0480); ἐν γὰρ τῷ θεῷ κέκρυπτο.. ἀλλὰ 
πόθεν τοῖς ἀ. δῆλον γέγονε; διὰ τῆς ἐκκλησίας (Ὦγγπ.λομ!.7.1 τη ἘΡῆ. 
(11.464); δχορ, Ρ5.23: 8,10, [5,62:1; Ἰπίεγρτοίθα οὗ ἱρπούαηοθ οὗ 
ΔΉΡΕΈΙΟ ρον 5 ἀρουῦΐ την δίοσυ οἵ βοβηβίοι (οἴ, [πο1,ὕ1αὲ.46.0(Μ.0. 
556.}}; ΟταΙ Ν υββιαςεεης, (Α1.46.6934Α); Τμαϊ..Ὁς,23:7Π.(1.754)} ΔΏΡΟΙΚ 
ΠΟΥ͂ ΘΌΡΟΥΙΟΙ Κηον]εᾶρε ΉΙΟΠ {Π6Ὺ ΠΟΙ ]οα 6 ἰὼ ΤΠ6Π τὸ 
θεῖον τῆς ᾿Ιησοῦ φιλανθρωπέας μυστήριον ἄγγελοι πρῶτον ἐμυήθησαν, 
εἶτα δι᾿ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ἡ τῆς γνώσεως χάρις διέβαινεν Ὠϊοη,Ατ.ε.ἢ. 
4.4(44.3.1818}; 1Ὁ.4.2(18οᾺ,8)}; {μεῖς Κπον]εαρε ἀοτινεα [τοπὶ σοά 
πα τυ ΒΠ 166 ἔγοΠ] ΠΙΡΊΘΥ οτάετϑ οἱ ΔΏρϑ]ο ἈΙΟΓΑΤΟΗΥ ἰῸ ΙΟΨΟΥ, 
19.7.3(Ξ00Ὰ}; 1Ὁ.7.4(2124}; οὗ μὲν οὖν θρόνοι καὶ τὰ χερουβὶμ καὶ τὰ 



ἄγγελος 

σεραφὶμ ἀμέσως παρὰ τοῦ θεοῦ μανθάνουσιν. «ταῦτα δὲ διδάσκει τὰ 
κατώτερα τάγματα...τὸ δὲ κατώτερον πάντων τάγμα εἰσὶν οἱ ἅγιοι ἄ,, 
οἱ καὶ τῶν ἀνθρώπων ὄντες διδάσκαλοι ΤΑΤΗ ψι, “πη 4τ(}1.28.6τ6ς); 
6. 1η τοῖ, [0 τῆδπ : Βῆροὶ ΠΙρῃθϑῖ ογεαίασα ἴῃ ἤδάναη, 8 Οἡ δατίἢ, 
ΟἸετη. εἰν. 7.2(ρ. 5.10; Μ.0.4088); τνΐβεσ [ἤδη τπδη, 16.4.3(ρ.25τιτο: Μ 
8,12200); ἐπλνοι ἴο τάδη, [0.1). (.ο.2.3(}}.04.8728}; τῆς κτίσεως τῆς 
ὁρωμένης ταύτης εἷς ἃ, μόνος ἀντίρροπός ἐστι- μᾶλλον. .-πολλῷ τιμιώ- 
τεέρος. εἰ γὰρ ἀνθρώπου δικαίου ἄξιος οὐκ ἂν εἴη πᾶς ὃ κόσμος.. 
πολλῷ μᾶλλον ἀγγέλου οὐκ ἂν γένοιτό ποτε ἄξιος" πολλῷ γὰρ τῶν 
δικαίων ἄ, μείζους ΟΠ γν 5. Τπον βγ Ἐἤ6Ή.5.2.4(1.4570); Ἰποοιηρτθῆθη- 
51016 ἴο τηδῃ, ἐ.32.4(4664}; ηρ6]5 πᾶν ΒΕ 1πιᾶρεαᾶ Κ τηδὴ ἐὨγοῦρἢ 
τη η᾿ 5 ΟΥΚΒ, γαῖ. του: 3, οἵ, πο ψιοί ἴρδε Ῥαμίμς μά ϊεεὶ αηρείος, 
σε4 φμοά οριες Ῥαμῖ... 7 μάϊεαθιι αἰἴχιιος; Ἠομ ἐπῆρ ογηῆες, σε αἰὶ- 
φιος αηροίογιρη, Οτνλοιμιι τ τη Νηρ 0.82.30-82.1; Μ.12.6470); 
{ἈΕῚ ΡΟΥΨΟΥ ἰῃ τα], ἕο Τηθῃ 15 Πτη]τ64, [Δ (δὲς, 5, 48(0ρ.52.15--53.6; Μ, 
11.12568--12574}.. 

Ὁ), ΠΌΣΗ ΌΘΥ Οἱ Δηροῖβ: 1. [ἢ Χ6], το τήθῃ ; 8. ΤΏ ΠΟἢ ΤΏΟΓΘ ὨΠΊΘΙΟΙΒ; 
“ἰμεῖν -Ὡ]ης Επλεβ᾽ 85. τὴν (ταῖ. ρϑυϑῦϊα οἱ ἰοβί βῃβερ), Μϑιῃ. 
δγη1ρ.3.6(0.32.12 Τξ.; Μι.τβ. 68 -δολ); Ονχ ἩΗ εαἰδεῖ,.τς.24: ΤΑΤΆ σι, 
πε .6(Μ.28,6ο10); οἴ ΝαΖ.ον.38.14(ΝΠ.536.228.1.); Οὐ Ν γ55, οι. 
4(2; ».65.268:. ; Μ.4.5.636.,8); ΒΕ. ξδαθᾳ], ΓΑ τ φη, η4.6(21.28.6οχ0) ; 
2. Ἱππασηεταὶς, Ἰτεϑη,ἠαον.2.30.2(Μ.7. 8160) ; (Ἰοια. οἰ»... ετίρ.4ς.20; 
Μ.0.4888); ΑἸ. ορ. δέγαρ.τ.27(},26, 5038); ΟνΥ, ἢ. ἐαίρεῖ.16.23; ΟὨ τυ 5. 
ἐμφοιργ λδΉ5. 2.4(1. 4570)} Οντιλον ῥαφοθ,τ(53 «1660); Ὑδαάΐξ ἦαεν. 5:] 
(4.402); ἡ περὶ τῶν ἀ. παράδοσις χιλίας χιλιάδας εἶναί φησι, καὶ μυρίας 

μυριάδας... «διὰ τούτων ἐναργῶς ἐμφαίνουσα, τὰς ἡμῖν ἀναριθμήτους 
τῶν οὐρανίων οὐσιῶν διατάξεις )Ιοπ,Ατ, εὐ τ4(Ν1,3.3221τᾺ). 

ἘΠ, ΒΙΟΤΆΤΟΗΥ (τάξᾳ οἵ 8ΠρΈ]}1 0 ΠΙΕτατ οἶος σαρροβίεα ὃν αἰεγοηΐ 
ὈΠΌΠΟΆ] ουτη5 ΔΡρΡ εα τὸ δΔῃρ6]5); 1. ἀπρεῖβ οὗ 4]}} Εἰ θυδυσμῖεβ οὗ {ΠῈ 
8816 πϑίγθ, οἵ,ΟΥ ῥγήμε,τ.διτ(ρ.04. 16}, ; Μν11.176Ὰ}; ἀ, πάντες 
ὥσπερ προδηνθῤίας μιᾶς, οὕτω καὶ φύσεως πάντως τῆς αὐτῆς ἀλλήλοις 
τυγχάνουσιν 885. μν.3.τ(1,2720 ; Μι20.6π6α}; ϑιρ]θοῖϊεά τὸ ὁμα 
ἈΠΟΊΠοΥ, ον γιλονι. 11. 4 τ. Νμρι(ρ.85.16; Μ. 12.640}; Οὐ ΝΑ2.ον, 
40.5(Ν1.36.3648); ΟΥ̓ Ν νββι λό, βρῇ (Νῖ.44.1τ805}; Μαχ.σεβοῖ, εξ. 5 
(14.600); 2. ἀϊνειβὶεν οἵ ἘΠΕΙΤ νΔΙΊΟΙ 5 βρϑοῖθβ Δ στη (αρϑῖ. Οὐ 
ἄλλο γὰρ γένος τὸ τῶν ἀ. καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν, ὅτι μὴ 
τάγμα ἕν καὶ μία σύστασις καὶ φυλὴ καὶ πατριὰ τῶν ἀθανάτων, ἀλλὰ 
γένη καὶ φυλαὶ καὶ διαφοραί, καὶ οὔτε τὰ χερουβὶμ τῆς ἰδίας ἐξιστάμενα 
φύσεως εἰς τὴν τῶν ἀ. ἰδέαν μετασκευάζονται, οὔτε εἰς ἑτέραν πάλιν 
οἱ ὦ, Μεῖ,γε5.1. 4ο(ρ.302.141{Π{ Μ.18.2778); ΑἸΏ,.457.2.τοίῖ,26,1888); 
αυοδέϊοι οἴ ὀρϑη, 10.}). [0.2.2(Δ|.94.8όρο) ; 3. πυ ΘΥ Οὗ δηρο]ὶς 
ΒΙΘΥΆΤΟΙΙ165; αἸδυε πὶ ΘΟ ΠΑ Οη5, θαβθα οὐ 115815 οἵ ΡΠ 1:21 
ΠῚ (Ο].1:τό, Ρε]ενοα ἱποοτηρίοῖθ, Οτοῤγέμε,τ, ς.τ(ρ.ὅ9.7; Μττ, 
1578}; 61.14..70.το40(23; Ρ.216.18; Μ. 14.281}; Βα5. δ᾽ ίγ. ϑ(3, τιν; Ν.. 
32.136}; (Βτν 5,Σπεοτ ρνοθθης5.4.2(1,4738): 0 [Π656 σσοτο δα θα δηρεῖς 
Δα ΔΥΟΠΔΉΡΕΙ5, πη] προ βόνθη, [τϑη.ἢ6}.2.20.6(Μ.7.8180); εἰρῃϊ, 
ΟΥ ΝΑ Ζ.07.28.3τ(ρ.70.12; Μ,36.728); ΤΠαϊὶ, αὐεεϊ. (0.93.1; 4.784) 
Ῥγοο ΟΡ ἀπημηλ 2 (Μ 8ς,420Ὰ); πῖηθ, ὕνχ, ΗΠ εαἰεοξ,.55.6, ΟΒυνβ.ἤον. 
4.5 ἤῃ ἀφη.(4. 270); Ὠϊοῃ.Ατ.ε.ἢ.6,.2(Μ..2.200}0)--201Ὰ}; 4, οἰαβϑ]ῆσα- 
ΤΟῺ ; ΔΙΓΔΗΡΘΩ ἴῃ [Π͵Τ66 {π|8.5: ΒΕΙΈΡΠΙπι, σμοσι ἰπι, ἐ τΟΠ65 ; νὴτ- 
τυ65, ̓ Δοπιϊπαείοπϑ, ῬΟΥΨΟΥΒ ; ΡΠΠΟΙΡΑΙ 5, ἀτοπαηροὶς, ΔΠΡΕ]5, Ὀίοη. 
Ατνε.6. 201,53. 2Ο Ὁ} ,), ἀος, {ΠΕΣ Ῥτοχίτηιν ἰὸ σοί, 1ῤ.3.2(1654). 

Ἐ᾿, βἴαξε; {Π6}Γ Ὀ]αοα ἴῃ {ΠῸ ν τοῖα ΤΟΡΊΟΠ5 οὗ Ὠδᾶνεῃ τῶν γὰρ 
τὸν οὐρανὸν ἐνοικούντων πνευμάτων οἱ 'τὴν κατωτάτω χώραν κατοι- 
κοῦντες ἄ, ΗΠ ον. Οἴἰσηι, 8.1, Ογτ. Ἡ οαἰσελϊίιττοιτ; τὖ.τ6.23., 10.0.6. 
2.3(}.04.8720) ; 8150 βἰβδενμετε εἰ γὰρ πᾶς ὁ ἀὴρ ἀγγέλων ἐμπέπλησται, 
πολλῷ μᾶλλον ἡ ἐκκλησία (Πγγε. αφορης.τ(2.4488). 

Οσ. [ἈΠ|δἢ ἀηρε]β; 1. βεπ. οα]]Ἱδά ἄ, σατανᾶ (2 οΥ.12:7), ΒανγΉ. 
χ8.1; ΟἸΕπ. ἐγ. 5. 14{(ρ.412.14; Μ.0.1894}; Οτο εἰς. 8, ε(ρ.241.530; Μοττ. 
1553); Ααἀδχη, ἀταί.3.ο(ρ.128.8; ΜΟΙτ τδοι 4}; ὁ γηηδιιριΟοηςί. ΑΡ}.1. 
41.2:, ἀριστεροί Ογοηαγί. χϑ(ρ.17.3; Μ.1τ.5858); ἐναντίοι 1ᾶ.( εἰς.3.3) 
(0.234.5; ΜΟΙ ιοόδ0) ; 2. τραβοῦ ἀπα σοπά! θη οὗ {πεῖν []]δ βίαίο, 
εἴ. σηρεῖ φιιάεηι ἱγαμδρυθϑϑὶ ἀσοϊάφγιν ἠῃ ἡμαϊείμη, Ἰγθὶἤαεν. 4. τό, 
2(. “.1Ο168); ἀϊ6 ἴο ἔγϑο Ψ]Π, Αἰβεπαρ. ἰερ.24.4(Μ.6, 9484) ; κατὰ δὲ 
ἡμᾶς δαίμονές τινες... "ἀσεβεῖς πρὸς τὸ ἀληθῶς θεῖον καὶ τοὺς ἐν οὐρανῷ 
ἃ, γεγενημένοι καὶ πεαόντες ἐξ οὐρανοῦ ΟΥ((εἰς.4.92(Ρ.36ς.τὸ; Μ.1. 
τχόοο); οἵ, αρμὰ ῥρίμγίτηος. ἰαδείμν οῤήμτο, φμοᾷ αηρεοίμς ἐμογῖὶ ἰδὲς 
ἀΐαϑοῖης, εἰ αροςίαϊα ἐβοείμς φεαρι ρίωγημος ἀἩρείογμην δοομμι ἀ6- 
εἰΐμανγε ῥενγδμαδενῖί, φμῖ εἰ πθτῖς δῴμε ἀμρεϊὶ Ἰρδίης πποραμίμν, 
ἸΠ ῤγνίηε, τι τόθ) δ(ρ.13. 15; Μυτιτ.ττ9 4); Β 85. ὁρῖν. 3805. 320-Ε; Μ, 
32.1374, Β); λα, φι. πη. τοί. 28. 6044); ; ἀρχὴ τῶν μὴ τηρησάντων 
αὐτὴν ἀ, ἐστίν, ὁ λόγος τυχόν, καθ᾽ ὃν ἐκτίσθησαν" ἢ ἡ δοθεῖσα πρὸς 
ἐκθέωσιν αὐτοῖς κατὰ χάριν φυσικὴ δυναστεία' ἢ πάλιν, ἡ κατὰ τὴν 
ἀξίαν τῆς χάριτος τάξις τῆς στάσεως" τὸ δὲ οἰκητήριόν ἐστιν, ἢ ὃ 
οὐρανός, ἣ ἡ κατὰ τὴν ἕξιν τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν ἀγαθῶν σοφία, ἣν οἰκεῖν 
ἐδημιουργήθησαν"...ἢ ἡ-.--ἐπισκοπὴ τῆς ἀχράντον θεότητος, ἣν ἀπέλιπον 

᾿ΟΟΒΒ); τάχα γὰρ ἀντὶ τῆς.. 3 χὰ γὰρ μ] 

» 

ἄγγελος 

τυραννήσαντες" ἀΐδιοι δὲ δεσμοί εἰσιν, ἡ κατὰ γνώμην αὐτῶν παντελὴς... 
περὶ τὸ καλὸν ἀκινησία.. «ζόφος δέ ἐστιν, ἧ...τῆς θείας ἄγνοια χάριτος 
Δίαχφῃ. Τμαὶ τί .00.2020)}; ἐπὶ τὸ χεῖρον τραπεὶς... διάβολος, συν- 
αποστήσας ἑαυτῷ ἱκανοὺς τῶν ἀ., οὐ φύσει, ἀλλὰ γνώμῃ τραπέντας τῇ 
ὑποσπορᾷ τοῦ σφῶν ἡγουμένου ΤΌ πο5. ΝΖ. ταὶ. 44(Μ|.38,012}); 3. ἀὐί!]- 
ψ 65: γοναὶ θα σοπΊα ἀοοίγηθ5 ἴὸ όοιπδη (εἴ. (6 η.6:2), Πδης6 
νοϑϑέσοθ οἵ συ ἢ τῇ ραρβη 55), (δι. ς ἐγ.5.1(Ρ.3232.17; Μ.0.248); 
Ἰηϑιραίεᾷ ἤοτοβν, ο[]ΟΥ.ον.3 ἴῃ απ (ρ.1τ8τ.6; Μ.13.1524}; ἰῃ- 
δι ραίοα ρϑββιοηβ, οἵα, ἤθη. 1.6 τῇ [σ5.(ρ.204.18{{Φ2 Μ.12.8310); 1π|- 
ϑειραῖξα τηδρῖς, οἰ λον. 13.5 τ πῶη (Ρ.114.26; Μ.12.6720}; ἴον 
ἰξαιβ οἱ 14 ||Θὴ δηροὶβ ν. δάκρυον; 4. ἴῃ ΤῸ]. ἰὼ ρΌΟα ἀπρεῖὶβ οὐ 
πάντες ἄ. ἃ. λέγονται εἶναι τοῦ θεοῦ ἀλλὰ μόνοι οἱ μακάριοι, οἱ δ᾽ 
ἐκτραπέντες ἐπὶ τὴν κακίαν ἄ. τοῦ διαβόλου ὀνομάζονται Οτιεἰς.8.25 
(ρ.241τ,3ο 1; Μιττ τ 5536 Ὁ); ἐὁ.8, 360. 252. δ, ; 1572}}}} ἅγιοι ἄ. ἄλλης 
εἰσὶ φύσεως καὶ προαιρέσεως παρὰ τοὺς.. ᾿διεή ονάὲ 1Ὁ.3.37{0.233.23 

«διπλῆς συντάξεως ἀνθρώπων ἁγίων καὶ 
μακαρίων ἃ. πάλιν διπλῇ γίνεται ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύνοδος ἀνθρώπων ἀσεβῶν 
καὶ πονηρῶν ἀ. 14.07.3τ.δ(ρ.40ο.31. ; Μ.11.5508); ζωὴν καὶ εἰρήνην δι᾿ 
ἀγγέλων χορηγεῖ τοῖς ἀξίοις ὦ τῶν ἀ. κύριος" κἀκεῖνος θυμόν, καὶ 
ὀργήν, καὶ θλίψιν ἀποστέλλει διὰ τῶν ἀ. τῶν πονηρῶν ΟτοΝ γ85. οηι. 
τίη αὶ, (Δ. 44.τοδια}); Ἔχορ, τόσα το διὰ τοὺς ἀ,, τοὺς θεωμένους 
ἡμῶν τὰ τε φανερὰ καὶ ἀφανῆ κινήματα...καὶ διὰ τοὺς πονηροὺς ἀ., 
τοὺς φυλαττομένους ἡμῶν καὶ ἕξιν καὶ αἴσθησιν καὶ διάνοιαν Μαχ.φι, 
Τλαὶ. 25 (}1.00.32268,0); τοῦ, ν]δίοηβ εἰς ἄγγελον φωτὸς. «πολλάκις 
μετασχηματίζονται [3ς. ἀεῃιοῃδ], καὶ ἡμᾶς προσερχομένους αὐτοῖς 
καθ᾽ ὕπνους ὑπέδειξαν" διυπνισθέντας δὲ χαρᾷ, καὶ οἰήσει κατεβάπτισαν᾽ 
τοῦτο δή σοι ἔσται τὸ σημεῖον πλάνης" κολάσεις καὶ κρίσεις... ὑπο- 
δεικνύουσιν ἄγγελοι... «πᾶσί σοι τοῖς κόλασιν. . «εὐαγγελιζομένοις πίστευε 
μόνοις 10.ΟἸΐτη. καἰ, 2(}1.88,6724}; οἵ.1Ὁ.23(068}). 

Ἡ. υἱἱηϊθίγν; 1, ουβῃ!ρ οἱ σοά ἱῃπ πράνεπ, Οὐ. Να2.0».28.21 
(0Ρ,71.12; Μ.,36.720); λειτουργία δὲ τῶν ἀ. ἡ ὑμνῳδία Ὑπάτ,λαεν.ς.} 
(4.493); ΑΤῃ φν π|.31(Μ.28.6168); ΤΠ τγβ,σνηαχ. (8. 2854}); [δσπι. 
ΓΡ εοηίϑηρί. (Δ1.08.4120); ἘΧΡΙΘββεα ἴῃ ἘΠοΓ πρῆιθβ, 5ΌΟΝ ἃ 
ΜΊοῆβεὶ, εἴς, Οχγι( εἰς. τ. 2:(ρ.γ6.9; Μ.1χ.7ο8Ὰ}; οἰ α, ἀοηι.33.4 1ἢ 
.70ς.(ρ.445.τὸ; Μι12.028Ὰ}; δοσοιηραηνίηρ ντρίηβ, Μεῖῃ.  »»Ρ.7.0 
(ρ.8ο.2; Μ.18.1260} ; 2. βογνίος οοηποοίοα νυ ἰπο. ; ἃ. ἀπποιμοὶπ 
ΒΙσῃ οἱ ]ο. Βαρί., ΟΥ. 7σ.6.13(7:; Ρ.122.1; Μ.14.2244); Ὁ. ἀπηοαη- 
οἷπηρ ὈΙττ οὗ ΟΒηβι, Πιοπ άσ,εὐ.4.4(Μ,3.1818); δηὰ αβϑιβειηρ αἵ ἐΐ 
ὃ σωτὴρ ὠφθη κατιὼν τοῖς ἀ., διὸ καὶ εὐηγγελίσαντο αὐτὸν (Ἰσπὶ ἔχε, 
ΤΠάοὶ.τϑ,τίρ.τα2.το; Μ.9.δός0) ; ἐπεὶ θεὸς ἦν ὁ ὑπὲρ τοὺς βοηθοῦντας 
ἀνθρώποις ἀγγέλους ἐνυπάρχων σωτήρ,..-«ἄγγελος ἠμείψατο τὴν τῶν 

μάγων ἐπὶ τὸ προσκυνῆσαι τὸν ᾿Ιησοῦν εὐσέβειαν Οὐ, οἰς. τιδοίρ.αατ. 

251.; Μ.11.7728); οἵ, αἱ ἀγγελικαὶ δυνάμεις, αἱ τῆς δεσποτικῆς 
παρουσίας ἐπὶ τὴν γῆν προπομπεύουσαι, καὶ τὸν βασιλέα τῆς δόξης 

ἐντὸς τοῦ βίου παράγουσαι ΟΥΟΝΝ 55. ἤσμι, κα τῃ απ. (Ν. 44 881Ὰ}; 
((ποβί.) οἴ. μος αηρείος αωίξαγ πος εἰ ἀϊειηὶ αὖ ορίοαίδ ὑδηῖ556, 
εἰ ἀεςοθΉ σι οη θη τ βεογογίς Οἠγίδ πιαμτξοείαβςε, Ἰτοτι, ἤκεν.3.το. 4 
(Δ1.;.8758); Ὀδίὴρ πεῖρα Ὀν 1 ὃ σωτὴρ.- κάτεισιν εἰς ἀνθρώπους, 
καὶ τοῖς οἰκείοις ἀ. ἐπαμύνων ὑπὲρ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας 1᾽χι5. 
4.6.4. το(ρ.τθ6.12; Μ.22.277Ὰ}; ἀη6 Βοησα χο]οίοπης ἴῃ 1ἴ; τοῖν [νο. 
δἰταῖ,, 1δι.(ρ.1τ66. 26}. ; 2778,0); 1δ.6.2:(ρ.294.18; φὅ40) ; 6. ἀ5ϑιβ!ίησ 
αἱ ῬΆΒΒΙΟΙ, ΤΆ τη Ρ τ ετημὶς ψΕ]], Ελ5. 7ν.1.ὲ.24: 4(Ἱ. 24.θο5 0); «ἃ. ἀΐ5- 
οαξδίοῃ οἵ είσιις᾽ ΟὈΤοστΟς ἴο Δηρ6]5 οὗ ἘΘϑτσθοίομ, ννῆοβα ᾿τδ- 
Β6ηῸ6. ἢ ἰμοιρῃΐ ἀϊβρεονοα (ἢ γιϑ 8 αἰνιπγ, Οτ εἰς. 5. σγίριδτ. 
21, Μοττ. 2720); δος Β(Ρ.61. το ; 12724Π.};} οἵετδις, ς2(ρ. 56. 26; 
Ἰ2θηο- 264); ΝΣ 5: 58(Ρ. 57: 48; ὃ 126,8, 0); 6. ἈΠρΕΪ5 οὗ ᾿Αβοδηβίοῃ ; 
τεῖ, Ῥ9.23: 4} ἐν γὰρ τῇ εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσει τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοὺς 

διακονησαμένους αὐτῷ ἀ. τὴν εἰς ἀνθρώπους οἰκονομίαν προτρέχειν 

αὐτῷ εἰκός, καὶ τὰς οὐρανίους πύλας αὐτῷ παρασκευάζειν Βὰ5, ᾿ς, 
43:4Π.(Μ.23.2244}} Βροου ] τ οπ5. ὧα ἔννο ὉΠμοΙτθ οὗ διακονοῦντες τῷ 
σωτῆρι ἐπὶ γῆς ἄ,, ἀναλαμβανομένου αὐτοῦ, ταῖς οὐρανίαις δυνάμεσι 
δηλοῦσιν ἀνοίγειν τὰς πύλας..-ἐρωτῶσιν αἱ ἄνω δυνάμεις, τὸ παράδοξον 
τῆς οἰκονομίας ἐκπληττόμεναι..«μυσταγωγοῦσι τοὺς ἄνω οἱ οὺν αὐτῷ 
ἀνελθόντες ἃ, τὸ μυστήριον ΑἸ ἢ εχ. Ἐ5.23:71.(Μ.27.π410,0}; αὐ ΝΣ. 
07.45.25(21.36.6578); ΟΥΟΝ γϑβ.σερης. (Ν .46,6034}; ἀπϑιβίθα αἱ Αβοθη- 
ΒΙ0π ἴ0 σοηβοΐα ϑροβίϊεβ πὰ τὸ ἱπβίγασι {Ποπὶ, ΓὨγγυβ. αϑεθ)5.5 
(2.4540-. 4554}; ΘΙΡΕΙΒ αΙΒρΙ αν θα {ποῖν [1] ῬΟΥΨΟΥ οαΪν Δίου Αβοθα- 
5106, Ὀδοβαβθα {πον νοι] ποΐ αβϑιβῖ πυθαδοιοα τάδ, Οτ, [ο.6.57 
(37; Ρ-τός. 3οἷ.; Μ.14.300Ὰ}; ὅν δῆρσοῖὶβ. αββιβείηρ αἵ 411] Ῥῃαβοθ. οἵ 
ΟΒσιβο 5 ̓πσαγηδῖο Πρ, (γν 5. αβεθη5.4(2.4548), ΠΟ δία {Πν δυαταϊηρ 
ἢ5. θοαν (5.90: 11), ἴὅπ|5.».9ο: τοῦ. (Μ.23.ττ6ο0); 3. Ξευνίος δ 
Ρατουβία, Ογας. 1.2. 315) οἵ, μημσφμῖξηα ἀηροίονιεμε 1η| ΠΟΥ δ10)1:- 
γπαϊϊομε σαεομῖΐ αὐρντὶ ἐπ γάϊοῖο, ῥγοάμεοης βόε 605, φιεῖδιδ 
Ῥγαεξμεί, Ογν μοι. 1.4 τῷ Νήρ. (0.82.17}1.; Μ.12.6478,0); οἵ ἐδ.20.4 
(0.197.5}ν; 7250); δαραγαϊμπρ ὑπ6ὸ ψῃμθαῖ ἔσομι {πὸ σμαῦ, οἵ 4, 
(ᾳη(ρ.2ος.22; Μ.13.1714}; παρακελευόμενος τοῖς..«ἁ, ἀνοῖξαι θύρας 
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κεκλεισμένας, καὶ παρακελεύσασθαι τοῖς ἔνδον οὖσι προϊέναι Ἐπ5.]5. 

τ2:τ.,.(}1.24.1858}); οἵοἦδ, 21: ο(σ4το); 1ἃ.[γ.1.2τ:56(Μ.24.5960); ΕΡὮΥ. 

4.26 Δ ῇἔ,.; Χριοτὸν...«ἐξ οὐρανῶν προσδόκα.. ὑπ᾽ ἀ, δορυφορούμενον 

Ονχ. Ἡ εαἰδεί,4 το; 1δ.15.22; ΟΥΝ γ85. μη.4(23 Ρ.63.25; Μ.45,636Ὰ}); 

Οἰτυς. ἐμοοηερνείιθης.3.7(1.470 0) 680. ἀοβέσου ει δῃρεὶ, τεξ. Ῥαταῦϊς 

οὗ ἴῃε ἔθη υἱχσίηβ τὸ δὲ μεσονύκτιον ἡ βασιλεία τοῦ ἀντιχρίστου, καθ᾽ 

ἣν ὁ ὁλοθρευτὴς ἃ. ἐπιπορεύεται τὰς οἰκίας ΜΘΊΠ σνρ.6,4{(0.68.23; 

Μ.τ18.120Ὰ}; Ξρατίηρ (ἢ υϑείδηβ βεαϊοα τ ἢ Ὀ]οοα οὗ (Πτίϑι, ἐδ.0. 1 

(ρ.τ1ς.20; 1808); οὐνΟν, ῥγέμξ.3.2.τ(ρ.245.1; Μι11.3030); οὔ Ἰά, λόγι... 5 

ἕῃ Νιπι(ρ.θο.17; Μ,12.6200); 4. 5θτνίοβ ἐο ΟΠατοῖ σομτπαϊπρ 

{ποῖ ναϊπίβιτν τὸ (Πτίβε, 4.0γ.11.3(ρ.323.1τἢ-.; Μιτι.4498,0); ἃ5. 115 

συδλτάϊδηιβ (ΑΡοσ. τ: 20,5:1), ΗἸρρ σαμεν, οίρ.40.4; Μ.1ο.780Ὰ}); τοῖς 

ἃ, «.. τοῖς πεπιστευμένοις τὰς ἐκκλησίας Οτ.ἀοηι.13 1 Πω.{Ρ.02.5}; οἔ. 

ἰά, μοηι, 50. υ ἐμ 705. (ρ.416.178.; Μ.12.0228); οἵ. οὔενί ἐγρο πμισφιῖς- 
φη6 ἀηρείογμη ὈΥΡΉΗΩΣ τδἱ δεείθδίαξ.. σα, ἸΔ ΠΟΤ 4 τ Νιρη. 

(ρ.84.21; Μ,12.649Ὰ); Επ5.}Ὁ5.47:τ3(Μ.23.4250); 18.960: τοῦ (Ἰτ6 ΣᾺ}; 
Β45.6}.238(3.3614; Μ.32.8808); {Β45.1ς.46(1.4τ66 ; Μ.30.2088); τ. 
Ναζιον. 42.0(}1.56.460Α), 1}.42.27(4928); ὕντ. 70.6.1(4.638.); αἵ [18 

Ἔβροῦβαῖβ ὙΠῸ τπ6 Τϑθ, ΟΥ̓ ΝΥ 85. ΠΟΡΊΣΙ ΤῊ (κμι.(Μ.44.001Δ}; 

ἔοτα [15 θερίππίηρ, οἵ. ἄγγελοι πρωτόκτιστοι, πὸ ορογεῖϊεᾷ 
Οοα᾽ 5 σονεηδηῖς ψττ ἀάδῃι, Νοδῃ, ΑΡγαῆδπι, απα Μοβεβ, Γ]ετη. 
δε τίρ.τστιτ 2}, ; Μ.9.)228)}; οἷν ἀπ ἐγρο φμαμι ἐεηρη5. αὐροϑδεὶ 
ἐογμηι [55. Τπρατπϑίομ], ἐπι ἡππ ἶς ἀηρείογηι πιϊηϊδίογιο Ἔχροῖὶε- 
δαί Ἔρομϑα, Οὐ απι(ρ.157.1τ; Μ.13.1344}}; Βεὶηρ τι τε Ἰῃ 
ραιαάϊξε, Οὐ 55. Βςσ .Α 6(}1.44.5ο80); ΟἽ ἀοξίν!ς 68. πηδη- 
ιἰοπεά, Οτοοἰς. 5.30 (0.32.11Ὲ,; ΝΜΤτ, 2284}; 14. μοηι.1.1 ἦῃ. [67.{ρ.τ. 
17; Μ.13.2568}); Ὀεῖπρ' ἴπ οπαῖρε οἵ Ιϑχδ6] Ῥεΐοτε οοχηηρ οὗ (μτῖβί, 
Ἐπ|5..6.7.2(ρ.331.3; Μ.22.5400); 8δ5Ρ. {πεῖ ρατῖ ἴῃ πηηϊβίουϊηρ 
Ινν, Οὐνλομι.13.1 πὶ 7 γ.(0.102.26; 4000); 14.,0.13.5ο(40; Ρ.217.31) 
Μ|1τ4.4808); Του. Ατιολ,4.3(}1.3.1814}; πδησε οἵ, ἀηρεῖῖ, φεῦ αηϊ 
αἀνενιρη Οἰγίδιὶ τνοῖμὶ “Ραγυμίαο᾽ αὐἀΐς φροηϑαε ἱμίοίανα ῥγο- 
επγαϑαγί, Οτν απ! (ρ.158.26; Μ.13.1254); αἷδο τατοῦρῃ ΒεΙρὶηρ 
Ἀροβῖϊαβ, οἱ αι πονειττι τη Νιρη(ρ.83.3; Μ.12.6470); 1α..}0.10.34 
(0.207.32; 3688); πεῆοβ αἶβο ἴο πυσοῦ πὶ 56 πη8ε οἵ 811 ψηὸ γα 
ἴο 6 βανεά, ᾿ἰοη τι . 4(Μ,3. 2610); οὔτ, ομ..13.1 τὴ 16γ. 
(ρ.102.11; 4008); ταὶ ἰβίσν αἵ Πταχον εἰκός ἐστι, πλειόνων συνεληλυ- 
θότων γνησίως εἰς δόξαν Χριστοῦ, παρεμβαλεῖν τὸν ἑκάστου ἄ. τὸν 
"κύκλῳ᾽ ἑκάστου τῶν φοβουμένων μετὰ τούτου τοῦ ἀνδρός, ὃν φρουρεῖν 
οὐὐπεπίστευται: ὥστ᾽ εἶναι ἐπὶ τῶν ἁγίων συναθροιζομένων διπλῆν 
ἐκκλησίαν, τὴν μὲν ἀνθρώπων τὴν δὲ ἀ. ΟΥτ.0γ.51.Ξ(ρ.308.25,28; ΤΙ, 
σε; οδἹά. οη).53 τη 1,6 (Ρ.τ56.26; Μ4.15.18638); ὅταν ἀκούσῃς, 
δεηθῶμεν πάντες κοινῇ, ὅταν ἴδῃς ἀνελκόμενα τὰ ἀμφίθυρα, τότε 
νόμισον..«κατιέναι τοὺς ἀ. (ῃχνπ.λον".3.5 τη. ἘΡλν(ττ.2390); ά,γες. 
Ολν.χ(2.441Ὰ}; ἄ. παρεστήκασι τῷ ἱερεῖ, καὶ οὐρανίων δυνάμεων ἅπαν 
τὸ βῆμα καὶ ὅ περὶ τὸ θυσιαστήριον πληροῦται τόπος 14.5α6.6.4{0.147. 
17; 1.4240); ΟἿ ΝΠ. Ε}.2.204(Ν1.79.3450);} ε5Ρ. 'δισεὶ οἵὗὁἨἁ ρεϑζε᾽, 
Οοηοὶ. 4.Ρ}.8.36.5.; ΟΒγγβ,αϑερης, (2.448); 1ἃ, {ε4.3.6(1.6140) ; γη5- 
οι θὰ ΟΒΌΤΟΙ τΥρ ΒΟ ὈῪ πιββοῦβ ὈυΠάϊηρσ ϑοϊουλοπβ ΤϑΏρ]ο, 
Οτ. 70.το.πο(23; Ρ.5216.18; Ν.τ4. 2810); 5. 55 Βθηρ [αἰ [88] ἴῃ τθοερ- 
τίοι οὗ βασι θηΐ5 ; 8. αἴ Ὀαρ(ίΞςμα, οἷ, μὲ ἀεδεεπάαμ.. αὖ ονηερεῖδιεδ 
εαεϊὴς αηροὶὶ αὐ δος, φιῖ ξαἰναμαϊ σαμὶ. πὶ πογὲ σεῦ ἀαενη η10 Ἔρας, 
Ποάϊο τεῦ αηροῖο.. ομιμΐα αηρεϊῖς ρῥίοηα φρη; τϑηΐ, αηρεῖε, διεδεῖβε 
φεηδ τομυσγσθι ὧν ΟΥ̓ΥΟΣ6 ῥγίδιηο, ΟΥ.δο)η.1.7 ἐπ Ἐσθε (0.331. 
τ38-. ; Μ.13.6740--6754}; οἵ, αὐργαηὶ ἐπῖρε ἐπέηε, σα ἰδὲ σα εΥ ΑΙ ΦΉ ΜΉ 
οὶ ἱγαάεδαίαν.. τἰηδίονα αηφεϊονμθη.. γε σδύηε δος (6 μη] οι ὶς 
αηρεοὶῖς γιαρὶς ἀϊοίίμν, δοομμάμηι ἀονηίμί σοηίεμίϊαρε ἀϊορη!ς ἀὲ 
ἐηζαηεῖδις, φμοά οἱ τι ἐπεῖδε Ἰηξαης ἐμ ϑαριίδηιο, φηῖα ᾿ἀΉρ 6 ἢ δον] 
φρρεν υἱάφηϊ ζαείοηι ραϊγῖε᾽, Ἰάπομι.9.4 1η [65.(ρ.350.2Π.; Μ. τ, 
8744); ΟΥτΗ ῥγοταίδεν τς; 4, οαἰσο}!.23.6,) τ ΝΖ.ογ.40.4(Μ.46. 
4644}; σῶμα ὁμοῦ καὶ ψυχήν, ἀ. ὑπηρετουμένων,..-«πνεῦμα τοῦ θεοῦ 
βαπτίζει Ῥηάναι. Τγίν.3.12(Ν.30.6728); Ὁ. αἴ ἐὐσομαγῖϑί, (ἤγνβ.ἤσηι. 
46.3 ἴηι 70.(8,2738) οἷξ, 5. αἷμα; τϊγασι]ουϑὶν ρίνίηρ σοτηπυθίομ 
τὸ ἃ βαΐπξ ἴῃ αθβεηοε οἵ ρηδβῖ, ϑοζ.ἤ.σ.6.29,11(Ν1.67.12760); 6. ἴῃ 
Βηναῖς ρύᾶψουβ, (Ἰ6πΠ|.:,γ.7.τ2(ρ.56.6; Μ.9.5080); 16.ἐχε,  Πάοί,27 
(ρ.11ό.1; Μ.9.6731)}; οὐ μόνος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς τοῖς γνησίως εὐχο- 
μένοις συνεύχεται ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν οὐρανῷ χαίροντες ἄ, ΟΥ̓ τῖ 
(ρ.3:21.16; Μ,11.4488); 1διττ. π(ρ.324.8; 4528); τα Κίπρ᾽ ὑσάνειϑ τὸ σοα 
δια το- ἀεβοεπάϊηρ ἩΣὮ Ὀ]εβϑίηρβ, 14 (εἷς. 5.4{(ρ.4.13; Μιατττδ5Α); 
ἐδ.8.36(ρ.252.1; 15720); Εναστι Ροηῖ.ογ.3ο(}1.79.11738)}; 16.75(11848); 
οἱ ἅγιοι ἄ, προτρέπονται ἡμᾶς εἰς προσευχήν, καὶ συμπαρίστανται ἡμῖν 
χαίροντες ἅμα, καὶ προσευχόμενοι ὑπὲρ ἡμῶν 1ῤιδι(11854}; 7. ἴὰ 
ΤΆΟΙΆΪ Πα βρίστυδ] 16 ἴθ ρθη; 8. ΠΕΡΙ: 800]5 ἴῸ ΠΟΉΝΕΙΒΙΟΠ, 
Οτν εἰς. 5. (ριδΣ:.8; Μ.1τ.12720); ἐατροὶ δὲ ἃ. ὑπὸ τὸν μέγαν ὄντες 
ἰατρὸν τὸν θεὸν καὶ θεραπεῦσαι τοὺς πειθομένους ἐθέλοντες 14. 77.3.7 ΤΉ 
16γ.(Ρ.217.23; Μ.13.6018); αϑβϑ βειησ ᾿ξουῖοῦ (ΒΥ βείδης, 816 Οοά 
ἈΠΆΒΘΗΣ ρυάδ5 τὰς ρεγίεος, (ἸδιΩ.517.7.12(0.58.6; Μ.6.ΞΊ 34}; Οἵ Υ, 

ἄγγελος 

μοιρ.34.3 ἐς Νι (ρ.232.0; Μ.12.1620)} Ὁ. δοί!πρ ἃ5 ριϊαοβ τὸν ἄ. 

λειτουργὸν ἐπιπέμψω, ἀπὸ τοῦδε ἀρξόμενον τοῦ χρόνου συνεργεῖν 

αὐτοῦ τῇ σωτηρίᾳ καὶ μέχρι τοῦδε συνεσόμενον ΟΥΟΥ.6.4{0.314.16; 

Μι1τ.4370}; 68Ρ. ἴῃ Ιουγεσ βίαρθβ οἱ βρίγτυδὶ 116, οΕ.14, ῥγέης,3.2.5 
(Ρ.254.13; Μ.ττ. 3124}; ὥσπερ τινὰς ἀγελάρχας...θείους ἁ, κατεστή- 

σατο Ἐυύ5.(Δ.6.4.6{ρ.τόο.τϑ ; Μ.22.268.4); Βα5.4}.1τ(3.920; Μ.32.2738); 

ΟΥ Ναζιεανηι,τ.3.36.2ο(Μ.37.5104}; ΟΥ Ν γβδἤοηι, 12 ἐπ απ (Μ.44. 

το228); ΟΒτγϑβιλονι.3.5 ἱπ (οἱ, (ττ.3410}; πολλῶν, «πεπλήρωται τῶν 

ἀρετῶν ἡ ὁδὸς ἁγίων ἀ., τῶν ἑκάστης ἀρετῆς κατ᾽ εἶδος ἐνεργητικῶν.... 

καὶ τῶν ἀοράτων πρὸς τὰ καλὰ συνεργούντων ἡμῖν ἁ. Μαχοσμ. Τ μαὶ. 

τ͵(Μ.90.305Α); Ο. 680. π᾿ οδδθ οἵ βαϊπῖβ πα τποπβ, Μας.δρ. 

ἀονας.44(}4.34.δο50); 70 ΟΠπι.ςεαὶ,4(4.88,7168); ἅ, τε]οϊοῖπρ ἴῃ 

τηθὴ 5 5 ΤΡ 65, ΝΙ],6ρ».4.13(24.70. 5560); οἵ. 1Δ, Ξε 16(Μ,79.12418); 
6. συ] εἰναι σ᾽ ταθη᾽ 5. πεατίϑ, οἱ, ἀργὰ αμίενι αηρείογμηε εογάα ποοίγα 
“μη1. τρμδφηϑ4μ6 Ἔγρο δον! ἐπ ἀργὸ, ΦΉΦΗΙ φΟἾ1}, οὔδενε ῥτίμιτ τας 
ἄεο, Οτ.ἤον!. 11. 5 ἐμ Νιη(ρ.86,6; Μ.12.6508); οἵ 4, ἔονι.ο.8 ἐμ δευ. 
(ρ.434.15}Π.; Μ.132.5208}; ἔ, μερίπρ πιδῃ ἀραίπβι ἀδπιοηβ, τ εἰς. 
8. 3δ(ρρ.:2::}.; ΜΕ.1τ.15720); οἵ 1ᾶ λον, δι6 ἐπ 7ος.(Ρ.343.3:; Μ.12.8688); 
ΟὨσυϑ. αςεδης. τ(5.24480); ὦ. φυδτάϊηρ, πε 8 βίθεερ, ]0.(]ἴπ|,5εαὶ, 
τ:(Μ.88.8068); 8. δ ἔμππθ οὗ ἀδαῖῃ, ΜΠ Ρενριατ(ρ.70.19); τοῖς 
ἐφεστῶσι τῇ ἀνόδῳ ἀ. ΓἸ]οτη. εἰν, 4. τϑ(ρ.200.το; Ν..8.13254); οἱ, 
γαρίμηϊην ἐγρὸ αὖ αηρεϊὶς 1, φιοὶ ρεπίμες ῥεγραιϊὶ εἰ ἰευδς εδοίἑ σμπὶ 
α ἀοϊϊειίς; ῥονίαηίμν ὑέγο δὶ, φιὶ αἰφωῖδις αάδηε τε φμῖς ῥγασχγα- 
ταμίην, ΟΥυμονι. 5.3 τη Νιρι(ρ.30.16; Μ.12.6ο60); οἵ.10.35.5(ρ.240. 
21; 7608); ὁ μέλλων τὴν ἑκάστου ψυχὴν παραλαμβάνειν ἅ. κατὰ 
καιρὸν τοῦ θανάτον Ἐλ5. [γ.1..12:30(}.24.5644}; τεῦ, 501}}5 Οὗ νἹΓρΡΊΩ 5, 
οι 4τι (Μ.22.42040); τοῦ, ταατῖντα, ατι Ν γββυριαγι, 2(Μ,46.Ἴ80Α}; 
παρακατάστησον φωτεινὸν ἃ, τὸν χειραγωγοῦντά με πρὸς τὸν τόπον 
τῆς ἀναψύξεως ἰᾶἅννΜαεν.(ρΡ.307.22; Μ.46.0840)); 14. Ὀ 55.1.8 6(Μ. 
44.5094); πποογίδίπίν με Ι ΠΟΥ τ }5. ρΡΡΙ 65. αἴθὸ ἴο ὑπραρεϊζοά, 

1ᾷ δαρι, }.(Ν1.466.4248}; εἰς οὐρανοὺς ἀναβαίνουσιν 56. Τὰ ΥΨΥ5]» 

ἀ. αὐτοῖς προηγουμένων. «τῶν ἀθλητῶν τῆς εὐσεβείας εἰς οὐρανοὺς 
ἀναβάντων, συντρέχουσιν οἱ ἃ. ΟὨτΥ5. βαηπαγ!.3.2(2.1140,Ε}} 14, 
Ῥαη. Γμἰμ.3(2.675Ὲ}; {7αβῖιφιίεὶ γ65}.75(Μ.6.1317.)} εἴτ, 8, παρά- 
δεισος; ᾿ἰζαγρ. ΡΥΑΥΟΙ ἴοσ ἀδδὰ ἀ, εὐμενεῖς παράστησον αὐτῷ (οηδὶ, 
4»Ρ}.8.4τ.5; 9. τιϊπι 5 οὐζϑιάς Ομυτοι ; ἃ. ἴῃ ρθη., ἴῃ Οπδτρα 
οἱ δνεσγιμίηρ ἰπ Μοῦ] οἱ ἅγιοι ἄ. τοῦ θεοῦ. «οἷς παρέδωκεν ὅ 

κύριος πᾶσαν τὴν κτίσιν αὐτοῦ, αὔξειν καὶ οἰκοδομεῖν καὶ δεσπόζειν 
τῆς κτίσεως πάσης Ηδττηυ5.5.4.1; τὴν μὲν τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν 
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν πρόνοιαν ἀγγέλοις, οὖς ἐπὶ τούτοις ἔταξε, παρέδωκεν 
Ταβι. Ζαροὶ. 5.2(Μ.6.4528); ΑἸιοηδρ ἰο.24.3:.(Μ.6.9484}; ΟἸετη, δἐν.7.1 
(ρ.4.20; Μ.9. 4054}; τορεῖμεσ ν τ [86 5ἴαγβ, 1ἀ.δεὶ, ς5(ρ.152.14; Μο. 
7248); ἀπ τλε 56ῃ, δ, σό(ρ.153.15; 7258); Ὀδοαιιβε οἱ {Ππ|8 Βυρροβεά 
οοηπεχίοι, ἄδυϑ οαἰεὰ δηρεὶ5, ἐδι(ρ.153.14; 1254}; οὗ, ΟΟπη Χίος 
Ὀεῖνοοη βόνθη ρΥΐποῖραὶ δηρ6]8 δπα βενθῃ Ῥἰαημοῖβ, 14, ἐγ, δ.16 
(ρ.δοφ.το; 3690); Εμ8.}.4.7.16(2288 ; ΝΙ.21.5530); ἀ. ἐποπτεύοντας 
τὸν ὅλον κόσμον, καὶ τῶν τῇδε πρόνοιαν ποιουμένους Ν᾽, ἜΡ}.1.50 
(}1.79.τοσα); 10.0..0.2.3(Ὁ1.04.872}}; ἱπίδτίοῦ ἀηρεβ ἢη Ομδῖρα οὗ 
Ραάσδπβ, (θαι, σίν.7.(ρ.6.18; Μ.9.4008); Οἱ ΕΡΙΡΒ ἡαεν.51.34(ρ. 200. 
11: Ν.41.5024}); Β.. Ξρβοϊβεαὰ δοιϊντιδβ: ῥτοϑιαϊπρ δὲ Ὀἰσῖῃ5, Οἴετη. 
δεῖ, σο(ρ. 151.2; Μ.0.7214}); τημελούχοις ἀ., κἂν ἐκ μοιχείας ὦσι, τὰ 
ἀποτικτόμενα παραδίδοσθαι Μεῖδ.Ἐν»}}».2.6(0.33.13; Μ.18.574}; ἴῃ 
σμδτρα οὗ ρῥίαπῖβ δπα οἵ Ὀιττῃ οἵ δηϊπιαὶβ, Οτ,( εἰς.8,57(0.274.13; 
Μττ το 48); οξἰά μον. 4.5 ἴ. Νια (ρ.124.18; Μ.τ2,6808); οἱ Ἰοοα, 
ἀτίηκ, Ψψαΐοσ, δῃᾶ αἷτ, ἰ4.εἱς.8.32(ρ.248.2; Μι11.15640); 41} τῆς 

οἰοιιθηῖβ, Ἰά μονι.το.6 ἐπ [εν (ρ.76.τ6; Μ.13.3654); ρυτηρ 5088 
ἰπῖο Βοάΐδβ, 14. .}0.13.5ο(40; Ρ.227.22; Μι14,.4804); 10. ρυδγάϊαῃι 
απρεὶς; 8. τιοῖγ Ὄχίβίεπος θα ρΒς ἴῃ βοσίρίατο, οἷ, αὐϑδὶ μμϊομῖφιε 
ποείγιομ αηροίμς δοημ5, αηρείς ἀονηηϊ, φιεὶ γεραὶ, φαμὶ νιοπεαὶ, φεῖ 
σμϑεγηδί, φεί ργο αεἰδηι5 Ἠοϑὶγὶς κουγίροηδὴς εἰ τη ξογ απ ἶδη5 δχ- 
Ῥοξεομάὲς εοἰ 16 υἱάφαϊ ζαείφηη βαίγῖς.. Τίέγη δεσμμάμηι ἐα, Φμαξ 
Ἰομαμηὸς ἵμ ἀροκαϊνῥοὶ σεν, τὐπτοιῖψηε δοειθοίας σομεγα ἐν 

αηφοῖτς ῥργαθεσί, τ. οηι.30.3 ἴῃ. Νηρ (ριτρ4. ταἴξ,; Μ.12.7338,0); οἔ. 
10.94.2(0.231.25; 7628); τὸ δὲ συνεῖναι ἑκάστῳ τῶν πιστῶν ἄγγελον, οἷον 
παιδαγωγόν τινα καὶ νομέα τὴν ζωὴν διευθύνοντα, οὐδεὶς ἀντερεῖ... «(τεῖ, 
Μειϑετο; Ῥ5.33:8; αθη.48:16). ὅτι δὲ πάλιν εἰσί τινες ἅ, καὶ ὅλων 
ἐθνῶν προεστῶτες, Μωσῆς ἡμᾶς διδάσκει (τεῖ, ὍΓ,32:8) Βᾶ5, ἔμη.3.2(1. 
272}. -2734.} Μ.20.6568-6574}: Ὑπάτφη.1 ἐπ σεη.(1.6); οἵ(Οσ, Τδαπι. 
ῥαμιθγι(ρ.9.21; Μιιο,τοῦ1Β); Ὁ, οὗ παξίίοηβ ἀπά οἰτε5. ἐγώ εἰμι 
ὁ ἄ. ὅ παραιτούμενος τὸ γένος ᾿Ισραήλ Τι,εν.ς.65 ΟἸδτα, ῖν, 6,17 
(ρ.513.6; Μ.9.3808); {Β65.1ς.2420(1.2520; Μ.30.5414); ΟΥΟΝΆΖ,καγητ. 
1.17.13}.(Μ1.37.420 Ὡ Ροννεῖ τεϑισιοϊθα Ὀεΐοτς φδάνοπιε οἵ (πτῖϑς, Οὐ. 
πον. μι 1,ε.{ρ.81.τοῦ!,; Μ.13.1830..,8); Επ5.4.2.4.το(ρ.164.23; Μ.22. 
2130); οὔ] Ῥ».7τ τοῦ, (Μ.23.8080); μεῆσε το)οϊοηρ ἴπ Ὀῖγάι οἵ 
Ομ τῖσε, Οὐ ορ!. 1.2 τη 1 ε.(ρ.85.148.}; οἱ δέ γε τῶν ἄλλων ἐθνῶν 
ἐπιστάται, ἄ. καὶ ποιμένες, τοὺς μὴ οἵους τε νῷ τὸν ἀόρατον ἐποπτεύειν, 
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μηδ᾽ ἀναβαίνειν τοσοῦτον δι’ οἰκείαν ἀσθενείαν, τοῖς ὁρωμένοις κατ᾽ 

οὐρανὸν προσέχειν ἠξίουν, ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις Ἐπι5.(.6.4.8 

(ρ.τότοιο; Μ.22.2698); {πῖ5. Τμεοῖν οἱ Ἐ5. Ρχοῦ. Ὀαβθᾶ ὁπ τλΐϑ- 

απαετβίαπαίηρ οἵ Οἰεμλ.ον.6.τ4(ρ.487.τ28.; Μ|.9.3334}; τῆροΥν σοη- 

ἀοπιηθα ὅτι μὴ τὰς τῶν ἀ. εὐθείας ἐπιστασίας αἰτιάσασθαι χρὴ τῆς 

τῶν ἑτέρων ἐθνῶν ἐπὶ τοὺς οὐκ ὄντας θεοὺς ἀποπλανήσεως ὈΪοΠ.ΔΥ, 

ἐ.1.0.3(Ν1.3.2600}; 6ΏρΕ}5 Οἱ ΠΒΈΏΠΟΣΒ ΙΏΟΤΘ Βορουσθὶα ΤΠ ΔΠΡῈ]5 

οὗ ἱπαϊνιάιιαϊκ, Βαπ5. Επώη.3.1(1.3720; Ν.20.6568); δ. ΟΥ 1ηαἰν!118]5 ; 

ἰ. 8Π τάξῃ Βανε συδγάϊαῃ ϑηρεὶ, ΓΙ θα. 5. τ4(ρ,386.1ς; Μ.0.1τ26Ὰ}; 

Οτιεοημμ ΐη 41,1. π(ρυτοτ,2; Μ.α3.1τορ}), Ὀπῖ οἴ, 11 ̓ Ἰπῖτὰ ; τῶν ἃ. τὸν 

τινὰς δὲ ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων πεπιστεῦσθαι τὴν ἐπιμέλειαν 

Τηάς ̓αον.Ξ.γ(4.404); Οοβια. Τηα.9Ρ.2(Μ.88,1320) ; 11. 650. (οΥ οπἶν) 

(6 ἴα 1}, Οὐνογ. 41. σ(ρ.308.25; Μ.11.5530); 1(, ῥγῖημε.2.το.Ἱ(ρ.τδι. 

21: Μ.11.2404}; ἰά, μοη.1.7 ἴῃ: Εσρελ.(ρ.331.21; Μ.13.6740); Βᾶδ8. 

δορπΐῃ Ῥε 34.486; Μ.20.3648); ἔκαστος γὰρ πιστὸς ἄγγελον ἔχει 

Ομτυβ.λορι.3.3 ἴῃ Οοἱ (1τ.5410)}; ἰᾶ,λπονη.26.3 τη. “'ς.(0.21 10); ὕγτ, 

αἄογ.4(1.ττ3Ὰ}; τοῖ. ὙΔΟΏ ΚΒ, Π)ογ.ἀοεὶ, τι. 6(Μ,88.174181.); ΜΏΟβ6 

δηφεὶβ Ψ}}}} ὈῈ Ἰαᾶροα τορεῖπεν τα Τθτ, οἵ ΟΥ̓ πονι.24.3 τ Νιι. 

(Ρ.231.22; Μ.12.7628); 114. οηἱν ἴΠε πρμΐθοιιβ πρασεκτέον οὖν ἡμῖν 

μήποτε εὑρεθῇ ἐν ἡμῖν ᾿ἄσχημον πρᾶγμα᾽, καὶ μὴ εὕρωμεν ᾿χάριν' 

ἐνώπιον. «τοῦ τεταγμένον ἐφ᾽ ἡμῖν ἀἁ." ἐὰν γὰρ μὴ προσέχωμεν, τάχα 

καὶ ἡμεῖς τὸ βιβλίον τοῦ ἀποστασίου ληψόμεθα Οτιοπηηῖς Μ|.14.21 

(Ρ.336.:ι; Μ.13.1241Ὰ}; ἐπιστήσεις. ...εἰ μικρῶν μέν εἰσιν ἄγγελοι {τῶν 

πνεύματι 'δουλείας [τῶν] εἰς φόβον᾽ ἀγομένων. ..μεγάλων δὲ ὁ τῶν ἀ. 

μείζων κύριος 1δ.τ3.26(ρ.253.20Η,, ; ττό5..8); Δ, (εἰς.8.36(0.252.8; 

Μ.11.15720}; ἀροῤ᾽η Μ ας. 4: ρ.(Μ4.34.2218} ἔοτ 510. σαιι5ε5 8.66] το 

Βε6, Οτοῤγίμο.ιτο͵(ρ.τδτ,23; ΜΟττ.240Ὰ); Βαβιλοηι ἴῃ ες. 3,(1 1480; 

Μ.20.3648); ΝΊ].ερ}.1.326(}1.70.2000)}; ἅ. ἵνο ρυδγαΐδῃ ΔΏΡΕΪ5, 

οπε ροοὰ {πε οἴποῖ Ὀ84 δύο εἰσὶν ἅ, μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἷς τῆς 

δικαιοσύνης καὶ εἷς τῆς πονηρίας Ἠετυτη μαπά.6.2.1; οἵ, Βαγη.τδιτ; 

Οτ.ἤονμ.3 5 τα [,ω.{0.207.1]; Μ.13.18800) οἰπρ τη. 1.ο.; ἑκάστῳ 

τῶν ἀνθρώπων πάρεισι δύο ἄ., ὅ μὲν τῆς δικαιοσύνης, ὁ δὲ τῆς ἀδικίας, 

καὶ ἐὰν μὲν ἀνατείλῃ ἡμῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν τὰ ἀγαθά, δηλονότι ὁμιλεῖ 

ἡμῖν ὅ ἄ, τοῦ θεοῦ- ὅταν δὲ ἀναβῇ ἡμῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν τὰ φαῦλα, 

ὁμιλεῖ ἡμῖν ὁ ἄ. τοῦ διαβόλου ἐδ. τ(ρ.86.2ο; 18290,0); ςἔ.1Δ,0γ.31.6 

(8.309.17{.; ΜιΙτ, 5564); λόγος τίς ἐστιν.«.μὴ παριδεῖν τὸν θεὸν τὴν 

πτῶσιν ἡμῶν ἀπρονόητον' ἀλλ᾽ ἄ. τινα.««πταρακαθιστᾶν εἰς συμμαχίαν 

τῇ ἑκάστου ζωῇ, ἐκ δὲ τοῦ ἐναντίου, τὸν φθορέα τῆς φύσεως ἀντιμηχανᾶ- 

σθαι τὸ ἴσον διὰ πονηροῦ τινος.«--δαίμονος, τῇ τοῦ ἀνθρώπου ζωῇ 

λυμαινόμενον Οὐ Ν γε5.}.165.(Ν.44.3370); βοοά δηὰ Ὀαα φσυδγαάϊδτι 

8ΔηρῈ}5 οἵ παίίομβ, Οτίλονι. 12 1 1,6.(0.86.27}.; τβ2900): ρονοΥ οἱ 

Ραά δηροῖβ Βεῖπρ Ῥσόκεη ὈΥ (Βτδὲ πὸ τμ08. ργονοκαά τπεὶγ 

ψταϊὮ, οἱ ἰά ἤον».9.3 τα Οτμι(ροι.6; Μ.12.2144)}; 6. τίχηα οἵ 85- 

ϑυγαίησ 1πεὶσ οἴποα: δὲ Ὀἰσίι, ΟἸδτα ἐο φι(ρ.141.2; Μ.9.7110}; αἱ 

δαρτείϑηα οὐ αἱ δίσίῃ, Οτιεονωπΐη Μ].13.:2](Ρ.254.8; Μ.13.11658); αἵ 

Ῥαρείϑτη, Αροῤπιλ δίας. 46ρ.(Μ.34.2218}; ἔ. πυτηθοτ οὗ βυλταϊδῃ 

δηρεὶς ἰ Τα. τὸ Ὠππηαπ ρορα ΠΟ Ὴ εἰ ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ ἄ. παρέπεται 

φύλαξ...οἱ δὲ ἄνθρωποι ποτὲ μὲν αὔξησιν, ποτὲ δὲ μείωσιν..«ὑπέμειναν, 

οἱ τῆς τῶν ἃ. αὐξήσεως καὶ μειώσεως ὄντες ἀνεπίδεκτοι, ποίαν τότε 

λειτουργίαν ἐπλήρουν, ἑκάστου τῶν ἀ. παρὰ θεοῦ λειτουργίαν ἐξ ἀρχῆς 

εἰληφότος; οἱ μὲν ἄ, πάντες ἄρχοντές τε καὶ ἀρχόμενοι, λειτουργίαν 

ἐκπληροῦσι....οἱ δὲ λειτουργεῖν εἰληφότες τὸ παρέπεσθαι τοῖς ἀνθρώποις 

φύλακες ἀεὶ μὲν αὔξονται, μειοῦνται δὲ οὐδέποτε. ..«πρὶν ἢ δὲ ταγῶσι 

παρέπεσθαι τοῖς ἀνθρώποις, καὶ φυλάττειν αὐτούς, ἐν ταῖς ἄλλαις ὑπὲρ 

ἀνθρώπων λειτουργίαις λειτουργοῦσι τοῖς οἰκείοις ἄρχουσιν {78ἴ. 

φιι.δἰ γε: .30(Ν1.6.12178.0)}; 5. ΟὨΪΥ ἀηρεῖβ οὗ βοοά Ομ βδηϑ 586 

ἴβοα οἵ Ἑαΐβει, Οὐλορι. 35 ΤῊ 1 ς(Ὁ.208.28}; Μ τ. 188οο-τϑοολί.); 

Ἡ. Βεοαυβα {πεν ρυδτᾷ τπθῃ, τηθἢ ἃς {Πεὶγ ἀεθίοτβ, 14,07.28.3 

(ρ.317.8; Μιατ. 5248); 11. φαεβοῃ Ἡ ΒΟΙΒΘΥ 8}} ΔΏρΕΙ5 σᾶ Ὀδ6 βεπῖὶ 

οη πιϊββίοηβ ΒΥ 60; 8. αηβιυγεγεά δἰηυγηδίίνεϊυ, Ἐπ|,}.6.7.1τ6(328Β ; 

Μ.21.5330); ΑἸ}..4γ.3.12(}1.26,3481); Σ [θὲ φι, εἰ γΈϑ. 20(Ν7.6.12710); 

ΟΥΝαζιον.20.31{ρ.70. 586, Μ.36.728,0); ΤΒάτιμπαον.5.1(4.404); Ὁ. ΟἿΪν 

ἵψο ἰουγεβῖ οσάδιβ (ἀτομβαηροὶβ ἀπα Δηρ6]5) βεηξς ΟἹ. ΤΠ] 5105 ἰηΐο 

μοῦ, Του. Ατιεί, 5(}1.3.1068); οἔ,ἦδ.13(3008-- 3088). 

Τ. δχορ.; 1. Ἐχ.τ2:12, ΜΕε].}α55.22 0.4.8; Ζ. 705.2: τῇ, οἱ, 

ἐχῥϊοναίογες ἐδ]. βοδεμηὶ εἰ σηφεῖὶ ἀδὶ ρῥιμανί, δίσμε βογίρηε ἐξ: 

ἐρρέδ τηίο αηροίμηι τηϑε απ ἐαείεηι ἰμαν... φμοά ῥῈΥ αἴϊος 

φιΐάεηι ἐμυϊείδιδίον, ρέν οπαπηεῖν υεένο υἱοιθετίον εογηῤίοδαίεν, ΟΥ. 

κονι.3.3 τη 705.(ρ.304.188}.; Μ.12.8200); 3, Ῥπ,οττο, οἵ. αηρεῖϊ... 

φμος τεῦ ϑερεεῖε εεάγογμμι αγδίϊγον ἱπάϊεαίος, Δ ἤοηη.17.4 ἔμ Νμν. 

(ρ.164.2; Μ.12.700}); 4. 1,“ το: 35; ἱΠΗΚΘΕΡΕΥ Ξε 8ηρεὶ οἵ Ομυτοι, 

οἴ λοι. 34 Ἰπ 1ς.{(0.204.24: Μ.13.18888); 5. 70.4:28 οἱ δὲ κεέκο- 

πιακότες εἰσὶν οἱ τῆς οἰκονομίας ἄ. δι’ ὧν ὡς μεσιτῶν ἐσπάρη καὶ 

ἀνετράφη Ἠεταοίδοη Δρ.ΟΥ. 70.13.5ο(40; Ρ.279.1} Μ.14.4028); 6. τύ ΟΥ, 

ἀσττο ἀγγέλους φησὶ τοὺς δικαίους καὶ ἐναρέτους. κατακαλυπτέσθω 

οὖν, ἵνα μὴ εἰς πορνείαν αὐτοὺς σκανδαλίσῃ" οἱ γὰρ.--ἐν ὀὐρανοῖς 
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ἄ. καὶ κατακεκαλυμμένην αὐτὴν βλέπουσιν ΟἸεια. ἐγιχίρειοσ. 6Π1.; Μ.ο. 

"440; 7. ἀηρεῖβ τηθπιϊοηεα ἴπ βοχῖρῖαγα (οηϑιειθα 885 βἰρπιῖν- 

ἴὴσ Ἀυχηδη τπουρῆῖδ: ταῖ, Ἐκ. 4:24. τὸν ἐλέγχοντα λόγον εὐθὺς 

ὡς ἄ. κατὰ συνείδησιν θάνατον ἀπειλοῦντα θεωρεῖ Μααχα. Τ αϊ.17 

(Μ.90.304}); 19.(3054}; τεῦ, 2"ὈΡ4γ.32:21 δέχεται... «πρὸς σωτηρίαν ἂγ- 

γελον- δηλονότι μείζονα σοφίας καὶ γνώσεως λόγον ἐδ. ςο(4728); τεῖ, 

τΟοτιστ τ το διὰ τοὺς κατὰ συνείδησιν λογισμούς, καὶ αὐτοὺς ἀἁ, τροπι- 

κῶς νοουμένους 1δ.25(3360), 

Ζ. οσαἷἰτ; 1. ἰὰ ρβῆ. ἀγγέλων στρατὸν...σεβόμεθα Τυβι. Σαροΐ.6.2 

(Ν1.6.3460); ΟτιΟεἰς.8,51(ρ.274.13; Μττ,16048); ΤΒαΙι αὐεεὶ.3(0.93.7; 

4.185); τεῖ, Ἰσοποοία βίο ΟΟΠΙΧΟΝΕΙΒΥ͂ τιμῶμεν. «εἰκόνα... «ἁγίων καὶ 

ἀσωμάτων ἀ. ΟΝΙςο,(γ8γ)αει 4(Η.4.2650); γε Ν ς, (8})(Η.4.4564}); 

ΟΡΡ. ἰσοποοίαβι νίενν (παῖ δηρεὶβ Βῃ οι] ποῖ ΒῈ τοργθβθηίεα ᾿ 1 

Ροάϊες, 70. Ὁ ίδον, γγ.}.6.(Ώ.4.30 50); ἴοσ βαποῖυδσιεβ ἀεαϊοαῖςα ἴοὸ 

δηρεὶβ οἷ, Ἡιάντο, Τγίη.2.8(}}.30.5898); 2. ἜΧχασρογατομβ τορυαιαῖςά 

μηδὲ κατὰ ᾿Ιουδαίους σέβεσθε,..«λατρεύοντες ἀγγέλοις Κενγρ. Βεὶγ ἀρ. 

ΟἸεπλ. εἰν. ς(ρ.452.0; Μ.0.2614}); ὈΥΑΥΘΥ ἴο 8ΒΏΡΟ]5 ἀ, γὰρ καλέσαι... 

οὐκ εὔλογον..«ἀρκεῖ δὲ πρὸς τὸ ἔλεως ἡμῖν τοὺς ἁγίους ἀ. εἶναι τοῦ 

θεοῦ καὶ πάντα πράττειν αὐτοὺς ὑπὲρ ἡμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν διάθεσις 

ἡμῶν, ὅση δύναμις ἀνθρωπίνῃ φύσει Οτι εὶς. ς, (Ρ.4.29--5.5; Μ.11, 

τι850); Ευ5.0.9.3.3(ρ.113.90Π.; Μ.22.1030); οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ἐγκατα- 
, 4 3 ͵ - “- ν, , ι» [1 ᾿ ᾿ ᾿ 

λείπειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπιέναι καὶ ἃ. ὀνομάζειν καὶ συνάξεις 

᾿ ποιεῖν ΟἹ κοάιοαη.35; ἱπτογρτείθα ἃ8. ἑουθιἀϊπρ οὐ] οὗἨἁ ΔΏρεΪ5 

αἰ τορείμογ, Τιι,οἱ.2: τϑ(3.400); 3. τεᾶ 50} ἴῸΓ τεργεβθηΐβἊου ὙΠ 

ψῖηρβ, Ομτυβ.ἐπεοπιῤγνεθη5.3,5(1.4688) ΟἹΌ. 5. πτέρυξ. 

Κ. υποιϊποάοχ δρρ[!οαιίοηβ οἵ ἴεῖπα τὸ (μχῖδῖ; 1. (γίβτ 8 

ΒΏΡΟΙο αϑρεοὶ οἱ πάντες ἡμῶν ἀναβαθμοὶ ὁ μονογενής ἐστιν τοῦ 

θεοῦ... δὲ οἷον πρῶτος κατωτέρω τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ, ᾧ ἐπιβαίνοντες 

ὁδεύομεν...τὴν πᾶσαν ἐν τοῖς ἀναβαθμοῖς ὁδόν, ὥστε ἀναβῆναι δι᾿ 

αὐτοῦ ὄντος καὶ ἃ. καὶ τῶν λοιπῶν δυνάμεων Οἵ. 70.το.6(1; Ρ.305.24; 

Μ,14.536}); ὁ..«σωτὴρ..«γέγονεν ἀνθρώποις ἄνθρωπος καὶ ἀγγέλοις 

ἄγγελος, καὶ περὶ μὲν τοῦ ἄνθρωπον αὐτὸν γεγονέναι οὐδεὶς τῶν 

πεπιστευκότων διστάξει" περὶ δὲ τοῦ ἄ. πειθώμεθα τηροῦντες τὰς τῶν 

ἀ, ἐπιφανείας 1δ.τιατί34; Ρ.38.32--20.2; 814); Ὀμ6 οἵ. Ῥιάγιῃ. 1 γ15.2.} 

(6.39. 5804}; ο,Οτολορι.8,8 ἴηι Οόη.(ρ.83.131.; Μ.12.2084); 2. Οποβί., 

ΟἸδτα ας, Τλάοί. απίρ.ττϑιατ; Μ.9.6γ60); ὅ, Ατίδη λέγει γὰρ [536. 1 πη.] 

νοτοσοῦτον εἶναι κάτω τῆς θείας φύσεως, ὅσον ἀπ᾽ ἐκείνου πρὸς τὸ 

ταπεινότερον ἡ τῶν ἀ. ὑποβέβηκε φύσις...ἔχει γὰρ οὕτω τὰ γεγραμ- 

μένα: "ὃς τῷ μὲν ἄγγελος ὠνομάσθαι σαφῶς ἐδίδαξε δι’ ὅτου διήγγειλε 

τοὺς λόγους καὶ τίς ὃ ὧν, τῷ δὲ καὶ θεὸς προσειρῆσθαι τὴν ἰδίαν ἔδειξε 

κατὰ πάντων ὑπεροχήν. ὁ γὰρ τῶν δι᾽ αὐτοῦ γενομένων θεὸς ἄγγελος 

τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ." ... πάντα ἴβ8.. Ηερ.1:8,.] πρὸς ἔνδειξιν τοῦ 

μονογενοῦς θεοῦ ταῦτα τοῦ ἀποστόλου διεξιόντος, τέ πάθω τὸν τῶν ἀ. 

κύριον ἄ. εἶναι παρὰ τοῦ χριστομάχου ἀκούων;...οὗτος εἰς ἀγγέλου 

τάξιν κατάγει τὸν τῶν ἀ. κύριον ΟΥΝ γ55.ενρι.3(2 ῬΡ.259.12-260,19; 

Μ.45.8δ5:)-ϑόδο); οὐκοῦν εἰ τῶν μὲν γενητῶν ἄλλος ἐστί, τῆς δὲ τοῦ 

πατρὸς οὐσίας μόνος ἴδιον γέννημα ὁ υἱός, μεματαίωται τοῖς Ἀρεια- 

νοῖς ἡ περὶ τοῦ γενόμενος πρόφασις" κἂν γὰρ ἐν τούτοις αἰσχυνθέντες 

βιάζωνται πάλιν λέγειν, συγκριτικῶς εἰρῆσθαι τὰ ῥητά, καὶ διὰ τοῦτο 

εἶναι τὸ συγκρινόμενα ὁμογενῆ, ὥστε τὸν υἱὸν τῆς τῶν ἀ. εἶναι φύσεως, 

αἰσχυνθήσονται μὲν προηγουμένως ὡς τὰ Οὐαλεντίνου καὶ Καρποκρά- 

τοὺς φθεγγόμενοι" ὧν ὁ μὲν τοὺς ἀ, ὁμογενεῖς εἴρηκε τῷ Χριστῷ, ὁ 

δὲ ἀγγέλους τοῦ κόσμου δημιουργοὺς εἶναί φησιν" παρ᾽ αὐτῶν γὰρ 

ἴσως μαθόντες καὶ οὗτοι, συγκρίνουσι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον τοῖς ἀ. ὕγνυ. 

Ηεῥ.χ14{(0.3171.22}.; Μ.74.9560). 
1.. Οποβῖ. απρείοϊορυ ; 1. ογτεατίοῃ οὗ νου] ΟΥ̓ ΔηρΕΙΒ5; ἃ. Ββαβι- 

"465: Ἄτβι' δῆρεῖβ τακοῖβ οἵ ᾿βιϑὲ μεανβη᾽, οἵ. ἴγαπ.μαθγ.1.24.3 

(Δ1.7.6764); βοτὰ. σγεαῖου ΔΏρΡῈΪΒ. ΟΟΟΠΡΥ͂ Ιοννεβὶ πδανοη δηὰ 

ταράς ψοχ, τῃεὶτ ομίθξ θεΐπσ τῃῈ Οοά οὗ τῆς [8νν5, 1δ.1.24.4{1.ς.); 

τεϊαταξίοη οὗ ἔοτορ. τοαοδιηρ (μαξ μου! ννὰ85. οσδαῖθα Ὀν ΔΏΡοΙΪς 

στους Κπονϊοᾶρσα δηᾷ ἀραϊηϑὶ ΜΠ οἵἩ δαρτγεπας Οοά, οἵ.18.2.2.1 

(713Δλ}); τοϊαϊαοη, οἵ Ἰμθοῖν οὗ οτςδίοη οἵ νου ὈΚ απηρεὶβ ΜΠ} 

Κπονθάσα οἱ βυρτεπια ἀοᾷ, 10.2.2.3(7.1130-7148)} ἐκ δὲ τούτων 

ἴϑο, [ῃς ᾿Βτβῦ 1... ἀ. γεγονέναι ἀνώτερον πρῶτον οὐρανόν, καὶ ἃ, ἑτέρους 

ἐὲ αὐτῶν γεγονέναι, τοὺς δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν γεγονότας ἀ. πεποιηκέναι 

αὖθις δεύτερον οὐρανὸν καὶ αὐτοὺς δὲ πάλιν πεποιηκέναι ἀ. ἘΡῚΡΗ. 

μαέν.324.τ(ρ.257.12{{.; Μ.41.3008); ἐξ ὧν ἀἁ. ἕνα λέγει τὸν θεόν, ὃν 

διελὼν τῶν ᾿Ιουδαίων μόνον ἔφη εἶναι, ἕνα τοῦτον καὶ συναρέθμιον 

ἀγγέλοις τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ κατὰ μιμολογίαν ἀὀνοματοποιουμένοις τάσσων, 

καὶ ἐὲ αὐτοῦ πεπλάσθαι τὸν ἄνθρωπον. καὶ τούτους ἅμα αὐτῷ μεμερι- 

κέναι τὸν κόσμον κατὰ διαίρεσιν κλήρων τῷ πλήθει τῶν ἀ, 1.24.2 

(ΡΡ.258.12--250.1; 3090 .); Ὁ. βαϊαγαηυθ: ΤΉ 8 γααᾶς Ὀν δῆρε 8 τὸν 

ἄνθρωπον δὲ ἀγγέλων εἶναι ποίημα, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς αὐθεντίας φωτεινῆς 

εἰκόνος ἐπιφανείσης, ἣν κατασχεῖν μὴ δυνηθέντες διὰ τὸ παράχρημα, 

φησίν, ἀναδραμεῖν ἄνωθεν), ἐκέλευσαν ἑαυτοῖς λέγοντες" ποιήσωμεν 

ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα᾽...οὗ γενομένου, φησίν, καὶ ζμὴΣ δυναμένου 



ν᾿ 

ἄγγελος 

ἀνορθοῦσθαι τοῦ πλάσματος διὰ τὸ ἀδρανὲς τῶν ἀ. ... οἰκτείρασα 
αὐτὸν ἡ ἄνω δύναμις διὰ τὸ ἐν ὁμοιώματι αὐτῆς γεγονέναι, ἔπεμψε 
σπινθῆρα ζωῆς Ἰγεπ ἤαθν.1.24.1 ἂρ. ΗΙΡΡ.ἤαεν.7.28(ρ,2ο8.1 28; Μ.16, 
4422Ἀ.8); Οἵ((ἘΡΙρἢ.ἠαέ}7.23.τ(ρ.248.68.; Μ,4τ.2 070 ΕΠ}; οἱ ΤΗατ ἦαον. 
1.3(4.200); γταδιϊβίίοη, οἴ, ΠΟΉ τη τσεηϊ ΡῈ ἀηρεῖῖς, ΜΠ. 907- 
τπαγεὶ πομηέησηι, [τορι λα67.4.7.4(Μ.7.0020}; ὩΟῊ εἾρο ἀηροὶὶ ἐσεργμηὶ 
ἨΟδυυ με. απο βοίμεγη! Ὁπασίηεηη ζαζογε 61, 18.4.20.1(10328}}; 
εἰ γὰρ οἱ ἃ, {τὸν ἄνθρωπον; πεποιήκασιν, ἃ, δὲ πάλιν ἀπὸ τῆς ἄνω- 
θεν δυνάμεως τὸ αἴτιον ἐσχήκασι τοῦ εἶναι, ἄρα οὐκ αὐτοὶ αἴτιοι τοῦ 
πλάσματος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἡ ἄνωθεν δύναμις ἡ τοὺς ἀ. ποιήσασα, 
ἐξ ὧν καὶ ἡ πλάσις τοῦ ἀνθρώπου συνέστηκε ἘΡΙΡΠ.ἢαθν.23.π3(ρ.251. 
οἵ, ; Μ,41.3014,8}); 1δ (0.251 το} ; 3018,0}; (Ιου βϑίοη οἱ 5ΌρΓΟΤηΣ 
(σα 5 δἰετἀἊδ ἴ0 ΠΡ ἢ5 Οσοβ Πρ Τη8},, 1.23,4{0.252.1--.252.6, 2ο10-- 
3048); (οὐ οἵ [δὴν 8π 8ηρεί, οἵ. ἔγϑη, ἤαε}.1.24.2 ἈΡ.ΉΠΡΡ.ἤα67.5.28 
(ρ.200.6; 33228); ΕΡΙΡΙΠ ἤα67.23.π(ρ.250,7; 2000}; ϑϑΐδη δὶ ΒΠΡΈΪ τὰς 
δὲ προφητείας, ἃς μὲν ἀπὸ τῶν κοσμοποιῶν ἀ, λελαλῆσθαι, ἃς δὲ ἀπὸ 
τοῦ σατανᾶ, ὃν καὶ αὐτὸν ἃ, ἀντιπράττοντα τοῖς κοσμοποιοῖς ὑπέθεντο, 
μάλιστα δὲ τὸν τῶν ᾿Ιουδαίων θεόν Ἰτοῃ.᾿67.1.24.2 80. ΠΙρΡΡ.᾿αε7.1.28 
(0.210. 1. ; 33223Ὰ κοσμικοῖς); ἘΡΙΡΗ.καδν.23.2 (0.251; ΞΖΟΣΑ}); ΨΌΤα 
πϑς Ὀν βενξῃ 8ῆρε]5. δος, ϑϑευσηϊη5 Δ η4 Β45|}1 865, [σϑη βαεν. 
1.24.1 ΔΡ.ΗΙὨΡ.}67.7.28(Ρ.2ο8.12; 33224Ά)});, ἘΒΡΙΡΗ,ἤαον.23.τ(ρ.248, 
4[ἴς; 2070); ς. γαϊοημημβ: τὸν δημιουργὸν... ἄ, θεῷ ἐοικότα ᾿τοὴ ἤσδγ, 
1.5.2(Μ1.52.406Ὰ}; ΓΠδοτν {παῖ οτεαῖθα ἘΠΙηο5 ἀγα ἰτηαραβ Οὐ ΔΠΡΕΪ5 
οἱ Ρίεγοιηα τεξαϊεά, 1Ὁ.2.1.4(}1.7.7304}.}; οἵν ΟἸογηεχο Τ Πάοὶ.2ς 
(ριτιξιτο; Μ.0.6728); 4. (Δυροοταῖςβ τὸν μὲν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ 
ὑπὸ ἀ, πολὺ ὑποβεβηκότων τοῦ ἀγενήτον πατρὸς γεγενῆσθαι λέγει 
Ιγρ ἠα 67.1.25... ἀρ. ΠΡΡ.ἤαον.].242(ρ.218.1; Μ.16.2228.}; τοξατατοη 
Οὗ τ|ῖ5. τεασῃίησ, ΕΡΙΡΗ. ἠαδν.27.7(0.311.18},; Μ.41.3768Π,); ἐν. 
(Ρ.312.20; 3774}; 6. οτρατίοη οὗ οοϑήηοβ ὈῪ δΔηρεὶβ αἶβο ἐδρης ΌγῪ 
Μεπδηάεν, [τεπ,ἤσεν.τ,23.5(Μ1,7.6738); ΗΠΡΡ.ἠαεν.7.4(ρ.19ο.2; Μι16. 
3204Α); οἱ. ΕρΙρῇ. ἠαογ.22.τ(ρ.246.10; Μ,4τ.296 0); ὙΠπαι, ἤαεν.1.2(4. 
480); ἔ. οΥὐἱρῖηη οὗ {15 πούοβν αὐ] ραϊοα τὸ ϑίπιοη Μαριιβ, αςσ, 
ῬΒΠΟΤα ΔΉ Ε 5 ογεαϊεά νου, θαΐ τυ]εαά τὸ Ὀδαᾶ]ν, [τϑπιλαξν. 1.23.5." 
Δ. ῬΡ.λαεγ. 6. τοίρ.147.1; Μ,1τ6.32238); ΕΡΙΡῊ λαέν. τ δίρ.24:5.2{ΠῸ; 
Μ.4τ.2930); Τμάτιλαεν, τ, τ(4.288), δ. {πδοῦν σοπἀθυνηθά 85 τπβ Κιὴρ 
Δηροἷβ ΒΟΙΠΟΡΘΠΘΟΙΒ νι (γιβέ, Ατῇ. 47,1, 6 (Ἀ{,26.τ2060}); οὐδὲ ἃ. 
δημιουργεῖν δυνήσονται, κτίσματα ὄντες καὶ αὐτοί, κἂν Οὐαᾳλεντῖνος 
καὶ Μαρκίων καὶ Βασιλείδης τοιαῦτα φρονῶσι, καὶ ὑμεῖς [5ς, Αὐΐδῃ5] 

ἐκείνων ζηλωταὶ τυγχάνητε 18.2.2τ(102Ὰ}); 0.1), .0.2.3(λ1.04.8738)}; 
2. τπεῖγ μἷδοθ ἰὴ ἴῃ βυβίθιη Οὐ βδοηϑ ; ΘΟΟΟΥΩΡΘΏΨΊΩΡ 60 ϑοῖοτ, 
Ἰτεη.ἤαεγ,τ.2.6(Ν.7.4654}), 1ϑντ.4.5(4884); 16.(4804); οἵ.1δ.2.το. 5773); 
οἱ 18.3.το.τ(7718,0}; 5. τῃοἷγ τε οι τὸ ΟἽ᾽; ἃ. δςο, ϑέμηοη Μαριβ 
τοὺς δὲ προφήτας ἀπὸ τῶν κοσμοποιῶν ἀ. ἐμπνευσθέντας εἰρηκέναι τὰς 
προφητείας... ἔθεντο γάρ, φησίν, οἱ ἄ, οὗ τὸν κόσμον ποιήσαντες ὅσα 
ἐβούλοντο, διὰ τῶν τοιούτων λόγων δουλοῦν νομίζοντες τοὺς αὐτῶν 

ἀκούοντας ἴτοη,ἤσεν.1.23.3 8. ΗΙρρ.ἤαδν.6. τοίρ. 147.0,14:;Μ.τό, 322301.); 
οὐ ΤΠάτιλαον. τ τί4. 288); ἢ. 806. Ἄρεϊ! εἶναί τινα θεὸν ἀγαθόν. .«.τὸν 
δὲ πάντα κτίσαντα εἶναι δίκαιον, ὃς τὰ γενόμενα ἐδημιούργησε, καὶ 
τρίτον τὸν ωσεϊ λαλησαντα ἡ υρεθδ δὲ τοῦτον εἶναι--- εἶναι δὲ καὶ 
τέταρτον ἕτερον, κακῶν αἴτιον' τούτους δὲ ἃ, ὀνομάζει ἩΪρρ.᾿αον.7. 
48(0.224.5; Μ.16.33464}; οἵτδ.το,2οίρ.280.22; 24388)}; οι ξιβεϊηβ᾽ 
βυβίοιῃ οἱ βοοῦ 8π6 ἐν} δηροῖς ἀθβουῦ 66 ἴῃ τὰ]. τὸ ΟἿ᾽ ᾷπὰ Ὅτεεκ 
ταν οϊορν, 1.5.26(ρ.127.τΟ . ; 21040.); 4. ἀος. Ο δε πίπι5. τὸν 
γόμον καὶ τοὺς προφήτας ὑπὰ ἀ. δεδόσθαι, καὶ τὸν δεδωκότα νόμον ἕνα 
εἶναι τῶν ἀ. τῶν τὸν κόσμον πεποιηκότων ἘΡΪΡΠ, ἤα6}.28.τ(ρ.51.53. τό, ; 
Μ.41.3770}; 4. Δῆρ6]5. ποῖ βθχ]θβς, (]θιη, οί, β3(ρ.124.21; Μ.0.6840) ; 
οἵ. (.2 Ξιρτα; 5. Θροϑί]ο5 ξξ 8ῆρΡ6]5, ΠΘυβο]θο ἀρ. Υ,.70.1.53.40(48; 
Ρ.276.34; Μ.14.4880}; 16.13.5ο(40; Ρ.279.1; 4028); 6. δηρ6]5. οδῃ 
Ομδησα ἘΠΕῚΓ Οὐ β ἔθετο τοὺς {πε] πρωτοκτίστους ἀ. εἰς τὸ μηκέτι 
κατὰ τὴν πρόνοιαν τῷ ὡρισμένῳ λειτουργεῖν, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἀναπαύσει... 
οἱ δὲ προσεχέστεροι τούτοις προκόψουσιν εἰς ἣν ἐκεῖνοι ἀπολελοίπασι 
τάξιν, καὶ οὕτως οἵ ὑποβεβηκότες ἀναλόγως (Ἰοτη. ἐεἰ. πό(ρΡ.153..0; Μ. 
9.1258); 7. ΒΏηΡ615 σϑὴ 6 θαρτΖοα οὐ ῬΕ Δ" οὗ πποῃ, Ι4.ὁχε. Τἠδοί. 
22{(Ρ.1τ13.20; Μ.9.66094}); τῤ.(ρ.1τ4.6; Μ.1.ν.}; 8. βῆ αεῖὶβ ὁβπποῖ δπῖευ 
ῬΙογούηα ψιμοιξ τηθη, 19.35(ρ.118.128.; 6760}; 9. τεξαϊαεοη οὗ 
ΒΔΒΙΠ]465᾽ Ιἀδὰβ οἷἱ ἀπρε δ᾽ ἴδ οἱ ρῥτε-εχιβίεπε ταϑῖι, [6,5 γ7,2.8 
φ. 133.14; Μ.8,0138); 10. τεξαϊδτίοη οὐ γαἰθπέ. ἐθβομίηρ [Πδὶ δηροὶβ 

πρὶ ΚηοΥ͂ ΒΌΡΥΘΙ (σα, οἴ Ἰτϑη.ἤσεν.2,6.1--5(Ν1.7.724-Ἴ25 0); 
11, ἘΠοΟΒεζαὶξε σηθαβασγθιηθπίβ οἱ Δηρεῖ5, ΠΙρΡΡ.ἠμαθ7.9.13(ρ.251.14; 
Μ.τό.33878). 

Μ. Η. Ομποβί ἃ5 δὴ δηροὶ (αςεάοῃ:βη), εχορ. τΤῖμη.5:21 ἐκεῖνοι 
δὲ φάσκουσιν, ἐπειδὴ τὸν θεὸν καὶ τὸν Ἀριστὸν ὠνόμασεν, εἶτα τοὺς ἀ., 
ἀνάγκῃ τοῖς ἃ. συναριθμεῖσθαι τὸ πνεῦμα τῆς τε αὐτῶν εἶναι συστοιχίας 
καὶ αὐτό, καὶ ἄ, εἶναι μείζονα τῶν ἄλλων. πρῶτον μὲν οὖν τῆς ἀσεβείας 
ἐστὶν Οὐαλεντίνον τοῦτο τὸ εὔρημα... ἐκεῖνος γὰρ ἔφησεν, ὅτι, πεμ- 
φθέντος τοῦ παρακλήτου, συναπεστάλησαν αὐτῷ οἱ ἡλικεῶται αὐτοῦ 
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ἀγενεαλόγητος 

ἄ,." ἔπειτα δὲ τὸ πνεῦμα κατάγοντες εἰς τοὺς ἀ, εἰς τὴν τριάδα συντάσ- 
σοντες, εἰ γὰρ μετὰ πατέρα καὶ υἱὸν κατ᾽ αὐτοὺς οἱ ἅ,, δηλονότι τῆς 
τριάδος εἰοὶν οἱ ἄ. ΑἸΠ,ἐῤρυϑόγαριτ τοί Μ.26. 5560-- 5574}. 

Ν. ποῦν {πὲ τ ἢ 8 ΤΠΥΠ ᾿πἴο ἈΠΡΕΪ5 οὗ γὰρ ἐξ ἀνθρώπων εἰς 
ἃ. μεταστᾶντες χίλια ἔτη μαθητεύονται ὑπὸ τῶν ἀ. «.. εἶτα οἱ μὲν 
διδάξαντες μετατίθενται εἰς ἀρχαγγελικὴν ἐξουσίαν, οὗ μαθόντες δὲ 
τοὺς ἐξ ἀνθρώπων αὖθις μεθισταμένους εἰς ἀ, μαθητεύουσιν, ἔπειτα 
οὕτως περιόδοις ῥηταῖς ἀποκαθίστανται τῇ οἰκείᾳ τοῦ σώματος ἀγγελο- 

θεσίᾳ (Ἰεπ.δεἰ. 57(0Ρ.154.8}Π ; Μ.9.725--728.}; οἵ. τῆνϑεῖς γα πβέοτιπμα- 
το οἱ ἀροβίϊοβ ἱπίο δῆρεὶβ, Οὐ [σιτο,3ο(δ; Ρ.202.21; Μ.τ4.361Ὰ}; 
πρὶ σμδησοα ᾿ἴο ἀηροὶ5 ΠΓΟΌΡΗ γαϑαγγοσζίοι, οἰἸ ἦσητ.0.1. τῃ 
1 ευ.(ρ.439.7; Μ.12.524.4}. 

Ο. δϑοδίῖο ΠΠ{ 85 8 οἱ δῃροὶϑ᾽, Βα. αςεεί.τ.2(35.3208;Μ.31.8738); 
Ἐ80. οἱ ν]ΤρΊη8} 1116, Μεῖῃ, νη .8.2(ρ.82.8, Μι1τ8,141Ὰ}; Ροῖγ.1] ΑἹ, 
οηεγνεί. τ(Ν.33.12774}; οἱ τὴν παρθενίαν ἀσκοῦντες ἄ. εἰσιν {Βαβι Λης, 
υγρ. τ( Μ.50.7721); στ. Νὰ 2,0»γ.37.1ο(Μ.36.2064}; 70. Ππ,πεαΐ τς(. 
δδιϑοῦς) ; ἴῃ τϑϑρθοῖ οἵ ἀθίδομπιοπε, σι Ν γ88.0. Δ αον.(ρ.382.6, ΝΜ .46. 
οὔο6) ; [0.(]]πὶ.5εαἰ. 20 (Μ.88, ττ480}) ; Ππππατὴρ ἈΠρΟ]5 : 1 Βα ροτΟτ ν 
οἴδαμεν...τοὺς ἀ. οὕτως εἶναι ἀνθρώπων κρείττονας, ὥστε τοὺς 
ἀνθρώπους τελειωθέντας ἰσαγγέλους γίνεσθαι Οτ(εἰς,4.20(0,Ζ208.12; 
Μ.11.1ο608); 1η 54 1Π|γ, στο Ν γϑβδιλονειᾳ τῇ απ. (Μ.44.8ο6ο); ἴῃ 
ἀφϑαρσία, (Ἰετη. ῥαϑ.2.το(ρ.217.20; Μ.8.5 178}; τυνϑῖς γίνονται ὥσπερ 
ἄ, ἀσώματοι, ἐν τοσαύτῃ κουφότητι ὄντες μετὰ τοῦ σώματος Μίδο. 
Αερ.λον.τδ.7(}1.34.6408). 

Ῥι τηρῖ,, οἵ ὉΒτιθδη5 ἴῃ ρεπ, ἐξ ἀνθρώπων ἀγγέλους ποιῶν [5ς, 5. 
Ῥδ11]], μᾶλλον δὲ ἀπὸ δαιμόνων ἀ. τοὺς ἀνθρώπους (Βτγπἰαμα, Ραμ. 

(2.411). 
Ἐάγγελότης, ἡ, ν. ἀγγελιότης. 
Ἐἀγγελοφάνεια, ἡ, ἀῤῥεαγαηεε οὐ αηρεῖς, Ἰβοπί. ΒΒ, Δ δεένοὶ Ἐπὶ. 

310) [.86.1260}).ὕ 
Ἐἀγγελοχαρμόσυνος, 7ογίεϊ τοῖϊ αηρεὶς ἀ, τελετή ἼΠατιϑιπά, 

ΦΡ}.2.88(ΜΜ.99.132320). 
Ἐἀγγελτήρ, ὁ, 1. ΩΔἨΜΟΙΙΓΕΥ, ἨϊΕΘΣΦΉΡΕΥ ἐπίσκοποι...οἱ δοχεῖς 

τοῦ λόγον καὶ ἀ. Οοηςί.4,.|Ρ},.2.25.7; 2. αηῃρεὶ, Ογαι. 51}.2.242 18.2. 
214. 

Ἐἀγγελτρία, ἡ, σηπομηεεν σάλπιγξ πολέμων ἀ, Ογας. δ 10.8.ττΊ. 
ἄγειος, μπεαγίἠν, ας. Μρπςαροεν.,.τ4{(ρ.90.11). 
ἀγείρω, εοἰΐδε! ὃν δερρίηρ, Ἰσθοβ δὲ α δέρρα οὐ εΠαγία!αη οἱ μὲν 

ἐνθουσιῶντες οἱ δὲ ἀ. φασιν ἥκειν ἄνωθεν νἱὸν θεοῦ [ο]5.Ὧρ.Οτι(εἰς. 
1.5οίρ.τοι,21τ; Μ.11,.75320}; δι στί(ρ.τοΖις; 7564). 

ἀγελάξτ-ω, 1, δὲ α τἠερήογά, ἔερ α σεῖς θεσπίσας ᾿Ιάκωβον “-εἰν 
ΤΆΑΡοΟΙ]} τοὶ. Ὀς.77:7τ(}1.3.2.14208); 2. ρᾷ855,, δὲ ργεραγίοιι5, Ποεῖ, 
(Πγν58.οῃ}.3.1 τῷ ει ῥγίης, (3,718); Ἰά.μον.13.1 τη δ1.(7.τ68}0}. 

Ἐἀγελαιοκόμος, ὁ, ἀξερεν οὗ ἐἔῈ ἤσει, ῥαδίον, ΤΑ]! υ Ομγγ5.4 
(0.24.27; ἀγελοκόμων Μ.47.16), 

ἀγελάρχης, ὁ, ἰεαίεν οὗ α ἤοεῖ ; οἵ 5ρὶ για] Ἰοαάθγβ: Ὁ τῖβύ, Νίας, 
Μέρη ροῦν. 4. τ8(0.105.31); Δηρο β, Ἐπ5.4.6.4.6(ρ.τύο.17; Μ.22.268.}; 
θ5ῆορβ, στ με ϑαρί.2. τοί 88. 1884Α) τα ΤΟ γν5.᾿ομ:.0(13.237Ὲ); 
110.1). ἀγίονι, 25 (Μ.06.12720). 

ἀγελαρχία, ἡ, ἰεαάενεῖρ οὐ α ἤοες, Ὠϊοπ. Δτ.ς.}.2.2(Μ.3.1534).. 
ἀγέλη, ἡ, πεγά, Ποεῖ ; ταθῖ. 1. οἵ τραηκὶπα, Ἐβρ. τεῦ. Εδαεξγηρίίοπ 

πρόκειται.«τῷ θεῷ τῶν ἀνθρώπων ἀ. σώζειν (Ἰοιη ῥγοί. ττίρ.81.22:; 
Μ,8.2364Α}; ἰαραδι.2.2(Ρ.171.1τ8; Μ.8.420Ὰ); Επι5...132(0.240.20; Μ. 
20.14084}); 1Ρ.τό(Ρ.252.1; 14250); ΟΥ ρατχίϊς. παίϊοῃς ἄνδρες ἐξ ἀ. 
“Ελληνικῆς ὕγτ, ἰ5.5.5(2.8640)}; 14. 7ση.τ(3.3648); 2. οὗ τὴς. ΗοςοΚ οἵ 
Ομ τῖβε, 1.6. ΟΒυσοῃ, ἀάδιη ἀταί.2.22(0.114.1τ0; Μ.11,17028}; ΟΠ γγϑ. 
δαρι. Οἢν.4(2.375Ὰ}; τα ἀοηῖ.5.2 1 Τῆμι, τ. 5768); Χριστοῦ λογικαῖς 
ἀ. Ῥαᾳ]] ὐιζῆνγς. 4(Ρ. 24.24; Μ.47.16); ἀ. ἀπέφηνε μίαν, τούς τε ἐν οὐρανῷ, 
καὶ τοὺς ἐπὶ γῆς ὕγτ,1.6.5:}}{.{}.72.406Ὰ}; 1.10.1}. “γίδιη.25(Μ.ο6. 
12730); 3, οἵ ραγίϊο. ργοῦρθι ἃ σοηνθηξ οὗ ππιη5, Μαχ.ρ.2τ(Μ 91. 
6238); Πογοῖ, ϑθοΐϑ, ἘΠ αρ. Εὺδβ Ὺ.δ.ς.13.2(Μ.20.4608); 4. οἵ ἃ 
Ραμα οἵ ἀδφιποῃβ, ὕγτ.  ς.4:22(Μ.72.5444). 

Ἐἀγελημαῖος, ῥείοηρτηρ ἰο 16 ἠογά, υμίσαν, ας, Αοσιποριιτςς 

(}1.34.6050); 10.17.3(6258). 
ἀγελικός, δεϊοηρίηρ ἰο ἃ βοεί, φσγεραγίομς, 1ϑα5.ἢθν.8,53(1.728Β; 

Μ,ι20.172}}. 

Ἐἀγελοκομική, ἡ, 50. τέχνη, αγὶ οὗ ὀγοράτησ καἰ δ, (Ἰϑνὰ, σ ν.1.7 
(Ρ.24.28 ; Μ.8,.73220). 

Ἐἀγελοκόμος, ὁ, ν. ἀγελαιοκόμος, 
ἀγενεαλόγητος, τοϊίμομὲ ρεπεαίοσγν; οἵ Με ΙΖ 6 Κα ἃ5 ἃ ἴγρα οὗ 

σμτβέ, ΤΑτῃ οί εἢ.(}1.28,5298); Μαγς. γι ορηδοιτο,(Μ.65.11218}; 
ἤόποε οὗ (δ σίβε Πἰπηβεὶ τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην, τὸν γενεαλογούμενον εἶπον 
καὶ ἀπὸ τοῦ ἀ. ἀρχόμενον ΟΥ. 7ο.τ.4(6; ρ.8,2; Μ.14.2900); οἵ καὶ. 0. 
τ: τ(ρ.170.9); ἡ δὲ κατὰ τὴν θεότητα αὐτοῦ [50. Χριστοϑ) γέννησίς ἐστιν 
ἀ, 1 7υ 5 φη εἰ γ65Ρ.61(Μ.6.13004}; Βεν. Δηξαριεαί ἄς. 8:34(Ρ.145.24}; 
Μαχ αριδίρ (Μ οτ.11410). 



, ἀγενεσία 

Ἀἀγενεσία, ἡ, ἑηφεπεγαίοηεες, ΤΑΊ, ἀἸαϊ. Τνῖη.2.20(}1.28.τ2οτΑ} 
ΤΤ7ακῖ φε. }γ.4.τ(}5,6.14450); 1Ρ.4.5(14528). 

ἀγενησία, ἡ, ἴογ ἀγεννησία, ΤῊ ΠΡΡ. Βε;. εἰ. 6(}.το.8378 ; ἀγεννησία 

.325.2). 
᾿ ἀγένητος, ἩΠεγοαϊεά, μπονρίμαϊεά (πὰ Ὁτο- ΝΊοθηα δαϊηοιβ δηᾶ 
10 Μ58 απᾶ εαᾶα, ἔτεα. σοπίπβεα 11} ἀγέννητος α.ν.); 

Α΄. ρθη. ΠΡ} Δ οτΒ : ἜΥΘΥΠ8] ΡΥδ- εχ βίξησβ, Ο] 6. ϑ ἐγ. ς. ττ(Ρ.371. 
τό; Μι9.1το44}; ὑπῖν ἕν τὸ ἀ, ΜΟΙ, αγϑηγι(ρ.157.το; Μι18,2408); 
τπιτηοχίδ! ν, Αἀδατῃ, ἀ]αὶ.3.6(ρΡ.122.20; Μ.ττ.17078}; οαπιβαϊίοῃ ἀρχὴ 
τῶν ὅλων, ἀ. Ἡ]ρρ.ἠαεγ.8.12(Ρ.232.8; Μ.τό6.33588 ἀγέννητον). 

Β. πο-(Πγβύδῃ ἀβαρὸ αἰβοιιββαα; 1, 1ὴ τ, ῬὮΠ0Ο05., ΨΠΘησΒ 11 
οητεχοα (τι βείδη ἐοτιπίποίοσν, ΘρΡΡἢ 64 ποῖ ΟὨΪν ἴο πὸ αν! πιΐν, 
Ῥυΐ ἴὸ τιδίξου, πα ἴο ὑμ6 508], Πα 568 1ῃ ΟἾΠΟΥ ποη-[Π60],. 
56η865, ΕἸΡΡ ἦαον. τ τοίρ.20..5; Μ.16.30418}); 1δ.8,1γ(ρ.236.13; 33630); 
(Πε5εὲ. 365. τϑρπαϊαιθα, Αἰμπεπαρ ίοριτο.(}.6.0Ο8Π8); τὸ μὲν γὰρ 
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θεῖον ἀ. εἶναι καὶ ἀΐδιον...τὴν δὲ ὕλην γενητήν 1Ὁ.4.τ(8078); ἀ. ἐφαδιεα ΄ 
ΜΙ Ὴ ἀΐδιον, ἐῤιτοιτ(920λ); ΑἸ ἐγ6.2.3( ΜΝ. 25 τοῦ); ἡ ὕλη ἀεὶ μὲν 
φθαρτὴ ἢ γενητή, ἄφθαρτος δὲ καὶ ἀ. οὐδέποτε 17 απ, ἐοΉ [μ|.}(}1,6, 
Τδο0 0}; Ὁν “αν οἱ ρτϊνδιίοη ΟἿ]Υ 15 τηαίίου τουτηρα ἀ, (1,6. 1 σαπ- 
ποί οχθαίθ), δι βο) ; τὸ. ( βορο); οἵ, ὕλη; 5οὰ] ποῖ ἀ., πῃουρὴ 
ἄφθαρτος, 1 Ταβίφ,γ.Ο(.6,1476Ὰ); ἀφθαρσίαν μὲν διὰ χρειώδη τινὰ 
δύναταί τις ἔχειν, ἀγεννησίαν δὲ οὐκέτι" τὸ γὰρ ἀ,, χωρὶς πάσης 
χρειώδους αἰτίας, δεῖ ὑπάρχειν ἀ. 1Ὸ.(14768); ΑἸἢ.«ἄεον.28(0Ρ.24.23; 
Μ.2:.4688); ἴοτ 8. 5ίτοι ᾿Ἰης ΟΥ ἀινίδίοι σὰῃ5 θοῦνοεπ ἴῃς ἀπογεαῖεα 
8 ἃ τπ6 οτραίβαά, ΟἸθυμ. Ι».4.24{0.316.12; Μ.8.13618); 2. οἵ υπ- 
οτραϊθα ρείηορ]α οἵ δν] πὰ σποβῖ. 81:4 Μαπιοῃ. ἀυ8]15110 νυ ϑἴ ἘΠΊ, 
βίβ, εαυκίοα νἢ ον] ἀ, ἄρα ὁ διάβολος, καὶ εἰ ἀ., καὶ ἀπαθής 
οὐτῷ γὰρ ἀ. ... ταῦτα ὑπάρχειν δεῖ, ὁ δὲ διάβολος... κολάζεται. τὸ 
δὲ κολαζόμενον...πάσχει, ἀπαθὲς δὲ τὸ ἀγέννητον. οὐκ ἄρα ἀ. 
«ὐὸ διάβολος ΜεΕΊΠ.γ65.1.36(μ.276.12}.; ΜΙ. 4τιττοιΒῖ.); τὸν δὲ διά- 
βολον καὶ τοὺς. «δαίμονας, κατὰ Μαρκίωνος, καὶ Κέρδωνος, καὶ 
τοὺς Μάνεντος μύθους, οὐκ ἀ. εἶναί φαμεν Τπάϊιἤαεν.5.8(4.496) ; 
δος. Μαπισθθαπβ ἔστιν ἄρα ἀρχὴ ἀ. καὶ κακή ἘιοΡΟΡμΟΙ ΝΜ 88, 
5560); Δ Δ55Θυ ΠΟ Βα νεῖβῖνε οἵ πιοποίποίβια, 0.1}. 16η.2(Μ.06, 
13258). 
, 'ὰ (μηβδη τηδοίορν; 1, οἵ αἰνῆς Ὡδίσσε αὐτογενὴς ἀ, 

ἅπαντα κρατῶν διὰ παντός Ογαε, δὴ, ἔν.τ.τ7; ΟἸετα, »γοὶ. δ(ρ.52.5; 
Μ.8.17324}; τῇ ἀ. καὶ ἀϊδίῳ αὐτοῦ ζωῇ ΟΥτ.0.1τ.20(32;}».37.το; Μι14. 
170); θεός ἐστιν ὁ παντοκράτωρ, ὅ, ἀ, Ἰὰ. ἀ᾽αἰ.τ(ρ.12ο.8); εἰ δύναται 
ϑεός, ἀ. ὦν, ἑαυτὸν ποιῆσαι γενητόν Μας. Μρη αροον.4.3ο(ρΡ.225.4); 
ἀ. οὐχ ὡς μήπω γενόμενον, .. ἀλλ᾽ ὥσπερ παναγένητον, καὶ ἀπολύτως ἀἁ. 
Ῥοη Αγ η.9.4{(Μ.53, 0120); σοηίταβίοα ψιτῇ ογδαΐαγεβ κατὰ ἀντε- 
διαστολὴν τοῦ ἀ. θεοῦ, τὰ γενητὰ ἀπολλύμενα ἐκάλεσεν (βγη. η6.ἰ0}. 
"(}4.88.5608); 2. οἵ ἘΔίῃοι τῆς τοῦ πατρὸς ἀ, φύσεως Ἐχιδ..6.5.1 

(ρ.213.1τ; Μ,22.3520 ἀγενν.}} τοῦ, βίβεις οὐ ὅ0η μέσος τε ἑστὼς θεοῦ 
τοῦ ἀ. καὶ τῶν μετ᾽ αὐτὸν γενητῶν "1.4.το(ρ.τ67.35; 2808 ἀγενν.); 
ϑοιαριομεῆ 4.1; ὅ. οἵ ὅοπ; 8. ῥτε-ΝΊοεπα τὸν ἀ. ... πρωτότοκον 
Οτιεἰς.6.χγ(ρ.88.21; Μ.11.12174}; ἰπ 15. Βυϊπδηῖϊτν, ΒΟ ἀ. καὶ 
γενητός ΗΪρρ.ἠαεν.ο.τοίρ.244.τ6; Μ,τό.3278Α ἀγένν.); ὁ σωτὴρ..«τῆς 
ἀ. θεότητος μετασχὼν θεός Βυϑ.(.6.0.0(ρ.427.8; Μ.22.68δι) ἀγενν.); 
Ὁ. τῇ Ασίδῃ ΟΠ ΤΌν ο ΒΥ ; ἀ, βυϑρεςῖ [0 ογί ποάοχ ἃ5 θεϊηρ οἵ ραθᾷπ. 
ΟΥΙΚΊΩ τὸ μὲν ἃ, παρ᾽ ᾿Ελλήνων εὕρηται τῶν μὴ γινωσκόντων τὸν υἱὸν 
Ατ.ἄδον.31(ρ.27.16; Ν.25.4738): τοοῖκβ τι56 1 1ῃ 5ΕνΕΙΆ] 56η5685 ἀ, 
τὸ μήπω μὲν γενόμενον, δυνάμενον δὲ γενέσθαι" καὶ πάλιν τὸ μήτε 
ὑπάρχον, μήτε δυνάμενον εἰς τὸ εἶναι γενέσθαι" καὶ τρίτον...τὸ ὑπάρχον 
μέν, μήτε δὲ γενητόν, μήτε ἀρχὴν ἐσχηκὸς εἰς τὸ εἶναι 1.28(ρ.25.27; 

4604}; ΠΤ βϑῆβα Ὀεὶηρ ἀεπιθα τὸ ὅοη ὈΚΥ Ατίδηβ, 2Ὁ.(ρ.2ς.23; 
4698); οἴ4..4γ.1.30(}].26.734--|6Ὰ}: ῆΟ σοπιβα οτθαιθα πᾷ τιὴ- 
οἵραϊθα ἐπεὲ εἰ ὅμοιον τὸ γενητὸν τῷ ἀ. θέλουσιν...οὐ μακράν εἶσιν 
εἰπεῖν, ὅτι καὶ τὸ ἀ, καὶ κτισμάτων ἐστὶν εἰκών τ, 53τ(760), ἀπὰ 
οοπίρηα {παῖ ὅθ. ννὰ5 στβαῖοα 85 8ὴ 1πίοττηθαϊαυν Ὀδοθιιβα μὴ 
ἐδύνατο τὰ λοιπὰ κτίσματα τῆς ἀκράτον χειρὸς τοῦ ἀἁ. τὴν ἐργασίαν 
βαστάξαι 1. ἀεεγ.8(ρ.7.18; Μ,25..437 (420}1Ὰ)}; {ΠῸ5 βεγνὶηρ ἴνο 
Τιοτᾶβ ἑνὲ μὲν ἀ., τῷ δὲ ἑτέρῳ γενητῷ 14..4γ.3.τ6(Μ.26.3520}; ἀΐδιον, 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἀ,, εἶναί φησιν [56. Μα1Ὸ6}}.] τὸν λόγον ἴδτι5.6.}1..2.3(ρ.το2. 
4; Μι24.0ο4 ἀγενν.); ἄγενν. 1}.2 Οἱ. (ρ.98,17 ; 807); Ο. Ροβί- ΝΊΓΘΩΘ, 
{πὸ Ῥεὶπρ' ἀ. οἵ ὅοπ πε ἴο 6 παοθβϑατην ΠΏΡΠΘα 1η ἴΠ6 Βοΐηρ ἀἁ. 
οἵ ΕθΊΠΕΥ πατὴρ... ἁ., πῶς... ἐξ αὐτοῦ καρπὸς ἔσται γενητός; (ὑνΥ. 
ἐδες. π)(5.,3040)}; ΤΑΊ ἀταί. ΤΥίη, τ δ ΝΜ], 28,ττ4:Ὰ); ἀπὰ 1π ΠῚ5 δοῖι- 
νἱν τη ὉΒΌΥΟΝ ἀ. μὲν υἱός" ἁγιάζει γάρ" γενητοὶ δὲ ἡμεῖς" ἁγιαζόμεθα 
γάρ 1 164..41..)7(}1.6ς. ττόχο); ἀεξ, οἱ ἀ.: τὸ ἀ, διὰ ἑνὸς ν γραφόμενον, 
τὸ ἄκτιστον, ἤτοι τὸ μὴ γενόμενον σημαΐνει...«τὸ...σημαινόμενον 
διαφέρει οὐσία οὐσίας" ἄλλῃ γὰρ οὐσία ἄκτιστος, ἤτοι ἃ, δι᾿ ἑνὸς ν, 
καὶ ἄλλη γενητή 10.Ὁ, [.ο.1τ.8(}1.04.8174,8}; 4. ΟἹ Π. σμοβὲ ἁγέῳ 
πνεύματι..«ἅτε ἀἁ. ὈΙάντη. 771..2.3(Ν1.30.4714}; 5. οἱ ΤἸχίη. πατέρα, 
καὶ υἱόν, καὶ ἅγιον πνεῦμα ἀ, λέγω ΤΑΤὨ ἡ1αἱ, Τγίπ, τοτοί Μ,28,11458}; 

ἀγέννητος 

6. οὗ ογοαῖοά τπίπρϑ, ἰπ νεῖν τεϑιχ σα 56η56; ε.5. οὗ ἀδσκηςθ8, οὗ 
ΜΉΘ Οοά αἰά ποῖ 88. γενηθήτω σκότος, ὨδηςΒ ἀ. μὲν οὐχ ὡς οὐ 
γενόμενον, ἀλλ᾽ ὡς τὸ γένεσιν ἐν ὑπάρξει μὴ λαβὸν Ῥτοσ,. (ὐδη.115 

(}}1.87.578). 
ἀγενήτως, εἰογηαϊΐν, τεῖ. ταρίίευ συνεῖναί φημι ἀ, τῇ ὕλῃ δὴ 

τὰς ποιότητας ΜΕΙΠ αν έϊγ.τοί(ρ.172.0; Μ.18.2570); Αἀδτη τα ἰ.4.8 
(ρ.156.4; Μ.ττ.χ8170); τοῖ. ὅθ. οὐκ ἀ. συνυπάρχει τῷ πατρί 1.58. 

4.6.5.τ(ρ.213.20; Μ.22.3530 ἀγεννήτως); τεῖ, αἸνίηε. Ψ]Βάοιῃ ἀ, σὺν- 
νπάρχειν τῷ θεῷ ΔΙἢ..4γ.2.20(Μ.26.2320) ; τεῖ. μόνον οἱ ὅσα, ἐῤ.:. 

33(778). 
ἀγεννησία, ἡ, ἐηρσεπεγαίοηεδδι ἵν ῬΠΙΪΟΒ., 15. τοα]πὴ ΟἵἨ Εἴοτηα] 

Ρτίποίρεβ, 6.5. δος. 1 μιρβάοοϊεβ. ἔσονται [50. νεῖκος καὶ φιλία] ἀεὶ 

διὰ τὴν ἀ. φθορὰν ὑπομεῖναι μὴ δυνάμενα ΤΠΡΡ.ἐαεγ.7.20(ρ.21τ.56; 
Μ.16.33260), το οι θεϊοηρθ {Π6 απίνουβο 5 ὈΟΙηΡ Πᾶρε Οἱ 1ἢ)- 
σοπεγαῖε ἀδγηΐασσε, 8πὶ ἰάδα τοϊδοϊοα 85 56}{-σομ γδαϊοίοῦν ἐν ἀ. γὰρ 
ἀδύνατον τῷ κόσμῳ σώζειν τῆς εἰκόνος τὸ ὄνομα 1 [δύ χη ἢγ.4.3(}],6, 
14498}; 2. Π656 ἰῆρα5 τερτοδαοεα ὃν Οποβίϊοθ  εἰθ. ῬοταΤΙοΒ, ἡ  ΠΟβ6 
Βγϑῖ μου! Ῥαϊποίρὶο τννὰ3 ἀπὸ τῆς ἀ., ΗΠΙρΡρ ἤσεν.5.12(ρ.104.26; Ν,16. 
31628}; οὔὐ οὗ ψῃίο ΟΒβε σδμῖθ, ἐδι(ρ.105.12; 31620); 1δ.το.1ὸ 
(ρ.269.11; 3422Α); ΒΥ Μϑῃὶομοδῃβ ἴπ ἀββογθοῃ οἱ ὕνοὸ ἱπροηοζαῖο 

ΡΠΠΟΙΡΙ65; ἰάξα τοίατοα ἀγεννησίας δὲ ποίαν τις ἂν εὕροι διαφοράν, ἢ 

ποῦ γε ἐναντιότητα; ΤῊ.Βοσβι. ἤαη. τ τοί Μ.18.τοϑτ0) ; απ οὗ ογοα 0 ἢ 
ἔτοτπι ἀ.: εἰ περὶ κτίσεως ἤδεισαν φιλοσοφεῖν Μανιχαῖοι καλῶς, οὐκ 
ἂν τὴν ἐξ οὐκ ὄντων..«τοῖς τῆς ἀ. πρεσβείοις ἐτίμησαν ({ΠΥγ 5. 5ΟΡΗΣ. 
11 ἦῃ Οοη (4.645); 3. ἃ. ΒοΙά τὸ μανε θη θογζονθα. [τοὶ 
Ἐργριείδῃ πιγίποϊοσν, ΟὙΝ 85. Ενρ7}.12(2 ρ.280.31; Μν45.0010}; Ὀο- 
οδτὴθ ἃ ΚαΥ ΜΟΥ ἴπ Αὐΐδηι οομίγονθιθν ἢ περὶ τὸ ῥῆμα τῆς ἀ. 
σκιαμαχία ἐδιο(2 Ρ.222.7; 8218), 584 ὈὉγ ΑΥΔΠ5 ἃ5 ἀδποῦηρ᾽ ὅθθθπσα 
δια ρτογοραῖνε οἵ ἀϊνίηϊτν οἵ ΕΔΊΠΕΙ ἔστιν οὐδὲν ἕτερον ἣ ἀ. ἡ 
φύσις [50. τοῦ θεοῦ] 1δ.τ2(τ μ.223.14; οτ70)}ν ΜΒΙΟΩ πον ἀεηϊθα τὸ 
ϑοη ἀξίωμα μέν ἐστιν ἡ ἀ., ὡς Εὐνομίῳ δοκεῖ 45. τωι. 5τ(ι.2680; 
Μ.29.6 454}; ὨΙάντη. Τγίη.τ.26(Ν4.39.385}}}; ἡ πολυθρύλητος ἀ, ἡ μόνη 
κατά σε 1.6. Ἐπη,] τὴν οὐσίαν 50. πατρός] χαρακτηρίζουσα τ, Ν γ85, 
Επηντϑ(ι Ῥ.367.11; 10058}; 1ῤ.(ρ.221.18; 0168) ; σοι Υαα σον ΟΡΡ. 
γέννησις ἃ5 Ὁπαγαοιοτίϑιίο οἱ ὅοῃ τὰς δύο φωνὰς τὴν ἀ. τε καὶ τὴν 
γέννησιν ἀντιφατικῶς ἐναντιουμένας ἀλλήλαις 1δ.(ρ.222.3; οτόο); ἀρὰ 
βοῦς τῆϑάε 4 αἰϊνιπίῖγ, 1ῤ.(ρ.369.0; το030); Αξειςγηΐ, σο(ρ,256.0; 
Μ,42.540 0); οὐδμοᾶοχ σβρὶν : ἀ,. ἃ. ΠοΠ-ϑουρῖαχα! ἡνοτα, ΒθΔ5. τως 
2.20(1.265Ε; Μ.20.640Ὰ}; ἀ. ἄρεβ ποῖ σοπδύίζαϊο οόβθποο οὗ Εαίμοτ, 
(τ. Να2.0γ.30.12(δ4.36.3480}; οὐ τὴν ἀἁ, εἶναι θεόν τ Ν 55. ΕΉΠ.13 
(1 Ρ.264.14; Μ.45.ο680}; ἐδι τοί Ρ.235.14; 8374}; οὐ σημαίνει [56. ἀ.] 
οὐσίας διαφοράν, οὐδὲ ἀξίωμα, ἀλλὰ τρόπον ὑπάρξεως ΤΌντ, ἔγῖη.8 
(6᾽.ττὸ; Μ.77.11360); ἡ γὰρ ἀ. τῆς γεννήσεως, κατὰ μόνην διαφέρει 
τὴν σημασίαν ΤΑ]. ἐδη|.4.8 (Δ 01.14688); ὅπ, ἐπογοίογα, ἱπουρ]ὶ 
Ιαοκκίηρ' ἀ., ἄοο5. ποῖ αἰευ β ὈϑΓα ΠΕ Ι}ν ἴτοπι ΠΆΓΟΙ πάντα ὅσα 
ὃ πατὴρ τοῦ υἱοῦ, πλὴν τῆς ἀἁ, τι Νὰ2.0γ.41.0(}1.36.4410); 1.Θομῖ.11. 
Νεςι.2,3ο(Μ.86.15808); [0.Ὁ.. ο.τδ( 1.94. ὅτ60)}; 4. Ττπ,; ἀ. σοὴ- 
ἐταϑῖοά ΠῚ γέννησις ἈΠ ἐκπόρευσις: ἴδιον δὲ πατρὸς μέν, ἡ ἀ." 
υἱοῦ δέ, ἡ γέννησις" πνεύματος δέ, ἡ ἔκπεμψις ΟΥ.ΝᾺ2.0;.25.16(Ν..35. 
12218Β); πᾶσα ἑνότης καὶ ταὐτότης ἐν τριάδι, πλὴν ἀ. καὶ γεννήσεως 
καὶ ἐκπορεύσεως 1ίο5, Ν 42. 41α]..(Ν1,.8.861); [0.}. [ιο.1.8(Ν.04. 
8298); σαρκωθεῖσα ἡ τοῦ υἱοῦ ὑπόστασις, οὐ συνεσάρκωσεν ἑαυτῇ τὴν 
ἀ, τοῦ πατρός Ἀπαβῖ.5.ἠσἀ.τΊ(λ|.80.2640); ταὐτό ἐστιν ὁ πατὴρ ὅπερ 
ὃ υἱὸς καὶ τὸ..-πνεῦμα..-τοῦτο μόνον ἔχων ἕτερον παρ᾽ ἐκεῖνα, τὴν 
πατρότητα καὶ τὴν ἁ. Ληδβί. β4.(0.272). 

Ἐἀγεννητογενής, μη ρεηεγαϊε-ἐγεαϊφά; βατοιβιὶς ΑὙἸΔΤ ΓατπῚ ἰοῦ 
Ξοπ 8ος, οὐ ποᾶοχ ἰρασμίηρ, ΑΥ.ῤ. πμ5.(ρ.2.2; Μ.42.212λ}. 

ἀγέννητος, μι σοπογαίοά; 1. ἃ5 ατιτροίς οἵ ΟΟἀΠοδα μὰ ροῃ., 5[5. 
πι564. ΌΥ ΘΑΥΚ τυ το 5 ἴῃ βᾶπδ 56 η86 ἃ5 ἀγένητος α.ν. ὙΠ ΨΥ ΠΙΟΝ 
ἰτ 15. ἔγοα. σοπξιβεα 1π Μ55. δηᾷ δᾶ. μόνος γὰρ ἀ. καὶ ἄφθαρτος ὁ 
θεὸς καὶ διὰ τοῦτο θεὸς ἐστι Τι5ῖ. ταὶ, ς.4(Ν.6.4888); τοῦ δημιουργοῦ, 
ὅς ἐστιν ἀ, μόνος θεός ΟΥΟῥγήηε.4.τ(δ: ρ.3ο8,1; Μ.11.3570); Πγῃγθα, 
ἐρ.2(0.324.15) οἴ. 5. ἄναρχος ; δνηιδιαρ.(οηεὶ. Αρ}.7.4τ.4) οἵ Ὀμτδῖ 
ἴῃ Πῖ5 αἰν!ην σαρκικός τε καὶ πνευματικός, γεννητὸς καὶ ἀ, ἴδῃ. 
Ἐρλιγ.2; ἀϑᾶσα πποιίμβοάοχ Ὀγ Ἰαῖοῦ ἀσσίσίμα} βξαπαάαγάβ, ΓΠῚ5 
Ρἄταβο Βεϊηρ 4ποῖεα 48 γενητὸς καὶ ἀγένητος ἰὴ ΑἸΠ Σνη.47(ρ.271.20; 
Μ.26.γ766); πὶ οἵ. τὰ δεξιὰ... τῆς ἀ. θεότητος ἔππι5..6.11,14(532Ἐ; Μ, 
51τ.8844); Δπ6 ἕν..«εἶναι τὸ ἀ. (ν.]. [οὐ ἀγένητον) 1δ.1τ,0(5241; ΝΜ.868}); 
Ἰά.6.1}..χ..6(ριτοςιτο; Μ.24.005 0); σοηξιβίοη. ἱπογθᾶβεα ἐΠγουρῇ 115 
Ροιηρ σοῃτταβίθα ἢ γενητός ΟΥ ῬαΙί5 οἵ γίνομαι: τῷ μὲν θεῷ... 
ἀ. ... τὰ δὲ γεγονότα [τοης᾿αδγ.4.28,1τ(Μ.7.ττοπλ)}; τῷ δὲ μὴ βουλο- 
μένῳ τὸ ἅγιον πνεῦμα διὰ τοῦ Χριοτοῦ γεγονέναι ἕπεται τὸ ἀ. αὐτὸ 
λέγειν Ογ.7σ.2.το(6; ρ.6ὅ5.8 : Μ.14.1250); ΗἸρρελαον,6.320(ρ.155.22; 
Μ.τ6.323560); 1Ὁ.(ρ.157.1; 22388)}; ἀπα Τῃχοισῃ 15. ᾿πΡΙ γἹὴρ Βα ΠΊ8 
αἰνὶηθ ῥσοσοραίϊνοα α5 ἀγένητος : οἴογηα! ῥτοτ-οχιβίοποε τοῦ δὲ ἀ. 
οὐδὲν προὐπάρχει Γ] 6,5 ν.ς.τ2{(ρ.381,6; Μ.0.1244Ν}; υηϊν, [πιο ἀταὶ, 



ἀγεννήτως 

5.6(ΝΜ.6.480Α}; ογβαῖῦδνε ρονγεσ, Οὐ ῤγίης.4.τίβ: μ.308,.1; Νί.1τ.3570); 
2. γεῖ Ἔνθ Ὀχο- ΝΊσθηΘ τε 5 τα πα ἴο αἰβῖ, ἀ. ἔτοπὶ ἀγένητος : θεῷ 
δὲ μόνῳ τῷ ἀ. διὰ τοῦ υἱοῦ ἑπόμεθα 7υ5ῖ.ταροῖ,τ4.1(Μ.6.3488); ἕν μὲν 
τὸ ἀἁ, ὃ παντοκράτωρ θεός, ἕν δὲ καὶ τὸ προγεννηθέν ΟἸΘΙΛ. ΞΕ γ.6.} 
(ρ.46τ.6; Μ.9.2808); Οτ..}6.1.27(0.34.26; Μ.14.730 ἀγένητον) ; 3. ποεα 
ἴοι ΟἸεατ αἰβίη, Ὀοῖ, ἔννο ΓΘΊΤῊ5 Θ]ουσρα ἴῃ ΠΟ; τον Υϑυ ὙΠ ΑΥΤΔΠ5, 
ΨΠῸ Π6]4 βϑβϑεῆοθ οἱ αἀσνγίπηε πϑίατα ἴο μὲ ἀ,, οἵ Ετι5. 1.6. 5τ(ρ.211.20; 
Μ.22.3490), 5δὸ {πἴ 50η᾽5 Ὀδὶηρ᾽ γεννητός ΜΟΛΠ ἰηψοῖνα ᾿ηξθυοσν, 
ἦΡ.(0.213.28; 3520); Διηθι ρον οὐ ἀ,, 80 ἔτεᾳ. ᾿θθ ῆεα ΜΠ 
ἀγένητος, ΘΧΡΙΟΙΙοα ὃν Ατδπβ πο, Κα οτποάοχ, τοβευνρά ἀ. ἴὸ 
Ἐδίμοι οὐἷν, το Τ βαὶ, [γ.2(0.242.1ττ; Μ.26.705}); Ατδηβ βαυδίηρ ἀ. 
ΜΠ ἀγένητος, αοοιβεα οτποάοχ οὗ ἱπέγοάδιοιησ δύο ἀ. ἀρχάς, 
ΑἸΠυσγη τύ(ρ.244.12:; 7090); ΑἸδηβ αβθα ἀ. ἴο ΘΧΡΥ͂85 δββεηος οἵ 
ἀινιην ἡ ἰοἢ {πὲ ν ἀφηϊφά τὸ ὅθ ὁ υἱὸς οὐκ ἔστιν ἀἁ. -.- καὶ πρὶν 
γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ...οὐκ ἦν" ἀ. γὰρ οὐκ ἦν Αγ}. Επ5.(ρ.2.το; Ν΄.42. 
212Ἐ); ἕν μὲν τὸ ἀ,, ἕν δὲ τὸ...τῆς φύσεως τῆς ἀ. μὴ μετέχον Ἐπ. 
ΝΙς. ρ. Ραμ, (ρ.τό,τ; Ν..82,0138); ᾿ΑΞΈιΒΟΡΗ. Κγ.28 ἀρ. Α1..4γ,2.3] 
(}1.26.2250); Ἐυπη.ἀροὶ.ο(.30.8448); το] εοῖςα ΌὉν Ἡοιποϊ οι 9:85 88 
ὑπβοτρίυταὶ, ὅδφο.1, Δοᾶ ἐρ.ἀσρηι(0.201.20; Μ,42.4378); Δρϑαχα 
οἱ ἀ. ἴοΥ Ἐχρσεββίηρ ἀοαπῃεδά τὸ ἀ. ὄνομα οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ ἄνευ αἰτίας 
ὑφεστῶτος λέγεται, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἀνύπαρκτον ἔχει τὴν οἰκειότητα. 
ἀ. λέγεται καὶ ὃ σκινδαψός, ἀ. καὶ τὸ βλίτυρι, ἀ, ὁ Μινώταυρος, ὁ 
Κὐκλωψ κτλ. ΟΥἸἾΝ γ55. Επη.7(2 Ρ.1τ66.138-; Μ,4-.756}); τὸ μὴ ἁ. θεὸς 
οὐκ ἔστι 1ὖ.(0.163.22; 7524}; ἴπ οὐἱποάοχ νίεν ἀ, ἀδηοίθα ποῖ 
Ε556 006 οὗ ἀϊνιπῖν, Ὀπὲ τοϊίιοῃ οὗ ἢχβὲ τὸ βεοομα Ῥεύβοη οὗ Τυίη. 
πατὴρ ἀ, (ἀἅ. γάρ ἐστιν ὃ πατέρα μὴ ἔχων) Οντ. Η οαίφολ. τ, 3; ἐγὼ δὲ 
τὴν μὲν οὐσίαν τοῦ θεοῦ ἀ, εἶναι.. «φαίην οὐ μὴν τὸ ἀ. τὴν οὐσίαν Ἐ85. 
Επη.τοττίτ. 2220 ; ΜΊ.20.5327Ὰ}; ο «Νὰ. 07.209. Ἰ2(Ρ. 9ο. 14{; Μ.36. 898); : 
ΟΥΝν85,,765 ἀ11(}1.45.1330}; ἡ . οὐκ ἔστιν οὐσία, ἀλλ᾽ οὐσίας 
σημαντική {ΔΙ}. 15}.25(Μ, Μ τῶ : Τμαῖγσεὶ, οη [.3(}.6.12008}; 
ἐδ. (1212Ὰ}; Τμουρῇ οσοαβίοηδὶ ᾿οϑιςδοπη5 511}} Θσσυγ τὰ δΠἢ σεη- 
τυτν, Ομ τιβε᾽ 5 αϊνιπιν θειηρ ο4]1εα ἀ, οὐσέα, Βα5.86].0γ.2 5. 4( 1 8ς, 
2078) ἢ ἴεα. οὐρὰ ον ἐν {παῖ ϑὅοη 15 ποὶ ἀ.: ἀγένητον μὲν λέγω καὶ 
τὸν οἷόν, οὐκ ἀ, δέ ΤΑΙ ἀταΐ ΤΥ τίη. δ} }.28.ττ45Ὰ}; μὴ ἀ. ὑπο- 
πτεύσῃ τις τὸν υἱόν (Ἤγγβ,ἤοη. 5.3 1. [0.(8.370); 10.1).ἢαον.ἜΡΊΙοΚ, 
(Δ1.04.78οΑ); 4. οἱ Η. Ομοβί, οἵ. πο 7α»ὶ για η 7 εεἰ6 ἀϊσεενητίοιῦ 
μίγη παΐ5 αμὶ ἑμηπαίμς [ αείμις 512 αἩ Ἰηξεοίις οἵς Ἡϊοτ.Ρ. 24(Μ. 
ΡΙ,.22.τοδ1}}], υοἱ βίϊιις εἰἴΐαηι τῤ5δὲ ἀεὶ ἐαδομάμς “τὶ, Οτιῤγίηε 
Ῥτοργη. 4ίρ.11.5; δέ.11.1170}; 5. ἀε, οἵ τὸ ἀγένητον Δπ4 τὸ ἀ, ξῦγτ, 
Τυῖη,Βίδλι τ; Ν.77.1137λᾺ}; 6. ἴῃ Ῥύγεὶν ᾿τίναιϊννε βθῆβο; ἃ. οἵ 
Αἄἀδτη: 85 ἴγ)}6 οὗ ΕδΙΒΕΟΣ τοῦ...ἀ. Ἀδὰμ τύπον...ἔχοντος...θεοῦ καὶ 
πατρός ΜΕ(Π, 7γ7.2(ρΡ.521.5)4ρ.1 το Ν γββιύηαρ. (Μ.44.12200) -- ΤΑΠαβί. 
ϑιξεγεφιαρ. (ΝΜ .80.11458)}; αὐ 85. ἜΧΘΙΏΡΙ8 οἵ οὶ ἐμαὶ ἀ. ἀπά 
γεννητὸς Ὡδορββιίαῖα ἢὸ αἰ ἤδσαποθ οὗ βιιρθίαποε ᾧ μὴ γεννηθεὶς 
[56. Αἀατι) ἀ, λέγεται" οὐδὲν δὲ ἐκώλυσε τὸν Ἀδὰμ τὸ μὴ γεννηθῆναι 
πρὸς τὸ ἄνθρωπον εἶναι, ΟΥ. ΝΥβ885 «Μὰ. (Μ. 45.141Ὰ}; ΤΟ Πτγϑ. ἤονιτη 
70.1:1(12.4700); ὁ Ἀδὰμ ἀ. ὧν..«καὶ ὁ Σὴθ ἀώομ οα οὗ φύσει 
διαφέρουσιν ἀλλήλων 70.Ὁ. μα... 8( 1. ο4.8χ74)}; Βὰ ἴὰ ρεπ. ἐν ἀ. 
χάρτῃ ταῦτα, 1.6. ῬατοΟΒΙηθης τάς ἴγοτη 5ἰςπὶ οὐ ἀπθοτῃ ϑπίτηδ], 
Τιδαὶ Ὁ τ. 3(Ρ.8.11); 7. οὗ οτραῖφα ἘΠ]ηρ5, ᾿τρΡ] γἱὴρ δἴθγηϊν δηὰ 
56{-5 β]βίθησε; 8, Ράβδῃ: ἐβρ. Οὐ υηΐνετθε, Ταβε δαί. 5.1(}}.6. 
4850); ΤΠΡΜΈΝΣῚΣ ἕν μὲν τὸ πᾶν ὑποτίθεται...ἀ. ΤῊΡρ.ἤαεν.1.τὶ 
(ρ.16.1ο; Μιτ6.30360)},; {7π5ἴιφω. (ἢν. Ἵ, 50}. 6. 14410); ; τοίατοεα ὃν 
Ομ βείβῃβ, ἐ8.3.4(14404Ὰ}} οἵ 500] ἀ. ... ἐστι κατά τινας.. . Πλατω- 
νικούς Ταβί, ταί. τ(Ν] 6.48.0}; ΑΤΠ.». ̓ Απιοη.74(Μ.26.9484); Επβί. 
Μ».41(Ὁ.88)αρ.1 ςξοπτι οὐ [οὐδαώ (Μ,86.,20408Β); οὗ τηδίίεσ, ἴσρη. ἢ΄.32 
(Δ1.γ).1248Α4}; Ὀ.. ἀποβί.: οὗ δϑοηβ, Ἐρὶρῃ, ἠαθν.53.τ(0.449.2; Μ,41. 
5560); ἐέ.34.4(0.11.12; 5024}; οἵ τηδίτεῦ 85 ῬαΪΩΟΙΡΙς οἱ ον, ΒΡ. 

ΔΏΪΟΝ, δύο θεούς, καὶ δύο πηγὰς ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ, καὶ ταύτας 
ἀ. ντ. Ἡ.εαἰεεϊ 6, 13; ὁ Μανιχαῖος.. «τὴν ὑλικὴν αἰτίαν καὶ τὸ ἀἁ. 

ἀντιπαρεξάγει τῇ ἀγαθῇ φύσει (το Ν᾽ 85. λον. ορέξ.23.4(Ν}1.44.2128); 
Οὔ χυ5. 567021.1.,3 10. σφη.(4.648.); 1Δ.᾿οτη. 50. 2 [ἢ Δ, (7 5οδο,0}; α. ἃ 5 
ΘΕΟῚ 1Π βυβίουη οὗ ἘΡΊΡΒδης5, Ιτεηἤαεγ.1.11.5(}1.7.5694), 

ἀγεννήτως, τοί ομί ϑοπογα οι, τηφσομογαϊεῖν, αἰϑὸ ἱηρεηπεγαδίν, 
1, τεῖ. αἰνίῃε παίατε εἶναι δὲ τὴν θείαν φύσιν..«ἁ. ΟΥ̓ ΝΥ 55. Εγι5.02 
( Ρ.261.ς; Μι.45.0640); ἀ. τὸν θεὸν ὑφεστάναι οὐ τὴν ἀγεννησίαν εἶναι 

θεόν τῦ.(ρΡ.264.13; 0680}; τὸ μὲν τὴν ἀρχὴν μὴ ἔχειν, ἀ. εἶναι λέγειν 
1Ὁ.(ρ.358.8; τοβοῦ); Ἀπ: οχιβίεπσθ ἀ. ποῖ πιροβϑασην ἴο ΡῈ ῥχράι- 
οαῖεά οἱ τὰ ἀτελεύτητον τε καὶ ἄφθαρτον 1ὖ.(ρ.367.18 ; 10028}; 2. τοί. 
ἘΔΊΠΟΥ δύναμις ἁ. καὶ ἀνάρχως ὑφεοτῶσα ΟΝ 55.41}.ε55.4(}4.32. 
2208); 3. τοῦ. Θοη, ΒυΠΙΠπΊᾶτν Οὗ ἰδδομίηρ οἵ ΑἸΙοχ. Α]. Όγ Ατ. συν- 
υπάρχει ὁ υἱὸς ἀ, τῷ θεῷ ἀειγεννής εὑ. Επι5.(ρ.2.1; Μ.42.2124}; 1815 
οὐ βοᾶοχ ἀοοίσιπο ἀεηϊεα Ὁν Ατϊδὴβ μηδενὸς τῶν ἔργων [1π0]. ὅοη] ἀ. 
γίγνεσθαι δυναμένου Ἐπη,αῤοὶ,22(Μ.30.86οΑ); ἀσας. 465.» Δίανεεί!. 
(ρ.261.22; Μ.42.3024}; ἐπεὶ μὴ ἀ. ἔχει [36. ζωήν], μηδὲ συνθέτως, 
ἔχει ὁμοίως πάντα κατ᾽ οὐσίαν ΟΑμς, (258)εῤ.6γη.(0.270.6; Μ.42. 

τό ἁγιάζω 

4170); 4. οἵ Αάδηι ἀ. τὸν δὰμ ὑποστῆναι Οτ Ν γ85. ἘΜΉ.3(1 Ὀ.26, 
29; Μ.45.5920); 5. ἴῃ στ. ΡΗ11ο5., οὗ υηΐνοιϑα ὁ ἀγέννητος ἀ, ἀγέννητα 
ποιεῖ 1 7υβίφι, ἢν.3.5(}1.6.1440})}. 

"ἀγεντισηρίβους, οἱ, (14τ. ἀρέηίες ἴῃ: γέβδηι 5) φουφγημθηΐ ἀρεηϊδ; 
οἴζεπ οἴποίδὶ βρῖεβ, ββοσγεῖ ρο]οβ, Αἰῃιωρῤοὶ,οης τοί .25.6088). 

Ἐἀγερωχέω, ὧὲ ἐχαϊεᾷ, ῥγομά, Ἰο. Η.ν.70. 4(Ν.04.4330).Ψ 
Ἐἀγέστον, τό, (1.αἴ, ἀρρεσίμηι, ἀρρεν) πο οτθοῖθα ἴῃ εβίερὶησ 

ἃ ἴονῃ, Εναρτ..6.4.27(0.175.1; Μ.86,27480), 
Ἐἀγευστέω, πο! ἰαξίε, δε τοτποτμὶ ἰασίηρ ζωῆς τὸν ἄνθρωπον 

ἀγευστήσαντα Μείἢ.γέ5.1.30 ἈΡ.ΡΙΡΏ ᾿αόν.64.53τ(ρ.45.2ς ; οοη). ἄγευ- 
στον ΠΟ Μεῖῃ.ρΡ.28:.1; Μ.41.1το08Β). 

ἀγεωργησία, ἡ, ῥα ξιεδαμάγν, ΟΥ.0.20.5(0.332.21; Μ.14.5848). 
ἀγεώργητος, εγ{Π{|πἰ, πα υαίεα, ἤδασς 1. ῥγοάμεεά τοὐποιοὶ 

μαϊμγαὶ ἰαδοιν, 1.6. τ ΓΑ σα ]οΌ5. ΟΥ̓́ΒΌΡΟΤΏΔΤΟΣΑΙ ; 8. τοῦ, (ἢ σίϑι ὁ 
ἀ, ἄρτος καὶ λόγος στ ΙΝ ν98. υΜος. (Μ. 44. 2680); οἱ ψπῈ αἵ ὕδληδ, 

Με, ῥαΐν.3(Μ.18.,32894}); {ππι5ῖ,} αΖ.4(0.20.1); οἵὗἨ ἰεεαϊπηρ οὗ 1ῃὲ 
ἣνε τῃπουβαηα τραπέζαν ἀ, (τι Απτινμμλιμης. 3(Μ.88.18520); 14. δαῤρι. 
2.6(λ1.,88.18770) ; Ὁ. τοῦ, νἹΓρίη81 σοποερίίοι ἐξ ἀ. προῆλθε γαστρός 
ΤΟμγνβιησαευ,τ(6.3034); ἀ. καρπός ΟτιΑπειδαρὶ.τ( δ το, ττϑδο); Βορῆγ. 
Η..0»γ.2.43(Μ.87.32764Ὰ}; τγρῆπεα ὃν Ααγοπ᾿β τοῦ ἀ, καρπὸν ἐξανθήσασα 
ἘΜεῖ, βγη οἰ ἀπη.9(Μ1.18,3608); 2. πιεῖ., πορίεεὶοά (ΞΡ  ΥἹ [.8}}ν} ἁ. 
ψυχήν 1 Β45.15.147(1.4838Β; Μ.30.2608); οὗ ΠοαίΉδη ἀ. ἔθνος ἜΠαΤ, 6. 

1.23.0(3.8ο5). 
"ἀγεωργήτως, οἱ πσμ μιοδαηάνν, γη.(ΚΙΤ Ρ.22). 
Ἐἀγεωργία, ἡ, μπεμἰπυαϊεα εοπά τ οΉ, βἰαὶο οὗ περίφει, Ἐ5.1,6.7.1 

(0ρ.315.8; Μ.22.5164Ὰ). 
ἡ νηνία; ἡ, ὃ αἰἰαεῖξ τὴν καλουμένην ἐν τοῖς πολέμοις μιμησάμενοι 

ἀ. ΑϑτΑτα λοι. τ 2(Μ.40.3484}; Ῥοτῃ. ΞΞ (ἀγηνέα», ζσαγηνίαΣ, οἷ. 
σαγηνεύω. 

ἀγήρατος, ἠοἱ ργοιυίηρ οἷά, αροεςς; οἵἱἨ ὈΥΠΏΔΥν (σποϑίϊσ 8601), 
ΗΙρρ.ἠαεγ.5.τά(ριτῖο.ο; Μ,16.31708); ὁ αὐτοπάτωρ...ὃν καλοῦσί τινες 
αἰῶνα ἀ. ΝΑ]. Οπν8 0. ΡΙΡΒ. ἡ εν. 3 τ ίρ.290.12; Μ.41.4818); οὗ ναϊφηῖ. 
δϑοη, [τε ἤαεν.1.1τ.2(}1.7.4404); να}. ΟΠ. ρ.ἘΡΙΡῊ  ἠαθν,31.5 (0.302. 

14; 4848). 
ἀγήρως, ἀγρεῖτες, ἐμηιριογίαϊὶ, εἰεγμαῖ; οἵ ἀοὰ, (]διη. ἐγ. 5.1τ(0.371.18; 

Μ.9.1048}; κάλλος... ἀ, ΜΙοΙ ἢ, ἐγηρ.δ.τ(ρ.ὅφιις ; Ν.18.1138); Οἱ ἼΤΙΠ., 
Βαβι βοιηεγεῖ.(ρ.40; Μ.86.26ο0Ὰ); οὗ πϑρανϑὴ πᾶ δἴθσηδὶ [6,1 8. 
σ.(.4.67{ρ.145.28; Μι26,12244}; 14. δ(ρ.2οό.1ς; Μ.20.13400}; ὙΠάτ, 
ἐι6.2.26.6(3.803); οὗ Δηρεῖ]5, οι Οἰδρ.20.}; οὗ βου ]5, 1.0.8}. νίεη. 
φο(ρ.τότ.25; Μιοδ.12804Ὰ); οὗ πιθη, ΡΠ νυ Οἠγγ5.2ο(ρ.137.24; Μ.41. 
70); οὗ τηρβϑίδηῖς. Κιηράοπι, ᾿ευβ, ͵ αγεεῖϊ.2.χ(ρ.34.2; Μ.24.781Ὰ})}; 
πριΐ, 85 βιδῖ,, Ῥμηογίαί ρμαγὶ οἵ τα, Με, γηιρ.2.7(ρ.24.13; Μ, 
18,570). 

ἁγιάϊζ-ω, ταπείτίν, παϊϊοιν, σομϑεογαίθ; 
Α. ἴῃ βεπ.; ᾿. αρεηΐβ δῃᾷ τάρθαηβ οὗ βδποι  γηρ; 8. Οοά ρεη. 

ὁ θεὸς...ἁἃ, ἡμῶν τὸ σῶμα [1 αριοποὶ Αρριδιλιτο, ΤΑ ταί. 
Τγῖρ.3.24(1.28.12400}; Ἐπ|5.41,Ξ ον. (Μ.86.32.48)}; Ογτιδες, 32 (τ᾽, 
284Α)}; ϑορῆχ. ἢ». Ογγ.εἰ 0.36(Μ.87.35530)}; Τυϊα, τριάδι τῇ.-- 
“υούσῃ ἡμᾶς δι' ἑαντῆς 11. 7}αει(ρ.16ο,7); ΑΙΠΟΥ τελείως μὲν οἱ παρὰ 
πατρὸς ἁγιασθήσονται ὕγτ.ο.1.3(4.228); ϑεταρ,ἐμοῖι.13,.18; Ε1}.}ας, 
(ρ.τ66.1); ὃν ΨΏοΙὰ βεβὰ οὗ Ομτδὲ ϑνὰβ. βδηοιπεᾷ, Ογυ, 7ο.7(4. 
671Ε}); (μτβέ, Οτγ. [ο.1.34{30; Ρ.44.2,4; Μ.14.800); Αἰ. “4γ,.τ 460}. 
26.1ο8Β); Οοηεὶ. 4. 7.39.4; Οὐ μος. τ3(ς", 1394}; ὃ δὲ ἑαυτὸν ἁ. 
δυνάμενος, καὶ μὴ παρ᾽ ἑτέρον τοῦτο ζητῶν, κύριος τοῦ ἅ. ἐστίν. ἕνα 

ἡμεῖς ἁγιασθῶμεν ἐν αὐτῷ 1δ.2ο(107Ε --Ἰ081); 85. ἡ σοφία Ξαποι ἡγίησ 
ΒΝΥ, δίαὶ 1}. Ζαεεῖ,.ι(ρ.17}; Ὁ. εθρ. Η. μοϑῖ ὅ Χριστὸς...τοῦ 
πνεύματος τῇ καθόδῳ “τεται (Ἰ]ειη, ῥασά τ δ(ρ.1ο5.17; Μ.8.280}); 
{15 ἰαΐοΥ ἀρηϊεα κτίσματα “σεται παρὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος" ὁ δὲ 
υἱὸς οὐχ ““ὀμενος παρὰ τοῦ πνεύματος Α1Ή..4γ.5.18(Μ.26.1848); οἢ.1α, 
ἐῤ.ϑέναρ.1.23(Μ.26.5848); τοῦτ᾽ ἂν εἴη ἔργον αὐτοῦ [3ς, πνεύματος), 
τὸ πάντας ἃ, Ἔλι5.6.1ἢ.53.6(ρ.τ63.32; Μ.24.1το138); ἡ κτέσις “οεται, τὸ 
πνεῦμα ἐστι τὸ “τον 85,6 .τ5ρ(3,2480 ; Μ.22.621Α}; Βιάντῃ. Τ γη.2.1 
(Μ.30.4408}; οὐσιωδῶς διῆκον παρὰ πατρὸς τὸ πνεῦμα, δι᾽ οὗ πάντα... 
ὔεται Ογτ μος. 34{5}.340Ὰ}; 16.(3520); ἴὰ οτοοαβ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
οὐδὸς οὗ καὶ ἁγιασθήσονται δγνιδ. Απι.(345)1(ρ.252.3; Μ.26.1280); 
ϑγμδιδίγηι. τ(Ρ.254.30; Μ.26.7360); δγριδ. δ εἰ.(0.257.27; Μ.25.7458); 
(. β5δοιδτιηθηῖθ: Ὀαρ ἰθηὴ ἁγιασθῆναι δεῖ διὰ τοῦ λουτροῦ παλιγγενε- 
σίας Οὐ, [Ν.36 τη 7σ.(Ρ.512.11); 1Ὁ.79(ρ.547.10}; Οντ.1ς5.τ.1(2.180}; 
ΘΟ ΟΠ ΙβΕ ἄρτους ἐσθίομεν, σῶμα γενομένους διὰ τὴν εὐχὴν ἅγιόν τι καὶ 
““ον τοὺς μετὰ ὑγιοῦς προθέσεως αὐτῷ χρωμένους Οτ((εἰς.8.33(0.249.8; 
Μοτστβόσο); τυχὼν τῶν θείων μυστηρίων ἀπελθεῖν ἡγιασμένος 65. 
ΘοΙυ, ΤΑ εεὶ. 2. τ8(Μ8ς, ςοόο) ; Ὀἱοοά οὗ ΟἿ᾽ 53αουίποοβ ἰοσεβπαάονιηρ 
βδογζατηθηΐβ, ΟΠτυϑ. ἠοηι, 46.3 τη [ο.(8.2730}; Ὁ] τ ΨἈΙΟἢ ἀδαὰ 
816 δποίπεοα, Ὀϊοη ἀσ,ε,...7.3.0(Ν].3.5658); 4. νιχῦμ85 ἡ δικαιοσύνη... 
““ουσα ΟἸεῖη, βαδα.53.ττ(ρ.278.1τ0; Μ.8,6ς538); 1(.5͵γ.6.γ7{(ρ.462.6; Μ.0. 
2818); τίρῃϊ ἀοοίτίπθ, Ομγυβ. λοηι. 8.2.1 τὴ [0.(8,483Ε); 2. τεοῖριοπί8 



[4 ἁγίασμα 

οἵ βδποι:Ποδίίοη : ἃ. Δηρ6]5 θεϊκοῦ πνεύματος ἁγιάσαντος καὶ ὑμᾶς! 
ιάγτη. Τγῖη.2. 0 . 20.5880); Ὀγχ ἠπειηρεη (51.7000); ταϊξοσιαὶ 
Ῥείρβ [ἢ ϑεῃ., 1.8}. ἀϊεῤ. 48(}4.28.4894}; Ῥ. Βυηδη Ῥαΐηρϑ, ἴῃ βοῃ. 
κλητοῖς, ἡγιασμένοις ἐν θελήματι θεοῦ ΤΟ]επιρτοθτη.; βανη.15.1) 
ΟἸετη.ραεά...τζίρ.29ο.6, Μ.8.6))0); 1ἅ.ςἐν.3.6(0.217.25; Μι8,χτ 400); 
τῇ σκιᾷ ἶϑο. τῶν ἀπουχ λων γοῦν ἁγιασθῆναι μόνῃ τ, ΝΝΑ2.07.21.2} 
(1.35. 11138}; ΘΟ. οὗ ρατίϊς. Ῥειβοηβ, 5εἰ αϑἱάθ ἴου ἃ νοσδῦοη ; οὗ 
Ομ τῖβε ἴπ 15 πυιηβηϊέν ᾿Ἰησοῦν.. «ἀνθρωποπρεπῶς “μενον ἸἸΟπ..ΑΥ. 
ε.}.4.3.τοί 1.,3.4844.,015}; 1Ὁ.4.3.12(4854}; οὗ }εγεμηῖδΒ, ΟΥἉἠΟΊΊ.Σ.ΤΙ 
1ῃ ι 76». (ρ.το.2; Μ.12. 2688); ; οἔ, (τεῦ, 76χ.1: 5) ἐν πάσῃ τῇ μήτρᾳ γυναι- 
κός, ἡ σοφία.. κει τοὺς ἀνθρώπους ταὶ. Α{.6} Ζαρςεῖ,.22(ρ.18); τοῖ. 
ΒΜΥ, Αι ἦης.τὴ.5(1.25.12: 0}; οὗ 5, Ῥδα], Ιστ. Ἐρ΄.12.2; οἵ τλοπηκϑ 
διὰ υἱγρίηϑ, στ. Νὰ2..}.2328(}}.,37. 3800); ἃ, οὗ τἈϊηρϑ ἰϑυ πένθη σὰρξ 
οὐράνιος ΟἸεπι, ραφά. τ δ(ρ.116.3; Μ.8.3018); ἀγάπην τὴν ἡγιασμένην 
1δ.2.τ(ρ.156.14; 3848); τὸ βρῶμα καὶ τὸ πόμα ἡγιασμένον ΑΓΉ(ὉἹΡ.14 
(0.49.4; ; Μ.28. 2680); ; ἡγίασε τὸ βάπτισμα ὃ ᾿]ησοῦς Ογτ. Ἡ εαἱεεῖ.. 
2111; ὁ τόπος ἅπας ἡγιάζετο διὰ τῆς ὑμνῳδίας τῶν ἁγίων (ὮΓν5, 

πο» Κορι,δι28(3,152}0). 
Β. εοηϑοεγαΐδ, ἐπι ΤΟ ΠΟ 8] 56 6986 ; 1, σε αῤανγὲ, ἴοΟγτ ἃ. σογίαιτι οἴπαα 

ΟΥ̓́ΉΙΞ6 ἃ. αὐτούς, οἱονεὶ τὸ ᾿ἀφόρισον αὐτοὺς τῷ λόγῳ καὶ τῷ κηρύγ- 
ματι ΟΠτγβ. ἤορη. 82.0.1 τη. 70.(8.484Ὰ}; λέγεται...““εσθαι, τὸ ἀνατιθέ: 
μενον τῷ θεῷ ὕγευ. 7ο.7(4.6 10); 14..15.χ.6(2.1788); 2. ῬεΙβουβ. τὸν 
ἐπίσκοπον ΒΈγΆΡ. ἐμενετιτ; 1δ.1τ.2,,. ΠῬιοπ. ἀτ.. ἢ, 5. 2(Μ. 3. 5098); ; 
3. οὐ]εοῖβ; ἃ. τποϑὲ ἴτϑᾷ. οὐ δυσμασίθε ὁ ἄρτος καὶ τὸ ἔλαιον ἅ. 
τῇ δυνάμει τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ ὈἸεπγ εχε, Κμάο!.82(ρ.132.το; Μ.0. 
6ο60); ἁγιάσας μετέδωκεν αὐτοῖς τῶν ἁγίων... «μυστηρίων ΑΤἀοηι.Β 
28(ρ.34.18); ἔτι υποὶ. Α͂Ρῥ.8.12,37; τὸν τῷ λόγῳ τοῦ θεοῦ -- μενον 
ἄρτον εἰς σῶμα τοῦ θεοῦ λόγου μεταποιεῖσθαι ΟΝ γβ5.ογ,εαϊφελ. 
47(0.140.3; Μ.45.060); Ἐπ5.4.1. ον. (Μ.86.3494)}; Ιδοπὶ Ν,ν, 70. 
Εἰδονι. 30(0.77.22); 10.1). [γ.Μ11.426:2](}.ο6.τ4690); εβεοίςα τῃτοιρἢ 
Η, σβμοβί, ζ11..}ας.(ρ.194.15}; Ὁ. ΟὈ]Θοβ. σεῦ δραχΐ ἴοσ ᾿ἰταγριοδὶ 
56: νεβί πιδηΐβ οἱ ΟΤ᾽ ῥγιεϑίβ, (] δ). ἐν. ς δ{ρ.353.8; Μ.9.658); 10. 
{(ρ.254.1; 684); 5θογεα νεββεῖὶς, (η..4Ρ}.73} βαρ ϊθτμαὶ 01}, (οηεί, 
41}}.7.42.3; Του. Ατ,6.}}.4.3.το( Ν.3.4844}; ἀπᾷ νναΐογ, (οῃϑί. ἄρῥ. 
7.43.5; ἃἱ ἘΡΙΡΒαην, Τματιϑύμα,ορ}.2.2ο3(Μ.99.χ6170); οΙ ἀπύαον 
δείοτε σεῖο οἱ β8]ηίδ5,. ΘΟΡΉΓ. Πρ Οὐγ7.ε: 70.36(Μ.87. 35530): : 
βαογρᾷ Ὀυλ)άϊηρ τὸν ναὸν...«ἐν τῷ ὀνόματι... ]ησοῦ Χριστοῦ ἅ, Α. 
Βανι 6(0.143,24); 5116 οὗ ἐδηνόῖς, Μᾶτο. Ὅϊρς. ϑῬονρὴ.66:; οἸνατοῃ, 
10.041 1Ὁ.το3. 

(. ρἰογίξν, 55. Οοάἂ (οἴ, Μι.6:9), Γ]ειλ.5:».4.22(0.313.28; Μ.8. 
13578}; Π ο»!.ΟἸδιρ.13. 4; οὗ Ξεύβρῇτη, ϑεσαρ εἶ. 13,0; ΘΟρῆτ, 11} ΟΥ. 
2.3(Μ.8).32200}; οὗ νἰτίποιιβ πιθῃ, Οντ, ηι.18(3.268}). 

Ὁ. ἐχερ.; 1. οἱ “Ὅτ, Ἐδίμοι᾽, Οὐ Ν Υ58.0γ,ἄσηι, Ξ(ρ.56.7; Μ.44. 
1156Ὰ)}; ἁγιασθήτω, τοῦτ᾽ ἔστι, δοξασθήτω (ῃγνπΞ. Ποη!.10.4 τα Μῖ:. 
(. Ξϑοονς Τμάϊ,]ς, 49: :70ρ. 10 π.12: 2. 349); : Σου .ΟΡ εομίορί (Μ,ο8. 
44τ0); 2 . 10. 17:10 τί ἐστιν, ετὦ ἐμαυτόν; προσφέρω σοι θυσίαν (Ὦχν5. 
ἠοι!.82.χ ἴῃ 70. (6. 4848); (γι. αάον. τοίι. 3598); ; 8ΠΟΙΠΟΙ ΙΠίοΥρση. 
ἡμῶν χάριν ξαυτὸν “-εἰ, καὶ τοῦτο ποιεῖ, ὅτε γέγονεν ἄνθρωπος Αἴ. 4». 

1.47(}}.26.τοϑ0); οὗ, ἦδ.1.46(το8Β); 3. τ οτ.7:14 ἡγίασται ἐν τῇ γυναικί. 
τοῦτο δὲ εἶπεν, οὐχ ἵνα δείξῃ δεν οὴν ἅγιον, ἀλλ᾽ ἕνα ἐκ περιουσίας τὸν 
φόβον ἐξέλῃ τῆς γυναικός, κἀκεῖνον εἰς ἐπιθυμίαν ἀγάγῃ τῆς ἀληθείας 
ΟΠ τγϑ,ίοηι, το. 3 τη τΟογ.(το.τ62Ὲ}, ΟΥτ, ΤΌ ον,7:88..(}1.74.8768). 

Ε, γόραγά 5 ἠΠοῖὶν γυῶὼν τὸν ἀριθμὸν...“Ερμιππος (Ιςπ|.517.6.1τ6(Ρ. ποῦ. 

9; Μ.0.276Ὰ}; “-ἔσϑθω, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἅγίος ἡγείσθω, ἤτουν ὁμολογείσθω 
ὕντ.1ς,4.4(2.666Ὰ}. 

Ἐ. οπείαίε ας ῥγΐεβι, Ολν.βας. Β(ρ.71). 
ἁγίασμα, τό, 1. μοὶν ρίαεε, Ξαπείμαγγ (ο. Ἐχ.15:17); οὗ ΤΕΠΊΡ]6, 

ΟτΟεἰς.2.7Β(ρ.2οο.20; ΜᾺττ.οτ70); Δ ἤοηι, 18.5.1. [6γ.(ρ.155.34: Μ, 
13.472}; Ἐπ5.4.6.6.18(0.274.35; Μ.22.4520) ; ΤΕΙ͂, [15 πιδί, Ἰπίθυρτση., 
ἰὼ ἴ5.8:12, 14.15.8: 12(λ1.24.14400.--1458}; [τ 0.Οοηϑὶ. Αρῥ.8.5.4; οἵ 
ἃ συγ χάριν.. «ἣν ἐν αὐτῷ τῷ ἁ. λαβεῖν ἐζήτεις Ἐπιβίχαῖυ. Εμέγνεῆ. 
13(}1.86.22808}; οὗἉ αἰΐατ Ἰὼ ἃ σμυτοῦ, Β5.}.6.7.1ς.4(21.20,6774}; οἵ 
Πρανϑῃ ἐκείνων [86. ΤΩΔΙΈΥ 5] ἐστὶν τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ἃ, Ηεγπ 5. 
3.2.1; [Π6π|.5]7.4.4{Ρ.255.28; Μ.8.1220Ὰ); 1.4.6{(ρ.261.13:; 12414Ὰ}; 
2. Ξ«αεγεά οὐϊεεὶ ; οὗ οἱ], αὲ ἀποϊητίηρ οὗ ἰ5υϑεὶῖε Κίηρβ, Ταῦ, ψι..3 δ 
ἴῃ 4Καρ.(τ.535}; θυχΠΙΠρ' ἴῃ ἰαπὴρ5 αἵ τηδγένυβϑ᾽ ἰοχηῦβ, θα]ενεά ἴὸ 
πᾶνε πρα]ηρ ρονεῖβ ἀλειφομένῃ...ἐκ τοῦ ἃ. τῆς τοῦ... Εὐθυμίου θήκης 
Οντδιυ. Ειδγηι, π(ρ.76.2); ἐδ.54(0.76.20); οἵ οἴπιεγ Βοῖν οἹ], Ἐπιδίταϊ. 
ν. Ειή γε. 54(Ν.86.23368); οἵ. 1. 53(2226Ὰ}); Βοτ,ἄοειί.ττ.6(Μ.88.17414); 
οὗ μον ψαΐοευ, {70.6].ῥοοηεὶ (Μ.88.1915λ); 170.6}.ἐαη.(ρ.440); 
Νομοί.λοο; 1δ.127; οὗ τ }1ς5 οὗ τηαγέγυϑ, σα Ν υβϑυπανί.2(}1.46.7848); 
3, ταζγανμθηὶ, σαιγίβες, ἃ. βϑοτῖῆοα; ἴθ ΟἹ', Ορησὶ. 4. Ρ}.2.28.1, 
δυο μδυ σοῖς ἐάν τις πρεσβύτερος... ἁ. τῷ θεῷ προσενέγκῃ Οοά. ἄραι, 
θ. Ηοῖΐνγ (οχπιηππίοη τοῦ ἃἁ, ἀξιούμενος ΒΔ.5.6.21} “4Ή.73(3.3288; Μ. 
42.Β04Α}; ἁ, τοῦ κυριακοῦ σώματος καὶ αἵματος (σά. 4}|γ.37} τλοτα 
ἔτεα. ΡΙυτ, μέθεξις τῶν ἃ. ΟΥ̓ παυπι,ἐρ. απ. ττ(.10.10488); Βα5. 

Ἱ7 

᾿ τὸ, 38(228Β.; Μ.1260); 

ἁγιαστικός 

ἐ}.21] ξαη. 56(3.4268; Μ.32.7974}; αὙ Ν γβ5,ρι καρ. 1,2 (Μ,45.2250}; 1δ. 
4(229Α); δελοὶ. ἴὰ ΟἼΤ ἢ} απ. 2. οη.2 0.651); 10.Πιλαονιος(Μ. 94. 
60}; 4. ἃ πακτηρ ςαὐγεά, εοπδεογαίῖονι, μοίϊϊηεςς, οἵ Ὀαριίϊϑηια] 
ψαῖοσ οὐδὲν παρ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὸν ἁγιασμὸν εἰσφερόμενον, εἰ μὴ μετα- 
ποιηθείῃ διὰ τοῦ ἃ, ΟΥΝΥΞς Μαερά. τοί .4.5.1225Ὰ}; ΟὨσΙβὶ οἈ]16α 
ἁ, γνώσεως (Ἰεγη, ῥαφά.3.13(ρ.289.20; Μ.8,6774); οὗ ΒΜ στακτὴν 
ἁγιάσματος ΤΗατιδιυά, αΐτυ, ΒΛ ηἡ(Μ.96.602}). 

ἁγιασμός, ὁ, Α. Ξαροίτν; 1. ἃ5. αἰνίπε αυδὶν; οὗ Ττιη., Βα5. 
Ἐπη.3.3(1.27)40); Μ.20.6600); οἱ Ομβὶ, Οὐ ΝΝ υβ5, πο. 11 τῷ. Οαηί. 
(δ1.44.τοοϑο); 2. 8ἃ5. ἃ Βυχαϑη συδηςν ἁ, δέ ἐστι τὸ ἀνακεῖσθαι τῷ 
ἁγίῳ θεῷ ἐξ ὁλοκλήρον Βαβιγερ ὗν. 53(2.4335:; Μι31.11170}; ψιΠποὰΐ 
ΜΠΙΟΝ ὯῸ Τη8ῃ σϑη 566 σοά, 16.6ρ.54(3.1480; Μ.32.4008); ἃ, ἐστιν 
ἡ θεοῦ συνουσία Οτ. ΝΖ. κανη}.1.2.34.171(}1.37.056Ὰ}; ΟὨγγϑ5. σοι. 63.4 
ἐμ ο.(8.38οα); Ουτ.άταὶ, Τνυτη,δ(εῖ, 950); 8. ἀἸνῖπα πδιηθ, ὈΙΟΠ ΑΥ. 
4.η.1.6(Μ.3.5968}; σὺ εἶ ὁ ἃ. ἡμῶν, θεός 1.1|,.}ας.(ρ.234.25}.Ψ 

Β. εαμεϊβεαξίου, ἀοῖ, ὁ ἁ., τουτέστιν, ἡ ἐν πνεύματι μέθεξις τοῦ 
υἱοῦ Ογτ.ἀϊαϊ. Τγῖμ (οἴ, ΟΞ Α); 1. ἀρεπὲβ δῃηά πιδδηβ; ἃ. (οὐ, Ογτ, 
ἐμες.τ3(5..1388}:; {1}. ας(Ὁ.16.8); Τῃ, ἕνα εἶναι τὸν ἁ. τὸν ἐκ 
πατρὸς δι᾽ υἱοῦ ἐν πνεύματι ἁγίῳ γινόμενον Αἴῇ «Ἔρ. δέγαρ.τ.2ο( 1.26. 

5770); (μχιξί αὐτὸ μὲν γὰρ ἅ,, ὅθεν οἱ ἅγιοι ἁγιάζονται, ἡμῖν ὁ ̓ Ϊησοῦς 
ἁγιάζεται ΟΥ. 70.1.34(30; Ρ.44.2; Μ.14.80}); 14. ὑοηι. δ. 1 [6γ.(ρ.517. 
2; Μ.13.337]Ὁ; ΟΥΝαΖ.ογ.3ο.2ο(ρ,141.6; Μ.36.1206), ΜαοιΑορ,ρ. 
(}1.34.4000); οὐχ ἑαυτῷ δεχομένου τὸν ἅ. (αὐτὸς γὰρ ἦν ὃ ἁγιάζων), 
ἀλλ᾽ ἕνα τοῦτον τῇ φύσει δι᾽ ἑαυτοῦ προξενίσῃ (ὐγτ δες. 2ο(5..1070}); 
Η. μοβὶ πηγὴ ἁγιασμοῦ Β45. μΉ.3.2(1.273Ε, 2740; Μ.20.66ολ,(); 
14, ρέγ.  )ίϑιτοῦ; Μ.32.1088); τὸ στερεοῦν τὸ πνεῦμα' τί δ᾽ ἂν ἄλλο 
εἴη στερέωσις ἢ ἡ κατὰ τὸν ἁ. τελείωσις;...ἅ, δὲ οὐκ ἄνευ πνεύματος 

Πάντη. Τγη.2.1(}8,39.4498)}; ὈὈγτγώδες. χδίο᾽, 
3408); [4..0.τ.3(4.228); ὅοηῃ δπᾷ Η. Οποβὲ ἰορεῖμου, Εναρυ Ροηῖ. 
6Ρ.1(Μ..32.2408); Β. βαοβος, βδοσαπηθηῖβ, ἀπ βϑοσαπιθηΐαὶβ; ΟΤ 
ὁ ἃ, ἦν ἐν τῷ προβάτῳ (Ὦχγ5."οη1.72.1 ἐμ [0.(8,4848); Ὀαριίππι, 
Ὀτάντ, ({Β45.} πη. 5 (1.217; Μ.20.7618); τὲ δέ ἐστιν ὁ ἁ.; τὸ λουτρόν 
ΟὨγγβ. 0.1.1 τ τ ογι(το. 48); Ονγ..ς.2.4(2.28328); ΟὨτίθπι δε Ἰῃ 
Ὀαρτίβη, “44. μονιιὰ τ ι(ρ.230.23); δασμαγιβε, 1:1}. ας.(ρ.240.13); 
βϑογϑῖηξηΐϑ ἴῃ σεη., στον ν85. ἔμ, τΙ(2 Ρ.272.2; Μ.45.8818); ᾿ΠΘΘΌΙΚ 
Ὀ]εβϑίηρ, ΟἽ Ὑα}}, ἐαη.26; α. νἰγίαοιϑβ ᾿ἰνίηρ, τίθημι οια; ας ΡΊ το 
(ρ.48.13); σοπίειηριαίίοη, Μαχ.ανεδὶρ (ΜΟΙ. τοῦτ); 2, τοοϊρίθηῖβ; 
Ἀν ΔΏΡΕΙΟ ρόψεῖς, Β85. ἔπηι.3.2(1.2741; Μ.20,6608); ὁ...ἁ., ἔξωϑεν 
ὧν τῆς οὐσίας, τὴν τελείωσιν αὐτοῖς ἐπάγει διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ 

πνεύματος 16. }}}.38(32.32}); Μ|.,32.1274Ὰ}; Ἀ. τηδη, ἀτῇ. 4γν.1.47(Μ}.26, 
τοϑῸ); Ὀοΐῃῇ Ὀοᾶν πα 508], (]δγη. 5)7.4.26(ρΡ.320.27; Μ.8.13724}; 
11, .αε.(Ρ.234.24); 650. Ἰππὸτ πῆδη, Μασιλορορ.(Μ.34.4138); βοὺ}, 
ΟΥΝ Υ55.λοῦτ Ι τη (απὶ. (Μ.44.τοο80); α, οὔθ] οἴϑ : ὈαρΕΙθπῖαὶ δου, 
ΟἸεση χε. ΤἼάοὶ, Β2(0.152.τ4; Μ.9.6960); Ὀαρτείθιαὶ τίςς, αὐ υββ. 
ογ.καἰεεΐ,.34(0Ρ.126.7; Μ.45.8ς4). 

Γ. ἀρ ΊΡΙΠΟΝ Οὐ ἀεείανπαϊ οι οὗ μοίτηεε5 τὸν ἡμέτερον ἅ. λεγόντων' 
“ἅγιος ἅγιος ἅγιος᾽ κτλ. Θεγαρ.ἐμεἦ,.13.1τοὸ : οὐδαμοῦ τις... ἀπήγγειλεν 
ἡμῖν.«-τὸν πρῶτον ἃ. κυριολογοῦντα, τὸν δὲ δεύτερον ὑποτάσσοντα, καὶ 
τὸν τρίτον κατώτερον τιθέντα ΑἸἢἐορι τ Μέσ: 7(}}].25.2170}; Οτ. 
ΝαΖ.07.38.8(}}.36.3208); [Β85.λπιγεί.6ο(ρΡ.304.17}; ΒορΡἢγ.Η.ον.2.3 
(Λ1.87.32208); οἵ ϑενεπιβ᾽ Δα ΠἸΟῺ το Τυβαρίοη σταυρὸν ἀσεβῶς 
τοῖς τρισὶν ἁ. ἐπιφέρουσιν 1Ρ.2.5(32244Α); Μαχυγεγνε  το( ἴ,οι.δοόρ). 

Ὁ). εοπδεογαϊίοῃ; 1. οἵ Θυσπδτιβὶ τὸν μυστικὸν τῆς ἀμπέλου καρπὸν 

μετὰ τὸν ἁ. αἷμα δεσποτικὸν ὀνομάζομεν ΤΠΑΤ. ἐγαη.χ(4.25}); 1δ.2(126); 
Αμπαςί ἀρ αχ.τίΜ.06.1178}); 2. οἵ σοπβθοζαῖθα οἸομηθηΐβ οὐκέτι 
μέχρι τοῦ νῦν τοῦ ἃ. τούτου τετύχηκα βδορῃτ, Ην. ἡ1αγ..46ρ.32(Μ.81. 
4720); 3. οὗ ὈΔρΕβτηΑ] ὑναῖου ἀκολουθία τοῦ μεγάλου ἁ. τῶν ἁγίων 
θεοφανείων Επιεβοῖ, (ρ.366); (πο δὲμά.37(Μ.00,1717}). 

ἁγιαστεία {-ἰα), ἡ, 1. λοϊΐπεες, οἵ (ῃτιδὲ 5 σοα δηα τπᾶπ μιᾶς 
οὔσης ἃ. ἘΡΙΡΠ ἰαον.δρ.64{(ρ.213.12:; Μ,42.3050); 18.26.15(Ρ.205.18; 
Μ.41.356}}; ᾿[ησοῦς.. «πάσης ἡμᾶς ἃ, ἀποπληροῖ Τηοπ.Ατ.6.}..4.5. 
12(Ν,5.4854}; οἱ δβδοείις |ἰῸ, Β85.5ε].υ, Τ ὐδεῖ,2.3ο( Δ .85,6178); οἵ ἃ 
σΠΌΤΟΙ, Ογτ ιν μνῆμ β(ρ.1ς.22); Βοησα ἀδεγίρίζον οὐ ῥγοείαταίτοι 
οὗ ποίϊησες ; οἵ {Πτϑο[ο]α βαποίαβ, ΒΡΙΡἢ απειτοί(ρ.τδ,.6; Μ.42.36Ὰ); 
2. -- ἁγιστεία ξαεγεά Υἱία ΟΥἨ οἵεθ, οἵ ῥτεδιὶγ οὗπος οὗ βασσχίβοο, 
Ομ τγ5.5ας.3.4{0.53.2; 1.2382Ε}; 14. }μά.6.5(1.6561); ᾿Ιησοῦς...ἡ πάσης 
«ὦ, τε καὶ θεουργίας ἀρχή )ϊου.ΑΥ.6...1.1(Μ.3.3724}; ΖΔΟΒ. ΜΙ οῤτῇ. 
(85. τοζολ).- 

ἁγιαστήριον, τό, ςαπείμαγγ, [Β45..15.7(1.38485; Μ. 20. 1200); ΤΏΡΠΏ. 
εἰγον..ΟΒ(Ά 1. τοϑ,2804). 

ἐἁγιάστης, ὁ, μαίΐοιοεν, ΡΟχγ.Ζ2ο68,3 [386ς. ἵν]. 
ἐἁγιαστικός, 1. σαρεϊγτηρ,; ἃ. βρεοὶαὶ ατιχθιίε οἵ ΤΠ. ΟΠοβί, 

οαἰϊθα ἡ ἁ, ... ἐνέργεια ΑἸΠ,ἐρ. ϑεγαρ.ι.2ο( ΝΜ .26.580Ὰ}; ἁ. δύναμις 
Βδ5.6}.21:4.4{3.222Ε; Μ.32,7808); 14.Ἐωμη.3.2(1.2730; Μ.20.660 4) ; τὸ 
πνεῦμα..«τὸ πάσης τῆς κτίσεως... ἃ, Οὐ Ν γε5,. Επεη.2(2 Ρ.301.2; Μ.45. 
4728); Ογτ . εαἰεελ.4.16; ΑΡΟΪ] μά. σε. ῥὶ.27(0.176.22; Μ.1ο.11168); 



ε , 
ἁγιόβατος 

Τιάντα ({Β65.) μη. 5(Δ1.20.7328); Ογτυδος. 34(5.3528}; 70.}, [.ο.1, 
τ2(Ν.04.8ς 60); Ταποιίδῃ. νον θεότητος μὲν καὶ δημιουργικῆς 
δυνάμεως ἀπολειπόμενον, ἃ, δὲ καὶ διδασκαλικῆς πεπληρωμένον Ἐπιτι. 
αροὶ.25(}.30.861}0}; τεξαϊεά δύο γὰρ λεγομένων πραγμάτων, θεότητός 
τε καὶ κτίσεως..-καὶ ἃ, δυνάμεως, καὶ τῆς ἁγιαζομένης...«ἐν ποίᾳ 
μερίδι τὸ πνεῦμα τάξομεν; ἐν τοῖς ἁγιαξομένοις ; ἀλλ᾽ αὐτό ἐστιν 
ἁγιασμός Β45. ΜΉ. 3: 2{(1,273}; Μ.20. 66οΑ); τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
βλασφημοῦσι...ἃ. αὐτὸ δύναμιν φάσκοντες εἶναι μόνον ΕΡΙΡΒ, ἀηας. Ἰ4 
(ρ.221.8;Μ.42. .3374); ἁ ἃ, εἶναι, φασί, τὸ πνεῦμα... οὐκ αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ 
φύσει τοιοῦτον ὑπάρχον ντ.ἐ65.34(51.3400); ραίῃ υνν, πο; Ὅ. οὗ 
ΟἾΠΕΥ ἀροηΐβ ΟΥ̓ ΤΏΘΑτ5 οἱ βαποτποβίίοι : Τυίη., τον γϑ5. ΤΥΎΪΉ.] 
(Ρ.78.12;.Μ.32.6028); Ατείῃ,αρ. αὶ, ἄροε.ϑ: 38 (Ρ.300.26); Ὀαρε!5πὶ, 
Ῥιάντα,  Βα55.) ἔπη. 5(1.20.73270); δασματίϑῖ, {ύβμγυγϑ ρακεῖ,)(8, 
2564}; Ὁ]] οἵ ρ]α ἀπ 65ε᾽, τεῦ, Ῥ5.45:8, Μασ. Αδρ ἠομι.τ7.τ(}1.34.6240); 
2. αεενῖδίηρ φαμεν 10, εαἰΐτηρ μοῖν, ᾿τυγρ. ἁ. δοξολογία Μαχορενϑὶ. 
24(Μ.01.7040}; εἴ.1δ.τ (6020); Ατεῖῃ. «ροριϑ(Μ. τοῦ. 5538), 

ἘΔἁγιόβατος, ἰγοάήση ὃν Ξκαϊμί5, 110. λοι. (Μ.ο6.6600). 
Ἐἁγιόβλαστος, τοίἑ ἐοῖν Ξτἠοοίδ; οἱ Δτο 5 τοῦ 85 ἵἴγρε οἵ ΒΜΨ, 

ἘΡΒΓ,.3.520Ὲ ; 110.) ,ἀοηι (Μ.96.6408). 
Ἐἁγιόγραφος, 1. τογτέοη ὃν Τηϑριγαϊο, βεγιρίμγαϊ!, Ὁϊοπ. ἀτ, δι. 

τ.4(ΝΠ..3.3768); 1Ὁ.3.2(4550}; 2. παι, Ρ]ΌΓΣ, 85 βρὲ... ὉΠ1ῚῸ οὗ Ὠἰβίο- 
ΤΟ] Βοοκ5 οἱ ΟἹ, ἘρΙρμηοη5. 4(Ά1.4.3.2448})}; 10.}). 5.9.4.1τ7(,04. 
118 08}. 
τα ΉΡΝ ὁ, γον τῇ ἰμὸ ποῖὶν τασε, Απί Μοη.ἤονι. (80, 

14328). 
Ἐἁγιοκατήγορος, ὁ, σεξηδεῦ οὗ δαϊηΐς, ΟΝ]Ίς.(γ8γ)αεὶ.4(Π.4.1888}. 
Ἐἁγιολεκτέω, σγεεὶ α5 ἁγιόλεκτος ; πεαΐϊαίοη οἵ αοθοῖ, ἘΠαγ. 

Βέμπα.οῥ.2.219(.90.16640). 
Ἐἁγιόλεκτος, εἰσεί 10: ἢοίϊηξδς, 

1ϑοόρητ. Η. ἰγιοά. (Μ.8).,38800). 
Ἐἁγιοπαράδοτος, μαηάσα ἀοτοη ὃν ἰδ ξαϊηίς, ΤΠατι στα, ρ}.ι. 8 

(Μ.99.9374). 
ἁγιοποιέω, 

(1720}}). 
Ἐἁγιοποιός, ξαπεϊξντησ; οἵ σοαμεδά, ΤΑῚ. 4}. 38(Μ.28.480Ὰ}; οὗ 

Η. σδοβί, γι. Η.καἰδεῖ.τθ.τ4; οὗ Ὀαριΐβω, Τ70.}) λον. (Μ.06.656}). 
ἐἁγιόπρακτος, ἄρηε ας α ἤοῖν αεἱ, Τματ.ϑιθά,.}}.1.34(Μ.00. 

ΤΟ0248). 
Ἐἁγιοπρεπής, 1. λαϊοιοεά, καογεά, ΤΟ ΐεηι,τ3.5; ῬΟΙγο.ερ.τ τ; Ῥίοπ. 

Αανει κι (Μ.3.τοῦ}) ; 10.12.2(2024}; 2. δε Ὴρ βατηὶς, μοῖν, ΟΥιαάηοι. 
ἠη 1.23: :τ4(Ν.1τ7.320}; γε. 5.9: 36(.60.γ7888); Δ σὐογ.τί(1.28Α}). 

Ἐἁγιοπρεπῶς, :. ας ῥεξίς καϊηὶς, Ονγ.15.5.4(2.5070); 14.1.0: 52--54 
(Ρ.93.11); 2. ας δεξὶς μοὶν ἰδίηρε, Ὁιου Ατ.,᾿.2.4(}1.3.1448}; 14,6.}ς 

3.3.1(Μ.3.4360). 
Ἐἁγιόριζος, οὗ ποῖν γοοΐ ΟΥ̓ δομγεε μαζὸς ἁ, ΤΊτα, ΑἸ, ἀσεον ΒΜΜΤ τ 

(}1.28.9.448). 
ἅγιος, «ἐραγαϊεά, ἑοΐν ; 
Α, τεῦ Οοα 845 εδββθῆζξ δηΩ βοισοας οὐ ΠΟΙΠθ55, ἢ 56π86. οὗ 

ΒΘΡΑΣ  οῃ. ἔτοχὴ ογοαῖοα ΤὨΪηρ5 ἃ Πα 4]50 οἵ ὄδχοειίξηος, αηα τεῦ, 
Ομ σῖϑα ἴῃ Πἰ5 ὑννοδο]α παῖατε; 1. οἵ σοά, ρεπ. 45 ϑιιβῖ, τηαϑα., Ογαε. 
δὲν.3.7οο; ἃ, ἐστι φύσει τὸ τοῦ θεοῦ ὄνομα Οντ. Ἡ οαἰδελ, 5.12; Βαπ,ἐρ. 
1τί3.02Ὲ; Μ.32.2730); ὁ θεὸς ἅ,. λέγεται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἡμεῖς (Ὦγγϑβ. ἄρον, 
14.2 ἴῃ 70.(8.8Βο0); Ὀγτ ταί. Τγηη, 6{(5᾽.5054); ἅ, ἀγέων ἃ5. αἸντης 
ῃᾶῖηρ, Ποπ. τά, η.τ.6(Μ.3. 5068) ; ἐὁ.12.τ(θ694Ὰ}; οἵ Ταη., (]οιλ. εἰν. 
κιιφίρ.305.15; Μ.0.1568):; Οτι γ.36 τη. 70.3:.5(0.512.23); ΠΠγγβ. Τ ΐη, 
τ(τ.832.,0)}); Ιδοης. Η. Ν εςί.2.τ(Μ.86,1ς220}; Ο(Οβτῃ [πα ορ. 5 1.88, 
2218); οἱ ΕΔΤΠοΥ (οἔ, 70,τ7:11), :ά.το.2; ἃ. πατρὸς ἀγενήτου ΟΥ. 70. 
20.22(το; Ρ.355.24; Μ.14.6210); οἱ ὅοη ἴῃ ἢ5 αἰνιην ἅ. θεὸς 
᾿Ιησοῦς, ὁ..«λόγος ΟἸατα, ραφά.γ.7(0.123.5; Μ.8.3168); Ἰα,5 ν.7.2(ρ.5. 
20; Μ,0.4ο88); ἅ. ὃ τοῦ πατρὸς λόγος ΑἸΉ, ψεη!.42(Μ,25.848); εἷς ἅ. 
οὐὐΧριστός. ἀληθῶς γὰρ εἷς ἅ., φύσει ἅ. Ογτ. Η.εαἰφεΐ.23.τ0; Οντ. 
ἰς.4.4(2.6668) ; [1|..}αε.(ρΡ.τ80.7}; οὗ Η. (σμοβί, τύΐδρι.13.1: Αὐἱβῖ. 
αῤοῖ.τπ.τ εἴ ἔτεα.; 2. τεῦ. (ἢτιβέ, τὰ Π18 Πυτηδηϊν, {πϑι. ἀταί,ττό.1 
(}1.6.7448); Ο]εια ῥαεά.τ."(0.123.ς; Μ.8.3164); ὁ ἅ. τῶν ἁ. Χριστὸς 
παρεγένετο ΑἰΠ.ἴπε.40.τ Μ.25.τ654}; κρύψας γὰρ τὸ ἄγκιστρον τῆς 
αὐτοῦ θεότητος ἔνδον τῆς ψυχῆς τοῦ ἃ, αὐτοῦ σώματος ΤΑσΘο ΟΡ 
ἐΡ.(ρ.18.34; Η..2.8440); οἱ Της. τὴν ἁ. σάρκωσιν Τ,ΘοΠ ΓΗ. Ν ἐεί.2.τ 
(Μ.86.15328); οἱ Πγροπίβϑβιϑ οἵ (πγιϑί, 1ὁ.2.2(1536}}}. 

Β. τεῖ. (μαστοὶ, ἀπ 1(5 υὐμπόβιυ 8Π4 βουρίυτοβ ; 1. οὐ Ὁπατοι ; 
ἃ, αἀἰξεϊποίνα ποῖς, ν. ἐκκλησία; Ὁ. οἱ Ιο04] σῃατοθοβ, [ρῃ. Τγαϊί. 
Ρτοετα.; ΕΡ.ᾶΡ. (ΟΡ(β36)αεί. τίρ.131.18; Η.2.11020)}; οἵ. διακόνου 
τῆς ἁγίας Χριστοῦ... ἀναστάσεως τ (Ὁ. τοῦ. ο; 12200}; 6. οὗ ἃ σμυχοἢ 
Ρυπάϊπν συναχθῆναι εἰς τὴν ἃ, ἐκκλησίαν Μδτο.1)16ο,.. ον, 
20; 2. τοῦ. ββϑογαπιθηῖθὶ 8. ἈῬαρίϑι, ΑἸΠ..457,2.4τ(Μ,56,2335} 
Ογτ.1ς.3.3(2.4608); 0.}).Ερ’ν.5:26(}{.95.8408); 170.}.8..}.2900}1. 
οὔ.11400}; δαρίϊβιμαὶ τϑίθυ, (οβια πα.10}.7(}4.88.352.)}; 7]0.Ὦ. 

ΤΠατιϑεθα, οί, τό,6(ρ0.372); 

καμεῖν, Τιϑοπὲ. ΠΟ Ν 66 ,.3.12(Μ.86.16488);, 10.4.48 

τὸ 
Φ 

ἅγιος 

Ἐρλεκ τ: Μ.ος.8408}); οἱ], Το, Ατ..}..2.2.7(Μ.53. 3060); τοῦε τὸ ὦ, 
σχῆμα ΜαΑτο ιδοιυ Βογρέντοι; Ὁ. ἐπσπασῖβὲ τῆς ἁγιωτάτης εὐχα- 
ριστίας Ἰ)ιοη, Ατ.6.}.6.3.5(Μ.2.ς260); τῆς ἁγιωτάτης συνάξεως 1δ.1. 
τ.χ{(4720); {1|.}αεἰ(ρΡ.1τ6ο.2)}; ἅ. σύμβολα ἸὨϊου.ΑΥ.6.}.3.3.το(}}.3. 
437}; 4408); κοινωνίαν ῬΗ(ΔΥρ.Ἀρ. (Ὄπ. Πλα,ἰορ τοί Μ.88,4330); οὗ 
ΘΌΟΒΑΤΘΌΣ Ἡ]πδ τὸ ἁγιώτατον αἷμα Ῥᾷ]] νι λνγς. ίρ τ 3,1; Μ.47. 

11); Ὀγρδα, Μαχ.βεἠοὶ, 6. }.5.το( Μ.4.1488}; ἃ5 βυ ϑῖ, τὰ ἄ., τῇ μετοχῇ 
τῶν ἁ. προσιέναι ῖοπ. Α].4 0. πι5..1.,..7.0.4(Μ.260.6π 68) ; ΑἸἢ ἀροὶ, δε. 

τ4{0Ρ.98.12; Μι25.2728): Β45.6.217 (4Ή.57(3.3260. Μ.32.7018) οἴ. 
τΟσρΡ(βδι)εαη.(ρ.τό4 τὸ ἁγίασμα); (]ναοα καν.14: (ομςὶ. 40.7.40. 
τ; ΡΆΠΟυ Ολνγς. (ρ τ4.το; Μ.47.1τ1); Πππαγρ. τὰ ἅ, τοῖς ἁ." ἅ, τὰ 
προκείμενα, ἐπιφοίτησιν δεξάμενα ἁγίου πνεύματος Οντ Ἡ εαἰδεῖ,.23. 

το; {1|..[αε.(ρΡ.228.4) εἰς. ; 8. οὗ Βθστϑιηθη 85 ἀπ οἴ Υ [Πἰπρ8 σοπ- 
ποθ ΜΠ γΟΥΒἢΙΡ οἱ ΟΒυτοῦ ; 8. οὗ Ππὰγσ. ΟὈ]δοῖ5 ἀπα ΔΌΣΙΝ: 
[κ185 οὔ Ῥϑδοθ ἃ. εἰρήνην Πίοη ἀτ.6,}..3.2(Μ.3.4250); ῥαοβογ νϑοῖ- 
πηθηΐβ, 16.ε,λ.8.2(}1.3.241τ0}; ἃ. τράπεζα {{ποτὰ ΟΡ εοπίφηρὶ (Μ. 
οϑ, 4206); ποι οἵ σεἰοῃτατίοη οὗ πίαγρν, {π|. }ας.(ρ.182.0}; Β. οὗ 
[εαϑῖ5 δηα δϑβοπδ: Ἐδϑίοσ, (οηβίρ. 1 π5.ν.(,32.1το(ρ.87.ς; Μ,.20. 
10770); στ δαζ.ον. 18.28(}1.2-ς. τοτ70); Ῥεπίθοοβί, 1. ας, (Ρ.2οό.3); 
Ηοὶν Υνεεκ τῆς ἑβδομάδος τῆς ξηροφαγίας καὶ πάσχα καλουμένης 
ἁ., ΡΙΡΒ λαδν.7ο.12(0.245.25; Μ.42.365Α); ἃ Θυπᾶαν, (ὑτ.βντᾺ 
Ετ νη. 28(0.48.6); 4. {Πγρο ο] 4 βαποίιβ οἵ ξιτρν, ἔτοα. οἰϊδά, 
6.5. Μ΄ ῬεγΡυχ(ρ.81.15}; τάρος. [9.17 τπὐϑϑα ἴῃ ΠΠτυσργ, ϑογαρμεῆ. 
13.τοὶ ν. ἁγιασμός, τρισάγιον ; ΤΥΙΉ. ἐπίογρτη. ἅ,, ἅ., ἄ., δηλοῦσι γὰρ 
διὰ τούτων μίαν καὶ ἴσην δοξολογίαν πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁ, πνεύ- 
ματος Τ(ἢγνϑ, Τγἱη.τίτ.833.)}; Βορῆγ, ἢ .07,2.3(Μ.87.32208}.); 5... οἵ 
ΘΔΠΟΠΙΟΩΙ βου ρίαχοθ ὁ ἅ, λόγος τύ ]ρηι.1..5.} Οτ, 7α.6.42(ος ; Ρ τι. 
14; Μ.14.2734}; ΑἸΉῸ σομ  τ( ΝΜ .25.4Ὰ4}; δειξάτω τοιαύτην ἐκ τῶν ἁ. 
φωνήν τι Νγ55, ἔμη.τοίΖ Ρ.242.13; Μ.45.84:4). 

Ο, οἵ ᾿νΟΥΒΠΙΡΡΡοΥβ οὗ ἴτας 06, α6Ε, ἁγέους...διὰ τῆς τοῦ πνεύμα- 
τὸς δόσεως καὶ τῶν ὀρθῶν δογμάτων (Ὠγγβ,.ἠοτπ.8 2,1 τη [ο.(8,4830}; 
1. 1Ἰὴ Βδανεη ; ἃ. ΒΠΡ6]5, εἴνπι. ἀε[, ἅ. αὐτοὺς ὀνομάζομεν, ὡς γήινον 
οὐδὲν ἔχοντας, ἀλλὰ τῶν περιγείων παθημάτων ἀπηλλαγμένους ΤΠ. 
αἰεεὶ. Ξ(Ρ.04.15; 4.786); Η τι." ς.3.4.1; ΠὨΙοπ. τις, ἠ.6.2(Μ.3.2000)} οἵ 
ἴτεᾳ.; ποῖν Ὀν ραγεοιρϑίοη ἴῃ σταςο οἱ Π1. μοβὲ, Βα8. 5 ρὴγ,38(3.31Ο; 
Μι32.1364); (ῃγυβ.ἤον!.1.4.2 τη 70.(8.800), Ὁ. [ΑἸ [Ὁ] ἀερατιοί, 
Οτοον, τ, τ(ρ.321.18; Μ.11.4488}; γενομένους δὲ ἁ. οὐ διαδέξεται νύξ 
ΑἸΒ ΧΡ.  ττδτο,(Μ],27.4070}; ἴτοα. ὁ ἐν ἁγίοις αὐ Ν γ55.αρμῖηιεὶ 
γε5.(Μ.46.124}; ᾿πβίχαῖιν, Ἐπ νελιτο( Μ,86.22974); Μαχ, γν»).(Μ οι. 
3204}; ἴογ Ψβοτῃ 1ξ 15 βα]αΐατν ἴο Οἴου ργάγευβ, Ογτ.1} εαίφελ.23.0; 
2. Οπ δα; 8, ἴπ ρεη., οὗ ἴῃς δίῃ ἢ}, Τρτ. ϑγνγη.τ.2; Ἰαδιὲ, 1αἱ, 
Ι 39.4(}.6.γοδο); Ὀίάγπν, {Βα5. Ετν. σ(. 3170 ; ΜίΩ δι) ; οἱ ἅ,, ἐν 
οἷς οἰκεῖ. ««ἁγιότης.. «διὰ τὸν ἕνα τοῦ βαπτίσματος ἁγιασμόν 1. Θι7ε; 

Μ. 1618); Ἰᾶ. Τγίη.5,24(}. 30. 9378); πᾶς γὰρ πιστὸς ἄ., καθὸ πιστός 
ἐστι" κἂν κοσμικὸς ἦ τις, ἄ, ἐστιν (ἢτγγϑι ον 10. 4 1η Με. (12.1ο88); 
ΠΟ] ΪΠ 655 ἃ ΡΥΘσ 1516 Οὗ τεσερίοη οὗ δυσματῖϑε, έά.τοιδ; 50. 4150 
οἱ Μη Ποδη5 ανιχαῖος... καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ τῇ δὸς ἅ. Ηεροιη Ἄγελις 
(0.5.2; Μ.1ο.14324)}; Ὁ. οἵ ρῥτεβογνίειθ, Ιρῃ. Δ͵αρη.3.1., ὈΙΒΠΟΡ5, 
ἔἴτβα., ΒΈΡΕΥ],, πιρξη ἐαρ, 4.(Μ 18. τ2ο1Α)}; ϑγπδβ. ει .66.. 3450); 
ΤΒαΐ.ερ.γ13(4.1180); υκίτατιν. ἔα γε τοί 1.86. 2206) ; α. οὗ σοια- 
εἷϊς, ΟΝΊς. (325)εαη 8, Ἐπ. Μ αγεεὶ!.2.4(0.58,7; Μ.24.8210)}; Απαβί.ϑ. 
μοά.(Δῆ.80.Υ168); Βᾶ5.6}.51.2(3,1448.; Μ,32.4800). 

Ὦ. οὗ πιϑὴ οὗ ουἱδέαπαϊηρ νίττας; 1. ἀοῇ, δηα Ἑμαυβοίθυ βίο: 
ΠΟΙΠΡΙΈΠΕηβῖνε ρἱοζαζο οὗ 58 1πἴ8 (γασο Ὀγν ΟΥ : Β τη ββίοι το ΜΨ}01}} 
οὗ (οα παντὰς μὲν ἃ. ὑπὸ θεοῦ βασιλευομένου καὶ πνευματικοῖς 

νόμοις τοῦ θεοῦ πειθομένου ΟΥ.0}.25.1(0.357.3; Μ.1ι. 4060); ; σπδυν, 
10.20.τ(0.344.1; 480Ὰ); ὈΙΆΥΟΥ, 1.2.π(ρ.303.4; 4210); )1ζ5. οἴποδον 
δυνάμεως πεπληρωμένους νομίζω τοὺς λόγους τῆς τῶν ἃ, εὐχῆς 1.12.1 
(Ρ.324.14Π1, ; 4524}; {Π6ΙΓ ΒΌΨΕΙ τὸ ρῖνα 5ρίτίτα δ] ἔοοα ποῖ ΟἿΪΥ τὸ 
τηδῃ θα ἐνϑὴ ἴο ηρεῖβ, 10.27.11(Ρ.3270.15; 5130); βαποίν στονηδὰ 
Ὀν ἀεβιῖτα ἴου πιατίγσάομι, Δ πανί. 28(ρ.24.0; Μ.τχς ο 60}; ἅ, ... ὁ... 
τὸν ἔσω τέλεον διακαθαρϑεὶς ἄνθρωπον Μας.Αερ.εἶου.2ο(Μ.54.9Ο50); 
οἱ ἅ. ... τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ὑπεριδόντες. «πρὸς τὴν ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
πόλιν ἔβλεπον (μτνϑβ. ἔηηα 4.4(4.1358); τοὺς ἃ. ... τοὺς τὰ τοῦ θεοῦ 
προστάγματα πληροῦντας, τοὺς ἀβάτους ἁμαρτήμασι Ἰἰἅ. σὰ. ἱῃ Ἐς. 
τ44(5. 4124); πυτίυτεά Ὀγ ΟΒΌΤΟΙ, Ογτ. ς.ς.2(2.757Ὲ) ; τοὺς ἀληθῶς 
ἁ. ἀπὸ τῶν ἔργων διάκρινε ΝῚ] .Ῥαγαεη. 84(ΜΜ.70.τ 2560}; 2. τοῦ, πηοθὴϑ 
οἱ βαποιιέν ; 8. Ἀϑοδίςβιη ἃ, ... οὐ φύσει, ἀλλὰ μετοχῇ, καὶ ἀσκήσει, 
καὶ εὐχῇ Ογτ, Η εαἰφε.253,.πο; ὀντιαίον.τδίι: 5610}; οἶμαι μὴ λέγεσθαϊΐ 
τινα τὸ παράπαν ἄ. φερωνύμως, εἰ μὴ πρότερον τὴν γῆν ταύτην 56, 
τῆς Ὀοαν] εἰς ἁγιασμὸν μεταποιήσῃ εἴπερ καὶ ἔνεστι μεταμορφῶσαι 
Το. ΟἸπη.5εαΐ, το 8.88,8800); Ποησε ἀϑοθίϊοβ οα]Π]6 4 βαϊηία, ΤΠ. 
ἐἠιγεἰ, τοί3.1222); Βδ5. δ ν. 1 πρεί.2.2τ0Μ.8ς. 6054}; Ρονοτίν, ΝΙ]. 
δΊαρη. 2ο(Μ., 19. 100 40); Ὁ . 5} Πρ κακοπαθοῦσι καὶ ἄἅ. ... εἰς 
κάθαρσιν καὶ τῆς μικρᾶς ἰλύος τ. ΝᾺ Ζ.οΥ.18,28(Μ,35.1Ο0 170}; εἰς τὸ 
μετριάζειν καὶ ταπεινοφρονεῖν, καὶ τὸ μὴ φυσᾶσθαι ἐκ τῶν σημείων... 



ξ , 

αγϊόοτῆς 

συμβάλλεται τοῖς ἃ. ἡ κάκωσις (Ὠγνϑ5.5αϊ.τ.6(2.00) ; Οντ.15.3.3(2ι 
4528); 3. {πεῖν τεϊδίίοη τὸ Οοά οὐδενὶ γὰρ οὕτως ὡς τοῖς ἅ. τὸ 
θεῖον ἐναναπαύεται τ.Ν82.0».31.22{(ρ.172.το; Μ.536,1568); Ποτ,ἄθεί. τ. 
(Μ.88.16280); ὁ θεὸς...ἐν ἃ, ἀναπαυόμενος, ὡς τῇ ἃ, θεοτόκῳ, καὶ 
πᾶσι τοῖς ἃ. 70.) ὠπαρ.3.33( 1.0 4.1352Ὰ}; 4. ἘΠΕΙΤ ταϊα θη ἰὼ ΤΊΘῈ : 
Ἀ. οὐ δατίῃ, ἴοσ τλὰπ᾽5 ποι δου, Βαβπογαὶ.27(2.2518; Μ.31.7450}; 
14.6Ρ.2.3(5.730; Μ.32.2208); 65ρΡ. ἴῃ {πεῖν πατ]Πγ, ΟΠτυβ,ἤοηι. 
2( ον 111 1(3.204Ε}: δορὰ ΟΣ τιαπ᾿ 5. Βα νϑτΊοη, 1. 5ἐαί, τό,4(2.164Ὲ); 
14.15ἱπιεγῥιρτοοιη. (6.18); Ὀντ. ρα ρἢ Οθη.π(1.1570); Ὀδοαᾶσβα Οοά 
5 τηδηϊεκιοα Γητουρη τπότῃ, ΝΠ ραγαθη. 84 (Μ.79.12560); 14 ἐχόσε. 
41(}}.79.7120); Ὁ. ἴῃ ἤξανϑα, σομσεγηδα Ψ ΠῚ τμθη᾽5 ποθ 5 πείθομαι 
τὰς τῶν ἃ. ψυχὰς τῶν ἡμετέρων αἰσθάνεσθαι Ὀγ.ΝᾺ2.6}.223(Μ1.37. 
2084); Ομγνβιλονιῖῃ ᾿ς5.14.51:5(5.5270); οἵ πα , αὐδοι.Β(ρ.212; 4. 
οτδ); βϑίβεπρ ΌΚῪ ΠΟΤ ράγοιβ, Βδ5, μοντο, (2, τ 568 ; Μ.31.5240}; 
Ῥίοπ. Ασ,6.1..7.3.6(Μ.3.Ξ 618}; πιστεύοντες. «τοῖς ἃ, ... ὡς οὖσι καὶ ξῶσι 

ν “ «- Η - ᾽ ᾿ - τ Ἂ ᾿ ἢ τ 

παρὰ τῷ θεῷ, καὶ τῶν πνευμάτων αὐτῶν ἃ, ὄντων καὶ δυνάμει θεοῦ, 

βοηθούντων τοῖς ἀξίοις ὡς δεομένοις αὐτῶν ϑυτλ 51]. ξυΐπαρ (Ν],86. 
2220Α}); οτιἀσεὶ. τς. 4(Μ.88.17030); Μαχ.ρ.Ι2(Μ 01. 5008); δ. Ῥόνοῦ 
οἱ φαϊπίβ τοσαύτη ἡ τῶν ἃ, ἰσχύς" οὕτως ἄμαχος καὶ φοβερά, καὶ 
βασιλεῦσι, καὶ δαίμοσι, καὶ αὐτῷ τῷ τῶν δαιμόνων ἀρχηγῷ Τύγγ5. 
ῥαη, Βαβ.2.23(3.5770)}; νὴ. οἱ ἰμπεὶν Ὀοάϊεβ, (οηϑί, Αρρ.8.30.5; 
ῬἈνΘῖσΆ] [οατατοβ τῶν γὰρ ἃ, οὐχὶ τὰ ῥήματα μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ 
πρόσωπα πνευματικῆς γέμει χάριτος (Ὦτγ5.5αΐ.3.1(2.368}); ἰὰ. ῥά. 
Μεϊοί.2(2. 5210); δθᾷ τσ ϊοβ ἔγκειταί τις δύναμις τῷ τῶν ἃ, σώματι, 
διὰ τὴν ἐν τοσούτοις ἔτεσιν ἐνοικήσασαν ἐν αὐτῷ δικαίαν ψυχήν ΟΥτ.ΕΙ. 
εαἰρεΐ.τ8.τό; πηγὰς ἡμῖν σωτηρίους...τὰ τῶν ἁγίων.««λείψανα, πολυ- 
τρόπως τὰς εὐεργεοίας πηγάζοντα Τ0.}), [0.4.15(}1.04.1τ165Ὰ} ν. 
λείψανον; 5. τη 5 ΓΘ τοῦ ἴὸ 58ἰπῖβ; 8. ὈΓΆΨΘΥΒ ΤΟΥ ΓΠΘΙΓ ἸητοΥ- 
ορβδίου τὴν τῶν ἃ, πρεσβείαν ἐπεκαλέσατο τι Ν γε5μαγ, (1.46. 
840); ὅταν ἴδῃς τὸν θεόν σε κολάζοντα... καταφύγῃς..-πρὸς τοὺς 
φίλους αὐτοῦ, τοὺς μάρτυρας, τοὺς ἃ. (ῇτγϑ. [μά.8,6(1,6838); 14, στη, 
44.2 ἠη οη.(4.4400); τοὺς ἃ. προσκυνῷ καὶ σέβομαι, καὶ δέομαι 
αὐτῶν τῆς πρεσβείας, καὶ ἱκεσίας. διὰ γὰρ τῶν πρεσβειῶν αὐτῶν 
σῳζόμεθα πάντες 170.) Οὐηςί. 3(Ν.0ς.3120); Ὁ. ἔοτταβ. οὗ ἀενοῦοῃ 
ἄλλοι μὲν ἄλλως τοὺς ἁ. τιμάτωσαν....οἱ μὲν ναῶν ὑψηλῶν ἀναστήμασιν, 
οἱ δὲ ποικίλων μαρμάρων κοσμήσεσιν, ἄλλοι δὲ χρυσαυγῶν ψηφίδων 
συνθέσεσιν, ἕτεροι φαιδροῖς ζωγράφων τεχνάσμασιν Βορῃτ, Π ν(γν. 
εἰ 1ο.1(21.87.33888); 10.Ὁ. ξ.0.4.15(λ1.94.11684} ; ΠΣτατρ. σΟΠῚ ΠΟ ΠΊΟΤΕ- 
τἶοη, Βαβ.6.93(3.1868 ; Μ,32.4848); ἔραβε οἵ 411 βαϊηΐβ, 50, ἢγδί 
Θυηᾶαν αἰζει Ῥεπίεξοοςι, Ὑδάτγι δια, εαίσε,βαγν.τοίὈ.24): 6. ῥτο- 
τηϊποηξ ἱηαἰν!ᾶμα] Ξαϊηῖβ ἀπα σαϊορσοτίοϑα οὗ αἰ πίβ ; ἃ. ΒΜ, ἘΡΙΡΗ. 
ἐῤ.«Αγαν.(ρ.471.28; Μ.42.7334} θεοτόκου, τῶν χερουβὶμ καὶ σεραφὶμ 
ἁγιωτέρας Μοά,ἄογηι.τ(Μ.86.3280 4) οἱ ἔτεα, ; Β. βουϊρίασαὶ ρθΊβοη- 
ἀροδ: ῥυορῃςοῖβ, [σῃ Ῥλϊαά.5.2; Ἰανὶα, }αβὲ. “τα. 55.2(Ά1.6.5068) εἰ 
ἔτεα. ; βροβίϊεβ, (ῃτγϑ μοι. 38.5 τη [0.(8.2248}; 5. Ῥαὰ], ἘΝΠ»ιαί. 
εν. 6(Μ.79.12088Β) δὲ ἔτεα. ; α. τηατίγυβ, Κρ. πιρά ρ. 5,}.6.5.1.τό 
(Μ.20.4130); ΟΥ. 7ο.6.54(56; ρ.τό3.12; Μ.τ4.2030); Οντ. ΕΗ] εαἰφεΐ,.χ8.27; 
ἃ. αϑορίΐοβ, πεγγηΐβ, οεἴο., ΤΠαΈ. γέ, τ6(3.12220})}. 

Ε,, ἅγια ἁγίων, τά, 11{{., ᾿ππου 5ῃτίηθ οἵ Τεῖηρ]6, ἢ οἷν οὐ Ηοίϊες, Οὐ. 
7ο.τοιδ(ι; Ρ.305.τ8; Μ.14.5360); ΟΥΟΝγβδιῥεαὶ. 7 (Μ.44.12778}} πιγϑῖ. 
ἸΒΈΕΥΡΙΗ. δικαιώματα πνεύματος, ὡς...τὰ ἅ. τῶν ἃ, ῥυθμίζουσα ἐν 
εὐαγγελικοῖς ΕΡΙΡΠ,απε.73(ρ.92.13; Μ.43.1530); εἰς τὰ ἅ. τῶν ἁ., 
τουτέστιν, εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν (Ο5η,1πα.ἰ0}.το(Έ.88, 
4118); εἰς τὰ ἅ. τῶν ἁ. γενόμενον" τοὐτέστι, τὴν ἅπασαν τῶν αἰσθητῶν 
τε καὶ νοητῶν παρελθόντα φύσιν, καὶ πάσης τῆς κατὰ γένεσιν ἰδιότητος 
γενόμενον καθαρόν, ἀνείμονι καὶ γυμνῇ τῇ διανοίᾳ προσβάλλειν ταῖς 
περὶ θεοῦ φαντασίαις ΜΙΆΧ καρ. ἰμεοϊ.τ.83(Μ.90.11178); ππδῖ, ὁ ἀρχιερεὺς 
[5ς. ΟΠ τῖ51] ὁ πεπιστευμένος τὰ ἅ, τῶν ἃ. ἵἴρπι Ρἠϊαά.9.1; ὅρα ὅπως 
οὐκ ἐξορχήσῃ τὰ ἄ. τῶν ἁ. ... καὶ τὰ τοῦ κρυφίον θεοῦ..«τιμήσεις 
Ὀϊομ. ἀσ,| τ. τί} 1..3.372Ὰ}; ἀρρΠδα τὸ ΠΟΙν βαρυ]οτε, ἔι15.0.(.,3,28 
(ρι91.2; Ν.20.το88}}}; αϊεπι. τὰ μὲν τῆς πρώτης τετράδος ὀνόματα 
ἅγια ἁγίων νοούμενα Ττεη αδγ.τ ας τ(Μ.7.612.). 

ἁγιότης, ἡ; ἐοϊίηος5, καμεῖν; Ἐν οἵ Οοά; ἃ. ἰπ σεη. ὑπεράνω 
πάσης ἃ. Τ.Γὺ.53.4: Ἰἰνίαρ ἴῃ ἀπροσίτῳ ἃ. ΟἸδτη.κἰν.6.γ(ρ.4ὅ1.2; Μ.0. 
2808}; Οτ..7ο.28.22(17; ρ.416.20; Μ.14.71284}; Ὀιοπ Ατ.ά.η.12.3(}1.5, 
οὔρο); ὕγτἐμες. τ α(ς}.1288}); 1Ὁ.32(284.Ὰ); Ὁ. οἱἨ ἁ τῆτεβ Ῥδίβοιβ οὗ 
Τῆπ., Ὠἰάψπι 1385.) μη βία, 317Ὲ; Μ.20,7618}; δἃ5. Ἐχργεββεα, ἴῃ 
ἴ5.6:3 συναγόντων τὰς τρεῖς ἃ, εἰς. μίαν κυριότητα ΟΥΝΩ2.07.34.13 
(Μ1.36.2534)}; ἱπεγοίοτε οὔθ, ὈΙάντη. ὕγίη.2.6(Μ.39.5400)}; ς, αϊ 
Ἔ5ρ. βου θεᾷ ἰοὸ Ἡ. Οἤοβὲ τῷ δὲ πνεύματι συμπληρωτικὴ τῆς 
φύσεώς ἐστιν ἡ ἃ. Β55.5ὲγ.48(3.400; Μ.32.1568) ; 14.6ρ.1τ5ο(2.2486; 
Μ.32.6218); οὗ καὶ πᾶσα νοητὴ φύσις χρείαν ἔχει τῆς ἁ. ΟΥτ. Η. 
εαἰδεῖ.4.τ6; Ὠϊάντη. ({[Β85.) μη. (α, 2031 ; Μ.20.7250); 2, οὗ (μυτοὰ 
εἰς τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν ἔλθετε καὶ τῇ ταύτης ἅ, κοινωνεῖτε 
(οηβῖ.40.Επι5....3.6ς(ρ.112.18; Μ.20.11418}; 3. οὗ στεδίαγθε ; 8. ἴὴ 
σϑη., {Ππεῖγ βαποιν δοοίάοπίαὶ, Ἐναρτ Ρομϊ.6ρ.2(Μ,32.24 05}; 1. 
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το(ζδτ0)}; Ὁ. οἵ 5αἰηῖβ; οΘγῪ ἀπᾶ βιβΌτΥ βρη οἱ βδῃοεν, 
Αἰ ηίοη.36(Μ.26.8οόο); Ξαποττν ἐχίθεη 8. ἴο ὑο] 05. τούτων 56, 
τηδτίν 8] οὐ τὰ ῥήματα μόνον καὶ τὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ αἴματα 
καὶ τὰ ὀστᾶ πάσης ἃἁ. πλήρη ὑπάρχουσι 17.0.1). Β. }.τ2(Μ.96.9648); 

4, οἱ ΠΟΙ ΟΙασοβ ἀπα οὈ]δοῖβ: 5 σῖπθ αἱ Μαϊητχα, (οπβίρ. ἔλι5, 
υ.(.53.πα(ριτοο.ς; ρυτοι,β; Μ.2ο.ατ16.,0); ΗΟΙν οἱ Ηο]165, Οὐ Ν 855. 
μόνο ἴῃ Οαπι.(Μ.44.7738}} ἰ4δεαι.1(Μ4.44.12778}} Οἵα ἙΒΌΤΟΙ, ΒΌοτ. 
μ.6.4.τϑτ(Μ.6}.πο4Ὰ}; οὗ ἰςαϑίϑ; τοῦ, 1ὐαβίευ σομίτονοτθν οὐδὲ γὰρ 
πρέπει ἐν τοσαύτῃ ἃ, ἴϑο. οὗ Βαβίογ] εἶναί τινα διαφοράν (Ὀηβί.Δρ. 

Τει5.0.(᾽, 3. τοί(ρ.87.6; Μ.20.1το 770}; 5. 85. σοπηρ!Πτθηΐαγψ ἀἤάτρβ88, 
ΡΙομἄ.τοῦς.2ο; 5 {{π| οἔ Ὀἴβθῃορς, ΟΠ Ρἢ.(431)αεί (4 Ὁ 1.1.3 0.27. 
22; Η.1.τ6210}; ΓΒατ,ορ.ττί4.τοῦ0); Βορῃτ. Η.6ρ. 5 γη.(Μ.87.31068). 

Ἐἁγιοτρισσολογέω, αεείαῖρι τοῖἦ ἐμὲ ἐμγίσς ποῖν, Ἰλιάνπι, Τγῖνι.2.1 

(}1.30.5034). ; 
Ἐλγιότροπος, ἐυΐησ α μοῖν {ἴ72, Δράϊῃ υ ν, 1{1.62(Ρ.32). 
Ἐἁγιοφανής, ταἱην, Ἐλιτιοηρσακὶ.4{0.21.26; Μ,18,6214), 
Ἐἁγιοφόρος, ῥεαγίηρ ποὶν ἱμπίησε; ταοῖ., Οἱ ΟΠ τβίθηβ, [βρη ρὶ. 

9.2; ἐκκλησίᾳ... ἃ. 1Ἰᾶ δηνγη ΡΥ Ίη. 
Ἐἁγιοχορεία, ἡ, εὐοῖν οὐ ΞαἸηὶς, Τμπατγιδιαα,ρ.1.2(}1.99,9128). 
ἁγιστεία (-(α), ἡ, 1. γεμαὶ, εἰ, Ῥάραῃ, Οὐ, εἰς.7.48(ρ.199.22; 

Μ.11.14024}; Του, 1.4.22(ρ.201.28 ; Το568Β); 1δτ|5.4.6.8.2{(0.373.4: 
Μ.22.6058); (Βγνβιλονι δι: ἴπ 1 Τέηα. (11. 580Ὲ}; Ομ βία, 1514.,}}6], 
4}}.3.245(Μ.78.9248); Ἰάοπε!βοὰ ψπτΠ οτάπηδι θη ἃ, ἤτοι χειροτο- 
νίαν Μακχ Ξεβοὶ. 6. ἢ: 5(Μ.4.τ640) θὰξ οἵ. Ἰ)᾽οπ͵Αὐ,ἐ. ἢν, 5.3.5(}..3.5128), 
ἁγιαστεία; 2. ρἴογγ, ἠοίϊγιοςς τὴν ἱερωσύνης ἃ. [514.}6}.0}}.3.5336 
(}1.γ8.οδςὈ); οἵ σοά τριφεγγὲς τῆς ἁ, σέβας αςο. 15. ἐεχ τδι(Μ,92. 
14474}; ἐδιχγδο(τ 571Ὰ}; τριτταῖς παμφαῶς ἁ. 10.1).εαγηῖ, ἐπε ρ". το 
(ρ.Ζ12; Μ.96.8224); πατηβη Ρἱοῖν, {0.1).γίενι.χδίρ.157.13, Μιοό, 
τ2θϑ6) ; οὐ ΒΜΝ, ΣΜεῖη ὅν» ἄπη.τ4(}1.18,3814}; οὗ Οσα ἃ5 δοτὴρ 
πάσης ἃ. 111... ΒΡ μτοῦ); 85. {ΠῚ οἵ τεϑρϑοῖ, οἵ ἃ ἄἀξδοοπ, 
Μαχ.ρϑε. (91.804). 

ἘΔγιώνυμος, 0} μοῖν παπιε; Οἵ ΒΜΥ, Απατ.τ,ον.13(}.07.1073}}. 
ἁγίως, μοϊτίν, ρῥιοιιεὶν, ΟἸετα.βαρά.3.1τ(ρ.267.1; Μ.8,6284), ἰά, 

ραδάμγεπη.γίρυζοι ; Μ.8.6818); ἐποπτεύει τὸν θεὸν ἅγιον ἁ. Ἰα, είν. 
4.23(ρ.5316,2; Μι8.13614}; Οὐ, [ο.τοι4(1; Ρ.3ο2,31τ; Μ.14.5328). 

ἁγιωσύνη, ἡ, ἐἠοϊίγιθες (ν. ἅγιος, ἁγιότης), ἀςῖ, κυρίως...ἁ. λέ- 
γεται ἡ σωφροσύνη κατ᾽ ἐξοχήν (Πγγ5.ἠολη.4.3 ἴῃ ΤὙΤΠεδ5,.(ττ.456Ὰ}} 
1. ἄερτβθο: [εν ]5},, ΟΠ Πβειδη, βηρο]]ς, μα αἰνπε τῆς ἀ, τὸν τρόπον 
εἴ τις καταμάθοι, τίς μὲν οὗτος, τίς δὲ ἐκεῖνος, πολλὴν ὄψεται πάλιν 
κἀνταῦθα τὴν διαφοράν. ἐκεῖνοι [5ς, τῇς. [ς"5] μὲν γὰρ ἡνίκα μὴ 
εἰδωλολάτρουν...τοῦτο ἐκαλοῦντο τὸ ὄνομα" ἡμεῖς δέ, οὐκ ἐν τῇ τούτων 

ἀποχῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ τῶν μειζόνων κτήσει γινόμεθα ἅγιοι... 

ἀλλὰ πρὸς τὴν ἁ. ἡμεῖς τὴν ἄνω κρινόμενοι, ἀκάθαρτοί ἐσμεν, ἅγιοι 
καὶ οἵ ἄγγελοι.. «ἀλλὰ καὶ ταύτης τῆς ἃ. ἑτέρα πάλιν διαφορὰ καὶ πρὸς 
ἡμᾶς καὶ πρὸς τὰς ὑπερεχούσας δυνάμεις (Ὠγγ5.᾿0᾽3.14.2 1»: [0. 
(8.8ολ--Ὁ); 2. ἀϊνίης τῆς ἃ. αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας τ. Ν 85. πουι.ὅ 15 
(πη. (.44.803Ὰ}: ὁρεοίαὶ οπαγδοζϊευίβεις οἱ Ἡ, Ομοβὶ τὸ τῆς ἁ. 
ὄνομα...«ἡ τοῦ πνεύματος προσηγορία Β65. μη.3.3(1.2]40; Μ.20. 
661Α); πνεῦμα ἁγιωσύνης Τ,1] ου,τθιττ; ΟὨγγδ. ἤν, Σ.8 τη }0.(8.4λ}} 
3. δηρεῖὶς; τεοεϊνοα ἔγοὴι Π. μοβε, Βα5.}.150(3.248ς ; Μ.32.6211); 
14. Επι.3.2(1.2148; Μ.20. 6608); 4. μαπιδπ ; σίνοη Ὀγ σα, ἐπί, ας. 
(ρ.2οο.8); τηᾶῦ 6 Ιοβέ Ῥὰϊ Υεοονεγθα ὈΚ τερεπίϑμοο, ΔΝ ον εἰ 
“οὐμπίρ.4.14); οδζαϊηςα τὨτουρἢ βίσαρρ!ε, 44. Ῥ λον, ἃ δο(ρ.201.14) 
πα 5ἰπιρ ον οἵ ΠἸξ6, ΟἸδια. ραρά.2.12(0.233.18; Μι8,5528Β); ῥΡετ- 
{εοϊδᾷ ἴῃ ἰονὲ οἵ Ομ τῖσε, {Βαβιδαρί.2.7(2.66οΕ ; Μ.41.τ6οο4}; ἰεδαίπρ 
ἴο εἴθσηδὶ 116, 4.ΤΠορ.ἃ 85(ρ.201.5); τὴν ἅ. ἀσκοῦντας ἰδεῖν τὸν 
Χριστόν (Πτγβ. 1.63.4 τὴ 70.(8.3810); ἡ ἃ. ναός ἐστιν τοῦ Χριστοῦ 
ΑΟΤπον ἃ 86(0.202.8); ΝΠ μος. 33(Μ.79.11470}; δ. εἰακιτέν; ἃ5 ἃ 
Ρατίσαϊασ ἔοτιῃ οὗ Βοίμεββ, 4. Ὁ μον. ἢ οἹ(Ρ.210.10}; σοπρὶοα νη] ἢ 
ἁγνεία, 1διτοφ(ρ.217.15}; 6. ἂθ. {Ππ|6 οἵ Ὀίβῃορ, ὙΠαϊ,6ρ.82(4.1142}; 
Ῥρισ ΕἸ]. ερ. τας Ρ.Εναρτ.λ.6.3.τ(ρ ττρ.τᾷ; Μι86.26208); Μαχ.Ρ. 
ἡ (Μ.91.4334}; οὗ ταοηκ, ΡΉΠ]ΟΧχ.ε}.42(ρ.187}; 7. Ξε ἁγίασμα, δαπε- 
ἐμαῦγν τὸ καταπέτασμα τῆς ἁ. ΟΥγ.Η εαἰδεἢ.2.11. 

ἀγκάζομαι, εηοίά ἴθ απ εηπῦγασο, Ῥαι].51}.50}}..375(}}1.86. 
2134). 

ἀγκάλη, ἡ, 1. ῥεπΐ αγη, Πθπσε τηρεῖ, ἀγκάλαις. «ἀσμενίζομεν ψΕ 
᾿ χερεῖνα εογήϊαϊϊν, ϑορητ. Ἡ.6}.5γη.(Μ.87.31888); τηοῖ., οἵ ἀογῃββεῖς 
ςδοαπίου. ἡ παρθένος... ἐξ ἀ. γε, οὐκ ἐκ παλαίστρας ἐξῆλθε (Ὦγγ5. 
μομ.12.4 ἴῃ Οο1.(ττ.41τ8Ὲ}; 2. τοοριαη)ς ὑγεασί, ϑγπαβρ. 4(Μ.δό. 
13400); 3. ψνΒδῖ 15 6] ἴῃ {Π8 ἀτπηβ, δρρΐε, ἐπεαΐ, ταεῖ., οἵ (τισὶ 
ἡ ἀ, ἡ ἐναγκαλισθεῖσα ἐν θεῷ ἘΡΙΡ λαον.51.3τίρ.305.5). 

ἀγκαλίζομαι, ποιά ἴτε ὁπ ς ἀγηῖσ, ορηύγασε, ἘΒΜΠΟβι ἀ. δια (Μός, 
6008); πιρῖ., ερόγασε, ἐἰεγίδι, Οοηδὶ, ΑΡ}.2.20.2) ἘΡΙΡμαθν. 51,51 
(ρ.3ος.5; Ν.41.0454}; εὐθέως ἀ. αὐτὸν 56. Δῃι ἐχοοιππιαποαῖοα ρΕΥ50}]} 
ὁ σατανᾶς ἴθὰ5.4}. ςγη. (1,86.5488). 

ἀγκιστρεύ-ω, απισὶο ζογ, ποοῖ; 1. Ἰτ., ὉΙάγιι, Γγίη.2.το( Μ.39.6450); 



ἀγκιστροειδής 

2. τηϑῖ. ; ἃ. φήϑηαγε, Μεῖῃ. Ρονρὴ,τ(0.502.17; Μ.18,3070); ΝΗ.4}.2. 
62(Μ.79.2280); οὗ Πεγετίοβ σθοντες πρὸς τὴν ἑαυτῶν νόσον Αὐδτῃ ταί. 
5.28(0.236.13; Μ.11.τ8810); Ἰ5]4. ΡῈ]. ἐῤῥ.τ.το(}1.)8.2520); οἵ εν]]} 
ὍΟΤΊΘΗ πὐουσιν τοὺς ἀθλίους ΟἸδτη ῥαεά.5. π(ρ.254.26; Μ,8,.6οτ1Α); Ν, 
ἐχεγε, 67 (Μ.70.8ο:Ὰ) ; οὐ βι{] ρ]θαβυγοβ, 14.6}}}.2.140(}}.70.2600); 14. 
γασοὶ.22(}4.70.το88.}); οὗ (τῖϑύ ἐηϑηδτίησ [λὲν] ΒΚ ἀΒΘΌ ΠΡ ΠΕΠΊΒΤΙ 
πδίαγο, ΖΟῃγνϑ ἠοριη 71.586 :39(το.βο8Ὲ); Ῥϑιρῃ.Η.ῥαμορί.3.2 
(Ρ.ὅοϑ); Ὁ. σἰγαεί “’ει γάρ σε ᾿Ϊησοῦς,.««[ἵνα θανατώσας ζωοποιήσῃ 
ΟΥγ Η ῥγοεαϊδεῖι πε; ΤΟ Πτνς νας ρ.(ϑανϊο 7 0.340.23). 

ἀγκιστροειδής, Ποοκ-Ἔπαρεά, δαγδεά, ταοῖ. τὰ ἃ, τῶν ὀδόντων 
αὐτῆς [30. αἱρέσεως) φάρμακα ἘΡΙΡΠΗ. ἤν. 48.τε(ρ.241.6; Μ.41.880Α). 

Ἐἀγκιστροθηρευτής, ὁ, αγρίον, ΤΠαΊ. [ς,τοϑίρ.84.1τ6; 2.282). 
ἄγκιστρον, τό, μεμ-ποοῖ, ἤοοῖ; νχεῖ, 1. ἴὰ Ὀδα 56η86; 5.676, 

ΒΟΡΒΥ. Η νἀ ηπαοὶ. (Μ,02.1700})}; οἱ Βετοου τὰ ἄ, τῆς κενοδοξίας Ἰρῃ. 
Μαρμιτε; ὙΠατ,᾿..6.5.13.2(3.1041); οὐ ἀδοοιία] Ρ] αβΉσθθ, ΤΙΟΠ 65, 
εἴο., Βε5.ψθη!.21.τ(2. 648; Μ.31.5410); χρυσὸς...τὸ τοῦ θανάτου ἄ, 
19.7.1(Θ 08 ; Μ.29078); Οὐδ, ν85.0γιάοηι. (0. 114.21; Μ.44.1τ020); ΝΙ]. 
6}}.2.τ6η(}1.79.284Δ}; οἵ ἰετηρίΔοΝ οἱ ἔνα δελέατος δίκην τῷ τῆς 
κακίας ἀ. τῆς τοῦ καλοῦ φαντασίας περιπλασθείσης ατ νι γ85.0γ.οαἰσεῖ,. 
φιίρ.84.5; Μι 45.600) ; 2. 1ἴὰ βοοα 5εη86; οἵ 8 ἸΙονευ χτηοίϊνε, υϑεα 5 
ἃ ΠΟΟΙΚ ἴο ἀτανν τηδῃ ἴο ἃ ὨΙΡΠΕΙ Ρύγροβε δέχομαι τὸ δέλεαρ τοῦ ἀ., 
καὶ καταδέχομαξ σε, κακῇ προσιρέσει μὲν ἐλθόντα, ἐλπίδι δὲ ἀγαθῇ 
σωθησόμενον Ογτ. Ἡ.ῥγοεαίϊδε. 5; οἱ 8. ῬΑᾺ] 5 οσάβ οἡ τϑ! ταν, 
ἀεβιρηθα ἴο βἰίγαοῦ βοὺ]β το νἱτριηιῖν, (ῃγυβυυῖγρ, δι. 2880); οἵ 
(Πς ν]βιοὴ οἱ; γτοδᾷ ἰὸ Τλτηδβοιβ 88 ἐπε ἤοοῖ Ὁ Βιοὺ ΟΠ τῖθι αΥΟῪ 
5. Ῥδαϊ, ΤΟ γνβ.αςεθης. Αι (3. τοχα .)}; οἱ τὰς ΠοΘκΚ ὉΚ Μϊος Ὁ τὶ 
τον εν! (εἴ, [00 40:20), Δίῃυν ηοη.24(Μ.26.880Α); ἰαζεγργείεα 
85 ἢῚ5 Βυπηληίν, ΨΆΙΟΙ ἀεοεῖνεα Βαΐδῃ ἐπειδὴ.. φύσιν οὐκ εἶχεν ἡ 
ἐναντία δύναμις ἀκράτῳ προσμῖξαι τῇ τοῦ θεοῦ παρουσίᾳ..-τῷ προκα- 
λύμματι τῆς φύσεως ἡμῶν ἐνεκρύφθη τὸ θεῖον, ἵνα τῷ δελέατι τῆς σαρκὸς 
συγκατασπασθῇ τὸ ἃ, τῆς θεότητος ΟΥ̓ΟΝ ν85.07γ.καἰθοξ.24{0.03.3; Μι 4, 
65Α); τὸν διάβολον, ἐν ἀνθρωπίνῳ ἀ,. περιήγαγες ἐν τῷ τροπαίῳ τοῦ 
σταυροῦ ΔΊ.) α:ς.31τ(δ1.28.2408); τοῖα ΡΟΣ εἰ οτδῖεα ὥσπερ γὰρ 
ὁ ἁλιεὺς... .οὐ γυμνὸν τὸ ἅ, βάλλει εἰς τὴν θάλασσαν, ἀλλ᾽ ἐνδύει ἔξωθεν 
σκώληκα δόλῳ τὸ ἃ, ... οὕτω καὶ ὁ Χριοστὸς...οὐ γυμνῇ τῇ θεότητι 
αὐτοῦ τῷ διαβόλῳ προσέφερε, ἀλλὰ δόλῳ τὸν σκώληκα τὴν παναγίαν 
αὐτοῦ σάρκα... ἐκάλυψε τὸ ἱερώτατον ἄ. τὸν κοαμοσωτήριον αὐτοῦ 
σταυρόν. ... ἡ μὲν θεότης εἰς τύπον τοῦ ἀ. ἐστίν, ἡ δὲ ἀνθρωπότης εἰς 
τύπον τοῦ σκώληκος. θεωρήσας οὖν ὁ διάβολος ἔξωθεν τὸ ἀνθρώπινον 
«ἐπλανήθη, καὶ προσελθὼν τῇ ἀνθρωπότητι, ἐκρατήθη ὑπὸ τοῦ... ἃ, 
τῆς θεότητος ΤΑΤΛΏ αἰ. 2 (Δ 1.28.7030); περιέθηκα τῷ ἀ. μον τῆς 
θεότητος τὸν σκώληκα τοῦ σώματος Τ(γγ5Ξ.ποπιῃ ΜΠΠ.26:39(το. 
8ο8Ε}; ξάσας,Ρ εῤ.(ρ.18.34; Η.2.8440); ΟἸΨΙΏΡ. [οῦ οι 2ο(}ἴ.93. 
4320); 1ο.Ὁ. [.σ.3.27(}| ο4.τορόο) ; 14. λον. τοί .οδ. ό10). 

[Π]ἄᾶγκιστρος, ἡ, ΞΞ ἰοτορ. ΠΥ Ν 58,0ν.1 τη τη. τι 26(Μ.44.2650}. 
Ἐἀγκτικός, Ε, οὐ ΟΥ εομμεείε τοῖν ΠαΉΡΤΗΡ τοῦ ᾿Ιούδα τὰ ἀ. 

ἀργύρια ΤΠατιδίμα,6ῤῥ.2.153(}}].909.14778); 2. αδίο ἰο γαΐδο, ἩΡΗΙΗΡ 
τὸ ἀ. τε καὶ πρὸς τὸ κρεῖττον ῥυθμιστικόν Ατεῖῃ. ρος.27 (ΝΜ. τοῦ,6220), 

Ἐἀγκυλογνώμων, οὗ ἐγοοκοά νερά, ΟἸντηρ. [οὗ 5: τ2(}1.03.848). 
ἀγκυλοκοπέω, ἐατηδίγιησ, ΤΏΡΒη. ἦγον. Ρ. τό Μ.το8.3728). 
Ἐἀγκυλόρινος, ποοκ-ποσεά, Το. ΜΆ]. ἐἰγόηπις Ρ. τοδί Έ.07.1068), 
[Πἀγκυλόχειλος, -Ξ ἀγκυλοχείλης, τοῦ ἐμγυεά δεαΐ, ΟΥ ΝΖ. εαγηὶ, 

1.2.2.625(}4.37.6274}; ΠΙομ. Ατ.ε.}}.2.τ(}1.3.1274}. 
ἄγκυρα, ἡ, ἀποίον; ταρῖ, Οἵ Ὑραβοῦ ἀμ {Ππ|ὸ ἃ5 δ Πομοῦβ οὗ 

Βυτήϑη [1ξ6, ΟἹοτη. ῥαεά.2.2(ρ.τόρ.21; Μ.8,4130); οἱ σοα καθάπερ 
οὖν οἱ ἐν θαλάττῃ ἀπὸ ἀ. τονούμενοι ἕλκουσι μὲν τὴν ἄ,, οὐκ ἐκείνην 
δὲ ἐπισπῶνται, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν ἄ,., οὕτως οἱ κατὰ τὸν γνωστικὸν 
βίον ἐπισπώμενοι τὸν θεὸν ἑαντοὺς ἔλαθον προσαγόμενοι πρὸς τὸν 
θεόν Ἰὰ.517.4.23(Ρ.31:.27{{{| Μ.8.ταόταν ; οὗ ἢ, Δι. 4.3. 580}. 26. 
4453): ἘΡΙΡΗ. μαεν.60.27(Ρ. 177. 8;.Μ,42. 2450) Ἡ οἵ ΠΟΡΘ ταύτην κατ- 
έχομεν τὴν ἐλπίδα, καθάπερ ἄ. ἱεράν. καὶ γὰρ ἄ. ἐν τῷ βυθῷ κεκρυμ- 
μένη, οὐκ ἐᾷ κλονεῖσθαι τὰς ἡμετέρας ψυχάς ΤΑΙ, Ἠε.6: τ0(3.582) ; 
οὔ μγγβ. λον. 11.2 τη ΗΠ εθ.(12.1130); οἵ ψογᾶβ οὐ ΟΒγβέ, 1ἀ.λομη. 
33.7 τῷ. Κ14.(7.3884}; οἵ οοπβοιδηςε, 16.}α5.4.5(1.7594}; οὗἨἍ Ρτάγου, 
ΑπῈρ.Βορί, [ο. Βαρὲ, 5(Μ 85. 7650). 

ἀγκυρωτός, απομονεά, ἰΐκ6 ἀρ ἀπέδου (1.6, ὨοΙαΐηρ ἔαβι), {π168 οὗ 
8. ὈοοΙς ἐν τῷ μεγάλῳ περὶ πίστεως λόγῳ,..ᾧ-...«ἐπεθέμεθα ὄνομα 
Ἀγκυρωτόν ἘΡΙρΗ. ἠαεν,69.27(ρ.177.6; Μ.42.2458); οἱ ἸΔ ἀπε ρτοειη. 
(ρ.1.5; Μ.43. 124}; Ολγοη. Παςεῖ Ὁ. 2:0. 02.116}... 

ἀγκωνίσκος, ὁ, δέ σο μα. Ποηΐπρ δαμά οη ἃ ἄοοχ οἑ δὲ ἀ, εἰσὶν δύο 
ξύλα χρυσέμπαστα, καὶ καθηλωμένα εἰς ἑκάστην σανίδα, στρεφόμενα 
καὶ ἀντιπέίπτοντα ἀλλήλοις, ἵνα συνδεσμεύωσιν πάσας τὰς σανίδας 
Οὐβιῃ. Ἰη,0}.5(}1,88. 5048). 

ἀγλαϊστός, τῤίεη τά, ρίογίοις, ΓΤ Ὠτνβ.ποηιίῃ 5.76: 4(1ο.7450). 
ἀγλαόπαις, μαυίης ἐρίεημα]ἃ ἐπ άγεη,, ταεῖ,, ἐρίεμάά ἀ. ... ἀοιδήν 

Ῥαδυ], 31]. αριδοιττ)(Ν.86,2256Α). 

20 ἁγνεία 

Ἐἀγλαότευκτος, τῤίεμάταϊν δαὶ, Ογας, δῖν.14.130. 
Ἐἀγλαοφανής, εἀηίηρ, Οὐ Ν γοβ,υ, Ερὴν(Μ.46.8450). 
Ἐἀγλαοφανῶς, ὑγεϊπαηΐν, στ Νυβ5, Εράν.(Μ.46.8200). 
Ἐἀγλαοφαρής, 1: εῤ᾿επα τά γοδες, Ογας, δ 18.3.454. 
ἀγλαοφεγγής, “ΠΡ ρἱογιομείν, τρίεηϊά, ΟΥγας, δ1Ὁ.13.6ς; 

ἘπέΠ41.Πῖδς, (ς (Μ.8ς.628.). 
ἀγλαόφωοινος, :υἱϊῇ ἃ ρἱογίοιις υοίεο, Ογαε. δτὉ.12.1732} Οτ ΝᾺ Ζ. 

σαν 1.2.2.7(Ροοτη,)64(Μ.37.1556.}. 
Ἐἀγλάτια, τά, ραγίϊε, (οϑτη, Το}. 1Ὰ0.(Μ.88..460). 
Ἐἄγληνος, τὐτίμομὶ ἐγε-δαϊὶς, δτπά, Νοπη.ῥαν.0.9:6(Μ.43.8240). 
Ἐἀγλωσσοχαρίτως, τοϊμομί ΠαϊογἹΉρ, εδἰπεονεῖν, ἀϑυτη ΟΡ ον. 

(ΔΤ.98.3570). 
Ἐἀγνατικός, (1,αἱ. ἀρηαϊἸεΐ 5) ῥενίαϊμίηρ ἰο ἃ κίρμδηιαη οτ᾽ τ. 6 
ἔα ο 5 δας οπὶν ; τὰ ἀ. ἐμ γιρίῃς οὗ εἰμϑηιθη οα τὰς ἐδεΠοΥ 5 51αε, 
ΑΔ ϑομοϊαβέ οὶ. 3,4{ρ.40). 

ἁγνεία, ἡ, Α. (ποτα) βεγίν, ἴῃ ρθη. ἔδει γὰρ τὸν εἰληφότα ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν μηκέτι ἁμαρτάνειν, ἀλλ᾽ ἐν ἃ, κατοικεῖν Ἡδτη παμ,4.3,2; 
Ἰά.σέρτ..16.7; ἄε,, Ροβίῆνε ἁ. γὰρ..«τελεία ἡ τοῦ νοῦ καὶ τῶν ἔργων 
καὶ τῶν διανοημάτων, πρὸς δὲ καὶ τῶν λόγων εἰλικρίνεια καὶ τελευταίᾳ 
ἡ κατὰ τὰ ἐνύπνια ἀναμαρτησία ΟἸοσα "517. 4. 22(ρ. ζΖΙΠ1Ὸ:; Μ.8, 13520); 

περαίϊνε ἡ ἃ, οὐκ ἄλλη τίς ἐστιν πλὴν ἡ τῶν ἁμαρτημάτων ἀποχή ἐφ. 
γ7.4(Ρ.20.8; Μ.9.436Ὰ}; οὐϊαίηςα Ὁν οὐξᾶϊφηςα ἴο ἰανν οἱ σοῦ, ἐ. 
4.25(ρ.318.27; Μ.8.χ2688}; δηᾷ ἔξας οἵ ἴῃε6 Πμοχά, ΒΙάντη. 20οΥ. 6:3 
(Ρ.30.17; Μ.39.17080); ἃ8. οι ρ] θηΐασν ἔογηι οὗ αδὔάγεββ, 16 
8662.(ΡΑτ ρα, βᾶςς, ν τν}}). 

Β. «ἰαξεν; 1. τῆτες Ἰηἀθ τρεῖς γὰρ τρόπους εἰσηγησάμενος 830. 

Ῥοΐνςο.]} ἁγνείας πιστοῖς, ἐφυγάδευσε... πορνείαν. ... ὁ δὲ δεύτερος τρόπος 
τῆς ἁ. ἐοτὶν ὁ τῆς χηρείας ἐπαναβεβηκὼς τὸν προειρημένον...ὁ δὲ 
τρίτος τῆς πανάθλου ἁγνείας ἀσκητικὸς τρόπος τίνας οὐκ ἔχει ὑπερ- 

βολάς; ΤΡΊοΠ.υ, Ῥοῖὶγε.τπ,ιθ; ἃ. ἴῃ ροη. τὸ ἀξιαγάπητον τῆς ἁ, ἦθος 
ἐνδειξάσθωσαν 30. αἱ γυναῖκες) Ι(1ο»}.21.};}; Ῥοΐγς,εῤ.4.2; οὗ 
Όβδηηα ἃ58 Τητίνυ οὗ σμαβίτν, ΟἸδιὴ,ο 7.4.τοίρ.301.4; Μ.8.1320Ὰ}; 
1η. τλξῃ, ἰσῃ.Ερῆ.το, 3; νεώτεροι.. «πρὸ παντὸς προνοοῦντες ἃ, ἸῬοῖΐγο,. 
6.5.3; Ὁ. οοηαραὶ, Ηφδηημαημά.4.1τ1; Δρϑιπθηοθ οὗἨ τηρλχυθᾶ 
Ῥεορὶς ἰτοιῃ Ἰδριτοαϊε Ἰηϊεσοουγβε τοσαύτης γὰρ ἃ, μετὰ τὴν 
κλῆσιν ὁ νομοθέτης ἐφρόντισεν, ὅτι καὶ τὴν Σεπφώραν κατέλιπεν εἰς 
Αἴγυπτον εἰσιών ΤΠαξ,χη.22 τ Ν ε..(1.235); οὗ ἃ Ὀϊδῆορ τὴν ἃ, 
ἔπεισε τῆς κοινωνίας προτιμῆσαι τὴν νύμφην 14,}.6.4.1 3: 2(3.069) ; ἔν τε 
ταῖς ἡμέραις τοῦ πάσχα, ὅτε παρ᾽ ἡμῖν χαμευνίαι, ἁ,, κακοπάθειαι, 
κτλ. ἘΡΙΡΗ.μαον.75.3(0.335.18; Μ.42. 088); α. οἵ οοηβεοτγαῖοα ΨΙΡΊΗΒ 
ἀπα πάν ἁ, δὲ καὶ πἀπελὴ παρθενίαν γυναῖκες ἱερωσύνη θεοῦ 
καθιερωμέναι μετῆλθον Ἐπι5.»..4.26{ρ.127.9; Μ',20.ττ720); τὰ, (, 
τ7(Ρ.255.16; Μ,20.14320); Τῖ 4ρΡ.(οηςὶ, ΑΡΡ.8,1τ2.44:; ἐδίϑιτος; ἀ. οὗ 
ΒᾺΝ ἀρδεύουσα.. τῆς ἃ. ἀρώματα Τπατγιϑδιευά, αὐ υ. ΒΜΥ͂ γ(Μ.006. 
6010}; 2. σμαϑειν 85 ἃ βίαίε οἱ 116; ἃ, αἰ51. [γοτ] ΤηΔΥΤΙΑ σα τινες... 
ἀσκοῦσι τὴν ἃ. καὶ τὴν καθαρότητα, καὶ ἄλλοι..«τὴν μονογαμίαν ΟΥ. 
πον. 50.4 τ. [67.(0.182.21|Π{; Μ.13. ποθ 0) ; 1δπι5.1.2.4.23.6(Μ.20.38ς8); 
ῬΤΟΙΟΥΑΌΪῈ. ἕο πηδυγαρο, ἜΒατ, ἤαεν.5.25(4.46})}; Ὀὰκΐϊ πιαύγαμκα τιοῖ 
ἴο θὲ ἀοβριβεᾶ καὶ σὺ ὁ τὴν ἃ, ἔχων, ἄρα οὐκ ἐκ τῶν γεγαμηκότων 
ἐγεννήθης; μὴ γὰρ ὅτι χρυσίου κτῆσιν ἔχεις, τὸ ἀργύριον ἀποδοκίμαζε 
Οντ Η  εαἰδεΐι.4.25; Ὁ. σοπσοογηὶπρς Βοΐἢ 508} δπα Ὀοᾶγν, (Ἰεμι. ἐν. 
4.2π(ρ.219.15; Μ.8,.12604Ὰ}; 1Ὁ.4.6(ρ.260.3; τ240ΑᾺ); Β45.561.υ, Τ δε. τ 
(Μ.8ς.4840); ο. τράβοη ἴοσ ἴἴ: [πῸ. ἐν ἁ, μένειν εἰς τιμὴν τῆς σαρκὸς 
τοῦ κυρίου Ἰστι. Ῥοῖγε. 5.2; Παποα 1 15 πιδ68δ. ρΌ551016 Ὁν (Ἠτιβί, 
ΟἸΙΘ 1.57.3.8(ρ.224.25; Μ.8,1τ65 4); (ΠΥ ΡῺ συβίοαν οὗ 1ῃ6 ὄγεδ 
δοκεῖ δὲ ὑπὲρ πάντα τῆς τῶν γυναικῶν ὄψεως ἀπεστράφθαι.. «πρὸς 
συγκεφαλαίωσιν ἁγνείας Ἰ΄. βαδά,5.ττίρ.382.6; Μ.8,6618); Ὀὰξ Ὑὰτα 
8Π4 Βεαιὰ ἴοὸ ρτβοίιβε, Μειῃιγηρ.τί(ρ..}.16; Ν.18.374}; 10.3.12 
(0.43.2; 844); Ὀεβὲ ρυδγαθα Ὀν ἴον ἐοναγα οά, ἐῤ,4.δ{(ρ.52.6; 
968); 8πα οἴπεὺ νἱτίιθβ. αὐτὰς ὥσπερ τὰς ἀρετὰς πυλωροὺς ἔχων 
τοῦ τῆς ἁ. πολίσματος 1), ῥεγῇ. 57(Ρ.64.6); ἃ. εῇἴθοςβ : ἔγθοβ ἔσοτα 
οοτγαρίίοι, ἐδ. σφίρ.58.5); ἡγνέσθῃη γὰρ 80, τὸ σῶμα] καὶ τρόπον 
τινὰ ἠφθαρτοποιήθη διὰ φλογὸς ἁγνείας διακοῴψάσης φλόγα Τ0.(] π᾿. 
Ξοοἰ, 3ο(Μ. 8811 578); υπἰϊεβ τὸ οα (οἴ.ΜΈ. 5:8); αὐτῇ τῇ ἁ. ὁ θεὸς 
ὁμιλεῖ 4.Ρ μὶ. 3(Ρ. 2. 30) ἡ ἃ, ὁρᾷ τὸν θεόν 1τ.537(ρ.18.16); ἐδ.46{ρ.21. 
1); : ἃ. τὴν σάρκα πρὸς ὅψος αἴρουσα Μείῃγηρ.8.4(0Ρ.85. 5; 1448); 
ἃ. θεοῦ οἰκείωσις καὶ ὁμοίωσις κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώποις... .-μήτηρ δὲ 

ἁγνείας ἡσυχία σὺν ὑπακοῇ 0. ]πππ. 5 γαΐ. το(8888); ΕΠ] ρΡ τε Π5. τὰς 
τ] Πα ἁ, μαθητὴν θεολόγον εἰργάσατο δι᾽ ἑαυτοῦ κρατύναντα τῆς τρι- 
δος τῶν τριῶν τὰ δόγματα 1.3ο(11570); ἀπα ἱπίτοάιοοβ ἴοὸ {88 
᾿ποουτιρΈ]ς Κιηρσάομι, Μείῃ. σγηρ.4.2(Ρ.47.12; 894); ἔλεγεν [530.Ψ 
Ῥοϊγο.} τὴν ἁ. πρόδρομον εἶναι τῆς μελλούσης ἀφθάρτου βασιλείας 
ΤΡιομ.ν Ῥοῖΐνειτᾳ; 6. 1153 ῥταῖβθβ τῶν χαρισμάτων τὸ καλλιφεγγὲς 
ἄστρον καὶ τιμαλφέστατον τοῦ Χριατοῦ, τὴν ἃ. ΜΕΤ ἐνΡ:}.4.τ(ρ.46.6; 
Μ.18.888}); 1δ.4.6(ρ.52.1:; 968); Βα5.6}.45(3.1340; Μ4.32.3688); ρο!ά 
ἃ5 18 5ύγηῦο)], Μείῃ σγηιρ.5.8(ρ.63.6; 1128). 



ἁγνευτήριον 

α. (ἰϊμ4}}) ρεγβεαϊομ, Ῥαρᾶμ Αἰγύπτιοι ἐν ταῖς κατ᾽ αὐτοὺς ἀ. 
ΟἸετη, σίγ.7.6(Ρ.26.8 : Μ.0.4488); Του βἢ 'ἔλεγον, ὅτι δεῖ περιτέμνεσθαι 
καὶ τὰς ἄλλας ἁγνείας 'παραφυλάττειν᾽' (ρηεί. ἄρΡ.6.12.3; βαπτί- 
σματα, ῥαντιαμοὺς, ἁγνείας τοιάσδε 1.6.20.0. 

ἁγνευτήριον, τό, ῥίαεε οὗ ῥεγίβεαϊίοη, οὗ ἃ πο πδβίευν ἃ, τε καὶ 
παρθενῶνας ὕτ.Να2.ογ.4.τττ(Μ.35.6480); οὗ ἃ ολυτοῦ, 14,κ7}.1.2. 
44.224(Μ.37.0614}; ΟΥἨὨ ἸΠπΠΕΥ σοὰυτὶ οἱ Τειῖρίο, Ῥόχγ.ν.δ4ο.8,13 
[5886ο. ἴν--ν]. 

ἁγνεύ-ω, δε ῥμγε, ἴῃ Ὀδρ ϊβηιδὶ οστη]α οἵ Ἐ]ΟΠοΖαίτε5 βαπτισάσθω 
«οὐκαθαρισάτω καὶ ““σάτω Ἠϊ]ρρ.᾿αενγ.9.15(Ρ.253.16; Μ,16,3391Ὰ}; 
680. δε 18 ἐδαδίείν, ΟἸοτη .4.5.4ο(ρ.τ87.1; Μ.9.6458); 44. }|.3 
(Ρ.2.32); Μειμ εγρῖρ.9.4{0.110.17; Μ.τϑ.1888); ἐδ.7.2(ρ.73.8; 1288); 
“ὦ σοι καὶ λάμπαδας φαεσφόρους κρατοῦσα, νυμφίε, ὑπαντάνω σοι 
ἐδιττίρ.131. ΤΣ ; 2080); ΑἸ. ἤγις.48..(Μ.25.1818). 
ἁγνίζ-ω, 1. εἰσαγιδθ, ῥα ἣν 5 Ὁ το βίοι οὗ βἰηϑθ ΓὨγουρἢ Ὀἱοοα 

οἱ (χῖβε, Βαγη.5.1; ἴὰ δαρείβιῃ, [υ51.Δ1αἰ,86.6(}}.6.68τ0}; “1. Τ πο». 
Δ οϑίρ.21ο.20) ; ΒΟ δαριίσε, Μειῃ.5γρΡ.8.οίρ.91.20; Μ,18.1528}; 
οὗ ποῦ] δῃα βρίσίταδ! ρα ΠολΌοη ἡγνισμένος καὶ λόγῳ καὶ βίῳ 
ΟἸει,. εἰν. 6(ρ.252.10; Μ.9. 650); διὰ... τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου 
«οομένη..«ὥσπερ ἡ ψυχὴ εἰς ἀγάπην ἐνεργουμένην ἔρχεται Ἰ)Ἰαα, ῥεγῇ. 
τ6(0.18.18); 2. τηεά,, ΟΠ οπεϑείβ ἂς ἐν ρίαίονν ἐαεγίβες 70} “τομαι 
ὑμῶν ᾿Εφεσίων ἐκκλησίας ἴρτι, ΕΡ᾿.8,1; 14. 7 γαϊ].τ53.5. 

Ἐἀγνικῶς, γευνεγεηεν, Το Πιυίγι (ΜΟοκ.96Ὰ}; οὗ ΡΉγ. 3.430, πνευ- 
ματεκῶς. 

ἄγνινος, οὗ ἐἦπ6 ὀγαπείιες οὗ ἐξ εἰμαδίεεϊγοο, ἸἩςτῃ σγρ.0.4{ρ.119.4: 
Μ,18.18ς}). 

ἁγνισμός, ὁ, ῥεῖ εαϊοη; Ἑ. οἸοβοὶν σοππροῖδα 1 ἢ Ὀαριί5πι οἱ 
εὐαγγελισάμενοι ἡμῖν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὸν ἃ. τῆς καρδίας 
Βανη.8.3; ἘΡΙΡἢ ἤαεν, τη. 2(ρ.214.:0; Μ.41.2ς568) ; αἸτηοβέ -Ξ δαρῥϊδηι 
τῷ Χριστῷ ἐπὶ τὸν ἃ, ἥκοντι τοῦ ὕδατος ΜΙ ΘΙἢ. Ἔν». 8ιοίριοτ.6; Μ.18. 
1524}; οἱ (ΙΒ Ό.Δ "5 ἐπὲ τὸ ὕδωρ ἐλθεῖν τοῦ ἁ. ἰά γες. τ ἀτ(ρ.287.2; 
Μ. 18.2608 ἁγιασμοῦ); 2. Όν σπαβιϊθοιηςηΐ, ΕΧΕΡ. 76γ.12:3 τὰς κολάσεις 
ἃ, λέγει τῶν κολαζομένων Ου. Ποηῖ. 10.5 ἴῃ 767. φ. "δ.4: Μ.13. 3640); 
ὉΥ Βἰοοά οὗ Ο(τῖϑι ὁ δὲ ἀληθὴς ἁ ἃ, οὐ πρὸ τοῦ πάσχα ἦν ἀλλ᾽ 

πάσχα, ὅτε ᾿Ϊησοὺς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁγνιζομένων ὡς ἀμνὸς θεοῦ 14. 
0.28. γε(2ο; Ρ.455.8; Μ.14.7374}; ἰτοι., οὗ Ἔχίεσηβὶ ρου οδ οη 5 οἵ 
ῬΒάδγβοοθ, ΟΠγγβιἤοηι. ὁ 5.2 15. 9.(8.5000); 3. ῥήηγῖν, βαμεϊτῖν ἁ. 
ἐστιν ἡ θεοῦ συνουσία (Υ.Ναζιεαγ».1.2.34.1η1τ(Μ.37.0274}; 1.22] 
(0624); οἰασίτν, Ὁ, εν ξ,35(0.40.15). 

Ἐἀγνοηταί, Ἐἀγνοΐται, οἱ,Ἠ ΙπεΙθοῖ5 Οὗ ΤηΠΟρηνϑιίς βθοΐ, 
ξο] σεῖς οὗ ΤὨδπβείαβ, γῆ. ἀεπίοα τπμᾶῖ Ὠυταβη βοΐ οὗ (ἢ γιβί 
Κπανν 411 {πὶπηρϑβ οὗ δὲ ἀ, ... λέγουσιν..«τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Χριστοῦ 
«ἀγνοεῖν {1 Θοπι. Β. Ξεεί. το. 3(Μ.86.12610}; 10.5.6(12320); ἀἁ. οἱ 
λέγοντες ἄλλα τέ τινα τὸν κύριον ἀγνοῆσαι κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, καὶ 
τὴν ἡμέραν τῆς συντελείας ΤΊ, ΟΡ {α6».(Ν1.86.418}); 1δ.{578}; 70.Ὁ. 
ἐαεν.8. (Δ1.04.156Ὰ); α1530 βαίᾷ ἴο αν αἀθηϊθα οὔμπίβοιθηος ἴο 
Ομ χῖϑα 1πὶ Π15 ἀἰνταϊέν, οὗ, [514.}},δέγ, δι ς 68; Ἰηοοηβίβέθηον οὗ ΤΠΕῚΣ 
δεῖηρ ΤΟΠΟρΡγϑιζοθ πα αἱ βαπηὸ {ἰπὴς ἀἰϑε ϊηρ 5ῃϊηνσ θεΌνεθ 
Ὁ σιβυ 5 ἀἰϊνίπθ Κπον]εᾶρο ἀπά διπηήδη Ἰρπόσασος ροϊηϊβά ουζ, οἴ. 
φιεημῖς Νεοίογίαμμ ἩΘΉ ἐπὶ, Αρμοῖϊία ε556 πιραϊσμης ῥοϊεδί, στ. 

Μαρρῥ τοι 3ο(Μ.ΡΙ,.717. τοῦδ). 
᾿ἀγνοήτως, Ἰρηογαηίϊν, Κοο 15} ῖν, ΤΗαΕ. Τγῖη.23(}1.75.11818). 
ἄγνοια, ἡ, ᾿σηογαηξε; 
Α. 85 ἃ βίαϊε οἱ τπδῃ; 1. 65ρ. οὗ ἔθ τϑη (εξ, Ἐρ᾿.4118) μὴ... 

τέκνα..«ἀγνοίας μένωμεν [π5ϊ. Σαροΐ,6τ. τοί }].6.4214}; ἀρχαία πρὸς 
οὐρανὸν ἀνθρώποις κοινωνία, ἀγνοίᾳ μὲν ἐσκοτισμένη ΟἸεΙα, ῥγοί.2 
(ρ.19.1; Μ.8.038); 14,5 ἰγ.7.χ6{Ρ.71.3}.; Μ.9. 5404); τ0.5.3(0.377.5 
330-364); Πον. ἰρῖη τ. τι γοῖ τιον οοτηρίοῖε οὐδέ ἐστιν ὅλως ἀ. 
περὶ θεοῦ Τ7αυπῖ φιΟἠγτ(Μι6.14044Α); ἀπ οὗ τῦθη ἀνίηρ ἴὰ (ἢ8 
ἤεβῃ, αὐ Ν υβς ἰμζαη (Ν.46.1770}; ἩΠΙΟμ οὈϑοῦγοθ ἐπι ἢ οἵ (τ δῖ, 
ΟΥ 5.10 ἴῃ 70.(ρ.403.8); 2. Ὠεα]οά ὃν (Ὠτίβε, ΟἸοίη, έν. Ὡϑίρ,τορ. 
22; Ν.8 9240); ; (οῃοί. .4}}.7.20.1 841.} 68ρ. ἮΝ ἀρὰν ον αὐ Νυ858. 
μοριιτ ἐπ (απ. (}1.44.τοοτΒ) ; τα ἰαμά, Βας. (Μ, "46. Ἴ920); ὃ . δ[αϊε οἵ 
50} ΟΡΡ. γνῶσις: φωτισμὸς. «ἡ γνῶσίς ἐστιν, ὁ ἐξαφανίζων τὴν ἄ,.. 
ἃ γὰρ ἡ ἄ. συνέδησεν κακῶς, ταῦτα διὰ τῆς ἐπιγνώσεως ἀὐτλῦ ταὶ 

καλῶς ΟἸειη ῥαεά.τ.6(ρ.1ογ.5τἴ. ; Μ.8,2858); 14.517.7.12(ρ. 52.0; Μ.9. 
5000); τὸν καθειργμένον μὲν τῷ ζόφῳ τῆς ἀ. ἰδεῖν δὲ τὸ φῶς τῆς 
ἀπλανοῦς γνώσεως κωλνόμενον,.. »,τὰ τῆς ἀ. διαρρήξας δεσμά, ἐπὶ τὸ 
φῶς προαγάγοι ἂν τῆς κατὰ Χριστὸν ἐλευθερίας Αὐατ, ΟΥνον, ἸΜ. ο7. 
9448). 

Β.. Ἰσπόσζϑποθ δηα 5ιη; ἅ. Ἰρπόζαποα ἃ ἔοτγίῃ οὗ 510 (0, [μδν.5: τ8) 
μηκοά σι παράβασις, Ταῖ,ογαΐ,7(Ρ.7.34; Μ.6.821Ὰ}); ἃἀπὰ κακία, Οὐ. 
1.12 ἴπ 70.(Ρ.405.10); Ἰά. [ο.6.3ο(τ5; Ρ.τ4ο.16; Μ.14.2534); Οὐρὶ. 
ΑΡῥ.γ7.τβ.τ; 650. 8η΄ ἱπιθ]!δοῖθ] 5 νοῦς ἐστι καθαρός, ὁ ἀγνοίας 

χωρισθείς ΜαΑχ.εαγῖί.1.33(Μ.90.9684); τηᾶν ἰεαὰ ἴο ἐἴθσῃδὶ ἀδτηπα- 
ὕοῃ, ον, ΟἿ]εη1.2..0; 10.3.5; τῆς δὲ ἀ. πρὸς τὴν θείαν κατανόησιν 

ἐν τῷ 

ιν», 
ἁγνός 

ἐμποδιζούσης ἐκπεσεῖν τῆς ζωῆς τὴν ψυχὴν τὴν τοῦ θεοῦ μὴ μετέχουσαν 
ΟτΝγβ8. ἱηαηἰ.(Μ.46.176Ὰ}; ἔστι καὶ ἀγνοίας δοῦναι δίκην, ὅταν ἡ 
ἄ, ἀσύγγνωστος ἡ Ομτγγπ.ἠ02,.26.5 τη ΚοΡι. (9. 7150)} οἵ σΌ]ΡΆΌ]Ε 
ἰσπογαῶςς οὗ φςογρίυτο, 1ἃ.1.52.3.5(1.740Ὲ}; ἄ. γὰρ κακὸν μέν, ἀλλ᾽ 
ἧσσον κακόν ΟΥΑΝ ΑΖ. ἐαγΉ1.2.1.12,531(Μ.37.ΣἸ00Α}; 2. ἃ οαυξα οὗ 51π 
δύο εἰσὶν ἀρχαὶ πάσης ἁμαρτίας, ἃ. καὶ ἀσθένεια (ἸετῊ.5,».. τό(ρ. 71.24; 
Μ.9.5400); 1. ῥαεά. Ι 6(Ρ. 1Ο7. 28;Μ.8. 2858); ΠονιΟἸδ.ττ.2ο; ἀ. αὐτὸν 
ἀναπεπλησμένον εἰσάγων, οὐχὶ καὶ ἁμαρτίας; ἐξ ἐκείνης γὰρ αὕτη, ὡς 
ἀπὸ πηγῆς ποταμὸς προχέεται ἵ,οοηῖ, ΒΝ 65ὲ,εἰ ἔξπὶ.3(Μ.86.13}38}; 
3, θὰϊ ἀξ. 186 σοηθδαιοηος οὗ 5'π, Ἰρῃ. Εῤλ.το. 3; Οὐηςί. ΑΡΡ.8. 
2.2; Ἀίομ. Ατ Δ,η.7.4(}1.3.872})}; ϑιοῖὶς ποῖίοη τοξαϊθα ἀργία δέ, 
κακουργίας ἀρχή. μηδεὶς ἃ, προφασιζέσθω Βα5.}εχ.7.5(1.670; Μ.20. 
1570}; 4. χεξ. β'ῃβ σογηγττεα ἱπ ἱρπόγᾶηοα : 8. [Πν σα ρα Ὀ]8, ΠΒΠΟΘ 
περαϊπρ ἐοτρίνεπεβθ, Ηουιη. οὐ)". 5.7.3; Ηοηρ.3.6; ἀπά ποῖ 
τους ῬυΙΞΗπιοπί, Βα. 7 ἀ.6{2.2108.; Μ.21.6650); Πεῆσα οὔτε... 
τὸ κατὰ ἅ. ἁμαρτάνειν ἀκίνδυνον ἰᾶ.τιογαί.0.4(2.2438; Μι51.7170}; 
Β, θὰ ἔτεη. ἱρτιόσατιοθ Ἔχοιβθ5. 515, Ηεγπιημανά, 4.1.5; συγγνώμην 
τῆς πλάνης ἔχει τὴν ἄ, ΟἸδτῃ, ῥγοὶ.το(ρ.72.2:1:; Μ.8,51320); ΟΥ,,}0.2.15 
(ο ; Ῥ.71.33; Μ.14.1400); ΑΤλονν. ἃ βϑ(ρ.156.7, ν.]. ἀγνωσία). 

Ὁ. τὰ (τίς; ἀφηϊοᾷ ἄ, ... οὐχ ἅπτεται τοῦ υἱοῦ ΟἸότη.5:γ.7.2(0.7.8; 
Μ.9.412Ὰ}); ἱπουάοά 1 Ιῃ παπι αεδα οἵ ἴης., θιάνπτι, 5.68: 6(Μ. 30. 
14524}; ἴο 6 δειτὶθυῖοα ἴοὸ ΠΙ5 Πυτηδηῖν, τοὶ ἴο 15 ἀϊνιπιῖν, τ, 
ΝᾷζΖ.ογ.30.τπ(ρ.132.3; Μ.36.1248), 

Ὦ. ὕποϑι., αἰτθυϊοᾶ τὸ σοὰ ὃν Βαβ 65. ἀπ ὙΑ] πε πι}8 
θεὸν...ἐν ἃ. γενόμενον (Ἰ6Πη.5,γ.2.8(ρ.133.2; Μ.8.,0734}; οἵ, γενομένης 
οὖν ἐντὸς πληρώματος ἃ. κατὰ τὴν Σοφίαν Ηρ. μαν.6.31(ρ.158.15; 
Δ1,16.32308); ἃ ἔδραΐιγο οὗ ἰαϑὲ ἅἄκνϑβ ἐπάξει... θεὸς ἐπὶ τὸν κόσμον 
ὅλον τὴν μεγάλην ἄ., ἵνα μένῃ πάντα κατὰ φύσιν καὶ μηδὲν μηδενὸς τῶν 
παρὰ φύσιν ἐπιθυμήσῃ 18.7.27(0.2οὅ.3; 32188); ΨΕΙΟΙ ἰρμοτάπος ψν}}} 
[411 αἰδὸ Ὡροὴ {πὲ ΠΊσΠοΥ θοηϑβ, δ. (ρ.2ο6,17; 33180). 

Ἐἀγνοποιός, εἰσαπ51ηρ, πα Ηρ ῬΏγ ΟΥ̓ ἑοῖν τὸν τοῦ ϑεοῦ φόβον... ἃ, 
Ογτ. 15.5.2(2.7768); 14. δορὶ. 3τ(3.61:20)}; 14 ,αάον,τό(ι.ς5840}; Ῥτοσ. 

ἰς 55: τ, ἡ ῳ 87.25538); ΟἸγταρ. [οὐ 37:15}. {Μ.03.5800). 
ἁγνός, Α . ἐμαςξίδ, ἀδῖ. ἃ. ἐστιν ἃ ἔρωτι ἔρωτα διακρουσάμενος, 

καὶ πῦρ πυρὶ ἀὕλῳ ἀποσβέσας 7Τ0.ΟΠπι.ςεαὶ το (Μ.88.880}); 1. τὰ ρϑη.; 
ἃ. οὗ (Ἀγιβί, Οἰθπι ῥγοί, τ δίρ.84.0; Μ.8.2408); ὅ λόγος κυρίον ὁ ἐκ 
κυρίον ἃ. διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος 70... 5εαἱ.30(Μ,88.11570); Ὁ. οὗ 
ΟὨΠΙΒΌ ΒΒ ἴῃ ρθη. τηρήσατε τὴν σάρκα ἁ, 90 ἱφηιδι6; δ5ρ. τυ νυ 8, 
Α. Απάν. .](Ρ.4τ.15}; ἅς ... μείνατε, καὶ ζήσεσθε 4.Ρ}π|.71τ(ρ.28, 
20); 2. πιρορββὶῖν οὐ Ὀοΐηρ σμαβία ἴου ὑπιοὰ τ Οοα ἐν ἁγναῖς 
ξενοδοχοῦμεν ταῖς ψυχαῖς τὸν θεόν ΟἸ6π). »οἱ.ο(ρ.63.32; Μ.8.1060); 
ἰ4.»αεί.5,ττίρ.28ο.6; Μ.8,6574); 14 ῥαφά ἤννιη.26(Μ.8.6810) οἰϊ, 58. 
ἰχθύς; ἐὰν..«τηρήσητε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἃ. τῷ θεῷ...ἔσεσθε ἀμέρεμνοι... 
προσδοκῶντες ἀπολήψεσθαι ἐκεῖνον τὸν γάμον τὸν ἄφθορον 4. ΤΠ |0Ή]. 
Α χχίρ.χι8.4); οὗ, φύοτναι 2; ΟΝ υβ5. ἤόνιΣ ἢ’ Οαηϊ.(Μ.44.7724})} τεῦ. 
ἀλπρει οἵ ρῥυ46 ὁ ἁ. ἐν τῇ σαρκὶ...μὴ ἀλαξονευέσθω, γινώσκων, 
ὅτι ἕτερός ἐστιν ὃ ἐπιχορηγῶν αὐτῷ τὴν ἐγκράτειαν τ( ἰεη1.38.3; 
3, τεῦ, ᾿ἡξβ οἵ οοπβεοσαϊοα Ομ ϑΌ ἐν τὰς παρθένους ἐν...ἁ. συνειδήσει 
περιπατεῖν Ῥοῖγς.6}.5.3; γυναῖκες...«ἁ, καὶ παναγίῳ βίῳ ψυχῆς καὶ 
σώματος σφᾶς αὐτὰς καθιερώσασαι Ἐλι3.ν.(,4.26(ρ.127.10; Μ.2ο. 
11730)}; ΑἸΠ.ρ. βηπηη. (Μ.26,.11730); τεῖ, σοηβεογαῖθα Ψ]άονν 
ὀφθαλμὸς αὐτῆς ἁ. (πεῖ. 4Ρ.3.1.6; 4. οἵ Ομυτοῖ ἤοβα ῬυτΙν τ 
οὐἰποάοχυ ἐκκλησίαν, ἣν ἅ. εἶναι δεῖ τῶν τε ἔνδον ἐννοιῶν τῶν 
ἐναντίων τῇ ἀληθείᾳ τῶν τε ἔξωθεν πειραζόντων, τουτέστι τῶν τὰς 
αἱρέσεις μετιόντων καὶ πορνεύειν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἀνδρὸς ἀναπειθόντων, 
τοῦ παντοκράτορος θεοῦ (Ἰδγη.5,7.3.12(0.,222.12;; δ1,8,11808); νύμφην 
λέγων τὴν ὅλην ἐκκλησίαν, τυγχάνουσαν ἃ. παρθένον διὰ τὴν τῶν 
δογμάτων καὶ ἠθῶν ὀρθότητα Οτ. ».45 Ἢ .]ο.(Ρ.520.16); δ. οὗ δὉ- 
βίγαςίϑ; 8. ἔβαυ, ΣΡ. Οὐηςι. 4} }.8.6.5; ὁ φόβος κυρίου ἁ. ὧν ὈΙάνπα, 
20 ογ.6: τόρ. 39.17: Μ,30.1708}) ; διττός ἐ ἐστιν ὃ φόβος" ὁ μὲν ἁ." ὁ δὲ 
οὐχ ἁ, ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ πλημμελήμασι κατ᾽ ἐκδοχὴν κολάσεως συνιστά- 
μενος φόβος, αἰτίαν ἔχων...τὴν ἁμαρτίαν, οὐχ ἅ, ... ὁ δὲ δίχα τῆς ἐπὶ 
πλημμελήμασι λύπης ἀεὶ συνεστώς, οὗτος φόβος ἃ. Μαχ.οαρ.τιόο( Μ, 
φο.τ2οβα ἢ); Β. Ἰονεὲ μαθέτωσαν...τέ ἀγάπη ἃ, παρὰ τῷ θεῷ δύναται 
τοίορι. 1.8; 18.48.1; ὁ δι᾽ ἀγάπην τὴν ἃ. προσβλέπων τὰ κάλλος οὐ 
τὴν σάρκα ἡγεῖται, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν καλήν ΟἸδιη.: γ..,.τϑίρ.200.15; 
Μ.8.12248); 6. [αϊτῇ, ττατῃ, οἷς, πίστις ΟἸδτι, βὶν. 5.1(0.324.13; Μ. 
9.288); ἀοοϊτὶπε οὗ [6 Τιοτᾷ, ΟΥ, 7σ,τοιοίξ ; Ρ.200.1ο; Μ.14.5444}); 
βούλομαι δὴ πρότερον ἁ. πόματι ὥσπερ ἁλμυρὸν ἀποκλύσασθαι στόμα' 
τὸ δ᾽ ἁ. πόμα χεῖται διὰ πηγῆς ἀενάου τῶν ἀρετῶν τοῦ ὑμνουμένου 
πρὸς ἡμῶν θεοῦ (οηβῖ.ο».5.ς. π(ρ.τ58.χτῇ.; Ν.20.124..)}; θεωρία ίοη, 
Ατιε.2.4(Μ.5, 1444}. 

Β. ῥῆγε τηρήσωμεν τὸ βάπτισμα ἅ. καὶ ἀμίαντον 2Οἰενδ.0; οἵ 
βοοά ἡ ΟΥΚ5, Ηοστη.1}5.2.8.7; δεῖ..«ἁ. εἰδώλων τὸν τοῦ ζῶντος οἶκον 
εἶναι θεοῦ (ἸδΙῺ Ῥῥαϑρά. 3.ποίρ. 510.20;Μ.8, 5044); μεταλάμβανε τὸν ἄρτον 
σον ἐν λαχάνῳ ἀναπεποιημένῳ ἐλαίῳ" πάντα ἃ, ὅσα ἄψυχα ΑἸΠὐἹγΡ.8 



»ἢ 

αγνος 

(0.43.4; Μ.28.2618) ; οὗἩ δυσματγιβὲ εὐχαριστίας θυσία...ἁ, μὲν, αἵματος 
ἃ. δὲ πάσης βίας (οῃδβῖ.ογ.5.ς.12(0.171.2: ; Μ.20.12728). 

ἄγνος, ἡ, ἐἰπασίε-ίνεε, νἱέοα ἀρη5- εαςίι51 ἀσϑοςιαῖοα ϑατἢ Ομαβον 
ἡ δοοομῃξ οὗ 115 παᾶῖλθ, ἤδῆος νγρὶη5. ΔΒβο Ὁ] 6 πηάοΥ ἔ, Μείῃ. 
δγηιριρτορη(ρ.6.10; Μ.18,328); Δἃ5. ΒΥ 100] οἵ ομαβιϊν, 16.0.4 
{(ρ.119.25; 1888); :δ.1ο.2(ρ.124.18Π|; τοῦο.); βῃρροβεά ποῖ ἴο ὃς 
Ραχπὶ ὃν ἥτχε, οἷ. τί οὖν βούλεται τὸ παράδοξον;...ἵνα γινώσκωμεν 
ἐνδηλότερον ὅτι πάντων πυρὶ καταβασίῳ κατομβρουμένων τὰ ἐν ἁγνείᾳ 
σώματα διατρίψαντα καὶ δικαιοσύνῃ καθάπερ ψυχρῷ ὕδατι τῷ πυρί, 
οὐδὲν ἀλγυνόμενα πρὸς αὐτοῦ ἐπιβήσονται 1.γ65.2.23(ρ.3277.13; Μ.18. 
2850). 

ἁγνότης, ἡ, ῥηγίγν, σοη, τποταὶ, Οὗ ραρϑηβ θέλοντες βαπτισθῆναι... 
εἶτα ὅταν αὐτοῖς ἔλθῃ εἰς μνείαν ἡ ἃ. τῆς ἀληθείας, μετανοοῦσιν 16 τη. 
τἱ5.3.7.3; 18.4.4.4. ὈΘΡΕΊβτα δαίαι τσ ρασν, «4.7 ἰοηι.(ςοη  Ή 161.) 
(ρ.201.6) ; ΟΥγμαγί,42(ρ.40.12; Μ.11.6208) ; οὗ τιομκϑ8 ἡ...τάξις ἡ τῶν 
μοναχῶν..«τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν ἃἁ. ἸἩϊου.ΑΥ.ε...6.1.3(Μ.3.5220}; οἵ 
ΒΉΚ6]15, ἃ5 ρα οιρδίαρ ἴὴ ἀἰνιπα Ραγν, 1Δ.ε.1.13.4(81.2.3058}; 10. 
4.2(τ084}; Ἔχερ, 2 ογ. 6 ἃ, δὲ ἐνταῦθα ἢ σωφροσύνην πάλιν, ἢ τὴν 
ἐν ἅπασι καθαρότητα, ἢ τὸ ἀδωροδόκητον, ἢ καὶ τὸ δωρεὰν τὸ εὐαγ- 
ψέλιον κηρύττειν (Πγυνο.ἤοηι.1.2.2 1: δ ογ.(το. 224); ἃ. δὲ καλεῖ τὴν 
τῶν χρημάτων ὑπεροψίαν' οὐδὲ γὰρ τὰς ἀναγκαίας χρείας παρὰ Κοριν- 
θίων ἐδέξατο ᾿ΓΒα . Ζ(γ.6:16(32.310). 

Ἐῤγνοτόκος, ῥγοζιοίηρ ῥμγιποαοη, οἵ ψναΐευβ. οἱ Ὀβριβῃη 
ῥοθίων ἃ. κάρτος ἀείδω Θορῃγ. Π ἐάν. 5. Ο8(Ν].87.276 0). 

ἀγνωμόνως, πηργαίοζείν, ΟΥ̓ Ν ν85,0, ΜΙ αον(θ. 3.04.4; Ἀ].46.081Α}; 
1 Βα85. ἔπε. 12(Ρ.225.10). 

Ἐἄγνωμος, Ἰηεσησίάεγαίε, ἤν, δο.δ(ρ.δ 5.21). 
ἀγνωμοσύνη, ἡ, τοαηὶ οὗ Ξόη56 οὐ {δεοίἰηρ ; Ὠδησθ 1, ἐμργαιϊ μδ, 

1Πῃ ϑΈη. τὴν Ἀκακίου πρὸς τοὺς... διδασκάλους ἀ. ΑἸἢ ἀδον.3(0.3.23; 
Μ,:ς. 420 (421)4}; οἵ τε τονναγάς σοα ἐν οἷς ὁ θεὸς.. -ἀνηγορεύετο, 
μεγάλως πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀ. ἐξίσταμαι νγ.Ἡ «εαἰφεΐ.1.τΣ; 
ΝΙ ἐγ. ἀδξεεης. 3(,1.70.τποτ6}; οὗ Του θη. ἀμ μοτεῖ. Ψ {πὰ ἰδοῖκ ΟἹ 
ππαεδιβίπηρ ἅπερ [50. Μοββίδηϊς τεχί8] ἐπ᾿ ἄνθρωπον ἀναφέρειν, 
πάσης ἀ. ... μεστόν (ντ.Ἐ]. εαἰδεἢ!.7.2; οὗ Τεννβῇ τε]εσίίοη οἱ Ομγῖβῖ 
διὰ τὴν ἔντυφον ἀἁ. ᾿Α5ι. Απὶ,ἠον.7(}1.40.257}); ΟΒΥγϑιλοι. δ. 4 τὴ ἔοηι. 
(9.4784); Ιαϊ ποιό. τη 1. (η.6η80); τα αὐαῖςς Ομ αη.8(3.430Ὲ}; 
2. εἰηπείπεες ἴὰ σοη., Πονη. ΟἸθνινιδιτ, Ογτ Βς. πο: (}1.60.1080})}; 
ὥ. οὐ εὶ τσ ογείαμάτης, τοῖ. Αὐϊδῃ ΧΟΡ 515 τὰ τῆς ἀ. ῥήματα, 
τὸ θεός μον κτλ,᾿ τ. ΝαΖ.ογ.29.τϑίρ.τοο.το; Ν.36.074). 

ἀγνώμων, μρηργαίεξμϊ, ἜΕβρ. οὐ τῆβῃ ἰοννασάβ οά, σεη. οὐδέποτε 
γὰρ ἂν ἀἁ, περὶ τὴν ὀφειλομένην γενοίμην χάριν (Τί, . 1 τ|5.0.(.2.20 
(ρ.52.15; ΜΙ. 20, Ἰοο50); οἱ βίπηθτβ, που Οἴσηι, το. 4; 16.10.23; οἱ Ααδπ, 
ΟἸγνβιλοι. 1.1 ἐπ ἢ. (7.61 20); οὐ 7ενν5. ἀ. καὶ... ἀχάριστοι ΑΥΙ5ῖ. 
ἀροΐ,ταίρ.ττο.1); 1λ1..4».4.34{ρ.83.9; Μ.26. 2060); δυνδ.ἠοη1.43.1 
15 Μ4.(7.458Ε}; ἀ. λαὸς τῆς τοῦ δεσπότου καταφρονῶν ἀγαθότητος 
ΒΔ5.5 61. ογ,ττ. (ΜΝ. 85. 1498); 10.1).ον».1.1 (1.96. 5680). 

“ἀγνώρισμα, τό, Ἰρηογαῆςε, τοί. Ἐἰ εαἱ. «Αροε.8:3(0.200.2). 
ἀγνωσία, ἡ, ἰφηογαηέ (ἢ, ἄγνοια); 1 ; . ὉΤΟΪΠΑΤΥ͂ βέατα οὗ πιᾶπ [πῃ 

1815 ἴδ ἐν νυκτὶ γάρ ἐσμεν παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀ. οἱ ἄνθρωποι Βα5. 
λοριῖη 5. 4:(1.τ74Ὰ; Μ.20.4240); 10.(]πη,σεαὶ. οἴ ἶ.88,11488); Ὀαὶ 
οὐκ ἀφῆκε. «ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐν παντελεῖ ἀ. 70.1).{.0.1.1(}1.94.2808); 
2. ΒΡΕΟΔΙ ἰδαΐισε οὗ ραρη 51 δι οὗ [3ς. (8 1151] ἐκάλεσεν ἡμᾶς... 
ἀπὸ ἀ. εἰς ἐπίγνωσιν δόξης ὀνόματος αὐτοῦ τύ ἰδηη.59.2: τ ραρ 51 
ταύτην τὴν δύναμιν ἡ ἀ. ἐκάλεαε Κρόνον Ηρρ.ἤαεέγ.5.τά4(ρ.τοϑ,23; 
Μ.16.31674); Επ5.4.6.1. τ(ρ. 5.3: Μ,22, 178); ; ἈΠᾺ Βεῖοδν, ἀςπ18] οἱ 
ΟΠ ΓΞ 5. αἰν!ην Ὀεὶηρ τῆς ἀληθείας ἀ.. ΑἸμ δεν. 170. 14.7;: Μ. 25. 
452 (444}8); 3. ἃ5 ΤΩΟΓᾺ] δν]} εἰ ἡἧ ζωὴ τὴν γνῶσιν σημαίνει... ἡ ὀργὴ 

τὴν ἀ. δηλοῖ Οτοξεί,ἰῃ ᾿ς. 20: Ο(Δῆ.12.12920); οαυβοά Ὀν 51η, (εἰ, 
Ογ2.}..6.2.7.25(Μ.8ς.12400)}; 4.016 ἴὸ Ῥαπιϑῃχηθηΐ, δ᾿ ον ἰδ. τ. τ; 
Βοα]εα Ὀγν ΟὨτιδί, Ασβθη ἐμ (Ὁ].66.16240}) ; ἀεβέγονεβα ὃν Π. (ποβῖ, 
(ντ Η εαἰδεΐ τό, τῇ ; 4. ἱσπούαποθ 8π6 σοπίεπιρίατιοη διὰ γνώσεως 
ὃ θεὸς γινώσκεται, καὶ διὰ ἀ. .-. καί ἐστιν αὖθις ἡ θειοτάτη τοῦ θεοῦ 
γνῶσις ἡ δι’ ἀ. γινωσκομένη ΤΟΝ. ΑΥ4.5.7.3(}1.3.8724}; δαρτα- 
τα Ἰοηδὶ, πινβεσαὶ, Κκποψ]εᾶσε οἵ σά, 1 φοτηραγεα τυ σαι οπ] 
Κηον]εάσε, θεὶηρ 8π ΠΚπον προ ἡ κατὰ τὸ κρεῖττον παντελὴς ἀ. 
γνῶσίς ἐστι τοῦ ὑπὲρ πάντα τὰ γινωσκόμενα 1Δ4ρ.τ( 1. 2.το6 54}; δε 
ἀβλεψίας καὶ ἀ. ἰδεῖν ταπγϑεί.2(Μ1.3.το2 5 Α}; Ἀϊαχ,σεμοίιενει, 2 ,4. 
421Ὁ}; 14.5ελιοῖ.4.ν..7.3(}1.4.352}0}; 5. ὕποβῖ., οὗ πιθῃ 5 Ἰρῃποῖᾶποα οὗ 
ΒΌρΡΙΕΠΙς (οἄ τὴν τοῦ ἀοράτου Βυθοῦ ἀ. Ἰτεπ.ζαεγ.τ.10.τ(}{.7.6 524}; 
8.8 ρυπὶβῃτηεπί οἱ θ6ν}} ὁ δὲ βουληθεὶς αἴων τὸ ὑπὲρ τὴν γνῶσιν 
λαβεῖν ἐν ἀ. ... ἐγένετο (Ἰεπ,,εχε. ΤΠ άοί. τίρ.ττ7.το; Μ.0.6764}; αἱ- 
τα τεα τὸ ἀομίατρα (οἷ. Νέϊ.11:27); Π ον ἰφη.18.13. 

Ἐῤγνωστέον, ἠδ ηπίδὶ Ἰρῆογε, Ῥηάντη. "5.4:7(}1.30.ττό88). 
ἄγνωστος, Α. μηδηοιη; 1. οὗ ἀοα εἰ μὴ κόσμου γένεσιν ἐποίησεν 

ὁ θεὸς...ἅ, ἦν ΜΕ ἢ. αγῥτίν.22(Ρ.20 5.5); ἴῃ ἄδρτεε; τὸ ΠΙρῆε δηρεὶβ 
ἢθ τρδηϊέεβίβ ἈΙΠΊ5617 γροσα ΟἹ] ατ)ν ἰμὰῃ ἴο ἰοννεῦ ὡς αὐτῆς ἑκάστη 

22 ἀγογγύστως 

κατὰ τὸ θεοειδὲς διέστηκεν, οὕτω τὴν φανὴν αὐτῆς ἔλλαμψιν συνάγει 
πρὸς τὸ τῆς οἰκείας κρυφιότητος ἑνιαῖον ἃ, Ἰ»ἴοπ. Α΄.ε.}.13.4(Ν1.3.3058)}; 
2. οἵ (ΠΕ ἴῃ ἢΪ5. ἀϊνίατν Χριστόν... .«κατὰ τὴν... γένεσιν. «τὴν ἐξ 

αὐτοῦ τοῦ θεοῦ...πρὸ πάντων αἰώνων ἃ, τοῖς πᾶσιν Ἰζιι5. 6, .1.χ(ρ.62. 

21; Μ.24.8328}); τεῦ, 5Βιρ.  Ποατοη οὗ Πὶκ παῖδ Χριστὸς μὲν κατὰ τὸ 
κεχρῖσθαι καὶ κοσμῆσαι τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ τὸν θεὸν λέγεται, ὄνομα 

καὶ αὐτὸ περιέχον ἃ. σημασίαν [υ8ῖἴ. Ζαροί,6.3(Μ1.0.4528}; 3. (ποβί,; 
οὗ βιρτεης (οα, οα]]ςα ἀ. θεός μὴ 4}} ποϑί. βνβίςῃϑ ; 8. ἀ15ῖ, [το πὶ 
ἀδχηϊατρε ἀναγκαῖον ἡγησάμην προσθεῖναι τούτοις καὶ ὅσα περὶ τοῦ 
προπάτορος αὐτῶν, ὃς ἄ, ἦν τοῖς πᾶσι πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, 

ἐκλέγοντες ἐκ τῶν γραφῶν πείθειν ἐπιχειροῦσιν, ἵν᾽ ἐπιδείξωσι τὸν 
κύριον ἡμῶν ἄλλον καταγγέλλοντα πατέρα, παρὰ τὸν ποιητὴν τοῦδε 

τοῦ παντός ἱτεπ.ἤαεν.τ το, τ(Μ,7.6408) ; 1δ.1.20.2(6538) ; ἀὐρυτηρ [ΤΌΤῃ 
Μι.11:271 ἐν τούτοις διαρρήδην φασὶ [5ς. (ἀποκι105] δεδειχέναι αὐτόν, 
ὡς τὸν ὑπ᾽ αὐτὸν παρεξευρημένον πατέρα ἀληθείας, πρὸ τῆς παρουσίας 

αὐτοῦ μηδενὸς πώποτε ἐγνωκότος" καὶ κατασκευάζειν θέλουσιν, ὡς 
τοῦ ποιητοῦ καὶ κτίστου ἀεὶ ὑπὸ πάντων ἐγνωσμένου καὶ ταῦτα τὸν 

κύριον εἰρηκέναι περὶ τοῦ ἃ. τοῖς πᾶσι πατρός, ὃν αὐτοὶ καταγγέλλουσι 
10.1.20.3(6574}; οὔ ΟΠ γ5.ἀοηι.38.2 τῷ Δ11.(7.4570}; τοϊυταῖτοι, οἵ, 
ἀεδεηΐ αμίθηι τῆ σοριεῖρϑος αἀμάτγοὶ σμοριαητοάμ!} φημι ΤΗορΡΉΤΕΙΣ, 
φηῖ αὖ Ἰῤκ15 εορηοσεῖίαν ὃ φμοάομηφηε ὀμῖμε υεὶ α ραμεῖς ξορΉΟΞΟΙΜΥ, 
ΠΟ δε ἱπεορηίεηι. αἀοιπης αμίϑηρ μὸν τῇ ἰοίμ ἨΟΉ βοδδα 
εορηοβεῖ εἰ ῥμαίϊγοι εἰ βἰΐωμι αἰχῖ σαφίεγιει ἐμβεγυασμῖις ἐμῖ55εὶ 
αὐυοηίτς ογμμ5. φατὰ ἐμῖμι με υεηϊσϑαὶ δ αν εἰ ἀϊεονοῖ ποῦῖς᾽ ποίτίε 
φμαεγεγε ἀἄσι, ἱμεορητίης ἐπεὶ ἐπῆρε Ιγολ.ἢα67.4.6.Δ(ο 881.) 
Σατορνεῖλος..«λέγει δὲ ἕνα πατέρα ἃ. τοῖς πᾶσιν ὑπάρχειν Ἠ!ΡΡ.ἠαξν. 
γ.28(Ρ.2οδ.το; Μ.16.12224}; Σίμων... ἕτοιμός ἐστιν... «ἀποδεικνύειν, μὴ 
τοῦτον εἶναι θεὸν ἀνώτατον, ὃς οὐρανὸν ἔκτισε καὶ γῆν, ἀλλὰ ἄλλον τινὰ 
ἄ,. καὶ ἀνώτατον Ηοηι (ἰφηι.3.5} τὖ.τϑ.α; ἘΡΙΡΗ.ἠαον.23.τ(ρ.248.2; 

᾿ 1.41.2070}); 1}.27.2(ρ.32ο1.6; χ640); Τπατιἠαεν.ι.2(4.280}; ἴπ ποβί, 
ΒΑΡΈΪΒΙΠΑ] ἰούτημ]α εἰς ὄνομα ἀγνώστου πατρός ΙτΘὴ ἦκαε7.1.521.2(6614}; 
Β, 85 16 ὙΠῸῚ οἵ (τισί, (Ἰθιη ἐχε. 1 μάοὶ.γ(ρ.τοβιι; Μ,0.6574} οἷτ. 5. 
αἰών; τὸν δὲ τοῦ Χριστοῦ πατέρα εἶναι ἀ. Η!ῃρρ.λαεν.7.31(0.223.15; 

Μ.16.334320}; Ααἀαιη.ἀταἰ.τ.22(ρ.42.321; Μ.11.174060}; ὅἀπα ργθασῃδα 
ὃν Οσιβύ, ΗΙρρ.ἠαεν.}.33(0.221.4; 33424}; 1δ.10.21(0.281.13; 34380); 
τὸν μὲν ἐκάλεσεν ἀγαθόν τε καὶ ἄ., ὃν καὶ πατέρα προσηγόρευσεν ὁ 
κύριος Πα. ἢα67.1.54(4.315}; ς. οὗ (Βτιβί τὰ ἀποβί, ἰϑδο ίηρ φάσκει 
ὁ δὲ Φριστὸς...ὁ πᾶσιν ἄ, Δααπη ταἰ.2,14{0Ρ.84.22:; Μ.τ1.17818)}; 

4, οἱ Ξυρβίαπος οὗ 5οι}, ΓαυΝ γεοιύμαρ.(Μ.44.12228); τὸ γὰρ τῆς 
οὐσίας αὐτῆς 56. ψυχῆς) παρ᾽ ἡμῖν ἅ. Με]ει. παι οι τ(Μ 4. 
12808). 

Β. ωὠπβηοιθαδίο (τοῦ αἰνναγϑ ΟἸθασῖν ΙΕ Πρι 5 ὉΪ6 ἔγοπι ἃ Βαρτα), 
ἐποβανίε; 1. οἱ (τοα ἅ. τὰ θεῖον ῬὨΠοβί.ἦ.6.1.2(Μ.65.4618); πάτερ 

ἴς ... ἄγνωστε νόῳ ϑγποπ,ἀγνρηη.4.227,220(ρ.32; Μ.δό.16ο7); εἰ 1.6,7 
(ρ.4ο; 1609); τὸ ἕν, τὸ ἅἄ, Ὠοπ. Αχιάνητ, ( Μ.3.5038}); οΟἱἩ αἰνπ 5ιὉ- 
βδίδποθ. ἄρρητον... «καὶ ἅ, 1δ.5.τ(Β8168); ἄἅ, γάρ ἐστιν ὁ θεὸς οὐ διὰ 
ποικιλίαν συλλογισμῶν ἀγνοουμένην ἡμῖν, ἀλλὰ κατὰ ἑνιαίαν τινὰ πρὸς 
τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, καθ᾽ ἕν καὶ καθάπαξ ἀκατάλητιτον ἀθανασίαν (1 ΔΟ᾿γ- 
ΤΏΘΣΘΒ. ΘΠ )6παβ ἴο ἀγνωσίαν) Μαχ.Ξελοί, εἰ. 14. 4(.4.ἸοΤΑ}; ν. ἄλε- 
κτοςὶ 2. οἱ ἀϊν!πε ππγϑίθ θ5 : σοποσδίϊοη οἵ ὅ0ιι, Επιβ.,6.ς, τ(0.214. 
22; Νί,22.356}); [ποὸ. ᾿Ϊησοῦ θεοπλαστία...ἄ, νῷ παντί 1)]οη.Δτιά Ἢ. 
2.0 (Ά1.3.648.}; 14.6}.3(}].3.το6 08}; ἀπ]ομ οἱ 501] τ ἢ Οοα δι ἐνώ- 
σεως ἀ. τ.4.5.4.1Υ{(7081}}., 2. αα.1(0490}}. 

Ο. μητη εἰ ρτδίο, οἵ ρος. τινὲς... ἠθέτησαν ...τὸ βιβλίων... ἄ, τε καὶ 
ἀσυλλόγιστον ἀποφαίνοντες ὨΙοΠ. Α].4ρ.Ει5.}..6,7.25.1(Μ.20.6074}; οὗ 
ἰδ ΠῚ5 ΘΧΡΓΘ θη ἔββεποο οὐ Τυΐμ., ὙΠΑ].ἐ6η.4.0ο( ἴ.οτ.14080}; 
ΒΏΡΕΙ], τὴν ἐν Ἀριμήνῳ δὲ σύνοδον καὶ τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει τὰ 
αὐτὰ δοξάζειν, ἥτις τὴν τοῦ μονογενοῦς γέννησιν ἀγνωστοτάτην πᾶσιν 
ἀπέφηνεν Ῥμηοβῖ. ἡ, 6.1. 1(Μ. ός, ο85Α). 

Ὦ. τρηογαπὶ τὴν πρὸς τὴν θείαν διδασκαλίαν ἅ. ψυχήν Οτ,[».17 τη 
]0.1:.23(ρ.407.2}; τὸ τῆς συνέσεως ἄ. Ῥτοο]. ΟΡ αἀμημη!.2(Μ.8ς,4200), 

ἀγνώστως, Σ. τρποε πὸ πηοιοϊεάρε ὁ οἰδεγς, ϑ5εσγειΐν τοῖς 
δεομένοις ὁ γνωστικὸς...διὰ τῆς εὐχῆς ἀ. .-. παρέχεται (6Π|.5.7..7.13 
(ρ.58.13; Μ.9.513.Ὰ}; 2. 1 ἃ πιαγυείίομιξ, Ἰπαηηεν τοὺς θεῷ προσοι- 
κειωθέντας ταῦτα πάντα [30. 18:8 ἀδΙηο}8)] ἀ. προτιμᾷ Π ον ἴδηι. 
9.20; 3. πινϑί,, τοτίποιὶ δῖ ἐμε πογημαὶ Ἰπεαης ἰ9 κηοιοίοάρο, ὶ.ς, 
το μσμὶ ἀϊςοιμγείυθ γρασοηίνι ἀπόλειπε.. πάντα αἰσθητὰ καὶ νοητὰ... 
καὶ πρὸς τὴν ἕνωσιν...ἁ, ἀνατάθητι ἸδϊοπιΑτιρνοί.α α(Ν].2,9088); 1α, 
ἄἀ.π.χ.τ(Μ1.3.5858); ΣΡτος,α.}}»γ.2:3(}}.87.12364). 

Ἐῤλγνώτης, Ἰρπογαηί, Μαχιοριδο (Μ.ο1.518). 
Ἐἀγογγυσία, ἡ, αὐξεηεε ὁ εονπερίαίμίησ, ἐπάμνγαπες, 70. ]1π|. 

Ξεαἰ.,(}1.88.6754). 
ἀγόγγυστος, μοὶ εοριρίατηίης, ΤΟγτι ον ἀτυτας ς3, 4150}; 

ΑἹ. εν’. Β(.86,5610), Δπὶ Μομ.ἀσ.28(Μ.80.1528.}. 
ἀγογγύστως, τοι οὶ εονρίαίπίησ, ΝῊ. ἐρ}.2.157(}4.79.2730); 

1δ.4.46(5720); ]0.ΟἸτπιιῥαδὶ.14(Μ.88.1200}}). 

ὃς. 



ἀγοήτευτος 

ἀγοήτευτος, 1. πο Ξιε)εεὶ ἰο »ἱαρίς, ὥντιοβ δον. 3(ρ.148.1τ; 
Μ.δό.12 8:0); 2. ποΐ ἰο ὃὲ ῥερετίρα τῆς ἀ. πενίας Ογγν, [0.6.1(4.604Ὲ). ᾿ 

Ἐἀγόμφωτος, ποί πιίοά ἰορείμεγ, ΤΓΠτν ΘΜ αγιἢ.(1ο0.757Ὲ). 
ἀγόνατος, ποὶ ῥεμάϊΐηρ ἰδὲ κῆδος, τη βοχίρία, Θοου. ἢ. ε.6.15.ο( 1.67. 

ἼΩΟΑ) -- ἀρο. ΑἹ, Ολνγ5.45(0.220.22) ; 1δ.6.τ0.4(724Α) Ξε 1δ.71(Ρ.252. 
28). 

Ἐἀγονοποιός, τῃακίηρ δαγγθη οὐ πηγαί, Τάντα. Τγτη.2.14 
(Μ..30.700Ὰ). 

ἄγονος, 1. τρεϊμομὲ ἴδεμδ, αϑβογίθα ὃν Ῥαι]}. ϑδτη. οἵ ΕδέΠει, 

ἀδηϊεα ὈΚΥ οὐἱποάοχ ἀεὲ τὸν Χριστᾶν εἶναι...οὐ γὰρ δὴ τούτων ἄ. 
ὧν ὁ θεός, εἶτα ἐπαιδοποιήσατο Ὠϊοη. Δ]. ρ.ΑἸῃ.}έοη.τπ(Ρ.57.2; 
Μι2ξιποτο); ὃ πατὴρ οὐκ ἦν ποτε ἄ. 1ῤιτοί(ρ.δο.15; 5088); εἰ ἄ,, καὶ 
ἀνενέργητος ὁ θεός ΤΑΤΉ..4»γ.4.4{(ρ.40.2; Μ.26.4738); ἔχων [3ς, Ῥαμ], 
Ὅτ, δὲ αὐτὸν τὸν πατέρα ἕνα θεὸν ἃ, υἱοῦ ἘΡΊΡΠ χαεν.65.323(ρ.ς.12Π᾿; 
Μ.42.χ6Ὰ}; 2. πιβὲ., δἰϑγτθ, δα εὐνοῦχος. ..ὁ ἄ, ἀληθείας ΓἸ]ετα. Σἰν. 
Διισίρ.241.21:; Μ.8,1200Ὰ)}; ἐφι(ρ.241.31; τ2οο)}; 14.ᾳ.(1.5.37(0.184. 
τϑ; Μ.9.6444); Οτορελμοί ῃ Οαη 6:4 .(Μ.17.2778}; ἃ... 
18.3(0ρ.327.6; Μ.11,.4564); ἀ, ... τῶν. «παθῶν ΜοΙΉ Ἐνηρ.4.5(0.το.22; 
Μ,18.034Α); ἄ, ... φθορᾶς 1.8,1τ(Ρ.93.14:; 1530}, ΟἾΥγ 5 ΟΡὈαρΉ.3.6 
{(τ.8:Α}; τὸ ἄ, τῆς ψυχῆς... αἰνίττεται, ἀλλοτρία γὰρ θεοῦ ἡ τῶν ἀγαθῶν 
ἀκαρπία ἼΠατοη4.25 ἢ 19)4.(1,27}}; οὐκ ἄς «.. τὴν εὐχήν ΝΊΘΕΡΗ, τ, 
ιδγ τοί Ν 86. 2τοϑᾺ); οὗ ἈΌΡΌΘΙΒ τὸν ἑπτὰ ἀριθμὸν ἀμήτορα καὶ 

ἄ. λογίζονται (Ἰδηη.Ξἐν.6.τό(0.503.3; Μ.0.3658). 
Ἐἀγονυκλίτης, δ, τιρθεΣ οὗ ἃ βεοῖ ΠΟΒ6 ΠΘυ ΘΥ5. γα ι564 τὸ 

ΡῬΥΩΥ Καξαὶηρ, [0.1).Δαον.οτ(}.94.7578). 
ἀγορά, ἡ, ᾽παν[κεί-ρίαεε; δικαστικὴ ἀ. ἰατο-ομγί, ΟΒΥγΘΙΡΡ.Φης. Ἢ 

Τβάγ.(ρ.66.6). 
ἀγοράζ-ω, μέγ, ῥιεγεαδο; 1. γϑάδθη, ἡ Ή 507" ἁ. δὲ ἡμᾶς κύριος τιμίῳ 

αἵματι (Ἰ6πὶ.φεἰ.2ο(ρ.142.1τ0; Μ.0.708Λ}); ὅ..«σωτὴρ.. τῷ... «τιμίῳ αὐτοῦ 
αἵματι ἀγοράσας αὐτήν [55. ἐκκλησίαν] Οοπϑί.80.(16].ν2.}.6.3.18.15; 
δοῦλος τοῦ Χριστοῦ ἠγορασμένος Οτο Ν γ985.:Ὦ511|.{ρ.67.14; Δ1,46.2070) ; 
2. ῥιιεΐαξε ἀντὶ ἀγρῶν οὖν -οετε ψυχὰς θλιβομένας ἩοΥΠι. 55.1.8; 
μὴ φείσῃ κινδύνων... «ἵνα ἐνταῦθα βασιλείαν οὐράνιον ἀγοράσῃς (Ἰδτὰ. 
4ᾳ.(.5.232(ρ.τϑτ.τὸ; Μι,0.6370); ΟΒΥγβι λοι. 6.4 πὶ ΤΊ. (ττ.δο8 0); οἵ 
1 δν1} ὁ ἀμνὸς...ὠνούμενος τῷ ἑαυτοῦ αἵματι ἀπὸ τοῦ ταῖς ἁμαρτίαις 
ἡμᾶς πιπρασκομένους ἀγοράσαντος ΟΥ̓, [ο0.6.553(35; ρ.1τ62.8; Μ.14.202})}. 

ἀγορασμός, ὁ, 1. ῥεγελαςε, Ογαο. δ1}.2.5358 2. γε ε Ἰ0η. χρήματα 
διατάσσετε διακονοῦντες εἰς τοὺς ἀ. τῶν ἁγίων (σηξὶ, ρῥ.4.0.2; ἀ. 
τῶν πενήτων ΑΠπαβί. 5. φῶ. γε: .τ2(}.80.452.); 3. ἐαν ἀῤῥοϊηεά 
»)ν ρμμνγεβαφίησ, Ἐριρῃ,ἠαθν.70.τ2(0.245.18; Μ.42.3640). 

Ἐἀγόρευμα, τό, ταγίηιρ, ΤῊστ στα. }}.2.το2(}Ί .οο.τοθπο). 
ἀγόρευσις, ἡ, τῤεεεῖ, ῥγομομηεφδηΐ, Αϑι. τη λον δ(Μ,40.,2070); 

ΘΟρῆτ. Η.9γ.7.2ο(}1.8).23538); ΤΟ πο5.Ν4ζ. ταί. 3ο( . 28.802). 
Ἐἀγορευτός, πἰϊογαδίε, ἐαῤίησανίε, Παιδὶ. ἐταϊ.4.τ(}.6,4844}.Ψ 
ἄγος, τό, ρῥοϊϊμίίον, ρμτ, εγένεε 1. σοι. Οἱ ξοΟΓΠΙσΔ ΈΟΝ, τπυτάθυ, 

εἴο., Πιβι.χωροίῖ,27.τ(},6.3724)}; ΑἙδποπαρ ες. 35.2(Μ.6.969Ὰ)}; ὅτ. 
Νγββν. "7ος . (Μ.44.3218}); 1. {αἰ.(λ1,45.1608); τε κενοδοξία καὶ ἡ 
ἀπόνοια, παντὸς ἄ, ... τὰς τῶν ἀνθρώπων μολύνουσι ψυχάς (ῃγνδυτά. 
γιδί1.3468); 2. οἵ ἴπ6 ΟΥΠ)65 οὗ ἴῃ6 Ἰεννδ: ἀραϊπδί Ομ σῖβὶ ἄ, γὰρ 
ἔπραξαν τὸ πάντων ἀνοσιώτατον, τῷ σωτῆρι. .«ἐπιβουλεύσαντες ΟΥ. 
(εἰς.4.22(ρ.202.6; Μεττ,τοςός) ; ἐ.8,42(ρ.257.17; 15800) ; 1" 5.ἱπεορῇ,. 
12(7; Ρ.20 Ἐ,25; Μ.24.6444Α); ἀραϊηβὶ 5. [πιὸ τῆς Πιβί, 1ὰ.}.6.2.23. 
τοί ἴ.20.2044); 3. οἵ πεύϑον, Τμαΐ. ἦνε.4.15.3(3.072). 

ἀγράμματος, τη εἰεγεᾷ, ὠπίεαγηεά ; τοῖ. ἈΡΟΘ1165 ἀπ σνδηρο κί, 
Οτι εἰς. 8,47(0.262.17; Μ,11.15884}; ΑἸηιποι. 44.23:71.(Μ 8ς.15808)}; 
ῬΡορα Ζερανσιπαβ, ΗἸρρ.λαεν,.ττ(ρ.245.14:; Μ.16.23780); Βεπρ υἢ- 
ἰδασηθα ἀο865 ποῖ ΠαΟΌββαυ!ν ΠἸΒΑΌΔΙΠΣν ἴοτ ὈΙβπορ᾽Β οἴποθ, (θη, 
ΑΡβ.2.1.2; εἰ δὲ ἀ., πραῦὺς ὑπάρχων...μή ποτε περέ τινος ἐλεγχθεὶς 
ἐπίσκοπος ἀπὸ τῶν πολλῶν γενηθείη δεμὶ. ΑρΡ.2(0.82); ἴῃ φεῃ. 
ἀγράμματοι κρατοῦσι ῥητόρων 1514.ῬῈ].9ρ}.1.428(}}.78.420λ}. 

ἄγραπτος, 1. ἐμευγίδη, μηςενιρίμγαί, οἱ ἀεβοτρίίοη οὐ ΑΙ 85 
ἀγένητος: τοῦτο... ἃ, καὶ ὕποπτον Δίῃ, ἄγ.1.34(Ν1.26.818) ; οἵ. ἄγραφος, 
ἔγγραφος; 2. ποὶ αδὶς ἰο δὲ ἀερίείεά, οἵ (Ἀτϊδὶ εἰπὲ κατὰ ποίαν [50, 
φύσιν) ἄ.; τὴν λαβοῦσαν, ἢ τὴν ληφθεῖσαν; καὶ εἰ κατὰ τὴν πρώτην, 
ἔσται κατὰ τὴν δευτέραν γραπτός ἹΠατ.ϑέπα, ῥγοῤί. (Ν,90.4778) ; 2.6 
(4890); τῶν ἄ. σῶμα λεγόντων ἔχοντα τὸν κύριον 1Δ.γε{.4(}1.09.4450}). 

᾿ἀγράρεα, ἡ, ηιαγβεί-ῥίαεε, ἩΠΒΕΙΕΙΘΙΝΕΡΙ ΦΙΟΙΝΕ ἸΘ Οτυὰ 
νν.]}. ἀγοράν, ἀγραραῖαν). 

Ἐἀγράριον, τό, ἃ Κἰπῇ οὗ ῥοαὶ, ΤρΠπη.εἤγοη. . 3530}. το, βοχλν: 
[Ἰάγραυλίζομαι, σα σμὶ, ΤὨρ]ν] όχς ρεη (ρ.481.13; Μ,113. 

9414}. 
Ἐἀγραφία, ἡ, ἡμροοοίδίιν οὗ δοίη ἀορτειοά, ΤὨατγ, 5.6 }}Ὀ.2,32 

(Μ.99.12050). 
ἄγραφος, Α.. πρτυγίεη; ἵν τὰ βεη. ; οὗ ἃ ἱπουρμῖ, ΝΙ οΡῥ.3.283 

(1.70. 240); τὸν ἄ. τοῦ θεοῦ νόμον ἐν ταῖς ἀκταῖς θεωρουμένη [3ς. ἡ 
θάλασσα] Τματ αβεεί. 4(ρ.ττ6.22; 4.810) ; 

.. ψυχαΐζ 14.6γ.. 

2. οἱ τε]ιρίου5. ἐγδάϊοηβ,; 1 

23 ἀγρεύω 

ἃ. Το 5 ἄ, παράδοσις 15 5.}.4.4.22.8(8.20.3844}; ΤΠατ.2 Τρ. 53:8 
(3.680) ; Ὁ. οὗ οτα] τεαολίηρ, οἵ (Ὠτῖρῖ, Νοπῃ. ραν. 9.5:4]7(}1.43,7934}; 
ἀΠἃ ΔΡΟΒΙ]Ε5 ἡ ἄ. τοῦ θείου κηρύγματος διδασκαλία δ15.}..6.2.15.1 
(Δ1.20.1728}); 14,ἀ.6.τ.δ(ρ.30.1ο; Μ.22. 168); α. οὗ οτὰὶ τγασϊίοη οἵ 
ὉΠΌΣΟΝ καθολικῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας τὰς ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν 
μαρτυρίας ἐξ ἀ. παραδόσεως ἐπισφραγιζομένης 15. Δ] αγεοί τ τίρ.ὃ. 
24: Μ.24.7280); λόγος... κατὰ τὴν ἄ, μνήμην ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διασῳζό- 
μενος {1 65.15.τ4τ{(1.4788; Μ.30.32480) οὐ Ν}],ἐρ}.1.2(Μ.70.844}; ἅ. δέ 
ἐστιν ἡ παράδοσις αὕτη τῶν ἀποστόλων 70.1}. ζ.0,4.τ2(}|.04.11368} 
ἔστι δὲ ἃ, ἡ παράδοσις, ὥσπερ...τὸ προσκυνεῖν τὸν σταυρὸν, καὶ ἕτερα 
εὐ ὅμοια 1.4. το6(11720}. 

Ἐ, πρρογίριγαὶ, ποὶ τη σογίριεγε; 1. οἵ Ἠδτεῖ, ἀοοίγιμοβ ἀσανε 
ἔγοῦλ ἈΟη-ϑουίρτογαι βοῦτοοβ : ποβί. τῆς ὑποθέσεως αὐτῶν...ἣν οὔτε 
προφῆται ἐκήρυξαν, οὔτε ὁ κύριος ἐδίδαξεν... ἐξ ἀγράφων ἀναγινώ- 
σκοντες ἴτεπιἤαέν.χ.8,1τ(}}1.7. 5208); ; 6ς, ΒΙΠΊΟΣ Μαρυβ εἰ ἄ. ἐστι τὸ 
ζητούμενον... εἰσί τινες ὁδοὶ ἱκαναί, δυνάμεναι οὐχ ἧττον γραφῶν 
δεῖξαι τὰ ζητούμενα ΠοηΟἰθηι.19.53; τεῦ. ῬΗΘαμ ΓΟΙΔΌΒΟΙ μὴ ἀ, 
διαστροφῇ τὰς...περὶ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ ἐγγράφους... ἀποδείξεις 

υὐὐβιαζέσθωσαν Ἰϊάγηι. Τγῖη.2.τ0(}.χ0.7368); δὲ. ΟΥ ἀΠΒοτρίγα] 
ΤΕΥΠῚ5. τα] θοῖθα τὰν ἀναθεματισμὸν [36. ΟἹ ΝΙΟΔ468].. ἄλυπον εἶναι 
ἡγησάμεθα, διὰ τὸ ἀπείργειν ἀ. χρῆσθαι φωναῖς ᾿πι5,ἐῤρ.(ἀε5.δ(ρ.46. 
11; Μ.20.15444}; οὐδὲ τὸ “ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν᾽ ἐξ ἀγράφων ἐπισφαλῶς 
λέγοντας δγιηϑιάηι.(345)1(ρ.252.14; Μ.26.7204) ; 2. οὐ ποῦοχ τι58 οἵ 
ὨΟΠ-ΒΟ ΣΡ ΓΑ] ῬΕΤΆΒ65; 8. το]εοίοα Ὁν ΑΥΔΠ5 ἔφασκον δὲ μὴ χρῆναι 
δυοῖν ἕνεκα λέξεων 3, οὐσία εἴ ὁμοούσιος], καὶ τούτων α., διασπασθῆ- 
ναι τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα Ὑπαϊ.᾿.,6.2.τϑ. (τ ; 4.872); 10.3.3.1(2; 3. 

827); 0 αἶθὸ ὁρροβθα οσι ῃοᾶοχ ἱθδομτηρ οὐ Εἰ. (ὐποβί τί δ᾽ ἂν 
εἴποις, φασί, περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος; πόθεν ἡμῖν ἐπεισάγεις ξένον 

θεὸν καὶ ἄ.; τ. Να2.ο».31.τ(ρ.14ς.6; Μ.36.13328}; ΟὈ]οοπρ ἰὸ Β4511}5 
τρϑσπιηρ οἡ Η. σποϑῖ, 65,8 17),25(3.210 ; Μ.32.1120) αΙ(, 5. ἔγγρα- 
φος; Ἀ. νἱηάϊοαῖρα Ὀν οὐ ποάοχ ἄλλοτε ἄλλαις [5ς. φωναῖς], ὡς ἂν 
χρεία τῶν νοσούντων κατηνάγκασε, καὶ ταύταις πολλάκις ἀ. μέν, ὅμως 
δ᾽ οὖν οὐκ ἀπεξενωμέναις τῆς κατὰ τὴν γραφὴν εὐσεβοῦς διανοίας 1(. 
 α.πτ(2.2248; ΝΙ.31τ.6778); εἰ γὰρ ἐπιχειρήσαιμεν τὰ ἄ, τῶν ἐθῶν... 
παραιτεῖσθαι, λάθοιμεν ἂν εἰς αὐτὰ τὰ καίρια ζημιοῦντες τὸ εὐαγγέλιον 
14. , }ηιγ.66(3. 40; Μ.322.1τ88.); 3. οὐ ποᾶοχ ἀραὶ Ὠδγοισθ. αι Ρ 
ΘΕ Οἢ ΟἰΠΕΥ ἴῸΥ τι56 οἵ πηβογρίαγαὶ [θσπθ: Αὐϊάῃ διὰ τέ οὗ ἐν Νικαίᾳ 
συνελθόντες ἔγραψαν ἀ. λέξεις, τὸ “ἐκ τῆς οὐσίας᾽ καὶ τὸ ᾿ὁμοούσιον᾽; 
Αἰ ἀρεγιτ(ρυατι; Μ.2ς,.416.Ὰ)}; Αἰ ΒΘ βιπ5᾽ σοσητογ- οσιιβαῖῖοη διὰ 
τί τοίνυν, ἀ. αὐτοὶ λέξεις πρὸς ἀσέβειαν ἐφευρόντες, αἰτιῶνται τοὺς ἀ, 
λέξεσιν εὐσεβοῦντας; τϑιτϑ(ρ.15.26; 456 (448)8) ; ὁ γογγυσμὸς αὐτῶν 
[36. Αὐ]δη5], ὅτε ἄ, εἰσιν αἱ λέξεις, ἐλέγχεται παρ᾽ αὐτῶν μάταιος, ἐξ 
ἀγράφων ἀσεβήσαντες ἰάερ. Α[ν.6(Μ.26.10408); 14. γνη.36(0.263.13; 
Μ,26.757.1.); 14 ον, (ΜΠ. 26. ϑοΙΑ); ἐπειδὴ κακουργήσαντες τὸ τῆς οὐ- 
σίας ὄνομα ἐν χρήσει τοῖς πατράσιν ὑπάρχον ὡς ἄ. ὃν δεξόμεθα (60. 
Τ8οα.ερ.ἀορση,Ρ.ΕΡΙΡΕ, ἠαο;.73.τοί(ρ.2οτ.28ξ.; Μ.42.4378}; 4. Ἰταγρ, 
586. οὗ Ὠο;-Βουρίσχαὶ (θη Δἀαποε ἴὸ ρύονα δος ηΓ ον οἱ 
ἀην 6 η ΤΥ ΔΙ ΠΙΟὴ τὰ τῆς ἐπικλήσεως ῥήματα... .τίς τῶν ἁγίων ἐγγρά- 
ῴως ἡμῖν καταλέλοιπεν;.. «ἀλλὰ καὶ προλέγομεν καὶ ἐπιλέγομεν ἕτερα 
εὐἐκ τῆς ἀ. διδασκαλίας παραλαβόντες Βα5. δ ῖ1γ, δίς σα ; Μ.32.188}), 

(,. ποὶ τογἱφη οπι, δίαμν, Ἐπναρτ.λ.6.2.4(ρ.44.22; Μ.86.25ο0}). 
Ό. μηδ ρῥονίε ὑν (ΟΤῪ φεγίῤρίμγε, οὗ ἃ Ῥαβδασα ἴῃ 5. Ῥδὰ] α, 

τίθησιν (Πγγδι πον. δ. τ Κοητν(ο. 4000); ἄ. ἐγγράφῳ συνάπτει ἸὰΔἐονι. 
20.1 ἴῃ 2(ον,(το,.639Ὲ). 

Ἐ:. ποὶ ἰο δέ ῥαϊηίοῶ, 1.6. σμεραδοίηρ αγί, οἵ ΟἸγβὲ εἰκὼν ἃ, 
ἀγράφου μορφώματος Ττ. ΝαΖι λγυραϊ. 23(Μ.38.211Ὰ), 

Ἐς ποί ἐοηθηϊοα ἰο του ρ, πριορεοσβεά δωρεᾷ τινι ἀ. Δέοη ἐχε. 
Κον.3(Ρ.1γ9.το; Μ1.113.8640), 

ἀγράφως, 1. τοΐ οι τογΐησ, ογαίϊν ; ἴπν σειν, ΟἸβιὴ, σίγιχ τ(ρ.10, 
25; Ν1.8,7044}; ὅ..-νόμος διὰ ωυσέως ἑβδομήκοντα σοφοῖς ἀνδράσιν 
ἁ. ἐδόθη παραδεδόσθαι Πομι.Οἰφη1.3.47. τεῖ. Ιθσαον νιον ψυϊτίοῃ 
{11}, λιρ.υ.Ο,4.26(0.127.25; Μ.20.11764}; 2. ογαῖίν, 1.ς. πος ἴμ Βοτρ- 
ἴατρ, χεῦ, ττραϊειου οἵ ΟΠυσος ἦν γάρ τινα ἀ. παραδιδόμενα (116 η}. 
εἰγιπιτοίρ.368.2; Μ.9.068) ; ἐ.6.7{0.462.20; 2844}; Επι5,λ σιχα τίΜ.20. 
488); ἐγγράφως τε καὶ ἀ. ἐδίδασκεν...ὁ θεός ἘΡΙΡΗ ἤαεν. 5. Βίρ. 340.5; 
Μ.42.516Ὰ}); τεῖ, 5, Ῥδὺ 5 τϑδομίηρ ἀ, πολλὰ παρεδίδου (Ὦγγπ5. ἤθη. 
26.1 τῷ: Τύ ογ.(το.2280); 14. Ποηι. 4.2 τη: 2Π|055.(11.5328};} Οἤγση, 
᾿αξε.».ο(}1.02.8:Α); τινὰς παραδόσεις καὶ ἀ. παρέλαβεν ἡ ἐκκλησία 
Απαβίϑιλοά τ(Μ. 80.460); 0.10. 2.0.4.12(Μ|.94.1τ13608}; 3. πη δενιρ- 
ἐμγαϊν, ΠοριΟἸρηι.3.18 (ρετῃ, τοδὶ ἀγραφος); ἀ. καὶ ἐγγράφως 
ἀποδεῖξαι δύναμοι ἰν.17.1τ; 1Ὁ.17.1τ6. 

Ἐἀγρευτήριον, τό, φατε, ΠΤ τος, ΟΡ γ.6: ς(Μ.8).τ260Ε); ὙΒάτ. διά. 
ἐριτιτοί .99.9688). 

ἀγρεύ-ω, ἰακε ὃν μη Ὴρ οὐ βϑβίηρ, εαἰεῖι; πλεῖ, σπα εἶ, ξησημαγε) 
1, ἴοσ δν]] τὸν ἄνθρωπον ὃ διάβολος ἤγρευσε Με; ΣνΡῈρ.το. (Ρ.126.25} 
Μ,18,2008Β); βτγβιεμδίμιν.7(..228Ε)}; οὐ ΒΕΥΘΟΪΟ5Β. τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ 



ἀνριέλαιος 

[5-. ϑππου Μάρα5] “οθεῖσιν εἰς τὴν..«πλάνην ἘΡΙρΡΠ ἦσεν.21τ.2(0.230. 
17; Μ.41.288Α); οὗ ρᾶραπ ἐσῖθαθ βπϑηδτὶηρ [ΒΥ8.6} 1188 1η ἸΔΟ]αίτΥ, 
Τπαΐψε. 26 τ ὈΙ.(1.277}; οὗ δπιροεοσ [υ]8π| πρὸς τὸν τῆς ἀσεβείας 
ὄλεθρον τοὺς ἐξαπατωμένους “ποντα Ὑμαϊ.ἢ.6.3.15.1τ(3.029); 2. ἔοτ 
σοσᾷ, δχερ. ἴκ5.5:τὸ οἱ δὲ...ἐκ σκότους ἀγνοίας μεταβαλόντες ἐπὶ ζωὴν 
ἔνθεον «-θήσονται Ἐδπι5.ἰἤσορἢ. [5 .6(ρ.105.20; Μ.,24.6288); τοὺς ὑπὸ τῶν 
ἀποστόλων “-ομένους ἀνθρώπους 17υβί, φε.ε τες. 2ο(Ν.6.χ26ςο); οὗ 
(σοά τοὺς μὲν γὰρ δι’ ἀνθρώπων κεἰ ΤΏΔΕ. 50 τη 1 Καρ.(1.586); 
προσηλύτους καλεῖ..«ἐκ τῶν ἐθνῶν «““ομένους 1.15.5 4:το(ρ.217.3; 
2.362); ἰᾶ.}..6.5.8.1τ(3.τοχρ).- 

ἀγριέλαιος, οἵ α τοἱϊὰ οἶττέ, ἴετῃ. ἃ5 βιιβδί., γαδέ, οἵ ραρϑῃίβγα ΟΥὉ 
ἤδτοον (οἱ. ΕΟΙΆ.11:17,24) ἡ ἀ. ἐγκεντρισθεῖσα τῷ ὄντως καλῷ καὶ 
ἐλεήμονι λόγῳ. .-καλλιέλαιος γίνεται ΟἸεπι.Ξ γ. 6. το(ρ,φοιοῖς; Μ.0. 
2418); ΟνΥ, ἢ, εαϊφεὶ!.2 0.3; Οτ. ΝΑ2.0».7.4(}1.35.7570}); 19.18.1τ(00]8}; 
ΓΒας, Τγέμ. τί Μ.75.11404). 

Ἐἀγριηνός, εὐ21Δ, Ογαε, 51}.7.70. 
Ἐἀγριόβους, ὁ, τοῖϊά ὁχ, γαῖ οἱ δος φγεπηίφης, (όβτα. [πᾶ, ἰορ.ττ 

(}{.88.4444}.Ψ 
Ἐἀγριογνώμων, τυ οΥ ἀϊἱδροσίοη, Ασαταν. 1 πετ(ρ.7}}.Ψ 
ἘΔγριοειδής, οὗ σαυαρε ἀῤρῥέαγαηεε, ἄβος. λαμ. 45 (0.1). 
ἀγριολάχανον, τό, το ὑδρείαδίε, ῬᾺ]1.}. 1 απ. 6(Ρ.81.15, ν.}. 

ἄγρια λάχανα Ν.34.τορτ0). 
Ἐἀγριόμωρος, σκαύαρε αμᾶὰ {οοϊίδι!; οὗ ἴεν ΠΚεηεά το βϑᾶναρὸ 

Ὀφαγ δηα [οΟ] 5}: ἄονς, υτ. 15. 5.4(2.840). 
Ἐἀγριοφαγίτης, ὅ, δαλεν οΓ ἐπε Περὶ; οΓ το] δεαςίς, 1οιὰ. Ἡ εἰν. 

11.3.16. 
Ἐἀγριόφρων, οὗ ξαυαρε τνεπά, Οντ. [μη ο(63,2970). 
ἀγριώδης, τοἱϊά, ξεγοείοιις, ΟΥτ, Ἡ εαἰδεῖ!.2.17. 
Ἐἀγριώνυμος, οὗ βαυαρό παπις, δ΄. δεῤ. 3(Ρ.173.10). 
ἀγροδίαιτος, ἰἰσἱηρ ἦν {6 εομμίνγν, ταδιῖς, ΒΥ ΆΘ5. γΈΡΉ.24{0.53.14; 

Μ,66,Ἰτοοῦ). 
ἀγροικίζ-ω, δὲ γμάδσ, Ῥοογίς ἢ “τονταὰ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας Οτ. 

ΝΙν85. μη τίν Ρ.21η.1τ6; Μι4 5, ΘΟ 0); οἱ ῥήτορες «“-οὐσι ϑορῇτ. Η. 
υΟνγν. οἱ 70.12(Μ.8᾽ .33038). 

ἀγροικικός, ἜΝ ΗΣ (158. ἔγοσῃ ἐγχώριος: ἀ. ... τὰς ἐπὶ τῶν ἐσχα- 
τιῶν ἱδρυμένας 565. παροικίας]... ἐγχωρίους δὲ τὰς ἐν μέσοις ἀγροῖς ἢ 
κωμαῖς δεμοῖ, τὰ ΟΌΒΑΙς. απ. τ] ον. Ρ..645). 

Ἐἀγροικίς, 1. πηεομες, ΟΠ γγϑ. ο)».1.5.5 τη ΠοΡ.(12.τ540}); 2. Ξυιθϑί., 
}εαξαπὲ τοοιπαη, ΤΌΡΒ εἰγοη. .44(Μ.τοβ.τ68.4). 

Ἐἀγροικιστί, ἐπ: γηδίς οὐ γμάθ {ασβίοη, ΤΟ. Η...}0.}.3(Μ1.04. 

4338). 
Ἐἀγροικοπρεπῶς, 19: γιδίίο ξασμίομ, Ογτ Ιαρ} Οὐη. τί. 154), 
Ἐἀγροικοστομέω, Φ,εαξ γμάρὶν, ΟΥΝαΖ.οανη,.2.1.12.205(}1.37. 

11874}. 
ἀγρολέτειρα, ἡ, τρασίον οὔ ἰαπά ; οἵ ἴῃς Ἰοοιιδῖ, Ογντιαάογ. (1.420). 
ἀγρός, ὁ, 1. πεϊά, ζαγηι; ἰαπάφα ῥγοῤογίν, Ἡθττη, βέρμττ; 18.1.4. 1 

κατ᾽ ἀγροὺς μὲν Σατύρους καὶ Πᾶνας ΟἸοπα ῥγοὶ. 4(0Ρ.45.28; ΝΙ.8,1584); 
14.ῥαεά.2.τ2(0.229.25; Μ.8.5448); Οτι λον. 1.2.8 τῷ 76γ.(0Ρ.14.26, Μ.13. 
3898); ἀ. ἐκκλησιαστικός ΤΠάϊζ.ρ.τοί4. τοῦδ); ῬΏΠοϑί. ἢ.6.9.4(Μ.ὅς. 
5608); 1δ.0.8(5730); ΞγτηθοΠ ζίπρ ΟΒΈΓΟΉ, οχορ. 1δτὴ.4:0 ἀ. δὲ ὁ 
εὐλογημένος ἀπὸ κυρίου...δηλοῖ Χριστοῦ τὴν ἐκκλησίαν ΟΥ̓. Κγ 104 
τη [αν (0.21.1; ΜΑ.13,6530); 2. εοιπείνγν ; 650. ὉΡΡ. ἴονγη, Ηδυγηυΐς. 
2.1.4.; 10.3.1.2; κατὰ πόλεις ἢ ἀἁ. Τα5ῖ. Ταροὶ.67.3(}1.6.4298); ΟἸΕπλ. 
ῥαεά.5.ττ(ρ.269.22; Μ,8,6320); 3. ἐ00]. ἀἐείνγεὶ τὸν ἀ. ἐκεῖνον ὑποκεί- 
μενον τῇ Μηστείᾳ... κέλευσον Οὐασόδοις ὑποτελεῖν Β45,6}.188 αι. 
τοί3.2740; Μ.22.6βοΑ). 

ἀγρυπν-έω, Α. δὲ αἰραβε, βαδς οἰσορίεςς πἰρἢὶς; ΕθΡ υἱρῖΐ; 1. 5 
Δ5οδῖ 4] ργασείοθ οἱ ᾿παϊνι παῖδ: οὗ ἃ 5ρι:ζὰ8] σις οὗτος ὑπὲρ 
σοῦ πολλὰς νύκτας --ησάτω (Ἰογη.4.4.5.4τ(ρ.187.18; Μ.0.648); οὗ ἃ 
Ιου καθημένη ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτῆς ψάλλουσα...-“-οὔσα (οηεὶ. ΑΡΡ. 
3.7.1. ῬΑ Πυ ΟἸγγοιοίρ. 56,16; Μ.47.23}; αἰδουβδίοτι οὗ ῥρσβοϊίσα οἱ 
Καδρίηρ νἱρ!] περιττὸν δὲ ἡγοῦμαι τὸ “εἴν ΝΗ. ρῥιι.26(Μ.79.920); 
115 βριπίαδὶ ὑβεΐαθ55 ροϊηϊθά οὐδ πολλῶν ἀγαθῶν αἰωνίων πρό- 
ξενος τοῖς “-οὔσι καθίσταται ἐδ.(038); 19.1.20(974}); 10.) .Ἔρίτιπεζοο 
(}.95.844); ἀεβοτιρίίοῃ οὗ ἴσας τνατομερ πῶς δὲ ὁ φίλος ἐπέμενεν 
ἀωρὶ τῶν νυκτῶν παραμένων, ἕως ὅτον ἐγερθῆναι παρεσκεύασε;... 
τοῦτό ἐστιν “εἶν (Πγγ5.ἦοηι.24.3 ἐπ ΕΡλ (αι. 1838}; ἐχερ. Ῥ5,127:1 
“εἴν εἰς τὸ φρουρεῖν ἡμῶν τὴν ἐν τῇ ψυχῇ πόλιν ΟΥΟῥγίηοι3, το τδίρ.231. 
4; Μ.1τ.2804Ὰ}); (δπέ.5:2 ὁ βαπτισθεὶς τῷ ὕπνῳ, “οὖσαν ἔχειν τὴν 
καρδέαν οὐ δύναται ΝΙ ἀριῬχος, Ο Οαπὶ.ς τα }.8᾽).16758), οὗ Ομβὶ 
“εἴ δὲ ἡ καρδία, καθὸ ὡς θεὸς τὸν ἄδην ἐσκύλευσεν Ογτ.1δ.(Μ.87. 
τό730); 2. τεῦ, α Επιάαν νι! “πούντων ἡμῶν ἐν κυριακῷ..«σύναξις 
γὰρ ἔμελλε τῇ παρασκευῇ γίνεσθαι ΑΙἢ.ἢ...4.γγ,8τ(Μ.2:5.7928); ῥΡΑβοΑ] 
ΥἹΡΊΪ, Ορηδί ἄρῥ.5.19.3. οἷϊ, 5, γρηγορέω; ἐσόμεθα γὰρ “-“οῦὔντες 
ἡμέρας τρεῖς καὶ νύκτας τρεῖς Κ7.Ζος.τ2{(Ρ.το4.27); ἔν τισι δὲ τόποις 
τὴν μετὰ τὴν πέμπτην “"οὔῦσιν ἐπιφώσκουσαν εἰς τὰ προσάββατον καὶ 

24 ἀγχίθεος 

τὴν κυριακὴν μόνας ἘΡΙΡΗ ΧΡ. δα, )2(ρ.523.2ς; Μ.42.8286); 7ο.Ὁ. 
λονη.3.το( Μ.οὔ.οΟ}). 

Β, δὲ τοαϊολεϊ, υἱρτίαη, 14.5.2; Βαγη.20.2; Οὐηδὶ. 4.|Ρ}.1.18.32, 
ἀγρυπνητέον, ὁοπε »ιμοὶ τυαϊοῖ, πεεάίμί ἰο τυαίεἶ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ 

ἀ. ἐστίν Οτ. Κγ.62 τη 1.ε.(ρ.263.1}; Επ5.[ν. 1 ειχ ιο( Μ.24.5644); 1514, 
ῬΕ].Ρ}Ὀ.2.τ64(Μ.78.6178). 

ἀγρυπνία, ἡ, Α. τυαϊείίηιρ, υἱστῖς 1. ἃ5. ἀβοθῖσα] Ἔχόγοῖβα οὗ 1η- 
αἰνάμα}5 τῇ ἀ. καὶ ἐγκρατείᾳ 4. Χαμ ρ».2(ρ.59.20) ; {δ.τδίρ.69.20}; 
Μαοιλδρ.εμϑί. ον. τ2(4.34.8320); ἀ. καὶ προσευχαί Βα5.ε}.207.3(3.21τΌ; 
Μ.32.7648); αΥ.ΝᾺ2.07γ.18.0(Μ.3ς.0068); Ματο ίας,υ, Ρογρά.το; 1514. 
Ῥε].6ρ}.1..83(Μ.78,2494}; ἴο θεὲ τιοα! ρα ἕο Ομ] άτοπ εἴ σοι καὶ 
παιδία ἐστὶ.. ἂν δὲ ἁπαλὰ ἦ, καὶ μὴ φέρῃ τὴν ἀἁ., μέχρι μιᾶς εὐχῆς καὶ 
δευτέρας, καὶ κατάπαυσον (Πτγβ.ἤονι.56.4 τη 44π.(0.2130}; 2. 5ρ᾿τἰΐαδ] 
δἀναδηΐαρεο ψυχὴ...κἂν ἀγρυπνίαις τὸ σῶμα καταδαπανήσῃ Μίασ,Δερ, 
Ποπῖ.το. 4«(Μ. 34. 5444); ; εἰ βούλῃ τὸ ὠφέλιμον γνῶναι τῆς ἀ, ... πρῶτον 
μὲν γὰρ τὰ..«ἡμῖν συμβεβηκότα πταίσματα... ,τῷ θεῷ ἐκκαλύπτοντες, 
᾿ορφςξόμεθα. τῆς ἀχθηδόνος αὐτῶν... καὶ τῷ πυρὶ τῆς ἀ. τεφροῦμεν... 
διόπερ δυσφορεῖ λοιπὸν ὁ διάβολος, καὶ καθ᾽ ἡμῶν βρυχᾶται, ὅταν 
βλέπει ἡμᾶς τῇ ἀ, σχολάζοντας, .. . ἔπειτα δὲ καὶ ἡμεῖς ὀκνηρότεροι τοῦ 
λοιποῦ περὶ τὸ πταίειν γινόμεθα, τῆς ἁ. ἡμῖν λογισμοὺς φιλοθεΐας 
ἐναπαλασσομένης.. ἡ γὰρ κατὰ θεὸν ἀ, ἐρήμους ἡμᾶς νύκτωρ παραλα- 
βοῦσα... ὡς μήτηρ φιλόστοργος... ἀνοίγνυσι τοὺς ἑαυτῆς θησαυροὺς τῆς 
σοφίας ΝῚ) ἐρ}.1.26(Μ.79.9031.}; ἀ. πυρώσεων θραῦσις [0.ὈΠ τὰ, 5εαἱ. 
2ο(Μ. 88. 0400}; ἀ. δὲ μνήμην ἐκκαθαίρει 1δ.(041Ὰ}; ἁ. μέγα ὅπλον καὶ 
καλὸν ἡμῖν παρὰ θεοῦ δεδώρηται κατὰ τοῦ διαβόλον Απτι οι ἤσηι, 

τοά(Μ.89.17488); δῖ νὶρὶ! οὗ ἃ ΒΙΠΠΕΥ 15 ἀνόνητος ἀ., Ρ4]},Ὁ ΟἾνγνς. 
20(0.133.21; Μ.47.74); 3. οἱ ϑυπάαν ν]ρὶ] ἀναστῶμεν εἰς τὴν ἀ. τῆς 
ἁγίας κυριακῆς Μδτο Πίασ ον ῥἢ.7; ἰδιας, οὗ Ἑαβῖοσ νἹρὶ τὰς ἐξ 
ἡμέρας τὰς πρὸ τοῦ πάσχα...ἐν ἀ, διατελοῦσι ΕΡΙΡΠ ἐαΡ, βἀ.22(0.523. 
22; Μ.42.8280}; ἡ δὲ ἑορτὴ τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ἐν πολλῇ ἀἁ. 
ἐκτελεῖται' ἐσόμεθα γὰρ ἀγρυπνοῦντες ἡμέρας τρεῖς καὶ νύκτας τρεῖς 
Ῥ.Ζος.τα(ρ.104.26); ἔν τε ταῖς ἡμέραις τοῦ πάσχα, ὅτε παρ᾽ ἡμῖν... 
εὐχαί, ἀ. τε καὶ νηστεῖαι ἘΡΙΡῊ.ἤαεν.75.3(0.2325.1τ8; Μ.42.5 088); εἴχοντο 
τῆς ἀ.... ὡς εἰκὸς διὰ τὸ πάσχα ῬΑ]].ν ΟἸτγ5.ο(ρ.56.27; Μ.47.33); οἱ 
Δυαίδη8 φάσκουσι γὰρ τὴν ἁ. φέρειν μεσαζόντων τῶν ἀζύμων ἘρΙΡΉῇ. 
μαεν.7ο, τοί .243.21; Μ.42.3578); 4. πᾶτης οὗ τποηδβίὶς πῆρλΐ οβῆέε, 
Πογ Δοεὶ.0.2 (ΜΠ. 88. 1720 4}; 15.0.3(17200}; 1.11. (1740 0). 

Β. τοαϊολ εἴηεδς, υἱριίαμεε ἡ ἀ. εἴς τε ἀγαθόν Βαγη.21.}; χρεία 
ἡμῖν πολλῆς τῆς α., ἐπειδὴ καὶ διηνεκὴς ἡμῖν ἐστὶν ὁ πόλεμος (Ὦγνϑ. 
μον.3.5 τη σέμ (4.τ0Ὲ}}; ἡ ἀ. καὶ τὰ δύσκολα εὔκολα ἡμῖν ἀπεργάζεται 

1 2Ὁ.14.2(1τοᾺ}). 
ἄγρυπνος, σἰξερίδδς, τραβεβεὶ, κρερτηρ ὠΐρεϊ, ΝΟπη. αν. 1οαττο 

(Μ.43. 1520); ἢ ΕΒΡ. ἢ ὈΥΑΨΘΙ τὸν. οπαμπόνηρον θῆρα [Ξς. 1)εν}}]..ὄ ἡ ἃ. 
χαλινοῖ., εὐχή ΝΙ6}}ετ, 26(Μ. 79.930); ἄ. ὄμμα ἤγνισεν νοῦν 70.(] ἢ]. 
δεαΐ, 20.(Μ. 88,940); μοναχὸς ἄ,, ἁλιευτὴς λογισμῶν τ, 

ἀγρύπνως, εἰφερίεσεῖν, ΟἹ ῥνίπε, τ.6,γ(ρ.8ο.1ς; ΜΙ ττ,τ660) ; ἐαὶ. 1. 
12:37{(0Ρ.1τ03.21). | 

ἀγύμναστος, 1. επίγαϊηεά, πποχογοϊσοα, μη ργεῤαγοα; οὗ τὰεπ ἴῃ 
ρτθ- ΟΒΠβέδῃ βίϑίε ἀ. πρὸς τὴν τελείαν ἀγωγήν [το ἦαεν.4.48.τ(.7. 
11058}; οὗ ρα ΠΕ 1|65 τγριβϑὰ ὃν {π6 ἃ55 οα ΨΠΙΟΝ (Ὠτιβί θηξοσθα ὕϑσι- 
5Ά]6 ἢ ὁ νεὸς καὶ ἀ. τῶν ἐθνῶν λαός ΤΕΡΙΡ.,.ἀον. 6(Μ.43, 5040); οὗ 
ἴῆοβα Ὀπργερατοα ἴου πιαγίνγάοιη ἀηα οἴμοι βυβειπρβ, Ἐροπρά. 
0. Επ5,.ἀ,6. 5.1 11(Μ.20.4134}; ΟΠ γγβ,γ 5. »ΙΟΥί.3(2.4278); οὗ Ταςοῦ, 
Ογτιῶς.137(3.1608); οἵ {πο58 υπίσαϊποα ἴῃ νἱἰγίιθ, Βα5.6ῤ.26ι1.3 
(3.402Ε,; Μ.32.0728); ὔντ. [0.3.6(4.3144); υπίταϊηθα ἴῃ βρίτγιίααι 
τηδίίοσϑ, σχεῖ, τόσ. 3:2, [σεπ. αθ7.4.38.2(Μ.7.1107.}) οἷ, 5, αἰσθητή- 
ριον; ὃ, «σάρκινος ἄνθρωπος, ἀ. ἔχων πρὸς θεωρίαν τὸν νοῦν ας, δ, ίγ, 
κ3ξ(2.46Α; Μ.32.1684); τά ἠεχ.δ.τ(; ςοα; Μ.20.1178); ϑυηθβ,ο. τς 4(Μ, 
66.15568); τὰ αἰσθητήρια πρὸς τὰ θεῖα λόγια ἐχόντων ἀ. Εαν.ΟΡ εὑ. 
ἐεομ.τίρ.36.24; ΜΟΡΙ,.54.7248); 2. ο. σϑηῖϊ,, μηαεεμδίονιξά [ο, οἵ 
[5768] Ιεανὶπρ Ερυρί τῶν τοιούτων θαυμάτων ἀ, τι γ85.υ.Μῆος.31 
(Μ.44.2008); 3. ἐποχαγρηδά, ἀπ ςεδδοά αὐκ ἀ. ἐατέον καὶ τὰν περὶ 
τῆς κακίας λόγον Οἵ. 70.2.το(; Ρ.71.12; Μ.14.1408); ἀ. ... ἡ ὑπό- 
θεσις Β85.Ερ.1τ20.3(3.2210; Μ.32.κ61Α}; Οτι Νγβ5ιλονι ό τῷ απ (Μ. 
44.9018}); [0.(ἸΠΠπὶ.ςεαὶ,27)(Μ.88.1ο974). 

ἀγύναιος, τυἱίμομ! α τοῦξε, οἱ σαπάϊΔαξο ἔου δριβοοραὶ οἤϊος καλὸν 
μὲν εἶναι ἀ., εἰ δὲ μή, ἀπὸ μιᾶς γυναικός Ογάο Ετεὶ, ΑΡιτό, 

ἀγύρτης, ὑερρατίν, ζαϊξε ἀ. λόγος ἘΡΊῚΡΒ. ἤαρν.,4.δ(ρ.1ο8.5; Μι4τ. 
8324}. 

Ἐῤγυρτώδης, ἐἠπαγαείεγ δες οὗ α δέρραγ Οὐ τη ροςίον, ζαϊδε, ἘΡίρ]ι. 
ἦαεν.26.3(0.279.17; Μ.41.3360}); 18.30.21τ(ρ.261.18; 4400}; Οντ. {μίη. 
(65,20). 

Ἐἀγυρτωδῶς, ἐη ἰἢδ ἸΠΩΉΜΕΥ οὗ ἀπ ἱριροκίον, ἐαϊ ξεῖν, ἘΡΙΡΒ μαθν. 
71.π(ρ.268.0; Μ.42.4014). 

Ἐἀγχιθανής, ηΦῸΥ 10 ἀξα!, Νόπη ραν. 7ο.το: 30(Μ.43.9ο40). 
ἀγχίθεος, μέ} (0 Οοά, οὗ ἀὴ δῆρεὶ νεανίας..«ὧν ἀ, Βορδτ ΗΕ. 



ἀγχίθρονος 

τ. πασ..(Λ8.02.17 80}; ἀ. καὶ θεοφίλους ἀθανασίας Ἐ1Π4].Ὁ ας, Αε.' 
(}1.8ς.6284) ; οἵ ῬεΙβοῃβ δπα ορ]εοίβ. πϑαὺ ἴο (τσὶ μαθηταί ΝΟΠΗ. 
αν, 79.1:40(.43.7560};; 1δ.2: τ2(7610}; ἀγχιθέου στόμα πηγῆς 19.4130 
(γ)ϑοκ). 

Ἐλγχίθρονος, οἰ ηρ πόαν, Νοππη)αν, ο.7:30(}.43.8128}); ταςῖ,, 
ἡδαν αἱ παηά, οὗ ἴταβ, υσιλομιβῥακεῖ,.24(53.287}). 

ἀγχίθυρος, αἱ ἰδ ἄσογ, Νοπῃῥαν.9.18:33(}1.,43.8068); τηεῖ., 
τεγν πξα» ἃ, «... φασὶ...τὰς κακίας εἶναι ταῖς ἀρεταῖς {Βα5,ΛΑποιυΐγρ. 
(Μ.30.γ41το}; ΟτΥ ΝαΖιεανη,1.1.27.14(Ν .37.4004); 1514. 6]. 6}}.2.24τ 
(Μ.η8.684.); μετὰ βραχὺ παρεσόμενον, μᾶλλον δὲ καὶ ἀ, .-. τὸν 
λυτρωτὴν διαδείκνυσιν ὕντ.1ς5.3.4(2.πο8Ε}; ἀ. ὁ παρὰ ϑεοῦ λόγος τὰ. 
Ὁς. «οἰ τος); τὰ...τῆς κτίσεως...ἁ, ἔχοντα τὴν παραφθορᾶν Δ ἴηε, 
τρῖρεη (ς1.6830}; οὗ ἔφ! ]Οννειβ οὐ μεσεῖϊοβ τῶν τούτοις [8ς. δίδη- 
λὰ9. απ Βαγζάθθδῃθβ) ἀ, Τηαι ἐγαη τόρ. (4.3); 1δ.2(81); τὸ ἀ. 
μεῖρἠδομγμοοά, Μεγ εχε οι. τοί(ρ. 218,15; Μ.112.0210), 

ἀγχιμαχητής, ὁ, 0716 τοῦο ξγαρβῥίες αἱ εἶσεό φμαγίογς, εγεε βρλίεν,. 
Ογναε, δ1.11.22:; 18.14.27 1δ.14.τό4. 

Ἐἀγχινοέω, σῤῥὶν ἰδὲ μεϊπά, δε αἰοη σε, 1514. Ὲ].6}}.τ.6ο( 1.58. 
221Ὸ). 

Ἐἀγχίπαλος, ἥρηπηρ παμά Ιο μαμά, Ογας. 518. τ 2.ττο. 
ἀγχιστεία, ἡ, Εἰησθρὺ 1. 11ὸν ἡ γειτνίασις ἀγχιστείας τῶν υἱῶν 

᾿Ιωσὴφ πρὸς τὸν σωτῆρα ἐν ἀδελφῶν τάξει κέκληται, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλο- 
γίσθη ἘΡῚΡΗ.ερ. ἀγα. ρ.Παεν.78,7(0.458.7; Μ.42.7008) ; οὗ 5. [π|65 
πῶς τοίνυν αὐτὸν νοήσομεν ἀδελῴόν; πότερον τῇ τῆς θεότητος, ἢ τῇ τῆς 
ἀνθρωπότητος ἀἁ.; ΤΠατ.6γα».2(4.224); ΒΕΌν οι ἘδΊΠΟΥ ἀπα ᾿ησατηδίς 
0 τῆς μὲν θείας δυνάμεως τὴν πρὸς τὸν ὕψιστον ἀἁ. ... οἰκειουμένης 
ΟΥΝυ85..42ο}.6(Μ.45.ττ360); 2. τπεί., αὔήπεῖν, γεϊαϊοησλῖρ, θεῖ Ἐπ 
Ομβὲ δηα 530] συνάπτει τῶν ὀνομάτων τούτων ἶδο. ἀδελφή εἰ 
νύμφη] ἑκάτερον τὴν ψυχὴν τῷ νυμφίῳ «τῆς δὲ [3ς. ἀδελφῆς] περὶ τὰ 
θελήματα σπουδῆς εἰς ἀδελφικὴν ἀ. προαγούσης Ἰά,ἄον.ο τη (απ! (ἤ, 
44.008}; Ὀθεύνεει (οὐ Δπα τηδῃ, 1(.0γ.40}1.2(Ρ. 36. το; ΜΝ. 44. {1410}; 
οὗ τ{ππρ8 οἤοτεα 1π βϑουίβος πάντα, ὅσα διὰ πυρὸς εἶχε τὴν ἀ. 14. 
ἤόηιο τη. Ο απ! (οπ57Ὰ}; Βαῦννεθη (ἢ6 151 Δ Πα 51ΠΠΕΙΒ, ΕΧοσ. μοτθ: 26 
διεστήκασιν..«δικαίων ἀνδρῶν πολλῷ μέτρῳ οἱ οὐ δ  καίοι. οὐδὲν ἐκ 
φιλανθρωπίας ὠφελεῖσθαι δυνάμενοι τῷ μακρὰν κεχωρίσθαι τοῖς 
τρόποις τῆς πρὸς τὸ φιλάνθρωπον ἀ, ἼΝ1), ρεγῖδί.12.το( }}.70.0608)} ; 
Ρεΐνεου Αργαπδπὶ 8πα {Π6 ἔα] ὁ Παῦλος, δεικνὺς ὅτι τὴν πρὸς 
ἐκεῖνον [5ο. ΑΡΥΔΏΔΙΩ] ἀ, μάλιστα ἡ πίστις ἐργάζεται ΓΠΤΥΒ.ΓΟΜΉΗ. 
τη Οαἰ.4:.6(1ο.6088). 

Ἐἀγχίστερος, μεϊρηδομγίηρ, Οντ, δ΄ αἰ. 5τ(2.8428). 
ἀγχιστευτής, ὁ, (ΟΉΡαΉΟΗ, Ῥγίοηα πανάγιε σταυρέ.. 

ἃ, ΤΟΒτγϑ, αάον.(ττ. 8260). 
Ἐἀγχιατής, ὁ, κἴπεναη, ΑἸΠΟΒΟΠοΙαβί, οΪ.2.53(Ρ0.31). 
Ἐἀγχιτέλεστος, αἰγποεὶ {μἰ{|ἰ6ἀ; οἵ πιο, Νοππ,ραγ. 7ο.τ6:4(Μ.43. 

8770); ἴδ, χδ: 25(8818). 
ἀγχόνη, ἡ, 1. τπεαης οὗ ἜΝ ἐαϊίον ποιῆσαι ἀ. διὰ σχοινίου 

τοῦ κρεμασθῆναι 44,Ρ11.8Β τι4{0.2900); τηεί. χρυσός, τῶν ψυχῶν ἡ ἀἁ 
Βαβ. λον. 7. Ἰ(2.59Ὰ; Μ. 31. 2978); Ομγγϑυυΐγρ.)6(1.320Α}); ἦ.. ̓ α ξουὰά 
ἡμᾶς γνώμη γίνεται ἀ. τοῦ ἀντικειμένου γτ. 5.7: τ(ΜΜ.60.7480): 
2. εἰοκίηρ (ΞΞ ἀεα! ἢ), τεῖ. Ὀγθδα ἔσγοτι μεαίθεη αἹταῖθ ἄρτον ἀγχόνης 
ΟΡΡ. ἄρτον εὐλογημένον ζωῆς «4Ξεη.8(ρ.40.2). 

ἀγχονιμαῖος, ὦν ἰο εἰναπρηρ ἀ. μόρῳ Βατάεβατιοβ ἀρ. ἘΠ|5.}.ε. 
6.1ο(27}; Μ.21.472}). 

ἄγχ-ω, εφμέεξο, σἰγαηρίο; Ὠσυσα τηξί. Ἱ, ἀϊείγεςς, ἰσοαικῦὶε μή μον 
τὴν ψυχὴν σε Α(ΤἼον. ἃ ττοίρ.22ς5.16); ΟὨτνς. οηΉ Σ1.4 τη Μ4.(]. 
τρ; 1.66. 4(658Ε); 2. εοπείγαῖπ, ἐοριρεῖ εἰς πάντα τὰ τῆς ἀρετῆς 
ἐπιτηδεύματα βιάζεται ἑαυτὸν καὶ ἄ. Μας, Αερ ζοντο.) (Μ,.34.6480) ; 
“ἴωμεν ἑαυτοὺς εἰς τὴν ταπεινοφροσύνην 1δ.το.δ(64819); φήμη μαθητοῦ 
τοῦ σωτῆρος...““εἰ καὶ λέξεων καὶ νοῦ κορεσθῆναι Α᾿ας.εἰ Ῥαυ].εῤ. 
(ρ.153.109; Μ.41.1568); ἐδ.(ρ.154.12; 1560); ΟΠτνβ.ἤομι.28.3 τη 2( οτ. 
(το, 6288); 14, ἀοηι.31.3 τὴ ἢ εν.(χ2.2890); (8}}.0. Ην.(ρ.65); 3. γε- 
οἰγαῖη, στο 2.ον.21.π(ρ.8.1; Μ.26.174}: τὴν βολὴν τοῦ ὄμματος... 
κσωὼν ἐφ᾽ ἕτερον μέρος προνοίᾳ πολλῇ ΤΝΙ1], ῥεγίςι.4.140}1.70.8418). 
Ἐἀγχωμαλέω, ἤρῆΐα ἀομδι (με δα ἰς, ΟΥ.ΝαΖ.εαγηι.χ.2.το,Ατο(Μ.37. 

7134). 
ἄγω, ἱεαά; Ἀετὸς (ῃ6ο]., τοῦ, αἴεεὶ, τὶ Νιεδτϊοσιδῃ ᾿οὨΓΤΟν ΕσΒΚν 

(εἴ, ἐργάζομαι, ἐνεργέω) τεοῖ, ἱποδγηαία Ὑγογα: Νεβίουδη Δτρατηεης 
πᾶν ὁτιοῦν ἑτέρῳ συντιθέμενον ἢ ἄγει τὸ ᾧ συντέθεται ὥσπερ ἡ ψυχὴ 
τὸ οῶμα: ἢ ἄγεται ὑπ᾽ αὐτοῦ ὥσπερ τὸ σῶμα ὑπὸ τῆς ψυχῆς" ἢ οὔτε 

ἄγει οὔτε ἄγεται ὥσπερ τὰ μέρη τῆς οἰκίας...εἰ τοίνυν συνετέθη ὁ θεὰς 
λόγος τῷ ἐξ ἡμῶν ἀνθρώπῳ, ἢ ἄγει ἢ ἄγεται ἢ οὐδὲ τοῦτο οὐδὲ ἐκεῖνο, 
καὶ εἰ μὲν ἄγει... εἰ δὲ ἄγεται... εἰ δὲ οὐδὲ ἄγει...μηδὲ πάλιν ἄγεται..." 
τορὶν: πᾶν ὁτιοῦν μὴ συντιθέμενον ἑτέρῳ ἣ ἄγει τὸ ᾧ οὐ σύγκειται 

ὥσπερ ὁ κύβερνος τὴν ναῦν ἢ ἄγεται ὑπ᾽ αὐτοῦ ὥσπερ ἡ ναῦς ὑπὸ τοῦ 
κυβέρνου ἢ οὔτε ἄγει οὔτε ἄγεται ὥσπερ τὸ Σινᾶ ὄρος ὑπὸ τῆς θαλάσσης 
«εἰ τοίνυν οὐ συνετέθη ὦ λόγος τῷ ἐξ ἡμῶν ἀνθρώπῳ, ἢ ἄγει ἢ ἄγεται 

Αριστιανῶν 
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. ἑαυτοῦ θεωρίαν ΟΙεπι. είν. 7.2(Ρ.0.0; Μ.0. 130); ; πλάσαι... 

ἀγωνίζομαι 

ἢ οὐδὲ τοῦτο οὐδὲ ἐκεῖνο, καὶ εἶ μὲν ἄγει...εἰ δὲ ἄγεται.. «δεδώκατε γὰρ 
τοῦτο ὥσπερ τεκμήριον λογικοῦ τὸ μὴ ἄγεσθαι ἁπλῶς, μὴ προσθέντες 
δεόντως τὸ μὴ κατὰ πάντα ἀνεξουσίως ἄγεσθαι 1,δολτ. Η. Ν εϊ.τ.τό 
(Μ.86.146ο-4). 

ἀγωγή, ἦ, ἐαγγγίηρ αἴραγ, νισυσηιόμί; ἤςπος 1. «ομαμεὶ, τῦᾶν οὗ 
{43 ἃ. ἴὰ σϑη., οἱ (Ἀγ βδη 116 τῆς ἐν Χριστῷ ἀ. Τ(]εη1.4].6; ἐπὶ τὴν 
σεμνὴν τῆς φιλαδελφίας ἡμῶν ἁγνὴν ἀ. 1.48.1; οἵ τῆς (ἢ τίβ απ ἃ5 
π6 ρεγίφος γηοᾶς οὗ 11ἴ6, Τγθη ἤαον.4.48,1(Μ, 7 χτοςΒ); τεῦ, οαΐε- 
ΟΠΒαΙΏςΠ8 τοὺς βίους καὶ τὰς ἁ. τῶν προσιόντων ΟΥ,( εἰς.3.5τ1(0.247. 
14; Μ.11.9888); σοπηρασοα ΜΠ ἸενΊΒῃ πιοᾶς οὗ 1Π{π6ὸ ἐπὶ τοιᾷδε 
βίου ἃ. δικαιοῦσθαι.. ἄλλον μὲν τὸν νομικόν, ἄλλον δὲ τὸν εὐαγγελικόν 
14,.}ο.13.40(471}».276.14; Μ.14.4884); ἐπίπονος δ’ ἐγκρατείας πρὸς 
τὸ ἀγαθὸν ἀ. ΤΡτος.Ο,Ὀ».6:24(Ν7,87,1276}) ; Ὁ. Ῥαττῖς, οὗ ἴπ8 ρετβο- 
σατο, ΑἸΕ, {εσιττίρ.76.14; Μ.2ς. 6604); ἐῤ.τη(ρ.8ο.15; δός); λαμβά- 
νουσιν ἁ., ἣν ἔχουσιν ἄγγελοι Μας. ίρσπ,αροιν.4.27(0.214.8); εἰς 
πνευματικὴν ἁ. ΝΙ]. }]͵]αρη.48(ΝΠ1.70.10328); οὗ βαϊπῖ5. Ἀπ Ἀβοθίϊοβ 
βλέποντες αὐτοῦ τὴν ἃ., πολλοὶ τῆς πολιτείας αὐτοῦ ἐσπουδάζοντο 
ζηλωταὶ γενέσθαι Δί. .Δ4πιοη. 46(Μ.26.0128}; κατ᾽ ἴχνος ἰέναι τῆς 
ἐκείνων ἶΞ. τῶν ἁγίων] ἀἁ. Ογτο οι τοῖτ(Μ.69.γ800}; ΝΊΓΘΡΗ. 1]τ, 
τι ϑγηι, 2 40(Μ.86.32130); Ἰοαάϊησ τὸ υπίοη ΙΗ Οοα, Ἰ)ογ,σεὶ.1.0 
(λ1.88.τ6280}); ο. οὗ (Πγ51᾽5 παπιδῃ πιοᾶς οἵ [πὲ τέ οὖν ἄτοπον τὸν 
ἅπαξ ἐνανθρωπήσαντα καὶ κατ᾽ ἀνθρωπίνην ἃ. οἰκονομεῖσθαι πρὸς τὸ 
ἐκκλίνειν κινδύνους; Οτ,(εἰς.τιδόί(ρ.120.0; Μ.1χ.7840); ἅ, ἀιδερίτηδ 
τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀ. Ἐπι5.}..6.2.17].14(ΝΠ.20.1808)}; 
ἘΠ. δτρ.κηὶ.228(}1.40.148}; 2. εοπά τον: ψυχῶν Ἐπ. Βτ(Ρ.03:. 
25; Μ.20.τ4414}; οὗ {π6 σοπαϊέϊοη οὗ τηϊηας δες, ΟΥροη δὶ το ἢ Πρ 
εἴ τις λέγει, ὅτι ἡ ἀ. τῶν νόων ἡ αὐτὴ ἔσται τῇ προτέρᾳ, ὅτε οὔπω 
ὑποβεβήκεσαν...ἀἁ. ἔξ. (ΓΡ(-43)απαίξ τς. 

Ἐἀγώγημα, τό, δεγάεμ, Τστεροηῖ, ερ. ΗΕ ομι.πτ(Δῖ.86,6ο88). 
ἀγωγός, ὁ, ἀφμεάμεὶ τὸν ἀ. τοῦ ὕδατος “4. Τίονι.  τβ(Ὁ.127.10); 

ΤΗαϊί. εὑ. δι(4. 1141); Οἴγοη Ῥασελ. Ρ.321(Μ. 92. 8608). 
ἀγωγός, ἰεαάίηρ ΟΥ;, αἰϊγας σε, ἐπί τεῖηρ ἀ. ... τὸ ἐραστὸν πρὸς τὴν 

«πράγματα 
δυνάμενα ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔχειν τὸ πρὸς πίστιν...ἁ. Οτ(( εἰς.3.30(0.236.1; 
Μ.11.0724}; Ια ργῆμοι4.2.ο(1ς; 0.321.8; Μ.θ11.27}38). 

ἀγών, ὁ, εοπίεδί, εἰγαρρίε; 1. οἵ τπατίγσγάοιη οὗ καὶ μετὰ πάσης 
προθυμίας ἀνεπλήρουν τὴν ὁμολογίαν τῆς μαρτυρίας, ἐφαίνοντο δὲ καὶ 
οἱ ἀνέτοιμοι...ἀ, μεγάλου τόνον ἐνέγκειν μὴ δυνάμενοι ΕΡ.Ιαιρά ἀρ. 
1 π5....6.5.1.ττ(}1.20.413.4}; παρ᾽ ὅλον τὸν ἐνεστηκότα ἀ. μεμνημένους 
τοῦ ἀποκειμένου πολλοῦ ἐν οὐρανοῖς μισθοῦ τοῖς διωχθεῖσι ΟΥτ»Ιατὶ. “ 
(ρ.5.12; Μ.11. 5084); 1δ.τϑίρ.17.1; ; 5858); 1δ.(0ρ.17.6; 5884); τοὺς ὑπὲρ 
εὐσέβεια ἃ, οἱ θεοφιλεῖς διῆλθον μάρτυρες Ἐὰ)5...(ὐ,τιχτ(Ρ.15.18; Μ.2ο. 
9200); ὑποστάντες ἀ, τοῦ μαρτυρίον 1τὉ.2.35(ρ.56.12; 10:28}; ὁ τελεὺυ- 
ταῖος ἀἁ. τοῦ μαρτυρίου 1. Τ άοὶ, Σ τίρ.62.1}; λ΄. ἘᾺΡ].2.2; Ἡϊετιν. 
Ῥακιί.Β(Ρ.5.7); 2. οἱ Ξριτῖυαὶ ξίπιρρε; ἃ. οὗ (μιβῦδη [16 1ὰ ροῃ, 
ὁ αὐτὸς ἡμῖν ἀ. ἐπίκειται Τ(]φη1.}.1; ἀ, τὸν ἄφθαρτον 20(]65.}.3.; 1. 
7.5; Η!ρρ.᾿αον.ο.τγ(ρ.155.26; Μι16.23040); Ογωημαγί, (ρ.6.15; Μ.1τ. 
5680) ; εἰσῆλθες εἰς ἀ, Ον:.Η ῥγοεραίσελ, 6; ἡ τοῦ ἐλαίου χρῖσις ἐπὶ τοὺς 
ἱεροὺς ἀ. ἐκάλει τὸν τελούμενον ὨΙοΠ ΑΥ.ε.}.}.3.8(}Μ.3.5 654}; πρὸς τὸ 
τοῦ θανάτου πέρας ἔασιν, ὡς ἐπὶ τέλος ἱερῶν ἁ, ἐδ.7.1.τ(552λ); 10. 
(5528); οὗ ἀ. τῶν πιστῶν ἐντολαί εἰσιν Ματο. τ ορεδ..4(}.6ς, 9801); 
Ὁ. οἵ κίχυρρ!ε ἴοσ βαϊναϊί οι οἵ οἴμποις: οἱ τητοσορδβϑίοη ἀ, ἦν ὑμῖν 
ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὑπὲρ πάσης τῆς ἀδελφότητος, εἰς τὸ σώζεσθαι 
μετ᾽ ἐλέους καὶ συνειδήσεως τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ ΤΟ ϊειη, 
2.4; Τυβε 41αἰ.142.2(Μι6.ϑοοῦ); οἱ δὲ ἱερεῖς ὑπ᾽ αὐτῷ [5ς. ἑεράρχῃ] 
τελοῦσι τὴν τῆς χρίσεως ἱερουργίαν, ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς ἐν τύπῳ τὸν 
τελούμενον ἀ, ἐκκαλούμενοι Θιοπ. Ατ.ε.}.2.6(}1..3.4010); ἐῤ. (4044); 
ς. οὗ Ξχυρρ]ε ἴοσ ρεσγίδοϊοι τὸ χάρισμα τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 
ὅπερ ἡ πιοτὴ ψυχὴ λαμβάνειν καταξιοῦται, μετὰ πολλοῦ ἀ. Μᾳςο,Αερ. 
ἐἠονῖ.ο.7(}1.34.5368); ὁ βουλόμενος εὐαρεστῆσαι ϑεῷ ἐξ ἁληθείας... 
πρὸς δύο ἀἁ. ἔχει τὴν πάλην" ἔν τε τοῖς φαινομένοις τοῦ βίον τούτου 

πράγμασι..«καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς, πρὸς αὐτὰ τὰ τῆς πονηρίας ἀπο- 
μαχόμενος πνεύματα 1Ρ.21.τ(6568); ΝΠ], πμίορ.2(ΜΜ.70.10068) ; οἱ πνευ- 
ματικοὶ ἀ. ΝΙΓΕρΡΒ. τον, ὅγη. 240(4.86.,32130); ἐζεύξαμεν τῇ ὑπομονῇ 
τὸν ἀ, ὅτι κατὰ παντὸς πάθους διαβολικοῦ τὴν νέκην ἀποφέρονται 
Απε Μοη. ἤθη. ο(Μ.89.τδόοα) ; 0. ἸΠπὶ,σεαὶ.τ(1.88.6360) ; οὐκ ὀλίγος 
δὲ ἀ. τὸν ἔσω ἄνθρωπον ποιῆσαι μοναχόν Μδχ.εαγτϊ.4.Ξο( ΜΝ. 90.ΤΟ0608); 
Ἐπατγιδευά.ογ.12.6(Μ.99.8530); ἃ, οὗ (ΟΠ τίβεβ ἐστηρίατοῃβ, ΟΥ..7ο. 
τοιτ(ρ. 171 1ς; Μ.14.2084}; ἀρόοην, 16.32.21(15; Ρ.466.13; δο5 0) ; ἔσ} 
Ὑἱ ἀεαῖῃ, Επ5.,.(νΣσίρ.24ς.ο: Μ.20.14164). 

ἀγωνιάω, δὲ αηχίοις Οὐ ΤῺ ἀροην; σ. ἰηβῃ,. ἀ. 

15(Ρ.152.17). 
ἀγωνίξτ-ομαι, «ομίεηά Κογν α ῥγῆσε; βρδὶ, εἰγηρρίς, εἰγῖυε, 1. τοῖ, 

Ῥειβεουτίοῃ; 8, οὗ ἴῆοβε Ῥεχβεοαῖεα, ε8ρ0. χηαγίγυθ σνομένοις καὶ 
ἐπὶ τὸ μαρτύριον καλουμένοις ΟΥωΗαγί.τϑίρ.16.24:; ΜΟΙτΟ 85 Α}; τὸν 
μέγαν ἀγῶνα 1.(ρ.17.26; κ888); 16, (ρὶς.τ 6χίρ.11ς.2; Μ.11.7774}; 

ον εἰπεῖν Οτα ταί, 



ἀγώνισμα 

γιαγὶ.2(ρ.4.141 5658); τὸν ὑπὲρ τῶν ἀποστολικῶν ἠγωνισμένον δογμά- 
των ΤΠαϊ,ἢ.6.5.4.6(4.1ο2ο0); Β. οἵ ρειβθουξοσβ ὑμῶν [50. 76 }}58] ... 
ἀρνεῖσθαι ἡμᾶς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ “-ομένων Τ7α51.ἀταἷ.ο6.2(Μ.6. 
ἼΟ4)}; δ φάἀνευβαυθβ οἱ Ὁῃγίϑε, ἰδιτος. {7208}; οἱ (αιϊλρῆαβ κατὰ 
τοῦ ᾿Ιησοῦ ΟΥ..ο.28,τά4{τ2: Ὀ. 408,2: Ν.14.7128}; 1δ.28.18(τ4; Ρ.412.1ο; 
720Α); οἵ 1)6ν1} --όμενος καταβαλεῖν διὰ τοῦ ἀξιοῦν προσκυνῆσαι 
αὐτόν Τιιι.Ἵ1αἰ.τ25.4(}1.6.7684}; δαίμονες..«“Πονται γὰρ ἔχειν ὑμᾶς 
δούλους 14. ταροΐ.τ4.τ(Μ.6.3488); παντὶ δὲ τρόπῳ πρὸς πάντας “πονται, 
ἵνα ἀπὸ τοῦ θεοῦ οἱ δείλαιοι τοὺς ἀνθρώπους χωρίσωσι ΜΆΧ.καγὶ. 2.00 
(ΔΕ .9ο.10138}; 2. οἵ 5ρίτξια] ϑίσαισρ!α πτεται γὰρ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ 
πρὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόαμου Οτοἦονι.8.0 τη 76γ.(0.62.23; Μ.13.3450); 
ἴῃ ΓΠτιβείίδῃ 16 σεη., σοίσρι.35.4; ἡμεῖς οὖν ἀγωνισώμεθα, ἵνα πάντες 
στεφανωθῶμεν 20 Ἰθη.7.2; Βαγη.4.ττ; ποῖος καιρός ἐστιν, ἐν ᾧ ὡς μὴ 
κυόμενος περὶ τοῦ μὴ ἁμαρτήσεσθαι καταπεφρόνηκε; ΟΥ.07.20.5 
(ρ.383,31; Ν.11.5338}; οὗ ἐν βίῳ --όμενοι ἰᾷὁγ.1τ.2(Ρ.322.16; Μ.11. 
449λ}); ὀφείλουσιν οὖν οἱ Χριστιανοὶ εἰς πάντα ““εσθαι Μασ, ἦθρ. 
μογτοτς. 8(}1.34. 800); 1δ.5.12(516}0); δΜίατο. τορι, 4(Λ1. 65, οὔθ}; τὰ 
δϑοδίῖς {6 γένοιτο δέ, ἕνα οὕτω τις “"όμενος...ἐν ὑπακοῇ..«.τὸ σκότος 
τῶν πονηρῶν δαιμόνων ἀποφυγεῖν δυνηθῇ Μαο.Αορ, ποηι..1τ(527}); 
τοῖς “-οομένοις ὑπὲρ τῆς ἀφθαρσίας καὶ πνευματικῶς ἀθλοῦσιν Ν]] ἐῤὈ. 
4.222(ΝΠ.70.4858}; ἰἀ. Δ] αρη τοί Μ,79.το488)}; ὙΠάτ. ἡ. γε ττί3.1200); 
Τοιαᾷ, ῥενζ,2δ(ρ.28,7); 1δ.48(ρ.5ο.5); ἐπὰν γὰρ ἀγωνίσηταΐ τις πρὸς 
τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτίαν...““εται, καὶ διὰ τῆς θλίψεως τῶν ἀγώνων 
«καθαίρεται καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὸ κατὰ φύσιν.. ἐὰν γὰρ μὴ πειρασθῇ 

τις,..««οὔτε “-εταί ποτε καθαρθῆναι Ὠογ ἀσεί.τ3.7(}1.88.τγόδο,0); εἰ δὲ 
ἐν ἡσυχαστικωτέροις τρόποις ““Ἢ, μή σοὺ κυριεύσῃ τὸ τῆς κενοδοξίας 
γέννημα 70,] τη. Ξεαὶ,2τ(}}.88.,0458}); Μαχ.εαγε!.2.0ο( Μ.90.10138) ; οὗ 
μὲν τῶν “-ομένων ἀποκρούονται μόνον τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς" οἱ δὲ 
καὶ αὐτὰ τὰ πάθη περικόπτουσι 1.4.48(1ο570)}; ἔμεινεν “-ὅμενος ἐν 
κυρίῳ ὙΒατιδεμά,ο07.12.6(}1,00.8530}; ἐβρ. ἐπ Ῥσάγον, Οτἷ εἰς.8,73 
(ρ.291.4; Μ.11.16288}; ναρτ Ροητ ον. ττ( Μ.79.1τόρο) ; ν. ἀγωνοθέτης. 

ἀγώνισμα, τό, εοηΐ πὶ, ἐσΆ ΠΙεἰ (οἴ. ἀγών); 1. ΟὗἩἨἁ ͵τπαγίνταοτῃ, ΕΡ. 
1ρά Δρ.ΕἘλπι5.}}.6.5.1τ. 55 (Δ1.20,4208}; 2. σοη. οἵ (Πυϊβέδη ἢ κέκληται 
μὲν οὖν ἐπὶ τὸ ἀ. τὸ θέατρον [Ἰδχη.517.}.23(0.15.4; Ν.9,42Ξ5Α}; ἐστὶν 
ἡμῖν τὰ ἀ., τοῦ πειράζεσθαι οὐκ ἀπηλλάγμεθα ΟΥοΥ.20.2(ρ.382.22; 
Μ.1τ1.5226) ; ἀγώνων καιρός, οὐ τῶν ἀ. ἀντίδοσις ΒΕ 5.56].07.28,2(Μ.85. 
4218}; 3. οἵ αϑοεῖίς 16, Αἴῃν, ἀμσοη τοί 26.860 .}; οὗ πονΊσε5 
ἐπιπόνοις ἀ. πεῖραν... «λαμβάνοντας Βα5.γερ. ἔι5.το.2(2.352Ε,; Μ..31. 
0458); ΝῊ Εμίορ, (}1.γ0.τοο68); 14..1|}.(}1.70.7010); 4. τη ΟΥρεηῖβῖ 
τεβοξίηρ ταῦτα δὲ ὑπὸ τῶν ψυχῶν εἴρηται τῶν εἰς παγίδα τὸ σῶμα, 
ὡς εἰς ἀἁ., κατενεχθεισῶν ἐκ τοῦ τρίτου οὐρανοῦ ΜΕΙΉ.γ65.1.54{Ρ.212. 

17; Μ.41τ.11484}. 
ἀγωνιστήριον, τό, 1. ῥίασε ὁ εοπίοοὶ, ραϊαρείγα ὁ τῶν ἀνθρώπων 

βίος ἀρετῆς ἃ. πρόκειται ΒΔ5,56],ὁγ,.1. τί Μ.85.28.Α}; 2. ῥγουϊηρ-γομη 
τὸ πρῶτον ἀ. τῆς ἐν τοῖς λόγοις ἀνδραγαθίας τοῦ μάρτυρος (ΠΥνΞΙρρΡ. 

ἐπε ΐῃ Τἰάν.(0.52.23). 
ἀγωνιστής, ὁ, ὁοη6 τρίο οἰγαρρίος, οοτηϑαίαμὶ, Πα ρίοη., 650. 

1. οἱ Ο(μγῖϑὶ ὁ μέγας ἀ. ᾿]ησοῦς ΟἸεπ,.ἐχε. ΤΠαοί, Ξδίρ.τ26.11; Μ.ο. 
688.) ; Οτιεἰς.τιδο(ρ.123.1τ4; Μιττ.7804}; 2. οἵ πιατίγιβ δάτουρον, 
νεοφώτιστον μέν, ἀλλὰ γενναῖον ἀ. ἘΡ.]πιρά αν. Ἐλι5.}.6.5.1.1τ7(}4.20. 
4164); ὡς εἰ τὸ τοιοῦτον ἐλέγομεν γίνεσθαι ἐπί τινων νομιζομένων 

παραδόξων ἀ. Οτωπανί τϑ(ρ.16,26; Μ.ττ.5858), Δ. ΤΠ οί Υ 27(0,77. 
42}; δι 3(ρ.63.7}}; ΤΒάτ.}.6.1.2.8(3.725); 1Ὁ.2.17.τ(870); 3. οἵ ἀε- 
ἔδηάοις οὗ ἔστας [ἈΠ ἀραϊῃβὲ Πουθεῖοθ οὗ τῆς ἀληθείας ἀ. 1.2.23.1 
(881); Ἀθανάσιος ...ὁ πένταθλος τῆς ἀληθείας ἀ. 1Ὁ.3.0.τ(021}; ἴτοῃ.» 
οἵ πουδέῖος ὁρᾶτε τὸν σφοδρὸν τῆς ἀληθείας ἀ. ΟὙΝΥΆ55, ει. τα 
Ρ.41.24: Μ.45.260Ὰ}; ἰδιιδίτ Ὀ.255.0; 9578); 4. ἴῃ ρεη,, οἵ (ΠΤ 58 5 
βίχαρριπρ ἴῃ τῊϊ5 ΠΠἴ6, Οτο εἰς. 6.72(ρ.142.8; Μ.ττ.14088)}; 5. οὗ 
Αϑοδίιο9 τῶν τῆς εὐσεβείας ἀ. Δα, ρεν.532(0.36.8); 18.47(0.52.21); 
ἐν ἀσκητικῇ γὰρ παλαίστρᾳ... ὥφϑη γενναῖος ἀ. Ὑπάτ.ἢ.6.5.35.2(3. 
τογό); ὁ τῆς εὐσεβείας ἀ. Σάβας Οντ,ϑιυ, δαδ.471(0.137.22); τη η δ 
ΟἈ]16 μοναχικῆς φιλοσοφίας ἀ. Πιδίηςπου.5,3(0.31.24)}; ἦν τις ἐγ- 
κλειστος εἰς τὸ ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν, ἀ. πάνυ Το. ΜοβοΏ. ῥγα!. 45(Μ.87. 
2ΖΟΟΟΒ); χρὴ δὲ τὸν ἁ. καὶ ἐκτήκειν τὸν ἀντίπαλον ἐν τῇ ἑαυτοῦ σαρκί 

ἈΑπίιΜοη ον. (1.89. τ6600). 
ἀγωνιστικῶς, 1. εοημεη οι εἶν, εονγονεγσίαϊ ἑν, Μεοὶῃ, 5 γη1}Ρ.8.1] 

(ριαατεις; Μ.18.1730) ; τοῦτο...οὐ δογματικῶς εἴρηται ἀλλ᾽ ἀ. Βα5.6ῤ. 
στο, ί3.3160 ; Μ.32.776Ὰ); Οὐδ, 85. ογιοαίφε, Β(0.1532.1; Μ.45.070}; 
ΟΟΙΏΡ. τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς δόγμασιν ἀ, πρεσβεύσασιν Ἐλι5.}.6.1.3(7Ὰ Μ. 
21.328}; Β85. [4.2(2.2250; Μ.31.6800) ; ΟΠ γν 5.6 ρ Ἢ Ἐς Β:τοί5.00Ὲ}; 
2. ναϊταγεϊν μέχρε θανάτον ἀντικαθίστασθαι πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀ. 
Ἐναρτι Ρομέ, ον. 126(Μ.79.ττούο). 

Ἐἀγωνίστρια, ἡ, εργιδαίαμί; οἵ ἃ οΟΙηΔπ τηατίντ, ᾿.]πιρά 80. 
Επ5..6.5.1.18(}1,20,416Ὰ}. 

ἀγωνοθετ-έω, αεί ἂς ῥγεείαφηϊ οὐ ας 7μάρε ἐπ ἃ ἐοηϊε5ὶ, Δί, Αγίαάη. 
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Ατἴδιν. “πιοη 46(Μ.26.9οοο); ΜΙ. Τ οί. ̓  36(ρ.84.25); ἀπά οἴμειϑ, ον. ] 
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4, ὔ 

Ἀδάμ 

5(0Ρ.127.4); τιοῖ., οὗ Οοά ρτεϑιάϊπρ Ὄνοῦ 16 (Ἰιγβίατθι ΜΑΥΆΥα 
ἀγωνιζόμεθα....--οὔντος. «τοῦ δεσπότου τῶν ὅλων ΓἸ]ειῃ ῥ»οϊ.τοίρ.70. 
22; Μ.8.2008); οὗ ϑαΐδῃ ᾿τοϑιἰπρ ΟΝ Ὶ σεσς Ὀδύνοοῃ ἀυπηκαταβ, 
Βα5.}οιη.14.6(2.1284 ; Μ.31.4574}; τίς -οήσει.. ἀγωνιζομένῳ τῷ Ἀπο- 
λιναρίῳ πρὸς τὸν Εὐνόμιον; ΟΥΝ γϑ5. “οὶ .44(Μ.45.1220Ὰ}; οὗ Ροδος 
σοπίγο Πρ ἸΠΠΘῪ βυσθ, Τάτ οἰ,3:τ5(3.405). 

ἀγωνοθέτης, ὁ, ργεεάεηὶ οὐ 7μάρϑ τη ἃ ἐοπίθδι; τοοῖ, 1. οἱ (σοῦ οΥ 
ΟὨτίβῖ, ἂβ ἱπβπθποηρ' ΒρΙΥ τπ8] νναγέατε οἱ ΟΛΤΙΒ Δ 5 ΟΥ Ὀεϑίονπρσ 
τονε γᾶς ᾿ ἃ. 1 ρΈΠ. ὅ τε γὰρ ἀ. ὁ παντοκράτωρ θεός (ἼἸολτι.5]γ.7.3(0.14. 
25, Μι9. 4240); ἀἁ. τῷ Χριστῷ τἃ.χ.4.5.32(0.τό2.1; θο88); [516,}Ρε]. 
60}.3.2ο7(}1.γ8.8800)}; ΤΗάι. Ρἠτ|.31:τ5(3.464); οἱ (ὐοα 5. ἀ. οἵ 
ΑΌγαμαπι, Βα5.36},0»,7. τ} 85.101}; τοί, Μεναδ. τί μὲ νῦν ἃ, πρὸ 
τῶν ἀγώνων γενέσθαι βιάζεσθε; 1δ.28.2(3218); Ὁ. οἱ τηϑγίγτα. Φίλιπ- 
πος..«ἐστεφάνωται τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον ὑπὸ τοῦ ἀἁ. ᾿Ϊησοῦ 
Χριστοῦ ,΄.Ῥμτ ταοίρ.88,3)}; παρεκάλει αὐτοὺς ὁ ἀ. τῶν τῆς εὐσεβείας 
ἀθλητῶν Οτωμανί.23(Ρ.21.20; Μ,11.5034); ΜΙ ΤἼάοι. 2(ρ.136.2}}; ὁ 
γὰρ ἀ. τῇ φιλοτιμίᾳ τῶν ἀντιδόσεων ὑπερβαίνει τοὺς ἄθλους Πα. 
ἀμνγεί,χϑί(3.1220); ὅ ἃἀ, Χριστὸς ἐν τῷ πνευματικῷ σταδίῳ οὐ μόνον 
ἄνδρας ἀθλοῦντας, ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ἀγωνιζομένας...στεφανοῖ Μ}|Οἰἶνε. 
(ρ.13Ἐ}); δχθῃ. Αο.7: 56 ὁ μόνος μετὰ πάσης συναγωγῆς ἀγωνιζόμε- 
νος, ὃ τὸν ἀ. πρὸς τὴν θέαν ἐξαναστήσας. ..πάσης γὰρ τῆς θείας γραφῆς 
καθήμενον λεγούσης, οὗτος ἑστῶτα εἶδεν" ἡ γὰρ σφοδρότης τοῦ ἀγῶνος 
ἐπὶ τὴν θέαν τὸν ἀ, ἐξανέστησεν (οπιη. ἃ. ἰορ. 50} .88.207}}; 0.1). 
ἀοηπ.τ2.3(Μ.906.7858}; δα. ΟΥἨ ἀϑοοῖιοβ. νέκας.-μόνῳ τῷ ἀ, θεῷ..«γινω- 
σκομένας ΝΙ]. ῥγαεεί, τ(Ν.70.1ο0618); οὐράνιον ἐπανήρησαι πολιτείαν, 
ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως ἐν τῷ ἀγῶνι ὁρῶσα τὴν νίκην, 
ἐν τῇ νίκῃ τὸν στέφανον, τὸν ἀ. ᾿Ιησοῦν 70. [6]. οεη τ ον υἱτρ (Μ 88, 
τ0720); 2. οὗ ἐπε βιροσῖου οἵ ἃ Ἰποπαβίοτν μετὰ δὲ τὴν ἐν τῷ σταδίῳ 
λοιπὸν τῆς εὐσεβείας, καὶ ὑποταγῆς εἴσοδον, μηκέτι τὸν καλὸν ἡμῶν 
ἀ. ... ἀνακρίνωμεν 70.(ΠΠτὴ,Ξεαἰ.4(Μ.88,6800); 3. οἱ ΟΠ τδῖ ἀμ δαΐλῃ 
ΡΥΘϑἀΐηρ ονοῦ ἃ ἀἰβρατςαῖίοπ ἀ, ἔνθεν μὲν Χριστὸς...ἐκεῖθεν δὲ δεινὸς 
τύραννος τι Ν82.0γ.7.12(Μ1.35.7608); οἵ Ἰλεν!) ὁ τῆς μοιχείας ἀ. Βα5, 
56].0γ.8.χ(Μ.8ς,1244}). 

Ἑἀδαήπονος, ἐσηογαηὶ οΓ ἰαδοιγ, οἵ ἃ ποῖβο, μοὶ ὅγοδεη ἸΉ, 
ΒΟΡΒ͵.Η, ,ἕαγη.1.25(Μ.87.37650). 

ἀδαής, ἱρπογαηὶ, μδποῦ ἑηησεομέ; οἵ Λάλπι, Ογας, δ1δ.1τ.43; πη- 
ἰανιθά; οἵ ἴοαΐ5, (Ἰδπι βαει.3.12(Ρ.201.17; Μ.8,6ϑι᾽.}); οἱ ΊῊ κόρην ἁ, 
Το. Μα].ὔγου.2 θ.3](Μ.07.το88); 1.8 ρΡ.203(3178), 

[Π]ἀάδαιμονέω, -- ἀδημονέω, δὲ ταὐ, α5.Α]. δεν. 21,.τ6(Μ.86, 

4410). 
ἀδαίτρευτος, εηεαγύξι, ροτἢ,, --- ον τοὐί εἶ ποίη ἤας δέφη Εαϊεὰ 

ἰχθυόεν...δεῖπνον ἀδαιτρεύτοιο τραπέζης Νόπῃραγ. 6.21:τ5(}1.4.3. 

9178); εἴ. 1.5. 
Ἐἀδάκνως, τοῖο! δΠῸ οὐ οἰἵηρ, Ἀθπσο τοῖοι ἰγοιφδ]ο ἃ. καὶ 

ἀπόνως ΤΟ Δε5.ΝαΖ,ἤταϊ, τοοί Μ.328.081). 
ἈΆἈδάμ, ὁ, ἀκα»: 
Α.. ἀεγνδιηβ οὗ πδίηδ; 1. ῬιαΉ καθ᾽ ᾿ΕὉλλάδα φωνὴν ὁ Ἀ, ἄνθρωπάς 

ἐστι, καὶ ἐν τοῖς δοκοῦσι περὶ τοῦ Ἀ. εἶναι φυσιολογεῖ Μωύσῆς τὰ περὶ 
τῆς τοῦ ἀνθρώπου φύσεως ΟΥ(εἰς.4.4ο(Ρ.313.17; Μ.11.1003Δ); τὸ. 
γιδο(ριΖοι τς; 14030}; οὗ Μας,Αδριλονμτς. Ξ6(λΈ.34.6ο0}0); Ἄ. μόνον 
κληθείς, τὸ ἑρμηνευόμενον ἄνθρωπος ρΙρἢ..αόγιτ(ρ.172.11; Μ.41. 
180Ὰ}; 2. εφαγίη, Βαγη.6.0 εἰϊ. 5. ἄνθρωπος; ὃ πρῶτος οὖν ἄνθρωπος 
Ἀ. ἐλέγετο: οὗτος ἐκ τῆς γῆς ἐπλάσθη. ἡ δὲ γῇ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, ἐξ ἧς 
ἐγένετο, παρθένος ὑπῆρχεν, ὅτι οὔτε ἐξ αἵματος ἀνθρώπου ἦν μιανθεῖσα 
(οοηρασίθϑοη ἩΠῊ ΟΠ γ5) «4.Βανιθ.5(0.137.21); τὸν Ἀ, ... τὸν 
γηγενῆ δηλοῦν Επ5.}.2.1.δ(Ξογα; Μ.21.5 214); ΟΥΝ 55. πον ορη[.22 
(Μ.44.20 40}, οἵδ᾽ τοί(ι8ς:Β); ἐπειδὴ οὖν ἀπὸ τῆς ᾿Εδὲμ τῆς παρθένου 
γῆς ἐπλάσθη ἄνθρωπος, ἐκλήθη Ἀ. συνώνυμος τῇ μητρὶ...ὁ θεὸς τὸν 
πλασθέντα ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς γῆς εἰς ὄνομα τῆς μητρὸς ἐκάλεσεν Ἦ. 

ἐκείνη ᾿Εδέμ, οὗτος Ἀ. (μΥνβ8.ἤονι.3.3 τῷ Ακιρν τ(3.τ130}; 1ρ.(112Ὲ}; 
Ἰά.ςογηϊ.0.5 τη θη, (διδοῦς); Ἀ. γὰρ ἐκλήθη ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τῆς 
μητρός, ἵνα μὴ μεῖζον φρονῇ τῆς οἰκείας δυνάμεως ἰᾶ.ποηι.3.4 τη «({ε. 
οἵ τίττ40); Ῥτος.εη.τι27(}}1.87. χοῦ; 3... γοᾷ; Ὀδόβιιβο οὗ τρὰ 
ρατῃ οἵ 1 ἄδη, σοηΐπιποα ψ τ Του Ἀ. ἐκ τοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐν ᾿Εδὲμ 
γεγενῆσθαι προσηγορεύθη. ᾿Εδὼμ γὰρ τὸ πυρρόν Τ)ιοὐ,(ε’.2:8(},32. 
5664}; [ογεβπαάδονίηρ Ραββίοη, πᾶς. ἢ 6ῤ.13:12(3.6.4); 4. Βιρητγ- 
ἴῃν ἔτο ἀῃα [Π6 [ΟἿ ἡπασίους οὐ ἐμ6 σάττῃ, {Π6 ἴοτιη οὗ σοι ραχίβοη 
Βεὶπρ {ποτ αηϊνοβαν ὁ ἄνθρωπος τῇ ᾿Εβραΐδι διαλέκτῳ πῦρ 
λέγεται. τοῦτο τὸ ὄνομα οὐκ ἐδόθη τῷ ᾿δὰμ ἀργῶς' ἀλλὰ τέσσαρά 
ἐστι στοιχεῖα ἐν τῷ κόσμῳ...γῇ, ὕδωρ, ἀήρ, πῦρ. τῶν ἄλλων στοιχείων 
ἕκαστον ὡς ἔστι μένει...τὸ δὲ πῦρ οὐ μένει οἷόν ἐστι, μικρὸς ἅπτεται 
λύχνος, καὶ μυρίας ἐξ αὐτοῦ ἀνάπτεις λαμπάδας...ἐπεὶ οὖν προήδει 
θεός, ὅτι ἀπὸ ἑνὸς ἀνθρωπείου σώματος πληροῦται τῆς οἰκονμένης τὰ 
πέρατα... ἔθηκεν ὄνομα ἄξιον τοῦ πράγματος. διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸ τοῦ 
Ἀδὰμ τὸ ὄνομα ἀρραβὼν ἦν τῆς οἰκουμένης. ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλε τὰ 
τέσσαρα κλίματα ἐξ αὐτοῦ πληροῦσθαι, τίθησι τὸ ὄνομα τοῦ ᾿δάμ. 
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ἄλφα ἀνατολή, δέλτα δύσις, ἄλφα ἄρκτος, μῦ μεσημβρία. καὶ τὸ ὄνομα' 

καὶ τὰ γράμματα μαρτυρεῖ τῷ ἀνθρώπῳ μέλλοντι πληροῦν τὴν οἰκου- 

μένην ϑενοτ εγοαὶ.5.3(}|.56.4131.); οἵ. Ἠεϑγαΐεμηι ἀἄαηι τη Παϊῖπα 

Τηϊογρνείαὶ κἰογγα σαγὸ ἤαοία', ἐ0 φμοί ἐκ φμαίίμον καγάϊητθιι οΥ̓δΊςΣ 

ἱεγγαγεης ῥμρηο κοριργεμοηατ..ορογίμί! ἐϊϊθι δχα ἐδ φμαι μον 
εαγάτηίνις ογδῖς ἱογγαθ ἨΘΗΙΘΉ ἸΉ τὲ βογίαγε ἄαηι: τηυεηϊημε5 τ 
φεγίριμνίς, μὲν οἰμρμίος καγάξησ5 ογδὶς ἐενγας Ἔ556 ἃ ζοη ἀλίονε τμιηιϊ 

φμαϊίον εἰοιίας εομοιτμίας τη δἰηρμῖς εαγάϊηῖϑις. ργῦπα βἰδίία 

ογίοηξαϊίς αἰρίμεν ἀπαϊοῖε, σοομμάα ὁξεϊἀοηίαϊίς ἀγεῖς, ἰογίτα σἰοἰδα 

αφμϊονις ἀγείος, ψμαγία εἰοἶία γιογίδίαπα ἀἰοίίν πιοδθνιδγίον. ἐα 

ποηιΐρέδιις οἰοἰϊαγιίοι μπθογο φμαίίμον ἐδ οἰ ρμϊς κἰο!]αγώρη μονα Ή1- 

δες ἰοὶϊο κἰηριίας {Πἰίετας ῥγίπείραϊος, ὧς οἰεῖϊα ἀπαίοίθ α, ἐε ςἰδία 
ἀγοῖς δ, 4ὲ οἰοἶϊα ἀγείος α, 46 Ξἰοἰἑα τηεδοριδυίσ μὲ τῊ ἐμ φμαϊ τοῦ 
{πογὶς εαγαϊμαϊδυις παθες Ἠορθη ἀδαμ. πάη δἰ ΤῊ ἨΜΉΕΥΟ σΟΥΪΟ 
ΡῈ φμαίμον Ππέτας Ογαθοας ποριθη ἀἰδδῖρηαίμν ἀδαμ, ΤΌνΡτ,ἄθ 
γιοηίιδς δῖηπα εἰ δίον 4(Μ.],.4.0028.). 

Β. δίς. οχθαϊίοη: γοᾶθοπ; οἵ, ἐμ Π10 ΠΟΉ φμαδὶ ἱμάίρεης ἀδη5 
δορηηῖς, ῥιίασηιαῦ Α., τοὰ τ ἠπαθεγοὶ πὶ φμό τοἰϊσοαγεί 5μα 
ῥοπεβεῖα, Ἰτολλαεν.4.τ4.τ(Μ.7.τοχοᾺ}; αἰ ἤοτθποα οἵ οτίρίη Ὀεενθεῃ 
Αἄδτη ἀπά ἢἰ5 ἀεβοοπάδηϊβ 4065 ποῖ. Ἱπιρὶν ἃ ἀἨεσεποα οὗ παΐατο 
Ἀ, μόνος ὑπὸ μόνου τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ λόγου γέγονεν. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ 
πάλιν τὸν Ἡ. πλέον τι τῶν πάντων ἀνθρώπων ἔχειν ἢ διαφέρειν τῶν 

μετ᾽ αὐτὸν ἄν τις φήσειεν, εἰ μόνος μὲν αὐτὸς ὑπὸ μόνον τοῦ θεοῦ 
πεποίηται καὶ πέπλασται, ἡμεῖς δὲ πάντες ἐκ τοῦ Ἀ, γεννώμεθα Ατῇ. 

ἄρον. δ(ρ.8. τοῦ, ; Μ.25.4290); Οτ Νζιον,30.12(ΝΠ.36.3480); οὐδὲ γὰρ 

Ἄβελ, ὃ ἐκ συνδυασμοῦ γεννηθείς, ἕτερος παρὰ τὸν Ἀ,, τοῦ δὰμ 
μὴ γεννηθέντος ἀλλὰ πλασθέντος ΤἩϊάντη. ({Β65.) μη.4(1.2828.; Μ.20. 
6βοΑ); Αἄδια, ποῖ Ὀείηρ ρϑποσαῖθα, 15 ἴγρε οὗ ἀοὰ {πε ΓΔΊΒΟΣ, 
{τι Ν υβ5. ὕπαρ. (Ν1.44.132001,}; οτεαῖεα ἤτοι νἱσρὶπ 501], Ῥτοςῦ, 
1φαϑντῇ.(Μ.87.21018}; ἀμητρογενὴς μόνος ὁ Αι, Ἰμεοπί. Η. Δ᾽ ἐ5ί.4.36 
(Μ.86,1γοβΑ); ν. ἈπέιΡίο!]. “4αηὶ Ῥάβϑῖνῃ. 
Ὁ. μεγεοιίου Ὀεΐοτε ΕΔ}; 1. πράτηςϑβϑ τὸ Ο0Ω τὸ πλάσμα, ὃ ἔπλασεν 

ὁ θεὸς τὸν Ἀ., οἶκος ἐγένετο τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ παρὰ τοῦ θεοῦ 
7υ5ι.41α].46.τ(Μ.6.ςότο); Ἀ. ... λέγουσιν αἱ ἱεραὶ γραφαὶ κατὰ τὴν 

ἀρχὴν ἀνεπαισχύντῳ παρρησίᾳ τὸν νοῦν ἐσχηκέναι πρὸς τὸν θεόν, καὶ 

συνδιαιτᾶσθαι τοῖς ἁγίοις ἐν τῇ τῶν νοητῶν θεωρίᾳ, ἣν εἶχεν ἐν ἐκείνῳ 
τῷ τόπῳ [35. παραδείσῳ] ΑἸῇ, κοηϊ.2(Μ.25.88); ἦν ποτε ὁ Ἀ. ἄνω, οὐ 
τόπῳ, ἀλλὰ τῇ προαιρέσει, ὅτε ἄρτι ψυχωθεὶς καὶ ἀναβλέψας πρὸς 
οὐρανόν, περιχαρὴς τοῖς ὁρωμένοις γενόμενος, ὑπεραγαπῶν τὸν 
εὐεργέτην, ζωῆς μὲν αἰωνίου ἀπόλανσιν χαρισάμενον, τρυφαῖς δὲ 
παραδείσου ἐναναπαύσαντα, ἀρχὴν δὲ δόντα κατὰ τὴν τῶν ἀγγέλων, 
καὶ ἀρχαγγέλοις αὐτὸν ποιήσαντα ὁμοδίαιτον, καὶ φωνῆς θείας ἀκροατήν 
Βαβι λοιη,ο.7(2.708 ; ΝΊ.31.3440); εἰς τὸν Ἀ, ὅτε ἤθελε τὸ πνεῦμα σὺν 
αὐτῷ ἦν, καὶ ἐδίδασκε καὶ ὑπετίθετο. «πάντα γὰρ ἦν ὁ λόγος αὐτῷ, 
καὶ ἕως ὅτε ἐνέμενε τῇ ἐντολῇ, φίλος ἦν θεοῦ ΜαοιΔερ.ἠση1.12.8 
(6.34.56τΑ); Ὀεΐηρ, 5. ἃ Ρτορῃεῖ, ἃ, ουϑ ΡῈ οἵ Τγῖη., ἘΡΙΡΉ. 
μαεγ.2(ρ.174.21; ΝΙ.41.1818)}; ἐπάονγοᾷ τ [ἢ συᾶσε ἔτοτα 188. Βερὶη- 
πίπρ, Ατῃ.ἀδεγ.θ(ρ.6.18; Μ.25..436᾽ (428}4}; 14,.4γ.2.68(Μ.26.2020); 
᾿ς βθβθῃ Βοίηρ οχϑιηρί ἔτοσῃ 5ίη, ΤΑ, 4ροϊὶ.τ.7(}}.26.11040); 
2. οἰἢβ οἵ νἱβάοιη ἀπα Κπον]εᾶρε ὁ δὲ Ψ, σοφίας πολλῆς ἐπε- 
πλήρωτο, καὶ διαγνωστικὸς ἑκατέρων τούτων ἦν Ογγ5.5εγη1.6.1 ΤῊ 

Θεη,(4.672Ἀ}; ὁ προπάτωρ Ἀ, οὐκ ἐν χρόνῳ, καθάπερ ἡμεῖς, τὸ εἶναι 

σοφὸς ἀποκερδάνας ὁρᾶται, ἀλλ᾽ ἐκ πρώτων εὐθὺς τῶν τῆς γενέσεως 
χρόνων τέλειος ἐν συνέσει φαίνεται, τὸν δοθέντα τῇ φύσει παρὰ θεοῦ 
φωτισμόν ΟνγΥ. [0.1.0(4.758); Βα4 Κηον]ςάρε οἵ ροοά, οἵ οἵ φοοῦ 
δηὰ ον], ἐνεπ Ὀοίοτε ΒΔ}, ζ1ἀτῃ. 4ροϊτοτο( 1.26.11208) ΟἸΓ, 5. 
παρακοή; οὐ τὴν γνῶσιν ἐκώλυσεν ὃ θεὸς τοῦ καλοῦ" εἶχε γὰρ αὐτὴν 
ὁ Ἀ. καὶ πρὸ τοῦ φαγεῖν ϑενετισεαὶ. 6, (ΝΜ ,56.487); καὶ πρὸ τῆς 
βρώσεως ταύτην εἶχε τὴν διάγνωσιν. εἰ γὰρ μὴ ἥδει τί μὲν καλόν, 
τί δὲ πονηρόν, καὶ αὐτῶν τῶν ἀλόγων ἀλογώτερος ἦν, καὶ τῶν δούλων 
ὁ δεσπότης ἀνοητότερος (Πτγϑ.πεγηι.6.1 ἴῃ (ἐη.(4.6710); ἤδει μὲν 
γὰρ καὶ πρὸ τούτου ὁ Ὦ., ὅτι καλὸν μὲν ἡ ὑπακοή, πονηρὸν δὲ ἡ 
παρακοή" ἔμαθε δὲ ὕστερον σαφέστερον δι’ αὐτῆς τῶν πραγμάτων τῆς 
πείρας 1Ὁ.7.2(677.); 5ποννπ ἴῃ παγηϊηρ [8 ἀΠὴτη815 ὁ ἤ. πρὸ τῆς 
παραβάσεως ἐπεπλήρωτο σοφίας καὶ συνέσεως καὶ προφητείας. 
ἐννόησον ὅσην εἶχε σοφίαν, ὅτι ἐπήρκεσεν ἄνθρωπος εἷς, διδάσκαλον 
μὴ λαβών, παρὰ μηδενὸς ἀνθρώπου διδαχθείς, θεῖναι ὀνόματα ὅλαις 
τοῖς πετεινοῖς, καὶ τοῖς ζώοις..-.καὶὲ πᾶσιν ἁπλῶς ϑενετ,ογθαί,θ.2 

(Ν.τ6.486); (μγνϑ5.᾿ορη. 1.2.5 τη σδη.(4.ττ20}; 3. σἱξς οἵ Ῥσόρῆθον 
ἱκαὶ εἶπεν Ἀ., τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου, κτλ,᾿ θέα μοι 
ἐνταῦθα...πῶς ..-«προφητικῆς ἠξίωτο χάριτος, διὰ γὰρ τοῦτο... «ἐδίδαξεν 
ἡμᾶς ὃ μακάριος προφήτης, ὅτι μετὰ τοῦ ὕπνου καὶ ἔκστασις αὐτὸν 
ἔλαβεν, ἵνα... πεισθῇς ἀκριβῶς, ὅτι προφητικῇ χάριτι ταῦτα φθέγγεται, 
καὶ ἐνηχούμενος ὑπὸ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος διδασκαλίας (Ὦτν5. 
ἄονι.1.5.3 1 Οη (Δ4ιττοῦ,Ὁ); οὐ γὰρ ἔρημον προφητικοῦ πνεύματος 
εὑρήσομεν τὸν Ἀ,, οὕπω τὴν θείαν ἐντολὴν παραβεβηκότα Ογτ. Γσεῖ.35 
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(3.227Ὲ}; ν. προφήτης ; 4. ἀοτηϊπίοῃ ΟΥ̓ Υ ΟἿΠΟΥ ογθαῖητεβ τὸν ἌΓ, 
μηδέπω ἁμαρτή σαντα, καὶ τὰ θηρία.. ὑπήκοα ἔχοντα, καὶὡς δούλοις 
αὐτοῖς καλοῦντα ὀνόματα (μυγϑ.ἐαρ.ΐμ ᾿ς.3:1τ(5.38); πᾶν γάρ, 

φησίν, ὃ ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀ,., τοῦτο ὄνομα αὐτῷ, εἶδες ἐξουσίαν ἀπηρτι- 
σμένην; εἶδες δεσποτείας αὐθεντίαν; λογίζου μετὰ τῶν ἄλλων καὶ 
τοῦτο, ὅτι καὶ λέοντες, καὶ παρδάλεις..-καθάπερ πρὸς δεσπότην μετὰ 
πάσης ὑποταγῆς παραγεγονότα τὰς προσηγορίας ἐδέξαντο, καὶ οὐδὲν 
τῶν θηρίων τούτων ἐδεδοίκει ὁ Ἀ, τὰ ἤοηι. τὰ. 5 τη Οεη.(4.1τ2}-113}} 
Τάδε, 8 ἐγ Οεν.(1.20); ϑορμν. ἢ, εαγ.1.23(}}.87.37338); 5. ΒΆΡ- 
Ρίπεββ πρὸ γὰρ τοῦ παραβῆναι τὸν ἢ. οὔτε λύπη, οὔτε δειλία, οὐ 
κόπος, οὐ λιμός, οὐ θάνατος ἦν ΤΑΤΒ. Ξενηι. Πἀ.24{0.21; Μ.26.1277}0}} 
ὁ Ἀ. ἦν..«ἐν παραδείσῳ, καὶ ἐν ταῖς ἀνωτάτω τρυφαῖς, πνευμα- 
τικαῖς δηλονότι καὶ δόξη τῇ παρὰ θεῷ Ογτ. 7ο.0(4.1318); οὐκ ἦν ἐν 
τῷ Ἀ. πρὸ τῆς παραβάσεως δάκρυον 10.Ο]πὴ.Ξεαἰ.7(Μ.88.8ο00) ; 
γυμνὸς ἦν ποτε ὁ Ἀ, καὶ ἡ Εὔα, καὶ οὐκ ἡσχύνοντο- γυμνὰς τῇ ἁπλότητι, 
καὶ ἀτέχνῳ ζωῇ. οὐκ ἦσαν αὐτοῖς τέχναι καὶ βιωτικαὶ μέριμναι 
Το ἤοηι.2.3(Δ|.ο6. 580}; 1ὰ, ζ3.0.2.11(}1.04.9138}; 6. Ρεγέεσθοι ποῖ 
Αὔβοϊαίε ἤ. τέλειον μὲν ὡς πρὸς τὴν πλάσιν γεγονέναι φαμέν" οὐδὲν 
γὰρ τῶν χαρακτηριζόντων τὴν ἀνθρώπου ἰδέαν τε καὶ μορφὴν ἐνεδέησεν 
αὐτῷ ΕΟἸεπι. 5 ,γ.4.23(ρ.215.6; Μ.8.13608); τέλειος κατὰ τὴν κατα- 
σκευὴν οὐκ ἐγένετο, πρὸς δὲ τὸ ἀναδέξασθαι τὴν ἀρετὴν ἐπιτήδειος 
1.6. τ2(ρ.48ο.1; Μ.0.3178)}; 7. φιεβοη μι Ίμεσ βίαϊο θεΐοτε [Ὰ}} 
νγὰ5 βῖαίε οἵ σμ]ΠΠοοά οὐ γὰρ ὡς οἴονταί τινες, θάνατον εἶχε τὸ ξύλον, 
ἀλλ᾽ ἡ παρακοή, οὐ γάρ τι ἕτερον ἦν ἐν τῷ καρπῷ ἢ μόνον γνῶσις" ἡ 
δὲ γνῶσις καλή, ἐπὰν αὐτῇ οἰκείως τις χρήσηται. τῇ δὲ οὔσῃ ἡλικίᾳ ὁ 
Ἀ, ἔτι νήπιος ἦν, διὸ οὕπω ἠδύνατο τὴν γνῶσιν κατ᾽ ἀξίαν χωρεῖν 
ΤῊΡΗ], Απτ, ἡ οὶ.2.25(Μ.6.τορ2.)}; οἵ, ποη τηιοἰἰδεω παϑεαμὶ 
ΜΠονθι ρομογαοηῖς; ορογίοδα! δηΐν {05 ργῶμο αὐοίόδεεγε ἀελῖηο 
εἷς ππριριοανὶ, Ἰτθα,ἠαθν..22.4(Μ.1.3504}; οἵ. ὁ ϑεὸς αὐτὸς μὲν 
οἷός τε ἦν παρασχεῖν ἀπ᾿ ἀρχῆς τῷ ἀνθρώπῳ τὸ τέλειον, ὁ δὲ ἄνθρωπος 
ἀδύνατος λαβεῖν αὐτό" νήπιος γὰρ ἦν 1.4.28.τ(ττο50); οἵ. την. 
.17(0.242.πῸ; Μ.8.12058). 

Τ).. ΕΑ]; 1. ργανν οἵ Πί5 βίτι, τῆοσο βϑυίουβ ἔμαπ ὑπαὶ οἱ ἣνς 
ὃ δὲ Ἡ, οὐδὲν ὅλως μαχεσάμενος, ἢ ἀντιλέξας, τοῦ καρποῦ μετειλήφει 
δοθέντος παρὰ τῆς γυναικός" ὅπερ ἀσθενείας παντελοῦς καὶ νοὸς 
ἀνάνδρου ἐστὶν ἀπόδειξις, ἡ μὲν γὰρ γυνὴ ὑπὸ δαίμονος καταπαλαι- 
σθεῖσα, συγγνωστὴ ὑπάρχει' ὁ δὲ Ἀ,, ὡς ὑπὸ γυναικὸς ἡττηθεὶς 
ἀσύγγνωστος ἔσται, ὡς αὐτοπροσώπως τὴν ἐντολὴν αὐτὸς ὑπὸ θεοῦ 
κομισάμενος ἴτεῃ. [,.14(Μ.1.12278}; ἐπεὶ τί τὸν Ἀ. ὠφέλησεν ἡ 
τοσαύτη αὐτοῦ εὐγένεια;...τὰ μὲν αἰσχρὰ οὗτος προθύμως εἴλετο 
ἑπόμενος τῇ γυναικί, τῶν δὲ ἀληθῶν καὶ καλῶν ἠμέλησεν ΟἸετη.5,». 
2.τοί(ρ.166.20; Μ.8.το41Ὰ}; ἱΒβοιρὴ ποῖ 80 ργάνε 45 ἴῃαὶ οἱ (Ἅ1η 
ΟΥλοηι τό. 4 ἡη 76γ.(ρ.156.21; Μ.13.4440); 2. σοπιπτιεᾷ ΡΥ 15 
Οὐ ἔτοο ΜΠ]; [Π15 5 χεββθα ἀραϊηϑὶ ΜδηΙσμθ ἢ ὅτε τὸν Ἀ. ἀρχῆθεν 
ἔπλασεν ὁ θεός, μήτιγε σύμφυτον αὐτῷ δέδωκε τὴν ἁμαρτίαν; τίς οὖν 
ἔτι χρεία ἣν τῆς ἐντολῆς; πῶς δὲ αὐτὸν κατεδίκασεν ἁμαρτήσαντα; 
πῶς δὲ καὶ πρὸ τῆς παρακοῆς οὐκ ἐγίνωσκε καλὸν καὶ πονηρὸν ὁ Ἀ.; 
ὃν ἔπλασεν ὁ θεὸς ἐπὶ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνι τῆς ἰδίας ἀϊδιότητος, ἐποίησεν 
αὐτὸν φύσιν ἀναμάρτητον, καὶ θέλησιν αὐτεξούσιον" ᾿φθόνῳ δὲ διαβόλου 
θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον', εὑραμένονυ τῆς παραβάσεως τὴν 
ἐπίνοιαν. καὶ οὕτως ἐκ παρακοῆς ἐντολῆς θεοῦ γέγονεν ὁ ἄνθρωπος 
δεκτικὸς τῆς ἐπισπορᾶς τοῦ ἐχθροῦ ΤΑΤΙροίϊιτιτοί Μ.26.11208); 
οἵ ἦθ.2.6(11409}); ας, Αδσ,λον.χ2.8(}1.34.5618}); δὰμ.. οὐκ ἐξ ἀνάγ- 
κῆς κακός, ἀλλ᾽ ἐξ ἀβουλίας γενόμενος Βαβ.ἤοηι,.0.7(3.7081.; Μ 31. 
2440ἴὉ; ΠΕ ΕΡΙρΒ.ἡαε).42.τ2(ρ.158.2; Μ.41.}760)} οἷτ, 5, ἁμαρτία; 
ΟΠ γνβ. 5 ογηι. 8.2 ἐπ σση.(4.6864}; 3. ὁσοαϑίοηςα ὈΚ να τῷ μὲν ἢ. 
ἡ δοθεῖσα κατ᾽ αὐτὸν βοηθὸς... «ἀντὶ συνεργοῦ πολεμία κατέστη, καὶ οὐχ 
ὁμόζυγος, ἀλλ᾽ ἀντίθετος Οτ. ΝαΖ.0γ.18.8(}1.35.0038); 16.36.5(Μ1.46. 
2600}; πολλοὶ γὰρ ἐνόμισαν, ὅτι ἀγνοῶν ὁ Ἀ. ἔλαβε παρὰ τῆς γυναικός, 
οὐκ εἰδὼς πόθεν ἤγαγε τὸν καρπόν. ἀλλ᾽ οὐκ ἔχει ἀπολογίαν" ὁ γὰρ 

θεὸς ἐλέγχει, λέγων αὐτῷ" “ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικὸς σου...᾿ 
τὸ ἔγκλημα τοῦ ἀνδρός, οὐχ ὅτι ἡπατήθη, ἀλλ᾽ ὅτι ἐδελεάσθη ϑονεῖ. 
ἐγεαί. 6, 5(Μ 56.490); ἀπ τπτουρὴ μοῦ Ὀγν 1)6ν}}, ἐλιμ,βόγηι, Πα.13 
(ρ.0; Μ.26,12608); ὔγτ. [ο.6(4. 561); 4. ἀἰδοιιδβίοῃ, νυ ποῖποῦ οα Νὰ 5 
ΤΟΞρΟΠ5 1816, (τυ 5..δέαρ.1.5(1.1668); ἔογεβοθῃ Ὀν σα ἀμὰ τειποάιοα 
Ὀγν (ΒΒ τῖβε, Ογσ.}ς.2.5(2.5240). 

Ἐ. σοπβοημεποθβ; 1. ἰο85 οἵ {με ᾿πιᾶρσε᾽ ἀπ οἵ σγάσε ἔστι 
πρεσβύτερον ὥσπερ ἐν τῷ Ἀ. ἐκεῖνο ὃ οἱ πολλοὶ νοοῦσι τὸ κατ᾽ εἰκόνα 
τοῦ προσειλημμένου αὐτῷ, ὅτε ἐφόρεσε διὰ τὴν ἁμαρτίαν τὴν εἰκόνα 
τοῦ χοϊκοῦ Οτ.ἤοιη.2.1 1πι 7ε7.(0.17.ττ; Μ1.13.2770); ὁ Ἀ.. τὴν ἐντολὴν 
παραβάς, κατὰ δύο τρόπους ἀπώλετο" ἕνα μέν, ὅτι ἀπώλεσε τὸ κτῆμα 
τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως αὐτοῦ, τὸ ὡραῖον, τὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοέωσιν 
θεοῦ" ἕτερον δέ, ὅτι ἀπώλεσεν αὐτὴν τὴν εἰκόνα, ἐν ἦ ἀπέκειτο αὐτῷ 
κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἡ ἐπουράνιος πᾶσα κληρονομία Δίας, Αδρ.ἤοη1.12.1 
(21.34.5574}); ὁ προπάτωρ Ἀ. οὐ διέσωσε τὴν τοῦ πνεύματος χάριν 
παρατραπεὶς ἐξ ἀπάτης εἰς παρακοὴν καὶ ἁμαρτίαν, ὅλη τε οὕτως ἐν 



Ἀδάμ 
αὐτῷ ἐζημιοῦτο λοιπὸν ἡ φύσις τὸ θεόσδοτον ἀγαθόν νγγ. 70.5.2(4. 
4172Ε)} 16, 7οεἰ.535(3.2288)}); ΤΏΔΕ. ς.29:8(..780); 126ν1] Ῥοοοπηπρ 
τηββίευ οὗ 1Π6 5οιὶ {ρϑοῦ αν Μέδββα] απ τοβομιηρ), Μασ. Αθρ, ἄση1. 
15.3δ(6οοΑ}); 2. ἀδαΐῃ δηᾶ 1οββ οἵ μϑανθῇ εἴπερ οὖν ἡ πᾶσα γῆ 
αὐτὴ ἐπικατάρατος ἐν τοῖς ἔργοις ἐστὶ τοῦ Ἦ. καὶ τῶν ἐν αὐτῷ 
ἀποθανόντων, δῆλον ὅτι καὶ πάντα τὰ μόρια αὐτῆς μετέχει τῆς ἀρᾶς 
Οτιεἰς.7.2ο(ρ.18ο.5; ΔΓ 11.14618); ὁ θεὸς...«τοὺς δερματένους χιτῶνας 
διὰ τοῦτο κατεσκεύασεν, οἱονεὶ νεκρότητε {τινὶ περιβαλὼν αὐτόν, 
ὅπως διὰ τῆς λύσεως τοῦ σώματος πᾶν τὸ ἐν αὐτῷ γεννηθὲν κακὸν 
ἀποθάνῃ ΜεΙΠ.765.τ.38(ρ. 281. τῆ, ; Μ.18.2928); ἑαυτῷ τὸν θάνατον 
ὁ Ἀ, διὰ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ θεοῦ κατεσκεύασε... οὕτως οὐχὶ θεὸς 
ἔκτισε θάνατον, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἑαυτοῖς ἐκ πονηρᾶς γνώμης ἐπεσπασάμεθα 
Βαπ.ἠονη.0.7(4.γρς ; Μ.31.345Ὰ)}; Οντ, Ἡ εαϊδε.χ3.2,; ΤΒάτγαἢ.3(4. 
108); οἵ, τοὺς οὐρανούς, οὖς ὁ ἌἈ. ἔκλεισεν ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς μετ᾽ 
αὐτόν τ ΝᾺ Ζ.0γ.520.16(Μ,36.2528); ν. ἀθανασία; Ῥεϊαρίατιι νίενν, (παῖ 
Ααδπὶ οι] πᾶνε Ὀξθα ΒΌὈ]6οΈ ἔο ρῃνβιοαὶ ἄξαίῃ νὴ 1 ᾿ς 
Πα ποῖ 5ἰπποα, οοῃαριημεᾷ, (δά. ἄξνοτοο; 3. ρδυ 8] ἰοβ5 οὗ Κπον- 
ἰεᾶρε δηα ἀογηξηίου ονεὺ οχεδίασος πρώτη τέχνη τοῦ Ἀ. ῥαπτική. 
πρὸ πάσης τέχνης ἔλαβε τὰ φύλλα τῆς συκῆς, καὶ ἔρραψε. τίς ὁ 
διδάξας; τίς ὁ παιδεύσας; ἔλαβεν ἅπαξ παρὰ θεοῦ σύνεσιν, εἰκὼν ἦν 
θεοῦ, καὶ ἀμφιβάλλεις περὶ τὴν γνῶσιν; ϑενοτιεγεαὶ,6.6(Μ.56.402) ; 
ὁ μὲν γὰρ Ἀ. πᾶσαν ἀνέτρεψε τὴν ἐντολήν, καὶ παρέβη τὸν νόμον" ὁ δὲ 
θεὸς οὐ πᾶσαν ἔλυσε τὴν τιμήν, οὐδὲ πάσης ἐξέβαλεν αὐτὸν τῆς 
ἐξουσίας" ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μόνα ἔξω τῆς ἀρχῆς ἀφῆκεν εἶναι τὰ ζῶα, ἃ μὴ 
σφόδρα αὐτῷ συντελεῖ πρὸς τὴν τῆς ζωῆς χρείαν. τὰ δὲ ἀναγκαῖα... 
εἰς τὴν ζωὴν τὴν ἡμετέραν, ταῦτα εἴασε μένειν ἐν τῇ δουλείᾳ (Ὦτν5. 
56772.3.28 10: Οεπ.(4. 670}; 4. θὰῸ Ῥυπβῆσαθης ἀοβίρῃεα τὸ ἰεδὰ 
Αάδιη ἴο ΤΕρβηΐδμοε, ΟΕ Ιτεπιλαν. 3, 23. κ(Μ,7.οὐ3Α}; παρήκουσεν 
Ἀ,.... ἄρ᾽ οὐκ ἐδύνατο τὸν θάνατον εὐθὺς ἐπαγαγεῖν; ἀλλ᾽ ὅρα τί ποιεῖ 

ὃ ἀἰλανθ που νας κύριος. ἐκβάλλει μὲν αὐτὸν τοῦ παραδείσου (τῆς 
γὰρ ἐκεῖ διατριβῆς ἀνάξιος ἦν διὰ τὴν ἁμαρτίαν), κατοικίζει δὲ τοῦ 
παραδείσον κατέναντι" ἵνα βλέπων ὅθεν ἐξέπεσε... λοιπὸν ἐκ μετανοίας 
σωθῇ Ογτ. Ἡ «εαἰδελ.2.6: Δα τὸ ρὺϊ δῃ δπᾶ τὸ βῖη, Μϑίῃ.γέ5.1.40 
(Ρ.284.12}. ; Μ.4τ.ττοϑο). 

Ἐς, Βα ναίϊοη; 1. ἀθη!εᾷ ὃν Τατίδη 8πηα Μαγοίοῃ, οἔἸτεπἤαεν. 1.28, 
τ(Μ. 7 δοχΑ); τὸν δὲ Ἀ. φάσκει [5ς. ΜατοϊοΠ] μὴ σῴζεσθαι διὰ τὸ ἀρχη- 
γὸν παρακοῆς γεγονέναι. καὶ ταῦτα μὲν Τατιανός ΗΡΡ.᾿αε’7.8.τό(ρ.226. 
1ο; Μ.1τ6.33638); ἘΡΙΡΒ ἤαον. 46. (ρ.2ος.4; Μ.4τ. 8408); 2. αἰδιτηδά, 
οἷ, ρα ἀμέεηι ξαϊσείμγ ἄομιο, Θρογίοὶ φαϊυαγὲ εἰὐρὶ φμὶ ΟΥΟΥ 707- 
γιαΐτες ἐδί βομῖο, φμομίαηι Ἠΐρηῖς ἱγγαϊομαδί δ ἐξὶ, ἐπι φμτάθι, 
{πμῖ υϑποριεηίον αὖ Ἰπλναίεο ἰαεδας εςὶ, εἰ Ῥνῖον σαριυλαίενι βαδϑις 
ἐπὶ, ἀΐσεγα ποι εὐίρὶ αὖ ἐὸ φμῖ υἱεεγίξ ἱμτραΐεμηι, ΤΥΘῊ ἦαδν.3.23.2 
Οἵ 7.961Ὰ}); 1.3.23.7(0640}; οἵ. ἀξ, φμῖ εοπιγαάίομηι δαϊμιῖ Αἀαε, 
μιλπτὶ ῥγοβείεπί, Ἠϊδὶ ἤος, χμοά τενιριρεος παρνείϊεος εἰ ἀροςίαίας 
“7 αεἴτμνι ὑεντ!α 5, 18.3.25. Βίο6 58}; οἴ ΟΥ̓ οργανμι δον. τ 26 τὰ ΜΙ (0.265. 
7; Μ.13.χ7770); εἰ ὁ Ἀ. οὐ σῴζεται, τὸ φύραμα, οὐδέ τι (τῶν ἀπὸ τοῦ 
φυράματος σῴζεται. εἰ γὰρ ὃ πρωτόπλαστος καὶ ἐξ ἀθίκτου γῆς 
γενόμενος σωτηρίας οὐ μεθέξει, πῶς τὰ ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένα ἔξει 
σωτηρίαν; ἘΡΙΡἢ.Παεν.46,2(ρ.206.12; Μ.41.841Α)}; 16.46.3(ρ,20γ.8, 
8410); ρχονϑᾶ Ὀγζ βαγϑῦ]ε οὗ ροοᾶ ϑαπιδυῖίαῃ, τηθη Ψ}ἘΏΟ 261] ἀπποπσ 
τῃϊενεβ βρη την Αἀδηι, ἐδ.46,4{(ρ.2ο8.1το; 8448); 8. ἀε]νοτρα Ὀγ 
Οσῖβὲ τὰ ἢ15 ἀοβοθηΐ ἰο Ηδάες, οἵ, ἐχίσμάεης ἀοη ΠΗ Ἡα 2 σμαηε 
“κεῖ! εἴρηιση οὐμεῖς σιρρεν “1. οὕς εἰ ἰοπέης ἀσαίεγαιη Δἀα6 ἀϑοομάϊὲ αὖ 
ἱμξεγῖς, ἄς ΡῚ ΒΒ 2.8(ρ.403};  Ηρρ.εαπὶ. }ῖος (0.83.8: Μιτιο, 61 24}60. 
Τμάΐ.6γαη.2(4.131); ἔστ ΤἬδαμ. απο. (Μ.10.12018); Μδςι Αδρἤονι. 
11.1το(Μ.34.5528}; ὃ δὲ ᾿Εμμανουὴλ....τὸν εἰς τὸν ἅδην κείμενον ἮἌ. εἰς 
τοὺς οὐρανοὺς ἀνεβίβασε ΤΏΙ. ]ς.7:τ4{(Ρ.38.8; 2.218); οἱ, ἄδης ; 4. οἱ 
Ααδηϊ ἃ5 5:5} γ1πρ' Βατηδη ταοβ, Οτ.ΝαΖ.εαγ».1.2.38,1588,(Μ.37. 
5341-35Ὰ}); Ρχος,σ,1ς,7: το ,8᾽). τοῦ 58) ; 14 σεη.τ: 27(}1.87.1338). 

Ο. Ὀυ.1Π4] οὐ Οο]ρσοίμε περὶ τοῦ κρανίου τόπου ἦλθεν εἰς ἐμέ, ὅτι 
“Εβραῖοι παραδιδόασι τὸ σῶμα τοῦ ἮἈ, ἐκεῖ τετάφθαι, ἵν᾽ ἐπεὶ ἐν τῷ 
Ἀ. πάντες ἀποθνήσκομεν, ἀναστῇ μὲν ὁ Ἀ., ἐν Χριστῷ δὲ πάντες 
ζῳοποιηθῶμεν ΟΥἁ τοληη.5 67.126 1τῃ: Δ1.{0.265.5{|; Μ.13.17770)}; ὁ 
Χριστὸς... οὐδὲ εἰς ἄλλον τόπον σταυροῦται, ἢ εἰς τὸν κρανίου τόπον, 
ὃν ᾿Εβραίων οἱ διδάσκαλοἑξ φασι τοῦ Ἀ. εἶναι τάφον. ..ἔδει γὰρ τὸν 
κύριον, ἀνανεῶσαι θέλοντα τὸν πρῶτον Ἀ.., ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ παθεῖν, 
ἔνα, ἐκείνου λύων τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ παντὸς αὐτὴν ἄρῃ, τοῦ γένους 
ΤΑτλ,  βαςς.12{Μ.28,208.); ΦΑΤ φἀπ|.47(Μ.28.6288); [865..5.141 
(τ.4788ῖ. ; Μ.30.2480) ; ΕΡΙΡἢ ἤαεν.46. (ρ.2ο8.17; Δ|.41.8440}; ΟΠ γ5. 
ον", 8.5.1 ἐπι [9.(8.5904Ὰ}; Νότα, αν. 70.το: τ7(2}.42.0Ο018}; 18465.86]. 
ο7.38.3(Μ.8ς. 4004); ΤΟ ετπ. ΟΡ εοηίορὶ, (ΜΒ. 2960). 

Η. σοιηραυίβου ΝΠ ΟἴΠοΣ Ῥείξβοιξ; ἢ. δοοά τπϊεΐ εἴσοδον ἐν τῷ 
παραδείσῳ, ἐξ οὗ ἐκβέβληται Ἀ.., εἰς ὃν πάλιν εἰσῆλθε διὰ τοῦ λῃστοῦ 
ΤΛΙΡ, ἐν .}4. τ(Μ. 235. 2018); Οντ. Η. καἰ εεὶι.13.31; τὸν δὲ λῃστήν, καὶ 
οὖν αὐτῷ τὸν Ἀ. ... ὁ νἱὸς εἰσήγαγεν Ὀϊάντη. Τγί.1. τί}. 39: 3360); ΡΝ 
λῃστής; 2. Βεχοῖῖοβ Ἁ. παραβὰς ῥάπτειν ἔμαθεν- αἱρετικοὶ ἐκτραπέντες 
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σχίζειν ἔμαθον ϑενετ,ογεωὶ.6.6(Μ.56.403); 3. οὐ, ἴῃ σομηρασίβοη οὗ 
Ομυχοῖ ἢ Ἐνς, ἀμπαβίϑιλεχ. 2(Μ.80.χο)28) οἱζ, 5, πλευρά, 

Ι. πηξὶ ἀῃᾶ βεσοηά Αάδιι; 1. 1ῃ ρθη. ; (ῃσιβι ἴῃς βεσοῃα Αα4Π1, 
εἴ, ᾳ ᾿αμῖο Ἴνγριις μμίμγῖ ἀϊείι5 ἐεὶ ἰρεε Δαν; φμοηΐανε ξεΓΟῊΗ 
εἴγεα ἤϊε ἀεὶ πιρηΗ ρεμενῖς αἸΣρΟΣΊ ΠΟΗΕ ΤῈ ΘΕΡΠ ΟΡ ΜΗΙ 
 αῤνίκαίον οαμίη υεγδεμι ῥγαεζογηιαυέγαί, ῥγαξίοννιαμίε ἀφο 
ῥηρηρη αητριαίενι ΠΟΜΉΉ6Η1, υἱάοίἰεεῖ πὶ ἃ ἐρίγ αὶ φαϊναγοίμν, 
Ιτρη.ἤαεν.3.22.3(Μ.7.058.); οὐ μόνον πρωτότοκός ἐστιν βς. Χριστός) 
πάσης κτίσεως, ἀλλὰ καὶ Ἀ, .-.. ὅτι δὲ Ἀ, ἐστι φησὶν ὁ Παῦλος ΟΥ,7ο. 
1.18(2ο; Ρ.23.7; Μ.14.56Ὰ}; ὙΏΙΟΝ βατὴς ρσόνοϑ 15 ἴτὰ6 Βυτηβη υ, 
ΤΆΤ δέγηι. βά τείρ,το; Μ,26.12600); ἐδ. 25(ρ.21; 1277}; ὁ γὰρ τῶν 
ὅλων δημιουργὸς λόγος ὦφθη υἱὸς ἀνθρώπου, οὐχ ἕτερός τις γενόμενος, 
ἀλλὰ δεύτερος Ἀ." ἵνα καὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος γινώσκωμεν τὴν ἀλήθειαν 
ΤΑΤΒ. φρο. 1.8(Μ.26.ττο 58}; ψυχὴν καὶ σῶμα καὶ ὅλον τὸν πρῶτον 
μεμαθήκαμεν ἔχειν τὸν δεύτερον Ἦ. 1δ.2.χἸο(1404Α}; Β645,5}17.14(3. 
26Α; Μ.32.1210); 2. Αὐδη ἃ5 ἴγρε οἵ (πτιβῦ; ἃ. ἰὴ σοτηίηρ ἰπτο 
Θχίϑίθπος πουΐ ἤυμηαᾶη [αἴπεσ, οἵ. φμοπαιζηοάμηι ῥγοϊορίαςίιδ 
ἐπ Αάαη ἀὲ γμαὴ ἰεγγα, οἱ ἀς αὐΐπς υἱγρίηε..Παδιῖξ ερδοιαηἶαη1... 
τία γεεαρηίαν5 τῇ 56 ἀφαιη, τρξο ὑεγδιεα ὀχείσίθης ἐς  αγία, σας 
αἄΐης ἐγαὶ υἱνρο, γεείς αρείριοἑαὶ ροπεναϊοηθ Αἀάἀαε γεοαριμεία- 
Πορῖς, εἰ τοΐνυν ὁ πρῶτος Ἀ, ἔσχε πατέρα ἄνθρωπον, καὶ ἐξ ἀνδρὸς 
σπέρματος ἐγεννήθη, εἰκὸς ἦν καὶ τὸν δεύτερον Ἀ. λέγειν ἐξ ᾿Ιωσὴφ 
γεγεννῆσθαι Ἰτεη.ἢαεγ.2.21τ.το( Μ.7.ο5 406-554}; Ῥτος,..1}5.7 ττοῦ (ΔΜ. 
87.10648); Μαχιχι, αὶ, τί .00.3128)}; Ὁ. ἢ 5'θὸρ γεγράφηκάς 
μοι λέγων,..«περιττὸν...τὸ ἀγρυπνεῖν, ἐπειδὴ τὸν ὕπνον τῷ Ἀ. ἃ θεὸς 
ἐπέβαλεν...τὸ μὲν τῷ Ὦ, κατ᾽ ἀρχὰς γενόμενον αἰσθητῶς, μυστήριον 
νοητὸν ὑπῃνίττετο, ἐσήμανε γὰρ τὸν δεύτερον Ἀ,, τουτέστιν τὸν... 
Χριστόν, μέλλειν ὑπνοῦν τὸν ἀνθρώπινον θάνατον ἐν τῷ σταυρῷ Ν}}. 
ἐῤῥ.τ.26(Μ.79.920}; οἵ, ἔκστασις ; 6. ἴῃ. [ΑἸ Πειμοοά πᾶσα γὰρ ἀρχὴ 
πατριῶν τῶν ὡς πρὸς τὸν τῶν ὄλων θεὸν κατωτέρω ἀπὸ Χριστοῦ 
ἤρξατο τοῦ μετὰ τὸν τῶν ὅλων θεὸν καὶ πατέρα οὕτω πατρὸς ὄντος 
πάσης ψυχῆς, ὡς ὁ Ἀ, πατήρ ἐστι πάντων τῶν ἀνθρώπων Οτἶορτῖηε. 
4.3.7(0.333.22; Μ.1χ.388.Α); 4. Αἀδῃϊ ὨΪΠΊ561 ἀβϑυτηεὰ Ὀγ Ομ τίσι 
φέρε γὰρ ἡμεῖς ἐπισκεψώμεθα, πῶς ὀρθοδόξως ἀνήγαγε τὸν Ἦ, εἰς 
τὸν Χριστόν, οὐ μόνον αὐτὸν τύπον ἡγούμενος εἶναι καὶ εἰκόνα, ἀλλὰ 
καὶ αὐτὸ τοῦτο Χριστὸν καὶ αὐτὸν γεγονέναι διὰ τὸ τὸν πρὸ αἰώνων εἰς 
αὐτὸν ἐγκατασκῆψαι λόγον. ἥρμοζε γὰρ τὸ πρωτόγονον τοῦ θεοῦ... 
τὴν σοφίαν τῷ πρωτοπλάστῳ... «ἀνθρώπῳ κερασθεῖσαν ἐνηνθρωπη κέναι. 
τοῦτο γὰρ εἶναι τὸν Χριστὸν...ἦν γὰρ πρεπωδέστατον τὸν πρεσβύτατον 
τῶν αἰώνων καὶ πρῶτον τῆς ἀνθρωπότητος ἄνθρωπον εἰσοικισθῆναι 
τὸν Ά, Με. ἐνη.3.4{0.30.171Ὲ,; ΜΙ χβ. 65 Α- 68}; ΞΙΓΆ]]ΔΥ ντενν Ποα 
Ὀγ 5οῖπια ΕΒΙΟΠΙ͂65 τινὲς γὰρ ἐξ αὐτῶν καὶ Ἀ, τὸν Χριστὸν εἶναι 
λέγουσιν, τὸν πρῶτόν τε πλασθέντα καὶ ἐμφυσηθέντα ἀπὸ τῆς τοῦ 
θεοῦ ἐπιπνοίας... ἔρχεσθαι δὲ ἐνταῦθα ὅτε βούλεται, ὡς καὶ ἐν τῷ Ἀ. 
ἦλθε...ὁ αὐτὸς ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἦλθεν καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ 
Ἀ, ἐνεδύσατο καὶ ὠὥφθη ἀνθρώποις καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἀνέστη καὶ 
ἀνῆλθεν ἘΡΙΡΙΠ ἤαόν.30.3(0.330.5--337.ς; Μ.41.400.,8); 6. ὕπιε Αἀαπὶ 
ΒΡΕΠΈ [πὶ ΡΑΥΒ 156 ΘΟΠΊραγοα ψ] (ἢ (τ δι᾿ 5 τοπιρίβεου ἢ ]θτηθ 55 
1βεβ. Ναζ.ταὶ.122(Μ,.38.1000); 3. Αὐδπὶ δ ἔγρα οἵ (μχῖβὲ ὈΥ οομ- 
τταϑί ; ἃ. α"Ποσθπος οὗ ΟΥἹρίη ; ΚΑΤ. 5 γη:.}14.25(ρ.22; Μ.26,12804,8}; 
γένηται δεύτερος Ἄ., οὐκ ἀπὸ γῆς, ἀλλ᾽ ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἀρχὴ γένηται 
τῇ ἀνθρώπου φύσει παντὸς ἀγαθοῦ (ὐγτ, [σ.2(4.1148)}; Ὁ. αἰδετοπί 
οαϊοοπια οὗ ἰθιηρίιοη, «4. Βαγιί (2; Ρ.130.25}; πεῖραν προσάγει 
ος, εν} τῷ ἀπειράστῳ (ἐπειδὴ δεύτερον Ἀ. εἶδε τοῦ θεοῦ 
φαινόμενον) ΟΥΝαΖ.ογ.24.0(λ1.3Ξ.11808}; 10.30.2(31.30.3368); 10.41.4 
(4334); 5. ορεάϊεημςες δηα αἰβοθεάϊθῃος, εἰ. 1π 1Π1ὰ ἀϊε πιογίξη 
διδπητ ἀοηῖης, οδεάϊεης ῥαϊγὶ, πὶ φμα Ἰπογίμες εοἰ ἀἄαηι 1η- 
οὐεάϊεης ἤεο, Ἰτβηἤαεν.". Ἔ 2(Μ.γ7.1τ8ς 0); ὕνγτ. 7συττοτοίφ.9010;Ε) ; 
ἐδιτοιτ(854.); 1διτ(τοά5Α); ἃ. Αἄδτη Ὀχηριηρ ἀδαῖῃ δηᾶ ἀδτημπᾶ- 
Ὠοη, ἢ σιβέ ᾿ξ πα ταν βεῖοῃ, ΤΑΤΠ Αροϊ.τ.7(Μ.26. 1πτο5Ὰ}; τύπος 
ἐστὶ τοῦ Χριστοῦ ὁ Ἀ. ... ὅτι, ὥσπερ ἐκεῖνος τοῖς ἐξ αὐτοῦ, καίτοιγε μὴ 
φαγοῦσιν ἀπὸ τοῦ ξύλου, γέγονεν αἴτιος θανάτου τοῦ διὰ τὴν βρῶσιν 
εἰσαχθέντος, οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς τοῖς ἐξ αὐτοῦ, καίτοιγε οὐ δικαιο- 
πραγήσασι, γέγονε πρόξενος δικαιοσύνης, ἣν διὰ τοῦ σταυροῦ πᾶσιν 
ἡμῖν ἐχαρίσατο (Πγν5.Ποη1. 10... ἐπ Κοῖη (0.5 200) ; γτ.άορη δ(ρ. 560. 
τοῦ, ; 65.3751}.-27608}; 14..0.53.2(4.4730); ὡς γὰρ τοῦ Ἦ, ἡ καθ᾽ ἡδονὴν 
ζωή, θανάτου καὶ φθορᾶς γέγονε μήτηρ' οὕτω καὶ ὁ διὰ τὸν Ἄ. τοῦ 
κυρίου θάνατος, ὑπάρχων τῆς ἐκ τοῦ Ἀ. ἐλεύθερος ἡδονῆς, ἀϊδίου 
γεννήτωρ γίνεται ζωῆς Μαχυι, ΤἼαί, θτ(Μ.9ο.6320); 6. ἀςίαϊϊοα 
ἀφο! ρεϊοηβ5 ΠΟ ρδτίηρ ἘΔ] οὗ ἢτβι ἢ Ῥαββίοῃ οὗ βοσοηᾷ ἀάϑιῃ 
ἐύλον κατὰ τοῦ ξύλον, καὶ κατὰ τῆς χειρὸς χεῖρες, τῆς ἀκρατῶς 
ἐκταθείοης αἱ γενναίως ταθεῖσαι- τῆς ἀνειμένης αἱ τοῖς ἥλοις δεθεῖσαι" 
τῆς ἐκβαλούσης Ἀ. αἱ τὰ πέρατα οἰκειούμεναι. διὰ τοῦτο ὕψος κατὰ 
τοῦ πτώματος... ταῦτα πάντα παιδαγωγία τις ἦν περὶ ἡμᾶς τοῦ θεοῦ, 
καὶ τῆς ἀσθενείας ἰατρείᾳ τῆς ἡμετέρας, τὸν παλαιὸν Ἀ, ὅθεν ἐξέπεσεν 
ἐπανάγουσα, καὶ τῷ ξύλῳ τῆς ζωῆς προσάγουσα, οὗ τὸ ξύλον ἡμᾶς τῆς 



γνώσεως... ἠλλοτρίωσε τ. ΝΑ 2.0»ν.2.25(}.3-ς.4330--4364}; ὁ δεύτερος, 
Ἀ. τὸν πρῶτον..-.ἀπεκάθηρε. παρήκουσε τοῦ θεοῦ ὃ πρῶτος καὶ πᾶσι 
θάνατον προεξένησεν. ὑπήκουσεν ὁ Χριστὸς τῷ ἰδίῳ πατρὶ...καὶ τὴν 
παρακοὴν..«ἐθεράπευσεν...διὰ τοῦτο ὃ ᾿Ιησοῦς ἀκάνθαις ἐστεφανώθη, 
ἕνα συντρίψῃ ἐκείνας τὰς ἀκάνθας τῆς ἁμαρτίας...ἐκεῖνος τῇ ἕκτη 
ὧρᾳ ἐν τῷ παραδείσῳ ἐπὶ τὸ ξύλον ἐξέτεινε τὴν χεῖρα κακῶς" ὁ Χριστὸς 
τῇ ἕκτῃ ὥρᾳ τῆς ἔκτης ἡμέρας ἐν τῷ κήπῳ τοῦ Γολγοθᾶ ἐξέτεινεν ἐν 
τῷ ξύλῳ τὰς χεῖρας καλῶς α]ορ, Κγ. ΤΥῖη.3, 5 ΒΕ (ρρ.367}.). 
. Οποβῖ.; 1. ογραϊθα Ὀν ἀδιηζιτρε τὸν Ἄ. ὁ δημιουργὸς ᾿Εννοίᾳ 

προσχὼν ἐπὶ τέλει τῆς δημιουργίας αὐτὸν προήγαγεν []δπ,εχε. ΓΤ μ(0!. 
41(0ρ.119.20; Μιο,6ϑοαν); δοο. Μδηϊοῆδαηβ Ὁν ἄρχοντες, ΠΠΘροτη, ἥγεἠ, 
τ2(ρ.19.12}|; Μιτο. 4450 1.); σαυβιηνσ ἴδαγ ἴὸ ἢ15 οτβαΐογβ, γ81.Ὁη. 
Δρ.(Ἰεγη,ςἐ».2.8(ρ.122.14; Μ.8,9728}); στεαϊβα πηι ἔθου παξαχοβ τοῖς 
τρισὶν ἀσωμάτοις 50, ἡ ἄλογος, ἡ λογικὴ καὶ δικαία, ἡ πνευματική) 
ἐπὶ τοῦ Ἀ. τέταρτον ἐπενδύεται ὁ χοϊκὸς τοὺς δερματίνους χιτῶνας. 
ν᾽ - 3 κ . , Μ“ 5 4 35.ϑ ἡ “,ΙΙΣ ᾽ ΄ 

οὔτ οὖν απὸ τὸοῦυ πνευματος ΟἹ οὖν ατἴῖὺ Τοὺυ ἐμφυσήματος σπειρει 

ὁ Ἀ." θεῖα γὰρ ἄμφω, καὶ δι᾿ αὐτοῦ μέν, οὐχ ὑπ᾽ αὐτοῦ δέ, προβάλλεται 
ἄμφω" τὸ δὲ ὑλικὸν αὐτοῦ ἐνεργὸν εἰς σπέρμα καὶ γένεσιν,... κατὰ 
τοῦτο πατὴρ ἡμῶν ὁ Ἀ, (Ἰεπι,εχε, Τὐάοί, ποῖ (ρ.125.88ξ,; Μι0.68ς5Β); 
τεσείν!ηρ βρίτιτιαὶ βθθα ἔγουῃ ϑορΐα, 1δ.53(0.124.26; 68κᾺ}; 2. αἱ- 
ἱερεα ὈΙπάη 655, ἃος. ᾿ϑηοη Μαριιβ᾽ ὁ καθ᾽ ὁμοίωσιν αὐτοῦ [56, 
δημιουργοῦ) γεγονὼς Ἀ. καὶ τυφλὸς κτίζεται καὶ γνῶσιν ἀγαθοῦ ἢ 
κακοῦ οὐκ ἔχων παραδέδοται, καὶ παραβάτης εὑρίσκεται ΠΟ. ΟἾδη:.3. 
20: ᾿Ῥείθι 8᾽ σϑρὶν οὐκ ἦν. οὐ γὰρ ἄν τυφλῷ ἐντελλόμενος ἐδείκνυε 
λέγων" ᾿ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου..«μὴ γεύσεσθε.᾽ καὶ ὃ Σίμων" τυφλὸν ἔλεγε 
τὸν νοῦν αὐτοῦ. καὶ ὃ Πέτρος" πῶς καὶ τὸν νοῦν τυφλὸς εἶναι ἐδύνατο, 
ὁ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τοῦ φυτοῦ ουμφώνως τῷ κτίσαντι αὐτὸν οἰκεῖα 
πᾶσι τοῖς ζώοις ἐπιθεὶς ὀνόματα; 1}.3.42:; τυφλοὶ δὲ οὐκ ἦσαν" ἔβλεπον 
γάρ' εἰ μὴ γὰρ ἔβλεπον, πῶς εἶδον τὸ ξύλον, ὅτι καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ 
ὡραῖον τοῦ κατανοῆσαι" ; ἘΡΙΡΙ απε.2ο(ρΡ.28.26; Μ|,43.534}; 3. στονεὶ- 
ἰϊηρ οπ 84}} ἴοιιγβ, οἵ. 4, Ρλίϊ τ4ο(ρ.74.5)}; 4. Ὀεὶν. εἰ δῖ. ο(Ρ.0.4.6); 
4. ἴῃ (ὑποβῖ. δϑίτοίορυ τὸν ἐν γόνασί φασιν εἶναι τὸν Ὦ., κατὰ πρόσ- 
ταγμα, φησίν, τοῦ θεοῦ, καθὼς εἶπε Μωσῆς, φυλάσσοντα τὴν κεφαλὴν 
τοῦ Δράκοντος ΗἸρρ.ἦκα67.4.47(0.70.7; Μ.τ6.21110)}; εἰ οὖν, φησίν [53ς. 
ὁ Ἄρατος), ἐξομολογούμενος ὁ Ἀ, καὶ τὴν κεφαλὴν φυλάσσων τοῦ 
θηρίου κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ θεοῦ ἐκμιμήσεται τὴν λύραν, τουτέστι 
κατακολουθήσει τῷ ζλόγῳ» τοῦ θεοῦ, τοῦτ᾽ ἔστι πειθόμενος τῷ νόμῳ, 
παρακείμενον αὐτῷ τὸν στέφανον λήψεται. ἐὰν δὲ ἀμελήσῃ, συγκατ- 
ενεχθήσεται τῷ ὑποκειμένῳ θηρίῳ.. «πρώτη γάρ, φησίν, κτίσις ἡ κατὰ 
τὸν Ἦ. ἐν πόνοις, (ὅ ἐστινδ ὃ ἐν γόνασιν ὁρώμενος: δευτέρα δὲ κτίσις 
ἐστὶν ἡ κατὰ Χριστόν, δι᾽ ἧς ἀναγεννώμεθα 1.4.48(0.71.381.; 211488} 
2Ὁ.4.40(0.73.16; 21184}; 5. ἀφ ΠΠρα τ ἤχϑι τῆδῃ πὰ ϑϑιηο- 
ἰῃτδοίδη γανβίεγθβ, ΗΙρρ.ἤαθν. 5. ϑ(ρ.90.2ς ; 31428). 

᾿Ἀδαμά, ἡ, (ΗΠ ερτ. π ἼΣ) φογέλ, 1 Βδ5..5.3οο(γ δοδε; Μ.3ο.6440). 
ἀδάμας (Α), ὁ, αἰαγπαπὶ; Ὠαγα τρία], ταρξ. οὗ βέσεπρίῃ: οὗ (Βσίβῖ, 

ἐχεσ. ἀτη.7:8, ὑγτ.άμι. 68(. 3268); 14.76.4. 7(4. .435Ε); οἱ βίγσεηρτῃ 
ΤΩΘῚ ΥΘΟΘΙΨῈ ἐοπὶ Πΐπι λόγος...«ἄνθρωπον...εἰς ἃ, τρέψας ΗΙΡΡ.εαηΐ. 
Μος (0.83.1: Μ.τοι δ: 2.) ρα ἐγαμ..2(4.1532); ΟΥ οἰ ἦρ 76 }.50:23 
(Μ.13.5078); οὗ βίτοηρ 5ο1115, Επι5.. 0, 17(0.257.5; Μ,20.14364}; οὗ 5, 
ῬΆ1Π] ὁ πνευματικὸς ἀ. (Ὦγνβ. βοηι.2.4 ἴῃ ον. (0.4410}; 1Δ.οη1.28.4 
τη: ΗΠ ε.(12.261ΑᾺ}; οἵ Τοῦ, ἴα. ἤονη. 1 5.5 ἴθ Μ|.(7.το20); οὗ 4 Βατὰ 
πϑίαυγο, Β85.6}.5.τ(3.770; ΝΙ.22.2370). 

ἘἈδάμας (Β), ὁ, άανιας, (ποσί. πατῆθ οὗ διομπεῖυραὶ τῆδῃ, 
Πρανθηὶν σοΈ ογρασι οἵ Αάδτη ἄνθρωπον τέλειον καὶ ἀληθῇ ὃν καὶ Ἀ. 
καλοῦσι ἴτοπ.ἢα6}.1.20.5(Μ.7.6036); ἄνθρωπος... «ἀρσενόθηλυς, καλεῖται 
δὲ Ἀ, Ἡϊρρ.ἀαεν.".6(ρ0.78.7; Μιτό.3126.Ὰ}; ἀρχανθρώπου ἄνωθεν Ἀ. 
1Ὁ.5.γ(ρ.88,1; 21288}; τὰ νοερά, καὶ ψυχικά, καὶ χοϊκὰ [50. οὗ ΑἀΔΙη85] 
κεχώρηκε..«εἰς ἕνα ἄνθρωπον ὁμοῦ, ᾿]ησοῦν τΡ.5.6(ρ.78.τ6ἴ,; 41268). 

ἀδάμαστος, 1. ηοἱ ῥγοΐεη ἰο 116 γοόῖε, τριΐανασά ; ταθῖ., οὗ ἀόν!οθ5, 
51α,ῬῈ].6,}.1.258(}.γ8.,3278}; Βδῆσα 2. ἡμμοίθηὶ τοὺς ἀ. πονηρίᾳ 
(Ἰεμ) ῥαφά. τ, (ρ.08,26:; Μ.8.2658); 3, μπίανιεαδίο, Ὠθθος ἡηπαοςίγηεί- 
ἐδίο, τιριογίαί, εἰογηαΐ; οὗ ἀπιρο]ς ἀπ 5οὺ]5, ΜθιΠ.»6ς.1.47(0.297.0; 
Μ.41.1ττ70}; οἵ ἄπο, Νομμ. αν. 7ο.το: τ8(4Ν1.4.3.8364); οἱ 1, Ζαγιιβ 
ἀ, ... νεκρόν ἐῤ.1τ:44(8450]. 

ἘἈδαμιαῖος, ῥείοηρτηρ ἰο άαη, πθπος ἤνέπαῃ, ΤΟΡ τ. Η ἰδέ. 
τό(Μ.87.3006}0)}; 170... 8. }12(Μ.96.9760} ; οὗ Ἀ. τἕδ γαεὰ οὶ Αἄαη, 
ΤΜ ει μιν οἱ ἀηπη. 8 (Μ.τ8,3680). 

ἘἈδαμιανοί, οἵ, «Δ΄ ἀανηῖίες ; 5εςῖ Οἰαί πεῖπρ᾽ ρυ]ταεῖνα ἰπΠΟΟΘΠῸ6 
84 αἰδοδσαϊηρ οἰοί 65. 1π σα]ΠΡΊΟΙ5 556 10 105, ΕΡΙΡΗ ἤαον. 55 611. 
(ρ.311.9; Μ,41τ.0530.); Τα.) λαεν. 5 2(Μ.04."ο0ΑᾺ). 

ἘἈδαμῖται, οἱ, -- ἰοτορσ,., Ὑδατἤαεγ.τ.6(4.2051.), ἡ Ποσθ οαἱσὶπ 
ΔΒΟΙΕα ἕο Ῥτοαίοιβ ; εἴ. (]Θπι. ἐν. 2.4(ρ.209.30; Μ.8,1τ36Α). 
Ἑἀδαπανήτως, εὐξδοιι δεῖ ἐχἠαμδίοά, ΝΙΟΕΡἢ. ὕ7τ., δγηι.243 

().86.32094}. 
ἘἙἀδβοκᾶτος, ὁ, (1,αἴ, σἀνοσαϊε5) αἰὐοξ δῆς; ατΜαρ. ται: ({τ.Ζ8 ἢ.) 

4.6(Μ.Γ}.77.359Ὰ). 

29 ἀδελφικῶς 

ἀδηφαγία, ρἰμηοην, ΝΠ. Ρ.3.τοό(Μι10.4530); ["Ἰἀδδηφαγία, ἡ, 
Τδατ. γε. τ3(2.ττο). 

["]ἀάδδηφάγος, --- ἀδηφάγος, εἰτἱοποιΣ, ϑγτιθ5.ρ.τ22(ΜΜ.66.15 178; 
ἀδηφάγος ΕΟ). 

ἄδεια, ἡ, αὐδόηες οὗ ζεαν; Πϑῆςα 1, ἐγοσάοηι ἄ. τοῦ εἰσιέναι ΠΟΥ, 
ΜΟΡϑ. 7οεὶ τ: τ2Ώ6{ {{Μ.66.2174}; ΤΕ ῥγουϊά.2(4. 502); ῬΕΙοσι. ἠ.6.7.1 
(Μ.6ς.- 374); 2. ἰορη ΠΟ 5655, Ταδτ ἀταί... Ξ(Μ. 6.41764); ἜΠΜΗΗΕ ἱες. 
2.1 Μ.6.8060}; ψευδοπροφήτης... .«ᾧ ἕπεται ἅ, Ἀποπιρ.Βπ5.ἦ.2.ς.17.2 

(1:20.473}). 
ῬἘἀδείλανδρος, τοτἠομὶ ὕδαν οὐ τιᾶμ, ὠπάαμμίρα, «4(Ρα55.) “πάν. 

γ(Ρ.17.20; Μ.2.12208); ἘΡΏγ. τ. 2ο4Ὰ. 
Ἐἀδείλαντος, ἐδαγίεςς, ΤΠατιδίπα, ρ».2.τοο(λἤ.00.13520). 
Ἐἀδειλία, ἡ, ἡγεεάονη ἔγονη [δαν, εογαρε; οἵ ταλτῦντϑ, Ρ4}}.ο,Οἶγγς. 

τδίρ.ττϑιτο; Ν.47.66); 1.6.1 ἀπ5.(0.7.12; Μ,34.το02); [0.Γ] τὴ. )αςὶ. 
13(Μ 88, 1102}. 

Ἐἀδειλίατος, γε γον ἔζων, τεῖ. Μτ.26:58 ἀπαθὲς.. 
ἀ. ϑενεσιρο αχ. υριε5ε. (Μ.οχ.τ658). 

ἄδειλος, ῥραγίεςς πέπειρόν τε καὶ ἅ. (ἰονι.6ρ. ταί 5 ρΡ.16.1}; ἀ. τῇ 
παρρησίᾳ ῬΑ], Οἐγνς,ο(ρ.56.:2; Μ.47.33). 

ἀδεισιδαίμων, γοί Ξμβῥεγείίομς γνωστικὸς..«καὶ ἀ, ΟἸΘΓᾺ, 5 ,γ.7.4. 
(ρ.16.12; Μ.9.4288). 

ἀδέκαστος, εἠῤγινοά, τπιραγαὶ, 75; 680. οἱ ἀϊνίπε Ἰυάρε- 
τιδηΐ, τ ΝΝ υββ.ν ͵ ος.(Μ.44.4128}; ΟΠγγϑ. ον. 30.6 πῃ Μ1|.(7.267Ὲ}}; 
ἀ, βήματι τοῦ Χριστοῦ Ὠοτ.ἀοεί. 2ο( Μ.88.18128};} πιραῖς ἃ5. ϑαθδῖ., 
ΤΗβαγ αἰέν, τηίοργῖν ἐπιρρώσει τῷ ἀ. τὸ συνειδός Μοπιοχε. Κοη.5 
(ρ 1ρουῖι; Μ,113.8800); τῆς μελλούσης θείας κρίσεως τὸ ἁ, Τζδε5, 
Ναζ.άταὶ,")1(Μ.38.940). 

ἄδεκτος, ηοἱ γεεεῖυνεί, πριασεερίαδίε ἡ κακία...ἄ, τῷ θεῷ Οτιεχρ. 
ἴῃ γι 4(Μ.1χ).1728}; οὐ Οδιη 5 οἥετγιηρ, Βα5.561,0γ,.4.3(Μ.85.60Ὰ); 
ἤδησς ἐχεοηηηπίεαίε, Β85..}.2τὴ εαρ.δτ(3.32200; Μ.32.80ς8); πίστιν 
τὴν ὀρϑὴν..«ἧς ἐκτὸς λέγειν ἄδεκτον Ἀοτη.Μ 6}. (4.51 ρ.108).ὕ 

ἀδελφή, ἡ, οἱδίογ; 1, τὴ ρεη., οἱ Ὁμηβίδπ ψψοιηδη (οὗ, ἀδελφός), 
Ἰσπ οῖγε.5.τ; Οοηϑὶ..4.,}.2.58.1: 2, οἵ παη5, Βαβιγεσιδγιτοφί(2.452Ὰ; 
Μ,31.11530); 26. τοβί4534; τερ60); Μαχιρ. ατ(Μ.91.4571Ὰ); 3. οἵ 
ΒΜΝΨ; ἴῃ ρτοοῖ οὗ γτϑαν οὗ ἴμο. τῆς θεοτόκου, ἃ. τε ἡμῶν οὔσης κατὰ 
τὴν φύσιν Τιοοηῖ, Β.λίδδέ,εἰ Ἐπὶ.2(Ν.86.12250); χαῖρε, ἀ., ἡ τοῦ καλοῦ 
ἀδελῴοῦ παρώνυμος Ὑμάτγιδεμα, παν, ΒΜ ἡ(Μ.οθ.6034); 4. τεῖ, 
ομαϑία σε]ατίοηβ οὗ ἃ ὑγοώϑῃ ψ] ἃ τη; 8. οὗ ἃ νἱΐθ τῇ συμβίῳ 
σου τῇ μελλούσῃ σον ἀ. Ἠδεττη.υἱ5.2.2.3.; (6 πι.5ἰγ.6.12(ρ.482.}; Μ.ο. 
421Α); οὗ ψγίνοϑ οἵ ἀροβί[6β, ἐδ.3.6(0.220.21; Μ.8.11574}); Ἔχερ, τῦου. 
9:5 ἅ. μὲν εἶπεν, ἵνα τὴν ἁγνείαν ἐμφανίσῃ 51. 6].6Ρ}.3.176(Μ.γ8. 
8638); λέγει ὁ ἀνὴρ τῇ γυναικί" ᾿ἀ,᾽ Το. ΜοΞΟΠ. γα. χ8:(Μ.8).3ο6 08); 
Ῥ. οὗ δὴν πογηβῃ, Ηδγπιυΐδιι σα; 1δι1.1.7; τ. οὗ υἱγρίηεξ δῦ- 
{ηϊγοάμείαε τὰς..-συνερχομένας παρθένους τισὶν ὡς ἀ, ἐκωλύσαμεν 
ΟΛης (314)εαη. το; 4. οὗἁὨ ᾿ϑἰβίουϑ᾽ {Δ |5Ε]ν 50 οαἢεά, Ἰνίηρ ἐκ δυο 
ΜῈ ταδη, τε. ἤσόγ.ι.6.4(}}.7.5 004}; 5. πηεῖ, εἰρήνη καὶ ἀγάπη.. 
ἀδελφαί ΟἸΙδι,. .ῬΡαεά. 1. Τρ. 140.17; Μ8, 3604); ; οὗ ΥΝ ἰβάοτῃ (ΡΥ. 1: 4) ἀ. 
ἡμῶν σοφία ἐστί, διότι ὁ ποιήσας τὴν ἀσώματον φύσιν πατήρ, καὶ 

ταύτην πεποίηκεν Οτ ον τη: Ἀγ. 7: 4(Μ. 17.180}; οὗ ῥτᾶγου ἀπα δϑι- 

ἴῃ τὴν ἀ ἀ. τῆς νηστείας.. “τὴν εὐχήν Γῃτγβ .ῬοΘΉ11}. δ, τί. 309); Σιὼν 
εἶναί φαμεν τὴν νοητὴν ἐπὶ γῆς ἐκκλησίαν, ἣ καὶ ἀἁ. τῆς ἄνω νοεῖται 

Ογυς.9: 1)(}1.60.γ680) : τηγϑῖ., οὗ τῆς 801] πρὸς τὴν ἐπὶ τὰ μείζω 
τε καὶ ὑψηλότερα τῆς καρδίας ἀνάβασιν, οἷον ἁ, καὶ νύμφη τοῦ λόγου 
κατονομάζεται Οτ Ν γ85.ἤοη1.0 ἦη Οαπὶ.(}}.44.0684); ἀ. μὲν ἡμετέρα 
[3.. ἀγγέλων] διὰ τὴν τῆς ἀπαθείας συγγένειαν 1}. 8(9488) ; γγΠ]Οἢ τχσιϑὲ 
Ῥβοοσηθ (σι βὶ 5 βιβίεσ, ἱπ Οσάου τὸ ὃς πηϊτοα ἕο ὨἢΠη εἰ γὰρ βούλει 
«ἐπαρθῆναι τῆς ψυχῆς σου τὰς πύλας, ἵνα εἰσέλθῃ ὁ βασιλεὺς τῆς 
δόξης, χρή σε ἀ. μου γενέσθαι 1ν. ΤΙ(ΙΟΟΙ); τοῖ. χφαδϑίίοι γὴν 
“Πα ε᾽ 15 ο8}]6 6 ἀ.: ἀ. καὶ νύμφην αὐτὴν ὀνομάζει, ἵνα δείξῃ, ὅτι οὐκ 
ἔστιν ὁ θάλαμος ἐπαᾳδόμενος σαρκός. ὅταν μὲν γὰρ ὀνομάζει αὐτὴν 
νύμφην, διὰ τὸν λόγον, τὸν μνηστευθέντα τὴν ψυχήν..«ὅταν δὲ καὶ ἀἁ, 
αὐτὴν ὀνομάζει, διὰ τὴν σάρκα ἣν ἐφόρεσε ΑΤἸΉ. ΚΚγ.6 τη (απὶ.(Ὁ1.27. 

13510). 
ἘἈδελφιανοί, οἱ, Αἀεϊρηϊαηξ, 56οῖ Ἰἀθητῖσαὶ ἢ Μοβϑα απ 5 

(Επιοβ 165) 08116α αἴξοσ ὁπ οἵ 15 Ιδδθσβ, Αἀθρηλιβ, Τῆτα. ΟΡ ἤδεν. 
(Μ.86.484); ΠΕ ἾΤΒαε.}.6.4.1ττ.2(4.065). 
 ἀδελφιδέος (-οῦς, -ὁς), ὁ, 1. 1}ῖ., περάειν, οἵ (τίσι ὅς ἐστιν ἡμῶν 
καὶ ἀ. ὡς ἐξ ἀδελφῆς... δεσποίνης γεγεννημένος Ονγ, [οοἰ.7(3.2ο5Α}; 
ἐπειδὴ... «ἀδελφαὶ...ἧ τε ᾿Ιουδαίων πληθύς, καὶ ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία, 
ἐκείνης δὲ υἱὸς ὃ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα’ εἰκότως αὐτὸν ἀ. ἡ νύμφη 
καλεῖ ΤΒαϊ,(αη.1: 12(2.40); 2. πιεῖ., ΞΞ δείουει! οπθ, ἡγίεμά ἡ γὰρ 
πρότερον δούλη ψυχὴ νῦν [56. 1 ὈΔΡΓΙ5ΓᾺ] ἀ. ... τὸν δεσπότην ἐπεγρά- 
ψατο Ογτ.}] ραϊδεΐ,.3.τ6; Χριστὸς... ἃ, τῆς ποθούσης κατωνομάσθη ἅτ. 
Νγϑϑιλοῦ τῷ Οαπὶ.()ἅ.44.8368). 

ἀδελφικῶς, 1: ῥγοίπεγίν ἡπαηπεῦ, ΟτιΝαζ. ον. 6. ττ(Μ.35.736Ὰ}); 
(μγνϑβίοηι, 44.4 ἴηι τύ ογ,(το.4130); 1514.}6].6}}.τιτοί Μ.γ8,18ς 8). 

»τὸ θεῖον καὶ... 



ἀδελφίς 
ἀδελφίς, ἡ, εἶείον; οἵ (Βηβυίδη νομλθη, 4. ΤἼὸοσι αὶ 88(0.203.6); 

οἱ πιη5, ΕΌΒΥ.2.304Ὲ. 
Ἐἀδελφογαμέω, ΠΥ ΟἨ ΕἾ 5 δἰδίεν; οἵ Ζευβ, (ἰδ ἐρτὶ Ἃ δτ. 
ἘΔδελφογαμία, ἡ, 1. ἡπαγγίαρε Οὗ ὀγοίδεν απ οἰδίον τοῖ, βυϑῖ 

ΘΟΒΘΙΘΓΟΩ5. ΟΥ τηδη, ΠΙοά 6η.5:48.(Μ.34.1τό90)}; 2. Τηεοσὶ οἵ 
ὑγοίῥον απ εἰδίεν, Οὐ ν85. [αἱ.(}1.45.1608). 

Ἐἀδελφοζωῖα, ἡ, ἰἰοΐηρ ἱορείμεν ας ὑγοίμεγ απὰ εἰβίοῦ, τεῖ. δὸ- 
ἐπιγοάμείαε, Ῥ41] νυ Οἰγγς.π(ρ.31.18 ; ΝῈ.47.20). 

Ἐἀδελφοθεῖα, ἡ, “ιαίεγπαὶ γεϊαιοηςλῖρ ἴῃ ἰμε Οοάἠεαά, τεῖ. ξα1}}6 
“υδϑοπίπρα ροῦν Ὑχίη. ἄρα ἂν ἀ. ... ἐν τῇ τριάδι; ΤΟΥ Ν, γϑβ νας. 
(Μ.4.4.13400); ἀ,. ἔχουσιν ὁ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα Αηαϑτ.5, 0.2 2(Μ 4.80. 
2888). 

Ἐἀδελφόθεος, ὁ, ῥὑγοίλεν οἵ σοί (1.6. οἵ ΓΕ γῖΞ0) ; 650. οἱ 5, [ῦηθβ, 
1Η]ρρ.ἀὐδετ(Μ.1ο.9520); νυ ς, 68: 8(,1.69.11730); ιοη, ΑΥά Ἡ, 
3.2(Μ.3.6810}; τὸ τοῦ ἀ. δι᾿’ ἐννόμου διαδοχῆς ἐπέχοντες 50. ῬδΓΓ1- 
ΒΙΟΙ5 οἱ Τδγιιβαῖςι] πρόσωπον Ὑπάτιδιαα.ρ}.2.121(}1.00.12960) ; οὗ 
οἴμοι ὑτείῆσοα οἱ (μηδ, ϑορῃσ. ον, ο(Μ.87.33640); ΠΙρΡ. ἢ, 
ἔγ.6.δ(0.32.}). 

Ἐῤδελφοκοιτία, ἡ, “ημεεξὶ οὗ ὀγοίδμον ἀπ βἴϑίον τοί. ἄδυβ, ΤΒΡΗΪ. 
Απει μοὶ. τ ο(}1.6.10378); 54 τὸ πᾶνθὲ θόθῃ δαἀνοολίθα δγῪ 
Τρίσυσ5 ἀηα ϑζοιοβ, 10.3.6(11294}. 

ἀδελφοκτονέω, 1} Υ ἃ δγοί μεν ΟΥ̓ Ξίσίον, οἵ (αι, ΤρΡἢ] ἀπέ. 

«4 μιοἱ.2.3ο(Μ.6.1το08) ; οὗ Τλδν}] ᾿ποιτὴρ τὸ {γα ΤΊ] 46, Ρ4}}, ἢ. 1 απι5.6 
(Ρ.22.15; Μ.34.1το188). 

ἀδελφοκτονία, ἡ, γπηγάεν ΘΓ ἃ δγοίδιον ΟΥ εἰδίθν ; 650. τοί, ὕδη, 
ταῖοι.4.1) ἘΡΙΡᾺαεγ.χ(ρ.172.το; Μ.41.180Ὰ}}; 18.38.5 (0.68.15; δόχΑ). 

ἀδελφοκτόνος, γπωγάεγίηρ α ὀγοίπεν οὐ εἴδίερ; 680. οἱ (βίη, 
δαρ Οσηοὶ. ἄρ}.8.12.21; Ομτυβ ἠοηι.7.6 ἴῃ ον (9. 401Ὲ). 

Ἐἀδελφομητρότεκνον, τό, ἀπιρἠϊον τοῖο ἰς α Βρ: τ] σοῦ ἀπά 
μιοίδον (45 81ιὶ ΔΌΡ 655), Τμάχιδίπα. ρῥ.2.1132(}1.00.153800}. 

Ἐἀδελφόμιξ, ἐηεσείμομ εὐτίλι ὑγοιθεν ΟΥ οἱδίεν, ΤΟ δρβ. ΝᾺ Ζ. ἀϊαἰ.17} 
(Ν1.328.1145}. 

ἀδελφομιξία, ἡ, »παγγίαρε οὗ δγοίμεν αμὰ δἱξίον; τεῖ. ἢχϑὶ ρεηδγα- 
τἰοηϑ οὗ τυδηκιηα, Μειῃ. ἐγηρ.τ.2(ρ.το,το; Μ.18,.41Ὰ}; Ὠιοά, δη.5:4 
(Μ.33.15600) ; ΒΕ  Υ εν ῬαμΙΒμοα ὈΚν Ομυτο ἀ. τὸν τοῦ φονέως χρόνον 
ἐξομολογηθήσεται ΒΔ 5.6}.217 ἐαἩ.67(3.3270 ; Μ.32.800Β). 

Ἐἀδελφοπάτηρ, ὁ, -- 54ᾳ., Τμάτιδιια,.}}.2.61(}1.99.12770). 
Ἐἀδελφοπάτωρ, ὁ, δοί ὑγοίδεν ἀπά ῥγίεσί, τοθῖ., οἱ δὴ δυο ΙΒΠοΡ, 

Τπατιϑέθα. ἐῤ}.1.37(Δ|. 9. Τ1040Ὰ}, 
Ἐἀδελφοποι-ἔω, αὐορὶ ας α ὑγοίδιεν οὐ οἱἰβίεν, Ἐῃυγβ, Ζαςεῖ. 1.4 

(8.1260); πηοῖ. χρὴ "“-ἦσαι τὸν Χριστόν ἐδ.(126Ὲ}; “-εἶν ἀλλήλοις ἡμᾶς 
εἰδὼς τὴν ἀγάπησιν Βορῇχ.11.0γ.8,.4(Μ.87.33600). 

Ἐἀδελφοποίησις, ἡ, αὐοῥίίοη ας ὑγοί δον Οὐ σἱδίθν, τιοῖ,, οἵ γηδῃ 

ὈγΥ Ομβὲ, ΑἸῈ,.4».2.62(Μ.26.28ο.). 
κἀδελφοποιία, ἡ, εοπείάτηρ οὗ Ξριτζαα! ὀγοϊπονποοά , Του θη 

ἴο τοῦ κβ, Τματιϑιυα. ἐεεί, (Μ.09.18208). 
ἀδελφοποιός, ῥγοάμείηρ ὑγοίδεγς, Με]εῖ,ηαί, ποηλιϑν ποθ 5.(}1,64, 

1οϑ5Ὰ). 
ἀδελφός, ὁ, ῥγοίκον; 1. οἵ οχχθ᾿ 5 ἔθ] (τβείϑῃ : 8. ἴῃ δα άγεβ5, 

χοϊώπίατ; Ο]αιη βαε.3.12(ρ.287,10; Μ.8,6734}; εἰ ἔγξα, ; 30 υ5εα Ὀγν 
οηβῖ. νἤξη δαὐάτεβοιις (Ὠτιβίίαι5, (οηβίρ. τι5,υ.ζ:,2.46(ρ.66.26: 
Μι2ο. το); Εὐβ.υ.,3.24(ρ.80.8; τοῦᾺ)}; Ῥ. πού] ἀεδθιρπα- 
τἴοπ οἵ ὈαρτΖζρά τπεπηθεῖβ οἱ ΟμΌτΟς μετὰ τὸ οὕτως λοῦσαι [].6. 
θεΐηρ Ὀαρι264] τὸν πεπεισμένον...ἐπὶ τοὺς λεγομένους ἀ. ἄγομεν 
Ταβί. χαροὶ 65, α(Μ.6.428.); ΟἸοτλ, ἐγ,2.ο(0.134.22; Μ.8.97γ60}; ἀπά 
ομἷν οἵ ἔποθς ὁ μὲν κατηχούμενος, κἂν μοναχὸς ἧ, οὐκ ἀ." ὁ δὲ πιστός, 
κἂν κοσμικὸς ἢ, ἀἁ. ἐστιν (Ὠγν5,0η1.2.5.3 10, [16}.(12.2338); ἀ. γὰρ 
τὸ βάπτισμα ἐργάζεται, καὶ ἡ τῶν θείων μυστηρίων κοινωνία 14 ἦονα. 
σοι ἤῃ ΜΠ. (7.7 σοῦ; οὐ Ομ βιίδηϑ. 65. ΟΠ συ βο 5. βρί σῖτα] Ὀτεῖδυθῃ 
Πτουρἢ Ὀαρίίδιη μάθετε οὖν...διὰ τῆς ἐν ἐμοὶ ἀναγεννήσεως ..«ἵνα 

χρηματίσητε νἱοὶ θεοῦ, ἀ. δὲ ἐμοῦ Οτ.0»,15.4{0.335.27; Μ.11.4678); 
(τι ΝΝ 85. τοι, 2(2 Ρ.327.24; Μ 45, βου); α. αἶδο δρριἰε ἴο τῇῆοβε 
ἔα θη ἰπῖο μεῖεβν, Οὐγοη Βαξοίι ».272(41.02.6734); 2. ἴῃ. ΨΙάΕΥ 
56Π86, Ἱπο] Π1ηρ 4}} τάθη ὑπὲρ τῶν ἄλλων δὲ ἀνθρώπων..«προσεύχεσθε 
υὐνὰ, αὐτῶν εὑρεθῶμεν τῇ ἐπιεικείᾳ Ἰρῃ. ΕΡἦ.το, 3; Ὀοτὴ Τενὴβ ἀπά 
ρεμα 65, Ταβτι {ἰαί,οὐ.2(Μ.6.704Ὰ)}; 85. θεὶηρ ῬΟΒΘῚΌΙ6. πιΐατα οοὴ- 
νογίβ, (Ἰδτα, ς γ.).τφίρ.δτ.το; Μ.0.5208}); πα Ὀε θνεῖβ ἰῃ οπ6 σοα, 
ἐδ. τ τ4(ρ.4ρο,10; 1454}; 3. ῬΑΧῸς, Οὗ πιο ε 5 οἱ ἃ τϑὶισιουβ οοτη- 
πιηϊν, ΡΠ] οπά.τοι4.4; Βαβι γερ ὃν. τολί2. 452; Μ.31.11530)}; ὙΠαΙ, 
ῥιγεῖ, τ(3.τ264); οἱ ἀ. ὀφείλουσιν ἐν ἀγάπῃ πολλῇ συνεῖναι ἀλλήλοις 
Μας.Αδριλονι.3.τ(}1.24.4680); 4. ΟΥ ΟἸγιϑὲ ; ἃ, 85 τηδη 8 ὈΧΟΙΠΟΥ 
τὨτουρῃ πο, ὁ ὑπὸ ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν φωνούμενος ὡς ἀ. 44, 
«Χαριμίρῥ.3(Ρ.59.31); διὰ τὴν πρὸς τὰ κτίσματα συγκατάβασιν τοῦ 
λόγου, καθ᾽ ἣν καὶ πολλῶν γέγονεν ἀ. ὁ γάρ τοι μονογενής, οὐκ ὄντων 
ἄλλων ἀ., μονογενής ἐστιν" ὁ δὲ πρωτότοκος διὰ τοὺς ἄλλους ἀ, πρωτό- 
τοκὸς λέγεται Αἰἢ..4»γ.2.62(Μ.26.27}.)}; ΟὨτγδ,ἤοη!.46.3 τ [0.(8. 

30 
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ἀδέσποτος 

3734}; 14. λοη.2.8 μι (οἱ (ατ.3444}; ΤΟΒτγβ.Ζαρολ.τ. 4(8.1260); Μας. 
Αορ κοντά. 8(Ν.34.620 4); Ό. α5. Ῥτοῖπο οἵ Εαιμεῦ (Αὐίδῃ γεάμειῖο 
αὦ αδεμγάιϊη οἱ ποπιοοιβίοῃ) εἰ.. ἀΐδεός ἐστιν ὁ υἱός, καὶ συνυπάρχει 
τῷ πατρί, οὐκέτι υἱόν, ἀλλ᾽ ἀ. εἶναι τοῦ πατρὸς λέγετε αὐτόν ΑἸΉ. 4». 
τα 4(Μ,26.4οΟ}; ἐν. (414), οἴ ραβϑίτη ; 5. πὸ “ογξέδγεη οὗ τς Ἰνογά' 
(τι.12:468.; Αοιτ τᾷ; (81.111, δἷς.), σεη. ἱπιεγργεῖςα ἃ5 50η5 οὗ 
Ἰοβερῇ τοι ἃ ἔουπηθυ πιδυτίαρο ἀ. μὲν οὐκ εἶχεν φύσει οὔτε τῆς 
παρθένου τεκούσης ἕτερον, οὐδ᾽ αὐτὸς ἐκ τοῦ ᾿Ιωοσὴφ τυγχάνων. νόμῳ 
τοιγαροῦν ἐχρημάτισαν αὐτοῦ ἀ, υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ ὄντες ἐκ προτεθνηκυίας 
γυναικός ΟτΥ, 5.31 ἦι 70.2::ττ(Ρ.5ού.21); 14.(εἰς.τ.47{(0.07.Σ᾿; Μααι. 
7484);9 ἘΡΙΡἢ. εῤ. ἀγαριαρ.ἠ"αον.78.ο(ρ.459.20; Μ.42,7120); οἵἨἠ Ἀ5. 
[πιε5 ἀ. δὲ τοῦ κυρίου οὗτος καλεῖται διὰ τὸ ὁμότροφον, οὐχὶ κατὰ 
φύσιν, ἀλλὰ κατὰ χάριν 1}.18.7(0.458.4; 7004); ΟΒτγπ.ἠ0}1.5.3 τῇ 
λπι( 170}; Ογτο αρλι εη.7(χ.221Ὲ}; ϑενυλητϊ,γές, (ρ,846.8Π..; Μ.46. 
6484); ΗΙρρ.ΤΗ. [γ5.1.6{(Ρ.7.5; Μιιχ).1ο408}; ὅ. οὗ ἃ ὈτΟΙΠΟΥ - 5,5. 
(1.6. οἰαβῖθ) χοἰ Ομ ἢ]ρ μεθ’ ἡμῶν. «κοιμηθήσῃ ὡς ἀ. καὶ οὐχ ὡς 
ἀνήρ ἘΠοΥΠπι έρινθ.τι.3; οὗ δὴ ἴῃ ΤΠΦΥ τοϊατοηβ. ἴο ἐομβθογαῖοα 
ΥἹΡῚΠ5 ἀ. ἐν Χριστῷ παρόντων, ἑαντὴν 850, παρθένος] καὶ χιτῶνι... 
κοσμήσει Βα. ̓ Αποινέγρ.35(Μ.30.7408}; οὗ τηξὴ Ππανίηρ υἱγρίηέ5 ὁμ- 
ἐμιγοάμείαε ἀ. οἱ συνοικοῦντες (Ὠτγδιεεδίηγ (1.241); 7. εοἰΐεαρσμο, 
ἀςεοείαίς Παῦλε...ἀ. Πέτρου 4. ΠὈείν.εἰ Ραμὶ, (ρ.18ο.14); ἐδ. 2τ(ρ.188, 
2); .4.. Βανι.2(ρ.132.27}); υϑεᾷ Ὀγ Κίῃρϑ δῖ Δα ἀτεββίηρ δασῇ ΟΥΠΕΥ, 
Οὐπβιναρ.1 5.0. Ἁ,4.ττίρ.τ22.τι; Μ.2ο.1 1608}; Ο΄γον. Ῥαδει.}».333(Μ. 
ο2.8646) ; Ποῖα}. }.(λ1.92.10258)}. 

ἀδελφός, δά]. 1. ας ἃ ὀγοιδεν οὐ «ἰδίεν, οἵ Ὁμσῖβ 8 το]α ]οη5 ἴο 
οὐραϊοη πρωτότοκος...ἐστι τῆς κτίσεως οὐχ ὡς ἀ. ἔχων τὴν κτίσιν 
ἀλλ᾽ ὡς πρὸ πάσης κτίσεως γεννηθείς" πῶς γὰρ οἷον...ἁ. εἶναι τῆς 
κτίσεως καὶ δημιουργόν; εἰ γὰρ..-κτίσμα ἐστίν, ἀ. ἔχει τὴν κτίσιν" οὐχ 
οἷον... ἀ. εἶναι καὶ δημιουργόν-...εἰ δὲ δημιουργός, οὐκ ἄρα καὶ ἀ." 
εἰ δὲ οὐκ ἀ., οὐ κτίσμα Τάτ (οἱ.τ:15(3.477};} το τὰρη Ὀγ νιγίαβ οἵ 
15. παιιδηϊν, ΟΥ̓ Ν 89. μι.12(2 Ρ.275.2; Μ.45.8858); 2. εορηαίο, 
Θουαρ απ. οί(ρ.71; Μ.18,12458}); ΟὨγγϑ λον, 3.2 ἴῃ. (οἱ (11.3448}. 

ἀδελφοσύνη, ἡ, ἀὐἀοῤίϊοη ας ὀγοίμεν Οὐ δἴξίεν, Νοῦμος. 512. 
Ἐλδελφότεκνον, τό, «οτ512, ΠΙρΡΡ Ἡ. [’.2.0(0.14.12). 
ἀδελφότης, ἡ, Α. ὀγοϊεγμοσά , 1. [γαϊογηαὶ γεία! οὐ ῖρ, δγοϊδονὶν 

εεϊίηη ΟΥ̓ ἰουὲ ἀ. συντηρεῖν 1]Ἰογτπχπαν διτο; ὅτι Ναισαγηι.τ.1.32. 
24(Ν.37.5132Α}; ἀγάπης καὶ ἀ. χάριτι (Λοά. ΑΓγιἃς, ΝῊ ἐχενε.43(Μ.10. 
7728}; 2.16 Οἰνίείίαη δροιμογμοοί, Οἰγολ (οἴ. ΥΡεῖ.2:17,519} 18. 1 
σε π., τά ϊρηι.2.4; ἱτεπιὐαον.2.31.2(Μ.7.82 5}; ϑεγαρι πίαρ δὰ, 
ἢ.6.5.1το.2(Ν.20.4814}; τοὺς ἑνὶ τῷ τῆς υἱοθεσίας πνεύματι κεκλη- 
μένους εἰς ἁ. Ογτ.Ος.το(3.318}; 650. 85. σοϊηπιαηϊν οἵ ὈαρίϊΖοα 
τί τὸ ποιοῦν τὴν ἀ.; τὸ λουτρὸν τῆς παλιγγενεσίας (Ἤτγγϑι ογη.2.5.3 
ἴῃ Η εὐ.(12.2338); Ὁ, Ἰοσα] εἰμγει τὴν Ῥωμαίων ἃ. ἰδὺβ,ἡ.ε.6.45.1 
(ν.}. ἐκκλησίαν Μ,20.6338); ΔΑΙΒιοριεηεγεὶ. Ἰ(ρ.χ77.1τ; Μ.25.240Ὰ}; 
ἼΠΡ1.ΑΙ. Κ»ιβ(ρειζι τ; λ1.6ς.620); 3. οἵ το] ρίουβ σοι 1168, 
Βα". αϑεεῖ.3(2.3208; Μ.31,8764}; τῇ εὐλαβεστάτῃ..-ἐν Χριστῷ α, τ, 
ΝαΖ.ορ. 228(}Ν1.327.2800); ῬΔ]1.}..1.α1ι5.43,2(ρ.τ30.10: Μ|.34.12100); δῖατο, 
Βυιοριίδο. 5. 2(Μ|.6ς.10328}; τοὺς ἐξηγουμένους τῆς ἀ. Μας,Αδριῥεγξ 
(λ1.34.8488), εἴο,; οὗ σοπημ ἰὸς. Οὗ τπθὰ ἀπ ννοϊηεῃ Πἰνὶην 
τορείμεσ, τιν υββυυΐγραίρ.338.6; Μ.46.4091}} οἷζ, 5, συμβίωσις; 
4. οἵ Ομ εκ ἢ (Ἀτιϑῖ, τὰ ΟΠυτσῃ ὅπου... ἐκκλησία Χριστοῦ, 
ἐκεῖ ἀ. Χριστοῦ Τίιϊ. Βοκῖ. [γ.1.6.8: τοῦ (0Ρ.174.9,175.1); Γατοῦρη ἢ]5 
Βυπηεηϊν τὸ διὰ τῆς ἁφῆς γνωριζόμενον καὶ...«τοῖς ἀνθρώποις διὰ τῆς 
ἀ. οἰκειούμενον ΟΥ̓ Ν γ55, μη. τ2(Σ ρ.274.20; Μ.45.8858); ΑὨλρΠ ον, 
τ (Μ.39.4181.); δία 5 ῃ6α. Ὁγ ἔῃ, Ομυνβι λον, 1.3 πὶ Τπ(πι, 
7330); βίνεῃ ἴο {πΠ6 ροοῦ ἀπ ἱρῃποσαῃῖ, Δ. ἤο». 72.0.1 τη. Μέ4.(7.50}}}; 
ἴῖθπ Ὀείησ ΟὨτ δῖ’ 5. Ὀγείμτθῃ Ὁγν αἰορίίοη, γτι δες. 32(5᾽.231Ὰ}; 
5. Ταίῃ,, ἴῃ Ατίδη γεάμειτο αὐ αὐδελιη οἵ οὐ μοοχ ροβιίοη εἰ εἰς 
πατέρα καὶ υἱὸν ἡμῶν ἐστιν ἡ πίστις, ποία ἀ. ἐν τούτοις ἐστίν; Λτῇ,. “γ. 
τ.τά(λ1.26.414}; 6. ἀ5 ἴοττα οἵ παἀάγοθθ, οΟ]]δοεν εἶν οὗ πιθηλθεῖς οὗ 
(συ ης1]5 πιστεύω, ὅτι πάσῃ τῇ ἀ. ἤρεσεν (οὐ. Ἄ γιϑς., οἵ ἴῃς Βιετάτον 
πᾶσαν τὴν σύν σοι ἐν Χριστῷ ἀ. προσαγορεύω Οεμαά, πεν. (0.81.20; 
Μ.8κ.1618})}; οἵ οἴῆδυ ρστοιιρβ οἵ Ὀἰβῃορβ 84 οἰογσγ, ὅν) 65,6}.72 
(Μ.66,14364}; Νοβίεῤρ,γγιχίρ.25.16; Μ.ι77.448}); 1Ὁ.2(0.32,22; 578} 
Ογτ.ρ.4{0.28.26; 52,258}; δοσιίαγ, Μεηνεχε Κορ χ(ρ.176.24; Μ,113. 
8608); τὴν ἀ. ὑμῶν τοῦ βασιλέως τῶν Ῥωμαίων Ἡ οΥβο] ἐριαρ. ἤτοι. 
Ῥαξκε.».4ο2(}.02.το28.). 

Β. κίμδμιρ, αβιητίν ἀ. παθῶν Ογτο ρα Νια, (τ, 3010). 
Ἐἀδελφοτρόπως, 15: ῥγοϊμεγὶν ξακἠΐίοη, 1]. Ὁ απ. α  (ρ,200). 
Ἐἀδελφοφθορέω, εὐγγερί α εἰδίεν; οὗ ἄξια, Πονα. Ϊορι.4.1τ6; ΓΤ ἀς68. 

Ναζ,άταί, τοοί Νἴ.28,080). 
ἀδέσποτος, τοι σμΐ ἃ ἡπαςίεν, Ἀσπος ὕέεε, το ἀειεγηιηεά, οἵ οα 

ἀγέννητος καὶ ἀ. Οοηεί. ΑΡ}.7.44.2. Ὁ }υπτι μν.3.3(Μ.6.14360); τ, 
,γ58.{αἱ.(3.45.1498}; οὗ παΐατο οὗ ΤΆΤΠΟΥ οὐἷν, Ἰύπη αροὶ.20(Μ.30. 
8564); οἱ παΐαχα οἵ (τιδῖ, Βαβ.56].07γ,32(Μ.8 5,352}; οἵ στὰ 
μαΐαγο, ΟΥ̓ Ν γ85.0γ. ἐαϊεεῖ, (0.28.9; Μ.45.25Ὰ}; οἱ ὃν Ἀβραὰμ... 



ἄδετος . 

αἷμα φέροντες τὸ ἀ. ΚΝοπη.}αγ.0.8:33(}1.43.8178}); πεῖ, ἃ58 5υιϑῖ., 
βεεάοηι τὸ ἀ. καὶ αὐτεξούσιον χάριτος στ Ν γ85,ον,καΐφε. (0.26.8 ; 
245 
"ΗΝ Ι. μηῤομμά, ἰσοσε; οἵ Βαΐν, στ ΝΖ. ανηῖ.1.2.20.7(} 1.37. 

884}; οὗ 4 5810, 1δ.1.2.17. Ξα(7ϑςΑ); 2. βέεε; οἵ σα, 1ῤ.1.2.1.413 
(5524); οἱ ΒΜ, ἐδ.1.2.χ.τοϑί(5274); οὐ οΥἱρίμα!] ἬΝ 18.1τ.2.1.726 
(5 774}; οὗ ὀγϑιηϊτζαὶ Ππἴρ, [0.ΟΠππλ.5εαἰ. 27(}}. 88, τττό8). 

ἐἀδεφένδευτος, ἡηπάεξεηάεά, ΑΒ. ΘΟΒο]αβι. οἰ .4.15(0.57); 
Ῥαυδῇτζιδ(ρΡ.78). 

ἀδεῶς, ἐγεεῖν, τοΐϊμομ! γεειγαίηΐ, δ] Ροῖγε.7.2; ΕΡ.Ταισάρ. 1:05. 
ἐἀ.6.5.1τ.5(}].20.4004}. 

ἀδηλία, ἡ, 

ἐν σπηλαίῳ μόνος, γλιχόμενος ἁ. ῬΆ]1 δ γγς.π(ρ.28.21; Μ.47.τ8); 
οἵ (Π6 τηγβίεσιες οἱ πϑίμτο τὰ μακρὰ τῆς ἃ. βάθη (ἀρο.ῬῚ5.ἠδχ.τπο 
(Ν1.92.1442Ὰ}}; 2. τεπεογίαϊηῖν ; 650. οὗ τίπιε οἵ ἀραίῃ, τ Ν γβϑιυς. 
4(0Ρ.258.24; Μι46.,3280) , τά δαρὶ 7. 1.46.42094}; ΟγγΞ, λοῖπ.ο.1 τα 
ΤΠ οδς (τι, 4868): ΜδΧ. 6}. (}ῖ,01.4244); Οἵ [αζαγα ἴῃ ρθη., Ὁῆτγϑ. 
ἦιοη!.10.3 τη. ΤΟ ον (το.τ630); 1}.30.2(3658}; ἴῃ τηδιίοις. Οὐ ἔμ, 
γίοῖ. Π76.1123(0.275.1τ6), 

Ἐἀδήλωτος, ἐηυϊείδίο, Πῆτν. ἀγίθ. 38(ρ.63.23). 
ἀδημιούργητος, πεγεαϊε ; ΟἹ Ἴτη., ΒΡΙΡΠ  αϑν. 76. ποίρ.4ο5.0; 

Μ.42.621}); μὰ τα ιϊβειοη οὐ ραρδπ δυριπηθηῦβ τὸ λέγειν δημιουργὸν 
μὲν τὸν θεόν, ἀ. δὲ τὸν κόσμον' τὸ γὰρ ἀ. ἴσον δύναται τῷ ἀγεννήτῳ... 
καὶ τὸ λέγειν, ὁ ἀ, θεὸς ἀ. ποιεῖ, ὃ ἴσον ἐστὶ τῷ τὸν ἀγέννητον θεὸν 
ἀγεννήτως ἀγέννητα ποιεῖν Τ7αδφψιΟ γ. (Ν.6.14568}; 2δ.4(1 4490); 
Ῥτος,  σερμι τόση, (}1.87.328). 

"ἀδημιουργήτως, τοι μοι δοίης ἐγεαίε εἰ μὴ προῆν ἀ. ὃ ποιητὴς 
καὶ προνοητῆς, οὐκ ἂν ὑπῆν δημιουργικῶς τὰ ποιητὰ καὶ προνοούμενα 
Ῥιάγτα, Τυῖη.3. 5(Μ.39.8418). 

Ἐἀδημόνως, Ἰη ἐγοιίς, ἀἸδίγεσεζαίίν, Ἰλοτῃ. Με }.(5. 8.8.1} τροιῖ 

Ρ.742: 4,Θ  ρ.95). 
"ἀδημοσίευτος, 1, ποὶ τπαάε Ῥεδίϊο, δερι δεζζεὶ, οἵ οταὶ τα] ]οπ 

οἱ Ομυτοὴ ἐκ τῆς ἀ, ... διδασκαλίας, ἣν ἐν ἀπολυπραγμονήτῳ...σιγῇ 
οἱ πατέρες ἡμῶν ἐμϑλοξαν Βαβ.δρίν,66(3.558; Μι35.1880 ἀδαημο- 
σιεύτου); ἁ. ποιῆσαι τὸ δικαστήριον Πεγδ,ἠοη! ὅσ ἠμ ΜΠ1.(7.δοῦ0); 
οὗ ρεναῖθ Ἐχϑιημηδίὶοη οὗ σοηβοιεπος, 16 ἀοηι.2 δ. 1 τἡπι τον (το. 
250Ε}); 2. κιάάεη, τοι δάναιοη ἔγσοτα τὰς ψουἹᾶ τὸ ἀ, ... τῆς ἀρετῆς 
ΝΉΡ.Ρτος. α.(ἰαη.5:0:.(}1,87.1τ6220) ; ὁ μοναχὸς...ἀ, ἄπει Μοπιλονι, 
τοϑίΜ.80.17418); οὗ τοῆσιουβ 186, Το, Ἰ]πι. καὶ, κ(ΔΓ.88,6648), 

Ἐἀδημοσιεύτως, 5εεγείίν, 70. ]Ἰπη. ὁ καὶ, τοί }1.88.8480). 
ᾷδης, ὁ, αάες, επἀεγτοον 4, εἴψγα, . ... παρὰ τὸ ἀειδές, διὰ τὸ μὴ 

ὁρᾶσθαι, καθάπερ ἐλέχθη καὶ ᾽Ὠριγένει δίξτῃη.γε5.2.28(ρ.38ς.21; Μ.18, 

3168); 
ΑΔ. ρᾶρδη, Ατὐιβεαροί,ατ. α; Η]ΡΡ.ἤαενιττοίρ.21.12; Μι16,30 448}; 

Οτ εἰς. 2. τοί(ρ.14π.το; Μ.ττ. 8288). 
Β. [|ἐννιβῃ, δ ἀσοὶ; το ϊρηι 4.12; βυθός {Ὀ5.68:1}, τουτέστιν, ὃ ᾷ. 

Ηιρρ. ἐμά.3(Ρ.20.7; Μ.χο.7808); Οὐ. [9.π0.2τ(5;}».323.10; Μ.14.56 5); 
5ἴ5, Ιἀϑη πε 1 ἐπ ᾿αγϑθ᾽, 1α οηραδὶ.](0.201.24; Νί.12.10240); 
Επι5.ε..6..3.3(0.148.22:; Μ.24.Οϑϑα); 85. ἴτρα. ἵπ ἈΡΟΟΥΥΡΒΆΙ οί, 
Α4.πάν.εἰ Μ1|.3τ(Ρ.113.4); 4 ἘΜ1. π23(Ρ.64.3); οἴ. ἄβυσσος. 

Ο. Ομηβείδῃ σοποθρί θη: 1. Ἰμτοχπηραϊαία βίαίε αηὰ ἀννε! Ππρ- 
Ρίασε οἵ 5οι}5 οἱ ῥγο- ὉΠ υιβῦαιι ῬΘΟΡ]Ὲ (οἴ. 5. δ ττο); 8. 4}} 186 
5011}5 οὐκ οἶδας ὅτι οἱ ἀπὸ ᾿δὰμ καὶ Εὔας πάντες ἀπέθανον ;... πάντες 
ἐν τῷ ᾧ. κατηλλάξαντο Τ᾽, δν.Α 8(ρ.85.30); ἡμεῖς οὖν ἦμεν ἐν τῷ ᾷ. 

μετὰ πάντων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος κεκοιμημένων “Αἱ, Βὴ.Β τδίρ.324), ΑἸᾺ. 
427.1.43(Μ.26.1018)}; κατελθόντι τῷ Ἀδὰμ εἰς τὸν ᾧ. ἠκολούθησαν 
οἱ μετασχόντες τῆς φύσεως 'ΤΠαϊ ἐγαν.3(4.100); Ἀ. Οὐἱν 5015. οὗ 
ΨΙΟΚΟΑ͂ οὗ ἐν ἅ. καταταγέντες καὶ εἰς ἀπώλειαν ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες... 
τίς ἂν εὖ φρονῶν ἐν μιᾷ καταδίκῃ καὶ τὰς τῶν δικαίων καὶ τὰς τῶν 
ἁμαρτωλῶν ὑπολάβοι εἶναι ψυχάς; (ΟἸΘπλ.εν.6.6(ρ.454.0; Μ.0.268λ); 
Οτ.λοῦι. 1 δ.5 10. 767.(ρ.152.30; Μ.13.4650) εἷζ. 5. καταχθόνιος ; οἴ 1α, 
ἐηρασὶ. 3(0.28ς.)}},; Μ.12, τοι); {Π|Ὶ5. νιον αἰίβοκεα ἐδεινοποίει 
δὲ δημαγωγῶν ὅτι φάσκουσι 50. ἴῃς. οΥἱμοάοχ].. ὡς εἴη φρικῶδες 
ὑπολαβεῖν ἐν ἃ. γεγονέναι τὸν εὐκλεῆ Σαμουήλ Ἐχιξί,ρηρακὶ,17(0.43. 
20; Μ.18.6408): 2. τεῖ. ἀεβσρηΐ οἵ ΟΠ τΙβί (οἵ. αΡεῖ,32: τοῖν); ἃ, (ἢ τΊβῖο!, 
ἹΠΊρ]] 0 η5 ὁ μονογενὴς εἰσῆλθεν ὡς ψυχὴ μετὰ ψυχῶν, θεὸς 
λόγος ἔμψυχος" τὸ γὰρ σῶμα ἔκειτο ἐν μνημείῳ, οὐχὶ κενωθὲν τῆς 
θεότητος: ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῷ ἅ. ὧν, τῇ οὐσίᾳ ἦν πρὸς τὸν πατέρα, 
οὕτως ἦν καὶ ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῷ ἃ. ... θέλων ἐχωρήθη ἐν 
σώματι ἐμψύχῳ, ἵνα μετὰ τῆς ἰδίας ψυχῆς πορευθῇ εἰς τὸν ἅ., καὶ 
μὴ γυμνῇ τῇ θεότητι Ἠ!ρρ.)7γΡαδείι, π(Ρ.268,23}.; Μ το, 7οΙΔ .})}; 
ὥσπερ τὸ σῶμα οὐχ οἷόν τε ἦν εἰς ᾧ. καταβῆναι κἂν τοῦτο λέγωσιν οἱ 
πνευματικὸν λέγοντες τὸ σῶμα τοῦ ᾿[Ιησοῦ, οὕτως οὐδὲ τὸ πνεῦμα οἷόν 
τε ἦν καταβῆναι εἰς ᾷ., διὸ παρακαταθήκην ἔδωκεν ἕως ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν τὸ πνεῦμα τῷ πατρί Οτ,ἀἄταϊ. δίρ.1538.13); π15 ἀοαὐποαα οὶ 
δεραγαῖεα τοὺ] ἢϊθ. 50} ἐνοὴ ἴῃ Παάεθο, ΤΑΙ ἄρῥοϊϊ.2.14(Μ.26, 

1. 

Ι, οὐπειγῖίν, ΟἸΘηι ῥγοί.4(Ρ.43.12; Μ.8,1528); ἀναχωρεῖ 
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11560); τγρίῃεα Όν ]ΟπΆΠ 5 βο)οῦτη ἰὴ ἴδ6 5}, ὕγγ. 1. εαἰεεῖι.τ4. 
20; Ὁ. ργεδοβίησ ἴθ Ηδάοβ ὁ κύριος δι᾽ οὐδὲν ἕτερον εἰς ᾧ. κατῆλθεν 
ἢ διὰ τὸ εὐαγγελίσασθαι (Ἰδπλ.",γ.6.6(0.454.31; Μ.0. 2080) ; δεχόμενοι 
κατὰ τὸν ᾧ, ὄντες τῆς θεογνωσίας τὸ κήρυγμα..«κατελθάντος εἰς ᾷ. 
σωτῆρος αχ φ. Τ αὶ. 7 ΔΕ .90.:848,0); σ. ΟΥ̓ΠΕῚ ἀβρθοῖβ: θοὶηρ ρτα- 
οοαρα ὈΥ 1ο. Βεαρί., ΠΙρρ.αμπεΐν τ. 29.5; Μ.το. 1048); ᾿Ιωάν- 
νης. «εἰς ᾷ. καταβέβηκε προκηρύσσων μου τὸν κύριον, ἵνα προεΐίπῃ 
αὐτὸν κατελευσόμενον ΟτιεηρΡακί.7(Ρ.290.2ο; Μ.τ2.1024Ὰ}; 4.11.8 τὸ 
(ρρμ.3241{.); ατ.Να2Ζ.0»ν.4.3.715(Μ.26.5017.4}}; απὰ τῃ6 ΟἿ᾽ ρῥγορδείβ, Οζσ. 
ἐηραςι.6(0.289.27; το210); {Οῃγνϑι μοῦ, ττ(13.2474)}; ἀπ [ΟΠ] 4 
Ὀν δροβε]οβ, ΟἸειη. εἰν. 6.6(ρ.454.18; Μι0. 2684); ὈχΠπρίηθ ΒΡ {]6 
ἀφη4 ὁ κατελθὼν εἰς ἅ. μετὰ πολλῆς δυνάμεως... καὶ ἀνῆλθες μετὰ 
πολλῆς δόξης, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας 
ἅ4.Τἴση. Ἀ τποί(ρ.205.3}; κατέβη εἰς τὸν ᾷ,, καὶ διέσχισε φραγμὸν τὸν 
ἐξ αἰῶνος μὴ σχισθέντα, καὶ ἀνήγειρεν νεκροὺς καὶ κατέβη μόνος, 
ἀνέβη δὲ μετὰ πολλοῦ ὄχλου πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ ΕΡ.Ολγιρῥί. 
ἈρΡ. 5.}.,6.1.13.20(81.20,1280); ΔΙῊ,.4ζ..3.50(}1.26.4414Ὰ}; ΛΊΠ ροίί. 
1.5(Μ.26.11ο14)}; Βαβιλορ ῃ Ἐξ. ΑΒ αδολ; Μι29.454.)}; {ριρὶι. 
δομι.2(Ν1,43.440λ}); σοπητηδπαάϊηρ ΤΏΘΙΓ τ ]ραβ6. κελεύω σοι, ᾧ, καὶ 
σκότος, ..«ἔκβαλε τὰς ἐγκεκλεισμένας ψυχὰς τοῦ δάμ Μδαοι Λοριίοηι, 
11.το( .34.5520); ὕγντ,λί ἐξέ, 5. π(Ρ.102.13; 6.136}; σκυλεύσας τὸν 
ᾷ. τὰς αὐτόθι καθειργμένας ἐλευθερώσῃ ψυχάς 16,6 ρ.45(ρ.155.27; 
πὴ τ200); ἐπρῃτοπίηρ ἀθαῖῃ, γεν Η εὠἰδεί τάχ; ἴῃ σοῃ, κάτεισιν 
εἰς ᾧ. ψυχὴ τεθεωμένη, ἵνα ὥσπερ τοῖς ἐν γῇ ὁ τῆς δικαιοσύνης 
ἀνέτειλεν ἥλιος, οὕτω καὶ τοῖς ὑπὸ γῆν. «καθημένοις ἐπιλάμψη τὸ 
φῶς ἵν᾽ ὥσπερ τοῖς ἐν γῇ. εὐηγγελίσατο εἰρήνην.. 
ἄ. ... καὶ οὕτω τοὺς ἀπ᾿ αἰώνων λύσας πεπεδημένους, αὖθις ἐκ νεκρῶν 

ἀνεφοίτησεν 0.10. 7.0.3.20(Ν]1.04.ττο14)}; «4, ΡῚ.Β 24-21{ρ0.330-2); 
ςοπαριηπαίῖοι οἵ Ορπίοπ (Παΐ 5016 γοάβοη ἴοσ Ὁ τιϑι β ἀοαίῃ 
ψγὰ5. ἢϊ5. ΠΖεβοεηΐ πα ργεδοῃίηρ, Ογγβ.λο»α.56.3 τη ΔΙ (7. ΔΙοθῪ, 
ἃ. ἀοβοθητζ }ῃ 16], ἴο Ὀαριβιη πῶς οὖν κατορθοῦμεν τὴν εἰς ᾷ, κάθοδον; 
μιμούμενοι τὴν ταφὴν τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος 13.5.5 )}017.3-ς 
(3.29 ; Μ.32.1208); Ομγχγβ.ἠολπνιφον τῃ ΣΟ ογ.(το.3700) οἷ. 5, κατά- 
βασις ; οἷν γΥ, Η εαἰφοῖ.ο.Ο; 6. ἴῃ οτθοάθ, δγροὺ ρρι(ρ.32); οἔ. 
δυννιδι δίνη (0.226.1; Μ,26.693Α)}; εἰς τὰ καταχθόνια κατελθόντα, 
ὃν αὐτὸς ὁ ᾧ, ἐτρόμασε ϑγιηδι το (3 οο)ρ. ΤΠ ι.}..6.3.21τ.4(32.880); 
δγηδ Ρ(ΞΘο)ίρ.259.6; Μ|.26,7484); 3. Χῃἰογπιραϊαῖθ ρος ἴογ 4}} 
5015. ἀη1}} ἤμα} πα ρετησαξ, οὔ ἔχου λον. 5.31.2(λῖ.7.1 2008}; ὁ περὶ 
ἃ, λόγος, ἐν ᾧ αἱ ψυχαὶ πάντων κατέχονται, ἄχρι καιροῦ ὃν ὃ θεὸς 
ὥρισεν, ἀνάστασιν τότε πάντων ποιησόμενος ΓΠρριύγαες.2(Μ.1ο. 
δορὶ); ἔἕῬτος,α. Ῥγυῖς : τ }1.8).12738}; τοραγαθα ποῖ ἂ5 Ἰσσα! ὨΔΡΙ ας 
εἶθ Βαϊ 845 βριτἴπα! 5αϊς, Οὐ Ν κ85. πίε γες. (Μ.46.684.}; ᾧ. μὴ 
τόπον τινὰ οὕτως ὀνομαζόμενον οἴεσθαι, ἀλλά τινα κατάστασιν ζωῆς 

ἀειδῆ καὶ ἀσώματον, ἧ τὴν ψυχὴν ἐμβιοτεύειν παρὰ τῆς γραφῆς 
ἐκδιδασκόμεϑα 1. (858); ΒΝ Εχρρί ἴτοτη ἴξ οὐ κατελήλυθε γὰρ ἡ 

ψυχή σον εἰς τὸν ᾷ. 1ο. 1), λομι ὃ, τ2(ΜΠ, οὔ. 7204}; 4͵ -- γέεννα, ἐοὶἑ: 

8. ΗΪασε οἱ ρι ἰϑβηλοηΐ ἴου νυ ϊοκοα, τνμοσο ᾿μἸρϑηϊτεηξ σϑιαῖῃ Αἰ ΤΟΥ 
τπ6 Ῥσθδομιηρ οἵ (Πηβῖ, ΟἸεπι. τὶν, 6. 6(ρ.456.12; Μ,0.272Ὰ}; ὥσπερ 
τῷ ἀνθρώπῳ ἡ ἀρχὴ μὲν τοῦ εἶναι ἐν τῷ παραδείσῳ ἦν, τὸ τέλος {δὲ 

διὰ τὴν παράβασιν τάχα ἐν (. κάτω Οὐ. 70.13.37(0.263.4; λ6.14.4640)}; 

ἄ. τῶν ἁμαρτωλῶν κολαστήριον ΚΙ], 5 εἰ 1Ὴ Ἐς τϑ(Μ,12.1 1800}; ὶ- 

ΟἸμαϊηρ ναγίοιι5 ἄερυθεβ οὗ ρα ἰϑῆγηξηΐ Δ ΔρρΡΙΠΕα αἷςὸ το ἘΠ 15 
ΟΣ ΒΟ, δος. ΟΥρεη, ἰ5. ἃ ΡΙασα οἵ ρυπιβμηθπὶ ΣῸΓ []]ςὶ 
ΒΡ τ 5, [ἢ ῥγῖηε.4.3.τοί(23; Ρ.337.3}Π  Μ.11.30314}; ἄδργεοβ οὗ ρυῃ!5ἢ- 
τηεπΐ δι γητοα, βα5 γε ὧν. 26η(2. 5070; Μ.321.12658); ἐν , νυνὶ ἐκ. 
πρόϑεσμον μετάνοιαν μετανοοῦντας [ρτοῦ. τοῖ, 1,0.16:23}] ὀδύρεσθαι 
{πϑτιεοὐ ιν. 35 (1.6. 2048}; ὁ μὲν κακός, ἐν ᾷ. γενόμενος, ὡς ἐνταῦθα 
[50.- ἴῃ 15 νου] τὰ ἀγαθὰ ἀπολαβών, ἐκεῖ περὶ ὧν ἥμαρτε κολασθείς 

ἢονρμἰθηι.2.13; ψιτῃοιας τοδί, ἔδίατιτο; ΖΑ Τ  φ ἀπέ τοί Μ. 28. 600Ὰ); 
Ὁ. πῸ Ροββϑί!τν οὐ τεροπΐδπος Ἀπα ἰονς οἵ οά, τοῖς "5.6: 
οὐκ ἔστιν ἐν ἅ, τοῖς ἀπελθοῦσιν ἐξομολόγησις καὶ διόρθωσις ΟΥ Νὰ 2. 

ογ.τό.7(Ν}.35.04460}; (Πγγϑιλομι. τ ὃ. 6 ἴῃ Κορ (9. 6300); ἰά ῥγοώώ, [ώς 
1.1(2.32778}; ποῖος γὰρ ἔτι τῶν νεκρῶν ὁ καρπός, ἢ πῶς ἔτι μεμνήσεταί 
τὶς θεοῦ διὰ τοῦ πληροῦν ἐντολὴν τῶν ἐν ᾧ. καταβεβηκότων; (γτ. ο. 
2.4(4.2834}; σ᾽. ἀοβοφηΐ {ὨΠΠΟΥ 15 ϑοραγαῖοι ἴσοι (θα, οαθβοά 
Ὀν φίανα 5η, {Β88.15.τόδ(1.407Ε ; Μ.20.302}}; ἱπνοϊν!ηρ νὩΓΙΟΙΙ5 
ΟΙαββοβ οὗ πηξη διαφορὰς δὲ ταγμάτων καταβαινόντων εἰς τὸν ᾷ. ᾧ 
λόγος ἀπηριθμήσατο. πρῶτον τοὺς ἐνδόξους... εἶτα οἱ μεγάλοι, οἱ ἐν 
δυνάμει τινὶ καὶ ἀρχῇ τῶν πολλῶν ὑπερέχοντες" καὶ οἱ πλούσιοι, οἱ 
πολὺ πλῆθος χρημάτων ἄδικον περιβεβλημένοι, ἢ οἱ ἀκόρεστον τὴν 
ἐπιθυμίαν τοῦ πλείονος ἔχοντες" καὶ οἱ λοιμοὶ αὐτῆς, ὅσοι δίκην νόσου 
φθοροποιοῦ κατὰ διάδοσιν ἐπινεμομένης, τοὺς προσιόντας αὐτοῖς 
διαφθείροντες, ἦτοι ἐκ μοχθηρᾶς διδασκαλίας, ἢ ἐκ τοῦ κατὰ τὴν 
ἁμαρτίαν ἐρεθισμοῦ, λοιμοὶ δικαίως προσαγορεύονται" οἵτινες κατα- 
βαίνουσιν εἰς τὸν ἅ. 1δ.(τ. 481,8; 202λ); πᾶσα γὰρ ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν 

- ͵ 

«οὕτω καὶ τοῖς ἐν 

ἱ ἁμαρτία ὑπὸ τὸν ᾧ, ἐστίν Ἰ)οτ.ἀοεί. το, (Μ.88,17200)}; 4. ἀοϑβοτγιρίίοι 
Φ 



ἀδήωτος 

οἰκεῖ μὲν ἐν τῷ ᾧ., κατεσκεύασται δὲ αὐτῷ πῦρ ἄσβεστον, γέεννα 

ἀτελεύτητος, βόρβορος κοχλάζων, σκώληξ ἀκοίμητος 4.Μ|.3(Ρ.219. 

17} κοινόν τινα τόπον ἐν τῷ ἐσωτάτῳ τῆς γῆς, ἐπίσκιον πανταχόθεν, καὶ 

ἀλαμπῆ, τὸ τοῦ ἅ. χωρίον εἶναι" στόμιον δέ τι ἐπὶ τὰ κοῖλα καθῆκον, δι᾽ 

οὗ τὴν κάθοδον εἶναι ταῖς πρὸς τὸ χεῖρον κατεγνωσμέναις ψυχαῖς 

Ἐ8Β65.1ςτόδί(τ.407.,0; Ν(.30.3028); Οντ..15.1,3(2.804); ραγες, ἔεαζαταδι 

ἀατκηρββ, 4. 1.8 “τίρ.328);.4.. Τῆοηι. ἃ τοίρ.115.5); ΟΠ τυ 5, οθνμ6,.2 
(2.3008); ᾿ον]Θο5π655, ἐδ. ; οἵ, ἀειδής, 

Ὁ. ρειξοηϊδοαϊίοι, απὰ δοφιδτίοι ψΊῈ ἀδαῖῃ, (1. Ρ11.Β 20.1{Ρ.326); 

ΤΕ ΜΕ]. ρα5ς.22 0.4.9; ἔδιδε Ρ.9.18; 1δ.102 Ρ.17.16; οὐχὶ θάνατος δὲ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἅ. ἐκαλεῖτο (Ὦτνϑ.ἐοε,ε!. (2.308); ᾧ. δὲ ἀπὸ τῆς 

κατεχούσης δόξης ὠνόμασε, τῷ θανάτῳ καὶ ταύτην ἐπιθεὶς τὴν προση- 

γορίαν Τάς, αη|.8:6(2.157}; οὐδὲ ἔστιν ᾷ. βασίλειον ἐπὶ γῆς, ἔκτισε 

γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα Ογτι λον. βαδοκ. τ 4{55.106Ὲ}. 

Ἑ.. πιεί. ποῖος ᾧ, ἠρεύξατο ὁμοούσιον εἰπεῖν τὸ ἐκ Μαρίας σῶμα τῇ 

τοῦ λόγου ϑεότητι; ΑἸ εῤ. ΕΡΊοϊ (ρ.4.τὸ; Μ.26.10520); τεῦ. Τοῦ ὁ 
ᾷ. οὗτος ΟἸνταρ. 79 το: τ8(Μ.03.2088), ᾿ 

ἀδήωτος, μηγαυαρεά, πημλαγριεά, Οοτιβί.ον.5.., τ](Ρ.178.11; Μ.20, 
12848); Β45.36].υ. Τ δεῖ. χτ( ὅς, 5844). 

ἀδιάβατος, ποὶ ἰο δὲ ῥαςξοεά: τηοῖ., οὗ ἀϊν᾽βῖοπ θείνεθι [Π6 1πι- 
Ροηϊτοπὶ δηᾶ τῆς ροοᾶ, Οτ.  γϑ5.ανλνι. δὶ γ65.(Μ.46.848); τὸ ἀ. τῆς 
ἀνυμφεύτου λοχείας πέλαγος Ῥτοοῖ. ΟΡ αργρηὶ. 5(}1,85.4458). 

ἀδιάβλητος, ποὶ ἰο δὲ δανιεῖ, μηοχεορῆομανϊε, Ἱηημοσθηί; 1. ἴᾺ 

σεη., οὗ ῬΒΠΟβορῖοδὶ ἐεαομίπρ ἀ, δόγματα (Ἰεπ).Ξἐγ.6.7(0.450.26; 
Μ.9.2778); οὗ πε ναγγίηρ δν!άθποθ ἔοσ [ῃ6 Ἐδβυσσθοῖῦοη ὁ λόγος 
ἀκριβὴς μένει καὶ ἀ. ἐπὶ καιροῖς διαφόροις καὶ τόποις ἐναλλαττούσας 

τὰς ὀπτασίας εἰσάγων Ἐπι5.::. ΜΙ αγίνμι ρῥὶ.τ.7(}1.22.9968); ἀ. ποιεῖσθαι 

τὴν κρίσιν Ογτ. Απι.τ5(4.266}}; τὸν τῆς ὀρθῆς καὶ ἀ, πίστεως ὅρον ἐκ- 

τιθέμενοι Ἰά ἐχρῖ.χἱΐ ἐαρ.τ(ρ.11.3; 6΄.1418); 14. Ρς.45:6(}.69.10494); 

τῆς εἰς θεὸν ἀγάπης, τὸ ἃ. κάλλος 14. αὐογ.6(1.183Ὰ); μονὰς.. ἀδιαέρε- 

τος, ἃ. ἀτιϑῖ. 1 λοά. ἀσεαά. (ρ.29); 2. οὗ Ὠππιδῃ αἰεσίίοηβ. οἵ (υῖϑὲ 

τοῖς φυσικοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀ. ὑπῃρετήσατο πάθεσι Τὶοτ. ΑἹ, 

οϊμ Τ..22:43[.{0.242.τ3; Μ.το.15020}; Ογτ,ερ.45(0.155.22; 55.1308); 

ἐΟμτυϑ πον. ο(13.3368); οὐ γὰρ ἠρνήσατο τὰ τῆς φύσεως ἡμῶν ἀ. 

“πάθη σαρκωθεὶς ὁ θεὸς λόγος Ἑπ]ορ, ῥραῖνι.8(}1.86.20250) ; Μαχ,οριδε. 

(ΜΟΙ. 608) ; 70.1). 80.3.20 (}1.94.τοϑΙᾺ}; Οὗ 186 ψ}}} οἵ (ῃτιβὲ ἄμωμον 

καὶ ἀἁ. θέλησιν Ατιαϑῖὶ,5.Ξογπιας (Μ.80.1160Ὰ}; δύο τοῦ Χριοτοῦ..- 

ἐνεργειῶν καὶ θελημάτων ἀ. δ. (ττδοῦ); 5. οἱ Οοἄ ὥσπερ ἀ. ὁ θεὸς ἐπὶ 

τῇ ἀσθενείᾳ τῆς δυνάμεως, ὅτι μὴ ποιήσας πλείους κόσμους, ἀλλὰ 

ποιήσας ἕνα κόσμον ἔπαυσε τὴν ποίησιν" οὕτως ἀ. ὁ θεὸς ἐπὶ τῷ ἀτελεῖ 

τῆς δυνάμεως, ὅτι μὴ ἅμα τῷ εἶναι αὐτὸν τὸν κόσμον ἐποίησεν, ἀλλ᾽ 

ὅτε ἐβούλετο {7π51φ.(ἢγ.3.5(Μ.6.14.418)}. 
ἀδιαβλήτως, ῥϊανηοίοςεῖν, ξαμ ]οςοεῖν, ΟἸετλ.5,7,3,6(ρΡ.22ο.25; Μ.δ. 

1574}; Ὀντιαάον. (τ. τ600) ; 14.5.36: 30(}},69.0458). 
Ἐἀδιαγώγητος, -- - ἀδιάγωγος, ἐπιροςείδίε ἰο ἰΐυε τοῖἶ, βάστα. 

μον τί .40.1768). 
Ἐἀδιάδεκτος, ποὶ ἰ0 δὲ σιμεοεεοα ἰθ, ῥέγῥεμεαϊ, οἵ ΟσΙϑε᾿Β ῥρυϊδβί- 

Βοοά, ΑἸΠ..4γ».2.9(Ὁ1.26.τ658); οὗ δη 1685. σοιγβα οἱ ἀν ποῖ 5ι0- 

ςεράεβα ὃν πίρμι, Τίς. Βοβί. ἡΖα».2.18(Μ.18,11608); οἱ ἀᾷν οἵ {πὸ 

Τιοτά, {Β65.1ς5.87(1.4208; Μ',30.2608). 
Ἑἀδιάδοτος, ποΐ ἰο δὲ ἀϊξιγίδιιεά; οΟΥἨ τὰς ἀϊνίπε ρἸ οἱ Πρῃΐ, 

μπαδὶς ἰο ῥοηπεϊγαίε τα ταϊπᾷ οὐ ἀσοοσηΐ οἵ 115 γεϑβίδποθ, ΠΪοπ. ΑΥ, 

ε.}..9.10(λ1.3.2600}; πδετ. 85 συ ϊϑξ,, οὗ βιη]Πρῆς, ἡπαδητεν ἰ0 ρῥεπείγαίε 

σεοτίαίε Βα ρδϑίδποαβ, 7Ὁ.12.3(3018). 
κἀδιαδότως, τοί ποι δείηρ αὐὶε ἰο βεμείγαϊε, Μακχ.Ξεὐοὶ, ε.ἶι.0.3 

(Μ.4.858). 
ἀδιάδοχος, Δ. 1[1|., τοὐ ποι οιζοοξϑον, βἰθν]ς, ποὶ [ο]]οιυε; οἵ 

ΡΪαμηΐ5, Βαϑιΐοκ. 5. 7(1.46Ε; Μ.29.τορο); ἀ. τὰ τῆς βασιλείας παρειλή- 

φατε σκῆπτρα Το. Απί.γεϊαὶ, ἵρ.3(ρ.τ20.55; Μ.83.14534}; ἀδιάδοχον 

νυκτὶ τὸ.««φῶς ΤΌ Β65.Ν ΑΖ. Δαἰ. τ2ο(ΝΕ.38.1020). 
Β. πιοῖ., ῥεγρεξμιαῖ, ἐυογίαςίηρ, εἰσγμαὶ; 1. οὗ Οοἄ τῷ πάντων ἀ. 

βασιλεῖ ΟΥτ.Ἡ.καἰθεῖ.18,4; φῶς...ἁ. ὁ θεός ΟΥ.ΝΑ2.ογ.44.3(Ν 2.36. 

6008); ἀ. ἡ μοναρχία ζοηεὶ.4Ρ.1.35.0 θεότητα...ἃ, ἘΜΕΙΠ.βαΐνμ 

(Μ.18.3034}; Χριστὸς ὅ...ἃ, ... βασιλεύς Τίπι, Απτίόγος, (Μ.86.2568); 

τὰ φυσικὰ τῆς τριάδος ἰδιώματα, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ἄναρχον...τὸ ἀ, 

Απαϑε.ϑ.λοα.τ7(}1.80.264ς); 2. οἵ Ξρί τϊα8] τἈϊηρθ; 8. Κίηράοπι οὗ 
Οοά, ἘΡΒχ.3. 2910; ὈΙάντη, Τρίμ. τ. 31(}}.59.4244); ΤΠάτεγαρ.1(4.33}; 

Ρενγς.(ρ.31.5)}; Οοηπαα, Κορ. τ οτίρ.365.8; Μι8ς.1673.); {10.}0. 

Β.7τό(Μ.96.ἸοοτΒ}; Ἱν. στᾶος, Βδ5.5ε].0γ.14.2(Μ.85.1854}; Βορῃτν.Η. 

ογ.4(Μ.87.33044}); ας. ον, ΣΕΗ!]ρρ.ερησηη,π(ρ.307.20; Μ',το. 9450); 

Τματδιυά παν. ΒΜ ἡ(Μ.0 6.696); ἃ. δἴδυηδὶ [1ἴ6, ον. ΒΜ 3 

(ρ.96); Ατεῖ.ἄῤοε.δη(Ν.τοῦ.7728); 6. ἴπ ρθῆ. κράτος ἰ514.ῬῪ}ὲ]. 

ἐῤῥ}ιτι2οτ(1.78.336Ὰ); ἀρχή 1 Β85.5ἐγεοί.λοτη.7(1.327Ὲ.; Μ.30.17}0} 0. 
Μοῃ λνηιη. Βίας. τ ΜΛ ο6.14ο14); φῶς (οὗ τῃ8 ΡΠΠ8Υ οὗ ἤτθ) στο υ85. 
Ῥες ΠΑ "(Μ.44.4560)}.Ψ 

Ο. ὠὐὐϊμομὶ φμσεσςϑον, ἴ.6. ἅπαὶ, οἵ ΝΎ εὐαγγέλιον... ἐστιν ΟΥ. 

Ε ᾽ 

2 ἀδιαίρετος 

ἤν.56 ἵη 70.4:13(ρ.520.17}; ἀ. καινὴ διαϑήκη ἰὰ. Αβοε,τ4(ρ.27.13); 
Ατμηοη. 6.4: :τ531.(Μ.8ς.1421Ὰ}. 

Ὦ. ἱπίεγιίπαδίο στρατεῖαι ἁ, Ἀπακίογτογί.2](ρ.248). 
Ἑἀδιαδόχως, ρε»ῥείμα γ, εἰογμαϊΐν, Ἀπτ Μοι λον. (}1.80.18418); 

Μαχ.ροιρ. 5 4(ΝΜ.το.12528); Ατεῖῃ. Αροςτ( 1. τοῦ. 5120). 
ἀδιάδραστος, (. αὐοί., ποῖ ἐδεαῤίηρ, δοεγοά τὴν μακαρίαν παράδοσιν 

ἀ. φυλάττειν ΟἸετα. εἰγ.τ.τ(ρ.0.11; Μ.8.7008) ; 2. ρ888.; ἐπεϑεαῤραῦῖε, οἵ 
(οα᾽ 5 [πἀρεπιεηῖ, Ἐπ5.}.6.6,0.8(}.20. 5414} ποιξ, 48 βι δῖ,» Ασθῖῃ., 

4βοε.τϑ( .τοῦ.6ο48). 
ἀδιάθετος, μοὶ 5σὲ ἔγι ογάδγ; 1. ἀϊτογάσγίν, μηγμεῖν, 4.4 πάγ.εἰ Π1|. 

2οίρ.92.4); οὗ ἴΆ|568 [ον, Π᾽δα, ῥενξ.33(Ρ.38.4); πδαζ, ἃ5 5ι88ε. δεικνὺς 

τῶν εὐχομένων τὸ ἀ. 1Β85.15.35(1,.4088 ; Μ΄.30.1808); ἀλλήλοις ἐνεκά- 

λουν [80. ΟὨἑΠάτεπ ἴῃ τπαγκεῖ ρΡ]806) τὸ ἀσυμπαθὲς ἤγουν τὸ ἀ, Οντ. με. 

γ7132(Μ.72.6200); 2. πηεαπομῖεαὶ, ορρ. ἐνδιάθετος: λέγουσι 80. οἱ 
Ἄλογοι] τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγέλιον ἀ. εἶναι ἘΡΙρΡΙγ μαεγ. 51. τ8(Ρ.275. 
23; Μ.41.0244}; 3. ἱπίοείαίε, (οὐ, ἄγγδι; ἐξ ἁ. Α(Πϑομοϊαβι. οί .ο.τὸ 

(Ρ.1ο4). 
Ἑἀδιαϑέτως, τοτίπομ! τιαξίησ α τοτἱ!, ΑἸ ΒΟΠοΙαϑε, οἱ ..71(ρρ.871.), 
ἀδιαίρετος, εγηαἀϊοϊαφα, ἐμάτυϊδτίθ; ἀρ  ἐγεη Ἰα!οα ; 

Α. ἴῃ ρεη,, Ηἰρρ.ἤαεν.τ χα πίρ.18.,7; Μ.16.30408); ἀ, -.. ἄτομα προσ- 

ηγόρευσεν ΤΒάϊ αὔεεῖ. 4(ρ.το2,20; 4.105); πιοῖ. τὸ τῆς φιλίας ἔργον 

ἕν ἀ. Ηϊρρ.βαον.7.3ο(ρ.216.12; 3248); οσεῖίς ἄνθρωπος αὗτος μία 

μονάς ἐστιν... ἃ, 1}.8.1τ2(0.232.16; 33580); οὗ τῃ68. παρ εν τῆγεα (τεῖ. 

Ττίη.) τριὰς... ἀ., καὶ πρώτη τῶν ἐξ ἀρτίων καὶ περιττῶν ἀριθμῶν 

συνεσταμένων Ἐπ5..6(ρ.21ο.το; Μ.20.132488); μονὰς...ἃ., ἀδιάβλη- 

τὸς παῖ. οα. ἀρεαά.(ρ.29}; οὗ εἰδιθθπίβ οὐ ἴῃς ψου]α ἀσύγχυτον 
καὶ ἀ. ἀποσῴζει [5ς. ἀϊνίπε ροννετ] Ἡοη, Αὐ.4.η.8,5(Ν.3.8034}; 4150 
τ ἑμδοραγαδίε ἀσεβείας αὐτοῦ κοινωνὸς ἀ. Ῥεῖγ.1] ΑἹ ση ον εἰ (1.33. 

12818)8ρ.1Ππαᾶ1.}.6.4.22.13. 
Β. οἵ υμἱῖν οἵ σοαμεαά ; 1. ἴῃ ρεῖ., ἔγογα ροϊηΐ οὗ νίδθνν οὗ ῬΆ1]Ὸ- 

ΞΟΡὮΥ ὁ δὲ θεὸς...ἀ. ΑἸοΠαΡρ ἰερ.8.2(Μ.6.9054}); ἀ. γὰρ τὸ ἔν ΟἸδπι. 5 γ. 
5.12(0.38ο.22; Ν'.0.1218); ΠΙρρ.λαθν.4.43(ρ.ὅ5.15; Ν.16.31068); τὴν 

φυσικὴν τοῦ θεοῦ ἔννοιαν ὡς.--ἀσυνθέτου καὶ ἀ. Οτιεἰς.4.τ4(0.284. 

28; Μ.ττ.10458); Βα5. ἤμουνα. τ(Ζ 210; Μ.31.4650); 2. οὗ τπ6 αἰνίης 

ῃδίατα ορρ. ἔπτοα Ῥϑίβοῃβ ἐκκλησία...τὴν μονάδα τὴν ἀ. γνωρίζει,... 

τὸν ἕνα...θεόν: καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ..υἱόν Ἐπ5.6....2.6{ρ.105.0; Νί.24, 
θοςο); ἐδι(ρ.1ο3.22; 9084); δύο μὲν εἶναι πατέρα καὶ υἱόν, μονάδα δὲ 
θεότητος ἀ. ΤΑ(Ὰ.44γ.4.τ{ρ.44.3; Μ.26.4688); τὰς τρεῖς ὑποστάσεις 
περιλαμβάνειν, καὶ ἕνα θεὸν λέγειν, διὰ τὸ τῆς φύσεως...ἃ, ΟΥΝγ55. 
ἰγὸς αἸ(Μ.45.1240); ΤΟτ. Τμαστη.ερ. ΒΡ ΐαρν, (Μ.46.τχο5 4); 3, 56 ΒΕ ]- 
Ἰῖδπ, νυιοπὲ ἀἰβεϊποίίομ οὗ Ῥευβοηβ λέγων [80. ΘΑ Ὀ6}}}5] τὸν λόγον 

αὐτὸν εἶναι υἱόν, αὐτὸν καὶ πατέρα ὀνόματι μὲν καλούμενον, ἕν δὲ ὃν τὸ 

πνεῦμα ἀ. Ηἱρρ.λαεγ.ο.τ2(ρ.248,21; Μ.16.33830) ; εἰ δὲ λέγοι Μάρκελ- 

λος τὸν λόγον εἶναι τοῦ θεοῦ τὸν σαρκωθέντα...«μονάδα δοὺς ἀ., καὶ 
μέαν ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ...εἰ δὲ μονάς ἐστιν ἀ, ... τίνα ἂν εἴποι τις 
πατέρα, τίνα δὲ υἱόν, ἑνὸς ὄντος τοῦ ὑποκειμένου; 1}5.6..λ.2.5(ρ.103. 

481,; Μ.24.9058); 1.2.το(ρ.123.534:; 0440); Χριστός, ἀ. δύναμις τοῦ 

θεοῦ άατο!]}].6Ρ.8ρΡ.Ἐρίρἢ.ἤαθν.72.2(ρ.257.28; Μ.42.3850}; ν. μονάς. 
α. Τηη.; 1. οἵ Τιῃ. ἃ5. ὑπαϊν 64 ἡμεῖς εἴς τε τὴν τριάδα τὴν 

μονάδα πλατύνομεν ἀ. Ὀϊοη.Α] ρ. ΔΙᾺ, ον. τ7(Ρ.58.24; ΝΜ.25.5054)}; 
τριὰς..«ἁ. ΑἸῊ κονιΐη Μ|.ττι27(Μ.25.3204};}..4γ.1.18(Μ1.26.408); 14. 
ἐρ. ΕΡΤειοίρ.τ4.12; Μ.26.τοῦ5 4}; Ομτνβ8.λοηι.30.2 τη. 20 ογι(το, 6528); 
ΤΟμτνσ. Τγί.τ..8338); τῆς τριάδος... βασιλείαν ἀ. Τμᾶι. Τ ΐη.28(Μ.15. 
1τι880) ; 6]. γ2.᾿,.6.2.22.6(Μ1.85.12028}; τριὰς..«ἀδιαίρετον ἔχει διαί- 

ρεσιν Θορθτ. Π.ερ.5γη.(}1.87.31534}; 1}. 7}ας.(ρ.226.15); Το. ἢ. 
Ἰεοη.4(Μ.96.13550); 2. οὗ τῃε ῬεΕΙβοηβ 85. ᾿πβορδτβθ]β ἔτοπι δαςὶ 
οἴμοι; ἃ, οὗ ΓΑῖετ δηαᾷ θη ἀ. ὧν καὶ ἀμέριατος νἱοῦ γίνεται πατήρ 

Οτιῤγίμε.4.4.τ(28; Ρ.348,7; ΜοττιΔο1Ὰ}); Διονύσιος ἀληθινὸν καὶ φύσει 
λόγον τοῦ θεοῦ...ἴδιον καὶ ἀ. τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας αὐτὸν εἶναι διδάσκει 

ΑἸ. έοη.24(ρ.64.π6; Μ.25.5168); ἡ ἐκ τοῦ πατρὸς δὲ ἐν υἱῷ ἰδιότης 

καὶ θεότης δείκνυσι τὸν υἱὸν ἐν τῷ πατρί, καὶ τὸ ἀεὶ ἀ. αὐτοῦ 14..41.3.6 

(}1.26.3334); ἰ8.ἀδν.2ο(ρ.17.τ6; Μ.25.4520}; 1.23(ρ.19.14; 4560); 
οὐχ ὡς ἑτεροφνὴς..-χωριζάμενός ἐστι τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ αὐτοῦ υἱὸς 
ἀ. ὑπάρχει ὡς ἔστι τὸ ἀπαύγασμα πρὸς τὸ φῶς Ἰά τνη 4. 270,10; Μ, 
26.7734)}; 1λτῃ. 4γ.4.0(Ρ.54.21; Μ.26.4808) ; ἐϑ.4.τοίρ.54.το; 4800); 
Ἐσῃτγϑ.1ο»».7(13.218Ὲ}; Ῥτοο].ΟΡ ογ.15.τ( 1.65. δοοῦ) ; Ολνον Ῥαϑεῖ, 
φὉ.282(Ν.02.7048); Ὁ. οὗ ὅοῃ ἀπά ἢ]. ποβὶ ἀ. γὰρ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα 

αὐτοῦ Ὀγτ.7ο.4.3(4.3188); ο. οἵ Ἑφίμοτ, ὅοη, ἀηα Π. Ομοβὶ τῶν ὑπ᾽ 

ἐμοῦ λεχθέντων ὀνομάτων ἕκαστον ἀχώριστόν ἐστι καὶ ἀ. τοῦ πλησίον. 

πατέρα εἶπον, καὶ πρὶν ἐπαγάγω τὸν υἱόν, ἐσήμανα καὶ τοῦτον ἐν τῷ 

πατρί" υἱὸν ἐπήγαγον, εἰ καὶ μὴ προειρήκειν τὸν πατέρα, πάντως ἂν ἐν 

τῷ νϊῷ προείληπτο. ἅγιον πνεῦμα προσέθηκα, ἀλλ᾽ ἅμα καὶ πόθεν καὶ 

διὰ τίνος ἧκεν ἐφήρμοσα Ὠϊοη. Α] ἀρ. Ατῇ, Πῖο».τ7(ρ.58.15; Μ.25. 5640); 

ἅγιον πνεῦμα... ἃ, τῆς οὐσίας τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πατρός Αἰἢ.«ἰον!(Μ. 

26.8ο18); {7υϑτιφεοὶ τες .ΧἹ(}1.6,12640); οἵνἦδ.130(13934}; οὐδὲ τοῦ 

ἁγίον πνεύματος, καὶ τοῦ σωτῆρος, καὶ τοῦ πατρός, ἐν μέσῳ τομὴν ἢ 
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διαίρεσιν ἐπινοηθῆναί ποτε" διότι τῶν νοητῶν..«-καὶ θείων ἀ. ἡ φύσις 
τι Ἐβαύτη.ε,. Ῥἑπαρν. (Μ.46.ττοσο); Ἐρίρῃ. λαογ.76.8(ρ.348.23; ΝΜ. 
42.5204}; {Γῃγχγϑ. ον» ττ(13.2470); διὰ μὲν τῶν τριῶν ὑποστάσεων, τὸ 
ἀσύνθετον. .«διὰ δὲ τοῦ ὁμοουσίου καὶ τοῦ ἐν ἀλλήλαις εἶναι τὰς ὑποστά- 
σεις..«τὸ ἀ. Τσγτ. Τγίηπ,ο(όϑ,.14Ὲ; Μ.77.11448}; ἅ, τεῦ, ταοταὶ πηΐοπ οὗ 
Ομγίβε ἢ Ἑαίπεν, Γ᾿]. ὅδηι. ΠΡ δ(ρ 389. 15). 

1). (ΒΒ ]510]., οὗ απίοη οὗ ἔνγο παίαγθβ; 1. ρσο- “Οὐβαῖς,; ἃ : 8ἃ. οὗ Με- 
ΘὨἑΖε οἰκεῖ π5 ὁ κύριος τὸ ἡμέτερον ἀνέλαβε σῶμα.. «οὐ γὰρ προὐπέστη- 
σεν αὐτό, καὶ τότε ἡνώθη, ἀλλ᾽ ἀ. ἐκ μήτρας ἐποιήσατο τὴν ἕνωσιν 
Ματς. Εν. οῤιίδε. 10. 5(}. ὅς. ἘΔ ΣΝ , ἴῃ ἈΡΟΙπαυῖδῃ ΠΟΠΕΙΌνΟΥΘΥ͂ 
κατὰ φύσιν ἦ τὸ σῶμα, καὶ ἀ. ... κατὰ φύσιν τῆς τοῦ λόγου θεότητος 
ΤΑΙ. Αροϊ! τι δ(Ν1.26.11048}); οἷ,..τῆς ὁμοουσιότητος τὴν ὁμολογίαν 
προὔπισχνούμενοι πῶς εἰς πάθος καθέλκετε τὸ ἀ. ὄνομα; 1Ὁ.2.τ2(11528} 
εἰ γὰρ διττὴ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ οὖν ἀ, ... ἡ ἕνωσις Ἐδγγ5..}.(αε5.(3.746Ά}); 
ο. ἴῃ Νεβίουιβῃ σοπ γον ΕΒ φαμὲν οὖν ἑκατέραις κεχρημένοι ταῖς 
γραφικαῖς φωναῖς, ὅτι καὶ ἐγένετο σάρξ, καὶ ἔλαβε τὴν τοῦ δούλου 
μόρφην...διὰ μὲν γὰρ τοῦ, ᾿ἐγένετο᾽, τὸ ἀ, τῆς ἄκρας ἐνώσεως ὁ 
εὐαγγελιστὴς ὑπαινίττεται..«διὰ τοῦτο δι᾽ ἑκατέρων καὶ τὸ ἄτρεπτον 
τῆς θεότητος, καὶ τὸ ἀ. τοῦ μυστηρίου, ἡ θεία ὑπεμφαίνουσα γραφὴ 
τὸ ᾿ἐγένετο᾽ εἶπε ῬτοΟ] ΟΡ “γηι.δ(ρ.τ9ο,6{Π|; Μ.ός Βότβῇ ; Ἰὼ Ογτῇ 5 
ἀἰδραυΐς ψΙ Νεβίοσϊαβ; ΝΝοβῦ, 5 αβϑϑυίοη ὁ Χριατὸς κατὰ τὸ Χριστὸς 
ἀ. οὐ γὰρ ἔχομεν δύο Χριατοὺς οὐδὲ δύο υἱούς. οὐ γάρ ἐστι παρ᾽ ἡμῖν 
πρῶτος «Χριστὸς» καὶ δεύτερος... ἀλλ᾽ αὐτὸς ὃ υἱός ἐστε διπλοῦς οὐ 
τῇ ἀξίᾳ, ἀλλὰ τῇ φύσει νγ Ν ε5,.2.6(ρ.42.3; 61.440); Ογτ]} 5. τοΐατα- 
του φράζε...τί δὴ ἄρα τὴν ἀ. συνάφειαν εἶναι φής; ἄρα τὴν ἕνωσιν, 
δῆλον δὲ ὅτι τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν, ἣν ἡμεῖς πρεσβεύομεν τοῖς τῆς 
ἀληθείας συναθλοῦντες δόγμασιν, ἢ ταυτηνὶ τὴν κατὰ παράθεσιν καὶ 
τὴν πρὸς τόδε τι τοῦ δεῖνος ἐγγύτητα νοουμένην ;-..οὐκοῦν τῆς παρ᾽ 
αὐτοῦ λεγομένης συναφείας ἡ δύναμις εἰ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς νοουμένην 
ἑνότητα δηλοῖ, φημὶ δὴ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν, ἔφη ἂν εἰκότως μηδεμίαν 
εἶναι Χριστοῦ τὴν διαίρεσιν κατὰ τὸ εἶναι Χριστόν: οὐ γάρ ἐστιν 
ἕτερος καὶ ἕτερος...ἔσται γὰρ οὕτω κατά γε τὴν ἀξίαν, ὡς σὺ φής, καὶ 
μέντοι τὴν δυναστείαν ἀ. μᾶλλον δὲ ὁ αὐτός, εἶτα πῶς τὸν ἕνα καὶ ἀ. 
διπλοῦν εἶναι φὴς καὶ οὐχὶ τῇ ἀξίᾳ μᾶλλον, ἀλλὰ τῇ φύσει; {δ.(ρ.42. 
28; 44Ε 1); τ8.2.δ(ρ.45.ατὶ 408); τὸ γὰρ ἀἁ. παρ᾽ αὐτοῖς κατὰ τὰς 
Νεστορίον κενοφωνίας καθ᾽ ἕτερον λαμβάνεται τρόπον" φασὶ γὰρ ὅτι 
τῇ ἰσοτιμίᾳ, τῇ ταυτοβουλίᾳ, τῇ αὐθεντίᾳ, ἀ, ἐστι τοῦ λόγου ἃ ἐν ᾧ 
κατῴκηκεν, ἄνθρωπος, ὥστε οὐχ ἁπλῶς τὰς λέξεις προσφέρουσιν, ἀλλὰ 
μετά τινος δόλου 1ἅ.6Ρ.46.4{ρ.162.1τ0; 52.145Ὲ}; εἷς δὲ λοιπὸν ἐξ 
ἀμφοῖν ὁ Χριστός, ἀἁ. εἰς υἱότητα καὶ εἰς δόξαν θεοπρεπῆ Ἰα. [0.2.1 
(4.1514); ἴοῖ Γασίθου αἰβουββίο οἵ ἴθυι ἃ5. 564 ἴῃ 4 Νιεβίοσιδῃ 
Δ ἴῃ δῃ ΟἸΕΠοάοχ βθηβε ν, ντιροὶ, οὐἱομὶ Δ (ρ 0. 4τεξ. ; 61,168; 
2. ροβί- Ο(Πα]ς., οὐ ποᾶάοχ ἰθιτηϊποίοσν αἰ. ἔτοτὰ τποποργ 518 
τρ ΠΡ εἰ τὴν ἐν δνάδι φύσεων ἀ. ὁμολογίαν ἐπὶ τοῦ κυρίου σέβοντες, 
περὶ τὴν ἑτέραν διαφωνοῦμεν ὑμῖν ἐξαγγελίαν τοῦ δόγματος, ἤγουν τὴν 
λέγουσαν μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην, καὶ μὴ μᾶλλον 
ὑμῶν καὶ τήνδε ἀσμενιζόμεθα, ὅ ὄντως ἄν καλῶς διεστέλλεσθε παρ᾽ ἡμῶν 
Ἰμδοπὶ. Η ποπορῆ, 6. δ8ό. 1805); ; μὴ διέλητε τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ 
ἀπὸ τῆς θεότητος αὐτοῦ" ἅ, γὰρ αὕτη..-«μετὰ τὴν ἕνωσιν ατι Απτιδαρῤὶ. 

2.6(Μ.88.1877.4} -Ξ {ῃγγϑιπορ. (γ3.2354}; ἀ. ... λόγον καὶ σαρκὸς 
δοξάζομεν ἕνωσιν, ἀ. ὑπὲρ ἕνωσιν ψυχῆς καὶ σώματος Ἑλλ]ου. Κ᾽. ΤΥ17:. 
4.8(0.371); ἀ. τὴν μίαν Χριστοῦ ὑπόστασιν δοξάζομεν ΤὨΒΙ. ἐεηΐ. 
2.01 (Μ.0τ.τ448.}); ἴῃ ΡΆΓΆΡὮγαβεα οἱ δγνηιδ. (δαίε. (. ἀδιαιρέτως) 
σύνοδον Χαλκηδόνος... "ὁρίσασαν δύο φύσεις ἀ. τὸν ἕνα, καὶ μόνον 
Χριστὸν τὸν θεόν δεοῖ, ἴὰ ΑἸηδδι. 5. οά,6(Μ.80.τοϑς); 170.1}),“εοη.] 
(Μ.06.1:356.); 3. οὗ ἀπιῪγ οὗ παΐυγε (ἀρο πηδυδη} ὁμολογῷ τὸν 
κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν.. «πρόσωπον ἕν ἀ. 700. Ερ.ονηηδ.(ρ,286.22; 
Μ.86.33208). 

Ἐ᾿. Οἴου {Π60]. ἀηά 5ρί 88] ΔΡΡΙΠ οΑτΙΟῺΒ ; 1, οὗ ππίοη οὗ ΟΠ ΧΟΗ 
ἀπ 115 τπεγαθουβ ἢ (σῖβί πα ἡ ] οπε ἀηοῖμεσ, ἐχερ. [0.15:5 
τὰ δὲ κλήματα ὁμοούσια.. «καὶ ἁ. τῆς ἀμπέλου Δία, Ῥίοη. τοῴρ. 53.13: 
Μ,25 4040); 70.17:21 ἀ. δέ ἐστιν ἡ ἐν ἡμῖν ἑνότης" οὕτως ἵνα καὶ 
αὐτοὶ μαθόντες ἐξ ἡμῶν τὴν ἀ. φύσιν, οὕτω καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους 
συμφωνίαν διαφυλάττωσιν 1ἃ..417γ.3.20ο(}1.26.3658); ΜΈ.13:31 κόκκῳ 
σινάπεως τὴν οὐράνιον βασιλείαν ἀπεικάξει ὁ κύριος...διὰ...«τὴν ἀ 
σῴζειν ὑπόστασιν 1514.ῬῈ], ἐῤῥοτιτοοί Μ.78.3000); εἰρήνην δὲ δὸς ἡμῖν 
τὴν πρὸς σὲ ἁ,. ἕνωσιν ἘΒα5.᾿νοῖ.37(0.266.26); τὴν ἐνοειδῇ καὶ ἁ. 
ζωὴν ἡ τῆς εἰρήνης ἱερουργία νομοθετεῖ ῬοᾺ, ΑΥ.6,ἢ,,3,5.8(}}.3.4374}; 
ἁ, ἡ ἐκκλησία ϑοοτ,ἢ.6.1.18, ταί. 67. 1240); ἴγρίβεα ν᾽ υπαϊνίἀεά 
ΡΆΒΟΠΑΙ ΨΊΟΙΙΠῚ τὴν οὖν ἕνωσιν τοῦ ἱερείου τὴν ἀ. ὃ νόμος εἰς Χριστὸν 

προετύπου ἐΟμενβ.ραςεῖ. τί. 2520}; 2. τηγϑῖ. ἐὰν γὰρ μὴ ἡ αὐτοῦ 50. 
ἁγίον πνεύματος] θεότης...τὰ τῆς καρδίας ἡμῶν ταμιεῖα κατανγάσῃ, 
οὐκ ἂν δυνησώμεθα ἐν ἀ. τῇ αἰσθήσει... γεύσασθαι τοῦ ἀγαθοῦ Ἰ)ῖδα. 

}εγξ.2ο(ρ.32.21). 
ἀδιαιρέτως, εἰδή υόνρρμι ἡμάτυϊείδῖν, Ἰηδοραγαδὶν 
Α. ἴπ σε, θεὸν...ἀ. ... σέβων Οτ,( εἰς.8.4(0.224.1; Μ.ττ,1525Ὰ); 
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Ῥιοπ. τι. πηι. 1τ.2(Μ,2.ο 400); ἐδι(9 524}; 1.6.1.3.3.0(Μ.3.4370} οἰἷζ. 5. 
ἕνωσις. 

Β. Τηη. ἡ ἐκ τοῦ πατρὸς εἰς τὸν υἱὸν θεότης...«ἀ, τυγχάνει ΤΑΤἢ. 
ἐαΡ. βά.2(Μ.:2:.2048}); διαιρεῖται γὰρ ἀ., ἵν᾽ οὕτως εἴπω, καὶ συνάπτεται 
διῃρημένως. ἕν γὰρ ἐν τρισὶν ἡ θεότης, καὶ τὰ τρία ἕν ΟΥ.ΝΆ2.07.30. 
ττ( Μ.36.3450} οἷζ. ἂρ. }α50 Ππηρ. φάτο Ρ.Τναρτ. ἢ .6.5.4(0.το8.22; Μ. 
86.27068) οὐ ϑορῆγ. 6.5 γη.}1.8᾽).21τ566); 11. [ας.(Ρ.τ62.1}; οἵ τΠ8 
ῬΕΙΞΟΠ5 ἀ. χωριζόμενοι ταῖς ὑποστάσεσιν ζ(Δ65.Ν42.41α].: (Μ.38,86ο) ; 
Το. Πιλονπια, (ΝΜ 96. 5454). 

(. (ἢ γιβίοι. : 1. ὁ...τῆς κατ᾽ εὐδοκίαν ἑνώσεως τρόπος ἀσυγχύτους 
φυλάττων τὰς φύσεις, καὶ ἀ. ἕν ἀμφοτέρων τὸ πρόσωπον δείκνυσιν 
Τῇ. Μορϑβ.6}. Πονῖη.(ρ.330.3; οἵ. Μ.66.1ο134}; ἴῃ Νεβίοσγίδη οοπ- 
ἰτόνοῖθυ: 8664 Ὦν Νεκίοτίαπ, θαΓ, δοσοτάϊηρ τὸ Οντ, Ἰποοη- 
βίην γΠΠ {ΠΕ ῚῚ ΓοΔΟΠΙηρ τὸ δέ, ἀ., προστεθὲν παρ᾽ αὐτοῖς δοκεῖ 
μέν πως παρ᾽ ἡμῖν ὀρθῆς εἶναι δόξης σημαντικόν Ογτ.ρ.46.4(0Ρ.1τ62.1τ8 ; 
52, 1458}; ν. ἀσυγχύτως ; 2. αἱ (ΟΠα]ς, ἀπά αἰζεσ πάντα γὰρ ἄνθρωπον 
ἀνεθεμάτισαν...«μὴ τὰ θεοπρεπῆ καὶ τὰ ἀνθρωποπρεπῆ αὐτοῦ |[50.Ψ 
Χριστοῦ] εἶναι λέγοντα...ἀ. (Ὁ αΙς, αεἰ.4(4(( Ὁ 2.1.2 06το2.30; Ε1.2. 
4018); δγηδι βαϊς,(ρ.120.31; Ε].2.4560); αἰδετεποα Ὀαΐνγοθη οτ- 
ἱποᾶοχ πα Ὠδυθῖ. ᾿ι586 ὅσοι κατά τινα ἔννοιαν δυσσεβῆ φασι δυάδα 
φύσεων τῶν Χριστοῦ ἡνωμένων ἀ., καταπτυστέον" ἀποδεκτέον. «πάντας 
δὲ τοὺς ὁμολογοῦντας δυάδα φύσεων Χριστοῦ ἡνωμένων ἀ, οὐ κατά τε 
τῶν περὶ τὴν οὐσίαν θεωρουμένων, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπόστασιν αὐτὴν 
τῶν φύσεων 1,δοπὶ, Πποηορἢ. Μ.86.18120)); 70... [.0.3.3(ΝΠ1,04.0038); 
18.3.π(τοοο) ; ἥνωνται...αἱ τοῦ κυρίου φύσεις ἀσυγχύτως καθ' ὑπό- 
στασιν, διήρηνται δὲ ἀ, λόγῳ...τῆς διαφορᾶς... ᾧ δὲ τρόπῳ ἀ. διήρηνται, 
ἀριθμοῦνται" δύο γάρ εἰσιν αἱ φύσεις τοῦ Χριστοῦ 10.3.8(τοΙ 28); οὗ 
αηΐοσ οὗ ἴννο γν}}15, ὄγηδι Ρ (681) (ΗΠ Δἢπ Ρ,173; Η.3.τΔοοῦ) ; 8. 1655 
τεοππίοαὶ Ομ γιβίο!. ᾿ι585, οὗ πηΐομ θεν θη ἀἸντη!ν ἀπια ΠΌΠΔΠΙΓΥ 
ἔπ ἢράνξη τὴν μετὰ σαρκὸς..«τοῦ κυρίου ἀνάληψιν ἐν οὐρανῷ. .«ὡς ἀ. 
λοιπὸν τῷ θεῷ λόγῳ ἡνωμένης 1514, 6]. Φῤ}.1.478(28,γ8.4448}); ὁ καὶ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὑπάρχων ἀ,, καὶ ἐν τῇ παρθενικῇ μήτρᾳ διαιτώμενος 
ἀμολύντως ατιΑπί δαῤ[.2.5(Μ.88,18768); ν. ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως. 

Ἐἀδιακάθαρτος, οπεϊσαμδεά; ταδῖ., ηρηγα, οἵ ἃ ταυϑίοαὶ ομογά, 
Ομχυ3.λορι.27.3 ΤΏ «4ς.(0,2108). 

ἀδιακρισία, ἡ, ἰαεῖ οὗ ἀϊδεεγημιόμί, ἘΙΡὮΥ.3.246. ; ΟΥ Ν 55. μη. 
οἔ2 Ρ.217.15; Μι4ς 81); Ν1] 6}}.2.τ40(}].70.2618). 

ἀδιάκριτος, Α. ἱἐμαϊειτηρεϊεμανίε, ἱπεαῤραδίς οὐ δείηρ ἀϊειτη- 
διῖςπεα, τεῦ. τοβυσσθοίίοη οὗ ἀθβα παρ᾽ ἀνθρώποις ἀδιάκριτον εἶναι 
δοκῇ τὸ τῷ παντὶ πάλιν προσφυῶς ἡνωμένον ΑἸ Ποηδαρ.γες.2(ρ.50,28 ; 
Μ'δ.οϑοα); μίξις ἃ. [50. οὗ οἸοπηοπβ ἴῃ ρσίπηεναὶ οἤδ05] ἢ ον Οἴἷφηι. 
6.3; ὕγτ. [οη.20(3.2808) ; Ττῖη. εἰ δὲ εἴποιτε μήτε τὴν φύσιν μήτε τὴν 
ὑπόστασιν τὰς ἰδιότητας χωρίζειν..«οὔτε τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς κατά τι 
διακρίνεται, τῇ μὲν φύσει ὄντες ταυτοΐ, ταῖς δὲ ἰδιότησιν ἀδιάκριτοι 
καὶ ἀδιάγνωστοι Ἰ,δομῖ, Ἡ Ῥποηορἢ,27(Μ.86.17884). 

ΒΒ. μηαιενεηαϊοαά, τρξονη: ἀ. πνεῦμα, ὅς ἐστιν ᾿Ϊησοῦς Χριστός 

Ιση, ίαρση.τς; τὸ ἀ. ἡμῶν ζῆν τὰ, ἘΡ,3.2; οἵ ἴαιτα, (Ἰοτη. αφά.2.3 
(ρ.18ο.13; Μ.8.4374}. 

Ο. ππάροεϊμαϊηρι 1. πη άδοογηίησ, ἃ. τισί, ἀ. ... μάστιξ Υ, 
Νίνββιν, γος. (Μ.44.3030); πυρὸς ἀδιακρίτοις..-ὁρμαῖς Ογγ, 70.3.4(4. 
2700); Ὁ. ἴῃ Ῥαά 56ῆβθ ἀ. ... λογισμόν Ἠξρετη. γε (ρ.6.0; Μ.1ο. 
14338)}; ιαά, Κεγζιοδίρ.14ο.28); ἀ, «-.. ἐντεύξεις ΝῚ Ἐρ}.3.1ττ4(}1.70. 
4360) ; οἵ ΡΕΥΞΟῚΒ ἀ, πλῆθος τῶν διδασκάλων (Βγγϑ5.ἠον}.0.2 τ 2 Τῖμι, 
(11.716 Ὰ}; ποαῖ, 85 ϑαθϑῖ., ἤον. Οἰθηι.4.ς 2. ποὶ πιακίηρ ἀϊοι μοι τοη5 
ἀγάπη...«ἀ, ΟἸςπ,οΙγ.2.18(Ρ.150.18; Μ.8.το284); ἀ. ... ἔλεον ἘΝῚ}, 
βεγῖξδί.ο.6(Μ.70.8768); μϑαῖ, ἂ5 βιρβῖ,, Βαβιγεσιδγ τε .4670; Μ.51. 
11840}). 

7). μηῤοραιηρ, μρτυσοονίηρ διάνοιαν...ἁ, Ἰσπ, Τ γαῖ. τ. ; πίστιν 
ΗΕτΔΟ),ΑριΟΥ, [0,13.το(ρ.235.1; Μ,14.4130); συγκατάθεσις 65. .ὉὙ 
(2.2240; Μ.31.677}}; ἐλπίς 70.}0. {.ο.4.το( Μ.94.τ128.4}; οὗ ορεαΐεποε, 
γ΄ Ραεῖ Φ 36(0.22.0); Ὠογ ἀσεί.τ. τὴ (4.88. τό460); Το] πὶ. σεαΐ, τί, 
88,6320); οὗ 8 Ξβεγναηΐ, Κ7 ας, ᾧ τογίρ.71.0). 

ἘΣ, μα] »ϑοίμδὶς ἕνωσιν ἀ. [55. Μὰ (οα] ΟἸοπι. 5 γ.7.3(ρ.10.20; 
Μι0.4178). 

ἀδιακρίτως, 1. τεὐἸίδομ ἀϊσμείοη, ἱηαιφεγιμαίοῖν ; ἃ. ἴὰ σεη., 
ΘΧΡΙ ΔΙ Πθ τὸ παιδίον. «πάντα ἀ. ποιεῖ. «τοιοῦτοί εἰσιν οἱ πᾶσιν ἁπλῶς 
προσέχοντες καὶ ἀ. τὰς ἀκοὰς ἐκδιδόντες ἀδοκίμοις Ο(γγϑ ἤοηι. 8.3 
ἡ Π}ερ. (12.880); ἕνα μὴ ἀ. ἐπελθοῦσα ἡ ὀργή ΕἘπ5. [γ.1.6, 17: :24(Μ.24. 
58:0); ΕΡΒτ. 3.43210᾽; νέπτων μοναχὸς πόδας ἁμαρτωλῶν ἀ, Πγροτ. 
γιό. 82(λ1.70.τ4818)}); ΦέορΟΡ οὶ (Μ 88, ςς6Α); Ρ. τεῖ. Ομ τιβείλῃ 
ααΐν ἀ. πάντας σπλαγχνιζόμενοι ἐλεᾶτε 1.Ζαν.).2; δεῖ κατὰ τὸ 
δυνατὸν μιμεῖσθαι θεὸν ἐν τῷ ἃ. εὐεργετεῖν ΓΠΟΥ ΗΘ ΥΔ0], Κ' ΜΠ. 5144 
(ρ.41:.32); Φ. τοῦ, Ομ ΌΣΟΙ ἀηα δἰθοίοη σαγήνη ἐστὶν ἡ ἀποστολικὴ 
διδασκαλέα, ἡ ἀ. συλλαμβανομένη ᾿Ιουδαίους καὶ “λληνας... «πονηροὺς 
καὶ ἀγαθούς ΟΥ » Ή Μ1Πι.13:44(Μ4.17.2074}; μὴ ἀἁ. παντὶ τῷ Ιουδαίων 
Ψ͵ " “- .-- , “ “ Ε ἢ « ᾿ 

ἔθνει τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν σωτήριον ἔσεσθαι ὑπέσχετο ὁ θεὸς 



ἀδιάλειπτος 

ἀλλ᾽ ὀλίγοις...τοῖς εἰς τὸν σωτῆρα...«πεπιοτευκόσιν Τὴυ5.(.6.2.3(Ρ.69. 
22; Μ.22.1250); 1Ρ.(0.82.21; 1494}; δι(ριοχ.τϑ; 1618); 2. μηλεσιία- 
ἐϊηρῖν, πηχιεσειίοηίηρὶν ἡ ἀδελφότης τὰ παραγγέλματα τῆς προ- 
καθηγουμένης ἀ. δεχέσθω β3α5.ἀφεεῖ,2.2(2.3261); Μ.51.888ς); ἁγίοις 
ὑπακούων ἀ. Υ7, Ῥαεῖ, ᾧ ταπίρ.85.21); Πότ “οεί.τ.τ](Μ.88,16408). 

ἀδιάλειτιτος, μη γι δηὶ, ΜΗ ρας ἸΉΡ ; ΟἱἨ ὈΥΆΨΟΥ πα σοπίσπι- 
Ρἰαιίοη, ΙρῃΡοΐγε.τ.3; ΟἸοτη. ἐν. κ.3(0ρ.336.18; Μ.0.334}; 1δ.6,0(Ρ.470. 
24: 2970}; 1δ.6.τ2(ρ.481.16; 3208); Οὐ, .70.2.2(ρ.55.7; Μ.14.1008); 11, 
ἀρ.Οσηοὶ. 4Ρ}.8.το.τ; μνήμην ἀ. ἡμῶν ποιοῦ...θεοτόκε ἘΜ ΕΤΉ. 5. ),;. 
εἰ Αηπιχ4(Μ.18.3818); Οὗ νἴντας ἀ. ἀγάπην ΟἸδπι.ο,γ.7.τ(ρ.4.14; Μ.. 
4ο5Α); Οὗ εἴευπαὶ [1ξς, (ομβῖ,ο7.5...7(ρ.τό2.- ; Δ΄.20.12528); τοῦ, Οοά 
ἐν ἁ. εὐποιίαις ΟἸδτη. Ξ γ.6,12(0.484.26; Μ.0.3258). 

ἀδιαλείπτως, ἐφαφοἰοοεῖν; ἴῃ ρϑη., 7᾽.05.3.6; Ῥοϊνοιβ.8.1; Ήθττα, 
Ξἰρῃ,0.27.2: 7πβτἀταὶ.133.6(}1.6.7858)}; ΟἸειη. οἐγ.1.17(0.53.14; Μ.8. 
7ο7λ}); Εἰρριλΐαον. 2 6(Ρ.128.31; Μ.τό.21084); ἀνθρώποις...μὴ δυνη- 
θεῖσιν ἀ. φέρειν αὐτοῦ 55. Η. (Ποϑ1] τὴν δόξαν Οτ..ο.2.ττ(ρ.67.6; 
Μ.14.1328); οὗ ρίαγοῦ πα σοῃ(οπιρΙέϊοη ἀ. προσεύχεσθε ἴσα, ΕΡῆι. 
1το.1; ΡοΪϊγο.ε}.4.5; Ηθτηι. δέν. 9.1χ.7; συμπαρὼν...διὰ τῆς γνώσεως 
καὶ τοῦ βίου καὶ τῆς εὐχαριστίας ἀ. τῷ θεῷ ΟἸετα.εἐγ.7.7(0.27.22; Μ.0. 
4524}; Οτ.ογ.2π(ρ.358.18; Μιιτ. 4010); τοῦ, 116 οἵ βοϊὰγν Ῥτάνευ, 
Βεγαρισμελιττς; ΑἸ, ἀπίοη. π(Μ.26,8454}; ὙΠΑ].ἐρη!.α ο( Μ οτ. 
14320}; 70.1).ο.4.13(ΜΠ.04.τ1374}} τοῦ, αἰνίπα δου ν!εν, ΟἸδια, θέν, 
σιτδί(ρ.302.5; ΄.9.1404}); 4ὁ.7.7(0.30.18; 4568); ΤὙΒατ. ΠᾺΕγαο].1ς, 46:1 
(Δἴ,18.12444)}.Ψ 

Ἐἀδιαλήκτως, μησεωρίηρίν, τοϊβομὶ γοϊαχαίίοη, 70. ΟἸ1τη.Ξεαΐ.τά 
ΟἹ.88.8ό το). 

[Ἐ]ἀδιάληπτος, ἴοΥ ἀδιάλειπτος; ἀδιάληπτον ἔχοντας 50. ΔΡΟΒΙ]65 
ὉΠ Ἔνδηρο 1515] παρ᾽ αὐτῷ 5. τῷ θεῷ] τὴν γνώμην ὕνγτ.1ς.4.4(2. 
6768); εὐχάς ΡΆΠΟΧ..}.37(0.185). 

[Ἐ]ἀάδιαλόβητος, ν. ἀδιαλώβητος. 
ἀδιαλόγιστος, μηγεαξοηῖηρ, Νατο. ας ορηδο. 8.2 .6ς. 1148); Δμαβί. 

5.λἀοά.τ(Μ.80.44}). 
Ἐἀδιαλύπως, 1.1. ἔοτ ἀδιαλύτως Εσ, Βανί (Δ ἀ55Π|δν Ὁ. τὴ; οἵ, ποῖ, 

1διτ 3 1τ( τὸ Ρ.180). 
ἀδιαλώβητος (-λόβητος), πηςροῖϊοί, μρϊηγμγεά; Ἰτὶ σοὰ,, Οντ..15. 

1.3(2.790}; οἵ Ὀυτπίπρ Ρυβῃ, [ἃ σέαρλι. χ.χ(1.2628); τῆς ἑαυτῶν 
ψυχῆς ἀδιαλόβητον...τηροῦμεν τὸ κάλλος ἰ8.1ς.3.1(3850}; ΤΟΙΝΈΗ. 
υ,.]ο. 1) (Δ.04.420Ὰ}; τοῖ, Τῆς. ὁ λόγος...«τῆς ἰδίας φύσεως τὴν κατὰ 
πάντων ὑπεροχὴν ἀδιαλώβητον ἔχων ὕγτ. Ν᾿ εε!.2.4{ρ.40.1; 61.410}; Τδ. 
4.3(ρ.83.21; 1070}; 4 ἰηειηπίρεη. 5’. 7030) Ξε 14. ΤΠ ά5.33(ρ.04.23; οὖ, 
308). 

Ἐἀδιαμάσητος, τεἰἠπεἠειυεά; ἐγμάε, τηεῖ. ὁ ὀργιζάμενος ἀδιαμάσητα 
ταῦτα φθέγγεται (Ἤγγνπ5.ἤοη.31.4. 1. Α4ε.(0.2460).Ψ 

ἀδιαμόρφωτος, ποί {εἰν 7ογηισιί, ΤΉ ατο. ΕΥ.ϑ:}}.24(Δ.δς.τοῦ48). 
ἀδιανέμητος, μη ηουϊάοα ς. οἱὗἩ (Ὠχιπτ᾿5 τοῦς, νυ. [0.το(4.1063})). 
ἀδιανόητος, τρπἰεἰ στό, Ὀϊον.Α].Δρ.Ἐιι5.}.6.1τ4.27( 7820; Μ,21. 

12880) ; ΟΥΝ 95. 3 9.2(2 Ρ.300.13; Μ|.45.4814}); Τϑολτ πο μορ] ὅτ 
(Μ.86.18ο4λ). ᾿ 

ἀδιανοήτως, ππ]ηοἰ Πρ δὶν, τ Ν 55. ἡ ροὶ! 20 (Μ,4 τ ττδςο). 
Ἐλδιάνοικτος, “πορεηπεά, ἱΕΡΙΡλ ἀορι.2(Ν.43.4440,4528); ἡ τῇ 

παρθενίᾳ ἀ. εὐκαρπία Τμάχι ϑιυά, παν. ΒΜ 7(Μ.96,.6020). 
ἀδιάπεπτος, ὠπάϊρεςίεί, Μεῖεῖ.παΐ, μον ιγυιορϑ.(Ν1,64.11220}. 
ἀδιάπνευστος, πο! ῥίοιθη ἑμγομρῆ; . ποὶ υοη ἢ] αϊεά μὴ σκαφεῖσα 

ἄμπελος ἀ. ἐστι 1 Βε5..ς.21τ(1.3048; Μ,20.1560); 2. οἱ ἐξεαρίηρ, αὐτά- 
ΤῊ ἄνθος “4. 7]ο.τοβί(ρ.206.8); οὗ Δ11 ἴῃ ἃ Ροχ, τιν ν85.2}1}}},[ γές. 
(Μ.46.8058); οὗ βίτθηρτη ἴῃ τῇς Ροᾶν, ἰαἰαμά. Βας.τ6(Μ.46.8058); 
οὗ τς υδλῦν Ἰῃ βοοηξ, ἰα μορι.3 τη Οαπϊ.(λ1.44.8280). 

ἀδιάπτωτος, 1. ἐηαἰῥϊο, πεν]; οἵ ἀαΐδουβ οὗ δουρίασγο, Επ15, 
}.ε.τοχῦς; Μ.21.320); οἵ ἀοσίτίπεα ᾿πβρίγοα ΡῪ Η. ΟΒοβε, 14.0},6Ψ.5 
ῥῬτγοαειη, (ρ.2ορ.8; Μ,22.3484}; τὸ διδαασκάλιον τῆς ἀληθείας... ἀδιάπτω- 
τον..«κατὰ τὴν γνῶσιν Β85.Πεκ.5.6(1,280, Μῇ.20.688); 15160}ὲ].6}}. 
2.63(}}.γ8, οϑΑ};2. ἥγηε, μι αβεανίε, τεῦ, τὴν... ἔνστασιν.. «ἀδιάπτω- 
τον τῆς ψυχῆς ει. Ἔγηιρ.11.3(0.130.27; Μ.18.217}}; ὀρθὰ βαδίζειν 
καὶ ἀ., εἰ τῆς τοῦ πνεύματος ἐπιλάβοιο βοηθείας (Πγν5.ἤον1.13.6 τΉ 

Κορι.(0.5618); οἱ ΟΠ τῖβα εἰς. ἔλπις τῶν ἁγίων..«ἀ, Ιάγτι. ς.6ο: 3(Μ. 
20.1421Ὰ}); οἱ (σοῦ 5 τήετον δπᾶ {τὰτΠ, Ηδατγ.ἑηγοά δο( }.ο8,12888). 

Ἑδιάριστος, ΤΣ 10 ἃ διάριον, τοϊμομ τοι δίδησε μήτε... ἐξεῖναι 
ἀ. τινὰς χειροτονεῖν ἢ καταπάσσειν [ο.ΘΟΒοίαβε. εοἰἑεαβ. 20 (0.305). 

Ἐῤδίαρος, -Ξ- [ογερ,, ΑἸ ΟΒοΙαβε οί α  ο(Ρ.18}. 
Ἐδιάρπακτος, ποἱ καγγῖρά οὐ, Βα5.ἤοι,23.4(2. 1808 ; Μ.31.600Ὰ) 
ἀδιάρρευστος, ηοΐ τοαςηρ ατὐαγν,, δυεγίας Ὴηρ τρυφῆς ἃ. χωρίον 
ΘΓ Ρ ον. τ(}1.08.225})}. 

ἀδιάρρηκτος, εηογη, μπῤγοόμεη; οἵ ἀπὲῖν οὗ Βασπδῃ θοᾶν, ΑὙΙβί. 
αροΐ.χ53.5; οἵ τυ ο]α οογά οἱ ἔβιτἢ, Πορθ, αηα ἰονϑ, Ξορησ Π.εῤ.5 νη. 
(Δ1.87.3140})}; οἵ (υλβι 5 τόθε, 1.1) .λοηι.3.ο(Μ.06.6 08); οἵ ΒΜΥ͂, 
ἸΡΗΓ.2.2668. 

34 
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ἀδιαστρόφως 

ἀδιασκέπτως, τοϊίμομ ἀεϊδεγαίίοη, Ὀιάνοι. Τγῖη.2.7(}.30. 585). 
ἀδιάσπαστος, τἐγόγοκεν, Ἰηδεραγαῦίε; 1. ἴὰ σοὴ., 1; πραΐ, 85 

φιιρϑί., (μτυβίονι. 6 2.1 ἠμι ΜΠ.(7.621τΑᾺ}}; Ογτο Ὀς 6 τ ο(Μ.69.11210); 
2. (μτιβίοὶ. ἀσεβὲς...τὸ διορίζειν εἰς δύο υἱοὺς... μετὰ τὴν ἀ. ἔνωσιν ὕντ. 
Ῥμίεμιποίρ.61.23; σ5.1808); ΙΔ ποριρασελ. τγ(55.233Ὰ}; γέγονε σὰρξ ὁ 
λόγος...εἰς ἕνωσιν ἀ. ἰὰ.6ρ.4ο(ρ.26.5; κὄίχτδο); ἐδι4π(ρ.154.1τ8.; 1270); 
14, αροϊιοντομί. (0.44.1; 6᾽.1720}; δύο φύσεων ἀ. ἑνώσεως ἵ [0.1).ἐγεαὶ. 
4.20(31.06.6328). 

ἀδιασπάστως, 1. ἐηεεραγαδίν ἁ, εἶχεν αὐτοῦ (Ὦγγ5.ΠΟη 1.10.1 
ἴῃ 2Τ νι (τ. 7208}; 14. ποηπιι σις ἐπ ρὴ (ατ.δοῦ); 4 κονι.5.3 τη Οοἱ. 
(τ1.361}); οὗἁἨ 5αοζαϊηθπῖαὶ ππίουι Ὀεξννοοι ΟἾτβΕ ἀπ ει νοῦβ, 
ὨὈϊάντμ. Τγΐῃ.2.τ5(Μ.30.6028)}; Ττῖη. ἀ. γὰρ ἔχει 835. ἡ τριάς] πρὸς 
ἑαυτήν (Ετν5.᾿0)5.13.8 ἴῃ Κορ (ο. 5600); 2. εὐπορεῖν, ΟΥὐ Ν γβ8. 
πον. ορῖζ.13,.(ΔΈ.44.1658); ἃ. {αι.(}}..5.1534}. 

Ἐῤδιάστακτος, ηοἱ τηοτεὶν ἐγϊεϊηρ, αὐιριάσηϊ πίστεως ἀ, Ἰ.σοηΐ, 
Νυυ,δγηνρτοςι. 3(}1,03. 6720), 

Ἐῤδιαστάκτως, αδηράανεἶν; πσπσδ ποῖ. τοποίε-δαγίφαϊγ, δελουὶ.28 
ἢπ Το. ΟἸτπλ.σεαὶ, τ" 1.88, 9τ 30). 

ἀδιάσταλτος, ηοἱ »μαξτηρ ἃ αἀἰσηεπον, Ῥτος Οὐ σεποττ (1,87. 

1200). 
Ἑἀδιαστάλτως, τοΐμομ! ἀϊδίτηείίοη τὰ αὐτὰ [3ς. λεγόμενα]... ἀ, καὶ 

καθ᾽ ἑκάστης ἐναρμόττειν τῶν ὑποστάσεων ᾿Ατείῃ. ρος, τ(Μ,1ο6.5120). 
ἀδιάστατος, 1. τοίϊποιι! ἐπϊενρηϊσσίοη, τοη μος, 1,5.) ἤδησα οὗ 

μηρῤεγιαγδρά ἰἴε τῆς ἀταράχου καὶ ἀ. ζωῆς Οτιέχροΐῃ δ γ.2(}1.17. 
τύ8.); 2. ἐπιδεραγαδίο, ππαϊυϊάφα, ἃ. πὶ ρει. ἀδιάστατος [56. γπ81}} 
τῆς τοῦ θεοῦ... ἀγάπης (Ἰοιη.Ξ5.γ.7.τ2(ρ.51.8; Μι0.4970); ἐν τῇ μελ- 
λούσῃ διαγωγῇ ἀδιαστάτους ἡμᾶς εἶναι 1|0.1)..8. .1δ(},06.1024Ὰ}); 
Ὁ. Τιῃ, τὴν ἀ, τριάδα Ογτο λον. ἵν, 4(0.104.28; 55.3580}; 10.ἢ). (ωο, 
τ.14(}1.04.8608) ; οἵ γοϊατίοπ5 1} Ὀαίνιεο ΕΔΈΠΕΥ ἀπ Θοὴ ὃς [56. 
λόγος] εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς εἶναι λέγεται ἀἁ. (]Ἰειη,ελο. ΤΙ ΠΔοὶ ὃ 
Ῥιτοδ,2ι; Μ.0.6570}); Οὐ ΝΝ 85. μη .8(2 ρ 181,18; Μ,45,7130)» ἑνότης 
ἀ. ... ἐν αὐτοῖς ντολδς,τ2(5..115); συμπαρεῖναι γὰρ πεπιστεύκαμεν 
τῷ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντι υἱῷ κατὰ τὴν εὐδοκίαν, καὶ τὸν ἀδιάστατον 
αὐτοῦ πατέρα κατὰ τὴν θεότητα ΤΜΟΙΗ. δ »».δἱ “ηη.2(Μ.18.3520); 

οἵ τοὶ ὈἸΟΠΒΒΙΡ Βεύνεθη ὅοὴ δηᾷ Η. (Πποβὲ ἀ. ... συνάφεια (ἰχδν γϑδ. 
Μίακεά.τ6(}1.4:.τ321λᾺ}); ο. Ομ τβίοὶ, σὰρξ.. φέρουσα τὸν θεὸν λόγον 
καθ᾽ ἕνωσιν ἀ. Μαχ.κελοὶ.ε.}.7.1(Μ.4.684}; 3. τοὐπομὶ σαί ση 10. ΟΥ̓ 
εἐἰἰνοηςίοη ; ἀ., οἵ τῃς6 5οι], ατι Ν νϑϑιαρηύηοἐ γο5.(}1.46.451},6}; προ, 
5 βιιδϑῖ., Νοιποβ. σέ. πον. 2(Ν1.40.5400}; Ὁ. οὗ αἰνῖπε παίασγο ἃς καὶ 
ἄποσος καὶ ἀπερίγραπτος δύναμις τι Νγοονπιίβί ριιρο.δ; Μ.45. 
ΠΟΘΑ); τὸ δὲ ἄποσον καὶ ἀ., πῶς ἂν τις ἢ μετρήσειεν ἢ διαστήσειεν; 

ποῖον ἐπὶ τοῦ ἀπόσου μέτρον εὐρὼν ἢ ποῖον ἐπὶ τοῦ ἀδιαστάτον διά- 

στημα; πῶς δέ τις τὸ ἀόριστον τέλει καὶ ἀρχῇ διαλήψεται; ἀρχὴ γὰρ 
καὶ τέλος τῶν διαστηματικῶν περάτων ἐστὶν ὀνόματα. διαστάσεως 
δὲ μὴ οὔσης οὐδὲ τὸ πέρας ἔστιν. ἀλλὰ μὴν ἀ. ἡ θεία φύσις" ἀ. δὲ οὖσα, 
πέρας οὐκ ἔχει τριο(2 Ρ.21-.4{{|; 8131}1,}} 1δι(ρ.5ο6.8; δο4φᾺ); 4. γηοί 
γιθασμγο ὃν ἐΐριε, εἰεγπαὶ; οἵ ροπθζαίίομ οὗ βοῃ, ἐδ.(0.214.2; 8120). 

ἀδιαστάτως, 1. εὐππηπμοισῖὶν ἀνακεῖσθαι τῷ ἁγίῳ θεῷ...ἁ. Βα, 
γε δν.553(..4238; Μ.31.11170}; ἀ. εὐχὴν..«ἀναπέμπων Ἰ)104,}"5.71:15 
(Ν1.33.16120); γεῖ, Ἰηοατπαῖο ὅθ ψνὴο 85 ΟΟα 15 ρυθοοηὶ κάτῳ καὶ 
ἄνω ἀ. ΤΜοΙΉ ϑγηη.οι πη. 6(Μ.18,36οο); 2. «οὐ μομε τηϊογοαὶ, δ)η- 
μιραταίεῖν ἡ κτίσις.. «ἃ. δυναμωθεῖσα τῷ προστάγματι ΟΥΝΥθ5. 
μοι. ὃ ἰπ ΟαἨ].(.44.048λ}} ἀ. τῇ ἀρχῇ συναπηρτίσθη τὸ πέρας. .«-ἐπὶ 
μὲν οὖν τῆς πρώτης κτίσεως, ἀ. τῇ ἀρχῇ συνανεφάνη τὸ πέρας, καὶ ἀπὸ 
τῆς τελειότητος ἡ φύσις τοῦ εἶναι ἤρξατο ἰὰ,ἤοηι.1 5 τη. Οαη:.(.44. 
ττοῦὶ 1); πᾶν ἀγαθὸν πρᾶγμα καὶ ὄνομα...διὰ τοῦ μονογενοῦς θεοῦ...ἃ. 
εἰς τελείωσιν ἄγεται τὰ ἱγὸς αἸ(Ν.4ς.1208}; τοῖς, σοπογαϊίοη οὗ ὅ0ὴ 
μόνον τὸν πατέρα ὁ εὐσεβὴς λόγος τῆς ὑποστάσεως τοῦ υἱοῦ προθεωρεῖ 
ἀἁ. 14 .Εμπια(α ρ.οι.Ὁ; Μ.45.4480}; ἐδ.(0.127.34.} 2040}; 1}.{(ρ.131.22; 
4604); 1διτχίι ρ.276.1; οδφα); Ὀϊάνψπι, Τ γρ.1.32(ΝΠ.39.4200); [0.1). 
ἠο".4.4(Μ οδιθοσαν); 3. ἐποεραγαδίν, τηάτοϊσεδίν, Ἴτσιη. ἀδιαίρετον 
δεχώμεϑα συνουσίαν συνόντων ἀλλήλοις ἀ. ΤΛτ δαῤεί,τ2(Μ.28,1160); 
{Όντ, Τ γί γ(6 5.88; Μ.71.11320) οἷζ, 5, διαιρέω ; ἑνούμενοι, «διαστάσει 
ἀ. 1 μος. Ναχζιταί, ,(Μ.48.860); ταῖ, το ]οπβρ θεϊννεοη ΠλΊ ΟΣ 
πα ὅοὴ, ϑνηιδι πΙ|.(345)0(0.253.37; Μ,.36.7338) οἷἵ, 5. ἀμεσιτεύτως ; 
Β45.1 μ.2.12(1,2470; Μ.29.5020); συνῆπται...ὁ νἱὸς τῷ πατρὶ ἀ. 1ὰ, 
ἤομι,24.4{(2.103Ε; Μ.31.6 008}; ἀ. τε ἅμα καὶ κεχωριομένως (γι. 0.3.5 
(4.306); Ὀξίνέθεπ ΒδΊΠοΥ απα 11. Ομ ιοσί ἐξ αὐτοῦ προϊόντος ἀμερίστως 
τε καὶ ἀ. ἰδιττίο310); 10.1). [.ο.χ.1τ3(λ}.04.857Ὰ}. 

ἀδιαστίκτως, τοϊίπομ ἀϊδ τη εἰ 00) συνόντος... «ἀδιαστίκτως τοῦ τεκόν- 
τος αὐτῷ [53ς. τῷ υἱῷ] Ογτι ρίαρλ δ ιρη.(1.383Ὰ). 

ἀδιαστόλως, τοϊίἐομ ἀϊεογῖνεπαίίοη, δίφιιςγηρ.ο 4(ρ.χ110.22; Μ, 
τϑ. 1888); Επ5.}.6.13.το(7 8; Μ.21.1172.4). 

ἀδιαστρέπτως, τοϊίπομὶ τυαυερίηρ, ΕΠ 5.4.6.3.4{ρ.120.8; ἀδιατρέπτως 
Ν].22.204179). 

ἀδιαστρόφως, τοτίπομὶ ἀἰδίογίϊοῃ; τεῖ. ᾿ατουρσθίδεοηβ, 1.5.6. ἐν 



3 ’ ἀδιατίμητος 

ι Ρχοεπμίρ.62.16, οοπ͵]. ἔου διαστρόφως Μ,.24.8280); 
4.28(}4.20.0720); Ογτιαάογ.χ4(1.407}). 

Ἐἀδιατίμητος, 710 σεεδγεεῖ ἰο ναϊμαίίον, πος πονπος,2.τ(Μ. το. 5650). 
ἀδιάτμητος, μαφίυϊάοά, μηνοκοη; 1. ἴθ σεη. ἀ. ... ἀγκύλας Α. 

Απάν.Β τίρ.58.14); ταθῖ, ἀ, τὴν εἰρήνην ὕντ,1ς.ς.3(2.8118); οὗ σου- 
βἰϑίθηου ἰπ τοαοΠην τὸν...ἁ, τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ λόγον Εαβίταϊ. 
τι ἐμ νε, Βτ(}8.86,22650) ; ποραΐ, ἃ5 βιιδϑί,, Το. 1 ΟΡ ἐρ. (Δἴ οὐ.1432}); 
2. τεῖ. υπὲϊν οὗ Ομ χῖβῖ ρσυεβρσυτοα Ὀγν πϑπαϊνιαθα Ὀἰγᾶβ ἰῇ σεηυτςττο, 
Οντι σία βρη ρη.5(1.170}; ὃν ἀπτῖν οὗ τηδη, 1. ρ. 5 ο(Ρ.02.20; κ᾿. 160}; 
οὗ υητῖν οἵ (Πτιβὲ ἴῃ ἔννο ἡδίαγοϑ, ἰὰ Ολγιμη.(51.7350); ΒΟΡΒχ. ΕΗ. 
ἐρ.5γη.(Μ1.87.4τ688}; ἀ. ἐν δυσὶν ἀδιαιρέτως γνωριζόμενος φύσεσι τΡ. 
(51778); 3. οἵ αἰνίηθ δία ἡ... φύσις μία ἐστίν...καὶ ἀ, ἀκριβῶς 
μονάς ΟΥΟΝ γϑ5. γδς ἀ11(}1.4ς.1208). 

Ἑἀδιατράνωτος, ποὶ γνιαάο εἶξαν, οὐδεμ7δ τὸ ἀἁ. τῆς γλώττης Ατῇ. 
ἐρομονί. Αγ. (ρ. 180,20; ΝΜ. 25.680). 

ἀδιάτρεπτος, ποὶ ἰο δὲ ἐμγμεά ἀεί, οὐδίπαίο, τηηουαϑίο, Ἐλα, 
δ.ε.8.6.3(Μ.20.7520); δας. 85. βιιρβῖ., ΟἹοτη, ῥαεά. 3. 2(ρ.240.15; Μι8, 
φ054Α); Ετι5..6.,,4(ρ.120.11; Μ.22.205Ὰ), 

ἀδιατρέπτως, οὐδ παϊοῖν, τοι πομὲ τοσυεγίη, Ἐλῃϑ.6, }..3.7(ρ.τός.8, 
Μ.24.τοτό0). 

ἀδιατύτωτος, ἐπ ολαρεη, Βα. ἠεκ,.2.2(1.130; Μ.29.22Ὰ}; πιϑῖ,, μη- 
γερμαϊεα ἡ..««τῶν παθῶν...ἀἁ. κίνησις αχ.καρ.5.23(Ν.90.13574}. 

Ἐἀδιαφθορία, ἡ, ἐμεογγρ ῥιϊτν τῆς ἁ. προὐπεχάραττεν 536. [ἢ ς 
Βα ὈΡ6 1] εἰκονίσματα (σογτη ΟΡ ον. (1.98.2 040); ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀ. 
ΔμπιΜοιλ λον τοδί Μ.80.17441)). 

ἀδιάφθορος, 1. ωηρογγεῤίεά; οἱ (γε 5 ἤέβῃ, ιάντη. 4.2.2:31 
(Ν1.30.τόδος); 2. τιδὲ., ῥθζε, μη δεβίοά;, οἱ ΟΠματοι, Ηφρεβιαρ. 5. 
ἦ.6.3.32.7(Μ.20.2848); οἵἨ 115. τεδομίηρ, Εἰι5.6. {1.1 ρχοθτη.(ρ.62.2ο; 
14.24.820λ}. 

ἀδιαφθόρως, τοϊίμοιί σογγρίϊοη ἐκ παρθένου ἀ. σεσάρκωται 170. 
4, ἀονηι, οί Μ ος. 3650). 

Ἐἀδιαφόρησις, ἡ, Ρ4}}.}. 1 λτ5.25(Μ.34.τορτα) ἴοτ ἀδιαφορία (ρ.8ο. 

13). 
ἀδιαφορία, ἡ, Α. ἐμαϊβεγεηεε; 1. ῬΠ11Ο5., ἃ5. τῆς ἐπα οἱ [πξε 

ἀδύνατον... «κυνικῷ ἀδιάφορον τὸ τέλος προεμένῳ τὸ ἀγαθὸν εἰδέναι 
πλὴν ἀ. Τυβί.2αροϊ.3.7(Μ.6.4408); τέλος οὗτος [56. Αὐϑίοῃ] εἶναι 
τὴν ἀ, ἔφη ΟἸςπι,ΣΙν.2.2τί(ρ.182.15; Μ.8,1ο 768}; 2. σοποευπλ)ης ἴοοῦ, 
εἴς, τῆς τῶν βρωμάτων ἀ. Τὸ 5.4.6.4.16(0.104.16; Μ.22.3248); (ΒΥν5. 
ἤοη1.2.5.5 ἢ Μ|ι.(7.308})); Τλοχ ἄοοὶ, τα. 2(} 4.88, 1 7808}; 8. οὗ σα] ΡΘΌΪς 
ἱπαηἴεγεησε δροιὲ σοηάπος οἱ [Ξς. Οηοβί. ΠΕΥΘΓ105] τὴν ἃ, εἰσ- 
ἄγοντες (ἸΕΥ..ςἰγν.3.δίρ.224.10; Μ.8,11640); Νικόλαος. .«ἐδίδασκεν ἀ, 
βίου τε καὶ βρώσεως οὗ τοὺς μαθητὰς...Ιωάννης ἤλεγχε πορνεύοντας 
καὶ εἰδωλόθυτα ἐσθίοντας ἨΡΡ.ἠαε}.1.536(0.223.0; Μ.16.33438); Βα, 
γέ. {με5.τοιτί2.3520; Μ.31.0454Ὰ}; 18.28,1τ(3726 ; Οϑολ); ΟΥΝ ν585.6}.2 
(Μ.46.1ο0128)}; (ΕΡἢ. (431)εα:. -5(Ρ. 28.12). 
ΒΒ. εαγείοβοηξες εἴ τε κατὰ ἀ. ἐν τῷ λαϊκῷ βίῳ ἀπαρατηρήτως 
ἔγραψε Β8.3.6}.224{(3.343}; Μι.2.827Ὰ}. 

Γ. ῥγομεϑετν, 10.) εν. τ Ν.94.6808); ν. ἀδιάφορος. 
ἀδιάφορος, Α. ποῖ ἀτελεηὶ, Ττῖμ. τῶν φύσεων οὐσῶν ἀ,, αἱ 

ὑποστάσεις εἰσὶν ἁ. πῶς οὖν μίαν μὲν καὶ ἀ. τῆς ἁγίας τριάδος τὴν 
φύσιν, διαφόρους δὲ τὰς ὑποστάσεις πιστεύομεν; ἀκόλουθον γὰρ ἔσται, 
ὥσπερ ὧν αἱ φύσεις διάφοροι, τούτων καὶ αἱ ὑποστάσεις λέγονται 
καθ᾽ ὑμᾶς διάφοροι οὕτως καὶ ὧν αἱ φύσεις ἀ., τούτων καὶ τὰς ὑπο- 
στάσεις ἀ. λέγεσθαι... ἐπεὶ οὖν οὐ μόνον ἀ. ἀλλὰ καὶ μία τῆς ἁγίας 
τριάδος ἡ φύσις, ἔστω καὶ ἡ ὑπόστασις μία τε καὶ ἀ, Τ,δοης. ΠΗ. Λίδο.2. 
᾿Δ(Μ.86.τεδ4}). 

Β. ἐπάτεγεμὶ, ποίϊμογ ροοά πον δαά, οἵ ἱοοά τόδε φάγε, τόδε μὴ 
φάγῃς, ἅπερ ἐστὶν ἀ. (Ἤγγβ.ον.1.5.2 τῷἪ Ηρ. (12.1518}; οἱ σεῖθθον 
Δη6 τηιδττίδρε, Οτ θη ἢ ΤΟ ογν.71το [Το Ῥ.5ο 7). 

Ο, μρϊρρογίαπί ἀ, πράγματι ΟΥτἤοη!.18.8 τη [6γ.(Ρ.04.τὸ; Μ.12, 
2804); ὁ. «τοῦ θανάτου φόβος ἁ. ἦν αὐτοῖς «αἰ (ταὶ. Ζιττῖ.(ρ.35.13), 
οἴ, οὐδὲν ἦν αὐτοῖς ἀἁ. ΟΠ γγν5.εον τη αἰ. 2ττεῖ (το. 6880}; τοῦ, {Π8 
ΕἸομοζβίξες φησὶν... ὅτε τὸ ἀρνήσασθαι ἀ. ἐστιν Οτνἀρ.15.ἢ},6.6,.8 
(Μ.2ο.δοοα). 

Εν, μηγεςίγιείρα, ἵ. ἴῃ σοη. ἐν τῇ ἃ. συνηθείᾳ ζῶντα (ΟρΡΌὈ. 5οΙ1ἴ8τὉν 
116) ΒαΒ5.γέβ. {ι5.6.1(2.3440 : Μι51.9250); οὗ σοχπηηῃίοιι ἀ. τοίνυν ἔτι 
τυγχανούσης τῆς μεταξὺ τῶν δυτικῶν τε καὶ ἀνατολικῶν κοινωνίας 
ϑοοτιἀ.6.2.18.)(Μ.67.2248); 1δ.,.22.2(2454}; 1Ὁ.5.4.τ(5608) : 2. Ἰῃ ἼΣ 
56η86; Οὔ τιϑὲ οἵ ἐὔδτθε; τ Ν,Ν 5 γες ἀτ1(}1.45.15320); 14, μη. 4(2 Ὁ. 
11) Μ. 45.657}; Οὗ ῬΘΙΒΟῺῚΒ τοῖ. βαχι8] 1π|ΘΥ ΟΊ Υ88, μι οὐ θα 
Αἰμοπαρ, ἰορ.32.τ(}].6,0648); ΟΙΕΡΙρΡΠ.απας.2τ(ρ.234.6; Μ.41τ.281 ἀδια- 
φορίαν). 

Ἐς μη ενεμίταίεα ; ῬΊυτ., ἈΡΡΠ δα το στοῖρ οἱ Μαπισῃδδης αἀἸδβῖ, 
ἤτοπῚ ἐκλεκτοί, Τιθοηΐ. ΒΒ, Δ δεν 15 μ1.2(}8.80.15644}. 

Ἐν ποὶ τιακίηρ α ἐπβεγεμοε οὐ ἀπ πεϊϊοη Σαββάτιος.. «ἠξίου ἅμα 
τοῖς ᾿Ιουδαίοις τὴν τοῦ πάσχα ἑορτὴν ἐπιτελεῖν..«λογιζόμενοι [56.Ψ 

 ιάντη. Τγίη., 

ἄδικος 

Νονδιϊδη1815].. ἕκαστον..«ἡ ἂν αὐτῷ δοκῇ, ταύτην τὴν ἑορτὴν ἐπι- 
τελεῖν, καὶ κανόνα ἔθεντο ὃν ἀδιάφορον ἐπωνόμασαν 502.}..6.7.18,4(Μ.61. 
14698), 

ἀδιαφόρως, εὐτἱίφομ! γνιακίηρ α ἀτειμπείίομ, τη βεγθημν,, 1. ἴῃ 
δβη., ΟἸθμλ. σῖν,2.2ο(Ὁ.173.2; Μ.8.10538); Ο(Πγγβιλοηι, 1.0.2 τῷ 2 Τίηι, 
(11.7234}; ἕτεροι ἀ. καὶ βασιλέα καλοῦσιν [1.6, Ἡετοά [Π8 ΓΘΊΧΔΙΟΙ] 
ΨιρτΜο.δ: τ4(0.324.27); 2. τΑοΎΆ Πν οὐκ ἀ. βιωτέον (Ἰ6ΠῚ.5 }.3.ς 
(ρ.215.2; Μ.8.11454}; Βαβιγεριθν. 2ο3(2. πτ88 ; Μ.31.12880) ; Ἰοτ σοί. 
4.5(}1.88.τ6δ54}; 3. τοῖς 56 χα] ᾿πίθσοοιθ6, ῥγοιιδοομεῖν, ἈΓΠΘ Πᾶς. 
ἐορ.32.τ(Ν.6.0644}; (Ἱοτη. ἐγ. 3.το(ρ.228,ς; Μ.8.11728). 

Ἐδιάφυκτος, ἐπεσεαραῤίε, γτΟ Ρς.44::(Μ.69.το360); 1. ἐρσιμηῖρδη. 
(5 .6890) -Ξ ἰά, Τάς. (ρ.53.8; σ᾿. 150}; 14,1.2.12:.322(Ἀ1.72.7810).Ψ 

Ἐἀδιαφύλακτος, ἔογ ἀδιάφυκτος ἡ.ν., δαὶ, 1,ε.τ3:33(ρ.110.31) οἵ, 
γε δ ε.τ4:32(Μ.72.78τ0). 

ἀδιάχυτος, 3. γηοί ἀϊιεεά, ΟΝ υ85.λ6κ.27(}1.44.80Ὰ}; Ὠιοη ΑΥ. 
ΕΡ.40.4.3.1τ07 28}; ΤΒατγι διά. απ νγ.2.46(}1.00.3854}; 2. τηρῖ., ποὶ 
ἐπεγυαϊσά, ς«ἰαδίο, Ξε ἐἰσάς οἵ ομαγαοΐου, Οὐ Ν ν85.υἱγρ.)(Ρ.280.24; Μι46. 
3528}; ΟΠ γνβ.δίαρι τ τοί,.1784}; 14.πο».δ,.1 τη Β͵πἰ (1τ.2518)}. 

ἀδιάψευστος, γιοἱ ἀεεεϊἐμἰ, Ἐπ5.1.( χ(ρ.2οο.1ο; Μ.20.13284}; 
(οποί. 4}.7.35.το. 

ἀδίδακτος, 1, πηαμοὶ; ἃ. οἵ ῥοίβοηβ περὶ τούτων...οὐκ ἀς 

μεμενήκαμεν ΛΊεχ.Α].ἐῤ.ἐπεγνεί. δ(ρ.το.Ι; Μ.18,ς 77); Νοηῃ,}αγ.7ο. 
τ: 4τ(}.43. 7504); 1.7: 1ϑ(βοδΑ); Ὁ. οὗ Ἰηβείηοῖβ δη νίτζιεβ, παῤηεγαὶ, 
Ἰηϑιεϊμοιἧτε ἀ. καὶ φυσικὴ τῆς ἑαυτῶν [3ς. τῶν ἀλόγων] ζωῆς ἀμέλεια 
Βας.λθχ.9.5(1.820 ; Μ,20.101.); τῇ ψυχῇ ἔστι τις ἀ, ἔκκλισις τοῦ 
κακοῦ 10.0.4(83Ε; Μαοδο; ἀ. «.. ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἀγάπη Ἰάγεν, {μ5.Ψ 
2.1(2.556} ; Μ,31.0ο88); ς. οἵ (οἄ 45 ἡ ἀ. σοφία {1.0 Οὐη!. ΑΡΡ. 
8,12.7; ἃ... μόνος...ὁ τῶν ὅλων θεός ῬᾺ}1.6Ρ.1,ατς.(ρ.6.3; Μι34.τοο 1); 
2. ταὶ εαμηοὶ δὲ ἰατισμ! ΟΥ ἰσαγηεά οὐδὲν ἀκατάληπτον τῷ υἱῷ τοῦ 
θεοῦ, ὅθεν οὐδὲ ἃ, ΟἸοτα, ἐγ. 6,8(0.4606.32; Μ,0.202Α). 

ἀδιεξίτητος, Πατ Ηρ πὸ τῦαᾶν οἱ, ἐηιραςεαδίε ἀ. ... ἡ ὁδός ϑοοΥ 
1.20 .το(Μ.67.1320); τηξῖ, τὸν τοῦ βίου τούτον λαβύρινθον ἀ. ΥΝ γ85. 
ογ.εαἰεεἢ. 3 π(ρ.122.5; Ν.4ς.88}}; ἀ. ... τὰ κακά ΟἸντρΡ. [οὐ το! 8(Μ.03. 
Ζ05Α); Ὠδαϊ, ἃ5 βυιξι., Οὐ Ν ν85. ἔμπιντα ρ.120.1τ4; }᾽.45.206ς0), 

ἀδιεξόδευτος, Ε. μαυτηρ ἠο οτμἰδ!, Ἰησξεαβαδίο πονηρία... .ἁ. (Ὦγγϑ, 
ἐχρυΐη Ῥϑιαϑ(5,. 51Ὰ}; τὴν ἀ. αὐτοῦ [3ς. θανάτου] φρουράν ὕγγ. ἰ"ς, 
6γ:2τ(Μ.60.11538}; ΝΙ]. 7 αρη.26(Μ.79.Ἰοο 10); 2. ὠμαδὶς ἰσ ἐδεαρα 
λόγοι...ἁ. κατεχόμενοι ΟἸΝ ΤΏΡ. [οὐ 321:17(Ν1.03.3458}; 3. μηρη!εί, 
ἐηβημτίς, Τ οη. ΑἸ]. [7.2 ἐπὶ [οὐ(ρ.204.}). 

ἀδιερεύνητος, μηπυεξη σαι, ΟἸουν, ον τ πίρ.21.4; Μ.8.7254). 
Ἐῤδικαίωμα, τό, μργίρἠϊεομς ἀεὶ, ἱπῖφητεν, Ἰρμτ.  ιοοα. 
ἀδίκαστος, “πεομάργεηοά, ΝΟοΏη.)} αν. [ο.1τ0112(}1.4.3.9008}.. 
ἀδικ-ἔω, 1. 40 τρΥοΉρ, τοῖ. μευβεσπεοη οἵ Ομ Δ 5 εἰ μηδὲν διά 

τε τὴν προσηγορίαν τοῦ ὀνόματος καὶ διὰ τὴν πολιτείαν εὑρισκόμεθα 
“-αοῦντες, ὑμέτερον ἀγωνιᾶσαΐ ἐστι, μή, ἀδίκως κολάζοντες τοὺς μὴ 

ἐλεγχομένους τῇ δίκῃ, κόλασιν ὀφλήσετε {ιδῖ. Τωροΐ.4. 2(Μ6. 3320); 
2. βαγηῖ, ΤΉ]αΤο; ἃ. ς, ἀἄκῖ, ῬΘΥδ,, ᾿ γι, 5.4; Ὁ. ῬΆΒ55, ὁ θεὸς καὶ 
δεθ ηφρηεὶ; «εἰσέρχεται... «εἰς τοὺς οἴκους, ὅπου κατεσκήνωσεν ὁ θάνατος 

οὐ κἀκεῖθεν ῥυόμενος τὸν ἄδαμ, οὐκ “«εἴται ὑπὸ τοῦ θανάτου ας. Δρρ. 
μοῦ τι (1.34.5 564}. 

ἀδικητής, ὁ, τ0)γ0ΟΉ 6}, τ} γεν, ΤΟ τγο. πο».8.5 τῇ ἔς, τ τϑίς.702Ὰ). 
ἀδικητικῶς, ἐν ἐπε Ῥιαηηεν Οὗ 056 ἀϊςῥοςεά ἰ9 ἀ(ὸ τὐγοηρ, τ, εἰς, 

πι4ο(ρ.44.12} Μ.οττ.1245λ). 
ἀδικία, ἡ, 1715 το, τριγσἠ σοι δηδδε, τουγοηροίηρ; 1. ἴῃ ρθη. 

ἄφες ἡμῖν..«τὰς ἀ, τΟϊομιίθοιτ; μὴ .««ἀγανακτῶμεν.. «ὅταν τις ἡμᾶς..- 
ἐπιστρέφῃ ἀπὸ τῆς ἀ. εἰς τὴν δικαιοσύνην Ζ( ἰδηϊ.19.2; ΒαγΉ.3.3: 
[δι ταροΐ, 37.8(Μ.6. 3850); 1. 41α1.15.4(Μ|.6.πο88}; διὰ τὰς ἀ. ὑμῶν..., 
εἰς σημεῖον... καὶ τὸ σάββατον ἐντέταλται ὁ θεὸς φυλάσσειν ὑμᾶς 1.21.1 
(5208) ; ΟἸθι), 5 7,1.27{0.106.23; Μι8ι 9204}; ἀτύχημα μὲν οὖν παρά- 
λογός ἐστιν ἁμαρτία, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀκούσιος ἀ., ἀ, δὲ ἑκούσιος κακία 
18.2.15(ρ.147.10;} τοο4Ὰ)}; ΟΥ κο»η.8,7 τῷ. ἐγι(γ.6τ.25; Μ.13.3440)}; 
ΔΏΡΕΙ οὗ ἀ., 14 ποι. 1.2 τη. 1, ς(ρ.86.2): ΑΘ πες. 36. (1 25.1058}; 2. τοῦ, 
ΟΠ τιβίβη τοβιδίϑησε ἴο πα δ θΠΈΙΟΠ ἴτοπὶ ἀ,, το ΐφηι,35.5; ἡμᾶς 
ἐγερεῖ, ἐὰν ποιῶμεν αὐτοῦ τὸ θέλημα. ..«ἀπεχόμενοι πάσης ἀ. "οϊνοιρ. 
2.2; Τδ1,41αἰ.70.2(}1.6,.6400) ; ΜΙ ΤΉ, νη. διτδίρ.τος τ᾿; Μ.18,τδοκ); 
ὅ. τοῦ. ρογϑαομείομβ, [π5..ἀ1α].1τ7.τ(Δ|.6.5128}; εὐχόμενοι ἵνα ἀδίκως 
διώκωνται καὶ μὴ δικαίως, μὴ δι’ ἀ., μὴ δι’ ἁμαρτίαν Οτ, 01.1.13 
1 [6γ.(ρ.11.22; Μι13,2 600); 4. Οοα Βδ5 μὸ ἀ. (οἷ, [0.7:18), [πβι. 
ἀταϊ, 92.50.6. 6960}; ΠΟΥ οαιι58 οἱ 11, 1δ.04.τ(7 008); Με. γηρ.8.16 
(ρ.τοῦ.1 ; ΜΙ, τϑ.τό9}; μαῖηρ 1ξ, [Γαδ ταροΐ,68.2(Μ,6.4324}); Αἴῇ, ἥν. 
1.5τ(Μ.26, 1204}; ὕτοββ 5 ἵγσορὴν οἱ ν]οΐοῦν νοῦ ἀ., Μείῃ, ογρᾶ. 
(ρ.50 4.12; Μ.18.4008); Οοα τογιοντὴρ ἀ., (Πγνϑ,ργαὶ. 5(2.6678). 

ἀδικοδοξέω, 5: ἔαμιε ὃν τἰπισονίἣν νιδαης, ϑελοί, Οἰοηηι αρά. 

(Ρ.335.25; Μ,0.7920). ; Ἷ 
ἄδικος, κη7μδὶ, μηγίρίμεουις, τοϊοφα ; 1. οὗ τ μπιρϑ, ψαλ} 165, εἴς. ; 

ἄθηϊαὶ ἐπαξ δηντίηρ ἄ. 15 οοπία!ηθᾷ 1 βογίρταγο, σύ ἰδηι.45.3; τοῖ. 



ἀδίκως 

ὉΗτϑι 9 θαι τὴν ἅ. ψῆφον τῆς ἁμαρτίας Τηάᾶι. ονη.8:3(3.81); 

ἔδει δὲ πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἀδικωτάτης ἡδονῆς..-ἐπινοηθῆναι.. θάνατον 

ἄνους ἃ. δέ, ὡς οὐδεμίας ἐμπαθοῦς τὸ παράπαν ζωῆς ὄντα διάδοχον’ 

ἵνα μέσος διαληφθεὶς ἡδονῆς ἃ. καὶ πόνου καὶ θανάτου δικαιοτάτου, 

πόνος καὶ θάνατος ἀδικώτατος, ἀνέλῃ διόλου τὴν ἐξ ἡδονῆς ἀδικωτάτην 

ἀρχήν, καὶ τὸ δι’ αὐτὴν διὰ θανάτου δικαιότατον τέλος τῆς φύσεως 

Μαχ.φι Τ καὶ. ὁτ( 1 .9ο.6280) ; ἰ4.«αρ.4.44{Μ|.00.12240}
; 2. ῬΘΙΒΟΠΆ] 

εἰς μετάνοιαν ἐκάλεσεν ὁ Χριστὸς... τοὺς...ἁ, 7αθε. ταροὶ.τ5.1(Μ.6. 

4400); οἱ 5ἰηξα! 5Βγδοῖ, ἰΔ.ἀ1α].το.50}}.6.5174}; θεὸν ἐπικαλεῖται ὁ 

δίκαιος, τὴν σοφίαν ἐπικαλεῖται καὶ ὁ ἅ. Οτείορι.20.7 ἴηι 67.(Ὁ.τ86. 

3-; Ν.13:5130}} τοῦ, ῬΥΆΨΕΙΒ οὗ 186 ππτρῃιθοιβ τὸ γὰρ λέγειν 'δός 

μοι μερίδα μετὰ τῶν προφητῶν', μὴ παθόντα τὰ τῶν προφητῶν..«ἄ, 

ἐστι. τὸ λέγειν 'δός μοι μερίδα μετὰ τῶν ἀποστόλων᾽, μὴ θέλοντα... 

εἰπεῖν “ὄν κόποις περισσοτέρως, κτλι᾽ «πάντων ἐστὶν ἀδικώτατον 

1δ.14.τ4(ρ.ττο.το; 4218); ἡ τοῦ ἀ. προσευχὴ θυμίαμα μέν, τοιοῦ- 

τὸν δὲ θυμίαμα ὥστ᾽ ἂν λεχθῆναι περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ εὐχομένου ἁ., 

εἰς κενὸν ἐθυμίασαν 0.18. το(ρ.τ64.20; 4844); οἵ Βογθίῖο5. 85. ἄ., 

ΟἸεια. είν. 7 Β(ρ,48.1; Μ.0.4728); πλέον τῶν ἀδικούντων ἀδικώτεροι ΤΉ, 

αῥοϊ.Ξος.82(ρ.τότ,.28; Μ.25.2960) ; ἔτ ΠῈ Ραμπίβητπλοπί οὗ {πὸ ψοκοα, 

Ζιβι.Ταροΐ.20.4(3570)"} ΜΈ Η ἀοιποηβ, 19.52.3(4954}; κολάζονται ἐν 

αἰωνίῳ πυρὶ οἱ ἄ. Ἰὰ.ϑαροὶ.9.τ(460Ὰ); ἰα.4ἱαϊ.5.5(4588); οἕ ΠΥ ΙΒ. 885 

ἰὴ το. το ΒουῆΔῃ ἰαν τὰς πράξεις κρίνεσθαι ἀξιοῦμεν, ἵνα ὃ ἐλεγχθεὶς 

ὡς ἃ, κολάζηται, ἀλλὰ μὴ ὡς Χριστιανός Ἰὰ.ταροῖ.7.4(3318); ἀλλὰ 

δόξας μὲν εἶναι ἄ., κολάζεται [Ξο. ἐπὶ τῷ ὀνόματι] Αἰποπαρ ἰ6ρ.2.4 

(Μ.6.8064}; οἵ Το !, Μ.Ροίΐγειτο.; οἵ Ζεμ8, ΟἸεπι ῥγοί.2(Ρ.27.25; 

Μ.8.1τόκν; γεῖ, (σοά θεὸς γὰρ οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄ. 18.το(Ρ.71.5; 2124). 

ἀδίκως, πη} 5:1), τοῦ. ρῬοιβθουϊίοα οὗ (μη βιδη5 τῶν μισούντων 

ἡμᾶς ἃ, τ(]ενη.δο.3; 7υβε. ταροὶ.τ.τ(}1.6.320Ὰ}; 10.45.6(3918}); ν. ἀδι- 

κέω; τεῖ, Ομ τίϑι᾽5 βαοσὶηρ ἕνα πάσχων ἀ. ἀνέλῃ τὴν ἐξ ἡδονῆς ἀδίκου 

τυραννοῦσαν τὴν φύσιν ἀρχὴν τῆς γενέσεως ΜΆΧ.
ωμ. Τἰαὶθι(Μ.0ο.6298). 

ἀδιόδευτος, ἐριῤρακεαίο τὸ ἀ. χάσμα [1.6. ἴῃ 8611 Οὐ Ν γβδιθηραςί. 

(Ρ.64.:9; Μ,45,τοοὰ); ἡ διὰ τῆς δικαιοσύνης ὁδὸς...ἀ. παντελῶς τοῖς 

παροργίζουσιν αὐτόν 86. τὸν κύριον] Οντ.70.3.4(4.2728). 

ἀδιοικησία, ἡ, ἰαεῖ οὔ αὐγαΉ ΚΕ ΡΙΘΗΪ, Ἡ ει. γε5.2.τοί(ρ.350.4). 

ἀδιόρθωτος, 1. ἐηεογγρτρ 8 ἐλάττωμα...ἀἁ. Βα5.γ6ζ.}γ.51(2.4
340 Μ. 

21.1121Ὰ}; ἑκὼν ἔμεινεν [5ς, 785] ἀ. ΟΠγυ3.}γοά. 7μά.1.3(2.3810}; 

Ἰᾷ κονι.72.1 ἴῃ [0.(8.424Δ}} οὐ εἴπη, ἰᾷ ἤορι.9.5.3 ἢ Μ|.(].3108)} 

Ἰά. πορι. 4.1 ἐπ 2 ογ.(1ο.4548)}}14.}ονῖ. 5.2 ΤῈ Τη.(ττ.
571};} ΝΠ] ἐρΡ. 

2.21(}1.79.2800); 2. ἐγγεμτεάίαῤίε, οἱ Ὀαριϑπη τοσοῖνε ἀμνγοσί μιν 

ἀ. τὸ πρᾶγμα Οντ. Η. ῥγοςαίθο}.1} συντριβὴν αὐτοῖς ἀπειλεῖ ἀ. ντ. Ἐς. 

2:0 (},69.7240); οἵ εν ]5ἢ ΒΟΒΌΠΕν το Ἐοτπθ, ὙΠατ Μορβ.}7 εν 4τ 

(Μ.66.688); 3. μηεογγοείοα οὐ μὴν ἀφῆκεν ἡ θεία προμήθεια τὴν 

ἀβουλίαν ἡμῶν ἁ, Οὐ Ν υββ.αρῖηινεἰ γε».(Μ.46.818); οὔτε ἀ. εἴασε τὸ τρα
χὺ 

τοῦ λόγου ὈΠΥν5."0.01.14.1 1: 2 ογ.(το.548Ὰ}; βιβλία Ῥγηὴς5.ε}.1 κ4(3. 

66.1556Ὰ}; οἵ ῬΕΥΒΟΏΒ, μπτεϊονηιθά, Ὀμτγβ.ἤσηι. 4.23 Τη 2(ογ.(451Ὰ}. 

ἀδιορθώτως, ἐπεοννριϊν, 1 7υβῖ. 4.6} γε5.36(}1.6.τ2810); ΟΠ τγϑ. 

βομι.51.2 ἴῃ Μ|.(7.522Ὲ)} Ἰ4.Π0Ή1.17.1 ἐη ττίρι (τ. 6480). 

ἀδιόριστος, μπάεβηεα, ἐμά βηε, ΟἸδηλ. είν α.τ(ρ.221.24; Μ.9.128); 

ἐπειδὴ ἀ. ἐστιν ὁ περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος λόγος, οὔπω τότε τῶν 

πνευματομάχων ἀναφανέντων Β65.6}.140.2(3.2330; Ν,.32.5804}} οὐχὶ 

τέσσαρες ποταμοὶ ἀλλὰ ἀ. ἀπὸ τῆς πηγῆς ἐκείνης [50. (Π151] ἐκχέοντες 

Οσυβ.ἤοι.3.1 τη Αειργίης. (4.12); Οντ, }εἶρ.8(63.2748). 

ἀδιορίστως, τοΐίλιοτι ἀἰδε πο] 0Ὁ. ΟΥ φμαϊβοαϊίον, ΟΥ. 0.20.0(0.337.4: 

Μ.14.5924}; ἰά, (εἰς.4.58(ρ.330.25; Ἅ 11. 11254}; Επ5.6.1}..3.2(0.130. 

τό; Μ.24.0720}; ἁπλῶς καὶ ἂς εἰπεῖν ὅτι θεὸς ἦν ὁ λάγος ΟΥΝ 55. μη. 

τοί ρ.241.5; Μ.45.8448); οὐδὲ ἁ. ἅπασι...ἐπετίμα μτυ5.᾿ον1.23.1 ἦπ 

ΜΙ.(η.2855}; ἰᾶ ποτι.38.4 ἴῊ τον. (1ο.3558); ΟὗἨ ΔΏΆΒΨΕΥ ἴο ὈΥΆΨΕΥ οὐ 

μὴν πᾶσιν ἁ., ἀλλὰ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον ἘΡΊΡΗ.ἠα6γ.13.20{Ρ.303.27; 

Μ.42.4570); τεῦ. Ὁῃηβί σημεῖα...ἀ. πεποιηκέναι 1ςἰᾶ.Ρε]..»}.2.ο0}. 

8.5 410); τεῖ, 7οντει τὸ γάρ, ἦν, ἀ. ἐκφωνηϑέν νι. [ο.τ.τ(4.148); 

ἐθέαπισε [535. Οταὶϊα}} μετὰ ἀδείας ἑκάστην τῶν θρησκειῶν ἀ. ἐν τοῖς 

εὐκτηρίοις συνάγεσθαι Φροῖἢ.6.5.2.τ(}.67.568Δ). 

κἀδιούτωρ, ὁ, (1,41. αἀγοίονὴ ἐπεῖρον, δθογείαῦν, ΝΗ.}}.2.281(}}.γ0. 

3410). 
Ἐἀδιόχλητος, "οἱ ἱγομδίοδοηε, “4.ο«δο(ρ.180.24). 

ἀδίστακτος, 1. τ! Δοπ 1715, ἩμΑΡΌΕΥΤΗΣ πίστιν...«ἀ, ΝΠ ΦΡ}.1.τοί 

(Μ.79.1280); πίστεως μήτηρ μόχθος καὶ εὐθὴς καρδία' ἡ μὲν γὰρ 

ἀδίστακτον ποιεῖ Το ΟΙἐπι, σοαὶ.27(}1.88,11131)} Τιδουὶ.
Ν ὦ. 9. Εΐδορι. 

46(Ρ.97.18); 16.(Ὁ.95.10}; 2. ποί ἀγαιθη ἐπὶ πθοὸ ἀϊγεοίϊοηις τὸ γὰρ ἀν- 

θρώπινον τοῦ θεοῦ. «ἀδίστακτον, μᾶλλον δὲ στάσιμον τὴν κατ᾽ ὄρεξιν 

φυσικὴν ἤτοι θέλησιν, κίνησιν ἔσχεν Μαχιοῤηςε (Ν.91.324}); 3. 1η- 

ἀμδίίαδίε ἀ. γνῶσιν ἩΙΡΡ καον.το,3ο(ρ.286.8; Μ.16.34438). 

ἀδιστάκτως, τοί ομί Ξεραγα! 05 ὑποστάσεσι...«ἀσυγχύτως ἦνω- 

μέναις καὶ ἀ. διαιρουμέναις 10.1).  ο.τ.Β( 04.800). 

πἀδίστρατος, 707 κανγ Ηρ δαρραβε; ἔππων ἃ, Ῥαρκελούδες, ΒοΥδο!. 

ἐρ.(Μ.02.10218). 

ἁδρομερής 

κἀδιτεύω, δηἰδν ἩρΟῊ ΔῈ ἸΠμευταμσα, ΑἸΠΟΒομοϊαβε. οὶ]. τί(ρ. 96). 

κἀδιτίων, ἡ, ([Δἴ. αὐἀὴ10)ὺ ἐπὶνν ἌΡΟΠ ἀῃ ἱπδουίζαησο, Αἰ. 

ΘΟΒοΙαϑι, οὶ. 9.τ(ρ.97). 
κἀδιύπνιστος, "0ὲ ἰο δὲ ἀγομδρά ἡ φύσις, ἀ. πρὸς ὄρεξιν μένει ΤΊ τη, 

Απτιπαίϊυ. 70. Βαῤί.2(Ν4.28.0008). 

Ἐἀδιχοτόμητος, ποῖ ἐμὲ ἴηι πο, οοπιἡμσης ἀ. «ὦ ἀνάπαυσιν Ψα], 

Ολ.Ρ.ἘΡΙΡΒ μαον. τι δ(ρ.304.1 Μι41τ.4854). 

κἀδίψητος, εν: γε η, οὶ ἰαεκίηβ πιοϊοίμγε, Ογασ,δῖν. τ. 132; ἐ, 

τοιὸς; ὲ0.3.403. 
ἀδίωκτος, μηρεγοοομίεα, Τματ θεά, }}.5.1430}1.00.14408}; 18.2. 

τρ4(14804); 1Ὁ.2.1790{15530). 

Ἑῤδνατικά, τά, γίρἠἐς οὗ ἀρηαΐεξ, ΔΙΒΘομοϊδβε. οὶ 9. το(ρ.104). 

κἀδνᾶτος, ὁ, (1.Αῖ. αρηαιι5) Κἰηδηναη, ΟἹ 16 ἔατ μι τ᾽5 5146, ΑἸ. 

ΦΟΒοἰαϑε. οὶ. 9.το(Ρ.104). 

κἀδνούμιον, τό, (1,Δἴ. αὐνμηίὴ) τιμοίον, ἰδυνγ, ΑἸ. ΘΟ οΙαβῖ. 

εοἰϊ.4.ττ(Ρ.56). 
Ἐἀδογμάτιστος, μπδορηιαίίο, μοϊάτηρ η0 ἄορηπα αἵρεσις Ὑπαάτιδιυα, 

6}}.1.36(}}.99.10270}. 

Ἑἀδογματίστως, ἀῤαγί ἤγον" ογάϊμαηεε, ΟἹ οπε'ς οὐ αὐεογά, Μδτο. 

Ἐτιοριδο.7.6(}1,65.1077}0}; ϑελοὶ,29 ἴῃ Το. ΟἸτα. σεαὶ.27(ΜΜ.88,11240) 

ἀδοκίμαστος, τε ἰσά, Βα5.Πον Ἢ ̓ς. 33(1.1460; Μ.29.360Ὰ). 

Ἑῤδοκιμάστως, τυΐίλοιμί ἱγίαὶ ΟΥ (επί ΠΉ, ας, Αορ.ἀονπ.το, (1.34. 

5440}} Ἰοια, Ῥε].ερ}.1.44(}1.78.2098); ΟΌΠΑΙς. κα». 21. 

ἀδόκιμος, 1. εῤιηγίοιις ἀργύριον Οὐ. 1σ.το.2ο(τ8; ρ.203.10; Μ.14. 

3600) ; 2. τοογίβίο5ς5 ἃ. ... αἱ διαιρέσεις ΟΙοτα. ἐν. Β.6(ρ.92.6; ΝΙ.9.5854}; 

ὅ, οὗ ρειβοῃβ, “ἰξεεἀτιοά, γεργοϑαίο, ἴσιι. Τ γαϊὶ.13.3; Οτματὶ. 35(0.33. 

9; Μ.1τ.δο90) ; ΟΟΤΩΡ.» Μειῃ.ςγηιρ.ττίρ.130.33; Μ.18,2170). 

ἀδολεσχ-έω, 1. ταἰξ, ἀΐξειιδ5, Οτι εἰς. 5,.3π(ρ.231.12; Μττ.9640); 

Μείμ.γηιρ.ττ(ρ.9.17; Μ.18,408); Αταπιομ. ἤδτιττ Μ.85.1525Ὰ}; 

2. γιράτίαίο περὶ τῶν θείων ὁμιλεῖν, ὅπερ ««ἢσαι νῦν ὠνόμασεν ΟΥ, 

τοὶ ἐμ Θεπ.24:63(Μ.12.1208}; ἐν τοῖς λόγοις “"εῖν Ἐὐναρτ. Ροηῖ, ον. 

τό(Ν1.19.11770}; εἰς τὸ ῥητὸν ἠδολέσχουν 70. οκοῃ, ῥγαΐ 40(Μ.87. 

28030). 
ἀδολεσχητέον, 956 γπτ|5ὶ ἰαἰδ τάϊν, ΟἸεπλ. ῥαεά.2.1(0Ρ.192.20; ΝΜ 8, 

διῶ. ' 

ἀδολεσχία, ἡ, 1. ῥγαϊίηρ, εδαιίενίης, 1.5, ὁοηρ οὗ ὈΙΓάς χελιδόνος 

καὶ περιστερᾶς τὴν ἀ. μιμήσομαι ὕμνους ὑφαίνων σοι ὙΠα1.15.38:15 

(ρ.151.26; 2.325); τῆς -εἰπεριστερᾶς τὴν ἀ. ἐν τοῖς θρήνοις δεικνύντες 

ΤὈῬιοτατίρ.221.30; 2.316); 2. γιρδιίαοη, Ματο τι ορμδο,5.3(Μ65. 

το320)}; ἡ ἀ. τέρψιν ἔχει καὶ ὠφέλειαν πολλήν ΝΙ} δήαρη.6.1(Μ.70. 

τοσ2Α}; ἀ. γεννᾷ συνέχειαν 70. Ο]α. σα ].7(}1.88.8164). 

ἀδόλεσχος, ῥγαϊΐηιρ, οἰμῤτά ἀ, ... δεισιδαιμονίας Ἐπι5.}.{.πο(ος; 

Μ.21.70 0}; ἀ. φλυαρίαν 1}.3.13(1108; Μ.2158); ἀ. ... γραφήν Ἰά.6.,}.. 

Ρζοετα.(Ρ.δο.3; Μ.24.8240). 

κἀδόλωτος, μηεονγῥίθ4, ΟΥΝ γ85.λόηῖ.ο ἴῃ (απὶ.(Μ,44.076}). 

ἀδόνητος, μηοπαβόη, μη αἰ!ονΗΡ, ΤΆΑΡοΙ]] οὶ, ̓  5.65: ο(Μ.33.14010); 

Ονυτ πηι. 56(3.3110)}; ΝΟΠΏ.Ραν. 7ο.τ8:20(}.43.8934). 

ἄδοξος, 1. τοΐέποι ρίονν, οὔδεμγε, ἰρηοδίο; οἵ ΟὨγΙβὲ 45 Ταθ, 7α8ι. 

ἀϊαϊ.55.1(Μ.6.5444}; ἄ. ἡ πρώτη παρουσία 1δ.40.1(5854); εἰσῆλθεν εἰς 

τὸν κόσμον ἄ. Π|ρρ.ἤαεγ.8.τοίὈ.230.11 ; Μ.16.33554); Ελ8.4.6.0.1] 

(ρ.440.4; Μ.22.1080); 2. Οὐ ποι ἀτυΐηε ρίονν ἄρ᾽ οὖν πρῶτον αὐτὸν 

[36. 50Π] γεννήσας ὕστερον τὴν δόξαν ἔδωκε πρότερον ἀφεὶς εἶναι ἄ.; 

καὶ πῶς ἂν ἔχοι λόγον; (ῇτνΞ. 02.82.2 ἐμ 70.(8.486Ὰ}; οὐκ ἄ. μετὰ 

τὴν ἐνανθρώπησιν ΤΠπαι.ς5.02:τῴ1.1271). 

ἀδούλωτος, πεηςίαυεά,, Ξρὶ τυ] ν, ΟἸετα.  ἐγ.7.ο(Ρ.40.4; Μ.0. 

4114}; ἀ. καὶ ἀπαρεμπόδιοστον τῆς ψυχῆς..«κεκτῆσθαι πτερόν ΤΡιοη. 

υῬοΐγε.ο; ἀ. τοῖς πάθεσι τὴν ψυχὴν φυλάξωμεν ΟτΝα2.6}.225(Μ.31. 

4650); ἡ προαίρεσις ἀ. τι χρῆμα... ἦν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς διανοίας κείμενον 

ΟΥΝ γϑ85.0γ. αἰδοῖ! 3ο(ρ.112.12; Μ,45.71λ}} Ἔα5.96}.0γ.2.2(Μ| 85.524}; 

πδυῖΐ. 65 βυῦθβί., ΟΠ επλ. 7.7. 3(ρ.11.23.; 4204). 

ἀδούπητος, ποϊδεῖε55, ΝΟΠΠ. ῥῶ, 7ο.τχτ 4(Μ.43.840Ὰ). 

κἄδουπος, ποΐξεϊε55, σεπιϊδ διδασκαλίαν ἘρΙρμ μαον.35.3(0.43.27; 

Μ.41:.632}). 
Ἐἄδρακτος, πεοιιΐ. 85 5:105ϊ.,) ΜΉΕΘΉ, ῥγίναιε ρίαεε (οἴ. τὰ ἴδια) 

Τα π πὰρ. 8Ρ.Οντ. [μἰπιο(ός. Δ05Ε). 

ἀδρανέω, δά εηζρευοα οὐ τοραΐ; οἵἩ ῬΘΙΒΟΠΒ, Νοπη. αν. 70.ττ1,3 

(Μ1.43.840 4}. 
πἀδρανῶς, τοσακῖν, ἐεεδὶγ, Ουτ. ΟΡ }.42(3.6208); Τοπ, ἀχ.ἤ δι 

(Ν4...22404}. 
Ἑἀδρεσπόνσον, τό, (1,αἴ. αὐ τες ῥοη 5.7) "παςβίμενγ οὗ ἰογίμτε ἔχειν 

δὲ..«πέλεκυν καὶ ῥάβδους καὶ ἀ. ΑΙ ΒοΒοϊαβῖ, οὶ. .4(0.54). 

Ἐἄδρησις, ἡν "Πα εγτῖν, Βαβι λοχ.6.8(1.570; Μ.29.1368). 

ἙἈδριανισταί, οἷ, τηρΙηθε15. οἱ πετεῖ, βεοί 5ζετητηίπρ ἰγοσα 

Θπποπίαηβ, Τμάϊ αεν.τ.τ(4.288). 

ἁδρομερής, ἐοη 5 ΠΗ ΟὐἨ ἰαγϑε ΟΥ ΎεθαΥ5Ὲ Ῥαγίίοῖες ἀέρι..«τὸ ἁ. 

ὕδωρ ὑποκεῖται Ατῖῃ. Αροε. 8 (Μ.1οῦ.6378); τηεῖ, ἁ, διὰ τῆς ἀκοῆς 



ἁδρομερῶς 

προδεχθέντα λόγον ΝΙ] Δ ΡῬτος. Ο,(απ,4:2(Ν1.8γ.τό410}; ΟΥ {Π86΄᾽ 
Ἰυἰβτοτ 41, τηοΥ8], δπα ρσορηβίς ἔγροβ οἵ συτηρ ἴῃ ΟἿ, ἀϊεροσσά 
ἐπ ἰανρε δίοοκς, ΤΟΠΥγ8,Ἔγηορ5.(6.316}). 

ἁδρομερῶς, ἐπ: α ρεπεγαὶ τρὰγ, φρεμιαγϊν οὐ κατὰ λεπτὸν ἐπι- 
δείξαντες, ἀλλ᾽ ἁ. ἐλέγξαντες ἩΠρρ.καεγιρτοοτα. τίρ.2,2; Μ.16.30118); 
1}.6.42(0.173.14 32500}; ΟΠ γγπ.ἤορ.1.3 τι. (4ε.(0.58). 

ἀδροτής, ἡ, εἰγεηριδ, υἱρομν ἐν ἡμῖν ἃ. ... ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ΟΥ, 
λον".6.3 16 16γ{ρ.5τ.τὸ; Μ.13.3204}; τεῦ, πο. ἐν ἁ. μελῶν ὁ ἀσώ- 
ματος νυ, Ἶ,κ. 21:40 (Μ.72.πο8.), 

Ἐάἀδρυντικός, σὐδήοοὶ ἰο ργοιοί; ἃ, οὐσίαν (οἵ Τίοροβ ὅἀοο. ἀξί.) 
Ἐριρῃ.μα67.76.26(0.373.26; Μ.42.5688). 

ἀδρύν-ω, γίῤεη; Ῥά55. τηεῖ., φγοῖῦ ἐο ἩμαἸγγ, ργότο δίγοηρ ἡδρύνθη 
οοἡ τῆς.ο«Ββασιλείας ἰσχύς νγτ, δή τοι. 30(3.4288); πικρίαν. . «πρὶν “θῆναι 
14.1.επττ46(Μ...2.6δοο). 

Ἐάδρωπος, νοχ Π181]} (ν.1. ἄνδρωπος) ἴῃ βυρροβίεα ἀουνατοπ οὗ 
ἩΟΙΤΑ͂ ἄνθρωπος: παρὰ τὸ δρῶ τὸ βλέπω. ..ἄ, ε]οτ. αὶ, ΠΟΉ ΒΘ ΠΛΟΡ5. 
(Μ.64.τοϑ48). 
Ἐδσηκρῆτις, ν. ἀσηκρῆτις. 
Ἐδύναμαι, δὲ τυξαΐξ οἱ ἀδυνάμενοι 7Τα.ΓΠ᾿π|.ςεαἱ. τ} .88,6368). 

ἀδύναμος, τοὶ Ποιεῖ ΕἸ ΥΘΉΡΊΝ, τοραῖς ἂν ἀπαρθῇ τὸ φῶς ἀπὸ τοῦ 
σκότους, μένει τὸ σκότος... [1,6.. Ὧος. ΒΕ ΓΠ͵84}5)] ΗΙρρ.λαον.π.τοὸ 
(ριατγιπ; Μιτό,2τ700) -ε ἐδ.10.1τ(0.271.6; 34238); ἀεηὶςα οἵ σοα οὐ 
γὰρ ἦν ποτε...ἁ, ιάντα,(Β85.} μη:.4.3(1.2874 ; Μ.20.6898). 

Ἐἀδυνάστευτος, τοὶ πρὶν αὐδοίμε γμΐο, ἔγε6 δῆμον τὸν ἁ. ϑγηε5. 
γερη.τ(ρ.20.1το; Μ.66.1τοῦ 58). 

ἀδύνατος, 1, ῥοιρενίδες; οἵ ἴῃ ᾿πᾶγτι, Ομ οὶ. Αρ}.3.χρ.τ,5; οὗ τῃς 
4εαα, Μασ. ρτ ἀροῦν. .0(0.72.26); ἀδηϊεα οἱ οά, Ηἰρρ Δί οὔξιτο 
(0.251.17; Μ.1ο.8174} οἷζ, 5. ἀβούλευτος ; ΟΥγ ἐλμδς.2τ(51.2100}; Ζοἢ, 
Μιορβ(Μ.δς. το224}); 2. ἐιροσείδίε οὐδὲν γὰρ ἀ. παρὰ τῷ θεῷ εἰ μὴ 
τὸ ψεύσασθαι τύ ΐε».27.2; οἵ. ΑἸ, “{γ.2.6(}1.26.χ6ο 4}; δύναμις ἐσχυρὰ 
[3(. ὁ θεός]...ὃ μηδὲν ἀ. ΟἸδτη,δεἰ.26(ρ.144.20; Μ.9.712.). 

, Ἐάδυπληθής, {εἰϊ ὁΓ Ξιθεείνδς, ΜεΙΏ.  γηΡ.χΥ.2(ρΡ.133.530; Μι18. 
2000). 

Ἐἀδυσφημήτως, τουτί ποι ῥίαερίεγαν, Ογτυο δες, (ες ἢ, 15 58). 
. ἀδυσωπήτως, ἔ. τὐἰΐμοι! οὐγήηκίηρ, Ογτ. Η. εαΐεεῖ,15.23; 2. 1η- 
ἐχογοδίν, Ἑλαϊορ, ἐγιδορη (Μ.86.20644). 

ἄδυτος, Α. 4Δ6].; 1. πὸ} ἰο δὲ ἐμ ογεί, τηαεοοοειϑίδ; Ὁ. ΟὗὨ ἸΠΠΘΥ Ρατῖ5 
οἱ Ξῃτίπ68 : ράρϑῃ, Επ|5.0.,3.57{0.104.23; Μ,20.11248}; οἵ ΗοΙὶν οἵ 
ἨοΪε5 ἱῃ Τεηρίθ, ξΟΠγγβ.εοηςερί. [9. Βαρὶ.(2.793Α); ΤὨαεφι,6ο 
ἦμ ἔχ (τ.τ62) οἷξ. 5. ἀνάκτορον; [Ἐχιϑίίαη τὰ ἔνδον.. μόνοις ἐστὶν 
ἐἱερεῦσι βατά, τοῖς δὲ ἄλλοις ἅπασιν ἄ. ΤἸΠαΙ.ἦ,.6.5. τᾶ,2τ(3.τοςο) ; 
Β. τηρῖ,, Οἱ βεοσθῖ γϑοθϑβθβ οἵ ἐμὲ στηϊηα, Επαβιἰ Οἰ ρσόθταρ.1οῦ.1; Μ, 
20.13178}); τυγϑῖ., τοῦ, Εκ,2ο: 21 ἀ, καὶ ἀειδεῖς περὶ τοῦ ὄντος ἐννοΐας 
ΟἸει,. οἰγ.2.2(ρ.ττό.1; Μ.8.0374}; ς. οὗ ἀϊνίπο Πρμς ὁ νοητὸς ἥλιος τὸ 
φῶς τὸ ἅ. Οὐ, [5.04 1 7σ.12:46{(ρ.558.2), ΟΥ ῬΕΙ. 1 56ῆβ8 2 ἰηΐτα; 
εἰς καθαρὰν οἴκησιν ἀ. φώτων ΜοΙἢ, τ .}Ὴ.4.5(0.51.21; Μ.18.064); ἀ 
γέγονα λαμπαδηφόρος φώτων 1δ.6.Ξ(ρ.69.22 ; 1200); πρὸς τὸ φῶς τὸ 
ἄ. ὁδοιπορήσαντες Απαϑὶ. διἀεγμηεὶ, (Μ.8ρ.1102Ὰ}; 2. Ἡϑυδν σοι ηρ, οἱ 
(μι ὁ ἄ. ἥλιος ἐθορῆτ. Π ογαί.(Μ.87.4ο0 44}; οὗ Πρμς οὗ Ἐδθυττεο- 
ὕοη, σε ΟΡ ογ.τ(.98.2210) ; 3. ποὶ εἰηείηρ ἡ τῶν σωμάτων φύσις 
«αὶ ἐν τοῖς ὕδασι τῆς Μαρμαρικῆς Πενταπόλεως ΤΑ1Π ἰφρὶ.(ρ.τοϑ. 
4; Μ.28.1428.}), 

Β. προαΐ, 85 βΌ δι, ; 1, σωποίμανν (αβτι, ρ]ατ.); ἃ. ραρϑῃ ἄ, «Αἰγυ- 
πτίων ΟἸἰεμλ ῥγοί. 2(Ρ. τπ.5; Μ.8,60Ὰ}; 1ἅ.5|7.5.4(0.338.30; Μ.9.370}; 
ΗΙρρ ἐἤαεν.9.τ7(ρ.255.1τ; Μ.τ6.22048}; ΤΒατ.ἀ..6,3.3.2(3. 913); Ὁ, Ηοὶν 
οὗ ΗΟ]165 οἷς [53ς. ἼἸις ΠῚ ὈΓ165[5]-..-.τὸ ἄ, βάσιμον ἦν Γ]επι.Ξ ἐγ. 
π.6(0,348.18 ; Μ.9.60Ὰ})}; Ἐπ5.}.ε.1.6.6(Μ,20.888); (μτν5.ἠομι.46.3 τη 
.ο.(8.27130); ς. οἱ βαποίσατν ἴῃ ΟὨειβίίαπ ομυχοι, αὐ Ν υγ85.6ρ.ῖ 
(Μ.46.1οο4Ὰ}; 2. τιεῖ,, δηγτηρ μιάάδῃ οὐ βαοτθα; 8. ἀζάάθη οὐ 
ἀπηεν ῥίαεο, ἐβρ. οἵ τεαϊτη οἵ ἀθαίῃ (ραρβϑηὴ) Ἄλκηστιν. «ἀπὸ τῶν ἀ, 
ἀνηνεγμένην ἘΡΙΡΠ. απο, βείρ.τος.9; Μ.43.176Ὰ}); ἔτοτα μι μι 
ΘΠ ΟΙρ ( δ Βοϑυσσθοίοη ὁ Χριστὸς... ἀπὸ τῶν ἀ, προήει μετὰ πολλῆς 
λαμπρότητος (Ὦγχνδ. 01.24.4. ἴῃ τύ ον (το.217Ὲ}; Μαο.λρῃ αβοεν.2. 
τθί0.33.3); 19.3.14{0.93.11ὺ; Ὁ, δεμῖγα, Ἰηγποσὶ βαγὶ ἐν τῷ ἀ. τῆς 
ἀληθείας ΟἸετη. ς,γ.5,4(0.338.20; Μ.09.370) ; εἰς τὰ ἄ, κατελθὼν τὴν 
μυστικὴν παρ᾽ Αἰγυπτίων ἐκμάθοι φιλοσοφίαν 19.1.1τ5(0.41.20; Μ.8. 
684); Ῥτοο] ΟΡ ον.6.17(Μ.6ς.7528) οἷ, 5, ἀναμαρτησία; οἱ ἴδε 
αἸνης βθογεῖβ τές ἱκανὸς κατατολμῆδαι τῶν ἀἁ.; Βαϑβ,ἦεχ.2.1(1.128; 
Μ.29.280); οἵ (τ βιιδη ταγϑίουιεβ ἐντὸς τῶν βασιλείων γινόμενοι, 

καὶ εἰς τὰ ἄ. διακύψαι καταξιωθέντες (τυ, ον, 84,3 τῇ [σ.(8.5 020}; 
14.Πον.20,6 τη τον. (1ο.267Ὲ}}; 70.1).μοη.4.τ(Μ.. οὔ. θοτ0):: οἱ βρίτίτυα! 
86 Πη86 Οὗ Βου]ρίαχα διανοίας... “κατατολμώσης τῶν ἀἁ, τοῦ πνεύματος 

Τμάτϊιαη,ρτοςχλ.(2.2); 6. τηνϑῖ., (μας σορίοῃ οἱ 5οὰ] τοῖς ἄννς}}5 
(πε αἰνίπο Ἰτπᾶρα τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ κατοικοῦσαν...τῆς ψυχῆς... «τὸ 

ἄ, ΟἸοπι. ῥαεά,53.2(0.228.26; Μ.8, ΞΟΙΑ) ; θεὸν...ἐν τῷ ἁ. ἡμῶν παρεῖναι 
ὁγ. 7ο.6.2(1 ; Ρυτοϑοττ; Μ.14.2014)}; 14.0γ.8.2(0.317.1τ4; Μιιτ. 4410); 

3 ἢ 

αξι 

ἀπαίοσν Ὀεΐνεει ΗοΙν οἱ Ηοϊΐες Δηα τοῖς οἱ τς ἄ, οὔ {πε 5018] ἴῃ 
τηγϑίῖς σηϊοη εἰς τὸ ἄ, εἰσάγει προσευξόμενον τῷ θεῷ τὸν ἱερέα τ. 
ΝΙγββ.ογ ἀοη. 3(ρ,44.3]; Μ.44. 11480); οοιηραγεα ΕΠΝ βΡΒΘΓα ταδὶ 
5011] ΘὨΓΕΙΒ 1 ΡΓΆΜΕΙ τὸ δὲ ἄ. τοῦτο οὐκ ἀψυχόν. ἐστιν, οὔτε χειρό- 
κμήτον" ἀλλὰ τὸ κρυπτὸν τῆς καρδίας ἡμῶν ταμεῖον, ἐὰν ἀληθῶς ἄ. 
ἢ τῇ κακίᾳ καὶ τοῖς πονηροῖς λογισμοῖς ἀνεπίβατον 1δ.(ρ.48.ς; 
11400); ἐντὸς τῶν θείων ἀ, μυσταγωγεῖ 55. Δηϊ.] τὴν διανοέαν 14. 
ποτ ἐπ Οαπὶ.(Μ.44.7124); ἄς, 85. 5ρῆεσε οἔ σοηϊοιιρίατίοθ ἡ... 
ὁδεύουσα πρὸς τὰ ἄνω ψυχὴ..-ἐντὸς τῶν ἀ. τῆς θεογνωσίας γίνεται 
ἐδι τ τ(τοοοῦ) ; 14. 16ς.(Μ.44.3770); ἱπ ΠΙσμαδι δίδρεϑ ταν 8010 ΘΕ 5 
ἐν τοῖς ὑπερονυρανίοις ἀ. ῤ.(384Α}); τεῦ. 2ΖΟΟΥ, 12:4 ἐν τοῖς ἀ. τῶν παρα- 
δείσου.. «ὅὁρᾷν...τὰ ἀθέατα, καὶ τῶν ἀλαλήτων ἐπακροᾶσθαι ῥημάτων 
τά ἄσηι ἠῃ (απ. (Ἴ85Ὰ}; της χορίοι συϊθα ὃν ὉΠσιβὶ ἴῃ6 ἐπουρανίων 
ἀ, ποιμήν ΝΟΠΠ.ραν. [0.1:5(}1.43.760Ὰ}; 3. 5εενει ᾿μπτηρ ἄ. τοίνυν ἄθεα 
μὴ πολυπραγμονεῖτε (Ἰοτὴ. ῥγοΐ.2(ρ.το.20; Μ.8.688); 4. ἐτάφη γέσθ55, 
τοί, Ῥγιμαροῦαβ ἐν ἀ. καταγείοις ἐρημεῖν ἐποίει μανθάνοντας {Π100. 
μαδ».1.3(0.9.2; Μί.τό.3028.Α); 5, σδεγοὶ ῥίαξο; οἱ [Π6 ἸΙΠΠΕῚ ποϊοβιισε 
οὗ ἃ Ἰηομαβίοχν ἰο ΨΠΙΟΉ ποντοθα ψοσο ποῖ Δα 64 : ἀθϊοὰβ 6χ- 
ῬγΕβϑῖοπ ἰπ 50- 4164 ἍΜπ]ε οὗἩ τῆς προ)" οἵ Ῥαοδβοιηίδη ππουββί)- 
αἴϑιπ τὸν μέντοι εἰσελθόντα συμμεῖναι αὐτοῖς ἐπὶ τριετίαν εἴσω τῶν 
ἀ, οὐ δέχονται Ῥ4]1.,1 αμὲ5.32{0.01.τὸ ; Ν,..34.11008}}. 

["Ιἄάδω, ῥίφαςο ἄδειν γὰρ τὸ ἀρέσκειν Ὀδουτη. Ἄῥοκιο:τγ(ρ.118). 
ἄδτω, 1. οἰησ; τηδρῖ. ἐν ἑνότητι “τητε ἐν φωνῇ μιᾷ διὰ ᾽]ησοῦ 

Χριστοῦ τῷ πατρί ἴρῃ. ἘΡ᾿..4.2; 2. ἴταηβ., «οἰοδγαία ἴῃ δοηρ, ῥγαΐδε, 
Ι4.ΔΜαρη.1.2; ίορηιατιδ; ΤΠάτ,ἀ,6.ς.4.5(3.1020); 5. ρᾳ55., δέ κεΐἐ- 
ῥὑγαίεά, ποις, Οχ. οἷ5.8,6η(ρ.283.14; Μ.ιτ.16178}; ΟΠγγβιάονι.30.4 
ἐῃ Κοῦπ.(0.744}0)}; ἰάπομ.26.4 τη. Ποὑ.(12.243}}. 

ἀδώμητος, ὠπϑωη 1.6. παίμγαὶ τύμβος ἀδωμήτοιο βαθυνομένης ἀπὸ 
πέτρης γλυπτός ΝΟΠΠΉ}αΐ. 0.10: 4τ(Μ.43.008.Ὰ}. 

Ἐἀδωναΐ, (Πεῦτ. “512 2) ἰογά, πιασίον ὅ δὲ Ματθαῖος... ἐβόησεν" 
ἀ. ἐλωὶ σαβαὼθ μαρμαρὶ μαρμοῦνθ .44.ΜΠ|.πτ(ρ.245.8}; οἱ αἰπόλοι καὶ 
ποιμένες ἕνα ἐνόμισαν θεόν, εἴτε ὕψιστον, εἴτ᾽ ἀ., εἴτ᾽ οὐράνιον, εἴτε 

’, ν» " - ι -" ᾿ ᾽ ᾿ ᾽ .Ὶ σαβαώθ, εἴτε καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως χαίρουσιν ὀνομάζοντες τόνδε τὸν 
κόσμον" καὶ πλεῖον οὐδὲν ἔγνωσαν (ς]5.40.Ο τ. εἰς.1.24{(Ρ.74.5; Μ.αχ, 
ἼΟ1Β); τοῦτο δὲ τὸ ἔγκλημα οὐδαμῶς ἄπτεται τῶν κατά τινα ἀπόρρητον 
λόγον τὸ σαβαὼθ τασσόντων ἐπὶ τοῦ θεοῦ ἢ τὸ ἀ. ἢ τι τῶν λοιπῶν 

ὀνομάτων ΟΥ.1.1.25(ρ.76.7; 750); αὐτὴν τὴν ἑβραϊκὴν φωνὴν μετεκό- 
μισαν' ὡς τὸ σαβαὼθ καὶ τὸ ἀ, 1.45. 25..2.7(1.2430; Μ.20,585Ὰ). 

ἀδωνάριος, πειιΐ. ἃ5 5: υϑϊ., ἃ Κπα οὗ νόῖβε, Ρσος..ερ.τ46(Μ.87. 
4785). 

ἀδωροδόκητος, ἐπεογγῤ δίς; οἱ ἀϊνίης ἡμαροτησπί, ΤΗ]ΠΡΡ.ἐοη- 
“πρι.24{0.200.7; Μ.το, 288) ; (ρηςὶ. ΑΡ}.7.345.το; οὗ (υβίαπϑ ἔσο 

«ἀ. (Βυγϑ5 πον 2 ον: χ(3. 2080) ; τιουΐ. 45 σα θ5ῖ,, 14. ἢ051.12.2 
τη 2 ον (το.5234). 

ἄδωρος, ἰακίτην 0 οἸγις, τη εονγεῤ ϑίδ, παρει]., Βαβι ριοδ(3 1908; 
Μ.32.4028). 

ἀεθλεύω, βρἠϊ ἀ. ... πιστὸν ἀγῶνα Νοπη.ῥαν. 6.5: 20(Ν.43.7808). 
ἀεί, 1. αἰτρανς, εομμμαϊΐν, 1,8, Θεοδοσίῳ ἀεὶ βασιλεῖ 1,Ἰοιη.ἐρ. 

(ρ.6.21; Μ.ΡΙ,.54.8620); 2. εἰεγμαϊίν Ἀστέριος.. «λέγων, ἀγένητον 
εἶναι τὸ μὴ ποιηθέν, ἀλλ᾽ ἀ. ὅν Ατ}..4.γ.1.20(}}.26.764}; τεῖ. σοά 
θεὸς..«ἦν...ἁ, τοιοῦτος ᾿Ίορη.8.8; τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἀ. 
ἔχον..«τοῦτο δή ἔστιν ὁ θέος Τ5ι.(1α].3.5(Μ.6.4818}; ἀ. οὔσης οὐσίας 
ΑἸ8,.4ν.2.2(Μ.26.1528); ἀ. ὧν ξΌνγτ, Τγίη. (65,08 ; Μ.77.τχ280); Ττίη. 
ἴῃ βϑῆ., συ Τβαυηλ,σγηηδ.(ρ.3.13; Μ.1ο.90884) οἵ. 5. ἄτρεπτος ; εἰ γὰρ 
νῦν ἐν τριάδι ἡ θεολογία τελεία ἐστὶ... ἔδει τοῦτο οὕτως ἀἁ. εἶναι 
ΑἸἢ..“4γ-τ τ8(}}.494}; τριὰς... τελεία ἐστί 1ὰ οὐ. Ερτο,ο(Ρ.15.12: 
Ἅ.26.1το658); τεῖ. Εδίμοι ὁ πατὴρ ἁ, πατήρ 186. δ γαΡ. 4. κί}. 26. 
0450); ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀγαθὸς ἀ. καὶ τῇ φύσει, οὕτως ἀ. γεννητικὸς τῇ 
φύσει ὃ πατήρ 1ά. ἄγ. .3: 66(4648); Τῆι Πεν.τ:2(3.54}}} πὰ ὅοῃ, οἱ 
ἢΐβ νοῦν παΐυγο ὁ υἱὸς ἀ, υἱός ΑἸΠ..6. δέγαρ.4.5(6450) ; ἦν γὰρ ἀ, καὶ 
ἔστιν ἴσα θεῷ 1Δ,4γιτιαχίοδο); Τα ἐν.1:2(547); τοῖ, 5. Ὁ]6ς 
ἈΠ Ῥεγβοῦοηβ ἃ5 Οοα ὁ κύριος ὁ ἁ. καὶ φύσει ἄτρεπτος ΑἸῊ, Αγ. 
1 5τ(120Ὰ); πῶς ἐλάμβανεν ὃ εἶχεν ἀ., καὶ πρὶν λαβεῖν νῦν αὐτό; τδ. 
τ.4τ(068); εἶχε γὰρ αὐτὰ ἀ. θεὸς ὧν ὁ λόγος 1Ὁ.3.4ο(Δ00Ὰ}; τοί. 
τ  ]οηδΠὶρ Βεΐνοοῃ. Βδίῃου ἀπα ὅοῃ, ἀεηϊςά Ὀγ Ατίδὴβ οὐκ ἀ. 
ἦν ὃ τοῦ θεοῦ λόγος ἀλλ᾽ ἐξ οὐκ ὄντων γέγονεν ΑἸςχ. ΑἹ, ερ. ἐπεγεί. 2 
(ρ.}. 19; Μ,' 18. 5134) λέγουσα μηδόλως εἶναι τὸν λόγον, μηδὲ τὸν 
πατέρα ἀ. πατέρα εἶναι ΑΙἢ,.ερ. ες. 110 .τ| (1.2, 580); ΤΑ1}..“4γν.4. 
τ2(Ρ.56.23; Μ.26.4848); αββευῖεᾷ οὐ συμφωνοῦμεν αὐτῷ, «λέγοντι, ἁ 
θεὸς ἀ. υἱός ΑΥι. Ἐπξ.(ρ.2.τ; Μ,42.20001.}; τὸν θέον, ἀ. τοῦ υἱοῦ 
πατέρα αὐτὸν εἶναι Α.Β..47.1.27(688); ὁ υἱὸς ἐκ τοῦ πατρὸς γεννᾶται... 
ἀἁ, ἐν αὐτῷ ὧν {Όντ, Τνίη. δ(δδιττΒ ; Μ.77.11368); τοῦ. Η. (ἀμοβῖ ἐκπό- 
ρευμα ὃν τοῦ πατρὸς ἀ. ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ πέμποντος πατρὸς καὶ 
τοῦ φέροντος υἱοῦ ΤΑΤΉ, ΧΡ. βά,4(Ν1.25.208.}; ἀναλλοίωτον καὶ τῆς τοῦ 

νἱοῦ ἀτρεψίας ἐστί, μένον ἀἁ. σὺν αὐτῷ ἄτρεπτον ΑἸΠ.6ρ. ϑόγαρ.τ.:26 
(5028) ; ἀ. τὸ αὐτό ἐστιν 1δ.1.27(503.4})} ἴταγρ., ᾿ὰ ἀοΧΟΙΟρΡΊ 5 νῦν καὶ ἀ. 



ἀείβλυστος 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων {1|.ἀρι(οηοίὶ. ἄρριδιαπιο; [π|.Βᾶς.Ψ 

φ. 411.31); {1 Ὀγαεεαηεί. (Ὁ. 352. 23); 3. {τα ΙΒ ΔΈΟΝ οἵ δ εἰαὶ παρὰ 
μὲν Ἀκύλα μετὰ τὸ ᾿θυρεὸν καὶ πόλεμον καὶ μάχαιραν' τὸ ᾿ὰἀ.᾽ ΟΥ̓ 56.101 
!ς.3:3(Μ.12.το608). 

ἈΔείβλυστος, εὐεγ-δμδῥίίηρ, ἐνεγ-ἐχμβογαηπὶ; οὗ ἀραπάσπος οἵ 
ναῖε, Μαχορησε (ΝΜ.01.920}; τπδί. τῆς ἀ, ... περὶ τὸ θεῖον ἐρωτικῆς 
θέλξεως Ἰ4.αὐηδιρ (Μ οι. τ24ς 0); 1δ.(12640}). 

ἀειγενής, -- 56. 
Ἐἀειγεννής, ετῦ- δεροϊίοηι, ΑΙΕΧΑΑΙ ΔΡ Αι ρ. ἔτ (ρ.2.1; Μ.42. 

2124) ΟἷΌ. 5, ἀγεννήτως ; σύνεστιν αὐτῷ τὸ ἀπαύγσαμα ἄναρχον καὶ 
ἀειγενῆ Ποπ.Α].ΑρΡ.ΑἸῇ. δέον. τπίρ. 5711 Μ,2-ς. 5οτ), 

ἀειδής, 1, οὐξομνε, τη σιρβεαμ τὰ παρὰ ἀνθρώποις εὐτελῆ καὶ ἁ. 
καὶ εὐκαταφρόνητα ΕρΡ.Γρά Ρ.Ἐπι5.}.6.5.1τ.7(}1.20.4164}; 2. οὔδομγε, 
ἰαγὰ ἀ. νυκτὸς τῆς δεισιδαίμονος πλάνης Ἐπι|5.}.6.2.57Ο ἡ ; Μ.21.1364}; 
ἄδης δὲ τόπος ἡμῖν ἀἁ. ἤγουν ἀφανής Απατι( 565. ῤοε. 64(Ν. τοῦ.4210); 
3, μησιρλεῖν, μοῖν, ΟἸΘΤᾺ, 7.4. 25(ρ. 31τ9.8; Μ.8, 13680); ; ἀἁ, καὶ φοβερόν 
Ατ υο πιο. 66(}1.26,0374}; σώματα.. ̓ς πδλεῤέκα,; ἐστιν ἁ. (Ὦγν5. 
ἠοηι.15.2 ἐπ Ἐρῥι(ατιαττβ); οὗ 5ἴπ, Ἰά λον. 10.2 τη Π οῦ.(12.1040); 
οἵ ἱποαύπαῖα (Πτιβὶ πρώτην παρουσίαν...ἐν ἢ καὶ ἄτιμος καὶ ἀ, καὶ 
θνητὸς φανήσεσθαι κεκηρυγμένος ἐστίν ΤιιΞ1.4Γα].14.8(Μ,6.Ξο50), 1. 
49.2(5844}); τὸν ἀ. καὶ ἄτιμον φανέντα, ὡς “Πσαίας ἔφη 1τὉ.85.τ(6768); 
ἀ. ὡς αἱ γραφαὶ ἐκήρυσσον 1δ.88. (6888); ἄνθρωπος ἃ. 1δ.τοο.Ζ(7008); 

τοί, ἀβοβηβίοι οὗ ἐν οὐρανῷ ἄρχοντες ἑώρων ἀ. καὶ ἄτιμον τὸ εἶδος 
1δ.36.6(ς5 64); 4. μη γαϊποριαρίε, ΟἸετη. οἱ .2,2(ρ1τό.2; Μ.8.9374) εἷτ. 
85. ἄδυτος; ; 5. ξργηιίθος, τεῖ. ὕεῃ.1:.2 γῆν ἀ. ΟἸδτη. εἰν, 5 14{(0.288,2; ν,]. 
ἁγίαν Μ.0.1378); Μοτῇ,ἐγ"η.ὃ, χίρ.84.2; Μ,18,1418}; εἶδος ἐξ ἁ. 
ἀπεργαζόμενος ἐποίει Τλὰ5,͵.( δ(ρ.2ο7.1ο; Μι20.13410)}; 6. ἵπεον- 
Ῥογεαϊ, ἐνωνπαίενίαὶ, ΓἸετᾺ. σἰγ.3.1 7. 244.2; Μ, ὃ, 1208) οἷ, 5. ἄμορφος; 
1.5. ττρ. 314.23) Μ, 9. 1008) οἷΐ, 5. ἀόρατος; ψυχαὶ...ἐν τῷ ἄδῃ.- “μέλη 
ἱστοροῦνται ἔχειν οὐχ ὡς σώματος ἑτέρου συνυπάρχοντος αὐταῖς ἀ. 

Μειὴγες, 3. τϑίρ.4τις.18, Μ.18,328Α); ἄδην...τινα κατάστασιν ζωῆς ἀ. 
καὶ ἀσώματον Οὐ Νγεθ.αρέη δῖ γες.(Μ.45.858); οὗ [πε νοῦς, Ευ5.}.6. 
4Διιο(ούς; Μ.21.102})}; πεῖ, ἂϑ 5 581. ; οὗ τε 508], Οὐ Ν γϑ5.σητῖηι. 
δὲ γες.(68Ὰ)}; Ἰηυϊειθη ἑν, ΜοΊ.γ6ς.5,28ίρ.38:.921; Μ.18.3168); 7. οἵ 
(οα, τοὐπομε ῥογηι, ὈοΓ ἃ5. ἀθονα ἔοχγηι δρᾶ δ5 νεἱτ που ν 5108 
ἴοττῃ τὴν...ἁς [36. φύσιν] τε καὶ ἀσχημάτιστον...τῆς. «ποσότητος 
κεχωρισμένην πῶς ἄν τις πολυειδῆ καὶ σύνθετον ὑπολάβοι; τον 88, 
Ἐπμπιτᾷ Ρ.89.ττ; Μ.45.3221Ὰ}.Ψ 

ἀείδιος, ν. ἀΐδιος. 

["]ἀειδιότης, ἡ, ν. ἀϊδιότης. 
Ἑλείδρομος, ευεν-"πουϊηρ; οἵ 5ἴδσβ, Οὐ ΝᾷζΖιεανρ.τ.τ. 5.66(Μ.37. 

420Λ}. 
Ἑἀειξζάω, (ὈδίοΥ τνυυτξῃ ἀἐυ 5.7.) ἴῃ ΡτΟρΡΙ, ἐυθγ-ἰυΐηρ, θ85.86], 

φ, Τἀδο. τ( Ν.8Ξ. 81} οἷξ, 5. ἀειζώων. 
ἀειξωΐα, ἡ, εἰφγναὶ {6 οἱ ἐσθίοντες [οἱ ἴῃ χε οἱ ΠΠ{ε, (ΠΥΪΒΕ] ἀ. 

λήψονται ΗΙΡΡ. ),.17 τῇ γιατ: οίρ.1τό3.2; Μ.το, 6200); τῆς εὐθείας ἀ. 
Οτιχριίη Ῥγ ιτοί 17. 168.}; θεάς..-πατήρ...«ἡ τῆς ἀ. πηγή ἰύτ, 
ὙΠδαμ,. εῤ, Ββηίαρν. (Δ.46.ττοδα). 

ἀείξωος, 6ὐ67-ἰϊοίηρ, ἐνεγία ΠΡ ἵνα...«μὴ ἦ κακὸν ἀθάνατον ὁ 
ἄνθρωπος...ἢ ἃ. ἤρίἢ.γε5.τ.4ο(ρ.2 ὃς, ς; Μ,18. 680); οἱ εἴεσγμα! 116 
ἀ. ζωήν ΟΥεχρίη Ῥγ.Αττοί Μ,17.1728)}; θνήσκοντες ἀ. τελέθουσι ΟΥ̓. 
Ναζ. αν. 1.2.2. 520(.37.020Ὰ}); [Β85.Δποιυΐγριοί Μ.30.7020); 1516. 
ῬΕ].ΡὈ.1.222(Μ.78,3210); θεοῦ...ἀ. ΝΟΠη.}αν. [0.1:34(Μ.43.7508}; οὗ 
ΘυΒατβὶ ἀ, τραπέζης 1ὉὉ.6:τ27(7070); οἵ ΒΜ ἀ, ὅρπηξ τῆς παρθενίας 
1ο. 0), λοι... (Δ .06.6854}. 

Ἑἀειζωότης, ἡ, εἰσγηαὶ {{6, 1514. ῬΕΙΡ.3.τ40(Μ.η8.84τ1Α). 
ἀειζώων, ἐσεγ-ἰἸησ; οἱ σόα, Νοηπ,ῥαγ. 0.1: 12(Μ,43,7528); οἵ 

Ομτιβί νεκρὸν ἀ. διτο: Ξβ(ροῦο); 1.10: 42(φο8.}; τὰ ἀ. ὕδωρ τῇ ἀειζώσῃ 
πηγῇ Βα5.56]1.υ. 7 μεεί, τ( Μ] 85, 481Ὰ}; οὗ ΟΠ 565 όοσαβ, Ρ8}].5}], δοῤῆ. 
117(4.86.21404}. 

ἀειθαλής, 1. 1ΠῸ., ϑοο ΡΥ ΕΗ; ἴῃ σοη., Οτιαάμοί, τη 1 ευ.2 41:40 (ΜΡ1]. 
200); Ὠϊομ, Α1,8Ρ.Ἐ1π5,}.6.14.25(7758; Μ.21.12708}; 1 [υϑ1. εὐ Ογ.28 
(}1.6.29328); τοί. σσοννῃ οὗ ποτ τῆς ἀ, ἀκάνθης (Ἰοτη. ῥαεά.2.8(Ρ.203. 
τ; Μ.δι4830); 2. πιεξ,, τοραάϊηρ, ευογίαδίη σοφία 1ῤ.τ.5(ρ.1οΖ.8; 
2138); οὗ βαρ βηι τὸ ἀ. εὐφροσύνης ...ἐπαλειφώμεθα χρῖσμα 10.1.12 
(ρ. 149.5: 4688); ἀ. μαρτυρίου... στέφανον ας Νίση. (ροίῦ. 4. τά(ρ. 181. 
258}; ἃ, ... εὔκλειαν γγιΟς.χηδ(.. 1710): ; τὴν ἱερωσύνην πρὸς τὸ ἀ. ἐν 
Χριστῷ προβήσεσθαι σεπηδᾷ, ἐν ἷη Ἐχ.26:535}1.85.τόότ 4}; οἵ Οοά᾽ 5 
ψοχά, στ. Νὰ Ζ.ογ.6.9(}1.25.722Ὰ}; ΝΙ]..}}Ὀ.2.4τ(}1.70.2168); γι. Ἐς, 
221:2(Ν,69.84τΑ). 

Ἐῤεικενός, εὐεγ-ηρὲν, Τηδαϊαδίο τῆς ἃ. ἐπιθυμίας ἘΝΙ είς !.0.8 
(Μ.γ9.ἅδορ). 

ἀεικινησία, ἡ, ἐξαϑείθες ἡ 107, Οὗ ΒΟΥ ρα τῆς προσεχοῦς καὶ 
ἀνενδότου καὶ ἀκλινοῦς ἀ, Ἰ)ιοπ, Ατ.ε...7.τ(}1.3.2050); ἀκαταλήκτου 
καὶ ὑψιπετοῦς ἀἁ. 1δ.13.4(3054); οἵ ΘΏρΕΪ5 τὸ ἀνώλεθρον αὐτὸ τῆς 

ἀγγελικῆς ἀ. τὰ 4. π.6.1(}1.3.8.68}; ἐδ.6.χ(β8560); τὴν περὶ τὸ θεῖον 
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ἀείρω 

τῆς ψυχῆς ἀ. Μαχ.ερ.6(Ν1.91.4328}; τὴν περὶ τὸ γνωστὸν τὸ ὑπὲρ 
πᾶσαν τὴν γνῶσιν ἀκατάληκτον καὶ ἐκτικὴν ἀ. Ἰάγοὶ, 5(}1.01.6774). 

ἀεικίνητος, ἐὐεγοπουίησ; 1. ἴὰ σεη.; οὗ Ὠεδάνοηὶν Ὀοάϊεβ ἀπά 
τηονοπιοηΐ οἱ {π|6, Τ Γαδ, ἐση ἐμ, θο( 1.6. 1561Ὰ); Ογγ. }9.7(4.6188); 
οἵ γα, Ἐπυβίσαῖ, εἰαί απῖν.7(0.366); Μεῖεῖ. παι. βονη 5  ΠΟρ5.(Μ 64. 
11214}; οἱ ἰἰνίης ὙναΐοῚ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἀ. ΟΝ 85. ἀόηῖο τη (αὶ. 
(.4.9770); τὸ μὲν ἁ. ὡς ἀ. ἄφθαρτόν ἐστι (δηλ, Τηα.0}.7(31,88, 
340Β); τὸ δὲ αὐτοκίνητον ἀ." τὸ δὲ ἀ. ἀθάνατον Μαχ,ορηδο (Μ.οι. 
208); 10.}.λ}7α;.1.21(Δῆ.04.15258}; οὗ βεγβρῇϊῃη τὸ ἀ. αὐτῶν περὶ τὰ 
θεῖα Τοπ. Ατ.ε.}..7.1(}}.3.2058}; 1ἃ.6.}.4.3.1(Μ.3.481Ὰ} οἷτ. 8, πολύ- 
πόρος; 2. φατῖϊο.; οἱ 5011}, ΟἸεπι,»αφ.2.0(}.207.21; Μ.8.4060); 
νοῦς ΒΔ5.εῤ.23,,τ(3,3ττῸ; Μ.22.8640)}; ΝΠ} ργαθοί.23(}.10.10888); 
ἐνέργειά ἐστι φυσικὴ καὶ πρώτη ἀ. δύναμις τῆς νοερᾶς ψυχῆς" τουτέστιν 
ὁ ἀ. αὐτῆς λόγος 0.1). .0.2.22(1.04.0408}); οἵ εἸἰποίίο δ! ἱπηρα]βα, 
Μεῖϊεεπαί λονπιντορ5.(Μ. 64. 11080). 

Ἐᾷεικτος, μγιγιοίάϊηρ τὸ ἀτενὲς καὶ ἄἅ, ΒὰΒ.Β61.υ, 7 προ τι Μ ὃς, 
5120). 

ἘἙἀεικύμαντος, ἐεριρέξίμοιις τῆς.. 

6ῤ}ιτιττ(Μι99.9 440). 
ἀείλαλος, εὐόν- ΣΡ εακίην ἀείλαλον αὐτῆς [5ς. ΒΜ] τὸ πρεσβευτικὸν 

ὑπὲρ τοῦ παντὸς γένους ἐξανοίγει στόμα μάτια, ον. ς.2(Ν1.09.7218). 

ἀειλαμπής, ἐνεγ-εἰηίης φῶς...ὁ θεὸς...«ἁ, ΟΥ,Ι ΝΑ 7.0γ.4.4.3(Μ.30. 
6008); οἱ (ἢ γῖβὲ ἥλιον... .ἀς, ΤΣ ριρῃ. οι. 3(Μ.4.3.46 τ: 0); οἵ 16 δὴ, 
Τάτ. ϑιτυᾶ.ο».2(Μ.00.6038). 

Ἐλειλιβής, εὐς;- Ποιυίησ, ΝΝολ. ραν. 0.53:54(Ν1.43.,120). 
ἀειλογέω, ῥὲ αἰτυαγς ἰαἰκίηρ αϑομὶ, Ογτ. γι.82(3.3470); τὴν τῶν 

πατέρων ἀ. συνήθειαν 1Ι4,}Πα].4ωγ7(3.8570)}; 1ά4. πον ραβεὶ,.28(55.3338). 

Κἀειμακάριστος, εὑ67γ-ἰσεερά; οἵ (οπϑοίβητίηθ, ΤυρΊρἢ, ἠαεῦ.70.7 
(Ρ.242.3; ἀεὶ μακαριστοῦ Μ.42.3530); οἱ ΒΜΨΥ, εἰ Ολγγ5.ὉΡ. 
Επμεδοί. (0.62). 

ἀείμνηστος, μαΐά τη ευογίαςίίηρ γονπενηδγαηεο; οἵ ῬΘΥβοι5, ᾿6ο 1. 
Ν.υ. 0. ΕἸεο:η.42(ρ.84.}); ἐν τῇ πίστει τοῦ ἀ. θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 
ΡΙ[οηάτοτο.το. 

ἀείναος, ν. ἀέναος. 
ἘᾺ είνους, ὁ, ἡαπὶὸ οὗ ψα]θπε. ἀθοπ, σου! θα φ ἢ Σύνεσις, ἔΤΕῈΠ. 

μαρν.τ...3(}}1.7.4404}} ΗἹρρ.ἠαον.6.3ο(ρ.157.21; Μ.τό,22204); ΕΡΙΡΗ. 
ἤπεγν. τ. (0. 286.1ι; Μ.41.477Δλ). 

Ἐἀειπαγής, ρεγγαηθηϊγ οοἰαν 5 δὰ εἰρήνην ἀ. ΤΠΡΠΝ εἶγοη.Ρ.212 
(Μ.1τοβ.6734). 

Ἐλείπαις, ρεγρείμαϊν υἱγρίη ; ἴὰ σϑη., οὗ ἀϑοθίοβ, ΓᾺ]} νι λσγϑιτς 
(ρ.91τ.6; Μ΄.47.51); οὗ Ῥα]ΟΒετία, Ἐναρτ. ἦν. 2.τ(ρ.48.10; Μ.86.24898); 
Ἔ5ρ. οἱ ΒΜΨ, Βα5.86}.υ. Τἀφεῖ, (Μι8ς.4818); ΕΠ ΡΙΡἢ λον. (1.43. 
4038); ΤΟτορειι 5}. (1.86.672Ὰ}; 170.) λον, (Μ οδ,6480); {0 Ἀ65, 
ΝαζΖ ταί. "οὐ .38.876). 
 ἀειπαρθενεύω, γεριαΐῃ θυεν ἃ υἱγρίη, οἵ ΒΜΨΝ νῷ καὶ ψυχῇ καὶ 

σώματι ἀειπαρθενεύουσαν 170.) .μο»».0.5(Μ.06.6680). 
Ἐἀειπαρθενία, ἡ, ρεγῥείμαὶ υἱγρίηῖίν; ἃ σἰἴὶ οἵ ΗΠ. Ομοβῖ, νυ, 

εαἰεεΐ.τ6.22. 
ἀειπάρθενος, εὐεγ-υἱγρίη; 1. οὗ ρεσβοιβ νον ἴο ρετροῖσδι νῖτ- 

ρΊΠΙν τὸν. τῶν παναγίων ἀ, χορὸν τοῦ θεοῦ Ἰδαβιν.(,4..28(ρ.128.13; 
Μ,20.11714}; αἰ πη(ρ.Ζ25 5.16; Μ. 20.14320); μονὴν τῶν ἁ. ῬάοΒυγες. 
Βίρ.21τ.13; Μ, 40. 0521)}; ἡ κϑριο τῶν: «μονογάμοι ἐγκρατευσάμεναι ἣ 
χηρεύσασαι ἀπὸ μονογαμίας ἢ ἀ. οὖσαι 1} ΡΙΡἢ. ἐαρ. 4, 2Υ(Ρ. 522.21; Μ. 

42.825Ὰ}: οὐδὲ ἀειπαρθένοις, ἀλλὰ κοσμικαῖς (τυ. ἠοη1,4.5 τη Με. 
(12.460); πρεσβυτέρους καὶ ἀ. ΤΏΡΠΗ. εἰἤγοη.Ρ.4ο(Μ. τοῦ, 1568); 2. οἵ 
ΒΜ, Ῥεῖ" ΑἹ, ῥγ.(1.18, 5178); ; σάρκα..«ἐκ Μαρίας τῆς ἀ. Αἴῇ..41».2. 
10(}. 26. 2968); θεοτόκου καὶ ἀ. Ἰᾶἐχ}.ς. 84:τι(Μ.27.3734}; κυριο- 
τόκος... καὶ ἀ. τὰ -. 1...(Λ1.27.π030}; ΒΡΙΡΒ λαεν.39.τοί(ρ.79.23; Μ.41. 
67 60); ἀπὸ τῆς ἀ. ... ἐτέχθη Τ)λῖάγτι. ΤγἽμ.1.27( 1.39. 4040) ; 1514.}} 6]. 
ἀρ. ἐαἰ,},ς.4: τ(ρ.10. πὴ; Ἐὰ5.4.1. σεν», 21.2ο(Μ.86.4480); ὕχοςσ.α. ἔπ 

24:1(Μ.87.6334); Μαχ.Ρ.τπ(Νέ.91,553), 
Ἐῤειπλανής, ἐυεγτοαπεγίηρ, ΟΥ. ΝΖ. εαγηι.2.1.43,12(Ν4.37.1341}). 
ἀειπόθητος, εὐεγ- ἐφεῖτο, Ὑμάτι δια,» }.2.70(Μ,09.13130). 
[Ἐ]ἀείρρυτος, εὐεγ-Ποιρίηρ ἀ. νάματα ΤΟ μγνπ5.ἠονη.3.1 ἠῃ στη (δ. 

5418); πιδί χρόνον... ἀ. Ὀγτιαάον.δ(1.2058}; ἀ. φόνων ὅ60.Ρ15.ϑευ.448 
(. 92. τό56Ὰ}. 

ἀείρ-ω (αἴρ- ω), {δὶ περ, γαῖσε; Αι, δρῦς 1. ἴῃ ρεῃ,, 1.5; οἵ {ππρ ὰΡ 
Βαηᾶς ἢπ οσβῃὶρ, σύ ΐεηι.20.1; οἵ ἀΞΒΌΩΡΤΙΟΣ οἵ ΒΜν ἤρθη πρὸς 
κύριον τῆς δόξης ἡ ἸΟ αμ ;: αὐτὸν παμφαὴς νεφέλη Μοῦ. ἀογη1.3 
(Μ.86.22854}); τϑῖ. θεν. πρὸς οὐρανὸν τὰς ψυχάς ΜΕΙἢ ἜνΡ.8.1 

(Ρ.82.32; Μ,χϑιτ4 ΒΚ; “δ,8,4(ρ.85. 5. 1441} οἵἵ, 5, ἁγνεία; ἄνω». εται 
τὸ φρόνημα τῶν ἀνακαινισθέντων 10.8,1ο(ρ.92.12; 153λ); ΟἼἜγνΒ.ἠοη. 
14.1 1. Πο.(12.τ40Α}); ἰ4,Π|0..10.5 1. Μ|.(7.χ45Ε} οὗ ῥυιάς κωλύων 
γὰρ ἐπὶ πλέον ἀρθῆναι τὴν μεγαλαύχησιν αὐτῶν 50, ἀρΙηοΠ5)], ἄνθρω- 
πος ἐγένετο ρῖῃ. ΒοΡΡἘτίρ.503.18; Μ.18,3070); Ομιγγβ.ἀοηι.23.4 1π 
ἘΠ οὐ. (ΞοΒ0}; 2. εχίοὶ, νιαρητίν, (οηβῖρ. π5,0.0.2.20(Ρ.54.ς; Μ.20. 

.«ἁ. νοητῆς θαλάσσης ΓΠατ.ϑισα, 



2 , 

ἀεισέβαστος 

ἸοοβΒ); ἄρωμεν τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῷ πνεύματι ἡμῶν' 
(μτνβ λον. 4.3 ἴῃ Τί. (1τ.5}18); 3, ἰαθῈ ἀτϑαν, γέρεους οὐκ ἀρεῖς 
ἐπὶ σεαυτὸν δόξαν Βαγη.10.3; οὐ μὴ ἄρῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ 
σον ἰγ1ά.4.0 --- Βαγη.το.π; οὐ βούλει σου τὸ ἱμάτιον ἀρθῆναι' μηδὲ σὺ 
τὸ τοῦ ἑτέρου ἄρῃς (πηι. ρριτ.χ.ο, ἴὰ αὐρατηεπῦ ἀρῶ σου πᾶσαν 
πρόφασιν ἔἰο»» (ἰδηι.τ8.7; σειν τὴν πρότασιν ΟΥ. 7ο.6.13(7; Ρ.122.7; 
Μ.14.2244}; οὗ τετῆοναὶ οὗ βίη ἄρατε ἐξ ὑμῶν πᾶσαν ὑπόκρισιν ΒαγΉ. 
21.4; ἄρον ἀπὸ σεαυτοῦ... ἐπιθυμίαν ἸΤοττλ παηά.12.1τ.τ; οὗ κόσμου 
τὴν ἁμαρτίαν ἦρεν ᾿Ϊησοῦς Οἵ. 7ο.1.4(6᾽; Ρ.}.12; 298}; 4. ῥδαν, ὁηάμγε 
οἷ.«πρὸς τὸν στέφανον ὁρῶντες μυρίας “ὐουσι πληγάς (Πγν5.ἠοη,.17.2 
ἦι Τρ ττ. 6508); 5. ᾿οί, εοπϊαΐη, Νοπη.ραγ. 70.21:25(}].43.0200); 
ὅ. »παΐε αἰϑαν τοι, ἀδείγον αἴρε τοὺς ἀθέους ΜΙ Ῥοῖγε.3.2; 18.0.2: 
Ἐπ5...(,2.τοίρ.48.13; Μ.20,.0068); ἄρον Ἄρειον ΤΒάᾶτ.ἡ.ε.1.14.γ(4.)86); 
7. ἰαδε ἩΡ ἃ 7ομγηεν, σεὶ ομὶ, Ἐλπι5.υ.(5,4.43(ρ.1τ35.16; Μ.20.11034}; 
ἄρας ἐκ τῆς..-πόλεως }70.1), “γίαν:.7(0.26.6; Μ.96.12578). 

Β. τηϑᾶ,; 1. ἰακὸ ἰσ ομεςεῖῇ, γϑεεῖυε σοφισταί, οἱ μισθὰν ““ονται.. ᾽ ᾿ μ 
τῶν λόγων Μίοῖῃ.»γ65.1.27(ρ.255.15; Ν.41.1133}}; καρπὸν ἤραντο 536. 
ῬΑΡΔΗΒ]) τὸν προσήκοντα τῇ τοιαύτῃ θρησκείᾳ (οπβέ.ογ.5.ς.τδ(ρ.177.1; 
Μι20,12814); ψαΐη ἃ νἱοΐοτν, Επ|5.υ.(.2.0(ρΡ.45.5; Ν',2ο,οϑοα); παρὰ 
σοῦ τὰς νίκας ἠράμεθα (ρτάνεΥ οὗ (οηϑβῖ.᾽8 50] 1675) ἐῤ.4.2ο(ρ.τ2ς, 8; 
1χ688);, 14.1.0 ς(Ρ.204.17; Μ.20,13360); 2. γαΐτο τῆς Βαπᾷ ἀρδίπϑι 
ἀθέους ἤραντο [56. ἴῃς 7ε:})5] κατὰ Χριστοῦ χεῖρας Ἐπ15,4.6.1.τ(ρ.4.2ς ; 
Μ.22.170); 14... .γ)(0.214.26; Μ.20.13530); ἑαΐκδ μι ἄτταβ, Ἰά νι Ο.τιά 
(ρ.9.19; Μ.2ο.οτόο); 16.5.5(ρ.43.4; 0848); 1δ.4.δ(ρ.119.30; ττ5320}; 
3. εχίοὶ, πιαρηΐξν δόξαν.. «ἤραντο (οῃβί.ογ.5.ς.τ7(0.178.το; Μ.2ο, 
12848). 

ἀεισέβαστος, 6067- Αι ριεδίνέ5; Ἰπυρο σία ! {{{|6, ΤῊ 45. γν.τ(ρ.73.5; 
ἘΠ1.1341Ά4}; ΒΔ 511|56.ὁηενεῖ,(ρ.40; Μ.86.26οοΑ}; ὅντα ΘΕ]. Τιερ. {μδ. 
(}1.86.32160); Τυπιπ.ερά.τ.1.6 ἀρ, λγον, Ραβολ.θ.54τ(Μ.02.Βο2Δ). 

᾿ἀεισθενής, ἐσεγογηίρηϊν; οἵ τιᾶη, Οὐ ΝαΖιεαγ»ι.2.1.17.18(41.537. 
1262.) 

Ἑἀείσοος, Ξαΐε ζὸν εὐεν, Νοπη. ραν. 7ο. τοῖο (}1.43.833}). 
᾿ἀειστρεφής, διεγ- μγηηρ, γεσίϊσες ψυχῆς..«ἁ, ΟΥ.ΝΑΖ,καγμ1.1.2.3τ. 

26(Μ.37.912}).Ψ 
ἀείστροφος, εὐεγ-ἐπαμρίηρ τῆς ἀ, τύχης Οδο.ῬΙ5σαπ. τ44(Μ.02. 

1502Ὰ}. 
᾿ἀεισύστατος, «ἰαδίδ: οἵ ογεαϊοα που], ΟΥΥ, 70.1.6(4. 508), 
Ἐἀεισφαλής, αἰοαγε ΤΉ ογνον, Οδο. 5, ΗΠ εγαεῖ.τιδο(.92.13034) 
Ἰἀειτάραχος, ἐυεγ-ἰγομδίεα ἀ, παριστῶν βίον Ατει, ἀρ. καὶ. ρος. 

13:τῷρ.360.27; ἀτάραχον Μ.τοῦ.672Α}). 
Ἐἀειτέλειος, ἐγ ε7- ρεγ [δε ἀ, ... τὴν ἁγίαν τριάδα Ἐπρεηιόχρ. Π4.5 

(Μ.18.13.4})). 
Ῥἀείτρεπτος, ἐνεγ-εἠαηρίνηις; οἵ οτεαϊοα ψουἹᾶ, (ἀφο. ΡΙ5..6χ.5)ς 

(δ1.02.14634). 
Ἐἀείφατος, ἐὐἐγ-ζανηοις, Ογας. 5.3. 4τς. 
ἀειφεγγής, 69ὲ7-γιρἠε; οἵ βου πα ἃ5. ἰγρα οὗ Η. (ποβί, 

αΥΝ γ5ε,λοῦη. το ἦς Οαμὶ (Μ.44.9840). 
Ῥἀειφεγγία, ἡ, εἰογηαὶ ῥγιρμίπεες, ἔΡτου., Ῥγ.27:ττ(}1.87.τ406Α}. 
τἀείφθογγος, δυ6} οἰνἱην ἰοησιε; οἵ τῆθη, 1 δε5. ΝαΖιάταὶ τ(Μ. 

38.856) ; οἵ τὴς ϑυνναίίονν, 16.14ο(τογ2), 
Ἐἀειφιλόκοσμος, εὐ67 ἰουΐηρ ογμαριθηὶς, ὕγτ, [ο.15(4.το858}. 
Ἐἀειφλεγής, ἐνεγ-ῥἰασίηρ, στο ΝΖ. εαγηι.1.2.20.122(Ν1.37.8034}. 
ἀειφόρος, εὐεγ-δοαγίηρ ; οἱ τῃ8. ψϊάονν᾽β οὐιιβο, γι (ΚΙΤ ρ.52; 

Αι }.204). ᾿ 
Ἰἀειφρούρητος, ἐγεγ ΟἹ σμαγά, εὐεγ-ιτοαίεἠ αὶ, ΝΟπη, ραν. 70.3:34 

(}1.43.7124); Ῥ1.51., Θορ ἢ. 3οο( Μ.86.2151λ). 
"ἀείφωτος, δνεγ-  ἰμΐηρ; οὗ 1Π6 5ιαι, Ἰοη, Ατ.4.»,,4.4(}1.3.6970; 

οὗ Τ η., ζβε5, ΝΖ άϊα!.3(Ν1.48.86ο). 
Ἰἀειχανής, δυεγ-γατομ τη; οἵ ἀβρτῃβ οὗ ἴῃ αῦγϑϑ, Ἀσίῃ, “ος.2) 

(Μ τοῦδ. 6218). 
᾿ἀειχαρής, εὐεν-} ον, Ἐλάτεια, πολυ, ΒΑΓ τ ἴ.96,688.). 
᾿ἀειχείμαστος, ὀυεγ- ίογηεν, [0.Ο] τη. καὶ, 2Ξ (1.88.0). 
Ῥἀείψευστος, 6167-[αἰφε, Αμτὶ Μοπ, ἤοηε 42(}1.80.15648), 
Ἰἀεναίζω, ἐσηι5ὲ ἰσ ἤσιο εοη πμαϊν, Ρενς.(ρ.12.τ4; Μ,τοιτοος 

ἀενναϊζει). 
ἀέναος (ἀείναος, ἀένναος), ἴ. ἐτεγ- Πσιοίην, ἃ. 11. ; οὗ ταυπηίπρ 

ΨΆΓΕΥ ΓΟΥ Ὀβρίίπιι, Πρ, Ἰφ»η.1ττ.35; ἂρ. λόγος...ἐξ ἀγαθοῦ πατρὰς 
ὡς ἐξ ἀ. καὶ ἀπείρου πηγῆς Ἐπι5.},, τ2(230.3; Μ.20.1388.); οἱ 
ἴεθτβ, 1516. ὈῈ].2ρ}.2.το( .γ8,46 54}; ἐῤ.2.2ορίδ49.); Ὅ. τηρῖ.; οἱ 
᾿ινὶηρ γαῖα, Οὐ [ν. 54 τη 70.41:τ2(ρ.528.23}; ΟΠ σγπ5.ἤσηι. 3.2.1 ἰῃ 70. 
(8.18ς54); ἐκκλησία...ἐξ ἧς ἀ. πηγῆς ἀποστάζει σωτήριον πόμα (οηθβί, 
Ογ.5.6.2{0.155.23; Μ.20.12327Ὰ); οὗ σοά πηγὴ ἀ. ἐδ. π(ρυτοϑιατ; 12444)}; 
Αἀδπι ἀταϊ.4.τ(ρ.τόϑ.12; Μ.τ1τ.τ8280); οὗ {πὸ οἰειηξπῖς πηγαὶ ἀ, 
Ἐπ5...( .6(Ρ.207.14; Μ.20.153444}; 2, ἐυεγίασηρ, εἰογηαὶ ἁ. τοῦ κόσμου 
σύστασιν τί Ἰερπ.6ο.1:; οὗ (Ὠγιβὲ ἀ. φῶς Ογας, δι. [γ.3.34(0.231}; οὗ 
Ἰίφῃῖ οἵ μεανεηὶν δοάϊεβ, Ἐπ|5,},, τ2(0.234.20; Μ.20.15968}); ἀ. ζωήν 

39 ἀερώδης 
θγαε. 51. Κ.3.46{(0Ρ.232); Οσπβι.ογ.5.ς.7(0.162.5; Ν.20.12528}; ἀἁ. λέμνης 
γεέννης φλογός ΗΙρριλαέν.το, ,4{Ρ.202.16:; Μ.16.34548); ἀ. ἐλπίδος 
ΝΙ]..}»}».3.4ο( Μ.70.4ο8.); οἱ Η. ὕμοϑι, ον Οἶδηι.3.12; οὗ Ττίη., 
Βυΐορ. κν. Τυΐη.2.τ(ρ.364). 

Ἐἀενναΐζω, ν, ἀεναΐζω, 

ἀένναος, ν΄. ἀέναος. 

["Ἰἀεννάως, εἰεγηαϊἧ, εομπμαὶϊν ὁ ἥλιος ἀἁ. καθ᾽ ἡμέραν τὸν αὐτοῦ 
δρόμον διατελεῖ Τῃγνπ. 01.3.2 τη σδη.(6. 5430); ἀ. λέγων τὰ πραφη- 
τικά ΝΠ] ῤ}.2.52(Μ.70.224Α}; χαρίσματα ἅτινα ἀ. εἰς τοὺς ἁγίους 
κέχυται Οδοιπι, ἄρβος.22:1(0.248); ἡσυχάζειν ἀ. τῇ διανοίᾳ Ηδδγ ἢ, 
Θι(6Ρ1}.2.2(ΝΠ.03.15120); ἀ. ... σὺν τέκνοις καὶ γυναιξὶ σχολάσατε (τεο. 
ΑἸ υ Ολγγς.13(ρ.175.11); προσκαρτερῶν ἀ. τῇ ἐκκλησίᾳ ἰδ. 28(ρ.τοῦ.43); 
παρακαλῶν τὸν θεὸν ἀ. δοῦναι αὐτῷ δύναμιν 1ῤ.3ο(ρ.107.28). 

ἀεργής, μοί τοογκίηρ, τάϊο τί ἑστήκαμεν ἃ.; Α΄. Τίον. , γαίρ.τϑδ, 
12); 1δ.78(0.103.1); Ῥαμ}.5} δορά τοί Μ.86. 21 28.}; τοῦ. Ομ τϑὲ ς6}}- 
ἵπρ οἡ Ἐδίμου ἴὸ δοῖ ταῦτά φησιν οὐκ ἀ. ὧν αὐτός Ογτ. Ὁ ς.34:22 
(Μ.δο.οοφΑ). 

ἘΔέργητος, - ἴοτερ. οὐδ᾽ ἂν εἰ ἐργάσαιτό τι τυχὸν ὁ υἱὸς ἀ. ὅ 
πατὴρ εἴη ἂν Ὀντ,ἀταὶ, Τγίη.δ(ς},621Α}). 

ἀεργός, η0ἱ τοογκῖηρ, ἴῃ σβη. μὴ ἀργὸν μήτε ἀ. Ἐριρἢ.ἠαέγ.δο. 4 
(ρ.488.16; Μ,42.7618) ; οὗ ἀπ: πι8]5, Ὁ] τη. γ.7.6(0.25.9; Μιθι 4: Β}; ἐν 
σαββάτῳ οὐ δεῖ ἐργάζεσθαι, ἀλλὰ πάντας ἀ. εἶναι Ατηρἢπδεορεηξ ΟἿ. 
30.121}; διαφεύγει [50. ὁ θεύς]...τοὺς...ἀ, Ματο, Εγιοβιςειι 47(Μ 6ς. 
ΟΙ28Β); πίστις ἀ, καὶ ἔργον ἄπιστον τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδοκιμασθή- 
σονται ὨϊΔ4,}»εγ}7.2ο(ρ.22.25). 

Ἑἀερικός, [186 αἵν, ἰρὴ!, τοογίλίσςς φιλία ἁ. ἘΝῚ υἱν.4(Μ.79.11448}. 
ἀέριος, 1. οὗ ἐἦπε αἴ, αεγίαὶ, οἵ αὶ ὙΠ] Π] νυν πα ἐπαρῶ...τὸν κίονα τὸν 

ἀ, Τ. δα].23.2(Μ1.122.1356Ὰ ἀεριστήν) ; οὗ [π6 ννῖπα5 τῶν ἀ. πνευμάτων 

Ευτῆ}, θ᾽ασιρ,. Ραμ (Μ.8ς.693.); τὰς ἀ. ἀρχάς ΗἸρριῥακεῖι.(ρ.270. 
24: Μ.1ο.8644Α); τῶν ἀ. δρόμος «4. 70.ττ2(ρ.212.3}; ὁ διάβολος...ἀ. 
τι πονηρὸν πνεῦμα ϑένετῖ, ἘΡ᾿.2:2{.{0.308,5}; 2. ἐΐσῃϊ! ἂς αἷν, αἷγγ 
ἕνα..«αἱ [85. ἀράχναι]... διὰ...«ἀ. σχεδὸν τῶν νημάτων...«τοὺς ἱστοὺς 
-ἐξυφαίνωσι τι Νὰ .ογ.28,2π(ρ.6ο.2; Μ.36.6ο0). 

Ἐἀέριστος, ἐμ {6 αἷν ἀ. ... πηδήματι ΤΠ Γγβ, σγηαχ (8.285). 
ἀεροβατ-έω, ἐγεαι ἐλιε αἷν., 1. 1π|.} οἵ ῃγίβυ᾽ 5 Αβοδπβίομ, ὕυτ. [0.4 

(4.3750); 2. τηδῖ,, οἵ βρίσίτ4] ἀϑοθηΐ παράδεισον γεωργεῖν καὶ 
οὐρανὸν περιπολεῖν...κατ᾽ ἔχνος ἐκείνης τῆς φωτεινῆς “"οὔντα νεφέλης 
ΟἸεια ῥγοί.το(ρ.68,6; Μ,8,205Ὰ)}; οὗ ρχουά ραὶξ ὡς πάντων κρατῶν 
οὕτως --εῖς ΟἩγν5.Π0η1.20.4 ἐπ Κουπ,(ο. 6620) ; --εῖν νομίζεις 1514. Ῥεὶ, 
ΦΡ}.3.224(Ν}.78. 0088). 

ἀεροβάτης, ὃ, οηδ τοῖο ταὶς {6 αἵγ, οἵ σα Ό 116] ἀ. δρομέα ΤΠ τγ5. 
Ζαελ.(2.7 018). 

Ἐἀερόβατος, ἱγεαάτης (6 αἷν; οἵ ΟΔΌΤΙΕΙ, ΤΊτλ Απειιαίν, 76. ΒΑΡ. 
2(Μ.28.9005). 

Ἑἀερόβιος, ἰτυὴησ τη ἱμ6 αἷν, οἵ Ὀϊγάσπ, {(α65.ΝαΖι αὶ τ4ο(Μ.38. 

1073). 
Ἐῤεροκοπία, ἡ, δεαίϊηρ οὗ ̓ ιὲ αἷν, Ἐλιβτιεησαςὶ, τίρ.17.6; Μ.18.6τ6Ὰ 

ἑωροκοπίαις). 

ἘἙἀεροπόλος, ζομγεῖηρ ἱμγοιισλ ἐδ αἷν νηκτὰ.. καὶ ἃ. καὶ χερσαῖα 
μιβε λον. (Μ.18.7378); τὰς ἀ. ψυχάς Αὐξίμ,βος, η(Ν,τοῦ.748ς, ν.1. 
οὐρανοπόλους). 

ἀεροπορέω, »ιοῦδ ΤῊ ἰδ αν; οἵ Ὀϊγάβ, 1 Β85. εἰν μόν. τ(1.3308Β; 
Ἀ1.30.248) ; (ϑτα. [π6.10}.5(Μ.88.,..320} ; οἵ πδανθηὶν Βοαίςεβ, Ργος.. 
(τη. ττττ(.87.808); τηδῖ., οὗ α΄ Ῥυθαοῃεγ Ἐχροιπάϊπρ πονθη]ν 
πγαίίοτθ, ΠΕΡ, Βοβί, ᾽ο. Βαρ!, (1.85. τγ76ς 0). 

ἘἙἀερόστημος, τύ! θη οὗ ατν, (σϑο. Ρ15,ἠδς. 268(Μ.02.1τ4554). 
Ἑλεροτηρία, ἡ, γείεοη Οὗ αν; οἴγτη. οἵ ἀρτηρία, ε]ςι, αὶ ότι. 

τοί Μ,ὅ4.11028). 
Ἑἀεροφανής, εἠτηΐηρ Πκ6 {δ 6 αἹΚ, εν-δίμς φιάλας ἀ, ῬΔ}} ἡ Ολγς. 

τ2(0.75.27} Μ.47.43); Ὀγντ.αὐἄον.ττ(1. 3750). 
Ἐἀερόφοιτος, γοασνηΐηρ τη ατν, Ταϊιονα! τοίρ.521.25 ; Μ.6.8405). 
Ἑλερσικάρηνος, ἐπσἠ-ῥιίηηαείεά, ἰοξίν, Ῥάαὺ].5}}. δορλ.δ14(Μ.86, 

2150Ὰ}. 
ἀερσίνοος, ἐσπορίεά, ἀγγοραπὶ, Νοπη.}αν. [0.8:44(Ν1.4..8208). 
ἀερτάζω, {ΠῚ π᾿ |2ρ0ὸ; τποῖ,, οἵ τῆς νοῖζο, ϑηαμε γεαξῆ γλῶσσαν ἀ. 

ὅλης ὑπὲρ ἄντυγα γαίης ΓΑΡΟ]] πεῖ, Ἐς. 73:0(}1.33.14τ68 ἀρτάζοντες). 
ἀερώδης, ἐΐλὲ αν, αἷνγ; οἵ τς τσοπ, (]δη}. ον. δ(Ρ.251.12; Μ 0. 

04Λ); οἵ τε ραῖΐξβ οἵ [86 5ἴατβ, Ποριΐδηι. 3.3; πϑυτ, ἀ5 5 5ῖ., 
οὐιβ σοπδϊαρηϊ οὗ ἃ ρα! ην ὈοαΥν ἀπὸ... τοῦ ἀ. τὸ εὔπνουν καὶ 
ἰσοστάσιον (Ἰδιη. μαδά.5,ττίρ.272.16; Μ.8,6408); οἵ γοϑιτσοςί οι 
Ὀοαν ; ἀδηῖθα Ὀν οτίποάοχ αραϊηβὺ Οὐ σϑη!δῖβ (οἷ. τύ οτοτς : 44) σῶμα 
λέγεται πνευματικόν, οὐ τὰ...ἀ, καθὼς λέγουσί τινες...ὧν ἐστιν εἷς καὶ 
᾿ριγένης Μείῃ.7γ65,3.τ6{(ρ.413.6; Μ.18,.8884); μήτε..«τὴν σάρκα... 
ἀφανισθήσεσθαι λέγειν... -«ἀντανίστασθαι δὲ ὥσπερ ἕτερόν τι πνευματικόν, 
ἰσχνόν φημι καὶ ἀ. ὕντ. Κονι.8:23(ρ.218.0; Μ.74.8240); πιρῖ., οὗ ψοτὴ 
οἱ ΒΜ, ἴῃ ὑνοίο]α δθηβε οὐ ᾿ἰζσβὲ ας αἱγ᾽ ἀπὰ “πὰ ἰδὲ υϑῖν' (ἀήρ) 



3 ἢ 

Ἀετιανοί 

ὙὨΙΟΉ οοποθα θα δου 5010 ςἰευη θη 8 ἡ τὸ γεῶδες καὶ βρίθον σκῆνος, 
κοῦφόν πως ὡς ἀ. ἔχουσα τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς ὡς ἐν θυσιαστηρίῳ 
καλύπτουσα ἸὙδατ.ταδιμαΐυ, ΒΤ ἡ(Μ.96.6950). 

ἘἈετιανοί, οἱ, ζοϊϊοιυενς οὐ ἀδιΐμες Ἀ. οἱ ἀπὸ Ἀετίου τοῦ Κίλικος, 
οἱ καὶ ἀνόμοιοι καλούμενοι, παρά τισι δὲ Εὐνομιανοί, δι’ Εὐνόμιόν τινα 
μαθητὴν τοῦ Ἀετίου ἘΡῚΡΗ. απαε.6(ρ.231.20; Μ.42.3378); οὗ τότε μὲν 
Ἀ.. νῦν δὲ Εὐνομιανοὶ προσαγορευόμενοι ϑοοτ.ἦ..6.2..5.1τ4(Μ.67.3008)} ; 
ὙΠπατξαον,4.1(4.258). 

[]ἀετοειδής, ν. ἀετώδης. 
ἀετός, ὃ, Α. ξαρσίε, δἔγτη. ἀ. ... κέκληται διὰ τὴν πολυετίαν αὐτοῦ 

ΡΆν5.8Β χίριτοι.6; Νῖ.43.524λ); 1. ἴῃ σεῆ.; 85. οὔήβοϊ οἵ βάρη 
ψουϑῃΐρ, ἀσϑεαροῖ.τ2.7; σταο]ν ἴο 115 γουπσ ἃ γγαυπιηρ ἴο ΠΌΙΠΘη 
Ρδτδηΐβ ἀδικώτατος περὶ τὴν τῶν ἐκγόνων ἐκτροφὴν ὁ ἀ. ... τοιοῦτοι 
τῶν γονέων οἱ ἐπὶ προφάσει πενίας ἐκτιθέμενοι τὰ νήπια Βαβι λεχ.8ι6(ι. 
7681. ; Μ.20.1770) ; σαρβειῖῖν ἔοσ ραζίησ δὲ {πῈ βϑ σοπηρατθα ψΊΠ 
ΡΟΜΟΙ οἱ σοηίεπιρ ϑιίοη ἀετοῦ φυσικὸς νόμος, τὸ πρὸς τὴν ἡλιακὴν 
μαρμαρυγὴν ἐθυτενῶς ἀτενίζειν. ὃ μιμήσεταί τις ἀπευθύνων τὸν νοῦν 
εἰς τὸ θεῖον φῶς ΤΟντοοοί ."' Τί6λ 640; Μ.77.12728); 2. ἃ5. βΈροτι- 
πϑίυταὶ οῆνον καὶ ὦρας Βαροὺχ τὴν ἐπιστολὴν..«.ἔδησεν εἰς τὸν 
τράχηλον τοῦ ἀ. ρος. Βαν.γεϊ.7.ὃ; καὶ ἔκραξεν ὁ ἀ, λέγων" ᾿σοὶ λέγω 
᾿Ιερεμία ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ θεοῦ 1Ὁ.7.ττ; καὶ κατῆλθεν ὃ ἃ. ἐπὶ τὸν 
τεθνηκότα καὶ ἀνέζησε 1.7.1}; μὴ οὗτός ἐστιν ὁ θεὸς ὁ ὀφθεὶς τοῖς 
πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διὰ Μωῦσέως, καὶ ἐποίησεν ἑαυτὸν ἐν 
σχήματι ἀ. καὶ ἐφάνη ἡμῖν διὰ τοῦ μεγάλου ἀ. τούτου 1Ὁ.7.18; οἵ. 
Ἐχιιριᾷ; ἴῃ νβίοῃβ κατῆλθον ἐκ τῶν οὐρανῶν ἀ., καὶ ἦραν τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν καὶ ἀπήγαγον ἐν τῷ παραδείσῳ τῷ ἐν τῷ οὐρανῷ 4..«ἀπάν.ο ΜΠ. 
τη(ρ.86.1); 4. ΤἼονι.Α οτίρ.2ο 5.128); 3, 85. βσυτε οἱ (ἢ τῖβι ὁ ἀ. ... 
ἐστιν ὁ κύριος ᾿Ιησοὺς Χριστός Δ. Χαμ ρῥ.τβίρ.70.326) ; εὐθέως δὲ 
ἀνέστη ἐκ τῶν ἀνατολικῶν μερῶν ἀ. 1Ὁ.17(0.70.12}); ὅταν ὑψιπετοῦς ἀ. 
δίκην γενώμεθα, μηκέτι τὰ τῆς γῆς, ἀλλὰ τὰ ἄνω φρονοῦντες... ἀ. δὲ 
ποίου; ἀλλὰ ἢ πάντως τοῦ Χριστοῦ περὶ οὗ Μωσῆς.. ἠνίντετο" ὡς ἁ, 
σκεπάζει νοσσιὰν ἑαυτοῦ ἩΘΒγΟἢ.Η ἡ. ἘΣ.τοΖ: 5(}.03.12800)) ; διὰ δὲ 
τοῦ ἀ,. ὡς χορηγοῦ τοῦ ζωοποιοῦ πνεύματος τοῦ ἐπιπτάντος ἡμῖν 
ἄνωθεν Απάτ,(665.ῤοειτοί Μ.τοῦ.2578); 4. ἃ5 ἃ ἤσιιγε οἵ ΔΠρΈ}1ς 
ῬΟΨΟΙ τὴν δὲ τοῦ ἀ., τὸ βασιλικόν, καὶ ὑψέῴορον, καὶ ταχυπετές, καὶ 
τὸ πρὸς τὴν δυναμοποιὸν τροφὴν ὀξύ, καὶ νῆφον, καὶ ἐντρεχές, καὶ 
εὐμήχανον, καὶ τὸ πρὸς τὴν ἄφθονον καὶ πολύφωτον ἀκτῖνα τῆς 
θεαρχικῆς ἡλιοβολίας, ἐν ταῖς τῶν ὀπτικῶν δυνάμεων εὐρώστοις 
ἀνατάσεσιν ἀνεμποδίστως κατ᾽ εὐθὺ καὶ ἀκλινῶς θεωρητικόν Τϑομ.ΔΥ. 
ε.}.15.8(Μ.3.3274}; δ. ἐχεσ, Μιί,24:28 ὅπου γὰρ τὸ κατὰ τὴν οἶκο- 
γνομίαν τοῦ πάθους πτῶμα πεσόντος τοῦ ᾿Ϊηοοῦ, ἵνα τοὺς πεσόντας 
στήσῃ, συναχθήσονται...οἱ πτεροφνοῦντες μαθηταὶ καὶ κατὰ τὸν 
Σολομῶνα ᾿κατασκευάσαντες πτέρυγας᾽ ὡς ἀ. Οτοεομηι.δ6ν.4.7 τη }11, 
(ρ.08.15)}; οἴ 4, λοηι. τό ἐρ 1ει(ρ.χτι.4}; ἀἁ. γενομένους.--πρὸς αὐτὸν 
ἕπτασθαι τὸν οὐρανόν... ἀ. δὲ καλεῖ, δεικνὺς ὅτι καὶ ὑψηλὸν εἶναι δεῖ 
τὸν προσιόντα τῷ σώματι τούτῳ, καὶ μηδὲν πρὸς τὴν γῆν κοινὸν ἔχειν, 
μηδὲ κάτω σύρεσϑαι καὶ ἕρπειν, ἀλλ᾽ ἄνω πέτεσθαι διηνεκῶς, καὶ πρὸς 
τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης ἐνορᾷν, καὶ ὀξυδερκὲς τὸ ὄμμα τῆς διανοίας 
ἔχειν" ἀ. γὰρ οὐ κολοιῶν αὕτη ἡ τράπεζα Ο(Ὠγγβ.λοη!.24.3 τη ΤΟ ον. 
(το. 2160); "οἱ ἀ.᾽" τὸ πλῆθος τῶν ἀγγέλων, τῶν μαρτύρων, τῶν 
ἁγίων ἁπάντων δηλῶν 14.{οη!.76. 3 ἵῃ ΜΠ|Πι).1350}; ἀἁ. ἡμᾶς ὁ Χριστὸς 
ἐκάλεσεν.. ἵνα οὐρανοβατῶμεν, ἵνα ὑψηλὰ τὐνε γον τοῖς πτεροῖς 

τοῦ πνεύματος κουφιζόμενοι ἃ δαρί.4(2.3740); . τοὺς ὑψιπετεῖς, 
καὶ τῶν γηΐνων ἀπηλλαγμένους...καὶ τοῦ ᾿ΑΣ οὸ σώματος ἐφιε- 
μένους, ἐν τοῖς..«εὐαγγελίοις ὠνόμασε Τάτ, ῥγουϊᾷ, κ(4. πο); ὁ Χριστὸς 
δὲ τὸ πτῶμα, ἀ. ὑψηλοπετεῖς οἱ θεοσεβεὶς καὶ φιλόχριστοι ἄνθρωποι 
ΤΌτ, 1 Ραρδ. εῤ. Ε0Ή. τ(Η. 4.58); 6. 85 ἃ ἤφυτε οὗ ΣεροοΥ ΠΟ ἐπεὶ 
δὲ ὁ Ο ἁ. τῶν ὀρνέων ἐστὶ βασιλικώτατος.. «μόνος δὲ ζώων ἡλίου φωτὸς 

μαρμαρυγαῖς ἀντωπεῖν δυνατός, καὶ ἀτενὲς ἀφορᾷν αὐτῷ, εἰκότως τὴν 
ἀνανέωσιν τῆς ψυχῆς, καὶ..-«τὸν βίον αὐτῆς τὸν ἐν ἄκρῳ φωτὶ γενησό- 

μενον, ἀετοῦ φύσει παρέβαλε Ἐλι5. ᾿ξ.το2: κ(Δ΄.22,12658); τοῦ θεοῦ διὰ 
τῆς παλιγγενεσίας ἀνακαινίζοντος ἡμῶν ὡς ἀετοῦ τὴν νεότητα, τὸ τῆς 
ἀναστάσεως ἡμῖν κατασημαΐνει χάρισμα. ἀέτῳ δὲ τοὺς ἀνακαινουμένους 
παρείκασεν, ὀρνίθων ἁπάντων ὄντι ὑψηλοπετεστάτῳ καὶ βασελικωτάτῳ 
καὶ ταῖς τοῦ ἡλίου μαρμαρυγαῖς μόνῳ λαμπρῶς ἐνατενίζειν δυναμένῳ 
ΑἸ εχ». ς.τοΖ: κ(1.27.4320); φασὶ γὰρ γηράσαντα τὸν ἀ. ἀμαυροῦ- 
σθαι τὰς ὄψεις, καὶ βαρεῖσθαι. αὐτοῦ τὰς πτέρυγας καὶ εἰς. πηγὴν ἀφ- 
ἐκνεῖσθαι καὶ εἰς τὸν αἴθερα ἀνιπταμένου ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὰς πτέρυγας 
καταφλέγεσθαι καὶ ἀναβλέπειν, εἶτ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὴν πηγὴν καταβάντα 
τρίτον βαπτίζεσθαι καὶ ἀνανεοῦσθαι" διὸ καὶ τὸν ψαλμὸν φάσκειν 
φασίν" “ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου {Ἐπί λοχ (Μ.18.7328); 
ὰνς ἃ δ(ρ.22.48.); 7. οΥ̓ΟΥ ἢρ. τπι58ὲ5 τὸν ἀ, τὴν συνείδησιν...ὅ ἐστι 
πνεῦμα παρὰ Παύλου λεγόμενον τοῦ ἀνθρώπου ἘΟΥΟΝΑΖ.ρη η Ἐφεεῖ,. 
(Μ.26.6δότΑ}; ον ΟΥ ποι... τ 6 ἴῃ Ἐσεδο.(ρ.5340.23; Μ.τ.ὅβτ10); ἀκτή- 
μων μοναχὰς ἃ. ὑψιπετής Ν1]), ἐρίγαπαϊ.Μ.70.11520); διὰ δὲ τοῦ ἀ. 
τὴν προφητείαν" ὑψιπετὲς γὰρ τὸ ζῶον καὶ λίαν ὀξυδερκές" τοιαύτη δὲ 

40 ἄξυμος 

ἡ προφητεία ὑψηλὴν ἔχουσα τὴν θεωρίαν καὶ πόρρωθεν τὰ ἐσόμενα 
προορῶσα ΤΒαΙ. ξξεεῖ,. τ ιτοί(2.685); οὗ 5. Μαυκ᾽β ροβρεὶ, Ἰτϑη ᾿αεγ. 
4.11.8(Μ.7.888.); τοῦ δὲ ἀ. τὴν σωφροσύνην...καὶ τὸ κατὰ Μάρκον 
εὐαγγέλιον ὡς σύντομον καὶ ἀπὸ τοῦ προφητικοῦ πνεύματος ἀρξάμενον 
Απατγ865..«4Ροε.το( .τοῦ.2574}); οἵ 8. Ἰομη 8 ροβρεὶ, ΖΑ ΤΉ σγησρς. 
76(}.28.432}). 

Β. αἰ εαγρεί, οὐχ ΜΨΏΪΟΒ τὴ6 ὈΙΒΠΟΡ ϑιαηᾷβ, 5ὸ σα] δα Ὀαδσαιθς οα 1 
15 γεργθβεηϊεα δὴ θᾶρ]ς ἴῃ Ηρ αθονα ἃ οἱτν' προσφέρεται...ὁ ὑπο- 
ψήφιος ἄχρις οὐρᾶς τοῦ ἀ. εἶτα προσφέρεται...ἄχρι καὶ μέσου τοῦ ἀ. ... 
εἶτα προσφέρεται..«ἄχρι καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀ. Επελοὶ. (0Ρ.252--5). 

ἀετοφόρος, ὁ, οεἰαπααγά-δδαγεν, ἃ5 Δα]. ἀ. λεγεώνων Ογαε.51}.8.18. 
ἀετώδης (ἀετοειδής), 170: [6 Κογηι οὐ ΟΥ {κε αἩ φαρίε; ταρῖ., οὗ μα 

ΒΟΆΤΙΠσ 1Π ΘΟΠπέετηρί βίο, στ Ν 55. ς ἃ Β(}1.4.46:0}; ἴῃ ἔοττα 
ἀετοειδής, οὗ (σΆ 0716], πα οἱ βενεὴ δαέμονες οἵ Ορῃῖῖε5, τι εἰς, 
6.3ο(ρ τοοιτς; Μ.11.13414). 

Ἐἄξαλος, ποὶ σίογαν, εαἰνρα, ΓΤ ΟΉτγϑιμαί ἐγ. (το, δ10Ὲ). 
ϑἀζανίτης, ὁ, (ΗΠ ἐὈγ. ἘΠ) αἰεμάασηῃὶ, τελμῖ σιν, τὰ ΠΝ 50 βΚ ΠαΡΌρια 

ἀ, τῶν παρ᾽ αὐτοῖς διακόνων ἑρμηνενομένων ἢ ὑπηρετῶν ἘΡΙΡΒ.ἦσεν. 
20.Στ(ρ.346.16; Μ.41.4248). 

ἀζηλία, ἡ, 1. ἰαεῖς οὗἩ ἀρργεςείθεμεες, ἠογδεαγαπες, (Ἰδτα. οἰν.2.18 
(ρ.159.17; Μ.8.το284) οἷἵ. 5. ἀγάπη; Ατεῖῃ, ρος (Μιτοῦ. 280); 
2. ἰαεὰ οὗ τεαΐ, ἱπάτεγεμες ὀλιγότητος δεῖγμα... τεκμήριον ἀ, Ῥ]}ν, 
Ο(ἐνγϑ.οίρ.59.2; Μ.47.24); τὴν τῶν νοητῶν ἀ. 1δ.13(ρ.81.24; 46); 1.20 
(Ρ.132.20; 74); ἘΡΙΡΗ.λαον.3ο.τ(ρ.323.13; Μ.21.4058 σΟΠ]. ἀντεζηλίας). 

ἀξηλότυπος, ἤγεε ἤγοηε ἐπυγν, Βα5.6}.τόο.3(3.250Ὰ ; Μ,32.625Α). 
ἀζήμιος, τοῦ σι ἰοςς; 1. πιϑαῖ, 8 5 51., σχη ῥιίοη ἤγουι ἰακαϊίοη, 

Επ5.ν.(.4.3(Ρ.1ο0.5; Μ.20.11520); ἐπάενμεαίίοη, (οπϑῖ. οἵ 1,1! 15 
ΒΡ. Επ5.ἡ.6.το.5.1ττ(}}.20.88ςΑ); 2. Ἱπεχἢαι ει δῖ ἀ, ... ἡ χάρις 10.Ὁ 
λοι. ,.τ(Μ.06.5890). 

ἀζήτητος, 1. μηξεαγεΐαδίε, ἐπεονβγοἠεμ δίς οὐκ ἀ. ἡμῖν... «τῆς φυγῆς 
[350. οὗ Τομ8}] ὁ τρόπος Ογτ. 7οη.3(3.370Ὰ}; οἱ Ἱπάρειηεπίβ οἱ Ποά, ἰά. 
ες ον.) (Μι69.9204}; 2. μρφιιοείομ Ηρ πίστιν... ἃ, 14. [0.4.2(4.358}}. 

ἀϊζητήτως, τοΙϊπομί φερε οΗ͵ῊΡ πιστεύειν ἀ. Οντιμοιπι ῥαξεῖ. 12 

(5".1758). 
ἀζυγής, ἐηγοκεά, μπιυοηάε, τ. Νά Ζ.εανηι.1.2.1.14(Μ.327.522.4}; 1Ὁ. 

1.2.1.283(543.) ; τηδῖ, τοὺς ἀ, κακίᾳ ΟἸοτη. ῥαεά, τ, π(ρ.98.26; Μ,8.2658). 
Ἐἀξυγία, ἡ, εεἰίδαεν, Οτ.Νὰ2.0ν.43.62(Μ.46.ς760) ; Ἰά. ἐαγηη.1.2.Χ7. 

4τ(Μ,37. 1. Τμάτιϑισσ. εῤ}.2. ττ5(Μ.09.153840). 
ἄξυγος, 1. πηγοξεί, εἴηρὶε; οἱ Ῥγτπαροτεδη ἢγβέ ῥυποῖρὶβ, ΠΙΡΡ. 

ἱαεγ.ὅ. 20(ρ. Η 56. 7:Μ. τό. 32350); σποβί,, οὗ ἄχϑε ρυῖμοῖρὶς ορρ. βυζυϑῖεϑ 
Οὗ Δ6ΟῊ8 οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν βο. Βυθόν] ἄ. λέγουσι Ἰτοη,ἠαόγ,τ,ττ. (Μ. 
5604); ὁ δὲ πατὴρ μόνος ὦ. ἐγέννησεν ΗἸρρ.ἦἤαεγ,6.3ο(ρ.1.58.1; 2220Α}; 
Τυΐη, ἢ τε μονὰς ἐνιαία ἐστὶ καὶ ἅ, Θορῆγ. ΗΠ ἐῤιονη.(Μ.87.4158 4}; 
ΒΙΡΕΙ]. τὴν ἀ. ὡς οἴονται διατέμνοντες...«θεότητα τριάδος Ὑμάϊ, Ἐς. 
πὴ τό(1,086) ; πιςέ, φύλαξον ἅ, ... τὴν ψυχὴν...καὶ τὴν σάρκα καὶ τὸν 
λογισμόν Με. ἢ Ἔγηρ.5.2(ρ.54.8, Μ.18.,070) ; 2. ῥεεγίεξ5 τοῦ ἀ. ἐν γεν- 
νητοῖς γυναικῶν ᾿Ϊωάννου ῬΑ]... Οἠγγς5.τϑ(ρ.1τ8.3; Μ.47.64). 

Ἐἀξυγοστάτιστος, τοἠϊεῖ εαπηοὶ νὰ τοείσπεά, ΤΟ ΏτνΚ. γαη ἢ. 

(Ρ.339.8). 
ἄξυμος, τρόαυόηεά:; 1. τεῖ. ἀφ. 18:6, Οὐ, 0.13.33(ρ.250.5; Μ.14. 

4518); οὗ Ῥᾳββονεγ Ὀτεϑα, Τπβι Ζ1αἰ.12.2(Μ,6, Ξο00) ; αἱ μὲν τρεῖς ὅλαι 
ὁ ἀμνὸς ἦσαν, τὰ ἄ, καὶ ἡ πικραλίς ΤΑΞΉ ἀεγν»»,.(Μ.26.13284}; ἴοτ- 
Βιάδεη ἐο ( εἰβεῖδπϑβ εἴ τις ἐπίσκοπος ἣ ἄλλος κληρικὸς νηστεύει μετὰ 
᾿Ιουδαίων...ἢ δέχεται αὐτῶν τὰ τῆς ἑορτῆς ξένια, οἷον ἄ, ἢ τι τοιοῦτον, 
καθαιρείσθω" εἰ δὲ λαϊκός, ἀφοριζέσθω (αη.4.}}.70] 2. τηοῖ,, ν οι βν 

ἰπίεσρτοῖςα, Οὐ, 7σ,το.τ7(13; Ρ.188.12: Μ.14.32260) ; 1δ.1ο.τϑίτ3; 0.189. 
10; 2270); δ8Ρ. δχεσ, τῦοτγις:71.; ἄξζυμα...«παρ᾽ ἐκείνοις μὲν 30, 
᾿Ιουδαίοις) ἄ. ἐξ ἀλεύρου, παρ᾽ ἡμῖν δὲ καθαρότης βίου (Ὦτν8. βαΉ. 
γιαν .2(2.668.}}; οὐ.. «πορνεία μόνον παλαιὰ ζύμη, ἀλλὰ καὶ πᾶσα κακία 

«ὐνεὶ δὲ λέγει ᾿καθώς ἐστε ἄ.᾽, οὐ τοῦτο λέγει, ὅτι πάντες ἦσαν καθαροί, 
ἀλλὰ καθὼς πρέπει εἶναι ὑμᾶς 16. [101}}.15.3 ἴῃ ΤΟ ογ.(το. 1280}; περιερ- 
γαστικώτερόν πως “ἡ ζύμη᾽, ἁπλούστερον δὲ 'τὸ ἄ.᾽ ... μὴ ἐν πονηρῷ 
βίῳ.. ἀλλ᾽ ἐν βίῳ μὴ ἔχοντι ἐπιμιξίαν τῆς παλαιᾶς ἐκείνης ζύμης" 

τοῦτο γάρ ἐστιν [τους : 8] ϑδνου, τ }.5:7[.{ρ.244.26{{,}; “ζύμην 

παλαιάν᾽ τὴν πρὸ τοῦ βαπτίσματος καλεῖ" ἧς κεχωρίσθαι παρεγγυᾷ, 
καὶ εἶναι ἅ, παῖ, τ ον.ς:6{.(3.103), οἵ, ὀφείλομεν ἄ. ... εἶναι... ζύμην 
παλαιὰν καὶ... ἃ, τὰς ἀρετὰς καὶ κακίας τούτοις τοῖς ὀνόμασιν ὑποδηλῶν 
Ῥμοῖ. σύ ον.5: 6 (δῖα ρΡ.553.16}.}; 3. ἀξυΐ, Ῥλχ, εἰ βιρδῖ., {εαϑί 
οὗ τοιδαυεμοά ὑγεαά, Ῥαξδουοῦ, τιοϑίϊν ἃ5 ἴγρε οὗ Ῥαβϑίοῃ δπᾶ 
Ἐλαϑίου τοῦτο γάρ ἐστι τὸ σύμβολον τῶν ἀ., ἕνα μὴ τὰ παλαιὰ τῆς κακῆς 
ζύμης ἔργα πράττητε Τα5ι.ἀταί.14.2(Μ.6.504})}; ΟἸαιι, [7 .2δ(Ρ.216.30; 
Μ.0.7514}; ἐὰν ἀναγινώσκῃς περὶ τῶν ἃ, ἔστιν ἀκοῦσαι κεκρυμμένως, 
ἔστιν ἀκοῦσαι φανερῶς τῆς ἐντολῆς ὅσοι ἐν ἡμῖν" ἐγγὺς γάρ ἐστι τὸ 
πάσχα, ἄ, ἄγεται, τὰ ἄ. τὰ σωματικά, οὐκ ἀκούετε τῆς λέγουσης ἐντολῆς 
Οτλον!.12.13 10. [6γ.(ρ.τοο.2; Μ.12.3060); 1δ.(0.122.27Ἐ3,;.4258); τὴν 



" ὔ 

ἀζυμότης 

τῶν ἀ. ἡμέραν εἰς.. «δόξαν τοῦ ἁγίου. «πασχα τοῦ Χριστοῦ τυπικῶς 
ἐπετέλουν ᾿Ισραηλῖται Τήάντη. Τγέρ.2.1τ6(}].30.7214}; ἘΡΙΡΗ ἀαδγ.70. 
τοίρ.243.22; Ν.42.32578Β); οὐκ ἔστιν ἄ. παρ᾽ αὐτοῖς, οὐδὲ πάσχα (καὶ 
γὰρ τοῦτο ἀκούω λεγόντων πολλῶν ὅτι μετὰ τοῦ ἀ. τὸ πάσχα ἐστίν) 
ΟΒτγ5. ιά.5.2(πι6τοὶ) ; ἔοσ 4αΐα οὗ οὔξθγναποα ν. πάσχα. 

Ἐἀξυμότης, ἡ, μηἰεδαυεπείά δἰαϊς, τηρῖ. τῆς...ἁ, τῆς πονηρίας ἴδ0, 
Αθρ λον.24.4(Μ.34.6654). 

ἘΔξζυμοφαγία, ἡ, εαἰΐησ οΓ τηϊσαυεηθά ὑγοαά, Οὶυτ. Ῥα δον 
5ΘΩΘΟΉ μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τῶν ἀ. Ταϑι ἀταἰ.14.3(}4.6.5054}; ὅτ, 
Νίγββ.γες (Μ,46,6170). 

Ἐἀζυμοφάγος, εαἰτηρ πρηϊεαυεμεά γε, ΤΑΤΉ ἀχνη.(Ν1.26.13288). 
ἄζυξ, μη ραϊνεά, εἴηρίο, Νομπιραν. 0.19: τ8(Μ.43.0018}; οἕ σοά, 

ΟΥ̓ Ν Ζιεαν}.1.2.6. (}1.37.6444}; οἵ ὅ0η, 1.1.2.34.το4(0594); οἱ 
νίτσίηβ, {Βα5. Ὡς υἱγρ,τ(}.30.7138). 

ἀΐζωΐα, ἡ, αὐδεέηοε οΥ 1ἴ{ε, Ξαιὰ ἴο Ὀς ἰαυρδῖ Όν Μαῖ0Ε]]. ἴῃ τεβρθοῖ 
οὗ ρυθ-ποατηδίθ Τορὸβ τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου τὴν εἰκόνα λαβὼν 
«ἀν ἀ.".««τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ ἀζωΐᾳ περιγράψας Ασας, (868. }». 
Μαγερί  αρ. ἘΡΙΡΗ. ἤαεγ.72.7(ρ.261τ.11,τ4; Μ.42.20001.). 

ἄζωος, ἰαεκίηρ {ε, οἱ Ῥγε-εχιϑίσας Γορὸβ δοο. Μδτοο!]. 88 
ΤΕΡΙ βθητθα ὃν ἀσδο, (ς5. τούτων [530. ἀἰνίηθ ΔἰΣ 165] ἀκένητον 
εἰκόνα...οἷονεὶ ἅψυχον καὶ ἄ, Αὐας, (865, Καγεεὶ (ρ.261.17; Μ.42. 

4024}} σΟΠ Τα αΙἸσοα Ὦν Ασδοῖι5 οὐ γὰρ ὁ λόγος θεὸς. .«παρέχων ζωὴν 
«ναὐτὸς ἃ, 1. φ. ό4.30 ; 3068) ; ἡ δὲ ὕλη ἅ. 10. Μαη.τ.2(Μιν04.15ο80). 

᾿ἀηδιστής, ὁ, οάΐοτες βεύξονι, 1)οΥ. ἀοεί.ττ. 5κ(.88, τ7400). 
ἀήρ, ὁ, Α. αἷγ; 1, αἰπέ. ἔτομῃ αἰθήρ: τὰ αἰθέρια ἅτινα μέχρι σελήνης 

ἐστίν: ἐκεῖθεν γὰρ ἀ. αἰθέρος διακρίνεται ἘΠ ρρ.ἦαε7.7.24{0.202.4; 
Μ'.τό.33118}; ἀἁ, οὐχ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ ὑπὸ...τοῦ αἰθέρος διακαίεται....οἱ 
ἄνεμοι...ἐκ τῆς πρὸς τὸν ἃ, τοῦ αἰθέρος διακαύσεως καὶ θερμότητος 
ἐν αὐτῷ τῷ ἀ. συνίστανται καὶ δι᾽ αὐτοῦ πανταχοῦ πνέουσι ΑἸΏ. φοηὲ. 
210}1.25. ς30. ); οἴζβη δαυδῖθα ἴῃ βουιρίατο ἩΠῊ οὐρανός, ΟΥ̓ ΟΣ. 
15 Ερ᾿.2:2(ρ.404); 2. ράρβῃ; ἢγϑί ῬΠΏΟΙΡΙς ας, ΑΠΆΧΙΊΤΠΒΠ6Β, 
ΟΙδπι, ῥγοὶ. 4{0.40.1; Μ.8.τ65Α); ἀ. ἀπ τὰ ἐν τῷ ἀ. Μουβῃιρρβᾶ 845 
δοᾶς [ίοΥ 118], Αἰ. ρόη!.9(Μ1.25,170}; ἃ5. ἀνε ὴρ οἱ οα, ἃ ἤποι 
οοησερῖ ἔπαπ τΠαΐ οἱ σοά᾽5 μαδξατίοι. ἰπ τηϑη-τηαάβ [ἘΠΊ ρ]68, 
ΟἼεπι.5ἐγ.7.π(ρ.20.21; Μ.0.4374}; 3. οτβαῖεα ὃν (θα, Π΄0Ρη.7.2; τ[ῃ8 
βαβῖς δἰδιγχοπὶ, ΕΠ ον. ΟἾδηι,2ο.6; 4. γεῖ, βοὰ!: βεμειβῦςσ ποϊίοῃ τὨαΐ 
80 ΠΊΒΒΟΙν 5 τὺ αἱγ τὴ βερατζαϊίοη τότ μοᾶν, 29.15.2; Μφπ ἢ. 
ὁ κινῶν τὴν χεῖρα βλάπτει τὸν ἀ., ἐπειδὴ ὁ ἃ. ψυχή ἐστι τῶν ἀνθρώπων 
Ἡρορομλ γε, τοί(ρ.17.1ο; Μ.10.14440); δι ϑ(ρ.15.11; 14400) οἷζ. 5. στῦ- 
λος ; 500] ἰταπϑροχίθα τῃσΟΙΡῊ ΔΓ αἴτοσ βορασαίίοη ἴσοι Ροάγ, 
Αὔιυ ἀπίομιδο( ,26,9204}); 5. τοῦ, τ Β655,4:17 ἁρπαγησόμεθα γὰρ 
ἐν νεφέλαις νοηταῖς εἰς τὸν μυστικὸν ἀ., καὶ οὕτως λοιπὸν πάντοτε σὺν 
κυρίῳ ἐσόμεθα ΝῚ),6}}.3.142(Μ1.79.4408}} 6. 85. ΞΡΠεῖα οὗ ἀβηλοῃς 
ῬονοῚ5, Βυθαπθα απὰ Ὀτοιρης ὑμᾶθσ ρόνοσ οἵ (μσϑὲ ΤὨχουρὴ 
ΟΥ̓ χιοι “πὶ [ἢ αἰτ᾽ ἔοικεν γὰρ ὁ περικεχυμένος ἡμῖν ἀ. πεπληρῶσθαι 
δυνάμεων ἀντικειμένων Οτιεονη ἵῃ ἘΡ᾿ δ: τείρ.572); Ἰὰ γηαγί, 45(0.41. 
τ; Μιιτιό2ια); ΑἸ, ἴρηο.25.5,6(1.25:1408,0) οἷ᾽. 5. δαίμων; τὰς 
χεῖρας ἐκτείνας ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὸν μὲν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀ, 
«κατέβαλε, τὴν δὲ ὁδὸν ἡμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς καθαρὰν ἐποίει 1Δ..6ῤ. 

ΑΔεῖρ..)(Μ.26.τοβ1Β); 1ᾶ.υ.«“πἰοη.2τ(}1.26.876.}; 1 ἐρ. [επί (0.205. 
81: ; Μ.26,14334}; πολλοὶ δὲ τὰ ἐπὶ γῆς καταλιπόντες, ἐλευθέρῳ τῷ 
βαδίσματι τὸν ἀἁ. διαβαίνουσι, καὶ ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται" οὐκέτι φοβού- 
μένοι τὸν ἄρχοντα τοῦ ἀ. ... διὰ τοῦτο γὰρ ἐσταυρώθη εἰς τὸν ἀ. ὁ σωτήρ 
ΤΑΊ, ῥας5.29(}.28.5330); ὈΒγγϑισχροῖς Ἐς, 4τ(5.12370); 110.Ὁ.8.. 
τ3(Μ.96, δια); 7. γϑῦ, ᾿Αβοθιβίοῃ ὡς δι᾿ ἐκκλησίας τοῦ ἀ, διείη, ὡς ἁ. 
τὸν οὐρανὸν διεπέρα ὁ τῶν οὐρανίων ποιητής ῬτγοΟ] ΟΡ ἀοη,.τ 3 (Μ Ος, 
8360); 8. ρῬῆταβθϑθ: θθαξ [Π6 αἷξ σκιαμαχεῖ..«.καὶ τοῦτα..«-ἐστι τὸ εἰς ἃ, 
δέρειν Οντ Ν᾿ ςὶ.5.τ(ρ.56.8; 61.650); ἀ. ... καταπαίοντες Ὀϊοη. τ, ά, τη, 
8.6(41.3.8030} ; τἰβίηρ ὉΡ ἴπῖο ἕδς αἱ, 1.6. Βεσοιηεὴσ πετύε τὴν περὶ 
τῶν..«νηστειῶν στάσιν μέχρις ἀἁ, κορυφωθεῖσαν 70.1).74}.2(1.095.684). 

Β. οἱ, ἤταγρ., τὴς {π|τ Ιασσα ν9}] σονθυπρ ομΆ]1σα απά ρεΐθῃ 
τορϑίμου τὸ καταπέτασμα... ὃ ἀ. ἐστι καὶ λέγεται ἀντὶ τοῦ λίθον οὗ 
ἠσφάλισε τὸ μνημεῖον ᾿Ιωσήφ 1Βα5.}Ὀ πινϑῖ, 545.(0.302.2) Ξε ἐσ οπ.ΟΡ 
εοπίερὶ. (Μ.οΒ.4οο0)}; τῷ ἀνωτάτῳ πέπλῳ ὃ καὶ ἀ. οἶδεν ὁ λόγος καλεῖν 
ΓΠΡναεςαμεὶ.(ρ.348.25), οἵ. τὸ τρίτον κάλυμμα ἤτοι τὸν ἁ. 111  ἤγγς. 
(ρ.36ο.18); ὁ ἱερεὺς ἄρας τὸν ἀ. ἐπιτίθησιν ἐπὶ τῶν ὥμων 1Ὁ.(ρ.378.30). 

ἀήττητος, 1. μηοσοηφμεγοά ἀ, ἴβϑς. ὁ γνωστικός] ἡδονῇ (ΟἸοπλ, ῖν. 
γι ττίρ.46.25; Μ.9.4898); οὗ (ἸτΙδιδηβ. ἕνα ἀ, γένῃ παντὶ αἱρετεκῷ 
πράγματι ΟΥΥ ΤΠ ῥγοεαϊδελ, το; οὖς 56. πον]ν ὈΔΡΌΖΕ4] διαφύλαξον 
ἁ, ἀγωνιστὰς διαμεῖναι ᾿κ1ὲ.Βαρῤὶ.(Ρ.407); οὗ (Βυχοῖ ἐνθέῳ προγνώσει 
ἀ, καὶ ἀκατάπληκτον ἔσεσθαι ἘΠ5,.6. 1. 20}; Μ,21. 320); 2. τπορἢ- 
φμεγαίε, οἱ ΓΒ ϑῖ ὅρα τὸν ἀ. βοηϑὸν τὸν ὑπερασπίζοντα ἡ ἡμῶν ΟἸετα. 
517.4.1{0.269.2}; Μ.8. 1260 Δ); : ὁ ἀληθὴς ἀθλητὴς ἡ ἡμῶν καὶ ἀ, 4 Τδορι. 
ἃ 2οίρ. 15}. 10); οὗτος γάρ ἐστιν ἀἁ, σύμμαχος καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν 

δικαίων (οηβί.07.5...2δίρ.192.30; ΝΙ.20.12168); θεὸς δὲ σαρκὶ ἐνωθεὶς 
ἀνθρωπείᾳ... .νοὺς ἀ. ὧν τῶν ψυχικῶν καὶ σαρκικῶν παθημάτων ἈΡΟΪΪ, 
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Πά. 546. ῥί.(Ὁ.τΊ18.14; Μ.το.11174}; οὗ αοα, Οοηβῖ.ον.Σ ει δ(ρ.176.10; 
12804)}. 
τ ἀπορ μὴ μρυεαάε4, οἱ ΒΜ, ΤΟμῃτγϑβιαγριεη!, (9.844). 
ἀθαμβής, 1. μρῥονιπεά, εαγῖδ5ς, ΟἸδγη, οἰγ. 5.4(0.338.23: Μ,0.378); 

2. ποὶ “αΉΣΙΉ ΞΉΡΥΐδε ἀἁ, μῦθον Νοπη ῥα’. 0.1: «τ(}1.42.760Ὰ}. 
ἀθανασία, ἡ, ζρηηογία ν : 
Α, οἱ (ο4; 1. 45 ἀϊψίης αἰετίθαϊςο (οξ, ΤΤΙτη.6: 16) ὁ δὲ θεὸς καὶ ἀ. ... 

καὶ ξωή ΜΕΙΠ.γ65.1.34{0.272.3; Μ4τ.10970) ; μόνος ἔχων τὴν ἃ. λέγεται 
ὁ θεός, ὅ ὅτι οὐκ ἐκ θελήματος ἄλλου ταύτην ἔχει, καθάπερ οἱ λοιποὶ 
πάντες ἀθάνατοι, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς οἰκείας οὐσίας Ἐ}αβῖ, Φι. εἰ γέξῥ. ο1(Ν, δ. 
13044}; ; ΑἸ ςγη.1δ(ρ.242.20; Μ.26.7080) ; ἀρχὴ γάρ ἐστι τῶν ὄντων. 

πᾶσα ἀἁ. Ῥομ, Αχ,ἄ...5.7(}1.3,8218}; 11. .7αε. (ρΡ.198.23); ἀεηιδὰ οἵ 
Ὀυτηδ ΠΥ οἱ (Πχιδὶ οὐδενὸς τῶν παρὰ τὸν θεὸν ζώντων ἔ ἔχοντος τὴν 
ἄτρεπτον πάντη καὶ ἀναλλοίωτον ζωήν, καὶ τί διστάζομεν περὶ τῶν 

λοιπῶν, ὅτε οὐδὲ ὁ Χριστὸς ἔσχε τὴν τοῦ πατρὸς ἀἄ.; ἐγεύσατο γὰρ 
ὑπὲρ παντὸς θανάτου ΟΥ. [ο.2.1](τι; Ρ.75.3; Μ.14.1458)}; οὗ ἸνορΌ5, 
ΤΑΞ , ρῥοϊ, τϑ(Ν].26.ττό40); 2. Πετοῖ, [ΠΘΟΥΙ65 ; ἃ. (ΑὙΪΔΠ) μτοαϊςαῖθα 
οἵ Θοα νυ] ππρΠοδίϊοι [μαΐ 1 τννὰς ἤοΐ ΡεΥ͂θΟΥν ρόββεβϑαα Ὦν 
50. οἴδαμεν ἕνα θεὸν. «μόνον ἁ. ἔχοντα ΑΥ.ορ.Αἰοχ.(ρ.12.5., Μ.26. 
088); οὐ δοᾶάοχ τερὶν ἡμεῖς δὲ κἂν ἀκούσωμεν ὅτι μόνος ὁ θεὸς ἔχει 

τὴν ἃ. τὸν υἱὸν διὰ τῆς ἀ. νοοῦμεν" ἀ. γάρ ἐστιν ἡ ζωή, ἥτις ἐστὶν ὁ 
κύριος ὃ εἰπὼν ὅτι ᾿ἐγώ εἶμι ἡ ζωή᾽ τιν 85, Επμη.2(2 Ρ.308.88.; ΝΜ .4-. 
4800); Ἀν ΤΟΠΟΡ γ51165 Ὀ]ατδα ΤῸΓ ἀββοσίης τηδι αἀἰνὶπε ΠαίμΠΓα 
5 Πογοα θη ὁ θεὸς... οὐ γὰρ παρ᾽ ἑτέρου τὴν ἀ. ἔχει λαβών. τοῖς δὲ 
ἀγγέλοις, καὶ τοῖς ἄλλοις.. αὐτὸς τὴν ἁ. δεδώρηται,, «πῶς αὐτῷ τὸ τοῦ 
θανάτου προσαρμόζετε πάθος; Τ Βατ,Ἔγατι.3(4.217). 

ΒΒ, Ῥάραι, οὗ ἔῃξ 508}; 1. ἀδπιρα Φριστοτέλης τῆς ψυχῆς διαβάλλει 
τὴν ἀἁ, 'Τατιογαὶ.25(Ρ.27.3; Ν.6.8608); 2. ΔΙΠτηθα πάντα, ὅσα περὶ ἀ. 
ψυχῆς ἢ τιμωριῶν μετὰ τὸν θάνατον ἢ θεωρίας οὐρανίων ἢ τῶν ὁμοίων 
δογμάτων καὶ φιλόσοφοι καὶ ποιηταὶ ἔφασαν, παρὰ τῶν προφητῶν τὰς 
ἀφορμὰς λαβόντες καὶ νοῆσαι δεδύνηνται καὶ ἐξηγήσαντο ]Πυϑι Σαροί. 
44.0(}.6.206ΑᾺ}; τὰ παρ᾽ Ἔλλησι καὶ βαρβάροις... λεγόμενα περὶ τῆς 
ἀ. τῆς ψυχῆς...ἢ τῆς τοῦ νοῦ ἀ. Οτ.(εἰς.3.8ο(ρ.271.41.; ΜΟτΙ,το25Δ); 
.10.2.τῶ(ρ τ4τ.1; 8174); ἀροΐϊορν [ΟΥ̓ υἀϑιὴρ ΡΒΠΟΒΟρΡ  Υϑ᾽ ἀυραπθη 5 
1 ἀδα]ησ ΜΙ ραραπθ μὴ ὑπολάβῃς δέ με οὐχ ἁρμοζόντως τῷ 
«Χριστιανῶν λόγῳ παρειληφέναι πρὸς τὸν Κέλσον τοὺς περὶ τῆς ἀ. ... 
τῆς ψυχῆς φιλοσοφήσαντας" πρὸς οὖς κοινά τινα ἔχοντες εὐκαιρότερον 
παραστήσομεν ὅτι ἡ μέλλουσα μακαρία ζωὴ μόνοις ἔσται τοῖς (τὴν) 
κατὰ τὸν ᾿Ϊησοῦν θεοσέβειαν παραδεξαμένοις 19.3.8τ(ρ.271.15; 10258)}; 
πολλαὶ,..εἰσι τῆς ἁ. αὐτῆς [50, ψυχῆς] ἀποδείξεις παρά τε Πλάτωνι 
καὶ τοῖς ἄλλοις Νειχεβι πα μοη. 2(Μ.40.5808}. 

α. ἴῃ (βηϑίδῃ αἀοοίτίηθ, οὗ τη; 1. ὃἃ5 γα οἱ Οοά; 8. φσεῆ. 
τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ...«ζωὴ ἐν ἀθανασίᾳ ΤΟ ΐἰδ.53ς.2; Ἰγδη.βαρν.5.2.3 
(Μ.).. [1278); ϑεὸς.. «ἅγιον τοῦτο τῇ σαρκὶ [καὶ] ἀιδιότητος καλλώπισμα 
περιθείς, τὴν ἀ, (Ἰεγα ῬῬαεά. ὃς τ(ρ. 237.10 Μ.8. 5518); 14. ,»οὶ. τοίρ. 71. 
21; Μ,8,2128); μείζων...τῆς ἀ. ὁ θεός, ὃ τῇ ἑαυτοῦ βουλήσει καὶ τὰ 
μὴ ὄντα ἀθάνατα ποιεῖν δυνάμενος ΜατοεΕ]]. Γγ.107 ΔΡ. 5. ΜΖ αγεεὶ],2.4 
φ. 55.14; Νί, 24. 8174); ΟΕ γυβ. δίαρ.. )(1.1580); ψυχὰς... καὶ τὰ συζυγῆ 
σώματα, πρὸς..«ἀ. ἐπήγγελται [5ο, ἀοα] μεταθήσειν Ὠοπ. ΑΥ.4.5.6.2 

(}1.3.8ς 60) ; ἀερεπάεμ: οὐ Κϑεριηρ οα᾽β σομητπδπάτηςξηϊ τὸ ἀάβϑιῃ, 
ΤὨΡὮ].Αμτ, ἀμίοί, Δ (}1.6.το064}; Η. θεσθιδα τῆϑη νγὰ5 τιϑάθ ἴῃ ἴῃ8 
᾿πηᾶρε οἵ 6οα, ν. εἰκών; πᾷ ογεαίεα ὃν Β15 οὐνῆ Ππαηᾷ ὅπερ ἂν 
τῇ ἑαυτοῦ τεχνήσηται 530. θεός] χειρί, ἐξ ἀνάγκης ἔσται ἀθάνατον, ἄτε 
ἀθανασίας ἔργον. ἀθανασίᾳ γὰρ ἀθάνατα τὰ ἀθάνατα γίγνεται Μειῇ. 
γέ5.1.34{Ρ.271.11ἴ,; Μ.41,.10078) ο9. Ῥτος,Ο σεη.2:1(Μ.87.1574)}; 1. 
(ρ.272.4; Μ.4τ.το0]0) ; 6. 450 ρίνϑη ἴο ἴῃ6 ψιοΚεα απ ἴο ἀςιηοῃβ 
Ιου ΠΕΣ ΡὨΠΙΒηθηΐ οὐκ ἔστιν ἀθάνατος...«ἡ ψυχὴ καθ' ἑαντήν, 
θνητὴ δέ' ἀλλὰ δυνατὸς ἡ αὐτὴ καὶ μὴ ἀποθνήσκειν. θνήσκει μὲν γὰρ 
καὶ λύεται μετὰ τοῦ σώματος μὴ γινώσκουσα τὴν ἀλήθειαν, ἀνίσταται 
δὲ εἰς ὕστερον ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ κόσμον σὺν τῷ σώματι θάνατον διὰ 
τιμωρίας ἐν ἀ. λαμβάνουσα Τ αἵοογαί. τ3(ρ.14.14; Μ.6,8334); ὥσπερ δὲ 
ἡμεῖς, οἷς τὸ θνήοκειν ῥάδιον ἀποβαίνει νῦν, εἰσαῦθις ἢ μετὰ ἀπο- 
λαύσεως τὸ ἀθάνατον ἢ τὸ λυπηρὸν μετὰ ἁ. προσλαμβάνομεν, οὕτω καὶ 
οἱ δαίμονες τῇ νῦν ζωῇ πρὸς τὸ πλημμελεῖν καταχρώμενοι. ..εἰσαῦθις 
ἕξουσιν τὴν αὐτὴν ἀ. ὁμοίαν τῆς παρ᾽ ὃν ἔζων χρόνον 1δ.τ4{ρ.15.22.; 
8360); Ὀπὲ υ88. -Ξ- εἰσγμαὶ ἰΐξε, σοητταβῖςα ἢ ρα πΙβπηθηΐ οὗ ἐν}}- 
ἄοεῖβ οὐ μὲν εἰς κρίσιν καὶ καταδίκην τοῦ πυρὸς ἀπαύστως κολάζεσθαι 
πεμφθῶσιν, οἱ δὲ ἐν... ἁ, συνῶσιν Ταβι ἀ1αϊ,45.4(}.6.573Ὰ}; 2. 115 1055 
τὨχουρῃ Αὐἀδπιβ 5η, Οὐης!. Α}}.6.7.3; ἄν δὲ τὰ τῆς ψυχῆς προτι- 
μήσῃ καλά, τῆς ἀ. ἀξιωθῇ...ἐκπεσὼν οὖν τῆς τελειώσεως, ἐξέπεσεν 
ὁμοίως καὶ τῆς ἀ., ἣν ὕστερον ἀναλήψεται χάριτι τοῦ ποιήσαντος αὐτόν 

Ναεηιοβιπα ἠον.τ(Ν.40.5138--5168); Ρχος,. ,εη.3:18(.87.217.} οἵν 
Ἔχορ, ὑδπί τό, στον υ95,λορι.2 τῇ απ. Μ.41.8000) οἷ. 5. ἀμπελών; 
. 115 τοβιοσδ!οη ττχοιρ (Ὠτῖβο; ἃ. ἴῃ ρεη, εὐχαριστοῦμέν σοι, 
πάτερ. . ὑπὲρ τῆς...ἀ., ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ ᾿]ησοῦ [)14.π0.2; (Ἰειη. 
27οϊ.τ)(ρ.85.2ο; Μ.8,.244.4}; ἰδι(ρ.85.1; 2418); διδάσκαλος 55, ΟΠ γ151] 



ἀθανατίζω 

τῶν τῆς ἀ. μαθημάτων Οτι( εἰς.3.6ο(ρ.254.26; Μ.11.ἸΟ008); Οὐηξί, 
.4Ρ}.7.26.2; Ογτ. Νεςὶ.4.δ(ρ.88...2.; 6᾽. 1150) οἵτ, 5. ἄμφιον ; Ὁ. ζὨτουρἢ 
[ηο., ἄραι, αηα Καβαυτγγθοσίοη ἔθανεν ἀθανασίαν τῷ θνητῷ ποριζόμενος 
ΜοιδΡογρλυξίρ.ξος.2α; Μ.18.4044Α}; οὐχ ἵν᾽ ὁ λόγος ὠφεληθῇ τὴν 
ἡμετέραν ἀνείληφεν σάρκα, ἀλλ᾽ ἵνα ἡ σὰρξ διὰ τὴν πρὸς τὸν λόγον 
κοινωνίαν ἀ, τύχῃ Ματςε]], ξγ.τοά αρ. υβΜαγεοῖϊ.2.4(ρΡ.53.20; Μ.24. 
8130); Α{οΐμει πο, (Μ, 25.850) οἷἵ, 5, ἀνάστασις; ὁ θάνατος αὐτοῦ, 
ἡμῶν ἀ. ἐστί τα Ἰης.οὲ ε..«4γ.5(1.26.002Ὰ}); ἠθέλησε τὴν ἁγίαν αὐτοῦ 
σάρκα γεύσασθαι τῆς τριημέρου νεκρώσεως ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως, 
ἵνα δι᾿ αὐτῆς τῷ νενεκρωμένῳ γένει τὴν ἀ. χαρίσηται (τ. Απίημίμηρ. 
τ(1.88.18494); δ. {πγουρσῇ δυοδασιβῖ, σα] θα φάρμακον ἀθανασίας 
Ιρη. Ἐρ᾿ι2ο,2; ἐγώ σον τροφεὺς ἄρτον ἐμαυτὸν διδοὺς... καὶ πόμα καθ᾽ 
ἡμέραν ἐνδιδοὺς ἀθανασίας ΟἸε.Φ.(.5.23(ρ.17ς.13; Μι9.628})) ; ἐπιού- 
σιος.««ἄρτος..«ἰσχὺν περιποιῶν τῇ ψυχῇ καὶ τῆς ἰδίας ἀ. (αθάνατος 
γὰρ ἃ λόγος τοῦ θεοῦ) μεταδιδοὺς τῷ ἐσθίοντε αὐτοῦ ΟΥ.0»,27.Ο(Ὁ.260. 
21; Μιτι, 5124}; τὸ δὲ ἅγιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἀ. .-. ἀποτρέφον 
βρῶσις ὄντως ἀληθής ΟΥΥ,70.4.5(4.4640); ἅ. τηραϊαῖεα Ὁν ΒΜΥ͂ 
ζωοδόχον σῶμα αὐτῆς, τὸ πηγάσαν τὴν ἔμφυτον ἀ. ... ἐν τῇ θνητῇ 
ἡμῶν φύσει Μοά.ἄογηι.τ2(Μ.86.33080); 4, 115. ΔΡρτορτδῖίοι. ὃν 

τηξη; ἃ. ΓΠχοθρῃ ἔν (Πτβδη ἢ ἄνθρωποι μετὰ τὴν τῆς ἀ. 
ἀποβολὴν θανάτῳ τῷ διὰ πίστεως τὸν θάνατον νενικήκασιν, καὶ διὰ 

μετανοίας κλῆσις αὐτοῖς δεδώρηται αΐ.ογαί.τΞ(ρ.17.5; Μ.6. 8404}; 1π 
σοηΐγαβί ἢ (Π6 Του 58 ΓΙᾺ εἰ.. ἱκανὸς ἦν ὃ Μωσέως νόμος ζωὴν 
αἰώνιον παρασχεῖν.--.μάτην δὲ ὃ πάσας πεποιηκὼς ᾿ἐκ νεότητος᾽ τὰς 
νομέμους ἐντολὰς παρὰ ἄλλου αἰτεῖ...ἀ. Γ]ειι, 5. Β(ρ.τός.2; Μ.0.6120); 
(ὨτΟΌΡΗ γνῶσις, 16,ςἐγ,6.8(ρ.466.15; Μ.9.2800); 2ὁ.7.3(ρ.15.3; 4254); 
τῆτουρἢ ονράϊοησο 8πα οἴου νἱσῖσεβ, ΜΘ ίἢ,γες5,2.)(ρ.4521.1τ6; Μ.18. 
2010); πέστις ἀνθρώπων... ἀθανασίας καρπὸν ἀθροίζουσα (οτβῖ.Αρ.(ε]. 
(γχ.ἶἦ.ε.2.7.5 (1. 8ς, 1222}; τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως καὶ εὐσεβείας ἁ. ... 
ἐστιν ὃ καρπός ΛΊΠ. ρεη!. 47(Μ|.25.068}); ἀθανασίας... αἰτία...ἡ φιλαν- 
θρωπία ον". Οἴενι.τ5,..3; ἐὰν φυλάξῃ τὴν ἐντολήν, μισθὸν ταύτης 
τὴν ἁ, κομίσηται {1|.Ρ0.Οοηοὶ. Ρ.8.12.τὸ; Ἔἐχερ. ΡῚ.23:13 σὺ μὲν γὰρ 
ῥάβδῳ πατάξεις αὐτόν, τὴν δὲ ψυχὴν ῥύσῃ ἐκ θανάτου. ἔοικε τοίνυν 
ἀ. ἑρμηνεύειν ἡ τοῦ ᾿ἐπάταξαν᾽ λέξις αὐ Ν γϑθ. οη.12 τη (ἰαπὶ.(.4Δ. 

1032Α}; νικήσωμεν...τὸν κόσμον, πρὸς ἁ, δράμωμεν (μτνβ.λοηι.79.3 

τη 70.(8.4680)) ; Ὁ. τῃτούρῃ τηλιίνυοπὶ ἐὰν δὲ κληθῶμεν εἰς μαρτύ- 
ριον, -«χαίρωμεν ὡς ἐπὶ ἀ. σπεύδοντες (οη5ὶ. ΑΓ ΡΡ.5.6.5; α. τηξα!αίεῖν, 
[ΧΟΡ]. ΘΧΑΙΏΡ]6 οὗ βαϊηῖβ ἀ. εὕρατο διὰ σοῦ Ξε, 5, οογρο] ἄϑανά- 
σιος, τῆς ἀ. ὁ φαιδρὸς ἐπώνυμος [ο«Μοπ.ἠγηηησθο,Β(Μ,ο6.13070); 
ἃ. ττουρὴ Τπουρηΐϊβ οἵ αἀθδέῃ, ἰθδάϊησ ἰο σοηνούβιίοη, "ον ἰθη. 
1,2; 5. τεῖ, Ὀοαν ὅ.. ὁριζόμενος τὴν σάρκα μὴ εἶναι ταύτην ἀθανασίας 
δεκτικήν...«βἐλασφημεῖ Μειδιγεδ, τ. Δο(ρ.284.ττ; Μ.41τ.1τοϑ); τὸ σῶμα 
τοῦτο δύναται τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ “ὑποτάσσεσθαι᾽ καὶ τὴν ἀ. ὑποδέξασθαι 
1δ.1τ.6τ(Ρ.325.20; 1157}}; 6. ργϑοίσαὶ σοηβοαθδησοβ οἱ ἀοοίτσ!πα οὗ 
ἱπηπιουίϑ εἴν ὅταν ἔδῃ [56. 1Ππ6Ὸ ραραῃ} τρέμοντα θάνατον, πῶς δέξεται 
τοὺς περὶ τῆς ἀ. λόγους; (Ὥγγϑδιμονι.73.4 ἴῃ 0.(8.4281Α}; τὸ τῆς ἀνα- 
στάσεως δόγμα λυμαίνεται ἡ τοῦ βίου φαυλότης, τὸ τῆς ἀἁ, τῆς ψυχῆς 
Δ, ἐστι. 48.4 1: 21ς.(0.3561)).. 

ΠΏ. βοῖὴδ ΡγΟθΙθῖαβ. πη ἱπηρ σα οη5. οὗ ἱπιποτίϑηϊν: τηδῃ 8 
οοπησορέϊοι οἱ 11 ῥχσοοῦ οἱ {π6 εχ βίθησε οὗ τοϊπα, ΔΤ. σεηὶ.32(}1.2ς. 
648); ΟὈ]δοϊίοη ἀραϊηβὶ Αὐϊβτοίθ δὴ ἀοοσίγίπο οἱ τῃ6 ἀἸν!πιέν οὗ {ΠῈ 
5ΚΥ πῶς ἐστὶ θεὸς ὁ οὐρανός, ὁ μὴ βουλήσει τὴν ἀ. ἐνεργῶν, ἀλλὰ τῇ 
κινήσει τε καὶ τῇ μεταστάσει τῶν ἑαυτῶν μερῶν; ἴ}υδειεοηξαξ. 52 
(Μ.6.1545Δ}; Ἱπιπιοτία Πν 4 βρη οὗ {π6 }ιι8ὲ ΟΥ̓͂6Υ οὗ [ῃ6 ὈΠΊΝΕΙΒΕ, 
Πἰομ Οἴδηι.το.2ο. 

Ἐ.. εοπι με ἐχίςίεηεε, ῥεγηπαμθηφε; οὗ ἴπε μασηδη χαςο, (]Θτη. 5». 
2.53(ρ.180.12; Μ,8.τοῦ88}; Οσ ἶΝ ν85.07.εαἰεεΥ,, 2 (0. το. τι; Μ,45,730). 

ἀθανατίξ-ω, 1. ἡπαδε τημηογίαί, ΟΠ τΙβτ 5 θοαν τὸ ἀθανατισθὲν ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ σῶμα τι νΝ υ55,0». εἀϊνεῆ: “47(0.143.3; θανατισθέν Μ, 45. 938): 
Βυχηλη 65 ἢ ΓΠγουρἢ πο. μεταλαμβάνει τῆς ἐμῆς σαρκὸς ἵνα. τὴν 

σάρκα ἀθανατίσῃ τ. Να2.ον.38.12(Ν.26.2250); βουληθεὶς ἡὐανο ταὶ 
τὴν σάρκα, περιβάλλεται σάρκα Ῥτοο! ΟΡ απημηὶ.3(Μ,85.4320); Βυιηδη 
Ὀοᾶν τπτουρὴ Βαβυτσθοΐίίου. ἀθανατισθέντος τοῖς ἀνθρώποις τοῦ 
σώματος διὰ τῆς ἀναστάσεως Μακοηγεί. 24(].01.7008); οἱ, πῶς οὔκ 
ἐστι δυνατὸν τὸ “εσθαι τοὺς νεκροὺς βουληθέντος τοῦ θεοῦ; Τ7αδί, 
φι.γ.1τ.44(Μ.6.τ489Ὰ}); πατηθῃ Ὀείηρβ τῷ ξύλῳ τῆς ζωῆς ἐνέκειτο 
“πεῖν φυσικῶς τὸν ἐσθίοντα Ῥτος. Οεη.2:0(}|.87.1618); οἱ 1. ἃ: τ 
(2165); ἰλοχοντον δα πασῖβί δυνάμει ἴσο. ἄρτος] πνεύματος ἡνωμένος 
ἁγίου, ἐκ μόνης γεύσεως “-εἰ τὸν ἄνθρωπον Μας.δίρῃ. αρυεῦ.3.22(ρ.τοό. 
30); ἃ5 σοηϑδάσπθηζε οἱ σοοα ]ΐρ, (φῆι, εἰ ».1,27(ρ.1ο7.17; Μι8.8200) ; 
2. γὙπῶῖο ὀυενίασίίηρ, τὰ τηουηοσν Οἱ Τρ; ζει τϑῃ ἡ μνήμη ““εται 
Ομτνγ9. Κη Ῥγιτο (Μ,64.6848); Ῥτος Ὁ ε᾽1.25:27(Μ.87,4008). 

ἘἀΔθανατοποιός, γτηαξίησ ττιρπονίαί, οὗ Ἰονὲ ἴον (σοα, ἤορι.ἰφη, 
3.8; οἱ Ὀαρτίβτη τῆς ἀ. σφραγῖδος (οηβί,Αρ.Ε 5.0. .4.62(ρ.142.8; Μ, 
20. τι): οἵ Ὀσεδα οἵ "ἧς, Επ5. ἐγ. ε.14::τ6(}}.24.5720}, ὁ. ρομῖξ, 
ἡ ἀ. τῶν σωμάτων ἡμῶν ἁγνείᾳ ΜοΙῃ, ΦγΡΉΡ.1ο. 6(ρ. χ20,4; Μ.18, 2048). 
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᾽ὔ 

ἀθάνατος 

ἀθάνατος, [. ἐρημονίαϊ, δυογίασιτηρ: 

Α, οὗ (σα; 1. ἴῃ σεη,, ΑἸΠοπαρ ἶε.22.5(Δ1.6.0370) οἷτ, 5. ἀκένητος ; 
δεδώρηται ἡμῖν ὁ θεός...εὐθανασίαν ἀ. τε καὶ ἀγήρως ὑπάρχων ΟἸοτη. 
οἰγιβυττίρ.371.17, ν.]. ἀθανασίαν Μ.0.1048); Ογας. 51δ.1.73. 18.1.45 
(οηϑίρ.(ε] νγ2.}.6.2.7.34(}]1.8ς5.12400}; ΑἸ, ρερὶ. 22(Μ.25.440}; ἐν 
τῷ πατρὶ...τὸ Ἰᾶ, Ἰά.πορι ρ Δ11.11: 27) (ΜΠ. 2:5.2168); 1δ.(2160); εἰ]. 
ΟγΖ.}.4.2.22.ττ(}1.8ς5.12020}; κυρίως ἀ. ὅ θεός" οὐσίᾳ γὰρ ἀ., οὐ 
μετουσίᾳ ΤἈτ ἐγαη.53(4.217}; οὗ 411 (πὲ ἀρρετίαϊηβ τὸ οα, Πίοη. 
Ατιά το. 3(Ν1.3.03270) οἷτι 5. ἀναλλοίωτος; 2. τεῖ. Ομγδῖ; ἃ. 1ῃ 
σϑῃ. τὸν ἔδιον υἱὸν ἀπέδοτο λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν...τὸν ἀ. ὑπὲρ τῶν θνητῶν 
ιἱορη.9.2; Α(ὈΤἼοῦ. Δ τ24{0Ρ.234.2}} ἠἡρετίσατο ὁ ἀἁ. σταυρωθῆναι διὰ 
σέ Μαο.Αδριλομι.τ5.44{Μ.34.6ο050}; (Πγγϑ5. ἠδ δὶ: ἐπ 0.(8.40 40); 
ΤΌ, λέγων ἀ, δεικνύει νεκρόν (ΕἸ5. αρ.Οτι( εἰς. 2.τ0{(ρ.144.28; Μ.11. 
8250); Ἐν. 1ὴ ἢὶ5 αἰνίπην ἡ ὑγιαίνων". .««ὁ σωτήριος εἴρηται λόγος αὐτὸς 
ὧν ἀλήθεια, καὶ τὸ ὑγιαῖνον ἀεὶ ἀἁ. Πέυεὶ ΟἸοπι, σεν. τ δ(Ρ.26.21; Μ.8. 
7374}; θεὸς ὧν ἄνθρωπος ἐγένετο, σαρκωθεὶς ἐκ τῆς παρθένου αρίας, 

ἀ. μένων σαρκί (. ῬἀΙ τάτ(ρ.76.0}; 1Ὁ.(0.γ6.27}; εἰκὼν ὧν τοῦ πατρός, 
καὶ ἀ, ὧν ὃ λόγος Ατἰῇ.“4κ7γ.1.4τ(Ά1.26,066) ; ὁρῃ0. Παπιδημῖν εἰκότως 
υἱὸν ἄνθρωπον ἔλεγε τὸν παραδιδόμενον" ὁ λόγος γὰρ ἀ. ... ἐστι 14, 
ἐρ.ϑέγα. 4.2 0(Ν.26,6608); οὐχ οἷόν τε δὲ ἦν τὸν λόγον ἀποθανεῖν ἀ. 
ὄντα. «τούτου ἕνεκεν τὸ δυνάμενον ἀποθανεῖν ἑαυτῷ λαμβάνει σῶμα 
[4 ἡπέ.ο. τ(}}7.25.112Ὰ}; 1δ.20.6(1228); ἄνθρωπος... ἀνάγκῃ φύσεως καὶ 
μὴ θέλων ἀποθνήσκει" ὃ δὲ κύριος, ἀ. αὐτὸς ὦν, σάρκα δὲ θνητὴν ἔχων, 
ἐπ᾽ ἐξουσίας εἶχεν, ὡς θεός, ἀπὸ τοῦ σώματος χωρισθῆναι, καὶ τοῦτο 
πάλιν ἀναλαβεῖν 1΄,.4».3.57(4448)});8 τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν 
ἔρχεσθαι αἱ θεῖας γραφαΐ..-κύριον καὶ θεόν, καὶ ἀ. 1δ.2.10(1770}; ὁ 
λόγος, ἀ. ὧν, τῷ νῷ κέχρηται ὀργάνῳ ΤΑτΤ ταὶ, ΤΥῖη.4. 5(}ῖ.28.12578}; 
ἡ ἀ, αὐτοῦ θεότης ἔμεινεν ἃ,' καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς τῆς σαρκός, 
τὸ θνητὸν αὐτοῦ σῶμα..«.«τοῦ θανάτου τὸν ὕπνον ἐδέξατο (τ᾿ Απτιντμί. 
μηριτοί Μ. 88, 18608); ο. οἵ (Ομ σιβε 5 Ροᾶν, ᾿ὰι. ΔἼαγορίἑ, τι τί ρ.6.1τό ; 
Μ.24.72413}; Ὀπῖ, αος, ΜΆτΤΟΟ]]., βοραταῖθα ἴτοπι {πὸ οτα ποῦ 
δέ σοι [56. ΜάΆτΟΟ|}.}] τὸ σῶμα τὸ ἀ. χωρήσειεν (ἂνΣ τοῦ σωτῆρος; 
ἀ. γὰρ ὁμολογῶν τὉ.2.1(Ρ.50.341-; 8200); ὁ τοῦ θεοῦ υἱὸς ἐν τριταίῳ 
διαστήματι τὸ γενόμενον νεκρὸν σῶμα ἔδειξεν ἁ. Αἰ ἵν, 26.6(Μ.25. 
1410); πὲ ποῖ Ὀείοτε Βἐβυυγεοίοη πόθεν ἀ. ὃ νεκρός ; μανθανέτω 
ὁ βουλόμενος ὅτι οὐχ ὁ νεκρὸς ἁ, ἀλλ᾽ ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν. οὐ μόνον 
οὖν οὐχ ὃ νεκρὸς ἀ., ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ πρὸ τοῦ νεκροῦ ᾿Ιησοῦς ὁ σύνθετος ἀ. 
ἦν, ὅς γε ἔμελλε τεθνήξεσθαι. οὐδεὶς γὰρ τεθνηξόμενος ἀ, ἀλλ᾽ ἀ., ὅτε 
οὐκέτι τεθνήξεται Οτ, (εἰς. 4.τοίρ.146.88. ; Μ|ν1τ.8228); διόπερ μάτην 
λέλεκται τῷ Ἀέλσῳ, ὡς μὴ εἰδότι τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, ὅτι 
ἐπείπερ πνεῦμά ἐστιν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ὁ υἱὸς ἐν ἀνθρωπίνῳ γεγονὼς 
σώματι, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς εἴη ἀ. ὁ τοῦ θεοῦ υἱός ἰὑ.6.72(ῃ.141.32; τ4οδᾺ}); 
παύσονται...οἱ εἰπόντες μὴ εἶναι δεκτικὴν θανάτου τὴν σάρκα 30. τοῦ 
λόγου], ἀλλὰ τῆς ἀ. φύσεως εἶναι ταύτην Α(Π...}. ρέει Β(ρ.1τ2.1ττ; 
Μ.26.τού48}; οἴ, θνητὸν καὶ ἀ. τὸ τοῦ πάσχα μυστήριον... θνητὸν διὰ 
τὴν τοῦ κυρίον ταφήν, ἀ. διὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν Μ].}α55.3,2 
Ρ.1.7.14: Πτατρ, λαβὼν τὸν ἄρτον ἐπὶ τῶν... ἀἁ. αὐτοῦ χειρῶν {.|..αε. 
(ρΡ.202.4); ἃ. Βετεῖ.: (Ατ8π) ἀ, γὰρ ὁμοίως ἑκάτερον εἶναι καὶ οἵ 
ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας ὁμολογοῦσιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἄνω τὴν διαφορὰν ταύτην 
ἐπινοοῦσιν, οὐκ ἰσοῦντες πρὸς τὸν πατέρα τοῦ υἱοῦ τὴν ζωήν ἃΥ. 
Νυβ5. ἔμηντί ρ.125.ς; Μι45. 361}; ἈραΙτιδ πο ΠΟΡ μγ 5165 μετὰ τὴν 
σάρκωσιν αὐτὸν γεύσασθαι θανάτου φαμέν.---ἀλλ᾽ ἄτρεπτον αὐτὸν... 
ὡμολογήσαμεν. εἰ δὲ ἀ, πρότερον ὦν, ὕστερον διὰ σαρκὸς ὑπέμεινε 
θάνατον ἘΠάϊτ,ἐγαη.3(4.21}). 

Β.. οὗ ἀηρεῖὶβ αἀπὰ ἀθιηοπϑ οὔτε οἱ ἄγγελοι οὔτε αἱ ψνχαὶ ἀπόλλυνται 
ἀ. γὰρ ταῦτα Μεῖ.765.1. 4700. 207.0: Μι4τ.τα170); Πιοη ΑΥ.ἄ,η.6.1 
Ὁ. ὅ; 856); τν.ὃ .4(8028); ἀ, λέγονται [Ξ3-. ἄγγελοι], καὶ οὐκ ἀ. πάλιν, 
ὅτι μὴ παρ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸ ἀἁ. εἶναι,...«ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πάσης ζωῆς... 

αἰτίας 1.6. τ(8508) ; ν. αἴσθησις. 
Ὁ. γτεῖ, τῆλ ; 1. οἵ 501} (ραρᾷῃ) οὐδὲ μὴν ἀ. χρὴ λέγειν αὐτήν [5360.Ψ 

ψυχήν]: ὅτι εἰ ἀ. ἐστι, καὶ ἀγέννητος δηλαδή, ἀγέννητος δὲ καὶ ἀ. ἐστι 
κατά τινας λεγομένους Πλατωνικούς [π|5ῖ.41α].ςτ(Μ.6.4185 0); παρὰ 
Πυθαγόρου δὲ καὶ τὴν ψυχὴν ἀ, εἶναι Πλάτων ἔσπακεν, ὁ δὲ παρ᾽ 
Αἰγυπτίων ΕΟἸδιη,,7.6.2(0.443.12; Μ.9.2444)}; ΟοἸβιαρ Οτ εἰς,7.28 
(ρ.170.1; Μ.11.14600); οἵ, Νεξηνος πα ον. 2(Μ.40.5808}; 2. οἵ 580} 
δι} δι. σθη. ἀ. ἡ ψυχὴ ἐν θνητῷ σκηνώματι κατοικεῖ ἰ)ἸορΉ. 

Τυβι.Ζέαἰ.4.2(Μ.6.4841); καθ᾿ αὐτὴν ὡς ἀ. οὖσα, λογικῶς 
κινεῖται ψυχή Ατδβεπᾶρ. ἰε. 27. 2(Μ. 6. 9534); ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις 

ἐκ ψυχῆς ἃ. καὶ τοῦ κατὰ τὴν γένεσιν αὖτ τῇ συναρμοσθέντος σώματος 

1ᾶ.γες.το(ρ.6ς5.25; Μ.6. το ψΑ} ; (δὴ ον, 5.τ4{(ρ.386.8;, Μ.0.1334}; ΟΥ. 
Οεἰς.6.πδίρ.129.6; Μ.1χ.128860); ΑἸΏ. μερὶ πο. Μως (40); ποΐ ποααϊπσ 
τηδίθτία! «προ, Αἰποπαρ.; 5. τ2(0.0 1.30; Μ.6.0071}); 16.23(0.76.31; 
ἸΟ208}; υπίτοα τὸ πὸ ᾿πιπιοτῖα] σα, Μαχιαρδρ. (Μιοτ,11130} 
Ὁ, ρτονοῦ ὃν ΤᾺ ΟΠ] ἀυριπιθπῖ5 ἀνάγκη τὴν ψυχὴν ἀ, εἶναι, τῷ μὴ 

«οὐ γὰρ ἡ ψυχή ἐστιν ἡ ἀποθνήσκουσα" ἀλλὰ διὰ 
τὴν ταύτης ἀναχώρησιν ἀποθνήσκει τὸ σῶμα....διὰ τοῦτο... ἁ, καὶ αἰωνία 

- ᾿ Υ - 
ειναί Κατα ΤῸ σωμα.. 



᾿ 

ἀθάνατος 

λογίζεται... ἐπειδὴ καὶ ἀἁ. ἐστι. καὶ ὥσπερ, τοῦ σώματος θνητοῦ 
τυγχάνοντος, θνητὰ καὶ αἱ τούτου θεωροῦσιν αἰσθήσεις, οὕτως ἀθάνατα 
θεωροῦσαν καὶ λογιζομένην τὴν ψυχήν, ἀνάγκη καὶ αὐτὴν ἀ. εἶναι 
ΑἸ, ροηί. 32(Μ.2ς5.658--68Ὰ); δ. ταυρῆς ὃν βου ρίυτο δηᾷ τυδαϊτίοη, 
Με, ͵ές.1. 2(ρ.2ο8,7; Μ,41.11284); (ῃτνβ.ἤοηι.63.1 τη [0.(8.3700}}; 
ἃ. Ὀεοδυβα τηθᾶθ ἴθ ἱπιασε οἱ οὰ τῷ γὰρ 'κατ᾽ εἰκόνα καὶ 
ὁμοίωσιν᾽...οὐ τὸ κατὰ σῶμα μηνύεται, οὐ γὰρ θέμις θνητὸν ἀ. 
ἐξομοιοῦσθαι, ἀλλ᾽ ἢ κατὰ νοῦν καὶ λογισμόν (Ἰετη.:.7.2.το(ρ.160.17; 
Μ.8.1ο488) ; οἵ [Π6 ᾿τῆᾶρσα, τουηδίηἰηρ 1 16 ἰσγλοτίβ] 508], ἴῃ οοη- 
ἰταϑί ἴοὸ Ῥᾶρᾶπ Ἱππιᾶρὸβ ἴῃ [ΘΙΏΡ]65, Οτι εἰς, 8.τϑ(ρ.226.12; Μ.ττ, 
15.450}; ἐτεκτήνατο 'κατ᾽ εἰκόνα᾽ τῆς εἰκόνος ἑαυτοῦ τὴν ψυχήν, διὸ 
καὶ λογικὴ καὶ ἀ. ἐστι ΜΕΤ, ἜγΡρ.6.τ(ρ.64.τὸ ; Μ.18,1138)}; καθὼς 
οὖν εἴρηται, τὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τοῦ θεοῦ γενέσθαι τὸν ἄνθρω- 
πον..«δηλοῦ μὴ μόνον νοερὰν καὶ λογικήν, ἀλλὰ καὶ ἀ. τὴν ψυχὴν 
δημιουργηϑῆναι [ϑτη,Ογ,(0.102.328; Μ.86.0538Β); 6. 45. σοηβθ 6 ΠῸα 
οἵ ἀοα᾽β πβίιορ, Πορμ. ΟἴἾδηι.2.τ4} , 501115 οἱὐ νυϊσκϑα 150 ἱπηχτηοτίαὶ, 
ἤδιιτιιυ; ὙΒαΈ,ογαη.53(4.215); 8. 500] ποΐ Στητηοσία] ἴῃ 0561} οὐκ 
ἔστιν ἀ,.... ἡ ψυχὴ καθ᾽ ἑαυτήν, θνητὴ δὲ.. «θνήσκει μὲν γὰρ καὶ 
λύεται μετὰ τοῦ σώματος μὴ γινώσκουσα τὴν ἀλήθειαν Ταϊ.ογαΐ.15 
(ρι14.10; Ν.6.83234); . ποδί. πᾶσαι αἱ ψυχαὶ τούτου τοῦ διαατή- 
μάτος, ὅσαι φύσιν ἔχουσιν ἐν τούτῳ ἀ. διαμένειν μόνῳ, μενοῦσιν οὐδὲν 
ἐπιστάμενοι τούτου τοῦ διαστήματος διάφορον ΗΪρρ.ἤαεγ.1.27(Ρ.2οῦ.- ; 
Μ.16,33188): Ἰηπεσεπί Ἰππτηοσία ν ἀδθηϊοα ὃν ΠΙογδοΐθομ, ΟΥ̓. [0. 
13.6οίξο ; Ρ.291.3221Ὲ,; Μ.1τ4.513}}; 3. οἱ τῆϑπ 45. 8 ψ»ΠΟ]Ε ; 8. 1π ρξηῆ., 
Ταῖιογα!.7(ρ.7.1ο; Μ.6.8208) οἷ. 5, μοῖρα; καλὸς ὕμνος τοῦ θεοῦ ἀ. 
ἄνθρωπος (Ἰετ ῥγοί.το(ρ.76.24; Μ.8,2244Α); πᾶν δὲ τὸ ὑπὸ ἀθανασίας 
ἐργασθὲν ἀἃ, ἀ. ἄρα ὁ ἄνθρωπος ΜείΠ.γε5.1.34{0.272.4{.; Μι41τ.τορ 70); 
1δ.1.35(ρ.273.13; 1Ἰ1008); ΑἸΏ,ρερί, 2(Δ1.2 5.5 Ὁ); Ὁ. πιᾶπ ΤΙ ΡΊΠΑΠΥ 
τηδς ἱπῃευθι εἶν ̓ τηπποτία] ὁ ἄνθρωπος. «τῆς ἐξ ἀρχῆς διακοσμήσεως 
ἀ, ὧν, τοῦ εἶναι ἄνθρωπος οὔποτε μεταβληθήσεται, οὔτε εἰς τὴν τῶν 
ἀγγέλων οὔτε εἰς τὴν τῶν ἑτέρων μορφήν ΜεΙἢ.»γ65.τιφίρ.303.5; Μ.τ8, 
2770); ἀῃὰ αἰξεν ἘᾺ11 5 θοάν 84] το 6 τηδάθ τιοτίϑ], ἰοϑὲ βἰη 
5που ἃ θὲ ρεϊρεϊυδίεα, 14.τν»η.9.2(ριττόντο; Δ,18,.1818); ἰατροῦ 
θεοῦ πρὸς ἐκρίζωσιν τῆς ἁμαρτίας περιελήφθη ὁ θάνατος...ἵνα μὴ 
διαιώνιζον ἐν ἡμῖν εἴη τὸ κακὸν ἀ, ἅτε ἐν ἀθανάτοις ἀνατεῖλαν 1΄. 
γέξ,τ.42(0.280.2; Μ.41.11128); 19.τ.38(ρ.281,12; Μ.18,2938); 1φ.τ.40 
(Ρ.28ς.4}:.; Μ,18.2 680); ΟΥὙ ΝΑ 2Ζ.ογ.45.8(Ν.56.6524); Ο. τηϑῇ τηϑᾶθ 
ΠΩΙΊΟΤΊΔ] ΟΠ ΟΠ ΔΠ}ν τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς καὶ θεῷ ὁμοίως...ἀ., 
ἐὰν φυλάξωσι τὰ προστάγματα αὐτοῦ Ταβί.ἀταί,124.4(Μ.6.7658); 
ἀ. ἂν ἔμεινεν ὁ ἄνθρωπος, εἰ.. «ἀπὸ..-τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν 
καὶ πονηρὸν μὴ ἤσθιεν ΟΥ̓, [σ.14.34{ρ.26ο.2; Μ.14.4608}); δι᾿ ἁμαρτίαν 
δὲ ἐκπεσὼν τοῦ ἀ, εἶναι Πονε, Οἰρηιτουτο ; οἵ, τεργόδοι τὸ Οσιβιαηβ 
ἴματ σα νγ»85 76] οῦβ οἵ τηδη ̓β ̓πητηοχίδ] εν, τοῖς δ π.3:22}., Τα]. 
Ππρ.ρ.Οντ. μη, (65.944); ἃ. ἀἰἸδοιβϑίου. οὐ [πς56 νίοννβ θνητὸς 
φύσει ἐγένετο ὅ ἄνθρωπος; οὐδαμῶς. τί οὖν ἀ,; οὐδὲ τοῦτό φαμεν... 
οὔτε οὖν φύσει θνητὸς ἐγένετο, οὔτε ἀ, εἰ γὰρ ἀ. αὐτὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἐπεποιήκει, θεὸν αὐτὸν ἐπεποιήκει. πάλιν, εἰ θνητὸν αὐτὸν ἐπεποιήκει, 
ἐδόκει ἂν ὃ θεὸς αἴτιος εἶναι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, οὔτε οὖν ἀ. αὐτὸν 
ἐποίησεν, οὔτε μὴν θνητόν, ἀλλὰ... δεκτικὸν ἀμφοτέρων ΤὨΡΙΪ, ΑἸτ, 
“μἰοί.2.27(Μ.6.10038); “Εβραῖοι δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀρχῆς οὔτε 
θνητὸν ὁμολογουμένως, οὔτε ἀ. γεγενῆσθαί φασιν: ἀλλ᾽ ἐν μεθορίοις 
ἑκατέρας φύσεως. ..εἰ γὰρ ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν θνητὸν ἐποίησεν ὁ θεός, οὐκ 
ἂν ἁμαρτόντα θανάτῳ κατεδίκασε... εἰ δ᾽ αὖ πάλιν ἀ., οὐδ᾽ ἂν τροφῆς 
σωματικῆς δεῖται" οὐδ᾽ ἂν οὕτω ῥᾳδίως μετενόησε, καὶ τὸν γενόμενον 
ἀ, θνητὸν εὐθέως ἐποίησεν" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἁμαρτησάντων ἀγγέλων 
τοῦτο φαίνεται πεποιηκώς, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς φύσιν ἀ. διέμειναν, 
ἄλλην τῶν ἡμαρτημένων ἀπεκδεχόμενοι δίκην, ἀλλ᾽ οὐ τὸν θάνατον. 
βέλτιον οὖν ἢ τοῦτον τὸν τρόπον νοεῖν τὸ προκείμενον, ἢ ὅτι θνητὸς μὲν 
κατεσκευάσθη, δυνάμενος δέ, ἐκ προκοτῆς τελειούμενος, ἀ, γενέσθαι, 
τουτέστι, δυνάμει ἀ, Νετηο5."παί. ον, (Μ.40.5135)}); 4. οἵ Ὠατήϑη 
Ὀο1ε5 ΔΙΊΟΥ τϑϑισγθοίίοη ἀναστήσει ἡμᾶς ὃ θεὸς διὰ τοῦ Χριστοῦ... 
καὶ ἀ, ποιήσει } 51. ἀ1αἰ.46.7(}1.6. 5760); ἕνα πάλιν τῶν αὐτῶν ἡ σὰρξ 
μερῶν, μετὰ τὸ ξηρανθῆναι καὶ ἀποθανεῖν τὸ ἁμάρτημα, δίκην ἀνα- 
καινοποιηθέντος ναοῦ ἀ, ... ἐγερθῇ Μείῃ.γ65.τιατίς ; Ρ.286.το; Μ.τϑ, 
2608); τοβίοτθα ἴὸ ΠΟΥ ΤΟΥΤΏΘΥ πηπηοτία ἐν ὃν Ομχίβι, 10.1.40 
(ρ.303.8; 2Β0Α); τῶν ἁγέων...μεθεξόντων τῆς τοῦ θεοῦ βασιλείας ἐν... 
ἀ, σώμασιν Ἐπι5. ἡαγεεῖ.2.τ(ρ.33.27; Μ.24.78οο}; ΗονμΟἰδηι.το.2ο; 
δ. πδαΐ, 45 ϑα δι, ἃ ρ1 ἔτοτι οἅ τὸ γὰρ ἀ. ... μόνος ὃ παντοκράτωρ 
ἐμφυσᾷ ΜεΕΙΉ.5γ,.2.7(0,24.12; Μ.τϑ. 570); Ῥέος].ΟΡ ον ἰαμά. ΒΜ 6 
(ρ τος τοῖ,; Μιδς.685}). 

Ὁ. οὗ Βρι:ττπ8] ΓΠ]ηρδ; 1. ΘΒ σῖβὲ συνεισελθόντες αὐτῷ τῆς ἀ. 
μεταλάβωμεν τροφῆς ΑἸ ἐρ. {εἰ .28(ρ.206.τ6; Ν.26.1433}}; τὴν ἃ. 
κοινωνίαν τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ δεσποτικοῦ Ὠϊάντη. Τ έ».2.14 
(Ν1.39.7168); τῶν ἀ. μετασχεῖν μυστηρίων (ῃγναιίσηι. 7.7 τη γ1|, 
(7.2338); τῆς ἀ, τραπέζης μετέσχομεν 14. ἢοη1.13.4 1ἢ΄᾿ Η οὐδ. (12.1350); 
ἩΠΙΟ 8150 τηρκο5 τπδὴ Ἰτητποτίαὶ ἐσθίοντές σε ἁ. γένωνται Α4.Τἰοηι. 

43 ἀθεεί 

ἃ 13Δ(ρ.240.10}; 2. Ὀδρεϑηη ἀ. πηγῆς ἀπολαυσάμενος ὑδάτεσσιν τὰς 
πρότερον κακίας ὥγας. δ1.8,31ς; 3. ΠρΡῊ ἃηα ἴον οἵ ἢξανεη, νας. 
,Δ28.3.7γ87, Ο(ῃγνβ. λοι. 58.5 τη [0.(8.3430); 14 ἤονι.1 7.11 ἐς Μ|.(. 
2200); Ὀεὴρ {τι οὗ βυῆεσιησ ἀπά υγίιθ, λα ίδημτο,3; Ὀτνϑ. 
ἤοηι.20.5 10. Μ11.(7.2618)}; μικρὸν ἐνταῦθα ποιήσαντες χρόνον, κατὰ 
τὸν ἀγήρω καὶ ἀ. αἰῶνα τῶν ἀ. ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν 1,δοηΐ οἰ 70. 
σας. 2(Ν]).86.Ζούοο) ; οἵ (γι 5. δἴθγμαὶ Κιηράοτα, 0.1. ἐὐμεερὶ. 
ΒΨ (Μ.96.14723})} πρας. 5 σα θ5ι. οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδεόμενον 
«ὐνεἰ γὰρ ἐν τῷ ἀ. κοινωνοΐ ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς; Πῖά.4. 
8; οὗ ἴῃς ὈοοΪς οὔ Π|ὲ, 717}. εο.τ5(Ρ.143.}}; 4. οἱ αἴογηαὶ ἀαιϊιπαίοη 
πῶς ἂν τὸν ἀ, θάνατον διαφύγοιεν; (ἢτν5,ἠο)η. 5.2.4 τι δ1ι.(7.534Ὲ); 
τὴν ἀ, ... κόλασιν 1δ,ττιδ(τ 6) ; ἐδ. τ6,δ(στ 50); ἐπὶ τὰ...ἀ, κατ᾽ αὐτοῦ 
δικαιωτήρια μετεχώρησε Ἰύναρτ,ἠ6.τ.γ(ρ.16.26; Μ.86,24444Α}); πριτ. 
ἃ5. 505{. οἱ δαίμονες... οὐ μεθέξουσιν ἀιδίου ζωῆς ἀντὶ θανάτων 
ἐν ἀ, μεταλαμβάνοντες Ταϊιογαϊ, ταίρ.15.20; Μ.6,83685); 5. οὗ νὩΓΠΟῺ5 
ΒΡΙΤΙΓΠ8] τλδττο 5 διὰ τούτου βο, Χριστοῦ] ἠθέλησεν ὁ δεσπότης τῆς ἀ. 
γνώσεως ἡμᾶς γεύσασθαι τύ ϊεν.26.2, τοῦ ἀἁ. αὐτοῦ νόμου εἰς νοῦν 
ἔδωκεν ἡμῖν τὴν σεμνότητα (Ὁπβῖρ.(σ6]. νΖ,λ,6.2.7.4(}|.85.12334}; 
οἵ τῃς68 Ἰίσῃξ οὗ {πτἢ, 10.2.7.7(12228); φυτῶν ἀ. γεωργόν, θείων 
ἐννοιῶν ἴσως ὅτ. Νὰ ζ.ογ.45.8(}.36.6320); 6. τεῖ, ρῬαραῃ (05, ννοῦ- 
ΒΗ ΪΡΡΕα 45 11 {ΠῸΥ ε 6 ἱπιτλουταὶ, ΑἸΉ. ροηΐ,13(}1.25.20Ὰ}). 

Ε΄. τοί. σοῃτπ6 8 οχίβίθησο οἵ Βυσηαπ τασὰ ἀ, τὸ γένος ἡμῶν, 
τῶν ἐπιφυομένων ἀνθρώπων ἀεὶ τὴν τῶν προαπελθόντων ἀναπληρούν- 
τῶν καὶ φύσιν καὶ τάξιν καὶ χρείαν Βα5,561},υ, ΤΠ οεὶ, τ Μ δς, σοοΒ); 
ΟἹ Ἀοπιὸ ὀφείλομεν γὰρ τῇ ἀ. πόλει ἀπομένειν ἐν πᾶσι τὰ πρωτεῖα 
041, ΡΊασ.ἐρ. Ῥ ελι(ρ. 50 τι; ΜΡ ,. 54.866 0). 

ΠῚ, πϑαξ, ῥίαγ. ἃ8 δᾶν., ἡρωπογίαίίν, ῥενρειμαίν, δἰογμαϊν, τεῖ. 
Αάδπι Π ποῖ οὐ οὐΐ ἴγοιι ραταᾶίβο ἀἁ. ἂν διετέλεσεν ἁμαρτάνων τοῦ 
λοιποῦ (ἢτγϑ. δίαρ.τ.3(1.1508); ἀ. κολαζόμεθα ἰ΄,᾿01:.2 5.5 ἴῃ ἤοηι. 
(9.7 80) ; 14.᾿ονη. 4.1 ἴῃ τ  ἴγην(ττ. 5688); 1 γγυΐη 76γ.8:6(Νι.64.8458); 
ἀ. γὰρ βασανισθήσεται Ν1] Ἰημ5ἰ.(.70.1237}}}. 

ἀθανάτως, 1γρηφηονίαίγν, ῥεγρεϊμαϊίν, ΜοΙῃ ἐγρ.ο  (ρ.1τ6.13; Μ. 
τϑ.1814}; Π»τοπν,ἀτ,θ. ἢ.4.3..(Μ.3.433}). 

ἀθαύμαστος, ποί τοομεσγεα αἱ, Ἠοὶ τομάρν αὶ χρῆμά τι ξένον καὶ 

οὐκ ἀ. Ὀγτιαάον. (τ.610)); οὐκ ἀἁ. ἔχοντας τὴν ὑπομονήν Ἰ4,.ς.6:12 

(11.72.5806}; οὐδένι τῶν ὄντων ἀ. ὅτι σῶμα μὲν ἀνεβίω τὸ τῇ φύσει 
φθαρτόν Ἰ΄τπειεπίρον (ς1.6038). 

ἀθαυμάστως, τοξίπομέ τυοπήεγίνρ, 
10538Β θαυμάστω»ς). 

ἀθεάμων, πο ῥεμοίάτηρ ὀνείρων ἀθεάμονας εἶναι ϑγγο3. ἰΞΟΡΊΉ.12 
(ρ.17γ0.14; Μ.66.12041}}. 

ἀθέατος, Α.. ρει85, 56η86; 1. ποὶ Ξεθη ; ἃ, πη 566: ὃγ οὔτε διὰ παντὸς 
ὡρᾶτο ἶβο. (τὶδὲ δἴξεν Ἐθϑυσγοοίίοη] τοῖς μαθηταῖς οὔτε πάντη 
ἀς αὐτοῖς ἑαυτὸν κατέστησεν Τ 7υϑι.φιε,οἱ γεερ48(Μ.6.12038}; τὸ δὲ 
θέαμα [536. (οηβί,᾽5 ν]51]0η} οὐδὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου ἀ. ἦν, ἀλλ᾽ 
ἐπιδήλως ὁρώμενον ῬΉΙοΒέ....6.3.26(Μ1,6ς.ς 134); Πιοπ,Ατ,6.}.4.3,2 
(31,.3.4768); αὖ5., αἱ. 1 ςτὸ: 3ο(ρ.88,2); δ. τμυϊδίδίε τῆς ἀ. θεϊκῆς 
αὐτοῦ 50. Χριστοῦ] βασιλείας ΤΟΠτγϑ ἰγαρεβρι(ϑαν!ο 7 Ρ.330.10); 
ἀθέατον ἡ θεῖα φύσις ΤὨΘΙ.Μορς5.Ζαεΐ,. τ :͵)(Μ.66. 048); πιστεύομεν 
γὰρ ἀ, «.. τὸν.««θεόν ΤΏΔΕ, Τγέμ. τι }1.7ς. 1τ644}; οἵ σοί, Τλίοπ.ΑΥ. 
την, τ, 3(λ1..2, ἸοΟ0}}; ποι, 85 βυθϑί. τὸ τῆς θείας οὐσίας ἀθέατον 85. 
561.07.1.2(Μ.85.324}); ἴχϑα. ἴπ ῃίατ, ἐπὶ τὰ ἀ. τῇ θεωρητικῇ δυνάμει 
διαδυόμενος ΟΥΝΝ γβε, ἐγες ἀϊτ(Ν},45.1210}; Ια ἤονεν ἐμ ΟαἨϊ (1.44. 
7858) οἷ(. 5. ἄδυτος ; (ῃγνβ.βεαμά.53(3.4700); Ατοιῃ ἀραὶ, ροειιςις 
(ρ.406.29); 6. ἐμαὶ »ιαν ποί δὲ σϑθῆ ὧν, βδεγεί ἰο τὰ δὲ ἔνδον [586. οἵ 
ΤεΙΩρΡΙς].. .ἀ, πᾶσι, πλην τοῦ ἀρχιερέως μόνον (Πτγ5."αἰῖυ. 3(2,3ς0Δ); 
2. μοί οαδἷο ἰο δὲ εοπίενιρίαιοα ὃν τῆς ἀπορρήτου καὶ ἀ. τοῖς πολλοῖς 
ἐπιστήμης 1)ιοη Ατνε.9.1(Μ|.3.1το50}; 805. ὁ τῶν ἀπορρήτων καὶ ἀ. 
μυστηρίων θεός δΠ Ργναεεαπεῖ.(ρ.348.31). 

Β, δοξ, β6η80; ποὶ δϑεῖηρ, ειοἱ οοπ θη ρίαιης ἀθέατοι τῶν ἐντὸς τῆς 
σκηνῆς θαυμάτων τι Ν᾽ ϑ5.᾿1ο:}.3 τ Οαη|.(Μ.44.7804}; οὐκ ἂν.. τοῦτο 

ποιοῦν 30. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον] εἴπερ ἦν τῶν κρυφίων ἀθέατον 1ὰγε 5 
ἀτι(Μ.4ς. 1240}; τοὺς μέλλοντας τὴν Παλαιστίνην ἀπολαμβάνειν ἀἁ,. 
εἶναι τῶν ἐν Αἰγύπτῳ κακῶν (Βτν5,ἐαροῖη Ἐς.43:Ό(ς,τ480). 

᾿ἀθεάτριστος, μηποαίγίεαϊ, πιοάοδί : πδαϊ, ἃ5 συδβῖ,, ΤΝΊ υἱέεορ, 
(Δ 1,70, 14600}. 

ἀθεεί, εοτίμομ! (οί, το ομ Οοά'ς αἰ κατά τινα μαντείας εὔστοχον 
φήμην οὐκ ἀ, συνδραμόντες ἶ5ο. ΟΥ. ΡΕΠΟΒΟΡΏΕΘΥ5] ἔν τισι προφητικαῖς 
φωναῖς τὴν ἀλήθειαν κατὰ μέρη καὶ εἴδη διαλαβόντες ὈἸ]αμλ. ΣΕ γ. 5. ς 
(ρ.344.27; Μ.0.524}); τὸ φιλάνθρωπον τοῦ λόγου οὐκ ἀ. τῷ βίῳ τῶν 
ἀνθρώπων ἐπιδεδημηκέναι.. οὐδὲν γὰρ χρηστὸν ἐν ἀνθρώποις ἀ. γίνεται. 
εἰ δὲ ὁ πολλῶν σώματα θεραπεύσας... οὐκ ἀ. θεραπεύει, πόσῳ πλέον ὁ 
πολλῶν ψυχὰς θεραπεύσας; (ὑτι(ὑεἰς.τιοίρ.02.12{{{2 Μ.11.6728); 1δ.4.80 
(Ρ.350.17; 11534}; 1Ὁ.6.,2(0.72.2; 1280) ; οὐδὲ ἀ, πεποίημαι τὴν φυγήν 
Τ)οη. 1.60. Ελι5.ἢ.6.6.40.1(41.20.6018); Ἐπ5.4.6.3.7(0.146.2; Μ.22. 
2458); τεΐ. (όοπϑῖ,᾿85 σέβοῖνα το Ὀμ14 οματοίς5, τᾶν (7.3.,2π(ρ.80.16; 

(6 πὶ.5,7.2.2ο(ρ.173.1; Μ.8. 



ἀθεέω 

Μ.2ο.το8 58}; 4.1 ττ(ρ.224.14; Μ.20.13768); οὐκ ἀἁ. οὐδ᾽ ἀνθρωπίνῳ 

λογισμῷ ταύταις ἐπιβάλλοντος ταῖς ἐπηγορίαις [5ο. οὗ ὈΪΡΗ͂σΑΙ ῬοΟ 5] 

ἰ4 Μανεεῖ!.τ.2(0.12,25; Μ.24.7410); τι, υβδιμεχ.  (}}.44.850); Μδο. 

Αδροαγί!.τ2(}1.34.0170}; οὐκ ἀ. ἐν ἀλλ᾽ ἀφράστῳ τινὶ δυνάμει 502. 

μ.ι6.1.8.4(}1.67.οτος) ; Ατεῖῃ. 4ροε.54(Μ.1ο6.724}). 

κάθεξω, δὲ ροάΐοες, ῥἰαςρἧσμιε ἀθεήσαντα εἰπεῖν ὅτι ὁ τεκὼν αὐτὸς 

θεὸς καὶ πατὴρ οὐ θεὸς ἡμῶν οὐδὲ συγκρίνεται τῷ υἱῷ αὐτοῦ άντη. 

{γίη.1.27(}1.30.3207}}. Ν 
Ἐἀθεής, ποὶ ἤγονη Οοἰ οὐκ ἔστι γὰρ ἀ. σου ἡ νόσος αὕτη ῬᾺ]].}.1 απ|5. 

28(ρ.1τρ.:21, ν.]. ἀληθείᾳ Μ.34.1103}). 

ἀϑεῖα, ἡ, 1. πογίδει οΓ Οοά, Ὑμάς, Ἐς, 4:τ(1.629); εἰ..«μισούμενος 

λογισμὸς κρατεῖ κατ᾽ ἐξουσίαν τὸν νοῦν 50. δἰζου ΒΑΡ 51)...» ὅμως 

τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐγκατάλειμμα τῆς τοῦ Ἀδὰμ ἁμαρτίας, ἀλλὰ τῆς μετὰ 

τὸ βάπτισμα ἀθεΐας. ... ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας κρατούμεθα ἕως ἄν...ἐξ- 

αλείψῃ [3ς. ( 04] ἡμῶν τὴν ἀθεΐας ἁμαρτίαν Ματο. τ ορδε. (1.65. 

φοζοῦ; 2. ἐϊεδοι τς ῇ τη οά ᾿Επικούρου τὴν ἀ. Οτ.ΝαΖ.ο».27.τοίρ.τ.ς; 

Ν1.36.248); 3. ἀϊοδεῖεξ τη {Πὲ ἱγμε σά; ὃι, οἵ που- ΤΙ 805 τὴν 

πολύθεον αὐτῶν [86. ᾿Ελλήνων»]} ἀ. Οτ.Ν42,0γ.25.το(Μ.35.1220Ὰ})} τ΄ 

Νυ95. Εμμ τᾷ Ρ.221.7; Μ.45.90164); ΤΟΥ ΝΥ 55.01.1 ἴῃ [0.(Ρ.τοδ. 

26): Ρίατ. εἰδωλολατρείας τε καὶ ἀσεβείας καὶ ἀ. Ἐρίρῃ. ἤαον.4.2(0.183. 

8; Μ.41.2914}; ἀθεΐαις δαιμόνων 14. αης.64(Ρ.17.12; Μ.43.1328}; Ὁ. οἵ 

7αννϑ᾽ ἡγοΟΥΒΏ ρ οἱ ρο]άθη (61, Το.) πον, 3(Μ.96. 506}; 6. οὗ ΒοΥΘΪΟ5 

τὴν Σαβελλίου ἀ. τ. ΝαΣ.0ν.2.37(Ν1.2:.4454}; ἡ εἰς πατέρα καὶ υἱὸν 

καὶ ἅγιον πνεῦμα...πίστις..., ἄρνησις ἀθεΐας καὶ ὁμολογία θεότητος 

1}.χ5.τ)(ττό40); εἴ τις ἠρνήσατο τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ἢ πρὸς 

᾿Ιουδαϊαμόν, ἢ πρὸς εἰδωλολατρείαν, ἣ πρὸς Μανιχαϊσμόν, ἢ πρὸς ἄλλο 

τι τοιοῦτον ἀθεΐας εἶδος αὐτομολήσας ἐφάνη (τι Ν γ55..εαη.(Μ.45, 

2250); 14. Ερν.8(2 Ρ.103.26; Ν'.45.1804}; 16. ἀδέ! (Μ. 16, 5608); οἱ τῆς 

μιαρᾶς ἀνθρωπολατρείας μιαρώτατοι κήρυκες [3.. Τμάτ. Νορβ. δμὰ 

Νεςι.7 Κῦρός τε καὶ ᾿Ιωάννης οἱ Κίλικες, οἱ τῆς αὐτῆς ἀ, ἀθεώτατοι 

πρόβολοι ϑορδτ. 6.5 γη.(Μ.87.31024}. 

Ἐῤθελής, τολλου α το], ἀσπῖφα οὗ ΟὨτίθι 5. πυτηδηϊέν εἰ δὲ ἀ. 

ἐστιν ἡ..«τοῦ κυρίον ψυχή, πρόδηλον ὅτι ἀκουσίως δίκην ἀλόγου 

ὑπετάττετο τῷ θεῷ λόγῳ, ὡς Ἀπολλινάριος ληρωδεῖ Απαβῖ, 5.5 721. 

ἔνιαρ. 3(Ν.80.1τ730); εἰ δὲ ἐστέρηται ἡ τοῦ Χριστοῦ ψυχὴ τῆς λογικῆς 

καὶ θελητικῆς καὶ βουλευτικῆς δυνάμεως, ὄντως οὔτε κατ᾽ εἰκόνα 

θεοῦ ἐστιν οὔτε μὴν ὁμοούσιος τῶν ἡμετέρων ψυχῶν ὑπάρχει, ἀλλὰ 

τῶν ἀ. καὶ ἀβουλεύτων, καὶ ἀσόφων, καὶ ἀδιαλογίστων ἀλόγων ψυχῶν 

4. λοά,τ(.89.448). 
ἀθέλητος, Δ. ρ485., "08 τοἹ]οά; 1. ἴχ βε. εἰς τὸ τῆς οἰκονομίας 

πρόσχημα τὸ ἔκθεσμον αὐτοῖς καταρυθμίζων καὶ ἃ, ῬΠΙΠοϑι. ἢ.6,6.2 

(Δ.6ς.5436Ὰ}; 10.ὙἹ ΟΡ εῤ.(Μ.96.14208); 2. {Π60]., τεῦ. βεπετατῖοι 

οἵ ὥοῦν οτἰποᾶοχ ἀρηίαὶ οἵ δα ἀοοίτίπε (οἵ σοπθγαῖίοι, ὈΥ 

ἘΔΙΠΟΥ 5 νυ) ἄοο5. ποῖ ΠΠΡΙΥ ἰμαὲ ϑοη 15. ἀν: ἄρ' οὖν ἐπεὶ... 

μὴ ἐκ βουλήσεώς ἐστιν ὃ υἱὸς...ἁ. ἐστι τῷ πατρί..-; οὐμενοῦν ΑἸὮἢ, 

4γ.3.66(Ν.26.46τ0); τὸ εἶναι τὸν υἱόν, εἰ καὶ μὴ ἐκ βουλήσεως 

ἤρξατο, οὐκ ἀ. «.. ἐστιν αὐτῷ 1δ.(4610); οὐκ ἀ. ἐστιν αὐτῷ, εἰ καὶ 

βούλησις οὐδαμοῦ τῆς γεννήσεως προδραμοῦσα φαίνεται Ογτ δες. 

(5᾽.56}). 
Β. αοξ., τοί μιοιί τοῦ], τοὶ βοσϑερείηρ {πε ἐασμὶν οὐ Ἶ], 1. οἱ 

δα ψυχὴν ἄλογον καὶ ἀ. ἔχουσι Απαβί.ϑ. εχ ίαρι (80. 

11650); 2. οὗ τροηκβ, [π6 ΟὈ͵θος οὗ [6 σοβποῦ εἰς πε Ὀοϊὴρ πᾶν 

θέλημα ἡμῶν ἐκκόπτειν, εὐῴνιοι καὶ αὐτοὶ ἡμεῖς πὼς γινώμεθα καὶ ἁ. 

Ηεσν οι. 5. ἐορρ.τ.3τ( 1 .05.14800) ; 3. ΟΠΠ510].» ποΙΏΟΥ οἵ [ΠῈ ὑνο 

πδίαγοβ ἰη ΟΠ τῖβί 15 ἀ., Ναχ.οριδο (Μιοτ1.964}. 
ἀθελήτως, ἐμυοϊμμίαγίϊν ; 1. ἴῃ ἘΠδοΪορν οἱ ΒΔ 51:1865, οὗ {πΠῸ οὐκ 

ὧν θεός χ΄ῇο ψ ΠΕ ἴο οτθαΐα τὸ δὲ ᾿ἠθέλησε᾽ λέγω... σημασίας χάριν, 

ἀ, καὶ ἀνοήτως καὶ ἀναισθήτως ΗἸρρ.ἤαεν.7.2τ(ρ.196.22; Μ.τό.32038); 

2. τεῖ. σεηοταῖῦίοπ οὐ ὅομ ὡς γὰρ τὸ εἶναι ἀγαθὸς οὐκ ἐκ βουλήσεως 

υὐὐὔρξατο, οὐ μὴν..«ἀἁ, ἐστὶν ἀγαθός..«οὕτω...τὸ εἶναι τὸν υἱὸν...οὐκ 

ἀθέλητον Ατῃ..4ν.3.66(Μ.26.4610). 
ἀθϑεμελίωτος, τοϊίδομί ἠομπἀαϊίοη ἡ στάσις ἡ ἀ. ἘΡΊΡΕ, ἢαέγ.11.4 

(ρ.196.7; Μ.41τ.8280). 
ἀθεμιστία, ἡ, τοϊεποάη655 : Οὗ Ἰησοβίπμου5 τηλτγᾶσο, ΒΑτά ΘΒ Π68 0. 

Ἐλι3.}.6.6.το(2750 ; ΝΊ.21.4688). 
ἀθέμιστος (ἀθέμιτος), πρἰατοζεϊ, τοϊοοά; ἴτι σοι. τὴν ἀ. τοῦ ζήλους 

ἡμῶν ὀργήν τϊοηι.63.2; ὃ κοσμοπλανὴς.-«ποιήσει ἀ, {)14.τ6.4; οἵ 

7εννῖβῃ ἀρβιθητίοπ ἔγοτη Ὁποίδαῃ τηραῖβ, ἃ8. ΟΟΆΤΥΑΥΥ ἴο ὈΕΙΘΕ ἴῃ 

αἰνίπδ ογοδιίου πῶς οὐκ ἀ.; Ὠ1σρΉ.4.2; 650. ΟἿ ράρδῃη Ὀ6] 1615 ἀθέμιτον 

καὶ τὸ νοεῖν..-«ἀνθρώπους θεῶν εἶναι φύλακας [{|51,τωρῤοΐ.9.5(Μ.6. 

4408}; ἐν θεῷ δὲ λέγειν εἶναί τι ἐλλειπὲς...«πέρα τῶν ἁ. ἐστί ἈτΉ, ρεηὶ. 

ᾶ240(Μ.2ς.770}; οἵ Ῥαρϑη ουδὲ ἀ. θυμιατηρίου.. ἃ. ... εἴδωλα ΔΜ. ας. 

11.1.2; Οἱ Ῥοιββοιεπηρ ΕἸΊΡΕΙΌΓΒ, 12.1.1; Οὗ Ολίαρμαβ, Νόμη, ραν. 

7ο.αττάο(ΜΜ.43.8488); οἱἨ ἈοΙΘΙ]ΟΒ, (οηβί.ρ. τ αροῖ δες. 6δ(Ρ.146. 

το; Μ.25.3698); ΑἸ... ο(ρ.95.23.; 2658); ἰά4.ἢ. Αγ 5ο(Ρ.216.21; Μ.25. 

7640); οἵ Πεγοβίεβ, ἰά,ορ, Ερίει.(ρ.5.3; Μι26.10534}; οὐ θέμις εἰπεῖν 
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ἐπὶ πατρός, ἦν ποτε, ὅτε οὐκ ἦν' ἀ. εἰπεῖν ἐπὶ υἱοῦ τὰ. ἐρ ϑόναῤρ.2.2(Μ. 

26. δοοοῦ ; {εἰ αρ σης. Αρρ.8.0.:. 
ἀθεμίστως (ἀθεμίτως), μεπἰαιυ εἶν, εὐτοβεάϊν, Ογαε. δὴδ.τιτδο; ἀθεμί- 

τῶς ΒΑγάδβδθ65 ἈΡ.λι5.}.6.6.το(2784; Μ.21.4734); Μοντάνῳ καὶ Πρι- 

σκίλλῃ τὴν τοῦ παρακλήτον προσηγορίαν ἀθεμίτως καὶ ἀναισχύντως 

ἐπιφημίσαντες Β63.6Ρ.188 ξαπ.τ(3.2600 ; Μ.52.668Α). 

κἀθεμιτογαμέω, ἐρηίγαεί αΉ πηγὴρ ίδοτς ἡπαγγίαφε, τοΡ 1 ἐηεσϑί, 

Βαχάδθδμβϑ 80. Ε1|5..6.6.το(2750; Μ.21.468.). 

ἀθεμιτογαμία, ἡ, επἰατοξωϊνιαγγίαρε, Ῥτος.(.1,εὐ,2ο11 7(Μ.87.7688). 

ἀθέμιτος, ν. ἀθέμιστος. 
Ἐἀθεμιτουργ-ἕω, αεὶ τοϊεκεάϊν τὸ -οεῖν καὶ προσκυνεῖν τῷ εἰδώλῳ 

ἘρΊὶρμ λαον.δ4.τ(ρ.403.15; Μ.41.το698); οὗ {πὸ ϑοάοτηῖτοβ, ΤΟ γ5. 

ἐγτά.(2.8274). 
ἀθεμιτουργία, ἡ, τοΐεκεά δομαυίοιιγ, Ἐπ5.ἢ..6.0. 5.2(Μ.2ο.8ο84); Α(ἢ. 

ἐχΡ.Ρ:.52:4(Μ.27.2480); ῬΑ] ν Ολγγς.δίρ.48.16; Μ.4).28). 

ἀθεμίτως, ν. ἀθεμίστως. 
ἄθεος, 1. Ξεραγαίε ὕγονι Οοά, τοϊμιομ! Οοά εἰ δὲ νομέζει Κὐνόμιος 

εὑρηκέναι τὸ τέ ἐστιν ὁ θεός, ἐκ τοῦ μὴ εἶναι αὐτὸν γενητόν. .--λεγέτω 

αὐτὸν καὶ ἄ,, ἐπειδὴ θεὸν οὐκ ἔχει ΤΑΙ ἀταὶ, Τνίη.2.5(}1.58,.11646}; ἦν 

ἀχώριστος ὃ λόγος τῆς ἰδίας σαρκὸς "οὐδαμοῦ ψιλὸν ἢ ἔρημον ἀφῶν 

ταύτην, ἢ ἀἁ. Ἑπ]ορ.ῥαίνι.8(}4.86.20258); σἔ, οὐ μὲν ἥλιον ἐθεοποίησαν, 

ἵνα δύνοντος ἡλίου, κατὰ τὸν τῆς νυκτὸς καιρὸν ἄθεοι μένωσιν Ογχ.Ἡ, 

εαἰφελ.4.6; 2. μησοάϊν, τριριογαὶ πρὸς τῇ ἀ. καὶ ἀσεβεῖ καὶ ἀκρατεῖ 

μίξει..«τέκνῳ ἢ συγγενεῖ ἢ ἀδελφῷ μίγνυται Τακῖ ταροί,27.3(}}.6, 

3724}; αἱματεκχυσίαις ἀθεωτάταις Ταῖιγαὶ. 23(ρ.26.ς; Μ.6.8570); 

ΤΠ υβοίεοη δρ.ΟΥ, 70.13.25(ρ.249.11; Μ.14.4418); 3. ἀϊτϑεϊουηρ ΤῈ 

ἐδ οχίοίθηεσ οὗ α ἀϊυϊμα ῥεΐηρ ἄ. μὲν γὰρ ὁ μὴ νομίζων εἶναι θεόν 

ΟἸΘπι. οἰγ.7.τ(ρ.5.1ι; Μ.9.408.); λόγοις πάντη διεφθορόσι καὶ ἀ., τὴν 

ἐναργῆ καὶ σχεδὸν αἰσθητὴν πρόνοιαν ἀναιροῦσι Οτ. [ο.2.3(0.51.6; Μ. 

14.1138); Βα5.ἠονη.6.γ(2.5ολ; Μ.31.2768)}; οὗ ΕΡίοΌΓα5, Ογτυδοῤῆνο 

(3.σ800) ; πιᾶβ8ο. ἃ5 βι5ι,, ΟΥ.ο7.5.1{0.308.13; Μ.11.4294}; στ΄ ν 88. 

ὁγ.εαἰδεξῬτοθτη.(ρ.3.12; Μ.45.124}; 4. τοί πο {ππ6 ἵγτι6 Ουά, ποί 

βεϊϊουίηρσ ἴπ 16 ἱγῶθ σοά; ἃ. οἵ ποη- (ΒΥ βτ Δ 8, Αὐδοπαρίαρ.21.2 

(4.6.0338); ἀθέους... ἀποκαλῶ τούτους, οἵ τὸν μὲν..«ὄντα θεὸν ἠγνοή- 

κασιν.. «θεοὺς τούτους ὀνομάζοντες τοὺς οὐκ ὄντως ὄντας, μᾶλλον δὲ 

οὐδὲ ὄντας ΟΙδπι, ῥγοὶ.α(ρ.17.10; Μ',8,804); τῆς ἀ. πολυθεότητος ον. 

(εἶς τ.τ(ρ. πότ; ΜΟχτ,6534); Αἴ, ρέη!.τ4{Μ.25.328); Οἱ Τα. πῃρ.» 

Θροτ,ἦ.6.4.12.1(Μ.67.4124}; πιᾶβο, 85 5:105[., ἔβπι.7γαϊ.3.2: ΟΙίηι. 

({-ςἡ); πϑαξ. 85 βυιθβῖ, τῶν...μάγων καὶ Χαλδαίων τὸ ἅ. Τπαι. Βα», 

ξιϑ(2.1τ62); Ὠοη.Ατ.οῤ.8.6(Μ.3.1ο0070}; Ὁ. οὐ ΟΠ γΙβ 18 5 ἄ, κεκλή- 

μεθα- καὶ ὁμολογοῦμεν τῶν τοιούτων νομιζομένων θεῶν ἄθεοι εἶναι, ἀλλ᾽ 

οὐχὶ τοῦ ἀληθεστάτου...θεοῦ Τυϑι. ταροὶ.6.τ(Μ.6.3566); 4Ὸ.46.3(3070); 

οἵ, κηρύσσοντας 50. 16}}5] ὅτε αἵρεσίς τις ἄ, καὶ ἄνομος ἐγήγερται 

ἀπὸ ᾽Ϊησοῦ Δ. 41] αἱ. τοΒ.2(Μ.6.7250); εἰ...οὐκ ἔστιν ἄ, Πλάτων, ἕνα τὸν 

δημιουργὰν τῶν ὅλων νοῶν ἀγένητον θεόν, οὐδὲ ἡμεῖς ἄ, ὑφ᾽ οὗ λόγῳ 

δεδημιούργηται καὶ τῷ παρ᾽ αὐτοῦ πνεύματι συνέχεται τὰ πάντα, 

τοῦτον εἰδότες καὶ κρατύνοντες θεόν Ατβοπασ ἰον.6.23(Μ.6. 4010); τη886. 

5 δῖ, αἶρε τοὺς ἀ. ΜΙ Ροῖνε.3.2; 18.9.2; (6. 65ρ. οὗ Βογϑίοϑ δρᾶ 

μιδτοϑίθο: οὗ Ποσθρεκίβ, Ιρῃ. 1 γαϊΐ το; οἱ Ματγοϊοπβ βοτεβυ, ΒΙΡΡ. 

μαδν.7.21(0.217.19; Μ.16,32550); Ἀέτιος ὃ ἐπικληθεὶς ἄ, ΑἸ ςγη.6 

(0ρ.234.23; Μ.26.6808); ὁ διαιρῶν τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ πατρός, ἢ τὸ πνεῦμα 

κατάγων εἰς τὰ κτίσματα, οὔτε τὸν υἱὸν ἔχει οὔτε τὸν πατέρα, ἀλλ᾽ 

ἐστὶν ἄ. καὶ ἀπίστου χείρων, καὶ πάντα μᾶλλον ἢ Χριστιανός Ἰά.ἐῤ. 

ϑέγαρ.τ.3ο(Μ.26.5070) ; τοιαῦτα δὲ λογιζόμενοι [5Ξ5. σοηίυβίηρ ἴδε 

ῬοΙ5ΟΏ5], ἔξω μὲν τῆς ἁγίας τριάδος ἔσονται, ἃ. δὲ κριθήσονται 1Ρ.4.6 

(6454); ἐλέγχεται δὲ πανταχόθεν Ἄρειος ἄ., ἀρνούμενος τὸν υἱὸν καὶ 

τοῖς ποιήμασιν αὐτὸν συναριθμῶν ἰ4..4γ-1.4(Μ.26.200}; τεῖ, ἘΡ᾿..2:12 

ἀθέους ἀποκαλεῖ 36. 3. ῬΑ.) τοὺς πρὸ τούτου ἐκτὸς τοῦ υἱοῦ τὸν θεὸν 

καὶ πατέρα μόνον ἐγνωκότας Ὠιάγῃι. Τγῖη.1.7(}.39.2724}} ΒορῆτΗ. 

ἐρ.γη.(Ν,87.31024) οἷτ, 5, ἀθεΐα;; πιᾶβο. ἃ5. βιιβῖ, τὸν Σαβέλλιον ἡ 

ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ἐν ἁ. καὶ βλασφήμοις κατέλεξεν Ἐλι5.ε....2.4{Ρ.1τ02.Ψ 

35} Ν.24.0058); ἃ. οὗ 76νν 8} το ῃ ηρ, ΟτΙΝΆΖ. ον, 45.150 }4.36.6440). 

ἀθεότης, ἡ, 1. σὐεόηεο οὗ φοιμεαά τοῦ..-βασιλέως τοῦ μεγάλου τὴν 

εἰκόνα [5ς. (Ὠτῖ51] λαβὼν [536, ΜατοΕ}}.} «ἐν ἀζωΐᾳ καὶ ἀ, Αὐδο. 

δες. βΜανεο! αρ. ἘΡΊΡΗ.λαθν.12.(ρ.26τ1.λτ; Μ.42.380}); 2. σοάϊες5- 

μόδα, ἱμιρίείν, 7υ5ῖ.41α1.47.5(}1.6. 5804); Επι5.,6.8 Ρτοείη.(ρ.350.2; 

Μ. 22.604}; ὁ σωτὴρ...τὴν ἀ. εἰδώλων καθαιρῶν Ατῃ.ὕηε.31,2(Μ.25. 

1408); οὐ δεῖ τοῖς ἔθνεσι συνεορτάζειν καὶ κοινωνεῖν τῇ ἁ, αὐτῶν 

ΟἸδοά.εαρι.30; τοῦτο γὰρ τῆς τῶν ᾿Ελλήνων ἀ. τὸ ἀγνόημα θηλείαις 

θεαῖς ἱερείας χειροτονεῖν (οηδὶ. 4.Ρ}.3.9.3; μέθη ἀθεότητός ἐστιν ἀρχή, 

σκότωσις οὖσα τοῦ διανοητικοῦ, δι᾿ οὗ μάλιστα ὁ θεὸς ἐπιγινώσκεσθαι 

πέφυκεν 1Β55.1ς. τοί 4ροο; Μ,ι30.3768); Βεῖος. ἐρηρίθης ἀοεϊγίηε 

μάγους, παρ᾽ ὧν τὴν ἀ. τῶν σεβασμίων αὐτοῖς μεμαθήκασιν ἀρχῶν 

ΟἸετα ῥγοὶ. (ρ.50.7; Μ.8,1688); 3, ἀϊδὀοϊε ἐμ Οοΐ, 7Τυβι ταροί. 4.0 

(4.6.3364); Αἴδεπαρ. γέ5.2ο(ρ.75.16; Μ.6.10130); ᾿Επικούρῳ ἀθεότη- 

τὸς κατάρχοντι (Ἰ6Π.5,γ.1.τ(ρ.3.10; Ν.8,688Ὰ); 4. ἀϊεϑεῖ το τη 1:6 ἱσμε 



Ἀθεόφιλος 

Θοά: ἃ. οἵ ἀου-ΟὨτιβιίβηβ, Ταίϊογαὶ,22(ρ.25.2; Μι6.8568); ΟἸδτα. ῥγοί.' 
2(ρ.17.23; Μ.8.808); πολύθεον ἀ. ΟΥ̓ ἡταν!.32(0,28,2; Μιττι δος πολυ- 
θεοαθεότητα); ὥσπερ γὰρ ἐλέγομεν, τὴν πολυθεότητα ἀθεότητα εἶναι 
Αἴ ρομὶ. 38(Ν1.25.760); Ἕλληνες, καΐτοι θεὸν διὰ χειλέων λέγοντες, 
ἀθεότητος ἔχουσιν ἔγκλημα, ὅτι τὸν ὄντως ὄντα...θεὸν οὐ γινώσκονοιν, 
τὸν πατέρα τοῦ... Ϊησοῦ Χριστοῦ 14..4γ.2.43(Μ.26.237]8); Ὁ. οὗ 
μη βεδης τρία ἐπιφημίζουσιν ἡμῖν ἐγκλήματα, ἀ., Θυέστεια δεῖπνα, 
Οἰδιποδείους μίξεις Ατποηδρ ἰόρ.3.τ(Μ.6.8960) ; 16.4.2(8078); [Πι]η. 
ΠΡ. ΦΡ.84α(ρ.113.10; Μ.67.12610); σ. οὗ Βοχεῖιοβ, Οτ λοι. 7.3 τ 
7ἐγρ.τ45.8; Μ.13.4574); οἱ Ἀρειομανῖται δικαίως ἂν σχοῖεν τὸ 
ἔγκλημα τῆς πολυθεότητος ἢ καὶ ἀ., ὅτι ἔξωθεν τὸν υἱὸν κτίσμα, καὶ 
πάλιν τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος βαττολογοῦσι ΑἸὮ,γ.3.15(41.26. 
4534}; τούτοις 56. (ΠΟ 51105]...σκόπος ἦν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ἀθεότητος, 
τὸν μὲν παντοκράτορα θεὸν βλασφημεῖν, ἄγνωστον δοξάζειν καὶ μὴ 
εἶναι πατέρα τοῦ Χριστοῦ μηδὲ τοῦ κόσμου δημιουργόν (σηεὶ. 4.6. 
10.1; τοῖς δόγμασι τῆς ἀ." ὁποία ἡ νῦν παραβλαστήσασα τῶν ἀνομοίων 
αἴρεσις 1 Β85.15.232(1. 5550; ΝΙ.20.5258); α, οὗ [δνϑ, {ιβι, ταί, Ἴ20,1 
(Μ.6.75320); τεῦ, Μο,32::22 μᾶλλον ἤθελον ἀθεότητος ἔχειν ὑπόνοιαν τὸν 
Βεελζεβοὺλ ὀνομάζοντες ἢ ἀρνήσασθαι τὴν ἰδίαν πονηρίαν ΑἸ ἄδον.τ 
(0.2.5; Μ,2:.4178). 

ἘἈθεόφιλος, ὁ, πὸ ῥνἹοεηά οὐ Οοά; υἷαν οὰ πϑτὴς οἱ ΤΏΡΗΙ. ΑἹ. 
γιΟλενς. 88(0.344.33). 

ἀθεράπευτος, 1. μπλεαϊοά, τοιομγεά; οἵ ἃ ΞΙΟΚ ρεϑύβοη, “...7συτο 
(ρ.1ό1.15); μήπως ἐν τῇ τοῦ σώματος θεραπείᾳ τὴν ψυχὴν ἀ. 
καταλίπωμεν Βαβ.γερ.᾽γ.τά4ο(2.4638Β; Μ.31,.11760); τεῖ, ΑΡοΟΙΗπατδα 
Ομηβτοίορυ εἴ τὶς εἰς ἄνουν ἄνθρωπον ἤλπικεν, ἀνόητος ὄντως ἐστί" 
τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον, ἀ, τι Να 2.6. τοι( 7.37.1810}); 2. ποὶ ἱγεαϊοά 
οὐκ οἶδα ὅπως ἀθεράπευτον ἶΞο. πλεονεξία] ὑπὸ τῶν πατέρων ἡμῶν 
περιώφθη ΟτοΝ υβ5,εῤιεαη6(Μ.45.2320)}; 3. ποὶ αδίε ἰο δὲ μεαίεξα οὐ 
ἐμγθά ἀ. γάρ ἐστιν ἀργοῦ μῶμος (οπεὶ. 4 Ρ}.2.6.6. 

ἀθεραπεύτως, τοτϊίμομὶ ορε οΓ βείηρ σμεγεά οὐ πεαϊφά ὁ πρώην ἀ. 
ἔχων ΝΙΟΘΡΒ ΤΠ) τον ὄγηι,225(Μ.86.31038). 

ἀθερίζω, ἀεερῖςο, τ ΝΑ, εαν"}.2.τ.τ. 2οδ(δ1.327.900Ὰ); Επαοσγργ. 
2.447(Μ.8ς.8644). 

Ἐλθέριξ, ὁ, μηγῖρε δαν οὗ ἐογη, το ν85.λοη.0ρ1..27.7(}1.44.2280}). 
ἀθέριστος, τργεαρεά, ταξῖ., οὗ ΒΜ οὐρανίον στάχυος ἀ. ἄρουρα 

ἐσῃτνβυπαί, Οἐγιτ(το. ΧΑ). 
ἀθέρμαντος, τυὐτέμομε τοαγΡη ὁ ἀ. τάρταρος Γζῃγνβ.σηῖμ (0. 8108). 
ἀθεσία, ἡ, ἐαϊιϊϊεσδησςς, Οτ.!οη!.20.7 ἠπ [6γ.(0.187.58.; Μ.13. 

516Ὰ}); ἀντὶ..«ἱτοῦ σνντελεσθῆναι ἁμαρτίαν...᾽ [)4Π.0:24] ὁ Ἀκύλας 
᾿πεποίηκεν τοῦ συντελέσαι τὴν ἀ,᾿ Ἐδι5,4.6.8.2{0.370.13; Μ.22.6ο18); 
Ῥιάντη. ρας ῬΞ.ατ τ2(1.225). 

ἀθεσμία, ἡ, ἰατοϊεςςηέςς, {Β65.ἐρη51.2τ.3(2. 68 ; Μ.51.152070). 
ἀθέσμιος, ἰατοὶθος, τοϊοπεά, Νουπι ραν, 79.190: 6(}1.43.8070); Επάοο. 

Ονργ.τοί .8ς.8568). 
ἀθεσμόβιος, ἰνίης α ἰαιοίοος {{{6, Νοπη. ραν. 79.τὸ:24{Ν.43.0044}. 
Ἐἀθεσμολογία, ἡ, μηἰαιυξμί πιοάς οὗ ἐχργοδδίοη; οἱ Νοϑῖογιδῃ 

τοιτϊηοίορν, ᾿ξοπς. ΗΝ δε .4.24(Μ.86. τ680 4). 
Ἐἀθεσμοσύνη, ἡ, ἰσηο]όξοηδες, τοϊοκεάηδςς, ΤΆΡΟΠ] μδὶ. Βς.74: 50}, 

23.14208}: 1.78: τ(14208); 1διου :8(1452.). 
ἀθέσμως, ἰατοίοςεῖν, τυγοηρίν, Ογας. 5 1.2.282; 18.8.80; Ογτ. }.ς.26:66 

(}1.72.028); Το. υΐμιαρ.2,2(ΜΜ.04.12858). 
ἀθέσφατος, 1. τρηἰϊεγαῤίο, τμάοεογίδαδίε εἷς θεὸς..«ἁ, Ογας. ΒΡ. 

2.11; φίλτρον ἁ, ΝΟΠη, ραν, 7.21: τ6(Μ.43.0170); 2. ξγεαὶ, ἱγενιθηάοι; 
οὗ Βαβι, 2ῤ)ν1ο : 31(0054). 

ἀθετ-ἕω, ςοἱ αείάσ, γεσεῖ; 1. ἀἱεγεραγά, Οτιἤσηι. 0.7 ἵπ [εγ.(Ὁ.187, 
14; Μ.13.5168) οἷζ. 5. συνθήκη ; τοῖ, φὐταϊη!ϑτγαῖίοι οὗἨ Ὀαρτίβηι Ὁν 
τΟΙΏΘὴ οὐ δίκαιον “υἦσαι τὴν δημιουργίαν (οη5ὶ..4Ρ}.3.0.2; ε"οῦσι 
τὰς.««πογραφάς ῬΗϊ]οΞι, ἦ 6.5. τ] 6 ς. 5280); 2. ἀϊδοῦεν αὺὶ ΟΥ̓άΕΥ 
δίκης ἐντεθείσης μοι τὴν ἐντολὴν “«-ἥσαντι Μεῖῃ.γ65.2.2(0.333.7; 
Μ.18.3090); οὗ Αἄδτη “-σας τὴν ἐντολὴν...«ἀπεβλήθη (πρὶ, Αρῥ.2.51. 
14; τὰς ἠθετημένας ἐντολὰς τοῦ κυρίον ΝΙ]ἁ ἐχεγε. τ2(Ν1.70.7320}; οἵ 
Βογουϊοβ σο]θοίίῃρ τὰς πιὰ οὐ ἔβἢ, ΤΗῚΡρΡ.“γέεην Ρ. 5.6.5. 
28,13(Ν|.20.5τόΑ}; 3. ἀεερίδε ἀοα, Ἡδτιλ πη ά.3.2; ΟἸΘη), ἐσ δ .τς 
(Ρ.404.2ο; Μ.9.3488); ὁ Χριστὸν μὴ δεξάμενος ὡς “τἦσας τὸν πατέρα 
λογισθήσεται (ἴἶφηι.6}.17; Ἀτῃ δορί Μή τσ ν27(Ν.25.2208); οἵ Πετα- 
τ.5, Οντ. Η. εαϊδε.8,4; Ὁ τυ δι μοι. 3.0.6 τι. ΤΟ ον. (το. 3728); 68ρ. οἵ 
Τενβ, Ταβι ἀΐαϊ.τ6.4(Μ.6,5124); ΑἸΠ,.47.2.50(}.26.2734}; Ογτ,διτοτ 
(2.44); (τίβι τὸν λόγον ἠθέτησαν, τὸ σῶμα τοῦ λόγον. «προσηλώ- 
σαντες, θεὸς γὰρ ὁ «“οηθείς ΤΑ1Π..4Ρο]1.2.τ(Μ.26,1τόολ); {0 184. “4γ.0 
(Μ,ὁς.ττόξαὺ; ἔΜ ει. ῥαΐ»ι.)γ(Μ.18,2060) ; ΗΠ. αΠιοβί, Βα5.6}.243.4(3. 
4758; Μ.32.0004Ὰ); ΟἿ᾽ Ῥχορῃρίβ, Οὐ μοι "4 τά τη 76}.(0.ττ8,2ς; Μ. 
12.4200); ἀροβί!εβ, Ῥχοο.1ς.352:τπ|Μ,87.22800) ; τεῖ. οοπάπιοῦ οὗ ἃ 
Ομ βδη ὁ “μούμενος.. καὶ μήτε λόγῳ μήτε ἐννοίᾳ τῷ “-οὔντι φιλονει" 
κῶν, γνῶσιν ἀληθῇ κέκτηται Ματο. Ετιοῤιδε.2.ττο( Μ.65.0488); οὗ 
το]δοιοη οὗ ἀϊνίπς ρχαςε, Ατῃ. μὲρ.:δίρ.8ς.1ο; Μ,25.6774}; 146. 

45 ἀθήλυντος 

Αἀεῖρα.6(Μ.26.χοβοοὺ ; 1δ.8(:ο818); οὗ Πεγείῖοβ χορ] οι πιαυτίαρε, 
Ἰτοη ἀαον.1.28.1(Μ.7. 690 Ὰ); ΟἸδιλ,β ν.3.6(ρ.218.9; Μ,.8.1152.); Επ8. 
μ.6.3.30.1(Μ.20.2770}; ἘΡΙρΒυλαον,43.τ(Ρ.187.10; Μ.41.820Ὰ); (θη. 
4Ρ.6.8.2; οἷ. οὐδαμοῦ γάμον ἠθέτησαν ἴϑο. ῬΑᾺ]ἸῺ6 ερΊ5165] ΟἸοΙΏ, 
5γ.3.12(Ρ.235.23; 11884); 4. ῥμὲ αἴσαν, ἀϊυογεξ ἃι ῬΑΥΤΠΕΥ ἴῃ ΤΔΥΓΙΆΡΘ, 
Ἡοίβοίθοπ ρ.ῦχ. 7ο.13.1π(0.226.7; Μ.14.4τ60); Επ5.λ.6.χυτττ(Μ.2ο. 
1138); οὐ γὰρ ἀνὴρ ἐνταῦθα [1.6. Ὥξη ἃ Υἱτρὶπ Ὀγοακθ νον} ὁ 
“"ούμενος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Χριστός (Ὦτγ5.5α:.3.17(ρ.80.21 ; 1.308}; 
5. γεζεεί ας ππΐγε, ἀδην τὸν ὅρον τῆς ἡδονῆς ᾿Επικούρου...""οὔσιν 
ΟἸεηλ.ς »ν.2.2τ(ρ.185.2; Μ.8.10778}; τὴν προαιώνιον ὕπαρξιν τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τὴν θεότητα...»-“οὔσιν τῇ, ἐγη.26(0.253.3; Μ.26.7324); ΟΥΝΑΣ. 
07.22.0(Ν1.35.11418}; οὗ ἀεπίᾳὶ οὗ ϑοη 5 Ἀνροβιίββίβ, Οὐ. [0.32.τδίο; 
Ρ.452.12; Μ.14.7848); οὗ τε)εσείοη οἵ Νίοεπε ἴδ, Ραμ] η..} ἐγ. 
(Ρ.435.12; Μ.42.6720); Ὀ6]1οΕ τὰ Ομ τε, Οὐ. 70.το.3(2; Ρ.173.30; 312Ὰ}} 
ἃ. Ῥαχίϊο, ἐχερεβὶβ οὗ βογρίαις, 16.32.2ο(18 ; Ρ.462.2; 8008}; 6. γε- 
76εἰ, ἃ. 85. ϑρυσίοιιβ Οὐ' ὑποδηοῆξοαὶ, ἰσϑης σον, 5.30.1(}}.7.12030); 
ΟἸετλ. ἐγ. 2.ττ(ρ.141.20; Μ,8,οϑοΑ); Οτ.6}.1.4{Μ.11,574} 1δ.τ.γ(644); 
14. 79.5.7(0.104.25; Μ,14.1020); Τλ1οπ.Α}.8ρΡ.155.}..7.25.1(Μ.20.6974); 
Ἐπι5,...6.3,25.4(260Ὰ}); 26.4.20. (4014); Ὁ. 45 ἸπνΆ}ΠΠἃ τὸ λουτρὸν ““οὔντι 
τὸ ἅγιον  ἴοτι. 1.40.  τ|5.}.6.7.8(6528); ἔδοξε... τοῖς ἐξ ἀρχῆς τὸ μὲν 
[3ς. βάπτισμα] τῶν αἱρετικῶν παντελῶς ““ἢσαι τὸ δὲ τῶν ἀποσχισάν- 
των.-παραδέξασθαι 85.6}.τ88 εαπ.1(3.2608; Μ.32.668.}); 7. Ἡμίδν, 
ουογίίγοιυ, τεῦ, Μτ.χ3:2ς ὁ υἱὸς...ἐπισπαρεῖσαν᾽ τὴν ἀθέτησιν “οήσας 
ΤΑΙ. Ρο1.2.6(Μ.26.1π 410); 8. (405.), γεδεῖ, ὄνεαξ ζα ἢ ἠθέτησαν εἰς 
τὸν θεόν Πεττη, ν]ς.2.2.2; ᾿Ἐζεχίας...ἠθέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων 
Ογτ.1ς5.3,4(2.4717Ἀ); 9. (405,), δεηαυε ἀεορτίε είν οὐ γεὑεἰζἑομςὶν, ἴὰ 
ἘΠοΒεζΖαϊϊε οατῃ Ὀείοσα Ῥαρι βίῃ οὐ μισήσω, οὐκ “«“ἥσω ΠΙρΡΡ.δαεν, 
10.1π(ρ.254.12; Μ.τό.22010); σύνοδον “-οὐντων Β45.6}.237.2(3.365} ; 
Μ.32.888.); ΟΥΥΝ νυ 85. μη. 6(2 ρ.131.21: Μ.45.7168). 

ἀθέτησις, ἡ, Ξε πῊρ αδτάρ; 1. γε δοίίον;, φρεγηίηρ, ἴῃ ρβῃ. εἰς ἀ, τῆς 
εὐπλάνης [Βα5.δαρὶ.2.6.τ(2.6 508; Μι31.15968)}; ΟαὙἸΝ γ55.ἠονῃ. 32 1η 
Ἐδε. 44.649); ΟἸὨτγβ.λσηι.13.5 ἦν ἢ εδ.(12.1210}; πρόσχες μήπω 
μετὰ τὴν ἀ. τῶν ἀθέσμων ἔργων εἰς τὰ αὐτὰ πάλιν ἐπιστρέψῃς 10. [6]. 
}Ὀοεμὴ. (Μ.88.τβο20); Δι, ροϊ .2.6(Μ..26.11410) οἱἵ. 5. ἀθετέω; Βα8. 
γεριδν.2ΖΒο(ζισι4λ; Ν.31.12804Ὰ}; [ἰ6, 2μ4.2(2.2140; Μ.321τ.6564)}; ὅτ. 
ΝΙγβϑ ᾿ς Π).Α 8(}1.44.472Δ}; τὴν ἀ, τοῦ... «δεσπότου διὰ τῆς παρακοῆς 
ποιησάμενος [530, ΑἀδΔ1η} ΕΡΙΡΗ ἀκεν.42.12(ρ.158.2; Μ.41.1714}; ἀ. τοῦ 
μονογενοῦς ΟὨγγβ.κονι.72.3 τη Μ1|.(7.1040).,ὄ 14 «ἀογι.27.1 τη ον (ο. 
Ἴ10Ε)}; 2. γεεοίίοη ἃ8. απίτιθ, ἀθηταὶ, Β65. ἔμη.2.τ4{1.2400 ; Μ.20. 
ὅοοα) οἷξ. 5. εἰμί; μηδεὶς οἰέσθω ἀ. εἶναι τῆς ὑποστάσεως τὴν 
ἄρνησιν τοῦ κτίσμα εἶναι τὸ πνεῦμα 10.3.7(2780 ; 6690); ἄρνησίν τε 
καὶ ἀ, τῆς ἀληθινῆς θεότητος τ ΟΝ γ85.Εμη.8(2 Ρ.176.27; Μ.4:.7694); 
ἄρνησις...καὶ ἀ. τῆς εἰς τὸν κύριον πίστεως 1δ.τοί2 Ρ.232.30; 8330); 
ὁ φύσει οὐσιωδῶς ἐξ αὐτοῦ γεννηθεὶς οὐκ ἔστι κατὰ τὴν τῶν ἀνομοι- 
ουσιαστῶν ἀ. ῬΙάγτα ([ΒΑ45.) ιεη. κ(1.3138.; Μ.29.7524); 3. ῥεμιηρ 
αῖσαγν, απημίρεδηὶ, ἴτι ρθη. ἐπέλαμψε. . εἰς ἀ. τῆς φθορᾶς Ατῇ ἐχ, ᾿ς. 
τοῦτ 7(Ν.27.4238); ἘΡΙΡΒ ἤαον.42.ττ(ρ.148.π16; Μ,41.7618); γτ,Ρς, 
τοι Δ(Μ.69.8ο8}})}; εβρ. οὗ τῃ8 γειῆοναὶ οὗ πῃ. Ὁν Ομυιβι 5. δος 
ἐλθὼν εἰς ἀ. τῆς ἁμαρτίας ΑΙῊἀδεγ. (ρ.4,. 1; Μ.25..432᾽ (424)λ); ἴὰ, 
“44γ.3.3τ(Μ.26.388}0) ; υἱὸόν...«παραγενόμενον ἐκ τῶν οὐρανῶν εἰς ἁ. 
ἁμαρτίας δγρι.δίγηι. 3(0Ρ.235.31; Μ.26.6934); [Βα5..15.24(π.23980; Μ, 
30.1658); τι Ν γββισεζανς. (Μ46,11574}; 4. γεεοίίοτι ἃ5. ΒΡΌΤΙΟΙΒ 
ὀβελός, ἀθετήσεως σύμβολον Β85.ἠδχ.4.5(1.370; Μ.20.804Α}. 

Ἐλθετητής, ὁ, ὁ τοῦο ξεἰς αδίὰφ οὐ ἀεερίδες, τοί, Ομ βὶ μὴ ἀ. 
εἶναι τοῦ νόμον ΤΜΕΙ δγηιοὶ ἄπη.3(Ν.18.3538); οἱ Αὐδὴβ ἀ, τῆς 
τοῦ κυρίου..«τελειότητος ἘΡΊΡΗ. ἤαεν,δο.13(ρ.163.18.; Ν,42.2244}); οὗ 
8. ΒΙΠΠΟΙ ἀ. τῆς χάριτός σου ἘΡὨτ.α, 440; ἀρνητὴν αὐτοῦ [3ς. (ἢ τ151] 
εἶναι τὸν τῆς ἁγίας αὐτοῦ εἰκόνος ἀ. Ὑπατ.τυά.ε».2.78(Έ,99.13174). 

Ἐἀθετητικῶς, τοἱίμομὶ ἄμε ευηδτάογαξίοη, ΟΥ. [0.32.5(0.434.5; Μ.14. 

7530). 
Ἐῤθετικῶς, οἰ νσὶν, Ὀιάντη. γέη.3.31(Μ.30.0400). 
ἀθεωρήτως, τοτἰομὶ γε βεοίοΉ τοῦτο.. ἁ, δοκεῖ...τεθεικέναι ὁ Μάρ- 

κελλος Ἰϑυ5]αγεεῖϊ. 1. 2(ρ.11.18; Μ.24.7314); Οτ Ν γ55. μη.3(5 Ρ.10. 
28; Μ.45.5730); 1δι.(ρ.15.17; 5808). 

ἄθηλος, ἰαζβίηρ τοογιαπμοοά, οἵ δας. ἅ,, ἄνανδροι (ὐγτο ποῖ. 
τυ.το( .77.11008). 

. ἀθήλυντος, 1. 50} τοοιπαπίςἢ, μοὶ φαδΊοοὶ τὸ τϑεαΐηεες {Πλὲ ἃ 
ΟΡ; οἱ ἃ Μοὶ ΙΓ τηϑτὶν ομαγαοῖογ, ΟΙ εν, ον. 6,12(0.482. 
14; Μ.0.2218); οὗ τῆς τιϊπά ποῖ ψεαίζεπιεα ὈΚ ρ]δάβυγα, )} 14 ῥϑνῇ. 
49(Ρ.54.25); Μαχ.Ξεἠοὶ,6.,.2.3.5(Δ},4.1290); 2. λαυϊηρ πὸ 7έμιαίε 
ἐὐμηἐθγραγί Οὐ δἰ 6:6}, ΟἹ σοτίαιῃ οἵ [6 ν αἸδῆζϊ, δεοῃβ ὁ πατὴρ τὸν 
Ὅρον. «διὰ τοῦ Μονογενοῦς προβάλλεται ἐν εἰκόνι ἰδίᾳ, ἀσύζυγον ἀ. 
χρη, λαθν.1.2.4(}}.7.457Ὰ}; Ὑστερήματι βούλονται συνάπτειν..«ἀμιγῆ 
τινα Αἴωνα καὶ ἀ. ἘΡΙΡ.μαον.31.4(0,3288,6: Μ,41.4808)}; μετὰ τὴν 
τριακοντάδα..«-ἕν ὄνομα μέσον καὶ ἀ, 1δ.(0.380.0; 4800) ; ον να! ση. 

18.31.6(ρ.5395.6; 4858). 



ἀθηλύντ' ως 

Ἐἀθηλύντως, τοί! πὸ ζοιπαΐα φοΉ ΟΥ}; γαῖ, δγηἰββίοῃ οὗ οτος ᾿Ν 

ἘΔΊΠοΥ ( αἰεπί.), ΠΕΡΙ ΡΠ.ἐῤτὶ.ἤαεν.τ(ρ,301.14); ν. ἀθήλυντος. 

ἄϑηλυς, νοὶ τυογηαμῖςι! τὴν Πυθαγόρειον ἀρχήν...«ἄξυγον ἄ. ΗΙΡΡ. 

Παεγ7.6.2ο(ρ.τ56.7; Μ.16.32350). 
Ἀθηναΐζω, δδ {μὲ απ ΑΠιεπίαη, Ὁ 7αβτιφηΟν, Σο( .6.14840). 

ἀθιγής, επίομελιοά, οἱγρίη; οἱ ΒΜΝ ἀπα ἴοόβερῃ, } τη. Ἄροϊϊτ.4 

(Μ.26.το970); οἱ ΒΜ φυτὸν ἀ. Ὑμάτιδιπα,»αλίο, ΒΜ Υ' (Δ. οὐ.6898). 

Ἐἀθιγῶς, το πομέ εοπίαεὶ, τοτπομ! δεῖηρ αἰξεοίε! ὃν εοπίαεϊ, οἱ 

Ἰης, (Δρο μαυῖδη) θεὸν ἀ. προσεληλυθότα ΤΑΤΗ. Τροϊ].τ.2 (1.26. 

11284}; 1δ.(11260), 
Ἐἄθλευμα, τό, εσπίεεὶ, Ογας. δ δ.χ5.00. 

ἀθλέω, εομίοηά; οἵ τυλτίγτβ, ταίδηι. 5.2; ΟΥὐμαγί.2(0.4.12; Μ.ττ. 

5658}; [Π. ΠαΣ.12.2 6. Δ(Ο. σορτι. τῆς.. «ἀθλήσεως ἣν...᾿Ιουλίττα ἤθλη- 

σεν Βαϑβιλομι.5.1(2.338Β; Μ.31.2378)}; {Π65.δαῤί.2.0.3(2.668Α ; Μ.31. 

1616Α}; 6. 86ς,, ἐοη]6η4 ἴῃ θεοῦ ζῶντος πεῖραν ἀθλοῦμεν 2(611.20.2. 

ἄθλησις, ἡ, εὐμεςί, οἰγαρσίθ; οἵ τολτίγτβοπι, 21.Τ αν. (0.463); 

Μ.Τμάοϊ. τα τα(ρ.69.1)}; 6.1 21(0.74.τὸ);: Βαβι ἤθη. 5.τ(2.338.; Δ1 51. 

2374}; Οσηϑί. Αρρ.5.1.5} μαρτύρων μνημονεύσωμεν, ὅπως κοινωνοὶ 

γενέσθαι τῆς ἀ. αὐτῶν καταξιωθῶμεν [{1|.πρ.Οοηοὶ. ρΡ.8.13.61 

Ῥαιαρῃ.Μομ. οίον. 3(ρ.ττο.12); ΜΠ γ. ἀνίοηι. Δο(ρ.67.22) οἵ 5ρί ται! 

βίγαρρ!ε, δβρ. αϑσείς 16 τῆς ἀ. Ἀντωνίου ΑἸΠ.ν, Αποη. τοί .26. 

ΒΟΟΑ); [Βα5.δαρὶ.2.0.3(2.668Α ; Δ1.31.τ616Ὰ}) ; ΟΠγγ8.Ποηι.3.5.7 1. τη. 

(4.2434); ΙΔ λορι.10.2 τη τ Τίμι (ατ. 6034); Μίδσιλορ, μοη.21.5(}1.34. 

6570}; οὗ ἀϊδείρ!ης οἵ [ἈΒΈΠηρ, Ῥιομ. ΑἸσῤιεαη (ριτοζιτα; Ν,.1ο. 

12784}. 
ἀθλητής, ὁ, εονηδαίαηΐ, οπματηρίοη, οἵ ΟὨχϑε ὁ ἀληθὴς ἀ. ἡμῶν 

ΑΙ ΤΆοην Α, 30(ρ.157.το); οὗ ἴοὸΡ τῆς ἀρετῆς ἀ. ΟΥΟΥ.30.2(0.304.21; 

Μ.τ1τ.5480); Οντ Ἐς.78: (}1.69.11050}; τοῦ, ἃ Οἴβπορ πάντων τὰς 

νόσους βάσταζε, ὡς τέλειος ἀ. Ἰρτ. Βοῖνο.1.3; νῆφε ὡς θεοῦ ἀ. 19.2.3; 

18.53.1| 680. οὗ τηδγῖγτβ, Τί ει. 5α; ἘΡ.1 πρά αρ.Ἐλ5.}.6.5.τ το Δ. 

χο. 41:68); Οτωηαγι,τ(ρ.3.0,1ι; Μ.1τ. 5644); Τπι5.}.ε.5 ΡτοδπΊ. 4(4088); 

οἱ αϑοοιϊοβ τελειοτέροις ἀ. οὐκέτι πρὸς αἷμα καὶ σάρκα παλαίουσιν ΟΥ̓, 

ογ.20.2(ρ.382.τ8; Μ.11.5328); ΑἸ, γμοη, 2(}1.26. 8614}; Αδτιϑγηξ. 

Ῥτοοπι.(ρ.352.6; ΜΊ.42.5564}; οἐἴοπ. Ατ.ε.}.2.3.6(}1.3.4010). 

ἀθλητικός, 0} οὐ ῥεϊσηρσίτισ ἰ90. ἃ ερριδαίαμ! οὐ επαγηρίοη, τεῖ, 

γΩΔΥΓΥΥ5 στεφάνους ἀ. ῬὨΙοΚβι,ἢ..6.4.4(Μ 65. 5208}; δρόμον... .ἁ, ἔΒΟΡΉΤ. 

Ἡ νι γγ οἱ 7ο.ττ( .87.368 54); ἀ. ἀξίας δ1 γισφο.4 ἐρῖϊορ (ρ.40.26); 

τεῖ. Ομτβιίαη οπρασεᾶὰ ἰὴ βριτταϑὶ σοταθαΐ ἀθλητικώτερον τὸν 

ἀγῶνα ΟἸοτη. Ξἰν.2.2ο(ρ.173.12; Μ.8.το530); Βορῃν Η!υ. Ἅπαϑὶ. (Ν.02. 

τόϑολ). 
πἀθλητρία, ἡ, ἔεπι. οἵ ἀθλητής, εογιϑαίαη!, ἐμανιρίοη; οἵ ἀϑαΘΓΙ05, 

Αδειγπέρτορια(ρ.352,6; Ν.42.5364). 
[Ἐ]ἀάθληφόρος, -- ἀθλοφόρος ἡνν.; οἵ Π]ΔΥΓΨΥΘ, Ὀιάντη, Τγίμ.3.1 

(1.30.17774); Κ΄ Οἰγειοίρ.1458). 
ἀθλιόομαι, δέ »Ἰαάε τογεϊειεί, Ο6ο.Ῥὶ5. Ῥεγ5.1.27}.02.Σ200Ὰ}; ἫΝ 

υαη..25(}1.92.1583}}. ᾿ 
ἄθλιπτας, ποὶ ἐγμσπεά; ποὶ ἀεργοδϑοά, μμὶγομδίο, ΒΟρ τ. Η.6}. 

“γη.(Μ.87.3149λ}; μετάνοια...ἄ, στέρησις παρακλήσεως σωματικῆς 

Το. ΟἸΠπλ. 5 εαὶ.)(Ν.88.8ο1). 
ἀθλίπτως, τοἵϊδοι δοίῃρ ἐγμελμϑα, τοϊμομ ἀερνεσείοη, Ματς. τ. 

σριιδε,2(Μ4.65.9448); Ἰ)οτ.οεὶ.2.3(Δ|.88,1τ6440). 

ἀθλοθεσία, ἡ, εὐνιϑαὶ, εομίέξ! ὡς θεός [30. Χριστός] ἐστι τῆς ἀἁ. 

δημιουργός Ὥϊου. Ατ.6.}.2.3.6(Ν1.3,4010}; 16. (404). 
ἀθλοθέτης, ὁ, ἡμάσε οὐ α εοηϊεδὶ, γεισαγάογ; οἵ ὈΠτβὲ, ΟἸοπι. 

4.4.ς5.5.6(Ρ.162.1; Μ.0.6ο88) ; Βα5.ἤοηιῖρ ῬΣ. στ (1.200 Ὰ; Μ.29.4858); 

οἱ Ἡ. (Πμοβί ἀ. τῶν ἀγωνιζομένων Ογτ, ΕΗ εαἰδεἶ..11.13. 

ἄθλον, τό, 1. ῥγίχε, Τυβί. ταροὶ.4.0(Μ.6.336.}; οὐ γὰρ σμικρὸν 

ἡμῖν τὸ ἃ. ἀθανασία πρόκειται (Ἰετη ῥγοὶ, τοίΡ.70.23; Μ.8. 2000); 1. 

ττ(ρ.70.6; 2294) οἷζ. 5. παράδεισος ; ἐπλήρωσε τὴν ἐντολήν, τὸ ἃ, 

ἐπιζητεῖ 1δ.(ρ.81.30; 2363}; ὧν ἴβο, νἱττι65] ἃ. ἡ σωτηρία 1ᾷ,..5. 

τϑί(ρ.τγ7τιτο; Μ.0. 6210}; ὦ. ἁγνείας ΜΟΙΒ ον τι. (ρ.134.1τ; Μ.18, 

2000); τὰ...τῆς θεοσεβείας ἃ. Ἰπι5.4.6.τ.6(0.27.9; Μ.22.56Ὰ}}; τεῦς ΡΠ, 

2:8. οὐ γὰρ ἃ. ἀρετῆς ...ἀλλὰ τὸ αἴτιον τῆς εἰς ἡμᾶς... ὑψώσεως Αἴ. 

44γ...43(Μ4.26.1018}; 2. εσηϊοςί, ΟἸδτ.5 ν.2.2ο(ρ.τϑ1.18; Μ.8.1ο724}; 

τὰ τοῦ Ἡρακλέους ἃ. 1.5.τ4(ρ.306.2; Μ.9.1574)}; τὸν σωτῆρα ὡς 

τηλικοῦτον ἃ. μόνον ἐνέγκειν δυνάμενον Οτ. 7ο.,.ττίδ; ρΡ.66.33; Μ.14. 

1224}; οἵ σοηθίος ψῖτὰ εν], ΑἸ. πον. 1(51.26,8524}}; Οἱ αϑοςῖο 

Ἰἴς ἀγωνιζόμενος τοῖς τῆς πίστεως ἄ. 1δ.47(0128). 

Ἐῤθλοπάτωρ, ὁ, Ζαϊπον-εογπδαίαηπί, 1.6. Ἡιοηῖ, ἀδεεῖς, ᾿ίνημι. 

(45 τρ.θοῦγ). 
κἀθλοπρεπῶς, ὦ α γηπηαηηοῦ δεσονηηρ ἰο α εὐπιϑαϊαπὶ, μάτι σα. 

εαηΐ.5.2(0.344}. 
ἄθλος, ὁ, εὐπίε5: οὗ Ἰαθουτα οὗ Ηδγβοὶθβ, ΟἸθπι ῥγο ,2(ρ.24.1τ0; 

Μι8.1088); οὗἨ 5ρίγτυλ! βίσασρίθ, ἰἄ. 5 νγ.7.3(ρ.15,2; Μ.9,4254}; οὗ 

τααυίγτάοι, Νίετα, νΉΡ.8. ](ρ ττ2.το; Μι18. 1764); τὸν ἄ, τῆς παρ- 

θενίας ἐδ.π.τ(ρ.53.8; 074}; αἷ...παρθενεύσασαι τῷ Χριστῷ τὰ νικητήρια 

46 ἄθρονος 

φέρονται τῶν ἃ. ἰδ.8,2(ρ.83.ττ ; 1414}; τὸν ὑπὲρ ἀθανασίας ἃ, (οῃϑβί,δρ. 

ἘπβυυΟ, 2.δο(ρ.6ς.18; Μ.50.10338}; θείοις ἄθλων ἀγῶσι Ἐπι85.1}.1.0 

(ρ.11.14; 0218}; τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας ἄ. 1ὰ.1.( .71(0.215.4; Μ,20.12560); 

Χριστοῦ..-μισθαποδότου τῶν ἄ. (οποί ρρ.5.6.1ο. 

Ἐλθλοφορέω, τοῖν: ἰδ ῥγίσε, ΤὨατι διά. 6 }}.2.28(Μ.00.1107Ὰ). 

Ἐἀθλοφόρημα, τό, σἱείογγ; οἱ πιατίγτάοι;, Ἡμάτιϑιαά.6ρ}.2.62 

(Μ.99.12808). 
κἀθλοφορικός, 0 υἱείογν στεφάνων ἀ. ὙΠάτιδιια,.6}}.2.2ι(Μ 090. 

1180}0)); 1δ.2.27(1196.4}. 
ἀθλοφόρος, ὑεαγίηρ [πὸ ρνῖσε, υἱεϊογίοιυις ; οὗ τιατίγτϑ, 1. είτε; 

ΜΑΜΑ του ι(Ρμτυ ρα, βᾶδο. 1ν); οἶκος ἁγίων ἀς μαρτύρων ( [( δόου 

(ϑντία, 367); 10. δότε Βοβίτα, 511). 
ἀθόλωτος {{"]ἀθώλοτος), μη εη ε, ρηγε; οἵ τοϊηὰ, Οτ. )0.το.28 

(18; Ρ.201.14; Μ.14.3574}; {885.}5.32(1,4ο68Π; Μ.3ο. 1840); ΟΥΝ 55. 

δον. 10 ἴῃ απ. (6.44. 0030} ; οἵ 5081, Βα5.561.0, Τ δε! α(Μ.8ς.4840); 

οὗ ῥύάψου, Απάτβοβ, ρος (τοῦθ. 4560), ΟὗἩ ἱπιᾶρο οἵ νά ἴῃ 

σητῖοι δμῇ παι, Ογτ, [0.6.1τ(4.6506); ΖΘ. ΜΙ ΟΡ (Μ. 8 5.1τ4τᾺ}}; 

οἵ Αάξια ἀθώλοτος...«τῷ θείῳ φωτὶ καταλαμπόμενος γΥ.1)5.6: 8 (Μ 60. 

148}; 8018 οδίαφίηϊηρ ἀ, μονήν, Μας Μρῃ,αροον.4.πϑίρ.104.10), οἵ 

αἰνίπο ΠΙυτπιατίοη, Ογτ. 70.1.8(758); οὗ Ομ τῖβο ἴῃ γον ἁ, ἐν τῇ 

τοσαύτῃ τῶν σαρκῶν κοινωνίᾳ 1π|5.1.6.10.8(ρ.481.54.; Μ.53.776Ὶ}; οὗ 

ΒΜΨΥ, {1 πι51.1.65.24{(0.4}.1).Ψ 

ἄθραυστος, 1. εηϑγοκεη, ρεγζεεῖ, οἵ 5041 οἵ Ραριΐβιῃ τὴν σφραγῖδα 

τῆς πίστεως ἄ. διαφυλάξαντες {]ΠΠρρ.ἐσηϑιήημ,41(Ρ.3ο6.20 ; Μ.10. 

9454); Οσησὶ. 4Ρ}.3.τ6.4; ΚΙ! Βαρι!,(ρ.380); οὗὨἨἁ Ομτῖβὲ τὴς βεζομπα 

Αἄατῃ τὸν αὐτὸν...ὁ θεὸς..«ἄθραυστον ἐξήγαγεν εἰς τὸν βίον Μοῖῃ. 

φγΉ.3.5(ρ.31.21; Μ.18,688); 2. Ἱμάονη αδίε, οἰδαάγαεὶ ἄ. εἰς ἀλκήν 
ὗγτ. 7σοἱ, 35(3.220}0) ; οἵ ἃ ἴΐοη, 1Δ.Ος.40(3.030); τιδαῖ, ἃ5. 5081. Ιά. 

Ρ: οι τί 1.69.8520); 3. δαγοῖ,, οδάμγα!ε ἀπηνῆ καὶ ἄ. νοῦν 1.15.5.5 

(γ.88ςΑ}; Ι4..0.2.5(4.1008). 
Ἐἀϑρέμβολον, τό, 1. ἢ γον! [ΟΥ̓ Ὀγαπάπιρ ἐθεώρουν [956. μάρτυρες --- 

ἀἁ. πυρούμενα ἐν πυρί ἘΡὮγ.3.2405; 2. ὃ ἰαπέε ἀθρεμβόλοις πέφρακτο 

τῶν Μακκαβαίων φάλαγξ 1Δ.3.472Ε. 
Ἐἄθρησις, ἡ, ῥεγεοριίοη, μηάἀεγείαπϊηρ μαθημάτων Ογτ. {μοι 

(63,158); Ὑπάγιδεια..}}.2. 80 .00.132174). 
Ἐθρήσκευτος, 1. ποῖ οβεγίησ τοογεηΐρ, (. Ρεὶν οἱ Ῥαμὶ. (0.212. 

τι,17: Ρ.213.1}; 2. "οὶ τρους Πρρεά τί.. τῶν τῆς κτίσεως μερῶν 

ὑπῆρχε τοῖς ἀνθρώποις ἀ. 1885,55].σγ.0.3(}1.85.136.). 
κἀθριάμβευτος, τγεεϊουγαϊδα;; οἵ ἃ βεοτεῖ, μοὶ ἀϊνμϊ σε, Ἰ)άτι. 

ἐγοῤρλιρτόοτα. 3(ρ.101.9), 
ἄθριξ, τἱίμομὶ παὶγ; οἵ εβδιαῖπαιο πῖθπ, ΟἹδτι. ῥαε,3.3(ρ.245.8; 

Μ.8.577Δ). 
ἀθροίζ-ω, ρσαίδεν ἰοσείμεν, οἰδεῖ, ποθ ἤογηι, πιαβα ἣν [50. ὁδόν] 

ἐν τῷ κεφαλαίῳ..-τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας..«ἤθροισε [5ο. σοα] (οῃβί. 

80.061. γχ.}..6.2.1..1(Μ.85.12320}, πίστις ἀνθρώπων. .«ἀθαναοίας καρ- 

πὸν “τουσα (οῃηϑῖ.1}.2.7.5(12334}; ρᾷ55. ἕξις πτέται Βγ} 65.175 0}, .τ8 

(Ρ.182.21; Μ].66.131τ64}). 

Ἐἀθροίσιμος, παγμεά ὃγ απ ἀϑϑεηδίὶγν, οἵ ἃ ἴθαϑβὶ ἀὰν ἡμέρα τῶν 

᾿Επιφανίων καὶ ἀ. τ. Νὰ Ζ.07.43.52(Μ1.36.5 610). 

ἄθροισις, ἡ, ρα ογίησ, πιϑοηρ; οἵ 5ϑγποάθ, Βορῃγ Ἡ ἐρ.εγη(Μ, 

87.31840). 
ἄθροισμα, τό, 1. γαιπενγίηρ, αϑϑοριδὶν τοῦ πανδήμου τῶν οὐρανίων 

ἀ. ἔΒαβιεοῃ ει. 21.52.60}; Μ.31.14014Ὰ}); οὗ τῃ68. ΟΠυτΟι οὐ γὰρ νῦν 

τὸν τόπον, ἀλλὰ τὸ ἄ. τῶν ἐκλεκτῶν ἐκκλησίαν καλῶ ΓὈἸοΙ.51}7.7.5 

(ρ.21.25; Μ.0.4370 5) ἔστι γοῦν τὸ παρ᾽ ἡμῖν θυσιαστήριον ἐνταῦθα 

τὸ ἐπίγειον [τὸ] ἄ. τῶν ταῖς εὐχαῖς ἀνακειμένων 1Ὁ.7.6(0.24.1; 4448); 

ἀγγελικῶν δυνάμεων ἐφισταμένων τοῖς ἀ. τῶν πιστεύοντων Οτ.ο7.31.5 

(ρ.398.1δ; Μ.11.5538}; 16. οονηρ! τη, ΛΠ τοι τ(ρ.15.28 Μ.132.15480); 

Τ1.ι5.}.6.1τ0.4.τ(Δ1.20. 8480); ἄνευ γὰρ τοῦ ἁγίου πνεύματος οὐ δύναται 

πάνδημον καὶ μυριόγλωσσον ἄ. εἰς ἕν φρόνημα τῆς ἀληθεστάτης 

πίστεως ἐλθεῖν Τοιν Ἡ.Ἰεοη.ττ(Μ.06.13570); 2. εοἰϊεείϊον,, αϑϑεηιδίαρδ 

θεωρημάτων ἃ. ἀλλ᾽ οὐ φύσεων σύνοδον τὸν Χριστὸν εἶναι Ἐμοσηΐ,}8, 

αγρουϑευ.(Μ1.86.10328); τὴν δὲ ὑπόστασιν, σχῆμα, χρῶμα, μέγεθος, 

χρόνος..«-καὶ ὅσα τούτοις ἕπεται" ὧν τὸ ἄ,, φασίν, ἐπ᾽ οὐδενὸς ἑτέρου 

ἀληθεύειν δύναται τὸ.(τ9450). 

Ἐἀθροισματικός, ργεραγίοιες τὸν ἀ. ... βίον Ἰθκ5.}:6ν.8.3(1.738; ΝΙ.20. 

1721}. 
ἀϑροισμός, ὁ, 1. σαϊπονίηρ ἰορειθον; υἱεῖ. ἤριιγο, ἀ,, ἐμηι ῥίμγος 

σης δγουϊίον ἐαρεα τος τη τπτεθι ἰσοιίην ἐὐαοογυσηί, εἰ ἐὸν σμαάανα 

εειϊμαϊΐοηε ἀρειγγῖ, 1510.11.εἰνη4.2.21.40; 2. εοἰϊδσειίοη, ἀςϑεραδίν, 

Ἰὲριὶρ ἠσεν.3(ρ.176.22; Μ,4τ. 1858); οὗ ὈΙθμορβ, (04..4}γ.16 (1μτ. 

ἐμγη:α}} νόμος ὁ διὰ Μωύσέως..«δογμάτων ἀ. ἐστι 1Ὸμγγβραβελ.θ6.0 

(0.15.6; 8,2661). 
ἀϑροιστικός, ὑγίησίηρ ἰορείλον ἀθροιστικαὶ ἴϑς. ἑορταί] γὰρ ἀνθρώ- 

πων ΟΝ ν85.765.3(}1.46.6578). 
Ἐἄθρονος, παυΐηρ πὸ ἱβγοηθ, οὗ Ὠεανεην Ρόννεῖβ θρόνων ἀ. 



ἀθρθας 

τείαβα] οἵ (ὈΙ5ΠορΡ᾽ 5) τῇγομς ἡμῖν.. 
εαγ.2.τττι 6 71(}ῖ.37.11464}. 

ἀθρόος, 1. εγοιυάεα ἱοροίπεν : Πθπος ἃ. αἰΐ ὧὐ οηεξ, τρηηιθάίαϊεα, 
δέ άθη ἀ. ... ἀπόστασις 15... 6.8,.1τ6.4(Μ.20,7898}); ἀ. νόσῳ 8οΣ.ἦ.6. 
2.20.5 (}},67.1020Ὰ}; ἀ. τελευτήν ΤΠαΙ.}.4.4.6.1(3.052); Ὁ. αἰΐ τπ- 
εἰμεῖσε, ἰἰθεγαὶ μὴ..«ἀκριβολογώμεθα, ἀλλ᾽ ἃ, τῇ χειρὶ σπείρωμεν 
Ομγγϑβλορ!.10.3 Τὴ 2 ογ.(1ο.5740); τ. σεηογαὶ, πρϊυογϑαΐ παγκοσμίῳ 
καὶ ἀ, συμπτώματι Ατεῖδ, ρος. 5 (}1.τοῦ.7290); 2. πεαῖ.; 8. ἃ5 
βυῦεί,, σἀδεμηεςς τὸ ἃ, τῆς αἰφνιδίον μεταβολῆς (οῃηβί.07.5.6.20 
(0.184.28 ; Δ1,20.1297Ὰ}); κατὰ τὸ ἀ. ΟΥΝ γ55.6.τ( 1.46. 1οο8.}; Ὁ. ἃ 5 
δᾶν.; 1. »μάδοηῖν, ζμγνβ.εονηριιη σα, τοττ- τ2(το. 6720); ΟγτΡς. 
ἡδτ:ιοί Μ ός, τ1030); ῬΠΠΠοΒι, ἦ.6.7.1ς(Δῆ,6 5. 5528); 11. φμτοιῖν, Ἡαάτ, 
1:ηἰγοά. 8) (Ν.08.12034}. 

ἀθρόως, φιΐοκῖν, ΟτιΟεἰς.2.τϑ(ρ.147.20; Μ.11τ.85230); 1 5.}..4.2.5.1 
(}1.20.1418); ἐ«ιδάφηϊν, Το. Μοβοδ.᾿ γα 6(Μ.87.2929Ὰ). 

ἄθρυπτος, ἐοηέϊμεη!, (, ἀμάν. β.8(ρ.41.25). 
ἀθρῶος, πειῖ. 45 δαν., ΕΥΤΟΥ͂ ἔογ ἀθρόον Β45.56].ογ.5.2(Ν1.85. 

818). 
ἄθυμος, τοΐίϊοιεὶ ΠΉΡΕΥ ΟΥ̓ ῥαδπίοη. θεὸς ΟἸενῃ. ςἰγ7.4.23(ρ.315.17; Μ.8, 

1260); πξυΐ. 85 510 81., 10.) υἹγὲ (έν 5. 850), 
Ἐἀθυρίδωτος, τοτϊμομὶ ἄθον ΟΥ̓ τοϊμάοιυ τοῖχος ΓὮγΥ5,0,1.11.4 1Ή 

ΤΟ ονγ.(το. 924); ΡᾺ]].}..] απὲδ.τϑίρ.5τ.τ2; Μ.34. ἸΟΞ00). 
ἄθυρμα, τό, 1. ρῥἰανίλίηρ, ἰονῚ ΟΥ̓ ται βιςα] ἰπβεγυτηθηΐβ, Ογτς, 

42:2(Μ1,69.872.}); οὗ [Ἔϑἴει5. παρὰ τῶν ἀ, ἀγαπηθῆναι ῬΑ] Οἤγν5.15 
(0.82.5; Ν1.47.417}} τρί, οὗ 95}[}0 κυμάτων ἄ, Οντ,η.48(3,302Ὰ; 
ἀθροίσματι ΔΌΒΡετ); ἄ, δὲ ὥσπερ ποιεῖσθαι τὴν ἀπειλήν ἐδιδτ(,τ7; 
2. ρῥίαντηρ, ΟΥὨ ἸΤΩΤΊΟΙΆΙ οΥ πνοΐοιιβ σοπάποε, τοῦ, Οβιτοῖο τὰ ἐν 
αὐτοῖς [50. βουνοῖς] ἀ., καὶ αἱ ψευδολατρείαι ντ,Ος,τ18(3,1488); τὰ 
ὑπὸ τοῦ συνεδρίου ἐκείνου ἀ. Ἐιβίτατ,ν, ἐμ γελ, φο( Μ.86.,232214), 

Ἐἀθυρματώδης, ῥγσοίομς ἀ. τὴν ἄνευ συμπλοκῆς μάχην ἘΝ]]. 
Ρεγιξί. το. (Μ.70.8070). 

ἀθυρογλωσσία, ἡ, ὀγαπηρ, ἰοφηαεῖν, Αἴῇ..4γ.2.43(}1.26.2270}; 
ὑγτιαάογ. τίτ.3074); 16.}ι65.35(5᾿.208Α). 
ἀθυρόγλωσσος, ἰοφμαείοις, δαδῥίίηρ, ΟἸετα. ῥαφά.3.4{0Ρ.253.13; Μ.8. 

οἰὸς 14.,5ἐγ,7.7(}.33.20; Μ.0.4640); ἘΡΙΡἢ.μα6».26.17(ρΡ.297.2ο; Ν΄.41. 
3608 
Ἐἀθυρογλωττέω, ῥγαΐδ, δαδῥῖε, ἰαἰἢ Κοοϊίελϊν, ΕΡΙΡΗ. ἤαθν. 66. 4(Ρ.0ο. 

14) Μ.42.το08}; 1516.}Ὲ6].6}}}.3.36ο(Μ.78.τοι68Β); Ογτιαήογ.τ(τ.3:58). 
Ἐἀθυρογλώττως, τοῦ ἡ ἐροίσἷ ἰαϊξ ἀ. βλασφημοῦντες ἘΡΙΡῊ ἦεν. 

26. Ἴοίρ; 488,16; Μ.41.348.4}. 
ἀὐθυῤοστομέω, Ὀγαΐς, ῥαδῥίε; οἱ (ὨτΊ51᾽5 δανουθασιθβ, ΟΝ δεῖς 

3.6(0.73.38; 6᾽.920); 14. )οεϊ. 35(. 2204}; 1α. Γωΐη.4(635.1378). 
ἀθυροστομία, ἡ, --- ἀθυρογλωσσία, Ν1].6}}».2.47(}1.79.2170); ὕντ. 

“4.»..2(3.2500}); Τδοητ. ἩΝ 65 .4.22(Ν1.86.16888). 
ἀθυρόστομος, -- ἀϑυρόγλωσσος ; τηκ86. 45 Ξαῦϑί., ΒΑ] υΟἤγνο.το 

(ρ.125.1; Μ.4}).70). ' 
Ἐἀθυροστόμως, τοτἦ γοοϊ δῇ ἰαἰξ ; τοῦ. μοτεῖ, βιαϊαπιθπῖβ, ἀπαϑί. 8. 

ἐοά, τ(Μ.89.410); Ματο 1}.(206.}. 
ἀθύρωτος, παυΐηρ πὸ ἀοογς ΟΥ δας; οἵ ἃ μοι, Πα σθη.τ :2(}}. 

23.15638); πηρί,, οἵ [Π6 ἰΟὨρΊΙΘ ΟΥ ππουτῃ, ΟΒτνυβ8.γες Οἠγ.τ(2.4304}} 
4 οαἰφεῖ..τ.3(2. 2310); ; [514,}Ρ61.6}}.3.2οο( Μ.78.9658}); οἱ ἄδαῖῃ, νυν μοβε 
ραΐεβ (δγῖβε ἀπρατγθά, Βα5.561,ῥαξε. ,(Μ.28.το848}. 

ἄθυτος, μριαζεονραπια ὃν βαογίθοε, οἵ ΟὨΤΙΞΌΒΗ ἩΨΟΙΒΗΙΡ ἀ 
τιμαῖς ποιοῦντες ἃ βούλεται ον. ΟἾδηι.7.5. 

Ἐἀθύτως, τοτίπομί καογίβεο τυθεὶς [5.. (ἢ Γ]51] ἀ, ὡς ᾿Ισαάκ ΤΈΡΙΡΗ. 
πρισηνςί, (Ν.43. 5160); ἐπὶ τῆς ἱερᾶς.. «τραπέζης τὸν ἀμνὸν τοῦ 
θεοῦ... ἀ, ὑπὸ τῶν ἱερέων θυόμενον (6].γ2.}}.6.2.31.6(1.8-ς.τ3178).Ψ 

[Ιάθώλοτος, ν. ἀθόλωτος. 
Ἐἀθωοθέω, ἐδοῶρε ἔγζεε, σας ῥμρσριομὶ, ΝΙ].}}.2.53το(Ν.70. 

4568), 
Ἐλθώως, τηρηοεόμεϊν, Τ Βάγια, ῥ.τ. 28 (Δ ,οο. 00 7)). 
Ῥαἰγιόμαλλον, τό, στδν ραγηιθηὶ ΟἹ ροαὶϊς μαῖν, Τιδοιί.Ν.υ.70. 

Εἰοεν δϑίρ.16.11). 
αἴγλη, ἡ, γαάίαηπεε, ταρῖ., οἱ ΟΠ γΙβο 5 αἸνίηθ πϑίισο διὰ τῶν 

θεοπρεπῶν.. θαυμάτων ἐναστράψας αὐτοῦ τῆς βιότητος τὴν αἴ. ΟΥ. 
ιο4τη 70.(Ρ.558.4}; εἴ}. φ. 557.21); Οἱ (Π6 5ριτΐμ8] ΠΠξ6 τοῦ ἔσωθεν 
ἀνθρώπου τῆς καταστολῆς αἴ. ἀποστίλβοντος ΜεΙῃ Ἔγη:}.7.2(0.75.τ6; 
Μ.18.1288}; οὗ βοτρίηγε, [5144 ΡῈ].θ;ῥ.1.τ28(}1.78.2738}; οἱ τῆ 
φΌΒρεὶ, ΤΠαῖτ, ἢ.6.1,22.8(4,8ο:). 

Ἐαἰϊἰγληφόρος, ὀγὴρΠιοηίησ, ἐμ Ὴρ 
παρουσία 1] ρ]ρῃ.ἦσηι,2(}1.43.456}). 

Ῥαϊγοκεράστης, ὁ, (ἀῤγίεογη, Ογαε. δ1}.ς.207. 
αἰγονόμος, ὁ, σοαϊ ογε, Ογας. δ1Ὁ.8,478. 
Ἑαϊγοπίθηκος, ὁ, ροσί-αρο, ῬὨΙοβι. 6.3. 1τ0 1.6 ς. 4060), 
Ἑαἰγοσκελής, ἠαυΐηρ ροαϊ5 ἱερς, ῬΏΙοϑι. ἢ 6.3. ττ( 1 .δς.496}). 

.συγχωρήσατ᾽ ἄ. βίον τ. ΝΆ, 

--. ͵7 » 

τοῦ δεσπότου... αἷ, 

. (}1.44.321Ὰ), εἴς.; 

47 ἀϊδιότης 

ἘΒρΡίρμ λον. 2(Μ.43.456ς, ν.1. ἀθρόων); Ἑα]ορ. (γ. Τνῖη.τ(ρ.364); τεῖ.! Ἑαἰγότης, ἡ, ᾿ροαϊηθ5ς᾽, ΦΟΡΗΘΉ ἐοηεορὶ οὗ ξοαὶ οὐδεὶς.. οἶδεν... 
αἷ, ἢ ἕτερον εἶδος κοινόν Ἰ,ϑοηΐ. ἢ Λί65:,2. τοί Μ.86.1580Ὰ). 

Αἰγυπτιάΐ-ω, 1. δὲ λό ἢ Ἐρνρῆαη; οἵ σού, ἴῃ [αϑῃϊοηβ, Γ] ει. 
Ῥαφά.3.2(0Ρ.238.1τ0; Μέ.8. 5600}; 10. ΤΕ]ΙΡΊΟα5. ΟΌβοσνᾶποα, Ει5.4.ε.1τ.6 
(Ρ.30.35; Μ.22.614}; τὰ ἰποιρῆΐξ, ἰβδοδιηρ, εἴς. τοσαῦτα περὶ ψυχῆς 
ὁ Πλάτων εἰπὼν δῆλός ἐστιν “των τῷ δόγματι 14.}.6.13.τδ(δοϑ; Μ.21. 
11524}; στ, Νγοδιυ, λ7ος.(1.44.3454}; Απαβε, δ, μοά. το(Μ.89.2570); Ϊπ 
(δϑῖτοβ, ἤθπσς μάμδεν απο ΕΡΥΡΙ --ούσης καρδίας ΤΟΠΥγβ. βαδε,.6(8. 
2678); 2. ςῤρεαῖ Ἐργρίαμ, Οἵ. ε|5.7. 6Ο(Ρ. 210.14; Μιιχτροδα). 

ἙΑἰγυπτίας, Εργρέαη Αἰγνπτιάδος γῆς νας. δῖν.5. 50]. 
Αἰγύπτιος, Εργῥίϊαμμ, ἤδῆσε πιεῖ., ἰμχηγίοις ἅπαν Αἰ, νόημα τῆς 

ψυχῆς...«καὶ σώματος 70.).λονιοια Β(Μ.06.760})). 
αἰδέσιμος, ἐχοϊτΉρΡ γερρεοὶ, υοπεγαὺίε οὐδὲν τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ 

κανόνος αἰδεσιμώτερον ΟΥΝΑᾺΖ.ρ.γ79 (1.37.1 524}; ἃἋ5. {1|Ὶ οὗ ὈΙβπορ, 
(οηβί.ρ.Ατπιαροί, δέει πδίρ.τ55.3.; Μ,25,348.); ΟΥΝ 55. τ(Μ.46. 
ΤοΟΟὨ). 

Ἐαἴδεσις, ἐἠαςίε κούρης αἱ, Ἰθθαος, Ογργ.τ. 4 ,8ς,83230). 
["]αΐδεσμα, τό, -- ἔδεσμα, Τίτ, Βοβί, ίαη.2.το( Μ,18.11530); ἐσθέων 

κεράτια, ψυχρὸν καὶ ἄτροφον αἵ, Α5τι νη ῥγοά (Ρ.111,32). 

αἰδεστικός, γ»οάεϑί, πὸ. Λητιάδξον. ΒΜ} 6(} 1. 28,05 20); πουῖ, ἃ5 
5.ι5581., τιοάσείν, Τ0.Γ]Ἰηγ.ῥαςὶ, 6 (1.88, τχβοκ), ΠΡ χ.3.4250 τε Ἰο.}), 
τὐγ!. (ΝΊ.9ς.8500). 

Ἑαἰϊδεστικῶς, ἀςπαριεαίγν : σοτηρ., [0.{] πη. εαὶ. τοίϑ. 88, 8450). 
Ἑἀϊδιάζ-ω, δὲ εἰεγμαὶ Μάνης... “πουσαν αὐτὴν [3ς. τὴν κακίαν] κατ- 

αγγέλλει ἸΣΡΙΡῊ.ἠκαον.66.τό(ρ.40.12; Μ.42.53.}; 1δ.66. τβί(ρ.42.25 ; 560). 
ἀΐδιος (ἀείδιος), 1. εἰογηαὶ, δυέναοιέηρ; 8. ἴὴ σθῃ. ἐμπαθέστερος 

δὲ πάντως ὁ ἐν σαρκὶ βίος ὁμολογεῖται παρὰ τὸν ἀ. καὶ ἀσώματον ΟὉΥ. 
Ῥ»τηξιτ δ. 4{(Ρ.1τ03.20); στ, Να2.07.38.8(Ν}.36.220}}; ἡ δὲ..«ἀς ἐς φύσις 
οὔτ᾽ ἐν τόπῳ ἐστὶν οὔτε ἐν χρόνῳ... οὔτε αἰῶσι παραμετρουμένη (τ. 
Ν 85. μη τ ρ.130.2; Μ.4ς. 268}; οἵ εἴεσπαὶ ΠΠ{ὸ τὸν ἀ. τῆς ἀφθαρ- 
σίας.««στέφανον ΜοΙἢ Ἔν Ὴρ.6. π(ρ.6ς.18 ; Μ1.χ8.1200} ; θεὸς... ἐπανάγων 
εὐν ἀπὸ θανάτου αἰωνίου εἰς ζωὴν ἀ, (οη5:.ρΡ.7.30.3; ΟΥ̓ Ν γϑϑ,ν ΔΛῖος. 

Οἱ δίθσηδὶ ῬῈΠΙΒΠιπθης τῆς ἃ. κολάσεως ἐντὸς 
κατέστη (οη5ὶ. 4.Ρ}.5.6.1 (ν.1. αἰωνίου) ; οἵ δῃγρε|5, Ο(Ἰαπι. εἰ, 5 7(0.154. 
1; Μ.9.7250); οἵ υπίνεσϑο σοτ-οχιϑηρ ἢ σά, ἀος. ΝΟοΟρΙατο 55 
ἅμα εἶναι τὸν θεὸν καὶ τὸν κόσμον ἐξ ἀ. οι. Μιτ ορίξ(Μ.8ς. ττι3.}; 
Β. οἱ Ττίη. εἰ γὰρ οὐκ ἀιδίως σύνεστιν ὁ λόγος τῷ πατρί, οὐκ ἔστιν 

ἡ τριὰς ἃ. ΑἸἢ, γ,1.τ7(}1,26.484}); ΓΑΒ. ἐγνη. (Μ1.28.1οδςᾺ}; ο. οὗ 
(οά, Αἰμοπαρ ἰθσιτο, (Μ,6.9ο0.Ὰ) οἷζ. 5. νοῦς; τοῦ θεοῦ ὑπάρχοντος 
ἀ. 71α]πῸ Πὴρ.8ρ.ντ. [εἰη.4(65.1420}; ἄναρχος, ἀτελεύτητος, αἰώνιός 
τε καὶ ἃ. 10.}. βιο.τ. 2(1.04.7020); ἀπ αἰντηθ αὐσιθαΐο5 ἀγενήτῳ 
καὶ ἀ, αὐτοῦ ζωῇ ΟΥ. 70.τ.20(32; ρ.37.το; Μ. 14. 718}; ἀπαύγασμα τοῦ 
ἀἁ, φωτὸς αὐτοῦ 1.15.25(ρ.249. 30; 4444); τῇ ἀ. μακαριότητε (Υ. ΙΝ γϑ85, 
Επηιβ(α Ρ.το4.18; Μ.45.68.48}; ἡ θεότης. «πῦρ ἀθάνατόν τε καὶ ἀ. (ε]. 
νι 6.2.22.8(Μ,. Βς. 12020}; 8π4 8}} {παἰ ἀρρότία!ηβ ἰὸ [η6 αἰνιηδ, 
Πϊοη. ΑΥ.4.η.10.1(Μ.3.0370} οἷτ. 5. ἀναλλοέωτος ; ἃ. οἵ ὅοη εἰ.. οὐκ ἀἁ. 
ὁ υἱός, οὐκ ἔστιν αὕτη τοῦ πατρὸς ἀληθὴς εἰκών ΑΙΠ,.4γ.1.21(ΜΜ.26. 
561}; οἱ ἅγιοι...τὸ ἁ, εὐαγγελίζονται τοῦ υἱοῦ καὶ τὸ αἰώνιον, ἐν ᾧ καὶ 
αὐτὸν τὸν θεὸν σημαίνουσιν 1Ὁ.χ.12(300); ὁ υἱὸς οὐχ ἁπλῶς ἀ. ἐστιν, 
ἀλλὰ τοῦ πατρὸς ἀ. ὄντος, ἀ. ἂν εἴη καὶ ὁ υἱός τὰ, ̓ τοη.τοίρ.58,4; Μ.. 
25.5048); τὸ ἀ. οὐ πάντως ἄναρχον, ἕως ἂν εἰς ἀρχὴν ἀναφέρηται τὸν 
πατέρα τ. ΝᾺ2.ον.20.3(Ρ.277.6; Ν.36,778}; εἰ μὴ ἀ. θεὸς ὁ υἱός, ἐξ 
ἀναγκῆς πρόσφατος )1ἀγηγ (18 85.)} μη..4(1.2874.; Μ.20.6808); οὕτως 
ἀἁ, ὡς αὐτὸς ὁ πατήρ’ οὐ γὰρ ἦν ἔρημος οὐδέποτε τοῦ λόγου (ὮτγνΞ. 
μον. 4. τη 70.(8.27Ὲ}; Τάτ Η εὖ. 2(3.547) οἷὉ. 5. αἰών; σοι Αὐδι5 
ἔστω ἀ. ὁ υἱός, ἀλλὰ καὶ ἀϊδέως κτισθεὶς ἔχει τὸ ἀ. Τ Αἰ ἐΐερ.14(Ν1.28. 
4520); δος. Ματοε]]ὰ5 τοῦτον εἶναι ἀ. καὶ ἀγέννητον ἕν τε εἶναι καὶ 
ταὐτὸν τῷ θεῷ, ὀνόμασιν μὲν διαφόροις πατρὸς καὶ υἱοῦ χρηματίζοντα, 
οὐσίᾳ δὲ καὶ ὑποστάσει ἕν ὄντα [δτ|5. ἡ͵αγεοί τ. χ(ρ.4.24; Μ,24.720Ὰ}; 
6. οἵ Η. σμοβὶ θεοῦ καὶ υἱοῦ πνεῦμα ἀ. 1)ταντὰ.( Βα5. μη. 5(1.3028; 
Μ.29.7251}); ἔν ποῖ, 85 βυ5ι., εὐογίαςἸηρΡΉ 65 λόγος ὧν. «τοῦ πατρός, 

᾿ ἔχει πάντα τὰ τοῦ πατρός, τὸ ἀ., τὸ ἄτρεπτον Αἰῃ.ερ..“1ερ.1πὸ.χἹ (Δ, 

Ϊ 25.5714}; ἀ. οὐν τὸ χρόνου παντὸς καὶ αἰῶνος κατὰ τὸ εἶναι πρεσβύτερον 
«οὐἤδη δὲ καὶ τοὺς αἰῶνας ἀξιοῦσί τινες τῆς τοῦ ἀ. προσηγορίας, ὡς ἐκ 
τοῦ ἀεὶ εἶναι τῆς κλήσεως ταύτης τετυχηκότας. ἡμεῖς δὲ τῆς αὐτῆς 
λογιζόμεθα παρανοΐίας.-.τῇ κτίσει προσμαρτυρεῖν τὸ ἀ. Βα5, Μμη.2.17 
{1.2538; Δ,.20.6οϑ0); τὸ...«πρὸ τοῦ αἰῶνος ταὐτόν ἐστὶ τῷ ἀ. κατὰ τὴν 
ἔννοιαν τ Ν γ55. μη.2(2 Ρ..340.20; Μ,4ς.5250}; τῆς τοῦ ἀ. σημασίας 
δι᾿ ἀμφοτέρων..-«αυὐμπληρουμένης, ἔκ τε τῆς ἀρχῆς καὶ ἐκ τῆς τοῦ 

τέλους ἀλλοτριώσεως τδιτ(τ ρι2εχιτι; 46οΑ); τὸ ἀ. κυρίως τῆς θείας 
οὐσίας ἴδιόν ἐστι 1514,}6].6}}}.3.τ40(Μ.78.8418}; τὸ ἀ. ἀσώματόν τε 

καὶ ἀσχημάτιστον καὶ ἀσύνθετον καὶ ἀνεπίγραφον τος. .«δη.1:τ(}}. 
87.4τλΧ); 2, ῥενῥείμαί ἀ. φυγῇ 12 5.},6...4.τ(4.20,1454};} ἕλαϊμα!. 
1γο..«4(ς.(}1.85.6220}). 

ἀϊδιότης (ἀειδιότης), ἡ, εἰφν έν ; ἰὼ σοη,, οἵ ἴτος οἵ ΠΠΐς ἀ. ζωῆς 
τοῖς γευσαμένοις δίδωσι ΟὙΟΝ γ55.07γ.εαϊεοΐ, π(ρ.24.1τ|; ΝΜ.4.5.24Ὰ}; ἡ 



ἀϊδίως 
ἀ. οἷον ἀειζωότης ἐστί Ἰοϊά.Ῥε].6}}.3.τ40(Μ.78.8414); οὗ Ττίπ., τ. 

Ταυτα. ἐγηῖδ.(ρ.3.το; Μιχο. 9854); ἀνάγκη.««μίαν ταύτης [Ξ.. τῆς 

τριάδος] τὴν ἀ. ΑἸἢ..ἐῤ. ϑεναρ.1.30(}}.26.5978); Ἐρίρμιλαεν.62.3(ρ.302. 

4; Ν.41.10538); οὗ Ἑαίδεν, Β85. ν|2.2.12(1.2478:; Μ.29.5928} οἰτ, 58. 

πατρότης; ὁ ἀνθρώπινος βίος οὐδέν ἐστιν, ὡς πρὸς τὴν θείαν ἀ. (γγ. 

Ῥ- 38:6 (Μ.69.0764}); ἀείδιος ὑπάρχεις ἐν τῇ σῇ βασιλείᾳ, ὁ ὧν ἐν τῇ 

ἀειδιότητι καὶ ἀναρχότητι καὶ ἀκαταληψίᾳ ἈΑρδῖῃννγ.111.45(Ρ.25); 

ὁΒατοᾶ φῖτῃ ϑοὴ υἱὸς.. οὐχ ἁπλῶς ἀΐδιος, ἀλλὰ τῇ τοῦ πατρὸς ἁ. συνὼν 

γινώσκεται Αἰδι. 41τ.3.28(}.26.3848); ᾧ [50, τῷ λόγῳ] πᾶσα ἡ τοῦ 

πατρὸς ἀ. ἐγκαθορᾶται τ Ν Υγ55.4ῥο]].5(}1,45.11338); οἱ ὅσῃ, τεῖ. 

7ο.το: 30 τὴν ἀ. καὶ τὸ πρὸς τὸν πατέρα ὁμοούσιον σημαίνει ΑΤΠ.6Ρ. 

γα .3.0(6248); τῇ ἀγεννησίᾳ τοῦ πατρὸς ἡ τοῦ μονογενοῦς ἄ. γεννη- 

τῶς συνεπινοεῖται ΟΝ Υ85.Επποτ( Ρ.132.11; Μ.45.3690); ΟΠ τν5. Ποηη, 

3.3 ἴῃ 10.(8.208}); ἃ ἀϊντης απ! 1ν Ὀοβίονγεα ἀροῦ τηδἢ τὸ δὲ ἀϊδιό- 

τητος μετειληφὸς ἐξομοιοῦσθαι φιλεῖ τῷ ἀφθάρτῳ (ΟἸοιη, ῥαεά.τ.5 

(Ρ.1ο2.5; Μ.8.2738); νύμφην πρὸς μετουσίαν ἀναλαβὼν τῆς ἀφθάρτου 

ἃ. Οὐ Νγϑβ μον ἴῃ Οαπὶ.(Ν1.44.8520); θείας κοινωνοὶ φύσεως καὶ 

τῆς αὐτοῦ ἀ, μέτοχοι Μαχ.αρῤ.ν.42(Ν1.90.1103}}; ο. εἰκόνα τῆς ἰδίας 

ἀ. ἐποίησεν [36. τὸν ἄνθρωπον] ΤΑΤΒ.4ροϊ].χ.7(}1.26.1Ἰ105Ὰ}} ΡΟ 8 

τηᾶτοντ (π ἴοττα ἀειδ-), Τάτ, στα, απ. τ6.7(Ρ.372); τοῖ. Ἔχομά προ 

οὗ τοοπαϑίϊο ἴου δοιίνε {πὸ μετὰ τοσοῦτον ὡραῖον τῆς ἀ. αὐτῆς [56, 

ψυχῆς] κάλλος Οὐ Μαρ ἀταὶ (τ. ΖΑΟΠ.)1ν ῥσοεσα (ΝΙ. 1.17.1 514}. 

ἀϊδίως, εἰογηαϊίγ, γον ευεγϊασίίηρ ; 1. ἰὰ Β6ῃ. τὰς γνωστεκὰς ψυχὰς 

νὰ, ἀΐδιον εὐφροσύνην καρπουμένας (611.5,7.17.3(Ρ.10.14}} ἐὰν δὲ 

ἀπειθήσητε, αἱ ψυχαὶ ὑμῶν. .«.εἰς τὸν τόπον τοῦ πυρὸς βληθήσονται, 

ὅπου ἀ. κολαζόμεναι ἀνωφέλητα μετανοήσουσιν ᾿ἰοηιἰθηι.χ.1:} 2. τεῖ, 

Τιΐη. εἰ μὴ ἀ. ἦν, ἔδει μηδὲ νῦν οὕτως αὐτὴν εἶναι Αἰ. γν.1 δ .26. 

498); 3. τοῖ. Ἑαΐδμεν ὁ θεὸς τελείως ἀγαθὸς ὧν ἀ. ἀγαθοποιός ἐστιν 

Αἰμεηδρ ἰορ.26.2(ΝΠ.6.9524); 4. τοῦ, ὅοῃ λόγος...ἀ, ὑπάρχων ἐν τῷ 

θεῷ Ἐπι5.6.1}.3.τ4{Ρ.171.20; Μ.24.10288); οὐδέποτε γὰρ οὐκ ἦν, ἀλλὰ 

ἣν ὁ λόγος ἀεί, ὑπάρχων ἀ. παρὰ τῷ πατρί Ατ,ἀδεν.2ο(ρ.16.30; Μ.25. 

4400); τοῖ. ϑοη 8 βεπδσαίιοι ἕνα μονογενῆ.- υἱόν, ἐκ τοῦ πατρὸς 

ἀνάρχως καὶ ἀ, γεγεννημένον ΤΑΙ ει. βά.τ(}}1.25.201ΑᾺ}); ΟΥΝγ985. 

Ἐπηιδ(α Ρ.ιϑο.26; Μ.45.}130}); τὸν υἱὸν..«τὸν πρὸ αἰώνων ἀ. ἐκ τοῦ 

πατρὸς γεννηθέντα ΑΡΟ]].εῤ. 7ου.(ρ.250.1; Μ.28.254}; ἐγέννησεν ἀ. τὸν 

μονογενῆ ΕΡΙΡ."α6γ.16.21(0.371.12; Μ,42.5728); τοῦ. Π15 ΒΟΏΒΗΙΡ ΟΡΡ. 

τηδηἾβ, Οὐχ. αΐδεΐ,.3.14; ἀοο, ΜΆτοΈ 5 μόνον εἶναι λόγον ...συμφυᾶ 

τῷ θεῷ, ἀ. αὐτῷ συνόντα καὶ ἡνωμένον, οἷος ἂν εἴη ὁ ἐν ἀνθρώπῳ 

λόγος Ἐπ5.}7αγεεῖ}.4.τ(ρ.31.30; Ν..24.77114}; 5. τοῦ. Ἡ. (Πποβὶ τοῦ 

πνεύματος ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς δι᾿ υἱοῦ ἀ. ἐκπεμφθέντος ἈΡΟΪ]. 

}α.ςεευρὲ(ρ.χδο.τᾶ; Μοτο.αατ]0). 

Ἑαἰδοίη, ἡ, Ξόη56 οὗ 5ματηε, Ογας. δὴ .8ιτδ4. 

Ἀαἰδουμένως, σἠμανπεξαςεάίν, Ὑμάτιϑεια.ερ}.2.122(Μ.99.1400Ὰ}. 

αἰθάλη, ἧ, 1. χτπϊεῖ δνιοδε, 5οοἱ εἰκόνα... καπνῷ καὶ αἱ. ... γενομένην 

ἀμαυροτέραν ὈΒτυ5.}αη. Βα]. 4(2.6870); 2. ναῤοιν, γτιδιυ, δαΡρ.22 

(Ρ.τοῦ. 22}; ἴῃ τῃ68 μοᾶν τὸ ἐν ἡμῖν θερμὸν ἐκ τῆς αἱ. Νετςϑβ.παί, μον. 

28(}1.40.7098); παπος ἤμεπιες οἵ νη, Βαβιμορι.τ4.4(2.τός ; Μ.31. 

4534); 3. ατἦες, τεῖ. Ἐχ.8:τό κεκόλακεν Αἰγυπτίους [535. μετα- 

στοιχευομένης] τῆς αἱ, εἰς σκνῖπας Ογτ.Ος.5(3.230); ἀφο. Ῥ15,Π εχ. τ534 

(λ1.92.1553}}. 
αἰϑαλ-όω, Ωγ: ἰῸ αδἰιες τὰ σώματα τῶν μαρτύρων..-καέντα καὶ 

“νωθέντα ΕΡ.]πρᾶναρ.Ἐλι5.}..6.5.1.62(Μ.20.4328). 

["]αϊἰϑάλ-ω, -- ἔοτερ, ; 501} τοἹμ σοοὶ οὐ ϑξήποῖα ἀπὸ γῆς “τ-ομένου 

ἀέρος {8 65.Ν82.ἀ1αἱ.ττϑ(}1.38.τοο 4). 
αἰθαλώδης, {μεἰ, ἀαγκ; οἱ βατηεβ ΟΥ νΔΡΟυΥ, Βαϑ,.ποη.τ.ο(2.80 ; 

Μ.31.1800); Νεγηεϑβ.ηαΐ, ἔνι. 24(}]1.40.6910). 

αἰθέριος, ὁ {316 ἩΡΡεν αἷν, πδποα Ἠραυοηῖν, εἰμόγεαϊ τὴν ποιότητα 

τοῦ θνητοῦ κατὰ τὸ τοῦ ᾿Ϊησοῦ σῶμα...μεταβαλεῖν εἰς αἰ, καὶ θείαν 

ποιότητα Οτ(Ο εἰ5.3.41τ(Ρ.237.11: Μ.τ11.0758); τὸ τοῦ κυρίου ἐξ ἀναστά- 

σεως αῶμα αἱ. τε καὶ σφαιροειδὲς τῷ σχήματι ΟὐΡί(ς43)απαϊἧτο; οἵ. 

{πιῆ [1.6.. αἵ τῆς ἐπᾷ οἱ τὴς νου] ]...5μὀϑίαηίία κοΥρογαῖῖ5.. «1 αοὶδ6- 

γίμηι εἰαίμηι βεγηνμίαία, ΟΥΡΥΙΉΣ.2.3.}{Ὁ.125.11} Μ.ττ, 1070). 

καἰθεροδρομέω, «ρεεώ ἑϊγοιφῖ {6 αἷγν οὗ ΔΏΡΕΙΞ, Μοα.ἄογ.2 

(Μ.86.32810). 

αἰθεροειδής, {ἀὲ εἰμεῦ, ἐΤυβίφλγ.2.5(Μ.6.14210); πεαξ, 85 

ουὐδί., Οτι Ν γϑϑι πος, 26(ρ.52; Μ.44.960). 

καἰϑεροτρόμος, γευεγ ῥγαϊπρ Τπγοιρὴι ἐμέ αἷγ αἱ. βοῇ Τότ, ΝΆ:2. 

Οἰνγιραϊ. τη τ( 1.38, τδοα ; αἰθεροδρόμῳ Ὁ. 38, οἵ. 1.8}. 

Ἑαἰθεροφόρος, δογηθ ἱμγομρσῆ 116 αἷν οἵ ἴμ6 βούαρῃίη, ἔλπι5.15.6:2 

(Μ.24.1254}. 
αἰθερώδης, {πε εἰλεν τινὰς μὲν εἰρηκέναι καὶ αὐτὸν 30. θεόν] 

σωματικῆς φύσεως λεπτομεροῦς καὶ αἰ., τινὰς δὲ ἀσώματον Οτ. 79. 

13.2τ(0.244.21; Μ.14.4320). 

πΑἰθιοπικῶς, ἦγ ἐμ6 γιαηηεν ἢ ἰκε ΕΙμορίαης, Οὐ εἰς. 5.31(ρ.41. 

το; Ν.11.123270)- 

Αἰθίοψ, Εἰδορίαν; οἵ ἀοτπομβ τπουρμς τὸ Ὀὲ ῬΙδοῖς, ἐοντλονι. 

48 αἷμα 

ἀϊο.ταζεϑ, 4ος 0); 1ν.(4074}); τὰ μέλανα πρόσωπα τῶν νοητῶν «Αἱ, ΠΙΈΒν ἢ. 

5. 160:}.1.23(81.03.14888}); Απαδῖι δ. Βς.6(}1.80.1τ138). 

[Ἐ]αἴθμη, ἡ, ναροιγ, ἘΡΙρ λαεν.52.2(ρ.312.30, ν.]. ἔθμη Μ,41. 

9560). 
αἰθρία, ἡ, εἶδαν Ξ᾿γ, ταεῖ., οὗ Βρ᾽ ῖπ8] Π|6 ἐν τῆς ψυχῆς αἰ. γενό- 

μενος, ἐνατενίζει τῷ ἡλίῳ τῆς δικαιοσύνης Το. λον τοί} .96.561.}. 

αἰθριάζ- ὦ, ἔαρος ἰο ἐπ αἷξ τὰ σώματα τῶν μαρτύρων.-«αἰθρι- 

ασθέντα Ἐρ.Γαιράαρ.Ἐὰ5.ἢ.ε.5.τ.62(}1.20.4328); ἰΛΊΤΆΠΒ,, Π0᾽6 πιο 

ἐπ ορεη μάρτυρες --ουσι καὶ...τοῖς βήμασι συγκαλοῦσι λαὸν φιλόχριστον 

τ. ΝαΖ.0γ.44.12(Ν.36.62 00). 
Ἑαϊθριοποιός, «παϊίηρ εἶδαν, ὨΙΑά. εν [.15(0.92.24). 
αἴθριος, Ε. εἶδαν, ὑνίρἢ; οὗ τπυπάου ἥγονι α εἶδαν σὰν, Νόπη, βάν, 

70.τῶ:529(}1.43.8564}; 2. ρέῃ ἰο {με αἷγ, Ἰῦα5.υ.(..4. κοίρ,τ41.20; Μ. 

20.12008); ἐῃ {π6 ορεη αἷγ, ομ1 ΟἹ ἄοογς γυμνότης καὶ ἀρρωστία καὶ 

τὸ αἵ. πλανᾶσθαι Οἰιτν 5. ἤονι.80.2 τη ΜΙ.(. 7000); ἀγάλματα. ..ἐν αἱ. 

υὐνέστηκότα ἰδ μοηι.10.2 ἴῃ Ἐρ (ατ.770); 5οΖ.ἢ.6,6.2(Μ.07.12960). 

καἴκισις, ἡ, ἰογίπγε, ἐογηηθηΐ, Το. [6] Ροοητ  εομ! υἱνρ. (.88,10770). 

αἴλουρος, ὁ, ἦν εαἱ; ἃ5 ἃ πἰσκηδιμδ οἱ Τα, ΓΑἸ., Ὑπάγμθοῖ, ἡ,6. 

τ.8(}1.86.1608); Εναρτ.ἦ.6.2.8(ρ.56.2; Μ.86.2521). 
αἷμα, τό, ὅμα ΡΑγΪ.3.46ς.το; αἷμαν )71ιγ.(σεο.6{0.70.13); 

1. ῥἰοοά; 
Α. ἴῃ ρεηις: 1. Ξασγεάηθϑθ 8Πα ῬΟΨΕΥ οἵ ὈΪΟΟά, ἃ8 ἰμβταποοα Ὁν 

ὈΙοοά οὗ ΑΡο] μετέσχηκεν τοῦ λόγου τὸ αἷ. τὸ ἀνθρώπινον καὶ τῆς 

χάριτος κοινωνεῖ τῷ πνεύματι, κἂν ἀδικήσῃ τις αὐτό, οὐ λήσεται. 

ἔξεστιν αὐτῷ καὶ γυμνῷ τοῦ σχήματος πρὸς τὸν κύριον λαλεῖν ΟἸςυ. 

ραεά.3.3(ρ.251.1; Μ,8.592Ὰ}; 8π4 Β΄ Ὀἱοοά οἵ οἰτουτηοϊβίοῃ ψἘϊσ ἢ 

Ῥγοκα [μ8 ρόψετ οἵ [ῃε 8ηρσοὶ αἰζετ ΖΙρροτδῃ μαὰ ΟἸτουιῃοθοα Πετ 

50η (Εκχ,4:24-26); ΟΥ Οεἶς. 5. 48(ρ.53.1ἴς; Μυτιχ. 2574}; 2. Βρεου]ᾶ- 

ἄἴο αρουῦξ ὈΙοοα ἰοβῖ οὐ δαυτῃ ἴῃ τοὶ, τὸ χοδασγεοοη ὈΟάΙ65 

ἀποκρινάσθω ὁποῖον αἷ. συνανίσταται τῷ ἀνθρώπῳ, τὸ ἐν ταῖς φλεβο- 

τομίαις, ἀλλὰ τὸ ἐν ταῖς αἱμορραγίαις...λεγέτω οὖν μοι ποῖον αἷ. συν- 

ἀνίσταται τῷ ἀνθρώπῳ Αἀαϊη ἠταϊ. ς. τ](ρ}.2ο8.15,210.3; Μοττ,τϑς 68); 

3, ὈΙοσά ἂϑ βαθβίαποο οὔ βοὰΐ: οἵ, τα ρθάσοϊοβ ἀρ. ϑιοθαεατῃ ἐεί. 1.41. 

53; νἱεῖν τορι αίατεα πρωτόγονον γὰρ τὸ αἷ. εὑρίσκεται ἐν ἀνθρώπῳ, 

ὁ δή τινες οὐσίαν εἰπεῖν ψυχῆς τετολμήκασιν ΟἸἰειη, βαφά. τ. δ(ρ.112.14; 

Μ,8.2960); ἀϊξοιιβοοά, τεῖ. [,μῈν.17:1ὶ, εἴα.: Οτ  ἄ1αἰ.ττ(Ρ.144.15}; 

ἐπεὶ ἔχεις ταῦτα πάντα τοῦ αἰσθητοῦ σώματος περὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 

μηκέτι δίσταζε καὶ περὶ τοῦ αἴ. ὅτι ὁμωνύμως τῷ αἰσθητῷ αἴ., ὡς 

καὶ τὰ ἄλλα μέλη τοῦ σώματος, ἐστὶν κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον. ἐκεῖνο 

τὸ αἷ. ψυχῆς ἁμαρτωλοῦ ἐκχεῖται 1δ.22(ρ.164.111.}; ῬΉΠ]) τ τ22 οΤοᾷ 

ἴο ῥτονς ΒΙοοά ποῖ ΞΞ- 800] οὐ γὰρ σὺν Χριστῷ ἐστιν ἄμα τῷ ἀνα- 

λῦσαι, εἰ ἡ ψυχὴ αἷ. ἰδ. 23(ρ.166.2); πρὸς τοὺς δοξάζοντας, αἷ. ἢ 

πνεῦμα εἶναι τὴν ψυχήν, ἐπειδὴ τοῦ αἴ, ἢ τοῦ πνεύματος χωριζομένον 

νεκροῦται τὸ ζῶον, οὐκ ἐκεῖνο ῥητέον, ὅπερ τινὲς τῶν οἰομένων εἶναζ 

τι γεγραφήκασι, λέγοντες" οὐκοῦν, ὅταν μέρος ἀπορρυῇ τοῦ αἴ., μέρος 

ἀπερρύη τῆς ψυχῆς"...«ἐπὶ γὰρ τῶν ὁμοιομερῶν καὶ τὸ ὑπολειπόμενον 

μέρος ταὐτόν ἐστι, τῷ παντί.. «οὕτως οὖν καὶ τὸ ὑπολειπόμενον αἷ,, 

ὅσον ἂν ἧ, ψυχή ἐστιν, εἴπερ ψυχὴ τὸ αἱ, Νεηιδβιπαί λον. 2(31.40. 

5418); ὈΒτυβ.ἠοη!.27.5 ἴῃ σθη.(4.2620);, 4. τορτοϑοπτπρ παῖαγα 

(ορΡ. 5ρ᾽ τι .8}) ροπϑγδίίομ, οἷ. 70.1:13 οἱ γὰρ ἐκ θεοῦ γεννηθέντες, 

τῷ πεπιστευκέναι ὅτι ᾿Ϊησοῦς ὁ Χριστός ἐστι... «ἐκ τοῦ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

οὐχ ὑπόκεινται δὲ τῇ ἐξ αἱμάτων γεννήσει, τουτέστιν οὐκ ἐξ ὑλικῶν 

ἔχουσι τὴν γένεσιν ΟΥ, [γ.8 ἡπι 70.(ρ.480.30); δηα 58ογῆσαθ οὗ οἱ, 

ΟΡ. πᾶν, ἰαν, δχερ. Μ.τ6:7 ἐπίστησον εἰ δύναται κατ᾽ ἐπιβολὴν 

ἄλλην υἱὸς αἱμάτων εἶναι ὁ νομίζων θεοσεβὴς καὶ υἱὸς θεοῦ εἶναι διὰ 

τοῦ προσάγειν τὰς κατὰ νόμον αἰσθητὰς θυσίας 1δ.(0.400.4); 5. τηδῖ.» 

Βορε δ8 τε “δ]οοά᾽ οἱ ἐαίεα, ΟἸεια, ῥαεά.τ 6(ρ.113,6; Μ.8,2068); 

ΒΙοΟά 8 ἃ βυταῦο! οἵ Ῥαβϑίοῃ, 1δι(ρ.1το.28; 200); 85 ἀεϑιρηδιιηρ, 

γᾶν 5ἰπβ, {Β85.15.137(1.4758; Μ.30,3418). 
Β. εαἰΐπρ οὗ δΙοοά ἐογθιάφῃ, ἢ. Αο.15:20; 1. ἀϑεα ἃ5 δυραγηθηΐ 

ἀραϊπβῖ Ῥάρδπ ἀοοιβαϊίου {Πὰς ΟΠ τιβτδη5. αἷς Ομ] άτοη πῶς ἂν 

παιδία φάγοιεν οἱ τοιοῦτοι, οἷς μηδὲ ἀλόγων ζῴων αἷ. φαγεῖν ἐξόν; 

Ἐρυϊμιρά Δρ.Ἐπ5.}.6.5.1.26(Μ.20.4170); μεπος. 15 ῬΙΌΡΑΪν α͵50 

Ἰγϑι, 5 ἰβίουρτη. οἱ ἀροβίο!ῖς Ἤξοτες, κεἰ αὐδίϊηφαηπί...α ῥογμίξαίίοηε, 

οἱ α ξαῃριῖμε, Ἰτϑὰ.ἤαον.3.12.14(Ν|.7.0088); 2. τεάβοῃ [0 Υ Ρτο θιος 

γράψαι τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πιστεύουσιν ἐπιστολήν, μόνα, ὡς ὠνόμασαν, 

ἐπάναγκες" ἀπαγορεύουσαν ἐσθίειν' ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ ἤτοι εἰδωλόθντα 

ἢ τὰ πνικτὰ ἢ τὸ αἷ, «... τὰ δὲ πνικτὰ τοῦ αἵ, μὴ ἐκκριθέντος, ὅπερ 

φασὶν εἶναι τροφὴν δαιμόνων, τρεφομένων ταῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀναθυ- 

μιάσεσιν..«ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων περὶ τῶν ᾿πνικτῶν' σαφὲς εἶναι δύναται 

τὸ περὶ τῆς ἀποχῆς τοῦ ᾿αἴ,᾽ Οχι(εἰς.8.20,3ο0(0.245.2,; Μιττιισδολῖ); 

3. 606]. Ἱεριβ]αείομ. εἴ τις ἐσθίοντα κρέα χωρὶς αἵ. καὶ εἰδωλοθύτου 

καὶ πνικτοῦ, μετ᾽ εὐλαβείας καὶ πίστεως, κατακρίνοι...ἀ, ἔ. (ἀΔηρτ. 

εαρ,.2; εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὅλως ἐκ τοῦ 

καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ ᾿φαγῇ κρέας ἐν αἴ. ψυχῆς αὐτοῦ’... καθ- 

αἱρείσϑω, τοῦτο γὰρ ὁ νόμος ἀπεῖπεν" ἐὰν δὲ λαϊκὸς ἦ, ἀφοριζέσθω 



αἷμα 

Οαη..4.}}.63; εἴ τις οὖν ἀπὸ τοῦ νῦν αἷ. ζῴου ἐσθίειν ἐπιχειροίη 

οἷῳδήποτε τρόπῳ, εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω, εἰ δὲ λαϊκός, 

ἀφοριζέσθω ΟΤΤ]}}.ἐαη.67; ν. 11 Ἰηἴχϑ. 
(. οἵ τιατίγγάουη, ἴῃς “θαρτίϑιη οἵ Ὀ]οοά᾽ (εἶ, βάπτισμα) ; 1. ἴῃ 

σϑη., (Ἰδπι. εν. 4.7(ρ.268,4; Μ.8.12568) ; ἐδ.2.τβίρ.155.26 ; το200}; 1, 

2.2ο(ρΙ8σ.4; το608); Οτοιανὶ, 3ο(ρ.37.11; Μια1.6168); Δ. Ῥενρ.τ 
(ρ.91.12); Βα5.ἠοτη.10.7(2.155.; Μ.31.521Ὰ); ΟΥ.ΝΑ2.0γ.39.11(Μ.36. 
2.6.); τι Ν υββυπανγί. 3(}1.46.7810); 70.}).{.0.4.0(λ1.04.11240}; 2. 1η 
τοϊαϊίοη ἴο ὈΙοοᾶ οὗ ΓΒ γϊςὶ λοιπαὶ δὲ καὶ συγγενεῖς ταύτῃ τῇ θυσίᾳ 

[536. (ὨτῖΞΕ] θυσίαι αἱ ἐκχύσεις εἶναζ μοι φαίνονται τοῦ τῶν γενναίων 

μαρτύρων αἴ. ΟΥ. 7ο.6.54(36; ρ.τό2.τ6; Μ.14.2034); λυτρούμενος γὰρ 
τὴν οἰκουμένην ὅ σωτὴρ...καὶ τὴν πλευρὰν νυγείς, ἐξήγαγεν αἷ. καὶ 

ὕδωρ: ἵνα οἱ μὲν ἐν καιροῖς εἰρήνης ἐν ὕδατι βαπτισθῶσιν, οἱ δὲ ἐν 

καιροῖς διωγμῶν ἐν οἰκείοις αἴ. βαπτισθῶσι (ντ. Ἡ εαἰδεῖ!.3.το; 0 τ, 
ΝᾺ2Ζ.ο».45.23(Μ.536.6568); τοῦτο τὸ αἷ, [56. οὗ τηατένη5] ἄγγελοι μὲν 
« - ᾿ Γέ , μὴ ᾿ ᾿ Υ Ας, . Ὁ ᾿ ν 

δρῶντες ἐτέρποντο, δαίμονες ἔφριττον, καὶ αὐτὸς δε ὁ διάβολος ἔτρεμεν." 

οὐ γὰρ αἷ. ἦν ἁπλῶς τὸ ὁρώμενον, ἀλλ᾽ αἷ, σωτήριον, αἷ. ἅγιον, αἷ. 
τῶν οὐρανῶν ἄξιον, αἷ, διηνεκῶς τὰ καλὰ τῆς ἐκκλησίας ἄρδον φυτά, 
εἶδε τὸ αἷ., καὶ ἔφριξεν ὁ διάβολος" ἀνεμνήσθη γὰρ ἑτέρου αἴ, δεσπο- 
τικοῦ' δι᾽ ἐκεῖνο τὸ αἷ, τοῦτο ἔρρευσεν" ἐξ οὗ γὰρ ἐνύγη ἡ πλευρὰ τοῦ 
δεσπότου, μυρίας ὁρᾷς λοιπὸν πλευρὰς νυττομένας (Υγ5. απ μανί.3.2 
(2.714Ά}; Ὀαρείσπι Ό΄ Ὀϊοοα σοτηρατθα ψ]1π| (τ βεἾ8 Ῥαρ 5πὶ χθὲς 
56. ἔραϑέ οὗ ἘρΊρῃδην]...ὁ δεσπότης ἡμῶν ὕδατι ἐβαπτίσατο, σήμερον 
δὲ δοῦλος αἵ. βαπτίζεται.. ὥσπερ οἱ βαπτιζόμενοι τοῖς ὕδασιν, οὕτως 
οἱ μαρτυροῦντες τῷ ἰδίῳ λούονται αἵ. ἰὰ, ῥα. αμεη.2(2.526..8). 

Ἀ. Ὀ]οοά οἵ (Βτῖβῖ; 1. 85 ρατί οἵ δύσηδη παΐυϊς μετέσχε καὶ αὐτὸς 
αἴ, καὶ σαρκός ΑἸΒ..4γ.2.9(Ν8.26.165Ὰ}; αἷ. δὲ οὐκ ἐκ τοῦ πνεύματος 
τῆς τοῦ λόγου θεότητος ἐκπορεύεται: ἀλλ᾽ ἐξ οὗ ἐφόρεσεν ἀνθρώπου 
ΤΑΙ ξένη, βά χαίρ.9; Μ.26.12600); ὁ κύριος τῇ μὲν προβολῇ τοῦ αἵ, 
τὴν βεβαιότητα τῆς σαρκὸς ἐπεδείκνυτο ΤΑΤΗ. Δ Ροί το τϑ(}1.26,11258}; 
4δ.2.τά(ττς6Β}; Πόποα βρβοῖαὶ οπαγαοίευ βεῖς οὗ ὅοῃ δυνάμει θεοῦ 
πατρὸς καὶ αἴ, θεοῦ παιδὸς καὶ δρόσῳ πνεύματος ἁγίου (ἸεΙῺ,4.ἃ.5.34 
(ρ.182.22; Μιο,ὅ4οο); 2. ΟΤ᾽ ἰγρεβ; ἃ. δοοά οὗ Ῥαββονευ ἰδιηδ, 
5 θα γε οἡ ἀοοτροβίβ οἱ [βυδϑητοβ ἴῃ Ἐρνρὶ τὸ μυστήριον οὖν τοῦ 
προβάτου, ὃ τὸ πάσχα θύειν ἐντέταλται ὁ θεός, τύπος ἦν τοῦ Χριστοῦ, 
οὗ τῷ αἴ. κατὰ τὸν λόγον τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως χρίονται τοὺς οἴκους 
ἑαυτῶν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἑαυτούς, οἷ πιστεύοντες εἰς αὐτόν Τυβι. 1.40.1 
(Δ1.6.Ξ61Β); ἐῤ.1τ1.3(7320); ὅτε ὁ ὀλοθρευτὴς εἰσέρχεται εἰς πᾶσαν 
οἰκίαν τῆς ἐν κόσμῳ Αἰγύπτου, ἔνθα μὴ κέχρισται ἡ φλιὰ τῶν θυρῶν 
τῷ τοῦ Χριστοῦ αἷ. Οτ. 7.48 ἐῃ 1,ς.(ρ.255.8); Ογτ. Η. εαἰδεῖι.το.3 οἿΈ, 5. 
ἀμνός; Χριστὸς γὰρ τὸ ἀληθινὸν.. «ἀρνίον ἐσφάγη, καὶ τὰ αἷ, αὐτοῦ 
ἐχρίσθη ἐπὶ τῶν φλιῶν τῆς καρδίας, ὅπως γένηται τὸ ἐκχυθὲν ἐπὶ τοῦ 
σταυροῦ αἷ. τοῦ Χριστοῦ, τῇ μὲν ψυχῇ εἰς ξωὴν καὶ ἀπολύτρωσιν" τοῖς 
δὲ Αἰγυπτίοις δαίμοσιν εἰς πένθος καὶ θάνατον ας. Αδρ,ἤοΊΉ.41.8 
ΑΙ 34. 8ουα); Ογτυλμονραςεΐ, το(5".1328}; Ὁ. ὈΙοοα οὗ ἴῃε σονεπαηῦ 
(Εχ.24:8), Ὀγτ.Ζαοῖ, σο(3.1380 8.) ο. Ἐδμα 5 βοααϊθί τῃγοδα, Ταβῖ. 
ἀϊαὶ.τττ 4(Μ.6.7334}; τοῦ δὲ τιμίου αἵ. διὰ τὸ χρῶμα τὸ (κόκκινον 
σύμβολον. τοιοῦτον καὶ τὸ ᾿δεθὲν᾽ ἐν τῇ γενέσει τοῦ Φαρὲς καὶ τὸ 
δειχθὲν ἀπὸ Ραὰβ τῆς πόρνης τοῖς κατασκόποις ᾿σημεῖον' ΟΥ,ἠορι. δ. 10 

ἦν [ου.(ρ.410.25); ἅ. ΟἸΒΕΙ ἴγ065 δια ϑγιη 015: ννπθ, οχερ. Ὁ επ. 
40:το, [υβῖ.Ταροϊ, 42 υτ( ΝΜ .6.38081.) οἷϊ, 5. ἄμπελος ; οἱ 14, ,ἀταΐ.54.2 
(Μ.6.ςο501.); τὸν κόσμον ὅλον αἴ, πληρώσας ἀμπέλου, πότον ἀληθείας, 
τὸ κρᾶμα τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τοῦ λόγου τοῦ νέου..«μυστικὸν ἄρα 
σύμβολον ἡ γραφὴ αἵ. ἁγίου οἶνον ὠνόμασεν (Ιδῃη,}αεά,2.2(ρΡ.114.3,5) 
Μ.8.4248)}; πουβὲ 'ρΡαϊῃηϊεᾷ ἢ ψουτηΠ]οπ’ (761.22:14), ΟΥ. Κ. 18 
ἐπ 7εν.(ρ.204.ττ; Μ.13.5604}; 3. 115 τεάδεγηηρ' 4 8}1{165 διὰ τοῦ αἵ, 
τοῦ κυρίου λύτρωσις ἔσται πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν. ..ἐπὶ τὸν θεόν ΤΟ ἰδηι, 
12.7; 1.21.6; μιμηταὶ ὄντες θεοῦ, ἀναζωπυρήσαντες ἐν αἴ. θεοῦ Τ6Ὴ. 
Ἐρ᾽ντι; Βαγη.5.1; Ἰχϑλιμαθν 5.1. Υ(Μ.7.11210}; 16.5.2.τ(1124Ὰ}; οἔ, 
δὶ απίρρ πο βαϊυείμν καες 5ς. φαγ0] υἱάεἰεοὶ ἤδο ἀοτητητς αΉ ΗΘ 
ὅηο τοάθηητέ μος; μεημ6 οαἰκ σμεμαγίφίίαε φονηημπίσα!ο ΞαΗΡΉΤΗΪΣ 
εἴμς, 1δ.5.2.2(11248}; ΟΙαια, ῥαρά, το ξίρ τος; Μ.8,2778); 4. Τίσι. 
Α γλ{ρ.188.5); ΑἸἢ..4γ.2.7(ΜΜ.26,τ6τ0) ; 1δ.2.6Ξ(2854); [Δ18..4ρο]1.τ, 
16(Μ.26.112160}; ορρ, Ὀ]οοά οὗ οἰχουτηοίϑίομ, {πι.ἀ1α1.24.1(Ν.6, 
π288); 4. ἀπίνετβαὶ ἐβίοδον ἀτενίσωμεν εἰς τὸ αἷ. τοῦ Χριστοῦ καὶ 
γνῶμεν ὡς ἔστιν τίμιον τῷ πατρὶ αὐτοῦ, ὅτι διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν 
ἐκχυθὲν παντὶ τῷ κόσμῳ μετανοίας χάριν ὑπήνεγκεν ΤΟ ἶ6»1.7.4; ἀντὶ 
δὲ τῶν τῆς ἁμαρτίας αἷ, τῷ ἰδίῳ αἵ. τὴν γῆν καὶ τοὺς πάντας καθαρίσῃ 
ΤΑΙΆ,ραςς.τό(},28,2120) ; 1δ.2ο(221Ὰ}; ῥανίδες αἵματος ὀλίγαι κόσμον 
ὅλον ἀναπλάττουσαι, καὶ γίνονται καθάπερ ὀπὸς γάλακτι πᾶσιν ἀνθρώ- 
ποις, εἰς ἕν ἡμᾶς συνδέουσαι καὶ συνάγουσαι τι Να2.0γ.45.20(Ν.36. 

6644); (μγγβ.λον.1.5 ἢ ἘΡἢ.(1τ.17,8}} αἷ, ἐστιν, αἷ,, ὃ τὸ χειρόγρα- 
φον τῶν ἁμαρτιῶν ἀπήλειψεν" αἷ., ὃ τὴν ψυχήν σου ἐκάθηρεν, ὃ τὴν 
κηλῖδα ἀπέπλυνεν, ὃ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐθριάμβευσεν Δ ἐγμο. 
τ.3(2.404Α); ἰᾷ.εἰαί.2.0(2.240); 14 ργοά. Τι4.2.6(2.3954}; Ογτ,ρἰαῤῆ. 
(εη.(τ.1τ538); 115 βαρευίουίν ἴὸ Ὀ]οοά οὗ τησῖγυβ εἰ καὶ μυρίους 
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θανάτους ὑπὲρ Χριστοῦ ὑπομείνωμεν, οὐδὲ οὕτως τὸ δέον ἀνεπληρώ- 

σαμεν’ ἄλλο γὰρ αἷ. θεοῦ, καὶ ἕτερον αἷ. δούλων, κατὰ τὸ ἀξίωμα, καὶ 

οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν Το ΟΠ πι.ἐεαί.23(Μ.88.9680); 5. πεοεβδὶῖν οὗ 

Γαλτἢ ἰὰ 1Ὁ δι᾽ αἴ, καθαίρων τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ Ταϑῖ Σαροὶ.32.1 

(Μ4.6.3898); δνξὰ ἴου δῆρεὶβ, ἴρτι, ϑηγγη.6.1 οἱξ, 5, ἄγγελος; ΟΡΡ. 

Ἰγοςεξῖς ᾿οιεβίες εἰ διὰ τοῦ... αἵ, Χριστοῦ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώ- 

πων καταγγέλλουσιν αἱ γραφαί, οὗτοι δὲ αἷ, καὶ σάρκα ἀρνοῦνται 

ἔχειν αὐτόν, οὔτε ἀπέθανεν ἐκείνοις κατ᾽ ἀλήθειαν, οὔτε ἐτάφη... οὔτε 

γὰρ αἷ, ἐσχήκει,...οὐδὲ ἡμεῖς οὖν κατ᾽ ἀλήθειαν ἐσώθημεν Αἀδυλ δαί, 

ς.δ(ρ.186.24; Μ.11.18418); 5ίπος 1 ΜΠ 6. τεαυϊγεὰ ἴτοτα υἢ- 

δε!ίενετς, Ροῖνς, 6.2.1 ; 6. ἀἰβοιββίοῃ οἵ ορίπίοπ ἐμᾶῖ τ νμὰβ ρίνεπ 

85 Υαπβοῖὰ τὸ ὨΘΥ]} ὁ ἀμνὸς σφαγεὶς..«ὠνούμενος τῷ ἑαυτοῦ αἵ. ἀπὸ 

τοῦ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμᾶς πιπρασκομένους ἀγοράσαντος ΟΥ.70.6.53 

(3ς; Ρ.1τό2.8; Μ.14.202})}; εἰκὸς δὲ ὅτι κατά σε ἐπρίατο, δοὺς ἑαυτοῦ 

τὸ αἷ." πῶς οὖν καὶ ἐκ νεκρῶν ἠγείρετο; εἰ γὰρ ὁ λαβὼν τὴν τιμὴν τῶν 

ἀνθρώπων τὸ αἷ. ἀπέδωκεν, οὐκέτι ἐπώλησεν' εἰ δὲ μὴ ἀπέδωκε, πῶς 

ἀνέστη Χριστός ;...ὃ γοῦν διάβολος κατέχει τὸ αἷ, τοῦ Χριστοῦ ἀντὶ 
τῆς τιμῆς τῶν ἀνθρώπων, πολλὴ βλάσφημος ἄνοια Αὐἀδπι αΐαὶ.1.2} 

(Ρ.54.7}Π; Μ.11.17578)}; τίνει γὰρ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αἷ., καὶ περὶ τίνος 

ἐχύθη, τὸ μέγα καὶ περιβόητον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀρχιερέως, καὶ θύματος; 

κατεχόμεθα μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ πονηροῦ... εἰ δὲ τὸ λύτρον οὐκ ἄλλου 
τινός, ἢ τοῦ κατέχοντος γίνεται, ζητῶ τίνι τοῦτο εἰσηνέχθη, καὶ δι’ 
ἥντινα τὴν αἰτίαν; εἰ μὲν τῷ πονηρῷ, φεῦ τῆς ὕβρεως" εἰ μὴ παρὰ τοῦ 

θεοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν θεὸν αὐτὸν λύτρον ὁ λῃστὴς λαμβάνει... 

εἰ δὲ τῷ πατρί, πρῶτον μὲν πῶς; οὐχ ὑπ᾽ ἐκείνου γὰρ ἐκρατούμεθα. 
δεύτερον δέ, τίς ὁ λόγος, μονογενοῦς αἷ, τέρπειν πατέρα;...ἢ δῆλον, ὅτι 
λαμβάνει μὲν ὃ πατήρ, οὐκ αἰτήσας, οὐδὲ δεηθείς, ἀλλὰ διὰ τὴν 
οἰκονομίαν, καὶ τὸ χρῆναι ἁγιασθῆναι τῷ ἀνθρωπίνῳ τοῦ θεοῦ τὸν 
ἄνθρωπον Οτ.Ν42.07.45.22(Μ|.36.6ς534.,8); 7. ὈΙοοά οἵ (Ἀτίϑε ΥἹα]σα]οά 

ΕΥ̓͂ ραρδῃβ παίζων γοῦν τὸ ἐπὶ τῷ σταυρῷ προχυθὲν αἷ. τοῦ ᾿[Ιησοῦ 

φησιν ὅτι οὐκ ἦν ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν Οὐεἰς.τ.66 
(ρισιρυιο; Μι11.7844}; οοπτοη οι [Π81 1[ἴ ννα8 ποῖ τονθηρεά οὶ [οτα- 
5Ά]ογη, τοξαϊοα, ἐ.8.42(ρ.257.15; 15800}) ; οὐ γτ,Ος.4(3.224); 8. 115 

Ρΐδοα ἴῃ βρί ταὶ πἴὸ ὁ ἀμνὸς σφαγιάζεται, καὶ σφραγίξονται τῷ 

τιμίῳ αἵ. πρᾶξις καὶ λόγος, εἴτουν ἕξις καὶ ἐνέργεια, αἱ τῶν ἡμετέρων 

θυρῶν παραστάτιδες, λέγω δὴ τῶν τοῦ νοῦ κινημάτων τε καὶ δογμάτων, 
καλῶς ἀνοιγομένων καὶ κλειομένων ἐκ θεωρίας τ, Να2.0γ.45.τ5(Μ.36. 
6448); ὁ Χριστὸς ἐτύθη, καὶ τὸ αἷ, αὐτοῦ βαντίσαν ἡμᾶς πτεροφυῆσαι 
ἐποίησεν, ἔδωκε γὰρ ἡμῖν πτέρυγας ἁγίου πνεύματος, πρὸς τὸ ἵπτασθαι 
ἀκωλύτως εἰς τὸν ἀέρα τῆς θεότητος Μας. Αδρ,μον.47.2(Ν.34.7078}} 

9, [πὰ ἰοσσηθϊας οὗ ρυθεηρ ἀμ νατίουϑ οἴμου σοηΐοχίβ, ρὲ.“ ταί, 
ῬΤΌΘΤΙ. οἷτ, 5. αἰώνιος; ἀσπάζομαι τὸν ἀξιόθεον ἐπίσκοπον. ..ἐν 
ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ τῷ αἵ. 16, δ, γγΉ.. 

12.2; ᾿Δομτ 64 ΜΠῺῊ ἀγάπη, ἰδιτ.α; 14. Τα 8.1; Ἰᾶ Κορ.7.3.}. ἴῺ 
σοπηδχίοη ψἱἢ (τ βε 5 ἰοδοβίηρ Χριστὸς... συνήγαγε... «τὸ στρατίω- 
τικὸν τὸ ἀναίμακτον αἴ. καὶ λόγῳ ΟἸοτῃ ῥγοί. ττ(ρ.82.7; Μ,8,2368); 
10. ἰπΐεγρτη. οἱ τῆς Ὀϊοοὰ δρᾶ ναῖευ ἤονψίπρ ἔσογη ἴῃς 5ἰάς οἵ 
Ομ τῖβε, Οἰαυά. 3, αςεῦ (ΝΜ, 5.1 3οοα); ἀρχὴ σημείων ἐπὶ Μωσέως αἵ, 
καὶ ὕδωρ, καὶ τὸ τελευταῖον πάντων τῶν σημείων ᾿Ιησοῦ τὸ αὐτό. 
πρῶτον Μωσῆς τὸν ποταμὸν μετέβαλεν εἰς αἷ. καὶ ὁ ᾽]ησοῦς, τὸ τέλος, 
ὕδωρ ἐξήνεγκεν ἐκ πλευρᾶς μετὰ αἵ. διὰ τὰς δύο φωνὰς ἴσως, τοῦ τε 

κρίνοντος, καὶ τῶν ἐπιβοώντων...ὁ μὲν Πιλᾶτος ἔλεγεν' ἀθῶός εἶμι, 

καὶ ὕδατι ἀπενίπτετο τὰς χεῖρας" οἱ δὲ ἐπιβοῶντες ἔλεγον" τὸ αἷ, αὐτοῦ 
ἐφ᾽ ἡμᾶς. ἦν οὖν τὰ δύο ἐκ τῆς πλευρᾶς" τὸ ὕδωρ ἴσως τῷ κρίνοντι, 
τοῖς δὲ ἐπιβοῶσι τὸ αἷ. καὶ πάλιν ἄλλως νοητέον- ᾿Ιουδαίοις μὲν τὸ αἷ,, 
Χριστιανοῖς δὲ τὸ ὕδωρ- ἐκείνοις...ἡ ἐκ τοῦ αἵ. καταδίκη ΟνγΗ, 
εαἰφοἦ!.14.21; αἷ, καὶ ὕδωρ τῆς πλευρᾶς χεόμενον" τὸ μέν, ὡς ἀνθρώπου, 
τὸ δέ, ὡς ὑπὲρ ἄνθρωπον Οτ.ΝΑ2.0»}.45.20(}}.36.661}}; Δἴ. ,α55.25 
(Μ.28..2281)--220Ὰ}) οἷἶτ. 5. πλευρά; τθ.2τ(224}. 

Ἐ. οὐομαγίβιο; 1. ἴῃ ρσεῆ,, ΙρῸΡλα.4.τ οἰϊ, 5. εὐχαριστία; 
᾿Ιησοῦ ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τῆς εὐχαριστίας τοῦ σώματός σου...καὶ 
τοῦ αἴ. κοινωνῆσαι Α(ΤἠοΡτ, ἃ 4ο(Ρ.166.3); κ(Πα55.) ἀπάν,δ(Ρ.13.18) 
οἷϊ. 5. ἀμνός ; διττὸν δὲ τὸ αἷ, τοῦ κυρίου" τὸ μέν ἐστιν αὐτοῦ σαρκικόν, 

ᾧ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τὸ δὲ πνευματικόν, τοῦτ᾽ ἔστιν ᾧ κεχρί- 

σμεθα. καὶ τοῦτ᾽ ἔστι πιεῖν τὸ αἷ, τοῦ ᾿]ησοῦ, τῆς κυριακῆς μεταλαβεῖν 
ἀφθαρσίας" ἰσχὺς δὲ τοῦ λόγου τὸ πνεῦμα, ὡς αἷ. σαρκός ΟἸΙεπι.ραεά. 

.4.2{ρρ.167.28-τ68,5; Ν΄.8. 4008); 2. ΟΤ τγρε5: Νοδἢ 5 νίης, Κπῥοε. 
Βαν.4(ρΡ.8).30}; ΟἽ 5βδουῆοοθς, Οὔγγϑλο.46.4 τ 0.(8.214Ὰ); ἃ 
Μωυύσῆς φησιν’ θύσατε ἀμνὸν προβάτων ἄμωμον, καὶ τὸ αἱ, αὐτοῦ 
ἐπιχρίσατε ἐπὶ ταῖς θύραις, τί λέγεις; αἷ, ἀλόγου σῴζειν ἀνθρώπους 
λογικοὺς οἶδεν; ναΐ, φησί...«τὸ αἷ. ἐκεῖνο τὸ ἀναίσθητον καὶ ἄψυχον, 

᾿ ᾿ » 5 , “ ᾿ 1 Α ΄ ) , τοὺς ψυχὰς ἔχοντας ἀνθρώπους ἔσωσεν" οὖκ ἐπειδὴ αἷ. ἦν, ἀλλ 
᾿ ᾿Ἶ “«-- ω , ΄'. “΄ ΄ «- ΓΙ ΕΣ ’, “- ͵ 

ἐπειδὴ τοῦ αἴ, τούτου τύπος ἦν. ὅτε εἶδεν ὁ ὀλοθρεύων ταῖς θύραις 
ἐπικεχρισμένον τὸ αἷ., καὶ οὐκ ἐτόλμησεν ἐπιπηδῆσαι. νῦν ἂν ἴδῃ σε 
ὁ διάβολος, οὐχὶ ταῖς θύραις ἐπικεχριομένον τὸ αἷ, τοῦ σώματος, ἀλλὰ 
τῷ στόματι τῶν πιστῶν ἐπικεχρισμένον τὸ αἷ. τῆς ἀληθείας τὰ αἵ, 



ξ ͵ 
αἱμασια 

τοῦ ναοῦ τοῦ Χριστοφόρου, οὐ πολλῷ μᾶλλον καθέξει; (πγγπ5.8Ρ.}0.1). 
»αγα]! (Δ.06.17λ1.}; 3. 115 τε ῃτν ὁ φαινόμενος οἶνος, οὐκ οἶνός ἐστιν, 
εἰ καὶ ἡ γεῦσις τοῦτο βούλεται, ἀλλὰ αἱ, Χριστοῦ γγ.1].οαἰφοῖι.22.0 
(Μ.33.11048), οἵ, 5. οἶνος; θὰ οἵ, σωτὴρ..«ἐνήλλαξε τὰ ὀνόματα... 
ἄμπελον ἑαυτὸν ὀνομάσας, αἷ. τὸ σύμβολον προσηγόρευσεν. ..τὰ 
ὁρώμενα σύμβολα τῇ τοῦ σώματος καὶ αἵ. προσηγορίᾳ τετίμηκεν, οὐ 
τὴν φύσιν μεταβαλών, ἀλλὰ τὴν χάριν τῇ φύσει προστεθεικώς ΤΠαϊ, 
ἐγαμ.τί4.26}; 1Ὁ.(4.25) οἷτ. 5. ἄμπελος; ἴτ!ν ἴοοα ὃν τρόπον διὰ 

λόγου θεοῦ... Χριστὸς. «σάρκα καὶ αἷ. ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν ἔσχεν, 

οὕτως καὶ τὴν δι᾽ εὐχῆς λόγον τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν, 
ἐξ ἧς αἷμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν, ἐκείνου τοῦ 
σαρκοποιηθέντος ᾿Ιησοῦ καὶ σάρκα καὶ αἷ. ἐδιδάχθημεν εἶναι Τιυβῖ. 
ταροΐὶ.66.2(}1.6.4280 1.) ; τὴν σάρκα. ..τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος τοῦ κυρίου, 
καὶ τοῦ αἵ, αὐτοῦ τρεφομένην τεπ.ἢἀεγ.4.18,5(Ν1.7.1Ο284}; 16.5.2.3 
(11268); φέρει γὰρ οἶνον ἡ ἄμπελος, ὡς αἷ, ὁ λόγος, ἄμφω δὲ 
ἀνθρώποις πότον εἰς σωτηρίαν, ὃ μὲν οἶνος τῷ σώματι, τὸ δὲ αἵ. 
τῷ πνεύματι ΟἸδῃη ῥαεά. τ. (ρ.09.121.; Μι8,2688) ; ΟὨγυ 5. λορι. 82. 5 ΤΉ 
ΜΙ ( Βδ0); Δ Ἰαμά Μίᾳν. 1(3. 2150); 4. ραν γιπρ τπατὶ ἀπ γεβιουίηρ 
Ἦϊτα ἴο ἱπποόσοποε, “4. δορὶ τοβίρ.268,2); ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθινὰς 
βότρυς,...οὗ τὸ αἷ, τοῖς σῳζομένοις τε καὶ εὐφραινομένοις, πότιμόν τε 
καὶ σωτήριον γίνεται τ Ν γ85.ἢ᾽».3 τη. Οαηὶ.(}1.44.8200}; τὸ τίμιον 
αἷ. τοῦ Χριστοῦ, εἰ μετὰ παρρησίας ληφθείη, πᾶσαν γὰρ νόσον σβέσαι 
δυνήσεται τοῦτο (Βτγο5.ἤοι.4.0 ἴῃ ΜΙΙ.(7.64Α}; τοῦτο τὸ αἱ, τὴν 
εἰκόνα ἡμῖν ἀνθηρὰν ἐργάζεται τὴν βασιλικήν, τοῦτο κάλλος ἀμήχανον 
τίκτει. «τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν σιτίων ἡμῖν αἷ, γινόμενον, οὐκ εὐθέως 
τοῦτο γίνεται, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι: τοῦτο δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ εὐθέως τὴν 
ψυχὴν ἀρδεύει, καὶ μεγάλην τινὰ δύναμεν ἐμποιεῖ. τοῦτο τὸ αἷ, ἀξίως 
λαμβανόμενον ἐλαύνει μὲν δαίμονας καὶ πόρρωθεν ἡμῶν ποιεῖ, καλεῖ 
δὲ ἀγγέλους πρὸς ἡμᾶς, καὶ τὸν δεσπότην τῶν ἀγγέλων" ὅπου γὰρ ἂν 
ἴδωσι τὸ αἷ. τὸ δεσποτικόν, φεύγουσι μὲν δαίμονες, συντρέχουσι δὲ 
ἄγγελοι. τοῦτο τὸ αἷ, ἐκχυθὲν πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐξέπλυνε 1. 
μομι.46.3 1ἢῃ 70.(8.2731.,8}; ἃ ῥροοηῖ!.9(2.340Ὲ); 5. τορτοβοηηρ {πὸ ἢ 
ὙΠ οτά, (Ἰεια. ῥαφά, τ δ(ρ.ττ5. 29; Μ.8. 3018); ᾿ατευρσοϊδ τοη ρτονε 
ἤτοι Αδεὶ᾿5. ὈΪοοά ὅτε δὲ τὸ αἷ. ὁ λόγος ἐστίν, μαρτυρεῖ τοῦ Ἄβελ... 
τὸ αἷ, ἐντυγχάνον τῷ θεῷ" οὐ γὰρ τὸ αἷ. ἄν ποτε προήσεται φωνήν, μὴ 
οὐχὶ ὁ λόγος νοούμενος τὸ αἷ," τύπος γὰρ ὁ δίκαιος ὁ παλαιὸς τοῦ νέον 
δικαίου καὶ τὸ αἷ. τὸ ἐντυγχάνον τὸ παλαιὸν ὑπερεντυγχάνει τοῦ αἵ. 
τοῦ νέου. φθέγγεται δὲ πρὸς τὸν θεὸν τὸ αἷ,, ὁ λόγος, ἐπεὶ λόγον 
ἐμήνυεν τοῦ νέου ἐῤι(ρ.τι8, 18, ; 2050); 6. τδαβοῦ ἴογ αὐ] ΚΊῺΡ 
(τι ςος. Ὀ]οοα τικτόμενον βρέφος...ἂν μὴ φάγῃ τὴν σάρκα καὶ πίῃ 
τὸ αἷ, τῆς μητρός, οὐκ ἔχει ζωὴν...καὶ μὴ θελήσης εἰπεῖν, ὡς οὐχ αἷ. 
τοῦτο, ἀλλὰ γάλα τυγχάνει. αἷ. γὰρ φύσει κατ᾽ ἀλήθειαν ἐκ φύσεως 
ζωτικόν.. εἶτα μεταβαλόμενον εἰς λευκότητα γάλακτος...εἴ γε οὖν ὁ 
Χριστὸς ὅσοι ἔλαβον αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι 
μι πόθεν, ἀφήγησαι, τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ ἄρτι τικτόμενα ζήσεται καὶ 
τραφήσεται; ἢ πάντως τῶν. μυστικῶν σαρκῶν ἀπογευόμενα καὶ πίοντα 
τοῦ μυστικοῦ τῆς τικτούσης αἷ.; Μας, ἴσῃ αροι7.3,23(ρ.103.14{{.}; 
7. τὸ Β6 δαμϊηϊβτετεα οαἷν Ὁγ ἀπ]ν ογάαιπβα ρῥυϊεβίβ, ΑἸ ἢ ἀροΐ,5εε, 
ττ(ρ.06.32; Μ.2ς, 2680) ; (γνβ.ἤορι. 4.5.3 τη ἢ11.(7.1495). 

Ἐ. φίατ., οὗ {πε νἱτρίπαὶ! Ὀ]οοα ἔχοσα νυ μ!οι Ο ίϑε νγα5 Τοσγηεα 
ἀγνοοῦμεν δὲ ὅπως ἐκ παρθενικῶν αἷ. ἑτέρῳ παρὰ τὴν φύσιν θεσμῷ 
διεπλάττετο Τὴ οπ, Ατ.α.2.2.0(Μ.3.648Ὰ}); ἡ τοῦ σώματος σύμπηξις ἐκ 
πανάγνων αἷ, παρθενικῶν ΤΌγτ. Τγίη.τα4(65.200; Ν].77.11524}; 10.}}.Ψ 

{.9.4.132(δ1.04.ττ400) ΟἸ᾿, 5. ἀμώμητος. 
11. ρίυχ., εἠσαάίη οὗ δἰοοίᾷ, εἰαιρλίον ἐχώρει δὲ δι’ αἱμάτων [536. 

ἀνήρ] σκηπτοῦ δίκην Ἐπ.» Ο.τ (0. 1οντρ ; Μ.20,92ΟΑ}); 1δ.τ.57(0.34. 
το; 0724); εἰς αἵματα ἐμαυτὸν ἀποδιδόναι ΑἸΠιαῤοϊ ὐηεὶ, 3Δ4(ΜΠ,2ς. 
ὁ418); τ. Ὰ2.0γ.33.3(21.36.2174); ἀοτηλ ΟΡ ογ.2(Μ.08,240},2524). 

αἱμασιά, ἡ, 1. τα! οἢ ἀγν ἰομεβ, Τα Ε,15.1: Β(ρ. 5.31; 2.173}; 
2. μοάρε οὐ ἱπόνγης, ὈΠγγβυυΐγρ, (τ. 3140); ΤὨατ, ἦν, 6.2.0.3(3.850). 

αἱμάσσω, ἰπίταπ5., ὀίδο, ἀος. ἈΡΟΙΠματυ5. ἡ θεότης... αἱ, ΟΥ. 
Νγ85. 42 011.24(Ν4.45.1τ1764}; 710. 24]. εἰγοη.2 Ρ.32(}1.07.τοτα). 

αἱματεκχυσία, ἡ, τὐδάάίηρ οἵ ῥίοοί, οἱ ρ᾽λάϊαϊοῦ} οοπιδβίβ. αἕ. 
ἀθεωτάταις Ταϊ.ογαΐ.23(ρ.26,ς; Μ.6.8570); ΠρΙρΠ.ἤᾳεν.30.0 (0.70.2; 
Μ.41.676.4); τπεΐ. τὸ ἐκκόψαι τὸ ἴδιον θέλημα αἱ. ἐστί Ἀπ, οι. 

λον οί .80,15568). 
αἱμάτινος, οἵ ῥἰοοά; τιεῖ. τὸ ζῆν τὸ αἷ, ρηνείεσαϊ Ἰς, Ῥα}}. 9 Οἶννς. 

17(ρ.117.21: Μ.47.65). 
καὶματολουσία, ἡ, τυσεοἠίηρ αἴθαν οὗ δορί, Τιδουῖ. ΒΞ ΟΡεΗΪ. 

(}1.86.τ9858). 
Ἐαἱματοχυσία, ἡ, εὐεάδίηρ οὗ δίἰοοά, Ζϑςοῖ.11.6}.(Δ1.86.32220). 
Ἑαϊμοβορία, ἡ, δἰοοα ἠγειΐηεες, ΤΆΡΒη, εἤγοΉ.Ρ.253(}1.1ο8,6338), 
αἱμοβόρος, ῥίοοάιἠῖγεῖν αἱ, θῆρες Δ. ΤΠάοὶ. 3(ρ.134.20}; πιεῖ. ἡ 

ἀγριάτης τῶν αἱ. καὶ πολεμίων ἐχθρῶν (οηϑξ.θρ. ΑΙ ἀροΐ, 5 ει, δη(ρ.τόύδ, 
1; Ν΄,25.4058}; Ναβουχοδονόσορ... αἱ., ἀγριώδης Ογτ.11.εαίφεδ,.2.τῊ; 
ΕΡΙΡΠ ἀρ, το3(ρ.123.2ο; Μ.43.2018); ΓΒΡΒΠ. εἰ οΉ.Ὁ.3οδ(.1ο8.7454). 

50 αἰνιγματωδῶς 

Ἐαϊμοθυσία, ἡ, ὀίοοάν εαενίπεε, ΤᾺΡΠη. εἰγοη.ρ. 4 (Μ,1οϑ,8230, 
ν.]. αἱμοχυσία). 

Καϊἱμολάπτις, ῥίοοι᾽-5είης, ΟΥ Νὰ. καν.1.2.8.70(}1.37.655.), 
Ἑαϊμομιξία, ἡ, ἐγιεέεί, ἱ7ο. }6}.δόγηι.(Δ1.88.10210); 10. .}6). ῥοεητ. 

(,1.88.18030)}; ᾿ Οτερεηῖ, εν. ΠΠονι.2(}}.86. 5844). 
αἱμόρροια, ἧ, ἀΐξελπανρε οἵ δίοοι; δος 8 α Οἱ ἃ. ΒΕΥρεπέ γνῃοβα 

Ὀἱῖς πλακαβ Ὀ]οοα βονν ἴγοὴὶ 811 Ῥατίβ οὗ ἴῃ Ροάγ, 1ΣΡ1Ρλ.μαδν. 48, 
το(ρ.241.8; Μ.41.880Ὰ). 

Ἑαἱμοχυσία, ἡ, ὀοοι ει, ΓΉρΡΠΗΠ.εἤνον..216 (ν.}. αἵματο- Μ.τοϑ, 
684Δ). 

αἱμωδιασμός, ὁ, λαυτηρ ἰδὲ ἰφοιῇ σοὶ σή δάσο, Οτ. οὶ ἴη 1 οδελοιϑ 
(11.τ.8160}. 

αἴνεσις, ἡ, 1. ργαῖξε, 4 Βαγη(Ρ.3205.10}; [ῸΓ θυσία αἰνέσεως, ν. 
θυσία; 2. ξοη ὁΓ ῥγαῖσε, ῥϑαίμι ὡς ἡ αἴ. λέγει τοῦ Δαβίδ Ατῇ.γ. 
4,607(Μ.26.46:0). 

Ἑρίνετέον, 0716 τημ5ὶ ργαΐδε, ΟΥ. οἱ] μι Ῥςιττο:τ(.12.16844); Ὑμάτ. 
διαα,.}}.2.77 4 .00.τ2160). 

αἰνετός, ἰαμάαίογν ὕμνον αἰ, ἀνυμνήσατε Γοπι, Δ161,.(.1.5 1 6.234). 
αἴνιγμα, τό, 1. 4Ζαγξ Ξαγίηρ, γἱάάίθ; τοῖ. Μοβοθ᾽ Του ἸῺ 

τη χρυ, εἴς,, οὐ δι᾿ αἰ. θθΐ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, ΟἸοιπ, ῥαεά.5. το(ρ.2τι. 
το; Μ,8. 5048); τὸ μέγεθος τῶν αἰ, τῆς γραφῆς ΜΟΙ νη ρ.διοίρ.ο2.1; 
Μ',18.1520); ΟΡρ. μυστήριον θεῖον, τοῦ, [ο.1:1,͵ Δἴ, γι 41(Ν 26. 
968); πγγϑ. ζγυΐρι [6γ.7:3τ ]ιύ4ιϑητο); ἤθησθ τ ἀὐάρη Ἰμεαηίηρ, 
τη) είογν τὰ αἱ. τῶν ἡμερῶν τούτων 50. [δὶ ἰἀγ5] (]61}1.5.7.7.12{(Ρ.54. 
5: Μι0.5048); οἱ ρᾶρᾷῃ ροάβ, ( εἰβιαρισ δὲς, 6. 4π(ρ.ιτο.21; Μι τα, 
13608); (Πγυβ. ἤύμι. 1.5.1 τη Η εὐ (Ἰλιπξοαὺ; 2. ἤρα, ἱνῥέ; οαστμν 
οἵ Βεξανοηνγ ἰδίηρβ, 50 (0 ὍΓ.12:12 ἐν αἰ. -.. μερικωτάτην τὴν 

[παροῦσαν γνῶσιν. .«εἰ ταῦτα [1.6. 5. ὉΠ 8 τενο] τ] 0Π5].. αἐ,, λογίζου 

«οὐἐντεῦθεν τὸ πρόσωπον ἡλίκον ἐστίν (Πτγγπιλομ.34.2 ἢ τύ γ (το, 
2110,Ε}; τοὺς... «ἀγγέλους δι᾽ αἱ, τὰ θεῖα μυστικῶς προάγοντας ὁρῶμεν 
Ῥιομ. Ασ. 0.0.1 1.3. ττοϑλ)}; ΟἹ οἱ ΝῈ τοῦτο ἦν ὃ ἠνίσσετο ἡ 
Ζαχαρίου σιωπή..«ἵνα τῆς ἀληθείας τὸ φῶς, ὃ λόγος, τῶν προφητικῶν 
αἰ. τὴν μυστικὴν ἀπολύσηται σιωπήν (Ἴδη ῥγοί, 2(ρ.το,7; Μ.8.650); 
τὴν τελευταίαν τοῦ σωτῆρος εἰς ἡμᾶς ἐνέργειαν... .ἐπικρυπτομένην τῷ 
τῆς προφητείας αἰ. 14,ς17.5.8(0.303.22, Μ.0.850) ; ἐν τῷ χριστιανισμῷ..-- 
διήγησις τῶν ἐν τοῖς προφήταις αἱ, Οτι( εἰς.τιο(ριότ.25; Μ,1τ.6734}; 
τεῖ, Ῥυι8:25, ΑἸ}..47.2.77(}1.26.21585}; ἴανν ἂἃ5. ροάβδρορας ρι!]ηρ 
ἴἼ0η ἴο ππαοιβίαηαϊηρ δε’ αἱ,, (το Ν 55. νην τες. (Μ1.46.1328}} 
ΤΟ γτυβ.ραξελ.6.2(82.2674); Ογντι ρία βρη στη. π(τ.τ700); οἔ τοι ϊηὶπρ ἴῃ 
ἰοηΐϑ οὴ Βα αὶ αἴ, ἦν τοῦτο τοῦ, ὅτι ἐν ταῖς ἄνω μοναῖς διηνεκῶς 
ἀναμενοῦσιν οἱ ἅγιοι 14." ς.22:6(Ν]1,69.844Ά); Οεπηδά, [γὐΉ.τ7:τὸ 
(Μ.8ς.16450); οὗ βορίαγα] τηροῦν ἰὴ ρθη, τοῖς μυστικοῖς λογίοις 
ἐστὶ πρεπωδέστατον, τὸ δι᾽ ἀπορρήτων... αἰ, ἀποακρύπτεσθαι...τὴν 
ἱερὰν..«τῶν ὑπερκοσμίων νόων ἀλήθειαν Ἰ)ϊοπ, Ατ.6.}..2.2(}1..1408}; 
14. ορ.0.τ(}1.3.ττο48}; 3. «γριδοὶ, εἴρη; οἵ γ}κ ἃ5 ἃ βου ρίαγαὶ αἴ. οὗ 
τιθτον οὗ γγογᾷ, (]ειη.  αεά.τ.δ(ρ.121.2; Μ.8,312Ὰ}); τοῦ, δ... Το πη 5 
ΘΌΒΡΕΙ, ἰγοαϊηρ οἵ πράγματα ὧν αἱ. ἦσαν αἱ πράξεις αὐτοῦ [5ς. 
(ἢ γ151] Οὐ. 79,1. γίο; Ρ.12.1τ6; Μ.14.360}; τὰ κρίνα τοῦ λαμπροῦ. .«τῆς 
διανοίας αἰ. γίνεται αὐ Ν νβ5. 0.1 5 ἢ: (αη!.(}1.44.τ0038); ἀθανασίας 
αἱ, ... ἡ πρὸς τὸν θεὸν ὁμιλία, τὰ ἀταλαίπωρον τῆς ζωῆς κτλ, (ἢ τγϑ. 
ἠομι.1.7.3 ἴῃ ΤΟ ογ.(το.1408Ὲ); σι. οὗ ΜΑΡῚ τῶν μυστηρίων εἰσὶν 
αἱ. ΑἸΡΠι ΟΕ ΡΒ. (431)αε (00 1.1.7 Ρ.94.27; Μ.50.τοοῦ) ; βαστὰ- 
τηθηΐα]; Ὀαρτβηη ἀξιοθέου θεωρίας αἷ. φυσικοῖς..«-ἐσόπτροις εἰκονι- 

ζόμενα οι, ἀτ.ε....2.32.1(}1,2.307Ὰ}; Θασδαχίϑε ὦ θειοτάτη. «τελετή, 
τὰ περικείμενά σοι συμβολικῶς ἀμφιέσματα τῶν αἱ. ἀποκαλυψα- 
μένη 10.3.3.2(4280}; 1}.3.3.3(42908)} τοῦ, βαστάταθητα!} 115, 10.4.3.2 

(4760). 
Ἐαἰνιγματίζω, «ἤστ ἐπ ἤρμγε, Το οπ πο (Μ.86.3320Α); ΟΒτν- 

ΒΙρρ.εμεΐη 70. Βαρί. (0.36.5). 
αἰνιγματιστής, ὁ, ὁ"6 τῦὴο ἴς οπὶ ὁ γἱάσίος, αΥ.ΝᾺ7.07.20.:21 

(ρ τού; Μι36.τοτ0}; Οὐ ν 85. 1μπντ(ι μ.207.16; Μ,45.456.). 
αἰνιγματώδης, οδξέμγα, γάάίίησ, εἐπιριμαις ὃ τρόπος τῆς παρ᾽ 

αὐτοῖς [86. τοῖς παρ᾽ Ἕλλησι σοφοῖς] φιλοσοφίας, ὡς 'Εβραϊκὸς καὶ αἱ. 
ΟἸ]εα. εἰν τ4(Ρ.58.12; Μ.8.760Ὰ)}; Αἰγύπτιοι πρὸ τῶν ἱερῶν τὰς 
σφίγγας ἱδρύονται, ὡς αἰ. τοῦ περὶ θεοῦ λόγου καὶ ἀσαφοῦς ὄντος 
ἰδ.5.π(0.346.22; ΝΙ.0.56λ); σαφὲς εἶναι τὸ ἐνύπνιον ἔφη καὶ μηδὲν αἱ. 
μηδὲ ἀμφίβολον ἔχειν ΤΠπαι.ἢ..6.ς.6.2(3.1ο23). 

αἰνιγματωδῶς, ἀαγκίν, τῃ νἱάάΐος, τ ἃ ἤσηγε μυρίᾳ.. ὑπό τε 
φιλοσόφων ὑπὸ τε ποιητῶν αἱ. εἰρημένα (Ἰοπι,5 ἐν. ς 8(ρ0.360.23; Μ.0. 
8ΟΒ) ; τυπεκῶς.««καὶ αἰ, ἀναφερόμενα εἰς τὸν Αριστὸν τῶν ἀναγεγραμ- 
μένων ἐν τῷ νόμῳ πλεῖστα Ο γ. [ο.1τ3.26(μ.2ς1.6; Μ.14.4454); ὁ 
Χριοτὸς διὰ τοῦ ῥεύσαντος ἀπ᾽ αὐτοῦ ὕδατος καὶ αἵματος. ..αἰ. ἔδειξε 
τὴν ἡμῶν σωτηρίαν ἘΡΙρῊ.ἤαεν. 46. π(0.300.15; δ .4τ 8454}; τοῦτο... 
νόμος ἡμῖν ἱερὸς αἱ. ὑπετύπου γτ.αάογ.γχά4(1.480}}; τοῦ, (ἀδπ,1: 26 αἰ, 
καὶ τὸ ταὐτὸν τῆς οὐσίας καὶ τὸν τῶν προσώπων παρεδήλωσεν ἀριθμόν 

ΤΒάτιφηι το τη. θη.(1.23). 



αἴνιξις 

αἴνιξις, ἡ, -- αἴνιγμα, ἀατὰ δαγίηρ, ΡΙΡΗλαογ.46.π5(ρ.200.25; 
Μα4:. 8458). ; 

αἰνίσσομαι, μΐηὶ, δίσητῖν οΡεομγνεῖν, Ταβί. 41αἰ.76.τ(Μ.6,6 520); 
τοιαῦτα καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἡ ἠνίασσοντο (Ἰδτη.5,}.5.8(ρ.326ο.2ο; Μ΄.0.808); 
ἡ θεία γραφή..«.αἱ, Οτ...2.3(ρ.66.3; Μ.11.808); ὅγηε5.6}.146(Μ.6ό. 

15414}; Μαχ.απδὲρ. (Μ].91.10850)}. 
Ἑαἰνομανῶς, τοῖΐ ἱεγγῤίε ταυνίηρ, Απιαβι διδαεν, (0,262). 
Ἑαἰνοσίθρησκος, ἢ γενεγεμείη ῥαδίες, Ἑπάοοιγρν.χ 32. (Μ.8ς, 

3440). 
Ἑαἰνοσοφιστής, ὁ, ἡ ἀγεαά ἀεεείυεν, Ἰτλάος,Ονργ.1τ.ο2(Μ.85.8360). 
αἰνοτόκος, ῥόγηῃ Κ0γ 1} οὐ μηδαῤῥίησες σπόρον ΤΆΡΟΙΠ 6. 5. 

20:τι(Μ.33.13370). 
Ἑαᾳϊολόδερμος, τοίἐᾳ Δαρῥίοα «ἐἴη, ΟΥιΝαζιεανηῖ.1.2.υ5. ττί 1.37. 

7664). 
τον δεςίοισί, υαγίομς εἱβς, τ. ΝΖ. ἐαγηι.1.1.3.5(}}.37. 

Δοδὰ 

}αν.7ο.3:22(Μ.43.7600). 
Ἑαϊολοσκόπος, ἐἠὴβγν-εγοδά, ἐγαξν; οὗ τ.6 βευρεηξ, Του ΝΑ 2. (ἢν. 

ῥαϊ.τ641(Μ.38.,268.). 
["]αἰπόλος, ὁ, ΞΞ ἀείπολος, ενεν- μενμεης, πδτὴδ οἱ Ρῃτγρίαῃ βοά 

Ιἀβαῆςα πιὰ Ῥργαῖῖς Αἄδπὶ ὁ ἀεὶ πολῶν καὶ στρέφων. ..τὸν 
κόσμον ΠΙΡρ.ἤαεν.5.Β(ρ.95.το; Μ.16.3150}; ἐδ. 5,ο(Ρ.090.Ζι ; ; 31554}. 

αἱρεσιαρχ- ἐω, ἠομηπά οὐ ἰραᾷ αὶ βέγεσν, δὲ ἃ Ἀονδοίανε ἀντὶ τοῦ 
ὀνόματος τῶν Χριστιανῶν, ἀφ᾽ ἑνός τινὸς τῶν “-“ησάντων, ἑαυτοὺς 
ὀνομάζοντας, Μαρκίωνος ἢ Οὐαλεντίνου Βειϑιὺορμ τη ο,αδίτ.τϑαῦ; 

Μ.20.4494Ὰ}; ενγ5.(0.33.17}; Τοῦτ. ἘΠ πόπόρἢ.(Ν.86.1816}). 
αἱρεσιάρχης, ὁ, ζοιηάδν ΟΥ ἰεαίον οὗ α μέγοδγν, κενεσίαγεῖ, ΠῚρΡ. 

ἤαεγ. 5. ((Ρ. 77.223; Μ.τ6.31238}); Σίμων ὁ Μάγος.. «καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν 
ἀθέων αἱ. γτν.Η εαἰφοΐ, 5.5, ΟὨτγβ, μον. 46.1 ἐπ ΛΊ!.(7.4810}. 

Ἐαᾳίρεσίαρχος, ὁ, -- ἴοτεν., {Π|ϑοπὲ. Β.ςεοί, 5. 6(}{.86.1232}). 
Καἱρεσιλατρεία, ἡ, ῥοϊϊοιθίηρ οὗ ἐέγεδν, αἰϊασίνμεηὶ ἰὸ Πεέγδδν, 

ΤΠ ιάγη. ἀρ. καὶ. .4:.τ8: τϑ(ρ. 30.265). 
Ἐρἱρεσιομαχέω, ἤρἠὶ ἔογ α δόγεσν, τάντη, Ἵ γὴη.3.16(}.30.865Ὰ}. 
αἱρεσιομάχος, ὁ, βρἤϊεν Κὸγ ἃ ἤεγέδν αἷ. οὐ μετέχουσι τοῦ θεϊκοῦ 

πνεύματος Ὠιάντη., Γγ1}.2.21(Μ.50.7410}; 1}.3.2ο(8974). 
Ἑᾳἱρεσιούργημα, τό, τον} ΟΓ ἤέγέδν, ποεγοίεαὶ ῥεμαυίομν, (οπβῖ. 

Ῥορόοπ.εαεν. 2(Μ.ὈΓ,.ο6.3010)). 
᾿αἱρεσιουργός, ὁ, ῥγομιοίοῦ Οὗ πεγεσίες, Ἀπιαϑῖ.ϑ ἤαεν. (ρ. .258). 
αἵρεσις, ἡ, 1. τον οὗ ἱπομρλί, ΟΡ τῆς ΟΠ τιβίδα [411 ἀνάγκη... δεῖ 

αὐτῶν τῶν γραφῶν ἐκμανθάνειν ἀποδεικτικῶς, ὅπως μὲν ἀπεσφάλησαν 
αἱ αἷ,, ὅπως δὲ ἐν μόνῃ τῇ ἀληθείᾳ καὶ τῇ ἀρχαίᾳ ἐκκλησίᾳ ἥ τε 
ἀκριβεστάτη γνῶσις καὶ ἡ τῷ ὄντι ἀρίστη αἵ, ΟἸοπι. ἐγ. )χίρ.δς,21; 
Μι9.5288), φαύλως καὶ ἐνδιαστρόφως τινὲς περὶ τῆς...αἵ, τῆς καθο- 
λικῆς ἀποδιίστασθαι ἤρξαντο (οπβῖ.ρ, Ἐὰ5...ε.το.5,2χ(λ,20. 8880); Ἢ 
οἱ Χριστιανοί, οἵτινες τῶν γονέων τῶν ἑαυτῶν καταλελοίπασιν τὴν 
αἴ. Μαχηι.1}.8.τ7.6 7934}; δέδωκα πεῖραν τῆς ἐμαυτοῦ περὶ τὸν 
θεὸν αἷ. Βα5.6}.81.τ(3.τ658 ; Μ,32.4378); 2. βγδίενι. οὐ ἱπομρῆξ ΟΥ 
ἐμοδε τοῆο ῥγοίθδς 500. ἃ ἐγδίσηι, βε[οοὶ, 5εε!; ἃ. ἸΘν ἸΒἢ ΟΥἨ ῥϑρβη 
τοὺς Σαδδονκαίους ἢ τὰς ὁμοίας αἱ, Ταβι, Φταἰ.80.4(Μ.6.66:5.Α); παρ᾽ 
ὑμῖν τοῖς ᾿Ιουδαίοις καὶ παρὰ τοῖς δοκιμωτάτοις τῶν παρ᾽ Βλλησι 
φιλοσόφων πάμπολλαι γεγόνασιν αἷ,, καὶ οὐ δήπου φατὲ δεῖν ὀκνεῖν ἤτοι 
φιλοσοφεῖν ἢ ἣ ̓Ιουδαΐζειν τῆς διαφωνίας ἕνεκα τῆς πρὸς ἀλλήλας τῶν 
παρ᾽ ὑμῖν αἷ. (Ἰεπι.εἰγ.7.τΞ(ρ.63.28; Μ.0.5248}; αἱ. φιλοσοφουμένων 
ἐν τοῖς Βραχμάναις Πηρρ.ἰαθν. τ. Ἔκ 27.24; Μ.16. 3052Α); προτραπεὶς 
ἐπὶ φιλοσοφίαν καὶ ἀποκληρωτικῶς ἐπί τινα αἴ. ἑαυτὸν φιλοσόφων 
ῥίψας..«τῷ πιατεύειν τὴν αἵ, ἐκείνην κρείττονα εἶναι ΟΥ(εἰς.τιτο 
(ρ.62.28; Μαι. 6730); Ἐπι5.}..6.3,33.6(Ὧ1.20.2848}; ΟὙΟἾΝ γ85.0γ. εαἰδεῆ!. 
χ(ρ.τ7.1; Μ.45. 170)} Ὁ. (Βηρτίδη, δος, εἶ. ΟΥ ΡῬᾶρβδιϑ. αἵ. τις 
ἄθεος καὶ ἄνομος ἐγήγερται ἀπὸ ᾿Ιησοῦ τινος Τ᾿  ͵αλιλαίου πλάνου 7αβτ, 
ἀϊαϊ.χοᾷ. (ΝΜ, 6. 7250); τοὺς οὔτε Ἕλληνας οὔτε ᾿Ιουδαίους, ἀλλὰ τῆς 
Γαλιλαίων ὄντας αἱ. 70]}.Ππρ.8ρ.Οντ. {μἰι.2(65.43λ); Ο. ἐαείίοη, 
βανίν, τοί, τὐοτιαιττο, Οδγνβ.ἤορ!.27.2 τ Ι(οΥ.(10.2428) ΟΙΤ. 5, 
σχίσμα; ΤΑΙ. χ(ογοτττιρί3,236); ἃ. δοάγ οἔ Ρεορίε ἠοίάτηρ {π|ϑὲ 
ἀοείγίηξ,; ἴ. βἰρῃίβοαπος οὗ Ὡϑλθθ τῶν δὲ αἷ. αἱ μὲν ἀπὸ ὀνόματος 
προσαγορεύονται...αἱ δὲ ἀπὸ τόπου...αἱ δὲ ἀπὸ ἔθνους...αἱ δὲ ἀπὸ 
ἐνεργείας.. αἱ δὲ ἀπὸ δογμάτων ἰδιαζόντων.. αἱ δὲ ἀπὸ ὑποθέσεων. ὧν 
τετιμήκασιν.. αἱ δὲ ἀφ᾽ ὧν παρανόμως ἐπετήδευσάν τε καὶ ἐτόλμησαν 
ΟἸεση. ς (7.7.17{0.70.20; ΝΙ.9.5528); 11. αἴ51. ἴτοτὴ βοῃίβτη, δἷο, τὰς μὲν 
αἷ. ὠνόμασαν, τὰ δὲ σχίσματα, τὰς δὲ παρασυναγωγάς. αἱ, μέν, τοὺς 
παντελῶς ἀπερρηγμένους, καὶ κατ᾽ αὐτὴν τὴν πίστιν ἀπηλλοτριω- 
μένους" σχίσματα δέ, τοὺς δι᾽ αἰτίας τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα 
ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντας- παρασυναγωγὰς δὲ τὰς συνάξεις 
τὰς παρὰ τῶν ἀνυποτάκτων πρεσβυτέρων ἢ ἐπισκόπων καὶ παρὰ τῶν 
ἀπαιδεύτων λαῶν γινομένας ΒΔ5.6}.188 ἐαῃ.τ(3.208} ; Μ,.32.66 54}; 
1, ἴῃ σε. “Ζοσίθεός τις...διαδέχεται τὴν αἴ. Πον.([16}3.2.24. τὰς 

αἰόλος, φμϊελ-τουΐηρ, εἠαηρείμὶ, ποῖος ναγίοις αἱ. φῦλα ΝοΠη. 
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μὲν αἷ. ὡς μικροτέρας ἑαυτῶν ἀδελφὰς συνεχώρουν βλασφημεῖν εἰς τὸν 
κύριον, μόνοις δὲ τοῖς Χριστιανοῖς ἐπεβούλευον οὐ φέροντες ἀκούειν 
περὶ Χριστοῦ λόγων εὐσεβῶν Α1ἢ.λ..4γ-3τ(ρ.200.13; Μ,25.7280); 1. 
τοί(ρ.102.32; 1168); (σποὶ. 4ΡΡ. 2.58.1: 3. Πέγέσγ, }αἶϑε ἱϑαεβῖηρ Ῥυυ- 
ΒοΥυτηρ, ἴο ὃς (μηβίδη ἐν ὑμῖν οὐδεμία αἵ. κατοικεῖ: ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἀκούετέ τινος πλέον εἴττερ ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ λαλοῦντος ἐν ἀληθείᾳ Τρτι. 

ΕρΡ᾿ι6.2; μόνῃ τῇ Χριστιανῇ τροφῇ χρῆσθε, ἀλλοτρίας δὲ βοτάνης 
ἀπέχεσθε, ἥτις ἐστὶν αἴ. 14. Τγαϊ 6.1; ὁ εἰς αἴ. ὑποπεσὼν ᾿διέρχεται δι᾽ 
ἐρημίας ἀνύδρον᾽ (Ἰ6τὴ,εγ.τοτοί(ρ.61.22; Μ.8,8120); αἱ, ἀθέων Οτ. 
(ἰεἰς5.2.3(0.1320.τ4; Μιχτβο00); εὐαγγέλιον ἀληθὲς κρύφα διαπεμφθῆναι 
εἰς ἐπανόρθωσιν τῶν ἐσομένων αἱ. Π]ονη Οἰφη1.2.1]; τὸ τῆς αἱ. ἰοβόλον 
Ογτγ. Η. εαἰδελ.4.4: τῆς αἷ. βασιλεὺς Κωνστάντιος ΑἸἢ.ἢ),,.“γ,45(ρ.200. 

18, Μ.2:.7480); τὰς μὲν αἱ, ἀναθέματι ἀναθεματίσωμεν 1ὰ.5}Ὲ}.0 
(μ.236.26 ; Μ.26,696.}); 14..4γ.1.7(}1.26.258}; ὡς ζιζάνιον γέγονεν ἡ 
κακοῦργος αἴ. τῶν χριστομάχων 1Ρ.2.34(220}); 1δ.1.542(1210); σαιϑςοα 
Ὀν 1906 ν}} ΟΥ ἀβπιοῃβ ἐγὼ Ἀπάτη: ἀπάτην πλέκω καὶ κακίστας αἷ. 

ἐνθυμίζω Τ. βαὶ.8.5(0.22.8; Μ.122.12280}; οἵ εν ἃἁ πατὴρ τῆς 
Ἀρειανῆς αἱ. ΑἸΉ..45.2.73(}1.26,3010); ὁ διάβολος.. ἐπεγείρας ὑμῖν 

εναΐ, Ορηξί ἄῤῥιδιος, σαυβοά ὃν ονογτ-ατοι5. ϑροσιατίοι, Οἵ. 
Νίγββιλονειτι ἰη Οαπη (Δ .44.τοτ30); ἐχερ. Ῥβια τι σοφοῦ... «ἀνδρὸς... 
“καθέδραν λοιμῶν᾽ τὰς αἷ. ἐκλαμβάνοντας (ἼἸΟγ.5,7.2.1π(ρ.140.7; Μ.ὃ. 
ΤΟΟ5Β); [0.16:32 ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον' ἀντὶ τοῦ, πᾶσαν πεέπλανης- 

μένην αἴ. ἤλεγξα Αγηπλοῃ. 0.1: κ( 1,8 5,χ2030) ; τοῦ, Ῥαταθ]ο5 οὗ ἀταρ- 
πεῖ Δη6 ἴᾳτοβ καὶ γὰρ ἐκεῖ οὗ μὲν σῴζονται, οἱ δὲ ἀπόλλυνται" ἀλλ᾽ 

ἐκεῖ διὰ πονηρῶν δογμάτων αἵ, ... οὗτοι δὲ διὰ βίου πονηρίαν (ἘΠ γγϑ. 

ἤοηι.47.2 ἢ Δ11.(7.400Ὰ}; οἵ ΟΠ ΓΞ ΕἾ5. το μῖης, σα. [6νν5, “1. Π δε. 
τοί(ρ.8.14). 

αἱρεσιώτης, ὁ, ἠεγείίε, Τυϑι. ταὶ. 8ο.4(Μ.6.6640) ; Τὴ 5,6 ἢ.τοτ(ρ. ὅς. 
132: Μ,24.822Α}; πονηροῖς ἀνθρώποις, μᾶλλον δὲ... θηρίοις ἀνθρωποει- 

δέσιν, ἐθνικοῖς καὶ ᾿Ιουδαϊσταῖς καὶ αἱ. ἀθέοις (Ὅη5!. ρ.32.21.2. 

αἱρετίξ-ω, [ἔυΐ, -ἥσω, 10. Μοβοῇ,  γαΐξ. τ44(ΝΠ.87.3005}}}; 1. ξἤσοδὲ 
ἡρετίσατο τὴν ἀνθρωπίνην ἐνδύσασθαι σάρκα θεὸς ὧν Μοιπγρηριι ἡ 

(0Ρ.12.7; Μ.18,454)}; ἠρετίσατο ὁ ἀθάνατος σταυρωθῆναι δια σέ Μίδας. 

Ἀεσιδόμειτς,44(Μ.34.δοςο); Ματο ΤΠ τιορηδειιο, τοί ΜΝ 6ς.τ1360); 2. ποία 
ἀοοίγίηςς, ΟὗἩἨ ἃ 86σὶ ταῦτα... οἱ Σαδδουκαῖοι ““οὐσιν ΗΠρΡΡ.᾿αεγ.0.20 
(ρ.263.2; Μ.16,3410Ὰ); 3. ἰπίγβηβ,, δείοηρ ἰὸ ἃ 5εοῖ, δὲ α ἐεγειΐε, 
Μδχ. ργοὶ. Πίοη. (Μ.4.20Α}); οὐ δέχεσθε τὰς τῶν πατέρων χρήσεις ἀλλ᾽ 
ἡρετίσασθε Ἀτιαβῖ, δι οά, τοί Μ.80.180Ὰ). 

αἱρετικός, 1. Δά]., μεγείεαὶ βάπτισμα. ..αἷ, ΟἸει., 5 ἐγ. τ. τοί ρ.62.4; 
Μ.8.8124}; σοπιρ. ἕτεροι... αἷ, τὴν φύσιν, Φρύγες τὸ γένος [ΠΡΡ. 
μαεν.8.τοί(ῃ.238.4; Μ.16.χ 3666}; ἐν αὖ, συναγωγῇ Οτ, Ξε τη Εχ.(Μ.12. 
28:0}; μηδαμοῦ γῆς αἷ. συστήματος μηδὲ σχισματικοῦ λειπομένου 
Ευ5.0.(.3.66(ρ.113.26; Μ.20.11448); τὴν αἱ. πίστιν τι Ν γϑ5. ἔμηντ 
( Ρ.53.1τ8; Μ.4.5.2814}; 2. ἃ5 βαυθϑί., ἀεγρίτε, Ιτοπ.ἤαθν.3.3.4(Ν}.7.8528); 
τοῖς πανσόφοις ᾿Ελλήνων μεριμνηταῖς, οἷς εὔχονται μαθητεύειν οἱ αἷ, 
Ἡ!:ρρΡ.ἠαεν.4.τοίρ.40.0; Μ.τό.20834); μόνον γὰρ αἷ, τινες ἀναβαπτί: 
ζονται, ἐπειδὴ τὸ πρότερον οὐκ ἦν βάπτιαμα (γτ. Π ρῤγοεαϊεεξ. 1; Πα]. 
᾿τηρ.8ρΡντ, μη, ο(65,206.4); τρώγλας δὲ οἶμαι καὶ κοίτας ἀσπίδων... 
τὰς τῶν ἀνοσίων αἱ. οἷον οἰκίας τε καὶ καταδύσεις, ἵνα μὴ λέγωμεν 
ἐκκλησίας ὐγτ.1ς.2.τ(2,2018). 

αἱρετικῶς, ἠογοίοαίν αἱ. πυνθάνεσθαι, πῶς οὖν δύναται ἀϊδίως εἶναι 
ὁ υἱός; Ατῃ,.4γ.2.32(Μ.26.2160), 

Ἐαΐρετισμός, ὁ, ἀξέγεεν, (φ60.1.8οα.ἐριἀορνηε ΡΟ ΡΙΡἢ. ἢ 67.13.12 
(ρ.28ς.ς; Μ.42.428Ὰ ἐρωτισμῷλ); 1Ὁ.73.1τ4{Ρ.287.1ττ; 4324). 

αἱρετιστής, ὁ, 1. γηϑρον οὗ α 5εεῖ; [ον ῖβῃ, ΠΙρΡΡ.ἐαδν.ο.τϑ(ρ.256. 
8; Μ.16,33054}; τοῦ, στξοῖς ΡΒ ΠΟΒΟΒΠΕΙ5 τοὺς ἰδίους μόνον αἷ. ἔπεισαν 
ΟἸειη. ἐγ 6. τϑίρ.5τ8.4; Μ.9.4008); 2. ραγδαη ἀπέστειλέ με κύριος... 
τῆς ἐπαγγελίας αἷ, μηνυτὴν ἑρμηνευτήν Ἡοπί, 0. ριρμ λαεν.48.13 
(ρ.237.1τ; Μ.41.8768). 

αἱρετός, 0 ῥὲ εἰοξέη, ἀρειγαδίε οὐαὶ τοῖς ἀκούσασιν τὰ ῥήματα 
ταῦτα καὶ παρακούσασιν' αἱρετώτερον ἦν αὐτοῖς τὸ μὴ γεννηθῆναι 

Ποττη.υΣς.4.5.6; ἡ ἀγάπη αὐτὴ δι᾽ αὐτὴν αἷ, (Ἰομ.5.7.7.ττ(ρ. 48,1; 
Μ.0.4934} τοῦ, [0.15:14 τί οὖν οὐχ αἱ. παθεῖν ὑ ὑπὲρ ταύτης τῆς φιλίας; 
ΟΒτν5.ἠιουι.23.4 τῇ ΠεΡ.(12.2150). 

Ἑαἱρετῶς, συοἰμηίαγίίν, ἔχον εἰοῖσε ἀρετὴ γὰρ θελητή, διὰ τὸ αἱ, 
καὶ αὐτοθελῶς τὸ ἀγαθὸν ποιεῖν ἡμᾶς, οὐχὶ ἀβουλήτως καὶ ἀναγκαστι- 
κῶς ἘΡἢΓ,.3.432Ὲ - Ϊο.1). τι (}1.0ς5.06}}}. 

αἱρ-ἐω, Α΄. ποῖ: 1. εαρίτυαΐε με ἥρει σφόδρα ἡ τῶν ἀσωμάτων νόησις 
7αβέ  ἀἴα].2.6(81.6.4776}; ΟὨτυβ, ἤθη. 2.1.3 ἴῃ ἔρῇ. (11.1020}; ἰά μοηι. 
15.6 ἢ: Ε απ. χοῦ); 2. δεξὶ εὐσεβῶς κατὰ τὸν “-οὔντα Χριστια- 
νισμῷ λόγον διεξάγων Ἐλι5.»»".,4.3(Ρ.012.τ5; Μ.20.1473})}. 

Β. πιρᾷ,; 1. πράεγίακε, οἱ ὃ. Ῥδμὶ πόλεμον ἄσπονδον πρὸς 
᾿Ιουδαίους ἑλόμενος (ΠΥν5,εο» εν ἵη σαί τ τα (το. 6500); 2. ελοῦξε, 
Ηδτηι.η.5.6.6, 15, ταροί.28.3(Μ.6.3720); ἡ δὲ τοῦ λόγου δύναμις 
ἔχουσα παρ᾽ ἑαυτῇ τὸ προγνωστικὸν τὸ μέλλον ἀποβαίνειν οὐ καθ᾽ 
εἱμαρμένην τῇ δὲ τῶν ““ουμένων αὐτεξουσίῳ γνώμῃ Τατῖιογαί.](Ρ.7.21; 



Ν 

αἰρω 

Μ.6.82ο0); ““οὐμεϑα μὲν τὸ καλόν, ἐκκλίνομεν δὲ τὸ αἰσχρόν ΟΥΟῥγΐπε. 
3.1.3(0.197.14; Μ.11.252Ὰ), 

ΟΟ. Ῥᾷ55., δὲ ουόγεοιηε ὃ ὠμοτύραννος ἄρχων τῆς ἀκρασίας ἡρέθη 
Μειμιεγηριτο,τ(ρ.122.14; Μ.18,το34), 

αἴρω, ν, ἀείρω. 
αἴσθησις, ἡ, Δ.. Ξεηδε βεγεερίοη, ξομδαϊοη; 1. ἀεῇ, ἔστε δὲ ἡ αἴ. 

οὐκ ἀλλοίωσις, ἀλλὰ διάγνωσις ἀλλοιώσεως. ἀλλοιοῦται μὲν γὰρ τὰ 
αἰσθητήρια, διακρίνει δὲ τὴν ἀλλοίωσιν ἡ αἴ, καλεῖται δὲ πολλάκις αἴ. 
καὶ τὰ αἰσθητήρια. ἔστι δὲ' αἴ. ἀντίληψις τῶν αἰσθητῶν. δοκεῖ δὲ 
οὗτος ὁ ὅρος οὐκ αὐτῆς εἶναι τῆς αἱ,, ἀλλὰ τῶν ἔργων αὐτῆς. διὸ καὶ 
οὕτως ὁρίζονται τὴν αἴ, πνεῦμα νοερὸν ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ ἐπὶ τὰ 
ὄργανα τεταμένον... Πλάτων δὲ τὴν αἴ, λέγει ψυχῆς καὶ σώματος 
κοινωνίαν πρὸς τὰ ἐκτός Νοτησπ, πα ον. 6(Δ,40.6368.--637)4}); ἀἰκῖ. 
ἴτοῖῃ ἥνξ 86η5688 ἔστι δὲ αἰσθητήρια μὲν πέντε" αἴ, δὲ μία, ἡ ψυχική, 
ἡ γνωρίζουσα διὰ τῶν αἰσθητηρίων τὰ ἐν αὐτοῖς γινόμενα πάθη 1}. 
(6364); 2. ἴῃ ᾿Ἰπἀποίίοη κατὰ τὴν αἴ, δὲ ἐκ τοῦ καθ᾽ ἕκαστα κεφαλαιοῦ- 
ται τὸ καθόλου. ἀρχὴ γὰρ τῆς ἐπαγωγῆς ἡ αἴ, (Ἰδγη, οἰ».8,6(ρ.00.251.; 
Μ.9.5844); 3, τε]. ἐο νοῦς, ψυχή, εἰς, τῆς ἡμετέρας ψυχῆς οὐδὲν τοῦ 
σώματος ἔρημον, ἀλλ᾽’ ὅπου αἴ, ἐκεῖ καὶ ψυχή, καὶ ἐπὶ πᾶν φθάνει τὰ 
σῶμα Οὐ .18 τῷ. 76γ.24:τ24(ρΡ.206.2]; Μ.13.ς720); νοῦς..«καὶ αἕ,, 
οὕτως ἀπ᾽ ἀλλήλων διακριθέντα, τῶν ἰδίων ὅρων ἐντὸς εἱστήκεισαν ΟΥ. 
ΝΆΖ.0γ.45.7(}1.36. 6200). ; αἴ, δὲ πένταθλον αὐτῷ χαρισάμενος 56. 604] 
καὶ νοῦν τὸν τῆς ψυχῆς ἡνίοχον ταῖς αἱ. ἐπιστήσας (ηξὶ..4}.7.34. 
6; 1κτ.1Ὁ.8,12.1] τὴν.««νοερὰν οὐσίαν δεκτικὴν τοῦ πνεύματος. ..θεὸς 
ἐδημιούργησεν" τὴν δὲ αἴ, καὶ τὰ αἰσθητά, εἰς χρῆσιν αὐτῆς παρήγαγεν 
ΤΉ], ἐφ! .4.15(Μ|.01.14608)}; ἡ μὲν αἴ. ἀντιλαμβάνεται τῶν ὄντων 
κατὰ ἀθρόαν μόρφωσιν" ὃ δὲ νοῦς ἐφάπτεται, τουτέστιν ἀντιλαμβάνεται 
τῶν ὄντων ἑτέρῳ τρόπῳ, καὶ οὐχ οἵῳ ἡ αἴ. περὶ μὲν οὖν τὸ σωματικὸν 
ἢ τὸ πνευματικόν, ἢ ἐν τῷ τὰς αἱ, εἶναι καὶ πρώην ἔφημεν, τὸ παθητικὸν 
καὶ μορφωτικόν ἐστι κίνημα, τὸ δὲ κριτικὸν καὶ ἀντιληπτικόν, τῇ 
ψυχῇ καὶ τῷ νῷ δοτέον Μαχ.Ξελοῖ, 4.5.1. (Δ 1.4.2018}; 4. [πὶ 5015 Αἴτοῦ 
ἀθαῖβ εἰ εἰς ἀναισθησίαν ἐχώρει, ἕρμαιον ἂν ἣν τοῖς ἀδίκοις πᾶσιν. 
ἀλλ᾽... αἴ, πᾶσι γενομένοις μένει καὶ κόλασις αἰωνία ἀπόκειται Τιι5ῖ. 
ταροΐ.τ8,2(}1.6.3564); νεκρομαντεῖαι... καὶ πάρεδροι καὶ τὰ γινόμενα 
ὑπὸ τῶν ταῦτα εἰδότων πεισάτωσαν ὑμᾶς, ὅτι καὶ μετὰ θάνατον ἐν αἱ. 
εἰσὶν αἱ ψυχαί 1.18. 3(356}); 1᾽.20.4(3570}; τὰ σώματα... ἀδύκων ἐν αἰ. 
αἰωνίᾳ μετὰ τῶν..«δαιμόνων εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ πέμψει ἐῤ.52.23(405Ὰ}; 
τὸ γὰρ κολαζόμενον..«ἐν αἱ, ὃν ζῇ, κἂν πάσχειν λέγηται Γ]εΙη. 57.5.14 
(Ρ.386.9; Μ.9.1338}; 5. 1ῃ ΒΠΡΘΪ5 8π6 4 ΠΊοΙ5 τοὺς ἀγγέλους εἰδέναι... 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ κατ᾽ αἱ, αὐτὰ γινώσκοντας, αἰσθητά γε ὄντα, κατ᾽ 
οἰκείαν δὲ τοῦ θεοειδοῦς νοῦ δύναμιν Ὠϊοη. Ατ,α.2.}.2(λ1.3.8όρο) ; 
πάσας τὰς τῶν ἀλόγων ζῴων αἷ. τε καὶ πολυμερείας εἰς τὰς ἀύλους τῶν 
οὐρανίων οὐσιῶν νοήσεις.. ἀνάγοντες 14.ς.}.τ5.8(Μ.3,3378}; δαίμονες 
οὐκ ἀθάνατοι οὐδὲ μὴν θνητοί (οὐδὲ γὰρ αἱ,, ἵνα καὶ θανάτου, μετειλή- 
φασιν) ΟἸοτη, ῥγοὶ. τοί .74.13;.}1.8.220Ὰ}); 6. ἴῃ τεῖ, ἰοὸ (σοα δπᾶ ἄου- 
{11Π68 οἱ αἰ; 8. 56 η56 βουοθρτ]οη 85 6515 οἵ ἔα ἢ (Αυ βίοι ἢ 
ἸΏ ἤπι6Π 606) Θεόφραστος δὲ τὴν αἴ, ἀρχὴν εἶναι πίστεώς φησιν ΓἸοια. 
5.7.2.2(ρ.1τ8,2; Μι8.0408); ἡ μὲν αἴ, ἐπιβάθρα τῆς ἐπιστήμης, ἡ 
πίστις δὲ διὰ τῶν αἰσθητῶν ὁδεύσασα ἀπολείπει τὴν ὑπόληψιν, πρὸς 
δὲ τὰ ἀψευδῆ σπεύδει καὶ εἰς τὴν ἀλήθειαν καταμένει 1Ὁ,2.4(ρ.ττο.24; 
9440} 5ΘΏΒΘΈΙΟΠΒ Ἔσῇοεβ οὗ ἀΐνίης ψ βάοπι, Ὠ]οπ.Ατ.4...7.2(}1.3. 
ϑόδ0) ; Ἀν. {60}, τι τῃβ θα νομα θθηβ8 ρεσοθρίίομ, Αὐμιάσεγιφίρ.1ο. 
32; Μ,25.4578}; τὸ ὁμοούσιον ἀκούοντες ὑπερβαίνειν ὀφείλομεν πᾶσαν 
αἴ. 14. 5 γη.42(0.268.2; Μ.26.768λ); ἀποτιθέντας...πάσας ἁπλῶς τὰς αἱ, 
ἀνιέναι ἐπὶ τὸν πατέρα ἰδ. 5τ(ρ.275.24; 1858); τὸ μὴ δεῖν τὸν εὐφρο- 
νοῦντα τῷ προφανεῖ τῆς αἱ, λόγῳ συμμάχῳ χρῆσθαι κατὰ τῆς πάντων 
ἀφανοῦς αἰτίας Του. Ατ,4,γ1.6.2(}1.3.8574}); Βεποα 10 Πα5 πὸ ρῖασε ἴῃ 
Δ ΌΥΒΠΙΡ, ΟἸ6πι. ἐγ. 5. 5(ρ.344.13; Μ,9.408); ποῖ ἰπ βρίτζπα] Πἴδ εἴ τις 
πρὸς τὴν αἱ. βλέποι... ἄγευστος τῆς θείας εὐφροσύνης διαβιώσεται.. «διὰ 
τοῦτο ἡ ψυχή, ὅταν μόνῃ τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὄντος εὐφραίνηται, πρὸς οὐδὲν 
ἐγρήγορε τῶν ἐνεργουμένων καθ᾽ ἡδονὴν δι᾽ αἱ, ΟτΟΝ εβιἠοηι 10 Ἰῃ 
(απ (Μ.44.09530}.); 7. πιεῖ. ψυχὴ γὰρ αὐτοῦ [ς΄ ἐπισκόπου] καὶ αἴ. 
εἶναι ὀφείλετε [30. ἀξασοη5] Οοηδὶ..4}}.3.10.7. 

Β, ΤΥΡαῊ οὗ ξθηϑ8 ῥθγεορηοη, οηὲ οὗ {16 ςεηξες; 1. φίαοα οἵ τῆς 
56 565 ἰὴ Βα η 116; 8. Βεΐοτς ΕᾺ]]} ἦν [55, ἄνθρωπος] ἐν τρυφῇ τοῦ 
παραδείσου...ἔχων σώας τὰς αἱ, Ῥυοτι ἀοεὶ.τ.τ(}}.88.16178); Ὁ. αἴζοτν 
ἘΔ]; οἸοβεὶν τϑ]αΐβα τὸ 5ἰπ, Οἴει ῥαρά.4.8(ρ.197.2ο; Μ.8.4738) οἷτ, 8. 
ψυχή; πύλαι δὲ ψυχῆς αἱ αἱ,, αἵτινες ἁμαρτανούοης κατακλύζονταί τε 
πάθεσι καὶ γίνονται γήϊναι ΟΥ̓, [γ.52 ἐη Γιαρι,2:ο(ρ.257.26; Μ.13.6368); 
Μειμ.γ65.2.7(8.342.5; Μ,41.11738); ὑπὸ τῶν αἱ, ... τὰ πάθη κινοῦνται 
ΤΏ]. ερηΐ,3.34(Ν1.01.1452.4}; ΤῃΠΟΌΡΗ {μον ἀτὲ ποῖ ἴπ6 ομἱν βουτος 
οὗ 51}, ΟἸετη, 7,2. ττ(ρ.τ30.18.; Μ1.8. 0858); 6. Βόπος πεν τασδὲ Ός 
ἀοτηϊπαίεα ΌΡ νοῦς ἀπ ψνχή, ΑΒ. ρερέ,Ξτ(Μ1.2 5,610) οἷξ, 5. νοῦς ; 
τῶν αἱ, ἐν τῷ σώματι ὡς λύρας ἡρμοσμένων, ὅταν ὃ ἐπιστήμων νοῦς 
αὐτῶν ἡγεμονεύῃ" τότε διακρίνει ἡ ψυχή, καὶ οἶδεν ὃ ποιεῖ τῤ.(644}}; 
ἀθορύβου γὰρ οὔσης τῆς ψυχῆς, ἀταράχους εἶχε καὶ τὰς ἔξωθεν αἱ. Ἰά. 

52 αἰσθητήριον 

υ, πίοι, δ) (].26.Ὁ40Ὰ}); κρατῶν τῆς αἱ, ἀσφαλίζου καὶ τὴν μνήμην" 
αἱ γὰρ διὰ τῆς αἱ. προλήψεις διὰ τῆς μνήμης ἀνακινοῦσι τὰ πάθη ΠΑ]. 
εομ.4.το( ΝΜ. 01. τ4600); πα σαἸπιοα Ὀν ἡσυχία, ἐδ.3.38(14528}; μονα- 
χός ἐστιν..«φυλακὴ αἰσθήσεων ἀνελλιπής Τ0.(]]π|.5εαἰ, τ( ΝΜ .88,6330) ; 
2. 1ῃ ΔΙ ΠΘΡΌΤΙΟΔΙ ΘΧαρ 6515: ἧνδ 56 η865 Τορυθβθηΐθα ὉΚν ἤνε Πυσρϑμα5 
οἵ βειπαγίαῃ ψοπηδη (70.4:171.), Οἱ. 70.13.0(ρ.233.20; Μ.14.4120); 
Ὀν (ἢ νγῖβθ νιγρὶπβ ἡ γὰρ πεντάφωτος ἡμῶν ὡς ἀληθῶς λαμπὰς ἡ 
σάρξ ἐστιν, ἣν ἡ ψυχὴ βαστάζουσα...παρίσταται Χριστῷ τῇ ἡμέρᾳ τῆς 
ἀναστάσεως, παραφαίνουσα διὰ πασῶν τῶν αἱ, ... λαμπρὰν τὴν πέστιν 
Μοίῃισνρρ.6.3(ρ.67.τ4:; Μ.18.11741.}; 3. Βριτιτ8ὲ] βεηβοβ οὗ 5οὰ] ἡ 
ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τὰς καλουμένας θείας αἱ. ἄνοδος ΟΥ. 70.το.40 
(24; Ρ.218.7; Μ.14.3850); ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ σώματος διάφοροι αἰ. 
εἰσὶν.. οὕτως κατὰ τὰς λεγομένας ὑπὸ τοῦ Σολομῶνος θείας αὲ, (οἴ ,58. 
7.221{.}) ἄλλη μέν τις ἂν εἴη (ἡ) ὁρατικὴ τῆς ψυχῆς δύναμις καὶ θεω- 
ρητική, ἄλλη δὲ ἡ γευστικὴ καὶ ἀντιληπτικὴ τῆς ποιότητος τῶν νοητῶν 
τροφῶν 1}.20.43(33; Ρ.386.24{.; 6768); 14.(δἰς5.γ.3ορ(ρ.τρο. 2}; Μετι. 
14700}; ς. ἡ ϑείᾳα αἴ., καθὼς ὁ Σολομὼν ὀνομάζει, τῶν σωματικῶν 
ἀρωμάτων τοῦ νόμου, προστίθησι τὴν ἄῦλον..«εὐωδέαν τι Νγ55, ἀογης 
τη (απὶ.(1.44.0570); Μακ.αγνιδῖρ. (Μ.91.12488); ναϊοα Ὀγ 5ιη, Μ61}). 
ΞγΉΡ.4,2(ρ,47.5; Μ.18.880); επιρίονε ᾿π ῥσαΐϊσης ἀοα τῷ τῆς 
θρησκείας θεῷ διὰ τῶν ἐντὸς αἱ, τῆς ἑκάστου δι᾿ ἐκφωνητηρίων... 
ὑμνούντων (οπβξιον,.5,.κ τ(ρ.τ54.8; Μ,20.12334}; ΠΚοπδα το ἰῃς ἴεὴ 
ΨΙΓΡΊΩΒ αἱ γὰρ πέντε τῆς ψυχῆς αἷ., σύνεσις, γνῶσις, διάκρισις, ὑπο- 
μονή, ἔλεος, ἂν τὴν ἄνωθεν χάριν καὶ τὸν ἁγιασμὸν τοῦ πνεύματος 
δέξωνται, καὶ φρόνιμοι τῇ ἀληθείᾳ παρθένοι ἔσονται’ εἰ δὲ τῇ φύσει 
ἑαυτῶν ἐγκαταλειφθεῖεν, μωραὶ τῷ ὄντι εὑρίσκονται Μαο.Αδρ οἶδυ, 4 
(Δ1.34.8034}; 1ὰ ἐσβίαβυ ἤκουσε τῇ τῆς καρδίας αἱ, Ν} ]αρη. 270, 
0. ἸΟ 48); 4. 5εῆϑε5 ἴῃ τοὶ, τὸ (04; 8. σα ἀὔονξδ ἀπά ουΐβιάς 
56η56, (ἸΟΙῺ.5.7γ.7.7(ρ,28.20; Μ.0.4524}); οἐκεῖον..«θεότητος, αἱ νοεραὶ 
φύσεις...ξένον δὲ παντάπασιν, ὅσαι ὑπὸ τὴν αἴ, τ. ΝᾺ 2.07.4. 6(λ1.56. 
6200); Ὀξμὶρ πάσης αἰ. ὑπεριδρυμένος ὨΙου, Ατ.4,7.7.2(Μ.3.868}); 
τῃετείοσε τῇ περὶ τὰ μυστικὰ θεάματα συντόνῳ διατριβῇ καὶ τὰς αἱ, 
ἀπόλειπε ἰδ υρεν πε. τ(Ν,3.0078}; Ἀ. ἀβϑαπιηρ 56 η865 ἴῃ ἴῃς, χωρὶς γάρ 
τοι γάμου σύλληψις...καὶ αἰωνίου φύσεως ἀρχὴ χρόνιος καὶ νοητῆς 
οὐσίας αἴσθησις (οῃϑβί.0γ.5.ε ττ(ρ.168.26; Μ.20.1265.Ὰ); ὁ τοῦ θεοῦ 
λόγος λαμβάνει ἑαυτῷ σῶμα... «καὶ τὰς αἱ, πάντων ἀνθρώπων προσλαμ- 
βάνει Ατῃ ἵγιειις, 2(Μ.25.12τ0}) ; 1διτ6.τ(1248); 5. 56η5ὲ τοονία, Μ ὈΙΟΗ 
Ομ τῖβὲ δπίοτρα, ΟἸςτλ,  ἰγ. 5.6(ρ.253.20; Μ.0,684). 

Ο. ἐμμοἰϊδείμιαί ῥενγεορίίομ, μη ενειαμάίηρ; 650. οὐἨ ἀῃᾶοιβ Πρ 
ΜΝ ηαΐ 15 βορὰ οὐ αἰνίης, ξρ.1πἰσά ἀρ. 5,6. ς τ .48(Μ.20.428.4) οἷτ, 
5, νυμφικὸς; ἄφρων δὲ ἢ ἀκόλαστος ἄνθρωπος οὔτ᾽ ἂν αἴσθησιν 
ἀγαθοῦ σχοίη οὔτ᾽ ἂν κτήσεως τύχοι (Ἰοτα, ῥαεά.,,6(ρ0.257,20; Μ,8, 
ὅοσο); ἡ ἀκοὴ ἐν ἡμῖν...οὐ διὰ τῆς σωματικῆς δυνάμεως ἔχει τὴν 

ἀντέληψιν, ἀλλὰ διά τίνος ψυχικῆς αἷς 1(.ς|γ.7.7(0.28.26; Μ.0.4534}); 
ὁ δὲ καθαρὰν ἔχων τὴν διαπνοήν, καὶ διὰ τῆς αἱ. τοῦ θείου λόγου 
δυνάμενος ὀπίσω αὐτοῦ εἰς ὀσμὴν μύρων αὐτοῦ δραμεῖν ΟτοΞελοί, 
τη (αηἰ.7:5(}1.17.2810); (σπβῖ.αρ.π5.υ.(,2.48(ρ.6χ.2ς; Μ.20.10258); 
Μβοιλορ λομι.τ4.λ(3.34.572.}; εὐξώμεθα...ἐν πληροφορίᾳ καὶ αἱ. 
μεταλαβεῖν τοῦ ἁγίου πνεύματος 1.57.7(1530); (ΟΠ γγ5.5ία!.4.2(2.520); 
βίος ἡσυχαζόντων..«κατὰ συνείδησιν καὶ αἴ. γινέσθω 10. πλχ.5εαἰ.2} 
(Μ.88,11134}; βρίἰταδ] ορρ. ρῃιος. ἀπάουϑιαπάϊηρ, οχορ. Ῥχσ.2: 3{, 
πρὸς ἀντιδιαοτολὴν τῆς κατὰ φιλοσοφίαν αἰ. εἴρηκεν ὁ πιροφήτης, ἣν... 
ἐξερευνᾷν διδάσκει εἰς τὴν ἐπὶ τὴν θεοσέβειαν προκοπήν, ἀντέθηκεν 
οὖν αὐτῇ τὴν ἐν θεοσεβείᾳ αἴ. (16 Π|..7.1.4{Ρ.17.24,26; Μ.8,7178)}. 

Β. γίσψϊ γεάξομ, σοοά βεηιδθ ὧρα οὐδεμία ἐστὶν αἴ. οὐδὲ κατὰ χάριν 
τῆς κοινῆς ἁπάντων φύσεως, εἴ γε τῶν τοῦ νόμου προσταγμάτων 
ἠἡμελήσαμεν; (οπβε.αρ.ΔΙΉ ἀροὶ, Ξἐε.δτίρ.141.1τ0; Μ.25.30 00}; τῶν κἂν 
βραχεῖαν αἴ, ἐχόντων 14.80.1}. ἀξεν.χδίρ.12.1τ8 ; Ν1.25..440᾽(441}0}; 
τίς..«ὀλίγην αἵ, ἔχων ἀνέξεται τούτων; ΙΔ.ρ. ΛΊΠ... γη.22(0.26ο.12, 
Μ.26.7408). 

ἘΠ, Φδη56 οἵ 5ουιρξέιζε κατ᾽ αἴ, πνευματικήν Οτι(αἀπὶ,τ(Ρ.90.30; 
Μ.13.8ς})}); τοιούτους ὄνους, οὖς γράφειν οἷδε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον" 
οὐχ οὕς σωματικὴ περιγράφειν πέφυκεν αἴ., ἀλλ᾽ οὖς ὑποδέχεται νοῦς 
καθαρός Μαχιημ. Τἤαϊ, (Δ 90.557}; 14.ςω}.4.76(λ,00.123278}. 

αἰσθητήριον, τό, 1. ογραη οὗ δόηδε (ι5ι. Ουτ.); το]Ὲ τὰ (Ἠσδεϊαπ 
1 πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ αἱ. δοὺς τῷ θεῷ, ῥύσεται ἑαυτὸν ἐκ τῶν 
ἡτοιμασμένων τῷ διαβόλῳ..«τιμωριῶν Οτιεχροῖπ ᾿γ.6:3ο0(Μ.17.1800); 
περὶ τὴν ἄσκησιν τῆς ἁγνείας..«τὰ αἱ, τηρεῖν ἑαυτοῦ καθαρά ΜεΙΗ. 
δγρριχτ(ρ.130.23; Μ.χ8.208.Α); οὐκοῦν ἀνάγκη τὰ αἷ., ὡς πύλας 
ἀνοίγειν τῆς πόλεως. ἀνάγκη δὲ μὴ συγχωρεῖν ἐν τῇ τῶν ἀναγκαίων 
ἀνοίξει, συνεισέρχεσθαι τὰ τοὺς πολεμίους θέλοντα {Μαχ.εαρ.αἰ.230 
(}Ε.οο.τ456ς); ἴο θεὲ οἰοβεα ἴο δβχίθσῃ [Π]ὩΡ5 ἴῃ Ρτάγασ εἰσέρχεται 
εἰς τὸ ἑαυτοῦ ᾿ταμεῖον᾽,...'τὴν θύραν᾽ τῶν αἱ. ἀποκλείσας, ἕνα μὴ 
ἕλκηται ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ΟΥ.ογ.20.2(ρ.344.23; Μ.20.4808Β); 56 585 
Βα] ονν αὶ Όν ροβί- αριβηλα! οἢτιβεηδίιοη, ὕγτ Η εαἰεεὶι.21.3; 2. 1ἢη- 
ἰεἰϊσείμιαἱ ἐαρμῖν;; ἐπα ηρ τη εβρ. ἴο ἀϊδεϊησαϊβα. θεΐνεθι 
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ὉπῚῚ ἃπα εὐγοσ, φοοα δηᾶ εν], ΟἸειη. ς ν.7.το(ρ.66.4; Μ,9. 520}; 
ἀενεϊορεᾷ Ὀν (Βειβέίδη ᾿ς διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἱ, γυμνάσαντα πρὸς 

διάκρισιν καλοῦ καὶ κακοῦ Οτομσεὶς. 4. Ξοίρ.323.το; ΜΟΤΙ,Ι1008); τὸ 
κριτικὸν αἱ, ὙΠαΥ ΗδτΙβΟ]. 1ς,46:12(Μ.18.13458)}; Ονγ Η, εαΐδεῖ.4.5; 
18Β45.1ς5.1τ72(1.5038.; Μ. 30.405) ; εἰς ὑπόμνησιν ἐλθὼν τῆς αἰσχρᾶς ... 
πράξεως, τῷ ἐρρῶσθαι αὐτῷ τὸ τῆς ψυχῆς αἱ. ὑΒαβ.λδονῖη Βς. 37 
(1.674; Μ.3ο. οΞ0); ἔχωμεν. τὰ αἱ, τῆς ψυχῆς “γεγυμνασμένα πρὸς 
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ, πῶς δὲ γεγυμνασμένα.. τὰ αἷ΄; ἀπὸ τῆς 
συνεχοῦς ἀκροάσεως, ἀπὸ τῆς τῶν γραφῶν ἐμπειρίας (Ὦγν5. μοτη.δ4 1 

ΗεΡ.(12.885--804}); 1350 ὈΘΡΘΌ]6 οὗ ἀἰβεϊπρυ σπὶησ Ὀδένγεθη ἔτας ἐπα 
ἴαϊβδε ἀοοίσιηθ, ΑΙοχ. ΑἸ, ρ. Αἰοχ.τ2(0.27.2ο; Μ. τ. δόπο); 3. τηγϑί., 
τρια ογραθ οἵ τῃ)6 5ο], Ἐπουρὴ ποῖ αἰναγϑ οἰθατὶν αἰ5.. 
ἔσοπὶ 2 510 18, ἀθψεορηαθηΐ οὗ 'Βρισ ΙΓ 8} 5 πβαβ᾽ ΠΡ] γΙηρ 8ῃ 86- 
ναηςαά 5Βίαίο οὗ (γΒΌδη 16; ὄχορ, τ 07.32:2 ὡς οὖν ὁ ἀπόστολος 
δυνατὸς ἦν διδόναι τὸ βρῶμα....ἐκεῖνοι δὲ ἡδυνάτουν λαβεῖν αὐτό, διὰ τὸ 
ἀσθενῆ ἔτι καὶ ἀγύμναστα ἔχειν τὰ τῆς ψυχῆς αἱ. τῆς πρὸς θεὸν 
γυμνασίας ἴτεη.ἤα67.4.38.2(Ν ,7.11074}; ὑγιαίνοντος κατὰ τὰ θεῖα αἱ. 
Οτάταί, τοί(ρ.158.21); πθοάίηρ ρου τ βοαίίου κατατρυφᾷν δὲ τοῦ κυρίου 
δυνήσεται ὁ τῆς ψυχῆς τὰ αἷ, κεκαθαρισμένος, ὡς δύνασθαι ἐσθίειν τὸν 
ζῶντα ἄρτον...πίνειν τε τὸ σωτήριον αὐτοῦ αἷμα Ἐλι5..Ὁ 5,36: 28,(Μ.,22. 
2250); τηᾶν Ὀ6 ΔΕσΟρΠΙεα Ὦν ἀπ 6 ]1εἢ, τ Ν 55. .ς 05 τ2(Μ.44. 
5650}; Ὀπὲ ᾿βινεείθηθα᾽ δἀπα ἀδνοὶορεα Ὅν ἔμ “ἔτατ᾽ οὗ {86 ὕγοββ, 
14. [οι τη Οαπὶ.(Ν.44.8444); Ὀν Ῥχαοίϊοα οἵ νιγῖαε τὸ μέλι ποιού- 
μενος, ὅταν ἐν τῷ ἰδίῳ καιρῷ ὁ καρπὸς τῆς ἀρετῆς καταγλυκαίνῃ τὰ 
τῆς ψυχῆς αἱ, τὸ. Το(ο880); ἀμπελών ἐστιν...«ἡ πρὸς τὸ θεῖον ὁμοίωσις 
εὐ Καρπὸς ἡ καθαρύτης..«καταγλυκαίνων ἐν ἁγνείᾳ τὰ τῆς ψυχῆς αἱ. 
ἐΡ.2(Βοοῦ). 

αἰσθητικός, Α. οὗ Σεηδε ῥϑγσεῤίίον, σεηδτῖνε, βοηθῆ; 1. ἀεξ, 
ἄλλο αἰσθητόν, καὶ ἄλλο αἱ. ... αἰσθητὸν δὲ τὸ αἰσθήσει ὑποπίπτον᾽ αἱ. 
δὲ αὐτὸ τὸ αἰσθανόμενον ζῷον... αἰσθητὸν δὲ ὁ λίθος... αἱ, δὲ ὁ Στέ- 
ῴφανος Με]οί. πα, ἤθη. ΞὙΠ0ρ8. (. 64. 11440-11458}; 2. ἴῃ ἀεἴ. οἔ ζῷον 
δηα ἄνθρωπος: ἔστι...τὸ ζῷον οὐσέα ἔμψυχος αἱ. ... εἰ τοίνυν ἔμψυχον 
τὸ ζῷον, ἡ ψυχὴ δὲ ΠΈΡΗΣ αἰ., δῆλον ὡς αἱ, ἤδη Ε ἔμψυχον ΓἸοτη. 5 γ. 
δ.4{Ρ.86.1 5 Πἰ; Μ.0.5738); τρίτη δὲ οὐσία ἔμῴνχος αἰ., τὸ ζῷον, ὁ 
ἵππος" τετάρτη δὲ οὐσία ἔμψυχος αἱ. λογική, ὁ ἄνθρωπος Ἰὰ. (’.38(Ρ.2:ο. 
281.; Μι9.γ7δο0); 3. ορρ. λογικός: τῆς αἱ. ἢ τῆς λογικῆς..«κρίσεως 
Αἰδβειιασ. γέδιτπίρ.66.5; Μ.6.τοο 48}; ΟΥ, ..}0. ΗΝ 25(24; Ρ.31.2; Μ.14.688); 
χε, ΟὨγϑῖ᾿ 9 Ροᾶν λογικῆς δυνάμεως αἰ. οἰκητήριον Ἐπ58. Ὶ (.τά4(ρ.24τ. 
20; Μ.20.1τ4004}; τὰ λογικὰ τῶν αἰ. ὑπερέχει Μίακχ,Ξελοῖ, Δ. 5.6.2 (Μ. 
4.340); Ὠϊοη, ΑΥ,ἅ.»..5.3(}1.3.8178}; 1δ.6,3(8578Β); ΟΡΡ. νοητικός, ΟΥ 
Ῥ.13 τη 7συτττϑίΡ.404.35); ]ου, τ. 4,2.5.τ(8168) ; 4. 5βίππειβ αἰβοὶ- 
ΡΙ δα ΤὨγοιρῃ βοπέιςεπε ἔδου!εν, (Ἰοπλ. ἐγ. 7.2Ζ(ρ.6.1ο; Μ.0.4ο0Ὰ). 

Β. }εγεερε δίς τὸ τῊ6 βεηβες; οὗ σίοτν ἴῃ τῆς ἴαος οὗ Μίοβεβ, σοτη- 
Ραιεα Ὑ1Ὲ ᾿πτουῖου ροῦν οὗ 5. ϑίθρῃθα, Ὁ γϑ. 021,7. 1ἢῃ| 2( ΟΥ. 
(το.48γ0). 

Ὁ, Ὠεγερρέυε (Ἰπ 6] 6οὐπ1}}} φιλόσοφοι οἱ εἰς τὴν οἰκείαν συναίσθη- 

σιν πνεύματι αἰ. συνασκηθέντες (Ἰετη. 5.6. τ7(ρ.5σ1τ.4; Μ.0.2854). 
Ὦ. ἐμ εἰ ἐσ τδἰθ δι βασιλεὺς ὁ ἅγιος... οὗ τὸ ὄνομα ἔφθασεν εἰς τὰ 

ἼΡ δ ἐρήμου καὶ ἡσύχασαν καὶ αἷ, φωνῇ ἤνεσάν σε 4..Ἐλῖ1ϊ.132 
.«64.1). 
αἰσθητικῶς, . «. ὃν γιεαη5 Οὗ ἐπ 56Ή 565 οἷον αἱ, καταλαμβανό- 

μένον (Ἰοτα. ῥαξά.τ.τοίρ.142.6; Μ.8,3574}; αἰ, τὰ αἰσθητὰ γινώσκειν ἴα. 
[.48(0Ρ.224.τ8[.)}0.Μαχ.αρηδῖσ, (Μ] οτ.τοθςΒ); ΟΡΡ. γνωστικῶς, Ἡίοπ, 
ΑΥγιάνη.1.5(}}.3. 5930); ἐδ. 4. 4(7008Β); Ὁ. . βέγερηδὶν (1.8. τὸ [Π8 58565) 
κατάβασίν..«τινος καὶ αἰ. ἔστιν ἰδεῖν, ὅτε σῶμα τυγχάνει ΟΥτ, [".20 ἴῃ 

11σ((Ρ.5ο0.22} ; οοτηρ., Οἢγνβιλον.7. 5 τη 2 ον, (1ο.4878); 2. τοῖὰ γεεῖ- 
ἸῊΡ ὦ πόσον κινεῖ πάθος ἐν τοῖς αἷ, ἐπαΐουσιν ᾿ἀμπελῶνα ἐμὸν οὐκ 
ἐφύλαξα᾽ ΟΥΝΝ γϑ5.κοηῖ.2 τῷ απ. (1.44.8008). 

αἰσϑητός, Ξεηεδίε, ῥεγεσίψεί ὧν ἰἧσ 5θῆϑδες, ἀεί, ὁ Πλάτων... 
διδάσκει, τὸ δὲ οὐκ ὄν, τὸ αἱ,, [γενητὸν] ἀρχόμενον εἶναι καὶ παυόμενον 
Α(Βοπαρ ἶορτο, τί }.6.020Ὰ}); οἷ. κάτεισιν ἡμῶν ὃ νοῦς ἐκ τῶν μερι- 
στῶν, τουτέστι τῶν αἱ. Μαχ.Ξοὐοί, ἄ.5.7.2(Μ.4.345Ὰ}} 

Α΄. ἴῃ σεη., Οχιση. 5.14 τ [67.(0.43.πῸὸ; Μ.13.316.Ὰ}); 1Ὁ.6.2(0.48. 
15; 3240); αἰ, κόσμος εΙΠ.Ἐγνη.7.2(ρ.73.6; Ν.τϑ.1288); ἀρχαὶ 
πάσης αἱ. οὐσίας ΑἸμι σεμξ.42(Ν.2ς.840); γάμοι αἱ. (ΠγΥν5.αἰξεἶ!.2.2 
(2.2370); Ἰά λον. 26.1 τπ [0.(δι1ποᾺ}; αὲ, εὐωδίαι Ῥθοπ, τἀ. τ.3 
(Μ.2.121}). 

Β. Ορρ. τηδπί8] δπα βρισιίια!; 1. Ἰῃ Ρ6Ώ.; ΟΡΡ. νοητός, 4...» 
Αἰδϑηαρ ἶδρσ.το. τ(Ν,6.9294}; βοήθειαν καὶ νοητὴν καὶ αἷ. ΓΙΘΠῚ. έν, 
λιτίριτοῦ.το; ΝΜ 8ιττοι αν); μὴ τοῖς αἷ, προσανέχωμεν, ἐπὶ δὲ τὰ νοητὰ 
μετίωμεν [ἀο. Ἰοαομηρ οὗ Μοβοϑ αηα ῬυΠαΑΡΌΓΩ5] :δ.ς.π(ρ.344.1π0; 
Μ,0.40 Β); 1.6. τδίρ.δοι, δ; 2614}; δυνατὸν δὲ λαβεῖν εἰκονικὸν φῶς 
τὸ αἱ, ... ἀληθινὸν δὲ φῶς τὸ νοητόν ΟΥ. ἐν.6 τξ: [9.(ρ.488.16); Ογτ. Ε!. 
εαἰεεΐ.τ.4; θεόν... «τὸν βασιλέα πάσης αἱ. καὶ νοητῆς φύσεως (ση 5. 
4Ρ.7.42..; 1{|0.8.12.} 4].; Ὀιϊοπιλτ,ο νος, (}1,..3330); 1α.6.}. 
1.1.2{Μ..3.32738}; 85 {16 οὗ ὁπ οὗ 818 ῥτοῦ. βοίπτοιιβ ὑγθαῖ]β68 περὶ 
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νοητῶν τε καὶ αἷ, 1.2.3.2(3070); ΟΡΡ. νοερός, ἰά,ε....2. 4(1440); τοί, 
ΡΙατο᾽β ᾿ἸΔθαϑ᾽ ὁ Πλάτων ζῴων ἰδέας ἐν τῷ νοητῷ ἀπολείπειν κόσμῳ 
καὶ τὰ εἴδη τὰ αἷ. κατὰ τὰ γένη δημιουργεῖν τὰ νοητὰ ΟἸδτα, ἐγ. 14 
(ρ.588,8; :40Ὰ}; τὰ αἰ. πάντα, εἰκόνες εἰσὶ...«τῶν θείων ἰδεῶν Μαχ. 
Ξεἰοϊ. ἀ....}.3(Ν.4.3524}; 2. τεῖ. ΟἹ, ορρΡ. βριπἴμᾳ! γϑϑ 165 οἵ ΝΤ; 
Βδουίῆορϑ αἱ, θνοίαι ΟΥε,70.το.24(τ6; Ρ-τοῦ.8; Μ.14.3404}; 14.}».8 τῇ 
170.(ρ.4900.5); μίμημα τῆς ἐκκλησίας ἐκελεύοντο δαιδάλλειν ᾿Εβραῖοι τὴν 
σκήνην, ἵν᾽ ἔχοιεν διὰ τῶν αἱ. τὴν εἰκόνα τῶν θείων... «πραγμάτων Με. Π, 
4})}.5.1(0.62.1; Μ.18.το98); μέγα ἐδόκει εἶναι [5ς. δόξα Μωυσέως], 
ἐπειδὴ αἱ, ἦν δόξα...ἡ δὲ τῆς καινῆς νοητή (Βτν5. 01.7.1 τη 2(ὑογ. 
(10.479); 83. τεῦ, Ἔχορ,, ΗΓ, βθεῆβα αἀ15[. 1χοπὶ ΞΡΙΓΓ 18] αἰ, εὐαγγέλιον 
νοητοῦ καὶ πνευματικοῦ τῇ ἐπινοίᾳ διακρίνοντες. «πρόκειται τὸ αἱ. 
εὐαγγέλιον μεταλαβεῖν εἰς πνευματικόν" τίς γὰρ ἡ διήγησις τοῦ αἱ., εἴ 
μὴ μεταλαμβάνοιτο εἰς πνευματικόν; ΟΥ. 7σ.τ.8(το; Ρ.13.12{Π{} ΜτΆ. 
270); δχϑρ. [0.13:30 συμβολικῶς τότε ἡ αἱ, νὺξ ἦν 1δ.32.24{τπ6; ρΡ.468. 
27; 8000) ; αὖ ἐπαγγελίαι νοηταί εἰσι δι᾿ αἱ, ἐπαγγελλόμεναι 4 ῥγίγιε, 
4.3: 6(2ι; Ρ.333. 1: Μ.1ι. 3884); κατὰ τὸ αἱ. ἰπιοναἰΐγ μὴ ὑπολάβῃ τις 
ἡμᾶς..«λέγειν...«ὅτι τὰ περὶ τοῦ σωτῆρος γεγραμμένα κατὰ τὸ αἰ. οὐκ 
ἀληθεύεται 1.4.3.4(Ρ0.220.5; 2844}; ; 4 μον. 5.14 ἴῃ }6ν. (0.43.20; Μ, 
13.3216Ὰ}; τὴν Σαμαρεῖτιν ἀφέλκων ὃ κύριος ἀπὸ τῶν αἰ. . πνευματικῶς 
διανοεῖσθαι περὶ τοῦ θεοῦ ΑἸΠ..6}. ϑέγαβ.4. τοί Μ.26. 6684); ἔ ἔτι τοῖς αἰ. 
ἐνδιατρίβει ῥήμασι, διὰ τὸ μηδέπω δύνασθαι χωρῆσαι τῶν πνευματικῶν 
τὴν ἀκρίβειαν (ὨτγΒ. ομ1.32.2 τη [ο.(8.1868}; αἰ, μὲν τὰ ῥήματα, 
πνευματικὰ δὲ τὰ νοήματα 1.34.2(τ070}; ε0.32.τ{(τϑτΑγ}; ἀκούσασα 
ὕδωρ ζῶν, ἐνόμισε περὶ αἱ. τοῦτο λέγεσθαι. ὕστερον δὲ μαϑοῦσα ὅτι 
πνευματικὰ ἦν τὰ λεγόμενα 1.32.2(1850); 4. ἴῃ πλογα] δπα τε] ρΊουΒ 
ΒΡΉΘΓ͵ΘΟΒ; ἃ. τΤαῖ. ΓΠΤΠΙΠΡ ἔγοσῃ 56 5106 ἘΠ Πρ5 ἴο [Πο56 Οὗ 1Π6 στη ]πα, 
(Ρνεβαρούεδη) δοκεῖς κατόψεσθαΐ τι τῶν εἰς εὐδαιμονίαν συντελούντων, 
εἰ μὴ ταῦτα πρῶτον διδαχθείης, ἃ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν αἷ, περισπάσει; 
705, 1αϊ.2. 4(Ὁ. 6.4778}; τεῖ. δϑίσομοσην ἐπὶ τὰ νοητὰ μετατίθησιν 
ἀπὸ τῶν αἷ, (Ἰοτα. γ.6. ατ(ρ. 477.ιο; Μ. 9. 3128); εὖ πρὸς τὰ νοητὰ 
οἰκείωσις... “περιαγωγὴ τῷ γνωστικῷ ἀπὸ τῶν αἱ, 1.4. 23(ρ. 313. 26; 
Μ,8,13574); θείας ἐπινοίας κατασκευαζόμεναι...«ἐκ τῶν αἱ. εἰς τὰ 

υ ᾿ , ἢ : “- ᾿ ᾿ ΄ “ ὁ , 4 ΄ ΄ 

νοητά, μᾶλλον δὲ ἐκ τῶνδε εἰς τὰ ἅγια καὶ ἁγέων τὰ ἅγια μεταγούσης 
ἡμᾶς τὸ.6.ττίρ.474.24; Μ.0.3 088); γυμνὸν αἰσθητῶν πνευματικόν ΟΥ. 
..0.13.4ο(ρ.265.29; Μ.14.460Ὰ); ἡ δὲ αὔξησις ἡμῶν οὐκ ἄλλη τίς 
ἐστιν ἢ τὸ ἀφίστασθαι μὲν τῶν αἱ,., εἰς αὐτὸν δὲ τὸν λόγον γενέσθαι 
Ατῇ..4γ.3. 5 2(Ν}.26.4320}; ". τεῖ, ἘΒὶπρϑ οὐ βεηβο ἰςαάϊηρ ἴὸ Βρ: 08] 
τῃηρθ ἡ πίστις δὲ διὰ τῶν αἱ, ὁδεύσασα ἀπολείπει τὴν ὑπόληψιν... καὶ 
εἷς τὴν ἀλήθειαν καταμένει (6 Π).5 7.2. 4(ρ.χτο.25 ; Μ,8.0440); οἶμαι 
πᾶσαν τὴν εἰσαγομένην ψυχὴν εἰς τὴν διὰ τῶν γραφῶν ἐν Χριστῷ 
θεοσέβειαν ἀπὸ τῶν αἰ, ... ἀρχομένην..-«μετὰ τὸ ὡμιληκέναι τοῖς αἱ. 
ἀνακῦψαί τις...«ἐπὶ τὰ νοητά ΟΥ,.70.13,0(0.223.10,21; Μ.14.4120}; 16. 
1το.4ο(24; Ρ.218.6; 3850) οἷξ. 5, αἴσθησις ; Ἰὴ (απὶ. (ρ.220.21: Μ.12. 
1810); 1}. 3(Ρ. 230.27; 1800); Ὠοη Ατνολντ. (Μ.2.1244} οἷἵ, 5, ἀνάγω; 
ἡμεῖς δὲ αἱ, εἰκόσιν ἐπὶ τὰς θεΐας.. :ἀναγόμεθα θεωρίας Ἰά.6.λ.1τ.1τ.2 
(Μ. 3. 4738); φιλανθρωπίας αἰσθητοῖς τὰ νοητὰ... “περιτιθείσης Ι4.4.»..τ.Ψ 4 

(Μ1,3.59028); 106.4.1ττ(7ο8}}) οἷξ, 5. νοῦς; 6. 650. τῆτουρῇ ΠΙΥΡῪ 
ἈΠΟ ΒΔΟΙΆΤΩΘΩΒ. καὶ τὸ βάπτισμα οὖν διπλοῦν ἀναλόγως, τὸ μὲν 
αἰ. δι’ ὕδατος, τοῦ αἱ, πυρὸς σβεστήριον, τὸ δὲ νοητὸν διὰ πνεύ- 
ματος ΟἸδη, χε. Τμαοὶ, 81. 2 {0.132.2Ἐ.; Μ.Ο. 6068); τε]εοῖεα Ὀν Αβοο- 
ἀταΐαε οὗ τὰ αὐ, πάντῃ ἀναιροῦντες καὶ μήτε βαπτίσματι μήτε 
εὐχαριστίᾳ χρώμενοι ΟΥΟον.5.τ(ρ.3οβ,το; Μ,11.42908); Τματ αεγ.τ.το 
(4.302); τῇ μὲν [5-. ἑεραρχίᾳ) κοινωνοῦσα ταῖς νοεραῖς θεωρίαις, τῇ 

δὲ ὅτι καὶ συμβόλοις αἱ. ποικίλλεται Ἰλδίοπ. Ατ. 6.05.1. 2(Ν|.2. ΞΟ 10}; 
θεώμεθα...αὐτὰ [5ς.Ψ αἰνὶπα ΓΊΥ ΞΓΕΙ65] διὰ τῶν..«αἱ, συμβόλων ἰᾶ,ρ. 

οιτ( Μ.3.11048). 
Ὁ, τεῖ. σοα δπὰ (ῃτῖβε; 1. σοα ψηπουξ χυα} 165. ῬοΥσ ρΡτ 16 

ἴο 56η565, ΟἸθπλ. ῥγοΐ. 4(ρ.40.τοῦ.; Μ.8.1454Α); ἡ πάντων αἰτία.. οὔτε 
ἐπαφὴν αἰ. ἔχει... «αἱ, ὑποκειμένη συμπτώμασιν... 
οὔτε ἄλλο τι τῶν αἰ. οὔτε ἐστίν, οὔτε ἔχει Τ)ῖοπ. Ασινηγεί. 4(}],3.ἸΟ0 400); 
2. οἱ (γι βὲ 5 υϊηδη ἰστῃ γενέσει αὐτοῦ τῇ αἰ. ΟἸοτη, Ξἰν.6,.15(0.403. 
9; Μ.0.2454}; γεγέννηται τὸ αἱ, αὐτοῦ σαρκίον τῷ. (ρ.406.6; 3524}; 
ὅ, οὗ Ἰποᾶγηδῖε Ὀοάν ορρΡ. Ὀοαγ οὗ ΟΒυτοῃ ὥσπερ δὲ ἐκεῖνο τὸ αἱ. 
τοῦ ᾿Ιησοῦ σῶμα ἐσταύρωται... οὕτως τὸ ὅλον τῶν ἁγίων Χριστοῦ 

σῶμα Χριστῷ συνεσταύρωται καὶ νῦν οὐκέτι ζῇ ΟΥ, [στο 3πί2ο; Ρ.210. 
1; Μ.τ4.3728). 

αἰσθητῶς, 1, τοῦ ἐπε σόηι5ε5, δεησιθίν αἱ, τὰ πάντα καταλήψεσθαι 
ΟἸφ. 5 γ. 5.τ(ρ.5320.5; Μ.0.17Ὰ}; οὐ γὰρ θεμιτὸν νομίζειν αἱ, ὁρᾶσθαι 
τὸ πνεῦμα ΟΥ 7.20 1 70.1:3τ(Ρ.500.6); 14. ῥγίης.4.2.τίδ; Ρ.306.4; 
Ν.1τ1.2574}; ὈΡΡ. νοητῶς, Ἰά λοι. τὅ.ο 1. {ἐγ.(Ὁ0.1τ4τ.13; Μι13. 4400}; 
2. τη α {πεγαὶ 56η.56, ἰπἰθγαϊν οὐκ αἰ. βεβοηκότα ΟΥτ. 0.6. τϑ(το; Ρ.127. 
ι8; Μ.14.2320}; οὐκ ἔστιν τε παράδοξον γενόμενον ἐν τῇ γραφῇ, ὃ μή 
ἐστι σημεῖον.. ἑτέρου παρὰ τὸ αἱ. γεγενημένον τὉ.13,δαί(δο; Ρ,206.31; 
5210); Μεοίῃ. 5 »»ηρ.3.τ(ρ.27.16; Μ. 18,618); Επ5,4.6.7.χ(ρ0.317.16; Μ, 
22.520}; 3. ας ἀαἀεεογημοάαϊοα ἰο δόηδ6, 50 ας ἰο δε φγαερεάώ ὃν ἰδέ 

"» "ἢ ΜΝ 
«Ουτέ αἱ. εστιν.. οὐτε.. 



μὲ 

αισιος μϑ 

φέη:565 αἷ, εἰπεῖν Ὠϊοη, Αὐνε ἦι, 7. 4(4.3. 2128); Ἰ4.6.}..4.3.5(}4.3,4800); 
τὰ μὲν αἰ. ἱερὰ τῶν νοητῶν ἀπεικονίσματα 1δ.2.3.2(3970); βίατρ. 

διαγράφει γὰρ ἐν τούτοις αἰ,, ὑπ᾽ ὄψιν ἄγων ᾿Ϊησοῦν τὸν Χριστόν, τὴν 

νοητὴν ἡμῶν ὡς ἐν εἰκόσι ἐν 1δ.5.3.τ2(4440). 
αἴσιος, σιισῥτοίοιι5, πόπος ΠΗ, τηθδὶ ἄξιος εἶ ἐν πᾶσι καιροῖς 

ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἱ, Πγηη τοί Οῷ Ρ.46.το, ν.1, ὁσίαις). 
Ἑαϊἰσχημοσύνη, ἡ, Ἰπάεεέηεγ, Ὀ]οτη.ῥαεά.2.6(Μ.8.4528 ; ἀσχ- Ρ.τ88. 

15); ϑόρῆτ Η.υ. Ἅπας (Ν.02.τ6848). 
ῬἘαᾳἰσχραίνω, 5.ν.]., ἀεἤίς ἵνα μὴ αἱ, τὸ σῶμα Τ. “ἶτεν 4.4 (ν.1. 

χράνῃ). 
Ἐαἰσχρόβιος, ἰζυτης ἐπανπεξαείίν, ἐμαιεξαί, Ογαε. δὴν, τϑο; Εἴ οι. 

ἴση αι.13. 
ἙἘαἰσχρογενής, ῥακεῖν δον; οἵ Νεαβῖ., {γτιλοηι αν. ττί(ς 3. 382Δ). 
[Π]αἰσχροεργία, ἡ, --- αἰσχρουργία, «Παριείοες εομάπεὶ, 170. 76]. 

Ῥοφηῖ, (Μ.88,10048). 
αἰσχροκερδής, ον ἸαΪϊγ εγεοάγ οὗ φαΐ αἰ, ἐστιν οὐχ.. 

μικρῶν κερδῶν ἐφιέμενος" ἀλλ᾽ ὃ ἐκ πραγμάτων αἰσχρῶν καὶ λίαν 
ἀτόπων κέρδη συλλέγειν ἀνεχόμενος ΤΠάι,: Τίρι.,.:8(3.656). 

Ἑαἰσχροπάθεια, ἡ, εεδ»ηδοῖορ ἰοὸ οὐδερμῖν, ῬΆ]].}. 1 ωπι5.47(0.130. 
σ:; Μι34.12ο010); Ν1] εῤ}.2.1τ67(1.70.2818). 

Ἑαᾳἰσχροπραγία, ἡ, ἠομὶ εομάμεί, ΝΊΠΘΡΡ.τ.δο(1.79.1120). 
Ἐαἰσχροπράγος, αὐ δαδοῖν, ἑομὶ δαίμων ΝΡ... 4(Μιη0. 

4010), 
αἰσχρότης, ἡ, ἐϊεργασοξεί σομάμει, ΝῊ ἐρῥοτιτ2ο( }1.709.1370}; οἵ 

5Πδιπϑία! ἐπουρη 5 ἐὰν αἰ, σπαρῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου καθημένου ἐν τῷ 
κελλίῳ σου Ἰϑαῖα5 ο7.6.7{(0.24; ο[.Μ.40.τττόρ). 

Ἑαἰσχρούργημα, τό, οὐξεθης αείομ; οἵ (ἀποβίϊοβ, ΒΡΙΡΒ ἐαρν. 
26.4{ρ.281.2; Μ,41.3370)}; 1.26. 1π(ρ.20ς.2Ὁ; 2574}; η΄ ἘΠΘΙΒΙΠἾ8}) 
Γιγβίοσιοβ, 1 ,εαρῤ. ξά, τοίρ. πτο,τᾳ; Ν,42,8008). 

αἰτ-έω, 1. δὴ, δερ; οἵ ῬΘΈΠΟΠατν ΡΥΆΥΘΥ, οχερ, ΜΠ|.7:8 ἀλη- 
θεύεται τό, πᾶς ὃ --“ῶν λαμβάνει, μὴ ἀριθμουμένων εἰς πάντας τοὺς 

(ὁ γὰρ κακῶς “-ῶν οὐκ “-εἴταῦ) 
«πόθεν ἧκεν; 1, 

- ᾿ »" 
"Ὁ καὶ Τῶν 

“νουμένους τῶν κακῶς “-οὔντων 
Βιάντῃ, 4..2:2τ(Μ.30.16ς60); 2. ἠηφμῖγε "υοῦμαι.. 
“40γν.Α 2(ρ.78.26}.Ψ 

αἴτημα, τό, ἐπίῃ ἀδηναγάσά, ῥγὲν δαιμόνων αἰτήματα ἐγένεσθε 
Πορι. ἴδηι. το. δ, 

αἴτησις, ἡ, γεφμεξί, ἀφνηαηά, οἵ οι οηδῖν ᾿σᾶνου ἐοϊοννησ 
Ῥταῖβα, τυδηκθορινιηρ, ἀπ σοηἤδθϑιο τὴν περὶ τῶν μεγάλων καὶ 
ἐπουρανίων αἷἴ,, ἰδίων τε καὶ καθολικῶν, καὶ περί τε οἰκείων καὶ φιλτά- 
των ΟΥτ.0ν.53,τ(ρ,401,23; ΜΙ. 6ΟΑ); ἰῃ ἀοῇ, οὗ ῥύανϑυ, ν. εὐχή. 

αἰτία, ἡ, Α, σε, δίαπιε, ρ γϑῖςα] ἑαΐμί, οἵ Ὀ]:έεσβ σαυβεὰ Ὀν ἃ 
τηδσιοδῃ Ραΐ Ὠςαὶςᾷ ὃν Ὀαρίίβιη εὑρέθη τὰ σώματα αὐτῶν ὁλόκληρα 
ἐκ πάσης αἱ, ΓΞγ5.(Ρ.25.1). 

Β. εαπ5ε: 1. (οᾶ; ἃ. ῬΆΚΠΕΟΥ ὅταν δὲ [5., ἀκούσωμεν ὅτι) ἁ θεὸς 
πατήρ, ἐπὶ τὴν ἀπαθῆ αἱ, τοῖς λογισμοῖς ἀνατρέχομεν Β48. Ετρ.2.23 
(1.258: ; Μ΄.20.6218); ἐφίεται μὲν πᾶσα λογικὴ φύσις θεοῦ καὶ τῆς 
πρώτης αἱ, Οτ, ΝᾺ 2.0}.28,13(ρ.43.7; Μι36.444); πάντων. ..αἱ, Ῥίοῃ. 
Ατυιάνμοα 3(}1.3.5808); οὗ ΠΑΊΉΟΥ 845 ἢτθὲ σαθβο, ορρ. ὅθ ἀπᾷ Η. 
(μοβί διὰ τοῦ υἱοῦ δημιουργεῖν τὸν πατέρα...ὥστε ἡ δι᾿ οὗ" φωνὴ 
ὁμολογίαν τῆς προκαταρκτικῆς αἱ, ἔχει, οὐκ ἐπὶ κατηγορίᾳ τοῦ ποιητικοῦ 
αἰτίου παραλαμβάνεται Β85. ̓ )}Ί1».2τ(2.180; Μ.32.1ο 50}; ἐν δὲ τούτων 
κτίσει ἐννόησόν μοι τὴν προκαταρκτικὴν αὐ, τῶν γινομένων, τὸν πατέρα᾽ 
τὴν δημιουργικήν, τὸν υἱόν: τὴν τελειωτικήν, τὸ πνεῦμα ἐδ. 8210; Μ. 
1368); τὸ ἄνευ αἱ. εἶναι, μόνον τοῦ πατρὸς ὄν, τῷ υἱῷ καὶ τῷ πνεύματι 

ἐφαρμοσθῆναι οὐ δύναται"... .τὸ ἐξ αἱ, εἶναι... ἔδιόν ἐστιν τοῦ νἱοῦ καὶ 
τοῦ πνεύματος τ ΝΝ ν55.ογ, ἀοηι. (0.64.3. Μ|.46.11008)} ; αἰ, ἐστὶν ἡ τοῦ 
θεοῦ φύσις καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ τῆς κτίσεως πάσης" 
ἀλλὰ τοῦ μὲν υἱοῦ ὡς λόγου, τοῦ δὲ πνεύματος ὡς πνοῆς..-τῆς δὲ κτί. 
σεως ὡς ποιήματος ΤΑΤΗ ἀ[αὶ, Τγΐη.2.23(}1.28.11934}; Ὁ. Βοη ἀρχὴν 
τῆς κτίσεως... "οὐχ ὡς κτίσμα πρῶτον κτίσεως ἀρχή ἐστιν αὐτῆς, ἀλλ᾽ 
ὡς αἷ, τοῦ ὑπάρχειν αὐτὴν οἷα δημιουργός Οτ. ρος. 22(Ρ. 30. 12); ; τεί. 

ΤῊΣ ΤΡῚΞ τὸ δὲ " πρωτότοκος" συμπεπλεγμένην ἐ χει: «τὴν τῆς κτίσεως 

. ΔΙῃ. 47.2.6 (ΜΝ .26.2808)}; ςσ. Η, πος ἕν πνεῦμα ἅγιον... ζωὴ 
Ὁ ΕΘ αἰτία ΟΥΤἬΔΟτΙη. 5 γυηδ.(ρ.3,.8; ΜΙιοιοᾶσα); 2. δαΐδη, Ἵχορ. 
26 ρ.24:1 ἀδίκως..«κολάσει ἡ αἷ, τῆς ἁμαρτίας τὸν ἡμαρτηκότα ΟΥ̓. 
Αροι.ο(ρ.6); .. ἴῃ ρεη., ἐμαὶ τοπϊοῖ ὑπακὲς ἃ Ἰηΐηρ τοῆαὶ 11 ἰς, 
μοηος ἐβεθησε οὐ δύναται τὸ πεφυκὸς γλυκαίνειν τῷ γλυκὺ τυγχάνειν 
πικράζειν παρὰ τὴν αὐτοῦ μόνην αἱ, Οτιεἰς.4.γο(ρ.262.3.; Μεττ, 

ΙΟΙ20); 1.07.20.13(0.488.1.: Μετ. 404} 4].: ἡ τῶν μυστηρίων μετά- 

δοσις..«ὁμοίους τῷ κατ᾽ αἰ. ἀγαθῷ...ἀποφαίνουσα τοὺς ἀξίως μετα- 
λαμβάνοντας [Β85.ηγ5ὲ.62(0.307.10). 

Ὁ, φιοείτον, ἀϊςρμ διά τινας αἰ. (1.80. φειαοει το 5) τοῦ πάσχα ΗΪΟΥ. 
φῖν] (( Θορῃγ. ῬΑ} .)17(Ρ.20.5; ΜΡ 1..23.6368); ἰδ. 3 :(ρ.27.τ6; 6Ξ0.}). 

αἰτίαμα, τό, ργομνια 07 ἀσομδαϊίομ, ζαμὶ!, Ογτο 5. τ τ(Μ 69. τ2 400). 
αἰτιατέον, 056 ἡμιδὶ γέραγά ἃς γέξρορείδίο, ϑψῺς5.6}.τ22(Μ.66. 

ΙϑοτΌ). 
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Ι [ρῸ5 85 οχδαῖίνα σατι88 αἴ, ὁ λόγος, ὁ Χριστός, καὶ τοῦ εἶναι... 

αἰχμαλωτίζω 

Ἑαϊτιατέος, ἰο δὲ εἰ γεεροηςίδίε οὐδὲ οἱ πονηροὶ ἄρα, κατὰ τὴν 
οἰκείαν φύσιν ζῶντες, αἱ. παρὰ δικαίῳ κριτῇ ΜΜειῃ, 5 γηΡ.8.τί(ρ.11ο. 
ο; Μ.18.1734). 

αἰτιατικός, σεσισαίογν, ἀςππαά. ἐγ. ογη τι Ε{ρ.402.11{.; Μιδς, 
1720Ὰ)}. 

αἰτιατικῶς, ἐσμφαϊτθεῖν, ΤΙΟΠ. ΔΎ. 4. ης.ττι(Μ,3,9 564). 
αἰτιατός, ῥγοάπερά ὃν α ἐαπδε; οἵ ὅσῃ, (ηβῖοσ. σία ϑίρ.τ68.18- 

Μ.2ο. τ 2640) ; αἴτιός ἐστι μόνος ὁ πατήρ' τὰ δὲ αἷ, δύο, ᾧ υἱὸς καὶ τὸ 
πνεῦμα ΤΑΤῊ .φη.αἰ ττ( Μ.28.7840). 

Ἐαἰτιολόγημα, τό, {πτηρ τοῖο ἐαη δε ἀζεομηίεᾷ ἔον, Βα, ἄοηι, 
23.4(2.π880; Μ.31.5078). 

αἰτιολογικός, αξοῖρμαίε ἰο ἃ καῖ, ἐχρίἸεαδίο, ἰϑϊοι Λα .5.2.3 
(}{.3.6408).ὕ 

αἴτιος, ἃ. ξαμδίηρ, δι 5ῖ., εαδε; 1. (τοα ; 8. ἃ5. ἢγοι σαῖβο ν. 
εἰμί; Πτ.ἀταἰ.5.5(01.6.4818}; ΟἸ δι. εἰν. 6. ο(ρ.470.26:; Μ.0.2070); οὐσία 
θεία...τῶν ὄντων αἴ. 1ἅ. [».37(0.210.17; Μ.0.7400); ΟΥ..}0.2.2(ρ.54.17; 
Μ.14.1088); Οαὐἶν ν85. νη (ας ρ.255.4; Μ.45.057Α}; ἔξεστι γὰρ ἀντὶ 
τοῦ εἰπεῖν ἀγέννητον, πρῶτον αἴ. αὐτὸν προσειπεῖν 1.7(2 γ»-τ60.22; 
7600); Μαχ.ϑελοῖ. ἅ.νι.5.8(}1.4.3258); πάντων αἰτιώτατον Πα; εεί. 
εοΉ [.3(λ1.6.12088}; Ὁ, οὗ ΕΆΤΠΟΥ 48 σαιβαΐινο ὈγΓΙΠΟΙρΡΙῸ οἱ θοὸπ τὸ 
αἴ, ὡς οὐ πάντως πρεσβύτερον τῶν ὧν αἴ. οὐδὲ γὰρ τοῦ φωτὸς ἥλιος 
(τ. Ν Ὰ2.07.20.3(0.77.8; Μ.36.778): (ἤγνβιλονι.2.2 ἢ Πρ. (15.150); 
ΟΧοσ, ἸΟΟΥ 11:2 ὁ δὲ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, ὡς αὐτὸν αἴ, ἔχων κατὰ τὸ 
πατέρα εἶναι 1 ἤοῦι.10.2 ἴῃ ΤΟ ογ.(το. 82}; Τμαάεσξογοα (3.233); 
αἴ, μὲν φυσικόν, ὁ πατήρ' αἰτιατὸν δέ, ὁ υἱός 10.}). ἵριαρ. τ. (ΝΜ. ρ4. 
150 40): Ἰα. }.. 1. 8(}. 94. 8208); οὔ οὶ. δῃᾷ Ἡ. (Πιοϑὶ τῆς πρώτης 
γεννήσεως τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς πρώτης τοῦ πνεύματος ἐκπορεύσεως, ὃ 
πατὴρ μόνος αἴ, ... τῆς δὲ ἄλλης γεννήσεως τῆς ὑπὸ χρόνον, καὶ τῆς 
ἄλλης προλυδεωξ, τῆς μεταδοτικῆς, οὐ μόνος αἴ. ὁ πατήρ, ἀλλὰ καὶ ὃ 
υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα ΤΑΤΗ. Γ αἱ. 3(λ1.28.,8228), οὗ Η, (Ποβῖ τὸ πνεῦμα... 
πατέρα οὐκ ἔχει...αἴ, δὲ ἔχει τὸν θεὸν. «παρ᾽ οὗ ἐκπορεύεται ΓΑΤΗ .ἀ41αἱ. 
Τγίμ.τι τοί δῖ. 28,11450); 10.2.28(12008}; ο. οὗὨἨἍ Ἰνορὸβ ἃ5. σαῖβο οὗ 
πίοῃ οὗ παίμχοβ 1η ἴπο., Τοοπς. ἢ. Δἰδείσαα(Μ.86. 4450); ἃ. οἵ 

εἡμᾶς 
«καὶ τοῦ εὖ εἶναι... ἁπάντων ἡμῖν αἴ. ἀγαθῶν (Ἴοιη ῥγοί,τ(0.17.17; 
Μ.8.618); τὸν δεύτερον μετὰ τὸν πατέρα τῶν ὅλων αἴ, [ὕ5.}.6.1.2.53 
(Λ1.20.56Ὰ}); 85 σαϊιβα οἱ ρῃξβ οὐ Η. σποοῖ, αὐ Ν᾽ 85. 4}}7.655.4(}]}.42.Ψ 
2208}; 8. τεϊιϊζαϊτίοη οἱ Ε]αΐοηϊς ΤΠπθοῖν ὑπαὶ Οὐά 5 ποῖ σϑιιθο οὗ 
ταβίζου, ἈΠ. τη.,2.4(Μ.25. 1008} ἔ. ἀθΠ14] {παὶ (οα ἰ5. σαιβε οὗ ἐνὶ], 
τεῖ, ῥτοίειῃ οὗ μΒαγάβπίηρ οὐ ῬΆδτδοΠ 8 ποατὶ, Οτυῤγέμε.3.1.7(ρ. 264. 
τό; Μ.1τ.260Ὰ); Μειῃ,αγτν. ετ(ρ.173.3}} ἃ νίονν παρ οἷς ἴῃ ἀϑῖτο- 
Ἰορίοαὶ ΤθΟΙν ΟΥἨ ἀοθίίην, [6.5 γ}}.8. τδίριτου,τ4; Μ18,1680}; 
2. ΔηΡ6}5 ποΐ ἃ ὁδῃβε οἵ οχϑαίίνο δοι νιν, ὈΟΪοπρὶπρ ἴο οτραῖεα 
οὐάους οὗ ψΠΙΟῇ οὐδὲν. ποιητικὸν αἴ, ἐστιν ΑἸΏ.“[γν.3.14(}1.26.5400), 

Β, δίαιπειοογίἠν αἵ. οὐδὲν ἐν ἄνερι.. .δοκεύω ΝοππΟραν. 0.18: 58 

(Δ1.4.3.807Ὶ). 
Ἐαἰφνιδιάζω, αἰαεῖ «ἀδεηῖν; ταοῖ., οἵ ἀθο ϑμιηρ ἸΔοϊαῖτν, Ματο, 

Τίδο,ν ΡονρέννΑι. 
αἰχμάζω, βρλὲ τοῖα Ἔρέαγ; ταθῖ., εσηήμεν κόρον τ. ΝᾺ. καγτη, 

1.2.17.63(}1..37.786Ὰ}; χόλον 10.2.1.17.83(1268.}; γλῶσσαν 1ν.2.1.34.46 
(131ολ). 

αἰχμαλωσία, ἡ, 1, εαρίἠυτίγ, ταοῖ, ᾿Τησοῦ, ὃν...«ὁ κλαυθμὸς τῶν ἐν 
αἰ, ἐπὶ γῆς σε ἐλθεῖν ἐποίησεν “4. ΧαμιηρΡ. 24{ρ.75.17}; ας ««« ἐστιν 
ἡ ἀπὸ δὰ προηγουμένης ζωῆς κατάπτωσις Βα. “ τόδίι. .407Ε ; Μ.3ο. 
3920); 2. δοάν οὐ εαρίϊσες, πιεῖ. καὶ τὴν αἱ, λήψεται ἀπὸ τοῦ Βελιάρ 
[τὰς δὶ τῶν ἁγίων] 7. Παῃ 5.ττ; τοῖς 5. 22:9 τῆς δόξης ὃ βασι- 
λεὺς..«ἐλεύσεται τὴν ἄπειρον ἀπαγόμενος τοῦ ἄδου αἱ. οππ.{}} ο7.2 
(Ν. 95. 2814); 3. 5.ν.1., δοίη ἰσὰ ἀτῦαν τὰς ἐν ταῖς εὐχαῖς ἀμελείας καὶ 
τὰς οἷ, τὰς ἐν ταῖς ΠΟΘ Αρορίμλι. αἱν.(Λ.6:.χ074). 

ἘἙαϊχμάλωσις, ἡ, ΓΕ ΙρΡΒυ ῥγορ. ξανίας Ἀ(Μ,4.3,.30968} ἴοΥ αἰχμα- 
᾿ λωσίαν (ρ.31). 

Ῥαἰχμαλώτευμα, τό, ῥγίσε οὗ τρῶν, 11885.1 ας.γ7(2. 0210; Μ.5τι 
14400). 

αἰχμαλωτεύ-ω, -- -- αἰχμαλωτίξω, ἰαἦτε ῥγίβοηεν, ΟἸδιη ῥαειὶ,3.2 
(0ρ.243.:0; Μ.8. 5734}; ππεῖ, οὗ δαίμονες τέχνῃ τοὺς ἀνθρώπους θουσιε 
Ταῖ,ογαί, τϑ(ρ. 2015; Μ,6,848.); Χριστέ... ποσας τὸν θάνατον καὶ 
σκυλεύσας τὸν ἄδην λΊ. Τ}ιάο!. 3(0.135.12}. 

αἰχμαλωτίζ-ω, ακὲ ῥγίξοπεν, σαρίπγες τιοῖ., ΟὐἨ νγοιισῃ σϑοῦσιν 
ῖβο. τοὺς ἄνδρας] Τ,Κεμδ.5.3; οὗὨἨ [156 ἰοβόμοῖθ πὔουσιν ἀπὸ τῆς 
ἀληθείας τοὺς μὴ ἑδραΐαν τὴν πέστιν...διαφυλάσσοντας Ιγοπιδενγ.α.3.6 

(31.7.4778); ἴοσ ροοά ἐπὶ σωτηρίᾳ αἰχμαλωτισθέντος ὑπὸ Χριστοῦ ΟΥ. 
10.2.74: .ὅτ.ττ; Μ.14.1200}; ΟΥὗἹἩ ϑαίΐδῃ ὔοντιὶ τὰς ψυχάς 1 ἢΠ0.}}.1.4 
ἤη 67. (Ὁ.3.1ττ| Μ1.13.2570}; Ατλυ, πη οη.42(}1.20.0058); ΤΛΊΣ. “ροὶ!. 
2.6(Μ.26.1τ4τΆΑ}; τοῦ νοῦ..«“"ομένου (ἢγγπ,ἤσηι.20.3 τη ἢ11.(7.264Ὰ}} 
οὗ ᾿πβίποεῦς ΓΤ βΌΔἢ5 ἑτέρους σϑουσι προσάγοντες τῷ πονηρῷ (ρησοὶ. 
4.3.6.5. 



αἰχμαλωτισμός 

αἰχμαλωτισμός, ὁ ὁ, -Ξ- αἰχμαλωσία 4. νον ΜαοιΑεριλοννατ. το 34; 
5454); ΩΣ οὗ πονηρὰ βουλευόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. αἷς. 

ἑαυτοῖς ἐπισττῶνται ΕἸ ΘΥΤή Ὁἷς.1.1,8. 
αἰχμαλωτιστής, ὁ, «αρίον; τεῖ. Ῥ5.126:32, ΜΕ ςγηρ.4.4{(0.40.24; 

Μ.18,028). 
αἰχμάλωτος, ὁ, 1. οπὲ ἰαδερ ὧν [ἢ 5ρδαγ, ῥγίδοηδ, τηβῖ, οἱ 

ἘΒραχμᾶνες.. «πάντας ἀνθρώπους λέγουσιν αἰ. εἶναι τῶν ἐδέων συγγενῶν 

πολεμίων, γαστρὸς..-«χαρᾶς λύπης..«καὶ τῶν ὁμοίων ΠΙῚΡΡ.ἤάε7.1,24 
(0.29.9; Μ.16.20520); Ναασσηνοὲ.. .φἄσκουσι...τρεῖς εἶναι ἐκκλησίας, 

ἀγγελικήν, ψυχικήν, χοϊκήν" ὀνόματα δὲ αὐταῖς ἐκλεκτή, κλητή, αἱ, 
1διτοιο(ρ.268.21; 24108); βάπτισμα αἱ. λύτρον ντ. Η. ῥγοεαίδεξο τό; 
2. εχῖΐε, οἵ 7Τυ685 παραδείσου αἰ. καὶ γεέννης κληρονόμος Ἐπ5.Δ], 

56γ}.14(Ν|.86. 334). 
Ἑαϊῶλος, Ὁ. 11]. ῸΣ αἰόλος, ἐλτῆν, οἰρρεένγ, ΟἹ ἕωλος, εἰαΐε, οτί-ο7- 

αἰθ αἱ, ... σοφιστείας Ὠάντη. Τγίη.2.6(Ν 0.30. 214}. 
αἰών, ὁ, αρε, ἀφ0Ή,, εἰεγητίν, ἀοῖ. αἱ. γὰρ οὔτε χρόνος, οὔτε χρόνου 

τι μέρος..«ἀλλ᾽ ὅπερ ἡμῖν ὁ χρόνος.. 
παρεκτεινόμενον τοῖς οὖσιν τ ΝαΖ.ογ.528.8(,1.36.2208) ; 
οὐ φύσις ἐν ὑποστάσει γνωριζομένη ἀλλὰ διάστημα, ὅπως ποτὲ ἐπι- 
νοούμενον χρόνου εἴτε μικρὸν εἴτε μέγα ΤΒατΜορβ (αἱ. τ:4(0.5.18; Μ΄. 
66.807})); ὁ αἰ. ... ἀνυπόστατον χρῆμα, συμπαρομαρτοῦν τοῖς γενητὴν 
ἔχουσι φύσιν ΤΗαι, ἤ εν.τι2(3.546) ; ὁ αἰ. ... διάστημά τι χρόνου δηλω- 
τικόν, ποτὲ μὲν ἀπείρου, ὅταν περὶ θεοῦ λέγηται, ποτὲ δὲ τῇ κτίσει 
συμμέτρον, ἄλλοτε δὲ τῇ ἀνθρωπίνῃ ζωῇ Ἰα.ἦαεγ.ς.6(4.300); τὸ τοῦ 
αἱ, ὄνομα πολύσημόν ἐστι...αἱ, γὰρ λέγεται. ..«ἡ ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων 
ζωή"..«πάλιν...ὁ χιλίων ἐτῶν χρόνος" πάλιν. «ὅλος ὁ παρὼν βίος, καὶ 
αἱ. ὁ μέλλων, ὁ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἀτελεύτητος...πάλιν...οὐ χρόνος, 
οὐδὲ Χρόνου τι μέρος.. «ἀλλὰ τὸ συμπαρεκτεινόμενον τοῖς ἀϊδίοις... «ὅπερ 
γὰρ τοῖς ὑπὸ χρόνον ὁ χρόνος, τοῦτο τοῖς ἀϊδίοις ἐστὶν αἰ, 70.1), ξ.0.2.1 
(}1.94.8618). 

Α. Πρείνιο, 1,5, οἵ «ἀὐτδτοη οἱ ὀχίϑίθῃοθ οἱ 8 ΠΡ] οὐδὲ τοῖς αἰ. 
εἰσιν ἀπερίληπτοι" ᾿ὃ ποιῶν᾽ γάρ φησι τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα᾽ 
Διάντηῃ. Τγίρ.2.4(}1.30.48τ0). 

Β. ἐΐηθ ὑμεῖς [5ο. ᾿Ἑλληνες] οὐ γινώσκετε παρατρέχοντας μὲν 
ὑμᾶς, ἐστῶτα δὲ τὸν αἱ, μέχρις ἂν αὐτὸν ὁ ποιήσας εἶναι θελήσῃ Ταῖ. 
ογαὶ.26(ρ.27.27; Μ.6.861Β); ἔοικεν οἷόν τὶ μέτρον καὶ ὅρος τῆς τῶν 
ἀνθρωπίνων λογισμῶν κινήσεως καὶ ἐνεργείας ὁ αἱ, καὶ τὰ ἐντὸς 
τούτων εἶναι, τὰ δὲ ὑπερκείμενα τούτων ἄληπτα...λογισμοῖς μένει 
Οὐ Ν 95. μι τίτ Ρ.120.1τ6; Μ.45.3650); ἡ κτίσις πᾶσα...τῷ τῶν αἰ. 
διαστήματι, παραμετρεῖται ἐῤ.(ρ.128.1; 3640); τί ποτέ ἐστιν αἱ,;.. 
χρόνος ἐν ἡμέραις καὶ ὥραις (πυγβ. εογηρ τη (Ταΐ.τ τά(το. 6630); οὐδὲν 
τῶν κτισμάτων προγενεστέραν τοῦ αἷ. ἔχει τὴν γένεσιν, ἀλλ᾽ ἐν χρόνῳ 
πεποίηται ὕντ, ἰδ 65.32(5',20ΟΛ); λέγουσι ἶβο. οἱ ᾿Ωριγενιαταῖ]...ὅτε τὸ 
τοῦ αἰ. ὄνομα ἐπὶ ὡρισμένου χρόνου λαμβάνεται, καὶ ὅταν εἴπῃ ἡ 
γραφὴ ὅτι αἰωνία ἐστὶν ἡ κόλασις, οὐ λέγει εἰ μὴ ἐπὶ ὡρισμένου χρόνου 
ΤΙ οί, ΒΒ. σ θεοί. το (}}.86.1265). 
Ο, ἃ ἰοὴσ θυ ἀεῆπτε ρουοά, ἀσε, ἐγὰ, ἐροοΐ; 1. αὶ Τμπουβαπα 

γΘΑ 5, Οὴἐ οἱ 16 βένθὴ αρδϑ οὗ {ΠΘ νου τοὺς ἑπτὰ αὲ, ἐγὼ [50.Ψ 
θάνατος] λυμαίνω τὸν κόσμον Τι Αὖν. Α τοίρ.τοϊ.18}; τὸ σῶμά σον 
μενεῖ ἐπὶ τῆς γῆς ἕως ἂν πληρωθῶσιν ἑπτακισχίλιοι αἱ, 16. 7(0.112.3}); 
ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ λέγεται ὁ αἷ, οὗτος πληροῦσθαι 1 }885.Ξἰγεεῖ, μοηι.2.8 
(1.3420; Μ.30.400); ΤΑπατι τονε, (Μ.19.1 3200); λέγονται... ἑπτὰ αἷ, 
τοῦ κόσμου τούτου...ἀπὰ τῆς οὐρανοῦ καὶ γῆς κτίσεως μέχρι τῆς 
κοινῆς τῶν ἀνθρώπων συντελείας τε καὶ ἀναστάσεως 0.1). [ο,2.1(Μ, 
ο4.8610}; 2. νὰ 14θα οἵ ἀἰβραηβαίίοη ; ἃ. ἔγοτη Ογϑβίου ἰο βηδὶ 
Ἰυπαἀρεπιεπξ μέχρις ἡμέρας τελειώσεως ...ἐν ἡ ὁ αἰὼν ὃ μέγας τελεσθή- 
σεται ρος. ἕη.τό.τ, Ὁ. ἔτοτὰ γεαίίοη τὸ [ης, ὁ μακρὸς αἰ. τοῦ βίου 
πρὸ τῆς τοῦ σωτῆρος θεοφανείας Ἐλι5.ἐἤπεορἢ. Κ'.Θ(ρ.20 "3; Μ.24,6288); 
ἴα.,4.ε.2.3(Ρ.092.7; Μ.22.τ610}; Ῥτος, Κα, 705.6:4(Ν.87.1ο138); ς. [6 
Ὀτεδεηῖ τον οὐ ἀρὲ; 1. ἴῃ ρθη. αὐ, ἐστιν ὅλος τὸ μικρὸν τοῦ θεοῦ 
ον. λοι. 12.10 15 7εγ.(ρ.0}. 3}, Μτ5. 3920); οἱ αἱ, οἱ ἐν τῷδε τῷ 
κόσμῳ ἐκ τῆς περιόδου τὴς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς τὴν σύστασιν ἔχουσι, 

τὸ δὲ προύπάρξαι τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς προῦὐπάρξαι ἐστὶ τοῦ αἱ, 
τούτου (ἃς6].ν2.ἢ..6.2.1..28( 1} .8ς. 1272}; πολλάκις τὰ ἀρχαιότατα τῇ 

τοῦ αἰ. ἐπωνυμίᾳ χαρακτηρίζει καὶ τὴν ὅλην..«τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς χρόνου 
παράτασιν αἱ, προσαγορεύει Ῥιοῃ Ατ ά η.το, 3(Ν0.3.0370); ΜΠ ῥτα- 
ῬοΒΙ Οη5 τῇ [36. ἐκκλησίᾳ] προωρισμένῃ πρὸ αἰώνων εἶναι... εἰς δόξαν 
Ιρη. ΕρΆ. ῬγΟΕΙΩ,; ἔτότὰ ἐΐά δερτηη Ηρ ΟἤΓ 116 τοονἰα ἡ γῆ.. "ποιήδει 
ἀθέμιτα, ἃ ἃ οὐδέποτε γέγονεν ἐξ αἰῶνος ᾿ίάᾷ,τθ.4:; τὴν κληρονομίαν τῶν 
πατέρων αὐτῶν τὴν ἀπ᾽ αἱ. “βοε. ἔτη. 00.14; τὰ ἀπ᾽ αἱ, ἐν κρυπτῷ 

ἀξίοις παραδιδόμενα κηρύσσων Ηομι. Οἰφη. το; ἀναστήσει ἡμᾶς σὺν 
πᾶσι τοῖς ἀπ᾽ αἱ, κοιμηθεῖσιν οηε!. 4,Ρ.5.7.τ: φθορὰ... ὅσην οὐδεὶς 
χρόνος ἐξ αἱ, ἔγνω ῬὨΙ ΒΓ ἡ. 6. τι] (Μιός. δοτΑ); δι τὸ τὴ Βυτήδη 
τΆςΒ ωῦσῆς...ὁ παντὶ τῷ αἱ, τὸν τοῦ θεοῦ νόμον προφητεύσας ΠΟΉ:. 
(Ἰορ.2.52; 1ἰϊ. ἢ 1άθα οὔ ἱπιροχἔεοϊίοι. δηᾶ οοπῆϊοϊς οὐδέν με 
ὠφελήσει τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, οὐδὲ αἱ βασιλεῖαι τοῦ αὲ, τούτον 

᾽ ᾽ 
αι. ... ἐστίν 

,τοῦτο τοῖς ἀϊδίοις αἷ., τὸ συμ-᾿ 

᾿ ἁμαρτίας. 

δ5 αἰών 

Τρ, Κοη. 6.1; ὁ αἷ, οὗτος τοῖς δικαίοις χειμών ἐστι ἘΪΘΥΤ., ς17}.3.2: 
ὁ πᾶς ἐνεστηκὼς αἱ, νὺξ ὀνομάζεται κατὰ τὴν ἐπίνοιαν, ὡς δηλοῖ ἡ 
παραβολὴ τῶν εἰ παρθένων ΟΥ,ὥ βοειοίρ.24); ὁ τὸν παρόντα αἱ, 
στάδιον δικαιοσύνης ἐνστησάμενος (οη5!..4Ρ.7.332.4} ἐχέρ, ὅκ].1:4 
ὅταν ἀκούσῃς πονηρὸν αἱ., τὰς πράξεις νόει τὰς πονηράς ΟΠ τνϑ. ο»μΉ:. 

τη αἰ τ: 4(το, 6648); ἵν. τὰ]οα ν᾽ [)6ν}} τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος 
τούτου Ιρη. Ερλ.τη.1; ὃ νομισθεὶς εἶναι θεὸς τοῦ αἱ. τούτου καὶ τῆς 

ἀνωτάτω δόξης κλοπεύς ΟΥΥ, Γμἰπ. το 5,68); ἀπ Ὁν ον] Ρόοννεῖς τῶν 
ἀρχόντων τούτου τοῦ αἱ, ΟΥ.70.13. το(τ8.; Ρ.290.27; Μ1.14.5128); τςς. 

ἘΠ ΙομΙος τὸν μὲν Χριστὸν... τοῦ μέλλοντος αἰ, εἰληφέναι τὸν κλῆρον, 
τὸν δὲ διάβολον τοῦτον πεπιστεῦσθαι τὸν αἱ. ἘΡΙΊΡὨ μαον.3ο.τό(ρ.353. 

14; Μ.4τ.4320); Μδηϊοῆ. “ὁ θεὸς τοῦ αἱ, τούτον᾽...τὸν διάβολον 

ἐνταῦθα λέγεσθαι (Ὠγγ5.ἤοηι.δ.3 τη. ΖΟ ον. (το.4030)}; ν. οἵ 1ῃ6 ἐπὰ 
οἵ {8ὲ ψουἹα “ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας᾽ ὅπερ ἐν τῇ γραφῇ μέχρι τῆς 

συντελείας τοῦ παρόντος αἱ. δηλοῖ ΟΥΠΟΡ1.21.1 τη. [05.(0.428,23; 
Μ,87.10334}; ἡ ἀνάστασις, τοῦ μέλλοντος μὲν ἀρχὴ αἱ. ὑπάρχουσα, 

τούτου δὲ τέλος Μετ}. γ6ς.2.25(0Ρ.282.0; Δ1.18,3208}; δγην, ἀπι.(341)4 
Ρ.Δ.Π. 5 γ}7,.25(ρ.251.0; Μ.26.7250) οἷέ, 5. συντέλεια; τοῦτο..-ἔστω 
νόμιμον αἰώνιον ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἱ., μέχρις ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος 
Οοησί. ρΡ.5.τ0.1} ἅ. τῆε τοογίᾷ ΟΥ ἀρὲ ἰο τοις; ἃ. πὰ ρϑη. τὴν 
ἐκκλησίαν... πολίτας τῶν μακαρίων ἐκείνων αἱ. ἐργάζεσθαι ΜεΙΉ, 
φγρρ.διδ(ρ.88.1τ6; Μ,18.1488); τὸν ἐσόμενον ἀΐδιον αἱ, Π ον Ἰοη, τς. 
ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰ. ϑγνηιδιαρι( ογοὶ. ρρ.7.41.8. ϑγνην. Ν..-ΟΡ 
(ρ.8ο.16; Η.2.2888); ιάντῃ, Γγ15.3.20(Μ.30.π506}}: ὁ μέλλων αἰ,, ἐν 
ᾧ μετὰ ψυχῶν συγκλειόμεθα καὶ σωμάτων Μεκχ.αγηδῖρ. (Μιοι.χ468}}}; 
1]. Ορρ. ῥσγεβεηΐ ἂρ ὃ δίκαιος καὶ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ περιπατεῖ καὶ 
τὸν ἅγιον αἱ, ἐκδέχεται Βαγη.τοτι; ὁ.. «αἷς ὁ ἐρχόμενος θέρος ἐστὶ 
τοῖς δικαίοις, τοῖς δὲ ἁμαρτωλοῖς χειμών Ἡδγτγη. 5 102.4.2; παραδοθησό- 
μεθα... «ἀγγέλοις..«μεταβιβάξζονσιν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ αἰ. τούτου ἐπὶ τὸν 
μέλλοντα ΟΥιλομι,1ο.7 τὴ [6ν.(0.78.24; Μ,13.3088}; ὁ θεὸς..-«δύο αἰῶνας 
συνεστήσατο, κρίνας τῷ πονηρῷ δεδόσθαι τὸν παρόντα κόσμον..«τῷ δὲ 
ἀγαθῷ δώσειν ὑπέσχετο τὸν μέλλοντα αἱ, Π ον. ΟἾομι.2 6.2; ἐπὶ... τοῦ 
μέλλοντος αἰ. οὐδὲ διατάξεως χρεία ἡμῖν τινος, ἐπείπερ ἔξω πάσης 

οφυλαττόμεθα ΤΠατ. Ιορϑ.αί.τ:4(0.7.28; ΜΙ. 66.0008); 6. οἵ 
ΜΟΥ 5 Ὀογοηα πρᾶνοπη, Ταῖιογαί.2ο(ρ.22.21; Μ.6.8ς28); οὔθ οἵ 
ΒΕνΘΤΑΙ δαζατο ἀρθα ΤΠτουρ ΠΙΟΗ τὴ 50} ράᾷββεβ τπ τς σοιγϑα 
οἵ 115 ρυχποδέϊοη, Οὐ, η .3.1τ.2(ρ.241.2.; Μὲ 11.200 Δ). 

Β, ῥενιοά οἵ Ἰπάθῆηϊῖα ατπιταίϊομι ; Σ. ἢ σοη, ὁ θεὸς τῶν αἰ. 
᾿Ιησοῦ Χριστέ “4. [ο.8:2(ρ.1τοι.25); ΟΥογγ.70 τὴ Πιειτο τ 22(0Ρ.272}; ὁ θεὸς 
οἱονεὶ ἐνιαυτούς τινας..«οἰκονομεῖ ὅλους τοὺς αἰῶνας ἰ( (εἰς.4.60 
(Ρ.339.14; Μ.11.11370}; Μοτῃ γος, 1.37(0.279.15; Μι4τ ττο0) ; τοῦτον 
[3ς. τὸν θεόν) αἰ, ἄχρονοι πρὸ οὐρανοῦ τοῦδε καὶ πρὸ κόσμου ἄλλοι τε... 
ἄπειροι αἱ, αἰώνων πρὸ πάσης τῆς τῶν ὁρατῶν ὑποστάσεως. .«κύριον 
ἐπιγράφονται Ἰετι5. (τι (ρ.τοϑ.το; Μ.20.13244}; Πἰορἰδημ. .τὸ; 
2. ΟΡΡ. χρόνος: ὅπερ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ὃ χρόνος, τοῦτο ἐν τοῖς ὑπερ- 

κοσμίοις ἡ τοῦ αἱ, φύσις ἐστίν Βα. ᾿μεπ.2.1π(1.248Ὰ; Μ,29.5068)}; Ορρ. 
τὸ ἀΐδιον, ἐδ.2.17(2538.; ΜΙ .Οοδ0) οἵ(. 5, ἀΐδιος ; τοῖς λογίοις...ἔσθ' ὅτε 
καὶ ἔγχρονος αἰ. δοξάζεται, καὶ αἰώνιος χρόνος ὨΙοΠ.ΑΥ.4.η.το.3(Μ, 
2.02310); 3. τοῖν οἰδσπιν οἵ ὅοπ; 8. 1η ρθη. ὁ παντοκράτωρ θεὸς 
λόγος, ὁ πρὸ πάντων αἰ. ὑποστάς 41. “πάν. τ12(ρ.532.14); ἐξ ἀπείρων 
καὶ ἀνάρχων αἱ. ἦν ὁ υἱός Ἰπὰβ,,6. 5 τ(0.212.12; Μ.22.352}}}; τὸν πρὸ 
πάντων τῶν αἷ, ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα δγριν, 4π|.(341}4(0.251.2; 
Μ.26.7258}); ὁγηιδ. δέγη. τ(ρ.554.1τ0; Μ,26.730Ὰ}); πᾶν διάστημα ἐν τοῖς 
αἰ, μετρεῖται, πάντων δὲ τῶν αἰ, βασιλεύς ἐστι καὶ ποιητὴς ὃ λόγος 
Ατ..47.1.12(81.26.378}; αἰ. πάντες κάτω που τῆς γενέσεως τοῦ 
μονογενοῦς νοοῦνται 5. "ΜΉ.2.17(1.252Ε: Μ.20.6088); ΟὙἸΝ γ85. πη. 
2(2 Ρ.340.20; Μ.45.525}}} οἵἷἵ, 5. ἀΐδιος, δγρδον τε, -Ρ(ρ.8ο.5; 1.2. 
2888); παρὰ τίνος ἔχεις “μαθεῖν [5.. πῶς γεγέννηται); ἀλλὰ παρὰ 
αἰώνων; πρὸ αἰ, ὁ μονογενής (εἰ. (γΖ.Ή. 6.2.τὸ. τα Μ. 85.1277}}; Β. Ἔχορ. 
Τοιτ:τ πρὸ παντὸς χρόνου καὶ αἰ. "ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος᾽ Ου, }..2. τ(ρ. 58- 
23: Μι14. 150}; ἴο.1:2 πᾶς αἷ, καὶ χρόνος καὶ διαστήματα καὶ τὸ 
ποτέ, ἐν οἷς τὸ 'οὐκ ἦν᾽ εὑρίσκεται, δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο Αἰοχ. Δ] ἐρ. 
“εχ. ο(ῃ.23,15; Μοιδις560); πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο τοῖς πᾶσι 
δηλονότι ἐμπεριειλημμένων καὶ τῶν αἱ, Β45.Ἐπμη.2.13(1.247Ὲ ; Μ.20. 
5064); Ας.2:26 οὐδὲ ἡ τοῦ ἀποστόλον διάνοια τὴν πρὸ αἱ, ὑπόστασιν 
τοῦ μονογενοῦς ἡμῖν παρίστησι 1.2.3(2320Ὲ ; Μ. 5760); ἔ1ς}5.1:2 εἴπερ 
ἀληθὲς πάντας αἰ, καὶ πᾶν διάστημα χρονικὸν μετὰ τὸν υἱὸν καὶ διὰ 
τοῦ υἱοῦ γεγενῆσθαι λέγειν ΟΥΟΝ γΒο ἔπ σιντᾷ ρ.122.18; Μ.45.2510}; 
Ογτι δες. 4(51.20Ὰ}; τῶν αἐ, «... ποιητὴν εἴρηκε τὸν υἱόν, ἀΐδιον αὐτὸν 
εἶναι διδάσκων, καὶ παιδεύων ἡμᾶς, ὡς ἀεὶ ἦν παντὸς οὐτινοσοῦν 

ὑπερκείμενος χρονικοῦ διαστήματος Ἴα τ, εν.τ:2(3.546); ΠΘΡ,1τ:3 
ἀλλ᾽ οὐδὲν κοινὸν τῷ λόγῳ πρὸς τοὺς αἱ." αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ προύπάρχων 
πρὸ τῶν αἱ., δι οὗ καὶ οἱ αἱ, γεγόνασιν Αἰ, ἀεογιιδίρ.1ς. 18; Μ.2ς, 
448λ); ἀνάγκη προὐπάρχειν αὐτὸν καὶ τῶν αἰ. ὁμολογεῖν. ὧν γὰρ... 
πρότερον αὐτὸς τοὺς οὐκ ὄντας αἱ, ποτε πρὸς τὸ εἶναι παράγει (ὑὐντ. 
{ι65.22(51,2030); δ. ἀφηϊοᾶ Βν Ῥ}]. 58π). πρὸ αὐ, μὲν προορισθέντα, ἐκ 
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δὲ Μαρίας τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεως ἐσχηκότα ΤΑΙ.Ἅ4ρο]].τ.2ο(}1.26. 
11284Α}; ὈΚ ΜίατοοΙ. Οὗ ὅ0π, ΟρρΡ. πρθιβοπδὶ [Ορ05, τοῦ, ΡΥ.8:23 
“πρὸ τοῦ αἱ.᾽, ἑνὸς..«αἱ, ἐνταῦθα μέμνηται... καίτοι πολλῶν παρεληλυ- 

θότων αἱ. ΜτΟΕΙ]. Κγ.14. 80. Ἐπ5.}]Παγεε}}.2.3(0.46.22; Μ.24.804Ὰ); υἱὸν 
οὐιὰξ αὐτοῦ πρὸ τῶν αἰώνων γεννηθέντα ϑγηιδ.δΊγηι.2(ρ.256.20; Μ.26. 
7414) 9ῃον5 1ῃ8ὲ “πρὸ τῶν αἱ. ἄσε8 ποῖ ῬΙΌΡΕΙ͂Ν τηθδη “ΧΟΩῚ 8}} 
εἴοσηϊ γ᾽; 4. οἱ 1ἴὸ μουθδίίεσ εὐφροσύνην ἀκόρεστον καρπουμένας 
[56, ψυχάς] εἰς τοὺς ἀτελευτήτους αἰ, ΟἸεῃ.5]7.7.3(0.10.15:; Μ.0.41τ60); 
τοῖ. 15.0:6 ὁ Χριστός, ὁ 'πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰ,᾿ ᾧ ἐποικοδομεῖται 
ἡ τῶν ἀτελευτήτων αἱ. ζωή ΟτΝ γ85.Επη.3(2 Ρ.2ο.τ6; Μ. 45,58 5Α}} 
ἀπέραντοι...«τῆς ἀναπαύσεώς σοι αἱ. Ἡίνρετ.ηον:.(Μ,70.14778); 5, οἱ 
Ρυτρδίοτίαι ραμβμγλθηί ὡς τῆς ἐμμιχθείσης αὐτοῖς κακίας ἀποτα- 
κείσης μακροῖς ὕστερον αἰ. καθαρὰν ἀποσωθῆναι τῷ θεῷ τὴν φύσιν 
τον, υ85.0γ.καἰφοῖ, 3 5(ρ.130.2; Μ΄,45.920). 

ἘΣ. δἰογηίγ; 1. ἴῃ σεῃ. ὁ γοῦν αἷ, τοῦ χρόνου τὸ μέλλον καὶ τὸ 
ἐνεστός, ἀτὰρ δὴ καὶ τὸ παρῳχηκὸς ἀκαριαίως συνίστησι [Ἰοτη. 5 γ. 
τιχβ(ρ.26.14; Μ1.8.7564}; ὅταν. «περάσωμεν εἰς τὸν αἱ. καὶ φθάσωμεν 
εἰς ἀπάθειαν ΤΟγτ, εὐ) Τί6᾽.380; Μ.77.12320); Μαχ.ανηδι (Δ οτ, 
11648) οἰξ, 5. χρόνος; 2. οἱ εἴεγηβὶ Πἰΐε τοῦ... αἱ, ἐστιν ἀρχὴ τὸ 
ἡμέτερον τέλος (Ἰ]Ἰοτῃ, ῥαεά.τ.τ3(Ρ.151.17; Ἀ1.8,3738); ψυχὴν ...-μακαρίου 
αἰ. ἀθανασίᾳ τετιμημένην Επμδ,ν..τ.2(ρ.8.4.; Μ.20.0134); Ἡίομ. ΑΥ, 
4.η.1ο.3(Μ,3.0370}; οὗ δἴεγῃδὶ ρα ῃἰβτηθπί ἐν πυρὶ ἀσβέστῳ ῥιφθείσας 
ἴ5ς. τὰς ψυχάς] τὸν αἱ, κολασθήσεσθαι ον. ΟἸδηι.1.1) 8. ΤΙΆΤΩΘ ἴΟΥ ΟΥ̓ 
ἀεβορέοη οἱ αοᾷ ὁ θεὸς βασιλεὺς λέγεται τῶν αἱ, ... αὐτὸς... ἐστιν 
ὁ αἱ, τῶν αἱ. Ῥοπ, Αγ, ἄ.η.5.4(817}); 4. Ἰὰ ῬΈταβα ἤγομι δυεγίαϑι τη ἰ0 
ἐυεγϊαςίΐηρ ὁ μέν 30. θεός} ἐστιν κύριος ἀπὸ αἱ, καὶ εἰς τοὺς αἰ, ὁ δὲ 
ἴΞο. διάβολος] ἄρχων καιροῦ τοῦ νῦν τῆς ἀνομίας Βαγη.18.2; θεὸς 
ἐξ αἱ, εἰς αἰ. σῴζων διὰ υἱοῦ ΟἸετΩ.Ξ γ.7.2(0.9.25; Μ.0.416Ὰ}. 

Ἐς ὙΠῈ ῬΙΘΡΟΒΙΓΠΊΟΙ8, 70} ἐῦεν, Ῥῆταβε ποῖ βἴσι ον σοηπηξά ἴο 
{πἰπρβ ἡ ΠΙΟΉ αὐς εἴευμδὶ πληθυνθήσονται ἄγιοι ἐξ ἐμοῦ ἕως αἰῶνας 
αἰώνων Τ.5γη1.6.2 (ν.1. αἰῶνος αἰώνων); ἡ ζωὴ τῶν δικαίων εἰς τὸν αἱ, 
Ἐ:ς.ϑαϊ.τ3.0; εἷς τοὺς σύμπαντας αἰ, τῶν αἱ. Θεγρ. εἶ, 1.4 αἷ.; ἔχει... 

τὴν ἐλπίδα οὐκ ἐφ᾽ ἕνα αἰ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν αἷ, τοῦ αἱ, ῬΙοά. ὈΞ δι: τοί ..33. 
5008); οὐ μὴ ἀπόλωνται...εἰς πάσας τὰς γενεὰς τῶν αἰ. Αβροε. ἕη. 
χο3.4; ἔσται...ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν...εἰς τὸν αἰ. χρόνον μεθ᾽ 
ὑμῶν 4..Μ|.28(0Ρ.259.14); τοῦ σώματος.. ἀδυνατοῦντος ἀτρέπτου δι᾿ 
αἱ, μένειν ΜοΙἢ.γές.χ,25(ρ.25τ.4.; Μι4τ. τορό()." 
σ. αδογ (σποβῖ.); 1. ἀεχινεαᾷ ἔγοτη τοῖς ταν βίουεβ δὰ ῬΆσν Ια 

ΟΝ ἐν τῷ οἰκητηρίῳ, οὗ ἡ ῥίζα τῶν ὅλων τεθεμελίωται,...-αἱ,, δυνά- 
μεων ἘΠρρ.ἠαεν. 5 ο(ρ.ο8.10; Μ.16,31548); 2. ἴῃ ϑυβίεμπῃ οἱ Βιτθοθη 
Μᾶρι τρεῖς...ἑστῶτας αἱ, 1δ.6.17(Ρ.142.3; 2219Ὰ}; 3. οὗ ΜεπαπαεΥ 
ἑαυτὸν... ὡς..«εἴῃ λέγων ὃ σωτὴρ ἐπὶ τῇ τῶν ἀνθρώπων ἄνωθέν ποθεν 
ἐξ ἀοράτων αἱ, ἀπεσταλμένος σωτηρίᾳ Ἐπ|5.}.6.3.26,2(Ν.20.2728); 
4, ΝΙςοΙαιίδῃ μετὰ πάντας τούτους προβεβλῆσθαί τινα αἰσχρὸν α, .-. 
καὶ ἐκ τούτου...«καὶ τῆς Μήτρας γεγονέναι θεούς τε καὶ ἀγγέλους 
ἘΡΙΡΒ.ἠαο7.25.π(0.273,ς; Μ,41.3288); 5. Ψαϊεπί., αἴοίηδ ΘΗ ἐγ οὐ 
οπ απ! 0 λέγουσι... τινα εἶναι ἐν ἀοράτοις. εὑψώμασι τέλειον αἰ. 
προόντα" τοῦτον δὲ..«προπάτορα καὶ Βυθὸν καλοῦσιν Ἰτοπἤαθγ.1.1.1 
(Μ.γ).4454); οὗτοί εἰσιν οἱ τριάκοντα αἱ, ... τοῦτο τὸ..«πλήρωμα, τριχῆ 
διεσταμένον εἰς ὀγδοάδα, καὶ δεκάδα, καὶ δωδεκάδα 1.1.τ.3(4408); 
ὅποσον ἐλάττων ἡ εἰκὼν τοῦ ζῶντος προσώπου, τοσοῦτον ἥσσων ὁ 

κόσμος τοῦ ζῶντος αἱ. 4]. π.Ὁ}.Ἰδτη. κἐγ.4.12(0.287.25; Μ.8,12074); 
ἄγνωστος...ὁ πατὴρ ὧν ἠθέλησεν γνωσθῆναι τοῖς αἰ. ΟἸδτα Ἔχε, Τ μάοί. 
ἡ(ρ.1τοϑ.1; Ν.0.65)4)}; τὴν «περὶ τῶν αἱ. μυθοποιΐαν ἀρρένων καὶ 
θηλειῶν Οτιεονηη ἴῃ Μ|.τ7.23(0.602.24; Μ.13.15804); Βαλεντῖνος, καὶ 
Σεκουνδῖνος, καὶ Μάρκος, καὶ οἱ ἐκείνων διάδοχοι παμπόλλους αἰ. 
πρεσβυτέρους τοῦ δημιουργοῦ φασιν εἶναι Τάτ, αεν.5.6(4.309); οὗ 
τῆς δροὴ (υῖβί, [τειν δεν. 1.8.2(524λ); οἷ, δάμ; ἘΡΙΡΠ ἤαδνγ.31.4 
(0Ρ.288,5; Μι41.4898); 6. Ματγοοβίδῃ τοὺς... «φθόγγους ὑπάρχειν τοὺς 
μορφοῦντας τὸν ἀνούσιον καὶ ἀγέννητον αἱ. Ἰταχἤαεν.τ.14.1(}1.7.5974}} 
τὰ ὀνόματα τῶν στοιχείων τὰ ῥητὰ καὶ κοινὰ αἱ, καὶ λόγους, καὶ ῥίζας, 
καὶ σπέρματα, καὶ πληρώματα, καὶ καρποὺς ὠνόμασε 1.1.τ4.2(5078); 
οὕτω...διὰ τῶν δέκα ὀνομάτων [30. φῶς, ἡμέρα κτλ.] τοὺς δέκα αἰ. 
μεμηνυκέναι ἴϑο. Μωῦδσέα] 1δ.τ.18.τ(6444); τοῖς τέσσαρσι καὶ εἴκοσι 
στοιχείοις τοὺς αἰ. ἀπείκασε καὶ τοὺς μὲν ἀφώνους, τοὺς δὲ ἡμιφώνους, 
τοὺς δὲ φωνηέντας προσηγόρευσεν ἼΠπιατ. ἤαον.τ.0(4.3ο1); 7. ΝΔΒΒΘΠΘ 
"ἀπὸ σοῦ ἴϑ.. δάμας] πατήρ, καὶ διὰ σὲ μητὴρ..«αἰώνων γονεῖς... 
μεγαλώνυμε ἄνθρωπε᾽ ἨΪῃρΡ.λαεν.ς.6(ρ.78.1ο; Μ.16.31268); ταῦ, 15. 
7114 ἡ παρθένος ἡ..-τίκτουσα υἱόν, οὐ ψυχικόν, οὐ σωματικόν, ἀλλὰ 
μακάριον αἰ, αἰώνων 1ῤ.5.8ίρ.97.1τ0; 21510); οὗ, ταύτῃ τῇ ὥρᾳ σήμερον 
ἡ κόρη (τουτέστιν ἡ παρθένος) ἐγέννησε τὸν αἷ. ἘΡΙΡΗ.ἤαεδγ.51.22 
(Ρ.286.7); 8. “Ποσοιβε' τρεῖς γεγόνασιν αἰ. ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς 
τῶν ὅλων ἀρχαί"..-μένει ὁ θεὸς αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν πολὺ τῶν τριῶν 
αἱ, κεχωρισμένος"...ἴσων..«γεγονότων ἀριθμῷ καὶ τελειότητι τῶν 
αἱ, ... τριάκοντα γεγόνασιν αἱ. ΗἸρρ.λαεν.8.ϑ(ρ.226.51 ; Μ.16.33508); 
9. Ταϊίατιι ἀποστὰς τῆς ἐκκλησίας..ἴδιον χαρακτῆρα διξασκαλείου 

56 αἰώνιος 

συνεστήσατο, αἰ. τινας ἀοράτους ὁμοίως τοῖς ἀπὸ Οὐαλεντίνου μυθο- 
λογήσας ἴτεπ,ἤκσογ.1.28.1(Μ.7.60ο0); 10. Μαπιςοῇ. τῆς ..-σελήνης μετα- 
διδούσης τὸν γόμον τῶν ψυχῶν τοῖς αἱ, τοῦ πατρός Περότ. ἡγεἠ.8 
(ρ.13.10; Μ.1ο.14400); 11. βξη, οἱ μὲν πλείους εἶναι θεοὺς λέγουσιν, 
οἱ δὲ τρεῖς ἀνάρχους, οἱ δὲ δύο ἀγεννήτους, οἱ δὲ αἱ. ἀπείρους (οηΞί, 
Α4Ρ.6.10.2. 

Η. Βδηρε -α πλήρωμα, ἰοίαἰ ἐν οὐ ἀδοης οὐ τοβοὶς ἱποϊςίδίς ερίγημαὶ 
τοογϊά, αος, ΟΡ ϊτῈ5. φασὶ...τὸν... Χριστὸν. σὺν τῇ μητρὶ εἰς τὸν 
ἄφθαρτον ἀνασπασθῆναι αἱ., ἣν καὶ ἀληθινὴν ἐκκλησίαν καλοῦσι Ἰγξπ. 
μαρν.τ.530.1(}1.7.695})}; εἶναι...«ἐν ἀκατονομάστῳ τινὶ ἀνωτάτῳ τε οὐ- 
ρανῷ καὶ αἱ, ἀγαθόν τινα θεόν ἘΡΙΡΗ ἤαον.45.π(ρ.τορ.17; Μ.41.8234}); 
δος, ΠΟΥ ΟΙθ οι, τοῦ, 70.4:22 “ἡμεῖς προσκυνοῦμεν᾽ ὁ “Ηρακλέων οἴεται 
“εἶναι ὁ ἐν αἱ, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐλθόντες Οτ. 7ο.15.το(0.2432.13; Μ.14. 
4290); τεῖ, Το χα: “οὐ τὸν αὐ, ἢ τὰ ἐν τῷ αἱ. γεγονέναι διὰ τοῦ λόγον᾽ 
ἅτινα οἴεται πρὸ τοῦ λόγου γεγονέναι 1δ.2.1τ4(8; Ρ.70.8; 1378). 

ἵ. ρ᾽υχ., παπὶθ οὗ βυροσπαῖασαὶ Ὀείηρβ; δν}} ἐπειδὴ κατέλιπες 
τὴν ἐντολήν μου..«κατασχεθήσῃ ἐν τοῖς αἷ, ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας 
Α΄. ῬΙΗ1.τ31(0.69.23); ροοά θρόνων τε καὶ ἐξουσιῶν παραλλαγάς, αἱ, 
τε μεγαλειότητας, τῶν τε χερουβεὶμ καὶ σεραφεὶμ τὰς ὑπεροχάς Τ]ΡΉ. 
Τγαϊς; τὰ σεραφίμ, αἱ, τε καὶ στρατιάς, δυνάμεις τε καὶ ἐξονοίας 
1π1π ἀρ. οηςεὶ. ΑρρΡ.8.π2.8; Πρπος ῥσισον οἵ 50 Ὀεὶηρβ (Ν᾿ λβ56 6) 
σὺ..«ἕβδομε γεγονὼς κρατεῖν ᾿Ιαλδαβαώθ, ἄρχων. ..ἣν ἔκλεισας αἰ. σῷ 
πύλην κόσμῳ ἀνοίξας Οτ(εῖς.6.3τ(Ρ1οΣ.0; Μ.11.13410)., 

αἰωνίζω, ὑδ εἰογπαὶ, ΑΙ. Βαγί.5(Ρ.139.31). 
αἰώνιος, εἰεγπαὶ,; 

Α. ἴῃ 1Ὰ]] 5βεη56, τοϊποιὶ δεριηηΐηρ οὐ ἐπα; 1. ΟΕ πὲ ἀἰνίηε παίατο, 
στ ΝαΖ.ογ.38.8(}1.36.320Ὰ}); 2. οὗ Ττίη., Οὐ. 70.1ο.30(23; Ρ.216.31; Μ, 
14.3844}; 3. οὐ ἀοά, ϑειαρ.εμε.3οι οἷτ, 5, ἀναλλοίωτος ; θεὸς... 
αἰ, αἰωνίους ποιῶν ΠΙ}οι ΟἾδηι.3.45., θεὸς εἷς ἐστιν.. οὐσία ἄναρχος, 
ἀτελεύτητος, αἷ. τε καὶ προαιώνιος ΤΌντ. Τγίμιτίδθιτα; Μ.77.1120Ὰ}} 
λέγεται ὁ θεὸς αἰ., ἀλλὰ καὶ προαιώνιος" καὶ αὐτὸν γὰρ τὸν αἰῶνα 
ἐποίησε 7ο.Ὁ).[.ο.2.τ(Μ.94.8644}; ἐδ.1,2(7920) εἷξ. 5. ἀΐδιος; 4. οὗ 
ΘΟ. σε δοξάζω διὰ τοῦ αἱ. καὶ ἐπουρανίον ἀρχιερέως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
Μ.Ροῖνε.χ4.3; ὁ θεὸς αἱ. ἐστι φῶς, οὔτε ἀρξάμενον, οὔτε λῆξόν 
ποτε. οὐκοῦν αἰώνιον... σύνεστιν αὐτῷ τὸ ἀπαύγασμα Ὠϊοπ. Δ]. 80. 
ΑἸ έοη.τβίρ,57.1ο; Μ.2 5, ποτ); ταῖν 1πὸ, αἰωνίου φύσεως ἀρχὴ 
χρόνιος (οηβί.07.5.ε ττ(ρ.168.25, ν.1. αἰωνίας Μι,20.12654}; οἱ ἅγιοι... 
τὸ ἀΐδιον εὐαγγελίζονται τοῦ υἱοῦ καὶ τὸ αἱ., ἐν ᾧ καὶ αὐτὸν θεὸν 
σημαίνουσιν ΑἸμ,.“4γ.1.12(Μ.26.360}; αὐ Ν γβ5. μην τοί Ρ.232.13.; Ν'. 
45.8338) οἷζ. 5. ζωή; 5. οὗ Τῃξηρβ δἴοσγηδὶ δηα βρίγταβ), ορρ. τετη- 
Ροτδὶ δῃᾷ σραΐθταὶ] ἀνάγομαι.. «πρὸς τὸν...θεόν μου ᾿Ιησοῦν Χριστόν, 
«οὐ πρὸς ἐκεῖνον τὸν...-ἀνάξαντά με εἷς μεγαλωσύνην αἱ. 4. ονι, αὶ αδο 
(0.270.10); τὸ ἀπέραντον καὶ αἰ. καὶ ἀόριστον καὶ ἄχρονον ΠΙΡΡ ἦεν. 
6.5 4{(ρ.188.17; Μ.16.32908}); οἵ..«ἀἄνθρωποι ἀποστραφέντες τὰ αἱ,, καὶ 
συμβουλίᾳ τοῦ διαβόλου εἰς τὰ τῆς φθορᾶς ἐπιστραφέντες ΑἸΠ..1η6,εἰ δ. 
“4γ.ς( 1.25 1Ἰο40}; τὴν ἐν ἡμῖν ἀναφθεῖσαν αὐτοῦ ἴ5Ξε. Η. (σμποβῖ] αἰ, 
χάριν Ὠιάντῃ. Τγίρ.2.το( Μ.30.6400); πῶς...οὐ πολέμιος θεοῦ ὁ περὶ 
τὰ πρόσκαιρα μὲν..-σπουδάζων, τῶν δὲ αἱ. ἀμελῶν; (νι5ὶ. ἄρῥ.2.60.1; 
ἴσμεν..-κυριώτερον τὰ ὄντα τῷ αἰῶνι, καὶ τὰ ἐν γενέσει τῷ χρόνῳ, καὶ 
λεγόμενα καὶ δηλούμενα, χρὴ τοιγαροῦν οὐχ ἁπλῶς συναΐδια θεῷ τῷ 
πρὸ αἰῶνος οἴεσθαι τὰ αἱ, λεγόμενα ΟΠ. ΑΥ.4...10.2(λ4.2.040Ὰ}} 
6. οἵ παΐυχαὶ οὐ χε νοδὶοα ἰανν τὰς αὐ, καὶ φύσει δικαιοπραξίας καὶ 
εὐσεβείας Ταβι. 41αἱ.41.2(}|.6.ς774}; οὗ τε. Ἰὰνν ρίνεη ὃν ἀοά ἴο 
Αάδπὶ νόμον αἱ, ὥρισεν Η ον, ΟἸ]φν.8.το; 7. ἀσο, ρΡΑΡΒΉ5 ΟΥ ΠΘΙΘΙΙΟΒ; 
ἃ. Ἠγαοϊοίταβ ἐστὲ παῖς τὸ πᾶν καὶ δι᾽ αἰῶνος αἱ, βασιλεὺς τῶν ὅλων 
Ἡ]ρρ λαεν.9.ο(0.242.4; Μ1.16.3374Ὰ}; οἔ τῆς ΟΠρΡΊΠὉ] ἀὐνίπο ΡΎΙΠΟΙΡΙΟ 
τὰ πάντα οἰακίζει κεραυνὸς...«κεραυνὸν τὸ πῦρ λέγων τὸ αἱ. 1τϑ.0.10 
(0.243.2:; 2758); Ὁ. Ἐρἰ᾿συγοαῃβ. τίνα.. τρόπον..«τὰ μέν ἐστε... αὐ, 
σώματα, ἣ μακραίωνά γε... φαινόμενά τε καὶ ἀφανῆ" φαινόμενα μὲν 
ἥλιος...γῇ τε καὶ ὕδωρ, ἀφανῆ δὲ θεοί τε καὶ δαίμονες καὶ ψυχαί; Ὀίοπ, 
ΑἸ] ἀρ.15ι5.}.ε.14.25(7754; Μ.21.12164Ὰ)}; α. Οποβί., οἵ βαρ ομηε 
(ὡποβί. ἀεὶῖν ἔρχονται 85. τὰ πνευματικά], αἰῶνες νοεροὶ γενόμενα, 
εἰς τοὺς νοεροὺς καὶ αἱ, γάμους τῆς συζυγίας ΟἸετη εχα. Τ άοί, 6 
(Ρ.128.10; Μ.9.6800); τὰ πάσης κακίας ἀπηλλαγμένα αἷ. χωρία 
ἩΠΡρ ἠαδγ.5.7(ρ.88.8; Μι16.21380); ἃ. δος. θοσριβῖβ τοῖς τοῦ 
φωτὸς αἱ, χαρακτῆρσι 1.8.το(ρ.229.11; 33548); ὁ μονογενὴς παῖς 
ἄνωθεν αἱ, τὉ.(ρ.230.8; 3354); τὸ..τῶν αἱ, φῶς...καταβὰν.. «ἄνωθεν 
ἰδεῶν αἱ. ἀπεμάξατο κάτω «εἰς» τὸ χάος τὰς μορφάς {διτο.τ6(ρ.277.2ὃ; 

34348). 
Ἔ.. εἰδγηαὶ ἴθ τῆ ἕπσξυτο, ἐρρηπογίαί; Ἐν οὗ ϑρὶ ταδὶ! Ὀοῖπρβ; ἃ. οὗ 

ΒΏρΡΘΙ5 ὑμεῖς..«ὑπήρχετε πνεύματα ζῶντα αἰ,, καὶ οὐκ ἀποθνήσκοντα 
εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ οἰῶνος Αρος. ».15.4; οἵ ἴῃ ὈϊοΒθεα ἴῃ 
Βδάνεθῃ παραμενοῦσιν τῇ εὐωχίᾳ, ἧς οἱ αἰ. καταξιοῦνται «1. Τἰον, Δ ἢ 
(ρ.11ο.12): Β. οὗ (ποϑβῖ. αθοηβ ἡ τῶν ὑπερκοσμίων...«καὶ αἰ, ... μακαρία 
φύσις Ἡϊρρ.ἠαέγ.5.1(ρ.82.2; Μ.16.3131λ}; 2. οἱ [Πι6 νγουἹὰ Βαγθατευ; 
ἃ. ἰὼ ρθη, Τακτ αὶ. 81.4(}1.6.6694) εἶτ. 8. ἀνάστασις ; τί..-«ἀποβλέπεις 



αἰωνιότης 

εἰς ταύτην τὴν πρόσκαιρον ζωὴν καὶ περὶ τῆς αἰ. οὐδὲν ἐνθυμεῖσαι; ! 
ΑΟκονι. Α γϑῴρ. 103. 10); ἐν ᾧ ἁ τοῦ θεοῦ υἱός, ὅ πρώην ποιήσας τὸν 

ἄνθρωπον, ζωὴν τὴν αἱ., ἣν ἀπώλεσαν διὰ τοῦ Ἀδὰμ οἱ ἄνθρωποι, 
ἑτοιμίσῃ Α4.“44πώγ.ἃ δ(ρ. 12.8); Ὁ. τοῦ. ᾿παγλοσϊα]ν οὐ τῆς οᾶν, 
αἴππηθά Ὀγ 7ὲν5 ὁ ᾿]Ἰουδαῖος.. "λέγει..«ἐλπίζομεν.. «ἀναστήσεσθαι ἐν 
σώματι καὶ βιοτὴν ἕξειν αἰ. (6]5. Ρ. Οτιεἰς.2. «ΤΊ(. 100.12; Μ, 1: τό); 
ἀεμιεα Ὀν (βὰς σάρκα... “μεστὴν ὧν οὐδὲ εἰπεῖν καλόν, αἱ. ἀποφῆναι 
παραλόγως οὔτε βουλήσεται ἃ θεὸς οὔτε δυνήσεται ἴδ.5.τη(0.τ5.22; 
12010)}; δἰδπτιηεα Ὀν ΟΥ, τεῖ. τ οὐ.15:42 μὴ βουλέσθω οὖν ὃ θεὸς 
παραλόγως αἱ, ἀποφῆναι... μηδὲ τὸ σπειρόμενον ᾿ἐν φθορᾷ᾽ ἀλλὰ τὸ ἀπ᾽ 

αὐτοῦ ἐγειρόμενον “ἐν ἀφθαρσίᾳ᾽ 1τὉ.5.24{Ρ.25.20; 12170); ἄτοπον...τὸ 
οἴεσθαι τὸ σῶμα.-..μὴ συνέσεσθαι τῇ ψυχῇ διὰ τὸ δεσμὸν αὐτὸ... εἶναι, 
ἵνα μὴ αἷ, γινώμεθα...δεσμῶται κατ᾽ αὐτοὺς φθορᾶς Μεῖβ,765.1.32 
(0.269.15; Μ.18.2688Β); Ἔχορ, Ἅὐ ἢ 655.4:17, τοῖ, ΑΥ,ΟἽἼ αὐ, ἡμῶν 
τὰς σκηνάς, τουτέστι τὰ σώματα.. .ἀπειλήφαμεν 1.2.2τ(Ρ.376.4; 3164}; 
ς. οὗ ΒΔΡΡίηθθθ Βουθα ει ; ὁ, ἴῃ ρϑπ, δώσει τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν 
εἰρήνην αἱ, Το αν κιττ; Ἰρη.Ερά. 8.1 εἷξ. 5. ζωή; ἣν ἀσπάζομαι ἐν 
αἵματι ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ, ἥτις ἐστὶν χαρὰ αἱ. καὶ παράμονος 1ἃ. Ῥ ἠαά. 
ῬΙΌΘΠΙ, ; 2ύϊονα. να οἷἵ, 5. ἀνάπαυσις ; τοῦ..«αἱ, καὶ καθαροῦ βίου 
ἐπιθυμοῦντες τῆς μετὰ θεοῦ...διαγωγῆς ἀντιποιούμεθα Ταπι, Ταροΐ.8.2 
(31.6.2378)}; ἀναμένοντες τὰς... αἱ, ἐπαγγελίας “τοῦ κυρίου... Τησοῦ 
Αριστοθ᾽ δεταρ. ἐμ εἶ 25; ἐϊ. σοπηρατθα ἢ Ῥσοβρουῖν ἴῃ (15 νου] 
ὁ μὲν ἶϑο, Μωῦοῆς].. «πρόσκαιρον ἔδωκεν αὐτοῖς τὴν κληρονομίαν, ...ὁ 
δὲ [5Ξ0. Χριστός} μετὰ τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν αἱ, ἡμῖν τὴν κατάσχεσιν 
δώσει Τυβί ἀταί.τ12.4(Μ,6.736})); ΟΥ, 37.390 τ. 70.(ρ.515.15} οἷζ, 5. ζωή; 
χήρα.. «κλέος ἔχουσα... «παρὰ ἀνθρώποις ἐπὶ γῆς καὶ παρὰ θεῷ ἐν οὐ- 
ρανοῖς τὸν αἰ, ἔπαινον (Ὀηδὶ, Αρ.52.1.5; τον γβ5.ογ, αϊεοΐ, Δοίρ.τό4.7; 
Μι45.1058) ΟἿ. 85, ἀντίδοσις ; ζωὴν..-νοοῦμεν αἱ,, οὐ τὴν μακροημέ- 
ρευσιν, ἧς πάντες μέλλουσιν ἀπολαύειν..«καλοί τε καὶ κακοί, ἀλλὰ 
τὸ ἐν εὐθυμίᾳ διάγειν ΟνΥ, 70.7(4.6664}; σοηίταρίοα ψιτ δανοτιϑῖῖν 
1η {Π|5 ψνουἹα οὐ σκοπεῖ τῶν κινδύνων τὸ πρόσκαιρον ἀλλὰ τὸ τῶν 
ἐπάθλων αἱ, Βα5. ζοηε. τ]. τ(2.1τ508; ΝΙ.41τ.4848); 111, 1πὶ ογθεαϑ εἰς...σαρ- 
κὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἱ. ὄγηιῦ, Κόν.(0.23); δγριὸ Π τον. (Ν.33.5238}; 
πιστεύομεν καὶ περὲ σαρκὸς ἀναστάσεως καὶ ζωῆς αἱ. δγ»ιδ, 4πΙ.(341) 
τ{ρ.240.8; Μ.26.7218) ; εἰς ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ κρίσιν δικαίαν ψυχῶν 
καὶ σωμάτων, καὶ εἰς βασιλείαν οὐρανῶν, καὶ εἰς ζωὴν αἱ, δγηηῦθ. 
ἘΡΙΡἢ.απξιιτοίι2ο; Ρ.149.4; Μ.43 2368). 

Ο. 1. Ἰαϑείηρ ἴοσ δὴ ἱπάθῆηΐοῖν ἰοπρ ρεσιοα, Ὀπὲ ποῖ ΕΠῚΥ͂ 
ἐἴουῃλ!} οὐ τὰ πάντα καὶ ἀπολύτως ἀγένητα καὶ ὄντως ἀΐδια πανταχοῦ 
φησιν ἶδο. τὰ λόγια] αἱ, ... ὡς ὅταν λέγῃ τὸ ἐπάρθητε, πύλαι αἱ." 
θιοπ. τ. .το.3(}1.3.0370}; τοῖς λογίοις δὲ ἔσθ᾽ ὅτε καὶ ἔγχρονος 
αἰὼν δοξάζεται, καὶ αἱ, χρόνος 1Ρ.(037}})}; αἰ. μὲν καὶ ἔγχρονα..-«μέσα 
δὲ ὄντων καὶ γιγνομένων, ὅσα πῆ μὲν αἰῶνος, πῇ δὲ χρόνου μετέχει 
δι(ο40 4); 2. ἐρηριογίαὶ ; ἃ. Οὗ Ῥταῖβθ, Ὀ]ΆΠΊΘ, τηδιηοτν, εἴς. ἵνα 
δοξασθῆτε αἰ, ἔργῳ Ἰστι. οΐγε.8.1; πολλοὶ... ἐπαισχυνόμενοι τὸ Χριστοῦ 
εὐγενῶς ὄνομα φέρειν εἰς αἰσχύνην αἰ. καταπεπτώκασιν ΟΥΟν.29 
(0.385.2; Μ.11.5364}; διαδέχεται. . «τόνδε τὸν βίον μνήμη διαρκὴς καὶ αἰ, 
δόξα (οῃπβί.07.5.ς.12(Ρ.171.14:; Ν΄.20.1272}; τὸν..«μακαρίας μνήμης 
καὶ αἱ, Κώνσταντα τὸν ἀδελῴόν σου ΔΙ αροϊ,Ορηί.2(ρ.28ο.2; Νί.25. 
5014); Ὁ. 85. 8. σοιηρ τηθηΐαγν {Π|6 οὐ {Π6 ἐπηροτοῖ Πα ἘΠΊΡΙ 55 
"αἰ.᾽ αὐτὸν 'βασιλέα᾽ εἰρήκασιν οὗ τὸν υἱὸν ἀΐδιον ἀρνούμενοι 1.5 }η.3 
(Ρ.222.22; Μ.26.6854); ἐξετέθη ἡ πίστις... «ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ δεσπότου 
ἡμῶν τοῦ..«βασιλέως Κωνσταντίου Αὐγούστου, τοῦ αἷ., σεβαστοῦ 
1Ὁ.8(0.235.22; 6928); Θεοδοσίῳ...ἀεὶ βασιλεῖ υἱῷ Γάλλα Πλακιδέα... 
αἰ. βασιλὶς καὶ μήτηρ (8}}. ῬΙας, ορ. ΤἼάξ. (ρ.5.2τ; ΜῸΡΙ, κ4.8600); 
ἃ, Ἰαφίϊηρ, ῥεγιμεηὶ δότε αὐτὰ τοῖς τέκνοις...«εἰς κατάσχεσιν αἱ, 
Τ. Βεη.το 4; ὕπνωσεν ὕπνον αἱ. 7. [ξαεἰ,.7.9; τοσαῦται... ἐγένοντο 
σφαγαὶ ὅσαι, εἰ κατὰ βαρβάρων ἐγένοντο, ἱκανὰς εἶναι πρὸς αἰ. εἰρήνην 
(οπϑβί.ον. 5,6, 2Ξ(ρ.101.24; Μ.20,13128}); ὑμῖν ἔστω νόμιμον αἰ. ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος (οηοὶ. ΑΡΡ.5.10.1} ἰο ἐμ δηά ὁ λι6 «τυογίᾧ ὁ 
κόσμος ὄργανόν ἐστι...ἵνα τῷ ἐσομένῳ ἄρρενι αἰωνίως ἡ θήλεια τίκτῃ 
δικαίους αἷ, υἱούς ον Οἴδηι.το.23; αἷς [5ς. τοῦ διαβόλου] ἡ ἀρχή" 
τουτέστι, τῷ παρόντι αἰῶνι συγκαταλυομένη (Ὠτνβ. λον. 4.1 τη Ἐρῆ. 
(11.268). 

αἰωνιότης, ἧ, 1. εἰογηλίν 50. τὸ πνεῦμα] ἁγιότης καὶ αἱ. τὸ πᾶν 
ὑπάρχει Τλάντη. 7 γῖν.2.6(Μ.30.5178); ἡ γὰρ εἰκὼν πρὸς καιρόν, ἡ δὲ 
ἀλήθεια εἰς αἱ. κρίνεται 1}.2.τ4(Ἰ084}; 2. ἃ5 ρΡοΥα] 1{16 ἡ ἡμετέρα 
ἔγνω αἱ, ὅ τι ὅ..«Δέων παρὰ τῆς σῆς! ἤτησεν αἱ, ΤΆ, τὰρ.ἐῤ.Οαϊ. 
(0Ρ.7.27; ΜΙ. 1,.54.8788). 

αἰωνίως, Δ. εἰεγπαϊν, [ογ Ἔὐῦγ; 1. μου Ῥεριηηίηρ ΟἹ ἐπά 
πρόσεστιν. «τῷ θεῷ..«τὸ ζῆν, καὶ τὸ ζῆν αἰ. Πο».ΟἾθν.το.11; τὰ γενητὰ 
οὐνκαὶ φθαρτὰ αἱ. οὐ ζῶσι 7 [51 ἐοηξμ. 52(Μ.6.15458); 2. ψιτπουΐ ἐπα 
τὸ.. αὐθεντικὸν βάπτισμα... ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας αἱ, ἐλευθεροῖ Ὁϊάντα. 
Τρίρ 2. τ4(Ν].30.7088); τεῦ, ἔπαΐαγε 116 αὐτῷ ζωῇ. .«ὄντε ζησόμενοι αἱ, 
Ἐπ5.6..}..3.15(0ρ.173.2; Μ.24.το200); ἀναπαυόμενοι διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 
αὐ, Οὐηεί. 4}}.6.30.1; Ἀπαβέβιχιεῖ γ65Ρ.2τ(Μ.80.5334}; τεῖ, 

57 ἀκαίρως ᾿ 

ξατατα ΡαΠΙ Βα πιθηΐ, Ηον Οἰοηειτπαι; αἷ, τὴν τῶν συκοφαντῶν 
ὑπομεῖναι τιμωρίαν ΑἸ ἀροῖ,Ξἐς. ϑβίρ.τό7.1ο; Μ.25.4088); 10... αη. 

τ4τ(.94.15454). 
Β. αἰτῦαγς τοῦ θεοῦ τὸ ἁμάρτημα λύσαντος θανάτῳ, ἵνα μὴ ἀθανάτως 

ἁμαρτωλὸς ὦ ἄνθρωπος ὦν..«.αἰ. κατάκριτος γενηθῇ Μεῖῃ γΡ}Ρ.0.2 
(ρ.ττό.τ4; Μ.18. 1814); Π ον ΟἾδημ.το.23 ΟἿ. 5. αἰώνιος, 

αἰωνόβιος, ἐρεφονίαϊ, ϑγποϑ ἀγηπη. 2. τόπίροιχ; Μ.66.15ο6). 
Καἰωνοθαλής, εἰεγηαὶίν γγεδῖι, Ἐπὰ5.υ.(,1.2(0.8.3; Μ.20,0120), 
Ἑαᾳἰωνοτόκος, ὁ, ῥαγεηΐ οὗ εἰογητίν, ἐγθαίον οὗ ἀρες, ὅγυιθϑ. ἤγημ. 

3.πόχίριττ; Μι66.1506); 1δ.7.τλ(ρ.48; 1612). 
Ἑαϊωνοχαρής, γολοϊοίης τῇ οἰεγητν; οἵ ϑοη, (απ. ῥαεά.5.12(ρ.201. 

τό; Μ.8.6815). 
ἀϊβεω; γαῖξδε, διδῥεπά; Ρ655., οἱ Ομ τιβὶ οἱ {πὸ ὕσοββ, {στο 2. 

Ολν.ρα!.δογ (Μ.48.185.). 
ἀκαθαίρετος, 1. ποὶ ὀγοωμρἠὶ ἀρτοη; ἔγεε ἔγοη; αἀδειγμείομ; ΜΉ- 

, πηεδάμεοα, Οτ(εἷς.7.26(0.177.5; Μ.11.14578); [Β85.1ς. τά 4810; Μ, 
30.256}; οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΡ μποὲ ἀεροςοά, ῬᾺ]] υ Ολγνς5.τ3(ρ.82.34; Μ.417.47): 
2. ποὶ ἰο δὲ ῥεε ἄστυ, τἀ δειγμείδίε, Β85.6}.2436.3(3.23638; Μ,32.881}); 
71ο.Πιλονιιττ τας .96.7760). 

Ἑκαθαιρέτως, τοϊποιὶ δείης ἀσθαςοά, τοϊ ποι ἀεργαάδαίίοη, 70.1). 
ὕηαρ.τ.4(Μ.04.12368)}. 

Ἑἀκαθάριτος, ἡ ἰογ ἀκάθαρτος, Τῦρἢ1.3.4Ε. 
Ἑλκαθάρσιος, πιοταὶν ὠμεΐθαρ, ρων, Τ᾽ ἄδν. Α τγ(ρ.00.16). 
ἀκάθαρτος, πμηείεαμ, ὑρμγε; τότ ν, Βαγηντοιβ; ΟἹ,0ν.20.1 

(0.384.26; Μ.1τ1.5330}; ΟΕΙΕΠΊΟ ΙΑ Ϊν, [πι5..41α].20.3(Μ.6.5204})}; ἤονι. 
Οἰφβιτο; Ηἱρρ.λαεν, 5 το(ριτ2ο,το; Μι,16,21820); οὗ 5ρ]τῖῖ5, Τυ5ῖ. 
ἀἄϊαϊ.7.23(4020); ὈἸΪειη. ῥγοϊ.4(ρ.43.26; Μ.8.1520}; Ογ. 7σ.2ο.Δ6(2ο; 

ῬΡ.376.2; Μ.14.6578). 
ὁ ἀκαθαρτοφαγία, ἡ, σαϊηρ οὗ ππείσαμ τλῖηρς, Ασρῃ, ροε(Μ. 

τοῦ. 526). 
Ἑἀκαθηκόντως, 1»;» πρδοεεῖν ἤαδάϊον, τμάεοσηῖίν, Οτιεἰς.3.25 

(ρ.221.12; Μ.τι,0404}; σφο.Α],υιΟὐνγς.64(0.241.44). 
. Ῥκαθήκων, ὠροοραν, ΑΤΏ.λ..Αγ.40(Ρ.211,23; Μ.25.7538Β); ἐδιπο 
(Ρ.212.1:1.6.). 

ἘἙἀκαθισία, ἡ, γεε δες ηθος, ἘΡὮΥ, 2 διά. 
Ἑκάθιστος, 1. τωρ ρει ἰε, γουΐηρ ἰδοὺ μετέβησαν πάλιν οἱ ἀ. 

ἀρορῤλε Ῥαὶν.(1.6ς.112.4}; οὗ ἀδίθοη οἱ ἀκηδία: ῥεμβοὺς καὶ ἀ. ἡμᾶς 
ἀποτελεῖ Απί. οπι ον. 2 6(} .80.15174}; 2. τοϊπιομὶ οἰ; ἃ. ἴπ 
φεη. ξηροφαγίαν ἀ. ἐπιτιμάσθω ὙΠαάτιδιιά, ῥοέη.1. 4{Μν,09.χ7330); 
Ὁ. ἐβρ. ὁ ἀ. ὕμνος, Ἡγταη ἴῃ Βόποισ οὗ ΒΜ, βὰπρ οη ϑαϊυγάαγν οὗ 
τη6 ΕΠ γε οὶκ ἴῃ ΤΠνοπὲ ἴο σοπιτηθιηοχαῖα βανὶπρ οὗ οηβία ΠΕ ΠΟΡ]Ὲ 
ἴῃ Α.}. 626; 50 ο4|1|6 ῥσόραθὶν Ρεσααβα ἤσθὶ ϑὰπρ Όν ῥτίοβῖ ἀπὰ 
ῬΘΟΡΙῈ ἠαπαίνν Ἡ 411 ηἱρῃῖ; ἔοσ τοχί ν. ἐβευραεαίϊ (400 Ρ.140; 
Μ,92.13354). 

ἀκαθοσίωτος, 1, ρεἰσαπεεά, ἀἰγέν, ας. βρη. αροε,...12(ρ.88.10); 
2. ὑπρίοις, ἘΡΊῚρΡἢ Παθν.59.3(0Ρ.366.23; ΜΙ. 4τ, τοΖι0}; (σά, 4 [ν.55; ευτὶ, 
Μαοιρη αροιν.3.3ο(ρ.136.9); πεῖ, 45 βιβῖ., ὑηρίείν, ῥγοίαηην, 
ΓΕΡΒιΟηθηςρι((Ο τ.τ.5; Η.1.15454}. 

Ἑἀκαθοσιώτως, τη ῤτομδῖν, Ατητηοη. 6.18: 7 (Μ.8:,1 5608) ; ΘΟΡΉΤ, 
ΑΙ} 61.{(ρ.23.33; Η.2.3368). 

Ἑἀκαινίστως, ποί 1: α πουεῖ τῦαγ τῆς μὲν σαρκὸς... ἀ, ἐχούσης κατά 
τε φύσεως καὶ ὑποστάσεως λόγον 1,δομι. ΠΝ εεί. 5, 3ο(Μ.86.1749}). 

Ἑἀκαινοτομήτως, τοΐίπομί τηρπουαίοη, τὰ πὸ πουοὶ τον, Μαγτπ, 
ερ.τ4(}{.}1..87.1940}, ΟἹ αἴετ. οί, (Η,,3.9200). 

ἀκαιρέω, ρΡ455.; 1. δὲ τοϊπομέ ἀῤῥογίητεν ΟΥ ἰοίδμγε, δὲ δπδν, 
Ἠδττη,  ῦγγι.9.10.5; 2. τρῖσιίδε ομεῖς ἔἶπιθ, Βαβιἤπεχ. διδ(1. 700; Μ.20. 
1850). 

ἀκαίριος, 5... 
ΡΙΟΌ. οι ἀκέραιον. 

Ἐκαιροβόας, ὁ, εγἰπεῖν δγαιοῖεν, ΟἸετη, ραθ.2.7(0.102.22; Μ.8, 

4644). 
Ἑκαιροεπόπτης, ὁ, ππίϊηιεῖν φρεεία!οῦ οὐκ ἔσῃ... 

ζώντων (οη!..3.,Ρ}.1.4.1. 
ἀκαιρολογία, ἡ, μησεαξοηπαδίς ἰαἰξ, Βαβ.αςεεί.τ.2(2.31:0Ε; Μ,31. 

8734); Βχν8.ἐεἶ.48(12.7744). 
ἙΔκαιροπεριπάτητος, ρἵυέγι [0 γοαπηηρ ἀδοι αἱ μηδεαςοηαδίε ἰἴηη65, 

φαά-αδομ!, Οοηδί. Αρ}.1.5.1; 18.4.τ4.3 (νν.1]]. -περίπατος, -πάτιτος). 
ἀδκαιρονερίἀπαστθει ν. τἰδηνθνς 
Ἑἀκαιρορρήμων, ὁ, πρεεαςξομαδίε ἑαίξεν, Οτ. εἰς.7.326(0.187.15; 

Μ,11,14720). 
Ἐἀκαιροσπουδαστής, ὁ, ἱπογάϊηαὶς αὐνηΐγεν, Ἡϊοτ.ἐριὃς. (ΜΡ. 

22.753). 
Ἑἀκαιροφάγος, εαϊΐηρ αἱ τἰπδεαξοπαδίε ἰΐγπες, ἘΡΊΡΠἤαεγ.δο.4 

(ρ.488.1τ6; Μ,42.7618). 
Ἑἀκαιροφωνία, ἡ, μη γπεῖν γεριαγὰ, δο, ῖσπ, αροίῦν.3.7(ρ.62.9). 
ἀκαίρως, ἴ. μηφξεατομαδίν, πηδμϊαδὶν, 1.1. ἴοσ ἀκάκως Δρ.]τϑη. 

διασῴζειν ἀκαίριον Ῥτοσισ δη.τ:6(Μ}.87.720), 

᾿ - »" 
αι. Τῶν κακως 



3 , ἀκακέμφατος 

λαεν.ς.30.τ(λ1.7.1204λ}); ΟΥ. 0.2. 3τί2ς; ρ.88.7; Μ.1τ4.τ685};; 2. πηθα- 
}εεϊράϊν, (οηδὶ, 4 Ρ}.1.3.6. 

ἀκακέμφατος, γοἱ {{|-γεῤτεο, ΜΘ ΊΉ σνΡῖΡ.5.2(ρ.54.τ4; Μ.τ8,τοοΑ). 
ἀκακία, ἡ, ἴ. νη οἰοςοηδες, Τπημσδηε6; 85. οἵ ΘΒΠάτθη, Ηρφτγη υΐς. 

3.8.7; ΟἸδιη,,αεά.τ, (ρ.ο8.0; Μ.8,265λ); {(ῃτν5. ονμιίη ᾿ς. οΟ 2 
(Ξ-.6298); οἵ [90 ὡς ἀκακίας ἐχόμενος ἐδικαιοῦτο θη. τι ρ.8.1 
(λ1,3.τοῦςΒ); Μαχ.δολοί,(.}..2.5(}1.4.480}, 2. εἰρη ρίϊεῖῖν; 45. οἱ ὑἡ- 
Ἰδατηεα, Βαβιλοόρ τη Ἐς. (τ τοϑὰ ; Μ.20.2414)}; 3. αϑοοῖ, ἀ. ἐστὶν 
ἱλαρὰ ψυχῆς κατάστασις ἐπινοίας πάσης ἀπηλλαγμένη 10.(Ἰ]]π|,5εαὶ, 
24(Μ.88.0818Β); καλὸς τρέίδομος καὶ τρίστυλος θεμέλιος ἀ., νηστεία, 
σωφροσύνη 1. τ(6360)) ; ἐν. 24(90840)}. 

Ἑἀκακοποιός, ἡηγοσθηὶ, Γῆ σνβ. ραβοῖ,.2(8.25 50). 
ἄκακος, 1. φεἤεῖδες, Τηποεεηῖ, Ἠθττη παη.2,.1; Ογτ. Ἡ εαἰδεῖ,. 4.1: 

Ῥογιἄσεὶ.τ.153(Μ4.88.1τ0330); οἱ Ο(Βγῖδί, Ὠίορη.9.2: 2. δἰμιρίθ, οἱοιο- 
1164, Ἰλιάγτη. Γοῦ 8: τοί Μ.30.ττ4τὸ). 

ἀκακούργητος, φετοίο5ς, σἵνρίε, ϑοἠοῖ.ο2 ἴῃ 7. ΟΠ τ, κα. 40}1.88, 
“60 0). 

ῬἘἀκακουργήτως, εὐἱπομὶ φμῖϊε, εἰηρίν, ἘΡΙΡΒ ἀρ ποίρ.6ς.16; 
Μ.43.116.}. 

Ἑἀκάκουργος (ἀκακουργῶ), τὐτμοι! ρος, ἱμηποεοηί, Ογγ. Αηι.71 
(3.5204, ν.]. ἀκακουργῶ ; 4 ϑορλ. (5.583); [Δ αὐἀον.δ(ι. 2150). 

ἀκαλλής, 1. τοἱϊμομὶ δεαμίν, οὗ Οοά πάνσχημος, πανείδεος, 
ἄμορφος, ἃ,, ἀρχὰς καὶ μέσα καὶ τέλη τῶν ὄντων. .«ἐν ἑαυτῷ προειληφώς 
Ῥιοπ. τ. .1.5.8(}1.3.8248); 2. μηϊουεῖν, ἀδυοϊα οὗ ἐμάνη, μιαϊγαε- 
ἐἴυε; ἃ. οἵ τπῖπσθ ν 51 ]ς, (Ἰοτη, ῥαρίά.3.2(ρ.242.2ο; Μ.8,5724}; τ. 
Ννβ85. μη.3(2 Ρ.1ο.12; Μ.4ς, 5730); Οντγισάογιτίι. 50); οἱ ΟΕ γιδὲ οἢ 
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τῃ8. Οτοββ, 10.1).λοηι.4.24(Μ.06,6210); πδαϊ, 485 βυβῖ., ὶ ἀεῤοννηίν, 
Ονγ. }οεἰ.36(3.2300)}; Ὁ. οὗ ἀρείγαδοϊβ, 14... 79.ττ.ο(4.9848); ἐφ. τ2(4. 
ΙΟ40Α); Πδιΐ, ἃ5 βι5ϊ., τοτὲ οὐ ῥέαμν (5.. ἴῃ ἰδπραδρε), Ῥ]]. 
ἀν Παπ 5. ρυοδτη.(ρ.1ο.2ς ; Μ.34.1001); στέρησις... ἐστὶ τὸ κακὸν..«καὶ ἀἁ, 
Ὠϊοη, Ατ,α,».4.32(}1.3.7320); 3. μρηδεομίν, Ογτις,3(3.14Ε}; Ἰά. 70.1.4 
(4.38); ἸΔΝ πὶ. τ(6}.20); πϑαῦ. 85 σα θβῖ,, μη: θη τη1655, γαοτα] ἐμγρί- 
ἐμάεὶ οὗ ἸΔοϊαίσν, τὰς Ἐς: τα. Μν60.7734}); Οὗ μοτοδν, ἃ, ἐρξιμηίσεη, 
5}, 685Ὲ}.. 
ἀκαλλιέρητος, 1{|-οπιεηοά, Ὁιοη, ΑἸ, ρ. Ἐλι5,᾿.6.7.χο.4(Μ.2ο.Ο6οᾺ) ; 

Ἐπ|5.}..6.0.4(8048). . 
ἀκαλλώπιστος, 1. πηαάονηθά, ΠΙρρ.ἤαογ.το, (ρ.265.1ς; Μ.τ6. 

34148); τ ΝΖ... }.51(}}.37.1058); οἵ ἰδηρίαρσα, ΤἬΡὮν]. ἐπε. σεηΐς 
(ρ.482.5; Μ,113.0410}); πεαΐ. 85 5081.) ἀϊογοραγά οΓ οηεὶς ῥεγεοηαὶ 
σρῥβῥεαγαπεα, [0.1 υἱγὶ. (Δῖ.ος. 884}; 2. 1{|-τ.ἀὐόομγά; οἵ ἂτὶ ὑπιάου- 
ΠΟΌΣΙΒΠΘα Ῥον, 7, ,ϑαΐ, Ὁ) 2.2. 

ἀκαμάτως, 1. τοτίπομ Πγτηρ, Γαδὶ, ἀταὶ, πο. (Δ .6.612.Α}; 2. τὴ ποι! 
ἐγομδίε, εαςεὶν, Βαβιγεμμηὶ, 6(3.2 8 ; Μ.31.6408); ΜαοιΛερ λον. 6.4 
(Μ.534. 5200). 

ἀκαμπής, 1. κηδεηί, τρί, Νόπη. ῥα, 70.1τ:44(Ν.43.8450}); 1Ὁ. 
το: ἸβίροΙΒ); μγιριουεά, ἐδ.ατ: 22(8448); 2. τηδι., ἐμ εχιῦὶθ; τι. τὶ Βδα 
5658, ῥηἐΠ655, Ογτιαάον. (1.440); (πηδᾷ, Εορι.τ: 2ο(ρ.36ο.18 ; Μ.85. 
1τ6690); πηδεμάτϊηρ, οδάμγαίε, ῬΑ]}.9 ΟἿ γγ5.2ο(ρ.142.28; Μ.47.70); 
1514. Ῥε], ἐρῥ.1.314(31.78.2640) ; Ονχ.]ς.τι 2.137}; Ὁ. ἸῺ ροοᾷ 56ῆβο, 
μη πηηπελίηρ, εἰσαάζαςι, Νοπηῥαγ. [0.53:536(}1.43.7734}; τιδτι. 85 βιιθβῖ,, 
εὐῃδίαπεν, ΟἸθγ. ον. ττ(ρ 48,31; Μι0.4038); “4..““πᾶν.Β 6(ρ.61.23}; 
(Πγγβ.λοηη. 56.2 τη ΜΠ.(7.5670); 3. ἱπευτίαδίε, ΝΝΟΠπ.ραν. 7σ.τ2:2] 
(Μ.43.8:64). 

ἄκανθα, ἡ, ἑδογην ρίαηϊ, μόνη, ἰπέξιϊο, Βαγη.γ7ατ, ΟΥοῤνίης.  τοτο 
(ρ.211.4; Μ,11.2658); Οοηςὶ, Πρρ.7.40.2; ταεῖ., οὗ τετηρογαὶ δἰξαιϊτο, 
ΟἸειη.φ.4.5.ττ(ρ.τό6.20; Μ.0.6164); ἡ ὑπερηφανία... ῥίζαν πάσης τῆς 
κατὰ τὴν ἁμαρτίαν ἀ. ΟΥ̓ γββιυΐγρ.4(ρ.268,25; Μ.46.5240Α}); οὗ 51, ΟΥ. 
Νυββπαϊυ.(Μ.46.1τ360); ΤΗΕ, Ρς.31:4(1.802) ; οἵ μεγοϑν, 14.959 ΤΊρι. 
Ζ:οί3.082) ; 14.}},6.4.18,14(3.070).Ψ 

[]ἀκανθαῖα, ἡ, -- ἀκανθέα, δραηῖςι ὕγοορι (τρανίΐμηι γι ηεοιηη), 
Ψ. 1 αη.(Ρ.374.3). 

ἀκανθεών, ὁ, ἐπογηγν ὕγαμε, τι ΝᾺ2.6}».4(}1.37.250).Ψ 
"ἀκανθηφόρητος, -- ᾿ἀκανθόρος, γτοίδτηρ ἐπονης, ἸΣΡΏΥ.2.138.. 
["]ἀάκανθηφόρος, -- ἀκανθο-, ῥεξαγίην ἡπογης, ΗγρεγώπομοττείΜ, 

79.14840}; γλεῖ,, οὗ τετηρίβιίοηβ, Οσι Ν γββιζον. τη Οαπι.(Ὁ1.44.8410). 
Ἐἀκανθοκόπος, ἔργ δμέηρ ἰπόγης, (τι αρ.ἤταϊ ({τ.Ζαςἢ.}2.6 

(1..1,.66.143}). ᾿ 
Ἑἀκανθολόγημα, τό, ἐξογην σαγίηρ, Το. Π τη. ςεα  4(} 1,88, 7ο 18). 
Ῥἀκανθόρος, ῥγράμεϊη οὐ γίείάτηρ ἱξογγις, Οὐ. 70.6,58(27; Ρ.166. 

20: Μ.14.301.); νυ ἢ] καϊοεῖι.2.4., Οὐ ΝαΖιεανηι.2.2(ροεπὶ.)ς.τ2τ(Μ, 
37.15304}; πιεῖ,, οὗ [Πἴῆ , 10.2.1.87.2(1432λ}); οὗἩ βαμβαμ νυ, 514. ]. 
ἐῤῥ.1.220(Μ.γ78, 3214). 

Ἐῤκανθοτόκος, ῥγοάμηειίυσ οὗ ἰδίονης, Ογτ ρα ρλ χα. 2630); 14. 
Ος.13(3.340); 1διχοκί(τ37λ)., 

ἀκανθοφορέω, δέαγ ἐπογης, Οὐ ῤτγίμε.3.ττοίρ.2ατ; Δ.1χ.2658); 
τηςὲ,, οἱ 50.158 Ῥεΐοσε (Ἰσιβεϊδη σα, {[1Π45.15.2οπ(:.522Ὲ, Μ.3..4734}. 1 

ἀκαταγώνιστος 

Ἑἀκανθοφορία, ἡ, τοεαγθρ οὐ ἱμογρβ, τιν γος, ἄροὶ . 22(Μ.4ς. 
11730}. 

ἀκανθοφόρος, ἐπογη-ῥγοάπείηρ, γτοϊάϊηρ ἱπογης, ΒΟΡἢτ. Π1.07.2.22 
()1.87.3241τ0}); τπρῖ, ἀ. φιλοπάθειαν 1514. ῬῸ].6}}.1.220(Μ.78.3214). 

ἀκανθόχοιρος, ὁ, πεώρεϊορ, ΤΡτος.Ο, Ἐγ.30: 26(Μ.87.1532}}. 
ἀκανθώδης, ἑἠόγην; πιεῖ., αμιχίσις, πσασγ, όσα, ΜῈ1,(ΒΖ 24.0.6). 
Ἑλκανόνιστος, 1. ποί εαμομίκαὶ, ποὲ ἐμ ἐπ εκαπορ οἵ βογρίαυτγε 

(Ιοα.εαροπο; Ατασηοῃ..4ς.28: 230 Μ| 8 τ, τόοπο); 2, οὗ ρσϑοίιοθβ, τρι- 
εαποπίεαί, φομέρανν ἰοὸ σαποη ἰατυ, {ΠΠῚ00.{ἢφοβὶ.4(0.250.10; Μ.οτο, 
8568); αροῤημωθαὶν (Μ δΞ. 400); Ὀνγτ.ερ.27)(0.4ς.6; κἤν90 8); οὗ 
ΟΡΙΠΙΟΠ5, πον οάος, ἱγγεριίαγ, Ἡογηη.ε}.(Ρ.47.2; Μ.77.τ4650). 

Ἐἀκανονίστως, πηεαποητεαίίν, εοπίγανγν ἰο ἐαποῦ ἰαιυ, 135.6}.188 
εαῃ.τοί(3.275Ὰ, Μ.32.681λὴ); ΟΕΡΗ.(431)εαμς,; ὙΠπΆΟΡ ἀαεν. (1.86, 
454); ΤὨΡὨη. εἰγοη.». 78 (Δ. τοϑ. 2400). 

ἀκαπήλευτος, 1, ἔγεο ἔγονι ἱγτοὶς οἵ ἱγαιίδ, ἤγοηι πιεείσγτηρ,, τοτλ- 
ομἑ φοΥΥ ΡΟ, ΟτΝ γββυρην. (δ᾽ .246,4408)}; Οςεηπαᾷ,εμενεί. (0.80. 
20; Μι8-.16174}; 2. τηεῖ., μμαδεϊογαϊε, γεμμίνιε, σἴμεεγο, ϑψηοβ. 
ἐρ}Ὀ.49,130(Μ.66.13774.,15168}; [514 ῬῸ]δρ. 5.07} 1.78,13810), Ογτ..-ς. 
τ.τ(2.25}). 

ἘΔκαπηλεύτως, οἐἰΞίγ εγεςίοάϊν, Ἰθαϑ βἀ.τ(2.523Ε; Μ.31.677Ὰ}; 14, 
γέρο [μι5.25.2(2.370}); Μ.31.οδ5Ὰ), 

ἀκάπνιστος, “ἩΦΠο κε; οἵ Πομδν (1.6. τα κθη ψΠπουὺὶ 5πιοϊκίηρ 
οὐκ τὰς Βος65), επί Ν υ, 70. ἐσέ. τ2(0.23.23). 

ἀκάρδιος, 1. τοτξιοτί ἃ ᾿ἰιδαγί , ἀδηϊο οἱ Ομ τῖϑε, στιν γε5..4Ρο].2] 
(Μ.4ς.τι818}; 2. πιεῖ. ; 8, τυτίμοι πίε ρεηεο, δοηϑείεςς, Οτιέχριη 
Ἀγ τῇ τοί Μ,17.2 000); Οντιαάογ. επί. 5400); 14.15.4.2(2.5888}; δὲς τοτἢ- 
ομέ ζεεἰνιρ; οἵ ΑὈβαίοπι, Ὁῃτνβιεσριῃ ᾿ς. (ς, κοῦ; οἱ Ι5σγαρὶ, ὕγτ, 
1 2.πῇ :τ2(Μ.72.8378)}; 6. τοῖοι ἐομγαρο, εὐιοαγάΐν, ΤΟΏγγβ5. ποηΒ 
(13.2278). 
ἀκαρπία, ἡ, πη γι {μ|ηό55, δαγγοημδες, Ογας. 51}.4.13. ἀκαρπίη; 

(ντ, 70.4.4(4.387Ὲ8); ῥα 5εαβξομ, (Ἰοπις οὶ, πίρ.152.17; Μ.0.7248}; 
Ηρ, ΟἸόηι δ,το; γαρῖ,, βρισῖπα} τ γε εἶδες, ϑενοτιαρ,εα! ςιχοτό 
(Ρ.173.11); [5]. Ρὲ]. ἐρὈ}ετιτθ,τοςί Μ, 78. τϑοῦ,3οβΟ); Υἱοῦ, δ΄ χ 113 
(Ρ.392.18). 

ἀκαρτέρητος, ἴ. ρ455., ἡπιοίογαδίε, πηϑεαγαβὶς, ΓΠγγ 5 μομι. 6 6.4 
ἴω ΜΠ.(7.6τοα)}; 1δ.60. 2(682.)}; ΤΜΟΙΉ δγρει οἱ μη. τ4(Μ,18,3818); 
2. αςῖ., ηβαϊθηϊ, ἀπαρίο ἰο ἐπάμγε; 8. ἴθ ὈΔα 5οῆβ8, το ῊΡ ΤΉ 
ἐμάπγαηεῦ, ἰαεκίηρ εἰ -ἐομίγοὶ, ΟὮτγβ, [ά,4.6(1.6240)) ; Ιά«ἀοηι.2 8,2 
ἔμ ΤΟ ον.(το.2 520) ; [514.}Ὲ],ἐῤρῥιτ, τοδί. γ8. 3050); Ῥ. ἴῃ ροοά 56ηβ6, 
4456), ΟὨγγβ,εογηη αἰ 4: (το, 080); 141.}}0}».2.2 1ἢ4 ΤΉ όδς (αι, 

4430); 1δ.4.3(4550). 
ἀκαρτερήτως, τοίμομ! βοιῖθοὸν οὗ ἐμάμγαμες, Οἴτψϑ,ἢ0}».2.1.2 ἐπ 
εὐ (1 2.ποδ0}. 

Ἐἀκαρύκευτος, ἴ. πο φαγοξείϊν ςεαφομε, ρίαΐη, οἵ τυληπα ἀπᾶ 
418115 ἀταλαίπωρον, καὶ ἀ. τράπεζαν ΤΝ1]. ρεγέσί ται ο(Μ,79.οτόο) ; 
ΝΠ ηανν.2(Μ1.γ7γ0.616.)} Ρτορ. 11. ἴου καρύκευτος; 2. ταγοξμἰν 
ϑεασομεί, εἰαδογαίε ἀ. περιεργέας ἐλευθέραν τῶν ἐδωδίμων τηροῦντες 
τὴν μέθεξιν Ογτι πο βραξελ. τοί: 3, 120Ὰ}.. 

ἙΔκαστορητής, ὨΙΟΌ. ΙΟΥ ἀνιστόρητον, ποί ἰ0ο δὲ ἱμυεςιραϊεά, 
ΤπΡιρῃι νοὶ. (}1.4.2.Ξο80). 

Ἐκαταβίαστος, τ“ἠογεεά, γεε ἀἁ, γνώμῃ διαβιοῦν ἐπὶ γῆς τὸν 

ἄνθρωπον ἐφῆκε θεός (ὑγτ. [μἰμ. δ(63, χΒ 0); 1, αἀὐογ.τ(ι.τ7. 
ἀκατάβλητος, ποὶ ἰο δὲ ἰξγοιοη ἀοιση, τπυτηεῖῤίς ἀ. ... διάνοιαν Βδ5. 

αϑεεί. τ τ(2ι τοὶ ; δ΄.31.8724.); ἘΒἈοι ΜΕ], (4.5 τ ριτις; ἀτελεύτητος 
ΒΒΑΜΊιΒοΒ5 Ρ.131). 

Ἑἀκατάγαυστος, ΓΙῸ. ἴοΓ ἀκαταύγαστος, ποὶ τἰπωπτηαϊφιί, ΤΡ τ. 
3.184}. 

Ἑἀκαταγέλαστος, "οἱ ἰατιρπεά αἱ, ποῖ ταμϑγοεί ἰὸ γἱάίοιίο ἀ. μον 
τὴν ἐνταῦθα εἴσοδον διαφύλαξον ,1.. 70.25(ρ.163.1ο). 

ἀκατάγνωστος, ἔ. ηοί ρέῃ [0 εοπαφιηπαίτομ, ῥίαμιείσες ταύτην 
ἐὰν τηρήσωμεν τὴν πίστιν, ἀ. ἐσόμεθα ντ.}] ἐπί δεῖ.5.7; (οποὶ ἄρρ. 
8.22.4) ἀ. τέκνα 514. 6] Φρ)οτοτοτ 78.308); ποτ. ἃ5 ϑυπι., ἤγεε- 
ἄονα ἤγοῖα οομάσφρεπαίτοη, Ἰθαγορ δγ. 3οῦ(2. κ24Ὰ; Μ.31.12000)}; 2. π7- 
εομάεηεά, ἈΠ «ἀρεν.35(ρ.28,.τ, Μ.25.4768). 

ἀκαταγνώστως, 15: ἃ ἨΙΘΉΜΘΥ τοὶ ΟΡΘῊ ἰὸ εοπἀθηηα!ΊοΉ:, ὑίαρισ- 
ἐεςεῖν, Οομοὶ, ρῥ.8,25.2. ΠΡΙΡΕ λον. 8ο.4{(ρ.480.24; Μ.42.7044). 

ἀκαταγώνιστος, 1:2 1:εἰρί6; ἴῃ ΒριΓ 8} σοιθαϊ, οἵ να τῇ...ἅ. 
χειρὶ τοῦ θεοῦ 1885.561,0γ.23(λ1.8ς.2778}; ΟἹ (ὮΓΠ5Ι ἀ. ἀθλητὴν 
«Χριστόν ριδαι ρα, Τ1λὰ5,ἢ..6.5.1,.42(Μ1.20.4210}; ἡ ἃ, τοῦ κυρίου φύσις 
ἘΒαβικοῖηι ᾿ς. 26τα; Μιζοιδοιὴ); γε, δας. 4τ(3.557Ὰ); οἱ Ὦςνἢ 
δράκων μέγας ἀνθρώποις ἀ. Ογτ,1{.παϊθελ τοις, οὗ Ἰηθη ἕνα ἀ. γένῃ 
τοῖς δαίμοσιν (χγνβιλοηιτ Κοη,.1.2: 2ο(3.το10}; Ογτ. 5.17 τα Μ 60. 
8240); ΝΙσΕρΡη. Ππυδγ β2(Μ|.86.3156.}; ποαΐ, α5. δ θ5ῖ., ἐμυληεῖ- 
εν. τοῖ, ἰθοθε Πὸ ἔγαβὲ ἰὰ Οοα, Ομ γν 5.1 ς ἐμίονρ.2.2(6.21Ὲ); οὗ 
Ιονε, ΙΔ λοηι.76.3 τὰ 70.(8,4408); οὗ 1Π6 ἸΙρῃϊ, σχερ, 7011, 2.5.3 

(4οΑ). 



᾿] ͵ὔ 

ἀκατάδεκτος 

ἙΔκατάδεκτος, Ζηϊοίεγαῤίε, 10.Ὀ] 5 εαϊ. (}1.88.7738). 
Ἑἀκατάδευστος, "οἱ τοὶ δρόσον, ἢ .«-ἀφίησιν οὐδὲν... .ἀκατάδευστον 

Ογτ. 7οεἰ το (ν.1. ἀκατάρδευτον 3. 2148). 
ἀκαταδίκαστος, μημεομάεριεά ὅπερ Ἀδὰμ ἀναμάρτητον καὶ ἀ. εἰς 

φθορὰν καὶ καταδίκην θανάτου κατενήνοχε, Χριστὸς τοῦτο ἄφθαρτον 
καὶ λυτήριον θανάτου ἀνέδειξεν ΤΑΊΤΒ ροϊΐ.τ.)(}1.26.ττο5 4}; 16.1.14 
{11170}; 10.{(]π|.5εαἰ.25(}1.88,0034}. 

Ἐἀκαταξζήτητος, ποῖ φοιρὴ! αὐεν, τοὶ γεψμίγεά, ἘΡΙΡῈ.ἐαεν. θη. 

67(Ρ.510.5). 
Ἑἀκαταζητήτως, ἐγ α γιαρηθν τολίε βγεείμάες ἐδ πε ἔοΥ βεαγεῆ,, 

ῥίαϊηῖΐν, ἘΡΙΡΕ μαθν.δο.45(Ρ.1οο.τῦ; Μ.42.2680). 
Ἑἀκαταθοησία, ἡ, ΡΟΝ. ΟἾΓΟΙ ἔοχ Ἑἀκατανοησία,  ῖισε ἰ0 τοηῖ- 

Ῥγεμοηά μεγαλύνεται καὶ σμικρύνεται ὅμως διὰ τῆς ἀ. [50, ἡ πίστις] 
Τπάτιϑιαά, εαἐεεί βαγν. 20 (0.71). 

Ἑἀκαταίσχυντος, ἐἠαΐ εαγηοὶ δὲ ῥεὶ ἰο σἤαρτε, ὀρ ἀεηΐ, ποῖ πα δε 
ἀεμαριε ἐλπίδα ΟΠ τν5.κονιῃ ΤΟονΟΤΤ. τοί 3.247}; ἵνα... 
θεὸν εὕρῃ παρρησίαν ῬΆΚΓΑΥρ.Οδηϊ. 832(}1.40.818); οἵ 5. Βαγθασγὰ 
πρέσβυς ἀἁ. πρὸς τὸν... Χριστόν 70.}).᾿οη1.τ2.223(Μ1.96.8130); οἱ ΒΜΥ 
ἁ. πρέσβιν καὶ μεσιτείαν εὐμενῆ Το. Μοπ.λγ»ηη. Βας.το( Μ.96.13778); 

πραΐζ, ἃ5 βιρϑτ,, ἐρηροςοῖδίμν οὗὨ δείηρ ῥμί ἰὸ σπαριθ τὸ ἐκείνων [530. 
δεσποτικῶν λογίων) ἀ. καὶ σεβασμιώτατον ῬὨϊϊοϑι, ἢ.6.7.0(}].6ς. 5484}, 

Ἑκαταισχύντως, τοτπομὲ ἐμαριε, οἱ ΒΜ ἐπὶ δὲ τοῦ θρόνου τῆς 
κρίσεως ἀ. προσάγουσα [3ς. ἡμᾶς] Ῥτοο] ΟΡ ὁγ.30.6(Μ.ὃς.4524). 

Κἀκαταίτιος, πο ἰὸ δὲ αερμφφα, ῥίαριοίοςς πίστις ὀρθὴ καὶ ἀἁ. 

ΟΥτ,ερ.τοίρ.13.17; 57.814}. 
ἀκατακάλυπτος, μηεούεγεά; Ἀδποβ τὐτίλ μηεούεγοά πϑαΐ, ἜΧεΡ. 

τύοτττ: ςἵξ,, Βαβυμογαί. 6.6(2.2770; Μ.31.7884}; ΟΠ γγ5. ον. 1 5.4 ΤΏ 
Ἐρλι(τ.αι40);; πιϑῖ., ὠπάτορμῖδε, ρίαίη γυμνῇ καὶ ἀ. φωνῇ Ἐμα5..6. 
τζιτ(όφος ; Μ.21.1τούτ1}}}.Ψ 
Ἑἀκατακαλύπτως, «οἱ μεαά μηεουεγεί, 70.}). τον.ττ τ 2} (Δ 05. 

δ53}). 
Ἑῤκατάκλειστος, ποσὶ οἤπ| τ} πύλη ἐστὶ κεκλεισμένη, τὰ μυστήρια 

τοῦ θεοῦ τὰ ἀἁ. Οτ. β΄. “ἢ Ἐκξοελ.44:τ|.τΊ. 2880). 
Ἑἀκατάκλυστος, "οἱ διε ρὶ ὃν τυαῦυες, ΟΥΟΝ γβ8.απτηλ.εἱ γος. (Μ.46. 

840). 
Ἑἀκατακρισία, ἡ, γεξιδαὶ ἰο εομάενμη, 10.Ἰῖτη, 5 καὶ.) (Μ.88.8044). 
ἀκατάκριτος, ποΐί ἰταίε ἰο τομπάενηπαίίοη, ἔγεε ἤονα εοπάδημα- 

ἰοη, Ατατηοη. “4ς.23:τ2(}.85.1502.); “ροράϊῥο. Ῥαὶγ.(}1.65,2220); 
Απαβί.βιψη οί γ65Ρ.133(Μ.89.7858). 

Ἑἀκατακρίτως, τοι πομὶ ὑετηρ ἰταδίε ἰο εομἀφημηπαΐίον, δίαημοίεςςῖν, 
Μδγο Πα οριδε.τ. 3 Δ.δς,ο1260); Ὠίοη. τ. ε.λ.6.3.2(Ν.3.5330}; ἀξίω- 
σόν με ἃ, μεταλαβεῖν τῶν θείων. -μυστηρίων 0.10, ῥγεοιχ(Ν.ο6.816}). 

Ἑἀκατακυρίευτος, η0ὲ γείρα, οὶ ἀππάϑν ΦΔΟΤΗΙΉΟΗ μετὰ τὸ ἀ. ἡμᾶς 
εἶναι ΝΝΙΟΟΡἢ [τι ϑ γη, 3,  }.86.30178). 

Ἑἀκατάλειπτος, ἡδυεγ ἀεξεῖοηί, οἵ Ὦῖνο5 ἣν ἐν ἐσθῆτι πολυ- 
τελεστάτῃ καὶ ἀ. τρυφαῖς εαἰ.1,ω.16: τοί(ρ.124.22). 

Ἑῤκατάλεκτος, ἐδαὶ σαπηοΐ δὲ γἊερομεί, ἐηεαϊεμζαρίε τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ἀ, σοφίαν 1)1άψτι. Τ710..2.5(Ν].30.5050) ΟΥ μετ. ἔου 
ἀκατάληκτος ΗοδαξΊηρ, 

ἀκατάληπτος, Α.. ἐμαὶ σαμμοὶ δὸ ργαδρε οὐ εομίαϊμε; τνηηηξαβμν- 
αὖῖο, ἐυβρητίε, ἀοἴ, τὸ μὲν γὰρ ἀ. γε ὁ ὅταν ἐρευνηϑὲν καὶ ζητηθὲν 
μὴ καταληφθῇ παρὰ τῶν ζητούντων αὐτό"...οἷον ἁ. λέγεται πέλαγος, 
εἰς ὃ καθιέντες ἑαυτοὺς οἱ κολυμβηταί, καὶ πρὸς πολὺ καταφερόμενοι 
βάθος, τὸ πέρας ἀδυνατοῦσιν εὑρεῖν ΟἾἶτγΒ. πῃ Οηργ ἨΈΉΣ. 4.2(1.4648)}} 
1. ἴὴ σϑη, ἄγνοια ΠδτΙΙη]85 177γ15. τοί Μἴ, 6.1 Σ80}8}; ἔρημον Ογτ,Ος.τοό 
(3.1804}; ἀ. τῶν πεπιστευκότων πληθύς Ιἅ..“4δας.Ξ2(3.5660)}; μηαϊίατρ- 
αὐΐε τὸ ἄκρον ἀἁ. ΝΙ!. Αἰδ.(Δῆ.70.7050); 2. οἵ σοα ἀ. καὶ ἀχώρητον, 
νῷ μόνῳ καὶ λόγῳ καταλαμβανόμενον Αἰλεπαρ ἰορ.το, τ(Μ,6.0088); οἱ 
Ομ δὶ ἡ ἀ. πηγὴ ἡ ζωὴν βλαστάνουσα πᾶσιν ἀνθρώποις... ὑπὸ πενιχρῶν 
καὶ προσκαίρων ὑδάτων ἐκαλύπτετο ᾧ ΠΡρΡ ἰπεοῤρἠ.(ρ.258.5; Μ.το, 
8534). 

.« ἐμαὶ εαπηοὶ δὲ ργαςρεά ὃγ ἐμέ τιΐμά, τηεονερνεμεηϑίνίο, ἀοἴ, 
τῶν..-αἰτίων..«τὰ δὲ ἀ,, τὰ κατὰ μηδένα τρόπον ὑπὸ κατάληψιν πεσεῖν 
δυνάμενα, ἃ δὴ καὶ ἄδηλα ἐν τῷ καθάπαξ λέγεται (6 πὶ. δ ἐγ. δι ο(Ρ, τοι. 
τι; Μιο.θοο0); 1. τῇ φσόῃ, βεβαιοῖ γὰρ ὁ τοιοῦτος εἶναί τινα ἁ. ὁ 
γνωστικὸς δὲ. «τὸ δοκοῦντα ἀ. εἶναι τοῖς ἄλλοις αὐτὸς καταλαμβάνει, 
πιστεύσας ὅτι οὐδὲν ἀἁ. τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ δ.6.8(Ρ.466,50; 2924}; αὕτη 
δὲ ἡ ταπείνωσις, θεϊκή ἐστι καὶ ἀΐ Ὠοτ͵χιίοεὶ. 2.8] 88, τ6400); οἵ 
οαθϑίοι, ΠΟΥ Εἰ Τγέρ. (,40.8578); ἀδαΐ. ἃ5 βυιϑι., ἐμεομιργεβοη51- 
δίπιν; οἵ νειβάοτη, Βα5. [.4.3(2.226Ε; ΜΝ. 31. 6840) 4].; 2. [60]. (οἰζεα 
ἰμοϊπάϊηρ 56 π86 Δ); 8. οἵ σα ἀόρατον καὶ ἀ. 4 Ῥειν. οἱ αν, δ(Ρ.204. 
2) Ξ- 4.(Γα-ς-ς.)} ἘΠ εἰγ.ε! ᾿αμἰ. 37 (0.150.17); ΑἸ, ἀ66γ.22.τ(ρΡ.18.24; Μ, 
25.453} ἃ]. ; α΄ Ν γββι λό τη: Οαπι.(Ν1.44.]1810}; τὸ τοῦ θεοῦ ἀ, οὐχ 
οὕτως ἡμεῖς ἴσμεν ὡς ἐκεῖναι [56. ΠολνΘΩΪΥ ῬΟΥγΕῚ5] ΟἾ συ β5.2 θη1- 
ῥγεδοη5.3.3(τ.4664); Ν1]. 29,5: .(}1,79.12270); φύγωμεν. «τὴν Εὐνομίον 
τόλμαν, περικλείουσαν τῇ γνώσει τὴν ἀ. φύσιν Ῥτοο]!. ΟΡ γη.τ3(0.103. 
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25; Μ.όκ. 8608); τὸν πᾶσι παρόντα καὶ ἐκ πάντων εὑρισκόμενον, ἀ,, 
καὶ ἀνεξιχνίαστον ΠΟ ΔΙ,.ἀ.5.}. αἴ. ἢ: 8650); 710.Ὁ .}.. ττ( 1.04. 7804); ; 
Ῥ. Πετεῖ,, αοο ΑΠΔῺ5 ἄγνωστόν τε τὸν θεὸν καὶ ἀ. πανταχοῦ καὶ 
ἀνεννόητον ἐσηγεῖται" καὶ οὐκ ἀνθρώποις μόνοις... ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ 
μονογενεῖ υἱῷ τοῦ θεοῦ ῬὮΏΙοΞΙ, ἤ.6.2..(Ν65.4684); 18.1.2(4618); τοῖ. 

τμοβς ψῆο ἄδην (ἢ τιβί 5 μγροβίαίς ργέβοπσα ᾽πὶ Βοάνδη αυτὶηρ 
ἴῃς, καταληπτὴν αὐτὴν [536. οὐσίαν} εἶναί φασι καὶ πεπερατωμένην, 
καὶ οὐκ ἔτι μὲν ἀπεριόριστον οὐδὲ ἀ. γτογενρ. (0. 577.15; 65.385Ε); 6. οἵ 
δίδου, Ογτγ. Ἡ. εαἰδεΐ ατιλο; [.1|.8ς.(Ρ.322.23}, ΤΟ ΔΟΝ5.ΝᾺ 2. Τ1αἰ.17 
(Μ1.38.873Ὰ}; ἃ. οἱ ϑδοη ὁ ἀ. ἀγγέλοις ὑ ΠΙΡρ.ἰμεοῤρὴ (ρ.258,8; Μιτο. 
8534}; οὗ αἰνίπο σον τενθδὶεα 1π ΟΠ γϑί ἡ δόξα ἐκείνη ἀ., ἥτις δι᾿ 
ἀνθρώπου τοῖς ἀνθρώποις συνελθεῖν κατηξίωσεν “ἱ{}Ὀα55.}}Ἐ εἰν. Παμὶ]. 
22(0.138.8); τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις ἀ. ὁ νυμφίος τὴν οὐσίαν ἐστί ΤΒαΓ, 
Οὐπὶ.53:4(2.70); ἡτοιμάσθη τὸ λογικὸν καταγώγιον τοῦ ἀ. Τάτ. Βῖπα, 
παΐς ΒΚ Δ(].ο6.6848); 6. οὗ ΕΗ]. Ομοβε, (γομ. Βαβεῖ..3ο4(}1.02. 
724}; ἔ. Ταῖπ, ὁ γὰρ τοῦ ἀκτίστον καὶ τοῦ ἀ, λόγος, εἷς καὶ ὁ αὐτὸς 
ἐπί τε τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίον πνεύματός ἐστιν. οὐ γὰρ 

τὸ μὲν μᾶλλον ἀ. τε καὶ ἄκτιστον, τὸ δὲ ἧττον Οτ Ν γ5.ἐϊ7.655.3(Μ. 
22.328}; πατὴρ οὖν ἀεὶ ἀγέννητος καὶ ἄκτιστος καὶ ἀ., υἱὸς δὲ γεννὴη- 
τός, ἀλλ᾽ ἄκτιστος καὶ ἀ, ἘΡΙΡΠ.ἤαον.74.τ2(ρ.320.10; Ν1.42.407}}; ΤΑΊΠ,. 
δγηη, (Ν.28.15874}; ΠΙΡυ.ΗΠ Τυίη (Μι40.8ς 28); 5. οἵ ἀπαρρτοδομὰ- 
ΠῚ οἱ οα᾽β ρῥτέβεησε τοῦ φαινομένου τε καὶ καταλαμβανομένου 

παντὸς ἔξω καταλειφθέντος, μόνον ὑπολείπεται τῇ θεωρίᾳ τῆς ψυχῆς 
τὸ ἀόρατόν τε καὶ ἀ, ἐν ᾧ ἐστιν ὁ θεός ΟτιΝ γοβιήονις τα τη απ (Μ. 
44.το014}; φοβεροῦ καὶ ἀ. ὑπάρχοντος τοῦ περὶ θεὸν μυστηρίου [πἸογ.}]. 
{γίη,(ἴ. 40.848}; Ἡ. οὗ ἄϊντηα αἰττ]θαΐοι τῇ ἀ, αὐτοῦ συνέσει τί ϊεηι. 
43.3; μεγαλειότητα καὶ δόξαν, καὶ λόγῳ ἀπερίληπτον οὖσαν, καὶ νῷ ἀ. 
1345. μά. 2(2.2 το; Μι321τιϑιαὺ; τῶν τοῦ θεοῦ κριμάτων τὸ ἀ, τ, Νὰ 2. 
οΥ.38.21(0.54.2; Μ.36.530); βουλὴ ἀ. τοῖς γενητοῖς ἩιΙαγτ ἂρ.ἐαἱ. Αςε. 
20: 26{(μ.336.7); ρτονίαοπος, ΟΠ γψβιίονι,7 5.5 τὴ ΔΠ|.(7. 7210); νυ 56 0ΠῚ, 
1514.}6].6}}.2.5(}1.78.4644}; Κπον]εᾶρσε, τοῦ .1ς.40:26ῃ.(Μ.87. 
23448); 1. οἱ ρεπεσζαίίοῃ οἵ ὅθῃ ἀπ Ργοσοββίοῃ οἵ Η, ἀποβῖ, Εκι8. 

εφουδ τιΒ(ρ.66,22; Μ.24.8370); ὄντ. [σ.1.τ(4.148}; ἘΠ Δα. γ.2(Μιός. 
11528);; [0.12. ζκο τι 1.04.8138); Το. Πιεον 4(Μ.06.13520}; 3. γὰ- 
᾿δπξ, πϑῖμθ οὔ β6οη οἱ οραοβά, ἔΠπρρ.᾿κεγ.6.238(ρ.169.7; Ν΄.τό.32554}; 
οἱ [με βθοοπῇ δθοῃ, 7δ.8.8(ρ.227.14; 33500); 4. οἵ ὈΓΙΌΔΙ παπι 6 Υ 
οἱ ΡνΕΒΑρΌταβ ἀριθμὸς γέγονε πρῶτος ἀρχή, ὅπερ ἐστὶν [ἔν] ἀόριστον 
ἀ, 1.1. (ρ. 5.21; 30248). 

ἀκαταλήπτως, 1. Τπεορῤγεἠοηδιθίν ; οἵ ϑοη᾿ 5 ροπούδίοπ, δγγηῦ. 
“4η|.(345)(ρ.252.1τ0; Μ.26.7208); γτ. Η.οαἰδεῤ.4.7; ἘΡΙΡΒ. λαόν. δ0.15 
(ρ.τόπ5.1; Μ.42.2254}; Τϑὲπ.εὐη.(0.76.1τ6; Μ.ϑό. θα); 10.1}. λο.τ.ὃ 
(Μι04.816.Α}; 2. ἀ. ἔχειν ὑσ ππαΡὶς ἰο σον ῥγεἠπεη ἀ. ἔχειν τῶν σημείων 
Οτιεοηιη σεμν Ρ.Ρἠτοο,2 3, τοί. οϑ,ὁ; Μ.12.818). 

ἀκαταληψία, ἡ, 1. ἡφηηησηδιν, τηβητίν; οἵ αοά, τ Ν γ85.μρεχ 
(1 0.200.5; Μ.4.5.4.57Ὰ}; οἵ ΒΜΥ τεῖ. Βατ.3: 2 ἴἴν, ΤΜ ΘΙ, δγννε πη. 
τοί Μ.18.3738}; 2. ἱποονηιῤγεηθρηςίδιπίν; ἃ. ἴῃ σοη,, ΠΠρΡΡ.ἤα67.1.22 
(Ρ.27.1 ; ΝῊ 10.30400}; τῶν γραφῶν παννυχίας καὶ ἀ. παι. ἤεχ.12 
(Μ.890.τογό0); 2. (τούοα); Ὁ. οἵ οι εἴδησις... τῆς θείας οὐσίας ἡ 
αἴσθησις αὐτοῦ τῆς ἀ. 1585.6}.234.2(3.3,58Α; Μ.32.8600); οἷόν τινι 
γνόφῳ τῇ ἀἁ. πανταχόθεν διειλημμένον ΟτΟΝ γ85.0.10ς5.(Μ.44. 3714)» Σ: 
1. ΡΙΡΙ. [αθν.7ο.Ξ(ρΡ.237.5; Μ, 42. 3450); 1δ.76.54{0.412.23; 0368); τοῦτο 
μόνον αὐτοῦ καταληπτόν, ἡ ἀπειρία καὶ ἡ ἁ. 10.1). }.0.1.4(λῆ.94.8008) 
Ξε Τύντ. Τγίπ, (65,4; Δ1.77.11258}; οὗ ὅοη, ἀρατῃυ γ 1 |.45(0.25); 
ἘΜΟΊ ϑγνεεὶ μη, (1.τ8,360 4}; οἵἨ αἰνίπεο 1παροιμιοηΐθ, ΑΙΠ εν. 
[ς 72 Ρτοοιη.(31,27.328.Ὰ}; 3. ἢ τηαδε τιν Ιὸ εὐ ῤῥγοθμεμα τὴν ἀγνωσίαν 
διὰ τῆς ἀ. κεκτημένοι ἘΡΙΡΗ. ἠκαενγ.70.π54{0.413.18., λ6.45.6260) (οΥ 1᾿ 
56.586 2 507). 

Ἐἀκατάληψις, ἡ, ἡπαρτίτεν ἰο σονιῤγεπεη, ἱπδθηςίθηίν, Ἰλοτιἐοεὶ. 
6.1τ(}}.88. τ68:50), 

Ἑἀκαταλίπτως, [ῸὉΓ ἀκαταλήπτως, Οὗ ἔτο ἀ. ἀφιπτάμενον ὨΙοη, 
Ατ.ε..15.2(41.3,32500). 

ἀκατάλυτος, τη ἀἰ5εοί είς, ὀυενία 5 ΠῊπ5 τὸ τῶν ἁγίων ἀ. καὶ αἰώνιον 
βασίλειον ΗΠΡΡ. θαη.4.το,2; οἵ Ῥαρεβ σφραγὶς ἁγία ἀ, ὕγτ.}}. 
Τῥτγοεαίεελιτδ; οἵ ἴῃ ροβρεὶ, Ερίρῃςμαθν.45.χτ(ρ.152.}; Μ,4τ.7680)}; 
μονὴ ἀ., παρὰ τῷ πατρί Βα5.αδεεί. ἀ1ςς.2(2.2130; Μ.31.6520}; οἱ 
Ομχιβὲ, Ὀντιαρ.αί.1...23: 3τ(ρ.τ00.27)} οἷ᾽, 5, ἀμάραντος; ταιὰ Πἰ5 
κιυρσάοτμι, (οβιη. [η.19.2(Μ.88,1128}}. 

Ἑἀκαταλύτως, ᾿Ἰπαεοίγμειδίν, ἐπογίασπηρῖν, χορ, οι. δ: τὸ τουτ- 
ἔστιν, ἀ. [3.. ξ], ὡς μηκέτι κρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ θανάτου (Ἡγγπ5.ἠόνι. 
11.2 ἴῃ Κομι(0,5320); Μαγο Ἰύγοβιδε, 5 (ΝΜ δς, 0418). 

Ἑἀκατάμαχος, πηπεοηφμεγαίεο, Ἰὰυιβ..6.0.3(0Ρ.410.18; Μ.22.6618). 
ἀκατανάγκαστος, 1. γ»ο! κοηεροίϊησ, πο! ἐονιρμίξονγ; ΟΕ ΤᾺΝ, 

τοῖ, Εχ.20:25, Οοημδὶ. ΑρΡ.6.20.2; τεῖ, Μιί.16:24 ἀ. ποιεῖ τὸν λόγον 
ΟἸὨγυβ. ἤονι. 5.5.1 ἐπ δ14 (7. 5550}; πεῖῖῖ. ἃ5. βιθβε,, σόσεηες οὗ εορι- 
ῥμίσίοη, 14. }ιογγ}.17.1 ἕῃ φον. (το. 5580); 2. ποι τμδ) ει ἰο εοτμρμδίοη, 
Ῥέε εἰ γὰρ δὴ ἀβίαστον καὶ ἁ. ... τὸ θεῖον Ἐπιπ,ρ.6.5.οἴ96}0; Μ.:1. 



᾽ ἀκαταναγκάστως 

2408); φοϊπιμίαγγν πρότερον μέντοι θελῆσαι δεῖ, καὶ τότε εἰσακοῦσαι, 
ἕνα τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀ. ἢ 1Β85.15.45-(1 4150; Μ.30.2058); πεαῖΐ, ἃ5 βιρ5ῖ., 
“ρεεάονι; ἐχερ. ἄρος,2Ζ: τι, τοῦ, (οα οὐχ ὡς εἰς ἀδικίαν..«προτρέπων 
«ἀλλ᾽ ὡς τὸ τῆς γνώμης φυλάττων ἀ. Απάγιβε5. ρος. τ( τοῦ. 

448}). 
Ἑἀκαταναγκάστως, τοτΠομὲ εογνιρηϊδίοη, ΤΠ Ὠγνβ αάογ,τ.τ(4.Β200) ; 

οὐ Βυν58. ονη.55.1 τη ΔΜ1.{7. 555 ἀκατανάγκαστον)., 
Ἑἀκατανίκητος, “πεοηφμεγαῦϊε, ΤΑΤῊ φι αἱ, 2ο(}1.28,7030). 
ἀκατανόητος, 1, ἱηεοηπεείθαδίε, ἐπ σονργολεησίδίο, οὗ σοὰ ἀ. πάσῃ 

γενητῇ ὑποστάσει ΘΕΥΔΡ,μεἶ..13.τ; ΟΥΝ γ95,ογ, εαϊφεΐ, τά(ρΡ.62.1ττ; Μ, 
45.450); Μαχ.Ξεἰοὶ, ἀπ. 5.5(4.4.2170}; οὗ δοη᾿β ρεμεχδίίοι, {Ὀ1δα, 
“4γ,2(}1.6ς.1τ538); Μαχ,αμιδὴρ. (Μ οτ.τοδβολ); ΟΠ τβε 5 ἴσα, 0. 
Μοπεἠγη Ν ς.4(}1.96.13854); Οοα᾽ 5 γουκ5 ἴὰ τῆς ποδνεξηϑ, “506Ή5. 
ἰ5.ἃ 2.4; 2. ποΐ ξηοιη, οἵ ἀἰνῖὶπε ψβάουι οὐδὲ τοῖς μὴ ὁμολογοῦσιν 
ἀ. ΟἸδυη, σἐγ.5.1(0.320.23; Μ.9.168); 3. ΠΟ ΥΟΠΘΉΘΙΗΡ ἀ, διάνοιαι 
Οοά.Α[ν.86. 

Ἑἀκατάνυκτος, "0 ῥγίεξεά, ἱμεξοηδίθθ καρδία 70. ΟἸ πη. φεαὶ.2 Ἶ 
(1.88.1το80}); Αμδϑίϑιφι εἰ γε. τοκ( .80.757}). 

ἀκατάτπαυστος, Τησεςεαη, μδπσς ποὲ ἰο δὲ φηάεα, εἰεγηαΐ; οἵ ΒΕΙ! 
ἢτε, Οἰεπι ῥαρά.5.ττ(ρ.282.13: Μ.8,6610); (Ὀηβῖ.07.5.ς.13(ρ.173.4); 
οἱ Κιηράοιῃ οὗ (γχιβι, ὅγηδ, 4π|.(341τ)4{0Ρ.254.26:; Μ.26.7268); τοῦ 
Χριοτοῦ...τὴν ἀ, ἐξουσίαν Οντ. Π.οαΐδεξ.τς.41; τῶν τοῦ μέλλοντος 
αἰῶνος ἀγαθῶν τῶν ἃ, Ατγήτήοη. [0.11 4(Ν1,.85,13030}; ἀ, ... δικαιοσύνης 
μνήμην κέκτηται Τ,δοπί. ΝΡ. 0. ΕἰΪδομι.45(0.93.22). 

ἀκαταπαύστως, ἐοαδείεπείν, εἰσγμαὶϊν ὁ μὲν γὰρ θεὸς...γεννᾷ..- 
ἀτελευτήτως καὶ ἀ., διά τε τὸ ἄναρχον καὶ ἄχρονον, καὶ ἀτελεύτητον, 
καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον ΤΌντ. Τυτῖη. (65 ΤῸ ; Μ.77.115364)}. 

Ἑἀκαταπολέμητος, ἐπε οίρίο τί... πολεμεῖς τὸν ἀ.; [35., Η, (ἀΒοκι] 
ἘΡΙΡΠ απ .14{(Ρ.23.1; Μ.43.4τ0). 

Ἑἀκαταπρόδοτος, ηοΐ ῥείγαγεά; πδυῖ. 85 ϑυβϑί., 
σευ .ΟΡ ογ.2(}1.08.265})). 

ἀκατάπτωτος, ὠμίἠγοτον, ἴθ ΜΤΘΒΕΠὴρσ, τ Ν 55. μη. 2(2 Ρ.2817. 
17; Νί.4ς.5608) ; τηεΐῖ,, βαΐε ἵνα διὰ τῆς σεπτῆς ἑπτάδος τῶν νηστειῶν 
ἀσφαλῆ τε καὶ ἀ. τὴν διέξοδον ὑποτπτευσώμεν Ἰοκηπθ5 ΑΙΠΘΏΙΘΉ515 
8Ρ. 7.1). 767 .5ῸΡΡ].(Μ,95.76.}). 

ἸἙἀκατάργητος, ποὶ ἰ0 ὧδ αδοϊ με, τηἀεείγιεειδἰε νοῦς ἀἁ, τοῖς ἀ. 
χαίρειν Ψολ. Π.ἈΡ.ἘΡΙΡΏ.Παθν.3τ. (ρ.590.6; Ν.41.4814); Το δα το, 5 
(}1.122.13378). 

Ἑἀκαταργήτως, ἱηφεείγεειδίν, ας Αοροἰτϑεγίιμηϑηὶ. 2 ι(Μ.34.0560). 
Ἑἀκατάρδευτος, ηοἱ τυσίεγεδ ἡ ἀθν, νι. [οεἰ.τ5(3.214Ὲ, ν.]. 

ἀκατάδευστος). 
Ἑἀκατάρτιστος, ΤΉ ῤογ δε , πθαΐ, 85 βυθ5ι., η ρον [δεϊίοη, Ἰταπ. 

μαεγ.4.38.2(Μ.7.ττοῦ0). 
ἀκατάσβεστος, ὠπφεηεϊαδίε; οἵ 61} ἔτεα, Ἡοσδο], ῤ.(Μ4.02.10208); 

ποαῖ, Ρ]Όγ. ἂ5 δᾶν,, 11ο0.Ὁ.8. 7.24(Μ.06.1ο848). 
["]άκατάσειρος, ἴογ ἀκατάσειστος, με ακεαδίε ἀ. ἀνδρείαν Ὁ οι. 

Ασιαριεί Κορ δ: 20(0.205.10); οἵ 14,....8.1τ(}1.3.2370}. 
ἀκατάσειστος, τπςλαξεαῤίο, οὗ (Βυτο τὸν ἀ. οἶκον Τυιάντη, Τγΐῃ. 

2Ζι (δ, 2. σιοο); ἀ, καταλελοιπότες πόλιν, τὴν ἐγκράτειαν ὑντιαάογ. 
(1.108); οἱ (οά ἑδρυμένην ἔχων καὶ ἀ. φύσιν 1ᾶ. Ζαρε. 50(3.7300); ἡ 
ϑεοῦ φύσις...ἀἁ. ἔχει τὴν ἐφ᾽ οἷς ἐστι διαμονήν ἀπε ροη.(ς,,6828); 
παλαιῶν ἀνδρῶν...ἀ. ἐν καρτερίᾳ φιλοσοφίαν 1οπ.ἀτ.64...3.3.4(Μ.3. 
4290); οὗ (Βτ]ϑῖ πύργον ἀ. εἰς ἐπικουρίαν ΟΥΥ.1ς.3.3(2.4718). 

Ἑἀκατασείστως, τη Ππαϊβεαδίν, ἱρηπουαδίν, Ογτιρίαῤρμι θη. τ(. 
1ο6Ὰ}; ]οη Ασ,ε.,7.τ(}}1,32.205}})}. 

ἙΔκατάσκεπτος, 1. Ἡμοοησίἀογεί, τοῖα ἀ,, κομιδῇ τῶν τῆς ἐκ- 
κλησίας δογμάτων ποιεῖται τὴν κατάρρησιν ὕντ. λ΄ ἐε!.2.7(0.43.3ς, ν.}. 
ἀκατάσκοπον 6.418); 1, ρἰαρἠσεη.7(1.218Ὲ); Ἰά, ρίαρ}.Εκχ.23(1,3230); 
2. ὃ ποὶ 19 δὲ ἐχανμιηδά, δεγομά ον εςη; ἈΘΌΤ, 45 βαβε., ἐμ ηδ5- 
655 κεκτήσεται μὲν γὰρ τὸ ἀ. παντελῶς οὐδείς, τετήρηται δὲ μόνῳ... 
τῷ ᾿Εμμανουὴλ Δ. αὐον.τό(τ. 5854) Ῥετῇ. [ΟΥ̓ ἀκατάσκωπτος αν. 

Ἑἀκατασκέπτως, τοτμοι σοηαιἀφγαίϊίίοη, ἱποιρίμἑεςεῖν, Ογτ. ρίαρ. 
Νέα. (1 400Ὰ}; 14. {πνι.4(65,121Ὲ}; 1 Ν᾽ δρὲςτ δίρ.3ο.7; 6᾽,26:). 

ἀκατασκεύαστος, 1. ὠητογομσὶ!, μη ξογηιθά, εἰαοίς οὐσίαν... ἁ, 
ΗῚρΡΡ.ἤκεν.6.3ο(ρ.158.10; ΜῈ.1τ6.32208); Β85.ἢ6χ.2. 3(. 138; Μ. .20. 500): 
Οοηεὶ. 3,Ρ}.7.34.1τ, εἴς. ; λυθήσονται οἱ οὐρανοὶ καὶ ἔσται ὃ ἀὴρ ἁ. 
Τάρος. 7σ.πτοίρ.87); 2. ποὶ γιαηηεξαςίμγεα σοφία καὶ δύναμις... ἀχειρο- 
ποίητοι..««καὶ ἃ, τι Νν85..4γ.εὲ δαδιο(ῖ.4.5.12030); πιεξ., μΉργε- 
τιδαάπαϊε γέγονε τοῦτο, οὐ προθεμένης μοι τῆς γνώμης ἀλλ᾽ ἀ. οὕτω 
παρελθόν ϑγτιδ5,ερ.τ37(Μ.66.1 5250); 3. ποὶ αγιβεῖαὶ, ρῥίατῃ, ταεῖ. 
ἁπλῷ καὶ ἀ. διηγήματι τ υν85. ζαὶ,.(Ν.4..1484}; 4. μμεφρῥεά; οἱ 
αι 5ῃῖῃ, (μτγϑβ ἠομι.10.3 ἴῃ ΒΡ (τ.τ480). 

ἀκατασκευάστως, γομρλΐν, τὐτπομὶ ξηῖϑλ; τοῦ, δὴ Δυρυτηθηΐ, τοῖδβ- 
οτεΐ μῤῥογὲ οἵ ανιάεησε, ΟΥδἰς.4. δ(ρ.3530.24; Μοτι. 1125). 

ἀκατάσκευος, ἔ, πο πεηε οἱ ; τι. ῥίατη, τοτιπομὶ αὐάτιτομ, ἰ Βθ.43. 
15. οίτι4οζα ; Μ1.30.1730); ". ὠπασογηεί, σὐρίο; οἵ της αἰ, ὅτ. 

μομ-δεϊγαγαϊ, 

ἀκατονόμαστος 

Νγβ5. που ορτ.26.13(Μ.44.224Ὰ}; τὴν ἁπλὴν τε καὶ ἀκατάσκενον...τῆς 
θείας γραφῆς διάνοιαν τὰ,.4Ροϊϊ.20(Μ.45.11850); παολεᾷ ἡ ἑκάστον 
ψυχὴ ..«λιτή τις καὶ ἀ, ἐπιχωριάζει τοῖς κάτω 14ἃ.6}.1.14(Μ.46.10040) ; 
ῃδαξ, 88 5ι0ῖ., αηρίϊοῖήν τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀ, τῶν πνευματικῶν λόγων 
Βα5.᾿εχ.53.8(1 20; Μ.29.738Β); . ἴὰ διρυηθηῖ, Ἡηρῤῥονγίοᾷ Ὁν 
ονάδηοθ ψιλὴν καὶ ἀ. τὴν βλασφημίαν προβάλλεται, οὐδενὶ λογισμῷ 

κατασκευάζων τὴν ἀτοπίαν τ δΝγ58. 1γ15.}0Ὸ. Ἴ9. 6; Μ.22.6930); 14, 
Ἐμηπ.4(2 Ρ.79.4. Μ.45.6 53}; 1δ.(ρ,70.20; 6520); 2 . ΜΉ ον μεδά : οἴ τῆς 
ἐδυί αἱ (τεατίοῃ, γε. [ς5.4.3(2.6180). 

ἀκατασκεύως, 1. τοῖθσμ ῥγραγα ὁ} οὐ εἰαϑογαιίΐοη, τίν γε. 
Πον!.7 πὶ Οαη!.(Μ.44.0250); 2. ὐτλομὶ ἀγξεο, δἰμεμιν, Ἰὰ Εμ.τ2 
(1: Ρ.2431τ.23; Μ.4ς-.9280). 

ἙΔκατασκίαστος, ἔγέε ἔγοι δἠαάοιῦξ, εἶδαν γυμνὸν καὶ ἁ, βλέπων 
τῆς ἀληθείας τὸ κάλλος ντι μον ρακεὶ.  ο( 3. 2610, ν.], ἀκατασκεύα- 
στον). : 

Ἑἀκατάσκιος, -- Ιοτερ, ἐμφανῆ τε καὶ ἀ. ἐπιτηδεύειν τὴν πλημ- 
μέλειαν γτιαάον. τ4(1 . 504Ὲ). 

Ἑἀκατασκόπητος, π0ἱ ἰ6 δὲ ψαπεᾷ οἡ, Οτι Ναξζιζαγρι. τ. 1.30. 22(Μ. 

37.510 }). 
ἀκατάσκοπος, 1. ποὶ ρασεά αἱ, εἰποὺπογυεά, (Ἰθιν, ραθά,3.ττ(ρ.28ο. 

9; Ν.8,6ς78); ἐν ἀ. βαπτίσαι Ηομι ΟἾφμ.τ4.1; 2. 5.νΝ.1., ἡ απ εἶδος 
δικαιοσύνην..«ἁμωμόν τε καὶ ἀἁ. Οντ.15.5.6(2.8808), οἷ. ἀκατάσκεπτος : 
3. ΡΥΌΡ. ἴογ ἀκατάσκεπτος, ὠμεομδιάεγεά, ἸῈ ΟΝ 65|.5.7(61.478; ἀκατά- 
σκέτῖτος Ρ.43.35). 

Ἑἀκατάσκωπτος, η0ὲ ἰἸαῤίε ἰο ἀεγίδίονρ, ὑἰαμηείοςς ἀδιάβλητον... 
καὶ ἀ. προθυμίαν Ὀγτ.αὐον.τ2(1.4108); ἀ. ζωήν Δ Ος, ΞΒ(2.0ΟΑ). 

ἀκαταστασία, ἡ, 1. απαγεῖν, εοηξιδίοι; τὰ ΟΠατος, Ελι5.ἐρ αες, 
(ρ.46.1τ; Ν.20.15444}; 70].Ῥάρα ἐρ. Θιαη.Ρ. ΑἸ ἀροΐ. 5 ε.35(0.112. 
32; Μ.25.3050); ΒαΒ.6}.7ο(3.1τ644 ; Μ.32.4364); ΕΡΙρἢ. απς.82(ρ.1ο02. 
26; Μ,43.172Ἀ}; 2. πη ϑε εάμεςς, ἐηϑίαὐτἝτν; τλ 18] ΟΥἃ τποχαὶ, ἤθσμη. 
5171.6,3.41 τοῦ ἤθους ἀ, Ατῃυ, Αἀπίομ. 20(Μ,20.8068); ἀ. τῶν λογισμῶν 
Μασ,Δερ άονι, 5. 4(Μ.34.4070). 

ἀκατάσχετος, ποὶ ἰο δὲ εὐθεϊεά, ππεσμίγοίϊίανίε; τὰ ροοα βθῆβε, 
μηγεοίγαϊηεαά, ἱγγοργεϑείδίε ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔκχυσις..«ἡ ἀ. καὶ 
ἄφθονος ἐπιφοίτησις αὐτοῦ Ἰλδιάγτη, Τ γ᾽η.2.6(Μ.50.522.Α}; τὴν καῦσιν 
καὶ τὸν ἔρωτα πρὸς τὸν θεὸν ἃ. Μασ, Ασοριἤονι.τς. ΔἸ(Μ.34.6ο18}; τεί. 
ΟΒβι δι ὑπερβολὴν ἀγαθότητος καὶ ἀ, ἔρωτα σταυρωϑθείς {ω|.}ας. 
(ρ.1τ64.0). 

ἀκατάτακτος, ηοΐ γαηρεᾷ τυῖίζ, τπάορεμάσφηι, Ὁϊοπ. Αγ.6...2.3.5 
(Μ.3.401Α). 

ἀκατάτριπτος, ηοἱ Ἰυαδίε ἀτύαν, τολοΐϊθ μόνη ἡ γλῶττα ἀ. ὑπῆρχε 
ῬΑ]}1.}..1,απ5.2τ(ρ.64.16; Μ.34.1τ0738). 

Ἑἀκατάφλεκτος, πο ϑγηΐ τ ρ., πο σομδμηεαὰ ὃν ἤγε; οἵ Ὀυγπὶηρ 
ὈυΒἢ, ϑεν.ἀπέδρ. καὶ. 4ς.2:3(ρ.21.10); πιεῖ,, οὗ ΒΜΝ βάτε ἀ. Ἐρῆτ. 
3.520}; οὐρανὸν καινὸν καὶ θρόνον ἀ. ἴο.λι Ὁ. ἐομεορί. ΒΡ το( Μοῦ. 
14858); Το. Μοπιίνηι Οὐγ γε. (Δ.96.13810). 

Ἑἀκατάφλευκτος, ἴοΥ ἀκατάφλεκτος, ποῖ ῥμγηΐ τ ρ, οἵ ΒΜΥ͂ ὦ βάτε 
ἀκατάφλευκτε ἘΡΗτ,3.545Ὲ, 

Ἑἀκατάψεκτος, 1. ῥἰανιείοες, Οντιαάογ, τό(ι. 5824); 1α. {μἰνπι.6(63, 
2108}; 2. μρηδίανμε οὐκ ἀ. ἐᾷ τὴν τοῦ σῴζοντος ἡμερότητα ἐν. (2974); 
Ὥδαΐξ, ἃ5 δι ῦει., βεεάοη, ἤουι δίαηε οὐ πᾶσα πάντως εἰρήνη τὸ ἀ. 
ἔχει Ἰ΄,},6.12: 51(ΝΠ.72.}56}})}. 

Ἑλκαταψέκτως, 1. δίαγηείεςεῖν, Ογτ.1.ε.16: τοί .72.8160); 2. τοτίἢ- 
ομέ δείηρ δίαιμεά, τὰ, ιείμ. τοί(ο3,.326}). 

ἀκατέργαστος, ηοΐ τυογβεά οὐεν, ποῖ εἰαδογαίεῖν ξηϊεμεά, ϑγτιοβ. 
γερῃ.17(0.41.14; Μ.δδιτοδϑο); ὠηρενζεεὶ, τοῖ. Ῥ5.ι38:τό τὸ μὴ [εἀ. 
μὲν] ἀ. μου ἔγνωσαν οὗ ὀφθαλμοί σον Το.) ἀγαεν.(}1.06.8ς44). 

ἀκατεύναστος, γιοἱ ῥεὶ ἰο ὑσά; Ὠσπος σἰεεῤίεςς, ἐυεγ-ισαίεμ μἰ, οὗ 
τὰς ἐγε οὗ σοᾶ, Ογτγ. 4η,,.80(3.3243Α); κεχειροτόνηκεν αὐτῇ [80. 
Οδυσο} φύλακας σοφούς...ἀ. ἔχοντας ἐπ᾽ αὐτῇ τὴν φροντίδα τὰ.1ς. 
5.5(2,872}; Ὠξατ, 85 βιιῦϑτ,, εἰρλ ιν οἱρίΐ τοὺς διημερινοὺς.. ἱδρῶτας 
καὶ τὸ τῆς θεολογίας ἀ. Θορῃτ, ἤν, παςι(Μ1.02.17088); τηεῖ., ἐραϑέ- 
ἰες5, ῥεγρείμαὶ! ἀ. τὴν ὑμνῳδίαν Ονγ.ς.46:7(}1.69.1ο564Α}; οὗ Ὠς]Ὶ 
ἔτος, Ἰά,δορὴ.45(3.6230); οὗ 186. ἤἥδιης οὗ δηροσ, [4,80.0.}),ῥαγαὶ, 
15(Μ.06.2734). 

ἀκατηγόρητος, πγακειοσά; δίαπηδίοςο; ἤθῆσθ ἑμηοέέηὶ οὗ οἴη τὰ 
αὐτῆς [8ς0. σαρκός] οἰκειούμενος ἀ., πάθη Οὐντ.δσ5.28(5.2520); πευϊ. 
85 δᾶν,, δίαγμείοςεὶν νῦν μὲν γὰρ ὡς ἄνθρωπος ἀ, προσκυνεῖ 1α. 6.2.5 
(ν.1. ἀκατηγορήτως 4.1008). 

Ἑἀκατηγορήτως, ν.]. ἔοΟΥ ἀκατηγόρητον (ΥΤ. 70.2.5(4.1008). 
ἀκατήχητος, τ ἢΠ1η 5 γμειε, τρηογαμὶ οΓ 116 ἐαϊὰ ἀνθρώπων 

αἱρετικῶν ἀ. ΑΥιερ. Επς,.(0.2.}} Μ.42.2124Α}; τῶν ἔτε ἁ, πόλεων Β85. 
561.υ. 1 πεεὶ, τ( Ν.85. 5564}; ο. ρεηϊῖ., μη ηδιγμείδά τη, τ Ν 85. ἔμγιιτ 
(1 Ρ.γ7γ0.15; Μι4ς, 2008); Μακχ,ϑελοί. 6...3...6(ΜΜ.4.1418). 

ἀκατονόμαστος ({ ")ἀκατωνόμαστος), ποὶ 0 δὲ παγιεά, μημαηιδ- 
αδίε; 1. οἱ σοᾶ τῆς ἀρρήτου καὶ ἀἁ. ... ὑποστάσεως τοῦ πατρός ΟΥ. 



3 ; 
αἀκατοπτεῦυτος 

ῥγῖης.4.4.π(Ρ.340.20}; τ .ΝᾺ2.0».30.τ](ρ.154.10; Μ.26.1258); ΟΥ Ν γ55, 
ἱγὲς ἀτ](}ῆ.4.5.121Ὰ}; οχορ, (δηΐ.ς:7 ἐκάλουν αὐτὸν ἐξ ὀνόματος, ὡς 
ἦν μοι δυνατὸν ἐξευρεῖν ἐπὶ τοῦ ἀ, ὀνόματος Ἰᾶ πον. 6 τη. (οπὶ. (4.44. 
8020); τοῦ, ΜΊ.28:τὸ τί οὖν σημαίνει τὸ ἀ. ὄνομα, περὶ οὗ εἰπὼν ἃ 
κύριος ὅτι βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα, οὐ προσέθηκεν αὐτὴν τὴν 
σημαντικὴν φωνὴν τὴν ὑπὸ τοῦ ὀνόματος δηλουμένην; τᾶ. ἔμ.2(2 
Ρ.301.28; Ν|.45.4720); [514 ,Ῥ61,ἐῤ}Ὀ.1.143(}}.78.4328); ιοη.Ατιά,η.1.ὃ 
(Μ.3. 5070}; 2. οὗ ρεποσαίοι οὗ ϑοη γεγεννημένος, ἀρρήτῳ λόγῳ καὶ 
δυνάμει ἀ. Ἐπι5..( 12(0Ρ.236.11; Νῇ.20,13888); ἀκατωνόμαστον αὐτοῦ 
γένεσίν τε καὶ οὐσίωσιν 14,(.6.5.τ{(ρ0.211.98.; τονόμαστον Μ.22.3528); οἵ 
ἘΠΙΟΗ οἱ (Ἰσιβ 5. πϑίυγθβ εἰσὲ δὲ οὗ καὶ εὐλάβειαν περιττὴν ἢ ἔχοντες 
ἢ ὑποκρινόμενοι..«ἄρρητον..-αὐτὴν 360. ἕνωσιν! καὶ ἀ. γεγενῆσθαι 
ἀπεφήναντο ΤιΘοη τ ΒΝ δοὶ οἱ ιι τ( Μ.86.12970}; 3. οἱ (οά ἃ8 πη- 
ΚΗΘ ΒΌ]6, ἀοο. (ὐμοϑίϊοβ τὸν μὲν παντοκράτορα θεὸν βλασφημεῖν, 
ἄγνωστον δοξάζειν... ἄλεκτον, ἄρρητον, ἁ. (οπεὶ. ΡὈιθιτοιι; ἘΡΙΡῊ. 
μαθογ.5τ.2(ρ.386.}; Μ,41.4774}; Το.) .λαεν.44(ΝΠ.094.1048). 

ἀκατόπτευτος, 1. "01 10 δέ ἰοοδεᾷ οΥ τὸ φῶς τὸ θεῖον ἀπροσπέλαστον᾽ 
καὶ ἀ. αχ.Ξεἰο].4.η..7.1.3(81.4.34τᾺ}; ΟΠ βιρρ. δε ΐῃ 70. Βαρὶ,(ρ.30. 
13); 2. ὠμοδεεγυεά μὴ νόμιζε..«τὰ σφάλμα ἀἁ. ἘσΙα.ΜΕ].(588Β.4} 
τϑοϑ᾽ Ρ.143). 

Ἐἀκατόρθωτος, ἴ. πο ἰο δὲ φοὲ γρῖιε, τγγεμιδάταδίε εἷς μεγάλην 
ἐξέτασιν [35. ὈΔΡΕΙ5ΞΙῺ] ἔρχῃ..«κατὰ τὴν μίαν ὥραν: ἣν ἐὰν ἀπολέσῃς. 
ἀ, σοι τὸ κακόν (γτ. Ἡ «εαἰεεἶ,..τ7.36; κακοπιστίέα ἀ, ἘΡῚΡΒ. απειο(ρ.16. 
8; Μ.43.328);} ὦ τῆς τῶν ἀνθρώπων πολλῆς φρενοβλαβείας καὶ ἀ, 
λογισμοῦ Ἰα.Παο7.57.3(0.247.2τ; Μ.41. ΤΟ 04) ΟΥ Ῥεῖ, μοὶ γίρ) εἶν 
ἀϊγέεὶοά, εγγίηρ; 2. πο ἰῸ δὲ δγομρὶ ἰο αὶ δισοοςς  μἰ ἰδϑ6, ἐμ ρῥοςσίδία 
10 [μ{Π| οὐ αἰατη νομίζουσιν ἀ. εἶναι τὴν ἀρετήν ΟΥ̓ εχ ρ ὶη Ῥγοτοί .τΊ. 
205}}; ἐπιτάγματα δυσχερῆ, ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀ, Ατημηοηπ. σιτϑιτο 
(ΜΝ 8ς.15524}: πεῖ. ἃ5 βυρβί., ρος οῖδί εν οὗ ῥϑνῥογηιαηεε; οἱ τῃ8 
ἀν,1}.1τ2: 3ο(15410}; 3. ποὶ ξεἰ ἰδ τὴν ἐντολὴν τῆς ἀγάπης ἀ. εἶναι 
Βαβ.γεσ. [μ|5.25.2(2.3708Ε; Μ.3τ.0858). 

Ἑἀκατόχως, τοϊέμομ! δοίη πε, οἵ (ΒγβΈ τοῖς σπαργάνοις ἐγκατ- 
ἐχόμενον ἀ. ΤΠ οΙῊ. δ γηη.οὶ πη. 2(}8.18.3534}.Ψ 

[Π]άκατωνόμαστος, ν. ἀκατονόμαστος, 
ἄκαυστος, ἴ. «οἱϊπομε ἰδ φμαϊν οὗ δμγηΐηρ ἀλαμπὲς μὲν εἶναι τὸ 

πῦρ τῆς κολάσεως, ἀ. δὲ τὸ φῶς τῆς ἀναπαύσεως Βα5.πορηιῖν 5.28 

(1.1218 ; Μ.20.29070}; 2. μπριμαίε, ἐκορ. 700 20:25 τοῦτο τὸ πῦρ τὸ 
παρ᾽ ἡμῖν ὑλικὸν οὔκ ἔστιν ἄ, πῦρ' βλεπόμενον γὰρ αὐτό, ἐκεῖνο δὲ 
ἀόρατόν ἐστι τὸ πῦρ, τὸ ἐπὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐρχόμενον, ὃ ἔνδον 
αὐτοὺς καίει Οτισηαγγ. τη [οὐ 20:25(}.17.76Ὰ}; κατὰ μὲν τὸ πρόχειρον, 
τὸ μὴ ἐκ προνοίας ἀναφθέν, ἀλλ᾽ αὐτομάτως κατενεχθέν,..«κατὰ δὲ 
τὸ κρυπτόμενον, ἄ, πῦρ ἐστιν, ἦτοι τὸ κατὰ συνείδησιν, ἢ καὶ τὸ 
ἀποκείμενον ἐν τοῖς μέλλουσι δικαιωτηρίοις Οἴγντηρ. [οῦ 20: 2τ-(Μ.03. 
2170). 

Ἑἀκαυχησία, ἡ, αὐδϑηοο οὗ θοασίίηρ, μεν, ἴσῃ Βοῖγε.ς.2. 
ἀκέαστος, εργοξερ, μαάτυϊάφά , οἵ ἴπ6 ἀϊνπθ παίατο, στ ΝαΖ. 

αΥΉ1.1.1.2.325(Μ,37.4044}; 1Ὁ.1.1.3.73(414Ὰ}.Ψ 
Ἐἀκέδουκτος, ὁ, ἀφμεώμεὶ, ΤΌΡΠη.εἰγο,..424(Ν]. τοϑ.τοο4Ὰ}. 
Ἑἀκεκρυμμένως, τοτίμομέ εομεσαίριεηὶ, ορεμίν, αΥ Ν γ85. 00.1.5 ΤῈ 

Οὐπὶ. (Μ,44.1τττ68}. 
ἀκενοδοξία, ἡ, σύξομεε οὗ υαϊηρίονν, τηϑάεςὶν, ΟἬγψο, ἤπονι. 8.1 ΤῈ 
τΤίμ τ 5800); ἘΝΊΠ νὴ 4(Ν 1.79. 11440)); ἐδιτ(ττ 410}; [0.ΟἸτὴ.5εαΐ, 4 
(11.88.7258). 

ἀκενόδοξος, ἔγέε ἔγορι ϑατη τοπορίΐ, τιράεδὶ, ᾿πρεϑίθ; τὰ σεη., 
οχαρ. Μι.8:4 διὰ μὲν τοῦ λεπροῦ τούτου ἀτύφους ἡμᾶς παρασκευάζων 
[5-. ὁ Χριστός] καὶ ἀ. ΟὨγνΒ. [01.25.2 τῷ ΜΚ71.(7.200Ὰ}; ἀ. μελέτη 
τῶν λογίων τοῦ θεοῦ Ἰ)1Δ4.}ε}7.ο(0.12.6); 70.1).ἀταίδεὶ. τ(}1.94.5320); 
ποι. 85 βυῦδί., ἡ σεάονρα ἤόμε ῥγίάδ, μια ἶν, Ατηταοη. “ς.14: τ 
(Μ.8Ξ απο); Ἔχε. Μί,δ:6 οὐ τοίνυν εἰς τὸν τόπον περιώρισε τὴν 
εὐχήν, ἀλλ᾽ ἕν μόνον ἐπέταξε τὸ ἀ. (Πτνϑ5. μον. δι: τ Τήν. (ατ. 5808); 
οἱ ΟΠ τιβὲ ὑποστέλλει μὴ δημοσιεύεσθαι, ὡς ἐπιεικὴς καὶ ἁ. ΟΥ, 2» 1 Μ:, 
τ2ιτοίρ.ττ7.13; Μ.17.2030); Αταπῆοῃ. 9.11 4201 85. τ4604); [βοπε. 
ΗΝ οι... 22(Μ.86.17440). 

ἀκενοδόξως, τοΐϊ ποτε υαΐῃ εσποοίξ, ἘΡΒΥ.3.680, 
ἄκεντρος, ξ. “ἰηρί6ε5, Παγηηίεςς, τηορὶ. ὀφείλομεν... «πρόνοιαν 

ποιεῖσθαι τοῦ τε λόγου, ἵν᾽ ἃ, καὶ ὠφέλιμος ἢ Οτ.ογ.28.2(0.4γ6.10; 
Μ.1τ. 5 24Α); οὐ γὰρ ἄ. παντελῶς τῶν ἁγίων ἡ ἀρετή Ογτ. Γοεἰ.64(3. 
2440); 2. ποὶ γεερομάϊηρ ἰο ἐά ἐρην, ταθῖ. ἀμ, σμερτά τούτων 
αὐτάρκων ὄντων τοῖς μὴ ἀ. Οτοῤγίηε.4.3.7(ρ.222.το; Μ.11.3884). 

Ἑἀκένωτος, 1. πο: ἐπιρίϊσά; ἴὰπὶ σεη., ΤΑΡΟ].»ηεὶ. Ἐς. 74:0(Μ.2... 
14200) ; ΟΒΥΞ[Ο], τοῦ, βοηοςὶς Οὐ ΤιορῸ5 ἴῃ Τῆς. ὅ.. «λόγος κενοῦται, ἀ, 
τὴν φύσιν ὑπάρχων ΑἸΌΊΡ.ΟΥτ, ἀγεαά,(Ρ.66.2: ; 53.400}; εἰς τοσαύτην 
ἑαυτὸν καθῆκεν ὁ ἀἁ, κένωσιν Θορῆτ, Ἡ.ογ.2.42(Μ.87,32730); 2. ἱπεν- 
μαμϑεδὶ6, ΑΥηρἢ. ἤομ.4.ο(}],20.840); 1514. ΡῈ]. ΦΡ}.3.120(}.γ8.8208); 
ΤΟΒτγβ. ἰόν. 5(13.211Ὲ). 

ἀκέραιος, 1. ρηγέ, τοῖπσμΐ αἀρτχήγε, Οἵ τάϑτὶ αἴ Τα συ ΟἸΟη ἀ. 

6Ὶ ἀκηδία 

καὶ πάσης τῆς κατὰ κακίαν ἐπιμιξίας ἀλλότριον ἀναστοιχειωθῆναι ΟΥ, 
Νυϑβ,ογιεαϊ σελ. 35 (0ρ.133.11; Μ.4 5.804}; τιεῖ,, σἴμεογε τὸ ἀ. τῆς πραῦτη- 
τὸς αὐτῶν βούλημα το ἰοηι.2τ,7; οἱ αϊζῃ, σοηδβίρ. 6], Ογχζ, .4.2.7.0 
(Μ.8ς.12330}; εογρίεις τη τίδε  ἀἁ. δὲ καὶ τέλειός ἐστιν ὁ ἀριθμὸς τῆς 
τριάδος δγηεδ, δΊγη,.2(0.257.2ς; Νὲ,26.7444}); 2. μηλαγμιδά, Ἰπίασὶ ἀ, 
καὶ ὁλόκληρον ἀναστῆναι τὴν σάρκα ἴ 7 υ5ἴ. ἔγιγεΣ.4{ρ.40; Μ.6.15770}; 
υἹγρίνι, 151. 61.6}}.2.53(}1.78.4074}; πλεῖ. ρηγε, τηυτοίαϊο τοὺς..«τῶν 
πατέρων ὅρους ἀ. φυλάξωσιν ΑἸΠ δγη τ3(0.240.1τ0; Μ.26.7048); μδσα 
ἐν ἀ. τη. μεϊϊ, τ. Μαρ. ταί {{τ.280}..}3.3)7(Μ,1..71.3070); μη ρνείμάϊεοά 
τὸ ἥμισυ τῆς ἀκροάσεως ἀ. διασῴζειν πρὸς ἀπολογίαν τῷ μὴ παρόντι 
65.6}ρ.94(3.1888 ; Μ.32.4804}; 3, οὗἉ Ῥογβοιϑ, ἐηηθοδηΐ; εἰρη ῤῥίς, ΟΡΡ. 
5.116. οὐ ἰεδυμθά, ΟΥ ῥγίης.4.3.3(0ρ.227.8; Μι1τ 38τΑ}; Ατῇ. 47.1.8 
(}1.26.250}; Ογτ. 7ο.1ο.2(4.017})}. 

ἀκεραιοσύνη, ἡ, ρη οἰ ηε55, Ἰηηοέθησο, στρ ον, Βαγη.3.6; 
2δ.το.4. 

ἀκεραιότης, ἡ, 1. Ξομηάηεος, δαξείν τὴν τοῦ σώματος ἀ. 1514.ῬῈ], 
ἐρ}.1.83(Μ.γ8.2490); 2. ρυεἰϊοίο5δηε55, εὐριρίἸεῖῖν, ἐμημοέδηεο, ΟΥονη. 
17.2 1 {67.(ρ.144.18; Μ.13.4568); ἡ σοφία δεινότητός τε καὶ ἀ. τὸ 
μέσον ἔχει ατὐΝ γε5.0, 71ος5.(.1.44.4208); ἀχερ. (ἰδηϊ.2:132 περιστερὰ 
διὰ τὴν ἀ, ῬΏ, ΔΥρ. αν. 6τ(}1.40.724}); οὗἁ 5 ρ] οἷον οἵ βρϑθοῃ τῶν 
ἐν ἃ. φθεγγομένων ΝΙ1], Ἐρ}.2.201(Μ,70.345Δ). 

ἀκεραίως, φἰηεεγείν, Ποη ες ν τοῖς μὲν ἁ, δικάζουσιν ἀπειλοῦντες 
Ἐρ.Αερ.(ρ.156.34:; Μ.2:.32888). 

Ἑῤκεροπερίσπαστος, ΡΥΟΌ. ἴογ Ἑἀκαιροπερίσπαστος, ἀϊξιγαείεά ἐπ 
αἩ πιεῖν ταν, ΤΑ τῆ ἐνηίαρ,τ οί 1.28,8374). 

ἀκέστωρ, ὁ, μεαΐογ, Ῥαπὶ.51}, ,ορ ]οο( Μ.86.21408). 
ἀκέφαλος, 1. ἠδαάίδςς, ἀβῖγοι, ὁ ἀ, πρὸς τῶν μαθηματικῶν καλού- 

μενος ὁ πρὸ τοῦ ἀστέρος τοῦ πλανωμένου καταριθμούμενος ΟἸετη. ῥαεα, 
2.2(0.177.3; Μ.8.4290}; 2. ςεηϑεῖσςς, Απαβῖ,διἠοά, τ2(Μ.89.2008); 
3. Ρἷαγ,, πϑῖπα οὗ πποηο ΡΝ. Ῥατῖν ; ἀο, “σερῥαϊἑ ἀϊειῖ, τὰ ἐδὶ δσἴης 
ΚαρΊ 6 χθηῖ 5εχεμηέμν ἤπονθιεῖ, μἐϊι5 Φ,Π ἐογ Ἢ γέροντα αμείον, 
ὦ φμ0 ἜΧΟΥ διρηΐ, ἐἰ ᾿γἱἩΟ Παϊεραοηεν ήτο εαρτμεζονιον ἐραρησηα- 
ἰογες ἀμαγια τ Ολγίδιο φῤείαηπίαγηι ῥγοῤγτείαίενε περαηΐ, οὲ 
πηαηι ΤῈ ε7μι5. βέγϑοηα παϊμγαι ῥγαεάϊφωηί, 1514. εἰγηι.8.ς.66; 
Ὀεῖηρ ἴΒοβ6 ἵηὴο βερασζαίθα {πεγηβοῖνεβ ἔχοι Ῥεΐοσ Μοηριιβ ἀπο- 
σχίζονταί τινες ἀπὸ Πέτρου διότι δεξάμενος τὸ ᾿Ενωτικόν, οὐ φανερῶς 
ἀνεθεμάτιζε τὴν σύνοδον, καὶ ἐλέγοντο οἱ τοιοῦτοι Ἀ., διότι τῷ 
πατριάρχῃ αὐτῶν μὴ ἀκολουθήσαντες καθ᾽ ἑαυτοὺς ἐκοινώνουν 11,δοηΐ. 
Β, σεεί. 5.2(Μ,86,12208); Ἀ.- οἱ μὴ δεξάμενοι τὸ 'Ενωτικὸν Ζήνωνος, 
διὰ τὸ μὴ ἀναθεματισθῆναι ἐν αὐτῷ τὴν ἐν Χαλκηδόνι ἁγίαν σύνοδον 
ἜΜΠΟΡ λαογ. (Ν].86.560); δηα 5 τε)θοῦηρ τὴς ἐπι6 Ποιά 810 οὗ 
Ομηβῖ, Ἐπιβε. Μοη.6}.(Μ.86.9404Α): ἴπ σεπ, τούτῳ [8ς,. Τίμα. ΠΑ]. 
καὶ τοῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ μέχρι τῆς σήμερον οὐ κοινωνοῦσιν οἱ Σενήρου, ἀ. 
αὐτοὺς προσαγορεύοντες 1. (0040) ; τοῖς Ἀπολιναρίου πονηροῖς ἀκολου- 
θοῦντες δόγμασιν οἱ Ἀ., οὐχ ὁμολογοῦσιν ἐν δύο οὐσίαις εἶναι καὶ 
γνωρίζεσθαι τὸν Χριστόν, ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ Τυβίη ποπορὴ (ρ.30.24; Μ.86. 
1140}; Εὐτυχιανισταί, καὶ ὁ τούτων κοινωνὸς Διόσκορος, Σευῆρος, 
᾿Ιάκωβος, καὶ οἱ λοιποὶ Ἀ. Ἔπη.ΟΡ ψαεγ.(724); Σεβῆρος καὶ Πέτρος 
ὁ Κναφεὺς καὶ Φιλόξενος καὶ πᾶσα ἡ ἀμφ᾽ αὐτοῖς πολυκέφαλος ὕδρα 
καὶ ἀ, ΟΝΙς, (γΒγγεεία. (Η.4. 4000}; οἵ {ΠΕΣ τεδομίπρ ἀ. τερθρείας 
ἀντίπαλοι Βορἢτ.Η.ογ.2.7(Μ.87.3225Α); οὐ μὴ περιπέση τῇ ἐχθραι- 
νούσῃ θεῷ ἀἁ. ὑπερηφανίᾳ Τ0.Ο]]Πη.5εαἰ.22(Ν}.88,057λ); 4. τοῖοι! ἃ 
ἤδαΐ ΟΥ̓ ΦΌΡΕΥΟΥ; ΟἹἩ ΟἸΟΓΙΣ ΠΟ ὩΠΩ͂ΘΙ Θρίβοοραι μιγιβαϊοιίοπ, οἔ, 
ὦμο συμ ατρέεηι ρεμογα εἰθγίεογωηε: πρρητει δοείοϑτα ς σον: σμὸ γορὶ- 
μῖης ἐῤῥΊσοοραϊἑ ἀερεμίίμηι, αἰλόγένη ἀσοῤἠαίογιρη, τὰ δοῖ, σἰμα ξωρτίο, 
φιόηι δεψαηίμν, τρπογαμέμηι, 151..}} ,ὄΔδ φεοί ὁςταςἰἰεῖς ΟΠ εὶς 2.5(Ν. 
ΡΙ,.83.779}). 

ἀκήδεια, ἡ, -- ἀκηδέα, τοδαγίηεες, γγυ πον βακεῖ. τδ(53.244Ε); ΝῚ, 
4}}.3.142(4.79.4404}; ἘΝῚ], ῥεγξίττ 4(Μ.79.9008). 

Ἑἀκηδεμόνευτος, προαγεά ζογ οὐδὲν τῶν ὄντων ἀ. Ογτο Ὀς 66:4 
(Δ1.69.11414); Τματιι.δ3 τὰ Οδη.(1.03}} ΙΔ.Ρς5.66:.4(1.1052). 

ἀκηδία, ἡ, Δ. ἴῃ σεη,; 1, (ρῃγβίοα!) ξαϊίρειε, ἐχἠαμϑίϊοη νυστα- 
γμὸς. «καὶ ἀ,, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὁδοῦ κόπος ἐπιτείνων τὴν ἀ. Οτ Ν γϑ5.6ῤ. 
(Μ 46. 1001}0}); 2. τὐσαγίηθ55, Ἰμεγέα ὑμεῖς μαλακισθέντες ἀπὸ τῶν 
βιωτικῶν πραγμάτων παρεδώκατε ἑαντοὺς εἰς τὰς ἀ. Ἰ]ΠοΥτηυἱς.2.11.5; 
κρίσις δὲ πῆξις τῶν νοὸς βουλευμάτων" ῥίψιν δὲ τούτων οἶδα τὴν ἀ. 
τ, ΝᾺ2.ἐα7}:.1.2.34.10(Μ.37.9504); 3. αηχίθιν ἐπειδὴ εἰς τὴν κατα- 
δυναστείαν..«τῶν δαιμόνων ἀφορῶν, ἀ, πεπλήρωμαι ΑἸΠ ἔα. Ἐς, 
ὅο: 21.(}},27.272}); στενωθεῖσα ὑπὸ τῆς ἀ, ῬᾺ]}] νΟὐγγ5. τΊ](ρ.τος.:; 
Μ.47.60); 4. ἰσες οὗ ἤσβέ, ἀόςραῖν συνέθραυσε δὲ 50. ΘεππαΟΒ 6110] 
οὕτως εἰς ἀ, τοὺς ἐν τοῖς “Ιεροσολύμοις ντ, Α4η.15(3.3360); 14. ον, 
τό(3.3700); σαιιβθα Κ᾿ αἴίδοκβ οὗ σοπουρίβοεπος ἡμᾶς καταπυρούσης 
τῆς ἐπιθυμίας, καταβοῶμεν ἐξ ἀ. πολλάκις 14, [0.3.6(4.314λ}; 5. Ξαὐ- 
"655 λυπεῖ σφόδρα καὶ εἰς ἐσχάτην ἀ. καταφέρει ντ.ερ.76(}.177.3648); 
Ἔχαρ. [3.61:3 ἀντὶ πνεύματος ἀ., τουτέστιν, ἀντὶ τῆς πάλαι μικρο- 

ι ψυχίας 14.5.-5.5(2.8628). 



ἀκηδία 

Β. Πριοσοησες, ἱσρον, δογοάοηι, 'αεοϊάῖε᾽, τ.τ. ἕο ἃ Βρθοῖδὶ τετηρ- 

τατῖίοῃ οὗ τπηοτκϑ δρᾶ ουταϊῖ5; 1. εξ, ἀ, ἐστὶν ἀτονία ψυχῆς, ἀτονία 

δὲ ψυχῆς οὐκ ἔχουσα τὸ κατὰ φύσιν, οὐδὲ πρὸς πειρασμοὺς ἵσταται 

γενναίως ΝΗ ορίγαμπαϊ, τ 3(Ν.70.ττ570}; οἵ ΝΗ] οὐδιρορ. (Μ.79.14518); 

ἀ., φιλία ἀερική, βημάτων περιαγωγός, φιλεργίας μῖσος, ἡσυχίας μάχη, 

ψαλμῳδίας ζάλη, εὐχῆς ὄκνος, ἀσκήσεως χαύνωσις ΝΠ τ. 4(Μ.70. 
11448); ἀ. ἐστὶ πάρεσις ψυχῆς, καὶ νοὸς ἔκλυσις, ὀλιγωρία ἀσκήσεως, 
εἴσος τοῦ ἐπαγγέλματος, κοσμικῶν μακαρίστρια, θεοῦ διαβλήτωρ, ὡς 

ἀσπλάγχνου καὶ ἀφιλανθρώπου Το] τη.5εαἰ.τ2(Μ.88,860Ὰ); ἀ, ἐστὶν 

ἀσκήσεως μῖσος τοῦ μοναχικοῦ ἐπαγγέλματος, κοσμικῶν μακαρίστρια, 

θεοῦ διαβλήτωρ, ὡς ἀσπλάγχνου καὶ ἀφιλανθρώπου, ἀτονία ψαλμῳδίας 

ἐν προσευχαῖς ἀσθενοῦσα' ὁρίζομεν δὲ καὶ ταύτην μ' ἡμέρας μετανοεῖν' 

ἑβδομάδας τρεῖς οἶνον μὴ μεταλαμβάνειν καὶ ἐλαίου" μετανοίας ποιεῖν 
καθ᾽ ἡμέραν σν’- ὅτι εἰς βυθὸν ᾷδου δύναται κατάγειν τὸ πάθος τῆς ἀἁ. 

Τπάτιδεθά. ἐση.6(}1.90.17240) ; 2. 5ρβοῖίαὶ τοτηρτατοη οὐ ἈΘΥΠΪ 5 
τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ, μάλιστα πολεμεῖ τὸ πάθος τῆς ἀ. ἘΝῚ] οτεορ (, 

790.1460Ὰ); ῤοῤῥίθο Ραὶν.(Δ1.65.76Ὰ)}; 10.ΟἸπὶ.φεαὶ.27(}}.88, ττορὰ, 

11130); ὁ διάβολος...ὑπέβαλλεν αὐτοῖς...ἀ. πρὸς τὴν ἄσκησιν, ὥστε 
, 3 " » ν᾿ « 7 ᾿ δ , . , “ὉΠ ο 

διαφόρως ἐπιζητεῖν αὐτοὺς ὑποστρέφειν εἰς τὸ μοναστήριον ἀπὸ τῆς 

ἐρήμου Ἰωδομτ.Ν υ. ϑγ».21(}1.03.1607Δ}); 4150. οἵ οἵὐοῖβ ἀδνοῖβα ἴο 
116 οὗ ρτάγεῦ, ϑορῃσ ΗΠ ρην. Ογγ.οὲ [0.13(}].87.34640}; ὅ. σδλιβαβ; 
ἃ. παίυτα!, 50 ἢ ἃ5 5δπ685 ἡ λύπη..«πᾶσαν τὴν ψυχὴν θλίβουσα, 

πικρίας αὐτὴν καὶ ἀ. πληροῖ ΤΑτΠ ἐριαςὶ.2.-(}}.28.8074}; τὸ πνεῦμα 
τῆς ἁ, τῷ πνεύματι τῆς λύπης ἀκολουθεῖ ἘΝῚ] οἵξιεορ (Ν1.79.1456}); 
Ἰασίμιθϑβ πᾶ Ἰοααδοίουθηδβ5, ΓΑ ΤΠ ἐρ.(α5,.2.6(οο0Ὰ}; ἡ δὲ πολυλογία 
τίκτει τὴν ἁ. Αταπιοηαβ οῤηϑε.4{Ρ.476.11); Βα τΒουρῆ5. οὐ δεῖ 
ἡμᾶς τοὺς πονηροὺς παραδέχεσθαι λογισμοὺς...ἀ, ὑποσπείροντας 

Ουτϑιυ, Ετάλνημντοίρ.30.10); ἀρϑουρίοη 1η Θπιοίοπβ. ἡδονῇ ἢ λύπῃ 
ἐγχρονίζων ὃ νοῦς, τῷ τῆς ἀ, πάθει τάχιστα περιπίπτει Ἴ ΑΙ ρηί. 
τιρο( .01.14366); Ὁ. ῥχεζογηδαίαται; ἀ. αἰἰτθαϊοα ἕο ἃ ρΑτΕΘα]αΥ 
ἄδμιοσι, τποϑί βοῖνε θοῦ τ αγ, βυρσεσίθα Ὀγν Ρ5,0ο:6 τῶν γὰρ 
μεσημβρινὸν δαίμονά φησιν εἶναι τῆς ἀ. Αἴ 6, Ἐς οονΘ(Μ.27. 
4018); δαιμόνιον δὲ μεσημβρινὸν ὀνομάξει τὴν ἀ. ... ἀλλὰ καὶ τότε 

σῴζει θεός, ἀπαλλάττει γὰρ ἀπὸ συμπτώματος καὶ ἐξ ἀ., τουτέστι 

δαιμονίον μεσημβρινοῦ ΟγγΥ. ΒΞ οοτά(Μ.69.1220Ὰ,8); ἀεβοπρύοπβ. οἵ 
Ὧ]5 ϑοιίνι1ε5 ᾧ τῆς ἀ. δαίμων, ὃς καὶ μεσημβρινὸς καλεῖται, πάντων 

τῶν δαιμόνων ἐστὶ βαρύτερος- καὶ ἐφίσταται μὲν τῷ μοναχῷ περὶ 
ὥραν τετάρτην, κυκλοῖ δὲ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μέχρι ὥρας ὀγδόης. καὶ 
πρῶτον μὲν τὸν ἥλιον καθορᾶσθαι ποιεῖ δυσκίνητον ἢ ἀκίνητον, πεντη- 
κοντάωρον τὴν ἡμέραν δεικνύς" ἔπειτα δὲ συνεχῶς ἀφορᾶν πρὸς τὰς 
θυρίδας, καὶ τῆς κέλλης ἐκπηδᾶν ἐκβιάζεται, τῷ τε ἡλίῳ ἐνατενίζειν, 
πόσον τῆς ἐννάτης ἀφέστηκε Ἐναρτι Ροπε οἱ νοορ, 7 (Ν.40.12733.,8}; 14. 
ἐαριργαεί. Δ τοί Μ.40.1225})); τὸ πνεῦμα τῆς ἃ. ... δεινὸς, «τοῖς μοναχοῖς 
ἀεὶ πολεμῶν" ὃς ἕκτην ὥραν ἐπιτίθεται μάλιστα" διὸ καὶ μεσημβρινὸς 
καλεῖται: φρίκην ἐμποιῶν καὶ ἀτονίαν, καὶ μῖσος πρὸς αὐτόν τε τὸν 
τόπον, καὶ τοὺς συνδιατρίβοντας ἀδελφούς, καὶ ῥᾳθυμίαν εἰς εὐχὴν καὶ 
ἀνάγνωσιν: ὑποβάλλει δὲ λογιαμαὺς μεταβάσεως..--προσήκει δὲ διὰ 
προσευχῆς αὐτὸν ἀνατρέπειν, καὶ ἀναγνώσεως, καὶ ὑπομονῆς, καὶ 
καρτερίας, καὶ ἀποχῆς ἀργολογίας, καὶ διὰ τοῦ ἔργον τῶν χειρῶν 
ΝΠ υὐδιεορ. (Μ1.70.14560--14578}991Θοηϊ.εἴ Του ἐαον, (λ1.86,20650): δει- 
νὸς... τῆς ἃ, δαίμων...βαρύτατος ὅστις περὶ ὥραν ἔκτην ἐμπίπτει 
τῷ μοναχῷ, ἀγωνίαν αὐτῷ ἐμποιῶν, καὶ ἀπεχθῶς ἔχειν πρὸς τὸν τόπον, 
μᾶλλον δὲ καὶ πρὸς τοὺς συνδιατρίβοντας ἀδελφούς, καὶ πρὸς πᾶν 
ἔργον Απε Νομ ἠοη.26(Ν1.80.15130); 4. εἴεοις : οϑιιβθθ. πο πΚβ ἴὸ 
Ιδανο τηοηββίοτίοβ, Ν1].ρίγιμιαί. τ3(Μ.70.11570); Ρ4}}. ἢ. Παμς,ατίρ,62. 
20; Μ.54.το68}}); οὗτος ὁ τῆς ἀ, δαίμων ὑποβάλλει αὐτῷ [56. μοναχῷ] 
καὶ λογισμοὺς μετὰ ὑποβάσεως, καὶ ὡς εἰ μὴ μεταστήσῃ ἑαυτὸν πρὸς 
τάπους ἑτέρους, πᾶς ὁ χρόνος καὶ ὁ πόνος μάταιος αὐτῷ γενήσεται 
ΑπειΜοπ.ἤοηι, 6(}Ε.80.1 5161); οὐ ἴὸ ἰδανο [Πεῖσ 6115 ὉΠ ΘΟ ΘΒΑΥ ΠΥ, 
{Β5.οηδί.7.2(2.5530; Μ.31.1368λ}; ἜΧοῖτε5 ἴῃς Ραββίοηβ, Νίαχ. αν. 
τ. 67(}1.00.0973}0) οο ΤΙΝΙ ὐτένοορ. ΔΙ. 79.1460Ὰ) οο ἀτάγλοῃ. 71.324: τ(}], 
85.12858}; ἔγνων τὸν ἀ. δαίμονα προποιοῦντα...τὸν τῆς πορνείας 0. 
ΟἸηλ.5οαἰ.27(}.88. χοροῦ, ρτονοηῖβ ΡΥΆνοΥ ὑπαᾶςν ρχεΐοεχι οἱ ροοᾶ 
ἍΝ ΟΥΪ(5, 10, τ3(8608) ; ἀπ Ὀτηρ5 ἀθουζ 5ρίτίτπ4] ἀβϑίῃ τὸ πνεῦμα μὴ 
σβέννυτε.᾽ ὑπὸ μὲν γὰρ ἀ. ... σβέννυται (Ὦγγ5.}|91}.1,2 τη. 2 Τήμι. τ, 
6ότο}); ἀ. δὲ τῷ μοναχῷ περιεκτικὸς θάνατος: ἀνδρεία ψυχὴ νοῦν ἀπο- 
θανόντα ἀνέστησεν" ἄ. δὲ καὶ ὀκνηρία ὅλον τὸν πλοῦτον ἐσκόρπισεν 
ΤονΟΙτπι, βεα. τ 2 (ΝΜ .88.86ο0}; 5. τογηοαῖδβ: ΡΥΆΨΘΥ Δη6 ννοΥκ, Δ]]. 
ῥ.] απι5.5(Ὁ.21.18; Μ.534.1τοι70); α, θεραπεύει καρτερία, καὶ τὸ πάντα 

ποιεῖν μετὰ πολλῆς προσεδρείας καὶ φόβου θεοῦ" τάξον μέτρον σεαυτῷ 
ἐν παντὶ ἔργῳ, καὶ μὴ πρότερον ἀποστῇς, πρὶν τελέσῃς αὐτό, καὶ 

προσεύχου συνετῶς καὶ εὐτόνως, καὶ πνεῦμα ἀ. φεύξεται ἀπὸ σοῦ Ν]!. 
τρίγοπαί, (1.70 ττδο0); καθεσθέντος γάρ μου...ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὠχλήθην 
ὑπὸ ἀ., καὶ παραβαλὼν αὐτῷ [55. ΑΌΡ65 Μοβα5), λέγω πρὸς αὐτόν, 
ὅτι δεινῶς ὀχληθεὶς ὑπὸ τῆς ἀ. ... οὐ πρότερον ἀπηλλάγην αὐτῆς, εἰ μὴ 
ἀπῆλθον, καὶ παρέβαλον τῷ ἀββᾷ Παύλῳ. ἀπεκρίνατο δέ μοι...γίνωσκε 
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ἀκηλιδώτως 

τοίνυν, ὅτι βαρυτέρως σε ὡς λειποτάκτην καταπολεμήσει" εἰ μὴ τοῦ 
λοιποῦ δι᾽ ὑπομονῆς καὶ προσευχῆς καὶ τοῦ ἔργου τῶν χειρῶν, ταύτην 
καταπαλαῖσαι σπουδάσῃς ΤΛΙΠ ἐῤι( αει.2.6(}1,28, 9000) - ᾿βορῖ.οῖ 
Τουδαεν, 86,2 ο698); οἵ αϑϑίδη ἐμ το, τῆ; Αὐτι Μοι. δον, 26(Μ, 
80; τσιό0); [0.).ρίγιηδ 8(Μ.0 5.816); Κποιν]οάρα οἵ τθ παίυσε 
οἵ τῆε τερίδ οι ἡ ἀ, στήκει ἐπὶ πάσῃ ἀρχῇ, καὶ οὐκ ἔστι χεῖρον 
αὐτῆς πάθος" ἀλλ᾽ ἐὰν γνωρίσῃ αὐτὴν ὃ ἄνθρωπος, ὅτι αὕτη ἐστίν, 
ἀναπαύεται ἀρορίμδ Ραϊν.(Μ 65. 360Α}); τεππθηϊθγαηοο οὗ ἀδϑῖῃ, ἔΝ1]), 
911. ἐορ.(Μ.70.14570}; Ῥαζίοπσε, 1Ρ4}}.ἰΟἠνγς.2ο(ρ,133.20; Μ.47.15); 
ΤΑΤΉ ἐρ.αε,.2.6(Μ.28.οοοςν); ἘΝῚ οὐ 4(}1.70.11440}; σογητπαμεν Η78 
κοινόβιον ἀ. ἀντίπαλον: ἀνδρὶ δὲ ἡσυχαστῇ σύζυγος αἰώνιος 70.(]Ππ|. 
φεαἰ.τ5(Μ.88.86ολ). 

Ἑἀκηδιασμός, ὁ, περίεεὶ ἀ. τῆς ψαλμῳδίας Ἰθιι5.αδεοὶ τ, 5 (2.323 ; 
Δ1.321τ. 881). 

ἀκηδιαστής, φμὐ)εεί ἰο δογεάονι (ἀκηδία), περίρεη!, Ἰϑέαγγ, 65}. 
οἱ τηομΐκ ἀπα ΠΟχΙαΪ5; ὉΠΑΙδΟΓΟΓΙΒ105. οἵ οὔθ ΨΠῸ 15. ἀν: γος 
Ιοβϑηθβ5 ὀφθαλμὸς ἀκηδιαστοῦ ταῖς θυρίσιν ἐνατενίζει...καὶ ἡ διάνοια 
αὐτοῦ τοὺς ἐπισκεπτομένους φαντάζεται ΝΠ Σρίγωνηαὶ, 4(}].70.11604Ὰ}; 
ἀ. μοναχῷ οὐκ ἀρκέσει μία κέλλα 1Φ.τα(τιθολ}); ΟΕ ΤΝΗ υΐνεορ. (ΝΜ .10. 
14:78); μα α]ρίηρ ἨΪϊ5. οὐ ἴάποῖοβ ἀσθενούντων ἐπισκέψεις προ- 

βάλλεται ὃ ἀ., πληροφορεῖ δὲ τὸν ἴδιον σκόπον. ἀ, μοναχός, πρὸς 
διακονίαν ἀξύς, καὶ ἐντολὴν λογίζεται τὴν ἑαυτοῦ πληροφορίαν ΝΙ]. 
τρίγωμαϊ. (1570); οΟΥ ΝΠ τ νεορ. (14570)}} πορπροπος. ᾿ὰ τοαη δ 
8Πἃ ΡῬΥΆΥΘΙ ἀναγινώσκων ἃ, χασμᾶται πολλά, καὶ πρὸς ὕπνον κατα- 
φέρεται εὐχερῶς ΝΜ. ςρίγονπαὶιτα(ττόο 8); ἀ. μοναχός, ὀκνηρὸς εἰς 

προσευχήν 1δ.(11608}); ἰαζίπε55, Δ Μοη. ἤν. 26(ΜΟ80.τοτ60) ; ρτορύ 
οὐδενὸς ἄλλου φροντίζειν, εἰ μὴ ποῦ ἄριστα, ποῦ πότοι γίνονται" οὐδὲν 
γὰρ ἄλλο ἡ διάνοια τοῦ ἀ. φαντάζεται, ἢ τοὺς ἐκ τούτων μετεωρισμούς 
1θοηῖιοὲ Τουσῶ, (Μ.80.Ζού8.}; ἀεβραὶν οὗ βαϊνατίοη, Τπατγιδειά, 
ἐοΏ Θ(Μ.99.1 7240}; ἀ. νοῦς ἃ5. ἃ 5ϊαῖς (τἀν) οἱ βρίτίταλὶ 
ὅταν μηκέτι τῶν τῆς γῆς ὡραίων ἄρξηται ἡμῶν ἐπιθυμεῖν ἡ ψυχή, τότε 
ἀ. τις τὰ πολλὰ νοῦς αὐτῇ ὑπεισέρχεται, μήτε τῇ διανοίᾳ τοῦ λόγου 
συγχωρῶν αὐτὴν ἡδέως ὑπηρετεῖν μήτε μὴν τρανὴν ἐπιθυμίαν τῶν 
μελλόντων αὐτῇ καταλιμπάνων ἀγαθῶν Ἰθιαα, ρον δ(ρ.64.12); ἃ5 ἰοττη 
οὗ αὔτιθε ἄνανδρε, ἀ. ΓΑΑΛ ἐοεί. “{π|.21(.28.5 85}. 

ἀκηδι-ἄω, 1. δὲ ἀϊδοομγαρεά, ἰοξε μιδαγὲ ἧς ἀναγινωσκομένης καὶ 
μὴ νοουμένης ϑ3ς. ΒοΠρίαχε] ἐνιότε “ὦ καὶ ἐκκακεῖ ὁ ἀκροάτης ΟΥ, 
Ποη!.30.2 1: 705.(0.418,.53; Μι12.0200) ; Ατλιυ, πἰοη.τ7(31.26.800Ὰ)} 
Ἰά4..». ΔΙαγεεὶ!. 2ο(λ1.27.32}0}; Ἰά οχρ. ̓ ς. ὃς τ 5 (}1.27.376Ὰ} α].; μὴ --ὥμεν 
πρὸς τὰ παρόντα 1345.6.150.2(3.221τ0; Μ.32.5848}; ΟὙἸΝ γ85.6}.22(Μ, 
406.τοβ88) ; (Πχν5.ἠοηι.2.1 ἠῃ (οἱ {(ττ.3348}); νγ. [οη.16(3,3700); ὦντ, 
ϑισυϑαδιχ(Ρ.131.21); 2. ἰθδὸ ραϊίοηζο, σγοῖῦ ὑονεά, (Ἀτγδιβομι. 5 δ, 5 
1 [0.(8.3.444}; μή τις τῶν ἀκουόντων τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἠκηδίασεν 

ΤΟ υνβ. ον. τ (12. 2510); ταῖς συμβαινούσαις θλίψεσιν -«ὧν Τ᾿ ντ,λονη. 
ἀΐυ,τη(55.4120), Αροόρθάμς θα (Μ 65. αϑϑο); ΤΠ Λπιιεδον, ΒΜ α 
(Δ1.28.0445}; 3. δὲ ἐαγοῖδδς ΟΥ ἰασν “-ὥσι πολλοὶ εὐχόμενοι (}γγ5. μόνη. 
10.2 ἴῃ (οἱ (αχ.305Ὲ); Ἐβαϊαβ ἐαρ. ρῖν (1. 40.12088); ΝΠ]. }}.3.254 
(1.79.5 004}; -“-ὥντες ἀπὸ τοῦ ἔργου ΤΑΤ.ἐ((αεἰ.2.0(Μν28, 9008); 
“πάσῃ πρὸς τὰ τῆς εὐσεβείας ἔργα (ὑγτ. 5 οτος ,60.1220Ὰ); (1,6 .37 

(ρ 154.26; 5ἢ.152Ὲ}; 4. πορίοεί ἐὰν μὴ “-ἄσωσι τοὺς πόνους τῆς μετα- 
νοίας ΝῊΡ .1.61(}}.79.1128}); -τ-ὥμεν τὴν προσευχήν 1.3.3210(5370}; 
δ. Ρὲ καίει, ἀϊερμεἰεά ἐὰν γὰρ θελήσωμεν ἐσθίοντες κορεσθῆναι, ταχέως 
“σαντες ἐφ᾽ ἑτέραν τραπησόμεθα ἐπιθυμίαν Ματο.]υτιοῤιδε,θ.1 (Μ.ὅς. 

11124}; 6. ἴῃ τε ρίουβ |ἰῸ; ἃ, δὲ περί θειξμί οὐ τόέαγν (06) ἐχώμεθα 
τῆς ἀσκήσεως, καὶ μὴ «“-ὥμεν Αἰ,  πιομοτοί .20.8724}; χρησι- 
μεύειν δὲ λογίζομαι τὴν ἐν ταῖς προσευχαῖς..-«ποικιλίαν...ὅτε ἐν μὲν τῇ 
ὁμαλότητι πολλάκις ποὺ καὶ “-ᾧ ἡ ψυχή Βαδιγερ, [ε5.3].5Ξ(2.3840; Μ.3τ. 
Ἰοι6ς); Βα5.αϑεεί. ἀ15ς.2(2.212Ἐ; Νῇ.31.052Ὰ}; μοναχὸς..«τὴν συχνὴν 
ἐρημίαν “"άσας ΝΊΟΘΡΗ. του, ϑγειιδ( Μ δ6,51538}; Ρ. ὑὲ ΤΏ ἃ 5ἰαία 
Ὁ ἀκηδία (μ(ν, -“-ὧν οὖν καθ᾽ ἑαντὸν καὶ μήτε εἰς συνοδίαν βουλό- 
μενὸς εἰσελθεῖν Ῥ4]}. ἢ. 1 απ5.2τ(ρ.64.12.; Νί.34.10738}); ἐδιτο(ρ.40.22: 
1410}; Ματο ὕτιορηε.2.36(Μιθ 5. 300); πόθεν «υὦ καθήμενος ἐν τῷ 
κελλίῳ μου; Ἰ)οτ.ἀσεὶ.τ2.2 (1.88, 17400}; “-ἄσας ἐξῆλθεν τοῦ κοινοβίου 
ντυϑι ἀμ πγνηιτοίρ.31.1); ϑέλω ἀναχωρῆσαι ἐκ τοῦ τόπου οὗ κάθημαι, 
ὅτι πάνυ “«-ὦ [ουἤοθομ, ῥγαί. τ42(Μ.87,20040). 

ἀκηλίδωτος, μηάοξίεά, ῥῃγε, οἵ (ἬΥΙΒΕ οὗτος ἡμῖν εἰκὼν ἡ ἀ. 
ΟἸεμα.ῥαφά. τ. (ρ.οτ,8 5; Μ.8,2520); πάσχει μὲν ὁ νεώς, ἡ δὲ ἀ. οὐσία 
ἄχραντος τὴν ἀξίαν καθέστηκεν Ἰγ5ῖ, [γ,τὴ Βν.δι2 2 (Λ,χ8,.6840); ΔΙεκχ. 
ΑἹ.ορ. Αἰοχ. ο(ρ.26.2; Μ.τϑιρόιο); ΒΜ, ΤΟντ. Τγῖπιτφίδ5, 290), ΝΕ.77. 
1152Α}; (πυτοὴ ἡ ἀ. παρθένος ΤΑ ργορἢ.8(}1,28.1072Ὰ}; οἸετον τοὺς 
ἐν μηδενὶ σχίσματι εὑρεθέντας, ἀλλὰ ἀ. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὄντας ΟΝ!ς. 
(325). (ρ.49.1ττ; Μ.607.814}; ἀϊν!μηα ᾿πβρισαοῃ, τ. ΝᾺ 2. (αγη.2.1.12. 
755(Μ,37.1221Ὰ). 

Ἑἀκηλιδώτως, ῥμγδίν, φροιϊεεοῖν ηὐδόκησεν ὁ θεὸς λόγος τὴν 
κτιστὴν σάρκα τὴν ἐξ ἡμῶν ἀ. ἐνῶσαι ἑαυτῷ ΤΌμτνβ, Γ γἱρ.4{τ.8320Ὲ}; 
ἀ. προσέρχεσθαι τοῖς..-«μυστηρίοις (Ἀ}}.υ.Πν}.(Ρ.8}). 



ἀκήμωτος 

Ἑκήμωτος, τη: ἰδ, (οηεί, ρ.2.25.5; οἵ ὅ. Ῥδὺϊ τὸ στόμα, 
ων βοᾷ (Βτγς. ἤο»1.21.4 ἸῊ ΤΟΥ. (ο. 1844}; βοῦς ἀ. τῶν ἀποστόλων 

ΜῈ Μρααροον.3.4ο(Ρ.140.1}). 
Ἑἄκηπος, πο] Ηϊ το θ6 Τα! ἃ ραγάδῃ τοὺς ἀ, κήπους ΟΥ ΝᾺ 2.6.5 

(Μ.37.204). 
ἀκηρασία, ἡ, ῥηγῆν, ΤΑΡΟΙ σὲ, Βς.τ4:20}4.33.τ2288}; τῤιτη τς 

(13334). 
ἀκήρατος, 1. μπεορομηάοί, μηεορμιαμεηαϊεα; οὗ ΤΥΐα., αὐ ΝΖ. 

ΟΥ.28.3(Ρ.25.2; Μ.36.20Ὰ); οἵ ἀϊνίπα παΐυτς, Θυτο5. Κ ΡΉ. ο(Ρ.1τ0.7; 
Μ.δδ.τοόδΑ); ὥντ. ]ς.3.2(2.4148); ΤΒατ.γαη.2(4.ττ6); 2. τηϊαεὶ, 1.ς. 
"ππὐαάτηρ, ΠΙΡΡ. απ.4.60.2; ἀγαθῶν ἀ. κάλλεσιν Ἐλι5. Οὐ δ(ρ.Ζ2ττ.τ7; 
Μ.20.13408); στεφάνοις ἀ, 151,6]. ἐρῥ.τ.414(λ1.78.41τ20)); οὗ ξεῖξοτϑ, 
μηνεἰάτηρ, Μετ, γες.2.5τ(ρ.37ς.12; Μ.18.2 850}; ΟΥὙΝ γβ5.λοηι. 2 ΤΉ 
(απὶ.(Μ.44.8οδΡ). 

ἀκίνητος, Ε. μγηπουφά, οἱ (σα τὸ...θεῖον καὶ ἀθάνατον καὶ ἁ. καὶ 
ἀναλλοίωτον ΑΓΠ6Παρ.ἰ6ρ.22.Ἐ(Μ.6.02}0}; οὗ ΤέατμοΥυ, ΗἸρΡρΡ.ἤαδν.ς. 17 
(ρ.ττό.4; Μ.1τ6.31780); ΟΣ ὅπῃ ἀ. μένων παρὰ τῷ πατρί ΑἸΉ. σερ!ξ. 42 
(}1,2ς.85Ὰ}; Βα5..5}ῖγ.15(2.12Ε ; Μ.32.034}; οὗ ββῃ Ῥεξύβοη ἡ ἰδιότης 
ἀ, Τγτ, 7 γέ το(δϑ, τ ; Μ|.77.ττ4 40); 2. τρπουειί τὸ ὄν]; οἵ 508} 
οἱ (μτῖβε, ἐδ. τ6(22Ὲ ; Μ.11530); οἵ ἀπρεὶβ, Οὐ. Νὰ χ.0».28,31(0.70.15; 
Μ.36.728); δυσκίνητοι πρὸς τὸ κακόν, καὶ οὐκ ἀ." νῦν δὲ καὶ ἀ., οὐ 
φύσει, ἀλλὰ χάριτι Το... [.ο.2.3(Ν1.04.8728}; 3. 45. παϊηθ οἱ Δ΄ αἰοηί. 
ἄθοῃ, τε ἐαόν,1.1.3(Μ.7.4494}.Ψ 

ἀκίς, ἡ, τοραῤοη, ΤΕνιβι, ον (Μ,τ8,7120); Οτ Ν᾽ 55, δή φρλ. (1.46. 
Ἴ08}}}. 

Ἄἄκκεπτα, τά, (1,31. ἀερεβία) τιοηδν ῥίαερά ἰο ἰδ ἐγοάϊέ οὗ ἃ 
τοίάϊεν ἀλλὰ ῥα οὐδ ἴο μἰπὶ οἡ ἀϊβοματρα, πιοῖ. τὰ δεπόσιτα ὑμῶν 
τὰ ἔργα ὑμῶν, ἵνα τὰ ἄ, ὑμῶν ἄξια κομίσησθε ἴστι. Βοίγε.Ὁ.2. 

ἀκκίζομαι, οὐεεῖ ἐπάιβέγεεο, (Πτγ5. μουι.7.3 τ τη (ττ.5870}; 
Ἰὰ μον. 1.2 τη {τ {πτ.7228Β}; Νέαχ.ογ.ἀοι. (ἄν οοἁΒοόΑ). 

Ἐἀκ(κ)ούβιτον, τό, 1. ἀἸγίνιρ σοιεῖ, 4. Χαπιτρριτα(ρ.δύ.7); οὐ δεῖ 
ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐσθίειν καὶ ἀ. στρωννύειν (],αοά.εαη.28 --- ΟΠ], 
“0.74; ΤΠΡΒη ἄγον. 5 τοϑ. 8008); ἀκούβιτα [ν.}. -ηταὰ] ἐδ. Ρ.1το6 
(588); 2. ἀϊηϊηρ γόον, ΤΑΛΒ ἴγπαρ, Βεννί. 2(Δ.28,8οςὉ). 

Ἐἀκλάδευτος, τολέποιὶ ὀγαπείος, τ, Γπαυπιῥαημ,Ογ.7(ρ.19.12; Μ. 
10.10730}.Ψ 

δἀκλήϊστος, το πομὲ πάρης, αὐ ΝΑ Ζιεαγριχ,τ 20. 14031.37.508Ὰ)}. 
ἑἀκλήματος, "οἱ ῥγοάμοεα ὃν {ἐπ υἱῆῖὲ γάνυσμα ΟΥΟ ΝᾺ Ζ, κα 7}1,2.τ, 

88.128(Μ.37.1τ440Α). 
ἀκληρονόμητος, οὐ ομ! δἤαγο ἐνὶ τη Ππεγίαηεο, ἘΡΉγ. 3. ΧΧνῈ ; οὔτε 

ἡ σὰρξ ἀ. ἐστε τῶν ἐπουρανίων ἘΡΙΡΉ.ἠαε7.42.χ2(0.158,8, Μ.41.71717}}} 

στ Μαρ ἀταί. (ἐγ. Ζ80}.}2.21τ(}}..}1..77.2 710). 
ἄκλιτος, σἰἐδῥονη, [0.(Ππτὰ, καὶ. 4(Ν1.88,705 8), 
ἀκλόνητος, τρπουσά; οἱ ΟΠγιβί, ΟΥ̓, βεί ἕῃ Ἐκ. Δἴ, 12. 28 08}; οὐ 

δυνατὸν εἰρῆσθαι ἔχειν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὸν πατέρα, ὅπως ἀ. διαμείνη. 
ἄτρεπτος γὰρ ὁ θεὸς λόγος, οὐδὲ κατὰ ποσὸν κλόνον ἀδίις μ τὴ 
Ὀάνψτη, Ρξ,α5:8(ΜΜ.39.1232}}); οὗ τηδἢ ,ὕγγ. Ρ-. 31: Δ(Ν1.69.9564); 10.Ὁ 
ὕπαρ. τ(}ῆ.04.1284Α}); τὰ ρ6π,, ἐπὶ τὴν ἀ. κατ᾽ ἀρετὴν τελειότητα ἱδρυνθείς 
Οὐ ς.30: 2(0.24); Α51.Αὐη. ἤν. τ4(ΜΜ.40.372}}}; ἡ πίστις ἡ ἀκλινὴς καὶ 
ἀ. 1.1) .ἀονμ.τ. (1.06. 556Ὰ). 

Ἐἀκλονήτως, τοτίμομὶ ῥοῖηρ οβαΐοη, Ογτυ. Ζαςβ.32(3.7ο1Α}); 170.Ὁ.Ψ 
ἐῤ. ΤΑᾺΡλί, τί. 5.35 70). 

ἄκλοτπος, 1, ποὶ κἰοίδη ; οἵ ἘΜΨ᾽5 νἱτρίαἰτν, [Βα5.᾿9η6.(0.241.27}; 
βοῆς 2. μομεξί τάλαντον ΟΥ.ΝαΖιεάνη.2. Ξ(ροεπι. }2. 10. 37.1470Α}}; 
3. ποὶ ἰδαῤίε ἰο δε εἰοίϑη, ἴδπιοα σέεμγὸ λόγος...κτέαρ ἄ. 18.2.2(ροετῃ.) 
δι: θοίι 5224); φρένας ἄκλοπος 1.2.1.34.0(0 2074}. 

Ἑἀκλόπως, τοτέμομ ἐποῦ!, τάαςε. [ας.5.2ο(Ρ.06.το). 
ἀκλυδώνιστος, "0 ἰσπδε ὃν τραυες, τηθῖ,, ῥεαεοξμί τὴν σταθηρὰν 

καὶ ἀ. ζωήν ΟΥ̓ ΝΝ γ55. ΡῈ... ΠΠς ἃ 80 }1,4.4.4730}; οἵ ΟΒΌτΤΟΗ, 1 -ρ.(ογιεὶ, 
4Ρ.8.το.41 ΟΠ γγβ5. ῥ γο41|.2.5(3.453τ0). 

Ἐἀκλυδωνίστως, τοΐ ποτέ δοίη Ἰοσσεά ὃν τοαῦεξ, ττιεῖ., 1514.ὉῬο]. 
ἐῤῥιτ.οτ(Μ.78.2458). 

ἄκλωστος, πδρμσ, ἤδησε ἰογίμομ, σον ρϊεαϊε τὰ τῶν μοιρῶν 
ἄ. νήματα ΘΟρΡὮΥ Η »μἱγ.Ογν. οἱ 0.28(Μ.87.3 τος Α). 

ἀκοίμητος, «ἰρεῤίαςς: οἱ Ἡ. ἃ πποπαϑῖῖς σουαπηπ πεν πρατ (οπ- 
βίδῃςπορίο, Τῃαΐ.ε}.14τ(4.1235); Τναρτ.ἦ..6.3.τϑ(ρ.117.8; Μ.86. 
2636Ὰ}; ΑΙεχ. 581. Βα7Ή.32(0.4478). 

ἀκοινωνησία, ἡ, ἐχεονμμϊεαίίοη,, [1861 0. ΟΠ ΑΙς, ἀεί. 3(ρ.20.8 
Ἡ.2.3458); ΠΠβουὶ. Β. σε, 6. (1.86.1 2526.}; Ἐάν Τιοοι. ἡ.6.2.41(Μ.86. 
2054); Οτ Ν αρ ταί, ({τ.Ζ66}}.}2.23(ΜΡῚ,.66.17γ0). 

ἀκοινώνητος, 1. ἐχερνηντμηεαίθ, ΟΝΊς. (32π)οαη.5; ἐδείχθη ὅτι παρὰ 
τοῦ σωτῆρος ἀ. γέγονεν ἡ Ἀρειανὴ μανία καὶ ὧδε καὶ ἐν τῇ πρωτο- 
τόκων ἐν οὐρανοῖς ἐκκλησίᾳ ΑἸΠ..ἐῤ.Αερ. 1 δι τοί] .2:. 844}; Τρ, 1 ΑἹ. 
γ65}.(}1.33.13010}; 2. ποὶ παυΐηρ γϑοεῖσοα σοηυμμηίοη, 1 1ϑεϊ ρ. (ΟΡ 
(ς18)αεἰ.(ρ.71.37; Ε1.2.1.3430). 

ἀκοινωνία, ἡ, ἐχεογ πϊεαίοη, ΤΜαγ.1,θοῖ.λ.6.2.τ2(Μ.86.τ80.Ὰ}. 

3 63 ἀκορεστία 

Ἐἀκολαστέω, δὲ ἰϊεεμίίσιις, ΟἸσυη ῥαεά.2.τοίρ.21 5.14, ν.], ἀκο- 
λαστευτέον Μ.8. 5120); ΟτοεστΡη ἴῃ σφη.(1.12.68Ὰ). 

ἀκόλλητος, ποὶ τι τε μὴ τοῖς φθοροποιοῖς πάθεσι κατανεκρωθέντες 
ἀνάρμοστοι καὶ ἀ, γενώμεθα πρὸς θεῖα μέλη Ὠιοπ. ἀτιε,λ.3.3.12(Μ.3. 

4448). 
ἀκολουθία, ἡ, {{]ἀκολούθεια, ντ,15.3.1(2.3720)}}, 1. φεφιφηεε, 

δέ σοη, ογάεγ, ἴὰ ἃ ὍΟΟΚ μικρὸν μετὰ τὴν ἀ. ΟΥὙἸΝ 85. Επμ τί 
Ρ.Ξ:62.20; Μ,45,860}); οὗ τῆς σουῖϑο οὗ παΐαγς τὴν ἀ. τῆς φύσεως 1. 
μονι.13 1 Ο απ (Μ.44.το38Β); τῆς γὰρ φύσεως ἡμῶν διὰ τῆς ἰδίας ἃ. 
«κινηθείσης 16 ογ.εαἰεεθ. το(ρ,7ο0,.τό; Μ,4.5.528}; τὴν ἀναγκαίαν τῆς 
φύσεως ἀ. 1Ρ.(ρ.72.πὸ; 528); ἡ τῆς φύσεως ἀ., θείῳ βουλήματι καὶ νόμῳ 
διαταχθεῖσα 1δ.28(ρ.τος.τ8 ; 724}; ὁδῷ προιοῦσαν ἐν τάξει τινὶ καὶ ἃ. 
τὴν σύνθετον φύσιν ἸᾺ, μη, 60(2 Ρ.137.5; Μ. 45.7210); 14 μογὶς (Ν. 46. 

5174) ἃ].; ; οἵ τῆς οοπεπαμν ἔτοπι Λάδιη οὗ Ὠπιηλ 51η ἡ τοῦ 
ἁμαρτάνειν ἀ, ἰὰ. «Ὁ. 12(ρ. 200.17:; Μ. 46. 2728); δι᾽ ἧς τοίνυν ἀἁ. ἔξω τοῦ 

παραδείσου γεγόναμεν 1δ.(0.302.17; 2730); οἵ τῆς Ὀγοργθ58 οὐ πιὰ π᾿ 5 
βαϊνατίοη ἀπ ἀοβοδίίοι οὐ τῃς ΠΟΙΌΣ οὗ τοἀοιηρίίοη, τάν μον. ᾽ 
τη Οαπὶ.(Β640); οὐ μετὰ τῆς αὐτῆς ἁ. ... κτίζεται τὰ ἄντα καὶ ἀνακτί- 

ξεται 1. ἸΘ(ΤΊΟΘΑ); τοῦ μυστηρίου τὴν ἀ. 14 σγικαϊορῖ,, “(ρ. 03.0; 054}; 
ἀ. καὶ ἀρχὴν δοῦναι πάσῃ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τῆς ἐκ νεκρῶν ἀνα- 

στάσεως τὰ. ἔμη,2(2 )..368.1; 5480); πάντα χρὴ τάξει τινὶ καὶ ἀ. 
τῇ θείᾳ προσοικειωθῆναι φύσει ἸῺ ΠΉΤΉΣ.δἱ γό5.(Μν406.τοπα); οἱ Ἰῃς 
ΒΘΠΠΘΠΟῸΘ Οὗ βου ρίατο 8101] 115 το πη νσ τὴν ἀ, τῆς θείας διδασκαλίας 
θηρωμένοις (61). 5 ἐν.τ χδίρ,ττουτο ; Μ.8.0258); τ Ν γε, ἠδ, (1.44. 
680); ἐῤιδδ(ττ6Ὰ}); τὴν ἀ. τῆς κατ᾽ ἀρετὴν ἐπιδόσεως, ἣν ὑποδείκνυσιν 
ὁ λόγος, τῷ εἱρμῷ τῶν ἱστορικῶν αἰνιγμάτων ἀκολούθως ἑπόμενος 
Κ].0..110ς.(λ1.44.3374}} τά Το ς ΠΗ Α τί λ|.44.4310) αἱ, ; οἵ δος] σαι, 
Τπ ΔΕ ΓΟῚ Ὁ (ΤΟΣ ἼΠΘΗῚ: 2. εομ7εε οἵ Π|ς, ΟΥ ΝΥ 85.}εῖρι 
τ(1}.32.8; Μ,4ς. 2608); 3, εἐοηδεψιέοηεε ἔκλειψιν ἣ ἑτέραν τινὰ ἀ. 
φυσικήν Οὐτγα. ἐοηι. ὅ δ τη ΜΠι.(7.8258); 4. βγοσεζηγε κατὰ τὸν τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἃ. τύπον ἐξενεχθήσεται ἡ κατ᾽ αὐτοῦ ψῆφος Πα. 
ἀρ ΤὨαΤ.λ.6.3.τ6.2(3.864); οὐκ ἀνθρωπίνῃ ἀ., ἢ δυνάμει ῬοΪ νοὶ. 
Ρ. θαμ (ρ.3ς2.τοὴ; 5, ροοὰ ογάξγ ποιοῦσιν ὃ βούλονται, οὐκ ἀ. 
χρώμενοι Μ. Τἠάοί. 0Ρ. 124.13}; πολλὰ παρὰ πᾶσαν ἀ, ἡμεῖς πεπόν- 
θαμεν Ἐὸ 15. ΟΥ. 4. ΠΉΡ. (Ρ.66.30)αρ.ὄναρτ.Ὺ,6.2.4{Μ.86.24070); 6. γέϊε 
τὰ πρὸς τὴν ἀ. ἐπὶ τῶν μελλόντων βαπτίζεσθαι [0.ΔΙοβο ἢ, ῥγαϊ, 2.) (Δ. 
7.3100Β8); αὐ δαρ 7α, ({γ.2Ζ646}.)2.20(Μ..01..77.290Ὰ)}; Τϑόρδῃσ. , 
μα 1{(Μ.87. 3810); ΓΑ πα βί. 5. γρία! Δο(ΟΟ 30.76.16); Ποθος ονμμεῖα 
οἵ ἃ Ῥαχίίο. σιΐρ, οὗ τα ᾿ ἃ 1οαϑῖ, ἐξμελοί  (ρ. 30) εἴ Ῥαβοία ; 
ἀατὶν οἤῆεε, Νίοιηος. 120; 7. ογάεν ΟΥ̓ γαϊηϊϑίσν αὐτὸς ὁ παράκλη- 
τος δε νῷν: διετάξατο τὴν ἀ. Ξς. ἱερωσύνην) ΟΠ γγ5. 5ας,3,. 4(ρι δεν; 
1.3828); 8. ῥγεοδάθηοε τὴν τάξιν τῆς ἀ. τῶν προεστώτων ἘΡΗΤ.3. 

380Α. 
ἀκόλουθος, 1, ΔἰτῊρ, οαδίε, ΔΊ, Ποῖνε.τϑ..ς Π}ορειΟἸἰφπιδιαος Ῥτο- 

τε 5 ἔνυβαβιθ ἀρ. Βα] αο 3(,4 (Ὁ 2.1.2 Ὁ. 28.5; 1.2. 3440); (. 1ἢ- 
Βπ., Αἷεχ. μριεηεγεῖ. τ(ρ.6.4: Μ.τ8. 5724) Πάψιο. ἢσιδιτ( 1.20. 
{1168}; (γντ. 70.4.τ(4.3374}; ἃ5 βαθεῖ, τὸ δὲ ἀ, τῆς ἑρμηνείας Οτλονη. 
14.τ6 ἴῃ 76. φ. 123.1; Μ,13. 4258); ; 2. ῥγοργέδσῖθο δι᾽ ἀ, τινὸς ἀνα- 
βάσεως πρὸς τὰ ὑψηλότερα τῆς ἀρετῆς τ Νγβ5.υ, 1105.(}1.44.37]20}; 
3. Τῆλ80, 85 50 51., αὐοίγἐδ (ἃ ΤῊΪΠΟΥ οΥ61), (οτγη.ρ. ΤΠ ιι5.ἢ.6.6.43.1 
(Μ.20.6214); [“5.0,.(....8(0.81.4; Μ.2ο.τού4Α)}; ε5ρ. φαμάϊο ῥέαγεν, 
οἵ. αεοἰνιπὶ σγαέεο, [,αἰΐηε ἐεγοξεγαντῖ ἀϊσιιμίπεν, α ἀδρονιαηὶς ἐἐγεῖς, 
φιαρο ἱερεμάτεηι ἐδὲ ἐυαηρείζην, αὶ σαενξείιη, οενον μι, 151 4.11. 
ἐἰγ1}.1.12.20; 4. πϑυῖ, 85 β1 0851. ῥηγϑη!, αν οἱ {6 τὸ τοῦ μονήρους 
βίου ἃ. ρορλιῖι. Γαὶν (Δ. 05.τ850). 

ἀκολούθως, 1ἢ ογάθν, ΠΠορι ἴδηι. τς, ο, 
ἀκόμιστος, ππεαγεά ἔογ, μηλβοεάφ ἀἁ. ἔπος ΝΟΠη.αγ. [0.14.:24 

(Μ..43.8724). 
ἄκομψος, τοΐπομ! ΠΟΉΘΗΡ οὐ ἀϊδηϊπείΐοη ἀρχὴ. 

ἐς ομτ.τ(ρ.221.1τ8; Μ.112. 9288). 
ἀκον-άω, τοὐεί, Ἄπαγρέη Τὴν γλῶσσαν ΒΕπϊορ. ῥπΟ Νουαὶ (Μ. 104. 810); 

Βοῆος γέγηιε διὰ τοῦτο εἰς τὴν ἔρημόν σε ἔπεμψα... 
“"ηθῆς ὡς ἄυλος (ΠυνΒρρ.εηειῖη 0. Βαρὶ.(0.39.13). 

ἀκόνη, ἡ, σειείεηεςς, ϑεταρ. ἤαη.2ο(ρ.38., Μ.40.9174). 
ἙἈκονῖται (Ἀκουανῖται), οἱ, αἰϊογηαονε παῖὰρ οἵ ΜΏΠΙΟΠοΔηΞ 

Ἀκουανῖται λεγόμενοι διά τινα Οὐέτρανον ἀπὸ τῆς μέσης τῶν ποταμῶν 
ἐλθόντα, Ἠκούαν οὕτω καλούμενον ἸδρΙρΠ.λαογ.66,1(ρ.13.21; Μ.42. 
204}; [0.0 μαον, 66 (}}],04.717.}. 

Ἑἀκοντίασις, ἡ, τἠοοίίηρ Ζογτ; οἵ Ῥοΐβοη ὈΚ ἃ τοποχηοιβ τορι]ο, 
ἘΡΙΡῊ.ἤαεν. δι. ϑίρ. .380. τ; Μι4τ.1τ0401)). 

ἀκοντίξω, [80γ.Ψ ἘΜΈΘΕΝ Το. Μοβοη ῥγαϊ. 36 (Μ,87.28850}}. 1. ἐδγιεεὶ 
αἰὸαν, ὈΊΟΠ.ΑΥ.4.η.3.τ(}}.3.6800); Κ᾽.Ζος.τϑίρ.1ού.32); 2. ἀγαΐῃ, 
ἐγηρίγ; ἃ σΆ5Κ, Π1γιοο. (0.50.4). 

ἘἙἀκοπιαστί, τοτίμσμ! ξαπσίηρ Ἰγόμδὶο, ϑοοτ, ἦν. 6. ττι ο(Μ.67.6078). 
Ἑἀκορεστία, ἡ, ἐηδα!αὐὶε ἀδεῖγο, ΤΡΙΡἢ ἀπ ειτοά(ρ.126.8; Μ.41. 

208Α). 

3 5 

.ΟὐΚ ἃ, ΤΏΡ]. 

ἵνα, ἔνυλος οὗν, 



5» , 

ἀκόρεστος 

ἀκόρεστος, ηοὶ καἰ οίνίη, Οτ σε ἴῃ ΝΉηι.24: τ( ΜΝ 12,58 ). 
ἀκορέστως, ἐπεαϊαδίν, Κ΄ Ῥαεΐ. 22(ρ.140.0). 
ἀκόρητος, 5 Ρὶ; ΠΘΛοα μηροίϊε σα οὗ εῖνϊθ, τ. ΝαΖ.,.5ι(Μ. 

37.1058). 
ἀκόσμητος, 1. ἀϊξογάεγίν, [Βα5.6ῤ.4τ.τ(ρ.285.4;3.1240; Ν.32. 

3458); 2. παάογηεά οὗ 5ῖγ]ς, Οὐ Να2.εῤ. 5τ(λξ.37. ἜΣ ΩΣ εἷς, 
ἀκοσμία, ἡ, ἰαεὶ οὐ ογηαμιθηΐ, Ἰδιὰ ΡῈ]. 6ρ}.2.53(}1.78,4074). 
ἄκοσμος, ἰχοκίηρ ογμαμιθηΐ τῶν ἀ, φιλοκόσμων []ετὰ.}αφά,2.τὸ 

(ρΡ.219.26; Μ.8.5218}; σΟΙΉΏΡ., ἰεδς ἀἰδΠηριιε, 10.3.ττ(ρ.268.26; 
6298); πδαΐζ, 85 5.0 81., παὶ τρὴϊεῖ ἰαεκς ογηαηιοηί, Ῥιομ, Ατ.6.ἢ, 
2.3.8(Μ.2.4040). 

ἀκόσμως, πηδέζομηηρίν, Οὐ ΝΖ. καγηι.χ.1.8,56(}1,37.4404}). 
ἙᾺ κουανῖται, οἱ, ν. ἙΒκονῖται, 

"Ἑἀκούβιτον, ν. ἀκκούβιτον. 
Ἑἀκουμβίξω, (1,αἴ, ἀοορδοὺ) γεεϊίηθ αἱ ἰαὐίε, ἴθι ἴούτα ἠκούμβησεν 

σι. Μαρ. ἀταί. (1.2. }.}3.1τ(Μ.Ρ}.77.2108). 
ἀκούσιος, 1, Οἱ ρεγϑοη5, σοί ΐηρ ἱηυοϊμηπίανιν, Οὐ πον". 10.1.5 15 {6}. 

(Ρ.175.18; Μ.13.4070) ; 2. οἵ 5ρ᾿ΥἸ[π8] Ὀομεῆίβ, σεφμῖγοα πηβομρῆξ, 
ΤΟΙ Βμγλ, οα ,24(}᾽.88.084}). 

. ἄκουσμα, τό, 1. μέεγαηεε, ἑαΐρ, ΟΥ. ]σ.2.τοίο; Ὁ.72.7; Μ.τ4.ταταν); 
2. ξαγίηρ, Ογτο ΜΙ το Ἰτ(3.4714}}; [60 ς5.46:8(}1,60.028}). 

ἀκουστός, απ ὑποκαταβὰς εἰς πέτραν, ἀφ᾽ ἧς ἦν ἀ. ΜΆ]ΟΠ 5 
ἐχε οι χ(ρ.16ο.27; Μ.113.7654). 
“ἀκουτίζομαι, ἰἸξίθη αἰ θη!ϑεῖν ἔθος τῇ γραφῇ τὸ ἀ. λέγειν ἐπὶ τοῦ 

μὴ παρέργως τὸν ἐπί γε τοῖς ἀναγκαίοις πράγμασι δέχεσθαι λόγον, 
νηφαλέως δὲ μᾶλλον (ὑγτ.[ς.4.1τ(2. 5550). 

ἀκούω, ἢ. ἀδῶν; Πδῆσα ἃ. γεεεῖνε Τηϑίγμοοη, δὲ ἰαιιραϊ, ΠοΥτη, 
η]αη.4.5.1; Βανη. 7.3; Ογτ. 1] εαἰφεῖ.το.2; Ὁ. δὲ α ἀϊξοίρίο, Ἠδυτη. 
μιαηά.12.2.2; Οτοδοηι. 18,2 τη. {ἐγ.(ρ.152.6; Μ.τα.4654}); 6. ρθε πεεὰ 
ἴο, ἄέαν τηεραγαάϊΐν, ᾿Ὀτάττ.2; ἐδιατι.τ2; Οτνἤοηι. 1.2.7 τη 76γ.(0.03.24} 
αΒ80); 2. 1.1, δὲ αδἰοὰ ἔογ αὶ ἴοατι, (ῃγνβ. 71.15.8 τῷ Μ|Ι.(7. προ ῦ). 

ἄκρα, ἡ, ἀϊρἠξεοί ΟΥ ζαγίμεςὶ ῥοῖμὶ; οἵ {πὲ ἐρ οἵ [πε ἴοῆσαρ, Μί8ο, 
Αδρ. αν (}|.34.0128}; οἱ ἅπης, φαγί εξὲ τιονπετιὲ ἄνθρωπος γέγονεν 
ἐξ αὐτῆς ἃ. τῆς... «συλλήψεως ΘΟρΠτ. 6. γη.(.87.3161Ὰ}); τπεί., 
πεῖσαι οὗ ἐχοοίίομεο, Ἐλι5.1.,ττ(ρ.227.20; Μ,,20.13818)}. 

ἀκράδαντος, 1. μηδραΐξοη, ἥγηι Χριστὸς κρηπὶς ἀ. Ογτ. Με δ 
(3.4648); Απαϑὲϑιλοί, τ 8.80.480); Χριστός... δι οὖ... γῆ.« μενεῖ ἀ. 
10. ιλονι.τ δ] 96,5 568); πα βεεϊεά, οἵ (6 Ὀοάν Όν ψῖπθ, (Ἰεπὶ. 
ῥαεά,.2.2(ρ.τό9.26; Μ.8,4130); 2. τηεῖ,, ποΐ ἰο δὲ εἰατισρά, βαεά, Οντ, 
1ς.1.3(2.70}}; ἀ, εἰς εὐσέβειαν ἕξει τὸν νοῦν Ἰὰ.Ος.26(3.400) ; ἀνεπι- 
κούρητον ἔχων παρ᾽ ἑτέρου τὸ ἁ, εἰς ἁγιασμόν τὰ. ιηοξ. 43(ρ.51.3; 
55, 1654}; 3. μηοϊαηροαδίς ἃ. ... ἡ τοῦ θεοῦ λόγου φύσις 16. ε5ὶ.ς.4 

(Ρ.09.34; 6΄.132Ε). 
["]ἀκραίμων, ὁ, γν. ἀκρεμών. 
ἀκραιφνής, ϑεμχεά, ἈΘπσΒ ῥπ7γ6; 1. τὰ σε, ; 8. 1ἰ{ τὰ ἀκράτητα 

καὶ ἀ. φῶτα τῶν σεραφίμ ΜεΙ.γε5.1.40(ρ.303.12; Μ.18,28οᾺ}; Ὠίοη. 
Δτ.ἄ...4.22(Ν.3.1248) οἵ: 5. εἰκών; πεῖ, 5 βυιρϑί., ῥηγεΐν, ῥεγ θεϊϊουι 
τὸ ἀ. τῆς τοῦ πατρὸς θεωρίας Οντ. ἢ εαἰδοἦ,.7.ττ; Ὁ. ταεῖ,, χεῖ, 1ο.χτς 
ἡ ἀ. ζωή Οτ.ο.χ.τϑίτ2; Ρ.76.6; Μ.14.1488); ἀ. καὶ καθαρᾷ διανοίᾳ 
Επ5.»,.((,4.0(0.121.2ς; Μ.20.11570); τῆς ἀ, καὶ τελειοτάτης γνώσεως 
μεταδοῦναι 56. νηπίοις] οὐ δυνάμενος 1514, 6]. ἐῤῥ.1.4.45(}}1.γ78.4284); 
οὗ αλλ, Τματι οί. 2(ρ.64.18 ; 4.756); 2. τῆ60]., Τ π. ἀ, καὶ ἀκριβῆ 
τὴν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἰδικῶς ὑφισταμένην ἔχει διάκρισιν Τοη ΑΥ.5.2.4(Μ. 
3.0414}; οὗ (οα τῆς ἀγενήτον καὶ ἀ. οὐσίας τοῦ θεοῦ Αἴῃ..4γ.2.26(}]. 
26.2018}); στ. Ν42.0γ.28.3(ρ.26.2; Μ'΄.36.208) ; ἔστιν.. «νοῦς ὁ ὑπερτάτω 
τε καὶ ἀκραιφνέστατος (γτ.15.3.4(2.5118); τεῖ, Τοσοβ τὸ ἀ. τῆς 
πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅμοουσιότητος Τ᾿ άγτῃ. 1 γῖη.3.7(}1.20.8404}; 
Ομ υβίοὶ. ἑκατέρα φύσις μεμένηκεν ἁ. ὙΠατ αἰ εεὶ.δ(ρ.1γ6.10; 4.878}; 
ἡ δὲ τοῦ κυρίου σὰρξ τὰς θείας ἐνεργείας ἐπλούτησε, διὰ τὴν πρὸς τὸν 
λόγον ἀ. ἕνωσιν 70.}). ξ.0.3.τ7 (Δ .94.το608). 

ἀκραιφνῶς, τοΐέπομί αὐμἐεγαϊοη, Πογὶν, ἐοναρῥίοίοἶν τὴν ἁ, λογικὴν 
καὶ θείαν διοίκησιν (ΟἸ6πΠ).5 7.1.24{0Ρ.1οο.2; Μ.8,9058); Τάτ, ἤέει 
(μ.322.18; 4.723); ἀ. εὐσεβεῖν Τϑοπί Πποηορὶ (Μι86.1880Α), 

Ἰἀκράτειστος, [.1. ἴοι ἀκράτητος, μηοορηγοίαδίσ, ἐμαὶ ἐαηποὶ δὲ 
ἰϊνηε, 44..σ(τοι(Ρ.202.25). 

ἀκράτητος, 1. τοῆτοῖ! ξαπηοὶ δὲ ργαςρεά, Τ αἩρ δίς ἃ. ... καὶ ἀόρατοι 
[5Ξο. Οποβίῖς9} ταῖς ἄνω ἀρχαῖς Ἰγξη,ἤα67.1,21τ.5(}1.7.6684)}; σχῆμα 
τῶν ἀγγέλων ἀ. Αἀαδτη, ἀταϊ, 5. 6(ρ.184.6; Μ.Ιτ τ840Ὰ); ὉγΚ τῆς τηϊηα, 
Ζη κοι ργελφη δ 6 κυίατης ἀ, Ογαε. δὲν, ἢ΄.5.1; πίστις μόνη κρατεῖ τὸν 

ἀ. ἐΟΠγνγβ. λον ο(12.2320); ὁ λόγος..«ἁ, «εἰ Κρατούμενος τῆς ἀκοῆς 

Μεϊος,μαὶ. πονισγιορβ.(Μ 64 ττοσα); 2. ἱηυϊηεῖίδίο, οἱ (ἀοά, δος, 
Νοδίυβ ἀ. καὶ κρατητός ἨΙΡΡ.ἦαενγ.ο. τοίρ.244.τ6; ΝΙ.τό,33784); οἵ 
(μυῖβὲ οὐκ ἐνεδέχετο [8ος, ψαϊθηϊ.] παθεῖν, ἀ. ... ὑπάρχοντα Ἰτομ ἤαεγ. 
1.7.2(Μ.7. 5138); θεὸς γὰρ σαρκωθεὶς.. «νοῦς ἀήττητος ὧν τῶν...«παθη- 
μάτων..«καὶ οὐ μόνον ἀ, θανάτῳ ἀλλὰ καὶ λύων θάνατον Αροῖ! «μά. 
δέοι ῥὶ.3ο(Ρ.178.17; Μιτοιστ7.); ἀπέθανεν... ἀθάνατος..«καὶ ἁ, τῷ 

64 ἀκριβής 

θανάτῳ διαμείνας διὰ τὴν θεότητα ἰά.Ἔ}. 7οὐυ.(ρ.252.0; Μ.28.280) ; οὗ 
Πἰβ ῬαρΌϑηι ᾿Ιησοῦν.. καταδυόμενον αὐτῇ τῇ θείᾳ καὶ ἀ. καθόδῳ Ὦίοτι. 
Ατ.ε.}.4.3.πο(Μ,3.4848}; οἵἩ 15 τίβοη. μον, ζλίῃ. ἄῤοϊ[χ.τ7(}.26. 
1124); τὸ κεκρατημένον ἀ. ἘΡΙΡΗ.μαον.δ4.64(0.5ο4.1τ5; Μ.41.11818); 
ἡ θεότης ἀκοίμητος...ἁ. 1Ρ.64.67(ρ.511.πτ6; 1888); 3. τμροομφμεγεά, 
ἘΒαϑ.ἠοριη ᾿ς γα 00; Μ.20.222})); 4. μηγεσιγαϊηδ, πάγει ἡ 
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἀ. εἴσοδος ΘΟΒΉ τ. ΕΙ. 6}. γη.(Ν.87.31768); ἁ 
χώρησιν [1.6. οὗ 8Πρ8]5] ΤΠ σοπ. Ατι εετς, 6(3}1.3.3264}); 5. μηεογγερίεά 
ἐξ ἀ. ἱερέως Ὑπάτιϑεια.}}.2.215(}1.90.τ6 528) ρετῃ, 1.1, ἴοσ ἀχράντου. 

ἀκρατήτως, 50 ας Ἠοΐ ἰο δὲ τιακίεγεα, ἱπεον ργοβεηςίδίν, Ἰτεπ αν. 
1.7.1} 1.7.5128); Το. Ατ. 8. τ(Μ.3.240Ὰ). 

ἄκρατος, 1. μηνεχεά, ριεγε; οἱ Τγαπβηρυταίίοη, Ομ τυ. λοηι. 56.4 
ἴηι Μ|.(]. 0 Ὁ) οἷξ. 5. μεταμόρφωσις ; οἵ Ξοηρίατο, ἤγεε ἤγουν οὗ- 
ΣΟΜΊΗΕςΣ μὴ πάντη ὑπὸ τῆς λέξεως ἑλκόμενοι τὸ ἀγωγὸν ἄ, ἐχούσης 
Οτυῤγῖηπε.4.2.ο(ρ.321.0; Μ.11.3758); οὐδὲ..-«πάντη ἄ. τὴν ἱστορίαν 16. 
(Ρ.3222.15; 2768}; 2. πεν ρεγοά, μη σαϊεά ἃ. πρός τι χρηστότερον 
ἦ πονηρία 14..70.33.το(12; Ρ.458.18; Μ014.1030) τὰς κολάσεις ὠνόμασεν 
οἶνον ἄ. , ὃν πίνουσιν οἱ ἁ. οἴνου τουτέστιν α. κολάσεως ἄξιοι 1α. ἔοι. 

12.2 1Ή 7ν. Ψ.- 87.109; Μ.13.3808) ; τεῖ, 15.19:1τ4 οὐκ ἄ. δέδωκεν ὁ θεὸς 
τὸ πνεῦμα τῆς πλανήσεως 1ὁ.20.3(0.182.τ ; κο88Β); 3. ῥεγξεεί, αὖϑο- 
με, οἵ Ομ τι ἄνθρωπον ἀἁ, θεότητι καὶ ἘΕΘΝ πεπληρωμένον ει. 
5γ}η1:}Ρ.3.ἀ(ρι31τ1; Μ.18.68Ὰ)}; ὁ ἄνθρωπος συγκερασθεὶς τῇ σοφίᾳ... 
γέγονεν..«αὐτὸ τὸ εἰς αὐτὸν ἐγκατασκῆψαν ἃ. φῶς 1}.3.8(ρ.35.0; 720}; 
ἀγ Ν, γϑ8,ον, ρα. 24{0.92.17; Μ.45.640); Πόησ οἱ ἴὴ8 ροννοῦ οἵ 
(οαᾶ (80ο. ΑἸΔη5) ἐρηημεάταίε ὅτι μὴ ἐδύνατο τὰ λοιπὰ κτίσματα τῆς 
ἀἁ, χειρὸς τοῦ ἀγενήτου τὴν ἐργασίαν βαστάξαι ΛΊΒ ἄεεν. δ(Ρ.7.18, 
ν.]. ἀκηράτου Μ.2ς,420Δ}); 14.27.2. 24{Μ. 26. ΠΥ) ; 4. Τπιεριρογαίε, 
Μοιῃ. 5γΜΊΡ.3. τιίρ. 39.12; Μ,.18.778)}; ὅπου..«τὸ ἥττημα διὰ τὴν ἃ, 
γεῦσιν ἐγένετο, ἐκεῖ καὶ ἡ νίκη διὰ νηστείας καὶ ἐγκρατείας 1514." 6]. 
ἐρῥ.τ.282(Μ.178.3404}; Ογτ.Ος.13ο(3.1638). 

ἀκράτως, μῥεγ[εειίν, 7μὶἰν οὐδεὶς γὰρ [50. οἱ ([Π6 ϑγπορ 5:5] ἀ. 
ἐφανέρωσεν τὴν θεότητα ὡς ᾿Ιωάννης ΟΥ. [0.1.4(6; Ρ.8.0; Μ.14.290). 

ἀκρεμών, ἀκρέμων, []άκραίμων, ὁ, «ἀοοί, ἱποΐρ, ὑγαμεῖι, 65ρ. 
ἰοῤηηοςὶ δναπεῖ; 1. 11τ., ΟὙ Ν 85, ἠόνι. 5 τὴ Οαπὶ.(Ν].44.8600) ; ἃ5 ἰοοὰ 
οἵ 7ο. Βαρί., ἴο θὲ ̓ τιταϊβα Ὀγ φβοείῖοβ, [516.}Ὀ0].6}}».1.5(}1,γ8.1844), 
ἀκρίδες Ὀειηνσ Ἰπίευρτείεα 85 οὐ ζῷα... ἀλλ᾽ ἀκρεμόνες βοτανῶν ἢ 
φυτῶν 18. 1, τβ2(2690); 1π 5ιπ1|8 οὗ 508] καρπὸς δὲ ἡμῶν ἡ προ- 
αίρεσις γίνεται, ἡ τῷ δρεπομένῳ ἡμᾶς θεῷ δι᾿ ἑαυτῆς ὡς διά τινος 
ἀκρεμόνος τὴν ψυχὴν ἐγχειρίξουσα ΟΥ. Νγ55. μόονμιτο ἴῃ Οαμ (ο8 90); 
2. τηθῖ., φρῖηεηὶ βεσοη, ΡΙΡΒ μαεν 68. χίρ.141.21; Μ .42. 1858); 
ἀκραίμονες καὶ τὰ πρωτεῖα ἀποφερόμενοι ἔν τε εὐσεβείᾳ καὶ ἐν βίῳ 
1}.68.5(0.145.16; 1928}; 1.68,δ(ρ.148.18; 106); 1.177.2ο(ρ.424.14; 
6600); παρὰ τοῖς ἀκρέμοσι φυλάσσεται τὸ μὴ ὀμνύναι ὅλως Ἰὰ.ἐχ. 
Μά. 4{0.525.19:; ΝΜ.42.8324Α); ἀἁ. καὶ ἐξάρχους Απδϑί. 5. ποά, τοί Μ.8ο. 
1800). 

Ἐᾷκρηνος, ποΐ δῖ ἴο ες οα] δα ἃ τρνΐηρ κρήνας εὗρον ἀἁ. ΟΥΝΑΖ. 
“αγ:.2.2(5 015 1.})2.3(}}.38,854). 

ἀκριβάζομαι, δὲ ἐχαείϊηρ, Τλοτ,ἀοοὶ,τ7.τ(Μ.88,1ϑοοο), 
ἀκρίβασμα, τό, 1. ἐχαεὶ ῥγίπερίς οὐ ογάογίηρ, ἐχαει πάρ, ἘΡῚΡΒ. 

μαον.ο.2(ρ.1ο8,24; Μ.41.2258); τὸ τῆς ἀληθείας ἀ, 1.23. 5(ρ.252.13; 
3040); 1δι.69.τδ(ρ.167.16; Μ,42.2204}; 18.70.χ2(ρ.245.7; 3648); 2. εἰγτο- 
πέξδς οὐκ ἔγνωσαν... τίνι ἀφώρισε τὸ ἀ. τοῦτο τῆς διγαμίας 1.59.7 
(Ρ.372.21; Μ|.41.10204}; 3, εογηπμαηάηεηὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ, ἀ, 
αὐτοῦ, καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ Πα μ.3 τη έμ.(1τ.457};} ΑΥοῖῃ, 
“Ψροε,2ο(Μ,τοῦ.648.4), 

ἀκρίβεια, ἢ, 1. σεέμγαΐς αέεξομηὶ τὴν ἁ. τῶν χρόνων τῆς γεγενημένης 
αἰχμαλωσίας ΗἸΡΡ. αη.τ.τ.τ(}.1το.6374)}; τὴν τῶν ἀποστολικῶν 
δογμάτων ἀἁ. ( 6], Ό νΖ,}..6.2.1τ0.22(}1.8ς, τ2800); 2. χαεὶ ϑθηδὲ οἵ ἃ 
ΜΟΙΑ, τεῦ, ΜῈ.23:8 οὐκ ἔσονται οὗτοι διδάσκαλοι ὅσον ἐπὶ τῇ ἀ, τῆς 
τοῦ εὐαγγελίου φωνῆς ΟΥ̓. 70.1.3(5; Ρ.7.22; Μ.14.20Ὰ}; ἡ τῶν ὀνομά- 
των ἀ. ΜεῖΠ,γε5.1.62(Ρ0.327.4; Μι4τιττιόοῦ) ; 3. ἑακίηρ καγὲ ἐν τῇ περὶ 
τὰν κύριον μου..«ἀ, ἠμέληκα 1]0.1).8. 7.22(Μ.06.1ο0570); Βοπος οὗ 
τὰς Ομ βῖδη μἴ6, φογμρμσηδηεςα, ἐχαεὶ ἘοΉ ον ν ἸΤῊ νἱτίιε ἀ, 
δὲ δεῖ πολλῆς, ὥσπερ τοῖς μακρᾷ νόσῳ πεπονηκόσι σώμασι διαίτης 
χρεία (Ἰετλ.4.(.5.4ο(ρ.186.10; Μ.0.6458); 585.γσ. μεδ. ρτόθτη. τ(2.328Α; 
Μ.31.8028); τὴν ἀ, τῆς πολιτείας 1δ.25.τ(2.270 Δ; οδ40) ; Ομ γγπβ λον, 
38.5 1 ΤΟ ογ.(10.3580); 14. δίαρ.τ.6(1.1708); τὴν ἀρετῆς ἀ. ΤΊτ.Βοβι, 
αγῷ.2.2(Ν τ, ττ36.); 4. σ, Ῥσερ. ἰἱπ δᾶν, 8εηβε, ἐρμεν τῶν ῥιζῶν 
μετ᾽ ἀ. τῷ βάθει τῆς γῆς περισφιγγομένων ΟΠτγ5. ἐμ εονηιργθθδη5.5.} 
(1.401). 

ἀκριβεύομαι, δέ οαγεξμὶ, ἐκαεὶ ἃ. οὖν ὀφείλομεν..«περὶ τῆς σωτη- 
ρίας ἡμων βαγη.2.χο; Βαβιγερ.ὗν. δ (Ζικτόα ; Μ.31.1284Ὰ}; πδηζο δέ 
α ῥγεεϊξίαη, ΤΠαγ στη ρῥ.1.3ο( δῆ.90. τοῦς). 

ἀκριβής, 1. οἵ Αϑσεῖϊς 6, σεγερπμίομς, τ Ν᾽ γοθ. 6 ρ.2(}Ὲ,46.τοτ2.}); 
2. πειιῖ. δ5 ϑιιδβί., ἐχασὶ μαΐμ7γὲ τὸ ἁ. τῆς πίστεως ΑἸπιποη. 42.18:2ς 
(Μ.8ς.1572})}; αὐτὸς γὰρ μόνος ὃ μονογενὴς τοῦ θεοῦ υἱὸς τὸ ἀ οἷδε 



ἀκριβογραφής 

τῆς ἑαυτοῦ δι᾿ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσεως (16].ΟΥγΖ2.᾿}.6.2.24.τ6(}1.8ς τοτο); 
Ρίασ., ἐπαοὶ ἀοίατς τὰ ἃ, ... τοῦ κηρύγματος ἘΡῚΡΒ.ἤαεγ.η0.6(0.372.2ο; 
Μι41.1020Ὰ}; 3. (. Ὀ͵ΕΡ. ἴῃ δᾶν. βεηβὸ, σεομγαίεῖν ἐπ᾿ ἀ. ἐξετάζειν 
Ταῖ,ογαὶ, 5τ(Ρ.32.17; Μ.6.872Δ); 4. οὗ ἀδννη, βγεῖ «ποιή ὄρθρου 
βαθέος ὄντος, τουτέστιν ἁ. καὶ ἄρτι πρῶτον ἀρξαμένου ϑϑν. Αητ.γες. 
(ρ.828.8, ν.1. -ῶς Μ.46.64ο0). 

Ἐἀκριβογραφής, ὁ, σεομγαίς ἀεἰϊπξαίον, ᾿Ασαῖῃν Ον. Π 1} πο(ρ.21). 
ἀκριβοδίκαιος, 1. ϑογμρμίουεὶν γίρἠϊεοις μηδὲ ἐπὶ μικροῖς κατα- 

δικάζων, ὡς ἃ. αὐτὸς ὑπάρχων Βα5.ἠον.50.7(2.τ628; Μ. 31. 5270); ΝῊ. 

4.3. Ἰ53(Μ. 19.4530); μὴ ἀκριβάζου δὲ μηδὲ τὰ μικρὰ σφάλματα, 
ὡς ἀἁ. αὐτός Τοχιἀοεϊ. τ]. τ 1.88, τβοος) ; 2. σϑυεγε τη 7μάἀροιμθηΐ μὴ 
γίνου ἀ,, ἀλλ᾽ ὑπέρβαινε τοῦτο τῇ ἀγαθότητι 151. ῬῸ],60}.3.320(Μ,78. 

κἀκριβόλωκτος; φερμγαίεἶν ἐαργεσδεά, Ατὐηιηοῃ. 4.,23:}1.(Ν.8ς. 

15808). 
ἀκριβολογ-έομαι, 1. δός ἐκακὶ ΟΥ ῥγεεῖδε ἴῃ ἰδηρααρθ, ᾿μνοϑίρα- 

τίου, εἰς. ; πεησε Τρφιγε εἰοσεῖν μηδὲν “σώμεθα εἴτε διὰ ῥᾳδίας...εἴτε 
διὰ χαλεπῆς..«ὁδοῦ βαδίζειν κελεύοι (Ὦτγο.ραγαϊν!.2(3.358); 5ἰαίθ 
ἐχρνυεδεῖν, τοῖ. Μί.23:30 δείκνυσε γὰρ αὐτοὺς μείζονα τολμῶντας... καὶ 
ταῦτα “-ουμένους ὡς οὐκ ἄν ποτε τοῖς αὐτοῖς περιέπεσον 1 ἄορι. 7 4. 

5 }11.(7.116Ὰ}} εβρ. οὐ τοὶ ρίουβ οθβεύναποθ, τοῦ, 70.191 31 οἱ 
᾿]ουδαῖοι.. «τηλικοῦτον ἐργασάμενοι τόλμημα, περὶ τῆς ἡμέρας ἀ. 14. 
ἦρι. δ5.5 τη 70.(8.5070}; περὶ τὰ βρώματα ἀ. Ὑπάτ, ορβ. Τηττις 
(0.245.25; Μ,66.0480) ; 2. ο. δοο., ἀΐδομος τη ἀδίατὶ, Το ΟἾδηι.5.30; 
(οηβίρ. Βοοτ. ἦ.ε.1.7.1τ4{Μ.67.6οᾺ}); ΟὨγνβ. ἄορ». 42.1 τη 70.(8.240Ὰ})} 
ϑοῖ,, [516.ΡΕ].6ρ}.2.72(Ν1.78.516Ὰ); 3. φρεαΐς δευσγεῖγ, εγἰμραῖϊν μὴ 
ἀ. σφόδρα περὶ τοὺς μεταγινώσκοντας νυ. ἐρ.5](0.21.25; 52.102}. 

ἀκριβολογία, ἡ, εἰγίείγεδς οὗ ῥγαείἑοο, Βᾶ5.ε}.188 σαῃ.ο(3.273Ε; 
Μ.22.6778). 

ἀκριβῶς, 1. ἀεομγαϊεῖν, ἐχαεῖΐν Μάρκος ...ἁ. ἔγραψεν, οὐ μέντοι 
τάξει, τὰ ὑπὸ Χριστοῦ ἢ λεχθέντα ἢ πραχθέντα ῬΔΡΙΆ5 57.3.1Ὁ; ἁ. ἄθεον 
τὸ πολύθεον 1ϑπ|5.1.(᾿,3(0.201.27; Μ.20.1222Α}; ἐαγοξμϊν προσέχετε ἁ. 
Βαγη.7.4; 2. τοῖπομὶ ἀϊφίοΟΥ ΟΣ ΟΥ πιοάιίβεαίοη, πθποα ῥέζειν, 
εογηρίείείν, ΟἸΘΓ.. 7.7. (το τ2; Μ|.9.4160}; ὁ προαμαρτήσας, ἀ, δὲ 
μετανοήσας ΟΥ.ἤθ0η1.5.10 ἐπ εν (ρ.30.16; Μ.13.3ο080); μονογενῇ υἱόν, 
ἃἁ. ὄντα καὶ ζῶντα καὶ ὑφεστῶτα Ἐπ15.5.}.2.δ(ρ 1ο3.1ι; Μι24.0ο50); 
3. 1 αβϑοϑῦς Πἴπ, σωπρπίομςεϊν τὴν ἐξέτασιν τοῦ πῶς ἀἁ. βιωτέον (Ἰετη. 
Ξν.7.ἀϑί(Ρ.64.22; Μο0. 5250); πάσας...τὰς ἀρετὰς κατώρθωσεν ἀ, ΛΙΊςΧ. 
54]. Βαγη.2(Ρ.4374). 

Ἐἀκριδοφαγέω, εαὶ ἰσομδὶς; οἱ Το. Βερί,, 
Μ.32.3518). 

ἀκρίζ-ὠ, σοὺ ἰ9 ΕΝΧΙΨΕΊΗΕΣ σπουσα νηστεία καὶ πλήρωσις σιτήσεως 
ἐπέμεμπτα ἘΡὮγ.3.40 4}. 

ἀκρίς, ἡ, ἰοέμδὶ; 1. ἴπ σϑῃ,, ΑἰΠ σγν. τβίρ.245.2ς; Μ.26,712Ὲ}; 
Τάτ. Μοβϑ5. Ος.13:1τ..,(Μ.66. 201.); 2. ἴῃ ἀδιηοηὶς ΔΡρατὶ οαι θηρίον 

«καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἃ, πύριναι ἐξεπορεύοντο Βοττη.υἱς. 
Ἢ τ.6; 3, 85 Ἰοοα οἵ 10. Βαρὶ. Ματθαῖος μὲν.. “σπερμάτων... «ἄνευ 

κρεῶν μετελάμβανεν, ᾿Ιωάννης δὲ ὑπερτείνας τὴν ἐγκρατείαν, ἀ. ... 
πν (1.2: :4) ΟἸοπὶ .Ραεί. 2.τ(ρ.τόπ.1τ6; Μ.8.4044}); μέλι ἤσθιεν καὶ 
ἀ., γλυκεῖαν καὶ πνευματικὴν τροφήν 1δ.2.το(Ρ.224.1:; 5328); ἰεχὶ οὗ 
Μι.3:4 αἰογοα πὰ Ευ, Ερίοη. ἴπ ΟΥοΥ τὸ Ῥσέϑθηξ [ο0. Βαρῖ. 85 
νεροίδυϑη καὶ τὸ βρῶμα αὐτοῦ᾽, φησί, 'μέλι ἄγριον, οὗ ἡ γεῦσις ἡ 
τοῦ μάννα, ὡς ἐγκρὶς ἐν ἐλαΐῳ᾽" ἵνα δῆθεν μεταστρέψωσι τὸν τῆς 
ἀληθείας λόγον εἰς ψεῦδος καὶ ἀντὶ ἀ. «ποιήσωσιν ἐγκρίδα ἐν μέλιτι 
ΒΡῚρ . λαον.30.τ3(ρ,250.7; Μ.41.4280)}; ἀ. Ἰητογρτοίβα 85. πδτὴδ οὗ 
νεφροί ]6α Ὀν Ἀϑοθῖς ΨΙ ΘΙΘ. ὅτι βοτανή τίς ἐστιν ἀ, λεγομένη, ὃ 
Σολομὼν ἡμᾶς διδάσκει λέγων, ἀνθήσει τὸ ἀμύγδαλον, καὶ παχυνθή- 
σεται ἡ ἀ. ΤΑΤΙ, ν.Μ1|.3:4(ΜΜ.27.13650}; [514.}6].6}}.1.132(Μ.78. 
2600) οἷζ. 5. ἀκρεμών; ἄ. βοτανῶν ἤσθιεν ΤΟ ῃτνϑ5.Ζαελ.(2.7ο ΤΟ); 
{0 γυ5, Πεγοά. 3(8.2020); ἤσθιεν δὲ ἀἁ. τουτέστιν φοίνικας ΝΑ, 0. 
Βαρὶ.(ρ.2). 

ἀκρισία, ἡ, 1η7μ5ἰ16 οὐδὲ κρίσις ἐν τοῖς ὁδοῖς αὐτῶν, ἀ. δὲ πᾶσα 
καὶ ἀδικία Ῥτος,(, ἔς, ο τδ(Μ.87.2604})}. 

Ἐᾷκρισις, ἡ, ἰαοκβ οὐ ἀπεγενἸαιίοη; Ὀὰὲδ ῥυορ. [ῸΥ ἀνάκρισις 
4.ν., 110.6].βοφμῖ (Μ 88, χοτ3Ὰ}). 

ἀκριτόβουλος, ἠεαάείγοηρ, Ογακιϑίδιτιττο; ἃ. ... 
ὀργὴν τὸ πλῆθός ἐστι ὕγτ, 0.4.5(4.4τ80). ᾿ 

ἄκριτος, ξρη δε, μη άἀοοϊάθα ; ΠδΘαῖ, ἃ5 560 51., ἐγγερμίαγίν τὸ ἄ, 
εὐτῆς τῶν ἀρχιερέων καταστάσεως Ἰδιι5.4,6.8,2(ρ0,58 5.18; Μ,22.6248). 

ἀκρίτως, 1. ΣΙςηρεισλαδίν, οομεϊημομεῖν βαθοῦ ἀεὶ ῥέοντος καὶ 
ἃ, φερομένου ον! Ἰενη.6.4., 2. τοῖϊξοτι! ἱγίαὶ, μη σιν οὐδὲ κρίσιν 
ἔχων, ἀλλ᾽ ἀ, πράττων Οτοῖονι.17.2 ἴῃ [67-{ρ.πά4π.τ| Μ.13.1568); οὐκ 
ἀ. ἀλλ᾽ εὖ μάλα ἐν δίκῃ Ἐπ5.4..6.7.χτ{0.313.2; Μ,22.5128}; 3. τὐἱ ποι 
7μάρενηφηὶ, τγγαϊομαϊν εἰ μετὰ ἐπικρίσεως ἴξο. ποιεῖ ὁ θεός}, τίνος 
ἐνδείᾳ ἐπικρίσεως δεῖται; εἰ δὲ ἁ., ποίῳ τῷ λόγῳ; 17αϑζφιμ ον. 8(Μ.6. 

14130). 
3883 

[Β85.6}.42.5(3.1208; 

καὶ πρόχειρον εἰς 

θ5 ἀκροβολισμός 

ἀκρόαμα, τό, απγίλτηρ ἐοαγά; Ἰδποο ἴὴ ἰπϑαῖτς, ρίαν ἀπειρήσθων 
«ὐὐτὰ ἀ. βωμολοχίας..«γέμοντα (Ἰοτη. ῥαεά.5,,ττίρ.278.31; Μ.8. 6564}; 
μετασχεῖν ἀἁ. ἀπρεπῶν (ὑοηδῖ, Α͂ΡΡὈ.2.61.2; Ιάτηρε τοιούτου γὰρ 
ἐρῶμεν ὑπὲρ ὑμῶν ἁ. ϑντηο5.ερ.8(}.66.τ5450). 

Ἑἀκροάμων, ὁ, ἀξαγεν, Απϑατ, ΟΥ̓ ογιτοί .07.12088). 
ἀκρο-άομαι, 1. δὲ α βεαγεν ; ἃ. 1ῃ Ο1855 οὗ ρϑηϊςθηῖβ 50 Ὁ8]]6 περὶ 

τῶν. .«δειπνησάντων εἰς τὰ εἴδωλα, ὅσοι... μετέσχον τοῦ... «δείπνου ἀδια- 
φόρως, ἔδοξεν ἐνιαυτὸν “-ἄσθαι, ὑποπεσεῖν δὲ τρία ἔτη, εὐχῆς δὲ μόνης 
κοινωυνῆσαι ἔτη δύο, καὶ τότε ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ τέλειον ΟΑΠπο.(“Ζτ4)εαη.4; 
ΟΝΕεοοδαβ. ας; ΟΝΊΟ, (32 5)σαμ αι ; 1δ.14; μὴ δεῖν τὰς χειροτονίας 
ἐπὶ παρουσίᾳ “-“ωμένων γίνεσθαι (Ἰ,Δοά ταπ.5; Βα5.ρ.217 “αΉ.57 
(3.,.260; Μ.32.7078); Ὁ. ἃ5. ἃ σδθοπυγήθη κατηχοῦμεν αὐτοὺς καὶ 
ποιοῦμεν χρονίζειν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἀ. τῶν γραφῶν, καὶ τότε 
βαπτίζομεν ΤΟ Ρ(Β:)εαη.7 τα ΟἼΤᾺ]] αμιρς; ο. ἴῃ Ατγβί οὐ εἰθπιεη- 
[αΥν ο1455 οὗ σϑίθοβυμηθη5 (μετ. ἴπ ᾿υϑοῖοα Ἀββιγη]δίβα το 1.8; 
ΓΌΝΙς.(325)εα},.14) καὶ πληρώσαντος αὐτοῦ τὸν τῆς διδασκαλίας 
λόγον...ὃ διάκονος κηρυττέτω' μήτις τῶν ““ωὠμένων, μήτις τῶν 
ἀπίστων ἢ τι 0. Οὐηδί, Αρρ.8,6.5; 1δ.8,12.2; 2. ἔεαν ἃ ἀϊϑραΐα ΟὐἉ 5:1 
μηκέτι κατὰ τοὺς τῆς ἐκκλησίας ἀλλὰ κατὰ τοὺς δημοσίους νόμους, 
αὐτόν με δι᾽ ἐμαυτοῦ τῶν πραγμάτων “-ασάμενον (Ὁ 1. “-ασόμενον) 
(οηβί.ρ. Δ. ἀροϊ. δες. 68(ρ.147.5; Μ.25.372}}.Ψ 

ἀκρόασις, ἡ, 1. ἀσαγίησ; ἃ. ὈΥ ΡΌΡΙ15, μεπος ἐπείγει 0η. μετὰ 
εἴκοσιν ἔτη τῆς παρ᾽ αὐτῷ ἴβο. Πλάτωνι) ἀ, ἀποφοιτήσαντα τὸν 
Ἀριστοτέλη Οτ-ο( εἰς.2.χ2ίρ.140.30; Μ|.1τ.817.4}; 1δ.3.54{0.250.1; 0028); 
Ἐπ5.}.ε.6.15(}1.20.5538); Ὁ. 650. οὗ ϑουιρίιτε ἄνθρωπος ἐντεθραμ- 
μένος τῇ νομικῇ κατηχήσει καὶ τῇ ἀ. τῶν προφητικῶν λόγων ΟΥ,07.2 
(ρ.202.τ; Μ.11.4210}; δι᾽ ἀναγνώσεως καὶ δι᾽ ἀ. καὶ διαλέξεως πνευ- 
ματικῆς (Ὠγνβ.ἤσηι.10.8 τα σεη.(4.824}); ΚΟ Ραεῖ. Δ τ(Ρ.123.7}; 1δ.τὸ 
(0.144.1); 6. 4.851- πα] 014] ἀδαγίησ οἵ Ὀϊδϑῆορβ ΕΥ̓͂ διροῖου, ΑἸΉ. 
αροΐ.ς6ς.87(Ρ.τ66.}; Μ.25,4058}; ἅς ΞΘ ΞΊΟῊ οὗ δι σΟΌΠΟΙΪ ἀναγιγνωσκέ- 
σϑωσαν οἱ δεδομένοι τόποι ἐν ταῖς προλαβούσαις ἁ. (ΓΠΑΙς, σεί,4{(ρ.92. 
το; Π.2.2840); 2. ἐπίῃ πεαγὰ; ἀἰνίϑιου οὗ ἃ Ῥοθῃ, (σξο. ΡῚ5. δύ: ΤῈ, 
(Λ,92.1τ08); 3. κα) τὰς ἀ. αὐτῶν ὑπέχουσιν ἀκοῦσαι “4.1 κοηι. ἃ 48 
(ρ.165.4)}; 4. τ-Ξ οἱ ἀκροώμενοι, ἔπ Ξσεομά εἶἰαςς οὗ ῬΟΗΤΙΦΉΗΪΣ ἐπι- 
λαβομένους ὅτε ἦσαν... Χριστιανοί, ἐκβαρβαρωθέντας δὲ ὡς καὶ 
φονεύειν τοὺς ὁμοφύλους...τῆς ἁ, ἀπεῖρξαι δεῖ σ ΓΒασΙῺ. δ}. ἐπ. 
(ρ.5ό5 ; Μιτο,το 400); ΟΝῚς, (2 25)εαν,.12; μετὰ [36. πρόσκλαυσιν] ἄλλην 
τριετίαν εἰς ἀ. μόνην παραδεχθήτω, καὶ ἀκούων τῶν γραφῶν καὶ τῆς 
διδασκαλίας ἐκβαλλέσθω Β85.6}.21τῦ ἐαη.75(3.2280; Μ.32.8048)}; ἐν τῇ 
ἀἁ. παραμεῖναι, μόνης τῶν διδασκάλων καὶ τῆς τῶν γραφῶν ἀἁ. .. 

ἀξιούμενον ΟΥΝ ν55,6ῤ. (αν. 5(}1.45.232Α}; τῆς δέαίίοη οὐ ἐπε ϑεεοηα 
εἰαξς οἵ }εημθηῖς ἡ ἀ, ἔνδοθι τῆς πύλης ἐν τῷ νάρθηκι, ἔνθα ἑστάναι 

χρὴ τὸν ἡμαρτηκότα ΟΥ̓ ΓΠαιτη. ἐρ.εαπιττίρ. πόδ; Μιιο. το48Α). 
ἀκροατήριον, τό, 1. ῥίαεε οὔ απάϊεηεδ, μαϊί, το ησ- γοῦν; οἵ ἃ 

ἰῃραίτο, Ταῖ.ογαί. 22(0.25.τι; Μ.6.857.Ὰ)}; ἃ σΠΌΤΟΙ ἀ. θεῖον Ο(Ἶτγϑ. 
ἐοηι. 58,4 ἐπὶ [6.(8.3458) 2, αἀμάτονιος τὸ ἀ. τερπόμενον ΟΥπον.50.6ό 
ἡ 76γ.(0.τϑδ.ττ; Μ.13.5138}; ΜΟΙ αγόῆϊγιτίρ.147.18; Μ.Υ18.241τ0}; 1.18, 
ἦ..6.1το.4.4(Μ.20.8498); 3. ῥΙαίξογηϊ ΟΥ ΡΆΉΪΓΡΙ ΤΟΥ ῬᾺΌ]1Ο σρβαϊεῖπρ, 
Ἐπ5...Ο,.4.πε(ρ.140.το; Μ.20.1205 8}; ὁ τόπος ἐν ᾧ ἐπιδείκνυνται οἱ 
λέγοντες, τοῦτό ἐστιν ὁ ἄμβων, ἤτοι τὸ ἀ. Βαβ, 561 υ. ΤΑσεΪ.2.2](Μ.8ς, 
6134). 

ἀκροατής, ὁ, ἤδανεγ, Ἐν, τὰ σεπ., Αἰποηδσ, ἰερ. 2. 4(Μ 6,896: ; ἤΐονι. 
Οἴονι.τϑ.12; 2. 650. οὐ ῬΟΥΞΠΙΡΡΟΙΒ ἴῃ σμσσο Οὐ ΡΤ οΙραπῖβ ἰῃ 
την ϑίοιίθβ οὐδεὶς τούτων τῶν μυστηρίων ἀ. γέγονεν, εἰ μὴ μόνοι οἱ 
γνωστικοὶ τέλειοι ΗΙρΡρΡ πεν. 5.δ(ρ.04.23; Μ.16.31470)}; κἂν παρα- 
βολαὶ.. «ἀναγινώσκωνται καὶ ὁ ἀ. ἧ τῶν ἔξω ΟΥἤοηλ.13.132 τη {6}. 
(ρ.τοο.22; Μ.13.3074Ὰ); 3. ῥηρ1] γενοῦ ἀἁ, καὶ ἄκονε τὰς δόξας τοῦ 
θεοῦ ἘΠοττη.υῖ5.1.3.3; βουλόμενος ἀ. αὐτοῦ καὶ συνουσιαστὴς γενέσθαι 
Ταζε, Ζτ1α].5.4(Μ,6.4778); ΟτΥλονι.14.3 τη δγ(ρ.τοϑ.15; Μ.13.408Ὰ}; 
4. νιϑρηδον οὗ ἃ εοιωιεῖ!, ΑἸΚΒοσοἢτι9 ἀρ. ΟΠ] αὐ. τ(4(Ὁ0 2.1.1}0.118.Ψ 
29; Η.2.1330); 5. γεξεγδε, αγδιγαίον [5ς. Φωτεινός} ἠξίωσε Κωνστάν- 
τιον. «ὅπως ἀκροατὰς λάβοι αὖθις, τοῦ ἀποδεῖξαι ἑαυτὸν μάτην καῦ- 

, . " ᾿ Ἰ , Ἂν ᾿ ᾽ μ᾿ ηρημένον...ὁ μὲν βασιλεὺς. «ἐξέπεμψε κριτὰς καὶ ἀ. ἘΡΙΡΗ, ἠδ. τ. 
(Ρ.25ο.9; Μ.42.376λ). 

Ἐἀκροβάμων, ροΐηρ οὐ ἐῤρ-ίοο, Οὐ α2.6}.2(Μ.37.24}}. 
ἀκροβολ-έω, 1. ἰζγοιυ, Πίηρ, ταθῖ, προφάσεις Ν! Εμίορ, τὴ (Μ.70. 

11168); 2. αἰαῖ ἤγομε α ἀϊδίαηεδ, τοὶ. ἕως ὅτε “οεἴ τὰ πάθη ἐκ- 
κρονέσθω ἵνα μὴ εἰσοικισθέντα.. δυσαπάλλακτα γένηται ᾿Γμάτιϑιπα, 
4}Ρ}.2.8(}}.99.11318)}. 

[Ἐ]ἀάκροβολιάζομαι, -- ἀκροβολίζομαι, «ἰίγνηοἢ, ΤΝῚ,ῥενίςί, το, 

(}1.79.9008)}. 
ἀκροβολίζ-ομαι, «᾿οοὶ ἔγονι αὐαν, εἰν δ, ταεῖ, διὰ τῶν ὀφθαλ- 

μῶν μοιχεύειν..«ππομένης τῆς ἐπιθυμίας δι᾽ αὐτῶν (ΟἸετ, ῥαεά.3.1ι 
(ρΡ.274.21; Μ.8.645Α}); ΟὨγυβ.ἤον!.1 2.1 τη. ΗεΡ.(12.1200}); ἸΔ.ΚΟΉΟΙΟΟΙ 
15 τύ ον. (το.800); ΤΠπαΐὶ, ῥγουϊά. το(4.665). 

ἀκροβολισμός, ὁ, «κὐγνιῖδἢι; ἢρ., οἵ τε 6] Ποπ, Θυπθβ.σζρη. τοίρ.44. 



ἀκροβύστης 

το; Μ.δό,τοϑ0}}) ; οὗ ἐεπιρίδίιοι, ΝΠ. ρ}.3.153(Μ.79.456Ὰ); 151ἅἉ0ὈΡῈ], 

ἐῤ}.5.39(Μ.)8.1340}). 
Ἐἀκροβύστης, μηοιγομήπείςρά Ἡδὰμ...ἁ. μὲν τῇ σαρκί, οὐκ εἰδω- 

λολάτρης δὲ ἦν θεὶς ἐἠαον. (ρ.175.1; Μι4τ, 1810), 
ἀκροβυστία, ἡ, 1 . 7ονεέδβίη, 78. ἀϊαὶ. 21. 5(Μ. ὅ.5230}; 2. δἰαΐε 4 

πηποιγομπείδιο Ἀβραάμ, τοῦ ἐν ἁ. ἐπὶ τῇ πίστει μαρτυρηθέντος ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ 1Ῥ.ττιδ(ςοοκ) 8].; θύραν ὅ κύριος ἑαυτὸν προσηγόρευσε... 
ὁδὸν καὶ ὑπέρθυρον πορτομὴν καὶ ἀ, Ὑπη Ατὶ οαϑσ ΑΜ δδ, ἀοχτοῦ: 
τοῦ. 10.12:21 τὴν δὲ ἐν σαρκὶ ἀ. ἐν πνεύματι ἔχουσαν μείζονα περιτομήν, 
θεωροῦσαν Χριστόν ἘΡΙΡΠ.ἤαόν.3ο.21(ρ.371.6; Μ.41.4538) 4].; δύο 
οἶδεν ἀ,, τὴν μὲν ἐκ φύσεως, τὴν δὲ ἐκ προαιρέσεως (Ὥτγο. ποτ. 6.3 ΤΉ 

Κονη.(9.4768) 4].; ὅ. πηεῖγαμμεῖςοεα ῥεορίο, ἨῚΡΡ."αόγ."5.26{(Ρ.131.5; 
Μ.τό.2202Ὰ} εἵ ἔτεα. 
᾿ἀκρόβυστος, τἰοϊγεμτμεῖϊςοί, 1. 11ϊ. εἰ γὰρ 30. ἡ περιτομή] ἦν 

ἀναγκαΐαᾳ...οὐκ ἂν ἀ. ὁ θεὸς ἔπλασε τὸν δάμ Τιυβῖ,ἀταἰ.το.3(}1.6. 
5160); ἀπὸ περιτομῆς ἀ. γίνονται τέχνῃ τινὶ ἰατρικῇ ἘΡΙΡΒΟρΙοΉ5.τό 
(Ν1.4.3.2640); 2, ἔς. ἔστι γάρ τι τῆς φιλοσόφου γονῆς ἐν μαθήμασι 
σαρκωδές τε καὶ ἀ. τι γος, δῖος. (Ν|,44.3374) 4]. 3. υποῖ, ἀἁ, μὲν 
οὐκ ἔτι..-περιτετμημένος δὲ μᾶλλον, ὡς τῆς ψυχῆς τὴν κακίαν περιτε- 
μών ΤΒᾶε. Κοη.2: 26(3.3:) 8].; 4. Ποησο τῷ Ζεμέίε ἄμεινον γάρ ἐστιν 

παρὰ ἀνδρὸς περιτομὴν ἔχοντος χριστιανισμὸν ἀκούειν ἢ παρὰ ἀ. 
ἐουδαΐϊομόν Ἰρτι. ᾿ταα. 6.1; τεῖ. Δςι2τ:8 ἄνδρας ἀ. εἰσήνεγκε μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ Τρ ρ ἢ. ἤαεν.28.4{(ρ.316.14: Μ.41. 3810); ἕνα μὴ ἐξῇ ἴ3ς. ᾿]ου- 
δαίοις] λέγειν ὅτε καταλιπὼν ἡμᾶς πρὸς τοὺς ἀ. ἀπῆλθε [5ς. ὁ Χριστός] 
(υγϑιἤοηι.31.2 1ἢ. [σ.(8.17}Δ}) αἱ. ; ν. περιτομή. 

ἀκρογωνιαῖος (λίθος), (ΞΙσἨΦ) ἂς ἰοῤηιοοί αηρίε οὐ ῥοϊμὲ οἵ 
Ῥντατηϊά, ΟΌ ΗΚ], δῖς., ν ]Οἢ Βοϊηρ σαι Βοίογο Ὀϑὶπησ 5εΐ 1π ΡΟ ΊΟΙ, 
8 π4 Ῥεὶῃρ ἰαϑὲ 1614, νοι] ποῖ πὲ 1 σομϑίσαοίο ἡγεχα ποΐ {ΠπῸ: 
ἮὮφηςα σα] 6α ̓ βίοῃε οἵ {δϑιπρ᾽ ([5,28:16); 1. 1. ἦν λίθος ἀ. μέγας 
ὃν ἐβουλόμην θεῖναι εἰς κεφαλὴν γωνίας τῆς πληρώσεως τοῦ ναοῦ 
7.5 .α].22.7: 2. ταϑῖ,, οὗ Ομ σιβε, ξΠιβε.ἀταὶ.ττ4.4(Ν].6.7408); τγριποα Ὀν 
[8005 5016, Ἡριβί. 1 αρ.τοίρ.42.7); ατ.ΝᾺΖ.07.22.4{Μ.35. 11364); 
κατέπιε τὸν λίθον τὸν ἀ. [1.6. ἀξα1}}} ΟΠτγ58.ηοη. ε5.3(3.3570) ; ἱπίετ- 
ΛΩΝ Ἢ 8.3 ΖΟΥΉΘΥ- ἰὴ Ἰοϊητησ [5786] 8η6 σϑητηο5 ῃ ΞΟΙΤΙΓ8] τίη, 
ὙΥ..]ς.3.2(2.307Ὲ)}; 70.}).λο:4..4.30(1.06.6320). 

ἀκρόγωνος, -Ξ ίοτερ.; οἱ (Οἢγχιδέ, ΟὙΝ Ζ.αγη.2.1,14.1 5(Ν1.57 
12464); (εο.ὈῬ15.᾿δχ.τϑ)ο(Μ.02.15774}). ᾿ 

ἀκροδίκαιος, 1. ἐχαείΐν εογγεεί οἱ... ἃ, τῇ πίστει [Μελητιανοί ἘΡΙΡΗ. 
ὙΠ ΤΥ ΠΠΣ ΕΙ τ Μι.42.1938}; 2. φερεγίαϊτυεῖν 75 τοῖς γὰρ ἀτόνοις 
«τὸ μέτριον ὑπέρτονον δοκεῖ, καὶ τοῖς ἀδίκοις ἀἁ. τὸ ἐπιβάλλον (61. 
τ 2.2ο(ρ.τϑο,7; Μ,8, τοῦδ0). 

Ἐἀκροδικαιοσύνη, ἡ, ἐχασὶ ἐογγθείρε55, ῥενζφοϊίγ σογγεοὶ ἔργ; οἵ 
ἴῃ6 ττῖἢ, Ἐριρῃ  μαεγδδ,(ρ.τ46.0; Μ.42.1034). 

ἀκρόδρυον, τό, γῖῤρε ταὶ ὅπερ γάρ ἔστιν ἐν φυτοῖς τὸ ἀ. ἤτοι 
καρπὸς ὡραῖος, τοῦτο καὶ ἐν ψυχαῖς ἁγίων ἀρετή (γτ.ἰς.-.4(2.8234)., 

ἘἙἀκροέλικτος, ἐυϊεί δα αἱ ἔπε ἐπά, Ῥ6].51} αηεϑο.2ο] (Ν.86.22:08). 
Ἐἀκροθήνιος, ν. Ἐἀκροθίνιος. 
ἀκροθιγῶς, ἰϊρίμἶν, ἐμγεογτῖν ἁ. διεξήλθομεν ἘΠι5,4.6.τοιδίρ.402.14; 

Μ,22.7800); ἘΡΙΡΠλαεν. 5. τίρ.184.8; Μ.41.2οχ0) ; ΓὃὈἘΔ]], ῥγοφηι.(Ρ.4.}; 
Μ.34.005); εἰτρὶμἶν, ΔΙ Ἄγίεμι.3ο(ρ.64.27). 

ἀκροθίνιον, τό, ἐοῤηιοεσί οὐ ῥεεὶ οὐ ἄφαρ; Ἀεπος 1. «ἠοϊεοεί οἵ ἴῃ 
5Ρ0115, τ Ν νβ5.ἤσρη. 7 τ Οαη!.(4.44.0200}; 2. Πγείιζγειῖς, ἢρ. σω- 
φροσύνης δὲ τοὺς καρποὺς γεώργησον ἐμφρόνως, καὶ σεαυτὸν ἀ, ἀνά- 
στησον τῷ θεῷ ΟἸοτη, ῥγοΐ. ττίρ.83.4; Μ.8.2278); τηεΐ., οἱ (οηβίδηζηρ 
μέγα δῶρον ἀνατιθεὶς αὐτὸς ἑαυτόν, οὗ πεπίστευται κόσμον τὸ ἀ. 15. 
ἰ.(.2(Ρ.200.14; Μ.20.13288); Στέφανος, τὸ τῶν μαρτύρων ἀ. (ντ1.Η, 
εαἰδεῖι.τ].24; Μωσῆς... τῶν ἐν νόμῳ τὸ ἀ. νεκρῶν Β85.36}.07.25.3 
(}1.8ς.2020); 3. ἡγμῖϊς, γειυαγα, Τατοογαὶ."Α(ρ.36.1; Μ.6.8γ60); 4. ζιρὴ- 
ἐπὶ γαμὰλ τῶν τοῦ θεοῦ λειτουργῶν τὰ ἀ, Ἐπ5.ν.(,3.γ7(ρ,.8ο.το; Ν.2ο. 
τοῦτα); 5. δεῤγοηε ἐχαρρὶςθ, τὰ θα βεηβε τελώνης καὶ βλάσφημος, 
τὰ ἃ. τῆς πονηρίας (ΠτνΞ. ἀΐνης:ς. ΟΠ αη.2(3.4348). 

Ἐἀκροθίνιος, ἐογενποςί, ἰεαάίηρ, Ος] Ογχ.},.6.3.12.2; ἀκροθήνιος, 
Απαβε.ϑιφρεἰ γε 5.20 (}.80.525λ). 

ἀκροκελαινιάω, δὲ ἀαγκ, ῬαᾺ].5}} δοῤρἧ,667(}}.86.21454}). 
Ἐῤκροκρινοχρυσόμορφος, τοί ἐαῤρτίαὶς {πε ἔογηὶ οὗ ροϊάφη {[{ἰτεξ, 

ΒορΠγ. Η καγηι.20.2χ(ρ.46 ; Μ.8᾽).28178). 
ἄκρον, τό, Ἰ, ἠΐσΠοςὶ οὐ ζαγίμες! ροίη!; ἃ. οἱ Ὀτὰβ ἄκρα τε πολέμου 

γράφει καὶ τέλος Ἐυδῖ η φασί. 27(Ρ. 59.14:; Μ.18.6ό9ο); ΟΥΝ ν85.ε}.3 
φ. 23.1ο: Μ.46.τοστ6); Ὁ. εἰς ἄκρον ΟΥ ἐπ᾿ ἄκρον, ἐχίγη16, ΖΟῥίθία 
τὴν ἐπ᾽ ἄ. δικαιοσύνην (ἰφηπιορ. τα Μ..2. τ 20); τὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἴδια 
διὰ τὴν εἰς ἄ, ἔνωσιν εἰς ἑαυτὸν ἀναλαβών Ὀντο μον βαδελ. τ]. χ3(52.2308)}} 
14. Νεοί.χ.3(Ρ.22.τὸ; δ᾽ 150); 2. ἐπατυτάμαϊ ἐεγηι, τοῖ. Ῥευβοη οὗ (ἢ γίϑε 
1ῃ. ἴπς. ὁμοουσιότητι μὲν τῶν ἄ., ἑτεροουσιότητι δὲ τῶν μερῶν Τ,ξοῃΐ. 
Β. αγξ. δεῦ (Μ.86.1017}}; κοινότησι μὲν τῶν μερῶν κατὰ φύοιν τοῖς ἃ, 
ἑνούμενος, ἰδιότησι δὲ τῶν αὐτῶν, δηλαδὴ μερῶν, καθ᾽ ὑπόστασιν ταυτό- 
τὴτι τῶν οἰκείων μερῶν, πρὸς ἑαυτὸν δεικνὺς σῳζομένην τὴν τῶν ἃ, 
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διαφοράν" ἐν δὲ τῇ τῶν μερῶν κατ᾽ οὐσίαν ἑτερότητι, τὴν πρὸς τὰ μέρη 
τῶν ἄ. ταυτότητα φυσικὴν ἐπιφερόμενος ΜαΧ.ῤ.το(.91.ς5 578); ἐῥ. 
(Ξ60}}} ; τὴν ἐν τοῖς μέρεσι τελείαν ἔχων ταυτότητα, καὶ τὴν πρὸς τὰ ἃ. 
προσωπικήν, ὡς εἷς καὶ μόνος, κέκτηται διαφοράν τὰ οῤπδε. (Ν7.01.730). 

ἀκροπαγής, {αείεηεά αἱ ἐμὲ εηὰ, ἰρλἶν βαεώ, ΤΑΛΆ νι ϑγηεὶ, 2 (Μ. 
28.1520Ὰ}; οἱ Κηθ665, 2οἱμεά, Νοππη.ρῥαν.,79.41:23(Μ.43.7)770). 

Ἐἀκροπέτηλος, οὗ ἐδ {5 οὐ εἠγμῦς, ἸυαἀοςσΟγρν.2.2ο(Μι8ς, 848). 
ἀκρόπολις, ἡ, “αἀεὶ, ταρῖ, ἢ 1. Οἵ Ρασεβ Θράκην ..«τῶν συγχύσεων 

τὴν ἀ, 1516.) 6].6ρ}.1.402(Ν.78.4361)); Α ἴγυπτον...τὴν τῆς ἀσεβείας ἀ. 
Βα5.8ε].0γ.37.4(Μ.8ς.3070); Σιὼν τῶν ἐκκλησιῶν ἀ. 0.1},}.0.4.1ττ 
(Δ1.94.11324}); 2. οὗ {Πϊηρβ ἡ ἀ, τῆς κακίας ἡ φιλαργυρία ὈἸ]δλ). ῥαεά, 
2.3(0.181,4; Μ.8,4370); Ααἀδμλ 5. δὴ 5. ἀ. τῶν κακῶν (Βτγδιίορι. 
1.5.2 πῃ ΜΠΡ.(γ.τ860) ; ἀγάπη 45 ᾿οἸτᾺ 66] οἱ ντίιε5, Γλ 65. Νὰ 2. ἀ1αἱ. 
το4(Μ.38.1184); Εαβίου ἃ5 πασῶν τῶν ἑορτῶν κορυφὴ καὶ ἀ. ΤΣ ΡΙΡΉ. 
μοιη.3(Μ.43.4684}; 3. οἵ ρῬεγβοηβ ἦν..«ἁ, δὲ ἀνδρείας, μητρόπολις δὲ 
δικαιοσύνης 1514,}Ὲ].ἐῤ}.2.τοῖ(Μ. 78, θο54); 5. Τροίου ἀπ ἘΠ) 8}. αἱ 
δύο ἀ. Τ|ῃγγϑ. είγιει Εἰ. ,(2.7380). 

Ἐλκροπορία, ἡ, ἰοζίν Πίρ[ϊ!, 1 κε. Να χιταί. χογ(}1.38,076). 
Ἐἀκρόρριζος, τοὐ ̓ς ὁἠαίϊοτο γοοίς, γοοίς παν ἰδέ σαγζαεε, Ἰδὰπ.ἰπεχ. 5.7 

(1.466; Μ.29.1008)}. 
ἄκρος, ἡϊρἠφεὶ, οσγηιοδί, Ἀδησε φέῤγόπε; ἵν (Π100]., εὐμομηηαιο 

διὰ τὴν ἃ, ἕνωσιν ΔΡΟΪ]. [5γ.τ4τ(ρ.241.1})μ ]οομτ. Βιήροί  (Μ.δ6. 
τοῦ 5}}}; ἀπηκρίβωται γὰρ εἰς ἄ. συνάφειαν, οὐκ εἰς ἀποθέωσιν Νοβῖ.Ψ3ρ. 
(ντ. δ δει.2.7(0.44.15; 61,484}; Μαχιρ Μ οι 4800) ; 2. οἵ βοχβοηβ, 
ἐλτεῇ τὸν πρώτης καθέδρας ἐπίσκοπον μὴ λέγεσθαι... .ἄ. ἱερέα (σὰ. 4». 

39. 
ἄκροσσος, τοΐέμπομ! βίηρες οὐ αεςεὶς, ΑἸη υἱγριαχίρ.44.24., Μ.28, 

2648). 
Ἐἀκρόστεγος, ἐουεγεά αἱ ἦε Ἰορ, ο0, 15.ἢ6χ,]ιΒ(}1.02.1400Ὰ), 
ἀκροστιχίς, ἡ, (Σἀκροστίχιον, τό), 1. Τ1ΠΠπὲ ἰοἱον, Ογας, δδιαχ.17; 

ἘΡΙΡΗΠαεν.ο.12(Ρ.245.32; Μ.42,3058);2. αὐγόσίος ἃ. Ῥόθμι πὶ ΗΪΟἢ 
τὴς ἢγδ Ἰεϊίουβ οἵ 1Πῃ6 νϑύβεβ 01} ἃ ΜΟΙ ΟΥ ΆΒΟΙΪΟ5. Οἱ νγκοχὰβ 
οὗτος ὁ νῦν προγραφεὶς ἐν ἀκροστιχίοις θεὸς ἡμῶν σωτὴρ ἀθάνατος 
βασιλεύς, ὁ παθὼν ἕνεχ᾽ ἡμῶν γας..δ10.8,240; εἴ, 106 ἀοτοκίις ᾿]ησοῦς 
«Χρειστὸς θεοῦ υἱὸς σωτὴρ σταυρὸς 1ῤ.8,217.--οο οἸζιαρι(Οπβζνον, διε, τ 

(Ρ.1γ8.1τ7; Μ.2ο.1288.Α}; Ὁ. [Οὐρὶ οὗὨ [Π1{14] ἰοττεῖβ οἱ 5ίτορῆας ἰὴ 
οὔθϑ οἵα σϑθοη οὗ ἡ ἀ. Γεωργίου μάρτυρος ὑμνῶ τοὺς ἄθλους" αἶνος 
᾿Ιωάννον Ἰο.οη.γηπη.Οεο.(Μ.ο6,1502); γεφροηεῖθα γεοίγαϊη 
ἕτερός τις τοὺς τοῦ Δαυὶδ ψαλλέτω ὕμνους, καὶ ὁ λαὸς τὰ ἀ, ὑποψαλ- 
λέτω (οποὶ, Αρῥ.2.57.6. 

ἀκροτελεύτιον, τό, δη 7611, ἐἰογ5, 5οχ.ἢ,ειδιδιτ(Δ1.67.15208} οἷ, 
5. ἀντέφωνος. 

[“]ἀκροτηριάξζω, ν. ἀκρωτηριάζω. 

ἀκρότης, ἡ, 1. ἐΧ ΕΗ 6, ΟΡΡ. μεσότης: ἀ, ἀμαθίας ἀθεότης καὶ 
δεισιδαιμονία (Ἰοι ὑγοὶ, (0.18.22 τ Μ.δ,034}; δύο... 
καλοῦ, τὴν δὲ τοῦ ἐναντίου, ἐν ἀνθρώποις Οτ(εἰς. 6. 4τ(ρ.1τό.11: 
Μιιι.τ3680); αἱ οὖν ἀ., θεὸν δέ φημι καὶ κόσμον, ἀλλήλων καὶ τῆς 
μεσότητος, λέγω δὲ τὴν φύσιν, ἀπάγειν τὸν ἄνθρωπον εἰώθασιν Μίαχ. 
6}.ο(].91.4450}; 2. οαεοίϊομεο οἱ δὲ ἄγγελοι ἐκτὸς ὄντες σαρκὸς 
ἐν μακαριότητος ἃ. ... καὶ δόξης εἰσίν ΜοίΠ γε. τ ρίρ.202.8; Μ,18. 
2774}; ΟἹ 5. Ῥ8ὰ] δικαιότατον... δι᾿ ἀς «.. φιλοσοφίας τε καὶ θεοσεβείας 
Ἐπ5.}..5.2.23.2(Μ.2οἁτοῦς); συνανῆλθόν σοι, λόγε..«ἡ τῶν ἀποστόλων 
ἁ, ἐπὶ τοῦ ὅρους Θαβώρ [ο.1).σαγεγαμερ.(Μ..0.8488). 

ἀκρότομος, τἰαγρ, ἤίμίγν, τοῖ. [05.5:2 τῇ ἃ, πέτρᾳ ὑπὸ ᾿ΪΙησοῦ οἱ 
υἱοὶ ᾿Ισραὴλ..«περιτέμνονται Ογ, [ο.6.45(26 ; Ρ.154.16; Μ,14.2770}; τοῖ, 
Π1.8:15 λέγει ὃ ᾿Ιησοῦς, διψῶ, ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοῖς ἐξ ἀ. τὰ ὕδατα 
πέτρας Ογτ. ΗΠ. εαἰθοἶ!.13.20; ΤΜΦΙΠ νη. ἄπην.(Μ.18.3601); τηφέ, 
ἵνα τὴν καρδίαν ἀ. οὖσαν εἰς λίμνας ὑδάτων μεταβάλῃς 1᾿ν βΟΥ,)ΗΟΉ.74 
(Μ,70.1480}). 
ἀκροφανής, 1. σὐοιυτηρ αἱ {πὸ εάρε, ὑμὶ υἱεῖϑίο, Νοπη. ραν. 0.1144 

(Δ{.43.}578}; 1Ὁ,2:7(2614}; 1δι1τ:2ίϑιοα); 2. σἠϊηΐ ομ μίρῇ, 
οἰϊητηρ ῥονίἰ; οἵ ἰογομ!Πρηι, ἐῤ.18: 2(8805). 

ἘἀΔκροφιλόσοφος, ερηεμηηαίε ῥῥιοσοῤῥεν, Τϑοχὶ, 8. Ν ἐςί οἱ Σξμί 
(Μ.86.12738). 

ἀκροφυής, λίρλϊν ἐπάοιυεά ὧν παίπγε, ϑγὴθ5. )]0Ή χ7(0.275.0; 
Μι66.1τ6ο0) ; ἵππον ἀ. εἰς ἅπασαν ἀρετὴν ἕππῳ προσήκουσαν 1.6 .40 
(}1.66.13640). 

ἘἙἀκροφυῶς, ἰσ (ἠέ μϑποςί ἐμαὶ παίΐμγε }εγημιδ, ῥεγ[εΐν, ΟἸγμρ. 
Ἐεεὶ.π:8(Μ.03.5448); τὰ τοῦ θεοῦ ποιήματα, τὰ ἀ. συντεταγμένα 1. 
12: το(6248). 

Ἐἄκρυος, τοϊδομὲ εοἰ, σισηηῖενν, ΜΠ νι γίοη. 28(0.41.20). 
ἀκρῶνυξ, ἰοε-παϊὶ, ρος, Εξά.(ρ.31.18). 
ἀκρώρεια, ἡ, 1. 11τ., ποι αίῃ γἱάρε; πεῖρί οἵ ἤσανεη, δον Ἴδη. 

6.6; 2. τηεῖ,, ἀείρἠϊ, σργένιο ἐχεείσηεε, ἀος. ΒΔ511 65 ἡ δύναμις τῆς 
κρίσεως ἀπὸ τῆς ἀ, ἄνωθεν διὰ τοῦ δημιουργοῦ μέχρι τῆς κτίσεως, ὅ 
ἐστι τοῦ υἱοῦ ἘΠΡΡ.ἦαεγ.7.26(ρ.2ος.18; Μ.16.3318.); τὴν ἀνωτάτω 

᾽ ι ᾿ - 
α., τὴν μὲν τοῦυ 



ἄκρως 

πάντων μακαριότητα καὶ...ἀ. τῶν ἀγαθῶν Οτι εἰς.6.44{0Ρ.1τ15.7}; Μ.ττ. 
113650); ἀ. τῆς ἀρετῆς ϑεγαρ.αποχφίρ.3ς ; Μ.40.0128). 

ἄκρως, “ἰεγῖν, σε ῤγεηιεῖν ὁ θεὸς ἄ, ἀγαθός Με γος.τ.3ο(ρ.284.4; 
Μ.41.11088); ῥεγξεοιϊν οἱ ἀκρότατον βιοῦντες Τὸ.) ἠαον τ τ( 1.94. 
ὅδε). 

ἀκρωτηριάζ-ω ({"]ἀκροτ-), 1. ἐμ! ὁ σαϊγοριϊῖος, τη] αἱ ἠκρω- 
τηριασμένοι [3ς. ἰ6ρ615] τοῖς πλείστοις τοῦ σώματος μέρεσι τ. ΝΖ. 
07.14.πο(Μ,3-5.860Ὰ); τιεί., οἵ ἀξδιποηβ τῷ κατὰ Χριστὸν γενομένῳ 
βαπτίσματι -οονται Ν1] 6Ρ}.3.16(Μ.70.298Ὰ}; τεῖ. οἸγοστησ βίοι, ΟΥ 
ἐρτα, ἴηι θη. (Ν.12,768); ΟΥ̓ Ν 85. ση. 5 τῷ (αηϊ.(Μ.44.8770}; τεῖ, 
οαϑβίταϊίοη, (απ. ρβι22; ὕμτυνς. ο».4.3 ἴηι οι (0.45}Ὲ}:; Πδπος 
2. τμη:Π1||α]6, αἀὐναϊηίσ: ὉΥΪρβ, Μδιῃ.γέ5.1 ἐβίρ.320.12 ; Μ1.41. 
11530}; Επ15, ἡ]αγεοῖ .τ.4(0.30.30; Μ.24.7730); οὗ ΕΡίοη6 ροβρεὶ τῷ 
εὐαγγελίῳ κατὰ Ματθαῖον...ἠκρωτηριασμένῳ ἘΡΙΡΗ. ἤαεν.50.13(ρ.340. 
4; ΜΙ.4τ.4280); οὗ πιπηθοῚ οὗ δροβίϊεβ ἵνα μὴ ἠκρωτηριασμένος ὁ 
χορὸς εἴη (Ὦτν5. ποηι.3.5 τὰ (ς.(0.258); οἱ τόση ἦν οὖν πανσέληνος, 
οὐ γὰρ εὐθὺς ἠκρωτηρίαστο Ῥτος. .(σ).1: τ5(Μ.87.870); τεῖ, οἴοςι οἱ 
ἘᾺ]] ἡ παράβασις ἐκείνου ἀ. τὴν δεδομένην ἐξουσίαν (Πγν5. 00.35.5 
ἐπ σοη.(4.2388); {8 65.Ν αν ἄτα]. τόο( }.38.1121}); τεῦ, ΑΥΠΙαπῖβη ἀνό- 
σιον.ε.τὸν λόγον ἠκρωτηριάσθαι ΑἸοχ. ΑἹ ρ. Αἰεκ.7(0.24.2; Μ1.1τ8.5578}} 
τὸν τῆς ἐξανθρωπήσεως ἀ. λόγον ΤΠά τι ἠαον.4.τ(4.350); τοῖς. ΔρΡΟΠ πΑ- 
τίΔηΙβι τῶν ἀνθρώπων καταδεέστερον δείκνυσιν, ἠκρωτηριασμένον τῷ 
κρείττονι ΟΥ Ν 85. ἱροὶ!.534(Δλ1.45.ττ078). 

ἀκρωτηριασμός, ὃ, γπετἰαίτομι; 1. 111., Επι5.1.(.7(ρΡ.214.5:; Μ.20. 
13530); Β65.}0)5.7.1(2.520; Μ.31.2818); Τμάτγ. Βιθα,ἐῤῥ.1.27 (1.00. 
φο60) ; οἵ σαϑίταϊοι, (Ἤγνψβἤον.4.3 ἐπ Κομ.(9.458Ὰ}: 2, Ὠχεῖ,, εμεν- 
ἰαἰϊηιεη!, Ἰᾶυυἱγρι46(1.306ΑᾺ). 

Ἑἀκτάομαι, ἰ056 ῥγοβεγίν, ΟἸντηΡρ. οὐ τι 3(Δ1.03.2ο(). 
ἀκτέανος, τοτἠομ βοβςεβϑΊ οΉ 5, ῥόον ; 65ρ. οἵ τηοπκϑ, Οὐ. ΝΖ. 791. 

1.2.τ7.43(ΝΠ.37.7)844}; 1.2.2(ροσγ.)5.147(15324) ; ΤΑΡΟΙ]] πος 48:5 
(}1.33.138οΑ). 

ἀκτερής, -- ἀκτερέϊστος, μη παϊϊοισοί ὧγ δμιεγαὶ γἱΐος, Ογαε. δῖρ. 
4.481. 

Ἐἀκτημοντέω, ἰτθς 1ηι (τ ΟἹ] απ Αγ) ῥουεγίν --οῦσι Χριστιανοί. «διὰ 
τὴν τοῦ πνεύματος ἐπαγγελίαν Ονγγ.Ἡ. «οἰδεῖ τό.το ; ὙΠπατ. τα 4.6}}.2. 
132(Μ,90.14258). 

ἀκτημοσύνη, ἡ, ῥουεγίν (αβι.. ΞΕ -ΟΠόβοι δαί οἵ ρονεγίν ὁρΡ. 
πτωχεία, ἔνδεια) ; 

Α. ἴῃ Ῥαρδὴ ΡὨΠΟΘΟρην ὁ τὴν εὐτέλειαν ἀγαπήσας φιλόσοφος 
“Ελλήνων καὶ παράδειγμα ἐκθεὶς εὐδαίμονος βίου, ὡς οὐ κωλυόμενος 
εὐδαιμονεῖν ἀπὸ τῆς παντελοῦς ἀ, ΟΥ,( εἰς.6,;Β(ρ.οϑ.28 ; Μ'τ1τ.1337Α}; 
Κράτης... Κυνικός, ἔλεγεν ἐλευθερίαν εἶναι τὴν ἃ. ἘΡΙΡΗ, ΟΡ. βά.0 
(ρ.507.30; Μ,12.796Ὰ); ᾿Ελλήνων δὲ φιλόσοφοι οὐκ ὀλίγοι τοσαύτην 
ἐπεδείξαντο ἀ. ... ὅπως αὐτοῖς ἡ τῶν ματαίων θεωρία τὴν κατάληψιν 
ἔχειν δοκῇ ἀκραιφνῆ μὴ ἐνοχλουμένοις ποθὲν φροντίσι πραγματικαῖς 
ΝΗ αρη. 30 (Ν.70.1ο 178). ᾿ 

Β. Οχβιίδης 'μο]ν ρονεχίγ"; 1, ἀεῇ, οὐ γὰρ τὴν ἀκούσιον πενίαν 
νῦν ἀ. φαμέν, ἥτις ἐξ ἀνάγκης συμβαίνουσα θλίβει τὴν γνώμην... ἀλλὰ 
τῆς προαιρέσεως τὸ περὶ τὴν ὀλιγαρκίαν αὐθαίρετον ΝΊ]. δ] αρη.2(Μ.70. 
οὔθ0); αὶ ὁ μὲν. «τινὸς τῶν πολυτελῶν κειμηλίων πένης τε καὶ 
ἀκτήμων... εὑρισκόμενος, ἄθλιος τῆς πενίας καὶ ἐλεεινὸς τῆς τῶν 
τιμίων ἀ. ὁ δὲ πάντων τῶν κατὰ κακίαν νοουμένων ἑκουσίως πτωχεύων 
«οὐοὗτος ἐν τῇ μακαριζομένῃ πτωχείᾳ τι ΝΝ 85. ὑφαὶ. τ(Μ,4.4.12008}; ἃς 
ἰππηρογαΐα 158 οἱ Ῥοββεββίουϑ τῆς ἀ. τὸ εὐαγγελικὸν ἐκπληροῖ μέτρον 
ὁ περὶ χρήματα ἐγκρατῶς διακείμενος ΒΑ5.γερ. [ε5.τ6.3(2.3Ξος ; Μν3τ, 
9600); ἀ. ἐστὶν νοητή, ἡ παντελὴς ἀπάθεια, καθ᾽ ἣν γενόμενος ὃ νοῦς 
ἀναχωρεῖ τῶν ἐνταῦθα ΤῊ Δ]. 66η}.2.οοἴ  .91.14450}); 2, ἀϊετεπε ἄσστεθς 
τριττῆς οὔσης ἐν τῷ βίῳ ἀγωγῆς τῆς ἄκρας ἀ. καὶ τῆς μέσης, καὶ τῆς 
ἐνύλου, καὶ πολυκτήμονος" μέα γὰρ ἣν ἐξ ἀρχῆς, καὶ θεσπισθεῖσα παρὰ 
τοῦ δημιουργοῦ, καὶ πολιτευομένη πᾶσιν ὁμοίως, ἀμέριμνος, καὶ παντά- 
πασιν ἄῦλος, ἣν ἔτεμον ὕστερον εἰς τὰς διαφορὰς ταύτας αἱ ποικίλως... 
σχισθεῖσαι γνῶμαι τῶν ἀνθρώπων ΝΙ]. αρη.13(Μ.70.0858); 3.115 
βοιιγοθβ: Η, (ῃοβί ἀ, ... δίδωσι...τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον Ογτ. Η εαΐεεῆ. 
10.22; ΝΠ. ἐρ}Ὀ.2.204(}.70.3088); ΟΠ τῖβε 115. τόμου, τ. Ἡ, αἰδοῖ. 
13.5 ΟΠΑΤΙΓΥ εἰπὲ δή μοι, ἡ ἀγάπη τὴν ἀἁ. ἔτεκεν, ἢ ἡ ἀ. τὴν ἀγάπην; 
ἐμοὶ δοκεῖ ἡ ἀγάπη τὴν ἀ., ἣ καὶ ἐπέσφιγγεν αὐτὴν μᾶλλον (Ὠγγ5,ἤοηι. 
11,1 τὴ “1«.(0.000); 4. ρτοϊοίνρε5: ΕἸ]]7}6 ἢ, Ομτνϑ.ἤοηι.12.5 1 ΒΡ ΗΪ. 
(τ1.2940); Νόβῆ, ἀρῥοῤΨῥι Ραὶν.(Μ.6ς.3560); 5. Ῥονευον ἃ8 Ἔβϑθη-᾿ 
[4] νἱτέιθ ΟὐὁἨἁ τηοπαβίϊο ΟΥὁ ἀβορίῖο 116, οἷ, (Ἰειη. . ἅ.ς,ϑο(ρ.173.5} 
Μ.9.625Ὰ) ἔοτ ρονθεῖν 85 πδοδβϑαυυ ΤΟΥ 58  νϑ τίου ; οἱ καὶ εἰς ἄκρον 
ἐλάσαντες ἀκτημοσύνης διὰ τὴν κατὰ θεὸν φιλοσοφίαν Ἐυ5. Κ».1.ε.6120 
(Ν1.24.5330); δεῖ τὸν προσερχόμενον θεῷ, ἃ. ἀσπάζεσθαι κατὰ πάντα 
ΒΑ5.6}».22.3(3.1018 ; Μ.32,2034}; ὨΔα, ῥέεν}. Βπ(ρ.116.0); προσήνεγκαν 
οἱ πατέρες τῷ θεῷ, πρὸς ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, δῶρα τὴν παρθενίαν καὶ 
τὴν ἀ, Ἰ)οτ ἀοοὶ.τοττ(}1.88,16200); ἡ ἀ. εἰλικρινῇ τὴν πολιτείαν τοῦ 
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ΜΠ ΟΥ̓ΒΕΙ τπποπϑβῆῖο νἸσγίπδθ Δηα δχϑυζίϑες ἀ, καὶ ἡ ψαλμῳδία 
Μας, Αδριομδί, ον. 12(Ν1.34.8350); τὸ τῆς ἀ. κατάρθωμα, καὶ τὸ τῆς 
ἡσυχίας κτλ. ΒαδιαΣξοεὶ.2.2(2.3268 : Μ,31.888.) ; ψ]Ὴ νηστεία, ΟΠ τγπ. 
ἢἠιομι. τ. 5 τη ΜΠ. (7.108); παρθενία, ἸΔ ἤον.12.7 τη ον (0. 470}; ἘΡτος. 
σ.}».13:τ2(}4.87.13520); ταπείνωσις, ῤρορλίβιαίν. (Μιός, 720}; ἃ5 
ΟὔΘ Οἔ ΤΏΓΤΕΘ ὈΓΙΠΟΙΡΆΙ τπσπαβίς νἸγίδς ἢ πραότης, ἈΠ“ ἐγκράτεια, 
δ. (1854); Μ ΠΗ δγει τ0 4] Πρ, ΕΡΙΡΗἤαεν.ὁ4.4(ρ.4το.1; Μ.41.1ογ6 0); 
7. Ῥατίο, ΟΠ βοζθσιβεςβ 8η6 οἤροίβ φαίη οὖν ἄν τις, ἀγαθὸν κειμήλιον 
τὴν ἀ, τῷ ἀνδρείῳ φρονήματι: καὶ γὰρ τῶν πρακτικῶν ἁμαρτημάτων 
χαλινὸς τυγχάνει ΤΑΤΉ δ νηεῖ, Ξο( Νῇ,28.1 πόσο) ; [5ς. Βασίλειος]...διὰ 
τῆς τελείας ἀ. ἀνεμπόδιστον ἑαυτῷ τὸν εἰς ἀρετὴν βίον παρασκευάζοντα 
ΟΥΝ νυ 85.υ, 1 ον (ρ.377.18; Μι46.οός 0}; ἰσχυρὸν γὰρ ὅπλον ἀ. (ἢτγ5. 
δ!αἰ.2.0(2.348); ἀκτημοσύνῃ τὸ τῆς φιλοχρηματίας ἰασώμεθα πάθος 
ΝΠ χες. 7 2(81.7α. 8058); ἔγεθθ 50] [Ὁ τοπίθιμιρίατοη, Ματο.ζδτ. 
οβιςε.2.137(}.6ς.052.4}; ἰεας ἴο Ποάνεὴ, πίοι λον» Β(Μ,80. 
1460Α}; διὰ γὰρ τῆς ἀ. τοῖς ἀγγέλοις συναμιλλᾶται, καὶ τοῖς δικαίοις 
συγχορεύει 1διϑο(τ7.050); 8. ᾿γαῖθο οὗ ρονογίυ τὸ τέλειον ἀγαθόν, ἡ ἀἁ. 
ΤΑτΤΉ,ν ϑγηεί. 72(}1.28,15298); Οὐ ΝαΖ.07.34.4(Μ.36.2440}; ἀ, φιλαρ- 
γυρίας ἐκρίζωμα, ἀφιλαργυρίας δὲ βῥίζωμα, καρπὸς ἀγάπης καὶ σταυρὸς 
ζωῆς, ἀνώδυνος βίος, ἀνεπίφθονος θησαυρός, ἀμέριμνος οὐρανὸς... 
εὐαγγελίων πρᾶξις, ἄλυτος κόσμος, ὀξύδρομος ἀγωνιστής ΤΝΠ, οἱ. 
(ΜΜ.79.11410}; καλαὶ μὲν αἱ πράξεις, ἀλλὰ μείζων πάντων ἡ ἀ. ἐστί 
«ἀροῤρίμλ, Βαϊ (δες, 88); ἀ, ἐστὶ φροντίδων ἀπόθεσις, ἀμεριμνία 
βίου, ὁδοιπόρος ἀνεμπόδιστος 10. Πτη. κα. τ) (Μ}.88,0288).; ΒΙΡΟΙΟΥ 
ἴο Δἰιηβοίνίηρ οὐκ ἐνδέχεται γάρ τινα ταύτης τῆς ἀρετῆς, λέγω δὴ τῆς 
ἀγάπης, ἐφικέσθαι, εἰ μὴ ἐκ τῆς ἀ. ... οὐ διαβάλλουσα τὸν ἔλεον ταῦτα 
λέγω" ἀλλὰ τῆς ἀ. τὸ καθαρὸν δεικνύουσα ΓΑΊἢ..., δ γηεί.72,74(122090,0); 
9. Πεγοῖ, [Αἰποστολικοί]...σεμνύνονται δὲ δῆθεν ἀ., σχίζουσι... ἐκκλησίαν 
ἘΡΙΡἢ «ἤαεν. ὅτ. τ(ρ.280.16; Μι4τ,το4ο); ορρ. θαϊαποεὰ υἱὸν οἵ 
ἙΒυγΟἢ ἡ ἐκκλησία... ἔχει ἀ., ἀλλ᾽ οὐ κατεπαίρεται τῶν ἐν κτήσει 
δικαιοσύνης ὑπαρχόντων καὶ ἐκ τῶν ἰδίων γονέων ἐχόντων, ὅπερ 
ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἐπιδεομένοις ἐπαρκέσειεν 1}.61.3(ρ.385,10; το410). 

ἀκτήμων, Δ. ῥόον, τυ] 01 βοςϑεςοίοης; 1. Τὴ ρϑῃ, ἀπέχεται...ὁ ἀ. 
πλεονεξίας γο, ΕὙ Οριι5..2.24(Ν] δ. 230); ὁ ἀ. ἐπὶ γῆς μὲν πολιτεύε- 
ται, τὴν δὲ διατριβὴν ἐν οὐρανοῖς κέκτηται ἈπεΜοη, ἀοη δυ(Μ 80. 
17050); ἀ, ἐργάτης...τὰ προσόντα αὐτῷ ὡς μὴ ὄντα λογιζόμενος, 
ἀναχωρήσεως καταλαβούσης ἡγήσατο πάντα ακύβαλα [0.(]τη.5εαἰ.1] 
(1 .88,οχϑῶ) ; ἀ. ἐστὶν ὁ ἀποταξάμενος πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ, 
καὶ μηδὲν τὸ σύνολον ἐπὶ γῆς κεκτημένος πλὴν τοῦ σώματος" καὶ τὴν 
πρὸς αὐτὸ δὲ σχέσιν διαρρήξας, τῷ θεῷ καὶ τοῖς εὐσεβέσι τὴν ἑαυτοῦ 
κατεπίστευσεν οἰκονομίαν ΜΕΑΧ. αν .5. ΒΒ (ΔΊ,9ο.1ο134); 2. ραχις.: 
ΟἹ ρυορῆείβ ᾿Ηλίας ὁ ἁ. ὡς μηδὲ ἄρτον ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ φαγεῖν 
Οτι οί ῃ Π 5.41.0(8|.12.τππόρ) ; τῶν. προφητῶν τὸν ἀ, βίον ἡ ἱστορία 
διδάσκει ὙΠατιψι, το ἴῃ 4 Καρ. (1. 522}. 10. Βαρῖ,, Ογτ. ΗΠ εαίξελι.5.0; 
ΔΡΟΒΕΪ65, διτόντο; ἘΡΙρῃυλαεν. δι. 3(ρ.383.21; Μ.41.10448}; τί γὰρ 
τελώνου καπηλικώτερον; ἀλλ᾽ ὅμως γέγονεν ἀ. ὁ ἄνθρωπος, ἐκ τοῦ 
πείθεσθαι τοῖς τοῦ ἰατροῦ νόμοις (Ἰηγε. ἤοη1.7.4.5 ἴῃ. ΔΠ.(7.722Α}}; 
Τῆα5, ΤΠ 41. 7 1.3:13(3.700); ἐαυὶν ΟΒΠΙβιλη5. ἀντὶ δὲ τῶν φιλτάτων, 
γυναικὸς λέγω καὶ παίδων καὶ παντὸς γένους, τὸν ἀ. τρόπον ἑλομένων 
ἰν5.4.6,3,4{ρ.117.7; Δ1,22.2000)}; ἀβοθίῖοβ, [11π|5.}»}..1} τι. 034,25; 
ΔΓ.10.15404}; Βα, Τη5 αφερὶ.2(2.2οοΛ ; Ν.31.6218); Ὑματοἐ,5.2ς,3(4. 
1το76); “ρορῥίμ, Βαὶν. ἵνδπ.τ 528); Μοϑϑθἤδης. ἀκώλυτοι δέ εἰσι καὶ 
ἐκτείνουσι χεῖρας μεταιτεῖν ὡς ἀβίωτοι καὶ ἀ. ΕΡΙΡΗ,ἠαεγ.8ο.3(ρ.487. 
15; δ΄,42.160}); 3. γεΐ. βρ:γζι8] αφἀνδηίασοβ οἵ τῆς ροοῦ "ἴδ ἐν ἃ. 
καὶ ἐλευθερίῳ ζῶντα βίῳ ΟτΝγθς5. ζα!.(}1.4.5.1404}; οἷ. «τὸν ἃ, καὶ 
φροντίδων ἐλεύθερον ἀσπαζόμενοι βίο:", ὅλους ἑαυτοὺς ἀφιεροῦσι...θεῷ 
ΤΗάέψεΣ ἐπ 1 ευ.(1.178}; οὐ θλίβει τοὺς ἀ. ἐπιθυμία τῶν παρόντων, 
σκιρτᾷν δὲ παρασκευάζει, καὶ γάννυσθαι Ν1] ίαφη.τ(Μ.γ9ιοὐρο) ; ἰά. 
δρίγοριαὶ,)(Μ.79.11520) οἷϊ. 5, ἀετός, Αμτ.Ι οη λονιιβο(ΜΟϑο.)ο ΞΟ); 
ἀ, μοναχὸς δεσπότης κόσμου...ἃ, ἀνὴρ ἐν προσευχῇ καθαρός, ὃ δὲ 
φιλακτήμων εἰκόνας ὕλης προσεύχεται [0.0] πὶ. 5εαὶ, τ) (Μ.88.9288}); δὺῖ 
νοϊπηΐαγν ρονετίν ποὶ ἴῃ 1[56]} ρουθοίοη ὁ ἀ, φυσᾶται πολλάκις 
διὰ τοῦτο (γγϑβ,λοη.32.6 τῃ. τον (το.203Ε); οὐδὲ εἶπε [5ς. ΟΠ τΙ517 
γίνεσθε ἀ., ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ἀ. ἐστίν Ἰ)γοτ.ἀοεὶ.τ4.6(Μ.,88, 
17848); 10.(]Ἰτη,δεαΐ.17(}1.88,0280)} ; Πεπσε ποῦ υϑαίγεα ἔτοι ὄνεῖν- 
Οὐδ οὐ δύνασαι γενέσθαι ἀ.; δὸς ἐκ τῶν ὄντων (Πγγ5.κομ1.4.5.2 ΤῈ 
ΜΙ (7.4180); ᾿ἀφιλάργυρον᾽, οὐκ εἶπεν ἀ. Ὑμάϊ. Τρ. 2:53(3.654); 
4, ςρίγίμαίΐν ῥόον, ἀοίαοίεά μακάριός ἐστιν ὁ νοῦς, ὁ κατὰ τὸν καιρὸν 
τῆς προσευχῆς ἀῦλος καὶ ἃ. γίνεται Ἰναργ. Ρομί, ον ττο( Μ.70.11028}; 
ὅδ. οὗ σοά (Μαχοϊοηϊίε), ἀβπῖθα Ὀν οὐτμοάοχ θεὸν... οὐ νόθον...καὶ 
ξένον καὶ ἁ. Αἀδπ.4ταϊ.5.28(ρ.240.7; Μ.11.18844). 

Β. Ἠσὶ βοφδέξείηρ, ἀσῥγιοοά οἢἩ τῶν ἀλλοφύλων κειμηλίων ἀ. τ. 
Ν,ψϑϑιῦ δος (1.44. 360Ὰ); Β65.56].0γν.24(Μ.85.2800). 

᾿ἀκτησία, ἡ, ῥονεγίν (νΟ]ΙΠ Δ Υν}; 650. οὗ ᾿ποπκβ ἀπ ΟΥΒΟΥ 
ἀβοείίοβ, Οὐ Νὰ Ζ.0γ.43.6ο(Μ,36.5730); 1Β65.εογι5[.20.4{(2. 66 ; Μ.31. 

μοναχοῦ ἀποδείκνυσιν Απέ, Μοη.΄ον,.Βο( 1.80. 1705); 6. οοτηδίμεα ἱ 13030); ΝΙΠΘΡΆ, τυ, δ». 22(Μ.86.30108); 110. μά. ἀογηι τ (Μ.ος, 
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2510); Ὀππρίηρ ἔγθεάομι θᾶ Ἶον, ατι Ναζιεαγηι.ι.2.το,267(}}.37. 

6004); 17ο0.}.8..}.180Ὁ1.96.10240}; ΟΡΡ. κτῆσις, Μακχκ.ῤ.τ(Μ.01.360}); 

οἵ ΒΘΟδαΌΙϊος ᾿Τωναδὰβ δὲ παισὶν εἰσάγων ποτὲ ἀ. τε καὶ τὸν ὑψηλὸν 

βίον τ. Ναζιεαγηι.1.2.τοιβοο(7174); οὗ ἃ Ογπῖς ΡΒ] βορμεσ, οβμη. 

ΜΕ]. εἰοῖ.(Ν.48:5.7) ἰὼ ΟΥΝ Ζ.κανη.1.2.το,2ο6. 

κἀκτῖνα, ἢ, -- ἀκτίς, γᾶν, ΟὮγνβ.α.6.1}.τ.53(3.4170). 

ἀκτινοειδής, γα» 6, εμίμίηρ, Οντ. .εαἰφεῖ.15.20} ΒΟΟΓ ἢ.6.3.20.14 

(Μ.6᾽.4324}. 

πἀκτινόεις, γμγηίς δα τὴ; γαγς, Ογας, δὲδ ϑιτοτ; 1δ.τ4.270. 

Ἐἀκτινολαμπέω, εἀίηο, ὙΠάτιδτσα.ογ,5.2(}}.00.7218). 
Ἐἀκτινοφανής, γαάίαηϊ, Μαχιορηδε.(ΝΙ.ο1.724}. 
κἀκτινοφανῶς, γαύίαηπιϊν, Μαχ.αριδῖρ. (Μ 0 1.1128Ὰ), 

ἀκτίς, ἡ, ταν, ὕεαρι: 1. 11{., οὗ στ 5. σαῦϑ, Ομτγβποιη.79.3 Ἰ ΜΠ, 

(7.7 620); διὰ τῆς ἀ, ἣν ἀπήστραψεν ἐν τῷ σταυρῷ ἰ0.16.2(2ο  Α}}; 

2. τιιρί.; ἃ. οὐ ὅοὴ τὸν υἱὸν ἐγέννα ὥσπερ τινὸς φωτὸς ἀ. καὶ ζωῆς 

πηγήν Ῥχι5.6.[ἢ.τ.8(ρ.66.3ο : Μ.24.8370); ὁ σωτὴρ ὁ ἡμέτερος, καὶ τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἡ δίδυμος τοῦ πατρὸς ἀ. ἐστ βδιση.;. Β αν (Μ. 

46.ττοσθὴ); τοί, Μ81}.4:2 δικαιοσύνης ἀ. σοφίας τε αὐγαῖς τὰς παμμα- 

καρίας καταλάμπειν δυνάμεις Ἐπ5..δ(ρ.21τ1.21; Μ.20.12406); τεῖ. 

70.8:12 τὰς ἡλιακὰς Χριστοῦ ἀ. ΟΥ. [0.1.25(24; Ρ.31.26; Μ.14.60}); 

ἀςς, Οποβίίος ἀναστείλας τὴν ἐπελθοῦσαν ἀἁ. τῆς δυνάμεως, ὁ σωτὴρ 

ἀπώλεσε μὲν τὸν θάνατον (ἰεπι.όκο. ΤΙ οὶ. δτίρ.127.21: Μοο. 6880); υἱοῦ 

ἀ. ἀμυδραὶ...συγκρατοῦσι τὴν μεταβολήν, τὴν γένεσιν ΗἸρρ.ἠΠαον.ὃ.13 

(0ρ.223.10; Μ.τό,33508); Ὁ. ἴῃ Β6η. ψυχαὶ θεοσεβείας... «ἀπλανοῦς ἀκτῖσι 

πεφωτισμέναι Ἐχι5,͵. δ(ρ.»17.21; Μ,20.13618); θερμὸς περὶ τὸν θεὸν 

ἔρως...τὸν νοῦν.υ«ταῖς ἀ, νύττων ὙΠαΐ.ἢ.γεῖ.3ο(3.1202); ταῖς δὲ τῆς 

διδασκαλίας ἃ. καταυγασθέντες 14.}..6.4.21.1τ2(3.086) ; Ἔχερ. (απΐ.2:3 

φυγεῖν τὰς τῆς κακίας ἀ. ... ἵνα μὴ πάλιν γένηται μέλαινα 14εἰ ἰος. 

(2.55); ἀνδρί, τὰς ἀποστολικὰς ἀφιέντι ἀ. (6].ν2.ἢ..6.3.0.πό; 3, τη16- 

τυΐξε᾽ ς Ἰηισίγτημεηὶ, Β85.561.0γ.2.1(}}.85.404)}. 

"ἀκτιστῆται, οἱ, παπε οὗ ἃ πιοπορηνϑιϊα ες λέγουσι... ἄκτιστον 

γεγονέναι τὸ τοῦ κυρίου σῶμα Τίπι. ΟΡ ῥαεν (Μ.86.440). 

ἄκτιστος, μπμεγσαιεα; 1. οἵ ἀϊνίπα παΐατε οὐ Βείῃρ ἡ κτιστὴ φύσις 

ἀπὸ τῆς ἀ. οὐσίας ἀφέστηκεν Ἰὲπι5.Ὁ. (κα ΌΠ{0.152.1τ; Μ.20.12200); 

ΟΥΝαΖ.ο0γ.23.1τ(}1.35.11644); τῆς νοητῆς φύσεως διχῆ διῃρημένης, 

ἡ μὲν ἄ, ἐστι καὶ ποιητικὴ τῶν ὄντων στιν υϑο μόν. 6 τῷ Οαπὶ.(Ν1.44. 

8850); ἡ ἅ, φύσις τῆς κινήσεως. ."«ἀνεπίδεκτος Ἰά ον. ξαϊδο;,6(Ρ.34.1; 

Μ,45.280); ἅπαντα εἴς τε κτιστὸν καὶ ἄ. διαιρούμενα..«ἡ μὲν ἄ, καὶ 

δεσποτικὴ καὶ πάσης ἀνάγκης ἐλευθέρα, ἡ δὲ κτιστὴ δουλική ΤΠαῖ, 

γεοῖ οΉ 4(}1.6,τ2120); 2. οἵ Τη,, ΣΑΤῊ. ἡροϊ!τ. 4(Μ.26.1τ0074}; Β58. 

ἀπο Δϊςε.π(2 2120; Μ.31. 6408}; ΟὙΟΝ Υ55.07. Γαΐ θοῦ, 30(ρ.156.5; ΝΊ.45. 

ΙΟΟ0Β); ἡ μία τριὰς εἷς ἐστι θεός... ἄ, ἘρΙρἢ. αν. 76. 40(Ρ.405.6; Μ.42. 

6210}; τρισυπόστατον θεότητα...ἃ, ἘΜοΙμ.ραΐη. 5 (}1.18.3024); 70. 

ΝῊ εοη. 4(Ν1.096,13520) ; 3. οὗ ἙΔίῃεΥ ἐκέλευσε ἡμᾶς βαπτίζεσθαι... 

οὐδὲ εἰς ὄνομα ἀκτίστου καὶ κτίσματος, ἀλλ᾽ εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ 

καὶ ἁγίου πνεύματος ΑἸἢ,,ἀδεν.31.3(Ρ.27.24; Μ.2ς.4730); εἰ κτίσμα καὶ 

οὐ γέννημα ὁ υἱὸς..«μάτην ἀγέννητος ὁ πατὴρ λέγεται, οὐκ ὄντος ὅλως 

γεννήματος πρὸς ὃ καλεῖται ἀγέννητος. δικαιότερον οὖν ἄ. ἢ ἀγέννητος 

λέγοιτο ἄν Τάγπι ({Π85.} Ετρι.4(1.283Ε; Μ.20.6810); νυ ερ.τ:ὃ 

(Ρ.462.1:3; Μ.74.9608); ΤἈάτΟψι.2 ἐπ σφη (1.6); 70... λο.τ.2(Μ.94. 

7020); 4. οἵ ὅοπ; ἃ. ἴπ σεξῃ, οἱ μὲν τὸ ὃν μὲν μήτε δὲ γεννηθὲν μήτε 

ὅλως ἔχον τὸν αἴτιον λέγουσιν τὸ ἀγέννητον, οἱ δὲ τὸ ἄ. Ατῇ.Ξγη.46 

(Ρ.271.τ; Μ.26.1768); ΤΟνχ Η.σεομνς.8(}1.35.1τ068); ΟΡΡ. δηρεῖβ, 

Ἰϊάντη αρεαί. εν τ τ(ρ.1531.28), ἡ ὠδὶς τὴν ἄ. φύσιν οὐκ ἠλλοίωσεν 

Ῥγοςῖ. ΟΡ ογ.2.2(Μ.6ς.6038); γέγονε[Ξς, Αδάμ] κατ᾽ εἰκόνα' [Χριστὸς] εἰ 

κὼν ἄ. 1δ.2.3Ξ(δούο) ; Ῥ. 65ρ. αρβὲ. Αυὶδηΐβηη τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα... 

τῆς ἀ. φύσεως ΟΥΝ 55. μηντα Ρ.85.16: Μ.45.3174}; θιάγμ ({8Β85.) 

Ἐμη.4(1.2874: Μ.20.6808) οἷξ. 5. συναΐδιος; ἘΡΙΡΗλαον.6ο,56(}.204.4; 

Μ.42.2024}; ἵνα..«ἡ ἁγία ἔνοαρκος οἰκονομία... «συνενωθῇ ἄνω τῷ ἀ. 

λογῷ 1.69.42{(ρ.1τρο.12; 2680); (᾿τγ8.ἤοηι.3.3 ΤΉ ,7ο.(8.224); Οντ.1}65. 

542(ς 3, 2124); τοῦ, Ῥυ.8:.22 κτιζομένου τοῦ σώματος, ἑαυτὸν κτίζεσθαι 

λέγει, καίτοι τὴν οὐσίαν ἃ. ὧν {δ.1ο(τ678); ὁ ἐμὸς πατὴρ.- εὐδόκησε 

κτιστὸν σαρκί με γενέσθαι τὸν ἅ. ἉΡτος. ΟΡ γ.8:22(Ν.87.12968); 800. 

ἘἙπηοτηΐαβ υἱὸς. «κτίσμα τοῦ ἀ., οὐχ ὡς ἕν τῶν κτισμάτων Ἐπ, αροί. 

28(Μ.30.8688); ὁ. οἱ ΟΠ τίδι᾽ 5 ἄϊνίπε ορρΡ. δυσηδπ. παῖατς τὸ δὲ τῷ ἀ. 

κοινωνῆσαν ἢ ἑνωθέν, ἴδιον μὲν τοῦ ἀ. λέγεται, οὐ μὲν αὐτὸ ἀ, ΤΑΤΆ. 

Αροῖ.χ.4(}1.26.1τοοὰ}; εἰ ὁ ἃ, ἄ. σῶμα ἀνελάβετο...«ἀπόλωλεν ὁ ἀρχέ- 

τύπος Ἀδάμ 1δ.(ττοοΒ); ἄ. τὸν ἐν ἀρχῇ ὄντα λόγον..«κτιοστὸν δὲ τὸν 

σάρκα γενόμενον καὶ ἐν ἡμῖν σκηνώσαντα ΟτιΝ υ95.}οηι.13 τη (αηἱ, 

(Μιμ τος); Τμάτιαρ. Ὀγτιαροί. ΤΠ (ρ.τορ.21; 61,204Ε}; οὐ μὴν τῷ 

ἀ. τὸ κτίσμα κατ᾽ οὐσίαν συμπλέκεται...ἄ, ὁ υἱὸς ναὸν ἔχει τὸ κτίσμα 

Β65.36].0γν.25(}..85.2078}); δῖ, δοη (ρ.8ο.38; Μ.Βό,τοο20)}; ἡ παρ- 

θένος τὸν ἃ, ἐν γαστρὶ κτιζόμενον φέρουσα ΒΟρἢτ,Η.07.17.12(Ν1.87. 

2341τ0); οὔ φαμεν σάρκα ἣ ἀνθρωπότητα ἄ. Τσντ Τγπιο(δλι130; Μ.77. 

τ1720}; Γβους Ἡ πόηορλ.τ2(Μ.86.177178); Ο]δἴεγιεαρ.4; τοῦ, τποπο- 

ἘΒ6Ι65 οὐ γὰρ οἷόν τε τὴν αὐτὴν καὶ μίαν ἐνέργειαν ἢ θέλησιν... 

ἀλαβαστροθήκη 

θείαν ἐν ταὐτῷ καὶ ἀνθρωπίνην ὑπάρχειν, ἢ ἄ. καὶ κτιστόν ΜΑΧΟρηδε. 

(01.117); τεῦ, Το] ονρεῖβ οἵ δὰ] οὗ ϑαταοβαῖβ, δος. Αρο πατίυβ 
ἄλλον μὲν τὸν ἐξ οὐρανοῦ λέγονοι,.. «ἄλλον δὲ τὸν ἐκ γῆς..-τὸν μὲν ἃ, 
τὸν δὲ κτιστόν ΡΟ] 6. Ὀτοπ.τ(ρ.256.3; ΜῸΡΙ,.8.0204); δες. Αροὶ- 

Ἡπατίαβ οὐ διατέμνεται...ὅτε πλαστὸς ὁ ἃ. ὀνομάζεται τῇ συναφείᾳ τῇ... 

πρὸς τὸ πλασσάμενον σῶμα" ὁμολογεῖται δὲ ἐν αὐτῷ τὸ μὲν εἶναι 

κτιστὸν ἐν ἐνότητι τοῦ ἀ., τὸ δὲ ἄ. ἐν συγκράσει τοῦ κτιστοῦ, φύσεως 

μιᾶς ἐξ ἑκατέρου μέρους συνισταμένης Ἰα.ἐονΡ.6! ἀἶυ,41.{ρ.187.4; 

Μ.ΡΙ..8.8730); τὸ σῶμα..«ἥνωται τῷ ἀ. καὶ θεὸς ὧν κατὰ τὴν τοῦ 

θεοῦ ἕνωσιν, ἄ. ἐστιν ἢ θεός ἰά. ἐγν.τ48(ρ.247.4)}}.1εοπτ.Β. βοΐ. 

(Μ.86.τοῦ:Β) ; [30. ἡ σάρξ] ὡς λόγος οὕτως καὶ ἄ., οὐχ ὅτι μὴ ἔκτισται, 

ἀλλ᾽ ὅτι λόγος ἐκ τῆς ἑνώσεως ἀπεφάνθη 1. {γ.τ45{Ρ.242.το)αρ.Θαπα, 

(τοόϑο); ἀνάθεμα οὖν ὃ μὴ λέγων ἐκ τῆς Μαρίας τὴν σάρκα καὶ τῆς ἀ. 

φύσεως λέγων αὐτὴν καὶ ὁμοούσιον τῷ θεῷ ἴά,ἰογπ.5γη.(ρ.263.12; Μ. 
86.10528}; 5. οἵ Η. Ομοβὶ πιστεύομεν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον..«τὸ ἅ., 
τὸ τέλειον ΤΑΙ ἐμίονρ».(ρ.66.24; Μ,26.12228}; ΟΥ̓ Ν γ55.4.{Μ.45. 
τ410); Ὠιάντα (1 Βα5.) ἔτη. (1, 300Ὲ ; ΜΊ.20.1444); ἘΡΙΡΠ. ἠαεν. δ. 56 
(ρ.20 4.4; Μ,42.292Α}; πνεῦμα θεοῦ... ἄ,, ἐκ τοῦ πατρός δγηηθιαρ.εὰπα, 

απειττοίρ.148,30; Μ.43.2368); εἰ γὰρ ἦν κτίσμα τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

οὐκ ἂν συνηριθμήθη αὐτὸ τοῖς ἀ., ἵνα σὺν αὐτοῖς προσκυνῆται {1,δοῃΐ. 
Β.5εο.4.τ(}.86.122060}); 70.1).415}.(Δ1.06.13410). 

Ἐῤκτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονος, ηπεγεαίει ξεϊΐοιο τυον ἣν δαγ- 
ἴηρ ἐμὲ (ἄγονα; οἵ Ἡ. Οπμοβε, 10. .εανηπι εμέ ττοίρ.217; ἄκτιστον, 
συμπλάστουργον, σύνθρονον Μί.96.8730). 

Ἐκτίστως, τοὐδομὶ δείηρ ἐγφαϊφά, ας μπογεαίσα, τοῦ. τη, κατὰ δὲ 
τὸ...ἃἁ. εἶναι καὶ μηδενὶ τόπῳ περιειλῆφθαι ΟΥΝ γΒ5.1}7.655.4(Μ.32. 
332Α); ἀ. ἀεὶ ἡ τριὰς φανερουμένη ἘΡΙρἢ ἐαεν.16.47(ρ.4ο1.10; Μ.42. 
6160); τοί. σοἄ ἀ. ἐκ τῆς αὐτοῦ οὐσίας. .«τὸ ἄφθαρτον ἔχει" ὁ δὲ οὐρανὸς 
κτιστῶς ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ βουλήσεως ἔχει τὸ ἄφθαρτον Ἐπ. Οἐν.5.3 
(Μ.6.14:8); τεῖ. ὅοῃ πῶς οὖν ἀπέθανεν ᾧ κύριος, εἰ ὁ ἄκτιστος ἀ. 
ἐπεδήμησεν ἐπὶ γῆς; ΤΑ Ἄροί τ. 6(Μ1.26.τ1ο1}}}; τὸν ἐξ ἀρχῆς ἀ. 
ἐκ τοῦ πατρὸς ὄντα κύριον καὶ Χριστόν τ Ν᾽ ν85. ΕΉΉ.5(2 Ρ.126.12; 
Ν.4:.7088) ; Γεορς. ΗΝ ἐεὶ.τ.30(}.86. 1 5008); γε. Η]. ΟΠοβὶ ἀ. ἐκ θεοῦ, 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, διὸ καὶ αἰώνιον καλεῖται παι, Τγέμ.271(Μ.75. 
11884). 

Ἑἀκτός, (1.41, αείμ(6) 1. ἀϊγδεῖδά, Ὠθπσε σουεγηθά ἤγορι ομ δά ὁ μὲν 
[50. κόσμος] ἀ. ὁ δὲ [5ς. ἄνθρωπος) αὐτεξούσιος Μεϊειπαί, μον. 3τ(Μ. 
64.13ο1Α}); 2. ποιξ. 45 Βι51., ἐγαπιδαζίϊομ Ὁγ ΟἰΠΟΙ8]5, ἰᾶνν σουγίβ, 
σουπο 5, εἴς,, 1υ5ῖ ταροὶ,ς.9(Μ.6.4840); ἘρΙΡΙ ἦα, 5ο.τ(0.245.1; 
Μ.41.88:.Α); ΟΟΡ(ς3Ξ6)αεί. τ(Ρ.1553.8; Ε1.2,1224}). 

["]ἀκτουάριος, ὁ, ([41. αείμαγίμδ) ἀεεομπίαηί, ῥαγνιαδίογ, [σύ 
ἄς Μτη.2τι, ᾿ 

Ἐἀκτυπησία, ἡ, φεΐεί, ΝῊ ἐρ.τ.281(Μ.79.1858). 
Ἑἀκυβερνησία, ἡ, ἰαεὶς οὐ ρετάαηπεε, ἘΡΏΥ.τ.780, 
ἀκύμαντος, τοστεῖεςς, τηξῖ., σα οἱ λογισμοὶ ἶϑο, τῆς ψυχῆς] 

ἀτάραχοι καὶ ἀ. Αἰ .Ὁ. “ἩοΉ. 55 (Μ.26.8ο6Α}; ἀ., τὴν δι᾿ ἀρετῆς ζωήν 

τι Ν γος. λομι.3 τ Οαπὶ.(Μ.44.8174}; ΟΠΥν 5,ἠο»".34.5 τη. Μ1.(7.2068); 
πιϑυΐ, ει5 5 51. τὸ τῆς ἀταραξίας πεπηγὸς καὶ ἀ. 1 8.8.5. (Οη5.2.τ(2. 5410; 
Μ.21.13408). 

Ἑῤκυμάντως, τοΐέἠπομὶ τυαῦός, εαἰνεῖν, τεῖ., πους ἀϊβευτθαηοο, 
ΟἸεπα ραρά.3.τ2(ριϑοτ.ς ; Μ.8,6ϑοο); {70.1)..8..}.16(Μ.96.1οο4Ὰ). 

Ἑἀκυμαστοθειοισόκριτος, εὐ 55} ἂς τἰιησιαΐκεη το ὑεαγ σοά; οἵ τῃε 
Οτοϑς5, {τυ 5.6607γ.2(11.8248). 

κἀκυρίευτος, ποὶ ἰ0 δδ γεϊοά, ουεγηπαρίονίηρ ὀδύνη ΤΟτεσεηῖ αἱ. 
(Δ1.86.7204}; ῶγΧὲ6 ἡ αὐτεξουσιότης...«ἐστιν ἡ ἀ., πρὸς τὸ καταθύμιον 
ἀνεμπόδιστος κυρίευσις Απιαδῖ.5.[οα.,2(Μ.80.170}; ϑορἢ τ, Η ἐγίοα (Ν. 

87.30570). 
ἄκυρος, 1. τὐξίλομ! αὐμίμογίέν, βοινεγίεδς, Ττῖλ, κακῶς ἐποίησε 

μόνην τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν κυριωτάτην εἰπὼν... «κατασκευάζων κατὰ 
τὸ σιωπώμενον ἄ. «.. εἶναι τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος τὴν οὐσίαν 
ΟΥ̓ Ν γο5.Ειρια {πτρᾷ Ρ.2.24, ν.]. ἀκύρως Μ.45.245); τὸ γὰρ ἄ. τῷ 
ἀνυπάρκτῳ ταὐτόν ἐστιν ἰῤδιτίτ Ρ.75.8; 3058}; 2. τοίϊομ! ἤογεθ, ναὶ, 
ἐπυαϊά; ε50. οἵ ογτάϊπατίου, ΟΝΙς,(525)εαμ.τό; ΟΑἸΕχ, ρα ρ. ΔΈΝ, 
ἀροϊ, δος, τα(ρ.97.1ο; Μ.25.2694); ΟΑπε.(341)εωη.22; ὈΌΠΑ]Ο. καη,6. 

ἀκυρωσία, ἡ, εαη οἰ ἰΐηρ, απ ηρ, Μαχιορμςς ΝΜ. ΟἹ. το08). 
Ἑἀκυρωτέον, ὁη6 γηιδί εαμεεὶ, ὈἸετα. ραθά,2.χοίρ.211.13; Μ. δ, 

5048). 
ἀκωκή, ἡ, ῥοΐτῃ! οἵ ἃ Ξνοχά, πιεῖ. διατάγματα λύθρων μιαιφόνοις 

ὡς εἰπεῖν ἀ. συνέταττε (Οτκῖ.ΑΡ.Ἐλι5.υ.(.2.ττ(ρ.62.20; Μ.20.το280). 
Ἑῤκωνίτης, ὁ, )αυεϊ η-ἰπγοιεν, ΜΙ ΑΜ Α 3.414. 
Ἐἀλαβανδηνόν, τό, 4 Ρτοάμποι οὗ ᾿πάϊα, Ῥδγῃ. βρϑοῖεβ οἵ τιδν 

καβήρ, βάλλουσα τὸ ἀ, (οβτα. πη. 10}.ττ(Μ.88.4488). 
["]άλαβαστρινός, οὗ αἰαῤαείεν, 4..4πάγ.εἰ ΜΈ. 2ο(Ρ.1ο0.10); 1).30 

(ρ.111.14). 
[Ἴἀλαβαστροθήκη, ἡ, ὅσα σοπίαϊηϊηρ αἰαδασὶον υδ55εὶ, Ἀτὰρ ἢ, ΠοΉ,, 

4.1ττ(Ν.30.888). 



ἀλαζονεία 

ἀλαζονεία, ἡ, αγγόοραῆεε, δοασί εῖηεες Χριστὸς... οὐκ ἦλθεν ἐν κόμπῳ 
ἀλαζονείας ΤΟϊομι.τό.2; τὴν τῆς περιτομῆς ἁ.  ίορη.4.τ; μετεώρους 
ἀπὸ τῆς ἀληθείας ἀ. -.- ποιεῖ ΟἸοτα. »αϑά.2.τοίρ.2το,8, Μ΄.8. 200) ; ὑπὸ 
ἁ, ... ἀγόμενοι τοὺς εὐτελεστέρους ὑπερορώμεθα ΟΥ̓. 70.13.28(ρ.252.το; 
Μ|,14.448Ὰ); μὴ γίνου κενόδοξος, μηδὲ μετέωρος, μηδὲ ὑψηλόφρων, ἐκ 
γὰρ τούτων...ἃ. γεννῶνται (ομ51..4.,Ρ}.7.6.6; ἀ. γὰρ δεινή, τὸ μηδενὸς 
οἴεσθαι χρήζειν ἀλλ’ ἑαυτῷ προσέχειν ὡς μόνῳ τὰ κράτιστα βουλεύ- 
σασθαι δυναμένῳ {84853.1ς.57(1,4220; Μ.30.2218); ὅτι γὰρ οὐδὲν εἶναι 
γομίζει πάντας ἀνθρώπους πρὸς ἑαυτόν, ἀὐτὸς ἀποφαίνεται' τοῦτο γὰρ 
ἀ, (γυς, ἤονι. 6 5.5 2 Μ11.(7.65τᾺ}); ἰᾶμον.7.1 ἴῃ Τήν (ττ.Ἴοο0); ἀ. 
δὲ τοῦ βίου...τὴν τῶν ἀξιωμάτων ὑπεροχήν Ονγ μονα ρβαδεῖ.27.2(ς3, 
321Α}); Τοῖ, ἀθποηβ 45 [Ἐθομεῖβ οἱ ἀ., ΤΗάς, ᾿ς, 88: ττ(1.1233). 

ἀλαζόνευμα, τό, δοαςίϊῃρ, ΒΔ5.πμμ.τ. (π.211Ὲ ; 1.20. 5094), 
ἀλαζονεύτ-ομαι, 1. παῖε αΐξε εἰαῖΐνη5, ῥργείεηά, ΠὨ10ρΉ.4.4; ΑΒΗ. 

ἀϊαὶ (Μ.δς οοτς); 2. δοαςὶ, δὲ αγγοραμὶ, ΙΟἰθη1.38,2 οἰϊ. 8, ἁγνός; 
φαρισαϊκῶς “-ομένους ἐν ἑαυτοῖς ἐπὶ τῷ Ἀβραὰμ ὡς πατρί ΟΥ. [ο.6.22 
(13; Ρ.132.16; ΝΙ.14.2408); πρὸς πάντας ἠλαζονεύοντο ΑἸΏ.ἢ.γν59 
(ρ.2τό.ττ; Μ.25.7640); (Ὠγγ5. οι. 6.4 ἤῃ ἢ οὑ.(12.408); ΤΠάτ.Ὀς,2:1 
(1,618). 

ἀλαζονικός, ἀγγοραμὶ οὐχὶ ἀλαβάστροις πίνειν κεκωλύκαμεν' ἀλλὰ 
τὸ ἐπιτηδεύειν ἐν τούτοις μόνον πένειν ὡς ἀ, περικόπτομεν (Ἰεμι, ῥαεά. 
2.2(ρ.176,28; Μ,8,4298); ταπεινὸς δὲ ἄνθρωπος... ὁ..«τὸ ἀ. ἀποθέμενος 
φρόνημα [845.15.86{1.4380; Μ.30.260Ὰ); ἀ. λέγομεν, ὅταν πλέον ἀπαιτῇ 
τῶν ὀφειλομένων αὐτῷ παρὰ τοῦ πλησίου" ὅταν τις ἑαυτὸν μὲν ἐν πάσῃ 
καθιστᾷ τιμῇ, ἕτερον δὲ ἀτιμάζῃ ΟΠτγβ.εχρ.ΐη 5. (5.10); 1, λον. 
17.2 τῷ 20(ογ,(Ττο, 5618), 

ἀλαζονικῶς, αγγοραμεϊν πλούτου... μεταδοτέον φιλανθρώπως, οὐ 
βαναύσως οὐδὲ ἀ, (Ἰ]δΙη. ραεά.5.6(ρ.256.2; Μ,8,6048) ; τεῦ, 1,0,18: τοί, 
τὸν Φαρισαῖον εἰς τὸ ἱερὸν ἀναβαίνοντα ἀ. Οτοἤοηι.4.4 1π|. 67.(ρ.26.26; 
Μ.13.2800) ; (ε].γζΖ, ἐ.6.2.13.5(}.85,1253.} 

ἀλαζών, ὁ, 45 505. πα δαΐ.; 1. δοασίεν οὐ δοαει[μὶ ἀ. καυχώ- 
μένοι ἔχειν ἃ μὴ ἔχουσιν...τετυφωμένοι μεγάλα φρονοῦντες ἐπὶ τοῖς μὴ 
προσοῦσι" διαφέρει δὲ τοῦ ἀἁ. τῷ τὸν μὲν τετυφωμένον ἀπὸ τῆς γνώμης 
λέγειν, ἀ. δὲ τὸν ἐπὶ ῥήματι καυχώμενον ΤΠάτ, ΜΟρ5.271»1.3:2(0.213. 
τᾷ: Μιδόιφατξο); ἃ,, τοὺς οὐδεμίαν μὲν ἔχοντας πρόφασιν εἰς φρονήματος 
ὄγκον, μάτην δὲ φυσιωμένους ΤΒάϊΐ, ο»1.2: 3ο(3.28); σςεηηδα, Κ σν, 
ττφο(ρ.3όοντο; Μι8ντόόοο,Ὀ); 2. αὐγορανι τὴν ἀ. καὶ ὑπερήφανον τῆς 
γλώσσης ὑμῶν αὐθάδειαν ΤΟ ἾΦΡ".57.2; ΟὮγυ5.λοη1.1 5.3 1 ΜΠ. (1.π88Ὲ), 
ὁ μὲν οὖν ἀ. πάντων βούλεται εἶναι μείζων, καὶ οὐδένα ἄξιον αὐτοῦ 
εἶναέφησι, καὶ ὅσης ἂν τύχῃ τιμῆς, πλείονος ἐρᾷ καὶ ἀντέχεται, καὶ οὐδε- 
μιᾶς τετυχηκέναι νομίζει, καὶ διαπτύει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τῆς παρ᾽ 
αὐτῶν ἐφίεται τιμῆς 1.65. 5(6: 000); 8. γιαρηιβεεηΐ, ργαμα τῇ Ῥωμαίων 
φωνῇ, καταπληκτικῇ μὲν καὶ ἀ., καὶ συσχηματιζομένῃ πάσῃ τῇ 
ἐξουσίᾳ τῇ βασιλικῇ τι Τδυτη. ῥα. ΟΥ.τ(ρ.3.3; ΜΙ 1ο.10534)}. 

ἀλάθητος, 1. τολοξε ποίΐες πο ἰῊσ ἐσραρεξ, αἰϊ-“οοίηρ, ἱηεεσαραῤίε; 
οὗ σοά, ιάνπι. Τγῖη.2.14(Ν}.30.6078); Ματς. ΕΥ,σβιδειτ τί. 65.916}); 
τούτου ἐρᾷν ὡς ἀ. γνωστοῦ καὶ ἐσχάτου ἀρεκτοῦ ΤΡτος.α.}Ὀγ.27:8(}1. 
87.14028); οἱ σοὐ᾿β ἐγε, Μαςσιλδρ.ργέο, (Μ,34.448Ὰ}); 7ιβοο, λἴδγο, 
Εχιορμδε,τιβπίοτθ); οὗ Ομβὶ σύμμαχον. ..ἀνίκητον καὶ ἀ, 10.8.5 
(τορα) ; οὗ τα, Μαχ.η γε. "(Δ1.01.6730)); πϑυξ. α5 βυρβέ.; οἱ αοα, 
Αἰδισχροίῃ Ῥ:.τοι 5(Ά1.27.038); ὄντ Ἐς το: 4(Ν}.60.719028); οἵ Οοα᾽5 
Κρονϊοάρο, ζΌντ. Τγίρ.τλί(65,188.; Μι77.11484}; οἵ τῃς εαρ]α, σβίῃ, 
Αβοι. 2: (Μ.τοῦδ. 6200) ; 2. ποὶ ἐξεαρῖηρ Ἠοίΐεο, μη ον ροι δΉ, ὁ δὲ ἀγαπῶν 
τὸν κύριον..-καὶ ἔχων τὴν αὐτοῦ μνήμην ἀ, {ῃγν5. ῥοΦΉ11.1.2(0.764}). 

ἀλαλαί, ἐχοϊατηδίίοη οὗ τος οὐαὶ καὶ ἀ. τῷ γένει ἡμῶν ΒΑΥ5.765. 
(Μ.86.8930). 

ἀλάλητος, 1. μηςρεαξαδίε, την εγαδίε; τοῖ. δου. 2:4, Οὐ ΝΥ 85. 
δοηιι ἴῃ απ. (Μ.44.7858) οὐζ, 5. ἄδυτος; οἱ ΒΜΝ φανερώσασα τὸ 
κρυπτὸν μυστήριον καὶ ἀ. Με, νη οὶ ἄἄμπη.τά(Μ.18.3818); 2. μῇ- 

μἰογεί τοῦ θεοῦ τῆς ἀ. κραυγῆς ἐπαΐοντος ΟΥΝ γβδιυ, λὅο5,5τ(λ 1.44. 
2100}; 3. ηοὲ φῤῥαξίηρ, τοογάϊδ55 τῶν οὐρανῶν... ταῖς ἀ, φωναῖς τὴν 
δόξαν τοῦ θεοῦ διηγουμένων Ἰᾶ απ. οἱ γες.(Μ.46.254}; 170.1)..8..}.1] 
(}1.ο6.τοΙ2Α}. 
ἀλαλήτως, μμΠργαθίν λαλήσωμεν ἀ. ἘΘΤΠοτ,εὐΉ [μ|.7(}}.28.13578); 

Αιρῃ ἠοηι.4.6(}1.50.760). 
ἄλαλος, 1. «ῥεεελμίεςς, ΑἹ. Τοῦ. Α, τοβίρ.219.21); .4..1,.π3(Ρ.222. 

14}; Πιϑομτ, Ν.ν, 70. Ἐ]δερ.22(ρ.46.17) } 2. ἡπεαδίε ἀ, χρίσματι ΠΊΡΏ, 
ἐἠαεν.5.7(0.83.8; Μ.τ6.31310); ἐδιπιο(ριτοΖ.1ς ; 31504Ὰ}; τελειῶν τοὺς 
μύστας τὰ ἄ. μυστήρια τῦ.-.24{0.126.2; 3101). 
Ἑῤλάλως, τηο)αδίν, ΗἸΡΡ.ἠαεν.5.8(ρ.90.13; Μ.16.31424); ἐκτυποῦται 

δὲ ὁ μὲν υἱὸς ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἀρρήτως καὶ ἀ. 18.5.17(0.114.24: 21750). 
ἀλαμπής, 1. τοὐπομὶ ἰἰσίϊ, ἀανᾷ; ταρῖ,, γαῖ ΗΘ Ό,1:3, Οὐ Ν Υ88, 

βώ(Μ4.45.1408}) εἷϊ. 5. ἀπαύγασμα; ΕΧερ. 1.0.12:35 ὁ διδασκαλικὸς 
λύχνος ψυχούσθω...ἵνα μὴ σκοτεινὸς εἴη καὶ ἁ, 1514, ῬῈ].ἐῤ}Ὀ.4.21τ|(}. 
ἸΒ.1300Ὰ); 2, μηρηϊρμιεησά; οἱ ραραῃ πτΐοῖβ, στ ΝαΖιοαγμ.2.2 
(Ροδπι.)7.25ο(}}.37.15704}; σκοτεινὴν καὶ ἀ. τὴν διάνοιαν ΟνΥ."5.13:14 

69 ἀλειτουργησία 

: (Μ1.60.11884}; 6, ροηξί., τοὐῥιοιὶ ἐΐι6 ἰξρὴὶ οὗ, μμοη ἰρ οπεά ὃν ἵνα 
μηδὲν ἀ. ἦ τοῦ τρισσοῦ φωτός Οτ,ΝάζΖ.ον.33.11(Μ.36.2280) ; ὀἰηὰ 
τοὺς ἀ. ὀφθαλμοὺς τῇ ἀσεβείᾳ πηρωθέντας διάνοιξον ζοηβι, δο ἰαμά, 
46(Μ.88, 5214}. 

Ἐῤλάξευτος, εἰ ειση λίθος ἀχειρότμητος ἴβο, (ἈΠ Υ]51) ὄρους ἐξ 
ἀλαξεύτου ἴΞο. ΒΜΥ] {ϑορβτ. Η. ἐγίοά τῖ,.(Ὁ.87.3856})}. 

ἅλας, τό, ν. ἅλς. 

ἀλάστωρ, ὃ, 1. αὐυερηιρίηρ Ἐρίνἱ δαίμονες καὶ πνεύματα καὶ ἃ. ὑπο- 

τάσσονται ΑΤλον. Δ, 43(Ρ.16τ.6); 2. ἀεείγογεν ; οἔ Τ)εν]], Επι5.4.6. 
4.το(ρ.167.3; Ν.22.2770}; ὁ τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ἀ, Τηατ, Εσδοῇ. 
τ31:16(2.760); Το. αγρ.καρ.24(Μ.85.1842); οὗ δπεςῃγιβέ, ᾿ϑρἢγ.2. 
226Α ; κοινοῦ τῶν ἀνθρώπων ἀ. ΤὨατ, αη.Στ : 45(2.1293); οὗ Ποαίῃδῃ 
ἀοἰε65 65 ἀδποης, ἰάφι, δ ἴῃ 4Κέρ. (1,503); 3. τοἱοιεά τπαη ὡς ἀ. 
τε καὶ παραβάτην τιμωρεῖσθαι εῖῃἜγΡ1.2.4{Ρ.20.21; Μ.18.528} 
οἵ ϑηομ Μαρι, 7. Εἰθμ, 4(0.152.15); οὗ Νεβίοσιαβ, Εναρτ.ἤ.ἐ. 
αιδί(ρ.16.27; Μ.86.24448); 4. 85 8Δ]., ἀδείγογίηρ, ρεγηϊείομς, οἵ 
ἄφποηβ, Οἤχυβ.λον.33.3 ἦι ΔΙ Ἐ (7. 2814}; μάχης τῶν μοναχῶν, τῆς 
πρὸς τοὺς ἀ, δαίμονας Ν1]. 6 ῤ}».1.287(Ν1.79.1884), Ργοο ΟΡ αηηηημὶδ 

(8ς, 494). 
ἁλάτινος, οὗ 4αἰΐ, ΟἸοΙΩ,517.2.τ4{0.146.14:; Μ.8.1Ο008)}. 
Ἐῤλατόμητος, μηἠσίονι, ταδί. ; 1. οὗ τε τἱρῆτθουβ ψη0 ἀϊεά 6 ἴοτο 

Βαριϑηὶ συνηρμόσθησαν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου, καὶ ἀἁ, συν- 
ῳκοδομήθησαν- ἐν δικαιοσύνῃ γὰρ ἐκοιμήθησαν Ἡρδττη.:1»1.0.16.7:; 
2. οἵ (Βηβι, τοῦ, Ὁ δῃ.2:34 τὴν ἀ. πέτραν ἐν τῇ παρθενικῇ ἀράχνῃ ὑπερ- 
φυῶς φερομένην ῬγοΟ]ΟΡ ὁ»γ.4.τ(}1.65.7008); 3. οἵ ΒΜΝ ἀ. ἡ πέτρα 
ΤΟΒτγβιαπημη (0.8440); τὸ ἀ, ὅρος 1βϑορῃγ. Η ἰγοά (Μ.87.3852Ὰ) ; τὸ. 
(3861) ; ὄρος τὸ ἀ, -.. ἐξ οὗ λίθος χειρῶν ἄνευ τμηθεὶς τὴν οἰκουμένην 
ἐπλήρωσεν 1ο.1),ἤον!.το.2(Μ.06.7568). 

["]ἄλατος, {.1. ἔοΥ ἄτλατος (ἄτλητος 1,5), ἡμοἰεναδ]α, ἘΡὮγ.5.2726. 
Ἐῤλάτρευτος, το μοι τυονϑλρ τὴν ὀγδόην ἡμέραν τὴν ἁ. ... τὴν 

μέλλουσαν, ὅτε οὐκέτι θυσία ἣ λατρεία ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσφέρεται 
τῷ θεῷ (Πγγ 5. Ρ.Απαβῖ δι φη.εἰ γεβ ρ. Β(}Ί,80. 2680). 

ο άἀλάχανος, το ομί πορειαῤίες, τι Ν 2.60.5 (1.37.2). 
ἀλαῶπις, -Ξ- ἀλαωπός Σ, Νοηη.ῥαν. 6.0: 2(Μ.4.3.8248). 
ἀλαωπός, 1]. δἰ, ΝοΠπ,,αν, 70.0:24(Μ.43.8280); 2. ἀανὰ ἀ. μερί- 

μναῖς ϑγτιρδβ. ἤγη1.1.οἹ(ρ.62 ; Μ.66.1580); Νοπηῥαν.0.9: τ4(8250). 
Ἐῤλάωσις, ἡ, ὀἰτηπάϊηρ, Ἐλιάος,γργ.τ. οί ὃς. 8.48), 
Ἐἀλαώψ, ῥίϊηά, ϑγτιεβ. ἐγ... 58 3(ρ.23; Μ..66.1602). 
ἀλγεινῶς, 1: ραΐη, τοῇ ἢ ταβενίης, ΟΥ̓͂Ν γϑ5.0ογ.καίεεἢ.Β(ρ.42.3; ΝΜ, 

45.33}). 
ἀλγ-έω, 1. ῬΠγΘΙΟΑΠν, γεεὶ ῥαΐη, φαΐ εν ἐδέξατο ἐπὶ τῶν... χειρῶν 

καὶ ποδῶν ἥλους, καὶ ἤλγησε Ογτ.] καἰδεῖι.20.5;2. τη πία]]ν ; ἃ. ἐγἱοῦε, 
ΟνΘΥ 8ἰη οὐ πάντων δὲ ἡ ἁμαρτία ὑπὸ τοῦ ἀμνοῦ αἴρεται, μὴ ““οὐντων 
Ογ. 7ο.6.58(47: Ρ.166.20; Νι.14.3000); Ὁ. γεεὶ δίμον μὴ τοίνυν πρὸς 
ἑτέρους “-ὥμεν (Βγψβ.κονι.79.5 τη. ΜΠ. (7.765Ὰ)}; οἵ ομθ ΨὙῆ0 Θην 68 
ΔΠΟΙ ΠΟΥ 5. ΡΌΟΑ ζοτέυτια πρὸς τοῦτον “-εἷς..«τὸν οὐδὲν ἠδικηκότα, 
πολλῷ δὲ μᾶλλον πρὸς τὸν Χριστόν 14 ονι.11.4 τη Οοἷ.(11.4118}. 

Ἐῤλγή, ἡ, δογγοῖο, Αβι,. Ασγιλοητ( Ν.40.172Ὰ). 
ἀλδαίνω, ἰπίγαῃδ., φγοῖῦ, (οηβί.ογ.5.εςΖοίροιβς τ; Μ.20.12074}. 
[άἀλδίσκω, -- ἀλδήσκω, ἱπεγέαδθ; Ἰπίταμβ., δεβοί Οἰδηι ραεί. 

(Ρ.338.15; Μ1.0.70943). Ὁ 
ἁλεία, ἡ, Ξε ἁλιεία, Πεπίηρ; ταςῖ,, Οὐ ΝΑ Ζιεαγη!.1.2.το, ςς0(Μ,37. 

Ἴ2ΟΑ); Ὑ Ν, γβολοιη. 5 τη (απὶ. .44.8818); ΟΠγγ5.ἤ0η1.3.5 1 τον, 
(10.22}). 

[ἘἸάλειάς, ἡ, ΞΞ- ἁλιάς, βελίηρ-δοα!, Οτ. ΝΑ Ζ.ἐάνη!.1.2.το. 5 55(}1.37. 
Ἴ2ΟΑ), 

ἄλειμμα, τό, 1. κηρμεηὶ, οἵ, ΟἸοχη, ῥαφᾶ,2.δ(ρ.τοό.20; Μ.8.4728); 
1}.(0.197.3; 4128); 2. φποϊηϊηρ; ἴὰ Ὀαρτίβιαι, βοταρδμοἢ.22.τῇ.} 
ταθί., οἵ Ῥυθρδτηρ ἔου αἰ μἰείς σομίοθίβ, ἐγαμπρ, ἐκογεῖςε αἱ ἐπι- 
βουλαὶ τῶν ἐχθρῶν ἄ. γίνονται τῆς καρτερίας τῆς ὑμετέρας ὈΠτν5.Ρ. 

5.1(3.577). 
ἀλείπτης, ὁ, αποίη!ον, ἤδησς. ἰγαίηον οἵ διμίθῖαβ; πηοῖ., ἘΧχορ, 

(εη.32: 248. ὁ λόγος ἦν ὁ ἀ. ἅμα τῷ ᾿Ιακὼβ καὶ παιδαγωγὸς τῆς 
ἀνθρωπότητος ΟἸεπι, ῥαεά.1.1(0.123.30; Μ.8.3170). 

ἀλειπτικός, Οὗ αποϊηϊίηρ χρῖσμα ἃ. εὐωδέστατον..,ὡς ἂν χρίοιντο 
τούτῳ οἱ τῶν κοινῶν δημοσίᾳ προστήσεσθαι μέλλοντες Ἰ'π5,4.6.4.1τ5 

(ρ.174.12:; Μ,22.280}). 
ἀλείπτως, το ομὶ ἀφξρεὶ, γσίμἶν τὸ παρασχεῖν, καὶ ἡμῖν ἀ. εἰπεῖν, 

καὶ ὑμῖν ἐν συνέσει ἀκούειν Ογγ. Ἡ οαἰδεΐ.τ6.2 (ν.}. ἀλήπτως). 
ἀλειτουργησία, ἡ, ἐηημιτῖίν, οἱ οΟἸογρν ἴγοτι ουσια] ΟὈΠΡΆΓ1ΟῺ5 

τὴν ἀ., ἣν εἶχον οἱ αὐτοῦ κληρικοί, τοὺς αὐτοὺς πάλιν τὴν αὐτὴν θέλο- 
μεν ἔχειν (οηϑίαηεαβ Πρ. φρ, Ν ἐδίαρ. τῇ, ἀρο],ςθε. κό(ρ.1306.16,18; 
Μ.25. 400}; ΑἸῇ.}.4γ.78(0.226.20; Ν.25.7888); οἱ ἐπίσκοπον καὶ 
πρεοβύτεροι καὶ διάκονοι καὶ ὑποδιάκονοι καὶ μοναχοί, κἂν μὴ ἔχωσι 
χειροτονίαν, ἀ. ἔχουσι πάσης ἐπιτροπῆς καὶ κουρατωρείας, σχολάζοντες 
μέντοι ταῖς ἐκκλησίαις καὶ τοῖς μοναστηρίοις αὐτῶν ῬὨοϊ, πονποε.8.13 



ἀλειτούργητος 

(1.τοι.685Α); οἴ, ἐηρημηϊαϊοηι ἰρδο 7μγο ομῖμες παδεγε Πείεῖαε...«εἰ 
ποη κοί {πϊοίαε 556 δὺ5 ἐχβεγιος, σε οἴταμι σγαθ, ΟῊ δοίμτηῃ 
δμριπονγανα εἰ αἀπμονιη, ςοὦ εἰ ψιγτοσὶ εἰ τιμεϊ οἰ σαν οἱ αἰΐαγηι 
»Ῥεγεοπαγάη, Τυβη.ἐοα,1.3.51(ρ.34). 

ἀλειτούργητος, ἴ. ὠπηέπα, οἵ ΟἸετρυ ἰγοπὶ Ογ18} ΟὈΠΡΆΓΟΙ5 
κληρικοὺς..«ἀπὰ πάντων ἅπαξ ἁπλῶς τῶν λειτουργιῶν βούλομαι ἀἁ. 
διαφυλαχθῆναι (οῃδῖ,αρ.1 5.}.6.το.7.2(λ1.20.8038),Θ ΑἸ, ἡ. .41.78.3 
(Ρ.227.5; Μ.25.γ7880) ; ἙσΕ σά. Τά 5.τ6.2.τ,2,7} ἴὰ σοῆ., ἔτουτη ἴαχὰ- 
[ἸΟἢ τὴν μικρὰν κτῆσιν τῶν πενήτων ἀ, καταστῆσαι Βε5.6}.142(3. 
2350; Μ.32.5920); πιϑῖ., δαειεδρα ἔρον δεγοῖες (οἱ 606) εἶπες τὴν τῶν 
ἔξωθεν μελῶν δοξολογίαν. τί οὖν; τὰ ἔσωθεν ἀ. μένει; 45.356] Ογντο,Ι 
(Μ.8:.1424}; 2. μοὶ φογυφὶ ὃν νμιϊῃιδίονς, τοϊμομὶ φΠΉ σιν ὁ τὸ 
ἁγίασμά σου ἀ. μὴ ἐγκαταλιπών [πὰ ρ.(Ὀηεὶ. Α}Ρ.8.5.4: ἵνα μὴ τὸ 
εὐκτήριον ἃ. καταλείψειεν Τϑορῆτ, Η.υ.}1αγ.45.1τ.7(}1.87.3704Ὰ}; 
ὅ. τοἱίμοι! {16 ἰτένρν ; οἵ. εὰ απ φμοντ σγαεεογηι καπόπίμι ῥγας- 
σερίο νεΐδϑαθ σασγίβείμνε οὐδονγε, τσὶ σαῦϑαίο εἰ ἀονμίηίοσα. εἔ βαηεῖο 
αἀπημηϊϊαϊοηῖς αΐδ, ἰοίο φιαάγαρεδίμιας ςραϊτο πον {ΐεεῖ. .. 4 ἀἷδς 
φμαάναρεείριαϊος ἩΠΕΥ10 ἃ. υοεσπέμν, Ν. ΝΉΠΟΝ Κ αἰεηάανίμηι ΜΙ αηπαίδ 
(Πηβῦτθοκ, 1807, νοΪ.2 ρΡΡ.25 1); σε ΟΙ δοᾶιοαη.40; ΕἼΤΙ] ἐαη.52 
οἰζ, 5. τεσσαρακοστή; εἴ τις ἱερεὺς οὐ λειτουργήσῃ, ἀλλὰ φάγῃ τὰς 
προσφορὰς ἀ. Νιονηοσιττ; οἴ, ἀφαρι ἡ αν δομφάϊείαηι ΤῊ ἱπεορῥαητῖς, 
γμαλογὶ ἢ ῥγεῖο παθεηὶ, σᾶς ΤΉΪΟΡ ΗΠ αν: βοϊσνηηηῖα )υιιχία αἰϊαγα 
γερίάσϑαί, ζαη φαθ ἐαονίβεῖο βγαέδθης ποῊ {εΐξ ῥΥῖον οηΐηι τία 65 
ἁγιασμὸς λειτουργηθεὶς...«αἰταηιῖ υεγο ἰτεοὶ ῥγεεῖθης τὶ ξάφηι δοΉ ΘἸΕΙΩΉΙ 
κἰ ἀ. .-.. εἰ Ἰάἄεο της βαπείαηε, τπῖπτς οκτοε γιαηί, Εποποί. (0.132). 

ἀλείφ-ω, σποίηϊ; 
Α. Πἴι; 1. ἂ5 5:σὴ οἱ το]οϊοίηρ “εσθαι κελεύσας [Μ{.6: 17], οὐχ 

ἵνα --ὥμεθα πάντως... ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῖς παλαιοῖς ἔθος “εσθαι συνεχῶς 
ἣν εὐφραινομένοις καὶ χαίρουσι (Πυν5.ἤσηῖ.50.1 ΤΉ λ1.(7.26 0 Ὰ}; 2. ἴῃ 

Δ.ΒΙοεῖςβ, ποῖ. τοῖς Ὁ ϑείδη Π{{8 οὐδεὶς... ἀλειψάμενος ἄνεσιν ἐπιζητεῖ 
ἰά ἤορι. 8.4 τ 21 τρμι{ττ.Ἴ00Ὲ}; 3. οἵ ἀποιϊπίηρ οἵ (ἘΠ γβι 5. ἴδεξ, 
ἈΠΟρΟΥΖοα ἡ γυνὴ τοὺς πόδας ἤλειῴεν τοῦ κυρίου.««μύρῳ γὰρ εὐώδει 

εοόμενοι οἱ πόδες θεϊκὴν αἰνίττονται διδασκαλίαν ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς γῆς 
«ὐνόδεύουσαν (Ἰοπ,.ῥαφά.5.8(ρ.104.2}:. ; Δ1.8,46 58); ῬΈ(ΔΥΡρ αηὶ.3 
(Μ.40.404)}; 4. οἵ ᾿αὐοϊπείησ᾽ οὗ Μερβιδῆ ἐλαίῳ... «τῷ ἐνθέῳ τῆς 
ἀγαλλιάσεως ἠλειμμένον Ἐπι5.ἠ,.6.1.3.15(Μ,20.7328)}; ᾿Ιουδαίους τοὺς 
τὸν ἠλειμμένον προσδοκῶντας ἀπατῶντα ντ, ΗΠ ««αἰδεΐίτπ,τι; [88.58.56]. 
07.38.5 (}1.8ς,4258); (Ὀ811.1η4 0 }.6(Ν1.88.3334}; τὸν ἠλειμμένον ὃν 
ἐκδέχεσθε ὑμεῖς οἱ ᾿Ιουδαῖοι τί μέλλει εἶναι; ΓΑπαί.5, [μά 15.353 
(Μ.80.1240Α} ; 1Ὁ.(12418); οἵὁἉ γ ΒΙΟἢ (ΒΒ σΙβῦδηβ ρασίακο ὁ ἀλειψάμενος 
ἐχρίσατο..«χρῖσαι τὴν κεφαλὴν χρίσματι ἁγίῳ, ἵνα μέτοχος γένῃ Χρι- 
στοῦ Βαπ,μορ.χ. (2.20 ; Μ.31ττός 4}; ἀποιητηρ οὗ ΟΠγιϑῖ ἰγριῆεα 
Κ᾽ πποϊηπηρ οὗ Ἰδοοθ᾽ 5 βίομθ, Π)6πη. ἢ" .(ρ.346); 5. οἵ Δποϊητηρ ἴα 
ΠΟΠΉΘΧΊΙΟΣ ΙΓ ὈΑΡ 5. ; 8. ΠΔ ΡΥθ- ΘΕ ΙΒΥΩΒΙ ὉΠΟΊΊΟΗ ; 1. 85 580 1ὰ - 
1πεπί8] το ἔου Βαβίονναὶ ΟΕ Η. Ομοϑβί λαβὼν δὲ ὃ ἀπόστολος τὸ ἔλαιον 
καὶ καταχέας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν καὶ ἀ. καὶ χρίσας αὐτοὺς ἤρξατο 
λέγειν" ἐλθὲ τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ Χριστοῦ... «ἐλθὲ τὸ ἅγιον πνεῦμα᾽ 44. ον. 
Α 27(ρ.142.12}{.}; ἴον τειηϊβϑίου. οἵ ϑῖπ5, ἀνουιὴς οἵ Τ6εν}, δηα 
δα νϑίοη οὐ βομ], 2Ὸ.157(ρ.267.16); (οηδὲ, ΑΡῥ.3.το, 3(οἵ,.10.7.42.3}} 
ὙὙ]ῈΠ ῬατΡοβο τιηδιδερα ἀ. ἐλαίῳ καθῆκεν εἰς τὴν θάλασσαν εἰς ὄνομα 
πατρὸς κτλ, “4.Μ1|.27](0.257.5}} 1. 45 τε οἵ δχογοίβηη. ἐλαίῳ ἠλεί- 
φεσθε ἐπορκιστῷ, ἀπ᾿ ἄκρων τριχῶν κορυφῆς ἕως τῶν κάτω' καὶ 
κοινωνοὶ ἐγίνεσθε τῆς καλλιελαίου, ᾿Τησοῦ Ψριστοῦ Ογτ. Η εαἰξεἶι.2ο.5; 
ἀ. τῷ ἀλείμματι τούτῳ τοὺς προσιόντας τῇ θείᾳ ταύτῃ ἀναγεννήσει 
Θεταρ.ομε,22.1 ; Ῥτοσ,, [05.3:2(}|,.8), τοῦ 40) ; Ὁ. ἴῃ ροβί- ΒΑΡ Ιβιηδὶ 
τπποίθη ΜΠ τισι μύρον, ὃ ἁγιασθέντες “οόμεθα ὑπὸ τοῦ ἱερέως 
ιάγτνα, {γ71}.2.6(}.30.5570}; 6. 1ὰ ποίου οὔ 5ιοῖς {(ν. χρίω), Υοῖ, 
λει δ:τ3(ρ.324.ττ); 7. 75 ἀποϊηξιησ οὗ βομθ [ητογργείθ 85 
5 ΤΠ. Π10 8] οὗ οἤδουϊησ τὸ (σα, ᾷηαἃ σοπιρατεα ΜΠ ἀποϊπίιησ ὈΥῪ 
ἔα ιΓΠα] οὗ Ξβδοτρα οὈ]οοίσ, τϑ!σ5, οἷς,, ΤΒατφϑ. ἐμ θη. (1,04); ν. 
ἔλαιον ; 8. τηρί. μὴ “πεσθε δυσωδίαν τῆς διδασκαλίας τοῦ ἄρχοντος τοῦ 

αἰῶνος τούτου ἴρτι, ἰ“ῥῇ.τΊ7.1. 
Β. πιεῖ, (ἔσοπι δηοίητηρ οὗ δ] οἴ θ); 1, ἐγαΐη, θη εομγαρα ὃ 

ἄνθρωπος. ..ὁ ἀ. κατὰ τοῦ πονηροῦ τὸν ἀσκητὴν ᾿Ιακώβ (Ἰδπη. ῥαεά.1.} 
(ρ.123.20; Μ.8.2170); ὁ θεῖος νόμος “-εἰ...τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τὴν ἐγ- 
κράτειαν 14,5 ἰγ.2.3ο(0.170.17; Μ.8.το40Ὰ):; ἄφοβον οὖν καὶ..«πεποι- 
θότα ἐπὶ κύριον ἡ ἀγάπη “-ουσα..«κατασκενάζει τὸν ἴδιον ἀθλητήν 
1Ρ.7.πττίρ.48.2τ; Μ.0.4938); ληστὴς κατ᾽ ἀνθρώπων “ων τοὺς ἐπο- 
μένους Οτ.(εἶς.τι3ο(ρ.81.24ᾳ; Μ.11.7174}; καλὸν παρακαλεῖν ἀλλήλους 
ἐν τῇ πίστει, καὶ ““εἰν ἐν τοῖς λόγοις Ατπιν, ἀπίομ τοί }1.26.868Α}); 
ὁ σωτὴρ.--ἡμᾶς πρὸς τὴν ὑπομόνην ἀλείψῃ [8853.6}.42.5{(3.τ2ος ; Μ.32. 
3604}; Οτ.Ν8 2.9}. τ66(}..37.2708}); ΤΙ γτη.ρ,εαὶ. .4ε.τ8: ττ(ρ.304.24); 
ΟΒγγϑ λοι. 2.4 τῇ 30 0γ.(το.4345); “πων αὐτοὺς ...«γενναίους εἶναι ἐδ.16.2 
(5548); τὸν ἔνδον αὐτὸν ““οντα θεόν 14.οτμ. 1 2ΖΟΌνΣΙ: τ(3,2060}; 
ῬΠν Οἰγγνς.τ(ρ.6.8;. Μ.47.}); τούτοις γὰρ “-εἰν πέφυκε ἴβο. 1) 6ν}}} 
τὰ πάθη ΝΙ] ῥγαοεὶ.2ο( Μι79.τοβ40}; ἤδηςο ᾿γαείῖξε τὸ δὲ πῶς, μόνος 

γο ἀλήθεια 

ὅ.. ἐπὶ τοῦτο ““όμενος μανθάνει (ἸδΓη.5 7.2.4{ρ.120.2ς; Μ.8, 9450}; 

2. τηάμες, σαϑογη, ἐπεομγαρε (ἰὴ Ὀδὰ 8656), ΡΠ, ΟΠ γγς.2(Ρ.0.30; 
Μ.4).9):; λιπαρήσας τινὰ νεανίσκον ὑποσχέσεσι πολλαῖς, ἤλειψεν εἰς 
κατηγορίαν 1δ.6(ρ.36.22; Μ.4).22); ἰ8.7(0.38.18; Μ,47.23). 

Ὁ. ουεγίαν οὐ χρυσῷ τὸν ὄροφον ἤλειφεν (Ὠγν5.5|αἱ.2.5(2,270)}; 14. 
Ποῦ. ΤΟΣ τη 70.(8.29); Οντιαάον.ο(ι.30 50}; Τάτ. ἤ.6..3.1τ1.4(3.034). 

ΓΤ». ραΐηὶ ὀφθαλμοῖς μέλασιν ὡς ἠλειμμένοις ΠΙρρ.ἀαον.4.17(ρ.56.10; 
Μ.τ6,30830) ; (Πγυβ λον ὅδ: τη σ.(8.4041}}. 

Ε. ηιοϊξίθν; θεὸς ἀντέσχεν ἀντίπαλον τῷ πυρὶ τὸ ὕδωρ, ἵνα ἔχῃ ἀρκοῦ- 
σαν τὴν διαμονὴν διὰ τῶν ἄνωθεν “-όντων ὑδάτων Τ7ο. ἢ, ἐγεαί.2(ρ.63). 

Ἐἀλείψανος, τοτίἑοιὶ γος, τι Νακιεαγηι.τ.2.τὸ,740(Μ,37,7344). 
ἄλειψις, ἡ, ἀηοίηηρ; οἵ [Π6 οἰοῖκ, ϑούαρισμεθ. 7.5, αὐ ΒΑ ρΕΒπα, 

1.22.2. 
ἀλεκτόρειος, οὗ α ῥοτοὶ, ϑγτιοβ.ερ.4(}1.66.13408). 
ἀλεκτοροφωνία, ἡ, εὐε-ἐγοῖο, ἃ5. ἃ τἰμαρ-ϊπαϊοαι ον, 5. ἐπα οὗ 

ΡΑβοδαὶ ἔαβι τινὰς μὲν γὰρ τῶν ἀδελφῶν λέγειν φὴς, ὅτι χρὴ τοῦτο 

ποιεῖν πρὸς τὴν ἀ." τινὰς δέ, ὅτι ἀφ᾽ ἑσπέρας χρή ᾿θιοπ. ΑΙ] ἐῤ.εαΉ. 

(ρ.94.6; Μ4.10.12734}; Οοη5ι.41ρΡ.5.18,2 οἷς, 5, νηστεύω; 1.5.10.2,2; 
45 δ Οὗ [ἢξ βἰχ πουσβ οὗ ρσάγθυ, 1.8,34.:. 

ἄλεκτος, 1. 11αἱ εαπηοὶ δὲ εοπυσγεά τη, ἰ.6. ἰοὺ ργεαὶ ον, τϑογάς, 
δ ῥαςοίηρ ἀἰροονρίοη, οἵ Οοα ἡ δ᾽ ἔνθεος διδασκαλία τὸ τῶν ἀγαθῶν 
ἀνώτατον αὐτὸ δὴ τὸ πάντων αἴτιόν.. φησιν.. «ἄρρητον καὶ ἃ, καὶ 
ἀνωνόμαστον..«εἶναι Ἐπι5..(.12(Ρ.220.21; Ν.20.12858}; φῶς [5.. ὁ 

Χριστός) καὶ γέννημα νοερὸν φωτὸς ἀ. 1δ.(ρ.222.4.; 13800); σα 5 
ΡΌΨΕΙ δι υπατὴρ...ὀξὺ ὁρῶν καὶ ὀξὺ ἀκούων..«δυνάμει ἁ. Τιυιβι, ταί. 

157.2(}1.6.7728}; τῆε ὅσῃ: τῆς ἀρχῆθεν θεότητος αὐτοῦ καὶ παρὰ τῷ 
πατρὶ δόξης ἃ. ΑἸοκχ.Α]ορ. Αἰεχ.τ(ρ.20.1τοὸ; Μ.1τ8.540λ); ἀ, καὶ ἀρ- 
ρήτοις..«λόγοις.. «γεγεννημένον Ἐπιβ.6.ἐ}..τΒ(ρ.66.:21; ΝΜῇ.34.8278); τεῖ, 
ῬὨ1|.2:321 ἄ, τινα καὶ ἄρρητον... ὑποταγὴν ποιησόμενος 1ὖ.3.15(Ρ.174.2; 
1ΤΟ328); 2. ἐ᾿αὶ εαπηοὶ δὲ εοηνεγεά τη τοογες, αὐομΐ τοὐτ οἷ ποι ΠΡ 
εαπ δὲ ῥρνεάιεαίοα, ἀοηϊοα οἱ (σοα οὐκ ἄγνωστον ἢ ἄ., ἀλλὰ διὰ νόμον 
καὶ προφητῶν κηρυσσόμενον (πὶ. Αρβιθνατιτ; αϑϑουίοα τῷ υἱῷ ὁ 
θεὸς ἄρρητος ὑπάρχει" ἔστι γὰρ ἑαυτῷ ὅ ἐστι τοῦτ᾽ ἔστιν ἄἅ,, ὥστε οὐδὲν 

τῶν λεγομένων κατά τε κατάληψιν συνίει ἐξειπεῖν ὁ υἱός Ατ. ἢ αΐ, ἔν. 
2.34 80. ΑἸ «γῆ το(ρ.24.τ5; Μ.26.7088); τὸν μὲν παντοκράτορα θεὸν 
βλασφημεῖν, ἄγνωστον δοξάζειν καὶ μὴ εἶναι πατέρα τοῦ Χριστοῦ μηδὲ 
τοῦ κόσμου δημιουργόν, ἀλλ᾽ ἄ, (σποί. Αρῥ.ύ,1ο., 

Ἐῤλεκτρυοφώνιον, τό, -- ἀλεκτοροφωνία (.ν., ΠΙάγῃηι, ΤῊ1ν1.3.232 
(Μ.39.920Ἁ). 

Ἐἀλέκτως, Σηἀοδεγιδαὀίν ἀ. ἡνωμένας...τὰς ὑποστάσεις Ιγπι. 
{γ0.2.6(Ὧ1.30.5200).Ψ 

ἀλέξησις, ἡ, τοσγάτηρ οΠ7, ἘΡΙΡΗ λαεν.το.ίρ.:210.20; Μ.41:.2648). 
ἀλεξητήρ, ὁ, ῥγοίεεϊογ, οἱ σα τοῦ ἃ. ἡμῶν ἀληθῶς καὶ ἰατροῦ 

Με. γ65,1.42(0.288,12; Μι41.11128). 
ἀλεξητήριος {{]ἀλεξιτήριος), αὐίο ἰο περ οἱ οὐ ἐεξεη ἴτομνι βά- 

πτισμα..«ἃ, ὃν πυρός (Ἰοτη. δε, β(ρ.129.1; Μ.9.7ο 18); τὴν παρὰ ᾿Ϊησοῦ 
τροφήν, ἀ. οὖσαν τῶν προκαταλαβόντων κακῶν Ὠιάντη, Ἐς. 21: 2ο( Μ, το. 
τ2880) ; ἈδΌΓ, ἃ5 5ιιθ5ι,, ῥγοϊξείίοη ἤγοηι δαιμόνων ἀλεξιτήριον 70.1), 
ἐομι.ο(Μ.06.7458)}. 

Γ"]ἀλεξιητικός, -- ἀλεξητικός, αὐἷε ἰσ ἀοίεμί ἴτοιι καρπὸν... ἀ, 
νόσων ιοῦ, ᾿ς. Ξτττοί Μ.33.1 500 Ὰ}. 

ἀλεξίμορος, τοαγάϊηρ ὁ} ἀξαίμ, οἵ Ομσι, Νοόπποραν, 7ζο.τ2ιιτ 
(Μ.43.8528); 1.5: 2ο(780Α). 

["Ιάλεξιτήριος, ν. ἀλεξητήριος. 
ἀλεσμός, ὁ, ργίπάίηρ, ἐγμδήϊηρ, ἴσπ. ον. 5.3. 
ἀλευρόμαντις, ὁ, ὁπ τὐὐο ἀΐυίηες ἤγουν ἤοιν, (Ἴσαι, ῥγοί (0.11.3; 

Μ.8.60Ὰ); (Ἤγνϑ. ῥγεΐη εγιρτοει,(Μ.64.1414). 
ἄλευρον, τό, τι5ὰ. Ρἷατ., φῃδαΐ, βομν τιςῖ,, οἵ Ομγςς ἄρτον οὐ 

μύλῃ καὶ χερσί, καὶ πυρὶ δημιουργηθέντα, ἀλλ᾽ ἀρρήτως ἐξ ἀ. παρθε- 
νικῶν γεγενημένον ΤΠατιῥεηίαϊ.(5.117). 

Ἐάλξω, οαἰξ, Τ΄ διευιαρρὶ.37(0.251). 
ΚἈλεώμ, Αταθίαπ πποπίῃ σοτγοβροπαίησ ἴὸ [ἀππαγν, ΕΡΙΡΆ. 

ἰαρν,5τ.24{ρ.203.51} Ν1.41.0328)}. 
ἀληθάργητος, 1. πη ογρειξαεϊ, Μας. Αορ.ἤον.το.2(Μ,34.0448})} 2. [γε 6 

γομι ἰοῦβον, εἰγεμπομς, ΜΆτο αι ορησε το. Μ ὅς. τοῦ20); 3. ποῖ ἰο 
δὲ βρυροίη, Ὁ ᾿ς δ͵ΐπι [5αος. ἵν]; ΗΠ τας], ριαριἦνοη, Βαξεῖ.. 
ρ.288(Μ.02.9οδ6Δ). 

ἀλήθεια, ἡ, ἐγμίλι; 
Α΄. τὴ σρῆ.; 1. παζυτα οὗἩ {τυ [ἢ ἡ κτίσις οὐδὲν ἔχει προσαγορευθὲν ἀ., 

διὰ τὸ μίαν εἶναι θεϊκὴν ἀ., ὡς μία ἐστὶν ἡ ἁγιότης, καὶ ἡ ἀγαθότης, 
ἀφ᾽ ἧς ἑκάστοις ἡμῖν ταῦτα ἐφήκειν ὁμολογοῦμεν Ιάγτη. ΤΥΪΉ.2.6 
(Μ.39. 5400}; ἀπέ, όσα ΟΠ γϑΈ ἂἃ5. δῦϑοίαϊα τγατῃ, χορ, [0.1:17] 
14:6 πῶς ἡ ἀ. διὰ ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ γίνεται; αὐτὸς γάρ τις δι᾽ ἑαυτοῦ οὐ 

γίνεται. ἀλλὰ νοητέον ὅτι ἡ αὐτοαλήθεια ἡ οὐσιώδης καὶ..-πρωτότυπος 
τῆς ἐν ταῖς λογικαῖς ψυχαῖς ἀ., ἀφ᾽ ἧς ἀ, οἱονεὶ εἰκόνες ἐκείνης ἐντετύ- 
πῶνται τοῖς φρονοῦσι τὴν ἀ., οὐχὶ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο οὐδ᾽ 



ἀλήθεια 

ὅλως διά τινος, ἀλλ᾽ ὑπὸ θεοῦ ἐγένετο. ἡ δὲ παρ᾽ ἀνθρώποις ἀ. διὰ 
᾿]ησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο: οἷον ἡ ἐν Παύλῳ ἀἁ. καὶ τοῖς ἀποστόλοις διὰ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. καὶ οὐ θαυμαστὸν μιᾶς οὔσης ἀ. οἱονεὶ πολλὰς 
ἀπ᾽ ἐκείνης λέγειν ἐρρυηκέναι...οὐ γὰρ τὴν μέαν ἐκζητεῖ ἀ. ὁ πατὴρ 
αὐτῆς, ἀλλὰ τὰς πολλάς, δι ἃς σώξονται οἱ ἔχοντες αὐτάς ΟΥ̓. 76.6.6 
(3; ρ.114.20 Ὁ; Μν14.2000.}; ἐχερ, 10.18:37 ἵνα μαρτυρήσῃ τῇ ἀ., 
τουτέστιν, ἵνα τοῦ κόσμου τὸ ψεῦδος ἐξελὼν καὶ τὸν ἐξ ἀπάτης τυραν- 
νήσαντα καταστρέψας δαίμονα, βασιλεύουσαν τῶν ὅλων ἐπιδείξῃ τὴν ἀ., 
τουτέστι, τὴν ἀληθῶς τε καὶ φυσικῶς βασιλίδα φύοιν τ, [0.12 
(4.1ο3060); ταδὶ χε οηἱν ἴῃ ἤθανθα, χες, Ρ5.38:7, τη, ἐγ: ς, εοριη. 
48:7(}1.27.5570) --- στ. δ ς.58:7(}1.60.0768) αἷξ, 5. εἰκών; 1{τ8}}5- 
σρπάςξα ὃν ἔορος ὑπὲρ τύπον καὶ ἀ., τῷ μηδὲν ἔχειν ἀντικείμενον συν- 
θεωρούμενον. ἀντίκειται δὲ τῇ ἀἁ. τὸ ψεῦδος. ὑπὲρ ἃ. ἄρα ὁ πρὸς ὃν 
τὰ πάντα συνάγεται λόγος Μαχ.αγμδὶρ. (Μ οτ, τ 2060) ; ἱπαάϊ]σατεα δα 
ποῖ Οἰρατ]ν σονθδ]θα ἰῇ ᾿πβρίγθα Πηρϑ, 16.(1:252}); 2. 45 ΟὈ] ες οὗ 
σοπ οι] αἴϊοσι, Με ΈΠ. γρρ.9.4{ρ.ττ8.τ4; Ν.τϑ. 1858); τὸ ὕψος ἐκεῖνο, 
ἐν ᾧ τὸ φῶς τῆς ἀ. ὁρᾶται τίν γθ5.υ, Δ105.(Ν].44.33324}; νῦν δὲ... 
οἰκείοις μὲν εἰς τὰ θεῖα συμβόλοις χρώμεθα, και τούτων αὖθις ἐπὶ τὴν 
ἁπλῆν καὶ ἡνωμένην τῶν νοητῶν θεαμάτων ἀ. ἀναλόγως ἀνατεινόμεθα 
Βιοη. τι άνετ (Μ.3.5020): Μαχηνοὶ. (Δ οτ1.6η66); 3, οὗ τεϑῖν 
τοβθοϊβα οὐ [ογεοπθαάονεᾷ ἱπ τύποι ἃπα εἰκόνες οὗ βουϊρῖαγε ὁ... 
“νόμος᾽ τῆς εἰκόνος ἐστὶ τύπος καὶ σκιά, τουτέστι τοῦ εὐαγγελίου, ἡ 
δὲ εἰκών, τὸ εὐαγγέλιον, αὐτῆς τῆς ἀ. Μίετῃ ἐγηρ.0.2(ρ.115.28; Ν. 
τῇ, 1800); ᾿Ιουδαῖοι μὲν τὴν σκιάν τῆς εἰκόνος τρίτην ἀπὸ τῆς ἀ. 
κατηγγέλκασιν, ἡμεῖς δὲ τὴν εἰκόνα τῆς κατ᾽ οὐρανὸν διοικήσεως 
ἐναργῶς ἐκθειάζομεν 1Ὁ.ς5.δ(ρ.ὅ2.0 ; τοῦς}; μετὰ τὰς εἰκόνας [1.6. οὗ 
ΘΌΘΠΒΓΙ51]...ἐπὶ τὴν θεοειδῆ τῶν ἀρχετύπων ἀ, Ἰοπ. τ.σ.ἢ..3,3.τ0}}. 
3.428Α); ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων εἰς τὰ τελειότερα" οἷον, ἀπὸ τῶν τύπων 
ἐπὶ τὴν εἰκόνα' καὶ ἀπὸ ταύτης ἐπὶ τὴν ἁ. σκιὰ γὰρ τὰ τῆς παλαιᾶς" 
εἰκὼν δὲ τὰ τῆς νέας διαθήκης" ἀ. δὲ ἡ τῶν μελλόντων κατάστασις 
ΚΡ ΣΥ ΤῈ ΚΕ ΈΠ Δ 10) 

Β. οἱ αἴνπο Ῥεύβοῃβ; 1. οὗ Ταῖη., ἀτῃ. 4ζ7.1.τ8(Μ.26.40Δ}; 2. " 
Οοα; 85 {τυῖῇῃ, ἀν οι υνδῖος. (Μ. 44.3320)} Οντ. 7..6(.. 5664); ἶ 
ὄντως ἁ. ὁ θεός ἐστιν. χρὴ οὖν πάντα ἄνθρωπον ἐρωτῶντα τὰ τῆς 
ἃ, πρῶτον εὔξασθαι τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν ὄντως ἁ. ἈπιιΜοπ, πον. 
(Ν)1.80.τ6288); 85 Ταῖπευ οὗ τε {τατη, 2 ἴδηι.3.τ; θρησκεύομεν οὖν 
τὸν πατέρα τῆς ἀ. καὶ τὸν υἱὸν τὴν ἀ. Οτι εἰς, 8. τ2(ρ,229.52; Μ τ, 
15228}; ἃ5 ΒουΓΟα οὗ ἔσῃ, Αὐπεπαρ ἐρρ.23.4(Μ.6,9448) ; ἃ5 ΤΑ ΒΌΓΟ 
οἵ τγατἢ, ΟἸδιη ῥγοὲ δ(ρ,52.23 ; Μ.8,1738); δχερ. "ἐοπι,τ:25 ἀ, δὲ τοῦ 
θεοῦ καλεῖ τὸ ᾿θεὸς᾽ ὄνομα- ψεῦδος δὲ τὸ χειροποίητον εἴδωλον ὙΠμαΤ. 
Κονιοτ τ 25(3.26); ἃ ἀἴνιπο διτθπῖα ἡ γὰρ ἀ. οὐ φιλανθρωπίαν μόνην, 
ἀλλὰ καὶ τιμωρίαν ἔχει δικαίαν 1ἅ.Ναλ.τι3(2.1520); 3. οἵ (ὨτΙδΕ; 8. ἴη 
σεη., Βαρίαϑ ἀρ. ἘῸὺ5.}.6.3.50.3(21.20.2974}; Ἰδη. δὲν. 4.25 (0.31τ7.25; Μ. 
8,1365Ὰ}; Οἱ. 70.32.3τ(το; ῃ.478.20; Μ.14.8250); ΜΈΓ, ον}. χ(ρ. 504. 
7; Μ.1τβ8.4004}; Βα 5.6.1..2.τ4{ρ.118,18.; Μ,2.4.9338}}; τὸ εἶναι ἐξ ἀληθινοῦ 
ἀ, ΑΙΏ νη. 40(0Ρ.273.27), Μι20.7814Α}; εἰκών ἐστι..«τοῦ πατρὸς. ..καὶ ἀ., 
ονεὶ γὰρ οὐκ ἦν ἃ υἱὸς πρὶν γεννηθῇ, οὐκ ἦν ἀεὶ ἐν τῷ θεῷ ἡ ἀ." ἀλλὰ 
τοῦτο λέγειν οὐ θέμις τὰ..Δγ.τ.20(1,26.538}; συγκατέβαινεν μὲν ἡ ἀ, τῷ 
ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντι ᾿]ησοῦ εἰς τὴν καρδίαν τῆς γῆς" ἵνα τοὺς ὑπὸ 
τοῦ ψεύδους ἀπατηθέντας, αὐτὸς ἀ. ὦν, ἐλευθερώσῃ ΤΆΤ σόν. 4.35 
(ρ.29 ; Μ.26.12880); εἰ δὲ ἀ. ὁ κύριος ἡμῶν ἐστιν, ἐντετυπωμένην... 
τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ ταύτην τὴν ἁ. ἕκαστος ἔχωμεν Βαβ.πονεῖη Ῥς.14 
(3540 : Μ.20.2560); τ γ85. ἔμηντοί Ρ.246.15; δ΄ .4ς, 8408); ὄντ. 
7ο.1ττ.(4.9840); 14, Ζαεἶι.48(3.734) οἵτ..5.. 1.3; ὃ τόνος ἐστὶν ἡ ἁπλῆ 
καὶ ὄντως οὖσα ἀ. ΙοΠ.ΑΥ.4...7.4(Ν]1.3.8720}, Απει Ιου. ἀονε Ο(Ν, 
80.τ6280) οἵ. 5, 1,3; αὐτοουσιώδης ἀ. Ἀπάτ,( 465. “4Ρος.8(Μ.το6.2458); 
εὐ εηὶ ΤΊΘῚ ἴο Κηον]εάρε οἵ ἀοά, Οὐ. 70.τοι6(1; ρ.20ς.15; Μ, 14. 5360); 
ἐβομϑίοϊορίοαὶ βρη οἵ ΟΠ τβι 5 ἀνεηΐ Βοῖπρ σημεῖα τῆς ἀ., Ὀιά. 
τ6.6 : Ὁ, (Πχιβὲ θδιηρ, δος. ΟΥ., ἔγατῃ 1ῃ τεϊατίοη ἴὸ τη6η, δῖ ἡοΐ ἴο 
Οοὰ [οἢ. βίξδενι, φιεῖ δἱὲ ἘΈΡΕΡΕῚ ἐηυϊειϑτίῖς ῥαϊγις, ἐομεραγαίνη ραϊτὶ, 
ἩΘῊ ἐ556 νεγταϊεηι; ἀρ πος αμην φμῖ ἀεὶ πη ϊβροίθηϊὶς ἩΟΉ βοςϑδιι- 
Ῥη45 γϑεῖρβεγε νεγταίονι, ημαρτμαγίατη υεγτία!ενη Ὁἱάογῖ; μὲ πα] δίας ας 
Ἰπαρηϊίμάο πάγοις, φμοάαηημοίο εἰγομηδογίρίαᾳ φομσίμν ἱπ 10, 
Η]6Σ,6}.124.2(Μ.},.22.τοῦο) ; οἴ. 27: φιεῖδτις ἴϑο, Περὶ Ἀρχῶν]}..«φηοά 
ἰδ ποδῖς σονμιβραγαίτ5, δτὶ τεγτίας, ραϊγὶ σοπίαίμς, μιοπά αεΐτον, ΤΉΡΗΙ. 
ΑἸἹιερίδία σνηοάϊεα ἀρ. 116γ.6}.02.2(}}..Ρ1,.22.762}); φασὶν αὐτὸν 536.Ψ 
Οηφεη] παραγγέλλειν... ὅτε ἡ εἰκὼν τοῦ θεοῦ ὡς πρὸς ἐκεῖνον οὗ ἐστιν 
εἰκών, καθ᾽ ὃ εἰκών, οὐκ ἔστιν ἀ. ῬΒοΙ, ἐοἄ. ττ͵(Μ.103.3068)}}; γενό- 
μενοι τοίνυν ἡμεῖς κατ᾽ εἰκόνα, τὸν υἱὸν πρωτότυπον ὡς ἀ. ἔχομεν τῶν ἐν 
ἡμῖν καλῶν τύπων. αὐτὸς δὲ ὁ υἱός, ὅπερ ἡμεῖς ἐσμεν πρὸς αὐτόν, τοιοῦ- 

τὸς ἐστι πρὸς τὸν πατέρᾳ ΟΥΟῥγίης.1.,.δ(ρ.26.11ν Νέ.11.1258}; Ο. ἜΧορ, 
16.14:6, Οτ. 70.1,27(20; Ρ.34.το; Μ.1τ4.738); ἀ, δέ, ὡς ἕν, οὐ πολλὰ 
τῇ φύσει' τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς ἕν, τὸ δὲ ψεῦδος πολυσχιδές" καὶ χαρακτὴρ 
ἀψευδέστατος (ττ, Ν47.0».30.20(0.130.17; Μ.326,1208); ἀ. δὲ διὰ τὴν 
ἀψευδίαν, ὅτι πάντως ταῦτα ἔσται, ἀπιὰ 4'50 ὡς ἀληθὴς τῆς πίστεως 
ὅρος Ατητηοῃ,, 70.14:6(Ν]}.85.1488.4,8); (τυ 5. 51.73.2 ἵῃ 70.(8,432Ὰ) 

ἀλήθεια 

Ογτ. 7ο. οί. 1685); (. ἃ5 τερον ΤΕ ΙΔ ΟΙΠΡ ἴγρεβ Δ“ 5ῃδάονβ, Ἐχερ. 
Οὐατ14 αὐτὸς ὧν ἡ ἀἁ. ... εἰ γὰρ...τῆς σκιᾶς τὶ μὲν ἔπαυεν ἕτερον δέ 

τι αὐτῆς οὐχί, οὐκ ἣν πλήρης ἀληθείας. ἀλλὰ μὴν πᾶσαν σκιὰν καὶ 
εἰκόνα περιέγραψεν ΟΥ. .ο 15 7ο.ττταίρι401.18);. ΜεΙῃςγηρ.0.2 
(ρ.1τ6.3; Μ.18,1800); ΤΊΕ, Βοβε, ἐγ.{,ε.22: τά(ρ. 241); (γτ, 7. Ἷ: 4(4. 220); 
εχονσ, 10.: 33 τὰ ἐν τύποις ἀφέντας καὶ αἰνέγμασιν, ἐπ᾿ αὐτὴν ἰέναι 
γοργῶς τὴν ἀ., τουτέστι, Χριστὸν τὸν τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας δοτῆρα 
καὶ λυτρωτήν 10.5.5 (535); ἐκεῖνος γὰρ [536. ΜΕΙΟΒΙΖε 6] τούτου 
τύπος, οὗτος δὲ τοῦ τύπου ἡ ἀ. ΤΏΔΕ, Π6}.}:3(3.586); νΊοι, Μ1ς.2:.3 
(0.292.7); 4. οὗ Η. Ομοξβί, α5 ἔτ ἢ ἀ. προηγόρευται, καθὰ ὁ πατὴρ 
καὶ ὅ υἱός- ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς μιᾶς ἐστι θεότητος ῬΙάγπι, 7γιῖη.2. Θ(Μ. 
39. 5414); ἜΧΘΡ. 7ο. 17:1τὸ ἕνα. «ἡμεῖς ὧμεν ἡγιασμένοι ἐν ἀ. » τουτέστιν, 

ἐν ἁγίῳ πνεύματι Ογυ, 1|0.1τι. τοί. 9930); Ἵ 85 ΡΙΠΐ οὗ ἐταῖ ἔδει γάρ 

σε..-«πονηρὰν συνείδησιν μετὰ τοῦ πνεύματος τῆς ἀ. μὴ κατοικεῖν 
Ηετπλμαηά.3.4) ὁ παιδαγωγὸς οὐχὶ τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ τῷδε κατα- 

, ᾿ ͵ [2 , (ὦ 1] Ἀ ᾿ 7 ᾿] - ᾿ ΄ “ 

. πνέουσιν ἀνέμοις ὑπείκει ποτέ, οὐδὲ ἐπιτρέπει αὐτοῖς τὸ παιδίον, ὥσπερ 

σκάφος... «μόνῳ δὲ ἄρα τῷ ἀληθείας πνεύματι ἔπουρος ἀρθεὶς ἀντέχεται 
«ὐτῶν οἰάκων τοῦ παιδὸς (Ἰετη, ῥαοά.τ.7(ρ.122.21τ; Μ.8.52120); νικώ- 
μενος ὑπὸ τοῦ τῆς ἀ. πνεύματος ἀνέγραψε Οτ,(εἰς,8,62(0.278.τὸ; Μ|.τι, 
16006) ; Τορ»Έ ΘΓ 1 Θο 85 ππραϊδίου οἵ ἔστ}, Εἰι5,6....3. δίρ, τότ. 
26; Μ.24.τοο908); ΑἸ .ἐρ. ὅσα. 1.25(Μ.26. 5808); εν " «4(53711); ; ὡς γὰρ 
ὁ παράκλητος τὸ πνεῦμα τῆς ἀ., διδάσκει ἡμᾶς τὴν ἀἁ,, ἥτις ἐστὶν ὁ 
υἱός.. «οὕτω καὶ ὁ υἱός, ὅς ἐστιν ἁ., τὸν ἀληθινὸν θεόν.. ἡμᾶς εὐσεβῶς 
εἰδέναι διδάξει ὕρο,Τ,δοά,οῤιἀοση . ΕΡΙΡΗ ζ4εν.73.τδίρ.280.8; Μ. 
42.4338}; Ττι Ν νβ5,ἤο».5.31 1ἢη| 7ο.(0.183.21,33}) οἵτ. 5. αὐτοαλήθεια: 
{παὶ Η, ποβὲ 15 ὅρισε οὗ τγαῖῃ αὐάπορα α5. ἀὐριτηθηῦ ἴον {|] 
αἰνηην, ὕτοΝνβ85. ἔμη.2(50.371.22; Μ.435.5520), οἴ ντ, [ο.5.τ(4. 
1268); 1.το.2(0250) ; ογδᾶδ] πιστεύομεν... εἰς τὸν παράκλητον τὸ 
πΓ ΡᾺ τῆς ἀ. ἘΌΠ.Ρ.ΟΥΝ 85. ἔιρι. 4: Ῥ.260.11; 5408). 

Ο. γεαίιν ΟΡ. ἴγρὸ (οἱ. Β. 3: 4); Εν ἴῃ ρθη. παραστήσας [3ς, ὁ 
Ἄριστός}...τίς ἦ ἀ. τῶν ἐν ταῖς ἱστορίαις πραγμάτων, ἄτινα τυπικῶς 
συνέβαινεν ἐκείνοις ; ΟΥ.70.1.6(8; ρίττιτς; Μ.14.36Α); ΤΑτῃ,.217γ.4.34 
φ. 83. 8; Μ,26. 5200); ὕντ. Η εαἰδελ. 10.3; Ἀπιτή δῆ, 70.4τολΜ.8ς, 1424}; 
οἱ τύποι ἐν τῷ νόμῳ ἦσαν, ἡ δὲ ἀ. ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ᾿ ῬΊΡΒ. μαον. 8,6 

(ρ. 102.17: Μ .41.2130}; τότε μὲν μέχρι τῆς γνώμης τοῦ πατρὸς ἔστη τὸ 

πρᾶγμα (τύπος γὰρ ἦν)" νὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων ἐξῆλθεν" ἀ. γὰρ ἦν 
ΟἾΓΥΒ. ῥομιδ5.τ τη [0.(8. 5044}; τὴν δὲ ἀἁ. σαφεστέραν εἰσόμεθα, ἂν 
τοὺς τύπους καταμάθωμεν 1}.1.4.3(8, 830); Ογγ. ἰ-. 5: 2(2. 1150, Ε); Τμάι. 
αἄϑας.3:τ8(2.1550}; οἱ ΟἹ ὅπη ΝΤ ἐκείνη μὲν ἐν εἰκόσι τὴν ἀἁ. 
ἔγραψεν, αὕτη δὲ παροῦσαν ὑπέδειξε θιοπ. ΑΥ,6.}..3.5..5(Μ.3.4.328}; 
2. δχοσ, 10.4:23, Οτ, 70.132.τ8(0.242.23; Μ.14.4208) ; ὅταν τὸ πνεῦμα 
διδάξῃ ὑμᾶς, τότε δυνήσεσθε νομικῶν ἀποστῆναι τύπων, καὶ τὴν ἐν 
πνεύματι καὶ ἀ. ποιῆσαι λατρείαν Ἀταϊηοπ, ο.τ: τ2(Μ 8 ς, τ40 70. 

[). οἵ βριτἸΐμα] ορρ. ᾿ΠοτᾺ] βοπβα οὗ βου ρίατο, Τματιψη. 2 ἐπ Καὶ κ 

(1.352). 
Ε΄. τονεϑῖθα τγουρῇ ΟΠ τβ ἀ Πα ΡΌΒΡ6] πορευόμενοι κατὰ τὴν ἀ. 

τοῦ κυρίου Ῥοίνο,Ε}.5.2; τὸν περὶ ἀληθείας λόγον 1.3.2; δι᾿ οὗ [3ς. 
Χριστοῦ] καὶ ἐφανέρωσεν ἡμῖν τὴν ἀ. καὶ τὴν ἐπουράνιον ζωήν σ(ίρηι. 
20.5; Κηοννῃ ὈΓν ἈρΟΚι165 ἰὴ {παὶ ἔπὸν Κπὲνν ΟὨσιβί πα ἴῃ ἢϊιη {πὸ 
δίπουν ([0.14:0}, [τεπι α67.3.13.2(Ν1.7.0118})}; ψυχικὸν ἄνθρωπον τὸν 
ἀπηλγηκότα πρὸς τὴν ἀ, ἀτενίσαι καὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ μυστηρίου 
ΜεΙῃ. γέ. τι ϑ(0,321,22); δκορ, 70.1:1Ώ ἡ δὲ ἀἁ,, χάρις οὖσα τοῦ 
πατρός, ἔργον ἐστὶ τοῦ λόγου αἰώνιον καὶ οὐκέτι δίδοσθαι λέγεται, ἀλλὰ 

διὰ ᾿]ησοῦ γίνεσθαι (Ἰοηα, ῥαφά.τ.7(0.125.23; Μ.8.3210); τὸν ὄντως 
πατέρα καὶ διδάσκαλον τῆς ἀληθείας [30. τὸν Χριστόν) 1ἅ.ςἰν.7.το(ρ.66. 
το; Μ.9. 9208): μόνη δὲ ἡ κυρία αὕτη ἀ. ἀπαρεγχείρητος, ἣν παρὰ τῷ 
υἱῷ τοῦ θεοῦ παιδευόμεθα 1.τ.2ο(ρ.62.22; Μ.8.816.}; τεκμήριον ἄρα 
τοῦ παρ᾽ ἡμῖν εἶναι τὴν ἀἁ, τὸ αὐτὸν διδάξαι τὸν υἱὰν τοῦ θεοῦ" εἰ γὰρ 
περὶ πᾶν ζήτημα καθολικὰ ταῦτα εὑρίσκεται πρόσωπόν τε καὶ πρᾶγμα, 
ἡ ὄντως ἀ. παρ᾽ ἡμῖν δείκνυται μόνοις. ἐπεὶ πρόσωπον μὲν τῆς δεικνυ- 

μένης ἀἁ. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, τὸ πρᾶγμα δὲ ἡ δύναμις τῆς πίστεως 1δ.6.το 

(ρ.403.12; Μ.0.3458). 
Ε΄. ἘΧρχοββοά ἴῃ (Ὠ τιβίίαη ἀοοίτιπε ἐσχυροὶ...ἐν τῇ πίστει τοῦ 

κυρίον ἐνδεδυμένοι τὴν ἀ. ἘΪοΙΤ, »ιαἨἄ.1ττ.4; τῶν τῆς ἀ. δογμάτων 
Ατδεπαργες.τ(ρ.04.8; Μ,6.τοοο}) ; ΟἸςπι.ςἰν.τ.2ο(ρ.64.53; Μ.8.8178}; 
1δ.6.1τ{(Ρ.477.24: Μ.0.3120}); τῶν διδαχθέντων τὸν λόγον τῆς α, Κ7, Ἄδεγς. 
(0.7.7); μηδὲν ἔξωθεν τῆς ἀ,. ὁμολογεῖ [5ς. Ματοε [8]: οὕτως γὰρ 
εὐσεβῶς περὶ τοῦ... «Χριστοῦ ὡμολόγησε φρονεῖν, ὥσπερ καὶ ἡ καθολικὴ 
ἐκκλησία φρονεῖ [Ὁ] Ῥάρα ἐρ. ίαη. (ρ. τἴο.22; Μ.25.3ο1Α}; τ. ΝΥ55. 
ἔπη. 12(2 Ρ- 282.τ2: Μ, 45, 8030); ταύτην ἡμᾶς τὴν τῶν δογμάτων ὁρ- 

θότητα καὶ ἀ, ἐδίδαξεν ἡ τῶν ἁγίων πατέρων σύνεσις γτ. 70.0.τ(4.1848); 
Ἴμάε.6}.135(4.1226) ; ορρ, [δυνιϑἢ ἀπ ρασᾶπ Ὀ6Η6ἔ5, Αὐίβε ροί, 3.1; 
Οννεορπη Ἐρἠν4:25(0.41τ0); διὰ μέσου τῶν δύο ὑπολήψεων χωρεῖν 
τὴν ἀ. ΟτιΝυβ85,ογ, αἰ δολ, (ρ.τό,το; Μ.45.170); ΟἸυνβ,μομι.3.1 1Ὦ 
Ἐοη (0.448Ε}; ὧἂπα ἤεγοβν, (]οτη. 9 }).7.το(ρ.64.23; Μ,0. 250); ΑἸτῇ. 
ἀῤοὶ, δέει ΟΡ. 140.1; Μ,25.357Ὰ}; Ογυ, 491.57(3.213Ε}; Γμάτ,ορ.ττί, 
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1225); 50 7 6οΐ το αἴίδοϊκ, ΟἸειη, γ᾿. ζοίρ. 64. ; Μ.8,8178); ΤΆΔΕ. ἦ,6, 
1.6.0(3.754); γεῖ ταν ίμοῖῦα, 7αυβι, Ταροί.χ2. 60. 6.34414); ΟΒτγϑ ἰαμά, 
Ραμὶ. 4(2 4000); Ὑπάκιλαεν. 5 Ῥσοδιῃ. (4.330): ὈτΌΒΟΒ οὗ ἀτεεῖριπα 
αγεαηΐ 15 Ὀεῖσαψδὶ οὗ {τὰὰ, Αὐτ Μοη λον. 4(Μ.80.16248). 

Ὁ. τονε 1 βοτίρειγα ἀξιόπιστοι μάρτυρες [8ς, ῬΙοΟΡΠ [5] τῆς 
ἀ, 7α5ι.41α|.}.2(}}.6.4928};; ἐδ.9ο.2(6898); τε λαεν.3.21.2(Μ.7.048Ὰ}; 
(]οχη. οἰγ.7.τ6(Ρ.66.23 ; Μ.0.5208); τῷ φωτίξζοντι πνεύματι...τοὺς δια- 
κόνους τῆς ἀ., προφήτας καὶ ἀποστόλους ΟΥΡΥ]Ή.4.2.1(0.3218,ν10; Ν'.11, 
2124); Επ5.}.4.1.3(80; Μ.21.336); αὐτάρκεις. .«αἷ. γραφαὶ πρὰς τὴν 
τῆς ἀ. ἀπαγγελίαν ΑἸΉ ρεμί.τ( Μ.25.4Ὰ}; 0.41(848); ᾽οη. ΑΤ.(ὦ.,,.4.21 
(Μ.3.7210); Απάτ. δε. }ος.2(Μ.τοῦ.228}}) ; 85 βοισοα πα οτϊ θυ 
οὗ ἀοοίτιηδα! ἐστ, ΟἸδιμ.:,».7.το(ρ.68.16; 5338); κριτήριον ἀσφαλὲς 
τῆς ἀ. ἐπὶ παντὸς δόγματος ἡ θεόπνευστός ἐστι μαρτυρία ΟὙΝΥ55. 
Ἐμηποτί(ι Ρ.1ο07.23; Μ.4:.3418); Ογτ, ἄτῃ. 5)(3.3130)). 

Η. τὰ Ομυτοῇ, ν. ἐκκλησία. 
" τονϑαϊδᾷ ἱἰπ Ὀηβδηβ; 1. ἴῃ 8ΈΠ., ΟΥ, .ο. 6. 6(3) οἷἵ, 5. ΑΔἅ.1; 

1ἅ (εἶς5.8. τ(ρ. 2210; Μ.ιι. 15214}); ὥς ἐστιν ἀ, ἐν τῷ ᾿]ησοῦ, οὕτως 
ἔσται καὶ ἐν ὑμῖν μαθοῦσι τὸν Χριστόν τα εσγηηι τη ἘΡ᾿.4:20-22 
(0.418); Βαβ.ἠονμῖη ῬΞ.14(1.3548; Μ.29.2568); Πιάντη. 7 γ15.2.6(}}. 
20.5238)}; ὅ τε γὰρ παράκλητος μισεῖ πᾶν ψεῦδος, ὃ τε διάβολος 
πᾶσαν ἃ. (οηεὶ..4.,}}.6.27.4:; 2. Ἰδδαὶπρ 1π δοίη ἔδει γάρ σε ὡς θεοῦ 
δοῦλον ἐν ἀ. πορεύεσθαι Ἡεττη“παρά.3.4; Ο]εσχ, ῥγοί.ατίρ.77.30; Μ.8. 
2258}; Ἔχορ, 20 0γ.13:8 ἀ. γὰρ νῦν τὴν εὐσέβειαν καλεῖ, ὡς νόθον 
ὄντος τοῦ δυσσεβοῦς βίου εαἱ. 2 ὁγ.τ3:8(ρ.442.16); οἵἁ Τί, Ζ(ογ.13:8 
(3.35); 3. ἃ πα 1 ΜοΙά πᾶσα ἀ, ἐκ τοῦ στόματός σου ἐκπορευέσθω, 
ἵνα τὸ πνεῦμα, ὃ ὁ θεὸς κατῴκισεν ἐν τῇ σαρκὶ ταύτῃ, ἀληθὲς εὑρεθῇ... 
καὶ οὕτως δοξασθήσεται ὁ κύριος ὅ ἐν σοὶ κατοικῶν Ἠετλπαη,3.1} 
αχεσ. Ζϑομ.8:τό εἰ γὰρ δὴ προσήκοι..«λαλεῖν τὴν ἀ., τὰ Χριστοῦ 
πάντως διαλεξόμεθα: Χριστὰς γάρ ἐστιν ἡ ἀ. Ονγ.Ζαελ,.48(3.724) 
πῶς γὰρ ἂν ἀληθεύσειεν ὁ μὴ ἐν θεῷ λαλῶν ὅς ἐστιν ἁ,; 14. ΔΙτεἶ..34 
(3.4200); ὁ λαλῶν τὴν ἀ. ἁγιάζεται τὴν ψυχήν, καὶ τὸ σῶμα, καὶ πάντα 
τὰ μέλη: ἡ γὰρ ἀ. ὁ Χριστός ἐστιν ΑὨΛΙΜοπ. λον ΟΟ(Μ.80.τόδολ; 
ν, φυλάσσω. 

2. 5. ἀρρυεπεπάβα ουϊδιάς ΟΠ υβθδη τενεϊδτίοη ; 1, τὰχουρῃ 
Τϑαβο 8Πη4 ΘΟΗΒΟΙΘΠΟ6, Ἔχερ, οπλ.1:18 τὴν περὶ αὐτοῦ γνῶσιν ἐξ 
ἀρχῆς τοῖς ἀνθρώποις ἐνέθηκεν ὃ θεός, ἀλλὰ ταύτην τὴν γνῶσιν οἱ 
“Ἕλληνες ξύλοις περιθέντες καὶ λίθοις, ἠδίκησαν τὴν ἀ., τό γε αὐτῶν 
μέρος ΟὨχγ5.ἤο»!.3.2 τη. οι.(0.4400}); 2. ἰὴ ΡΠ] ΘΟΡ.Υ παρὰ πᾶσι 
[86, ῬΕΙ]ΟΘΟΡΒο 5. δηα ροοίβ] σπέρματα ἀληθείας δοκεῖ εἶναι Τυ8{. 
ταροΐ, 41.το( ],6.23968) ; περιέξουσι δὲ οἱ Στρωματεῖς ἀναμεμιγμένην 
τὴν ἀ. τοῖς φιλοσοφίας δόγμασι, μᾶλλον δὲ ἐγκεκαλυμμένην καὶ 
ἐπικεκρυμμένην..." ἁρμόζει γάρ, οἶμαι, τῆς ἀ, τὰ σπέρματα μόνοις 
φυλάσσεσθαι τοῖς τῆς πίστεως γεωργοῖς ΟἸοηλ, εἰν, τ.τίρ.13.1; Μ.8, 
ἼΟΒΑ) ; τὴν φιλοσοφίαν...ἀληθείας οὖσαν εἰκόνα ἐναργῆ, θείαν δωρεὰν 
Ἕλλησι δεδομένην ἐδ.1τ.2(0.13.30; 7098); 1Ὁ.1.2ο(ρ.63.2; 8168); εἰ... 
τὰ τῆς ἁ. -.. λαβόντες σπέρματα οὐκ ἐξέθρεψαν..«τούτων οὐχ ὁ διδά- 
σκαλος αἴτιος, ἀλλ᾽ οὗ παρακούειν προῃρημένοι 1δ.6,7(ρ.461.23; Μ,0. 
2814). ᾿ 

Κ. γεαϊν, 7αεὶ δηλῶν, ὅτι ἀληθείᾳ ὑπεύθυνοι ὀργῇ τυγχάνουσιν οἷ 
ἁμαρτάνοντες Ὠάγι, αη. (1.30. τοϑο0); ααΐ, ὃν ἩΟΉΙΤΕ, 15: αεἰμαὶ 

με ΟΡΡ. Όν τᾶς παραστῆσαι θέλων μὴ εἶναι αὐτὸ αὐτοῦ πνεῦμα τῇ 

ἁ,, ἀλλὰ τῇ χάριτι ΤΑ ΤᾺ ΜΙ ςεά, ἀΐαϊ. τ. 6(Μ.28,1300Ὰ} ; Ε5Ρ. ΟΡΡῬ. βετη- 
Ὀΐαπος οὐ βοῖίοη, ει ἢ,7γ6ς.2.8(ρ.344.το; Μι.41.τ1760}; οὐ θέσει δὲ 
ταῦτα ἐγίνετο.. ἀλλ᾽ ὄντως ἃ, ἀνθρώπου γενομένου τοῦ σωτῆρος ΑἸΏ, 
ἐρ. ΕρΊε!.7(0.11.7; Μ,26.τοότα); ἘΡΙΡΒ.ἠαονγ.60. 5τίρ.τού.26 ; Ν.42. 
280})); ντ. πο" ἀΐν.15.3(0.14.17; Μ.77.10024}; οὗτος [8ς. Ἐπ γ 0} 65] 
«Χριστὸν. «φάσκων... «τινὰ τυγχάνειν τοῦ ἡμετέρου σώματος εἰκόνα 
καὶ μὴ ἀ. Τεοὸ Μδρ.ερ.3ο(ρ.46,1ο; ΜΡΖ,..54.1888); Μαχ,ανιδὶρ. (Μ.ο91. 
132200); ΟΡΡ. ἱχῆαρε οὐ γὰρ τύπος σώματος οὐδὲ τύπος αἵματος... «ὥς 
τινες ἐρραψώδησαν.. «ἀλλὰ κατὰ ἀἁ, σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ δας. Μρῃ. 
ἀροῦν.3.23(0.1οῦ.3). 

Ι,. δ ἃ νἱτίαῃς τοὺς καταδεξαμένους τὰ λόγια αὐτοῦ ἐν φόβῳ καὶ ἀ. 

ΤΟ ϊοηι.10.1:; γυναῖκας..-στεργούσας τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας ἐν πάσῃ ἃ. 
Ῥο]νς.6}.4.2; αἴ ἐπά οἵ ]15ῖ οὗ νἱτίι65 ἀνδρεία, γνῶσις, ἀ. ΜΙΌΝΕν εἰ 
“ε.6(0.5.4). 
Μ. εοηβάφηεε, ςεομγτν ἀ. τῶν δικαίων παρὰ θεοῦ σωτῆρος αὐτῶν 

Ῥε:-ς.5α].5.η. 
Ν. ἃ5 γαϊεπέ. βϑομ, Ισϑη μα67.1.χ.1(}}.7.4484Ὰ}: ΟἸδπι,εχε, Τ οὶ. 6 

(0.1ο}.22; Μ.9.6574}); ΗἸρρ.ἠαον.4.πτίρ.76.1; Μ.τ6.2122Ὰ}; δος, Ηετα- 
αἴεοπ, ἘΡΙΡΗ.μα6γ.536.2(0.45.1ς; Μ.41, 6330). 

[᾿]ἀληθεινός, -Ξ- ἀληθινός, [πε αγε.(Ῥίγαον. τ" 9); 5.25 τι οΟἹΤ, 
ΑΡ.Ῥτος ΟΡ λομι.2.τ(Μ.6ς.837}). 

Ἐλλήθευμα, τό, ἐγμι, ἐεαὐ ες οά ξαεὶ, Μ εΊΉ.»γ65.τ.42(0.270.4; Μ.41. 
11454). 

ἀληθϑεύ-ω, 1. δὲ ᾿γ6; 85. Ἑματαοζοχιβίς οἱ σοῦ, ἘΡΙΡἢ. ἀπε πό 
(Ρ.6ς.17; Μ.43.1τ164}; ἘΝῚ, ῥεγδί, το, 4(Μ,79.8024); ἐχερ, [0.3:33 τοῦ 

ἀληθής 

νειν ἡ ψῆφος εἰς θεὸν ἀνατείνεται πιστευομένου Χριστοῦ ὕγτ. 70.2.3 
(4.166); οἱ (Ἀεῖδὲ κατεδίκασας τὸν ᾿]ησοῦν..ὡς οὐκ πποντα Οτἄοηι. 
1.4.8 10. 7εγ.(ρ.113.16; Μ.13.4138); ἘΡΙΡΠ.ἠαεν.16. 44(0.483,16; Μ. 42. 
π8.Α}); 2. Σρεῶὶ ἐρμῃ; 8. οὗ τρδῃ 1ὰ ἀεροπάεποε οὐ ὑοα πῶς γὰρ 
ἂν ἀληθεύσειεν ὁ μὴ ἿΞ θεῷ λαλῶν ὅς ἐστιν ἀλήθεια; Ογτ, Μτεἶ.34 
(3,4208); οἴ ρσορῃεῖβ, Ἐριρῃ. πε βα(ρ.ὅ2.1:; Μ.43.1008)}} Ἀ. ταῦ, χὰ» 
ἔα] π655 85 μυχηδὴ νὶτίιε Ῥἰεαβίηρ τὸ σοῦ, 7αβῖ.Φαροὶ.4.4(6|.6.4524) 
αἰδούμενος [50. 18 'ρποβί:ο᾽] μὴ ““εἰν ἀνάξιόν τε αὑτοῦ τὸ ψεύδεσθαι 
γινώσκων ΟἸετα. ἰγ.7. δίρ. 38. 23; Μ.Ο. 4134); ; 1. Ἰ. ττίρ .48. 231 4028); 
ποιεῖν γὰρ δίκαια, καὶ “εἰν, ἀρεστὰ παρὰ τῷ θεῷ μᾶλλον ἢ θυσιῶν αἷμα 
ἈπεΜοπ.λον δ6(Μ.80.τ620Ὰ}; ς. ψΙΉ αἰδίῃ, Ὀεῖνεξη Βρισιῖι 4] ἂἀπα 
|ς16γὰ] τὰ προέκειτο γὰρ αὐτοῖς [5ς. ἀνΔηρε 515] ὅπον μὲν ἐνεχώρει 
πυειν πνευματικῶς ἅμα καὶ σωματικῶς Ογ, 7ο.τοισί4; Ρ.τη 5.16; Μ.14. 

3120); οὗ Τάοορ, τεῖ. σε. 27:τὸ κατὰ μὲν τὸ πνευματικὸν ἠλήθευσε 
18.(Ρ.175.22; 3120); 3, ἐμέ απ φρεσὶ ἱγωΐν, δὲ γερῆϊ, (Ἰδτη,εχε. 
Τλάοί."ϑ(ρ.131τ.τό; Μ,9.693})) Ο1ξ. 9. εἱμαρμένη; πῶς γὰρ ἂν ἀληθεύσῃ 
περὶ τοῦ πατρὸς ὁ τὸν υἱὸν ἀρνούμενος, τὸν ἀποκαλύπτοντα περὶ 
αὐτοῦ; Αἰῃ..47γ.χ.8(}1.26.284); Ρά55., δὲ ῥγουεᾷ ἱγμό, δὲ {μἰμ δά 
(οὗ βου ρίας, εἴς.) πολλῷ γὰρ πλείονά ἐστι τὰ κατὰ τὴν ἱστορίαν 
““ὄμενα τῶν προσυφανθέντων γυμνῶν πνευματικῶν ΟΥῥγήμε. 4.3.4 
(το; Ρ.329.12; Μ.11,3848); “πεται τό [Μ|.7:8], μὴ ἀριθμουμένων εἰς 
πάντας τοὺς αἰτουμένους τῶν κακῶς αἰτούντων )᾽΄᾽΄ἀγπλ..4ς.2:21(Μ.30. 
τόκό0), 

ἀληθής, ΔΑ. γδ; 1 βεη., Οὐ. 7σιτοιπίᾳ; Ρ.175.30; Μ.14.3130); ὁ 
λόγος ἀ. ὑπάρχει καὶ οὐκ ἀλληγορεῖται οὔτε τροπικῶς λέγεται ἘΡΙΡΙ.. 
ἠαεγ.θ0.πτ(ρ.1ο8.6; Μ.42.2814); Ὀιοπ,λτ,ς, ἢ..2.3(Ν1.3.1414} ΟΣ. 5. ἀπό- 
φασις (Α}); οὗ βοτίρτατα, ν. γραφή, τ] μι. 45.2; Οτ. 9. 20. 36{(20; Ὀ. 377: 
το; 6608); ; τὰς ἀ, προφητείας... ἴσμεν γὰρ αὐτὰς κατ᾽ ἐπίπνοιαν θεοῦ ἐν 
τοῖς ὁσίοις ἐνεργεῖσθαι (ης5,..4.,}}.8.2.7., Οῖοπ. Ατ.ς.}.7.3.2(}4.3.5 570); 
(οξ). Τα σῤιρτοςιλ (Μ,88, 520}; πϑυῖ, Ῥ]ΌΤ. 85 ϑὈ5ϊ., ἱγμέ (1.6, 
ΟΠ ΙΒ 18 10), Γαδ, Ταροὶ, 65, τί. 6. 4284). 

Β, γεαὶ, φεπμΐηξ, οἵ Οοά εἰ μὲν γάρ τις (τὸν ἁ. σέβει θεόν Μετ. 
αγδῖϊν.τείρ, 185,2}; τὸν παρ᾽ ἡμῶν...κηρυττόμενον τοῦτον μόνον εἶναι 
θεὸν ἀ. ΑἸΏ, ρεη. 49(21.25,8ο0); τὴν ἀἁ. καὶ μόνην θεαρχίαν ὨΪοΠ.ΑΥ. 
ειἦ.9.5(Μ.3.261Α}; οὗ ὅοῃ ὁ ἡμέτερος κύριος, ὃ τοῦ θεοῦ ἀληθὴς λόγος 
ΑἸ ἦρε. 53.1(Μ.2: 1800) ; θεὸν κατὰ φύσιν τέλειον, .«καὶ ἀ, ὅ'γνιδ. πὶ, 
(345)4 Ἀρ.εὐπ4. 5 γη.26(0.252.32; Μ.26.7200); οἵ 50η 5 ΡΈΠΕΥυΘ [ΙΟη τὴν 
ἀ. καὶ φύσει γέννησιν ΑἸ..4γ.1.28(Μ.26.696) ; οὗ [ης. ἀ. σὰρξ ἦν ἐν τῷ 
λόγῳ...ἐκ δὲ τῶν τῆς σαρκὸς παθῶν ἐδείκνυεν, ὅτι ἁ. ἐφόρει σῶμα, 
καὶ ἴδιον ἦν αὐτοῦ τοῦτο 1Ὁ.3.41(4124}; 1[η σεῃ,, ΟἸδπὶ.57.1}.17(0.76.5; 
Μ.0.5524) οἷϊ. 5. ἐκκλησία; ἡ ἀ. καὶ μόνη θεοσέβεια ΔΙ. .4γ.τ.τδ(404); 
ἡ ἀ, πίστις (σηδὶ,.4.Ρ}.3.12.2, 

Ὁ. ἵγιισ, ῥεγίεεί; 1. ορρῃ. ψῃαΐ 15 ποη- Βγιϑίδῃ τὸν ἀ. βίον (Ἰδπι. 
517.ττοί(ρ.22.1; Μ.8.7458); νοῦ ἀ. τοῦ δοθέντος τοῖς λέγουσιν [τύ οΥ. 
2:16} Οὐ. 70.το.28(τ8; ρι2οχ τι; Μ.14.3574}; ἀ, γνώσεως (οβι.1η4. 
ἰοΡ.τ( .88,.578)}; 2. Ορρ. ἴγρεβ 8η4 ᾿τιᾶρεβ ἀληθῶν σκιαί [530. εχ- 
ῬΙοσῖβ οἵ 7οβῃυδ)] Οὐ. [0.4.4(2; ρετττ.8; Μ.14.205 4); οἱ ἀ. προσκυ- 
νηταὶ..«προσάγουσι..«τὰς πνευματικὰς θυσίας Ατγπιηοη. 70.4:23(Μ ὃς, 
14244}); σαββατιοσμὸς οὖν νοητὸς καὶ ἀἁ., ὁ τῆς τοῦ σωτῆρος...ἐπιδημίας 
καιρός Ὀγτγ,αάογ.τοίΙ.3460); οὗ τοββ ορρ. ἰγρε ἴῃ ᾿ὕΖεομ.9:4 ἀ. 
σημεῖον ὙΠΑῚ - κοτό(α. το); [4.0 ς.13:14(2.13]5)};} τὸ μὲν γὰρ 
μυστήριον οὗ ἦν τύπος ὁ γάμος, γεγένηται καὶ ἀἁ. ἐστιν ϑονεῖ. Εῤῆ. 
5:322[.(Ρ. 312. τό); 3. ΟΡρ. ψῆδί 15 ϑαυίῃ]ν ἡ γὰρ ἀ. ζωὴ κατὰ τὸν 
μέλλοντα αἰῶνά ἐστιν ΑἸΉ. (ν. 55. (οΉΗ. 38: "(Μ,37. 5570) "- (γτ. Ῥς, 
38: "(Μ].60. 9768); ; εἰ γὰρ κατὰ τὸν παρόντα βίον τὸν μακαρισμὸν 
ἔχουσιν..«ἀλλ᾽ οὖν ἀληθέστερον αὐτὸν δέξονται ΤΠαΐ, ς.2: τι. 625); ; 
ἀμυδραῖς τῶν ἀ. εἰκόσι Τῆοπ, ΑΥ. ἤν. ς.1.2(Μ.3.5 018}; εἰκόνας τῶν ἀ. τὰ 
νῦν τελούμενα ἐν τῇ συνάξει Μαχ.δεποί.6.}..3...1(Μ.4.137Ὰ}} ἜΧΕΡ. 
]ο. ὅτ ες ἢ τοῦτο βούλεται εἰπεῖν, ὅτι ἀ, βρῶσις αὕτη ἐστὶν ἡ ψυχὴν 
σῴζουσα" ἣ πιστώσασθαι αὐτοὺς.. «ὥστε μὴ νομίζειν αἴνιγμα εἶναι τὸ 
εἰρημένον καὶ παραβολήν ΟΠγγΞ5. κοηι.47.1 {τι 70.(8.2750); γτ..10.4.2 
(4.3640) οἷζ. 5. ἀθανασία. 

Ὁ. ἵγμθ, ξατμ ἐμ, πΡῚ γὰρ [50 ἐγμιλιβαὶ, οὗ Ὁοά, Ῥίορη. 8,8; 
Με. ΞὙΡΉΡ. 8. αὐ(ρ. 1ο5.17; Μ.18. 160Ὰ); οὐκ ἀἁ, γὰρ ῥϑι ὁ θεός, εἰ, 
εἰπόντος αὐτοῦ ἀποθνήσκειν ἡμᾶς, μὴ ἀπέθνησκεν ὃ ἄνθρωπος Αἰ πε, 
6.3(}1.2:.τοβα}); Μας. Αδσιλσηι.20.4(Ν1.34.7170}} οχαρ. ]0.3:32 κατα- 
μαρτυρήσει γὰρ πάντως ὁ τὴν πίστιν ἀποκρονόμενος, ὅτι θεὸς οὐκ 
ἔστιν ἀ. Ογτ.0.2.3(4.1668); οἱ (σοά᾽ 5. ῥγοιηϊβεβ, Πτοη. ΑΥ.6.ἢ.7.1.1 
(Μ.3.5534); οὗ Ομτίβε ὁ... ἀ. ἐπιμαρτυρούμενος ντ.760.2.3(4.1660}; 
1Ὁ.ο(761Ὲ)}; ὁ ἀ. τῆς πίστεως ὄρος τὉ.(7688}); οὗ Η, Ομιοβὶ πᾶσα ἀλήθεια 
ἐκ τοῦ στόματός σου ἐκπορενέσθω, ἵνα τὸ πνεῦμα, ὃ ὁ θεὸς κατῴκισεν 
ἐν τῇ σαρκὲ ταύτῃ, ἀ. εὑρεθῇ ΠΠἸεχτ παη4.53.1; οὗ ταθὴ ἐπισκόπους καὶ 
διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου, ἄνδρας. ..ἀ, Ὀϊά,15.1; οἵ τῆς “ρῃοβίϊο᾽ ἀ, 
ἐν λόγῳ ΟἸδτη.ἐγ.7.ο(0.40.4; Μ.9.4774). 

Ε.. εἴμιεεγε ἡ καθ᾽ ἕξιν ἀ. ἐπὶ τὰ θεῖα προσέλευσις Τιοπ.Ατ.ε.....3.1 
(},.3.4288). 



ἀληθινολάλος 

Ἐἀληθινολάλος, ςῤρεσκίηρ ἐγ, ἐγ μ[μἱ, ΔΛΌΜοη δον. 42(Μ.80. 
τοῦδ 
εὐ ΕΝ Α. οὗ ῬΕΥΒΟΠΒ, ὔμέ, ῥαμμβεὶ, Ἰταρ ν ἴτ᾽ δἶβο ἐγμλὶ; οἵ 
Οοά ἀψευδὴς καὶ ἀ. Μ΄. Ῥοῖνε.14.2; κύριος γὰρ...πιστὸς καὶ ἀ. ΟΥ̓. 0. 
2.6(4; Ῥ«δο.γ5; Μ.14.120Ὰ}; Οδηϑι..4}.7.26.3; οἵ Οτῖξι ἀ. ἐν παντὶ 
ῥήματι Ἡττη.»αγιά.3.1; ἐκερ. ΑΡρος,3:7 ἀ. ὁ σωτὴρ ὑπάρχει διὰ τὸ 
βέβαιον κατ᾽ οὐσίαν εἶναι" ἀ. γὰρ ὁ αὐτὸς ἐπ᾽ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀλήθειαν καὶ 
ἀ. εἶναι ΟΥτ. Αβος.22(0.30); ἀ. ὡς ..«αὐτοουσιώδης ἀλήθεια Απάτγιβ65. 
Αροε.Β(Ν.τοῦ.2158); οἔτηδη, .Ρ. Τοῦ, ἀπ Μοη, οι. 66 (}7.80.1620Ὰ). 

ΒΒ, γεαὶ, σομμηθ ΟΡΌ. ἴΑ]5ε οὐ ἀρρϑγεηῖ; 1. ἴῃ βϑη., ἴρτι. ἔρῆ. 
Ῥζορ, οἱΐ, 5, πάθος ; θεοῦ τέκνα ἀ, καλούμεθα καὶ ἐσμέν [{πιϑὲ.ἀταἰ.123. 
ο(Μ.6.γ640) ; τῷ ἀ. βαπτίσματι τῷ τῆς ἐκκλησίας Β85.6}Ρ.τ88 οαη,τί3. 
2Ἴ0Β; Μ.32.660Α}) ; αἱ δὲ ἀ. χῆραί εἰσιν αἱ μόνανδροι ὑπάρξασαι (ὐσηϑί. 
Α4}ΡΡ.3.3.1τ; τὸν Χριστὸν ἐνδεδυμένος... εἶ ὡς ἀ, ἄνθρωπος ᾿Αττ ΜοΝ. 
λον. 66(Μ.80.τό290}; 2. οἵ Οοά, τύϊρ.43.6; Ὁιάγια ({Β45.)}πη.4 
(1 2ο40; Μ.20.7ο5 0}; τῆς τῶν ὄντων ὑπάρξεως αἰτίαν ἀ. Τῆοπ. Ατ,ε ἦι, 
2.3(Ν4.3.1400); 3. οὗ ὅροι 85 ἴτιις Οοά θεὸν ἀ. ἐκ θεοῦ ἀ. δ γγηδι ΝΊΣ. 
80.5.6}. (ἀὐς.4{(Ρ.5τ| Μ.20.15408); υἱὸς ἀ. φύσει καὶ γνήσιός ἐστι 
τοῦ πατρὸς ΑἸΉ.45.1.ο(}1.26.280}; Ογτ,ἠον. ἀΐν.15.2(0.12.24; Ν.77. 
10028); (ε]. ΟγΖ...6.5.τ5.3(Μ.85.12570); ΣΜεΙ νη πη. τ4(} 1.18. 
3810); ἀδηϊρα Ὀν Απίαπβ, ἀσυ. } καί. ἤν το(ρ.267 ; Μ.26,21}}; μὴ ἴδιον 
καὶ ἀ, λόγον εἶναι τοῦ...θεοῦ τὸν υἱόν Μδτο611. 6 Ρ.ἈΡ.ΕΡΙρἢ. ἐαον.72. 
2(0ρ.357.1ο; Μ.42.2385Α}; 4. γεΐ. πο. ἔλαβέ γε ἀ. σάρκα ΑἸ. 7.2. 
Ἰο(Μ.26,2960); τὸ δὲ ὁμοιούσιον σημαίνει οὐκ ἀ. ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ὅμοί- 
ὡμαᾳ υἱοῦ ἀνθρώπου Ὀγτι πον άτυ.τς. (0.14.2; Μ.77.το038); πόποα 
5. ἐβςϑοηξαΐ, ΟἸοτα βγ οὶ. τοί ρ.71.27; Ἀ1.8,2134} οἷτ, 5, εἰκών ; 1Ρ:6, 1.6, 
Ῥγοῤεγὶν 90 εαἰϊφά ἀ. οὖν θεὸς ὁ θεός, οἱ δὲ κατ᾽ ἐκεῖνον μορφούμενοι 
θεοὶ ὡς εἰκόνες πρωτοτύπου Οὐ. [0.2.2(0.55.3; Μ.14.1008}); {πϊεγαϊ, 
"αείμαλ ΟρΡ. δ] δροσγῖςαὶ, Ἐρίρῃ σπε. 3(ρ.61.25; Μ.42.τοδο); 6. γεαΐ, 
Ῥεγζσεί; οἵ (μη βέίδη Κπονίεαρα ἀδεῖνθα ἔτοση βοτιρίατο, Ογτ. ἄηι. 
57(3.3144) ; 65ρ. οἵ ΒρΡΙ ΓΤ} γὙ6 8} 165 ΟΡ. ὑγρεβ δῃα πῆδροβ, Πι5ῖ. 
ἀταὶ.4τ.4(Μ.6.3640)) οἷ. 8. περιτομή; τὸν ἁ. ἄρτον τοῦ πνεύματος 
ΟΙευη ας Τἠάοί. τα(ρ.ττατ.7; Μ.. 6644); ΟτΥ. [ο.τ.6(8; ριτττι; Μ.τ4. 
46}; δόξα τοῖς ἀἁ. ... 
ἐδ.2ο.το(ρ.340.4; δο60) ; τοῖ, πρᾶνθηὶν Τοροβ ἀ. γὰρ πρὸς ἀντιδιαστο- 
λὴν σκιᾶς καὶ τύπου καὶ εἰκόνος, ἐπεὶ τοιοῦτος ὁ ἐν τῷ ἀνεωγότι 
οὐρανῷ λόγος' ὃ γὰρ ἐπὶ γῆς οὐ τοιοῦτος ὁποῖος ὁ ἐν οὐρανῷ, ἅτε 
γενόμενος σὰρξ καὶ διὰ σκιᾶς καὶ τύπων..«λαλούμενος. τὰ δὲ πλήθη 
τῶν πεπιστευκέναι νομιζομένων τῇ σκιᾷ τοῦ λόγου καὶ οὐχὶ τῷ ἀ. λόγῳ 
θεοῦ... «μαθητεύεται 1δ.2.6(4; Ὁ.6δο.15; 1204); ΜοΓΆ, Ρογρἐ.τ(ρ.504.22); 
οὐ τὴν ἀ, νῦν ζῶμεν ζωήν, ἀλλὰ τὴν ὡς ἐν εἰκόνι τῇ. ἐγ Ὀ5ς. οΉτη. 
348:7(Μ.27.5570} -Ξ ὕψι, "9. 28:7(}1.60.0768);5 ΑἸ. 6}. ϑόγαρβ.τ.533(Μ. 
26.6.84); Βαβ.ἤοητ.τ(2.2Ὰ.} Μ.51.1τ644); ὃ βωμὸς αὐτῶν [86. 768] 
«τὸ ἀ, 50, θυσιαστήριον) προετύπου Ταῖς φν το τ. [05.(1.317}; οἵ 
(τισί 85 ἔσπια ρὲ φῶς ἀ. πρὸς ἀντιδιαστολὴν αἰσθητοῦ, οὐδενὸς 
αἰσθητοῦ ὄντος ἀ. ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐπεὶ οὐκ ἀἁ. τὰ αἰσθητόν, ψεῦδος τὸ 

αἰσθητόν ΟΥ. [0.1.26(24.7».31.20; 604); Τόγτιλοσι. ἀἴυττ(].77.10338); 
[π|ὸ, Τρ, Ἐρλ.7..; Ὀτθαά, Οἰδιη βαφά.5.7(0.26ο.τ; Μ.8,.612.Ὰ}; νίμε, 
Οτγι εἰς. ς.12(Ρ.13.7; Μαιι.11070). 

ἀληθινῶς, γεαίίν, ἱγμεῖν: Ἐ, ἡρρτδι: ἧς ἀ, τε καὶ ἐμφόβως..-πιστεύο- 
μεν ΑἸ. ΣΉ. 23(ρ.250.3; Μι26.7248); 2, ἐϊεγα!ϊδν ΟΡΡ. ΔΠΕΡΌΤΙ ΠΥ 
τὴν μὲν ἀ, ὁμολογουμένην, τὴν δὲ ἀλληγορουμένην Ἰὺριρῃ λαθν,θρ.5ι 
(ρ.τοϑ.-ς; Μ.42. 2814); : 3, 15 αεἰμαὶ ξαεὲ ΟΡΌ. ἴἢ ΔΡΡδασαπμοΘ προῆλθεν 
τέλειος ἄνθρωπος... ἁ. καὶ οὐ δοκήσει καὶ φαντασίᾳ το ἠπονμ ἀϊο.15.3 
(0.14.8; Μ,77. (ἸΟΟΖΟ); ἘΔ, ἸΠΘΥΡΥ. (ρ.66.18; Μ.26. 1232}; : ἡνώθη τῷ 
ἀνθρωπίνῳ σώματι, ἀσυγχύτως, ἀ. τὐάδιριβεν ἧς: ἀ. μέν, ὅτι μία ὑπό- 
στασις ἐκ τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τοῦ Σ ἀυθλ κι σὺ σώματος ἀπετελέσθη 

ΤΠβολ . Β. σεεὶ.τ.53(Μ.86.11078)}; 4. ἱγμῖν, ῥεγξεειίν, Οτις εἰς,8.22(ρ.230. 
τ6; ΜΟΙ. 15 4000) ΟἹ, 5, τέλειος, 

Ἐἀληθογνωσία, ἡ, ἀμοιοίοαρε οὐ ἐξ ἱγμαδι, Τλοτι, ΑΥ,((.η.7.4(Ν.3. 
8724); τῷ εὐαγγελίῳ μὲν ὁδηγῷ... «πρὸς τὴν ἀ. τὴν προφητικὴν ΤΑΤΗΡΗ. 
εἴγε, (Ρ.16}); ἀπόδειξιν τῆς αὐτῶν περὶ τοῦ παντὸς σωτῆρος ἀ. Χριστοῦ 
Μαχιοριδς Δ] οτ.τ60Ὰ). 

ἀλήθ-ω, ργίηά σῖτός εἶμι θεοῦ, καὶ δι᾽ ὀδόντων θηρίων ““ομαι, ἵνα 
καθαρὸς ἄρτος εὑρεθῶ Ἰρτι. ον. 4.τ; οχερ. Ὠ1.24:6 ἐπεὶ οὖν καὶ 
᾿Ιουδαῖοι μέαν διαθήκην ἔχουσιν" ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσα αἴρεσις δοκοῦσα 
ταύτην τὴν καινὴν μόνην ἔχειν, οὐκ “πουσι ἐν τῷ μυλῶνι τούτῳ, ἵνα, 
γεύσωνται τοῦ ἐπουρανίου ἄρτου Οτ.βε:. 1 δὲ (Μ.τ2.8130}; εχρϑρ. 
Ἐς0].12:3 αἱ σοουσαι ἀργοῦσιν, οἱ ὀδόντες οἱ καταλεαΐνοντες τὴν 
τροφήν ΟἸγρ. Ἐεεὶ.τ2:28.(Μ|.92.6130}; “-οὖσας δὲ τοὺς ᾿Ιουδαίους 
ἐκληπτέον, τοὺς τὸν βαρὺν καὶ ἐπίμοχθον ζυγὸν ἔλκοντας τοῦ νόμου. 
ὀλιγοῦνται δέ, διὰ τὸ πάντας, πλὴν ὀλίγων, δεδραμηκέναι τῇ πίστει τοῦ 
Χριστοῦ ἰδι(6168Β); τῷ ἀρχισιτοποιῷ ἄδῃ, ὃς ταῖς σαῖς πανδαμάτορσι 
μύλαις τὰς τῶν ἀνθρώπων πανσπερμίας ““ων, τρέφεις τὴν μισαν- 
ϑρωπίαν τοῦ κοσμοκράτορος ει .ΟΡ ογ.2(Μ.98.2808). 

ἀληθῶς, 1. ἱγμΐν, τ ἀσεογάαηςε τοῖς [πε ἀἁ. μαρτυρήσαντα ἐν τῷ 
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: εἰρηκέναι [1ο. 13: 121) ΟΥ. 70. 42.10(12; ρ.460.8; Μ, Τ4- 1960); 2 . δεγιοιδῖγ, 

πρεσβυτέροις αἱ κοσμοῦσαι αὐτοὺς νοηταὶ πολιαΐ 

ἁλιευτής 

ΤΉ δαγηδεὶ ταῦτα οὐκ ἀἁ. ὃ προφήτης ἔφη, ἀλλὰ.. «τὴν ἐκείνων ἴδο. [α]588 
ῬΙΟΡΠ 615] ἐλέγχων ψευδολογίαν ΤΠάϊ, 767.4: τοί2.432); 3. 1: γεαϊτῖν 
ἀ. οὐκ ὀργίζεται... .σὺ δὲ πείσῃ τὰ τῆς ὀργῆς Οτ.ἤονι.18.6 ἐπ εν (Ρ.τόο. 
21; Μ.13.4170}; πατρός, ἀ. πατρὸς ὄντος, υἱοῦ δὲ ἀ. υἱοῦ ὄντος, τοῦ 
δὲ ἁγίου πνεύματος ἁ. ἁγίου πνεύματος ὄντος δγηιν. Απιὶ.(341}2 8Ρ. 
Ατῇ.Φνγη.23(ρ.240.30; Μ.26. .7244); Ογτ. 0. 12(4.το 500} οἰξ. 5. ἀλήθεια; 
τοῦ, ἴπο., Ιρῃ, 7 γαϊ,9.1; ἀἁ. ἄνθρωπος ὧν Ἰλῖοπ. τ. ἐΡ. 4(Μ. 4. 1072) 
Μίαχ. αριδίρ. (ΔΛ .οτ.13200}; 4. ἐγμεῖν, ῥενζοειν ἁ. κριτὴς ὁ θεός ἐστιν 
ΤΒαάς Ῥς 81: τίι.1187); ΟΡΡ. τυπικῶς, Ἰᾶ Ἐς, 5οτοί,.861). 

ἘἙἀλήϊστος, πο ρίμπάρνεά, (τι ΝΆ 2. ἐαγη1.2.2(ροδιη)ς. τοί 1.57. 
15324). 

[“]άληκτικός, 
(Ρ.τό4.2). 

ἄληκτος, 1. τοῖο ἐπ, ευεγίασΠηρ ἐξ ἀἁ. καὶ ἀνάρχου θεότητος 

ϑνηδϑ. ἑῃϑορ τοί Μ.66.1300Ὰ) 1. ἴοσ ἅληκτος 

5... πίρ.το8.320, νν.}}. ἀλήπτου, ἀλήστου; Μ.20.13248)}; Βα5. δῥέγ. 
δ6(3.πός ; ΝΜ].32.1028)}; τὴν ἄ, καὶ ἀπέραντον... βασιλείαν 1514. ῬῈ] ἐῤῥ. 
1:.316(Μ}.γ8.306Α}; πεῖ, ἃ5 δᾶν. τὸ πῦρ ἄληκτα...εἰς αἰῶνας κατα- 
καΐει {71ο.Ὁ.Β. }.24(Μ.ο6.τοβ48); 2. εεαφείδες, αςεϊάμομς, Τάτ διαᾷ, 
ἐρῥ.τ.54(Μ.09.11088}. 

ἄληπτος, 1. ποὶ ἰὸ δὲ ἰατᾷ ποϊά οὗ, μος ἰῸ δὲ ργαερεά; τινοῖ, ; ἃ. μηι- 
αἰαϊμαδίς τὸ ζητούμενον ἄ, ὁ λόγος ὑπέδειξεν ΟΝ 85.0.210ς5.ο(Μ. 

44.301Β); Ὁ. ποΐ ἰὸ δὲ ταμρἧϊ οὐ οϑνεγεονισ, ΜΘΤΉ. γος. τ. (ρ. 218,4; 
Μ.41.ττ520) αἷΐ, 5, ἁμαρτία; ἵνα...ἁ, τὰς ἀκοὰς ἀπὸ τῆς πονηρίας 
διαφυλάξωσιν ΤΙ ΒοΞΙ. 4.3.2 ο(Μ.τ8.12560); (ηγνβ.ἤοηι.62.2 ἴῃ 
70.(8.3100); ἀ. πᾶσι τοῖς ἐναντίοις ΤΠατ, ἤορ5,Ζαεβ. το 88 (Μι66. 
568); ς. ποὶ αῇογάϊηρ ἃ μαμάΐς ἴου Ὀ]ατηα ἁ. παρέχειν τῷ μώμῳ τὸν 
βίον ΟΥ.Ν γ85.υ. Μ|ος.(Δἴ.44.42τ0}; παποα ἐγγεργοαεξϊαδίε τὸ ἄ, εἶναι καὶ 
μηδεμίαν παρέχειν λαβὴν ἐν τοῖς κατὰ θεὸν πράγμασιν (Ὦγν5.᾽051.31.2 
τη ον. (9.7488); οἵ σοα ἄ. ἡ ψῆφος αὐτοῦ, καθαρὰ ἡ κρίσις Δ ποι. 
12.4 1 ΤΟ ον (το. το 20); οὗ ΔΡΟΞΕ]ε5 βίον... ἄ. 1514. 6],6ῤ}.2.25τ(Μ.78. 
688); 2. ποὶ ἰο δὲ ἀρῥγεϊοηάρα ; ἃ. ἴῃ σϑα, ἄ, δ᾽ ὁ τόπος, καὶ ἡ ὕλη 
{1α5τ.εοη ξμϊ.27](].6.1 5240}; ἀσθενεῖν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν πρὸς τὴν 
τῶν ἀ. περίνοιαν αΥ Ν 85. ΕπΉ Ἰο( 2 Ρ.226.5; Μ.45,825); ἄ, τοῖς αἰσθη- 
τοῖς ἐστε τὰ νοητά )ϊοη.ἀτ,ἄ.η.τ.τ(}.2.5888); Ὁ. οἵ (οὰἂ ἀ. τε καὶ 
ἀχωρήτου τοῖς πᾶσιν Ἐλι5.6.}..2.17(Ρ.121.1τ6; Μ.24.9 404); φύσις ἄ. τε 
καὶ ἀπερίληπτος τ. Νὰ 2.0;.28. (ρ.28.10; Μ.26.228); ας. οὗ ὅοη πρὼω- 
τουργὸς κινήσεως δύναμις, ἄ, αἰσθήσει (Ἰεπὶ.517.1.2(ρ.8.6; Μ,.9.4120); 
τὸ τῆς φύσεως ἄ. Οτ.Να2.0γ7.521.2τ{(0.142.4; Μ.36.1228); ὅσῳ γὰρ θεὸς 
ἀνθρώπου δυστεκμαρτότερος, τοσούτῳ καὶ τῆς σῆς γεννήσεως ἀληπτο- 
τέρα ἡ ἄνω γέννησις {δ.20.δίρ.84.6; 848); οὗ (σις 5. Εἰσί θεοπρεπῇ 
«««καὶ ἄ, 1514.}Ῥ6] ἐῤῥ.1τ.τ8(}.78,1034}; ἅ. οἵ Η. (μοβὲ ἄλλος τρόπος 
ὑπάρξεως οὗτος, ἄ, τε καὶ ἄγνωστος Ἰύγτ, Τγἱη. δ(ό5, ττ Ὁ); 10.1}. λον. 
4.4(Μ.06.6ο54}); 6. οὗ ὑ»χοϊιηάιν οὗ Ομ βίη ἀοοίτιπε ἄ, τοῖς μὴ 
ἔχουσι πνεῦμα Οτι(εἰς.δ.τη(ρ.88.13; Μ.ττ, 1316}. 

Ἐλλήπτως, 1. ο, ἔχειν δὲ τι ῤγερηαθίε, ΟντΟ Ναλ. τί3. 000); 2. ἀε- 
σμγαΐεῖν, γίρ μι, Οὐ. 76.20.τ4{1τ2; ΡὈ.345.τ8; Μ.τ4 ον 4}; Οὐ ΝΝ γϑ5. ων. 
2(20.352.2; Μ.45.5208); ἐγγεῤγοαεῤαδίν ἀ. διακονήσει τοῖς πράγμασιν 
Ομτνβ. ἔοι. 1 4.1 τη: τον (το.ττ170)}. 

Ἐἀλήρητος, τυὐμομὲ ἠοοίίςἠηεες, τ,6. μηρεϊσίαεη, σογίαϊνε ἁ. ... 
γνῶσιν ΤΠαΤΠΟΓγ80]. 5.48: το(Μ.18.1τ2480), 

Ἐἀλησμονέω, ῥε ποὶ γογρείξεϊ, Το. δτρ.εαρ.43(Μ.85.1845). 
ἄληστος, 1. ποΐ ἰ0 δὲ ῥογροίίεη, ἐπμἀμνῖηρ, ἐρενποτίαί ἄ, καὶ διαεωνί- 

ζἕουσαν παρεῖχε τὴν βασιλέως ἀρχήν Ἐπ5.:.(,4.2(ρ.ττ8.25; Μ.2ο. 
11528); ΟτδναζΖεαγηι.1.2.0.132(.1.37.678.}; ταῖς προσηγορίαις τῶν 
τόπων ἄ.... τὴν μνήμην ἐναποτίθεται (Πτνϑ.ἠονη.60.3 τη, (ὐθΉ.(4.5708); 
ἴος ἄ, γνῶσις ν. γνῶσις ; 2. τι) ογείξηρ, το. σοα τὴν πάντα περι- 
ἔχουσαν τοῦ θεοῦ γνῶσιν, καὶ τὴν ἄ, μνήμην Ογτ. ΡΞ ττρ: τό(Μ.Ὸρ. 
12734}; 1 865.Ν42Ζ. ἀταϊ, 2ο(}.28,802). 

[Ἰάλητήριος, ν. ἀλιτήριος. 
ἀλήτης, ὁ, 85. 6(1]., τοαμάογηρ, εγγίηρ, Νουη, βάν. 7ο.1:τ2(Μ.43. 

7524}; 16.8:2τ(δ168); 1.12: 4ο(857.). 
ἀλῆτις, ἡ, ᾿ϑαράδγεν ; 8.5 8.1]., τυαπάογίηρ, Οὐ αη!.2(ρ.143.20; ΜΙ, 

17.2574}; ἄοικος..«καὶ ἀ. ἡ ψυχὴ πεπλανήσεταε ΤΟΝ γ85.αΉΤΉΉ Φ  γ85. 
(Μ.46.1τ178}; ϑγπϑβιλγμη. 6. 2δ(ρ.41; Μι66.τ6ο0). 

Ἐῤλητοβόρος, εαΐηρ μιεαὶ, Οτι Ναζιραγρι.1.2.15.04(81.37.773}). 
ἁλιδινής, σεα-ἰοςςεά, ΝΟΠΠ.Ραγ. 7ο.21:4{(Μ.43.916Ὰ}.ὕ 
ἁλίδρομος, γΉΗρΡ Οὐδ ἐδ 544, ΟΥ ΝΣ, καγη.1.2.12.1τ(}.37. 

7544); Νοπη, ραν. 7ο.6: τὴ (Μ.43.7068). 
ἁλιεύς, ὁ, Μοίιον; τηρῖ,, ταῦ, Μτ4: Ι0 ἁλιεῦ μερόπων τῶν σῳξομένων 

πελάγους κακίας (Ἰετη, ῥαφά.5.τλίρ.201; Μ.8.6810); οὗ τῆρῃ οὐ μόνον 
τότε ἀλλὰ καὶ νῦν ὃ σωτὴρ ἡμῶν πέμπει ἁλιεῖς ἀνθρώπων τι πορ!. 16.1 
ἤη [ἐγ.(Ρ.132.1ο; Μ.13.4270}; ΝΙΙ..}»}.2.40(Μ.70.220}9); οἵ 5. Ῥεῖεχ 
ὁ τῆς οἰκουμένης ἁ. (ῃτυβ, κονιη 11,.18:23(3.4Ὲ). 

ἁλιευτής, ὁ, -- ἴοτερ., Τάτ, αβεεί.δ(Ρ.140.7; 4.846); τηξῖ., οὗ 
ἀΡΟΒΊ165 ἃ. ψυχῶν ἀνθρωπίνων Ἐπ|Η5, β΄. ς.(Μ.24.5448}. 



ε , 

ἁλιευτικός 

ἁλιευτικός, οὗ βεῆδνς, τοῖ. ροβί]εβ. τοὺς ἁ. σολοικισμοὺς τοὺς 

Ἀττικοὺς καταλελυκότας ξυλλογισμούς Τάτ. αὔεεί.5(Ρ.142.3; 4.838); 

τῇ ἃ. ἁπλότητι ἰὰ.1ς.τττδίρ.60.30 ; 2.252). 
ἘΔλιευτικῶς, τη ἐπε ηιαππεν οἵ α βσπεγηίαη, 1.6. οἵ ἈΡΟΒ[1685 ταῦτα... 

πεφιλοσόφηται πρὸς ὑμᾶς δογματικῶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἀντιλογικῶς᾽ ἃ,, ἀλλ᾽ 

οὐκ Ἀριστοτελικῶς στ.Να2.07.22.12(}1.35.1τ640). 

ἁλιεύ-ω, 1. 312} ταεῖ,, οὐ 5. Ῥαὰὶ ὁ τῷ δρόμῳ τὴν ξηρὰν “σῶν 

Α Χαρμι ρῥΡ.δίρ.63.20); 2. 35}, ὅρον, καίει; ταβῖ,, τοῦ. Μ,4φετο ἐν 

ἁμαρτίαις ποτὲ γεγόνασι καὶ ἀπὸ ἁμαρτίων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ ἡλιεύ- 

θησαν Οτο κοι τό. 4 τη 76γ.(ρ.137.2; Μ.13.4440); οἵ Ολπβὶ Παῦλον 
μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἡλίευσεν (Βτν5.ἠο.30.1 τη ΜΙ.(1.3478); ἴδωμεν 
νηὸς ποντοπορούσης ἀθεώρητον πορείαν, τῆς βυθισάσης μὲν τὸν ἀρχέ- 
κακον, ἁλιευσάσης δὲ τὸν πρωτόπλαστον Ῥτοο ΟΡ ογ.4.τ{Μ.65.7098). 

ἁλίζ-ω, ταἰΐ, σραξοι; πιεῖ., τοῦ, Με. 5:12 ἀλίσθητε ἐν αὐτῷ 50. τῷ 
Χριστῷ] Ἰρπ.αρη.το.2; ΟὨγγβυλοηι.15.6 ἐγ Μ|.(7.π944}; τοὺς μὲν 

“ων τῇ σωφροσύνῃ, τοὺς δὲ φωτίζων τῇ διδασκαλίᾳ ῬΑΠυυ ΟΠ γγ5.5 

(0.29.14; Μ.47.10). 
ξ ἁλίη, ἡ, εαἰεὶρ οἱ β 5, Οὐ Ναζ.εανηι. 2, (εριτΔρ.}1.4(Μ.38.11.4}. 
κἀλίκμητος, τογομ πὶ, 1.6. ἐατι5εα, ὃν (16 σα ἁ. μερίμνης Ῥαι].51}, 

ανιδο.228(Μ.86. 2260 4). 
ἁλικρήπις, αἱ ἐδ 5φα᾿ 5 δάρε, Νοππ.}αγ..70.1:1(}1.43.8040}; ἰ6.7:41 

(8128). 
[π]ἀλίκτως, -- ἀλήκτως, εεαξεϊοδεῖν, ἘΛΤΠΑ]. τας, Α ειρτοειῃ,(Μ, 

85.6338). 
[π]ᾶλιμμα, τό, -- ἄλειμμα, Τ. οὐ 32(ρ.124.1). 
ἄλιμος, τὐὐϊποτ εἰαγυαίοη ἡ ἃ. αὐτοῦ [3.. (ΣΙ51]...«νῆστεία Τιεοπί. 

ΗΝ εεὶ.2.2ο(Μ.86.τ1 580). 
ἀλιπαρής, εὐδεγίο55, τεῖ. σ6π,21:14 ἐκπέμπεται...ἡ τῶν Ιουδαίων 

συναγωγή, στυγνὸν καὶ ἀ. ἐφόδιον ἔχουσα, ἄρτον τε καὶ ὕδωρ Οντ. σἰαρῆ. 

(εη.3(1.81Ὲ)}. 
ἁλιπλανής, ςσα-τοαηἀεγίηρ, Νοηπ, ῥα». 9.6: 64(Μ],.4.3.8οηΑ}). 
ἀλισγ-έω, ῥοϊϊιιίε ἵνα ἐγὼ τῶν ἀσεβεστάτων θυσιῶν ““ηθῶ Μ.Ταν. 

οίρ.473}; {10.0..6Ρ. Τρ μα Μ05.3658). 
ἁλίσκω, [80γ. ρΡίορ!. ἁλῶν ᾿εγ5.(ρ.8,0)7; ἀοῖ., εαἰεῖ, ΟΒτνβ, οι. 

ΤΙ ἡμ Τβ655.(1τ. 5038); Ἑναρτ,ἦ.6.3.24{(ρ.122.3; Μ.86.26488). 
Ἐλλιτάρχης, ὁ, 5.ν.1., ηιαρίθν οὗ ἱνιῤίείν, ΑἸΕΧ. 54]. ἐγεε. (1.87. 

40408). 
Ἑἀλιτηριόνοος, 0Υ εἰπξμὶ τεῖμά, δεμοῖ,λο τὰ Το. ΟΠ] τὴ. Ξεαὶ. 27(Μ 1.88. 

12281). 
ἀλιτήριος {{"]άλητ-), τοϊολοά, «ἴηζμὶ, οἱ Τὸεν} ὁ ἀλήτηριος γε. 

15.τι4(2.το30); ΤΒάΐ.2 ΤἼ665.2:8(3.536); ΟἸντρ. [οὐ 2 ρτοεπὶ. (Ν.03. 
330}; ἀλητηρίῳ. «διαβόλῳ Οεουχη. ἄῤῥοεσ.τ4:(Ρ.162, ν.]. ἀλιτ-)}; οἵ 
ἀδπιοηβ, Ὀοπ. Α].ρ.Επ5.},6.7.1ο0.4(Μ.20,66οΑ); Επι5..ε.4.το(ρ.τ67. 
τ; Μ,22.2770); ὥνσ.ς.τα(3.360); οἵ τῦξῃ, 1514.}ς6}.6ρ}.2.τ14(21.γ8. 
556}; γτ.Ος ρχοεηλ. (3.40); ΤὨατ.ἢ.6,3.τ].4{3.033). 

ἀλίτης, ὁ, τες ἀλείτης, σίπηοΥ; ΟΥ ΤΠ) εν}}, Ἐπάος, ΟγΡγ.2.2 τὴ (1.8, 
8538). 

Ἐἀλίτιμος, ἢ τοίεροαϊν πο ομγεά, οἵ ἘΡΒΕβΙΔη Αὐτθπλῖβ ἡ ἁμαρτωλός, 
ἡ ἀ. ΤΌβΒτνϑ. 7ο ἐμεοῖ. π(το.7738), οὐ ΡετΆ. 8.1. ἔου ἀλιτήμων, εἰμζαί. 

ἀλιτρόβιος, ἰἰοἵηρ τοϊεμεάϊν, ΟΥ. ΝΑ Ζ.εαγηῖ.2.1.28.τ2(Μ.37.1288.Ὰ}; 
Νοπηιβαγ, 7σοτς τ το 1.43,8768). 

Ἐἀλιτροδίκης, 97 Ἡγρ σοι 7 ρεηηθη1, ΜΘ Γ ἢ Βν ρΡ.5.4{0.58.3; 
ἍΜ.18.1048). 

Ἑῤλλκλαρία, ἡ, ἴοΥ Ἑάρκλαρία. 
["]ἀλλαγίη, ἡ» -Ξ- ἀλλαγή, εἤαηρε, Ογαε, δ 10.2.15]. 
Ἑῤλλάκτης, ὁ, ἄφαίεγ γαστὴρ ἀ. ἐστὶν ἀπιστότατος (ΠΥ ϑ,ογμς, 

νεπεγαμά, τ(Β.2ο1Α). 
ἀλλαχόσε, 1. εἰςοειυ τίμον, Ῥ.Ιοβε,λ.σις τ Μ 6 ς, 280); 2. δἰςοτοΐδγε, 

Τυβιιάταϊ.46.2(Μ.6.5738); Επι5.4.6.1.δ(ρ.28.το; Μ.22.574}; 5140ὈῬῈ], 
ἐρῥ.4.ττ2(Μ.γ8.1τϑοᾺ). 

ἀλλεπαλλήλως, Ξμεεόςετθεῖν, ΕΡΙΡΠ. εὐ. γαθιαρ.Μμαογ.18.4{Ρ.455.6; 
Μ.42.7054). 

ἀλληγορ-έω, 1. Φρεαξκ αἰϊορογίεξαϊ γ, μι56 αἩ αἰΐοσογν ; ἃ. 4Ὁ5. “-ὧν 
ὁ Παῦλος καὶ γάλα αὐτὸν ὀνομάζων ᾿ἐπότισα᾽ ἐπιφέρει (Ἰ]ετη. ῥαεά,τ.6 
(Ρ.11η.6; Μ,8.32548); ἐρεῖ μοί τις" ξένον μοι φέρεις, λόγον λέγων υἱόν. 
᾿Ιωάννης μὲν γὰρ λέγει λόγον, ἀλλ᾽ ἄλλως “-εἴ [1.6. Δ]ΠΕΡΌΤΥ οὗ ἵππος 
λευκός]. οὕτως γὰρ δεικνύων τὸν λόγον..«τοῦτον ὄντα ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ νῦν 
ἀπεσταλμένον, ὑποβὰς ἐν τῇ Ἀποκαλύψει ἔφη [Ἄφος.19::11-12} ΠΊΡΡ. 
Νοξὶ.τπ(0.257.21; Νῆ.το. 8244); καὶ πανταχοῦ τῆς γραφῆς οὗτος ὁ 
νόμος, ἐπειδὰν «-ἢ, λέγειν καὶ ἀλληγορίας τὴν ἑρμηνείαν (Ὦχγ5.15.5 
ἐπίονρ.(6.55Ὰ}; Ὁ. εοησεν ὃν Ἰπσαης οὗ αἡ αἰΐέρονγ οὐ τὴν ἀναγέννη- 
σιν ἐνταῦθα “-ὧῶν (ΟἸοπι, ῥαεά.χ. (ρ.97.8; Μ.8.2644}; 1δ.χ.δίρ.χ29.8; 
4200); 14,5ἰγ.5.11(0.371.20; Μ.9.1048); 20.1.6{(ρ.24.22; 4454) οἷζ. 5. 
θυσία; Ὦρησο ο. εἰϊερογίσε, ταν αἰϊορονίεαίν, τά ῥγοί.τίρ.5.21; 
Μ.8.578}; [4 ῥαεά,τ.δ(0.113.2; Μ.8.2068); σάρκα ἡμῖν τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον -“-εἶ, καὶ γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ δεδημιούργηται ἡ σάρξ 1δι(ρ.115.31; 

ἀλληγορία 

3018); ὄφις ““εἶται ἡδονὴ ἐπὶ γαστέρα ἕρπουσα 14, ῥγοί ατίρ.γ8,27; 
2280); καρδία γὰρ ἡ ψυχὴ “-εἴται ἡ τὴν ζωὴν χορηγήσασα, ὅτι δι᾽ υἱοῦ ὁ 
πατὴρ γνωρίζεται Ἰά.5!».5.τ(ρ.334.1; Μ.0.284}; εἴη δ᾽ ἂν τῷ ψαλμῳδῷ 
κιθάρα --ουμένη κατὰ μὲν τὸ πρῶτον σημαινόμενον ὃ κύριος, κατὰ δὲ 

τὸ δεύτερον οἱ προσεχῶς κρούοντες τὰς ψυχὰς ὑπὸ μουσηγέτῃ τῷ 

κυρίῳ 1δ.6.1ττ(Ρ.476.5; 3008); 16.6.15 (ρ.408.8; 3568) οἷξ, 5, πέστις; 19.2.5 

(Ρ.123.13; Μ.8.0520); τὰ πάθη τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ἅτινα, φησίν, 

ἐστὶ τῆς κτίσεως “-ούμενα σύμβολα ΗΙρρ.ἤαεν.8.14{0.234.2; Μ.1τ6. 
23500); ἡ δεκάλογος “-οὖσα τὰ θεῖα τῶν λόγων μυστήρια 1ὖ. 
(Ρ.234.9; 32624); Οτ. 70.20.το(ρ.330.15; Μ.14.5064); ὁ δὲ βουλόμενος 
λαβεῖν τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴν εἴσεται, τίνα τρόπον ἠλληγόρηται τὰ 
κατὰ τοὺς γάμους καὶ τὰς μίξεις τῶν θεραπαινίδων 16.( εἰς.4.44{0.31]. 
18: Μιιτ το ῦ); τῶν τέ μύθων τὰς “-ουμένας φυσιολογίας 15 8,}.6. 

τοιτ(φόου ; Μ.21.7684); ἘΡΙΡΠ. λαον.64.6πίρ.5οὅ,1; Μ.41.11848); πᾶν 

δὲ τὸ παροιμιαζόμενον οὐ ταὐτόν ἐστι τῇ δυνάμει ἀλλὰ ἄλλῃ μὲν ῥήσει 

διηγεῖται, ἄλλῃ δὲ δυνάμει “-εἶἴται 1δ.6ρ.2τ(ρ.171.9; Μ.42.2364Ὰ}; 
"νούμενα εἶπεν ὁ θεῖος ἀπόστολος, ἀντὶ τοῦ, καὶ ἑτέρως νοούμενα. οὐ 
γὰρ τὴν ἱστορίαν ἀνεῖλεν, ἀλλὰ τὰ ἐν τῇ ἱστορίᾳ προτυπωθέντα διδάσκει 
Ὑματ αἰ. 4:24(3.382); ἃ. μδε ἠὲ απ αἰϊερογίεαὶ ςεη5ὲ εὐχαριστῶν ἀεὶ 
τῷ θεῷ καθάπερ τὰ ζῷα τὰ δοξολόγα τὰ διὰ ᾿Ησαΐου --ούμενα ΟἸΘΠῚ,5 ». 
γ.12(ρ.57.10; Μ.0.5124}; 2. τηϊεγρνοὶ, ὀχ ρίαίη αἰἱερογίεαὶν, Ἴατιογαὶ. 
21(0.22.23; Μ.6.8 538); ΗἸΡρ.ἠαον.4.«Ο(ρ.68.10; Μετό, το} ; (εἷ5,8ρ. 
ΟτιΟεἰς.4.38(ρ.3ο8.28; Μ.τι.τοβδα)}; κατηγορῶν [50. ὁ Κέλσος} τῆς 
Μωῦύσέως ἱστορίας αἰτιᾶται τοὺς τροπολογοῦντας καὶ “-οὔντας αὐτήν 
ΟτΟρὶς.τ.χ͵(Ρ.69.7; 0924); μαθητῶν δύο' τοῦ τ᾽ ἐπὶ τὴν θεραπείαν 
τῆς ψυχῆς ἀνάγοντος τὰ γεγραμμένα καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν αὐτὰ -“-οῦντος, 
καὶ τοῦ τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ καὶ ἀληθινὰ διὰ τῶν ἐν τῇ σκιᾷ κειμένων 
παρίσταντος ἴἅ. 7ο.χο.28(18; Ρ.201.27; Μ.14.3570}; δεῖ πᾶσαν τὴν κατὰ 
τὸν Ἀβραὰμ --οὔντα ἱστορίαν ἕκαστον πνευματικῶς ποιῆσαι τῶν 
πεπραγμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ 1Ρ.2ο.τοίρ.3327.31; 5920); οἱ ἑτερόδοξοι ἀ. 
θέλουσιν τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀνάστασιν: --ἥτωσαν καὶ τὴν τοῦ σωτῆρος 
ἰᾷ κορμῖη τ ογ.ττττ {75 τὸ Ρ.44); ὁ μὲν οὖν τις -υῶν τὸν οὐρα- 
νὸν καὶ φάσκων αὐτὸν εἶναι τὸν Χριστόν [ἅ.0γ.26(ρ.30ο.22; Μ.11.Ξο1 4); 
Μοιῃ.σγηρ.3.1(ρ.27.9; Μ.18.61.); ᾿Ὡριγένης.. «πάσας “ἦσαι τὰς 
γραφὰς ἐγχειρίσας Ἰξυβί,εηφαςί, 2τ(ρ.48.2; Μ,18.6ς6.}; Ἐπ|5,4.,6,7.3 
(ρ.343.1ο; ΝΙ.22,56ο0); 14.}.6.2 Ῥτοθη,. (448; Μ΄ 21.020); πάλιν τε 
ἀκούοντες [ᾧὃῬῚ.0:1] τὸν μὲν οἶκον “-εῖτε, τὸ δέ, ἔκτισεν, οὕτω λαμ- 
βάνοντες μεταποιεῖτε αὐτὸ εἰς κτίαμα Α(Ι..47.2.46(31.20.2450); κ|]. 
νυ. Δ πηιοη.76(Μ.26.0494); στο Ναζιον4 τοί 1.35.657}0); ἀμέλει καὶ τὰ 
τυπικὰ τῶν ᾿Ιουδαίων ““ὧν καὶ παραβάλλων ταῦτα πρὸς τὴν ἀλήθειαν 
ας, Αοριον.13(Μ.34.8644); Ἐρὶρῃ.ἠαεν, 69. στ(ρ,198,1; Μ.42.2800); 
ἐντεῦθεν... ἕτερον μανθάνομεν. ..τὸ πότε καὶ τίνα “-εῖν χρὴ τῶν γραφῶν' 
καὶ ὡς οὐκ ἐσμὲν κύριοι τῶν νόμων τούτων αὐτοί, ἀλλὰ δεῖ αὐτῇ τῇ 
διανοίᾳ τῆς γραφῆς ἑπομένους, οὕτω τῷ τῆς ἀλληγορίας κεχρῆσθαι 
τρόπῳ. .«ἡ γραφὴ...οὐκ ἀφῆκε κύριον γενέσθαι τὸν ἀκροατὴν ἁρμόσαι 
τὰ εἰρημένα οἷς ἐβούλετο πράγμασιν, ἢ προσώποις, ἀλλὰ προϊοῦσα 
ἑαυτὴν ἡρμήνευσεν (ῇγγΞ.1ς.5 ἐμίενρ.(6.540}; ϑγυποβ.ρ.τ40(Μ.66, 
15414); ὄντ, ».23:(Μ.όρ.8454); Ργος, Ο,Οδη. τ) :τοίΜ.87.3ότο); 
Αμαβί, δι φισί γες ῤ. 320 80. 5608}; 3. α5. 56 αἰϊδρογίεαὶ ἐπὶεγῥγεία- 
ἰΐογι τῶν -οεῖν βονλομένων (Ὦγγ5..5.5 ἐπίφνρ (6.558); 4. ̓ οη1.52.1 1Ὲ 
Μ|.(}. 5298}; 151 4.ῬῈ]..}}.4.117(Μ.78,11028}; Ῥτος,Ο,(δη,3:21(Μ.87. 
221}; οὗ. αἰϊερογίταμίες Βαὀγίοηει ἀϊχίηηες ἡδροίτα 6556 ἱδγγθηα, ΟΥ̓. 
μορι.20.4 ἴῃ [6γ.(ρ.314.3.Μ.13.532}0}}; ἀϊείίν ἐμ μὶ: οί αἰϊερογίδανί, 
μοϊΐ μὲγ βρηγαρι ἐχροηοῦο, ἰὰ, πον. 6.8 τα Πἰσφο (ρ.386.11; Μ,13. 
7164}; 4. δὲ ἀἰξογοραηπι τοὴ ἢ χρήσεις... εἰς οὐδὲν “«-οὐσας τοῖς ἁγίοις 
καὶ ἐκκρίτοις πατράσι (ΓΡ(δδε)αεί.8(Η.3.11518). 

Ἐλληγορητέον, ὁ" πη, ἐχρίαίη αἰϊερονϊεαίίν, ΟΥ. ».57 τη Πάπι, 
(Ρ.248.8; Μ.13.624Ὰ}). 

κἀλληγορητέος, ἰ6 δὲ ἐχρίαϊεί αἰϊόρογίσαϊ ίν, ΟἸοτη. κἐγι ο(Ρ.305. 
23; Μ.9.02Ὰ}. 

ἀλληγορητής, ὁ, αἰϊερογίεαὶ ἐχρομηάεν, ΤΠ ιι.30 τη επ.{1.52); 
Ῥτος.Ο.(δ᾽1..:21(}1.87.220 4}. 

ἀλληγορία, ἡ, αἰΐορογν; 1. ἴῃ ρθη, ίητρόδωρος...«ἐν τῷ περὶ 
Ὁμήρου λίαν εὐήθως διείλεκται, πάντα εἰς ἀ. μετάγων Ταἱ ΟΥΩἑ.2Ὶ1 
(0.24.5; Μ.6.8538}; ΣΠΠΡρΡ. ἢη.46 τη 1 γ.24τι3(ρ.114.}}} ΜΟΙῊ.765,1.24 
(ρ.248.18; Μ.41.10030); ἐδι1,30(ρ,282.15; Μ',18.2688); τοῖ, Ν τ] ἐεὶ. 
4.8 συνίεμεν..-«ἀποκρύφως δι᾽ ἀλληγοριῶν ταζῦταν λεχθέντα (οπδῖ.ογ. 
σιετοίρ.182.16; Μ.20.12020); ΕἸ5.4.ε.4.τ(ρ.1δ1.35; Μ,22.304Ὰ}; τὴν 
ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ στάσιν τε καὶ βεβαίωσιν, ἣν ὄρος ἐλαιῶν ἐπὶ 
τοῦ παρόντος κατὰ τρόπον ἀλληγορίας ὀνομάζει τ.6.τϑ(ρ.277.18 ; 
4560); 565. 1ξμη.τ.τ4(1.2260; Μ.20.5440); οἷδα νόμους ἀλληγορίας, εἰ 
καὶ μὴ παρ᾽ ἐμαυτοῦ ἐξευρὼν ἀλλὰ τοῖς παρ᾽ ἑτέρων πεπονημένοις 
περιτυχών 14 ἐ6χ.0.τίτ.808; Μ.20.1888); Οα Νγϑ5,λόοητῖη (ἀπέ ρτόετη. 
(Μ.44.7574) οἷτ, 5. ἀναγωγή; Ορρ. τὰ ἀληϑινά, ἸΟΡΊῚρΡῃ αης, 53(ρ.ὅτ. 
25; Μ.42.τοϑοῖ.); ἴα. ̓ αογ.66.5δ(ρ.03.7; Μ.42.1138) οἷῖ. 5. ἀναγωγή; 
Ῥχος ΟΟδη.τ:24(Μ.87.το50}; ἀ, ἐστὶν ἡ ἐπ᾽ ἀψύχων" οἷον ὁρέων, 



ἀλληγορ ικός 

βουνῶν. .-«τροπολογία δέ ἐστιν, ἡ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων μελῶν, οἷον κεφαλῆς, 
ὀφθαλμῶν Μαχ,ψιἀμῦ. 80}. 90.792); (ο58π|.1ηα. [0Ρ.5(}1.88.2498); 
2. ἴθ ΑἸεχϑπασιηδ ἀβᾶρς ἀ. ἰβ 8 τηϑίῃοα οὗ ἜΧΕρΡΘΒ15 ΨΈΙΟΗ (α) 15 
σοηἰταβίεα ψ]ῈΠ ΠΠΕ6͵ΤᾺ] ἱπίουργοίδξίουι πα (δ) 15 ἀἸβοευπῖθ]6 ἔτότη 
[ῃ6 εομέθηΐ οἵ {πὸ ἰδχί ἐκείνη γὰρ ἡ λεγομένη κατάβασις ἐπὶ τὸ ὄρος 
θεοῦ ἐπίφασίς ἐστι θείας δυνάμεως ἐπὶ πάντα τὸν κόσμον διηκούσης καὶ 
κηρυττούσης τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον. τοιαύτη γὰρ ἡ κατὰ τὴν γραφὴν ἁ, 
Οἰεπλ. εἰν. 6.3(ρ0.447.12; Μ.0.2406); Οτιεἰς.4.48(ρ.320.25; Μ.11.11058); 
πῶς τὴν...κοσμογένειαν σαυτῷ διά τινός, ὡς φής, τυπώδους ἀ, λαμ- 
βάνεις;; (εἰ5.10.6,2οίρ.00.0; Μ.11.132378}); οὐκ οἶδα δὲ πῶς οἱ φεύγοντες 
τὴν ἐν τούτοις ἀ., καὶ τὴν λέξιν δι᾽ ἑαυτὴν ἀναγεγράφθαι νομίζοντες, 
παραστήσονται τῷ βουλήματι τοῦ ἁγίου πνεύματος πράγματα ἀνα- 
γραφῆς ἀξιώσαντος Οτοκεί τη Ἐς. οο: τ(}1.12.14538); Μωσῆς ἑώρα τῷ 
νοὶ τὴν ἀλήθειαν τοῦ νόμον καὶ τὰς κατὰ ἀναγωγὴν ἀ. τῶν ἀναγε- 
γραμμένων παρ᾽ αὐτῷ ἱστοριῶν 14. [ο.6.4(2; ρ.1ττ.7; Μ.14.205Α}); 1. 
13.0(ῦΡ.222.23; 4120); 1.13.τ7(0.240.32; 4248); μετὰ δὲ τὴν ὡς πρὸς τὸ 
ῥητὸν σαφήνειαν τὰ πρὸς ἀλληγορίαν ῥητέον Ἰά. ἔγ.27 τ. [0.11 Ξο(ριπ5ο4. 
το) ; ἰᾷ, ῥγίης.4.2.6(13; ρι4τό.τ4; Μ.οττ.360Ὰ}; οἵ. φιεῖς ἠΐα δνμίμ 1Ή- 
υεμῖείμ;, σεῖ ποῊ βογγέσοσης ξοηίρη Πεγας αὐ αἰϊερογίαε ἀμϊσεάίπερι 
ἴρδα πεοοςσίαϊα ΚΘΗ ρα! ἢ 14.δοη.16.0 τ Νιρπ(ρ.τ51.21; Μ.12.7Ο1ΑᾺ); 
πῃ Απιοσπθπα ἀβᾶρα ἀ. 15 (4) ἃ πιοᾶς οὗ Ἰΐθγα] ἜΧΡΙ ΘΒ, ὙΥΠΪΟΣ 
15 [ ἰπα!σαῖοα ΟΪν ὃν τῆς 7οννι οὗ 1ῃ6 τεχί ἡ θεία γραφὴ τῆς ἀ. τὸ 
μὲν ὄνομα οἶδε, τὸ δὲ πρᾶγμα οὐκ οἶδεν Τοῦ γοεηι. Ρ-.ττδίρ. 600. ; 

"Ἕλληνες μὲν γὰρ ἀ. ἀνομάξουσι πρᾶγμα ἄλλως μὲν νοούμενον, ἄλλως 
δὲ ἀγορενόμενον 1δ.(ρ.90.11ὴ; ἀλλ᾽ οὗ καινοτόμοι τῆς θείας γραφῆς, καὶ 
οἰησίσοφοι, περὶ τὴν ἱστορίαν ἢ ἀτονήσαντες ἢ κακουργήσαντες, ἐπεισ- 
ἤνεγκαν τὴν ἀ., οὐ κατὰ τὸν νοῦν τὸν ἀποστολικόν, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
αὐτῶν κενοδοξίαν ἔ ετέρα ἀνθ᾽ ἑτέρων ποιοῦντες νοεῖν τοὺς ἀναγινώσκον- 

τας Ἰἅ ῥγοθηι. ̓ ς. (ρ.88.12); ΟἾγγ5.1ς. 5 τηϊονρ. (6.558); τ. (548); : 14, 
μομι δι ἐμ [ο.(8,Ξοπὸ ; : τοί, (σα]. 4:24 καταχρηστικῶς. τὸν τύπον ἀ, 
ἐκάλεσεν. ἃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν" ἡ μὲν ἱστορία αὕτη οὐ τοῦτο μόνον 
παραδηλοῖ, ὅπερ φαίνεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα τινὰ ἀναγορεύει: διὸ καὶ ἀ. 
κέκληται τα. τοηρη ἴῃ, α1.4: 34(το. 7108); ; δενεσ Ὡ 6 |.4. 2(}. 56. 459); ; 
νῦν τῷ ὀνόματι κατεχρήσατο οὐ τῇ δυνάμει τῆς ἀ. ἡ γὰρ ἁ. οὐ 
στοιχεῖ τοῖς ῥητοῖς, ἄλλα δέ τινα ἐμφαινόμενα ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ὑφὴν 
τῶν νοημάτων ἀκολουθίας εἰσάγει 1ᾶ.(ὐαἱ.4:24{(0.302.17}; ἀ. ἐκάλεσε 
τὴν ἐκ παραθέσεως τῶν ἤδη γεγονότων πρὸς τὰ παρόντα σύγκρισιν 
Τμάτ. Μορβ.αὐ,4: 24{ρ.79.18; Μι66.ροϑο); ν. ἀναγωγή, θεωρία, μυ- 
στικὸς, τύπος. 

ἀλληγορικός, ξεν αἰΐοε, αἰδορογίεαί εἰ δὲ ἀ, [35. αἱ ἱστορίαι], 
μῦθοί εἶσι καὶ οὐκ ἄλλο τι Αὐϊδιιαροίὶ.τ,.7; ἔδὰκ, ἄ...7.3(Ὁ. .343. 26: Μ, 
22.5600); ἴα». 6.8,Β(370Α ; Μ.21.6240); τοῦ ἀἁ. τὸ ἱστορικὸν ΦΈΡ ΘΒΙΗ, 
ὅσον προτιμῶμεν Το Οδη.40: ττ(}1.33.158οᾺ). 
ἀλληγορικῶς, Πεφωγαινεῖγ, αἰϊεροντεαϊίν, ΟἸειπ ῥαοά.5.) (0.250. 4: 

Ν.8. ὅοφᾺ); τούτου τοῦ παραδείσου ἀἁ. οἱ ἄγγελοι μἀελη ται ξύλα, καὶ 
ἔστι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς..«Βαρούχ Ηἱρρ.λαδγ.κ.24{0.127.22; Μ.1τό. 
3105Ὰ}; Οὐ. «]0.13.4ο(ρ.267.4; λ1.14.4738) : εἰ δεῖ. ἀλλάξωντα τὴν 
ὠνὴν ἀ. τὸν νοῦν τῆς ἱστορίας κατανοῆσαι, μενούσης δηλαδὴ καὶ 

τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας στ. ΙΝ 55. Ἐπμη.τ τ ἢ. 240.27: ΜΠ 45. 040Α}; τεῦ. 
ΘΌΠΠΥβ οὐ γὰρ μόνοις τοῖς μαθηταῖς ἐδίδου τὴν σάρκα φαγεῖν.. «ἀλλὰ 
πᾶσιν ὁμοίως ὁσίοις ἀνδράσι καὶ προφητικοῖς ὁμοῦ ταύτην ἀ, τὴν 
σιταρχίαν ἔδωκεν Μβο, ΜΡ ἀροῦν.3.2ι(ρ.τος.15}; σοτηρ., ΟΥ̓γ.23 
᾿(0.352.2; Μ.11.4800); Ἐπ5. Βς τ45: 9(}. 24.654); ὈΙάνι αρ.ἐαἱ, 46. 

20: 26(ρ.336.3). 
᾿ἀλληγοριστής, ὁ, αἰϊέρογίεαϊ ἐχρομμάεον, Ἐλ5.},.6.7.24.2(}1.2ο, 

603); οὐ ΤΠατ.ορς,Οαὶ.4:3ο(ρ.86. 5), 
Ἐἀλληγορουμένως, αἰερογίεαϊζν, ἘΠΡΡ.ἤαεγ.το.τ͵(0.270.0; Ν.τ6. 

34358). 
Ῥἀλληλαίτιοι, σα ]Ὴρ ὁη6 ἀποίλον ἃἁ. ἄρα ὅ μὲν θεὸς τοῦ κόσμου, ὁ 

δὲ κόσμος τοῦ θεοῦ Τ7απῖςψι, Οἢγ.5.5(}1.6,14414Ὰ}; πῶς οὐκ ἃ, ἔσται 
ἀντικείμενα; ᾿ς ῤ. ῬΠοί.3(}1.88.5570); Μαχ, Ργνν (ΔΊ οτι 3400). 

᾿ἀλληλένδετος, δοιτα ὁηὲ ἴη: ἀποίδεν, ἱμίογμοϊηδά, ΤΠ βιραίη, 
1. τί, 2314) τ- Με, ρῥαΐπι. τί .18, 3844); ; πιεῖ,, οἵ Ῥείξοπϑ οἱ Ττη. 
ὡς ἀπεριόριστοι φεραλλήλους καὶ ἀἁ, καὶ τὰς οἰκείας προσηγορίας 
ἔχουσιν ΤΟΥ Ν ε5. παρ. (ΝΜ .44.1 3410); 19.(13444}. 

ἀλληλίζω, ἠαῦθ γεείργοσαὶ ἐπίθγεριςο, ΟἸοτη. βασά.5.το(ρ.2ο0.2ς; 
Μ.8.κοΙΑ). 

Ἰἀλληλοβασία, ἡ, γεείργοεαὶ ἱμίεγοομῦσο, (Ἰδιη ῥαθά,2. τοίρ.2ττ. 8; 
Μ.8.5048). 
Ἰἀλληλογονία, ἡ, ταὶ φοηεγαίΐοη, βγοογσαϊΐοη, Νοτνηοβυηαί. 

λοηι, 2(Π.40.5738). 
Ἰἀλληλοεσώτερος, ὁπ το ΐμ 116 οἱπέγ, Ἀθῆσα σομεθηίγίς, Οἵ ἔννο 

Ῥογίιοοσϑ, Ματσο. ίδσιυ, Ρονρῆ.75. 
Ῥἀλληλομαχέω, βρἧϊ οπε ἀποίλον, ρος, αη (ρ.1τ10). 
᾿ἀλληλομητρότεκνος, φξαςἧ! βαγεμὶ ΟΥ 6 οἰδεν ἀναισθησία καὶ λήθη 

ἀ, γεννεά δελιοῖ.2 ἴπι Το. ΟἸ τη, ἐεαϊ, τϑ(.88,036Α). 

5 ἀλλογενής 
Ἐἀλληλούια, (Ηε γ΄, ΠΧ 1) αἰϊεϊμῖα; 1. Ἰλτευρτοίδ!οηβ λέγεται 

ἑβραϊστὶ ϑεβὲλ μαρημαθά, λαλιὰ τῷ θεῷ τῷ θεμελιοῦντι τὰ πάντα, 
δοξάσωμεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. ὥστε πᾶς ὁ ψάλλων τὸ ἀ. θεὸν δοξάζει 
ρος Ῥαμὶ. 2ο(Ρ.56); ἔστι δὲ τό, ἀ., αἷνος τῷ ἀοράτῳ. λέγεται δὲ τοὺς 
ἀγγέλους ταύτῃ τῇ φωνῇ αἰνεῖν τὸν θεόν, ὥσπερ τὰ χερουβὶμ τό’ 
ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος... διαιρεῖται δὲ τὸ ἀ. οὕτως, ἄλ, θεός, ἥλ, ἰσχυρός, 
οὔια, κραταιός ΑἸἢ«ἐα}. Ῥτιτος Ῥυοθῃλ. (}1.27.4410}; τὸ γάρ, ἀλληλού, 
ἑρμηνεύεται, αἰνεῖτε, τὸ δέ, ἴα, τὸν κύριον 1.134: τ(525Ὰ}; ἑρμηνεία 
ἐστὶ τοῦ μὲν ἀ. τὸ ὑμνήσατε μετὰ μέλους τὰ ὃν {7 5, φη εἰ γε5}.50 
(Μ.6.12964}); Ἀγγαῖος... ἔψαλλεν... «πρῶτος ἀ., ὃ ἑρμηνεύεται, αἰνέσωμεν 
τῷ ζῶντι θεῷ ΤΕΡΙΡΒυυ, ῥγορὴ, ἄρ. Δ 20(81.4.3.4128); τῇ γὰρ ἑβραΐδι 
διαλέκτῳ ἐστὶ τὸ ἂλ ἔρχεται καὶ ἐφάνη, τὸ δὲ ἢλ ὁ θεός, τὸ δὲ οὔια 
αἰνεῖτε ὑμνεῖτε τὸν ζῶντα θεόν ἘΒα5. 1 πγεί.4τ(0.287.14); ναγους 
τηϊετργείδίοηβ, σευ, Ρεοπ ηρὶ. (Μ.08.412},0); 2. ἀ5ε: ἰπ ρεη., 
αἴ 6η6 οὗ ἐδ. 11ὴη6 ἴῃ Ὦνιηη οἱ ργδῖβε, 4. Χαρμιμιρῥιιοίρ.71.26); 
5 Βερὶπηΐηρ οὗ ἃ ἀοχοίορν, ΤΥ. Β}1}.2(ρ.162.13); αἴτευ βοῦγα νεῦβεϑ 
ἔτοτη ἔξ πὶ πάντες ἐκέκραξαν ἀ, 44,}12.25(0.254.2); Πταγρ., Ὀοίοτς 
οβρεὶ ἀπτίηρ σοηβιασ, «ἔῤσε, Ραμ, οί ρ.56); ψάλλετε τὸ ἀ. καὶ 
ἀνάγνωτε τὸ εὐαγγέλιον καὶ προσενέγκατε προσφορὰν ἄρτον ἅγιον 
Α.Μ|Ι.25(Ρ.252.0); {Βα5.πηνεὶ.40{(0.301.7); δ οτης ἑκάστου ἔτους 
ἅπαξ...τὸ ἁ. ψάλλουσι, κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς πασχαλίου ἑορτῆς, 

ὡς πολλοῖς Ρωμαίων ὅρκον εἶναι, τοῦτον τὸν ὕμνον ἀξιωθῆναι ἀκοῦσαί 
τε καὶ ψᾶλαι 502Ζ.ἢ.6.7.τ.4(}1.67.14768}; οἵ, φμοά 53ς. αἰ ροϊμι1α} ποδῖ5 
ἐαπίαγε εογίο ἱδρηρογε ΟΙΦΙ ΉΤΙΟΥ γηΟΥς ὁδὶ, «οεμμάμηι ἐεείοεῖαο 
σηἰψμαηι ἱνατί ϊομεηι: πεφιε ΘΗ εἰ πος οἴη βασγαηιεμίο κονΠ15 
ἀτεδ5 εαπίατης. αἰ οϊεῖα τογ!ῖς φαϊάρηι ἀϊοδπς εαπίαμμδ, δρᾷ ομτηῖ 
ὦτα εορτίαγης, ἀρ. ἐπαγγαίῖο τη σαίνει τοό(Μ. ἘΓ,.37.1410}; βιησ 
ἱπ πεάνρῃ, Ὀοίηρ ρα ὃν ΤΠ) αν, “οι. αι, (0.55): θεωροῦμεν... 
Ἰσαὰκ καὶ ᾿]ακὼβ καὶ τὸν Δαυὶδ ψάλλοντα τὸ ἀ. ἤογη:. ΒΛ] 7 44{Ρ.1ο0); 
Τν ΒΡ .3(0.162.20). 
ἀλληλουχία, ἡ, ἀςξοςταίοη, ταμμαΐ γοα!οΉ ΣΡ τῆς τῶν ὁμοφυῶν 

ἄς ΤΡτος.. Ῥγ.30:14(}1.87.1.227Ὰ); Μαχ.κομοὶ ἀν πιτ. 4(1.4.π068}; δοἷτ- 
ἀἰαγεῖν κοινωνίαν καὶ ἀ. Απατ. Δο5, 4 ρος.67(}}.1ο6.4.370} ; οὗ χεϊατίου- 
5}1Ρ οἱ Η. ΟβΒοβε τὸ οἵδου Ῥϑύβοῃβ οἱ  τϊη,, γρεργοζῖῖν τὴν πρὸς τὸν 
πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἀ. Ἰ)1άντη. 7 γ1η.2.6(λ1.30.5220). 

ἀλληλοῦχος, λοίάϊηρ ἰορείμεν, ἐη!γεομηφείεα τῶν ἀ. γενικῶν 
ἀρετῶν Μαχ.ογ. ἄοη(Μ. 0, 8804) ; τά φα Τ μα. 30(Μ.00.393Δ}). 

Ἐἀλλληλούχως, 15: εοη]ιριείτοι, ΤΙατι τα, αη 177.2.28(}1,00.3720). 
ἀλληλοφαγέω, εαἱ οἠε αποίμον, τ Ν γϑ5. πθν. οί Ν1...4.028); 1514. 

ῬΕ].90}.4.57(Μ.78.ττοδο). 
ἙἘἀλληλοφθορέω, κονΡΡὲ ὁηὲ ἀποϊδον, Τὰκ.(ὦ.6,4.0(0.163.26; Μ.22. 

2734}; 1. λ..6.τ.2.το(}1.20.644}. 
ἀλληλοφθορία, ἡ, εογγε ῥίον οὐ ομδ αποΐπεν, Ἐπλι5.4.6.τ.6(ρ.31.28; 

Δ1.22.61}). 
ἀλληλοφθόρος, ἐεείγονίηρ με αποίπεν, δος ἠπεκ. 573(}1.02. 

14704)}; ΙΔ,Ρεῦ5,1.33(Μ 02. 12οοα); οὕτω ἀντικείμενα ἀ. ῥήματα 
Ματρ,Ι ἰετ ει. 4(Η. 2.ϑοοο), 

Ἑλληλοφονέω, Αἰ ὁπ ἀποίδον, ἄθτῃ, Πονρὶ, (πού, ; Δ1.18, 
4048). 
προ, ἀϑϑϑνω οἱ, ἰϊϊονς ὁ ὁπό ἀμποΐδεν, 7απι. ταῤοΐ, 530. 3(Μ 0, 

4888). 
Ἑἀλληλοφυῶς, 15: ῥαγίαξτηρ οὗ στό αποίμονς παίεγε ἀ. καὶ συμφυῶς, 

καὶ φεραλλήλως τὸ μυστήριον τῆς τριάδος καθέστηκεν Ατιαιβὶ. δ. νά, τὸ 
(Μ.89.2610). 

Ἑἀλληλόχρεοι, 1: ἰεδίορα ἰο ὁηὲ αἀμποίΐεν; οἵ τραυπᾶσο αηᾷ νὴῖ- 
δἰμῖον, Αμρῃιλορι.2. τί} 1.39.458) 

Ξἀλληλοχωρία, ἡ, ἱπιογρεηπείγαϊοη (οἴ. περιχώρησις), (ὨτΙβιο], 
ἐνδιδοῦντος ἑαυτὸν τῷ ἑτέρῳ καὶ μίαν ὑπόστασιν ἐξ ἑνώσεως τῶν δύο 
διὰ τῆς ἁ, δεικνύντος δος, ἘΠ. Λ᾽ οὶ. τ 48(λ 1.80.1 Ξο00)}. 

ἀλληνάλλως, 1. 1: “15 τοῶγ απὰ {παὶ, υσαγίομςεῖν, Μᾶς ΜρΉ αρουν. 
4.πτ6(Ρ.100.10}; Τρολ:, ΗΠ ποηορ, (Μ.86.18840}); 2. εοη μϑοάϊν ἵνα τί 

ἀ, ἐλάλησας ; 1710.}).8..}.22(Μ.96.1τοό 1). 
Ἑἀλλογένεθλος, οὐ ἀἰ ογίηρ παϊτυΐν (αβῖτο].) ἐν.. 

σιν ὁμὸς μόρος ἁ, τ! Ναζιεάγη.τ,χ.5.22(Ν1.37.4254). 
ἀλλογενής, 1. οὗἨ ἀποίλον γαφέ, ῥογείρη ; οἵ που- ]ονβ, {ιι5ῖ, 4 ]α]. 

το. 3(}1.6.4060); Οὐ, }».53 ἐπι 70.(ρ.527.2}; Ετι5.». τ, 2(ς 0; Μ.21.204}} 
οὗ ποη-Ἴ ον ς5, ἰοτἹ ἀἄςξῃ ἴο οἴ οΙαίς 1ὰ ΟἿ σα], Οοηςὶ. ΑΡ}.2.27.1; 
2. οὐ αποίδεν κἰμά, ΟἸοτη. εἰν. τίρ.423.1; Μ.9.2ο0Ὰ); οἱ ναγίουιβ 
ΡϑειἀθΡΙρΥΆ ΡΠ ΓΑ] θΟΟΪ5. οὐ βείμιαη (ὐποβίίος, ἀ15ὲ. ἔγοιὰ {πο 86 
ΔΒΟΥΙΡΘα τὸ ΘΓ ΒΙγΏΞ61Ε (ῬΈΥἢ. 4150 1] σοπηοϊαίοη οἵ εἰγαηρε, 
Ἔχοί τ), ἘΡΙΡ ἤαεν.30.5(0.75.11; Μ.41. 6600); οὗ ἤδβῆ ορρ. 5ρίτίτ, 
Νοπηῥαν, [σ.6:63(Μ,42.8044}; πῶς οὖν ἔσται τῆς δόξης κύριος ὁ 
υἱός, εἴπερ ὄντως τέ ἐστι ἀ., καὶ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἀλλότριος ; 

ΟΥΥ. ἐμες. 32(5: .2000}; τοί, 10.20: 17 τῶν ἀμφοτέρων τούτων ὀνομασιῶν 
πρὸς τὰ ἁ. ὀνόματα μὴ δυναμένων ἐξισοῦσθαι ἘΡῚΡἢ.ἦαεν.76.54(0.383. 
ὃ; Μ.42.584}). 

«πολέμῳ πλεάνεσ- 
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ἀλλόγλωσσος, 1. “δίῃ ἃ δἰγαηρε ἰσηρηό, ΟΥ̓ ν85.υἱνρ.23(0.334. 

1τϑ; Μ.46.405}); 2. μδίγιρ ἀἰβεγεηὶ ἱοήρμες οὐδὲ ἀ. εἶναι ἐθέλησεν [50, 
ἡμᾶς ὁ θεός) (Ὠτν5,"ο»ι.34.4 ἴῃ τύ ογι(το.315}). 

ἀλλοδαπός, δεϊογιρίηρ ἰο ἀποιποῦ ἰαπά, ξογείρη; ἴθτη. 85. βιιθβῖ., 

ἐογείρη: σομηῖνγν, Ἐλιβ.ἢ,.6.4.23.1(21.20.3848); ΟἸγνβ, ποῖ Μ|.7:14 

(3.268); βογεῖρη: ἡοιγηεν πάσης αὐτοῦ [Ξς. Παύλου] τῆς ἀ, ἀκόλουθος 

Ἡϊετ νγ (τ ϑορῆτγ, ΡᾺ].)γ(ρ.τχ.20; Μ.Ρ],,23.6208). 
τἀλλοδίκης, λασΐηρ εἴγαμρε ποίίοης οἵ 7 διεε, Ονας. 51}.5. 500; 1διττ. 

φιδ(οοπ). ἔοτ ἀντὶ δίκης). ὁ 
ἀλλοδοξία, ἡ, ψείογοάοχν; οἱ Ατἱδηΐσπι, ΑἸΠ.ἐρ. δόγαρ.τ.τ( 1.26, 

5228); 14..4»7.3.22(Μ,26.3694). 
ἀλλόδοξος, ἐείεγοῦοχ, (0.5.5 ἐν. 80(}.92.16288); Ὠδιῖ, 85 

βιρπε., Δτἢ..47γ..1.17(}1.26.450). 
[άλλόδοχος, ὈΙΟΌ. ἴον ἔοτερ., 60.}5.,δευ.46τ(Μ.02.16568). 
ΓΠἀλλόεθνος, -- ἀλλοεθνής, οὗ α ῥογείρη παϊΐοη, ἘΡΊΡΗ ἤαεν.30.1ι 

(0.47.1, ν.1. ἄλλου ἔθνους ΝΙ.41.4254)}, Ι 
κἀλλοιστροπία, ἡ, φναγίαίίονι, “παρε, ἘΡΊρἢ.ἤαόγ.66.τ(ρ.34.4; Μ, 

42.488), 
Ἑἀλλοιοφωνία, ἡ, σαγίειγν οὗ «Ρδεοῖ,, ἘΡΙΡΠ ἤαον.8,Θ(Ρ.τ96.25; Μ.41. 

2210). 
ἀλλοι-όω, Α. δοῖ. ἰταη8., οπαηρε, αἰΐογ, ἴον Ὀδίζου ΟΥἠἨ ΨΟΥΒΟ; 

1. οἵ τεάδετηρείνε δοϊνιν οἵ ἀοάἁ, εὐσηρε, εοηυενγὶ ὁ θεὸς...ὁ “οῶν καὶ 
μεταβάλλων. ..τὰ κτίσματά σοὺ ϑεγαρ,δμεἶ..30.1} τὸν υἱὸν..»"καοῦντα τὰ 
ἄλλα καὶ μὴ «-οὐμενον αὐτὸν διδάσκει [1.6. Ῥ5.τοῖ :28] ΑἸΉ..4γ.1τ.36 
(}1.26.850); ἵνα πρὸς τὸ κρεῖττον ἀ. καὶ μεταβαλὼν ἐκ τοῦ χείρονος 
τὴν... κακίαν ἐξαφανίσῃ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐν ἑαυτῷ τὸ κακὸν δαπανήσας 
ΟτΝ 85. Εν β(2 Ρ.1τ0.26; Μ.45.7000); ὁ πνευματικὸς λόγος...δια- 
φυλάττει τὴν διάνοιαν ὡς “-ῶὧν αὐτὴν ὅλην εἰς ἀγάπην τοῦ θεοῦ 1). 
Ῥώγξζιατίρ.12.20); ἠλλοίωσέ με ἡ ἀγάπη σου Το.}).ἦον.2.}(}}.06,5880); 
ἀ. τὰ φρονήματα ἡμῶν πρὸς εὐσέβειαν [4{..[αε.{ρ.166.1); 2. τεῆεχ, (οἱ, 
Β) [53-. ὅλῃ] --οὖσα..αὑτὴν ἀεὶ ἄρξεται ἀπ᾿ ἀρχῆς ΑΙεχ. νο. αΉ.1 
(0.12.3; Ν΄. τ8.421.); 3. οἵ δοιίοπ οἵ ἄθιποῃβ καρδίας ἀ. Τ΄. δαἰ.τδ, 
540(Μ.122.13458). , 

Β. Ρᾶ55,, δέεογιε ἀἤενθηι; ΦΉΠῪ ἐἰαπρε, 1. τιεϊαρηυβιοδὶ, 
ΠΟΙΡΟΥΘΑὶ τὨΐηρβ σῶμα...“"ούμενον καὶ φθίνον καὶ γινόμενον Πιι5ῖ. 
ἀϊαϊ.5.2(Μ.6.4584}; ὅ...διάβολος... κολάζεται" τὸ δὲ κολαζόμενον «-οὔται 
καὶ πάσχει, ἀπαθὲς δὲ τὸ ἀγένητον ΜΘΙΒ.γε5.1.36(ρ.,276.15; Μ.4:. 
ΤΤΟΙΟ); ἀοπίθα οὗ βββθῆσεβ οἵ ᾿π|6]} 1016 [ἄηρβ, Νειμαβιμαί, ἐσ. 
2(Δ. 40.064}; μαποα ἀδπίαα οἵἉ 5οὰ] ἴῃ 115 απίοη ΨΙΠ θοάν, 26.1.ς,; 
2. τηρῖ., ἐματηρο οὐνε᾽β διεταάα τοννασάβ, Αἰ. ἢ. 4γ.3ο(Ρ.109.17; Μ, 
25.1288)};} δ δὰ ἀἰδίμγῥε τ ταὶμά, τῇ, 8. Ῥεῖευ ἴῃ Ῥυίβοη οὕτως 
ἔχαιρε καὶ οὐκ ἠλλοιοῦτο (Πγγ5. ο».8.2 τη ἘΡλι(σι, σ5ς ; ἤλγει 
(δυμηθ); 3. τηοχαὶ, ἐἰαηρο ἴον (6 Ὀδίζοσ, ὃς ἐοηυδγίοά ἔσχεν τὴν 
καρδίαν «“-ωθεῖσαν Τ΄ Τοῦ 4ο(ρ.135.18): ν. ἀλλοίωσις ; “Ηγ7Ή ἴοὸ 6ν}]} 
πρὸς τὸ χεῖρον...»-“ωθήσεται 55. ππτδῃ 508] ΨΉΙΟΝ Β85 σοτη Ἰπἴο 8 
Ῥοαν] ΟΥτ,ῥγίηε.τ, 8. 4(0.164.3). 

Ο. φιἶοβ. δηᾷ [πο]... ρᾶβ5., ὃς φεδ)οεὶ ἰο εἰαηρε; 1. οΠαταοίοτ- 
βίο οἵ ογεαξεά [Ὠΐηρβ ορρ. Οοά τὰ στοιχεῖα...οὐκ εἰσὶ θεοί, ἀλλὰ 
φθαρτὰ καὶ “-ούμενα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος παραχθέντα Ατιδτιαροί 4.1 {δ. 

5.1; 8Π4 οὗ σογροτϑαὶ {πιηρθ τὸ σῶμα...“-οὗται.. «πῶς οὖν δύναται 
τὸ “-οὐμεναν τῷ ἀναλλοιώτῳ ἐοικέναι; {Βα5.Ξἰγηεὶ, λονῖ.τ.6(1.326Ε ; 
Μ.30.1660); 2. οοτίαϊα ρασαπ ποίίομβ οἵ ἀδιῖν δοσιβεα οἵ ᾿ηρ]ν- 
ἴῃς σἤδηρα [βο. Ζεύς] εἰ, μὲν ἀήρ...“-οῦται, εἰ δὲ καιρός, τρέπεται 
Αἰμπεπαρἶορ.22. (Δ, 6. οΔοΑ.; ἀεπουηοεα ἃ5 δπ Ἰπιρίεῖν ἴῃ σοΠΠΘχίοῃ 
ψ ἢ Οοά, δος, ΟΥΐρϑῃ] εἰ...ἦν χρόνος ὅτε οὐκ ἦν τὰ ποιήματα, ἐπεὶ 
τῶν ποιημάτων μὴ ὄντων οὐδὲ ποιητής ἐστιν...καὶ «-οὔσθαι καὶ μετα- 
βάλλειν τὸν ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον συμβήσεται θεόν ΜοΙῊ ,ἐγεαΐ.2 
(Ρ.494.25; Μ. 18,330); δία ραββιτη(ρι4οῦ; 3260,3274}; τὸ προκριτέον 
ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι μένον ἐν ταυτότητι καὶ μὴ “-οὐ- 
μενον ΕΡΙΡΒ. ἤαενγ.76.τοίρ.365.22 ; Μ.42.5538); τὸ...-«-οὔσθαι τῆς θείας 
φύσεως παντελῶς ἀλλότριον Ογτ. 70.τ.4(4.36}0}}; ΟΥ̓́ Π σΘῃθτδτίοη οἱ 
0. ἃἁ πατὴρ ἐγέννα τὸν υἱόν, οὐ γάρ τι προϊέμενος οὐδ᾽ “υσούμενος 
οὐδέ γε παθητικῶς κινούμενος...ὑφέστη αὐτόν Ἐπι5.6.1}..1.τ2(0.72.1τ6; ΝΜ. 
24.840 Α}; οὐ ΜΠ ϑοη οὐ... θέμις εἰπεῖν ἐκ τῆς οὐσίας τῆς ἀτρέπτου 
τρεπτὸν γεννᾶσθαι λόγον καὶ “τουμένην σοφίαν. πῶς γὰρ ἔτι..«σοφία 
τὸ “"ούμενον; ΔΙδ,447.1.36(Μ.26,88.}; ψ πεσε τοῦ. 15 τὸ (σά 1 15 ἴο 
Ὀδ6 υπαάοχξίοοα νἱγίθα!ν, ὭΘν ΕΣ δ ϑο οἷν (ΟΥ 85 1Π ΔΡΡΘΒΙΒΠΟΒ ΟΠΪΥ 
δηᾷ ποῖ ἱπ τϑα τυ), ΕΡΙρἢ. ἢ α6γ.76.37(0.380.10; Μ.42.5030) ΡΟ55. 
τοῦ, Ῥ9.γότιι, ν. ἀλλοίωσις ; 3. σδησε Πανίηρ πὸ ῃΪθοθ ἴῃ [πῸ, 
ΘἸΕΒΟΥ δϑ τουπο τησ αἰνίηδ παίασα γενόμενος ἄνθρωπος οὐκ ἠλλοίωται 
ΑἸΕΧ. ΑἹ] οῤ.οπενεῖ. (ρ.9.1τ; Μ.18, 5768); αὐτὸς ἄτρεπτος μένων, καὶ 
μὴ ““οὐμενος ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ οἰκονομίᾳ ΑἸΆ,.4γ.2.6(Μ.26.1608); 
18.τ.56(850); ὃ θεὸς λόγος, οὐδὲν αὐτὸς ἀπὸ τῆς κοινωνίας τῆς περὶ τὸ 
σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν --“ούμενος Νοπιοσ, αὶ μον, (ΝΜ .40.6ο1Ὰ}); οὐ ἐδ 
Βυτήβδη παΐσσχο οὔτε οὖν ὁ λόγος εἰς σῶμα...οὔτε εἰς λόγον τὸ σῶμα 
ἠλλοίωται Ἰ,εο Μαρ.ε}.35.2(ρ.41.25; ΜΟΡΙ,. 54.884), Απαβδέ. πξ Κν. 

ἀλλοίωσις 

ΔΡ.οεί. Ῥαϊν.2ο(ρ.τ26.18; Μ.80.12868) οἰί. 5. ἀνάκρασις; ΟΥ̓ ἃ5 τουςῃ- 

ἱπρ νἱτρί πεν οὗ ΒΜΥ͂ οὐκ ἠλλοιώθη ἡ παρθένος καὶ μήτηρ ἐγένετο" 

οὐδὲ “-ωθείσης παρθενίας τόκος ἐγένετο ΤΒαοι Απςἐχῥοεγριδιτδίῖ, 

27.13334};} ποῖ ἰηνοϊνεά ἴῃ ΒΕἀδιρΕΊΟη, Ατῇ..4..1.36(}{.γ26.85}} 

οἷἴ. 5. Αὐ; οὐδὲ εἰς τροπὴν ἠλλοιώθη τὸ τρεπτὸν τῆς ψυχῆς ἡμῶν 

ἰασαμένη 5.. ἡ θεότης] ΟΥΝ γ85.6}.3(Μ.46.το200) ; ἘρΡΙΡ ὕπο 

(ρ.227.24; Μ.41.2730); 4. Ὠετεῖ, ; ἴῃ δοσυβατος ΙἸονεῖ εὰ ἀραϊπϑί 

Αρο]ίηδτιαβ ὁ σκόπος πρὸς τοῦτο βλέπει...τὴν ἀπαθῆ καὶ ἀναλλοίω- 

τον φύσιν πρὸς πάθους μετουσίαν «“ωθῆναι ΟΝ 85. ροϊ.ς(Μ.45. 

11328); ὁμαπσε ἀεπίεἀ ὉΥ Επιπογηΐι5. θὰ ἔογ αἰ ἔθτθηῖτ τραβοη οὐ 

[5ς. φησί] τὸν ἄτρεπτόν τε καὶ ἄκτιστον τῷ διὰ κτίσεως γεγονότι, καὶ 

διὰ τοῦτο πρὸς κακίαν “-ωθέντι, καταμιχϑῆναι" ἀλλὰ καὶ αὐτὸν κτιστὸν 

ὄντα πρὸς τὸ συγγενὲς ἐλθεῖν ἑαυτῷ καὶ ὁμόφυλον. .«ὅπερ ἦν, τοῦτο 

γενόμενον ἘΛΠΙΆΡ Οτ Ν γ85. Εις 5(2 Ρ.120.3; Ν.45.101.}); ἱπηρ] ες ἴῃ 

τροποῖμοι τε ροβιτίομ μίαν... ἐπὶ Χιριστοῦ...ἐνέργειαν λέγειν οὐ θέμις 

υὐνἐπεὶ καὶ τρεπτῆς ὑπάρχων δειχθήσεται φύσεως, καὶ τὴν οὐσίαν τῆς 

σαρκὸς εἰς ὅπερ οὐκ ἣν «-ὥσας Μαχ.αριδίρ. (Μ 9 1.το 570). 
Ὁ. ἔοτ ἐχορ, ᾿585.44:1,76:τι ν. ἀλλοίωσις. 
ἀλλοίωμα, τό, αἰϊεγαίίοη, ΜεΙμ.γ65.1.43(Ρ,290.10; Δ1.1τ8.2728); 

φθόνος [3ς. ἐστίν]..-ὀφθαλμῶν ἁ. ΤΝΉ.01,.4(}1.19.11440). 

ἀλλοίωσις, ἡ, ἔτεα. 855. ΙΓ τροπή αιν.; 1. ἀϊβεγέπεα, αἰίεγα- 

ἐΐση, υαγιαίϊΐοῃ, τηοάϊβεαιίοη οὐσία ἐστὶν αὐτῆς 55. ὕλης} ἡ ἀ. ΑἸεχ, 

Το Μαπ.Ἶ(Ρ.12.6; Μ.18.4218); παθητὴν. «αὐτὴν καὶ τρεπτὴν ὑπάρ- 

χουσαν εἴκειν ταῖς θεοποιήτοις ἀἁ. Ὀΐοη. Α].Δρ.Ἐπ5.}.4.7.1ο(3230᾽; Μ. 

21.5644); 5 ροΥροβεά ἀροη βυθβίαπος οὐσία ἐστὶν...ἢ τὸ πάσας 

δεχόμενον τὰς μεταβολάς τε καὶ ἀ., αὐτὸ δὲ ἀναλλοίωτον κατὰ τὸν 

ἴδιον λόγον ἢ τὸ ὑπόμενον πᾶσαν ἀ. καὶ μεταβολήν ΟΥ̓́ΙΟΥ,21(0.368. 

6[.: Μ.ο11.5128}); ΟΠπατδοίθυζεβ 8}} τπαῖ ἰ5 σούροσθαὶ τὰ.. «σώματα... 

εἰ θερμαίνεται...κατὰ πάθος θερμαίνεται" εἰ δὲ κατὰ πάθος... «καὶ κατ᾽ ἃ. 
εἰ δὲ κατ᾽ ἀ. .... καὶ κατὰ μεταβολήν 7 7υ5ῖ, φει᾿γι(Μ.6.14600); 854 

τῆ8 απΐοῃ οὗ σογροτεα] {Πΐπρβ ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν σωμάτων ἡ ἕνωσις ἀ. 
τῶν συνιόντων πάντως ἐργάζεται, ἐπειδήπερ εἰς ἄλλα σώματα μετα- 
βάλλεται Νοτπα5."παί μοι. 3(Μ.40.5038}; Θοης.Β. Ν εϑί οἱ Εμ1.2(Μ.86. 

13040); οὗ ρῬΗνϑίοαὶ ομαηρεβ ἱπνοίνεα ἴῃ ἀεοοτηροβιομ, Ἡίετῃ. δ. 

Δ.6(Ρ.306.0; ΝΜ τϑ, 21Α}; δηᾶ αἰρεβείου, ὙΠάτ,καγ.(3.,1207)} Οἴθαι 
νατϊαϊίοης οἵ Βοδὴν 5ἴϑίθ, ἔναρτι Ῥοηῖογ, 62(Ν1.79.1τ80 0); οἵ 

σπθηρα ἱπνοϊνοα ὃ. τοβυττεοιίίοα, Βαβιἤεν. 8,8(1.78Ε; Μ.20.1840): 

υανγταϊοη ἴῃ ἴοτοβ οὐὁὨ αι ἀσθένεια δὲ τί ἕτερόν ἐστιν ἢ τῆς καθ᾽ 

ἕξιν δυνάμεως ἀ. καὶ μεταβολή; ἴ,ϑοπι. ΒΟΝ ἐοί.οἱ Επ.2(13440); 2. τπ6οἱ. 
(Βεῖα ἀ. ἀρρθαῖβ ἴο Κοὲρ τ μῖπ τπεῖαρψϑῖσαὶ ΒΡ ματα, ΜΏΘΤΕᾺΒ 
τροπή ἴτοη. θ6δ15 ἃ πιοσαὶ σοπποίδιοι); δι. ἀρδεπο ἔτοτα ἘΔΊΠοΥ ἰπ 
Ῥερθιιηρ ὅθοη οὐδὲ ἡ οὐσία τοῦ πατρὸς ἀ. ὑπέμεινεν, εἰκόνα ἑαυτῆς 
ἔχουσα τὸν υἱόν ΤὨρπ ἡν»ῥοὶ, Κ'.2(ρ.76)4ρ. ΑἸ} ἄρεν.25(}}.25.46ο0); Ογτ. 
ἐΐος.το(ς1.780); δπᾷ ἴῃ ρτοσοββίου. οἵ ἘΠ. αμοβὶ οὔτε κατά τινα 
τομὴν ἢ ἀπόρροιαν τὸ εἶναι ἐξ αὐτοῦ τὸν μονογενῆ καὶ τὸ ἅγιον 

πνεῦμα ἀ. τῆς φύσεως ἐξειργάσατο Ἐίρἢ.ἤαδν. 16. τοίρ.365.25; Μ.42. 

5530); Β. ποῖ ἀρρῇσθῦϊε το ἴπο. τίς οὕτως ἐμβρόντητος. «ὡς ...οἴεσθαι 
-ὐμεταχωρῆσαι τὴν σάρκα κατά γε τὸν τῆς ἀ, τρόπον εἰς τὴν αὐτοῦ τοῦ 

λόγον; ὈγτιΟλγοι, (53.725 Ὲ}; σάρκα γεγονότα καὶ ἄνθρωπον. .«ἄνευ 

σωματικῆς ἀ. ϑορῇτ.Η.ογ.2.36(Μ.81.32654); 3. τλοτα] (116 τροπή 
Δἰπιοϑὲ ἱπνατίαὶν, ἐἘποαρὴ ποῖ πεοεββαγν, ἀφποῖεβ ἃ σΠΘΉΡῈ [ῸΥ 
τῆς ψοῦβθ, ἀ. 8 που Ομ ΩΪν 564 οὗ ΤΟΥΔῚ ΤΘΠΘΥΨΆΙ ΟΥ ΠΟΤ" 
ΨΕΙΒΙΟΩ); 8. ὁσἤαηρε, εοηυεγσίοη ὁ κύριος...τὴν τῶν πραγμάτων ἀ. 
πρὸς οὐράνιον πολιτείαν μεθήρμοσε 1514,Ὀε],6Ρ}.1.428(Μ.78.4208); 

διὰ τὸ θειοτέρας αὐτὸν [3.. 5. ῬΆᾺ]) τυχεῖν ἀ, ΟΥτ. Ὀ5,67:528(Μ.69. 

1150), ν. 4; Ὁ. οὗ εἤἴβοιβ οἵ Ε4]] τὴν ἀ. τὴν ἐκ τῆς παρακοῆς προσ’ 

γεγενημένην ταῖς ἐνσάρκοις ἡμῶν σκηναῖς Μεοίῃ. ονῤλ.τ(ρ.503.0; Μ. 

18.3010); 4. οχορσ. Ῥ55.44:1, 76:11, ἱπξογργοῖοα 85 τσεῖ. ἃ. ἴπο. ὅ... 

ἑαυτὸν κενώσας...ἃ. ... ἔδοξεν ὑπομένειν, ἀναλλοίωτος ὧν.. ὡς θεός" οἵ 
τε δι αὐτοῦ..«λυτρωθέντες...τὴν καλλίστην ἀληθῶς αὐτοὶ ἀἁ. ὑπο- 

μεμενήκασι..«λαοί,. «ἐξομολογούμενοι τῷ θεῷ, τῆς αὐτῆς ἠξιώθησαν ἀ. 
οὐνοῦ γὰρ ἀλλοιωθέντες ...«ἄνθη νεαρὰ τῆς ἐκκλησίας Επι5. Ἐ5.44:τ|}.23. 
2028,0); οἔν τ κε ἐπ ᾿ς. διττ(Μ 12:1 5408); οὔτε ἡ δεξιὰ κατὰ τὸν 
λόγον τῆς φύσεως ἐκείνου παρήλλακται, οὗ ἐστι δεξιά, οὔτε ἀ, αὐτῆς 
ἄλλη τις παρὰ τὴν τῆς σαρκὸς οἰκονομίαν λέγεσθαι δύναται...ἐν ᾧ δὲ 
περιεΐχετο τῷ τῆς σαρκὸς προσκαλύμματι κατὰ τὸ βλεπόμενον, ἄλλοιος 
παρ᾽ ὃ τῇ φύσει ἦν θεωρούμενος...διὰ τοῦτο. .«λέγει τὸν πρὸς μόνον τὸ 
ἀλλοιωθὲν ἀτενίζοντα ὅτι ᾿βλέπε διὰ τοῦ ἀλλοιωθέντος τὸ ἀναλλοίωτον 
οννό γὰρ ἑωρακὼς ἐμέ, οὐ τὸν ἐν τῇ ἀ. φαινόμενον, ἀλλὰ τὸν ἀληθῶς ἐμὲ 
τὸν ἐν τῷ πατρὶ ὄντα, αὐτὸν ἐκεῖνον ἑωρακὼς ἔσται τὸν ἐν ᾧ εἰμι᾽ ὅτ, 
Ν 85, Εμπιδ( ρ.135. 31} Μ.45.1200); ὕγτ. ες 76: ατ(.60.11028); 
Ῥ. εἴξξοιβ οἱ ᾿κεδοιηρτίου. Ὁροὴ τηδηκιπα ἀ. λέγει ἐνταῦθα τὴν ἀπὰ 
κακίας καὶ ἀγνωσίας ἐπ’ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν ἐπάνοδον ΟΥ, πε πη Ῥε. 
Ἰδιττ(ῖ.12.15408); Επ5.4.9.4.τπ(ρ.1τ81.88-. ; Μ.22.2018); (0 ἘΞ5.441: 
(Μ.23.3028); (μτυ5. αι Ἐς, 4αἸτίς, τό 0), ὁ Χριστὸς καθ᾽ ἡμᾶς 
γέγονε καὶ εἰς τὸ κρεῖττον ἠλλοίωσεν... αὕτη ἡ ἀ. ἣν ἡ δεξιὰ τοῦ ὑψίστου 



3 ἤ 

ἀλλοιωτικός 

κόπτειν' ὦ γὰρ προκόπτων εἰς ἀρετήν, οὐκ ἔστιν ὅτε οὐκ ἀλλοιοῦται 
Οντ, Ἐς. 76: ττ(}}.69.11028}; ἕως ἂν...ὁ ἀγαπητὸς υἱὸς κατὰ σάρκα 
βλαστήσῃ καὶ τὴν καινὴν ἀ, τοῖς ἔθνεσι πραγματεύσηται.. «οὗτος τὴν 
διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἃ. τοῖς ἔθνεσιν ἐδωρήσατο..«τοὺς δὲ ἀλ- 
λοιωθησομένους ὁ μὲν Σύμμαχος ἄνθη κέκληκεν..«ἔαρ.. «πνευματικόν, 
τοῦ σωτῆρος ἡ παρουσία..«περὶ τούτων ἡ παροῦσα προφητεία προαγο- 
ρεύει.. ὑποδεικνῦσα.. «τὸν ἀλλοιώσαντα καὶ ἀποφήναντα καρποφόρον 
Τηάᾶς. Ὀς.44:1τ(1.886.}; ο. Οοά᾽ 5 ἀθδ! παρ 1 τη κίηα πάλαι μὲν 
γὰρ αὕτη κατειργάζετο πολλά...θαύματα..«νυνὲ δὲ ἀ. γεγένηται τῆς 
δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου 5. 5.76: ττ(}.23.8038}; 16.76:121.(8020); ἁ 
γὰρ τῆς τοῦ θεοῦ δεξιᾶς τιμωρίαν ἐκάλεσεν, ὡς τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου 
εἰωθυίας τὰ ἀγαθὰ χορηγεῖν Τμάϊ. Ὀ 5.76: ττ(1.1146); 5. [.1. ἕο ἁλύ- 
σεως [(Βγγβ.ἠόηι.20.3 τη Μάϊ. (7.2638}}, ἐαὶ. Μ14.61:το(Ρ.47.23).Ψ 
ἀλλοιωτικός, ἀϊρεειῖυε τοῦ θρεπτικοῦ φυσικαὶ δυνάμεις εἰσὶ τέσσαρες, 

ἑλκτική, καθεκτική, ἀ., ἀποκριτική Νειαδοιμαΐ, πομι.23(Ν.40.6034}; 
ἙΕ] δου  ΒΟΝ ες εἰ Επὲιτ( 1.86.1 2060}; ἡ ἀ. δύναμις τῆς γαστρὸς 5ς. 
οὗ {π6 50] ἐνεργεῖν ἐκωλύετο Τάτ, [05..2:2(2.146}). 

ἀλλοιωτός, “γεεὶ ἰσ ἐμαηρε, τοίαδὶδ, ΤᾺ ΤΏ 60]. σοητεχὶβ ἤθϑι]ν 
αἰαγ5 855. ΜΙ τρεπτός ιν. φαΐ, 85. βιι05:,, τηρραδετίν, σαὶ. 
Ἄβοι.4:6(0.244.23). 

Ἑἀλλόκτιστος, εἰγαηρεὶν οὐ ἱμαρῥγοῤγίαϊοίν δμ 11, οἱ τὰ γηδο]65 
Ρτοροβεά Ὀγν 3. Ῥείευ δ Τχαηϑῆρυταίοι, {Πγγ5, γα ἤρ. (ϑανὶς 7 
Β.340.30). 

Ἑλλοούσιος, ὁ ἀἩ οί δμδείαηες υἱὸς... 
στ. ἀπί.δαρί.2(41.88.18᾽34). 
Ἐλλόπιστος, "οὶ οὗ ἐμὲ γα ἐαΐιμ, μηδεϊοιτηρ καὶ ἀλλοπίστοις 

πολλάκις παρέχει ἅ θεὸς χαρίσματα παῖ, Θ φι δἰ γ6 5.128 1,80. 780ΑᾺ), 
κἄλλοπτος, ὁΓ ἀϊβεγηρ ἀρῥεαγαηεε, 1 αθ5.Ν82. ταὶ, τλοί Μ.38. 

1052). 
["]ἀλλοτριεπίσκοπος, ν. ἀλλοτριοεπίσκοπος. 
Ἐἀλλοτριόγαμος, 5.ν.1., αὐιμϊεγοις ἃ, λῃστήν ὙΠατ, Ός, ξοτο 

(1.030, ν.}, ἀλλοτρίων γάμων). 

ἀλλοτριοεπίσκοπος {{:]ἀάλλοτριεπ-), ὁ, ὑμεγδοάν ἴῃ οἱἤεῦ ἡπθῊ 5 
αἰαΐγς, ἐχερ. τοτ.2:τὸ διὰ ποίαν αἰτίαν [50. ἐρευνᾷ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ 
τὸ πνεῦμα] ;- «ὡς ἀλλοτριεπίσκοπον ;...μὴ γένοιτο ἘΡΙῚΡΗ  απε.12(ρ.2ο. 
22; Μ.43.370}; 14 παον.66.8ς (οομ]. Ρ.128.7 ἰοῦ ἀλλότριος ἐπίσκοπος 
Μ.42.τ658); οὗ τλόβα υϑυσριὴν {πΠ6 Γαποίϊοηβ οἱ οἴου ἐκκήρυκτος 
τῇ θεολογίᾳ πᾶς ὁ ἀἁ. Ἰλιοτ. Α΄. 6.8, τ(}1.3.τοϑ00). 

ἙΔλλοτριοκάματος, ἰοἵἰηρ (071 οἷδεγς, Απι οη ἄορι. τ3(}|,80. 
1469). 
Ἑλλοτριόνοος, 07 εἰγαηξε 5δηϑε, οΓὗΓ οὐξομζε ἩΙΘΩΜΤΗΡ ἀ. πρὸ 

δυνάμεως πνευματικῆς, μὴ μετέρχου λόγους 10. τη. Ξεαἰ.27(Μ.88, 
1116}}; οἵ, ἤτοι ἀναγωγικοὺς τοὺς ἄλλο μὲν ἔχοντας τὸ φαινόμενον, 
ἄλλο δὲ τὸ νοούμενον δεΐοί.4ο ἴῃ. 10. πη. 5εαἰ,27(Μ.88,1128.}: 8150 
ἱπζεσρτείεα δ. οΓ αποίλμογ ορίμίοη, ἴ.6, πεγεϊεαὶ ἀλιτηριονόους, ἢ 
πλανολόγους" οἷοί εἰσι τῶν αἱρεσιωτῶν Ἵν. 

Ἑἀλλοτριοούσιος, αἰΐένε τ: ἐδεόηεο, ΑἸΉ..47.1.20[}{.26.534}; οὐκ ἁ, 
ἐστι τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ ὁμοούσιος Ἰάὰ 5 νγη. Ξ1(0.274.28.; Δ1.26.7848); 14. 
ἰομι. (}1.26.8ο1Α}), 

ἀλλότριος, οὗ οὐ δεϊσοηστηρ ἰο ἀποϊἕθν, αἰτθη; 
Α,. ἴῃ σεη,; 1. αἰϊδη; 8. ἴῃ σθῆ, τὸ ἁμαρτῆσαι ἀ. παριστᾶσα ἡ 

γραφή ΟἸετη.5,7.7.13(0.58.26; τοῦ ἁμαρτῆσαι ἀ. [5ς. τὸν γνωστικὸόν) 
Μ.0.5128};} οἱ αἀροβίαϊε5. δῃα Πογοίοβ, Αἰ. ερ..46ρ.} 18. 210}1.2ς. 
588); οἱ ψῇῃαῦ 15 σουίσαυν ἴο ΟΠ ΒΏδα [ΑἸ τοῖς τὰς ἀ, ἐντολὰς 
μνημονεύουσιν ῬΆΡΙΔΒ ΔΡ.Ἐπ|5.}.6,3.30.3(31.20.2974); οὐκέτι..«κατ- 
ἀκολουθοῦντες τοῖς ἀ, ΒΑΒ. δὲν. 6(3.68 ; Μ.32.7718);: πεποε 6βρ. οἵ 
Βοσοίϊος δῃᾶ πουθβῖθβ εἴ τὶς ἐν ἀ, γνώμῃ περιπατεῖ ἴσῃ. Ρἠϊαά.3.5; 
τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων τὸν υἱὸν... ἀἁ, οἶδεν ἡ.««ἐκκλησία ϑ'γτηῦ. 
“45|.(3414 ἈΡρ. ΔΙ. γη.2είρ.251.16; Μ.26,7284}; ἀ. καὶ μὴ ἐκ πατέρων 
εἶναι τὴν αἵρεσιν ταύτην ΑἸΉ..4γ.1.8(}1.26.288); Ὁ. οὗ ἴ)εν}} τοῦ ἀ, 
πνεύματος [1 ρ.οποὶ. ΑΡ0.8.7.8; Τἀτ.1.8,6.6, ὁ ἀ. Οτ.Ν82.0;.14.27 
(Μ1.3ς.8ρ6Α); ΜΠ Με, 4(ρ.551.0); οὗἱἨ ἀξτηοηβ τῶν ἀ., τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἀπὸ τῶν πονηρῶν καὶ πλάνων πνευμάτων [α5ι. ἀταΐ,530.2(}].6.540Ὰ); 
2. αἰΐομ ἔτονα, τοϊιποιὶ α 5ἤαγα ἴπ ; ἃ. τὰ σβῆ., οὗ θη {1|65 ἀ, τοῦ θεοῦ 
ὄντες οίδημ.}.1) ἀ. τῶν ἐπαγγελιῶν ὥγτ.1-ς.3.τ(2.3648}; 16.3.3(455Ὲ); 
ἀἁ. γὰρ θεοῦ ἡ τῶν ἀγαθῶν ἀκαρπία Τα. φι.2 4 ἐῃ 1). 1.277); 
ἀεπιθᾷ οἱ Τονν5, ΤΠ υυβυῤαδεῖ.5. τίδ, 261Α) αἷἷ. 5, οἰκείωσις ; Ῥ. ἐτοίῃ 
μαστοὶ, ἱπιρ  γίηρ, δχεοητηιηοαϊσα τὸν Σαμοσατέα.. «τῆς ἀρβληδιι 
τοῦ θεοῦ ἀἁ. ἀπέφηναν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες Ἰδυ5.6.1ἢ.1.14{0.74. 
10; Μ.24.8538Β); Νοουάτον ἅμα τοῖς σὺν αὐτῷ συνεπαρθεῖσιν...ἐν 
ἀλλοτρίοις τῆς ἐκκληοίας ἡγεῖσθαι 1ᾶ.}.6.6.43.2(}1.20.6160); 14.1α»- 
ε6Ἶ1.2.1{0.33.1]; Μ.24.7808) ; Ὁ. τοιι οἷδος, ἀεργαάε ἀ. αὐτοὺς ἡγού- 
μεθα τῆς ἐπισκοπικῆς ἀξίας (ΓΡ(359).Ρ.ΑΡ.ΤὨΙ,}.6.2.28.7(3.0ο1); ἀ 
εἶναι τοὺς ἐπισκόπους τῆς ἐπισκοπῆς καὶ τοὺς κληρικοὺς τοῦ κλήρου 
δγρι. λαϊς, (ρ.130.το; Ἡ.2,456Ὲ). 

. κα ᾿ » » 

.Ομοούσιὸς μοι, οὐκ α. 
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χαρίζεται, τὸ ἀεὶ διὰ τῶν γυμνασίων τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τὸ μεῖζον προ- 1 

ἀλλοτριόω 

Β., 1860]., αἰΐδη 1.6. ποῖ οὐ 1ῃ6 πδέυσε οὗ, ορρ. ἔδιος τῆς οὐσίας: 
ταῦτα... δείκνυσι. «μὴ εἶναι τὸν υἱὸν ἀ., ἀλλ᾽ ἴδιον τῆς τοῦ πατρὸς 
οὐσίας Δἰἢ..47.2.82(Μ,26.3208); 18.3.17(260Ὰ}; 1. ἹΠΒΡΡΙΟΘΒΙ6 τὸ 
τησίμα] σοϊδίϊοη οὗ ῬΘΊβΟῚΒ ἴῃ Τυίη., ΤΠρη ἀγροὶ, [γ.-(ρ.η6; Μ.1ο. 
2404) οἷΐ, 5. ἀπόρροια; τριὰς τοίνυν ἁγία καὶ τελεία ἐστίν, ἐν πατρὶ 
καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι θεολογουμένη, οὐδὲν ἁ. ἢ ἔξωθεν ἐπι- 
μιγνύμενον Α[Βιορ.Θέγαρ.τ.28(Μ.26.506Ὰ); 70.45.6(636.), 14,5 γ}η.52 
(ρ.276.12; Ν|.26.7884); ὥσπερ...τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἀνθρω- 
πότητος αὐτοῦ καὶ τῆς οὐσίας οὐ κεχώρισται, οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ 
θεοῦ τῆς θεότητος αὐτοῦ καὶ τῆς οὐσίας οὐκ ἔστιν ἀ. 14 1ῃη:-ς.δὲ ες, 47.132 
(λ}1.26.τοο5Β) ; πιστεύομεν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ οὐκ ἀ. πατρὸς καὶ 

υἱοῦ ἀλλ᾽. ὁμοούσιον ΤΑΤτἢ ἐπίενργ.(ρ.66.22 ; Μ.26.12328); ἐπὲ δὲ τῆς 
θείας φύσεως τὸ μὲν εἶναι πνεῦμα θεοῦ εὐσεβὲς ἐνομίσθη...οὐ μὴν ἀ. τι 
καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ ἡμετέρου πνεύματος ἔξωθεν ἐπιρρεῖν τῷ θεῷ... 
θεοτιρεπές ἐστιν οἴεσθαι ΟΥἾΝ γ58.ογ.εαἰδεβ. (0.14.6; Μι4-,178}; οὐχ 
οἷόν τε τὸν ὑπὸ τοῦ θείον πνεύματος ἐνεργούμενον, ἀ. τῆς θείας φύσεως 
τὸν Χριστὸν ἀποφῆναι ΤΠατ. 1 ὁ7.12:3(3.242); 2. οὗ ογδαΐαγθϑ [ἢ σοὶ. 
το αἰνίπε εββεῆςς, Α1ῃ..47.3.8(}1.26.3378); ἀη ἃ ΘΑ }}ν ἐπεγείοτε ἴοὸ 
ΟῚ ἁ, μὲν ὧν κατ᾽ οὐσίαν τῶν γενητῶν, ἔδιος δὲ τοῦ πατρὸς λόγος 
1Δ.ρ.ϑόγαρ.2.5(Μ.26,6168); ὁ μὲν γὰρ λόγος, ὡς ἔδιος, ἐν τῷ πατρί 
ἐστι- τὰ δὲ γενητά, ἔξωθεν ὄντα, πρόσκειται, ὡς τῇ μὲν φύσει ἀ., τῇ δὲ 
προαιρέσει προσκείμενα 1 ΔΊ. .4γ.4.π(Ρ.49.13; Μ.26.4730}); Ππεποα ἃςο, 
ΑὙΤῸ διά ΕἸ ΠΟΥΏ1 15 ἙΠΘΥΔΟΙΟΤΙΖΙῺρ σϑ]αϊτίουβ οἱ ὅθ ἀπὰ 11. ΟΠποβὲ 
ἴο Ραΐμεσ, ἀσ. αὶ. [γ-τοίρ.267; Μ.56.24Ὰ}); Αἰ. γν.τι6(Μ,26,248) 
οἷἵ, 5. ἀνόμοιος; ΑἸΕχ,Α] ἐρ,οἩεγεῖ. 3(ρ.8.5; Μ,18.,5738); ΑἸ. Ὀίοῃ.23 
(Ρ.62. 29;} ΜΝ, 25. .5134)}; Β85.  ι21.2. 6(.. 2420; Μ.20.Ξὅ10) οἷῖ. 5. ξένος ; 
θεὸν μὲν τὸν υἱὸν ὁμολογοῦντες, κτιοτὸν δὲ ἀποκαλοῦντες, καὶ τῆς θείας 
οὐσίας ἀ. ὙΠπάτ,4η.37 ἴῃ Ἐπ.(1.140); ἀρ 50 Ὀν {Ππδῖὴ πηροτίθα Ἰηῖο 
Ἔββθῆσα οὗ Ἴπη. ἀνόμοιος ἑαυτῆς ἡ τριὰς εὑρίσκεται, ξέναις καὶ ἀ. 
φύσεσί τε καὶ ταῖς οὐσίαις συνισταμένη ΑΤἢ..4γ.1.17(488}; ἐ,2.43 
(2408); διαιροῦντες ἀπὸ τοῦ λόγου τὸ πνεῦμα...σχίζοντες αὐτὴν [83ς΄. τὴν 
τριάδα] καὶ ἐπιμίσγοντες αὐτῇ ἀ. καὶ ἑτεροειδῇ φύσιν 14.6ρ.ϑέγαρ.1.2 
(ΜΜ.26.5334); 2δ.1.υ7(ς600}); ΟΥ,Ν 42. 67.20. .(Μ. 35.10724); 3. οἵ σοτία! 
Ῥτεαίςδθ]ς65 ε(ς΄. λύσις.. «ἀλλότριον πάντη θεοῦ καὶ τῆς πρώτης φύσεως 
Οτ.Ναζ.ον.28. 7(ρ. 32.2; Μ.56, 330); Ὀὰϊ ποῖ οἱ ἀϊνῖπε αἰτηθαΐο5 
ἔστιν ἐν τῷ πατρὶ τὸ ἀΐδιον, τὰ αἰώνιον, τὸ ἀθάνατον" ἔστι δὲ ἐν αὐτῷ 

οὐχ ὡς ἀ. αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν πηγῇ ἐστιν ἐν αὐτῷ ἀναπαυόμενα, καὶ ἐν 
τῷ υἱῷ Αἰδιλοπιῖη Δ11.11:2») (Μ.25.2168); 4. (Ὠγχςῖο]., ΟὗἨ νυ ῆαΐϊ 15 
Ῥχραϊοαϊθὰ οἱ (τσ ΒΒ Πυσηδὴ παΐαχα ἰὴ τοῖς τὸ αἰνπιῖν, ΑἸΒ, 
«4ν.3.4τ(Μ.26.4000}; ἙοΕ ΑἸ ροὶ! τιιό(Μ.26.11218}; ας ποῖ οἵ 
(Ἰτβε 5. Ἠστηδηῃ Ὀοαν ἴῃ ΤΕ]. 10 Β158 ῬΘΊβοη οὐ γὰρ ἦν ἀ. αὐτοῦ τὸ 
ἑνωθὲν αὐτῷ σῶμα ΟΥτ Χρί, χῖὶ ἐαρ.53(0.19.11; 6᾽. 1408}; ΠΟΙ οὗ Β5 
Βυπίδῃ πδῖαγο 1η Τ6]. τὸ ΠυΊΔΠΥ 1π σεῆ, οὐ τὸ σῶμα ἐν ὁμοιώσει 
τῇ καθ᾽ ἡμᾶς μόνῃ, ἀ. δὲ σαρκὸς ἀνθρωπίνης ΤΑΤᾺ, ἡ οϊ.χαλ(αττ6Α}; 
5. οἱ Ματγοϊοὴ 5 'σοοα᾽ (σά, (ε]5.4ρ.Οτι εἷς. 6. φ(ρ.ιζ4ιις; Μιτιν 
12800) ; οὗ Ὠ15 οἸδοῖ, ([6]5.20.,(0Ρ.154.0). 

ἀλλοτριότης, ἡ, 1. αἰϊεμαίοη, Ξοραγαίτον, οἵ ἵν. οὐδὲ τὴν μέαν 
καὶ ἀπρόσιτον φύσιν ἀποξενοῦμεν ἑαυτῆς, ἐκφύλοις ἀ. ΟΥ.ΝᾺΖ.07.43.30 
(}1.36.5274}; 2, φαρ] τατῖνθ ἐἠογεηρ, οἵ ΤΊη. αςο. Ευπιογη 5 πολλὰς 
οὐσίας ὀνομάζει ὡς ἑκάστης ἰδιάζουσαν ἐχούσης τινὰ τὴν πρὸς τὰς 
ἄλλας ἀ, τι ΝΝ γ85. τί ρ.88.13: Μ.4.5.2200}.Ψ 

Ἑἀλλοτριοτρόπως, 1: ἃ εἰγαηρ μιαημον, αὐημογηϊαίἑν, ἈΒΟΊ.ΔΡ, 
Ἐδ....6, 5. 16.0(Μ.20.4688). 

Ἐἀλλοτριόφρων, αὐηπογημαὶ τη ἐποιρὴϊ ἀ, ἑτεροδιδασκαλίας ΤΑΤΏΡΗ, 
εἴγει(ρ.188). 

ἀλλοτρι-όω, αἰϊόηαίο; Ἐ. ἀϊςεοοίαΐε, Ξοραγαϊε ἴτοτη ; γορβοῦς ἴγοτη, 
Ρ855. ψυχὴ πάσης ταραχῆς ““ουμένη ΟΥ, [0.6.τ(ρ.τοό.ττ; Μ.14.1074}; 
Ἐπι5.υ.(.1.12{ρ.13.15; Μ,20,9258); ΟὙὩΝ γβ5.υ,. λ105.(Ν1.44.3338); ρεσί. 
Ρίςορ!. ρᾷ55. ηδαΐ. 85 βιθβί., ορρ. τὸ ἐπιρρεπές, (Πχν5. οηι.47.1 τη 
ΜΠΙ.(7.4888}} Ρᾶ55.,ν) Οὗ ΡΟΒΒΕΞΒΙΟΉ5, δὲ αἰϊοπαϊοά, {αἰ τηῖο οἰἰεν ἀαμάς, 
Βαβ.ἠον".7.2(2.53Α; Μ.31.2848); ἴῃ Τπουρῆῖ, εἐἰξεοείαίο, γοραγά ἃς 
βργεῖρη ἡμεῖς δὲ μόνα τῆς φύσεως “- οὔμεν ἐκεῖνα ὅσα ἐπίκτητα γίνεταί 
τισι καὶ ἀπόκτητα ΟΤΟΝ γϑρ, ἐγ. τ2(] μΡ.341,2ς ; Μ,45.τοδο Ὁ); Μαρκί- 
νὸς καὶ Μανιχαίου.. τῶν τὴν κτίσιν “-οὐντων αὐτοῦ ΟΠ γγπ.ἠση.40.2 
ἡη ΜΠι(7.5068); Ονγοχρί,πτς καρ.3(0.19.14; 6᾽.1ς0Ὰ}; τίη, οὗτος [36. 
ἘΠ ΙΠΟΠΙ}5]..«“μῶν τοῦ πατρὸς τὸν μονογενῆ 1585. Εμη.τ 18(1,Ζ108; 
Μ,29.5524); στ ΝᾺ2.ο7.29.1δ(ρ.08.12; Μ.36.064) εἷξ. 5. συνεισάγω ; 
(μυιβῖο!. τὸν κύριον συκοφαντήσωσι, καὶ τῆς ἡμετέρας αὐτὸν ἀ. 
φύσεως Τιοομί, 8. Ν᾽ ὁδὶ οἱ Ἐπὶ. τ( Μ.86.12974): εἰ ὑποστατικὴν 536. τὴν 
ἐνέργειαν], -᾿ὥσομεν αὐτὸν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ πνεύματος κατὰ τὴν 
ἐνέργειαν Μίαχ,ορηδε (ΔνοἹ, τΟ8}}; τηβα., ἴῃ 16], ἴο Οπαβα]ΐ, Ορρ. 
οἰκειοῦμαι, Οῃγν 5. ΠΟΉΙΙΙ.4 ἴῃ Οοἱ (τ. 4108}; 2. ἐχείμάρ, ἀεῤνῖνε τῆς 
οὐὲν Χριστῷ γνώσεώς τε καὶ χάριτος ἠλλοτριωμένος ἘΠ5. ΜΙαγεοί 1.1 
ῷ. 4.28; Μ.24.720.)}; ΟΥΝγϑς. πιη.2(2 Ρ.366.1ι; Μ. 45. 5450); ; γτ. 
Ῥς.:: ἘΠ 69. 1252); ΤΠαι. Ῥαη.3:33(2,1116); Δέων... αὐτὸν [8ς, Ἐ)105- 

Ι “ογ.15].. πάσης ἱερατικῆς ἠλλοτρίωσεν ἀξίας ΣΕ τϑεϊ αι ρ.ΟΌΒα]ς, αεί.3 



ἀλλοτρίωσις 

(Α00 2.1.2 ῬὉ.29.1τ8; Ε1.2.3450); ταςᾷ,, ἀεῤγίυθο οποβεῖβ ῥᾳστώνης... 
ἁπάσης καὶ τρυφηλῆς διαίτης “"ούμενος Ἐπι5.0.(,2.τ4{ρ.47.4; Μ.20, 
0020}; 3, εείγαηρε, παῖε Ποσίτϊο τάξιν θεολογίας...μήτε ἀθρόως 
ἐκφαίνοντας, μήτε εἰς τέλος κρύπτοντας...τὸ μὲν τοὺς ἀλλοτρίους πλῆξαι 
δυνάμενον, τὸ δὲ ἀ, τοὺς ἡμετέρους ΟΥΝΑΖ.0γ.21.27(0.18ο.4; Μ.36, 
1648); ΝΗ, }.1.43(}1.70.τοτ}). 

ἀλλοτρίωσις, ἡ, 1- Ξεῤαγα!]0η. Ἰανο]νίηρ ἀΐθονςτγ ; ἃ. ἸῈ σθαι. τοῦ. 
ὈΙςοϑίηρβ ἀπᾶςτ οἱ ἀϊβροηβαῖίοα δῃ ΠῸΝ μὴ..«ἀπὸ τῆς τῶν ὀνο- 
μάτων κοινωνίας, ταυτότητα πραγμάτων νομίσῃς, ἀλλὰ μηδὲ ἀ. (Ὦγν8. 
ἤοηι.14.3 ἰῃ [9.(8.700) ; Ῥ.- τῆ 60]. οὐχὶ ἀ. τῆς φύσεως, ἀλλ᾽ οἰκείωσιν 
πρὸς τὸν πατέρα καὶ υἱὸν ἡ κοινωνία τῶν ὀνομάτων παρίστησι Βε5. μη. 
4.3(1,274Ε; Μ.20.66τ14); τ. Να2.0ν.33.1τ6(31.36.2330); μὴ φοβηθῇς τὴν 
πρόοδον. «φοβήθητι δὲ τὴν ἀ. 1δ.2ς.17(}1.35.1224Ὰ}; 2. ἴτοτη [Π}η65, 
φΡαγαϊ!οΉ,, ΟΠ Ρ οὐιθβε οἱ τῇ ἀναχωρήσει τῶν μεριμνῶν. «καὶ τῇ 
«ονὰ. τῶν περισπασμῶν Βα5.7εΡ. {μ5.5(2.34τῈ|; Μ.321.02 00); ἡ πρὸς τὸ 
θεῖον συνάφεια, καὶ ἡ τῶν κακῶν ἀ. τι Ν υϑ5, ἠοῖ. τη απ. (1.44. 
7768); ΝΠ ῆαρη.τ(}1.70.9698); ἔτοσα σοῦ {πὶπρθ τὴν ἀπὸ τῆς 
ζωῆς ἀ. 85. Βμη.2.τοί].254Ὲ; Μ,20.6120) ; αἰἐϑη!]0Ή τῆς κατὰ φύσιν 
μορφῆς ἀ. καὶ παραλλαγὴ τῶν γνωριστικῶν σημείων τῆς ἀνθρωπότη- 
τος, ὅταν μὴ συμπαραληφθῇ τῇ πίστει τὸ πνεῦμα τι Ν νβ5ι Λήαεεά,τς 
(Μ|.4.5.13200); 3. ἔγτομι ΡῬΕΊβοηβ, δδίγαηρεμιθμὶ, αἰϊεμαίίομ, Ῥατίὶο. 
ἴτοῦὶ (οα ὑβρίζει...ὁ ἐπίορκος διὰ τῆς ἀπὸ θεοῦ ἀ. 8 55.15.267(:. 
5838; Μ.30.5808); ἁμαρτία..«ἐστιν ἡ τοῦ θεοῦ ἀ. στιν γ85. 10.1.2 
(2 Ρ.366.8, Μ,45.5458): Μδτς, ΒΥ ορηδς 4.65. τοι 0) ; ἃ5 τηϑ 5 σοη- 
ἀϊτίοπ Βοίοτε ἴπὸ., Ογτ. Ἰς.4.τ{(5. ππ8ε); Ῥτος,..1..43:10}1.87.23858)}. 

ἀλλοφροσύνη, ἡ, εὐαηρε οἢ τηπὶη, ΤΑΡοΟ]  γηεὶ. Ὁ ς.76: τί. 22. 
14210}.Ψ 

ἀλλοφυής, οὗ α ἀἠζογοηξ μαΐμγε φῶς...ὁ μονογενής, φωτὸς δὲ ἡ 
κτίσις μέτοχος, καὶ διὰ τοῦτο ἀ. (γτ, 70.1.8(4.7098) ; 1ὁ.(728). 

ἀλλόφυλος, οΓ ἀποίξεν ἰγίδε, ξογεῖσηι; δῆς 1. οὗἩ ῬΏ]]]5Όη65. (5 
ΠΧ ΧῚ ἀ. δὲ ἐδέως οἱ Φυλιστιαῖοι λέγονται, οὖς Παλαιστινοὺς “Ἕλληνες 
ὀνομάζουσιν ἘΠ 45. ἰς. ζβδ(τ, πογλ; Μ.30.6218); [514.}.εἰν»!.0.2.20; 
2. οἵ ροη 1165, Μ6],ρά55.29. Ρ.12.2]; ὑπὸ ᾿Ιουδαίων ὡς ἀ. πολεμοῦνται 
[30. Χριστιανοί] Πίορη.5.1); ΗἸΡΡ.α.2.38.3(Μ το, δου) ; ὁ ἀ. τε καὶ 
ἀπερίτμητος ἔτι Ογτιαήον.τ4{τ.5148}; 3. τιρί., αἰΐδη ἡ γὰρ [5ς. ψυχή] 
ἐκ φωτὸς οὖσα, τὴν ἀ. τοῦ πυρὸς φλόγα μὴ φέρουσα Πονι Ἴθν.0.0; 
τὴν δὲ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν.. ἀγνοοῦμεν ὡς ξένην καὶ ἀ, τῶν θείων 
γραφῶν ὙΒά τ Αρ.Ογτιαροῖ, Τά (ρ.ττ4.τ2; 6᾽.2088}; ας0.ῬΊ5.ἠδχ.1444 

(Δ1.02.1544})}. 
ἄλλυδις, πϑεαἃ 85 1{ 1οΥ νατίοι 5 σᾶβθς οἱ ἄλλος, αποϊ ον καὶ τότε 

θρηνήσουσιν ἐπ᾽ ἄ, ἄλλος ἄπωθεν Ογας.51}.2.207; δ.2.ποτ; τδ.τοτδτ, 
ἁλμ-άω, δὲ Ξαἰξ, αΥτιἶνυς5. ξα!. (}1.4.5.1534}) 14. ζαη!.(}1.46.1858); 

τὸν “«"ὥντα τοῦτον καὶ αὐχμηρὸν τόπον 14 ἤονι.2 ἐπ Ἐπεὶ. (Ν.44.6ττ8). 
ἘἈλμενιχιακά, τά, αεἰγομοηηίοαὶ ἡμάεχος, αἰριαηαᾶςς τοὺς λεγο- 

μένους κραταιοὺς ἡγεμόνας, ὧν καὶ τὰ ὀνόματα ἐν τοῖς Ἀ. φέρεται 

Ῥοιρηντυν 8Ρ.11|5,.6.3.4(02Ὁ ; Μ.2τ. τόρο). 
ἅλμη, ἡ, ῥὀγίηε; ναβῖ., δίογηεςς, Ῥ4}}.ν. ΟΠγγ5. π(ρ.20.1το; Μ.,47.10). 
Ἐῤλμυρόβρυτος, ἱφΈΡῊΡ αὐτί φα}}, σαν, [οὐ οη ἀγρις. Οἐνν5.3 

(ΜΝ οδ.13808). 
ἘῤΔλμυρονάματος, το φαἰ! Ποοιίς, Τμγγβι λον Ἐς. 76 τ 4(το. 

7454). 
ἘΔλμυροφόρος, Ξαἰ!-ργοϊμείη, βαϊΐν, (Ὠτγ5.μομ.1 

(0.357.12}; ϑενοῦ, βε (Μ, 59.500). 
8 ἀλογεύομαι, καυὲ εαΐμαὶ γεϊαίίοης ἢ ἀηϑπαῖς, ΟΑπο, (314) 

ἐαη.τ6,11; Ῥοοη. 4ρΡ}.2.22. 
ἀλογέω, 1. δὲ ομὲ ὁ σηε'ς σθηδες, γαῦθ, ΜΆΧ,Ορτιδο (Δ1.91.2524}; 

Ρ885. ἠλογημένος, ἀφυοῖᾷ ἢ γεαϑοη, Ὀϊου. Αγ, η.7.2(Ν1.3.8686); ΓΠΆ]. 
ἐθηϊ.3.67(Δῆ.οτ.τ4530); 2. ἀοργίυθ ΟΓ ἀγριηοηίς, ταῖν αἱ α ἰο55, [α5ῖ. 
ἀἄταϊ.93.50}.6.700Ὰ}. 

ἀλογία, ἡ, 1. )οϊϊν, Εὰ5.}.6.το.δ(4820 ; Μ.51.804Α}; τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς 
«ὐνάς 5 ΡΕ ορ.1.346(Ν1.78.2814}; 2. Ἰγγαϊοηπαϊτίγν, 650. 85 ομάυδο- 
τογιϑεῖς οὐ Ὀεδβίβ, πεσε ὑγεσθηδες εἰς γὰρ τὴν τῶν παθῶν καὶ 
ἡδονῶν ἀ. πεσόντες οἱ ἄνθρωποι ΑἸΉ ρομὶ τοί ].25.404}; οἵἩ δαϊοῖ οἵ 
Τυΐη. [χὰρ. ἀραΐηϑι ΟΒτιϑείϑηι Τρ θοῖβ οἵ 1 τεγαίατσε ἕνα. «προκηρύξῃ 
τὴν ἀ. ἐν ἀρχῇ τῆς βασιλείας, τυραννήσας πρὸ τῶν ἄλλων τοὺς λόγους 
ατ.ΝαΖ.ο7.4.6(Ὁ1.35.5374}; τέθεται δὲ [5ο. ὃ Χριστός) ἐπὶ φάτνης τῆς 
τῶν ἀλόγων τραπέζης, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἀ. κατηγορῶν, ..«ἀλλὰ 
νῦν τῆς ἀνθρωπείας φύσεως τὴν ἀ. ἀποβαλούσης, καὶ τὸ λογικὸν ἀναλα- 
βούσης, ἡ μυστικὴ αὐτὴν ὑποδέχεται τράπεζα ὙΠαΕ. ῥγουϊ. τοί(4.663); 
3. αὐξεηεο Οὗ γϑαςοΉ,, τα Ρἰ γ]ηΡ αἰ5ο αὐϑέριεο οὗ ἐπ Τορος, Ἐλι5. Μαγεείϊ. 
2.4(ρΡ.57.4: Μ.24.8200); ΑΙἢ..4γ7γ.1.14(Μ.26.410}; ᾿εοπι. ΗΝ ἐσί.χ,30 
(Μ.86.14060). 

ἀλογίζω, 1. ἰαΐξε πὸ αεροομηὶ οὗ, ἀϊδγεραγά, Ογτ, ον ραξε, ἢ (τς 
2318); 2. τηρᾶ,, σηῤβοξε [οοϊεἠῖν, Κ'.Ζος.ττίρ.το4.1). 

᾿ Βάλόγιοι, οἱ, -- ἄλογοι (ν. ἄλογος), 151. }}.εἰγη.8.5.26. 
Ἐῤλογισταίνω, γεαδοη, ῥοοϊ ςἠἶν, Ταδι. ταροὶ.46.1τ(Μ.6.3078). 

Ἡ Ἐς.115:1-3 

"8 ἀἁλοιδορήτως 

ἀλογίστευτος, ποὶ ριείἀεά ὃν γεαδοη, {οοἱ δ᾽; ἀ. ἔχοντες τὸν βίον 

Αϑιι πον. 2(}1.40.1880). 
ἀλογιστία, ἡ, τυαηὶ οΓ ἡμάφενηεηὶ, ἰγγαιοηαϊτν ἀνανήφων ἀπὸ τῆς 

ὑπ᾽ ἐκείνοις [1.6. ἀδγηο15] ἀ, ἐπ᾽ ὀλίγον τι βλέπειν τοῦ ἀληθοῦς Οτιεις. 
8.63(}.270.12: Μ.1τ.16128); Ι5:4.ῬῈ}.6ρ.3.154(}1.78,848.}. 

ἀλογοθέτητος, ΖΗ 6 ΠΥΟΉΗ γεη ἀογηρ αἩ ἀτεοιηὶ, ἰ5]ἃ. ῬῈ] 0. 
2.12](Μ4.78.5600}; οὗ Ῥονεῖ, αὐεοίμί6 ἡ ἐπισκοπή...οἰκονομικὴ προ- 

στασία, οὐκ ἀ. ἐξονοία 1τὖ.3.2τΟ(ο 00 Ὰ), 
ἀλογόομαι, δεεοηῖε 1ἰδε απ ἱγγωϊομαϊ ἐγεαϊαγε, δέεοηιθ ὀγμίαἰιπθά 

ἡ ψυχὴ. .-ὑπὸ τῆς πονηρίας ἀποθηριοῦται.. καὶ αἱρεῖται πρὸς τὰ ἀλογω- 
ϑῆναι Οτοῤνίηε.χ.8,4(ριχοά τ; Μιιτ.ιβοῦ); ΟΣ πη Ὀεΐοτα ἸΏ.» 
Αἰ ΐηε.13.1(}1.25.1170}; ἐπὶ πώλῳ ἐκάθισεν [56. ὁ Χριστός], ἵνα τὴν 
ἀλογωθεῖσαν..«ψυχὴν καὶ ὁμοιωθεῖσαν τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις 
ἐπιστρέψῃ ὡς λόγον τοῦ θεοῦ Ὠοτ.ἄρεῖ.τς.4(}1.88, 1703}. 

ἄλογος, Α.. τοπομ γεαφοη; 1. ἀφυοτα οὗ γεαβοη, ἱγγαϊοπαί,; ἃ. ΠΗ 

ρθη. ἀ. τύχῃ ἄγεσθαι Ατδπεπαρἰε.25.3(Μ.6. 9400); ζώων ἐμψύχων 
λογικῶν τε καὶ ἀ. ΕὉ5,}.6.7.3(Ξοι; Μ.21.5120}; πα τ,σγαν.χ(4.7}} 
Ὠραῖϊ, ΡΙαγ, ἃ5 560 51., απώηαὶς 1.5. 5ἴπρ., δεαξὶ οἱ δμγάφη, Ογτ,ϑ.:, 
δεν. 36(ρ.123.13); {τερεπί. ἰόν. ον. 2(Μ.86.6ο0Ὰ); 1οοπει Ν.υ.70, 
ΕἸ ρον. 25(Ρ.41.12); 10. Ἀΐοβομ ῥγαὶ. 32(}1.8γ.2881τ0); Ὁ. οἱ ἱγγαιομαὶ 
οὐ απΐριαὶ ρατῖ5 οἵ παπιὰπ πδῖατο ἐκ λογικοῦ καὶ ἀ, συγκείμενος, 
ψυχῆς καὶ σώματος (]δτη.5,γ.4.3(0.252.13; Ν.8.12218); τὰ ἐν ἡμῖν α. 
Οὐ. 70.1.537(42:;}».48,28; Μ.14.070); πόρρω γὰρ ἐπιθυμίας ἀ. καὶ ἀμαρ- 
τίας ἐσκήνωνται τὰ πνευματικά Με. γος,2.2{(0ρ.332.16; Μ.18.3008); 

τὰ κατὰ φύσιν ἄ. ἐκ τῆς αἰσθήσεως γινόμενα Ῥτοσ,Ο. {εν ρτορῖα (Μ.87. 
6024}; 2. ποὶ αεεογάϊηρ ἴθ, ΟΥ της ῥῥονγίεά ὃν, γδάξον ἰδιωτικῆς καὶ 
ἀ. δόξης 191.5αροἱ.5.3(Ν1.6.4404}; ἕνα..,μήτε ἄ, τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 
ὑπολάβῃ ΑΤΏ.ροηϊ.τ(1.2-.48); 3. εὐπίγαγν ἰὸ γέαδοη, ᾧ }ϑῖφα εἰ 
γε β.46(Μ.6.12020); εριγεαξομαῤίε, μρμδιϊαϑίς οὐκ ἄ. δοκεῖ ἐπιδεῖξαι 

ΗΙρρ. αον.το. 3τ(ρ.287.3; Μ.16.3440λ); μη ξαὶν ἃ, ἡγούμενος ἐν τοσαύτῃ 
συγχύσει καταλεῖψαι τοὺς λαούς ΑἸΉ. {μισ.24{0.84.15; Δ1,25,0764); ἀ, 

νίκης ΡΆΠΟΟμνγς.τη(ρ.82.1; Μ.47.4}). 
ἘΞ, τοἱδιομῖ γδαϑοη, ΠᾺΡΙγῖρ 4150 τοί ἤομὶ ἐδ Πορος ἢ 1. ἀδηϊθά οἱ 

Οὐά, ὄνεη Ὀν βοπ-Πτβτίδη5 πᾶς ᾿Ιουδαίων.. ὁμολογήσειεν ἂν. ..τὸν 
θεὸν. «μὴ εἶναι ἄ. Ἰδι5.6.1ωτ.ο(ρ.97.15; Μ.24.8030); ΟΥΝ ν88.07. 
εαϊφεΐ.τ(ρ.7.5:Μ.4.5.134}; 2. ἀδπϊοά οὗ ἔβίΠ ον; ἃ. τοῖς σεπογαίίοῃ οὗ 
Ἰοροβ ὁ λόγος προελθὼν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς δυνάμεως οὐκ ἄ, πεποίηκε 
τὸν γεγεννηκότα “Γαἴισγαὶ. π(ρ.6.3; Μι6.8174); Ῥ. τεῦ, οο- μα! ν 
οἵ Τοροβ, Ἔχεσ, 70.11:Ὲ εἰ γὰρ ἐλλιπὴς ἦν ἐν τῷ ἰδίῳ μεγέθει ὃ λόγος, 
ὥστε μὴ δύνασθαι πρὸς ὅλον τὸν θεὸν εἶναι, ἀνάγκη πᾶσα ἄ,. εἶναι τοῦ 
θεοῦ νομίζειν τὸ ὑπερπῖπτον τοῦ λόγον ΟΥ̓͂Ν 55. βί 45 τ41Ὰ}}; 
ς. τοῖν σο-Θ  Υα ΕΥ̓ οὗ Τορο5, ΗἸρΡΡ Ν οδὲντοίρ.251.17; Μ.το.δ817Ὰ) οἱτ. 5. 
ἀβούλευτος ; ἜΧχερ. 70.1:1: οὐκ ἣν γάρ, ὅτε ἡ ἀρχὴ ἄ. ἦν ΟΥ. 76,2.τ0(13: 
Ρ.76.12; Μ.1τ4.1488ὺ},5 ΟτΝ γ55. πὰ. (Μ.45. 1400}; 0.10. στα. 6 Μ.ο4. 
βοι ; ἃ. ἴτϑα, ἴπ τϑρὶν ἴὸ Αὐίδηβ, ΑΙθχ. ΑἹ ἐριἐνενεί, (0.0.6; Μυτδ, 
5708) εἷϊ. 5, ἄσοφος ; ΑἸ. ἦγ.3.63(Δ|. 26. 4560); ἸάΔ.6ρ.ὅόγα.2,.2(}1.26. 
6008); ὑγτοίμες. Ἐ(ς}. 548}; 8. 1 τορὶν τὸ Μασ" τὸν πατέρα καὶ τὸν 
υἱὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνάγει, τὴν μὲν οὐσίαν καλῶν τὸν πατέρα, τὸν δ᾽ ἐν 
αὐτῷ λόγον τὸν υἱόν"...θεὸν ἄ. παραδεχόμενος, ἔχοντα μὲν λόγον ὡς 
συμβεβηκότα ἐν αὐτῷ οὐ μὴν αὐτὸν ὄντα λόγον 1.π|5,6.Π.3.14{Ρ.115.Ψ 
13; Ν|.24.0280) ; παρ οϑίοη οἵ Μβτςο 1155 τολο]ηρ τῆς ζωοποιοῦ 
σαρκὸς ἐρήμου καὶ ἀ. καταλειφθησομένης ἰὰ. δήαγεει .2,4(0.58.2; Μ.24. 
8210}; 3. οἵ δΒιμτιϑπ τρᾶβομ, 85 αἰ5ῖ. ἔγομπι Τιορὸβ νομιζομένων μὲν 
λόγων οὐκ ὄντων δὲ ἀληθῶς λόγων ἀλλ᾽, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ὅλον τοῦτο ἀ. 
λόγων Οτ- [ο.2.3(0Ρ.56.3; Μ.14.1τ124}; 4. οἱ ἄ,, παπὶὸ οὗ 560ἴ ΟρΡροβ- 
ἵπρ Τιόρσοβ ἐπεοίορυ αηα ἸοΠϑηπῖηα τυ ιτηρ9 ἐπεὶ οὖν τὸν λόγον οὐ 
δέχονται τὸν παρὰ ᾿Ιωάννου κεκηρυγμένον, ἄ, κληθήσονται ᾿ρΙρΗ. 
αν. τ. β(ρ.250.51; Μ.41.8024); 70.1),αογν. οτ(8.04.700 4}; οἴ. τῆς... ἁ, 
αἱρέσεως ἘΨΡΙΡΗλαον.54.τ(ρ.317.5; Μ.41.0618). 

Ἐἀλογοτροφεῖον, τό, κἰαδίε ἄνω ὁ πατρῷος...κόλπος, καὶ κάτω ἀ. 
μικρόν, καὶ φάτνιον Τίπι. Απειάσεον. ΒΜ 201.28,0451)). 

ἘΔλογοφάνειρος, 5»δεηΐηρῖν ἀΡειχά, ΤΑΙ ἀρεί ον (Μ.28,1421Ὰ). 
ἀλόγως, 1. τοἱ μοι γεασοπίηρ, 1.6, ψἰτοσε οὐἰεἶσα! ἐχαταϊμδΈοη 

ὁμολογοῦμεν διδάσκειν πιστεύειν καὶ ἀ. τοὺς μὴ δυναμένους πάντα 
καταλιπεῖν καὶ ἀκολουθεῖν ἐξετάσει λόγου Οτ.( εἰς. τι τοίρ.62.:ς ; Μ1.11. 
6130); μὴ ἀ., μετὰ κρίσεως δέ Ἰὺπι5.1..ε.4.8.5(}1.20.3248); ἀ, πιστεύσω; 
καὶ μὴ ἐξετάσω τί δυνατόν, ἢ συμφέρον; Ἰοα οτιεοη μὲ. τ6(}].28. 
13888); 2. τοί πομὶ γϑασοπίηρ βοιθον, ἰγγαϊίοναὶϊν, ΟΠ. 5 ΥΉ}.1..3. τὴ 
(οη(4.640Ὲ); 3. τὐὐδομί γεαφοη, μη] δεν ἀ. πάσχομεν ΛΊΒΕΠΔΡ ἰόν. 
4.:(Μ.6.οοολ). 

ἀλοητός, ὁ, ἰἠγεςϊμρ, ΟΝ νβϑυυίγρι(ρ.256.8: Μ.40,325λ); ΝΙ!. 
ἔχέγε. το(}].79.}454). 

ἀλοιδόρητος, 1. μηγευϊεά, ἘΒαβ.εοηςί.6.τ1(2.5518; Μ.31.1361Ὰ) 
2. Ἰγγεῤγνοαελαδ]ο, δενομά γεῤγοαεῖι, (οη5!. ΑΙ ρβριτιτο,4; οἵ ἀοοίσῃ 
οἱ Ττῖπ. τὴν ἀ. πίστιν ὕνχ.70.0.1(4.7840) ; {.(δο2}). 

Ἑἀλοιδορήτως, ἱγγεῤγοαελϊανίν, Ογτ,70.το.2(4.8880}). 



ἀλοίδορος 79 

ἀλοίδορος, ηοἱ τευϊϊηρ, Απτι Μοπ. ἤον»:. 28(Μ.80.15284). 
ἁλουργίς, ἡ, ῥηγῥία γοῦθ, Ἐ80. 85 βαυτηθηξ οὗ ΥἹΟῊ ΟΥ̓ΘΙΏΡΕΓΟΥΘΒ; 

Βεηοα 1. βρ., οὗ 8. Ῥϑὰ], ννῆοβα Ὀ]πἀπε88 15 σοιηραγεα ἴο ἔπ 
τλοσἄδης ἀρρὶιεά τὸ ψοοὶ Ῥεΐοτε 1ὲ 85 ἀνε Ῥγρ]8. τριημέρῳ 
προεστύφθη πηρώσει, ἃ. θεοῦ [καὶ] γενόμενος, καὶ πάντας ἀνθρώπους 
γενέσθαι προτρεπόμενος [514,ῬῈ].6}}.1.346 (Μ.78.381Α}; τοί. ΜΈ.25:40 
τὰ ῥάκη διαπτύων ἔξωθεν ἀπρεπῶς περικείμενα, καὶ τὴν κεκρυμμένην 
ἁ. οὐ βλέπων τὸν ἔνδον βασιλέα σημαίνουσαν ΤΝ]}. ῥενδὶ.9.5(Μ.70. 
8724); 2. πιεῖ, ; 8. οὗ τῆς οπηρίτε τὸν Γάλλον ἀφελέσθαι μὲν τῆς 
ἁ, ῬΏΠοβι, ἤν 6.4.τ(Μ 65, 17}}); ἐδιυτ, (970); τυράννου... «ἀναξίον τῆς 
Χριστιανικωτάτης ἃ. 1710.) .ἐρ. ΤΑΡλΙ τ4(ΝΠ.05.3648) ; Ῥ. οἵ 8. αἰζΐβτ- 
Οοίῃ τοῦ σεπτοῦ θυσιαστηρίου τὴν ἃ, ἘΡ.ΑΡ.ΟΓΡ(ς36)αεί, (ρ.95.26; 
Η.2.13600); α. οὗ Βυχπαηίεν οὐ Ομ γῖβὲ συμπροσκυνῶ τῷ βασιλεῖ καὶ 
θεῷ, τὴν ἁ. τοῦ σώματος, οὐχ ὡς ἱμάτιον... ἀλλ᾽ ὡς ὁμόθεον χρηματίσα- 
σαν 10.) ι,ἔρμασ.τ. 4(1.04.12368); οἴ. ὁ Χριοτός, καθάπερ ἃ. βασιλικὴν 
τὸ ἴδιον φόρημα περικείμενος ..«τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ΟνγΥ. 70.3.5(4.3014). 

Ἐἀλουργοβαφής, ρεγρίε- ἀγεά, (Ἰετη, ῥαεά.2.το(ῃ.222.18; Μ.8. 5284). 
Ἐδλουργούφής, ῥμνρίετθουόη, ἘΡΙΡὨ. ἤαον. 15. τ(ρ.209.τό; Μ,41. 

245). 
πἁλουργοφορέω, τρέαν ῥηνρίο, 1514.}6].ἐῤῥ.1.214031.78.3178). 
ἀλουσία, ἡ, αὐδίϊηεηεε ἔζη} τοαϑἤτηρ ; τ5 ἈΒΟΘΊΙΟ ρτδοῦῖσβ, (ῆσψβ. 

γος. Ολγ.τ(2.438.}; Ἐπ5. 1, βόγηι.2τ.14(}1.86.4400); Ἐπβίγατιυ, Ἐπ γεΐ, 
τ4(Μ.86.22024}; ΡΗτ.3.425Ε τξ Το. ,υἱγι. .0ς.884). 

ἀλουτέω, αὐείαϊῃ βόε τυαείηρ ; 8.5 ἀβοεῖῖς ῥταςίϊος, ΝΠ]. Ρ}.3.153 
(Ν1.79.4530)}; Ρ4}1.»Οὐνγς. τη(ρ.τορ.16, ν.]. ἀλουτή; Μ.41.61). 

ἀλόχευτος, 1. ἐῃρομεγαίε; οἵ Οοά, ϑνπεβ,ιἠἤγριμ, τ, ά(ρ.50; Μ.66, 
1580); 2. μηϑογη; οἵ (Βσῖβε ἰπ Εἰβ ἀἰϊνιπιέν, Οὐ ΝΖ. καγ7.2.(ροσῃλ.) 
7.25 4(Ν.37.1 5714}; ΜΘ Μρη αροον.2.8(ρ.9.12); οἵ 5, Το 85 'βοπ᾽ οὗ 
ΒΜΝΥ, Νοππιῥαν. 7ο.10:27(Μ4.43.9048)}; 3. τοϊ οι ἰγσαυαῖϊ; οἵ (Πχ1β1᾽ 8 
Βίσί, Τάτ, 42 ἠημ Π)..(1.290); Ῥτος ΟΡ ογ.3.2(Μ.65.7050) ; ΟἼΤΠΠ], 
εαῃ.70: οἵ ΒΜΨΥ, Τβατιϑιυβιμαίτυ ΒΗΗ͂Ψ ἡ(Μ.96.6964). 

ἅλς, ὁ; ἅλας, τό, Ξαἰὲ: 
Α. Ππ|.; 1. 1ὰ σϑῆ.; 85 βί θυ ιζιην 501, Τμπατιφο, τᾶ τη {πιῶ.(1.335}; 

85 Ῥγδβοναίίνθ, δίας. Αδρ. ἤν. (Μ.54.4530}} ΔΡΡΗεα, ν᾽ ΠΌτβΕ8 
τὸ πον -θοση ἰπέδηΐϊθ, Τπατι ση  ργοειη.(2.11); οαίςπ ἢ Ὀτεδα ἃ9 
8016 ἀϊεξ ἴῃ ἐββέπρ, “4. Του. ἃ 2ο(ρ.131.7}:; ἐδιτοιί.217.8); ἴὰ Ῥτα- 
Ἑδβίου ἔβδὶ μόνῳ χρώμενοι ἄρτῳ καὶ ἃ, καὶ λαχάνοις (η5ὶ. ΑΡΡ. 
5.18.1; 2. υϑεα ἴῃ Πηρὶο βῶλον τῶν λεγομένων ὁρυκτῶν ἃ. κηρῷ 
Τυρρηνικῷ περισκεπάσας καὶ αὐτὸν δὲ τὸν λιβάνον βῶλον διχοτομήσας 
ἐντίθησι τοῦ ἅ. χόνδρον καὶ πάλιν συγκολλήσας ἐπ᾽ ἀνθράκων καιο- 
μένων τιθεὶς ἐᾷ' τοῦ δὲ συγκαέντος οἱ ἅλες ἀναπηδῶντες φαντασίαν 
ἀπεργάζονται ὥσπερ ξένου θεάματος γινομένου ΕἸ Ρ0.ἤαδν.4.28(ρ.56. 
28; Μ.τό. 3004); 3. γε] ρΊου5 865; 8. ἰὰ ΟἿῈ 58ουῆςεβ (1,εν.2: 13), 
ΔΙΙΘρΌτίΟα Πν ἱπιεγργεϊθά, οἵ, αἀπΐηια, Ἠϊδὶ ἱεπια!]οηίδης ἀϑϑτάμ15 
φμοάανηοίο εαἰταίμν, εομέίημο γεϑοίυτην ας γείαχαίεν, πηάθ ἐοησίαὶ 
Ῥγοῤίον μος ἀϊείμνι ἐ556 φορά οηιῖα βαεγίβείμηι βαΐδ βαϊίείμν, Οὐ. ἤθη. 
27.12 1π. Νηρ, (ρ.274.20; Μ.12.7950); κατεπάττετο δὲ ἁλσὶν ἡ θυσία, 
τοῦ τύπου σημαίνοντος τὸ ἐμφρόνως χρῆναι καθιεροῦσθαι θεῷ ντ. (07. 
12(1.440λ); δεῖ γὰρ..-τῷ ϑείῳ φόβῳ, καθάπερ ἁλὶ καταπάττεσθαι τὴν 

διάνοιαν τῶν ἱερουργούντων θεῷ ἰά μον ρακελτ(55.220); τὸ διακριτι- 
κὸν τῆς ψυχῆς διὰ τούτων σημαίνων, τούτου ἐστέρητο ἡ τοῦ Καὶῖν 
θυσία Τάτ. ψη. 1 ἐπὶ 1 ευ.(τ.181); 14.( ἀπ! Ρυόθτα. (2.11) εἴτ. 5. δια- 
στύφω; μήνυμα δὲ οἱ ἅ, λογισμοῦ, καὶ διακρίσεως, καὶ φρονήματος 

εὐσεβοῦς Ἰὰ. Εφεεῖι.4.3: τ8--27(2.το 32}; οὔ τος, .} εὑ,2:13(}}.87.7048}} 
ἴθ ἱπίεέρτη. οἵ ᾿οονεπαρΐ οἱ 541 (Νυτη τδτιο); ἅ- ἸάοΠΠΠρα 
ΜΠ ἰὰνν οὗ Τὸν. 2:12, Ὀυτιαάον τ 2(1.4488); 11. ΟΥΠΕΥ ΘΧΘρΈΘΙ5 
διαθήκην δὲ ἁλὸς τὴν κοινωνίαν ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ... οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ 
προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται. τινὲς δέ φασιν ἐπειδὴ 
ταῖς θυσίαις ἐπιβάλλεσθαι τοὺς ἃ. προσέταξεν ὁ θεός, διαθήκην 
ἁλὸς τὰ ἀφιερωμένα τοῖς ἱερεῦσιν ὠνόμασεν μαι. 45.34 τη. Ντη.(1.242)} 
Ρ. ἴῃ δυο ματιβὶ τὸν ἄρτον καὶ τὸ ἅ, ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτον “(, Ρ[η.04 
(ρ.36.30); τὸν ἄρτον ἐπ᾽ εὐχαριστίᾳ κλάσας καὶ ἐπιθεὶς ἅλας ξίον, Ἴεηι. 
14.1; Δατίνους...-ἐχθίστους..-«χωρὶς ἃ, ... ἡμεῖς δέ, ἀνατρέποντες τὴν 
κακότροπον αὐτῶν γνώμην, τοῦ ἅ, ἐκ τοῦ ὕδατος γενομένου, καὶ εἰς τὸ 
ὕδωρ βληθέν’ εἰ δύνασαι συνάξαι ἐκ τοῦ ὕδατος" εἰ δὲ μή, φλυαρείτω 
Νονπος. 426; 5418 ἴῃ δα Πα τίβε βἰστιίβος νοῦς οἵ ὈΒτΒί, 85 ἰδαᾶνθῃ 
ἄσες Πί5 ψυχή, 1710. .ἀσγηιτίΜ.ος.3024); 6. ἱπνοκοά ἴῃ Οποβί. 
ἴοσταῦϊας; ἱ. αἱ δαρίϊσεα (ΕἸομοζαῖῖο), ΗῚΡΡ.ἠαον.Ο.τπ(Ρ}Ρ.253.10,254. 
τ; Μ.16,3Ξοτά, ον; 14. δ φασμαγίθι δοξάζομέν σου τὸν σπόρον, τὸν 
λόγον, τὴν χάριν, τὴν πίστιν, τὸ ἅ, (4. [σ«τορί(ρ.201.14); 4. 5μαγίηρ οὗ 

510 45 τοίκοη οἵ {πο ϑῃϊρ, τοῖ. 7485 πολλοὶ κοινωνήσαντες ἁ. καὶ 

τραπέζης ἐπεβούλευσαν τοῖς συνεστίοις ΟΥ.(εἰ5.2.2τ(0.151.22; Μτι. 
840); πρὸς δὲ τὴν αὐτῆς [56. ἀγάπης] εἴσοδον μία τίς ἐστιν ἱκανὴ 
πρόφασις, ἡ κοινὴ τῶν ἃ. μετάληψις Οἰεμι.ρ.ο(Μ.2.448); λῃσταί, 
κοινωνήσαντες ἁλῶν, ἐπιλανθάνονται τοῦ τρόπου (Ὦγνϑ. Π0η1.33.7 ΤΏ 

Μι.(7. 3750); 18.48.6(ΞοΥ0)}; απο ᾿οονεπαπί οἱ 5611᾿ (2)}Ρ81.13:5) 

ἄλυτος 

τὸ βέβαιον τῆς βασιλείας ἐκάλεσεν. ἐπειδὴ καὶ βάρβαροι πολλάκις συν- 
ἐσθίοντες πολεμίοις βεβαίαν εἰρήνην φυλάττουσι, τῶν ἁ, μεμνημένοι 
Τμάτζιψε ἐπὶ ΖΡ αν (1.513): ἴῃ δαπηκϑδίοη ἴο σοτατηστίοτι ψτη οὐδο- 
ἄοχ ὉΠπατοῦ μετανοίᾳ δὲ ἀξιολόγῳ ἑκατέρους παραδεκτέον κοινωνῆσαι 
αὐτοῖς ἁλῶν τε, καὶ προσευχῶν [ν.1. ἄλλων τε προσευχῶν) καὶ 
σφραγῖδος Ἑπάγιϑιπά..}.2.215 φιιο(}7.90.1640}) ; 5. τεῦ. 1οὐ᾽β ἴδ, 
τΟίονιττια; οἵ. φμοά ἀμίοηε Μὲ εἰαϊ οί ξαϊῖς, ἱπδιρίεμιίας 6715 
ἐμάϊείμηη υἱάσίμν ἐχροοίε. φαὶ ἐπΐηι ργμάρηἑασ ἰοεο ΡΟΉΤΙΗΡ, Ζμ6 
οὶ ἀεξεῖί, Οτιἤοηι. 5.2 τ᾿ Οεη (ρ.6ο.8; Μ.12.1008). 

Β. πιεῖ.; 1. 5810 δ8 πιθῖ. ἴοτ βαύσμν, οἵ. ἐχροξτομῖς ονἀμεηῖ 
Ῥεγεεφιεη!ες Σρεέγανηε5 φειοά ἀορη ηΗ5..ἱγαάαὶ τ τάπης ποδίχας θδηα- 
ἰἰοησμι, φμαρ!.. γα Πομαδίϊ ἧς ὑεγδὶ φαϊίδης εοπάϊεμίες ὀεηφάτοηες 
ΠΥ σα ΠΗ ἐοηξεφμΐ ἃ τρΊγμαἰὶ ραίνο, Οτιζαημὶ. 3(Ρ.216.30; Μ.13.1704}; 
δχερ, Μοι9:40, (0]1.4:6 διδαχθϑήσεται οἰκονομεῖν τοὺς λόγους εἰς 
οἰκοδομὴν τῆς πίστεως Βα5.γερ.ὖν,2Ζ66(2.Ξο60 ; Μ.31.12648); οὔνγτ. 
Πονιι βαξο τ(55,.21τῈ}; ἅ. δὲ τῶν παραινετικῶν λόγων ἡ τῶν θείων 
λογίων μαρτυρία... οὐ μόνον τοῖς εὐστομάχοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς κακοοί- 
τοῖς πρόσφορον... «τροφὴν ὀρέγοντες 1516. ῬῈ].Φρ}.4.40(Μ.γ8.11008}; εἰ 
βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁ. ... οὕτω καὶ οἱ λόγοι... οὐκ ἔχοντες τὸ πιθανόν, 
ἢ τὸ εὔλογον, πείθειν οὐ δύνανται τοὺς ἀκούοντας ΟἸγιηρ. οὐ 6:6 (Μ, 
ο3.8οαἴ.); 2. τ τοϊξάονῃ, οἱ τιον, 5.2 ἦηι θη (ρ.6ο.8; ΝΜ. 12,1008); 
ἕως γὰρ ἂν μὴ τῷ θείῳ τῆς γραφῆς ἅ. τὸν περὶ μυστηρίου λόγον 
ἐπαρτύων προφέρῃ τὸ μεμωραμμένον τῆς ἔξω σοφίας ἃ. πατεῖσθαι 
παρὰ τῶν πιστῶν καταλείψωμεν τ ΝΝ γ55. ροὶἰ, 44(Μ.4ς.ττ070}; Οντ, 
λονιορακεί τ(ς3.210); Τάτ απ. Ρτοεπη. (2,11); 1. ἐξ οδεῖ..43:τ8.-27(2, 
1032}; 3. -- ἐοείγίηε, ἰδ.16:4(775); 1δ.16:8(77}}; 4. ΟΒ δια. ἃ5 
“5411 ΟΥ τῆς. βασι εἰ γὰρ φῶς ἐσμεν..-καὶ ἅ. ... δεῖ σφίγγειν, οὐ παρα- 
λύειν ΟὮγν5.}}01.2.5.2 τη ΤΟ οτ.(1ο.22200}; οἵ πὶ ἀροδβέαϊο ᾿Εκηβόλιος... 
πατήσατέ με, ἐβόα, τὸ ἅ. τὸ ἀναίσθητον ϑοοτ.ἦἢ.6.3.13.6(}1.67.41328); 
5. ΔΡΟΞΊ]65 ἴπ ραχίϊς. 85 'βα}τ᾽, Οῃγγϑιθοηι. 5.6 τη. Μ΄ 1.(7.το30}; ἃ, 
αὐτοὶ ὑπάρχοντες ἤρτυον καὶ ἥλιζον πᾶσαν ψυχήν Μασ. Αοριμονηντος 
(Μ.34.4520}; 6. -Ξ σταος οὔ Η, (ποϑβί τὸ ἐπουράνιον ἅ, τοῦ πνεύματος 
1δ.; οἵ ἠρτυμένοι τῷ ἅ. τῷ ἐπουρανίῳ φαίνονται, καὶ οἷ ἐκ τῶν θησαυρῶν 
τοῦ πνεύματος λαλοῦντες 1δ.1ς. 52(6120). 

ἀλσοκόμος, ὁ, τυοοάγιαῃ, ῥογεξίον, ΤΠάς.} 5,τοξ: τό(1,13326); 1Δ. 

αὔεει.ϑ(ρ.τοῦ.}; 4.800). 
Ἑἀλτάριον, τό, ({,81. αἰαγίμνῃ) αἰϊαγ, Απίον Παρν, δ γηδιγέ, 20 

(702). 
Ἐῤλύγιστος, ἢ ποὶ πιαξίογε οὐ ουεγί γοῖρι, σἰοραάίαδί ἄσκησιν ἀ, 

ΤΟΒτνβ8. ο»η.13(13.2538), 
ἀλύκη, ἡ, ἀϊείγος5 οἵ ταϊπή, ἡἤαχοϊηοεεὶ, .00.2048). 
ἁλυκός, προσώπῳ..«1ἀλυκῷ ΤΠΡρ.ἦαε7.4.22(0.52.13; Μ.16.3ο87Ὰ) 

[.1. ἔου ὃ λευκῷ, κὶ ἀλύπῳ. 
[Πάλυκτος, [11. ἔοΟΥ ἄλληκτος, μηπεσαρίηρ, ΤΛΡΟ] οὶ, "5. τ48:2ς 

(λ1.33.15244}. 
ἀλύπητος, ῥέε ἔγονι ξουγοῖῦ οὐ βαΐη τὸν ἀ. αἰῶνα 90( 61.10.4; 

Τασι. 4ταἰ,69.7(}}.6,640Α}). 
ἀλυπήτως, τοῖο ἐεεϊηρ ῥαΐη οἱ φυίεί, ΟἸεῃλ. ,γ.7.12(ρ.51.1; 

Μ.9.4070). 
ἀλυπία, ἡ, ̓ ἐεάσν ἤγονι ραΐπ οὐ ργίςί; ἴὰ Ϊαΐαγο ᾿ς, Ταϑῖ, Τα]. 

45.4(Μ.6.5734). 
ἄλυπος, 1. Κγεε ζγονι βαη οὐ βογγοῖῦ; ἐ50. οὗ ἔσταγς ἔς, }υ51, ταὶ. 

τ1η.3(Μ.6.7484}); ἐν τῇ καινῇ καὶ ἀ. κτίσει ΜΘΕΠ ἐγ ριο.τίρ.114.0; 
Μ.18.177Ὰ ἀλύτῳν; Π ον. ΟἾδηι τι. ; ἀὐια τ ἰῃ 1άφι, Α(Β,της.3.4 
(Μ.Ὡς τουο); 2. τρηγομϑίοά, ὠπαίομεγδεά, Ἰθὰβυ. τ 6(Ρ.το.5; Μ.2ο. 
ο17Β); τὰ τῆς εἰς θεὸν εὐσεβείας ἃ. τοῖς οἰκείοις ἐβράβευεν 10.1.13 
(9238); 3. εστδίηρ πὸ Ραΐη, παγνηῖοςς, ἱποβεησῖυε, Ἰὰ.6ρ.Οἀε5.δ(ρ.46. 
το; Μ,20.1544}). 

ἁλυσίδετος, δονριά τοῦ! σαΐης, ἘΡΉτ.3.4458. 
ἀλυσιτελής, εηῤτοβίανϊε, μιδεῖεςς, τυογιλίοες, οἵ Ατίδη ὈσρΕθιι ἃ, 

ἔχουσι καὶ τὸ παρ᾽ αὐτῶν διδόμενον ὕδωρ, λειπόμενον εὐσεβείᾳ ΑἸΏ. “τ. 
2.43(Ν1.26.2378}; ἀ. γὰρ ἡ πρὸς τοὺς ἑτερόφρονας εἰρήνη (γτ.].ς τ τ5ι 
(Μ.73.7574}; σδπηδά, ἐγ οη.6: 2(Μ 8ς,16418) ; πιοτα]ν, ΝῊ, ἡΖαρη. 38 
(Μ.79.τοτόο). 

ἀλυταρχέω, ᾿οία οἴἶεε οΓ ἀλυτάρχης 1.6. ἐμῖεῖ οὗ ῥροίϊεο αἱ ΟἸγιηρὶς 
σατηθ85, [0.Ν8] εἤγοη τ ρ.31ττ(Μ.07.4680). 

᾿ Βἀλυταρχικός, ῥεγίαἰηηρ ἰο ἰμε ἀλυτάρχης, 10.Μ4]. ἐὔγοη.12 Ρ.313 
(Μ.9.4680). 

ἄλυτος, Α. πο ἰο δὲ ἰοοξεά ΟΥ ὀγοΐόη; Πποῆσς 1. τρμάτοσοίμὀία οτ 
τηάεειγμοίδ᾽ε αἰωνίῳ καὶ ἀ. βασιλείᾳ Τι5ι.ἀταὶ.117.3(}1.6,7484); Ταῖ, 
ογαὶ.25(0.27.6; Μ,6.8614); για ἀγνι.4. τόδίρ.31; Μι66, 1006); φυσικῇ 
γεννήσει καὶ ἀ. ἑνώσει 1 Α1Ή. 4 01].2.2(.1.26.11220}; τγγειπεάτιαδίο; οἵ 
τϑίοσίαηθβ, [5 ΡῈ]. }.5.314(Μ1,78.1517}0); 2. ποΐ ἴο δὲ τεβοϊυεά 
(5ο. ἰπίο 5 ΡΙΕΥ ο]ετηεπῖβ) τὰ μὲν γὰρ πρὸς αἴσθησιν συμβάντα 
ἐστὶν ἁπλᾶ τε καὶ ἃ. ΟἼδτη. :,γ.8.3(0.82.26; Μ.0.5 684); 3. ἐγγεξμίαδίε, 
ἐδ. 5.τ(ρ.329.4; 164}; ἐπ δοίμδὶσ, Βιοα σεη.ττ : 22(31.32.15734). 



ἀλύτρωτος 
Β. μπάϊςεοϊυεά, μεποα εηΐριραίνγεά; οἵ ἴῃς θοάν ὈΥ ΠΠ|π655, Ετπι8. 

υ.(.4.53(0.130.15; Μ.20.12048). 
(Ὁ ἔοχ ἀπόλυτος, ἐπἠαριβρεγεά ὃς μὲν γυμνὸς ἀποδυσάμενος εἰσῆλθεν 

ἐν τοῖς ὕδασιν. .«.διὰ τὸ ἄ, αὐτὸν εἶναι, ἠδυνήθη διεξελθεῖν τὴν.. «θάλασσαν 
ας. Αδρ μον. 5.6(}1.34.5 08). 

ἀλύτρωτος, ποὶ γεάἀοοριεί, ΟγΥ. Ὀς.49: τό( 1.60.1 ο844}. 
ἄλφα, τό, αἱρία, ἢτϑε ἰοτζου οὗ [η6 δἱρῃμαδθεῖ; τοῖ, θη.17: 5 διὰ τέ 

μὲν ἕν ἄ, πρώτῳ προσετέθη τῷ Ἀβραὰμ ὀνόματι ϑεολογεῖς Ταδί, ἀταΐ. 
113.2(Ν.6.7368); προσλαμβάνει τὸ ἄ., τὴν γνῶσιν τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου 
θεοῦ, καὶ λέγεται Ἀβραάμ, ἀντὶ φυσιολόγον σοφὸς καὶ φιλόθεος γενό- 
μενος []Ἰειη. Ξ,γ. 5. τ(0.3221.7; Μ.0.20Ὰ)}; ἡμεῖς μὲν ἐχρησάμεθα τῷ ἄ. 
ξως τοῦ ὦ [1.8. αἷξ βοδεῖδίθ τιθαρ5} Ψα]θπξ. τρ.6ρ.ἐρίξοιαρ. ὙΠατ, 
...4.8.4(3.05}). 

ἀλφάβητος, ὁ, ἡ, αἰῤῥανεὶ ἀρίστη πᾶσιν ἀ, αὕτη. 4. ὑπακοή, Β 
νηστεία, Γ᾿ σάκκος, κτλ. 70.(]1π|.5 καὶ. 26(Ν.88.1ο174}; ταεῖ., ἤγϑὶ δἰε- 
γπρηὶς, γάιμιοηὶς, Αρορῥίά Ραὶγ.(4.65.80Ὰ)}. 

Ἐἀλφ-έω, -- ἀλφαίνω, “εἶ, ἴὰχ σοτηρατίβομι. οἵ ταβαπίηρ οὗ ἄλφα 

ἢ ταὶ οὗ Ηςθτ. κι ΨΠΙΟΒ ΕΡΙΡἢ, ἀεσῖνεβ ἰσότὰ ΩΝ (ΞΞ ἰδαγη) 

παρ᾽ Ἕλλησι τὸ --εῖν ζητεῖν συμβέβηκε καλεῖσθαι ἘΡῚΡΗΉΦΗ5.24(Μ. 
43.280}). 

Ἐἀλφηστήρ, ὁ, -- ἀλφηστής, οἾὲ τοῦ!ο ἐς ὁπενρεῖῖε, ἰοτΐον, Ογας. 516. 
τιοῦ; 18.13.13. 

Ἐἀλφιτουργέω, ξηεαά δαγίον-ὀγεαά, γτο πον, ρα Ξε, 6, τοί τ 3,150). 
ἀλώβητος, ;. ἐμαανηαρεά; ἃ. τριπαγηε τὸ ποίημα τὸ ἐν ὑμῖν καὶ 

τὸ πλάσμα σῶον καὶ ἀ. διατηρήσαντας Ἐλι5.1ς5.42:25(3}1.24.306Ὰ}; 1514. 
ῬεϊεῤὈ.1.τ25(Μ.78.2728}: ἐκ..«σατανικῆς ἐνεργείας ἀἁ. 170.1)...}.25 
(ΔΛἴ.96.το888), ἔν. ἐν τῷ δοχείῳ τῆς ψνχῆς τὸ θέλημα τελεσφορήσαντές 
ἀ. τοῦ λόγου ΜΕΙΠ. “γΡ.3.8(0.37.15; Μ.18.76.Ὰ}; Ὁ. μπγαυίεπεά, ΤΗΔΙ. 
φιι.63 τη ἐπ εἰτ.(1.75}: ο. πηάεβίεά ἀ. ψυχαί ξτῃ, Ἔγνηρ.4.3(0.48.8; 
Μ,.18.808); ἅ. ἑπίαεϊ; οἵ νἱγρίηῖν οἱ ΒΜ, Θορῆγ, Π 6.5 γη.(Μ.87. 
31764}); 70.) «πορα.8, τοί] .οθ,7168}; κεῖ, ἀπίοη οὗ πδτατεβ ἰὴ (ἢ τΙβί 
τῆς θείας τοῦ σαρκωθέντος λόγου φύσεως ἀλώβητον, τὸ τε φυσικὸν 
θέλημα, καὶ τὴν οὐσιωδῶς προσοῦσαν ἐνέργειαν συντηρήσομεν ΜίΑΧ. 
σρμδς, (Μ.01.768}; 1δ.(το88Β); {0 865.Νὰ2Ζ.ἀΐαὶ. τ55(}}.28.το36); 10.Ὁ.β 
{.ο.3.τ](Δᾶ.ο4.τού98) οἰΐ, 5. ἀσύμφυρτος ; 6. Πατοίεες ὡς θυσίαν θεοῦ 
ἄμωμον καὶ ἀ, Βαβιμογαί.8ο.6(2.3148; Μ.31.8610); ἔσοπτρον... .ἀ, ΘΙΟΏ. 
Αγ. ᾧ..4.22(Μ.3,7248); βονηά ἀ. ... διδασκαλίας ΝῚ.ΕΡ.3.279(}1.70. 
Ξ210); 2. Ἠοὶ ἰρ δὲ 1η7) γε, ἔγεε ἤνο»! ῥο5ο1 θην οὐ μαγμι; ΟΥ̓ σοῦ, 
Ζαοῦ. ΜΙ ορὴ (.85.το488); οὐ Τυίη., {δ ε5 ΝΖ, ἀϊαϊ.53(}1..8.860) ; 
οὗ ξυΐαχς ᾿ς, γντιαάον. τοί. 5460); πειξ. 85 βιξί., τρρηητν, τ. 
Νυ585. ζαἱ.(Μ1.4.5.τόοο). 

ἘΔλωβήτως, τοί μομὶ την, Ὀγταάον. δ(1.2640); τὴν πέστιν τηρή- 
σαντας ἀ. 6ο.4].ν.(Πγγ5.4τ(0.216.17}; καθ᾽ ἕνωσιν ἀδιάσπαστον ἁ. 
Μετ. ὅγηεἰ πη 4(Μ.18.3560). 

[Π]ἀάλώη, ἡ» -- ἀλόη, δέον αἷοεδ, ΘορΡητ Ἡ,»ηῖν,γγ οἱ [σ.61 (1.87. 

36560). 
[Πἀλωητής, ὁ, ΞΞ ἀλοητής, ἐἠπγεδῆθν, ΕΧχερ, 1)1.25:4 μόσχος... ἃ, ὃ 

Χριστός" δι᾽ αὐτοῦ γὰρ ἡ κάθαρσις καὶ ἡ τῶν περιττῶν πραγμάτων 
ἀπόθεσις Οντ.αάογ.3(1.00Ὲ). 

ἁλωνίζω, ἰφγεεὶι θερίσας καὶ ἁλωνίσας Εὐ.Τ οηι. ἃ τ2(ρ.151). 
ἅλως (ἅλων), ἡ, ἐἠγεε ίηρ- ἤοον; ταρῖ., οἵ ΟΠτῖβὶ ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἅ. 

ἘΡίρῃ. μαον.51.3τ(ρ.305.5; Μι41,9454); ΘΧχερ. ΜΙ.3: 12 ἅ,, τὴν πάνδη- 
μὸν τῆς οἰκουμένης ἐκκλησίαν προσαγορεύει 151.1.}}6].6}}.1.65(Μ..γ8. 
2284). ; 

Ἑάλωσία, ἡ, 5.ν.1., εαρίτυῖῖν, Ττερθης τ }.(Μ.86,736}). 
ἅλωσις, ἡ, εαῤῥένε, εοηφμεςί; ἀεείγμείίομ τὴν τῶν πρωτοτόκων ἄ, 

Με].Ρα55.26 0.4.3τ. 
ἀλώφητος, ττεεαείηρ, οὐογίακίίηρ, Νόπη. ραν. 70.το: τοί ἢ.43.8344); 

8.12: ο(β530); 1δ,χ5το(δ720). 
ἘΔμαγγάνευτος, ποὶ ἰγίοκεῖ ομὲ, ὠπαδογηεά τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀ. τῆς 

ὀρθοδάξου πίστεως κάλλος Ῥτοο] ΟΡ ἄγη τκίριτος. ὃ, Μ.65.8734). 
Ἐἀμάγευτος, τρ διοϊοἠσά, Εἤονε. ΟἾδηι,20.12. 
Ἐἀμαθήτευτος, ναμρἠὶ, οἵ ΟΠσβὲ τεΐξ, Τ1ο0.7:15 ἡ γραμμάτων ἀ, 

εἴδησις ϑορῇτ. Ηρ. Ἔγη.(Μ.87.31764). 
Ἐῤμαθητεύτως, τυἱίομέ τη εἰγείίον, ΝῊ σχονο.22(}1.10.1480). 
ἀμαίευτος, τοτίξοιέ ατὰ οὗ τιΐάτοῖξε, οπα. ῥαγ. 7ο.3:6(34.43.768.). 
ἀμάλακτος, ἐπαὶ ἐαπηποὶ δὲ δοβεηδά, Ὠότιος παγεῖι, μην] ΔῊ; οἵ 

Ῥθορίε, ΟἸγτηρ. οὶ. :τϑ(}.93.568}); ποῦ, ἃ5 βαϊβί, ἀρεταὶ... .τὸ πρὸς 
κακίαν ἀ. ἐν τοῖς πειρασμοῖς διασώζουσαι τ νϑς, πολ 4 1 Οαη!. 
(Ν1,44.8318). 

ἀμάλθακτος, 1. πηρραϊά, πραϊουϊαϊε4 ἀ, ... ἀπομεμένηκε 
φλεγμονή Ογτ. Ναλ.4ο(3.5150); 2. τριδοξεηεά, εἰμεδδογη τὴν γνώμην ἀ. 
Αϑβειλτα, ον. 2(Ν.40.3440); οὗ 5ἰπηθῖβ, Ουχ, Μ εἶ. 53(3,4448); πηι: 
γίοϊατηρ χρὴ..«ἀρρενωπῶς ἀ. εἶναι Ὁτοι.Ατ.6.}..2.3.5(}1.3.4ο10), 

ἄμαλλος, τἱίμομε παῖγ οὐ ὰρ κουκούλια...ἄ, ὡς παιδίοις ῬΑ]],ἢ, 
1 ,απ|5.32(Ρ.90.1; Μ.34.ττοολ). 

ἐ- 8ο 
ε ᾿ 
ἁμαρτάνω 

Ἐἀμαντεύτως, εὐἱίπομ ῥοῖθεν οὗ ἀϊυϊηα σε, Τιάντα, Τρίη. 2 ατ( Μ. 

39.665 0). 
Ἐἁμαξηγέω, ἀγίνε α τύαροη, Το δν.Α τοί(ρ.87.22), 
[Ἐ]άμαξητός, ἡ, -Ξ ἁμαξιτός, σαγγίαγε-γοαί, πἰρίμθαν, Ογτ. 15.4.3 

(2.6ς τ). 
ἁμαξόβιος, τραροη- ἀνε! ἶησ πδῦὶς οἵ ἃ ϑοντβίδη ΡΕΌρΙ]ς, Τυβῖ, 

ἀϊαϊ.χτ].5(}.6.7488Β); ΟΠτγδ.ἠἤονη.1 5.3 ἴῃ 2(ογ.(1ο.547Ὰ};} ΤΒατΡε, 

48:3(1.914). 
ἁμαούσιος, 7 οη Τἀεηίἑεαὶ οὐ εοἱμείάθηΐ ἐσϑεηζε οὐ γὰρ εἴπομεν 

ἁ,, ἀλλ᾽ ὁμοούσιον ἘΡΙΡΗ ἦσεγ.73.36(Ρ.310.22; Μ.42.460Δ). 
ἀμάρα, ἡ, ἀγαΐῃ, εεῖῦεν, (Ἀτγβ.ἤον,.20.4 ἴ εν. (12.2760}; 110.}. 

Β.7. τοί Μ.οδ.τοοια); ταρῖ., οὐ ΟΠ βίοθ. εἰς ἕνα βυθὸν ἀμάρας συν- 
ἄγονται ΠΓρρ.ἤαεγ.5.23(0.125.22; Μ.Ι6. 5101); τὴν ἀ. ταύτην τῆς 
λοιδορίας ΟΥ Ν 85. μη.12(1 Ρ.302.24; Ν.45.1ο130); (Ἤγγϑ. 05.13.4 
ἴῃ: ἐΤτρι(1τ.623Ε), 

ἀμαράντινος, μη αἀΐηρ, 44.1.2 4(Ρ.251.1). 
ἀμάραντος, 1. επξαάίησ, ρος. ᾿είν. Αια; 2. νλοῖ,, τριρενιϑηαδίο, 

δυεγίαςίίηρ, τοῖ. τρεῖ, 5:4 τῆς ἁγνείας ἀ. ἐστι στέφανος ΟΥτγ. Π, αἰεί. 
5.4; τῇ ἀ. ἀγάπῃ Ν1) ἐρ}.2.4τ(Μ.79.216Ὰ); ἡ τῶν ἔργων φαιδρότης ἀ. 
ἀποτίκτει... εὔκλειαν Ογγ. ο.4.1(4.3440)} ἀ. τῆς εἰς Χριστὸν εὐσεβείας 
τὸ κάλλος τάμε (ρ.26.13; 55.χ294}; οἱ ΟΠ γ]5᾽ τὴν ἐν τῷ σώματι 

Ϊ αὐτοῦ θεῖαν ζωὴν τὴν ἀ, καὶ ἀκατάλυτον 14.ἀρ.ἐαἱ.1.2.23:3τ(ρ.166. 
27), ον νυ. ἢ 6.23:27(}1.72.9260}; πειῖ, 85. βιι05ι. τὸ ἀ, τῆς ἐλπίδος 
Οτιαάηοί. ἶμ 1,ον.23: 4ο(1.17.2600); 3. τχοῖ., οὗἨ βούβοῃβ, σέ ρυοιτη δ 
εεῤίε, μρζαϊίηρ ὁ γὰρ ταύτην [3ς, τὴν ἀλήθειαν) ἔχων...«ἀγήρως ἐστὲ 
καὶ ἀ. ῬΑ] ὑΠνγς.2.(Ρ.13}.24; Μ.41.17};} 4. τὸ ἀ. πευεογ- αάτηρ 
ἤοιυεν, αὐπαγαμίλ, τεῖ. τΡεῖ,ς:4. ὁ γὰρ καλὸς τοῦ ἀ. στέφανος ἀπό- 
κειται τῷ καλῶς πεπολιτευμένῳ (Ἰοιη.ρα64.2.8(ρ.2ο2.6; Μ.8.485.). 

ἀμάρευμα, τό, ῥομὶ τοαίεν εαγγίεά οἱ ὃν ἀγαΐη,, τιεῖ,, οἵ Ιαπριᾶρθ, 
Δ, ΟΥ ΝΑ ον. 36.1(Μ.36.26 0); [ἃ ἐαγῃ!.2.2Ζ(ροοιη.}7.1ττ(}}.37.15504}; 
Τυςοπί, Β.Λ' εοί.εἰ Επὶ.3(,}4.86.1376}). 

ἁμαρτάν-ω, 5“ (ν. ἁμαρτία); 1. ἀοἵ, Δ) ρει. συ το 5.105 οἱ 
ἄνθρωποι. ..διχῶς “"ουσιν, ὑποβαίνοντες τὰς ἐντολὰς ἢ ὑπερβαίνοντες 
Οτοονιρη τ 10 ον.7:τ- {7 15. 0 Ρ.500.2}; πᾶς γὰρ ὁ ἀνομῶν “ὐει οὐ 
παντὸς “Ὄντος ἀνομοῦντος Ατπιεχ}. 0 ς. 50:4. (}1..27.2708}; τὸ “τεὶν 
ἴσως ἀνθρώπινον (Πγν5. ΤΗάγ.τοττ(,.26Ὰ}); ἃ ΠΛΆΤΕΙ Ὡοΐ ΟἹ ΠροδβϑιἰΥ, 
Ραυΐ οἵ ἔἴγτεε ν"}]} δῃᾷ δυγθδὴ νοακηεββ, { }υϑζ. φιειδὲ γϑερ.τος( ΜΝ, 
τ3480-13408}; οὗ ΠΒοῖος ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ κατορθώσασθαι καὶ ἁμαρτῆσαι 
ΜεΓΒ. γος. . 5 7(ρ.319.0; ἁμαρτήσασθαι Μ.41.11534}; ΟἰΒΒΒΙΠΟΔΊΙΟΝ 
οἶμαι κατὰ τέσσαρας τρόπους “-εἰν τὸν ἄνθρωπον' κατὰ συναρπαγήν, 
κατὰ ἀπάτην, κατὰ ἄγνοιαν, κατὰ διάθεσιν" καὶ αἱ μὲν πρῶται τρεῖς, 
εὐχερῶς εἰς ἐπίγνωσιν καὶ μετάνοιαν ἔρχονται" ὁ δὲ ἐκ διαθέσεως “σ᾿ ὧν, 
καὶ μήτε τῇ πείρᾳ μήτε τῷ χρόνῳ εἰς μετάνοιαν ἐρχόμενος, ἀνήκεστον 
ἔχει τὴν κόλασιν Μαχ.ημ. μεν. 5(Δ1.00.7804); 2. οαιιβοθὶ αὔξθησα 
οὔ ἔξατ οἵ Οοά, 45.6}.174(3.2628 ; Μ.22.652Ὰ}; ἀδπιοτβ, [0.0] ΠΏ. 
Ξεαὶ τοί Μ.88.8480); τῆε. Ροάᾶγ, ν. ψυχή; ἱσπόγάπος, Βαβωμοναΐ, 9.4 
(2.2438:; Μ.321.7170}; 3. τοῦ. ἀμ ἤἴετεποα ἰῇ ρτανν οἱ 51η5 τῶν 
““ομένων τὰ μὲν ἀκούσιά ἐστι, τὰ δὲ ἀπὸ γνώμης πονηρᾶς σ"εται, 
καὶ ὁ τοῦ δικαίου ὅρος οὐχ ὁ αὐτὸς ἐπὶ τούτοις Βα5.ἤο»".12.0(2.107}Ε ; 
Μ.21.4044}; {1Π345.1-ς τϑάι 3800, ; Μ.30.1458); τελεία... κακία, τὸ καὶ 
γνώμῃ καὶ πράξεσιν “-εἰν 1διυτε( πο ; Μ.30.3040); Τάτ, ΜΟΡρΆ5, ον, 
ἡ:π(ρ.τ2ς. 18; Μ.66.8ο88); ἱπνο  απίαγν 81η, σύ Ἴονι.2.3.; ἤδποδ αΠΠ|61- 
δῇς6 ἴῃ Ραμ ῃτπθπΐ οὐ... ἀτιμώρητος ὁ κατὰ διάνοιαν “των, ἀλλ᾽ ὅσον 
ἐλλείπει τοῦ κακοῦ, τοσοῦτον αὐτῷ τῶν πόνων ὑφαιρεθήσεται [Ἐ85. 
Ἰοιτισ( 4508; Μι,30.3040); 4. εἴεοί5 οὗ βίπηϊηρ : εδιταηροιηθηΐ ἔγοιη 
(οά, Ἠοιταπαηά,0.1 ὃ “των.--μακρύνων ἑαυτὸν τοῦ κυρίου 185. 
ἰςιγ(α 3808; Μ.30.1440}; Οοηοί. 4Ρ0}.1.3.3.; ἀδοταεποσαίϊίοη, Οὐν εἰς. 
4.00{(Ρ.373.11; Μ.11.1τ1808)}; ΡῥΒυοΠο]ορίςα)] εἤθοίβ, (Ἰ6πὶ. 57.2.15 
(ρ.146.28; Μ.8.τοοοῦ); Οτίδονι τό. το ἐπ 76ν.(0.142.58.} Μ.13.45288.); 
5. τοῦ, ξουρίνοηοθ οἵ 5ἷη; σομάϊ τομαὶ οὐ τεροπίαποβ ἀφίενται 
αὐτοῖς αἱ ἁμαρτίαι πᾶσαι ἃς πρότερον ἥμαρτον, καὶ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις 
τοῖς ἁμαρτήσασιν μέχρι ταύτης τῆς ἡμέρας, ἐὰν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
μετανοήσωσιν ΒΗοττη.75.2.2.4; ΟὈδίδοίεβ. τὸ ἔουρίνθηθββ ἐὰν δέ τις 
ἐξ παρατάξεως ἁ. ... ἄφεσιν οὐχ ἔξει (οηεὶ. 4.Ρ}.2.23.4; ταῖα54] ἴο 
Βεζοτὴς ἃ (Ἀσἰϑείδη, Ὀμγγϑ. ζοηι.53.1 τη [0.(8.31ττᾺ}; ΙαΠΚ οἵ τερεῃῖ- 
ἀτιςδ, ἰᾶ, λοι. 6.0.2 ἐμ Μ|.(7.6ο8Ε); ΤΌγτ. μον» ἀἶυ.τα(52.4144}; 6. τεῖ, 
Ροϑβί- δαρείβγηα! βἰη οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος ““εἰ Ἰρτι Ρὴν.χ4.2; 
ξογρίνθηδββ Ῥοββίθὶε οὔποθ, Ηδυγημαμά.4..1-6 (ν. ἁμαρτία); [15 
ῬυΠιβῆτηθηΐ ἴῃ πΕχὲ ΜΟΥ] εἰ δὲ μετὰ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτημάτων 
καὶ τὴν οἰκονομίαν τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας “τοιμεν, ὥσπερ 
ἡμεῖς οἱ πολλοὶ οἱ μὴ τελειωθέντες ..«μετὰ τὸ “εἰν δὲ καὶ σὺν τῷ “-ειν 
τινὰ δεόντως πράττοιμεν, τί ἡμᾶς περιμένει, κατανοητέον. ἄρα ἐὰν 
ἐξέλθωμεν τὸν βίον ἔχοντες ἁμαρτήματα, ἔχοντες δὲ καὶ ἀνδραγαθήματα, 
σωθησόμεθα μὲν διὰ τὰ ἀνδραγαθήματα, ἀπολυθησόμεθα δὲ περὶ τῶν 
ἐν γνώσει ἡμαρτημένων ;.-«πρῶτον ἀποληψόμεθα τὰ κακά, καὶ μετὰ 
ταῦτα τὰ ἀγαθά Οτ,βοηι.16.5 ἱπ [εγ.(ρ.137.58.; Μ.13.44581{.}} οἴ. 



ἁμαρτάς 8χ 

ἐδ.11.5(ρ.84.7; 3768); ὁ δὲ ἁμαρτήσας μετὰ τὸ βάπτισμα, οὗτος, ἐὰν 
μὴ μεταγνῷ καὶ παύσηται τοῦ πλημμελεῖν, εἰς γέενναν κατακριθήσεται 
Οοηδι. Α,ΡΡ.2.7.2; 7. Ῥτενεποη οὗ δῖη ὃν Ὀαρείσηι οὐκ ἐκτὸς δὲ 
λουτροῦ δύναται πληροῦν τὸ οὐχ “-ειν ἘΡΙΡΆ, ἤαεγ.ότ.4{(0.384.28; Μ. 
41.10454}; 8. τοῦ, ΟΠ γχϊδείατμι αἰεἰτθ το ςἰη δηα 5ΙΏΠΕῚ5 δεῖ παρα- 
δεχθῆναι τὸν ἡμαρτηκότα καὶ μετανοοῦντα ἩδΙτῊ. 4}4.4.1.8} 1Δ. 17. 
8,6.5 οἵἵ. 8. μετανοέω; οὐ δεῖ ἀδιαφορεῖν ἐπὶ τοῖς “τουσιν, ἢ ἐφησυχά- 
ζειν αὐτοῖς. ὅτι δεῖ τὸν ἐλέγχοντα, μετὰ πάσης εὐσπλαγχνίας.-.καὶ 
σκοπῷ τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν “σοντα, ἐλέγχειν 1545.9.22.3(4.τοος ; Μ,.32. 
2028); ὅταν ἴδῃς ἐπὶ μετανοίᾳ τῶν ἡμαρτημένων τὸν ἀδελφὸν ὀδυρό- 
μενον, σύγκλαυσον τῷ τοιούτῳ τὰ. Ποῖα. 5.Ο(2.420; Μ.31.257}0}; ἐπί- 
πλησσε τοῖς “-ουσιν...«τοὺς μετανοοῦντας προσδέχου, ὅτι κύριος ἃ θεὸς 
.οὐἐπηγγείλατο ἄφεσιν παρασχεῖν τοῖς μετανοοῦσιν ἐφ᾽ οἷς ἥμαρτον 
Οοπηοὶ, 4 Ρ}.2.12.1; [50. ἐπίσκοπος] ἐξουσίαν ἔχων κρίνειν τοὺς ἡμαρτη- 
κότας 1Ρ.2.11τ.2} εἶ. «καταγινώσκεις τοῦ ἡμαρτηκότος, τίνος ἕνεκεν καὶ 
αὐτὸς “εἰς; ΟἾγν δ, ἤση1.51.3 τ. 70.(8.303Α}; μὴ τῷ πταίοντι, ἀλλὰ 
τῷ ὑποβάλλοντι δαέμονι τὴν μέμψιν ἐπιγραφέτω" οὐδεὶς γὰρ θέλει εἰς 
θεὸν ἁμαρτῆσαι εἰ καὶ ἀβίαστος πᾶς ἡμῶν τυγχάνει Τ0.ΓΠ΄τη, Ξεαΐ. τὸ 
(Μ.38.8450). 

ἁμαρτάς, 1. [Ϊεἴη. 5 δῖ., οἷ, Οἵ, δἰς5.7.Ξ(ρ.156.20; Μία. 1425 0); 
Αἴ, εαΡ. Ἐς. 88:47(Μ.27.3030); Τα: 5.31: τα.800); 2. τλαβο. βαθβί., 
δἴηηπεν, ἘΡΙΡἢ.Παεν.47.τ(ρ.216.13; Μ.4τ.8 528}; 3. 84]. κακοήθη καὶ 
ἃ, σαρκικῆς ἐπιθυμίας ἐργασίαν Ζ1τ|. γε Βυϊσένηδη ρ.142.10). 
ἁμάρτημα, τό, ν. ἁμαρτία. 
Ἰάμαρτής, 51 μ] παρέδωκαν... ἀπόστολοι.. ἁ, εἶναι τὸ μετὰ τὸ ὁρίσαι 

παρθενίαν, εἰς γάμον τρέπεσθαι ἸυρΊρῃ.λαον.δτ.6(ρ.386.23; Μι4τιτοφῆς 
ἐφαάμαρτον); διὰ τὸ ἁ, 1διότιαίρ.385,5, ν.], ἀβαρές τοῊ 58); 18.60.52 
(ρ.1τοο.4: Μ.42.281}). 

Ἐάμάρτησις, ἡ, ΞἰΗΉΡ, ἘΓΕΓμ, υἱς.2,2.5. 
ἁμαρτητικός, ῥγορδ, 5μ7εεὶ, ἰο δἵῃ; οἴη, 1. ἴῃ σϑη. αἱ δὲ φιλή- 

δονοι καὶ ἁ, [56. πράξεις) τῷ ἥττονι τῷ ἃ, [50. πνεύματι] περιτίθενται 
ΟἸςπι. 5 .7.4.26(Ρ.321.231.; Μ.8,1376Ὰ}; 6.4. τ2(ρ.285.τά,το; 2034}; Εἰι5. 
θ.}.τ.τ2(Ρ.72.32; Μ,24.8408); Ογτ. Η. ἐεαϊδε.53.}; [Β65.15.34(1.407Ε: 
Μ,30.1888}); 2. οὗ βοαὶ δῃᾷ χηϊηα ; ἃ. ἴῃ ρεη. θάνατος...ἡ ἐν σώματι 
κοινωνία τῆς ψυχῆς ἃ. οὔσης ΟἸ]ΕΙλ. 5 ἐ7,4.3(ρ.253.18; Μ.8,12240}; ἐδ.4. 
22(ρ.300.1τ; 153488}; νοῦς...«ἁ, ΟὙ ΝᾺ Ζ.εριτοΙ 1.37.1τ850); Ὀν δἰηξαὶ 
βίαίεβ οἵ βοι} ὁ γὰρ ἐν ἀγνοίᾳ [0ρρ. γνῶσις] ὧν ἃ. ΟἸδΙμ. 5 ἐγ.4.26 
(0.32.7; Μ.8.13774}; 3. οἵ μυϊήδῃ δοθουβ, νοσάβ, ἐπουρηΐβ πᾶσα 
πρᾶξις... «τοῦ ἐθνικοῦ ἃ, 16.6.τ4(0.487.20; Μ.0.336Ὰ}; χεὶρ ἁμαρτωλοῦ, 
ἡ ἅ, πρᾶξις ΟΥ. ΡΞ. 7ο: 4{(0.00) ; εἰπεῖν λόγον ἁ, Δ. πορι.20.8 τη 76γ. 
(ριτρο.το; Μ.13. 5200) ; ἃ, λογισμούς ΣΑΤΏ 4ροϊϊ.5.6(Δ1.26.ττάος); ἐν. 
{(Ἰ41Ὰ}; 4. οΥἹρίη οὗ βἰ Δα] η 685 τῶν..παρὰ φύσιν, ἔνϑα τὸ ἃ, φύεται 
ΟἸεια. οἰν.2.2ο(ρ.172.22; Μ.8.το 28); διάβολος δέ, οὐκ ἐκ φύσεως 
ἐπάναγκες τὸ ἁ. λαβών. «ἀλλ᾽ ἀγαθὸς κατασκενασθείς, διάβολος γέγονεν 
ἐξ οἰκείας προαιρέσεως γτ.Η. εαἰοεῖι..4; Οοα ποῖ οαιβα οὗ αἰπΐαὶ 
τῃουσηῖς, ΤΑτῃ, ἐρῤοϊ.2.6(Μ.26.ττ200); 5. οὗ Ξἰπέα! βρίτῖβ, ἘΡΙρῇ. 
αΉ.72(ρ.00.20; Ν,.43.1528); 6. οἵ (ῃγιβι; 8. οὐϊμβοᾶοχ σάρκα τὴν 
αὐτὴν ἡμῖν ἔχοντα παθητήν τε καὶ ἃ, (δηπϑά, ἤν. Ρ,.8:3.(0,375.17, 
ν.1, ἁμαρτεῖν ἐπιδεχομένην) : ἴῃ ΑΡΟΙΙΣπατίδη σομέγονειθυ ἤπολει- 
νάριος..»ἔλεγε γάρ, ὅτι ὁ νοῦς ἃ. τί ἐστιν, ἄτοπον δὲ.. ὑπονοῆσαι περὶ 
τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ, ὅτι συνήφθη τινὶ ἃ. ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι τοὐναντίον 
τῷ ἃ, δεῖ μᾶλλον αὐτὸν ὑπονοῆσαι συναφθῆναι, τῷ καὶ σωτηρίας 
δεομένῳ 1, εοηξ, Β., 5θεί.4.2(λ1.86,122ο 6); Β. ΒαβΠ ἄδδη ἄνθρωπον ἁ. 
τολμήσας 50. Β4511665] εἰπεῖν τὸν κύριον (]δγη.5,γ.4.τ2(ρ.28ς.20; Μ, 
8.12038). 

ἐἁμαρτητικῶς, εἰη εἰν σαρκικῶς ἰδὼν καὶ ἁ, ΟἸετη, εἰγ.4.τβίρ.200. 
14; Μ.8,13248); Ορρ. τελείως, 16.6.6(0.454.22; Μ.0.2688); τὰ ἃ. πρατ- 
τόμενα 1ἘΒ85.ς5.τϑδ(τ.517Ὰ: Μ.30,4368); οὐ κακὸν τὸ σῶμα τῇ φύσει, 
κἂν κακὸν αὐτὸ ποιεῖ ὅ ἁμαρτωλός, ἁ, αὐτῷ χρώμενος Τ)ηάντη, ἤδη." 
(Μ.30.το02}}); 16. Β(τορ60) ; τεξ. ΟΠ γῖϑὲ ὑπομένων δὲ τὰ σαρκὸς...πάθη 
οὐκ ἐξ αὐτῶν ἃ, ἐκινεῖτο... οὐχ ἃ. «.. ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὁμοίως. ..«.ἐνεργείᾳ 
ὡς ἄνθρωπος...ὥσπερ...οὐχ ἁ. ἀλλ᾽ ὁμοίως τοῖς ἐν σαρκὶ ἐκινεῖτο 
ΟΑπο, (358)... 5 γη. 8 Ρ. ἘΡΙΡΗ. ἢαεν.73.ο(Ρ0.270.27--28ο,6; Ν.42.420 1,8). 

ἁμαρτία, ἢ; ἁμάρτημα, τό, 1. ποη-τῆ 60], τηθεῃηρ8 ; 
Α΄, σῇ, αἰΐ (ἁμαρτία), ΟἸοτη, ῥαρά.5.8(ρ.261.32; Μ.8,6164Ὰ). 
Β. οἰ, ὄγγοῦ; 1. Οἵ τῃε. ρβὴ γραφικὸν...ἃ, ΟΥἀοη!.1 5.5 ἐπὶ 76. 

(ρ.129.13; Μ.13.4330); 2. οὗ Ἰπίεγρτη. βουλόμενος [5Ξς. ΟἸίρεη} μηδὲν 
τῶν θείων γραφῶν ἐᾶσαι ἀνερμήνευτον, εἰς ἐπαγωγὴν ἑαυτὸν περιέβαλεν 
ἁμαρτίας καὶ θανάσιμα ἐξηγήσατο ῥήματα Ἐριρμ. λαόν. 64.3(ρ.4οο.5; 
Μ41.1ο76 4}; οὐδὲ γὰρ δεῖ τὰ ῥήματα γυμνὰ ἐξετάζειν, ἐπεὶ πολλὰ 
ἕψεται τὰ ἁ. ΟὨγγβ. εογη. ΤῊ (αΐ.τιτη(το. 675 Ὰ}; λέξεώς τε κίνδυνον 

μηδένα εἶναι, ἣν μὴ περὶ ἔννοιαν ἡ ἃ. γένηται 802.},.6.3.τ8,4(Μ.67. 
τορ60); 3, ἀοσοίηη41 ὅσης δὲ τόλμης ἐστὶ τοῦτο τὸ ἃ, εἰκὸς μηδὲ 
ἐκείνους ἀγνοεῖν ΤΗΠΡΡ. “γέθηπιαρ. Επι5.ἢ.6.5.28.18(}1.20.5174}; τὸ ἁ. 
εοὐδιηγούμενος ῬΆΠ]οϑι.},6.1.2(Μ.6ς.4615) ; 4. οἵ ἃ ἔαυ]τν ρτοδαςί οὗ 
Ὠϑέατο οἱ μὲν πόρναις διδόντες, οὗ δὲ..-μωροῖς καὶ νάννοις" καὶ γὰρ τὰ 
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τῆς φύσεως ἁ. ταῦτα φέρουσιν εἰς τέρψιν (Ὦγγπ.ἤο».3.3 τ ΣΤ η. 
(1τ.565Ὲ). 

Ε. ῥαεΐηγε ἰο αἰαῖῃ, ἰαεῖ οὐκ ἔστι τοῦτο ἔφεσις, ἀλλὰ τῆς ὄντως 
ἐφέσεως ἁμαρτία Ὠϊοπ Ατ.ἀ.5.4.34(Μ,3.733})}; 1δ.4.35(726.). 

1. οἵβ (1π6 ἔσο ἔοχιβ γα βρεῃ. 566. Ἰπτογομδηροαῦϊν, ΓΠΟΏΡΉ 
ἁμαρτία ἘΠρΡΠ451ΖΕ5 510 1ὴ [6 βρϑέτβαοξ, ἁμάρτημα ἴδ ᾿ἱπαϊνίυ8] 
Δ0) τὸ ἁμαρτίας ὄνομα, οὐκ οὐσίαν ὑφεστῶσαν δηλοῖ, ἀλλὰ τρόπον 
καὶ βίον τοῦ διημαρτηκέναι τινὰ τοῦ κατὰ λόγον... ὥσπερ γὰρ γενικώ- 
τατόν ἐστιν ὄνομα ἡ ἁ., κατὰ πολλῶν καὶ διαφόρων πραγμάτων 
κατηγορουμένη. πᾶν δὲ ἁμάρτημα οὔτε λόγῳ, οὔτε νόμῳ προστατικῷ 
γίνεται- εἰ γὰρ κατὰ νόμον καὶ λόγον ἐγίνετο ὀρθάν, οὐκ ἔτι ἂν ἣν 
ἁμάρτημα. ...«ἐπειδὴ ὃ θεῖος ἀπόστολος οὐχ ἁπλῶς ἁμαρτημάτων ἀλλ᾽ 
ἁμαρτίας γενικωτάτης ἐχούσης φρόνημα..«μνημονεύει, οὐκ ἄλλον τινὰ 
γενικωτάτως ἁμαρτίαν ὀνομάζει, ἀλλ᾽ ἣ αὐτὸν τὸν τῶν ἁμαρτημάτων... 
πατέρα διάβολον, ὄτου χάριν καὶ βασιλεύειν τῶν ἁμαρτημάτων αὐτὸν ὃ 
ἀπόστολος ἀπεφήνατο...τὸν διάβολον ὡς πρώτως ἐφευρέτην γενόμενον 
τῆς ἁ., ἁμαρτίαν καλεῖ 1)ιοά. 4ρ.εαἱ. Κορ:.7: τ8(ρ.11το.}})). 

Ας πδίυγα οὗ βίῃ; 1. ἄς, ; 8. ΤηοχΑ] ; ἀθατ ἢ οὗ 5οὰ}, ΟἸθηι ῥγοί.τα 
(0.81.1; Μ.8,2338); 14.}αεά.τ.2(ρ.02.15; Μ.8.2538}); 1ἃ.517.32.0(}0.225. 
το; Μ.8 ττόξ 0}; ΟΥ. 7ο.τ0.τ4 (3;}.313.21; Μ.14.5400) ; Βαβ.Ποημνπ. (2. 
420; Δ1.31.260Ὰ}); τ ΝᾺ Ζ.0γ. 18,42(Μ 35. ΤΟ 41Χ}; Θβισαῃρειηδηΐ ἔχοι 
(σοὰ, τ ΝΖ. εαγηι.1.2.8,τ84(}1.37.6624); ΟΥΝ γ8ς. ρει. Ξ(2 ρ.366.}; 
Μ.45.5458); ΤΡτος,α.,Ὀ».12:28(}1.87.1348.Ὰ}; ἐν] δ, ΟἸδιη ίν.2. 
Ττοίρ,τ46.τῷ ; Ιοοοῦ); ἃ [31ΠῚρ0 ἀὐνὰν ἴχομι πὸ ροοῦ, ΟΥ ἃ ἴγαπβ- 
βΥέβϑιοι Οἱ τῆς ἰανν ἡ δὲ ἁ, ἐστὶ τοῦ καλοῦ παρεκτροπή, ὃ μὴ φύσις 
τε καὶ νόμος χαρίζεται τ. ΝΖ. ἐαγη1.1.3.34.τἹρίοτ8Α)}; πτῶσις δέ 
ἐστιν ἡ ἁ. τ Ν ν85.ορι σα. (1.45,2218}; κατὰ παράβασιν νόμου τὴν 
ἅ. συνίστασθαι... ἡ ἔκκλισις, ἃ, ἐστίν, ἀποτυχία οὖσα τῆς εὐθείας ὅδοῦ 
Ἰιοά, ᾿ς. 52: 4(}1.33.Ἰϑρο-ξοτα); ζΌλο8. Ναζ. ἀϊαὶ, τ23(}.38.1ο 16); 
οαιαῖοα ἢ ὑτάς, {885.}ς.567(1.5838; Μ,320.5808}; ἀπα ἕο] ϊν, 
ΤΒα5.ἠονμῖη Ἐς. 37(1. 3661); Μ,. 30.020); ΨΠῊ τὴς ἤρθη, αὐ Ν γββ,μαίτο. 
(61.416.ττ360); Ὁ. τηβίαρηνϑιοαὶ, ἃ5. ἡδραῖίοη οὐ θεϊηρ οὐδὲν γὰρ ἡ 
ἔχθρα οὐδ᾽ ἡ ἁ. ἄνευ τοῦ ἐχθροῦ καὶ τοῦ ἁμαρτάνοντος (Ἰοιὴ,εἰγ.4.18 
(0Ρ.280.2ς; Μ1.8.12014); ἃ. ἀπότευγμα φύσεώς ἐστιν, οὐκ ἰδίωμα ὅτ. 
Νγϑβ85..».3(Μ.46.το200); μὴ νόμιζε... ζῶόν τι λογικὸν τὴν ἁ, ὑπάρχειν 
ΝΗῊ.6Ρ}Ὀ.2.3ο9(}1.70.3528); νόθον ἡ ἃ. καὶ παρὰ φύσιν ΤΌντ. Ἰγίμ.ις 
(65.218; Μ,77.11520) : ἐδ. (220; Μ,11530); 2. οοπάιτομβ οοπδειξαςην 
80) ΘΟΓΙΟΙ 8. 515, ΟἸΘΌρΡ ΙΒ] ηρ᾽ 11 ἔγοπὶ πάθος ιν. ἃ. ῬΟΚβοββοὴ 
Οὗ Τρᾶβοη ; Ἔεχερ. 0.15:22, ΜΠ ρίαν ΟἹ Τορὸβ ἀπ ἰοσοβ οὐκ ἄλλο 
νοητέον ἢ ὅτι ὁ λόγος φησίν, οἷς οὐδέπω συμπεπλήρωται μὴ εἶναι ἁ., 
τούτους δὲ ἐνόχους αὐτῆς τυχχάνειν..-πῶς δὲ ἀληθὲς τὸ μὴ ἔχειν 
ἃ, τούτους, οἷς οὐκ ἐλήλυθε [5.. (ὨγῖΞ1}; πάντες γὰρ οἱ πρὸ τῆς 
ἐπιδημίας τοῦ σωτῆρος ἔσονται ἃ, πάσης ἀπολελυμένοι, ἐπεὶ οὐκ ἐλη 
λύθει...᾽ Ϊησοῦς, ἀλλὰ καὶ πάντες, οἷς οὐδαμῶς ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, 
οὐχ ἕξουσιν ἃ., καὶ δῆλον ὅτι οὗ μὴ ἔχοντες ἃ, κρίσει οὐχ ὑπόκεινται. 
λόγος δὲ... διχῶς λέγεται, ἤτοι κατὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐννοιῶν... 
ἢ κατὰ τὴν ἀκρότητα... «κατὰ..«τὸ πρότερον τὸ "εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα 
αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν"...τὰ ῥητὰ ἐκδεκτέον ΟΥ̓, [0.τ.537(42; 
Ρ.48.8,; Μ.14.018}.}; οὐχ ἡ πρᾶξις ἁμάρτημα ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ εἰδότα 
ὧν ἀπέχεσθαι προσήκει, ποιεῖν τι παρὰ τὰ ἐγνωσμένα καλῶς ἔχειν 
ΤΠαν Μορϑ5. 0ν».7:8(0.127.36; Μ.66.8728); Ὁ. ργεβοηος οὗ ἕὰς ἰαιν 
νόμος... «ὑπαγορεύει τὰ ποιητέα εἴργει τε ἕκαστον τῶν ἁμαρτημάτων 
ΟἸ6Πλ.5.7.1.27 (ρ.τοῦύ.26; Μ.8.9204Ὰ}; Ἔχορ. Εουλ.7:8. διδάσκων περὶ 
τῆς ἅ, ὡς μηδεμίαν ἐνέργειαν αὐτῆς ἐχούσης πρὶν νόμον καὶ ἐντολῆς 
«οὐκ ἂν εἴη ἃ, μὴ ὄντος νόμου... καὶ πάλιν οὐκ ἂν εἴη ἁ, μὴ ὄντος 
λόγου.. «πᾶσα γὰρ πρόφασις ἀφαιρεῖται τοῦ βουλομένου ἐπὶ τῇ ἁ. 
ἀπολογήσασθαι, ἐπὰν ἐνυπάρχοντος λόγου...μὴ πείθηταί τις αὐτῷ 
τ. 70.2.τϑίο; Ρ.71:.0ΠΠ; 1408,0)}; Μείὴ.»6ς.2.2(ρ.331.7; Μ.18.2078); 
3. ὉΠΊνευβα εν οἵ 5ἰπ πάντες ἀφειλέται ἐσμὲν ἁμαρτίας Ῥοϊνςἐῤ. 
6.1; θυσίαν περὶ ἅ. λέγουσιν ἀναφέρεσθαι καὶ περὶ τῶν ἄρτι γεγενη- 
μένων ὡς οὐ καθαρῶν ἀπὸ ἃ, Οτ(εἰς.7. πο(ρ.200.24; Μ|011,14024}; 
ΟΑἸΠῊρ ἴου ἩΠΙν γβα ἐν οὗ τεἀοιηριίοη ἄτοπον ὑπὲρ ἀνθρωπίνων μὲν 
αὐτὸν φάσκειν ἁμαρτημάτων γεγεῦσθαι θανάτου, οὐκ ἔτι δὲ καὶ ὑπὲρ 
ἄλλου τινὸς παρὰ τὸν ἄνθρωπον ἐν ἁμαρτήμασι γεγενημένων, οἷον ὑπὲρ 
ἄστρων οὐδὲ τῶν ἄστρων πάντως καθαρῶν ἄντων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 14. 
.70.χ. 3540; Ρ.45.2586,; Μ.τ4.938}; ἐγράφησαν αἱ ἃ. τῶν ἁγίων, ἵνα 
ἀλήθεια γνωσθῇ ϑεταρ. απ. 2 (0.41: Μ,40.0218}); εὐπερίστατον γὰρ 
᾿ς ΄ θ « ΄ ν 8 » θ ῃ Ψ ς. « ἐλ 
μ) ᾳ., παντοῦέεν ἐσταμενη, ἐμππροσῦέν, οπισῦεν, καὶ ουὐτως ἡμὰς καταβά - 

λουσα (Βγνϑ5.ἠονη.2.7 ἐπεὶ 2 ογ (το. 4380). 
Β. οτἱρίῃ οἱ 5ἰπ; 1. οἱ οτίφιμα! βῖη; ἃ. οαιιβθά ὃν Πον], ΨΠῸ ἰ5 

τμοχθίοσε σα θα ἀρχηγὸς ἁμαρτίας, Ογτ. ἢ ταϊδελι.2.4: τῷ σπορεῖ τῆς 
ἅν, «0. διαβόλῳ Μαχ.ψι, Τ μαί, τ(Μ.90.6338) τε αρ.4.47(}1.90.153250); 
δια ἐφυδίεα 1 5ἰη ἁ. ἔθος καλεῖν τῇ γραφῇ τὸν διάβολον. διὰ τί; 
ἐπειδὴ ἐγένετο διδάσκαλος καὶ εἰσηγητὴς.««ἁμαρτίας Τζηγγπ. ομτ τη 
ον.) το(διτοοῦ); Ὁ, ἄπα ἴο Ἰῦνε τὴν Εὔαν.. ἀρχηγὸν ἁμαρτίας 
γεγονέναι ΤὨΡὮΗ] Απε, ἀμοὶ.2.28(Μ.6,.το064}; ἤρξατο ἡ ἅ, ἀπὸ τῆς 
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γυναικός Οτιλορι.8 ἐπ ες. (ρ.55.1); «4.Ὀ}1]1.πτ4τ(ρ.81.8); ΔΙΆ εχ». Ἐς. 
5ο: ͵(Μ.27.2400}; ἐξ ἀρχῆς τῆς φύσεως ἡ ἁ. κεκράτηκε, προὔλαβε γὰρ 
τῆς Εὔας τὴν σύλληψιν τῆς ἐντολῆς ἡ παράβασις. μετὰ γὰρ τὴν παρά- 
βασιν.. ἔγνω Ἀδὰμ Εὔαν... καὶ...ἔτεκε τὸν Κάϊν, τοῦτο τοίνυν εἰπεῖν 
βούλεται, ὅτι τῶν ἡμετέρων προγόνων κρατήσασα ἡ ἁ., ὁδὸν τινα...διὰ 
τοῦ γένους εἰργάσατο Τάς Ρ-.5ο:7(1.936); ς. τὸ Αάατα δὰμ κακῶς 
φαγών, τὴν ἁ. παρέπεμψεν Βα5.0η1.7.7(2.70} ; Μ.31.32240); ἥμαρτεν 
ὁ Ἀδὰμ τὴν ἁ, ἐκείνην τὴν χαλεπήν, καὶ τὸ.--ἀνθρώπων κατεδίκασε 
γένος (γγ5.6}.3.3(3.5540) ; "ἐντεῦθεν ἡ ἃ. πάροδον ἔσχεν, τῆς μὲν 
ἐντολῆς ἐπεχούσης τὴν βρῶσιν, τοῦ δὲ Ἀδὰμ οὐ πρὸς τὴν ἀξιοπιστίαν 
τῆς ἐντολῆς βουληθέντος ἰδεῖν ὙΠατ. ορΚΒ. Κη. :8(ρΡ.127.6; Μ.66, 
ϑοοοὺ); 2. δοῖιδὶ βίη; 8. ΟΥἹρΊπδίησ ἴῃ τη 5 ἴγθθ ΜΠ] ἅπερ πάντα 
κακία καὶ ἃ, ψυχῆς ἐστιν. αἰτία δὲ τούτων οὐδεμία, ἀλλ᾽ ἡ τῶν κρειτ- 
τόνων ἀποστροφή ΑἸῇ. »εη!. (ΛΜ .25,128); οὐκ ἄρα τὰ μέλη τῆς ἁ. 
αἴτια" ἀλλ᾽ οἱ χρώμενοι τοῖς μέλεσι κακῶς ντ. ἢ. δαἰδεῖ.ο. τς; ψυχὴ... 
δεκτικὴ ἁμαρτίας ἐξ ἀβουλίας ἐγένετο ΟΥ̓ Ν 85. τ ».2(2 Ρ.366.23; 
Μ.45.5 450) ; ἀρχὴ γὰρ ἁμαρτίας ...«ἡ προαίρεσις Ναπιεβιηαί, ἤοη1.40 
(Μ.40.γ7698}); Ἀδὰμ... ἔχων τὸ αὐτεξούσιον προαιρέσει ἰδίᾳ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
τὴν ἁμαρτέαν εἰς ἑαυτὸν διανοηθεὶς ἔπραξε ἸζρΡΙΡΠ.ἤκ67.42.12(ρ.158.2; 
Μ.4τ.776}) ; ἡ ἁ. οὐκ ἔστι τῆς φύσεως, ἀλλὰ τῆς κακῆς προαιρέσεως 
ΤὨατ γαη.τ(4.13); Μαᾶκυφῃ. Τβαϊ. ἀτ(Ν .οο.6290); Β. ἰΠτουρἢ Ἰσπου- 
8506 816] ἩὙΘΆΚΠ655 (ν. ἄγνοια), ΟἸδτη. οἐγ.7.τ6(Ρ.71.24; Μ.9.5400); 
πᾶσα ἃ. τὴν ἀρχὴν ἐξ ἀφροσύνης ἔχει (ἢγγς.᾿ον!.41.3 1. 70.(8,2474}; 
Τιεοηΐ. Β. ΔΛ είν δὶ Ἐπὶ. 5(Μ.86.13738}; ο.. (Ὠτουρη Ρηᾶ ἀπ ἀ18- 
οδεάϊεησε ἁμάρτημα... ἀπὸ ὕβρεως ὈὨγτν5.ἠον".2.3 10. ΞΡ᾿ι(ατ.138); 
παρακοῆς ἔργον ἐστὶν ἡ ἁ, ΜΑΧ.αρΡ Ι6ο.2.7(}1.00.1:288}; 4. [ῃχουρἢ 
ααἀα!ςίοη ἴο ΤΠ ΊΘΥ18] Ρ] θα βίτοβ φιληδονία, φιλοδοξία καὶ φιλαργυρία, 
ἐξ ὧν συνίσταται πᾶσα ἃ. Ὠοχ.ἄοεί.13.8(Μ 1.88, τγθ90) ; αηα πρρίθοΐ οἵ 
Ρτδᾶυεσ, Οὐ Ν γ85.0γ. “οριτίρ.4.30; Μ'.44.11218) οἰζ, 5, εὐχή; 6. [ὨτΟΊΡΗ 
Βυσῆδπ δηα ἀἰδο ς Ἰητογβοίίοη ὁ δὲ κατατυραννούμενος ὑπὸ τοῦ 
ἄρχοντος τούτου τοῦ αἰῶνος τῷ ἑκουσίῳ τῆς ἁ. καὶ βασιλεύεται ὑπὸ τῆς 
ἁ. Οτιον.24.τ(0.257.320; Μ.11.4074}; ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἐν τῇ ψυχῇ 
παθῶν λαμβάνουσιν οὗ δαίμονες τὰς ἀφορμὰς τοῦ κινεῖν ἐν ἡμῖν τοὺς 
ἐμπαθεῖς λογισμούς. εἶτα διὰ τούτων πολεμοῦντες τὸν νοῦν, ἐκβιά- 
ζονται αὐτὸν εἰς συγκατάθεσιν ἐλθεῖν τῆς ἃ, ἡττηθέντος δὲ αὐτοῦ, 
ἄγουσιν εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἃ. καὶ ταύτης ἀποτελεσθείσης, φέρουσιν 
αὐτὸν λοιπὸν αἰχμάλωτον εἰς τὴν πρᾶξιν. μετὰ δὲ ταύτην... ὑποχωροῦσι. 
μένει δὲ μόνον ἐν τῷ νῷ τὸ εἴδωλον τὴς ἃ. Μαχ.εαν1ϊ.2.31τ0Μ.00.0030); 
ἔ, Ῥαΐ πεν εΥ σδιιβθα Ὦν σοί, Νέοιμισνηρ.8. τό(ρ.τορ.τς; Μ.18.1720): 
3. ραρϑὴῃ ἀπα ὑποιίβοάοχ νἱδννθ ΘΟ ΟἸΡΙη οἱ 5η; 8. Ῥαρβϑῆ: 
τοίβιε ἐὸ βἔατϑ, Μϑίῃσνηρ.8.τ3(ρ.00.3; Μ.18,.1614}) οἷέ, 5, ἀστήρ; 
Ὁ. Οηρεη: ρίθ-παΐα] βἰη, Οὐνῤγίηε.τ. 8. τ(ρ.07.1) οἷδ. 5. ψυχή; τὴν 
ψυχὴν. .«λέγει [Ξο. Οτροη] προὐπάρχειν, ἀγγέλους δὲ ταύτας [56. ψυχάς] 
εἶναι..«ἐν ἁμαρτίαις δὲ ἀμπλακησάσας καὶ τούτου ἕνεκεν εἰς τιμωρίαν 
εἰς τοῦτο τὸ σῶμα κατακεκλεισμένας ἘΡΙΡῺ ἦσεν.64.4{ρ.411.3; Μ.4τ. 
το) 60); ο. θυῖ Μειποάϊι5 μος τμδὲ 510. 15 ἸπῚ μΟΒΘ 16 ἔου ἃ. ὈΕΙπρ 
μου ἃ θοᾶν ἄληπτος γὰρ καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ ψυχὴ...τῇ ἁ, Ἰάοτῃ,γές. 
1.57(ρ.318.4; Μ.41.11520); τὸ σῶμα...βλασφημιῶν καὶ παντοίων αἴτιον 
ἁμαρτημάτων, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι καθ᾽ ἑαυτὴν δίχα σώματος ὅλως 
ἁμαρτῆσαι ψυχήν 1.1τ.5ο(ρ. 258,16; Μ,41.1136}0); πόρρω. .«ἁμαρτίας 
ἐσκήνωται τὰ πνευματικά 1.2.2(ρ.532.16; Μ.18. 2008); [ἃ ,ἰοργ.ο(Ρ.463. 
13); ἃ. ΜΙΔΠΊΟΉ. ἔστιν ἁ. σύνοικος ἐξ ἀνάγκης καὶ βίας, κατὰ τὰ ἥανι- 
χαϊκὰ δόγματα, οὖσα ἐν τῇ ψυχῇ ἀγαθῇ οὔσῃ 5}. Ῥἢοί,3(ΜΠ.88,540Α}; 
6. ἈΡοΙΠπδτιδὴ ἈΓρΡΌΠΩΘΩΣ ὅπου γὰρ τέλειος ἄνθρωπος, ἐκεῖ καὶ ἁ. 

καὶ ὅτι δύο τέλεια ὃν γενέσθαι οὐ δύναται" ἐπεὶ ἔσται καὶ ἐν Χριστῷ ἡ 
ἐν ἡμῖν μάχη τῆς ἅ." καὶ ἔσται αὐτῷ χρεία τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς καθαρισμοῦ, 
εἰ τὸ φρονοῦν καὶ τὸ ἄγον ἐν ἡμῖν τὴν σάρκα Χριστὸς ἐν ἑαυτῷ ἐπιδέ- 
δεικται γενόμενος ἄνθρωπος. ἀλλὰ ἔλαβε, φασί, τὸ ἀνόητον, ἵν᾽ αὐτὸς 
ἢ νοῦς ἐν αὐτῷ, καὶ ἄγευστος...τῆς ἁ. ... οὔτε γὰρ ἁμάρτοι ἂν ἡ σὰρξ 
τοῦ ἄγοντος τὴν σάρκα, τουτέστι τοῦ φρονοῦντος, μὴ προενθυμηθέντος 
τὴν πρᾶξιν τῆς ἅ., καὶ ἐνεργήσαντος διὰ τοῦ σώματος εἰς ἐκπλήρωσιν 
τῆς ἃ, ὅθεν σαρκὸς μὲν καινότητα Χριστὸς ἐπιδέδεικται καθ᾽ ὁμοίωσιν 
οὐνούτως νοεῖται Χριστὸς χωρὶς ἁ, ἸΛΊΏ, “ροϊϊ,τ.2(Μ.26.τορόμ,0) ; 
οσίποάοχ σουῃτεσ-ΔΥραπιςπὲ τὸν διάβολον καὶ νόμον ἁμαρτίας κατα- 
στήσασθαι ἐν τῇ φύσει τοῦ ἀνθρώπου...ἐν τῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ φύσει τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπισπείρας εἰργάσατο διάβολος τὴν ἅ. --. διὰ τοῦτο δε ἑαυτοῦ 
ἦλθεν ἃ υἱὸς τοῦ θεοῦ ταύτην [3ς. σάρκα] ἐν τῇ ἰδίᾳ φύσει καταστήσασθαι 
οὐνεἰ δὲ μὴ ἐν τῇ ἁμαρτησάσῃ φύσει ἡ ἀναμαρτησία ὥφθη, πῶς κατεκρίθη 
ἡ ἀ. ἐν τῇ σαρκί... ;..«διὴ ἧς φύσεως ἡ προχώρησις τῆς ἃ. γέγονε δι᾽ 
αὐτῆς καὶ ἡ ἐπίδειξις τῆς δικαιοσύνης γένηται" καὶ οὕτω λυϑῇ τὰ 
ἔργα τοῦ διαβόλου, ἐλευθερωθείσης τῆς ἀνθρώπου φύσεως ἀπὸ τῆς ἁ. 
1διχ.6(ττ4τΑ--Ὁ); ἴῸΥ 18 1Π6 θοᾶν ἰ[56} 15. βηξα], ἃ5. Ματγοίοι ἀπά 
(πορίίος ποῖά, 16.1.τ2(ιτ16.Ὰ), πὸ ἔστ ἴπο. 15 ΡΟΒΒΙΌΪ]6, 19.1.14 
(1120.,8); Ὀυῖ ὅτε τὸν ᾿δὰμ ἀρχῆθεν ἔπλασεν ὃ θεός, μήτιγε σύμ- 
ῴφυτον αὐτῷ δέδωκε τὴν ἁ, 1δ.τι ττ(11308), 

(. Κιπᾶς απᾶ ρτανὶν οὗ 5ἰηβ; 1. οἰαϑβηποδίίοι δοκεῖ. τριῶν 

δ2 
φ ἁμαρτία 

ἀποχὴν ἁμαρτίας τρόπων διδάσκειν ὃ νομοθέτης ϑς, ]οΞε5), τῶν μὲν 
ἐν λόγῳ..«τῶν δὲ ἐν ἔργῳ... καὶ χρὴ μηδὲ τὴν συνείδησιν ἔχειν μεμο- 
λυσμένην (Ἰ]αΠη.5ἐγ.2.15(ρ.149.117; Μ.8.τοοδϑΑ); οὐκ εἰσὲ μόνον τρία 
μέρη τῆς ἁ. ... ἀλλὰ μυρία ας. Αεριἤοηι.3.4(Ν1.34.4600); παρὰ φύσιν 
ἐστὶν ἡ Σοδόμων ἁ. καὶ ἡ πρὸς ἄλογα, παράνομον δὲ μοιχεία καὶ 
πορνεία, ὧν τὰ μὲν ἀσεβήματα, τὰ δὲ ἀδικία καὶ τὸ τελευταῖον ἁμάρτημα 
Οὐοηοι..4.}}.6.28.2; 2. νατίοιβ Κιηά5: 6.6. ἃ, 51η5 ποί βΒι}) οὶ ἴο ἔμ, 
ΟἸεπι. 5 γ.4.τ7(Ρ.205.1το; Μ.8.131320}; Ὁ. 51π5 ἴμαϊ ἀγὸ ἀρϑϊηβῖ γβᾶβοι, 
ἰ4.ραεά.τ.2(ρ.92.10; Μ.8.2538); 6. ΠΟΤΈβῪ Δηα βοϊίβπι, Ομ γνβ.ἤοηι. 
11.5 τῷ ΕΡ᾿μ(11.88.}); ἃ. (ρδουλατ το ΟΥρεπ) ΡΤΆΨΕΙ τὸ 5ο0η ἐὰν οἱ 
μὲν τῷ πατρὶ οἱ δὲ τῷ υἱῷ εὐχώμεθα, ἰδιωτικὴν ἁ, κατὰ πολλὴν 
ἀκεραιότητα διὰ τὸ ἀβασάνιστον... «ἁμαρτανόντων τῶν προσευχομένων 
τῷ υἱῷ, εἴτε μετὰ τοῦ πατρὸς εἴτε χωρὶς τοῦ πατρός ΟΥ.ογ.τ6.τίρ.326. 
8; Μ.11.4680); 8. 51Π5 οὗ οπηϑϑίου ἐὰν γὰρ ἐγκρατεύσῃ τὸ ἀγαθὰν μὴ 
ποιεῖν, ἃ. μεγάλην ἐργάζῃ Ἐογτη. παπά.8,2; 3. σοη, βταϊοτηθηῖς ἢ 
στανιυ οἱ 51} κακὸν ἔσχατον ἡ ἅ. (ῃγνΆ5. ἜΚ. Ῥπ.τ(ς.125}0); 
οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀλόγιστον, ὡς ἅ., οὐδὲν οὕτως ἀνόητον καὶ μῶρον καὶ 
ῥαγδαῖον' πάντα ἀνατρέπει καὶ συγχεῖ καὶ ἀπόλλυσι ἔνθα ἂν εἰσπηδήσῃ" 
ἀηδὴς ἰδεῖν, φορτικὴ καὶ ἐπαχθής. καὶ εἴτις αὐτὴν ἀνέπλαττε ζωγράφος, 
οὐκ ἄν μοι δοκεῖ ἁμαρτεῖν οὕτως αὐτὴν ἀναπλάττων, γυναῖκά τινα 
θηριόμορφον, βάρβαρον, πῦρ πνέουσαν, ἀτερπῆ, μέλαιναν ἰ( «μονν.0.4 
ηπ ΣΟ ον (το. 780); Δι λοηι. 41. 4 1. 42.(0.3130};} 4. ὁα. αἸογαποοβ 
ἴπ ργανῖζν: ἴῃ ροη., Γ]ετη. σίρ.2.15(0.148,20; Μ.8,10048); κατὰ τὴν 
διαφέρουσαν μερίδα τῷ κυρίῳ γινομένας ἅ., πρότερον μὲν ἀνεκτὰς .. 
ὕστερον δὲ πλείονας μὲν ἀλλ᾽ ἔτι ἀνεκτὰς ΟΥτ( εἰς. 5.31(0.33.3; Μοττ. 
12288); [4 πο»ι.3.2 ἦς: [γ.(ρ.τ8.26 ΕΠ; Μ..03.2800); ΟΠγνϑ, μον. 1.1 
ἦῃ 1 6110) 5. νατίουβ Ἰλάϊν! 18] 51 π5 σομβι ]ογδα ρτοθῖδυ {πᾶπ 
οἴδμεσβ; ἃ. βίη οἵ τῃς Τεὴννβ ἐπὶ "Ρωμαίων τὴν μεγίστην ποιήσαντες ἁ. 
ἐν τῷ ἀποκτεῖναι τὸν ᾿Ιησοῦν Οτ.(εἰς.4.32(0.303.1ς; Μ τΤΙ.ΤΟ 770); τὸ- 
ἐπδοϊεᾷ ὃν ΟΠ  ϑΔη5 τετυσγηϊηρ᾽ ἴὸ 5ἰη5 αὐζευ ὈΔΡ πη), ἃ, [0.20.12 
(0.42.1; Μ.14.δοολ); Ὁ. Ἰἀοϊαίγν, ᾿νε. 32(0,.28,1τ; Μ.ττ.6048); 
μείζων εἰδωλολατρείας οὐκ ἔστιν ἅ,, εἰς θεὸν γάρ ἐστιν δυσσέβεια 
Οοηςί. 4}}.3.23.1} ς. βἰῃβ. αραϊπβὶ ἔγαῖεσπα} σματν, ἔΔΊΉ φιο πηι. 
"6(1.28.6458}; ἅ. πμννοσῖαν (οτηπλιπίοη, 70. [6]. όδη1!. (Μ.88, 
χθοπα) ; 6. 5|π5 ἀρρτανδίεα Όν Δσοοτα ΡΥ ΩΡ ΟἸΣΟΠΒΤΆΠΟΟΒ : 51η οὗ 
ἘΠΡΟΙΦΕ ΟΥΘΆΤΟΥ ὩΥΚΟΥ βθοίηρ ΠΉΓΆΟ]65, τι ργίης.4.1.17(0Ρ.220.6; Μ, 
11, 2850}; ΟΥ̓ΏΟΥ 5ἴῃ5 ἱπογβαβθα ὃν ἡπαρίπρ οἵποῦβ, ΟΠγγ5,ἠμοηι.2, 5 ἦγε 
Κορι. τό. (4.1800); 14.}0»1.33.3 τῷόἮ Μ|.(7.2874}; οὐχ εἷς λόγος τῶν 
τὴν αὐτὴν ἁ, κατ᾽ ἐνέργειαν ἁμαρτανόντων ἐστίν, ἀλλὰ διάφοροι. οἷον, 
ἄλλο ἐστὶ τὸ ἀπὸ ἕξεως ἁμαρτάνειν, καὶ ἄλλο τὸ κατὰ συναρπαγήν᾽ ὅς, 
οὔτε πρὸ τῆς ἁ, εἶχε τὴν ἐνθύμησιν, οὔτε μετὰ τὴν ἁ." ἀλλὰ καὶ σφόδρα 
ἐπὶ τῷ γεγονότι ὀδυνᾶται. ὁ δὲ ἀπὸ ἕξεως, ἐκ τοῦ ἐναντίου" καὶ πρῶ- 
τον γὰρ κατὰ διάνοιαν οὐκ ἐπαύετο ἁμαρτάνων, καὶ μετὰ τὸ πρᾶξαι, 
τῆς αὐτῆς ἐστι διαθέσεως ΜῈΧ.εαγῖὶ.3.14(Μ.90.τοήο0}; Ὀγ τεξαβίηρ 
οδεοᾶϊοηοθ ἴὸ ρῥγίεϑῖβ, Ομυυβ θαυϊά 5.τ(4.7000); ὈΥ ἈΒκιηὴρ [ῸΓ 
ΡΒ ΠΊΘ ΗΓ οἱ 5η5 οἱ οἵμεῖβ, 1 σχρυΐη ᾿ς. 4(5.124}; 7. ΠΡΕςομρα 
ΓὨσουρ Ροῖηρ σοτητητεβα ἱπανοστΠΕ}Κ ἡ ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ἁ. συγχω- 
ρεῖται ὕντ. Η «εαἰδελ.53.8; τῃουρῇ ποῖ ὀχεπρε ἔτοπε ὈαΠ]ΒΗτηρηΐ, 
ἔσντ Τῖη.τ (ὁ, 210; Μ.77.11520};} ΟΥ̓ Ττουρι ΠὨπιρά!ηῖα τοροηῖ- 
ΔΠΟΘ, ἃ5 ΜΒ 55 οἱ Αήδιω, Ὀτιλορι τό. 4 ἐν εγ.(Ὁ.136.52; Μ.13. 
4440); 8. ᾿515. ἀπο ἀφαῖμ᾽ (170.5:16), ν, θάνατος ; 9. 510 ἀραϊηβῖ 
Ἡ. Ομοβὲ (Μι.12:31}} πάντα προφήτην λαλοῦντα ἐν πνεύματι οὐ πειρά- 
σετε οὐδὲ διακρινεῖτε' πᾶσα γὰρ ἃ, ἀφεθήσεται, αὕτη δὲ ἡ ἁ. οὐκ 
ἀφεθήσεται Π1ά.1τ.1; οὐ..«διὰ τὸ τεμεώτερον εἶναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
τοῦ Χριστοῦ οὐ γίνεται ἄφεσις τῷ εἰς αὐτὸν ἡμαρτηκότι, ἀλλὰ διὰ τὸ 
Χριοτοῦ μὲν πάντα μετέχειν τὰ λογικά, οἷς δίδοται συγγνώμη μετα- 
βαλλομένοις ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, τοῦ δὲ ἁγίου πνεύματος τοὺς 
κατηξιωμένους μηδεμιᾶς εὔλογον εἶναι συγγνώμης τυχεῖν μετὰ τηλι- 

καύτης.«συμπνοίας τῆς εἰς τὸ καλόν ΟΥ.7ο.2.1τ(6; ρ.66.18; Μ.τ4. 
1200); ἱπέοσρτοῖοά οἵ {ποϑὲ ῃο ἄδην δαυλὶ ν οἵ Η. λοβὶ ἢ 
Θ0η, ΑἸρἢ. δ, τ γη.(Ὁ1.30.078}; θὰ πηουρίναθ!ς ομ]ν 11 πητορεπῖρα 
οὐκ εἶπεν ὁ Χριοτός" τῷ βλασφημήσαντι καὶ μετανοήσαντι οὐκ ἀφεθή- 
σεται" ἀλλὰ τῷ βλασφημοῦντι, εἶτ᾽ οὖν, τῷ ἐν τῇ βλασφημίᾳ ἐπιμένοντι" 
ἐπειδήπερ οὐκ ἔστιν ἁ. ἀσυγχώρητος παρὰ τῷ θεῷ τοῖς γνησίως καὶ 
κατ᾽ ἀξίαν μετανοοῦσιν ΤΑΙ εοη»».6556π|.40{}1.38,774Ὰ}; οἵ, ἐν ἁ. 
τελευτήσαντι μετάνοια οὐκ ἔατιν (οηδί. ρβῥ.π.15.2; 10. οἴΕΓ 51π5 
ΠΟ Β, δος. Ἱπα  ν Κ] 8] οριηΐομβ, σασιποῖ Ὀ6 ἰουρίνοι οὐκ οὐδ᾽ ὅπως 
ἑαυτοῖς τινες ἐπιτρέψαντες τὰ ὑπὲρ τὴν ἱερατικὴν ἀξίαν, τάχα μηδὲ 
ἀκριβοῦντες τὴν ἱερατικὴν ἐπιστήμην, αὐχοῦσιν ὡς δυνάμενοι καὶ 
εἰδωλολατρείας συγχωρεῖν μοιχείας τε καὶ πορνείας ἀφιέναι, ὡς διὰ τῆς 
εὐχῆς αὐτῶν περὶ τῶν ταῦτα τετολμηκότων λυομένης καὶ τῆς πρὸς 
θάνατον ἃ. Οτ.ογ.28.τοί(ρ.381.τ6; Μὰ. τ. 5208}; Ὀθῖ, αοο. ΟΥ, οἶδα δέ 
τινας οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι κρατουμένους 
ὑπὸ τῆς ἰδίας ἁ, ... οὐ μέντοιγε εἰ μὴ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, ἤδη οὐδὲ 
ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις Ἰά..70.10.τ4{(3; Ρ.314.0; Μ.14.552.}. 

Ὁ. Ἑςοηβεησεποεβ οἱ βίη; 1. οἵ οὐὶρίη)] 5ιὴ (που σῇ ποῖ αἰννὰγβ 
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οΟἰβαυν ἀἰβΕ προ 5881 ς ἔγομη τῃοβ6 οὗ δοίι8)] 511}); 8. να υηρ ὁ 
ΤΆΤ 8. γοΙ  ομβῃρ ΠῚ (οα, Οτι εἰς, 7. 3οίρ.τθο.4; Μ.11.1476}); 
ὕγτ. Ἡ.εαἰεεθ.13.33: Ὁ. δηα οἵ Β15 υσγηδη πδίατσε ἐκ παρακοῆς ἐντολῆς 
θεοῦ γέγονεν ὃ ἄνθρωπος δεκτικὸς τῆς ἐπισπορᾶς τοῦ ἐχθροῦ. καὶ 
ἐνήργει λοιπὸν ἡ ἃ. ἐν τῇ φύσει τοῦ ἀνθρώπου πρὸς πᾶσαν ἐπιθυμίαν 
ΤΑΙ. “ροϊ!.τ το }.26.112ος); ἐν θι ἤ021.1 5.4 10. εη.(4.1500))} οἸΌ. 5. 
παράβασις; Ουτ. 6}.τ7.ο(0.39. 9: 5᾽ .140); διὰ τὴν παράβασιν ἡ ἁ., 
διὰ δὲ τὴν ἃ, τὸ παθητὸν κατὰ τὴν γέννησιν τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων 
ἐπεισῆλθε, καὶ συνήκμαζεν ἀεὶ τῷ παθητῷ τῆς γεννήσεως διὰ τῆς 
ἅ. ἡ πρώτη παράβασις Μαχ.. Τα], 2 1(Ν.00.3134); Ρτοραραίοπ 
{ΠΥ ραπογδίίοι Ὀϑίηρ 8. ῬΌΠΙ ΒΗ ιθηΐ οὗ 510, 10.(3120}; α. 1ῃ- 
ΘΟΌΒΪΠ Εν ΓΠΟΠΡ πῃ τὸν ἀδελφὸν... ἐπεισελθοῦσα ἡ ἃ. δοῦλον εἰργάσατο 
.. ἐπειδὴ δὲ εἰσῆλθεν ἡ ἃ., ἐλυμήνατο τὴν ἐλευθερίαν, καὶ διέφθειρε τὴν 
ἀπὸ τῆς φύυσέως δεδομένην ἀξίαν (Πτγγδ.ποηι.29.6 τη σεη.(4.2800ῖ.); 
2. οἵ δοῖτι8} 51ὴ ; ἃ. ορ)]ϑοϊίνε δἤθοῖβ ἰη βοοιοῖν : ργειηδίαγο ἀρ, 
14. οι ΤΟ ον.7: 2(3.το6Ε}; Ἰονθτίηρ οἵἨ τῆοτὰὶ βιαπααγβ ἃ, γὰρ 
ἀνεξέλεγκτος ἑαυτῆς χείρων γίνεται καὶ εἰς ἄλλους τὴν διανομὴν λαμβάνει᾽ 
(ηςὶ. ΑΡ}.2.τ7.4: Βαβιπονεΐη ῬΣιτ(Ὶ06Ὲ ; ΝΙ.20.2250); Ὁ. ρῃγβίοαὶ 
εἴξεοῖβ ὁπ πα! ν 118] τὸ οὖν εἶναί τινας παραλελυμένους ...καὶ ἀσθενοῦν- 
τας, τοῦτο ἐκ τῆς ἃ. προσεγένετο δῖασιΑεσι ἄορι. τθ.4{Μ.,34.6160); πάντα 
οὐτὰ νοσήματα ἐξ ἁμαρτημάτων; οὐ πάντα μέν, ἀλλὰ τὰ πλείονα (Ὦγν8, 
βομι.38.1 ἐη }ο.(8.217Ὰ}; πᾶν ὃ ἐὰν πάθωμεν, ἐκ τῶν ἃ, ἡμῶν πάσχο- 
μεν Ἰ)οτι(οεί.1.4(}1.88,1 7010); (15. νενν ταρυαιαῖεα τό... πυρετὸν 
νομίζειν διὰ τὰς ἁ. γίνεσθαι ἀπαιδεύτων εἰς ὑπερβολήν ἐστι δόγμα, 

πολλάκις τῶν αἰτίων τῆς τοιᾶσδε νόσου προδήλων ὄντων ΟΥ.Ξεἰ ἴῃ 5.4 
(Μ.12.11570}; σ. Ῥβγοδοϊορίοδὶ εἰξεοῖβ τὸ αἴτιον τοῦ φόβου, τὴν α. 
ΟἸδπι. ο7.4. «3(ρ. 252.22: Μ.8, 12244}); ; οὐδὲν γὰρ οὕτω βαρεῖ ψυχήν, οὐδὲν 
οὕτω πηροῖ διάνοιαν καὶ πιέξει κάτω, ὡς ἁμαρτίας συνειδός Οὔ τυ. μον. 
38,3 τ Γ1|.(7.4200); ἡ γὰρ ἁ,, ἕως μὲν ἂν ὠδίνηταε, ἔχει τινὰ αἰσχύ- 

μην" ἐπειδὰν δὲ τελεσθῇ, ἀναισχυντοτέρους ποιεῖ τοὺς ἐργαζομένους 
αὐτήν Ἰά.Π0».ΤΟ.Ι τη. “(το 800}; σοπιρτθηθηβῖνο ἀοβοχιρτίοπ οἵ 
ἴμοβς εἰξοοί5, Οὐ. οηι τό, τὸ Ἰῃ [67.{0.142.5{{{ἴ Μ.13,45288.} οἷ. ἡ ἃ. 
τῇ ψυχῇ μεμιγμένη ἐστίν, ἐχούσης ἑκάστης ἰδίαν φύσιν Μασ Δςρ ἤον, 

2.2(Μ,34.4649); 1δ.1.5.28(5020) ; 4΄. Ξρ! 88] εἰἴδοῖβ : θη ]ο ἔσο πὰ 
{οά, ΟΠγγϑβ.ς α .6.6(2,.8τ0)} ; ἰοββ οὗ (σοα 5 Ῥγογηῖβθβ, Βα7η.1τ4.1, ἀπά 
βαιναῖίου, ὄντ Ἰ οσ δε, τ8,2ο; Οὐ Ν γ85.ἐρικαη.(Ν.4.5. 2210); 1055 
οὗ ἐγεθάοιη, ΟἸετα, ῥγοὶ. ττίρ.78.30; Δ.8,2280); Ποά.}ς.52:1(Μ.33. 
1018}; {Βᾶ5. ἰς.τἹοίτ οΙὰ ; Δ. 26.4000); ΟΠΥν 5.5 7}. 4.2 τῷ, σε. (4. 
6600) ; ΒΙΣπατρ οἱ Βριτηζαα! ρογοερείοη, (Ἰοιι ῥαςφά,τι(ρ.τοῦ.22 ; Μ, 
8,2844); {8Β45.15.τορί455Α; Μ.206Ὰ); ἐπρεπου]ηρ' Οὐ ΤΊΟΥΟ εἴης, {ν. 
23 (5531; Μ'. 5214}; Οῃτυϑ5.υσηι.86.3 ἰηὶ Δ11.(1. 8154}: 8. Ρυπίξῃτηρηῖ; 
8: Ῥτοροστοπαῖε ἴο Βταν ΠΥ Οὗ 51π5 ὁ νόμος ὀὐ παντὸς ἁμαρτήματος 

τὴν αὐτὴν ἐποιεῖτο τιμωρίαν, ἀλλὰ ἄλλως μὲν τὰ εἰς θεὸν καὶ εἰς ἱερέα 
καὶ εἰς ἱερὸν καὶ εἰς ἱερεῖον, ἑτέρως δὲ τὰ εἰς βασιλέα καὶ ἄρχοντα... 
οὐκοῦν καὶ ὑμεῖς τῶν διαφόρων ἁμαρτημάτων διαφόρους ποιεῖσθε καὶ 
τὰς τιμωρίας (ὑοηδὶ. 41}}.2.48.32,3} αἱ συγγενεῖς γὰρ ἁ. ὁμοιοτρόπως 

κολάζονται {Π85. ἰ5.8ϑ(1 400 ; Μ.20.:2644); μελλούσης αὐτῶν κολά- 
σεως καθ᾽ ὁμοίωσιν τῶν πάλαι ἁμαρτημάτων ΒΤ}. δα, ιεαι. 
(1 .8ς. 6δο0) ; τοῦ θεοῦ φιλανθρωπία... «πολλῷ τῆς ἁ. ἐλάττονα τὴν τιμω- 
ρίαν ἐπάγουσα (ὮτνΞ.1ς.1ηΐεγριτ(6.80); 1α.1.65.6.3(1.7750}; Ὁ. ΕΠ δοῖοα 
ν σοά, ΟἸεπι. ῥγοΐ. τοίρ.75.6; Μ.8, 2200); 6. Γπγοπρῇ 1)εν1} τοῦ δρά- 
κοντος τοῦ κολάζοντος πᾶσαν ψυχὴν τὴν ἐν ἁμαρτίαις οὖσαν 2]. Ῥ᾿Ϊ. 
140(0.76.3)};} ἅ. πιατίντγαοτη σοποοῖνοα 8. ῬῸΠΙΒΗποπς [ῸΓ 51Π5 
οοτημαϊττοα 1ῃ ἔουπιεσ πο {5165}, (]δπν. ἐγ.4.τ2(0.286.52; Μ.8, 
12068). 

Ε΄. Ποαΐπρ οἱ 51π (ν. ἄφεσις); 1. ἐῃτουσῃ αἀἰνίπα ΔΡΌΠΟΥ; 
ἃ. (οἄ {Πὸ βοιιτορ οἱ [Ουρίνεποββ, “44. 70. π4(ρ.178.13}; τὸ γὰρ ἀφεῖναι 
ἁμαρτίας, οὐδενὸς ἑτέρου ἐστί (Ὦγγϑ. 0»). 54.1 14 0.(8.3τ60); (ἀοά᾿ 5 
δοίίοῃ αἰπύ, ἴσχοι παστηθῃ σο-οροσαϊίομ τὸ ἐκριζῶσαι τὴν ἁ. ... τῇ 
θείᾳ δυνάμει μόνον δυνατόν ἐστι..«οὐκ ἔξεστι γὰρ οὔτε δυνατὸν ἀνθρώπῳ 
ἐξ ἰδίας δυνάμεως ἐκριξῶσαι τὴν ἃ." τὸ ἀντιπαλαῖσαι, τὸ ἀντιμαχε- 
σθῆναι...σὖν ἐστιν" ἐκριζῶσαι δέ, θεοῦ ἐστιν ας, Αδρ.ἠον.5.4()1.54. 
4090); Ὁ. Ομηβι, ΟἸδηλ. ἐγ. 2. τϑ(ρ.148.1τ4.; Μ.8,.τοο48}; ὁ κύριος..«τὰ 
μὲν ἁ, ὡς θεὸς ἀφιείς, εἰς δὲ τὸ μὴ ἐξαμαρτάνειν παραπαιδαγωγῶν 
ὡς ἄνθρωπος Ἰαρακά.τ.3(ρ.04.7; Μ.8.2574}; 1δ.τ.6(}.120.22 ; 3000}; 
ΔΟΤ μον ἃ ἐδ(ρ.τ74.10}; ΟΥ, σ.1τ.4(6; ΡὉ.7.32; Μ'. 14. 208}; 1.(ὕἰοεἱἷς.2. 
δγί(ρ.τ89.18;, Μετ. 9018); ; Αἰἴμιάδον. π(ρ. 4.15; ΜΝ. 25. 432 ̓(424)4); 1. 
“Αγ.2.51(Μ. 26. 4880); εἷς μόνος ἀναμάρτητος, ὁ τὰς ἁ, ἡμῶν καθαρί- 
ζων ᾿Ιησοῦς (ὐνγτ. Η.εαἰεελ,2.το; οκερ. 15.53:7, (8].ς τ οὐκ... ὅλον 
κατάραν καὶ ἃ. αὐτὸν νοοῦμεν υρηεύς σθαι; τὸς δὲ ἃ, ἡ θυ ἀβάτρ δε 
Ατῇ..4»γ.2.47(}1.26.248.Α}; [Ὠτοιρσῇ [ποὸ. θεὸς ὧν ἄνθρωπος ἐγένετο... 
ἀνελὼν τὸ κέντρον τῆς ἁ, “(΄, ᾿πεἰ. τάτ(ρ.77.2)}; ἑαυτοῦ παρουσίαν διὰ 
σαρκός...«καθ᾿ ἣν..-«ἀφέσεως ἁμαρτημάτων εΙΆ,:γ»}.7.6(ρ.77.12; 
Μ.18.1324}; ΑΙ ἦη6.14.2(ΝΠ|.25. 1200); Μαχιφ, Τμαϊ, δτ(.00.6334); 
ὈῬεϊησ ΠἰπΊΒΟ]Γ 51Π|655, Οὐ εἰς. τιδοίρ.125.16; Μι1τ.7804); {8Β85.1ς. 
61(1.4288 ; Μ.30.236Ὰ); Μαχ.. Τ αἱ, τ(3128); τπτουρῃ ῬΑββίοη ' 

, ἁμαρτία 

ΔΠ6 ἀφδῖμ, Οὐ δὶς, ξξίρ.τοῦ,17; 7610); 14. ἤη.17 1 1 εἰ(ρ.1τ8.12); 
Αἴῃ. Ἅγ.τ. 45 (πο5 4}; Ονγ. Η. αἰ δοῖ.13.33; ΤΠάτΜΟρϑβ. }ο.1: 2ο(ρ.316, 
τ2; Μ.66.733}--736.4) οἷἵ, 5. ἀμνός; Μαχιγ Τ Πα, ὁτ(Μ.00.6330); 
ΨΜΏΙΟΒ, ΤΠΟυΡῊ βαϊναίίομ ἴου τ1ι5, Ὀδοδτὴς σοββίοῃ οὗ βἰπ τὸ [οννβ, 
ΟἸειη. ῥαφά.2.δίρ.τος.18 ; Μ,8.4686) ; [ῃτουὰρῊ Π15 Ὀ]οο τῇ ἀφέσει τῶν 
ἅ, ἁγνισθῶμεν, ὅ ἐστιν ἐν τῷ αἴματι τοῦ ῥαντίσματος αὐτοῦ ΒαγΉ.5.τ; 
τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὖὗ.. ἄδικοι... σώζονται, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
λαβόντες Ἰυπὶ ἄτα τττ.4(Ν}.6.733Α); ὁ τὸ τίμιον αἷμα ὑπὲρ ἡμῶν 

ἐκχέας, αὐτὸς ἡμᾶς ῥύσεται τῆς ἁ, γτ. ἢ καξοεῖ.2.ς : ΓὨγγβ. ἤονι.1.3 1ἸΉ 
ΕΡλ.(1τ.78})}; ν. αἷμα; τγτουρὴ (ὑσοββ, (Ἰδιη:ραοά.53.τ2(ρ.283.0; Μ.8, 
6048); σογηθίπεα νὰ Ὀαρείϑια, Ππβι ταί, 86, (681 0}; τπτοιρὰ 
Ὀαρτίβῃι καταβαίνομεν εἰς τὸ ὕδωρ γέμοντες ἁμαρτιῶν, ...καὶ ἀναβαίνο- 
μεν καρποφοροῦντες ἐν τῇ καρδίᾳ ΒΩΡΉ.11.11:; τὸ βάπτισμα... «ἁμαρτιῶν 
ἐστιν ἄφεσις ΛΑ Ἴ πορι. ἃ 132(0.230.9); ψΏΪΟ, Ππούνονοσ, ψῖρεα οὐἱ 
ΟἾἾΥ ΟΥρΊηδ], ποῖ αςίαπαὶ, 510 ἡ τοῦ Ἀδὰμ ἁ. διελθοῦσα εἰς τὸ ἔθνος... 
Αριστοῦ οὖν συγχωρήσαντος ταύτην διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς ἀφέσεως, 
ἐκαθαρίσθη μὲν ἡ προπατορικὴ ἃ., ἕκαστος δὲ τῶν οἰκείων ἁμαρτημά- 
τῶν ὑπέχει λόγον ΟἸντηΡ, Κ7..}6}.311320(Μ.03.6δοσ[.) ; ΓΑτΒ φειἽπ|.6} 
(Μ.“28.6564); ν, βάπτισμα ; τῃτουσι ἐποματγίσε, (4. Τλομε. ἃ φο(ρ.τ166. 
20); τὸ ποτήριον τοῦτο αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου.. «ἵνα οἱ μεταλαβόντες 
αὐτοῦ... «ἀφέσεως ἁμαρτημάτων τύχωσιν {τα ρ.Οὐηεί. ρ.8.12.5π0; 
ἀξίους εἶναι πάντοτε πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων μυστηρίων ὑποδοχήν, 
ἐπεὶ καὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν οὕτω καταξιούμεθα {)}0Ὰ}} πω ηοη Β(ρ. 48, 
20; Μ.34.ττ488}; {1 }αε.(0.236.3}} [ΟΥΡΊ ΘΟ Π685 ἴο θὲ ἰουπα οἠἱν ἴῃ 
Νεν (ονεηδηξ αὕτη δὲ καινή, καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἔχουσα (ἢγγο. 
ἤονιςτο. τ τη ἐεῤ.(12.1808}; ὙΠΑῚ οι σοι σχ1(1.044); [αν θεία ροννου- 
Ιε55, ἘΠ} 5, ϑοίνον. 38. (Μ. ὅ5. 4058}; μ} ῃμασοῆ καθολικὴ [5ς. ἐκκλησία] 
(Καλεῖται διὰ τὸ κατὰ πάσης εἶναι τῆς οἰκουμένης...καὶ διὰ τὸ 
ἀδοχιοον δ οὐαν ύειν ἅπαν τὸ τῶν ἁμαρτιῶν εἶδος, τῶν διὰ ψυχῆς 
καὶ σώματος ἐπιτελουμένων ΟΥγτΥ.11 εαἰδεὶι. 8.253, 2. τ Παπιπη σο- 
ΟΒΡΘΙΆΤΊΟΙ,, ΡΌΟΩ Μ01]} ἰγεϊηρ 558 πῈ14), οὔ νυ, Η, ῥγοσαίφε!. 8, (τς. 
ἤον.1,2 τῷ Ἐπ. (ττ. 1110,0): ; 8. τὐτουρῃ Γοροηίθηςα ἐπὰ οοη- 
[εββίοῃ, {Πογπὶ,υἿ5,2,2.4; μετάνοια, δι᾽ ἣν ἄφεσις ἁμαρτιῶν ΟἸσιη, κἐγ.2.5 
(Ρ.118.31 ; Μιδι 410) ; ἐδ.4.6(ρ.26ὅο.15,1ς ; 12498); μετάνοια τότε ἅμαρ- 
τήματος παντὸς γίνεται ἀπαλειπτική, ὅταν ἐπὶ τῷ γινομένῳ ψυχῆς 
σφάλματι ἀναβολὴν μὴ δέξηται Μεῖῃ. δ υγρἢ.4(0.ςοη.8}; δεινόν... 
κακὸν..«ἡ ἃ." ἀλλ᾽ οὐκ ἀθεράπευτον’ δεινὸν τῷ κατέχοντι, εὐΐατον 
δὲ τῷ διὰ μετανοίας ἀποτιθεμένῳ (γΥ. 11 παϊφεῖι. τ; ὙΒ5. 15.278 
(1 501Ε ; Μ.30,600.}; ἐξομολογήσει καὶ μετανοίᾳ... ἀποσμηξαμένους 
τὴν..«ἁς ΟΠτγβ, ζλαυτά 3.2(4.77100); ΟὨγγϑ, ῥορηὶ.5.4(2.30ο81.}; ὁβρ. 
ΒΔΟΥΆΤΩΘΏΤΑΙ ΘΟ ΘΒ οὴ εἰδὼς... θεὸς ὅτι νέοι βαπτιζόμενοι καὶ πρὸ- 
βαίνοντες ἐν ἡλικέᾳ μολύνομεν διὰ τὰς ἃ. τὸν ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος 
ἐξυφονθέντα ἡμῖν χιτῶνα τῆς ἀφθαρσίας, δέδωκεν ἡμῖν., δι᾿ ἐξομολο- 
γήσεως καὶ μετανοίας καθαίρειν τοῦτον Το. [6].«“ν (Μ{.88. το2τΑ}; οἵ. 

110. ]6].βοοη. (Ν.88,188ολ,8) εἴ ραββίμα , (μου ρἃ, ἀοο. σας ΟΡ] ἢ, 
σου βϑϑίοη ἤθε ποῖ τηθκο νγουταν πημπο ἰαΐοὶν ἐξουμολογησώμεθα 
περὶ ἁμαρτημάτων πρὸ πεντεκαίδεκα ἐτῶν γεγενημένων, τῷ μηκέτι 
ἁμαρτίαν ἔχειν μετ᾽ ἐκεῖνα ἐπὶ πεντεκαίδεκα ἔτη. εἰ δὲ χθὲς ἡμάρτομεν, 
οὔπω ἀξιόπιστοί ἐσμεν ἐξομολογούμενοι περὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἡμῶν" 
οὐδὲ χώραν ἔχει ἀπαλειφζθ)ῆναι τὰ ἅ. ἡμῶν ταῦτα Οτἤονν. 5.10 {τι 
76».(Ρ.39. 218; Μ,13.3094}; θὲ οἵ, ἡ ὁμολογία τῆς ἁ. λύσις ἐστὶ τῆς 
ἃ. (υνβ. εχ} ἢ Π)ε.ιλο(5.4388), ΤΟ Βτυγβιλόνν τη ς. 5 ο(ς. 5370}: 
Ῥ. Ὀν Δἰγυβρίν)ηνρ Δη “1 ΟἿΠΕΥ ροσά ἡνουκβ, 90 ἰσρῃ ιθ.4; ΟΒτγϑνλοιη. 1.3 
τη Πίμμη.(ατ.}180}; Ποτ.ἀφεὶ,.τ4.6(}1.88..7848); [Ὠσοὰυρἢ ΙΓ ἢ ὄνοι 
ΟΤΙΡΊΏΆ] 510 ΤηΔν 6 Τοιηονοᾶ δὸς ὀλέγα, καὶ πολλὰ κτῆσαι" λῦσον 
τὴν πρωτότυπον ἁ. τῇ τῆς τροφῆς μεταδόσει 13845,ἠυ»:.7.7(2.7οὉ; Μ. 
31.3240}; ΠηΔΠ 8] νγοτὶς, βαγη.τοιτοοο 14.4.6; Κοορίηρ οοιπιηαπα- 
τιρηΐβ, τ φημι δος; Πα5ι, ἀΐαὶ.95.3(Ν}.6.γ70 10}; τοίγαϊπι παρ ἔχομα γα ρ- 
ἱπρ οἴποῖβ, ἔλτῃιψ,  η.717(}1.28.6450) ἀηα [οτρί νη Οὐδ᾽ 5 ΘΠ ΠΊΪδ 5, 
Ομγν 5. αυϊά 3.0(4.1830) ; Βα ουπρ ἀπά τηϑτίγγάοιη, Ἡοστη. βέγηο. 
38.3; ΟΥωπαγὶ, 30(0.37.12; Μ.ιτ.6168); ΟἸΠγγ5.5έαί.5.4(3.60); 58}}- 
ἸπᾶΎν,, ἰά ἠοηι.8,2 ἐν 70. φ. 4781.)}; 3. «φιυοβέοη οἵ ροϑβί- βαρτἰβπια] 
51ηὴ: Οη86 Ταροηῃΐδηςβ σταμίδα, ΠΙΘΥΠῚ ν᾿ 4.3.π-ΦῸ οἷΐ. 5, μετάνοια; 
ΟἸεπ,5,»,2. τϑίρ. 143.το[ς; Μ.8. 9038); ; “ἐξ ἐθνῶν...ἐπὶ τὴν πίστιν 
ὁρμήσας ἅπαξ ἑ ἔτυχεν ἀφέσεως ἁ ἁμαρτιῶν. ὦ δὲ καὶ μετὰ ταῦτα ἁμαρ- 
τήσας, εἶτα μετανοῶν, κἂν συγγνώμης τυγχάνῃ, αἰδεῖσθαι ὀφείλει τῷ. 

(ρ.144.13; Θοδ0}; θὰϊ γδρεαῖθα ἔουρίνθμθϑθ οἵ ροβί- ΒἈρτβΙη8] 518 
δορθρίθα ἔτοπὶ ὁπ οἵ τηϊγὰ σοπῖ,, ΜοΊῃ γος.  4τίρρ.286.12--287.5; Ν.. 
18.2608[.}; (Ἡγνβιλοηι, τῷ. 5 ἐπὶ Μ|.(7. 2520); ἂν ἔχης ἁμαρτήματα, μὴ 
ἀπογνῷς"...κἂν καθ᾽ ἡμέραν ἁμαρτάνῃς, καθ᾽ ἡμέραν μετανόει... 
λαιώθης σήμερον ἀπὸ τῆς ἅ.; ἀνακαίνισον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς μετανοίας 
εἰπάντα τὸν βίον ἐν ἁμαρτίαις διέτρυψα, καὶ ἐὰν μετανοήσω σώσομαι; 

πάνυ 1 ῬΟΘΉΪ.8.1(2.3418); ν. βάπτισμα; 4. ἐςο]. Ἰερ βατίοη. οοη- 
ΟΕΥΠΙΠΡ ἰοΥσΊνο 55 Οὗ 51η5; ἃ. οχοί βίοι ἴγοπὶ σοτατπαπίοῃ διὰ 
μολυσμὸν ἁμαρτιῶν Οντ, Η εαἰδεἢ.23.23; Ὅς ἀφξρταάαεϊοι οἱ οἰθτ]ο5 
οἱ τὴν πρὸς θάνατον ἃ, ἁμαρτάνοντες κληρικοί, τοῦ βαθμοῦ κατάγονται, 

; 
ἐπα- 



, 

ἁμαρτικὸς 

τῆς κοινωνίας δὲ τῶν λαϊκῶν οὐκ ἐξείργονται Β85.6} τοῦ ΦαΉ1.32(3.2051; 

Μ.32.728.)}; ζΦ- ρεῆβῃςθ ἴο 86 ἱτηροβθα 8ος, σγϑν!ν οἱ 5ἴη, (οηδὶ. 

Α}ῤ.2.π6.2; ἅ. Νοναῖἰδηϊβι ὁ Ἀσκληπιάδης, ἐκτός, ἔφη, τοῦ ἐπιθῦσαι, 

καὶ ἄλλαι πολλαὶ κατὰ τὰς γραφᾶς εἰσιν ἁ, πρὸς θάνατον, δι᾿ ἃς.. «ἡμεῖς 

οὐτοὺς λαϊκοὺς ἀποκλείομεν, θεῷ μόνῳ τὴν συγχώρησιν αὐτῶν ἐπι- 

τρέποντες ϑ0ογ.}.6.7.25.το( }.67.706})}; ἐδ.1τ.το. 3Ξ(το14); ὅ. ργενεηΐδ- 

ἶνες οἵ 5ἴπ; 8. οματίτν, Ροϊγς, 6.3.3; Ομγγβ ον, 44.3 τὰ τον (το. 

410); Μαχ.εανί.2.Βι( ΝΜ 90. το 08); Ἱο βαϊυτατν ἴδϑυ αημᾶ οΟἴΠΕΥ ᾿ 

τεπιθᾶϊεβ, (]επαρασί.τ.ο(ρ.130.1; Μ.8.3498); δύο τῷ γένει καὶ παι- 

δεῖαι παραδίδονται πρόσφοροι ἑκατέρᾳ τῶν ἁ., τῇ μὲν ἡ γνῶσίς τε καὶ 

ἡ τῆς ἐκ τῶν γραφῶν μαρτυρίας ἐναργὴς ἀπόδειξις, τῇ δὲ ἡ κατὰ λόγον 
ἄσκησις ἐς πίστεώς τε καὶ φόβου παιδαγωγουμένη 4.5 ἰν.7.τ0(ρ.72.4ᾳ; 
Μ.9.541Α}; τὸ δὲ μετὰ τὸ βάπτισμα μεῖναι νεκροὺς τῇ ἀ., τῆς ἡμετέρας 
δεῖ γενέσθαι ἔργον σπουδῆς, εἰ καὶ..«τὸν θεὸν ὁρῶμεν βοηθοῦντα ἡμῖν 

Ομ γσυβἤονι. τοῦ ἴῃ Εν, (Ο. 5300); ἀ41}ν ΘΧΑΤΉ 8 Έοτι Ο ΤΛΙΠΟΥ [αυ]ῖς, 

14.πονι.6ο.4 ἴῃ Οεη.(4.582Ὰ}; μὴ τοίνυν ὦμεν ῥάθυμοι τοῖς μικροῖς ἃ,» 
ἀλλὰ μετὰ πολλῆς αὐτὰ ἀναστέλλωμεν τῆς σφοδρότητος Ἰὰ εχ. τη 5.6 
(ς.4οοὐ); ἐῤ.(480); 6. Ποϑ!πρ οὗ βἰπ {πγοσρῃ ἀδαῖῃ τὸν θάνατον ὁ 
θεὸς πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁ. ὑπὲρ ἡμῶν ἀνεύρατο Μοῖῃ.γε5.2.6(ρ.320.18; 

Μ.18.2048}; ἐδύνατο ζῆν εἰς τὸν αἰῶνα τὸ σῶμα..«ἐκωλύθη δέ, ὅπως ἡ 
μὲν ἃ. συναποκτανθεῖσα τῷ σώματι θάνῃ, τὸ δὲ σῶμα ἀναστῇ τῆς ἁ. 
ἀπολομένης 1.1. 4ο(ρ.285.2; ΔΓ.41.1το8) -Ἰ1Ο94}; τοῦ θεοῦ τὸ ἅ, λύ- 
σαντος θανάτῳ, ἵνα μὴ ἀθανάτως ἁμάρτωλος ὃ ἄνθρωπος ὦν, ζώσης ἐν 
αὐτῷ τῆς ἃ., αἰωνίως κατάκριτος γενηθῇ 1ἃ Ἐγνη1}.9.2(ρ.ττθ.12,14; 

Μ,18.181Ὰ}; ἀνάστασις τοῦτό ἐστι, ψυχῆς καθαρμός, καὶ ἁμαρτιῶν 
ἀπαλλαγή (μτν δ. ἰορι.66.. τη ο.(8.3088). 

Ἐ. Ξἰπ δῃᾶ 5ρ τῖτ0.4} 1, 1. Ῥγνθηῖθ. σοιμσηθηίοῃ, ΜΙᾺ σού, 

ΤΙ Κενδ. 4.6; ὅταν ἢ ἃ. ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, οὐ δύναται...θεωρεῖν τὸν θεόν 

ΤΒΡὮ] ΑἸτ. “μίοῖ, τ. (1.6, το284}; Ογτ, Σ. σοι τ)( ΜῈ 60. 11018); ΠΕΠσα 

15. σχδαϊεβὶ Ηἰηάταπος ἰ Ῥγάψου, Βα5.15.τ77(1 ὅοοα; Μ.30.4170); 
ἔγδράοτχῃ ἔγοόσα 5η Ὀοῖηρ ΠΘΌΘΒβΑΥν ἴῸΥ Ῥύάᾶνοσ, ΟἸΘηΊ.:!».7.12(Ρ.52.23; 
ΜΘ. ΚοΙΑ); ΟΥ.οΣ.2.2(ρ.200.15; Ν,11.420Ὰ)}; 29.153.5(ρ.330.5; 460 Α}; ν. 
εὐχή; 2. [τεεάοτη ἴτοτση βίῃ σπαχαοίεσβες οὗ ἔμπα ρευῖθοϊ τηϑηι, (Ἰθτη. 
οἰγ.2.ατίρ.140.18; Μ,8.0858); 1Ὁ.6.12(ρ.480.31{.; Μ.9.520Α}; 1ᾶ.ῥαρά. 
τιδ(ρ.121.2ο. ; Μ.8,3120) οἷξ. 5. τελείωσις ; Οτ,ογ.22.3(0.348,0; Μ τ. 
4854}; 18. 7σ.20.26(21; Ρ.362.21; Μ.14.6330}; δεῖ ὡς ἀληθῶς σωθησό- 
μενον, μὴ μόνον τῇ προαιρέσει νεκρῶσαι τὴν ἁ., ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν 
προαίρεσιν τῇ ἁ. ... ἵνα νεκρὰ νεκρᾶς, ὅλη ὅλης τῆς ἃ, διαιρεθεῖσα μὴ 
αἰσθάνηται... ὁ γὰρ νεκρώσας τῇ ἃ. τὴν προαίρεσιν, σύμφυτος γέγονε 
τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ Μαχιοαῤ.4.23(}.00.13138}; 
{1} Βυπιαη σο-οροσαίίοῃ Ἔσο ΠΈ13] το οοτηρίεῖς ἀσβεσιοι οι οἱ 51, 
14 φι, Τλραὶ τι Δἴ.9ο.6360--63}4). 

Ἑἁμαρτικός, εὐηζμὶ, [Ἰαδὶε ἰο ς1 χεὶρ ἁμαρτωλοῦ, ἡ ἃ. ἐστι πρᾶξις 

Ῥιοά.Ρς,70:4(41.33.16ο80), οἔ, ἁμαρτητικός ; οἵ Ξο]}, ΟΥΟΝ γβ5, ροί,. 

23(Δ1.4ς.11724}; Ογτ...τ6:8(}ῖ,.69.8138); οἱ ΒΜ ξύλον ἄσηπτον, ἡ 

φθορᾶς ἁ. μὴ προσηκαμένη σκώληκα Ἰπαάτιδιυάᾶ, παΐο. ΒΜ ἡ(.ο6. 

6030). 
ἁμαρτίνοος, ὀγγίηρ τῇ τὴπά (ΝΛ τάοσγαὶ σοπποίαι θη); οὗ 

Ῥματβεοθ, Νοηπη.}αν. 70.1:24(41.43.1538); 18.713 (8008); οἵ [πὲ 

ἀἴβορ]65, ἐδ.6: τ(δο18). 
Ἑἁμαρτοέπεια, ἡ, {εἶξε φῤόέελι τίς.. τοῖς πεφλυαρηκόσιν ἡ τῆς ἁ. 

πρόφασις ; ὕντ. Μαϊ,Δο(3.8ότ: 0 ; ἁμαρτίας ΑἸΠ6ΤῸ). 

ἁμαρτοεπής, {[αἰξε-ἐρδακίηρ, Ογτ, ρίαῤρ[,σδη.7(1.2240) ἸᾶΝαλ.τΆ 

(3.40χ 4}; 14, αἄον.6(1.185.}. . 
ἀμαρτύρητος, τοΐέμομ! ῥγοοί, μη ργουδά, Ογτ. [0.2.τ(4.1530). 

ἀμάρτυρος, 1. ἀοΐ,, ποὶ δεαγίηρ τοΐίγδςς, ΜΙ, γ65.1.42(0.287.χ4.; 0 

41. το) ; 6. σϑηΐτ, ἕνα μὴ ἀ. ἑαυτὸν ποιήσῃ [56. ὁ κύριος] τῆς θείας χά- 

ριτος Μας,Αερ ἰόντ 5.20(}1.34.506Ὰ}; 2. Ρ855.., τ!αξθεἰ δά, ποῖ 5αΉε- 
ομεὰ ὥστε μὴ ἀ. εἶναι τὴν οἰκονομίαν τῆς ἐκκλησίας ΟὈΒΔΙΟ,ΓαΉ.26 

ἀμαρτύρως, το πο δείηρ α Ἠιαγίνν, Οἵ ΜΠΔΥΟΙΟΛΙΤ65 οἱ δὴ αὐτοὺς 

παραδιδόναι σπεύδουσι τῇ πρὸς τὸν δημιουργὸν ἀπεχθείᾳ..«τούτους 

ἐξάγειν ἑαυτοὺς ἀ, λέγομεν ὈἸ]οτη. ἐγ. 4.4{ρ.256.τ4; Μ.8.12200). 

Ἐἁμαρτωλοποιός, ἡηακίηρ ἃ εἴηπεν (..6, εομποϊείτηρ οὗ 515}, Τυβοῃί. 

Βιυρμιεσορεηὶ (Μ1.86.τοϑιᾺ). 
ἁμαρτωλός, εἰμ; 85 βυθβί., οίπηον; ἀφῇ, φίλον τῇ θείᾳ γραφῇ 

καλεῖν..«ἃ. ... τοὺς παρανομίᾳ συζῆν προαιρουμένους, καὶ βίον διε- 

φθαρμένον ἀσπαζομένους ΤΒαΐ. ᾿5.1::τ(1.612); 

Α. αἄ].; οὗ 5ου]5, (Ἰετη, ἐγ.7.6(ρ.27.6; Μ.0.4498}; ΟΥ. 17.28.11; 

Ῥι408.14; Μ.14.7120); τῆς συνηθείας τῆς ἁ. ΟἸΘμα. ςἰγ.2.16{(0.242.21; 

Μ.8.12οχᾺ); ἔθνος ἃ, Οτ εἶς. 5.το(ρ.τ6.21; Μ.11.12041Ὰ); τοῦ ἁμαρτω- 

λοτέρους γενέσθαι 18. 70.28.2 3(τ8; Ρ.4τ8.2; Μ.14.729Ὰ); τοῦ ἁμαρτω- 

λοτάτον καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα δυσφημήσαντος 1(.07.537.15(0.3274.15 

ἌΣ. 5200); οὗ 5. ῬΑᾺ] τὸν πάντων ἁμαρτωλότερον Ομ υυ8.᾿οηι.4.5 

τη Τίμι ατ. 5600). . 
Β. 5κυῦεῖ,; 1. τεῖ. ὐοά᾽ 5 τεϊαϊίοι ἕο 5 ΕΓ5 ; 8. ρεη. ὁ ἃ, ἀγνοεῖται 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ Οτ,βομι. τ. 8 ἴῃ [6γ.(ρ.7.1; Μ.13.2640); [56. θεός]... 

84 ἀμβλίσκω 

παραμυθεῖται τὸν ἁ., ἵνα διεγείρῃ ΟἸΠγυβ.}οοηῖὶ.7.3(2.330Ὰ); ὅ ἐστιν ἐν 

τῷ κόσμῳ πένης, τοῦτο τῷ θεῷ ἃ. 1δ.; ὁ ϑεὸς [λέγεται͵ ἀγνοεῖν τοὺς 

ἁ., καθὸ μακρύνουσιν ἑαυτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ Τοχιἄοεῖ.23.3(Μ.88,18320); 

Ῥ. ἴῃ (μγϑί προσφορὰ ἦν [56. (Πτι50} ὑπὲρ πάντων τῶν μετανοεῖν 

βουλομένων ἁ. Τα. ἀϊαὶ.40.4(Ν1.6. 5644}; ΟἸδτα, ῥαεά.χ, (0.10.8; ΜΝ, 

3408); ἐπέμφθη οὖν θεὸς λόγος καθὸ μὲν ἰατρὸς τοῖς ἁ, ΟΥ,( εἰ5.3.62 

(ρ.256.9; Μ.11.10018); σαφῶς ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν λέγεται πάντα ἀνα- 

δεδέχθαι ὁ ̓ Ιησοῦς 1δ.4.τοί(ρ.289.18 ; Το520); 1ὁ.4.28(ρ.2097.25; τοῦθ); 

τοῦ λόγου γενομένου ἀνθρώπου...οἱ ἄνθρωποι οὐκέτι..-μένουσιν ἁ. 

Ατῇ..4γ..3.32(}1.26.3038); μέγα...καὶ τὸ ἃ, ὄντα ὑπὲρ ὁτουοῦν ἀπο- 

θανεῖν" ὅταν δὲ καὶ δίκαιος ὁ τούτων πάσχων ἧ, καὶ ὑπὲρ ἁ, ἀποθάνῃ... 

ποῖος ταῦτα, παραστῆσαι δυνήσεται νοῦς; τὸν γὰρ δίκαιον, φησίν, 

ἐποίησεν ἃ., ἵνα τοὺς ἃ. ποιήσῃ δικαίους ΟὨΓγ8. 01.11.3 20 50 ον. 

(1ο,518.,8); ἁμαρτίας γὰρ ἐλεύθερος ὧν τὸν τῶν ἁ. ὑπέμεινε θάνατον 

Τμᾶες. Ζον.ς: 21τ(2.318); 2. ΠΟΙ; βρίχιζαα] σοπαϊτοι ; 8. ᾿π βεῃ, τίς ὁ 

νεκρός; ὁ ἃ. ΟΥκοηι.9.3 τη 767.(0.67.25; Μ.13.3534}; ζημία τῷ ἁ. τοῦ 

ἀληθινοῦ φωτὸς στερηθῆναι Βα5.}6χ.6.τ(τ. 508 ; Μ.20.1208); τοῦ δὲ 

ἁ, «.« ἡ ψυχὴ οἷον ἐν βορβόρῳ τοῖς πάθεσι τῆς σαρκὸς ἐγκεκύλισται τα. 

κομπΐη Ῥε γι ποοῦ; Μι29.2364); [που ρἢ ποῖ ΔΙ Τορϑῖμου ἀορτίνεά οἵ 
ροοά, Οἢτγβ.1,α5.6.0(1.7870); Β. ΕἰλΕΙΓ βρίγίτααὶ ΤΠ} Δ Π]Οἢ5. ἐπετυγ- 

χάνειν τινὰς καὶ τῶν ἁ. κατὰ τὰς αἰτήσεις, σπανίως μὲν τοῦτο διὰ τὴν 

τοῦ θεοῦ δικαίαν ἀγαθότητα (Ἰετλ.5.7.7.12(Ρ.52.28; ΜῸΟ.ΚοΙΑ); πῶς 

δέ, εἰ ἃ. οὐκ ἤκουσεν ὁ θεός, ἐδιδάσκοντο οἱ ἁ, λέγειν: ᾿ἀφὲς ἡμῖν τὰ 

παραπτώματα ἡμῶν᾽...τίνων οὖν ἀκούει θεός; τῶν νευόντων εἰς μετά- 

νοιαν, κἂν μήπω ἐπαύσαντο τοῦ εἶναι ἁ. εἰ μὴ ἤκουεν ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν 

οὐκ ἂν μετὰ τελωνῶν καὶ ἃ. ὃ σωτὴρ ἡμῶν ἤσθιεν καὶ ἔπινεν ΟΥ. [γ.70 ἦτ 

7ο.οτ3τ(ρ.548.158.}; Ὀυϊ οὔτε γὰρ τὸ σημεῖα ποιεῖν ἁμαρτωλοῦ (οὐ 

γὰρ δύναται ἃ. σημεῖα ποιεῖν), οὔτε τὸ παρὰ θεῷ εἶναι. «ἁμαρτωλοῦ 

ΟΒτγϑβ.ἀονμ.78.2 ἐμ 70.(8.460 4}; ο. {πεῖν τοϊατῖοπβ ΜΠῊ ἀξιηο 5 τὰς 
ἐνεργείας οὖν τὰς τοῖς δαιμονίοις καταλλήλους ἐπιτελεῖν ῴησι [5-. 

Βαγη.16.7-0] τοὺς ἁ, ΟἸοπι.5 γ.2.2ο(ρ.χ70.12; λ[.8.χοόοο); τὰ πνεύ- 

ματα τὰ ἀκάθαρτα εἰς τὴν τοῦ ἃ. ψυχὴν ἐπισπείρειν ἐδ.(ρ.χ76.5; 1Οῦ 08); 
ἃ. γε μὲν 5ῃοι]ὰ ποῖ ἀεβραῖγ, Ομγνβ,ῥοθηῖ .8.1(2,341λ); κἂν ἁ. 

ὑπάρχῃς, βλέπε πρὸς τὸν τελώνην τὸν μὴ ἀποτυχόντα Ἰᾷ πο 465}. 

(3.3600); ἐδιΒ(360Ε}); ἴοτ {πεν σαπ ὈῈ βανοᾶ Ὀν τορϑηΐδηςε, Ἠομι. 

ΟἸσμι.,.6; ἃ. μὲν μετανοοῦσι χαρίζεται τὰ ἁμαρτήματα 18.18.3; 3. 81{]- 

τις οἵ Ογβίίδηβ ἰο βίπποῖβ; 8. ἴῃ ρτίναϊο, ἀείεπαδα ἀραϊηβῖ 

(εἸβιι5 ἐπεὶ δέ φησι καὶ τό" τίς οὖν αὕτη ποτὲ ἡ τῶν ἃ. προτίμησις ;--. 

ἀποκρινούμεθα ὅτι καθάπαξ μὲν ἁ. οὐ προτιμᾶται τοῦ μὴ ἁ." ἔστι δ᾽ 

ὅτε ἁ. συναισθόμενος τῆς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ.. «ταπεινὸς προτιμᾶται τοῦ 
ἔλαττον μὲν νομιζομένου εἶναι ἀἁ., οὐκ οἰομένου δ᾽ αὐτὸν ἃ. ἀλλ᾽ ἐπαιρο- 

μένου ἐπί τισιν, οἷς δοκεῖ συνειδέναι ἑαυτῷ κρείττοσι Οτιεἰς.53.0 4 

(ρ.258, τῆ, ; Μιατιτοο 0); ἴο 5ΏΠΟΥ ἴῃ ΘΙ ΓΒΟΤΙν τοῦ ἐπισκόπου ὑμῶν 

ἀκούετε,..«ὅτε καὶ Μωυσέως καθέδραν τιμᾷν ἐκελεύσθητε, κἂν οἱ 
προκαθεζόμενοι ἁ. νομίζωνται ον ΟἾφηι.3.10; 0 ἃἴ ῬΆΌ]Ο ΟΥΒΗΙΡ 
τὸν βασιλέα τῶν ὅλων παρακελευσάμενος ἀνυμνεῖν, οὐδαμοῦ τὸν ἁ. 

ἐκάλεσεν, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα αὐτῷ τὰς θύρας ἀπέκλεισε [Πγγπ.ογάζ».1 

(1.4388}; {μεν 5. είν. εἰ ΕἸ.τ(2.730Ὰ}; 4. αἱτππαῖο Κις οὐ ἔποβα ΨνΠῸ 

ΡΟΙΒΗ ἴῃ 51ὴ5 ἀ, καυθήσονται, ὅτι ἥμαρτον καὶ οὐ μετενόησαν 1 ἴδττῃ. 

σἶμι. 4.4; ΟἸδια, μαφά.τ.τοί(ρ.144.14; Ν 8.368); ἁ. --. ἀπορρήτου κολά- 

σεως τεύξωνται τὸν αἰῶνα (ἰδηπ.εριιο; Αταιῖης.57. 30 1.25.1074}; τὰς 

βασάνους τὰς αἰωνίους, ἐν αἷς οἱ ἁ. κολάζονται ἰα υἱγριτγ(ρ.52.18; Μ. 

28.272); Οντ.Η.εαἰδεὶ.4.5; 5. 5Ι ΤΟ 5 ἀἸ5ΕΠΠρΊ ΒΗ 86 ἴτογη τἱρ δέεοιιβ 

ἴῃ τῖ5 νου, Ἡοχι, βη.3.2; 18.3.35; 6. ΟΠ τΙβ  δἢ5. τοραγάθα. ἃ5 

Ξἰπποῖ5 ὈΥ̓ Ραρβῃβ καὶ μηδὲν ἀδικοῦντες ὡς ἃ. ἀναιρούμεθα 7ᾳβῖ. 

ταροΐ.24.1(}.6.3648); ΟΠ τίδι τορατάεα 85 5σίπποσ Ὀν }ενβ, (τυ, ἤσηι, 
8.2 ἴῃ 7ο.(8.450); 7. 8.5 56] -ἀεργεοϊθίϊηρ βίγ]6 οἱ αὐάγοββ τῷ 
δεσπότῃ μου..- ὁ ἃ, ..- Συμεώνης ϑντη.51}}.6}.(Ρ.104.22; Μ.86,25334); 

ΤΡΟΪΥὈ.εῤ.(Μ.4..1120}; οβιμ. Τα ἰσοβιρτες, (Μ.88.524). 

Ἐἀματάρα, ἡ, (ΠΠεῦτ, ΠῚ 912) Ἰαγρεὶ, αἰτογηαιὶν εν τοηἀετοα ἐγσηεῖ, 

ΤΗά φι. 51 ἐμ Κα ρ. (1.387). 
[“Ιἀάματίζω, -Ξ- ἁμματέζω, ῥαμάαρε, {16 πρὸ, ἘΡΆΤ. τ 3ουὰ. 

ἀμαυρόω, 1. παῖε ἀΐπι, οὔξειγε, φμεμεὶρ (Ά10), ΟΟμβῖ. ον. 5,7.22 

(ρ.τ88.1το; Μ.20.13040) εἴς. ; πιρί., τοσα θη, ἱμηραῖν, ἀδείγογ, Με. 

ἰεργιδ(ρ.450.4); Βαβ.ἤονι.τ (2.5 Ὁ; Μ.531.172}}; Β45.55}.ογ.23.1(Μ ὃς. 

272}; 2. 7αἰΐ αἰοαν 7γο»: εἰ δὲ ἁμαυρώσειεν ὃ νοῦς ταύτης τῆς χάριτος 

ἘἜΡΏὮΓ.1.2728. 
κἀμαχία, ἡ, ζγεθάονε ὕγονε εἰγίξρ, ῬΑ1].}.1 αι5. λο(ρ.86.6; Μ.534. 

Ιορδ0). 
ἄμαχος, ηοὲ φιιαγγείξοτμε ὡς ἀγγέλους εἶναι ἀ. καὶ ἀδικασίμους τοὺς 

ἀνθρώπους ΤιρουτΝ νυ, 70. ΕἸδερι.6(ρ.13.1). 

ἀμβιτεύω, ([,41. αγηϑίο) Ξοἰδοῖ!; ἱμιγίρηθ ΚογῪ μὴ ἀμβιτεύσας τὸ 

πρᾶγμα Ῥα}].υΟἸγγς.τοί(ρ.61.9; ἀμφιβατεύσας Μ.47.35). 

Ἐἀμβιτίων, (1,41. ανιφέ!0) απιδί 0} υαμῖϊν, ΟΥΥαθρ.τοίρ.ιττ.20; 

Ἀμφιτίωνος 5.354}. 
ἀμβλίσκ-ω (ἀμβλώσκω), τείδεαγγγν, ΟΏτγϑ. Κ[ν..10Ὁ 20: τ(}|.64.6490}; 



ἀμβλύττω 85 

ϑνπες, Πέον τι(ρ.268.0; -ώσκειν Μ.66.11528); Ὑατ αὐϑοὶ, 5(0.138.2) 

-ὥσκω 4.834}; Ῥᾶ58., δὲ αὐογίῖσεδ, τοὶ, οὐ πάντες. ..«πρὶν εἰς τὸ φῶς 

ἐλθεῖν τῆς θεογνωσίας, “-ονται; Οτ Ν γβ5.υ.,105.(Μ.44.3308). 

Ἀῤμβλύττω, ἐδ ἀἴγι- οἰ] 64, δἰἱπά, Τα 65.Ν 42. ἀταἰ. τοί .38,1032). 
Ξἀμβλυωπαθής, ἀϊνεμιοά, ἀαγβοημεά ἐκ τῆς ἀ. ... ἐννοίας ΤΥ. 

δία,» ῥ.,1.8(Μ.00.0936.Ὰ). 
ἀμβλυωπέω, ὧδ ἀἰγ»η-οἰρίδ4; ταεῖ., δὲ υἰἱπά, οὔπιδε, τίθησι. 3.4; 

ΟἸδπι, αφά.τ.6(Ρ.τογ.29; Μ.8,2858); Ἐπ|5,4.6.3.1(ρ.95.5; ἀναβλέπουσι 

Ν1.22.1658); πρὸς τὰς ἐπαγγελίας ἀ, τῶν προφητῶν ᾿Α51.Ατὴ.ἤ0Ή1.13 

(Μ.40.352}). 
Ἐἀμβλυώπτω, ῥτοῦ. ἴογ ἀμβλυώττω (1,8), δὲ ἀϊδη- εἰ ρ !οά, τ Να2. 

07.35.2(Μ1.36.257}). 
ἀμβλωθρίδιος, 1. εαπδίγῃν αϑον!] 0} αἱ τοίνυν τὰ ἀ, διδοῦσαι φάρ- 

μακα, φονεύτριαί εἰσι Β45.ε}.188 εαη.8(3.2730; Μ.32.677.); Τα. 
αἴρει, (ρ.235.09; 4.942); ΟἼὝΤΤ]] εαμνοι ; πους, 85 δι1058., ὦν ΠαΉ ΤΗΣ 
αδογίϊοη τὰς τοῖς ἀ. χρωμένας ἀνδροφονεῖν.. «φαμέν ΑΤΆΕΏΔΡ ἰ6ρ,35.2͵ 
(Μ.6.οὐολ) ; 2. αϑογιῖυε, Τάτ, ΤΟΟΥ.15: 8(4.266); ΤΠαάτχιϑιπα..}Ὀ.2.36 
(Μ.09.1221Ὰ}; τηεῖ., οἵ ἙΠουηϊ 55. ὈΟΟΚ ἀ. τε καὶ ἀτελεσφόρητον 
γέννημα τον 85. Ετώτιτίι Ρ.22.0; Μ.45.2400); Οὗ 7εννβ γεννήματα τοῦ 
Ἀβραὰμ ἀ. ΑΞι.Απλι λον. τ4(Μ.40.2850) ; ἀνέχομαι καὶ δευτέρων ὠδί- 
νων...«ἁ. ὑμῶν γενομένων Τάτ Οαὶ.4: τοί2.385}; πεῖς, 85. 5 ϑῖ, ἔτι 
τεκνία καλῶ τὰ ἀ., τὰ ἐκερώματα (δγγ5.ἐονη Ἢ, σαὶ, 41:τοί(το.Ἴο80). 

Ἐἀμβλωθρίζω, εν56. αϑογίίοῃ, 170. }6].ἐαΉ.4{ρ.443). 
ἄμβλωμα, τό, 1. αδογίίον;; τηξί., γεῦ, τὰς ξαί τη] ἸΙρεταῖθα ἔτομι 

Ὧ611 ὅσοι δηλαδὴ τὸ τῆς ἀπιστίας οὐκ ἔπαθον ἄ, (σεττη ΟΡ ὁ7γ.2(Ν],οὃ, 
28:0); 2. αδογίΐυε εἰῖϊ4, ταεῖ., καρ, ΑΡος.12:2 διὰ τὸ ἀ, εἶναι τοὺς 
ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς Χριστοῦ ἐκπίπτοντας Ἀπάτι 865. “ρος. 534(Μ. 
τού.221Ὰ). 

ἀμβλώσκω, ν. ἀμβλίσκω. 
ἀμβροσία, ἡ, εἰΐχίγ οΓ {7 6, τριηπογίαϊν ὁ βασιλεύς, τρέφων τῇ 

ἑαυτοῦ ἀ. τοὺς ἐπ᾽ αὐτὸν ἱδρυμένους 4Ἴ πον. ἃ 6(ρ.τορ.5). 
ἀμβρόσιος, ἐηογίαὶ, ἀϊυΐηα γυνὴ. «τῷ σωφροσύνης ἀ. χρίσματι 

συναλειφέσθω (Ἰετα, ῥαεά.2.8(ρ.το7.1; Μ.8.4718); τοῖ. δυο μασιθ τὴν. 
ἀ, βρῶσιν ΑΤἼπον.Ἀ. 1(0.1τ1ο.1}). 

ἀμβροσιώδης, ἐρωηπογίαϊ κύριε ᾿ΤΙησοῦ...«πότισον.. «αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἀ. 
σου πηγῆς “4.Τβοι ἃ 2πίρ.140.13); τῆς ἀ. τροφῆς καὶ τοῦ ποτοῦ τῆς 
ἀμπέλου τῆς ἀληθινῆς 1Ὁ.56(0.154.2). 

κἀμβροσίως, Ζ»γοπογίαϊίν, Ογας.51}.2.225. 
ἄμβροτος, ἐγηγπογίαὶ, ἀϊυίμε; οἵ Οοα, ϑγτθβ ἀγηηη.6.3(ρ.30; Μ.οδό, 

1600); οὗ Ὁ τίϑι, 1Ὁ.7.2(0.48; 1612); ἄ. εἶδος Νοπη,}αγ. [0.2τ:1(},43. 
0130). 

ἄμβων, δ, ῥμῖρὴ!, α58. πὶ τὶ 416 οὗ ολύυσοι ; ἀθϑουθεα ὃν Ῥαὰ, 
ΘΠ αηηδο, (Μ.86.2251); τοῦ δεικτηρίου" λέγεται δὲ οὕτως ὁ τόπος ἐν ᾧ 
ἐπιδείκνυνται οἱ λέγοντες, τοῦτό ἐστι ὃ ἄ., ἤτοι τὸ ἀκροατήριον Β85.5ε]. 
υ. ΤΑ οὶ.2.27(Δ1.8ς. 6124}; ΡΙδοθ ἔοσ στββου οὗ βοβρεὶ δηά βρίβι!8 ἀπ 
ἴοσ σϑηΐοσ περὶ τοῦ μὴ δεῖν λαϊκοὺς ἀνιέναι ἐν τῷ ἄ,, πλὴν τῶν 
τεταγμένων ἀναγινώσκειν ἢ ψάλλειν ἐν ταῖς διφθέραις (ασ6].Ογ2.᾿;.6.2.531. 
4(Μ.85.τ 3160); 4150 ἴου ργεδοποσ, ϑοῦσ ἢ, 6.6, ς. 5(}1.67.6738); ἩΠΘησΒ 
οαϊοῖς ψοῖε τοδᾶ, ὙΠαγ,Τ,θοῖ.ἢ.6.2.21τ(Μ.86.2008), ἀπ ποίϊοβδ, 
Οἠγοη Ραςεῖ. Ξοτ(ῖ.ο2.τοοδοὺ; ψνθοσα ᾿υϊεβῖθ τοῖα ογαβίηθΩ, 10. 
Ὁ..ερ. ΤΕΡὮ τ(ῖ.ος.5Ξότοῦ; ταγϑῖ. ἱπίεσρτη, ὅ ἄ. ἐκφαίνει τὸ σχῆμα 
τοῦ λίθου, ὃν κυλίσας ὃ ἄγγελος ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ" αἱ βαθμίδες 
τοῦ ἄ. δηλοῦσι τὴν τοῦ ᾿Ιακὼβ κλίμακα 150ΡΈτγ. Η ἰτίμγρ. 4(Μ.87.2085.). 

ἀμεγέθης, εὐἱϊπομ τπαρητμάδ, ἐμοαῥυθοοϑῖδὶθ ἴηι ἑθγης οὐ πιαρητμάθ; 
οὗ 50}, Νιεπιθϑ. αὶ οηι. 3(Μ1.40.6 008}; οἵ (Οοά, ἴῃ σε. τοῦ ἀ. τε καὶ 
ἀορίστου τ ΝΝγβ5.ἠδχ.7(ρ.14: Ν.44.608); ὁ θεός, ἁπλοῦς, ἀ. 7865. 
σἰγμεί. μοηι.1.4(1.2268 ; Μ.30.164}); ὕγτ.άορηι.τίρ.540.18 ; 62,366) ; 70. 
Πλιώηπαρ. Β(Ν .94.τ240 4); ταῦ, τεϊδέῖνε ᾿ρτεδίποβθ᾽ οἱ Ῥαῖμεν απᾷ 
501, ἜΧχϑρ, 70.14:28 τὰ δὲ ἀπερίληπτα τῷ μεγέθει, μᾶλλον δὲ ἀ. καὶ 
ἄποσα παντελῶς, τίς ἂν ἀλλήλοις παραμετρήσειεν; Β85. ἘΜ Ή.τ.25(1. 
2564; Μ.20.568.}): ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν ποσῷ τῷ κατὰ μέγεθος ἐλάττων 50. ὁ 
υἱός] αὐτοῦ" ἀἁ. γὰρ..«ἡ θεία.. «φύσις Ονγ. 70.1.3(4.25})); οἵἩ ὅ0π, 1ο.Ὁ 
Η.Ἰεοη.6(Ν.96.13530)); πδυζ, α5 βαθ5:,, τη βηϊμιάδ, ἐκερ. ἴο.τ6:14 ἀπὸ 
τῆς αὐτοῦ [5.. Η. ΟΠμοβὲ] ἀφάτου μεγαλειότητος ἐπιδείξει καὶ τῆς ἐμῆς 
θεότητος τὸ ἀ. Ὀιάντη. Τγ15.3.40(Ν.30.0818). 

ἀμέθεκτος, 8οὶ., λμωυΐτιρ πὸ 8ἤιαγδ, ἐμπεαραδίο οὗ ῥαγιειῥαποη; ς, 
σεηϊξ,, Πιοπ, τς λιττ. τί ἴ.3. 2840}; ἡθυΐ. ἃ5 βαθβί, ἀρεταὶ τὸ πρὸς 
κακίαν ἀ. [ἀμάλακτον τ Ν γβ5.ἤον. 2 τη (αη1.(Μ.44.8378}}] ἐν τοῖς 
πειρασμοῖς διασώζουσαι το ΝΝ γϑ5.Δρ.Ρτος σ(αηέντ: τό(}.87,15738). 

ἀμεθεξία, ἡ, τηαδίϊτν ἰο θῈ δἰαγεᾷ ἡ τῆς παναιτίου θεότητος ἀ, 
Τηοη.Ατ..η.2.5(}}.3.6448). 

ἀμεϑόδευτος, Ὁ εἰεαγεά, ποὶ ἰαδὶς ἰο μγοςοεάϊηρς οἱ γὰρ ἐνταῦθα 
τὰς εὐθύνας ὑπέχοντες...ἃἁ. δοκοῦσί μοι ἔσεσθαι [1.6. τὰ ξΓαΐυχε 116] 
ὑπὲρ ὧν ἀπολελόγηνται 1 865.Ν42.61αἰ.44{(Ν.58.013}.Ψ 

Ἐλμειαγώγητος, τρηπρείρηφ ἐπ 1:6 βαοσρβείαὶ ςεαὶθ, ὅντε. Ρ.5 
(Μ.66.13448). 

ἄμεμπτος 

ἀμείβω, γεφιΐίδ, γέραν, γειυαγᾷ διὰ τὴν ἄκραν.-«πρὸς θεὸν ἀγάπην 

ἄκροις δώροις ἀμειφθήσονται ἘΡὮτγ.3.3370; πλϑά., ΓΒ γυβ.ἤοηι. 58.2 τῇ 

Μ|.(7.5860); οἵ τηδῃ 5 σεβροῦβε ἴο σοα ἀ, δι᾽ ἀγάπης τὴν εὐποιίαν 

ΟἸδι. είν.7.2(0.15.17; Μ.0.4258); τὸν...εὐεργετήσαντα εὐχαρίστῳ ἀἁ. 

φωνῇ ΗοηιΟἸἰόνη,ττ. 8. 
Ἐἀμειδήεις, Ξ-- ἀμειδής, ρίοονῆγ, Ἑυάος,Ονῥγ.2.δο(1.8ς.8480). 

Ἐλμειπτέος, ἰο δέ επαηφεά, Ἡοττη.ἐρ. ΕΡΙρὰ (ρ.58.13: ἀνταμειπτέα 

Μ.ΡΙ,.63.5208). 
ἀμείρ-ω, 1. δὲ τοαγίϊηρ, ζαϊ τὴν ὡς θεῷ φυσικὴν παροῦσαν αὐτῷ 

δικαιοσύνην ἐνήργησε διὰ σαρκός, φυσικῆς ἐνεργείας οὐκ «σοὔσης Θελοὶ, 

το ἰῃ Μαχ.φε Τ μαΐ. π3(Μ.90.ςοδ0); 2. Ρ455., δέ τϑαξίθά αἰθαν, ἀιντπάϊεο, 

ἙΔΡΟΙ οὶ, Ρς.67:3(Μ.33.14040}.Ψ 

ἀμείωτος, 1. επδίνεηῖς! θα; ἴπ σεη., ΟΥ Ν γ885, ἔθη. δ(2 Ρ.18ς,28; 

Μ.45.7808); ϑορδτ, Εν. 4γα5:.(λ}.02.17168); [0.1 ,ἀαεν.Ν δὶ (Μ.95. 

1800); οὗ Ὑπη. τὴν τριάδα ἀ. εἰς τὴν μονάδα συγκεφαλαιούμεθα 

ΑἸΆΙ ΠΡ ομ.τ͵(ρ.58.25; Μι2 5. 05 Ὰ)}; Οὗ πϑίιιτο5 οἵ (ἢ γδὲ ἡ ἕνωσις 
μενόντων ἀμειώτων ϑεν.ΑἸξ, ῥ᾽ .80.1,δοπὲ, Η πομορβὴ, τ( Μ.86. 1848}; 

2. Ἰηυϊοία!ε παρθένον ἐζ8ε5.Ν 2. 41αἷ.177(Μ.38.1145}. 

ἀμειώτως, τοῖοι αἰγεϊγιεΐον, Ῥίον. Ατ.6...3.3.3(}1.3.4208}; Μακ. 

οῤτιδε.(Μ.01.974}. 
ἀμέλγτ-ω, νη; τοδῖ., ἀναίῃ σμὶ, ΟἸετα, αδά.3.4{0.251.29; Μ.δ, 

5034}; ἀγέγι τοῖς “τουσι τὸν λόγον τῶν οὐρανῶν 1Ῥ.τ.6(ρ.117.20; 3040); 

Νοππ.»αγ. 7ο.1τ0: 38(},43.0050). 
ἀμέλεια, ἡ, 1. εὐγείσστηεςς, ἐπάίβενεησε, περίδοὶ, ἘΓοττα.ριαμά. το, 

1.5; ἐὰν δὲ παιδίον τῇ ἃ. τοῦ πρεσβυτέρου ἀποθάνῃ ἀβάπτιστον 18. 

Αἰνρενηι (1.86.3494}); 0.10. ισ.1.2(Μ.04.1928}; 2. 65ρΡ. τηογαὶ {πι- 

ἀϊβενοηεο, ἰαεῖς οΓ τοαϊεϊ μπμὲθ5 τὸν δι’ ἀ. τὰ σπέρματα τῆς ἁμαρτίας 

κεχωρηκότα ΟΥῥγίηε.5.τ τα(ρ.218.6; Μ.11.2734}; ἀπὸ φιληδονίας ἀἁ,, 

καὶ ἀπὸ ἀ. λήθη προσγίνεται Μαδτο, τ ορμδε.τ.19(Ν.65.916Ὰ}; ἐν 

λογισμῶν ἃ. ἰδιτιοτίοτ6 0); Το ἀσεὶ. ττοτ( Μ.88,1736Ὰ). 

ἀμελέτητος ({᾿]ἀμελλέτητος), μηεχρεεϊδα, ἐχερ. ΜΈ.30: τϑ[6, τοῖς 

μαθηταῖς.. -προὔλεγεν...ἵνα...«μὴ ἀ. ἐπελθὸν ἴϑς, τὸ πάθος] ταράξῃ 

σφόδρα αὐτούς Ὀμτγβ. οι. 5.1 ἴῃ ΜῈμ.(7.6444); Βα5.56}.ογ,21.2(Μ, 

85.257λ}); ἀμελλ- 1δ.1τ7.3(224}). 
ἀμελετήτως {{Ἰἀάμελητήτως), περί ἐρεηεῖγ, ΑΡΟ]]. ὕγ 134 ἀρ. ΤΠάς, 

ἐγαη.2(4.172: ἀμεταβλήτως }.230.31)}; ἀμελητήτως, Ογτιαάογ. πᾷ. 

1484}; ἀ. ἔχειν πρός ς. δ6ο., δὲ περίίρεηὶ, ΖΔ. ΜΙτ τ {Μ.85.1τ4τ0}.Ψ 

ἀμελέω, ὧς εαγοῖδος ΟΥ̓ παρίδει[μἰ, οἵ τηοταὶ Ἰπαϊ ἤεσεπος ἀμελη- 

θέντες ἴρα55. ἴῃ πιρά, 56η587...τίνες..«ἀπετράπησαν ΟἸΕΤῊ. 5 γ.6.12 

(ρ.480.τῷ; Μ.0.3170); ΟὮτγϑ5.ἠο»1.9.3 ἡπι Κονηι(ο, 514Ὰ); οἱ ἠμελημένοι 

βίοι {δ.τ.τ(426Ά}; βλέπετε μὴ ἀμελήσητε ἑαυτῶν Ποτιάοε! τα τ(Μ.88. 

1736); ῬδΓΓ, ΡΙΟΡΙ. ρ655. ἃ5 50 ϑῖ., εαγεῖθ55, Του. ΑἹ, ἐγ τ {0,22 

(ρ.25ο.2; Μι1το.τ 5.6). 
ἀμελητέον, ση6 »ητι5ὶ δὲ πορίδειμεῖ, ΟἸδτα. φ..5.27(0.177.28; Μ.ο. 

6219)). 
[Ἐ]άἀμελητήτως, ν. ἀμελετήτως. 
["Ἰἀμελητί, -- ἀμελλητί, τοϊμομὶ ἀδίαν οΥ περί αϊοη, 1)1ο 4, κα. 

4:24(Μ4.33.15828}; Ογτ.αὐον.τ(1.208}; ἐδ.6(1778). 
Ἐἀμέλιστος, οἱ ἀἸυ!άδὰ ἑμπίο ρίδεος, μοὶ ἀἰσηιεδεγεά εἰ γὰρ μόνη 

θεότης ἐστὶν ὁ Χριοτός, ἡ δὲ θεότης...ἐστι...ἀ., καὶ ἄβρωτος, πρόδηλός 

ἐστιν ὃ Τιμόθεος ἀρνούμενος..«τὴν θυσίαν...«τῶν ἁγίων μυστηρίων 

Απδβίϑμοά.τη(Μ.80.2οϑΓ}). 

[Ἐ]ἀμελλέτητος, ν. ἀμελέτητος. 
ἀμελῴδητος, το μομὶ δοηρ, ΤΡτοοΟνοηοί. (ΝΙ.87.28400). 

ἄμεμπτος, 1. Οὗ ῬΘΟρΙδ, δίανπεϊεςς, ἱγγοργοαολμανῖδ; ἴῃ σοιι. διάκονοι 

ῬοΙγς.ερ.5.2; ΟἸεπι.οἰν.7.τ6(ρ.72.2; Μ.9.5414); ἐπίσκοπον...ἐν πᾶσιν 

ἄ. Ὁ οηεὶ. 4.Ρ}.8.4.2; οὐδὲ αὐτὸς [50. 5. Ῥείει] ἀναμάρτητος, οὐδὲ ἄ. 

Απαβῖϑ.ς. ὁ(Μ.80.τορ30); τὴν-.«ψυχήν, ἣν ἐτήρησας ἀ, 1ο.1). πονῇ. 

τοί]. οδ.γ7360) ; Ἔχοσ. 1.6.1:6, οὗ, ἐπὰν γὰρ ποιῶμεν τὰς ἐντολάς, ὥστε 

ἐν τῷ συνειδότι ῥύπον κενοδοξίας ἢ ἀνθρωπαρεοσκείας ἢ ἑτέρον τινὸς 

τοιούτου ἔχειν,...οὐκ ἀμέμπτως ποιοῦμεν Οτομορῖ,3 1 1 ε (Ρ.τρ.9); 

ἐχορ. ᾿μσ τ: 6, ΡΆΠ1.3:6 ὁ μὲν γὰρ ἀναμάρτητος ἐκ παντὸς καὶ ἃ. οὐκέτι 

δὲ ὁ ἃ. ἐξ ἀνάγκης καὶ ἀναμάρτητός ἐστιν. ὁ γὰρ ἁμαρτάνων παρὰ τὸν 

νόμον συγγνωστὴν ἁμαρτίαν,..«λαβὼν τὴν ἄφεσιν, γίνεται καθαρὸς καὶ 

ἄ, κατὰ τὴν ἐκ νόμου δικαιοσύνην 1 7υϑ.φε δὲ γέ5β.ται(Μ.6.1306Ὰ); 

Ἔχεσ. ΤΊ 655.3:13 τοῦτό φησιν, ὅτι ἀ. ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ δεῖ γενέσθαι 

εὐ ἄρα ἡ ἀγάπη ἀ. ποιεῖ (Πγγδ.ἰοηι. 4.4 1ᾺῺὉὉ91 ΤΠ δος. (ττ.4560); οὐδὲ τοῖς 
οὐ ἀγγέλοις ἐμπεπίστευκε τὸ κατὰ φύσιν καὶ ἑδραίως ἄ. ΟἸψιμῃ, 7οὺ 

4:17:.(}1.03.}75}} 2. Ὁ τηΐηρθ, μα 55, βεγζεει; ἴπ σοι. ὅπως ἄ, ἧ 

ἡ θυσία ὑμῶν (οηεί..4.:Ρ}.7.30.2; οὐκ ἔστιν ἄ. ἡ οἰκία, τουτέστιν, ἔχει 

ἐλάττωμα (Ὠτγ5.ἠον!.14.3 ἐηῃ Π ὁΡ.(12.1450); ἄ, ἐμὴ κρίσις Νοππ ῥαγ. 

7ο.8:τ6(.43.816Ὰ}; οἵ 1ἀνν, Ἔχορ, Ηεθ.8:7 τουτέστιν, εἰ οὐδὲν εἶχεν 

ἐλλιπές, εἰ ἃ. ἐποίει (Ὠτγ5.Πον!.14.2 τη Η ε.(12.1420); ἰδ. 14.3(1450); 

τὸ ἄ, ἀντὶ τοῦ τελεία τέθεικε, τουτέστιν ἀποχρῶσα πρὸς τελειότητα, 

ἀ. τοὺς χρωμένους ἐργαζομένη ὙΒάτ. Ην.8:7(3.505); Τ0..ε.8:] 

(Μ.95.οόδ0). 



ἀμέμπτως 

ἀμέμπτως, δίανιείεςεὶν; : ἰὴ ρθη., Τϑὲ.42αἱ. 8. 14(Ν1.6.4034}; τεῖ, 56γ- 
σνὶσε το (σοά 65Ρ. [ἢ ΤῊ] 5ΓΟΥ 18] οὔος τοὺς ἀἁ. ... προσενεγκόντας τὰ 
δῶρα ἶβ5ς. ἴπο56 ΠΟ Θχοοὶβὲ ἐπισκοπή] τ θηι.44.4: δουλεύσητε τῷ 
κυρίῳ ἀ. Ἡογτη.υἱς.4.2.5; διάκονος ..«λειτουργείτω αὐτῷ 56. ὈΪΒΠΟΡ] 
ἀ. (σηξὶ. ΑΡ}.2.26.5; τεῖ, ΟΠ σιϑείαῃ ὈΘΒΔνΊΟΠ͵, ϑοσαρ. με. 5.3; Ἔχορ. 
11 }1655.5:22, Βον σα ἰος.(ρ.331.21): χορ, 16.116, ΟΥἠονν 2 τη [ε΄ 
(ρ.19.0) οἷζ, 5. ἄμεμπτος. 

ἀμεμφής, ὀίαμιείε5ς, δεγομά γεργοαεῖ, πρᾶξιν, ἄρα καὶ αἵρεσιν 
ἀποδεκτέον οὐ τὴν ἀ., ἀλλ᾽ ἣν οὐδεὶς εὐλόγως καταμέμψεται (Ἰ6πΠὶ.57. 
1.τ(ρΡ.12.21; Μ.8.γ7ο8.); Οὐ Νὰ Ζιανη!.1.2.τ 2 οο( Μ..37.5284}; οἵ σοα 85 
ΘΊΝΟΥ οὗ τευνναταβ, (Ἰθτη. ἐ».7.3(Ρ.15.}; Μ.0.4254}; οὗ (μυβι, Νοόηῃ. 
ῥαν. [οτϑττ2(Μ.43.802.}. 

ἀμεμφῶς, ῥίαηιεϊεςςῖν, Ἰγγεῤγοαομαδίν, ὈἸΕτλ. οἐγ.7.χτίρ.47.1; Μ.Ο, 
4ϑρῦ). 

ἀμενηνόω, ἀοῤγίυε 9Γ Ξἰγεηρεδ, τυεαξθη, ὅσια. βγοιά.Β(ρ.78.5; 
Μ,6ό, 1225). 

ἀμέρεια (ἀμερία), ἡ, Ἱπατοϊσίδηειν, οἱ σοάᾷ τὴν ἁπλότητα ᾿ καὶ ἑνό- 
τητα τῆς ὑπερφυοῦς ἀμερίας Του. Αγ.ἄ.μιῖ 40}. 4.5800); ; οἵ {86 
ΔΏΡΈΪς πϑίωτε ἀμερείᾳ πρὸς τὸν θεῖον νοῦν ἀποτυπουμένη 1.7.2 
(8688). 

ἀμερής, εὐἱϊπομε ῥραγίς, Ἰπάτυϊςϑ δ, 1. τη μου 1108} ἀπά βοιεπεῆς 
ἀπλατὲς μῆκος καὶ ἐπιφάνειαν ἀβαθῆ καὶ σημεῖον ἀ. (Ἰοτη.Σ 7.6.1 
(ρ.4)7.18; Μ.0.3128}; γεωμετρίας γὰρ... σημεῖόν ἐστιν ἀρχὴ ἀμερές 
ΗΙρρΡ.ἤκεν.4.5τ(ρ.74.27; Μ.1δι3ττολ); [560 ξωδιακὸν κύκλον διαιροῦσιν 
εἰς μέρη] δώδεκα, ἕκαστον δὲ ζώδιον εἰς μοίρας τριάκοντα, ἑκάστην δὲ 
μοῖραν εἰς ἑξήκοντα λεπτά" οὕτω γὰρ καλοῦσι τὰ ἐλάχιστα καὶ τὰ ἀ. 
1.5. τη(ρ.τοδ,14, 21638); 10.6.23(ρ.15ο.9; 22270); οὗ αἴοτιβ, ίομ. 
Α1.8}.1115,2».4.14.23(7738; Μ.21.12720) ; Με Π.765.2.το(ρ.350.2); 0. 
Νν85.μη.12(1 Ρ.321.6}; οὗ βο], ϑοπτ ΠΟΛ ἐοέςτ (1.86. 1440) ; 
2. οἱ σά ἀ. γὰρ καὶ ἄτομον τὸ θεῖον Ἐδιι5..Δ,ε.ς.τ(ρ.211.32; Μ.22.3520); 
ἀἁ. ὦν, ἀμερίστως ἐστὶ...τοῦ υἱοῦ πατήρ Αὐλιἀδονττίρ.τουτα; Μ|.25. 
᾿444(436)4}; ; πᾶν ὅπερ λέγεται τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας σημαντικὸν ἔσον 
ἐστὶ.. «διὰ τὸ ἀ. καὶ ἀσύνθετον Ἐππ,αροί. τοί. 30.8520}; Βα, τ. τι8 
(1.22οὰ ; Μ,20. 5280); τὴν τοῦ ἁπλοῦ καὶ ἀ. ἔννοιαν 1.1. 2ο(φοός; Μ. 
6498); ΥῊΝ ἄτα]. Τγίη. 5, 20(Μ. 28. 1285}; 45.56].0γ.2:.4(Ν.8ς.2970) ; 
οἴ ὅθ λόγος...ἀ, αὐτὸς ὧν..«νοῦς ἁ. Ἰῦπι5.1.(.12(0.233.5; ΝΝ.20.13020); 
λόγος...τοῦ πατρὸς ἐν ᾧ ἀξ γδες τοῦ πατρὸς νοεῖν δυνατόν ΑἰΠ..ἀδογ.αι 
(ρ.1το.τό; 4368); τοῦ μονογενοῦς ἡ θεότης.. «ἁπλοῦς...καὶ ἁ. ΟΥ̓͂Ν γ85, 
“«Τροϊ!. κ(Μ.45.113220). 

ἀμεριμν-ἔω (ἀμεριμν-ἀω), 1. δέ ἤγεε ἐγόνη αἩχτεἰν, ἐανδ-ΐζεε ᾿Τησοῦς 
ριστὸς...“οείτω ἐγκρατῶς ἡμῶν βιούντων “4. [σ.τογ](ρ.205,7}; ατ. 

Να2Ζ.κανγη.1.1.6.43(31.37.4234}; Ουτιδιυ, Ογγίας.(ρ.231.31); 2. δὲ ἐὐη1- 
ῥίαερηι, ξεεῖ τσεμγο ὑψοῦνται καὶ “-οὔσι, μὴ συντριβόμεναι τὴν καρδίαν 
Μασ, Αεσιλόνῖιτο, 3(Μ|.24.5410}; ὁ ἔχων φόβον θεοῦ οὐκ ““εἴ" νήφει γὰρ 
πάντοτε ἘΡΉΥ.1.24 ; τοῦ. Τισιτγεχο κἂν ὑπὲρ δύναμιν δόξῃ ποιεῖν τι, 
οὐκ “«εἴ ὡς πληρώσας τὸ μέτρον Βαβ.γερ.δγ.Ι2τ(2.4574; Μι3τττό40); 
τοί. Μέ,13:25 μὴ.«{σοι,.«-οῦντι κακῶς ἐπισπείρῃ ὃ ἐχθρὸς τὰ ζιζάνια 
Οτ. ΝᾺ 2.0}.40.34(Ν1.36.4080) ; 3. το πάγαιυ, γεσίρη εἰ μὴ ἀμεριμνήσῃς 
ἀπὸ πάσης συντυχίας καὶ παντὸς πράγματος οὐ δύνασαι κοινόβιον 
ἐργάσασθαι Αῤρορἧί. Ῥαι».(}.δς. 3608); ὀφείλομεν. ..""ῆσαι ἀπὸ πάν- 
τῶν τῶν τοῦ κόσμου τούτου Ἰ)οτ,ἀοεῖ,τ.τ2(Μ.88.16344). 

ἀμεριμνία, ἡ, 1. “Ῥεεάοηι οι απχίεῖν, ἱραμφμ τίν; ἃ. ἴὰ σθαι, ἕνα 
εὐτὴν ἀ, ὁ φιλόσοφος κτήσηται (Ἰ6πλ.51}7.2.20(Ρ.178.τ2 ; ΝΜ, 8. τοῦς Α}); 
τὴν ἀ. καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἡμετέρου κράτους Μαδτοίϑῃ. ΙΡ. ε. 1,60. Ζ(ρ. 8, 

20: Μ.ΡΙ.. 54. 9048): εχερ. τΤ]πι.2:2 ἡ ἐκείνων [30, βασιλέων] σω- 
τηρία ἡμῶν ἀ. ὑπάρχει (Ὦτγϑ. πονη.6.1 ἴῃ ΤΤΊίηι. (τ1.5790); ; Ῥ. τὨτουρῇ 
Ῥονεγίγ, Βαβιλομμῖμ ᾿ς πδίτιττοῦ ; Μ|.20.2734} οἷτ, 5. πένης ; (Ὦχγϑ. 
ἦον».33.6 τη τύ ογ.(το.2 05); α. οἵ βρίγιτααὶ ροᾶος ἐν ἀ. θεοῦ Ἰρτι. 
οΐνε.7.1; μείνατε...ἐν τῇ ἀγιωσύνῃ καὶ δέξασθε τὴν ἀ. (Τ πον. ἃ 86 

(Ρ.202.6); Μας, ἀερ,ἠονη.τ.8(Μ.34.620Ὰ); ἡσυχία ἀ. ψυχῆς ἘΡΆΏΓ. 
3.234; ἃ, ἡγεοάονῃ ἔγόμι αηχίεὶν ἀἁ. τῶν γηίνων πραγμάτων 14, 
1.172; (Βγν5.ργοά. {μ|4.2(2.}210} 2. καγοίοςςηδος, οἰαείηεες, Μᾶς, 
Αδρ.λονμ.το,2(Μ.34.5410); ἘΡἨγ.3.323Ε ; (μΥυ5.λο»1.15.2 ἴπ ΩΤΊρι, 
(1. 6368). 

ἀμέριμνος, 1. ἤγεε ἴγομι απῃκτεὶν, Ἡδττα παηά.5.2.3; τὸ ἀ, τῆς 
σοφίας πνεῦμα ΟΥομταγὶ.4.ο(ῃ.46.τ2; Μ.11.6230); οὗ 6 Βοΐογα Ὰ]], 
ΑΓΠ.272.3.4{}}.25. 1010}; τὴν ἀ., μέριμναν, λέγω δὴ τῆς ἀδιαλείπτου 
προσευχῆς Τ,ροηί.Ν.. ΟΥ̓ΤΗ, 23(Μ. .93:- Ἰ7ΟΟΑ); 2. εαγείεες, ἱποιρμίϊσες 
οὐχ ὡς ἀ. ἐσθίει, ἀλλ᾽ ὡς ἔχων ἐπόπτην θεόν Βαδ5.γέρ ὃν. τού(. 4818; 
Μ. 31. 1213). 

ἀμερίμνως, 1. τοϊδομ ἀπχὶσὶν, (οπβίδηί 15 πρ ἀρ. τ αροί.δεε. 
δι(ρ.132.26; Ν.25.54160}); ΔΊ... πίον. 6(Μ.56.9374}; ἘΒα5.εοηδι.1.2 
(2.5368 ; Ἀ1,31.13280}; 2. μοράϊεεεῖν, ἸῦρὮτ.3, 5168. 

ἀμέριστος, Α. ὠπαάϊυταάδά ; τχϑι. ἀ. καρδίᾳ Ισπ. 1 γα ]}.153.2: 1 Ῥ}ϊαά. 
6.2; κοινὴν τὴν λειτουργίαν [80. τῶν πνευματικῶν] καὶ ἀ. ΟἸ]οτη. ἐς. 
ΤἼάοί ατ.4(ρ.1το.22; Μ.9.6618); φυλάξαι...σεαυτὴν...ἀἁ. 4..4πάᾶνν.8 

86 ἀμεσίτευτος 

(0Ρ.41.26); ὁ πόθος ἀ. [3ς. οὗ ρῬαγοπῖβ ἔου ομθ 0Π}14] Βα58.56].0γ.7.1 
(Μ 8 ς το 40). 

Β. τμάτυϊείδίε; ας σορϊς. ἐμδεραγαδὶο ἤγονι ἢ..-κεχώρισται τῆς ὕλης 
ὁ θεός, ἢ αὖ πάλιν... ἀ, αὐτῆς Με, αγδηίγ. (ρ.157.0; Μ.18.2408) --Ξ 
Ααδτη ΐαὶ.4.ς(ρ.146.10; ν.]. ΜΟτ τ τδι 20); 1. ἀϊντης ἐρεῖ ἀσωμάτου 
καὶ ἀ, θεοῦ ΑἸΉ.“4γ.1.28(Μ.26,690); ΤΑτη.““ροἰϊ.2.χ2(Μ.26.11528}; 
8150 Διηοτς ποτείιος ἣν ἀἁ, φὴς εἶναι εἰς..«ἡμιφώνους φθόγγους ἀπο- 
μερίζων Ἰγοη μα», τοῖς, (}}.γ.6258); Ἐπ αροΐ, 28(Μ.320.868.); 
εἴ. ΜΆπΙΟ. νῖονν τῷ τῆς οὐσίας λάγῳ ἀ, ἐστιν ἡ ϑείᾳ οὐσία, τῷ δὲ τῆς 
οἰκονομέας λόγῳ μεριστή ΞΡ. Ββοί τ(Μ.88. ς260}; 2. οἱ ΤΑΙΠοΥ δπᾷ 
501. ἑνὶ τῷ θεῷ καὶ τῷ.. λόγῳ υἱῷ νοουμένῳ ἀἁ. ΑἸΠοηδρ ἰαρ.τ8.2(Μ.6. 

Ὁ258); ἶβς. λόγος θεός] ἀδιάστατος, ἀ., εἷς θεός (Ἰοιη ἐχε. Γμάο.8 
(Ρ.1τοϑ.21; Μ.9.6ς70}; πατέρα καὶ νἱόν, ἕν ὄντας τῇ θεότητι καὶ τῷ ἐξ 

αὐτοῦ ἀ. ... εἶναι τὸν λόγον ἀπὸ τοῦ πατρός ΤΑΤΗ. (γ.4.τοίρ.54.0; Μ. 
26,480); 18.4.ο(ρ.52.21; 4808); ἴῃ ϑοη 5 ροηουϑίοη [5ς. πατήρ] ὡς 
ἀδιαέρετος ὧν καὶ ἃ. υἱοῦ γίνεται πατήρ, οὐ προλαβὼν αὐτόν ΟΥ̓ ῥγῖηε. 
4.4.τ(28;}.348.7; Μ.τΙ.401Ὰ); τὸ ἀπαθὲς καὶ τὸ ἀ. τῆς ἐκ τοῦ πατρὸς 

γεννήσεως ΑΙΒ. γη.4τ(ρ.267.22; Μι26.7650); Βα5, τ:.2.τό(1.2 510; 
Μ.20.δο40) ; 8, οἵ (σά ἴῃ τῆτεα Ρούϑομβ ἀ. ἐν μεμερισμένοις... «ἡ θεότης 
Οὐ ΝὰζΖιον, 31.τλ{ρ.163.2; Μ.36.140Ὰ) οἰταρ Ζγτ, Γγίπ.το(όδ,.168; Μ, 
71.11448) Ξε 1ο.Ὁ. {.0.1 ὅ0.. 94. 8209); 4. οἵ ἘΑΙΒεΥ πα ἰποαγηαίθ 
5οι [[0.10:30] ἐπιχειρήσει διαιρεῖν ἃ ἃ ἐκεῖνος ἥνωσε καὶ ἃ. τετήρηκε 
ΑΕ. ίοη.(ρ.4η.16; Μ, 25, 4810); ἡ ἀ. θεότης..«ἀνακραθεῖσα τῷ ὑπο- 
κειμένῳ [1.6. ΤΙΒΠΠΟΟΑ] ΟΥ̓ Ν, γ55,.ρ.3(}1.46.10210); Νοπη, αν. 9. 
το: 38(Μ.43.,8270); 1ῤ.14::1ττ(8όβο); Ῥχος ΟΡ ἀηηηὶ,4(Μ.85.4370); 
τῆς θείας καὶ ἀμεταβόλου καὶ ἀἁ. σου σαρκώσεως ἘΜεΙΠ.ραίμ,6(Μ.18. 
2068); οἷ, τὸ ἀ. μερισθῆναι...ἵνα ἡμεῖς..«τῷ ἑνὶ τῷ δι᾽ ἡμᾶς μερισθέντι 
ἀνακραθῶμεν (Ἰαπὶ.χε. Τ οί. 26(ρ.118.22; Μ.0.6774}; 5. (Ὠτίβίο]., οὗ 
ΟΠ χδὲ 85 ὁπ Ῥεύβοῃ ἀ. ... ξαυτὸν.. φυλάττει μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν 
ὕγτ, 70.4.3(4.3750); οὐ.. «διπλοῦς ὃ εἷς καὶ μόνος Χριστός, κἂν ἐκ δύο 
νοεῖται..«.εἰς ἑνότητα τὴν ἀ, συνενηνεγμένος 14.6}.17(0.38.6 ; 55.734}; 
ΒΟΡΉΓ. ΕΗ Ογ.2 «40(Μ. 87. 2280Α); ἰῇ Ἐα γΟΠ δὴ ῥτοῖδϑι ἀραὶπϑῦ Ὀϑὶτοῖ 
10 ὕνψο πδίμιχοβ τὸν ἀ, μηδεὶς χωριζέτω (ὈΒα]ο. σε. τί 0 Ὁ 5 0.03.3; 
Η.2.100 8). 

(, βεὲ, βεῆβα; 1, ωἴοιί αἀἰδιπεΐοη, ταμίη πὸ αἰ ονομαϊΐοη 
ἀγάπη... ἀ, ἐστιν ἐν πᾶσιν, ἀδιάκριτος, κοινωνεκή (]εη). 5 ν.2.1β(ρ.150. 
18; Μι8.1ο28Α); συμφερτὴν ἀ. ... ἀπωπήν Νοπηῥαν. 76.091: τ(}8.42. 
8248); 2. ποὶ ἀἰνϊάτηρ, ατὶ ἹπΒευ απο δύο ἀδελφοὶ... ὑπῆρχον δὲ 
ἀμέριστοι τὴν ὑπόστασιν ἘΠΡΗΤ..ΧΧΝΕ. 

ἀμερίστως, τυΐίμομί τησοίϊυϊηρ ἀἸΟΙΘΊΘΉ ΟΥ̓ δεραναίίοη, ἱπδεραγαθίν; 
1. {Πε0], ἀναβέβηκε.. «πρὸς τὸν...θεὸν ὁ...ἁ. αὐτὸν σέβων διὰ τοῦ... 
υἱοῦ Οὐ (εἰβ. 8. 4(Ρ.224.1: Μ.11.15254}; τοί, βεῃοταίίοη ΟἹ 80 ὁ θεὸς 

«ἀἁ. ἐστὶ. «πατήρ ΑἸΠ.ἐρεγιττίρ.το.ε; Μ.:ς. 444 (436)Ὰ}; 14..4γ.1.28 
Οἱ. 26. 694); Ἐπηἀρ.Ότ, ΝΥ 58. ἔπι. “(1 Ῥ. 85. 20; Μ.45.6614) εἷἵ, 5. ἀμε- 
σίτευτος ; ὡς ἕνα ἐξ ἑνός. "προελθόντα ἄ, καὶ ἀδιαστάτως ΟΥτ, 0.2.1 
(4.1284Α); ΤΠΠ. μιᾶς ἀ. καὶ ἀνελλιπῶς τὰ τρία πρόσωπα πληρούσης 

θεότητος ΘΟρΡΗτ. Η θρισγη.(}1.87.315170}; εἷς θεὸς ἐν τρισὶ τελείαις ταῖς 
ὑποστάσεσιν ἃ. δοξολογούμενος 1ο.1).λοηι.4.4(Μ.06.6οδα); 2. (Πτ]ϑ10]. 
εἷς ὁ αὐτὸς ὃ θεάνθρωπος" μὴ διαιρούμενος εἰς θεὸν ἰδικῶς καὶ εἰς 

ἄνθρωπον ἰδικῶς: ἀλλ᾽ εἷς ἀ, ὑπάρχων Τύγτ, Τγῖη τϑ(65,24Ὲ; Μ.77. 
11578)}; ΤΜει μι γε ἀπηπιο ῖ. 18. 2600}; 3. Θασπαγίβεῖς [86. τὸ... 
σῶμα..«καὶ τὸ.. «αἷμα τοῦ κυρίου] μερίζεται...ἁ. ἐν ἅπασι, διὰ τὴν 
ἔμμιξιν Ἐλίγοῃ. ῥαςε.2(Μ.86.23030); τὴν ἀναίμακτον θυσίαν... ἀ. 
μεριζομένην Ἐπδίτγατιυ, Εμέγεϊ,. 3(Μ. 86.22718). 

ἀμερσίγαμος, γοδδιίηρ οΓ πιαγγίασε, ΝΟΏΝ. ρμαγ..0.3:24{Μ.43.760 0). 
ἀμερσίνοος, ἀεῤνίυϊηρ οἵ ὠρδογοἰανάίην, μιαάεμιηρ, (τα. 

εαγη1.2.1.46.17(}ῖ,37.13794}; Νοπη, ῥα. 7}ο.6: 6 ο(Μ.42.8018}; 10.16:2 

(8778). 
ἀμερῶς, τὐξίδιοιὶ ἀϊυΐξίον, ἱπαάτυϊςρίν, ΟἸδη. εἰν. 3.το(ρ.227.13; Μ.8 

ττ606}; ἀ, μεριζόμενον πνεῦμα κυρίου τΡ.6.το(ρ. πο2.ς ; Μ.9.32641}); τὴν 
θρησκείαν, ἣν σέβεσθε, ἀ. τοῖς ἄμφω [3ς. ΕἌΤΠΟΥ ἀπ 50] κατανοήσατε 
Ρεγς.(ρ.2.17); τὸ ἃ, ὑπερτέλειον θεῖον ὅλον Τιοοπτ.ΠΠ0 ΔΛ δε χ τ(Μ.86, 
14088), 

Ἐλμεσίτευτος, τη ταΐσ, τὰ! βομί ἐμιθνμθἀἸαΥν ΟΥ̓ ΤΗΪΕΥ ΘΉΠΟΝ, 
ἀτγεεί ἄμικτος τῷ φωτὶ καὶ ἀ. ἐστιν ἡ ἐναντίωσις ΟτΟΝΝ γ55. βενζ.(ρ.18ο. 
το; Μ.46.2:78}; ἀ. «-.- ὄντος τοῦ γινομένου καὶ μόνου τὴν αἰτίαν ἔχοντος 
τἀφανοῦς ὥγποβ, ῥγουϊά.2.1(ρ.ττο,16; Μι60.12608) ; 160], θεὸς... οὗ 
ἀ, τὸ ἔργον, ἀνεπιβούλευτον τὸ κράτος (οἩῃδί..41Ρ}.}.35.0; ἀἁ. ἔχαυσαν 
τὴν γέννησιν, ἀμερίστως δὲ σῴζουσαν τὴν πρὸς τὸν γεγεννηκότα καὶ 
πεποιηκότα καὶ κτίσαντα σχέσιν ΠΡ. ΟΥΝ γεθ. ητι.4(2 ριὅς το; Μ, 

45.6614}); οτξμοάοχ ᾿πξεγρσοίβεοι οἱ νοσά, ἐν. : ἄν τη. (45. επ|.4 
(1.2878 ; Μ,20.ὅδο() ; τὸν ἄχρονον καὶ....ἁ. ... πρόοδον τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ 
πατρός, γέννησιν καλοῦσιν αἱ γραφαΐ Ἰ514.}6].6}}..4.τ42(}1.78.1224Ὰ}; 
πατὴρ καὶ υἱός, οὐ δύο ἄναρχα, ἀλλὰ ἀ. 77ο.1), 7 γμ.2(Μ.05.12Ὰ}; 
Ἀραΐ, ἃ5 βι5ι, τὸ ταὐτὸν τῆς δόξης, καὶ τὸ ἀ. τῆς δυνάμεως ἐ) ταὶ. 

ι 4 {}νει Ζαοἢ, οδίρ. ο). 



᾽ , 
αμεσιυτεῦτως 

“ἀμεσιτεύτως, ἀϊνεείίν, τυτί οι ἐπισγηιφάίανγ ἡ ἡ τῆς ἀληθοῦς σοφίας 
«ὐχύσις ἐπιγενομένη...«τὴν περὶ θεοῦ καὶ ἀἁ, παρέχεται...ἔννοιαν ΜΆΧ. 
ατηδὲρ (Μ.ο1.13088) : ὙπΠη,, οὗ υπΐοη οὗ Εδίμεῦ ἀμ ϑοῃ πεπιστεύ- 
καμεν...ἁ. αὐτοὺς καὶ ἀδιαστάτως ἀλλήλοις ἐπισυνῆφθαι ὁνν"δ. “πὶ. 
(345) (Ρ. 253.36; Ν,26.7338); ἴτεᾳ. τεῖ, Βοη 5 ΒεΠοταΙοη αὐτὸν δὲ.. 
γεννήσας βουλήσει καὶ δυνάμει καὶ ἀγαθότητι ἀ. 1 τὲ. Οὐδ ΑρΡ. 8. 
12.7; ΟΥντ.Η ἤοη. κ(}1.,33.11374}; ΤΟΠτν5. ΒΜ χ(8.2390); Ογτ.ίβές. 
τϑί(ς 1, 1838); Ρτοο] ΟΡ ὁγ.4.3(}1,6ς5.7164). 

ἀμεσολάβητος, τπαδίε ἰ0 δέ οΥῤῥεά γομηά ἐμὲ τεΐαάϊο; οἱ ἃ φορά 
ΨΙΟΒΊ]ΕΥ, Οτνχειΐη Ῥς.36:24(Μ.17.1330); ΓΝῚ. ῥεγίδἐ.το. "Ἃ. 19. 9οο 0); 
δι, 85 δι ῦϑι., ΝΠ] ΜΖ] ρη.2(Ν} 1.79.0728). 

Ἐἀμεσολαβήτως, πηϊη ογγερισάϊν, {Βὰ5.5 ἐγ. Ποητ.2.τοίι.3420; Μ, 

30.538). 
ἄμεσος, 1. Στπηράϊαίϊο, ἀϊγεεῖ, τοτι μοι Τηϊεγηιεάϊανγ, Ττίη. οὔτε γὰρ 

ἡ ἄ. αὕτη συνάφεια ἐκθλίβει τὴν βούλησιν τοῦ πατρός ΟΥΝ 55, ἔμη, 
86 Ῥυιδι.ῖχ; Μ.45.713}0} ἄ. ἐστι τοῦ υἱοῦ ἡ πρὸς τὸν πατέρα συνάφεια 
4Ὁ.(Ρ.τ82.8; 7768); συνεῖναι δὲ τῷ υἱῷ τὸν πατέρα...διὰ τό.. 
πρὸς τὸ ἐξ αὐτοῦ φυσικῶς προελθόν Ογτ, [0.1.ς(4.45}); 2. τι ρεάφά 
σοι..«ἡ δέησις ἃ, καὶ εἰς ὦτα θεοῦ μάλιστα πίπτουσα ἔΤῊστ. παΐτυ. 70. 
Βαρὶ.(5.97); ὃ μὲν δέχεται διὰ τοῦ πνεύματος χάρισμα τῆς τελείας καὶ 
ἃ. πρὸς θεὸν.. .ἀγάπης Μαχ.εαρβ.τ.οΟἹ(Μ.90.12200). 

ἀμέσως, 1. τοὐδοιε τηϊεγηη αν, ἃ. ἴῃ βεπ., Νεηλεβυμαΐ, Ποη1.4 
(Μ.40.6ο88) ; ἀ. πρὸς τὴν κακίαν τῆς ἀρετῆς διεστώσης ΟΥΝ υβ5. λον 
ἴῃ: (απὶ.(4.44.8334}; ὁ λαὸς [1.ς, αἵ 51181] οὐκ ἐδύναντο... .ἀ. ὁμιλεῖν 
τῇ θεωρίᾳ Τζνγ, «οἰ, ΨΤ (6΄. 26}; Ν.77.12130); Ὁ. Ττίη. τὸν κύριον πρὸς 
πᾶσαν θελήματος κίνησιν ἀ, τε καὶ ἀδιαστάτως συνδιατίθεσθαι τῷ πατρί 
ΟΥΝγ 95. μη. τί Ρ.276.1; Μι45,ο84Α}; ἁ. ... καὶ προσεχῶς ὁ υἱός 
ἐστιν ἐν τῷ..-πατρί γι. 7οιχ 44.304) τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ 
υἱοῦ ἐστιν ἀ., ἀπὰ δὲ τοῦ πατρὸς μεσιτεύοντος τοῦ υἱοῦ τ} 1] Ῥαρᾷ 
ΚΟΉ (Μ.οχ1.τοΖοο) ; ας. Ομ τίβίο), ὁ λόγος... «ἀνθρώπῳ τελείῳ ἀ. τε καὶ 
οἰκονομικῶς ἡνῶσθαι Οντ. ΔΊ αἰ. 32(3.8ς 08); 2. οἵ {ἰπ|6; τοἹ ποι ἡπ!εγυαὶ, 
Όνυγ. 7οεἰ, 4(3.2008); 3. Οἵ οἷδσε ; τουτί ποίη τηϊογυσημτηρ, ἱμιμιεάταιεῖν 
χερουβὶμ..-καὶ σεραφὶμ...ἐγγύτητα περὶ θεὸν ἃ. ἱδρύεσθαι Τλῖοπ. ΑΥ. 
ἐ.}..6.2(Μ.3.2ο1Ὰ}; ΣΟ νγς,(ρ.3ς57.18), 

ἀμεταβάτως, τοῖοι! ἐπαησε ἔμψυχον κλίμακα [36. ΒΚ]... δι’ ἧς ὁ 
θεὸς καταβὰς ἀ, 110.) λοι... 38.06.66), 

ἀμετάβλητος, μπεπαηρεαδίο, ἐρμμανίε, ποὶ δδγεεὶ ἰὸ ἐἰαηρε; 
1. γυδῖαρῃγ 5108]; οὗ αἱτθτο το! γ, Γ]οτη. ον. 6.τοί(ρ.471.26 ; Μ,0. 
3014); φύσεως ...«τινος ἀ. ορρ. ΘΟΟἄ τε ρίνετ οἱ 41} ροοά τϊηρϑ, ΤΊ. 
Βοϑί. αη.2.τ(Μ.18.11640); 2. ταοταὶ ; 1 ον] προεγίνωσκεν αὐτοὺς 
ἀἁ. γενησομένους πονηρούς Π51,.1αἰ.14τ.2(Μ.6.7070}; τοῖς παντάπασιν 
«ὐὐὐἀμετανοήτοις, δέρμα τε Αἰθίοπος ἀ. κεκτημένοις Ῥεῖτ. ΑἸ]. ορ.εαη.4 
(λ}{.18.4724}; ἴῃ βοσά ἀ. ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἐπιστημονικὴ κτῆσις (ἸΕγι.5 γ.}. 
τίρ.5ο.20; λ1.9.4078}; ἐν τῇ τούτων μεταβολῇ ἄ. τηρήσει τὴν γνώμην 
[514,6]. ἐρ}.Ξ. Δ ( Μ.78.16128}); 8η δἤεοί οἵ ὈαΡ.ΊΒιη8) στασο, ὅοτα. 
ἐμοΐ,2τ; 3. [Π60], (Ὀο ἢ τοῖα νυ 5081 απ τποσαὶ ππξϑη]πσβ ΓΗΒ 
με ρῥγδβεηΐ τορϑίμετ) ; 8. ἃ5 ἀϊνὶπε δι ραΐδ; ἴῃ Ρ]αϊοηο σοΠοΘΌ- 
ἰἰοη οὗ τῃ6 αἰνὶπθ πέμπτον αἰθέριόν τι καὶ ἀ, ... σῶμα 7 Γυδζ ἐοἰ γος 
(1.6.2ς524); ΟἸγχϊδεϊθη στερέωμα λέγει τὸν θεὸν τὸν ἀπαθῆ καὶ ἀ. 
ΟἹειι. εἰ. πδίρ.τ51.24; Μ.9.7210): Α1Ὲ,.47γ.3.20(}1.26.3658); διὰ τὴν 
τέλειαν αὐτοῦ καὶ ἀ. δύναμιν ὕ Τυϑὲφ Οὐν.2(Ν}].6.τ4τ60) ; ἀ. λέγει 56. 
ΑΡο}}.}] τὸ θεῖον καὶ καλῶς τοῦτο λέγει ΟτιΝι ν88. ῤοίὶ, δ( 1.4. 
126ο00,0}; 16.0γ.εαἰεε,.ο(ρ.79.20 ; Μ|.45.578)}; ὗγτ. ς.41::τοί( δ .6ο. 
ἸΟΟΘΙ} 5 Πθηςθ, Οἱ ΙΟρῸ5 τὸ ἀ. τῆς τρῦ λόγου δικαιοσύνης ΑἸΠ..4γ.1. 
κτ(Μ.26.1170}; ὑπαῆεοίςα Ὀγ [Ιης. λόγος ὧν.. σὰρξ ἐγένετο, ἀ. με- 
νούσης τῆς φύσεως Τ(ῃγγοιπαλυ.τ(6.3020); Ὁ. Οὗ ῬγΟρευτ 65 Ῥεσα Π8Γ 
ἴο οασῇ Ῥεύβοη οἵ ΤΊ, ἕκαστον...τὴν τοῦ προσώπου χαρακτηριστικὴν 
ἰδιότητα ἀ. ... 
στάσεως ἰδιαζόντως οὔσης καὶ...ἁ. μενούσης [8ε5.ΝαΖ.α ταὶ. 3(λ1.38, 
861) ; α. (υϊβίο!, σύνοδος, θατέρου τῶν.. «συγκειμένων, πρὸς τὸ ἕτερον 
τὴν φυσικὴν ἰδιότητα ἀνόθευτόν τε καὶ ἀ. ἔχουσα καὶ ἀδιαίρετον ακχ, 
Ἐρ.τ2( .9τ.484Ὰ}; 10. τ͵(5818); τῶν δύο φύσεων...τὴν εἰς ἀλλήλας 
περιχώρησιν ἀσύγχυτον καὶ ἀἁ. ἐχουσῶν 0.19. [ιο.4.1δ( ο4.ττ840) 
τῆς δυάδος τηρουμένης τῶν φύσεων, δια...τῆς τοῦ λόγου ἃ. σαρκώσεως 
τὰ ἐον. τ. 2(Μ,ο6.548}0)), 

ἀμεταβλήτως, ερτϊμοιὶ ἐμαηρο, ὠπεμαηρεαῤίγ, ἴῃ ς0], ὁ υἱὸς... ἀξὶ.., 
ἀ. ξυνὼν τῷ ὙΕΝΉ ΣΟΙ 1 δε5. ΝΑ. ταί. (Μ, 38.860); ΟὨχιβίοὶ,, ὕγτ. 
εῤ. 4π(ρ. 153. 8; : 52.1278) οἷέ, 5. ἀτρέπτως; ὅ λόγος σεσάρκωται, καὶ 
ἡ σὰρξ... ἀ. ποθ δδηναι ΟΡ. Περι ονη.(Μ.87.31640) ; Τδς5.ΝαΖ ταί. 
24(ΝΜ1.28,884); Τ]οιύηαρ,4.6(λ1,04.13254}); ΤΜοΙμδγηιιεὶ ἀπη.τ3(Μ. 
18,380). 

ἀμετάβολος, 1. πηομαηρεοανίε, ΟἸοτὴ. εἰν. 6.γ(ρ.462.14; Μ.0,2810); 
4. ο.8τ(0.193.8); οἱ ὅοα, :29ι.χογίρ.2ος.2)}; 2. τοὐϊμομὶ ἐἰπαηρέ, 
ΟΠ χῖβ[0]. τῆς...ἀ, καὶ ἀμερίστου σου σαρκώσεως ΤΜεΙΠ.ῥαΐη.6(Μ.18. 
2068); μετὰ τῆς ἀ. καὶ ἀσυγχύτου τῶν οἰκείων ἱδρύσεως Ἰιοη, Ατ, Ὁ. 
τ1.4(Ν4..3.59028).ὕ 

ὃ7 

'᾿ ᾽, “ὦ 
αι, αὐὑτοῦυ 

λέλογχε ϑορθτ. Η ἐῤιγη, (ΜῈ.87.31 604); ἑκάστης ὑπο- 

» , 
ἀμεταπττωτος 

ἀμετάδοτος, "οἱ ἰο δὲ ἐ«ἠπαγεί, ἱπεονιπιεαδίε ἀ. γὰρ ἡ δόξα τοῦ 
παντοκράτορος ΕᾺΠ.ΆΡ.ΟΥΝ 55. Ετεη.2(2 μΡ.343.01 Μ.45.5208). 

ἀμετάθετος, ;. εηεϊαηρεαδίε, ἱιρηιαϑῖε, ᾿ὰ θη. ἀ. τῶν δογμάτων 
βάσεις ΟχΝ γ85,2051.2 ΤῊ (απι(Μ.44.1888); Ογτσ, 9.4.6(4.4280); οἵ 
αἰνίης αἰἰτέθυῖοβ δη6 φοξίνιν ἀ. σωτηρίας δόσιν (Ἰοτη. 5 ἐγ.6.12(ρ.485. 
20; ΝΜ. «0. 3288); Β45. 8Ρ. εαἱ..«4-ς.7: 55(0.120.6); τῆς ἀκτίστου φύσεως τὸ 

«ἀ, ἐν ἑαυτῇ κεκτημένης ΟΥ̓ Ν ν85.0γ.εαϊδεῖι. 3ο(ρ.155.2; Μ.45.100Ὰ}; 
τὸ ἀ. τῆς ὀργῆς Ογυ..4»1.6τ(3.3170}} οὗ ἃ σμαηρε ποΐ Ῥογιητίεώ, 
ΜΙ Ροΐνειττια οἷϊ, 8, μετάνοια; Ποησε 2. εἰεαάίαεὶ Χριστιανὸς ἀ. 
τυγχάνω 1.51 .π, πίστιν... ἃ. [ν.}. ἀπαράβατον)] καὶ φόβον θεοῦ 

ἀμετάθετον] Ηρρ.θαη.1.το, (ΝΜ το, 6608); ἐπι- 
θυμέαν τῆς πρὸς τὸν θεὸν εὐαρεστήσεως...ἁ, Βαβιγεριδν.το7(2.467Ὲ; Μ. 
21.11854}; 3. Ζπεογγίρίδίο, Πα5ι.ἀϊαϊ,τ2ο..(}}.6.7568); 4..0.3ο(Ρ.170. 
τα); ΠομιΟἸοητιιδιτο; γιςι. λ1ς.15:20(0.430.1). 

ἀμεταθέτως, 1. μπεϊαηρεαδίν τοῦ λόγου ἀ. ἔχοντος πρός τε τὸ 
σῶμα, πρὸς τε τὴν ψυχήν ΦΑτῃ. ροἹϊ.32.17(}}.20.10618); 2. Ἱηεονγισιρὶν 

ἕξιν τῆς ψυχῆς,..-τὴν ἀνιάτως ἔχουσαν καὶ ἀ. (γγδιλοηι.10.1 τῇ ἔομι. 
(0. 6434); Νίοερμ. τιν νη. 224(Ν1.86.3102}). 

ἀμετακίνητος, ἡηημίαδίε, πηεμαηρεαδίε, εἰεαάγαςὶ, πὰ σεη. τὰ 
πάλαι διωρισμένα... «ἁ, διαφυλάττειν ΟΑΥΠΏ,ἐρ.(οπδί.τ(0.238. 1; Μ.26. 
6070); ἵνα.. «ἀσφαλισθέντες τῇ σφραγῖδι ταύτῃ διαμείνωσιν..«ἀ. ὅοταρ. 
εἰφείι.ς.2. Ὦ ον περὶ τὸν θεὸν πόθον ΤΠατ. γε. ἐοη.4(64.6.12138}; οὗ 
5, ΒαγηΔθ85 πέτρα ἡ ἀ. ΑἸεχ.854]. Βαγη. 6(4380) ; οἱ ἀἰνὶπε αἰΠΡα 5 
ἀγαθωσύνη...ἡ πρὸς τοὺς .--πεπιστευκότας ἀἁ. Ὀ]επι.ῥαεά.τ.ο(Ρ.140.11; 
Μ.8.3ς5 20); ἠμάρειηοηίβ, 14. εεἰ,δο(ρ.154.25; ΝΊ.0.1288); ροννεσ, ΟΥ. 
Νγϑ5.ο».ἐθηι.2(ρ.32.12; Μ.44.114060); ἀ. ἵδρυσιν Μαχιαρδῖρ. (ΜΟοι. 
12844}; τὸ ἀ. οἵ (οὐ, )᾽΄οη.Λτ..η.0.8(Ν |.3.0168). 

ἀμετάλλακτος, τγαἰεγεί, Ἐπ5.Ἐρ.Οσπηείαηί. 2(}1.20.1545λ). 
ἀμεταμέλητος, 1. ηοἱ ἰο δ γερεμίεά οὗ οὐ γεργει σά; θπος ἃ. ἐπα! 

ἄρες ποὶ ὑγίηρ γεργεὶ τὴν ἀ, πολιτείαν τοῦ θεοῦ τ ίομι.54.4; 1δ.58.2; 
Ὁ. αὐοιί τοἰίεῖ πὸ εἤσηρε οὗ νηϊηα καρ ἰακε ῥίαςε, ἱγγευοεαῦίε, απϑιγεά, 
Ηομι ΟἸορι.3.45; ἵνα ἡ «τοῦ πνεύματος χάρις εἰς τοὺς μαθητὰς..«ἁ. 
γένηται ΑἸ. 47.3.25 (}}.26.3768); 16.(3760) οἰξ. 5. χάρις; ο, πηεῤαηρε- 
αὖίε, οὐοίηαϊς τὸν ἀ. τρόπον ΤΠ . 5.54: 2ο(1.068); 2. εἰεαάαξί ἀ. 
ἦτε ἐπὶ πάσῃ ἀγαθοποιίᾳ τύ ἶ6η1.2.). 

ἀμεταμελήτως, Σ. 1γγευοεαθίν, Εχοσ. 70.17: 21. τὸ γὰρ κατὰ φύσιν... 
ὑπάρχον τῷ λόγῳ ἐν τῷ πατρί, τοῦτο ἡμῖν ἀ. διὰ τοῦ πνεύματος δοθῆναι 
βούλεται Α1ἢ..4γ.3.25(}1,26.,3768); 2. το πομὶ γεργοὶ ὁ ποιήσας ...ἁ, τὰ 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ δεδομένα δικαιώματα τί Ϊεηι.58.2. 

Ἐἀμεταμελῶς, τοΐϊέποιί γεῤεηίαηξα, Πάντα, Τ Υῖη.3. 31(Μ. 30.0538). 
Ἐἀμετανάστευτος, "οί ἰ0 δὲ γεμουεὰ ἀ. ἡ κατασκήνωσις (Ὀη5ὶ. 

4}Ρ.1.35.0. 
Ἐἀμετανοησία, ἡ, ὠρηιρεητίεηεε, ΝΙ.Ρ}.τ.26ο(}.79.180λ). 
Ἐῤμετανόησις, ἡ, ΞΞ ἴοτερ., ΕΡὮ;.2.2 040. 
ἀμετανόητος, 1. ποὶ ἰ0ὸ δὲ γεῤεπίφάᾷ ΟΓ ΟΥ γεργείεά, Ἰιεπος βιχεί, 

αςϑιγεά, μμηϑαυξνγ Ηρ πίστιν 44. 0.9(ρ.157.1}; (ΟἸεμη.5,».2.12(Ρ.143. 
271; Μ.8. 064} οἷτ, 5. μετάνοια; σώματός τε καὶ..«παθῶν ἀ. χωρισμός 
2Ὁ.5.ττ(Ρ.370.27; Μ.9.1018)}; Ζ26.ς,τ(ρ.329.31; τ60); 2. μηγεβεηίαηι, 
ἡηροηπείθηϊ ἀ. τηρεῖται εἰς αἰωνίαν κόλασιν Τι αἰ 7.5: ἘΡὮΓ.3.517Ἐ; ἀ, 
καρδίας [8Β85.15.34{1.4078; Μ.30.1850); (Βτν5ιἄοηι.20.4 1 2((ον (το. 
64: Ὁ); ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον ἡ ἀ. «5εἠοί.66 τὰ [ὁ.ΓἸϊηλ, καί, 20 
(Μ.88. το520}) ; πραΐϊ, ἃ5 5υ081., ἐρερθηϊίσηεε, (Ὠτυβ.}ο1}.25.2 1ἢῃ’ τη. 
(4.2338); πϑυῖ. ροἷασ, 85. δᾶν,, τοϊλομὶ γερεπίαπες ἀ. ἁμαρτάνοντες 
ἘΡΒῚ.3.550; ΤὙΠατ ΕἼ 6χδ0}.1ς.26:14(}.18.131320}; Βαβιγέρσ,ὑγ.ο(2.4178; 
ἈΪ].4τ,τοῦϑα). 

ἀμετανοήτως, ΞΕ. τυΐϊ οι γεῤρεηίαηες, ἐμιρομ ον, Οοηοί  ρῥ. 
2.41.0; 2. πηιυαυεγηρίὶν, οἰοαάεϊν ἀ. χρωμένους γνώμῃ τῇ αὐτῇ 
ΟἸ 6 πη. γ.1.25(Ρ.103.11; Μ.8.9128); ΗἸΡΡ.ἤκογ. 6, 31(Ν.16.,32242} ; ζΟΠ]. 
ἀμετακινήτως }.159.14). 

ἀμετάπειστος, 1. ποὶ οἰαηρεά ὃν ῥεγεμασίοη, ποί 19 δε ἀϊξεμαίεα 
οὗ τηδγίνυϑ ἀ. τῶν καλῶν (οηε,.Αρῥ.5.8.2 (ν.1. ἀμετάπιστος) ; 2. κη- 
αἰϊεγαδίς, Τῖοπ, ἀτ.4..}.4(}.2.8720). 

Ἐἀμετάπιστος, ἢ 1.1. ἴοι ἀμετάπειστος ΟΥ Ροβ8. πεϊαηρεαὶν 
ἐγιισποογιὴν ἀ. ἡ γνώμη (οηοι.Αρ}.7.35.10; ν.1. ἴου ἀμετάπειστος 
τὐ.5.8,2. 

ἀμεταποίητος, ἐπεἠαηρεαδίε, 1. οὐξίϊπαϊς ἐν ἀκαθαρσίᾳ γεγονότες 
ἀ. μενεῖτε; ὕγτ.Ος.88(3.120.Ὰ); τὸ ἀ. τῆς γνώμης ἰδ.77πττο}; 2. ἔπι- 

ἀπαράβατον [ν.]. 

πμμίαδίε, οἱ Ἑαίμεσ ὡς ἐν ἀ. φαινόμενον εἰκόνι τῷ υἱῷ 1ᾶ..70.1.1(4.278}: 
οἵ ϑοῃ ἔχει...τὴν ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς ἀγαθοῖς ἀ. στάσιν ἰὰ.Ἰη ες τιγιίσεη (ες 
691}; τὸ ἐν...ἀ, φύσει κεῖσθαι τὸν υἱόν 1ἃ.ἐ᾿ι65.35(5,.278}). 

ἀμετάπτωτος, ὠμεμαηφίηρ, τπεϊαηρεαδίε; οἱ σἀοὰ, )]οη.Ατ,ἄ.. 
9.3(Μ.3.9128}; οἱ Ξοη58|Ρ οὗ ΟΠ χιβὲ, ΑἸοχ, ΑἹ], ρ. Αἰοχ δίρ.25.2; Μ,18, 
πόοο) ; οὗ Ομγιβί οἱονεὶ κιχρῶντος ἡμῖν τὸ τῆς ἰδίας φύσεως ἀἁ. Οντ. [9. 
5.2(4.4738); οὗ Ὡγ6 5 θείπρ 530πη5 οἵ Οο(, Οτ.ογ.25.2(Ρ.340.40; Μ.1. 
4844); ἴῃ ξεῃ. ἀ. κριτηρίῳ τῇ πίστει ἐπαναπαυώμεθα (Ἰογη.5,γ,2.4 
(ρ.119.6; Μ,8.9444). 



᾿ ’ὔ 

ἀμετασάλευτος 

Ἐἀμετασάλευτος͵, »ποϊϊομίεςς, (Ἰοτα. ραθά.2.{(ρ.τρο.21 ; Μ.8,4570). 
ἀμεταστρεπτί, τοτίμομὶ ἱμγη Ηρ τομηά, ταϑὶ., τοϊ μοι ἰοολῖηρ Βαεῖ, 

εἰσαάίασιν τῆς ἀληθείας τὴν ὁδὸν.. βαδίζωμεν ἀ, ΟἸετᾺ, Ξἐγν. 5. τ(ρ.220, 
28; Ν.0.170}; Επι5.}.6.τ.τοί428 ; Μἴ.21.804}; οὗ ἀ, πρὸς σὲ 50. τὸν 
Χριστόν] ἀτενίζοντες Ῥτος.α. β΄ .Οαπὶ.8:τ3(}1.87.17770). 

Ἐἀμεταστρόφως, «υἱοί οἰαηρα, τπαἰογαδίν ἀγγέλους ἀἁ. ἐν 
ἀφθαρσίᾳ τὰ ἄριστα πράξοντας ΜΘΤΉ.765,1.41{(ρ.301.14:; Μ.18.2774}} 
ἐδ.1.36(0.275.15; Μ.4τ.τ:τοιὰ). 

ἘἀΔμετασχηματίστως, τοΐέμομἐ ἐμαηρε, οἵ ἀοα παρὼν μὲν τοῖς ὅλοις 
εἶνε Πιάγπι. Τγῖη.2.4{Μ.39.4848). 

ἀμετάτρεπτος, πο ἰσ δε ἐμγησά γομμά; μεμα 1. εποπαηρίης, 
ἐπα ογαδίε, ΟἸενλ, ον .4.253(ρ. 315.23; “1.8, τ3θοο): : οἱ σοᾶ, .4..0.1ο4 
(Ρ.202.24); ἡ φύσις τῆς ὕλης..«ἔμεινε...ὃ ἦν ἐξ ἀρχῆς ἀ. 70. ΠΩ Μαη.2 
(Μ.96,13320}; 2. τιριδιϑενυίηρ, δἰσαάίαδὶ βλέπων τε πρὸς οὐρανὸν ἀ. 
ὄμματι στ, ΝυββυυΟν, Τμαμ. (Μ.46.9488); τιεῖ, τὴν ψυχὴν “4.0. 
«28 (ρ.164.2); 3. ποὶ ἰ0 δέ εοπυσνίφα ἁ. πρὸς τὸ ἀγαθὸν φρόνημα τοῦ 
πνεύματος Μαο, Δερ. ἠορι.4.7(Ν{.34.4770 ; πδαΐ. α5 βαρβέ., οὶ Πῆρ- 
Ἠδδ5 10. δὲ τομυεγίοά, οὐδίμασγν, ΟΥΑογηηι. δον. 110 ἦι 11. {0.252.1-; 
Μ.17.30 50). 

ἀμετάτροπος, μπαἰεγαδίε, ΝΟΛΉ,. αν. 7ο.τ6:22(}1.4..8818). 
Ἐἀμετάφορος, "οί ἰο δὲ ἐμαηρεά ἀπείρηται...τῇ κτίσει τὸ ἀ. καὶ 

ἄτρεπτον Οντ. [0.5.5(4.531}). 
Ἐἀμεταχώρητος, μαῤίθ ἰῸ βαξ5 πρὸς τὸ μὴ ὃν ἀἁ, Μαχ.ονηδίρ. 

(Μ.91.12208). 
Ἐἀμετεώριστος, ἐπ ἀϊείγακίδα ἁ. ... ἐπιθυμίᾳ τῆς πρὸς θεὸν εὐαρεστή- 

σεως Βα5.7ερ.δγιτογ](2. 4810; Μ|.31.12124); ὁ δὲ θεὸς..«.δῴη σοι..«νοῦν 
ἀ. 1516,}6].ἐρ}.τ.χ2ο(Μ.78.260Ὰ)}; τὸ ἀ, τοῦ νοὸς ἐμφαίνει Νίδτο. 
Ἐχιοῤμδε.7. Α(Μ].65. το) }); 65ρ. τεῖ, τναμλάδυηρ Ἐπουρῃῖ5. ἀντιψάλ- 
λουσιν ἀλλήλοις...τὸ ἀ. τῶν καρδιῶν ἑαυτοῖς διοικούμενοι Β85.6}.207 
(3.3118; Μ.32.7644); οἵ τῆς ταϊπα ἱπ ρύανψον, ἰά. γεν. 2οτ(2.482Ε ; 
Μι51.ττόο); ἀ, ψαλμῳδίας τε καὶ εὐχῆς Το. Μοβοῃ ῥγαϊ. τ71(Μ.87. 
30408); Ηφδνοδ. 5 ἐοῃρ.τ ατ(Μ.93. τ ο08). 

Ἐῤμετεωρίστως, “ποτε ἀἸειγας 0 φιλέρημος, ἐφ᾽ ἑαυτῷ μένων ἀεὶ 

ἀ. ἘΒ88.6}.42.3(3.127}0; Ν.32.3534); ΝΠ Μαρη τί Μ.79.0848); ἀν- 
υμνήσω σε ἀ. Πεϑγοῃ,. Ἐς 1.8 5.232(}1,27.τοτόρ). 

ἀμέτοχος, τοτίἠομ! α ςἤαγε οὗ, ποὶ ῥαγήείραμηρ ἰῃ, οἵ ὑπραρεζρα 
ἀ, τῆς ζωῆς Αττποπ. Α{.τ6: 22 (ΜΝ 85.15618); οὐδεὶς γάρ ἐστιν ἀ. τῆς 
τοῦ θεοῦ χρηστότητος Βαϑ.γερ. ὃν. 252(2. Ξο0 0 ; Μ.21.12520); οὐδεὶς ἀ. 
τῆς διὰ Χριστοῦ σωτηρίας ντ, Ὀ5.97:3(}1.60.12530); ἔχει γὰρ ἡ 
κτίσις οἴκοθεν τὸ εἶναι ζωή, ζωὴ δὲ ζωῆς ἀ, 14. 70.1.6(4.52Ε); τῆς 
ἀληθείας ἀ, καὶ, 0.2: τδ(ρ.201.24); οὗ (ὐοᾶ ὡς μυρία ὅσα δεδώρηται 
ἡμῖν ὁ θεός, ὧν αὐτὸς ἀ. (Ἰ61η.Ξ ἐν. 5. τοί(ρ.371.τ6; Μ.9.τοφΑὙ; οἱ δὲ τῷ 
υἱῷ μόνῳ τὸν τρισάγιον ἀνατιθέντες ὕμνον, ἀ. τοῦ ὕμνου τὸν πατέρα καὶ 
τὸ πνεῦμα τιθέασι Το.}}.ἐνίδαρ.Β(Μ.05.418); οὗ (μγτδὲ οὐδέποτε τὸ 
σῶμα τὸ ἅγιον ἀ. τῆς θείας δόξης ὑφέστηκεν τὰ ἀονι.τ. τ2(}}.06.5648); 
Τ πη. (Ατ]δη) ἀ. εἰσιν ἀλλήλων αἱ οὐσίαι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος ΑἸἢ, 4γν.τ.6(Μ.26.248); ἀ. κατὰ πάντα τοῦ πατρὸς τὸν 
υἱόν 1Ὁ,; οἵ Ἡ. (ἀὐμποβὶ ἀ, αὐτὸ θεότητος ἀποφαίνεται [5ς. Ἑα που 08] 

Β85.Εμη.3.5(1,2766 ; Μ.20.δ6εΑ). 
ἘὰΔμετραίνω, οὐξεγυθ πὸ φιδασινε, αεὶ τοίἐποιέ Ἰποάεγαϊίοη;, (δτιηϑα, 

}».Κορμιγτ22(ρ.374.18; Μι8ς.τό88.). 
ἀμέτρητος, 7): δια ίθ, ΤΉ ΦΉ 56, Ἰτὶ ρει. τὴν ἀ, τῶν πεπιστευκό- 

των πληθύν Ονγ ΟΣ. 53τ(3.574}; οὗ ΠυΠΊΒΕΥ οὗ ΔΏρο]5, 14.}.ς.12:32(Μ. 
72.410); ἐπητηογαδίο; οἵ 5ῃϊρ5, Ογας, δὲδ.4.77; ταρί, τὸ ἀ. μέγεθος 
τῆς κακίας ἀποθέμενοι 44, ΜΠ .6(Ρ.223.10); οὗ ὨυταΠτν, ΝΠ τη5,.(}}.70. 
12368); οἱ σσοά ἀ. εἰς πλάτος ον. Ἶεηι.τ7.0} περὶ θεοῦ παντοκρά- 
τορος, ἀοράτου, ἀναλλοιώτου, ἀ. ΤΡΙοπ.υ. Ῥοῖνε.τΆ., οὗ σγᾶςε, Οτον.τ 
(ρ.297.3; Μ.1τ.416Ὰ}); οἵ (σοά᾽ 5 φιλανθρωπία, ΑἸτπιποη..44.τ7: 2ο(Μ ὅς. 
15658); ΤΉΝΕ, αἰοη. τα : 25(3,127); οἵ μγβὶ ὅτε μέτρον οὐκ ἔστιν ἐν 
τῷ υἱῷ, ἀ. ἄρα ἐστί ὕγτ. 70.τ.3(4.22}; οὗ ΠΪ5 τηοτον, Ἐ). ἢ ρά ἈΡ.Ἐπι8. 
ἐ.6.5.1.32(ΝΠ1,20.4290); οἔ Ε!. (δοϑβὶ εἰ δὲ ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ ἀ., πολλῷ 
μᾶλλον ἡ οὐσία (Ὦγν5.ἢ0.1.30.2 ἴῃ [.(8.172ῈΕ). 

ἀμετρία, ἡ, 1. ἰαοὶ οὐ ὈγΟῤρον ον; τὰ νεύβο, ἰαοῖς οὗ τπεῖγα, ὦ Ταδί. 
εοὐΟΥ.27(}.6.300Ὰ}; 2. ὀχεθος ἡ τοσαύτη ἀπόνοια τῆς ἁ. ΑΛ Αροί!. 
τοί Μ.26.11088)}; οὗ στρ, ΓΒ γϑ ἤονη.78.1 τη. 70. (8. 4580); τῆς ταπεινο- 
φροσύνης τὴν ἀ. Πα. χύον.4:8(3.188); ἴῃ τποπορῃνϑιτε δυραγπεπί 
οὐκ ὥμην αὐτοὺς διαιρεῖν τὰς φύσεις μετὰ τὴν ἕνωσιν, πολλὴν δὲ εὗρον 
διαιρέσεως ἀ. 1 ἐγα.2(4.170); 3. τυαμὲ οὗ τιοάεγα οι, ΤηἰθΥβῥογαΉ 6 
ἄ, περὶ τὰς τροφάς []Ἰετη. ῥαεά,2.τ(ρ.τό2.ττ; Μ.8,3207Δ}; 1.2.το(ρ.22ς, 
12) 5328}; ἡ ἁμαρτία...εἰς ἀ. ἐκκαλουμένη τὰ πάθη ἜΠαϊ. οπ, τῶι 
(3.60); Ῥιοπ.λτ,6.},2.3.3(}1.3.4008); 4. εκ αυασαηες, τὰ ἀοοίγιπο, 
Ἰραάϊηρ ἴο ἤεύοον ἡ δὲ ἐκκλησία. «τὴν ἀμφοτέρων [50. γ᾽ ΠΓΙΠῈ5 
δη 6 Ματοῖοη] ἀ, φεύγουσα (Ὦτγπ.5ας.4.4{(0.114.τ ; 1.4000); οὗἨ 580 6]- 
1186}5 8ηα Αὐΐδῃβ ἐξ ἀ. ἀμφότεροι τῆς ὑγιοῦς ἐξέπεσον πίστεως τ. 
(ρα 5.1 ; 4000); 5. σοιμίϊοος μρρδεγ τῆς ἃ, τῶν ἁμαρτανομένων 
Β45."10},7.7(3. 5108 ; Μῆ.32.12080); τ ΝΝ γ85,ογιοαίθεξ, Β(ρ.50.16; Μ.45. 

88 ἀμητρογενής 

470); 6. ἡηβηΐμαε, τηηθηστίν, οἵ αοα, Ὠιοη. Αγ ηντιτ (1.2.5 884}; 
τῆς.««εὐεξίας τοῦ θεοῦ... ἁ, ἸΔ.6}.0.ς(1..1ττ20). 

ἀμετρόβιος, ἐρηηηδησεὶν ἰοηρ-ἰἰυσά; οἵ τανοηβ, τι ΝΖ, αγΏ1.2.2 
(ροει}.)}7.120(Μ.37.1561.), μετῃ. ἴογ Ἐἀμετρόβοος, οὗ τριμοάογαίδ 
οὔ, (βγη. 6], εἠοὶ δα Ἰος.(Μ.48,650). 

ἄμετρος, δομηάϊοςς, ἱηηριθηδε, τριρηδασηγαδία; τη βηῖ ἅ. ὦ πρὸ 
τῶν αἰώνων ΑΡΟΪ]. βά.56ε, ῥί,ο(Ρ.170.22; ΜΟτο.τΙοΒ0); οἵ ΟὨγιδὲ ὅθ᾽ 
ὑπῆρχες τῆς κόρης ἐγγάστριος, οὐκ ἄ. εἶχες φύσιν ἘΕΡΗτ.παίϊυ.(ρ.8}}; 
εἰ δὲ ἑτέρως [0ΡΌΡ. κατά τι ποσὸν συνεχές) ἄ. ὃ λόγος, ἤγουν τῇ δυνάμει 
Τϑοης ΗΟ Ν 65..1.25(14020); τεῖ, Ἐλοηλ.2:4 τὸ ἄ. τοῦ πλούτου αὐτοῦ 
[30. τοῦ θεοῦ] Ταξι.41αἰ.47.5(Μ.6.ς8ο0Α). 

Ἐἀμετρόφωνος, Τρηηοάφγαϊς οὗ τρερε, Ἀπομναρ. ΕΠ 5...6.5.τ6.12 
(Δ .20.469Α). 

Ἐἀμετώριστος, ἴοΥ ἀμετεώριστος, ΕΡΗΤ.1.2Ο04Α. 
[᾿]ἀάμηγέπη, -- ἁμῇ γέ πῃ, δοριδίοτυ, ἰο οογηθ ὀχίθηΐ, Οἴου ῥαθά,3.5 

(Μ.8,6οοΒ; ἁμῇ γέ πῃ Ρ.254.21); ΜΟΙ. 5 γρ:}.8.4(ρ.8ς.2τ; Μ.τ18,1440); 
ἼΠαε, αὔδεὶ.τ(ρ.33.18.; 4.724). 

ἀμήν, (Ηεὔγ, 257) σνῖϑι, υεγτὶν, οὗ α ἱγμίδι, σο δὲ 1 
Δ. τὴ βέεη., 1. 56 δὲ τί ἴλ Υθβροηβε [0 ἃ γδομοϑὲ εἶπεν ὁ θάνατος" 

ἀἁ. γένοιτο Τ. ἄδγ. ἃ τϑ(ρ.τοο.28); 2. τγηΐν, τμάροι ἀ. δοκεῖς... «λαν- 
θάνειν; ἄῤος. Ῥαμὶ.τ7(ρ.47). 

Β. ἴῺ ὈΤΆΥΕΥΙ; 1. ἀἋεἴ. Δη6 σοτημηδηῖϑ τὸ δὲ ἀ. τῇ 'Εβραΐδι φωνῇ τὸ 
γένοιτο σημαίνει Τιβί. ταροὶ.65.4(Ὁ.6.4288Β); χορὸς ἀγγέλων....λέγων 
γένοιτο, γένοιτο" ἢ κατὰ τὸν ᾿κύλαν, πεπιστωμένως, πεπιστωμένως 
ἢ κατὰ τὸν Σύμμαχον' ἁ. καὶ ἀ, Επ5.}}ς 5.11: τδ.(Μ.22.8214}; ἐπι- 
σφραγίζων διὰ τοῦ ἀ., ὃ σημαίνει, γένοιτο, τὰ ἐν τῇ.. «εὐχῇ Ογτ. Ἡ. ἐαἰδεὶ. 
23.18:; τὸ γὰρ γένοιτο, γένοιτο, ἀ. καὶ ἀ. ὁ 'Εβραῖος καλεῖ. ὅθεν καὶ τὸ 
ἔθος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις μεμένηκε τὸ τῇ δοξολογίᾳ τοῦ ἱερέως διὰ τοῦ ἀ. 
συντίθεσθαι τὸν λαὸν...καὶ τὴν εὐλογίαν λαμβάνειν Ἴ Πα ΟΡ τος τ 48 
(4.1365); ὁ ἑερεὺς..«λέγει εὐλογημένη ἡ βασιλεία" ὁ δὲ λαὸς.. ἀποκρί- 
νεται ἄ., τουτέστι, ἀλήθεια ἘΒΟΡΆΤ. Π ἰμγσιττ( Μ. 87.39.20}; 2. Πτατρ. 
8.5 ΤΕΘΒΌΠ56 οἱ ΡΕΟΡΙῈ δἰζου ἈΠΔΌΏΟΥΔ συντελέσαντος τὰς εὐχὰς καὶ 
τὴν εὐχαριστίαν πᾶς ὁ παρὼν λαὸς ἐπευφημεῖ λέγων: ἀ, Ἰυ5ῖ, Σαροὶ. 
δς.3(ΜΠ.6.4288}); εὐχαριστίας γὰρ ἐπακούσαντα καὶ συνεπιφθεγξάμενον 
τὸ ἀ. Το. Α].}0.1515.}..6.7.0.4(}1,20.6π6λ); 1 ἧγνς.(ρ.328.21}; ἐξ. 
Αταθτ.άε τη νϑίοντς «Δ(Μ. Ὀ],.16.497}}; αἴζου σοῃβοογαϊίοι οὗ Ὀσεαᾷ, 
τὲ ανς([.132.32); ἀπ οὗ ψνῖθς, ἐῤ.(0.132.15}; ὧἋ5. ἱπαϊ νἅπ4] τὰ- 
ΒΡΟΊΒ6. δὲ τϑσθρίϊοῃ, οἷ. ζγαηροης απο βάπενι σης ῥαγίδα 
ῥογγίρεηα ἀτεαὶ: βαπῖς ἐπε θεῖς τη Ολγίσιο [6φῃ. χεὶ αμίοης ἀεεὶρτὶ 
γεεροηάεαί " ἀνθ, ἨῚΡΡ.ἱγαά.αρ.25.6; (Οτη,αρ.Ειι5,ἀ.,6,6.4.1τ0(}.20, 
628.); ντ. Η.εαἰεεὶ..53.21,52; ὅ μὲν ἐπίσκοπος διδότω τὴν προσφορὰν 
λέγων" σῶμα Χριστοῦ, καὶ ἃ δεχόμενος λεγέτω" ἀ." ὁ δὲ διάκονος κατ- 
ἐχέτω τὸ ποτήριον καὶ ἐπιδιδοὺς λεγέτω αἷμα Α ρριστοῦ, ποτήριον ζωῆς, 
καὶ ὁ πίνων λεγέτω" ἀ. ΓαέαΡ (οημδὶ. ἄρρ.8.13.τπ; Ἑἔ Τετε ὧδ ςβεεία- 
εμἰς χε(Μ.ΡΙ,.τ.0 574); 3. 1ὴ οἴ οΥ τἱτοβ δηᾷ ἴῃ Ὀτγῖναῖο ργανοτβ; ΒΕῖοΥ 
{Πα η Κορίνιηρ μοίοτσο τπατίγσζαοπι, ΠΥ, 5 εὐ, ΤΊ ; 85 τεβρόπβδ ἈΓΟΥ σα ῇ 
Βθηΐθῃσθ οὗ οχίειηροσθ ἤντηῃ, “4..70.94{Ρ.107.188.}} αἴίοτ ὈΪοσβιηρ 
Οἱ ο1], (ηςί..1}}.7.27.2; αἱ Ὀαρέϑηῃ, ὔντ. [0.7(4.683Ε). 

ΚΕ. σηοβί., βαυθ}β ΠΕΣ 99 [α΄ -Ξ 1, μ΄ -Ξ 40, η΄ -- 8, ν' -Ξ 5ο]. 
ἔτϑη μαεγ.1.16.1(Μ.7.63098); ἐμοτϑέοτο γαργεθθηϊθα ὃν αθ', Ραρ.( Ἐν. 

(0.397). 
Ὁ. τὰ ΝΤῚ; 1. ἴῃ βεη., ἰπ ουργοιθα ἃ5. ἔοσπῇ οἵ οαΐῃ, οἵ, ἄκουσον 

ὀμνύντος αὐτοῦ τοῦ κυρίου (Μι.6:2) ΟὙΥΝ γ55.1Ή 1} (0. 88,17; Μ.34, 
4424}; ὁ ὁ υἱὸς ὀμνύει καθ' ἑαυτοῦ, λέγων, ἀ. ἀ. λέγω ὑμῖν ΟΒτν5. ἤπορὶ. 
στ τ ἤεΡ. {2 1128}; Ὀπὶ| οἵ. ἜΧΕΘΡ. 15,2 511, ΠΙοτ ον, νι ἰς. 80}. 
ΡΙ,.24.2800)); 2. Ἔχερ. 2 ογὐ.υ :2ο τὸ πάντως ἐσόμενον δηλοῖ. αἱ γὰρ 

ἐπαγγελίαι ἐν αὐτῷ, οὐκ ἐν ἀνθρώπῳ, τὸ γενέσθαι ἔχουσι καὶ πληρω- 
ϑῆναι ΟἘὨτγε λοι, 3.4 τῷ 2 ογ.(10.4474}; ἔστι, φησί, τὸ ἀ, φωνὴ 
συγκαταβάσεως ἐπὶ εὐχαριστίας τῆς εἰς τὸν θεὸν γινομένης (οἔ. τῦοτ, 
14:16) ΠΟΥ ΜΟΡρ 5.20 ὁ7.1:2ο(Μ.66.8030)}; δι᾿ αὐτοῦ δὴ πάντως καὶ 
πᾶν ἔσται πέρας εὐχῆς" καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἁ. γτ. Ζί ογ.1: τ8(0.324.14.; 
Μ.64.9200); τὸ δὲ ἀ. ἐνταῦθα οὐχ ἁπλῶς προστέθεικεν- ἀλλὰ διδάσκων 
ὡς οὐ μόνος ὁ προσευχόμενος ἱερεὺς προσφέρει τὸν ὕμνον, ἀλλὰ καὶ 
ὁ τὸ ἀ. ἐπιλέγων κοινωνεῖ τῆς προσφερομένης δοξολογίας ΤΠ τ, 20 Ὁγ. 
1:20(3.205); 3. 45 ἀϊνίηδ {Π|6, σχερ, Αροῦ.: 14 ἐσοδυναμεῖ τοῦτο τῷ 
τάδε λέγει ὁ ἀληθινός... ἃ. γάρ ἐστιν τὸ ναΐ Οεουύτῃ, ἄρος.3: τἀ(Ὁ.64); 
ἀ. ἐστι τὸ ναί. ναὶ οὖν ἐστιν ἐν πᾶσι τοῖς περὶ αὐτοῦ λεγομένοις, ἤτοι 
ἀλήθεια καὶ οὐδὲν ψεῦδος ἐν αὐτοῖς ΑἌοῖῃ, ἄροςιο( Μ. τοῦ. 60). 

ἀμήρυτος, πο ἰο δὲ τυσεγά Ἡ , ἴδῆσς ἐπάΐεςς, ἐὐεγίαπίτι εἰς ἃ, .. 
ἀποδημήσει λόγος ὄντ. [σ.τ.τ(4.ττλ}; δι τιο(ἸΟ2Α); ἡ δοθησομένη 
σωτηρία μακρὰ καὶ ἀ, 14,1ς.4,5(2.7600Ὲ}; οὗ ἔπξατς ἸΙΐς, 1δ....τ(5608); 
Ῥαζαγο Ὠαρρίπεβϑ, ἰ, 7σ.11.2(034Ε}; πειῖ. 88. ϑαῦϑε. χαῖρε ῥόδον 
ἀμάραντον, ἡ τὸ ἀ. εὐωδιάζουσα ([Ὠγοιυρθοιις εἰόγτν) ὙΠαάτιϑευάα. 
μαϊΐυ, ΒΜ) η(Μ.ο6.6920). 

Ἐἀμητρογενής, δογη τοί πομὶ ἃ τποίλμον, οἵ Αάδτη, 1υδολῖ, ΗΟ Ν ἐςῖ, 
4.31(Μ.86.17ο8}). 



ἀμήτωρ 
ἀμήτωρ, τοϊπομὶ α Ῥιοίμεν, γιοϊμενῖθες; Σ οὗ ϑοῃ, Οτ ΝΖ. αν Ή1.1.1.0.4. 

(Μ.37. 4594); ὃ θεότης.. «εἰ ἰ ἔξω νοοῖτο σαρκὸς ἀ. ἔσται Ὀντο μον. ῥαδεῖ. τ 
(53, 2280); ἀ. ἐκ.. «πατρός, ἀπάτωρ ἐκ σοῦ τῆς μητρός Ῥτοο] ΟΡ ἀπημρὶ, 

π(Ν6.85.4448). 
ἀμηχανία, ἡ, 1. μείρίεφϑηέες γενόμενος..«ἄνθρωπος, διὰ τὸ ταύτης 

τῆς πονηρᾶς ἐξελέσθαι τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν ἀ. ΜαχΟφμ. Τ ἠαί,2τ 
(}1.90.3138); 2. ῥεγῥίεχτίν, ἀσεραῖγ, [αδῖ, ἀταϊ.2.6(Ν.6. Α170)} Γι.5. 
ἤμ,5.5.τ(}1.20.4414}; ΟΒσγ58.}0.1.34.2 ἐπ Ἐρλι(ει. 828); 3. ρερος- 
δι τεγ, ἐΠορίεαϊἑγ, τὰ μόνε. 7.2 τ 41 1».(1τ.7024). 

ἀμήχανος, ἐμιροςςοίδίο ἀ. ὡς ὁ ϑεός ἐστι γενέσθαι τινὰ τέλειον []Θγη. 
5|7.7.14{0.63.1τ2; Μ.0.524Α}; ἀ. γὰρ ἀνθρωπίνην ψυχὴν μὴ ἀποπεσεῖν 
πάθεσιν Οὐ οι οἷν Κορ. :8(77. τά Ρ.13); Ὠιάντη. Γγ15.2.3(}1.30. 
8258); (Ὦγχγϑβ.οη1.23.3 τη 0.(8,126Ὲ}; ἀ. ἄνθρωπον... «παρακαλοῦντα 
τὸν θεὸν συνεχῶς, ἁμαρτεῖν ποτε 14. ἄπηα 4.5(4.136}). 

Ἐλμίαντον, τό (τος, ἡ), αὐπἱαηίδιις, αδϑέείος τὸ ἀ. Ῥγοίευ,το 
(0.21); Αἰ ἦρς.28,3(Μ1.25.1440}; ἡ ἀ. Αἀατη, ταί. ϑ(ρ.τοο.τό; Ν.ΙΙ. 
18430). 

ἀμίαντος, ὠπάεξβίοα, ῥμσθ; 1. ὙΛΟΥΆῚ]ν ἀ. χεῖρας αἴροντες πρὸς 
αὐτόν ΤΟΊδηι.20.1} ἐὰν μὴ τηρήσωμεν τὸ βάπτιομα..ἀ. 4(ἰερ.6.0; 
πᾶσα γὰρ σὰρξ ἀπολήψεται μισθὸν ἡ εὑρεθεῖσα ἃ. ἘΠΟΥΠη.517.5.6.7 4].; 
οὔ 500], (ἸΕΓῚ.5.7.7.7(0.36.27; Μ.9.460Ὰ); οἱἉ 5α᾽η15, ἰα.4.4.5.34(Ρ. 182, 
26; Μ.9.6400) ; πεαΐ. 85 Ξυϊϑξ,, ῥηρείν, ἤτον, ΟἾθηι.8.13; 2. οἱ νἸΓΡΊΩΒ, 
Ῥγχοίου. τοίρ.20}; Αἰῃιν πίοη. )ο(Ν.26.0538); 65ρ. οὗ ΒΗ͂Υ, τά ἴης, 
8.8(}1.2-ς τόρ); τον, γ85.υἱγρ.ίρ.2:4.24; Μ.46.3248); Ἰνεοιὶ ΗΝ εὶς 
4.3(λ1.86.16570); 1Ὁ.4.ο(τόόοο) ; 3. οἱ ἀοα τὴν ἀφθαρσίαν, ἀπὸ τῶν 
ἀ, τοῦ παντοκράτορος ἀποπηδῶσαν κόλπων Μεῖμ. Ἔνηρ.τ.τίρ.8,3; Μ. 
18,374}; τὴν παιδουργίαν.. «ταῖς ἀ. ὅ παντοκράτωρ ἐργαζόμενος χερσίν 
18.2.2(ρ.17.1; 498); οἱ Γγτίβι τὸν... ἁ, κτίστην. «πάσης τῆς οἰκουμένης 
Μο.Τμαοὶ.3(0.137.2}}. 

Ἐὰμιάντως, τοτίμοι ἀοπίενμοηὶ, τοῖς ΟὨχῖδὲ ἐν δούλου μορφῇ...ἁ, 
Με δ νη οἱ ἀπη.14(}1.18.3810). 

ἀμιγής, 1. μηηχϑά, ῥΏ76 χρὴ. «τοὺς μὲν καθαιρομένους ἀ. ἀπο- 
τελεῖσθαι καθόλον ϊοη.Ατ.,..3.2(}1.3.1650); οἱ Τῆπ. ἀ. ... τῶν 
γενητῶν ΔΙΒ..4.γ.1τι1ϑ(Ν,526.498); οἱ (σοά τοῖς πολλοῖς ἀ. καὶ ἀπλή- 
θυντος Το. Ατ.ἅ.».2.1τ(}}.3.6400}; οὗ Τορὸβ λαμβάνει τὸ ἡμέτερον 

[3ς, σῶμα],.--«καθαρὸν καὶ ὄντως ἀ, τῆς ἀνδρῶν συνουσίας ΑἸΠΟΣΉΕ, 
8.3(Μ.25. τοῦ) ; 2. υἱγρίῃ νύμφην Με. .5γνη}.7.τ(0.72.12; Μ.18.1250); 
ἄ. τινα αἰῶνα ΒΌΙΡΗ.ἤαεν. 31. 4{(ρ.288,ς; Μ3.41.4808}; 3, Ξεβαγαϊ!ε ὥσπερ 
οὖν ἐναντίαι αἱ προθέσεις [56. οὗ {π6 ροοά 8η4 [6 ψ]Ο ΚΕ], οὕτως 
ἀ, ἡ μετάστασις 1514.}ε].Φρ}.1.χ72(}1.78,2968). 

ἀμιγῶς, τοτίμομ πεϊχίμγε, οἵ (οά ἐν ἅπασιν ἀ. κατοικῶν )Ἰάντῃ. 
Τγίη.2.4(38.30.4848); οἱ Τπ, κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἔνωσιν ἀ. ἵδρυται, καὶ 
ἀσυγχύτως ἑκάστη τῶν ἑναρχικῶν ὑποστάσεων Ὠου. ἀτ.ἄἀ.5.2.5(}}.3. 
6410}; ἡ θεαρχία...ἁ, τοῖς διοικουμένοις ἐπάρχουσα 1.το.τί0374). 

ἄμικτος, Ε. ρηηρίεά, οὗ ΟὨΥ5Ε οὐδαμοῦ τὴν ἀναληφθεῖσαν 
ἀνθρωπότητα τῆς θείας ἐνεργείας ἄ, (τυ, αη. 1 α5.(2.6410}; 2. ἐγ 
γερομειίαρίε ἄ, ἦν ἡ πρὸς ἀλλήλους φιλονεικία Ἐπι5.ν.ζ..3.23(0.88,20; 
Μ.20.1ο848); το νβ5. ον. ἄορ. 2(Ρ.36.33; Μ.44.1144ᾺΡ}; ῬΑΠΠ σι Οἤνν5.20 
(ρ.141.7; Μ.47.18); 3. τοἰποιε δοοίαὶ ἱπογεομνξε, βοἰτίαγγ; οἱ Τα 51ῚΟ 
16, ΟΥΟΝ γ55.6}.2(Μ,46.τοΙ2.). 

ἀμίκτως, τὐτίἠομ! αἀμιίχίμγε, (Ἰοτα, σἐν, τ 2βίρ, τοφ.16 ; Ν1.8,0248). 
ἁμιλλητήρ, 1. εοηίοηάίηρ; τορος, ΝΟΆη βάν. [0.7:4τ0(}.43. 

8128); 1.2 :το(7648); εομίομάϊηρ Μιτη μῦθον...ἅ, σιωπῆς 1δ.τ6: τῇ 
(ββοο); 2. 48 βυδβῖ., γέναϊ, ἰδιτο: ζα(οοιλ), 

ἀμιξία, ἡ, ἀϊοϊξίοη, ἀϊδαργεεηιθηΐ κοινῆς τινος ἀ. ... 
κλησίας κατεχούσης 902.ἦ)..6.8.3.2(41.67.15200}). 

ἀμισγής, -- ἀμιγής ; οἵ Τοροϑ, Αηαβι, 3. θα. τ2(}1.80.1ο 520}. 
ἀμισθί (ἀμισθεῦ), τοὐομὶ γειθαγὰ οὐ. ῥαγηιθηΐ, ἐχορ, Ῥ5.2:8 διδά- 

σκων αἰτεῖσθαι τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀ,. (Ἰεγη, Ξἐγ.4.22(ρ.3οϑιτο; 
Μ.8.134:0); οὐκ ἁ, τὴν δικαιοσύνην ἐργάζεται ΤΠΑΥ,Δῖορ5,) 5.57:12 
(ρ.381.3; Μ.66.680Α); μόνον...δίψησον τοῦ πατρός, ἀμισθεί σοι δειχθή- 
σεται ὁ θεός (ει. ῥγοΐ. το(ρ.6ο.6; Μ,8,2ο8.), 

ἄμισθος, 1. τοΐηομέ ῥὰγ οὐ γειυαγά, Ἔχε. τ ηλ.2:τ οὐκ ἃ. ὑμῖν 
ἔσται ἡ παιδοτροφία (Ἔτγβ.λον.9.2 τῷ ΤΊ), (11. 5060); συμμάχους 
[1.5. οὗ 604] ἐνταῦθα μὲν ἀ., ἐν οὐρανῷ δὲ ἐντελομίσθους ΘΥΏΘΒ5. 5 
(Μ.66.13448); 2. ῥτοῖϊίεος, οἵ Ῥτάνευ ἵνα μὴ ἄ, εὑρεθῇ...τὸ πρᾶγμα 
ντ, ̓ κυιβδ: τοί 1.72.8538). 

ἀμίσϑως, το οι τεραγαΐίοη, Τιδοιί Ν.ν, 70. Εἰδεμι. (0.10.0). 
Ἐἀμισθωτί, τοὐπομὲ ῥανΉΗΐ, Κγεεῖν, Τυϑῖ. ἀταί. 58, τ .6,6ο8Α). 
ἐλμισία, ἡ, βεοράονι ἔγοιι Παϊγεά, ΟἸοΥΩ. 5 }7.2.τϑίρ.159.18; Μ.8, 

ΙΟ28Α). 
ΓΠάἀμίσως, τοήϊλομι ῥεοϊηρ βαϊγεά, Το.Ἰ πὶ. σαὶ. 27(}1.88.ττοο}}). 
ἀμμά ({Π]ἀμμᾶς), ἡ, »ιοίδεν; {{{|ὲ σίνοη το 1. Πδδᾶ οὗ ἃ οοηνεηΐ, 

ἀρορλμ Βαὶν.(Μ.6ς. 4168); ΜΑχ.ῤ,τ2ίλ| .91,4608}; 2. Αγ πη αὕτη 
γὰρ... ἀ, ἐστιν----οοὕτως γὰρ καλοῦσι τὰς πνευματικάς ὈΆ]].[.1,ατι5.34 
(Ρ.99.18; Μ.34.11078); Οντϑιυ, δα, 54(0.147.6); Το, ἈΓοβοῃ, »γαὶ. 170 
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(Μ.8).30408); 3. 4 ποιά ποῖ ἃ ὅθ, ϑοπτΝ υ. 79. ΕἸἰδόιινττίρ.22. 
13}. 

Ἐἀμμασρακώθ, (Π εὐ τ. ΣΡ ΩΙ «ἔ, 7εχ.52: 18) δσιυὶ; 650. ΤΟΥ 158 
1π [6 νν]5ἢ Βδουῆσοβ, Ολγονι Ράβολ.Ρ.α 46(ΜἹ,.02.32400). 

["Ἰἄᾶμμη, ἡ, ν.], [ῸῚ ἄμη, 5ἠουεῖ, φραάε, 170.Ὁ. 4γἱοη δδ(ρ.96,22 ; 
Μ. οὔ. 13160); Ογγ. 5. δα. 246(}.122.25}; 16. 84(Ρ.1ρο. 18). 

ἄμμιγα, -Ξ ἀνάμιγα, ἵῃι εονιδἸηπαίίοη, θεὸν βροτὸν ἄ. λεύσσων ἴϑο. 
Ὁον}}} ΟτΝαζ.ανη,1.2.2.214{(}1,37.5954}; ΤῈ φονηδίπαοη ν ΤΉ, 
Ογαε.518.3.146; ἄ. τερπνοῖς ἄλγεα ΟΥΝ ΑΖ. ἐαγΡ1.1.2.1.633(510Ὰ}. 

[Ἐάμμώωσα, -- ἀμῶσα ργ68. ρΡίορ!. οἱ ἀμάω, γεαρ, ποῖ ἀοτονὶν, 
ΤΆΑΡο]] πὶ 5. το :34(ΜΜ.33.1412Ὰ}.Ψ 

ἀμνάς, ἡ, εἰσο-ἰαμεῦ, Ἱ᾿, [οὗ 44(ρ.133.5}; Μοιδιεγριχιι(ρ.134.20; 
Μ.18.2124)}; Ομγνβιλοηι. 4.3 τὰ ΣΤῊ (τ. 5720}; τααῖ, αἱ τοῦ θεοῦ 
ϑυγατέρες αἱ ἀ. αἱ καλαί (Ἰοη. »εοὶ.τ2(ρ.84.12; Μ.8.2400); ἡ μακαρία 
ἀ. τοῦ Χριοτοῦ Μ. Αγϊαάη.τ(Ρ.123.18); οἱ ΒΜΥ͂ τὸν ἐκ τῆς παρθενικῆς 
ἀ. προελθόντα ποιμένα ῬτΟΟ]ΟΡ ὁ7.4.2(}1.65.,7124). 

["Π]άμνημονεύ-ω, -- ἀμνημονέω δὲ μηρηπάζεϊ, ζογρεί σὐεις πῶς 
ἐγένου νοσήσας 1. Ἴ οὗ 35{Ὁ.125.22, ν.]. ἀμνήμων εἷς); Β45.561.υ, Τἰεεὶ, 
2.20(Μ.8ς.613}}; ; ἀἁ. τῶν πλημμελημάτων 70.}).8..}.24(Μ.96.1ο0858)}.Ψ 

"ἀμνημονία, ἡ, "ογρειίείνιοες, δίατο, Ετιορμεε.5.2(Μ.6 5.1 0200), 
"ἀμνημόνως, 15 ξογρειξείμεςς, Ἐλι5 ΔΜ αγεεῖ].τ. ,(ρ.16.6; Μ.24.7488). 
ἀμνημοσύνη, ἡ, ῥογρειϊξείηεος, ἨονΟἰθη1.12.4; Ἴο: Μοπιῤγημ. 

Βα:.4(Μ.06.12738). 
ἀμνησικακέω, ῥογρίθε; οἵ τε, «4.Μ{{.π|(0.228.3); ΟἸφηλ,.5:».7.14 

(ρ.63.6; Μ.0.ζ210); ἀ. περὶ τῶν παρελθόντων Οὐγτ.ε.57(0.21.21 ; 5, 
1920); οὗ σοά ἀμνησικάκησον ἐπ᾽ ἐμοί, κύριε Τγαά. Ε1Ϊ.0(Ρ.454}; 

(γτ.15.5.2(2.759}0); 1ά..70.4.3(4.319}). 
ἀμνησικακία, ἡ, ]οτρειξιεῖμόος οὐ ἐηΐνν, βογριυἱηρηξες, οἵ τθὰ 

ἀγάπη... «νοεῖται..«δι᾿ ἀς ΟἸξΠλ.517.2.τϑ(ρ.150.18; Μ,8. 10284); τῆς κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιον ἀ. 18.7.τ4(ρ.ὅ1.14; Μ.0.5208); μέγιστόν ἐστι κατόρθωμα 
ἁ. Οτ.ογ.9.3(Ρ.319.0; Μ.11.4440); οἱἨ ΚΙ85 οὗ ρεᾶζς ἀνακέρνησι τὰς 
ψυχὰς ἀλλήλαις καὶ πᾶσαν ἀἁ. αὐταῖς μνηστεύεται ΟνΥ.ἢ εαἰεεί;.23.3.; 
οἵ σοα, 1 λον τ (Νῖ.5332,.1152Ὰ}; δεδικαιώμεθα γὰρ... κατὰ..-τὴν δωρη- 
᾿θεῖσαν ἡμῖν ἄνωθεν ἀ. Ὀγτ. 70.4.3(4.3700); 14..15.3.2(2.,4278). 

ἀμνησίκακος, ῥογρίυἱῃρ ἀ. εἰς ἀλλήλους χ(ΐφσηι.2.5., τεῖ, Μιις 144, 
ΟἸετα,5}}.7.1τ4{(ρ.6ο.3ο; Μ.0.5 170); Ομτνβ.ἤοηι.21.4 ἢ. ἘΡλ (τ. τό40); 
πραΐ, 85 βι051., ἐχερ, μὸν. ει τὸ.. .ἀ, τῶν νεοττῶν εὐπρόσδεκτον... 
τῷ θεῷ ΟἸετλ, ῥαφά. τ, (Ρ. 98,14; Μ.8,2654); ΕΡΙΡἢ.ἤαεν.37.δ(ρ.ὅ1.14; 
ΝΜ, 41. ὅς53.Α}; οἱ σοᾷ, Εϊογηη πη. 9.3; ιάγιῃ, Τ 3. τοί, 39.8894}; 
ἃ, χάριτι δικαιοῦντος θεοῦ νυ. ἰς.5.2(2. .7590); 19... 4(4020}); ; οὗ ΟὨχιβί, 

τ, ΝΥ 55. ἠόοηι. 4 ἢῃ Οαμι.(Μ.44.8400); ἀ. εἰμι καὶ φιλάνθρωτιος Οσ ΔΕ, 
τημὶ μηριττ( .88.1τ8648) ; τεῖ, Με, 5: 24 διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καὶ 
ἀξίως μεταλαμβάνετε τῶν ἀχράντων τοῦ ἀ. Χριστοῦ μυστηρίων 
Τιδομί.Ν υ. 70. Εἰδενι, (ρ.35.17). 

ἀμνησικάκως, τοτίπομ! γοηι ΙΕ ΡΙΉΡ τογοηρ, ζογρίυϊηρίν, τεῖ. 
ΤΏδτι ὁμονοοῦντας ἃ. ΤΟ ἰέόμι.62.2; (ΘΠ. ον. 4. 22(Ρ. 300.7; Μ.8.13488}); 
ΟΥν.28 δ(ρ. 2)8.27; Μ,χὶ .5250); “τοὶ, (οά ἀ. αὐτοῖς [8ς, τοῖς ᾽Ιου- 
δαίοις] ἀνέντος θεοῦ καὶ τὰ εἰς αὶ ριστὸν ἐγκλήματα Ονγ. 7]οεἰ.317(3.2318)} 
14.1ς5.5.2(2,7658); τοῦ, Ομ χῖϑε ἀ, ... ἡμᾶς ἀνιεὶς ἁμαρτίας ἃ. .αὐογιτὸ 
(1.5 860). 

Ἐἀμνησιπόνηρος, με παάξε οὐ εὐ, ΚονρΙΌΤΗΡ πρὸς ἐχθροὺς...ἃ, 
ΟἸδπι. ο:».7.12 (οοη]. Ρ.49.30 [ῸΣ μεσοπόνηροι Μι0. 4060). 

ἀμνήστευτος, ερδεϊγοιἠςά, Οαη..4Ρ}.61. 
ἀμνηστία (ἀμνηστεία), ἡ, 1. ἐογρειζιμίηοςς; ἀϊεγεραγίί, περί εεὶ ἃ, τῶν 

εἰς τὴν ἀληθῆ συντεινόντων ζωήν (Ἰετῃ, ῥαεά.2,2(0.173.2; ἀμνηστεία 
Μ.8,4218); οὐίτυϊοιὶ πάντα τὰ ὡρισμένα.. νῦν ἀμνηστίᾳ παραδοθῆναι 
(οηδίβητ 5 ΓπρΡ.8 0. ΤῊ ἀροΐ,5θς, κ4(Ὁ.135.8 Μ.25.3488); ΒΟρΡἢτ. ἢ. 
υτπαςὶ. (Μ.92.χ7210}); 2. Πογρειξείμεςς οὗ την, ξογρίυσηεος; Ἀάτπδη, 
ΟἸδθλ. ον. 2ιτδίριτότ τς; Μ.8,.το290), μμρἑμαὶ Ῥονξίνεπεςς, γεεομείίτα- 
"0Ή, ΤΥ ἐΡ. Ο6(Ν. 66.14001Ὰ}); ἀϊν!ηο τῶν παρῳχημένων.. αἰτήσασθαι 

ἡ. παρὰ πατρός (Ἰοτ.4.(ἱ.5 “40 (Ρ. τϑό.ῳ; Μ,ο, 6454); ; ἃ. γὰρ τοῖς 
τοιούτοις [50. ρΡΘΠΖ6Π1] δίδωσιν ἀρετὴ. ..ἐκβεβληκυῖα τὴν... κακίαν ΟΥ, 
Οεἰς.53.71(0.263.15; Μ.11.10138}); πάντων κακῶν ἀμνηστείαν ποιούμενος 
Ἐ.5.15.1: : τδ(λ{.24.06}) : βίνεη ὈΥ Ογχίϑί τοῖς μὲν πάλαι αὐτὸν γινώ- 
σκουσι..«ἕνεκεν δὲ σφαλμάτων ἐν ἄδῃ κατεσχημένοις ἀ. χαρίσασθαι 
ΒριΙρῇ. άξε, 46.4{ρΡ.2ο8.:3; Μ.41:. 8440); ΤΠατ. Μορ5. 0. τ: 2οίρ. 316. 15; 
Μ.δό. 1364); γδοοιν αὶ τὰ ὈΔΡ.]5ηὶ ἡ... ἐκκλησία... «τῶν προτέρων ἀ. 
πορισαμένη τῷ λουτρῷ [5164.Ῥε}.ῤῥ.1.4τ7(ΜΜ.78.41τ6λ}); τὸ πιστεύειν 
εἰς αὐτὸν τῶν πλημμελημάτων ἀμνηστίᾳ τετίμηται ὈγγιμειηρεΉ. 

(5.705). 
ἄμνηστος, ῥογείξα! οὗ, ΝΟΠΠ.ῥαγ..9.20123(Μ.43.0128). 
ἀμνός, ὁ, ἰανεδ; οἵ (Πτιβὲ; 1. ἴὴ Ρτορῃθοῖο5 τὸ δὲ ᾿ἴδε ὁ ἀ. τοῦ 

θεοῦ τουτέστιν, οὗτος ἐκεῖνος περὶ οὗ προείρηκεν ᾿Ησαΐας ὙΠατ. 
Μορ5. 0.11 2ο(ρ.217.4: Μ.66.746.}; Ογτ. [0.2 Ῥτοθηλ.(4.1144) ; 1η τε]. 
ἴο πρόβατον ([5.52:7}: ᾿ὡς ἀ. ἐκάρη᾽, καὶ ᾿ὡς πρόβατον ἐπὶ σφα- 
γὴν ἤχθη, καὶ “ὡς ἀ.᾽ ἐσταυρώθη ΜεΙ. Κ»Οὐη.(ρ.312; Μ.5.12174}; 
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ἐκήρυξεν αὐτὸς ὧν τὸ πάσχα, ὁ ἀ. τοῦ θεοῦ, "ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν᾽ 
ἀγόμενος ΟἸειη. 7».28(ρ.2τ6.27; Μ.0.157λ); πρόβατον δέ, ὡς σφάγιον" 
ἁ. δέ, ὡς τέλειον ΟΥ.Ν82.07.30. «21(Ρ. 143.1) Μ.36. τβ20); ἀ. δὲ διὰ τὸ 
ἄκακον καὶ τὸ δι’ αὐτοῦ τὴν ἁμαρτίαν.. «ἠφανίσθαι ἐν τῷ αὐτὸν τῷ 
πατρὶ προσενηνέχθαι πρόβατον εἰς σφαγήν ἘΡΙΡΗ.ἀαϑν.60.35(0.τ84.ς; 
Μ.42.257Ὰ}; 2. ϑἰρηγίηρ ἢΐ5. ΒΌ Ποῖ ΠΌΤΏΔΉΙΥ ὁ κύριος ἃ., ὡς 
κριός, ὃν εἶδεν Ἀβραὰμ κατεχόμενον ἐν φυτῷ Σαβέκ. ἀλλὰ τὸ φυτὸν 
ἀπέφαινε τὰν σταυρόν...καὶ ὁ ἀ., τὸν κύριον ἐμπεπεδημένον εἰς σφαγήν 
Με]. ».. (δ. (ρ.312; Μ. 5: 1216 -Ἰ217}}; ἐπεὶ γὰρ ἄρνας ὀνομάζει ἡ 
γραφὴ τοὺς παῖδας τοὺς νηπίους, τὸν θεὸν τὸν λόγον τὸν δι᾽ ἡμᾶς 
ἄνθρωπον γενόμενον, κατὰ πάντα ἡμῖν ἀπεικάζεσθαι βουλόμενον, ἀ. 
κέκληκεν τοῦ θεοῦ, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ (Ἰοτα ῥαφά.τ, Ξ(ρ.το4.21; Μ.8. 
280Α) ; λόγος ἀ. συμβολικῶς καλούμενος ἅμα τῷ φωτίζεσθαι τὴν ψυχὴν 
καταπεμπόμενος (αὕτη γὰρ ἂν εἴη ἡ ἑωθινὴ τοῦ ἐνδελεχισμοῦ θυσία) 
καὶ πάλιν ἐπὶ τέλει τῆς τοῦ νοῦ ἐν τοῖς θειοτέροις διατριβῆς ἀναφερό- 
μένος Οὐ. 7ο.6.π2(33; 11.132; Μ.14.202Α}; τὸν ἀ. οὐκ ἄλλον τοῦ 
ἀνθρώπου ὑποληψόμεθα.. οὗτος δὴ ὁ ἀ. σφαγεὶς καθάρσιον γεγένηται 
κατά τινας ἀπορρήτους λόγους τοῦ ὅλου κόσμου... δὲ προσαγαγὼν 
τοῦτον τὸν ἀ. ἐπὶ τὴν θυσίαν ὃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἦν θεός, μέγας ἀρχιερεύς 
1δ.6.5χας; ρριτότ.321--πτόΖ.9; 2020--2024}; ἀ. ἐστιν, ὡς διδόμενος ὑπὲρ 
ἀφέσεως ἁμαρτιῶν Ατηϊηοη. [6.1 τ2ο(Μ.85.14οτ0); ἀ. δὲ αὐτὸν ἐκάλεσεν 
τοῦ θεοῦ" ὅπερ ἦν ὄνομα τοῦ πάθους σημαντικόν" ἐπείπερ ἐν τῷ πάθει 
τὴν ἁμαρτίαν κατέλυσεν... ἀνεῖλε μὲν τὴν ἐν τῇ φύσει τῆς θνητότητος 
ἁμαρτίαν ΤΠαάτ, ΜΟρ5. 76.1:20(}.5τό.1ο ; Ἀ].66.7230); 3, τεῦ, ῬΆΞΒΟΝΘΥ 
δῆ ΟἿ βδοηῆοες πέντε ζῴων προσφερομένων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον... 
ἄξιόν μοι ξητεῖν φαίνεται τί δήποτε... ὁ σωτὴρ ἀ. λέγεται καὶ οὐδὲν τῶν 
λοιπῶν. .-τὸν ἀ. ἐν ταῖς θυσίαις τοῦ ἐνδελεχισμοῦ εὑρίσκομεν προσφερό- 
μενον ΟΥ. 70. 6. 51,52(32,33; :Ῥιτόο. 8,21; Μ.14. 280Ὰ Ὁ); ; ἐκεῖ αἷμα ἀμνοῦ 
ὀλοθρευτοῦ ἦ ἦν ὑποτρόπαιον" ἐνταῦθα τοῦ ἀ. τοῦ ἀμώμου ᾿Ϊησοῦ “Χριστοῦ 
τὸ αἷμα δαιμόνων καθέστηκε φυγαδευτήριον ντ. Ἡ οαΐσοὶ,.το.4; ἀ. δὲ 
αὐτὸν καλεῖ, τῆς προφητείας ἀναμιμνήσκων "Ιουδαίους τῆς ᾿Ησαΐον 
καὶ τῆς σκιᾶς τῆς κατὰ τὸν Μωῦσέα, ἵν᾽ ἀπὸ τοῦ τύπου μᾶλλον αὐτοὺς 
προσαγάγηται πρὸς τὴν ἀλήθειαν’ ἐκεῖνος μὲν οὖν ὃ ἀ. οὐδενὸς καθάπαξ 
ἁμαρτίαν ἔλαβεν“ οὗτος δὲ τῆς οἰκουμένης ἁπάσης [Πτγδιλον. 17.1 τπ 
7.0.(8.07Ὲ}; μυρίοι μὲν γὰρ ἐσφάττοντο, κατὰ τὸν τοῦ νόμου τύπον, 
ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἀπήλειψε τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου... -«ἀνήρηκε δὲ τοῦ κόσμου 
τὴν ἁμαρτίαν ὁ ἀ. ὃ ἅμωμος.. οὐκοῦν καὶ ὡς πρόβατον λεγόγισται μεθ᾽ 
ἡμῶν ντ, ἰαῤῥισοη. (1.850); τεθύκασι τὸν ἀ. εἰς τύπον τοῦ Χριστοῦ 
Ιὰ, σίαρ᾽. Εα.53(1.5340}; 14.70.2 Ῥτοοιη,(4.1148-Τὴ ; ᾿ Ῥτος] ΟΡ ὁ».14.3 
(". 65. ϑοοα); ΒΟΡΉΤ. Ἡ εὐαγῆ δι 4(Μ.87. 37738); οἴ, αἷμα; 4. ΘΌΟΠΑτΙδτ]ς 
ἄμωμον ἀ. καθ᾽ ἡμέραν ἐν θυσιαστηρίῳ τοῦ σταυροῦ θύω" οὗ τὰς σάρκας 
μετὰ τὸν πάντα τῶν πιστῶν λαὸν φαγεῖν καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ πιεῖν ὃ 
τυθεὶς ἀ. ἀκέραιος διαμένει καὶ ζῶν 4.(Ρα55.)» .4πᾶγ.6(ΡΡ.13.16--14.10); 

τὸν ἀ. τοῦ θεοῦ, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ μυστικῶς 
καθ᾽ ἑκάστην ἱερουργούμενον ΟΥἦο»!.13 1. ᾿ς .(ρ.03.11); Οἱ ΟνΖ.1.6. 
2.31.6(Ν1.8ς.13178}); μελίζεται καὶ διαμερίζεται ἃ ἀ. τοῦ θεοῦ... ὁ πάν- 
ΤῊΣ ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος Οὐ γς. (ρ. 403.36); ; 
5. τοῖ. ΠΌΤΆΡΗ Δη6 τηᾶττίαρε οἵ ιαταῦ πάντα τὰ θηρία ὦ ὥρμων κατ᾽ 
αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτὰ ὁ ἀ. Τ᾿. 705.τ0.18; ὅτε γὰρ ὡς ἀ. ἐσφαγιάσθη 
Χριστός, τότε αὐτὴν 50. ἐκκλησίαν) τῷ ΕΥΈΡΝ αἵματι ἐνυμφεύσατο 
Ασεΐῃ, ἄροι. δ) (ΜΝ τού.7658}; 6. ἃ5. ΟΙΟΓΟΥΔΙ ϑντηθοϊ ἔν τισι τῶν 
σεπτῶν εἰκόνων γραφαῖς ἀ. δακτύλῳ τοῦ προδρόμου δεικνύμενος ἐγ- 
χαράττεται, ὃς εἰς τύπον παρελήφθη τῆς χάριτος, τὸν ἀληθινὸν ἡμῖν 
διὰ τοῦ νόμου προῦποφαίνων ἀ. Χριστὸν τὸν θεὸν ἡμῶν' 
αἴροντος τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου ἁ. Χριστοῦ... κατὰ τὸν ἀνθρώπινον 
χαρακτῆρα καὶ ἐν ταῖς εἰκόσιν ἀπὸ τοῦ νῦν ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ ἀ, ἀναστη- 
λοῦσθαι ὁρίζομεν, δι’ αὐτοῦ τὸ τῆς ταπεινώσεως ὕψος τοῦ θεοῦ λάγου 
κατανοοῦντες (ἼΤΩ! εα».82. 

ἀμνοφόρος, οἰξεγίηρ α ἰανιδ, οἵ δυσμασίϑε δεῖπνον... ἁ. Θορητ Η. 
χαν}.8.υ7(Μ.87..27728). 

ἀμοιβάδιος, ἰσξίηρ ἱμγης, αὐ Ναζιεαγηη.τ.2.1τ.4τ7(Μ.37.5534}). 
ἀμοιβαδίς, 1. ἢ: ἱπΥΉ, ὁτὲ ὔεῦ αἀποῖπεν; ΠΕπσδ Τρ γίνη, ΤῊ 

γεῤἷίν ἀγόρευεν ἀ. Νοῃη.} αν, [0.1 :το(}}.432.8088); ἐῤιτο: 32(8274}} 
2. τιμίμαϊν εἰ ὑμᾶς αὐτοὺς ἁ, ἠγαπᾶτε (Ὀπβίδητιϑ [τὰ ρ8Ρ.ΑΤΠ. 
ἀροὶ,Σεειδτια(ρ.14τ.9; Μ.25.3608). 

ἀμοιβαίως, 1. ἡ ἐμγῃ, Ἐλπδβιν,,2.δ(ρ.44.1τ; Μ.20.0888), 2. 1Ὲ 
γείνῃ, 16.1.0 .3(Ρ.200.22; Μ.20.13288); οἵ ἘΔΊΠΕΥ ρ]οΥ νπρ ὅοη, Ἰ4, 
δι μοτ.ττί(ρ.70.17; Μ.24.8458). 

ἀμοιβάς, 1. γεμττηρ, δγιηρίηρ γείγιϑωίονε Γ0Υ ποινὴν.. ἁ, κέντορι 
λόγχῃ ΝόΠη, αν. 7ο.τοῖ37(Ν.43.9058); 2. απδισεγίηρ ἃ, φωνῇ 1Ὁ.1:20 
(7534}; 16.201 2](01324}; εογγεςροημάτϊηρ, 1.7: 2(8134). 

ἀμοιβή, ἡ, γείτενηι, γεσοντηβέηδο,, ἴτοτα (σοᾷ ἴο τῆδῃ, γοίμγε;, γεισαγά; 
ὑπἀεβεσνϑα ὉΠ|655 τῆϑη Π85 ἔγεα Μ}}, Πιβί, ταροῖ.45.8(Μ.6.3038); 
ΟἸοΙ,, ο 7.7. τοίρ.42.17; Ν.9.4818); τοί, Μι.6: 286, οὐδεμία ἐπὶ τούτῳ 

ἀπὸ θεοῦ ἀ. ἡμῖν ἕπεται ΟΥτοον.τοίρ.342.0; Μ.ττ. 4760); εἰ μὲν δικαίως 
ἐκρίνατε, δικαίων ἀ. καταξιωθήσεσϑε καὶ νὸν καὶ εἰς αὖθις (οὶ, ΑΡ». 

Ἂ ἴω] 

ΤΡ του 

00 ἀμορφία 

2.52.3 τὸ μὲν [56. σοοΠ685] ἔχει μισθόν, τὸ δὲ [56. βΊ 5 οὗ ργόρῇθον, 
εἴς. ἐστέρηται ἀ, (ΒΥγδ.ἀσηι. 2.1.1 τὲ. οι (0.6648); Ι514.Ῥε] ἐῥ. 
τ.387(λ1.γ78. 4014}; προσδοκᾷν τῶν ἱδρώτων τὰς ἀ. γε.  ε.9:26(Μ.72, 
6520); ἔτοπι τήϑῃ ἴοὸ (οά, γεοίμγη τὰ γὰρ παρὰ θεοῦ τῆς ἐν κόσμῳ 
δωρεᾶς ὑπερπαίει τὴν ἃ, Ταῖ,ογαί.532(ρ.32.8; Μ.6.8728); μία δὲ ἀ. 
κυριωτάτη παρὰ ἀνθρώπων, ταῦτα δρᾶν ἅπερ ἀρεστὰ τῷ θεῷ (Ἰετι. 
εἰν. 7.3(0.1τ5.1ῷ; Μ.0.425:8}; ἐχορ, Μο.τζ: 30 ἄλλο δὲ [56. τἢδπι ἰονε] 
μηδοτιοῦν ἔχοντας ἀνενδεεῖ.. θεῷ πρὸς ἀ. ἐπινοῆσαι 1ἃ..4.5.2]1(Ρ.178. 
14; Μ.ο.6324). 

Ἐλμοιδρά, ἡ, ἡ οὐ οΗγεν λόγῳ πρότερον πρὸς τὴν μάϑησιν ἐναγό- 
μενοι, εἶτα χειρὶ καὶ πείρᾳ τὴν ἀ. κρατύνοντες Α5πτι Λιη ἤομ(Ν.40, 
301Α}), ΡΕΙΉ. {.1, ἔου ἀμυδράν. 

ἀμοιρ-έω, 1. ἔαῦὲ πὸ ἰοΐ οὐ ὅπαγέ ἴῃ, ἰαεῖ δαίμονες..-σαρκός 
«ἰνοῦσε Ταΐιογαί, τά{}.15.14; Μ.6.8368); Οτιέχειη 5.77 131(Μ.17. 
1440); ἡ βλασφημία... «λέγουσα...»-εῖν τῆς ἁπλότητος [3ς. τὸν Χριστόν) 
ΟτιΝ ν95. ἔμγι.τοί ρΡ.230.27; Νέ.45.8410); ψυχὰς “"οὔσας τῆς χάριτος 
14, ἐπ 1. (ρ.47.τι; ΔΓ 46. 2890); οἵ ἔπταρὶ τῆς δε αὐτοῦ σωτηρίας 
ἡμοιρηκώς ὔΟντ Ῥς 41: 4(}]. 69. τοο44Ὰ)}; 70.1).ἤοητ.4.τὴ(Μ.ο6.6134}; 
2. ῥε ἐχενιρὶ ἴτοτη, ὅγε ἴτοτη --ήσει γὰρ οὕτω καὶ τῶν ἐκ θείας ὀργῆς 
ἐποισθησομένων τοῖς εἰωθόσι πλημμελεῖν ὕγτ, Δα]. 530(3.ϑςός); ἐδίᾳ 
τοίνυν πέπονθε σαρκί, καίτοι τοῦ παθεῖν «οεῖν εἰθισμένος, ὁ ἐκ θεοῦ 

λόγος 14.«“γεαά.(ρ.1ο2.0; 5᾿.1028) 
Ἀῤμοίρησις, ἡ, ἰθ55 τῶν προσδοκωμένων {(ζἢτνϑΞ. αἰεεὐ.(0.8248). 
ἄμοιρος, 1. τοπομ ἰοὶ οὐ ὁἤαγε ἴθ Ἀλέξανδρός τις.. 

ἀποστολικοῦ χαρίσματος ΠΡ. ]πισά 0.1 π5,᾿),,6.πτ.40(}1.20.4284}; οὐκ 
εὐνᾶς ἡ σὰρξ τεχνικῆς σοφίας καὶ δυνάμεως θεοῦ Ἰτοη,ἠαδῦ.5.3..(Μ.7. 
11314}; ἄθλιοι, οὗ ἐναντίοι πτωχοί, θεοῦ μὲν ἄ,, ἀμοιρότεροι δὲ τῆς 

ἀνθρωπίνης κτήσεως (]επγ..«.5. 17(Ρ. 171.2; Ἀ1.0.6218}; ἄρ᾽ οὖν. .«ἡ 
ἔνθεος διδασκαλία.. ἁπλῶς ἀφῆκε τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἃ, τῆς τοῦ 

θεοῦ γνώσεως φέρεσθαι; Αἰ, σο».46(}1.25.924}; ἃ. ... τῆς. ὐμυήσεως 
[1.6, Βαρτίβγα] Οὐ ν ψβ5,ογι αι οὶ, 3 ο(ρ.148.2; Μ.45.024); ἀμερὲς γὰρ τὸ 
θεῖον καὶ γεννητῆς ἃ. φύσεως Β65.6].0γ.25.4(Μ.8ς.2070}); 2. ἐχενμιρὶ, 
τε ἔχονα, ΟἹ] ιη, ον. δ.2(ρ.435.6; Μ,0.220Ὰ}): οὐκ ἄ. ὀργῆς Ογτ.ἐ ε.τ2:41 
(ΜΜ.72.7528}); 8. «πεῖ οἱ, ἐχεϊμαεά, τεῖ, [6 τὴ ραν οη κοινοί τε βίοι 
καὶ πλοῦτος ἄ, οὐ γὰρ πτωχὸς ἐκεῖ, οὐ πλούσιος Ογαε.51}.2.5321; ἔἶοηι. 

(ἴονη. 3.0. 
ἀμοίχευτος, ἔγεε ἔγογη αὐμίίενν, 4]. ἀμάν. [».8(0.41.24}; 44.0.40 

(Ρ.1γ6.7). 
Ἐἀμοιχεύτως, τοτίποι αὐπμΐενγν, ἐβαςίοῖν, 

ττοϑο). 
ὃ ἀμολγαῖος, 

ὥγαε. δ 1}.14.221, 
ἀμόλυντος, ττἀοπίεα, εἰσαη, 1. 11τ., ΟἸδπι. ρα.» τ(ρ.τ63,4; Ν.8, 

3078); 14.δἰν.6.15(0.402.3; Μ.0.3444}; προσφέρειν τῷ θεῷ τὰ δῶρα ἀ. 
ΜΟΤΡαοῖ. ̓  (0.65.2); 2. τἸλόοσα!!ν τὴν διάνοιαν. ..καὶ τὴν αἴσϑησιν ἁ 
ΜοιΠ γι. ατ.3(0.132).17; Μ.18,2130); φύλασσε σεαυτὴν ἀ, ΥΝαΖ. 
4}.244(}4.37.3884}; ἀ. νοήμασι ατγ Ν γϑ5. ποις ἴπ (ἀμ .(Μ.44.765Ὰ}}; 
παίδων γένεσιν τίμιον καὶ ἀ. εἶναι πιστεύομεν (οηςὶ, ΔΡιθιττ. δ; οκερ. 
χύοτιτο: 3 ἡ γὰρ χάρις αὐτοῦ τοσαύτη, ὡς κατασκευάσαι μοι τὴν ψυχὴν 
ἀ. Ομ γνβ.λοη1.2.5.1 ἠῃ ΤΟ ον (το. 2210); μὴ δυνατὸν... .ἁ, τὸ καθόλου 
ἄνθρωπον εὑρεθῆναι ΝΙ] 6» }.1.24(ΝΜ.70.028}; 14, ΛΠ]αρητ(Μ.70.9698); 
ἵνα.. διατηρήσας τὸν χιτῶνα ἀ., τύχῃ τῆς μακαριότητος [1.0 Βαρὶ. 
(Ρ.3205); 3. οὗ νἱγρίπιεγ, Μοτῃ. ἐν ΗΡ.4.π(ρισι. το; Μοιβι030); ὁ ἀ,... 
εὐνουχιαμός ἐῤ.2.7(0.25.18; 608); τὸ ἀ, τῆς παρθενίας ἔνδυμα Ρτοου!. 
ΟΡ ον.6.2(}}.65.724Α)}; οὗ ΘΒΜΥ παρθένος...ἀ. 4. Βανι 4(Ρ.135.29); 
ΘΟρΡἢγ. ΗΠ ὁριονη. (Μ.87.31618); ἀ, ὁ τόκος καὶ καθαρσίων ἀνεύθυνος 
ΤΜΦΙ γε ηπη.32(Ν1.18.3525}; 4. οἵ (ἀοὰ τί καθυβρίζεις τὴν ἀ. 
φύσιν; ΟΥΟΝ γ55.ογ, ἄορι. (ρ.36.56; Μ,44.1144Ὰ}; οἵ (Ἠηπῖ, δχερ. 
(μηι.6: 9 δυνήσεται. δέ τις καὶ ἑτέρως τὴν νύμφην φάναι τὴν σάρκα 
τὴν ἀ. εἶναι τοῦ κυρίου ΜΟΙΉ Ἔγη,.7.8(ρ.78.17; Μ.1δ. 136). 

᾿ἀμολύντως, τ ἑἠομὶ ἀεξίονπομί, ἐπι ρεγτὶν, τὰ σὸπ, ἀ. ἐνεργούμενα 
τῆς πίστεως ἔργα Ογτ, ̓ ς. τΊ τ2τ(}1.69.8240) ; Το. (ἹϊἸτη..5εαἰ.27(}.88, 
ττοϑο}; οἵ ΟΠ τῖβὶ γεννηθεὶς διὰ γεννητικῶν πόρων...ἁ. ἘΡΙΡΒ ἐχρ. 
άνιοίρ. ςτδ.0; Μ.42.8128}; 14.αϑν.60.25(τ..τ76.4.; Μ,42.2440}; ἐν τῇ 
παρθενικῇ μήτρᾳ διαιτώμενος ἀ. Οτ. Απτιῤαῤί.2.5(}1.88.18768). 

Ἐἀμόναχος, ὁ, 0η4 τοῖο ἐς ποὶ ἃ γα τηρηΐ, ἸΣΡὮΤ,2.τ480, 
Ἐῤμονάχως, ΤἪ ὦ ῬἨΙΩΜΉΕΥ ΜΉ ΓΟΡΉΡρ ἰο ἃ τιον, ῬΡΔΥ.2.92Ὰ, 
ἀμορφία, ἡ, 1. ῥείησ τοϊμομὶ υἱειδίοε [ΟΥ91 ἡ τῶν ἀσωμάτων. .«α, 

Βιοπ τ  η. τ. τ( ΝΜ 1.3 3: .5888); ; Οἵ Ττϑράοηι ἔγοτὰ τηλξοσιαὶ ἸΠΊΆΡῈΒ μακά- 
ρίος ὁ νοῦς, ὃς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς τελείαν ἀ, ἐκτήσατο 
Ῥναρυ Ροπί,ον, ἀ)}. 79. 11034}; 2. ξογιπίεδεηεδς, εἰαος, ἣν ΡΠΠΊδΙ 
τηδιῖοσ τὴν ἐσχάτην ἀ, Ἰαπιπεχ,2.2(π120; Μ.20.324)}; (ὑποβῖ.; ἃ 
συ ν οἱ {6 ϑ] Πα Υ ἡγου]α, ΟἸοιηεχε, Ὑ λαοὶ. 31(Ρ. τὲ7τι; Μ,9 
676Α}; τοῦτο τὸ διάστημα τὸ καϑ᾽ ἡμᾶς, ὅπου ἐστὶν ἡ ἁ. ΤΠΡρΡ. λαέν. η. 27 
φ. 207.17; Μ.τ6. 33108); οἵ Ὀοᾶν οἵ ἐς ἔπαθεν οὖν τοῦτο ὅπερ ἦν 
αὐτοῦ σωματικὸν μέρος, ὃ ἦν τῆς ἀ., καὶ ἀπεκατέστη εἰς τὴν ἀ. 1. 

᾿ ν 
.Οὐκ αἂ. 

710.ΕἸ᾿τπι.ςεαἱ.27(Μ.88, 

δῇ ἰοῖῖσε! ἡμερίην σκοτόεσσαν ἀ. περὶ κόσμον 



ἄμορφος 9Ι 

(Ρ.2ο0η.2ο; 38100); 3. μης Πα ροηδ5ς5, μρίϊηδδ5, τασῖ, ἀἁ, δὲ καὶ αἶσχος! 
ἀναλαβὼν τῇ ψυχῇ Ἐπ, 5(Ρ. 203.20; Μ,20, .13364); οὗ ΟΒυτοῇ οὐδὲ 
ἐμίσησε ἴ5α. Ό Σ Χριστός] διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἃ. ΟΠγυ5. ἤοη!.250.8 ΤΏ: 

Ἐρ᾽μ(ιτ.τ454}; 191. Ὲ].ἐρ}.2.135(}}.78.5770) οἰτ, 5. κάτοπτρον. 
ἄμορφος, 1. τοίου ξογη οΥ υτδίδὶσ βαρε ἀειδὴς δὲ ἐλήλυθεν καὶ ἄ., 

εἰς τὸ ἀειδὲς καὶ ἀσώματον τῆς θείας αἰτίας ἀποβλέπειν ἡμᾶς διδάσκων 

ΟἸεπι.517.3.17(0.244.2; Μ.8.12ο84}; τῆς..«ἀς ... πατρικῆς ὑποστάσεως 

᾿εάντω. 1,γἱη.2.4(4.30.4844}); Ποη. Ατὐ.4,η.ς.8(}.3.8248) οἰ. 5, ἀκαλ- 
λής; Ὀὺὺ οἵ, Ηον ΟἸδηι,τ7.τι οἷϊ, 5. ἀσχημάτιστος ; 2. τὐτί μον ΓΟΥ911 
οἱ ἃ σοῦρβδ, Ὀδοδῖιβα 508} μὰς [οἵξ ἴἴ, ΤΆΤ. “οὶ,.52.τ(Μ.26.11334}; 
ἔδησε συμί-ἰδ55, {{εἰ655 ὃς [50. ἃ Ὀαα ῥὈϑΙηΐ617] ἄ, σώματ᾽ ἐξεργάζεται 
ΟΥ.ΝαΖ.ἐανηι.2.1.12.743(}]1.37.1220Ὰ}; τηδί., οἵ (ΒΓ 511815 οὗ τὸ πρὶν 
ἄ,., νῦν δὲ διὰ Χριστοῦ μορφούμενοι Α, 71. 6(Ρ.223.1τ4); 3. τριοι ἢ, 
μρὶγ; οἵ (ῃηβὲ {τεξ. 15.53:2), Οτ δὶς. 6.γ7δίρ.τ46.1; Μ.11.14138}; τὸν 
εὔμορφον τοῖς νοοῦσιν καὶ ἄ, τοῖς ἀγνοοῦσιν 17. .ἄϑεγε, 60.14.6). 

ἀμόρφωτος, 1. »οὲ Τογηιοί, ἐογηεδς ἕως οὖν ἀ. ... 
(Ἰ]επι.οχς. Τμάοί, 7ο(Ρ.131.20; Μ.0. 6964); Με, ὁ γηρ.8.6(ρ.88.12; Μ,18. 
1488); τ Ν γϑβ,γ65.2(Ν,46.668.4) ; 2. τοϊίποιὶ ἔονηι, οἵ ἀοα τὴν ὑπερ- 
οὔσιον καὶ ἀ. οὐσίαν ᾿)1οη, τινε. τς.2(}1.3.3204}; οὗ αἀἰν]ηθ παΐατο οὗ 
Ομ τιβὲ ὁ κατ᾽ οὐσίαν τὴν θείαν ὅσον εἰς σχῆμα καὶ εἶδος ἀ. ΘορΡ᾿γ.Η. 
ἐρι νη.(Μ.8). 3160); οὗ τῃ6 1η 16 }Πσ10}6 νου τὰ ἀσώματα ἀ. εἰσιν 
Μαχ.ϑεἰοὶ,ε.ἦ..2.2(44.4.498).Ψ 
Ἐἄμπαξ ; δι᾽ ἀ, -- διαμπάξ, ᾿μογομρίίν, εοτερίοίεῖν, οὗ Ττιπ. οὔτε 

ἑνιαῖον συγκεχυμένον, οὔτε τὸ τρισσὸν δι ἄ, διαιρούμενον 70.) ἀλη, 
11.3(Μ.06.765.). 

ἀμπείρω, -- ἀναπείρω, ῥῖέγεα ἰἠγομσῆ, Ογας. 51.1.4]. 
ἄμπελος, ἡ, 126; 1. 11{., ἃ5 ΒΥΤΏΡΟ] Οὗ τοϑασυθοιοη ὅνπερ τρόπον 

τὸ ξύλον τῆς ἀ., κλιθὲν εἰς τὴν γῆν τῷ ἰδίῳ καιρῷ ἐκαρποφόρησε,.. 
οὕτως καὶ τὰ ἡμέτερα αώματα...τεθέντα εἰς τὴν γῆν.. «ἀναστήσεται ἐν 
τῷ ἰδίῳ καιρῷ Ἰτοη,ἦαεν.5.2.3(}1,7.11274})}; τορϑταεα 85. δοουτβεα 
Ὀεοδιβε, μανίησ Ὀρεη ΡΙδητεα ἴῃ ρϑιϑαῖβα ὈΚ. 58 Ππι86} οὐ ϑαΐδῃ, ἰΐ 
θεοβπης ἔτεα οὗ ΕᾺ}}; ρΙαπέεα ἡ ἐστ Ὀγ ΝΌΔΗ βἴξεσ Ποοά, Ἰεαά5 
ἴο ἀσπιη κε θ55 8πα βίῃ; θαΐ α͵5ο ρ]ουβεα, μθοδῦαβε οἵ δασπαγιβέϊς 
τ8ς, «ρος. Βαγ.4(ρρ.86.54-- 88.090); 2. ἃ5. 5γτηθ0} ἴῃ ΟΤ' ; ἃ. οἵ 15γαε], 
ον, 5.48 τπ ἔαρι, 2:6(0.256.17; Μ.13.63320); οΧερ. 15.7:23 οὗ ἐκ περι- 
τομῆς ἦσαν αἱ χίλιαι ἄ. {8 65.1ς.2οπίτ.5220); Μ.30.4720); ΤΒάς,Ρς. 
"οτοί. 1174); Ὁ. οὗ οἴδον πεξίοηβ: ϑοάοιῃ, τοῖν θβαΐ.32:32, ΟΥ, 70, 
20.4{ρ.332.5; Μιτ4, 810); ἀφία! θα Ἰπρεσργείβ οηβ οὐ ψίποθ. οἵ 
δοάοχῃ, ΒΙ ΔῈ (15,16:8), Εργρε (Ρ5,γ77:4}), ἘΒ85..1.9.2ορῦ, (τ.61 20, ; 
Μ.3ο. 6:7. ἢ}; Ῥτος,.5.τό(}1.87.21τ6 ΒΒ.) ; ς. οὗ 50] θεὸς μὲν καλὴν 
ἄς, ἐφύτευσε τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψυχήν Οτιλοηι.3.1 ἐπ 67.(ρ.1|.21; 
Μ.13.2770); ὥσπερ γὰρ οἱ τὴν ἄ, τέμνοντες, συνέχουσιν αὐτῆς τὴν 
δύναμιν..., οὕτω καὶ ψυχὴ ἐπικαμπτομένη ταῖς θλίψεσιν, οἱονεὶ συστέλ- 
λεται καὶ ταπεινοῦται λυσιτελῶς {Ἐ48..5.1τ46(1.4828; Μ,30.3574); ἡ 
ψυχή σου, ὡς ἃ. γέμουσα ἁπάσης εὐφροσύνης Ἡρςβνο ἢ. Η. ς, 127. 5 

(}1.27.χ2400); Μας,ἂςρ,λοη!.28.6(}1.24.7130); ἃ, οἵ ἃ “ἴἴς ὑπὸ τὴν 
ἄ, τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστος καθεζόμενοι, τοῦτ᾽ ἔστι μόνη τῇ γαμετῇ γυναικὶ 
ἕκαστος χρώμενοι ᾿ιϑῖ. ἀἑαί,ττο, 2(Μ.6.7208}); 8, ἐχερ. [.6.4:13: οἵ 
ΠΟΙ πατηθηΐ ρένεη ἴο ΝΟΔῊ ἴον Ποοά (σεη.9: 11,), ΜεῖΏ δ ῃΡ. 
το,2(ρ.123.21; Μ.18,το6Α}); οὗ σμδηρσε οὗ τηθπ᾽ 5 βεατίβ ἔγοτλ δῦ ἴὸ 
7ον, 1δ.(Ρ.124.8; το68); ἔ. ἐχερ. 15,5:2 αὕτη ἡ ἄ, ἢ πάντως πον ἡ 
θεόπνευστος γραφή, καὶ ὁ τῆς θεοσεβεΐας λόγος, ἢ καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ θεοῦ 
λόγος ἴδτ15..1.5.5:2(81.24.1160); 6. ἐχερ. [5.τ6: 88, σημαίνει... διὰ τῆς... 
ἀ. ... τὸ τρυφερὸν καὶ ὡραϊον τῆς τῶν δηλουμένων ζωῆς ἰδιχ6 -βΒ(2οτ0) ; 
ἢ. ἔχθος. (δηΐϊιισῆ,: οὐ Ομυτοῆ, τι Ν υ 85. οηῖ. α τη σαι. (1.414. 
8810}; ΡΒ αΥρ.σηΐ κοί δ .40.724}; οὗ τχεαθεῖβ οὗ μυτοῃ, ΝΉ ἀρ. 
Ρτος. (σ(αη!.2:τ(Μ.87.τόο0}0})); Τμάτι( ἀη!.2: τ5(2.72}}} ἱ. ἐχερ. (δηΐ, 
ὅ:το: οἵ [βγδεὶ, Ῥῃ  ατρ πη. τϑγ(1298); ΝΠ ρ.Ρτος σ,(ἰαπίιδ:το 
(17258); ἔχει γὰρ ὁ βίος τινὰς μὲν ἀνθρώπους τροπικῶς ἀ, ὀνομαΐζο- 
μένους...οὐ δὲ καὶ οἶνον γεωργοῦσι, τῶν ληνῶν ἄξιον τῶν πατρικῶν, τῇ 
θεωρίᾳ προσέχειν ἐσπουδακότες Τματι( σηϊ.6: τοί 36); 3. ἐχερ, ὕβπτ. 
7112 ὅπερ ἐστίν, εἰ τὸ κήρυγμα τῆς πίοτεως τὴν εὐωδίαν ἐκ τῶν 
πιστευσάντων διέδωκεν ῬΒΙ( Δτρ (απὶ. τ3(1330}; αὖται γὰρ ἀ,.... 
ταύτης [36, τῆς ἐκκλησίας] αἱ ἀρεταί, αἵ διὰ μὲν τῶν θλίψεων οἶνος 
γενόμενοι ἀμπέλου ΝΙ] ΔΡΟΡῬτοοῦ (σ,(αηΐ.7: 13(17360}; ἐπισκεψώμεθα, 
φησί, τοὺς ἄρτι τὸ κήρυγμα δεξαμένους Τα τ ΟΔΉἩ}.7: τ2(τ 50) ; Κα. ἜΧερ, 
ΖλΟμ. 3 :το: ΕἸΣῚ Οὗ 5ρίστυ4] 10Υ ογ οἵ (Βυτοι, ντ, Ζαεΐ.23(3. 
6814); 3. ἃ5 5) 7100] ἴθ ΝΊΤ ; 8. ἐχορ. ΜΈ,21:41 ἐνταῦθα ἃ, ὁ λόγος 
τῆς ἀληθείας 18.45.15. 3Ξοο(,612Ε ; Μ.30.6578); Β. Ἔχορ. Μι.26:20 ΔΠ6 
ῬΒΓΆ]1615, οὗ, ῥγοηεῖςτ ῥίϑεγα (6 ρεμεγαξβομε ΟἹ ὴ5 δτερ εἰς ἀϊδεῖροίις, 
πἰγιφη οείομ 6Ή.5, οἱ ἤαογοάτ αἰθηῖ ἰογγας ἢ μα ΦΙΡΙΗΥ πόνα 
σεηπεγα!1ο υἱ 5, οἱ ἐαγηπαίενῃ γεσμγγεείομόηι αἰδο βρη ΟΡ 6745. Ἠθ μδ 
απ 6Ή1 ΣΗΥΣΏΉΗ ΤΉ ΣΉ ῤογεοείες τ ἰοεο σομ δἰ 5 ΟΜ δμῖς, ῥοίδϑὶ 1η- 
ἐεἰϊρε δ θΟῊΣ ὉΤΕΙ͂Σ ψοΗ γα  ἸΟΉΦΉΗ ; ἩδΩμΕ ὙΜΥΘΉΣ 5156 ΚΡ 5μη]1, φιῖ 
δέδιε! τἰἰμα} ἐαγηῖς δηῖμὲ ῥγοῤγήμθη δέ οἱ ἨΟῊ δρίγίας, σε ἐα Ὁ716 
αεοῖριμν ῥοΐες, ἰχϑὴ ἤαεν. 5.535. 1(}1.7.12128}; σοπίγαβι, ΟΠ τυ 5.021. 

Ἐ 
ἔτι τὸ σπέρμα. 

ν᾿ ᾽ ἀμπελών 

8.2.2 1. Μῖ1.( 1841) οἷ, 5. ἐένως; ὁ μὲν γὰρ.. .᾽Ιωάννης ἐκείνην καινὴν 
πόσιν τοῦ ποτηρίου ἀηοῖν, ἢ ἣν μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν ἔπιεν. ... 
ὃ μέντοι... Γρηγόριος... φησί: καινοῦ ποτηρίου δάσιν εἶναι τὴν ἐν τῇ 
μελλούσῃ.. «βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν τῶν θείων νοημάτων ἐπηγγελμένων 
ἐν ἀποκάλυψιν δεν. ΑπτιρΡ. εαὶ.1,..22: τόρ. 155. (20. ); σαν ΝαΖ.ον. 
5,23(Μ.36, ὅ56Α); (. χορ, ἀροῦ.ι4:1 ἀπεναντίας αὕτη ἡ ἃ. τῆς ἀπ’ 
ἐΥνας παρὰ τῷ θεοπάτορι μετεωρουμένης Ατεῖῃ, δος. 44(Μ.ο τοῦ. 
δοὅ 0); 4. πιδί,; ἃ. οὗ ρβορὶβ οἵ σοά, Πετπι.57»}.5.5.2; [πϑ1 ταί, 
1πο.4({Μ.6.7290); Ὁ. οἵ Αἄδτη, ψποβα ἀοβοοπάδηϊβ στρ ἔγα {8} ΟΥ 
μέγα] ὈγΆοΠ05, οἵ τ εονηηιῖη ονη.τ. τ3(Μ.14. 8500}; α. ἔπ οἵ 
τλγίντ᾽5 ὈΪοοά, 4 Ἀ}π|.143(0.84.4}; ἅ. οἵ ΒΜΨΝ, ΑὐτΟ ΡΠ οσομγς.ὺ 
{ρ.454.6) εἷΐ, 5. βότρυς, 5. οἵ ἸΤιοροβ ἔπειτα ἡ ἅ. ἡ ἁγία τὸν βότρυν 
ἐβλάστησε τὸν προφητικόν (Ἰξηγ, ῥαεά.2.5(ρ.1τ67.24; Μ.8.4094}; δ. οἵ 
Ομηβε, πα ΟΤ᾽ εκερ.; 8. σδποῖτια ἱπίοσρζοί θα οὗ σοπίϊοβ Ὀουμαὶ 
το (τι δα [ὸνβ ἴο 1νᾶνν, ΗἸΡΡ. [5.23 τὸ σεη.4ο:ττίρ,θο.6; Δ.το, 
5808); οἵ Ῥβορὶθ θοιππᾷ ἴο (Πτιβὲ, ΟἸδιη σά. τ. (ρ.ο9.1τ; Μ.8, 2684); 
Οντ ρἰαρἠ Οδη.7(1.223Ε); ἴο ΟΠ 51 5. ἰρασπίηρ, (Ὠγυβι λον. 67.2 ἐπ 
Οεη.(4.6380) ; οἱ ἀροϑβί]ες ἀπά ἀ15Ο1ρ16ε5. θουπα τὸ ΟΠ ΓΙ5Ε 5 ρον εΥ, 
Ἐπ|5.4.6.8.τ{(ρ.26ς.τϑ; Μ.22.5028}); οἵ τηαηκιηα Ὀοιμα τὸ ἈΡΟΒΙ]05, 
Ἰμαϊφειτσο ἴῃ φη.(τὰττῦ; Ὀ. ππι4ο: τι ὃν τρόπον γὰρ τὸ τῆς ἀἁ. 
αἷμα οὐκ ἄνθρωπος πεποίηκεν ἀλλ᾽ ὁ θεός, οὕτως καὶ τοῦτο ἐμηνύετο 
οὐκ ἐξ ἀνθρωπείου σπέρματος γενήσεσθαι τὸ αἷμα ἀλλ᾽ ἐκ δυνάμεως 
θεοῦ Ταβῖ. Ταροὶ.32.ττ(Μ.6.3808); ς, ΜΊΟΒ. 4:4; νἱὰς ἱητογρτεϊεᾷ οἵ 
Ομ δῖ, ἀπ ἢρ τες οἵ Ἡ. ἀποβί, Μεῖῃ νη» το (ρ.τ28.0; Ν',18. 
2ΟΙΟ): 7. ἐχερ. 70. 15:1; 8. ἃ8 5:06 τυρίβρμοσ τοῦτον [36. ᾿ἰησοῦν) 
καὶ ἀνάπαυσιν καλοῦμεν καὶ ἅ. γ᾽. ἀδεέγειτδίρ.14.18); τοῖς μὲν γὰρ 
εὐφροσύνης χρείαν ἔχουσιν, ἃ. γίνεται γτ. Ἡ.εαἰδεὶτο.ς; ἐφυτεύθη 
οὖν ἐν τῇ γῇ, ἵνα ἐκριζωθῇ ἡ διὰ τὸν Ἀδὰμ γενομένη κατάρα"... ἀνέ- 
τειλεν ἐκ τῆς γῆς ἡ ἄ, ἡ ἀληθινή, ἵνα πληρωθῇ τὸ εἰρημένον [ ὈΞ.84:12] 
ἐδ.1τ4.1ττ; Ἀ. ψἸῈΠ Ἐχρϑηβίοι οἵ ἀεία!]θα οχϑρ. ἄ, δὲ ὁ κύριος ἀλληγο- 
ρεῖται, παρ᾽ οὗ μετ᾽ ἐπιμελείας καὶ τέχνης γεωργικῆς τῆς κατὰ τὸν 
λόγον τὸν καρπὸν τρυγητέον Γ]ετη.Ξἰγ.1.δίρ.20.1; Μ.8,.}408}; 14.4.05, 

. 47(0 τϑάιτο; Μ.9.θ444};; τοῦ, Ῥβιιοζτας ὁ τὸν εὐφραίνοντα καρδίαν 
ἀνθρώπου οἶνον φέρων ἃ, ἐστιν ἀληθινή" διὰ τοῦτο ἀληθινή, ἐπεὶ βότρυς 
ἔχει τὴν ἀλήθειαν ΟΥ, 7ο.1.530(33; 00.37.20; Μ.14.80Ὰ); Ια (εἰς. ς.12 
(Ρ.13.9; Με:1.Σ 1970); ΑἸΒ. έρητο. (ρ.53.2ο; Μ.55.4060ῚᾺ}); Βα5. μι. 
τἹ(1.2180; Μ΄20.525Ὰ); [Ο]]Οννοῖβ οὗ ΤλενΠ 5 ΤΌ ρ ον οῦ τΠο1- 
ΒΕ ἶνῈ5 τοι ἴσας νίης, ἘΒ85..5.3οο(1.612Ὲ ; Μ.30.6570); ΟΥΟΝ γ88. 
Ἐπη. (20.44.8; Μ.45,6120); οὕτως αὐτοὺς ἡνῶσθαι δεῖ τῇ πίστει, ὡς 
τὸ κλῆμα τῇ α. (Ὠγν5ιἐοηι.7ό τ ἐπὶ [0.(8.4474); ὙΒαάγΜΟρϑ. οιαπτι 
(0.395.17; Μ.66.,780Α)}) ; {1} ἀἸδοιιββίοη, Ογυ, 70.το.2(4,8578}; δ. ὁρρ. 
εν} ἃ5. ἴαῖθ86. γίὰς (ο, 1 ευτ.32:22{.) ἃ. μὲν γὰρ νηφάλιος καὶ 
εὐφραντική, κλημάτων δίκην ἐκ τῶν μαθημάτων τοὺς βότρυς ἱλαρῶς 
ἀπαιωροῦσα τῶν χαρισμάτων καταστάζοντας ἀγάπην, ὁ κύριος ἡμῶν. 
εὐαάγρία δὲ καὶ θανατηφόρος ὁ διάβολος, λύσσαν καὶ ἰὸν καὶ ὀργὴν 
ἀποοτάζων ετῃογνΡρ.5. (Ρ.50.2; Μ.18.το 8); ἃ. ἰπτατρ., [51.0.5 
Οἷζ, 5. ποτήριον; 6. Ὀ]Ϊοοα οὗ (γιὲ ἃ5 ἔτα! οἵ ν]πῈ τὸν οἶνον, τὸ 
αἷμα τῆς ἀ. τῆς Δαβίδ, ἐκχέας ἡμῶν ἐπὶ τὰς τετρωμένας ψυχάς 
ΟἸεια. εἶ. 5. 2οίρ.1γ79.1τ; Δ1.0.6564); ἰἅ.ρμαε4.5.2(0.174.1: Μ.8.4248)}; 
ἐῤ.(Ρ.1γ6.2; 4280) οἷἵ. 5. οἶνος ; ἀμβροσιώδους τροφῆς καὶ τοῦ ποτοῦ 

τῆς ἀ. τῆς ἀληθινῆς 4. Τόν. ἃ χ26(ρ.154,2)}; ὥσπερ γὰρ ἡμεῖς τὸν 
μυστικὸν τῆς ἀ. καρπὸν μετὰ τὸν ἁγιασμὸν αἷμα δεσποτικὸν ὀνομαζο- 

μεν" οὕτω τῆς ἀληθινῆς ἀ. τὸ αἷμα σταφυλῆς ὠνόμασεν αἷμα ΤΒαί. 
6γα".1(4.22); ἔν τὰ ΤΙ ἀΥσιτηδηῖ εἰ ἄ., φασίν, ὁ σωτήρ, κλήματα 
δὲ ἡμεῖς, γεωργὸς δὲ ὁ πατήρ' τὰ δὲ κλήματα ὁμοφυῆ μὲν τῇ ἀ., ἡ δὲ 
ἄ. οὐχ ὁμοφυὴς τῷ γεωργῷ, ὁμοφυὴς μὲν ἡμῖν ὁ υἱός, καὶ μέρος ἡμεῖς 
αὐτοῦ, οὐχ ὁμοφυὴς δὲ ᾧ υἱὸς τῷ πατρί, ἀλλὰ κατὰ πάντα ἀλλότριος. 
πρὸς οὖς ἐροῦμεν οὐ τῆς θεότητος αὐτοῦ ἀλλὰ τῆς σαρκὸς εἰρηκέναι 

ἡμᾶς κλήματα αν (ΒΒ 45.) μη. 4(1.2018 ; Μ.29.7οοΑ) ; φησὶν [56.Ψ 
οὔθ ΨὴΟῸ ἄδηῖθα ἢ6 Βοιποοιβῖοτ) ἄ. ἑαυτὸν ὀνομάζει... γεωργὸν δὲ 

τὸν πατέρα' ὥσπερ οὖν οὐ ταὐτὸν εἰς οὐσίαν ἄ. τε, φησί, καὶ γεωργὸς" 

τὸ μὲν γὰρ ξύλον, ὁ δέ ἐστιν ἄνθρωπος.. οὕτως οὐχ ὁμοούσιος ὁ υἱὸς 
τῷ πατρί ΟΥΥ, [0.το.2(4.86ο0) ; ἀναπεῖσαι βούλεται τοὺς ἀκροωμένους. 
ὅτι πάσης ἡμῖν καρποφορίας πνευματικῆς ἡ δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ... «διὰ 
τοῦτο μὲν ῥίζα ὥσπερ ἀ. ὁ Χριστός, κλήματα δὲ ἡμεῖς. εἰ δὲ γεωργὸν 
ὠνόμασε τὸν πατέρα. ..«ἐπιδεῖξαι θελήσας, ὅτι καὶ ῥίζα καὶ ἀρχὴ τῆς ἐν 
ἡμῖν καρποφορίας πνευματικῆς καὶ ξωῆς ἡ θεία γέγονε φύσις 1δ.(ΒδότΕ). 

ἀμπελουργία, ἡ, τοἱηετ-ἰγεροίηρ, ΟΥΟΝ γο5. πολη.1 5 1ἢ (ἰαπἰ.(Μ1.44. 
11058)}; Ππιεΐ., τοῦ, Μι.20: 1Π΄. τὴν θείαν ἐκείνην ἀ. Μακχ.»γ δέ Ρτόδτι. 
(Λ101.6618}. 

ἀμπελών, ὁ, εἱηπεγαγά; 
Α, τηρεῖ; 1. οὗ ἴϑύ8ε], Οὐ [γ.48 1», Παρ. τδ(ρ.256.17: Μ|.12. 6330); : 

ὕντος. 3ο(5. 558); ν. ἱπέτα, Β.5; 2. οἵ (δυτοῦ ἐργάζεται τοίνυν ὁ 
γνωστικὸς ἐν τῷ τοῦ κυρίου ἀ. ... θεῖος ὄντως ὑπάρχων τῶν εἰς πίστιν 
καταπεφυτευμένων γεωργός ( ἼΣΗ 417.7.1τ2(ρ.53.7; Μ.0.5 018); φιλο- 
σοφία ἡ ᾿Ελληνικὴ..«διακρουομένη τὰς δολερὰς κατὰ τῆς ἀληθείας 
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ἐπιβουλὰς φραγμὸς οἰκείως εἴρηται...εἶναι τοῦ ἀ, 1Ρ.τ.2ο(ρ.64.2; Μ.8. 
8178); θεοῦ φυτεία ἡ καθολικὴ ἐκκλησία καὶ ἀ. αὐτοῦ ἐκλεκτός, ... οἱ 
τὴν αἰώνιον καρπούμενοι διὰ πίστεως βασιλείαν αὐτοῦ (Ὁημδὶ. ΑΙ Ρ.,ΆβοΥ, 
(Ρ.3.10); τεῖ. βηΐ.2: 12, ἴ,0,2: 24 τρυγόνος δὲ δέκην..«τῆς ἑαυτοῦ καλλι- 
φωνίας τὸν ἴδιον ἀ. πληρῶν, τουτέστιν ἡμᾶς τοὺς πιστεύσαντας εἰς 
αὐτόν Ογτ. ,ω.2:22(41.72.πο11Ὰ}); τῆς πνευματικῆς ἐργασίας τοῦ πνεὺ- 
ματικοῦ ἀἁ. Μαχ.»ηγε..(Μ.01.6618); 3. οἵ 50} ἕκαστος ἡμῶν αὑτοῦ τε 
ἀ, καὶ ἐργάτης ΟἸοτη. 5 γ..,..12(0.,55.12; ΜΔ Ὁ 584); ν. ἱπῖτα, Β.5; 4, οὗ 
ΒΜ ὁ παρθενικὸς ἁ. Ἡεπγ ἢ... εγηι, 6(Ν,03.14608). 

Β. ἐχερ. ΟΤ᾽ 1. ὕδμῖ.τ:6: περ]θοῖ οὗ νἱπογαχά βρη νίηρ 1ο55 οὗ 
Ῥδγδᾷβς, ΟΥ̓ γ85.λοηι.2 ΩΣ (πὶ. (Μ.44.1978); ἀ. ἐστιν ἡ ἀθανασία" 
ἀ, ἡ ἀπάθεια, καὶ ἡ πρὸς τὸ θεῖον ὁ ὁμοίωσις, καὶ ἡ παντὸς κακοῦ ἀλ- 

λοτρίωσις ἦδι(Βοο) ; οἱ ἐχθροὶ μετέστησαν αὐτὴν ἴΞο. τὴν ψυχήν] ἐ ἐκ 
τῆς τοῦ παραδείσου τρυφῆς, εἰς τὸ σπουδάζειν περὶ τὸν αὐτῶν ἀ., οὗ ὁ 
βότρυς γεωργεῖ τὴν πικρίαν [Ὁ 1.32:32] ἐδ.(707}); αὕτη [3ς.Ψ Ομιας ἢ] 
ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τίθεται φυλάκισσα ἐν ἀ. τούτῳ τῆς πίστεως 
πολυβότρυι καρπῷ ῬΠιΓ(ΔΥρ.(σηϊ.τ4(Μ.40,480}; τηρεῖν ἐντελλόμενοι 
τὴν κατὰ τὸν νόμον λατρείαν" αὕτη γὰρ ἀ. ΟΥΥ. ξει αηὶ.τι5(}}.69. 
12808); ἢ γὰρ τοῦτο λέγει [56. (Βυτο}]}, ὅτε τὸν πρότερόν μου ἃ., ὃν 
πρὸ τῆς πίστεως ἐγεώργουν, τὸν πατρόθεν μοι παραδοθέντα, κατα- 
λέλοιπα ἀνεπιμέλητον.. «ὥστε παντελῶς τὰ πρότερα ἤθη διαφθαρῆναι..." 
ἢ ὅτι τὸν ἐμὸν ἀ., τουτέστι τῆς ἐμῆς ψυχῆς τὴν ὠφέλειαν ἀφιεμένη, 
καὶ τὰ τῶν ἄλλων κέρδη τῶν οἰκείων κερδῶν προαιρουμένη Τπαττη. 
1:6(2,41); 2. (κηΐξ.2:15 ὁ ἀ, ὁ ἡμέτερος, ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, καὶ τὴν 
τῶν βοτρύων φορὰν διὰ τοῦ ἄνθους τῆς ἐναρέτου πολιτείας προοιμιά- 
ζεται τ ν55.Ὠοη1. 5 τι Οαπὶ, (Μ,44.8810); οὗ ΠΟΥΘΌς5 Πϑυτηρ ᾿τη- 
τηδίασε (μη βίη, Ρῃ.ἀτρ. ση 66(Μ.40.730): Τπατφηϊ.2: τ5(2. 
73}} 3. Οδηί.8:τι: οἵ ΟΒύτοῃ, ΡΒ. ΟαΥρ απ. 242(τ4ος); ΝΊ] Δ ρ.Ῥτος. 
Οιὐμηὶδιττ(Μ.87.τ7480); Ογτ. Κη Οαπί διττίΜ 60.1202}0); 4. (δπηί. 
7112: Οἱ ἰΙοσ8] σμυτοθθβ, ΡΠ. ατρ.αμπὲ.212(1330); 5. 15.1:8, τοίεστοα 
ῬοΟίΉ ἴο 1βγαε] δῃᾷᾶ τὸ πα !ν ἀπ} οι], [Β85..}5.20,2τ(1. 293. Ε΄, Μ.30. 
1534}; 6. 15.2:1τ4 ἀ. δὲ καλεῖ τὸν λαόν ῃγνα.15.3 Τηίενρ.(6.428); 
7. 15.5: τῇ]. : ἀοτα θα οχορ., Επ5.}ς. 5: τ ,24. ΣΟ 0}; {865..5.1520}- 
(1.476 ἘῈ,; Μ.20.3454Π.};}; ΟἝΟἾγγβ.15. 5 ἐμπίονρ.(6. 528}; ὕντ.Ϊς, τ. 3(2, 
ΕΠ); ΤΒα 1.5.5: τ(2.107.); Ῥτος.Ο Οσηέ.π: τ( 1.87. τροβ 0}... 
. ἐχερ. ΝΤ; 1, Μί.2ο: τ: Οτιεοηη ῖη Μ11.πε.28(ρ.43:. τοῦ, ; Μ. 

13.1337.Π};; (Πχγβ. λση.64.3 τῷ {ΜΠ||.(].6]Ὲ}ὺ; 2. Μτ.21:28: ΟΥ̓Ὶ 
ἐσγαρηῖη Δ11.17.4{0.587.,21|; 1484); ΟΕ Ι, 885. ἢτϑὶ βοπ, (ορδί. 
Α}Ρ.5.1ό6.0; Πχνβι λον. 6).2 1. Μ1.(7.6640}; 3, Μι.21:33, [,ο.2010: 
Οὐεορμ ἴῃ Μ{|, χη. δ(ρ.ποτι τοῖς, ; ταβδα ἢ); ἘΠ5.}γ.1.6.(11.24.ς880[{.}; 
ΟΒχνβι λον 68,1 ἐμ ΜΙ (7.600 Ὲ.); ὕντ. ,..2 0:0 ( 1.7.2. ὅδε. Η); ὁ ἀ., 
τουτέστιν, ἡ νομικὴ γεωργία καὶ λατρεία Αγιαϑῖ, δι φι.εἰ γεςῥιταοί .80. 
028); 4. 1.,6.13:6; Ἰητεχργεῖοα ΡΟΓΉ 5 πρε] ἀείθπαϊησ σγηαρορῖια 
816 85. ΟῚ δοίη 85 δαάνοσαία ἔοσ 501}15 οὗ τπεῃ, νυ. οτ2:7(Μ. 
72.161} {.). 

ἀμπεχόνη, ἡ, 5Πατοῖ; ; Ροεοἰρὶν {Π6 ἑαϊίτιξι, ργαγίηρ ἐμαί, Τουτὶ Ὁν 
ΘΟΥΕ5. στολάς, εἴτ᾽ οὖν ἀ, οἱ τοιοῦτοι ἀνεβάλλοντο Ἐρίρῃ. λαεγιτς.τ 
(ρ.209.14; Μ.41.2454}); ὃν ῬΗδεῖβεαβ, ἐδ.16.τ(ρ.21τ.ς ; 2494}; 4 ἀπαε. 
τσίρ.τό).15; Μ|.41.1728). 

ἀμπέχω, πιρα., ῥμὶ οἩ, τεαγ, οἵ (μη τὴν τοῦ παθεῖν δεκτικὴν 
ἠμπέσχετο σάρκα Ογτ. ΟΠ γυνι. (51,766). 

ἀμπίσχω, ν. ἀμφίσκω. 
[]ἀάμπώτης, 7 6ε ἰο εὖ απὰ ἔοι οὐ (τά, ΐάα], ἘΡΙρἢ ἐαεν.30.34 

(0.282.1; Μ1.41.4720). 
ἀιοώ ζω, “μεῖς δαεῖ, εἰ ογοβϑίηρ οἱ Ἐξ ὅδ ἡ. φύσις τοῦ 

ὕδατος..«τούτοις ἀμπωτίσασα τοῦ πελάγους...«τὰ τμήματα ΤΝΙ].ῥεγῖξί, 
ττ.9(}1.79.9χδο). 

ἀμύγδαλος, ὁ, αὐπγράαϊις, διιγείεγ᾽, ᾿Ῥγέαβον ἱμγοιρὶ᾽, ῬΉτυριαῃι 
Ὥδτηδ ἴογ οᾷ λέγουσι τὸν πατέρα τῶν ὅλων εἶναι ἀ., οὐχὶ δένδρον, 
φησίν, ἀλλὰ εἶναι ἀ, ἐκεῖνον τὸν προόντα, ὃς..«διήμυξε τοὺς κόλπους 
αὐτοῦ, καὶ ἐγέννησε τὸν..«παῖδα.. «ἀμύξαι γάρ ἐστιν οἱονεὶ ῥῆξαι καὶ 
διατεμεῖν ΗΠρρ.ἠαον.5.ο(ρ,97.24; ΝΜ. τό, 215 10). 

Ἐἀμυδρόνους, ἀμἐϊ-τοτεεά, ΤΠάτι δια, ,.2. τ }ἴ.90.11201}). 
ἀμυδρός, οὔξειγε, ἡπάίςιηεὶ; Ῥεγδ. ἃ5 βαϑῖ, ἀμυδρά, ἡ, οδϑομν ῖν, 
᾿ϑε,λτη σι. (}1.40.3014} οοπ]. ἔοσ ἀμοιδρά, 

ἀμυδρόω, »παΐε τη Δ 1ςἰτηεὶ, Ἀδτος ἡμαΐ ἐρεδίς ὃ κύριος Χριστὸς... 
ἀμυδρώσας τῶν ἡδονῶν τὰς δι μὴ ΜεΙ,ΡονΡὲ τίρ.503.11); Τ᾽. 

Ρ.504.2). 
ἀμύητος, 1. ΕΡΥ 
Α. Ππι; οὗ ποῃ- ἢν ϑτίδης. δηαῖ σαίθομυμιεηβ, μηδαριϊσεά, ἸῺ 

σεη., Οὐπβίρ.Τματ. ἢ.6.3.3,7(3,014); ὁ γὰρ ἀ, οὐκ ἂν δύναιτο πατέρα 
καλεῖν τὸν θεόν (Ὦγγθ, 1.10.5 ἴῃ 11.(].2520)}} τοὺς τὸν θεῖον τοῖς 

ἀ. ἔτι διαπρεσβεύοντας λόγον Ονγ. [9.1τ.8(4.0 608) ; οἵ ποπ- ΟΠ β 8 ἢ 
1 εἰ...ὁ μετὰ τὴν μύησιν βίος συμβαίνει τῷ ἃ. βίῳ το γϑ885.ογ»,εαἰδεβ. 
4ο(ρ.16ο.17; Ν.45.1015}; ἩΠΙΗΣΠαἰδα ἑμ]ο ἀμύητοι τῆς καθάρσεως [1.6, 
ὈΔΡ.ΙΒΙΩ] 76.235 (0.120.7; 920); 1:885,1ιητνεὶ. 46(0.380.18), ψΠ ράγτίς, 

ἀμφήριστος 

ΒΡΏ56 οἱ μηεηείγείε ὡς μὴ ῥᾳδίαν εἶναι τῷ περιτυχόντι τῶν ἀ. τὴν 
τῶν ἁγίων παραδόσεων εὕρεσιν (Ἰ6πη. ἐγ... Ἰβϑῴρ, 8.22; Μ.0. 5560}; οὐ χρὴ 
γὰρ τὰ μυστήρια ἀμυήτοις τραγῳδεῖν, ἴ ἕνα μὴ Ἕλληνες μὲν ἀγνοοῦντες 
γελῶσι, κατηχούμενοι δὲ περίεργοι γενόμενοι σκανδαλίζωνται ΑἸΉ. 
Ὡροϊ,δθε.ττ.ίρ.96.1:; Μ.25.268.); ἘΒ685..5)}17.66{(3.5:Β; Μ.32.180Ὰ); 
1914.Ρὲ].ρ}.2.2ττ(}.78.6524); Ογτ. 7μπ..(63,247Ὲ}; ὙΠατιεγαητίᾳ. 
24) οὗ ἀπραρΌΖρα δ85 θείηρ δχοίπαθα ἴγοπλ δυσπατίϑε φυλαττέσθωσαν 
δὲ αἱ θύραι μή τις ἄπιστος εἰσέλθοι ἣ ἀ. (ομοί. ΑΡ.2.57.21; (ἢτνΒ. 
ἐοηι.23.3 τῷ Μ11.(7. 2880); πιὰ 45 ἐχοϊμα θα Ἵτοπὶ ρσγάνοῦ ὙΠ ὈΔΡ- 
ΖΘ πιστὸς μετὰ κατηχουμένου μήτε κατ᾽ οἶκον προσευχέσθω: οὐ 
γὰρ δίκαιον τὸν μεμνημένον μετὰ τοῦ ἀ. συμμολύνεσθαι (μοί, Αρῥ.8. 
44.11. 

Β. ταεῖ,; 1. οὗ ἴῃοβς υπἰηϊτἰϑίςα ἰἸΐο (1.6. πὸ πᾶνε πὸ Θχ- 
Ρεγίδηςε οὔ τυνϑῖ. 8} σοπίδιηρ]αίοιμ. ὅρα, ὅπως μηδεὶς τῶν ἀ. 
ἐπακούσῃ" τούτους δέ φημι τοὺς ἐν τοῖς οὖσιν ἐνισχημένους, καὶ οὐδὲν 
ὑπὲρ τὰ ὄντα ὑπερουσίως εἶναι φανταζομένους Ἰ)1οπ. Ατηγνοὶ.χ.2(}8.3. 
ΙΟΟΟΑ}); ἀἁ, φησὶ τοὺς μὲν τῶν μυστικῶν ἀμετόχους, τοῖς δὲ αἰσθητοῖς 
ἐνειλουμένους, καὶ οὐδὲν ὑπὲρ τὰ ὄντα εἶναι φανταζομένονς Μαχ,Ξελοί. 
τη γ..1.2(Μ,4.4178}; 2. ἴὰ σεη., πίη ΠἸαίεᾷ Ἰη6, το μομὲ ποιοί άρε 
οὐ παεγείαπάϊηρ οὐ ἀνδρὶ ἀ. θεοσεβείας 44. 0.64{0.182.15}; τοὺς ἀ. 
τὰς ἁγίας γραφάς ΗΊΡΡ. ἐαεν. 5. ϑίρ,80.7; Μ.χό6.521308); Μοῖη, γη:Ρ.8.2 
(ρ.82.9:; Μ.18,τ490); ἔπι. 4,6. τὸ ρτόςιη(ρ.446.11: Μ.22.}178); Β85. 
56].0γ.10.1τ(Μ.8ς.2418); 3. τυΐϊἤσμ ἐαῤογίοηες οὗ ἐγκρατὴς ἐν πᾶσι, 
γυναικὸς ἀμύητος }ῆῖ,δαὉ.2.2(0Ρ.120.5); 1514}. ]..}}.3.176(}1.γ8,8688); 
τῆς ἁμαρτίας ἁ, ΓΔατ.φις.28 τη (σφη.(1.42}; τοῦ πάθους γὰρ τὸ θεῖον ἀ. 
Ια, Ῥο.τορ: 4(1.1396); ὡς ἄνθρωπος [5.. (Π115}} πεῖραν τῶν ἡμετέρων 

ἔλαβε παθημάτων, μόνης τῆς ἁμαρτίας διαμείνας ἁ. Ἰὰ.:Ὁ.4:τ4{3.571). 
11. ὠλτεῖ ἰς τοὶ ἐμ: Πα οη; οὗ Ῥάρατι ἱπ εἰ οὴβ τὰς ἀ. ὄντως 

μυήσεις ΟἸετη. ῥγοὶ.2(ρ.17.2; Μ.8.88.). 
Ἐἀμυήτως, 1. τοὐποιὶ τη] Ἰἰαίοη,, τοῖοι ἐηεὶγο 0, οὗ ἃ τλοῦ Κ 

ἀ. δὲ καὶ ἀμαθῶς... ἀποκείρεσθαι, ἐπικίνδυνον καὶ ὀλεθριώτατον, καὶ 
τῷ κειρομένῳ καὶ τῷ κείροντε Τμαάγ, δία,» }.2.τόφ(Μν,00.15218); 
2. 5.ν.1., τοϊμομὲ δείηρ ἰαμσὶι, οὗ σπεὶς οἵὐρ παίεγε ἀς «.. γεννηϑεὶς 
ἐκ τοῦ θεοῦ ῬυοΟ].ΟΡ ο7.4.3(Μ,65.716.Ὰ), 

ἀμύθητος {{Π]ἀμύθευτος), μηερεακαδίν σγεαὶ οὐ ἡπαηγν, πηιοίά; 
ἄδησε ἡηφοαδίε πνεύματος ἁγίου δόξα ἀ, ΜΙ. ΤΟΙΣ 21(Ρ.74.10); λόγος 
170... Τγίη. ἴνος, τό) φο Απαβι. πε, κα. (Μ.8ρ.τάοάο ἀμύθευτος). 

Ἐἀμυκτηρίστως, τοἡ πο δείῃρ γιοεκεά, Ῥτοςα. ὑνιΟαηὶ.8:τ(Μ.87. 
17608). 

ἀμυντήρ, ὁ, ἀεξοιεγ ἀραϊηδὶ, ς, σεπῖτ., ΕΡΙΡΙ, ἠκογ.47. 3(ρ.218.20; 
Ν|.41τ.853}). 

ἀμυντικός, 1. ὠὐεηρίηρ, γευεηρεζμί, ΟΥ(εἰς.8.,τίρ.256.5; Μν11. 
5770); ΟΥ̓ Ν γβ5, ον. 5 τη: Οαπὶ.(Μ.44.τορόα); Οντ. 9.44: (6.60. 
10364Α}; 2. ἰαξκίηρ ὑδηροαηεα ΟΉ οὐκ ἔστι τοῖς δαίμοσιν ἰσχὺς ἀ. τῶν 
ἀνηκόων ᾧ Τυδέ, χε εἰ γε5}.42(Μ1.6.1288Ὰ), 

ἀμυντικῶς, υἹἱηατείτυείν, Οτι( εἰς.8,42(Ρ.256.20; Μ.τ1τ.1577}). 
ἄμυρος, ᾽ τοαίεγγν, Ονας δή. 5.120, ΟΥ Ρϑιῃ. ἴον ἀμυδρός. 
ἀμύσακτος, 1. εἶδαρ; ΟἹἨ δηϊτηβ]5, Μας Μρπιαῤοεν.3.1τ(ρ.18.18); 

2. μηάεμίδά, ῥεῖν, οἵ ὈΠΌΧΟΙ ἡ ἀ. κόρη ΤΑΤ ῥγορὴ.Β(Μ,28, 0724). 
Ἐἀμυσταγώγητος, μη: Ππαϊοά ἄπιστοι καὶ ἀ. (γτ.1ς.5.4(2.8480) ; 

ἀς ... τῶν θείων γραφῶν ΟὙΑρτ, Εφοὶ Αι. ο8,0328); ἄλλους τοὺς 
ἀμυήτους λέγει καὶ ἄλλους τοὺς ἀμύστους, ἤγουν ἀ. ακχ.Ξεἤοί,ῖγνοι. 
1.2(Ν}.4.41}0}. 

Ἐἄμυστος, τὐη1]1αἰ6ἀ εἰ δὲ ὑπὲρ τούτους [Ξς. ἀμυήτους εἰσὶν αἱ 
θεῖαι μυσταγωγίαι, τί ἂν τις φαΐη περὶ τῶν μᾶλλον ἀ., ὅσοι τὴν πάντων 
ὑπερκειμένην αἰτίαν καὶ ἐκ τῶν ἐν τοῖς οὖσιν ἐσχάτων χαρακτηρίζουσιν, 
καὶ οὐδὲν αὐτὴν ὑπερέχειν φασὶ τῶν πλαττομένων αὐτοῖς ἀθέων καὶ 
πολυειδῶν μορφωμάτων; Τιοη, Ατιηγοῖ.1.2(Μ.4.τοοοα)}; Μαχ. ολοί, 
γιγνϑὶ.τ.2(Ν1.4.4170) Οἵ. 5. ἀμυσταγώγητος. 

ἀμυχή, ἡ, σκτητοομηά, οἱ 561{-|ἰλσογαξίοι ἃ5. 5Ιρὴ Οὗ τῃοΌγπΙηΡ, 
ΟἸνταρ. [γ. 76γ.1τ6:6(}.93.6 640). 

ἀμφαγαπάζ-ω, 1. ἰονε; οἵ ἀοα ἐὸν κτέαρ ““ων τι ΝΖ. ἐαγη1.2.2 
(ροςπλ,) 5.1 5(}1.37.15224}; οὗ τηδῃ ; ἔοσ σοά, ΤΆΑΡο]].»"εὲς Ῥς.χ7:2(Μ. 
43.12224}; ΟΥΟΝᾺΖ, αγη1.1.2.1. 28γ(5444); 1Ὁ.1τ.2.2.24π(5974}); 2. Ἱγέαΐ 
ἐτηαϊν, τπαῖε τοεϊσομιε “-όμενοι πᾶσι τύποις φιλίοις 1Ὁ.2.(ροδηλ.)1.92 

(1458). 
Ἐἀμφαιματόω, 1.1, ἰοχ ἀφιματόω αιν., Αἀατη 1αἰ,4.2(Μ τ τϑοϑα ; 

ἀφιματῶσαι ρ.138.4). 

Ἐἀμφαναδείκνυμι, ἠίερίαν αἷΐ γομηά, Ογας. δ1δ.12.204. 
Ἐἀμφήλιος, εαεφὶ, βος Ῥακῖ.27(0.54). 
ἀμφήριστος, 1. ἐυομῖν τπαϊεθοάᾷ, 9 εογηραγαδίε υαἷμε, τεῖ, εἴθ τη] 

1 πα εατίπὶν ΠῚ μὴ γὰρ ἀ. ἐστι τὰ πράγματα; Ο(Ὠτγϑβ,οη}.7.4 ἴῃ 

«(ε,(0.620); φιαϊεϊεᾷ τὐἱ ἢ τὸ μὲν σχῆμα τῶν ἱματίων οὐκ ἔστιν ἄξιον 
ὀβολοῦ, τὸ δὲ βρῶμα ἀ. τῶν ἱματίων ῬΑ} ἢ. ἔσης, δβίρ.τό4.16; Μ.54. 
12100); 2. εοηηέοίοα τί οἰγίξε, οὗ ἀἰςρμίο, τεῖ. Ναυη. 26:12 ἀ. ὕδωρ 
ΤΑΡΟΙ] με, Ῥ ιτος: 32(ΝΜ.23.147320)., 



ἀμφιάζω 

ἀμφιάζω, εἰσίδε, ῥμί οἩ;, ταεῖ. ἡ ψυχή, ἐὰν μὴ..«ἀμφιασθῇ ἐκ τῆς 
θεότητος ἄρρητα ἄμφια οὐρανίου κάλλους Μας.Αερ.ἀονη.τ τί 1.34. 
461Α); ὁ δὲ θεὸς.. «ἡμᾶς... .«τῇ αὐτοῦ 'δόξῃ ἀ. Γῃγνβ. λον. χο. 5 ἐπ (οἱ, 
(11.4048); περιβαλῇ τὴν στολὴν τῶν ἀρετῶν... δι’ ἧς ἡ προσγινομένη 
σοι ἐξ ἁμαρτίας ἀμφιασθήσεται γύμνωσις ἀπάτι (465. βοει (τοῦ. 
2490); οὗ πῆς, ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ φυράματος σῶμα ἀμφιάσας 
ἘΡΙῚΡἢ.ἤα67.42.12(Ρ.156.11; Μι41,773}); ὈΟΥτιερ.46.τ(ρ.1ς58.21; 55. 
1424); ΑΡΥ ΡΒ, τ(0.442.11). 

Ἐἀμφιαναδύομαι, γῖ56 ἩΡ ῬΟΉ1, ἐριενρε ἔγοῦ! ἡ παρθενεία..-μετὰ 
σοῦ ἐβαπτίσθη, μετὰ σοῦ τοῦ βαπτίσματος ἀμφιανεδύθη ΜΙΝ ν.εἰ 
“ε.8(0.7.3). 

ἀμφίασις, ἡ, . δαὶ τοὐίολ εἰοιθδς, σαγηιθηΐ, ΟΥ̓ ΉαΥγοΐη 71οὐ 22:6 
(Ν1.17.81}0)}; (ῃγνϑ. Τἀᾶν.τ.τ7(1.280}; οἵ ῥτίοςις, ΟΝ ς, (γβγ)εαη τό; 
τηεί., οἱ ΒΜ τῆς ἐμῆς γυμνότητος ἡ ἀἁ. ἸΟΡΉΓ,2, 5250; ὁ κόσμος 
βέλτιον σχῆμα λαβὼν καὶ ἀ. ας, ἴση, αροον,4.30(0.220.27); γε. ἢν. 
Δ 7:το(Μ.72.388Ὰ}; 2. ἀεὶ οἵ εἰοιξίηρ, ἐουεγίη χρήματα καὶ ἱμάτια 
εἰς διατροφὴν καὶ ἁ. σου 7ο.1).}. }.τϑί 96. το244); ΟΥ̓ δἰῖατ ἡ 
ἔκπλυσις καὶ ἡ ἃ. Ἐπειοὶ (0.501). 

ἀμφίασμα, τό, ραγγησηξ, τηεῖ. τὰ περικείμενα τῇ ἱερᾷ ταύτῃ τελετῇ 
συμβολικῶς ἀ. τῶν αἰνιγμάτων ἀνακαλύψας τηλαυγῶς ἡμῖν ἀνάδειξον 
11:..1ας.(ρ.το6.6). 

Ἐἀμφιαστικός, ομηαδίθ 707 δἱμάϊηρ Ὀσοοκβ, ΤΒατι οι, βόδη.τ.ὅο 
(Μ.99.1740}})}. 

ἀμφιβάλλ-ω, 1. ἀομδὶ, Ῥγε5. Ῥτορὶ. πιρᾷ., ἀονιδίξαϊ, τοί εὐγίαϊμῖν 
ΦΕΜΉΖΗ6 τὰς καθολικὰς ἀνέκαθεν ἡ ἐκκλησία --ομένας ἔχει (οστῃ.] πη, 
᾿10Ρ.}(}1.88.3720); 2. ἀΐξαργοθ το ἐδόκουν ἀ. τῷ Ματθαίῳ (Ὦγν5. 
ἤονι.28.2 τη Μ11.(7.335Ὲ}; αἀδῥρμίο, φμαγγεῖ ἀγγέλων μέν ἐστι τὸ μηδὲ 
ὅλως μάχεσθαι,.. ἀνθρώπων δὲ τὸ ἀ. Τ,εοπὶ, Ν υ. 70. Εἰδομ. τ πίρ.30.1}). 

[Πάμφιβατεύω, ν. ἀμβιτεύω. 
Ἐἀμφιβατήρ, ὁ, ἀεξεηπάεν, σμαγάϊαμ, ϑγτιοϑ. ἤνηΉ..3.2Βε(θ τς; Μι6ό, 

1598). 
Ἐἀμφιβίως, 19, ἐπ6 γ»ιαηηεν οὗ απ φηρἰηδίαν, Γου. ΑΥ.4....4.2(λ 1.3. 

δοδο). 
ἀμφιβολεύς, ὁ, Πεἰενηαη, Ἐπ|5, φορῆ, 7Κ δ(ρ.1 0.22; Δ1.24.6288). 
ὃ ἀμφιβολή, ἡ, ἀἰερμίο, φμαγγεῖ, 44. Βεὶν.εἰ Ῥαμὶ, Βϑ(ρ.τοι.6, νν. 1}. 

ἀμφιβολίας, ἀντιβολάς, ἀντιβολίας). 
ἀμφιβολία, ἡ, αγιδίρμτν,; ἀομδὲ; ἀὐεῤμῖδ, σμαγγεῖ, Τιδουι.Ν.ν. 70. 

Εἰεορι,δ(0.13.1). 
Ἐἀμφιβολογία, ἡ, 1.1. [ογΣ ἴοτερ., ἀοεδί, ἘΡΊΡΗ, αης. Ξη( Δ], 43.814; 

ἀμφιβολία Ρ.45.14). 

10538). --- : 
ἀμφιγηθέω, γεζοΐεο τη, τι ΝΖ. αγη!.1.2.0.Δ0(Μ,.37.670Ὰ}. 
ἀμφίγλωσσος, φκεἀ ἱπ ῥοίῇ ἰαησμαρας, ϑγτιθβ ῥγουϊά,3. 3Ξ(Ὁ. 120. 

21; Μ'.66.τ5698). 
[Ἐ]ἀάμφιγύης, ἰαντε τη, δοιἦι [ϑεί; οἵ ἨΡΒοϑίαβ, ΟἸ]δια, ῥγοὶ. 7(ρ.58.6; 

Μ.8,1854); Επαοσιψνρῥν».2.522(Μ8ς. 8 ρ)0). 
ἀμφιδέξιος, 1. αὐ της δος ἐοηά τ Π!θη5 τῶν γὰρ ἀστέρων οἱ μὲν 

ἀεικίνητοι...οἱ δὲ ἑἱστάμενοι.. οὗτος δὲ [56. ΞἴΑ Ὁ οἱἨ παξὶνὶν} ἀ, 
φαίνεται, κινούμενος καὶ ἱστάμενος Τ( 6.5, Να2. ἀΐαἰ, το) Μ.38.072}; 
2. μαυϊηρ εὐνν αὐἀναπίαρσε, ον θθηδηΐ ἐν καθαρᾷ τε καὶ ἀ. καταγωγῇ 
Β85.361.υ, Τἠεεῖ. 5. τοί Μ. ὃς, 5814}; 3. πειιῖ, 85 ϑι 051., ἐγ θγ νι ]αἰθ βοσί- 
ἰοη οὐ γὰρ ἔχει τὸ ἀγέννητον τοῦ πατρὸς ὁ λόγος, οὔτε τὸ γεννητικὸν 
«οοὐδὲ τὸ ἀ. τῆς καθέδρας Αὐιαβέ. 5, πρά.τ](}.80.2648). 

ἀμφιέννυ-μι, δὶ γομηα οὐ ΟἹ, εἰοιἠδ ἴπ οὐ τοί, γαθῖ,, οὗ Τπο. 
βαστάσαντος αὐτὸν 55. ἄνθρωπον] τοῦ κυρίου καὶ ἀμφιεσαμένου 
Μοίῃυσν.3.6(0.33.5; Μι18.698); θνητοῦ δίκην ἄνθρωπον “μενος 
Ἐπ5.4Δ.,5.4.το(ρ.τόρ.2; Μ.22.2814); ὁ ἐκ γῆς πάλαι τὸν Ἀδὰμ πλαστουρ- 
γήσας, τὸ οἰκεῖον δημιούργημα εὐται ΑΙ ΕΡῃ .σηημμ.3(0.444.το). 

Ἐἀμφίημι, ξ,1, ἔοτ ἀφίημι, Βατ5.»}65».(Μ.88, 8168), 
ἀμφιθαλής, 1. Παυΐηῃρ πρὸ βαγεηὶς τρόπον τινὰ καὶ ἀ. ὄντος 

Χριστοῦ. γέγονε γὰρ αὐτῷ μήτηρ μὲν ἐπὶ γῆς..«ἦν δὲ καὶ ἔστιν ἐν 
οὐρανῷ πατήρ Οντ. σἰαρ᾿ ἐπ, (τιότα); 2. Ποιγίεησ, ιέμη; οἵ 
ΤΠΒΥΤΪΑΡῈ, (]6τη. 9 :7.2.23(ρ.10ο.18; Μ.8.1ο808), 

Ἐἀμφιϑέαμα, τό, αγ ρἠτἠεαίγε, ΜΙ. Ταγ.το. 
Ἐἀμφίθεμα, τό, φαγΒΊδΉ}, ΟΟβτ. Μ 6], Ξἐποῖ.62(Μ.38,482) ἴῃ τ. Ὦα2. 

ΚαΥΜ1.2.2(ρ 6 1.) 5. 2οβ, 
ἀμφίθετος, 1. «ργεαί φυφγγτοπεγε κακίη δὲ ἀ. στ Ν 2. (71.2.1 51.531 

(Μ.37.:3οόλ)}; 2. ῥμὶ οη, αὐἀάεά, Ἰδπος αἰ βείαϊ, ξαϊδε σκηνὴν ἀ, 
εἴδεσι λαμπομένην 1Ὁ.1.2.20,. Ζοβίροδ.}) ; ΟΥὗἨ Αάδίη γυμνὸν ἄτερ κακίης 
τε καὶ εἴδεος ἀ. τῤ.τιτ 8, τογ(4544); 3, οΓ ἀοιδὶο ἀϊεροςίἑοη, ἀσμρὶς- 
ἐξαίζησ, 1Ρ.2.τ.τ4.82(12344}; ἐδ.1.2.2τ.2Δ(012.). 

Ἐἀμφιθόωκος, αδομέ ἰδε ἐξγοηθ οἵ (οά, τι ΝαΖιεαγηι.τ.τ.4.88(Μ. 

37.422}. 
ἀμφίθϑυρον, τό, σγίαϊη 70} ἀοογίθαν, υὑδῖϊ; 1. ἴὰ ρτίναϊε Ὠοιιβοβ, 

(Ὠγγβ,δομι. δ 5.4 ἐπ Μ1|.(7.706Ὰ.8}; 2. ῖπ ΤΕπιρΙ6 ; τε, ἴα. ἤοη.20.3 

ἀμφιγενής, 9} ἀοιδῖο ρεπογαιϊίοῃ; οἱ Ομ τίβί, Αμδβίβιἤόν, τ2(3}1.80. 
ὙΥ 

93 

άσπαπασαιααααααα..........................Χ0Χ(Ὅ(Ὅ0.θϑ.Ὁὁ..ὡὕΨ0ὕὧὅβ.....0β...ϑρυρυτοδ......δΔ0.κἱντ.0.0.......ΧὕΧ0ὲ..0(.0.0.ὅΧὑσυυδὺυ ιν, ρθε και μαι εν ον μύλων: 

ἀμφιτάλαντος 

ἔῃ: 2Ζ(ὐογίτο.5818); 3. 'π σπατοῖ, Ππάταννῃ ἴσοπλὶ Ὀδΐοσθ ΔἸΤΑΥ αἵ 
σοπβθοσδίιοι οὐ δυσμασίβὲ ὅταν ἴδης ἀνελκόμενα τὰ ἀ. Ἰὰκον1.3.5 ἴῃ 
Ἐρλν(ττ.230); ἀ. ... κεκοσμημένον χρυσίῳ ὈΠΟθτΟΘ5 Δρ. Ἐναρτ.ὐ.ε.6. 
21(0.238.4; Μ.86.287174}; εἰς τὰς θύρας τῆς ἐκκλησίας ἀ. χρυσᾶ διάφορα 
Οἰγοπ. Βαξεῖ.θ.204{Μ.02.7378), 

Ἐἀμφικάκως, οὐλέν ΟἹ δἰ μον οἱάδ, οἵ 1)6ν1} ὅπερ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιὼβ καὶ 
τοῦ θεοῦ ἀ. ποιεῖ [0 8ε5.Ν82.1α].123(}.38.το7}. 

Ἐἀμφικάλλης, ἀοηδὶν ρίογίοις, ΤὨαν,Βιαα.6}}.2.τοβί Μι00.1507}). 
Ἐἀμφικατέργω, εἶπ τη αἰΐ τοιηα, πόηι τη, Ογας, δ 10.2.20. 
Ἐἀμφικέλευθος, πσυΐηρ ἔτῦο ἀδεθηὶ5 ἄμβων ῬΑ] ΘΠ σηιδο. ον Μά, 

22508). 
ἀμφικέφαλος, ἡσύυτηρ ἰθὸ ῥίασος ὕον ἦε μεαΐ, ν. ἀμφικνέφαλος. 
ἀμφικλινής, ἰσαητηρ τη οι ἀϊγεοίοης, τυαυογίμρ, Ῥτος..6η1.3:22 

(Μ.87.22ς0). 
[᾿Ἰἀάμφικνέφαλος, τὴ σμεδ ΐοηις αὐ δοὶ ἐμάς, ϑγτιθβ.6}».5. (ν.1. 

ἀμφικέφαλος Μ.66.13240). 
ἀμφικνεφής, τογωῤῥεά τη ἀαγίηδδς, τοὐοῖϊν ἀανγξ, ϑγυιθϑ, ἸΉ 5οΡΊ1.0 

(Ρ.1τότ.12,17; Μ.66.12061),12078); ἐδ. το(ρ.163.7; 12070). 
Ἐἀμφίκοχλος, ὁ, 8 Κιπα οὗ σα «ἠοίἑ ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν [36. ἀμεθύ- 

στων] ἐστιν ὑακίνθῳ καθαρῷ παραπλήσιος" ὁ δὲ ἀμφικόχλῳ ΒΡΙΡΗ. 
ξώηρι(Μ.43.3οοο). 

ἀμφίκρημνος, 1. τοῇῦ ἃ ῥγεσίρίσε ον! δας οἱάρ, ῥγδεῖριίοιις τῆς 
ἀληθείας ὁδός, ἀτραπός, ἁ. ΑἸαρῃ. δεἰσμο,2οτ(Ν.37.1500Ὰ}); ΟἬτγβ. ἤόνη. 
9.410: 17 λδδς.(ττ,4020}; Ματς, Ετ.ορτδε.2.181(Μ.6ς.0570); 2. τηεῖ., οἵ 
8 ΠΠΈΒΓΟΙ, ᾿γΈβθη ΠΡ α αἰϊογεσια, ΟΥ Να.ογ.ποο(ρ.8ς.8; ΝΙ.56.8 54); 
Ὠδαΐ. 5. Θ00581., ΟΠ ομηια τὸ ἀ, τοῦτο... τῆς ἀποκρίσεως ΟΥΟΝ γ85. 
ἔπι τ2( Ρ,346.6; Μ.45.τού50); Μακ.καν!.5. 5 0(Μ],06.9034)}. 

ἀμφίκυρτος, δεηΐ, ἐπρηρ-τϑαςιεά οὐ γὰρ ἀ. ... γέροντα... ἀλλ᾽ ὄρθιον 
Τλιϑῦ η σαὶ, 6(Ρ.23.22; Μι18.6248). 

Ἐἀμφιλεκτέω, αὐ, καὶ. .4ς.2:22(ρ.42.10).Ψ 
Ἐἀμφιμανής, τοῖν Κοοϊ εἰ, νεϊογῖν ἐγατν, ῬᾺ]}]. ΟΠνγς.4(ρΡ.25.13, 

ν.]. Ἀμφιμανίστης ; Μ.47.16).Ψ 

ἄμφιον, τό, 1. ρογηιεηί; ταςῖ., οἵ βοὰ], Μας, Αδριβον τ σ( Μ. 4. 
4614) οἷζ. 8. ἀμφιάζω; τοῖ. τῦογ,15:53 ἄ, δὲ τὸ ἐξ οὐρανοῦ καὶ 
ἄφθαρτον καὶ ἀθανασίας ἐμποιητικὸν γέγονεν ἡμῖν ὃ Χριστός ΟγτΟΝ ἐεὶ. 
4.6(0.88.32; δ᾽ τ150)}; οὗ ΒΨ ἀφθαροίας τ' ἄ. ἐστολισμένη ΤΌτ. 
Ναζιξνβρα!.2572(}1.38.3364); 2. εουογίμ, εἰοίλ; ἴου αἰΐαν, Επελοί. 
(0.501). 

ἀμφιπαγής, ἥγη: αἰΐ γομηά, ἤγνιῖν βχεά, ΝΟλπη. ραν, 70.1ττ38(Μ.43. 

8454); 1δ.1ο13(8078). 
Ἐἀμφιπερικραδάω, φιεΐσεν αἱ! γομη, αὐ ΝΖ. αγη.1.5.20.230(Μ,37.Ψ 

ΘΟΣΑ), 
Ἐἀμφιπεριπλάζτ-ω, γηαΐὲ ἰο τοαη ον αἰΐ ἀγομηπή, οἵ βἴοπο σατνθῆ 

ἱπῖο ἔουπὶ οἵ βϑυρεβηΐβ᾽ ςοἹΐβ ἔδοις καλὴν ὀφιώδεα σύρματα πέτρην 
“ὔουσαν ῬΆΠ]. ΘΠ] αρεδο. 68 (Μ.86.22618). 

ἀμφιπεριστέφω, 1. ῥεὲ γομπ ας ἃ ἐγοΟἸΘΉ,, ἐγοιθη, ΤΑΡΟΙ] μοὶ Ἀφ βτὸ 
(Μ1..32.13214.}; 2. βἰαμᾷ γομηα ἂς ἃ «γοιθΉ, σεγγομτί κίονας. «ἥμισυ 
κύκλου ἀμφιπεριστέψαντας Ῥ4Ὰ1.51}.ανῖδο.τ54(Ν|.86,22574). 

ἀμφιπεριτρύζω, ἐετέίον αἱ γοεπα, αὐ, ΝᾺ. αΥηι.2.Ζ(ροοιη.)4.το( . 
27.1506Ὰ}.Ψ 

ἀμφιπλήξ, δεαίδη οὐ δοίλι σἱάθς; ΟΕ αὐτὶ Ἰδῖμγαιβ, Ῥδὰ]. 51}, αρηδο,ππα 
(Μ.80.226τΑ). 

ἀμφιπολεύω, 5677) 5 αἩ. αἰομίαηι!, ξαγε Κογ; τπρῖ,, αἰϊομὰ οι, στ- 
γομμά, ΤΑΡΟἸ] ριοὶ Βς.45:2(81.33.1576); ἐδ.48:6(1 5808}; ΦΉΪΟΥ προνὶ 
εἴεχηαὶ [ἰἴ6, Νόπη, ῥαγ. 0.17: 2(1.43.8848), 

ἀμφιπρόσωπος, ἀοπίε: αεεά ; Ἀδποα 1. ἀδορίεϊ, Ογας.51}.2.263; 
2. βαυϊηὴρ ἔφ σθηδες (ἰτεγ8] Δ Πα γηγϑ: 108), Οὐ ΝᾺ Ζ.ἐαγηι.2.2(ροαπι.) 
7.135(Μ.37.1561Ὰ), 

["άμφιρεπής, --- ἀμφιρρεπής, ἱπεϊέηῖησ δοῖ! τῦαγς, ΟΥ ΝαΖ,καγρι. 
τ.1.9.86(Μ.37.463.). 

Ἐἀμφιρρέζω, ῥεγήοννε: βαοτίῆςα αἱ θείην ἀ. θύος κλισίην ἘΛΡΟΙηεὶ. 
Ῥς.26:6(Μ.33,13450).Ψ 

᾿ἀμφισβητήτως, ἀγριμηδηία!υεῖν, ΟἾγγβ.αρ.καί. Δ! οτο(ρ.67.:5) 
ἴου ἀμφισβητῶν 1Δ.πογη.30.1 τη Μ|.(7.348.). 

Ἐἀμφισκάπτω, ἀρ γομπά, ἀν ἩΡ, ΤΆΡΟΙ πὶ. ς5.70: τ7(}}.33. 
14320). 

ἀμφίσκ-ω, --- ἀμπίσχω, ἀμπέχω, τηεα., Ῥήιε ογ;, τοφαν, (615,8 0.ΟΥ. 
Οεἰς.6.τ5(ρ.85.21 ; Μ.11.1312}}}; τηρῖ, τῆς τῷ ἰδίῳ λόγῳ ἀποίου ὕλης, 
ποιότητας “-ομένης ΟΥ(( εἰ5.3.41(ρ.237.13, ν.1. ἀμπισχομένης; ΜοτΙ. 
9734). 

Ἐἀμφιτάλαντος, 1. τοεϊρἠΐηρ εὐφηΐν ὁπ ῥοίᾷ οἱάθς; τιεῖ. οἵ σπδῃ, 
τοαύσγηρ τη ἐδε δαίαπεο θῆκέ μιν [3ς. ὁ θεός] ἀ., ὅπη ῥέψειε δοκεύων 
ατ, ΝΖ. αγ1.1.1.8,103(Μ}.37.454λ}; ἐγὼ βροτός, ἀ., μεσσηγὺ ζωῆς 
τε καὶ ἀργαλέου θανάτοιο 1.1.5.0.6ο(6124}; οὗ ἃ τοδά, 5ἠδέν οὐ ῥοὶλι 
σΐάθς, ἰὰά 9. 4(Μ.37.250); πιοιιξ. ἃ5. βυθβῖ., εφμαὶ δαίαηεθ τὸ ἀ. Πύρ- 
βωνος καὶ τὰς ἐφέξεις ἢ ἀντιθέσεις αὐτοῦ Αποπ,ερ.(7. Α. ΟΥΆΠΙΟΥ, 



ἀμφιφαής 
ΑἈποράοία ναεεα, Οχίοτα 1846, 3 Ρ.160.4); 2. οἵ ἐγιέαὶ τυεῖρξ!, ἐφμῖνα- 

ἰσπί ὅσσα τ᾽ ἀρίστοις ἔσπεται ὑστατίοισιν ἐν ἥμασιν ἀμφιτάλαντα αν. 

ΝΖ, καγΡ1.2.1.13.172(Μ.37.124τὰ, ν.}. ἀντιτάλαντα). 
ἀμφιφαής, ρἰσανηίηρ οἡ. δύυενν οἷάε, δἠμϊμίηρ αἱ γομηά, ὄγτεβ. 

ἑπξομιπιο(ρ.τ62.18; Μ.66.12070) ; ἐδιτο(ρ.163.7; 1297}. 

Ἐἀμφίφωτος, «κἰπίμρ αἱϊ γομη, Απιαβτ. δι ον τ2(}.80.1Ο 760). 

τον ϑαϑαΣο, δὲ ἀηργν αδόμὶ, τ Νά. αγη1.2.2(ροςτλ.}3.50(Ν.37. 

τ484}). 
Ἐἀμφίχροος, ὁΓ [τ00 εοἴοινς, ΟΥΝΑΖιεανηι.τ.2.20. 38(}1.37.8874). 

Ἐἀμφορ-άω, ἰοοΐ ἰο, μαῦε γεραγά ἰο οὐ γὰρ πρὸς τοῦ θεοῦ δόξαν “-ᾷ 

ἡσυυιο Τί6..)7Δ; Μ.77.12800). 

ἀμφοτερίζ-ω, δὲ τη: δοίί ᾿ϑῶγς, μετιος μαῦς α ἀοιιδὶδ ἩΙΩΜΙΗΦ στὸν 

«ἰὄνομα Ποῖ. Ἶἶδηι.3.25. 

Ἐμφοτεροδεξιότης, ἡ, ἐχεσίϊεηεε 9 δοίἢ εἰπάς, Ὑμπάτιδιπα, 

2.20(Μ.00.1107})}. 
Ἐἀμφοτερόφθαλμος, μανΐηρ ἔῦο ἐγές, Ὀγτϑυυ, δαὺ.47(Ρ.148.2). 

Ἐἀμφύπαρκτος, εσεχίςίεηί, Απιαβί,β, "θα. 2(Ν1.80.600) οὁ ΤΑΤΗ ἀφ, 5 

(Δ 1.28.5 44:0 αὐθύπαρκτος) οἷΐ, 8. ἕνωσις, 

Ἐἀμφυπάρκτως, ὧν ἐρεχίδίέηεε ἀ. συντρέχει ἡ ψυχή, καὶ τὸ σῶμα 

Αμαβεβιλοά. 2(,1.80.690). 
ἀμώμητος, Ε. μπάεβίει, ἱηηηαςμίαίε; οἵ ΟΠχθὶ χρωτὸς ἀ. ΝΟΠΩ, 

Ῥαν.70.το:36021.43.9058)}; οἱ ΒΜΨ, Α(Ρα65.) 4πάν.5(0.12.15)} τὰ 

τῆς ἁγίας ἀειπαρθένου καθαρὰ καὶ ἀ. αἵματα 0.10. [.0.4.13(Ν. 94. 

τι4οοὺ); οὗ βατίῃ Ρεΐοσς ΕᾺ}1, .«4.({Ρ 55.) 4ηἀν.5(ρ.11.26); ἴῃ. βεῃ. τὸ 

τῆς εὐαγοῦς καὶ ἀ. ἡμῶν θρησκείας σεβάσμιον [514.Ῥεὶ.6Ρ}.4.144 

(λ{.78.12258}; διὰ τῆς ἀ. μυσταγωγίας (ντ.15.3.1(2.3580) ; οἵ ΑΒΥΟῺ 

45 ὨΙρΉ ρῥυιεβὲ ἴῃ οομίταβι ἴο ΓΒ γῖ8ι οὐδὲ γὰρ ἦν ἀ. παντελῶς 1΄. [0π.1 

(3.3660) ; ἡ τῆς ἐκκλησίας ἀποστολικὴ καὶ ἀ. πίστις 6]. Ογ2...6.2.24.30 

(Δ1.8ς.12054}; 2. μηρίανηεα οἱ δὲ καὶ ταύτας αὐτοῦ τὰς μυσταγωγίας 
οὐκ ἀ. ἀφέντες εὑρίσκονται ὕγτ.] εκ ττι52(}}.72.7244). 

ἀμωμήτως, ῥίαιηπείεεςῖν, γἱρίμίγ, ΑΓ λον. ἃ τάδ(ρ.254.6); Οντ.,-. 

4.1τ(2.573}}: ἐΜοίι, ὄγηιε ““πη.3(1.18.3538). 

ἄμωμος, τρῥίενηϊ δα, ξαν σος.; Ἐν ἴτι σεη. ἀ, συνειδήσει τ ΐφνη. 

1.3; ἐν ἀ. χαρᾷ χαίρειν Ἰρῃ. ΕΡἢιρτοοια. ; ὁ δὲ μηδαμῶς ἁμαρτάνων, 

οὗτος ἂν εἴη ἄ. Οτ.5εἰ ἴῃ. Πειατϑιτ( 12,1 5888); ὅπως ...τὰς ὑπὲρ τοῦ 

λαοῦ σου ἱερουργίας ἁ. ἐκτελῇ Οοηεὶ. ΑΡΡ.8.ι6.ς, ἄ. γάρ ἐστιν, ὁ 

μηδενὸς τῶν ἀγαθῶν ἐλλιπής, ὁ ἀπὸ πάσης κακίας ἀπταίστως τὸν βίον 

αὐτοῦ διεξάγων (σν5. [5.19 τι τί ῖ.64.5 120); ἄ. δέ ἐστιν ὁ παντὸς 

ἄγους καὶ μύσους καὶ ῥύπου ἀπηλλαγμένος, καὶ κηλῖδος ἁπάσης ἐκτὸς 

καὶ ἀνομίας καὶ ἁμαρτίας {μγνπ. μον ἴῃ ᾿5.11.8 Ῥχοσνη (5.685); 

Ῥϊοπ.Αγ.ε.}..3.3.7(Ν1..3.4368}; ταῖ, ψαδ] ἢ σατίοιι ἔοΥ ὈΙΒμορ᾽ 5 οἴῆος εἰ 

ἄ. ἐστι περὶ τὰς βιωτικὰς χρείας (ηδὶ. ρῥ.2.3.1} οἵ σαττὰ Ὀεΐοτε 

ἘΔ1Π, “4.(Ραςς.) 4 πάν. π(ρ.1τ.15}; οὗ ον Ὀοίοτα Ἀἰ5 14}, Οὐ ῥ»ίηε. 

4.τιιλίρ.216.9; Μ.11.272Ὰ}; 2. οἱ σοα, χ(ίφηι.36.2: ιοην ἀσ, σι .2.2.5 

(Μ.3.:96.Ὰ): 3. οἵ [ΠΠ8ϊ σταυρωθεὶς ὁ ἄ. ὑπὲρ τῶν κολάσεως ἀξίων 

Οοη εἰ. 4Ρ}.2.25.0; 85. ἰϑτὴρ τ ποας Ὀ]θγηϊβῃ, ΟΥγ. 1] ,εαἰόεῖι.το.3:; 

(σης, Ρ}.).47.3;} ταῖς ἁγίαις καὶ ἀ. αὐτοῦ χερσίν 11 ρ.Οοηςι. ΑΡΡ. 

8.12.536: 4. οἵ Ομύτοῦ, Οἵ. [υ.6.42(25:; Ρ.151.25; 31,14.2738}; Μοτῇ, 

σγηιριιτιζίρ.τ36.6; Μ.18,21219); τῷ λαῷ τῆς ἀ, ἐκκλησίας (Ὀη5ι. Α͂ΡΡ. 

2.26.4; 5. οἱ ΒΜΨΝ, 4.(Ρας5.). πᾶν. π(Ρ.1.1.17}; Ποῖ 5], 10. 1) λον. 

τοῦ ἴ.96.7360) ; 6. τηᾶβο, ἃ5 Β85:. ; ἤθτὴρ βίνϑη ἴο Ἐξ. τι (μακάριοι 

ἄἅ)), Ογτιβ.υιΟγνίαι,8(ρ.227.6); Οομεὶ δ μά. τ2(Ὁ].00.1709Ὰ}); Οἱ, ΟΠτν58, 
μομμι ἴῃ Ἐς. τὸ φτοθηχ (5.685). 

ἀμωμότης, ἡ, ῥίαγηοίοςϑηθες οὐ διὰ τὴν ἀ. μακάριος ἄνθρωπος 

ὀνομάζεται, ἀλλὰ διὰ τὴν γνῶσιν τὴν τοῦ θεοῦ, ἣν μέλλει κτᾶσθαι διὰ 

τῆς ἀ. Οτοδεῖ, τη Ῥςιττδ: τί 1.12.15880); τοῦ προβάτου τὴν ἀ. καὶ τελειό- 

τηταὰ ἐπενδυσάμενος ἔσῃ πρόβατον θεοῦ Τξμτγβ,ῥαΞεῖ!.5,1τ(8.262}). 

Ἐῤμώμως, ῥίανηείεςεῖν, Ἰρτ οηι, 1 η5εγ.)}; ἘΡὮχ.3.30᾽, 1}. }αε. 

(ΝΒΡ τοῦ ».38). 
Ἐᾶμων, ὁ, ῥγοϊμιδεγαηεε ἴὰ ἴῃς θοᾶν, Μαοϊοζοπταί πυηι.28--2 (}}.ὅ4. 

12600). 
Ἐἀναβάζω, ἄγωτν τ ναΐευ, ρχοῦ. ἴου ἀναβιβάζω, Αρορίμβ, ας. 

Αεν.τ.30(}1.34.252Ὰ), 
ἀναβαθμός, ὁ, ΠέρΠ οὐ δίερς; 1. τπεῖ. (ρτ.), οἱ ϑῖερϑβ τὰ ἀυριπηεηΐῖ, 

ΟΒγυβ.ἤθη1.1.2 πὶ Η εν. (12.88); ἃ5. [16 οὗὁἨἁ ἘΡΙομῖτε ψουκ, ἘΡΙΡΉ. 

μαεγ.3ο.τδ(Ρ.354.12; Μ.41.4320}; 2. οἱ βοὴ 45 ἰδάάθυ τὸ δίμετ, 

Οὐ. ]ο.χροδᾷ ; Ρ.305.17; Μ.14.5360); . Ἔχερ. Ρ55. τος, (ὠδὴ τῶν ἀ.), 

Ομ νβ. χροΐ Ῥοιττοῦτίβ.328Ὲ); ΤμάςΡ ες ααρ: τ(.1481}; ὅπερ ἕρμη- 

νεύεται ἐξομολόγησις τῶν ἐρχομένων ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν, ἀνιέναι εἰς 

τὴν τοῦ κυρίου πίστιν Ἡεονοἢ.Ἡ. 5 ἰ! πττο.τ(Ὁ1.27.12108}); οΓ  Η͂ΙΡρΡ. 

7.12 ἐμ Ἐ55.(ρ.142.τ5: Μι1ο.7170)}; 4. (ρχ.) φγαάμαὶ ῥεαίηις; τῃ8 
τϑίῃ οαἰμίδταθ, [1 Ρναθεαπεὶ. Βιρἴγλδπι Ρ.445.18); οἷ. Ν. ΝΠ ο5, 

Καϊομάαγίωμι Μαμμαὶδ, ἸτιβΌ ΠΟ, τϑοό, τ ροἶν ; αἰδο σγαώμαὶ απὲϊ- 

Ῥβοης ; Ῥοβξ. σοϊῃροβιτίοῃβ οα σταάμ8) ρβαίμηβ, αν! ἀδα ἰπίο 3 ΟΥ 4 

ΔΠΌΡΒΟΙΒ ἴῃ {πε οἰρῃϊ τηοᾶες, β:ρ αἴ ξε518] πιδτη8 ἈΓΓΕῚ ρβαϊπιοᾶν, 

ἢν. Α0( Ρ.53). 
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ἀναβαίνω 

Ἐῤναβαθρεύω, ρῥτοῖν. ΟΙΤΟΥ ΙῸΥ ἀναβοθρεύω αιν., Ογτ.1,..9146(Μ. 
12.6δου). 

ἀναβαίν-ω, 1. αϑοόηά, γΐδε; 
ΑΟἸ; 1. οἱ (Ὠχῖβι; 8. τοῖν Αϑοθηβίοῃ ᾿Ϊησοῦς.. «ἀνέβη εἰς οὐρανούς 

Βαγη.15.9: [υ5ι.(ἴα].36.5(Δ}1.6.5520); ““ων ὡς ἄνθρωπος ΑἸΠ. Αν.3.48 
(2}1.26.4258}; ᾿Ϊησοῦς ἀναβὰς ἀφῆκε χαρίσματα ἐπὶ τοὺς μαθητὰς 
Ἐσμγγβαδεθη5.2(3.180Ὲ); ὁχορ. ἰο.6:62 οὐ γὰρ ὑπισχνοῦμαι μόνον, 
ὅτι καὶ εἰς αὐτὸν ἀναβήσομαι τὸν οὐρανόν, .. ἀλλ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῖν 
ἡ θέα στήσεται. εἰ γὰρ μὴ δύναται ζωοποιεῖν.. -πῶς δὲ εἰς οὐρανοὺς 
ἀναβήσεται; Ογτ. [ο.4.3(4.3758,0); ἐπήρθη μὲν..«ὡς ἄνθρωπος" ἀνέβη 
δὲ ὡς θεός Πα, ασεεης.3(}Π.6ς.τ1440)); ἰδ 4(τ 45}; Ὁ. τοῖ. ἀβοεπαάϊηρ 
[16 ὕτοββ σωτῆρα..«.τὸν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἀναβάντα ΑἸΉ, σεη  τ(Μ.25. 
54); Ια ζηε.20.2(Μ.25.1458) ; 1)0γ. ἀοεί.22. 5(Ν 1.88. 1828); ὁ αὐτὸς βρο- 
τός, οὔθ᾽ ἑτέρας ἀποκριθείσης φύσεως τὸν σταυρὸν σὐοντος ΤΟ 65, 
Ναχ. 41α1.133(41,38.1036); ο. γεῖ. Τγδηβηρυταί!οη τοῖς δὲ δυναμένοις 
ἀκολουθῆσαι αὐτῷ ἐπὶ τὸ ὑφηλὸν “τοντι τῆς αὐτοῦ μεταμορφώσεως 
ὄρος ίακ.εαῤ μοὶ, 5,.13(Μ.00.11200}; 2. ἔχοπι νναΐεγβ. οἱ ὈΔΡΕ ΒΩ) 
(ἢ βοῖας τϑῖ. οοηποίατομ) ἀνάγκην..«εἶχον δι᾽ ὕδατος ἀνα- 
βῆναι, ἵνα ζωοποιηθῶσιν Ἡ]ΟΥΤη, Ξἦηῖ.0.16.2; εἰς τὸ ὕδωρ οὖν κατα- 
βαίνουσι νεκροί, καὶ “τοὐσι ζῶντες 1.0.16.4:6; ΒαγΉ.Τ1.1ι Οἷ(. 8, 
ἁμαρτία, 

Β. τὰεῖ,; 1. ἴῃ σοὴ. σὼ τῷ λόγῳ ἐπὶ τὰ ἀνώτερα ΟΥἤοΊη.: 8.2 τη 
7εγ.(ρ.152.0; Μ.153.4654); οἱ ἀϑοοπάϊηρ ᾿πς οὐἨ ἀτραπιρης, Μοιἢ. 
γε5.τιρ(ρ.303.16; Μ.:8. 2803}; οἵ Ὀ]ΔΒΡΏθιηῖθ5, ἐφ.1.57(0.318.10); 
οὗ ᾿δλυϊν αϑοθηάίμρ ἴγοιπ πιὰμ τὸ (οα, {185.15.267{(1, 5831; Ν',30. 
5804}; ἰονγατάβ ΞΡΙ ΓΙ [8] 5βοηβα οἵ βοτρίυτο, Ογτ, σίαρἠι, χ.2(1.270Ὰ} 
2. Ττη. ὃ τῆς ἁγίας τριάδος ἀριθμὸς εἰς μέαν καὶ τὴν αὐτὴν “νει 
θεότητα ὕγτ. 7σ.τ.5(4.461)):; 3. οἵ ἀβοοηδίου [χΌγη οΥθαταγο ν ΒρΏοτα 
ἴο αἰνίπε φυσιολογία, μᾶλλον δὲ ἐποπτεία...πουσα ἐπὶ τὸ θεολογικὸν 
εἶδος (Ἰοι. ἐγ.4.1(0.240.12; Μ.8.15160); πύοντὰας ἀπὸ τῶν ὁρατῶν ἐπὶ 
τὰ νοητά Οτο(εἰς.3.47(0.244.4; Μιιτνοδιο); 10.6.4(0.73.23; 12934}; 
τεξ, Εομλχ:20 οὐχ ἵστανταί γε ἀναβάντες ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου 
κτισμάτων ἐν τοῖς ἀοράτοις τοῦ θεοῦ" ἀλλὰ γὰρ ἱκανῶς ἐκείνοις ἐγγυ- 
μνασάμενοι καὶ συνιέντες αὐτὰ “οοὐσιν ἐπὶ τὴν ἀΐδιον δύναμιν τοῦ θεοῦ 
19.7.46(ρ.198.1γ{Πν; 14808}; ἐξ ἀμυδρῶν εἰκόνων ἐπὶ τὸ πάντων αἰτίαν 
ἀναβάντας Τ ἴοι. ΑΥ.ἀ.η.5.7(}1.3.821}}; 4. ἔγομ δοὴ ἴο ΚΆΤΟΥ εὶν 
ἀπὸ τῆς γνώσεως τοῦ υἱοῦ ἐπὶ τὴν γνῶσιν τοῦ πατρός ΟΥ. ]σ.τοδία; 
Ρ.305.3; Μ.14.5368); ὁ θεωρῶν τὴν σοφίαν...“"ει ἀπὸ τοῦ ἐγνωκέναι 
τὴν σοφίαν ἐπὶ τὸν πατέρα αὐτῆς 1ῤ.(ρ.305.11; 5368); 5. ΟΥὗἨ ῬΙΑΥΟΥ 
γἰϑίησ ἰο Οοᾷὰ λυπηροῦ ἀνδρὸς ἡ ἔντευξις οὐἰς ἔχει δύναμιν τοῦ ἀνα- 
βῆναι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θεοῦ, διατί, φημί, οὐκ “-εἰ ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριαν ἡ ἔντευξις τοῦ λυπουμένου; ὅτι, φησίν, ἡ λύπη μετὰ τῆς 
ἐντεύξεως οὐκ ἀφίησι τὴν ἔντευξιν ἀναβῆναι καθαρὰν ἐπὶ τὸ θυσιαστή- 
ριον Ηδταυραη.10.3.3,3; 4 οἷς, 5.0.0, 6... ΟὗἨἍ βριταῖπα] ἀβόθην οἵ 
ἴδῃ; ἃ. ἴῃ βΌΠ, καθαροὺς εἰς οὐρανοὺς ἀναβῆναι δεῖ (Ἴοτη. ῥ,γοί.τὸ 
(0.72.9; Μι8,2138};. Οτολον!.διο τὴ [ἐγ .(0.03.0; Μ.13.3484), ΜΕ}. 
Σγ).0.5(0.120.24; Δ1.τ8,1808); Τῆι ρει. 54{Μ 25.680); ΟὙΝ 58. 
μον. τ Οαπιὐν νούτ); 70.Ο]χ. καὶ, 3. Ν88,11608); Β. {πγουρῃ 
νἰχίμο δικαιοσύνης. «τὸ σχῆμα, δι᾿ οὗ πρὸς τὸν θεὸν “ετε ΟἸς ΠῚ, ,γοί. 

τζίρ.8ς.τι; Μ.8.2410); ἐπὶ τὴν ἁψῖδα τοῦ οὐρανοῦ διὰ τὴν ἀρετὴν 

«νόντων Οτο( εἰς. 5.2(0.3.2ο; Μιιι,αιδ4};, 10.5.52(0.57.12; 1264}; 
(Ὠτουρῆι ραχεϊοϊραϊίοῃ ἴα ἀϊνηπο ΠΚοης 55, ιάγαι Βα μη, Β(.. 
301Ε; Μ.20.7240); ἀηὰ γνῶσις, ΟΥ̓ Ν᾽ γ55,"ο»η.δ τη (απηι.(Ν1.4.4.0448}; 
ο. τοῖ, Μοβοθ᾽ ἀϑοοηΐ οἵ 581 ἂβ ἔγρο Οἱ ΒρίτῖπᾺ] αβορηῖ, Οὐ ἤσηη, 
18.2 ἦι [6γ.{(Ρ.152.2ο[.; Μ.13.4658); ἃ, σοῃβῖδης ὈΥΌΡΓΟΒΒ τὸ πέρας 
τοῦ εὑρεθέντος, ἀρχὴ πρὸς τὴν τῶν ὑψηλοτέρων εὕρεσιν τοῖς “νουσι 
γίνεται το ΝΝ γθ5.ἤονη. ὃ τῷ Οαμὶ.(Ν.44. 0410}; διὰ προκοπῆς “ὐοντας 

ἐδ. (284); 7. ἀπρο]ο ἀβοςπί οἱ θεῖοι νόες.. ἐπὶ τὴν ἄγνωστον «“νοῦσι 

τῶν ὑπὲρ νοῦν ἱδρυμένων συναφήν ἰϑϊοι. Δτ ἄν πιτι.2(Μ,3.0400): 

8. ἴτομ., οἵ Πογϑίίος. ἀφέντες τὸ εἶναι κατὰ φύσιν, ὅπερ ἐσμέν, ἐπὶ 

τὴν θείαν...οὐσίαν ἀναβησόμεθα; ὕντ. 7ο.τ.0(4.148); 9. ἀδοσπάϊηρ 

ποτα ΠΠν0 ἴοὸ τυνϑί. βεῆβε οἵ βοῦρεισο ἀπὸ τῶν ῥητῶν “-ειν καὶ 
νοητῶς νοεῖν τὰ παρατιθέμενα ἐν τούτοις τῆς ψυχῆς βρώματα ον, [ο. 
42.4(ρ.43τ.21; Μ1,14.7408}; ἰ,(εἰς,3.33(0.220.30; Μοιτιούτο); τὸ τῆς 

ἱστορίας φεύγοντες πάχος, εἰς τροπολογίας ετουσιν Ογτ, 5,35: (Μ.00. 

0178}. 
11. οἰποῦ 56 Π565; 
Α. ἰγαηδεθη, σμγραςς; 1. οἵ 604 δηᾷ ΟΠ γῖσι ὁ θεὸς... «τὴν ἀνθρώπου 

φύσιν.. «ἀναβήσεται, γεννῶν ἀμερίστως ΟΥΤ.ἐΠε5.6(5,.430); 10.(44Ὰ}; 

τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ...τὴν τῶν κτισμάτων “τονταὰ φύσιν ἰά..0.1.7(4.60Ὰ); 

ἐδ. (5 270}; τὸ προφητικὸν “"εἰ [50. Χριστός] μέτρον εαΐ. ἰ,ς.4:33(0.30. 

8) ἴοι ἐκβ- Οντ. εν 4 1.21} (Μ.72.5450); 2. 1ὰ Ααίαῃ σοπῖτον οὐδ, ἈΤΡῸ- 

πιδηΐ ἴου ἰπἰευίοσιυ οὗ ὅοη τὴν ἐνέργειαν τῆς ἐνεργείας ἀναβεβηκέναι 

Ἐυη.Ἀρ.Οτι Ν 55. Εππιτᾷ Ρ 68,10; Μ.45.2078}; τοξατοα τίνες δὲ κά- 

κεῖναι αὖ αἵ ἐνέργειαι αἱ τὰς ἐνεργείας “τουσαι; οὔτε γὰρ τὴν ἀνάβασιν 
Ὁ Ὰ 39. ἢ ε ἄτα ν :-»“ μὴ ᾿ - 

ἣν “-ει, καθώς φησιν αὐτὸς, ἡ ἐνέργεια τὴν ἐνέργειαν, Ὁ τι ποτέ νοεὶ 



ἀναβάλλω 

διεσάφησεν 1. (ρ.1τ6.261,; 3528); 3. ΠΟΙ -ΕΠ601, ἀναβῇς τὰ λεκτά 
εαὐπερβῇς τὰ ἀπαγγελλόμενα Οχοεχειῃ ᾿ς. 80: 2(Μ.1).1408}; πάσῃ 
παρθένῳ ἔξεστι γαμεῖσθαι... ἀλλ᾽ ἀναβᾶσα τὴν ἐξουσίαν καὶ βουλομένη 
καθαρὰ εἶναι... «παρθενεύει Οτναρ οί. ΤΟ ον.6: τάίρ.τορ.22), σοπὶ. ἀνα- 
βζιβάσλασα Ἰά.ορτνη ἷ τον. δ:τ{ 71 00.370}; 4. Ῥεῖ. ρίςρ!,, 
ἐγαηϑεσηάφηϊ, ἐποοί 6η, οἵ ἀτιρο]β τῶν ἀγγέλων αἱ ἀναβεβηκυζαι δυνά- 
μεις --«ἀγγέλων.. ἀναβεβηκότων κατὰ τὴν γνῶσιν, ὅσον καὶ κατὰ φύσιν 
Τί, Βοςι ἤφη. τ. τί, 18.τορόσ); Μαχ.ολμοί.ε.}.,4.(Ν1.4.560)}; οἵ 
ῬΥΘβιΒοοά, {|σὴ δήγγη.ο; Οὗ ὈοαΙς5. ΟΡΡ, ἰμβδῃϊπιδίθ τπίησβ, ΤΙΣ, 
Βοϑε, αη. τ. (δ. 18. τορό}}); οχερ, του 12: τοῖ, οὐ ποιεῖ τὸν πόδα 
τῷ ὀφθαλμῷ διαλεγόμενον, ἀλλὰ τῇ ὀλίγον ἀναβεβηκυΐᾳ χειρί... ἐπειδὴ 
γὰρ οὐ τοῖς σφόδρα ὑπερέχουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὀλίγον ἀναβεβηκόσι φθονεῖν 
εἰώθαμεν (τγβ. λον. 3.0.2 τ. ΣΟ ον.(1ο.272}. 

Β. εηΐον ἰχῖο ΟἹ Θ᾽ 5 ΤΠ οὐ Πρατί, οὗ 51η5 οὐκ “θεὶ αὐτῶν ἐπὶ τὴν 
καρδίαν ὅτι ἔπραξαν πονηρά ἘΠΟΥΤη. Ξἔητ.6,3.ς ; ΙΔ “Π4Ήη͵6.4.2.2; οἵ τα- 
Ρεπίαπος, 14.075,3.7.2; οἵ ροοα [Πϊηρ5, ΙΔ ωηαμᾷ. 6.2.8; ΟἸευα, είς 
(ρ 15 5.12; Μ.0.728}); οἵ 5. Ῥοίοχ᾽β σοηξεβοίοι οὗ [ΑἸ ἐπὶ τῆς καρ-᾿ 
δίας ἀνέβη Πονπ ΟἾεηι.τῇ].τ, ΑἸ ορ,άερ. 1. τοί 1.25.5 608); τι Ν 85, 
ῥονι.8 τῷ απ. (Μ.44.0410}.Ψ 

ΕΟ αγίξε, ΣΡΥΙΉΡ ΜΡ ἄνθος ἀνέβη ἀπὸ τῆς ῥίζης ᾿Ιεσσαΐ, οὗτος ὁ 
«Χριστός Ταβῖ. ταροΐ.532.1τ2(Μ.6.3800); νέαι βλάσται.. «ἁμαρτημάτων 
ἀναβήσονται ετῃ.γ65.τ. 4ο(0.285.11, ν.}. ἀναβλύζωνται Νί. 18,560}. 

Ὁ. κὸ δαεῖ, πὶ [ἰπλὲ εἰς προγενεστέρας ἀρχὰς ἀναβάς ΛἈπατ. 805. 
ρος.37(Δ1.τοθ.677}. 

ἀναβάλλ-ω, 1. ῥγοάπεε τίς..«ἐποίησεν πᾶν σπέρμα τὴν γῆν “-εἰν; 
Ατδομασ, ἰορ.13.2(}1.6.0168); 2. ἑξγοιν οἱ “-ομένης τῆς ἐπικειμένης 
τῇ ψυχῇ ἀγνοίας καὶ κακίας Τ)Ιάντη, "5.17.16(}1,30.12488}; 3. γευολε 
ἢ τε καταδικάζουσα ψῆφος ἀνεβλήθη ῬΆΙοΚΙ 6.5.2) (1.6 ς τ2 0}; 
τὴν ἀπόφασιν οὐκ ἀναβαλεῖται γτ, Γιδτ: τ2(Ἀ1.60.11208); 4. 5.ν.1., 
γεεαϊΐ, ΟΑῸς. (314)έαηντς; 5. ῥμὲ δαείς, γοίεραίς, Ἐλι5.}}.6.το.4{(470Ὰ : 
Ν,21.7810); 6. ἀγίθε αἰσηρ; οἵ ἃ Ὀοὰλΐ ἴῃ ἃ βίοσπι, Τροπί.Ν Ὁ. 70. 
Εἰδρηι. 440 (Ρ.01.20); 7. ἀτυϊάθ ταύτας “τε εἰς ζ΄ Ολγοη Ραξελ.ρ.216 
(Μ4.92.5250); 8. πχεάᾶ,, ἢ ῥμὲ οπεὶς ἱγιιδὶ ἴῃ ἀναβάλλεσθε τῇ δυνάμει τοῦ 
σταυροῦ καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων ( [0 ϑοο. 

ἀναβαπτίζ-ω, γεῤαρίίτε; 

Α. οὗ τϑρβτοη οἵ με βιίδη θαρί 5πὶ (1,6, ἀβῖι, σοπξεσσηθηΐ οὗ 
Βαρ θαι νΒεῦς ἃ ῥτονίοιιβ Βαρίβαι 15 ποῖ τεσορτζοα ἃ5. νϑ]Π); 
1. ἴου νἱδν οἵ οαυν Αἴποδη ἀπ βίο οουπο 5, Ὀυρτίαμ, ΕἸν- 
ΓΉ]]Π]8 0, {παι 411 Πετοῖ, ἀπά Ξοῃιβτηδέῖς Ραρίζβτη 15 ἱηνα α, ἀπά 
ὨΘΥΒΕΙΟΒ. ΟΥ̓ΦΘΟΠΙΒΓ δ ]ο5. Θπτουίπσ ὉΠΌΣΟΝ τηυδὲ Ὀ6 Ῥαριϊζοά, ν. 
βάπτισμα: μόνον γὰρ οἱ αἱρετικοὶ “τονται, ὀπειδὴ τὸ πρότερον οὐκ 
ἦν βάπτισμα Ογτ. Ἡ. ῥγοεαιίεεῖ. 7} οἵ, Διονύσιος, Ἀλεξανδρείας ἐπί- 
σκοπος...εἰς τὸ δόγμα τῆς Κυπριανοῦ καὶ τῆς Ἀφρικῆς συνόδου 
συναινῶν περὶ αἱρετικῶν ἀναβαπτιοϑησομένων ΠΟΤ ον 1} {{π ϑορἢν, 
Ρα].)δοίρ.43.12; Μ.Ἐ},.23.6ϑολῪ; 2. νἱενν {παῖ Βοτεῖ, δηᾷ 5. ἰβιυϑτις 
ὈΘΡΕΙΒιὴ ἰ5 νὰ] 14 ἀπά ποῖ ἴὸ )ὲ γορεβεθα ἐπεστάλκει μὲν οὖν πρότερον 
καὶ περὶ ᾿Ελένου.. ὡς οὐδὲ ἐκείνοις κοινωνήσων διὰ τὴν αὐτὴν. .«αἰτέαν, 
ἐπειδὴ τοὺς αἱρετικούς, φησίν [Ξς, Στέφανος], “τουσιν Τοπ, Δ] Δρ 5, 
ἦ.6.7.5.4{}1.20.6454}; ἕτεροι. «τολμῶσι παρὰ τοὺς κανόνας... ἄνευ 
ἐπικρίσεως συνόδου οἰκουμενικῆς τειν τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτούς 
ἘΡΙΡΒ εαΡ, μά. τ3(Ρ.513.24; Μ.42.8084); γτεδαρείϑηι 15. “ογμοντηρ οἵ 
Ομβὲ αἴγθθμ᾽, ν. ἀνασταυρόω ; ΟἸεΥο5 ἀοροβαα ρου ἱτησποσα ΠΥ ποὶ 
ἴο τοοοῖνϑ ΡβηΙ ΓΘ τΙδὶ Πρ ΒΘ: Το ὴ οὗ μαπἀϑ μηδὲ ἐπιτρέπεσθαι αὐτοῖς, 
ὥστε “πομένοις πρὸς τὸν τοῦ κλήρου βαθμὸν προκόπτειν (ὑὐρά, 49.271; 
ΟἈΠάτεῃ ῬΑΡΈΖΕΩ ἴῃ ρἷαν Ὀν ΑἸΒαπαϑίμβ ποῖ τεσαρεϊζρᾷ ἐδοκίμασεν 
[5.. λέξανδρος]...«μὴ χρῆναι ἀναβαπτίσαι τοὺς ἅπαξ ἐν ἁπλότητι τῆς 
θείας χάριτος ἀξιωθέντας 802.},.6.3.17.ο(Μ.67.0770); 3. ετεῖ, ὈΔΡ- 
(ἴδηι ἀἰϑῖ. ἔγοση βοῃβπιαίίο, Βα5.ερ.τββ καρ. τ(3. 2601; Μ,322,6684), 
(ν. βάπτισμα) ; ἃπα Πο͵ΟΙΙΟ5 τνΠο56 ὈΔΡΕ]ΒΠῚ 15 τοσορτιζεα ἀ5[, ἔΤῸΠῚ 
1858 (οι εῆν ἔοϊϊοννεσβ οὐ ΤΠΠ. Πετθϑ65) ῇοβα Βαρεῖβηι 15 τοἠοοιοά 
85 ἸηνΑ]16; [55 οὗ ἔπιοθο Πούθβίεβ νασν ἔγοση εἶπας το ἔτη περὶ τῶν 
ΠΠαυλιανισάντων.. ὅρος ἐκτέθειται “-εσθαι αὐτούς ΟΝΊς, (225)εαη.χο; 
ἐγκρατῖται, καὶ σακκοφόροι, καὶ ἀποτακτῖται, τῷ αὐτῷ ὑπόκεινται 
λόγῳ, ᾧ καὶ Νανατιανοὶ.. ἡμεῖς μέντοι, ἑνὶ λόγῳ ενομεν τοὺς τοιούτους 
Βᾶ5.6}ιτος “4Ή.47(3.206}) ; ΜΙ.32.}32Ὰ}); βαπτίζονται μέν (οὐ γὰρ λέγο- 
μεν “ὐονται, ἐπειδὴ μὴ ἔχουσι τὸ ἀληθὲς βάπτισμα)"...Εὐνομιανοὶ 
μὲν... Φρύγες δέ τάν, Τγέη.2.1ς(}1.20.720Ὰ}; ὅσοι...εἰς πατέρα καὶ 
υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα βαπτισθέντες... αὖθις εὐονται, οὗτοι ἀνασταυροῦδι 
τὸν Χριστὸν.. ὅσοι δὲ μὴ εἰς τὴν ἁγίαν τριάδα ἐβαπτίσθησαν, τούτους 
δεῖ “πεσθαι Το,}). 7.0.4.0(Ν].94.11204}; 4. ῥχασῖςε οὐ δεχσοχίος ; 
ἃ. Ὠεγειοβ. 5614 ποῖ ἴο τεραρίζο σοπνεσὶθ ἔγομι οἴ Υ Ποτθβίοβ, 
οἵ, ΕἸΤΩλΠ δὴ ἴῃς, ορρ. ὕγρτ,ερ.75.5 (1. ΡΓ,.5. 2068) ; Ὁ, Ῥαΐ Ταπο- 
ΠᾺΠ5. πνει.. τοὺς ἤδη βαπτισθέντος, οὐ μόνον τοὺς ἀπὸ ἀρθοδόξων 
«ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν Ἀρειανῶν ἘρΊρῃ.λαεν.76.Ξ4(0.414.1; 
Μ.43.6378); 10. λαεν,ηδ(Μ.04.7258); 6. δηα Ὠογοιἰοβ. τοθαρεϊζο 
Ποηνεσῖβ ἔσοσὰ οτίποάοχν, Πρίρηι λον. δ, 4(ρ. τα; Μ.42.6378); 

95 ἀνάβασις 

ἀνασταυροῦσι δ᾽ αὐτὸν αἱρετικοΐ, οὐ μόνον οἱ κακῶς --εἰν ἐπιχειροῦντες, 
ἀλλὰ καὶ οὗ τολμῶντες λέγειν ὅτι.. ὑπὲρ τῶν δαιμόνων ποτὲ ὁ Χριστὸς 
σταυρωθήσεται Ν1] Ρ}.τ.2ο4{Ν.70.1604}; ἅ. Ἐπιποιαϊατι πηθί μοᾶ οἵ 
τα ρΡ 15ηῚ διεβεβαιώσαντά τινες ὅτι κατὰ κεφαλῆς τοὺς “-ομένους 
βαπτίζει, τοὺς πόδας ἄνω καὶ τὴν κεφαλὴν κάτω ἘΡΙΡΙ.ἠαεν.76.:4 
(ρ.414.9; Μ.42.6370); ΙΔ, ἀγιαε.6(ρ,232.7; Μ.42.8738); πϑεὶ δὲ αὐτοὺς 
εἰς ὄνομα θεοῦ ἀκτίστου καὶ...υἱοῦ κεκτισμένου καὶ. .«πνεύματος ἁγια- 
στικοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ κεκτισμένου υἱοῦ κτισβέντος 1 ἐαϑν.76.:4(0.414.3; 
0378); 6. τοΡαρ(Ζεᾶ ρεύβοπβ ἐχοϊα θα ἔτοπὴ πηρετῖαὶ ϑογνίὶςθ, ΑἸΉ. 
ΘΟΠοΙαβι, οἰ ,2.6(ρ.30); [δτη ποῦ. 371 1.3. 

Β.. οὗ τὴς ᾿δοοοπᾷ Ὀαρ δηλ οὗ ρεπίζοησο {(ν. βάπτισμα), Απακί.5. 
Ῥς. 6 (Μ.80.1τ200) οἰ. 5. δάκρυον. 

Ἐἀναβάπτισις, ἡ, γεδαριϊοίηρ, γεδαῤιίσηι, Του Δάεη, (οά. Α[γ.48. 
Ἐἀναβάπτισμα, τό, --- ἔογερ.; [οΥ!]ἄφη, (ρα, 7 ν.48 1τ. 
Ἐῤναβαπτισμός, ὁ, -- ἴογερ,. ; ΟΥὨ Βαρ(βπὶ οὐ ἐπίουις Οματο]ι οὗ 

ἔδοξε αἰγεδαν θαρεϊχεᾷ Ὀγ πεγθέϊοβ οβα Ὀαρ πη 15 ἀδοιηθα ἰμ- 
νΆΠῸ ἡμεῖς μέντοι, ἑνὶ λόγῳ ἀναβαπτίζομεν τοὺς τοιούτους [ςς. 1" η- 
ογῖίτα5, εἴς,], εἰ δὲ παρ᾽ ὑμῖν ἀπηγορεύεται τὸ τοῦ ἀ., ὥσπερ οὖν καὶ 
παρὰ ἱῬωμαίοις, οἰκονομέας τινὸς ἕνεκα: ἀλλ᾽ ὁ ἡμέτερος λόγος ἰσχὺν 
ἐχέτω ΒΑ5.Θβετοο ἐαη.47(3.2061); Μ.32.7324}; Ιου] θη γ᾽ οἰνἢ ἰανν, 
(οὐ. Τβάς.τ6.6.6., Ταβτη.εοά.τ.6,2. 

Ἐἀναβάσιμος, εαῤαὐίς 9. ἀδέεηὶ ὄρος... ἁ, τοῖς ἁγίοις ὃ οὐρανός 
Οντι φαρ᾽. ἔχ. 53(1.3270), 

ἀνάβασις, ἡ, ἀξεέη Ί0Ή, ἀϑεεηϊ; 
Α΄ς ππ|; 1- ΟΥὁὨ Ομ υβο 5. Αβοσηβῖοι (α5ι. ἀνάληψις ιν.}, 15. ς, 

23:4{{.{λ1.23.224Ὰ}; ὅταν γὰρ ὡς ἀδυνάτῳ τῇ τοῦ σωτῆρος ἀ, ἀντι- 
λέγωοι, μνημόνευε τῶν περὶ τῆς μεταθέσεως τοῦ ᾿ββακοὺμ...«εἰρη- 
μένων Ὀντ.1]. εαϊφεἶι.14.25., ΟΥ Ν γ85,οῤ.2(Μ.45.10138}; (Πγγϑι ον 
Δ1ι.26:30(3.18.); ϑανευ εν, 4(]. 56.596); Ἐναρτ.ὶ.διτ ργορμν(Ρ.5. 
το; Μ.δ6.24204); [0.Ὁ) εαγηναςεισηρι λνϑοί(ρ.228, Μιοδ, 84: οἢ. 5. 
ἀνυψόω; {δι δοίρ.228 ; 8450); 2. οἵ ΟἿΠΟΓ ᾿αξοθηΐβ᾽ οὐ (τισὶ ἀ. τὴν 
ἐπὶ σταυροῦ ΑἸΒ εχ. }} 5.67: 25(Ν|.27.30ο0) ; οἵ τοΐαχῃ ἔσο ἢ ᾶο5, 
ΤΠ 45.᾿ιγεί ἀο(ρ.201.5) οἷτι 5, κάθοδος. 

Β, τηρῖ,, Οἱ Βρ:ηταδ] ἀβοοηΐ οἵ 508}; ἔν ποσοββιεν οὗ ραυγρατίομ ὡς 
χρυσὸς ἐν πυρὶ τῇ τῶνδε κακίᾳ βασανισθέντες καὶ πάντα πράξαντες, 
ἵνα μηδὲν κίβδηλαν πρόωνται ἐπὶ τὴν λογικὴν ἑαυτῶν φύσιν, ἄξιοι 
φανέντες τῆς εἰς τὰ θεῖα ἀ. ἀνιμηθῶσιν ὑπὸ τοῦ λόγον ἐπὶ τὴν ἀνωτάτω 
πάντων μακαριότητα ΟΥ(εἰς.6.4“4(ριττπις; Μιιι 3650); Μωυσῆς 
ἀποκαθαρθῆναι πρῶτον αὐτὸς κελεύεται, καὶ αὖθις τῶν μὴ τοιούτων 
ἀφορισθῆναι, καὶ μετὰ πᾶσαν ἀποκάθαρσιν... εἶτα τῶν πολλῶν ἀφώρι- 
σται, καὶ ἐπὶ τὴν ἀκρότητα τῶν θείων ἀἁ. φθάνει Τῖον. Ατο εν 51.1.3 
(1.3. τόσο); 2. βόνειϑὶ ργαῦοθ ὁρῶμεν...ὥσπερ ἐν βαθμῶν ἀ, 
χειραγωγουμένην διὰ τῶν τῆς ἀρετῆς ἀνόδων ἐπὶ τὰ ὕψη παρὰ τοῦ 
λόγου τὴν νύμφην (ΥὰΝ δ. θη. 5 τὴ Οαπὶ|.(4.44.8708}; 1δι.ο(οδ8ο) : 
1.0. λ10ς5.(}1.44.3720) εἷϊ. 5, ἀκόλουθος: 3. ΞΡΙΠΙσ4] ἀβοδηΐ ἀπά 
νιχίπε οὐδὲ οὗτος ὅρος τῆς εἰς τὸ ὕψος ἀ. τοῖς δι᾽ ἀρετῆς προκόπτουσι 
γίνεται τιν ν55, Ὲςς.1}4.13 τ6(Δ1,44.5078}; οὐ γὰρ ἔστιν ἀνελθεῖν ἐπὶ 
τὸ ὄρος ἐκεῖνο, εἰ μὴ ταῖς ἀρεταῖς συνοδεύσειε.. ταύτης τῆς ἃ, ἔπαθλόν 
ἐστιν ἡ εὐλογία 1ὰ ἀφοεης (Μ.46.6020)); [4 κοηι. ὃ τῇ απι.(}1.44.0 418); 
οἱ τῆς θείας ἐπιβάσεως ἄξιοι διὰ τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, ὧν 
ἐν ταῖς καρδίαις αἱ τοῦ θεοῦ ἀ. ὙΠαΤ. ἐσεεϊ.28: τ6(2.010); Συμεὼν... 
ἀρετὴν ἐξαστράπτων, χάριτός τε θείας πληρούμενος, ἀναβάσεις ἔτι 
μᾶλλον ὥσπερ ἐν τῇ καρδίᾳ ἐτίθετο ΝΊΟΘΡΗ. [τ δγ»ι.42(}.86.20241}} ; 
ἐν πάσαις ταῖς ἀ. τῶν ἀποκαλύψεων τῆς γνώσεως... εἰσάγει αὐτὸν καὶ 
ἐξάγει ἡ ϑεία ἀγάπη ῬΆΠΟΧ.ρ.2ο0(ρ.178); 4. σοῃτοπιρίατίου. πὰ 
ῬΙΆΥΟΙ πρᾶξις γὰρ θεωρίας ἀνάβασις Οτ,ἤομῖ.1 τῇ 1.ς.(Ρ.10.1}; προσ- 
εὐχή ἐστιν ἀ. νοῦ πρὸς θεόν Ἐναρτ. ΓΟπτ,ογ.3ς5(1.70.1173}} -- 710.1}. 
}μ0.3.24(Δ1.ο4.τοθ00}; τὴν θείαν φανταζόμενος θεωρίαν, καὶ τὰς τοῦ 
θεοῦ ἀ. ΤΠαάι. ἢ γοἰ.τ2(3.1202); τὸν εὐχόμενον οὐ δεῖ στῆναί ποτε τῆς 
ἐπὶ θεὸν ἀγούσης ὑψηλῆς ἀ. ὡς γὰρ ἀ. χρὴ νοεῖσθαι κατὰ τὴν ἐκ δυνά- 
μεως εἰς δύναμιν, τὴν ἐν τῇ πρακτικῇ τῶν ἀρετῶν προκοπήν Μαχιεαρ. 
ἱποοί.5.τϑ(Μ',90.1132Ὰ}, ν. εὐχή; 5. οηά ο Ξριττμ8} ἀροοιξ; νἱβίοι οἵ 
(σα, Ογ. 7σ.2ο.χο(ρ.358,22; Μ.14.5038}; ΟὙ Ν γβ5ἤονπ. 6 ἐπ Οαη.(Μ. 
44.8806), ΝΙΟΘΟρΡΗ. τισι νει βΒ(Μ.86.3021Ὰ}; ἀρρυθηβηβίοι οὐ βδογω- 
τηθηΐβ ἀ, ἱεραῖς ἐπὶ τὰς τῶν τελουμένων ἀρχὰς ἀναβλέψαντες 1)ίοπ. 
Δύ,δ.}}.2.3.2(21.3.3070}); 6, 5. ῬΑ 5. ἀϑοῦπὲ ἴπῖο {π|τὰ Βρανοη ἡ 
μέχρις ἐκείνου πρόοδος ἢ ἀ. ΟΥ.ΝᾺΖ.0γ.28,2ο(ρ.51.12; ΜΝ56.ς 20); εὐ. 
28,2τί0.53.14.; 530); 7, Ξρίσίταα! ᾿πτογρτοίαίίοη οὗ [Σἴ. ᾿ἀβοθη ϑ᾽: οἵ 
ΙΞγ θ 65᾽ δϑοεηΐ ἴγτοπὶ Τσγρί τὸ (Ἀπαδῃ διὰ τὴν ἐκ τῶν κάτω πρὸς 
τὰ ἄνω, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας πρόοδον καὶ ἀ. τι Ναζ.ογ.45.10 

(Μ.36.636.) ; οἵἨ ΟὨγῖΞι᾿ 5 δβοβηΐ τονγατβ. Τουβαΐθη), Ἡ Θγβοοοη ἀρ, 
ΟΥ. }9.το.33(10; Ρ.206.28; Μ,14,36 50) οἷ. 5. ἄνοδος ; οἵ ᾿ΑΒοθηβίοη τῆς 
ἁ. πρὸς τὸν πατέρα τοῦ υἱοῦ θεοπρεπέστερον μετὰ ἁγίας τρανότητος 
ἡμῖν νοουμένης, ἥντινα ἀ, νοῦς μᾶλλον ἀναβαίνει σώματος ΟΥ.οΥ.23.2 
(ρ.250.4ο,; ΜΙ 11.4880); 8, εχερ. Ῥβ.82:6 μακαρίζει. «τὸν καὶ ἀνα- 
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βάσεις ἐσχηκότα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ... «πᾶς οὖν ὅ..«ἐν τῷ θνητῷ βίῳ 



3 , ἀναβασταγμὸς 

τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ ἀντιλήψεως τυγχάνων, μακάριος... ὅτε μάλιστα ἀ, 
τοῦ θεοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ γίνονται.. «ἀγαθοὺς δὲ λογισμοὺς σημαΐ- 
νοῦυσιν αἱ ἀ. Ἔπ5.Ρς.83:6(}7.23.τοοῦρΒ-Ὁ); στιν α2.0».31.26(ρ.τ78.15; 
Μ.36.161}0); ποίας ἀ.; τὰς εἰς οὐρανὸν δηλονότι, διενθυμούμεθα γὰρ 
καθ᾽ ἑαυτούς, καὶ ἐν ἐλπίσιν ἐσμὲν ὅτι εἰς τὴν ἄνω πόλιν ἀναβησόμεθα 

νι... 83: 6(Μ.69.1208}). 
(.. 85 ἢδπὶδ οὐ προῖο ΒΙΘΥΘΤΟΩΥ ἐξουσίας, λαμπρότητας, ἀ., νοερὰς 

δυνάμεις ΟΥΝ42.07.28.31(ρ.70.14; Μ.36.728). 
Ἐῤναβασταγμός, ὁ, τὠῤῥογί, Μέο]εῖ,αΐ πον.28-- 2 (ΝΜ 64. τ2 650). 
Ἐναβαστακτήρ, ὁ, δι ῤῥογίεν, ΟἸγΤΩΡ. 7οὗ 548:6(}.03.307})}. 
ἀναβάσταξις, ἡ, σῥῥογί, ΜεΙετιαί. κόο».22(Ν64.12200). 
ἀναβατικός, εὐηεεγηφ τοί ἀξεθμὶ : τιθυῖ. ἃ5 ΒΌ 5(,, αἀσε ΘΠ 510Ὴ. ἴτὶ 

ὉΠΠ8Ξ- οὗ ῬοΟΚ5 τὸ 1. Παύλου ἘΡ ΡΠ, ἤκεν. 38,2 (ρ.64.22; Μ.4τ.656}); 
Ἀ. Ησαΐα 1δ.40.2(0.82.τ4:; 6808); 16.67.3(0.135.24: Μ.42.1760}. 

πἀναβεβηκότως, ὃν τοαγ οὗ εχαϊαϊίοη, ἩΙάγτη. ΤΥΪΉ.2.6(Ά1.30.5258). 
ἀναβιβασμός, ὁ, ἀξεέη!, ϑγθβ. θἱοη 40] 6δ,στλθα; σ08]. ἀνα- 

βασμός }.245.5). 
ἀναβι-όω (ν. ἀναβιώσκω), Α΄. τὰ σευ; 1. οὐηῖδ ἰ0 6 ἀραῃ οἱ δὲ 

τηνάλλως νεκροὶ οὗ τῆς ὄντως οὔσης ἀμέτοχοι ζωῆς ἀκροαταὶ μόνον 
γενόμενοι τοῦ ἄσματος ἀνεβίωσαν ΟἸδτα, ῥγοὶ.τίρ.5.33; Μ.8.570); [56. 
τὴν εὐσεβείας πολιτείαν] ἀποκρυβεῖσαν..«ἀναβεβιωκέναι διὰ τῆς τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίας Ἐλι8.4.,6.τ.6(ρ.27.18; ΝΙ.22.568); 14.σ.1}.τ 
Ζοίρ.98.1ο; Μ.24.8ο60) ; 10.6]. ον, εομ, υἱγρ (Μ 88. τοξδο); 2. ἔνε 
αησιο, αὐγεςὶ! τὸ δὲ --οῦν δύνασθαι χορηγεῖ τοῖς προστρέχουσιν ὁ υἱός 
νυ. 70.4.τ(4.3400); 3. ἰτυε, ἰεαὰ ονε᾿ς Πξ6 φάσκων ἐναντέως μὲν τοῖς 
ἀναγεγραμμένοις διατεθεῖσθαι αὐτοὺς καὶ ἀναβεβιωκέναι 1015.1.6.3.5 
(0.123.4; Μ,22.2124). 

Β. τῆροϊ, ; 1. τοῦ, στϑϑυτγθοίζοῃ, ἐτος ἀραίῃ ὁ εὐσεβής.. «ἄνω μετὰ 
τῶν πατέρων «-ὥσας εὐφρανθήσεται 20 Ἰφη.το.3;; ἄλλοι...ἐπὶ τῆς 
Ἀραβίας...ἔλεγον τὴν ἀνθρωπείαν ψυχήν. .«συναποθνήσκειν τοῖς σώμασι 
ὐναῦθις δέ ποτε κατὰ τὸν τῆς ἀναστάσεως καιρὸν σὺν αὐτοῖς -υὥσεσθαι 
Τι5....6.6.57(21.20.5018}; ἄνθρωπος “- σεται οὐχ ὥστε πάλιν τεθνάναι 

ἈΑδπυζίαϊ (8 ς,73Δ}; 650. ταῖν τπῸ Ὀοάγ τὰ σώματα... ὅποζα ἦν 

τοιαῦτα -“-ὥσαντα ἐπενδύσονται Ιγοῃ. Κγ.12(Ν].7.12368); ἀνόητον τὸ 
λέγειν ἀ. μὴ δύνασθαι τὸ σῶμα Μείῖῃ.γε5.1.20(ρ.261,9; Μι4τ.11404}; 
ἐδιπ,,ο(ρ.563.6; 11406}; ποίίοῃ Γαι] {ποῖα 15 ΠῸ ΤΕΘΌΣΥΘΟΤΙΟΙΝ [ΟΥ̓ ΠῊ- 
ΒΟ νοῦς τοξατοα, ὕγυ. 70.4.2(4.3540); 2. οἵ Ομτδι᾽ 5. ̓λἜβυσυροιίοη 
μετά..«τρεῖς ἡμέρας ἀνεβίω Ατὶπῖ.αροῖ,χ.2; Ἐππι5.4,6.3.2(ρ.το5.25; Μ. 
22. 1810); οὐ γὰρ ὥσπερ Λάζαρος ἤ τις ἄλλος τῶν ἀναβεβιωκότων 
ἀλλοτρίᾳ δυνάμει πρὸς τὸ ζῇν ἐπανάγεται ΟΥ̓ Ν γ85..Ἱροί!. τὴ(}1.45. 
Τ1560); μετά ψε. τὸ ἀ. καὶ ἀνελθεῖν εἰς τὸν οὐρανόν (νγ. Ν᾿ αἢ..6(3. 
4834); 14. Ῥαε.το(3.526λᾺ}; τἀ μονα, βαδελτθ, δ(π5.23τῈ2)}; οἵ Οδσατι. 

ρον. :7(0,79}; 1διτ2ιτό(ῃ.147). 
ἀναβίωσις, ἡ, 1. γερεῖθαὶ οὗ {ἰξε: τεῖ, ἴγεεβ, Βαβ.μδχ.δ,δ(1.578; 

Ἀ1.29.1368}; οἵ βριτιτπαὶ ᾿1ἴ6 τὸ συγκρίνεσθαι παρὰ θεοῦ καὶ τοὺς 
τόπους καὶ τὰς ἀ. καὶ τὰς ἕξεις τῶν ὑπευθύνων 70.(] τη. ρακί τοί. 88, 
11858}; 2. γείμγη ἰο {{{ε [3.. ὁ Νάρκισσος) ὥσπερ ἐξ ἀ. ἀναφανείς 1.8, 
ψ.6.6.1ο(}1.20.5418}; 14.0.0 ,21.22(0.18.24; Μ.20.0537.); 18.4.7τ(ρ.147. 
16; 1228}; τεῦ. πλίταοϊεβ νεκρῶν τε ἀναβιώσεις..-ἐμαρτύρησαν 14.4.6. 
4.π(ριττριρο; Μ,22.2048); ἰδών. «παρ᾽ ἐλπίδα ἀ. τοῦ πατρός 4΄.. [0.53 
(0.177.32}; 3. γεξιινγεοίίον, ἃ. οἵ (Πτίϑε, Ἰύπι5.}.Ο τ5(0.244.15; Μ.20. 
14138}; 14.4.6.π|πίρ.4.8; Μ.22.118}; ΑἸΏ ἐλ». Ἐς, 67: π( 1.27. 3000); 
σι. Βς. 9: τί }}.69.7618); θάνατον... Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν τε ἐκ νεκρῶν ἀ. 
14.6}.17.7(}.37.22; 55.720) τῷ δα μα τίσις σοπῖοχῖ, σοπίγαβί θάνατον ... 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν...ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν {1 Μαγε θυ ρ τ τηδη 
Ρ.133.25); δέχεται...«τὴν ὑγιείαν τουτέστι τὴν ἀ. Ῥτος..7ς.9:1(Μ.87. 
φοοϑ) : Ὅ, οἱ ἀεαᾷ [8ς, ὁ Πλάτων] περὶ τῆς τῶν τετελευτηκότων ἀ. 
οὐὐἐέπιλέγει ἘΠ|5.}.6.χ1.22(τότα ; ΝΙ.21.0328}; ἀ. τῶν κεκοιμημένων 
Οοπεὶ..4.,}}.7.32.2; Οντιμον βαθεῖ. 5.τ(Ξ 5.448}; τῆς εἰσαῦθις ἀ. τῆς 
σαρκός 14..0.2.4(4.174}0}}; ΤΠάτ. ἰςιἀτρι(ρ.2.0; 2.166); τὴν τῶν σωμά- 

τῶν ἀ. 1514.}ε].4}}».3.205(}}.78.9600); κόκκοι.. τῆς τῶν νεκρῶν ἁ. ... 

σύμβολον ἘΝῚ]. ἐγ ῥαξελ.τ(.79.1403Ά}; Β45.5ε]}.07.153.3(Μ.8 5.180); 
Το.) ,ποηι.ττ4(Μ.96. 5650). 

ἀναβιώσκτ-ω (ν. ἀναβιόω), 1, Φ0Ή16 10 {|| 6 ἀραῖη ιονύσου...“ποντος 
καὶ ἀναβαίνοντος εἰς οὐρανόν ΟΥ.(εἰς.4.τ](Ρ.286.τ4; ΜΟττ. το480); ΟΣ ΠΕ 
Ῥδοθηῖχ, ΕἘπ5.0.(,4.12(0.147.20; λ1.20.12284}; τῆς “"οὐσης θυγατρὸς 
τοῦ ἀρχισυναγωγοῦ Ἐλι5.1ς.17:6(Μ,24.2004}); οὗ τοπυγτεσίίοη οἵ ἀ6 88 
ἀνάγκη δὴ καὶ τὸ π-εσθαι εἶναι ἐκ τοῦ τεθνάναι Μετ ἢ, γ65.1.53(ρ0.300. 
το; Μι41.11280); 2. ταρῖ., βίαν αἰγσϑὶ, ἐηΐεν οἡ ἃ φῦ {6 διὰ τῆς 
μετανοίας ἀ. [Βα5.15.34(τ.4ο8Α; Μ.30.1880); 8. τηδξ., οἵ τανίναὶ δἰζογ 
5166 ρ ὑπνούντων..«καὶ τρόπον τινὰ πάλιν “υόντων ΑΠΘΠαΡ.γ5.τδ(ρ.ὅ8. 

6; 6. τοοσῸ) ; 4. εατεϑθ ἰο φονῖ ἰο ἰξ8 ἀραΐῃ τῶν ἀναβιωσθέντων ὑπὸ 

κυρίου Νιςί. ίτιττ: 2ο(ρ.305.3). 
ἀναβλέπω, 1. ἰοοῖ ἩΡ ἰο Μ ῸΠ τόνότεποο, οὗ Βριτίτυα] ἐγ ε5 ἀνεγειρό- 

μενοι καὶ ἁ. τὸ φῶς καὶ τὴν ἀλήθειαν ΟἸοτη,ἐεἶ,35(ρ.148.2; Μ',0.7174}; 

οὔ 
ϑ 

ἀναγεννάω 

(ρ.235.3; ΜιΙτ 9698); ΟΠ γυβ, ἤποηι, 560. τη 70.(8.3370); 2. ποιέω (. 
1πῆη. --- διανοίγω τοὺς ὀφθαλμούς (τεῖ, σξεη.3:7): ὁ ὄφις ἀ, ἐποίησεν 
Ποῖ. ΟἾθηι.τό.6. 

ἀνάβλεψις, ἡ, 1. γέεουεῦν οἵ εἴρᾷι; 11τ., Θορῇγ Ἡ»ηγ ΟΥν οἱ 7.60 
(Ν1.8.36648); ταεῖ., Μασ, Αερ λσηι.4.25(Μ,34.4020}; 2, ΒρΙΥ ΠΑ] υἱδίοη 
ὁ Παῦλος βούλεται τὸν μέγαν πλοῦτον, ὃν ἔγνω, ὅς ἐστιν ἡ ἐν Χριστῷ 
ἀ. δοθῆναι τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ΑΤΩΤΠΟΠ85 6.3(0.439.6); ΟΠγγ5.051.32.7 
ἔῃ Μ|.(Π.3]16Ὰ}; ἀ, ὀφθαλμῶν γνησίως πρὸς τὸν θεὸν ἀναβλεψάντων 
ΝΗ.6ῤ}Ὀ.32.243(ΝΠ.70. 000). 

Ἐἀναβλήχομαι, ὀἶσαί, Ογτο Ια ρβισρη τα. 1 58). 
ἀναβλύζ-ω, 1. ἴτᾶπ5,, ΟΜ Κογία; ἴεαυβ, Νοππ.ῥαν, 0.20: ττ( 8.43. 

10098}; (μυγβιλοηι, 1 2.2 1η: Οοἱ (ττ.4158}; οὗ (ῃτβε 5. Ὀοαν σωτὴη- 
ρίους πηγὰς ἀ. 1(.10᾽).35.4 1ἢ| ΣΟ ῸΥ(10.2118); οὗ ἀροβϑι]ες. πηγὴν 
δογμάτων ἀ, 1ὰ.ἤσηι. 1.1 ἴῃ Μι.(7.30)}; οὗ 700᾽5 Ῥοᾶν πηγὴν σκωλή- 
κων ἀ, 1δ.1 5. 5(1Ο20); οἵ τὰς τηοτολδι]} πάντα ἀ. τὰ καλά [516.ὈῈ]. 
ΕΡ}.2.13ο(Μ 1.78. 5720}; ὁ τὰς τῆς δικαιοσύνης ““ων πηγάς ΓΠαΌ, ΚΌΡΙ. 
2:7(3.30}; 2. Ἰαΐτδηβ,, ρηϑρ ῥογίμ; οἵ ναῖον, Πιβί,ἄταί,τατ.6(}}.6. 
1818); οἱ βργίηρς, ΑἸΏ. σεη 44(Μ,25.888); οὗ τίνοτβ, ῬΉΙΠοβι, .6.3. 
τοί Μ.65.4938); Τδοβ. ΝὰΖιίαί,τ47(Ν]. 28. τορῦ); τεῖ. πηγὴ ὕδατος 
ἀνέβλυσεν ὁ Χριστός Τιιβι.41α].60.6(6370}; ἡ τοῦ..-«πνεύματος “-εὶ 
πηγή Ὑπαταίΐ ῥγοῤβιβνοονι, (2.106); τὸ πνεῦμα...ἐξ αὐτοῦ 580, τοῦ 
υἷο0] ἡμῖν ἀ, Ο6].ΟγΖ.}..6.2.23.5(}1.8ς.τ2οόο) ; οἵ Τἀἢ, ἘΠατ (οἷ.2:} 
(3.485); οἵ τ, Π ον α Οἰθνρη.1].1τ7. ΟἿ στάσο, ΝΙ].ρ.1.26(}1.70.020); 
οἱ ΤῈ ἐκ τῆς Σιὼν ἀναβλύσαντα νόμον ΤΠατ,αἰεεί. τοί(4.066) ; 
(Ορμ:ε) οὗ πρὴς ἔγοση Βγίπαβ ἀπα Ἰϑπποία, ἔγεη. αθ᾽.1,30.2(ο[.Μ. 
7.6058); 3. 011}, γησείδ, ἸΡΏΥ.τ.203Ε. 

ἀνάβλυσις, ἡ, 1. ρηελίησ [ον ἢ, ΑἸῊ, σοη!.536(3.25.720); Γαΐ. 
Π  εε,.47:τ2.τοσο); 1 }05τ φη.δὲ γε ρ.5(Μ.6.12568); 2. δομγεε, οἵ ΒΜΝ 
ἡ δαψιλὴς τῆς εὐλογίας ἃ. Τ0.1).κον.8.το( .ο6.71ότ). 

ἀναβλυστάντ-ω, 1. -- ἀναβλύζω 2 αον.; 2. κὐη6 ΜΡ αραῖνι, δηιενρα 
ἰο ἐμγέαςο ῥιφέντες...ἐπ᾽ αὐτῇ [35. τῇ Νεκρᾷ θαλάσσῃ) ζῶντες ἄνθρωποι 
σνουσι ἐαιδτἀεα, (Δ4.18.7610), 

ἀναβοθρεύ-ω, ἐΐσ πὸ, Πδῆσο ἀεσίγον μεγὶν βωμούς Ογγτ, {μἰμ. 
(65, 2408}; τῆρξ, τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὴν ῥίζαν τὰ (λγιμη.(5..7230); 
ὁ τοῦ θεοῦ λόγος τὴν ὡς ἔμφυτον ἐπιθυμίας οὐκ --εἰ κίνησιν Ι΄ αἰ ογ.Ὲ1 

(τ.4ο80). 
ἀναβόλαιον, τό, 1. ρατί οἵἩ τῆς ΠΑΡ] οἱ ἃ πιο (ρτῸ. --- ἀνάλα- 

βοὸς α.ν.) τὰ {δὲν ἀ. εἰσι κατὰ τὰ ἀ. ἅπερ ἐφόρουν ἱμάτια [55 οὗ θεῖοι 
ἀπόστολοι! 1Βα5.᾿.»ιν5..53(0.263.4); 2, ἃ νεϑίποπζ, ὑτοῃ. αἸΗτο 
τΥρ ἐγίηρ [᾿ς., ΤΙτα πε άόσον, ΒΜΤ (01.328, 531); εἴ, απαροίαίπρν, 
14 εεἱ ανπίειη, Ογάο Βοναμπς τι 1 ΡῚ,.18.0408). 

ἀναβολεύς, ὁ, Ἐ. ὁη6 τοῖο τῆαῖκος ᾿ τοῖν πβισαγαὰς οἱ πλέοντες τὰ 
βορεῖα καὶ δυτικὰ μέρη ἀ. καλοῦνται (δια. πα 10ρ.τ(Μ.88.880}; 2, ἴοτ 
ἀνάλαβος (Ξεαρπίαν) αν. ἀ. ... τοὺς ὥμαους καὶ τοὺς βραχίονας ἀνέχων 
5οΖ..6.4..1τ1.8(61.07.1ο72}}. 

ἀναβράΐ-ω, 1. {ταη5,, ΠΥ Ἐν νπακε μοι ὁ δαίμων...τὰ μέλη -οει 
ΝΗ],Φ0}.2.τ6701.7γ0.2814}; 2. Ἰπίγαη5, δηα ηθα,., δηὀὑ ο, δοῖΐ περ, ΡΏτ, 
3.660; ΜΙ Ἰαπιρη του, Βα5.8}.δολοί τι Το. Ππι.ςεαὶ.7(Μ.88.8208). 

ἀνάβρασις, ἡ, δοϊίτησ τρ, 60. 15.6χ. 48 .(Ν1.02.1.1734}.Ψ. 
ἀναβρύ-ω, Ε. {ὙᾺΠ5., ᾿ύΌ 7 ον δ πηγὴ..«ἀνέβρυε γλυκύτατον πόμα 

Με ΓΒ. γρρυρτοοτη. γ(ρ.6.4; Μ,18,334}; πλοξ, χωρία..«πλείστην.-«ππονταὰ 
νομήν ΟΥΥ ΜΙ, 7ο(3.468}); ἔννοιαι..«νόμον,«ποουσαι ΙΔ, αἄογοτῦ 
(1.5 794); ἀ, τῆς καρδίας αὐτοῦ τὰ ἀγαθά 14. δορἧ χ(3.5788); ἀ. τὸν ἐξ 
οὐρανοῦ λόγον 14.}"ς,07 :8(.69.1256.4}; τὰ ῥεῖθρα τῆς γραφῆς ἀ. (γ.0, 
Ριβιλόχ, 5 (}ῖ.92.1420Α}); 2. ἸπίγαΠ5., σιδί Τογ ἢ, ΣρΥτησ Ηρ σκώληκας 
πήοντας ΔΤ οπι ἃ τσί(ρ.172.0); ὕδωρ...«τὸ ἐν ἡμῖν “πον ΟΥΝ ν85.0, 
ἄον.2(ρ.28.30; Μ,44.11378})}; τὴν ἐκ θεοῦ, «πηουσαν ζωήν 14..70.2,5(4. 
214λ}); λογισμοὶ -σόμενοι ῬῺ ατρ.(απὲςτορί ..40.1258). 

ἀνάγαιος (-γειος), 1. τόν, ῬΆ4]}1.8.1 απ. 3ο(Μ,24. τοῦθ ; ΠΟΏ]. 
ἀνώγεῳ Ὁ.86.3); ἀνάγειος ᾿'τι5...,3,37(0.04.11; Δ{.πο.τορύς) ; 2. παῖ. 
85 50 5:., Ἡρ}ὲγ βοῦν, ῬΑ} ἢ. Παμ5.30(Μ.34.τοοῦϑς ; σοη)]. ἀνώγεων 
Ρ.86.7}; οὗ τῆς ΠρΡροῦ οοπι, ΤΉΡὮΗΙ. ΑἸ, Κη. ρ βασο τ( δ. 65.534}; οἵ 
κίηράοτηῃ οἵ μρανϑῃ ἀ. μέγα καὶ ὑπερκόσμιον (5..1 Πα. ἰο}.1ο(Μ. 88, 
4168); οἵ ἀττηατηθηΐ ὀρ. δατίῃ, 78.2 (σοη], Ρ.59.8 ἴογ δι. ἀνώγεων); 
79.4(1858)., 

ἀναγγελία, ἡ, αηπηοιμηεοηιεηί, ΟΥΝ υ55, μη (2 ριτσιαι; Μ.45, 
5804}. 

Ἐἀναγεγωνέω, οἿὙ αἰομά, Ογτιἠονιραςσοῖ τ τ(35.1438). 
[᾿]ἀνάγειος, ν. ἀνάγαιος, 
ἀναγενν-άω, γερόπεγαίς, ὑγὴηρ ἰο πεῖν δίν} 
Α. τεῖ, γλοδηβ οὗ βρίσιτυα] τορεπογαιίοη; 1, ἃ5. ψόυκ οἵ σοά 

αἴοπο, Ομγνϑ ἤομι, 50.3 τη Μ|Ὲ.(7. τ}; 2. οἢ ΤΆΓΠεΥ ΒΚ ΕἸ, Οπποβῖ, 
ΟἸδμγ, ῥᾳεά.τ. π(ρ.το2.2ο; Μ.8,276.4}); 3. οὗ (γῖϑε, Τπ51.ἰἦα].138.2(Μ. 
60.7938); (ΟἸεπλ χε. Το! δοίρ,τατι. 25; Μ.9. 6068); ἰἅ.ῥαφά,τοδί(ρ.11ο. 
ι8; Μι8,2080); 18.5:7γ.7.τό(ρ.66.15; Μ.0.5208}); ἰ..4,5.23(ρ.17ς.3; Μ, 

ἢ ἐν ἄλλῃ τινὶ κωλυούσῃ ἀ. τὴν ψυχὴν κακοδαιμονίᾳ Οτ.ο( εἰς.3.38 1 ο,6280); Ὀγ Πῖ5 ἀεαῖ}, Μ΄. ΤἼάοί. 30.134); 4. οὗ Ῥτίη,, Ττος, Οὐ σρη, 



3 ᾽ 
ἀναγεννάω 

2:7(Μ.87.1560); 5. οἔ Η. Ομοβῖ ἴῃ βαρτίβην, στῇ. Ἡ Β] ἢ τεροηοτα- 
ΟΠ 158. τηοϑέ ἴτεᾳ. οοπηροῖδα; ἃ. β8ΟΤΆΤΠΘΗΤΑΙΙΝ οἢεοίεα τοῖς 
διὰ τῆς μυστικῆς ταύτης οἰκονομίας -“ωὠμένοις τ. Νίκυ85. ον εαΐδεἢ,. 34 

(ρ.129.2; Μ,.45.8π0) ; Ὁ. Ὀγν τἱΐε οὗ θαρίβιη (ν. βάπτισμα), Ταξῖ, ταροὶ, 
1. 31.6.40): τὸ βάπτισμα. ..--ᾷ τὸν νέον ἄνθρωπον Ἔ ονπ. ἃ 132 

{ρ.230.11); οὗ ευώμενοι διὰ τοῦ θείου βαπτίσματος ΟΥ.φ6[. 1 ΦΉ..2:15 
(}1.12.1ο08); μόνος τῶν..-αὐτοκρατόρων Κωνσταντῖνος Χριστοῦ 
μυστηρίοις “-“ὥμενος ἐτελειοῦτο Επ5.υ.(0.4.62{(ρ.143.20: Μ.20.12168) ; 
ἀναγεννηθέντες...«διὰ τῆς ἐν τῷ βαπτίσματι χάριτος Β85.ϑΡὴγ.26 

(3.2πῈ; Μ.32.ττ24}; αὐ γος, ἔμηιτί μ.τοῦ.6; Μι45.2400) ; 1ῃ ταὶ. ἴο 
(μη βὶ᾽ 5 θαρίϊβεη σήμερον ἀναγεννηθεὶς ὃ Χριστός, ἤδη τέλειός ἐστιν 
ἦ, ὅπερ ἀτοπώτατον, ἐλλυπής ;..«μή τι οὖν ὁμολογήσουσιν...«τὸν λόγον, 
τέλειον ἐκ τελεέου φύντα τοῦ πατρός, κατὰ τὴν οἰκονομικὴν προδιατύπω- 
σιν ἀναγεννηθῆναι τελείως; Οἴσοπα, ραρά.τ.δί(ρ.τοι.7; Δ.8.2800); διὰ 
τοῦ ἰδίου βαπτίσματος τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἐπισπασάμενος, 
ὥστε πάντων τῶν πνευματικῶς ““ωμένων πρωτότοκον αὐτὸν γενέσθαι 
στ ΝΝ γ55. [πη 21.2(2 0.327.22; ΝΊ.45. ποΟΙ0) ; 6. ἤθπσα γορθη Ύ Δ 06 15 ΒΥ 
ψΟΙΕΥ δηᾶ ϑριπ (70.3:5} τὸν τέλειον ἄνθρωπον, τὸν “οὦὠμενον ἐξ 
ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ σαρκικόν Ηρρ.ἠαον.5.δίρ.ο6,4; Μ.τ6.31508); 
Ῥτος.. ἢς, ππ( 1.87.2 552Ὰ}; ν. ἀναγέννησις ; ἷ. ἀϑϑοσίαίθα 5ΒΟΓΩΘΓΙΠ 65 
ΠΟΤ Ῥδσίο. ἢ νγαῖου-θαρβτὴ τὸν λόγον...δι ὃν ἡ σὰρξ τιμία 
ὕδατι ““ωὠμένη ΟἸετλ, ῥαεά.2.12(0.228.8; Μ.8. 5400); εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
βαπτισθῆναι, καὶ οὕτως διὰ τῆς ἁγνοτάτης βαφῆς ἀναγεννηθῆναι θεῷ 
διὰ τοῦ σώζοντος ὕδατος Πἶον Ἶσρι.. ὃ, πρωτογόνῳ ἀναγεννηθεὶς 
ὕδατι ἐ.11.524; διὰ τοῦ ἐν τῷ βαπτίσματι ὕδατος «“ὦμεθα Απιαλδῖ.5. 5.6 
(Μ.89.1τ290}; οἵ, ἡ..««τήσασα τιμία κολυμβήθρα λιπίγαϊ,ν, Επμένελ.. 
τ4{(Μ,86.22898}; οἔ, ἐν τῷ -ᾶσθαι..«διὰ τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας 
ῬῃΟατρ.πηὶ. τϑτ( .40.1178}; τῆς ψψαΐου Ὀεῖπρ σοπηροίθά ΨΊΠ 
ΜϑΐοΣ ἴτοπὶ (ῃ8 5146 οἵ Ομ χῖβῦ, Ομτνβ."οηι.δ 5.3 10. [0.(8.507Ὲ}; 
᾿ὶ, Βοιπθίμσηθϑ ὙΠ δοιίοη οἵ Η, μοβὰ ἴῃ ῬΑΡΕΙ5ΠΊΑΙ τα 85 8 ὙΠῸ]6 
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τὸ παράκλητον, ἀφ᾽ οὗ λαμβάνοντες εἰς ἀφθαρ- 
σίαν --ὦνται προσηκόντως οἱ πεφωτισμένοι Νίο.ἢ.5ν»!}.3.δ(0.36.1ο; 
Μ,1τ8.730); τερθῃθσδοη Ὀδῖηρ' αἰ] ΠΟΘ ψοτκ οὗ Η. (βοβί Ὀρρ. 
ΔΏΡΕΪ5, Πιάντη. 7γι9.2.4(Μ1.30.481τ0}; τὸ-.-«ἀγαγεννῆσαν ἡμᾶς ἕν ἐστι 
πνεῦμα (Ἡτνϑ5.ἤοηι.30.1 ΤΉ ΣΟ ΟΥ̓. (το.27]08); ΟΥτ..5.4.2(2.6008); Γο- 
σεπογαίίον εἰοιθα Ὀν ἱπάνΠηρσ, τοὶ τλετεῖν ὃν δοιϊοη αἵ 
Ὀαρτιϑηι τὸ τοὺς ἁγίους “«“ὧν..«διὰ τοῦ κατοικεῖν ἐν αὐτοῖς 14.65.34 
(51,3408); αϑϑοοϊαξεα ρατίο. ψΙΠ δοίίοη 1Π ᾿Βθα πρ᾽ τοῦ ἀναγεν- 
νήσαντος καὶ σφραγίσαντος ἡμᾶς ἁγίου πνεύματος Ἰιάντη. ΤΥ19.2.12 
(680Α); 11}. ΞΟΙΠΘΌΤΩ65 ψ ΓΠ ὈαΡΓ5ιη8] ἰοστηαΐα ἐπὶ τῆς ἀναγεννήσεως 
«ὐτὰ βήματα τοῦ θεοῦ, διὰ τοῦ ἱερέως λεγόμενα...ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ 
τῶν ὑδάτων, καθάπερ ἐν νηδύι τινί, διαπλάττει καὶ “τᾷ τὸν βαπτιζό- 
μενον (γυνβ. ἐρμη τη αϊ.4:22(το. 7110}; οἴρτος,Ο.σερ.2:)7(}.817. 
1560}; ἅ. δῆος ἔτεα. βυποηνίλοιβ ὙΠ βαπτέζω α4.ν., (Ἰδιγ.ἐεἰ,7 
{(ρ.138.28; Μ.0.70 18); Πονι. ἴἰφηη.ττ.2 6. (Ὠγγβ.δομι. 54. 4 1τΏ. 11. (7. 5518}; 
ῬΑ] υνλγνς, ο(ρ.56.10; Μ.47.33); ὅπερ ἶϑς. οτο64]...τῇ φωνῇ πάντων 
τῶν “-ωμένων προφέρεται 1.20 Μδρ.ερ.28.1(ρ.11.14:; Μ.ΡΙ,.54.758}); 
μθηος, τΒτοῦρηι Ὀδρίίβπι, (Βυτοῖ γχερεπογαῖεβ ἡ ἐκκλησία συλλαβεῖν 
τοὺς πιστεύοντας καὶ ἀναγεννῆσαι Μετῃ, Σν»!Ρ.3. 8(ρ.35.24; Μ.18.738); 
1.8. δ(ρ.88,1ο; 1438); ἀιπα τηϊηιβίεσ οἵ ὈΔΡΕΙδτη οαῃ θὲ βαϊὰ ἴο σο- 
φεπεγβίε ὁ ἐπίσκοπος...μετὰ θεὸν πατὴρ ὑμῶν δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύματος 
ἀναγεννήσας ὑμᾶς Οὐρηςὶ. Ρ.2.26.4, 1Ὁ.2.33.2; 6, τερεηεγδ ἢ 
εἤεσεεα ὃν Μοτα οὗ {τυτῃ, ΓΙ] Θ πη, ῥγοὶ. ττίρ.82.44; Ν].8,2274); Τῃγουρἢ 
505061], Ῥτος,Ε, ἢ : οί 1.87.18 528); ΓΠΤΟῸΡῊ γερεπίδηοο, ΟἸ]Ἰθγη, ον. 
2.23(0Ρ.103.2ς ; Μί. 8. τορ͵)ὰ)}; ΟΠ ΌΥΟ γοροηςταϊθᾷ ἐξ ἐπαγγελίας ΟΥ 
(αηϊ.2(ρ.131.28; Μ.17. 2560); 7. ποῖ εἰεσίοα τπουξ αι, ΟἸ ει. 
βαεά.τιδ(ρ.τού.8; Μ.8,2818); αἱ δὲ ψυχαὶ διὰ τῆς πίστεως “οὥνται 
γι Ἡ εαἰθεβ.1.2;; τῆς ψυχῆς διὰ τῆς πίστεως ἀναγεννηθείσης 1.3.4; 
οἵ [Β45.1ς,2τό(ι. δ4τῸ ; Μ.30.402}0); ὕγτυπες. 34(55.,3648); Ὁν Μαΐου, 
[Α11, ἀραὶ ψοοα (1.6. ΟΥοββ), ὑγριποα Ὁν Νοδἢ 5 αακ, [πυϑι.41αἥἱ. 
138.2(Μ.6.7038}; 8. (σποβι.), οἴοοιρα ΓἈτουρ ἢ ̓ἄοοχ οὗ Τςββ᾽ (0, 
το: 9), ΗῚΡρΡ.΄αεν.5.δίρ.03,5; Μ,1τ6.531468). 

Β, ΟΠΑΥΘΟ ΤΙ ΒΚ. δηᾷ εἰςοῖβ; 1, Ὀεϊενεῦ 15 τε θοῦπ ἴῃ (οά, 
ἔλαβα δΊ ρ ἢ ρῥί. 7 (Μ.22.ο65Α); ἰὸ σοᾶ, Εἶον. Οἰοη,.7.8; ἴατο 
Τπη., ΟἸδυλ ἐχε Τμάοι, Ἰδίρ.τ5τ.8; Ν,9.6030}); πο τίβο, τὰ, ραδά.Υ.6 
(ριττοιῖδ; Μ. 8.280) ; εἰς τὴν ὑπὲρ πάντα δύναμιν [ΜατοοϑΔ}]} Ιτοῃ. 
ἠκαδν.1.21.2(Ν.7.6578); 2. ΤΕ Τηϑὴ 15 γχτοάμποςξα, κ(, Το». 132 
(0Ρ.230.1τ); οἵ, Ορδϊῖς ἀοοίτης. οἵ τερεποσγδίλοι ΓὨΤΟΌΡῚι βοσοπα 
σγραῖίοη κατὰ Χριστόν, ΗἸΡΡ.᾿αεν.4.48(0.71.34; Μ.τ6.31140); ἀπα οἵ 
5εσοῦα ΑΘΔΠῚ, 1ῤ.5.8ί(ρ.091.4; 21420); 3. γΕρ ΠΘΥΔΤΙΟΝ, ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ [ΟΥ̓ 
να οη, 1ὁ.(ρ.02.5; 21468); ϑοταρ.ομεἶ.το.3.; Ογτ δθ5.534(5..2648)} 
4, πὰ ἴοΥ δΥν Ἰπΐο Κίηραοπι οὗ ἤδανϑη (0.3:5), Π ον. Οἰδνη.ττ. 
36; ν. βασιλεία, βάπτισμα; 5. σοηξοῖα τογαὶ ἴδ αι δα νου ὅς 
ἀναγεννήσας με...βασιλέων ἐποίησε βασιλικώτερον Π, 1 άοἱ. (0.134); 
6. δῃαὰ ᾿ηγηουίαθν, ΗἸρΡ.᾿ἠαεγ. 5.8(ρ.05.24; Μ.τό.3159 4}; Μετ, 
Φγ51}.3.8(ρ.36.1το; Μ.18.7γ20); ον. Οἴἰδηιιατ, χες, εἴς στ Ν᾽ 85. θρι 
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.41460); 1... 2τ(Ρ.124.2; 2100); ἡ ἐκκλησία... 
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(1 Ρ-τού.6; Μ,45.3400)}; δηᾷ δἴθγηδὶ Πξ8, ΟἸδγη. ἐκε Τ οὶ, ϑοίρ.τ31. 
25; Μ.ο.δοδΑ) : 14..4.5.23(Ρ.175.4; Μ.ο. 6280) ; 7. Ἰεαᾶς ἴο ἀνάπαυσις 
4ιν., τά ῥαρά,τιδίρ.ττό.20; Μ.8.2941Α); μέγεθος καὶ κάλλος ἀρετῆς 
ΜΜοῖῃ. νη ρ.3.8(ρ.37.12; Μ.18.)6Ὰ}; (Οοαβ Ὀ]οβοῖησ, ἼἘΉΡΗ]. Απτ, 
“ἀτἰοΐ,3.το(Μ.6.τογ]); Κπον]οᾶσε οἵ σοά, (Ἰοτη.ῥαεά, τιδ(ρ.το4.:8; 
Μ.8,2808); θῖν Πῃ (σοά, Οντ μος, 3 4{τ|,3408}; ας σατοη, ςοἢ, 
Ἰλιάντπι. {γ15.2.4(Μ.30.4810); ν. ἀναγέννησις ; 8, σομίοιβ. δἀοριίϊνε 
ΒΟΠΒΠΡ ὁ πατὴρ.--ἀναγεννήσας πνεύματι εἰς υἱοθεσίαν (Ἰοιη ῥαφά,τ. 

(Ρ.το2.2ο; Ν΄.8,276Ὰ); (οηςι, ΓΙ ρ}.2.26.4, οἵ Ν, 85. ἐδμη.2(2 Ρ.227. 
23; Μ.45.5Ήο10) ; {Βόγον ργοσαοίηρ τοὺν γάσο Χριστὸς... «ἀρχὴ... «ἄλλου 
γένους γέγονεν τοῦ ἀναγεννηθέντος 5, 1αἰ.158.,5(λ1,6.7038}; ἀπά 
Ὀτοϊποσβοοά ἀύῆοπρ (τ βεῖαηβ, ΟἸδυη,ς 7.2.0 (0.124.23; Μ.8.ογ60); 
9, ςοπίοτγῃβ τϑ ἴὸ (Οα μόρφωσον πάντας τοὺς “-ωμένους τὴν θείαν 
καὶ ἄρρητόν σου μορφήν Θεγαρ. μετ. 10, ΠΠΔΏροΒ. τδη [τῸΠ} 
σαρκικοί ΟΥ ψυχικοί Ἰηῖο πνευματικοί, ΕΠΡρΡ πον. .8(Ρ.03.τ8; Μετά. 

“σα τοὺς ψυχικοὺς εἰς 

πνευματικούς είη Ἔγηριδιοί(ρ. δδι1ι; Μ.18.1488}; 11. τοροπογαῖθά 
Α16 ἀοἠνοτγεα ἴτοση [2.6 1] πα οαττιδα ἀρ το (οά᾽ 5 Τῃτοπα (δχοσ. 
Ἄρου.τ15:4), 1.8, το(Ρ.02.τι ; 1524}; 12. πα ἃτὰ ῃἰαοθά ἴῃ ματα ῖβα 
(1.6. ΟΒΌτΟΙ), ΟΥ̓ τοί τη δη.21: τ(Μ.12. 1008}; 13. ΠΟΘ 15 τορϑηρσα - 
(64 ΤΟ ΠΡῊ (Πτιβῖ, ΟἸοτη, ραφά.2.τ2(0.228.8; Μ 8, 5400); 14. γοροηθ- 
γα θα τὰ [οὶ ΜΠ τς οἵ τπῸ ψνοτά (τ οτ.3:2), ἐῤι αι (ρ.τας.τ; Μ. 8, 
30ΟΑ); ἐδι(ρ,ττροτο ; Ξοᾶσ) ; Ῥτος,(..1ς,6ο(Μ,87.26338). 

ἀναγέννησις, ἡ, γερΟΉ ΥΩ ΟΉ ; 
Α΄ πϑίπιτα δηά οἴοοῖθ; 1, βριπτυβ), Οντ. Ἡ εαΐδολ.τ.21 ἃς ... ἐννοίᾳ 

βεωρουμένην, ὀφθαλμοῖς οὐ βλεπομένην τ Ν γοοιϑαρὶ. Οἰγ.(Μ.46. Βοι}); 
Β85. οη,.13.1(2.1330; Μ.31.4248}); ἡ νοητὴ περὶ ὑμᾶς ἀ. (γτ.15,4.2(2. 
θο80)); χρήζουσιν ἑτέρας ὠδῖνος πνευματικῆς καὶ ἀ. νοητῆς 14,76 5}.1ὸ 
(ρ.593.20; 65.3708); 2. 5 ἴῃ (Πτὶβί, σου Πρ Βριτ οὗ δἀορίίοι 
{(Ἰλοση.8: 15) διὰ τῆς ἐν ἐμοὶ ἀ, τὸ τῆς υἱοθεσίας πνεῦμα ἀπειληφότες, 
ἵνα χρηματίσητε υἱοὶ θεοῦ ΟΥ.ογ.τ5.4(0.235,25; Μ.1τ.4688); ἰά. 0.20. 
τγίτ5 ; Ρ.349.2; Μ.14.6008); γτγ. ΗΠ εαἰθεῖ.τ.; ΤΥ Ν, γβϑιλοῖι.8.6 1 ΤῊ 
,.Ψ0.(ρ.132.8}; ἀ., τῆς υἱοθεσίας περιποιοῦσα τὴν δόξαν τοῖς αὐτῆς 
ἀξίοις καὶ κεκλημένοις..-«παρὰ κυρίου Ὀγτ,Ος.τ(3.204}; 3. ΧΩΘΔῊΒ 
τονατ 5. βεϑίηπηθπί οἵ ἤθανθηὶν δηα ρῬοχέθος πᾶ (οἴ, ἸὺρΡ}..4:13}, 
ΠΙρρ. απ εἠγι3(ρ.6.το; Μ.10.7324}; οἵ, ποβτ, ἀοοσίτίπε; 8. οὗ τε- 
ΘΕ τ τΊΟΝ. ΟἹ ὉΠ] ταδ Ὀγ δϑὲ πλαπ᾿ (λίαγσοβίδπ), ἰτοπιἤαεν, 
1.14.6(ΝΠ.7.6ο84); ΗΙΡρ.᾿α67.6.47{0.179.1το; ΜιΡ16.32718); Ὁ. οὗ το- 
σεποσαίουι οἱ ἀάδιὴ (Νβββϑεπδ) περὶ...τῆς ἀνόδου αὐτοῦ, τουτέστι 
τῆς ἀἁ., ἵνα γένηται πνευματικός, οὐ σαρκικός δ. 5.8(ρ.92.15 ; 21420); 
4, τοβίοσεβ αἰνὶηθ παρα ἴῃ ΠΊΔΠ, ΟΥΤ., 65. το(ρ.503.20; 65,32708}; 
ΡΎαΟςΘ οἱ τορϑῃεσϑίοη Ὀεὶηρ σοηίεστεά ᾿ν (τ51 ἴῃ ρμΙασα οἵ στᾶσα 
ὙΏΙΟἢ Αἄδπη ἰοβί, Πα γπι, 7 γ12.1.27(}1.39.4018}; 5. Υϑϑ] 5 ἴὰ {ΤᾺ Π5- 
[οσταδίϊοι οὗ ᾿ἴ6, τ Ν᾽ γ85.0γ. αἰοενμ. φοίρ.τπο.τι; Μ᾽.4:  τοτ8Β}; πονὶν 
τοροηδταῖα 50] είν ἔτος ἔτοσα ριη]ς, 4 δαρές ἢν. (Μ. 46.581}; 
ὅ, ὈΒΡ ΙΒΠῚΆΙ (ν. [π|τΆ} τβραπογαϊίοη ἤθοεϑβαῦν [ῸΥ διίαϊητηθηΐ οἵ 
ΥΟΒΌΣΓΘΟΓΊΟΙ, 14,0», καἰεεῖ,.5(ρ.137.0; Μ. 45. .931}; ν. βάπτισμα; 7. ἰειΝ 
Οἱ ἴο ΓΙ ἐθανδα 4.ν. Δηα τΠθησὲ ἴο ἐπίγνωσις τῆς ἀξίας τοῦ ἀνα- 
πλάσαντος ΟΥΝ82Ζ.07.31τ.28(ρ.182.1; ΝΙ,56.τ65λ}; 8. τοβι]} 5 ἐπ ἀοΙῆσα- 
το εἰ οὖν ἀθάνατος γέγονεν ὁ ἄνθρωπος, ἔσται καὶ θεός. εἰ δὲ θεὸς... 
μετὰ τὴν τῆς κολυμβήθρας ἀ. γίνεται, εὑρίσκεται καὶ συγκληρονόμος 
“Χριστοῦ ΤΠΙρροἐμεορ᾿ δίρ.262.ττ; Μ.το.ϑδοΑ); οἵ] άγιηῃ, 1 γέρ.3.τ(}]. 
30.452); 9. ῥτοάμοος τὴν νέαν καὶ καινὴν συγαγωγήν οἱ ΟἸΌΓΟΝ, 
νη, ᾿ς, 8: 3(Ν1,60.γ570)}; ἀηᾷ σία βῃθ5. σϑίατιοη οὐ ὑτοι πουποοὰ 
Ῥοΐννθθη (Ὠχίβουιαῃβ, 1518. }68].6ρ}.1.τ7τ(}1.γ78.296Α)}; 10. 15. ΟἿΪΥΚ 
βροῦχος οὗ σγᾶος ὙΠ ΠοΥΘΌν Κπὸπον]οῆρα οἵἨ Τγη, [5 στδηΐθαᾷ (0 Ἰηθη, 
Ἐπ5.}7 γεεϊί. χα τ(ρ.3.1τ; Μ1.24.7168). 

Β. τλέβῃβ Οἱ τ ροποσδίοῃ ; 1. Γτοιρῃ (τιβί, Οὐνον.τπ. 4(ρ.335. 
25; Μ.τχ.4688); Πιάγτῃ, Τγέη.τ.27(}1.20.4018); 2, Ὀγ Εδτποσ, νημεῖὶ 
δ ΚεαρΒ ἴμεῈ σομητηδπαταθηῖθ, τ. 70.20.τ7ίτ5; ρ.349.2; Μ.14. 
6098); 3. ἃ5 ἨΘΥῪΥ ὈΙΥΓΉ, ΓΟ ὨΘΥΔΊΙΟΣ 15 ρΥϑι θα ονοῦ ΟΥ̓ 12 Ἀροβί]68, 
ἃ5 ΟΥ̓ ΠατΥ ΙΣΤ ν᾽ 12 ϑίρτιβ οἵ ζοάϊας, (]ειη. χε, 1  ἰοὶ, π(ρ.115. 
14; Μ.0.6728), 4. ὈΔρΕΒΙΙΑΙ ; ἃ. ἰογοβῃδλάοννεα Ὀν ἀββοσίατίοη οὗ 
1ενττςαὶ οἰ ατίουβ 1 παυσηδὴ σεπογδτίοη, ΟἸοπ,Σ ν.3.12(ρ.534.8; 
Ν,8,11848); Β. ΠΟΈ σοηΐοιτοα ὮὉν ΟΠ Βαρίίπιῃ, ΟΥ, 76.6.27; 
Ρ.142.12; Μ.14.2578); ὃ. "»κὶ Ομ 505 Ὀαριίβεα ὃν [πη δὴ ὀχαμιρὶα 
οὗ σοπξογιηβηῖ οὗ αἰνίης Βοηβῃ]ρ ΠΡΟΠ 411} ννἢο ἀγὸ σαρθηθσαῖοα ὉΥ 
Ὀαρέίϑσα, Επιβυφις δ ρλι  ρΡίὶ, (Μ.2Ζιοότ), ΟΠ τισὶ τεσεϊνεά δαορ- 
τίν ΒΟΠΒΗΪΡ δ Ὀαρ Ι5ΠῚ 1ῃ ΥαΒρδοῦ οὗ Π15 ππιδαϊν, ΕΔΓΠΊΘΥ τεβεὶν - 
Ἰησ [0 ΓΕΡΌΠΟΥΒΤΙΟη ΘΟ οΥγθα ν᾽ ᾿ξ, ἜΠαΥ, Νορϑ. ῥεμειβίρ. 298,2 ς; 
Δ1,66.080}); 4. τητουρὴ (τ ϑτίαη Ὀαρι! 5: : ἢ. ἃς στ οὗ γοσθηογα 0 
τὸ βάπτισμα ἀναγεννήσεως ὑπάρχον σημεῖον (Ἰδιη. οὶ π(ρ. τ ϑντς; Μ.. 

ἼΟΟὈ); 1. εἰδοτπρ τοροποτγαῖίοη, {π|8ῖ. ταροΪ.δ1.2(}1.6. 4200); ἐξάρ- 
νησιν τοῦ βαπτίσματος, τῆς εἰς θεὸν ἀ. [τοη.ἤσεν.τ. τ. τ(Μ.7.6578)}; 

βάπτισμα τοίνυν ἐστὶν.. «ἀνακαινισμοῦ καὶ ἀ. αἰτία (στ Ν᾿ γεϑιδαῤρι λν. 
(λ1.46,.5800); ΝΊ]ΔΡΟΡτος α, (αηὶ.8: (1,87. τγ4το); 1, εἰξοοῖοα ΌΥῪ 
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ψαου δη ϑρ εξ (οἵ, 70.3::) δι᾿ ὕδατος καὶ πνεύματος ἡ ἀ.. καθάπερ 
καὶ ἡ πᾶσα γένεσις. πνεῦμα γὰρ θεοῦ ἐπεφέρετο τῇ ἀβύσσῳ [ἃεπ.1:2]} 
ΟἸειη. δε, γ(ρ.:48.26; Ν,9.7014}; τῇ δι᾿ ὕδατος ἀ. καὶ πνεύματος (ατ. 
ΝαΖ.ο».18.13(}1.35. τόσοι); [τ Ν᾽ υ85.ἤόμ. 2.6 Σ τη 0.(ρ.132.8); Ταῖς, 
Εχοοῖ.47:τ(2.το 30); ὈὉΚν ῬτάᾶγοΥ, ΘρΙς] 6515, ὑναΐου δηα [8118 ΟΥΟΝ ψ85. 
οΥ«εαἰθεΐ. 33(0.124.τ; Μ.45.848); ἐν. δϑϑοοίδίεα μαγεῖσ. ὙΠ ὈΔΡΕ]85- 
πλδὶ ὑγαῖοσ τὸ...εἰς ἀ. λουτρόν 165{.χταροἱ.66.τ(}1.6.4288), Οντ.}}]. 
εαἰοεῖ,.τ.2:; ἃ. τὸ πρᾶγμά ἐστι, καὶ πάλιν γεννώμεθα, ὥσπερ ἀπὸ τῆς 
μήτρας, οὕτως ἀπὸ τῶν ὑδάτων (Ὦγγϑ. ονη.5.7 ἐπι ϑ( ον. (το.4308); ΝΠῊ 
ὈΆΡΤΙΞΗΊΔΙ ἔοτγοθἝα πρὶτοα ΠῚ τναῖοσ, ΟΒυγϑ.εοηιῖη σα]. ατ2αίτο. 
Ἴ11Ὸ οἷ, 5. ἀναγεννάω; ΨΠῈ στα Ἀοτηρ Τῃτουρἢ ΜΥΔΊΕΣ δημιουρ- 
γεῖ δὲ τὴν ἃ. ἡ χάρις, ὡς ἐν μήτρᾳ τῇ κολυμβήθρᾳ τὸ ἐμβαλλόμενον 
ἀναπλάσσει 1385.36].ῥαφελοτ, 1.58, οθ0 0}; φναίευ οἵ τοροπουδ ΠῸᾺ 
βείπσ σοπηφοῖο ΨΠῊ ἡαῖου [τῸπὰ 5ης οὐ μηδὲ, στ ηζωμηὶ. 
μηρ.2(Μ.88.18400) ; 70.Ὁ. Κο.4.0(Μ.94.1τ21Ὰ}; ν. ἀϑβοοίαί θα ραχίϊο. 
ψΠῈ δοιίου. οἵ Π. (μοβί, ΠΙρραμενν. ,(Ρ.6.18; Μ,10.7324); ἀμ- 
φότερα συνῆψεν ὁ κύριος, τό τε ἐξ ὕδατος εἰς μετάνοιαν, καὶ τὸ ἐκ 
πνεύματος εἰς ἀ. {185..15.τ37(1.4754; Μ,30.3414)}; τι ΝᾺ Ζ.0γ,31.28 
(0.182.1; Μ.326.τόπλ); ΓΙάντη, Τγῖη.2.1τ(Ν.39.453Ὰ}; ΝΊΉ αριΡτοςα. 
(απ 8: (1. 8γ.τ74τ); Ῥτος.1ς.0ο:4(}].87).26210); νῇ. Ποπσα 15 ἡ 
διὰ τῆς πνευματικῆς μητρὸς ἀ. ἴοΝ} Η.ῳ..}0.15.7 (Δ 1.04.4408}; νἹῦ. 45 

ΒΥ ΠΟΉγτα ἴον βάπτισμα 4ιν.: ζῶν ὕδωρ, ἔνθα ἡ τῶν δικαίων γίνεται 
ἀ. ΟἸοηι. οποία; Πορα.ΟἸονιαι. 35, 11 Οοηςὶ. 4 Ρ}.8.8.1, Ἰολ. 
Ατ. δ .2.τ(Δ6.3.202Ὰ}; Μαχιοριξο Μ.91.1040), μδποα ν1}. τεροηεσα- 
Εοὰ 15. βαογαχηθηίαὶ τὴν μυστικὴν ἃ, Ἐπ5]Ἱαγερί,. τ.τίρ.8.21 ; 31,24. 
280); ν. μυστικάς ; ἔκ. ὈΑΡΕΒΠ18] τερθηθγδίοῃ ἀθη16α ὮὉν Μᾶχοο- 
585, {γπιΐαεγ.1.21.τ(Ν.7.6ς}}}}; κι. τερεποσβέίοη εἰεοίεα {πτουρἢ 
ΤΆΪΈ (αϑϑοοίαιρα ψ11Π Βαριβπ), οξνγχ, ΓΠ,καίθελοτ.2, 5. οὈ]εοὲ οἵ 
(Ἰ:Ἰοβ οβ᾽ γνῶσις ννὨ]Ὸ} ἀο ν ῖ5 πάθῃ ἔτοπι ρόννεῖ οὗ [αΐς, Ο]δμλ, εχε, 
ΤἬιοί, ἡΒίρ.τ31.το; Μ.9.606.Ὰ}. 

(. τερεποσαίίο ἀϑϑοοία θα ψ]Ὰ ΔΠΚ οἱ τῃς ψοτὰ (τ 07.3:2}, ν. 
γάλα. 

Ὦ. ἀ. οἵ Ῥοῆδποε σομηρατεα τ ὈΑΡ(Ι51η8) παλιγγενεσία, 51, τη. 
ΔΡ.ΡΒου, εοά.271τ(}|,104.2138). 

Ε. οἱ γτϑϑυσχδοίϊοι ; οἱ ΟΠ βεδβ λυτρωσάμενος.. εἰς ἁ. πνεύματος 
καὶ ψυχῆς καὶ σώματος" ἀπὸ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν ᾿αῤ.(γ.(0.442); 
οἱ (ὑβῖ μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἐκ νεκρῶν ἀ. (ν.]. ἀνα- 
στάσεως) ΤΟντ Η.οεομΥς.12(Ν4.33.12008); [κὸ Μαρ.ἐῤ.45.2(ρ.48.6; 
Μ.Ρ}.54.836.). 

Ε΄ ἈΡΡασθηίν 1ἢ βεῃ8ε οἱ γέννησις: εἰ μηδὲν πρὸς τὴν ἀ, συντελοῦσιν 
οἱ ἀστέρες, οὐδὲ ἔστιν ἐκεῖθεν τὰ ἡμέτερα στοχάσασθαι, πῶς τῇ γεν- 
νήσει τοῦ Χριστοῦ ἀστὴρ ἐπανέτειλεν; 10 6ε5. ΝΣ). ταὶ. τογ(}1.38,073). 

ἈΚἀναγέραστος, μρἠομομγεά, Γαε5. Νὰ. ἀ1αἰ.τ40(Ν.38.,1ο48). 
ἀναγής, ῥοϊϊμιεά, πρείεα ἀνάθημα. ..ἐπὶ τοῦ...ἁ. Βα .1ς.13:3 

(2.200; ςοΠ]. ἐναγοῦς Ρ.65.20}; οἵ ψΟΙΠΘῊ αἰζευ Ομ] ἀθισία, ἘΜ 6}. 

δγηηνεῖ “ηη.53(}1.18.3538). 
ἀναγι(γ)νώσκ-ω, ἀ. γεαά ; 1. τοῦ, Ἰπηροτίαὶ Ἰεσιϑίαίιου ρα ηϑὲ ῥτὸ- 

ῬΒεῖοαὶ Ῥοοῖ5 θάνατος ὡρίσθη κατὰ τῶν τὰς “γ͵οτάσπου ἢ Σιβύλλης 

ἢ τῶν προφητῶν βίβλους “-ὀντων {ι5ῖ, ταροἱ.44.τ2(Ν1.6.3060); 2. οἱ 
(μηβιίδη τοαάϊηρ; ἃ. ἴθ ρὲῃ. μὴ --Ἔ ᾿Ελληνικὰς βίβλους, μήτε 
ἱστορικά, ἢ τροπολογικά, παλαιάν τε μὴ προσψαύσῃς τὸ σύνολον. 
“κε δὲ τὴν νέαν διαθήκην, μαρτυρικὰ δέ, καὶ τοὺς βίους τῶν πατέρων 
σὺν τὰ γεροντικά ΝῚ].6}}.4.τ(Μ1.10.544}00}; σοῃίταβί ἐποουτσαροϊμοῃΐ οἵ 
οἰαϑϑῖςαὶ ἰδαιπιῖπο ἴ Βαϑ ἐορ ἰῥι σεμί. Ῥαβδῖν. ἀπα δοοτ, ἦν. .,..χ6.0 
(Μ.6᾽.4208), ν. παίδευσις : το τὴν οἱ ἈΡΟΟΥν Πα ἰοτθ! ἤθη, νυ. 
εαἰφε.4.33; Ορηρὶ. 4Ρ}.3.5.2; μὴ σήμερον ἀναγνώσῃς, καὶ αὔριον 
κιθαρίσῃς ἸΡΌΓΥ, 5. 1ἸοΒ ; τὸ θῈ ῥτθοθθρα Ὁν ῥγάγψοτ, Δ... Χ. καρ. 
ἐξεοί, ρτοοτα (Ν .01.7214}; τοῦ μὴ “τειν πολλῷ χεῖρον τὸ καὶ περιτ- 
τὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα νομίζειν Πτνβιλοηι.2. 5 ΤΗ ΜΙ (7.30Ὰ}; ““ε οὖν, 

ἵνα γινώακῃς. εἰ δὲ γινώσκειν οὐ βούλει, μὴ “-ε, ἵνα μὴ καταγινώσκῃ, 
ὡς ἀγνοῶν ἃ “εἰς 5] ῬῈ].ἐρΡιι.τατ(,γ8.2774}; ἔστω σοι ἐργάτῃ 
ὄντι τὰ --ἀμενα πρακτικά" τούτων γὰρ ἡ ἐργασία περιττὴν ποιεῖ τὴν 
τῶν λοιπῶν ἀνάγνωσιν [0.(]] πὴ. ςεαἰ,.27(}} 88. ατιθο); ΒΒ. τὰ Ρα]]ς 
ὙΟΥΒΕΙΡ προσέχειν τοῖς γεγραμμένοις, ἕνα καὶ ἑαυτοὺς σώσητε καὶ τὸν 
πθόντα ἐν ὑμῖν 20 ]ερι.το.1 ;; τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ 
συγγράμματα τῶν προφητῶν “"εται, μέχρις ἐγχωρεῖ Ταδί Σαροὶ. 7.3 
(Δ1.6.4208), 115ὲ οὗ ΒοοΚβ τοϑα, (οηδὲ. Ρ}.3.57.51Π,; ἀνεγνῴσθη.. ἡ 
αἱμορροοῦσα (Πτγϑ.ἠονη 1ς5.4.5.::7(6.1404}: ἐξέστω...“ εσθαι τὰ πάθη 
τῶν μαρτύρων, ἡνίκα αἱ ἐτησίαι αὐτῶν ἡμέραι ἐπιτελοῦνται (οἱ. 
41.5.46; θοοκβ (μαι τὰν Ὀ6 το ἴὰ ὁπύτοίι (1.6, οΘπΟ 108} ΟΡΡ. 
ἈΡΟΟΙΨΡΠαΙ), ΟἹ, δοάᾶ,εαρ.ο; Οσά,.465.24: οἴ, ὅσα μὲν ἐν ἐκκλησίαις μὴ 
σεται, ταῦτα μηδὲ κατὰ σαυτὸν “-ε Ογτ. Π εαἰδεῖι.4.46; τεῖ. ὈΟΟΚΒ5 
ΜΉΪΟΝ πᾶν δὲ τεα ἰὸ οδέοο μα γηθη5, 1.6. ὅὰρ, ἔρο!α5, βίῃ, 
Ταάπ ΤΟΌ. Πεά, ΠΠοστι. ἕτερα βιβλία τούτων ἔξωθεν οὐ κανονιζόμενα 
μέν, τετυπωμένα δὲ παρὰ τῶν πατέρων “εσθαι τοῖς ἄρτι προσερχομένοις 

ἀνάγκη 

κανονιζομένων, καὶ τούτων “"ομένων, οὐδαμοῦ τῶν ἀποκρύφων μνήμη 
Δτμιοῤ. {επι.39.111.{ρ.88; Μ.26.14370); ἘΔ, αγηορ5.2(Μ.28.2808). 

Β.. αεἰ ας γεαάδν εἰς τὸ “"εἰν δεχθήσεται 15ι5.6ρ.217 ἐα «Οὐ(3.3270 ; 
Μ.32.8οο0); (οηδί. 4 ρ}.2.26.3; Οοὠ. ἄγγιπ4ᾳ; ἃ “τὼν γραίίον, Ἰαϑῖ. 
ταρῤοὶ.61.3(λ1.6.4208); ΟΠ εν 8.Πσμν,3.4 ἴηι  Ῥὸδ5.(11.527}0)}} Θοπηρατοα 
Ψ ΙΓ Πνανῖῖτε5, Οοηβίθρ.2.25.3. 

(. γεεῖϊο, φμοίε, Οὐ Ν γβς. ἔτ ρ.157.12; Μ.4.5.3070}} τοί. Με, 
15:4 τὸν νόμον “-εἰ (Ὠχγδ.ἤοητ.51.2 10. ΔΊ! (7.5 22}; νόμος ἐστὶ παρὰ 
τοῦ θεοῦ κείμενος, διὰ “Ἱερεμίου τοῦ προφήτου τοῖς ᾿]Ιουδαέίοις ἀνα- 
γνωσθείς 1.6.4.τ(0358); ὙΠάτ, αν. 5.25(4.460). 

Ὦ. σαν ἐπὶ τοῦτ σπὼ ὑμῖν ἔντευξιν ΣΟ Ϊόρειτο τ; 1λ015.10 8. Κγ.αὐρηι. 
(Μ1.86.5418). 

Ε. εἰμεν, 70. ἈΓᾺ}.εὔγομ.τά Ρ.352(λ1,07.525})}. 
Ἐς ἀγγαηρε ον γεράίηρ, ἀϊ]4ε τηο ἰσϑϑοης τήν τε τῶν Πράξεων 

βίβλον..-ἀναγνῶναί τε κατὰ προσῳδίαν ὑπ} 8}.1}166.Ππιρτοοι. (δ, 

85.6338). 
Ἐγάγιος, πηοίν, αὐ. ΝαΖ.ε}.70(21,37.τ40Ὰ, ν.}. ἄναγνος). 
Ἐῤναγκαιοκτήμων, ῥοΞ5εκεει 07 δαγε πεσε ἴδς, ΝΊΠ ΟΡ. ιατοίΜ. 

70.436Α4). 
ἀναγκαῖος, ΞΕ. ηδεέσοανγ; Πραΐ. ΡΒ]. ἐ5 5Ό}05:., φοραὶς, ἈΙποπαρ, 

ἰερ.22.4(Μ.6.0370}; “Δ Βαμὶ εἰ Τἰδεὶ. 3: (0.362.2}7 ΕΒά τ Ποσε γΚ(Μ.80.Ψ 
2218); 2. υαἰμεί, ἱριρογίαηί ἐν πρώτοις καὶ ἀ. φίλων τε καὶ οἰκείων 
Ἐπ. αοτδ(ρ.16.1το: Ν΄.20.0228); οἵἨ ὈΙδῆου5. συνεῖναι αὐτῷ [δεῖν] 
τινας τῶν ἀ, ἐν θεοσεβείᾳ προμηθούμενος τὦ.4.56(00.140.27; 1208); οἱ 
Πεχαρία δέχεται αὐτὰ ὡς ἀ. ἡ καθολικὴ ἐκκλησία Ποομπι .Ν δ γὴν, 40 
(Δ1.03.1720 Δ); 3. εὐοἰϊγ, Τ΄ [ὁΡ 4ο(ρ.1τ30.0); 10Ὰ}}.. 7 ατ|δ.Ο(ρ.23,.1τ; 
Μ.534.1ο18}}; νοσλτ.Ν ὺ, 79. ΕἸ θομ!.22(ρ.42.21). 

Ἐλναγκασμός, ὁ, ἐὐγηιρμίςίοη ; ῥγοδεαγε ΟἹ ἀν οτον, 5 Θρι, (λ1ιΟ, 
φιδιεῤλ. Δ. τοῦ. το 774}. 

ἀναγκαστικός, 1. «οεγεῖυε, ΟΡΌ. βοϊβδιιᾶθινο ἡ θεία χάρις προ- 
τρεπτική, οὐκ ἀ, Μας.Αορ. ἰϑεγίομιοηί. 3(Μ.34.0378}; 1 φδένεοῦ.12 
(Ν1.24.8364); οὐκ ἀ. τοῦ θεοῦ ἡ κλῆσις (Ἰιτγπ,ίονι.80.3 τη. ΔΊ]. (Ί. 
7708}; 2. τ. σοηϊξ,, πεεεςοιαηρ ἵνα μὴ δοκῇ ἡ πρόρρησις... τις 
εἶναι τῆς παρακοῆς 1Ῥ.77.3(745λ); 1.68, τ(67010); 3. εοροπὶ, σον ροί τὴν 
ἐγεάεηεε, οἵ ἸορίτΆ] ρτοοῦ Ἕλληνες δὲ σοφίαν ζητοῦσι, τοὺς ἀ. καλου- 
μένους λόγους καὶ τοὺς ἄλλους συλλογισμοὺς δηλονότι (101}.5|7.1.1Ὁ 
(0.57.2; Μ.8.δο48); 10.6.0(0.470.32; Μ.0.300Α). 

ἀναγκαστικῶς, 1. γ εὐνηριέξίομ, το γπβιογιοἰδεἢ.Ξε(ρ,113.δ; 
Μ.43.}78)}; 2. μηδ ἐομιρμίδίον, οἱ πεκεσεῖίν ὁ θεὸς εἰ τῷ εἶναι ποιεῖ, 
ἀ, ποιεῖ ἃ ποιεῖ 1 5 φι Πν.5.5(Μ,6.14364}; ἐδ.3.3(1436}). 

ἀναγκαστῶς, -τ ἴοτορ. 1, Ογτ. "1 εαἰεεἰ!, 4.34. 
ἀνάγκη, ἡ (οἴ, εἱμαρμένη), ηφεεςοίγν, αἰκῖς ἴσοι. πρόνοια ἀῃᾶ 

εἱμαρμένη : τῶν γινομένων..., ἢ θεόν φασιν αἴτιον εἶναι, ἢ ἀ., ἢ εἰμαρ- 
μένην.. «ἀλλὰ τοῦ μὲν θεοῦ ἔργον, οὐσία καὶ πρόνοια. τῆς δὲ ἀ., τῶν ἀεὶ 
ὡσαύτως ἐχόντων ἡ κίνησις" τῆς δὲ εἱμαρμένης, τὸ ἐξ ἀ. τὰ δι᾿ αὐτῆς 

ἐπιτελεῖσθαι: καὶ γὰρ καὶ αὕτη τῆς ἀ. ἐστί [0.1). (.0.2.25(Μ.04.051Ὰ}} 
Α. Ῥάρδη δεῖς; 1. [15 ρδυσα!ν εἰ γὰρ ὁ ἐπὶ στρατείαν ὁρμῶν 

οὐκ ἐκ προαιρέσεως οἰκείας τοῦτ᾽ ἔπραττεν, ἐλαυνόμενος δὲ ὑπὸ τῆς 
ἔξωθεν ἀ., δηλονότι καὶ ἐπὶ λῃστείαν καὶ τυμβωρυχίας..«πῶς οὖν ὁ 
ταῦτα μὴ ἐξ αὐτοῦ ἡγούμενος ἐγχειρεῖν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἔξωθεν ἀ,, 
προσέξοι ἂν ποτε τῷ νουθετοῦντι; ἴδι5.}.ε.0.0(2453 4); Μ.21.4130}} καὶ 
μὴν καὶ νόμους ἀνατρέποι ἂν οὗτος ὃ λόγος...τί γὰρ δεῖ προστάττειν... 
τοῖς ὑφ᾽ ἑτέρας ἀ. κατεσχημένοις ; 1ὁ.(2440; Μιαιόῶ; αὐ Ναχιεαγμι, τι. 
5.25(}1.37.426); ΤΌΒτνβ.᾿γου. (2.770 8}; 2. 115. Τρ ον ὁ... ἀ, τε καὶ 
ἄστρων φορᾶς ἀναρτῶν τὰ πάντα, τῆς τε τῶν πλημμελουμένων 
ἀνθρώποις ἀτοπίας, μὴ ἐξ ἡμῶν εἶναι φάσκων τὰ αἴτια, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τὰ 
πάντα κινούσης δυνάμεως, πῶς οὐκ ἀνόσιον..«λογισμὸν εἰσφέροι ἄν; 
ἘΠ5.}.6.6.6(2 00 ; Μ.2τ.4250); τδιίξεις; Μ|,4284}) εἴτ᾽ οὖν αὐτὸς [56. 
θεός] καθ᾽ ἑαυτόν, εἴτ᾽ οὖν πάλιν αὐτὸς διά τινος ἄλλης πρὸς αὐτοῦ 
μεμηχανημένης ἀ., τοὺς οὐκ ἐθέλοντας τοῖσδε τοῖς κακοῖς περιβάλλοι, 
αὐτὸς ἂν εἴη, καὶ οὐκ ἄλλος, ὁ πάντων κακῶν ποιητικός... καὶ τίς ἂν 

τούτου γένοιτ᾽ ἂν ἕτερος λόγων ἀσεβέστερος; τὸ. (2510; Μ.4288); ὁ θεὸς 
λέγει: παρέθηκά σοι...τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον, οὗ ἐὰν θέλῃς ἔκτεινόν 

σου τὴν χεῖρα- ὁ δαίμων λέγει, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν σοὶ τὸ ἐκτείνειν τὴν 
χεῖρα, ἀλλ᾽ ἀ. τινί Τ Πγγπι γου.2(2.7 588}. 

Ἐ. τὰβη ποῖ βαθ)θοῖ τὸ 1, ΜΟΙ, ,αγόην,τδ(ρ.1δό.14; Μ.18.2048); 
{Π|5. 680. ρτονοᾷ ὃν τοί Πγ πὸνν [κοῖ5 οἵ ΟΠ τβυλ αἸΒρο Βα τΊΟΙ,, 
Ἐπ 5.}.9.6,0(2 5:0; Μ,21.4324)}; δη Ὦν ἀἰνογθιίν ΟἱἨἠ ΟἰγΟ 51 065 
οἵ οἰ] ἄγοι θότα αἴ βαπλα ταις, ΟΥ̓ Ν γ55, 1. 45.1570}; οὐδεμέᾳ ἀ. 
τὰ ἡμέτερα ἄγεται, πάντα δὲ ἐλευθερίᾳ προαιρέσεως τετίμηται (Πγν5. 

ἠιονπ ἄτυ.8,.6(12.381}), 
ΓΟ. ἀ. ἀραὶ Βυιβεδα εἴς; 1. (Βτιβεϊαμίτγ Ποτγαίθ5 ἴγομι τἴ, ΒΡ, 

2.6; ἐπειδὴ τὴν πρώτην γένεσιν ἡμῶν ἀγνοοῦντες, κατ᾽ ἀ. γεγενήμεθα 
ἐξ ὑγρᾶς σπορᾶς... καὶ ἐν ἔθεσι φαύλοις. ...«γεγόναμεν, ὅπως μὴ ἀνάγκης 
τέκνα..«μένωμεν.. ἐπονομάζεται τῷ ἑλομένῳ ἀναγεννηθῆναι.. «τὸ τοῦ 

καὶ βουλομένοις κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον"...κἀκείνων 1 πατρὸς..-«ὄνομα 7υϑῖ, Ταβοΐιδτ. το(1.6.4214}; 2. νἱτίας ποῖ ἃ παίτοῦ 
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οἱ ἀ., ΟἸεσι, ῥαφά,τιο(ρ.141.7; Μ.8,3538); πραεῖς δὲ τοὺς κατὰ προ- 
αἔρεσιν, οὐ κατ᾽ ἀ, ἐπαινεῖ 1Δ.51γν.4.6(0.264.12; Μ.8,12488); ἠδύνατο... 
δ... θεὸς ποιῆσαι νομιζόμενον ἀγαθὸν ἐν ἡμῖν, ἵνα ἐξ ἀ. ἐλεημοσύνας 
διδῶμεν καὶ ἐξ ἁ. σωφρονῶμεν, ἀλλ᾽ οὐ βεβούληται διὸ μὴ...«ἐξ ἀ. 
προστάσσει ἡμῖν ποιεῖν ἃ ποιοῦμεν, ἵνα ἑκούσιον ἧ τὸ γινόμενον τ. 

ἤονι.δο.3 τῇ 7εν. (Ρ. 178. 25; Νί.13. 504}; μηδὲν τῶν εἰς ἁγιασμὸν ἀνα- 
φερομένων κατ᾽ ἃ. γένοιτο...ἀλλὰ κατὰ πρόθεσιν αὐτεξούσιον ἈΙεῃ. 
5γ)1:.2.13(0.42.14; Μ.18.816); νἱτρίηϊν εβρ. ἴγθεῖησ ἔγοπὶ ἀ, τὴ- 
Ῥοβεα ὈΥ Ῥϑββίοῃβ, τὉ.8.ταίρ.98,18 ; τότα); οἱ τ᾽.8.2(ρ.82.ῳ; 1408}; 
ὥ. οχορ. ΝΜ ι.18:} ὅταν δὲ ἀ. εἴπῃ, οὐ τὸ ἀδιαίρετον τῆς ἐξουσίας 
ἀναιρῶν, οὐδὲ τὴν ἐλευθερίαν τῆς προαιρέσεως, οὐδὲ ἀ. τινὲ πραγμάτων 
ὑποβάλλων τὸν βίον.. «ἀλλὰ τὸ πάντως ἐσόμενον προλέγει (μσγ5.ἤση. 
“9.1 ἴῃ Δ. (}.5048}} Ἰᾶ πον.87.2 ἐπὶ ΤΟργ.(1ο.2428,0). 

Ὦ. ἴῃ Αδπ οοπίτοψοχθν ; 1. τοῖ, 5οπ᾽ 8 σθΠοσΘ ΟΠ ; 8. 1Π ΔΙΥΡῚ- 
τηδπὶ αρβϑὶ. Αἰ, τοὺς οὐ βουλήσει οὐδὲ θελήσει γεγεννῆσθαι τὸν υἱὸν 
εἰρηκότας ἀνευλαβῶς, ἀ. δὲ... «ἀβούλητον καὶ ἀπροαίρετον περιτεθει- 
κότας τῷ θεῷ ϑγνιδι η!, (ϑεελβῷ, 253,23; Ν.26.7320)}; ογρι. ΝΥ ἢ 
25(Ρ. 256. τῶ; Ν.26. Ἰ408}}Ὁ ; « τεξαϊεᾷ λέγοντες [5ς᾿ ΑὙΙΔῺ5]᾽ εἰ μὴ βου- 
λήσει γέγονεν, οὐκοῦν ἀνάγκῃ καὶ μὴ θέλων ἔσχεν ὁ θεὸς υἱόν, καὶ τίς ὁ 
τὴν ἀ, ἐπιβαλὼν αὐτῷ, πονηρότατοι....;...οἱ δὲ ἐπιλαθόμενοι, ὅτι περὶ 

υἱοῦ θεοῦ ἀκούουσι, τολμῶσιν ἀνθρωπίνας ἀντιθέσεις λέγειν ἐπὶ θεοῦ, ἀ. 

καὶ παρὰ γνώμην, ἵνα τὸ εἶναι υἱὸν ἀληθινὸν ἀρνήσωνται τοῦ θεοῦ" 

«ἐκ βουλήσεως πρόσεστιν 

αὐτῷ, ἢ οὐ βουλήσει; εἰ μὲν οὖν ἐκ βουλήσεως, σκοπεῖν δεῖ, ὅτι ἤρξατο 
μὲν εἶναι ἀγαθός, καὶ τὸ μὴ εἶναι δὲ αὐτὸν ἀγαθὸν ἐνδεχόμενόν ἐστι... εἰ 
δὲ διὰ τὸ ἐκ τούτων ἄτοπον οὐκ ἐκ βουλήσεως ἀγαθὸς. 

τωσαν ἅπερ εἰρήκασιν αὐτοί' οὐκοῦν ἀνάγκῃ καὶ μὴ θέλων ἐστὶν 
ἀγαθός. καὶ τίς ὁ τὴν ἀ. ἐπιβαλὼν αὐτῷ; εἰ δέ ἄτοπόν ἐστι λέγειν ἐπὶ 

θεοῦ ἀ., καὶ διὰ τοῦτο φύσει ἀγαθός ἐστιν" εἴη ἂν πολλῷ μᾶλλον...τοῦ 
υἱοῦ φύσει καὶ οὐκ ἐκ βουλήσεως πατήρ ΑἸΉ. 4γ.3.62(}}.26,4.538 - 
4564); 2. τοῦ, Ξιθογαϊηδείοι οὐ βοὴ ἐξ ἀ. δέ τινος τὸ ἔλαττον ἐπὶ 
τῆς τοῦ μονογενοῦς ὑποστάσεως νοεῖ..«λέγων.. ἰά. πᾶσα τὰς ἑκάστῃ 
τῶν οὐσιῶν ἑπομένας ἐνεργείας ἐλάττους τε καὶ μείζους εἶναι'. τὴν... 
ἀ. τὴν ταῦτα ἐν τῇ θείᾳ φύσει βιαζομένην..«οὔτε...συνεῖναι μέχρι τοῦ 
νῦν δεδυνήμεθα. τέως γὰρ παρὰ πᾶσι κρατεῖ τὸ δόγμα.. 
τις ἀ, τῆς θείας ὑπέρκειται φύσεως (τον γϑ5. μην τί Ὁ.05.2328Πι; Μ4-. 
2280--3204}; 3. τοῦ, (ΠχΙ5 5. ΘΠ] βθηθ85. λέγετε [56., ΑΥΔΠ5]" εἰ ἡ 
ἁμαρτήσασα φύσις ἐν θεῷ γέγονεν, ἁμαρτίαν μὴ ποιήσασα, ἀνάγκῃ 
τοίνυν κατέχεται' τὸ δὲ ἀνάγκῃ κατεχόμενον βίαιόν ἐστιν- εἴπατε 
τοίνυν" εἰ τὸ μὴ ἁμαρτάνειν κατὰ ἀ, γίνεται, τὸ ἁμαρτάνειν κατὰ φύσιν 
ἔσται' δώσετε οὖν τὸν τῆς φύσεως δημιουργὸν τῆς ἁμαρτίας εἶναι 
ἐνεργόν. εἰ δὲ βλασφημία ἐστὶ τὸ τοιοῦτον, κατὰ ἃ. δὲ τὸ ἁμαρτάνειν 
συμβέβηκε: πρόδηλον, ὅτι τὸ μὴ ἁμαρτάνειν κατὰ φύσιν γέγονε. διὰ 
τοῦτο, ἐν τῇ τοῦ λόγου θεότητι ὀφθεῖσα ἡ τοῦ δούλου μορφή, οὐκ 
ἀνάγκῃ ὑποκειμένη, ἀλλὰ φύσει καὶ. δυνάμει, τὴν ἀναμαρτησίαν 
ἐπιδείκνυται, διαλύσασα τὸν τῆς ἀ, ὅρον ΤΑΊΛΠ. “ροίϊ. ο(}].26.11450-- 

11484}. 
ἘΚἀναγλυφάριος, τεμἰρίον τὰ θας-γεϊϊοῇ, Μδο. Δδριμονι. 6. 7(Δ|,34. 

6170). 
ἀναγνωρίζω, 1. γεεορηῖσε, ἴθ που ἴο σοι ὄντως ἕκαστος 

ἀναγνωριεῖ τὸν πλησίον αὐτοῦ οὐ τῷ τοῦ σώματος σχήματι ἀλλὰ τῷ 
διορατικῷ τῆς ψυχῆς ὄμματι 110. Ὁ “4.ἀογηι.2ο(Μ|,95.276.); 2, αἀς- 
ἐποιοϊεάσε ἀναγνώρισον τὸν πατέρα ΟἸΕμ. γοὶ. το(ρ.72.το; Μ.8,2138}; 
3. γιϑοδὶ, 566 ἀφαῖη, ἩΘττλ. "15.1.11. 

ἀνάγνωσις, ἡ, Α. γεαΐίηρ, οἵ βοτιρίατα; 1. ρυναίοὶν ; δ. 1ὴ ρθη. 
εὐχῆς καὶ ἀἁ. ... ὁ καιρός [3.. τῆς. πιογῃ]ησ] ΟἸει,. ῥαεά.2.τοίρ.215.0; 
Μ.8..5128); Το] ον Ὦν ῥύάγετῦ, 1985.6ῤ.2.4(3.720; Μ.32.2208); τοί. 
τπορκβ, ΤΑτΠ ορ.(αεὶ.τ.5(}1.28,85 60); ΟΣ] ἄτφη τὸ ὃς ἰταϊμβα ὮΥ 
ΘΧΘΙΉΡΙῈ ἴὸ ἀδνοῖα {τὴ6 ἴο 1ὲ, (ῃγγβ.ο}1,2.1.2 1 ράν(ττ.1608)}; 
Ῥ. Ρεποῆϊβ δμα εἴξοίβ ; 1ὰ βἘη., 14 λόονι.35.1 τη ὥρη. (. 3400); ἡ 
γὰρ τῶν γραφῶν ἀ. τῶν οὐρανῶν ἐστιν ἄνοιξις 16. Π0Ή1.2.2 10. 15 6: 
(6.1το8Ὰ}; ἱπά!βρθιαβαῦ!α [ΟΥ̓ βαϊναίίοῃ, 14,1 .ὰ5,3.2(1.738.}; ρα 65 
501}, τό. (7208); ἀοΐεηοες. ἀραϊηβὶ βίῃ, 1.3. 2(740Ε}; βαμοῦξοβ, 1α, 
ἠοι.233.3 ἴῃ 70.(8.1880}; τόβοῖιοθ ἔζοσῃ ον] τποπρ]γῖθ, 14. 80}1.3.1 ΤΉ 
ΑΑειῤνῖηο.(3.72Ὲ}:} τὰ πῆς οὗ βογίονν, [ἄς βοφη!.4.1τ(2.3020); ἡ τῆς ἀ. 
τυγχάνει χρηστομαθὴς πραγματεία, ὁσημέραι πρὸς θεωρίαν τῆς τῶν 
καλῶν γνώσεως...τὴν ψυχὴν ἐξασκοῦσα αι Βα]. ϑιδο  ερτοσμ,. (}Ὲ, 

8ς.6338); ΝΙ].6Ρ}}.2.τοδ(.γ0.30400) ; γοβίταπβ ϑνναπαθυαρ ταϊη(,, 14, 
1η5|.(Λ4.70.12326Ὰ}); ΝΗ. Ρον 5.4.1 8.(Μ.70.82 588.) ; θαυμάζειν... ὅτι σε 
ὃ θεῖος ἔρως οὐκ ἔτρωσεν ἐκ τῆς συνεχοῦς ἀ. 1514.ὈῬὈ6].ἐῤ}.1.27(}.78. 

20ΟΒ) ; περὶ τῆς ἀναισθησίας τῆς ψυχῆς..--«συνεχὴς ἀ. τῶν θείων γραφῶν 
συμβάλλεται Τ)οΥ.ἀοεί.20(}.88.18124}; 0. ] πη. εαἱ. ,δ( 88. τττός); 
(. σοπα! ΠΟ ; δἴΐεσεινε ονϑὴ 1 ποῖ ὑπαριβτοοα, (Ὦγνβ.}.5.3.2(1. 
300): Ῥπῖ ἔβτἢ ὨΘΟΘΒΒΑΥν οὐδὲν ἐκαρποῦντο μέγα τι καὶ γενναῖον, 

ἀπὸ τῆς ἀ. σωθήσεσθαι προσδοκῶντες μόνης, πίστεως ἔρημοι 1 ἤονι. 
41.1 ἴῃ 70ο.(8.2438}} 150 ῬΥΆγοσβ, ρϑδ]τὴ5 ἀπ ν]ρῈ]β, Ν1],ΦΡ. 4.60 

. ᾿ “ ᾽ ὁ “- ΕΣ , κ᾿ » ν - 

ἐπεὶ εἰπάτωσαν ἡμῖν αὐτοί’ τὸ ἀγαθὸν εἶναι... 

» , 3 ; 

«(ἐστιν, ἀκουσά- 

μι ᾿ ͵ 

«ὅτι οὐδεμία 

09 ἀναγνώστης 

(λ1.79.5778); 2. ῬΌΌΠΟΙν; ἀθηοτίηρ βοπλοίιμαϑ τοὶ οὐ γεα(ίης δηᾶ 
ΒΟΙΠΘΌη65 βάσδαρε ἔογ γεαάϊηρ, ἰοείίοη ; ἃ. ἴθι ρθη. ἥ τε ἄλλη παιδεία 
χρήσιμος ἢ τε τῶν γραφῶν τῶν κυριακῶν ἀ. εἰς ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων 
ἀναγκαία (Ἰετη.5 γ7.6.1τ(ρ.477.34:; Μ.0.313Ὰ); Ἀ. Ἰῖατρ. τὰ ῥήματα 
τῆς ὅλης σήμερον ἀ, Οτ,ἠονηι.4.1 ἴῃ: {εγ7.(Ρ.23.5; Μ.13.286Ὰ}; ἡ δὲ ἀ. 
ἦν ἐπιστολαὶ Παύλου πρὸς Τιμόθεον καὶ Τίτον {{ Ἰοη Ὁ. οἶνε.22; 
ἑρμηνευταὶ ἀπὸ γλώσσης εἰς γλῶσσαν ἐν ταῖς ἀ, ἢ ἐν ταῖς προσομιλίαις 
ΤΡΙρΡΒ θα. Μὰ. “ι(ρ.522.23; Μ.42. 8254); τὴν ἀ, τοῦ νόμου καὶ τῶν 
προφητῶν, τῶν τε ἐπιστολῶν ἡμῶν καὶ τῶν Πράξεων καὶ τῶν εὐαγ- 
γελίων {τι ριΟοηοί ΑΙ ρΡ}.8ι.5.ατ; τῆς ἀ. τῆς κατὰ τὸν τελώνην καὶ τὸν 
Φαρισαῖον (Ἄτγν5. ῬΟΦῊ11.2.4(2.202.Ὰ)}; [{}8].1}1ὰς.“442.(Μ8ς.036}} 
οἰτ, 5. κεφάλαιος ; Ἰἴοπ.ἀγ,6..,3.2(Ν1.3.4250); πρόσχωμεν τῇ ἁγίᾳ α, 
111. 46. (ν.1. Ῥ.172.22}; ρΥΘΡαΥΑΤΙΟῊ 5 ἴῸΥ 1, (Ἤγν5,ἠ}..53.3 τὴ 10. 
(8. 212}; 115 οἰρῃἰῆσαιος τὰς δὲ θείας τῶν πανιέρων βίβλων ἀ., τὰς 

θείας.. .τοῦ παναγίου θεοῦ βουλήσεις τε καὶ βουλὰς ὑπεμφαίνειν δκχ. 
, πιγοί. τοί δῇ .οτ. 6808); 6. αἴ σοττπουπουβοηβ οἵ πε ἀσρατιοα τὴν ἀ. 
τῶν ἱερῶν βιβλίων ποιούμενοι καὶ ψάλλοντες ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων 
μαρτύρων (ομεί. ΑΡΡ.6.30.2; ἅ. αὐγδησοιθητῖ οἵὉὨ Ἰδοί 0 Π 5 ἀπ μ58]}}- 
οαν περὲ τοῦ μὴ δεῖν ἐπισυνάπτειν ἐν ταῖς συνάξεσι τοὺς ψαλμούς, ἀλλὰ 
διὰ μέσου καθ᾽ ἕκαστον ψαλμὸν γίνεσθαι ἁ. ΟΙμποά φαη.17} 6. 1 

ΤΟ Ξ ΘΤΙ65. ΠΌΣΙΣ 110815, ΠΡΏΓ.2.1288; ΤΑΙ οῤι μοί (}.28. 
8570). 

Β. 1 ρθη, αηγίπηρ γεαά , Ἰθῆσο 1. ῥαξδαρξ, ὑδνδες ΟΥ̓ πεῦδῈ ἄλλη 
διαστολὴ τῆς ἀ. Οτιεονμμμῖῃ Ερἀν τοίρ.340); χορ, ἄιδι, ἐφοβεῖτο 
γὰρ μή, παρὰ πρόσωπον ἐκλαβὼν τὴν ἀ. πλανηθῇ ΑἸτῃ..“1γ.1.ς4{Μ.26, 
1240); ἘΡΙΡᾺ. μιοη5.3(Ν.43.2418}; ἐξετάσωμεν... εἴ τι σαφὲς ἡ τῶν 
παρακειμένων ἀ. ἔχει στιν γϑο. ἐπη.3(2 0.11.2} Ἢ 45.576}; 2. τογτί- 
ἸΉρς, Οἱ σοβϑρε]5 κατέχεις τὰς κωλυθείσας ἃ 

ἀνάγνωσμα, τό, γεαάίηρ; 1. οἵ ρας ἐπνΣ ΒΝ μηδὲ τῶν ἀ. 
κατολιγωρήσῃς: μάλιστα τῆς νέας διαθήκης {15985.6}.42.3(3.127; 
Μ.32.352Α}; χοῖ, 164} Ὀιβῆορ πολὺς ἐν ἀναγνώσμασιν (ομεὶ, ΑρΡ. 
2.5.4; 2. γραζτηρ ῥιεῤ[πεὶγ ἀεί ᾿υεγε, ἀονοί ὴρ βουπιοὶ γὸ5. δὸς οὗ 
γεατηρ ρα Ξου  ἸΠ]05 ῥάσδαρο ἐὸν γεαάτηρ, ἰδείϊομ ; ἃ. ἴτὰὶ βοῃ, δι᾿ 
ἀναγνωσμάτων καὶ διὰ τῶν εἰς τὰ ἀἁ. διηγήσεων προτρέποντες μὲν 
ἐπὶ τὴν.. εὐσέβειαν Οτι( εἰς... το(ρ.246.17; Μιττι.οῦςο); Ὁ. τὸ οκἴο- 
Ομ φη5, ὑνσ ἢ] φαξεεῖι.4.2.; ς. Ἰἰϊυτρ, σάλπιγγος μεγαλοφωνότερον.... 
τὴν προάγουσαν τῶν ἡμερῶν ἑορτὴν ὑποσημαίνει τὰ ἃ, ΑΒ, ΠΟν.1.1 
(πτα ; Μ,31.1644}) ; δύο δὲ γενομένων ἃ, (Ὁηοὶ. 4 Ρ.2.5}.6; ἐπιτελείσθω 
δὲ τρίτα τῶν κεκοιμημένων ἐν ψαλμοῖς καὶ ἀ. καὶ προσευχαῖς 1ὉὉ.8,42.1; 
εὐαγγελικῶν ἀ. ὈΒηοθι,ἐ.6.3.5(ΜῸ0 5,486 58}; ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἃ. τῆς εἰρήνης 
ὑποφωνήσεων Μακχ.ργνει. 2 (}]|.οτ.680})}, οἰριοδησο, Δπασ δι με 
γε ριτϑδί .89.8130); ἃ, ἀατσίηρσ νἱση5, Μάτο, τον,  ονρὴι.2ο, ἃ. ῥρα5- 
ϑῶΩρα οἵ βοῦρίαγε, Δτἢ..47.1.55(Μ.26.1258}; ιάγηι. Σ το: τ(Ά1.30. 
12088); ὕνγτ. 7ο.6(4. 5508}; 4. ρίατ., τον ΠΡ 5. ἴὰ ποιι,, ὑαπιρ.δ.το, 
(4ᾳ81Β; Μ.21.8ο90); ἀ. ᾿Ελληνικῶν Ογτ. ζιἰμ.γ(62.231Ὲ}; οὐ βοτρίατο 
τὰ ἅγια ἀ. Οτι ῤῥγῖηπε.4,2.τ(ρ.3ο6.1; Μ,11.32574}); Ἰὐθαϑευ,(,4.35(ρ.121..4. 
Μ.20.τ1840). 

ἀναγνωστέον, ο"6 τὲ γθαΐζ; τεῖ. Ἰατουρτοίδ! Οὴ5. ΟἹ βογίρεαγο, 
οΉἨ͵δ γπμιιδί μηβογείαμα ἀ. τὸ ὑπερβατὸν κατὰ ἀκολουθίαν ΟἸδιμ, δεί. Ξύ 
(Ρ.152.22; Μ.0.7248); ιοά, ΒΕ ς, 2: (Δ. 23, τσοτλ}; ΟΠγυβιλορι.δ.2 τμ 
2( ογι(το, 03Ε). 

Ἐῤναγνωστέος, ἰο δὲ Ἐεαι, Ἰοποα εαημοητεαὶ, (ἰοἱἷ..4{5.24. 
ἀναγνώστης, ὁ, γέ δΥ (ΠΙΟΙΌΟΥ ΟἱἨ Ἰπϊηοῦ οὐάογ τὼ Ομαγο"); 

1. τὰ βει,, Οὐ Πρρυἰγαάιαρ.χ2; (οι ρ.Ἰδιι5,ἢ.6,6.43.11(}1.20.0214}; 
Γονά,τοτ2.20.; τοῖ4.59; δίϑμορ πλιϑὲ ἢτβ αν ὕδοι τολάου, 
ἄἀεδοοη ἀρὰ ῥχοβί, Οβατάώννιο; ργάγοῦθ ἔργ στοαί οῦα, ϑόγαρ, 
ἐμεττν4: [παρ ὐπσι Ἰρριδίτοιτο; [0.}}.  ]ὰρ.χ. (Δ 4.1 οὐ); οἵ 
Τοσ ργαθσεν 4τ( ΜΡ} 1..2.57Δ}); γρτ.ρ. οί ,..51..4.310Ὰ}; 2. ροσσἢ 
τοσατάθα 45 Ἡ Π1Ὲ 6ςοὶ, ογάογ, ΟΙ δον, 34}; ᾿πο Ια οἀ χὰ ΟἸοτΡΎ, 
ἐξ (οηε, ἄρρ.6.17.2; Ὀϊὶ οὐκ ἔστιν ἱερεὺς ὁ ἀ., ἀλλ᾽ ὡς γραμματεὺς 
τοῦ λόγου ρΙρΠς ΧΡ. μά. 2τ(ρ.522.14; τ ϑ τὼ: μὴ δεῖ θαυμάζειν εἰ 
μήτε ὑποδιακόνων ἐμνήσθη, μήτε ἀναγνωστῶν. τῶν γὰρ ἐν τῇ τῆς 

ἐκκλησίας λειτουργίᾳ βαθμῶν ἔξωθεν μᾶλλον οὗτοί εἶσιν, διὰ τὴν χρείαν 
ἐπινοηθέντες ὕστερον 'Τηαγ, ορη, τ 7 9. 3:τπο(ρ.132.0; Μιδί τ); 
τολαοβῃρ ἃ5 Πγϑῖ βἴαρε 1 οἰσσισαὶ εὐζϑιές ἀοηόγιεηι, οἴμδοστ, ἃν .}, 
41.1τ(}1,6᾽.8200}; 3. ογά!πατίοη ἀπά ἀρροϊητηηοπῖ ; ἃ, ἀρροϊητοα ὃν 
ὈΙΒΏΟΡ ψγ8ο σίνεβ ἢ θΌοΚ, θὰ ἀο05 ποῖ ογήάμίη μΐππὶ γΠἢ ππιροκὶ- 
τίου οἵ μαπῆκ, οἴ ΠΠρρογαζιαρ.τα; Οοηο ἀρβιορίίνα, Ὑπάτι Μορς, 
11 1Ὁ90..3:π5ῇ0.132.12; Μ.66.0410) οἰϊ, 5, χειροτονία; ΟΝ)ς. (787) εανενετα : 
". ογάαϊηδα ὃν ἰδἴβπορ, ρηδε Αρβ.3.1τ.4: ὈΚν ᾿Ἰπιροπιίοη οἵ παπος 
886 Ῥυάψευ, 10.8,22.1; α.. τοζοϊνίηρ τουϑιγο, οὐ, απέγατιν, μένει. 
τ8(Μ.86.22880); ΟΝ τς, (γβη)εαη.τά; 4. ασὲ Πα} βολΈ οι : ποῦ [085 {Πδτὶ 
τὸ γϑαῦβ, [πιϑΌγ."Ὁ,123.12(0,604)}; αιοτοα ἃ5 ποΐ [655 τπαὴ 20, ΒΟΥ, 
πομῖος, τ, 28(ρ.476; θὰ δ5 τ8, Μί,τοι. 5520); ἀθυςς οὗ ταὶς, οἰ ΟΝΙς, 
(γϑγ)εαη.τ4; 5. ταδύγαρο τορι δτοηθ: τὸ Ὀς. Παβθαπα οἵ οπδ νυ} 
ΔΗ͂ 1} Ξἰησίᾳ 5Βῃου]α ΡῈ γροα ἴο τηλῖγν, (σης. Αρῥ.6.17.2; οἔαμ. 
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ΑρΡ.26; ἀναγνωστῶν τάγμα ἐξ..«παρθένων καὶ μοναζόντων καὶ ἐγ- 
κρατευομένων καὶ χηρευσάντων καὶ τῶν ἔτι ἐν σεμνῷ γάμῳ. εἰ δὲ εἴη 
ἀνάγκη καὶ ἀπὸ τῶν μετὰ θάνατον τῆς πρώτης γυναικὸς δευτέρᾳ συν- 
αφθέντων ἘΡΙΡΗ όχ». βά.Ὡτίρ.522.14; Μ.42.8248); Ταβῖα ποῦ. 6.5(0.43. 
9); ποΐ ἴο τηϑῖτν ἀποτίμοάοχ ψς, (ΠαΙο,εαη.τ4; ἀ, δευτερογαμῶν 
μὴ προκόπτετο εἰς βαθμὸν ἱερωσύνης ΑἸΉΒΟΒοΙαβῖ, οἰ, τ.1(0.3}}; 
6. σεῖ, τϑρι]ϑεϊοῃβ, ΟἹ, Βοα.εαη.23. οἷζ. 5. ὠράριον; ποΐ ἴο ΕὨΐοΥ 
ἰθψούῃβ, 18,24 οἷτ, 5. ἐξορκιστής ; ἀ,, εἰ τῇ ἑαυτοῦ μνηστῇ πρὸ τοῦ 
γάμον συναλλάξειεν, ἐνιαυτὸν ἀργήσας, εἰς τὸ ἀναγινώσκειν δεχθή- 
σεται, μένων ἀπρόκοπος Β85.6}.217 εαηι.60(3.3270; Μ.32.8000}; κἂν 
εἰ τυχὸν ἀ. εἴη τις, μηδὲ τοῦτον ἀπολιμπάνειν τὸ πρότερον σχῆμα καὶ 
εἰς ἕτερον μετατίθεσθαι βίον Ταβίῃ,"οῦ.6.7{(ρ.45.18); ττεαίσηθπε οἱ 
τεϑίθιβ ΨηῸ αἰζοπα πετεῖ, ουβῃρ, Τματδιαάᾶ,6}}.2.21τ0.τ(}.00. 
τόδοο) ; ἐῤ.2.2το.6(τ6610) ; 7. ἀπΈ165: τοϑάϊηρ 4}1 Πτατρ, ἸΘΟΈΟΗΒ, ἴτι- 
οἸυάῖπρ (05ρε}, οἵ, Τυδι. Ταῤοϊ.67.3(Δ1.6,4298), ν. ἀναγινώσκω ; ἰΔεΥ 
οοπβηρά το ΟΤ Ἰοσξίου5 ἀπά ΝΊΓ οἴμεσ (8δῃ Ἰτπτρ. ΟΌΒΡΕ] νν ΠΟ 18]}5 
τὸ ἀεβοοι ΟΥἩἨ Ῥτεβρυτευ, (οη5,..4.Ρ}.2.57.7; ἔγογὰ ῬΌΪ]ΡΙς (αΠ1Ρ0), τό. 
2.57.5: (Πχυβ.ἤον,.10. 5 10. “ει. 160Ὰ}; Ιᾶ.λορι.δ,.4 ἴῃ Η ἐδ. (12.018); 
90χ.ἦ.6.0.2.1«τῷ 1.67. τόοοῦσν ; Επ5.Α.1,ςονη.8(Ν 1.86. 3610}; ποῖ το ὈΔΡ- 
126, (γε. ΑΡΡὈ.3.ττιῖ; 8. ἸΏΟΥΑΙ ἀπ ΒΡ: ΓΙ [8] σι} {168 ἀθπηβά, 
ἱποϊαθιιρσ ἐπαΐ οἵ Ῥεΐμῃρ διηγητικὸς ἂἃ5. Ἔχεουξηρ [πποίίοπ Οὗ δὴ 
ὀνδηροῖσι, Ογάο κεῖ, ἄρῥοτο; ῬΥαν ἘΥ τπδῖ το δου τοᾶν τροεῖνε ριΠς 
οἱ Ρτορῆςου, (οὶ. }.8.22.2; οἵ, Ῥτον ϑῖοτι ἔογ τϑϑᾶθυ ἴο σεσεῖνο 
βΒἸΏρΙα Ῥοχίοη οὗ ρῥι5 ἴῃ ΒοπουΣ οὗ [Π6 Ῥτορπεῖβ, 10.2.28. ς; 
ῬΌββε5865 πνευματικὴ χάρις 580 0 Πςα Ὀγ Ομγδὲ (τεῖ, 1..,4:16}}), 
Ἐπβίγαϊυ. Εμένε.τ3(}1.86.22880); 9. πυτηθοῖβ: ἴθ Ἐλοτμα 1πη τηϊά- 
{γᾶ οσπί, ἐξορκιστὰς...«καὶ ἀ. ἅμα πυλωροῖς δύο καὶ πεντήκοντα 
(οτη,8ρ.Ετι5.}.6.6.43.1τ0}1.20.621.Ὰ}; ἴῃ ατεαῖ ΟΒυτοΒ αἵ ΟΡ, το, 
Ταβίμ,που.3.τ(ρ.21); τόο, Εἴεγθο]. "ον. 22(0.35); τὐ.(ρ.36); 10. ἃ5 
αἰταςῃεᾷ ἰο ἃ σμυτοῖ ἀ. τῶν ἁγίων ἀποστόλων (Ἃ]] .ν. ΕἶνΡ.Ὀ.50. 

ἀναγνωστικός, οὗ οἵ ῥεγίαϊηίης ἰο α γεαάεν βαθμῷ 170.1}.ἐῤ. ΤᾺΡΗΙ. 
τό(Μ.ος. 368). 

ἀναγορεύ-ω, «αἰ, παῖε, ΟἾ τσὶ ὃν ἥλιον δικαιοαύνης “τουσιν αἱ 
γραφαί ΟΥ(ΟαΉϊ.2(ρ.τ26.3τ; Μν15.1110}; ἃ. μον. Ὑ7 τ Γιει(ρ τττ.24); 
ἀ. αὐτὸν ἐν τοῖς φιλοσοφήσασι ϑὅγ65. Π1οΉ 2(0.228.18; Μ.66.1117}). 

Ἐἀνάγραφος, γεεογάεά, Ατεῖῃ. ρος. Β(}1. τού. Ξ:260}; οἴ. ἀνάγραπτος 
Δ, αρ.εαἱ, ἄροε.3:4(0.2323.5). 

ἀναγράφ-ω, Φ»16Ὺ ΟἩ ἃ γερίδι ον ἃ5. ΟἸΠἾΖθη, τηθῖ. εἰ δὲ σεαυτὸν “σεις 
τοῦ θεοῦ, οὐρανὸς μέν σοι ἡ πατρίς ΟἸοτα. ῥγοὶ. το(ρ.77.τ6; Μ.8,2254). 

Ἐἀναγρηγορέω, σισαεη, (Ἰὐσχαπ5.), Ἐρ.Γἰφά 0.15 π5.}..6ὕ.5.1.26(88. 
20.4178). 

ἀνάγ-ω, Δ. κα μρ, ὀγίης ἡρ, δέ τρ, τὰ σε. ; 1. τηβῖ, τοὺς 
ἀσθενοῦντας ἀ. περὶ τὸ ἀγαθὸν 2(]δ᾽.17.2; σὺ εἰ ὃ ἐμὸς πατὴρ ὁ 
σῴξωςν»» καὶ ““΄ων Ραρ.Ολγ.(ρ.44}), ἡμᾶς “ὧν ἐκ τῆς κάτωθεν 
ταπεινώσεως ΟΥ.Να2.0γ.45.ττ(.536.63}8}; ὅπως ἂν ἡμᾶς ἀναγάγοι διὰ 
τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τὰ νοητά Το Ατοεἦ.1..(}1.3.124Ὰ}; οἵ ψογάβ, 
γαῖδε ἴο ἃ ΠΙΡΠΟΥ ἰδνο], Ομγγϑύονι. τ8,1 τῷ ον. (0.6310}; πδῆρε 
ἀνηγμένος, ἰοῇν, εἰδυαίοά, Ατρῇ. [»(Μ.39.1το0Ὰ}; 2. Ῥα55., δὲ 
επί δονιοί, ΟἸεγα, ῥαδά.2.το(Ρ.225.32; Μ.8,5364}); 3, δΥΙῊΡ τη} ἃ ῬΏγαΒΕο, 
1.1 6(ρ.120.55; 2000); 14.5|γ.5.14{0.404.4; Ν.0.1134}; δγίηρ 7ογισαγά 
ἕγερον δὲ ἀξιάγαστον ἀ. ᾿ναρτ.ἦ.6.4.το(ρ.164.6; Μ.86,57204). 

Β.. τοῦ. δηδρορίοαὶ ἱπιουρχθίβίίοπ,; 1. ἐμέεγργεὶ ἀπαρορίοσαϊν, 

ΟΥ. 70.τ.26(24: μ.33.53; Ν.14.720); 16.32.12(7; Ρ.444.24; 172Α}} ΡΆ55.; 
μαυε αὐ απαρφοσίεαϊ γιεαήίηρ, 1δ.1τ3.4τ(ρ.267.6; 4728); ἀνηγμένος, 
οἴσθη ἰἸοὸ απαρορίεαὶ τηϊεγῥγείαίτου μέσην χωροῦντες ἡμεῖς τῶν τε 
πάντη παχυτέρων τὴν διάνοιαν, καὶ τῶν ἄγαν θεωρητικῶν τε καὶ 
ἀνηγμένων ΟΥ.Ναζ.ον.45.τ2(Μ.36.6370); οὗ 5εη56, ἀπαρορίεαὶ, ὅν. 
Λπέιαρ. καὶ. .44.13:4{(0.214.3}; 2. γείεν ἀπαροριεαίίν ἐπὶ τὴν θεραπείαν 
τῆς ψυχῆς ἀ. τὰ γεγραμμένα ΟΥ..7ο.το,28(18; ᾿.501.26; Μ.14.3570); ἡ 
Εὔα ἐπιτέτευκται τῷ Παύλῳ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναγομένη 1ὰ ῥΥηε. 
4.7.7(0.333.25: Μ.11.3874}); ἀνήγαγε τὸν Ἀδὰμ εἰς τὸν Χριστόν ΜοΓ(ἢ, 
5γ}1}.3.4(ρ.30.16; Μ,18.654}; Τ)οπ Ατιολ.15.8(}1.3.3370). 

Ε. ὑνΐηρ ϑαεῖ "ἢ πθτςς τϑρονὶ, Α(. Βείγ οἱ Ῥαιῖ, 2 τίρ.188,5); [ο.Μοβοΐ. 
γαϊ.88(Δ}.87.20450); 10,318]. εἤγοη,το Ρ.230(}7.07.3568). 

Τ). ἸΏΡΕΙΒ., (ΟΡ ΘΥΉ οὐκ σπεὶ μοι τοῦτο ΒΡΏΤ.2.846. 
ἀναγωγεύς, ὁ, ὁη6 τοῖο σιεῖάεος τριυαγάς, Τρτι. ΕΡἦ..9.1 οἴ1. 5. πέστις 

(πιοτα ῬχΌΡ. [μη τοήμάΐας5, Ὀὰὶ οἵ, Ταρμεοοῖ δα Ἰοο.). 
ἀναιιγωγή, ἡ, εἰσυαίίοη, ἱΠπῊρ ἘΡῚ 
Α. 5ριτἰΐαδὶ;, 1. ἴῃ ρϑῆ. ἄνω τέθεισθε σαφῶς ὑψωθέντες ὑπὸ τῆς 

ἡμετέρας φωνῆς καὶ ἀ. τ. Ν 2.0γ7.320.2(}1.36.3360); καὶ δῆτα τῶν ἀρετῶν 
ὄναιτο ἄν τις τὸ ἀπηλλάχθαι τῆς ὑλικῆς προσπαθείας" δεῖ δὲ καὶ 
ἀναγωγῆς" οὐ γὰρ ἀπόχρη μὴ κακὸν εἶναι, ἀλλὰ δεῖ καὶ θεὸν εἶναι 
ὅγηθ5. Πέοη ο(ρ.258.8; Μ.66.11408); 2. ἔτοιι 56 πβ6- ρεσοορίοπ Δη6 
ἰππβρο5 (0 αἰ νη6 Τοδ {165 ἀνατείνεσθαι διὰ τῶν φαινομένων ἐπὶ τὰς 
ὑπερκοσμίας ἀ. Τοπ, ἀτ.ε.}..2.5(81.3.1458}); θεολογέα..«νοῦν ἀνασκε- 
ψαμένη, καὶ τῆς οἰκείας αὐτῷ καὶ συμφνοῦς ἀἁ, προνοήσασα 1Ὁ.2.1 
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ἀναγωγή 

(1270); σοτητηθηθα ὁπ. εἰδυῖα γὰρ ἡ τοῦ θεοῦ σοφὴ συγκατάβασις τὸν 
ἡμέτερον νοῦν..«πρὸς ὑψηλοτέραν θεωρίαν ἀνεπιτηδείως ἔχοντα, ἀ. αὐτῷ 
συμφυῆ πλασαμένη, οὕτω τὰς ἀρχαγγελικὰς εἰς φανερὸν ἤγαγε διακο- 
σμήσεις, οὐχ ὅπως ἔχουσι τῇ ἀληθείᾳ διασαφήσασα, ἀλλ᾽ ὅπως ἡμεῖς 
δυνάμεθα καταλαβεῖν Μαχ.φόλοί,ε....2.τ(ὉΝ.4.360);} Ἰθιοπ.Ατοἕ.4.3 
(800) οἱξ. 5. θεοφάνεια ; ἡ καθ᾽ ἡμᾶς ἱεραρχία, δεομένη τῶν αἰσθητῶν 
εἰς τὴν ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ νοητὰ θειοτέραν ἡμῶν ἀ. 14.5.ἢ..1τ.5(Μ.3.3774} 
τὴν διὰ τῶν σεπτῶν εἰκόνων ἐπὶ τὰ πρωτότυπα ἀ, Τπαάτιδιι ἀηέγγ. 
1.20(.00.3400}; ΠΕποξ ᾿ΠΊ8 6:65 {ΠΈΤΊΒ ον 65 6411 ἀναγωγαί ᾧμΕΘΉΣ 
οἔ εἰουαίοη), 710. ιύπαρ.τ τί Μ.04.12418); 3. σαβε5 86] τηθδῃ5 ἡ 
δὲ τῆς θεαρχικῆς ἀγαθότητος.«-«φιλανθρωπία...ἀἁ. ἡμῖν ὑπερκόσμιον 
δείξασα Ὀῖοπ.Ατ.6.}..3.3.1τ(Μ.3.4418}; τῆς συνάξεως δὲ καὶ τῆς τοῦ 
μύρου τελετῆς, τελειωτικῆς τῶν θεουργιῶν γνώσεως καὶ ἐπιστήμης, δι᾿ 
ἧς.««ἡ πρὸς τὴν θεαρχίαν ἑνοποιὸς ἀ. ... τελεσιουργεῖται ἰδ.5.3.2(5040); 
ἐπὶ τῆς ἱερᾶς θεογενεσίας ἡ τῆς ἐσθῆτος ἄμειψις ἐδήλου τὴν ἀποκαθ- 
αἱρομένης ζωῆς εἰς θεωρητικὴν καὶ φωτιστικὴν ἕξιν ἀἁ, 1.0.3.4(5368); 
ΤὨΣΟΠῸΡΉ οοηβεοσζαίίοη οὗ 0115, 16.4.3.1(4738); ὡς ἡμῖν ἐφικτὸν ὑφηγή- 
σασθαι τὰς ἐπὶ τὸ θεοειδὲς τῆς ἐμπυρίου δυνάμεως ἀ. 1ᾶ.ἐἢ..13.4(Μ,3. 
204}; Μελχισεδὲκ... ἄλλοις ὡς ἱεράρχης ἡγεῖτο τῆς ἐπὶ τὴν...θεαρχίαν 
ἁ. τῤ.0.3Ξ(201Ὰ}; {πτοὰρὴ 1ἂνν τελετὴ μὲν ἡ πρὸς τὴν πνευματικὴν 
λατρείαν ἃ. 1ά.6.ἢ..5.2(ςο10), 4. αταδαϊίοη οἱ ἀβοεηΐ ψυχαγωγία... 
συμμετροῦσα ταῖς κατὰ μέρος τάξεσιν τὴν ἐναρμόνιον ἀ. 1}.2.3.2 
(3970); αἱ ἱεραὶ πᾶσαι τάξεις μετέχουσι πρὸς τὴν οἰκείαν αὐτῶν τῆς 
θεώσεως ἀ. καὶ τελείωσιν 10.6.3.ς(5260}); 5. Οὗ ἀπροὶβ τῶν..«κυριοτή- 
των... ὀνομασίαν οἶμαι δηλοῦν..-πάσης ὑποπεζίας ὑφέσεως ἐλευθέραν ἁ. 
14.ε.ἢ.8.τ(2370}; 1,0.2(2608); 6. οὗ Οῃτχιβὲ (ΤΠ ΡΙΟπ 6) λέγουσι... 
Χριστόν, υἱὸν {δὲ θεοῦ κατὰ προκοπὴν καὶ κατὰ συνάφειαν ἀ. τῆς 
ἄνωθεν πρὸς αὐτὸν γεγενημένης ἸΌΡΙΡΗ ἦαε;.30.1δ(ρ.358.5; Ν.41.4368). 

Β.. απασορτεαί 56η56 οἵἩ βοτίρίατο (ν. θεωρία) ; 1. ἄς, ἀπά ἀςβουρ- 
{10ὴ5 γραφὴ..«τριμερὴς ἐκ τῆς θείας δεδώρηται χάριτος" καὶ ταύτης 
οἷόν τι σῶμα τὸ γράμμα...«οἷονεὶ δὲ ψυχή, ἡ τροπολογία... καθάπερ δὲ 
πνεῦμα, ἡ τῶν μελλόντων καὶ ὑψηλοτέρων ἀ. καὶ θεωρία πέφηνεν Αμάτ. 
ὕβ65. ρος ρτοειη (ΝΜ. χοῦ. 2170}; οἱ κατ᾽ ἀλήθειαν γνωστικοί, τῶν ἐν 
ταῖς γραφαῖς... «μυστηρίων τοὺς λόγους διδάσκοντες, ὡς παραδείγμασι 
τοῖς καθ᾽ ἱστορίαν κέχρηνται τύποις, πρὸς τὴν τῶν διδασκομένων ἀ.» 
ἁρμόζοντες τῷ τῆς ἱστορίας γράμματι τὸ πνεῦμα τῆς θεωρίας" ἵνα ὅ τε 
τύπος διὰ τὴν αἴσθησιν, καὶ διὰ τὸν νοῦν ὁ λόγος περὶ τὸν ἄνθρωπον 
σῴζωνται, τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος ϑεἠοῖ, Στὴ ΜΆΧΗ. Τ παὶ, (ΝΜ 0ο,. 
56οΑ}); 2. ἴῃ σεη., Οὐ, 7ο.τ τί; Ρ.5.6; Μ.14.240); ]τοπ, Ατ.κλ.15.0 
(Μ.3.337})}; σοι ρ]εα τῇ συγ πλοι5. ΤοΙΤ5 ἀ. μυστική ΟΥῥγΉΣ, 
4.3.6(0Ρ.332.6; Μ.11.32881Ὰ); ἀν πνευματική Μεῖῃ.:γ»Ρ.7.4(0.75.4; Μ. 
18.1208); τὴν ἀ, δι᾽ ἀλληγορίας ἘΡΙΡΗ ἦεν. 66. δίρ.03.6; Μ.42.1138)} 
πρὸς τύπους καὶ ἀ. τῆς τελείας θεωρίας τὰ ἐχρ. βά Δ(ρ.ποο.τ4; Μ.42. 
Ἴϑοῦ); 8. 1ἢ το]. ἴο ΠΟΤᾺ] 5656; 8. 5]Π1ρ16 Ἰαχταροβιτοη, ΟΥιλοῦι. 
1.5.2 ἴῃ 76γ.(0.126.ς; Μ.13.4208); ἐπὶ τῇ λέξει... εἰς δὲ ἀἁ, 1ὰ. [γ.7 τῇ 
ΓΤ ανη.(Ρ.2327.1ο; Μ,13.6ο80) ; κατὰ τὸ ῥητόν..«κατ᾽ ἀ. 1Δ δηπαγγ 1 [0 
20: 12(Μ,17.0324Α}; κατὰ μὲν τὴν ἱστορίαν...κατὰ δὲ τὴν ἀ. ΝΙ] 5έγη.τ 
(Μ.γ0.12648); Τπατ ες. τ3:τ(1.681); Η. Ἰδσαϑϑεῖν ἈΠ4 ΘΌΡΟΤΙΟΥΥ ἴοὸ 
11, 5οῆβ8 1π σοσίαὶῃ σαβοβ, ΟΥ̓ σαςί.2(Ρ.284.4; Μ.12.10138}; οὐ χρὴ 
ἀνεξέλεγκτον... «τὴν ἀπόδειξιν τοῦ λόγου καταλεῖψαι, φέρε δὴ καὶ τὴν 
κατ᾽ ἀ. αὐτῷ συζυγίαν ἀποδῶμεν ἡμεῖς βαθύτερον ἐπισκεψάμεναι τὴν 
γραφήν ΜεΙῃ.5γη:}.3.2(ρ.20.13;; Μ.18.648}; εἰ δέ τι μετὰ ὑποκρύψεως 
ἐν ὑπονοίαις τισὶ καὶ αἰνίγμασιν εἰρημένον, ἀργὸν εἰς ὠφέλειαν εἴη κατὰ 
τὸ πρόχειρον νόημα, τοὺς τοιούτους λόγους ἀναστρέφειν... «ὧν τὴν διὰ 
τῆς ἀ. θεωρίαν, εἴτε τροπολογίαν, εἴτε ἀλληγορίαν, εἴτε τι ἄλλο τις 
ὀνομάζειν ἐθέλοι, οὐδὲν περὶ τοῦ ὀνόματος διοισόμεθα, μάνον εἰ τῶν 
ἐπωφελῶν ἔχοιτο νοημάτων ΟΥΝ γ8ς, λον. τη (ἰαπίιρυόθι,(Μ.44.157}}; 

ἘΡΙΡΒ εχρ. μα. 3(ρ.490.7; Μ.42.7770); ἵνα ὁ τύπος μένοι εἰς ἀ. τοῦ 
λόγου 1δ.7(0.503.6; 7854}; δικαίως δ᾽ ἄν τις τὸν ψαλμὸν κατὰ ἀ. 
μᾶλλον ἐκλάβοι, τῆς ἱστορίας ἀνώτερος γενόμενος ΟἾτγϑιεχριίη 5.46: 
τίς.1888); 156 πξοοββίταιθα Ὀν μα θηθδοῦ Οἱ ΒΟΥΙΡΈΟΤΑΙ ΠΑΡ ΕΥΥ, 
Τηοπι Ατσ,ε. ἐ.2.5(}1.3.1458); ποράξα ὄν ἴῃ ΝῚ ἴἰο βοῖνα ἃρρασζεπὶ 
αἸΒΟΥΘΡΘΠΟΙ65. ἴῃ ΘΌΒΡΟΙ πδτταῖνες, ΟΥ, [οιτο, (3; Ρ.172.25; Μ.14. 
4001}}; 1δ.το. 3τ(18; Ρ.205.7; 3648); Μοβ65 ὨΙΏ1561[ ἢϑν]ηρ' θεοΠ αὐγατ8 
Οἵ ἈΠΔΡΌΡΊΟΔΙ 56η586 οἱ ὨΪ5 ΠΙδιοτίοβ, {δ,6.4(2; Ρ.111.7} 2054}; ἴδυρΒί 
αἶβο Ὀν 8. Ρϑῃ]!, Τῃάξς,φι.41 15. Πὲ.(1.280}; Ο.. θυ ΘΧαρΡΟΥ ΓΟ 5 
τα]εςτεα οὗ προφάσει ἀναγωγῆς..«.εἰς ἀλληγορίας κατέφυγον Βδ5.ἤεχ. 
4.ο(α.318; Μ.20.730); ἀλλά τινες οὐ συνιέντες τὴν ἄφατον τοῦ θεοῦ 
σοφίαν, κατ᾽ ἀναγωγὴν τὸ εἰρημένον [8ς, 15.1:22]} ἐξέλαβον ΟἾγτγΞ.1ς. 
Τηίονρ.τ.7(6.148); ποερα Ιου θοῇ ΠΠ ΘᾺ! ἃπα ἈΠΑΡΌΡΙΟΔΙ Ἰηἰεγρτεῖα- 
τίοη τοσορπηἰχοᾷ, 14.ἀ0᾽.93.2 16. ΒΡ (αι 760), ατνάρτ. ἔδεῖ,3.2(Μ. 
οϑ.δ480); Ὀοΐῃ δα σν δΥιποηἶΖαά, ΟΥ̓͂Ν γ55.0,}70ς5.(Ν.44.30684}); 
4, ἘΧΘΙΊΡΙ65; ἃ. ΟἽ βἰαίθιηθηϊβ ροϊπίίηρ τὸ (γιβὲ ἔχομεν, ὅτι 
προεφήτευσεν ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη᾽ ὡς πρὸς τὸ βητὸν ὅτι 'προφήτην εἰς 
ἔθνη τέθεικά σε᾽ πρὸς ἐκεῖνον. ἐὰν δὲ πρὸς ἃ., ἐὰν μὲν ἐπὶ τοῦ “Ϊερε- 
μίου, προειρήκαμεν, ἐὰν δὲ ἐπὶ τοῦ σωτῆρος, τί δεῖ καὶ λέγειν; (γχ. 



ἀναγωγία 

ἤ0᾽.1.12 ͵ῃ 76γ.(ρ.το.τ4; Μ.13.2680); δικαιωθείημεν ἀξίως τῶν ἑορτῶν ! 
τῶν ἐπουρανίων καὶ {τοῦ πάσχα τοῦ ἐκεῖ ἐπὶ τὴν ἀ. ἐν Χριστῷ ᾿Ϊησοῦ 
ἴδι1ο.15(0.176.5; 5008); κατὰ δὲ ἀναγωγήν, πρόσωπον τοῦ θεοῦ καὶ 
πατρὸς ὁ υἱός γι ὈΣ.ο14(Μ.60.7648) εἴ Ῥάββιπι ; ψΉΙΟΝ, πόϑζανοσ, 
5ΒΠου ἃ ποῖ Ὀς ΤᾺ 6 η ἸΠΊνΌΟσΔ}}ν, ἃ5 ὰ5 ἄοηθ ὈΥ ΑὙΙ8Π5 οὗτοι γὰρ 
πάντες ψιλῇ λέξει τὸ τῆς ἀ. ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι προκεκο- 
φότες οὐ κατ᾽ οὐσίαν τῇ ἀληθινῇ ἵστανται ὀνομασίᾳ, ἀλλὰ ψιλῶς 
(λέξερ καὶ μετὰ χάριν Ἐρίρῃ. λαεγ.76.2πίρ. 313.1: Μ.42.πότο); οὐδὲ ὁ 
εἷς υἱὸς τοῖς πᾶσι κατὰ ἀἁ. κικλησκομένοις ἴ ἴσος 1ὖ. 78. 27. 476. 14) 

5650); Ὁ. τοῦ, οἴΠΕΥ τοχίβ ἀναγωγῆς δὲ λόγῳ καὶ ὁ διάβολος ὄρος 
ὠνόμασται ΟΥ̓, [7.41 τη 76».(ῃ.210.24}; κατὰ μὲν τὴν ἱστορίαν Ναβου- 
χοδονόσορ, κατὰ δὲ τὴν ἃ, ὁ πονηρός Ἰά,Π0η1.10.14 1 [6γ.(ρ.171.4; 

Μ.13.4028); πρὸς...τὸ ῥητόν, εὐγενὴς τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν... «πρὸς 
δὲ ἀ,, οἱ υἱοὶ τοῦ φωτός ἰάντω, ἠοῦ τι 2(}]1.29.11200}); ψαλμὸς δὲ 
ὕμνος ὀργάνῳ τῷ καλουμένῳ ψαλτηρίῳ..-κρουόμενος. εἴη δὲ πρὸς ἁ,, 
δὴ ἡ θεωρία τῆς ἀληθείας μόνῃ νοήσει μεμουσωμένῃ γενομένη 1ὰ, 
Ρ-. 4 [εἰν «(Μ. 30. ττόςα); Σ 1.18: δ(ι269Α); : ᾿Ισραηλιτικὸν τὸν ἐνάρετον ἡ 

ἃ. νοεῖν ὑποτίθεται (τ γ85.υ. Λος. (Μ. 44. 3564}; ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς 
θύματα. θύματα τὰ θεῖα νοήματα, ἢ τὰς ἑρμηνείας τῶν γραφῶν" 
κρᾶμα δέ, τὸ συμμιγνύναι τῇ ἱστορίᾳ τὴν ἀ. (ὭγνΞ. ξγ1ρ Ῥγ.οἵ2(Μ.64. 
6808); ΠΙοη Ατ. ει. τ. 2(ΔΠ|.2. 1210}; τῇ κατὰ ἀναγωγὴν θεωρίᾳ τὴν 
ἐκκλησίαν ἔλεγεν ἄνθρωπον εἶναι πνευματικόν, μυστικὴν δὲ ἐκκλησίαν 
τὸν ἄνθρωπον Μαχιρμιγεί (ΝΜ 0τ.6844). 

ἀναγωγία, ἡ, ΠῊΡ Ἡῤ πρὸ τῆς σελήνης [3.. (ΒΌ͵ΟΒ] τῆς ἀναγω- 
γίαν ἐχούσης πρὸς τὸν νοητὸν ἥλιον [55. (Β1151} το, ς,71:8(Μ.22. 
τόττο); Θιοη.Ατ,ς.ἠ..2.2(Ν|.3,τάοὶ, ν.]. ἀναγωγῶν). 

"ἀναγωγικός, 1. ὀεαγίηβ μῤτυαγά τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις ὡς ἀ. 
τῶν ἡμετέρων προσευχῶν Αγοίῃ, ρος, 48(Μ.τοῦ.7050); 2. εἰευαίηρ; 
Ά. οὗ ϑηρεί5; οἵ ΒΙΡΒΕΥ ΒΠΡΈ]ΙΟ ὨΙΕΤΆΤΟΪΙΘ5 εἰενατίης {πὸ Ἰοννεῦ 
ἑκάστη γὰρ οὐσία νοερά, τὴν δωρουμένην αὐτῇ..«νόησιν προνοητικῇ 
δυνάμει διαιρεῖ... «πρὸς τὴν τῆς καταδεεστέρας ἀ. ἀναλογίαν 1 ἴοπ,. ΑΥ. 
δι 5.3(8.3.3328); ἐδιπ(α960); (μἰ8. ρόννεσ ϑυτηθο ζοά Ὦν {μεῖτ 
ΨΕΏρΒ, 10,1 5.3(3320) : 14.6.}.4.3.1(Ν4.3.481Ὰ) οὗ δῆρο!!ς ᾿λτουσοϑβίοη ὧν 
ἡ μεσιτεΐα, ἀ, τῶν κάτω καθέστηκε Απιάγ 465. ρος, πο(Μ.τοῦ.4940); 
Ὁ. 1ὴ ξεη., δριγιίμαί, πγίϊεαϊ; οἱ υπΐοη Ὀούνθοη (οὐ ἀπά 5οαὶ 
[5ο. πατρὸς φωτοδοσίαν] ἐ ἐπὶ τὴν ἁπλῆν αὐτῆς ἀναθῶμεν ἀκτῖνα. «πρὸς 
ἄ, δὲ καὶ ἑνοποιὸν τῶν προνοουμένων σύγκρασιν Ἰ)ἸΟΠ. ΑΥ.ς.}}..1.2 
(}1.3.1218}; Οἱ σοπιομηρίατίνα ρόνγεῖβ οὗ Ομ βιϊδη ῬθΌρὶῈ μέση δὲ 
τάξις ἐστὶν ἡ θεωρητικὴ.««πρὸς τὸν θεῖον τῆς ἐπιστήμης αὐτῶν ἔρωτα 
ταῖς ἀ. αὐτῶν δυνάμεσιν ἀναλόγως ἀναπτερουμένη 1ᾶ,6.}.,6.2(Μ.3. 
5220); τὴν ψυχὴν τοῖς ἀ. ἐπίανε λόγοις Ἐναρτ.ἶ.δ.χπείρ.2ς.6; Μ.86, 
24644); 3. απαρορίεαὶ, οἵ ταγϑῖ. βθῆβε οἵ βουρίασε κατὰ τὴν τῆς 
ἱστορίας τάξιν τῇ ἀ. προσαρμόσαι τὸ νόημα τι υ55.». 10ς.(Μ.44. 
2134); τὰς ἀ. ἱερογραφίας Τλίοπ. ΔΑτ.ε.}.2.1(}.3.13278); 1δ.τπ.7(3360); 
ΠΟΤΆΡ,, 1.2.2(1 370}; ϑεδοῖ,4ο ἴῃ 70.ΓΠΠπ|.σεαΐ, 270} }.88.1τ284}. 
᾿ἀναγωγικῶς, 1, ὧν τῷαν φῇ εἰσυαϊίομ, 50 ἂς ἰο ΠΕ π|ρ' τὸ τῶν 

ὑποβεβηκότων ἀ,. ν: ἀφομοιωτικόν Το. τ. .7.τ(λ8.3.20ς5 0); ταῖς 
φανοτάταις αὐτῶν ἱερουργίαις ἀ. ἀποκεκαθαρμένης ζωῆς 1ἃ.6.}..5... 8(}. 
3. 5168); 2. ὃν. ταν οῇ αϑρεμα της, ἴσοι σπδὴ παΐογο τὸ Τοροϑ τὸν 
λόγον ἐκ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἀ. ἐπὶ τῆς ὑπερκειμένης ἔγνωμεν φύσεως τ. 
Ν 95.0γ,εαἰφεἶ,.2(ρ.13.6; Μ, 45.11Ὰ ἀναλογικῶφ); 3, ἀπαρορίσαίϊν, τ. 
ΝΆ2.ογ,45.1τ6(Μ.36. 6458); τὰς ὑπ᾽ αὐτῶν [36. Βοηρίπιγ685]...ἀ, ἐκῴαν- 
θείσας τῶν οὐρανέων νοῶν ἑεραρχίας Ὁϊοπ. ἀτ.ε.}..τ.2(21.3.1214}; γτ. 
Ῥεοιβ(,60.764}0); (Ομ. Μ 6]. ςοἠοῖ. τ(}1.38.352) ἴῃ Οὐ. ΝΖ. αγηῖ.2.1. 
1, 356. 

ἀναγώγιος, γαΐδτηρ ἴΠ6 τη ἴο μϑανθηὶν ἰηρβ ἀ. ἐρώτων ϑγη69, 
ἄγρπι. 1. τπρίρ. 63; Μ.66.τ 592). 

ἀναγωγός, 1. Ππίηρ τι, εἰσυαίϊηρ,, [1τ., ϊοπ Αγ. ἐ.13.3(}1.3. 
3018); τηβί,, οὗ ΒρΙΧ 8] εἰοναίίοι, ϑγιθβιγρηη..377(ρ.τϑ; Μ.66. 
1500); 1.4.26ο(ρ,33; 1τ6ο8)}; ἀ, ἡ μετάνοια 1 Ἰμδονπη. Β(ρ.158,14; 
Μ,66.12030); ὕντ. Ῥς.93:7(Μ.69.12334}; ἀ, ζωή Ὠοη.ΑΥὙ.9.}..5.5.π| 
(Μ.3.4414), οἷ. ἀ. δὲ ζωὴν τὴν τὰ ἄνω ζητοῦσαν καὶ πρὸς θεὸν ἐπε- 
στραμμένην Μαχ.ϑεδοί. ἃ Ἰος.(Μ.4,148}}; ἔρωτα... καὶ ἀγάπην... ὡς 
ἀ, δύναμιν Ἰδτομ Ατ.4.η.4.14(}}. 3: 7120); ; 2. ποΐ αἰϊγαείδι! ΟΥ ἰφὰ ὈνΥ 
διδάσκοντες ὧν ἀπέχεσθαι προσήκει καὶ ἀ. εἶναι τὴν παρθένον Μείἢ. 

φ)Ρ1.5.5(Ρ.58.13; Μ.τδ,105Ὰ). 
ξἀναγωνίζομαι, 5.ν.]., οομίφη, ἴον [Π6 ἔτ ἐὰν ἔχῃ ἀναγωνίσασθαι 

καὶ ποιήσῃ ᾿αύμετα 110. 76}. .δεγρε.(Δ|,88,1032})). 
ἀναδείκνυτμι, 1 ε δῆριν, ἐχῥῖδη, πος 8. ῥγοάμει, ὑγίηρ ξονιἢ τὸν 

ἐξ αὑτοῦ τὸν πάσης κτίσεως πρωτότοκον ἀναδείξαντα τ. Ν 65. Εωπιαᾷ 
Ρ.182.το; Μ.45.4288); ἐξ αὐτῆς [50. φυλῆς} “μενον κατὰ σάρκα ἐΒΡΊΡΗ. 
Ὁ ῤνοῤῥή Ος ἀρ Ὀοβην πο. π(Ν1.88,261Ὰ}) ; οἵ ροποιδίοη οἵ ἀθοη5, 
4 1 Ὁ. ΔρΡ.ἘΡΙρΡ ἢ ἤαεν.31. (ρ.30τ.6Η,, ; Μ.41.4818); ἴῃ ρϑι., Ταίϊιογαὶ. 
1τῷρ.12.16; Μ,6.8200) ; σὺ δὲ εἰς ἐργασίαν ἀρετῆς ἀνεδείχθης Τίϊ. Βοεί. 
ἢ .6:43(Ρ.163); εὔκολον τῷ θεῷ θάψαι τὸν ἄνθρωπον τὸν παλαιόν 
ἴο, ἴὰ Ὀαριβηλ], καὶ ἀ, τὸν νέον τυ. 07,1.2.5.8 τη 0.(8.τ46 0); ! 

ΤΟΙ ἀναδοχή 

ΡΒ. σἦβοῖυ γογίδ ἂς οὐσίαν μὴ οὖσαν προοῖσαι, ἣ ἔμψυχον καὶ λογικὴν 
ἀ. Ὀιάνιμ. Τγζη.τ τε( 1.30.3014}; ἕνα ἀναδείξῃς αὐτὸν [8ς. λαόν]..- 
βασίλειον ἱεράτευμα [1.0 Οὐηεὶ..4.Ρ}.8.12.44; [αἰ Ῥνασεαηεί. (0.347. 
12); Θυοδατίβεις, 21. Βας.(ρ.320.32) οἷἵ. 5, σῶμα; τ. ἐχἐίδη!, βἠσῖο 
ον, ξατρ. λαβὼν τὸν ἄρτον, εὐχαριστήσας, ἀνέδειξε καὶ ἔκλασεν... 
καὶ τὸ ποτήριον...ἀ. τῷ θεῷ καὶ πατρὶ εἶπε Ἰξαϊγοῦ, ῥακεβ. (80. 
232038)}; λαβὼν τὸν ἄρτον.. ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἀναδείξας 
σοι τῷ θεῷ καὶ πατρί [,1|,.ας.(0.202.5}); ΒΗ] Τ]ν οἵ σαρ, ἐδ. (ρ.2ο᾽ς͵ 
14); οὗ Ὀγχϑαᾷ, τ. Βας.(ρ.327.30}; 2. ῥγοοίαϊνι βασιλεῖς...«ἀνεδείχθη- 
σαν Ἐπι5.:..(Οὐτ.τ(ρ.7.1τ0; Μ.,20.0121)}; Παπορ αππομτοθ ἂς ἀρρῥοϊηϊει 
ἀναδειχθῆναί τινα τῆς παρ᾽ αὐτοῖς ἐκκλησίας ἀρχιερέα τ Ν γϑβ.υ.Ο᾽. 
ΤὝαιη.(Μ.46.0330); ϑοοχ.λ.0.2.13.6(Δ.67.2094); 3. μρᾶ55., δὲ ξαμίοιξ, 
Ἐναρτ ἦνόντι τοίρ.28,18 ; Μ.86,24734). 

Ἐἀναδεικτέον, 0216 γιὲ σἰοῖῦ, (Ἰοιαῥαφά,4.1τ(0.271.30; Μ,8,6370. 
ἀνάδειξις, ἡ, 1. ὁἠοιοτησ {ον μι, τιωμξεδίαι οῊ; ἃ. πὶ σοπ, τῆς ἀς 

, τοῦ κηρύγματος ΟΥ. 7σ.6.0(6; Ρ.1τ8.3:2; Μ1,14.2178); 4 Γγ.560 τη. [ο. 
(Ρ.529.10); “δ. οοίρ.553.12); Ὀγτυϑορἢ,47(3.625λ); Ὁ. οὗ Της., Τά τῇ, 
“γν.4.35(ρ.84.τ4: Μ.26,5 218) οἷ. 5. χρίσις ; (πε. Ρ.2.55.τ Ονγ, 
7 μη. δ(δ2.270Ὲ)}; Οἤρομ Ρασελ..τ45(Μ.02.3578); 110.}}.8..}.8(Μ.06, 
9344}; ς. οι  βεὶς τῇ ἀ. τοῦ ἄρτου Β45.5᾽)}1;.δ0(2.54Ε; Μ,32.1888}: 
2. ἀρβοϊη θη Ηὶ τῆς τῶν ἱερέων ἀ. ΟτδΝ γ85. ἐξμεη.6(2 Ρ.152.16; Μ.4ς. 
178); ἡ τοῦ Ἀαρὼν ἀ. Ογτιαρ,οαὶ, ΗΠ ο0.7:τίρ.527.14}; οἵ ἀροβίϊεβ, 
14. 7σ.5.τ(4.2510}; οὗ (οηῃβίδμιηδ, σεσδοοίοη, ἀπάγοι ἦρος, ΘΟ. ΝΜ, 
τοῦ.3334), 

Ἐἀναδενδρ-όομαι, εἰμ ἩΡ ἃ ἱγεε; οἵ νιῖθ, Οὐδ γϑ5.Πση.3 ἠὲ 
Ἐκ. (Δ. 44.δδτ0}; ταςξ, τὰ τῶν ἀρετῶν. «ὑψώματα πρὸς τὸ ὕψος τῶν 
ἀγγέλων «οὐμενα 14.1ο»1.2 ἐμ Οαπὶ.(Μ.44.8ο00). 

Ῥἀναδέξιμος, ὁ, ἡ, ῥεγδοΉ ἔῸγ τορι γεςῥοηείριϊιν πὰς δέον 
ἀεομηιεα αἱ δαῤιίοηι, ροά-εἰίᾳ, ΙΝοπιος,τ83. 

ἀνάδεσις, ἡ, ῥὑμάτη τ ρ; οἴ μαῖτ, ΟἸο,. ῥαεά,5,1τ(ρ.271.1.3; Μ.8,627λ). 
ἀναδεσμ-έω, 1. πὲ ἩΡ; Υἱεῖ., 61, Μτιιοῖτο ἐν ἑνὶ...τὸ σύμπαν 

ἡμῶν “υεἴται καλόν Ὀγτι ποι βακο 8(:3,.04Ὲ); 2. δίπα οπ; τπεῖ,, οἵ 
Βοποῦῖβ, 1.15.2, 5(2.3300). 

ἀναδέχ-ομαι, 1. ἰαμε ρον οπεξοῖξ, ἰακε γεβρονιδίδιϊιν ἴον, οἰαη ας 
δεῖν ἔον; ἃ. τοῖ. Ατοηοιιθαΐῖ, οἱ Οοα ἐλεῶν αὐτὸς τὰς ἡμετέρας 
ἁμαρτίας ἀνεδέξατο, αὐτὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ἀπέδοτο λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν 
Τίορη. 9.2; τὸν ἑαυτοῦ Χριστὸν ὑπὲρ τῶν ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων 
ὁ πατὴρ... «τὰς πάντων κατάρας ἀναδέξασθαι ἐβουλήθη Τυπι. ἀἸαὶ,ος.5 
(Μ.6.γοιο) ; οἵ (ῃχίβε ἡμᾶς ἀναδεξάμενος χρεωφειλέτην ἑαυτὸν κατέ- 
στησε Μδις. ΕΥ ορηδε.7. το δ]. ὅς. χορ3Δ); Δμαβ δι φηνοῖ γε: ρ.τδ(Μι8ὺ. 
δοοσ); Ἐ. οἵ τορεπίαπος ἐγὼ [5ς,. μετάνοια] ἀνεδεξάμην τοὺς παρα- 
νόμους" ἐγγεγύημαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἸΔΡὮΥ.3,180Ὲ; α. τοῦ. 
ΠΟΙ [βββίοι ἕνα τις ἀναδέξηται ἁμαρτίας ἑτέρου, καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐκεῖνος 
ἀναλογίζηται 70.}).ἐοη [6 (Μ,05.2800); ἅ4. γεζεῖυε ἂς ΦΡΟΉΒΟΥ αἵ 
Ὀαρτίϑηι ἐκ τοῦ..«βαπτίοσματος παῖδας ἀ. (Ἴτι] ἐαη,.53; 2. πεαν εοῊ- 
7εϑϑίοη οὗ τοὺς “εσθαι αὐτοὺς μέλλοντας 7ο. 70]. 5ἐγμ1.(4.88.10320}; 
ὁ “«υόμενος ζΟΉΖΘδεον, 1δι(τοῦτ); ἀ, λογισμούς πόαν ἐοηξεδϑιοηΣ, 
10. «οηξο(ἴ.05.2038); 3, ἀεαὶ τοῖϊι, σοηεογη, ομ σφε ῇ ἢ πθεται 
δὲ [50. 5) Ῥ81Π} αὐτοὺς καὶ περὶ τῆς διακονίας, καὶ προτρέπεται μᾶλλον 
αὐτὴν πλεονάζειν σαὶ. Ξ(ογοργοςτη,(Ρ.245.22). 

Ἐἀναδηλόω, γπακὲ βηοῖοη, Ἰλαβ.ηι. .ττίρ.033,25; Μ.2ο. 1445 0}; τι 
ΝβΖ.ον, 5. 5(}1.35. δάσο, ν.1], ἐδήλωσεν). 

ἀναδημιουργ-έω, γέ-ἐγεαίς οὖς ἡ ἁμαρτία πειρᾶται ἀπολλύειν, αὕτη 

[3ς. ἡ μετάνοια] --εἶ εἰς τὴν τοῦ θεοῦ εὐδοξίαν ἘΡΗτ. 2.160 Β; ὑπ᾽ 
αὐτῆς [5., (ΒιτῸ}}] ἀναγεννωμένων τε καὶ “-ουμένων τῷ πνεύματι 
Μαχ.ορινδὶ. τί] οἵ. δός), 

ἀναδιδράσκω, γι7: δας οὐ αιύαν; ἃ. ἴῃ σοη,, ϑοοτ.6.4.22(Μ.67. 
5004}; Οἱ 58105 ἴο 5εἃ, διεὶ οὶ ἀραΐη, ὅν ιοβ.6ρ.4(}1.66.1357λ); τηοῖ. 
τῶν συμφερόντων εἰς ἀνάμνησιν ἀ, Μετ, ον ΡΠ.τίρ. 5.5.6, Μ.τ8, 3970); 
2. οἱ Τιοροὸβ δος, Δἤδυσρι]ιι5. ποτὲ... 
πάλιν ἀναδραμεῖσθαι εἰς τὸν θεόν Ἰδι15.6.ἰ[..2.8(ρ.1ο7.τὸ; Μ.24.0130); 
οἴ, Βα ΌΈΠ ἢ ἘΟΔΟΠΙΗΡ πεμφθέντα... «ἀναληφθῆναι αὖθις εἰς 

οὐρανόν, ὥσπερ ὑπὸ ἡλίου πεμφθείσης ἀκτῖνος καὶ πάλιν εἰς τὸν ἥλιον 
ἀναδραμούσης ΒΡΙΡΗῊμαον.62.χ(ρ.50ο.8; Μν4τ. το 520). 

ἀναδίδωμι, 1. ροἦνε, ἀοἰΐυεν, Ποθος αἰϊσείοςε πάντων ἀ. τὰ ὀνόματα 
Ἠ!Πρρ.ἡαεγ.0.12(0.247.31; Μ.16,32820); ΠΡΏγ τ ιϑιμ; 2. ἀἀἰειγίδμίο, 
πρραγὶ, οἵ δυο μασίϑί χριστοφύροι γινόμεθα, τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ 

τοῦ αἵματος εἰς τὰ ἡμέτερα ἀναδιδομένου μέλη (ὐγτ.Ε1.δαἰδεῖ.22.3: 
οὗτος ὁ ἄρτος εἰς πᾶσαν σου τὴν σύστασιν ἀναδίδοται εἰς ὠφέλειαν 
σώματος καὶ ψυχῆς 1Ὁ.53.15; 3. σἴσε ιοαν τὸ τούτων ἀκούσασα ἀνεδίδου 
τῇ λύπῃ Δ ΤΆον. ἃ αἀτ5(Ρ.225.11) 

ἀνάδοσις, ἡ, ρίτήηρ δεν, γεξογαιοη, Τοὰ5.1.7(ρ.212.1τ4.; Ν1.20. 
13538); 50Ζ.ἢ.6.5.5.4(}1.67.1228.}. 

ἀναδοτικός, ἀϊρεκίϊυε, τ. Νὰ Ζ.ο}.17.τ( 1, 35.οὐςᾺ}. 
ἀναδοχή, ἡ, 1. ἀζερρίαμεε, τοῖ. μσιρ τῆς ὑπὲρ ἡμῶν ἀ, ἐν 

κόσμῳ ἐνσάρκου παρουσίας ἘΡ ΡΠ. ἠα2ν.42.Β(ρ, τοι. τ; Μ.41.708Ὰ}; 

«προϊέναι τοῦ θεοῦ, καὶ ἄλλοτε 

᾿ [Σ 
“Τὸν υὑἱὸον.. 



Ε] , 

ἀνάδοχος 

2. ἀεεερίαπεε οη. δέμα!ῇ οὗ αποίμεν ἀπὸ κακίας ἀ, ἀκούσιδς ἐστιν... 
ἐξ ἀγάπης ἀ, ἐστιν, ἣν ὁ κύριος ᾿Ϊησοῦς ἡμῖν πάντως δέδωκε ΜίατΟ, 
Ἐτιορηϑε.7.το,ϑο(Μι6 5. τοῦ 70}; 3. ἀερρρρίαμεο οἢ γε ροη ΙΗ ν 70 
αμοίδεν, γῇ. ορίσίτας! αἀἰγσεσου οὗ ΤἸΏΟΠ ΚΒ. ἔστιν ἀἁ, κυρίως, ψυχῆς 
δόσις ὑπὲρ ψυχῆς τοῦ πλησίον περὶ πάντα 0.Ἰππ|ι ρας. τ2(Ν.8δ, 
ΤΙ808); [ΟΥ̓ 5ἰῃ5 οἱ οἴπεὺβ δυνατοί, ἁμαρτίαν λαοῦ ἀναδεξάμενοι... 
θανάτῳ ὑπὲρ τῆς ἀ, παραδίδονται ΑΗΒ δι φηοί γος ρ δ (80, 5000); 
4. μοανγίηρ οὗ σοη[οϑβίου ἀ. λογισμῶν {70.1).ἐὐη  . τΊ(δ.05.3040) ; ἐ0η- 
{εοςίοη ὃ τὰς ἀ. δεχόμενος ΘΟρῃγ.Η ἐοη[.(Μ.87.3365Π} 5. Ξιμεξε 5510 
τῶν βασιλέων ταχεῖαν ἀ. 7 10.1}.ὁρ. ΤΩῤῥί, το( ,ο 5.368). 

ἀνάδοχος, ὁ, ὁ76 τοὴο ἱαίες γοςροη ΙΡΙ Πν ον ἀμοίπον οἱ τὸν 
ἐμπιστευθέντα πλοῦτον αὐτοῖς κενώσαντες..«ζητοῦσιν εἰκότως ἄνθρω- 
πὸν θεοῦ ἄ. γενέσθαι τοῦ χρέους αὐτῶν, ὅπερ...γενέσθαι ἀδύνατον ἄνει' 
μετανοίας 17]0.}}.ἐοΉ.6(}1.ος.2800}; οἵ (Ἡγ]βὲ τὸν, λυτρωτὴν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν καὶ ἀ. Μἴατο, Ετίοριδε.7. ἀπ ὅς. ΤΟ034}; 65}. ΞΡΟΉΘΟΥ ἴῃ 
Ραρτίδια, Βίοη. Ατ.ε.}..2.2.7(8}Π1.3. 3060); ἐτερσοης ας. (Δ1,86.γ81.Ὰ}; 
Τιροητ Δ Βθυυ,Ογ. Αρν. 2(}1.οδ. 5534}; οὐμποάοχν ἃ πθορεδατν υ4}18- 
οβτίου, Τάτ διυ, 6 }}.2.2τὸ φιι.τ4(}.00.16658); ΒρΟΠΒοΥΒ ἀπ σδὰ- 
αἸάδίοα τεσ βεογρα, ΟΠ. ΔΎ, 6,}..2.2.5(306Ὰ}. 

ἀνάδυσις, ἣ, γίδίτισ, ἐνμογρ ΗΕ; 1. ἴτουῃ νγαΐεῖβ οἱ ὈδρΟβι ἐν 
τῇ πρώτῃ ἀ. τὴν πρώτην ἐμιμεῖσθε τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ γῇ ἡμέραν... 
ἐν δὲ τῇ ἀ. πάλιν ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἐτυγχάνετε ὄντες (γτ.ΠΠ εαἱδοὶ!.20.4 ἡ 
κατάδυσις τὸ συναποθανεῖν, ἡ ἀ. τὸ συναναστῆναι (ὐοῃεεὶ, Τρῥ.3.17.5: 
ΓὨγθϑίοἹ ἃ ΘἸπΕΥσΈ ΠΟΘ. 5υυηθο]ἸΖίπρ Ῥοιβοηβ οἱ Ταΐη., ἀτήτηοῃ. Το. 
34:5(Μ85.14004); Βιομ,Ατ,ε,}}.2.2.70}}.3.2060); 2. ταρῖ,, οὗ σῖβε οἵ 
ΒοΥρτΊΟβ, ΓρΙρΡ ἢ. ἤκογ.3τ.τ(ρ.583,17; Μ.41τ.4730}. 

ἀναδύ-ω, Α.. τηΐταηβ.; 1. γίδε, δηιεῦρε Δίβυες...Γαράμαντά φασι 
πρωτόγονον αὐχμηρῶν ἀναδύντα πεδίων Ηἱρρ.ἠαρν.5.γ(ρ.8ο.1; Μιτό. 
21278); οἱ Βοάιν τοϑασσροίίουι,, (ς 5. ρ. Οὐ εἰς, τι τά(ριτπ. ας; Μοττ, 
Ι2Ο1Α}); οἵ εἰηούσιησ [τόσ ὈΘΌτΙβΊὉ] ὑναῖοσ, τεῖ, (γι ἀναδύντος... 
ἀπὸ τοῦ ὕδατος Ταβι. ἐΐαἰ.88.3(Μ,6.6858); κατεδύετε τρίτον εἰς τὸ 
ὕδωρ καὶ ἀνεδύετε πάλιν νι. Ἡ.«αἰεοῖ!.20.4.; εἴς ΟτΝ γ85,ογ.οαϊεελ.35 
(ρΡ.125.12: Μ,45.800); τὸ ἔσον ἡμῖν.. ἐστὶν ὕδατί τε βαπτισθῆναι καὶ 
ἐκ τοῦ θανάτου πάλιν ἀναδῦναι 1.(0.136.0; 890); τιεῖ,, οὗ ογροΥρτης 
ἔγοτῃ βίδϊε οὗ δύτοσύ, ΑἸ. 241γ,3.6) 01.26.46 πς); 2. τολδάγαιο, γε γε, 
αν. Νὰ 2.6}. 59 (}1.37.1204}; ΟΠ γγβισας, 4. τίρ.98.20; 1.402}; ἰα. 5ἑαί.3.2 
(2.384): πλεῖ., γείαρϑε πιῖο 9]οκηθββ, Οὐύ ργίηε..τ.13(ρ.218.2; Μυτα. 
2734}; 3. εἰγίηϊ, δὲ γεϊμείαμι μέλλομεν ἔτι καὶ --"όμεθα πρὸς τὴν καλὴν 
ταύτην ἐπιμέλειαν ΟΒΥνβ λοι 1 4.11 τῇ Πουπ (0. 5038); μέλλοντά τε 

καὶ “-όμενον πρὸς τὸ ἀνεῖναί τισι τὰς ἁμαρτίας γτν.αὐον.τ5(1.5270); 
10.Μ8]. εὐγοη.τδ Ρ.4π50}}1.07.668.4). 

ΒΒ. τταη8.; 1. ὕπῶθ6 [0 δηόνρο, γαΐξε τὸ... καταδῦσαι τὸ παιδίον ἐν 
τῇ κολυμβήθρᾳ τρίτον καὶ ἀναδῦσαι, τοῦτο δηλοῖ τὸν θάνατον καὶ τὴν 
τριήμερον ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ΛΊΠ φη, ΞΟ ρὶ, 2(}.28.7530}): 
2. ἄγατὸ δαεῖ ἤγοηι, εἰ, Οἰδπα ῥγοὶ. τίρ.0.12; λ{.8,641)); μὴ “εσθαι 
τὴν ὁμολογίαν Οὐ. [0.28.χη(τὸ, Ὁ»4τη.30; Μ.14.7280); 14.( εἰδ.1.45 
(ρ.05.γχο; Μ.1τ.7448); ας ἀαΐ, --ομένους τῷ θεῷ Ογτ. [0.5.2(4.483}); 
3. τοι μοί οὔτε...ὡς μέλλοντα καὶ “-ὄμενον τὴν ἐπικουρίαν καταιτιᾶται 
τὸν..«δεσπότην 14. 5.6:4(Μ.60.7458); 4. ῥμὶ ομ οἰοι ποθ, ἢ, οἱ 
μάρτυρες..«τὴν ἀσώματον τῆς ὁμολογίας δόξαν ἀνεδύσαντο ες. ση. 
αροεν.2.7(0.6.17); παμμεδέουσαν ἑὴν ἀνεδύσατο μορφήν ΝΟΏΏ.᾿αν, 0. 
12: το(}7.43.853λ); δ. εἰοίδε ὁ δημιουργὸς...«τὸ ὅλον εἰς ἀθανασίαν 
ἀναδυσάμενος Λοη ἀταὶ (Μ.8ς.073Ὰ). 

ἀναξζάω, 1, γε ἰοὸ ἐξ; γουτῦο, Ἰιῖ. ηὔξατο Ἀνδρέας καὶ πάντες 
ἀνέζησαν “44. “πάγ.οἱ λ71.35(ρ.114.8); ἐκ. τῶν σπερμάτων...«τὸ ἀ, 
ΜοΙΏ.γ65.1.53(ρ.3το.ῦ ; δ᾽, 4τιττ20.}; Νοπῃ.βαν.70.5:25(}1.43.7804}; 
2. τηρῖ,, οἱ 50}}} ἀ. ... τῇ πίστει (Ἰ60.5,».4.6(ρ.26ο.τ4; Μ.8.12408}; 
οἵ 51π, Οτισάποι ἴῃ 1,εὐ.4.:-8(Δ.17.170}; ΟΠ τν9,ἤονη.52.3 τῷ ἘΡ. (1. 
1708). 

ἀναζέω, 1. ῥοϊέ πρὸ, ὀιδῥὶς ἀρ; ταρῖ., δὲ ἐεγεηξ δεῖται... ἡ χάρις 
τῆς προθυμίας τῆς ἡμετέρας, ἵνα ἀεὶ ἀναζέῃ (Ἤγγα.Ποη1.1.2 τὴ 2 Γ1ΉῚ. 
(τι, 6618); 2. “παῖε ἰο δοῖί; τποῖ., μίαΐε {εγοεηΐ, ἘΡρἢ.ἤαθν.62.1 
(ρ.30 0,11 ; Μ.41,10520). 

ἀναζωγραφ-έω, 1. ῥαϊπὶ εοηπιρίοίεἶν, ἀοἰϊηφαΐεν ταρῖ., τὰ νυ ηρ, 
ἀερτεί, ἀδδογίδε, ΟΥνεἰ5.6.74(ρ.144.1.; ΜιτΙ, τ 4008); ἴῃ τῆς ταϊηα, 
ριαίμνε, πππαρῖμε,  Βα5. 5. τοοί(τ. 4620 ; ΜΙ.30.2120)}; 1 ῬΈΓΒΟ, 76- 
Ῥγεδεηὶ, ΑἸῊ.ἦι..4γ.77(0.226.12; Μ|.2 5.285); 2. γεραϊηΐ, τϑῖ., γϑΉη σι, 
ΟΥ Ομηβὲ τῇ πο. ““ὧν τὰ ἐξ ὑπαρχῆς καὶ ἀναπλάσσων αὖθις ἐκ παρ- 
θένον καὶ πνεύματος τεκταίνεται τὸν αὐτόν [5.. Ἀδάμ) ΜοΙΠ δν»ρ.3.4 
(ρι31ις; ΜΝ. 18.68.4); τὸ ἀρχαῖον τῆς φύσεως κάλλος ἐν ἡμῖν ἀ. Ογτ.1ς. 

4.-5(2.7118); οἱ ἢ. (Ποβί. εἰς τὸ τῆς θεότητος κάλλος τὴν ἀνθρώπου 
φύσιν ἀ. τα.{65.54{51.3508}. 

ἀναζωγράφησις, ἡ, 1. ραϊηΐίηρ, γεῤγοξεηίαϊοη, ΓΒ85.1ς5.82(1.4368;. 
Μ.20.2534); Αραίῃ, ᾽ς, ερτίον,(Η,.3,183278); ΟΝ: (787). (Η.4. 
3524); δγγηδι Ν Ἰε.(187)(Π.4.453Ε}, ν. εἰκών; 2. τιεπίαΐ ῥέείμγο, Βα. 
πηδᾷ, 2170; Μ.20.5244}. 
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Ἑἀναζωγραφητέον, οηε γημδί ῥίείμγε τὰ ἴπὸ ταϊπᾷ, [51ἉῬΈ] ἐρ. 
4.1τογ(},78.8134}. 

Ἐῤναζωγραφικός, ῥίείογίαὶ, ἐνηαρίηαυέ δύναμιν... ἀ, [8ς. τῆς ψυχῆς 
Μαχ.οβοί, ἀνη. 5.6 (Ν1.4.321Ὰ}. 

Ἐἀναζωογον-έω, εη επί ον {Π{᾿ω ἀραΐη, παδε με {π| σπουμένη 530. 
ΘΑΥΔΒ] εἰς καταβολὴν σπέρματος ΡΙΡΗ ἠαεγο.3(ρ.1τ09.22; Μ.4τ. 
228Α}); πιοῖ, ενεῖν δὲ τὸν τοιοῦτον καὶ ἀναζέειν.. διὰ τῆς τοῦ πνεύματος 
δυνάμεως 1Ὁ.62.τ(ρ.300.τὸ ; τοσ20), 

Ἑἀναζωοποιέω, γεσίογε ἰο ἰΐ; 1. ἴττ. ἀπέστειλεν ὁ θεὸς πνεῦμα 
ζωῆς ἐπὶ τοὺς τελευτήσαντας, καὶ ἀνεζωοποιήθησαν 1. “ἀῤνιτδίρ. τοῦ. 
31); Αἱ, Χαη  Ρ.4τ(ρ.85.17):; οὗ βεράς, Μας, Λοριπόμειατ τ Μ.534. 
ποῦβ): {|πθῖφηνγοῖο,28(Μ6,τ48:8)}; 2. ταοῖ, ὁ κύριος. νοήματα 
νενεκρωμένα ἀ, Μας,Αερ ἀο»ι.τ4.5(}1.24.5734}; οἱ ΟΒτοι, μικρὰ 
πνέουσαν ἀναζωοποιηθῆναι (τ, ΝᾺ 2.0}.21.7(Μ.3-ςτοβ0 Δ), 

ἀναζωπυρ-έω, 1. γελίμαϊο, γευῖνο, ἐκεῖθ; οἵ ἀοαά αἱ τεϑατσγθοίιοῃ, 
Ῥτος,(..ς,6ο: 1Ε.(Μ.87.2620Α}); 5ρ᾿ τὰ }]}ν οὗ πλείους τῶν ἠρνημένων 
οὐνἀνεζωπυροῦντο καὶ ἐμάνθανον ὁμολογεῖν 1.1 πο ναῃ. ἔπιπ. νοις, τ. 46 

(Δ1.2.0,4258}; ἀπεψυγμένους ἡμᾶς εἰς ἅπασαν ἁμαρτίαν ἀνεζωπύρησεν 

ὁ σωτὴρ εἰς προθυμίαν παντὸς ἀγαθοῦ ΑΤΒιΡΧΡ.195.40: 4(δ1.57.2328)}; 
ἁ, αὐτὸν βουλόμενος ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἄρνησιν ῥᾳθυμίας Αναϊηοη, 70. 
Ζε: (ΜΒ ς. 1 218); 650. Οὐ 508] ἐν...τῇ ψυχῇ τὸ ὄντως καλὸν ὑπὸ τοῦ 
θείου λόγου “-ούμενον (Ἰότὴ ῥγοί. ττ(ῃ.82.25; Μ.8.2300); ψυχὰς ἐνθέοις 
παιδεύμασιν «οεῖν Ἰλὰ5.1 Οὐ τηί(ρ.258,20; Μ.20.14378}; μὴ σβεννύναι τὸ 
πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἀ. ἣν ἐλάβομεν χάριν ΤΠπάτιφη.ο τη ἰνϑυ,(τ,1τ87}} 2. ἴ- 
{8 Π8.) δὲ εἰμαϊο ἡπῖο γεν τὰρῖ,, οἵ ἢ, τ ϊθηι.27.4.; στ ράνια 
Οἷτ. 5. αἷμα. 

ἀναζωπύρησις, ἡ, γολτη  ἴησ, γοναὶ; οἵ ΤᾺ}, 1π5.}..6.4.5..3 
(Δ1.20.3858}; τὴν τοῦ καθαρθέντος ἐπὶ τὴν θείαν ὑπακοὴν ἀ. ἰ]οΠ, ΔΤ, 
ε.ἢ..13.2(31.3.3000}. 

ἀναζώωσις, ἡ, γεριεισαὶ οὗ Πξε ζωὴ δὲ ἡ μέλλουσά ἐστιν ἀ, Οτ. εἰ ΤῊ 
ἢξιττδ: κοί Μ.12.1507})}. 

ἀναθάλλω, 1. «ἡοοὶ Ἡ} ἀρατη, ἐρυομὶ ἀὐγεδὶι; γροῖ,, οὗ Π| αἰζοτ 
ἄἀφϑεῃ, (Ἰοηι. "αφά.2.το(ρ.220ο.ς; Μ.8. 5210}: τὸ...ἀ, πρὸς ζωήν (ὑγτ, 
αὐἄογ.τοί(τ.3420)) ; οὗ ΒΌτηατ ΠΆΤΗτΘ γροτογθ Ὀγ (τισί, τ ἰδ. 0.2: 
ἀ. εἰς δικαιοσύνην Ονγ. [σοἰ.544(4.22 50}; 655. πὶ αὶ, 56π56, 14 σον.τὸ 
(1.331Ὲ}; 2. γ7παᾶλε ἰὸ φργοιὶ, ργοάμερ; οἵ [86 σατίι, Ἰζοο,ὐγργ.1.40 
(Μ.8ς. 8230). 

ἀναθάλπω, τραγη} αραΐη; γγοτ, γ)ᾶ55,ν δ γευΐυριΐ, κόρ ἰο {πε ἀραΐη, 
τ. Νὰ Ζ..}».72(Μ.27.1278). 

ἀναθαρρέω, ἐαγε, ο, ἴΔΠη., 1516. ΡῈ] ἐρ.1.24(Μ.78,107Δ}. 
ἀνάθεμα, τό, ἐἠΐιρ ἀρατεαίεί, φοραγαϊοιί, ἀεει οί, ρὸν, ἀεῖ, ἀ, 

λέγεται τὸ ἀνακείμενον καὶ ἀφωριομένον θεῷ καὶ εἰς κοινὴν χρῆσιν 
μηκέτι λαμβανόμενον, ἢ τὸ ἀπηλλοτριωμένον θεοῦ διὰ κακίαν {}ω5ἴ. 
φιε.οἱ γε5.τοτ( Μ.6.13724}; τὸ ἀ. διπλῆν ἔχει τὴν διάνοιαν" καὶ γὰρ τὸ 
ἀφιερωμένον τῷ θεῷ, ἀνάθημα ὀνομάξεται, καὶ τὸ τούτου ἀλλότριον 
τὴν αὐτὴν ἔχει προσηγορίαν πῆς. ονπνο: 3(5.08); τοῦ ἀ, δισσῶς 
νοουμένον" τοῦ μέν, ὡς τοῖς πολλοῖς ἀθίκτου, θεῷ δὲ μόνῳ ἀνατιθεμένου" 
τοῦ δὲ ὡς πάσῃ τῇ κτίσει καὶ ταῖς ἁγίαις δυνάμεσιν ἀψαύστον, ὡς τῷ 

διαβόλῳ ἀνακειμένου, διὰ τὴν ἀμιγῆ τοῦ καλοῦ ἀλλοτρίωσιν Ατπιαάγ( 65, 
ρος. Β(Μ. τοῦ. 448); 1. ἐδμέτιν ἀρφάϊεαι!ε, ἀετοῖφά τὸ (οί, τοῦ, Λοῦδῃ 
ὑφείλετό τι τῶν ἀ. Β45.7μά.4(2.2170; Ν.31.6011}; (γτγιμάον, 5(1.1448}; 
ἽΠπαϊκ.ἢ.γεὶ, τ3(3.1215); οἵ τηθῃ ἀ. ... ἀξιόληπτον ἀληθῶς ἐσόμεθα τῷ 
θεῷ (γτ. ρἰαρὶ, Τχ.2(..278Ά}; 2. ἰπρ φξεβαναϊεά, 5ο. οἵ ῬΟΡ]ς οὔ - 
ΟἸΆΠν. Ρχτοποσμορα ποσαγβεά οὐ βοραταίοα [το (ΔΌΛΟΣ ΘΙ ΓΠΟΥ Τὰ 
᾿86 οὐ αἴτει ἀεί πᾷ 50 ἀευοίφά τὸ μετα! οι ; ἃ. τὰ ρθη, ἀ. παρὰ 
πάντων γεγόνασιν ΑἸΠ.οριεπενεί,τίρ. χόρτο; Μ,25.2241}; εἴ τις τὸν 
γάμον μέμφοιτο... ἀ. ἔστω (ληρτιίαπ. τ; ἔστωσαν ἀ, παρὰ Χριστῷ 
ΟἸΔοα.τα.30; αἱ... τῆς ἐκκλησίας ποιήσαντες ἄνθρωπον, εἰς 

παντελῇ ὄλεθρον ἀπάγουσιν ἑαυτούς, τὴν ἀξίαν τοῦ υἱοῦ ἀφορπάζοντες. 
οὐτὸ γὰρ ἀ, παντελῶς τοῦ Χριστοῦ ἀποκόπτει Ε]αν. Ἀπειαπαιἢ, 
(Μ 48.949); ἁ. ἔστω ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἰ'Δ}.]ὐν ἀό»ητ(Ρ.1το.13: 
Μ.77.14368}; Ὁ. χορ, ᾿ἄουπ.ο: 3, ζρηβοη. φοβαγαϊφιί τὸ δὲ ἀ, τὸν 
ἀλλότριον δηλοῖ, ἐπειδὴ τὸ ἀνατεθὲν τοῦ ἀνα τεθέντος ἀλλότριον “ άτ. 
Μορϑ.Δ4 ἰος.(ρ.143.17; Μ.60,8338}; Ττομὶ {γῖπτ, ΓΒατιΑα ἰου.(4,00); 
ἔγοιη (Βυτοῖ, (Ἡσχνβλον. τό. τ τη δον (ο.603Ε}.; [γολλὶ οἴοτηα} Ηἴὸ εἴ 
γε ἦν χωρισθῆναι τοῦ περὶ τὸν Χριστὸν χοροῦ, καὶ ἀλλοτριωθῆναι οὐχὶ 

τῆς ἀγάπης αὐτοῦ.. ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπολαύσεως ἐκείνης καὶ τῆς δόξης, 

κατεδεξάμην ἄν 10.16.2(005Ε}; ηὐχόμην ἁ. εἶναι, τοῦτό ἐστιν... «τὴν 

ἐν τῇ γεέννη κόλασιν ἑλόμενος 1,,51α9.3.11{(1.2218}: οἔά, ας. 4.6 
(ριττο.το; 1.4τ10}; ἤθελον, φησίν, ἐγὼ ἐν κατακρίσει γενέσθαι Ἰλαϊορ. 
ῬΟΝουαί.2 ἀρ. ῬΒοτ,εοά,2δο( 1,10 4.334}; ηὐξατο ἀ. εἶναι καὶ ἐκπεσεῖν 
τῆς δόξης ἐκείνης ἧς λαμβάνουσιν οἱ πιστεύσαντες εἰς Χριστόν, καὶ τοῦ 

χοροῦ τοῦ ἀποστολικοῦ (οὐ γὰρ δὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ) 0.1}. 
Κομιο: 3(Μ νος, 5130); ἐφυοίφι τὸ 1)6ν}} ηὐχόμην..-παραδοθῆναι ἀπὸ 
τοῦ Χριστοῦ τῷ διαβόλῳ, ὥστε μαστιγωθῆναι, καὶ τὰς ὑπὲρ τοῦ 
᾿Ισραὴλ κολάσεις ὑπομεῖναι Μαχ.φε ἀμ 4(Μι9ο.γ880}; ς. ἐχορ. τότ, 



ἀναθεματίζω 

12:3, ἀ, ῬΘΙΆΡΗΤαβοά 85 ἀλλότριον τῆς θείας φύσεως Ὑδμαϊ. Δα Ἰἰος. 
(4.242); ἃ. αχερ. του. 16:22 ἤτω ἀ.,-...«τουτέστι χωρίσατε αὐτὸν 
ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ΤΑΈΤΗ χη, εν ρὶ, το (}ῖ,28,76 000); ΤΠᾶτ, τον. τδ:21 
(3.285); 3. 85 συυγβα ρχοπουῃορα Ὁν ΟἸΌτΟἢ τί οὖν ἐστεν ὃ λέγεις ἀ., 
ἀλλ᾽ ὅτι ἀναθέσθω οὗτος διαβόλῳ, καὶ μηκέτι χώραν σωτηρίας ἐχέτω, 
γενέσθω ἀλλότριος ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ΕἸαν. ΔᾺυ παι .2(4.48.048}; τὸ 
γὰρ ἀ. «.. σημαίνει..«τὸν ἀπὸ τοῦ θεοῦ χωριοαμόν ζαβπίη. οΉ ξ((0.1ο2.8; 
Μ.86.τἸο250) ; {5 ιι86 τὰς μὲν αἱρέσεις ἀναθέματι ἀναθεματίσωμεν ΛΊΒ, 
ὅγη.ο(ρ.230.20 ; Μ.26.606.4}); κινήσεως γενομένης εἰ δέοι τοὺς τετε- 
λευτηκότας ἀναθέμασι περιβληθῆναι Τύναρτ,᾿,6.4.38(Ρ.187.τ8; Μ.86, 
27738); ἀ. τῷ τοιούτῳ λεχθείη, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μηδαμῶς παρὰ 
τοῖς τοῦ θεοῦ ἱερεῦσιν ἀνενεχθῇ (οά, ἀΐνιϑι; 4. ρεγάτιοη (αάτοσβϑα 
ἴο οὔ6 ἯῇΟ 88 ὅδε δι ει} 264) ἀπέλθε εἰς τὸ σκότος καὶ εἷς 
τὸ ἀ. ΤΠΡΒη. εἤγοι!..272(Μ,τοδ.802Α). 

ἀναθεματίζ-ω, Δ... ἀευοίε ἴο Ποῖ, }πὶ 9 ἐπε δαπ; οἵ Τοῆοῃο, ΟΥ, 
αἰηοὶ, ἴῃ 70ς.6: τοῖ, (ΤΊ, 260) ; τῶν ᾿Ϊεριχουντίων ἀρὰ θ ει δι δ νεῶν 
ἐν στόματι ξίφους Ῥτος,(.1.εὐ.27:28(Μ.87.703Δ). 

Β. ῥϊὶμά ὃν α εἰῦξο ἀναθεματίσωμεν πάντες ἀλλήλους μὴ ἀποστρέψαι 
τὴν γνώμην ταύτην Αῤῥος. ἰη.6.4,5(0.24.8,10}, ΑἸΙεγηοη, “4.23: τ2(}. 
8ς. 5800} ὁ (ΒΥ 5. ἤορῖ 40... 1ῃ| “44.(0.306 50). 

Ὁ, ῥγοπομηεο ἀεομγϑρὰ απ βοραγαίε ἔγονι Οἰμγεῖι, αι5. ΟἴΠΟΙΆΙ 
ΒΙΌΠΟΙΠΟδηεπΈ; 1. οἱ ΟΠ ΌΤΟΒ ; 8. 485. σα ΠΟ σαὶ Ῥεπα] ἐν εἴ τις 
λαϊκὸς ὑβρίσει τὸν ἱερέα, “-ἔσθω ["ο6η..4.}}.2.3:; εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, 
τοῦ οἰκείου ἐκπιπτέτω βαθμοῦ, εἰ δὲ λαϊκὸς ἢ μονάζων, --ἔσθω 
ΟὈαϊοιωαη.:; 1Ὁ.27; Ὁ. Ῥγοποῦποοα ὁπ Πουϑίϊοβ; (οἴ, κοινῇ μέντοι 
ψήφῳ πάντες οἱ κληρικοὶ αὐτὸν [30. ΝΙΘΒΤΟΥ5] ἀνεθεμάτισαν. οὕτω γὰρ 
οἱ Χριστιανοὶ καλεῖν εἰώθαμεν τὴν κατὰ τοῦ βλασφήμου ψῆφον, ὅταν 
αὐτὴν ὥσπερ ἐν στήλῃ ἀναστήσαντες φανερὰν τοῖς ἅπασιν καταστήσω- 
μεν ϑοοτ.᾿.6.7.34.15(Μ.67.8168); ἀνεθεματέσθησαν [55. ΑΥΆΤ 5] ἀπὸ 
τῆς ἐκκλησίας ΑΙΟΧΟΛΙ. ἐρ.οηογνεῖί. δ(ρ.9.26; Μ.τᾶ. 5774}; ὡς αἱρετικὸν 
αὐτὰν ἀναθεματισθῆναι καὶ εἶναι ἀκοινώνητον καὶ κεχωρισμένον τῆς 

ἐκκλησίας ((δηρτ.εαμορτόθμα.; ΑΙ βοΐ. δες. 53(ρ,1ο 4.26; Ν.25.285})); 
Βᾳ5.6,.τ25.3(2,2τ6ς ; ΜΙ..32,5408); ὦ ἐπίσκοπε, μὴ “-ε ἀσπλάγχνως καὶ 
δίωκε ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ΝΡ}. 2.τοο( Μ.70.3008); ρτοπουπσοα ἢ 
τὴς ἄφδαα, |υβίη.ρ. 7 αγ. ἤ]ορ5.(ρ.67.17; ΜΝ. 86. τοῦ); 1 βέτατου, 
πίνε. 2 2(λ1.86.22006) ; 6. οὐ. Πετεῖ, ἀσοίσπ85 416 τυυιτηρϑ, ΠΡΙΡΉ. 
μαεν.68.4(0.144.22; Μ,42.180})); τὰ γὰρ αἱρετικὰ δόγματα ἀ, ... χρή, 
οὐ πᾶσαν δὲ φειδὼ ἀνθρώπων ποιεῖσθαι Εἰαν. Απιιαπαὶ μα Μ 48,050) ; 
τὸν..-τόμον Ἶ36. “έοντοςἾ καὶ πάντα τὰ ἐν ΪΚαλχηδόνι...εἰρημένα... 
θεσπίζομεν.. -παρὰ τῶν....ἐπισικόττων...“ὐ εσθαι θ451Π5ο, πονεῖ. (Ὀ,.50.54) 
8. ἔναρτ.λ.6.5.4(}1. 86. όσοι); ἃ. 1π βἴδίθιπθηΐβ οἵ ἔα, ϑγνριῦ. 

ΝΊς.(355)(Ρ.45.3; Μ.20.15400}; ϑγνηιδ. πὶ. (γ41)2(ρ.240.35; Μ.26.7248); 
ατ. ΝΥ Ξ5., ̓ .2(2 Ὁ. 303,0) Μ.45.4730)}; τοῖς δὲ μὴ οὕτω ἐρεμοησειο ̓ 
συνέρχομα: ἀλλὰ καὶ “οὦ {π|. 1αε. (ΔΙΒΡ τοῦ ρ.58); τὁ.(ρ. 39); 2 
1πΠ4ΠΙν: 8815; ἃ. ἰὴ σθὴ. παρὰ τοῦ τοιούτου ἀνδρὸς “-ομένην τὴν 
χριστομάχον αἵρεσιν ΑἸ. “Απίομ ]ο(Μ. 25.0418}; Ὅ. ἃ5 Ρτοοί οἵὨ, ΟΥ 
5ΒΙρτι οἱ τϑίπιγῃ ἴὸ, ΟΥ̓ ΒΟΟΌΧΥ ἀ. τὴν Ἠρειανὴν αἵρεσιν ἘΌσΘΠιΟΧρ. 
βα4.2(Μ.18.τ3οφα); Ῥϑα]η. Τ  γηεδ.(0.435.128.; Μ.42.6720[2); ὀσδηρτ. 
φαρΡυ θα, ; ΟΙμδοα, αη.7) ῬΆΠΟΘΙ. μνδι9.τ3(Ν1.6ς.5778). 

ΤΠ. σαἰΐ αεειιγσεά, ξομάσνηῃ; 1. 1ῃὶ ρθη. τοὺς αἱρετικούς, τοὺς πυοντας 
τὰ κτήματα, καὶ τὰ χρήματα, καὶ τὰ σώματα (ντ,. Η,εαἰεεἶ,.8,7; τοῦ 
ἄσοντος τὴν ἀλήθειαν καὶ ἀντιμαχομένου ἡμῖν ΤΑ φμο ἀπ ττδί( Μ.28, 
6728): ίαϊ, Τίρινοι ἀφωῖίτιϑ γϑίρ.91); 2. ἐχερ, τῦοτ.τ2: 3 τάχα πᾶς 
ὁ ἁμαρτάνων, διὰ τοῦ παρανομεῖν σ“ωὡν τὸν θεῖον λόγον, διὰ τῶν ἔργων 
κέκραγεν “ἀνάθεμα ᾿Γησοῦς᾽ ΟΥ.07.22.3(ρ.348,5; ΝΜ 11.484}. 

Ἐῤναθεμάτισις, ἡ, απαϊξπενπαϊσαιοη, ΤΒατϑίαα, ερ}ιτ, αδ( νου. 
10734).Ψ 

ἀναθεματισμός, ὁ, 1. ἐευοίΐῃς τὸ οὐ, ἀεάτεαίϊίηρ ἴο ἀρβδιγασίιομ, 

580 ἴὼ 6ν]} εἰ ἀ, μόνον ἐπὶ τῶν ἀτόπων ἡ παλαιά τε καὶ νέα διαθήκη 
ἐπίσταται, πῶς ὁ... Πέτρος..«ἀναθεματίζειν ἤρξατο; τίς δὲ ἡ διαφορὰ 
ἑκατέρων, τουτέστι τοῦ ἀ. καὶ τοῦ καταθεματισμοῦ; Τ ὔἾ5ἴφι,εἴ ΠΝ 
τ21(Μ.6. 13690); ν, ἀνάθεμα; 2. ῥπάίην, ὃν ἃ εμγϑε, τοῖ. Ας,23: 
ἀνάγκην τινὰ ξαυτοῖς..«περιέθηκαν διὰ τοῦ ἁ. ΓΒ γν5. μον. 40.3 ΤῈ τ 

(9.366); 3. ἀεεϊαγαϊίοη οὐ απαϊπόπια, απαϊϊενμαϊ χαίτη; ἃ. Ὁ ΟΒασοἢ 
τῷ δὲ ἀ. [5.. οὗ Ατἴι5] οὐχ ὑπεγράψαμεν ἘΞ. ΝῈς, Π} 61}, {0.65.7; Μ. 
1128}; [05,6 (αες.δίρ.46.1το; Ν.20.1544λ}); πᾶς αἱρετικὸς μέχρι 

τέλους τῇ οἰκείᾳ πλάνῃ ἐμμείνας δικαιότερον διηνεκεῖ ἀἁ, καὶ μετὰ 
θάνατον ὑποβάλλεται ]τπιϑϊη.ἐὐηξιίρ.τοξ. τ; Μ.86. το 50): Ῥ. ὃν ἴῃ- 
ἀἰν π815, ἃ5. Ῥγοοῦ οὐ σϑέσσῃ ἰὼ οὐ ποάοχνυ, Βδ5.}}.251.3(2.88Α; 
Μ.32.0378)}. 

Ἐἀναθεματιστέος, ἰ0 δὲ απαϊπενηαι χε, Τιδο.Ναρ.6ρ.28.6(0.10.ττ; 
ΜΟΡΙ,. 4.780 Ὰ). 

ἀναθερίζω, ἐπ αἀραϊτι; 

(Δ 00.146 0). 
Ἐἀναθερισμός, ὁ, ομἰΐηρ ορέη, ρῥίεγοίηρ; οἱ τὰςε. 500] Ὀν τεργοοῦ, 

Μαχιρ. αἰ, χο( Μ,90.14088). 

οἵ τρορφηΐπηρ ἃ ψοσπά, ἘΜαχ.αρ.αἰ.243 
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ἀναιδέζομαι 

ἀνάθεσις, ἡ, 1. τε ΠῊΡ Ἡ, δγφείομ; οἵ βευρθηΐ πὶ φ  οΥΠπ 58, 
7αϑτ. 4ϊαί.91.4(}1.6.6038); ἀναθέσει ἀνδρίαντος τιμηθῆναι Ἰλλι5.ἢ.. 
2.0.2(Μ.20.24τΑ}; 2. Ξε ηρ, ρίαείηρ, οἵ θοοΐκ5 ἰῃ ἃ ΠΌτατν, 19.2.18,8 
(884); Βοποα 3. κἰαεὰὶ οἵ Ῥοοκθ λαβυρίνθοις ἐοίκασιν ὑμῶν τῶν 
βιβλίων αἱ ἀ. Ταῖογαὶϊ. 26{ρ.27.21; Μ.6.8618); 4. οἰγεντηρ οἵ βαουιῆσα 
τῆς ἐν εὐσεβείᾳ ζωῆς ἀ, Ογτ.αάογ.τ6(1.5 740); τὴν τοῦ δράγματος ἀ. 
δ. τη(δ6120), 

ἀναθετέον, 1. οηὲ τη1ι5| οὔεν, ἀξάτεαϊε, γτ. Ζαελ.8π(3.7710); 2. πε 
μησὶ ατοῖση ἃ. αὐτῷ [3ς. τῷ Χριστῷ] τὴν ἀνατολὴν εἰς προσκύνησιν 
10.}.[,0.4.τ2(ΜΜ.04.11330}.Ψ 

ἀναθέω, γΗ} ἀραΐη το; πιοῖ,, γοίμγη τὸ, Ογτι είν. (1.555). 
ἀναθεωρέω, ἐΧΏΡΗΦ ΠΟΑΝΡΤ, τα ΜρΙΉ.γ 5.1, 2:(ρ.253ο.το; Μ.41.1ο008); 

ΟἸγν58.λοηι.33.5 τῷ Π ἐν.(15.3060). 
ἀναθηλέω, «ῤγομὶ ἀὐγεεὶ, νας. δ1Ὁ.1τ.252; γπεῖ, 

1555.λον".13.5(2.117}; Μ.31.433} 
᾿ἀναθήλησις, ἥ, ΟΡ μα της αὐνεεῖι φυτῶν (ὑγτιαον.τοί!.3210), 
ἀνάθημα, τό, Α. ἐμαὶ τολϊεῖ ἰς 5οὲ πρ'; Ποηος ἡποπιωπθηὶ, ΤΌ]. 

[πηῃ}.6ρ.πο(ρΡ.64.13}}}. 
Β.. ἐμαὶ τυκίολι ἰς ἀεάϊεαιεά, οἰξεγίηρ; 1. Ῥάρϑη; πεῆσα ῥΙατ., μαλλδ 

οἵ ἃ [οϑξῖνα ὅτε τὰς ἑορτὰς τῶν Ἀ. εἶχον οἱ Φρύγες καὶ οἱ Γἕλληνες [0. 
Μα]ιείνορ. 5 Ρ.τοοί ].97.201λ}; τ. ρ.χτ2(2048); 2. Οβέαη; 8. ἰὴ 
σδη, ἀ. γὰρ καλοῦμεν τὰ τῷ θεῷ προσφερόμενα 1 μα τον ον3(3.00}; 
οὔτε θυσίαις οὐδὲ μὴν ἀ. ... κηλεῖται [50. τὸ θεῖον] (Ἰδηλ.» 7,7. Ξ(ρυτανιδι 
Μ.9.4204Α); τῶν σφαζομένων ξῴων..«ὦ βραχίων ἦν..«ἱερὸν ἀ. τῷ θεῷ 
Ογτ. Ζαεὶ 8ς(3.7718); ἀ. δὲ οὐδὲν λύτρον ἐστίν, ἀλλ᾽ ἅγιον ἁγίων θεῷ 
ἕως ϑανάτου, καὶ ἀντὶ λυτρώσεως ἀνατίθεται Ῥτος,(α.1.9υ.27:28(Μ,.87. 
7028); Ὁ. οἵ Ξρίτίτπ8] οἴθείηρβ ἀγάλματα δὲ καὶ πρέποντα θεῷ ἀ. ... 
αἱ ἀρεταί Οτ.(εἰς. 8, τ7(ρ.234.24; Μ1.11.15444}; ΜεΙΠ δ, }.5. 10.52.0; 
Μ|,18.974); Βαβιγεφ, πιδ.14(2.3568Β; Μ.31.9524}; κόσμησον τὴν οἰκίαν 
ἐλεημοσύναις, εὐχαῖς, παννυχίσιν, ἱκετηρίαις. ταῦτα γὰρ τοῦ...Χριστοῦ 
τὰ ἀ. (μγνυϑιλονι. 83.4.10 δΔ114.(7. 7906}; προαιρέσεως γὰρ καὶ οὐκ 
ἀνάγκης καρποὶ τὰ εἰς θεὸν ἃ. γτ.ιαάογ.τοίτ. 5808}; Βα5.5.}.07.14.1 
(Δ{.8ς.1848}; ο. ΟΥἨ Τἤοιηρσο ρίνεπ τὺ σμυγο 65, 1δπ|5.0.(.3,40(0.04. 
32; Μ.20.ΤΙΟ08)}; τὰς ἐκκλησίας ἀναθημάτων ἐπλήρωσεν ΑἸμιαροί. 
(πὶ. (}1.2ς. 6040) ; 80Ζ...64.5.26..(Μ.6η.τοοδο). 

ἀναθλάω, δ τη ῥρίρεες, οι. γες. τ. 43(0.200,0; Μ.τ8.2728).Ψ 
ἀναθολ-όω, παῖό ἰεγδια, τάν, υποῖ. τὸν πυοῦντα τῷ ἐδίῳ 

βορβόρῳ τὸ καθαρὸν τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων στιδΝ 85. Εμηνατ 
(2 Ρ.272.31; Μ,45.881}0),, 

ἀναθορυβέω, εἐτοίεγὺ, Τα. λ..6.4.τ.1(Μ,20.3408). 
ἀναθρέω, ἰοοξ Ἡρ; ἴο ἀϊνίπο ᾿στ, ΟἸδιη, ῥγοί το(ρ.68,13; Μ.8, 

2058); πρὸς τὸ ἀληθὲς ἀναθρήσαντας 1. ῥασ4.2.τ(ρ.τόο.4; Μ.8.303Ὶ 
ἀναθήσαντατ). 

ἀναθρώσκ-ω, 1. σῤγίηρ ἩΡ; αφοεηά, οἵ (Ἤτπε ἀνέθορε... «πρὸς τὸν 
πατέρα μετὰ σαρκός ΟνΥ, ρἰαρὶ ΠΧ. (τ. 3020); ἐονῖε πρὶ οἱ ἈὈταδλεῖη 
τὸ (δρδδῃ, 14.“ {40}, τι. 23Α}; Τηξῦ, εἰς τὰς τοῦ πιστεύειν ἀρχὰς συουσιν 

ἐδ. τη(6045); 1, ἴπε, ππίφεη, (51.762); 2. 9 ἰϑαρ οὔδν, τπξῖ, μειρακιώδη 
φρόνησιν...“ποντες, καὶ εἰς ἀνδρὸς ἤδη τελοῦντες μέτρον ἰΔ αὐον. (τ. 

1328). 
ἀναθυμίασις, ἡ, γἱείηρ βηιοῖο, ἐχμαίαοη ἡ δὲ τῶν ἀρωμάτων ἀ. 

τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος περιπνοΐας τε καὶ πληρώσεως [3-. σύμβολον] 

σεται ΟΡ ἐρ.ἀορη 4(ΔΊ.οδ,τ840); ἢρσ. ἡ ἀπ᾽ αὐτῶν [83ς, τηεαῖ ἀπὰ 
Ψ1Π6] ἃ, θολωδεστέρα οὖσα ἐπισκοτεῖ τῇ ψυχῇ ΟἸοια. ῥαρ.2.τ(ρ.1τ01. 

21 Μ,8.3068); οἵ, Βαβ. μον ο(α.80); Δ1.531.18ο0}); οἵ [0. Ἰϑδαρί. τὸν τῆς 
διανοίας ὀφθαλμὸν καθαρὸν ἐφύλαττεν ἐκ τῆς εὐριπίστου τῶν σαρ- 
κικῶν ὀρέξεων ἀἁ. Ῥτος] ΟΡ ογ.6.4(}}.δς.728.4); πιοῖ., τϑῖ, 15.13112 
θυμὸν δὲ ὀργῆς λέγειν τῇ γραφῇ σύνηθες τὴν ἀ. {1985.15.200ζ(ι. 
5840 ; Μ1.30,5026); θυμὸς καὶ ὀργὴ...ὅ μὲν παρὰ τὴν ἃ, εἴρηται" ὁ 
δὲ παρὰ τὸ ἀργᾶν 1514.1}61.4}}.4.253(Μ.γ8.1τ2178)}; διὰ θυμὸν ὀργῆς 
κυρίου, οὕτω λεγομένης τῆς κατὰ κόλασιν ἃ. γος, (α.} 5.15: τ2(}1.8γ. 

208 3Α). 
ἀναθυμι-ἄω, 4»: {πὲ σγιοῖξ, ταρῖ. τὴν εὐωδίαν τῆς ἀγάπης -οὥσαν 

[5ς. νἱτρίπἰτν] κυρίῳ Μετ᾿, «5.5 ἐπι δίρ.δτ.το; Ν, 18. 108}0}; τη64.. γ͵δε 
1: ἔμη6 ΟΥ ϑαροτν Ὁ τπεῖ. ἐστὶν ἡ θυσία τῆς Σρνληοῦξῥ λόγος ἀπὸ τῶν 
ἁγίων ψυχῶν ““ὥμενος (Ἰ6η}.ςἐ»ν.7.6(ρ.24.τ4; Μιρ.4440}; θυμὸν δὲ 
ὁρίζονται ὀργὴν --ὠμένην Οτιοομμ ῖη “νον. ν71.{{]} 30.215} τ. 

».Ρς.2:5(}1.27.650) οἷξ. 5, ὀργή; 1514. ΡῈ} Ἐρῥ.2. 6η(Μ.γ8.5124}. 
Ἐναθωπεύω, εοακς, ΤΡΙρΡΗ.Παον. 66. γτ(ρ.113.4; Μ.42.141}0)}. 
Ἐἀναιάζω, δεινατὶ, Ογας. δῚΡ. ς.37,212.315. 
ἀναιδεύ-ομαι, 1. Ἰαεῖς “ἤαρτα, Τουτη.»1ς5.3.7.5;} ἄς Τπόρα. ἃ το()).122 

4); 2. δοϊαῦε ςμανμοὶδςεὶν αἰσχύνη ““ομένη 1Ὁ.34(0,.152.2}; Οὐτνον.31.3 
(Ρ.397.9; Νέ ττ. 5520}; Αἰῃτης.32.6(Μ.25.τ520}.Ψ 

ἀναίδην, ἴοτ ἀνέδην, τοϊέποι γεείγαϊηὶ, (σησί, ἰρῥι6.10.3: Ιάν τη. 

Τυΐη.3. 4101. 30.9804}}} Ὀγτο 5.4. τσ. 5570). 
ἀναιδίζομαι, 5.ν.1., ἀεὶ τοῖα ἐηρμάξηεο, Βορῃτ.  υ, παρι.(Μ.02. 

1 Ἰ21Δ). 

» Οὗ 50] αἱ θαρτίβηη, 



3 ’, 
αναϊμακτε 

ἀναιμακτί, τοτίποιεὶ δίοοα οἶδά, Ἐπι5.0..4.π53(0.110.20, ν.]. ἀναιμωτί 
Ἅ.20.12048), 

ἀναίμακτος, ὀΐοοάίεδς; ΟΥἨ 5ϑουῆοθϑ,; 1. ἢδανθην ὁρρ. φασίηϊν 
λογικὴ καὶ ἀ. θυσία Οἴΐοτοα Ὦν ΘΥΌΠατροὶς, 7. δὺ.6.4: 2. οἱ Ομσβειδ 
ὙΟΥΒΠΙΡ ἴῃ σ6η. ἀ, θυσίαν τὴν λογικὴν προσάγειν λατρείαν ΑΙ ΠΘ παρ. 
ἰερ.153.2(Μ.6.9160); θυσίαν ἀ. ... ἀναπέμπω. «τὴν δι᾿ εὐχῶν ΜΙ. Αροίϊον. 
8(Ρ.31.2); θύων τὰς ἀ. ἐν ταῖς...εὐχαῖς θυσίας Οτο( εἰ5.8.2τ(ρ.230.6; 
Μι11.15400) ; 1. Ὀ5 τς τ: 4{(0.460); θυσιαστήριον ἀ. ... θεοῦ τὸ ἄθροισμα 
τῶν ἁγνῶν Μοί, ἐγ. 5,6(ρ.6τ1.5; Μ,18,.τοθο); στιν ν85. 15 11|.(0.43.0; 
Μ.46.2888); ὅπερ δὲ ἦν τότε ὁ. «μόσχος τοῦτο νῦν ἐστιν.. ἡ ἀ. δέησις 
Αβειαση μοι. τ3(}1.40.5 614); 1518. ΡῈ] ἐῤῥ.τ.τοῦ( 1.78, 2530); 3, δθρ. 
οὗ Φυσμαυβῦ προσφορὰ ἀ. δεταρ.ἐεί,,13.ττ; ἀ. λατρεία (ντ.  εαἰδεὶι. 
23.8; ν. θυσία; ὅταν ἀ. τομῇ σῶμα καὶ αἷμα τέμνῃς δεσποτικόν, φωνὴν 
ἔχων τὸ ξίφος ΟΥ ΝΑ. ἐῤ.171τ(}{.37.281.); ἤδποε σεμνήν τε καὶ ἃ, 
ἱερωσύνην ΟΥ̓͂Ν γ85.0 7. «αἱ φεὐ τϑίρ.γ6.1; Μ1.45.56λ). 

ἄναιμος, -- ἴοτερ, τὰ σεμνὰ τῆς Χριστοῦ τραπέζης θύματα, δι ὧν 
«τὰς ἀ. καὶ λογικὰς..«θυσίας..«προσφέρειν...δεδιδάγμεθα Ἐλι5.((.6.τ.τὸ 
(0.48.4; Μ.22.024}; ΙάὉ.(,4.45(ρ.136.18; Μ,20.11068); 14.1..2.6{(ρ.2οο. 
9; Μ.20.13284), 

ἀναιμωτί {{Π]-τεῦλ, τοϊ οι ἐπεαίέηρ ῥἰοοά οὐδὲ... ἀ. προσιέναι τῷ 
λόγῳ ἕξεστιν (Ἰαγη. ῥαει,.5.8(-τεί ρΡ.202.τ6; Μ.8,485Α); οὗ ἃ πιτατν 
ἘΧΡΘΟΙΠΟΗ ἀ, ἐγεγένητο ΤὨας, ἰἔχοοδ.2τ114(2.843); ἘΝΠ παν. 
70.6368); ΡΗΠ ΟΕ. ἤ.4.0. (Δἴ ,6ς, 5728). 

ἀναίρεσις, ἡ, ἐεείγμα 00; οἵ Ὀδ]1εἴβ δηα βιδεθιηξηΐβ, ἀσηΐαϊ, ἤθρα- 
ἐοη σκοπείτω...ποῖαν τὴν τοῦ τεθέντος ἃ, ἐνδείκνυται τι γ55. ΕΝ. 
(1}.203.26; Μ.45.4524); τεῖ, ἀοοίχίης ἐπιχειρήσαντες ἴδο. ΑΤἸΆΠΕ] 
τὸ εἰς ἀ, τῆς τοῦ λόγου θεότητος ΑἸεχ.ΑἸ.ἐρ.δηεγεὶ,Θ(ρ.9.24; Μ.18. 
5700); τῇ γὰρ τῶν φυσικῶν [3ς. τοῦ Χριστοῦ) ἀ. [55σ. Ὁν ΑΥ. 8)πᾶ 
ἈΡΟ]].} Μαχιοῤηεε. (Μ.01.078); ἐχεϊμοἱ Ὁ. ὅτε. μόνος λέγεται ὁ πατὴρ 
θεὸς..-καλῷς λέγεται"...οὐκ εἰς ἀἁ, δὲ τοῦ υἱοῦ λέγεται ΑἸἢ..4γ.3.6}1. 
20.3538); μήτε τὸ εἷς κύριος ἐπ᾽ ἀναιρέσει τοῦ πατρὸς νοητέον μήτε τὸ 
εἷς θεὸς ἐπ᾽ ἀ. τοῦ υἱοῦ ΓΗάτ, ΜΙ ορ 5. Ερλ.4: ΚΕ (ρ.τό4.21; Μ.66. 9170). 

ἀναιρέτης, ὁ, ἀεεΊγογεν; οἵ (ἢγτῖβέ δος, [6 νὺ9 θυσιῶν ἀ. (σης ΑΡΡ. 
5.14.0; οἱ ΤΨ δαιμόνων ἀ, ΟΝ ΑΖ. οανη.1.2.534.187(}1.37.0504}); οὗ 
[εν] ὁ τῶν καλῶν ἀ. Βορτ, Η »γι Ογγ.οἱ 70.37(Ν4.87.3 5644). 

ἀναιρετικός, 1. ἀεδείγιιοτοδ; 050. οἵ ἀτρτυτηδηῖβ οὐ ἀοοίχίηθϑ, (Ιετα. 
οἰγ δι κ(ρ.89.10; Μ.0. 5808) ; ἀ, ... τοῦ εἶναι αὐτὸν ϑεόν Ογ.( εἷς. ς.24{0.25. 
2: Μ.11.12174}; ἄτοπον καὶ.. «τῆς τοῦ...θεοῦ προνοίας ἀ, 1Ρ.5.26(ρ.27. 
22; 1221Α}; τὸ ἐκ τῆς οὐσίας καὶ τὸ ὁμοούσιον ἀ, τῶν τῆς ἀσεβείας 
λογαρίων εἰσίν ΑἸΉ δεν. 2 (Ρ.17.24; Μ,25.4520}; 2. Ὠδαΐ, 85 βιιρβῖ., 
οΐξοῃ, 1ο.Ἡοβοῖ. ῥγαΐ, ο4(}1.87.2052}0). 

ἀναιρ-έω, ἐδείγον ; 650. ἴῃ ἀοοίχίηαὶ ατρυτηθηΐβ, ἀο ἀἴθαν εὐτϊξι, 
γέρου «αούντων 830. ΜΟΠΒΤΟΠ]ΒΠ5] υἱὸν ἀπὸ πατρὸς καὶ δυνάμει 
““οὔντων καὶ τὸν πατέρα Οτ.ἀΐαϊ. 4(0.126.18}; τῶν ἑτεροδόξων τινὲς... 
τὸ αὐτοεξούσιον “-οὔντες 1( ῥ»͵ΠΉ6.3.1.8(ρ.207.1; Μοτι. 2614}. 

ἀναιοθησία, ἡ, ἰσεῖβ οὐ Ξεηξαίἑοη; 1. ἰαεῖ οΓ, βεγοορίοη,, οδίμδοηεςς 
(πιεηῖαϊ, τηοτα], οὐἨὨἁ ΒριπΠμα]), Ποη. Α],Αρ. 1ζ5.}.6.7.6(Μ.20.6484}; 
(ρῃβῖ.ογ.5,σ ττ(ρ,167.20; Μι20,12610); ἀ. ψυχῆς ὈΒγγ5.ῥαγαϊγί. 
(3.408); τηογαὶ, Ἰ) τ. ἀσεί.3.2(}1.88,ός6Α}); ἴῃ [ἰ5ὲ οὗ ψυχικὰ πάθη, 
70,10 .υἱγι, (Μ.95.888); πρὸς ἀσέβειαν... «πρηνὴς καθέστηκεν ὁδός, ἡ περὶ 
τὴν ζημίαν τῶν ἀρετῶν ἁ. δε]οῖ.7 τὰ Μαχε ΤΠαὶ. κα (ΔΊ,οο, ποοιὺ ; 
2. πὶ βοοᾶ βεπβθ, ἤγϑϑάουρ ἔγορι γοεϊτηρ, ἀειαείμημθη τελείαν ἀ., καὶ 
ἀπόνοιαν ἐν λοιδορίαις, καὶ ὕβρεσι 10.(Ππτη. «κοΐ. 4(Δ1.88,6888); 
ἀπάθεια: μακάριός ἐστιν ὃ νοῦς, ὃ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς τελείαν 
ἀ. κτησάμενος Ἰύναρτι, ΡΟηΐ, ον, τ2ο(Μ.79.11038). 

Ἐλναίσθησις, ἡ, ἀείαεἠμριοηὶ ἐξομολόγησιν, καὶ συντριμμὸν ψυχῆς ἐν 
ἀ. 0 ΟἸπη.ἐραί,28(41.88,11524). 

ἀναισθητ-έω, ἰσεῖς βεγοΡ ΠΗ ; δὲ Τηδοησίρίς ἰὸ (παοπτα ν, γλουαῖν, 
ΟΥ̓ ΒΡΙΠ1181}}} μὴ οὖν αοῶμεν τῆς χρηστότητος αὐτοῦ ἰρῃ ]αρη.το.; 
ἀ, τοῦ ὄντως θεοῦ ΑἸΠοΠδρ, ἰθρ.15.2(Μ.6.0208); εἰς ἃ [3ς. ῥητὰ τῶν 
γραφῶν ]...“"οὔντες, οὐχ ὁρῶσι τὸν ἐν τούτοις νοῦν ΑἸΉ. “7.1.5 2(Ἀ{.26. 
121λ}; 805., (Βτνϑιάοηι.33,2 ἐπὶ ΔΙ (7.366 1)). 

Ἰἀναισθητότης, ἡ, ἰχεὰ ὁ Ξεηξαίίοη, ν.1. ἴου τὰ ἀναιαθητότερα 
βενς, }»..7ε7.6: ττ(Δ{.64.8240). 

Ἐἀναισχυντί, --- ἀναισχύντως, τἰανιείοσεῖν, ἡιρμάρηϊν, ἘΡΙρΡΗ. 
ἤαεν.δο. τ2(Ρ.162.5; Μ.42.221Α). 

ἀναίτιος, Ε. πο ῥεῖην {δ ξαμιδε, πιοί γε: βοΉΞΙΡίε τῇ δὲ αἰτίᾳ τοῦ μὴ 
τὸ βέλτιστον ἑλομένου θεὸς ἀ. ΟἸετη, Ξέγ.τ.τ(ρ.4.27; Μ.8. 6024}; μηδ᾽ ἀ. 
φύσεως ἔργον τυγχάνειν τὸ μέγα τοῦτο...τεχνούργημα Επ5.}.6.7.1ὸ 
(2140; Μ,21.5320); τύχη δὲ ἀρετῆς ἀ. ϑγτιεδιγερη,ίρ.1τ.6; Μι66. 
Ιοθ0Β); 2. φμῆλθ55, ἱηποσοηὶ κακοδιδασκαλοῦντες τὸς ἀ. ψυχάς 
2( ἰφπίντο,β; 3. τοτέδονε σατι56, 5εἰ{- ἐπκτοίεμΐ, μη άεγίσοα ; ἀ. οἵ Ττΐῃ. ἃ. 
γοῦν ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ΠΡΙΡΠ ἤαεν.76.44{(Ρ.308. 
31; Ν1.42.6128); μηεραμδοᾷ Ὦν ἀ. οὖσα τῆς τοιαύτης αἰτίας ἡ τριάς 
1. (0.308.τ6 ; θ0900); Ὁ. οἵ Ἐδθεσ, ορρ. ὅοη 8πᾷ Εἴ. σμβοβὲ ἀ., γεν- 
νητόν, ἐκπορεύσιμον τ. Ναχιραγη.1.2.το,οϑο( ,37.7514}; τῆς τε γὰρ 

ΙΟ4 ἀνακαίνισις 

τοῦ ἀ. δόξης μετέχοι ἄν [3ς. ὁ υἱός], ὅτε ἐκ τοῦ ἀἁ. 14.0».20.ττίρ.90.2; 
Μ.36.89Α); ἀ., καὶ ἀπαθής, καὶ ἀεικίνητος...θεὸς Θιάγηι. 1γύν.2.8 
(}1,329.ὁοο0Ὰ); ΓΑτ  φεεά. ἀΐαϊ.τ.20(34.28.14288}; [0.}. ιο.1.8(Μ.94. 
8008); ΤΟγτ. Τγίη. (68,120; Μ.77ἁττ460); 1ο.Μοη ἤγηπη. Ρεῖν Β(Μ οὔ. 
132804}:; ὦ. ἀεπιεα οὗ βοη, δχορ. Η6.1:12 εἶπε, κάθου" καὶ τοῦτο δι᾽ 
οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ᾽ ἕνα μὴ ἄναρχον αὐτὸν νομίσῃς καὶ ἀ. (Πγνβ. ἠοῖ. 
2.3 1ἢη. Ηεδ.(12.100}; τὸν δὲ υἱὸν οὐ λέγομεν ἀ, {υγ, Τγίη το(όϑ, 168 ; 
Μ.77}.11454); 4. τομιομί ξατεδὲ ΟΥ γεδαδοη οὐδὲν ἀ, οὐδὲν ἀπὰ ταύτο- 
μάτου Βε5.ἢδχ.5.8(1.47Ε; Μ.20.1134}. 

ἀναιτίως, 1. τοτί ποτε σαμδο; οἵ δίμου, Οὐ γ85 νὸς αἰ{(Μ.45.1τ56); 
οἵ ὅοὴ ἐν ἀρχῇ ἣν ἀ." τίς γὰρ αἰτία θεοῦ; ἀλλὰ γὰρ ὕστερον γέγονε 
δι᾿ αἰτίαν τ. Νὰ Ζ.ο7.20.1τοίρ.102.0; Μ.36. 1004}; 1.30 ττ(ρ.123.15; 
1160}; 10.010). }αεοϑ.70(Μ.04.τ4760}; χοῖ. απίνοῖβα μηδὲν ἀ. γίνεται 
ΟἸοτ Ξἐν,2,τϑίρ.162.20; Μ.8.1032.Ὰ)}; 2. μι εςεῖν, ᾿Ἰοσοτη. ἀγεΐ.το 
(ρ.17.2; Μ.1το.1..448). 

Ἐἀναιχμαλώτιστος,. 7γ6ε1 (γονη σαρίτυϊίν οἱ απ, ΣΛίὰ, ρῥοι.2.1ττ 
(}1.26.11498)}. 

Ἐἀνακαβαιρέω, ἐἰδείγον τἰογίν, 502.}..6.2.4.7(}1.67.045Ὰ}). 
ἀνακαθαίρω, 1. εἰδῶν αἴὐαν, γερμιουε; πιοὶ, ὁ λόγος ἀ. τὰς ἁμαρτίας 

ΟἸεα. ῥαεά.τ.6(ῃ.120.22; Μ.8,3000); οὗ βιυβρίοιοη, δγηηὺ. “π|.(345)0 
(ρ.254.0; Ν.26,7330); 2. εἰοαῃ; εἰδαῃϑς ἔτοτῃ βίῃ ἀ. τῷ λόγῳ τὸν θεο- 
λόγον ΟΥΝΑΖ.ογ.28,τ(ρ.51.1; Μ.36.250); ῬΒΠοσι λνϑτ(Μιδς. Φ61Α)} 
ἀνακάθαρον σαυτοῦ τὸν νοῦν ᾿516.ῬῸ}.6}}.5.184(}1,78,14320}; 3. δα- 
»ίαϊη, τηίονργεὶ, Τοπ ΑΥνς εις. (Μ.3,3370}. 

ἀνακάθαρσις, ἡ, 1. εἰεαγτηρ Ἡρ; ὁνὰ οΥἹ απ οεἰτρος, Ὁλοι ΑΥ.Ρ. 
γ.2(31.3.1ο818)};}; 2. εἐχρίαμαϊίοη, ἴὰ,εςἢνπς τ( Μ.3.2284}; 1ῤ.15.2,} 
(3280,3360); ἀ, φησὶ τὰς ἐξηγητικὰς ἑρμηνείας Μακχ.Ξεἰοῖ, ἐὐμτς τ 1.4. 
1048). 

ἀνακαθαρτικός, Ὠδιΐ, 85 5ιιῦξί., εἰσαμοηρ ῥγοῤεγίν, ΟἸοια, ῥαεά.τ. 
1τ(ρ.147.7; Μ.8,365Δ). 

ἀνακάθημαι, Ρίορ!. ἀνακαθήμενος, ὃ εἰν μργῖραι, [0.18]. εἤνγόη. 
1ο Ρ.256(}.9γ7.2880). 

Ἐ]ἀνακαίνησις, ἡ, ν. ἀνακαίνισις. 
ἀνακαινίζ-ω, γεηεῖῦ; 
Ἂν, 1ὴ βρη, ἔρ. διὰ τούτων 56. Βουρ(γ05} τὴν ψυχὴν τὴν ἡμετέραν 

««παλαιωθεῖσαν “τομεν (ΠΥγ5. 1 5.3.2(1.71380); ἥμαρτες σήμερον; 
ἐπαλαίωσάς σου τὴν ψυχήν; μὴ ἀπογνῷς..«ἀλλ᾽ ἀνακαένισον αὐτὴν 
μετανοίᾳ 1ἃ. ἢ οη1.20.2 τη ον» (0.6 508). 

Β, τοῦ, αἰνίπο σεηθνναὶ; 1. οἵ τη ΚΙ] 6 ; ἃ, [Ὠχοῦ ξης, παρεγένετο 
[30. ὁ Χριστός] ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους τόπους, ἵνα τὸν κατ᾽ αὐτὸν πεποιη- 
μένον ἄνθρωπον ἀνακαινίσῃ Α.Ὴ.η6.14.2(Μ.25.1200}; τοῦτον σαθρω- 
θέντα εἰς ἑαυτὸν λαβόμενος πάλιν ἀ. διὰ τῆς βεβαίας αὐτοῦ ἀνανεώσεως 
ἐλτ.4.,,4.33(0ρ.82.11; Μ,26.520.);5 ΤΑΙ. ροίϊ.τ.21τ(Μ.26.1120ΔᾺ}; 
1514. ΡΟ], ἐρ,ιχ.2οι(Μ.78.3128)}; (γι. 70.4.4(4.3868); πρῶτος ἐν τῇ 
καινῇ κτίσει τεχϑείς, ἣν ἀνεκαΐένισε γεννηθείς Ὑ μα. Τγήμ.τοί Μ.75. 
Ττιθοο); Ῥτος.(,}2..33:7(Μ.87.οδτα); ἀ. τὴν παλαιωθεῖσαν αὐτοῦ καὶ 
φθαρεῖσαν εἰκόνα Λμαβῖ, ΑὨϊ. Ξογν7.2.8(}{.80.12854); Β. (Ὠγτουρ ἢ ΟΥΟ55 
τὰς ψυχὰς... ἀ,... διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ 4(Ῥας5.) 4 ηάν.ς 
(0.11.21}; ῬΒΠοχ,εῤ,2ο(ρ.172) οἷτ. 5. ἀνακαινισμός ; ο. ΠΙτΟῸρΡἢ τοταῖβ- 
5Ι0ὴ Οἱ 5ἰη5, Βαγη. δόντι; ἃ, ἐπγοῦρῇ Ροσέονγαὶ οὗ Π. Ομοβί, Ἐπβυφιι. 
δίαγίη. ρῥί.2,.0(Μ.22.τοτ30}; Ομτνς ἤοιη.70.4 μι ΛΠ 7.352}; 8. μὰ 
Ὀαρίδηῃ, ΜΙ Έἢ,.γν»}».3.ο(ρ.37.18; Μ.18.768}); Ογτ, ἢ] καἰ σεῖ!. 2.1; ἡμῶν 
ἡ φύσις...«ἐκ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου --ομένη κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 
ἐν ἀρχῇ τὸ θεοειδὲς ὁμοίωμα ΟΥΟΝ γοβ. η».2(2 Ρ.207.18; Μ.45.4686); 
ἈΡΙΡἢ.ἤαεν. το. 5(ρ.369.23; δ1.4τ. το 50) οἰξ. 5. μετάνοια ; {ῃγγπ5. ἠο»η. 
ἴῃ 0.1: 1{12.417Ὲ}; Τα, ῥεγξιϑο(ρ.124.7); 1᾽οπ.Ατνειλν4,3. τοί .3. 
4348); χορ, {Π0}0,6:6 ἀνακαινισθῆναι- τουτέστι, καινὸν γενέσθαι" 
τὸ γὰρ καινοὺς ποιῆσαι, τοῦ λουτροῦ μόνον ἐστίν (ῃγγδιάονι.9.3 1ῃ 
ἢ εὖ.(12.068); οὐἁΓμάς, Η εὗ.6: 411.(3.578}; 1. οὗ βρταρι! τϑιθννα ἴπ 
σε. ; ΓῃτοΌρῃ τοροίδηοσς (τεῖ, Ης}0.6:0), ΠΙ}Οτι, η.8,6.3; τυχὼν 
τῶν θείων μυστηρίων ἀπελθεῖν ἡγιασμένος, καὶ ὥσπερ τις νεοτελὴς 
ἀνακαινισθεὶς καὶ σῶμα καὶ ψυχήν 8ὰ5.56],», Τ λει... 18(}|.8ς, κοὐς); 
2. οἵ αἰνίῃε σι8 τὴν ἐν ἀνθρώποις “-ομένην σωτηρίαν προφητεύει, 
τὴν γενομένην ἐν Χριστῷ πρὸς ἡμᾶς Αίῃ,.“4γ,2.40(Μ.26.245λ}); ἤργησε 
μὲν ἡ ἀνθρώπῳ δοθεῖσα χάρις, ἀνεκαινίσθη γεμὴν ἐν Χριστῷ, ὃς ἐστι 
δεύτερος δάμ (νύ, 7οεἰ.535(3.228λ); ὅ. οἱ Οτδαίίοῃ ἡμεῖς αὐτοί, τὸ 
κεφάλαιον τῆς δημιουργίας καὶ δι᾿ οὖς καὶ μεθ᾽ ὧν τὰ πάντα “-“εται 
(επηδᾷ, ἐν. Κη δ: 23 {ρ.381.1.7; Μ8ς.τύ970); πᾶσαν τὴν κτίσιν 
“εσθαι εἰς κρείττονα καὶ μακαρίαν κατάστασιν (κι [π1,0.2(3 1.88. 
1288). 

ἀνακαίνισις, ἡ, γεηδυαΐ; 1. οἵ πιὸπ Ὀν ἀοά {Ὠτοῦρ ἴης. τὴν 
ταύτης 530. κτίσεως] ἀ. ὑπὸ τοῦ..«λόγον ΛΑΙΒ ἐμέ. .4(Ν}].2ς.070); τὴν 
σάρκωσιν... «πρὸς ἀνακαίνισιν ἀνθρωπότητος ἈΡΟ]]. "4.Ξεεῥί ττ(ρ.171. 
3; Μιτοιττο9 4); ὙἸΓΑΙ. ἤν (ρ.67.31, ν.]. ἀνακαίνωσιν; ςἤ, 510); ἀ. εἰς 
ἀφθαρσίαν τε καὶ ζωήν (γτοϊηειηροη (51.6028), (Ο5π). [η4.10}.2 
(}1.88.1214}; 10.1).λο᾽».4.320 1.06.6360); 2. τιτουρῃ Η, ΟΠοβί τὸ 



ἀνακαινισμός 

πνεῦμα τὸ ἅγιον εἰς ἀ. ἡμῶν ἐνεφύσησεν ΤΓΒΓΥυ5,ραϑελι.1(8.2:20} 1 
3, ἴὴ Ὀαρίϊδιη ἁ. δεχόμενος τῆς ὅλης αὐτοῦ καταστάσεως ἼΠΟΥ. 
Ἡεγδο],15.62: 2(21.18,1268.4); ΟΠ γυβ μον. 8.2.4 ἐη Λ1,.(7.7870, νν.1]. 
-νωσις, -νησις); 4, ΟΥἩ Βριχτὰ8] τοηδνγαΐὶ 1η σοπ, ἐπὶ δὲ τὴν ἰδίαν ἀνά- 
παυσὶν καὶ ἀ, βίον καλέσαντι Α,, 7ο.δίρ.τρο.6); ΑἸΏ..4».2.46(}1.26. 
2άδαφν ἶ, τνωσιυνὴ ΟἹΈ, 5. ἀνανέωσις ; ἐν γὰρ τῇ τοῦ νοὸς ἀ. καὶ τῇ τῶν λογι- 
σμῶν εἰρήνῃ..«ἡ καινὴ κτίσις τῶν Χριστιανῶν πάντων ἀνθρώπων τοῦ 
κόσμου διαφέρει ειο, Λορ ἠοντ.π. 5(}1.34.4070)); ἐν μετανοίᾳ..«γέγονε 
καὶ ἠξιώθη τῆς ἀ, καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν 0.1). ῆαμ...353(Μ,04. 
15400); δ. οἵἩἉἁ νῈΟΙΪς οἸεδΟη ἴῃ ἑαΐατο, τι Να2.07.7.51(},35.7848).Ψ 

ΣἙἀνακαινισμός, ὁ, γεμέῖραϊ, γοδίογαϊίομ; τ. ἴῃ μὲπ, ὅ τῶν θεο- 

πνεύστων ἀναγνωρισμὸς καὶ ἀἁ,. λογέων ΓἸΘΙῊ. 5 γ.1.2τ(ρ.77.25; Μ.8, 
8.24); ἀ, τῆς πόλεως ΤΆΡΒΠ, εἰγον,.15.τ48 (Δἴ, χοβ, 4018); 2. οἵ ἀϊνίηα 
ΤΈΠΘΙ; 8. οἱ τῇδ τῆσουρ (Βεβί, ὕυτ. Ἀν. 2(3.248Ε); ἐν τῇ 
ἐνανθρωπήσει τοῦ Χριστοῦ ἐδέξατο ἡ φύσις ἡμῶν τὸν ἀ. τῆς ἐκχύσεως 

“- -΄ ᾿ Ἄ ἈΝ ᾿ 5» » ᾿ ᾿ ε ᾿ ἢ ΄ 

τοῦ αἵματος..«καὶ τότε μετὰ τὸν ἀ, ἀνεκαινίσθη, καὶ ἡγιάσθη ἡ φύσις. 

ἡμῶν ῬὨΔΙΟΧ.6}».2ο(Ρ.172); εἰς διόρθωσιν καὶ ἀ., ἀλλ’ οὐκ εἰς συμ- 
πλήρωσιν τοῦ παντός, ἐνανθρωπήσαντος ΜφΧ.ῤρ.χ3(}1.91.5178}; Οἤγοη. 
(᾿αφολ.ρ.8η(λ1.02.5454}; Ὁ. ΓὨγουρὴ Εεϑαχγθοτίοη, (οϑηι Ἰ.ἐ0ῤ.3 
(Ὁ1.88.165}0) ; ο. «ῃτουρὴ Η, ΟΒοβι, ᾿Ιάψτα. Τγίῃ.2.6(Μ.320.ς 334}; τὸ 
δὲ ἐμφύσημα ἐποίησε τὸν ἀ. τῇ ἀνθρωπότητι Απηηοη. 70.290: 22(Μ 8ς. 
1517); ὕγτ.1ς5.5.3(2.7700})); του. .75.54: 1. (Μ'87.2.458} οἷξ. 8. 
ἀνακτίζω; ἃ, {πγουρη θαρί5η), οι. νηρ.3.8(ρ.36.13; Μι18,730); 
βάπτισμα.. ἃ, καὶ ἀναγεννήσεως αἰτία ΟΥ̓ Ν γϑ5,δαρί Ολγ.(Μ.46.5800); 
ΤΡΡΙΡῊ. ἤαεν.59.5(0.360.27; Μι41.το 50) οἷϊ. 5. μετάνοια; ΤΑΛ ὐταϊ. 
Τυῖη.3.18(21.28.,12200); Ὑπᾶγ, Μορϑ. Ερἢ.4:221},{ρ.173.24); Ματς. τ, 
οῥρηδο.3.7(Ν 65,076); 6. ἘὨγου ἢ δας ατὶβί ἔστω σοι τοῦτο εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καὶ ἀ. τῆς ψυχῆς σου 4. Χ απ βίρριτά(ρ.67.0); ἴῃ δας ματίβειο 
ῬΤΆΥΕΥ ἀντὶ δὲ μνημείου καινοῦ καὶ ταφῆς ἀ. τῆς ψυχῆς δεξώμεθα 
καὶ τοῦ σώματος “4.7 λοηι. ἃ τεδίρ.268.14); Ε. οὗ ϑρίτἴζααὶ σϑηθνναὶ 
1 β8ῃ. τῶν δὲ πρὸς τὸ τοῦ θεοειδοῦς παραφθαρτικὸν ἀπολισθησάντων 
ἀ. καὶ ἀναμόρφωσις Τοπ. ΑΥ..».1..3(Ν.3. 5808}; ΑπτιΜοπ, ἠορι. 27( ἢ. 
80.15248); 8. ΟἱἨἩἍ ΨΠΟ]6 οτθδίοη ἐκπυρωθήσεται..«πρὸς κάθαρσιν καὶ 
ἀ, ... πᾶς ὁ κόσμος ἈϊαΙΠγε65.τ,47(ρ. 2 δι; Μ.4τιττ170); τοῦ, ξαϊαῖς 
16 οὐκ ἀ. καὶ διόρθωσις μόνον τῶν παρόντων ἐκεῖνα, ἀλλὰ γὰρ 
καὶ τελείωσις ὙΠαΥΜΟΡ5. ἰρημειε: τϑίρ.157.4; Μ.66.856η); ἄγγελοι... 
ἐκδέχονται τὸν ἀ. τῆς μεσότητος τοῦ ἐλευθερωθῆναι τῆς δουλείας τῆς 
φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ ῬὨΪΪΟΧ.6Ρ.45(ρ.187}; 
Απάτιβοβ. ἄροςιδο(Μ.1οῦ.4248). 

Ἐἀνακαινιστής, ὁ, σἼ6 τοῦο γεηεῖος, γε-ογεαϊοῦ, οἵ (ἸὨχϑι ἔδει.. ἀ, 
γενέσθαι τῶν κατεφθαρμένων Ὀγτο ρἰαῤςδη.τ(1.138); Ἰᾷ. γος. Β(ρ. 500. 
7: 05,3780); τοῦ παντὸς κτίστης... «καὶ ἀ, εν. Αηταρ.εαί, 71.27:.38 
(Ρ.235.8); 85 84]. τὸν ἀ., ἕν᾽ οὕτως εἴπω, τῆς ἀναστάσεως. ..καιρόν 

Οντ. 70.4.7(4.4408). 
Ἰἀνακαινοποι-έω, γέ7ιεῦ, γεδίονα, 1᾽ Του. τ.τὸ; ὑ 75. 3, .γες.δ(ρ.43; 

Μ.6.τεϑχο); τοῦ, χεδυγσθοίίοη ὅπως οἱ “θέντες ἐν ἀνακαινο- 
ποιηθέντι κόσμῳ..«κατοικήσωμεν Μο(ἢ. 765. τ. 48(0.301.7; Μ.18.2760); 
θεοῦ...“υοῦντος αὖθις τὴν σάρκα 1.2.2τ(ρ.375.1ο; 285}; φάγετε ἄρτον 
““οὔνταᾳ ὑμῶν τὴν φύσιν Τγτι ον ἀϊυ.το( 5. 3744}; διὰ τοῦ βαπτίσμα-. 
τὸς ἀνακαινοποιήσει 55. ὁ κύριος] τὴν κτίσιν 1.15.1. Ξογ,. τοί Μ.86. 

3728). 
ἀνακαινουργέω, γέηείρ, γεδίογ 6, Αἱ ((Πα55.) πάν. τ(ρ.12.1}). 
ἀνακαιν-όω, γέμειν, γεδίογε κατὰ τὸν θεόν ἐστι...ἀ, τὰ πράγματα 

Οτ εἰς,4.2ο0(Ρ.280,27; ΜΙ, 1οπ34}; ΟΥ̓ Βππιδῃ παίθχα χοϑίοσεα ΠῚ 
Ομ εῖϑὶ κενοῦται μὲν.. «ἡ θεότης...-οοῦται δὲ τὸ ἀνθρώπινον διὰ τῆς 
πρὸς τὸ θεῖον ἀνακράσεως θεῖον γινόμενον Οτ Ν γ55, Εμπ.Β(2 μ.124. 
25; Μ.45.705}0); Οὗ τηδ 5 ΤΕΏΘΨΆΙ ὈΨ δερίγαίίου ἰοννατας. Πορο5, 
ΑἸ σεηῖ, 2(Ν1,25.8.); Ὁν βοξίου οὐ 1. μοβὲ ἴὰ Ραριίδια, Θιάγτη. 
(1 Βδ5.) μη. 303,8; Μ.20.725:0,7284); ὈῪ Ὀαρεβπιαὶ ΠΟ πΐμε- 
τίου, 115,0. ,4.62(ρ.141.521; Μ.30,12174}. 

ἀνακαίνωσις, ἡ, γεπειοαί ἡ ἀ. τῶν πνευμάτων Ἡρττηυς.3.8.0; ἐπὶ 
καθαιρέσει τῆς κακίας καὶ ἀ. τοῦ παντός Οὐ (ἱοἰς.4.2Ἰ(ρ.2οτ.ττ; Με11. 
1Ιο56.); οἱ ΝΊ ἡ..-«παράδοσις...«κατὰ τὴν ἀ. τοῦ βιβλίου ΟἸθηι. Ξε ν. 
6.1τ5(ρ.408.17; Μ.0.3568}); ΤὨγΟΌΡΗ οροταίίοι οὗ ΗΠ. αμοβὲ ἴπ θαρ- 
{15Ππ| γεννηθέντες ἄνωθεν τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἐν τῇ ἀ. τοῦ νοός 1Β85. 
δαρὶ.τ.2.22(2.64 50; Μ,31.15648); ΤΠ] ἀντ (1 865.) μη. (1. 3034; Μ,50. 
7250); δ, (ΔοΞο,Ε; Μ,7288,720Α). , 

Ἐἀνακαινωτικός, γεηειοίησ, οἱ Π, ΟΒμοβί ἀ. αὐτὸ τῆς δημιουργίας 
εἰς ἀφθαροίαν Ἰ)λάντα,. (1545. 1πσι. (1.207 ; Μ.29.7130). 

ἀνακαλ-έω, γοεξαίΐ; ἴτοτῃ εττοῦ ΟΥ̓Εν}], «4, Χαμ. οίρ.70.τα); 
ΟΒγυβ.ἤοηι.10.3 1. ΤΟ ον.(χο.τ620) ; ἩοΥ (τ ϑορῆτ, Ρ}.)υ17.1.τὴ 
(0.20.6; Μ.}"}..23.6368); Ἰδπϊορ, Κν. Τείη.χ(ρ.263); γένοξε, γείγαεί, Ἐπ. 
Μαγεείϊ.2.4(Ρ.55.20; Μ,24.8178); “-εἴται τὴν ἀπόφασιν Το (σθη.4014 
(λ1.23.15 780); ῬΒΙοβε.ἢ,6.2.τ4{(Μ.6ς,4177.}). 

ἀνακαλλύντ-ω, γέξίογε ἰο δέαμίν Χριστὸς... «τῷ ἁγίῳ πνεύματι κ-ων 
τὴν ἀνθρώπου φύσιν νυ. σἰαρἢ, Γ1.(1.432})). 

ΒΕ Ζ2 

105 ἀνακεράννυμι 

ἀνακαλύπτω, πηεουεν, γευξαὶ, τ πυεῖΐ, ἂρ. φῶς δὲ νοερόν... τὸν 
μόνον ἀληθῇ τοῖς πᾶσιν ἀνεκάλυψε θεόν Ἐλιβ.ἰ Οτο(ρ.222.11; Μ.20, 
13720); τηρῖ., οὐ οα, (ε]5.4ρ.Οτγοεἰς, τ δ(ρ.6.6; ΜΙ, ττβ80); ἀ, τὸν 
νοῦν τῶν κατὰ τὸν ἀπόστολον ἐπιχειρημάτων ίοτῃ. ἘΣ γρ.3.2(0.20.2; 
Μ.18,644); ΟΕ ΟΠ γῖδὲ ἀ, αὐτῶν τὸ συνειδός (Ἤγγϑ5.ἠοηι. 58.2 ἴῃ ΜΙ. 

(7.5878). 
Ἑἀνακαλύπτως, οῤεημῖν, Ἰδπ5.(.ε.8.4(ρ.304.320; Μ,22.6370). 
Ἐἀνακάλυψις, ἡ, μητ εἰ τσ προσφωνησάντων. «μυστικὴν ἀ. τοῦ τῆς 

ἑορτῆς [580. τοῦ πάσχα] λόγου 1δυ5.}.0,4.34{(Ρ.120.26; Μ.20.ττϑτΓὴ. 
Ἐἀνακαμπτήριον, τό, ῥγοριεηαε, Ἐλι5...(Ὁ.4.πο(ρ.141.32; Μ].20. 

2008; ν.]. ἀναλαμπτήριον). 
ἀνακάμπτω, [ΠΊΤΘΠ5., γείμγη, Ατῆ ἀπη]οΉ..3(Μ.206.8448); 1.62 

(9320) ; ΤᾺΡΠπ.εὐγοη.. Ξ2(}. τοῦδ, τ88Α); 28.0.343(828.). 
Ἐἀνακαταλήκτως, -- ἀκαταλήκτως, ἱπεσσεαηίν, Ογτιαάον. τἹ(ι. 

5008). ἮΝ 
Ἐἀνακατάσειστος, -- ἀκατάσειστος, Ἠοΐ ἰ0 δὲ «Ππαΐφη, Ογτ,αιογ." 

(1.828). 
ἀνακαχλάζω, ν. [ἢ]άνακοχλάζω. 
ἘῬἀνάκειμα, τό, κὶ Ξογποιηρ ἀραάτεαϊο μὴ προσέχειν τοῖς ἐπιγείοις 

κἂν θεῷ ἀνάκειμα (Ὁ ΙοΥ ἀνακείμενα) ἢ ΤΠατ. ΠΥ]. ἈρΡ.εαϊ. }11.3416 

(ρ.1ο6.9). 
ἀνάκει-μαι, 1, ὑέ ἀεἠϊεαϊδά ; ἴο Οοά, οἵ 5ο0}]5, {7 .ὰρ.σηο. ῤῥ᾿. 

δ.11.12; κυρίως ἅγια τὰ τῷ θεῷ --μενα (ἸὨγγο.ἠονι.82.1 τη [9.(8. 
4848); οὗ μοὶν ρίβοεβ, ὕγσ. 7ο.4.Ξ(4. 4000); 2. ἀευοίς ομοδεῖ Γ ἰο, βογωε, 
οἵ (βμγῖβε μόνῳ τῷ..«θεῷ πύμενος ξιι5.4.6.3.3(0.πο9.25; Μι22.180 4}; 
ΟἵἩ τῆρῃ τὸ Οοε, Οτι(εἰς.4.75(ρ.345.13; Μιχαια 1450}; Πιοά. Ἐς. 84τ0 
(λ1.33.1617Ὰ}; το σοπιριηρίαίίοη, Οτιδελοί ἦι (απ. ττ7(}}.17. 3080; 
3. δείοηρ ἰο, γτ. 7ονατοτοί4. 808); 4. δὲ εἰογθὰ τῷ, ἤδρὶ καινότητα 
τοῦ πνεύματος, οἰκείαν τῆς καινῆς διαθήκης τυγχάνουσαν, ἐν πάσαις 
“μένην γραφαῖς ΟΥ. 70.1τ.6(8; 0.11.2; Μ.14.308); ΜΟΙ, γρῖρ.5.8 
(0.63.1; Μ.18,1128)}; Επ|5.4..2.1 ρτοετα,(ρ.2.7; Μ.22.16.}; 5. ἐδ, γέ- 
εἰϊηε αἴ 180]6 ; ἀ5ὲ οὐ 1}15 ροβίιτο δὲ 1 αϑὶ ϑιρροῦ ἱπάϊσαζοθ ἴ{ ννὰϑ 

. ποῖ ἃ Ῥαββονου, ΨΏΙΟΝ τγα5 δαΐθῃ βίαηαίησ, Το. ῬΏΠΟΡ. ῥαςεβ.(ρ.217. 
20); τὸ ἀσῖομ; πὶ σοῃ., ἘΠ οΥπι.ῦΐ5.3.12.2; μετὰ τῆς πόρνης “-μένου 
Πιοο τΝ υ, 70. Εἰρεηι 4τ(ρ.8ο. 16). 

ἀνακεκαλυμμένως, οῤέηῖν; ΟΥἨ 5ρ6εεῖ, (ῃγγϑ.ο)η.27.2 ἐπ 0.(8, 
1566); 1ἃ.λο»ι.7.3 τῷ 20 ογ. (το. 4840); ἐν..«ταῖς «ἱερουργίαις ἀἁ. καὶ 

ἀνενδοιάστως ἡ ἱερουργία ἐπιτελεῖται ΤΠατιδιια, ῥγασεαρεί. (Ν 00. 
16888). 

ἀνακεράννυμι, 1, γπΐηρίε, ῥἰσηά ([γ8}5.); ρᾷ55., δέ ῥεγημεαϊει, 
ΟτΝ γ85.0». εαἰσεῖ;, 37(ρ.143.6; Μ,45.930) οἷδ. 5. συναχρειόω; τροῖ, 
Ῥογηιεαῖε, ἱμφιδμε τὴν δι᾿ ὅλης τῆς ψυχῆς ἀνακεκραμένην κακίαν Οτ. 
(εἶ5.4.τ3(ρ.283.2ς; ΜΟττ. το 440); ἵνα... πολλοὺς..«παιδεύοντες ἀνακρα- 
θῶσι τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ καὶ τῷ θείῳ νόμῳ τὸ.8,7-ς(ρ.292.22; 1632}; 
ψυχὴν ἔρωτι καὶ φόβῳ καθαρῶς ἀνακραθεῖσαν Ἑυ5.υ.(,3.12(ρ.63.33; 
Δ].20.1020}}; τὴν ζωτικὴν τῆς ψυχῆς ἐνέργειαν. .«λόγῳ τινὶ κρείττονι... 
ἀνακραθεῖσαν (το νβ5.α»1Ήη1.εἰ τες. (Λ1.46.440); οἵ ροῖβοπς συ ἢ τῃς 
πε, (]επλ.οχο, ΤΠάο!, πδ(ρ.τ18,24; Μ.9.6774}; οὗ ἀφιοιβ γ ἢ ἘΠ Ὸ 
801], ἐτονμ.Οἴθηῖ. τας, 2. ταῖς μὲ ν τῆ, μητίσ ἡ γραφὴ τοὺς 
ἀνακεκραμένους τινὶ καὶ ἑνωθέντας γινώσκειν ἐκεῖνό φησιν, ᾧ ἀνεκρά- 
θησαν καὶ κεκοινωνήκασιν ΟΥ̓́, 7ο τοι ; Ρ.302.18; Μ|.14,5201),5324}; 
οἱ 501} τ Ροαᾶν, [ἃ (εἰς. 4.τδίρ. 288,4; ΜΙ χτ. το 4010) ; πιογϑ! ν ταῖς 
ψυχαῖς ἀνακραθέντας ἴδοιμι τοὺς πάντας (Ὀμϑὶ αρ, ἔπι5,ν...3,12 
(0.83.3; Μ.20. τοῦ80) ; οἷον τοῖς θεοῦ λόγοις ἀνακραθέντας ὙΠατ. εὐ. 
4:2(3.566); 3. (Βσίβτοὶ, ; ἀπτ} ΒΓἢ σϑηξ, ἔγοον ἀθοᾷ ἴο ΘΧΡΥΟΘ5 
τεϊατοτβ οὗ ἀεὶτν δρᾷ Πυπιδηεν ἴῃ ΟΒτῖβί; 8. οὗ τῆς ἀϊνίηο ψ 10} 
1π86 δυτηδῃ ὅ λόγος..«ἦνωται...«ἡμῖν τὴν ἀπαρχὴν ἡμῶν περιθέμενος 
καὶ ταύτῃ ἀνακραθείς ΤΑΤΗ..4»γ.4.33(0ρ.82.6; Μ.206.5 170}; θεὸς σαρκὶ 
διὰ μέσης ψυχῆς ἀνεκράθη ΟΥΝΑΣ,ογ.3.23(Μ.35.4328}; ΟΥΟΝ γ85,ε}.3 
Μ.46.1το210); Ὁ. οὗ τῆς πσδ ἢ ἰῃς αἰνίης τὸν ἄνθρωπον τοῦ 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ τὸν τῇ θεότητι αὐτοῦ ἀνακεκραμένον ΟΥ̓. 70.1.132(37; 
Ρ.42.13; Δ1.14.888)}; ἡ σὰρξ... ἀνακραθεῖσα..-πρὸς τὸ θεῖον οὐκέτι ἐν 
τοῖς ἑαυτῆς ὅροις τε καὶ ἰδιώμασι μένει (το Ν γβ5. γι. (2 Ρ.122.21; 

Μ.4ς.7058}; 1δ.6(2 ρ.150.21; 7274} οἷτι 5. μέξις; τὸν ἀνακραθέντα τῷ 

θεῷ ἄνθρωπον 1α..4011.27(}1.4ι5 ττϑτη) ; ἐδ. γα 560); ς. ηεῖχ, μηρία 
ἴῃ Ππογδῖ, βεῆβ6 φάναι [36. Π)οΠΊΟΡὮ1]115] τὸ σῶμα τοῦ κυρίου, ἀνακρα- 
θὲν τῇ θεότητι, εἰς τὸ ἀδηλότατον κεχωρηκέναι, ὃν τρόπον καὶ γάλακτος 
ξέστης τῷ παντὶ τῆς θαλάσσης ἐπιβληθεὶς συστήματε ῬΏΙΠΠΟϑι.ἢ..6.0.14 
(Μ.ός. 5898); ἀλλ᾽ ἔσως ἐροῦσιν [535. ΔΡΟΙ ΠΥ Π5] οὐκ ἀποφοιτῆσαι 
μὲν ὁλοτρόπως τὴν σάρκα τοῦ εἶναι ὃ ἦν, ἀνακραθῆναι δὲ ὥσπερ τῷ 

θεῷ λόγῳ πρὸς ἑνότητα φυσικήν...-πῶς ἠγνόησαν ὅτι τὰ ἀλλήλοις 
ἀνακιρνάμενα τῶν ὑγρῶν...ὃ μὲν ἧσάν εἰσι καθαρῶς οὐκέτι; ὕγτ. 
ϑγηθμδιτοί(ρ.48 5.25}, ; ο[.Μ.76.14320}.}} 4. παρε σπεὲ ψἰτῃ, πρητίς, 
85 8οῖ οἵ ρα; 8, οὗ πησίαλ] πηϊῖν ἴῃ Οὔατοῃ, γι, ἢ καϊφεῖι.253.5 
οἷ, 8, ἀνακίρνημι; πῶς τὰ ἔθνη εἰσήγαγε καὶ ἀνεκέρασε τοῖς πάλαι 

ἱ κατωρθωκόσι; {Πτγϑ.᾿οη.37.1. τη, Κορ. (0.7100) ; Ὁ.  Π σοῦ, [5ς. 1Ὲ 



3 ἤ ἀνακερατίζω 

Ῥαριϊβπι] τ. 7ο τοι ; Ρ.303.6; Μ.14.5328) οἰξ. 5. γινώσκω; ἡ ψυχὴ 

υὐὐδιὰ πίστεως πρὸς αὐτὸν ἀνακραθεῖσα (τ, Ν᾽ ϑ5.0γοαἰθολ. 27(0.141.4} 

Μ.45.934); τηγϑῖ, ὁ λέγων...ἐγνωκέναι τὸν θεόν, τὸ ἀνακεκρᾶσθαι 

αὐτῷ καὶ μετέχειν αὐτοῦ ἑπόμενον ἀναγκαίως ἔχει τὸ τηρεῖν αὐτοῦ 

τὰς ἐντολάς εαἰ.1] 0.113 {{0.111.21}; ἢ τὰς ἸΝοσα, Οτ εἰς, δ.) ς 

(0ρ.292.22; Μ.11.16324)}; ψ ἢ Π. (πμοβὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ... ἀνε- 

κράθητε ΟἸειῃ.Ξ,γ.7.14{0.62.12.; Ν.9.551Ὰ)}; ΒΙαγτα. 5.20: 21.(Μ.30. 

127320); ὅταν..«ἡ ψυχὴ..«τῷ παρακλήτῳ πνεύματι..«ἐνωθεῖσα καὶ ἀνα- 

κραθεῖσα Μας.Αερ.λοηι.το τοί .24.6414}; ἐν τῇ ἀναστάσει τὰ σώματα 

οὐὐτῇ δόξῃ ἐκείνῃ ἀνακραθήσονται ἐδ. 5. ττ(ξτ6}9)); α. ἴῃ ουσπαγικί ἵνα 

ταύτῃ 5... ζύμῃ] τρεφόμενοι, καὶ τὴν προτέραν ἀποθέμενοι τὴν νεκράν, 

εἰς τὴν ζῶσαν καὶ ἀθάνατον διὰ τῆς τραπέζης ἀνακερασθῶμεν ταύτης 
Ομυν8.ἠσηι.24.2 ἡπ τί ογ.(το.2140). 

Ἐνακερατίζω, δ! τοῇ! λόνης, ἤθιῃ νη. 8.τίρ.98.8; Μ.18. 

τ6ο0}). 
ἀνακεφαλαι-όω, σον μρ; 1. ἴῃ ψογάβ, ΤᾺΡΗ] πε. “μοὶ, 5.1} 1.6. 

{1214}; [τορἦσεγ.τ.0.2(Μ.7.5414}; ΟΥ. 70. 5, δ(ρ.105.27; Μ,14.1τ02}0)} ; 

μετὰ τὴν ἀνάστασιν “-ωὡσάμενον 80. (ὨΥ]5[] τοῖς ἑαυτοῦ τὸ μυστήριον 

Ἐππ οα. βά.2(ρ.258); 2. τῆοτο σθαι; δι. 5021: τ, ἙΟΉ ΦΘΡΉΥΙΟ ὈΤΙΑΟΥ 

ομθ Ἠεδα ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τοῦτο... ἦλθεν ἵνα τὸ τέλειον τῶν 

ἁμαρτιῶν “-ὠσῃ τοῖς διώξασιν.. «τοὺς προφήτας αὐτοῦ βαγη.Ξ.11ὶ 

Ρβαίαμεες δοοουηί5, Οτνεονηῖη Ερά ει τοίρ.241); πάντα “οοὔσθαι τὸν 

νόμον ἐν αὐτῷ [56. νίτίπε οἵ ἀμνησικακία] ἰ4.ογιοίρ.3το.το; ΜΟττ. 

4454}; Ἐπ5.}.6.6,6(σ 400 ; Μ1.21.4246); οὐκ εἶπε [1.6. Ἀοτη.13:0] πλη- 

ροῦται ἁπλῶς, ἀλλ᾽ “"οὔται" τουτέστι, συντόμως...τὸ πᾶν ἀπαρτίζεται 

τῶν ἐντολῶν τὸ ἔργον (Ὠτγβ.ἤον.23.3 ἴηι νον (ο 6000) ; καλῶς οὖν τὸ 
«νοὔται, ἀντὶ τοῦ πάντα ἐκεῖνα τὰ διὰ πολλῶν νενομοθετημένα ὥσπερ 
τινὰ ἀνακεφαλαίωσιν ἐν τῷ τὸν πλησίον ἀγαπᾶν περιέχεται ὙΠατ. ΜΟΡ5. 

Κορ τιτοίρ.163.6; Μ.66.864}}; ὅλον...“τ-οὔται [55.. ἴῃ [6βτῖνα] οἵ 

Ἡγραῤαηὶε] τῆς σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ μυστήριον ΒΠοΞνἘ. Η. δόγη. 

6(Ν.93.14688); Ὁ. ἐχεν. Ἐρἢ.τιτο τὸ ὄνομα τῆς ἀνακεφαλαιώσεως 

εἴρηται ἐπὶ τῶν τραπεζζ τικῶν καὶ τῶν παραπλησίων συμψηφιζο- 

μένων λόγων καὶ εἰς ἕν κεφάλαιον συναγομένων δόσεων καὶ ἀναλωμά- 
τῶν ἢ λήψεων, ὅθεν οἴομαι καὶ τὸν ἀπόστολον ἐνταῦθα κεχρῆσθαι τῇ 
λέξει. πολλῶν γὰρ ὄντων λόγων τῆς οἰκονομίας. .--πάντων..«ἀνακεῴφα- 

λαίωσίς ἐστιν ἐν τῷ Χριστῷ Οτνεον ἴη ρῖνα τ τοί(ρ.241); “- σασθαι 
οὐνέστεν. οἰ συνάψαι.. “πουδάσωμεν ἐγγὺς αὐτῆς γενέσθαι τῆς ἀληθείας 
υὐνἀνακεφαλαίωσις λέγεται καὶ διὰ μακρῶν λεγόμενα εἰς βραχὺ συστεῖ- 
λαι..«ἐστὶ μὲν γὰρ καὶ τοῦτο’ τὰ γὰρ διὰ μακροῦ χρόνου οἰκονομούμενα 
ἀνεκεφαλαιώσατο ἐν ἑαυτῷ, τουτέστι συνέτεμε. λόγον γὰρ συντελῶν, 
καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ ἐκεῖνα περιέβαλε, καὶ ἕτερα προσέ- 

θηκε. τοῦτό ἐστι ἀνακεφαλαίωσις: ἔστι καὶ..«μίαν κεφαλὴν ἅπασιν 

ἐπέθηκε τὰ κατὰ σάρκα Χριστάν, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις ὈΥγ5. 
μοηι. 1.4 ἐῃ Ἐρλυ(ατ.80}; μηΐε ἐπειδὴ ἔπεσεν ὃ πλασθεὶς διὰ τῆς 
παρακοῆς, καὶ ἀσεβησάντων τῶν ἀνθρώπων ἀπηλλοτριώθη τὰ ἐπου- 
ράνιᾳ τῶν ἐπιγείων, ἐλθὼν ὁ Χριστὸς πάντα ἀνεκεφαλαιώσατο ΘΈΨΕΥ͂, 

ΕΡ᾿ τ: το(ρ.3ο6.3); α. Ταῖπ. ὅ... Παῦλος οὐ διαιρεῖ τὴν τριάδα. .«τὰ 

πάντα εἰς ἕνα θεὸν “-οἴ λέγων [τύοτ.τ2: 4}. ΑἸ, 6 ρ. ϑόγα.1.30(}1.26. 
ὅοοΒ); μονὰς ἐν τριάδι προσκυνουμένη, καὶ τριὰς εἰς μονάδα “-ουμένη 
ΟτιΝαζ.ον.6.22(31.35.7400); ΖασΙ. ΜΠ ορΊ  (Δ.85.11418); 4. ΟΠ τιϑτοὶ, 
τὸ ταυτὸν τοῦ προσώπου, διὰ τῆς..«συνδρομῆς “-ούμενον Ἰιοοηΐ.Β. 

Νερί,ο! Εἰς τ(}1.86.12038); 3. γεκαρτίμαϊο τι οτιε᾽ 5 ῬΌσβοῃ ; 8. 1ὴ βξη, 
“"ούμενος ἐν αὐτῷ 530, ΔΠΓΙΟΏΙ51} τὴν πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ πᾶσαν 
κακίαν...καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ κἁτακλυσμοῦ πᾶσαν εἰδωλολατρείαν ἴχοῃ, 
ἤαεν.5.20.2(31.7.τ2ο02Ὰ{); μήτι εἰς ἐμὲ ἀνεκεφαλαιώθη ἡ ἱστορία τοῦ 
Ἀδάμ; Ργοίου.τ53.π(ρ.26); Κ7.Ζος,δ(ρ.τοο.14); Ὁ. ΟΕ ΟΠ τβο [τονηϊηρ 
ψΙ ἢ (μόοτῃ5 κε ποα ἴὸ ἀρρεαγάποο ἴῃ Ὀυτηΐηρ ΒαΒὮ] ὁ κύριος...πυού- 
μένος τὴν ἀρχὴν. «ὅπως..«μιᾶς ἔργον τὰ πάντα δείξῃ δυνάμεως (ΟἸεῖη. 
Ῥαεά.2.8(ρ.203.2ο; 31.8,4888}; 85 Ξοσοπα Αἄατὴ ἔδει.. «τὸν κνούμενον εἰς 
αὐτόν, ὑπὸ τοῦ θεοῦ πεπλασμένον ἄνθρωπον τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ τῆς 
γεννήσεως ἔχειν ὁμοιότητα Τγεη.ἤαο.3.21. τοί ῖ.7.955313}; σαρκὸς..«ἣν ] 

εἰς αὐτὸν ἀνεκεφαλαιώσατο 1.3.25.5(Ος8Ὰ}; τοῦ, ξη.3:15 τὴν ἔχθραν 
ταύτην ὁ κύριος εἰς ἑαυτὸν ἀνεκεφαλαιώσατο 1.4.40.3(1ττ40); ὃ. ὈΥ͂ 
τοϑιοσγαϊίοι, αἱ Ῥϑτοιιβία τὴν ἐκ τῶν οὐρανῶν..«παρουσίαν αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸ “-ὥσασθαι τὰ πάντα, καὶ ἀναστῆσαι πᾶσαν σάρκα πάσης ἀνθρω- 
πότητος 1δ.τιτοι τ(:408); Ἔχορ. ΕΠ. τ: το τὸ..«“νούμενον ἀναλαμβά- 
νεταί πως καὶ οἷον ἀναβιβάζεται πρὸς τὰ ἐν ἀρχαῖς Ογτ. 50ῤ}!.44(3. 
6228); ὃ θεὸς...-““ούμενος Τὰ πάντα ἐν Χριστῷ, καὶ...τῇ ἀνθρώπου 
πραγματευόμενος φύσει τὴν εἰς ὅπερ ἣν ἐπάνοδον ἤγουν ἀνακομιδήν 

14 Ρι εἰ (0.48.8; τ3, 1450}; ἰ4..0.2.τ(4.1354}; ἀνακεφαλαίωσιν..«καλεῖ 
τὴν σύντομον τῶν πραγμάτων μεταβολήν ἼΠατ, ἘΡ[..1: τοί3.404); ὅσον 

ὁ Ἀδὰμ ἁμαρτήσας ἀπεστερήθη τούτων πάντων ἀνανέωσις γέγονεν ἐν 

Χριστῷ 10... Ερ᾿να τοῦ, (ΔΕ, 5.824}). 
ἀνακεφαλαίωσις, ἡ, 1. σμσηανν ἴῃ νοχάβ ; ἀεἴ,,, ΟΠ γγ5.071.1.4. ἸἪ 

Ερλιατ.80) εἰϊ. 5. ἀνακεφαλαιόω; ἀ. λέγομεν τὸ ἐπαναλαβεῖν ἐν 
ὀλίγοις τὰ προλεχθέντα Μαχ.Ξεἰοῖ,6.}ι.1.3(4.1178}; ἀ, συντόμῳ ..«τῶν 

τοῦ ἀνακλάω 

ἀναγκαίων δογμάτων Ὀντ.Ἡ οαἱθεῖι.4.5., ἘΡΊΡΙΑ γεδεν.δ(ρ.τότ,2; Ν.41. 

τόξα); Τάτ, Τγίγι. 28 τ|ῖ,(}1.75.11888); 2. ἰοίαἰϊἶηρ οἵ δοσουῃῖβ, οι. 

εοναρι ἴῃ ΡΠ τττοίρ.241) οἷτ. 5. ἀνακεφαλαιόω : ὅ. Π5ὶ ἀ. τῶν ἀνα- 

γνώσεων καὶ ὧν ἔχουσι κεφαλαίων Τουτθα}, ας ρ,ο Ραμ (Μ ὃς. 

γτ6Ὰ}; 4. τηρηνηΐηρ τ ρ., σομιεθηϊγαίτοη ἴῃ ΘΟ. ΡεΥβοιὶ ἀ. γίνεται πάσης 

ἀδικίας...ἵνα ἐν αὐτῷ [536. ΔΕ ΕἸΟΠΥΙ517.. συγκλεισθεῖσα πᾶσα δύναμις 

ἀποοτατικὴ κατὰ τὴν κάμινον ὀλισθῇ τοῦ πυρός Ἰτοη.Πα6γ.5.20.2(Μ.7. 

τ2οιο); 5. γεεαριἐμιαίίοη. τὸ πέμπτον βιβλίον τοῦ νόμου ἀ. ἐστι τῶν 

πρὸ αὐτοῦ γραφέντων ΠΙρρ.ἤαεν.δ.1τ6(ρ.142.τ5; Μιυιδι2Ζι8 0); τοί. 

Ὀαρτί5πι ὅ Χριστὸς κενώσας ἑαυτόν, ἵνα χωρηθῇ κατὰ τὴν ἀ. ... τοῦ 

πάθους ΜεΙἢ.5γ»»}.3.8(..36.2; Μ.18.738};} ΟΓ ΟἿ᾽ ἴγρὲβ τοαμιταἱαι ἡ 

ἱπ ΝΊΣ απτγμε πάντα γὰρ ὅσα ἐν τῇ παλαιᾷ λατρείᾳ γεγένηται εἰς 

τὸν σωτῆρα τὴν ἀ. φέρει..«πάντα εἰς αὐτὸν τὴν ἀναφορὰν ἔχει ζτγϑ, 

γπανί.χ(3.8120}; 6. γεμειραὶ, γεδϊογαίϊοη τῆς φύσεως ἀνανέωσίν τε καὶ 

ἀ. {ῃγγϑ. βαςεῖ. γ7(8. 270); ἵπ' ΟΠ γῖβτ, τοῖς ἡ ογ. 5:17, Ογτ. ἡ ελ.40 

(3.4340); τοῖ, ἘΡμ.τττο, Ια, σίαρλ δη.χ(1.3.4)}; ΤΗΠΡΡ. εν. Η εἰ .(Μ. 

10.838); τὴν ἐν Χριστῷ πάντων ἀ, καὶ θέωσιν ἐν ἑαυτῷ τῶν οὐ θείων 

φύσεων Ἰιοοπξ.11. Ν' ἐδὲ.2.1( 1,86. τὐο5Ὰ}. 
Ἑἀνακεφαλίζω, ποίά τ οπθς πεαά, γϑοΐσο, ΟᾺ]]} Ηρ (Ρ.τοδν; 

ΤὨρΒπ.εὐγοη.Ὁ. τ}. τοῦ, 42ΟΑ), : 
Ἐνακεχωρημένως, ἠη γεϊγρη! θη, ἸΤ5. Ἐς, 28 11{.(λ1.23.2530).Ψ 
Ἐἀνακηρυκτέον, 0116 πηίδί ἐχίοὶ, 1514. ΡῈ}. ἐρ}.5.386(1}.18.15570). 
βάνακήρυκτος, ἰομϊν ρῥγοςίαϊντειί, ὁχιοί ει, ΝῚ..Ρ}.3.43(}1.10. 

Ϊ 4150}; ᾽οη, Αὐσιορ.8,.1(}1.3,τοδ 5). 
ἀνακήρυξις, ἡ, ῥγοείανηα οη; 85. ὈΙΒΒΟΡ, (ὐτΟ Ν γββυυ ὗν. Ῥλιαμμι. 

(Μ.46.9330}; ΒΥ ποῦν πὶ ἴοσ ἀνάρρησις ἃἰ ΟΥΟΙΠΆΓΙΟΝ, Μακ.δελοί.6.}}. 

ς.3.τ|21.4.π65 0); οἵ ἀοοίτηθ τὴν τοῦ ὁμοουσίου ἀἁ. ῬΏΠΟσι, ἐκ.1.4 

(ΜΜ.6ς.4644λ). 
ἀνακηρύσσω, εχίοὶ, (Ἀγνϑ. 7». ον χυτϑί τ. 04. 525:0); τδ.1: 2ο(5370). 

Ἐνακικλήσκτ-ω, 1. καἰ Ὁν ἃ Λδμὴς τοὺς ὀνόματι ᾿θεοὺς᾽ “-ομένους 

Ἑμβί,ἐηραςί. τοίρ.29.30; Μ.18.6328), 2. «αἱ δαεί;, γεραϊ οὐδέπω 

πεισθήσομαι ᾿Ιουδαίους “-εσθαι Τἀο5.Ναχ, τα]. τ07(λ1.48.1.180).Ψ 

κἀνακινητικός, αὐίε [0 οἱἵν ἩΡ εἴπερ..«οἷ...σεραφὶμ ἐμπρησταὶ καὶ 

θερμαίνοντες ὑπὸ τῆς θεολογίας ὠνομάσθησαν ...[50. 11 15 Ὀρολ56] τοῦ 

θείου μύρου... ἀ. ἔχουσι δυνάμεις Ἰλοπ. ΑΥ.6.}.4.3.το(Μ,5.4810}. 

Ἐἀνακιρν-άω (4150 ἀνακίρνημι --- ἀνακεράννυμι, ιν}; 1. ἡπτηφίε, 

δίομά ποταμοὺς...θαλάττης “-ἄσθαι 151. ΡῈ]. ρῥ.4.102(Μ.78.12800}} 

ἢρ., οἵ ἃ πιϊχοα οὰρ τὰ ἀγαθὰ τοῖς πονηροῖς ἀ, (ὐτ.5ο τη Γ᾿ ς,741:0 

(Μ14.12.1536Ὰ}; τῆςῖ,, τοῖς ἰοσείἤον, Ἄρη ίασε ἴῃ ἴδιο τ 4 τὴν τῶν 

ὁμοουσίων εἰς ἑαυτὴν “-ἄσθαι φύσιν (ὑγτ. [0.1.4(4.370}} 2. 16 ἁ, ... 

αὐτοὺς τῇ τῆς ἀγάπης ἰσοτιμίᾳ (Πγγ5.ἠο:5.3.1.3 1 ᾿νονη.(9.1408); 

ΠΊΟΤΆΪΠν ὁ ὁμολογῶν τινα...--ἅται καὶ ἑνοῦται τῷ ὁμολογουμένῳ 

Οὐαί τοί(ρ.το.2ι; Μοιι. 5760); Οτίβιοὶ. τῷ θεῷ τῆς ἡμετέρας 

γενέσεως τὴν ἔνθεον ἀ. μεγαλουργίαν 1.π5..6.4.το(ρ.τό0.1; Μ.22, 

2811); τοδοῖοὰ Ὁγ Οντ, 5. Ῥάγα 6} οἱ συγχέω: οὐ συγχέων ἢ “υῶν 

τὰς φύσεις ὕντο Νεί.2.6{(ρ.42.36 ; 6.458); 1.4.6()».90.22.; 1188) Οἵ, 5. 
συγχέω; οὐ συγχέουσα τὰς φύσεις, οὔτε μὴν “ὥσα πρός γε τὸ δεῖν 

ἑκατέραν ἑτεροίως ἔχειν ἢ ὅπερ ἐστίν ΙΔ αροὶ. ἘΔ! 3(0.118.25; 0.2120}; 

ϑη ἢ σα τῆς ψυχῆς. «τῷ πνεύματι --ωμένης ΜαοιΛορ,πορῖ.ι.3 

(21.34.4528}; ἴῃ δυο μα τίβῖ οἱ μὴ παρέχοντες ἐπιτήδειον τὸ σῶμα πρὸς 

τὴν ἀνάκρασιν τοῦ σώματος αὐτοῦ ὅπερ ἡμῖν ἔδωκεν, ἵνα πρὸς αὐτὸ 

κιρνάμενοι, πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον “οὠμεθα Τύ τυ 5. ροαξεὶ, ,(8.256}}}; 

[10.6:. 56] δηλῶν, ὅτι ἐν αὐτῷ “οἄται (ῃτνδ. ση. 47.1 τη .1υ.(8,2750}.ὕὕ 

ἀνακίρνη-μι, 1. γεΐηρίο, δίοπιὶ, ἢ. ἐπωφελὴς...«ἡ μῖξις, καθάπερ 

ἀνακιρναμένου τοῦ πάθους εἰς ἀφθαρσίαν: ἐξορροῦται γὰρ ὑπὸ τοῦ 

οἴνου τὸ γάλα καὶ σχίζεται, καὶ ὅτιπερ αὐτοῦ νόθον, τοῦτ᾽ ἀποχετεύεται 

ΟἸεμι. ῥαφά.τ.6(ρ.120.26; Μ.8.3154}); ((ποβί.) οἵ ἀδπιοιβ ΜΓ Β0}5, 

Ηορι ἴδηαι; ἰδιιττν 2. Ομτίσίο!. {Μ|.28:18] λαβόντος τοῦ κατὰ 

τὸν σωτῆρα ἀνθρώπου τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐν οὐρανῷ οἷον τῶν ἐνυπαρ- 

χόντων τῷ μονογενεῖ, ἵνα αὐτῷ κοινωνῇ, ἀνακιρνάμενος ἐκείνου τῇ 

θεότητι καὶ ἑνούμενος αὐτῷ Οτ.ογ.26.4(ρ.362.2; Μοῖτ πο 4Ὰ}; ΟΥΝ γ85. 

ογ.εαἰδελι."7(ῃ.τοῖ.τα ; 1.4 5.600) οἵ. 5. συνανάκρασις ; συνδεδραμηκό- 

των δὲ ὥσπερ εἰς ἑνότητα φυσικὴν καὶ οἷον ἀνακιρνάντων ἀλλήλοιν 

ὅπερ ἂν ὡς ἴδιον ἑκατέρῳ προσῇ Ὀντιοβοτ(ρ.15.32; 5.08}; ἐσκήνωσε... 

ἐν ἡμῖν σαρκὶ καὶ αἵματι θεοπρεπῶς.".«τὴν ἰδίαν φύσιν οἷονεί πως 

ἀνακιρνάς Ἰά μομιβαφεῖι.17.2(52. 2284}; θα οοπάοπιηοι! Ὀν Οὐγτ. 1ὴ 

ἈροΙπδτθη βόπβο τὰ ἀλλήλοις ἀνακιρνάμενα τῶν ὑγρῶν...ὃ μὲν 

ἦσάν εἰσι καθαρῶς οὐκέτι 14.«σγμοις, το(ρ. 486,15; Μ.76.1.330 ποῖς 1}} 

3, μηΐίε οἱ ἐκ πίστεως...τοῖς ἐκ νόμον..«εἰς ἑνότητα τὴν πνευματικὴν 

ονἀνακιρνάμενοι 1.1 1εἰι.75(3.4738}}; τὖσι [5ς,. Κὶδα, Οἱ Ροᾶσο} τὰς 

ψυχὰς ἀλλήλαις, καὶ πᾶσαν ἀμνησικακίαν αὐταῖς μνηστεύεται. σημεῖον 

τοίνυν ἐστὶ τὸ φίλημα, τοῦ ἀνακραθῆναι τὰς ψυχάς (ὑγτ. }εαἰδεἶ!.23.3. 

Ἐνακλαστάριον, τό, ῥὲίαὶ (ορειοά ν᾽ Ὀγοακισ (6 Π00Κ), 

λ1γι ἀγίον. 3ο(Ρ.43,6); τι Μαὰρ ταὶ (ἐ.Ζ80}..}2.28(Μ..0}..60.185}Ὰ}. 

ἀνακλ-άω, 1. ῥεμά βαεῖ “-ὥσι...τὰς κεφαλάς ΟἸομι ῥαεά.2.2(0.176, 

17; Μ.8.420Α); 2. ἵμφη δαεῖ!, γεϑίουε ἴὸ πογῃλα] 5ἴϑίς ὁπότε τῶν 



ἀνάκλησις 

ἐκτὸς αἱ πλεονεξίαι αὖθις πρὸς ἰσότητα τοῖς λογισμοῖς «-ὥνται ΤῊ. ! 
Βοβί αη.2.το(Μ,18,11538}; 3, γεϑθεὶ, γτ, ἀνα γηεῖ. ; Βα Πρ ς, ΠΙΡΡ. 
μαδν.4.321(0.57.20; Μ.τό.30040); οὗ τεβεοίίοι οἱ εὐγεβ ἴῃ ἃ ρο πο 
βυγίαςς, οοπιρατεα 1 ΠρΗΐ οἵ τῆς ταϊμᾶ τοβεοιεᾷ Ὀν βογιρίαγεβ, 
ἐΒαϑβ.εἰγμεὶ. πομενχ, τ(ι,3248.: Μ.30.124}; οἵ εἴεςξ οὐ θοάγν οὴ 5ομ] ἡ 
ἀπὸ τῆς σαρκὸς τῇ ψυχῇ “-ὠμένη συμπάθεια Τδοξ, ΝᾺ Ζ. ἀ]αἰ τοί. 
38,1056); 4. ἀοιδίε τ ρ ὙἸΔᾺ ἰδαρμίευ, Ομσνβορῥιψη.τ, (1.488); 
5. 1Ὲ τηιβὶς, δγεαΐ πι|ρ᾽ τῃεξ τηθῖτε, ϑγηζοβαίε μελῳδικῶς αυᾶν ΤΣ ἢχνϑ. 
αδέεὶ. ξαεεί. (1. ΠΣ 

ἀνάκλησις, ἡ, ἃ. εαἰξίηισ οπ; 1. Ἱἱμυοεαϊοη, εξαἰμία!οΉ.; αἵ ἀδα]σα- 
τίοπ οὗ ἹΠΊΡΕΙΙΆ] βγαίιεβ, 8οζἠ,.8,20,1(}]1.67.1 5688), 2. ΞΜ ΡΗΜΘΉ 5 
ἤτοι βαυῖῃ τὸ πρᾶνθῃ ἤγγικεν... «ἡ ἡμετέρα ἀ.: ὁρῶ γὰρ τὸν «Χριστόν 

μου καλοῦντα ἐμέ “Δ.{(᾿ 55.) Ε εἰν. εἰ ᾿αμ.73(Ρ.τό4.1); Μοῦ νρ.8.2 
(ρ.83.0; Μ.18.141λ}.Ψ 

- Β, εαἰπηρ δαεῖν Ἐν ἴπ σοα,; ἃ. γεκαϊί, γεσίογαϊίοη; ἴτοτα Ἂχῖς, 
ῬΗΠοβι. ἢ.6.0.8(Μ.6ς. 570Α}) ; ἔγοιη σαριϊνῖν, Τματ. 5.14: τι.685, ν,]. 
ἐπανάκλησιν); ἔτοτῃ ἀδαίῃ ἴο [16 ἐκ μὲν τῶν δύο τόπων [3ς. Ηαάδε δῃα 
{πὸ τουμ]Ὁ] τὴν ἀ. ΤΑῚ. “ροίζ τ. τ4(}1.26.ττ2οα); Ἐπ μα Ϊ. Τὴ ]ας..4ς.20 
(Μ.8ς. 6608}; Ὁ. οἵ ἀρϑέταοίβ οὔτε μὴν εἰς χρόνους μακροὺς ἀ. ἔσεσθαι 
τῆς ἐλπίδος Ογγ.}5.4. κ(2.7ο 40); γευοκίηρ ὦ μεσημβρία τῆς δειλινῆς ἐν 
παραδείσῳ καταδίκης ἀ. Ῥτος] ΟΡ ον ττ. 4(Ν|.6ς. 7850); γομδιυϊηρ μετά- 
νοιά ἐστιν ἀ. βαπτίσματος 0. ]]η}. 5 εαί. κ(}1.88.7648); 2. ΘΡΙΠΓΩΔΙ 
γεσίογαϊΐον οὐ γϑεαϊΐ; ἃ. οἵ 1ὲννβ ᾿Ηλίας...εἰς τὴν ἀἁ, τοῦ ᾿Ισραὴλ 
κεῖται προφήτης οί. ἤ7..0: 2(ρ.354.14); ἔσται καὶ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν 
ἐν ὑστέροις ἀ., εἰ καὶ ἐν ἀρχῇ λεῖμμα μόνον ἐγένετο Ῥγος..15.1:}. 
(21.87.18400); [865.ΝΑ2Ζ, ἀϊαἰ. το) Μ.58.1188); Ὁ. οὗ τη] πα ἘΠὨΓΟῸΡἢ 
(σιβιὶ ὑπὲρ τῆς ἀ. ἐν Φε τϑ τοῦ σταυροῦ ξύλον.. ὑπεδέξατο Α(({Ἐα55.) 
“πῶν.3(Ρ.5.2}}: : ΔΙ Χαμ ρ}ιτοί(ρ.}1.32); ΔΙ ἦηε.7.4(}].2ς. το8 0); 
ΟΡΡ. παρατροπή, ΟΝ υβ5,ογιεαίεολ, Β(ρ.49.17; Μι4ς. 370) ΟἹΤ, 8. παρα- 
τροπή; τῇ ἁ. τῶν ἀνθρώπω».. «ἣν διὰ τοῦ γενέσθαι ἡμῶν πρωτότοκος 

πάλιν εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς χάριν ἀνεκαλέσατο τᾶ. Επιη.4(2 Ρ.653.25; Ν.45. 
6364}; (οβιῃη. πα. 0.2(Ν},88,151Ὰ}; ξύλον γὰρ καὶ γυνὴ ἐγένοντο 
ἀφορμὴ τῆς ἐξορίέας..«νῦν δὲ γυνὴ καὶ ξύλον γίνεταί σοι ἀ. Το. Ἐπ}. 

ερηεορὶ ΒΜ φτ(ῖ,οδ.14068) ; Ἐ10.10. “γίνη. Ἴ(Μ.ο6.12768); ς. οἱ 
Ἰπα ν άπ8] ἴτοιη βίη ἀνακάλεσαι με τὴν ταπεινήν, ὁ εἰς πολλῶν ἅμαρ- 
τωλῶν ἀ, ἀποσταλείς Α Χαμ ρρ. 20(ρ. 70. 12} ; πάντων ἐστὶν... ζωή; 
καὶ τῶν μὲν ἀποπιπτόντων αὐτῆς ἃ. τε καὶ ἀνάστασις Ἰ)οη. Ατ. ἁ. Π.1.2 

(}1.3.5898). 
ἀναν λυ τὐρβς: 7 7ον δι ἸΟΉΗΡ οὐ ἐχπογήηρ, 

10). 
ἀνάκλητος, εαἰϊοᾷ δασῖ, Ῥιιβυη. 2(ριφορ.το; Μ..20. 1468). 
ἀνακλίνω, γαῖ ἰὸ γε5ὲ μροη, Πθηςο ρῖσε οὐεν ἰο, ΝῚ]. Εμίορ.8(}1.70. 

1104}. 

ἀνακλώθω, πηγαῦεῖ ἰδε ἱπγεαΐ; οἵ 118 ἃ5 βριιπὶ ὃν Εδίββ, ὕ Πιβί. 
4ιι εἰ γε5}Ρ.τ46(}]1.6. Ἰησοῦ). 

ἀνακμάξω, ὀγεαΐς ομεὶ αὐτό τ τὰ βορίηρ, σοῖσι. ΟΡ ὁγ.2(Μ.98. 2609 Ὰ). 
ἀνακοίνωσις, ἡ, ἐονηημηϊεαίίοη, ΟΠτν5.ςόγηι.3.1 τῇ σθη.(4.6 520). 
Ἑἀνακολαφή, ἡ, εἰ ῤγοϊάενγν ; οὐν αὶ ἀδασοουβ ἐαπίοῖα, βόορΒχ. ἢ]. 

{πεν ρ.}(Μ.87.530888). 
Ἐῤνακολουθέω, Οτιορηη».567.63 τη ἤ1|.(Ν.11.3048) ἴοΥ ἀντανακολου- 

θέω (ρ.τ46.4). 
ἀνακόλουθος, ἱπέρηξεφηεμὶ, ἤθῆθσθ ἰαιοίσσς, πηγεΐν κακῇ ὥρᾳ 

εἰσήλθατε ὧδε, προπετεῖς, ἀ, ᾿Ῥεγς.(ρ.7.ττ). 
ἀνακομάω, ρεΐ βνεεὶ ἠπαΐν, Ογτιαάον. 1δ(1. 5820). 
ἀνακομιδή, ἡ, 1. γείεγη, Γαΐ, ογαὶ.οίρ,40.19; Μ,6.884λ); ΟἸεῖα, 

οἰγ.7.ττίρ.46.3; Μ,9.4880) : ῬμΠοβί. ἤν 6.3.6 (ΔΕ 6ς, 4804}; τὴν ἐκ θανάτου 
καὶ φθορᾶς ἀ. ... εἰς ἀφθαρσίαν Ογτ της εῖροη (ςἰ. 6928}; [4 Ῥίον 
(ρ.38,1ὸ; 65,145} οἰϊ, 5, ἀνακεφαλαιόω ; 2. ἰαγίηρ πῤρ, ἀεροξίποη; οὗ 
το] 5, ΕἾσο. 1). γίενι, (Ν].ο6.12608}. 

ἔφαν οϊίζυ, 1. ἐΑΥΎν ΟΥ ὑγίηρ ρ; Ἀεποε ἃ. γαΐδε; οἵ (τ 515 ἤςθῃ 
ΤἈΪΒΕα τὸ ἤδανεπ, Μέοτῃ, 5 }»}}.7.8(ρ.79.1τ; Ν.18.13268}); πιϑῖ,, ἐχαϊί, 
γντῤνοιη.(5..7308); Ὁ. ὀγίγιο, οἵξεν; βδουϊῆοςβ, ΜΙθῖῃ σγρερ.α.δ(ρ.ὅτ, 
12; 1004); τῷ Χριστῷ τὴν ᾧδὴν ἀ, ντ, ΒΒ», 17: τ} .69.820 0) ; ἰ4.αὐον. 
15(1.520Β); Ο. ἰαν ἨἩΡ, ἀοροξίξ; Ὑϑ]ϊοβ, ῬΆΠοβε. 6.3.2 (Μ.6ς, ΑΒ τΑῚ; 
2. ὑγτηρ δαεῖ, γέδίονε ἀνθρωπότητος ἀνακομισθείσης εἰς ἀφθαρσίαν 

Οντ δας. 34(3. 5400}; 1. ον. τ α(ρ.182.1τ; Μ.74.784Ὰ}. 
ἀνακοντίζω, ἀηγὶ ῥονἢ, αὐτὶ, Νολπ.Ραν. [0.21:80}1.43.οτ60} ; ταεῖ., 

γΈ767 ὃ ἀπόστολος... εἰς Αἰριστὸν ἀνηκόντισε τὰ κατὰ τὸν δάμ Μεῖῃ. 
5ν}}.3.δ(ρ.35.1ο; Μ.18,724). | 

ἀνακοπή, ἡ, εἰδείης ; οἵ 51η5 ΌΚ ἰανγ δπα ἔδδαυ, ΟἸθιι ρῥαδά.1.1ῖ 
(0ρ.147.τ0; Μ.8,3658); [.5,ν.2.τ2(ρ.237.4; Μ.8.11808). 

ἀνακόπτω, 1. εὐξεῖς, γεκίγαίηι; ταρά,, γεσίγαϊῃ οημεϑοῖβ, γοξγαίνη, 
Ῥοΐγς.εῤ.5.3; 2. εαδίγαίε, Το. "ἶχ. ατττό(Μ.533.158:5Α). 

ἀνακοσμέω, φάογηῃ αΉξιρ, γεδίογε, Ἡρτῃ, γος. τ. 43(ρ,201.0.; Μ.τ18, 
2720; ν.}]. ἀνακοσμοποιηθῆναι) ; ἐδ.1.44{0.203.7; Μι4τ.τατ30)). 

Ἑἀνακοσμοποιέω, ν. ἴοτερ. 

Αἱ Χαμ ρΡιτίρ. 8, 
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τῆς ἀ. 

ἀνακτάομαι 

ἀνακουφίζ ὦ, 1. ΠῚ τι ρ, ταΐξε, ταρὶ. τῇ ἀρετῇ --ὁμενοι εἰς τὰ 
ἐπουράνιᾳ ΝῚ, ἐρ.2. τον. 70.304}; Ογτ. ΜΠ τεῆ. ιγ(3. 4060); φύσις [50.Ψ 
τοῦ Χριστοῦ) ἀ. ... πρὸς τὸ ἴδιον ἀγαθὸν τὸ κάτω πίπτον ἀεί 14. 0.11. 
12(4.1οο2λ}); 2. κοϊὰ τ, δ ρῥονὶ, ἘΝῚ], ρεγςίι τ, 5(Δ1,790.9090). 

[Ἐ]ἀάνακοχλάζ-ω, -- ἀπε ἡἰάξω; οι πι| , σϑοιδο τειν [ν.}. ἀνα- 
κογχυλιάζειν] τὸ ὕδωρ ΟΥΟΝ 95. ΔΉ. εἰ γος. (Μ.406.317λ}; λέβητι -οντι 
ΕρΙρΠ.ἐαρ. βά. ττίρ.511.25, ν.1, καχλάξζοντι ΜῈ, 42. 8οι0}; οὗ νναΐεῖο αἵ 
Ομ τβυ 5 Βαρτ θη καταβάντων αὐτῶν ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἀνεκόχλασαν [ν.]. 
ἀνεκάχλασαν] τὰ ὕδατα Οἤνοη. Παπεὶ.Ρ.225(}1.02.5484}); ἀνακαχλάζειν 
ΟἸνταρ. [οὐδ 30: 37(}1.03.2170). 

Ἑἀνακράκτης, ὁ, εἰαγιογοι βοΐσον, βαβισεημηί Ο(2,2ο88 ; Μ,1}. 
64ο 0). 

ἀνάκρασις, ἡ, 1 ΧΊμγε, δίοηατίηρ, μη ϊοη ν 1. ἴὰ σοη., σα, ῬῈ] ἐρρ». 
τ.461τ(}}.γ8.4368); οὗ Ὠυγηδη {Γ᾿ Πα 510 τῆς ὑπὲρ ἀδελφοὺς ἀ, (γ. 
Ναλ.ογ.10.2(ΜΠ,35.8204Ὰ}; οἱ  λϊεΥροηείσαίίο οὐ 5510]. ἀπ ἴπ- 
{6 ]}Π1σῚ 0 16 τθῖησϑ ἴῃ ογεδίοι, σι Ν᾽ γεδ.ογικαϊ εν (0.30.7; ΜΙ 4,5 25); 
2. (Βτῖβιο]., Οτεἰς.3.4τ(0.237.0; Μετ. 9754) οἰϊ. 5, προσλαμβάνω; 
αν γί τούτη οὗ (τ. Ννγ85. τὸν δὲ τῆς ἀ. τρόπον τοῦ θείου πρὸς τὸν 

ἄνθρωπον συνιδεῖν οὐ χωροῦμεν ΟΥ̓ Ν ναϑ.ον, αἰεί ατί(ρ.57.τὸ ; Μι4-. 

448); ἰ4. τι. κ(2 }0.117.1; Μ.4-.6078}; 1δι(ρ.117.22:; δυ7γ) ; ἐδιθα 
Ὀ.144.13; 7200) οἷἵ. 5. μεταποιέω; 14.6}.3(}].46.1ο200}; 14.ἠόν 4 
τη: (απ. (.44.8360}; Πκοπρὰ τὸ ἀ, οἵ ἔγχε ἀπ ἴτοπ, ἈΡο]. ἢ. 
τ28(ρ.2538, 26)». ΔΤ, ογα".5(4.17.1); θεότητος...καὶ ἀνθρωπότητος.... 

ἀπερινόητος ὁ τῆς ἀ, τρόπος (ὑγτ. ἤοπι ραξο Β(Ξ3, Ἰο1.}; υβϑοα οἵ Δρο]- 
ΠπΠδτῖϑη πηχέσσο οὗ αἴνμιο πα Βαμιδὴ παΐμπγος ἴῃ (γίϑε σύγχυσίν 
τινα καὶ ἀ., καὶ τρόπην τὴν εἰς σάρκα τοῦ θεοῦ λόγου κατηχῶν 151. 
ΡεΙ. ἐΡΡ. 1. 000 .} γ8.4520}); το]οοῖο Ὀγ πολ [Δ εΥ οὐἿ Ποῦοχ τ ΥΒ, 
ε.5. τὴν ἕνωσιν ψάψειν ἡ ἐΆ λέγοντες, οὐ κατὰ..«ἀ. φάσκομεν Τὼ0.1). 

Ἰαροῦ. δυ(δ.94.14804}; Αμθτ δ. (14064} οἷτ. 5. συγχέω τ {1ποιρὶν ἀϑοὴ 
Ὀν οἴμουβ, Τοῖς. Β, Δἰ ἐέν οὶ 1 μ|.2(3}1.86.135328} οἷἵιν 8. ἕνωσις ; τὴν δὲ 
ἕνωσιν αὐτοῦ τοῦ λόγου οὐσιώδους ἀνακράσεως ϑόΌρΡΒΓ. Π ρον (Μ. 
87.3168.); ἡ ἕνωσις...οὐ τῶν φύσεων ἀλλοιωθεισῶν.. ἀλλὰ κατὰ τὸν 

οὐν τρόπον, καθ᾽ ὁ ἂν εἴποι τις αὐτὸν θεὸν καὶ ἄνθρωπον Ἀπαξί. 
Απε, β'.ἈΡ. Θοεὶ. Ῥαΐϊν.2ο(ρ.126.18.; Μ.δ0.1 2868) ; . ΟὗὨ ποι οὐ (Ἡτιοῖ 
ἢ Η. (ἀμοβὶ ἅ,. σπόγγος [σἴνεη τὸ (μτῖϑὶ ον. (Ὑ055]7...τὴν. τοῦ 
ἁγίου πνεύματος ἐν αὐτῷ γενομένην ἀ, ἀνέφηνε Του ΑἹ, “νη 1.6. 
22:42(Ρ.240.12); 4. οἵ ΦὨΟΒΑΥΒΕΙΣ. πιπίοη, οΡ.. Βοιοῦ ΒΆΠΙΆΝΙ 
ῬοάΥγ δηᾶ δι ἢ τεσ ο]ομηθηΐβ τὸ δὲ σῶμα ἕτερον τρόπον [0}}}Ρ. 
5011], ΠΙΟΝ 15 βανβα Ὀγν 81 1ῃ ΒΑΡ ]5η}] ἐν μετουσίᾳ τε καὶ ἀ. τοῦ 
σῴζοντος γίνεται στο Ν γ55.0».εαἱφεῖ,. 37(0.142.3; Μ.45.03Λλ}; οἴ Ἰά λον. 
δτῃ Εδεί.(Ν.44.737}}} οὐχ ἁπλῶς μίέγνυμαΐί σοι, ἀλλὰ συμπλέκομαι... 
ἵνα πολλὴ ἡ ἀἁ. γένηται (Ἤγγπ,ἠσῆμ. 1 5.4 τὸ ΤΣ ται τοι); Τ γν, 
»αξοδι.:(8.2506}8} οἷζτ, 5. ἀνακιρνάω; δ. οἵ ἸητοΠοσία} ἀμ] τηγδῖ, 
ΠΟ ; (ἀῃοβί, τὴν ἀ, τὴν πρὸς τὸ πλήρωμα αὐτῆς {ΠΟΤΔΟΪοΟΝ 0. 
Οὐ. 7ο.13.ττ(ρ.235.22; Μ.14.4161); ᾿ε ] οί} οὐσία τοῦ γινώσκον- 
τος κατὰ ἀ. ἀδιάστατον γενομένη (6η1.ς,7.4.22(ρ.3οῦ,26; ΜΝ. διττάς)); 
οὗ 5ριγιῖπαιὶ! αἰπηϊῖν, Ογτ. Ἐς, 36: τ8(}],60.036Ὰ)}; Ἰηγϑῖ, ἑπόμενος τῷ 
καλοῦντε.. ἄξιον ἑαυτὸν παρασχὼν...«κατὰ ἃ. ἔχειν τὴν δύναμιν τοῦ 
θεοῦ (Ἰδπι. ἢ “2(Ρ. 50.27; Μ.0.500})}; τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἡ πρὸς 
τὸ θεῖόν ἐστιν ἀ, τι Νι γδβιζονι τὴ (αΉΪ. ΘΙ. 44. 1133); ; 1}. 4(ὅ300); 
ψ Π. Ομοβὶ ἀπὸ τῆς...ἀ. τοῦ ἁγίου πνεύματος, εἰς ἣν μόνον ἡ 
πιστὴ ψυχὴ ἀναπαύεσθαι δύναται ας, Δορ ἑομι.ς.7(}1.534.ς 1 20).Ψ 

ἀνακραυγάξω, εν αἰομά, (ΠΥγβ. ἤθη... 7.5 1τι Π}οΡ.(12.171Ὰ}; (ο], 
(νχ.ἢ.6.2.22.17. 

ἀνακρίνω, 1, ἐχανιηο οἰοδοῖν, ΟΠτγβ,ιίομι. 37.1 ἠὲ 4:.(0.2814}} 
2. 7μάσε ἀνὰ 50 εομάεμῃ, ἘΒίρΠ ἦαον.ππ. π(ρ.220.το; Μ.4τ.οδοο) ; ἐν, 
76.24{(Ρ.371.14; Μ,42.5048) οἵ. 5, πνευματικῶς, τιδοιτο(ριτόδιδ; 
2200) οἷζ, 5. σαρκικός; 3. ῥιειὲ οδέ, ἀεἰαν ἀνακριθεὶς τοῦ λαβεῖν τὴν 
αἴτησίν σου ΡΠ τ.3.2230. 

ἀνάκρουσις, ἡ, εἰγτδίηρ ἩΡ ὕμνων ΟΥ.] 5.45: (0.40). 
Ἑνακρουστόν, 5Ξεη5. ἀπ... τοῦ, πχονϑιηοπς οὗ 5 {{|6 τὸ ἀπ ἔτ ἡΠ 

νεσανιὴρ ἱμάτιον τέχνῃ τινὶ... «ἀ, ὑφαινόμενον 1514. 6]. ἐρ.1.74{(ΜΜ.78. 
2338). 

ἀνακρούτ-ω, 1. ΠΩΣ ἐμεε, γεςίγαίι; Ὁν γγοσά5, ΟἹδπλ ραε.5.1 
(ρ.1τ62.16; Μ.8,3074}; ἀ, τοὺς ἐρεθισμούς Οτιργίτιο,,.τ.5 (4; ᾿: 100.12; 
Μ.1τ. “ύν}): πιοά,, ΕΡΙρΡἢ.Πασγιρυοοη. 3(ρ.172.1; Μ.4ι. 1770); 2. οἰτίλδε 
Βαπαβ τορεῖβου, εἶα, ΠΙρΡρ.μαον. 4.4δ(ρ.68,27; Μ, τύ, 3110}; ἢ ΠλΠ5]ς, 
Ομυγειῤ.2.2[5:8380}; 805., ρίαν, Τιλι5..1,6.4.13(0.172.56; Μ.322.2888}; 
ΤῈ Του :4(1.1265); ὅ, «εἰγίκε τ}ρο στεὶν μέλος Ογτ, 5.32: 2(Μ 00. 
872Ὰ}; πιρά,., (Βύγνβι ραν, οι. 2.2(2.6208)}; 4, ἐἰγμδὶ μι ρ, ταοῖ, τῆς 
πλεονεξίας μνήμην..«-εσθαι καὶ ἀνασκάπτεσθαι ποιεῖς διὰ τῆς οἰκίας 
1ᾶ,.Πορι.10.4  1ΤἬεδς. (τι βοοῦ). 

Ἑἀνάκρυπτος, ᾿ϊΔἤδη προφητεία 1λ115.6.1}..2.χ8(ρ.121.20.; Μ.24.040(), 
ἀνακτάομαι, 1. γέῤγεξί,, τενίθε; του α}]ν πιὰ ΒΡ γα }}ν ἀνακτή- 

σασθε ἑαυτοὺς ἐν πίοτει, ὅ ἐστιν σὰρξ τοῦ κυρίου καὶ ἐν ἀγάπῃ, ὅ 
ἐστιν αἷμα Ἰση. Τ γα 8.1; Οτγέχροῖη Ῥγοτο τ" (1.17.208}0}; ἰπέταπβ., 



ἀνακτέον 

γέρουεν ομ659}}, γουΐνδ παραπτώματι, ἐξ οὗ μηκέτι παρὸν' αὐτῷ ἀ. 

Μας.Δορ. οἶον. τοί Μ.34.8078); ΟΠσγβ λον. 6.4 τη 2 ΤΊρι(ττ.6918); 2. τέ- 

δίογς, ΗΠ ΡΡ. Πδη.4.26.8, 
ἀνακτέον, ο»6 μι Ὑ6[67; ἴῃ ΞΡΙ ΓΙ ΓΌ8] ἱπεογργείβιοη, οὗ βοιρ- 

τατς, Οἱ. "Ὁ.57 τη 70.(ρ.531.1). 
ἀνάκτησις, ἡ, 1. γεραϊηῖησ, Οἵ ταθα ἘΠΤΟῸρΡΙ ΟΥΟΒ5 αὐτή ἡ κόλασις 

μυστήριόν ἐστιν τῆς ἀνθρωπίνης ἀ. 4.(Ὀα55.) πάν. 4(Ρ.9.21); 1λ, 
“Αροϊ!.τ.6(λ1.26.ττο41); 2. γεεοῦθνν οἵ βίτεηρτα; γεβεσληρ, (οηϑῖ, 
Τηδο ἰσμά.τ(Μ.88. 28.}; Αὐείῃ, ρος 6(Μτοῦ, 7640); 8. ἡπεαης οὗ 
γερονεῦγ, ΤΟ.ΝῚ ΟΡ ερ.(Ν.06.14320). 

ἀνακτίζ-ω, 1. γεϑι4; ἢρ., Οὗ τῆδῆ 85. σοῦυ οὴ ἐου ἀδΈοη 
οὔ μαῖϑι, Ατὰ...1»,.2.77(}1.26.30900}; Ονχ δες. (5..1758); 2. γεεγεαίδ, 
γεπαξε; ἃ. δβομδῖίοὶ,, [π6 τπνετβθ, Με ἢ.7γε5. τ 48(0.301.7, ν.}, ἀνα- 
καινισθῇ Νί.18.2760); 1 1υδτιφειν,4(Ν1,6.14720); Ὁ. 186 Ὀοᾶν δἴζεν 
ἄβαίῃ, ἀϑειάτα μον τ(Μ.40.τ600) ; ἔ Ταβέιφνγ, χ6(14854); 6. οὗ τε- 
ἀειηρτίοι : οὗ υπίνοτβα Ὀν Ομϑι, Ατῇἕης.7.5(Νν2 5 το α}); εὖὐδό- 
κησεν..«ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριοτῷ καὶ ἀ. τὸ ποιηθὲν 
εἰς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς Ὀντ.αάογ.2(τ.600); Οὐτα.1π4,10.5(}1.88.237})}; οἵ 
τηϑηκίηά, ΑἸ,.457γ.2.66(Μ,26.288.}); ἀνεκτέσθημεν γὰρ ἐν Χριστῷ τῇ 
ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ἡμῶν Οντ ἘΞ. 50: 1τ2(Μ.69.το90Ὰ); δεύτερος -.- 
᾿Ἀδὰμ.. «ἀπαρχὴ τῶν “-ομένων εἰς καινότητα ζωῆς Ἰᾶ. [0.ττ.το(4. 0018); 
τὴν δευτέραν [5ς. δημιουργίαν] καθ᾽ ἣν “-“ὄμεθα διὰ τῆς ἀναστάσεως 
Τπάτ.Μορ5.Ερλ.2: το(ρ.146.25; Μ.66,9168); οἵ ᾿παϊνίτπι8] 5ο}}, ΟἸΕτη. 
σἰγ.γιτδίρ.66.16; Ν.9.5208); ἃ. τατουρῇ Βοβίοναὶ οἵ Η. σβδοβί (τε. 
70.20:22), Τάντη. Τγέ;.2.7(Μ.30.5 604); ΟΥγτ. ρίαρἈ. (1.432); ἴῃ 
βεη. ὅ.. «λαβὼν αὐτὸ ἀνακτισθήσεται ΟΥ̓. [0.13.23(24; Ρ.247.2]; Μ.τ4. 
4370); νι. 7ο.τχ.τ2ί4,τοο Ε) ; Ἔχερ.. [5.54:16 τινὲς δὲ τὸ “ἔκτισα᾽, ἐπὶ 
τοῦ ᾿ἀνέκτισα᾽, παρειλήφασιν, δηλοῖ δὲ τὸν δι᾿ ἁγίου πνεύματος ἀνακαι- 
νισμόν Ῥτοῦ,.15.54::τ8..(}1.87.25458}; 650. ἴῃ Ὀαρβηι πνεῦμα. ..τὸ 
"νὸν διὰ βαπτίσματος, δι᾿ ἀναστάσεως τ. Ν42.0γ.21. ρ(ρ.184.2; Μ.56. 
τθ50); Ἰιάντη. Τγίη.2.12(Μ,30.6728); Ονγ. 70.5.2(4.4158); ἐκ τῆς 
τριάδος “"όμεθα, ὑφ᾽ ἧσπερ ἐκτίσμεθα Ῥτος.δη.τ: οἵ. (Μ.87.77}); 
Οἱ. ἡ ψυχή..«διὰ τοῦ βαπτίσματος ἀνενεώθη, ὡσανεὶ ἀνακτισθεῖσα 
πάλιν ΟΠ γγϑ.εοτηρ  Οαἱ.6: τό(το.7294}; ““όμενοι ἐντεῦθεν ἤδη...κατὰ 
τύπον ἐλπίδι τῶν προσδοκωμένων ΤΒατ ΜΟρ5. Ῥ᾿.41291.(0.173.20}} 
2, διε βουλόμενος ὅ Σολομῶν... ἀ, καὶ οἰκοδομῆσαι τὴν Σιών Τι δαὶ, 
τιτ(ρ.65.8); 4. ὀνίοκ ἩΡ ἐν ἄντρῳ τινὶ τοῦτον ἀ. ΕΡ.ΤΊϑ.(ρ.8ο.20). 

Ἐῤνακτικός, ἰσαατησ ρ, ν.1. ἴοΥ ἀνεκτικός ἐπάμγίηρ, ραϊδηὶ διδαχῆς 
ἀ. Ἑπτμαὶ τας. ἢ. απ (Μ.8ς. 7680). 

ἀνάκτισις, ἡ, 1. γεῤιηάτησ; οἵ ΤοΙιρίε, Ἐλπι|5.ς,τ26{(}1.24.208); 
Ῥτος,.1ς,44:248.(}1.87.Ξ 4160}; 2. γεογεαϊΐηρ, γεπαλίηρ; ἃν πτ,; 
Θβομβίοὶ,, οὗ τὰ6 νου], ἢ Τυβέιφι δί γε: }.30(}1.6.12770) ; 1 ιβέι ιν. 
τριτοί.6,14814Ὰ}); οἵ ἀδδά ἴῃ τοϑασσβοίοι, ὙΠπαι, Εσθοῖ,.37 :8(2.996) ; 
οἱ δὲ ἀνιστάμενοι κατὰ ἀ. ἀνίστανται ἢ Τιδέ.φινγ.τς. (1480); Ρ. οὗ 
τεἀοιηρίίοη οὗ ππίνετβε ἰῃ ὉΠ τιβὲ οὐ γὰρ τὴν πρώτην λέγει κτίσιν, 
ἀλλὰ τὴν ἐν αὐτῷ γενομένην ἀ., καθ᾽ ἣν τὰ πάντα διαλελυμένα εἰς 
συμφωνίαν ἤχθη μίαν ΤΒαγ.Μορπ.(οἱ.τ: τ6(}1.66.0288Β); περὶ τῆς ἐν 
Χριστῷ κτίσεως καὶ ἀ. τῆς κατὰ συνάφειαν θεοῦ ἘΠ]. 1) ς, ἐΡ. 
Ραμὶ.(Μ.8κ.γ680); δι οὗ γίνεται...τῆς ἀ. καὶ ἀναστάσεως ἡ ἀρχή 
(ὐβπι. πᾷ.10}.2(}}.88.1218}; ἐδ.(1284}; οἴ τῆξη μετατυπωθῆναι...«κατὰ 
τὴν ἐκ τῆς διαθήκης ἀ. τε καὶ ἀνανέωσιν ΟἸδτη.5,γ.4.23(0.314.17:; 
Μ.8,132570); οὗπερ τὴν ἀ. ἐν ἑαυτῷ ποιούμενος ὁ σωτήρ (ε].ὈΥΖ.ἢ.6. 
2.17.8 (Μ,8ς.1272Ὰ}; Πϑοπτ, ἢ, Δ σέ τ, τϑ(}.86.14608) οἵ. 5. αὐτουρ- 
γικῶς; 3. γεραϊγίηρ κανδήλης ἀ. τ Μαρ, ἀταϊ ((χ,.ΖΔΟἢ.)..) (Δ .ΡῈ., 77. 
1830). 

Ῥἀνακτόκος, ἡ, τῃοίμον οὗ α ῥγίπεε, οἵ ΒΜΥ, εομί. ΗῸΝ εβί. 4.3] 
(λ1.86.17124} ῬΙΌΒ. ἴου ἀνακτοτόκος. 

[Ἐ]ἀνακτορεῖον (ἀνακτόριον), τό, ἐφηηρὶε, ἘΠΡΡ.ἤαεγ. 5.ϑίρ,96.21; Ἡ, 
τό.21514}); ἀνακτόριον, ᾿πάος,νγ.1.228(}1.85.8414). 

ἀνακτόρεος, --- ἀνακτόριος, ῥεϊοη ρίΉΡ ἰο ἐξα ἐριρόγοῦ, γοναὶ, Ῥ8Ὰ]. 
5 ϑοῤἠ 2 λ4(Μ.86.21294). 

ἀνακτορία, ἡ, ἰογάς 1}, γυιΐσ, Ογας..51}.4.66. 
ἀνάκτορον, τό, γογαὶ ἀτυεϊπηρ-ῥίασα; οὗ Ὠουβα οἵ σοῦ; 1. Του 5ἢ 

ΤΈΓΤΊΡΙΟ, 514. 6]. }.1.406(}.78.4.520); οἵ Ηοὶν οὗ Πο]168 τὰ δὲ ἔνδον 
ἄψαυστα ἦν, καὶ ἄδυτα, καὶ ἁ. μάτι, όο τη Εχ,(τ.162); 14.1.26 1π 
4Κερι(τ 468); ἴά ψμῖη 2 Ῥαγιργοοιλ (1.570); 2. οὗ ἃ ούτοι, δα]. 
ΘΠ] δοῤ ἡ ΒΒ, .86.21528); οὗ βαποίαδεν 1ηὴ ἃ οῃπτοῦ, τ Ν ν85.6}. 
τ( δ .46.τοοφλ)ὺ); Ὑπαι.}.6.5.18,.,2ο(5.τοβο); τῆεῖ., Επ5,  Ο  Ρυοετη.4 
(ριτφό.1 ; Ν|.20.13178); 3. οὗ Βεανεθὴ ἀ. τοκῆος ϑψ65. ἔγΉΉ.1.107 
(0.62; Μ.66.1:580). 

ἀνακτοτελέστης, ὁ, ῥγεοίάεμὶ οὗ 16 ᾿ινείθγῖος, ΓἸθτη. ῥγοϊ,ίροτς.ς; 
Μ.8,8τ.). 

Ἐἀνακτυπέω, γεδομμά, Ογτ.1ς.1.3(2.60Ὰ). 
ἀνακυΐσκω, ἡργέσπαίς ἀραΐγ, ταρῖ,, τῆακε τη μὶ ἀφατη δι᾽ 

ἐκείνων [80. τηϑτί 5] οὐ πλείους τῶν ἠρνημένων.. ἀνεκυΐσκοντο ἘΡ. 
1μρά αρ.ἴι5,.}.,6.5.1.46(Μ,20.4258). 

τοῦ 

᾿ 

ἀναλαμβάνω 

κἀγακύκλημα, τό, γενοϊμίοη ; οἵ 5εββοηβ, υγισάον, 6(1.207.); οὗ 

[ἢ φοῦτβα οὗ πὶ Ἀτρθσηθμε λόγος...διὰ τῶν αὐτῶν ἀ, στρεφόμενος 

ἰά, 76.2.τ(4.1544}. 
ἀνακύκλησις, ἡ, ἱπιίογεπαηρε, Ττῖη. λόγον...μῖξίν τινα τῶν ὑπο- 

στάσεων καὶ ἀ. κατασκευάζοντα ΟΥ̓ ΝΥ 95.|γες ἀΠΠ|{Μ.45,1338).Ψ 

ἀνακυκλόω, --- ἀνακυκλέω, γερεαὶ, Ογτιαάον,τ3(1.463}). 
Ἐἀνακυλινδέομαι, τολίγί γομμά, Τι δαὶ. 14.1(Ν1.122.15260}. 

Ἑἀνακυλισμός, ὁ, τολίγιἵηρ γομπά Γελγέλ...καθ᾽ ᾿Εβραΐδα ἀ. ... 

σημαίνει Του. Ασιε. λ.1τ5.0(}1.3.3327}0). 
ἀνακυλί-ω, 1. γοὶ!, γευοῖίυε, ταοῖ. ἐπὶ τὸν αὐτὸν βόρβορον ἴβς. οἵ 

Βετοβ 07 ἀνεκυλίοντο Η]ρρ.ἦαον.9.7{ρ.241τ.3; Μ,1τ6.33714}; ἀπὸ κακῶν 

εἰς κακὰ «-ομένη ΟΥΟ βἱπ Ῥγ 6 (ΝΜ.17.1510); 2. γοϊζ τπ86 ἐγεβ Ιῃ 

δϑιοηιβῃταδηῖ, Ματο ἴασιν ΡΟ δ(ρ.6.25); ἐμγη οὔεν ἱστορίας καὶ 

τὰ ἑκάστου ἔτους κοντες συντάγματα {ΠΥ ({τ ϑορῃτ. Ρα!.)02»7.}}. 

Ῥχοθπι(ρ.1.2ο; Μ.ΡΙ,.23.604Ὰ}; ἴῃ [86 ταϊηᾷ, Απαβὲ. δ. 4μ.εἰ γ65.133 

(}1.89.7850). 
κἀνακυρτόομαι, ρᾶ85., “01 μρ, Μεῖῃ, αγὸτίν.2.3(ρ.148.12; Μ.18, 

2444). 
Ἐἀνακύφω, -- ἀνακύπτω, ταῖδε ομε'ς ἠεαά, ἘΡΙΡᾺ.ἐαετ. 37. Δ(0.55. 

15; Μ,41.6450). 
Ἑἀνακωδίκευσις, ἡ, εοὐἀϊπεαϊίοη; οἵ Ἰανν8, 10.Μ8].εὐγοη.τΒ Ρ.448 

(Μ.07.6570). ς 

ἀνακωχή, ἡ, -- ἀνοκωχή, 655 αΠΟΉ, Ραπ56, οὗ ἃ ΤΠΊ5108] τοδὶ κρου- 

μάτων ἀ. Ἠ!Ρρ. Ά΄.12 ἴηι Ἐ55.(0ρ.142.24); οὗ ἃ ἴτασα ἣν Μψαγίασο, Ομ σγ5. 
σας. 6.τ(ρ.τ7τοῖς; 1.438); ὙΠάϊ,ἢ.6.2.31.1(3.007); φαυλότητος «καὶ 
ἁμαρτίας...ἔχει ἀ. ἡ κατὰ τὸ σάββατον ἀργία Ογγ. 70.4.7(4.4300). 

Ἐἀνάλαβος, ὃ, Ξοαρμίαν, ἘΤΡΏΥ. 3,255; 14. 5. 3504; ἰροῤλμίμ. Εαίν, 

(Δ1.6Ξ.2760); οἵ. φεδίαη! εἰΐαηι γεσιϊομίας ἀμρίίεσς, ἰώπεο ῥίθχας 

τηδιορηιμδ, μας Ογαξεὶ ἀναβολάς (ν.1. ἀπαϊαθογ5ὺ πὸς ὑέγο 5μέ- 

εἰπείογία, ξεμὶ γραϊρπίομία, υεἱ ῥγοῤγῖε γεδγαεἠταίογία ῥύσεις 

ἀρῤῥεϊίανε. φμας ἀοεεεηιἀσηίία βὰν φαριρία ξενυϊοῖς οἱ 6 ἰαίεγίδιες οοἰ 

ἀϊνῖτα, μἰναγιηιφια αἰαγιη οἴντις αφιδίμτ!.. 1 εοηιγἹησεμίτα ἰαἰῖ- 

ἐμδίμενι υθείμονΐ αὐ εογρις κομίγαμαηῖ, Οπββιθῃ δ ἐπϑ πες 

εοφποδίογιη τ(Μ.Ὸ.ΡΙ,.40.71λ); ϑυτηθο πὶ ὁ δὲ ἀ, πάλιν ὁ σταῦυ- 

ροειδῶς τοῖς ὥμοις αὐτῶν περιπλεκόμενος, σύμβολον τῆς εἰς Αριοτάν 

ἐστι πίστεως ἀναλαμβανούσης τοὺς πραεῖς, καὶ περιστελλούσης ἀεὶ τὰ 

κωλύοντα, καὶ τὴν ἐργασίαν ἀνεμπόδιστον αὐτοῖς παρεχούσης Ἰύναργ. 
Ροπῖνεαρβ.ῥγαεὶ. (ΔΈ. 40.12214}; ΒγΎΊ 00} οὗ οὐοβ8 θΌσ᾿ ἡ 5μου]ογβ, 
Τοτιἄοεί.τ.τ(Ν.88,16338); ὁ δὲ ἀ., ἐπειδὴ καὶ ἐμπρὸς καὶ ὀπίσω τὸν 
σταυρὸν ἔχει, σημαίνει ὅτε χρὴ...«μὴ μόνον σταυρωθῆναι ἡμᾶς τῷ 

κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμον ἡμῖν Μαχοψ ἀμ. 6] (Μ.οο. 841); οἵ 

ταϊκϊηρ ὉΡ οτοβ5 πᾶ γρεδυηρ 581614 οὗ 1611}, ἔΒὰ5.᾿ ηγϑὶ, 25(0.203, 

11); οὗ, ρίοθς οὐ 770.})...}.τϑ(Δ{.ο6.το250). 
ἀναλακτίζω, ἐῤΨγη!, ΟἸεμλ. σίν.7.τό(ρ.67.12; Μ'0.5328). 
ἀναλαμβάν-ω, 1. γεεεῖυε, ἀεσορί; 
Α, ἴῃ βεη., 5ρ τ τυ8] σὶεῦϑ, ϑα Πϑυὶπρβ εἴς, ἀ. παιδείαν, ἐφ᾽ ἡ οὐδεὶς 

ὀφείλει ἀγανακτεῖν τ [δηϊ.56.2; ἀποτίθεται τὴν νέκρωσιν καὶ ἀ. τὴν 

ζωήν ἨεΙΠλ.57),.0.16.3; ἀ. τὸν ζῶντα τοῦ θεοῦ λόγον ΟΥ ΙαΥ 15 

(ρ.1: 5.10; Μττ. ο84Α); παρρησίαν ἀ. πρὸς τὸ εὐεργετεῖν 1.37 (0.35.24; 

6134}; ἐδι4ο(ρ.46.13; 6330); τὴν πρὸς...θεὸν ἀγάπην... ἀ, 10.( εἰς. 3.8ὲ 

(Ρ.271.25; Μ.1χ.6458); ΟὗἩ τῆδῃ τορεῖνεὰ ἰπῖο ΠΟΙ Π 655, ΟἱοπΊ. 517.7.3 

(ρ.1ο.30; Μ.9.4178}; οὗ Ῥχᾶγθῖβ δοσορίεα ΒΥ σοά, ῬΖομα.τρ20.7. 
Β. Ηο]ν (οπηιπῃίομι ἐκεῖνον, εἰ δυνατόν, “ὐοντας ἐν ἑαυτοῖς 

ἀποτίθεσθαι καὶ τὸν σωτῆρα ἐνστερνίσασθαι (]ειη ῥαεά, τ δ(ρ.115.27; 

Μ.8.32ο1λ); τῷ..«.τὸν ζῶντα ἄρτον “-οντι εἰς τὴν τήρησιν ἑαυτοῦ Οτεἰς, 

6.44{Ρ.114.20; Μ.11.13658). 
(. τιοπαβῖς μαι ἀ. τὸ σχῆμα τὸ σεμνόν ΝΊΪ ἐκεγς.8(Μ.70.}288). 

11. ἀαειερί, ἀφείηητίαίε, παἀεγοίαμά, τεῖ. ΟΠ τΙϑυϊα ἀοοίσϊηθ τοὺς 
βουλομένους Χριστιανοὺς εἶναι δεῖν μόνους τοὺς τοῦ Χριστοῦ λόγους ἀ. 

ΟἸεγα. ἢ». δϑίρ.229.4,12); τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκονει..-καὶ ἐπιστήμην 

αὐτῶν ἃ. ΟΥ. [6.30.35(27;}».371.12; Μ.14.6408}; ὁ παραλαμβάνων σοφίας 

θεωρήματα ἔσθ᾽ ὅτε ἐπὶ προτέροις, δι᾽ ἃ ἤδη σοφός ἐστιν “ὐει δεύτερα, 

ἐφ᾽ οἷς οὐ πρότερον ἦν σοφός 1Ὁ.32.15(0; Ρ.449.20; 7808); Βοῆσα 

μακε ομε᾽ς οτυη πίστεως --οὐσης τοὺς πραεῖς Ἰύναρτ, ΟΠ ταρ, 

ῥγαεί.Ῥσοοτ. (Δ },40,1221Ὰ}. 
111. ἀτοιτηε, ρμ! οη, ἰαμβὸ ῥοῦ ομεϑεῖξ; 
Α. τοῦ, Ομ ἀβϑαπηηρ ασπηδη πδίατε ; 1. σάρξ: ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ... 

ἐκ παρθένου..«σάρκα ἀνέλαβε ΑΥἱδῖ.αῤοῖ,τ5.τ; υἱὸν τοῦ θεοῦ..«σάρκα 
ἀνειληφότα ΟἸετη. εἰν. διτπ(ρ.496.5; ΜιοιΆ400) ; 16.7.2(0.7.16; 4124}; 
Λάδτα ἀταϊ.3.τ(ρ.116.7; Μ.11.1703λ); Ιδπ8.6.}}}.2τϑίρ.122.6; Μ.24. 
9414}; ὁ λόγος, σὰρξ γενόμενος, τὸν ἐκ σπέρματος Δαβὶδ ἀνείληφεν 

14.4.6.7.3(ρ.330.27; Μ.22.5530); τὴν ἡμετέραν ἐκ τῆς παρθένου σάρκα 

ἀνείληφε δγηηδ. η|.(345)ς(ρ.252.20; Μ.26.742.); ΟΠ γγ8.Π 01.53.1 1Ὁ 
10.(8.310Ὲ}; οὔτε ἡ ἀναληφθεῖσα σὰρξ ἐχώρησεν εἰς τὴν φύσιν τοῦ 
ἀνειληφότος Ῥαυ]. Ετη πον. (ρ.12.25; Μ.77.14400); ἐὐπομαυίδεῖς ἐδεν 
στὴν παραθεὶς καὶ τὴν ἀναληφθεῖσαν σάρκα Ὀγτι με μηΐρεη. (5'.1070)} 



ἀναλαμβάνω 
2. σῶμα, αι ψοτάς ἀεποίίηρν “δοάν᾽: τοῦτον ἔγνωμεν ἐκ παρθένου 
σῶμα ἀνειληφότα ΗἸρρ. ἠαδγ.το. 330Ρ. 291.20; Μ.οτό.34ς518}; πὸ δα λέ 
τὸ διὰ γενέσεως σῶμα ἀνείληφεν. αὐτὸ καὶ πόνων δεκτικὸν τυγχάνον.. 
ὥσπερ οὖν βουληθεὶς ἀνείληφε σῶμα οὐ πάντη ἄλλης φύσεως παρὰ τὴν 
ἀνθρωπίνην σάρκα, οὕτως συνανείληφε τῷ σώματι καὶ τὰ ἀλγεινὰ 

αὐτοῦ Οτ(εἷς.2.2π(ρ.1:2.21,23; ΜΙ. 8410); ; 10.1τ.7ο0(0.124.14; 7800); 
ὁ λόγος..«τὴν ἡμετέραν μορφὴν πρότερον ἀνέλαβε ΜεΙΠ.5γ.1.4 
(ρ.12.1; Μ.18.440); τὴν μορφὴν τοῦ δούλον ἀνέλαβεν Ἰά.7γ65.2. ν 
(ρΡ.37ο. ὀ; Μ.18.2846); Ααδτῃ τα, 4. ττίρ. 174.21; Μ.11. 18328); τοῦτο 
δὲ ἦν τὸ ἀνθρώπειον σκῆνος, ὃ δίκην ἀμνοῦ. «οὐκ τῆς ἡμετέρας ἀγέλης 
οἷά τις ἀρχιερεὺς ἀναλαβὼν..-«προσηγάγετο τῷ πατρί Ἐπι5.ἅ.ε.τὸ 
Ῥχόδτῃ. ζ. 445.τό6; Μ.22. 7160); : 1δ.(Ρρ.446.3; 7178}; Α1ἢ..4γ..1.238(Μ.26. 
800); ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἀ. σῶμα ἀνθρώπινον 
14,0. "ον. γ4(}1. 26.0450) ΟΥτ μι, 15(5.,1608); 3. ἄνθρωπος αν. ; 
Ἀ. ἴῃ ρθη, ὁ θεῖος λόγος...τὸ ἀνθρώπου προσωπεῖον ἀναλαβὼν καὶ 
σάρκα ἀναπλασάμενος ΟἸει,.γοΐ. τοίρ. 78. 16; Μ.8, 2284); 14,6εἰ,253 
(ρ. .143.1; Μ.9.708}}; ἐν δὲ Χριστῷ πᾶσα ἡ ἄκρα νέκη διὰ τοῦ θεοῦ 
καὶ διὰ τοῦ ἀνθρώπου, οὗ ἀνέλαβεν ἡ δόξα ἐκείνη ἀκατάληπτος «. 
(δαςς, )Ρείν, εἰ Ραμ. (ῃ.τ28.8); οὐκ ἂν δὲ ὅλος ἄνθρωπος ἐσώθη, εἰ 
μὴ ὅλον τὸν ἄνθρωπον ἀνειλήφει Οχ, ἀταϊ.7(Ρ.136.17}; 16. .70. 1ο. 6(4; 
Ρ.176.25; Μ.14.31τ60); Αἀδπι,ἠϊαϊ.τ.2(ρ.4.13;; Μ.1τ.17178); πάντα γ᾽ 
ἐπιτελῶν δι᾿ οὗ ἀνείληφεν ἀνθρώπου Ἐπ5.4,..4.13(0.172.4; Μ.22.285); 
ἐκ. Μαρίας τὸν ἡμέτερον ἀ. ἄνθρωπον ΑἸξμιεχρ. Μά. τ(Μ.25. 2018); 
Τμᾶν. Μορϑ. β' ἴηι). (ρ.303,12; Μι66.0854); ὁρᾶτε πῶς φανερῶς τὸν 
θεὸν λόγον φησὶ παθημάτων τετελειωκέναι τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον 
1ν.(Ρ.30 4.12; οὔκο); τὸν κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ πλασθέντα ἀ. 
ἄνθρωπον 7 υ5ι.εο ΟΥ. 38(λ1.6.2008); ἀ, δὲ αὐτὸς τὰ τῆς ἀνθρωπότη- 
τος ἴδια, θεὸν ἑαυτοῦ τὸν πατέρα καλῶν Ογγ ἰἠδ5.15(5..τ60Ὲ} ; ἱποϊαά- 
ἱὴΡ 500] Δη4 8ρ|τἰ ὅτι.. «αὐτὸς ἔτερος ἦν ὧν ἀνείληφεν, δῆλον ἐξ ὧν 
ὁμολογεῖ" ἐγὼ ἡ ζωή...τὸ δὲ πνευματικόν, ὃ ἀ., καὶ τὸ ψυχικὸν οὕτως 
ἐμφαίνει" τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν... ΟἸετῃ. ἐπε. Ὑ πάοὶ, 6τ(ρ.127.4,6; Μ.0. 
6888); --«εἰκὼν τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ" ἥντινα νομίζομεν εἶναι ἣν ἀνέλαβεν 
ψυχὴν ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἀνθρωπίνην, γενομένην διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς 
εἰκόνος τοῦ ϑεοῦ εἰκόνα ΟΥ ἐὐγπνη τη ΒΟΉ, ΤΙ τῷ ΤΙ τ }.211.40); θέλων 
σῶσαι τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου... «ἀνέλαβεν καὶ ἀνθρώπου πνεῦμα ἰᾶ, 
ἀ1αἰ.γ7(0.128.1); ἀνειληφὼς σῶμα καὶ ψυχὴν ἀνθρωπίνην 14.Οξεἰς.2. 31 
(ρ.χ58.28; ΝΜ τι. 8524); Ὁ. ἴὰ ΒεΓΕῖ. Τουταυ]αε τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἀνέ- 
λαβεν ὁ σωτήρ, αὐτὸν εἶναι τὸν υἱὸν λέγουσιν {λπ|. Αν. 41 πίρ. 59.109; 
Μ..26.4880); τὸν υἱὸν καὶ κύριον καὶ θεὸν ἡμῶν σάρκα ἤτοι σῶμα, 
τουτέστιν ἄνθρωπον, ἀνειληφέναι ἀπὸ αρίας..«ἄνθρωπον ἀνέλαβεν ὃ 
Χριστὸς ἀπὸ Μαρίας...δι’ οὗ πέπονθε δγηιδι νοι. 2(ρ.257.10,21; Μ.56. 
γ44Δ); Ο. οὐ βοάοχ βἰαϊοπιοηῖς πὶ Ομ γίβίοὶ. σοῃϊχονθυβθβ: αραϊηβί 
ἘΠοΙ 5 τὸ ταπεινὸν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὑπερυψοῦσθαι λέγει 
[5ς. ΝᾺ Ῥαυὶ), δεικνύντος τοῦ λόγου τὴν τοῦ ἀναληφθέντος ἀνθρώπου 
πρὸς τὸ ὕψος τῆς θείας φύσεως ἐξομοίωσιν ΟΥ ΝΥ β5. ἔπη. δ Ρ.147.22; 
Μ.4ς. 7338); ΔΡΟΙ πάτα Χριστὸς..«.ὁ λόγος ἦν, τοῦτο καὶ ὁ ἐμμιχθείς 
τε καὶ ἀναληφθεὶς ἐν τῇ θεότητι γίνεται 1΄. Αροὶ. 53(}1.45. 12520); 
Νεβίουμις αὐτός ἐστιν ὁ τοῦ θεοῦ ἀΐδιος υἱὸς καὶ λόγος, καὶ οὐκ 
ἄνθρωπος ὑπὸ θεοῦ ἀναληφθείς, ἵν᾽ ἕτερος ἧ παρ᾽ ἐκεῖνον, οὐδὲ γὰρ 
ἄνθρωπον ἀνέλαβεν ὁ τοῦ θεοῦ υἱός, ἵνα ἦ ἕτερος παρ᾽ αὐτόν ἔε]χ 1 
Ῥαρα Κ᾽. 8Ρ. Ογτιαροί ογΐεπὶ,Ἰ(ρ. 45.29; 61,148}; οὐκοῦν γέγονεν ἄν- 
θρωπος, οὐκ ἄνθρωπον ἀνέλαβεν, ὡς Νεστορίῳ δοκεῖ ὕντ.ρ.45(ρ.155. 
το; 55,.1308); οὐκ ἄνθρωπον ἀνειλῆφθαΐί φαμεν παρὰ τοῦ θεοῦ λόγου... 
ἄνθρωπον δὲ μᾶλλον αὐτὸν γενέσθαι διοριζόμεθα, ταύτης τε ἕνεκα τῆς 
αἰτίας τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων ἐξεστηκέναι φαμὲν τοὺς τολμῶντας 
λέγειν τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον χρῆναΐ τε διαβεβαιουμένους αὐτὸν 
ὡς ἕτερον ἑτέρῳ συμπροσκυνεῖσθαι δεῖν τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ 1΄.ἀροΐ. 
Τά! 8(Ρ.132.12{{,; 6,2260) ; εἰ.. «λέγειν αὐτοὶ τεθαρσήκασιν, ἄνθρωπος 
ἀνελήφθη παρὰ τοῦ θεοῦ, πῶς ἐπτώχευσεν ὁ ἀναληφθείς...; ἀλλ᾽ ὧδε 
φρονεῖν ἀπηχές" οὐκοῦν οὐκ ἐπτώχευσεν ὁ ἀναληφθείς...ποῦ..«ὀφόμεθα 
τῆς πτωχείας τὸ ὑφειμένον ; ἄρ᾽ ἐν τῷ τινὰ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἀναλαβεῖν 
καθὰ φάναι τετολμήκασιν οἱ τῆς Νεοστορίου δυσσεβείας παράοσιτοι; Ξ 
τοίρ. 138. τοί; 2331} 4, (μηῖβὶ " ἈΒΒΌΤΩΙΗ Θ᾽ τὰς μυσοι ̓  ἰησοῦς... 
ἑαυτῷ δυνάμει τὴν ἐκκλησίαν ἀναλαβὼν ἀνέσωσεν καὶ ἀνήνεγκεν ἅπερ 
ἀνέλαβεν ΟἸΪοτη, πο. Τἠάοϊ. πϑ(ρ.τ26,11,14: Μ.9.688.4); ΑἸΉ ἡγε.οὲ ε. τ. 
τί ].26.10218). 

Β, τεῖ, (μεῖβί τα Κη ἀροη ΒΪΏ56Ι 1. υτηαπ ὈΙΓΠ ἐκ παρϑένου 
τῆς Μαρίας καὶ ἁγίου πνεύματος τὴν. γένεσιν ἀνείληφεν ΟΥ. 70.32.16 
9; Ρ.452.ς; Ν,.14.1848); τὴν ἐκ παρθένου...«οὗ ἀνείληφεν σκήνους 
γένεσιν Ἐλιβ.4.6.6. τα(ρ. 269.27; ; ΜΜ4.22. 4448); 2. ΚΑΘ’ 5. 5105 8Δη6 ἀξαῖῃ 
δυνάμενος. πᾶσαν τὴν ὅλου τοῦ κόσμου ἁμαρτίαν εἰς ἑαυτὸν ἀναλαβὼν 
λῦσαι...τῷ μηδὲν αὐτὸν ἡμαρτηκότα τὰς πάντων ἁμαρτίας ἀνειληφέναι 
8) 7ν. 28. 814; Ρ.413.8,14; Μ.14.}20}),7214); τοῦ κυρίου.. θάνατον 
τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀνειληφότος 1Ὁ.2.26(21 :; Ρ.83.27; Το. 0}; ἃ, ἐοηηρε τη 
χύογ.τ5: 2 8. (7715 το Ρ.48.08}, {75{. ἡ γιΣτ( ΝΜ. 6.15068) οἷξ, 5. ἀπο- 
πομπή. 

ΤΟ0 ἀνάληψις 

Ε. τοῦ, τα; ρας Ππρ οα ΠΟΥ ΠΊ8Π δηα ἩϊΞ νίτίμε5 τὴν πραὐπάθειαν 
ἀναλαβόντες Ἰρῆ. Τναΐ 8.1: τὸν ἐν Χριστῷ κτισθέντα καὶ ἀνακαινι- 
σθέντα νοῦν..«ἀναλαβεῖν ΑἸΏ. έΡ. δεγαρ. το(Μ.26.ς 5530}; 14.4.7. 3. τ8(Ν 1. 
206.3618)}; ἀναλαβόντες δὲ τὸν νέον [3ς. ἄνθρωπον) τὸν κατὰ θεὸν 
κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ ΓΑ1ἢ..4.γ.4.34{0.83.24; Ν.26.5214). 

ΓΝ. ἰαδὲ μΡ ἰηῖο Ὠρᾶνθῃ ; 
Α,, χοῦ, (ῃτβί, Πιβι. Ζ71α.22.3(Μ.6.5440); αὐτοῦ... -«σῶμα...-εἰς οὐρα- 

νοὺς ἀναληφθέν ΑἸἢ)...4γ.1.4:-(Μ.26. 1040); Δ, 65. }ά.1τ(Μ.25.2018); 
ϑγηι δέν, 3(0.226.4; Μ.26.6038); τὰν εἰς οὐρανοὺς ἀνθρωποπρεπῶς 
ἀναληφθέντα ΒΙοπ.Ατ,ε,}..7..(}4..3.2008}.ὕ 

Β. ΟΤ οδαζγαοίειβ; 1. ἘΠ], ΟἸδπλ. είν. τ. 2τ(ρ.72.9; Μ.8.841Ὰ}; 
Ου. 7..6.13(7;}.122.20; Μ.14.2240); Μεῖῃ.γε65.3.5(Ρ.306.7; Μ.1τ8.2208); 
Αἰ. Ὅγας. δ(}1.25. 5320); 2. οἴμεῖβ : ΑΡσδβδιη, 7..4δν. 7(Ρ.112); 
Μοβεβ τὸν Μωυσέα --όμενον διττὸν εἶδεν ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ ΟἸΟΏ). 
εἰγιδιεε(ρ,408.21; Μ,9.3560); Ἰεγεπιδὴ τὸ φῶς... τὸ φωτίζον με, ἕως 
οὗ ἀναληφθῶ ΞΕ σέ Ἄρος. Βαγ.γεΐ,0.5. 
. τοῦ ΒΜΨΥ οὐκ ἀνελήφθης εἰς οὐρανούς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς ἱσταμένη, 

τὸν οὐράνιον...βασιλέα...ἐπεσπάσω πρὸς ἑαυτήν ΓΤ ητν 5. αηηππηί, ει “[γ, 
(11.848). 

Ὦ. 5, Τ΄οδη, ΗΙΡΡ.ΤῊ.}γ.1.5(0.7.3}} οἴ.18.2.5(0.14.1). 
Ἐ). οὗ 5ου]5 οἱ (τιϑυημβ μμοῦν.. «οὗ τὴν ψυχὴν “-ομένην εἶδεν 

ὁ Ἀντώνιος ξῥὈ4}1.Πποη.2ο(ρ.9ο.τι; Μ.34.1026}); μοτοῖ, βλασφημεῖν 
τολμῶσι... οἵ καὶ λέγουσι μὴ εἶναι νεκρῶν ἀνάστασιν, ἀλλὰ ἅμα τῷ 
ἀποθνήακειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν «εσθαι εἰς τὸν οὐρανόν Τ51.ῳ1α}.80.4 
(Μ.6.655Ὰ). 

Ἐς 1ὰ γχαρίυσο; τοῦ. 5. Ῥαὰ], δίριἢ,.γες., ςοίρ.314.3, Μ.τ8,206λ) 
ΟἿ, 5. παράδεισος ; ἀνειλῆφθαι αὐτὸν ἐν ὁράματι εἰς τὸν οὐρανόν ΓὈἘ4]]. 
μυμιόμττ τδίρ.59.2, ν.]. ἀνειληφέναι Μ.δς.4538). 

Ψ, γεκαϊ!, ΜΟΡ ον}. 2ο(ρ.91.13). 
ΨΙ, γεεοῦεῦ, βμά γεβρεείμπεηὶ, }1. ενριτδ(ρ.87.1); ἐκέλευσέν τε 

αὐτοὺς... εἰσελθεῖν καὶ “-εἰν μετ᾽ αὐτῶν 1τὉ.(0.87.6). 
ΨΙΠ, γεϑεγὶ μετανοίᾳ ἀναλαβεῖν εἰς μετάμελον ῬΑΙΏΡΠ.Μοηδοίδν.3 

(Ρρ.1τ8,27). 
ΨΙΠΕ, γαΐδε πταρϑ, {1 51. αΖ.24(0.46. 6). 
Ἐἀναλαμπρύνω, τας ἰσ σμῖμε ἀραϊη; 

Οτι γι πὶ 76». (ρ. 205.2; Μ,13.5600). 
ἀναλάμπ-ω, 1. Ξτἠϊηὸ Ἴοηίδ; ἢρ., 7.1 ευ.18.4; ταοῖ. τὴν.-. ἀναλάμ- 

ψασαν διὰ.. Χριστοῦ θεοσέβειαν ΟΥτ,( εἰς. 5.33(ρ.35.14; Μ.11.123224}; 
Μοίῃ.  γρ.4.π(ρ. 50,21; Μ.18.024}); νυ. }0.1.3(4.238); γευΐῖυε, ΟἸοτη, 
οἰγις.τ(ρ.327.290; Μ.9.134}; εἰς εὐδόκιμον ἀληθῶς “ααοντες βίον Ογτ. 
με γα(ρ.5τ.18; φότότο); 2. ἐπομίπαϊο, Οτ.9.1.6(8; Ρ.11.23; Μ.14. 
368). 

ἀναλγησία, ἡ, 1. ἡ» εεάονι ἤγονε βαΐν, ἘΡ.] σά ἈΡ. Ἐπ. ᾿λιδιπίιντο 
(Μ.20.4168); 2. ἱμεοηειθεεῖν, ἰείμαγεν τὴς ἀργίας ἵνα μὴ εἴπω τῆς ἀ, 
στ. Να2..}.240(ΜΜ.37.384Ὰ}); ἤτγο.ας.2.4{0.34.10; 1.3754}; [514.}Ὲ], 
ἐρ}.2.94(Ν.78.5370), 

Ἐἀναλγηγτί, τοτίπομί ῥαΐη, Μεῖῃ γος. τ. σ(ρ.317.8; Μ,41.11528). 
Ἐῤναλδαίνω, γηαΐξε ἰο στοῦ τὴ, ῥγοάπεξ, ΛΟΠΕΙ ΩΣ, 70υτς τ 5(}1.43. 

8734). 
ἀναλέγω, 1. ῥιεῖ πρ, ραϊδοῦ ἰορείλον; τλθῖ., γεεουεγ, ἴῃ αἀἰβαβίρυ 

τὴν ψυχὴν ἀναλέξασθαι το Ν γ85. ΠΟ μἰ εὐ. (Ν.46. 8730); 2. γεαφ ἱᾳγοιρῖ, 
ἘΡΙΡΒ.μαον.64.π(ρ.415.6. Μ.41.10808)., 

Ἐνάλεξις, ἡ, εοἰϊεείϊομ, ΟΥγγ.Ε]. εαἰφεῖ.τχ.τό; ἸΣΡΙΡἢ.ἤαε7.42.13 
(ρ.183.1; Μ.41.8120); 6 6].ΟνζΖ. ἦν 6.τ.1ο. 2(Μ 8 ς,12128). 

Ἐναλήψιμος, οὗ ἑαϊῖηρ ἘΡ, οὗ «ἀξεεηβίοη ἡ ἀ, ... ἑορτή ϑοοτ.ἢ.6. 
7.26.2(Μ.67.8οοα); Οομοὶ. δἐμα. 5 (}|,00.17ο 8); οΓ “415ειοηριΐον,, ΤΊμι, 
ἈΑπίυδνι, (Μ.86,2450). 

ἀνάληψις, ἡ, 1. ἴῃ σει.; 
Α΄, ἀεφμοῖποι; 1. οἵ ντίμε τοὺς γενναίως φιλοσοφήσαντας καὶ μὴ 

ἀπογνόντας τὴν τῆς ἀρετῆς ἁ, ΟΥ (εἰ5.3.66(0.250,20; Μ,11,τοΟδᾺ}) ; τὸ. 
δ8ιτοί(ρ.228.τ6; 15328}; δι᾿ ἀρετῆς καὶ σοφίας ἀ, Ἐδπ|5,}».ς.5ιοἴτοῦς ; Μ.21. 
3498); 18. τ Ἰ(5234: Μ.8684); ἡ φύσις [3«. τοῦ ἀνθρώπου) ἐπιτηδείως 

ἔχουσα πρὸς ἀνάληψιν παντὸς ἀγαθοῦ γτ,γε:ρ.δ(ρ.500.3; 65,3788}; ἐ. 
(ρ. 590,17; 2780); Ῥτος.(,2., 66: 5-14(}1.87.27ο1Α}; 2. οἵ Κπονίεσρο, 
Οτεἰς.6.37(ρ.1τοῦ.28; Μ.11.13528}; Ρτοςσ,1ς.3:1--1(Μ.87.τϑοῦο); 
,. οἵ νεῖνεβ, Αὐςίῃ, βοι. τί. τοῦ. ς 40). 

. Β., γεςου ΥΎ, γεϑίογ ΟΠ οἡ ὃς [55. ἘΤαρεαοοΪ65] φυσικῶς... τῆς τῶν 
πάντων ἀ, μέμνηται (ἾἸδτη, 5 7. τ4(0.306.5; Μ.9.157λ); οὗ ἤδά τη, τὺ. 
Ι- τίρ. 12.258. Μ8. 084); " τ. ΝΆ 2.9». 322. 21(Μ. 26. 205Α); ἀναγκαία μὲν ἡ 

τοῦ λόγου σωμάτωσις, ἀ. οὖσα τῆς διαπεσούσης εἰκόνος Ῥτος.Ο (δ. 
τ: 26(}1.,87.1 200). 

ΓΟ. φὨῤΡονὶ, σομιξονὶ ἦν αὐτῆς [30. ΒΙΑΠαΪηΔ] ἀ. καὶ ἀνάπαυσις. .«τὸ 
λέγειν ὅτι Αριστιανή εἶμι ἘΡ.᾿αιρά ἀρ. 15. λ.6. 5.τ τος Μ.20.4168); 
τοῖς ἀναλήψεως δεομένοις ᾽αι5..6.6.30.5(Μ.2ο.δοΙΑ), 

Τ). μαηάϊηρ οὐέν, οὗ σδΈθΟυχη ὴ5 ΤΟΥ ὈΑρτῖσπὶ μετὰ τὴν ἀ. εὐχὴ 
Θεταρ.ἐμο.23 {1{π| [ρτῸ. ἔογ ἄλειψιν, β'πος ρτεσεάρα Ὀγ 8. ᾿͵ΥΆΨΕΥ εἰς 

ν.]. Ιἴοὺ ἀναλαμβάνω, 



ἀνάληψις 

τὸ ἄλειμμα] ; Οἱ θοαΪδ65 οὗ ΠιΔΥΓΥΥΒ ἴοΥ Ο.Υ18] παρεμείναμεν τῇ ἁγίᾳ ἁ. 
αὐτῶν, ἵνα καὶ τὸν τόπον τῶν ἁγίων λειψάνων ἀσφαλισώμεθα Μ.Ταγ.τι 

(Ρ.476). 
11, Ομ τίβίοὶ., οι Ρ ΟΗ Οἵ Ἀὰυπηλην ὃν Ομ γχιβί; 
Α,. οτποάοχ τοῦ τε ἀνθρωπίνου διὰ τῆς ἀ. δοξαζομένου καὶ τοῦ 

θείου διὰ τῆς συγκαταβάσεως μὴ μολυνομένου ΟΥΟἾΝ ν 55. ἔἔπη:.6(2 Ρ.122. 
15; Μ.45.7166); ἀχερ, Ας,2:26 ἀπόστολος... ἐκεῖνο διὰ τῆς ἀ. πεποιῆ- 
σθαι φησίν, ὅπερ ὁ ἀναλαβὼν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἦν 1ὐ.(ρ.133.8, 
7174}; 1ῤι(ρυτδο τᾷ; 7362); τὸ γάρ, 'λόγος σὰρξ ἐγένετο᾽, οὐ μετάπτω- 
σιν τῆς φύσεως μηνύει, ἀλλὰ τὴν ἀ. τῆς ἡμετέρας ἀσθενείας ϑενετ, 
οἱρη , 6(}.62.542); νηστεύει τεσσαράκοντα ἡμέρας...εἰ δὲ περαιτέρω 
προέβη, πολλοῖς ἂν.. ἄπιστος ἔδοξεν εἶναι ἡ τῆς σαρκὸς ἀ. (Πγγ5.ἤόλη. 
13.5 15 ΜΠ. (7.1608}} μετὰ τὴν τῆς σαρκὸς ἐκ τῆς Μαρίας ἀ. ἼΠαϊ, 
ἐι.6.5.1τ.3(3.1037). 

Β. ἴῃ ςοπίτονογεν; 1. ψι ἢ ΜΑγοθΙ 5, τὸ ννβοπὶ 15. αἰἰτθυτεᾷ 
ψΊο ἴπδΓ 5οη αἸἃ ποῖ οχίϑί Ὀθίοσγθ αβϑβιπηρίοη οἵ ἤςβῃ τοῦτον δ᾽ 
ἐκ τοῦ πατρὸς πρὸ ἐτῶν οὐδ᾽ ὅλων τετρακοσίων διὰ τῆς ἀ. τῆς σαρκὸς 
υἱὸν θεοῦ γεγενῆσθαι... «φής Ἰὰ5.  Π] γε .2.4{0.56.27; ΝΕ.24.8208}); 1. 
τ.τ7(ρ.78.20; 8614.); ἐῤδιτ.2οίρ.81.ς; 8658); 2, ψΠ}} ΑΡΟΙΠ Πα γίδη5, 
ΛΡΟΙ]. ἐγ. 76(ῃ.222.23)4ρ.ΟὙ Ν γ85.φροὶϊ. Δο( Ν.45.τ2130) οἷτ, 8. ἐπι- 
στημοσύνη;; τὸ μὲν συμπέρασμα τοῦτο’ τὴν δὲ τῆς ἀ. (καὶ προσλήψεως) 
διαφορὰν ἑρμηνευόντων οὗ ταῖς γραμματικαῖς ψυχρολογίαις ἐμμελετή- 
σαντες. «ἡμεῖς γὰρ καὶ τὸν προσειλημμένον ἀνειλῆφθαι νομίζομεν, καὶ 
τὸν ἀνειλημμένον προσειλῆφθαι οὐκ ἀμφιβάλλομεν, παρὰ τῆς γραφῆς 
τὴν τοιαύτην χρῆσιν τοῦ λόγου μεμαθηκότες. . οὐκοῦν καὶ ὁ μετὰ δόξης 
προσληφθεὶς ἀνελήφθη..-περὶ γὰρ τοῦ αὐτοῦ τὰ δύο λέγει, ὥστε τί 
βούλεται ὁ λέγων, οὐκ ἀ., ἀλλὰ προσλήψει τῷ μονογενεῖ τὸ κατὰ τὸν 
ἄνθρωπον οἰκονομεῖσθαι μυστήριον, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς εἴποι τάχα ΟΥ.Ν ν55. 
Δ ροϊ οί Μι 45 τζι2αῖ.); 3, μεσεῖ, ἀεηΐαὶβ ἐτόλμησαν εἰπεῖν τινες ὅτι 
μῦθος ἡ τῆς σαρκὸς ἀ, (Ὠγτν5,.Πορλ, ὅ,τ ἴῃ δ11.(7.1208); ἄνθρωπος 
ἀνελήφθη παρὰ τοῦ θεοῦ... δεδόξασται γάρ" ἢ εἰ μὴ τοῦτό ἐστιν ἀληθές, 
διαβεβλήσεται παρ᾽ αὐτῶν ἡ ἃ. ΟὈγτιαροί, ΤΠ (ρ.138,21; 61.223}; 
Τῇάϊ.μαεν.4.13(4.372). 

ΠΙ. ἀςοῥιοη (πο πρᾶν ϑη), ας Ή ΣΊ ΘΗ ; 
ΑΑί ρᾶρδῃ διὰ τῶν δώδεκα ζῳδίων ἡ ὁδὸς ταῖς ψυχαῖς γίνεται εἰς τὴν 

ἀ. ΟἸειλ, εἰν. τ 4(0.305.24; Δ1.0.157.4}. 
Β. οἵ Ομτῖβυ; 1. ἴπὶ ρεπ, μεγαλυνθήσεται ἐν τῇ οἰκουμένῃ ἕως 

ἀναλήψεως αὐτοῦ 1.1 .ἐὺ.π18.3 (ν.1.)};} μετὰ τὴν ἀ, τοῦ σωτῆρος (ἸξΙη. 

517,3.4(Ρ.2017.20:; Μι8,τ1 208); 1Ὁ.4.2τ(0.307.21; 13454}; 4 1..Λ τ6.3 
(ρ.277); Οτιεἰς.7.8ϑίρ.γδὅο.26: Μ.11.14320); [{5ξ80.π||5.}.6.2.13.3 
(Μ.20.τ68} ; Τπ|51. Ταροὶ.26.1 ἀνέλευσιν); νγτ, Η εαἰοελ.τ4.τά. Οοησί. 
Α1ρ.7.30.5; 2. τα 855 Οἱ βογιρίατγο ; ξογειοἹα ὃν Ῥβδῆγι : 5.23 τὸ 
τελευταῖον καὶ την α." τότε... βοήσεται" ἄρατε πύλας κτλ. Βεχαρ. λα. 

Δοίρ.σο; Νί.τ8.1225λ}); παρακελεύεται τῇ μὲν κάτω κτίσει, ἄραι τὰς 

πύλας ἐν τῇ ἐνανθρωπήσει αὐτοῦ' τῇ δὲ ἄνω, ἐν τῇ ἀ. Ἰ)ϊάντη. ΤΥ1,.1.32 
(}1.30.428.}); Ογτο δες. οί". 1058); 8.46 τὰ τοῦ Δαυὶδ... ῥήματα, ἅπερ 
ἡμῖν ἀρτίως διὰ τὴν δεσποτικὴν ἀ. ἐβόα: πάντα τὰ ἔθνη κτλ. ΤΌ». 

αϑεεη5.3(3.7 82); 1. 5(786Ε); Ῥϑ,τ7:τὸ ἔστι δὲ ἡμῖν περὶ..«τῆς τοῦ 
Χριστοῦ ἀ. τὸ διήγημα. Δαυὶδ μὲν γὰρ εἴρηκε" καὶ ἔκλινεν οὐρανούς 
κτλ. 1τρ.4(7840);) ΜΠ ημρσβοα Ὀγ αἸβορίεβ, ξηγνβ.βέφης. ἄτι. 
7128} Βουιρίασα! ονιάσπος οὔτε οὖν ᾿Ιωάννης ὅλως, οὔτε ατθαζος 
ὅλως, οὔτε Μάρκος κατὰ πλάτος ἐμνημόνευσαν ἀναλήψεως" αὐτὸς 
μέντοι ὁ Πουκᾶς ἕως τῆς ἀ, διέδραμε τὸν λόγον 1Ρ.8(γόπο) ; 3. ἰπ τῆς 
ΠΟ τὴν ἔνσαρκον εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀ, ἴτοπ ζαεν.1.το. τ(}].7.540Ὰ}}; 
1ὁ.3.16.8(0270); ΤΟ γν 8, ασεθης.τ(3.777.}); 4. ἀοο5 ποῖ ἸΠΊΡῚΚ Ῥτονίοιιβ 
βϑρασϑίοι οἱ πυτηδηϊν ἰγοπὶ αἰνίπιν, ϑθνευ δ ῦρ. 4(Μ.56.ςο6) ; 
5. ΒΡ ΠΟΔΉΘΟ ἴον ὉΒυτοῇ μετὰ δὲ τὴν ἀ. αὐτοῦ ἡμεῖς προσενεγκόντες 

κατὰ τὴν διάταξιν αὐτοῦ θυσίαν καθαρὰν καὶ ἀναίμακτον, προεχειρι- 
σάμεθα ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους (οηοὶ. ΑΙ ρ}.8.46. 

15; 6. οἤξοίβ ἐκ τῆς δεσποτικῆς... .ἁ. τοῦ σωτῆρος...ἐλπίδας τρυφή- 
σαντες 1585.5.61,ἀϑοθη5.5(Μ.28,1τ00}); σήμερον ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἀ. 
τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ὡς καπνὸς διαλέλυται {ἸΡΙΡῊ.ἤονι.4{Ν1.43.48τ0) ; 
ἐπειδὴ...ἡ ἂς αὐτοῦ..«ἐκηρύχθη, οὐκ ἀποκλείεται χρόνῳ ἡ χάρις, οὐδὲ 
περιγράφεται ἡμέραις ἡ θεολογία {{ΠπΥγρ.ἀξεφη5..“1ς.τ(3.7508); τα 5 
5ΡΙΓΙ8} αβοςπί, 26.7(7644); ἔχθος αι ἢ ἔτοτῃ βοόύτον, Ρσοο] ΟΡ ἔοι. 
τι 2(Μ.6ς, 8330); 7, [δ δὲ Οἱ ΑϑοθηβΊΟη ; ἃ. ἀαἴα απ γράβοι Οὗ σα εῦτα- 
ἔἴοπ ἀπὸ τῆς πρώτης κυριακῆς ἀριθμήσαντες τεσσεράκοντα ἡμέρας, 
ἀπὸ κυριακῆς μέχρι πέμπτης, ἑορτάσατε τὴν ἑορτὴν τῆς ἀ. τοῦ κυρίου, 
καθ᾽ ἣν..«ἀνῆλθεν πρὸς τὸν ἀποστείλαντα αὐτὸν θεόν (οηκί. “ρῥ.5.20.2; 
τὴν ἀ. ἀργείτωσαν διὰ τὸ πέρας τῆς κατὰ Χριστὸν οἰκονομίας 1Ὁ.8.,53,4; 
πέμπτη.--«ἑορτὴ ἡ ἁγία τοῦ κυρίου εἰς οὐρανοὺς ἀ.,..«πέμπτη δὲ τῶν 
ἑορτῶν ἐστι, καθότι καὶ πέμπτῃ ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος ἐπράχθη ΤΠτγ5. 
αϑε6Ή5.4{3,)848); Ὁ. ἜΧΟΘ]Θπος πα οἤοοὶβ Χριστοῦ ἀἁ. μετὰ σαρκὸς 
ἑορτάζομεν, ὡς τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν δεικνυμένην πλήρωμα ΤΕΡΙΡΗ. 
μον!.4(31.43,4710); τῇ τῆς ἀ. ἡμέρᾳ πάντα διὰ πάντων εὐφροσύνης 
πεπλήρωται 1. (4λδο0); ἡ τῆς δεσποτικῆς οὖν ἀ. ἡμέρα τὸν μὲν διάβολον ἱ 

110 ἀναλλοίωτος 

«θρηνεῖν παρεσκεύασε, τοὺς δὲ πιστοὺς φαιδρύνεσθαι Ἐ ἢ τγ 5. ασορης.3 
(3.7820); 8. Ὀυμαΐηρβ ἀξαϊσαῖορα ἴὸ βοσηβίοη : σγοίΐο Ὀὰ1]Ὸ ὃν 
Οοποιϑητίμα οα Μουπηί οἵ ΟἸῖνες, Ει5.0.(Ὁ.3.4τ0(ρ.05.8 ; Μ. Ζο.ΥΤΟΙΑ}); 
1ὁ.3.43(0.95.22; ττοΙ(); ἡ ἀδελφότης συνήγετο εἰς τοὺς εὐκτηρίους 

οἴκους, ἐν τῷ ᾿Ελαιῶνι εἰς τὸν τῆς ἀ. βουνὸν ὅθεν ἀνελήφθη ὁ ᾿Ϊησοῦς 
ῬΆ]1,.}..} απ 5.4π(Ρ τ3ονττι; Μ.34.121τ00)}; σμυσοῃ θὰ ὉγῪ Ηε]οηδ, 
ϑοοΥ.λ.6.1.17.11(}1.67.1200); στ ἢ ἢ Το σαβαίοιη, Βα τ, προ 48:5ς 
(2.τοπο). 

(. τοῦ, ἀββαγηρτοη οὗ ΟΥΠΕΥ Ρούβοῦβ: ΒΜΥ, ΠΙρΡΡ. ΤΊ β᾽.τι(ρ.4.4; 
Μ.117.10378); Μίοβοβ ἔσχεν τρέτον ὄνομα ἐν οὐρανῷ μετὰ τὴν ἀ. (Ἰειη. 
5(7.1.23(ρ.05.το; Μ.8.8078); εἴ. ἀφο ρΠποη οὗ ίοξος, τποπιϊοηοί, 
οί Ονζ2......2.21.7(Μ.8ς.1 28.4.0}; ΕΠ] ἢ, Δτῃ..1..3.47(Μ.26.4248}; τ 
ὙΠΙΟΒ 15. σοιηραγο ἀοαίῃ οὗ πιλγῖγτσ, ϑόρῆγ ἄμα: .(Μ.02. 
1724}; ἐδ. {1720Ὰ}; Πογοιῖδῃ, Οτ. [0.13. ϑ(57; Ρ.280.24; Μ.14.5 008); 
Οὗ 5. Ῥαμ] 5. Θοδίδτις ἀϑϑασηρειίοι ᾿πΐο {Πἰγ πδάνοη, ὐ. Νὰ 2.0).58, 
20 (Ρ.5τ.13; Μ.36.520}; οἵ {πε ἄςατῃ οἵ ἃ Ὀααὰ ρέσβοι, ᾿ςς, 5α].4.20. 

ἀναλίσκω, 1. ἀεείγον ; νοΥἹα Ὦν τὰ, ΠΤοροπι. γε. ίτι ; Ρ.21.7; 
Μ.το.14480}; γεήπουε, ρβεὶ γἱὰ οΓ1 ϑῖνι8 Ὁγ 5πάπις, τορι. 5. 5 ἴῃ 16». 
(ρ.36.6; Μ.13.32048}; (ηβί,ρ.Ἰὐπ5υ,(),3.δο(ρ.1οϑ.20; Μ.20.1122Ὰ}; 
2. ἱαδε ρ, αϑδογὗ, οἵ 501} τβαπ! δα ἢ} σαν αἰζον ἀθατῃ ὅλον [53-΄ 
σῶμα] εἰς ἑαυτὴν ἀ. καὶ γενομένη σὺν τούτῳ ἕν ΟΥ.ΝᾺΖ.ογ.7.2τ(}.5ς, 
Ἰ5ΔΑῚ; 1.2: τοί(1 221}. 

Ἐἀναλλάσσω, ν.}. ΟἹ ἀπαλλάσσω, Ογτ. 70.6,47(28 : ρ 15.232; Μ.14. 
2810); ΡΙΟΒ. ΕἼΤΟΥ ἔοτ ἐναλλάσσω, Τάς. 5. το: ̓2(1.τοογ). 

Ἐἀναλλοιότως, ἴοΟΥ ἀναλλοιώτως, αν. 
Ἐλναλλοίτος, ΙοΥ ἀναλλοέωτος, ΡΉΏΠΟΧ.ρ.32(ρ.τ1δο). 
ἀναλλοίωτος, σΟΥΤΉΟΠΪΨ 8.55. Ψν1Γἢ ἄτρεπτος, αν. ; 
Α. μηεϊαησεαδίε, νπμίαδίε; 1. ΠΟ], , 8. οἵ Οοα τοῦ ὄντως θεοῦ, 

ὃς ἐστιν ἄφθαρτός τε καὶ ἀ, καὶ ἀόρατος Αὐτοί αῤοί,4.τ; ΑἸΒοηδρ ον. 
22.5(Ν}.6.9370) οἸ[. 5. ἀκίνητος ; ἃ. ... καθότι ἀθάνατός ἐστι ΓΠΡΆ] ΑἸτ, 
«ἀμιίοῖ,τ. 4 (Μ.6.το20λ); μὴ πάσχει θεὸς ἀ. ὧν Οτι Κ» 5. τη 10.31.56 
(0ρ.526.7); γηηθπ. 6». 2(ρ.324.15) οἷἵ. 5. ἄναρχος; τὸν ἀπαθὴ καὶ ἀ. 
θεόν ΜΕΤ ἐγδαὶ, 4(Ρ,.406.14; Μ.18.360}; 1 π|5.6. {1}. 2.0(ρ.τοϑ. 21; Μ,24. 
917Ὰ) οἷἵ. 5. ἄχρονος ; ὁ ἀλλοιῶν...τὰ κτίσματά σου...καὶ ἀ, καὶ 
αἰώνιος ὧν ϑεταρ,εμελ, 0.1; ΑἸ. .4.γ.2.34(Μ.20,220Ὰ}; ΓὈῬίοΠ υ Ροῖνε. 
13 οΙἷ'. 5. ἀμέτρητος ; πῶς. «δύναται τὸ ἀλλοιούμενον τῷ ἀ. ἐοικέναι; 
ΤΒαϑ.σ γε μου. 6(1.326Ὲ8 ; Μ.πο.τ00} ; θεὸν... «τὸν ἄναρχον, τὸν ἀ., τὸν 
ἀσώματον, τὸν ἄφθαρτον {ΠΥνΒ. ΗΠ εο ῥγελθης.2. χ(τ. 4508}; [0.10). 8ιο. 
τι4(Μ 94.ϑοοα) οἷ. 5. ἄναρχος; οὗ αἰνίπα πδίιτθ πα οθθθποε τὰ... 
συνθέτου μέρη καὶ τὰ τοῦ κινουμένου κινήματα, πρὸς τὴν ἀσύνθετον καὶ 
ἀ, φύσιν οὐδεμίαν ἔχει κοινωνίαν ΤΑ... ϑαδεί(.τ4(Μ.28.1178}; ὁ θεὸς... 
ὁ φύσει ἀ. ΕΠ ρ Οὐηςὶ, ἄρ}Ρ.8.15.7. ΟΥ Ν γ85.γες ἀπ Μ.45.1334}; ἀρ- 
ρεύστον καὶ ἀ. μενούσης τῆς ἁγίας οὐσίας, ὡς θεὸς θεὸν θεοπρεπῶς ἐγέν- 
νησεν Τ(ῃγνϑ. πα υ,2.2(6,300Ὲ) ; ἁπλῆ καὶ ἀ. ἡ τῆς θεότητος φύσις ὅλη ἐν 
τῇ οἰκείᾳ ἀεὶ ὑπάρχει οὐσίᾳ 1,.6δο Μαρ.6}.35.2(Ρ.4τ.21.; Μ, ],.54.8οδᾺ}); 
οὔς οὗ τῆς ἀϊνίπο πληλο5, Ιου τ Δ.η.1.6(}1..2.5068}; τοῦ, (οα τπὶ το α- 
τἰοπ το ογεδίιος τῆς τῶν ὄντων ἀδιαλύτου μονῆς ἀ. ἵδρυσιν 14.«.ἢ.1τ3.4 
(Μ.3.3040); Ὁ. οὗ αϊνίης αἰ ρυῖοβ: ἀλήθεια, (οηδί. Ἱρ}.7.35.0; δόξα, 
ΟΠ γνβ.ἤοηι.3.4 ἴῃ Κορ. (0.4534}} ς, οἵἩ ὙΠ. οὗ τρεῖς, ἕν ὑπάρχουσιν 
φῶς.. «ἄναρχον. ..ἀἁ. 1 Δε5,ΝᾺ2.(1ω].3(Μ.38.860}; 4, οὗ ΆΤΠοΥ ορρ. 
ΟῚ τὸν μὲν ἀποστείλαντα πατέρα ἐν τῷ οἰκείῳ τῆς ἀ. θεότητος ἤθει 
μεμενηκέναι, τὸν δὲ ἀποσταλέντα Χριστὸν τὴν τῆς ἐνανθρωπήσεως 
οἰκονομίαν πεπληρωκέναι δ'γηιδ, ἀπ|.(34ςγγίρ.252.το; ΜΈ. 20.7320); 6. οὗ 
Τιορὸς ἀ. ἡ εἰκὼν τοῦ ἀτρέπτου ϑεοῦ ἂν εἴη ΑἸ, “[γ.ι.36(Μ,26, 
858); Ῥτοῦ ΟΡ “γηι.δ(ριτοο.12; Μι6ς.8618); ἃς] γχ.}..6.2.24.7 (85. 
τ2οοῦ); ομ. Ατ,4.η..2.6(Μ.3.6440); οἵ Ἱποδγβαΐῖθ γήογα ἂς αἰνίπο 
κενώσας μὲν ξαυτὸν κατὰ τὴν μόρφωσιν ζδούλουν, ἀκένωτος δὲ καὶ ἀ. 
καὶ ἀνελάττωτος κατὰ τὴν θείαν οὐσίαν ἈΡΟ]] εύΥ.εὲ ἀτυκο(ρ.188.2; 

ΜΡ... 8.8744}); 1ᾶ6.6Ρ..ου. (0.2: 2.1; Μ.28.288) οἷἕ, 5. ἀπαθής; (ὑτ. 
ΝΙν 55. μη .6(2 Ρ.136.0; Μ.45.72019}; ἰ4.6}.3.13(}],46.το20 Δ}; μανία ἄρα 
σαφὴς ἐπὶ τῆς ἀκηράτου καὶ ἀ. φύσεως σύγχυσιν νοεῖν ἜΠα Τ᾽ 4Ἡ.2 

(4.116); ἰθ᾽οη.ΑΥ.6...4.3.τοῖ. (Αἴ. τ ὅλα, Οὐ; θεϊκῶς ὁμοῦ καὶ ἀνθρω- 
πίνως ἐνήργησε, τέλειον κατὰ τὸν ἑκατέρου λόγον σώζων ἑαυτοῦ 
φυσικῶς ἀ. ΤΗΠρΡ. δεν. Π εἰ.4(Ρ0.324.0; Μ.το.β260); ν. ἀπαθής; οἵ (τσὶ 
ἴῃ τοῖ, τὸ Τυπ. ἡ καθ᾽ ἡμᾶς ᾿ΤΙησοῦ.. ἀ, ὕπαρξις Το. ΛΥο,η.2.3(Μ.3. 
ὅ400) ; ἔ, οἵ Η. (δβοξίῖ, τ. ΝΆ Ζ,ογ 4τ  ο( Ν|.36.4411) οἷς, 5. ἀχώρητος : 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον..-κατὰ τὸ ἄφθαρτόν τε καὶ ἀ. ΟΥ̓ ΝΝ γ55."7 αεεα.23 
(λ4.45.132280); μέα μέν ἐστι καὶ ἀ, ἡ χάρις τοῦ πνεύματος Ματςο, τ, 
ριδς.2. τοδί Μ.ός 458}; 2. οἱ νας ἀρρογίαϊηβ τὸ οα τὰ βέβαια 
καὶ παντελῶς ἀ. ἀναστρεφόμενοι (Ογ...1».7.3(ρ.152.26; Μ.0.4218}; τὰ 
ἀθάνατα καὶ τὰ ἀ,. ... νῷ.ο««μόνῳ καταληπτὰ..«ὄντα (Ὀμπδΐ,ΟΥ, 5. ε.6 
(Ρ.τόο.22 ; Μ.20.124860}; . ΡΠ1105., ΟἹ Ὀεϊῃρ οὐσέα ἐστὶν...«τὸ πάσας 
δεχόμενον τὰς μεταβολάς τε καὶ ἀλλοιώσεις, αὐτὸ δὲ ἀ, κατὰ τὰν ἴδιον 

λόγον Οτ,ογ.27.8(ρ.368,7; Μοττ, 5121}; οὗ τπ8 Ἰμτ 6 ΠρΊ]ς δεδειγμένου 
«“τούτου, ὅτι τὰ νοητὰ ἀ. κατ᾽ οὐσίαν ἐστίν Νοτης5,"σ  ἤοτ. 2(Μ1.40. 

σοὔα); ἡ φύσις δὲ τῆς ἀληθείας ἀ. μὲν ἀεὶ μένει ΡΒΠοΧ..».32(Ρ,18ο). 



ἀναλλοιώτως 

Β. μπεπαηροά, μποπαηρτηρ ((Ππαῖ 4065 ποῖ ἴῃ ἕαοι σμδηρΡ6); ΠΕΓΕ 
γοίοσοπος ἴβ ἴο τϑεομαὶ είπρβ [Π6 τΠΟΥ8] ἔοτος οὗ {πὸ Ψψογα 15 
ὨΒΌΔΙΠΝ ῬΥοταϊπϑηΐ ; 1. οὗ ΞΌρτα ΓΟ ϑί σα] Βα ρβίδηςεβ τῶν οὐρανίων 
ἀρχῶν..«αἰτία τ᾽ ἀγαθόν, τῆς ἀναυξοῦς καὶ ὅλως ἀ. ταύτης οὐσίας 
Ὀϊοη.Ατ..η.4.4(Μ.3.6078}; ἐῤ.8. (8920) ; οἵ ἱπητηοτία ν Βεβιονεα 
Ἐροπ τπδῖα Ὀγ οά, 1Ὁ.6.2(8560); οὗ ἔῃ6 Ιονα οὗ ρῃιχα ἰητ6] σθησες 
ἔογ Οοά, ἰά.«.}.5..4(}1.3.144Ὰ}; δια οὗ εἴεγηλν οὐ τὰ...«ἀγένητα καὶ 
ὄντως ἀΐδια πανταχοῦ φησιν αἰώνια, καὶ τὰ ἄφθαρτα δὲ καὶ ἀθάνατα, 
καὶ ἀ. «..- πολλάκις δὲ. «καὶ τὴν ὅλην .««τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς χρόνου παράτασιν 
αἰῶνα προσαγορεύει, καθ᾽ ὅσον καὶ ἰδιότης αἰῶνός ἐστι τὸ ἀρχαῖον καὶ ἀ,, 
καὶ τὸ καθόλου τὸ εἶναι μετρεῖν Ἰά,.Δ4.π.το.3(}.3,0370) ; ποαξ. ἃ5 Βα 5ῖ,, 
ἐμαηρείοςοηεες τὸ ἃ. ἴσχει τὰ νοερὰ τῆς θεοειδοῦς ἕξεως 16,6.}}.2.3.5 
(Μ.3.4ο10) ; 2. οἵ τπδῃ οἱ... ἀπόστολοι...ἐν ἔξει ἀσκήσεως ἀεὶ μένοντες 
ἀ. μετά γε τὴν τοῦ κυρίου ἀνάστασιν ΟἸΘῺ}).5,7.6.0(0.467,20 ; 7,0. 
2020); οὗ σοπίειρ!θίϊνεα βέλεα εἰς ἕξιν θεωρίας ἀΐδιον καὶ ἀ, 1.6,1 
(6.463.1 ; 2848); οἱ τιϊηα οἵ ἱρτιοβεῖο, ἐ.4.22(ρ 310,12; Μ.8,1340Ὰ}; ὁ 
ἡμέτερος νοῦς διαμένει καὶ μετὰ θάνατον ἀπαθής τε καὶ ἀ, ΟΥΝΥ 55. 
«Αροὶ! “οἰ 1.45. ττ8ρ6); οἵ παμαη νἰγίμεβ, 164. ἀοηι.3 τη (ἀπ. (}1.44. 
8248); οἵ Ξυρουπαΐαχαϊὶ πὸ ᾿πηραγίεα τὸ πῆδὰ ἰπ Βαρεῖβπι, ἰά,0ν. 
εαἰσεί,, 3ο(ρ.156.6; Μ.45. 1008}; ὅ. (τί) Οὗ Τιορὸϑβ ὁ υἱὸς....θελήματι 
καὶ βουλῇ ὑπέστη..-πλήρης θεός, μονογενής, ἀ., καὶ πρὶν γεννηθῇ 
ἤτοι κτισθῇ..«οὐκ ἦν Α΄}. Επ.(ρ.3.3; Μ.42.2128). 

Ἑἀναλλοιώτως, τοΐϊπομὲ ἐἰαηρε; Ἰ. οὗ Ἰνοροβ, δβΡ. [ἢ σΟΠΠΕΧΊΟΙ 
ὙΠ [πρὶ ἃ5. ποῖ ἱποῦετηρ οἤδηρε συμβῆναι... καθ᾽ ἕνωσιν ἀδιά- 
σπαστον καὶ ἀ. ἔχουσαν τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ τὸν ἐκ θεοῦ λόγον ΟΥΤ. Ν' ἐδί.τ.3 
(ρ.22.11; 6 ἀπο), 14 εῤι ποσί ρ.54.28; κἤ,τ810}; ἀ, ἡμῖν καὶ ἀσυγχύτως 
κεκοινώνηκε Τιοη.Ατ.4.ν.2.το( Μ.3,6480)); 14.6.}.3.3.121.(Μ.3.444Λλ,0}; 
Ναχ.αριδίρσ. (Δῖ.01.13200}; ἴῃ ἔουτη -ότως οἵἩἨ Ἁ τπ6 ἵννο πιϑατοθ οἱ 
Ομ βῖ, ϑορθν. Η.ορ.σνη.(Μ.87.3τ650)); 2. οἵ Ἡ, Οποβί ἐκπορευτὸν ἀἁ. 
ΤΟ βο5. ΝΑ Ζιδέαί.3(}1.28.861) ; 3. τὴ σοη., ΒΙοα, γα! (το. 86ο!0). 

ἀναλογ-έω, 1. ῥὲ ῥγοῤογήομαίε, 85.μδχ.2.7 (1.20 ; Μ,20.48Ὰ}; 
Ερ., Πον, ΟἸθμιιττ; ὃ δὲ τοῦ θεοῦ λόγος, κατ᾽ οὐδένα λόγον ἢ τρόπον 
“ποὔσας ἔχων ταῖς οἰκείαις κατὰ φύσιν ἐνεργείαις τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ 
προσληφθείσης φύσεως τὰς δυνάμεις ΜΑΧ.ορ. τας .01.5328)}; 2. δέαν᾽ 
γεϊαϊΐου ἰο οὐ ἐφμαὶ ἡμῶν...«τὰ χρήματα...οὐ μὴ ““ἡσῃ τοὺς λίθους... 
τῆς βασιλείας σον Τ' [οὗ “8(ρ.151.7); Μας Ααρ. πον. 4.11(}.34.48 58); 
3, εογγεςροηά, (Ἰθην, ῥγοὶ 4{(Ρ.30.30; Μ.8.1448); ἃ. τῷ μὲν ἐπὶ τοῦ 
προσώπον Μωυσέως καλύμματι τὴν τῶν νομικῶν διδαγμάτων ἀσάφειαν 
Β85. δὴν. 52(3,45 4; Μ.32.1τ658); (τ]βίο}]. ἀ. γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ἡ μὲν 
θεότης τῇ ψυχῇ, ἡ δὲ ἀνθρωπότης τῷ σώματι {] εοπί. Β. 5 εο.8(Ν,86. 
12408}; ἐνέργειαν... «-οὔσαν αὐτοῦ τῇ δυάδι τῶν φύσεων ΒΟρἢτ.Η.6. 
5γ)η.(Μ.87.3176})); 4. {τ4 65.» ἀδῶρ τι Ῥγοβονίοη οὐ Ππαγριοηγν, ΤΡΊΡΏ. 
ῥαογιπτ. 7(0.274.τ5; Μ.41.0210); τὸ δὲ εὔλογον συμπρεπόντως “-εἴται 
υἱοῦ πρὸς πατέρα 1.76.52(ρ.4ο6.20; Μ.42.6258); 5. σεεογὰ ἰὼ τὰ μὲν 

εἰς Χριστὸν..-προσάπτων, τὰ δὲ εἰς τὸν λόγον...“-ὧν 1Ὁ.71.2{ρ.251.7; 
277 “-οὐμενα); πάθημα δὲ ϑανάτου οὐ πρὸ σαρκὸς εἰς τὸν λόγον 
«οεἴται 1}.60.38(0.τ86.24.; Ζ61Α}; 1ὁ.60.Ξο(ρ.107.18 ; 2800). 

ἀναλογή, ἡ, εἰοῖεε περὶ...τῆς ἀ., ἧς ἦλθεν ὁ σωτὴρ ἀναλέξασθαι 
παρθενίαν ἘΡΙρΗ.ἠαεν.6η.6(Μ.42.τϑος: σο0Π]. ἐκλογῆς Ρ.138.0); δεἰδο- 
"σης ΟἿ βογρίυγα τεχίβ, 16.42.12(Ρ.155.26; Μ.41.7138). 

ἀναλογία, ἡ, 1. ῥγορονίομ; Ἀ6πσδ ἢ Ρ6Π., αρισηΐ, ἀΕρΥ 6, Β5Ρ. οἱ 
ἴα (οἴ, Ἐοτα.12:6); τεῦ, ϑυσμασϑὲ κατὰ δὲ τὴν ἐπιγενομένην αὐτῷ 
εὐχὴν κατὰ τὴν ἀ. τῆς πίστεως ὠφέλιμον γίνεται Οτιεον τ Μίένττοτά 
(0.58.5; Μ.13.0408}; κατὰ τὴν ἀ. τῆς πίστεως, καὶ ἡ τῶν χαρισμάτων 
διανομὴ παραγίνεται Ἐπ5ιίταί, Ἐμένε,81(}1.86,23734); χρόνον ὧὡρι- 

σμένον κατὰ τὴν ἀ. τοῦ ἁμαρτήματος (ρηεὶ, ΑΡ}.2.τ6.4; Ὀϊοη. ΑΥ.ὦ.η. 
1.χ(31.5.5884}; 2. εογγεεροπάφησε, γεδοριδίαηεθ δύναται γὰρ ἀ. ἔχειν 
τὸ αἰσθητὸν πρὸς τὸ νοητόν ΟΥ. 70.1.26(24; Ρ.31.32; Μ.14.604}; οἱ 70. 
Βαρΐ. σιωπωμένης τῆς ἀρχῆς τῆς ἀποστολῆς ἀἁ. ἐχούσης πρὸς τὴν 
ἀποστολὴν τοῦ ᾿Ησαΐου 1ῤ.2.20(24; ρΡ.86.τς; τ65Ά}; ΟΥΝ 55. ΠΌΡΟΣ 
ἡη Οαμὶ.(Μ.44.768Ὰ}; 3. γεμίμαὶ γεϊαϊοη, οἱ φρόνησις ἃ πα βούλησις 
τεῦ. Ῥτιβττ4 ὡς ἀδελφὰ ταῦτα τῇ ἀ. συνῆψεν Α1Ή..4γ.3.65(1.26.4008), 

["]ἀναλόγιον, τό, 465} ον γϑαάίηρ, Εν. Τῆορι. ἃ τϑίρ.ι54.1, εα, 
ἀναλογεῖον). ᾿ 

ἀναλογισμός, ὁ, “ΐπὲ οὗ γεαξοη Ηρ ὉῪ πα ]ορν ; ΟΡΡ. ἐπιλογισμός, 
ΟἸεπα. εἰν. 8ιοίρ τοι. ; Μ1.0. 6008); ΜεῖΒ.γ65.2,.0(ρ0.347.22; Ν.18,3080). 

ἀναλογιστικῶς, απαϊορίξαϊν, ΟἸδτΩ. εἰν. 8ιο(ρ τοῖο; Μ.9.6οο 0). 
Ἐναλογίστως, --- ἀλογίστως, Τοοϊϊεμῖν, τις. Βοβι. γα. τ.τ8(}}.18. 

ΤΟΟ3Α), 
ἀνάλογος, ρῥγοῤογίἰοηαίε; εἐφμίναϊση! ἰο, γεδενιῦηρ; Ἀθατ, ἃ5 

Βιθδέ,, ἐφμίναίφηϊ, ῥαγαϊ εἰ, ΟΥ..70.2.3(Ρ.57.20; Μ.τ4.1120}; 1Ὁ.10.4 
(3; Ρ.174.12; 3120); 85 ταν, 1: εογγεςρομάθηξε τοτῖλ, ἐδίτο,δ(Ρ.307.35; 
5414}; ᾿Ιωάννης.. ἀνέκειτο ἐν τοῖς κόλποις τοῦ λόγου, ἀ, τῷ καὶ αὐτὸν 

εἶναι ἐν τοῖς κόλποις τοῦ πατρός 10.32.2ο(13; Ρ.461τ.28 ; 8004}. 
ἀναλογούντως, ῥγοῤρογίϊοπαίείν, Ογγ. [0.1.5(4.224). 
ἀναλόγως, 1. ῥγορογιἰοπαιϊοῖν, Ματο Ἐτιορβηξε.3.6(Μ,65.073})}; 

Ι1Ὶ ἀνάλωτος 

ἅαϊ., Επι5.6,ἐ}...τ6(Ρ.175.30:; Μι24.10368); ἀἰῃ.ἐρ..4ερ.1 1. (Ὡς, 
δός); ο. ρϑηϊῖ., 1514.}Ὲ].6ρ}.1.287(Μ.78.3528)}; 2. εοηγογηιαδίν 0, 
7ῃ: ἀεεογάσησε τοτίϊι, (ἸΘτα. οἐν.7.2(ρ.9.30; Μ.9.4168); ἘΡΙΡἢ.ἤαεν.77.1 
(Ρ.430.28; Μ.42.6640); 3. ὃν α«παίορν, Ἐδυ5.4.ε.4.8(0ρ.161.25; Μ.22. 
2608); ἀπὸ τῆς τῶν κτισμάτων καλλονῆς. .«ἀ. τὸν γενεσιουργὸν κατιδεῖν 
νος. 3:3 (Μ,60.8οι0): 4. εἰρηίαγίν, ΟἸειῃ ῥγοὶ.3(μ.32.13;Μ.8,128}); 
ο. ἀαἰ., τη “6 βαάμιδ τρᾶν ας, ἸΔ ραξα,τιδ(ρ.114.1; Μ.8,2078). 

ἄναλος, τοτίμομ καἰΐ, 5.ν.1.; ταδῖ,, οὗ ρεέορ!θ, ΗΙΒΡ ἀαεν.4.τοίρ.ὅτ. 
17; Μ.τό. 2.861, οα4, ἄλαλοι, ἀνώμαλοι), 

ἀνάλυσις, ἡ, 1. ἰϊξδεοίυϊηρ; ἃς τιρῖ,, οἱ Ῥευβοῃθ οἱ ἽἼ]η. [τοὺ Οἷγ8 
ἈΠΟΙΒοΥ, Οτ.Ν82.0»γ.32.16(}1.,36,2330} οἷζ, 5, κατάποσις ; Ὁ. γεδοίμ 0], 
απαϊγεῖς, 5 ταεῖῃοῦ οἱ τεαβοηίηρ ὈΥ πΌγκιπρ ὕΔΟΚ τὸ ἤγΒΓ ῥυῖὰ- 
ΟἸρίεβ, ορρ. ἀπόδειξις, (Ἰ6ηι. 5 γ.8.3(ρ.84.0; Μ.0. 5688); ὁ.5.11(ρ.374. 
φ: 1088); οἵ ἃ ΜΉΏΟ]Β ἰπΐο ραγίβ, ΟρΡΡ. σύνθεσις, (ὑς]5.40.ΟΥ (οἰ ς,7. 
42(ρ.192.32; δ΄ τ.14814}; Ο. πιδῖ., ἀϊνίστου, Μαχ.εοηριί τ αἹ(Μ. το. 
12364}; 2. γεγιουίηρ, ατ Ν γϑβιβοηι α τὰ (απ. (Ν1.44.8228}, εαπορ  ηρ 
θλίψεις λογίζονται ἡμῖν εἰς ἁμαρτημάτων ἀ. (Ππιτγγϑι ον Δ71.1τ8:23 

(3.00}; 3. ἸΤγασηρ δακῖ; ἴῃ ἃ ρεπεαίορυ, Αἰτσ. ρ. γε, (ρ.δο.ς; 
Μ.το. 60 Α}); ἴπ τῃς τη {ὨγουρῊ Ὠἰβίοτγ, αὐ Ν οι δμην τ Ρ».122.20 
Μ.45.3608)}; τῆς τοῦ πνεύματος ἀδηλίας κατὰ ἀ. διὰ τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν 
πατέρα διαδοθείσης 1δ.(ρ.144.18; 2840); 4. γείμγη; οἵ ἀοδα τὸ Πέε, 
14 ον εαἰσεῖ, 2 4(ρ.87.5; Μ.4ς. 610); τοςῖ. ἐκ πλευρᾶς ἡ πλάνη, ἐκ πλευ- 
ρᾶς [5.. οἵ Οδτι51] ἡ ἀ. Μᾶς, Μρηιαροεν.2.τδ(ρ.32.14); 5. ἀεβαγμγε; 
οἱ ἄδατῇ (οἴ, 2711π|.4:6), ΤΟ ρνη.44.5: ΟΥΝᾳ2.9}.1.31(Μ.3:.784λ}); πρὸς 
τὸν Χριστὸν ἀ. ΟτΝ γβ5. Δ εἰοι. (Μ,46.8ς2Α}); ἀ. τῆς ψυχῆς }Ὰ]},ι. απ. 
Ρτοθῃλ(ρ το. ; Μ|.34.1002); Π)1Δ64. εν, τοοίρ.150.11). 

ἀναλυτικῶς, γ᾽ γείγακίη ΟΥ̓ ἱγασηρ δαεκιθαγάς, ἸἸοπ Ατνες ει κα 
(}1.3.328.4}; 14.ε}.7.2(ΝΜ.3.τοϑο!}). 

ἀνάλυτος, ἡ15ςοἰμδίο, Οτ,(δὶς.4.τ4(0.284.22; Μ,1ττ.1045.)}. 
ἀναλυτρ-όομαι, γεάξεη: ἡ ψυχὴ [5.. οἱ ὉΠ γ151] τὰς ὁμογενεῖς “-οῦται 

ψυχάς Ἐπιβιιεηφαςὶ, τΒ(ρ.45.17; Μ.18,6528). 
ἀναλύ-ω, 1. {τλη5,, πάρ; 8. ὑγεαν τρ, ΟἸοθα, ῥαρά, τ δίρ,ι28ν0; 

Μ.8.3280); ΗΙρρ.απηεῖν.40(0.22.8; Μ.1ο.768}; Ὁ. ἐδείγον, Οτιργίης. 
ψιιχ4(ρ.221.1; Μ.11.2774}; ον Οὔ Πἶο, ἐμά, Ευ5.}}..6.3.32.1(Μ.20.58ὅ10); 
ἃ, αἀἱςεοῖνε εἰς δὲ ἐκείνην [5ς. τῆς 50} ὁλόκληρος ““εται [56 ΘΙΟΒΑΤΙ51]) 
Ομ ενβ5. λονη.3.4 ἴηι Ἐρέμ(ττ. 229); 6. γιατῃ., ἀτυϊθ, Μαχ.εοπερμί τ. 17 
(Μ.19.12330}; ΤΑΛαΥ ὐνεγεῖ. (λ1.10.13200); 1, γεφοίθε ὅπου ἀνεκυρ- 
τὠώθη ἡ θάλασσα πάλιν ἀνελύετο εἰς ἑαυτήν ΝΘΓ]}. αγδήγ.2(ρ.τ48,12; 
Μ.18.2444Α}; οὗ Ι᾿Οροβ 45 γϑϑοϊνοα Κ8ῸΚ ἰηΐο ΓΛΠΕΥ ἀσο. Μάτγοο]]., 
Ονσ. ΗΠ. μαἰοεῖ..τς.27:; ΟΥ.α2.07.25.16{Μ.35.τ2214}; δ. γρηῖὶ, ΟΥ̓ Ν γ κ56, 
μ5447.(Ν1.46.4454}; 2. Ἰλέταηβ. ; 8, ἀσρανι; 680. ἴτοιι ἸΠς, 4. ην, }γ.8 
(Ρ.41.20); ἀ, ἐκ τοῦ βίου εῖἢ.γε5.1. 8 (Ρ.321.13}} 0)5,ν τό, ΤΊοΙ.υ, 
βοΐνε.ς; Αἰ οῤ. }ου.τ(}}.26.816Α)Αρ.Ὑ μάτ,λ.6.4.3.4: Ὁ. ὑγεαλ ερν οὗ 
ἃ τηρεζίηρ, απο. ,3.21(0.87.25; Μ,20.1οϑ08); Ὁ. γείμγΉ ἁ. ἀπὸ τῶν 
γάμων Α.ΤῊον. Ὁ 63(0.170.12}; Οἵ ἀεδα ἰὸ 6, αὐ Ν γϑϑιπση βρὲ, 
25. 12(Μ.44.2210); οἵ ππδὴ ἰο ὅσα, [(,0γ.«αἱδε 3ο(ρ.158.14.; ΜΝ 45, 
ΙΟΙΑ); «᾿. γεφοίυε --σάντων πρὸς ἑαυτὰ τῶν ἐν τοῖς σώμασι στοι- 
χείων 4 αἩ1.εἰ γ65.(.46.440. 

ἀνάλωμα, τό, 1. Ξογηοιηηρ ἰ0 δὲ φροηξ Οὐ κομεμηιεά; οἵ τηοπον, 
Οτ. 70.32.23(0.466.28 ; Ἅ1.14.8ο8Α)}; ΡῬΒΠοβε, "6.3. 4} 65. 844,0); οὗ 
ἴοοά, Βα5.56}.0γ.3-ς.2(}1.85.2808}; ἄρτους εἰς ἀ. [οὐ Μοβοῃ ῤγαί, 5 
(1.87.2 οο00); τοῦ, ῬΏΒΟΠοΥΘ ἀροὰΐ το θὲ Κι]οα οὖς δὲ μαχαίρας 
εἷλκον ποιήσασθαι ἀ. 710.Ἅ1 Η.»». 0.1) .8(Μ|.04.440}0}}, 2. τῦᾶρε, ραν- 
ἡπεηὶ, Κ΄. αη.(Ρ.256.27)}. 

ἀνάλωσις, ἡ, τοασίϊην, ζΟΉΣΙΙρίίοΗ, ἀοσίγμοοη, Ὁν ἔτο τῶν 
φθαρτῶν ἀ. διὰ πυρός [5ἴ. Σαῤοΐ.20.τ(}1.6.3578}; ΟἹοηι. σοί, 206. 3(ρ.14. 
τ8; Μ.9.7124}; ἀ. ἀπωλείας, οὐ δαπάνης Ἰ΄ ῥαε4.5,12(0.229.18; Ν δ, 
544λ}); ἔδωκας τὸν διάβολον εἰς ἀ. τοῖς ἁγίοις ἘΓΟΒγ ΟΠ..}1..1᾽5..1|.73.28 

(Μ.27.953}). 
ἀναλωτικός, ξοη ει μίηρ, ἀφείγεῖῖθε; ΟἹ ἄτο, ΟἸοτη, ἐεἰ,2:,3(0.144.1; 

Μ...7οοο) ; ΟΥ. }0.13.23(0.246.27; δ.14.437λ} τποῖ. τὸ δὲ πῦρ [5ς, τῆς 
ἀσελγείας} ἀ. τοῦ 55. τῆς δικαιοσύνης] ἱματίου (Ἡγν5.ἢοη1.13.3 Τὴ 
ἔρια 900}; τὸ θεῖον πῦρ...τὸ ἀ, ἁπάσης ἁμαρτίας [0.1}.}}0η1,12.5 
(Μ.οδ.γϑδο); οἵ ψγγαῖι, ΟΥ, 76.20.24(20 ; Ρ.300.1; 0298}; αδέε ἰο εὐη- 
φῶπε; οἵ Ὀμτβί ἀηα ϑαϊη 5 ΠΚοηΘα τὸ τὸ  η4, αὐέξ ἰο ἐἰὀπίγογν 50Υ- 
ΡΕΠ15 δη ρΡοϊβοῃουβ ραββίοηβ, ΑἸ Βν εχ. ς.τ7:54(Μ.27.11785-0}; τ, 
Νγβ85β. "ον. 5 τη. (απ. (.44.8610) τ ντ. 5.17: 34 {.00.825Ὰ}); (τι 
Νγβ85.1Ὁ. (8644); ΜΙ ἢ., οὗ πηΒ 6.14] αν οσθα ἑαυτῆς ἀ, τις οὖσα καὶ 
φθαρτική ἸρΙρΒ.ἠαρν.66.17(0,40.23; Μ.42.530); 1Ὁ.60.10(Ρ..4.2.30; 574). 

ἀνάλωτος, 1. ποὶ ἰο ἐδ εαῤρἱμεεά, πηαςεαϊίαδίε, Οταπὶ.4().240. 
20; Ν1.17.2658); ἀ. τοῖς ἐχθροῖς γτιΟς ττ8(3.1408); Β45.56],07.5.2 
(ΔΤ 8ς.84Α}; τπουϑΠγ,, οὗ α Ἰπᾶρο, Οὐ Νὰ 2.6}.234(λ}.37.377λ}} 501π|- 
ἴσ8}ν, οἵ Ομ τβιίδηβ, ΟΠσυ8,᾽0».23.3 τη 1] εὐ.(12.200Ὰ}; ΝΙ ἐχεΥςῸ 5 
(Δ1.70.7970}; Οντ, ΔΙ ε}ι.42(3.430Ὲ); τὴν ψυχὴν ἀ, ἔμεινεν 1)λ5.56].07..δ, 

| 2(Ν1.85.1248}; 2. ἱμεχἠαμδίδίο ἐκείνην [5ς, τὴν θυσίαν] προσφέρομεν 

δ: καὶ νῦν, τὴν τότε ἐνεχθεῖσαν, τὴν ἁ. ΟΠτγβ.᾿ον:.17.3 10} Πρ, (12. 1004}; 



9 [ 

ἀναμαγγανεύω 

οὗ βριπέυαὶ τἰομθ5, 1Δ,}οηι.52.4 8 Μ|Π.(.5358); ἰ4.ἢοη.2.1.7 ἴῃ 
“0 ογ.(το.τοο 0); 3. ηοὶ δε Ἴθεὶ ἴο ἄδεᾶν, ΒΟΟΝΩΣ Κορ. 53.4 ἴῃ Μι. (. 
535 ΑἸ; Βριει Εν [5α. ἐλεημοσύνη] πῶς ἂν καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἡ 

ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀ. μένοιεν δείκνυσι ἴδ. ; οὗ σαττηοηΐβ ρίνεη ἴο ῬοΟΥ 
χγὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. .« οὐδὲ. μόνον φυλάσσει τὰ ἱμάτια, οὐδὲ ἁ, 
διατηρεῖ μόνον 1ᾷ,ἠοη.59.4 ἴῃ [0.(8.3500). 

Ἐἀναμαγγανεύω, 56 »ιαρίεαί Ἰημεαμπίαϊίον!ς γερεαϊεάϊν, ΘΟρΡἢγ Η, 
υ. πη αϑὶ.(Μ.02.τ607Ὶ). 

ἀναμανθάνω, ἰφαγΉ, ΟἸἴετα,κ ν.7.1(ρ.3.4; Μ.0.4ο18}; Αἰ Το. ἃ οὗ 
(Ρ.2τ0.23)}; Ὀγτομειμηῖρθη. (5) .606}). 

ἀνάμαξις, ἡ, ὑμργεοσίοη, Οὐ. [0.20.24(20; Ὁ.358,37; Μ.14.6280). 
ἀναμαρτησία, ἡ, Δ. φεῖ  εσοηοςς, ἱμμόζοηεα; οἵ (Ὠτιβι (τοῦ, [,ο, 

23:41} Ἵ ΜΑΙ ΠΗ 
Β. οἱμίδεςηεδς 1. οἱ (τβ ν᾽ αὐτὸς ἦ τῆς ἀ. ἡ ἐπίδειξις 1. 

“ροϊ!.χ.)η(84.26. 11040}} εἰ δὲ μὴ ἐν τῇ ἁμαρτησάσῃ φύσει ἡ ἀἁ. ὥφθη, 
πῶς ἐρτοιϑη ἡ ἁμαρτία ἐν τῇ σαρκί; ε,2.6(11410}; τοῖς τῆς ἀ. 
ἐπαίνοις τὴν ἀνθρώπου φύσιν στεφανουμένην ἐν αὐτῷ θεωρῆσαΐ τις ἄν 
Ογτ.γ65ρ.(0.590.7; 65.3944}; οἱ βίρτι οἱ οσοββ δὲ οχαλπϑίιοη τῇ σταυρο- 
ειδεῖ τῆς οἰκείας ἀ. εἰκόνι Ἰ)ιοη. Ατ.6.}.,5.3.4(}1.3.5128}; τὴν δὲ ἀ, -.. ἡ 
τοῦ λόγου συμφυὴς ἕνωσις κατειργάσατο Ἰ,Βομς. ΒΒ. Ν ἐπέ εἰ 1 μ|.2(}4.86, 
13534}; Γιεομὶ. ΗΝ δὲ. τιτοί1.86.14130); το θεὲ ᾿ρϊταϊε Ὧν ὨλδῺ, 
ΟἸδηλ. φιά.5.2τ(ρ.174.8; Μ.9.6250}; ὨΊοη. ΑΥὙ,.4.ἢ.,3.3.12(3.3,4448}) 2. οἵ 
Δῃ; ἃ, 885 θεβίονγοά Ὀν οα ἡ γὰρ κλῆσις ἡ διδοῦσα ἀ. ..- κατὰ 
χάριν ἐστίν Οτιαρ.εαἰ.14.22:8(0.180.7); εἰ τοσαύτη ἐκ σοῦ καὶ διὰ 
σὲ κατώρθωταί μοι ἀ, Ἐπι|5,} 5. 138: 23(}. 24. 418); δχεσ. ἴϑισ στὸ ὅπερ 
ἐστὶ συγχωρήσεως ἁμαρτιῶν, ἢ καὶ ἀναμαρτησίας σημεῖον ὕγν.Η. 
εαἰδο,το,2ι; εἰργάσατό τε τῶν νεκρῶν τὴν ἀνάστασιν, καὶ παρέσχεν 
ἅπασιν ἡμῖν τὸ...ἀπεκδέχεσθαι...«τῆς ἀ. τὴν ἀπόλαυσιν ὙΠάτ.ΜΟβ5. 
7οη.(4.66.3200); ἔδει πάλιν... .«ἀναμαρτησίαν καθηγήσασθαι ἀναπλά- 
σεως καὶ τῆς ἀθανασίας, διὰ ταῦτα. ..ὁ θεὸς.. «ἄνθρωπος γίνεται ζαςἢ. 
Μηορίβ (1. 8κ. 1258); τὴν ἐν τῷ βαπτίσματι χάριν τῆς ἀ. Μαχ.φη. 
Τ λα, ὁτ(Μ.9ο.6360); {10.ἢ).8..}.12(1.96.9720); Ῥ. 45. τθδομεα ὃν 
ΤΏΔῈ βραδεῖα γὰρ γνῶσις μετάνοια, γνῶσις δὲ ἡ πρώτη ἀ. ΟἸΘΙ,.ς,».2.6 
(ρ.127.14; Μ,8,0618); αὕτη [50. πενία] τῶν ἀναγκαίων, τῆς θεωρίας 
λέγω καὶ τῆς καθαρᾶς ἀ., ἀπασχολεῖν βιάζεται τὴν ψυχήν ἐδ.4.5 (0.257. 
24; 123328}); 1Ὁ.4.22{(0.311.12:; 12520) ; Θχερ, ἄρος.εῖι τοῦ δὲ δευτέρου 
56. θανάτου] ἐκτὸς ἔσται [56. ὁ νικῶν] διὰ ἀ, ὡς μὴ ἀδικηθῆναι ὑπ᾽ 
αὐτοῦ Οτι βοειττ(ρ.25)}; οἱ νἱτρίηϊέν αὕτη τὸ ἄδυτον τῆς ἀ. ἱερόν 
Ργος ΟΡ ὁγ.6.17(}1.65.1538); φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε" αὗται γάρ εἰσιν 
ῥίξαι τῆς ἀ, Αβορ᾽μ. Ῥαὶν.(}].65.880), 

ἀναμάρτητος, ἤγέε ἔοι »ἴη, σίμίθσς; ἴ. Ῥγόρεῖῖὶν οἵ ποά δἴοῃδ, 
Ἐρἢχ,2.γ60; ὈΒγνβ.ἦσηι.30.2 το. ΤΟ ογ (το. 3650); 1514. ΡῈ}. δῇ. τεΑβαίν. 
ἡ8.4210); Οδουχα, ἄρος.2: 2 ο(ρ.55); 10.19.,ῥαγαϊ! (Μ.05.11724}; 2 
(μεῖβῖ; ἰὰ ρεη., πιδιιταί,το2.7(Μ.6.716.}; ἀ., ἀνεπίληπτος καὶ τε: 
τὴν ψυχήν.. «διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μόνος κριτής, ὅτι ἁ. μόνος (]ετη, βαεέ, 
1.2(ρ.91.228{{; Μ.8.2520); ΒΙρρ. τὸ ἠπ Ῥςς.(ρ.τ47.3; Μ.το. 6008); 
Οτ. 70,2.26(2τ; Ρ.82.3; Μ.14.1608}; ΔΡΟ]]. Μά. 56 βι(ρ.τὅχ.12; Μ.το. 
1120Ὰ}; ἀἸ5ῖ. ἔχοῃιὶ ἄμεμπτος,  [ϑἴ χη εξ γερ τ τ( }].6.153064) οἷξ, 
5ιν.; ΟΒτγβ λοι. 38,2 τη τ ογ.(το.3528); τὸ ἀ. ὅ Δαβὶδ ἐν μόνῳ 
θεωρήσας τῷ ἐξ αὐτοῦ κατὰ σάρκα Χριστῷ ὕγτ, ̓ ς.58:6(}}.69.11120); 
ψιοΜετ:τοίρ.272.1); ἄρα μὴ τὰ ἀ. τοῦ κυριακοῦ ἀνθρώπου λέγουσι 
ἶβο. Νεβτο Δ 5] τεκμήριον τῆς οὐσιώδους πρὸς τὸν λόγον ἑνώσεως ; 
Ζμοοηί. ΗΝ δεῖ. τιτοί  .86,1472}0}; ἄνθρωπον τέλειον, ἀ. ΤΊγα.[Π] ΑἹ. ἡ’. 
(}1.86.2688) ; οἴ, οὗ δὲ ἡ ζωὴ ἀ., τούτου πάντως ἀχώριστος ἡ πρὸς τὸν 
θεὸν ἔνωσις στ γ85, ρο ]. 54{(Ν1.45.1256}0}; οἱ ἷ5 ἤε5}, ΕΡἢτ.2.468 ; 
ταύτην ἀνίστησι κατὰ φύσιν ἀ. ΤΑΙ. “4Ροϊ.1.7 (Δ 1,26. τπο40): ΝΗ 
ἐρὈ.2.τΞο( 1.7, 2690); σάρκα γὰρ ἀ. εἰς ἑαυτὸν παραπέμψας ὁ ἄδης 
ἀδίκως Β653.56].ογ.4. τὴ, 8ς,. 658); τὴν ἰδέαν σάρκα ἀ. κατέστησε: καὶ 
τοὺς ὁμοουσίους αὐτῇ ἁμαρτωλούς, ἐνθάδε τῆς ἀ. πνευματικῆς οὐσιώ- 
σεως, ἐν τῷ μέλλοντι σὺν αὐτῇ, ἠξίωσεν ἀπεράντως Τ,εοηξ. ΗΝ 65|.1.41] 
(}1.86.1505}}}; οἴ, τοῖς ἀ. πάθεσιν ἔφησεν τὴν ἑαυτοῦ σάρκα πειθαρχεῖν 
Τπη.11 ΑἹ.» .(Δ1.86.2684); 15 Ὀοᾶν σῶμα καινὸν καὶ ἀ., ἕως τοῦ 

κυρίου οὐκ ἐφάνη ἐν τῷ κόσμῳ ἤασιΛερ,. ἠομειττι οί δῖ,24.5400)}; γοϊπα, 
τεῖ. 1,5.22:42 νοῦν ἀνθρώπινον, ἀλλ᾽ ἀ. ἸΣρΙΡΠιλαενγ. 9, ὀτίρ.21ο.το; ΜΝ. 
42. 3000); Βυτηδῃ Ὠδίασο τὴν ἀόρατον τῇ ὁρωμένη κατεκάλυψε φύσιν, 

καὶ τήν τε ὁρωμένην ἀ. διεφύλαξε ΤΠαϊ, φβέεί. 6φ. 175.17; 4. 86); 
5Ε. τοῦ. τραοιηρτοη ἐπειδὴ διὰ τῶν τῆς σαρκὸς ἁμαρτημάτων.. «ἡ 

πτῶσις ἐγίνετο. «εἰκότως πάλιν δι᾿ ἀναμαρτήτου..«τὰ κατὰ τῶν ἐχθρῶν 
ἀνηγείρετο τρόπαια 1 πι5.4.6 τὴς: 1(Ρ. 301.28 Ν.22. 4030): 2 οὐδὲ λύει τὴν 

τῶν ἀνθρώπων ἃ ἁμαρτίαν, μὴ γενόμενος ἄνθρωπος ἃ ας, Αροὶ .Ρ. οτίρ. 228. 

26) ρ.ΟΥ Ν γβ5, ῥοϊ 5τ(Ν.45.12450); τι Νά. ρ. τολ(Ν. Ἅ7: τοῦτ); 
ἃ, οἵ τδῃ ; 8. ἴῃ {1} 566 η868 ; ἢ, ῬΟΒΒΙΡΙν ἀρηϊρα παρὰ τίσιν εὕρομεν 

ἀ, τὴν φύσιν, ὅπου παρὰ τοῖς ἀποστόλοις οὐχ εὕρομεν ; Θοταρ.ἤϊαρ.2:- 
(ρ.4ὲ ῃ Μ.40.0218); ἃ. μὲν γὰρ ἀνθρώπων οὐδεὶς παρὲξ τοῦ γενομένου 

δι᾿ ἡμᾶς ἀνθρώπου (οηερὶ. Αρ.2.18.4; τὸ παντελῶς ἀἁ. ὑπὲρ τὴν 
ἀνθρωπίνην φύσιν ἔταξεν στ.ΝΑΖ.ο7.5.33(Μ.35.708Ὰ); ΟΥ̓ ΝΥ 95,0», 
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ἀναμετρέω 

ἄομ!. (Ρ.το4.23; Ν.44.11858); ; (τυ 5.1 .45.6.0(1.787)4}; οἱ. ἄνθρωποι 
ὄντες [Ξα. Νοναιίδη 515), ἃ. σφᾶς εἶναι νομίζουσιν 50Ζ,ἦἢ.2.1.22. 3 

(}ἴ,67.025λὴ; τὸ κατ᾽ αὐτὴν ἁμαρτίας κατακρατεῖν ἀβοηθήτως, φύσεώς 
ἐστι μόνης τῆς ἀ." καθ᾽ ἣν εἰ εἴημεν, θεοὶ πάλαι ἂν ὄντες ἐδείχθημεν 
Πδοπῖ, ΗΛ ες. τ. 41(}1.86, 1505 8}; οηγ.}6].15.22(4.Ὲ 1 0.115}; Τὶ, οἵ 
τηϑῃ Ὀδΐογο ΕΔ], ΑΛ. ἡ ροί!.τ.7(Μ.26.ττο40}); τὸν ἀ, δάμ ᾿μοοτχι.Β, 
Νερὶ οἰ ἔπι 2(Μ.86.12480)), φύσει ἀ. ... ἀ. δέ φημι, οὐχ ὡς μὴ ἐπι- 
δεχόμενον ἁμαρτίαν" μόνον γὰρ τὸ θεῖον ἁμαρτίας ἐστὶν ἀνεπίδεκτον" 
ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἐν τῇ φύσει τὸ ἁμαρτάνειν ἔχοντα, ἐν τῇ προαιρέσει δὲ 
μᾶλλον [0.}..0.2.12(Μ.04.0244}; Ὁ. ἴῃ τοϑίτιοιοα βρηβε, 2. οὗ δὴ 
ἰηἴδηΐ ἐὰν δὲ νήπιον ἐξέλθῃ ὑπερευχαριστοῦσιν ὅτι ἀ. ἀπῆλθεν ΑὙΙϑῖ. 

αροὶ(Ρ]}ιοπά. 2486 τῆς, εα. Η, 1. Μ. ΜΙιης, 715 25 (1924) Ρ.70); 
ἰδ. οὗ Ροπιέρης, ξι5ι.41αἰ.47.5(Μ.6. πΒοα}; 11, οὗ τῇοϑο γγμὸ τοίγαϊη 
ΠτῸμ 851} τὰ μὲν πάθη ἀποτιθεμένους, ἀ. δὲ γενομένους (Ἰο1.5,}.7.3 
{ρ.11.4; Μ.9.4178)}; μηδὲ ἐν τῷ προφορικῷ λόγῳ ψεύσασθαι θέλων 
ποτὲ κἀν τούτῳ τὸ ἀ, πάντοτε κατορθῶν 1ῤ.7.ο(ρ.40.6; 4774}; 18.7.12 
(Ρ.57.11; 5124}; Οὐιζ εἰς, 3.δο(ρ.262.1τ; Μ ιτ.το128); ἀςηπαά, Κ΄. Κορε. 
6:21 (ρ.168.24; Μιδς.τό)70}; ὧν δὲ κατὰ τὴν γέννησιν, τὴν ὅλην 
προαίρεσιν λαβὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀπὸ τῆς γῆς πρὸς οὐρανοὺς δι᾽ 
ὅλου μετέθηκε.. «τούτων σαφῶς ἀ. κατὰ τὴν ἕξιν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς 
γνώσεως ἡ προαίρεσις γέγονε ἥεαιχ.χιε. 1 ἀκα], ΘΓ οο.281λ); Ποπορ πὰ 
ῬΙΟΥ͂ΘΥ αὐἰτήσασϑε, εἰρηνυκὴν τὴν ἡμέραν καὶ ἃ. [1|.-ἀΡ.Ο ὐη δι, ἄρῥ.8.6.8, 
ἐν. Πογσοῖ.; οἵ 801} 1ῃ [ἴτε 16, οηΪν [ἢ {τοεα το θοᾶν, Μεῖῃ, 
γέξ. τ ϑ(ρ.250.5; Μ.41.115274}; 4. οἵ Οπυτσοῦ βασιλίσσης, ἣν ἀνήγα- 
γεν ὁ κύριος ἃ. ἀποτορνεύσας τῷ πατρέ ΜΙοΙῊ.Φγ,η.7.ο(ρ.8οις, Μτδ, 
1274). 

ἀναμαρτήτως, “Ἴππος οῖν, γαῖ. (τι ἀ, τὰ πάντα τελείως ἔχων ΤΠ ρΡΙρἢ, 
ἐχῤ. βά ττίρ.515.30; Μ.42.812.}); τὴν ἐναμάρτητον φύσιν ἀ. δεξάμενον 
1514. 6]. ἐρῇὈ.1.τ02(Μ.78.3050); ἤσθιεν, ἔπινεν... «καθάπερ ἡμεῖς: ἀλλὰ 
πάντῃ ἀ. Τύγτ, Τίνι, το(65.22Ὁ ; Μ.77. 1156}; τοῖ, τῆση, [π51τ.ἀ1αἰ.44.4 
(Μ.6.:724}; ἀ. καὶ γνωστικῶς βιοῦσιν (Ἰοτὴ, εἰγ.6,12{ρ0.482.24; Μ.0. 
4210); ΟΥ, 70.1.26(24; Ρ.32.16; Μ.14.600). 

Ἐναμαρτοεπής, μἰἑεγῖηρ ποίη [αίςε, ὕγυ. οἷ, 6π(3.2450). 
Ἐἀνάμαρτος (ρ61ῊΗ. ἴογ ἀνάμαρτητος), ετηἶε5ς5; οἵ (ἢγσιβιῖ, Ρσόο! ΟΡ 

ογ.α3.τ(Μ.65.780}). 
ἀναμαρυκ-ἀομαι (ἀναμηρυκάομαι), εἶδ ἐπ μα, ἀϊρεςὶ Τπτυαγάϊΐν ; 

1. 11{. ἀναμη- Μασ. ορ ἤον.22.2(Μ.44.730Ὰ}); 2. τηοῖ, τῶν..«ὐωμένων 
τὸν λόγον κυρίου Βαγηιτοιιι; [τε }. ον αρ. 13 5.}..6.5.20.7(}1.20. 
4858) ; οὗ Π6ν}] ρομουηρ Οἢ ΤΠ Υ80165 οὗ (Πχϑῖ, ας Μη αρος7.3. 

ο(ρ.79.15). ᾿ ; 
ἀναμασάομαι, εἶεν οὐδ ἀραῖῃ, τιρῖηαίε; ταςῖ., Οτ. οὶ, ἕη 1}. 

(}1.12.8128}; ντ. 7.9.2. 5(4.102Ε}; ΔΝ ἐρέ (ρ.8ς.το; δ᾽, 1108), 
ἀναμάσσ-ω, τηρῇ.; 1. γέδεῖνε αγε ἐριῤῥγθδδίοη; Ὠδπσο ἃ. γεεοῖθδ, 

ἐονγαςί τοῦ αἴσχους ὃ ἀνεμάξατο διὰ τῆς κακίας Βα5. 5}Ί17,23(3. 
20; Μ. 32.100}; Ὀμτνβ.ἠονντο, 4 τη «4:.(0.868); Μαο Μρτ αροον.4.1τ0 
(Ρ.198.14}; . ἰαΐε ρον μέσο, ἀδδηρηε τὸν σωτήριον ὄντως ἀναμα- 
ξώμεθα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν βίον ΟἸοτη ραφά.τ.12(Ρ.140.4; Μ.8.368}) ; 
τὴν θείαν μορφήν..«ταῖς ἑαυτῶν “-όμενοι ψυχαῖς Ονγ. [0.5.5(4.5 501); 
ΝΗ αρη. 44{(Μ.70.το240) ; ας ἤονηε οὗ, 60.115. ἐαγηαιστ τ, ον ἰαδὸ 
85 1Π8 πιθδηηρ ἀναμαξάμενοι δὲ ἀκριβῶς τὴν τοῦ νοήματος δύναμιν 
νυ, σιτιτοί(4.1ο078); 1Ὁ.06.1τ(4.6368); 2. ναῖε αὐτὶ Ἰπυρσδϑϑίοι ἀντεπά- 
λαμνος ἐὸν “σεται εἶδος μυστιπόλων Ἰπσοςγῥ»γ.2. 26 (ΝΜ 85. 8568); 
5. γε οπ, ΟἸοτλ.βαρ.1.2(ρ.240.1τ1; Μι8, 5648). 

Ἐἀνάμαυρος, νοΐ ἀτ»!, εἶδαν, θεῖ. νγζΖ.ἢ...2.20. τίν. 85, 12814}. 
ἀναμέλπε-ω, γαῖξθ ἃ οἰγαΐη; ῥγαῖξε ΤῈ ΞΟῊρ αὐτὸν 5ς, τὸν υἱόν] “τῶν 

ῥήμασιν ὃ μελῳδός Όγτ, 70.2.2(4.1630)}; σοι “νοντας Απϑϑί. ῥοδηῖ!. Ἴ 

(Ρ.284). 
Ἐἀναμελῳδ-έω, γαϊδεέ ἃ φηιρίοάν ὁ ψαλμῳδὸς πρὸς Χριστὸν “-ὧῶν 

Ογτιαάονο(τ.3024}; 14. ,4δαε. 5 3(3.5608}; 14 ρει μη ρθη, (51.6844}; ὁ 
Ομ τιβὶ 45 1Ἰηβιπιπιοπὶ οἱ ὅσου διοίσει... οὐδὲν.. «λύρας, ἐκεῖνο φωνῶν, 
ὅπερ ἂν..."οεῖν τῷ πλήκτρῳ κελεύηται 14. ο,0.τ(4.7800). 

ἀναμέν-ω, “η 787, ἰπάδγρο οὐκ “ει πάθος" οὐκ ἐκδέχεται φθοράν 
ΤΕΡΒτ.παϊν.(ρ.80). 

[“Ἰἀναμέρος, Ξε ἀνὰ μέρος, Ξἐραγαίεῖν, ας. Λορ εἶδξυ. τ (1.534. 0ο1 0); 
ντιἐμεῖροη. (5.0 70Ὲ}}; [0.}0.5.0.3.πτο( Μ.04.τοοΑν; εἰς ἀ. ἀφιπάον, 
Μαχ.Ρ. 10. 91.5818). 
δον ψνωφο ον ἀνὰ μέσον; 1. δοιοσθη; ο. σθηϊτ., ἸΡΉΓ.2.12Ὰ; κρινεῖ 
«νἀ. ἐμοῦ καὶ Μαυρικίου ΤΒρδηεὔγομ.ρ.233(Μ].τοϑι  ϑδο); ο. ἀδί. οἱ 

ἄ, τούτοις τοῖς χρόνοις περιελθόντες {}0. : «ἐῤ. ΤΗρλ, 12(Μ. 05. 4600); 

2. αΡΊΟΉΝ,, τη ἰδὲ πιά δέ; ο. σΟᾺ., 10. ΤΙιοββιάογρι, ΒΗΤ Α 8(ρ.381.25). 
ἀναμεστ-όω, Κἰ|ΐ μῤ, Ποοά τὸν διὰ Χριστοῦ φωτισμὸν. . «διαρκῶς 

ἔχοντα...“-οῦν τῶν πιστευόντων τὸν νοῦν Ὀντ.αὐογ.ο(1.321Α}; [ἃ ἀροΐ. 
οΥεμέ Ῥτοςτη. (ρ.33.1τ7; 6᾽,157Ε}; ν.]. ΤΟΥ ἀναμετρεῖν, 1΄. [οε].0(3.2078). 

Ἐἀνγαμετάβλητος, ᾿γοῦ, ἴογ ἀμετάβλητος, ΟΥΥ,ἰς.ς.6(2.0ο5Α). 
ἀναμεταξύ, δεπυεέη ; ας σϑηϊῖ,, Βαχί  ἀε55..(σαγν.(Μ.τοΔ.13024}. 
ἀναμετρ-έω, 1. οαἰσμίαίς, γεσποη, ἩΡ καιρὸν...“τήσας ΓΠτγγπιλοτη. 



ἀναμέτρως 

5Ι.4 τη Μ|Ι(7.525Ὲ); «οήσαντες συμφοράς ντ.5.34:3(Μ.69.8064); 
2. Ἰπεασαγε ομο τηΐηρ Ὁ ἀποίμου, ΜΙ ἰο 6 νιθαβεγε οὗ «εἴν [ν.1. 
ἀναμεστοῦν]...σἔτῳ τὰς ἀποθήκας ΟΥΥ. Γοεἰ.9(3.207Ὲ}; 3. πιεαϑΉ 7 στε, 
ἐοῦδν ἃ ἀἰβίδησε ; τηδί,, Μέϑτμ. )γρ.3.τ4{ρ.45.0; Μ.τ8. 85); οὗ τῆς 
ΠΌΤΟΥ ἴδῃ σον ΘΥΙΠΡ ΟΥ̓́ΤΕΡΥΘΒΟΠΕΙΡ 50.185 οἱ θ6 αν 5 ὁ τῶν δέκα 
παρθένων ἀριθμὸς τὰς εἰς Χριστὸν... «πεπιστευκυίας “"εῖσθαι [ν.1. 

᾿ ἀριθμεῖσθαι] βούλεται ψυχάς 1.6. (ρ.65.20; τ16Ὰ}); 4, τ δα Ηγ6 8. ΑἸ85- 
ἴᾶτιοθ οὐδν ἀραΐῃ, ταεῖ,, οὗ τοξασηίησ (ὁ τῃ6 1 ἢ οὗ πλείους τῶν 
ἠρνημένων ἀνεμετροῦντο (ν.1. ἀνενεοῦντο, σΟη]. ἀνεμητροῦντο) ἘΡ. 
1 μρά ἈρΡ.15α5.}.6.5.τ.46(}1.20.4258}; ““ουμένη...τὰ τῶν παίδων ἀγω- 
γίσματα 1.5.1. 5 5(4208). 

Ἐἀναμέτρως, 15 με ῥγορογίίοη, Απιαβῖιβυμον, τ2(Μ.80.τος30). 
ἀναμηρύομαι, 1. σε 9 μη μαΥ 26 ὅλον ὥσπερ ἃ, τῆς προφητείας 

τὸν σκοπόν ντ.Ος.4:(3.638); 14..70.6.1(4.630}); 2. γερέαὶ ἕκαστα τῶν 
ἤδη προειρημένων ἀἁ. 10.3.2(255}0). 

Ἐναμητρόω, οὐηεεῖθα ἀραϊη; ΘΟ]. ἴῸΥ ἀναμετρέω, ἘΡ. Ηρ 0. 
Ἐπ|5.᾿.6.ς.1.46(Ν4.20.4258). 

Ἐῤγαμίγνυμι, [ἀναμιγνύεις, ἀσαίῖῃν,Ον.111.23],νεῖπ τῤρ, μεῖς ἐοροίθον, 
ΤΕΡΒη εἤγοη. 2τ(}1.τοβ.1128) -α Α]οχ. 54], ἐγς, (Ν.87.40648) οἰτ. 5. 
σαλιβάριον ; Ρᾶ55., δέ τηῖχοά τοῦδ; δὲ αὐδογθεί, οἱ θοὴ Ἰηῖο ΒΆΓΗΘΥ 
δος, ΘΑ 6] δὴ5, τυ Ν γ85..4γ.6ὶ δὼ. (ΝΠ. Κ. τ2808); ἴθ ΑΡΟΙ Πα ΔῈ 
Ομ βίοίοσυ, Ὀυτισγηομς,τοίρ.486.14; 6[.}1.76.14338). 

Ἀνάμικτος, ἡηχεά, (τ. Ν2.07.4.87(Μ.25.6168). 
Ἐἀναμίκωτος, εἰφευεῖεςς, ΓΆΡ  ἐἠγοη..372(}}.τοϑ.8808). 
ἀναμίλλητος, πηγίυαϊεα4, Ογτ. 7ο.ο(4.71250); 14 πον, ῥαφδε (τ, 

1104}. 
ἀναμιμνήσκω, γεεαὶ! ἰο τ»εῖμά, ταβᾶ. ψαλμοῦ Ταβι, ἀταΐ.34.τ(}}.6. 

5484). 
ἀνάμιξις, ἡ, τηἴηρ 1} 1 ΞΕΧΘᾺ] ἐπίεγεομνεε, 85,5 α1.2.15. 
ἀνάμνησις, ἡ, Α. εαἰΐηρ ἰο γεμά, 1. (ΘῈ ] οίνε) γεεοἰϊδοίίοη; 

8. αἵ, ἀ, δὲ λέγεται, ὅταν λήθη μεσολαβήσῃ τὴν μνήμην. ἔστι γὰρ ἀ. 
μνήμης ἐξιτήλου γενομένης ἀνάκτησις .««ἑτέρα δέ ἐστιν ἀ., ἥτις οὐκ ἔστι 
λήθη [1]. μνήμη ἢ] τῶν ἐξ αἰσθήσεως καὶ νοήσεως, ἀλλὰ τῶν φυσικῶν 
ἐννοιῶν..-ὡς τὸ εἶναι θεὸν ἸΧΤετηδθ,πας μορι.τα( Μ.40.6618,0); [0.}). ιο. 
2.20(Μ 04 940Ὰ}; . ΔρρΡΙ[οατοηΒ: (ἀοα εἰς ἀ. αὐτοῦ καὶ γνῶσιν ὑμᾶς 
καλεῖ [53ς. ὁ θεός] Τι 5. ἀ1αἰ.217.4(Μ.6.5338)}; 14. χαροΐ,,4.ττ( .6.3968); 
ΜΏΔΓ ἰ5. ῥτοόβίβθὶς, θέ. Ρονρἐ.τίρ.503.6; Μ.18.3070); ὈΙξάβατα, 
ΟἸεπι. οἐν.2.2ο(ρ.171.14; Μ.8,το400}; [λα ψνοτ] εἰ. χρημάτων ἢ δόξης 
ἀ. γένοιτο, ἐκ τοῦ πράγματος δῆλον ὅτι ὁ θλίβων ἡμᾶς ἐπιγνωσθήσεται 
ἘΝΏυμαὶ.ἐορ.2(Μ.70.τ2ο10); διολισθήσει ἶξο,. ὁ νοῦς] δ᾽ ἂν εὐκόλως τῶν 
ἐν κόσμῳ περισπασμῶν εἰς ἀ. ὕνγν. ρίαρ". Πὲ (τ,4το0); 2. (οὈ]εοῖνε) 
γε μη πρὸς ἀἁ, οὖν ταῦτα γράφομεν Ι(Ἶενα.53.1; πρός τε ἀ, πρός 
τε ἐμφάνισιν ἀληθείας (Ἰ6Πλ.Ξἐν.4.2(ρ.249.27; Μ΄. 8.τ2174); ἐμφαίνειν δὲ 
Ξο. τὸ μυστήριον) ὅσον εἰς ἀ, τοῖς μετεσχηκόσι τῆς γνώσεως 1Ὁ.7.14 
(ρ.65.4; Μ.0. 5210); ἢ Πιδέιψων εἰ γος}. 53(Μ.6.12074};} οὐχ ὡς θεοὺς 
ἔχομεν αὐτὰ 50. Πποτθθῖμι} ἐν τῷ ναῷ, ἀλλ᾽ εἰς ἀ, θεοῦ καὶ δόξαν 
Τιδοηί.Ν.  ογη,.2(}1.03.τ6050)). 

Β. εονημονιογαίίοε ἀεὶ, εοταγηρυπογαξίοη (51. ἃ, ποιεῖν); 1. ῬαᾶρΔη; 
τεῖ, Νεν Ὑἴξαν οἱ μὲν ὁπλῖται Ρωμαίων...ἀ, τε τοῦ ἔτους ποιοῦνται 
τι Ν υββυρμανὶ,3(}1.46.773Α}; 2. 7ον βῃ; οἵ Ῥαββονεῦ ἀ, τῆς κατ᾽ 
Αἴγυπτον... γεγενημένης σωτηρίας ἡγούμενοι μόνην εἶναι τὸ μυστήριον 
τοῦ προβάτου Μοῖῃοσγηρ.ο πίθοις τ; Μ.18,1808); ΤΟ γνϑ, ρας. 4 
(8.2: 90) : εἰς ἀ. τῆς ἐν Αἰγύπτῳ πικροτάτης ζωῆς Τα τφι;. 2 ἐπὶ ἔχ, 
(τ.140); 3. ΟΠ τ βείδη ; 8. οὗ δαοΏδτιβε 5 γεζαϊηρ οἵ βανίηρ του οὗ 
ΟἾτῖϑΕ ἴῃ 4}} ἀβρϑοῖβ τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας, ὃν εἰς ἀ, τοῦ πάθους... 
᾿Ιησοῦς Χριστὸς..«παρέδωκε ποιεῖν Ταβι. ἀτα.4τιτ( }.6.5648); περὶ τοῦ 
ἄρτον, ὃν παρέδωκεν ἡμῖν..-«ποιεῖν εἰς ἀ. τοῦ τε σωματοποιήσασθαι 
αὐτὸν...καὶ περὶ τοῦ ποτηρίου, ὃ εἰς ἁ. τοῦ αἵματος αὐτοῦ παρέδωκεν 
εὐχαριστοῦντας ποιεῖν 1δ.7ο.4(6414}; οἴ, ἐπ᾿ ἀναμνήσει δὲ τῆς τροφῆς 
αὐτῶν ξηρᾶς τε καὶ ὑγρᾶς, ἐν ἦ καὶ τοῦ πάθους..-μέμνηται 1δ.1τ].3 
(450); ςοἕ, τὸ..«αὐτοῦ σῶμα καὶ αἷμα, ἅπερ ἐν τῇ μυστικῇ καὶ θείᾳ 
τραπέζῃ καθ᾽ ἑκάστην ἐπιτελοῦνται θυόμενα εἰς ἀ. τῆς ἀειμνήστου καὶ 
πρώτης ἐκείνης τραπέζης τοῦ μυστικοῦ θείου δείπνου ΤΉΠΡΡ, β΄. Ῥν. 
οἱ τ(Πἀρατάς, Γι Ιρχὶρ, τϑ58, ρ.100.12); τὰ φρικώδη μυστήρια... εὐχα- 
ριστία καλεῦται, ὅτι πολλῶν ἐστιν εὐεργετημάτων ἀἁ. (Ὥτψϑβ.Π021,3.5.3 
ἦν Μ|Ε() Ζτοῦ); ἐξάγει τῶν ᾿Ιουδαϊκῶν ἐθῶν..«καθάπερ γὰρ ἐκεῖνο 
ἐποιεῖτε, φησίν, εἰς ἁ. τῶν ἐν Αἰγύπτῳ θαυμάτων, οὕτω καὶ τοῦτο εἰς 
ἐμήν 1Ὁ.82.1(7.182Ὲ}; ταοταὶ αἰτα 8 γοαιηγοᾷ, 4, ἤρηι.27.4 1. τον. 
(10.346Ὲ}; τὸ θεομίμητον δὲ πῶς ἂν ἡμῖν ἑτέρως ἐγγένοιτο, μὴ τῆς 
τῶν ἱερωτάτων θεουργιῶν μνήμης ἀνανεουμένης ἀεὶ ταῖς... ἱερουργίαις ; 
τοῦτο οὖν ποιοῦμεν... «εἰς τὴν αὐτῆς ἀ. Πϊοπ, Α΄, δ, ἦ..3.3.12(Μ,3.44τ0}; 
καθάπερ γάρ, φησί, τὸ τοῦ ἀμνοῦ ἐποιεῖτε εἰς ἀ, τῶν ἐκεῖ θαυμάτων 
[16. Ῥαββονεὺ δνεηῖβὶ, οὕτω τοῦτο εἰς τὴν ἐμὴν ἀ, ἕως ἂν παρα- 
γένωμαι Ῥείτ,] Δοἄ, ἐγ τη 1,0.221ττο(Μ.86.,33204}; 56η86. οἱ {5 σα- 
σης προσφέρομεν μέν, ἀλλ᾽ ἀ, ποιούμενοι τοῦ θανάτου αὐτοῦ... 
τοῦτο εἰς ἀ. γίνεται τοῦ τότε γενομένου...οὐκ ἄλλην θυσίαν, καθάπερ 
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ἀναμύω 

ὃ ἀρχιερεὺς τότε, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀεὶ ποιοῦμεν" μᾶλλον δὲ ἀ. ἐργαζό- 
μεθα θυσίας (Ὠτγ5.λο»ι.17.2 ἦι ΗΠ δ. (τ2.16808.); Ὁ. Πίαχρ.; ἀρατὶ 
ἔτοτα [πϑιύϊταϊτίομ ψοτᾶβ, ἀ, 5β66π15 ἴο 6 ἔοππα οὐἱ]ν ἰὰ ὁσάκις] ἐὰν 
ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον...τὴν ἐμὴν ἀνάμν[ζησιν πο)ιεῖτε δι Μίαγε. 
(Ρ Ὠδν- Βαϊῖπ.0.52 ν" 20); οἵ ΗΠΡΡ. ἰγαά,αρ.4.το; οἷ, ἔογ ας Θὔθη ας μὲ 
[αἱ] καὶ οΥ ταῖς δγδαά...γε ἀο παῖε τῖν ναδηιονίαὶ πὶ 1 φοηε, ἔτι, 
οΓ Οοριῖς 7αεοῦῖιες (Βτρμίταδη ρΡ.177.33); οἷ. μιμνήσκω; ἃἴ ῥχὸ- 
τῆς οἷς εἰς ἀ. τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν "᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ 
[ἱΟλννς.(Ρ.356.30); 6. Ἔχερ. τ Ό7.11:24:--25 ὁ Χριστὸς καὶ ἐπὶ τοῦ 
ἄρτου καὶ ἐπὶ τοῦ ποτηρίου, εἰς τὴν ἐμὴν ἀ. ποιεῖτε τοῦτο, ἔφη, τὴν 
αἰτίαν ἐκκαλύπτων ἡμῖν τῆς τοῦ μνοτηρίου δόσεως, καὶ..«ταύτην 
εἶναι λέγων ἀρκοῦσαν ἡμῖν εἰς εὐλαβείας ὑπόθεσιν" ὅταν γὰρ ἐννοήσῃς 
τί πέπονθεν ὁ δεσπότης σου διὰ σέ, φιλοσοφώτερος ἔσῃ (Πγγβιλοιη. 
27γ.4 ἴῃ τον. (το.2474,8}; 4, οὗ θαρ δια ἃ5 5 π} ΠΥ γθολ] ] ὴρ οὗ Ρ45- 
βίο εἰς. «πλῆθος αὐξανομένης καθ’ ἡμέραν τῆς ἐκκλησίας διὰ τὴν 

- -" ᾿ 

σύνερξιν καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ λόγου συγκαταβαίνοντος ἡμῖν καὶ 

νῦν ἔτι καὶ ἐξισταμένου κατὰ τὴν ἀ. τοῦ πάθους Μεῖῃ.5γη}.3.8(ρ.35. 
22; Μ.18.738}; οἵ, ἀνακεφαλαίωσιν.. «τοῦ πάθους 1τ.(}.36.2; 738} οὗ 
ἀναγεννώμενοι..«νεοφώτιστοι καλοῦνται περιφραστικῶς, τὴν πνεὺυ- 
ματικὴν αὐτοῖς πανσέληνον κατὰ τὴν περίοδον τοῦ πάθους καὶ τὴν 
ἀ. νέαν ἀεὶ παραφαινούσης τῆς ἐκκλησίας 1δ.8,6(ρ.88,22 ; 1480); 6. οὗ 
σοτηγπθπιογαϊίομ οα ἀἰεσρης ἄδνβ οὗ νϑγίοιι5 αοῖς οἵ (Πτῖσε: Θθη- 
ἄαν ἀ. ... τοῦ κυρίου ἐστὶν ἡ τῆς κυριακῆς ἁγία ἡμέρα 1 5.1. πογηττό. 1 
(Μ.86.4168); Εαᾶαν τοῦ σωτηρίου πάθους τὴν ἀ. ποιούμενοι διὰ 
νηστείας Ἐλι5ιῥακεῖ. τ (Μ.24.70 50}; Ναξνιέν, Βαβ.6}.232(3.245 58; Μ, 
32.8644); Ερίρῃϑην, ἐπ. Εριρλ. (0.416); ἢ. ΟὗἩἨ οοταγλοιημοσαϊίίοη οἵ 
8. βαϊπί, Χ4..1ιτ(ρ.26τ.11ὴ; δ. οἱ σοπιτηεμηοσαίίο οὗ ἀεδα ὉΥ 
Ἰζατρ. ΟἸξουῖηρβ πα δἰτηβσινιηρ παρακαλοῦμεν... ὑπὲρ πάντων τῶν 
κεκοιμημένων, ὧν ἐστι καὶ ἡ ἀ. ϑοταρ.εμοῆ.13.17; ποιήσατέ μου 
τὴν μνήμην. εὐεργετοῦνται γὰρ οἱ θνητοὶ ἐν προσφοραῖς ἀναμνήσεως 
περὶ τῶν ζώντων ἁγίων ῷρἢχ,2.230Ὰ ; διδόσθω ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 
αὐτοῦ πένησιν εἰς ἀ. αὐτοῦ (ὑοηεί. Α͂ΡΡ.8.42.5; ΟὨγνβ.10).1.27.4 τῇ 
το ογ.(το. 240). 

᾿ ἀναμονή, ἡ, 1. ἀξίαν, τραϊδηρ, βάμξε, ὃχ Δα ρηομΑ] οπδητίησ 
ὡρισμένη εὐχὴ ἐν τῇ ἀ. τοῦ στίχου τοῦ πλησίον 70. π|.ς καἰ τοί Μ.88, 
9370); 2. τοαϊίτης ΡΟΏ, ἐχῥεοίαϊοη. τὴν πρὸς αὐτὸν..«λατρείαν καὶ ἀ. 
ΜαοιΑδρ λοηι.29.4(Μ..34.γ7170). 

Ἀἀναμορφοποιέω, γέξίογε ἰο ἔογηϊι ἀναμορφοποιηθῆναι τὴν ὕλην 

Μείῃ.γ65.1.42(0.201.0, ν.}, ἀναμορφωθῆναι Ν,,τ8.2720), 
ἀναμορφ-όω, ἔν» αηφῦ; 1. πὰ ρεῆ., Τα. λ.γεἰ.13(3.1200); οὗ 

Ῥοάιδϑ τὰ τεβασγθοιοῃ Κόνων δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ...«πάλιν “-οὔσθαι τὴν 
αὐτὴν ὕλην λέγουσι, κρεῖττον εἶδος δεχομένην ἄφθαρτον ΤΙΊτα.(} μαεν, 
(14.86.61); ᾿Θριγένην λέγοντα ὅτι ἡ αὐτὴ ὕλη ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι 
«"οὔται ἐδ.(640) ; 2. οὗ τλεη 5 (γαηϑἔοσγπατίοη ὃν ΟΠ σιϑὲ, Ἐμγουρὴ πο. 
τὴν ἀνθρώπου φύσιν «-ὧν εἰς καινότητα ζωῆς ΟΥτ, ΡΠ. 44(3.6220); 

14..1ς.2.τ(2.1808); 14 ἐμειμηῖρεη (τ᾿.602Ὰ}} οΟἷτ, 5. ἀφθαρσία; ἀποστέλλει 
πρὸς τὴν καταφθαρεῖσαν εἰκόνα, τὸν τῆς εἰκόνος ποιητήν, “- ὦσαι ταύτην 
χρώμασιν ἀγαθότητος ῬτΟΟΙΟΡ ἀμημπι.2(ΝΠ.8ς.2328}; παι λῃῦ, 
δεν. 2 δ( Μ.80.1285Ὰ}); ἀνεμόρῴφωσεν ἡμᾶς εἰς ἀφθαρσίαν ΑΠαβι ϑιψ, 

εἰ γέ5}.τ453(Μ.80.7068); Γπχουρῇ Ὀαρέΐβπι διὰ τῆς παλιγγενεσίας τῆς 
εἰκόνος “τ-οἵ τὸ ἀρχέτυπον [1 ΕΡΊΡκι(ρ. 418); τὰ σοπ, διὰ Αριστοῦ 
“νοὔμεθα, τῆς διανοίας ἡμῶν εἰς πνευματικὴν ποιότητα διαπλαττομένης 

Δυγοη. [9.3:8(Μ 8 4008); ἰπίο ἱπιασα οἱ (γιβί, τεῖ, (1.4: 
“"οὔντος ἡμᾶς..«τοῦ ἁγίου πνεύματος δι᾿ ἁγιασμοῦ πρὸς αὐτόν Ογτ,]ς. 
4.2(2.501Β}; [πχουρη ἔβιτῃ, ἃ λς.(5..2888); ὁ Χριστὸς κεφαλὴ... 
τῶν δι’ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν «-ουὐμένων εἰς ἀφθαρσίαν δι᾽ ἁγιασμοῦ ἐν 
πνεύματι ἴα, με (ρ.28,16; π5.τ131τ0); τος. σι δη.ς:2(Μ.87.2644); 
3, ἴῃ ὈΔΡεῖβπι νεοκτίστου ψυχῆς, ἣν τὸ πνεῦμα δι᾽ ὕδατος ἀνεμόρφωσεν 

ατ.Ν4Ζ.ο»ν.7.15(Μ.3ς.7730). 
ἀναμόρφωσις, ἡ, δογμην ἀπε; ΟΥἩ ΞΡΙΓΙΓῸΔ] το-σσθαζοι ἘΠΥΟῸΡῊ 

Ομτῖβε, γε, [9.3.τ(4.1148}; τπτουρὴ Ἡ. Οποβὶ, 2δ,(1484); 14,1ς.4.2 
(2.610Ὲ); τῶν πρὸς τὸ τοῦ θεοειδοῦς παραφθαρτικὸν ἀπολισθησάντων.... 
ἁ. Ὠϊοη Αὐ ἄ.η.τ.3(}λ{.3. 5808), 

ἀναμοχλεύ-ω, 1. γαΐξε τοί ἰδύεγς, ἤδποα ουῤγίμγη, πργοοὶ; οἵ 
ταγρίησ ἃΡ οατίῃ, Ομτγϑ. οη,.3.3 ἢ: 2 Γμ655.(1τι5248Ὲ}} ἀρτοοῖσ 
ΟΥΤΟΥ͂, ἰα. ἤοη1.3.3 τη ΤΟ ν. (το τ8Ε}; ἀτοῦϑιηρ ᾿αϑϑοὴ5, ᾿ὕναρτ, ΡΟΠΐ. 
ογ.46(Μ.70.ττ76}0); ουεγίγοιν, ἀρείγον, Ογτιαάογ,δ(τ.268.); 1δ.6(1778); 

: 170.}, ἀγιδηι δ .96.1316Ὰ); γεποῦε ἀἴδθαβα, [51 6]. ρ}.2.2τ(} 1, 
᾿ 78.412Ὰ}; ΤΠατφμ.12 τ. Επχ.(1.130); 2. πρῦαν, ἔονεε ρέῃ, οἵ Ομ ἰδὲ 

ἀ. τὰ καθ᾽ ἄδου ἘΡΙΡἢ. ἀαεν.77.2ο(Ρ.441.12; Μ.42.6848}; πιεῖ, σποντες 
νοῦν ΟΥτ,.70.3.3(4.2650); 3. μήν νοτάβ, {τι ΝΖ γι ραϊ ττ( Μ.38, 
1474}; 4. ὑγίηρ Κογιθαγά μὴ κρατείτωσαν οἱ τύποι, μή τε μὴν “᾿ἔσϑω 
πρὸς τινος ἡ σκιά Οντιρίαρἠ. δι.(1.4300). 

ἘΔναμοχλίζω, ἤδαυε ρ, τ Ν γββιβόν τς ἠῃ Οαπὶ. (Δ .44.1τοΒ0). 
ἀναμύ-ω, 1. δός οῤεμεά, Μεῖῃ.γ65.τ.4τ(ρΡ,287.9; Μ.τ8,2600) ; 2. καῦε 

ἐἦα ἐγες ρέῃ, ραάβε; [ἴτ., γτυ. [ο.6..(4.6038); ταϑί. ἀ, ... πρὸς θεόν 14, 



ἀναμφήριστος 

οἰαρλισεμ, (1.145); ἃ, 1α].6(3.822})) ; ὁ νοῦς... «πρὸς αὐτὸ τὰ ἀκήρατον 
γῶν κάλλος τἀ αὐογ.τ2(τι4τ40). 

ἀναμφήριστος, μηάϊςρμοά, τηεοηίεειαδίε, ΑΙΉ Ἔν. τίρ,248,16; 
Μ.:26.7208); Νοπη, ραν. 7ο.τοῖ 34(Μ1.43.8378); τῷ παντοδυνάμῳ προσ- 
τέθεικε..«τὸ ἀ. ΟἸψτρ. [οὐ τ2:τ14(}.03.1334}. 

Ἐἀναμφηρίστως, τηπάϊςρμίαδίν, ΟἸειη, ο γ τ τίρ.64.21; Μ.8,820Ὶ}); 
Ἐπ|3.}.6.τοιρίαϑκα ; Μ.21.8ο8.}); Μαχ.οριδὶσ (Μ01.1Οῦ 10). 

Ἐἀγαμφηρίτως, --- ἔογορ., 50Ζ.᾿.6.6,4.6(}.67.1 3010). 
Ἐἀναμφέαστος (-εστος), πἡεἰοιμφά, Ογτιαάον, τό(τ, 640); ΟΥ ὈΟΔΙ- 

655 Ξοῖι]5, 14. 7σ.τ.ο(4.840); πιεῖ., οὐρηρία, ῥίαϊηε πολιτείαν Οτόχε. 
ἡῃ Ῥς,)6::(}1.17.1210}} ἀναμφίεστον... ἀλήθειαν Οντ. ἤσν,βακο. 23 (οὶ 
7530); 14..5.3.3(2.4330}.Ψὕ 

Ἐἀναμφιβάλλω, λαῦε πὸ ἀομδὲ, καὶ. ροε.ττ: τΊ(Ρ.348.τ0). 
Ἐναμφίβλητος, ἱμαάτερμίαδίρ, γτ. [εἰμ τδ κΚ΄.(Μ.76.τοθτ0}). 
ἀναμφίβολος, ὠηανηδιρηοις, εογίαἹ!, ῥίωϊη, γτ, Ἡ. .εαἰδεί.το δ; 
ΟΝ ,Κ95. μιιτ(ι Ρ.145.20; Ν.45.3858); οὐ 14 1π||, ΤΠ τ, Μορβ.Ο 5.14: 
τῇ (Δ1.66.2ο80} ; ποις. 85 βαδβῖ,, {885.1ς.8(α,2820 ; Μ.3ο.1324). 

ἀναμφιβόλως, τυτίλοι ἀοεδίτηρ, στ Ν υ 55. δ, (31.40.4408). 
ἘΔναμφίεστος, ν. Ἑἀναμφέαστος. 
Ἐἀναμφιέστως, τοί πο} εἰοθδος, Ογυ, Πεϊπ. ο(65. 4088), 
ἀναμφίλεκτος, 1, ρα ϊερμσα, ὠρπάοιφίεα, οἵ τ Ῥεῖ. ταύτῃ δὲ [56. 

ἐπιστολῇ! καὶ οἱ πάλαι πρεσβύτεροι ὡς ἀ. .-- κατακέχρηνται Ἐλι5. 6. 
4.3.π{Μ},20.2168}; 2. τηἀιςρμίαδίο; οἵ αὐριυιπΊοτῖβ, 14. .6.1ο.2(4630 ; 
Μ.21.7720); τ. Νὰ Ζ.0;.43.68(Ν}.326.5888); ἐσγίατη ἔπαθλον Ἰουτη Δ], 
Τ)}ῖας. 4-ς.(}1,8-,6320); 3, μρπἰςριΐτηρ, τριφμεσοηίηρ τῆς τῶν ἀσκη- 
τῶν ἃ. ὑπακοῆς {1Π8385.ςοη5].22.3(2.5 728, ν.}. ἀναμφιβόλου; Μ.31,1405})}. 

ἀναμφιλέκτως, πηλεεταηρῖν, (οπβί ρ.ἔιι5.ἦ.ε.το.6.3(}1.20.8028)}. 
ἀναμφίλογος, 1. μηάασεδείηρ; οὗ Τατῆ, Οντ.1ς.2.τ(2.180λ): 2. μη- 

ανηϑίσιοιις, 14.6.46 ἀρ. ΤΠ πολ. Β. 5 ἐοὶ.8.2(}}1.86,12538, οἴ,Ρ.161.1 ; 5", 
1448, ἀναμφίβολος). 

ἀναμφιλόγως, «γΠσετίαϊτησίν, Ἐπ5,},6.8.4.3(Ν1.20,7408). 
ἀναμφισβήτητος, τη] ρα Ὴρ, μη φηεεοηίηρ,; οἵ ἴαϊῖῃ, ΥἹςοῖ.}7ς. 

διτΞ(ρ.287.18). 
ἀναμφισβητήτως, 1. με αϊςριαδίν, Μεῖῃ.Ἔν»Ρ.3.13(0.42.τ6; Μ,τᾶ, 

848); ἘΠάτιογαη.τ(4.0); 2. τοι ἑομὶ ἀοιδήν, Μεῖῃ.5ν»}Ρ.7.τ(ρ.70.17; 
Μ.18.1210). 

ἄνανδρος, 1. ἐἤοηήπαϊε; οἵ ἃ δυπυσῆ, ποί α παρ, ῬΆΠ υ Ολγγς. 
τπίρ.92.14; Μ.47.52); 2. ποί α μδδαμα ᾿Ιωσὴφ ἄ, ἀνὴρ τῆς Μαρίας 
προσηγόρευται ΤΕΡΙΡΗ.ἠολη.2(Μ.43.444Ὰ}. 

ἀνανεάΐ-ω, 1. δὲ γεημειυφ ΟΥ̓ γε-ηυϊρογαϊεα, οὗ ἃ γα τίν υ ἀνενέαξεν 
ἐν τῇ ὁμολογίᾳ ΕΡ.Γμρα Δ Ρ.Ἐπ5.ἢ.6.5.ττοίῇ.20.4168); 2. ἔται15., χα- 
μειθ, Οὗ 1ῃ6 ὈδριΖεα ἀνανεασθέντες ΜΕΙΠ.ΦγΡρ.8.δ(ρ.ὅ8ιτο; Μ.18. 
1488); τὴν ψυχήν μου ἀ. Μ΄. Ταγ.1(0.465)}; φωτοχυσία...τὰς νοερὰς ... 
κύουσα δυνάμεις Ἰοπ.Αχ.ἅ.5.4.6(Ν].3.7Ο1Α}; κ5 Βι08:., τεῖ. ἀθι]ν Ὀγθδα 
τὸ “ον ΟΥ̓͂Ν γβ5.ογ. ἀοηη.4(0.78.22 ; Μ.44.ττό8})). 

ἀνανε-όω, γεΉδιῦ, ἙἘ. τ. κατεφθαρμένων ἡμῶν..-ἀνενέωσε τὴν 
ζωὴν ἡμῶν ΠΥπι. ΞἼ7.0.14.3; 6]. Ονγχ.ἢ..6.2.17.26(}1.8ς,4528) οἰ, 5. 
παλαιόω; οἱ Βοάϊδ5. δ΄ τϑϑυσυθοίίοη, Ατμοπαρ.γ65.τοίρ.58.20; Ν,,6. 
9928}; οὗ ΕΖτα᾽ 5 σθῆθννδὶ οὗ Ἰοβὲ θοοῖκβ οἵ Β10]6, (Ἰθιη, δ γ.1.22(ρ.02, 
36; Μ.8,8024); τῆς διὰ Χριστοῦ καινῆς διαθήκης ἀνανεωθείσης 5, 
4.4.1.6(Ρ.28.24; Μ,22.578}; 65ρ. γενιά, (Οπβί. ρ. Εἰι5.υ.(,2. ςε(ρ.63. 
46; Μ.20.10290};, ΕΡὮ τ. 2.130 ; Εναρτ, ἢ.6.1.22(0.32.27; Μ.86.21τ848); 
2. γτηρῖ,, γευῖυς, γεηεῖῦ, [τοὺ ἤαδν.5.5.3(Μ.7.85 04}; Οτ Ν γϑβιυ, σεν. 
(ρ.38ο.20; Μ.46.9694) ; ὥγτ' 70.τ.ο(4.810}; τεῖ. ΟΞ. 5. θαρ ϊδβιη ἡμῖν 
δι᾿ ἑαυτοῦ λαμβάνει τὸ πνεῦμα, καὶ --οἵ τῇ φύσει τὸ ἀρχαῖον ἀγαθόν 
1Ρ.2.τ(123Ε}; γερεαὶ κακόνοιαν...“ὦσαι ΑἸΟΧχ, ΑἹ, εριεηενεῖ, τ(ρ.7.12; 
Μ.18. 720}; γεξγεςνι τὸ γηραιὸν τῆς τοῦ πατρὸς ἡλικίας...“"οὐύμενος 
στ Ν υοϑυηπανι.τ(}}.46.7520); γεραΐῖν, ΟὨτνβ, θη. 3.9 τῇ (ση.(4.271Ὰ}} 
᾿πίτδῃβ., γέμει ομϑ᾿ς νομί, ΗΠ εττὴ σῆς, 5.11.3; 3. 05ρ. ΟἹΓἨὁἍ πηᾶρὲ οἵ 
(τοά τεβενγθα 1π τη811 ἐμσοιρῇ (Βσῖβί, ΑΤΠ ἐηε.13.7(}1.25.1208)}; 111. 
7αε.{ρΡ.260.22); ἃπα οὗἉ Βριγπ}] ΤΘΠΟΥΨΑ] : ΤὨΧΟῸΡῊ ἴπο. χρεία δὲ ἦν 
ἄλλου τοῦ «-οὔντος..«τὴν πρώτην 50. κτίσιν] ΑΙΉ..4γ.2.65(λ1,26.2858); 
Βα5.λον!.1.2(2.2Ὲ,; Ν,31.τ6 50) οἰξζ, 5. παλαιόω; ἀπαρχὴ τῆς ““ουμένης 
φύσεως... γέγονεν ὃ... Χριστὸς Ογτ, 70.5.2(4.4138}} 1ἀ.Π|ὸ5.15(5'.1758}; 
τῆσουσῃ ὈΔΡΕΒΙ τὴν “-οὔῦσαν γέννησιν ΟΥ. 77.3.5 τῷ 0.3:(ρ.510.24}; 
Ογνρτ.ρ.(Η. τα ςοο); Θεγαρ σμεῖ,.25.2; ΟΠ γ 5, οη ἸΉ Οαϊ. 6: (το. 
7204} οἰ. 5. ἀνακτέζω ; ἴῃ βΕπ., Ηετ πη. υ5..3.12.3, 

ἀνάνευσις, ἡ, »ιουφηοηΐ τἰῤτθαγάς ἡ πρὸς τὸν..«θεὸν ἀ. Επ5.}.6.τ.τ 
28; Μ.21.2485}; ἐδ.7.τό(Ω2οὰ ; Μ.5574}; ἴτότῃ ἱρπόγατισο, 1ῤ.2. (600) ; 
Μ.1330); τῆς ἐν τῷ βαπτίσματι ἀ. Β5.6}».236.5(3.363Ε, ν.]. ἀναδεύ- 
νεως; Μ.32.884λΝ); ΡτῸὈ. ΠΙΌΤμ 51 ἐὰν ἄλλον ἔδῃ ἐν ἀ. ... συνάδει 
ἘΡὮτ.1.134:; ΌΤη σαΎΠ8]} Ρρϑββίου, ἢ [0.}). 8. }.24(.96.τοϑ44Α}); γαστὴρ 
μριναγάς; οἵ σοπιεπιρΙαίίοπ, Ποπ. ΑὙ,6.ἠ..2.3.4(Ν.5.4000); 1.2.3.5 
(4018); ἡμᾶς..- αὐτοὺς ταῖς εὐχαῖς ἀνατείνωμεν ἐπὶ τὴν τῶν θείων... 
ἀκτίνων ὑψηλοτέραν ἀ. τὰ.ἅ.η....1(}1.3.6800}). 

ἀνανεύ-ω, 1. ἄδην, γεέξι56, ΝΟπΏβαν. 7.21: 5(31.43.09168}; “εἰ τοῦ 
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ἀναξέω 

πρὸς τὴν βασιλίδα διαβῆναι (6. γχ.ἢ.6.3.τοις; 2. {1} ονεἰς ἐγές, ἰοοὶ 

μῤ ἀ. τῆς γῆς εἰς αἰθέρα ΟἸεῖη, ῥγοὶ,τοί(ρ.76.5; Μ.8.221}}; πρὸς Χριστὸν 
κὔοντα..«μάχεσθαι ΜοΙΒ ογριρυιτίρ.130.15; Μ.18.2178)5 τὸ ἱγττἢ, Αἴῇ. 
ἑπειχιθ(Μ.25.1τ70}; ἀ. εἰς τὴν τοῦ τέλους ἡμέραν 1θα5.6,45.2(3.1340; 
Μ.32.36800) ; οἱ σουμβοϊουβποβϑ οἱ 51Π “πεῖν οὐκ ἐᾷ Ογν,})5.37:1(Μ,60. 
οδοΒ); 3. ϑηεγρα τῆς πλάνης ἀ. 1505.}.6.2.2(618; Μ.21.120λ); 1} 
οἰπ, τ. ΝάζΖ.ον.36.5(Δ1.306.2724}} ἴγοπὶ νατου οὗ Ὀαριίδιαι, ΟΠγν5.λιοηῖ. 
23.5.2 τη. 70.(8,1460); 4. σο Ἡ|0 ἐπὶ τὸ Εὐρώπης κλίμα ἀ. 10.1}.Π1πεὲ}7.2 
(ΜΝ .ο4.68ο.}; 5. εἰσὶ ἩΡΥΊΦ ἦν γὰρ αὕτη μικρὸν τῷ μήκει “σὐουσα 
ες, (0.17.2). 

Ἐἀνανέωμα, τό, γεηεισαὶ, τεργοϊπμείίοη τὰ ἀρχέτυπα [6.6. ἜΦηΙρ|Ε] 
οὐντῆς. λογικῆς ἐν ψυχαῖς οἰκοδομῆς ἃ. Ἰδπ5.ἢ.6.10.4.55(}1,20.872Ὰ}. 

ἀνανέωσις, ἡ, γοηοῖθαὶ; 1. ἴῃ ροη; 8. γορειοη ἀν ... τιμωρίας 
γυ. 7ο.τιοίψ 810}; ἴπ ΠΙΘΠΊΟΥΥ, γϑεοί δοιοη τῇ μνήμῃ καὶ ἁ. τῆς 
.ὐθεολογίας Πίομ. Ατοσῤ.χοί.3.τ1 204); Ὀ. γεσίογαίον, γερμτίάιιρ, 
ΟἸ6πι. οἰν.1.2τ(ρ.77.23; Μ.Βιβς2Α}; 1υιβ ἦν διτο,τ, (Μ.20.8444); [0.Μ]. 
εἰγοπτο Ρ.246(Μ.07.3760}; 2. Βρίτ88] : (Ὠγοιρη ΟΠ τιβὶ θάνατος [Ξς. 
τοῦ Χριοτοῦ]...τοῦ πρωτοπλάστου Ἠδὰμ ἀ. Τ1Π|ρρ.1 α5.(0.218.21; Μ. 
62.777); 1Α1..47.4.33(0.82.12; Μ,26.5204} οἷτ, 5. ἀνακαινίζω ; οἶκον 
νομῶν εἰς ἀ. ἀνθρωπότητος ἈΡΟ]]. ΚΔ, Ἔθει ῤῥί, ο(ρ.181.13; Μ.το.11204}} 
γενέσθαι διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν συνθέσεως τὴν ἡμετέραν ἀ. Τιοοη1.}. δί ἐδὶ, 
ττϑ(.86.14600); (εσπ, ΟΡ ον. 2(Μ.08.2430); [Ὠτοὰρὴς οοταῖηρ οὗ 
Η. Οθοβιὶ, ὕγτσ. 70. ς.2(4.4744}}; τὰσοῦρῃ Ὀαρέῖδαι, Μοίῃ, γηρ.3,8 
(ρ.36.τ; Μι18.730}; ζωῆς ἀ. Βα5. 5,}ῖγ.35(3.27Δ; 81.32.1254}; [Ὠτοῦρἢ 
ΘΌΟΒΑΤϑί εἰς ἀ. ψυχῶν καὶ σωμάτων 1.1... [αε.(ρ.102.20}; ἔῃ σοι, ἀ, ... 
τῶν πνευμάτων Π Υ.Ὁ1ς5.3.13.2; “(Πα 55.) “Ππνγ.4(ρ.10.21}; ΟἸοιτι, 
εἰν 4.23(0.314.τ7; Μ.8.13570) οἷτι 5.. ἀνάκτισις ; ΟἱἨἁψοΥ τὨτουρῃ 
Ομυιβθδηιν, οπϑί.}}». (ΟΡ 12 3 Ρ.50.13)}; τὴν κατὰ θεὸν ἀ. καὶ ἀνα- 
καίνισιν ΑτΉ..41γ.2.46(41.26,2454}; (Πτγπ.ἠονι.13.5 τῷ ρ (ττ.078). 

ἀνανεωτικός, γερειοῖγρ, αὐἷ ἰο γοηξῖυ τὸ ἐν ἰσότητι τῇ πρὸς τὸν 
θεὸν...«ἀ. Τιεοηῖ. Β. ροί (Μ.86.1064}); ἡ θεία σοφία...ἀ, 1]ον. ΑΥἐῤ. 
9.4(λ4.2.11128}; 1α.4.ἢ.15.2(}1.3.3208}.Ψ 

Ἐῤνάνηξις, ἡ, σο Ηρ ἩΡ γίρίηρ οἱ πυϊμα τὸ σοα, ΤΠάτιδεμά, 
απβνν.1.14(}1.00.344}). 

ἀνανήφ-ω, 1. ὑδεύμα δοθοῦν ἀραΐῃ, Σ0η16 ἰ0 ΘμεἾ 5 5έη 565; τνοῖ,, [ΓΟΤῊ 
οἴη ΟΥ Ἰρῃογαάποο, [στιιιδηγγηνα; ΓΗΡΗΙΑπι ἡ πίοὶ,2.34(Μ.6.1τοϑα); 
ἀναγεννηθέντες...«ἀνανήψωμεν ΟἸοιη, ραεα,5.τ2(Ρ.583.τὸ; Μ.8,6ό40}; οἵ 
τηδὴ Ὀρίοτο ἢπις. ἐβαρήθημεν τῷ ψεύδει, οὐκ ἐδυνάμεθα ἀνανῆψαι 
ΤΑΙ ἀξαδιτοί(ρ.10.7); ἔτοτη. ἔραν, }᾽ εὐς.(ρ.4.16}; ἀνατγίος, [5180]. 
ἐρὈ.1.434(Μ.78.4218}; 2. ἐχεγεῖξε ξαγέ γτεὶ εἰς τὸ ἀκριβὲς τῆς προ- 
φητείας ὁ λόγος ΟΥγ.15.2.5(2.337}0}; 18.3.2(418Ὰ}; 1δ.3.3(425Ὰ). 

ἀνανήχομαι, 1. στὴ [ὁ ἐδ σενίαεε, (γτιαάον.τ4{1.502}}); 14, ξμεέι.Ο 
(63.318λ}; πιοί,, γίδε μῤισαγάς ἀ. πρὸς ἔφεσιν ἀρετῆς 1(..15.4.3(2.6130}} 
εἰς τὴν...ἐλευθερίαν ἁ. πως 1ὰΔ. ΔΊ τελ.δ0(3.460Ὲ). ἃ. ἐμἰπ.(αι88); 2. ατὶ 
μρῤείγεαμι, Τ 865. ΝΖ. ἀ1α].147(Μ1.38.1007). 

Ἐνάνηψις, ἡ, γείμγη ἰο ομεῖς οήφός, ῬΒοι ονηῦε. 3,3 ( ΝΕ. τοί. 
Οὔ 5Α}; γεσουένγ τ ἴγοτῃ 5[θθρ, ἘΡΙρη,ἠαον.20.13(ρ0.203.21; Μ.41.3538); 
ΤΟ. ΟΠ πη. ςεαὶ. 2. (Μ.88.9418); εὐτοσ, Ογγηη. 58(3.3274}; 50, ΔΙ, 
Μοη.ἤον.27(}1.80.15210). 

ἀνανοέω, εαἰΐ τὸ μεμα ἀνονόησον [1. ἀνα-} τὴν αἰώνιον φλόγα ᾿ὑΡῃτ, 

2.850, 
ἀνάντης, {} 11}, σἰδερ, αἰ ομίεν ναςῖ., ΟὐἨ Ῥθορὶς ἀλαζὼν γὰρ ὁ 

ἀπειθής, καὶ οἷονεί πως ἀ. καὶ ἐξήνιος Ογτ.Ος,5ς(3.488): ΟἹ ντίπο, 
ἀϊβηομ! ἰο αἰαΐν, 14, »ἰαρὶ. δε (α.4το0}; ποις, αϑ βαῦσε,, αἰ ομὶ ιν, 
ἰ4.«ἀογ.ττίτ.5382}0)); οὗ ΒΡῚ ΤΙ ΓΕΙΆ] οὐ Ἰπιο  !δοῦμα} ΠοΙσὴ 5 πρὸς τὸ ἃ, ... 
ἀνατεινόμεναι 1οπ.Ατ.ε. ἢ..4.2(λ}1.4.τ80Ὰ}; 16.7.1(2050). 

Ἐἀγαντιθέτως, τοίομὶ ταὶ εομιγαίεοι, Ἰυριρπ ον, ο.44 

(Ρ.τῷ2.13; Μ.42.2728). 
Ἐἀναντίλογος, η0ὲ ἐοπίφηίοιις, [γατι. Ἰλαῖ Ὁ, 9. (Μ.88,605λ}). 
ἀναντίρρητος, "οὶ ἰ90 δὲ ορῥοσοά; ἱτπεομίγοθυοννἰο, Οἵ σΆΛΝΟΜΠΟΜῚ 

ὈΟΟΚ5 τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων, ἃ καὶ μόνα ἀ. ἐστιν ἐν τῇ...«ἐκκλησίᾳ 
Οτιοορια ΐῃ Δ1{.πρ.3.3; Μ.τ3.820Ὰ}; 105,}.6.3.3.7(Μ.20.2170}; εὖ.3. 

9.5(2418). 
ἀναντιρρήτως, δεγοπᾶ εοπίγαάιείίοη, τμεοηίγουεγδίν, Οὐ. 0.10.5 

(ρ.2ο4.15; Μ,14.5330); ΖΑ... ““γι4.τοί(ρ.64.1πι; Μ.20.4030); [8 8ξ,ἐς. 

τοί οτὰ ; Μ,30.140Ὰ) 
ἄναξ, ὁ, 1. ἀΐηρ: οἵ σοά, ΤΑΡοΟΙ νηί. ἐς. 7715 (Μ.33.τ424}}} πὰ 

Ομ τε ἄ. υἱὸν πατρὸς ἄ, τι ΝαΖικαν.1.1.,2.25(}}.37.4034}; Νόμη. 
Ραν..70.ττ20(Μ.43.1534}; [0.1).εαγΡιἤρορ. 2 (}Ί.ο6.82ο 8); ΤΟτ. Νὰ. 
(ἢν βαϊ, τδο8(}}.58.26:.4}; 2. 5 86}. γογαὶ ἄ, χορῷ ϑγτιοπιἤγηηη.3.123 
(ρ.26; Μ.66.1603). 

ἀναξαίνω, ἐσαν ρθη; ταεῖ. ἀ. ῥήσεις τε καὶ ἐπινοίας ἸὰρΙρῃ ἦεν. 

69.73(0.221.23; Μ.42.3214}. 
ἀναξέω, ἀσσγαναῖε; οἵ ρστὶοῦ, ΑἸηρλ.ἠονι.3.3(31,30.64Ὰ}; ργόθ. 1], 

ἴοι ἀναέξω (ἱπενοαςο) μῆνιν ἀνεξήεασαν ΤΛΡΟΙ] νιοὶ," 5.71:1] (1.33. 
1424}; ἀνηέξησαν “ΓΕ0.). 



Ε] ᾽ 

ἀναξηρασία 

ἀναξηρασία, ἡ, ἀγνέησ ΜΡ, Τδεϑ. ΝΖ ἀταί. τδοί .38.1ο 77). 
Ἐῤναξιεπαίνως, τοτίπομὲ ἀσςεγῊρ ῥγαῖδο, καὶ. ἄροοσιδιττίρ.275.17). 
ἀναξιοπαθέω, ὃς Ἰπάϊρηαρε αἱ, γόσθηὶ ἂς απὸ ἐμάτρητν μὴ ἀναξιο- 

παϑήσητε..-παιδεύεσθαι Ταί,ογαὶ. τ2(0.14.3, ν.1. ἀξιοπαθήσητε Μο6. 
85324}} ἀ, πρὸς αὐτά Μασ. Λορ,ῥαΐ ετ(Μ.34.8730}; ἀ. ἐπὶ τῇ πτωχείᾳ 
Μαχο θοῦ. Βογῥἦ δ. 

Ἐλναξιότης, ἡ, ρον 1655, Βα5.7μά.7(2. 2210; Νῖ.31.6728); ΕΡΙΡΉ. 
ἀᾳ6ν.8.7(0.193,27; Μ.4τ.2τ60}; [0. 
{116 οὗ απ εν τῇ ἐμῇ... ἃ, 1}0..6].Ὀοφητ. (1.88, τᾶ6}}}; Τιϑομε Ν, 
ψ.. 70. Εἰδονι. οί ρ.38.2). 

ἀναξίως, μηισογ λιν, 65ρ. το ξ, τύοτ,ττ "27 ὃ ἀ. [τις] μεταλαμβάνων 
εὐχαριστίας εἰς κρίμα λήψεται ΟΥ, [».50 τη. [67.(0.223,21}; ὁ ἐν μολυσμῷ 
σαρκὸς καὶ πνεύματος ἀ, προσερχόμενος τοῖς ἁγίοις 1 Βαβιδαρὶ.τ.5.3 
(2.65 1Β; Μ.31.15774}; τοὺς...«ἀ. τῶν μυστηρίων μετέχοντας, ἃ θεὸς 
πολλάκις. «παραδίδωσιν αὐτοὺς τῷ σατανᾷ (Ὠγν5.ἤονι. 5.3 τὰ ἡ ΤΊηι. 
(11.5775) ; πῶς γὰρ οὐκ ἀ,, ὁ περιορῶν πεινῶντα; 1 ἠιογη.27.4 1ἢπ τύ ογ. 
(1ο.2470); 1 ῥγοά, {ιιά,τ.6(2.35840}; πάντων... βαρύτερον ἁμάρτημα τὸ 
ἁ. κοινωνεῖν Τ7ο. [6]. δέν (Ν 88. το208). 

ἀναξυρίς, ἡ, ἐμ ΟΕ τὰς Βαῖτ ; ΡΙατ., Οσηϑέ, ρ}.1.3.1ο. 
Ἐἀναπάλαισμα, τό, γεηειυαὶ οὗ εἰγηρρία, Νὰ. ᾿ξ ορ. (1.70. τα12}). 
ἀναπαλαί-ω, 1. γείγίδιε ἃ ἀεἴξαί ἀ. τὸ κατὰ τὴν παρακοὴν ἥττημα 

ΜΙΆ Ρονρἢ.τ(ρ.504.15; Μ.τ8.4008); (βγνβιλορι. 18,6 ἐπ Βοητ(ο. 
6300); ΤὭατ.ἡ..4.3.1τ7.43(3.0933); 2. 405., γέμειν ἐπα εἰγωορίθ, οἵ βεοοῃς 
Ααδπὶ -σὰς ἀνέλυσε τὴν ἀπόφασιν τὴν δι᾿ αὐτὸν εἰς πάντας ἐξενηνεγ- 

μένην δίῃ, νη. 3.6(ρ.33.12; Μυτθ,όΒ ἀναπλασθείς); διακόνους... 
θύσαντας, μετὰ δὲ ταῦτα «σσαντας (ΔΛΗς (214)εη.2, (ο],ΟνΖ.ἡ..Ε. 
.33.6(1.85.13270}; 3, ξεσηγὸ γευοσαΐίοη οὗ ἐν τῷ τὴν καταδίκην «σαι 
ἐσπούδασε ὅοοτ,ἦ.6.3,520.τ5(Μ.67.2570). 

[ΠΠἀάναπαλέω, ρτοῦ. ον ἀναπαλαίω, ΝΙ]..}}.2.τ72(}}1.70.5888). 
ἀναπάλλακτος, Τ᾿, γε πουαῤίο, το ἀφραγίίηρ, 4} υἱβνγς.τοί(ρ.ὅι.2; 

Μ.47.35); ϑγηδϑ.ρ. 44(Ν|.66.1269λ). 
ἀναπάρτιστος, 90ὲ γπαδς ῥεγζεεὶ, Τστι. Ῥβιἰαά.ς.τ. 
ἀναπατ-έω, τοαίκ τ ρ απ ἀοιυη, 10. α]. εἤγοη. 5 Ρ. 130 (}].07.2258}; 

οἰγοίϊ τάϊν ἐργάζε καὶ μὴ ἀἁ. ἘΡῆγσ.τιο20 ; 18.058: ὁ παρὰ τὴν ὡρισμένην 

ἄνεσιν “η«ὥν Τάτ δεθα, βοφ.τ. (2 1.900.17268). 
Ἐἀναπαύδητος, Τηοξαϊαδίς, ΟἸδτη.5}}.2.2οί(ρ.τ78.15; Μ.8. τούς). 
ἀνάπαυσις, ἢ, γέῤοξε, γεδὲ; γϑξγεςἠηιθηϊ; 
Α,, ἴπ., ΟΥ, 70. 10. γ(2; μ.3ού.32; Μ.14. 5370) οἷζ, 5. γαζοφυλάκιον; τῆς 

τοῦ σώματος ἡμῶν ἀ. Ποριἴδη.4.3; αὐτὸς [53.. Χριστός] δι’ ἡμᾶς 
ἀπετάξατο ἀναπαύσει (᾿οηδὶ. ῥῥ.5.5.4. 

Β. τηθῖ,; 1, 85 βίαίθ οἱ (μη βιαὴ8 ἀ, τε ἡδίστη γίνεται τοῖς 
ἐκμελετῶσιν αὐτούς [30. τοῦ σωτῆρος λόγους] ]ι|51.1αἰ.8.2(Μ1.6.4020) ; 
θεῷ...«ἐπὶ δὲ τὴν ἰδίαν ἀ. καὶ ἀνακαίνισιν βίου καλέσαντι 44.70.78 
(Ρ.100.5); διὰ πέστιν εἰς ἀ, Ἡγβοίδοη 8.0 Γ. 7ο.13.4τ(ρ.267.13; Μ.14. 
4720); Οὐ. 0.13.44{0.270.22: ΤῸ) ; τοί. ἸΠΆΤΕΥΤ᾽ 8 οοηΐθοθίοῃ οὗ 
Ομγῖβὶ ἦν αὐτῆς [50. ΒΙΆΠαΙΠ8Ἶ8]... ἄς... τὸ λέγειν ὅτι Χριστιανή εἰμι 
ΠΡ. 1 ρά Ρ. ̓ πα5.}.6.5. αὐτοί Μ. 20. ΠΟ ; ΤῸ. ΡΟΒΒΕΒΒΙΟΣ οἵ Η. (πμοβὶ 
οἱ Χριστιανοὶ ἐνδύονται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ ἐν ἀ, εἰσίν Μασ Αερ, 
λσηι.26.15(}}1.34. 6840) ; 2. ἀϑοδῖ. ; 8, σϑϑα] οὗ {αἰ πίηρι ἴῃ Ρσασέϊος οὗ 
νιγίπα προπαιδείαν τῆς ἐν Χ ριρσε ἀ, γυμνάζειν τὸν νοῦν (Ϊ6..5!7.το 5 

{ρ.21.20; Μ.8.7284}); ἀ. ἕξουσι, καὶ πονηρῶν λογισμῶν καθαρεύσουσιν 
[514.}Ὲ].9}}Ὀ.1τ.40(1.78,212Ὰ}; διὰ τῆς συντριβῆς τῆς καρδίας καταδέ- 
χεταί τις τὰς ἐντολάς...«κτᾶται τὰς ἀρετάς, καὶ...ἐπανέρχεται εἰς τὴν 
ἐδίαν ἀ. Ἰ)οτ.ἀοεί,τ, (1,88, 6280) ; 1252. 3(τ6440); Ὅ. σοῃβίβεπρ ἴῃ 
ΒΡΙΣΙΓ.Ά] ῬΘΥΓΟΟΙΙΟῚ ἡ τοῦ τελείου καὶ γνωστικοῦ..«ἁς ΟἸοτη ῥαεά.τ.6 
(ρ.ττο. 35; ΝΙ.8.2028); ἐβι(ρ,τττ. 2; 2926) ; συγγενεῖς. «τῷ γνωστικῷ 
ἠρεμία καὶ ἀ. καὶ εἰρήνη Ἰα.5ἱγ.2.ττ{ρ.141.14; Μ.8,οῦ94}; οἱ γὰρ 
καταξιωθέντες τέκνα..«θεοῦ.. ἐν ἀ. πνευματικῇ ὑπὸ τῆς χάριτος ἐνερ- 
γούμενοι ας. Αερ.λοηετο. 1Μ, 34. 6480); : ἀρ οὐ ἄθρτοες τῷ 
κυρίῳ δὲ κολλωμένη..-ψυχὴ..«ἀπὸ ἀ, εἰς τελειοτέραν ἀ, μετατίθεται 

14.εαγτ.28(}.34. 9328); οχερ. (πῖ,.1:6 οὐδεὶς δὲ τῆς ἀ. τῆς μεσημ- 
βρινῆς ἀξιοῦται, μὴ υἱὸς φωτὸς. .«γενόμενος .«.γνώρισον οὖν μοι..«τίς ἡ 
ὁδὸς τῆς μεσημβρινῆς ἀ. τον, 55. ποηι,2 τη (απ, (Ν1.44.8ο10}; σοπ- 
πεοίρα ψΠΠ ψβάοσι, ναρτι ΡΟ αριῤγαεὶ, ἃ 45(}1.40.12320}; σοπ- 
ἰταβῖεα ΠῚ ΠΥ ΞΙΟΆΙ τεϑί, 14. γεγηοη. (Μ1.40.12560}; ΒΓ ΟΠ ΠΖοα 
ὃν βαθθαζῃ, ν. 4 ἱπίτα., Μαχ,αρ. 5. 43(Μ|,.00.12650) ; ἀβϑοοιδιθα 1 
Βασαν, Βοχιἄσεὶ.ι. Ὁ. 88. Ἰ625Ὰ}} : 86] ΨΠ ορεάίεπος, 1δ.(16258); 
3. 45 ἃ βίαίε οἵ ΡΙΆΥΟΥ, πολλάκις ἀ ἀπέρχεται εἰς προσευχὴν ὁ ἰδιώτης, 
καὶ κλίνει γόνυ, καὶ εἰσέρχεται ΠῚ νοῦς αὐτοῦ εἰς ἁ. καὶ εἰσέρχεται εἰς 

ὅρασιν καὶ σοφίαν Μας,. Αερ,ἤοη.15.141.{Ν}1.34.5858}; 2}.26.τπ(68.Α}; 
4, ἴπ τηνϑ:. Ππξευρτη, οὗ Βα ὈΡαίῃ, σοπηροίφα ψ] τηγϑῖ, τπεμηπὶρ οὗ 
ΘΙΏΡΟΙ 7 τῇ ἑβδόμῃ γὰρ ἡ ἀ, θρησκεύεται... ὁ χρόνος εἴη ὁ διὰ τῶν 

ἑπτὰ περιόδων. .«.εἰς τὴν ἀκροτάτην ἃ, ἀποκαθιστάς (]61η.517.4.:2- 
(0Ρ.318.23,30; Μ.8,1268.,8); τὸν ἑπτὰ ἀριθμὸν ἀμήτορα καὶ ἄγονον 
λογίζονται, τὸ σάββατον ἑρμηνεύοντες καὶ τὸ τῆς ἀ. εἶδος ἀλληγοροῦντες 
δ.διτδίρ.5οχ.24; Μ.9.3644); 16.{ρ.503.4; 2684); οἴ. ὥραν ἑβδόμην 

ἱ 

ΤΙΒ 

θώώπαρ.ττί ΝΜ 94.12324}; Ε5Ρ. Ἀ5. 1 

ἢ 

ἀνάπαυσις 

! ἀφίησιν αὐτὸν ὁ πυρετός" ὁ γὰρ ἀριθμὸς ἀναπαύσεως ἦν ΟΥ. [0.15.50 
(ς8 ; Ρ.20ο.1τ ; Μ΄.1τ4.512.}; σοπίγαβίθα ψ ἢ ϑαΠΩΑΥ 5. ὅν οὗ 
ΒρΊΓ 14] τεξε ἡ. οτῶν πνευματικῶν ἀ. ἐν κυριακῇ, ἐν ὀγδοάδι ΟἸοπι. 
ἐχε Τμάοι, δ3(ρ.128.0; Μ.0. 6808); ΟἹ, ποβί, ὈΔΡΈ5ΠιΑ] [οσιπι]δ6 ἐλθὲ 
ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ οἴκων ἵνα ἡ ἀ. σου εἰς τὸ ὄγδοον οἶκον γένηται 
ΑΤὺοριιλ 27(ρ.142.18); ἔλθετε τὰ ὕδατα ἀπὸ τῶν ὑδάτων...ἡ ἀ, ἡ 
ἀπὸ τῆς ἃ. ἀποσταλεῖσα ἡμῖν 1Ρ.52(ρ,τοδ.τ6.). 

(. οἵ τοί πὶ δἰθσηϊν ; 1. 1π βεη. ἀ. τῆς μελλούσης βασιλείας καὶ 
ζωῆς αἰωνίου 4( ἰθηη 5.5: 16.6.7} ἀπελεύσοντο πρὸς τὸν θεὸν εἰς ἀἁ. 
αἰώνιον {{ΘΥδοίοοη ρ.Ο τ, 7ο.τθ.τοί ; Ὁ.320.171 Μ.14.πότο); ἡ. [0.113 
(Ρ.214.1}; ἐπέταξον οὖν κύριέ μον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μον ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
ἵνα λοιπὸν ἀ. τύχω “4. πάγ.οἰ 1. 28(Ρ. το. 15); (οησί, 1}}.1...7; 70. 
76]. σεν (1.88, ἐν ττν ; ἕως τῆς πρὸς θεὸν αὐτοῦ ἀ. 10. Μοβοῃργαὶ, 
τοῖ(Μ. 8). 20600); 2 . 85 6η6 οἱ (τβι δ Π1ξ6 τέλος δέ ἐστιν θεοσεβείας 
ἡ ἀΐδιος ἀ. ἐν τῷ θεῷ ΟἸεπλ ῥαεα, τ. τ3(ριτοτ 7; Μ.8 .3138); οὗ δὲ ἡ 
πίστις, ἐνταῦθα ἡ ἐπαγγελία, τελείωσις δὲ ἐπαγγελίας ἡ ἡ ἀ. ὥστε ἡ μὲν 
γνῶσις ἐν τῷ φωτίσματι, τὸ δὲ πέρας τῆς γνώσεως ἡ ἀ. ἐδιτι6(Ρ.το 7.24, 
26; 2858); πᾶντες οὖν ἄνθρωποι..-καλοῦνται ἐπὶ τὴν παρὰ τῷ λόγῳ 
τοῦ θεοῦ ἀ. Οτο( εἰς.3.63(ρ.257.3ο; Μ.ΙΤ τοο 40); 4: γέ.47(0.43.12; 
Μ.1τ.622Α) ; συνεορτάζω τῷ Χριστῷ τὴν χιλιονταετηρίδα τῆς ἀ. ΜΕΙΉ. 
5γ)ΌΡ.9.5(Ρ.120.14; Μιτδιχδοα); τεῦ, Τνοντὸ: 2ο, χειραγωγοῦντά με 
προς τὸν τόπον τῆς ἀναψύξεως, ὅπου τὸ ὕδωρ τῆς ἀ. τι Ν γϑ5.., ΔΊ εν. 

(ρΡ.298.1; Μ,46.0840}; Οομϑε.  πὰο ἰαμα, 4τ( 1.88.5 284}; πάσης θλίψεως 
τέλος ἐστὶν ἡ χαρά" καὶ παντὸς κόπου, ἡ ἀ. ΜΆΧ,Γαρ.1.44(Μ.0ο.ττοδΑ}; 
ὅ. 8ἃ5 ἤοάνϑηϊ!ν τεναζα τοῖς θλιβομένοις μεταδεδωκότα τῆς ἀληθοῦς 
ἄς μεταλαμβάνειν (Ἰετη. ῥαφά.53,7(0.250.17; Μ,8, 6008}; 0.1 δ(ρ.116.531; 
3044}; μακάριοί ἐστε οἱ πεινῶντες ἕνεκεν κυρίου, ὅτι ὑμῖν τετήρηται ἡ ἀ. 
ΑΟ ποτα. ἃ οά(Ρ.2ο8.3); εἰ θέλομεν μετὰ τῶν προφητῶν ἔχειν ἀ., τὰ 
ἔργα τῶν προφητῶν ζηλώσωμεν Οτιἠονι. 4.1 ἴῃ 76γ (0.1ττ0.0); ἐδ. 
15.1{(ρ.125.τ6; Μι13,450Ὰ); ἐν γὰρ τῇ καινῇ...κτίσει, ὃς ἂν ἁγνείας 
μὴ εὑρεθῇ κλάδοις κεκοσμημένος, οὐ τεύξεται τῆς ἀ, ΜοΙῃ Ἔγνιριοος 
(Ρ.120.1; Μ.18.τ880}; ἐὰν ὁμονοήσητε, δυνήσεσθε εἰς τὸν τῆς ἀ, ἐνεχθῆ- 
ναι λιμένα (ἰεη.6ρ.13; ἰδιτδ; διὰ τοὺς καμάτους... εἰς ἀεὶ ἕξει τὴν ἀ. 
ΠΗ». Ἴδη. «8.20; ἴῃ ΤΟ], το ΒτΆςε, Ἅν.ἀπάνγ 9. 1δ(ρ. 45: 15); 4. Ορρ. τοϑοί 
ΟἹ δῖ ὁ ἔχων ἀ, ἐν τῷ κόσμῳ τὴν αἰώνιον ἁ. μὴ ἐλπιζέτω λαβεῖν 
ΛΑ. τῆ. “ 5.5; Μ.28.2724}); δαδλᾶ εἴρσηδλὶ ΡυπίξὨτηεηΐ, Οτι μόνη. 
20.3 τῷ δγ.(ρ.πδτ.1; Μ.τ3. 5056); ἀντὶ ἀ. αἰωνίαν κόλασιν κληρωσά- 
ἔπῷ (σηϑσὶ. ΑΡΡ. τιό.τι; 5. ΒενεσᾺ] Βύδίςος. ΙΓ] οὐ ἀρονα Πιθαν ΘΗΪν 

: [ἐν] σῇ ἀνωτάτω ἐκκλησίᾳ, καθ᾽ ἣν οἱ φιλόσοφοι συνάγονται τοῦ 
Ἰ κ οἱ μὴ καταμείναντες ἐν ἑβδομάδι ἀναπαύσεως ...εἰς ὀγδοαδικῆς 
εὐεργεσίας κληρονομίαν ὑπερκύψαντες ΟἸεπα γι δταζρ.486.7; Μ... 
4204}; ταχεῖα τοίνυν εἰς κάθαρσιν ἡ γνῶσις... «ἄχρις ἄν εἰς τὸν 

κορυφαῖον ἀποκαταστήσῃ τῆς ἃ, τόπον 1.7.πο(ρ.41.20; 4800); κατὰ 
τάγματα τῶν ἀνισταμένων ἔσονται ἀ. ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ θεοῦ 
Οτι μον. δι6 ἐπ [67.(ρ.61.2; Μ. 13. 3448); 6. ἱνρίῆποά ὃν 1Ῥάξβονϑὺ τοῦ 
γὰρ πάθους τοῦ σωτῆρος τύπος ἦν, ὅτε οὐ μόνον ἀνηρεῖτο τὸ πρόβατον, 
ἀλλὰ καὶ ἀ. παρεῖχεν ἐσθιόμενον, καὶ θυόμενον (μὲν) τὸ πάθος τοῦ 
σωτῆρος τὸ ἐν κόσμῳ ἐσήμαινεν, ἐσθιόμενον δὲ τὴν ἀ. τὴν ἐν γάμῳ 
Τοτβοίθεοη ἃρ.Ο υ, 7ο.τοιτοίτ4; Ρ.190.32,34; Μ.14.340}0}; 7. οὈταϊηοά 
ἴοσ ΒΘ ΓΠΥΟΩΡΉ ᾿χεσυγγοσίίοπ, “4. Ὁ λον. δοί(ρ.106.5); 8. ἸΙοςαίοά 
1π Ῥατϑα!δ8, ΜΉΙΗ κές τ ξείρ,δτ.8; Μ41.1π4 85); 1ν 15 δὶς ρα ἴἢ- 
ΕΠΆΡ16. ΡΙασε οὗ δέεγπαὶ γοϑὲ, «4. [ο.οο(ρ.200.24); 9. 115. ὀόβοησς ἡ 
πᾶσα ἃ, αὕτη ἐστί, τὸ θεωρεῖν εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ (Ἠγν5. ον. δ 2.3 1» 
.[9.(8.4868}; 10. τοί, ῬΥΆνΕΥ [ῸΥ ἀδηα δεόμεθά σον περὶ τῆς.. 
δούλου σοῦ ϑοταρ.θΗμεἶ..30.2; προσήκειν ὑπὲρ ἀἁ. τῶν τελευτώντων 
ἐλεημοσύνας παρέχεσθαι [πίη ἐρ. Τμάν. Δίορς (ρ.68...; Μ.86.Ἰοοτλ); 
εἰς ἀ. τῶν προκοιμηθέντων ψυχῶν 1.11. [α«.(Ρ.104.16}; ὑπὲρ μνήμης καὶ 
ἀ. ΟΙύ 885) (1018); ἐῤ. Βδδο( ΡΊ5Ι14) ; εὐ. 886) ( ΒΕΓ ΘΠ εἸῚ) οἴς. 

Ὦ. 8.5 βίδίε οἵ δηρεῖβ, (]δη), εἰν 5. (0.25 0.50: Μ.0. 610); 14. δεἰ. τὸ 
(0.153.22; Μ.0.7258). 

Ε, οἵ ἀοα «πὰ (ἢτιβὲ; 1. οἱ (ὐσοά᾽᾿ 5 τεϑι οὐ τοίνυν, ὥσπερ τινὲς 

ὑπολαμβάνουσι τὴν ἀ. τοῦ θεοῦ, πέπαυται ποιῶν ὃ θεός (οι). 5 γ.6.τό 
(Ρ.504.2; Μ.9.3608); 2. οἵ θα 85 ἀ.: ὁ πατὴρ καὶ θεός...ἡ ἀ. ΠΡ. 
Οἴενι.4.72} 1Ὁ.τ7.0; 3. οἵ (τίσι; ἃ, οὗ ᾿νορὸβ γεβτίπρ'᾽ οὴ. Βι ΠΙΆ ΠῚ 
πότε δὲ ἐνεδύσατο τὸ σῶμα τὴν ἀφθαρσίαν εἰ μὴ διὰ τῆς ἀ. τοῦ λόγου; 
ΑἸ δηλ (27. τ3560)}; θ.. ΟΥ̓ ρόνγεῖβ οἵ ΗΕ. ΟΠοβὶ γοβϑίηρ οἱ 
ΟἸ σὲ τοῦ πνεύματος δυνάμεις οὐχ ὡς ἐνδεοῦς αὐτοῦ τούτων ὄντος 
φησὶν ὁ λόγος ἐπεληλυθέναι ἐπ᾽ αὐτόν, ἀλλ᾽ ὡς ἐτ᾽ ἐκεῖνον ἀ. μελλουσῶν 
ποιεῖσθαι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπ᾿ αὐτοῦ πέρας ποιεῖσθαι Τιιί. ἰϊαἰ.87.5(Μ 
6.6848); 1.87. ς(6840); ς. Ἔχορ. 10.414 τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τροφὴ 
καὶ ἃ, ΠΕεγ͵γδοϊδου ἀρ.ΟΥ, 7ο.153.38(ρ.263.18; Μ.14.4658); 4. (Βτιβὶ 
ἃ5 ἄ, τῶν τεθλιμμένων “4. Τβο»"Ὄ.  τοί(ρ.ττ4.7}; 2διτοίρ.130.4}; 2.60 

(Ρ.τ77.12). 
Ε, ἐγαηφ τίν, Ῥέαςθ, οἱ ΟΒυτσοῆ δεόμεθα ὑπὲρ πάντων ἀρχόντων, 

εἰρηνικὸν τὸν βίον ἐχέτωσαν ὑπὲρ ἀ. τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ϑοταρ. 
ἐμεἦ,.ς.6. 

» “ 
“ἃ. τὸῦυ 



ἀναπαυστικός 

ΟΟ. τοσίηρ ῥίαοο κατοικητήριον ἢ ἀ, τοῦ πνεύματος, ἡ τιταπεινο- 
φροσύνη ἐστί Μας.Αερ. οί, ἐογ.14(Μ.34.8400); ἐντὸς ἐγένετο τοῦ 
μαρτυρίου καὶ τῆς ἀ. τῶν ἁγίων τ Ν γβ5. παν! 3(}1.46.7840). 

Η. οἵ τοϑὲ ἔγοσῃ ἐνῇ ἀ. ἐπαγγελλόμενον τὴν ἀπὸ τῶν κακῶν Μοίῃ. 
σγριτο. (ρ.125.11; Μ.18.1974}; ΔΠ6 ἔγοτη δηἀδανοῦσ, παποε Πὶ 56 η88 
οὗ ἰαφτίημεες μισήσατε πᾶσαν σαρκικὴν ἀ. ἀροῤίμξ, Βαὶν. (Ν].65.850). 

1. μετὰ ἀναπαύσεως φαξίϊν, Ἰ)οΥ ἄοεϊ.ττ.3(}.88, 7370). 
Γ"]ἀάναπαυστικός, ρΊΟΙΉ γεεὶ, ἤδο. Αδρ ἤν. 57.3(0.41). 
Ἐῤναπαύστως, φητειίν, αἱ νεεὶ, 60. Ῥ15.δεἰ!. .ἄσαγ.26ο(.92.τ2864). 
ἀναπαύ-ω, Ἀ. αοἴ.; 1. γμαζε ἰο ἐεάξο, ἱεγῃεΐηαΐο, οἵ (τὲ αρτορβῖ- 

ἴῺΡ ΤΑΝ δεῖ. πρότερόν μὲ αὐτὸν πάντα πληρώσαντα..«αὐτὸν [56΄ 
νόμον] ἀναπαῦσα (Ὠγνϑ,Ποπι.12.1 τη Δ] (7. τ61Ὲ}; 18.6.3 (80Ὰ}); τὸν 
βίον ἑαυτῆς ἁ. ΟΥΝ γ95.0. ήαεν.(ρ.384.21; Μ.46.0734}; 2. ξαμδ ἰο 
γεσὶ, σίυξ γεξὶ, καΐηι, γεϊσυε; Ἀ. ἴὰ σεῆ, ἀνάπαυσον τὴν ψυχήν μου, 
κύριε, καὶ γνώρισόν μοι αὐτά ἙΤοττη, 5ἔηι.0.5.4; (Ἤγνγδιμονη, 1.3. 1. 711. 
(γ.78): 14, ἦσνι.51.3 τῷ ΤΟὺν.(χο.1820}; Ὁ. οὗ 5οὰ] ρίνίηρ τεβὲ ἴὸ 
Ομ τίβε πᾶσα ψυχὴ ἡ μὴ δεξαμένη αὐτὸν ἔνδον νῦν καὶ ἀναπαύσασα...«ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν..«κληρονομίαν οὐκ ἔχει Μας.Αερ.ἠσηι.30.0 
(Δἴ.34.γ7280); οἰ Ια, ρον 28(ρ.30.21)}; ο. οὗ (Ἀγῖβὲ ριν!ηρ τοβί τὸ 
ὈΟΙΙανεῖβ δἱ ρατουβία ἐν τῇ ἐνδόξῳ αὐτοῦ παρουσίᾳ...τοὺς δὲ ἰδέους 
“σει Ταδί ἀϊαϊ.τ2τ,3(Ν1.6,7570}; ἅ. ἴῃ ἀξαίῃ κατὰ δὲ ὑμᾶς τοὺς 
λέγοντας ὅτι ἡ ψυχὴ κεῖται ἐν τῷ μνημείῳ μετὰ τοῦ σώματος... οὐκ 
νεται ΟΥ.ἀ1αἰ.23(0.164.23}; κύριε.. αὐτοὺς ἀνάπαυσον ἐν χώρᾳ ζώντων 
111. }αε.(μ.220.10}; τ] αγε.(ρ.129.11); τὸ (Ρ ίγασδον" 11}; ἰαν ἰο 
γεσὶ; οἵ πιδγίνυβ᾽ στ] οβ, το Ν γεβυαγί. 3(}1.46.71840); 3. γέξγεϑ], 
εἰγοησιλδη, γεδίογε; 8... ΤΑΔΤΕΤΙΑΙΪν κατὰ πάντα με ἀ. σαρκί τε καὶ 
πνεύματι ἴσῃ. Τγαΐ!.τ2.1.; 14. ΕΡἢ.2.τ|; Βαγηνίιοιττ; κτῆσιν. τοῖς δεο- 
μένοις κατατίθησιν...καὶ...““σαΐί τινα τῶν ἐχόντων αἰώνιον σκήνην 
ΟἸ]δυα φιά, 5.3τίρ.τϑο.2 5; Μ1.9.6374); 4..70.82(ρ.192.2); Ῥν Βρ!πύθϑν, 
ΟΡ κιϊ.57(0.24.1τ0); [5Ὁ. θεός].. διὰ τοῦ λόγου ἑαυτοῦ τοὺς κάμνοντας 
ἀ. ΔΙΒ ἄεον. (0.7.1; Ν.25..436᾽ (428)0) ; οἵ (Πχιδί πάσχων. .«ἡμᾶς ἀ. 1ά. 
κομιῖμ Μ11.11:27(Ν4.25.2120}; τέκνα. .«θεοῦ.. «Χριστὸν ἔχοντες ἐν ἕαυ- 
τοῖς ἐλλάμποντα καὶ “ὔοντα αὐτούς Μασ, Αερ.ἠονμ.χο.}(Ν1.24.640Ὰ}; τὸ. 
31.3(7290); ἡ ταπεινοφροσύνη ..«ἀἁ. κόλπους Τά, ῥεγῇ, 65 (Ρ.18.10). 

Β. τηρά. δη ρᾳ85,; ἐξᾶξε ἴο ἄο βοιιβέμίησ; μεηος 1, “0756 ἰο ΔΉ 
ἐμά ἡμικύκλιον...«ἐπὶ ἁψῖδος “-όμενον ΟΥΝΥΒ55.6}.2:(Μ.46.τοο68) : 
2. έ αἱ τεεί, σα εἤεά, Ἰπτο]δοῖι8}}γ ἑαυτοὺς οὗτοι ἀπατῶσιν ἀναπε- 
παῦσθαι νομίζοντες (ἸΘΏ),οΐν.7.το(ρ.ὅ5.2ς; Μι0. 280); 16.τ.τ(ρ.8.24; 
Μ.8,7οοα); μέα συμφωνία...διδασκάλῳ τῷ λόγῳ ἑπομένη, ἐπ᾽ αὐτὴν 
τὴν ἀλήθειαν «-ομένη Ἰά ῥγοί,ο(ρ.65,33.; Μ1.8,2000); 3, γέρος, γέξι; 
8. {Πεο]., οὗ αἰνίπο αἰ ρυΐοθ τεροβίηρ ἴῃ Οοά, Αἰ ἠΠοριῖη Μί. 
11127(}}.25.2160}); οἱ ϑοὴ τοροβὶηρ ἰπ Ταίμεσ λόγος... ἐν μόνῳ τῷ 
πατρὶ ἀνέπανετο 1Δ 1π6.17.4(λ1.25.1250); δ'νγηδ, 4πιὶ.(345)0(Μ.26.7338; 
ἐνανα- Ὀ.253.30)}; οἵ Η. ΟΠοκὲ τεροβῖησ ἴα ὅθ, ξΟηγυβ.σηρτη. οἱ 
“ν.(α1.842Ὲ) --- γε. Τρίν. ο(65,138.; Μ.77.11408); οἵ σταοα τεροβίηρ 
ἴῃ Ομτιβ τοῦ κυρίον λαβόντος, καὶ ὡς εἰς αὐτὸν -υομένης τῆς δόσεως, 
βεβαία ἡ χάρις διαμείνῃ ΑἸτῇ,.4γ.3.38(}1.26.4058}; οὗ ἀοα ἄτρεπτον 
οοὐφῶς ἐν ἀφράστοις καὶ ἀπροσίτοις ἀ. Μεῖδ εγνΡρ.6.τ(ρ.ὅ4.τ6; Μ. 
18.11328)}; Ῥ. ΦρΙ ἔα Πν, οὗ σοᾶ ἀνεητησ ἴῃ ταδῃ οὐκ ἄρα ἐπι- 
θυμήσει τινὸς ἑτέρου ὁ ἔχων “-όμενον τὸν θεόν ΟἸΒΓΩ. ς1γ.7.13(ρ.5ὅ, 1 
42; Μ.0.516Ὰ}; ἃ85 ἔτι Δῆρ615, ἰά, οἰ, )(0.153.26-154.1; Μ.0.7258,0); 
τὴν καρδίαν...ἐν ἧ..«ὡς ἐν ναῷ κατοικοῦν σεται πνεῦμα δίῃ ΣΡ. 
τι(ρ.138,20; Μ.18.2174}; Μας, Αερ λον, 30.0(}}.34.7288); ἀ. ἡμῶν ἐν 
θεῷ, καὶ --ομένου τοῦ Χριστοῦ ἐν ἡμῖν Ἰα, ἐδ. εον.14(}.34.8418); ἔχει 
[56. [6 Βυχ Ὁ ]6 ταδ]} “πόμενον ἐπ᾽ αὐτῷ τὸν θεόν (Ὠγγ5.ἤσηϊ.6 5.6 τη 
Μ|ι().652Α); ἅγιε ὃ ἐν ἁγίοις “-ὀὁμέενὸος κύριε [.1|.αε.(0.226.21}; οὗ 
πιδὴ τεροβίηρ ἐπ ρα ἐν τῷ ἀσκίῳ φωτὶ εὐσομαι στ ΝΥ 85. 10701.32 ΤΉ 
Οαπὶ, (Μ.44.8οτοὺ); ο. ὀβομαῖο),, ἴῃ δἰεσπτηῖν, ΟἸδιη. δὲν  .τφίρ.409.το; 
Μ.0.:818); 1δ.2.2ο(ρ.172.1τ0; Μ.8.10534}; τάξεις προφητῶν μαρτύρων 
τε καὶ ἀποστόλων εἰς βασιλείαν Χριστοῦ «-ὀμεναι ἩΠΡΡ.Φη εἶγ.50 
(ρ.40.9; Μ.το.780Ὰ); ὁ ἐν κόλποις Ἀβραὰμ πένης “τόμενος ΜΟΙΠγες, 
3.1] {(ρ4τ4.14; Νί.τ8,325Ὰ}; ῥτεβρυτγεά Ὀν γοβέϊηρ ὁπ Βα ὈΡΘΑΊ ἐν τῇ 
σκιᾷ τοῦ νόμου..-«προσέταξεν ὁ θεὸς ἐν τῷ σαββάτῳ ἕκαστον ““εσθαι... 
τοῦτο δὲ τύπος ἦν...«τοῦ ἀληθινοῦ σαββάτου τοῦ διδομένου τῇ ψυχῇ 
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ἀπὸ τοῦ κυρίου. ἡ γὰρ καταξιωθεῖσα ψυχὴ ..«ἀληθινὴν ἀνάπαυσιν ἀ. ἃ 
«οὐέλευθερουμένη ἀπὸ πάντων τῶν σκοτεινῶν ἔργων. ἐκεῖ μὲν γὰρ εἰς 
τὸ τυπικὸν σάββατον, εἰ καὶ σωματικῶς ἀνεπαύοντο, ἀλλ᾽ αἱ ψυχαὶ 
εἰς τὰς πονηρίας...ἦσαν δεδεμέναι. τοῦτο δὲ τὸ ἀληθινὸν σάββατον, 
ἀνάπαυσις ἀληθινή ἐστι, ψυχῆς....«“-ομένης εἰς τὴν τοῦ κυρίον ἀνάπαυσιν 
αἰωνίαν Μας. Αδριλονι.3ς.τ(}1.324.7484.,5); ἐ6.35.2(7488); ἅ. τὴ ἀφατῃ 
μετὰ τῶν πατέρων ἀ. Αἴδ,ερ.ΟΥς5.2(Ν1.26.080Ὰ}; 1΄νῖγρ,24{0.50.24; 
Μ1.28.281Ὰ}); οὗ τπαυίγτϑ᾽ το ]ϊοβ, Οὐ Ν γββωηαν.3(Μ.46.7848); 4. -- ἀϊδ 
Ἀλέξανδρος..-μακαρίως ἀνεπαύσατο του. Α]. 40. 15.}.6.6,46.4(Ν{|,20. 
6368); Ἐλι5.}.6.4.ττ.6(} .20.3200) ; ἀναπαῆναι καὶ ἀπελθεῖν πρὸς κύριον 
Μδβγο θίασον Βογρἤντοι; 10. ΜοβοΠ,ῥγαϊ. τοχ(}].87.29604})}; ΟΡΡ. βιόω, 
Εὐ5. Ματγεεῖ. τ 4(ρ.18.6; Μ.24.7524);}; 5. δὲ γεγγεδίε (βρι τι .8}}ν) 

ττὸό 
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νεται εἰς τὴν εὐχήν Μας.Αδριλοιι. 26. (Μ.34.6840}; ἀ. γὰρ ἐν τοῖς 
καιροῖς τῆς ἡσυχίας ὨϊΔα, ρεγ[δ(ρ.84.7). 

ἀναπαφλάζω, δωδὑῖς ερ, ἄρος Ρεῖν.Β 24; 1 ε5. ΝΖ, ἀϊ αἰ, τ46 (ΝΜ. 
ἷ2438.τορῦ). 

ἀναπεμπάζομαι, ργοῦ. ἴοι ἀναπέμπω, τόν φθογγὴν ΤΔΡΟΙ] πεί, 
ειατϑιτοί.32.14880), 

Ἑἀναπεμπτέον, ση6 τηιδὶ ἰΐγοῖν δαεῖς ἴῃς ἀοσοηῖ, 1514.Ῥ6].6}}.4. 
ττ3(Μ.78.ττϑ 5 Ὰ}. 

ἀναπέμπ-ω, 1. Ξεηα μι; ἱεαά μ, οἵ ἃ τοσᾶ, ΟἸ]ειη ῥγοί.τοίρ.72.τὸ; 
Μ.8.2130); 2. τομὰ ζογἱδ, Ἰὰ ραεάτιδίριτϑι,ο; Μ.8,3330); 3. οὔἶον ἘΡ 
ΡΙΆΥΘΙ ΟἹ Ὀταίβα, [υβῖ ταροὶθς.2(}1.6.4288}; Οὐ, }σ.28.δ(ς: Ρ.30ς. 
26: Μ.τ4.68οο)}; ιρομτ Ν υ. 70. Εἰορν!.46(Ρ.102.3); οὗ ϑδογίποθ οἵ 
Ομπβι [5ο. ὁ σωτήρ] ἱερεῖον ἦν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ γένους “-ὁμενὸν τῷ 
παμβασιλεῖ θεῷ Τὰ 5.1.(ὕ.υ1(0.247.26; Μ.20.14208); 4. γΓΥ το ἃ ᾿]ρηοτ 
Δαξ μουν: ἴὸ σα τῷ βουλήματι τοῦ πατρὸς ἀ, τὸ ἐκ τοῦ πάθους 
κατόρθωμα ΤΌ ϊοΠ.ΑἹ, τη 1..ω.22::44(0.244.πὸ; Μ.το,15030}; τὸ 5οτῖρ- 
τὰγε5, Οὐ. [0.ς.6(4; Ρ-1ο3.17; Μ.14.1020}; ἴο 8 δςς!], δα Ποσν τοῦ 
λῦσαι τὴν αὐθεντίαν εἰς τὴν ἱερατικὴν καθέδραν ἀ. ϑὅγιῃε5..ρ.6η)(Μ.60. 
Τ425Ὰ}; 5. σεμα δαεκ ἡ τοῦ Παζάρου ψυχὴ...«ἀ, ἀπὸ τοῦ χωρίου τῶν 
ψυχῶν Οτ,.70.28.6(ς; Ρ.305.32; Μ.τ4.6δο0) ; 6. ἀδορῖδε πρὸς τὴν πρώ- 
τὴν αἰτίαν...τὰ τοῦ πνεύματος “-εται ΟΥΝΕΖ.ογ.41τ.0(Μ.36.4418); 
Τιοτ Ατ. ά,η..1τ3.3(Μ.3.0808}. 

Ἐἀνάπεμψις, ἡ, ὁηΔΠᾺῊῊΡ ΜΡ ἴὸ ἃ ἈΙΡΏΘΥ δαϊμουν, ΒΟΡΗΣ,Η, 
νἀ παςί, (Μ02.1713}). 

πἀναπετάζω, -ε ἀναπετάννυμι, ὨΙάνπι. Γγ1.2.1(}1.30.4528}; τηοῖ,, 
ἰαν ΟΡεΉ ἴο, πέποα ἐαρόδὲ τὸ ἱπἤπεπος οἔ ἀ. [56. ἀπ ἰπ]α γ0 }} πρὸς 
τὰς τῶν ἁγίων εἰκόνων μορῴας 170.) Οὐθηεί. το(Μ.05.2250). 

ἀναπετάννυμι, 1. μηξοϊά, ορεη ; οἵ ταϊπα, μοασῖ, εἰς, τὸ σα ἀπα 
αἰνίης ψοχζά, Μειη,  γρηρ.5.4{(ρ.57.21; }1.18.1044}; Βεγαρι μοί. ; 
Τανϑῖ, ἡ νύμφη...τὴν ψυχὴν ἀ, τῷ λόγῳ Οτ.Ξεμοί  Οαπὶ. 5 τ6(Μ.17. 
2730); Το.1),λον!.2.7(}Ε.06. ς880) ; 2. ἰαν ορεη, τπᾶκε αὐαταρνΐε, ροτῖ. 
ῬΙΟΡΙ. ρα585. ἃ5 84}]., ρβοϊἀεά, ἐκρίαϊηεί, Ογτ. [εἰμ 4(65.1450). 

ἀναπηγάξ-ω, 1. εργίης ρὲ ἰτ., ΕΡΙΡΉ. αης ϑ(Ρ.68,1ο; Μ.43.1208); 
ἴηξξ. ποταμούς, ἄνδρας ἁγίους δηλονότι... «τοῖς διψῶσιν..«““οντας ΟΥ̓, 
1]-ς.5.5(2.5300}); οἵ Κπον]εαρε οἵ (σά, Ἰά. 70.2.4(4.τ828}; οὗ ἔγατῃ, τα. 
ἡμίν (δθ. τι); 2. τα ἰο Ξρυΐηρ ΜΡ [30. τὸ πνεῦμα] ἐξ ἰδίας ἡμῖν 
ἀ. φύσεως [50. Χριστός] Οντιῖηειπῖρεμ. (51.706); μύρον θεῖον ἐκ τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ...ἀἁ. ΤΕ ΟΠ. ΜὯ6].(ν4.6 τ Ρ.208). 

ἀναπηδ-άω, 1. ἱδαρ περ; οἵ ἴῃς ογα ντεομηρ, (ῃγγϑ. ἤονη.12.3 τη 
Ερλι(ατιοαοῦ; παρέ, ἀ, εἰς ἔννοιαν γγ. ̓ ς,.32:ττ(Μ.69.876})}; 2. ἱεαρ 
ουνίὰ, ταϑῖ. τὴν ἀφθαρσίαν ἀπὸ τῶν ἀμιάντων τοῦ παντοκράτορος --“ὥσαν 
κόλπων ΜΟΙ. Ἐγηι}.τ.τ(ρ.8.3; Μ.τ8,274}; ἐκ τῆς Διὸς κεφαλῆς ....ἃ, 
τὴν φρόνησιν βίον, Οἰοηι, 6.18; 3. γῖδο αδόυδι ταοῖ., ο. ασο, τὸ προφητῶν 
ἀ. μέτρον Οντ. 9.2 Ῥτορτη. (4.112); 6. ρθη, τῶν ἐπιγείων ἀ. πραγμά- 
τῶν τὰ.15.2.5(2.344Ὰ}.Ψ 

ἀναπιδύω, τυείξ ερ, σομὰ Κον τοαίεν, ΟἸοτη ραει.3.7(ρ.259.21; Μ.8, 
6000). 

ἀναπίμπρημι, τιοῖ., τανε ἀ. τὴν ψυχήν ἘΔ] οΞΓ.}..6.7.0", 
ἀναπίν-ω, αὐεογὺ ; [ππ., ΟἸειη. ραε4.2.2(ρ.169.1; Μ.8.4134}; ἤρ. ὡς 

ἄρτος..«τὸν οἶνον ἁρπάζει... «οὕτως καὶ ἡ σὰρξ τοῦ κυρίον, ὁ ἄρτος τῶν 
οὐρανῶν, “-εἰ τὸ αἷμα τΡ.1τ.δ(ρ.118.δ ; 3058). 

ἀνάπλασις, ἡ, 1. ογηιαίϊοη απεῖρ, γενπαϊβτης, γοπειθαὶ; 8, οὗ 
ΤΩ 1 Ἶἶ5. ΤΊΟΤᾺΪ πϑίπγα [ἢ τοβασγεοίοπ 16 τὸν ἀἄνθρωπον...διέλυσεν 
[5ς. ὃ θεός] εἰς ὕλην πάλιν, ἕνα διὰ τῆς ἀ. ἐκτακῶσι καὶ ἐξαφανισθῶσι 
πάντα τὰ ἐν αὐτῷ μωμήματα ΜεῖΠ.γ65.1,.43(ρ.201.6; Μ.18,2720); Ὁ. οὗ 
τοβαττοοῦοη οὗ ὈΟάγ μὴ δύνασθαι δέ φημι δίχα τῆς κατὰ τὸ λουτρὸν 
ἀναγεννήσεως ἐν ἀναστάσει, γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον, οὐ πρὸς τὴν τοῦ 
συγκρίματος ἡμῶν ἀ. τε καὶ ἀναστοιχείωσιν βλέπων ΟΥ̓͂Ν Υ55.07. 
αἰδοῖ. 3ς5(0.137.το; Μ.4.5.924}; ὃ. 5ρίτιταλ! : θγν. Τγ,, αὐ. ΝᾺ2.0».23. 
τ3(Μι 25. 1τός 8); Ὦγ σοοάηοββ οὗ σοά, ΖΑ! ΜΠ ΡΜ. δς. ττ25); 
ὃν [πο., τ. ΝΑ 2.0γ.38.4(Μ.36.3168}; χωρηθῆναι εὐδοκεῖ δι’ ἀνάπλασιν 
τοῦ γένους ὁ ἀχώρητος Ὑπάτιϑιαά, παν. 4(Μ.06.6841); Ὀν ἀσαι οὗ 
ΟΠ εβί τὴν τιμωρίαν μυστήριον οὖσαν ἀναπλάσεως τῆς ἀνθρωπότητος 
(Βα ς5.) πάν. Α(ρ.9.τ0}; πηγάζει θεῖον αἷμα καὶ ὕδωρ, πόμα ἀθανα- 
σίας καὶ ἀναπλάσεως βάπτισμα 70.1).ἤο».4.2τ(Μ.96.620Α); ἘΒΟΡρθτ ΕΗ, 
{την σι (Μ.87.39804}; Ὁγ εβυσσοοτίοη τὴν μεγίστην ἡμέραν ἐν ἧ τὸ 
κοινὸν ἐξανέστη τοῦ γένους εἰς ἐνθεὸν τε καὶ νεὰν ἀ, ὅςο.Ὀ15.1)675.1.134 
(}1.02.12074}; ὃν 11. σμοβί παρὰ μὲν τοῦ πνεύματος ἡμῖν ἡ ἀναγέν- 
νησις" παρὰ δὲ τῆς ἀναγεννήσεως ἡ ἁ. ΟΥ. ΝᾺ 2.0γ.5τ.28(ρ.182.1; Μ,ι56. 
τ65Ὰ}; 2. ᾿πιαρίητηρ τὰ ἀγϑάτηβ, τ, ΝᾺ 2.0;.28.22(ρ.56.13; Μ|.36.574) 
οἰἱοᾶ ὃν Μεϊορέ,ησι,ἤοηι. 3ο(Μ.64.1τ2848}; ΟἹ ταρυθβαπία!]ο}5. οὗ 1π- 
νΊ51016. τοϑ ες. μυστικῶν ἀ, Του. Δαν λν4.1(}1.3.1770}; 3... τοί. 
ἐσηειγμο 08. Ὀ]αοοα Οἢ 4 Μοτὰ κατὰ τὴν αὐτόνομον τοῦ λόγου φορὰν 
καὶ ἀς. τι ΝᾳΖ.ο0».28,8(0.33.0; 56Ὰ); Τογημμαοη οἵ δὰ αυρυμπιοητ, 
19. 3τιτοίρ.τ68.8.; 1520). 

ἀνάπλασμα, τό, μαῤγϊεαίίοη άνης ὃ.. «τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους 



3 7 

ἀναπλασμὸς 

ἃ. Τμάν. ΒΑ ΓΒ. ῥγαθρ.(ρ.187.2; Μ.91.14850); βείίον, τριαρίπανν γό τ 
ῥγεροηίαϊίοη ἁ. μύθων ΟΥ.70.5.28(23; Ὁ.84.31; Μ.14.1610); αἱρετικῶν 
ἀνδρῶν ἀ. Ἐπ5.}..6.3.25.7(}1.20.,2724};} Οα6 Ν8Ζ.07.21,35(}}.35.1125}}. 

ἀναπλασμός, ὁ, 1. γε-[ογηιαίίοη, γεηοιυαὶ ἀναμορφούμεθα....οὐ 
σωματικὸν ὑπομένοντες τὸν ἀ,. ... διὰ δὲ τοῦ μεταλαχεῖν ἁγίου πνεύ- 
μᾶάτὸος Οντιϊπειμηΐσεη, (51.7064}; ἃ. τῆς ἱερωσύνης Ἰά,αἄογ.2(1.50Ὲ}: 
2. ξογ»παϊίοη πρὸς τὸν ἀ, τῆς θείας καὶ οὐσιώδους γνώσεως ἘΝΘΡΥ. 
Ῥοηΐ.ογ.73(}1.70.11844}); 3. γεῤγεξοηϊαϊίοι, ῬπαρτηαοῊ τῶν ἕτερο- 
δόξων... ἐκπιπτόντων ἐπὶ ἀναπλασμὸν ἄλλου θεοῦ Οτ.Ξεἴ.{γι ᾿Ξ Βο( ΝΜ. 
12.14530); Βα8. δ ηγιτ5(5.120; Μ7.32.020); τόν γε ἀνυπόστατον τῶν 
προσώπων ἀ. οὐδὲ ὁ Σαβέλλιος παρῃτήσατο Ἰᾶ.σῥ.2τοί3.3174; Μ.32. 
“766 }; 14. Ετμι.2.τ7(1.2528 ; Μ4.20.6ο8Α). 

ἀναπλάσσ-ω, 1. ζογηι ἀμεῖσ, γο-ογεαίο: ἃ. ἴὰ σθι., 20 ἴ6η1.8.2: 
Μοϑι.γ6ς5.1.44(0.293.1; Μ.18.2734); τὸ Μανιχαϊκὸν αὐτοῖς δόγμα... 
ἀναπλασθήσεται ΟΥΟΝ γ55.Επη.τ( ρ.τό5.20; Μ,45.4086) ; Ἀ. 5ρίστα- 
αἰΐν, Βαγηττ. δ; εἰς τελειότητα πνευματικὴν ἀναπλασθείς ΜεΓΏ, ἐγ. 
4.0(0.37.20; Μ.18.768); ὈὉγ Ὀαρίβηα, ϑεσαρομε,22.2.; ἴῃ ἴάτατα Π1{8 
τὸ σκεῦος πρὸς καιρὸν διαλύεται ἵνα τῆς κακίας ἐκρυείσης ἀναπλασθῇ 
τὸ ἀνθρώπινον. «τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ ἀνάστασις ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον τῆς 
φύσεως ἡμῶν ἀναστοιχείωσις Οτ Ν γ 55. μίο.(Μ.46,8774}; Ὀν Μοτὶς οὗ 
ΟΠ τίβε ἵν᾽ ὅλῳ ἀνθρώπῳ τῷ αὐτῷ καὶ θεῷ ὅλος ἄνθρωπος ἀναπλασθῇ 
πεσὼν ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν τ. ΝΑ 2.6}. τοτ(].37.1710}; εἰμὲ δὲ ἄρτος 
ζωῆς. «ὅλον ἐξ ὅλου τὸ ζῷον εἰς ζωὴν “των τὴν αἰώνιον ὄντ. [0.5.6 
(4.3220) ; τε -Ἰοσηγησ ἀἄδπηὶ Ὁν Ιης,, ΠΙΡΡ. θα. 4.ττ. (}.το δδ40) 
οἷτ. 5. πρωτόπλαστος ; 2. ἔογηι, ζαββϊοη, 1.2.2}. οἷ. 5. ἀνατυπόω:; 
ΟἸδιη, ῥγοΐ.τοίρ.γ78.16; Ν',8.2284) οἷζ, 5. προσωπεῖον; νηδύϊξ κόρης 
δέμας ἑαυτῷ “των Ρεγς.(Ρ.9.2)}; 3. »ακε ΜΡ ἃ Μοτὰα, ζ] δὴ. ςν.τ.8 
(ρ.29.15; Μ.8.741Ὰ}; οἱ ἀπὸ ᾿Εβραϊαμοῦ ἑρμηνεύσαντες, μὴ εὑρόντες 
τὴν λέξιν κειμένην παρ᾽ Ἕλλησιν, ἀναπεπλακέναι. «ταύτην ΟτἍἤονν. 
18.6 ἐπ ]ἐγ.(ρ.150.22; Μ.13.416}) ; 4. τριαρίηε, ἰμυθηι; γϑῇ. ΠΥ ΊΟ05, 
Τυβε. ἀ1α].8.4(Ν1.6.4038)}; Ἐπι5.}.2.4.22.0(Ὁ].20.3844Α)}; ἄλλον ἑαυτοῖς 
“νονταῖ δημιουργὸν... «παρὰ τὸν πατέρα ΑἸὮῺ.15ς.2. (ΜΠ ,25. τοσοῦ); αν. ΝᾺ 2. 
ογ.20.δ(ρ.8ο.12; ΝΜ. 36.814); ἔογῆε α τποηΐαὶ ρῥιείμγε, ΟΠΥγ5.051.53.5 
2η Μ4ι.().5450}; τί μὴ καὶ δέκα εἴκοσι καὶ τριάκοντα φύσεις “-ομεν 

Χριστοῦ, ἀλλὰ δύο μόνον; Τιδοπί. Πποηορἢ. τοί ].86.17764). 
Ἐἀναπλαστέω, ο7υὲ ᾿παρίηανν ἔονηι ἰο, ΟΥ Ἀογθῖῖοβ τὰ μὴ ὄντα ἀ. 

Τεοπε, ΗΠ -πομορβά, τοί .86.17768). 
ἀναπλαστικός, σίυίη ᾿ρηασίπανν ἔογηι ἰο, Τιβουνὶ, Ἡποπορῆντα 

(Μ.86.1γ764}). 
Ἐῤναπλαστικῶς, 1; ΔἩ Τηιαρίηανν ζονμι, ας α βείζοη, Τιβοπὶ Ἡ, 

ψμιομοῤλιτοί .86.17760). 
ἀναπλέκ-ω, 1. ἑημ!ογσεαῦε ἀ, ... τῇ ἀληθείᾳ τὸ ψεῦδος γτιαάον.Ο 

(1.18ς50); τοσανδ αὐτὶ ἀτρτυπιθηΐῦ, οαΐ 4.171 23(0.291.8); 2. πηεά,, ῬΗρία, 
δίεμα αἰτοῦσιν...«τὸν θεὸν ἃ. ... γαληνότητι τὸν θυμόν ΟΥγτ.[5.5.6(2. 
8008); σϑδοείαϊε μεῖς 5εἰ, 1ὰ. }οοἷ.520(3.220Ὲ)}; 3. Ρ688., ὅς ἀϑεοσίαϊδά, 
ἰπηβοά ἀ. ... ἡ ὕσσωπος οἰκονομικῶς τῷ αἵματι τοῦ ἀμνοῦ τὰ. αὐον. τῇ 
(τ, 6008); τῆς ἁγίας τριάδος διὰ τὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας εἰς μίαν 
θεότητα δι᾽ ἑαυτῆς “-ομένης Ἰᾶ,ἐδι65.532(51,311Α}):; δὲ ξοηηροδοα, σορ- 
Ῥομηάοα ἔκ τε θεοῦ λόγου καὶ ψυχῆς τῆς λογικῆς καὶ σώματος... ἀνα- 
πεπλέχθαι διαβεβαιούμενοι τὸν ᾿Εμμανουνήλ 14 Ἰηειμηῖρεη. (ς1. 6708). 

ἀναπληρ-όω, 1. δἰΐ πρὶ τ ῤῥίν, ΟΕ ΟΠ τιϑὲ (ΑΡΟΙ Πα τ ει) “πούσης 
τῆς θείας ἐνεργείας τὸν τῆς ψυχῆς τόπον καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου νοός 
ἌΡΟΙ]. ῥ'.2(0.204.7) 40. Απαβειδυμόμοῤρλι ΝΕ 80.τ1810); τὸν λόγον... 
ψυχῆς...τῆς λογικῆς τε καὶ νοερᾶς --δὖῦν τὸν τόπον Ογτοῖηει ΜΗ ΘΕΉ. 
(51. 6790); 2. Αἰ ομΐ, ἐχῥαμά τὰ εἰρημένα (Ὠγγδιἤοηι. 47.1 10. ῆ. 
(7.487); 3. εογνερί ἰδ αι Ὀυλ]άϊησ, Το. Μα]εὐγοη.ῖτ Ρ.270(}1,07.4178); 
10.132 Ὀ.32τ(481λ); ΤΒΡΒη, ἐὔγοη. Ὁ. 5δο(λἴ,τοϑ. 5618). 

ἀναπληρωτικός, δἰ ἰησ τι ῤ, σε ρῥίνίηρ ἃ πιοεα, 7.1). [μο.2.123(Μ.04. 
9200). 

ἀναπλοκή, ἡ, ὑγατάτηρ, ξαοίερτηρ; ἴ., Ογτ. δας, 26(3. 5400); ταδί, 
τῆς ἁγίας τριάδος ταυτότητα καὶ τὴν εἰσάπαν ἀ. ἀπομιμεῖσθαι 1ὰ. 70. 
1τ.ττ(4.0078). 

ἀνάπλοος (-πλους), ὁ, σα ΠῊΡ πρ-πίγϑαρι; τυας ἴοσ ον θοῦ τηοι [ἢ 
οἵ Βοβρβοτιιβ, ἔναρτ...3.43(0.145.27; ΝΙ.86.26060) ; 502.᾿..6.8.τ8,6 
(}1.67.τ 5644}; 10. 81 ἐἰνοητὸ Ρ.403(Ν}.07. 5060), 

Ἐἀναπλωτάζω, ἤοαϊ π}, γίδε ἰο ἰἢ6 δηγίαεο, ΟἸοπι,ῥαεά.2.2(ρ.176. 
40; Μ.8.4200). ' 

ἀναπνέω, 1. ὀγδαίε, δη7ον ἃ γέρε; οἵ Ἰαπά, {τ 7αἰΐοιῦ, ΟΠτγ3. 
μονη. δ. τη μα (ατ.ϑ3οα, ν.]. ἀναπαῦσαι); 2. ἄγατο δγεαϊ; 8, [{{| 
εἰς δόξαν θεοῦ... ἀ. ΟτοιΟεἰς.8.32(ρ.248.7; Μυιτ τ 640); ττα5., ἡ αΐδ, 
(οπβί,ρ. ΤΠ ι5.0.(0.2.2ο(ρ.53.το; Μ..2ο.τοοϑλ}); Β. τηεῖ., ὦγατο ἱηδρίνγα- 
"ον ἴτοτη ἡ γραφὴ [5ο. Παύλου) ἐκ τῆς παλαιᾶς ἤρτηται διαθήκης, 
ἐκεῖθεν ἀ. καὶ λαλοῦσα Γ]ΕΠλ.Σ γ.4.2τίρ.307.32; Μ.8.13454}; [78}}8. τὸν 
Χριστὸν ἀεὶ ἀ, ΑἸΝυυ. πιο. οτ(Μ.26.9690); τι Νὰ2.ον.43.2(}1,36, 
4014): Τιμόθεος τὸν ᾿Ωριγένην ἀ. ϑοοτ.}..6.7.6.4(44.67.7480); 3. ὀγεαιπε 
σμ; 11ἴϊ., ἐχῥῖγε ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ ἀ, τὸν θεόν (ε]5.60.ΟΥ.( εἰς.6.72 
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(ρι:42.1ι; Μι11.1 4088) ; πιεῖ.) οὗ το]ρΡΊου5 [1Π{π ἀ. ... τὴν εἰς τὸ θεῖον 
εὐλάβειαν ϑοΖ.ἦ,.6.1.12.7(Μ.67.8920). 

ἀναπόβλητος, ποὶ καῤαξίς οΓ δεΙηρ ἰοδὶ εἰ δὲ ἐνηνθρώπησεν ἀληθῶς 
«ὐνάς ἔχει τὸ εἶναι θεός ΟνΥ. Ν᾿ εεὶ.1.4(0.22.2 ; 6,158). 
Ἐναποβλήτως, Ἰπδεραγαδίν, ΟγτΟ εἶ (ρ.36.1; 5΄.1420).Ψ 
ἀναποδείκτως, τοϊέμοιέ ῥγοοί, ΟἸδτη. σἰν.2.3(ρ.118.18; Μ.8,9418); ἐδ. 

8.3(ρ.84.31; Μ.0.ς604Ὰ}; Οτι(εἰς.τ.τοίρ.71.6; Μ.1τ.δο6Α). 
Ἐῤναποδέω, Τγ5: δαεῖ (ἴταῦ5.), ἀϊηάσν, ΝῊ, ρ}.2.52(Μ.70.2244). 
Ἑἀναπόδησις {(-τσις), ἦν ΞΞ ἀναποδισμός, [0.14]. εἰγοριι Ρ.ο(Μ.07. 

734). 
ἀναποδίζω, ρὸ μῤ, Οντ. ον βαδελ.6(ς3.62Ὲ). 
Ἐἀναπόδισις, ἡ, ν. ᾿ἀναπόδηοις. 
ἀναποδισμός, ὁ, φσοΐγιρ δαεῖ, (οβτη. πα ἰοῤ.  (Ν].88,2800); ἃ5 ΟὈ]εςῖ 

οὗ ϑιρουβο ο.5 ΟὈϑεσναπορ ἀνακλήσεις καὶ ἀ. ΝΙ]0}.2.151(Μ1.70. 
272Α). 

ἀναποδιστής, ὁ, γεηεσαάε, Ν1] ρὈ.1.315(}1.70.106}). 
Ἐἀναπόδιστος, μοί ἰο δά εαἰϊε δαεῖ,, τπουτίαϑίε, Οτιεκρΐη ΒΥ ζοιτα 

(}1.17.2138}. 
ἀναπόδραστος, ἐγευΐαν!δ; οἵ ὈΪΑΞΡΆΘΙΩν ἀραῖπδὶ Η. ΟΠοβῖ, ἦπ- 

εὐϊίανὶς τὰ ἰῖ5 σοηβεαπδηοθβ, ΑἸ, ορ. γα .4.2ο(Μ.26.6600); 1Δ68. 
᾿μη.32.23(1.2708; Μ.20.6404). 

ἀναπόθετος, ποὶ ἰο δὲ ἰαϊά αειάο, τηιῤεγίςηαῦϊς ἁς ... τὴν τοῦ 
σωτῆρος..-βασιλείαν Ογτ. αὐάονοττ(ι,2804). 

ἀνάποινος, νοὶ ἰ0 ὃδ γοάφενηεά το] ὦ γτιόηεν, Ἐυναρτ.ἤ.6.3.χ(0.97.21 
Μ.δ6. 2596 .}). 

ἀναπολέω, ἐν Ἡ}Ρ' ἴμ6 στουπά ἀφαΐῃ, Ἀθμσα γέρεαὶ, γεσοηδίάεν, 
γοραϊΐ ἰὸ τεῖμά, ΜΟΙ. ἐνη.8.2(ρ.82.1ς ; Μ.18.1400}; ΑΤλον αὶ 88 
(0.203.10); ΟΠ συ β.ἦἤοηι.52.3 τη Μ14.(7.5344}; ΟΥτ.15.5.5(2.8828); ἴῃ- 
1γ8Π5., 50 ἰο μι 7γο, τυαπεν τοῦ τελευτῶντος... ἀἁ, ὁ νοῦς Ατιδδῖ.5. 
ἀεξιπεῖ, (Δἴ.80.12ΟοᾺ). 

ἀναπολόγητος, 1. ἐηιδχειδαξίο, τοτίποιε! ἐχεοιδέ; οὗ ΡῬουϑοτιβ, Ο]οστη. 
5ἰγ.7.Ζ(ρ.9.16; Μ.0,.4120); Π ον ΟἸοηνιριτο; οἵ Δοοη5, πιὸ, ταῤοί, 
4.5(Μ.6..328}; {δύ οἱ γεςΡ.3(Μ.6.12538); οἵὗἨἉ δὴ δοοῃθ. ψῃοβα 
οὐ ἰββίοη ἰ8 ἸΠΘχοῦβα 18, (δηλ ῥαθά.,.ττ(ρ.279.16; Μ.8,6560); παι, 
8.5 5 5ϊ,, αὐσεηεα ὁ ἐχώίδα, βατίμτε ἰο βη ἀντὶ ἐχέιδο, Βα. γορδγ τό 
(2.4208; Μ.31.10020); ΑἸΟΙ.ΘὉ.εα, ρος, διταίρ.311,11); 2. πηπάδ- 
πάρα, τοϊβομὶ ἀεξεποο, ΟΠγγβ.λονι.33.5 ἰη ΤΟ ον (το.2070}; οὗ τπδτ- 
ἰγῖ5 σοπάθιηποά ψιμοας ἰτα], “4..0.12(Ρ.158.17}; οΟὗἨ ΤηΔΥΓΥΥΒ 
ππαοίρηάοα Ὀεΐοτε ροβίοσιν θβοδιβε ἐμ εῖγ ἀο τ 5 γα ἀπγεςοταςα, 
Ἐ10.}).“γιθη.2(ρ.152.10; Μιο6.12538); οἵ ὁπ6 ΠΟ ἢδ5 ΠοΓ τῆδά8 ἃ 
ἀοΐρθησα εἰ.. «καθαρὸς τῷ θεῷ.. «ἀλλὰ ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις οὔπω καθαρός, 
ἕως ἀ. ἧς ϑνῃεβ.ερ.44(Μ.66.13730); οὗ πιᾶῃ αἵ 16 Ἰυαραηομξ 
ἀσυνηγόρητος ἀ. Βαβ.ἠομι.7.6(2.588Β; Μ.31,2968); 3, οὗ ἃ σῇδᾶτρο, 
μησηδιοργεί, ΟΥ̓ Ν γβ5. Ειη.6(2 Ρ.127.6; Μ.45.7090.); οὗ ἃ βεπίθποα 
ἀραῖπβὲ ΜΉΙΟΝ πὸ ἀείεποε οἂπ ᾿ς τηδαᾶς, ἐγγευοεαδίο, ΟἸοτᾺ. 57.7.15 
(ρ.ός ας; Μ.0.5288); Ογτ, ἢ], ταϊφεὶ.τ6.8, 

ἀναπομπή, ἡ, σεπάτηρ ἩΡ ὑγνίηρίησ ΜΡ ἴ.6 ἀεαα ψυχῆς ἀ., τὴν 
λεγομένην νεκρομαντείαν [Π]ο᾽.(ἰεηι.τ.-, 

ἀναπόνιπτος, ’πυαοἠεί; ταςί. οἵ 51π, ποὶ τυαομεάᾷ ατὐαᾶν, 5.1, 
3:2(Μ.24.τοροὴ ; ϑγ)65.6.44(Μ.66.13604}; νγτ.1ς.1.1(2.50). 

ἀναπόσπαστος, 1πι5εραγαδίες τὸ τῆς κυριότητος 36. Χριστοῦ) ἀ, 
Οβυυϑιλονι. 1. ἴῃ Ηεὑ.(12.78}; οὗ ἃ σοΙΠΡΆ ΠΟ ἔχων τὸν ἐμὸν πατέρα 
ἀἁ, γτιβυυ, δαν.,5(ρ.18ο.δ), 

ἀναπόστατος, ἱηδοβαγαῤίε τὴν ἀ. πρὸς θεὸν προσοχήν Μαχ.Ξεἰοὶ, 
ἄ.5.4.2(Μ.4.2418}.Ψ 

Ἐναποτάκτως, τοί οι γοπομησίηρ τὰ 6 νου, Πα γ, ΘΙ 1.0}.11.0 
(Μ.99.812}}). 

Ἐἀναποτνιασμός, ὁ, ργσαπίηρ, ΟΥ̓ ἾΝ γββυλομι ορτξ.12.4(Μ.44.τ60Ὰ}. 
ἀναπότριπτος, "οἱ 0 δὲ γεδδεα ὁ, Ἰποναάτεαδίε, οἵ δ1ϊη5, νυ. [5.1τὸ01 

(2.68); 14, 7 εἰ .8(65, 2800). 
ἀναπτερ-όω, 1. ἐεγηῖςα τοις τοϊηρς ἡ παχυμερεστέρα [56. υἱάτης]... 

ἀναδραμεῖν μὲν οὐκ ἠδυνήθη... ἀἁ, δὲ αὐτὴν [ν.}. αὐτὴν] τῷ πνεύματι 
τῷ ἁγίῳ ΠΙρρ.ἠαον.το,τά(ρ.275.8; Μ.16.34304}; ΟΥὙΟΝ γ 85.51.1 5 ΤῊ 
(πη (Δ. 44. ττοΙΒὺ; οἵ ψσοπιαῃ οὗ βαϊηδγα εὐαγγελιστῶν ἔργον ποιεῖ, 
ὑπὸ τῆς χαρᾶς --ὠθεῖσα (μτγϑ.ἠο»1.34.1 τη. 70.(8.1050}; 1ὴ ρΈΠ.» μι ρ- 
ΠΠ ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν ἀ. μοι τὴν φρόνησιν Τυδῖ. αταί.2.0(Μ.6.4770); 
ΟἸειη. ῥαεά.τ.τ3(ρ.152.2; Μ.8,3768}; ἀ, ἡμῶν τὴν καρδίαν εἰς πόθον 
ΜοΈΉ..»»ι.7.2(ρ.72.1; Μ.18.128Ὰ}; Οἢτυ5.6}.103(3.7088); Χριστοῦ... 
“νοὔντος..«εἰς θεωρίαν ΟΥΥ. [0.5.6(4.3200) ; εαἱ.1...23.:.43(0.170.11}); ἴῃ 
Ὀδα Ξοῆβο, γοΐιδὲ ἴο Βοϑτ εν, 1.5 αἱ.25.5(}1.122.13560}; τὴν πόλιν 
ἀ. κατ᾽ αὐτῶν ὈΠτγδ.ἤ0η,1.1.2 ἐμ 1 ΤῊσδς (ατ.4280); ἐχεῖίθ, Ἰά ἦρε. 
43.3 ἐπι Μι() Ἄπ68); παρθέναι.. «τοὺς τῶν νέων ὀφθαλμοὺς ἀ, 14, ἰαπε, 
Μαχ.7(3.2220) ; 2. μ655., Ἀν ; [ἴπ., ρος. Βαγ.,(ρ.85.33); πιθέ,, ΟΥ γ᾽. 
2οί(ρ.384.5; Μ.11.5338}; ῬΟΥῇ, ῬΓΟΡΙ. Ράᾶ58. 88. δα]., "ήϊν γυναῖκα 
ον ἀνεπτερωμένην Ἰᾶ.ἢο:.30.5 τ ΜΈΕ(354Α}; ἡδονὴ.««τὴν ψυχὴν... 
ποιεῖ..«ἀνεπτερωμένην 1δ.40.5(4444). 
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ἀναπτερύσσομαι 

ἀναπτερύσσομαι, δὲ )ινμῖοηο τοῦ ἦ τοΐηρς; ταοῖ,, ἐχαῖΐὶ οηφσεῖζ; οἱ 
Ναβίουαβ, Τῶντ. λον» ἀϊυ.τι(5".3828). 

Ἐἀνάπτης, ὁ, Τηαγπον, ἀΐδίαγϑεν, αν. ΝΑ2.0γν.42.25(Μ.56,48τ0). 
ἀνάπτησις, ἡ, μριϑαγὰ Ἀρλ, τησῖ. τῶν ἐξ ἐθνῶν σωζομένων... «εἰς 

οὐρανοὺς...ἀ, Ἔλι5.15.6ο:8(Μ.24.40324}); νοῦ πρὸς θεὸν ἁ. ΜΆχ.6.13 
(Μ. (91. 5080). 

ἀναπτοέω, Ξἐῶγε ἐχεερἸηρὶν; Ῥᾶ55., δὲ ἐχεῖ δα, ἀγοιςεά, Ογτ. {μἰ.6 
(65,191). 

[“άνάπτομαι, --- ἀναπέτομαι, γΐ5ο δέησις... ἀ. 
(Δ1.92.1100Ὰ}. 

ἄναπτος, ἐἰηαϊε, Νοπη, ραν. [ο.τ8 : χ8(.4.3.8020). 
Ἐἀναπτυκτέον, οἠδ μιδὲ ἐχρίοϊη, ΟΥ. 7ο.1τ.24(23;}0.20.33; Μιτᾷ. 

658); (47. ἀναπτυκτέος, ἐμαὶ ὑπδὲ δ ἐχρίαίϊηεά, Ὠτάντη. Τγ10.1.7 
(Δ1.39.270Ὰ}) οἴ. 5. βαθύνω. 

ἀναπτύσσω, γιρητηαϊε; ταρῖ,, ῥομάεγ μὴ..«ῥῆμα..-παραδράμῃς 
ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἀ. τῇ διανοίᾳ ΤῊΝ 7 μά.εὲ σομὶ.τ2(1.5754}; αβτ οι, 

εῤ. (86.940). 
ἀνάπτεω, 1. ἡαμοίεΉ, αἰαεῆ ; τηρί, εἰ μὲν ἐπ᾽ ἄνθρωπον.. .ἀνῆψά μου 

τῆς ψυχῆς τὴν ἐλπίδα γτ.Ὲς.7ο: 2(Μ .60.11808); πιθ66,, βαξέθη ἰο ομπὸ- 
δεἰξ; τπεῖ., βοθμγὸ 707 ομόςοΐῇ, αεφαῖγε, 1 ὰ5.}.6.2.8(3118; Μ.2τ. 5250); 
14.46.8, τῷ, 358,18; Μ,22.5810)}; ρ455., πᾶνε αἰαεϊβδί ΟΥ ἀτογτδεά ἰο 
ΧΩ ἐμοσειθά ὁ ἐφ ρρῥοά τοί! [5-. τὸν υἱόν] τὸν ἀνημμένον 
πάντων τὸ κῦρος καὶ τὸ κράτος 6.ΠιἜν»ῃ.7.τ(ρ.711ς ; Μ1.18.1218}}; 
ὕγυ.1ς.3.4(2.477λ}; 2, Ἰπέγϑῃβ., εηρ νῷ..ἈἘποοντὶ πρὸς τὰ σαρκικά 
Οντιαάογ,τοίι.3618); Ρ455. ο. σε, εἴης ἰο ὁ τῆς ἐκ θεοῦ συμμαχίας 
ἀνημμένος Τῦιι5,}}..6.0.0.3(}7Π.20.8200) --Ξ 1ἢ,ν.(,1.37(0.24.2ς; Μ.20.9528); 
3. καρ πρ ἴῃ ἣὶ τειαρὶε, οὐδεν πε; πιεῦ., οὗ ἈγτὴπΠΒ οἵ ῥταΐβο, ὔγτς, 
41: .Ἀ(. όο. τοο40); 4. κέιάίες τηξᾷ,, εἰ δη ἕο ΟἾ " 176 ἀναψάμενοι τῆς 
ἀρχῆς τοῦ φωτὸς ἐκείνου ἐκ τοῦ πιθοῦ τοῦ περὶ αὐτό (Ἰοτη.δεἰ.33 
(Ρ.147.9: Μ.9.7168); ρεηθγαΐς βγοοϊςα, (ἢγνβ8.ἠο᾽.3. 5 τη Μ11.(7. 280). 

ἀναπυρίζω, 56, οὐ ἤγε, ὕμτν5. ἐχβιΐη ᾿Σ.3: τίς. 2Ε). 
ἀναπυρσεύω, ἡαὴὸ ρἰαγίηρ, δεῖ αϑίαξε, ταξῖ. τὸ θεῖον καὶ φωτιστικὸν 

ΠΡ ἀνῆψεν καὶ ἀ. 1 5ι.}.α5.7(0.32.1). 

ἀνάργυρος, 1. τὐἱμιομ τηοηεν; ἃ, ειοῖ., ποὶ ρανίηρ, Αβὶ Βορῃ Ες. 6 
(Ν1.40.4738}; Ὁ. ρᾶ88., μιοὲ ῥαϊάᾷ ἔον, ὕγτυ. 4πι.ο(3.2618); Τ᾿Ὀα ΘῈ, 
ἐμόν Βγιμ. (1.86.2263); οο. Ῥι5.ἤεν. 207(Μ. 92.1449λ); 2. ἰαξίηρ ηὸ 
Ῥαγνηιθηῖ; ἤθηοθ ἃ, ἐμεονγμρῥ δίς τὸν... ῥήτορα Δανιήλ ΓΑἸΠ ῥγορῖ 
(λ1.28.1το658); Β. οὗ ΠθΆ]εΥς (5815) ψἢο Ῥουζογηιθα σατο ψιπουὶ 
τα Κίηρ Ραγτηθηΐ τὸν ἀ, ἰατρόν Ἰὐπιϑίγατιν, Επμένεϊ.54(Μ.86.2336})) ; 
ΒΟΡὮγ. Η νεῖν Ογν.οἱ [9.Ἐἰτ.(Μ.87.2424ΑᾺ}; ἰδ. 2τ(34840); ΤΠρΒη.εἄγοη. 
ρ.218(}1.τοϑ. γόρ). 

Ἑἀνάρδευτος, πρευαίογεί, Ογν, ἄϑας, 5τί3.5658); ἢρ,, οὗ (Βγῖβὶ τὴν 
ἀ. ἄμπελον 70. ).λσμ,. 9. τἀ(Μ. οὅ. 741Α). 

Ἐἀνάρηγμα, τό, γεΐῃ, ΤΑΡΟΙ] μοι Γς, τοῦ :6(Μ.33.14840). 
ἄναρθρος, ἱμανιομϊαίδ: Ἱπεοἠεγεηὶ, ῬΉΙΠοβί ἢ δ. τάδ. 
Ἐἀνάρϑρωτος, τοΐέδομ ΡΞ οἵ ἰἂς δασδΒάτίβεις μοᾶν οἱ (ῆχιβε, 

1ύβοβ. Να )ιάταΐ, τόο( Μ. 28.1133). 
Ἐἀναριθμήτως, 11 ἱπηιμεγαίε τοαγε, Αδιτιςγηϊ (ρ.359,13;Μ.42. 

5440). 
Ἑἀναρίθμως, -- ἴοτερ,, ἘΡΙΡᾺ.. τα. Κα. )7(Ρ.503.; Μ,42.785.Ὰ}). 
Ἑἀναρμόνιος, ὁπ οὗ παγρίοην, Μετῃ,  γ»}.3.3(0,30.1ο; Μ.18,65Ὰ), 
ἀναρμοστία, ἡ, ἐΐξηαγητοην ; τὰοῖ., Μοίη, ἐν.3.7(0.324.20; Μ.18. 

728) οΙἷἵ(. 5. ἀνισάτης ; ἀ6ηϊδα οὗ (μτῖβε, 1.(0.22.20; 600); ΟΥΟΝ 55. 
ἤονπ. 4 τ (αη!.(Μ.44.848Ὰ}; Ἰϑῖα.Ρ6].6ρ}.4.1250}1.γ8.12οτα}). 

ἀνάρμοστος, μη εἰηρ, τησοηφγμοις; μηδοοηῖν, ΟΥΜαρ ἀταί ({τ. 
Ζ80}.).26(}[..}1..77.2828). 

ἀναρπάζω, 1. «“παίΐεὐ πρὶ οὗ τοοῖβ αἀτανν προ τ ΠΟΙΤΙ ΒΗ πηοπΐ, 
Μοιῃ.γ65.2.ο(ρ.347.1τ0; Μ.18,2ο80); 2. «»παϊεῖ ἀτῦαν, φαγγν οὔῇ; οἵ 
5υ066η ἀδαῖῃ, Ομγν 9. ἤοηι.7 δ..2 τη Δ711.(7.7538); 14. ἠοηι.2.4 ἴῃ Ὡ Τβεςς. 
(11.5228Β); Τμαι.  025.12:2(32.120). 

[ΠΠάνάρπαστος, ἱ. ΟἹ Ῥόγβομβ, εαγγέδα ἩΡ τῶν ἁγίων...τὰ σώματα 
ἐν τῇ ἀναστάσει...εἰς οὐρανοὺς ἀ, ποιήσει ας. Αορ. εἰσυ.2(Ν.34.892.})}; 
2. εαγνίρὰ οὗ ἴο ἀδτππβίίοῃ, Οῃγνβ. λοι. 9.3 11 50 0γ.(το. ο3Α}}; 3, οὗ 
8. οἷἵν, ρίμημαενεί, 1 ἐονη.75.3 τῷ Μ|Π.(7.726Ὲ). 

ἀναρρήγνυμι, γηαλς ἰὸ ὀγεαῖς ομὲ ἀναρρήξαντος αὐτοῦ τὴν μάχην 

Μοη. χα. Ρ6Ή1.32(Ρ.477.1Ώ : ΝΙ.112.840Δ). 
ἀνάρρησις, ἡ, 1. ῥγοεσίανηαίίον : ἃ. τὰ σε. λοξὰς τῶν δαιμόνων... 

τὰς ἀ. ποιουμένων ῬΗμΠοβί. ᾧ.σ.0.ἀτ( Δ] ὅς, Ξξ800); τῆς τοῦ θεοῦ δόξης 
ἔπαινοι καὶ ἀἁ. ἐν ἐκκλησίαις ὐγτ, τε. π4(3.446 1); οἵ τοϑδάϊπρ οὗ 
πτασρ, Ιοββοὴβ τὰ συντετμημένα καὶ συνεσκιασμένα μᾶλλον ἐν τῇ 
νοερᾷ τῶν ψαλμῶν ἱερολογίᾳ διὰ πλειόνων καὶ σαφεστέρων εἰκόνων καὶ 
ἀ. εὐρύνεται ταῖς ἱερωτάταις τῶν ἁγειογράφων συντάξεων ἀναγνώσεσιν 
θθιοπ. ΑΥ.6.}..3.3.5(}1.3.4328); .. 650. οὗ Ρυοοϊαταβίοη οἱ ν]οίου 1π 
ὙΒΙ ΟΥ̓ ΘΆΠΠ65 εἰ οὖν..«ἀἁ, καὶ στηλῶν ἐπιτυχεῖν ἀξιοῖς 1514, Ῥ6].6}»}Ὀ.1.40 
(}1.γ8.2ο88); ἤθῆςσθ οἵ νἱοεϊοτγίοιια ὉΠ. ΒΕ ἢ τηρεῖται ὡς εὐδόκιμος 
ἀθλητὴς τῇ ἀ, τῆς ἀναστάσεως 51. Αὕτη. ἠοηι τοί }.40.3254}; στεφάνων 

Ορο.ΡῚς εν: τ το 

ΤΙ ἀναρχία 

καὶ ἀ. μεγάλων τευξόμεθα 1514. ῬῈ].6ρ},1τι4(181}}; ἀναστάσεως. .«ἀν- 
ῃρημένης, καὶ ἡ ἀ. συνανήρηται Ἵ μά τ. τί 0γοχς : τ8(3.268) ; ἀναμένει ὁ... 
θεὸς...ἵνα... κοινῇ πάντας τῶν ἀ. ἀξιώσῃ τοὺς νικηφόρους τὰ. ἰφῥ.ττ: 40 
(3.624); οὗ τὸν μοναδικὸν ἀσπαζόμενοι βίον... 
τὰ ἢ γεἰ. 27(3.τ283); τξταγρ, τῶν δὲ ἱερῶν πτυχῶν ἡ μετὰ τὴν εἰρήνην ἀ. 

ἀνακηρύττει τοὺς ὁσίως βεβιωκότας Τοπ. ἀτ,6...,5.3,0(}1.3.4.278}; ὧἵ 
διπογαὶς γῶν λειτουργῶν ὁ πρῶτος... «ἀνακηρύττει τοὺς ἤδη κεκοιμη- 
μένους, μεθ᾽ ὧν ἀξιοῖ τὸν ἄρτι τελειωθέντῳ τῆς ὁμοταγοῦς ἃ, 1.7.2 
(ςΞ6 ; ς. οἴ δῃῃ ΘἸΙΏΡΟΤΟΥ δἵ ἀΟσΟΒΒΙΟΙ τῆς Οὐαλεντινιανοῦ εἰς βασιλέα 

ἀ, ῬΗμΠοβτ. λνεια ῥσόθαι, (Δ,6 ς, 46οΑν; ἐ.12.τδ(θτοῦ); οὗ ἃ ὈΙΘΠΟΡ τὸν 
᾿Αθανάσιον.. πρὸς βασιλέα γράψαι τὴν εἰς τὴν ἀρχιερωσύνην ἀἁ. αὐτοῦ 

1δ.2.ττ(4738}; ἃ, αἵ ογαϊ πίοι ΟΥ̓ σοπβοογαιίοη, ῥγοείαπαίτοη, οἵ 
ἙΠΑΠ Ιἀατο᾽ 5. πατηὸ ὈΥ͂ ΟἰΠΟΙΆΤΙΩρ ὈΙΒΒΟΡ, ϑγηο5. ερ.07(Μ.66, 14161); : 
ἵνα καθαρᾶς παρὰ τῶν ἀρχιερέων τῆς ἐπὶ τῶν χειροτονουμένων ἃ. 

γενομένης, ἄνωθεν ἢ τοῦ ἁγίου πνεύματος χάρις ἐπιφοιτᾷ σηπαά, 

ἐμεγεὶ (Ρ.8ο.:ο; Μ.8ς.τό174}; κοινὰ μὲν ἔστι τοῖς ἱεράρχαις τε καὶ 

ἱερεῦσι καὶ λειτουργοῖς ἐν ταῖς ἱερατικαῖς αὐτῶν τελειώσεσιν...ἡ ἀ. 
Βιοη. Ατ.6...5.3.. (Δ1. 2. 5οοῦ) ; ἃ. οἱονεὶ κήρυξις ἐξ ὀνόματος" σφραγί- 

ἕων γὰρ αὐτὸν ὁ χειροτονῶν ἀρχιερεύς, ἐξ ἀνόματος φάσκει" σφραγίέ- 
ζεται ὃ δεῖνα ἀπὸ πρεαβυτέρον εἰς ἐπίακοπον ἐν ὀνόματι πατρὸς καὶ 

υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος" ὁμοίως καὶ ἐπὶ πρεσβυτέρου καὶ διακόνου... 
ἀ. ... ὅπερ νῦν καλοῦσιν ἐπικήρυξιν ἢ ἀνακήρυξιν.. «ἡ ἐπὶ τῶν χειροτο- 
νιῶν ἀνακήρυξις, οἷον ἐπὶ τῆς τοῦ ἐπισκόπου" ὑπὲρ τοῦ ἁγίου πατρὸς 
ἐπισκόπου τοῦδε" τόδε ἀ. φησιν ὅταν ἐν αὐτῷ τῷ χειροτονεῖν κηρυττῇ" 
τὸν χειροτονούμενον ἡ θεία χάρις προχειρίζεται τόνδε εἰς τόνδε Μαχ. 
βελοί, εἰἶ. (Δ .4..1τ658}; 2. αεείανπαίοη νικᾷ δὲ μετὰ πολλῆς ἀ. ὁ ἐμὸς 
μονόμαχος [οΟὟἿ 1... 0.) .2τ(} 04.400 }0). 

ἀναρριξόω, μργοοὶ, ἀν γοβ, ροί! χ(}1.4.5.11254}.Ψ 
ἀναρριπίζω, απ; 1. 1., ΟΠγγδι οι. τό. ἃ τῷ Δ11.(7.21τ5 4}; Νόηι. 

}αν. ο.τ8:ττ8(Μ.43.8020}; 2. εν μι ρ αἰγορίι: Ῥουβθσατοι, ἔπι, 
2.τίρ.40.5; ΝΜ. 20. 080Α}); σοπίτονοτιον, 50Ζ.ἦ.6.2.21.6(Ν1.67.088 8}; Ιονο, 
Μᾶχ.ε}.22(Μ.0τ.θοτο); 3. οἷν περ, απ: αν, (πδί ρΡ.Τπ5,5.0,.2.40 
(0.62.τ4; Μ.2ο.το28.Α}; ἀοδῖγο, ΟΥΝ γδο οηι. 1 τι (αμ!.(1.44.7680}; 
4, ἢσ,, εαμδὸ ἰο ἐαγὶ ἰείμον απ ἐμείμον, ΟἈυνβυυριτ( τ. 2001); 
5. 51ν Ρ, γοιι56, ρΘΥΘΟη8 ; ϑίλπγ. ἤοῃ. δ(Λ1.40.254.4}; ιοη. ΑἸναΡ. 
“α5.ἢ,,6.6,4τ. τ(}1,2ο.δοςΠ); ὅν η05. 2)ήοηι δ(ρ. 256,1: Μ.06.11361}) ; ὀίοτο 
ἀϑομὶ, (Βγγβιλονι τ. ὦ τῇ δ (7 ππ}}); 6. δίοτο ἀτοαν, (Πτνβ, βία 8.2 
(2.944); 16. ἀονη.7.3 τη (οὐ,(11.375}}). 

Ἐἀναρριπισμός, ὁ, ῤιυαγὰ ἀγαμρὴὶ, 
1004). 

ἀναρρίπτω, 5117 ἩΡ ΜαΥ, Μοη χε σομΐ.ττ(ρ.454.30; Μ.112.812}}).Ψ 
ἀναρροιβδέω ({"]ἀναρυβδέω), μ48.55., φῤγίηρ Οὐ σμδῖ περ, ΤΡ]. 

51ι μόνης Βνε.Λ1.86,2204); ἀναρυβδέω ῬΏΠΟΚΙ, ἢ. 4. 3.το( Μ. ς,406Ὰ}. 
ἀνάρροπος, 1. ἀξορη ΤῊ, τοι, 5 Βα 5ι,, ρτοαγά ραϊῆ τὸ μὲν ἀἁ. 

τοῦ ἀγαθοῦ φεύγουσαι Τ τος. γ.2: 15 (}1.87.12370}; 2. γείγοργαΐε; 
ἴῃ αὐν. ρῆγαβα εἰς ἀ. δαεκισαγιὶς, ὕφο, ΡΙ5.} εν5.2.337(}.02.12.24}. 

ἀναρρυθμίζ-ω, γετογάεν, γετ θα! νέος..«καιρὸς ἐν Χριστῷ.. εἰς 
νέαν καὶ καινὴν ““ων ζωὴν διὰ τῶν εὐαγγελικῶν παιδευμάτων (ντ. 10. 

4.4(4.2860). 
ἀνάρρυσις, ἡ, 1. γεέξειερ, ἀοἰτυέγαμεε οὐκ ἔτι [5ς. αὐ {π6 ἢπα] 

Ἰμαρσεχηςπῖ] ἁ, ἡμῶν τῶν ἐλεεινῶν 1 ρἢγ.2.2οῖ; οἱ (τ δ 5 τ γαο 5 
τὴν τῶν καταδίκων [88 (Ἰποειδοα οὐ ἀδιῃοη- ροββοββ6 } ἀ. ΟΥ̓ Ν γ55. 
οΥ.εαἰδεὶ!. (0.87.6) ; [5ς. (ἩτΙπ 5. θαρ 15}}] τὴν κατάδυσιν τοῦ κυρίον 
ἡμῶν εἰς ἄδην καὶ παράδοξον ἀ. τῶν ἐν φθορᾷ κατεχομένων προϊστορῶν 
ἸΜς ἢ. ΟΥ̓ΡΙ. εἰ ἀμ. τὸ. 2728); 2. γαπξομι τοῦ ἐκπεμφθῆναι χρή- 
ματα εἰς ἀ, ες. τῶν αἰχμαλώτων] Το. Μα], εἰγον.τ8 μι40ο(Μ.07.6738). 

ἀναρρύω, ἐγατο ῥαεί ; ταρ,, γόοιο: Πποπος γοβαῖν, γέδίογε μονα- 
στήρια ΤὨΡ[η ἰγοη,Ὀ. 28:1 108.0178}. 

ἀναρρώννυμι, εἰγεμρίἑεη, αἰγεςὴ; οἵ (τοῦ 5ιγοηρι Βεπίωρ' πηατν 8, 
ρει ράναρ Ἐλιβ, ἢν ε.5..1.28(}1.20.420Ὰ}; συνθεόντων δὲ τῶν ἔργων τοῖς 
ἐκ πίστεως ἀγαθοῖς, τότε δὴ τότε καὶ συνέσται θεὸς καὶ ἀ. (ὑντ. ΔἼ τε. 
36(3.423}}:; γηρα, Ψ» 0} ἀοτ, σοῆβο τὸ ἀδύνατον τοῦ ἐν ἡμῖν φυσικοῦ 
ἀγαθοῦ ἐν ᾧ ἠσθένει...ὁ θεὸς ἀ. πέμψας τὸν υἱόν ΜΟΙ]γ,γ65.2.8(0.3.44., 
τδ; Μ.τϑ, 2084). 

ἀνάρρωσις, ἡ, γεέούόγν, (Ὦγγπ, οἰ, δ(12.471). 
ἀναρτάω, ἤαῊρ ἡ βοη, 1α δ ἢ ΠΡΟ πάντες γὰρ ἃ. πρὸς τὸ 

πρόσωπα ἰλογτὰ.Μ0], (1.5 1 ρ.τ5ῳ). 
Ἐἀναρτίζω, ἩΡΙΠΗ τῶν μαθητῶν ἐκ τῆς γῆς ἀνηρτίσθησαν αἱ ὄψεις 

[1.Ο.. αὖ Αβοςηϑίου ] ῬΥοο] ΟΡ μορα.τ. 2 (Μ,6ς,8261)), 
Ἐᾷναρτος, το ἤομὶ ὑγεαί, ΟΥΝαζιεαγηι.1.2.1ο.6732(31.327.728). 
Ἑἀναρτύτως, τουτίμομε ἱφη βεγίηρ τῆς πιοτίαγ, 5Μ ᾿ὑχθοδ,τφττο Ρ. 

ΟΠ τνυ5.ἤοηι. ὁ 8.2 1ῃ Δ1|.(7.6724}. 
[Π]άναρυβδέω, ν. ἀναρροιβδέω. 
ἀναρχία, ἡ, 1. αὐδέηεο οὗ ἃ γον, ἀπαγεδν; 2. αὐδέηεο οὗ α βγεὶ 

ἐαμϑε; οἵ ΟΒΓΙΞ 5. Ἡθιηδη πϑίασγο, Ὦν πρρ]] σα θα ἴγομν νίενν5. οὗ 
Βετοῃ, {ΒΙΡρΡ.Βεν.Η εἰ.δ(ρ.325.2; Μ.10.8378): 3. αἀϊοδείϊεῦ τ ἃ βγεὶ 

΄ “ 3 3 Ἅ: οὕτω τῆς ἀ, ἀπολαύουσιν 

Τύ λο.. Ναζιάταί, τιϑ(} 1.38, 

ὕψος τὰ 



ἄναρχος 

καϊιςο, αἰλιδίενι τρεῖς αἷ...δόξαι περὶ θεοῦ, ἀ., καὶ πολυαρχία, καὶ 

μοναρχία τ. Ν62.0ν.29.2(ρ.74.12: Μ.56.164). 
ἄναρχος, Α. τοίϊζοι αὶ γΗΐν ἢ πιθατ, 85 δα ρδί. ; 1. ἀπαγεΐν τὸ... 

ἄ., ἄτακτον" τό τε πολύαρχον, στασιῶδες, καὶ οὕτως ἀ, καὶ οὕτως 

ἄτακτον τ. ΝΑ2.ογ.29.2(ρ.74.:4: Μ.36.764); 14 σαγηι.χ.τ.3.81(Μ.37. 

4144}; 2. ᾿γεράοηι βέομι ϑιιδ)θοίτοη , οἵ 1ῃ8 ΒΡΟΒι165, Τπατ. Ὁ ς.46:τὸ 

(..90}). 
Β. τοΐομ! δερίμηΐηρ, εἰογηαὶ; 1. οἱ ἀοα μόνος ἄ. ὧν καὶ αὐτὸς 

ὑπάρχων τῶν ὅλων ἀρχή Ταῖ.ογαί. 4{Ρ.5.1; Ν',6.8131); ἡμεῖς δὲ λέγομεν 

θεὸν εἶναι τὸν παντοκράτορα θεὸν ἅ., ἀτελεύτητον, ἐμπεριέχοντα τὰ 

πάντα καὶ μὴ ἐμπεριεχόμενον Ἠεγκοί 465 αρ.Οχ.ἀΐαὶ.2(Ρ.122.12); ὁ 

θεὸς ἀγέννητος, εἷς, ἄ,, ἀόρατος, ἀναλλοίωτος ΠΙγμλθη.ε}.2(Ρ.324.15); 

εἰ περιγράφει 7ϑς. θεός] ἑαυτόν, ἄρα οὐκ ἄ. ἑαυτῷ, ἀλλ᾽ ἡμῖν- οὐκοῦν οὐ 

φύσει ἄ. (ῃτγβ. ἤθη. 5.3 τη. Οοἱ.(ττ.3620); οἱ Τγίη., ΤΟ δο5. ΝΑ 2. ἄϊαΐ. 5 

(Ν1.38.86ο) εἶτ. 5. ἀναλλοίωτος; Το. οπιάψηηη, Βας. 3(}1.96.13720) αἷξ. 

5. συνάναρχος ; οὗ Ν᾽ ἰοπεπίαπ Ῥτορδίου, [τεπυλαεν,1,2.2(Ν1.7.453}); 

οὗ αἰνίπε αἰετιθυΐες εἰς πάντας ἐξ ἀρχῆς ἃ. ... ἡ φυσικὴ δικαιοσύνη..-- 

οὐκ ἀρξαμένη ποτέ (Ἰεπη.5,γ.5.14{Ρ.421.8; Μ.9.3058}; διὰ τῆς ἀ. προ- 

θέσεως 1.6.1 (0.48.3; 3244}; οὗ...ἃ, ἡ γνῶσις (ὈΉ 5]. 4Ρ.1.35.0: 

παῖ. 45 58 05ξ., Οοα᾽ 5 δἰργητέν τὸ ἄ, αὐτῆς ἀγέννητον ὠνομάσθη 1588, 

Επμη. τ αιζτολ; Μ.20.5250); ἐν τῷ ἀ. τοῦ πατρὸς ὧν ἀρχὴν ἡμερῶν 

οὐκ ἔχει [56. ὁ υἱός] αΥ Ν γ55. Επη.δ(2 Ρ.179.25; Μ.45.1720); οὐκ ἔστιν 

οὖν ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ ὅ..-πατήρ, οὐ τῷ ἀ. οὐ τῇ οὐσίᾳ... «ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἴσης 

Τλάγτα. Τρίρ. τ τ 5(}6.30.2068)}; τος Οὐ σεπιρτόοει. (Μ.87.320); τὸ μὲν 

α, ἀρχήν, τὸ δὲ ὦ, τέλος δηλοῖ..«διὰ μὲν τοῦ πρώτου τὸ ἄ. τοῦ θεοῦ [5.. 

δηλοῦν] Οδοιμπη ἄῤοε.τ: ϑ(ρ.38); τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄ. καὶ τὸ ἀναλ- 

λοίωτον καὶ τὰ ἄφθαρτον...οὐ τό, τί ἐστι, σημαίνει, ἀλλὰ τό, τί οὐκ 

ἔστι 10.}. ζ.0.1.4(Δἴ.04.8οοα); 2. οὗ ΒΑΙΠΕΥ ὁρΡ. ὅοπ, βοὸς. Αὐὶαδ, 

ν. ἀρχή; 3. οὗ ὅπ, ΟΙδιη.ςἐν.7.1{(ρ.4.6; Μ.9.4046) οἷί, 5. ἀρχή; 

τὸ ἀπαύγασμα ἄ. καὶ ἀειγενές ὈΙολ.ΑΙ].Δρ ΑἸ. έοη. τπ(Ρ.57.11; 

Μ.:2-ς.5ο10); ΑἸΠ.ν.1.12(}}.26.370}; ὁ υἱὸς...ἄ, μὲν τῷ ἀεὶ συνεῖ- 

ναι τῷ πατρί, γεννητὸς δὲ τῷ τὸν πατέρα ἐσχηκέναι τοῦ εἶναι στ. 

Ἦγϑ5. ἀγιοὲ δα. (Ν].45.12880); σοφίας τῆς ἀκτίστου καὶ ἀ. τοῦτ᾽ 

ἔστι Χριστοῦ (16].ΟγχΖ.ἢ..6.2.το.5(21.85.1276}0}; ἀςπϊοά, ἔῃ οι. βα.2 

(0.255); οὗ ρεποϑίίοη οἵ ϑοὴ τὴν ἄ. παρὰ τοῦ πατρὸς γέννησιν ἢ 

ΑΙδχ Δ] ρ  Αἰοχ. τα(ρ.28,2; Μ.18. 5684); ΟτΝ γβο. ῥγν.4(Μ.46.11128}; οἱ 

Ομ τίβυ 5 Κίπράοπι, ΑἸΒ αροί, τος. 45(Ρ.122.3; Μ.25.3320); τεῦ, πο. εἰ 

ὃ ἄ. λόγος τῆς ἐνανθρωπήσεως γέγονεν ἀρχή, σαφὲς ὅτι ὁ Χριστὸς ἀ. 

διὰ τὴν ἐκ μήτρας ἕνωσιν Ματο, ΕΥ̓ ορπςε.το. Δ(Μ δ δ. 1210}; γεγέννηται 

ννὲξ αὐτῆς τῆς οὐσίας ἐνυπόστατος αὐτοῦ λόγος καὶ ἄ. ἐν χρόνῳ τὴν 

ὕπαρξιν ἔχει Ογτ.ρ.τίρ.15.0; 53.885}; τῆς μὲν γὰρ ἀνθρωπότητος γέγο- 

νεν ἀρχή, ἡ δὲ θεότης ἔμεινεν ἄἅ, Ῥτοο] ΟΡ ογ.3.530 Δ 6ς.7050); ἡμεῖς, 

φασί, τὴν αὐτὴν [5.. φύσιν] ἄ, καὶ ἀρξαμένην .««λέγομεν" ἀλλ᾽ οὐ τὴν 

αὐτὴν ἐν ταὐτῷ κατὰ τὸ αὐτό Τιεοηῖ, ΠΠ ποπορἢ, Δο( Ν.86.17938); 4. οἵ 

οὐθαῖθα τπίπρϑ; 8. {πε ψουἹᾶ ; νἱενν βου 84 τὸ ΟΥροῃ εἰ γὰρ ἦν 

χρόνος ὅτε οὐκ ἦν τὰ ποιήματα... «ἀλλοιοῦσθαι. .«ἀναλλοίωτον συμβή- 

σεται θεόν. -.. οὐκ ἄρα δυνατὸν λέγειν μὴ εἶναι ἄ. καὶ συναΐδιον τῷ θεῷ 

τὸ πᾶν ΜοΓΠ, ἐγφαί.2(ρ.404.28; Μ.18.3330}; ἀδη166, δέθο ρῃ αροεν. 

4.ττ(Ρ.172.23); Ῥ. τηδτίεγ; ἀεηίθα, Τατιογαί, (Ρ.6.12; Ν.6,8174}; 

αἰπτπιοα ὃν Ναϊεμεῃϊι5 ἐμοὲ ἡ ὕλη ποιότητας ἀ. ἔχειν δοκεῖ..«ἵνα 

τῶν κακῶν ὁ μὲν θεὸς ἀναίτιος ἢ Αἀατη ἀϊαϊ.4.1(ρ.152.10; Μοττ.1817Ὰ}: 

δϑα Μαηίοποδηβ, Μᾶς Αςρσλοηιτ6.1(}1.34.61358}; 5. ΟΥἨ Θἰθτηϊγ ὁ 

λόγος..-τῷ αὐτοῦ πατρὶ συμβασιλεύων ἐξ ἀ. αἰώνων εἰς ἀπείρους καὶ 

ἀτελευτήτους αἰῶνας διαρκεῖ Ἐπι5...( 70(Ρ.το9.5; Μ,20.13234Ν}; ΟΕ ἰῃ- 

Βηϊν ὅταν μὲν εἰς τὸν ἄνω βυθὸν ὁ νοῦς ἀποβλέψῃ....τὸ ἐνταῦθα ἄπειρον 

καὶ ἀνέκβατον ἄ, προσηγόρευσεν ΟΥ.Να2.0;.38.8(Μ.36.220Ὰ}; ποΐ οἵ 

ἄτης οὐκ ἄρα ἄ, ὃ χρόνος" τοῦ μὲν γὰρ ἀ. οὐκ ἔστι γένεσις, τοῦ δὲ 

χρόνου ἐστίν ἴ 7α5ι. εὐ ἢ τοί 1.6.1 5200) ; 6. α]58 νῖενν ΟἵἩ Ἐν κακὸν 

ἄ. καὶ ὑλικόν (Ὠτγν5,ἤονη.47.4 ἰμ 44.(0.3574}} 7. τηοῖ,, οἵ ΟΠ ςεδη 

ὙΠῸ ἀεηίθβ ἐπε νου εἰ δὲ ἑαυτὸν.. «ἀρνήσεται καὶ ἀπολέσει τὴν 

ψυχὴν τουτέστι τὴν κάτω ζωὴν... ἄ, ἔσται καὶ ἀτελεύτητος..««χρόνου δὲ 

ἀνώτερος ἔσται Οντιαρ. καἰ. Η εΡ.7:2 ΒῈ0Ρ].(Ρ.540.28). 

(. τὐὐϊμοιὶ εομγεε; 1. οἱ τίη. τριάδος, ἣ τῆς ἀ. καὶ ἀγεννήτου 

φύσεως ἠρτημένη τῆς τῶν γεννητῶν ἁπάντων οὐσίας. -«τὰς αἰτίας 

ἀπείληφεν ἴδτι5.1. Δ 6(ρ.21ο.15; Μ.20.13488}; ἡ ἃ, τῶν ὄντων ἀρχή ῬΎοΟΙ. 

ΟΡ απηιπὶ,(1.8ς.4290); 2. οἵ Οοὐ, ΟἸειη. 7γ.37(0.219.1}; Μ..0.7491}}} 

1. εἰγ 4.25 (Ρ.420.τ6; Μ.8,13728); τὸ γὰρ πρώτως κινοῦν πάντως ἀκίνη- 

τον, ὅτι καὶ ἃ. Μαχ.ανηδὶσι ῖνοτ,τ1774}; 3. ραγέϊο, ΟΕ Βαῖμεν, Μετῃ. 

ἐγεαὶ, ττίρ.409.14: Μ.τ8.5344Ὰ) οἷτ, 5. ἀρχή; παρ᾽ Εβραίοις..-μετὰ 

τὴν ἃ, καὶ ἀγένητον τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων οὐσίαν...δευτέραν οὐσίαν 

καὶ ϑείαν δύναμιν..«λόγον καὶ σοφίαν καὶ θεοῦ δύναμιν Ἰὴ5,}.4.7.12 

(32ος; Μ.21.5418); δύο ὑποστάσεις ...οὐδὲ ἐσοτίμους ..«οὐδ᾽ ἄμφω ἀ. ... 

ἀλλὰ μίαν μὲν τὴν ἀγέννητον καὶ ἄ. θατέραν..«ἀρχὴν τὸν πατέρα 

κεκτημένην ἴ8.6.1}1.2.7(ρ.το4.τπ; ΜιΖοο9 4}; ϑγηιδ, δίστη,τ ἀπαϊι.26 

(ρ.256.17; Μ.26.74ο0); ἀρχὴ γὰρ υἱοῦ ἄχρονος, ἀκατάληπτος, ἀ. ὁ 

πατήρ ΟΥτ.Η.εαίδελ.ττ.20; ΒΑ5. πόρεν τδ(1.221Δ) Μ.20.5458) θεὸ -.... 

110 ἀνάρχως 

, οὐκ αὐταίτιον καὶ αὐτογένεθλον.. «ἀλλ᾽ ἀΐδιον καὶ ἄ, (ρηςὶ. Α͂ΡΡ.6.1τ.1; 

ὃ πατὴρ ἀγέννητος καὶ ἄ. οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῦ τι πρεσβύτερον, ἦν γὰρ 

ἐκεῖνος καὶ πάντως ἦν θεός" ἄ. δὲ ὅτι μὴ ἔκ τινος ἔχει τὸ εἶναι ἢ ἐξ 

ἑαυτοῦ Πμεβοῖ (0.253); 85 βαῦβὲ., βγβὶ απ 56 ἄ., καὶ ἀρχὴ καὶ τὸ 

μετὰ τῆς ἀρχῆς εἷς θεός.. οὔτε ἡ ἀρχή, τῷ ἀρχὴ εἶναι, τοῦ ἀ. διείργεται 

-ὐὄνομα δὲ τῷ ἀ. πατήρ ΟΥ.Να42.0γ.42.15(}|.36.47064} [4 ταν»].1.2.10. 

οϑϑ(.3).7514}; (Αια) ξένος τοῦ υἱοῦ κατ᾽ οὐσίαν ὁ πατήρ, ὅτι ἅ. 

ὑπάρξει Ατ. Τ αὶ, ᾿".2 ἀρ. ΑἸ, νη. 5(0.242.27; Μ.26.γο8.}); ὁ μὲν θεός, 

αἴτιος τῶν πάντων τυγχάνων, ἐστὶν ἄ, μονώτατος, ὃ δὲ υἱὸς ἀχρόνως 

γεννηθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς...οὐκ ἦν πρὸ τοῦ γεννηθῆναι ιά, ἐῤ. Αἰοκ. 

(ρ.13.8; Μ.26.7008); δγηιδιάη1.(345)3(ρ.252.1τ0; Μι26.740μ); 4. ἀρηϊοα 

οἵ ὅρη οὐκ ἐδιόκτητον καὶ τοῦ πατρὸς ἀφωρισμένην οὐδ᾽ ἄ, τινα καὶ 

ἀγέννητον. ..«ἐφελκόμενον θεότητα, ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς πατρικῆς μετουσίας 

Ἐὰιβ.6.1}..1.2(ρ.63.23; Ν.24.8328); οὐδὲ ἄ. οὐδὲ ἰδιόκτητον εἶχε τὴν 

δόξαν, ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρὸς λαβών 1δ.τ.2ο(ρ.82.28 ; 8681)); γοῖ, τ οτ, 
ὰὶ ψἢ 5 - ι ν , ᾽ ) ἊΝ ᾿ Ψ ᾿ 3 ΄ 

11:3 εἴ τις ἀγέννητον καὶ α. λέγοι τὸν υἱόν, ὡς δύο ἄ, καὶ ἀγέννητα 

λέγων καὶ δύο ποιῶν θεούς, ἀνάθεμα ἔστω δγτηδι δίνη, αμαιἠ.26(ρ,250. 

15; Μ.26.7408); ταῦ, χα ογ.15: 28 ἕνα ἅπαντα εἰς αὐτὸν ἀνηρτημένα ἡ, 

ἵνα μὴ δύο τις ἀρχὰς ἀ. ὑποπτεύῃ (Πγγπ.λο».30.Ὁ τη “(ογ.(1ο.3728); 

1ά.Πορι.3.3 ἢ Η εν. (12.190) εἰτ. 5. ἀναίτιος ; [15 Ξοη5ὸ σαγο Π]γν ἀ15- 

εἰηριιϑμεά ἕλοι 8.3 ὈΥ οὐ ποάοχ υἱὸς.-οὐκ ἄ,, ἐκ τοῦ πατρὸς γάρ 

εἰ δὲ τὴν ἀπὸ χρόνου λαμβάνοις ἀρχήν, καὶ ἄ." ποιητὴς γὰρ χρόνων, 

οὐχ ὑπὸ χρόνον ΟΥ.Ναχζ.ογ.30.12(31.36.548}}} 2᾽.20.7(}1.35.10738}; ἐδ, 
2:.15(12208}}; ὁρᾷς ἄ. τὸν υἱόν, οὐ κατὰ τὸ μὴ ἔχειν αἴτιον. «ἀλλὰ κατὰ 

τὸ μὴ ἔχειν ἀρχὴν ζωῆς μήτε τέλος (Ὠγγπιἤοηι.12.3 τη Η εὐ.(12.1322}}}; 

μαΐ σομξιιβεα ὈΥ Βδγθτοβ οἱ δέ, ἐπειδὴ τὸ ὦ, τοῦ πατρὸς ἀΐδιον ὀνομά- 

ζεται, ταὐτὸν τῷ ἀ. ἀποφαίνουσι, καὶ ἐπειδὴ μὴ ἀγέννητος ὁ υἱός, οὐδὲ 

ἀΐδιον εἶναι ὁμολογοῦσι Β85. μη.2.1τ7(1.252Δ; Μ.20.δοδο); πᾶν τὸ ἄ,, 

καὶ ἀγέννητον ἂν εἴη" πῶς ὁ υἱὸς εἰκότως ἂν προσαγορεύοιτο ἄ,, οὗ 

καὶ τοὔνομα ἔμφασιν ἀρχῆς ἔχει; 1 τ Ν 55. “γι εἰ αὖ, 2(}1.4.5.1284λ}); 

5, ἀεηϊρᾷ οὗ Η. (ποβῖ οὐκ ἄ. δὲ ἡ τοῦ ἀγαθοῦ κίνησις ἐκ τοῦ πνεύ- 
ματος" ἀλλὰ... μονογενὴς θεὸς πάντα ποιεῖ, οὗ χωρὶς οὐδὲν εἰς γένεσιν 

- " ν 2 . Ἶ - 1 ι} ᾽ὔ - ε) - ΨΦ' ᾿ ᾿ - 

τῶν ὄντων ἔρχεται. ἀλλὰ καὶ αὐτὴ πάλιν τῶν ἀγαθῶν ἢ πηγὴ εκ τοῦ 

πατρικοῦ βουλήματος ἀφορμᾶται ΟΥΝ γεδιίγες αἰ(}1.45.1204}; τοῖ, 

Ρτοοοβϑίοι, ἃσο, Ἰδππου δη5. ἢ ἀγέννητον πάντως ἢ γεννητόν" καὶ εἰ 

μὲν ἀγέννητον, δύο τὰ ἄ. αΥ.ΝαΖ.ον.31.7{(ρ.153.3; Μ.36.1400); 6, ἀρηϊοά 
οὗ ἀπρεῖς, Τάτ φᾷ ἐμ σδη.(1.7}}; 7. ΟΥ̓ Ῥοιβοιβ οὐ Τυΐη, (Μάγοῖο- 

ὨΪτ6) τρεῖς ἐναντίους, ἀ., ἀεὶ συνόντας ἑαυτοῖς (ὑοηςί. “ρ}.6.8,2; εἴ 

τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος κατὰ τὴν τοῦ κυρίου διάταξιν μὴ βαπτίσῃ 

εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, ἀλλὰ εἰς τρεῖς ἀ, ... καθαιρείσθω 

ζαμ. ρρι40; οἱ Μϑηϊομεαη ροοα πα δν 1} μυβιοΙ ρου ὁ μὲν Μάνης 

δύο ἀρχὰς εἰσηγεῖται ἀἁ. Ἰυρὶρῃ λαόν, 66.8ίρ.20.4; Μ1.42.418}; τῆς τοῦ 

κακοῦ..«-ἀρχῆς ἀ. ἔτι ἐπιμενούσης καὶ παντελῶς μὴ δυναμένης ἀναιρε- 

θῆναι ἰδ.66.:4(ρ.52.1τ; ὅ96); 8. τοΐϊποιμ βγϑδὶ ρῥγυτηεὶρίε; οἵ ἃ ἰαυ}Υ 

δύσυτηθηῖ, Οὐ Ν, 55. σενχία ρ ϑδιτα; Μ.45.32ου). 

Κἀναρχότης, ἢ; αὔξοπος οὗ ῥερίπηΐηρ οὐδὲν ὑπολέλειπται τῆς θεότη- 

τος, ὃ οὐκ ἔχει τὸ ἅγιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἴτε ἀ. εἴποις, εἴτε θεότητα 

Μαῖς. Ετιοριβειχο, (Μ δς ατ240); οἵ ΟὨτίβι ὁ ὧν ἐν τῇ...ἅ, ΛρΆΤΕ, 
ταν. 1|.45(Ρ.25). 

Ἐἀναρχοφωτόμυστος, ἡϊάάεη ἦν εἰσγηαὶ ἰϊρλϊ, ΤΡ Ὁ].51]. ἐμονσι, 

βυι.(}1.86.2206). 
ἀνάρχως, Α. τοίλοιι α δερίηηΐησ, εἰογμαὶϊν; 1. οἵ σοπογατίοη οὗ 

ὥρη ὁ λόγος τὸ εἶναι..«ἔχει...«ἐν τῷ πατρὶ..«ἵνα καὶ αὐτὸς ἀ. ὑπάρχῃ ἐν 

τῷ πατρί, γέννημα καὶ οὐ κτίσμα τυγχάνων αὐτοῦ ΑἸ8..1γ.2.57(Μ.50. 

2608); ΟΥ.ΝαΖ.ον. 30 το(ρ.138.1ο; Μι36. 1280); πνεῦμα οὖν ὁ θεὸς καὶ 

ζκατὰν πνεῦμα ἀ. καὶ ἀχρόνως τὸν υἱὸν ἐγέννησεν ἸὸρΊρἢἡαον, 0.30 

(ρ.185.2; Δ1.42.257}0}}; ἄναρχος ὧν θεός, ἀ, ἐστὶ καὶ πατήρ τ) .6,.4.2γ.2 

(Δ1.ὅξ.ττ 28); [0.0. β.χ 80 Μ.04.8138); ἀδπίοα Ὀγ 1πιδορίας οὐδέ γε 

ἃ. συνυφέστηκεν τῷ πατρί, ἐπεὶ ὁ μὲν ἀγέννητος ὁ δὲ γεννητός, καὶ ᾽ 

μὲν πατὴρ ὁ δὲ υἱός, προὐπάρχειν δὲ καὶ προὐφεστάναι πατέρα υἱοῦ 

πᾶς ὅστις οὖν ζἂν» ὁμολογήσειεν 101τ|5.4..6.5.1{ρ.213.27; Μ.22.353}), 

νας οἴ. ἄναρχος Β.ς; δἴδγπαϊ ργετοχίβίοηος οὗ ΤΆΣΠΟΥ Ἀββουιοα 

λέγουσιν ὅτι προὔπάρχει ὃ θεὸς τοῦ υἱοῦ ἀ, ΔΥῸ. ἐπ. (0.2.6; Μ.42. 

2124}; οὐἱποάοχ νίονν ἀἰβίουιοα Ὀγν Ἰὐτιπόνηϊαβ ἤτοι γὰρ ἀ, ἀλλήλων 

κεχωρίσθαι τὰς οὐσίας ταύτας ὑπολαμβάνοντες, τούτων δὲ τὴν ἑτέραν 

εἰς υἱοῦ τάξιν διὰ γεννήσεως ἄγοντες καὶ τὸν ἀ. ὄντα ὑπὸ τοῦ ὄντος 

γενέσθαι διατεινόμενοι τοῖς ἰδίοις ὑπόκεισθε λοιδορήμασιν (ὃν γὰρ 

ἀγέννητον εἶναι φαντάζεσθε, τούτῳ τὴν παρ᾽ ἑτέρου γέννησιν ἐπιφημί- 

ζετεὺ) ἘπηιαριΟτ Ν γβθυξιειᾳ ρ,156.30; Μ.45.3070); 2. οἵ (Δ γιδι᾽ 8 

ἀἰϊνίηβ ὁρρ. Βαπιᾶῃ παίαγο, ταῖς [0.1 ττ014. τῷ μὲν γὰρ λόγῳ μηδὲ 

καθ᾽ οἱανοῦν ἀρχὴν γεγονέναι μαρτυρῶν ἀ. εἶναι, τὴν σάρκα γενέσθαι 

φησί Τιρομτ. Ἡ “ποηορἠ οί ).86.17930}); 3. οἵ αἴνπιε ἈΓΕΤ λα Γ65 απὰ 

στὶς οὐδὲ ἅπτεται τοῦ κυρίου ἀπαθοῦς ἀ. γενομένου φθόνος Ἰφηι.5 ..7.2 

(ρ.7.4; Μι9. 4.0) ; ἡ δὲ τοῦ Χριστοῦ πίστις ἀ. ἐστὶ ἐξ αὐτοῦ [50.. θεοῦ) 

(σπβειαρ.6].Ογχ:.᾿.6.3.χ9.3440(Ὁ1.8ς.12534}; τὴν ζωὴν ἀεί τε εἶναι καὶ 

ἀ. εἶναι. «πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν (Ἀγγ5.λοηϊ. 4,3 1. 0.(8.30Ὰ}; οἔ 



3 ΄ ἀνασειράζω 

ῬΙδη οἱ βαϊναῦοη ἀ. ταῦτα τετύπωτο ἐν τῷ Χριστῷ γενέσθαι Ἰᾶ.ἤοηι. 
2.1 τ. 2Τη (ττ. 6668); 4. ααοϑέϊοη οὗ δίοσηϊεν οὗ οσεδίοπ γενητὸν 
εἶναε ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν οὐκ ἔχον, ὅπως ἀἁ. λέγοιτο κρατεῖν τοῦ 
τεχνάσματος ὃ τεχνίτης ΜεΙ ογεαϊ,γ(ρ.408.4.; Μ.18,3404Α}; εἴπερ τὸ 
δημιουργεῖν καλὸν καὶ πρέπον, πῶς οὐκ ἀ. αὐτῷ τὸ καλὸν καὶ πρέπον 
παρῆν, εἴπερ ἄναρχος ὁ θεός; ΟὙΝ γ85. πη .8(2 Ριτος, 6, ν.]. ἀνάρχῳ 
Μι45.780}); ἀθηιδᾶ ν᾽ οὐϊβοᾶοχ πᾶσιν τὸ εἶναι αὐτὸς [50, ὁ θεός] 
παρέσχεν, οὐκ οὖσιν πρότερον, οὐδὲ τὴν σύστασιν ἀ, ἔχουσιν εῖίῃ. 
αγδτίγ.22(0.296.7)}; οὗ τορι (ποβέ.), τδιοίρ,τόρ. τι; Μ,18.2574), 
πῃ εῖς Δαδιη ταί. 4.1(ρ.152ιτὸ ; ΜΟ1τ. 1817.) τοδαᾶβ ἀνάρχους, ν, ἄναρ- 
χος Β.4; ποῖ οὗ ον] εἰ ἐξ ὧν ἐνεργεῖ κακὸς ὑπάρχει κακὸς... οὐκ 

ἔσται ἀ. κακός, οὐδ᾽ ἀγένητα τὰ κακά Μεῖῃ αγόηγ. (Ὁ. τό8,14.; 2560) --- 
Αάἀφιη ἀ1αἰ.4.ο(Ρ.162.2; Νῆ.ττ.18248); γ6ξ. (σθῃ.:26 ὁ θεὸς παραγα- 
γὼν εἰς τὸ εἶναι...τὸ ἀεὶ ὃν..«.εἰ καὶ μὴ ἀ., ἀλλ᾽ ἀτελευτήτως Μᾷχ. 
ἐαγί!.3.2 (Μ.90.1τ0248,0). 

Β.. ὐτιμοι ἃ εοιγεῦ, ογιρτηαϊίν ; ΟἹ Ῥονοῦ οἵ Εδτμοσ, Ὀπὲ πού οἵ 
ογθαξῖνε ρόνεῦ οἱ Η. (ἀὐποβὶ ἐκείνης μὲν πάντα τῆς δυνάμεως ἐκ τοῦ 
μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παράγεται' οὐ μὴν οὐδὲ ἐξ ἐκείνης ἁ. ἀλλά τίς 
ἐστι δύναμις ἀγεννήτως καὶ ἀ. ὑφεστῶσα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν 
ὄντων αἰτίας ΟΥ̓ ΝΝ γπ55,τξξ.655.4(}1.32.3208)., 

ἀνασειράζ-ω, 1. γε ΤΏ δι ΠοΥβα, Εναρτ. ἢ. 6.3.2 5(0.122.2ς ; Μ.86. 
26404); πιδῖ., γεσίγαϊη; μεσθον, Ατηγήοη, [ο.1:το(Μ.8ς. 1306); οἵ 04 
δύναμις..«“ουσα [80. τὴν ἄβυσσον] ὕγτ.ς.32:7(Ν].60.8728); τοῦ, Τοῦ. 
5:1 ἀ. τὴν θεοπρεπῆ γαληνότητα διὰ τὸ τῆς ἁμαρτίας ὑπέρογκον 1. 
φίαρμι (τ. 3868), 14. }6.0(4.720})}; 2. γχεῖ,, σμίθ ῥαοῖ δὶ ἀτρὶι- 
γηδηΐ ἴοὸ [{5 5:βυιρ-Ποιηΐ, τα, “σάον.7(1.2348) ; 19. το(351Ὲ}; 3, ἀγαῖῦ 
αἰϑαν; ᾿ἰὶ., Τύναρτ.ἢ.6.5.3(0.40.15; λ1.86.24034); τοί, ἄγατο ατῦῶν ΕΤΌΤΩ 
ΔΠεσίαπιοο, ΝοῦπΡαν. [0.6:67(31..4.3.8048). 

Ἐἀνασείρασις, ἡ, γείητης δαεξ, ἀγαιυηρ αὐὐαν, Ατοίῃ ρος, τ]. 
τού,507Δ). 

Ἐἀνασειστής, δ, ἀϊδίμγδεν οὗ ἐπε ῥέεαες, γεδεὶ οἱ Χριστιανοί, οἵ ἀ. 
Βανοσδρ. αὶ, Αοιττ τη(0.28.14); (ΟΒα]ς αεέ τί (Ὁ 2.1.1τ}Ὁ.7ο.1ς; Η.2. 
7320); Ολγοη. Βαδεῖ.Ὀ. 3530 1.02,88:54). 

Ξἀνασείστρια, ἡ, τυογίαῃ αἰδίμνδίηρ ἐμ 6 ῥϑαξο, ῬΆ]Π]1  Ολγγ 5. 4{(0.25. 
12; Μ.47.16). 

ἀὐαοηκδί; γποῦσ ΜΡ αν ἀοιυη, δσὔγηρ, τ ειΖ.ογ.5.23(}.55.6028). 
ἀνασκαλεύ-ω, 1. γακε 1 ΘἸαθεβ, ἢρ. ““οὐσης τῆς χάριτος ἐν 

ἐμοὶ τοὺς γνώσεως ἄνθρακας ΝΉΕΡῥ.1.28(Μ.79.96}}; Του ἀτ.6.}..1. 
,1τ0}}.3. 5604) οἷἵ. 5. πῦρ; ταδῖ., δῖγ πρὸ σύσαντι τῷ πνεύματι τὸν 
λογισμόν ἴὰπι5, ΝΊΟ, ἐρ. Εαμίτη (0.15; Ν],82,0138): τῶν προτέρων ἁμαρ- 
τημάτων τὴν μνήμην ἀ. ας. Δορ, ἰἐδογίνηθη! 3 1(Μ.34.0640) ; ντ. 70. 
11.17(4.10110}; παυσαμένους θορύβους ἀ. οὐκ εὐκαίρως Ἰὰ.6}.72(Ὁ.18, 
31; 52.200Ὲ}; 2. γαξθ μῤ, τοοί ομὲ νιθεᾶβ; τ., 4. πο»ι.Β τ4(ρ.31.8); 
τδῖ., που ΟὈΒοσσς ὑχαῖῃ5, Ογυ, [0.0(4.7558); 14. (τα. Τ ῖπ. (61. 

57). 
ἀνασκάλλω, ἐΐγ μρ,γαΐε μ᾽ τηξῖ.; 1, ἀρτίαϊδ, ἀϊδίνῦ; οἵ Ὦοτξον, 

Θορἢτ. Η.0»ν.2.47(31.87.22844}; 2. ΑΜ δε Μοὶ Ἐρῤρ.Μα;γ.2. 
ἀνασκάπτω, 1. τσ μ}ρ ελίμεηιθ στ 8 οἱ Ππογθίοβ, δε αρ. ΟΡ 

(σιδ)αεί.(Η.2.1τ3370); τηςῖ., ὑγήηρ ἰο ἰἰρβϊ, (Πυγβ. ον. 1.0.4. τ Τλεδς. 
(11. οοΟ); 2. τυγεηεἶ οὐ ἀγαθὲ οἱ τηδτίψυβ, τὰ ἰόν. 4.4. τη τ σγίτο. 
20Α}; 3. ἐι756 ἀναθεματίσαι καὶ ἀ. ... τὸν ἐν ἁγίοις Μάξιμον Απιαβί. ΑΡ. 
α.δαχ.2.510 1 οο,τόρο) ; 70.Ὁ (νηοί. 250}1,05.2444}; ΤΒΡΒη εζγοη. 
Ριτοσ( τοῦδ. πολ). 

ἀνασκαφή, ἡ, 1. ἀϊσρίησι ρ, ἐκεαυαϊοι, ΤἈΡΒ  εἰγοη.. 5τϑ(. 
τοϑ,760Α); 2. εεγεε ἀναθέματι καὶ ἀ. ἔβαλον αὐτὸν ὡς ἀλάστορα 1.0.348 

(8374). 
ἘΔνάσκαφος, ἀερηγδεί, Οἤγοη Ῥαξεὶ. Ὁ. 282(Μ.92,ο81.}; ὁ θεομίση- 

τος καὶ ἀ. Χοσρόης Ἡοταοὶ, ἐρ. (ΜΝ .92.το2 00}; Του γπο, 7:677.(4.3200). 
Ἐἀνασκέπω, γεύμουε, ἰακε οὔ; οἰοίῃςβ, 70. Μοβοῃ, ῥγαϊ. 5(}1.87. 

2856). 
ἀνασκευάζω, Α. 1, γάσθαξε, 7Ταϊη. πὴρ.ἐρ.2οπίρ.284.1; Μ.32.3448); 

2. ἱμυαίταίο, ἀϊξεγεάί! [3ς. τὴν ἀποκάλυψιν ἀρ νρ δε. τῴξεις «ἠθέτωσαν 
καὶ ἀἁ. ΒΙοΙ Δ]. ἀρ Ἱδτι5,},6.7.25.1(}1.20.6974}); 3, ἀσηιοί ἰκἦρ δὰ ἀΥρὰ- 
ταθηῖ, Εριρδ μαεν.6.2(0,185,24: Μ.41.205λ); 4. γεύέγξε ἃ αρφοϊβίοη, 
ΑΤΒνε}. ΕΡτείςπ(ρ.4.2; Μ.26,.10528}; ΟΡ, (44ο)αεί. (410 2.τ.τ ὈὉ.80. 
15; Η, 2,960); ταςῖ,, ῤεεὶ, ἀἰδίμεῦ ἀἁ, τὰς ἀκάκους τῶν ἀδελφῶν καρδίας 
ον φ “ἄερ.1 1. τοί. 25.5608). 

1. ῥμὲ δαεῖ τηΐο ρίαεξε, Ῥ,85.561.υ, 1 εεῖ.2.17}}. 85. 5064}; 2. γέ- 
σαὶ Μεῖῃ.γ65,τ.43(0.200.- ; Μ,18.2724}; ἕνα αὖθις ἐν τῇ παλιγγενε- 
σίᾳ ἀνασκευάσῃ τὸ ἄγγος ἐν τῇ ἀναστάσει εἰς τὴν ἀρχαίαν φαιδρότητα 
ἘΡΙΡΗβαεν.37.τ(ρ.52.5; Μ.41.644λὴ); 3, γερίογε ἴὸ ἨδΆΠ, ΟἸδτι, 
}αφά.τ,ϑ(ρ.τ128.11; Μ.8.3280); τηρά., γεῤγεδῖι οἩεδοῖῖ, Τάτ φη. 56 τη 
ΙΚερ.(τ:. 20 τὴ σίας 116 ρ.,24:32 ΩΧΝΧΝ παρασκευάσασθαι) ; τηρῖ,, 90Ή- 

ἥγηι ἂπὶ ορίπίοσι, Ευϑ:. ρσαςὶ.4{0.22.2. Μ.τδ,.621ΑᾺ). 
ἀνασκευή, ἡ, Δ. 1, ἀεείγμσοη, 1.6, ἀοειγμείίυε ἐβεεὶ τὴν τῶν 

ἐπιβουλῶν ἀ. ΟἸδτη. 5,,.4.2(0.252.21; Μ.8.12240); ταοῖ, ὀργὴ..«κατα- 
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᾿ , 

ανασταάσιμος 

στάσέξως ἀἁ. ἸΝΙ υἱ!. 3(}1.79 ττ44Ὰ}; 2. γευεγεαὶ οἵ ἃ ἀξοϊδίοη, 9) 105- 
οοσα5 ΡΟ Βα]ς, σε, Ξ((Ὁ 2.1.2 Ρ.11.27; Ἡ.2.3168). 

Β, γειμοάεἰϊἶης οἱ ἃ βιαΐπε, Μείῃ.γές5.1.43(ρ.20ο τ; Μι,18,2725). 
ἀνασκησία, ἡ, ἰαεξ οἔ ἀϊκείριμο, ΕἸΕ μι. ἐν.2. τὐζῃ; 144.20; Μ.8, 

οοὔο); ἰαεὰ οὗ ῥγαείἑεο ἴὰχ ἘΠ ατΟ ἢ απ 151 ὙΔ1ΊΟΩ ; Οἱ αὶ ΤΩΟῊΚ, Ομνγϑ. 
σας,0.7(0.1:2.25; τ.427}). 

ἀνάσκητος, ἐμ γαϊμεί, πηάξεῖρἠηεᾷ μήτε...ἀ, καὶ ἀναγώνιστος 
μείνας..-.τῶν στεφάνων τῆς ἀφθαρσίας ἐλπιζέτω μεταλαβεῖν (16 πὶ. 
4.4.5.4(ρ.τ61.50; Μ.0.6ο81}3); ἀσκείτωσαν τὴν ἁγνείαν, ἵνα ἐὰν γένηταί 
τι ἀνθρώπινον μὴ ἀ. καταληφθέντες ἀσχημονήσωσιν Οτ,κονη 1 Τύ ον, 
1180 1.5 9 Ρ.504); ἄσκησις μοναχοῦ μέλετη γραφῶν καὶ ποίησις ἐντο- 
λῶν τοῦ θεοῦ. ἀ. δέ ἐστιν ὁ μὴ ἐν τούτοις ἀναστρεφόμενος μοναχός 

ἘΡρἢγ. 2. 3560 --- Ἡγροτγωηοη. 4(Μ.70.1473}}). 
ἀνασκινδαλεύ-ω (-δυλεύω), ηραίο, ἐγμεῖίγν, ΟἸοιπι.517.2.2ο(ρ.181.2; 

Μ.8.τοῦ98) ; 1}.4.ττ(ρ.203. ; 12888}; τεῦ, ῬΊαῖο ΜῈ. 362Α οὗ γενναῖοι 
«μάρτυρες. «τέλος πάντα τὰ δεινὰ παθόντες, ἀνεακινδυλεύθησαν Ἰϑιι5. 
}.6.12.τοί(ρ.5848 ; Μ.21.96900); Ἐπατ,αἰεεί.δ(ρ.198.23; 4.002). 

ἀνασκολοπίζω, ἡηραίε, ἐγμεῖξν ; ΟΠ σιδε, ΠΙΡΡ.ἠαδν.7.38(0.224.τ; 
Μ.16.33468) ; (Ε]5.Ρ.Ογχι εἰς.2.36(ρ.161.26; Μ.11.857.4); Ομ τγβ.λον. 
7.1 τη. Μ1.(γ.8105}): 5. Ῥοίοσ, 15.}..6...1.2(Ν1.20.2164}; (ΠΥ 5. ολη. 
5.8 τῷἍ 21Τιη.(ττ.0870). 

Ἑνασκολοπισμός, ὁ, ᾿γεραϊενιοηΐ, γε χίοη, δέχεται.. 
κεφαλὴν ἀ. ἃ... Πέτρος ΥΟΝ γ85.δεαὶ 8(Ν1.44.1207}}}. 

Ἐνασοβή, ἡ, αἀϊείμγδαμεε, ἐοάτίτον μὴ θελήσητε τὴν ἡσυχίαν τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς ἀ. διαβολικὴν διεγεῖραι (ἘὈας5.) 
«ἀπμάν.7(0.16.14); (οπβίδηταβ πριρ, ΑΙ ἀροΐ, ες. (ῃ.135.36; Μ. 

25.349). 
ἀνάσπαστος, ἀγαρρεά ἀτῦᾶν, ΤΙΝῚ], ῥεγῖσί. 5.1(}1.70.840}). 
ἀνασπάω, 1. ἀγαῖῦ Ἡ}ρ; 2. ῥἰμοῖ ἡ ῤρ, ουογίμγοιυ; ἢν. τὴν Παύλου 

τοῦ Σαμοσατέως αἵρεσιν ἀ. ἴξο. Παῦλος] πρόρριζον (Πτνϑ5,Πονῖη 
ἸΤΟοντου (3.260); τηοΐ. νόμους ἀ. 56. ἡ βασκανία! φύσεως τὰ .πορι.7.6 
1. οι (ο. 4918); ; 3, ἀγαῖυ αἸθαν, , δεβαγαίε ἡ ἀμέριστος θεότης, ἅπαξ 
ἀνακραθεῖσα τῷ ὑποκειμένῳ, οὔτε τοῦ σώματος οὔτε τῆς ψυχῆς 

ἀνεσπάσθη ΟΥΝ γ85.6.3(ΝΠ.46.1οΖ10). 
ἄνασσα, ἡ, φίεοη,, ἰαάν; οἵ {πὸ (πυχςοῃ, Μθτ ἢ, σγηηριατίρ.133.11; 

1, τ. 2098); οἱ ΒΨ, Νοπη.}αν. στο: 27(Μ.43.004}}. 
ἀναστασία, ἡ, 1. ἀσεϊγιμείϊον ἀἁ. τε πολήων Ογας. δῖ.4.6; ΑἸοχ. 

ΘΆΠοσο, (}.87.40378);2. ἐπμγοίι οὗ Κεξμγγεείτου αἱ ΟἹ, Οὐ. ΝᾺ 2.07.42. 
20(Μ.36.4808}; ϑοοτγ.ἢ.6.ς.7.1τ(},67.5 730}; Θοχιῆ,6.7.5.3(Μ. 07.14254}. 

Ἐῤναστάσιμος, οὗ οὐ ῥεγίατηϊησ ἰ0 γοΣΉ  . 101}; 
Α, οὗ Ομ χιβι 5 Βοβυγγοοίοῃ; 1. οὗ Βοβυσσθοίίοη ἀἂν, Εμβιφην 

Μανη ρῥὶ.τ. (ΝΜ .22.το 08}; τίς ἂν εἴη ἡ ὀγδόη, ἢ ἡ τοῦ Χριστοῦ ἁ, 
ἡμέρα; ΔΙ ΡΟ ς.6(Μ1.27.760); οἵ {πῃ Βουγ, αὐ Ν υβ85. τος (Μ 46, 
6134}; 2. οἵ Ἐεαβί οἵ Ἰξδβϑυσγθοῖίοι,; 8. ἰὴ βοη,, ᾿ΡΙΡῃ ἐαρ. β4.22 
(ρΡ.524.4; Ν,.42.8280); ἐπιτελοῦμεν τὴν ἀ. ἑορτὴν τοῦ πάσχα ῬΎΟΟΙ, 
ΟΡ ογ.14.2(Μ.6ς.γοδὼ; 8οζΖ.᾿.6.2.το.1(Μ.67.οὐοο); Ττερεητ, αΐ .(}1. 
δό6.7ο1Β); Το. Μοβοῃ. »γαΐ. τθ5(}}.8).205321}; Ολγον Βαδεθ.Ρ.224(Μ.02. 
5440); Ῥ, αἴθε. Ισοῖὰ οοὰ Εχιάὰν ἀημα ΠΟΙ ὙΥ̓οΟΚ ποιήσαντες 
τὰς ἁγίας ἡμέρας τῆς πασχαλίας καὶ τὴν ἀ. Ματο ίΆσυ, ον ρῆι, 52; 
οἵ, ἀἰδία. Ὀβίννεε πάσχα ἀ. Δ πάσχα σταυρώσιμον ΝΊΠΕε5, ἐκ αἰδη- 
ἀαγίμηι 2(ρ.253); 6. τεῖ. ἀαῖς ἡ δὲ ἰσημερέα τὴν ἀ, ἑορτὴν δεξαμένη 
τιν υ85.9}.4(Μ.46.το280); κατὰ σελήνην τεσσαρεσκαιδεκάτης κυριακῇ 
συνελθούσης, οὐκ ἄγομεν ταύτην κυριακὴν ἀἁ. ... ὅτε ἡ μὲν τεσσαρεσκαι- 

δεκάτη πάθους ἐστίν...τὴν παρασκευὴν ἀ. οὐ γνωρίζομεν Τ(Πιγγνβ. αβελ. 
".π(8,28530,0}); 1δ,.(2840); ἡ ἀ. τῇ τρίτῃ γέγονε τοῦ Ἀπριλίου μηνός 
Ομνοη Ῥαξελ.Ρ.281(Μ.02.076}}; ἅ. αἰννανϑ ἴο "ὲ ζοοῦτατεα ὁ ἃ 
ϑυπάαν, (οηϑρί. 4Ρ. 5.17.3; τΡ.}. 36.3 Ὁ Θ. ῬΙΌΡΟΥ ΟΟΟ ΒΊΟΣ ΤῸΣ ὈΔΡ- 
εἰβιὴ ἐν... «τῇ ἀ. ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως τὴν χάριν ὑποδεξώμεθα 45. 
ἠον.τα. τί ττ4λ: Μ.31,.4240} ἢ, ἸερΊϑ]ατίοπ ἴοσ σε χαῖίοι οἱ οςῖᾷνς 
οἱ Ἐμδβίοι ἀπὸ τῆς ἁγίας ἀ. Αι ριστοῦ.. ἡμέρας μέχρι τῆς καινῆς κυρια- 
κῆς τὴν ὅλην ἑβδομάδα ἐν... ἐκκλησίαις σχολάζειν δεῖ ἀπαραλείπτως 
τοὺς πιστούς ΟἼΤΌ]],εα».66; 2. δ'μηδαν; ΠΕ π [ἀ ΘΒΌΣΥΘΟΙΊΟΙ 15 ΠΟΤ} - 
τηεηγϊοσαίεα κυριακή ἐστιν καὶ ὅτε εὔχρηστον οὐκ ἔστιν ἐν ταύτῃ τῇ ἀ. 
τοῦ Χριστοῦ ἐργάσασθαί τι κακόν κ(.  βομ.}} χ3(0.35.28); ὀγδόη ἡ 
ἄ, τοῦ σωτῆρος ἡμέρα κυριακή Ἐπ... 6: τ(Μ.23.120Ὰ); τὴν ἀ. τοῦ 
κυρίου ἡμέραν, τὴν κυριακήν φαμεν (οηεί. 41Ρ.7.30.1. 1δ.2.50.3., Οντ. 
7.0. 4.7(4.4328); 14,0 ς5.33(3.69Ε); λτα, ἐρ.(ἰαςὶ.τ. 80}. «ὃ, δ608); ;  Ὧ5 
1α0Ὸ οἵ ψοτ]α το σοῖς ὀρθοὶ μὲν πληροῦμεν τὰς εὐχὰς ἐν τῇ μιᾷ 

τοῦ σαββάτου... οὐ γὰρ μόνον ὡς συναναστάντες ΚΧριστῷ.. «ἐν τῇ ἀ. 

ἡμέρᾳ τῆς δεδομένης ἡμῖν χάριτος διὰ τῆς κατὰ τὴν προσευχὴν στάσεως 
ἑαυτοὺς ὑπομιμνήσκομεν" ἀλλ᾽ ὅτι δοκεῖ πως τοῦ προσδοκωμένου 

αἰῶνος εἶναι εἰκών Βα. δ,ρίγ.66(2. 68; Μ.32.102Ὰ}; 4. τὰ ἐωθινὰ ἀ. 
σγο]6 οὗ δἰασνθα σοβρεὶ σραάπισς τοσουητρ {πὸ Δ ϑασσδοῖίοη, γε 
αἴ τηΔῦ 5 οτἱ δυμάαγϑα, ΝῚΠ65, Κ αἰεηάαγίη 2(ρ.201); 5. οἱ ΡΆΒΟΒΑΙ 
βϑδοτίῆος (τεῦ. Ἐϑίαυ εἰις παγ]50) λύε τῶν ἁμαρτημάτων ἡμῖν τὸ 
μέγεθος, τῆς ἁ, θυσίας ἁπτόμενος ΟΥΝᾺΖ.6ρ.171(}1,37.2890);, 6, οἵ 

᾿ 4: ἧς 
.ΤῸΡ ἔπε 



ἀνάστασις 

τονβῖοιν οὗ Ἐβαστεσίοι νυκτὸς τὸ ἀ, ἐχούσης μυστήριον ϑγΏξ 5. ερο 
τα(}1.66.13408). 

Ἐ.. οὗ τεϑυυγθοίίοι οὗ δ τὴν ἀ. τῆς ἐνδόξου παρουσίας αὐτοῦ... 
ἡμέραν Οντιάερ. ΒΜ τθ(Ρ.26.}; Μ.76.2730}; τὴν τῶν..«νεκρῷν ἀἁ. 

ῥίζαν ῬτοΟ]ΟΡ βοια.τ.τ(Μ.65.8334). 
ἀνάστασις, ἡ, γέ: μγ7 δεἰτοη, γαϊστης ρὲ 
Ι. οἵ χιβι; 
Α. 5 ἰουπαάβιςοη οἵ (ϑάδη ἔθ; 1. τὰ σε, παραγγελίας οὖν 

λαβόντες καὶ πληροφορηθέντες διὰ τῆς ἁ. τοῦ κυρίου ἡμῶν τ( Ἶθη1.42.3; 
ἵνα ᾿ἄρῃ σὐύσοημον᾽ εἰς τοὺς αἰῶνας διὰ τῆς ἀ, εἰς τοὺς ἁγίους καὶ 
πιστοὺς αὐτοῦ...«ἐν ἑνὲ σώματι τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ Ἰστι. ΎνΥη.1.2:1 
(ομβῖ.ον.5.ς.2ο(ρ.184.8; Μ.2ο.τ2οδα); ἔστηκας ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς 
πίστεως τῆς περὶ τῆς ἀ. γτ. Η ««αἰεεῖ..14.2 τ; 2. ἴτπὶ ΟἸοβα. σοπ Ἔχ] ΟῺ 
ψν τ ΡΆ5510Ὲ προσέχειν. «τῷ εὐαγγελίῳ, ἐν ᾧ τὸ πάθος ἡμῖν δεδήλωται 
καὶ ἡ ἀ. τετελείωται Ἰστι. ΔΉ. 7.2 1 θανάτῳ ὑπήκουσε καὶ ἀ. ἐφανέρω- 
σεν ΠΙΡΡ ῥαεν.το.33(0.202.3; Μ.τ6.34510); Οτ( ἰδὲς, τδ(ρ.14ς.12; Μὶ 
11.828Α); ντ. Π φαϊἰδεΐ,.13.31]. 

Β. φρυβ- (Βυιββη ἔουϑηβαοντηρθ; 1. 1ῃ ῬΘΡΘῚ τὴν 5 δα] ΡΠ 1ο- 
βορῇν Ζωροάστρην... Πλάτων... «ἀναβιῶναι λέγει" τάχα..«τὴν ἀ. ... 
αἰνίσσεται (Ἰ]6Γη.5.7.5.14{0.395.23; Μ.9.157.}; τοῦ, τα] ΠΡ] δ οη οὗ 
Ἰοᾶνεβ δῃα 58:65 φιλοσοφέαν ᾿Ελληνικὴν οἱ ἐχθύες ἐμήνυον...τῆς δὲ τοῦ 
κυρίου μεταλαβόντες εὐλογίας τὴν ἀ. τῆς θειότητος διὰ τῆς τοῦ λόγου 
δυνάμεως ἐνεπνεύσθησαν 1δ.6.ττ(ρ.470.1ο; 3164}; ἐπεὶ δὲ τὸ περὶ τῆς 
ἀ. ᾿]ησοῦ Χριστοῦ γχλενάζουσιν οἱ ἄπιστοι, παραθησόμεθα μὲν καὶ 
“Πλάτωνα [3ς6. Κορ.6148{{.} Οτὐι( εἰς.2.τοίρ.τά45.τ6; Μ,11.8288); θα τὸ 
{τὸ ΤΟβασσεοίιοιι 1 ρασϑηϊβιη τίς δὲ ἄλλος περὶ ἀθανασίας οὕτως 
ἐπιστώσατο τοὺς ἀνθρώπους, ὡς ὃ τοῦ Χριστοῦ σταυρός, καὶ ἡ τοῦ 
σώματος ἀἁ. αὐτοῦ; καίπερ γὰρ τὰ πάντα ψευσάμενοι Ἕλληνες, ὅμως 
οὐκ ἠδυνήθησαν ἀ. τῶν ἑαυτῶν εἰδώλων πλάσασθαι ΑἸ Ἵηε.πο. 5,6 
(Μ.25.1τ8ς0); 2. ἴὰ ΟΥ κἂν ὁ σωτὴρ λέγῃ πόθεν ἰαθήσομαι᾽ [76τ.5: 18] 
τὴν ἀἁ, τὴν ἐκ νεκρῶν προφητεύει Οτιἤσηι.1 4.18 τῷ {6ὲ7.{0.124.1; 
Μ.12.4288}); ἀ, ἔδειξεν εἰς τοῦτον φθάνειν τὰ γεγραμμένα ΑἸΉ..4γ.2.τό 
(Μ1.26.1808); τὸ μυστήριον τῆς ἁ. ἤδη ἐνεργεῖσθαι εὔχεται ὁ προφήτης 
Βαβι πονρρῖη Ἐς. 17 (1 ἸΟΟΡ ; Μ.20.2368). 

Ε. δε Πιβίουιοαὶ ονϑηΐ ; 1. πτουρηςϊ 1ῃ {πΠῸ ἤθ5ῃ ἐγὼ γὰρ καὶ μετὰ 
τὴν ἃ, ἐν σαρκὶ αὐτὸν οἶδα καὶ πιστεύω ὄντα στὰ, δ,Ήγ»η.3.1; μετὰ δὲ 
τὴν ἀ. [καὶ] συνέφαγεν αὐτοῖς καὶ συνέπιεν ὡς σαρκικός, καίπερ πνευ- 
ματικῶς ἡνωμένος τῷ πατρί 1.3.3; ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ... ἁ, σαρκικῇ τε 
καὶ πνευματικῇ 1ν,12.2} τί τοῦτο πρὸς τὰ περὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ 

ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενα; σαφῶς δὲ φαίνεται ἰχθύος μετὰ τὴν ἀ. βεβρωκώς 
Οτιεἰς.1.7ο(0.124.12; Μ.1τ.7800); θὰ τεϑυσσθοῦοη θοᾶν αἸεχοις 
ἔγογα τυοσίαὶ βοᾶν ἦν γε κατὰ τὴν ἁ, αὐτοῦ ὡσπερεὶ ἐν μεθορίῳ τωὶ 
τῆς παχύτητος τῆς πρὸ τοῦ πάθους σώματος καὶ τοῦ γυμνὴν τοιούτον 
σώματος φαίνεσθαι ψυχήν 1δ.5.6λ(ρ.τ84.ττ; 8928); Χριστὸς...τισὶ μὲν 
ἐφαίνετο μετὰ τὴν ἀ., τισὶ δὲ ἄδηλος ἦν- ἀληθῶς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν... 
λεπτομεριστέρας δηλονότι τῆς σαρκὸς γενομένης διὰ τὴν ἀφθαρσίαν, 
ὅπερ...σῶμα, ὅταν ἤθελεν, ἀπέκρυπτε, καὶ ὅταν ἤθελεν, ἐμφανὲς 
καθίστη ΝῚ].Ρ}.3.τ2ο(}λῖ.70.4404): μετὰ δὲ τὴν ἀ. αὐτοῦ... «οὐκέτι ὑπο» 
πίπτει ταῖς τοῦ σώματος ἀσθενείαις, καὶ χρείαις ἀναγκαΐέαις 1Ρ.1.140 
(1440); 2. Ὦν δ1βΒ ΟΥ̓ ΡΟΥΨΘΙ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀ, πεποιημένος θεϊκῇ 

δυνάμει Ἐαπιψο ΜΙ] αγίηι ει ρῥί, τ. τ(ῖ.22.08460); ἀπέθανε μὲν ὡς θνητόν' 

ἀνέζησε δὲ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν, καὶ τῆς ἀ, ἐστι γνώρισμα τὰ ἔργα 

Ατῇἐρειτι (Ν].25.1400}; ΜΏΙΟᾺ 5 ῥσοοί οἱ ἀϊνιηαλν, 14..1γ.1.44(}}. 
26.104Ὰ}; ΑΙ. σι βτησ 1 ἔγοτ ΟΥ̓ΠΕΥ ΤΕΥ ΟΕΟΤΒ. καινός τις... 
ἀναστάσεως ἐδείχθη τύπος. πολλοὶ..-πρὸ ἐκείνου... ἀνέστησαν νεκροί, 
οὕτω δὲ οὐδὲ εἷς" οἷ.. ἄλλοι πάντες ἀναστάντες πάλιν εἷς τὴν γὴν ὑπ- 

ἔστρεφον,..«τὸ δὲ σῶμα δεσποτικὸν ἀναστὰν.. εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνέβη 
Ομ Υν 58. Ομ ργδλθης.2.6(1.4600); οἱ ἀπόστολοι κηρύττοντες τὸ εὐαγγέ- 

λιον, ἔλεγον τὸν Χριστὸν ἐγηγέρθαι ὑπὸ τοῦ πατρός, διὰ τὸ τῶν ἀκουόν- 
τῶν ἀσθενές... ὁ δὲ ἄγγελος τὴν εὐαγγελιζομένην τὴν ἀ. ῥήξας φωνήν, 
γυμνὴν ἐκφαίνων τὴν θεοπρεπεστάτην ἐξουσίαν τοῦ ἀναοτάντος δον, 
Απέ.γ65.(ρ.802.4.; Μ.46.6206) ; τῇ 5 υϑεα 85 δυσιτηθης σαῖηβὺ ΤΟ Π0- 
ῬΠυϑιῖ65 εἰ δὲ ἄμφω μία ἦν φύσις αὐτὴ ἡ ἐνεργοῦσα καὶ τὸ ἐνεργού- 
μένον τὴν ἀ., τίς ἡ ἐνεργουμένη καὶ τίς ἡ ἐνεργοῦσα καὶ ἐγείρουσα 
αὐτὴν φύσις ;...«εἴπερ οὖν...τὴν ἀἁ, αὐτοῦ δοξάζομεν, ἐξ ἑτέρας αὐτοῦ 

φύσεως τὴν ἑτέραν ἑαυτοῦ φύσιν ἀνιστᾷν αὐτὴν λίριστὸν ὁμολογήσομεν 

1,οπὶ. ΗΠ »πομορέ 30 (1.86.17024}; 8. νατίοιι5 βῖαρεβ ἀναστάσεως γὰρ 
ἦν καὶ τὸ ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ γενέσθαι ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ, 
ἀ. δὲ ὅτε φαινόμενός φησι" 'μή μου ἅπτον᾽...τὸ δὲ τέλειον τῆς ἀἁ. ἦν, 
ὅτε γίνεται πρὸς τὰν πατέρα ΟΥ 70.το.27(21; Ρ.212.4{Π|; Μ.τ4.376.Ὰ}; 
ἵνα ἐν αὐτῇ καὶ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ἁρμόσηται ἀ., ἐξ ἄδου μὲν τὴν ψυχήν, 
ἐκ τάφου δὲ τὸ σῶμα ἐπιδεικνύμενος 1 ΛτΙ. “4 ροἰ[.2.17(},26.11618); 
ἀνάγκη γάρ τινα ἐξ ἄδου τὴν ἀρχὴν τῆς ἀ. εἰληφέναι, ἵνα τελεία ἢ ἡ ἀ. 
10.2.τό(ττ608); 4. {{πὸ: οὗ γεασ (Αρυ), Μασ οριλονι.5.90,1.54. 
51320,0); οἱ ἀὰν πρωΐ, τῆς ἀ. εὐφροσύνη Ονγτ. εαἰδεῖι.τ4.4., “ὀψὲ 
σαββάτων' Ματθαῖος βοᾷ. αὕτη τοι ἡ ὥρα τῆς ἀ, κατὰ τὴν τοῦ ἀγγέλου 

121 

' 

9 

ἀνάστασις 
, - ’ Ὶ .Ὶ 3 5 ᾽ ᾿ [ς φωνήν... Ματθαῖος μόνος...τὸν καιρὸν δι᾽ ἀκριβείας ἐπεσημήνατο, 

εἰπὼν τὴν ἑσπέραν εἶναι τοῦ σαββάτου, τὴν ὧραν τῆς ἀἁ. τ Ν ν55. Σέ, ὦ 
(Μ.46.6134,8); αἰδβοζερϑηον Ὀοίννθοη Μι. δηὰ 70. αἰβοιιββθα τίνι 

ι ν , , ᾿ 3 3 ᾿Ν “- ; 

γὰρ πιστευτέον; ατθαΐῳ γράφοντι τὴν ἀ. ὀψὲ γεγενῆσθαι σαββάτων, 

ἢ ̓ Ιωάννῃ ταὐτὸ τοῦτο συμβεβηκέναι πρωΐ ἔτι σκοτέας οὔσης ἱστορη- 
, «- - Ν , χοῖ ι ἃ, ᾿ - 4 5» ἢ 

κότι, ἢ ἡουκᾷ καὶ Μάρκῳ; τῷ μὲν ὄρθρον βαθύν, τῷ δὲ ἀνατολὴν 
ἡλίου τὸν αὐτὸν καιρὸν ὀνομάσαντι; εν, Απε.γός.(ρ.706.1; Μ.46,6280) ; 
κατ᾽ ἐκείνην μὲν ὁμολογουμένως...τὴν θείαν νύκτα τῆς ἀ, γενομένης" 

" ᾿ κ᾿ Γι ι ᾿ , " Ν ᾿ 

μηδενὸς δὲ τὴν ὥραν ἐπισημηναμένου 1Ὁ.(0.708,6; 629); οἷ, τὴν ἐκ 
νεκρῶν ἀ, ... καθ᾽ ἣν ὥραν οὐδεὶς ἔγνω, καὶ καθ᾽ ὃν οὐδεὶς ἐπεσημή- 
νατὸ τῶν εὐαγγελιστῶν καιρόν Ἰλλι5. φς. ͵αγτης  βῥί.τ τ ΜΝ. 22.ΟΒ40); 
5. ὙΠ 65565; ποῖ 41} τηδη, θα Οὐἷν ΔΡΌΞΙδ5 Δ ηα σογίδιῃ οἴπεῦ 
(Ἰ5.1ρ1ε5, Οὐ εἰς. 2,63(ρ.τ85.3; Μ, τι Βο6Α) ; ὑσατῇ δηξοσοβα ὃν ἀφατῃ 
10 ῬΌΡΠΙς μύθους μὲν ἂν ἔδοξε λέγειν παρὰ πᾶσιν, ἠπιστήθη δὲ πολλῷ 
πλέον καὶ περὶ τῆς ἀ, λέγων, οὐκ ὄντος ὅλως τοῦ μαρτυροῦντος περὶ τοῦ 
θανάτου αὐτοῦ. τῆς δὲ ἀ. προηγεῖσθαι δεῖ θάνατον, ἐπεὶ οὐκ ἂν εἴη ἃ. 
μὴ προηγουμένου θανάτου. ὅθεν εἰ κρύφα που ἐγεγόνει τοῦ σώματος ὃ 
θάνατος... αφανὴς καὶ ἀμάρτυρος καὶ ἡ τούτου ἀ. ἢ διὰ τί τὴν μὲν ἀ, 
ἐκήρυττεν ἀναστάς, τὸν δὲ θάνατον ἀφανῶς ἐποίει γενέσθαι ;..-«πῶς.. 
μαθηταὶ παρρησίαν εἶχον περὶ τοῦ τῆς ἀ, λόγου, οὐκ ἔχοντες εἰπεῖν, 
ὅτι πρῶτον ἀπέθανεν; ἢ πῶς ἂν ἐπιστεύθησαν λέγοντες γεγονέναι 
πρῶτον θάνατον, εἶτα τὴν ἄ., εἰ μὴ παρ᾽ οἷς ἐπαρρησιάζοντο, εἶχον 
τούτους μάρτυρας τοῦ θανάτου; ΑἰΠ..1.|ε.23.τ--.,(}].25.13260,0}; δώδεκα 
δὲ τῇ ἀ. τοῦ Χριστοῦ μαρτυροῦσι, καὶ ἄρα ἔτι πρὸς τὴν ἀ. ἀπιστεῖς ; 
γτ. Η. εαἰεεῖ,, 4.12; ἰΘ5 ΠΟ ὴν Οὗ παίαγα Δ Πα ΔΏρο]5, 1δ.14.22,23. 

Ὦ, ρΡχυοοΐῦ ἴτοιη 1.5 οἰϊοοίς. μείζονα εἰργάσατο ἡ τούτου ἀ. τῆς 
ἐκείνων [836. Γ]Π]) Δ ἀπα Ἐ]15Π8] ἀ. τί γὰρ τηλικοῦτον τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 
2 ἕ ’ ». , ἊΣ , τ - μ᾽ 

ἀναστάντων παιδαρίων δι᾿ ᾿Ηλίου καὶ ᾿Βλιασαίου γεγένηται, ὁποῖον διὰ 
τῆς κηρυσσομένης ἀ, ᾿]ησοῦ; Οτ(εἰς.2.ς8(ρ.182.2,4.; Μιττ.880Α); ἰά, 
ἤοηι.10.3 τη [67.(ρ.73.21; Μ.τ3.1261Ὰ}; ὁ δὲ θάνατος ἐλέγχεται καθ᾽ 
ἰῳ , 5 ᾿Ὶ ᾿ Ω ᾿ ᾿ Μ' 4 Η , -- " ἡμέραν αὐτὸς ἐξασθενήσας, καὶ τὰ εἴδωλα καὶ οὗ δαίμονες μᾶλλον νεκροὶ 
τυγχάνοντες, ὡς ἐκ τούτου μηδένα διστάζειν ἔτι περὶ τῆς τοῦ σώματος 

ἃ, αὐτοῦ, ἔοικε δὲ ὃ περὶ τῆς ἀ. τοῦ κυριακοῦ σώματος ἀπιστῶν 
ἀγνοεῖν δύναμιν θεοῦ λόγου καὶ σοφίας ΑἸἢἴη:.31.3,4(Ν.25.1400}; 
μεγίστη.««ἀναστάσεως ἀπόδειξις τὸ τὸν σφαγέντα Χριστὸν τοσαύτην 
μετὰ θάνατον ἐπιδείξασθαι δύναμιν, ὡς τοὺς ζῶντας ἀνθρώπους πεῖσαι 
καὶ πατρίδος, καὶ οἰκίας..«καὶ αὐτῆς ὑπεριδεῖν τῆς ζωῆς..«ταῦτα γὰρ 
οὐχὶ νεκροῦ τινος..«ἀλλ᾽ ἀναστάντος...ἦν τὰ κατορθώματα (Ὦγγο.ῥαη. 
ἰφρη 42.500}; ΤΠΊΓΑΟΙ65 ἀοηθ ὈΥ ϑροϑβέϊθβ, 14,{075.4.6 τῷἪ τι Ργίης. 
(3.900); 1Ὁ.4.7(02}}; 5, Ῥείδσ᾿β οὔβπρο οἵ Ποατί 8π4 8. ῬΔ}]}᾽5 σου- 
ΝΘΙΒΙΟΙ, 1,Π091.1.5 105 6.0: τί3.105..,8}; ΙΔ λον. δο.τῖμ 111:.(7.835}). 

Ἐς, ἂ5 Ῥείηρ Ομ τὶδὲ ΠΙπ156} (οξ, [0.11:25) Χριστὸς κύριος, ὁ τῆς 
ἀ, ἥλιος (Ἰδιη ῥγοὶ.δί(ρ.63.10; Μι8,106.}; ἅ λόγος σὰρξ ἐγένετο... καὶ 
ἐγένετο ἀ, ΑἸἢ,.4γ.1.64(Μ.26.1458}; δγνηδ. Αηπ|.(,4τ)2(ρ.240.16; Μ.26, 
210); ἀ, δέ, ὡς..«ἡμᾶς ἀπανιστάς, καὶ πρὸς τὴν ζωὴν ἐπανάγων (τ. 
ΝᾺ Ζ.07.3ο.2ο(ρ.141.10; Μ,36.1324); Μοά,ἄογη,12(Μ.86.3308.}). 

Ἐς, ΟἸΠΕΙ ἀβρεοῖβ; 1. δὸς οὗ ον (ο Ο(Ἰγιβιδης ᾿Ϊγνάτιος...ἐκ- 
κλησίᾳ..«ἀγαλλιωμένῃ ἐν τῷ πάθει τοῦ κυρίου...καὶ ἐν τῇ ἀ. αὐτοῦ Ἰρῃ. 
Ῥμαάιργοθυι.; νι ΗΠ δαἰδοἦι.τά4.1, Οὐ Ν γ85.γες. (}.46.6840) 2. τυἱα!- 
οὐ]εα Ὀν Ρασβηβ, Οὐ οἰς.6.36(ρ.τος.2οἵ,; Μ.11.13528}; 3. Ἐδδυστοο- 
ἰἰοη ΔΠα ΟἰΓΟΙ ΤΏ ΟΙΒΙΟἢ περιτέμνεται γὰρ τὸ παιδίον τῇ ὀγδόῃ, ἐπειδὴ 
ἔμελλε τῇ ὀγδόῃ ἡ ἀ, ... εἴ τις οὖν μὴ πιστεύει τῇ ἀ., ἀπερίτμητός 
ἐστι τῇ καρδίᾳ ΤΟ ΟΥνΒ.οεοιγ5.(2.8128); 4. εἴνπηι. οὗ παῖηθ 115] ΠῚ 
ὃς ἑρμηνεύεται θεοῦ ἀ. ΟΥΣ.1ς,2.5(2.32:50). 

Ο. [βαϑὶ οἱ ΒΘβαγγεοίοι ; γοῖ, ὈΊΒΠΟΡ τίς αὐτοῖς [50 Ὠ]5 ΠΟΟΙΚ] τὴν 
ἡμέραν ἀναγγελεῖ τῆς ἀ., κρυπτομένον σου; ΑἸΒιερ. γας, τοί Μ.2ς. 
5338); τὴν τῆς ἀ, ἑορτήν ΤΟ τγβ. αξεῖι,7.5(8,283Ὲ); ἐκκλησία οὐ μόνον 
τὸ πάθος καὶ θάνατον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀ. αὐτοῦ πάσχα ὀνο- 
μάζει...εἰ καὶ ἐν οἰᾳδήποτε ἡμέρᾳ τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν τῶν μετὰ τὴν 
ιδ΄ τοῦ πρώτον μηνὸς τῆς σελήνης εὑρεθείη αὕτη, λέγω δὲ ἡ ἀ., 
ἑορταζομένη (γοη Ῥακε.Ὀ.228(}1,02.5534). 

Η, «εαϊοαίίουβ ἴο Ἀλοβυχγθοίίοῃ; σμυγοῖ 1π Ἰοχιβαίοσα, 11 
Ὀν (ομῃδέδητης, Επ5...(,53.2ς(ρ.89.14; Μ.2ο.τοβςλ}); 16.4.2ϑ(ρ.οα. ; 
1οϑ8}) ; βασιλεῖς δι᾿ εὐσέβειαν, ἀργυρένδυτον καὶ χρυσοκόλλητον τὴν 
ἁγίαν ἐκκλησίαν ταύτην ἐν ἦ πάρεσμεν, τῆς τοῦ σωτῆρος θεοῦ ἀ., 
ἐξειργάσαντο νΥ, Π] εαἰφοῖ!.τ4.τ4.. ε[.1Ὁ.14.22; διτααῖοα οἡα (Δο]ροί!α, 
1Ὁ.χ3.4; Ματοι δίδου, ΡοΥΡῖ.5.; ὅπου ἐτάφη καὶ κατῴκησεν ὁ Ναζω- 
βαῖος τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας" καὶ ἀνέστη ἐκεῖθεν, καὶ εὐθέως 
φκοδομήθη ἐπάνω τοῦ τάφου ναός, καὶ προσαγορεύεται ἡ ἁγία ἀ. 
Τύτερφηξ ας. (Ν.86.7200) ; πατριάρχης ᾿Ηλίας ὠκοδόμησεν μονα- 
στήριον πλησίον τοῦ ἐπιοκοπείου καὶ ἐν αὐτῷ περισυνήγαγεν τοὺς τῆς 
ἁγίας ἀ. σπουδαίους εἰς τοὺς περὶ τὸν πύργον τοῦ Δαυὶδ τόπους διεσπαρ- 
μένους νγαδιυ, δι (ρ.116.6}; 1ἅ00. Πα 5.(0.236.13); Εναρτ..6.2.5 
(0.52.6; Μι.86.25121Ὰ}); οἂνς οἱ 1 σϑυσγθοῖοι, ἀἸδῖ, ἔγόσὰ [Π8 σμυχοῇ, 
Οντ. Η. εαἰφεἶι.τ8.53; οἴ. ΑἸ6χ. 581. ἐσ με. (δ6.87.403278}; ΣΒΏχΟἢ οὗ ἔοδαχ- 
ΤΕΟΌΟΩ 85 5Υ ΠΟΏνΤΩ Οἱ βες οἵ ΤΕ βοὴ τὴν μὲν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ 



ἀνάστασις 

ἀ. τὰς τρεῖς Παλαιστίνας ἔχειν ΟΟΒαΙς. ει γι Ὁ 2.1.3 β.5.23:Ηῆ..2. 

4928). 
1. μεγεῖ.; δεο. ποβίοβ, Ὁ σϑὲ σοηνουβθα Ὑγἢ ἀΙΒΟΙΡ]65. ἴου 

18 τοοητῆβ αἴζευ Βθβασγθοίίοη, [σγϑη ἤαον.1.3.2(31,7.460Ὰ}; ΔΠ]Εροχ- 
ἰχοά, ν. ἀλληγορέω; {τὸ Ἀδϑυττθοίίοα ἀθηθα Ὀν ΜΗ ΠΕ ῃ8, 
Ονγ Η.οαἰδοῖ.τ4.21. 

Τ1. οὗ ὈΙΡΙΙοαὶ σμαυβοίουβ τα]ϑθα τοι 686 ; 
Α. 1 .αζαγαβ ἐξῆλθεν τῆς σοροῦ, ὁ νεκρός, οἷος ἦν πρὶν ἢ παθεῖν, 

μελετήσας τὴν ἀ, ΟἸοτη.  )αεά. τ:2{(ρΡ.03.23; Μ.8,2568); τὴν τοῦ “Ἰαξάρον 
ἐκ νεκρῶν ἀ. κοινὸν ἔργον γεγονέναι υἱοῦ τοῦ εὐξαμένου καὶ πατρὸς τοῦ 

ἐπακούσαντος ΟΥ. [ο.58,0(8 : ρι4οο,ϑ, Μ,14.70 01) ; ντ. Ἡ.εαἰφε τϑιτό; 
85 ὈΙΌΟΣ οἱ ἀοοίτίπο οὗ ἈἈοδυσγθοῦοῃ, ΟΥΝ νϑϑι μοι βρη, 25. τί 1.44. 
2218). 

Β. οἵ οἰοὺβ πολλοὶ νεκροὶ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ιησοῦ, ἀλλὰ μόνοι 
ἀνέστησαν, οὗς ἔγνω ὁ λόγος ἐπιτηδείους πρὸς τὴν ἀἁ, Οτ,( εἰς.2.48 
(Ρ.τγοιτι; Μι11.8728}); οὐ ψιάονν 5 50ὴ δ Ναῖῃ, δαΐ. 1.6.7: τ2{{{{0.56, 
15); ΤΆ 51ηρ85 οἵ ἀφ 1ῃ ροβρεΐβ σοπίταβίβα ψ] τελεία ἀ. οὗ (Ὠγ!βῖ, 
{ΟΠ Υυβ. βγη βρακοἶ, 82. 

ΗΠ. οἵ τηρῃ, πὰ {πὸ Ὀοάγ ; 
ΑΙ, Ομ η51 [ῃς σϑαβ οὗ γοβασσοοίοπ; 1.1 σεῃ. ἀ. ἡμῶν ἐν αὐτῷ ἀπό- 

κεῖται Α1ἢ..4γ.1.43(Ν|.26,τοοο) ; ἐῤ.2.63(2818); Ῥτος.(.1ς.66: ΞΕ (, 
87.27.08}; (05π1.1π4.ἰοΡ.2(3.88,1218} οἷ. 5. ἀνάκτισις ; 2. [τοΠΡῊ 
ἢ15 ἀραίῃ δῃᾷ ΒΘβϑυσιεο! ἡ ὁ δεσπότης ἐπιδείκνυται διηνεκῶς ἡμῖν 
τὴν μέλλουσαν ἀ, ἔσεσθαι, ἧς τὴν ἀπαρχὴν ἐποιήσατο τὸν κύριον 
τορι. 24.1 ; τὴν γενομένην ἀ. τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν σταυρὸν 
πάθους περιέχειν μυστήριον τῆς ἀ. τοῦ παντὸς Χριστοῦ σώματος 
Οὐ. [σ.το.35(2ο; Ρ.209.31|.; Μ,14.3728); αἰδττηςα ἀραῖπβί αἰ εσουσίπσ 
ΜδηΙοποδὴβ σαφής ἐστιν ἡ τοῦ Χριστοῦ ἀ. μεθ᾽ ἧς εἶχε σαρκὸς γεγοννῖα 
ἐκ τοῦ προκειμένου ῥητοῦ, οἱ δέ, οἱ ἑτερόδοξοι, ἀλληγορεῖν θέλουσιν τὴν 

τῶν ἀνθρώπων ἀ. ἀλληγορήτωσαν καὶ τὴν τοῦ σωτῆρος κακῶς τῷ 
ἑαυτῶν ἀθετοῦντες τὸ ῥητόν ΟΥ ον». ἢ: ΤΟ ογ.ττυτϑῖ,.(} 5 το ρΡ.441.); 
τούτου ἕνεκεν τὸ δυνάμενον ἀποθανεῖν ἑαυτῷ λαμβάνει σῶμα, ἵνα τοῦτο 
τοῦ ἐπὶ πάντων λόγου μεταλοαβόν, ἀντὶ πάντων ἑκανὸν γένηται τῷ 
θανάτῳ, καὶ διὰ τὸν ἐνοικήσαντα λόγον ἄφθαρτον διαμείνῃ, καὶ λοιπὸν 
ἀπὸ πάντων ἡ φθορὰ παύσηται τῇ τῆς ἀ. χάριτι Ατμιίηειο.τ( Μ 25. 
1123}; σωτῆρος ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν.. τῆς φθορᾶς παυομένης...ἐν 
τῇ τῆς ἀ. χάριτι..«ἵνα κρείττονος ἀ. τυχεῖν δυνηθῶμεν 1}.24.1(1220}; 
14..45γ.τ.8(}1.56.28.Ὰ}; 1}.2.67 {2804}; ἡ ταφὴ αὐτοῦ, ἡμῶν ἁ. τὰ τηε,εῇ ε. 
“3,.»γ..κ( ΝΜ ,26.002Α}); “θεοῦ, τοῦ μὴ μόνον ἐπαγγελλομένου ποιεῖν τῶν 
νεκρῶν τὴν ἀ., ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἤδη ἠργμένης ἀ. τοῦ.. Χριστοῦ βεβαίαν 
παρεαχηκότος ἡμῖν ταύτης τὴν πίστιν ἘΤαβ είν, το. (}1.6.14770}); 

1διτοιτλ(τ48τ0); ἡ ἀρχὴ τῆς ἀ, δι᾽ ἑνὸς ἐπὶ πᾶσαν διατείνει τὴν ἀνθρω- 
πότητα (το ν85.0γ.εαἰδε.τδ(ρ.71.12; Μ.45,520); ἰ6. Δ ροϊ.55(}1,45. 
1260 4); ἔστι σωμάτων ἀἁ. τοῦτο ὁ τάφος δηλοῖ ὁ ἐν “Ιεροσολύμοις 

(Ὠγτνϑβ.μον.3. 5 15. “12.(0.220};} ἘΝῚ] Ῥειραπελμ. τ(Μ.70.1 480}; 3. ἰΠΤΟῸΡῊ 
Ἡ. (ποβί μεγάλη τοῦ πνεύματος ἡ ἐνέργεια, τοῦ οἰκονομοῦντος ἡμῖν 

τὸν ἐξ ἀ. βίον Ῥα5. )1γ.4ο(3.4τ0; Ν1.33.1578); Οτ.ΝαΖ.97,3τ.20(ρ.184. 
2: Μ,536.1650) εἷῖ. 5. ἀνακτέίζω. 

ΒΒ. ἀεῇ,. απ σοῆραὶ οἰδεθιπθηίβ σωμάτων ἀ. ἔσεσθαι πεπιστεύ- 
καμεν μετὰ τὴν τῶν ὅλων συντέλειαν, οὐχ ὡς Στωϊκοὶ δογματίζουσι 
κατά τινας κύκλων περιόδους γινομένων ἀεέ.. «ἅπαξ δὲ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς 
αἰώνων πεπερασμένων [καὶ] εἰς τὸ παντελὲς διὰ μόνων τῶν ἀνθρώπων 
τὴν ούστασιν [ἔσεσθαι] χάριν κρίσεως Τεῖ.ογαί. δ(ρ.6.15; Μ.6,8178); 
ἡμεῖς. «σώματα ἀνίστασθαι τπεπιστεύκαμεν. εἰ γὰρ καὶ φθείρεται, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἀπόλλυται" τούτων γὰρ τὰ λείψανα γῆ ὑποδεξαμένη τηρεῖ δίκην 
σπόρου πιαινομένον καὶ τῷ γῆς λιπαρωτέρῳ συμπλεκομένου, αὖθις 
ὥσπερ κόκκος γυμνὸς σπείρεται, καὶ..«ἠμφιεσμένος καὶ ἔνδοξος ἐγείρε- 
ται, οὐ πρότερον εἰ μὴ ἀποθανὼν λυθῇ, καὶ γῇ συμμιγῇ" ὥστε τὴν ἀ. 
τοῦ σώματος οὐ μάτην πεπιστεύκαμεν Ιτοη.. [γ-τ2(}}.7.1236Ὰ}; οὐχ ὡς 
οἴεται Κέλσος, τῆς μετενσωματώσεως παρακούσαντες τὰ περὶ ἀ. φαμεν 
ἀλλ᾽ εἰδότες ὅτι ἡ τῇ ἑαυτῆς φύσει ἀσώματος.. ψυχὴ ἐν παντὶ σωμα- 
τικῷ τόπῳ τυγχάνουσα δέεται σώματος οἰκείου... «ὅπερ ὅπου μὲν φορεῖ 
ἀπεκδυσαμένη {τὸΣ πρότερον ἀναγκαῖον μὲν περισσὸν δὲ ὡς πρὸς τὰ 
δεύτερα, ὅπου δὲ ἐπενδυσαμένη ᾧ πρότερον εἶχε, δεομένη κρείττονος 
ἐνδύματος εἰς τοὺς καθαρωτέρους..«τόπους (ὐτι(εἰς5.1.32(ρ.1τὅ2ιαι; Μ, 
τι. 14658); οὐδὲ γὰρ ἄλλο τί ἐστιν ἡ ἀ., εἰ μὴ πάντως ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον 
ἀποκατάστασις τ Ν κβ5. ποθι 1 10. Βιεεὶ, (Ξ4.4Α. 6530); 16. ἀρτρινοὶ γας. 
(Μ.46.1τ484}; 14. Ῥιελ.(}1.46.877.) οἷτ,, 5. ἀναπλάσσω; τοῦτό ἐστι 
τὸ μυστήριον... τῆς ἐκ νεκρῶν ἀ., τὸ διαλυθῆναι μὲν τῷ θανάτῳ τοῦ 
σώματος τὴν ψυχήν...εἰς ἄλληλα δὲ ἐπαναγαγεῖν διὰ τῆς ἃ., ὡς ἂν 

αὐτὸς γένοιτο μεθόριον ἀμφοτέρων, θανάτου τε καὶ ζωῆς 14.0».εαἰφεΐε. τό 
(Ρ.72.8, 1; Μ.45.52}); τί γὰρ κοινὸν ἔχει ἡ ῥικνότης καὶ πολυσαρκία..-- 
πρὸς τὴν ζωὴν ἐκείνην, ἣ τῆς ῥοώδους τε καὶ παροδικῆς τοῦ βίου 
διαγωγῆς ἠλλοτρίωται; ἕν ζητεῖ μόνον ὁ τῆς ἀ. λόγος, τὸ φνῆναι διὰ 
γενέσεως ἄνθρωπον" μᾶλλον δὲ... «εἰ ἐγενήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον, 
τὸ δὲ μακρόβιον ἢ ὠκύμορον..-«μάταιον τῷ τῆς ἀ. λόγῳ συνεξετάζειν.... 
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2 ἀνάστασις 

οὔτε δυσκολίας, οὔτε ῥᾳστώνης ἐκ τῆς τοιαύτης διαφορᾶς περὶ τὴν ἀ. 
οὔσης. τὸν γὰρ τοῦ ζῇν ἀρξάμενον, ζῆσαι χρὴ πάντως, τῆς ἐν τῷ 
μέσῳ διὰ τοῦ θανάτου συμβάσης αὐτῷ διαλύσεως ἐν τῇ ἀ. διορθωθείσης. 
τὸ δὲ πῶς ἢ πότε ἡ διάλυσις γίνεται, τί τοῦτο πρὸς τὴν ἀ.; 1] .αἩτη. εἰ 
γος. (Μ.46.1408,0); ὅτι δὲ δυνατὸν καὶ ἐξ ἀτελῶν καὶ ἐκ τελείων, τὸ 
αὐτὸ γενέσθαι ἀποτέλεσμα, μαρτυροῦσιν οὗ ὑπὸ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων 
ἀναστάντες νεκροί: τοιούτους γὰρ αὐτούς, καίτοι τελείους ὄντας κατὰ 
τὰ μέρη ἡ διὰ τῆς ἀ. ἔνωσις ἀπειργάσατο, ὁποίους καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ ἡ 

φύσις διαπλάττουσα συνῆψε: τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐν τῇ προσδοκωμένῃ 
κοινῇ ἀ., συμβήσεσθαι πεπιστεύκαμεν" τῶν τε γὰρ προδιαλυθέντων καὶ 
διεφθαρμένων ἤδη σωμάτων, καὶ τῶν ἀρτιτότε ζώντων..«τὴν αὐτὴν ἐκ 
τῆς ἀ. σύστασιν γενήσεσθαι πεπιστεύκαμεν Ἰιοολ  Β.αγσιδου (Μ|.86, 

1041}). 
Ε΄. ργθ- Ο υἰβῦδη ξογεβῃαάονηρϑ; 1. Ράρλη τὴν διὰ πυρὸς κάθαρσιν 

τῶν κακῶς βεβιωκότων, ἣν..-ἐκπύρωσιν ἐκάλεσαν οἱ Στωϊκοί" καθ᾽ ὃν 
καὶ τὸν ἰδίως ποιὸν ἀναστήσεσθαι δογματίζουσι, τοῦτ᾽ ἐκεῖνο τὴν ἃ, 
περιέποντες (61). 5:7.5.1(0.322.3; Μ,0.21Α}; κἂν μὴ ὀνομάζωσιν οὖν τὸ 
τῆς ἁ, ὄνομα, τὸ πρᾶγμά γε δηλοῦσιν, ὅτι Σωκράτης... ἀναστήσεται... 

καὶ ἀνατραφεὶς Ἀθήνῃσι φιλοσοφεῖ Οτο( εἰς. τισο(.22.5; Μ.11.1212λ}; 
γἰβία κει ράσαῖς ἸΦοα5 ἀρομπὶ 1ὑ, ΟΥ̓ Νι γα. αη,ε γ65.(Μ.40.πο81}}; 
2. ΟΤ; οὀχορ. ῥφιι5ο: 2, τὴν ἐκκλησίαν λέγει τὴν μελετήσασαν τῆς 
σαρκὸς τὴν ἀἁ. ἐν ἠχοῦντι τῷ δέρματι (Ἰοῖη, ῥαρη.2.4{Ρ.182.5ς; Μιὰ, 
4418}; Οτιμονιτοτό 1. [ογ.(0.15.4ἴ.1 Μ.13.276Ὰ4}; ᾿ξνὼχ μετέθηκε καὶ 
τὸν ᾿Ηλίαν ἀνήρπασεν, αἰνιττόμενος ἡμῖν τὸ περὶ τῆς ἀ. δόγμα (Πτγ5. 
γόνον! .8(2. 4350}; ΙΔ κρ τη ἢ ιτα7τη(5.3230,,)). 

Ὁ). ἀοίθηποθ οἵ ἀοοίσ!ηθ; 1. βἰδιοργοηΐ οἱ 115 Ποῖ {105 τὸν περὶ 
τῆς ἀ. λόγον (πολὺν ὄντα καὶ δυσερμήνευτον καὶ δεόμενον σοφοῦ 
εἴπερ τι ἄλλο τῶν δογμάτων καὶ ἐπὶ πλεῖον διαβεβηκότος...) Οτ (εἰς, 
γ.32(ρ.182.50; Μοεατ465 4}; μέγα... τὸ τῆς ἀ. καὶ δυσθεώρητον τοῖς 
πολλοῖς ἡμῶν μυστήριον 1ἰἅ. 70.το.50(Ζο; ρΡ.510.14: Μ.1...3720}} ραττῖς, 
ΟὈ]δοεοης χρὴ καὶ τοὺς περὶ τῆς ἀ. ἀπιστοῦντας...ἢ μηδεμιᾶς αἰτίας 
ἐξάπτειν τὴν τῶν ἀνθρώπων γένεσιν...ἢ τῷ θεῷ τὴν τῶν ὄντων ἀνατι- 

θέντας αἰτίαν εἰς τὴν τοῦδε τοῦ δόγματος ἀποβλέπειν ὑπόθεσιν καὶ διὰ 
ταύτης δεικνύναι τὴν ἀ. οὐδαμόθεν ἔχουσαν τὸ πιστόν. τοῦτο δὲ 
ποιήσουσιν, ἐὰν δεῖξαι δυνηθῶσιν ἢ ἀδύνατον ὃν τῷ θεῷ ἢ ἀβούλητον 
τὰ νεκρωθέντα τῶν σωμάτων ἢ καὶ πάντῃ διαλυθέντα πάλιν ἑνῶσαι καὶ 
συναγαγεῖν πρὸς τὴν τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων σύστασιν. ἐὰν δὲ τοῦτο 
μὴ δύνωνται, παυσάσθωσαν τῆς ἀθέου ταύτης ἀπιστίας ΑΙΠοΠαρ.γδ5.2 
(0|».40.31--κο.6 ; Μ.6.0778}; ἀΠΠ ον σασδοα ν᾽ ὀα πὴ Οἵ ΠΟ 65 Ὦν 
ἀπΙπα 5 σα ἔξ πη τα γη Ὦγ τῆρη, 10. 4{0.52.24: οὔτ); διὰ δύο πράγματα 
χρὴ ἀπιστεῖν τῶν νεκρῶν τὴν ἃ, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸν θεὸν ἐγείρειν 
τοὺς νεκρούς, ἢ διὰ τὸ μὴ λυσιτελεῖν τοῖς ἀνισταμένοις..-τούτων δὲ τὸ 
μὲν ἔστιν ἀσεβές, τὸ δὲ γελοῖον Ὁ υπίιφη. αγ.το, (0,0. 14804}; εἰϊκτ 
ΒοΙΠονο Ὀν δοῖπὸ οἱ 8. Ῥ88}5 (ὉΠΏΤΒΙΆτ οοηνουίβ, Γῃγνς μουν τ 
τ υγιρτοσπλ. (10,20); ἁπιᾷ Ὦν βουὴς οἵ Ογυ5.᾽8 οννὴ Ποοκ, τῤ,1,6(3224); 
2. οοπαετηπαίοη οἱ 115 ἀθη1Α] ὃς.. λέγει μήτε ἃ, μήτε κρίσιν, οὗτος 
πρωτότοκός ἐστι τοῦ σατανᾶ ῬοΙνο.6}.7.1; βλασφημεῖν τολμῶσι τὸν 
θεὸν Ἀβραὰμ...οἱ καὶ λέγονοι μὴ εἶναι νεκρῶν ἀ. Ἰυπτ, γα ,8ο. (5.0, 
δ65Α); 3. δΥριτηοπίβ ἰὰ ἀοίορησο; 8, ἴσο (ἀρ 8. οἰ! ροΐοηζο 
εἰ, ὥσπερ ἀπίστοις ἀνθρώποις ἀδύνατον φαίνεται γενέσθαι τὴν ἀ., 
οὕτως ἀδύνατόν ἐστι τῷ θεῷ τὸ ποιεῖν τὴν ἀ, οὐδὲν ἄρα κατὰ τοῦτο 
διαφέρει θεὸς ἀνθρώπου. εἰ δὲ ἀπειράκις διαφέρει, ὥσπερ οὖν καὶ 
διαφέρει, πῶς οὐκ ἔστιν ἄτοτιον τὸ ἀπιστεῖν θεῷ τὴν ποίησιν ὧν ἔχει 
τοῦ ποιεῖν τὴν δύναμιν; ἴ 5τφειγιτο, 5 (Μ| 6, τ 4581); νΒΊΟῊ ΥὙα]ϑοΩ 
ΤΑ ΖΑΤΊΙΒ, τι Ν υ55.γ ες. (Δ .46,6684}); εἰ γὰρ τέκτονος ἔργον οὐ κατα- 

λαμβάνεις, πολλῷ μᾶλλον τοῦ ἀριστοτέχνου θεοῦ. μὴ ἀπιστεῖτε τοίνυν 

τῇ ἀ, (ῆγγβιλονη.17.3 ἢἢ τον (το. 488}; .. [γονὴ πη 5. πλέθσσο ἀπά 
Θμα δεικτέον ἀληθῆ τὸν περὶ τῆς ἀ. λόγον ἀπό τε τῆς αἰτίας αὐτῆς, 
καθ᾽ ἣν καὶ δι᾽ ἣν ὁ πρῶτος γέγονεν ἄνθρωπος οἵ τε μετ᾽ ἐκείνου, .... 
ἀπὸ τε τῆς κοινῆς πάντων ἀνθρώπων ὡς ἀνθρώπων φύσεως, ἔτι δὲ 
ἀπὸ τῆς τοῦ ποιήσαντος ἐπὶ τούτοις κρίσεως ΑΙποπαριγές, ττ(ρ. 60.246; 
Μ.6,906λ); τῆς μὲν ψυχῆς οὔσης τε καὶ διαμενούσης ὁμαλῶς ἐν ἧ 
γέγονεν φύσει...τοῦ δὲ σώματος κιυουμένου κατὰ φύσιν πρὸς ἃ πέφυκεν 
καὶ τὰς ἀποκληρωθείσας αὐτῷ δεχομένου μεταβολάς, μετὰ δὲ τῶν 
ἄλλων τῶν κατὰ τὰς ἡλικίας ἢ κατ᾽ εἶδος ἢ μέγεθος τὴν ἀ, εἶδος γάρ 
τι μεταβολῆς καὶ πάντων ὕστατον ἡ ἀἁ. 1Ὦ}ιτ52(0.65.8 ; τοοολ); εὔδηλον 
ὡς τῇ τῆς γενέσεως αἰτίᾳ καὶ τῇ γνώμῃ τοῦ ποιήσαντος δείκνυται 
σοφῶς ἡ ἀ. 18.13(0.63.28,10; Ἰοοοῦ}); ἡ δὲ τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων 
σύστασις ἐξ ἀνάγκης ἑπομένην δείκνυσιν τὴν τῶν νεκρωθέντων... 
σωμάτων ἀ. ... ἀ. γὰρ μὴ γινομένης, οὐκ ἂν ἡ τῶν ἀνθρώπων ὡς 
ἀνθρώπων διαμένοι φύσις ἐῤιτε(ρ.6δ6.18,20; τοοάο --Ἰοος Ὰ}; Ὁ. ἔγοτη 
7αβεῖος ; ἡπᾶάροιμεηῖ ὑο θνο ὈΚ τῆδην ἴὸ δ. ΘΠ σἄτιδ6 οἵ τοβα)- 
ΤΟ ]Ο. τοῦτο... δείκνυται ψεῦδος ἐκ τοῦ πάντας μὲν ἀνίστασθαι...μὴ 
πάντας δὲ κρίνεσθαι...εἰ γὰρ μόνον τὸ κατὰ τὴν κρίσιν δίκαιον τῆς ἀ, 
ἦν αἴτιον, ἐχρῆν δήπου τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας..«μηδ᾽ ἀνίστασθαι 
ἐδιτα(ρ. ὅπ. ἘΠ, : τοοτο); θαι δεῖ.. τὸ φθαρτὸν... «ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, 



9. », 
αναστασις 

΄ ᾿ ΄ ε , “ 

ἕνα ζωοποιηθέντων ἐξ ἁ. τῶν νεκρωθέντων καὶ πάλιν ἐνωθέντων τῶν’ 
κεχωρισμένων. .«ἕκαστος κομίσηται δικαίως ἃ διὰ τοῦ σώματος ἔπρα- 
ἕεν εἴτε ἀγαθὰ εἴτε κακά {δ.τϑ(ρ.71.1}; ἸΟ128}; εἰ γὰρ οὐ γίνεται 
τῶν νεκρῶν ἡ ἃ., πῶς οὐκ ἔσονται ἴσοι ἀλλήλοις οἵ τε δρῶντες τοὺς 
μαρτυρικοὺς ἀγῶνας καὶ οἱ ὑπομένοντες; ἵ Πιδίιψη.Ογ.το, δ (1,6, 
τ4880) ; (Πτνβ.ο»η.6 6.3 τη. [0.(8.308 8}; εἰ γὰρ μὴ ἐβούλετο τὰς 
θύρας ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς τῆς ἀ, ἀνοῖξαι, οὐκ ἂν ἀφῆκε Ἀβελ.. φίλον αὐτῷ 
[5-. θεῷ] γεγενημένον παθεῖν 14.γ85 πον δ(2. 4350): α. Ττοτὰ πϑταταὶ 
ῬΠΕΠΟΙΠΊΕΠΘ ἔδωμεν...τὴν κατὰ καιρὸν γινομένην ἀ. ἡμέρα καὶ νὺξ 
ἀ. ἡμῖν δηλοῦσιν ΤΟ 6».24.3; ταῦτα δὲ πάντα [50. στον τη οἱ βεεᾶς 1κ 
στουτα, δίς. ἐνεργεῖ ἡ τοῦ θεοῦ σοφία, εἰς τὸ ἐπιδεῖξαι διὰ τούτων, 
ὅτι δυνατός ἐστιν ὁ θεὸς ποιῆσαι τὴν καθολικὴν ἀ, ἁπάντων ἀνθρώπων. 
εἰ δὲ καὶ θαυμασιώτερον θέαμα θέλεις θεάσασθαι γινόμενον πρὸς 
ἀπόδειξιν ἀ. οὐ μόνον τῶν ἐπιγείων πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν 
οὐρανῷ, κατανόησον τὴν ἀ, τῆς σελήνης τὴν κατὰ μῆνα γενομένην 
ΤΗΡΆΙ] Αι, Αμίοί,Σ. τ3(Μ, 6. ΤΟ444}; ̓  τί φατε.. ὁ "ὁρῶντες πολλὰ τῶν 

ἀερίων τὰς μορφὰς μεταβάλλοντα; ὅποϊῖα καὶ περὶ τοῦ ᾿Ινδικοῦ σκώλη- 
κος ἱστορεῖται τοῦ κερασφόρου: ὃς εἰς κάμπην τὰ πρῶτα μεταβαλών, 

εἶτα προϊὼν βομβυλιὸς γίνεται, καὶ οὐδὲ ἐπὶ ταύτης ἵσταται τῆς 

μορφῆς..-μεμνημέναι τῆς κατὰ τὸ ζῶον τοῦτο μεταβολῆς, ἐναργῆ 
λαμβάνετε τῆς ἀ, ἔννοιαν Βαβ.ἠεχ.Β.8(..78Ε-70α ; Μ.20.184}--τϑξΑ}); 

ἔγοῖη ΤῈ οὗ Ῥῃοοπῖχ, Ογγ Η. εα!εεὶ, τᾶ. 8 ; τότ Ῥἤ 565. Οὐ τηῦοῃ, 
ἐδ.τϑ.το; ἔγοτη ρ᾽δηΐβ, Ομ γβιλομι, 66.3 τη. [0.(8.30768}; Θ. ΟἸΠΟΥ ἀτρτι- 
τηρηΐβ εἰ δὲ ἀ. νεκρῶν οὐκ ἔστι κατά σε, διὰ τί τοὺς τυμβωρύχους 
καταδικάζεις; εἰ γὰρ ἀπόλωλε τὸ σῶμα, καὶ ἀνέλπιστος ἡ ἀ., διὰ γί 

τιμωρίαν ὑπομένει ὁ τυμβωρύχος; (ντ.Η ««αἰσεῆςτϑις ; εἰ δυνατὸν 
Π. ἀδύνατόν] τινε ὑπὲρ τοῦ μὴ ὄντος πράγματος τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς προ- 
τιμῆσαι τὸν θάνατον, πῶς, εἰ καθ᾽ ὑμᾶς οὐκ ὄντος ἀληθοῦς τοῦ περὶ τῆς 
ἀ, δόγματος, ὑπὲρ τούτον τῆς ἑαυτῶν ζωῆς προετίμησαν οἱ μάρτυρες 
τὸν ἑαυτῶν θάνατον ; ποίας δὲ ἄλλης θρησκείας πολυτρόποις βασάνοις 
τε καὶ θανάτοις ἐβεβαιώθη τὸ δόγμα τῆς ἑαυτῶν θρησκείας, λέγω δὴ 
τῶν Χριστιανῶν περὶ τῆς τῶν νεκρῶν ἀ.; {7αβτφεινγ, το. τ2(}1.0. 

14818}; οὐδεὶς.. «λέγοι ἂν ὡς ἀπολογούμενος περὶ τῶν κατὰ τὴν ἀ. τό" 
πῶς αἰσθήσεσι μὴ καταλαμβανόμενοι γνώσονται τὸν θεόν; Οτ.(δἰς.".37 
(ρ.187.20; Μ.11.14724}; 4. παίαγα οἱ γοϑυσγθοίίος Ὀοαν ; 8, δῖ μο- 
ΟἸ15᾽ δτίθοκ οα Οπροῃ; Οὐσθηβ νίονν τὴν ἀ. τῶν νεκρῶν ἀποδεχό- 
μένοι μεταβολάς φαμεν γίνεσθαι ποιοτήτων τῶν ἐν σώμασιν ΟΥ (εἰς, 
4.57(0.330.2; Μέ,ττ. τ 24λῚ}); γεμεῖο αἦ αδεαγάιη οἵ ΟΡΙπΙΟ οἱ ΤΠο56 
0 ΠΟ] {πᾶξ γεβυσσθοιίοη Βοᾶν 15 τηϑΈθυΙ 4} }ν ΘΑ ΠῚ 85. ὈΤΘΒΟΙΐ 
Ῥοᾶν ἐὰν δ᾽ οὖν πυνθανώμεθα αὐτῶν, τίνος ἡ ἀ. γίνεται, ἀποκρίνονται 
ὅτι τῶν σωμάτων ὧν νῦν περικείμεθα. εἶτα προσεπερωτησάντων ἡμῶν" 
πότερον τῆς οὐσίας αὐτῶν ὅλης, ἢ οὐχί; κτὰ. ΜίοίΉ.γ65.τ.2ο(ρ}0.242-- 

δ; Ν.4τι τοδϑ); τοῦτο τὸ εἶδος... τὸ σωματικόν, ὃ ἐν τῇ ἀ, περιτίθεται 
πάλιν τῇ ψυχῆ, ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβάλλον, οὐ πάντως δὲ τόδε τὸ 
ἐντεταγμένον τὸ κατὰ τὴν πρώτην ὑποκείμενον 1δ.1.22(ρ.245.τὸ; Μ. 
41.1002Λλὴ; 1.1,23(0.347.1: Μ.41.τορ20); ΟΥ.᾽Β Ορί πίοπϑ δα πη ηατσοα 
ἀκριβῶς νοεῖν, εἴσεται τὴν ἀ, ἐπὶ τούτου μὴ χρῆναι παραλαμβάνεσθαι 
τοῦ σώματος, ἅτε ἀδυνατοῦντος ἀτρέπτου δι᾿ αἰῶνος μένειν, ἀλλὰ ἐπὶ 
τοῦ πνευματικοῦ, ἐν ᾧ ὁ αὐτὸς ὁ καὶ νῦν ἐν τούτῳ διασωζόμενος 
χαρακτὴρ τηρηθήσεται, ἵν᾽ ἕκαστος ἡμῶν καὶ κατὰ τὴν μορφὴν ὁ 
αὐτὸς ἢ, καθάπερ ἐλέχθη καὶ ᾿Ὠριγένει, οὕτω γὰρ ἐκεῖνος ἔσεσθαι 
τίθεται τὴν ἀ, 1δ.τ.ε(ρ.5 τ, 31; Μ| 41. τορδο) ; ἐὉ,3.3(ρ.391.5; Μ.18. 
3178}; δι ἢ.᾽5 αἰΐβοκ οὐ.. ἀνέξομαι φληναφώντων τινῶν..,τὴν γρα- 

φήν, ἕνα αὐτοῖς δὴ σαρκὸς μὴ εἶναι προχωρήσῃ ἡ ἀ., ὀστᾶ νοητὰ καὶ 
σάρκας ὑποτιθεμένων δίοίῃ.»65.τ. ,ο(ῃ.282.13.; Μ.18, 2688) ; δχορ, Με, 
22:22 Χριστός, εἰ μὴ ἦν ἀ, σαρκός, ἀλλὰ μόνον ἐσώζετο ἡ ψυχή, 
συνέθετο ἂν αὐτοῖς Ξε, ϑαδάμοεθ5] ὡς... «ὀρθῶς φρονοῦσι. νυνὶ δὲ 

ἀποκρούεται λέγων: ἐν τῇ ἀ. οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίσκονται...οὐ τῷ 

σάρκα μὴ ἔχειν, ἀλλὰ τῷ μὴ γαμεῖν τρ.τοπτί(ρ.2ος. 5 ΕΠ, ; φὅτα); 1, 
(ρ.2οδνοἵ. ; 2Ζϑτο); σῶμα λέγεται πνευματικόν, οὐ τὸ λεπτομερὲς καὶ 
ἀερῶδες, καθὼς λέγουσί τινες ὅτε τοιοῦτον αἱ ψυχαὶ ἐν τῇ ἀ. λήψονται 
σῶμα, ὧν ἐστιν εἷς καὶ ᾿Ὡῶριγένης, ἀλλὰ πνευματικὸν λέγεται τὸ χωροῦν 
πᾶσαν τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν ἐνέργειαν καὶ κοινωνέαν 1Ὁ.3,16(0.413. 
7); ἀ. σατὶ θὲ ῥτεάξοϑέεα οτἱν οὐ Ὀσάν, ποὶ οὗ τρητηοτία! 508] ἀἁ. 
γὰρ οὐκ ἐπὶ τοῦ μὴ πεπτωκότος ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ πεπτωκότος λέγεται 

καὶ ἀνισταμένου ἐδ.τ.πτ(ρ.306.1τ4; Μ.τ8,28γ0); 1.1. 52(ρ.2ο8,1,4; Μ. 
Δ1.1128Ὰ}); (Πυνβ.γέςογί. 7 (2.4340); Ὁ. ΒρΙαπάσυσ οὗ ταϑαγσε το 
Ῥοᾶν Μωῦοῆς.. ὑπέδειξε τὸν τύπον διά' τῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐπι- 
κειμένης τοῦ πνεύματος δόξης... -πῶς ἐν τῇ ἀ, τῶν δικαίων δοξασθή- 
σεται τὰ σώματα τῶν ἁγίων ΜαοριΔερἤσηι. ς. τοί .34.516.Ὰ); ἐπαον ρα 
ΙΓ ΒΡ  Υῖτ4] τ ηρβ, δ, 5, (στό) ; ἐν τῇ ἀ, ὅλα τὰ μέλη ἀνίστανται 
εὐνκαὶ ὅλα γίγνονται φωτοειδῆ.. «ἕκαστος ἐν τῇ ἰδίᾳ φύσει καὶ ὑποστάσει 
μένει πεπληρωμένος τοῦ πνεύματος Ἰῤ.ττ. τοί(π810) ; ἀοο. ᾿τασίτος οὗ 
νισγίας 1ἢ φαγί ὶν 16, ΟΠ τνβλονι.δό.6 τη [6.(8, 5120}; Ῥτος (α,15. 
16: το ῦ,.(Μ.8᾽.,27134}; δ. 115. ἸΠσοτγαρ!θι εν, Ατῇ, ἐμ ε.27.2(Μ1.25. 
1444}; ἐγὼ γὰρ ἐν τῇ ἃ. τῶν νεκρῶν ἀπολήψομαι παρὰ τοῦ σωτῆρος 
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ἄφθαρτον αὐτό [3ς. σῶμα] 1ᾶ.ν. “πίοη.οτί Μ.26.0728)}; ἐν τῇ ἀἁ, ἀπο- 
λαβεῖν τὴν σάρκα, μήτε ὑπόδικον θανάτῳ, μήτε ὑπεύθυνον ἁμαρτίᾳ 
Β45..}.261.3(3.4038 ; Μ,32,9728); ἐν τῷ τέλει τοῦ παρόντος αἰῶνος ἐκ 

τῆς σποδιᾶς γενήσεται ἡ ἀ. τοῦ ἐφθαρμένου σώματος, καὶ ἐξαναστή- 
σεται ὁ ἄνθρωπος ζωοποιηθείς τε καὶ ψυχωθεΐς, τὴν μὲν προλαβοῦσαν 

φθορὰν ἀποτιναξάμενος, καὶ ἐπενδυσάμενος δὲ τὴν θείαν ἀφθαρσίαν 

ΝΙ,Έ}}.1. ταί Μ. 70. 1324}; δωρουμένου [36. κυρίου] πᾶσιν ἐν τῇ ἀ. τὸ 
τῆς προαιρέσεως καὶ τὸ σὴς φύσεως ἄφθαρτον" ὡς κακίας καὶ θανάτου 

μηκέτι ἐνεργουμένων" κἂν ἕκαστος ἀναλόγως ἀπολαμβάνῃ τοῖς Πετῖρα- 

γμένοις ἐν τῇ αὐτοῦ βιοτῇ ἘΡτος.α. Ῥν.χ6:11(λ1.87...28 40}. 

Ε. «ἀἰποιβϑίοι ν ΠΘΊΠΘΥ ΥΟΘΌΤΥΘΟΓΙΟΣ 15 ἘΠῚ Ν ΟΥΒΕ] ; 1ν ΓΟ ΤΥΘΟΙΟΣ, 
οὗ ψιοκοα ἀδηϊοά, 2)214.π6.6: οἱ ἁπλούστεροι τῶν πεπιστευκότων... 
νομίζουσι τοὺς ἀσεβεῖς τῆς ἀ. μὴ τεύξεσθαι ΝίοΙΠ,γθ5.1..ο(ῃ.242.3; 

Μ.41τ.τοϑ88) ; πολλοί εἰσι καὶ νῦν λέγοντες, ὅτι ἐνίων μέν ἐστιν ἀ., 
ἐνίων δὲ οὔ (Ὡγνο.ἠοηη. 1.1 1: Ποὺ. (12.1810}) ; ΡΠ, νὴ ΓΟβα τα 

. τοοτίοῃ οὗ ΟἽ᾽ βδίητβ 15. αἰβουββοα οὐ δατητ66] οἱ ζήσαντες κατὰ 
τὸν νόμον τὸν διαταχθέντα διὰ Μωυσέως ζήσονται ὁμοίως τῷ ᾿Ιακὼβ 
καὶ τῷ ᾿Ενὼχ...ἐν τῇ τῶν νεκρῶν ἀ. ἢ οὔ;;.. ἐπεὶ οἵ τὰ..«καλὰ ἐποίουν 
εὐάρεστοί εἰσι τῷ θεῷ, καὶ διὰ τοῦ Χριστοῦ τούτου ἐν τῇ ἀ. ... 

σωθήσονται Ππι5{.ἐταί.4ς.5.,Δ(Ν.6. 728,0); 2. πΗΊν σα] τοβιιττοοι ἴοι 
αἰπττηρα τῆς κοινῆς ἀ,, ἧς καὶ ἀσεβεῖς μετέχουσιν (γν5.᾿}0}1.4.5.3 
ἔπ [0.(8.264}}} ἀ, ... πάντες ἀπολαύσονται...ἐν δόξῃ δὲ οὐ πάντες 
ἔσονται Ἰ΄,ἠ10}}1.7.1 10. Χ ὙΠπ655.(1τ1.4730}}; Ια ον. 5.3 τη ἐδοηι.(0.4041}}} 
Δ ἐχρυΐη 5. διττίπ. 2125}; ὅ. ἀΟΊΠ] ΤΟΒΌΣΤΘΟΈΟΙ, ΠΥΘῚ ΟἹἉ ΤΡ ΓΘΟτΙ5 
ΟΥΪν (τ πη Π|Π}}, {Π6 Π Οἵ 41] πιο ᾿Ϊωάννης....«ἐν ἀποκαλύψει γενομένῃ 
αὐτῷ χίλια ἔτη ποιήσειν ἐν ᾿ἰερουσαλὴμ τοὺς τῷ ἡμετέρῳ Χριστῷ 
πιστεύσαντας προεφήτευσε, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν καθολικὴν καὶ... 

αἰωνίαν ὁμοθυμαδὸν ἅμα πάντων ἃ. γενήσεσθαι Τυβτ τα .8τ.4(}1.6. 

6604); 1ῤ.113.4(736}}}; Οτοἠονη.5.3 τθι [ὁγ(0Ρ.10.21.--20.1; Μιτι2ὅτα, 
" Μειῆ. 1.0. 3(ρ.1τ7.1τ0; Μ.τ8,1848). 

Ἑ. αἀοοίσιηθ 1 οτοσι 5 8η6 Πππιῖρῖν, γι ρΡ.(θ.30); πιστεύομεν 
εὐνεὶς ἀ, νεκρῶν ἐλ. ἡηίενρΥ. (. θὅ.Ξ:6; ἢ Μ.26.12228}; ἀναθεματίζομεν 
πάντας τοὺς μὴ ὁμολογοῦντας ἄ. σαρκός 1. (0.06.3; 1232}; πιστεύ- 
μεν καὶ περὶ σαρκὸς ἀναστάσεως δ᾽ρΚνῆῇᾷ, πη. (341τ)τ(ρ,240.8; Μ,50. 
Ἴ21Β); προσδοκῶμεν ἀ, νεκρῶν δγρηριαρ, ΠΡΙΡΠ ἀπε ττϑ().147.1ς; Μ, 
43.2320); ὁγριδιρ ΡΙΡΗ απειτ τρί. ι40.0; 2268); ὁμολογοῦμεν... 
ἀ. νεκρῶν δγηδιδ τς. -Ο (ρ.8ο.τα; Η.2.2888})}.: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ 
τῆς ἀ. διγνηδυ δίνην 3(ρ.236.5 ; Μι,26.6038); ὁγριδ  (:Θο)γίριεονο : 
Μ,.56.7488}; πιστεύω καὶ εἰς νεκρῶν ἀ, ἁπάντων ἐ.1|. ἰαε(Ν 8} τὸ 

38}. 
(Ὁ. οἴπεὺ αβρϑοῖθ; 1. 8.5 Υδσοιηροπβο οἱ νιτγίιο, βαγη.τῖ; οἷ 

τούτοις ὑπακούοντες τοῖς προστάγμασιν...τῆς ἃ. καρπὸν τρυγήσουσιν 
β(ΐεηα.το.3; ποθοῦμεν πάντα ὅσα θεὸς τοῖς δικαίοις ἐπαγγέλλεται. 

οὕτως...τὴν τῶν δικαίων ἀ., ποθοῦμεν Οτι( εἰς, 8. πο(ρ, 26 το; Μ.1τ. 
τοῶρο) ; οὐδεὶς τῶν ὀρθῶς βεβιωκότων τῇ ἀ. διαπιστεῖ...τίνες οὖν εἰσιν 
οὗ τῇ ἀ. διαπιστοῦντες ; οἱ βεβήλους ἔχοντες τὰς ὁδούς (Ὥτν 5, λον. 4 5.4 
ἴῃ 7ο.(8,2 680}; τὸ τῆς ἀ. δόγμα λυμαίνεται ἡ τοῦ βίου φαυλότης Ιἡ, 

λονι.47.4:τ0. “ε.(9.3 56 }}; 2. γϑϑισγοσίοη δα Ὀαρξϊξτῃ γνώρισμα πα- 
λιγγενεσέας, τρόπαιον ἀναστάσεως (Ἰδηγυφ,ἰ.5.42(ρετρο,το; Μι9, 6400}; 
τῷ μυστικῷ ὕδατι διὰ τοῦ βαπτίσματος ἐνθαπτόμενοι...ἵνα τῇ 
μιμήσει τοῦ θανάτου ἐπακολουθήσῃ καὶ ἡ τῆς ἀ. μίμησις ΟΥΝ νς, 
Αροϊϊ ςς(Ν.45.τ2600) ; τὸ δὲ βάπτισμα δύναμίς ἐστι πρὸς τὴν ἀ. Βαξ. 

μοιπ.τλ (2.143; Μ.31.4240) 3. τοπυχτοςίίου ἀθα οπαβε{ν παρέλα- 
βεν ὁ λόγος τὴν ἁγνείαν, διδάσκων ὅσον διαπρεπῆς...-ἔσται τῇ ἀ. καὶ ὅτι 
χωρὶς αὐτῆς οὐδεὶς τεύξεται τῶν ἐπαγγελμάτων Μοῖθιεν»}.0. 4(Ρ. 110. 
15; Μ.τϑ. τα); εἰκών τις εἶναι τῆς ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι μακαριότητος 
ὁ ἐν παρθενίᾳ βίος... εἶτα ὅ τι ἐξαίρετον τῶν ἐν τῇ ἀ. καλῶν, καὶ ἐν 

τῷ παρόντι καρποῦται βίῳ. εἰ γὰρ ἰσάγγελος ἡ ζωὴ ἡ μετὰ τὴν ἀ. παρὰ 
τοῦ κυρίου τοῖς δικαίοις ἐπήγγελται- τῆς δὲ ἀγγελικῆς φύσεως ἔδιον τὸ 
ἀπηλλάχθαι τοῦ γάμου ἐστίν... τ Ν γϑοιγρι (0. 200.0; ΔΓ .46. 31}; 
4, τεϊβίϊοτι θεν ππτποτία ν οὗἨ βοι] ἀηπ χοβαττοςίο οὗ ον 
τῶν δὲ ἀνθρώπων κατὰ μὲν τὴν ψυχὴν ἀπὸ γενέσεως ἐχόντων τὴν 
ἀμετάβλητον διαμονήν, κατὰ δὲ τὸ σῶμα προσλαμβανόντων ἐκ μετα- 
βολῆς τὴν ἀφθαρσίαν: ὅπερ ὁ τῆς ἀ. βούλεται λόγος ΑΙ Δρ γ65.10 
(ρ.67.22; Μι6.τοοκο); ἀ, τῶν νεκρῶν ψυχῶν ἀπὸ τοῦ νῦν γίνεται. ἀ, δὲ 
τῶν σωμάτων ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Μας. Αθρι πον. 26.1(}1,34.740Δλ); 
5. τοϑατγοζ τη τσ Ηδαάοβ διαρρήξῃη τὰ δεομὰ ψυχῶν τῶν ἐν ἄδῃ 
κατεχομένων, τὸν τῆς ἀ, διαπηξάμενος ὅρον ΤΑΤΗ, ἱροίϊ,τ,τ4 (Μ.26, 
11178}); ἀνάγκη γάρ τινα ἐξ ἄδου τὴν ἀρχὴν τῆς ἀ. εἰληφέναι, ἵνα τελεία 

ἦ ἡ ἀ .ἦδιτ. το(ττόοι); 2 ἄδης.. «ὁ ἀφανὴς τόπος ἐν ᾧ μετὰ διάξευξιν τὴν 

ἀπὸ τῶν σωμάτων διάγουσιν αἵ ψυχαὶ πρὸ τῆς ἀ. ἘΡτος (ὑς ἔγοα: 5. 

(Μ.8).1372}; 6. σοτηραυρα ἡ [ἢ [Θὲ Οἵ ἈΡΟΥπδοΐο5. ἐξεταζομένη 
τῇ πρώτῃ τῆς ἀ. ἡμέρᾳ εἰσφέρω τὰ προστεταγμένα, εἰ κεκόσμημαι 

τοῖς τῆς ἀρετῆς καρποῖς, εἰ τοῖς κλάδοις τῆς ἁγνείας κατασκιάζομαι. 
νόει γάρ μοι τὴν ἀ. εἶναι τὴν σκηνοπηγίαν.. καὶ τὰ εἰς τὴν σύνθεσιν 

παραλαμβανόμενα τῆς σκηνῆς τὰς πράξεις εἶναι τῆς δικαιοσύνης ΜοΙΉ. 



ἀνάστασις 

ΦΥΡ.9.3(Ρ.116.25; ΜΟτδ τδϑ1Β); ἐξελθοῦσα κἀγὼ τῆς «Αἰγύπτου τού- 
του τοῦ βίου, ἔρχομαι πρῶτον εἰς τὴν ἀ., τὴν ἀληθινὴν σκηνοπηγίαν, 
κἀκεῖ τοῖς καρποῖς τῆς ἀρετῆς πήξασα τὴν σκηνήν μου...«τῇ πρώτῃ 
τῆς ἑορτῆς ἀ. ἡμέρᾳ, τῇ κρίσει, συνεορτάζω τῷ Χριστῷ τὴν χιλιοντα- 
εἐτηρίδα.. εἶτα... ἔρχομαι...εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τοὺς οὐρανούς 
1δ.0.π(ρ.τ2ο 11}; 1804}; 18.7γ65.2.21(Ρ.375.5; Μ.18,2850) ; 10.(ρ.376.4; 
4164); 7. οἤεοςβ οἵ τεβυγτεοίίοῃ 8πα Ὀβ ἰοῦ ἴῃ τ ὁπ πΊθη απ ΟΥΠΕΥ 
οἸθαίαχεβ χάρισμα τοῦ θεοῦ ὑπερπαίει τὴν χρείαν, ὥσπερ καὶ τὸ εἶναι 
ἐν δόξῃ ἡλίου ἢ σελήνης..««(ἐν τῇ ἱερᾷ τῶν νεκρῶν ἀ. Ὁ γ. [0.22.0(6; 
Ρ.441.5; Μ.14.7658); ἡ κτέσις..«χαίρουσα ἐπὶ τοῖς τέκνοις τοῦ θεοῦ 
τῇ ἀ. ΜεΙΠ.γ65.1.47(0.209.1; Ν.18.2730); Βαβιβονῃ. τ Ἐξ. Αφιτίι, 
1δοῦ; Μ'.20.323804}; ῥίζα πάσης τῆς ἀγαθοεργέας, ἡ τῆς ἀ. ἐλπίς. «πᾶσα 
ψυχὴ πιστεύουσα μὲν εἰς ἀ., φείδεται ἑαυτῆς εἰκότως" ἀπιστοῦσα δὲ 
τῇ ἀ., γίνεται ἔκδοτος εἰς ἀπώλειαν Ογτ,  εαἰδοΐ τ8.ι; 8. ἀφβουρίξοη 
οἵ β6η. γὙδϑασσεοιοη ὅτε δὲ γίνεται αὕτη ἡ ἀ. τοῦ ἀληθινοῦ... «Χριστοῦ 
σώματος, τότε τὰ μέλῃ τοῦ Χριστοῦ τὰ νῦν, ὡς πρὸς τὸ μέλλον, ξηρὰ 
ὀστᾶ συναχθήσεται, ὀστοῦν πρὸς ὀστοῦν καὶ ἁρμονία πρὸς ἁρμονίαν 
Οἵ, στο. 36(Ρ.2το.ϑι; Μ,14.3754}; ἴῃ ἃ οεγίαϊῃ Ρίδος, Ἄροι. Ραμί. 14 
(. 44); ἰπξτδητβηξοιβ, ΟΥὙ. ΝΥ͂ΞΒ5, γες. (Μ.46.66ο00); μετὰ τὴν τῶν σωμά- 
των ἃ. τῆς βασιλείας ἡμῖν τὴν ἀπόλαυσιν δωρεῖσθαι ὑπέσχετο, καὶ 
τὴν μετὰ τῶν ἁγίων διαγωγήν, καὶ τὴν ἐν διηνεκεῖ αἰῶνι ἀπόλαυσιν 

Ομγγβ. ον. 36. α ἴῃ Οοη.(4.371Ά}; 9. ναχίοιιθ. δϑροςῖβ; 8. ας ϑΌ 06 
ὙΠΘΙΠΘΥ τδπ Φ1}1] Κῆπονν οὐδ ἀποΐμου τοῖς μὲν δικαίοις γνωρισμὸς 

γίνεται, τοῖς δὲ ἁμαρτωλοῖς οὐδαμῶς, οὔτε ἐν τῇ ἀἁ. δύνανται γνωρίσαι 
ἀλλήλους Τάῖβος. [0.12(ρΡ.70); Ό. τεῦ. τύογοις "20 ἡ δὲ εἰκὼν τοῦ ἐπου- 
ρανίου ἡ ἐκ νεκρῶν ἀ, ετῃ.γες,2.τϑί(ρ. πόροι ; Μ.18.2848); (Ὁ. τοϑατ- 
ΥΒΟΙΟΣ ῬΥΟΙηἾβδ5 1 ἱζατον οἵ Ὀοδα λειτουργοὶ τὰς ἐν τοῖς θείοις 
ρυας ἐμφερομένας....«ἐπαγγελίας περὶ τῆς ἱερᾶς ἡμῶν ἀἁ. ἀναγνόντες, 
«(ἄδουσι τὰς..«τῶν ψαλμικῶν λογίων φδάς Ὀ]οη.Α1.6.}..7.2(31.2. 5560); 

τῶν ἱερῶν ἡ θεσμοθεσία...τὸν ὅλον ἄνθρωπον ἁγιάζουσα...τὴν ἀ, 
ἔσεσθαι διαγγέλλουσα 1. 1.3:ο(5650); ᾳ. τῖγϑῖ. ἰρίετρτη. οἵ τῆγεα 
ἄδυϑ ἐ ἐν τρισὶν ἡ ἀ, ἐνεργεῖται ἡμέραις..«τὴν τρίτην φησὶ τὴν πμεῦμας 

τικὴν ἡμέραν, ἐν ἦ οἴονται δηλοῦσθαι τὴν τῆς ἐκκλησίας ἀ. ..- πρώτην 
λέγειν εἶναι τὴν χοϊκὴν ἡμέραν καὶ τὴν δευτέραν τὴν ἀρεῖς, οὐ 

γεγενημένης τῆς ἐκκλησίας τῆς ἀ. ἐν αὐταῖς ΤΙ] ΥΔΟΙΪΘο ἀρ. Υ. [9.τὸ. 
47(21; Ρ.212.27--22; Μ.14.3760). 

Ἡ. δογεῖ.; 1. ΣΕΒΌΣΥ ΘΟ ΟἿΪΨ οἱ ἰηϊαἰοα ((ποβί.) ἀναγεν- 
νηθέντες πνευματικοί, οὐ σαρκικοί, αὕτη, φησίν, ἐστὶν ἡ ἀ. ἡ διὰ τῆς 
πύλης γινομένη τῶν οὐρανῶν, δι᾽ ἧς οἱ μὴ εἰσελθόντες, φησί, πάντες 

μένουσι νεκροί ΠΊρρ.ἦαεν.5.δ(ρ.93.18; Μ'.τ6.31460); 2, τεϑυττοοι 
ἦπ δαυτη]ν ἤ65ῃ λέγει [50. ΠΟ ΘΟ]11115].. σαρκὸς ἃ, ταύτης {(τῆςΣ φανερᾶς 
ἐν ἦ γεγενήμεθα, καὶ τὸν θεὸν οἷδε ταύτης τῆς ἀ. αἴτιον ΠΠΡΡ.ἤαδν. 
Θυτο(ρ.243.τοῖ.; Μ.16.23758}; ἀ. δὲ νεκρῶν ὁρίζονται [55. ϑενο 85} 
εἶναι τὴν τοῦ σώματος τούτου πρὸς τὴν λογικὴν ψυχὴν δευτέραν ἕνωσιν 
ἀδιάλυτον ΤΊτη.Γ]" μαεν.(Μ.86.644); ἴο οταϊηατν σατηδὶ 116, ἰααρῃῖ 
Ὀν οοτίβιη το κ5 φασὶ γὰρ..«φλέγματι πάλιν καὶ αἵματι... καὶ τροφῇ 
αἰσθητῇ πρὸς τὸ ζῆν συνέχεσθαι μέλλειν τὰ σώματα κατὰ τὴν ἀ,, 
οὐδενὸς τὸ σύνολον ξένου παρὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν διὰ τῆς ἀ, ἀναφανὴη- 
σομένου, πλὴν τὸ μὴ δύνασθαι πάλιν ἀποθανεῖν αχ.εῤ.)(Μ.01.43238,0); 
3, οἱ ΠοθΊο5 τορι! επρ' ΠΘΥΥ ΡῈ εἰ γοῦν τὴν ἀ. ἀπειλήφασιν, ὡς 
αὐτοὶ λέγουσι, καὶ διὰ τοῦτο ἀθετοῦσι τὸν γάμον, μηδὲ ἐσθιέτωσαν 
μηδὲ πινέτωσαν. καταργεῖσθαι γὰρ ἔφη τὴν κοιλίαν... ἀπόστολος ἐν 
τῇ ἀ. ΟἸδιη. 5 ἐγ.3.6(ρ. 218,5 },; Μ.8,11524}; 4. οἱ Οτροπϑίβ εὑρηκότες 
γὰρ οἱ Φιλοπονιακοὶ τὸν ᾿Ὠριγένην λέγοντα ὅτι ἡ αὐτὴ ὕλη ἐν τῷ 
μέλλοντι αἰῶνι ἀναμορφοῦται, καὶ διὰ τοῦτο τῶν αὐτῶν σωμάτων 
γίνεται ἡ ἀ., ἐκάλεσαν τοὺς Κονωνίτας ᾽᾿Θριγενιαστάς ΤΠτ.Ο λαεν. 
(Μ.86.640); 5. ἀδηϊοα δἱτορείμοσ, [ποειἀταἰ.8ο.4(Μ.6.6654) εἰξ, 5, 
ἀναλαμβάνω. 

ΕΝ, τηεΐ., οὗ βρισιια] τοβαυσθοίίοι οὗ τηϑ ; ῬΟΒΒ10]6 αἰγεϑαν οα 
φατίῇ ἁ. ἔδειξε τοῖς διορᾶν δυναμένοις τὴν ἔτι ἐν σαρκί (Ἰ6πη. 5 ἐν.4.τ6 
(Ρ.292.2ο; Νῖ.8.13208Ὰ}; ὁ κύριος εἰκόνα τῆς πνευματικῆς ἀ. ποιήσας 
τοὺς νεκροὺς οὖς ἤγειρεν, οὐκ ἀφθάρτους τὴν σάρκα, ἀλλ᾽ ὡς αὖθις 
ἀποθανουμένους ἤγειρεν 14 ἐπε. μάοί, Ἰ(ρ.τοῦ,τ ; Μι0.6570); ἡμᾶς... 
ἤδη εἶναι ἐν τοῖς παλιγγενεσίας καὶ ἀ. ἀγαθοῖς ΟΥΥ.25.3(ρ.250.1τπ; 
Μουτστοβοοά); [ἃ 5εἰο, ἴῃ (απὶ.53:1Ὲ,(Ν1.17.2680}; Ττπχουρῇ τερεηίαπος, 
Ὀαρίϊβια, δπα τηοχυποβίϊομ, ΙσΡ.δηηγγη.5.3; ΟΥΝ γ85.ἤ0},1.12 1ῃ 
(απ. (λ1.44.τοτ60)}; ἐδι(τοΙ 7}; ἴπ τηνϑῖ, π|6 ἀ, λέγῳν [Τ0.6:40] 
τὴν ἀπὸ τῆς ἐνύλου γνώσεως ἐπὶ τὴν ἄνλον θεωρίαν μετάβασιν Ἐναρτ, 
Ῥοηί.ε}.7(3.85Ε; Μ.32.2578). 

Ν, γίδίηρ ἀραΐῃ (αἰζον ἃ [}}}; γδείογαίτον,, ΟἸειη ῥγοι, δίριδτ.το ; 
ΜΜ.8.1τ024}; Ρτος.σ.εη.0:4(Ν1.87.2960) ; ἩΠογυΐν 111 .({ ϑορῆσ. Ρ].) 
β(ρ.4τ.1; Μ.ΡΙ1.23,0164). 

ΥἹ. πὐγίεύνρ, Ζηδιγεοίτοι, Ὀγτοίμες. 34(5᾽ .3548). 
ΧΙ. -- εἰεναίτον, Ῥτοῦ. 1.1, ἴου ἀνάτασις: τῆς δὲ τῶν πτερῶν 

ἐξαπλῆς ἱεροπλαστίας τὴν ἐπὶ τὸ θεῖον...ἁ, Ὠ]ομ Ατ,ε.ἶ.13.4(ΜΜ.3. 
3040); 14.4...4.12(λἴ.3.7000). 

124 ἀναστοιχειόω 

ἀναστατέω, 5 ω, 1 μηδέ ἶσα Σίμων..- .ἁ. τοὺς ὄχλους ον ΟἾδηι.:, 
25; Ογτ. τ. δοί3. 3040, νν.}}, ἀναστήσας, ἀνασπάσας). 

ἀναστάτωσις, ἡ, ἀεξίγμκ 06, ουφγιάγοιυ, 4ροε. θα, (ρ.123). 
ἀνασταυρ-όω, 1. ογκεῖίν; οἵ (μγϑὶ τὸ θνητὸν... -προσηλοῦτο 

“νούμενον, ὡς ἂν τοῖς πᾶσιν ἡ τοῦ θνητοῦ γνωρισθείη φύσις Τὰχι5. 
ἐμδορῆι. Ῥ.3(0.135.22; Μ.24.6170); τηεῖ., ΟΣ ΟΠ γίϑὲ ἀεϑίσον!πρ ἀςᾶῖῃ 
τὴν δύσιν εἰς ἀνατολὴν μετήγαγεν καὶ τὸν θάνατον εἰς ζωὴν ἁ, (Ἰεπ. 
Ῥιοί. ττί(ρ.8ο.26; Μ.8. 2320); ἡττήθη τε τελέως ὁ θάνατος εἰς ἀφθαρσίας 
ἐκτύπωμα ὐωδεῖθης τῆς σαρκός ΜΕΙΒ, Ῥονρ᾿ν(Ρ.5οη.6; Μ.18.4ο10}; 
2. ἐγιεῖν ΟὨχιϑὶ ἀραΐη, αἰγοκί; τεῖ. Ηεθ.δ:6, ΟΥ, 70. ΜὌΥΝ 41.323; 
Μ.14.6οοα); Ὀν 84 βϑοσοηᾶ Ὀαρτίβηα, Ἰρμτ.3.209 26 ; ΟΠ γνβ8. ἤμουν. 9.3 1ἢ 
ΠεΡ.(12.ο60)}; ΝΏ,Ερῥ.1.204{Μ,70.τ60Ὰ); [0.}). .σ.4.0(λ1.04.11204Ὰ} 
οἴ, 5, ἀναβαπτίζω. 

ἀνασταχυόομαι, γέδε ΜΡ, Ογας, δ1ν.3.382; διτι. 200; 10.12.το4. 
ἀναστέλλ-ω, 1. Ξεηἃ π}, γαΐδε; γίγὰ π ρ, ἢρ. τὸν... διακεχυμένον 

ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ χαμαὶ τοὺς λογισμοὺς ἔχοντα συρομένους ἀ. διὰ τῆς 
ζώνης (Ὠγνγ5.ἤονη.253.1 ἴῃ ἘΡλν(ατ. 1754}; πιδα., ἐσβόϑε ἀ. τὰ αἰδοῖα 
ΟἸοτα. ᾿γ οἱ, (ρ.τό.}; Μ.8,844); 2. ἄγατο δαεῖ ὁ πατήρ, ὅταν βούληται, 
«δύναμιν αὐτοῦ προπηδᾷν ποιεῖ, καὶ ὅταν βούληται, πάλιν ἀ. εἰς ἑαυτὸν 
7αβι ἀταϊ,τ28.3(Ν1.6.7γ68); ἀποθανόντος γὰρ τοῦ σώματος...ἃ, τὴν 
ἐπελθοῦσαν ἀκτῖνα τῆς δυνάμεως ὁ σωτὴρ ἀπώλεσε μὲν τὸν θάνατον, 
τὸ δὲ θνητὸν σῶμα ἀποβαλὼν πάθη ἀνέστησεν (Ἰογη χε, ἡ άοσίιοι 
(ρ.127.21; Μ.9.6880); 3. κεὲρ ϑαεῖο, γεδίγαϊη, 1Δ.5|7.4.τϑ(ρ.300.24: Μ, 
8.13204); ἰ4.ραεά.2.8(ρ.107.26; Μ.8,4738); Ομγνϑι λον. 4 τι Κοη. 
(9. πτ6}) ; φραγμὸς ὁ νόμος...τὰς πρὸς τοὺς πονηροὺς “πων συνουσίας 
14.ἐχρ.τη 5.138: ο(ς.4178); 14,ο51.1.2.4 τ. δῖ (7.1 668); 4. γερήουο, 
ἡπάξκὸ ατοαν τοῖι, τοῖ. Νῆ.τῖς ἡ γῆ ἀνασταλήσεται, τουτέστι, χωρήσει 
πρὸς τὸ μὴ ὄν γτ. Ναλ,θ6(3.4821)) ; ἀ, τὸν χρυσάργυρον καὶ τὰ κυνήγια 
ΤΈρΡΒη εὐγο.Ὁ.τ232(ΜΜ.1ο8.3448)}. 

Κἀναστεναγμός, ὁ, γργϑαητηρ, ἰαμιοηϊαίίοη, [0.Ν 8], εὔγοη.5 Ρ 640}, 
97.1418). 

ἀνάστεμα, τό, ν. ἀνάστημα. 

ἀναστέφ-ω, εγοῖση,, τὐγεαίμε, ΟἸδμχ ῥαεά,2,8(Ρ.202.26 ; Μ.8,48:58) 
ἐπειδὴ ἐπαύσατο τῆς νομοθεσίας... κύριος μυστικῶς αὖθις “τεται 
ἀκάνθῃ..«ὅπως ὃ διὰ βάτου τὸ πρῶτον ὀφθείς, ὁ λόγος, διὰ τῆς ἀκάνθης 
ὕστερον ἀναληφθεὶς μιᾶς ἔργον τὰ πάντα δείξῃ δυνάμεως 1ἐδ.(Ρ.203,10; 
4884). 

Ἐἀναστηλιτεύω, ῥγοείατηα Ὁ ῬΌΆΒ]ΙΟ ποῖῖορ, Ε5.ἢ.6.0.}.15(Μ.20. 
8120); 1δ.0.11.2(8278). 

ἀνάστημα (-εμα), τό, 1. ἀεῖρσἠι, τια]εδίν; 2. ἐγδοίϊοη, εἰγιιείμγε; 
Πεποςρ τὸογὰ οὐ ογρδαξιον εἶπεν ὁ παντοκράτωρ. ...κοινὸν ἀνάστεμα 
δῶμεν Ογας. δ 10.8.2 68; ἢ γὰρ ἴδῃ [Ξς. Ἀβραάμ] πάντας τοὺς ἐν ἁμαρτίᾳ 
διάγοντας, ἀπολέσει πᾶν τὸ ἀ, 1. Αὐὖγ. ἃ το(ρ.88,10); κύριος... ἐπήγαγεν 
«οὐτὸν κατακλυσμόν, ἵνα ἐξαλείψῃ πᾶν τὸ ἀ. 4.“πάγνοεἰ Μῆ{.2ο(Ρ.92.8); 
, γοείογαί10η εἰ μὴ τὸ τοῦ Ἀδὰμ σύμπτωμα εἰς ἀσύγκριτον ἀ, Χριστὸς 
ἀνεστήσατο ΤΑΙ, Αροϊ 1.7 (Μ.26.1το040}. 

ἀναστηρίζω, 5εἰ ἩΡ βνμεν, ΤΡ νησί, 5.61: τοί. .33: 14040). 
ἀναστοιχει-όω, 1. γέδοίυς 1μ|0Ὸ ογίρίπαὶ εἰενιθης ἐστι ζητεῖν (εἴ 

τῷ ἔστε μεταξὺ τοῦ 'ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο᾽ καὶ “θεὸς ἦν ὁ λόγος᾽ ἐν τοῖς 
ἀνθρωπίνοις ἰδεῖν, οἷον --ουμένου τοῦ λόγου ἀπὸ τοῦ γεγονέναι αὐτὸν 
σάρκα καὶ κατὰ βραχὺ λεπτυνομένου ἕως γένηται ὅπερ ἦν ἐν ἀρχῇ 
ον. 7ο.1.537(42:; Ρ.48.32; Μ.14.070}; οὗ τὴ αἱ ἀθδαίῃ παρεληλυθότα 
τὴν ἐντολὴν. ..εἰς θάνατον “- θέντα Μοιἢ Ἔνηρ.3.6(0.32.1τ0; Μ.τ8,60Α); 
οὗ ψοιἹά αἱ Γ]οοά, (Ὦσνβ. ατ.6.7(1.7820}; 2. τροοιη Ὀ η6 δἰθηιθηΐβ τὰ 
ΟΥΡΊΠΆ] ἴογτι, ἤδῆσα γον, γεϑίογο; 8. 1ἴ, οὔτε γὰρ εἰς .--«τοιαύτην 
ἔτι κατάστασιν, οἵα καὶ πρὸ τῆς διακοσμήσεως ἦν, διαλυθὲν “- θήσεται 
τὸ πᾶν οὔτ᾽ αὖ εἰς ἀπώλειαν παντελῆ καὶ φθοράν Μίοϊτῃ.γε5.1.47(Ρ.3οο. 
3; Μ.4τ.11200) ; ἰά,5γη1}.3.2(ρ.29.10; Μ.18.048}; Β. ΒρΙπ ια]}ν ; ΌΥῪ 
(οά, ΟΣ Ῥυίης. 4.1.13(0ρ.218.0; Μ.11. 2734); Ὁν ΟἈτῖβῖ δεύτερος δὰμ 
“υῶν τὸ γένος... εἰς καινότητα ζωῆς Οντιαίον. τι. ΟΟΟΑ); Σ ἴῃ ὙΘΒΌΓΓΘο- 
ἰΐοτι ὁ τοῦ ἡμετέρου σκεύους πλάστης ....διὰ τῆς ἀναστάσεως ἀναπλάσας, 
πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς κάλλος “-“ὥσει τὸ σκεῦος ΟΥ̓͂Ν γεβ5.0γ.εαἰεοῖ δ 
(ρ4β.αι; Μ.45.308); ἴῃ φὐοπατίβὶ δεχόμεθα ἡμεῖς [50. Χριστόν] ἐν 
ἑαυτοῖς διὰ τῆς ἁγίας αὐτοῦ σαρκός τε καὶ αἵματος, ἵνα πρὸς καινότητα 
ζωῆς “-ούμενοι δι᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀπο- 
σκεναζώμεθα Ὀγτ,αάογ.τ12(1.4100}; Ὀγν Ε1. Βοϑί, 1ἃ,1ς,5,.2(2.770}; 1Ὲ 
Ῥαριτβιῃ εἰ...τὸ ἅγιον πνεῦμα διὰ τοῦ βαπτίσματος ἀ. ἡμᾶς εἰς εἰκόνα 
τὴν πρώτην Τἄντη, 1 γ1:.3.2(Μ.30.δ010)}; οἱ (ΒΞ 15 ταῖς εἰς τὴν 
ἀμείνω ῥοπαῖς “"οὔντες τρόπον τινὰ τὸν νοῦν Οτιαίηοί ἢ [)1.23:14 
(Μ1.17.320}; 3, γα δ ογη Χ άλεβ.. ἑρμηνεύεται ὡς καρδία... 
προσέχων τοῖς νοήμασιν...«καὶ ὅλος -“-ωθεὶς εἰς ἡγεμονικὸν Οτ,ἤοηη, 
χ 8.210: .[05.(ρΡ.407,2τ; Μ.87, το 88); ἀνεστοιχειοῦτο [8ς. 116]ς}}4] γοῦν 
αὐτῇ ψυχῇ ἐπὶ τὴν ἄφθαρτον καὶ ἀγγελικὴν οὐσίαν ἰύα5,ν.(,,3.46(Ρ.97. 
ῳ; Μ.20.11050}; τὸ αἰσθητὸν ὕδωρ [3ς. οὗ ὈΔΡΕΙ5Π1]} πρὸς θείαν --οὔται 
δύναμιν, καὶ ἁγιάζει τοὺς ἐν οἷς ἂν γένηται ΑἸιποι. 6.3: (Μ8ς, 
1408); οἴ Οντ, 70.2.τ(4.147}0}. 

- , 
«Ὁ πᾶντα 



3 ; 
αναστοιχειώσις 

ἀναστοιχείωσις, ἡ, 1. ἀΐξεοϊμ θη τοῦ οὐρανοῦ ἅμα τῇ γῇ πάλιν ἀ,, 
ἔσται Πάντα. ̓ ςιτοι: 8 (21.29.1 5204}; ; 2. γέδίογα θη, οὗ ψου]α τελε- 
σθείσης τῆς τῶν ἀνθρώπων γενέσεως, τῷ τέλει ταύτης συγκαταλῆξαι 

τὸν χρόνον, καὶ οὕτω τὴν τοῦ παντὸς ἀ. γενέσθαι, καὶ τῇ μεταβολῇ τοῦ 

ὅλου συναμειφθῆναι καὶ τὸ ἀνθρώπινον, ἀπὸ τοῦ φθαρτοῦ καὶ γεώδους 
ἐπὶ τὸ ἀπαθὲς καὶ ἀΐδιον τ 55. ον». ορ1{.22.5(Μ.44.2050); 10.25.1 
(2218); 4 Ρμϊο, (Μ,46.87}4) οἷξ, 5. ἀναπλάσσω. 

Ἑναστολέομαι, τηθά., 5.ν.]., ΤΟ μτγβ ,Ἔαξεἰ,.6.5(ρ.187.18) ν, ἀνα- 
στολίζω. 
ἀναστολή, ἡ, ἔ. γεῤγεξοιου,, γεσίγατηΐ, ΟἸοτη.  7.2.22(0.103.1τ0; Μ.8, 

τορύο); Ετι5.}.6.6,6(ζ0; Μ.2τ.41τ60); ἘΝΙ]υΣ.2(Μ,79.11418}; 2. εἰοιὴ- 
ἕηρ; οἵ αῃιρο]β δὲ εδυγγεσίου, Επ|5. 7», 1. ..24:4(}]1.24.6058), 

ἀναστολίζω, ῬὌΜΕΟΝ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀναστολισάμενος 10 Βγν9. 

}αξεἶ;.6,5(8.2736 ; Ρ.187.18 ἀναστολησάμενος). 

Ἑἀναστομίζω, ΟΡΕ ἩΡ ὁ προχέων τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς πλευρᾶς, τοῦ 
σιδήρου τὴν φλέβα ταύτην ἀ. Οτιεχειῖῃ 5.77 1310 Μ].1}.1410). 

ἀναστομ-όω, 1. ἐεγηϊδῖ τοῖς ἃ τιομ δ ΟΥ ομ οὶ τὴν πέτραν ἧ ποτε 
τῷ ξύλῳ ἀνεστομώθη τὸ ὕδωρ τ Ν γ85, ἰαμα, Βας,. (Μ.46. 8000); μαπσα 
ὁρόη πρ, 1 βον.2 τὰ απ}. (Μ.44.8018) ; οἵ. ἀναστομέζω; τεῖ. ὕδηξ, 
ΑἸΙΖ διὰ τῆς χειροτονίας ..«“-ωθέντος τοῦ τῆς πηγῆς ὕδατος κοινὸν 

γένηται κτῆμα τῆς καθόλου ἐκκλησίας ἡ ἐν ἐκείνῳ χάρις Ἰ(..ἐῤ.1ῇ 
(Δ1.46.τοῦπο); ρ855., βηὰ ἡ ορεμίηρ, δμγεὶ ξογίλι, οἵ ΔῈ πη οΥ- 
στοιπα ἄνεσ, Ρτος Ο σεη.2:8.(}}.87.1τ60Ὰ};, ορεη τ ῤρ ἀραΐῃ, πηγὴν 
«ὠσυγκεχωσμένην ἃ, τ.Ν82Ζ.0γ.36.2(Μ.36.2650); 2. γε 1ῃ, σαν, 
ἔφ, ἀπ πηεί. ἀ. ἅμα καὶ ἐπιστρέφων..-πρὸς σωτηρίαν τὸν λαόν (Ἰετη, 
}αεά.τ.ο(ρ.12ς.25; Μ.8.3444); ἀ. ἐπεχείρει...καθάπερ χαλινῷ ΥΝ ν 858, 
απ. εἰ γο5.(Μ.46.τ24}; 3. δαμίς τοσαῦτα «-ωθεὶς τῆς ἐλπίδος ταύτης 
Τατερεητ δ». (}1.86.7218). 

ἀναστράπτω, 5}1016 ξογ, Οἱ ΒΜ πολυφάτους χάριτας ἀ. 'Πατ. 
διαάιπαο. ΒΜ ἡ(}1.06.602Ὰ}. 

ἀναστρεπτέον, 1. ογ6 γη5ὶ δελμαῦα πῶς περὶ τὰς τροφὰς ἀ.; (Ἰ]εΙη. 
ῥαεά.2.τ(Ρ.153.5; Μ.8.3774}; ἀεὶ ὡς παρόντος τοῦ κυρίου κοσμίως ἁ. 
10.2.2(0.1γ6.35; 4200) ; 1᾽.2.7(ρ.180.30; 4560); 2. ομά Ῥιμδὶ βᾶν αἰΐθη- 
ἑομ τὸ οὐ τοίνυν περὶ τὴν λέξιν ἀλλὰ περὶ τὰ σημαινόμενα ἀ. 1.5}»7.6. 
τ͵(ρ.στο.3; Μ.9.2810), 

ἀναστρέφ-ω, 1, ἐγ πῤοϊάθ ἀσιθη; τηρῖ., ρϑοὶ, ἘΠΡΡ.μαθν. 6.41 
(Ρ.172.22; Μ.1τ6.32508); 2. ἐμγη δασεῖς; Ἀδποθ γορέαὶ αἱρετικοὶ ἀ, 
πολλάκις τὰ αὐτὰ ῥήματα Ἰθιάντη. Τγ1}.2.5(1.30.4024}; ἔέγηι Οὐ ἸῊ 
{86 τῃἱηᾶ, Ῥομάδν, Βεγϑβ. ἔστη. 53.510: 1. (7. 5450); 3. βεδατο Κοριν- 
θίους..-πιστεύσαντας μὲν ἤδη, τῆς δὲ πίστεως ““οντες οὐκ ἀξίως 
ἘΒ1Π41.1)14ς. 6ΡΡ. Ῥαμὶ (Μ.85.7018). 

ἀναστροφή, ἡ, 1. γευεγεαΐ, ἐμοεγβίοη; 2. ἀιοεϊϊηρ:; οἵ τᾶῦ ψ 
Οοά, Ταυβί. ταροΐ,το.2(Μ.6. 3414) οἷΐ, 5, ἄφθαρτος ; οἵ [μη5᾿5 116 ὁπ 
βατεῆ, ΟἸεπῥαφά.2.ϑίρ,1ο4.27; Ν.8,468.); οὗ τα] πηϊαμη τὴν τοῦ 
κυρίου ἐπὶ γῆς ἁ. Οδουτα. “ἅρος.2ο:4(ρ.210); 3. τιοάε οὐ ἰ{7ε, ΠΡΌ. 
απ. τ(Μ.το. 6374); μηδὲ ἔννοιαν φόβου θεοῦ σχόντες ἀλλὰ καὶ διὰ 
τῆς ἃ. αὐτῶν βλασφημοῦντες τὴν ὁδόν ἘΡ.πιρά αρ.1 5. ἢ 6. π.τ.48 
(Δ1.20.4284}; διὰ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ καὶ τῆς ἀ, ἢ ῬᾺ1}. ,μ1οΉ.8(0.38.7: 
Μ. 34. 11390}; 4. ἡποάφ οἵ βρεβοῖ, τεῖ, Ῥύίοῦ οὐχ ἑτέρως δυνατὰ 
νοεῖσθαι. .«εἰ μὴ κατὰ μόνην μεταφορὰν καὶ ἀ. τῆς λέξεως Ἐλι5. ἡαγεεί. 
τιίρ.τ7.11; Μ.24.7408). 

Ἐναστυλόω, 5εΐ ἩΡ εἰκὼν ἀνεστυλώθη ΑΥρίῃ. ρος, 7 (}1.τού.6808). 
Ἐἀνασυνδέω, ῥϊπά τ ρ ἀραΐη, Βα. ἐρη5ἰ.τ8.53(2.5620 ; Μ.31.1285Ὰ). 
Ἐῤνασυράζω, ἐγατο τ, Ογτι σἰαρὶ. (1. 4τοῦ), 
ἀνασύρομαι, γαρε, γαῦε οἱ Ἠρειανοὶ ἀ., τὴν οἰκίαν... 

ἐπισκόπου ΤΠΡΠη οὔγοηρ.δο( 1. 1οϑ,2οχΟ). 
Ἐἀνασφαιρίζω, «κοοί ερ, πὶ ἀρ, Τάς Ὀ5.52:2(1.051); ψυχὴν σὺν 

τῇ προσευχῇ εἰς οὐρανοὺς ἀ. τ Μαρ ἀαί (τ. 28,0 }..}2.37(Μ..}}..66. 
2018). 

Ἐῤνασφαλής, 1, τεεγίαΐη, Ογτ ς. 67 τ) (Δ,60.11450); ποαῦ, 85 
5 θ5ι. τὸ ἀ, τῶν ἐτῶν Ὀιάντῃ, 7γ15.2.14(}1.20.7088}; Ογτ, Δ’ 5ι.2,8 
(ρι4 5.4; 6.404): 2. μηδίαθϊς ἐπ᾽ ἄμφω βαίνειν εἰδώς, ὁ ἀ. 14.Ος. 58 
(3.99 Ὲ}); 1ΔΝαΐ.14(3.491Ὲ). 

Ἐνασφαλίζω, γεεσυεν; οἵ Μασὶ τοοονοσίησ ΓΠΘΤΉΒΟΙν 65 ἱτοτὰ ρα 
οττοῦβ [τοι ρῇ {πε δἰρμὶ οὐ (μγϊβέ, ζ δ ε5.ΝᾺ 2. ἀταὶ, το] }.38.073). 

Ἐἀνασφάλιστος, {0} τἀ4, μηδίαδίε, ΤΡΟΙνΌ.υ. ΕΡΤρλ. δ4(Ν}.4τ. 
τοϑ!). 

Ἐἀνασφετερίζω, ἀῤῥ»οῤγταίσ, Τιδοτ, Β.ραγαςο, (Μ.86.το0 70). 
ἀνασφίγγ-ω, ὀίπά τῷ Πσλἶν τριχὸς. «ποικίλως ἀνεσφιγμένης γγ. 

15.4.3(2.6540}); τηαῖ, εἰς ἕνα θεότητος λόγον ἡ ἁγία τριὰς “σεται 14. 
.ο.το.2(4.0118). 

Ἐἀνασφραγίζω, «ταὶ αήἥεῖῦ, γερα ρίξε τὸν ναύκληρον κατηχήσατε καὶ 
ἀ. (ἔστιν γὰρ τῆς Ἠρείου μυσαρᾶς αἱρέσεως) δτςο, ἴδον Ρονῤἧ.56; 
1.7. 
δι ασώζω, 1. γερουεν τολαΐ ἐς ἰοδὲ, γϑεζθ ᾿Ϊησοῦς...τὴν ἐκκλησίαν 

ἀναλαβών, ...ἀ. καὶ ἀνήνεγκεν ἅπερ ἀνέλαβεν (Ἰοπλ ἐχο. Τ πάοί. σδ(ρ.τ26. 

«ἐνέπρησαν τοῦ 
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ἀνατολή 

13; Μ.0.6884); ὁ ἐνανθρωπήσας...ἵνα ἀνασώσηται τὴν εἰκόνα καὶ 
ἀναπλάσῃ τὸν ἄνθρωπον αΥ.Ν42.ογ.7.23(Ν.3ς.γ8ς0); 2. ῥγόδεγυε ἵνα... 
ἀνασώσῃ πόνους τοῦ προλεχθέντος χρόνου ΕΡὮΤ.1.32188 ; 3, ῥγέξεγυε ΤῈ 
ΤΗΘΟΥΝ ἀγαπῶντες, εἰ. «ἀποστόλων τὰς διαδόχας κατὰ τὰς διαπρεπού- 

σας..-ἐκκλησίας ἀνασωσαίμεθα Ἰ1ὺυ5.᾿}..6.1τ.1..(Μ.20.52.Ὰ}; 4. γεξεϊηά 
8. ΟΡ 8] βεηΐοπος τὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς θανατηφόρον ἀνασωσάμενος ψῆφον 
ῬΏΙΠοβι.ἢ.6.0.6(Μ,6 5. 5734). 

ἀνάταξις, ἡ, αγγαηρεγηθμΐ, ῥαΐίεγη, 1. δα..Ὁ 8,.ς. 
ἀνατάσσω, 1, αγγαήρε, ἀρῥοίηϊ τὸν κύκλον τῶν φλβ΄ ἐτῶν ἀἁ. 

οἰ οη Βαξε το(Μ.ο2.880); γηρά,, 56ὶ ζ[ογ} τη ογάεν, ἐοιήβοϑβε, σοηι- 
ῥτῖδ Εὐνομίουν... ἐγκώμιον ἀ. Ῥμηοβι .6.3.2τ0Μ ὅτ, σοῦ) ; Απατ,ίδε5. 

ρος, δ7(}|.τοῦύ.7738}; 2. ΠῚ ΜΡ [φωνὰς ἀπὸ ψυχῆς καὶ καρδίας πρὸς 
σὲ ἀνατεταγμένας Ῥαῤ.(ἢν.(Ρ.431). 

ἀνατατικός, ἐῤ᾿Πβηρ ἡ τῶν ὁσίων θεολόγων ἀ. σοφία Ἰ1οπ. Αγ. ες. ἦς 
3.3(Ν4.3.1418); ποῖ, 85 βιι 0 5[., φΙ ῊΣ Οὗ γἹ5τῊΡ ὁ θεῖος λόγος, πάντοθεν 
τὸ ἀ. ἡμῖν ποριζόμενος [ο.1)ὕαρ.τοατ( Μ.04.12418). 

ἀνατατικῶς, πρισαγάς, τοῖϊ μρππηρ εὔδεῖ πᾶσα πατροκινήτον 
φωτοφανείας πρόοδος ...ἀ, ἡμᾶς ἀναπληροῖ Ὠ]οΠ Ατ. ει λ.τ.τ(.3.1208); 

πάντα πρὸς τὴν μίαν ἀρχὴν ἀ. ἐπιστρέφει ὙΡτος.. Ῥγοεῖ.(}1.87.27 9); 
Μαεχιαρηδίρ. (}1.01.13858). 

ἀνατείν-ω, ἀγαῖυ δι ΞΤΟΥ, Απαβί διλσεν, (Ὀ.270}; τηϑ. ἃ ηα ΡΆ85., 
γθαοῖ ὩΡ -όμενοι ἄνω τῇ ἐννοίᾳ (Ἰοιη ῥαρά.χ.Ξ(ρ.00.31; ΜΙ.8,200.Α); 
ΑἸΉ ἐν. }οδ(.27.τ5454); Χριστὸς...διδάσκων ἡμᾶς... θεοῦ αἰτεῖν καὶ 
πρὸς αὐτὸν ἀ. Τ0.10. [.0.3.24{Μ.04.τοϑο}}); ἀϊγεεὶ Οὐδ᾽ 5 τοιηδτκπ, ἡταδα 
γοίογεμες ἴο πολλὰ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον “-όμενος διελέχϑη Β65.Π 021. 

τῷ ς,44:γ(τ τόπο; Μ.20.4048). 
ἀνατειχίζω, πιοί., ὀμτϊα μρ, εὐϊξν, Ογτ. 7οεἱ,4τ(3.2200}; 14..1..2.ς 

(2.342). 
Ἐἀνατείχισμα, τό, ἀείεηες Χριστοῦ μυστήριον, ὅπλον ὥσπερ τι καὶ 

ἀ. Ὀγτ.αίον.2(τ.708). 
Ἐῤνατενιστός, "οἱ ἰο δὲ ραξε οτ,, οἵ {πὸ αἰν]ηΥ οὗ (ἢ τίβί ὑπὸ τῶν 

χερουβὶμ ἀ. 4. Χαπιαρβιτά(ρ.68.14). 
ἀνατήκω, 50 δ ἀραΐῃ, Μεῖῃ.γε5.1τ.44{(0.292.4; Μ.18,2724}. 
ἀνατίθημι, Α.. αοί.; 1, γεΐογ, αἰϊγεϑιίε, ἀςείρη δεῖ... «τῷ θεῷ τὴν κατὰ 

πάντων ἐξουσίαν ἀ, ΜΙ. Ῥοΐγε,2.τ; ἘλιΒ  αγεείζ, ταί. 5.6; Μ.24.7208) 
Οἵ, 5. ἀνθρώπινος ; ἡλίῳ καὶ σελήνῃ...«τὴν τοῦ θεοῦ τιμὴν ἀ. ΑΙΉ, ρεηέ. 
ο(.25.170); πάντα ὅσα μετὰ τὸ γενέσθαι ἄνθρωπος, ἀνθρωπίνως λέγει, 
ταῦτα τῇ ἀνθρωπότητι δίκαιον ἀ. 14..4γ.3.43(Μ.26.4138); Ομ γγδίλονι. 
5.2 1: 2((ογ.(το.4668) ; τεῖ. 70.7:1τ6 ἀ, χρησίμως τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 
τὴν διδασκαλίαν Οντ. [0.4.5(4.4134}; ὅσα ἐστὶ τοῦ πατρὸς καὶ αὐτοῦ, 
τῷ...--«πνεύματι κοινωνικῶς καὶ ἡνωμένως ἀἁ. Ὠϊοη. Ατ.4.η.2.1τ(}.3,63270}; 
2. 5εἰ ἨἩΞΡ ἃ5 ΟὈ]βοῖβ οὗ Ουβῃρ ἀνθρώπους καὶ ἀνθρώπων μορφὰς... 
εἰς θεοὺς ἀ, ΑἸΏ. ρεη, (ΝΜ .25.20Ὰ); 1Ὁ.23(48Ὰ}); ἢρ. δη4 πιοῖ,, σοὺ πὴ 
8 νοι] ᾿πηᾶρε τὴν διὰ λόγων εἰκόνα τῇ τοῦ θεοφιλοῦς ἀ. μνήμῃ 
Ῥαπ.ν Ο,σιτοίρ.ττι.28.; Μ.20.9210); ἃ5 δὴ ἜΧϑΙΉ]Ὲ ἀνατύπωσιν ὥσπερ 
εὐαγοῦς πολιτείας τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν ἀ, [3ς, ἀριστός] Οντιαροὶ. Τά το 
(ρ.130.27; 6..2340}; σεἰ δον, ῥεδἰ ἰδ ταύτην ἀ. πᾶσαν τὴν ἑστορίαν 
(μενβ.μομ.26.6 τη )11.(7.2224}; ὁχαϊ!, ον. ΑΥ.ς..13.4(}}.2.3040); 
2, 5εἰ π ὧς υοίτυο εἰ; ἀτάϊεαίε, Ἰτυ5...6ις, 26 ΝΜ , 20. 5ο9 Δ); Ατῃ με. 
σό. τ(Μ.25.1τ06.Ὰ): 4. «εἰ ἀραγί, ἀέυοϊό; ἃ. ἸΠ]ηρβ το σα πάντα τὸν 
πλοῦτον ἀ. τῷ θεῷ ΟΥ. 7ο.το.τοί2; Ρ.309.23; Μ.14.5448}; τεῖ, Ξαῦ Δ ἢ 
ὁ καιρὸς... ἅγιος ἀνατεθειμένος εἰς ἑορτὴν τῷ Χριστῷ Ογτ. 70.4.6 
(4.4280}. Απαχι( 865, ροέςοϑ(Μ.1οῦ.4448) ν. ἀνάθεμα; Ὁ. ΟΠ ο561 ΟΥ̓ 
ΘοῖπμοΥ τὸ (οα, {ιβῖ, ταροΐ.25.2(Ν.6.3658) :; ΟἸδτὴ. ἐγ, 4.5 (0.257.26; 
Μ.8.12338); ΟΥ,ϑελοτη (απ. 2ττο(}.17.265}0); δείξωμεν τοῖς ἔργοις 
ὅτι...οὐδενὶ ἄλλῳ ἢἣ αὐτῷ ἀνεθήκαμεν 14.ἠοη.5.2 ΤΉ 6γ.(0.32.27; 

Μ.13.2004}); Μἔφεῃ, γηρ. .τίρ.52.15; Μ.18,9078); ἀμλτηοῃ, 0.4:24(Μ, 
85.14248}); οἵ σαηα!άατε ἔου Ὀαρίίβιη σοὶ αὐτὸν ἀνατέθεμεν ϑοταρ. 
ἐποἢ.20.1; 6. ἀευοίὲ ΟΥΘ56 11 τὸ βιπαάγ, 1518.}.6.6.3.0(Μ.20.5208}; ἴοὸ 
ΒΡ ΓΙᾺ] Πἴπ, ΟΥΝ γββ.ε.2(Μ.46. το 0}. 

Β. ταρᾶ,; 1. τοὲ ρα πουβε γον οηεϑείξ, δηπαᾷ. ἤν δη.τ: 26(}}. 
85.16320); 2. «εἰ ξογιἢ, σορτιημηίεαίο, (ΠΥν5.ἤθηι. 5.2 ἢ. 2 Τρ. (τι. 
6874}; 1ο.Μοβο .ῥγαϊ.τ76(Μ,8).30458); Βορῃγ. ἢ. 9ρ.5γνη.(Μ,87.31400); 
ἸΏ ΓΤΧΔΠ5., ἘΟΉ 6» (- προσανατίθεμαι) ; τεῦ, 4].ε:τό, ΟἾγγΒ. 07,,.21.1 
1 “2.(ο.τ68Ὲ}; τὰ εορηι τη αἰ ττθίτο. 675}; 3. ἰακα δαςῖ, γευσίδα 
ἃ βεηΐεποθ, (πγγϑι λοι, 4.3 τὴ 2 ΤῚδς5.(11.534λ); 4. ῥμὶ ῥαεὶς ἰὴ 
{{π|6, ἐδίαν, βοξίρομε, ϑντιοβ.}.72(Ν,.66.14368); ῬΒΙοΚε. (.6.8, 60}. 
65.561). 

ἀνατιμάω, πιεά,, ναίμδ, Μ|6].ῥᾳ55.30. Ρ.14.22. 
ἀνατινάσσω, “παῖε Ἡ0Ρ; Ὀσδααίηρ, ΟἸοιη. αδ.3.το(ρ.264.3ο0; Μ.8, 

621 Α)}. 
ἀνατολή, ἡ, Α. γίρίησ; 1. οἵ σὰ; επος ἄστορ οὗ [ἄζατα [1ἴ6, 

Οτ. 70.τοιτδίτ13; ριτὅρ.1τ; Μ,14.3370); τηοῖ,, οἱ ΟΠ τΙϑα (εἶ, Ζασῃ, δ: 12), 
Ταβι, “τα τοο.4(Μ.6.7ο90)} ; ἀνατολαὶ ἀνατολῶν ἐπέχουσι τὸ πᾶν, καὶ 
ὅ.. «πολὺς μέγας ἐπανθεῖ Χριστὸς τοῖς ὅλοις ὑπὲρ ἥλιον ΓΓΠῃτγν5.μαξεῆ. 
6.τ(ρ.11η.6; 8.2640); ἦν..«ἀ., τουτέστι δικαιοσύνης ἥλιος..«ὅτι φῶς 



3 ὔ 

ἀνατολικός 

ἐστι τὸ ἀληθινόν...εἰς νοῦν ἀνατέλλων Ὀγγ.Ζαεῖι. 2ο(3.678.); ἐκδέχο- 

μένους τὴν ἀ. τῆς φωτοφανείας τῆς δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας 
ἀδΒα5.λυρεγςὶ.τοίρ.26ο.16); χαῖρε, πύλη...«ἐξ ἧς ἡ τῆς ζωῆς ἀ. Ὑματ, 

Θευάιμαίο. ΒΙΗ Κ᾽ γ(}1.06.6390}; τοκὲ ΔρρΗ δα τὸ Ζογαῦθαθεὶ γνώμῃ 

θείᾳ ἀνὴρ ἀναπέφανται, ᾧπερ ἐκ τοῦ πράγματος ὄνομα ἀ, λέγει δὲ τὸν 
Ζοροβάβελ Ὑπάτ, Νορϑ5.Ζαεί.619- τοί, 66.541.}; ταῦτα δὲ..«περὶ τοῦ 
Ζοροβάβελ προαγορεύει, οὐχ ὡς μηδέπω τεχθέντος, ἀλλ᾽ ὡς μηδέπω 
τὴν ἡγεμονίαν παρειληφότος. ἀ, δὲ αὐτὸν ὀνομάζει, ἐπειδὴ δίκην 
φωτὸς τοῖς τηνικάδε τὴν “Ἰερουσαλὴμ οἰκοῦσιν ἀνέτειλεν, ἀωρίᾳ κακῶν 
υννκατεχομένοις Τμαϊ, Ζαοὶ, 6: τ2--3(2.τ621); τεῦ. ὕθη.38:27--320 [86.Ψ 
ὁ βίος] πρῶτος [1.6, θεΐοτε σιντηρ οὗ Τὰν] διὰ τοῦ Ζαρᾷ ἐδηλοῦτο, ὃς 

ἑρμηνεύεται ἀ." φωτὸς γὰρ εὐσεβείας αἱ πρῶται τῆς ἀ. αὐγαί, διὰ τῶν 

πρώτων ἐν ἀνθρώποις εὐσεβησάντων ἐξέλαμψαν Ἐχι5. χε, 6 ρἢ..7.5 
(Δ1.22.9094}; 2. ἐδ: εαςὶ, ογτεμίαὶ τοογἰὦ Παῦλος ..«κῆρυξ γενόμενος ἔν 
τε τῇ ἀ. καὶ ἐν τῇ δύσει τ ίδηι.5.6. ΑΚ ,αροΐ, 566.65(ρ.144.21: Μ.25. 
4650); ἡ ἀ. πᾶσα σχεδὸν. .«(λέγω δὲ ἀ. τὰ ἀπὸ τοῦ ᾿Ϊλλυρικοῦ μέχρις 

Αἰγύπτου) μεγάλῳ χειμῶνι...κατασείεται.. ὑπὸ... Ἀρείου 1385.6.70 

(3.τ620; Ν΄.32.4330); 3. 5Βιηρ. Δη6 ρ]αγν, ΜΠ ΡΙΤΘρΡ5., δας ϊθαγάς; ὃ. ἃΒ 

ἀϊτοοϊίομ οὗ ὈΥΆΥΘΥ ἀπ ΨΌΥΒΠΙΡ, ν. εὐχή; τεῖ, ΖΑρἢ.14:4. οἱ 
᾿Ιουδαῖοι ἐν "Ϊερουσαλὴμ, προσευχόμενοι κατὰ ἀνατολάς, προσεύχονται 

εἰς τὸ ὅρος τῶν ᾿Ελαιῶν..-πρὸς δὲ Ἕλληνας ἐκεῖνό φαμεν, ὅτι οὐχ ὡς 
ἐν ἃ. περιγραφομένου τοῦ θεοῦ κατὰ ἀἁ. προσκυνοῦμεν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ 
θεὸς φῶς ἀληθινόν ἐστι...«πρὸς τὸ φῶς τὸ κτιστὸν ἀφορῶντες, οὐκ αὐτὸ 
ἀλλὰ τὸν ποιητὴν αὐτοῦ προσκυνοῦμεν ΤΑΊ φιε. ἀπ. 31(}1.28.020Ὰ}; 
τοῖ, Μα1.4:2, 11385.}ριγεί,τοίρ.260.0); [0.Ὁ...4.τ2(λ1.04.11338Π; 
ἴθ ΒΑΡ βμαΙ σα ὅτε οὖν τῷ σατανᾷ ἀποτάττῃ..«-ἀνοίγεταί σοι ὁ 
παράδεισος...καὶ τούτου σύμβολον, τὸ στραφῆναΐ σε ἀπὸ δυσμῶν πρὸς 
ἀ. τοῦ φωτὸς τὸ χωρίον Ογτ. ΗΠ] σαἰθετο,ο; Οοηδὶ. 4, Ρ}.7.45.2; Ὁ. τεῖ, 
οτδαϊδείου. οὗ σμυσομοβ ὁ οἶκος ἔστω ἐπιμήκης, κατὰ ἀνατολὰς 
τετραμμένος, ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν ἔχων τὰ παστοφόρια πρὸς ἁ, 
Οοηςι. ρὈ.2.51.3; οἱ.««ἀπόστολοι κατὰ ἀ. τὰς τῶν Χριστιανῶν ἐκ- 
κλησίας προσέχειν ἐποίησαν, ἵνα πρὸς τὸν παράδεισον ἀφορῶμεν 

τλίφι, Άη|.37(}{.28.6208). 
Β. γγοιοίηρ, Ἐργυϊηρίηρ ἩΡ διδόναι.. ὑετὸν ἐν ἐρήμοις εἰς ἀ, χλόης 

Ῥςςϑαίπιττ; ΝΗ οχογε. 40(}1.70.7808). 
ἀνατολικός, δακίογα; τὴοῖ., τοῦ, δῃ.2:8 τῆς ἐκπτώσεως τῶν 

φωτεινῶν τε καὶ ἀ. τῆς μακαριότητος τόπων..«τὴν μνήμην στιν 85, 
γ.ἄονι (ρ.το.τ5; ΝΜ .44.ττ840); οἵἨ βοβοθβ ΟΥ̓ ΘΟΠΊΠΠΪΕ165. εἴης 
πρᾶος...«τοῖς σοῖς ἃ. Ὀομῃβδί,ρ. ἔππιν,,2.5ς(ρ.63,2ς, Μ.20,1ο290) ; 
ϑγηηδ. ἀπ (345)τοίρ.254.1τ:; Μ,.26.7364}; ὑποστάσεις οἱ ἀ. λέγουσιν, 

ἵνα τὰς ἰδιότητας τῶν προσώπων ὑφεστώσας καὶ ὑπαρχούσας γνωρίσω- 
σιν ςο.]1.8οα.ἐῤ. ἀρ». (0.288,21 ; ΜΜ4.42.4220); Ποιμήν, ἥτις ἔν τισιν 

ἀ. ἐκκλησίαις δημοσίᾳ ἀναγινώσκεται Η]οτ υἷν 1} (τΥι ΒΟ ρΡ ἢ γ.1}41.}10 
{ρι4φιι; Μ.Ρ1,.23.657Ὰ, Βαϊ, ἀρι φμαφάαν (γαδεῖας δεοίεςῖα.). 

Κἀνατολόβλεπτος, ἐπείη εαξὶ, οἱ ΒΝΙΝ τεῦ. Ἰὐζοοὴ. 44: τῇ. χαῖρε, 
πύλη, ἡ ἀ. Ὑπατιδιεαάᾶ, παρ, ΒΑΤΥ 7(}1.ο6.689}). 

Ἐἀνατομεύς, ὁ, αἀϊδεεοίον, τλεῖ, ἀ, ... τῶν προφητικῶν λόγων ΟΥ̓ 
μον!.39.2 ἴῃ 767.{0.207.32:; Μ.13.5440). 

ἀνατομή, ἡ, 1. αὐἰηρ μρ. ἀϊδδοσίοη ; οἵ τααυῖγγάοσῃ, ν.}. ἴὰ Τρ. 
Κονι.5.3.. 2. ορομῖηρ ἘΡ οἵ ρτουπαὰ ἰὴ ῥ]ουρπίηρ, ὕντ ει] 
(ρ.9ϑ.τὅ). 

ἀνατομικός, γείαηρ ἰο σμαίομιν ἀ. ἐγχειρήσεαιν ΤΌΤΥΟΝ Υ59.0».1 
ἤῃ θη: 26(Μ.44.2578}; ἀ. βίβλοις Μεϊεῖιηαὶ. ποι 5 πο μ5.(Ά 1.64. 
1Ο818}. 

ἀνατρεπτικός, 1. ἱμγηΐηρ πρεῖάς ἀοιοη,, ουεγμγοιυτηρ, τισὶ, νόμοι 
τῶν ἐξ αἰῶνος παρ᾽ αὐτοῖς Ἕλλησιν ἐθῶν ἀ. Ἐπ5.4...5..6(ρ.148.1; 
Μ.22.233λ}); ῃτυβίοηι.6ο.3 ἴῃ Μ11. 7 6104}; γε ΠΡ Μτοπρ Ἰάδα, 
Ὀίοπ. 1]. Ρ.Επι5.}.6.7.Ἰο(2544; Μ.21.5648); ἘρΙΡΗμαον.16.13(0.36ο. 
14; Μ.42.5 458}; τὰ Ὀ84 5εηβε, φεῤσεγεῖσο, ΟΥ.(εἰς.2. (0. 128,31 Μττ. 
Ἴ970); [5ς. λόγια] πίστεως ἀ, (οηεί. ἹΡΡ.2.6τ.3; τὰ ῥήματα...ἃ. τῆς 
ἀναστάσεως ΟΠγν5.λοηι.2.6 μι (οἰ. (11.3.28); 2. Ρ655., σιεφυεγέε ἁμαρ- 

ει τανόντων ἡμῶν ὁ λογισμὸς ἀ. τῆς ἁμαρτίας γίνεται Ῥτος((σξΉ.3:13 

(Μ.8᾽).2018). 
ἀνατρεπτικῶς, ὧν τᾶν ὁΓ γεξείαἰοη οὐ σεδυεγοίοη,, ἘΡῚΡν.μαεν.26. 

"(ρ.283.25; Μ.41.3418); 10.76,31(0.380.32; Μ,42. 5800); {.76. 5τ(ρ.405. 

25; 6248). 
Ἐῤνάτρεπτος, εεϊμαηροί, Ῥτοῦ. 1.1. ἴου ἀπαράτρεπτος ΟΥ ἄτρε- 

πτος, Ταβῖυφη. εἰ γϑ5ρ.46(21.6.12020). 
ἀνατρέπω, 1. ουογίἠγοσιο, ὠρεεὶ; γοοὶ προ ἀπὸ ψυχῆς ἁ. ... συγγεν- 

νηϑέντα..-δόγματα Οτι(εἰς.2.2(ρ.128.24; Μ.11.7978}; γέζμίθ, δαϑυονὶ 
ῥήματα δούλων ἀ. δυνάμενα τὸν δεσπότην (Ὠγνπ.ἤ01.1.1 ΤἪ ΠΣ 
(τα. 7 750}; ΔΒ ενς.τ.53(Ρ.423.0); 2. ἵαγη δαὶ εἰς φυγὴν ἀ. ΜεΊΉ.γες. 
2.4(0.337.14; Μ.4τ.ττ690); [εγ5.(ρ.25.5); ὅ. ἑάνοιυ δαεῖ, ἔδγοτῦ ορέτι 
σαΐεβ, (μυυβυίονπν ΟΣ ἰῃ ΜΠ.) 1308}} Παποε ὀγεαΐδ ορεμ ἃ. 588], Ἰά. 
μον οι ἴῃ τ ἤθος. (αὐ. ποΧΑ}; 4. ἰαδα ϑαεῖ ἃ δι, ΙΔ, λοι. 4 1Ἰῃ 
Δ (γι .διδὼ), 
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ἀναυξάνω 

ἀνατρέχω, ἴγάη5., ομέγτ!, σέγῥραθς, Ὀγτι ἰαῤλισεμ.τ(.50); ἔχοντες. 
28 (0.341). | 

ἀνάτρητος, δογεώ ἰἠγοιρῖ,, ϑγτιοβ. ρ. 52(Μ.66,13800). 
ἀνατροπή, ἡ, ὀϑερίμγοιοίηρ, φεϑυεγεῖο τὴν περιτομὴν ἀ. τοῦ 

εὐαγγελίου (Πγν5.“οη 1. Οαἱ.χ τ7(10.6608); εἰοειίηρ, οἵ ἀραῖ 5 
ὨΘΟΘββατΥ ἐν τοῖς πᾶσιν.. οἷς ἡ διάνοια πρόχειρος εἰς ἁμαρτίαν, πρὸς 
ἀ. ταύτης Τ.Βοπι.}165.2.12(Μ.18,11574}. 

Ἐἀνατροπικῶς, ὃγ τῦᾶν οΓ, γεξμτηρ, Ἰὺρὶρῃ. αεν.76.27(Ρ.375.22; 
Μ.42.5724)}. 

ἀνατροφή, ἡ, ἩΉΣΙΗΕ, ἨσμΥΙΣἸ ΠΗ ΘΗ}; ϑρίτιῦπμα} εἰς ἀ, σωτηρίας 
ΟἸδαιν, ραεά.1.δ(ρ.114.24: Μ.8.3200Λ); διὰ τὴν ἀ. τὴν ἐκ τοῦ λόγον 1. 

(ρ.119.24; 2080). 
Ἐἀναττίκιστος, ποὶ ἐπ Αἰ1ς εἰγίθ, μοὶ ὑμὶρϑτοιο", 1514.1᾽ 61.6.5. 

2620}1.78,.14800). 
ἀνατυπ-όω, Α. ἐηῤγῆδα; 1. εἰαμιἢ τὸν..«Χριστοῦ χαρακτῆρα ἐν 

αὐτῷ [36. τῷ νομίσματι) κατὰ τοῦ ἰδίου ἀνετυπώσατο 70.1}.εῤ. 
Τιρὶ λνιος. 3480}; τποῖ, οὐἨ ἰβδαίηρ οοίπαρο Νεστόριος..«τὴν μὲν 
θεοτάκος φωνὴν...ἀπεβάλετο, τὴν δὲ χριστοτόκος παραχαράξας 
ἀντεχάλκευσέ τε καὶ ἀνετύπωσε ἸὐναρΡΥ ἦ.6.1.2(0.7.1ο; Μ.80,2424}); 
2. γνπομίά, ξογηι, ἐασπίοη τὰ μὲν φαῦλα φεύγειν, ἐν δὲ τοῖς βελτίστοις 
ἑαυτὸν “«-οὖν ΑἸ. “47γ.3.2ο( 7.520,.650}; ατΝ γδδεμηχία ρ.151.12; 
Μ.45.3028}; ὁ τοῦ υἱοῦ τὴν οἱονεὶ μορφὴν τῇ διανοίᾳ λαβών, τῆς 
πατρικῆς ὑποστάσεως τὸν χαρακτῆρα ἀνετυπώσατο ἰ(,π{7.ε55.8(}}1.32, 
3408); οὐκ ἂν ὁ Χριστὸς ἐλάμβανεν ἑαυτῷ σῶμα καὶ ἔπλασε, τὴν 

εἰκόνα τοῦ δημιουργοῦ εἰς ἑαυτὸν “-ὧν Ἰριρμολαεν. 44. 4{0.105.15} 
Μι41.828.}; 3. γενησάρὶ, ζογμι ἀπε διὰ γὰρ τὴν ἐκείνου γραφὴν καὶ 
αὐτὴ ἡ ὕλη ἐν ἧ καὶ γέγραπται, οὐκ ἐκβάλλεται, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ “-οὔται 
Ατῇ με ( 2 ς. 1200); ρὶρλ ἠαρν.30.1{0.333.14; Μ.41.4051}). 

ΒΒ. γεῤργθσοηί; Ἐν. τῇ ρθη. ἄλλῳ τινὶ [ν.1. ἐπ’ ἄλλου τινὸς) τὴν 

ἐξήγησιν ἀνετυπωσάμην Ηοριἰφη.τ4.πο; Οὐ ΝαΖ,ογ αι, 2(Ν,35. 
8238); καθάπερ τι βασιλείας εἶδος ἐν αὐτοῖς καθορᾶν τὸ διὰ τῶν 
καθαρῶν νοημάτων “-οὐμενον τι Ν γοπιλον.α τῇ (αηὲ.(Μ.44.7108); 
τί. -τούτου..«αἰσχρότερον τοῦ θήλειαν ἑαυτῷ “ποῦν τὸ πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας; ἘΡΊΡΒ. μαεγ.Ο6,33(ρ.72.24; Μ,42.818}; μηδὲ... διπρόσωπον 
ἡμῖν -τοῦ τὸν ᾿Εμμανουήλ ὑντομευμκηῖρον (5 0048}; 2. ῥίειετο, ἐπ- 
υἱδασε οὐδὲ γὰρ ἤργει 50. ὁ δημιουργός] οὐδέποτε, τῷ λογισμῷ 
“νούμενος ἐν ἑαυτῷ τὸ κάλλος αὐτοῦ τῆς τεχνῆς ΜοΙἢ αὐδί!ν.25.. 
(Ρ.205.13); τὰ ἀνυπόστατα..«κατὰ δὲ ἀναζωγράφησίν τινα τῆς ἐννοίας 
καὶ φαντασίαν μόνην “-ούὐμενα α5. πη. (2170; Ν.20.5244}; 
ἀνετύπωσεν ἡ ψυχὴ τὴν ὄψιν (Ἤτγγπ5. λον. 1 δι τη }0.(8.100Ὲ}; διὰ τῶν 
ὁρωμένων...τὸν ποιητὴν τούτων..-ἀνετυπώσατο Μαχιρηδὶ». (Μ οι, 
1216}; 3. ῥΊείμνο ἀραΐη, ἘΜοΙΒ ϑγημιεἰ πη. 2(Ν1.18,352}}; ἀνατύπω- 
σόν μοι καὶ ἔτι εἰκόνα τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου ὕ0.1}.8.}.τ4 
(Δ οὐ οϑια); 4. ὡπαρῖμε ἄνθρωποι δὲ ταύτην [53ς, κακίαν] ὕστερον 
ἐπινοεῖν ἤρξαντο καὶ καθ᾿ ἑαυτῶν --οὔσθαι Αἴ] κοπί.5(Νῇ,25.50); 
ἀνετυπώσατό τινα ὁμιλίαν οὐκ εὐπρεπῆ θα. ἐον"...τ{2.170; ΝΜ 31. 
2000); τούτων μὲν οὐδὲν προσεδόκων ἀλλὰ τἀναντία ἀνετύπουν παρ᾽ 
ἐμαυτῷ Ὀδτγ5..}.14.τ(3.5905Ε}; 5. ἀουΐδο ἡ ψυχὴ. --ζητοῦσα τὸν θεὸν 

κατὰ πλάνην πολλοὺς θεοὺς ἀνετύπωσε ᾿ἸΑτϊ,ογα!.13(ρ.14.20; ΝΟ, 
8364); εἴδωλον δέ, ὅσα “τοὔσα ψυχὴ ποιεῖ ἐξ οὐχ ὑπαρχόντων πρω- 
τοτύπως Ὀτιαϊηοίι τη χ.ζοτα ὔ,τη. το); Ατῇ ἑηςατ. 4(ΝΠ.25.116}}; 
ἁπλῆν εἶναι καὶ πάντη μίαν, φησί, τούτων ἑκάστην τῶν οὐσιῶν, ἃς τῷ 
λόγῳ ἀνετυπώσατο τι Ν υβοι μην γ».80.8; Μ.43.32214)}. 

α. ἰνρὶΐν, βσιισε διὰ δὲ τοῦ ὕψους τῶν ἑξήκοντα πηχῶν τοὺς 
ἑξήκοντα πατριάρχας, δι᾿ ὧν τὸ κατὰ σάρκα ἡ εἰκὼν τοῦ θεοῦ ὁ λόγος 
ἀνετυπώθη καὶ ἀνεπλάσθη ἸΠπρρ.0).:.3.27.7; τῶν προσφερομένων 
θυμάτων, ἃ μὲν ἐδήλον Χριστὸν ὡς ὑπὲρ ἡμῶν σφαζόμενον, ἃ δὲ καὶ 
ἡμᾶς “-οἵ. μονονουχὶ καταθυμιῶντας τῷ θεῷ τὴν...«ζωήν (ὐντ,αη0». 

τσίι. 5200); 14..}ο5.1(3.2660}. 
ἀνατύπωσις, ἡ, 1. ῥογρια σι, τ, ὡς τὸ φύραμα... «εἰς .«.Ββελτέω ἀ. 

κατασκευάζεται ΒΡΙρἢ. Ναεν.37.α(ρ.52.11; Μι4τ. 6.88}; Οὗ ἀὰὶ 108 διὰ 
τῆς ἀ. τῶν ἐννοιῶν Ματς, Ετιοριδε. 5. τοί. 65. 1045); όπος φοηεορ- 

᾿ ἤἴομ, ΟτιΝαλιον. 2. (1.35. τογ6}8); 1Ὁ.20.4(0.78.1; ΜΙ. 20.770); 2. τε- 
ῥγοσεμίαϊίο διὰ τῆς ὀνειρώδους. «τῶν δογμάτων ἀ. (τΥιΝ, 55, ἐιμεντ 
(τ ρ.138.0; Μ|.45.2760}; ὕντναροὶ, Γβάϊ τοί ῃ.130.30; 6᾽.5..48}; Μαχορ, 
4(Ν1.01.4168}; ἐπὲ ταῖς εἰδωλικαῖς ἀ. Ἡ]άτι τα, αμέϊγγ...7(Μ.00.337Δ)} 
3. ργεβομγαιοη ὃ Μωσῆς εἰκόνα καὶ ἀ, τῆς ἐν Χριστῷ μεσιτείας τὰ 
καθ᾽ ἑαντὸν ἐποιεῖτο ὑγτιαον.5(1. 56}. 

Ἐναυάγητος, γ0. ς᾿ἰῤῥτονεσνοιά; οἵ 5105, Ογτιδεῖὶρ. ΒΛ1 ἀ(ρυιυ. 
ττ; Μ.76.2568}; Ιλοιη. Δίοἱ (1.56 }».46); οἵ βΆΠοτο, 1 Ἤγψβ. ζυδερὶ τ 
(6.6.4Α); Τιοομε, Βιραγαδε. (Δ 86. το 30}; πόσο ταιδμδ,ιοερθα, τοῖς 
(φη.1:9 ἀ. τοῖς πελάγεσι φυλάττων τὴν ἤπειρον [885.5.0].0γ...2(Μὲ δ, 
328}; ἴῃ ροὴ., πρλμαγηιδα οἱ τρεῖς παῖδες...τὴν ἀνθρακίαν ὡς ῥοδο- 
παράδεισον κατανοοῦντες, ἀ. διέμειναν 1λ}5.]. σόν. (}1.80.3170). 

ἀναυξάνω, ἐμεΐεαξο ἀνηύξαντο δὲ λαοί ΤΑΡΟ]] »ιοὶ. ]) 5 τοῦ: 28(Μ,33. 
τήϑολ ; οὐ, ἀνηέξηντο Ρ.228). 



ἀναυσία 

᾿ἀναυσία, ἡ, γοηεάν [ον εἱεκηδες, Το. Ἰϊηλ, ῥαςέ,.2(41.88.1τ68). , 
ἀναύυτέω, εαἰΐ εῤοη, τηύοῆε, ΤΆΑΡΟΙ. γε, Ὀ 5.41: 8(Ν.33.1360}}; 16. 

71:34{(14250). 
"]ἀναύχενος, -- Ξ6., 5.ν.],, 

(ῤοε».)1.4(}}.38.487} 
ἀναύχην, τοτίμοι! α πέείς, Οτ. ΝΖ. αν»ι.2.2(ροοτᾺ.)}7.1το4(}.37. 

1550). 
[Πἀάναφαλανδός, --- ἀναφάλαντος, Τογεϊμσαά- αϊά, (4. Ἐδίγ.εἱ Ραμ. 

(Ρ.183.2); 10.21τ(Ρ.188.8). 
[“Ιάναφαλάς, - ἔοχερ., 70. 4]. ΣΝ: το μ.256(Μ.97.3880); 

Ρ.τοδ(λ.97.1068). 
ἀναφανδόν, 1. [1τ,, οὐείδίν, ορεμῖν ; 5 τυάςο], 84]. μέξεις ἀ, α5, 

ἰερ. ἰδ. ΡΘΉ1.2(0.45; Μ.531.5604}; 2. μιεξ,, εἰφαγὶν ἀ,, οὐ δι αἰνιγμάτων 
ΟἸοιη.ῥαεά.2. ἴοίΡ. Ζτι.το; Μ.8, 5048); ; ΒΜοίῃ.γές:, 52(Ρ. 30ὴη.8; Μ.41. 
11350}; ̓ μονονουχὶ Βοῶντας τοῦ τύπου καὶ ἀ. ἀνακεκραγότος Ονχ. Ο-. 34 

(5.620). 
Ῥἀναφέρετος, ψ.]. ἔῸΥ ἀναφαέρετος, 1.11. [ἀε.(Ρ.184.18). 

ἀναφέρτω, Δ, ῥγίηρ, σαν, ΠῚ ἘἩΡῸ ὀγίηρ ἠονάι, σι τοῦ πνεύματος 
[5ς, ἴῃ ὈΒΡΈ811]...εἰς τὰς ἡμετέρας ἐμπεσόντος ψυχάς ....τὴν...εἰκόνα 

τοῦ ἐπουρανίου...ὡς ἀπὸ χωνευτηρίου στίλβουσαν “τοντος (Ἤγν 5.021. 
10.5 1 70.(8,508}; 1. πμηοῖ τῆς 9δμοι!άθγο, ΟΠ γϑ ομ!.17.7 ἐμ 

(ΟΜ 6]. εἰοί, τὰ Οτ ΝΖ. αγ}.2.2.} 

ΔΙΠ(232Α, ν.]. φερομένους); 2. ἰακὲ ἩΡ το μξάνεη τὴν ψυχὴν εἶδεν ἢ 
““ομένην ὁ γέρων Α(Π.υ. «πίοη.ο(}}.26.0224}; εἰς οὐρανὸν οἱ πιστοὶ 
κσονται (Ὀ51η.1πα6.ἰ0}.3(}.88.1.378}; 650. τοῦ, Αβοδηβίοη τὼν εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἣν ἐφόρει σάρκα ΑἸ. 47γ.5.48(}1.26.4258); ἡμεῖς... οὖς ἀνέ- 
φερεν..«διὰ τοῦ ἰδίου σώματος ἰ(.1:2.25.6(}.25,1400}); πάλιν εἰς 
οὐρανὸν “οὐμενος...«καὶ ὡς ἐν θριάμβῳ νικηφόρος --ὄμενος (Ὀφὴ, [η΄], 
0 }».2(4.88,1210) «οἴ. ὁ... Ιησοῦς.. ιἀνήνεγκεν ἅπερ ἀνέλαβεν ΟἸδγα, 
ἐχς ΓΠάοὶ. δϑίρ. τ26.14; Μι,ο 6884}; 3. γαῖξε, ἘΠ}, ϑΡ᾿Πίμπα}ν ἀνή- 
νεγκεν ἐκ τοῦ σκότους ΕΠ ροτη, ἤγελ (ρ.1ο.14; Μ.10,14278).; ἵνα....εἰς 
μείζονα ἀνενεχθῶσιν (Ὥγγδ. ἤοη!. 5.4.1 τη. Μ΄. (7.5461., ν.1. ἐνεχθῶσιν) ; 
4. ῥεαγ, ἰαΐε Ὡροη ομέδείξ; οἱ (Ὠχιϑὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς 
ἀνοίσει [δι 1αἰ.153.70}}.6. 5048); : ΔΊ. 45:.2.62(}1.26.1444}}; ὁ κύριος... 
“νῶν διὰ τοῦτο γίνεσθαι καθ᾽ ἡμᾶς Νίοι, ἤειτς :24{0.437].7}; μηδδνσο 
ἐνδείας οὐ χαλεπῶς “υουσιν ΟΥ̓. ΝαΖ.0γ.43.534(Μ.56.5410); 5. δγίτν 
μι, γαῖξε ἃ νηδίζευ εἴ τινά σοι δοκεῖ μὴ καλῶς εἰρῆσθαι... “ων λέγε 
Μει αγ τ. 3(ρ.155.1; Μ.χ8.2488); 6, εαἰἱΐ ἰο τεμά, γεεαίἑ ὥσπερ δι᾽ 
ὀνείρων ἀμαυρὸν αὐτῶν τὸ εἶδος “τὦ [ον ΟἾδγμ.12.8; ; φίλου εὐεργεσίας 
ἂ, ΟὮγνϑ, στ. 1.1 τῃ 11|.(11.7318}; ὅ νοῦς..τῶν γεγονότων ἁ. τὰς 
φαντασίας ΤΝΙ]. μιαΐ,ἐοδ. 2(Μ. Ἴ9.12010}; 7. γαῖδο, ΤΉ εγεῶ5 6 τὰς ῥόγας 
5 ἕως σ΄ νομισμάτων ΤΉρμπ.εὐγο.}). 280 (τοῦδ. 7098). 

Β. οἵεν; 1. ἴῸΥ σοῃβιἀθσδτίοη, ὀυτηρ ογιοαγά, ργεξεμί τὸ τῃε 
τη, ξιβιιίαϊ,.7χ.3(Μ.6, 8444); τὰ διδάγματα [5ς. τοῦ Χριστοῦ] ἀ. 14. 
σαροί.2.2(Μ.6.444Ὰ}; Οτοβοὐ, ἐνὶ Γ᾿5.τα: τ4(Ν.12. 1224); 2. τεῖ, Ῥύάνου 
8Π6 {παπκεορίνίηρ; ΟΤ ἐδέοντο Μωυσέως ἵνα,. «ἀνενέγκῃ δέησιν Βαγη. 
12.717; ΔΙᾺ, ἐχρ. φάτ 121. ΘΙ, ὴς 5408); ; ιοα. 0 5.58: τί} 1.32.15068); ; 
ΟΠ βια ἢ τὰς προσευχὰς ἡμῶν.. «ἂς, πρὸς τὸν θεόν χ( ϊδη.2.2; οἱ 
πόδες ἐν ἐκκλησίᾳ... εὐχαριστίαν -τουσιν Β85.38].0}.10. τῷ 1.85. 1414) 
ἾὮ ἸΠΤΘΥΟΘΘΒΟΣΥ͂ ΡΙΆγοῖ, ἤεμοθ οὗ ἰτατρ. ΠΟΙ ΘΙΟΥΘ  ΙΟΙ, μεγίστην 
ὄνησιν πιστεύοντες ἔσεσθαι ταῖς ψυχαῖς, ὑπὲρ ὧν ἡ δέησις σεται, τῆς.. 
προκειμένης θυσίας (ντ.] δαϊεεἦ,.23.0; περιεῖλεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. πο 

μὴ “-εσθαι ἐν τῇ προσφορᾷ (4}}.υν.1ν}.(ρ.68); οὐ κοινωνῶ αὐτῷ ΕΝ 
“τὼ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 1.(ρ.60) ; (ΞΞ γεοϊέείμγ) Ορά, Ἵν δι; ΠΠΒΡΩΝ 
α. δίαχ,2.170}1.00.1530); ὅς, Οὔεγ Ξαςτίβοι; 8. ράρβῃ φασί τινες.. 
θεοὺς ἐφ᾽ οἷς αἱ εἰκάνες.. «τὰς θυσίας ἐπ᾽ ἐκείνους “τεσθαι ΑΙ Πεπδν, ἱρρ. 
τϑ.τ(Μ.6.0254); ΑἸΆ, δ ἐπ, 25(Μ.25, 498); : Ῥ. 75 ἐν τῇ. «παρουσίᾳ 
μὴ--«θυσίας ἀφ᾽ αἱμάτων ἢ σπονδῶν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον “εσθαι Τδὶ. 
ἀταὶ ττϑ.2(}1.6.74900) ; ἀποφάσκει.. «τὸ δεῖν [50. ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου 
τοῦ Χριστοῦ]...“εσθαι κάρπωμα Οντ.αάογοο(τ. 3008); θυσίαν τῷ θεῷ 

οὖ Νῶε (Ο50.. 16, ἰορ.2(Μ|.88.854); 4, οἱ (μγιβι 5. 56}- 
οΠετϊηρ, εἰ.. τῆς εὐωδίας τὸ θυμίαμα.. «τὸν κύριον συειν λέγοιεν τῷ 
θεῷ... τὰ τῆς ἀγάπης δεκτὸν -ὐειν τὸν κύριον ΟἸεια «βαεώ. φιδῴ. 107.21, 
23) Μ.8. 4738); Οτ. 70.τ. 3τί4ο; Ρ.45.18; Μι14.034) οἷἷ, 5. θυσία; ὑπὲρ 
πάντων τὴν θυσίαν ἀνέφερεν ΑἸἢ.ἑηε.2ο.2(31,25.1324}; τὰ ἡμέτερα 
πάθη δέχεται παρ᾽ ἡμῶν καὶ τῷ πατρὶ ἀ, ΤΑΤΙ.“γ.4.6(ρ.5ο.13; Δ1.26. 
4768); 5. Ἐὐ Πατιβς, οὗεῦ βαοίθος. γινέσθω ἡ θυσία..«καὶ ὅταν 
ἀνενεχθῇ μεταλαμβανέτω ἑκάστη τάξις..«τοῦ κυριακοῦ σώματος (ῃςῖ. 
Αρβ.2.57. 21 αἰδὸ 805.ν εομδεεζαίς ἰδ ἐμεἑατίσὶ, οεν ἐδε Ομηβείαῃ 
ΕΖ ἐπιτρέψεις δὲ αὐτῷ καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀνοῖσαι" ἐὰν δὲ...μὴ 
θελήσῃ ἀνενέγκαι, κἂν τὴν εἰς τὸν λαὸν εὐλογίαν αὐτὸν πονήσασθαι 

καταναγκάσεις τὸ.κ.28.4; μόνον τὸν μὲν πρεσβύτερον... ἁ,, βαπτίζειν, 
εὐλογεῖν τὸν λαόν 1τ}.3,20.2; ; δ, (ΟΠ γυτάϊαπι τινὲς..«γυναῖκες...«ἐν ἡμέρᾳ 
τινὶ, «ἄρτον προτιθέασι καὶ ἀ. εἰς ὄνομα τῆς Μαρίας Ἰὲ ΡΙρἢ. ἐἠαθν.γ0.α 
(ρ.476.18; Μ.42.7414}} 7. 56εἰ 16 ΟΒ]δείοι Ἐροη [ἠδ αἰϊαν τῆς ἱερατικῆς 
χειπου,ίας, τῆς τε τοῦ ἄρτον ἢ ποτήριον “τειν [3ς, τοὺς διακόνους} 
ΓΑΠΟ.ΓΩΉ,2. 

ψ , 
αἀνενέγκοαξ: 

127 ἀναφορά 

Ὁ. ὀνΐηρ οΥ εαγνγ δαεκ; 1. γεξεν; 8. ἴτϑτιβ.; οὗ ρουύϑοηβ, 1.6, ΖΗ ῥγεὶ 
εν α5 ὙΕ ΕΥΥΗΡ ἴο τὸν ς΄ ἀριθμὸν εἰς τὴν ὕλην... ἀ. [5ς. ἢ ογαςΙδοΠ] 
ΟτΥ. 70.το.28(22; Ρ.214.33; Μ.14.2808); τὰς ἀποστολικὰς φωνὰς 50, 
(οἹ.1:15{{.}] ἐπὶ τὴν σάρκα ἀ. Ἐλπι5. Μίαγνεεϊ,.2.3(0.44.32; Μ.24.δοοΒ) ; 
ΤΕΙ. 1.6.2: 52 εἰς αὐτὸν [36. ἸΟρῸ5] “τουσι τὸ λεγόμενον ἱπροέκαπτεν᾽ 
Α1ἢ,.4»..3.52(}1.26.4330); Ὁ, ρᾳ55. Ἰωῖταηβ,; οὗ ἐπίηρθ, ἤαυς γεξεν- 
εἤερ τὸ [Ἰχ.12:10}..--«κεχρῆσθαι ὡς --ομένῳ ἐπὶ τὴν περὶ τὸν σωτῆρα 
οἰκονομίαν τ. [σ.το.τό(13; Ρ.187.3; 3320); εἰς αὐτὸν ἀ, ... ἡ ἄμπελος 
πολλαχῶς είῃ, ἜγΡρ.1ο. (ρ.127.31; Μ.18.2018)}; 2. γέρον τὴν... 
κατηγορίαν..«ὐουσιε δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ Αἰῃαροί,Ξες,δπ(ρμ.1τ44.4; Μ.2ς. 
3654); εἴ τις.«μὴ “τῇ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βορῆγ. ΗΠ ἐοΉ[.(Μ.87.5353600); 
ὅ. ρᾷϑβ.; οἱ αὶ σοβαϊηρ,, δὲ γεαά, σεεμ ἡ λέξις εὑρίσκεται παρὰ μὲν τοῖς 
ἑβδομηκονταδύαο κειμένους [}. -μένη] ἐν δὲ τῷ ἑβραϊκῷ μὴ -“-ομένους 
[!. -μένη) ΠΤΙΡΗ: »η61γ7.1(4.43.2481). 
ἀναφής, 1. ὠπηπραίραοδίο; οἱ ἀοά, Ταῖγαϊ 4{(Ρ. 5.4; Δ1.6.8 124} 

᾿ Οτ Ν  ββ  ζμμιίτοί Ρ.274.0; Μ|.4ς, οβου); ψηλαφητὴ μὲν ἡ ἀνθρωπίνη 
φύσις, ἀ. δὲ τὸ θεῖον τ0.(2 Ρ.275.11; 8850); [0.1}.{.0.1χ..(Ν.04.7020}; 
οἱ 11. σμοβῖ, τι Νᾷ2.0γ.41.0(}1.36.4418}; το Ν γ88.0γ.εαἰθε (0.20. 
το; Μ.45.250) οἷΐ. 5. ἀνείδεος ; 2. πιοῖ., οὶ ἩδοῊΡ ἃ ἰομεῖ οὐκοῦν 
οὐκ ἕν γε τῷ θύειν τὸ δουλεύειν ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ βουλεύεσθαι τρυφερὸν 
τε καὶ οἷον ἀ, τοῖς αὐτοῦ θελήμασιν ὑποφέρειν τὸν αὐχένα (ὑγτ. ἰ5.4.1 

(2.5750). 
Ἐἀνάφθας, ὁ, -- νάφθας, παρίμδα, ν.1. ἴθ ἩΠΡΡ ἠαογ. καρ ας το; 

Μ.10.31788). 
ἀναφοιτ-ἄω, 1. γείμγη, ρὸ δαεῖς ἦσαν ἐν ἐλπίσι τοῦ...εἰς τὴν ἄνωθεν 

αὐτοῖς... εὐγένειαν “υήσειν (ὑγτο αὐ, π(3. 4910); 14, αὐἰον.τ(1.32Ε}; οὗ 
(μυβὲ τὸν ἐν εἴδει τῷ καθ᾿ ἡμᾶς --ὦντα θεὸν εἰς τὴν..-οὐσιωδῶς 
ὑπάρχουσαν δόξαν 14. 5.46 :6 (ΜΝ θ0.1οπ 30); ἀποπεράνας.. τὸ μυστή- 
ριον, εἰς τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ κατὰ φύσιν ἀ. δόξαν 1(..ε.π9: ττ(Μ.72 
8όφο); 2, γὸ π|ῷ,7. αδεομά, τὰς ρίαῤρἠ. χα. 3(1.3270); οἵ Ομ γβὶ τὴν ἀπὸ 
γῆς σάρκα πρὸς τὴν τῆς θεότητος φύσιν ἀ. κι] τησιηῖσοη, (ς᾽,6848} εἰς 
τὴν τῆς θεότητος δόξαν ““ὥσης αὐτοῦ τῆς σαρκός Ἰὰ. ἀγεαά.(ρ.80.3; 
55.788); 10... 1 0.1 2(Μ. 94. 7034); [ο.Μοηιἀγμι δι ο(Ν] 6.1 4000}; 
τεῖ, ὁ νοῦς... ἀἁ, πρὸς τὸ ἄμεινον Ὅτ, αάον. τᾷ 318); Ια. 5.17:34(Μ, 
609.8258Β); πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἀρετῶν τὴν ἀγάπην “-ἤσωμεν 70.) ἠοτη. 

1.5(}1.06.5534). 
᾿ἀναφοίτησις, ἡ, ἀξεεηὶ; οἱ (μὲ πο πεανοη, Αἰ. ἐν. }Ὁς. 

67:534(}Π1,27.3040); ὥγτ, 5.7:8(}1,60.7524}; 1.1..24: ξι(ρ. 1ο7. 3)} οἵ 
Ὠϊς ᾿λδδυττοσοη, ΤΗατ ΑΒ ς οῤμδε (6.07.1 5218); ποῖ. τὴν εἰς τὰ 
ὄρη νοητὴν ἃ, γτ, Ῥς.το: 2(Μ,69.780}). 

ἀναφορά, ἡ, ἰεαύτοης ἩΡ ἰὸ βοιποί πὴ ἀισίεν; Ποπσὸ 
Ἅ.. γεξεγέμες, Ἐν ἴῃ σαι, ὁ ξξ.. τὴν ἀ. εἰς τὸν υἱὸν ἀνείληφε τοῦ θεοῦ 

Μεῖῃ γρῤ.διιτίριος, τα; Ἀ1.18,157.}; Επ5. 4.6, ρυοθη(ρ, 251,10; Μ,22. 
413Ὰ}); 1ᾶΔ.ψ..6.1.53,. δ(. 20.728) 5Υ ἢ05.6}.57(λ1,66.13030}; ταῦτα.. τὴν 

πατρὸς ἔχει πρόσωπον ὕγτ, [ουχ (4. 48); 2. Ραχτς, 

οἵ τεὶ, οἵ ὅοῃ!. ἴοὸ ΕἌΓΠΕΥ πᾶσα...ἡ τοῦ κυρίου ἐνέργεια ἐπὶ τὸν 
παντοκράτορα τὴν ἀ, ἔχει (Ἰδῃ),5:7.7.2(Ρ.7}.21; Μ.9.4128}; πᾶσα γὰρ 

ἀσεβὴς φωνὴ εἰς τὸν υἱὸν λέγεσθαι τολμωμένη εἰς τὸν πατέρα τὴν ἀ. 
ἔχει ΑΙοχ. ΑἹ] ἐρ. ἄϊεχ, ο(ρ.28.ς ; Μ.18. ς644}); ΑἸἢ...45.2.0 (1.26. 2770}; 
ΟΥΝ 55. ,γες αππ|Μ.45.1288} οὗ πῖθὴ τὸ αἰνῖμο Ψ}}}, (περ. ι. 
υ.(.3.2ο(Ρ.87.12; Μ.2ο.τοϑοὶ); οὗ σγοδίίοη τὸ οα, ὃν Νυβϑιλεχ2ε 
(Μ,44.δ 0); Τηάν Μορβι νηὶ (ριοδ.26: Μ.66.τοιγο). 

Β. τα] αἰβεγθης ἔγουη ᾿Ὀτοσοάϊηρ, γείαοηαπῖρ; 1. οἵ ὅοῃ (ὸ 
ΤΆΈΠεῚ ὁ δὲ ἐξ ἐκείνου ἴ5ο, τοῦ θεοῦ] ἔχων τὴν ἀ. εἰς ἐκεῖνον ἑνοῦται 
πάλιν (Ογβί,ον,5.ς (ρ.τ5όντι; Μ.20.12370}; οὗν βιρτα Δ.2; 2. οἵ πὸ 
ἴννὸ πϑίτγοβ ἴῃ ΟΠ σίβε ἑνὸς προσώπου ἐφ᾽ ὃ ἡ ἀ, τῶν τε φύσεων καὶ 
τῶν φυσικῶν ἰδιωμάτων 1.1. 1αεἰ(Ν ΒΡ τοῦ Ρ.37); ἰὰ Ναοζουλη σοι- 
ἸΧΟΨΝΕΙΒΥ ὅταν τοίνυν ἐρωτῶσιν ᾿ἀνθρωποτόκος ἢ θεοτόκος ἡ Μαρία ;" 
λεγέσθω παρ᾽ ἡμῶν ᾿ἀμφότερα'. τὸ μὲν γὰρ φύσει τοῦ πράγματος, τὰ 
δὲ τῇ ἀ. ἜΠατΜΟρϑ. }». ει απρ.3το.τ4; Μιοδ,9928), θὰ {Π|5. σολ- 
σρρΡίοη οἱ αἰνιπιῦν γ᾽ γεἰα ΠΟΉ ἰβ γο]θοῖξα ὃν οτίμοάσοχ, ὑντ ἐν. 
μη. (ἘΞ 232Ὲ {0}; εἴ τις λέγει... κατ᾽.««ἀννος τὴν ἕνωσιν τοῦ θεοῦ λόγου 

πρὸς ἄνθρωπον γεγενῆσθαι... ἀνάϑεμα ἔστω Ἰυδιτπ.ἐοη ,αηαἠν4(ρ.0ο. 
3; Μδ6.ΙΟΙΒΑ); εἴ τις κατὰ ἀ. -.. θεοτόκον λέγει τὴν... «ἀειπάρθενον 

Μαρίαν...ἀ, ἔ, τῷ. (ρ0.92.1: γο158}; Οδσαμ. ρος. 17(0.60); Μὰκχ, 
οριςε, (Νί.οτ.τ2 5 0); ὅ. οὗ ᾿πσλυηαῖα ὅοῃ 5 ΘΠ ΠΟΘ ἰὼ Ἰ της τῶν 
δὲ μετὰ τὴν ἕνωσιν τρόποι εἰσὶ τρεῖς...τὰ δὲ κατ᾽ οἰκείωσιν καὶ ἀ., ὡς 
τό 'θεέ μου, θεέ μου, ἕνα τί με ἐγκατέλιπες ;". «τὸ ἡμέτερον τοίνυν 
οἰκειούμενος πρόσωπον καὶ μεθ᾽ ἡμῶν τάσσων ἑαυτόν, ταῦτα ἔλεγεν 
70.106, λοι ιδί δ 94. αβο [); 4. ἴῃ σορη,; θοαν ἴο ΞΟ, ΕἸ πΠ. Ξ ἐγ, 4.5 
(ρ.257.33; Μ.8,12330); Οἴου ἔα ου 1165 το [π6 σοάβοιι, Ἰδ. ὁ.τό(ρ.δοο, 
22; Μί.ο,6οῦ). 

ΟΕ, ᾿ΤγαηδἝεγεμεα οἵ Ἰά68, αἸ51. ἴσοπὶ μεταφορά ἴῃ {μαξ ἀ. ἱΠΊρΡ]16ς (Ὡς 
Ῥάᾶξβασε ἴὸ ἃ ΠΙΤΊΘΥ Ρίδῃς οὐκοῦν βίαιος καὶ κατηναγκασμένη τῶν 
προκειμένων λέξεων ἡ ἐπὶ τὴν σάρκα τοῦ σωτῆρος ἀἁ. [δ5,6.}.,3.3 
(ρ.15τ.2; Νέ.24.005Α}; τὰ ἀλληγορικῶς παρὰ τῶν προφητῶν περὶ τοῦ 

ἁ. εἰς τὸ τοῦ. 



ἀναφορεύς 
θεοῦ λεχθέντα κατ᾽ ἁ. ἐκ τῶν φύσει εἰς τὸ οὐ φύσει Ὁ Τϑἴ,φμ. δἰ γ65}.τὸ 
(Μ.6.12608}. 

Ὁ. εὐομαγίβιῖο οὔογίησ ; 1. ναραδ τοῦ, το τϊ5 85 8 ψὮΟ]6, αη.. ἄρ. 
47 [ἀρ Οοηδιρριϑατοτ; ἀναφοραὶ μυστηρίων ἐν ταῖς φυλακαῖς 
ἐπετελοῦντο ῬΆ1].υ ΟἾνν5.τοίρ.50.21; Μ.47.34): Μ΄. ΤἼάοί. τ 7(0.65.17); 
ΝΙΤΟΘΡῃ. τ. ϑ νη. δί .86.21228); ὕγτ. ϑιυ, Επμάέθνι. 28(ρ.45.0); 115 
Ῥίβος 1 ἴῃ ΨΏΟ]6 Ἰζατρυ προφητῶν ἀνάγνωσις καὶ εὐαγγελίου κηρυκία 
καὶ θυσίας ἀ, καὶ τροφῆς ἱ ἱερᾶς δωρεά (ὐοπεὶ. ἽΑΡΡ. 2.50.4: π᾿ τ]. τὸ 
1 οτοθϑβίοπβ μικρόν ἐστι...Τὸ ἐν ταῖς ἁγίαις ἀ. ἀεὶ τὸ ὄνομά σου 

κεῖσθαι; (Πγγ5.Ποη. 1, 5 ΤῊ Ῥ»Ὲ . 1518); ἢξ. ἀπὸ τοῦ περὶ τῆς εἰκόνος 
λόγου πεποιημένοι τὴν ἀρχὴν τῆς ἀ., ὅς ἐστιν ὁ Χριστός ΟΥ. ὁ. 
6.52(34; ρ.161.26; Μ',14.2028); 2. ρτορεὴν οἵ {με εαῆορ, ἀπαρλογα: 
ἃ. ἴῃ σε. πρὸ θῇ ταύτης [80. τῆς ἀναιμάκτου θυσίας] ΕΆΑΛΕΙ ποιή- 
σηται, τοῖς πᾶσι..«παραγγέλλει λέγων' ἄνω σχῶμεν τὸν νοῦν καὶ τὰς 
καρδίας, καὶ τὴν τοῦ λαοῦ ὑπόσχεσιν δεξάμενος θαρρεῖ προσενέγκαι τῷ 
θεῷ τὴν ἀ. Ονγτ. 5.0. Ἐτδγηι.ζοί(ρ.46.18); ἀ. λέγεται διὰ τὸ πρὸς θεὸν 
ἀναφέρεσθαι ᾿Απαϑβῖ.ϑ. τγηαχ. (Μ. 80.8220); τοῦ, ἀθϑοοπ 5 νι 8010 
Ῥεΐοτε ἀναφορά: στήκετε...μετ᾽ εὐλαβείας, στήκετε μετὰ φόβου ἐν τῇ 
φοβερᾷ ὧρς τῆς ἀ. 1.(8228}); 16.(836}) ; οἔ, πρόσσχωμεν τῇ ἁγίᾳ ἀ., ἐν 
εἰρήνῃ τῷ θεῷ προσφέρειν [. [αοι(Ρ.1τ06.20}; , σοηβεοταίοτιν οἴδοι 
οὗ τροϊπίηρ ἰΐ, 70. Μοβομῥγαϊ, 25 (Ν.8),28600}.}); ο. 115. ΟἸά θυ ἴτϑα!- 
τομαὶ, «4. ἄορι. Β 4Ἅ8(ρ.30.33); ἀναφορὰν σχεδιάζει ἑτέραν παρὰ τὴν 
πατρόθεν ταῖς ἐκκλησίαις παραδεδομένην, μήτε τὴν τῶν ἀποστόλων 
αἰδεσθείς, μήτε δὲ τὴν τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι 
συγγραφεῖσαν, λόγου τινὸς κρίνων ἀξίαν" ἐν ἡ ἀ. βλασφημιῶν (οὐ γὰρ 
εὐχῶν) τελετὴν ἀπεπλήρωσεν 1,6οπί. ΒΝ ἐκ! .οἱ Ἐπὶ. 3(Μ.86.13680). 

Ἐς γέῤονὶ συνετάξαμεν τῇδε ἡμῶν τῇ ἀ. καὶ τὸ ἀντίγραφον τῆς 
πίστεως ΟΛπΙ.(3632)6}.ΘΡ ϑοοτ. ἦ.6..,.25.16(}.67.4538). 

Ἑ. -- ῥγνοοῤῥογα, δα Π τίβεις ἰοαΐ λαμβάνει τὴν ἀ, σφραγίξζων αὐτὴν 
μετὰ τῆς λόγχης ΕπεΠΐοῖὶ,(ρ.85); Νονηοῦ.12. 

ἀναφορεύς, ὁ, θαγενγ, δεαγίηρ-ροῖο, οἱ ὕτοϑβ ὁ ἀληθινὸς βότρυς, ὁ 
ἐπὶ τῶν ξυλίνων ἀ. ἑαυτὸν δείξας τι γν85.λο»ι.7 τη. Οὐπὶ.(Μ.44.8200); 
ἴῃ ρθη, οὗ ἃ βυῃρροτί, Ετιᾶοο, (νν. 2. 1π2(Μ. ὃς. 8498). 

ἀναφορικός, σίϑηη., γεἰαξίυε τὸ ὅς, ἁ, ἄρθρον Ατεῖῃ, “ρος. τ(Μ.τοῦ 
ο8}). 

ὶ ἀναφράσσω, 1. ῥίοες μΡ, ἀρόῤλις αν. ΟΛ.Ος. 4160); Οἰνόη Ῥαξεῖι. 
Ρι2οδ(Ν. .92. 7450); ταδί, τῆς δυσσεβούσης ψυχῆς ἀ. ἐπαγγέλλεται τὰς 
ὁδοὺς...ὁ θεός ὕγτ. 70.3.4(4.21720}; 2. γενίονε δαΥΊογ 5, Ορδη ἀναφρά- 
ἔαντες τὴν θύραν εἰσεληλύθαμεν 70.(]ππη.5εαὶ, 6(λ{.88,;7074}. 

Ἐἀναφυή, ἡ, τργομὶ, τηϑί. ῥάβδος καὶ βλάστημα μὲν αὐτός [3ς, 
Οτῖβ5:], ἤγουν ἃ, καὶ ἀνατολή Ὀγτ, Ζαοὶ,.33(3.70718; φυή Α). 

Ἐἀναφυής, ργοιοίης πρῤιθαγάς, ταεῖ. ἀ. γὰρ ἡ ἀρετή, καὶ πρὸς τὸ ἄνω 
βλέπει το ΝΝ γεβιλοηι 4 τη (απ, (Μ.44.840Ὰ). 

ἀναφυράω, »»ηἷν τοί; ἰραυφη, ἢ. ἀναζυμωθέντες καὶ ἀναφυραθέντες 
αὐτοῦ τῷ πνεύματι Τ(ητγβ,ῥαξελ.6. 3 (ρ 1611; 8.260Ε}; τῇ τοῦ κυρίου 
«ὐσαρκώσει ἃ, τὸν ἅπαντα κόσμον [514.}Ὲ].ἐΡῥ.τ.2οτ( }.78,3128). 

Ἐἀναφυρμός, ὁ, ἀϊείμγϑαπεε, ὕντιαάογν. τ4{1.5048). 
Ἐἀνάφυρσις, ἡ, γ6γη:6η1 ἡ ἐν πόλεσι καὶ θορύβοις ἀ, 1514. ῬΈΕΙ ερ τ. 

220(Ν.γ)8.32214). 
ἀναφύρ-ω, γηρίε; 1 ΘΟ ΙΙϑ πθεὶ ἑαυτὸν ἡμῖν. «τούτῳ “"όμεθα 

καὶ γεγόναμεν ἡμεῖς Χριστοῦ σῶμα ἕν καὶ σὰρξ μέα (Ὠγν5.ἤθη1.82. 5 1, 
Μ|Ι.(. 888,0); κεράσωμεν οὖν ἑαυτοὺς εἰς σῶμα ἕν, οὐ τὰ σώματα 
ἀλλήλοις “ποντες, ἀλλὰ τὰς ψυχὰς ἀλλήλαις τῷ τῆς ἀγαπῆς συνδέσμῳ 
συνάπτοντες 4 ργοά, [μά.τ,6(2.385}). 

ἀναφυσητός, ἀσηιεί, αγεϊοῶ, ατς. δου ον Ρἢ}.)ς. 
ἀναφυτεύ-ω, ῥίαηϊ, ἢσ. “-εἰ τὸ ἑαυτοῦ γεώργιον ὁ ἀληθινὸς γεωργὸς 

ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ΟτιΝ 85. ̓οη1.1 5 ἠπ (απ. (Μ.44.τος20). 
ἀναφύω, 1, εαπί5ὲ 10 ΦΡΥΙΗΡ ἩΡ, ταδῖ, δ. νόμος ὁ τοὺς ἐμπαθεῖς 

ἀ. «.- περισπασμούς Νίετη.γε5.2.6(ρ.5240.15; Μ.18.3040); Π ον. ΟἾθηι. 6.5; 
2. ᾿πττϑῆβ8., ΞΡΉ Ηρ δ, Ἰαῖο βρί τιμαὶ 118, Ου Ν γϑ8.ον. καἰ δεῖ. 40 
(ρ.164.1; Μ.45.το054}; Ονγγ. λ1α.43(3.866.); οἱ Ομγῖβο᾽᾿Β σα πουϑΠοη, 
14. 70.3.6(4.3120)). 

ἀναφωνέω, 1. αηηομηεο, ργοσίαϊη, αεεαΐη; 2. ἀρῥὶν ἃ ἱόγνι ἴο τό 
“κύριος Σαβαώθ᾽, τῷ τῶν ὅλων ἀ. θεῷ Ογτ.αὐον.6(1.2118). 

πεναφωνγιστής, ὁ, εσίηρον, ϊεϊει πα, μομι.τ3(}]1.64.τ12058). 
᾿ἀναφωτίς, ἡ, τἀγίραὶ, ἘΡΙΡΏ.»θΉ5.52(31.43.24τ); Ἀιαϊ. ΤΊην θῇ 

Αφι, 117 τ (ρ.ο1). 
ἀναχαίνω, σῥεη ἐππά γπομ ; ἰοηρ ον ἄρα δυνάμεθα πρὸς ταῦτα ἀ. 

ἘΡΏὮγ.1.258; εαἱ. Δ ειττάλ(ρ.5. 23). 
ἀναχαιτίζ-ω, 1. μοί δασεῖς, εἤδοῖ, ΟΠτγβ.Πορι.8 6.2 τη ΜΠ (Ἰ.8144}} 

αὐτοὺς ἁ. τῆς ἐλπίδος 1.78. τ( 7 5 1Ὲ}; σεπταῖς ἀνεξικακίαις τὸν τῶν 
ἁγίων μυσταγωγὸν ἀ. νοῦν γτ,1,κ.6: 27(41.72.503}}}; ἀτάκτους ὁρμὰς 
ἀ. ΝΙ].6}}.χ.202(}1.70.1808); 2. ἄγατυ δαςῖς, Ἰλίτατιβ. αοῖ. ἀπ Ρα55. ἁ 
τῆς ἐπὶ τὸν θάνατον ὁρμῆς ΟἸεῖη ῥαρά.τιο(ρ.14.20; Μ.8,3524}} ᾽1ορ- 
δάνην...ἀ, ἐπὶ τῇ αὐτῶν παρόδῳ ἽΠατ, ἤθγβΕ].15.14:57(}}.18.13404}); 
φύσις, ὅταν ἁμαρτάνουσα μὴ “-ται (ῃγγπ,ἠολμ. 56... τῃ Οδη.(4.2440)). 

128 ἀναχωρέω 

Ἐἀναχάλκευσις, ἡ, ξογηλίης ἀπέ, γεδίουτηρ ἴο 1Π1ς τὴν τῶν νεκρῶν 
ἀ. ἘΝῚ ρ.ραφολ.2(ΜΜ.79.14068); (οβιλ. [πᾶ,ἰορ.5(}}.88, 1650). 

ἀναχαλκεύω, 70γ86 απεῖυ, γέσίογε; 1, 111. ἀνδρίαντα....ἀ, Ομ νυ, 
μον διτ ἴῃ οἱ, (ττ, 3800); 2. τηρῖ., οὐ τεβζοσδτίοη: ἴο θα τῇ, Ονυ, 
170.2.5(4.π038}; ἴἅ,.1ς.5.6(2.9104}; ἘΜοΙμυϑγριοθῖ ἄμη.τ(Μ.18. 3401) : 
ἴο Πἴ6, οϑια. 4,0 .30(.88.1440); οὗ υϊηᾶῃ δῦσα τὸ ἸΙΊΟΥ- 
τα Πεγ, γι νοι τοί Μ.69.12288); 1..δοῤὶ,44(3.6220); Ζδοι ἈΠ τι ορη. 
(Μ 8: τγ258)}; οὗ τη6π ἴο σουτασα, Οντ, [ο.1ο.2(914Ὶ}; τὴν τῆς... 
διεφθαρμένης συγχύσεως ἀ. αἵρεσιν (οπβέ Ροροῃ εὐτεί.(Π1,3.1448}). 

ἀναχαράσσω, ἐηργαῦε απϑτῦ; οἱ ἀϊν!πο σοιπιπαπαπησμῖβ ἐπρτανο 
ἀραῖῃ οὐ πρατί αἰΐζοσ θείην οὈἰμτοταϊοα Ὀγ 5η, Οὐ Ν γϑ88.0,}7ος, 
(Μ.4.4.3720)); ἸάΒςς ΠΑ γ(8{.44.4574}. 

᾿ἀναχειροτον-ξω, γεογάαϊη ο"ἢσαί τινας ἐτόλμησεν ὃ μέχρι σήμερον 
οὐδεὶς τῶν αἱρετικῶν ποιήσας φαίνεται Βα5. έΡ. 1320.2(2.222Ε; Μ .32. 

5640); ; τοί. Β]ογίβοδτίοη οὗ (μγβῖ οὐ γὰρ ὁ ὧν κύριος “-εἴται “πλιὰ εἰς 
κυριότητα, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ δούλου μορφὴ κύριος γίνεται ΟΥΝ γβ5. ροίϊ. 53 
(Μ.45.12520}). 

Ἐἀγαχειροτόνησις, ἡ, γέογήϊηαίίοη, Οοά, ξν.48; 
γίνεσθαι ἀ. Ῥῃοϊ, ποηος, τ, 5 ( το. τοοβο). 

ἀναχέ-ω, 1. ῥομ οὐδγ, ξαίημγαϊς τῇ ἀληθείᾳ τὸν ἀνακεχυμένον 
ἡμῶν τρόπον (Ἰξτη ῥασά, Υ.π(ρ.1ο2.8; Μ.8.273}}}; 2. ῥρομ δαεσῖ, γα- 
αὖδογῦ Σαβελλιανοὶ.. «λέγοντες προφορικὸν καὶ πάλιν «-ὄμενον τὸν 
λόγον ἘΡΙρΡμιαηπαςτὄ(ν.1. Ρ.213.23; Μ.41.840); Ἡπατιλαον.τ, τοί4.311); 
πνεῦμα... -δύναμιν.. οὔτε πρὸς τὸ ἀνύπαρκτον «-ομένην Ἶο.1}). (σ.1.1(Μ. 
04.8.58}; 3. τηἴηρίο, βομν Ἰορείμον ἡ μέξις..«“πουσα καὶ ἀναμίξασα 
ἀμφοτέρων τὰ σώματα (Ὠ͵γ5.ἠο».132.5 τη (Οοἱ«(11.4200}; Βορθτ.Η, 
ἐρ.5νη.(}]1.87).3184λ); 4. τργεαά καλύπτρη.. ὑπὲρ ὥμου.. «ἀγκέχυται 
λαιοῖο Ῥ481}.5}}., ορῥ .7715(}1.86,21404), 

ἀναχλαινόω, εἰοίλα τοῦ α ἡπαπίΐε, Νόπη, ραν. 76.το: 2Ζ(Ν.43.8078). 
Ἐἀναχλοάζω, δέοοη!θ γομῊρ ἀραΐη, ΟτΝαΖιεαγη.1.2.1.502(Μ.37. 

5674}. 
[Ἐ]ἀναχονεύω, ν. ἀναχωνεύω. 
ἀναχρώννυμι, . Φπεαν, (Ὠχγβιλον. 6.8 τῇ ΜΠ (7 τοῦθ); Ἰᾶ πον, 

4.2 1π [νου (9.457Ά}}; ταδί. μέλιτος τὴν ἐπιστολὴν ἀ. 4.6 ῤ.58(3.625}); 
2. ταἱπὲ, τη ξεεί, ἰᾶ.μορι.15.1 τ: ρη τιττοβ); [ἃ λστη.57.3 τη [“6. 
(8,335); ἰά. βγαιγορ, 3(1.2538); 3. ῥέγξμνηξ τὸν ἀέρα ἀ. τῆς ὀσμῆς 1ὰ, 
μομι.2.1 ἵπ τ π655.(11.4320), 1 ἦοηι.54.3 τη [0.(8.3130}; 14.6.2] 
(5.ὅτοῦ). 

ἀνάχυσις, ἧ, εὐ μδἸοΉ; Ἰὰ σὲ π,, ΝΙ] ἐχογε. ό(Ν].70.776 0}; ὄντ. 
αἄον. τά(1. 5048); 14. ἄϑαε. 5ϑί3. 5738); ἀρηϊεα οἵ παΐυγεβ οἵ (μτβὲ 
οὐδέ.. “ὁμοιότης ἀ. τινα τῶν ὑποστάσεων ἐργάσεται 1(, σ.1τ.2(4. 168); ; 
μὴ ἄρα τις ἀ. συμβῆναι νομισθῇ Δ. Ν ει. τ(0.22.8; 6.150); καὶ οὐ 
δήπου φαμὲν ἃ. ... ὡς μεταστῆναι μὲν τὴν τοῦ λίφου φύσιν εἰς τὴν 
ἀνθρώπου ἰᾶ.Π εὑ.(ρΡ.421.16; Μ.74.τοο 40); απ οὗ ῬῬουβοὴβ οἵ Τχίη. 
εἴπερ οὕτως ἔχων ὁμοούσιός ἐστι τῷ πατρί, τὴν δὲ εἰς ἄλληλα πάντως 
ἀ. ἐπιδέξεται τὰ ὁμοούσια, οὐδὲν κωλύσει κατὰ τὸ εἰκὸς πατέρα νοεῖσθαι 
τὸν υἱόν, ὡς ὁμοούσιον πατρί, καὶ μεταχωρεῖν εἰς ἐκεῖνο δυνάμενον 
«ἀλλὰ τοῦτο ἄτοπον 141. [0.1.4(35}}; τριάδα...«ἄνευ προσωπικῆς ἀ, 
ΘΟΡὮΚ Ηρ. γη.(1.87.2152})). 

ἘἙἀναχυτέον, 0,6 γνεδὲ ῬΟΜ ομί, ἀδρεῦδε, ΟἸογη, ραρ,3.ττίρ.272. 
44; Μ.8,6400). 

ἀναχώνευσις, ἡ, 1:6] Π}ῊΠ ἀοιυη αραΐγι, γεεασῆρ, ΟἹ Ὀοαν α τοβιτ- 
τοῖο ὅπως τὰ μὲν αἴσχη...διὰ τῆς..«ἁ. ἀπόληται ΜεΙἢ.7γ65.1.43 
(ρ.290.11; Μ.18.2728); ὅταν...ἔδῃς..«καταρρέονσαν ἡμῶν τὴν σάρκα... 
τὴν ἀ. ἀνάμενε (Ὦτγο,.} α5.5.2(1.7040). 

ἀναχωνεύ-ω, τη} ἀοιοη ἀραΐη, γεσασὶ; 1.}}1,, ει, γ65.1.43(0}.20ο, 
4,201.7; Μ.18.2721,0); ΓΒγνβιλονι. 40,2 τη ΤΟ ογ (το, 808); 1. μοηι.8,3 
τ (οἱ (ττ.384Ε}; ἀναχονεῦσαι ΝΙῚ] ΕΡΡ.2.2οο( Μ.70.3058); 2. τηρεῖ, [ἢ 
Ῥαρτίβιηι [3ς. τὸ πνεῦμα] χωρὶς πυρὸς “τον καὶ ἀνακτίζον δίχα συντρί- 
ψεως τ. ΝαΖ.0γ.40.8(}1.36.3688); τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὥσπερ ἐν χωνευ- 
τηρίῳ τῷ βαπτίσματι “-ον Ξε. τὴν ψυχήν) ΟΝ γγβ,ἤομι.40.2 ἵ Το ον. 
(το. 3808); 14. μέν }.2.ττ(3. 3060} 1.)}; 170.10.Β..}.ττ( 1. οδ. 9560). 

ἀναχωρ-έω, 1. τοϊἱπάγαιυ, ἰεασυε; 8. ἰτ., οὗ ἴῃοβο γνμο νυ πάτανν 
ἴτοσῃ σϑ]Ὀυβίοη οὗ δα πατῖδὲ θείοχε 1 15 πηδᾷ, σῆγγϑ, ῥγοί, {4 
τ.4(2.3]4Ὲ}; Ὁ. τηρέ., ἰέανό ἃ 5. ]εοῖ, ΟΠγυ5.λοη!.33.4 τ ΣΟ ον (το. 
2014); 2. τοιϊἱπάγαιο ἴτοτηα ψουἹὰ ἴὸ νὰ το]ρίουβ ᾿ς -ῶν τῶν 
βιωτικῶν πραγμάτων απο. οριποηλ.τ4.τ(Ν 1.34.5 600); “οήσαντες τοῦ 
κόσμου..«.ἐν πολλῇ προσκαρτερήσει εὐχῆς καὶ νηστείας 1.20.2 (7160); 
{δ.32.0(1408)}; 85 το π|(5 ἐν μοναστηρίοις...-“"οὔντες Ἰὺρ!ρῃ, ἠαεν,7ο 
(ρ.232.18 ; Μ.42.240Ὰ}; [ἃ 6}. 71.23(Ρ.524.τ2; Μ.42.820Ὰ}); ἀπ! τηοῦς 
650. 8.5 ὨΘΥΠΪ 5 παρὰ τοῖς φύσει κατὰ τὰς ἐρημίας “-οὔσι Ἰᾶ ἢαθν. 
64.4(ρ.4το.1; Μ.41.10760); “"εἴ ἐν σπηλαίῳ μόνος ῬΑ], Οἦνγς, (0.28, 
φο; Μ.47.18); Αρορλίῃ Βαὶν (ΝΜ .65.1120}; ἔκτισεν δὲ μικρὸν κελλίον 
εἰς τὸ ἀναχωρῆσαι ἴο, ΜοΞβοῦ ῥγαΐ, 2ο2(Μ.87.20020}; Πετγλ 116 θεῖησ 
ΟΕ] ἃ ὅ ἀνακεχωρημένος βίος ΝῊ ργαεςὶ. τ8 (1.70. τοι}; 3. 4ἀέραγὶ, 
ἰπ 56η88 οἱ ἐΐε, Οτ,βεὶ ἐμ ὈΓ τοῖ,(}1.12.8058}; οὗ 50} ἀξδρατεπσ 

, -- ᾿ 
περὶ τὸν μῇῃ 



ἀναχώρησις 

ἴτοτηω Ῥοᾶν, Τῆι Βοβί, 7α;.2.τ2(81.τ8,11574)}; 4. ὰ Ρ858. 5686; 
ἃ. δὲ ιυυἱϊπάγαιυη ἔγονα, δε τοϊπομὲ σχήματος ““ἦσας ὁ θεὸς λόγος 
Ὀιάντη. Τγίμ.τ τα Μ.30.3320); Β, δὲ ἀεργέυεα εἴ τις... «πράξειέ τι τοιοῦ- 
τὸν [580. ΒΠΟΏΔ0 4] Ῥγδοίοε5] τῶν μὲν ἐνταῦθα θυσιαστηρίων «ἥσει 
Ἐ85.6}.53.2(3.147Ἑ; Μ.32.3070)}; 5. ρετῖ, ῬΓΟΡΙ., δοῖ. δηᾷ ρ888., 
Ξέῤραγαίες, γοηοίε, ἐδάφη; Ὁ. Ἰ1ϊ., οὗ ἃ ΡΙδοθ ταμεεῖον.. οἶκον.. «ἀνακε- 
χωρημένον Β85.γ6ρ.Ὁ).277(3.5134; Μ.31.1277Ὰ}; Ὠδαΐῖ, 45. δῖ. τὰ 
ἀνακεχωρημένα τῶν πόλεων ΟΒΥν 5, 0η,.22.1 ἦπ “4ς,(0.1788}; Ὁ. ππεῖ., 
οὗ πὸ νι πάταντι ἔσοπι {πε βιαπάαγας οὐ [6 ΜΟΙ] ὅταν τὸν τῶν 
πολλῶν βίον μιμώμεθα, ὥστε μὴ εἶναι ἀνακεχωρηκότα αὐτόν ΟΥ. 
ἠοηπ. 1 4.16 ἐμ {6}.{Ρ.122.τ2; Μ.13.4240) ; πδαϊ, 85 διθςί,. τὸ ἀνα- 
κεχωρηκὸς τῆς φύσεως ὁ παράδεισος ἐδήλου (Ὦγν5.071.5.4 ἐπ Οἱ. 
(11.3648); α. δδοξογῖς, οὗ τοδομίηρϑ Οὗ ΟΠΟβ οβ ἀνακεχωρηκότα, καὶ 
τερατώδη, καὶ βαθέα μυστήρια Ἰτεη.᾿αέγ.1.4.3(Ν.7.4848); ΟἹ βοογεῖ 
{δ οη8 οὗ εν) κατά τινας παραδόσεις...ἀνακεχωρηκυΐας ΟΥ. 70. 
το Ἰ15(4; Ρ.315.4 Μ.14.5534}); ἀ, λόγοι ἐδ.(ρ.31τ5.8; Μι,1,.ς,)}; ἀηά Εργρ- 
τιΔῃ5, 14, ( εἰς.1.2ο(ρ.71.1τ6; Μ.ττ, 6968); οἵ ΠΙ446η. (πιγβΈ!08}} βεῆβα 
οἱ βουτρίυγα τὴν..«ἐκδοχὴν..«ἀνακεχωρηκυῖαν καὶ πνευματικήν 14. 70. 
ς,6(4; Ρ.103.34; Μ.14.τ9034). 

ἀναχώρησις, ἡ, 1. ἀοῤραγίμνε; ἃ. ἴῃ σϑη. ἀ, τῆς ἀποτυχίας ῬὨΙΠ]οϑ.. 
ἢ.6.0.τπ(}1.δς. ς8ο0) ; οὗ ἀφηιοιβ αἀτίνγθη οὐἕ ὃν (τὲ ἀ. ἀνθρώπων... 
πράττοντα ΒΆ5.36].07.22(Μ1.8ς.2760); Ἀ,. 65ρΡ, οἱ ἀεδρατγίατε οὗ 508] 
ἔτοσι θοάν, Αἰῇ, σεμὶ.33(Μ.25.655); πϑῆοθ ἐφαϊ, τῶν μαρτύρων... 
τῆς ἃ, τῆς ἐνδόξου ὑπομνήματα (οπϑί, Ἀρ.Βαιβ,υ,(΄,2,40(ρΡ.58.16; Μ, 
20.1Ο17Ὰ}; (οπβί.07.5.ο.θ(ρ.164.17; Μ.20.12560}; ἄφετος αὐτὸς ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ τὴν ἐκ τοῦ σώματος ἀ, ἐποιεῖτο [50. (ΠΤ151} Επι5,ἐμεορᾷ. [ν.3 
(Ρ.5".2; Μ.24.612.); οἱ Αβοβηβίοῃ τὸ μετὰ τὴν ἀ, ποθεινὸν ἔσεσθαι, καὶ 
τὸ μὴ δύνασθαι λοιπὸν αὐτὸν εὑρεῖν ΓΠτγϑ.ἢ01.50.2 10, [0.(8,207Ὰ}; 
2. τοϊἱ ιάγαιραϊ, γειγονεσηΐ, αἶδο Πρ! ; οὗ ΟΠ γῖθὶ 5 ψ δ άγαννα! ἔγοπι 
ΘΠΘΙΩ65 (70.11:54) οὗ τόποι τῆς ἁ, αὐτοῦ ΟΥτ. [ο.28.23(18.; Ρ.410.14; 
Μ.14.132λ}; ἐδ.28.24(τὸ; Ρ.420.5; 7320); ὁ κύριος...δεικνὺς τὸ κατὰ 
τὴν ἀ. ἄφοβον Ῥτοοσ, Ν᾿ η.33:2(Μ.8).8888); οἵ ΑἸ ΠΘΠδβλι5᾽ Πρ, 
Αἰ αροὶ, Οσηςὶ, 3λ(Μ.25,64τΑ}; αἰ5ο γεμιγεῶ ῥίασε, οἰ εἶδεν ὄρος 
[ϑς, οὗ ΤΥΒΠΒΒΡΌΓΤΘΕΟΙ] καὶ πολλὴν τὴν ἀἁ. καὶ τὴν ἐρημίαν (τνϑ. 
ἤοηι. 56.2 τη ἢ|.(7.5 680); 3. τοτιάγαιυαϊ ἔτογῃ νου], σοἰτἑμάρ, ἃ5 αἱά 
ἴο 5ριττυαἱ Ππξπ; 8. 1 ρεη., οἵ (ἢ τιβὲ τὰς ἀ. διώκειν καὶ φεύγειν τὰς 
κατὰ πόλεις. «ὁμιλίας Ἐλι5.(,6.3.6{(ρ.133.1; Μ.22.2254); χρησιμεύει πρὸς 
σωτηρίαν ἡ τῶν θορύβων τῶν ἀστικῶν ἀ, Ἰ514.ῬῈ].4}}.1.77(}Μ.γ8. 
2368); Ὁ. οἱἉ τε]σίουιβ [{{6 ἡ δι’ αὐτὴν [50., ἀρετήν] ἀ. ΑἸ , ἀπἰοΉ.} 
(}1.26.8534); 16.τ4(8654); τὴν ἀ., μελέτην θανάτου καὶ φυγὴν τοῦ 
σώματος οἱ πατέρες ἡμῶν ὀνομάζουσιν ἘνΔρΥ. Ροητ και ῥγαεὶ.533(Μ. 
40.12200}; ἐν ἀ, τὴν σάρκα ὑπωπιάσωμεν ἘΡΊρΡΗ.ἠαον.64.7τ(ρ.51τ0.8; 
Μι4τιττοῦσ); ῬᾺ4]}} νμγνς.τ](ρ.1ού.24; Μ.47.6ο); ΝΊ].Ρ}.2.157(Μ. 
Ἴ0.2574}; )1δα, εξ τϑίρ.22,10}; 6. ἀεβουρίοη οὗ ἔτπαθ νατπάγαννα! 
κόσμου δὲ ἀ., οὐ τὸ ἔξω αὐτοῦ γενέσθαι. σωματικῶς, ἀλλὰ τῆς πρὸς τὸ 
σῶμα συμπαθείας τὴν ψυχὴν ἀπορρῆξαι Β65.4}.2.2(3,71Ὲ ; ΜΙ.32.2255}; 
ἀ, κόσμου ἐστὶν ἑκούσιον μῖσος ἐπαινουμένης ὕλης Το. ΠΠτηςδεαΐ, τ( 
88,6330); αἰδοιιββίοη οὐ 118 πεσοϑϑιῖν ποῦ νῦν εἰσιν οἱ λέγοντες, ὅτι 
οὐχ οἷόν τε ἐν μέσῃ πόλει στρεφόμενόν τινα διασῶσαι τὴν ἀρετήν, ἀλλ᾽ 
ἀναχωρήσεως δεῖ;...καὶ ταῦτα λέγει, οὐ κωλύων τὴν ἀ. τὴν ἀπὸ τῶν 
πόλεων..«ἀλλὰ δεικνὺς ὅτι τῷ βουλομένῳ νήφειν καὶ ἐγρηγορέναι 
οὐδὲν τούτων κώλυμα γίνεται (Ἢτγπ. 01.43.1. 1} δη.(4.435Ε}; ἀ. ἐν 
ἀγάπῃ καθαίρει καρδίαν, ἁ, δὲ μετὰ μίσους ἐκταράσσει αὐτήν ἘνΆΡΥ, 

Ῥοῃτ επί ποη.δίρ.153); 4. αδαμάοηγοηΐ, ξογξακίηρ, οἱυϊηρ μερὶ 
8. οὗ ῬΔα οὐ 1685 ᾿ουίθος (Ὠηρβ διὰ τῆς τῶν εἰδώλων ἀ, Ἐπι5.4,6. 
τιδίρ.24.6; Μ|.22.400); ἡ τῶν γάμων ἀ, 1Ὁ.1.0(ρ.42.8; 814); ἀ, τῶν 
κακῶν Βαπιὀονι τη Ἐς. τ τ2(1,038; Μ.20.2170); 16.(π.02σ,0; Μ.2170, 
2204Α)}; ἡ τῶν θελημάτων ἑαυτοῦ ἀ. Ἰάγερ, ἔμἐ5.6(2.3440; Μι21τ 9250); 
ἡ τῶν ἀηδῶν ἀ. ΟΥΝ γ 55. Εμ τ: Ρ.20.23; Μ.4ς.2578); ὈΒγνβ λόνι. 
1ό.α τη Ἐρλν(ατ.ττός); Ῥ. οὗ σοοά τπηρβ ἀ, τοῦ ἀληθινοῦ βασιλέως 
Βα5.7.2(2.2τπΑ ; Μ,5τ. 6560) ; ἡ τῆς τραπέζης τοῦ πατρὸς ἀ. Οὐ Ν ν85. 
ογ ἄορ. (ρ.08,27; Μι.44.1τ810} ; Υοξ, ΒΟ Ιβηηϑῖοβ ἀναχωρήσεις ἐκ τῶν 
οἴκων τοῦ θεοῦ. «ποιούμενοι (σαπρΥ, απ τόν, ; 5. ῥγίσαίίον; οἵ 
ΕΥΤῚ 85 ρυίνατοπ οὗ ροοα τὶς ἀπὸ τοῦ καλοῦ...τῆς ψυχῆς ἀ, τ Ν 58. 
ογ.ἐαἰεεΝ. (Ρ.27.το; Μ.45.240)}; ἡ δὲ τοῦ κρείττονος ἀ, τοῦ ἐναντίου 
γίνεται γένεσις 1ὁ.(Ρ.28.6; 254}. 

ἀναχωρητής, ὁ, ἀμείογτίε, πεγεητὶ, Ρ],ομ.το25.24:; τοοᾶς οἱ 11ξπ 
πλούσιοι ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες...ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐκεῖσε ἀναχωρητὰς 
ἐζήτησαν, καὶ τούτων τὰ ὑστερήματα ἐπλήρωσαν { Τυι51ἴ.7ιε.δὶ γές.ττο 
(Μ.6.τ26οΑ}; ἀ. γὰρ ἐδόκει εἶναι, ἐν σπηλαίῳ τινὶ καθεζόμενος ἘΡΙΡΗ, 
Παργ.3.τ(ρ.81.8; Μ.41τ,6}70); ἀ, ἐν τοῖς σπηλαίοις τῶν πετρῶν ἑαυτοὺς 
ἐγκαθείρξαντες ῬΑ]].ἢ. ἔκαμ. ϑ(ρ.151.12; 12038); θαυμαστὴ βίον δια- 
γωγὴ τῶν...ἁ. τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ 794] ῥγοορι. (0.3.2; Μ.54.00 5}; 
ΒΌΡΟΥΠΑΤΟΙΓΑΙ ρονγεῖς αηα νὶτίμθ5. οὐδεὶς δύναται θεραπεῦσαι τὴν 
θυγατέρα σου, εἰ μὴ οὖς οἶδα ἀ." καὶ ἐὰν αὐτοὺς παρακαλέσης, οὐκ 
ἀνέχονται τοῦτο ποιῆσαι διὰ ταπεινοφροσύνην Αρορίμη αι» (Μ.Ος, 

2888 

120 ἀνδρε 

1530); ἦν γὰρ ἀ. ἀπελαύνων δαίμονας" καὶ ἐξήταζεν αὐτούς" ἐν τίνι 
ἐξέρχεσθε; ...καὶ ἔλεγον, ὅτι οὐδὲν ἡμᾶς νικᾷ, εἰ μὴ ταπεινοφροσύνη 1δ. 
(2Ζο44)}; 7ο.Μοβοῃ, »γα!.84(Μ.87.2941.}; Βρβοῖαὶ τοιαρίδεομβ τοῖς 
μὲν ἀ, οἱ δαίμονες γυμνοὶ προσπαλαίουσι Ἰναρτ. ΡΟ ἐαρ ῥγαεί. 5 
(Μ.40.1224λ); ἔστι δαίμων, πλάνος λεγόμενος... ὅστις περιάγει τοῦ 
ἀ. τὸν νοῦν ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν ΤΝΙ] πα, ἐοΡ.8(Μ.79.12 000); [56. 
ἀκηδία] κέλλαν ἀναχωρητοῦ ἰδοῦσα ἐμειδίασε 70.(Ἰπη,5.εα].12(Μ.88.. 
8604); ΓΟΠΡ ΓΕΆΒΟΠ5 ἴου Ὀδσοπηρ ΔΠομουϊ ὁ λέγων ὅτι διὰ 
τοῦτο ἀ. γίνομαι, ἵνα μηδένα ἔχω τὸν εἰς ὀργὴν παρακνίζοντα, οὐδὲ ν 
διαφέρει ὁ τοιοῦτος θηρίου ἀλογίστου Ν1].6}}».3.73(Μ.,79.4210}; δὴ - 
ὉΒΟΥΪε5 Ἰἀδητἢεα ψἹΓἢ τποη κα ὁ βίος τῶν..«ἀ. ἥτοι μοναχῶν ΤΛΊΙΗ, 
νπίαρ..τ(}.28.236.Ὰ). 

ἀναχωρητικός, οὗ αΓ ἀμολονῖδ, ἐγερη σαὶ ἀ, βίον Κ΄ Ῥασ Φι36 
(0.86.7); 1Π)ιΔ8.}ενξ,53(ρ.58.19); ἀροῤῥ(ῃς Ραὶν. (Μ.65.152Ὰ}; 1 δοπε, 
Νιυϑγηιττ(.93.1681}}; θεωρίαν... ἁ, ῬΏΠΟΧοΡ. 2ο(ρ.178); οἴκημα 
ἀ, δ.3)(0.184). 

Ἐἀναχωρητικῶς, ΦγΦ» 1 ἐαἰν, ἂς αἢ ἀπολογία, Οὐ ΝΖ. ρ.ο9(Μ.37. 
1720), 

ἀναψηλαφ-άω, 1, ἐχαηηηε εἰοξεῖν, σεαγεῖι εἰοτεῖν, ἘΡῚΡ.ἤαόν. 
η6.2ο(ρ.366.12; Μ.42,556Ὰ}); 1,ςο.Νδρ.εῤ.45.2(ρ.48.17; ΜΡΙ,..4.8560); 
1ϑιτολ.π(Ρ.ὅο.32 ; 0084}; τοιαῦτα καλῶς καὶ θεοδείκτως ἀ. Απεϑρί. 8. 
4ιι.εἰ γε5}}.121(4.80.1770}; Ἀδὰμ. ποῦ εἶἷ;...«ἐγὼ γὰρ σὲ “τῶν ἐνταῦθα 
παρεγενόμην (σοΥτᾺ ΟΡ ὁγ.2(Μ.08.2570); 2. γείγαεὶ, ῬΗμοτ.ομιος.13.18 
(Μ.τοᾳ.932Α). 

Ἐἀναψυκτήριον, τό, ῥίαεε ὁ γε εείμησηι, ΓΑΈΠιυ, δ γμεὶ, οδ(}1.28, 
15480). 

ἀνάψυξις, ἡ, αἰϊουϊαι ἴση, γε βεερηδη, τὰ ἴαχε ΠΠἴπῸ ἡ τῆς ἀφθαρσίας 
ἀ. “4. ]σ.4{Ρ.τ53.8}; θάνατος. ..«δικαίων ἀ, ΤΗ]ρΡρ. αχ.(ρ.218.28; Μ.62. 
771); τὸ χωρισθῆναι τοῦ σώματος...εἰς ἀ. ἐλθεῖν ΜοΙῊ,γ65.1.5] 
(ρΡ.319.15; Μ.41.11538); παρακατάστησον φωτεινὸν ἄγγελον τὸν χειρα- 
γωγοῦντά με πρὸς τὸν τόπον τῆς ἁ. ΟαΝγθ5.ν. σεν, (ρ.308.1; Μ.46. 
0840); 1514. ῬΕῈ] ἘρὈ.τ.2τ5(Μ.78.2170); οὗ βριαα! χοίσοϑῃιθης 1ἢ 
115 "Πἴπ, 44..0.22(ρ.163.7}; Οτοξελοί ἴηι Οη].41: 5 (Μ.1].2720}); φέλος 
πιατὸς λιμὴν ἀναψύξεως ἀτ,Να2..γ.1τ.τ(Μ,3ς,8228); Οοηςι. 4.}}.2. 
25.1: ἔντ. 5. 38:τ4(}1.69.0770)}; Το. Μοπιάγηρι, Βείγ.8(Μ.06.142880); 
σὲ διψῶ, τὴν ἀ, τῶν κεκοιμηκότων 1 ΜΕΙΉ. δ. “μη.6(Μ.1τ8,3618); 

οὗ ΒΜΨ 85 βοιιτοθ οἱ ἀ., ἐδιο(4608). 
ἀναψύχω, 1. εἤσεν, γεῤγεσλι; ταϑῖ., ἴσῃ. ἰρ.2α, τὰ Τγαί,χ 2.2; αν. 

ΝΖ. ΚαγΏ1.1.2.τ, σ80(Ν.37.5674); σης. Αρρ.3.τ4.1; 2. γεϊΐδυε ρονετίν, 
Ἰθϊοπ, Ὁτνρ.}ι5.λ}.6.4.23.το(Μ.20.3888)., 3. Ἰπέταη5,, γεθῖθε, γδεουον 
ομεσο, ΜΙ Ρον}.8(ρ.75.6) ; 2Ὸ0.τ3(0.83.11ὴ; εἴ τι. «ἥμαρτον... «ἄνες μοι: 
ἵνα ἀναψύξω καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος 
τ Νγϑβ... ἡ] αν. (Ρ.308.13; Μ.46.0854); (οησί..4.Ρ}.3.12.4; Μας, Αερ. 
ἤοηιττιδ( Μ.34.5408). 

ἀνδραγάθημα, τό, ὀγωνε, ἡ"παρὶν ἀεεά; (Ὠγιδαη ἀεὶ οὗ υἱγίμα 
ἐξ ἀνδραγαθημάτων καὶ προκοτῆς τὸ τῆς υἱοθεσίας λαβόντες πνεῦμα 
ΑἸΘχ. ΑἹ], ερ. Α416χ.7(0.24.23; Μν18,ς60Ὰ}; οὔτε θαρρεῖν ἀναγκαῖον ἐπὶ 
τῷ πλήθει τῶν ἀ., οὐτ᾽ ἀπογινώσκειν ἐπὶ τοῖς ἐπταισμένοις ΝῚ] ἐρ». 
1,.230(Μ.70.1τ684}; τοῖς ἐξ ἀγάπης ἀ. γε. 7ο.το.2(4.860Ε}); σοσάηεες 
διὰ τοῦτο καὶ ἄνθρωπος γέγονε Χριστός, ἐξ ἀ. τούτου τυχών Οτι ῥγῖηε, 
2.6.4(0Ρ.143.18; ΜΆΤΙ 2128); 2ὁ.3.τ.12(Ρ.Ζτ6.6 ; 272}). 

ἀνδραγαθία, ἡ, ὑγαῦεῦν ; Ρἱατ., αεὶς οὗ ῥγαύεγγ, ποῦ ἀξεάς, Ἰλπι5. 
ἦ..6.4.23.5(}1,20.3854}; Βλιβίταϊ,υ, Εμέγε. 7 (Μ.86,22818), 

ἀνδραδελφή, ἡ, ἡπιδδαπά)ς εἰδίον, Δ] ΑΜ}. τ.5315,305,304. 
[᾿]άνδραϊΐζομαι, ν.1]. [οΥ ἀνδρέζομαι ᾳιν. 
ἀνδρεία, ἡ, σσγαρε; 1. Ῥάραπ ; νϑυῖοι 5 γρεβ ἄλλη μὲν ἡ ᾿Ἔπι- 

κούρου ἀ., ὑπομένοντος πόνους διὰ φυγὴν πόνων πλειόνων, ἄλλῃ δ᾽ ἡ τοῦ 
ἀπὸ τῆς Στοᾶς, δι᾿ αὐτὴν αἱρουμένου πᾶσαν ἀρετήν, ἄλλη δ᾽ ἡ ἀπὸ 
Πλάτωνος, τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς φάσκοντος αὐτὴν εἶναι 
ἀρετήν Οτ (εἰς. 5.47(0.52.1; ΜΟΙτ.12564}; 2. (Βτϑδῃ ; 8. ἀεί, ἀ., 
ὅταν κινδύνων καὶ θανάτων κατατολμᾷ..ὑπὲρ τῶν δοκούντων τῷ θεῷ 
(μγγ58.ἤ ον". 5.3 τη Β τ. (11.2328}; ἀ. δὲ ἡγούμεθα, τὴν κατὰ τῶν δυο- 
χερῶν ὑπεροψίαν, καὶ τὸ γενναίως φέρειν τὰ συμβαίνοντα 51. ῬΕε] ἐρ. 
δ.465(}1.78.1507λ}; ἔῃ Ι5ῖ οὗ νίτίμε5, Οὐνλονι.1.2.10 ἦῃ 6γ.(ρΡ.97.18; 
Μ.13.3934); τὰς θείας ἀρετὰς..«καὶ τὴν πάντων τούτων [530. ψυχῆς 
κινημάτων} σωτηρίαν, ἁ. τ Βασπι, απ. Ογ.ο(ρ.24.4; Μ.1ο.1Ο808); 
ΜΟΝεν οἱ ἀειδ(ρ.5.4); τε] οη ἕο οἴποσ νίτίπθβ, Ὠοχ.άοεϊ.14.2(Μ, 
88.1776.}; 650}. 8.5 οπα οὗ σαγα!πΆ} ν]τίμεδβ, ν. ἀρετή; Ὁ. οἵ ΓΠγχιθῖ, 
τεῖ, Μι.26:30 τί σοι δοκεῖ; συστολῆς ὑπάρχειν, ἢ ἀ.; ΜαχΟΟρηδε. 
(δ .οτ. 658); δ. ΟΣ Ἰπάϊνι 45; α5 ἰαπρμς ὈΥ ἜΧααιρὶο οὗ 100, Β85. 
ὁῤ.2.3(3.7134; Μ..32.2280); πολὺς ὁ ᾿Ιὼβ παιδεύων εἰς ἀ. τὸν βίον τοῖς 
καθ᾽ ἑαυτὸν ὑποδείγμασι, πολὺς ὃ παροιμιαστὴς τοῖς αἰνίγμασι (τ. 
Νυββιηαγί. τί Μ.40.7408}; οἵ 'σποβες᾽ τῷ γνωστικῷ μετὰ γνώσεως ἡ 
τελειότης τῆς ἀ, ἐκ τῆς τοῦ βίον συνασκήσεως αὔξεται, μελετήσαντος 
ἀεὶ τῶν παθῶν κρατεῖν (Ἰφῃη.:]7.7.χτ(ρ.48.10; ἀνδρίας Μ.9.4034); οἱ 
ΤΩΔΥΓΥΥΒ τὸ ἀνδρεῖον ἐν τῇ κατὰ ἀλήθειαν λογικῇ ἀ. ἐξετάζεσθαι 



ἀνδρεΐζομαι 

παρέχονται ἐδ.(ρ.48.6; 4920); : ὑπέλαβεν ὁ ἐχθρὸς διὰ φόβον ποῦ ξίφους 
εἰς δειλέαν ἐμβαλεῖν τὴν ὑμετέραν ἁ., ἵνα ἀρνήσασθε Χριστόν Ἐρῆγ. 2. 
2520; οἱ ΒΝΥ 43 ἀ. οἵ ΤΑΧΎ, 1. .551Ὸ; οὗ ἃ 5α1πΐ ἐν ἀ, πολλῇ 
τῆς θεϊκῆς ἰσχύος Χριστὸν ἐπικαλούμενος [0.Ἄοη ἀγηηι Ντε. 4(Μ. οὔ. 
13854}; Ἰουπάδα προὴ ΟΥΟ55 85 ἀνδρείας ὑπόθεσις... «ἀλλ᾽ οὐκ αἰσχύνης 
σετ.ΟΡ ογι(Μ.ο8,240Α); ἃ, 1ῃ σεπ.; οἱ χϑβϑοϊατίου ἴῃ Βριτζαδ] 
ἄδηρευ, Ατῇυ, Απίοη. 36(Μ.26.8060); ΟΥ̓ Νγβθοῖγρ. τδίρ. 418,16; Μ, 
46.380}); Ρτος.,1.5,54:τ-1τ7(}}.87.25458). 

[Ἐ]άνδρεΐζομαι, ν. ἀνδρίξομαι. 
Ἐἀνδρειόπαις, ὁ, τταμῖν δον, γα. (4.5 τ 0.577). 

. Ἐἀγδρειοπλαστικός, ὁΓ ἀπμιριαι τοογῖ, Τιβοηι, Η, δ εδὶ.2.τοί .86. 
1580Ὰ). 

ἀνδρειόω, Μ|} τοῦ εοιγαφε; 1. ῥίαν ἐμε τφιαῃ, Οοβτα. πα. 9 }.2(Μ. 
88. το40) οἰταρ Ῥιοίθσην 111 Εποιρείοβ ; 2, Ρᾶ85.» 0:16 ἰ0 τπαμ οσά, 
Ομ γοη Ραδε..3ττί(ν.1. ἀνδριωθείς ; Μ.02.7028) ; 1δ.}.2326(84οΑ). 

Ἐνδριαντοπλασία (-πλαστία), ἡ, τεομίἀ]ηρ 97 τριαρέσ, ἘΡΙΡΗ. 
μαε».3(0.177.19; Μ.41.188Α); 2.25.4{0.271.17; 3254}; ΤΕΡΙΡὮἢ.ἐῤ τέ. 
ῥαεγ.(Ρ.342.15}); -τίαν Ῥτοοισφη.τι: 26(}.87.317). 

Ἐνδριαντοποιητικός, οὗ ἰδέ τιαξτηρ οὐ τριᾶρες, Ατῃεπαρ ἰερ.17.2 
(Μ.6.ῳ244); Επι5.}».6.τ.ο(200 ; Μ.21.70Α}. 

Ἐἀνδριαντουργέω, ῥογίγαγν ἰὰ οταβ, ΟἸεπ,, ῥαοά,3.11(Ρ.277.1ο; Μ, 
8,6400). 

ἀνδριάς, ὁ, οἰαΐμε, τηρῖ. 8. εὖ ποιῶν καὶ πάσχων κακῶς οὐδὲν 
ἔπαθεν ἀνθρώπινον... οὗτός ἐστιν ὁ ἀἁ. ὁ ἀδαμάντινος (Ὦγγ5.Π0η1.43.4 ΤῊ 
τ ογ.(το.4058); ὀχαρηρῖε, οἱ 700 ἀ. δὲ αὐτὸν ὑπομονῆς καὶ παρακλή- 

σεως ΟἸγτηρ. 7οὖ 38 Ῥτοβηιν,(Μ.93.3030) ; Β. ς5ρ. οὗ ἴῃς θοαν, ΗΟ 
σἤαρε, τ. ΝαΖ.ογ.26.το( Μ.35.12414}; {ΝΠ “γι ρακεῆ.2(Μ4.70.14968) ; 
Απατι βεβ δεγαρ. [γ.3(ρ.166.21). 

ἀνδρίζ-ομαι, 1. ρα55,, δε νπαάε πιαῆ;, οὗ Πα ἀνδρισθείς, τουτέστιν 
ἐνανθρωπήσας 70.1).γεεὶ. 56η1.4(Μ.04.14208); 2. ἐστε ΄ο πιαμἠοσά; 
τηϑῦ., οὗ Αἄδιη ὁ παῖς ““ὄμενος ἀπειθείᾳ ΟἸει, ῥγοί. ττ(ρ.78.20; Μ.8, 
2280); ὅ. ῥίαν {πὸ τπαρ ; οἵ Του ἢ βθονίη 8 Ὀτάνετσν, (Ἰςπ|.5]7.4.} 
(Μ, 8.126οὐ ; ἀνδρεϊζομένη Ρ.270.5)}; τὴν ἔσω καλῶς ἀναστρεφομένην, 
καὶ “"ομένην τὰ γυναικός συ ΝᾺ Ζ.ο».8, ο(Μ, 25. 7070); ; ἐν τοῖς ἀγῶσι τῆς 

πίστεως “εσθαι Β45.86].0γ.2.4(Μ.8ς.448); ἢδηος ροη,, ἤρὴ! ὀγαυεῖν 
1η βριῖθα] ψατίατο, ΝῚ,6}}.3.71(}1.70.4210); [516.Ὁ6].4}}.1.15(Μ. 
η8.2330); Απάτιδεβ, ἄροςιτοί Μ. τοῦύ,7070); 4. τῦεαν μεεηὶς εἰοίδδ5, 
ΟἸ6τυ. οἰγ.2.τϑ (Μι8,τόζος ; ἀνδρεΐζεσθαι Ρ.155.21), ΕΡΙΡΒ.ἦδενγ.66,33 
(Ρ.72.27. ν.1. ἀνδραΐζεσθαι Μ.42.818). 

ἀνδρικός, 1. οὗ α μιδδαμά, Απιαβί. δι φμ δὶ γε: Ρ.2ο(.80.524Α}; 
2. μηπαΉ ἀ. τοῦ ᾿Ιησοῦ θεουργίας ιοπ. Ατ......4.4(Ν1.3.1818); 16.6.ἢ. 
3.3.4(Μ,3.4200}; θείας ὁμοῦ καὶ ἀἁ. ἐνεργείας Μαχιορη5ε. (Μ.0χ.τοο0); 
14. ανηεϑῖρ.(Μ.9τ.τοςθ0) ν. θεανδρικός. 

ἀνδρικῶς, ἐμ α τπηαπὶν τῦαγ; ας παρ, οἵ (Ὠτῖϑῖ, Μαχ.αρεδὶς. (δέοι, 
τοϑΟΟ) οἵζ, 5. θεανδρικῶς. 

[Ἐ]ᾶνδριος, -- ἀνδρεῖος, Οὗ ΟΥ 707 α “παρ, ῬᾺ]}. ἢ. 1 ατε5.δσ(ρ.162.3 
ν.}. ἀνδρικοῖς ; Μ.34.1252Ὰ ἀνδρείοις). 

ἀνδρίς, ἡ, τοομίαη, ὕγτ, οεἰ.35(3.228.); τος. 
χ20). 

ἀνδριστέον, ὁπ ἡπηξὶ ῥίαν ἱπὸ παρ, ὅγιθβ.}. 44(Ν.66.1 3060), 
Ἐἀνδροβασία, ἡ, μημαίμγαὶ υἱοῦ, ἘΡΙΡΗ, ἤαεν.27.4{(ρ.3ος.16; Μ.41. 

460Α). 
ἀνδροβατέω, ῥγαεί!5ε μηπαϊιγαὶ υἱεα, Τα5ι.9αροΐ.12.5(Μ.6,4054). 
ἀνδροβατής, ὁ, ομό τοῦο ῥγαείίξες ὠππαϊμγαὶ υἱοθ, Αὐϊβί, αροΐ.ο.0. 
Ἐἀνδρογύναιος, ῥίξεχπαὶ, ΤΑ1Π.αταϊ, Τυῖη.3.8 (7.28, τ2χ30). 
ἀνδρόγυνος, ποι, 85 Δᾶν., Τεη απ τρομῖθη ἰοροίδεν ἀ. γυνὴ πιστὴ 

μὴ λουέσθω (ὑοηοὶ. ΑρΡῥ.τ.0.1; ΡΙατ,, ΕΡΙΡΕ, ἠαδν.30.7(Ρ.342.20; Μ.41. 
4160}; πεαΐ. 45 5:08ι., γ»παγγιοὰ κομῤίο, ἘΡΉτ.5.158Α.; ᾿πιβίται, 
μένε. 45(Ν.86.253250) ; (Ο5ηι. [η6,͵0}.7(}},88,32808). 

Ἐῤνδρογύνως, »6 ἀμ τ00Ή16}} ἰορείδογ; τοῖ, τοῖχο Ρϑίῃϊπρ, 

ἘΡΙΡΆ.ἤαον.30.7(0.342.25; Μ,41.4174). 
Ἐἀνδροδόκος, φάη ΠΣ τῖθη, ῬαᾳᾺ}. 51}, αγιδο.2τ7(}.86.226οΑ). 
Ἐἀνδροειδής, 19: ἰ᾿|6 ξογηι οὗ α παρ, νυ ταὶ. ΤΥΙΉ.5(5.. 5500}; ἐπε 

ατπαη, 10.Μ8].ἐἤγοη.α Ρ.τοδ( .07.τοό0). 
Ἐνδροεικελοποιός, ὁ, γπαΐεν οὗ πμηηαρ οἰαίμος, Αἀδτη τα]. 5.16 

(ρ.2οδ.0; Μετ: τ8568). 
[Ἐ]ἀνδροείκελος, -- ἀνδρείκελος, ἐΐμε α πιαῃ, ΜΟΙ ἢ. ὁ γη1ρ.2.7{0.24. 

17: Μ.18.570); ἘΡΙΡΉ.λαεν.30.τ7](ρ.356.19; Μ.41.4330); ΝΊ, Ἀρ.Ρτος, 
(,(αη}.7:11|.(}8.87.1737Δ}.Ψ 

Ἐἀνδροηλίκος, ας δὴρ ας α τηῖαῇ, Τ᾽ ας. Ἀ(ρ.τ61). 
Ἐἀνδροκοίτης, ὁ, εοάονίίο, 70. 18].εἤγοπ.τ Ρ.436(}1.907.6448). 
Ἐνδροκτονία, ἡ, οἰασηρἠϊογ οὗ πιθη, ΟγγνΟς. τ) (3 ιϑοῈ ; ἀνδρο- 

φονίαν Δ... 
ἀνδρολογέω, ἐΗ15ὶ, ταςί. νεωστὶ πρὸς τοῦ σωτῆρος ἠνδρολογημένοι 

ΟἸΘτη.ῳ. ὦ. 5.2 ο(Ρ.173.}; Μ,0.625.). 
Ἐἀνδρολόχευτος, δον οὗ α πιαῃ; οἵ ἔνε, αδο, ῬΙ5ιἐαγρευτί, 53(0.53). 

συύε.2: τ(Μ.87. 

130 
» κ ἀνέγκλητος 

Ἑἀνδρολυσία, ἡ, ξεραγαίΐον, ἤγνονῖ ἃ ἡμοϑαηά, Αὐς, νυ. δγηι. (1.4. 
2204}. 

Ἐἀνδρομανία, ἡ, πη ηαίγαί ἰμδὶ, 
Δπαβί.ϑ.ἠσοά. τ4(Μ1.80.2520). 

Ἐἀγδρόμηκον, τό, ὦ πιαη᾿ς δεῖσἠί, Ογτοδιυ.δαΡιδι(ρ.186,21), 
Ἐἀνδροπλάστης, ὁ, γακεν ἢ α πιαη, Τβοῦτ. ΗΠ ΟΝ ες. 2.1ο(Μ,86, 

1σϑολ). 
Ἐἀνδροπλαστία, ἡ, »αἰίηρ οὗ α πιαπ, Ὁιλοπ ΑΥ.6ρ.0.1(Μ.3.1105Ὰ}.Ψ 
Ἐἀνδρόπλουτος, ἐπγίεἠεά ὃν ἃ ἀμεδαηά, ῬΆΠι ἐν. 4(0.25.ποὸ; 

Μ.41.16). 
Ἐἀνδροπρεπής, μιαμῖν, υἱγίϊς, Ογτιαάον,6(1.195), 1. ϑ(2854}; 1δ.12 

(418). 
“ἀνδροστάχυν, τό, αιν.ἱ., 8 Ρτοάυοὶ οἵ [πᾶϊὰ Σινδοῦ, ἔνθα ὁ 

μόσχος καὶ τὸ κοστόριν, καὶ τὸ ἀ. γίνεται (ΟΚη,.1 8. ἰ0ρ.11(Μ.88, 
4450; ΜΒ5 ἀνδροστάχην ; (0η]. ναρδοστάχυν, οἵϊ οΥ ΞρΙτβοηαγα). 

ἀνδροφον-ἐω, εἰαγ πιθη, Ἡμμτάν; τὰ τείατηρ σμᾶτρα ϑρα]ηβί 
(χιςιίαμς οὗ τὰς τοῖς ἀμβλωθριδίοις χρωμένας “-εἶν. «φαμέν, κατὰ 
ποῖον (ἂν) ““οἴμεν λόγον; ΑἸΠοΏδρΡ ἰεσ.,ς.2(Μ.6.900Α}. 

ἀνδροφονία, ἡ, 5“ἰαγίγρ οὐ μιέη, πιεγάεν, ἃ5. Δοσυβα 0). ΘραΙηδὲ 
Ομ τιβτίβη5, Αἰ πεπαρ ον. 4.5. τ(Μ.6.9694). 

ἈΚἀνδροφόρος, δεαγίηρ γιαρ, Ἐλιάος, ΟὙργ.τ.]ο(Μ ὃς. 8308). 
ἀνδρ-όω, ἴ. παῖε ας α παρ, γιακὲ φιαξεμίίηε, ΟἸοτη, ραρίά.2.τὸ 

(Ρ.210.25; Μ.8. ποτ); 16.3.3(0.241.6; 5800) ; 1.εας. ΤΠάοί,10(Ρ.131.23; 
Μ.ριδρόλ) ; 2. ρᾳ85., ρζοῖν ἰο τιαπἤοοά, ἃ. οἱ (Ὠγιοῖ, [υ5ῖ. ταροί.31.} 
(Μ.6.3774}; ππεῖ., Μοά.ἄονηι, 3(Μ.86,3288}}) ΟἿΤ, 5, νυμφεύω ; Ὁ. τηεῖ,, 
οἵ ὅϑοη γέννημα μετὰ τὴν γέννησιν ἔξωθεν προσλαβὸν ὡς ἄν εἴποι τις 
ἠνδρώθη Αξτ ἐγπὶο(Ρ,354.6; Μ.42.5378}); ἠνδρώθη καὶ τέλειός ἐστιν ὁ 
υἱός [Α1|, ταὶ, Τνῖν.2.τό(Μ.28.τπϑ8τ0}; 3. Ρ655.» ἐξ τιαάδ παῖ, δὲ πιαάθ 
μια, τεῖ, Τὰς, -- θέντος θεοῦ Το. Ατ..}.4(Μ.3.1το720}; (ΟΡ (681) 
αεἰ.8(Π.3.1168}); τὴν δὲ θεϊκὴν ἐνέργειαν καθ᾽ ἕνωσιν ἄρρητον τῇ 
συμφυΐᾳ τῆς σαρκικῆς ἐσχηκὼς “-ωθεῖσαν αχιανιδιρ νοι. τοσό0); 
70.}0. βο.3.τοί(Μ.ο4.τοβο0). 

ἀνδρύν-ω, -- ἀνδρόω, σγοῖν ἰο τμαπἢορά, γπῶβεγον, ῬΑ] υΟἰνγς. 
πί(ρ.28,}; Μ.47.18}; πιρῖ, καρδία..."-θεῖσα πρὸς σύνεσιν ( γτ.1ς, 
3.3(2.4440); οὗ Ῥαβϑίομβ ρτονίηρ βίσοηροι, θογάσεί τι. 3(Μ.88. 

17370). 
ἀνδρωνῖτις, ἡ, 1. ᾽ηπηαμἰΐηέας, τα οοά, ΟἸετα.ραερά,,.8(ρ.196.23; 

Μ.8.4724}; 18.2.το(ρ.220,1ο; 5210); 2. τιαΐε ῥορμίαιομ, τιαπἠοοά, 
ῬΑ] λυ. τοί(ρ.95.5; Μ.47.54). 

Ἐἄνδρωπος, εὐἱίᾳ ἐσ ζαες οὗ ἃ πάη, ν. ἄδρωπος. 
Ἐἄνδρωσις, ἦ, ᾿. ἐὐηηηρ ἰοὸ τἩιαημἰοοά, παϊμγίηρ τῆς τοῦ σωτῆρος 

ἀναγωγῆς καὶ ἀ. τῆς αὐτοῦ ἡλικίας ἸυρΙρῃλαεν.51.28(ρ.209.ς; Μ.41. 
9350); 2. »παπλοοά, τηαίγτίν, ἘΡΉτ.2,276Ὰ, 

Ἐἀνεβλαβής, ρῥτοῦ. 1.8}. ογ΄ ἀνευλαβής ιν.» τγγευεγεηί, ἸυρὮτ, 3.608. 
ἀνεγείρω, 1. τοαῖλε ἩΡ, γοιδε ἸγΟΥῺ 5ίδερ; 2. γαΐξδε ἴτογῃ ἃ []], 

Μοιη.γέ5.τ. 9(ρ.3οο.τό; Μ,41.11280); 3, γαΐδε ἤγοιμ ἐμ ἀραᾷ; ἃ. οἵ 
Ομ δι᾽ 5 Ἀθϑυγγθοίίοῃ, ᾿αβταροὶ.31.1(Μ.0,3774}); 4, ἀ1αὶ, τοῦ, τ(Μ.6. 
7210}; Οομοί 4 ρ.5.7.12; Ὁ. οὗ ἱπάϊν!ἀυα}5 ταῖβεὰ ὃν (μπὲ, [υ8ὲ. 
ταροΐ.531.1(Μ.6.377Ὰ}; οὗ ρεῃ, τεβαγγεοίον, 1Ὁ.52.3(4054}; ς. οὗ ἴῃ- 
ἀϊνάν8]5 ταῖβοά Τῃτουρσἢ ἀροβίίεβ, “4..9.7ο(ρ.190.0); 4.1 ον 
4τ(ρ.158.22)}; 4. εγθεί, διά, 5εἰ ἩΡ Ἀουβε5, Γτορἢϊο5. εἴς, ; τηξῖ, 
ἡ ἐκκλησία..-ἀνῳκοδόμησεν...- οἶκον, τουτέστιν, ἀ, καὶ ἀνώρθωσε τῇ 
διδαχῇ καὶ πίστει τοὺς προσιόντας αὐτῇ (Ὦγνβ, 7γ πὶ Εν. τα(Μ.ό4. 
ἼΟΟΑ); 5. χεσίογε, τεὺμιϊ, ἘΠ5.}.Ε.πο.τ4(ςο20 ; Μ.21.837}); 16.4.6. 
6.18(0.274.324; Μ.22.4520), 

ἀνέγερσις, ἡ, 1. τφακίηρ ἴτοσι οἷσερ, 70.(Ἰίχη, καὶ το( Μ, 
88.0378); 2. γεῤμαηρ, Οοη51!..4.Ρ}.7.37.4; Γξοπτ.Ν υ, 7σ. ] σσηι, 20 
(ρ.37.16); 3. γεξηγΥ ΕΟΉ τὴν ἀ. πίστενε {{ΠΠρρ.ἰἀ2.{(Ρ.227.10; Μ,62. 
718); Ορηδί. 4 }}.5.7.16. οὗ ΟΒΩβι τὴν θείαν ἀ, {0.1),.8, } τα(Μ.0ό, 
9008). 

Ἐἀνεγερτέον, ὁγ:16 Ὀμεὶ γῖδε, ΟἸοτα. ραεά,2.0(Ρ.20 5.33; Μ.8,4024}. 
Ἐἀνεγερτικός, γονδίη, Ἡρ ΠΡ, ἘΡΙΡΠ λαόν, δο.ο(ρ.217.11; Μ.42. 

2134}. 
ἀνέγερτος, δενοπά γεείογαϊίοη, βηπαὶ, τοῦ. Μ1.7:6 ἡ..τῶν μυστηρίων 

μετάδοσις, ῥῆξίς ἐστιν ἀ. τοῖς καταφρονητικῶς μεταδιδοῦσιν 1516.}}Ὲ], 

4}}.1.143(Μ.78.280.}. 
Ἐλνεγέρτως, τοίπομ! δείηρ γαϊςεά, ἸλλτΠοτιεοη μ.(,28.13570}; 

τοι μοι γερο, 1 ιβτιφμοει τες ρ.χοδί Μ.6.13560). 
Κἀγεγκατέω, αἀϊφεενηδοισεί, Το. ΜΌΒΟΠ.} γ4].75(}}1.87,290280). 
ἀνεγκλησία, ἡ, ̓ 'εεάονι ἤγονι ἀεσμξαϊίοι;, Βαχάοθαμεβ ἀρ. 05.2.6. 

6.τοί(2740; Μ.21.4650), 
ἀνέγκλητος, τοξέμοι! γεργοαεῖ!, ὑἑανιείοος ; οἵ, τὸ δὲ ἀ., ἐπίτασις 

τοῦ ἀμώμου᾽ ἀ. γὰρ τότε λέγεται, ὅταν μηδὲ μέχρι καταγνώσεως μηδὲ 
μέχρι ἐγκλήματος ἢ τι πεπραγμένον ἡμῖν ΟΒτγϑ ἤονι. 2.1 τῷ (οὐί(ατ, 
3510}; μηδεμίαν διδοὺς ἀφορμὴν εὐλόγου κατηγορίας παι. 1 2110 
(3.700); οἱ (ῃχιβὲ, {πϑι.ἀέαί.2ς.8(Δ,6.5534). 

αν. Να2.0»γ.38.13(Μ.36.225.}; 



ἀνε χε ἔρητος 

Ἐἀνεγχείρητος, ἠοἱ ἰ0 θὲ αἰϊερερί θά, 1514.}Ὀ6].6Ρ}.1.24(Μ.78.107λ};: 
5665. ἄπ. [Μτ.τ6: 10] τοῦ κλεέειν καὶ ἀνοίγειν καὶ δεσμεῖν τε καὶ λύειν 
σε ἀ. τῶν τούτους ὑπεναντίων εαἱ. ἄβρ0ι.3:7(0.225.3). 

ἀνεγχώρητος, ἠηῤοδειδίε ἀδύνατον καὶ ἃ. ποιεῖν τι τὸν υἱόν, ὧν οὐ 
ποιεῖ ὁ πατήρ ΟΤ,Να2.0»ν.30.11(0.123.6; Μι,46,1160); ΓΑΤΉ ἀΐεῤ.το 
(Μ.28.4494); ΟὨγγϑ5.λοηι.38.4 τπ [0.(8.2228). 

Ἐἀγεθελησία, ἡ, αὔσφηεο οΓ υοἰτίϊοῃ, οἵ (οὐ, ἴῃ τεϑρεοῖ οἵ σεπετα- 
τίοη οὗ θη ; ΟΥ̓ ΠΟΙ͂ΟΧ ΒΉΒΨΟΙ ἴοὸ Ατίδη ἀοοίσιπε Οὗ ροπουϑ τη ὉΚ 
ἙΑιΠοτ 5 Ψ}1} 15 τῆς θελήσεως καὶ τῆς ἀ: ... προτερεύει ὅ τε γεννήσας... 
πατήρ, τό τε ἀπαύγασμα τῆς δόξης αὐτοῦ ὃ υἱός Ὠιάντα. Τγῖη.1.0 
(Μ.39.2810); δῃᾷ τῶν μὲν πρακτέων ἣ μή, θέλησίς τε καὶ ἀ. κρατεῖ" 
γεννήσεως δέ, οὐκ ἔτι Ογτ, αὶ. Τγίμ.2{5..4::}). 

ἀνεθέλητος : 

ΑΔ, ρᾳ85.,, "οὶ τοῖο, 1. ἴῃ σει.; ἃ. μρμαεειγεα ; οἵ ἀοοιάδηΐα) π115- 
[οσέσ 88. ΨΜΏΙΟΒ Ὀε[Ά1}1 θη θη Οοά᾽ συϊάαποο 15 Π Πάταννη, 
ὑγταἄον. τ(τ 110}; οἱ απ ςβσεα σοηβθαπθποθβ οὗ ρυτβιΐ οἴ ρΙοαβατε,. 
1.(100)}; οὗ ἀοοϊάξηϊαὶ {Π|π655,.26.τ4(4814}; Β. τηαεεερίανίε, καϊεζαὶ 
ἀ, ἔχει τὰς τῶν παρανόμων ὁδούς Οτιοχει ἦε ̓5.36:23(Μ.17.1338); ἡ... 
συναγωγὴ ..«γέγονεν ἀ. ΟΥΥ. ρἰαρ᾿,. Π)].2(1.420Ε); ἀ. ποιεῖται τὴν ἑερω- 
σύνην 14. 1α].γ2(3.8200); ἐν Χριατῷ..«ἐσμεν οὐκ ἀ. τῷ θεῷ Ἰᾶ.αἀογ.1ι 
(1.7564); 2. τεῖ. ἀοα; ἃ. οὗ σοα᾽ 5 ἀηΠ]Π ρτιοθς το ρα 5} ἀγαθὸς... 
καὶ φιλοικτίρμων ὁ θεὸς...ἀἁ. ἔχει τὰ πλήττειν 14.0ς.6(2.1668) ; Ὁ. τεῖ. 
Βαπογδίίοη οὗ ὅοη; Αὐῖδὴ οὈ]δοξίοη το οτποάοχ ἀδπίαὶ οὗ ϑοη᾿β 
Βεπογϑίίοη Ὁ ΕΔΕΠΟΥ 5 ΜΠ] εἴπερ ἐστὶν ἀ. ὃ υἱὸς τῷ πατρί, τέτοκεν 
οὐχ ἑκών τὰ ταὶ. ΤΥ. 2(ς᾿, 45 4Ὰγ; 3. τεῦ, Ομ τβα; οὗ Ῥαβϑίοιν ἃ5 ἀ. ἴῃ 
τοὶ. το (ἢ τ]ϑι 5 Ὠυτηδη Ψ}1}}, ν. θελητός. 

Β. δοΐ,, τοπιοιὶ υοἱ ἡ οη οὐκ ἁ. ἡ ἡμετέρα φύσις, ἐπεὶ μηδὲ ἀνθρώ- 
που Μαχιοριδε (Ν.01.1578); ἄρα οὖν ἀ. ἄνθρωπός ἐστιν; οὐδαμῶς 
70. υοἰμη, 28} 1.95. 1όςο). 

Ἐἀνεθελήτως, 1. ποὶ ἀοἰδογαίοῖὶν ; ἃ. ἴῃ σεπ,, χοξ, ς'π5 σοχχηιτεα 
Ἰπνοϊαηΐατην, νυ, Ρς.24:7(Μ.60.8480); τοῦ. ΒΕΙΙ6Ὲ τραᾶῖ ἀςρατῖοα 
508. ὁ Ὧς 50 ]6οΐ ἴὸ Ἔν] 5Ρ1185 ἀ. ἀκολουθεῖν περιτρέπουσιν 
εὐκόλως οἶπερ ἂν ἕλοιντο τυχόν Ἰᾶ, αὐον.6(1.188Α): Ὁ. τη, ; τοί, 
ΦΙΘΒΏΟΙ πότερόν ποτε θελητῶς, ἤγουν ἀ, ὁ θεὸς... ἐκτέτοκε τὸν υἱόν 
Δ, ἀταϊ. Τγίρ.2(5..4544}, ν, θελητῶς : 6. ταί. τεοογάϊηρ ὈΥ Ἔναπρα ἰ5ῖ5 
οὗ Οχιβι β ῥγθαϊοίίουβ οὗ Ῥαββίοπ ἵνα μήτις.. «τῆς. «δόξης κατ- 
επαίρηται, λέγων, ὡς.. «βρόχοις τοῖς ᾿Ιουδαίων ἀ. περιπεσών 1ἅ..70.0 
(4.120 4); 2. τεῖ, οα᾽β τοϊαοίαποε ἰο ρυΙ58} βίμποῦβ μόνον... οὐχὶ 
καὶ ἀ. αὐτοὺς καταπαιδεύοντος Ἰὰ. ἄπι.2(3.206}); 3. 50 ἂς ἰο δὲ αἷς. 
ῥἰεασίηρ, ἀϊείαείεξαί εἰ πράττοιτό πως ἀ. αὐτῷ [3.. Ο04] ἰ4,0ς,4(4. 
1τοᾺ). 

ἀνείδεος, Α, τοἱδοιιί γονὴ. 
Β. ξοννηίεος, 1.6. εοτμομὶ υἱκῖδίθ «παρε; 1. ἴῃ ρθη. οὐδὲ τὰ πνευ- 

ματικὰ καὶ νοερά, οὐδὲ οἱ ἀρχάγγελοι...οὐδὲ μὴν οὐδ᾽ αὐτὸς [50. (ΠτΙ51} 
ἀμορῴος καὶ ἀ. ΟΪεια, σε. Γ άοὶ. το(ρ.τοῦ.17; Μ.ο. 6608); ἡ..--νοητὴ 
φύσις ἀσώματόν τι χρῆμά ἐστι καὶ ἀναφὲς καὶ ἀ. ΟΥἾΝ γ55.0».οαἰδεῖ.6 
(Ρ.29.:το; Μ.4.5.250); 2, οἵ (οά, δος. Οτθοῖς ρΒΠ]οσορδεῖς, ν. ἀσώ- 
ματος; 806. (ΤΙ ΒΌ ΔΗ νυεῖζοτα, ΤΠ , 15.244: 12(ρ.176.1;2.341}} α΄ φη.ο 
ἴπ ἔχ. (1.163) οἱξ. 5. ἀσχημάτιστος ; ΑἸηϊποῃ, 42.17:20(Μ.8ς.τοόςΑ}; 
Τύδεβ. ΝᾺ Ζ. ἀϊαϊ.4ο(1.38.005); 10. ἕρταροτ,βϑ(Μ.04.12370}; ρασίίο., 
οἱ Βαΐξῆεγ, ΟΥ̓ ΝΥ 55. Εν. 2(1 Ρ.274.0; Μ.45.ΟΒο0); οἵ ὅοῃ, α5 οἵ 
Ἐδῖμευ, Β45.}}0.1.23(1.2348; Μ.20.5610) οἷξ, 5. ἀσχημάτιστος ; ΟΥ. 
ΝαΖ.0γ,37.2(Μ.36.285Α); οἵ (μγβιΒ ἀϊνιπεν τοῦ ᾿Ιησοῦ θεότης... 
ἀ. ἐν τοῖς εἴδεσιν, ὡς ὑπὲρ εἶδος Ὀϊοη.ΑΥ.4,».2.το(Μ.3,6180); σαρ- 
κοῦται μὲν ἀτρέπτως ὁ ἀ. Ῥτος] ΟΡ» (6 ς. ΒβδΡ)αρι γτ, ει π(ρ.6ο. 
15; 5..180Ὲ}; τὸν ἐν αὐτῇ κυοφορούμενον ἀ, θεόν ἸΑΤὨ απηιρ. 
τοί Μ.28,0324}; τὸν δι᾽ ἡμᾶς ἐν ὕλῃ καὶ εἴδει καθ᾽ ἡμᾶς...γενόμε- 
νον θεὸν λόγον, τὸν κατὰ φύσιν κυρίως ἄυλον καὶ ἀ. Μακχ.αγιϑὶρ.(Μ.01. 
12730}.Ψ 

α. Κε6 ἤνομι (οὶ δομη δ})} σβαρα; μθποα 1. ερίγίμμαϊ, ν. ἄυλος ; 
2. μηεμαῤρῥά καρδία.. ἀἁ. τῷ θεῷ καὶ ἀδιαμόρφωτον παραστήσασα τὴν 
μνήμην ὙΜατο. ΕΥ̓ ἐφ. 24(81.6ς,1ο648). 

Ὦ, μηϑιαρεῖγ, πρὶν, Ὀιοπ. Αὐνσ,᾿..2.3.8(}1.3.4040); ἀ. δὲ ἐν τοῖς οὖσι 
τὸ δυσειδὲς ἀπεκάλεσαν οὐχὶ τὸ εἴδους πάντη ἀμέτοχον Μαχ.Ξφελοί. 
δα ἰος.(Ν1.4.1334}); οὗ ροζβοηϑ, Δατι οι, ἤο»η.47(Μ.80.1 5800). 

Ἐἀνειδεότης, ἡ, ξογηείεσεηόςς, Τντα, Τγῖη.τ.27(}8.39.4048). 
Ἐἀνειδέως, τοῖίμομ ἔογηι, οἵ ΕἸ. ΟΠοξῖ παρὼν μὲν τοῖς ὅλοις ἀύλως, 

ἀ. ὉΙάντη, Γ γέη.2.4(Μ.30.4841). 
ἀνειδωλοποιέω, 1. “παῖε ἑἀοῖς ΟΥ ἤπαᾶρες, Τὺυ5.1ς.46:4(Μ.34.4218); 

ίακε τηαρες οὗ, Ἰὰ..6.5.3(1836; Μ.21.3178}; γπαζο ἐπίο Ἰάοϊς νεκρῶν 
«εἰκόνας ἀ, 1Δ.4.6.8 ῬΥοοτη.(ρ.350.22; Μ.22.Ξ600}); 2. τπαῖτε ἐμίο ἀἩ 
οὐδε ΟἹ τρονςΠῖρ, Ἰάοϊῖξε τῶν ἐν ὑμῖν παθῶν ἀ. τύπους (Ἰοτη ῥτγοί. 
2(0.10.24; Μ,8,068)}; ἐδ. 5(ρ.48.32; τό54); [ἃ.5ἐγ.6,τδ(ριΞογ.1τ; Μ 0. 
3118). 

Ἐἀνειδωλοποιΐα, ἡ, ζογ πα! οη οὗ ἡμίαρε ἐπ ἧς ρηἶη 4, ΟἸδηλ, ςἰγ.4.55 
(Ρ.310.3; Μ.8.12404}. 

131 3 , ἀνεκλιπήῆς 

 ἀνείδωλος, ἤγεὲ ἤγοηι πιεηίαὶ μαρες ΟΥ ἄνέανις, Ἐναρυ Ρολί αῤ. 
ῥγαεῖ. »5(Μ.40.1248.4); Ματς, Ἐσ ορίέδο.τ.141,142(Μ.6ς.921}); 70.Γ] τη, 
φεαί το Μ.88,881Α}. 

Ἐἀνειδώλως, τοϊδομέ πιδηίαὶ ἰπαρες ΟΥ ἄγεαρης, 70.Ο] τ, ρας 
(Μ.88.88τ1.). 

ἀνείκαστος, δεγοη ἐΟΡΖΦΟΙΉΕ ΟἹ φορραγίξομ; . ἴῃ σθη,, ἦμε- 
Τ6Ή56) τηπιρπεγαδίο, Ατεῖμ ρος οί Μ,τοῦ, 6484); μρϊηιασίμανίο ἐν 
δόξῃ ἀ. ἘΡὮΥ.2.70 4 ; 2. οἵ (οἄ τὸν ποιητὴν ἀ. 4..Χ απ ῥιθ(ρ.61.35); 
τ. Να2.0ν.28,13(0.43.3; Μ.36.444); 10.) ἐρταρ.τ,Β(Μ.04.12370); Οσα 5 
τποτοΥ, Απαϑί. 5. Ρς, 6(Μ.89,10034}); Ῥοννοτ, τὶ. Βας.(ρ.31το.17}} ρίουυ, 
ΟΥΝ 685. ΕἸ. 3(2 Ρ.37.3; Μ.45.6040); 3. οἵ Ομγιβὶ ἀ. ἡ κατὰ τὸ 
ἀνθρώπινον τοῦ κυρίου ὑπεροχή Ῥτος,(.1ς.2: τ. (Μ}.8).18728}; ἰσχῦν ἀ. 
Με ϑγηοεὲ ἀηπη.7(Μ.18.3648); Ε10.0...8...24(λ.96.τ0778). 

Ἐἀνεικάστως, ἱηεοιηραγαδίν, Τιεουτ Ν ν, δ νη, Β(}1.93.τ680Ὰ). 
ἀνεικόνιστος, ἐπαὶ ταπησὶ δὲ ῥρογίγαγει τὸ ἀ. τοῦ θεοῦ ΟἸ]οπι. εἰγ.1.24 

(Ρ.1ο02.17; Μ.8.οοο0). 
ἀνειλέω, ῥα 85.; 1. δὲ μηγοϊφά, ἀφυείορ, Οὐ. Ταὰπι, απ. Ογ.7(ρ.2ο. 

18; Μ.το.το768); 2. Οἱ ρ]απεῖβ; γευοίυε, τι γ55. Εμπ. τ2(1 Ρ.236,22, 
ν.]. εἱλουμένων Μ.4-.0330). 

ἀνείμων, μποίαά, Ἐπι5.υ.(,4.28(ρ.τδιττ; Μ.20.11774); Ογτιρίαρ)ι. 
(τεη.τ(τ.60); ἢρ., 14..}5.3.1(2,3518}.Ψ 

ἀνεῖπον, σηηομησε, ῥγοείαῖμι; γερεαὶ, γευοκε, Κ΄. Αδεγειθδ(ρ.47. 
12). 

ἀνέκβατος, 1. ἤοηι τολτεῖ ἐμένα ἐς πὸ ομμἰδί, ἐπεδεαραδίε, ῬᾺ ΟΑτρ. 
(απειρτοσιλ(Μ.40.28.); δύο ῥήσεων...μιᾶς ἀνυπερβάτου καὶ ἑτέρας ἀ. 
Β 85. ἔτεῖ1.2.τ4{(1.2408 ; ΝΙ.20.6σ0Ὰ); 2. πο! ονηῊρ ἰ0 βᾷ:5, ποὶ εονΐρσ 
ἱγμθ; Οἵ οὐδοῦ αν Ρυθαϊοιοηβ, ξ [αϑξ φημ εἰ γεοριτ46(Μ.6.14008), 

Ῥἀνεκδειματίστως, ἐεαγίεςςὶν, 10. ] τη. ῥα ει. τ 5(Μ.88.1204λ). 
ἀνεκδιήγητος, 1. Τηἀθοογίϑαῤίε, ἱπεβανϊε, οἵ σοὰ καλοποιίᾳ ἀνεκ- 

διήγητος ΤὨΡΒ] πε. “μοὶ. τ.3(Μ.6.το280) ; τὸν ἀνεξιχνίαστον καὶ ἀ. 
ΟΥτ. Η.μαἰθο.7.ττ; αἰιτϊθαΐεβ. απα δοτνίν, ΑἸ μοπαρ ἰφο.το (Μ.0. 
9088}; ἀ. τοῦ θείου κάλλους αἱ ἀστραπαί Βαβ.γέρ, {ι|5.2.1(2.3378; Μ.31. 
9090); 10. Μοβοῃ, ῥγαϊ.70(}4.87.20378}); Απαϑῖ ΒΡ: ὁ(Μ.89.το934}); οἵ 
ΒΟ ἀ. ὑπόστασις Α]εχ.Α].ρ..4]6χ.4(0.22,24; Μ.18,5 530); οἵ Ηἰ5 
φεμεγαῖοη, ΟΥΝ γϑ5,. Εμηντα ριτοβιιι; Μι45. 2110}; οἵ [πῸ., τοῦ, 
15.53:8 ἀ. τὸ γένος Τυδῖ, Ταροΐ, κτ.1(Μ.6.4048); 10. Η.ἑξοη. (Μ 06. 
13530); οὗ (Βγβυ 5 Ὀοάγν, Ἐρίρῃ.ἐαρ. "4. τγ(ρ.5το.3; Μ.42.8178}; οἵ 
ΔΠΟΣ ΠΡ οἵ (τί, ορρ. {παῖ οὗ ᾿ανίά, ΤΑΤΉ. κε» το( Μ.28.1560); 
οὗ Ομηβι᾽ 5. φιλανθρωπία, ἘΡΙρἢ ἀαον.6ο,όρ(ρ.218.6; Μ.42.3130); οὗ 
Ἡ, Οβοβί, Οὐνεχρ ῖμ Ρν.τδ:4(Μ.17.2044}; οὗ ρεπίςοοβίαὶ ρύάσε, ΟΥ. 
Νγβ5.δρίν.(Μ,46.6978); τὸ ἀ. τῆς ἐνεργείας ΟὨΥΥ5.Άρ.εαί. .σ.7:38 
(Ρ.269.26) ; οἱ 14. λον. 51... ἐπ [0.(8.300Β ἀφατονὴ); οἵ Ξυροχτιαΐυχαὶ 
ΒῚ1τ5, ΣΟ] θη1.40.4 βαϊναἴίοι, Μασ Αορ ἤσν.2.53(Μ.34.4658); Πεανοηὶν 
Ἶον, Αὐριηοη. «4ς.14:21(Μ.85.1548.}; οἵ ἀοπιοηΐης ροββθββίομ ἀ, 
συμφορᾷ ῬᾺ]}. ἢ. ΤΠ απὲς.44{(ρ.131.22: Μ.34.1200}0}; 2. ποὲ γεεομηίει, τιι- 
γεϊαιεά οὐδὲ ἀ. ἐᾶσαι τὰς συκοφαντίας ΟΘατγά ορ. καὶ .(ρ.122.32; Μ.:ς. 
3330). 

Ἐἀνεκδιηγήτως, “ταἀφεεγίδαδίν, Ττίη. ἀ. τῆς τριάδος οὔσης ἐν ταυτό- 
τητι δοξολογίας ΡΙΡΒ ἠαεν.74.12{0.5330.15; Μ.42.4070);; 1Ὁ.76.46(ρ.4οο. 
7; 6130); 1Ὁ.76.47(Ρ0.401.2; 6168); οἵ ροῃοτατίομ οἵ ὅοπ, ΑἸοχ. Α].οῤ. 
“ϊεχ. τ3(Ρ.27.}; Μ.18. 5658); ἘΡΙρΗ λαρν.62.53(0.302.13; Μω4τ τος 3.0}; 
οὗ ἴῃς, ἀ, συνελήφθης ΠεΒγ ἢ... Βς 6 ς.4(Μ.57.0ο4:0)). 

ἀνεκδίκητος, μηαυσηρεά, μη ῤμηϊςφα ; ποὶ τοογίἠγ οὕ ῥεηϊείμμεηὶ, 
ΟΑἸεχ.(338)6}. ἀρ. ΑἸΠ ἀροϊ,σεσιτοίρ τοττο; Μ.2:.2808). 

ἀνεκλάλητος, 1. μημεγαδίο, ἱπεβαδίε; οἵ Οοα, αὐ Ν᾽ γβ5.ον.καϊοεᾷ. 
τ4{ρΡ.62.11; Μ.45.450); ἔχων. «φῶς ἀ. καἰ. 9 ογ.8:το(ρ.402.21); οὗ θΈΠΟΥα- 
τἴοη οὗ ὅοπ, συ ΝδΖ.ογ.29.4{ρ.γ8.8; Μ.36.770); οὗ Βιττῆ οὗ Ομτῖϑε, 
1514.ῬῈ]}.6ρ}.1.377(}1.78.3068) ; οἵ τῃϊπρϑ βυροσπδίαγα]: Πρμς οὗἉ 5[ 
αἵ Νατίνιτν, βρη. ρλ.19.2; τὰ ἀ. μυστήρια (Ἰειη.4.4.ς,36(Ρ.183.25; 
Μ.. 641}; ἀναπαύσεως ἀ. ΜδοιΛερ. ἀρ»... 5(Μ1.34.468Ὰ): Ἶον, Α1ἢ, 
9.“ πἰοη. 36(Μ.26,8960) ; ρορα {Πἴηρ5 ῥγοιηϊβεα ὃν Οοα, ΤΑ], ἐθηί. 
4.ο(Μ.01.1460Ὰ}; οἱὁἨ Ναϊοπῖ, ἀεοηβ Εδίμου απὰ Τα, Ιτοηἐαον.ι. 
14.5(Μ.7.6048); 2. ποὶ ἐκῤγεσσίηρ {56} 1ῃ τοογὰς νοῦν ἀ. ΟΥ.Να2.6ρ. 
τ10(Μ.37.2130); 14.0γ,43.15(}.36.5120). 

᾿ἀνεκλαλήτως, ἱμεβαδίν, Μας. Αδρπορι.4.τ2(Μ.34.4818); ΤΑΊ, 
αηημη. 6(Μ.28,025.}. 

[Ἐ]ἀνεκλειπής, ν. ἀνεκλιπής, 
ἀνέκλειπτος, μΉ  αἸ τσ, τοῖ, 1,6.12:.33 σοφίας δὲ θησαυροὶ ἀ, (Ἰ]οτη. 

Ῥαβά.3.13(ρ.284.π4; Μ.8. 6656); οἵ Οοα θησαυρὸς ἀ. 1α..ς͵γ.4.6(ρ.265. 
9) Μ.8,12454}; ἀ. αἰτίαν, καὶ διανομὴν τῶν. «δώρων Τῆοπ. ΔΤ ἤ.η.2.1 
(λ1.3.6370); οἵ σοά᾿ 5 ρίτν, ΦονιΟἸρι.3.29; Ῥόντευ, ΠΟ. Ασιδιίθς 
(8926) ; οἵ δηρε!ὶς Πρ, 1.4. τ(δοφ0). 

ἀνέκλεκτος, ζηείζαῤίε; οἵ Η, ΟΠοκέ, ΤΙάγτμ, Τγέη..2.4(}1.30.484λ). 
[ΠΠἀνεκλιπής, ΞΞ ἀνελλιπής, πη αἸ ΠΉρ, τοῦ. 1.ς.12:32 πλοῦτος ἀ. 

ἡ δυσθήρατός ἐστι σοφία (Ἰοτη, εἰν, 5.4(0.340.54,. ν.], ἀνεκλειπής Μ.. 
Τ 411|}.ὕ 



ἀνεκμέτρητος 

βἀνεκμέτρητος, ἐηρηεασμγανία, Ογτ..70.1.3(4.258). ; 

ἀνέκνιπτος, "οἱ τοαελοα ομί; ταβῖ., οἵ 5ῖη, Ογτιαάογ.8(1.2540). 

["]ἀνέκπλυντος, -- ἀνέκπλυτος, ἐπάο! 1616, Βα5.»ηον.14.2(3.5518 ; 

Μ.32.1320ο0) ; οἴ 4 πονεῖ Ῥς.32(1.1470; Μ.20.361ΑᾺ). 

ἀνεκποίητος, ἑπαϊϊφηαδὶο, Ογτ,αάογ.τ3(1.410.}; Οὗ Ἱππογίδηςθ 

οἵ Κίπράοτη οἵ φάναι, ἰά, σἰαρἠ σε. 6(1.204Ὲ); Ρτος,.ν.241:19 

(Μ.8᾽.γ7840}). 
Κἀνεκπόμπευτος, τοϊίπομ! ῥεδὶῖς ἀΐφερίαγ, φμῖοὶ, ξϑογεὶ ἀ, μυήσεσιν 

Τλϊοη. Ατ.ς,}.7.3. τοί Μ.3.56 50}; 14.ς,ἢ.15.8(Μ.3.3360); Μαχ.οαρβ.3.38 

(1.00.1 2760). 
Ἐἀνεκπομπεύτως, τοί βοι! ῥμδίῖς ἀΐδρίαγ, δεονειΐν, Ὀιοη.Ατιο ἢ. 

τς. 6(Μ.3.3364); 14.6.}.,4.3.2(Μ.3.4760}. 

Κἀνεκπόρευτος, οἱ ῥγοζεφήίηρ, οἱ ἙΔΊΠΕΥ γεννητικὸς τοῦ λόγον... 

καὶ ἐκπορευτικὸς τοῦ πνεύματος, καὶ ἀ. 1δορ:. ΗΝ εςί. τ 2. (δ ..86. 

1406}}. 
Ἐἀνγέκπτωτος, ποΐ αἰϊογίηρ, οἱ ΟἾγτδὲ ἑαυτοῦ καθ᾽ ἑκάτερον 530. 

παίατ6] ἀεὶ μένων ἀ. ΤΗΊΡΡ. Βεν. Π εἰ. 4(Ρ.324.1}; Μ.1ο.5360). 

ἀνέκπυστος, "οὶ ἰεαγηΐ, πη δαγά, ὅγ π65..}.137(Μ.66.15250). 

Ἐἀνεκρίζωτος, μηεγαϊτοαίοα, {7 αδι.χι.θὲ γες}.τ(}1.6. 1240). 

Ἐἀνεκτίθημι, {61} οἵ, γεεομηΐ οἱ ἀπὸ δούλων ἐξευγενισθέντες οὐ 

κατοκνοῦσι πολλάκις τὴν δουλείαν τῶν πατέρων ἀ., ἵνα χάριν δῶσι τῷ 

ἐλευθερώσαντι ΤΑτὨ ἀταὖ.6(ρ,7.27). 

ἀνεκτότης, ἡ», αὐξοπεε οἵ ερηςίγαϊηὶ, β'εάονι ἀ, βίου Βδ5.γἜΉΜΉ1.1 

(2.2ο2Ο; Μ.31.6250); ἐλεύθερον περιπατεῖν ἐν ἀ. Μας.Αορ. ἤοη1.11.12 

(Μ.34.5538); Κ7.Ζο5.τ2(ρ.104.31). 

Ἐἀνεκτρέφω, ὀγίησ μῤ, γᾶν, Απτ οι ἤσουν. 83(}1.80. τ6858). 

ἀνεκτῶς, 1. ῥαϊεμεν, Οὐ Ν υβ5υραγί, 3(Ν1.46.7810); 2. τοἱ!πομὲ 

γεεϊναίηϊ, γγεεῖν, ῬΆΠ] υΟπγνς. τ͵(ρ.τοϑ,ᾳ; Μ.41.60). 

ἀνέκφαντος, ἐϊαὶ εαπηποὶ δὲ γϑυεαϊει, οἵ (οα τὴν ὑπερούσιον οὐσίαν 

εονὰ, οπ, σι ά.η.5.1τ(}1.3.8168). 
Ἑἀνεκφοιτάω, ἐερανγί, 0.10. ζ[.0.4.2ο(Μ.04.ττοῦο). 

ἀνεκφοίτητος, ποὶ ἀφῥαγίϊηρ ἔτοτα, ἤβῆο ἰηδοραγαδίε: 1. ΤΠη., 

Το. τ. 4.,.2.4(Μ.2.640 0) οἷτ. 5. ὑπερίδρυσις; ἀ. ... διὰ τὴν τῆς 

οὐσίας ταυτότητα ΤΡτος,. Ργοεῖ.(Ν1.87.2792"4}; ΤΑΙΘΧ. 54]. ὀνος. ρτὶ. 

(Μ.87.4ο884); ἀ. δὲ αὐτάς 30. ὑποστάσεις], καὶ ἀδιαστάτους ἀλλήλων 

10... .ο.3.5(}7.94.10008); ἀ. ἔχοντες τὴν ἐν ἀλλήλοις ἵδρυσιν Ἰὰ, Παεοῦ. 

γ8(}1.04.14768); 2. οὗ τὰς. ϑοη ἰῃ τοϊδτίου ἴο ἘΔΊΒΕτ, Ιὰ. [.0.4.τ8 

(Δ .94.11818}; ΜΈΓ. ϑγηνιοὶ ἀπη.4{Ν.18.3568) ; ἴῃ της, πάντων τῶν 

ἑαυτοῦ μεταδιδοὺς τῇ σαρκί, ἀ. μεμένηκεν ἑαυτοῦ Ἰιεοῃῖ. Β,Ν ἐπέ, εἰ 1πμ. 

2(Μ.86.13360}; 3. οἵ Η. (ποβὶ ἀ, πατρὸς καὶ νἱοῦ 71ο0.})...0.1.8(Μ.94. 

β2το); 4. οὗ εἴδυμαὶ σεηθσαίοη οὐ ὅοῃ, Τοητ. Η.Λ᾽δοί,4.ο( 1,86. 

τόόοο); 5. οἱ ἀϊδιϊποῶοη5 ψιη σοάποϑα, Τηοη. τ. ,»,..2.1τ(}.3. 

6524) ΟἸζ. 5. διάκρισις. 
πἀνεκφοιτήτως, τοίϊποιέ ἀοραγίιγε; Ποπος τίμιοι δοραγαϊοη, 

Τιοπ. Ατ.,η.2.ττ(}1.3.6408). οἷἶτ. 5. ἑνικῶς; ᾿Ιησοῦς ὁ κύριος..«ἃ, ταῖς 

ἀπὸ μονάδος προόδοις πρὸς. ἑαυτὸν μοναδικῶς πάλιν ἀποκαθιστάμενος 

Μακ.αριδὶρι(,οτ.τ4οος); οὗὨἨ ὅοῃ ἴῃ τεϊατίοη τὸ Βαΐμετ, εαἱ. Δροο. 

12:7}.{0.359.4); 10. .ἤοηι.4.4(Μ.06.605.); ἀχωρίστως καὶ ἀ. γεν- 

νώμενος 1}.τ.τ8(5720)). 

ἀνέκφραστος, ἐπεχρτγέσεινίο, τρμμἰεγαδίε; 1. οἵ (οά ἀ. οὐσίας 

Ἐπι5.6.1}..2.6(ρ.103.20; Μ.24.0ο84)}; ϑεταρ.ὀμεὶι.13.2; καἰ. 2 ογ.819 

(ρ.402.20); Ζιἰ Οἰνγ5.(ρ.322.2}; οἵ αἰνῖπο αἰισιθαῦοβ ΔΕ δοί νιν, 

ΤΠρΡΙΑπε. ἀμ οῖ.1.3(}1.6.το288); 1.1.5(10324); ἀ. ἐστιν ὡς πρὸς 

ἄνθρωπον ἡ κατ᾽ αὐτὸν δημιουργία 1δ.2.τϑ(τοδΙᾺ); Επ5.}.6.3.6(018 ; 

Μ,2:.1770}; 19.7.Ἰ5225Α; 5498); Ογτ. ταὶ. Τ γίη.)(-..4450}; τῆς σῆς 

περὶ ἡμᾶς κηδεμονίας τὸ ἃ. μέγεθος ἘΜεΙΗ, 5 γ».εἰ μη.8(}1.18.3650); 

2. οἵ ϑοη τὸ...ἄἀ. τῆς θεότητος φῶς ΤΗΙρρ ἐλοοῤρ᾽..3(Ρ.258.31; Μ.1ο, 

8530); ἡ ἀνωτάτω σοφία...θεῖά τις οὖσα καὶ ἀ, δύναμις Επϑί. ἢ΄.Ἐγ, 

8: 2(Μ.18,6848}; Ατητθοι, 0.1: 5(Μ.85.1303}}; θεὸς ὧν...ἀ., ἦλθες 

ἐπὶ τῆς γῆς ΚΙ! Βαρὶ,(ρ.4οο); οὗ ϑ80η 5 σεποταίίοη, Ει5..},("αἐς5.6 

(Ρ.45.10; ΜΙ.20.15418)Δ0. ΔΙΊ ἄδεν. 33(ρ.30.26); ΘορΒτ. Η.ἐριγη. (Μ,87. 

41644); οὗ ἀπίοῃ οὗ παἴατεβ ἴῃ ΟΠτβῦ, ΑΙ }.441γ.4.32(ρ.81.7; Μ.26. 

5178); ἀ. συνανακράσεως ΟτΝ, γε5.ογ. καϊδελ τθ(ρ.70.13; Μ.45.528); 

3, οὗ ΠΗ. Οποβὲ σοφίᾳ τῇ ἀ. ΟἸετι ῥαφά.5.τλ(ρ.201.6; Μ.8,6800); 4. οἵ 

αἰνίπα τηγϑίοτιθα ἀ, γὰρ τὰ περὶ θεοῦ Ογτ. 7ο.5(4.450Ὲ)}; Αῃαβῖ. Θιφῃ. 

εἰ γος .16(Μ.80.γ7ο5 4); ὅποβε. ὦ χάρις ἀ. ἐπὶ ὀνόματι σταυροῦ εἰρη- 

μένη Α.Ρεὶν.ο. δ :.37(0.00.20) ; 5. οὗ τιϊπρθ Ῥοττϑἰ πρὶ ἴὸ Ἰϊξς δἴζοσ 

ἀοαίῃ, τιν γβ5.ογιοαί σε, Β(ρ.49.3; ΝΙ.45.378}} τρυφὴν ἀ, Μας.Δερ. 

μονι.4.12(}1.24.4818); 170.1).8. 1.8(Δ1.96.921Ὰ}); θ6. οἵ πυμηδη τπουρῆς 

αὐοιυς Οοά ἀ. μένει περὶ θεοῦ τὰ νοήματα ΟὙΝ ν85.00)5.3 15. (ἀἨΙ. 

(Μ.44.82.0). 
Ἐἀνεκφράστως, ἐπεχργεδοῖδίν, μη εγαδἷν; οἱ Βοῃ 5 σοηεσδΈ θη, 

ΤΑιλιεχρι βά, τ(Μ.25.2018); (εν Ζ.}..6.2.15..(}1.85.12570}; οὗ Ττια. 

μονὰς ἀ. ἐν τριάδι προσκυνουμένη ΖαοΠ. ΜΡ (Μ1.8ς.ττ418). 

ἀνεκφώνητος, 1. ἐόν ῥγεδεῖδ δ; οἵ [86 αἸνίπε δία, ΟτιΝ υ985.(ε1. 

(Μ.46.5730); 14 ἀονι,τα ἱπ Οαπὶ. (Μ.44.τοΥ30); 1δ.12(10288); 2. τ΄5- 
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ἀνελπιστία 

«ἰἰογαδίο, τοῦ. ζοντο: 3ἴ., (4, μηνιχ(α Ρ.114.7; Μ.45.3404}; ἠὲ 6 δὲ 

Ῥγοπομηεεα ; οἵ τεϊταρτατηϊπαῖοῃ, Ελι5.41,6.0.7(0.420.20; Μ.22.6 776}; 

Β45..5}1γ.44(3.31Ε; Μ.32.140Ὰ}; Τμεοπτ. Ἡ Ν εοὶ. ς.16(}}.86.1727}). 

ἀνελάττωτος, τ!αἰεμςισά, οἵ σοα τῇ ἀ. χύσει τῶν ἀμειώτων 

αὐτοῦ μεταδόσεων Τϊοπ. Ατ.ἀ.2:.2.1τ(Μ..3.6400); οὗ ἸμορῸβ ἴῃ ἴῃς, 

ἀ. κατὰ τὴν θείαν οὐσίαν ΑΡΟΪ].ἐονΡ.εἱ ἀΐϊυ.δ(ρ.188,2; ΜιΡΙ,.8.8)4Α}; 

τὴν θεϊκὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα δόξαν τε καὶ ταυτότητα 

διηνεκῶς μένειν ἀ. Μαχ.ρ.τ2(Μ.91.4680); οὗ ἀπρο]ῖς ΡΟ ΕῚ8 τὴν ἀ, 

ἔφεσιν τοῦ ἀγαθοῦ ΤἩλομ. ΑΥ,ἀ.2.8.4(8020). 
ἀνέλεγκτος, 1. ηοὶ ῥγουεά ρμῆν, ἱπηοσεηὶ, Ταβῖ. ταροὶ.1.4(}.6, 

2378); 2. πηεομοϊοίεά οἱ 51η, Οὐ. 7ο.6. .8(58; Ρ.167.15; Μ.τ4.3018); 

3, Ἰγγοψηίαδῖο, Τα5ι.2αροϊ.13.53(Ν.6.4650); ϑγπθ8.6ρ.τ48(Μ.60.15458; 

1. ἀνεξέλεγκτα). 
πἀνελεεινός, μηγηογοῖ εἰ; ςοιηρ., [μγγϑυυῖγς. ον (9.826). 
ἘΔνελεημοσύνη, ἡ, τΡ;πογεϊξείηοδς; οὗ ταβη, Ογυβιλονι 1.7 τῇ 

ΜΙ.(7.158Ὰ}} τοῦ, Μ11.25:4τ ἡ ἀ. οἰκήτορας τῆς γεέννης ἐποίησεν ὑμᾶς 

ἘπῚ5.1.5ογ,21.5(}1.86,4296); οὗὁἨ ἀεπιοηβ, ἔβαίαβ ἐαρ.ρῖγ α3(ΝΠ.40. 
12008)}. 

ἀνελεήμων, γιεγείϊεδς, Ἠοΐ γϑΉ ΘΗ 5, ηοἱ ρτυϊηρ αἰμιδ, ΤιΒΟΠτΝ, 

ῳ..70. ΕἸ Θονι. 2 (ρ.40.23); 1δ.(0.41.1). 
ἀνελευθέριος, μηδεβιίηρ α ἤιὲε πιᾶπ, σογὰρ., Ομτνβ,ἤσηι. 1.3 ἢ 

271»»..(1τ.6638). 
Ἐνέλευσις, ἡ, ἀδεθη! τὴν ἀ, τοῦ Χριστοῦ εἰς οὐρανόν }ϑῖ. Ταροὶ. 

Δ26.τ(Μ.6.268.}; ἰ.41α].50.4(}1.6. ὅσο) ; 1.87.6(6840). 
Ἐἀνελθετέον, ογδ γη:5ὶ ἀξεομά, ταδῖ. ἀφ᾽ ὧν [3ς. τῶν γραφῶν] ἀ. 

πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν ΟΥ.ο.15.6(ρ.231τ.8; Μ.τ4.4088), 

ἀνελίσσω, 1. μητγοί!; ταεῖ., γείγαξε τὴν αὐτὴν αὖθις ἀ. ὁδόν Οντ, [0.4.3 

(4.381Ὲ}); 2. γοὶϊ οὐέν, (γι οὐϑν, ὈΠτγβ5.ἰαϑι.6(3.452.) ΙΔ, ἡοηι,2 5.4 ἦπ 

Η ἐν (τ2.2340γ; ταεῖ. τοῦτον τὸν φόβον ἀεὶ παρ᾽ ἑαυτῷ ἀνείλιττε Ἰά. 

αίμγη.π(3.Δ4000); 3. τι ρὶν, Ατεῖῃ. Αρος. τοί τοῦ. 5604). 
["]Ἰἀάνελλειπῶς, ν. ἀνελλιπῶς. 
ἀνελλιπής (-εἰπής), 1. μηγαϊίηρ, τριεραςίηρ } ΟἹ Οὐ, (ον. 4. 

7.35.0 οἷτ, 5. διαμονή; οἵ ἀἰνίπε ρτΥᾶος ΟΥ ρόννεὺ ἀ. τηρῶν ἐν ἡμῖν τὸ 

πνεῦμα τῆς χάριτός σου 1}.8.τ6.5; ἀ. γὰρ ἡ δύναμις [Ξο. τοῦ Χριστοῦ) 

πᾶσιν ἐξαρκοῦσα τοῖς δεομένοις ΨΙοὶ.172.7:25(0.337.29); ὦ. Θοηϊῖ,, 

μη γαϊϊτηρ ἴῃ, οἵ ὅοι ἀ. ... τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀληθείας Οτ, ες. 6ο:γῖ. 

(ρ.69); οἵ ρἵαος οὗ Π. ΟΠοϑβί τὸ ἀ. τῆς χορηγίας (Πτγ5.ἤο᾽,.51.1 ἴη 

Το (8.3008); οὗ εἰτετηϊζν, ΟἸθπι ῥγοί,ο(ρ.64.4: Μ.8.1060) οἷς. 8, συνεκ- 

τείνω; ἀ. ... αἰῶνας Γ1Ππ πὰ Οὐπεὶ, Α͂Ρῥ.8.12.50; Ταΐατα 8 παλιν- 

ζωίαν ἀ. εαἱ.Αρος.2:8(ρ.2ος.8); οἵ {Βλρ8. Βρίτυα! ἀπ ὉΠδγαξοσα 

Αὐϊάϊπν, 117.56,165ι.2.1; οὗ ῬΥΆγΕΥ θησαυρὸς ἀ. ΟΠ τυ. μεορῥγεπεΉ 5. 

ς,6(1.4885); 2. 4}55., τοϊμομὶ ἀοίεεὶ οὐ εἰοβείσμεγ, ρεγξεοι; ἃ, οἵ Ττίη, 

ἕκαστον πρόσωπον ἀμέριστον καὶ ἀ. καὶ τελείαν ἔχει θεότητα ΘΟΡΠΤ.1]. 

ἐρ.5νη.(1.87.31578); Ὁ. οὗ Οοά, τεῦ, Οτρατοι, πρὸ τοῦ ἐργάσασθαι, 

καὶ μετὰ τὸ ποιῆσαι, ὁμοίως ἀ. μένει [Πγγ 5." οη1.5.3 1Ἢ 1 ο.(8.288}; 

τοῖ, ροοάπο85, ϑείβομι, ἈΠ ΡρΌννΟΥ, 70.}0. τοί Μορ δοιλ); οἵ 

Ἑαΐβου ἀεὶ δὲ παρόντος αὐτῷ τοῦ υἱοῦ, ἀεί ἐστιν ὁ πατὴρ τέλειος, ἀ. 

τυγχάνων ἐν τῷ καλῷ ΑἸοχ. ΑἸ ΟΡ. “Π]ον.1(0.23.30; Μ.τ8,5578); οἱ 

Φοῃ τὸ ἀ. τοῦ υἱοῦ ὡς πρὸς τὸν πατέρα ὐτΝ 55. Πι.(Μ.25.1400}; 

ς. οἵ ὅοη, τοῖ. ρεγέδοι ἀν μιν ἀ, εἰς θεότητος ἀξίαν ὑνγ. 1 εαϊεεῆ. 

4.1; ἀπ Βυιραπῆν, 1 τ. ἄρροὶ τ. τό(Μ.26.11244) οἰδ,, 5. τέλειος; 

ῬΓμάτ γάρ. 2(4.84) ; οὐκ. «τολμητέον εἰπεῖν ὡς ἡ σὰρξ οὐκ ἀ. ἦν ἐν τοῖς 

οἰκείοις ἰδιώμασιν Ἐρῃτ Απι, (ν.(Μ1.86.21058); ΜΆΧΟΡννν (Μ.01,3200); 

14. Ὑρι56.(Μ.01.750}; υἱὸς τοῦ θεοῦ. ...ἀ, καὶ ἀδιαίρετος, ἐν τῷ σταυρῷ 

Απϑϑῖ.ϑ.λοά τ2(Μ.80.19070) ; ἃ. οὗ ἀϊνίης ἢ], ΒΒ βγες ὃν. 216(2. 5128; 

Μ.31.12760); οὗ ἀφοδίοριε νόμον ἀ. (Ὅη5ι. ΑΡ}.6.1τ0.2; ΟΥ̓́Θ Ο( 65 δἵ 

ταϑυτσγεοτίου, ΟΥΝΝγβ5.γ6ς, 3(}1.46.66ο0); ζ465,Ν 82. 1α].3ο(Μ..48. 

802); ΟὗἩἨ τπογὰ] ρεγίεοιϊίομ, ΟΥ̓ ΝΥ 55. ἤ0η1.ψ1 1 1η Οαπὶ,.(Μ.44.τοοτ) ; 

ἰὴ ρ6π,, εοριρϊοίε, Ἰᾶ.}65.24(Μ.44.850); ὕντ.1ς,5.1(2.742Ὰ); Παποε οὗ 

ἃ βοπίθησο, πε ριεαὶ, Ατοῖῃ. ρος Μοτοῦ. 00Ὰ}); 5. ο. ρεηΐξ,; ποὶ 

τυαηΐέηρ ἴῃ, ποὶ ἰαεκίηρ, οἵ (σοᾷ ἀ. γὰρ ἀγαθοῦ παντὸς ἡ τῆς θεότητος 

ὡμολόγηται φύσις ΟΥΝΥ55. Ετ.δ(2 Ρ.135.8; Μ.45.720}}}: Οὗὁ πιδὴ ὧν 

Ξε. ἁμαρτιῶν] οὐδεὶς ἀ. Ματο τιοβμδε, 3.12 (}1.65.0810}. 

ἀνελλιπῶς (-εὐπτῶς)), τολπομὶ ἀεζεεί οὐ ἀεἤείεπεν, ρεογγεειίν; 1. Ττιη, 

μιᾶς ἀμερίστως καὶ ἀ. τὰ τρία πρόσωπα πληρούσης θεότητος ΘΟΡΠ,Η. 

ἐρ.5γη.(}1.87.321570); 2. οὗ εἰογηϊν οἵ 506 διαιωνέξοντα.. «κατ᾽ ἀρχὴν 

μέν, ἀ., κατὰ τέλος δέ, ἀδιαδόχως Ατοῖμ. βος.τ( δῖ. τοῦ. 5120); 8. οὗ 

Ρογίδοιίοη οἵ ἀϊνίπε ἀπα ἢστηβη παΐισοβ ἴῃ ΟἨτίδι, ΤΟνΥ 1 σσομῦς. 

4(Ν1.33.1τ924); Μαχιοριε(Μ.91.730); 10.})υοἰμηί το  Μ.95.141Ὰ}} 

4, ἴῃ ρθη. ἀ. καὶ βεβαίως πᾶσαν τὴν πίστιν ἔχειν Οτ. 7ο.32.τίο; 

Ρ.452.14; Μ.14.1848); Ογτ. Η. αἰδελ!. 1.34 ἐστεροητοσ. ΠΠ ον. 530}. 

86.694); Πδηοδ τούοι νη σδίοη οἵ ποτά, τοϊδομι εἰροε, Αυοῖῃ. 

Αρβοειτ(Μ.τοῦ. ο80); α. ἔχειν, δὲ βενγεεὶ, ὈύρΟΡ οι (Μ.88.ς77}). 

ἀνελπιστία, ἡ, 1. ἀεεραΐν Οὗ ΞαΙνατίοη; ργενβηϊοα ὈΚ ΤΊΟΤΟΥ οὗ 

6ο4, Τμάτ. ἤδτδο!.1ς5.28: δ(Μ.18.13174}; πρὸς δὲ τὸν ἅπαξ εἰς ἅμαρ- 
, » ᾿ ᾿ ι Ε} δ Ν - ᾽ ᾿ Ἀ . τ᾿ " - 

τίαν ὀλισθήσαντα μὴ ἑαυτὸν προέσθαι διὰ τῆς ἀ. ἀγαθὴ ἡ ἐλπὶς τοῦ 



ἀνεμαῖος 

ἐλέους Βαξ.Πονμε ΐη Ἐς δι: τι. 1088 ; Μι29.4800); ΟὨγν5,ἠοηι.10.3 τη 
Ηεν.(12.το70)}; ΌΥ Ῥσάγοῦ ὁ εὐχόμενος, ἀπέχεται ἀνελπιστίας Μάατο, 
Ετισῤιδο.2,24(Μ.6ς.9330); ἀπ σοηζοββίοη, {70.6].β ἐγ (Μ.88., ἸΟ2ΟΑ); 
ἐοπιρίαιίοη το ἄοϑραὶγ 85. Μουκ οὗ θ6ν]}, καὶ, 70.5:τό[.(Ρ.143.18); 
2. ωῖϊιιγε ἰο ἐχρεεὶ, τυαμὶ 9Γ πορ δῶρον μὲν διὰ τὴν ἀ, τῆς ἀπολή- 
ψεως Βαπ.μορηεέη 5.14: 5(1.112Ε; Μ.29.2770)}; τῶν κατὰ τὴν πίστιν 
νεοπαγῶν ἡ διάνοια, εἰς παντελῆ τῶν ἀγαθῶν ἀ. ἐκπίπτει ΟΥΝ 88. 
υ.Μ40ς5.(Λ1.44.3600}; ἡ τῶν μελλόντων ἀ. (ῃγγδιλοηι.37.1 1. 70.(8, 
2110); Απί. οπ.λονιςτοίΜ.80.14618); τὲ. τηγϑῖ. ἢ. τραυματίζεται 
[55. ἡ ψυχή] τῇ ἀ. τοῦ ποθουμένου το γ55,ἤοη!. 12 ἦῃ (ἀπὲ (Μ.4Δ. 
10378); 3. μηοχρεοίοά ευεπὶ εἶτα πάλιν ἄλλη ἀ. (ὨγυΞ.ἤοηι.τό.1 ἴῃ ἄς. 
(9.1288), 

[π]άνεμαῖος, Ῥτοῦ. ἴοι ἀνεμιαῖος, τυϊπάν ; οἵ ἃ 5ρ᾿άετ᾽5 ψ Ὁ, ᾿Αβῖ. 
Ατῃιλοηιχ( .40.1658). 

ἀνέμβατος, ἐπαςσεεςοίδίο; ταεῖ., οὗ Οοα, Ονγἀΐαὶ. Τγέη. 4{5} 51τῈ}; 
ἀ. γὰρ τῇ κτίσει..-τὰ μόνης καὶ ἰδικῶς τῆς ἀνωτάτω πασῶν οὐσίας 1α, 
ἤιε (65,620); πᾶσι τοῖς γεγάνοσιν ἀ. 1α. 70.4.τ(4.348}); ἀἁ. γὰρ τοῖς 
πολλοῖς ἡ τῆς ἄγαν ὑπερτενοῦς γνώσεως χάρις ἰά αὐον.7(1.2248). 

Ἑἀνεμεσί, τοἼἱηομὶ σησεν, Τιδοπς. ΠΝ 6ει.4.ο( 4.86. 1668). 
Ἐἀγνέμη, ἡ, τοϊμάϊαςς, ἀροῤῥιθ Βαϊ (Μ.6ς.2618). 
ἀνεμίζω, 1. ςα1} εὐἱτἰι ἰΐ6 τοὶμά, 1ο.ΜόΒΟΒ. ῥγαϊ. τ]4(}}.87.30444); 

2. ρ485., ἀεἰογίογαϊο ἐἠγοιισὶ! ἐβόσμγ6 ἰθ0 οἷν; οἵ νἤη8, Ἐ56ΙῈ5 67.12.1 

(Ρ.72). 
Ἐἀνεμοκαύσων, ὁ, ὀπεγητης τοῖπά, ἘΡὮτ.3.7ο ἃ, 
ἄνεμος, ὁ, τοὶμά; 1. 11τῸ; Ἔχερ. Ῥ5.124:7, ΟΒγγ 5. ἐαροΐη Ῥ5.134:7 

(ς.28788.}; ἂβ σᾶιϑε. οἵ 811 ρεποσαίίοη (ϑει μῖ8π), ἩΠΡΡ.ἤαδν.5.19 
(Ρ.118.26; Μ.τό,31820) ; 1δι(ρ.τ2ο. τῆς ; 21828); 2. ἢρ΄; εἐν}} πα οὗ 
5ἴη σοπίζαβιεα ΜῈ αἰνίπα πα οὗ Η, μοί, Μαςερ, ἠο».2.4 
(Μ 54.465 481}; τὰ ἐνδότερα αὐτῆς ἴβο. τῆς καρδίας] ἀνενόχλητα ταμεξα 
ἐξνθα οὐκ εἰσὶ πονηρῶν λογισμῶν ἄνεμοι..«ὠθοῦντες καὶ ψυχὴν 
καὶ σῶμα ἐπὶ τοὺς κρημνοὺς τῆς ἡδυπαθείας Ματς, ΕΥορμδε, 4(Μ.6ς, 
τοιό}) ; 3, τηοῖ.; οἵ (σα ῥῦσε ἱμᾶς, κζύριδε, ἀπὸ κατεγγεζλιῶν) φυσ 
σὺ ἀνέμον ΜΑΜΕΑ͂ τ.428; οἵ ἀῃρε]85; βἰσηιῆοαπος ἐχρί αἰηθά, Π]οη. 
Ατνειιις. 6(Ν.3,3330Π}}; Ἔχορ. ἘΡἢ.4:14 περιφέρεται δὲ παντὶ ἀ. ὁ 
παραβεβλημένος, εἴτε διδασκαλίας εἴτε θυμοῦ εἴτε ἐπιθυμίας, ἄ. δὲ 
τέσσαρες γενικοί, ταράσσοντες τὴν ἀνθρώπου ψυχήν, ἐπιθυμία, φόβος, 
ἡδονή, λύπη ΟΥ. [,.25 ἴῃ 76γ.(ρ.2το.28; Μ|.13.5934). 

ἀνεμοσκεπής, «ἠείονίηρ ον ἰδ τοῖμά, Νοπη, αν. 9.18:30}1.43. 
8804). 

Ἀἀνεμοστρόβυλος, ὁ, τολίγοῖμα, ρος, απ.  (ρ.119, ν.]. ἀνέμου 
καὶ στροβύλου). 

ἀνεμοφθορία, ἡ, μαῦος μιαάθ ὃν ἱπὲ τοῖν, δίας, τ. ΝᾺ 2.07.16.5 
(Μ.45.0408}; ντ. δ }.6(3. ΒΕ). 

ἀνεμόφθορος, ῥϊαείοα ὃγ ἰδέ τοῖμά; 1. ἢρ. ἀ. τινές ἐσμεν ΟΥ. 
ἤοπῖ, 5.3 τη [67.(Ρ.12].20; Μ.12.4320); ΝΠ ἐῤῥ.3.40(}1.70.2218); ΡᾺ]], 
μι. Παιι5. 4] {(ρ 140.1τ; Μ.34.12024) ΟΕ. 5: συνιππάζω; 2. τιεῖ,, ἐΠΙΡΙν, 
αἰφε ἀ. ... χειροτονίας ἰᾶυἱσβγγνς, τό(ρ.94.9; Μ.47.53); δεῖμα... ἁ, 
πος. νργ.2.τ5) (Δ ,85,8528). 

Ἐῤνέμπαικτος, ΚγΧ66 ὕγομι Ἰη] μῦν ; Ὠδαῖ, ἃ5 Βα ρϑί., ἘΡὮτγ.3.212Ε. 
Ἐἀνεμπεπλόκως, ς. ἔχειν, δὲ ὠπαδίε ἰο δά τρϊσ5 οὗ τη τ Ἐν εχ- 

οἰαθῖνα α8}1{165, ΕΡὮγ. . 2280, 
Ἐἀνεμπίπτω, γα τπῖο, ΤΑΤΗ ἀοεὶ. «π|. τοί ῖ,28, 5680). 
Ἐἀνέμπλοος, πο ξαΐζηρ, αἱ γεδὶ, Νοπη, ραν. 7ο.6:22(}1.43.707Ὰ}). 
ἀνεμώδης, {6 {6 τοῖμά, Νόππ. αν. ͵ ο.19:34(Ν1.43.005Ὰ}; 1.20: 26 

(9134). 
ἀνενδεής, Α. 405., ἐ περ οὗ ποίδιίηρ ; ἰταρ  νἱηρ Ἐ. φοἰξεσεβεῖεμι; 

ἃ. οἵ σοά, Τυβὶ. 4τα].23.2(Μ|,6.5250}; ΑἸΠεπαρ ἶερ.13.1(Μ.6,0168); 
ΟἸδτα. ῥγοὶ,4(Ρ.44.16; Ν1.8.1538); {11 .-ρι(οηςί..4Ρ.8.12.6; ἀ. γὰρ ὧν 
ἡμῶν ἃ δεσπότης. οὐδενὸς δεῖται τῶν παρ᾽ ἡμῶν, εἰ μὴ τῶν ῥημάτων 
μόνον μτυβ. λοι. 26. 5 τη η.(4.2528)}} οὐ δεῖται τῶν ὑμνούντων. ..ἀ, 
γὰρ ἔχει τὴν φύσιν ΤὨδιι χε 4.1 σεηπ.(1.7};) Βᾶ5.561,0».5,2(})δς, 
490); σεηπδα ν σὐη.1: 26(}}.85.16330) ; ἡ δανεέσασα Ξε. ΒΜΝῚ θεῷ 
τῷ ἀ. σάρκα ἥνπερ οὐκ εἶχεν ΤΜοΙ δνηνοἰ ΑπΉ. τοί Μ.18.3734}); 
ποι. 85 βιρβέ., ὕγυ. το: 2(λ1,60.8ο88Β); 10.) ισνα, τα (Μ ρ4.Β6οΑ); 
Ρϑτῖϊς, οὗ Ἐίμευ θεοῦ τοῦ ἀ. ἢ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Οτ(εἰς5.7.6π(ρ.215.6: 
Μιτ1.15134}; αὐτὸς γάρ 50. ὁ Χριστός, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἐπισκευάζεται 
ἀεὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ μόνου ἀ, 1ἃ..0.13.34{0.250.20: Μ,14.460Ὰ}: 
Ρ. οὗ ὅοπι, ΑἸεχ, 1.6}... 4.6χ.7(0.24.ττ; Μ.18.5 570); δ. οὗ 5[815, Με... 
δγῃρ.8.το(ρ.το4.17; Μ.18.1680); ἀεξῃϊςα οἵἨ δηρεὶβ, χεῖ. 5,77:25, 
ΟΥγ. 76.13.33(0.259,3; Μ.14.4578}; ἃ. οὗ τηδη, ἴῃ ἔαΐατα 16 ἵνα ἀεὶ 
ὧσι καὶ ἀπαθεῖς καὶ ἀ., τοῖς ἡμετέροις διδάγμασι προσέχειν δεῖ Ταβῖ, 
Ἰαροΐ.57.2(Μ1.6.4130}; οὗ τίβεπ θοάῖθεβ ψίπουϊ, Ῥανϑίοαὶ πρεάβ, 
17υβειφη, εἰ γ65Ρ.95(}1.6.13374}; 1π| τῃἰ5 ΠΠἴς, ἴθ ἀδροπάεηςα οα σοά 
ἀ. τυγχάνει πᾶς ὁ ταύτης [50. ὁδοῦ 1,6. (Γ151] ἐπιβαίνων ΟΥ̓. 70.1. 
2γ(26; Ρ.34.12; Μ.14.734}: Ογτ.1.2.12:24(ΜΜ.72.7404}; τεῦ. 18,40 131, 
Τμάϊ. γαῃ.32(4.102}; ἴῃ σε, ; οὗ τηϑιαθουβ οὗ ἃ 56} ἘϑΠποῖθηΐ σοΙα- 

1535 ἀνενέργητος 

᾿ χηθηγ, ΡΔ]]1, 1.1 αμ5.1(ρ.26.5; Μ.34.1ο200); 6. αςς, οσοῖδθ κεκό- 
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σμητο μὲν ἀ. πᾶσα ἡ νοητὴ φύσις Ηρ. μαεν.8.0(Ρ.228.}; Μ.16.33518); 
2. εονῤίεῖο, τοῖ, Ομ χὶβὲ ἁ. τελειότητος ΤΑΤΉ «“ροίϊ τ. 5(Μ.26.11018); 
3. μηαϊίηρ ἀ. χορηγὸν καὶ ταμίαν θεὸν ἔχοντες Βα5,λοηι.8. (2.644 ; 
Μ,31.3008). 

Β. ο. ρεηϊζ,, ποὶ τῇ πε οὗ; 1. οἵ Οοἄ ἀ. αἱμάτων [5ι.ταῤοΐ.τ5,1 
(Μ.6.3458}); θεότητος ἴδιον τὸ ἀ. παντὸς τοῦ κατὰ τὸ ἀγαθὸν θεωρου- 
μένου νοήματος ΟΥΝΥ 55. Ἐπ. 8(2 Ρ.200.29; Μ.45.7014); 2. οὗ τήξῃ; 
αὐτάρκης μὲν γενόμενος [5ς. 'ρποβί!ς᾽} ἀ. τε τῶν ἄλλων (]Ε}1.517.}.} 
(0.334.17; Μ.9.4648); ποὶ ἰαςκίηρ ΤῊ ἀς ... παντὸς ἀγαθοῦ (γτ.Ος.1 
(3.182Ε). 

Ἐάἀνενδέησις, ἡ, αὔεόηεε οΓ πεέεά, [τυ βυηαν .2(3.8134). 
Ἐἀνενδείκνυμι, οτ ἂν ἐνδείκνυμι, Π ΥΔΟΙςοΙ Δρ.ΟΥ.7}6.13.το( Μ.14. 

4130; ἐνδείκνυμι }.235.1). 
Ἐλνένδεικτος, ἐμαί εαπηοὶ θὲ σἤοιῦη, οὗ τὐπίολ πὸ Ἰηδίαμες καρ δδ 

φἴυθη τοῖς ἀδυνάτοις καὶ ἀ, ὈΪΟῊ.Α].4Ρ.Επ5.}.6.14.25(7788; Μ.21. 
12806, ΡΕΙΏ. ἴογ ἀνένδεκτος (.ν.). 

ἀνένδεκτος, 1. 2παἱ ἐαηηοί δὲ αἀγνη ὦ, ἱρηῤοςοιδίς ὥσπερ ἀνάγκη 
τὸ θνητὸν ἀποθνήσκειν καὶ ἀ. αὐτὸ μὴ ἀποθανεῖν... «οὕτως ἀνάγκη 50. 
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα) καὶ ἀ, μὴ ἐλθεῖν... ἀ. γάρ ἐστιν ἄνθρωπον εὑρεθῆναι 
πάντη ἀναμάρτητον ΟΥορπΉ Μ11.13.23(0.242.6; Μ.13.11568}; ἀ, 
τὴν σάρκα ὑπὲρ Χριστοῦ παθοῦσαν, μὴ σὺν Χριστῷ βασιλεύειν ἸξὈΊρΏ. 
ἐαθν.42.12(ρ.158.20; Μ,4τ.71770}); ἀ, γὰρ κτιστόν τι ἐν τριάδι λέγειν 1. 
“4.χ2(ρ.3230.1ο; Μ.42.4070); παῖ. 85 5058ῖ., ἱπεαρασίν οὔτε οὖν 
βλαβῆναι δύναται [5ς. ΟἨτδι4π|), οὔτε βλάψαι ἕτερον. τὸ δέ, οὐ 
δύναται, μὴ ἀδυναμίας νομίσῃς... ἀλλὰ τὸ ἀ. λέγω. ἡ γὰρ φύσις ἐκείνη 
οὔτε βλάβης ἐστὶ δεκτικὴ οὔτε τοῦ ἀδικεῖν ἕτερον ΟΠγν 5. ἤοηι. 5.1.4 10 
Αδ(ο. 3854}; 2. ποῖ ἰσ δὲ αὐἀηιθ4 πολυπραγμοσύνης ἀ. ΤΠάγ δυά, 
οΥ7.0.0(}}.99.181})}. 

ἀνενδεῶς, 1. ἡ: περί οὐ μοιλτηρ, τοτἤσιί τοαηὶ, ΟἸδτη, ν.7.δ(ρ.23.2; 
Μ.9.4444}); Βᾶ5.6.76(3.1710; Μ.32.4528); ο. ἔχω, αδοιμά γη, οἱ ΒΜΥ 
ἀγαθοῖς ἀ. ἔχουσα Τδαγ Βιευαά, μαι νυ. ΒΜ 4(Μ.οὐ.6848); 2. ἐοπι- 
Ῥίοιεῖὶν, Βα5. πόα. 8(1.47Ε; Μ.20.1134}); 3. μηγαϊπηρὶν ἀ. χορηγεῖσθαι 
ΜΆ. },:)γ),:}.2.4(0Ρ.20.4; Μ.18. 520). 

ἀνενδοίαστος, μηάοιδίτηρ; οἱ ἴα1ἢ, Ογτ. Η καϊδεἢ.23.20; Ογτ.1-, 
4.2(2.6ο00Ὰ}; οὗ Βοροα, {Β88.φ0η5|.26.χ(2.5768 ; ΝΙ,31.14168). 

ἀνενδοιάστως (-δυάστως), 1. ἹἸπάιῤτίαρίν; ὠμανιδερμοιείν, ρίατπὶν 
ἀνακεκαλυμμένως καὶ ἀ. ἡ ἱερουργία ἐπιτελεῖται Ὑπάτγιδιυα, ργωόδαηοί, 
(Δ1.0.16888) ; 2. τοίμοι ἀομδιίης ἀἁ. φάγε τὸ σῶμα, πίε τὸ αἷμα (τ. 
ΝαζΖ.σγ.45.1τ0(}1.26.6400); ἀ, παραδεξόμεθα τὰ διὰ θείου πνεύματος 
χρησμῳδούμενα Ὀγτοηει μη ῖροη. (5,604); μηἠεδτίαἰτησὶν ἐν ὅλῳ τῷ 
πνεύματι ἡμῶν ἀ. ... τὸ ἅγιον πνεῦμα προσκυνεῖν Ὠϊάντη, Τγέη.2.1ὸ 
(Λ1.30.6418); ἀ. κηρύττομεν 70. παον. Ν 5. 43(Μ.95.2210). 

ἀνένδοτος, ποὶ ρίοτηρ τοαγ; 1. εοῃείαηὶ, εἰσαάξαςί; ἴῃ ταατν σά), 
ΕΡ.ΙΓρά αρ.Ἐλ5.᾽}.6.5.1.22(Μ4.20.417}}; ἡ πρόθεσις...ἁ. πρὸς τὸ ἧττον 
ΟἸετλ.οἰ».3.12(0.231.24; Μ.8,11770}; ἀρεταί...ἁ, ΟΥΟΝ 55. λοηϊ,. 4 ἸἪ 
Οαπί.(Μ.44.8378) εἰς, ; 2. εἰμδβογη, οδείηαίο, ΟΥτιεμαγγοη 7οὃ 4111 
(Μ.17.το5 4}; ἀ. γῆν ΟΒχγπιἤοπι, 8. ἠπ [0.(8.1048}); ἀ. πρὸς μετά- 
γνωσιν 1514.Ῥ6].Ἐῤ}.τ τ54(Μ.78.2850); ποαϊ, 85 δα βῖ., οὗ ῬΠΔΥΔΟ᾿ 8 
Ὠρατί, [8Β45.15.187(1.πτ)ῤς; Μ.30.4374}; 8. ρἱηεγγ μερίδα, πεεξασίηρ, 
Βαβ.γερ. {ιι5.τ2(2.3540; Μ.31.9494}); Πα. ῥεγ[.33(ρ.36.26); ἀ. ... συμ- 
πάθειαν ΤιΔοΙτ. Ν ὦ, 70. ΕἸόονα. 26(0.54.3). 

ἀνενδότως, τοϊμοι ρίυϊηρ ταν, ἤδηος οἰεαάίαςιίν, {110}. Οὐσηεὶ. 
4,}}.8.το.5; εἰμϑϑογμῖν, ὈΠτγ5..51αρ.3.14(1.2268) ; εεαφεἰἐπεῖν, ϑορῆτ, 
Η.μἴγΟγγ.εὲ [9.18(Μ.8}.34]60)}. 

Ἐἀνένδοχος, "οὶ γεεορίίυε, ΟΥ..ο.1.24{30; 0.43.25; Μ.14.890). 
[Ἐ]άνενδυάστως, ν. ἀνενδοιάστως. 
ἀνενεργησία, ἡ, 1. ἐπαοίίοῖίν, φμΐεδοσηοε τοῦ δὲ θεοφιλῶς αἰτιασα- 

μένου [30. ἴῃ Ὀαρ( 5Π1]...τὴν τῆς ἐνθέου ζωῆς ἀ. Του. ΑΥ.6.}.2.2.5 
(Μ4.3.3064}; ἡ σταυροειδὴς δὲ σφραγὶς [3ς. ἰὴ ΟΥ̓Δ παῖ] τὴν ἁπασῶν 
ὁμοῦ τῶν σαρκικῶν ὀρεξέων ἀ, 56. ἐμφαίνει] 1Ὁ.5.3.4{512Ὰ}; ἐν τῷ 
ἐρήμῳ καθήμενοι, τουτέστιν, ἐν τῇ τῶν κακῶν ἀ. ὙΜαχιεαῤ,αἰ,γ22 
(Μ.9ο.14280) ; 65Ρ. ἰπ σοπέειηρίατου, Ιου Αὐορεγβὶ, τι 3(Μ.3.ἸΟΟ ΧΑ) 
οἷξ. 5. ἐνόω; τῇ τῶν νοήσεων ἀποπαύσει καὶ ἀπολύσει.-. ἥντινα ἀ, τῆς 
ἱερᾶς κινήσεως ἐν μὲν τοῖς πρὸ τούτον ἀνοησίαν ἐκάλεσεν" ἐνταῦθα 
δὲ σκοτεινότατον γνόφον Μαχ.Ξεἰοϊπγεί.τα( Μ4. 4160) ; 2. ἡπεβίεαεν, 
ῥοτοενίοςςηάδς, Απιάτι αο5, ρος. 34(Μ.τοῦ.3288); ἀ, τῆς πολυσχεδοῦς 
κακίας 1. 58(404). 

ἀνενέργητος, 1. ἱπαείίυε; ἃ. ἀδπιεα οὗ ΑΊΠΕΤ; τεῦ. σβεπουϑίοη οἱ 
ϑοη, τι 85. μη. 4(2 Ρ.78.ττ; Μ.45.6520}; ἂἴ τὴς οὗ πο., 1δ.12 
(2 Ρ.288.2; φοοσ) ; Ὀπὲ ἐταρ!6ἃ ἴῃ μοσαῖ, ἀὐραπιεπῖβ εἰ ἄγονος, καὶ ἀ. 
ὁ θεός" γέννημα γὰρ αὐτοῦ ὁ υἱὸς δι᾽ οὗ ἐργάζεται ΤΑΤΉ,.4γν.4.4{0.49.3; 
Μ.26.4738); τὸν δὲ θεόν, σιωπῶντα μὲν ἀ., λαλοῦντα δὲ ἰσχύειν αὐτὸν 
βούλονται [536. ΑΥ̓ΔΠ57' εἴγε σιωπῶν μὲν οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν, λαλῶν δὲ 
κτίζειν ἤρξατο 1ῤ.4.1τ(ρ.35.2; 4814); ἐμεαβραδίε οὗ βεν ονριτηρ εἰς 
βλασφημίαν..-περιτραπήσεται, δι᾽ ἔνδειαν ὕλης ἄπρακτον καὶ ἀ. τῶν 



ἀνενθρονίαστος 

οἰκείων ἔργων τὸν θεὸν κατεχόντων Β45.ἤεΧ.2.2(1,.130; Μ.20.328); 
ῬὈ, ἀερηϊςά οὗ Τῴοροβ, Οὐ νυ85.0γ. αἰδεὶ. τ(ρ.το.17; Μ,4ς5.164); οἵ 
ΤορῸβ ἴῃ ΤΏΔΠ αὐτὸν...ἀ. ἔχετε παρ᾽ ἑαυτοῖς, οὐδὲν πράττοντες ἢ 
νοοῦντες λογικῶς ΟΥ [7.18 ἐη [0.(ρ.408.4); ἀεπίοα οἵ ΟΒτϑὲ θεῦννεθῃ 
Ογαοξβχίοπ απ Εδϑυγγεσέίοη, Βαβι ορμιίη ᾿ς. φτιοίτ 66} ; Μ.20. 
4084}; α. ἀρηϊεά οὗ Η. ἀποβὲ δὲ Ὀυεαΐίοη, στ Ν υ85.)]αρθά. τ2(Μ.45. 
τϑι60); ἃ, οὗ εν} τῷ σταυρῷ βέβλησαι.. ἀκίνητος, ἀ. στ ΝαΖ.ον, 
45.22(Μ.536.6530); 6, οἵ Τιανν δ ηΩ ῥσόρῃεῖβ, βαρθιβεᾶθα ὈΥῪ βτδοβ, 
Μδο Μη. αροῦῦ.3.41τ(ρ.143.33) ἔ, ΟΥ̓ τηδη ἀ. ἐστιν [50. ὅ ἐν ἁμαρτίαις], 
ὡς ὁ καθεύδων (ῃγγϑείονι, τ. τ τη Ρά (1τ.1288); ὁ δὲ βαπτιζόμενος 
ὑπαρχέτω... «ἃ, πρὸς ἁμαρτίαν Οηοὶ, ἄρρ.5.τθιτ; σάρκας... ἄ, πρὸς ἁμαρ- 
τίαν παρασκευαζέτω [516.ὉῬε].6}}.4.3(}.78.10528); τὸ τῆς λογικῆς 
ψυχῆς ἡγεμονικὸν. «πρὸς τὰς θείας... θεωρίας καὶ λειτουργίας...ἀἁ, τ. 
Αρτ. Ἐροῖ.2.τ2(Μ.ο8.85368); οὗὨἨ δθη88. οὗ πϑατηρ τη ΘΟΠΓΘΙΠΡΙ ΔΓΙΟΏ, 
Οτ Νυ 88. λόμις ἴῃ Οαηι.(Ν.44.0038}); 5. Ποποα Οἱ τπῖηρβ, ὠρτϑϑά 
ἄβατον τὸ λουτρὸν...καὶ ἁ, ἰά υνσγ. Τ παν. (}1.46.0254); 2, τπεβεο- 
εἶνε ἀ. ... τὸ κήρυγμα 1Δ.5ὲγ.(Μ,46.607}}; ἄφωνός τε καὶ ἀ. 1ὰ. πη. 
12(1 Ρ.242.21; Ν.45.0418}; οὐδὲ ἔδει τὴν ἡμετέραν κακίαν νικῆσαι, 
καὶ ἀ. ποιῆσαι τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ 0.1). αΉ.1.72(Μ.04.15728}; 
3. πο τηα46 ᾳφεἰΐνε τὴν δὲ σάρκα χωρίζων ξο. Μδτοε]]5] τῆς τοῦ λόγου 
ἐνεργείας καὶ καταλιπὼν αὐτὴν... «ἀ. ὑπὸ τοῦ λόγου Ἐλ|5.6,1}..3.το(ρ.167. 
13; Μ.24.τοζοο); τοΐέμομί ἐνέργεια, ποὶ μαυΐηρ ἠδ ῥοιοεν οΓ αοίοη 
οὐδὲ γὰρ τὴν θείαν φύσιν... ἀ, καθορῶμεν' οὔτε μὴν τὴν. -ἀνθρωπίνην 
οὐσίαν...ἀ. ἐπιγινώσκομεν Μαχιοβηδς.(Μ,ο1.0964}); εἰ δὲ ἀνεθέλητος ἦν 
καὶ ἀ., τὸ καθ᾽ ἡμᾶς,...οὐδὲ καθ᾽ ἡμᾶς ὅλως γέγονεν 18.(1570}; εἰ 
ἐκ τῆς ἑνώσεως αὐτῷ, κατὰ τὸν ὑμέτερον λόγον, προσγέγονεν ἢ 
ἐνέργεια, πρὸ τῆς ἑνώσεως ἄρα ἀ. ἦν ἸᾶἘννν.(Μν91τ.3400); 4. ἀεῤντυρά 
οΓ βιυπείομς τὰ ὉΠΌΣΟΝ ἀκοινώνητοι... καὶ ἀ. παρὰ τῆς οἰκουμενικῆς 
συνόδον γεγόνασι (ΕΡὨἢ.(431)6Ρ.(40 0 τ.τ.3}0.33.8; Η.1τ.15020}; πάσης 
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ...«ἐκβεβλημένος καὶ ἀ. ὑπάρχων ΓἘΡῊ.(431) 
εῶη..1. 

Ἐἀνενθρονίαστος, πρηεοηδεογαϊο, ΓΒάτιϑίαα,ρ.2. 210. τ (1.90. 
166: 8). 

ἀνενθύμητος, ᾿ηεοσηεείναδίε; οἵ σοηοτδίίοη οἵ ϑοη, 1ι5.4.6.ς.1 
(ρ.21.5; Μ,22.3538). 

ἀνεννόητος, ΔΑ. ἱμεοπεεῖυαδίε, δενοηά οηφ᾽ς ἐσμεορηοη; 1. οἱ 
σοᾷᾶ, Μας.Αερ,ζο»ι.4.τοί( }1.34.4808); Μακχ.φεἰοὶ ἀν η.τ.5(Μ.4.2 010); οἵ 
Οοά᾽5. νίβαομι, Μοιῆῃ.ςνρρ.8.τό(ρ.τοϑ. τι; Νῖ.τ8, 1680}; σΟΟΘΠ655 ἴῃ 
Ιης., ας. ἀςρ. λοι. 4. (480 4}; στᾶσα, ΗἸΡρΡ.ἤαε»γ.6.4ο(Ρ.171.16; Μ.τό. 
42580); πειιῖ. ἃ5. δι 08. ; Οὐ ΕΔΊΒοΙ, τεη.66}.1.15,5(}}.7.6258); οὗ 
ἀπο οὗ ΟὨγβι 5. πϑίισοβ, Γδοηι. ΒΟ’ .(Μ.86.2 0050); κατὰ χάριν 
ἔχοντες ἐν ἑαντοῖς τὸν θεὸν ἀρρήτῳ τε λόγῳ καὶ ἀ. τῇ διανοίᾳ θεοφόροι 
«λέγονται Μαχ.Ξεμοῖ.ε.}.7.τ(}1.4.688}); 2. οἵ ψαϊ]επέ, οράοκα, ἵτεπ, 
μαεν.χ.ττ.5(Μ.7.5688); Ματοοβίαη, οἵ Πατήρ, ἐδ.τ.14.1; 3. Αὐΐδῃ; οἵ 
(οά «5 τοίϑ!}}ν ἀπκποννβῦ]8, ΡΒΛΙοβι. λ.6.2.32(Μ.6ς. 4684). 

Β. μοὶ «οπεεῖυοά, Ἀδσο μπεχρεείεᾷ ἀ, παθῶν σωματικῶν εαΐ, 
“ρβοε.β:δ(0.302.22). 

(. ὐϊδομὲ τοΉ ΡΠ οΉ, ἈΡ5. τοῖς οἴκοθεν ἃ, παραστῆσαι φύσιν 
ἀκατονόμαστον ὥψιθϑ.ηεοηιη τοί(ρ.184.τ4., Ν.66,13160); ὁ. ρεπὶξ, 
ἀνενδεὲς δὲ τὸ θεῖον, ἀ. ἄρα πονηρίας ΜΕΙΠ. 5 γη}ρ.8.τό(ρ.το4.14; Μ.18. 
τόδ80) ; ἐδι(ρ.τοα. 17; τόδ0). 

Τ᾽). τοῖοι οτρίμ ΟΥ ξανὰ ἔογ, οἵ (αῖτι ἀνεννόητος.. αὐτοῦ 50. τοῦ 
θε00] γεγενημένος Ῥτος.(σ (Ὁφη.4: τ6(}}.87.2534). 

Ἐἀνέννοιος, το οι ἰμσαρὴ!, ὠητησαμέηρ, [0.ΓΠΠτη.5εαἱ,7(}1.88, 
8οΞΑ). 

ἀνενόχλητος, ηαϊοεγρρα ; ε5ρ. μηρεγίηγδο ὃν Ῥασδίοη οὐ ἀδεῖγε, 
Ματο. Εν σρεος 4(Μ ὅπ. τοτ6 0) οἷς. 5. ἄνεμος; Ατβθηἄσεὶ,2(Ν.66. 
τό2ο 0); ὕγτ. ον.) τϑίρ.το08.5)}; ΤΠ]. ἐπὶ. 5. 24τ(Ν,01.1452.); πεαῖ, 
65 510 5ε., βιεεάοηι ἤγονι ἀδεῖγο, Ν].6}}.3.43(λ1.70.408}). 

ἀνενοχλήτως, τοξίλομὶ ἀἰοίμγδαηεο οὐ μἰπάγαμεε; οἵ Ῥγαντῃρ τὐτίλ- 
οἱ! αἀἱείγαείίοη, Μαχ.εαν1ὶ.2.6(λ1.00.0858). 

Ἐἀνένοχος, τοτίϊοι! ρΐ, 1 Οἰγνς.(0.317.16). 
. Ἀἀνενόχως, κεἰ οοῖν, {1 ἰγγπ.(0.217.24). 

Ἐλνεντερίζω, ἀἱεογηϑοιοεῖ, Το. 4] εἤγομ. 5 Ρυτιδ( 1.07.2 ο8}0). 
ἀνεντρεχής, 15 1 {εὶ, ΟΥ. 79.1.τπ(ρ.το.26; Μ.14.40Ὰ}. 
Κἀνεξάγγελτος, πηεοη 6554, ΤΠατ,δεια. οθη.γ.25}1.00.17360). 
Ἐἀνεξαγόρευτος, ἴ. ηοὶ ἰο δὲ ἰοἰᾷ, 5εεγεὶ, ΗΪρρΡ.λααν.".7(ρ.84.2; 

Μ.16.31348); 2. ἩποοΉ 65:6; ΟἹ 51η5, [ο.Γ{]Πτ.δοαϊ, Δ(Ν.88.6840); 
Απαϑῖςϑιψι δέ γος. 6(1,80.3720); ΝΙσΘΡΗ. τυ, νη 86(}}.86. Ξο688). 

ἀνεξάκουστος, "οὶ ἰο δε ζδαγά, Το. Η.υ..70.10.27(}1.04.4680}. 
ἀνεξάλειπτος, ἴ. μοὶ ἰο δὲ διοιίεά ομί, ἱηάεινίε, ἢρ., οἵ 5εβὶ 

οἵ Ῥαρίβιη, νι. ΗΕ  ῤγσεαίεελ.17} Κεὶς ΒΡ (ρ.406); ταεῖ., οἵ 51η, 
Μειμ ἰορν.τοίρ.464.132}); Εὰ5,4.6.τοιπ(ρ.467.58.; ΝΙ.22.7528); τηδῖ., 1η- 
εἐἰδειγμείδῖο, ἐριρονίσμανίο, ΟΥισαροῖμ νι 4(Μ.17.1730}; οὗἉ ΟἸγοὰπι- 
οἰβίοθ. ἀ. μνημόσυνον 1{7π5ἴφι.θὲ γε: β. τοί .6,13488); {85,5 γμεὶ, 
ἤοηι.1.7(1.227Ὲ ; Μ.30.20Ὰ); [μϑοπί.Βιραγαςε, (Μ.86,190928); οὗ ἴα ἢ 
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οἱ Ο γβιίαπβ, έαϊ. Ἀν ῖςί οἱ Γἀ.το(ρ.62.7}; 2. ηοὶ ὑἱο ρα σε, μη- 
αδεοϊυσά; οὗ 5ῖη, Ματς. Ετιοῤπετ, τ) }7,65.9214}. 

Ἐἀνεξάντλητος, ἐρεχμαιείτοϊς, ΤΡίοη.υ. Ῥοῖνε.26; ΤΟΠΥγβ, λον. 767. 
4(9.7994}; ΤΡτος.α. Ῥν.ς τ (}.8).1264}). 

ἀνεξαπάτητος, 1. ἐπαὶ εαπηοὶ δὲ ἀεεείυεά;; οἵ σα, (Πτν8.εθ)»η.ἴη 
Οαϊ.τττο(το.671:Ὲ}; 2. μηΔεεείυσά, Οτο εἰς.τ.45(ρ.02,53; Μ.1τ.7318); 
Ῥχος..σ25.3: το(}1.8;.2124}. 

Ἐἀνεξάπτω, κἰμάϊε ἀραΐη; ταθῖ,, τμ6 Ὠϑαγί, 10. πη. κα 7 (Μ.88, 
8168). 

Ἐἀνεξάρνητος, 1. ποὶ ἀφηϊεά μενούσης μοι τῆς κατὰ θεὸν πολι- 
τείας ἀ. Ταῖ.ογαὶ.42(ρ.43.τ5; Μ.6.8888); (σηςι!..4.}}.8.45.1τ; Κι, Βαρὶ. 
(0.380); οὗ Ομυχοι ὃν ΟΠ σῖβὲ, ΓΑ ἢ, γορὴ 8(Μ.28,1ο724); 2. μη- 
ἀφηΐαρὶς, 44. 70.ο(ρ.157.1}; 3. ποῖ ἀρηγίηρ ἁ. ἡμᾶς..«τοῦ ὀνόματος 
αὐτοῦ Τα5ι.41α].30.2(Μ.6. 5404}. 

Ἐἀγνεξαρνήτως, «οἱμομ! ἀοηϊαὶ, Μ|.(Ὁη.5.3. 
Ἐἀνεξεικόνιστος, τειξογτσά, Ηρρ.ἤαόν.5.1(Ρ.84.0; Μ.τ6.21340); 

Βα5.6}.1τ88 εαΉ.2(3.271Ά.; Μ.32.6724)}; μηαδίς ἰ0Ὸ δὲ ἀερίεἰοά οὐδεὶς 
ἄνθρωπος ὀφθείς, ἀ. Τάτ. δεμά. γε, 3ο(Μ,00.4720). 

Ἐἀνεξεισάγω, 1.1. ἔοτ ἀντεξάγω 4.ν., Ονγρ. καὶ, [σ(ττδ(ρ.350. 
9); οἵ, ἀντεξάγουσι γτ. [6.1το.2(4.0044). 

ἀνεξέλεγκτος, μηεοηυϊείεά, (οηςι. ΑΡ}.2.17.4., 10.5.14.13. 
ἀνεξερεύνητος, 1. ηοὲ ἰο δὲ τεαγελοα ομὲ, μτδεαγεἑαδίε; οἵ (Ἰοα ἀπά 

ἀϊνίῃς αἰιτθαΐες, Ὀίοπ Ατσ.η.1.2(Ν}..2. 5880}, τεῦ. πο, ὁ ἀ, τε καὶ 
ἀνώνυμος...δι᾿ ὀνομασίας. .-«φανερῶς γνωρίζεται Απατ τιον, Ο(Μ.07. 
οΙ30) ; οἵ ροψεῖ οἵ (τίβε, ἔΜ δῖ νηὶ ἀπη(Μ.18.3648};} πεαῖ. 
45 50, τὸ ἀ, τῶν ἀβύσσων τοῦ θεοῦ κριμάτων ΝΙ].6}}.1.23(Μ.70. 
800); οὗ ἀϊνίης τηγϑίουϊθϑ: ρεποσδείοη οἵ ὅοπ, Ελι5.6.ἐλντιτ2(ρ.71. 
8; Μ.24.8484}); ΤηδΏ ΠΟΥ Οἱ σοηνετβίομ οὗ ΘΠ ΤΊ5Ε1ς δ]ειηθηίβ, 10.}), 
.0.4.τ2(Ν|.94.τ1454}; απίοη οὗ ΟΠ γίϑε 5 παίατεβ, ΤΘ.Ν Η ἴοοη (Μ. 
οὅ.13568); 2. μηϊηυερραιϊεά, ΟΥτ [γι ἤονι. 30 15 6γ.(ρ.το8.6; Μ.13. 

5440). 
Κἀνεξερευνήτως, μη φεαγεμαδίν, Ἀπιᾶγ, ΟΥον.6(Μ.07.017}}}. 
ἀνεξέταστος, "οἱ ξηφμίγεί Ἰπῖ0 οὐ σχανητηθά; οἵ σοπάποϊ μηδὲν 

ἀ. ἔσεσθαι παρὰ τῷ θεῷ Αἰπεηδρ.Ἶερ.36.τ(Ν.6,ο600); ποπος ἐμά :6- 
εὐ ΐπαϊο ἃ, ... φόνον στον υ853.0. Μ1ο05.(Μ.44.53038)}; μηφμ ἐς ΠἸΟΉΗΣ 
ὑπακοή ἐστιν ἀ, κίνησις 10.Γ] τὴ. 5ταἰ. 4(Μ.88,68οΑ). 

ἀνεξετάστως, τομπομ! ἐχαναϊπαϊοη τὰς ἐντολὰς τοῦ κυρίου ἀἁ. 
δεχόμεθα Βα5.α5εεὶ.2..(2.526}) ; Μ.31,8888). 

["]ἀνεξεύρητος, -- ἀνεξεύρετος, τεπσεαγεμαῤίε, ἨῚΡΡ.ἠαον.5.1(0.70. 
9; Μ.16.3127Δ}; οὗ παίυτο οἵ (οά, εο.Ί5. ες, Β1(},92.14354); τὸ. 

δοα(τ48τΑ). 
Ἐνεξευρίσκω, πὰ ομὶ τὴν διάνοιαν ἀ. ΨΊοΙ, 7 κι ρτοοιι.(ρ.202.14). 
ἀνεξήγητος, ἐπα ρεογίνανίε; οἱ ἀοά᾽β σοοάποββ, [γε ἐμαδν. 4.20.5 

(}1.7.1το35 0) ; οὗ δίθγῃϑ) ροεπεγζαίίοη οὗ ὅθι, τεῖ. 15.53:8, γε. 70.1.1 
(4.118). 

[ἢ]ἀνεξήτητος, ν. ἀνεξέτητος. 
ἀνεξικακ-ἕέω, δε ἰοηρ- οι ενίηρ; οἵ ἀοά, Μειμσγηηριτο,(ρ.124.13; 

Μ.18.τοῦς); (Βτγϑ.λορ.3.6 τη [6}.(12.378); ὙΠατ. Μορβ. }Ζαἱ.3: σἢ.. 
(1.66.6 25 Α}); ἀ. τοῖς εἰωθόσι πλημμελεῖν ὕντ,[ς.2.5(2.3458); Ῥτοο. 
15.24:1τ8(Μ.87.2 1030); οὗ ΟΠ τῖβὲ -τοῦντος γὰρ τοῦ νἷοῦ...οὐκ ἀνέξεταί 
φησιν ὁ πατήρ Όνγ. 7ο.6(4.5710); ἀ. μέχρι τοῦ σταυροῦ Ῥτου.15.33 
(Δ1.87.22068) ; Τυβίηῃ ἐοηζ (ρ.τοῦ.18 ; Μ.86.το2900) ; οἵ πηφῃ, λ7.  ανν0 
(0.471); Επ5.Ὁ.(,2.ττίρ.4ς.26; Μ.20.ο800) ; ἐξά ῥραϊεηὶ, τουτί, Κ᾽. «Αἰδα, 
Αεσρηι. 37(0.687.6). 

ἀνεξικακία, ἡ, ἐογδεαγαηεε, ἰοηρ- δ  ογηρ, ραϊεηὶ ὁμαμγαηεε; 
1. ἀϊνίπο; οΟΥἨ σοά, (Ἰ]ειι. αεά. τ ο(ρ.136.16; Μ.8.3440); Τί Βοβε, 
ΜΜαη.2.28(ΜΠ,.τ,τ808); ΟΥτ. , καἰδεῖι.8.4., ΟὨγγβ.ἤονη.32.1 ἴῃ θΉ. 
(4.1030); καλεῖ πρὸς μετάγνωσιν τὸ τῆς ἀ. μέγεθος ὕντ.Ος. 6τ(3.04Ὰ}}; 
οἵ Ομγϑε, Οτεϊς. 2 34(ρ.161.13; Μ,ττ. 8560); δ βτιογραξί, τοίρ.31. 
231: Μ.18,6228); Επι5.4.6.1,.1(0Ρ.4.4; Μ.22.178}; ΟΠτν5.Πο»1.71.3 τ 0. 
(8.4100); Ατβϑηἰδη  (Μ.66.16218); 2. ἃ5 ( τιβ δα νἱχίιο, ΟἸδίη, 
ῬὈαείά.5.12(0.286.:; Μ.8,6608); οὐκ ἀδίκον τῆς δικαίας ἀμύνης οὔσης, 
ἀλλὰ κρείττονος τῆς ἁ. (ρηε!. 4.,Ρ}.6.23,2, πραότης γάρ, ἀνεξικακίας 
μήτηρ 1ΒΕβ.ορησι, τ3(2.οϑο; Μ.31.13774}; μέγα..«ὅπλον ἐν τοῖς 
πειρασμοῖς ἀ. (Βτγπ5.ἀοηι.30.1 τη Π εδ.(12.2808); οχορ, Τβοπη. 12:21 
λαμπρὰ νίκη, ὅταν ἐν τῷ ἀγαθῷ, τουτέστι τῇ ἀ., νικήσῃς τὸ κακόν, τὴν 
ὀργὴν..«ἐκβαλών τὰ πορτοΐη Κοπι.1.2:20(3.1670); τῆς πρὸς ἅπαντας 
ἐπιεικοῦς ἃ., ἧς τύπος ἡ ἐπὶ Νῶε τοῦ θεοῦ φιλανθρωπία' ἐφ᾽ ἡμᾶς δὲ 
ἡ διὰ τοῦ βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ συμπάθεια Ἰου 184]. ας εῤῥ. 
εαἱ!. (1.85. 681Α}; 70. υυλνε (Μιος, 860) -α ἘρΡΉτ. 3.425}; ἃ8 ΘΧΡΥΘΕΒΙΥῪ 
ἰαὰρῆς Ὁν Οἢγῖδὶ (τεῖ, Με.18:22), ΟΥ. [5.382 ἐπ ΜΊΙ(ριιόᾳ; Μ.τ7. 
3008); (τεῖ. ΜΈ.26:25), (μγυβ.ἤοηι, 8.0.2 τη. ΜΠ.(7.7750)}} περὶ ἀ. 
διαλεγόμενος, μέσον ἑαυτὸν προτίθησι, κελεύων ἐκεῖθεν λαμβάνειν 
τὰ ὑποδείγματα ἰὰ πονι.δο.τ ἠῃ 70.(8.4720); 3. ἃ5. {π|6 οἵἩἨ Δθάγαθθ 
μέμνηται ἡ ὑμετέρα ἀ. (οηβί,ρ ΓΠατ.ἡ.6.1.20.5(3.798); Βα5,4.82 
(3.150; Μ.32.4608); (σά. Αν.86. 
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ἀνεξίκακος, 1. ἠογδεαγίηρ, ἰοηρ- βεγίηρ; ἃ. οἵ Οοά, (γτ.ύς.}ο 
(4.1058}); Ρτος...5.55:7(}.87.25574}); ΤξολοΝ, υ. 79. ΕἸεεηι. 4τ(ρ.10. 
24}; πδαϊ. 85 βι0βι., Ἐπ5. 5.1. δὰ 24.5818}; ΤῊ Βοβι. ἤαη.2.22 
(Μ.18.11770}; ον οί. ΑΡ 2.20.7; Ὁ. οὗ (μεβείαπς, [πιϑι.ταροἱ.τό.τ 
(}1.6.2520); ππυσβ τηνε ρα Ὁ οὗ τὰε “σῃοϑβύϊο᾽, ΟἸ 6 Δ. ἐν. 
7.1(0.34.8; Μ.9.4654); δ5. ἱπιατίηρ, Οοά, ΟΥ̓͂Ν γ85.0γ. ον, (0.92. 
27; Μ.44. 1778) ; οὗ τὲ τα] Ὀΐβθορ, Οοηει. 4ΡΡ. 2.57.1; ΝΙ] ἐῤΡ. 
4.134(Μ4.79.4458}; οἵ 5βίανεβ, τεῖ. τρεῖζ.2:1τ8 ἀ, ὑπομονῆς ΕΌ1ΠΔΙ. 
Ὠιας,εῤῥοεαιμ (ἷ .85. ὅδοῦ); }απφηΐ δέχου... .τὴν ἀπόδειξιν, ἀ. τοῖς 
λόγοις ἁπλώσας τὴν ἀκοήν Ονγτ.0.2.τ(4.122Ὰ}; 2. αὐεγιΐηρ εὐῖὶ ἁ 
ἄφιξιν ϑορῇτ. Η.»γ.Ονγ.εἰ 79.8(Μ.8).34370, Ρτοῦ. .1. ἔον ἀλεξι- -). 
ἀνεξικάκως, βογδεαγίηρίν, ρα οηγν, οὲ Οοα ἴδιον γὰρ ἂν εἴη θεῷ 

πάντα ἀ, φέρειν Ἐπυδτιεηραςσί. τοίρ.51.26; ΝΙ.τϑ,6530); οἵἩἉ Ομτιϑε τοὺς 
ὑβρίζοντας φέρων ἀ. ὙΒάτΗδΓΔΟ]}.4Ρ.εα!. ΜΖ .0: 34{0.72.15}; δαὶ. ἔνε, 
22:14(0.154.}}, 1. ἀνεξικακῶν Ογτ.1.κ.22:τ4(Μ.72.0054} ; ΟΥ τάθῃ, ὕγυ, 
]ο.τιτοί(4.ττοῖ}); Απτ. ον. ἀόρ.τττ( Ν.80.17768); 5αΡετ]., οἵ 5. Ῥείευ, 
τεῦ, (14].2::τ4, Οὐ, [9.32.5(0.434.20). 

ἀνεξίτηλος, ὑπάοίτρίδ: Πθῆσς πιοέ., α5 ϑ058:. πθαῖ., βαεάηεος εἴσω 
δὴ οὖν καθῆσθαι πυλῶν 35. οὗ Ταγαβαίθτα]... κεχρησμιύδηκε θεός, τὸ 
ἀσφαλές τε καὶ ἀ, καὶ τὸ μηδαμῆ χρῆναι παρολισοθεῖν τῆς εἰς αὐτὸν 
γνησιότητος τοῦ τύπου σημαίνοντος Οντιαάον,.7(1.2200), ὃ 1.1. [ῸΓ 
ἀνεξέτητος (.ν. 

ἀνεξίτητος, 4150 [ἢ]ἀνεξήτητος; 1. «οὔὖν πὸ ομἶφί, Ῥλι5.6.1}..3.2 
(Ρ.144.30; Μ.24.Ο51.}; ἤδποε ἐμεσεαῤραδίε Οντ.[ς.2.2(2.237.}); ἀνεξή- 
τήτος 1.(2240); 1.2. Ξ(2454}; 1ὃ.4.3(6204}; τηεοίμδίθ, τη τη οἰ τρὶς 
ἀ. δὲ ταῖς οἰκείαις ἐννοίαις τὸ τῶν μαθημάτων ὄψος εὑρών 1(..70.2.1 
(4.1460); 2. αδτάτηρ ἀ, ἔχουσι τὴν εὐσέβειαν ἴἅ«ἠονιι βαξεῖ,. τοί(π5.1200); 
ιν με 6, τοί, Ἐκ.20: 5 ἔδει σκληροῖς καταπτοεῖσθαι δείμασι τοὺς 
ἀ. μέλλοντας ποιεῖσθαι τὴν ἐντολήν 14. .αὐον,δ(1.τ74}). 

ἀνεξιχνίαστος, μηξεαγολανίε; οἵ σοά, δος. νἰεπιίηιβ, χρη ἤσεγ, 
τ1.2.2(31.7.4538); οι θμολ.13.2; ἀνθρωπίνως ὑπέλαβον εἶναι τὸν 
ἀ. Ὀγτ.Ἡ.εαἰεελ.6,8., ὈΙάγτα. ({Β45.} μη. 5(1.312Ὲ; Μ.29.7400) ; 0]. 
ΟνγΖ.᾿..6,.5.22.3(Μ.8ς.1202Ὰ); Πιοπ. Ατ,ἄ.η.1.2(Ν]...5880), ΕἼΣ Βαρῤὶ. 
(0.302); οὗ ἄϊν!πα αἰτὐθαΐθβ Δα δοῦν!εν ἀ. δημιουργίας ὈΊορΉ.0.5; 
Ιονα, ΕρὨτ.3.529α; μόνοι, Βαβ.λσχ,2.2(τ.130; Μ..20.324}; Ἰυᾶρε- 
τηρηΐβ, Οὐ, ἮΝ Ζ.ογ,28,12(ρ.40.2; Μ.326.400}; ἀ. τὸ ἔλεος τῆς ἐπαγγελίας 
σου Οοηοί. 4.}}.2.22.12; Ῥτονϊάρδηςςε, ΟΠ γυβ. σεαη.2(3.467Ὰ): αν, 
Μοϊει, μα δον, ο( ΔΕ, 4. τ 80); οὗ θοη : δἴθγηϑὶ σθπμδγδίιοη, ἔι5.6, ἢ, 
τιτ2(ρ.71.8; Μ.24.8484}; ἡ ζωὴ. .«ἀ. ΤΠ14..247.1τ(Λ1.65.ττ400}; τεῖ, Ιης. 
φιλανθρωπίας ἀἁ. πελάγεσιν Τ70.1),ἤονη.8,τοί( Μ.96.7164}; οἵ ποτὸν 
9ῆοντι τῇ ἀδϑορηΐ ἰὸ Ηδαεβ, Οτ.σελοί τη 1.6.1: Δο(}.17.324Ὰ}. 

Ἐἀγεξιχνιάστως, ἐηξογμίαϑίν, Μαες. ον, ἤσυ.20.τ(,34.7168). 
ἀνεξόδευτος, ποὶ φοΐηρ ομὶ οὗ, δῖοι. φελιο]. . τι. 4.7(Ν1.4.2574}.Ψ 
ἀνέξοδος, 1, ρας ἰ0 ὁξέαρε, ἘΞ Ναας. Ρ. ἩΙΡΡ.ἐαεν.5.το(ρ. 103. 

το; Ν.16.31508}); 2, 85 δα βῖί., δερραῦ χηρῶν καὶ ἄλλων ἀ. λαβόντων 
ἐλεημοσύνην Αἴὰι. ἢ, γ.τα(ρ.1τ80.25; Μί.2-ς.γοϑ0) ; ἐδ. δοίρ.217.2; 7658). 

Ἀλνεξομολόγητος, τοἹἱπομέ λαυΐηρ εοηξεθοεά, ξἘἈγψ5.56γ}71.}6}.4 
(11.83.40). 

Κἀνεξουσίως, τοϊἠοι! βοιθον οὗ σεἰ ξ- ἀεἰεγηεί πα! ὁ0η, Τιξολῖ, Η, Λ ἐϑὶ, 
1.1 }].86,τ4640). 

Ἐνέξωστος, οὗ ἃ ψχοδίϊοσ, οί ἰο ὃς ἰπγοῖθη, ἘΝΤ. βονίσέ,τοθ(Μ.70. 
οοοΟ). 

ἀνέορτος, τὐἱ! μοι! ἐέδείυε 1ον, ΟτΝα,0ν.27.2(ρ.3.8; Μ.36.134}; 
μαρτύρων δὲ μὴ ὄντων.. «ἁ. Αςτ Αση ον, τοί Μ.4ο. 
3164). 

Ἑἀνεπαίρω, { π᾿|0}, 10. 1πλ.ςεαἰ,2ο( .88,04τ0). 
ἀνεπαίσχυντος, ᾿αῦϊΗ ἨΟ σαιε56 Κ0Υ ἐἤατηα, οἱ ἈαδΠῚ ἁ, παρρησίᾳ 

«πρὸς τὸν θεὰν ΑΤἸΉ ρεπί.2(Μ.2:.88)}; Β45.γες. [ι5.5τ(2.3οδὰ ; Μ.21. 
ἸΟ41Α}; οἱ [ῃε Ιᾶδ68] Ὀίβῃορ, (σησί, ρ}.2.4.τ. 

Ἐἀνεπαισχύντως, 1. Το Πομὲ ξαπς6 Κο} ἐπανηδ, 1.6. γίρἑ εἶν, ἀμῖν εἰ 
τὰς ἐσχάτας ὑπηρεσίας τοῖς ἁγίοις ἁ. ἐξετέλεσεν ΟἸδτι. ἢ7..τϑΡ.2ο 1.2; 

Μ.0.7γ48 0); ΗΙἴρΡ.ἤἄσεν.τ Ῥσόεπι(ρ.3.14; Μ,16,30200); υἱὸν ἀ. ὅμο- 
λογήσωμεν 710.) ἤσουν, τ. (ΔΕ .96.5534); 2. τοῖοι ἀΐδργασα, τυτέμομὶ 
ἀϊςμοπομν, οἵ (ἢγὶθὶ γεννηθεὶς διὰ γέννητικῶν πόρων ἄ., ἀχράντως 
ἘρΙρὶι. Ρ. ά. ταίρ. στό. 8; Μ.42.8128); βρέφος κυηϑείς, περιγράφεται ἃ, 
Τρατ δια. απ 77.2. 350} 99. 4050); ὅ. τοῖμομ! ξεοϊἱηρ ἀςπαμιοά περὶ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος ἁ.. - ἄγνοιαν ὁμολογεῖν Βα5.ἔμ5..3.6(1,277}; 
Μ..20.6688); τ Ν γ85. ὙΟΝ 1 ἡ Οαη!.(γ1.44.7728); ἀἁ. τελώνην καλέσας 
εἰς μαθητείαν Ὑιςι. Μ-ς.21ττ5(ρ.288.26). 

ἀνέπακτος, τοτίϊοιε ἐῤαεὶ, Μακχ.εονρμ. 2 5(Μ.10.12448). 
ἀνέπαφος, 1. ὠπίομοἠοί, ὠβαγηφά ; ἃ. ΘΘΧΌΔΠΥ σάρκα συνουσίας 

ἀ, ΜοιΠ  σγρηῤ.π 4{(ρ.56,21; Μ.τδ.τοτο); οἱγρίῃ; οἵ ΒΜΨΥ, (ῃτνϑλοηι. 
4.6 ἡ. ΜΕ(2 584}; σῶμα ἀ. 1514.}6].0}}.5.46(Μ.78.τ35328}); Τπαάτιος, 
4:2{.(2.1329); Ὁ. γποτα]ϊν, [516.ῬῪὲ].ἐῤ}Ὀ.2.54(Μ.78,4074}; δέκαιον καὶ 
ἀ, {10.6].δεγηι (Ν.88,10218); οὗ (τιβυ 5. ἤθβῃ πἀπέοπομεδα ὈΥ 51Π, 
Οεπηβά. ἤν». Κορ. 8:3(0.275.23; Μιβκ. 6808); 6. οὗὨἨἉ ἀρϑίταοίβ, ἐμ ίαεὶ 

δ - ἐ , ν ». 
“μων ο βίος ἐγίνετο... 
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τῆς εὐσεβείας τὴν ὁμολογίαν ἀ. διαφυλάξαι Ὑπάταν. 5 :7}.(2.120); 
νόμον ἀ. τετηρήκατε 16 ,αὐεεί,2(0.52.1:; 4.743)} τὴν ἀσύγχυτον ἕνωσιν 
νοῦς ἀνθρώπινος... ἀἁ, οἷδε διατηρεῖν Ατεῖῃ ρος, ἀ(Ν. τοῦ. 5408); ἃ. οὗ 
αἰνὶπο παίτπτο ἴῃ [ης.; μη ηραῖγεά, (ΠΥΥβ. ΠΟΉΉΟΣΙ.3 τὴ [0.(8.648); 
2. ποὶ ἰο δὲ ἰομεάσά, οἵ Ποὶν ἐπίπρϑ ἃ. ... τοῖς ἔτε βεβήλοις Ὀγτιαάογ. 
ο(Ι.53230)}; οὗ εν} ἀθοάβ ἀπόβλητα καὶ ἀ. ποιεῖσθαι 1Ἰὰ.ἀο»ηβαδεῖ.24 
(52. 2904}; 3. ἐαἹ εαηηοὶ δὲ ἰομεἑοά, πα ατπαδίς, τὰ. [9.0.τ(4.8020}; 
4. Ἰμιαηρτδίε; οἵ ἀοα, Νειπθβ.μαὶ ἀορ.44(Μ.40.8058); 18 685.5ἰγεεί, 
μορτιτ(ι.326ς; Μ.30.168); οὗ Β0ῃ, τεῖ. [ης, ὃ αὐτός ἐστιν. «ψηλαφητὸς 
καὶ ἀ. Ἰιεοπί.Β.αγρ.ϑεὺυ, (Μ.86.1τ0450); ΒΟΡἢ τ. Ηρ. γη.(Μ.87.316ς0) ; 
Το. Ὁ. }αεο}Ρ.48(Μ.04.14578)};} κρατεῖται ὁ ἀ, Τ7ο,Ἰιλσόνι.ς 4(Μ.ο6. 
6538); 1710.0).ὁρ. ΤΑΡἠϊ, 5(Μ.05.3498}; ἀξηιρα οἵ (ἢ σιϑι 5 τίβεη Ὀοαν 
μήτε μὴν ἀ. σῶμα, σκιοειδές τε καὶ ἀέριον γτ. 76.1τ2.1τ(4.11094}. 

ἀνεπαχθής, ηοί ῥμγάρηδονιθ, τοτίμομε οὔόηοα; τθυΐ. 8ἃ5. δι ρϑῖ., 
φξοηίίομεϑς, ἰοηῖν, (Ὠγγβ.ἤοηι.20.2 τη 7,.(7.3448}; ἰάἤσν.29.2 τῇ 

 7.(8.τ664}.Ψ 
Ἐἀνεπερείστως, τηάἀοῤρῥεπάεφην, καὶ. ἄροε.τ2: τῇ. (ρ.3-τ,4). 
Ἐἀνεπεσχέτως, τὐἱ οι γεείγαῖηΐ, ἘΡΡΏΤ.3.50Ε. 
Ἐἀνεπήκοος, γιὲ μαυΐησ πεαγά οἵ, Ἐλπι5.}.64.7.6(39 40; Νί,21.516}). 
Ἐἀνεπηρεαστικός, -- 564., μηνιοίεείεά δός μοι τὴν πρός σε ὁδὸν 

ἀνύβριστον καὶ ἀἁ. ἘΡΏΤ.1.2578 ; οἱ..4..79.1ττ4{(0.214.13). 
ἀνεπηρέαστος, ὅσε ἔγονι ΤΉ] ΟΥ̓ γιδμΐ, περ ποίοείφ ; ἤθπςς 

1. Ἰγρημηςε λειτουργημάτων ἀἁ. Ἐπ5.0.(΄.2,2ο(ρ.40.26; ΝΙ,2ο,τοοοὶ); 
ΠΟΘΙ ΟΥ 5ριξυλ ἢ ν μηἰαγριθ; τὰ τοτηριαῖοη, Βαβωμογαῖ,62.3 
(2.283 ; ΜΙ. 31τ8οοῦ); νοῦν εὐθὺν ἀβλαβῆ καὶ ἀ, φυλαττόμενον ΕΙΙ. 
Βαρὶ.(Ρ.400); ποι. ἃ5. βαιβι. λειτουργοὶ μὲν πρὸς τὸ ἀ, ..- ἄγγελοι 
ἙΝΠ,ρογίοί.ττ. τ4(31.79.9248); 2. ποὶ ἀρδεγοίηρ Ἰη σι, δίανμείεςς, ΒΔ5. 
6}.27τ(3.417Ὲ; Μ.32.τοοϑὰ)}; Μίβγο,ὐγιοῤιέδε, τοι ς, οοδ 8) εἰϊ. 5. 
συντριμμός. 

ἀνεπηρεάστως, 1. τοϊ μοι δεῖηρ πωγριε, φταΐεῖν, Ν}Ϊ, ἐχενς 46(ΜΠ.70. 
1114}; 2. τοτίμοιε ξεοίξηρ, οὐδ 85. πη. Β(2 ρ.τ82.1τι; Μ.45.7768). 

ἀνεπίβατος, ἱπαςεεεοίδίε; παςεαϊίαδίε; 11τ., οὗ Ἡοὶν οὗ 110]165, 
στιν νυβ85.., 105. 4ο(}}1,44.3170)}}; ποίέμνιον..«λύκοις..«ἀ, ϑόρἢχ. Π.υ. 
“παρὶ.(Ἅ1.02.τό8ο0); ἢρ΄. ΟΥὙ πιεῖ. σοφίαν... ἀ. ΟἸΘη,Ξέγ τ. (0.18.8; Μ, 
8.720Ὰ); τινι ν85.ἔμηπ,3(2 Ὁ.36.8;, Μ,45.604Ὰ}; οὗ τῆς Πεατί πονηροῖς 
λογισμοῖς ἀ, Ἰ΄.ογν.ἀθη1.3(0.48,8; Μ.44.1τ1406); πραῖ, 8 ϑιιρξι,, ΝΗ, 
ῥενγῖδί.12.1ττ(}}.70.ο61Ὰ}): οὗ (ἢ γβὲ ἀ. δικαίως ἡ θεωθεῖσα [50, φύσις] 
εὐτῇ ἁμαρτίᾳ Τύντ., Τγη.το(δϑδι2το ; Μ.77.11520}; ταύταις γὰρ 50, 
ἡδοναῖς} ἡ θεία σὰρξ ἀ. Απατι(8ε5. ρος, (δ. τοῦ. 2280), 

[Π]ἀνεπιβούλεστος, ἴογ ἀνεπιβούλευτος, ρἢτ,3.2578. 
ἀνεπιβούλευτος, 1. ποὶ ῥίομε! αἀρατηξὶ, τιπαςϑδαϊίσα, “1. 70.τοῦ 

(Ρ.204.7); τότε... ἀ...τὴν περὶ αὐτοῦ [30. τοῦ πνεύματος] διάνοιαν 45. 

6Ρ.τ25.53(3.21τ68Β ; Μ.22.5404}; 2, φηαξεαϊίαδίς, δέεμγο; Ὁ. 5 αἰν π 6 ΟΥ 
ΒΌΡΟΥπαῖαγα! ; οὗ σοα᾿ς τηϊρῃς, “1. [6.77{(0.τ80.26}; χρῖσασμα ἅγιον... 
καὶ σφραγὶς ἀ. Βι ες. Βαρι.(Ρ.465); Ὁ. ἴ΄ὰ σοη. ἀ. φυλάσσειν τὴν πίστιν 

(Ἰοπι.εἰν. τι (Ρ.29.11; Μ.8,γ7406); οἵ ρΡονετίγ, [9136 ῥεγξόςξ(ρ.78.5); 
ἐρυος,(.Ὀν.24:530(}}.8).146060); πουΐϊ, ἃ5. δι ῦβε,, σεν, τοῖς, ΚΒ, 
126:τ οὐκ αὐτάρκη πρὸς τὸ ἀ. τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν σπουδαζόμενα Ἰλ)ιάνιη, ᾿ς, 
τι: 8(Ν.20.12168). 

ἀνεπίβουλος, πριξ. 4.5 50 5:., ῥεδάονι ἔγοε αἰαεῖς, φδγμντίν, 
514. ΡῈ]. 6ρ}.τ “τοί 7.78. 5160). 

Ἐἀνεπιγνωμοσύνη, ἡ, ἰαεῖκ οὐ πποιοίφασε, ᾿ρηόγαηεο, ΤΡΡτος. ας Ῥν. 
1: 1Μ. 87. 12258); 10. χ τ (τ 2360). 

ἀνεπιγνώμων, ἐσπογαηί, ππεοηϑείομς, νιοῖ.}ῆς.5:28(ρ. 300. 32). 
ἀνεπίγνωστος, "οἱ ἀτειπεῖν ΒηοτυΗ ; μοὶ ἰῸ δέ πηι ἀ. πάντως ἡ 

τοῦ πνεύματος φύσις τον νε5, ππ τα ἘΑΔΈΜΕΤῈ Μ.45.3848); οἵ (οα ἀ. 
ὧν κατ᾽ αὐτό, τὸ τί ἐστι καὶ καθ᾽ ὅ ἐστιν Μαιχ. “ἐἰοί. ἅ.π.τ.5(}1.4.1800). 

ἀνεπίγραφος, 1. τὐτίμοι {π||6; οἱ Ῥ5.42, ΟΥ, γγῖμ δι, ρ.8ο); ἔπι5. 
ες τ36(}1,24.360)}; 1δ.142(488); ΤΕΠΡΡ. Ρ’.7 ἔπι ᾿ξς.(ρ.137.16); 2. τοτίἢ- 
ὁ! πᾶγμιὰ οὗ απίον; οἵ ΗφςΌ., 118}. 1 ]16ς,ρΡ. Παμὶ (Μ.85.7258); 
εαἰ. ΜΙ τ τ π(ρ.6.29); 3. μοι παῖπὲ οὗ ῥεγδοη αὐἀάγεςοειί, ἸθᾺ5.6. 
τος τἴ,(4.2448; Μ.32.6128). 

ἀνεπίδεικτος, 1. πο ἀϊερίαγοί, πίάάοη, (τ. ΝᾺ Ζιεαγηι.τ.2.το.282 
(Μ1.37.7οολ); [ιφα,ῥογξΑδ(ῃ.52.15); 2. τος θη αἰ 1065 εἰ εὖ ποιεῖς, 
ἀ. ἔσο ἴ514.Ὁ}Ῥε].ἐρὈ}Ὀ.τ.84(Μ.η8.241λ); ποαῖΐ, κ8 βαϑί,, ἤγδριίίοτη ἔγοηι 
οποία ΠἸοΉ τὸ ἀ. τῆς εὐλαβείας τ. Να2.07.τ8.532(Ν1.35.το28Α}; ΨΙΟῖ. 
Μοετι431.(0.285.τ8). 

ἀνεπίδεκτος, Α. δεῖ, ; 1. οὶ γεεξίυΐηρ, μοὶ αἀγητησ, Μοῖΐ, νη. 
11.3(ρ.138,14; Μ.18,5160); ἀ. αἰσχρῶν. .«φαντασιῶν (γτ, 5, τον 2(Μ, 
69.816Α); οἵ (Πτιβὶ ἀ. ἁμαρτίας δεῖξαι τὴν σάρκα ἢἣν...ὁ Ἀδὰμ... 
ἐκ παραβάσεως δεκτικὴν ἁμαρτίας πεποίηκε ΤΑΙΠ. Αῥοί(.τ.7(4.26. 
ΤτΟ 40); 2. ποὶ γεζορίτυε, ἱηεαραδίο ὁ γεεοίυϊηρ οὐ σχρεγιεπείησ,; οἵ 
ἀοάᾶ, Δααπι.ταἰ.4.τ4(ρ.170.1τ0; Μέ.ττ. 8204) οἷε. 5. πάθος ; ἴἔππῃ. 
0.65, Ἐπ μ.2.3ο(1.266Ὲ ; Μ.20.641ΕῈ}; ἡ μὲν ἄκτιστος [5ς. φύσις]... 
κρείττων τε προσθήκης ἁπάσης καὶ τῆς ἐλαττώσεως, τῶν ἀγαθῶν 
ἀ, τ Ν,υϑβ λον. 6 τη Οαπὶ. (Μ.44.8850}; [40 μη. τοι Ρ.384.2; Μ4ς, 
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1112Α}; ἴα, ογ.εαΙδε. (0.34.2; Μ|.45.280); [τα ρ.(οηεὶ..4Ρ}ι8.15.1 
εἰξῖ, 5. τροπή; (ῃγνϑβ.ἤονι.3δ.4 15 [0.(8.222Α}} ἀ. ἡ θεία φύσις παντὸς 
πάθους Ῥτοςὶ. ΟΡ ἄγη τοίῃ.τοΖ.6; ΜΝ, δ ς.8όξο); οἱ Εδίμπεν δηά ὅοι 
τὸ κακίας καὶ θανάτου καὶ φθορᾶς ἀ. ΟΥτ( Ν ν85.0γ.εαἰθεξ.τίρ.13.1; 
Μ.45.160}; οἱ ϑοη, τεῖ. 70.5:10 ἀ. ἐστι τοῦ ἐναντίον τι τῷ πατρὶ 
ποιεῖν 15]4,}6]..0}}.2.5335(} , 78. 906Ὰ}; ἡ θεία τε καὶ ἀπόρρητος τοῦ 
λόγου φύσις πάθους καὶ ἀνάγκης ἀ. Ογτιαροί, ΤΠ. α(ροτο. 4; δ᾽, 
2121); νὶονν αβουθεᾷ ἴοὸ ΕἸΠουηΐα5 ἀ, εἶναι τὸν υἱὸν τῆς πρὸς βς. τὸν 
πατέρα] ὁμοιότητος 85. Ετν!.τ.22(1.2348., Μ.20.5610); οἵ Π15 αϊνίηα 
Ὠδίμτο τοῦ Χριστοῦ ἐμπτυομένου.. ἡ δὲ θεότης ἀἁ. ἦν τῶν ἐμπτυσμά- 
των Το... βά, Νεεὶ, 46(0.570); οἱ υχίδη ἡδίαγε οἵ (ἢ τῖβε, ἀθατοί οι, 
ἔτοὴ ΑΡΟΪΠΠαΥ 18 νἱον εἰ.. φύσις... ἄκτιστος...«ἀ, θανάτου ΤΑΊ. 
Αροϊ! στ δ(}1.26.1τοτΒ); οὗὁἨ βῆρεῖβ αὐξήσεως καὶ μειώσεως ὄντες ἃ, 
{7} αβεφιν.εἰ γος. 3ο(}.6,12778); ἀ- μετανοίας ὅτι καὶ ἀσώματος 70.). 
ο.2.3(}1.04.8688); οὗ ἴ)εν:} ἐὰν συγχωρηθῇ..«ἀδύνατον...«τὸ εἶναι 
οὐσίας, ἕτερας καὶ ἀἁ. τῶν κρειττόνων τὸν διάβολον, περὶ ἐκείνου 
ἀπολογησόμεθα ὡς οὐδαμοῦ αἰτίου τῆς πονηρίας ΟΥ. 7σ.2ο.24{20; Ὁ.357. 
43} Μιτ4.6250) ; οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσεν ὁ ἑωσφόρος...εἰ φύσει ὑπῆρχε τοῦ 
χείρονος ἀνεπίδεκτος Βα5. ἔτ5.3.2(1.2740 ; Μ.20.66ο0); οὗ εάν ην 
Ῥοάϊθ5 τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην..«εἶναι θεῖα καὶ...ἁ, πάθους ἡδονῆς 
ὄντα καὶ λύπης ΜΕΙΠ.ΦγΡ.8.τό(ρ.τος.2; Μ.18,1τόδ0); οὗ 50] δέζευ 
ἄξατἢ ἀ. παθῶν ἰά.γε5.2.1ϑίρ.41τ5.4; Μ.18.5258); 856 ἴῃ [5 1116 
ἡ νοερὰ... «ἔλαφος [5ς. ΟΠ γ151] φυλάττει τὸν ἑαυτῆς σύμβιον παντὸς ἰοῦ 
θανατηφόρου ἀνεπίδηκτον []. -εκτον] 70. ] τὴ. ςοαἰ,25(}.88.0028); οὗ 
τπδη 80ς, αἀεἰοση 515 φύσεις.. ἀπολλυμένας, ἀἃ. τοῦ σώξεσθαι, καὶ 
ἑτέρας σωζομένας, ἀδυνάτως ἐχούσας πρὸς τὸ ἀπολέσθαι ΟΥ̓. ῥγίηε. 
4.1.8(0.2ο7.2; Μ.11.2614}); μὴ.--ἁ, [53ς. ἄνθρωπον] ἔσεσθαι μεταβολῆς 
τῆς ἐπὶ τὰ συμφέροντα 14.σγ.6{(ρ.314.9; Μ.11.4378); Τοῖ, ἘΧΟΤΟ 12 εἰ 
δέ τις θηρίον ἐστί...ἀ, πάντῃ λόγων θεωρίας καὶ θεολογίας τ. ΝΑ Ζ.ον. 
28.2{(ρ.23.1; Μ,36.288); ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπεία...οὔτε ἀ, ἐστι τῶν κακῶν, 
οὔτε φυσικῶς κέκτηται τὰ κακά 15: Ῥε].Φ,}.1.2ο2(Μ,78.32570}); τί γὰρ 
οὐκ ἀ. πεποίηκεν ὁ θεὸς τοῦ ἁμαρτάνειν ἡμᾶς; ὨὴΦΡΟΡ οὶ (1.88.5 77; 
οἱ 801}], τοῦ, ρη.2:7 εἰ γὰρ εἰς ψυχὴν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ θεῖον πνεῦμα 
γέγονεν, ἔμεινεν ἂν ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς ἀ. ἁμαρτίας Ογτιἄορ»!.2(ρ.553.18; 
65.360Α}; οἱ Ομ βιίδηβ. οὗ τὰς φύσεις δογματίζοντές φασι Παῦλον 

πνευματικὸν ὄντα ἀ. εἶναι κακίας Ὠιάντη. Αε.0: 15(}{.30.16720) ; τὸ οὖν 
“οὐ δύναται ἁμαρτάνειν᾽ οὐ κατὰ τὸ γενέσθαι τὴν φύσιν ἡμῶν ἀἁ. 
ἁμαρτίας... «ἀλλὰ κατὰ τὸ μὴ ἀκόλουθον μηδὲ ἁρμόδιον ϑεν. ΑΙ ΑΡ.εαί. 
1σ.3:0(Ρ.124.23)}} ΟΥ̓ τιδίοτϊαὶ οὔ ͵ θοῖς ὁδῷ οὐδὲ ἴχνη... ἐχούσῃ καὶ 
ἀ. διὰ τὸ στερρόν ΟΥ. [ο0.1τ.27(20; Ρ.34.17; Μ.14.738); μὴ σκαφεῖσα 
ἄμπελος... τῆς ἐκ τοῦ ὕδατος ὠφελείας...ἃ. ὙΒ45..1ς.21(1.2048 ; Ν.30. 
1560}; οὗ ορροβιῖε5, ἐμεονιραϊίς, Βαβολορι ᾿ς. (τ τ520; Μ.20. 
4764); 710. ,ΜΜαπ.τ. πη (Μ 9 4.1 5200). 

ΒΒ. Ῥᾳ85.; 1. μηπαρεορίαῤίς τὸ κατὰ τοῦ πνεύματος βλάσφημον οὐκ ἁ. 
πάντως τὴν μετάγνωσιν ἕξει, Ὑ οι, Με. 4 τοίρ.200.21); 2. ἐμαὶ εαπηοὶ 
δὲ γεεεῖσοά, Ἀθπσε ὠποδίαϊηαδίε τὴν ἀἁ. τῶν ἱερῶν δογμάτων ἐπιστήμην 
Ογτυ ον βραδεῖ, 24(:3.280Ὰ}; 3. Ἱπαάηιςοίδίο ν 1ῃ6 τοὶ; ἤδῆσε 
ἃ, 1 ροτοῖδίο τὸ παντελῶς ἀδύνατον καὶ ἀ. (1.ΝαΖ.0».30.11(0.124.2; 
Μ.36.1160) ; γτ ταὶ, ἔγῖη. (ς᾽. 4106); Β. τη κον ῤῥγοἠθηςξίδίο ἃ, παντὸς 
λόγου καὶ νοήματος τὸ θεῖόν ἐστι εαχ.ανεδίρ. (ΝΜ οτ.ττ80}). 

ἀνεπιδέκτως, ς, ἔχω, δὲ τηεαραῤίε Μαρκίων καὶ Μανιχαῖος [86. φασί] 
θεὸν..«ἁ. ἔχοντα κοινωνῆσαι φύσει ἀνθρωπίνῃ ΤΑΤΉ, Αροϊ].2.3(41.26. 
1136). 

ἀνεπίδηκτος, [.]. ΤΟΥ ἀνεπέδεκτος (.ν., 10,0]. 5εαἰ. 25 (Μ.88,0028). 
Ἐἀνεπιδοίαστος, ὠνραυεγίηρ, ας, Αδρ,οαγη, τί Ν1.34.0170). 
Ἐἀνεπίδυτος, πευογ-οίηρ φῶς Χριστὸς τὸ ἀ. ΤΠατιβιαα, παν. 

ΒΜΨ γ(Μ οδ.δοθο). 
ἀνεπιθεώρητος, ποἱ τη βιιερεε οὐ εοπίγοίεα; αβίτο]., ΟἰδηιγδοορΉ. 

Δ ΡΡί.(ρ.21τ,14; Μ.1.14720}. 
ἀνεπιθόλωταος, μρίγομὀ ἑἰς, καρ, εἶδα», στιν γεςιδαῤρί.}}γ}.(Ν.46. 

5808); ἐκκλησία..«καθάπερ τις κόρη ὀφθαλμοῦ ἀ, ντ, Ρς.τ6:7)(Μ.60. 
8166); 650. οἵ {Π6 τηϊμα τὸν ἀ. νοῦν ἐπὶ τὰ φανὰ τῶν λογίων θεώματα 
προσαγαγόντες Τ]οῊ.ΑΤ.(1,9.2.7(}1.3.6454}; Μαχ.ρ. τος Μι9 1. ο 50). 

Ἐῤνετιθολώτως, εἰδαγίν, [ο.ἍἹ ΟΡ ἐῤ.(Μ.οδ6.14170). 
Ἐἀνεπιθυμήτως, εὐ ξοη! ἀφεῖγο, ἀος. ΒΆΒΙΠ465 (ὁ οὐκ ὧν θεός... ἃ, 

κόσμον ἠθέλησε ποιῆσαι ἘΠΡΡ.᾿αεν.7.2τ(ρ.τοῦύ,.2Ζι ; Μ.1τ6.33038). 
ἀνεπικάλυπτος, μη υειϊδα, εἶδαν, Μαχ. βεὐοὶ, ἄ.5.3.2(Μ1,4.2368). 
ἀνεπικαλύπτως, ορεμῖν, Βιι5. ῬΞ.τ40: 4(21.24.447)) ; 1ἅ..6.3.0(Ἰ020 ; 

λῖ.21.188.}. 
ἀνεπίληστος, ΜΉ ΟΥΡΟΙΘΉ ἔχε τὴν ταπείνωσιν τοῦ κυρίον ἀ. ἐν τῇ 

καρδίᾳ σου ῆατς, Ἐτ.οῤτίδε,5.8(Μ.6 5. το410); {6.5.το(τοά5Ὰ}); τὸ ἀ. τοῦ 
θεοῦ Ῥτος.(..5.65:τ|.(Μ.8᾽.26850). 

ἀνεπιμέλητος, κοί. ἠφεάϊεςς, ῥαντηρ πὸ αἰ δΗΟΉ πρὸς τὴν τούτων 
θεωρίαν ἀ, ΤΡτος,α..Ρ».24: 30(Μ.87.1460}) ; ο. ἀδῖ., 1.27: το(14030). 

ἀνεπίμυστος, ορεῖι, αἰϊοηίίυε τὸ νοερὸν ὄμμα ἀ. Μαχ.οηδίρ. 
(Μ.ρτ.τι4ολ). 

136 ἀνερμήνευτος 

ἀνεπινόητος, τοἱϊδιομὲ ἐχβεγίεμεε οὗ; ποὶ μηπάσγείαμάτηρ, Οτο εἰς. 
4.76(Ρ.346.7; Μ.11.11488); Οτ.Ν42.07.43.34(Ν.36.5444). 

ἀνεπίπλαστος, παβεοίεα, εἰνιῤίε σχῆμα ΟἾτνπ5.5αε,6,3(0.143.10; 
1.4220). 

ἀνεπίπληκτος, ἐηῤιπμίεηεά ὁ δεσπότης... «ἀφίησι...οὐδαμῶς ἀ. ἐν 
ἡμῖν τὴν καταφθείρουσαν ἁμαρτίαν Οντ σίαρἢ.. Πι.(1.4238). 

ἀνεπιπλήκτως, μηδἰανηεαδίν, Ογτιαάον, (τ. ΞοΟΑ) ; ΙΔ. ς,5ο(3.82Α), 
Ἐἀνεπίπλοκος, ἀϊτεμίαηρίεά, ταεῖ. ἀ. «.. λέξει Ἐπιδτι σαὶ, Β(ρ.26. 

14; Μ.18.628.}. 
Ἐἀνεπιπλόκως, ο. ἔχω, δὲ ἱπεαραδίο οὐ εονηδτηαιίίση ἀ, ἔχει πρὸς 

ἄλληλα τὰ ἐναντία πάθη ΝῊ ἐχεγε.75(}.70.8008). 
Ἐἀνεπιρρώνυμι, εἰγεηρίἠεη ἀπεῖῦ, ϑεν. Αμτ ρ.ἕαὶ. 11.27.38 (ρ.2ς. 

13). 
ἀνεπισήμαντος, ποὶ εἶεαν, αγριδίρμοις, Ἷ7υβτφιοί γος ριτολ( Μ.6. 

1340}); ἀ., παρὰ τένος τὸ πρόσταγμα... «πρόεισιν. εἴη δ᾽ ἂν παρὰ τῶν 
δικαίων Ατοίῃ. ρος. 55(Μ.1ο6.7288). 

Ἐἀνεπισημείωτος, 90 »ιαγκεά, ππηοιεεξα, ΟἸΘτὴ.ςν.3.ττ(Ρ.220.36; 
Μ.8.ττη68); ἐΡ.7.τ4(ρ.6ο.12; Μ.0.5 174). 

ἀνεπίσκεπτος, 1|{-εοπεϊαενεά, τον γβ5, ροὶ!.5(λ1.45.11208). 
ἀνεπισκίαστος, "οἱ ουφγεμασοιυεά, 1.6. εἰδαγῖν ἐκργεςςεά, μη αη:- 

ὀίσμομς, Ἐλι5.1.(πδ(ρ.249.31; Μ.20.14108); ΡΔ}1 υλγγε,το(ρ.6ο.14; 
Μ.4).323); δι χδίρ.118,4;; 66). 

ἀνεπισκόπητος, πγεραγάεά, ΟἸντηρ. οὗ 24:13(Ν.03.2608); εαΐ. 
ΑΙρος.4:6(0.244.21). 

ἀνεπίσκοπος, 1. ἐμειῤῥεγυϊσεί, πορίοεϊφά τὸ ἀ, καὶ ἀπρονόητον ἐγ- 
καταλειφθῆναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντων ὀλεθριώτατον Ὠτοη.ΑἹ, ἐγν.(0.254.1) 
8.1 δοπΐ.οἰ Το σας. (Μ.86.2ο 640); ὙΠατ. δια. 6}}.2.214(Μ.00.16458); 
μηοδεεγυσά, Ἐλι5.}..6.8.1.8(Μ.20.7418}; 2. τοτίπομ ἃ κἰεῤῥἰεγά ποίμνιον 
ΟΥ.ΝΆ2.0»γ.42.2(Μ.36.460Ὰ) ; 3. ε5 5ιι08ϊ., οἵ ἃ ἀεροβθὰ θίβιορ, “"οη- 
δίςορ᾽ τὸ παρὰ συγκαταβατῶν ἀ. σιτίζεσθαι ΤΠατι σα. ἐ}.2.1τὸ 

(Μ.99.13934). 
ἀνεπισκότητος, »"οὲ οπεγείομάφα , ἐς πα παρθενίαν ἘΪγΡΟΙ ΗΝ. 

58(Μ.70.1480Ὰ). 
ἀνεπιστάτητος, ἐγ ροτεγηείά, τοῖίδομὶ ρτάσημεε, {|5πι,} αγ5.7,. ν.}]. 

ἀνεπίστατοι; Ἐπι5.(..4.4.6(0ρ.1τ6ο.16; Μ,22.628.); Ὀγτιαάον.6(1.2008Β); 
14. Πεΐη. (62,700). 

ἀνεπίστητος, τοϊ ποι α ρουέγῆον ἀβασίλευτοι καὶ ἀ. (γτ.Ο 5.34 
(2.62), ν.]. ἀνεπίστευτοι). 

ἀνεπίστροφος, 1. ποὶ ἐιγηΐηρ δαςξ, 1 (Δε5.ΝαΖ. ταὶ. τοῦ δ.48.1188); 
2. ταβῖ., γεφοίμίο, τη βεχῖδίο, Ῥτοη. Ατ..}}.2,.4(Μ.4.144Ὰ}; 3. οἰμδδονη, 
οὐειϊμαῖσ, Θορητ. ΗμγΟγν οἱ }0.17(Μ.87.34730); Το.) υἑπαρ, τ(Μ.04. 
12818).Ψ 

ἀνεπιστρόφως, Ε. τὐὐ μοι ἱμγηπΐηρ, ΤὉιομ. ΑΥνειλιτς.9(Ν,3.3370); 
2. εἰμδῥογμῖν, 1514. ΡῈ], ρ}.1.17(}1.78.τ92Ὰ}; Ασειῃ. ,ος, (Μιτοῦ. 

5338). 
Ἐἀνεπισυμβάτως, ποὶ εοπίϊηρεμεῖν, ΤατΝ γββιοεσμνς.(Μ.46.11578). 
ἀνεπισύναφος, ποί ἐῃ: εοη)μπείϊομ, αϑίτο]., ἰδ γεσρη. ΣΉ ρῥὶ.5 

(ρ.211.15; Μ,1.1472}). 
ἀνεπισφαλῶς, εἰεαάίαςιίν, ΜοΙΠ κγΡ.4.5(ρ.51.20 ν.], ἐπιφανῶς ; 

προφανῶς Μ.18.06.). 
ἀνεπιτάτως, τοτίπομὶ ατρεμϑηαίίοη, γοῖ. ΤΥη. ἀ. ... γεννηθεὶς ἐκ 

τοῦ θεοῦ καὶ πατρός ῬΥΟΟΙΟΡ ογν.4.3(Μ.6ς,7164}. 
Ἐἀνεπιφθόγγως, ΡΙΟῸΡ. 1.1]. ἰοΥ ἀντιφθόγγως αμίἱρῥομαϊγ, Αλαβῖ,5. 

λοά.το( Μ.80.2:7}). 
ἀνεπιχείρητος, 1. τὐὐασεαϊαδίε, {Β45.15.146(1.481Ὲ; Μ.30.3560); 

ϑγπεβ.ερ. 57(}1.66.13934); {70.}.ἐοη.4(Δ1.05.2850); 2. ποὶ ἰὸ δὲ 
ἰομιεπο, Β65.εἰγμεί μον. 2. (τ1.346Ὲ; Μ.30.600); πϊρῖ., τοί 19. δὲ 
αν ρενεα τοῖς κρίσιν ἘΡΙαςΞ.εοησί, τοί2.5620; Μ.31.13888); ὅτι ΝᾺ Ζ.ον, 
23.το(].3ς.11618}; 3. μηπαϊαϊπαδ᾽ε τὸ.. τελέως ἄληπτον, ἀνέλπιστον 
καὶ ἀ. τ.Να2.0γ.38,7(Μ.30.3170); Μαχιαρεδτρ. (Δ οΙ.12168})}; Ὀγν τῆς 
Ἰητ6]6οῖ, δονομά μηἀογείαμαάτηρ υἱός ἐστιν. φύσις ἀ. Ανιαδί πε, Μά. 
(Μ.80.14040}. 

Ἐἀνέργητος, τησείτυε, Με]οὶ. "αὶ πορευϑν πορβ5.(Ν].64.1ιτ70), 
ἘΔνεργήτως, ἐαΐν, ας Αορ ἰϊδεγί από τι .34.0444}. 
Ἐἀνέρειστος ("ἀνέρισ-), ἐγ φαδίο, ἀνέρισ- [ζ65.Να 2. ταἰ.112(Μ.38, 

902); ποῖ. ἃ5 5ιι:08(., ΕΡΙΡΗ. ἤαεν.66,τοίρ.31.18; Μ.42.454). 
Ἐἀνέρευθος, μπῤἰποἰηρ, αὐ ΝᾺ. ἐαγη1.1.2.20.2οο(Μ.37.800Ὰ). 
ἀνερεύνησις, ἡ, Ξεαγείϊηρ ομΐ, βεγμίτηγν, Βαβι ξμηχ (2274 

Μ.20.5458). 
Ἐλνέριστος, ν. Ῥἀνέρειστος, 
ἀνερμήνευτος, 1. μηεχρίαϊμεά, αΥ ΝΥ 85. ἔμπα Ρ.τοϑ.24; Μ.45. 

3444}; Ἰά γος ἀἸΠ(Ν.45.1330); ΕΡΙΡΗ Πάν, δο.2(0.370.27; Μ.41. Το4οΑ); 
μηδὲ μίαν..-προφητείαν καταλιπεῖν ἀ, ΤΏ. 1.α»1.4:22(2.668); 2. δὲ- 
γομά μηἀεγείαν Ηρ τρόπον τῆς τοῦ παντὸς συστάσεως...ἀ, ΟΥΝ γ 85. 
οὐ εαἰεο .ττίρ.58.8; Μ.45.448); οἵ σά, σεο. 15. ἀδα. 597(}]1.02.14814}; 
ἀἁ, οὐσία καὶ φύσις {0.1)..“4γ1ε15.28(ρ.16ο.10; Μι,06.12778); οὗ 5οη᾽ 5 



ἀνερμηνεύτως 

εἴετηδὶ σεπογδίοι, ΗϊονυΗ. Τγίη. (Μ.40.8480) ; ον Η.Ἴεοῃ. 5(Μν96. 
13530); τεῖ, ΙῃῸ. τὴν ἀ. λοχείαν Τμαάοι Αποιἤσν. ΒΜ εἰ δ γῆι 
(Μ.77.13030); γαστὴρ ἀ. Τίτη. Απτ,άδεογ. ΒΜ τί Μ.28.0448), θεός 
ἐστιν ἀναλλοίωτος καὶ ἄνθρωπός ἐστιν ἀ. ϑορἢτ.Η.0γ.2.2ο(Μ.87.32400) ; 
ἄλλη ῥάβδος βλαστάνει... ἀ. 7ο. ἘΠ κοπεορὲ, ΒΤ Ἅ(Μ.96.14658). 

Ἐἀνερμηνεύτως, Τρ ρἐοαδίν, τπεβανίν, Ογτιϑιυ. Ει γηι, 2δίρ.40. 
16); ϑορῃγ. ΗΠ γορ. (1.87. 4Δοοςυ) ; ΓΜ οι ἢ ϑγηειεὶ “πη.8(}}.τ8,3658). 

Ἐἀνερμηνεύω, ἐηηηργαίε, [865.Ναζ ταί. το2( Μ.38.068). 
ἀνερυθρίαστος, μηδίμεηηρ, σἠανιείεςς, Οτάμον. 6.3 τ 767.{(ρ.50. 

15; Μ.13.228.)}. 
Ἐἀνερυθριάστως, τοϊμπομέ ῥἰμείίηρ, ΤοΌγτι μοι αν,τ4(53.412Ὰ}}; 

ΓΡτος. Ὁ. ν.28: 21τ(Ν].87.15008) ; 170. 6].οφητ!.(Μ.88, 9008). 
ἀνέρχομαι, φῸ ἩΡ, γέδε; ἴο σὔυτοι, ΤΠμεοηΐ, Β.σεεί,4.4(Μ.86.12244}; 

ἴο Ῥρβῃ ἰθιηρίεθβ, Ολπο.(3τ4)εαῃ.ς; ἔτοτι Ραρίίδια, ΟἸεια χε. Τμαοὶ, 
η.71(0.151.12; Μ.0.6930}; ϑοταρ.εμεἶ,.24. τϊ.; σε]. ν2.}.6.2.31.5(Ν] ὃς, 
13174}; ἴο ἤξανϑη: ρᾶρδῃ, Ταβί. Σαροί,21.2(ΝΠ,6.3604); Ταῖ.ογαΐ. το 
(ρ 111; Μ.6.8 288); οἵ Αβοθηβίου, Τυβί ταῤροῖ,31.7(377Ὰ); 18.42.4 
(3928); 14,41α].34.2(Μ.6.5488)}; οἵ 5ρὶ 81 αϑοεπΐ, Ταῖ,ογαί, 13 
(ρ.14.24; 8338}; Μεῖῃ. γ»}.2.6(0.23.το; Μ,18.574); Ηξερεπι. ἄγελοιτ 
(0.19.1; Μ.1ο. 14458). 

 ΡΕ ΘΊΒΕΡΑΝΟ, ἡ, Ἰηφιῖγν, Πα. ἀἸαί.68,4(Μ.6.6338); Ἐπ5,ἢ..6.1.8.1 
(}],20.1ο08). 

Ἐἀνερωτήτως, εὑἱ μοι ἱηυοεη σαίϊίοη, 70. Ὁ. Β. [.24(λ4.06.10728)}. 
Ἐἀνγέσπερος, τοί οι! ἐὐεηϊηρ, ἩξυδΥ- ΘΟ ΉῊΡ; οἱ (Πτιδῖ τὸ φῶς τὸ 

ἄδυτον καὶ ἀ. ΟΥ. ξ(.4 1. [6.(Ρ.558.2}; ΜΕ. ἜνΡ.8. (ρ.87.14; Μ.18. 
1450); ΤΕΡΙΡΒ. ον. 2(}1.43.4400)); οὗ εἴθτηδ) ἀν, Βαβι δα, 2.8(1. 210; 
Μ,.20.524}); 18 8ι5,.15.8γ(1.4308Β; Μ.30.2608}; ἐν τῇ ἀ. ἡμέρᾳ τῆς βασι- 
λείας σου 70.) .εἀγηειραϑοθ. τ2ς(ρ.221; Μ.06.8.448) ; α. 3 ο.2.τ(}1.04. 
8648) ; παρὰ γὰρ θεῷ ἀ. καὶ μία ἡμέρα πᾶς ὁ αἰών ΤΟ Δε5.Να7.41αᾳἰ.120 
(Μ..28.1029); οὗ Τπαάρειιεπὶ ἄαν, Ὀιάντῃ, Τ γγ.3.22(Μ.30.017}). 

ἀνεστραμμένως, ἐρηυενορίν, ΑΥΠοπαρ. ες. τίρ.40.5; Μ.6.0768). 
Ἀῤνέτασις, ἡ, εἐχαρηϊμαϊοη, Ἐπ5. ΗἸογοεί, Σο(Ξ2 50; Μ.22.8250); 

ἘΡΙΡΗ ἠαον,ὅ0,3(ρ τς ς.14; Μ.42.2080). 
ες Ἀἀγετοιμασία, ἡ, ἩΠρτοβαγεάηεδς, ἘΡΙΡΠ. ἠαεν.69.44{0Ρ.το2.το; Μ. 

42.2720). 
ἄνετος, γεϊαχεά, Κγ66; ἔξτιος ρθη ἀνέτην ἀφήκαμεν τὴν θύραν [530, 

{0 τῆς βἴατυβ οὔ οδίθοιπηθη) Οὐτ. Η, ῥγολαίεε. 4; τοῖς προσαίταις 
ἄ, ὅ θεῖος νεώς ἼΠατ,᾿.6.ς.18.7(3.1047); ρει ε ἴα. ἰπ6 ἴσθὸ οἵ 
15] ἄνετος ἀθανάτων τροφή ἀεδηπρα σεη.3: 22(Ν] 85, 16408). 

Ἐἀνευαγγέλιστος, πευαηροίσεί, τοἱ ποι ἰΐ6 ροϑρεῖ ὃ τόπος ἐκεῖνος 
ἔτι τῆς χάριτος ἀ. ΤΡΙοΠν. οῖνε.21. 

ἀνεύθετος, μη πηεά, Ν1) ἐχογε.6(}1.70.7254); 16.171 αρη.533(}}.70. 
τοορὰ). 

Ἐἀνευλάβεια, ἡ, ἡρερτεῖν, ἱγγουογέηεα, ΤὨαΥ. Β6Υ80]. }ς. ποτ ο(Μ.18, 
12524}; (ῃτν5.λο»}.3.8 τὴ [ο.(8.1τ80} ; [514 6}. }.5.80(}.78.132718). 

ἀνευλαβής, ἱγγευξγεηὶ, ἐγγεϊίρτομς ῥάθυμοι..«καὶ ἀ, (Ὦγνβ. [4.4.5 
(1.6234); 14.λο»ι.26.2 15 ΜΠ.(7.3118)}} οἱ τὴν ἀ, νοσοῦντες εὐλάβειαν 
Β45.36].ογ. (1.8 5.44094); δοης. ΒΝ οὶ οἱ Εἰπέ τ( Μ.86.13οοᾺ). 

Ἐῤνευλόγητος, μηῤϊοςδεά, Ῥτου.5,}1.33:7(Μ.87.0818)}.ὕ 
Ἐνευπαράδεκτος, παεεορίαδίς, γτ.1ς.5.53(2.8148). 
ἀνεύρεσις, ἡ, γέεούενν οἵ βοτηθι ίπρ Ιοβί, 4. Χαμ ρΡ.42(ρ.85.31); 

Μεῖμ.ογρ.3. κίρ.22.1; Μ.18.680); {10.}).8. }.ττ(}.96.9570}. 
ἀνεύρετος, παἰϊδοουεγαδίε δυσεύρετα ἢ ἃ. Οτ.Ξεἰ τῷ Ἐς, τί Ν.12. 

ἸΟΒῚῸ); ; ΝΠ. }.3.24(ΝΠ.79.3818). 
ἀνευρύνω, αϊϊαίο; ταεῖ., ἐαῤίατη, Ουτ. αὐογ,δ(τ. 5560) ; ἐδ. ο(201}). 
Ἀἀνευτρέπιστος, ἐηργεραγοᾶ, ἘΡὮΓ.3.2128; εγσιαρὶ. (Μ.86.32644). 
ἀνευφημέω, 1. ῥγαΐξε τὸν.««λόγον θεοῦ... ἀ, Ἐπ|5.}.6.7.12(ρ,320; Μ 

21. 5410 ἐνευ-); 2. ᾿Ἰπίτδῃβ., σῤῥίαμά, Ζαοῃ. ΜΊ τ (ΝΜ .8ς.11178). 
Ἐνευφήμητος, μημομομγεί, τι ΤΒαιϊπγ, ρα Ονγ, 4(0.8.24; Μ.το. 

τοδτλ). 
ἘΔνεύφημος, ἡπαμδρίοίοι, ἘΜ ΘΙ, ὅγημνοῖ πηι (Με 18,360Α). 
Ἐἀνεφίκτως, ἢ: α ταν Ῥενομά εἰπάενςίαμάϊηρ τὸν..«πατέρα..«γεγεν- 

νηκέναι ἀ. .«.. οἴδαμεν δγνηηῦ, Απι.(345}3(0.252.18; Μ.26.7298). 
ἀνέχω, Δ. δοῖ.; 1, μοίά τῤρν δομ ομὲ καθαρὸν φῶς ἀἁ. (οηβῖναρ, 

Ἐπ5.0.(..2.57(Ρ.64.2ο; Μ.20.1ο220)}; 2. ἐοίά ῥαεί; ἃ. ὁπάμγε οὐκ 
ἤνεσχον αὐτὸν καλεῖν Ζαχαρίαν Οτιίονο Ἰη 1ε.(ν.1, ρΡ.66.20 ἴον 
ἠνέσχοντο; ΝΙ.17.32208. ἀνέσχον) ; Ὁ. Ἰηΐταη5., γέεουεν, ΜΘΙἢ ον. 4.2 
(Ρ.47.το; Μ.1τ8.80Ὰ). 

Β. ἀἰοῖ;, ἰοίά μΡ, ῥδαγ; 1. ποίά ζαεί ἴο, ἐγάδὶ ἴῃ; ο. ρϑηϊ., ΠΤ. 
Ταν.Ἰ(ρ. “6: 2. οὐκ ἀ. γεξδ6 ἴο οὐδὲ ἀ. τὴν ἀρχὴν ἐπακοῦσαι Οἴδηι. 
εἰν. τό(ρ.72.28; Μ.9.54τ0); ΓΒτνβιίον. 6.3 τῷ δῖ. (7.898), ΤΠάτ ὃς. 
τη121.{{.702}; 3. 405., μοί ομξ, γεξε58 ΞΟΉΞΕΗΪ ὃ σωτὴρ.-.-τοὺς ἀνα- 
σχομένους ὠφέλησεν (οπβί.ον.5.6. 15 Ἐ{ρ.152.13; Μ,20.12768); ΑἸΏ. 
Ὁ. πίον. 55(Μ,26.0284). 

Κἀνεῴκτης, ὁ, ὁη6 ἐμαὶ ρθη ἰδ τᾶν ; οἵ ἴτε ὕτοββ, ξσυγβιαώον, 
2(11.8268). 

Ε 2 

1537 
1 ; 

ἀνθοκόμος 

ἀνηβάσκω, ργοῖν γΟΜΉΡ ἀραΐη, Οτ. ΝΆ2.6.235(Μ.47.3718); τ, 
Νγϑββ.ρατί. τ(].46.7520) ; Ονγ πορι,ῥαξο, (55, τορ }). 

᾿ἀνηγμένως, ἴῃ αἩ χαϊά τᾶν θεὸς ὑπάρχων... .ἀ, τε καὶ θεοπρεπῶς 
πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα φησίν Ογγτ. 76.1τ.1(4.062}). 

Ἐἀνήγρετος, ππὐσβίηρ, Νοηη. αν. 7σατ:τ3(Μ.43.841Ὰ). 
Ἐλνηδόνως, εὐτίἑοιΐ Ῥίεαςιιτε, γεραγαϊδδ5 οὗ ῥίεασωγε, οἵ [ΑΊΠΘΥ οὗ 

ἔαταν ἔα] Πρ ἀπιτῖς5. ἀ. τε καὶ ἀλυπήτως []6π|.5|7.7.12(0.51.7} 

Μ.9.4970). 
Κἀνηκόως, ἐπα οη!υεῖν, ν.]. μιβτ. ἠ1αἰ.1537.4(}}.6.7928). 
Ἑἀνηλεόω, ἐγγαάίαϊε, ΣΕ πτ, εχ, (Μ.18.7458). 
Ἐἀνήλιξ, ποὶ οὗἹ {μ| αγρε, Τίς. Βοβῖαρ.καί. ἰ εἰτς: τ2(ρΡ.117.20); 

ἀφῆλιξ 14. 1 π.τ5:τ2(ρΡ.215).Ψ 
[Ἰἀάνηλόγως, --- ἀναλόγως, εοπξογνπαϑὶν, ΟΥ̓ Νὰ Ζ.εαγηι.2.1.47.24 

(1.37.12824}. 
Ἑἀνήλωτος, »ιαάδ τοτίπομέ παιὶς, ΟΥτοῤγῖης. 4.3.2(ρ.327.4; ΜοτῚ, 

3814). 
ἀνημέρως, ἐσυαρεῖν ὠμῶς τε καὶ ἀ. γτ, Ναλ.4(3.4708). 
ἀνήνυτος, ἱφιροςοεῖδίο, Ογτο Ν αἰ το(.486Ὲ) ; 6]. Ον Ζ.ἰ..6.1.ς 4(Μ 8ς. 

1204). 
Ἑἀνηροσίη, ἡ, σἰαἰς οὗ δείηρ μηρίοιρἑεά, ΟΥνας. 5 1}.3.542. 
ἀνήροτος, 1. ηοΐ ῥίοιιρκεά, τεῖ. Ἰπο., ἣρ. τὴν ἀ, ἄρουραν τοῦ 

οὐρανίου ἄρτου 70,1). πον.0.τ4{84.06.7414}; τηρῖ,, οὶ ᾿γοάμεορά ΚΟ») 
σε: σάρκα προσλαβὼν ἐξ αὐτῆς τὴν ἀ. Βορ τ. .ογ.2.46(Μ.87.32770);; 
δΔη4 οὔ {Π6 τεσθηδγαίο θεοῦ... ἀ, τέκνα τοκῆος ΝΟΠη.αγ. 7.1: 13(Μ, 
43.1528); 2. τπεῖ., μη υαίοαά ἀ. τὴν ψυχήν Ῥτος,(..15.32: 98 {Μ.87. 
2285); ὐηνεο ἀγα, 1.6. ἴογ ἐμβ σοβρϑὶ, (συ. ΟΊ. ΟΣ τη 2 Τρ. 
(11.6 588); μη οβηδα, 1.6. ἴπ τηοάς ΟΕ], ασ.ΝᾺΖ.07.43,6ο(Μ,36. 5764). 

Ἐλνησιφόρος, ἴοΥ Ἐάνονησιφόρος, μρῤγο αν, Το Ἰπι.σεαί. 4(}. 
88.7018). 

Ἐἀνησύχαστος, ἐμγδμίφη!, (οἀ. 4.66. 
᾿ἀνησυχία, ἡ, ἱμτεδμίσησο, (οά. ὅς. 
ἀνήσυχος, γέΞεἶδες5, μαίϊηρ φμῖεὶ, ΝῚ. Εμίορ. τ} Μ.79.11008). 
Ἐᾷνηχος, οἱΐεηί, ΗΙΡΡ.μαεν.6.1τ(Ρ.137.20; Μ.τό6.32114}. 
Ἀἀνθαγιάζω, Ξαηείν ἐπ γείμγη, Ἐπβίταϊ, μένε. 25 (Μ.86.23044). 
Ἐἀνθεκόμος, ργ0Ὀ. {.}. ἴογ ἀνθοκόμος η.ν. 
ἀνθεκτικός, εἰϊηρίηρ ἰο, γείθηυε ἀ. δύναμιν ΜΑχ, Ῥυγγ.(Μ.ο1. 

2078}. 
ἀνθελιγμός, ὁ, γευοίμεϊοη τ ἃ ἐοηγαῦγ ἀἰγεεϊΐον; Οἵ Ὠράνθηὶν 

Ῥοᾶϊεβ, (θο. ΡΙ5.ἀδα.τ2οί( Νἴ.02.1440Ὰ). 
Ἐῤνθελίττω, τρίεγμοΐηθ, τοῦθ ἴοθε ἦρι σοπίγαγν αϊγοοίίοης; οἵ ἃ 

Ππηρὶπρ ΑΚ, (60. Ί5.ἐαγητοτ .42. 
ἐλνϑέλκυσις, ἡ, ἀγαιοίηρ ἐμ ἀ, τῆς πνοῆς ᾿ρΙρῃ.ἠκόγ. 40. 8(ρ.9ο.4; 

Μ.41τ.6024). 
ἀνθερίσκος, ὁ, τ.}. ἴον ἀνθέριξ, δεαγά οἵ Δ ΘΔΥ οὗ σοτῇ, 10.}0. [ο. 

4.27(}1.94.12250). 
Ἐἀνθερμηνεύω, σίϑέὲ 4 ΤῊΪΕΡΡΥΕΙΘΠΟΉ τοηΐγανν ἴοὸ τί..«ἁ. τῷ 

Παύλῳ; Νεβι.λονμιῖη Πεν.1:3(0.236.12; Μ.64.4840). 
[Ἐ]ἀνθευτικός, ν,]. [ΟἹ ἀνθητικὸς ιν. 

ἀνθέω, ἤσιοον ; βοιιγίκἢ , παπος σρτίηρ, δὲ ἀδεεεμάδα ἴτογῃ ᾿Ἰουβὰλ 
ἐξ αὐτῶν ἀ. Τάτ, φι,47 ἐπ Οεη.(τ.6 1); 14.Ζαεἶ.4:11Η,(2.τ615). 

["]άνθηκομέω, ναταπὶ οὗ ἀνθοκομέω αν. 
Ἐἀνθηκόμος, ρῥΙοῦ, ἢ.1. ἴογ ἀνθοκόμος αν. 
Ἐἀνθημερινός, α ἄαγ οἷά, ΤΔΊΏ ρ΄ Μ1.(Μ,.27.1360Ὰ}. 
Ἐἀνθηνιοχέω, γεείγαΐ»:, 1514, ῬῈ].4}}.5.271τ(Μ.γ8.1406λ). 
Ἐἀνθηρεύω, εαῤῥυαίε, Τιεολτ Ν ν νι. 2ο(}1.03.17088)}. 
Ἐἀγθηροπρόσωπος, ἤον»14- αεεα, 70. 4]. ἐἰγόηοτο Ρ.257(Μ.07.3808). 
Ἐἀνθηρόχειλος, τοῖα ἰΐϊρε Πῖο ἤοισεῦς, 1.14}. εἰ γοΉ..5 Ρ τοδί 1.07. 

τοῦρ). 
ἀνθηρῶς, ὀγηπαμν (1,πι. βονοη!ῖς 5116) ἁ, τὸν λαὸν ἐδίδαξε Η]ΟΓ, 

οἱγοῖ (ττϑορηγ. ΡΑ].))δίρ. 4615: ΜΙ... 28. 6868); ἐῤ.7ρ(ρ.47.10; 688). 
ἀνθητικός, ὁ) βοισεγίης ῥίαμι5 ἀ. σπέρματα (Ἰεγα. Ξἰγ.1.71(0.24.23, 

ν.]. ἀνθευτικά ΝΜ. 8,.3220), 
Ἐἀνθικόμος, τοῦ. 1.1. ἴοΥ ἀνθοκόμος αν. 
Ἐξγθισμα, τό, ὀγίσἠι! ἄγεςς, ΓἸθπι ῥαεά.5.2(ρ0.242.14.; Μ.8. 724). 
ἀνθισμός, ὁ, ῥὀίοομι, βοιοεγίηρ, Ῥτος., ἐν. απὶ.7 1τ2(Μ.87.17688), 
ἀνθϑιστ- ἄω, ἰαΐετ ἔοττη οἵ ἀνθίστημι; Ὀ8558., το: δία “«- μένοις 

τῷ πονηρῷ 0.1). λήαη. τ δ(Μ.04.15658). 
Ἐἀγθοβαφεύς, ὁ, ἦγδν ἴηι δυίραι! εοἰοινς, Βα5. θη... 4(2.550; Μ 51. 

280Ὰ 
ἘΕΜΤΡΕΙ τοἰεὰ εοἰοις ἤοτσενς, ΤΠαγιϑιυαά,παίυ, ΒΜΗ͂Ρ ἢ 

(Μ.ο6.602}). 
Ἐἀνθοειδής, Ποιοεγ.Πἰ6 ἁ, ... αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿ΑφαίῃουΟν. 

{{| πτηί(ρ.58). 
ἀνθοκομέω, ῥγοάμες ἤοιυενς, Όγτ. [0.4.4(4.387}} ἀνθηκ-, ΤΌτγΒ5. 

}αΞεῖ.6.3(0.147.5; 8.2688). 
ἀνθοκόμος, ἀδεκεά το! ἤριυογς ἀ. ... χθών ΤΑΡΟ]],»πε!. 5. Ἴδ:το 



ἀνθολόγιον 

(νν.}}. ἀνθεκόμος, ἀνθηκόμος ; ἀνθικόμος Μ.33.14210); ῃγνϑ."α!. 
Οβν. (το. 8100). 

ἀνθολόγιον, τό, ραϊπεγίηρ οὗ βσιοοῦς, ΟἸοτα. ῥγοὶ. 2(0,14.1; Μ.8,778). 
ἀνθολόγος, ὁ, ψαϊἑεγεν οὗ βοινεγς, στον γ85. πηι. 5 τῇ Οαπὶ.(Μ.44. 

8658). 
Ἐἀνθόλοψ, ὁ, απίείορο, {Ἐλιβτ. ἤεχ (Μ.18.7400). 
Ἐἀνθομοίωμα, τό, ο«ἐγείαγῖν, {ᾷεποςς, Οτι απ, 2(Μ.17.2ς70; 

ἀνθ᾽ ὁμοιωμάτων μ.162,27); οἵ ὈΣΟ]ςΑ] ὑγρα5, ἘΡΉΓ.2.3400. 
ἀνθομολογέομαι, ῥγαῖξε, γείμγη ἱμαμῖς ἃ. τῷ κυρίῳ Τ. [μᾶντι3; 

Τραι.ς.γ)8: τ3(1.1171); εαἰ. 1.6.2: 336(0.25.το). 
ἀνθομολόγησις, ἡ 1. αεἰμοιοϊεἀφεηιεηί εὐχαριστίαν δὲ τὴν ἐπὶ τῷ 

τετευχέναι ἀγαθῶν ἀπὸ θεοῦ μετ᾽ εὐχῶν ἀ. Οτιον.τ4{(Ρ.321.09; ΜΟΙ. 
4614); 2. ἐπ γεσδίοῃ ἄχρι μαρτυρίου καὶ τελείας ἀ, ἐλθόντες ἸὉϊΔα, ῥενγ. 
φοίρ. 128,17}; 3. ΦΟΉ 5 ς1οη, ἐπι ῥίαξε φῇ αποίδεν, αἰϊεγηπαϊῖυε σοι ἐξ εϊοη 
ὖ μὲν [36. ΘΥΓΊΘΟΠ.- -προσωποποιούμενος τὸν νόμον, τὴν ἀπόλυσιν 

ἐξεζήτει" ἡ δὲ [55., ΑΠηΔ8] τῆς ἐκκλησίας προσωποποιὸς τὴν ἀ. προσ- 
εκόμιξζε ΤΉ ΘΙ. ὄν» εὶ “μη. ττί Μ.18,2764). 
ἘΔνθομολογητής, ὁ, σὲ τοῦο αορηοιοϊσάρος 10} γείμγη ἢ οἵ σοα, τοῦ, 

Μι.το: 22, Ἀπαχ. γ,ο;. τ͵(}1.07. 11770). 
ἀνθοπλίζω, αγη: ἀραϊηδὲ; ταϑῖ, ἀ. τὸν Μωσέα τῷ Παύλῳ 151.Ῥε]. 

ἐῤ. .9ο5(Μ.η8. 8018); Ογγιλοητιβαπεῖ, 5.2(53,458). 
Ἐἀνθοπλισμός, ὁ, τοιρεγεαγρηηρ, ΤὨΡΠη εἤγοη. .8(Μ.τοβ, 

8260). 
Ἐἀνθοποιός, ῥγοάμείηρ βοιυενς, βοιθεγν, 70.1)ιεαγη ἐξ δορ 2 

(ρ.2ο8; Μ.06.8248). 
ἀνθορίζω, ἀεήης τη ἃ τοπίγανν 5θη5ε, (6],ν2Ζ,ἢ,6.2.ττ τ 8ς, 

12494}. 
Ἐἀνθοροθετέω, ἀεείγον ἐξέ δομάαγίες, (60.ῬῚ5.Ῥεγ5.2.3τ(Μ.02. 

1231Ὰ}.ὕ 
Ἐἀνθόρροια, ἡ ἡ, εατίΐηρ οὐ ἤοῖσονς, 1 α65.Ν82.41α]. 8η(Μ4.38.032). 
Ἐἀνθοσμία, ἡ, Ξεγη! οΓ βοινεγς, ΟὨγνβ. βορι. 4.4 τὴ ΤΤΑδ5ς (απ. 

4570); ὕςο,ΡΙ5. ,δευ.618(}1.02.16688). 
ἀνθοφορ-έω, 1. δὲέαν ἤοιυεγς, Υ7΄.Ζο5.3(ρ.98.0); τηθί. “υοὔντες διὰ 

τῶν κρίνων τοῦ λόγον ΟΥΝ γβδ, ον. 14 ἰη (απ (Ν1.44.το688}; 2. δὲ 
ἩΜΕΥΦἰγ οῖοη5 ; Οἱ τα β]ς, Ο]θιη, ῥαεά,2.4{ρ.184.26:; Μ.8,44585). 

Ἐἀνθοφορία, ἡ, δἰ οδεομηρ, [865.Ν82Ζ. ταί, τι 5(},38. τοοο). 
Ἐἀνθρακογραφία, ἡ, σἠαγεσαὶ «κεϊεἶ, Οὐ Πδάτη, ῥαη.Ογ.2(Ρ.3..τ; 

Μ.το.105328). 
Ἐἀνθρακόεις, γπα4ὲ οὗ ἐεοαὶ, Νοπη.}» αν. [ο.τϑ:25(Μ.43.1038). 
Ἐἀνθρακοποιῖΐα, ἡ, επαγεοαί-δηγηΐησ, αὐ Ν βου. Τραμηι (Μ.46. 

9374). 
ἄνθραξ, ὁ, εοαἱ; Ἔχορ. 15.6:}, οὗ, φμῖς δὶ δία μητὶ5 ἀὁ δεγαρη 

ἀονῖη5 με {65τπ|5 Ολνίδίδ ἰδ 7πία ἀἰεῥεηκα!οΉ 60} καγηῖς 
ἨΣίδ55 ὁδὶ μαδδηξ τη. παπῖς σία εαγθοηεηι εἰ ἀϊσοης: ἰσηόηι νεμὶ 
ΤΠ ΕΥΘ σίρε ἐθγγαητ..ΟῊ φμοσμηηζα εἰ ρα ρ Το ον οἱ Κογμ1ο ῥγορἠεία 
ἴρηθ ῥωνραίμν, 5οὦ 80, ψιΐ δεὶ ἠδ αἰαγὶ ἀεῖ, οἱ ῥρμγραΐμς ποη ἡμερὶς 
αἰϊαγῖς ἴσηε, γεδιάεὶ Ηἰδὲ 116 Δ(6 φμο ἀϊείμμε ἐπὶ τί6 ἃ μ1Ὲ ἦη Ἰσηδηι 
δ ΘΥΉΜ.. «ΟΉ, 5: ἰαἰὴς Ἰρηῖ5 46 αἰϊαγῖ. ογηριδς ἰσηῖ ἱγαάεηάὲ σιεπὶ, 
Ξε ἩΘῊ ΟΣ ΜΉΪ Ἰρηϊ; αἰΐος 46 αἰίαγὶ Ἰρηῖς ἐχϑρδείαὶ, αἰΐος 1||6 φμὶ 
ῥγαοραγαμες ὁδὶ Ζαδιῖο εἰ απρεῖς 6745, Οτν λοι. 4.4 τη [5.(0..262.4; 
Μ.13.2330}; τοιοῦτός ἐστιν ὁ ἃ, τοῦ θυσιαστηρίου, τάχα που τοῦ 
φιλανθρώπου κυρίου πληροῦντος τὸ ἑαυτοῦ θυσιαστήριον τοιούτων 
τινῶν σωτηρίων καὶ καθαρτικῶν ἀἁ. ... παιδεύοντος ἡμᾶς τοῦ λόγου μὴ 
ἄλλως δύνασθαί τινα τυχεῖν ἀφέσεως ἁμαρτημάτων ἢ διὰ τοῦ θείου 
πυρός Ἐπ15.1ς5.6:6-)(}1,24.1280); ἐπειδὴ δὲ ὃ ἄ, πῦρ ἐστι τῇ παχυτέρᾳ 
ἤδη καὶ γεωδεστέρᾳ ὕλῃ ἐναπομεῖναν.. «τάχα οὖν σημαίνει τὴν ἐν τῇ 
σαρκὶ τοῦ κυρίου ἐπιδημέαν {45.15.τβ53(1.ς13Ὲ; Μ.30.14204}; ἃ, ... 
τοῦτο ἄρα Κριατοῦ σύμβολον... «ὥσπερ οὖν ὁ ἄ. ξύλον ἐστὶ τῇ φύσει, 
πλὴν ὅλος δι᾿ ὅλου μεμέστωται τοῦ πυρός, καὶ τὴν αὐτοῦ δύναμίν τε καὶ 
ἐνέργειαν ἔχει, κατὰ τοῦτον, οἶμαι, τρόπον νόοιτ᾽ ἂν εἰκότως καὶ 
αὐτὸς ὅ κύριος ἡμῶν..«ἄνθρακι οὖν εὖ μάλα παρεικαστέον τὸν ᾽Ἔμ- 
μανουήλ, ὃς. «πάντη τε καὶ πάντως ἀφαιρεῖ τὰς ἁμαρτίας Ογτ.ἴς.τ.4 
(2.1078); τὸ δὲ σεραφὶμ...«τὸν ἄ, ἔλαβε, καὶ τοῦτο ἐπιθὲν τῷ τοῦ προ- 
φήτου στόματι... «προσδιαγράφεται.. «διὰ τούτων ἡ τῶν ἡμετέρων ἀγα- 
θῶν μετουσία, ἡ διὰ τοῦ δεσποτικοῦ σώματός τε καὶ αἵματος τῶν 
ἁμαρτημάτων ἀπαλλαγή ΤΠαΐ.}ς,6:6(0.32,30; 2.210}; Ρτοο,Ό.75,6:6 
(Ν1.87.το4ο.)}; Πεπσα εβρ. τοῖ. 5. Π}}186 οὔ 604] Ἠιβαϊβᾶ ἴῃ ἢγς ἃς 
δμήείοί. ΠΠυπιτα οη, Ἰῃ ρθη. οὗ (ἢ γβῖ ὁ διφυὴς ἄ. Γ1]. 7]αοι(ρ.τ62.}); 
ἡ τὸν θεῖον ἄ. ἔνδον φέρουσα Τάτ. δια. »αἰν. ΒΜΤ γ( 1. ο6.6δρο) ; ἡ 
λαβὶς τοῦ καθαρτικοῦ ἄ. ΤΜεΙΠ γε πηιτο( .18,3720); τοῦ, 
ΘΌΟΒΑΙΙΒΌΙΣ ρϑυιοιραίίοι πὶ (Πγβὶ λαβεῖν τὸν πύρινον ἄ, 1,11... 
(0.232.7); τοῦ θείου ἄ. ... μεταλάβωμεν, ἵνα τὸ πῦρ τοῦ ἐν ἡμῖν πόθου 
προσλαβὸν τὴν ἐκ τοῦ ἃ, πύρωσιν, καταφλέξῃ ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας. «ἄ, 
«εἶδεν ᾿Ησαΐας: ἃ. δὲ ξύλον λιτὸν οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἡνωμένον πυρί: οὕτω 
καὶ ὁ ἄρτος τῆς κοινωνίας, οὐκ ἄρτος λιτός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡνωμένος 
θεότητι Το.10..7.0.4.τ2(Μ.04.11408). 
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ἀνθρωπικός 

Ἐνδρωπαῖος, ὁ, ἐμἠαῤταη! οὗ πιαη, νογτὰ σοϊπρα 85. {{ Ναζω- 
ρῥαῖος: οὐκ ἔτι μὲν σὰρξ ὁ λόγος... .«ἀνθρωποπολίτης δὲ μᾶλλον, καὶ ἦν 
ἀκόλουθον αὐτὸν ἀ. μᾶλλον, οὐκ ἄνθρωπον ὀνομάζεσθαι [].6. 1ἴ νυ ἅτε ἴο 
Ὀθ]ενε ΝΝαβίουμ), καθάπερ...ὁ κατοικήσας τὴν Ναζαρέτ, Ναζωραῖος 
Ογτμνιμη. (51, 750Ὰ}; 70.1).λαεν. Ν ες. 22 (Μ.0κ.2008). 

Ἐἀνθρωπαρέσκεια (-ία), ἡ, οίξαστηρ οὐ ἡπέη, ἰουό οὗ ῥορμίαγν ΟΥ 
ἀρῤῥίαμδε; 1. ἴὰ ΜΟΥ ΙαΪν πιαΐζετς, [δι ταροὶ.2.3(Μ.6,3208); ἘΒα5, 
ἴς. τοί. 468; Μ.30.228Α); 2. ἴῃ βριταδὶ τηαίίεσβ, Μᾶτο. ΕἼ, ριξε, 
“το (ΜΟός τοῦς-9}; οὗ οβίεητδιίοιιβ αϑοςες5πὶ τὴν γαστριμαργίαν 
φεύγων, τὴν ἀ. φυλάξαι ΤῊ] ἐφηϊ. 4.30 (Μ.01.14618}); ἴῃ ΔΙΓαβρινίηρ, 
1Β65.δαρὶ.2.8.8(2.66τα ; Μ.31.16004); αβϑοοιδῖθεα ἢ ναϊη-ρίοτν, 
110.0.8. }.12( Δ} οὐδ. 9688); ἀη4 νὰ Ὠγροοτίθν, Βαβ.πογαὶ.72.6 
(2.297; Μ.31.8408); 70.}) υυἱγί, (Μ 0 5.8) -τι ἸρὮγ.3.425Ὲ; 3. ἰϊς 
εἴεοίθ: βίυ {1865 ργασίίοα οἵ νίχεια, Οτ,ἤορι. Ἴ π (ριτφιαι; ΝΜ. 
1 3160); ΡΒ]. ἢ. 1 π5.41{(Ρ.138.το; Μ.34.1201λ)}); 15.4.1. ςορη.22.6 
(Μ.86.4608); Μαχ.καρ.ἐμεοὶ.5. 6Β(Μ. 90.12800); δας τὸ ρῥχιᾶθ ἀρχὴ 
γοῦν τιμῆς ἃ, τὸ δὲ τέλος ταύτης ὑπερηφανία ΝΙ] Επμίορ.2(Μ.70. 
ΙΟΟ70)}; -σκέα, Οντ,  ε.16:15(Μ.72.8170)}; Ὧηα τὸ ἤδτεθν, Απαϑβῖ.ϑ. 
ἀοά.3(Μ.80.928); 4. τοτηθαν 15 ρύάγοι, Βαϑ.γερ.ὦν.277(2.513Λ, Μ.31, 

9420). 
Ἐἀνθρωπαρεσκέω, ῥίεαξε τι (ταῖμευ θη (Ὁ) οὐ γὰρ δέλω 

ὑμᾶς ἀ. ἀλλὰ θεῷ ἀρέσαι Ἰρτπ. ομι.2.1; τι ΝᾺ Ζ.εαγηι.2.τ.30.20(Μ.37. 
13514); Μδτο, Εσισβεδε.) 8(Μ.6ς.1ο0848). 

ἀνθρωπάρεσκος, γπ6η-ῥἰδαςίηρ, τγεορλαμίις ἀνακαλύψαι ἃ ϑεὸς 
τὰ ἔργα ἀνθρώπων ἀνθρωπαρέσκων [5 55..5αᾳ1.4.8., 1Ὸ.4.πὸ; μὴ γινώμεϑα 
ἃ. 2(ἶσοηπ.τβ.α; τοὺς..«ποιοῦντας τὸ ἀγαθὸν διδάσκει μὴ καυχᾶσθαι, 
ἵνα μὴ ἃ, ὦσιν 'ΤὨΡὨ]. Απι.μιοί.3,14(Μ.6.11400}; ὑποκριτής, ἀ. ὕγτ. 
Η. ««αἰδεί;.5.1; ἀ. δέ, ὃ πρὸς τὸ θέλημά τινος ἀνθρώπου εἰς ἀρέσκειαν 
αὐτοῦ ποιῶν, κἂν ἀτιμίας ἄξιον ἦ τὸ γινόμενον Ἰβθαβιγεροδν. 5 2(2.4320; 
Μ.31τ.11178}; ΟτΝυ 85, λοηια τη Οαπὶ (Μ.4λ.τοῦρΒ); τοί. χυδ! βᾷοδ- 
ἴοπ ἴΟΥ ὈΙθμορ μὴ ἀ. Οσηεὶ. ΑΡ.2.2τ.1; ΟΒμγγβιλον.71.4 τῷ Μ|.(η. 
ἼΟΟΒ) ; ὙΠαάτ. Μορ5. 5.52: κ(Μ.66,6728). 

Ἐἀνθρωπαρέσκως, 1: ὦ σγεοῤῥαης ταμΉηον, ῥίδασίηρ θη, ΡᾺ]] ἢ. 
1 απδ.Ρτοστῃ (ρ.12.10; Μ.34. 1003 ἀνθρωπαρεσκείας); ΟἸνιηρ. [οὐ 22:7 

(}4.93.2410). 
ἀνθρώπειος, ἠἡπηαη, ε5ρ. Ορρῃ. ἀϊνπο; 1. οἵ ρυε- τιβείαη ἐεβοῆ- 

ἴῃ, Ορρ. μηδέ ἃ5 αἀἰνίπεῖν τενϑα]εά οὐκ ἔστι δὲ ἡμῶν τὰ διδά- 
γματα κατὰ κρίσιν σώφρονα αἰσχρά, ἀλλὰ πάσης μὲν φιλοσοφίας ἁ 
ὑπέρτερα Τακτ,2αροὶ. 15. 30}. 6.468); μεγαλειότερα.. “πάσης ἃ. διξα: 
σκαλίας φαίνεται τὰ ἡμετέρα ἦδ.το. τ(4698); ; Οἱ Πογϑϑν ἀ. διδασκαλίαις 
ἐνιστάμενοι θείᾳ παραδόσει ὑπὲρ τοῦ τὴν αἵρεσιν συστήσασθαι ΟἸειη, 
δίγ, 1: τό(ρ.73.7; Μ.0. 5444); 2. οἵ Βυπιδη παΐωγε 1π 1Π6 ΓΟΒΌ ΤΥ ΓΟσι 
ὃ γὰρ Χριστὸς ἧκεν οὐκ εἰς ἑτέραν μορφὴν πλασθῆναι κηρύσσων ἢ 
μετασκευασθῆναι τὴν ἀ. φύσιν, ἀλλὰ εἰς ὃ ἦν ἐξ ἀρχῆς πρὸ τοῦ ἐκπε- 
σεῖν ἀθάνατος ὥν ΜεῖΙῃ.»γ6ς,τ,40(ρΡ.202.7; Μ.18.27}0); 3. Ομσίξτοὶ.; 
8. ἀραϊηϑὶ νἱονν (δι Ὀοαν ψνὰ8 βρὶπῖακὶ, Βαβ,δριγ.τ2(3.9Ε; Μ.22. 
850) οἴζ, 5. θεοφόρος ; Ὁ. οἵ Ὠυσμηδη, Ορρ. ἄϊνμιηθ, πϑέαχε οἱ Ομ γιβί 
ἡνωμένη τῇ φύσει τοῦ θεοῦ λόγον ἡ φύσις ἡ ἀ. Τ,εοπι. ΠΝ ει.2..(Μ. 
86.15528}; λέγοντος [3ς, Ἀπολιναρίου] πάλαι μὲν ἀντὶ ψυχῆς σώματι ἀ. 
ἐγγενέσθαι τὴν θεότητα καὶ μέαν φύσιν ἀπαρτίσαι ἄψυχον θείαν τὸν 
Χριστόν Ἰά “ποπορἧ (Μ.86.18608); οὐ κατὰ θεὸν τὰ θεῖα δράσας, οὐ τὰ 
ἂς κατὰ ἄνθρωπον [)1ου.ΑΥ,6}.4(Μ.3.τογ20); οὔτε...θεία φύσις εἰς τὴν 
ἀ. μετεβλήθη, οὔτε ἡ ἀ. φύσις εἰς τὴν θείαν ἐτράπη Τικῖ, τηρ.φἀϊεί. 
(ρ.2οο.4{.; Μ.86.279078); πους, 8.5 βι0581., ξσηαη παΐμγε κατὰ τὸ ἀἁ. 
εἴρηκεν ἽΠας οηι.4:24(3. 52), ρΙατ., ἰ4.Πεν.τι8(3.5 52). 

Ἐἀνθρωπέω, δξίονια ΔΉ προσκυνείσθω μὲν οὖν ὡς θεῷ. πιστευέσθω 
δέ, ὅτι καὶ ἠνθρώπησε ΝΙ] ερ}.2.τ87(Μ.70.2078). 

Ἐἀνθρώπησις, ἥ, ὀεζονηηρ παρ, τι οοά κηρύττει.. τὴν θείαν ἀ. 
Αι ΟΡ. 66: (}}.27.202.Ὰ}; ἐν τῇ οὖν θεότητι πατὴρ καὶ υἱὸς ἔν, ἐν 
τῇ ἀ. υἱὸς καὶ οἱ μαθηταὶ ἕν Ἐρίρπιλαον.δο.οίρ.Ζ218.4; Μ.42.3140); 
Μαχ.αριδίρ. (Μοοχ τοβά0). 

ἘἙἀνθρωπία, ἡ, ἀπ Ή ΜΉΝ τὸ τῆς ἀ. φάρμακον ΟΥ.ΝΆ2.ε}.32(Μ.31. 
600, οοηΪ. ἀνίας); οἵ. τῆς πρώτης ἀνθρωπείας 1λυ5,4.,4.3.7(ρ.145.20; 
ΜΜ.22.2458), ΨΏΘΥΘ ἀνθρωπείας 15. Ῥετῆ. ἔτομλ ἃ4]. ἀνθρώπειος, ΟΥ 
5ῃοι]α θὲ οἰημθπαβα το ἀνθρωπογονίας. 

ἀνθρωπίζ-ομαι, δεεομιδτηαη; 1. τεῦ, Τπς,, τ, Νὰ 2.0}.20.τϑ(ρ.102.1; 
Μ.36.970) οἴ. 8. σύνθετος ; 1,Θοτ. ΗΝ επί α, ς2(}1.86.1:248}; (οπβῖ. 
ιδο,ἰαμά, ο(Μ.88.4800); 70... 8ο.4.π4{(Μ.04.11600}; ἰά, 7αεοῦ,8.(Μ. 
94.14810); τεῦ, Τταηβῆριτγατοη εἰ γὰρ θεοῦται μὲν ἄνθρωπος ἐν τῷ 
θεὸν ““εσθαι αὐτὸς δὲ ὁ εἷς θεός τε καὶ ἄνθρωπος δείκνυται 14. ἤον1. 
τι 3(Μ.06.5524}); θεὸς ἀνθρωπισθείς 'ΓΠάτ, διά, αμεγν.1.4(Μ.90.3324}; 
.ΌΡΡ. αἀεἰδοδέϊοη φασὶ γὰρ ἀλλήλων εἶναι παραδείγματα τὸν θεὸν καὶ 

τὸν ἄνθρωπον καὶ τοσοῦτον τῷ ἀνθρώπῳ τὸν θεὸν διὰ φιλανθρωπίαν 
“εσθαι, ὅσον ὁ ἄνθρωπος ἑαυτὸν τῷ θεῷ δι᾿ ἀγάπης δυνηθεὶς ἀπεθέωσε 
Μαχιαρϑιρ. (Μ,91.11138). 

ἀνθρωπικός, τωμαπ; 1. νπἱογεὶν παν, ΟΡΡ. ἀἸνίης οὐ γὰρ πρὰς 



ἀνθρωπικῶς 

ἀ. νόμους ὁ λόγος ἡμῖν ΑἸμδηδο ἰ6σ.32.2(Μ.6,0648); ἡ δὲ δοξαστικὴ 
ἀπόδειξις ἀἁ. τέ ἐστι...«ἡ γὰρ ἀνωτάτω ἀπόδειξις...πίστιν ἐντίθησι ([ετη, 
δἱγ.2ιττίρ.129.2; Μ.8,085 4); ΟΥ, 70.13.1 {0.230.6; Ν|,14.4058); 2. οἵ 
φχραϊοδίίου οὗ δυτηδῃ αἰἰτθαϊεβ εἴς, τὸ Οοα πολλὰ εὅροις ἂν ἀ. ἐν 
τῇ γραφῇ, ὡς καὶ τὸ... ἴσως ἀκούσονται. «τοῦτο οὐχ ὡς διστάζων ὃ 
θεὸς εἴρηκε Οτιἠοηι. 18,6 τη. εγ.(ρ.τόο.τ; Μ.13.4774}; εἰ καὶ κλήσεσιν 
ἀἁ. οὐ καιρίως τοῦτο κατονομάζομεν (οῃδέ, Ὠῖας ἰαμά, τ (88, ΚΟΙΑ):; 
8. εοηεεγ δα τοῖϊλ τοῆαὶ ἰς ομἷν ἰμώηπαη τὸν περιπατητικὸν [5ς. λόγον] 
ὡς ἀνθρωπικώτατον ΟτιΟ δὶς τιτοί(ρ.62.8; Μ.1τ.6 704}; 4. τοῦ, πο. τῆς 
ἀ, αὐτοῦ θεουργίας Ὠϊου. ΑΥ.4...2.6(Μ,3.6440}; ἀ. ἐνεργείας Μακ, 
ρος Μ.01.1258}; Δα Θοζοηα Αἄνοηϊ ὦ τῆς ἀνοίας τοῦ ἀπόδειξιν 
οἴεσθαι, ἀνθρωπικὴν αὐτοῦ μετὰ ταῦτα γενήσεσθαι τὴν ἐμφάνειαν ΟΥ. 
Νυ95. “ροϊϊ. 7 (Μ.45.12654). 

ἀνθρωπικῶς, πιωηαηῖν; 1. ἡη ἃ ἈΜΗΊΘΉ σεηδε, 1.6. ψι που Βρισιταδὶ 
ἀἰβοοσητηθηῖ ἀ. ἐκλαβὼν τὰ εἰρημένα ΟΥ. 70.το.τοίᾳ; Ρ.3τ.20; Μ.14. 
5600) ; 2. τη πιρμαη ἰογη15 κἂν αἷ. γραφαὶ...ἁ. περὶ αὐτοῦ διαλέγωνται 
ἙἘπ5. Μαγεοίϊ. τ τίρ. 5.8, ν.]. ἀνθρωπινώτερον Μ,ι24.7208)}; ΟὙἾΝ γ55. 
Επμη.ο(2 }Ὁ.208.23; Μ.4ς.8οπο); 14,“ ρῥοϊ!.5)(}1.45.12648); Ιοη, Ατι,η, 
6..(Μ.2.8ς57)8); 3. ἂς γαῆ, οὗ (ἢ γιϑί οὐκ ἀ. ἀφορίξομεν 14.6}.4(Μ.3. 
10724}; εἴ τις...«ἐν αὐτῇ διαπεπλάσθαι λέγοι θεϊκῶς ἅμα καὶ ἀνθρω- 
πικῶς" θεϊκῶς μέν, ὅτι χωρὶς ἀνδρός" ἀ. δέ, ὅτι νόμῳ κυήσεως, ὁμοίως 
ἄθεος τ Ναζιοῤ.τοτ(ῇ.27.1770). 

ἀνθρώπινος, Δ. οὗ οὐ ῥοϊοηρίηρ ἰο ῬαΉ; 1. τὶ Ροῃ. προκλίσεως ἀ 
τα ϊοη.πο.2; σαρκὸς ἀ, Ἰρῃ Ββηϊα(.".2; καθ᾿ ὃ οἷόν τέ ἐστιν ἀἁ, φύσει 
ἀναμάρτητον διεξάγειν βίον (ἸοτῊ.Ξ γ.4.2ο(ῃ.204.2ο; Μ.8.133278); Με. 
“γΠ1|ρ.διτδίριτοπ.Ὁ; Μ.18,.1680); Οὐδ 85. μη τί Ρ.336.29; Μ.45. 
τος 40}; (Ἡγυβ.ἤοη. 5.1 ἔμ 1 Τι.(11.5748)}} 2. ΟΡΡ. ἀϊνίπο πῶς... 
παραστήσεις μέγα..«εἶναι τὸ ᾿οὐκ ἐπίσταμαι λαλεῖν᾽ λεγόμενον ὑπὸ 
τοῦ σωτῆρος; τὸ λαλεῖν ἀἁ. ἐστι"..«οὐ͵ ἐπίσταται λαλεῖν ἀ. ὄντος 
τοῦ λαλεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίσταται, ἐπεί ἐστι μεῖζον ὃ ἐπίσταται τοῦ 
λαλεῖν Οτοάον.1.δ τῇ [67.(ρ.7.22; Μ.13.2640) ; τὸ πάσχα κυρίου ἀ. καὶ 
᾿Ιουδαϊκὸν πάσχα 1ά. [0.τοιτοί!4; Ρ.100.25; Μ΄.14.3400); τ. Τδατχη. 
ῥαμ.Ον.π(Ρ.12.27; Μιιοιτοῦςο); Μετ ἢ. σν.5.4(0.57.17; Μέ.τ8.το4Ὰ}); 
οὐδὲν χρὴ θνητὸν οὐδὲ ἀ. τῷ... «ἀνατιθέναι θεῷ Ἐλι5. ἡ] αγεεϊί, τ. τ(Ρ.5.5; 
Μ,24.720}}}; ὁ νόμος οὐκ ὧν ἀ. 14.6..}..2.τλ(ρ.ττό.ς; Μ.24.0208); τοῦ, 
ἈΒΟΠΡΈΟΘΙ Οἱ Βυσηδῃ Τα ΠΟ 05 οὐ ατίσθατοβ το οα ἐὰν δὲ ἀκούωσιν, 
ὅτι κτίζει καὶ ποιεῖ, οὐκέτι τὰ ἀἁ. ἀντιτιθέασιν ; ἔδει δὲ καὶ ἐν τῷ κτέζειν 

ἀνθρώπινα νοεῖν αὐτούς ΑἸΉ..(γ.1.23(Μ.26.608); (Πχγ5.᾿ύτη.1.1 τη 
χΤιμ.(τ. 540Ὰ}); 3. λιωηαῃ (1.6. Οἡ ασπδη ἰδνεὶ, βυζεα (0 τηδΠ 5 
ὉΠ οχβίβ 1 ηρ), (μυνβ.ἠον.26.2 τὴ 70.(8,152Ὰ}; τὸ δέ 'ἱμετεμελήθη' 
«εν, δι’ ἡμᾶς" πῶς γὰρ ὁ προειδὼς μεταμέλεται; Ῥτος.Ο έη.δ: 5- 
(}..8;. 26); 4. τεῖ. ἴης. ἡ ἀ, οἰκονομέα Α1ἢ..45.2.12(Μ.26.172.Ὰ}; 
τῶν ἀ., ὧν ὑπέμεινεν ὁ σωτήρ 18.3.27(3818) ; οὗ (γ]δῖ᾽ 5 Βυγηδηϊῖν ; 
ἃ, Ὀοαν οἵ (Ὠχιβῖ, Οτ.λο,!,14.6 12 67.(0.112.2:; Μ.13.4128}); δᾶ- 
γε Ὁν Ἐλαύνομοβ οὐκ εἶπον σῶμα ἀνθρώπου τὸ τοῦ θεοῦ σῶμα, 
ἀ. δὲ τὸ σῶμα Ἑυταρ. (ΟΡ 8)αει. (40 Ὁ 2.τ.τ 0.142.2]1 Η.2.τ65Ὰ}; 
Ῥ. Βυτχηδα βοὰὺ] ἀνέλαβεν ψυχὴν ὁ υἱὸς...«ἁ, Οχιεοη Ἢ οι ΤΥ 
(ὐἹ 5 13.211); ἰά ποι. 1 4.6 ἴῃ «]εν (0.112.0; Μ.13.4120}); α. ΒυΠπηΔπ 
Ψ}1}} θέλημα κατὰ φύσιν εἶχεν ἀ. Μαχιορμδο (ΜΟΙ. ΒοΟ); ἀ, κίνησιν 
9.0. 0.3.1 (Μ 04. Ἰοότα); ; ἀ. ἐνεργείας τὸ. (τοδοῦ); ἃ. Βατη ΙΕ ὦ 1ῃ 
δε}. (ν. τηἶτα Ὁ, 1) ἴ ἵνα ὁ κατὰ τὸ ἀ. σχῆμα φαινόμενος υἱός, ἐν τῇ 

τοῦ πατρὸς φαίνηται δόξῃ στ Νγε5. Τ βοὶϊ. 57(δ|.45.12640): βλασφημίαν 
«τῷ ἀἁ, τοῦ κυρίου συγκρίματι προσαγομένην ἘΕΞν ΟΠ. χηνευ (ΜΝ. 
03.14018); [ο.1Ὁ, [.σ.3.τπ(}].04.τούτα) τ: οἵ. τῷ κυριακῷ ἀνθρώπῳ ὡς 
ἀπαρχῇ τοῦ ἁ. φυράματος 1,δοπ τ. ΠΝ δ6..τ τ (Μ.86.14688). 

Β. οὐ]εοῖϊνε, ἐσιϑϑᾷ ὧν »Ῥιαη παράγουσι φόβους ἀἁ. τ ἴδηι.το.53; 
πειρασμοῦ διαβολικοῦ τε καὶ ἀ, {1ἰ..ας.(0.τ68,7}; γείαιτησ ἰο ἸΠπαΉ τὰς 
ἐν τοῖς εὐαγγελίοις φωνάς, τάς τε ἀ. καὶ..-τὰς θεοπρεπεῖς, ἐνὶ προσώπῳ 
προσάψομεν Ονγ,οχρί, αἱ ἐαρ.4{0,20.1 6᾽.150}}}. 
. ᾿μωηαΉ, Ἰτηρ  γὴρ τισάφγαίε, σιρτοά ἰο τοραξ ἩΕῊ μετιτέον τοὺς 

ἀνθρωπινωτέρους λόγους Ὄντιεπ, οΉ δ(Ρ.240.τπ ; Μι66.11204):; 68Ρ. 
ἜΧχοϑρ. τ οττο" 2 ἀνθρώπινον λέγω. ὡσανεὶ ἔλεγεν, ἀπὸ ἀ. λογισμῶν, 
ἀπὸ τῶν ἐν συνηθείᾳ γινομένων" τὸ γὰρ σύμμετρον τῇ προσηγορίᾳ τοῦ 
ἀ. δηλοῖ" καὶ γὰρ..«φησί, πειρασμὰς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν, εἰ μὴ ἀ.- 
τουτέστι σύμμετρος καὶ μικρός Ομ τυ 5, ᾿λ0}.12.1 ΤΉ Κονιι(ῳ. 5428,0); 14. 

λονι.24.1 1 τον. (το. 2110}; ΤΉΔΕ. τ σγ.τοι (2.228); οἴ, οὐκ ηὔξατο 
μὴ πειρασθῆναι, ἐπειδὴ ἀνὴρ ἀπείραστος ἀδόκιμος, ἀλλ᾽ οὕτως πει- 
ράζεσθαι ὡς φέρειν ϑενετ. ΤΟ γ.το: τ(ῃ.2:8.,26). 

Ὡ. Ὡσιζ, 85 5ιιδβέ,, ψιηαητν; Ἐ. ἴῃ σεπ. οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἀ. θέλειν 
πρὸς τὸ τυχεῖν τοῦ τέλους ΟΥῥ»ὴης.5.τ. τοίρ.222.1; Μ.11.2808); πᾶν 
τὸ ἁ. τὸ θεραπεῦον τὸν θεῖον νόμον (οῃδί.8.1)5...(.4.12{ρ.122.24; 
Μ.2ουΣτόταν); 85 απιίοα ἰο σοα Ὀν (Πηιθδὲ προσάγω ἅπαν τῷ θεῷ... 
ἐν ἐμαυτῷ τὸ ἀ. ΟΥΝΥΒ5. Επη.2(2 Ρ.328.20; Μ.45.5048); 1Δ0ρονῇ. 
(ρ.204.1τ0; Μ.46.2770) οἵ. 5. συνάπτω; 2. οἵ (Ὠτιϑί, ΟΥ.λον!. 1.4.6 ΤῈ 
[ἐγι(ρ.τ12.12; Μ.13.4120) οἷ, 5, ἐπιδέχομαι; οὐ παρῃτήσατο διὰ τὸ 
ἀ. ἑαυτοῦ εἰπεῖν ἑαυτὸν καὶ ἐλάττονα τοῦ πνεύματος Α1ἢ..47.1.50 
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(Μ.26.ττ6.Ὰ}; τοιαύτας λέξεις ἐπιρρίπτειν ἐπὶ τὸ ἀ, αὐτοῦ 1τὉ.γ.4(1530}; 
16.2.12(1724); ΟΥΟΝ γ55.0». εαἰδε,ατίρ.57.6; Μ.45.44Ὰ) οἷἵ. 5... κατα- 
κιρνάω; ἰᾷ.Ρο]]. 57 (Δ 1.45. τόσα); Ομγνϑ. ἄορ, 6 7.2 τη. [0.(8.401Ὲ}; 
κέκληται προφήτης καὶ.. «ἀπόστολος διὰ τὸ ἃ, (γτιαρ καὶ, Η εὖ. (5 00}. 

5:4(0.476.2}). 
ἀνθρωπίνως, Α. τ ἀμρία 7αδἑίοη; Ἐ. ἴῃ σεη, ἄνθρωπον ἀ. 

τιμητέον Ταῖ.ογαὶ.4{(Ρ.4.25; Μ.6.8124}; πέπονθας ἀ. Ηορι (οι. κ.4; 
2. ορῃ. αἰνίηεὶν ᾿Εἴράκλειτος γὰρ οὐκ ἀ. φησίν, ἀλλὰ σὺν θεῷ τὸ 
μέλλον Σιβύλλῃ πεφάνθαι (Ἰοτὴ.5,7.1.15(0.44.12; Μ.8,776Α}); οὐδὲν ἀ, 
ὁ σωτήρ, ἀλλὰ πάντα θείᾳ σοφίᾳ καὶ μυστικῇ διδάσκει 1. ἄς Ὁ 
(ρ. τό3. τό; Μιο.όοοο); οὗ καθ᾿ ἡμᾶς σοφοί, πνεύματι περισσοτέρῳ 
χρησάμενοι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, οὐκ ἀ., θείως δὲ διδάσκονται τὰ 

ἀπόρρητα Οτι ον τη 6η.2.τ2(ρ.208.0; Μ. 12.818); 3. οὗ [πο, ϑεοῦ 
ἀ. φανερουμένου Ἰρτι. Κρ Ιι. 10.3; αὐτοῦ τὰ: λεγομένου ἀ. χρίεσθαι 
Ατῇ.44»γ.1. 48(}}. 26. 1120) ὁ..«λόγος... «ἐστιν αὐτὸς καὶ ὡσαύτως 

᾿ ἔχων, ἄτρεπτός τε καὶ ἀναλλοίωτοῦ, ὅ' ὑπομεμενηκὼς δὲ καὶ τοῦτο δι᾽ 

ἡμᾶς ἀ, τ. Η εν. Ζτοί(ρ.386.0); διὰ τοῦ σώματος ἀ. ἐνεργῶν ἱμεοπΐ.Ε}, 
Νεϑί.τ. τ4(Μ.86.1457}); ν. θεϊκῶς. 

Β. μωριαμὶν (1.6. δα ]ν ἰὸ αι ὉΠαοιβίδη αι ρ) δβρ. οἵ 
ΒΑΥΠΡ5. [Δ ϑοιρίασε τοῦ ἀγαπᾶν πάλιν ἀνθρωπινώτερον ἀκονομένον 
Οτι [.50 τη, [0.(0.524.27}; ἃπᾷ ψοτάβ οἵ (ῃτϑὶ Χριστὸς ἀνθρωπινώ- 
τερον πρὸς αὐτὸν διαλέγεται (τυ 5, ἠση.26.3 ἴῃ: 70.(8.1 524}; 18.78.1 

(4580). 
σ, ἐμ πιά ἀδρεεὶ, τη. γεσρεοὶ οὗ πιρμαμεῖν ἡ τοῦ σωτῆρος ψυχὴ ἀ. 

ἐταράττετο ΟΥ. [ν.88 τη 7ο.(ρ.552.16); εἴ τις βούλοιτο τὰ ἀνθρωπινώ- 
τερον..-εἰρημένα φέρειν ἐπὶ τὸν τῆς θεότητος αὐτοῦ λάγον ντ ἰΐ65.1ὸ 
(:1.72}). 

.).. τῷ πάη ξαδίτου, τῷ ιοηαη ἐθγρι5, ΟἵἨὁῺ ΘᾺ χΟροΟΙ οΓρῇο σοπ- 
σορΈοηΒ οἱ σοα Δανιὴλ... ἀνθρωπινώτερον τὴν θεοπτίαν ὑπογράφων 
1 5.λ.6.1τ.2.24{(}1.20.6 50}; εἰ μὲν περὶ ἀνθρώπου. .«διαλογίζονται, ἀ. 
καὶ περὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ...λογιζέσθωσαν- εἰ δὲ περὶ τοῦ θεοῦ... 
μηκέτι ἀ, Α1Ή..47γ.2.35(}1.20.221.Ὰ}; εἰ δὲ τὸ κτίξειν οὐκ ἀ, νοοῦμεν 
ἐπὶ θεοῦ, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ τὸ γεννᾷν ἀ. πρέπει νοεῖν [Ὁ γῆ. 5τ(0.275. 
22; Μ.26.7854); ιάνι, 1 865.) τρι. Κ(1,303Ε ; 41.20.7280}; ὕὥντ, 79. 
τ.ο(4.770); ὙΒαι Π ε.τ τ δ(3.5 52); 14 Ρειτοῦ: τ(1.1302). 

ἀνθρωποβορ-έω, ἐσέ ττθη, ῥγαοῖῖςε ἐαπητϑαίίξηι μηδ᾽ “«"εῖν Σκύθας 
διὰ τὸν καὶ μέχρις αὐτῶν ἐλθόντα τοῦ Χριστοῦ λόγον Ἰὰνι8,.6.1.4 
(το; Μ.21.494Ὰ); ΕρΡΙΡῃ ἐαρ. ἃ. ο(ρ. τορος; Μ.42.7907λ}; ΟΥΝ γε, 7]. 
{(Μ.4.5.1608)}.Ψ 

ἀνθρωποβορία, ἡ, εὐἀμηδαϊϊδηη, τοῖς Ῥάρα μαγρεβ ἀραμηθῖ 
ΘΒ τ βδηβ οὖς γὰρ ἴσασιν οὐδ᾽ ἰδεῖν κἂν δικαίως φονενόμενον ὑπο- 
μένοντας, τούτων τίς ἂν κατείποι ἣ ἀνδροφονίαν ἢ ἀἁ,; ΛΙΗεπαρ ίερ.35.τ 
(Δ. 6. οὐρα); οὗ ραραῃ ροάβ, ΤῆΡΗ) ὐτ, πίοί,3.8(Μ.6,11328}; οἵ 
(ἀποβῖ, ῥσυβοῦσος, ΕΡΙΡἢ ἀαον.26.5(ρ.282.1ο; Μ1.41.3408). 

ἀνθρωποβόρος, "απ -ταϊΐησ, ΤῊΡΒ]. Απτιμοἱ.2.7} 1.6.1 574}; ΕΜ .5. 
ψ...8.7.2(}1.20.7560); 1.1.5 (πο: αα(Μ.24.488Ὰ}; τεῦ, ΟΠ τσὶ λέων πάλιν 
καλεῖται, οὐκ ἀ. (ντ. ἢ ,καἰφεῆςτο.3; ὁ Βαίδη τὸν ἀ. λύκον Ῥγοο ΟΡ 
ογ.132.3(Μ.6ς.703.). 

Ἐἀλνθρωπόβρωτος, εαΐεη ὅν πάη, 1 [δῖ φηιγοατοτς, τ(}1,6,1477}). 
Ἐἀνθρωπογέννητος, δον οὗ πιηαπλίμ, ΤᾺΡΟ]] ἐρ. Βας.τ(Μ,22. 

ττο4Α). 
ἀνθρωπογονία, ἡ, ΟΥ̓» Οὗ ἨιαῊ πρὸ τῆς καθ᾽ Ἕλληνας ἁ. ὁ 

Μωυσῆς ἠκμακέναι (Ἰ]εγη. 5 γ.τ.2τ(ρ.68.17; Μ.8.8208); Εδι5.᾿..ε.1τ.2.4 
(Μ.20.Ξ68); ἀπὸ πρώτης ἀ. 1.1.2.6(568); ΜΨωσῆς... κοσμογονίαν καὶ ἀ. 
ὑπογράψας 1α.}.6.ττ.4{5120 ; Μ.21.8200)., 

Ἐἀνθρωποδίδακτος, ἑατιρ ἠὲ ὃν παρ, Ογγ.ἰἦ65.45(τ1, 3000). 
ἀνθρωποειδής, τ»: κιώπαη ον, ἰλδ α παρ; ἢ. οἵ 1015, (]οΙῺ. βἐν, 

τ τσίρ.45.12; Μ.8.7774Ὰ}; Ἰᾶργοὶ, πίρ.5ο.1; Μ.8,1688); οἵ ἃ νοῖσς, 
ῬΒηΠοβε, ἡ. 6.3. ττ}.65.4070} ; 2. οἱ Οοα θεοειδής...ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ κατὰ 
ψυχήν, ὅ τε αὖ θεὸς ἀ. ΟἸοτλ. ἐν. 6. ο(ρ.468.γ; Μ.0.2038); ποῖ τὸ Βὲ 
ἀπαοδυθζοοα ἢ ΡὮγ 5164] 56 η586 οὐκ οὖν ἀ. ὃ θεὸς τοῦδ᾽ ἕνεκα καὶ ἵνα 
ἀκούσῃ 10.1.7(0.28.28 ; 4534); εἰ καὶ ἀ, τὸ θεῖον, τῶν ἴσων δεήσεται τῷ 
ἀνθρώπῳ 1.7.5(0.21.17; 4378}; Ποτοῖ, (ΛΗΙΒτοροιουρἢ 16) ἔφασκον 
γάρ, ἐπειδὴ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον..«λέγει γραφή, 
χρὴ πιστεύειν ὅτι ἀ. ἤγουν ἀνθρωπόμορφόν ἐστι τὸ θεῖον Ογγιερ.(αἰος. 
(63.3638); ΟΒτβίοὶ, ἀ. δὲ τὴν Χριστοῦ ἕνωσιν καλεῖ [5ς. ΑΡΟἸΠΠΑΓΙΙ5] 
Τιεοπί. ΗΠ πομορὴ (Δ1.86.18604}; ἐδ. (1 8720}. 

ἀνθρωποειδῶς, ἦμ ᾿τρπαρ ζαςἠ θη ἀ. αὐτῷ [30. [65115 1 β]ΟΙν] 
παρεστηκότων ἀγγέλων 1οπ.Ατ.6}.8.6(Μ.3.1τοοὰ]. 

Ἐνθρωπόθεος, ὁ, "απ: Οοά εἰ δὲ ἡμεῖς μὲν [φησιν] ἐκ τριῶν, 
αὐτὸς δὲ ἐκ τεσσάρων, οὐκ ἄνθρωπος ἀλλὰ ἀ. ἈΡΟ]]. [γ.οτίρ.228.0) 
8Ρ.ΟΥ Ν Υ85..}οϊ] .490(Μ.4.5.12418). 

Ἐἀνθρωπόθηρος, εαἰεἠτηρ πῖθη, ΤΟΏγνβ8, οι.12(13.2558), 
Ἐῤνθρωποθνησία, ἡ, πιρηπαη φιογίαϊτίν, Ἐπκιχαί, Ἐπ γε 84(Μ.86. 

23608). 
ἀνθρωποκτονέω, 1. οδέεν μιπαη ξαεγίξεε, Ἰτὰ 5.1. τ3(ρ.230.3; Μ.20. 
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ἹΔοιο); στ Ναζ.ον.τ4.20(}1,25.8074); 2. τηιιγάρν; οἵ θεν}, Οχ, 70. 
2ο. θί2ι; Ρ».363.4; Μ.14.6364). 

ἀνθρωποκτονία, ἡ, νπμγάεν, ΟΥ..[0.20.25(21; Ρ.361.17; Μ.14.6320); 
οἱ δυϊηδη βαογῆος ὑμῶν οἱ θεοὶ.. «πρὸς δὲ καὶ ἀ, ἀπολαύοντες (Ἰ6πὶ. 
νοὶ, Ξί(ρ.31.18; Μ.8,1254); αὐ. ΝᾺ Ζ.07.28. το(ρ.45.8; Μ.36.458). 

ἀνθρωποκτόνος, γπαη-δἰαγίηρ, τμγάεγοις; οἵ Αἴῆεηα, Ταῖ,ογαί ὃ 
(Ρ.9.2; Μ.6,8248); οἵ δίῃ, Οτωμαγέ, πο(ρ.46.20; Μ.ττ.633}); ἔτεα. οἵ 
[εν], τεῖ. 70.8:44 ταῖς κεφαλαῖς αὐτοῦ ταῖς ἀ. Με(ἢ. ὁ γ}.8.14(0.98. 
14; Μ,18ιτὅοῦ) ; τὸν ἀ. ὄφιν δεσμώτην {1 .ρ.Οσηδὶ. 4 }}Ὀ.8.7.5, Οσποὶ. 
.41}}.2.21.3; οὐκ εἶπεν ἁπλῶς, φονεὺς ἦν, ἀλλ᾽ ἀἁ. οὐ γὰρ ἕνα ἀνεῖλεν, 
ἀλλὰ δι᾿ ἐκείνον πάντα ἄνθρωπον ϑενετῖιεγεαί,6.2(Μ.56.486); ΟὮγν5. 
μον. Τ7.6 10. ΜΙ .(7. 2218}; τά, {μ4,8,.8(1.6860); οἵ Ἰροτεβῖεβ ἀ. τῶν 
Ἀρειανῶν αἵρεσις ΑἸΉ.5γη.54{0.277.τ8; Μ.26.71808); 1Δ.6ρΡ.4ρ.1.10.3 

(Μ.2ς.5430). 
ἀνθρωπολατρεία (-ία), ἡ, τοογελρ οὐ ἃ τπαῃ; 1 τεῖ, Ομ ΒΕΙΔΗ 

ΤΟΡΙΥ. ἴο ράρϑῃ δοουβαίίοι οὐ, καθάπερ οἴει, ἀ. τὸ χρῆμα"..«ἄνθρωπον 
δὲ πεφηνότα τὸν τοῦ θεοῦ λόγον ἐπιγινώσκοντες πρόσιμεν ὡς θεῷ 
νυ, εἰ. 6(653.2030); τὉ.ϑ(χβ6 0}; 2. ἴὰ Νερίουιδη σομ ΤΟνοΥϑΚ ; 
8. οἷαἰπι παῖ σοηλιποίίοη οἵ Ἃπ6 τρδη᾿ ψἢ (οα 5 ῆσο5. ἴὸ 
ἐκοίαθαἀθ ροβϑι  ν οὗ ἩΟΥΒΒΙ ρθη 84. τηδγρ τῆδπ, Νοϑίρ. ΕΡΗ. 
(431τ)αεὶ. τ(Η.τ.τ41324} οἷς. 5, ἀνθρωπολάτρης, οἷ, 5.ν. ἀνθρωπολατρέω,; 
Ὁ. ϑοσιβαίίοι [πὲ ΘῈ ΟΠ ὙνΟΥΘἢ10 15 ΠΏρ]]εα ἰη Νεοϑίουδη βθραγα- 
ΟΝ Οὗ τὸ τηδη [68115 ἔτοπὶ {πὸ αἀἰνὶπα ϑοὴ τὴν..«ἡμῶν θρησκείαν, 
ἁ. ... ἀποφαίνουσι, ἀποκομίξοντες μὲν τοῦ κατ᾽ ἀληθείαν υἱοῦ, ουν- 
αφθέντα δέ τινα σχετικῶς αὐτῷ προσκυνεῖν ἀναπείθοντες ὕντς ἔρύρι. 
(5 410); κἂν εἴ τις αὐτὸν ὀνομάΐζοι θεόν, περ ε δ όνοεν εὐθὺς ἀ. εἶναι 

τὸ χρῆμα διοριξόμενοι 14. Ὀμΐε.47(ρΡ.6ο.26; δ΄. .«1704}; 10. 26(Ρ. 43.32; 
1548); ; εἰ μὲν οὖν εἰς ἄνθρωπον τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἕνα πεπιοστεύκαμεν, καὶ 

οὐχὶ δὴ μᾶλλον εἰς θεόν, ἀ. τὸ χρῆμα 1΄.Ν εεὶ.3,2(ρ.61.28 ; 61,744}; 
ἕτερον δὲ καὶ ἕτερον εἰναι λέγων, εἶτα τῷ ἐκ ἀπε δκωξόν, Ἀβραὰμ 
προσκομίζεσθαι δεῖν τὴν πίστιν διαβεβαιούμενος, ἴσθι...τῆς ἑαυτοῦ 
κεφαλῆς τὰ τῆς ἀ. καταχέων ἐγκλήματα 10.3.6(0.73.320 ; Ο1Ε)}; οἱ τῆς 
Νεστορίου ἀ. 1ιδοπι. Β. Λί σεν πὶ τί Μ.86.12730}; ΤἸαϑῖη.6}. Τ βάν. 
ΜῸρΡ5.(}1.86.τοκ20). 

Ἐἀνθρωπολατρ-ἔω, τοῦ ρ ἃ γιαΉ, τοῖ, Νοβιοτσίβ. εἰ ἄνθρωπον 
εἶναί φασι ψιλόν, “-οὔσιν ὁμολογουμένως, προσκυνοῦντες αὐτῷ ὕντ. 
μον. 42(Ρ.40.32; 53.1628};5 Ὀὰῖ οἵ, Νεβέ. «(Ὁ 8(0.248.20) οἷξ. 5. 
ἀνθρωπολάτρης ; 1ὰπ Δ]ατοθ5 ἴο γεποραθ 7ϑν5 Χριστιανέζειν ἤρξασθε 
εὐνάς μεμαθήκατε πάντως εγ5.(0.37.2:). 

ἀνθρωπολάτρης, ὁ, 100) ΙΡΡῈν οὗ α ἱπώμαῃ δοίη; 1. οἵ Ῥάρδη8, 
1Ϊῃ ΤΕΡΙΥ ἴο δοσιβϑίϊοη ἀραϊηϑὲ (ῃγιϑίδης “Ἕλληνες δὲ μᾶλλον... 
γεγονότες ἀ, Ογτ, Γμἰπιδ(6᾽.205Ὲ}; 2. ᾿π τίη. ἀπα ΟΒτίβίο]. σοπέτο- 
ΨΕΙΒΥ ; 8. Ἀραῖηϑί ΑΙΠδΠΙ8Πὶ, ΑἸῇ..4γ.2.τ6(Μ.26.τ818}; ἀποδείκνυσιν, 
ὅτι ἡ κλῆσις ἡμῶν γέγονεν οὐ δι᾽ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν 
υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα καὶ ἐκ τούτου μάθωσιν, ὅτι οὐκ ἄ. γεγόνασι πιστεύ- 
σαντες τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ ἀληϑινοὶ θεοσεβεῖς ΤΑΤΉ Ἔγπορς.63(Μ.28, 
420Ὰ); Ἐπι4].»}». Βᾳμὶ,(Μ.8ς.76 10); Ρ. ἴὰ ΑΡο ΠἸπαῦδῃ δοσιβαίίοι 
δσαϊηβί οὐίποάοχ ἀ. ἡμᾶς ὀνομάζετε ΤΑΊ. ῤοϊ!,τ, τί 1.26. ττ2ο0) ; 
ἁ. εἰμέ σοι, σέβων ὅλον τὸν συντεθέντα μυστικῶς ἐμοὶ λόγον τ. ΝΖ. 
ΞΩΥΉ,.1.1.1το.25(}1.27.4614}; 6. ἴὰ Νεαβιίοσίδη σοηίστοψοσον ; ἵν δοοιβα- 
τίοα τους Ὀγν Νιεβίογί5. ὁμολογεῖ 56. 5, Ῥ4}) τὸν ἄνθρωπον 
πρότερον καὶ τότε τῇ τοῦ θεοῦ συναφείᾳ θεολογεῖ τὸ φαινόμενον, ἵνα 
μηδεὶς ἀ. τὸν Χριστιανισμὸν ὑποπτεύῃ Νεβί. ἢἡ .Ὁ 8 Δρ. ΟΕΡΗἢ.(421)αοέ,α 
(400 τ.τ.2 Ὁ.47.6; νν.1}, ἀνθρωπολατρεῖν Τ,οοἷξ Ρ.248.20, -εἶαν Η.1. 
14134); Ι΄ ἔξ΄ι.ΟΟ ἀρ.Όντ.  65..2.τ(ρ.51.6; 6᾽.5 88) οἰξ, 5. νεκρολάτρης ; 
11, τεὐεσίιοη οἱ {815 ἀθίεηοε, Ογτλ᾽ δει.3.δ(ρ.73.21; Ο1Ε}; εἰ μὴ κατὰ 
φύσιν υἱὸς θεοῦ.. «τετράδι λατρεύομεν καὶ ἀ. ἐσμέν Το. Ὦ ἐαεν. Ν᾿ ἐπὶ. 6 
(Μ| 9 5.το 24}; ἰδ, ἃ5 βίοοϊκ εριτπϑῖ ἀρρ!οὰ το Νεβίοτίδῃβ, ΓΕΡΗ. 
(43) 6ρ.(«100 τ.1τ.3 }.32.33; Ητοιςοζο); Τιϑοης. ΗΝ ες .4.2(Μ,86. 
τός64)}; Ἐριαρ.ὈΡ(ς26)αο τί (Ὁ 3 ρΡ.141.3]; Ἐ..2.τ220Ὰ); Αρδίῃ. 
Ῥδρα ἐριύηρ. ΡῈ, 87.τ2ο2ο); Μαχιοῤμςς .ο1.1020); 70.1ιγέεὶ. 
δεμ, (Ν,94.14324); ἅ. οὗ Ῥαμὶ οἱ ϑαιηοθαΐῖα, Επὶορ. αΐνι Β(Μ.86. 
20288)}. 

Ἐἀνθρωπολογ-ξω, φῤεαῖ οΓ πιρηαηῖίν, ἐρσαΐκ οὗ ἂς μιαη ἕτερα 
«-ηθέντα |3ς. ἴῃ βοτρίατς] περὶ τοῦ ἀνεφίκτου θείου ὈΙάγπι, Τγί».3.3 
(Μ.30.8160); τὰ ““ούμενα οἵ ἀμαθέστατοι τῇ θεότητι..-προσάπτουσι 
ἰὰ ({Β65.)ξτοι, 5(1.3138; Μ.29.152}) ; Ὀβηβῖο!. τῇ γραφῇ σύνηθες τὸ 
ὅλον θεολογεῖν καὶ τὸ ὅλον ἀ. -.. καὶ μὴ μερίζωμεν τὰ ἀμέριστα ΑΡΟΙ!. 
ἐΡ. Ὀίομ,τοίρ.26ο.το; Μ, ΡῚ. 8, 9354); ; ὥσπερ γὰρ θεολογεῖται ἡ σαρξ 
«οὕτω πολλάκις "νεῖται ἃ ἐν αὐτῇ θεὸς λόγος ἈΑπαβί. ΜῈ ̓ οά. τ2(Μ, 80. 

200). 
Ἐἀνθρωπολοιγός, ἐπεγίξεἰ ἰο με, Τατ. ΝᾺ Ζ  ΟἢνΟ ρα! 9530(},58,212.4). 
ἀνθρωπόμιμος, ἐγηϊαίτηρ ππέη, Τῖστι. Αμ1.6. 
Ἐἀνθρωπομορφῆται, οἱ, “ἀπὲ βγοβονονρἠϊίες, ἁ, οἵτινες λέγουσιν 

ἀνθρωπόμορφον εἶναι τὸ θεῖον ΤΊΤΑ.ΟΡ δαεν.(Μ.86.454). 
Ἐἀγθρωπομορφιανοί, οἷ, -- ἴοτερ.; οἵ Ἐσγρίίαι τποηκε ΠΟ 
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δἰτιθαϊοά μαϊηαπ ἔοσιῃ ἴο σά, ϑοοτγ.λ.ε.6.7.27Μ.67.6888}; οἱ μὲν 
τοὺς ἀσώματον τὸν θεὸν ὁριξομένους, ᾿ῶριγενιαστὰς ἀπεκάλουν, οἱ δέ, 
ἀ. τοὺς ἐναντίως φρονοῦντας 50Ζ.ἦ,..6.8,12.12(Μ.67.15404). 

ἀνθρωπόμορφος, 2» πων σἤαρο οὐ ζονηι; 1. ἴὰ βεῃ, ; οὗ ραρδῇ 
᾿πλᾶρο5, Αὐτηοη. 4ε.17:20(Μ.8ς, τπ65 4); ραρᾶπ σοάβ, (Ἰ6ηι,517.7.4 
(ρ.16.3; Μ.9.4278); ΑἸΉ. γεμὶ.22(Μ.25.448); ἀεπιοηβ, Τι ϑαἰ,τ8,1(Μ. 
122.13414}; δηρεῖβ, {(μτγβ.Ζαεὶ.(2.7918); Ὠοη ΑΥνολιας.3(Μ,3. 
2200); οὗ 5, Μαιζβενβ ρΌΒΡΕΙΪ τῆ, ᾿ἴοασ ᾿ναρ γα αγοβ' 45 δτη- 
Ὀϊοτηβ οὗ βναηρο  βίβ ἀν ... τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο 1 Βα5.᾿.1π:),ξ|.44{(0,280. 
8); ἢρ., οὗ πιδῃ δοῦν κα θεαβίβ θηρίων... ἁ, Ἰρῃιϑννγη.4; 650. οἱ 
ϑίηηδῖθ, Γγυϑ.ἠοηι, 6.3 τῇ 20 ογ.(1ο0.4778}; ηθΙηϊθ5 οὗ ΠΟ ΔΒ Ἐ1ΟΊ]51), 
ἰάνορρῥιρη..2(1.474}; ΡΠ οαη5, {ῃτνϑ.ῥηδίιτ.2(8,1188); ΘΟ 5, 
1514, 6], ρ.2.21τ(Μ.78,6ς2Α}; 2. οὗ σοα ; 8. ἰπ ἴπο. ἐγεννήθη θεὸς 
ἀ,, τουτέστι θεὸς καὶ ἄνθρωπος ΤΑΤΕΡΟΙ (Μ.28,14058); Β. ἀεηϊρα οἵ 
οα αραίϊηϑι τηδῖρυϊα δὲ ἰητογργειαῖίοι οὗ ὕδη.τ: 26, ΓΑΤ ἢ. ἀ7αἱ. 
Τγίη.3.17(}1.28.12208Β); οὗ γὰρ ἀ. αὐτὸ ἡγούμενοι, πάμπαν ἠλίθιοι, 
ἐπειδὴ τοῖς συγκαταβατικῶς εἰρημένοις περιπλέκονται 151, ῬῈ].ἐ}. 
32.οσ(Μ.η8,.8οο0); ὅς], Ον2...6.2.τ4.τ(Μ.85,12568}; ἀραϊπϑὶ τ }βἰηζεοῖ- 
Ρτεϊαῖοη οἵ ἀοσίτιηα οὗ Ταα., Οὐ. Να2.0»ν.42.16(Μ.36.4774) εἶτ, 5. 
τριπρόσωπος: ο. αἴττηθα ὈΥ ΑΠΕΠσοροιιοτρῃιῖδ9 τούτοις ἀκολουθεῖ 

τὸ κατ᾽ εἰκόνα τὸ σῶμα εἶναι καὶ τὸν θεὸν ἀ. διδόναι, ἢ τὴν μορφὴν τοῦ 
θεοῦ εἶναι κατὰ τοῦτο τὸ σχῆμα Οτ.ἀταϊ.τ2(0.146,10}); Ονγτ.ρ.(αἰος. 
(62.3628) εἶτ. 5. ἀνθρωποειδής ; ζήτησις κατὰ τὴν Αἴγυπτον κεκίνητο, 
εἰ τὸν θεὸν ἁ. δοξάζειν δεῖ ϑοζ,ἢ..8.ττ.τ(}.67.15420); Αὐδαῖος δέ τις, 
ἐκ τῆς πέραν Εὐφράτου Συρίας ὁρμώμενος, ἀ. ἔφησε τὸν θεὸν ἽΠα τ ἤαεν. 
4.το(4.36ῳ); ΤΡ λαόν. (}.86.454}. 

ἀνθρωποπάθεια, ἡ, “ἰαἱδ Οὗ δοίη οηϑγθεὶ ἰο μια ραδοίοης,; οἵ 
Ρᾶρσϑῃ σοᾷϑ9, 115.}.6.3.15{1256; Μ,21.2248}; αἰ, ττ(0.224.22; Μ.20. 

1217}. 
ἀνθρωποπαθής, 1. ἑστηρ παριαη αῇδοίίοης; ἴῃ σϑτι. ; οὗ ρᾶρδὴ 

σοᾶςϑ, ΟἸειη. »γοὶ.2(ρ.2).2; Μ.8,1128); 1.5 ἐγ.5.τ4ίρ.405.5; Μ.9.1738); 
Ἐπ|5.}.4.3.π(οτῇ ; Μ.21.τ60Ὰ});1 Πιδτποηπαγει. 6(Μ,6.3254}); οἴ Δ ἢ το- 
Ροιογρηις ἰδησιασθ Ίη 9 ρῖζαυτγς τὸ ἔθος τῶν ἀ. περὶ θεοῦ καὶ Χριστοῦ 
λόγων ΟΥ, 70.το. 44(19; Ρ.208.32; Μ|.τ4.3608}; Ια, ,(δἰς.4.71(ρ.240. Ἰ: Μ. 
ΤΙ ΤΤ400}; 1 κονηη.θ1 Ἐρἢ 41: ο(Ρ.556); Οντ, μέρη. β(6". 1734); 2 . η- 
υοίυοα τῷ βιρηαη δε εντης, τεῦ, Ομτβι 8 δάνοπὶ τὴν.. “προτέραν 
ἀνθρωποπαθεστέραν καὶ ταπεινοτέραν..«τὴν δ᾽ ἑτέραν...οὐδὲν ἐπιπε- 
πλεγμένον τῇ θειότητι ἔχουσαν ἀνθρωποπαθές Οτι( οἷς, το δ(ρ.1ο7.8; 
Μ.τι.7644); ἘΡΙΡΠ.ἤαον,δ0.στ(ρ.200.24; Μ.42.2000}); ποῖ ΔΡρ] οαΌΪα 
ἴο σοηθγδίίοη οἵ ὅοῖ, Ατῃ.ἄξε. τοί ρ.9.23; Μι25..441τ(443)Β); τεῖ. 
δεγδί. νἱοννβ αθοσί σα εἰ μὲν οὖν τὸν πατέρα λέγοι, ἔσται ὃ πατὴρ 
αὐτῷ ὁ γεννηθεὶς καὶ παθὼν καὶ πᾶν ἃ. ὑπομείνας, ὃ δὴ φθεγξάμενον 
τὸν Σ᾿ αβέλλιον ἀσεβείας ἐγράψατο γραφήν Τθ1ι5.6.ἢ..1.2ο(ρ.87.36; Μ.24. 
8778); Αἰἢ.6ῤ.“6ρ.1.11δ.1τ6(}1.25.5764}; 3, τπιϑυῖ. ἃ5. βιιῦϑῖ., ὩΦΗΩΉΝ 
ἡεεϊϊηξ τοῦ ἀμνοῦ τὰ ἀ. παραστήσεται Ἐπι|5.4.δ.τὸ Ργοειη.(ρ.446.14; 
Μ.22.7170); τὰ ἀ. πάντα ἐν τῷ κυρίῳ ὁμολογεῖσθαι ἐν τῇ ἐνσάρκῳ 
αὐτοῦ ἀληθινῇ παρουσίᾳ Ἰὰριρἢἤαεν.6ο.6:(ρ.212.8;, Μ.42.3040}, 1.60. 
43(ρ.101.12; 2608) ; ΝΠ]  ἀρ.Ρτος (ἀπὲ. (Ν.87.1737})}. 

ἀνθρωποπαθῶς, 1. απίλγοῤρονπονρἠϊοαϊν, ας ΟΥἹ 4 παρ ὅταν 
λέγωνται μέλη ἢ μέρη, ἀ. μὲν λέγονται, θεοπρεπῶς δὲ νοοῦνται ΤΑΤΉ, 
ἄἀταὶ, Τγῖη.τ. (}1.28,.τι5ς0}; Ἐριρῃ.αης.35(ρ.41.}; Μ.43,130Ὁ); 2. ας 
ΔΉ Χριστός. «πολλάκις ἀἁ. φθέγγεται ἰὰ«ἐα67.65.γ(ρ.1ο.28; Μ.42.24})}); 
18δι.6ο.δ4{ρ.213.8; 2050). 

Ἐἀνθρωποπαραδότης, ὁ, 5.ν.]., ὁπ τοῖο ἰαπας ἄρτον ὦ ἡῖαρ (Ὁ ἴὸ 
Ὧ6 ΨΨΟΥΒΠΊΡΡΘΑ) ἀναθεματίζομεν Νεστόριον, ὡς ἀ. Το. Νις, παξυ.(Μ.οὐ. 
14498), δτε ροτῆ. το ἀνθρωπολάτρην. 

Ἐἀνθρωποπλαστέω, ῥα ο ΟΥ ἤογηὶ ῬΊ6η 5... ἡ ποιητικὴ δύναμις 
τοῦ θεοῦ) τῇ φύσει χρωμένη ἔνδον ἡμᾶς ἀοράτως ἀ. Μείῃ. σγ»}.2.5 
(ρ.21-.8; Μ.18.ς530); 1.2.2(ρ.17.21; 400). 

Ἐἀνθρωποποιέω, γπαΐδ, ἔογηι ταη, τυ 95.  ροί  (Μ.4ς5.1τ4τ0). 
Ἐἀνθρωποποίητος, γπαἀε ὧν πιαη, ΒατΉ.2.0, 
ἀνθρωποποιΐα, ἡ, ἔ. “σσεαίοη οὗ Ἰπηᾶη, τ Ν γϑϑι απ γε5.(}1.46. 

570); πονηροῦ θεοῦ τὴν ἀ. ἔργον εἶναι νομίζουσιν [5ς. ΜαΑΠΙΟΠΕΔΩΒ] 
1Δ.ογ.ταἱφελ.(ρ.39.12; Μ.45.320); 2. ΡΟ φΘΉ γα ΟΠ, ΟΡΡ. ὈΔΡ- 
δια, 1δ.34{ρ.128,3; 858). 

Ἐἀνθρωποπολίτης, ὁ, ατυεί ον 1: ἩΠΩΉ; τού 504. τὸ ἀρβοσίθο 
Νεβίουιδη νυἱθνν οὐ τοϊδιίοη οὗ αἰνιην τὸ πιμηδληϊν οἱ (Ἠγίβῖ, 
Ὀντιλγη, (51. 750Ὰ} οἷζ, 5. ἀνθρωπαῖος. 

ἀνθρωποπρεπής, δεϊιίηρ, οὐ αὐαρίεά ἰθ, ΔΉ; ΤῸ ἸῈ σεη, σύνεσιν 
Οντ. 7ο.τιο(4.87Ὲ}; 1α. 7οεἱ.52(3.2248); βίον 1(.15.2.τ(2.1080}; Ια ς, 
οἵ 2ι(Μ.60.7778); 2. οἵ ἀϊνιπε {Πὶπρβ δἀαρίεα το πυπιαπ σαραςῖν ; 
τενοϊατίοα σίνεπ τὸ Ρῥτορδεῖβ, 1ἃ.}ς5,4.4(2.685Ε)}; ἴπ 5ΔΟΥΑΠΊΘΗΓΚ 
αἰνίγματα φυσικοῖς καὶ ἀ. ἐσόπτροις εἰκονιζόμενα Το. ἀτ,ε.1.2.5.τΜ, 
2.207}; 3. οὗ ψ»ῇηδΐ 15 Ρτοϊοαϊοὰ οὗ Ομ σῖβῦ ἴῃ σοϑρϑοῖ οὗ Π15 υσηϑὴ 
τϑῦαγο, Οντιθ}.40(0.27.23; 55.1178}; ΟΟΠΑΙς, αει.4(0Ρ.1ο2.30; Ε1.2.4018) 

. οἷξ, ς, ἀδιαιρέτως ; διὰ τῆς ἀ, ἀναστροφῆς μετὰ θάνατον Μαχ.αριδίρ, 
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(ΜΛ 01.13008); 4 ορμδε. Μ 01.800); οἵ Ηἶβ Ππυτηδῃ βυ]δο θη ἰο Ὶ 
ΘΏΡΕ15, ἰοη. Ατ.ς.λ.4.4(Ν1.3.τθτ0); πᾶσαν ἁπλῶς θεοπρεπῆ καὶ ἀ. 
ἐνέργειαν ἐκ Χριστοῦ... «προϊέναι πιστεύομεν Μαο.Απτ,ἐγη,(Η.3. 
11728}; τῶν μετὰ τὴν ἀνάστασιν, τὰ μέν εἰσε θεοπρεπῆ, .-«τῶν ἃ. τρόποι 
εἰσὶ διάφοροι 70.1)...4.18(}1.04.11808)}; οὗ ΟΕ γβε 5. βανίηρε τρίευ- 
τῖηρ' ἴο ἰδ πυτηιθηῖν, ὈΙάνγτῃ, Τγῖη.3.17(Μ,10.8768). 

ἀνθρωποπρεπῶς, 1. ἐπ λισπαΉ Κα ςλίοη,, τ᾿ ἃ τπαάπηδν δε Ήρ ίη; 
οἵ Γμγῖβο; ἃ. 85 ἀρχηγός: ἀ. ὁδεύοντι ἘΡγος.α.,,Ργ.8: 22(}1.87.12960); 
Ῥ. 85 β Πογίηρσ, Μαχ.ριτοί Μ.91.5924); 2. ἢ ηαρ ῥογρι; τεῖ. 
᾿Αβοβηβίοῃ ἀ. ἀναληφθέντα ἸἸοπ. ΑτΥ.ε,.ἢ.7.3(Μ.3.2008}; 3. λιρηαηῖν, ἰῃ 
γεορεοὶ οὗ ἐμμαμτὲν ποῖον ἂν ἔχοι λόγον τὸ ἐπαισχύνεσθαί τινα ταῖς 
παρ᾽ αὐτοῦ φωναῖς, εἰ γεγόνασιν ἀ.; ὈνΥ 6. τΊ(0.38.18; 52.730) Οἷτ, 8}, 
οαπα αρῤοὶ, Ονοηὶ. 4(ρ.44.8; 6.1728); τὰ...ἀ. εἰρημένα 1Δ.6Ρ.πο(ρ.07. 
17; 52.1674} Ἰα ς, 3 2το( .60.8768); ἰᾷ, Ομ γυρμ.(ς1,771.Ὰ}; τούτων δὲ 
τῶν ἀ. ἐπὶ Χριστοῦ λεγομένων, εἴτε ἐν ῥήμασιν, εἴτε ἐν πράγμασι, 
τρόποι εἰσὶν ἕξ. «τούτων γὰρ... οὔτε ὡς θεός, οὔτε ὡς ἄνθρωπος ἔχρῃζε: 
πλὴν ἀ. ἐσχηματίζετο, πρὸς ὅπερ ἡ χρεία..«ἀπήτει ΤΌγτ, Τγίη, ε(68, 
30Ε; Μ,7).11688) τ 7ο.10. ξιο.4.τϑ(λῖ.94.ττ858,0); προφῆται...τὰ μὲν 
τῇ θεότητι αὐτοῦ διαφέροντα ῥήματα θεοπρεπῶς ἔλεγον, τὰ δὲ τῷ 
σώματι αὐτοῦ ἀ. ὨΙΔά, ἀςεεγς, (Μ,6ς.11458). 

ἄνθρωπος, ὁ, 6}: 

Α, ἀεξ, ἀ, γὰρ γῆ ἐστὶ πάσχουσα" ἀπὸ προσώπου γὰρ τῆς γῆς ἡ 
πλάσις τοῦ Ηδὰμ ἐγένετο Βαγη.6.0; τί γάρ ἐστιν ὁ ἅ, ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἐκ 
ψυχῆς καὶ σώματος συνεστὸς ζῷον λογικόν; μὴ οὖν καθ᾽ ἑαυτὴν ψυχὴ 
ἄ,; οὔ, ἀλλ᾽ ἀνθρώπου σῶμα καλεῖται... κατ᾽ ἰδίαν μὲν τούτων οὐδέτερον 
ἄ, ἐστιν, τὸ δὲ ἐκ τῆς ἀμφοτέρων συμπλοκῆς καλεῖται ἄ, Ὁ ΓπΞξῖ. [γι γε5.8 
(ρ.45; Μ,6.15858); ἅ δὲ καὶ νοῦν καὶ λόγον δεξάμενος, ἔστιν ἄ., οὐ 
ψυχὴ καθ᾽ ἑαυτήν ΑἸφηδρ»65.τ1ξ(ρ.66,27; Μ.6.1Ο0 40}; τὸν ὅρον τοῦ 
ἁ. ἀποδίδομεν, ὃς ἐστι ζῷον θνητόν, χερσαῖον, πεζόν, λογικόν (6 11.ψ«ἦ». 
διδ(ρ.91.25; Μ.9.5840); τεξ. 10.2:25 εἰ μὲν γὰρ τὸ ᾿ἀνθρώπον᾽ λαμ- 
βάνομεν ἐπὶ παντὸς τοῦ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἢ παντὸς λογικοῦ. ..«εἰ δὲ τὸ 
᾿ἀ,᾽ τηρήσαιμεν ἐπὶ τοῦ θνητοῦ λογικοῦ ζῴου μόνου ΟΥ. 7ο.τοιάτίο; 
Ρ.224.1τι; Μ.14.3060) ; οἴ, ἀ, «.. οἷς μόνοις ἄνω...ὁρᾶν ἐπέτρεψεν ΠΙΟΡΉ. 
το.2; οἵ, ἀ. φμοά φῦϑδηι ἐρεεία!, Τιαοὶ, ἀν Ἰηςὶ.2.1(}4..0}..6.2578}} ὁ 
ἄ, ἐστι ζῷον λογικόν, θνητόν, νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν, λέγεται καὶ 
πάλιν τὸ ἐντελὲς ὄνομα τοῦ ἀ. ἀνορθοπεριπατητικόν. συνέκοψαν δὲ οἱ 
ὀνοματοθέται τὴν πολυλεξίαν, καὶ ὠνόμασαν αὐτὸν ὦ, ... ὁ δὲ ὦ, περι- 
πατῶν βλέπει καὶ θεωρεῖ τὰ ἄνω. πάλιν ἄ, λέγεται, διὰ τὸ ἄνω ἀθρεῖν 
τὸν ὦπα ΤΑΤὨ, ἀε}.1.53(}1.28.5330); ἄ.- νοῦς ἐνδεδεμένος προσφόρῳ καὶ 
πρεπούσῃ σαρκί Βαβ.ἠοηι.21.5(2.167Ὰ; Μ.3τ, 5404}; 1Βα5.5ἰγτοί, ποηι. 
τιτό(1.330}; Μ.30.240) : ἄ. ... ζῷον λογικὸν θνητόν (Πγν5.Ε α .11.2 
(2.117Ἀ}; ἃ, συνθετόν ἐστι πρᾶγμα" ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συνεστώς, 
κατ᾽ οὐσίαν τούτων ἐνωθέντων, καὶ οὐχ ἕν ἐστι τῇ φύσει...τοῦτο γὰρ 
ὁ ἄ., ψυχὴ λογικὴ σώματι ὀργανικῶς συνημμένῳ κεχρημένη ῬΑΤΏΡΠ.Η,. 
ραμορί.θ.τ(ρ.614); ν. λογικός. 

Β. ἐιημα δείηρ: 1. ἴὰ ΒΟΟα 56η86, ἃ5 ροββεββὶπρ ΠΟΠΟΌΣ δπὰ 
αἸἰρτῖν ἃ, εἶ, ἀνωτέρω εἶ τοῦ διαβόλου ΟΥ.ἀομῖ. 5.17 τη. 76».(ρ.46.24; 
Μ,13.3218};} δι5 ΤΙ ΟΤΟΟΟΒΠῚ ὁ μικρὸς οὗτος κόσμος...ὁ ἄ. ΟΥ.Ν42.0». 
28.22(ρ.56.16; Μ.36.574); οἵ.1Ὁ.4.5.7(}1.36.6328) εἶτ. 5, (2.1; Πεομτ.Β. 
Νερὶ εἰ μα (.86.12840); τὸν μικρὸν κόσμον, τὸν σύνδεσμον πάσης ἡ 
τῆς κτίσεως, τουτέστιν τὸν ἄ, (οβτη, [πα ἰορ. 5(}.88.,. 320}; Ποῆος ἀ. Ξε 
γεαὶ ῬϊαΉ,, ΟΡΌ. ἸΣΤΘΓΟΗΔ] ΟΥ̓ Βαναρα ογθαί γος ἐσμεν ἄ., καὶ φρόνησιν 
ἔχομεν καὶ λόγον ζ]δπιθπ5 ΕΟΙΊΔΠι15 ἰερ.ο᾽ ἀρ. δομέ. οι 70,5 πον. 2(Μ. 
86.20374}; ἐκεῖ παραγενόμενος ἄ. ἔσομαι Ἰστι. ίσμι.6.2; ὁ μὲν ὄντως ἄ. 
ὁ τὰς κοινὰς φρένας κεκτημένος, ὁ δὲ ἄγριος καὶ θηριώδης ΟἸ6Πι, 5 ν.8,3 
(ρ.82.17; Μ.0.5640); Ὀῃγγϑ.ἤορι. 52.5 τῇ «44ε.(0.305}}; 2. ἴὰ ἀορτεοία- 
[ΟΥΥ̓ 5Ξ6η856 ἀσύνετος εἶ ἄ, Ἠετγπλπαη.10.1.2; 1514 ΡΟ] ΟΡ, 1.461 
(Μ.γ8.4360); οὐ δυνάμεθα οὖν πιστεῦσαι ἀ. ὅστις πρὸς ὀλίγον ζῇ ΠΗ. 
Ῥεγς.τ.4(0.424.7}} 3. 85 σοχητήοι ἀδϑισπαϊίοη οὗ τη 8η6] ΟΊ 
ἐν ἐκείνῳ [56. αἰῶνι]...τὰ ἔπαθλα οὐκ ἄρρενι καὶ θηλείᾳ, ἀνθρώπῳ δὲ 
ἀπόκειται..«κοινὸν οὖν καὶ τοὔνομα ἀνδράσιν καὶ γυναιξὶν ὁ ἄ. (δ. 
Ῥαεά.τ,α(ρ.96.το; Μ.8,2614}; μδησβ ἡ ἄ, τροπῶ, ΤΗΪρρ.πανν.(ρ.275. 
το; Μ.το, 8728) 80Ζ..6.2.7.4(Μ,67.9524); Ὑμάτ,λ.6.1.18.4(3.705); ὁ 
κύριος υἱὸν τοῦ ἀ,, καὶ οὐχὶ τῆς ἀ. ἑαυτὸν ὀνομάζει, καὶ διὰ τοῦτο πει- 
ρῶνται οἱ ἄπιστοι δεικνύναι ὡς ἐκ γαμικῆς συναφείας ὃ δεσποτικὸς 
γέγονε τόκος ἢ [Πιβί. εἰ γε. 66(Μ,6.130814}; 4. ππμριαη δεῖηρ, ΟΡΡ. 
αἰνίης, οὗ ΒΜ ἐκ τοῦ μνηστῆρος δείξῃ τὴν Μαρίαν ἀληθῶς ἄ. οὖσαν 
Α1 8... Ἐρτεὶ, ίρ.9.3; Μ.26.1ο5 70}; ἄρα γὰρ καὶ τὴν Μαρίαν, ἄ. 
εἴποιτε εἶναι, ἢ οὐκ ἄ,; 1,.δολτ. ΠΝ δεί.2.6(Ν1.86.1545}0): Μαρία...ἄ. 
ἦν' ὑπὸ ἀ. δὲ θεὸν τεχθῆναι ἀδύνατον Απαϑέβθ, ἀρ. Ἐν ΑρΥ. ἢ.6.1.2 
(Ρ.7.25; Μ.86,24254)}; οὗ Ομυχοῃ καθόσον ἐφικτὸν αὐτῇ ἃ. οὔσῃ 
καταξιωθῆναι σὺν ταῖς ἀσωμάτοις θείαις δυνάμεσιν 1845. τηγοι.35 
(Ρ.266,13); ΟΠ Υ]510]., ν. ἰηἴτα 1; 5. ἴοσυ νῖθυν [πὲ βουρίαγθ ΤΠ81κ68 
Ὧ0 αἰβετεπος (τοῦ, Μ8].3::τ θεύψεεη ἀρρεπαϊίομβ ἄ, απ ἄγγελος, 
Ογ. 70.2.23(17; Ρ.79.3}ξ{; Μ.14.15208..); ν. ἄγγελος : 6. γιαμξίπά κατὰ 
πρόσωπον τῶν τότε ἀ. ῬοΟΪνΟ.6ῤ.3.2; τὸν ἄ, ἐποίησεν Ταῖ ογα!.7 

ἄνθρωπος 

(ρ.γ.8; Μ.6,8208}; ᾿χεη ἤαεν.3.18.7(Μ1.7.0378) ; ἐ8.3.10.1(030Ὰ}; ον. 
Οἴοηι.το.2ι; δόξῃ..«ἐστεφάμωται ὃ κοινὸς ἄ. Βα5. δρίν.55(4.478; Μ.32. 
1698); στιν 55. πη. 3(2 Ρ.40.5; Μ.4τ.608Ὰ); θεὸν ἐν ἀνθρώπῳ γεγε- 
νῆσθαι ἸΔογ.καἰσεἶ. 50.95.0; [.1. ἀνθρώποις Μ.4τ.6 50). 

Ο. ργοιθη τ᾿πᾶρ; ΟΡΡ. ΟΠ 4, ἘΡΙΡΠ ἤσεν. τ, το(ρ.261,27; Μω41. 
9050); οὐδὲ ἀ., ἀλλὰ παιδίῳ (ῃτνδ.λονι.33.0 15. Λ114.(7.207Ὲ). 

Ὦ. "αι, ὈΡΌ. ΜΟΙηΔΠ, 1 ἴα ]|56 ἀτρατηθηΐ ἴπαΐ νομί η γα 5 ποῖ 
ΟΥΑΙ ΕΩ ἴῃ αἸνΊπα ᾿τηᾶρε οὐ γὰρ εἶπε τὴν ἄ., φησίν, ἢ ἁπλῶς ἄ., ἀλλὰ 
τῇ τοῦ ἄρθρου προσθήκῃ τὸ ἀρρενικὸν ἐνέφηνεν Ὁ ΒΑ5. εἰγμεί. Πο0»1.1.22 
(1.324Ὲ ; ΝΙ.30.330); ποίαν ἕξει συγγνώμην ἄ. ταῦτα ποιῶν, ἐφ' οἷς ἡ 
γυνὴ.««κολάζεται; ζῃγγϑ,ἦοηη.Ο. 5 τῷ ῬβΙ (τ. 2710). 

Ἐ,ν, ἴῃ ρδιίΐο. ρἤγαβεβ; 1. ΘΘΙ  15Π15 ἄ, εἶμι... υἱὸς ἀνθρώπου ὡς 
εἷς ἐξ ὑμῶν 4 Τῆοηι. ἃ 66(ρ.1832.11); πῶς ἄ, εἰρήνης ᾿Ιούδας ἦν; 
Οὐ. 70.32.141(8; }.448.7; Μ.14.2}7λ}; 2. ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ταις οὗ 
σοά; ἃ. οἵ (ἈΠΌ Δη5 σϑῆσχα!]ν ὑπὸ τοῦ ἀ. ᾿Ιησοῦ ἄ, γινόμενος θεοῦ 

. Οὐ. 7} τιρίατ ; Ρ.15.9; Μι14.414})}; δεῖ. τὸν τοῦ θεοῦ ἄ. καὶ παροικῆσαι 
ἐν τῷ σκηνώματι τῷ θεϊκῷ Μδρ.Αερ..(Μ,34.4000); Ῥεγς.(0.2ς.20); 
(ῃγνγβιλοηι, 1.7.2 ἢ ΤῊ (ετιθφος), ἐὰν εὐσεβῇ τις, ἄ, θεοῦ ἐστιν" 
ἐὰν δὲ ἀσεβῇ τις, ἄ. τοῦ διαβόλου, οὐκ ἀπὸ τῆς φύσεως ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς 
ἑαυτοῦ γνώμης γινόμενος Τίσν, ἡ αρη.ς, ἡ ἃ, τοῦ θεοῦ Μελανία ῬΆ]]. 

ἢν Παμα (ρ.29.το; Μ.34.1028.}; Β.. οὗ οεγρν [ρχοθ.], Π1οη. Α]Ἀρ,. ας. 
ἢ.6.7.1τ0.3(Μ.20.6578}; Ὀἰβῆορβ, Επ5.υ,,3.15(ρ.84.7; Μ.20.10728); 
(οηξὶ. 4Ρ.2.25.2; Οἴθου οἱετρν, 1δ.2,47.1. δ. οὗ σοπέεββουβ ὁ διωχθεὶς 
ἕνεκεν τῆς πίστεως καὶ μαρτυρήσας περὶ αὐτοῦ καὶ ὑπομείνας, οὗτος 
ἀληθῶς ἄ. θεοῦ 1δ.5.5.4: ἃ. ὁΕ ΟΤ᾽ ψγ τε 5 οὗ τοῦ θεοῦ ἄ. τῷ θείῳ πνεύ- 
ματι φωτισθέντες ἴδ15.6. ἤ.τ.2ο(ρ.06.3; Μ.24.8020); 6. οὗ ἂπ ΔηρῈ} 
εἰπέ μοι, ἄ, τοῦ θεοῦ Τ..4δν.Β, 7(0.111.3}; ὅν 1ὰ ρῇταβε ὁ σὸς ἅ, δα- 
ἀγεββεα τὸ (σά, οἵ Οοπβίδητίηε, (οηβενρ. (161. νΖ. ἡ, 6.3. τοδί 8ς. 
1240Ὰ}. 

Εν οὗ πη8η 5 πϑίῃτε ἃθα σοηβεταἴοη; Ὁ. ἘΠραγεα αἰν]βίοῃ, 
βεγίδείις πόνο εοηϑίαὶ σαγηρ, αμΐμια, εἰ εῤίγιίμ, ᾿τϑριμαεν.ς.0.1 
(Μ.7).11448)} οἷ. πάντες...εἰς ζωὴν ἀναστήσονται, ἴδια ἔχοντες σώματα, 
καὶ ἰδίας ἔχοντες ψυχάς, καὶ ἴδια πνεύματα 1ὖ.3.53. (8344); ὁ ἃ. 
συνέστηκεν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος Οτιῤνῖηε. 4.2.4 
(0.313.2; Μ.1τ.365Α); ἐκ τριῶν εἶναι τὸν ἄ, ... πνεύματος καὶ ψυχῆς 
καὶ σώματος ἈρΡΟΪ!. ἐν. δ8(Ρ.5326.2 5) ρ, ΟΥ̓ ΝΥ 55,4 }ροὶ].46(Μ.45.15330) 
4].; Ὀαϑβα ὁ 5ουρίατγε ὡς ἐν τρισὶ τούτοις τὸν ἄ. ἔχειν τὴν σύστασιν" 
καὶ μάρτυς ὁ Παῦλος ἐπευχόμενος ᾿Εφεοίοις τὴν... χάριν τοῦ σώματος 
καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος Ῥτος.  δη.1:26(Μ.87.117})), οἵ. 
ἘΒΑ1ΆΒ 07.23; 2. ὈΙΡΑΤΕ ΓΕ ἐποίησεν ἄ, ἐκ ψυχῆς ἀθανάτου καὶ σώματος 
ΑἸΒΕΏΔρΡ,γ6ς. ταίρ.63.τ8; Μ.6, ΤΟ 08); ἐδ. 15(ρ.6ς.2ς; τοο 44}; {1α5ῖ Κ΄. 
γεδ.8(ρ.45; Μ.6.15858} οἷζ, 5. .Α.; Ἱσεηιἤαεις.6.1(Μ.γ.11384}; ἄ.... 
λέγεται κατὰ φύσιν οὔτε ψυχὴ χωρὶς σώματος οὔτ᾽ αὖ πάλιν σῶμα 
χωρὶς ψυχῆς, ἀλλὰ τὸ ἐκ συστάσεως ψυχῆς καὶ σώματος εἰς μίαν 
μορφὴν συντεθέν Με ἢ..γες.1.34{0.272.7}},. Μ.4.1.10070); σομήταβῖ ἀ, 
«λέγω τὰς χρωμένας ψυχὰς σώμασιν ΟτΟργίηε.4.2.7γ(14; Ὀιβτο.ῖ: 
Μ.11.372.); ὁ δὲ ἄ, ἕν πρόσωπον...«ἀπό τε πνεύματος καὶ σαρκός 
ΔΡΟ]] ἐς. 2(ρΡ.204.10; ΔΠ,28,020); διπλοῦς ὁ ἃ,, ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος 
συγκείμενος ΟΥτ, ἢ εαἰδε!.3.4.,) οὐ γὰρ τριχῆ διαιρεῖ τὸν ἃ, ἡ θεία 
γραφή, ἀλλ᾽ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος τόδε τὸ ζῷον συνεστάναι φησίν 
Τα λαεν.5.το(4.422); Ἐπαϊορ. Κγ.ἀοσηι. (Μ1.86.205320); οὗ, Πδοητ, Βι καρ. 
δόυ, τ8(Μ.86,τθο8.) οἷτ. 5, σάρξ; 3. ἀοΌθ]6. παῖασε οὔ πδη, (Πδμ. 
ἐχς. ΤΠάοί, τ(ρ.123.17; Μι9.6844Α) ; διπλῇ τις φύσις ἢ τε πρὸς τὸν 
θεὸν ὡμοιωμένη...καὶ ἡ καθ᾽ ἣν ἄρρεν καὶ θῆλυ γίνεται Ῥτος,Ο τη. 
1:27(Μ.87.1280); ἃ. ἽΠΠΟΙ τηθη᾿ οἵ, ὅπως... ἀνεπίληπτος ἑκάστου 
ἡμῶν ἄ, αὐτῷ γένοιτο ΑἸΠΕΠΑρ  ἰθρ.31.2(Μ.6.οότο) ; ἔστι κατὰ τὸν ἔσω 
ἄ. εἶναι παιδίον, κἂν ἐν γεροντικῇ τις ἦ ἡλικίᾳ σώματος ΟΥΑἠοη!.1.13 1" 
.1εγ.(ρ.το.51; Μ.13.2604); οἵ, τὸ μὲν..«τὸν ἀληθῆ ἄ,, τὸν κατὰ ψυχὴν 
νενοημένον, τὸ δὲ τούτου χώραν περιβολῆς ἐπέχον' τοῦτο δὲ εἶναι τὸ 
σῶμα Ἐ5,}.6.7.4(3018 ; Μ.21.512.}; οὐ διακρίνοντες...«τὸν ἔξωθεν ἄ. 
ἀπὸ τοῦ ἔνδον ἤερεπι. “γεῖ.Ξ(Ρ.6.13; Μ.το,14330); οὐσία τοῦ ἀ. κατὰ 
μὲν τὸ ἐντός, εἰκὼν τοῦ θεοῦ" κατὰ δὲ τὸ ἐκτός, χοῦς ἀπὸ τῆς γῆς Ῥτος. 
σ.ερ.τ:26(}1.8).1228); πρὸς τὸν ἔσω ἡμῶν ἄ., ὅπου οὐκ ἔστιν 
ἐκτυπώματα τῶν λογισμῶν καὶ οὐδὲ θεωρία τῶν συνθέτων ῬΒϊοχ.ρ, 
22(ρ.174); ν. εἴσω; Ὁ. ᾿οαϊναταᾷ πχδπ᾽ ἔστι..«κατὰ τὸν ἔξω ἄ. εἶναι 
παιδίον, κατὰ δὲ τὸν ἔσω ἄνδρα Οτ᾿οη1.1.1.5 ἡ 76γ.(ρ.τττ; Μ.12. 
2604}; περὶ τὸ τοῦ ἔξωθεν ἀσχολεῖν ἡμᾶς ἀ. ΜοῖΉ, ἐγηροατ(ρ.141.4; 
Μ.18,2200); οἵ. τὸν ὁρώμενον τοῖς πολλοῖς ἄ, Ἐπ|5.ν.(.χ.42(Ρ.27.:0; 
Μ.20.056}) ; ἕνα γὰρ μὴ ἀκούων, ὅτι φθείρεται ὁ ἄ, σου ὁ ἔξω, ἀλγῇς, 
λέγει ὅτι, ὅταν παντελῶς τοῦτο γένηται, τότε μάλιστα χαρήσῃ, καὶ 
ἥξεις ἐπὶ βελτίονα λῆξιν (ῃγγοιποηι, 0.1 ἵν δ ογ (το. πος Ὁ); 4. οἵ 
'οΪ4 τηδη᾿ ΟρΡρΡ. τϑάδοιηθα ρϑιβουδ νυ (Βοιη.6:6) εἰ ἡ αὐτὴ φύσις 
“Χριστοῦ, οἷα καὶ ἡ ἡμῶν, ὃ παλαιός ἐστιν ἄ,, ψυχὴ ζῶσα καὶ οὐ πνεῦμα 
ζωοποιοῦν ΔΡΟ]] αηας.23(ρ.244.22; Μ.28.1276})). 

Ο. οὗ πιαπ᾿β σγδΈΟη ; 3. 1η τοϊατίοη τὸ ΟἴΠΕΥ ογθαῖΐαγοβ πολὺ δὴ 
πλέον τῶν ἄλλων ἀγαπήσει τὸν ἄ., εἰκότως, τὸ κάλλιστον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 



Η 
ἄνθρωπος 

δημιουργηθέντων καὶ φιλόθεον ζῷον ΟἸετη.}αεά.1τ.Β(ρ.127.8; Μ.8, 
2258); σοφώτατοι τῶν ἄλλων ζῴων ἄ, Δ ῥγοί.3(Ρ.32.21; ΜΝ.8.128.}; 
αἰσχρόν γε..«δοκείτω καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων τὸν ὑπὸ θεοῦ δημιουργη- 
θέντα ᾷ. ἀκρατέστερον εἶναι 1Δ,ςἰν.2.23(ρ.19ο.7; Μ.8.το80Ὰ}); 2. ἴοτ 
οτραϊίου ἴῃ ἀϊνίπθ ἱπαρὸ ἀπά Ἰητογργθίδιοηβ οἵ [ὑ ν. εἰκών; 
3. τηδη 5. ΟΥΙρίη8] βδίδία δπᾷ ἀδδίαν [[0Υ ἔα Ὶ σοίβγθησοβ ν. 
Ἀδάμ]; 8. οτραϊοα ποιῖμεγ τπποσίβ] Ὡοσ Ἰτωταοσίαὶ, ΤΉΡΗ].Απτ, Αμοῖ, 
2.21(}.6.10038) εἰἶζ. 5. ἀθάνατος; Ὁ. οτεαῖθα τηογίαὶ, Ὀπὲ ρίνθη 
πηπιοτία εν ὈΥ σύαοθ Οὗ ραυθοιρδιοη ἰπ Τόροβ, τῇ ρει τ(Μ. 
25.1054}); Ροββδβϑίησ ἀφθαρσία ᾳιν., ΟΥΝγ65.δεαί.3(λ4.44.12250); 
ο. ἐπαονθα ἢ Γτεράοῃι οὐ Μ1}} ἐλεύθερον γὰρ καὶ αὐτεξούσιον 
ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄ. ΤΏΡὮ] Δηῖ ἀπ οἰ.2.27(}.6.τορόλ}); ν. ἐλεύ- 
θερος; ἅ. ψ|ἢ βαροτίοῦ Κπονίεασο, Οὐ Ν γ85. σαὶ, (}1.44.12280}); 
6. ψ]} ἀπάθεια ᾳιν., ΟὙ Ν γε5. ποι. οβίξ,5.1(}1.44.1378) ; ΙΔ. ογ.καϊεεῆ, 
Β(ρ.42.11; Μ.45.338) δἴο.; ἔν σᾶρϑθὶς οὗ νἰδίουμ οὗ σοά, ὕντ, ἐείη, 
χ(63,890); ὁ. οτοαϊθαᾷ ρογέεοϊ, Οὐ, 70.13.37(Ρ.262.20; Μ.14.4648); 
ἔκτισε μὲν τὸν ἄ. ... ἀπροσδεᾶ παντὸς καλοῦ (νγ. [μἰπ.3(80}}}; 
Ῥτος. .εη.1:27(ΜΜ.87.1200}; ἴ5. σοπα τοις τορι ρ τα] θα 1ῃ {πὲ 
πον τὐϑη᾿, {λτῃ ταὶ, Τρίη.3.το(Μ,28,τ2280}; Ὦ. ογεαίθα 85. ἃ 
ΟΕ] ἐβούλετο ἁπλοῦν καὶ ἀκέραιον διαμεῖναι τὸν ἄ, νηπιάξοντα 
ΒΡ]. Απτ.  ποἰ.2.25(Μ.6,10028); ὁ θεὸς... οἷός τε ἦν παρασχεῖν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς τῷ ἀ. τὸ τέλειον, ὁ δὲ ἄ, ἀδύνατος λαβεῖν αὐτό" νήπιος γὰρ ἦν 
τοι ἦαενγ.4.38.1(}1.7.1το056}; πεησα ἔδει... τὸν ἄ, πρῶτον γενέσθαι, καὶ 
γενόμενον αὐξῆσαι, καὶ αὐξήσαντα ἀνδρωθῆναι, καὶ ἀνδρωθέντα πληθὺυν- 
θῆναι, καὶ πληθυνθέντα ἐνιοχῦσαι, καὶ ἐνιοχύσαντα δοξασθῆναι, καὶ 
δοξασθέντα ἰδεῖν τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην 1Ὁ.4.38.3Δ(1τοῦϑο}; 1. σΘΠ6͵Ά] οου- 
ἀϊτίοπ ζῷον ἕν ἐξ ἀμφοτέρων, ἀοράτου τε λέγω καὶ ὁρατῆς φύσεως, 
δημιουργεῖ τὸν ἄ, ... οἷόν τινα κόσμον ἕτερον, ἐν μικρῷ μέγαν, ἐπὶ 
τῆς γῆς ἵστησιν, ἄγγελον ἄλλον, προσκυνητὴν μικτόν, ἐπόπτην τῆς 
δρατῆς κτίσεως, μύστην τῆς νοουμένης, βασιλέα τῶν ἐπὶ γῆς υ. 
Να2.ογ.45.7(}1.16.6328); 4. τη 5 [8]1 πα αἰβοθοάϊεπος (ν. δάμ, 
παράβασις, παρακοή), Ιχϑπἤαον.τ.το, 3(Ν1.7.5564}; ΜίΔτΟΘΙ], ἤν .οὅ Ρ. 
Τὰα5. ΜΠ αγεοῖ!.2.π(ρ.50.32; ΝΙ.24.8090.); ἐκ παρακοῆς ἐντολῆς θεοῦ 
γέγονεν ὃ ἄ, δεκτικὸς τῆς ἐπισπορᾶς τοῦ ἐχθροῦ ΤΑΙ. Δροίϊ τοῦ 
(Μ.26.1τ200) ; 5. 411 ττιθὴ τορτεβεηΐθα ἀπ βυτηθο] ΖΘ ὮὉν Αὐδιη εἰ 
δὲ καί ποτε τὸν κοινὸν καὶ πολὺν ἃ,, καὶ τὸ γένος αὐτὸ χρεὼν δια- 
σημῆναι, πάλιν οἰκείᾳ καὶ προσφυεῖ χρωμένη προσηγορίᾳ, τὸν πάντα ἄ, 
τῇ τοῦ Ἀδὰμ ἐπωνυμίᾳ σημαίνειν Ἐλ5.}.6.}.ϑ(σογο; Ν.21,521Ὰ}; 
πάντες ἄ. δάμ ἐσμεν εἷς ὄντες ΤΑ Ρ0]1.ε}..Βας.τ(Ν.32.τΤΟ1}). 

ἩΗ. ἄ. αἋ5 ἀθοὴ ἰῇ ποβίϊο βυϑίδπιβ,; ἅ. οἱ νϊδηίσαι5. ἐκ δὲ τοῦ 
Δόγου καὶ τῆς Ζωῆς προβεβλῆσθαι κατὰ συζυγίαν Ἄ, καὶ ᾿Εκκλησίαν 
Τγχοη.βαεν.1.τ.1(Ν}.7.448λ}; εἰς γὰρ ὄνομα Ἀνθρώπου πλασθεὶς Ἀδὰμ 
φόβον παρέσχεν προόντος Ἦ. δα]. ἡ..8ρ.(]επι.5,ν.2.8(ρ.132,13; Μ.8, 
9728); ΗΙρρ.ἤαεν.6.2ο(ρ.τ56.21; Ν.τό,32384) 4].; ἘΡΙΡἢ ἦιαθγ.31τ.1ὸ 
(ρ.4οτ.10; λ1.41.403λ); ὙΒάϊ, παόγ.1.1(4.207}; 2. οἱ Ματοῦβ, [τὲπ, 
μαεγ.1.14.53(Μ1.7.6018}; τὰ δὲ φωνήεντα καὶ αὐτὰ ἑπτὰ ὄντα, τοῦ Ἄ. καὶ 
τῆς ᾿Εκκλησίας" ἐπεὶ διὰ τοῦ Ἀ, φωνὴ προελθοῦσα ἐμόρφωσε τὰ ὅλα 
ἐδ.τ.14.π(6048) τε ΗΙρρ.ἠαογ.6.4σ(ρ.178.8; Μ.16.3270.} εἴς,; 3. οὗ 
Ῥαυδο]οὶ ποβίίοβ, οἵ, ὀρ} “ἀιορεέηεδ πονηηθην ῥόγ  ε 7: εἰ 
φογτι, φίφηι οἱ Δ ἀανπαηΐοηι υοοραρὲ, Ἰγθὴ ἤαεγ.1.20,3(81.7.6034); ΤΠ. 
μαογ.τ τ (4.305); 4. τΠ5, οὗ ῥγίρταϊ πῖαρ ἴῃ 1Ἰεγδοϊθοι ὁ μὲν γὰρ ὑπὲρ 
τὸν τόπον υἱὸς ἀνθρώπου σπείρει" ὁ δὲ σωτήρ, ὧν καὶ αὐτὸς υἱὸς ἀ,, 
θερίζει Ἡφταοίοοη 8Ρ.Ό Ύ. 70.13.40(41: Ὁ.276.32; 1.14.4880}; πὶ ΟρΒὶὲς 
αυϑίδιη, [τϑη,{ω67.1.30.:(}1.7.6054), ΗἱἰΡΡ ἠαεν. ς.6(ρ.78.6; Μ.τό. 
2126Ὰ) οἷΐ, 5, δάμας ; Ναασσηνοὶ ἄ, καλοῦσι τὴν πρώτην τῶν ὅλων 
ἀρχήν, τὸν αὐτὸν καὶ υἱὸν ἀ. τοῦτον δὲ τριχῇ διαιροῦσιν: ἔστι μὲν γὰρ 
αὐτοῦ..«-τὸ μὲν νοερόν, τὸ δὲ ψυχικόν, τὸ δὲ χοῖκόν. καλοῦσι δὲ αὐτὸν 
Ἀδάμαν, καὶ νομίζουσι τὴν αὐτοῦ εἶναι γνῶσιν ἀρχὴν τοῦ δύνασθαι 
γνῶναι θεόν {δ.το.ο(ρ.268.12; 34194); θῆλυ δὲ τὸ πνεῦμα καλοῦσι... 

ἐρασθῆναι δὲ..«τὸν πρῶτον ἄ, Τπατ,ἠαεγ.τ.τ4(4.306); 5. ἴῃ τΠδογν οἵ 
ΜΟΠΟΙΠΊι5 λέγει ἄ, εἶναι τὸ πᾶν, ὅ ἐστιν ἀρχὴ τῶν ὅλων, ἀγένητον, 
ἄφθαρτον, ἀΐδιον, καὶ υἱὸν ἀ. τοῦ προειρημένου γενητὸν καὶ παϑητόν, 
ἀχρόνως γενόμενον, ἀβονλήτως, ἀπροορίστως Η!Ρρ.Παόν.8.12(0.232.1; 
Μ,16.53588); 1.8.13(0.233.8; 22504); 6. Μαπίσμθδῃ ὁ πρῶτος ἄ. 
Ἡδρετη, γελ.)(ρ.τοιδ; ΝΙ.10.14378); 1.12(ρ.20.3; 14484) οἴ[. 5. ἄρχων. 

Ι. οἵ Βαχιᾶπ παίυτο οὗ (ἢχισῖ, οὐ ΟσΙβΈ ἂ5 Τη8ῃ ; 1. 1π σέη, οἵ 
(τιδὲ ἱποατπαίθ; 85 τη ἐν ἀ. θεός ἴστ, ΕΡὴ.}.2; υἱὸς δὲ θεοῦ, ὁ 
᾿Ιησοῦς..«εἰ καὶ κοινῶς μόνον ἄ,, διὰ σοφίαν ἄξιος υἱὸς θεοῦ λέγεσθαι 
7Ταδβι. ταροὶ.22.τ(Ν.6,561.}; διὰ δυνάμεως τοῦ λόγου κατὰ τὴν τοῦ 
πατρὸς...βουλὴν διὰ παρθένου ἄ. ἀπεκυήθη καὶ ᾿Ιησοῦς ἐπωνομάσθη 
ἐ}.46. (5910); σταυρῶσαι..«τὸν μόνον ἄμωμον καὶ δίκαιον ἄ. Ἰὰ ἀΤαὶ. 
17.π(}}.6.5128); γεγονὼς πάντα ὅσα ἐστὶν ἄ., ἐκτὸς ἁμαρτίας ΠΊΡΡ. 
Νοξί,τγίρ.26τ.26 ν. ποῖ. 84 ἰος.; Μιτο.8250) ; θεὸς καὶ ἄ, ῬΙΘΙΔΟΙΣ 5 
δρ.Οτ αὶ, τ(ρ.220,3); ἦν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐν τῷ ἀ. ΛΙΒ πε 7 .(Μ. 
25.1250); αὐτοῦ..«ὄντος τοῦ σώματος, καὶ οὐκ ὄντος ἐκτὸς αὐτοῦ τοῦ 
λόγου, εἰκότως ὑψουμένον τοῦ σώματος, αὐτὸς ὡς ἄ. διὰ τὸ σῶμα 
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ὑψοῦσθαι λέγεται...εἰ δὲ ὃ λόγος γέγονε σάρξ, ἀνάγκη ὡς περὶ ἀ. 
λέγεσθαι αὐτοῦ τήν τε ἀνάστασιν καὶ τὴν ὕψωσιν...ὅτι μὴ ὁ πατήρ 
ἐστιν ὃ γενόμενος σάρξ, ἀλλ᾽ ὃ τούτον λόγος ἐστὶν ὁ γενόμενος ἄ. 14. 
44γ.χ.45(Μ.26.το40); ἄ. δὲ γέγονε, καὶ οὐκ εἰς ἄἅ, ἦλθε... εἰ.. μόνον ἐν 
ἀ. φανεὶς ἦν, οὐδὲν ἦν παράδοξον 1Ὁ.3.3ο(3884); 14,,ο1}.7(}}..26.8048) 
οἰ(. 5, θεϊκῶς ; τὸν Χριστὸν ἀπέστειλας εἰς ἀνθρώπους ὡς ἃ, (Ὁηξεὶ, 
41}Ρ.7.38.1; θεὸς ἄ. γεγονώς, οὐ τροπὴν ὑποστὰς ἀλλὰ σάρκα λαβών 
Ἐριρῇ.αηο.117(0.145.5; Μ.43.22094}; γέγονε σάρξ, τουτέστιν ἄ. ΟνΥ. 
ἀῤοὶ, Τά τ(ρ.111.23: 6.205); ὅ. παντοδύναμος λόγος ἐλθὼν ἐσαρ- 
κώθη...«καὶ ἐγένετο σάρξ..«.βουλόμενος δεῖξαι ὅτι κατ᾽ ἀλήθειαν γέγονεν 
ἄ. Ῥτος!. ΟΡ ἄγη (ρ.180.3ο0; Μι6ός.86ο.Ὀ); ἀοοίτπο ἀφηϊςα Ὀν ἤδῃϊ- 
Οὔδβηβ ἐφαίνετο τοῖς ἀ., ὡς ἄ., μὴ ὧν ἃ. Τξοροιῃ. “γε, δί(ρ.12.12; Μ, 
10.14408}; 2. οὗ (γχιβί ἀϑϑυπεηρ μυτηδηϊέγ, (Ἰδιη. »γοί. τοίρ,78.15; 
Μ.8,2284) οἷΐ. 5. ἀναλαμβάνω ; ἡγοῦμαι οὖν βασιλέα μὲν λέγεσθαι τὴν 
προηγουμένην τοῦ πρωτοτόκου... «φύσιν...τὸν δὲ ἄ., ὃν ἀνείληφεν, ὑπ᾽ 
ἐκείνης μορφούμενον ΟΥ.70.1.28(3ο; ρ.36.5; Μ.14.760}; ἴὰ ΟΥτο᾽β. ὅο6- 
{π|π8, οὗ (π6 ῥσϑ- εχ βίθης Παπηδμν οὐ ππηδῃ 501) οἱ (Ὠτὶϑί τὸν ἄ, 
τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τὸν τῇ θεότητι αὐτοῦ ἀνακεκραμένον πρεσβύτερον 
εἶναι τῆς ἐκ Μαρίας γενέσεως 1ὃ.1.32(37; Ρ.42.12; 888); Μοῖ].. ἐγ. 
4.5(0.22.} ; Μ.:8,.608); οὐκ ἂν δὲ πάλιν ἐθεοποιήθη κτίσματι συναφθεὶς 

ὁ ἄ., εἰ μὴ θεὸς ἦν ἀληθινὸς ὁ υἱός" καὶ οὐκ ἂν παρέστη τῷ πατρὶ ὁ ἃ,, 
εἰ μὴ φύσει καὶ ἀληθινὸς ἦν αὐτοῦ λόγος ΑἸἢ. 41γ.2.71ο0(Μ.26.206Α}; [53ς. 

Ψα]επΕη}5] ἐν σχήματι λέγων τὸν κύριον γεγενῆσθαι, ἀλλ᾽ οὐχὶ αὐτὸν 
τὸν ἃ. παρ᾽ αὐτοῦ προσειλῆφθαι Β45.6.261.2(3.4020 ; Μ.32.0600) ; 
Τ7αβι. οὐ γ. 38(Μ.0,3008) οἱξ. 5, ἀναλαμβάνω; τὸν τοῦ θεοῦ λόγον 

κατελθεῖν καὶ ἀναλαβεῖν τὸν ἃ. ἐκ μήτρας Λαστη. ταί. ς.7(ρ.18δ.21 , Μ. 

11.18444}; δ. 5.8(ρ.19ο. 5; τ84.48}; ἔλαβεν γὰρ ὁ μὲν υἱὸς τοῦ θεοῦ τὸν 
ἄ., ὃν ἐνεδύσατο ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ΤῈ ΚΟ ΔΥΡ.ΑρΡ.ΟΟ58π).1π1 9.10 (}}1. 
88.430); ἃ, ἴῃ [815 βθῆβε ἀξῆοῖοβ σΠίνουβα! μι Ή ΔΉ τιοῖ αὶ ῬΊαΉ, 
οἷ, τὸν υἱὸν. «σάρκα ἤτοι σῶμα, τουτέστιν ἄ., εἰληφέναι ΑἸὮ. 5 γη.28 
(Ρ.257.10; Μ.26.,7410); ΟΥΝ ν85.0γ,ἐαἰδελ. 32(ρ.ττό,ο; Μ.45.808); ἄρα 
γὰρ καὶ τὴν Μαρίαν ἃ, εἴποιτε εἶναι ἢ οὐκ ἃ. ;..«εἰ δὲ ἃ. καὶ πῶς τὸν 
καθόλον ἄ. αὕτη γεγέννηκε, πολλὰς μὲν ἀνθρώπων γενεὰς ἔχοντα πρὸ 

αὐτῆς, πολλὰς δὲ καὶ μετ᾽ αὐτήν; ΓΘοπ1. ΠΝ ἐ5!.2.6(Μ.86.1545}}; τ. 
2.8(15534)}; Πδῆσα ἄ. δϑϑισησα Ὁν ΞΟΠ ῬΌββοβθ05. ΠῸ ἱπηοροπάοηϊ 
ῬΘΙΒΟΠΔΙΙΝ ΟΥἩ ἀγροϑίαββ οὐδὲ δύο υἱούς, ἄλλον μὲν υἱὸν θεοῦ.. ἄλλον 
δὲ ἐκ Μαρίας ἃ. ΑΡ0]].ἐΡ. [οὐ.(Ρ.251.4; Μ.28.284}; 3. πεαῆσο ἄ, τὸ 
μιπαη μαΐϊμγα οἱ (Ὠτβί θεὸς καὶ ἀ. ἐφανερώθη, καὶ τὸν μὲν ὦ. αὐτοῦ 
εὐκόλως ἐστὶ νοεῖν ὅτι πεινᾷ ΠΠΡΡ. ἐγ.1: ᾿ 5.2 :τ|(ρ.146.2; Μ.το,δοδ0) ; 
οἔνΟσ, [6.1.32(37: Ὁ.42.12} Μι14.888}; οὐκ ἂν χωρὶς τοῦ ἀ. χωρη- 
σάντων ἡμῶν τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου ὠφέλειαν, μένοντος ὅποιος ἦν τὴν 
ἀρχὴν πρὸς τὸν πατέρα θεόν, καὶ μὴ ἀναλαβόντος ἄ, τι τοι6(ρ.1η6.23; 
3416); τὸν ἄ. τοῦ σωτῆρος, ὃν κατανοεῖν διδασκόμεθα, αὐτὸν εἶναι 
ποίημα..«πῶς ἡμᾶς διδάσκει τὴν θεότητα αὐτοῦ τοῦ λόγου κατανοεῖν; 
ἀλλ᾽... ]ησοῦν τὸν ἄ. τοῦ σωτῆρος... εἶπεν ἡμῖν κατανοεῖν ΓΤ ΛΊΒ, δργ,η. 
Π4.530(Ρ.2}; Μ.26.12854)}; Πρ ἢ.Π1}αρορὶ. 5. 3(00..613} ΟἿΤ. 5... προ- 
διάπλασις ; 4. οἱ (Βγπὲ τορατασα ἤγουν Πυσλ ἢ ἀβῃοοῖ ζη ἢ ὡς 
ἄ, μαρτυρούμενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἔχειν τι θειότερον ἐν τῷ βλεπομένῳ ἁ. 
Οτο οἷς. τι ο(Ρ.120.2:; Μ.11.785λ); ἐροῦμεν ὅτι ἀδύνατον εἶναι οὕτως 
ἄ. ἀναμάρτητον. τοῦτο δέ φαμεν ὑπεξαιρουμένου τοῦ κατὰ τὸν ᾿Ϊησοῦν 
νοουμένου ἀ. 1.5.6 2(0.256.17; τἸοο 0}; λαβόντος τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα 
ἀ. τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐν οὐρανῷ οἷον τῶν ἐνυπαρχόντων τῷ μονογενεῖ 
14. ογ,26(ρ.362.1; ΝΙ,11.5010); τὸν ἀμνὸν οὐκ ἄλλον τοῦ ἀ. ὑποληψόμεθα 
εὐ δὲ προσαγαγὼν τοῦτον τὸν ἀμνὸν ἐπὶ τὴν θυσίαν ὁ ἐν τῷ ἀἁ. ἦν θεός 
14.70.6. 5η(35; ρ.1τ62.1; Μ.14.2920); θεὸν μὲν κατὰ πνεῦμα, ἃ. δὲ καθ᾽ 
ὃ γεγέννηται ἐκ τῆς Μαρίας Τ]Θταο  άθ5 ἀρ.Οτ ἀζαϊ.τ(Ρ.122.14}; ἔπ, 
ἐ.4.1.2.232(Μ.20.658}; εἰς τὸν κατὰ τὸν σωτῆρα νοούμενον ἄ, γεγράφθαι 
ΤΑΊ σόν. μα. 28(ρ.25; Μ,26.12848}; 'μιμηταί μου γίνεσθε"...δηλονότε 
τοῦ ἀ. λέγει 1}.2τ{(0.27; 1258}; ὁ μὲν κατὰ Χριστὸν ἄ, ἐπὶ Καίσαρος 
«ἀὐγούστου τὴν ἀρχὴν λαμβάνει διὰ γεννήσεως τ νος, μη δ(2 ρ.148. 
4: Μ..45.7200}; Οὐηςί. 4}.1.38.7; δ0ογ.}.6.3.523.45(Μ.07. 4451}; 5. 50. 
ἴῃ ῬΏγαβα ὁ κυριακὸς ἄ, 1ὴ6 Οἰγέξίστπαῃ, 1.6. Ομ σιϑὶ φμα λα, π6 
ΒιΙβζοτιςαὶ (Ἀχιβὲ, ΑΙ ἢ δας. 40:6(}1.27.107}}}; εἰς οὐρανούς, ὅπου πρό- 
δρομος εἰσῆλθεν ὑπὲρ ἡμῶν ὁ κυριακὸς ἄ,, ἐν ᾧ μέλλει κρίνειν ζῶντας 
καὶ νεκρούς ΤΑΙ ΧΡ. μά. τ( Ν.25.204λ}); 1δι4(Ζος 0}, ὁ δὲ κυριακὸς 
ἄ. οὐκ ἄκων... ἀπέθανεν ΤΑ1Π..5ενη. βά α(ρ.6: Μ.26,12650) ; τὸν κυρια- 
κὸν ἄ. ὃν εἶπεν ὁ Παῦλος μεσίτην θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τ. τ0(ρ.2; 
12808); 1.31τ(0.28; τ2850): μὴ ἀπατάτωσαν οἱ ἄ. ... ἅ. ἄνουν δεχόμενοι 
τὸν κυριακόν, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, μᾶλλον δὲ τὸν κύριον ἡμῶν καὶ θεόν 
συ ΝΑ... τοτ( Μ.37.17178); ἐν τῷ γὰρ εἰπεῖν, γέγονεν ἐν ἀγωνίᾳ, τὸν 
κυριακὸν ἃ, ἀληθινὸν ἄ. ὄντα δείκνυσι ἸρΡΙβ])λ, αγ.537(0.46.20; Μ.43. 
848); τὸ. 44{0.54.20; οὅ0); 18.03(0Ρ.114.21; τ88Αλ) ς 1δι.(ρ.1τς,5; 1881); 
ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ τοῦ κυριακοῦ ἀ., τουτέστι τῆς αὐτοῦ ἐνανθρωπή- 
σεως 14.Πππεγ.δο.δ4(ρΡ.213.1τ5; Μ.42.305 0); ΤΠ γγ5.. 8 ρ1γ.7(3.805}); τῇ 
ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος, καθ᾽ ἣν καὶ ὃ κυριακὸς ἄ. (οὕτω γὰρ τοῖς 
πολλοῖς φίλον προσαγορεύειν τὸν ᾿Ϊησοῦν)...ἐκυήθη Αι, Ατχ πον 8(Μ. 
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40,2800) ; προέκοπτε σοφίᾳ...ὡς κυριακὸς ἅ. Νεβί,ρ.Ογτι ταὶ Νεεί.' 
(Μ.)6.2528); {ΝῚ}, ῥεγίσὶ.4.9(}1.70.82364); ἄγοιτο ὑπὸ τοῦ λόγου ὁ 
κυριακὸς ἃ. Τιδοπὶ. ΗΝ 66 ,.τ.τό(Μ.86.14648); 19.1.18(14688) ; 1.1.1 
(14130); δ. 2.τ4(1568.); οὐκ ἀνυπόστατον ὑμῖν τὸν ἄ, τὸν κυριακὸν 
δεῖξαι βουλόμεθα... «ἀλλ᾽ οὐκ ἰδιουπόστατον 18.2.το(τ 5564); ἈἈπολινάριος 
«ἀντὶ νοῦ ψυχικοῦ βονλόμενος εἶναι ἐν τῷ κυριακῷ ἀ. τὸν λόγον 1ᾶ, 
μόηορ}.(Μ.86.τἸ8ο00); ὁ κυριακὸς ἄ. ἔχει ἰδέαν φύσιν κατὰ τὸ σαρκι- 
κόν ἰδ.(18728Β); ΡΑΙῚΡΗ. ΗΠ αηορί, 4(ρ.611); 6. ΕἸρμδβιζιησ ᾿πάθρϑη- 
ἀφηΐ τϑα]ν αηα οοταρ]θύθμεββ οἱ (ΠτιβεΒ τηδηῃοοῦ, ἀπ Ὠυσηβη 
ΟΒΠΙΓ͵Θ Οὗ Ρουβομδ] ὲν οὗ {ηε (τί -τηδη ; ἄ, ἀεποίϊηρ ἐῃς τηθπ ψγΠῸ 
εἰπδοάιςα (ἢχιβὲ ὥσπερ γὰρ ἦν ἄ., ἵνα πειρασθῇ, οὕτω καὶ λόγος, ἵνα 
δοξασθῇ" ἡσυχάζοντος μὲν τοῦ λόγου ἐν τῷ πειράζεσθαι...συγγινομένου 
δὲ τῷ ἀ. ἐν τῷ νικᾶν ἔχοῃ ἤσεγ.3.το,3(}|.7.941Ὰ}; οἵ, φεΐ ἐδ δυιδαοιασηϊία 
ἀομιΐηϊ ποςίγί, οἱ 4(θ ἀϊςροςίϊοης φᾶν [ρεῖ! ῥγοΡΙδ, ΠΟ ΦΉΣ ΣΗΜΉΙ, 
ἐαίδα ἀοεθηὶ, 1δ,3.24.τ(066Ὰ); λόγος γὰρ ἦν θεοῦ πρωτότοκος ἀπ᾽ 
οὐρανῶν ἐπὶ σὲ κατερχόμενος, καὶ ἄ. πρωτύτοκος ἐν κοιλίᾳ πλασσό- 
μένος, ἵν᾽ ὅ πρωτότοκος λόγος θεοῦ πρωτοτόκῳ ἀ. συναπτόμενος 
δειχθῇ Ἡ]ΠΡΡ. β΄. Κερ.(ρ.τ21.1τ)ὰρ.ΤΠάτ,ογαη.τ(4.55);} τὸν ἐκ τῆς 
παρθένον ἄ. ἀναλαβών 1.2(0.122.2)ρ.Θηα.}.α.; ὁ δὲ ἄ, ἐκεῖνος, ᾧ 
σύνοικος ἃ λόγος... ἐξομοιοῦται τῷ θεῷ...καὶ γὰρ ὃ θεός ἐστιν" θεὸς 
δὲ ἐκεῖνος ἁ ἃ. γίνεται, ὅτε βούλεται ὅ θεός (Ἰειη.»αεά.5.τ(ρ.236.22; 
Μ,.8, 5560); σοφέαν..«τῷ..«-«πρωτογόνῳ τῶν ἀ, ἀνθρώπῳ κερασθεῖσαν 
ἐνηνθρωπηκέναι Μεῖῃ .Ἔγρρ.5.4(0Ρ.30,21; Μ.18.68.); οὐδαμῶς μὲν τοῦ 
εἶναι ὃς ἦν ἐξιστάμενος, ὁμοῦ δ᾽ ἐν τῷ ἀ. φυλάττων τὸν θεόν Ῥχι5.«.6. 
4.1ο(ρ.τόϑ8.21; Μ.22.281.); πάντα γ᾽ ἐπιτελῶν δι᾽ οὗ ἀνείληφεν ἃ. 1.4. 
13(0.172.5; 285}; 1δ.0.32(0.400.27; 6614); τὸν υἱὸν τοῦ ἀἁ, ὃν ἀνείληφεν 
14, λ)͵ανεεί,.". τίρ. 32.14; Μ.24.7778};16.,6. 1 «(((Ρ «ὅς. 6; Μ.24.826λ); ἐκ 
γυναικὸς δὲ γέγονεν ἃ., ὁ. ἐς πνεύματε παγεὶς ἁγίῳ Ῥεῖ, Ριῃ !Ἐγν.8:22 

(}1.18.6778); ὁ ἄ, γὰρ ὁ ἀποθανὼν τριήμερος μὲν ἀνίσταται 1Ὁ.(6800) ; 
κύριον δὲ τῆς δόξης αὐτὸν τὸν ἄ, τὸν σταυρωθέντα σαφῶς ὀνομάζει 
1Ὁ.(681Ὰ}; εἰ... Παῦλος ἔφρασε, τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταυρῶσθαι, 
σαφῶς εἰς τὸν ἄ. ἀφορῶν, οὐ...δεήσει πάθος τῷ θείῳ προσάπτειν 
1.(6810); τὸ τοῦ Χριστοῦ πρόσωπον εἰσιδών. ..ἄ. ... καθαρὸν. ..ἐπ- 
οπτεύων 1 «Φησασὶ, τοίρ.31.13; Μι18.6338); τοῦτο οὐ πέπονθεν, ἀλλ᾽ ὁ 
ἄ, ὃν ἐνεδύσατο, ὃν ἀνέλαβεν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, τὸν ἄ, τὸν παθεῖν 
δυνάμενον" ὅτι ἄ. θνητός, θεὸς δὲ ἀθάνατος. πιστεύομεν ὅτι... ἀνέστη 

οὐχ ὁ θεὸς μὲν ἐν τῷ ἀ., ἀλλ᾽ ἃ ἄ. ἐν τῷ θεῷ ἀνέστη ((Θεατα, ἐρ καὶ, 
ΔΡ.ΤῊσι.}.6.2.8, 48(.. 847): Α1},4»γ.2. "ο(Μ. 26. 296) οἷ. 5. 2; ἀνείλη- 
φεν ἃ., Χριστὸν ᾿ΤΙησοῦν, ὃν...«παθεῖν παρέδωκεν... ἐν ᾧ ἀ. τ ρϑανοιν 
«(ἀνέστη ΤΑΤΒ εχρ. μα, ἘΜ. 25.2018)};5 ΤΑΙ. 56γη:, κά, Ἢ 5; Μι.26. 
τό); 1δι24{(ρΡ.το; 12760}; ΤΑτῃ. “4»γ.4.25(Ρ.84.12; Μ.26.5218) οἰἷέ, 5, 
χρίσις; ΒΑ5.6}.2το. (2. 2τ6Ὲ ; Μ.32.7768) οἷἴ, 5. συνάφεια; ΟὙΟΝ 55. 
Ἐπης (ΩΣ Ρ.ττ7.}; Μ.4:.6078) οἷτ, 5. δεξιός; τ0.6(2 ρ.150.14; 7360); εἰ 
ταῦτα τιθεέη ἀποδείκνυται τὸ μὴ ἑνοῦσθαι ἅ. θεῷ Ἰὰ, οἰ. 45(}1.4-. 
12228}; ὁ ἐν Μαρίᾳ ἄ., ἐν ᾧ ὠκοδόμησεν ἡ σοφία τὸν ἴδιον οἶκον 14. 
4.3(81.46.1το21Ὰ}; τέλειον εἰς ἑαυτὸν ἀναπλάσας ἄ. ἀπὸ Μαρίας. ..οὐκ 
ἐν ἃ. οἰκήσας, ὡς εἴωθεν ἐν προφήταις..«κατοικεῖν..«ἀλλ᾽ αὐτὸς... 
συμπεριλαβὼν τὸ εἶναι ἄ. καὶ εἴ τί ἐστιν ἄ. ἃ, δὲ... τέλειον (ἔχοντα ὅσα 
ἐν ἀ. καὶ οἷα ἄ, ἘΡΙΡΗ αηε, 7 π(ρ.05.1ῖ.; Μ.43.1570}; ἑνώσει τοῦ...λόγου 
πρὸς τὸν ἐκ Μαρίας ἄ, ΑΥἰτίοι5 ΟΡ »΄.8ρ.Ταξιογση.2(4.1τ67); τῶν... 
ἁγίων..«Βασιλείου καὶ Γρηγορίου..«καταψεύδεται- μὴ γὰρ λέγειν αὐτοὺς 
ἄ. γεγενῆσθαι τὸν υἱόν, ἀλλ᾽ ἐνοικῆσαι ἀνθρώπῳ Ῥ)ηιοκι, ἀ.6.8.12(}|.65. 
5658); 50. ϑποηρ ΑΠἸΓΟΟΠΕπῈ {Ππροϊορίδηβ, Πιοά, νηοις, (Μ,33. 
τόθ) οΟἷτ, 5. χάρις; οὐκ εἶπεν τοῦ υἱοῦ, ἀλλὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης 
αὐτοῦ" οὐ γὰρ κοινωνοὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ λόγου γινόμεθα, ἀλλὰ 
τοῦ ἀναληφθέντος ἀ. ΤΠατ. ΜορΞ.(οἱ,1:τ(ρ.26ο.8; Μ.66,9284), οὗ, 
φμορπιαάγηοάμηι.. βεγὶ βοίοναὶ, μὲ εἰΐς ψεῖ ἀολερ ἀρ τ ἐπὶ μονῖο ἔρϑε δστὶ 
οἱ φμῖ ἀδ εαείο ἀεοεομάτϑ τὰ, ΡΗ.4: τοί Ρ.168. 4); ἃ ἴ -. ἡνωμένον τῷ 
μονογενεῖ 14. {γοπο,(Ρ.208.12; Μ.6ό.9800); εἰ γὰρ οὐκ ἄ. ἐστιν.. 
ἀναληφθεὶς ὁ γεννηθεὶς...θεὸς δὲ σαρκωϑθείς, πῶς ὁ γεννηθεὶς θεὸς ἐκ 

θεοῦ καὶ ὁμοούσιος λέγοιτο ἂν τῷ πατρί; τῇ ὑν.«Αροϊϊ.3.τ(ρ.513.8; Μ.66, 
9936, 1,51.}; τὸν δὲ ἄ, περὶ οὗ ταῦτά φησιν ὃ προφήτης ἈΕΡΈ ΒΑΘ ΤῸΝ, 
Παῦλος τὸν ὑπὸ τοῦ μονογενοῦς εἰλημμένον ἄ, εἶναι.. «σαφῶς δεικνὺς 
ὅτι ᾿Ϊησοῦς ἄ. 1δ.4.4(0.320.34; τοοΙΑ}); ὁ...θεὸς λόγος ἄ. εἴληφεν τέλειον 
ἐκ σπέρματος ὄντα.. Δαβίδ...ἄ, τέλειον τὴν φύσιν ἐκ ψυχῆς τε νοερᾶς 
καὶ σαρκὸς συνεστῶτα ἀνθρωπίνης ἃς γηπδι(ρ.ο8.14; Μ.66.10178}; οὐ 
λόγῳ φύσεως ἀλλ᾽ εὐδοκίας, καθ᾽ ἣν ἡνώθη τῷ θεῷ λόγῳ ὁ κατὰ 
πρόγνωσιν ἐκ σπέρματος Δαβὶδ γενόμενος ἄ, 14. [γ.»Ή7.(0ρ.330.1τ6; Μ.ιδό. 
ΤΟΟ4Π); θεὸς γὰρ ἦν ὁ λόγος, ἀνθρώπῳ τε συνημμένος καὶ ἐνοικῶν 
αὐτῷ Νερί. Κ΄ .Ὁ ττ(ρ.278.3)αρ.Οντ. λ᾿ φοὶ,τ (0.50.2; 6).128); οὐ σὰρξ 
ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, ἀλλ᾽ ἄ. ἀνειληφώς...ὅὃν δὲ ἀνέλαβεν ἄ. οὐ φύσει θεὸς 
ὧν διὰ τὸν ἀναλαβόντα αὐτὸν ἀληθῶς θεοῦ υἱὸν ὁμωνύμως αὐτῷ χρημα- 
τίζει ἐν.Β σ(ρ.2χ17.2ο)ρ.Ογτ. Τ μας. δ(ρ.46.3; δ᾽, 5Ε}; 5ΈΟἢ Ιαπσπασε Α- 
τον παρ ΠΟ .Ε]ν δεΐαοκοα, ἀτὰ..45ν.3.20(}1,26.2888); ἡμᾶς φησι δύο 
πρόσωπα λέγειν, τὸν θεὸν καὶ τὸν παρὰ τοῦ θεοῦ προσληφθέντα ἃ," 
αὐτὸν δέ φησι μὴ οὕτως ἔχειν, ἀλλὰ...τὸν σαρκωθέντα..«οὐχ ἕτερον 
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παρὰ τὸν ἀσώματον, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν καθ᾽ ὁμοίωσιν ἡμετέρας ἐν σαρκὶ 
ζωῆς ΑΡΟ]!], »».67(0.220.13)0.Υ Ν γ85..4ροὶ!.35(Μ.45.12008); 1.76 
(}.222.21; Μ.45.12124} οἷϊ, 5, ἐπιστημοσύνη; εἰ ἀ, συνήφϑη ὁ θεός, 
τέλειος τελείῳ, δύο ἂν ἦσαν τὸ. 8τ(ρ.224.14; 12120}; πα ῥτοίδβίεα 
ἀραηβί ὈΚν ΟΥὐ7} ἄ. δὲ ἀνειλῆφθαι παρὰ τοῦ θεοῦ λόγου φασὶ. ..κατὰ 
σχέσιν δηλονότι καὶ οἰκειότητα τὴν πνευματικὴν τὴν ὡς ἐν θελήσει καὶ 
χάριτι Ογτιαροϊ. Τἰάϊ.72(0.138.6; 61,2320); τοὺς δὲ λέγοντας ὅτι τὸν 
“άζαρον... ἤγειρεν φωνήσας οὐχ ὁ ἄ., ἀλλὰ ὁ θεὸς λόγος, καὶ ὅτι οὐχ 
ὃ θεὸς ἐκοπίασε.. ἀλλ᾽ ὁ ἀναληφθεὶς ἄ. ... φαμὲν διημαρτηκέναι τῆς 
ἀληθείας 14..γ65}.2ο(65,3008); ἄ. γεγονώς, καὶ οὐκ εἰς ἄ. ἐλθών, ἤγουν 
ἄ, ἑαυτῷ συνάψας 14 ἠον. απεἢ,..27(53.3238})}; Ὀὰ Ογτ αβϑογὶβ ὁ λόγος 
««ὐγέγονεν ὑπὲρ ἡμῶν ἀρχιερεύς, ὥσπερ τινὰ ποδήρη τὸν ἐκ γυναικὸς ἃ. 
ἥτοι ναὸν ἀναλαβών ἰΐέ5.2τ(5}.2148}); οἴ, ὁὅ..«Κύριλλος.. εὔδηλον ἡμῖν 
ἐποίησεν...ὅτιπερ ὅ..«υἷἱὸς...ἅ, τέλειον ἀνέλαβεν [Ππαοχὶιδ Βο5- 
ΡΒογοηββ ἀρ. Ρ(μ8)].. «καὶ ἐν τῷ ἀναγινώσκεσθαι Εὐατάθιος... 
Βηρυτοῦ εἶπεν" ἄ. οὐκ ἀνέλαβεν ἀλλ᾽ ἄ. ἐγένετο: σάρκα δὲ ἀνέλαβεν 

ΟΟΡ(φδ)αε (400 2.τ0τ 0.122.12; 11.2.1370}} εἸαρογεᾷ Ὀγ ΤΠάϊ,, 
τοῦ, Ομ σίβί 85 ποαα οἵ Ομυσοῇ κατὰ τὸ ἀνθρώπειον ἡμῶν ἐστι κεφαλή, 
ὡς καὶ περὶ ἀ, καὶ ταῦτα εἰρῆσθαι, πᾶσαν ἐν αὐτῷ φέροντος τὴν θεότητα 

παι (οἷ.2:0(3.485); τέλειον ἄ, ὑπὸ τελείον θεοῦ ἀνειλῆφθαι 11.6.15 
(- 1208); θεοτόκον..«οὐχ ὡς θεὸν φύσει γεννήσασαν ἀλλ᾽ ὡς ἄ, τῷ.. 
ἡνωμένον θεῷ ΄ιὰ.ὉΡ. τ. αροΐ. 1 Πά!τ(ρ. "109, ι8; 6: .204Ὲ); οὔτε δεὰς 
ἀνθρωπείας κεχωρισμένος φύσεως οὔτε ἄ. γεγυμνωμένος θεότητος ἐῤ. 
(Ρ.1ο9.30; 2058); ὈὉγν Ικμροηἱ. Η, θεοῦ ἀληθοῦς πρὸς ἄ, ἀληθῆ γέγονεν 
ἀληθῶς ἡ φυσικὴ σύνθεσις τοῦ δεσπότου ἡμῶν Νέεςί.τ.14(4.80.14578}; 
εἰ τοίνυν οὐ συνετέθη ὁ λόγος τῷ ἐξ ἡμῶν ἀ. --. ἔσται ὁ ἐξ ἡμῶν ἄ. ἄλογός 
τε καὶ ἄνους 1ν.τ.τ6(14618) Θομοὶπρ Νεβέουδη δυριμπηθηΐ οὐδὲ συνετέθη 
τῷ ἐξ ἡμῶν ἀ. [50, ὁ λόγος] 1δ.(Ἰ4ότΑ}; ἔχει τὴν ἄκτιστον ὑπόστασιν 
τοῦ λόγου, καὶ τῆς κτιστῆς αὐτοῦ φύσεως οὖσαν ὑπόστασιν, σὺν τῷ λόγῳ 
καὶ ὁ ἃ. ὁ ἐν Χριστῷ 1.1τ.Ξο(τ οοῦ); 7. οἱ ΟΠ γιβῖ ἃ5 “ΠΕΝ πιαπ᾽, ν. 
καινός, Ἡδάμ; 8. Πετεῖ., οἱ (Ὠγῖδέ 85 ΤΊΘΤΕ τήϑῃ οὐ... «τὴν θεότητα 
αὐτοῦ περιγράψαντες, τὸν δὲ ἄ, ὡς ἅγιον καὶ δικαιότατον πάντων ἀ. 
ὁμολογήσαντες ΟΥ. 7σ.τοιδ(4; Ρ.176.1ς; Μ.14.3168); οὗ μὲν γὰρ τὸν 
ἄ. ὃν ἔλαβεν ὁ σωτήρ, αὐτὸν εἶναι τὸν υἱὸν λέγουσιν" οἱ δὲ τὸ συναμφότερον, 
τόν τε ἃ, καὶ τὸν λόγον, υἱὸν τότε γεγενῆσθαι, ὅτε συνήφθησαν ΤΑ1}. 
“γ.4το(ρ.59.το; Μ.26.4880), ὙΜΒατ αθν.2.1(4.328) ; ν. ψιλός; 9, οὗ 
ΙΩΒ ̓5 Γοτ σθαι οι 1 Ομ χιβί, οἵ, ἀσης πονπτηῖς.. ῥίαδηια ΠοΉ Ὴν ΤῈ 86 
γεραῤτίμίαης, τ. ὐἱυϊξεανεῖ πονπίηεηι, τη ἤαεν.3.18.7(}1.7.0381}}; 
«Χριστὸς νέον τὸν παλαιὸν ἄ. ἀποτελῶν ΗΙρρ.ἠαεγ.το.34(ρ.292.11; Μ 
τ6.34540); οἴ.14,αγἰεἢγ.4{0.7.2; Μῇ.το.7328}; τί γὰρ ἄλλο πλὴν ὁ πᾶς 
ἄ, ὑπὸ τῆς θεότητος κατεπίνετο, καὶ πάλιν θεὰς ἦν ὁ θεὸς λόγος, οἷος 
καὶ πρὶν γενέσθαι ἄ., καὶ συναπεθέου γε τὸν ἄ, ἀπαρχὴν τῆς ἡμῶν 
ἐλπίδος Ἐπι5.4.6.4.14(0.173.13; ΝΜ.22.1700}; Διβ..41γ.2.70(}.20.296Ὰ), 

Ἐἀνθρωπόσαρκος, ἠσύυΐρ μι Ἡ Ποῖ Τιοοῦτ. ΕΠ]. Λέοοι 6. (1.86. 
17560) οἷ1. 5. θεόσαρκος. 

Ἐῤνθρωποσφαγία, ἡ, Ξἰασιρίμεν ἢ Ἰπέη, Ἴ ατνογαὶ.23(ρ.26.4; Μ.6, 
8570 ἀνθρωποφ:). 

Ἐνθρωπόσχημος, 1: π᾿ ΠΘῊ φιῖξδε ἀ. τὸ θεῖον αἱ.. 
γέλλουσιν ΤΑ τ ἄϊ5}.20(Μ.28,4760}). 

ἘΔνθρωπότερον, 792 ὦ ἸΠΑΜΉΕΥ ἡ10Υ6 σμτϊαδίς 707 μιεη, ὕτος. Ὁ (ὐρη, 
11:7(}}.87.2130}, ΡγΌΌ. [.1, ἔογ ἀνθρωπινότερον, 

ἀνθρωπότης, ἡ, 1. γ»παμκίηδ, ποπαητέν, τὰ σοη. ὑποτάσσεσθαι τὰ 
πάντα τῇ ἁ, ΤΏΡΗΙ. πτ. τοί. τ. 6(Μ.6.1033Ὰ}; οἰκονομέαν τοῦ θεοῦ, 
τὴν ἐπὶ τῇ ἀ. γενομένην ἰγχοη. ἤάον.τ.το.2(Μ.7.556Ὰ}; τὸ.4.11.ϑ(8808) ; 
(Ἰοπι, ῥγοϊ. ττίρ.8ο,22; Μ.8,2328); μία...τῆς ἀ. σωτηρία ἡ πίστις 1α, 

Ῥαεά.τ.δ(ρ, τοῦτο; Μ.8.28:0); 14.517.7.2(ρ.7.1; Μ.9.4124}; θηρία δια- 
φθείροντα τὴν ἀ. ΗΙΡΡ.])αη.4.2.2(Μ.το,όδο) ; Μοίῃσγηρ.τ.Ξ(ρ.1ο, 
14; Μ.18.414); πρῶτον τῆς ἁ. ἄνθρωπον... δάμ 1.3.4(0.31.4, ν.]. τῶν 
ἀνθρώπων Μ.18.68Α); ΑἰλιΧ. ς.ας τ(Μ.27.1ο0}}}; συναντᾷ αὐτῷ 
θόρυβος τῆς ἀ, ἘΡὮΓΤ.1.320Ὲ; Μασ. ἀδρ.ἠοη.3.6{(Μ.34.4728); Β85. 
Ππορ.τ. (2.3; Μ.321.1681}); ἐὰν ἐν πολιτείᾳ... ἡ ἀ. ζηλώσῃ σε 1» 5185 Θ᾽. 
5.5(0.20); (Ὀβτα. η4.ἰ0ρ.2(Μ.88,1248}; 2. αὐδίταςί, ἡππαητν, ἤμηηαΉ 
παϊεγε; ἃ. ΟΌΡ. ἀϊνίηε ἄνθρωπον οὐχὲ τὸν ὅμοια τοῖς ζώϑις πράττοντα, 
ἀλλὰ τὸν πόρρω μὲν τῆς ἀ. πρὸς αὐτὸν δὲ τὸν θεὸν κεχωρηκότα 1. 
ὁγαϊ.τε(ρ.τό.τς; Μ.6.8278}; Β. ἴῃ βοΟα 561π88 εἰ.. τὰς περὶ τὰ λεγόμενα 
θεῖα πράξεις μιμήσαιτο.. ἀλλότριος. . ἀνθρωπότητος λογισθείη ἵ [π|51. 
φηοπαγεῖ Θ(1.6.3258); ον 1π σε. διαφόροις σπουδάσμασιν ἡ ἀ. γνωρί- 
ζεται (οηβι.αρ.υ5,υ,(,2. ο(ρ. ὅς. 6; Ν΄.20.10334)}; ΟΥ Νγοϑ τα 
Ρ.73.27; Μ.45.3048}; τὰ τῇ ἀ. πρέποντα γτ, δες. 2ο(ς}, 106) ; ἀνθρω- 
πότητος γὰρ ἔδιον τὸ μὴ εἰδέναι τὰ μέλλοντα 1Ρ.γ2(5180); τὴν κατ᾽ 
εἰκόνα... κτισθεῖσαν ἀ. Ἰ,Θομτ.11. Ν δει.τ. 18(}.86,14724}; 3. ὈΠΊν ΓΘ], 
ἐμιωμαητγν) ἄτομόν ἐστιν, ἡ καθ᾽ ἕκαστον ἡμῶν ὑπόστασις" ἀ. δὲ ἡ τῆς 
οὐσίας κοινότης ΤΑΤΕ ταὶ, Τγῖπ.τ. τοί }1.28.11410); ἡ ὑπόστασις Πέτρου 
ἄνθρωπὸς ἐστι, καὶ ἡ ὑπόστασις Παύλου ἄνθρωπός ἐστι" καὶ δύο εἰσὶν 
ὑποστάσεις, καὶ οὐ δύο ἀ, 1Ρ.1.17(11440}; παρ᾽ “Ελλησι..«μία θεότης 
οὐ καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἀ. μία, τὸ γένος ἅπαν. ἀλλ᾽ ὅμως θεοὶ πολλοΐ, καὶ 

«γραφαὶ καταγ- 
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οὐχ εἷς, ὡς δὴ καὶ ἄνθρωποι ΟΥ Νὰ Σ.ογιτιτοίρ.τό2.11; Μ'36,1408); 

4, οἵ (μτίϑτ᾽β δυασδὴ παίατα, ν. θεότης; ΠἊαθλος ἄλλον Χριστὸν 

οὐκ οἶδεν ἀλλ᾽ ἢ τοῦτον..«ὃν καὶ ἄνθρωπον λέγει---πανταχοῦ ἐπὶ τοῦ 

πάθους...καὶ τῆς ἀ. αὐτοῦ...τῷ τοῦ Χριστοῦ κέχρηται ὀνόματι Ἰτεη. 

μαεν.3.18.3(Ν1.7.9338); ΟἸοπλ, ῥραφά.1.π(ρ.99.6; Μ.8,2684) οἷτ. 5. νεο- 

λαία; δόξα τῇ θεότητί σου ἣ...εἰς ἀπεικασίαν ἀνθρώπων ὥφθη" δόξα 

τῇ ἀ. σου, ἦτις δι ἡμᾶς ἀπέθανεν 4. Τ λον. ἃ ϑοίρ.196.3): φύσει μὲν 

αὐτοῦ ἀρχὴ ἡ θεότης, πρὸς ἡμᾶς δέ, μὴ ἀπὸ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ 

δυναμένους ἄρξασθαι τῆς πέρὶ αὐτοῦ ἀληθείας, ἡ ἀ. αὐτοῦ, καθ᾽ ὃ... 

καταγγέλλεται ᾿[ησοῦς Χριστός ΟΥ. 7ο.τ.τϑί2ο; 0.23.1: Μ.14.530)}; οἱ 

ἀναιροῦντες αὐτοῦ τὴν ἀ., καὶ μόνην αὐτοῦ τὴν θεότητα παραδεξάμενοι 

ἔδιτοιδ(4:; Ρ.176.13; 3168); τὴν ὁμοιοπαθῆ ταύτην ἡμῖν ἀναλαβὼν ἀ. 

Ουτ Ἡ.εαἰεεῖι.4.09; Α1ἢ..4γ.1.4π(Μ.26.060} οἱΐ, 5, ὕψωσις ; ὅσα..«λέγει 

ἡ γραφή, ὅτι...ἐδοξάσθη ὃ υἱός, διὰ τὴν ἁ, αὐτοῦ λέγει, οὐ διὰ τὴν 

θεότητα Ἰά τη ε.εἰ ς..4γ7.4{{4.26.0808); ἐγὼ...καὶ τὸ 'ἐν μορφῇ θεοῦ 

ὑπάρχειν᾽ ἴσον δύνασθαι τῷ “ἐν οὐσίᾳ θεοῦ ὑπάρχειν᾽ φημί. ὡς γὰρ τὸ 
“μορφὴν εἰληφέναι δούλου᾽ ἐν τῇ οὐσίᾳ τῆς ἀ. τὸν κύριον γεγενῆσθαι 

σημαίνει" οὕτω δὲ καὶ τὸ “ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχειν᾽ τῆς θείας οὐσίας 

παρίστησι πάντως τὴν ἰδιότητα ΒΔ5.πμη.τ. δι. 2304 ; Μ.20.5520)}; τίς 
δὲ τῆς ἀ., ἣν.. ὑπέστη θεός, αἰτία; τὸ σωθῆναι... «ἡμᾶς... ἐχρίσθη θεότητι. 
χρίσις γὰρ αὕτη τῆς ἀ. ατ. ΝᾺ 2.ο».53ο.2(ριττο,8; Μ.36.1058}; τοῦ. 10. 

1715 φαίνεται οὖν τὰ τοιαῦτα κατ᾽ οἰκονομίαν τῆς ἀ., οὐ κατ᾽ ἔλλειψιν τῆς 

θεότητος εἰρηκώς ὨΙάντα, (Β85.) ».4.3(1.202Ὁ ; Μ.20.7018); ἘΘΙΡΗ. 
βμαεγ.δς.Τ(ρυττ; Μ.42.240); τοῦ, ον γτν εἶπεν. «ἵνα δηλώσῃ ὅτι καὶ 
τὰ τῆς θεότητος ἐπεδείκνυτο, καὶ τὰ τῆς ἀ. (γγϑ.μοηι, 4801 τὴ 70. 
(8.2830) ; Ονγχ.1ς.2.τ(2.1030); τὸ τῆς ἀ. μυστήριον 16 {Ππ65.2ο(5'.1058)}; 
τὸν ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν...θεότητός τε καὶ ἀ., διὰ τῆς. «πρὸς 
ἑνότητα συνδρομῆς Ἰά.6ῤ.4.3(0.27.4; 53.230); γεννηθέντα...ἐκ Μαρίας 
τῆς παρθένου κατὰ τὴν ἀ., ὁμοούσιον τῷ πατρὶ...κατὰ τὴν θεότητα καὶ 
ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀ. 1}.30.5(ρ.17.12; 55.1τ068); δγνηδιλαΐς. 
(Ρ.129.2}; Η.2.4560); τῆς ἀναληφθείσης ἀ. τὴν ἀποστολὴν εἶναι ὙΠαΙ. 
Τυῖη.το( Μ.75.ΤἸ60Α) ; μήπω δὴ θεὸν εἶναι τὸν δι᾿ ἀνθρωπότητος φανε- 
ρούμενον ἐπιστάμενος Β'85.561.6γ.το.τ(Μ.8ς.2414}); θεότητα. κεκρυμ- 
μένην ἐν ἃ. 6.25. 2(2808) ; υβοης.Β, Ν δὲ, οἰ πε τ(ΛΕ,86., 2800) ; ἡ δὲ ἀ, 
τοῦ Χριστοῦ πάντας τοὺς ἀνθρώπους, μάλιστα τοὺς Χριστούς, ἔχει 
μετόχους, διὰ τοῦτο γὰρ ὅτι παρὰ πάντας ἐχρίσθη ἡ ἀ. τοῦ Χριστοῦ, 
χρισθεῖσα πνεύματι ἁγίῳ (οθτι.Τπα.ἰ0Ρ.5(}1.88.2540); [ιδίη, οὐηῇ. 
(ρ.γ4.1; Μ.8ό,οοκ0); θεότης καὶ ἃ, ἠνώθη καθ᾽ ὑπόστασιν Μαχ.ανιδῖξ. 
(Μιοι.τοὔοα); ἀρχὴ δὲ καὶ τέλος ὁ ἄριστός, ὡς πρῶτος διὰ τὴν θεό- 
τητα- καὶ ἔσχατος, διὰ τὴν ἀ, Ἀπάτγ. 865. οε.δό(Μ.τοῦ.4250}; ἴῃ 
ὀχροβίτίοη οὐ πϑΐθτο οἵ ΡυΌρηθοῦ τὸ γὰρ προφητικὸν πνεῦμα τὸ 
σωματεῖόν ἐστιν τῆς προφητικῆς τάξεως ὃ ἔστιν τὸ σῶμα τῆς σαρκὸς 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τὸ μιγὲν τῇ ἀ. διὰ Μαρίας Ῥόκν.5.τ4 [5860. 11--ν], 
ἀνθρωποτόκος, τηαη-δραγίηρ, τοῖο ἐς γιοίλον οὐ τπαη, ἐριτμεῖ οἱὗἁἉ 

ΒΜ; 1. ἀρρτῖὶν. υϑοᾷ ἴθ πε οσίθπα [Προϊοσν ἴῃ {ἶτηε οὗ στ Ν γ55. 
(οἴ. τεδοδίηρ οἵ Ὀ]οά. μὴ. τῆς Μαρίας υἱὸς ὁ θεὸς λόγος ὑποπτευέσθω 
Ἔγηομς.(Μ.33.15600}) μὴ τὴν ἁγίαν παρθένον τὴν θεοτόκον ἐτόλμησέ 
τις ἡμῶν καὶ ἀ. εἰπεῖν, ὅπερ ἀκούομέν τινας ἐξ αὐτῶν ἀφειδῶς λέγειν; 
ΟΥ̓ Ν υ85.ερ.30}1.46.τ0244}; 2. π564 Ὀγ ΤΉΥ, Μορβ. ᾿ῃ σΟΠ] ΠΟΙΙΟῊ 
ΙΓ θεοτάκος 4.ν.: ὅταν τοίνυν ἐρωτῶσιν, ἀ. ἢ θεοτόκος ἡ αρία, 
λεγέσθω..-«ἀμφότερα' τὸ μὲν γὰρ τῇ φύσει τοῦ πράγματος, τὸ δὲ τῇ 
ἀναφορᾷ' ἀ. μὲν γὰρ τῇ φύσει, ἐπείπερ ἄνθρωπος ἦν ὁ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς 
Μαρίας, ὡς καὶ προῆλθεν ἐκεῖθεν" θεοτόκος δὲ, ἐπείπερ θεὸς ἦν ἐν τῷ 
τεχθέντι ἀνθρώπῳ 7γ.ἴπειτπ(ρ.310,.14; Μ,66.0028); 3. υδεὰ Ὦν Νερί,; 
ἃ. ἰὴ Ὀγείεγθμος ἴο θεοτόκος: ὥσπερ οὖν ἡ γυνὴ τίκτει μὲν. «σῶμα, 
ψυχοῖ δὲ θεός, καὶ οὐκ ἂν λέγοιτο γυνὴ ψυχοτόκος, ὅτι ἔμψυχον 
ἐγέννησεν, ἀ. δὲ μᾶλλον, οὕτω καὶ ἡ..«παρθένος, καὶ εἰ τέτοκεν ἄνθρω- 
πον, συμπαρελθόντος αὐτῷ τοῦ θεοῦ λόγου, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο θεοτόκος 

Νίεβε. [5.1 τ(ρ.352.το)ρ.ΟΥτ Ν ἐ8ϊ.1.3(Ρ.23.34: 6᾽.170); θεοτόκον μὲν 
οὐκ εἶναι λέγων τὴν ἁγίαν παρθένον, Χριστοτόκον δὲ μᾶλλον καὶ ἀἁ, 
σγειλνιη, (λυ γτ60); Χριστοτόκον, Κυριοτόκον, ἀ. ἐμάθομεν ἀπὸ 
τῆς γραφῆς λέγειν, θεοτόκον δὲ οὐδαμῶς ἐδιδάχθημεν λέγειν 16, 1αἱ. 
Νερι.(Δ1.76.2404Ὰ}; 14.2)}.45{0.152.12; 53.1368); Νεστόριος...ἁ. λέγων 
τὴν ἁγίαν παρθένον, καὶ οὐ θεοτόκον Ἰλαϊορ, ξ΄. Τῖη (Μ.86.20444}; τῶν 
μὲν λεγόντων ἀ. δεῖν τὴν Μαρίαν ὀνομάζεσθαι" τῶν δὲ θεοτόκον ἘΜΔΡΥ. 
ἢ..6.τ.7{(0.12.20; Μ.86.24368); ». ἴῃ σοπ]υπούίοι ΜΈ θεοτόκος, ἐβὸ 
πα ἱδεμηι εἰατηο τὸ θεοτόκος. Ξεὦ εἰ τὸ θεοτόκος ἀτεῦ εἰ αάάο εἰ τὸ ἀ, 
Νοϑε, ἐγ Ὁ τϑ(ρ.301.17); ἐγ θεοτόκον νοσαϑ...ηἸομΉ ηεγῖς εἰ ἀ. ραν, 
ἐδι(ρ.3ο9.8); ἐ}.(ρ.312.26}; 14. }»γ- Ὁ τοίρ.510.11ὴ; οἕ.6}.9(1 οὐδ 
Ρ.191.10); πος δηῖη υοσέηι, φια ἀεὶ ρεπείγις τιονηπαίμν, οἱ σμθῖ ὑ066 
ῥοηαίων πα, φμας δεὶ ἠομείμὶς ρεμείγίς, ΤΉ ρεγγῖημοοι ρίρία!ῆς 
ἐγεάίητις ἐπαγαείεγεηι, ἰϑ.(Ρ.1023.7}; [85 σοη]ηοτίοι ρυατάβ ἀραϊπβί 
Ατϊαηΐθπι δπα ΡΟ] πατιδηΐβαι, ἀμ 4150 ἀρδίηβί ποτοὲν οὐ Ρ8ὰ] οἵ 
Θατϊηοβαία ἀπα ῬΠοίίηιβ, 14.}..Ὁ τϑίρ.303.15)}; 4. υϑε4 ν᾿ οἴπετ 
ΑΣΈΟΟΒαμ65 πὶ σοπἼμποίίοη ῬΙΠ θεοτόκος : οὐ προέβη τοίνυν οὐδὲ 
τοῦτο τοῖς ἀπὸ τῆς Ἀνατολῆς...οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν καταδέχονται 
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θεοτόκον εἰπεῖν τὴν ἁγίαν παρθένον μετὰ καὶ τοῦ ἀ. ΟΥγ.6Ρ.21] 

(Ρ.4ς.27; 55.914}; οἵ ΑἸεχαπάθν ΗΙεσαρο τα μὰ5 ἀρ. ϑγρηοάϊεοη 86(94) 

(δομυϊίξο, Τἀδοάογεί ορεέγα (Π 4116, τ760- 74) 5.146); ἐπειδὴ. «ναὸς ἦν 

θεὸν ἔνοικον ἔχων..«.οὐκ ἀ. «μόνον» ἀλλὰ καὶ θεοτόκον τὴν παρθένον 

προσαγορεύομεν ΤΠάτ,αρ.Οντ,αροὶ. ΤΠάϊ.τ.7(ρ.τοῦ.27; 6.2054); θεο- 

γόκον καὶ ἀ. τὴν ἁγίαν παρθένον προσαγορεύομεν 14.6}.151(4.1303); 
τἰς οὕτως εὐήθης, ὡς φυγεῖν τὴν ἀ. φωνήν, μετὰ τῆς θεοτόκου τιθεμένην ; 

18.(1304}; θεοτόκος καὶ ἀ. ἡ ἁγία παρθένος ὑπὸ τῶν τῆς εὐσεβείας 
διδασκάλων προσαγορεύεται ἰᾶ,{τἐ.535(}1.75.1477λ}); 5. τεϊθοῖρα Ὀν 

Ονγη] ἀρκεῖ...«τὸ θεοτόκον λέγειν καὶ ὁμολογεῖν τὴν ἁγίαν παρθένον" 

τό γε μὴν προσεπάγειν ὅτι καὶ ἀ., οὐκ ἀναγκαῖον οὔτε ἐπωφελές κοηι. 
ἀϊυ.τα.4(0.14.20; Μ.77.10034); οὐ ΤΟντ λον αἴο.ττ(ε3.382}}}; περιττὸν 
δὲ οἶμαι τὸ δεῖν οἴεσθαι καὶ ἀ. αὐτὴν εἰπεῖν Ογτ.αροὶ. 1 ̓άϊιτ τ π(ρ.113. 
τ; 55,2060); ἀπᾷ Ὁν ΤΠάος, ΑἸς. ἡ παρθένος οὐκ ἔστιν ἀ. ἐχρ.Ἐγη. 

18(}1.77.13400) ; 6. το]εςῖθα ὈΥ ἰδίου νυυϊευβ, 6.5. Ἱψεοης. ΗΠ Λίδσὶ, 4.1 
(Μ.86. 6520); ἐδ.4.2τ(168560); δη4 ἀπατηθηλδτΖεα, Τιϑ..“οἩ  ιαμαλ, 
5ίρ.92.2; Μ.8ό6.10158); ν, θεοτόκος. 

Ἐἀνθρωπούπόστατος, μαυΐης α μέθαι ἢγρορίαξις, οι δετοης ἢγρο- 
εἰαϊεαϊϊν ας »ιαῃ, ΤΑΤΗ αμραη . 6(Ν.28,0258) Οἷζ, 5. θεοὐπόστατος, 

Ἐἀνθρωποφανής, Παυΐης ᾿πρπαμ ἀρῥεαγαηες, Ῥοβι. 6.5. εὐ(Μ, 

65.4918). 
Ἐῤγθρωποφόρος, η:πη-εαγτηρ, οἵ αἰνίηἱίν οἵ (Πτῖδι τὸ δεῖν 

προσκυνεῖν μὴ σάρκα θεοφόρον, ἀλλὰ θεὸν ἀ. τ Νὰ Ζ..}.1ο02(Μ.37. 

2000); εἴπερ ἡ στολὴ τοῦ λόγου ἐστὶν ἡ σάρξ...ἡ δὲ σάρξ ἐστιν ὁ 

ἄνθρωπος, θεὸν ἀ. ἀκόλουθον μᾶλλον εἰπεῖν ἐπὶ Χριστοῦ Τρολς. ἢ]. Δ᾽ εςὶ, 
6.τ(Μ.86.17538); ἐδ.6.2(17530); προῆλθεν ἐκ τῆς μητρὸς θεὸς ἀ,, 
τουτέστι θεὸς καὶ ἄνθρωπος ἐν μεᾷ ὑποστάσει Αῃδσῖ, βά.(μ.273). 

Ἐῤνθρωποφυϊκός, ο7 ἔμπα: παίμγε, Ὠϊοπ. Ατιριγϑὶ, 3(}1,3,10334). 
Ἐἀνθρωπόφυτος, πειιῖ. ἃ5. 50 81ἴ., ἐ᾿αὶ τολτελι ἐς ϑογη οῇ πιά, 
Μεϊες.παὶ μονα ορ5,.(Μ.64.1ο840). 

Ἐἀνθρωπώνυμος, ἠαυΐηρ α πιρπαη πάμῖο, Ἀπακτασ, Κγ.5(Μ.80.1288.). 

ἀνθυλακτέω, ῥαγίξ ΟΥἮἩ δαν τ: απδισεν, [Β65.}ας.3(2.500Ὰ ; Μ,3:. 
14454Ὰ}); 6]. ν2.}.6.3.15.1.Ψ 

ἀνθυπάγω, Ἐ. ὀγίηρ Ῥαεὰ τηῖο δομάαρε πάλιν ἀ, τοῖς ἁμαρτήμασιν 

Ῥιοπ. ΑΙ. ἐν.(ρ.61.4); 2. ὀνίηρ τιάον Ἰπϑιοαά, 1 8α5.15.277(1.5018; Μ. 

30.6.88). 
ἀνθυπακού-ω, δὲ οδεάϊεηϊ! 11 γεβαγαίϊϊοι ἐκείνου. «παρακούσαντος, 

πθει οὗτος μέχρι σταυροῦ 1 Δ65.Ν82.ἀ1α].152(Μ4.48,1012). 
ἀνθυπαντάω, τιεεί, γέρὶν ἰο ΟὈ]δοιοη5, Αμδβί. δ, οά, το(Ν.80. 

2608). 
ἀνθυπατιανός, οΓ ῥγοζοηομίαν γαηΐξ, ΤΠοτιυΐν, 1} (τ Βορτ. ῬᾺ].)53 

(ρ.34.15; ἀντ- Μ,ΡΙ..23.6620); (σά. Ἄγ γιΡρτόοτη (ΠΠ τι 8614}: 1Ὸ.(8818). 
ἀνθύπατος, ὁ, ῥγοεοηεξμ, Δ]. Ροῖγε.4; ΑἸμ. μι. 3(ρ.70αα; Μ.25. 

6480) ; ῬΑ]].᾿.1.ατι5.6π(ρ.157.τ6; Μ..34.12338); 5 ΤΊ ΠΟ ΧΆ] {π|16 Μαξε- 
μιανὸς..-«πατὴρ πατρίδος, ἀ. ΔΙΑΧΊΠΠΔΗ ἀρ. Επι5.᾿),6.8.17.4(Ν1.20.7024)}. 

Ἐἀνθυπερβάτως, 17: ἐπισενοἀ ογάεγ, ομέ ἢ ογάεν, ἸΣΡΊΡἢ ,ἤαον,57.6 

(ρ.35τ.14; Μ.41.τοο 40) ; 1δ.70.12(ρ.546.3; Ν..42.3058). 

Ἐἀνθυποβαίνω, ἀεεεσηα ἰθ, ΦαδΉ1} ἰο, ἦρε ΗΡΉ ἀνθυπέβη γὰρ πᾶσι 

τοῖς τοῦ προπάτορος ἡμῶν ὀφλήμασιν ὁ Χριστός 10 ἀε5.Ναζιάταϊ.122 

(Μ.58.1012}.Ψ 
κἀνθυποδέχ-ομαι, γεζείυε τη ἐκεϊαπσε οὐ ἔγομι σης ἀποίδον, 

Βα. ἐοη5 ,33.τ(2.5700 ; Ἀ1.31.14210) ; 'χάριν. «ἀντὶ χάριτος᾽ χάριν γὰρ 

ἡμεῖς ὥσπερ καὶ δῶρον καλὸν προσφέροντες τὴν ἑαυτῶν τῷ θεῷ 
πίστιν, χάριν “"όμεθα οὐρανόθεν μεγίστην ΝῚ).ἐρ}Ὀ.2.314{Μ.70.3538). 

πἀνθυποκρούω, οὐ͵εεὶ ἦπι ἀπϑῖθεν, το Ν γββιδαρὶ Ολν.(}1.46.5840). 
Ἐἀνθυπομνήσκω, γεεαϊ! ἐη ἀΉσιθεν ἴο 8 ΟὈ]εοῖίοη, ΣΜοΓ ραΐν.] 

(Μ.τ8. 3060). 
ἀνθυποστρέφω, 1. ἐεγη: δαελ, γείνῃ; ἰμγΉ ἀραίη ἵη0 προβάτια... 

εἰς προβάτια ἀ. ἙαΙορ. ἡ» Ν ουαι. (Ν.104.3448); 2. {ΥᾺ5.ν, [7 Τηϑίσαῖ 
πρὸς ἄκρον ὕψος ἀρθῶσι φρένες, πρὸς ἄκρον αὐτὰς ἀ. βάθος Οςο.}}5. 
μεχιτδοδίΜ.92.1ς66.); «οη4 οὐ ὑγέηρ δαεῖ, αΥΜαρ. ταὶ (τ. ΖΔ ς ἢ.) 

ττοίΜ,. Ρ1..77.2078). 
Ἐἀνθυποστρόφως, ὃγ ἱγαηςροοίοη οὐ Ἰεϊζετθ, Ογτ. 5 γ)η.46{.(}1.16. 

14244}. 
Ἐἀνθυποτρέχω, ρα8ς ἰ᾿γομρὴ, Οεο. 5. λεχ.τ4443(Μ.02.1514λ). 
ἀνθυποφέρ-ω, 1. ὗν τηξίεαί, Τ7απὶ.ρ.Ζεη.ε δεν. 2(Μ.6.11850); 

2. δγίηρ ὠροη Ἰηεισαᾷ, οἵ ἃ σλδηρε Ἰὴ ἔουίαπε τέως μὲν ἐπράττομεν 
εὖ, εἶθ᾽ ὥσπερ ῥεύματος ἀνθυπενεχϑέντος, καὶ τὰ κοινὰ λυπεῖ καὶ τὰ 

ἴδια ϑγτιεβ.6}.80(Μ.66.14560); Ἰὰ.εαἰν.2(ρ.191.17; Μ.66.116908); 3. γ- 

φῖγ; γολοῖν; γερῖν 1σ, ἴγᾶτιβ. ἃ. τὰ ὑφορμοῦντα Β45.Ὲ}.156.2(3.3468; 
Μι32.6160); τὸν τῶν ὑπεναντίων ἀ. λόγον ΟΥΝγ55,,γὲ5 ΟΠἸ(Μ.4ς. 

1254}; οὔεν ἴῃ γερὶν διαλέκτῳ ἀκόλουθον ἐρωτᾶν τὸ πῶς ἐπαίνου 
ἐστί, καὶ μὴ ἀ. τὴν ψῆφον ΠΡ. μοὶ. 3(,4.88.5408); Τάτ, ϑταα.ρῥ.2. 
τϑε(Μ.00.156908); 4. γαΐδε αη οὐγεοίΐοῃ ἀνθυπενεχθησομένην ἀνθυπο- 
φορὰν ὑπὸ τῶν μὴ παραδεχομένων τὸν λόγον ΟΥ.70.6.5(2) Ὁ.112.4; 
Μ.14.20 50); ΟΥ. Ν, γϑβ ανιΐρ. εἰ γες.(Μ.46.368); 514. Ῥὲ].Ρ}.3.ο5(}}.γ8. 



ἀνθυποῴφορά 

8018); ϑοοτ.ἦ.6.3.24.28(}.6).4444); τὸ τοῦ “ποντος οὖν πρόσωπον ἄνα: 
λαβὼν ὁ ᾿Εκκλησιαστής ΟἸνΙιρ. Εἰ εεἶ.2:24-25(Μ.03.5050); 5. δγίηᾷ 
ἃ ἐἰανρα οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε κατὰ πρᾶξιν “τειν ὑμᾶς δυνατὸν τὴν 
ἁμαρτίαν ἐν τῷ δημιουργῷ ΤΑΙ. ΑΡοϊ].1.11(Μ.26.11248}; ἴδιτ,21 
(11200). 

ἀνθυποφορά, ἡ, γοῤἶν ; οὐγεοίϊομ ; ἴῃ σδῃ. ἀ. οὐκ εὐκαταφρόνητον 
Οτ. 70.2.2ο(24; Ρ.86.1; Μιτ4.1640); 10.6.5 (2; Ρ.112.4:; 2050) οἷξ. 5. 
ἀνθυποφέρω; Βα5.. ϑ,ῖγ.34 (1τ.(4.288; Μ.322.1288); Ογγ.Ος.125(3.157Ὰ); 
ταιβεα Ὀγ βρβαΐκευ ἴῷ οσάεσ ἴο θ6 ἀθιλο 5μεα δείκνυνται κατὰ ἀ. τὰ 
πρὸς τοῦ λαοῦ θρυλούμενα, ὡς ἐπιζητήματά τινα ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 
ἀναφέροντες (]6γ}.5 7.3.4{0.213.28; Μ.8.11410); ΟΥ, 70.20.538(320; Ρ..380. 
τι6; Μ.14.6654). 

ἀνθυφαίρεσις, ἡ, 1. εὐγγεεροηδίηρ ἀϊνηϊμιοη, ΟαΥ.ΝΆ2.ον.28.530 
(ρ.68.19; Μ.36.608); 2. το άναιυαὶ, ἩΒάτ,ψι.33 ἵπ 1 Καρ.(1.378). 

Ἐἀνθυψόω, ἐχαϊξ ἐπ ἰεγη, ΤΌμς5.Να 2, τα. τοΒβίΜ,38,077). 
ἀνθώδης, ῥχοῦ. {.1. ἔογ ἀκανθώδης, ἑδονην, 10.1) μοπι.τ2. (οὕ. 

7930). 
ΣΟΥ ΘΡΗΣΝΝ 1. μηεμγο μήτε ἡμεῖς ἀἁ. καταλειφθῶμεν μὴ φανερου- 

μένης ἡμῖν τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν Βκδ5.6.203,2(3.2018 ; Μ.32.741Ὰ}; 
ἀναγκαῖον πλήσσεσθαι τὴν κακίαν, ἵνα μὴ ἀ. διαμένωμεν. ἐπάταξε γὰρ 
κύριος τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ...ἐπωφελῶς ΝΠ, ΕΡῥ.3.1τ85(Μ.79.4724}); ἡ 
δὲ τελεία ἐγκατάλειψις ὅτε τοῦ θεοῦ πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν πεποιη- 
κότος, ἀνεπαίσθητος καὶ ἀἁ., μᾶλλον δὲ ἀνίατος, ἐξ οἰκείας προθέσεως 
διαμείνῃ ὃ ἄνθρωπος Τ0.1).[.0.2.20(Μ.04.0688); 2. ἑπομγαῤίθ) οἵ 
ῬὨγβίσαὶ δἰ πιθηῖς, Βορῆγ Η πτνιγγ,εἰ [9.66(Μ.87.3649}) ; οἵ τλογα] 
ΟΝ] ὦ τῆς ἀ. τῶν ᾿Ιουδαίων κακίας ΤΟΌΠτΥΒ, δίεῤἐ ῥγνοϊοηιαγί, τ.τ 
(8.188); πδυξ. 85 βυιβί, τὸ ἀ. ὑμῶν ἀπὸ τοῦ νόμου Ττερεηί ἀξ. 
(Μ.86.72000}) ; πεῖ, ΡΠ]. ἃ5 δᾶν., ἐπεμγαύίν ἐνανθρωπήσας θεὸς λόγος 
,««οὐδὲ., «ἀφῆκεν ἡμᾶς ἀ. νοσεῖν {70.)..8,.}.ττ( ῆ.οδ.0568); 3. τρηογαπὶ 
οἱ τιράϊεῖμε πῶς λέγεις ἰατρὸν τὸν ἑαυτοῦ διδάσκαλον, αὐτὸς ἁ. ὦν; 
συ νΝνϑ5. ἰαμά, Βας.(Μ.46.8170). | 

Ἐῤνίδιος, τοῦ ἦν ΠΟΙ ΠῊΡ οὗ Ομ δ᾽ ς οἱυη,, Β8.5.6}.2.2(3.11τῈ; Μ.32.11408)}; 
Το ΜοϑοΒ. γα! τ] τ(Μ.8). 3040Α). 

Ἐῤνιδίως, 50 αἪ Ἠοὶ ἰο δὲ ομεὶ 5 οτοῦ, ατο. Εγιορβιδε.τ τοτ( ὅς. ἢ 
9254). 

ἀνίδρυτος, οὗ πο βαεά αϑοάε, μμίσσαἰσεά εἴπερ οὖν ὃ θεὸς ἱδρύεται 
πρὸς ἀνθρώπων, ἀ. ποτε ἦν καὶ οὐδ᾽ ὅλως ἦν’ τοῦτο γὰρ ἂν εἴη ἀ,, τὸ 
οὐκ ὄν (Ἰ]επι. 5 ἐγ.7.5(0.21.8; Μ.0.4374λ}; στέρησίς ἐστι τὸ κακὸν. ..καὶ 
ἀ. Του. Ατ.ά.η..4.32(Μ.3.7320); ὃ πάσης παντελῶς ἑνώσεως ἀποπέ- 
πτωκε..«ἄπειρον καὶ ἀἁ. καὶ ἀόριστον 1δ.11.5(9534). 

ἀνίερος, 1. εἰπποῖν, ὠριμαϊοινεά, τηηρβίομδ; οἱ ἀεγηοηβ, Επι5.. 0, 
τ5(ρ.247.32; Μ.20.14208); οἵ Τεν8, ΑἸ. ψσ.2(ρ.69.12; Μ.25.6450); 
2. ποῖ α ῥγὶεδὶ οὗτοι δὲ...«ἐκ τῆς Καισαρέων ἐκκλησίας χειροτονίαν μὴ 
λαμβάνοντες, πῶς οὐκ εἰσί παντελῶς ἀ. καὶ ἀχειροτόνητοι, καὶ οἱ ἐξ 
αὐτῶν βαπτιζόμενοι παντελῶς ἐθνικοὶ καὶ ἀβάπτιστοι; ΤΊπ ΟΡ σον. 
(Μ.86.734}; ἀ. ἢ ἱερέα παύοντα τῆς λειτουργίας οὐκ ἔξεστιν δέχεσθαι 
τὰς ἐξομολαγήσεις Νονηος.44., 10.1).Ἀοη1.2.5(Μ 96.585}, 

ἀνιερ-όω, γιακε μηλαϊοιυεά, ῥγοΐαηπε τεθείακεν θεὸν ὁ βασιλεὺς ὁ 
“Ῥωμαίων... Ἀντίνοον [ὃν] ““ωσεν οὕτως ὡς Γανυμήδην ὁ Ζεύς (ςΠ]. 
Ῥγχοὶ 4(0.38.1; Μ.8.1400). 

Ἐἀνιέρως, ῥγοξαμεῖν, Ξαογιϊορτοιοῖν ὅπως μὴ...«ἁ, οἰώμεθα τοὺς... 
θεοειδεῖς νόας πολύποδας εἶναί τινας καὶ πολυπροσώπους ΤΟ ΑΥ ἐ,ἦ, 
2.τ0Μ4...13}4}.Ψ 

ἀνίημι, 1. ἰσὶ σο; 5εἰ ξγεε; 8.. ῬΕΥΒΟῊΒ ἀνεθεὶς τοῦ φόβου (Ὦτγϑ, 
κον!.35.3 τη 0.(8.2ο05Ὲ); τῆς αἰχμαλωσίας ἀνῆκε τὸν ᾿Ιαραήλ νγ. 
Ναϊ,.τ(3.415Ε}; Ἀ. {πίπρβ, νιαῖε αναϊαδίε πᾶσιν ὁμοίως ἀνεῖται τὸ 
ἀπ᾿ αὐτῆς [80. τῆς σοφίας} ὠφέλιμον Βα5.᾿01.12.4(2.ἸΟ08Β; Μ.21. 
2020}; Ο. ρῥΙαοθβ, ἰραῦε ρὲ ἡ θάλασσα ἀνίεται πᾶσιν (Ἰοτη. εἶ. 28 
(ρ.14ς5.17; Μ.9.7134}; δυνάμεις ἀφανεῖς ἀμφὲ τὰ δι᾿ ἀέρος ἀνειμένα 
πεδία ποτώμεναι Ἐππ5..( τ(ρ.198,13; Μ.20.13244Α); Βεῆος 2. ςεἰ αἱ 
ἔαξε ἐν τῷ θάλπει...τὰ ἐκτετριμμένα τῶν ἱματίων. .«-ἀνίησε τὸ σῶμα 
Ομβγυυβ.λον. το. 3 τὰ ῬἪ1(ττ.2780); ἀ. αὐτοῦ τὴν ψυχήν Ἰ΄ά ἠοῖ. 51.1 
ἴῃ Ας.(0.270Ε}; ῬΆ58., ἴῃ ροσα Ξεπβς, μαυε γεϊλοξ; ἴτουα 11 Ππ655, ὙΠπάγ. 
1μεοῖ. »ν.(}1.86.2250}; ἔγογῃ νρεαυῖηθ55, [0.Μοβοῃ,ῥγαΐ,1(Μ.87.28534); 
ἴὰ Βαᾷ 56ῆβε, ἰζθε αἱ ες, (Ἀγυβοίομι.26.3 τη Η6Ρ.(12.230Ὰ}; ρετί. 
Ρῖορ!. ρᾶϑ85. 85 84])., ὠρηιοοηειγαϊπεί “ηὐλίσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχή- 
σασθε᾽" τουτέστι, τὸν ἀνειμένον βίον ὑπέδειξα καὶ οὐκ ἐπείσθητε 14. 
ζουι.37.4 ἡη Μ|.(7 4τοον); 8. Ἰλΐχϑῃβ., ρίθε τ ῤ, ἐδαξε; ἤδτος γεῤγαϊη 
οὐ γὰρ ἀνήσω μὴ οὐχὶ εἰπεῖν (Ἰεπα. ῥγοὶ. (ρ.τό.4; Μ.8.844). 

Ἐλνικανότης, ἡ, ἐδ )Πηείεηεν, ἘΡῚΡῊ ἠαεν.ρυόθτη. τ(ρ.τθ0.21; Μ΄, 
41.176). 

ἘΔνικάνως, ἴ. α. ἔχω, δὲ τησμεβείεηι, Ογτ.15.1τ.τ(2.168) ; ἰα. 9.12 
(4.1ο66}) ; ἰ4.Τπειμηΐσεη (ς1.ἸΟ1Ὸ); 2. μηδεσονητηρίν, τπαἀεφμαιίοῖν ἴο 
Οπεἶβ ροβιοῃ ἀ. τὸν βίον διατελῶν ΤΉΡΒΠ. εὐγομ.. 210. ῇ.1ο8,7720). 

ἄνικμος, τοἱ ποι! γιοῖσίεγε; ταϑῖ., οὗ τμε ἤδασῖ, (σθο, ΡΙ5. δα. 4(Μ. 
92.1426 4). 

145 
53.ϑ ἢ 
ανιστΉμι 

“ἀνίκμως, τοϊίπομ πιοϊδίμγε Ἀαρὼν ῥάβδον ἀ. βλαστήσασαν ΤΑΤΠ, 
οεεμῦς. το(Μ.28.90020). 

Ἑἀνίλεως, μγμεγοίζμίγ, Τιαά 5.11; ΟΠ τγ5.} α2.1.το(1.7210}; ὅτ, 
Μασ ἀταϊ.({τ.2Ζ4.}.}2.2ο(Μ. ΡΒ Γ,.66,1818). 

Ἐἀνίμαστος, τριδεσμενρεά, Νοηη. ραν. 9.19: τ(Μ.43.8078). 
ἀνιμ-άω, 1. ἄγατυ τ, γαΐδε; ἃ. ἴῃ. τὰ σφάλματα τοῦ ἡμιτριταίον 

προσετάχθην “-ἄσθαι Τ' δ αἰ.7.6(}1.122.1325}); Ὁ. ἢρ. οἱ τηϑῖ., Οὗ 500]5 
Όγ Οὐτῖβι ἕνα...--ηθῶσιν ὑπὸ τοῦ λόγου ἐπὶ τὴν ἀνωτάτω μακαριότητα 
Οτρὶς.6.λ4(Ρ.1ττ5.6; Μ.τι.13650)); (ΜΙ Π10}}.) ὁ υἱὸς. «πρὸς σωτηρίαν 
τῶν ψυχῶν... μηχανὴν συνεστήσατο ἔχουσαν δώδεκα κάδους, ἥ τις ὑπὸ 
τῆς σφαίρας στρεφομένη, “-ὅται τῶν θνησκόντων τὰς ψυχάς ΠΘρΡΕΙ, 
γε, β(ρ.τ2.1τ5; Μ.10.14408); τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων. .«διὰ τῆς τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν ἐνανθρωπήσεως “-“ηθείσῃ ΤΏΙ. Ἐς.30:4(1,8ς57); οὗ 5011] 
Ὀν αβοβιοἴβιη ξηρὸν σῶμα ὑπὸ νηστείας γινόμενον ἐπὶ μοναχοῦ, ψυχὴν 
ἐκ βυθοῦ «-ὅται Ἡγροχυποη.βο( Μ.79.14810); οὗ 5ιπημοῦβ, Εὰ5.6),6. 
τ.6(Ρ.27.32; Μ.22.560}; καθάπερ οἱ εἰς φρέαρ ἐμπεσόντες... οὕτω καὶ 
ὁ εἰς βάθος ἐλθὼν τῶν ἁμαρτημάτων. χαλάσωμεν οὖν σχοινία... καὶ 
“οησώμεθα (Ὦτνϑβ.ἰοηι. δια τ τ ον.(τ0.714); 16, ἢοηη.57.5 τ Μ11.(7. 
5838}; οἱ 146645, ΟΥ.70.13.3(ρ.228.17; Μ.14.404Α); ἀπὸ τῆς τοῦ προ- 
φήτου διδασκαλίας... Παῦλος....““ὦμενος ὡς καθαρὸν ὕδωρ ἀρδεύει... 
ἐκκλησίαν ἘφΙΡΒ.ἐαεν.42.τ2(ρ.16ο.5; Μ.41.7808}; πεπος 2. ἐσαὰ Ἡ, 
αὐεονγὺ, τοῖ. Τὰς. Μαρία μὲν --ἅὦται τὸν λόγον εἰς σύλληψιν, ὡς ὑετὸν ἡ γῆ 
ἘΡΙΡΗ. απ. δδίρ.8ο.χ2; Μ.43,1360); ὁ θεὸς λόγος, ὧν ἥλιος νοητός, εἰς 
σάρκα κατελθών, οὐδὲν μὲν ἐκ τῆς σαρκὸς “-ὅται νόσημα Μδο.Μρη. 
ἀῤοῦν.4.28(0Ρ.216.12); ᾿ναρτ ΡΟ τ. ο7,τ28(}.79.1103}) Οἷζ, 5. ἀντικο- 
τέω; 3. ἄγαιο οἱ νᾺ [με ποβίμ|5, σρριοἑ οἱ, ἐχερ, (δηΐζ,2:9,17 τὰ 
εἰσπεμπόμενα τῆς κακίας ἐνθυμήματα ὑπὰ τοῦ πονηροῦ ταῖς τῶν δικαίων 
διανοίαις..«ἐλάφου δίκην ““ὦμενος ὁ οὐράνιος λόγος Ῥῃ.(Υρ(ηϊ.40 
(Μ.4ο.6ςο); τὰς [5ς. ἐν καταχθονίῳ τόπῳ] κρατούσας δυνάμεις τῇ 
ὀσφρήσει καθάπερ ἔλαφος “-ησάμενος κατάργησον Ν)] ρ.Ρτος. ὦ, 
Οαπι.Σ: ](Μ.87.16130}; 4. ἄγαι οἰ τὰε πησιβέισε ἔτοιῃ, μθτος ὧγν 
ἘΡ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς πυρᾶς ὡς ὁμοίωμα δράκοντος καιομένου καὶ --ωμέ- 
νου τὴν γῆν «4.Μ{|.22(0.247.21). 

ἀνίμησις, ἡ, εχλαίαίτοι, Του, ΑἹ, ἀρ. Ἐπι5,}.6.7.21,.8(Μ.20,685}). 
ἀνίπταμαι, ἤν τ, ΟἸδιη, ῥαεά.3.2(0.242.18, Μ.8,5724})}; ἔρ. διὰ 

τηεΐ., Πιάνγαι. Τγη.2.2ο(Μ.30.7378); {10.}.8.,}.1(Μ.96.8648). 
Ἐλνισομέτρως, ἐξ μηεφαὶ τιεασρε, Ογτ νη. (51}.7688). 
Ἐἀνισονομέω, ὦέ ομὶ οὗ παγήποηγ τὐτίμ, δεμοί. το ΜΆχιφις Τ μαί δι 

(Μ.00.6458). 
Ἐλγνισόπλατυς, οὗ μησφμαὶ ὀγεαά!;, ΜοΙοῖ. παὶ. ποι. ο( Μ.64.12240). 
ἄνισος, ἐμεψμαὶ, οἵ δοὴ ἄ. γὰρ ἑαυτῷ θεὸς υἱὸν καὶ ἀνόμοιον οὐκ 

ἄν ποτε τίκτων γεννήσειεν ΒΌΡὮἢγ.Η.ο;.2.3ο(.87.22530); μηεύφη, οὗ 
Βυσπίρευβ, οί. ἐνΉ.2.23(ρ.30.4; Μ, 18.640); πηεφμαὶ, ἴπ 56 η5ε οἵ 
φγεαίεν, ἀϊενθηὶ ἴῃ εἰμ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους τὸ σῶμα. ἡ μὲν οὖν ὕλη 
φθείρεται καὶ διαλύεται" μένει δὲ ὁ ἃ, τοῦ εἴδους ὁ λόγος Ἀδῃ ταί, 
(1.8 ς.0818). 

ἀνισότης, ἡ, 1. ἡπεφηαίεγ; ἃ. Ἰη ρθη, ἰσότης μὲν γάρ ἐστιν ἡ ζωή, 
ἀ, δὲ ἡ φθορά... οὔτε ἀναρμοστία καὶ ἀ. ὁ ἄνθρωπός ἐστιν οὔτε μὴν 
ἰσότης καὶ εὐαρμοστία' ἀλλ᾽ ὅτε μὲν ἐδέξατο τὴν ἀναρμοστίαν, ὅπερ 
ἐστὶ...τὴν ἁμαρτίαν, γέγονεν ἀνάρμοστος καὶ ἀπρεπής Μο.ἢ 5! .3.} 
(ρ.34.2,20; Μ.18.72.Ὰ1.); ὁ ταῖς τῶν πολλῶν κατὰ τὸ φαινόμενον 
ἀνισότησι κατ᾽ αἴσθησιν ὑπαντῶν, ἐν τοῖς δίκην πυλῶν πεφυκόσιν 
εἰσάγειν πρὸς ψυχὴν τὰς τῶν ὁρατῶν ἐπιφανείας αἰσθητηρίοις, καὶ 
παρὰ τῶν ἀ. ἐμποδιζόμενος διαβῆναι κατὰ νοῦν πρὸς τὸν ἕνα τῆς τῶν 
ἀνθρώπων φύσεως λόγον ἔτος... ἢ γ.12:13(Μ,87.1341Ὰ}; οὗ ἀπανϑη- 
ἢ,655 οὗ ςμαγβοῖου τῆς ἀγάπης τὴν δύναμιν.. «πᾶσαν τὴν ἐν πᾶσι κατὰ 
τὴν γνώμην ἄ. τε καὶ διαφορὰν ἐξισοῦσάν τε καὶ ὁμαλίζουσαν" καὶ εἰς 
τὴν ἐπαινετὴν ἀ. δεόντως προβιβάζουσαν, ἑκάστου...τὸν πέλας... 
ἑαυτοῦ προτιμῶντος Μαχ.ρ.2(Μ.01.400Ὰ}; Ὁ. τεῦ, ὅοη, Οὐ Νὰ Ζ.ον.20. 
Τ4(ρ.ος.ς; Μ.26.024}; εἰ τοῦτο ἀληθὲς...«χωρεῖ δὲ ὁ υἱὸς τὸν πατέρα, 
ὥσπερ ὁ πατὴρ τὸν υἱόν, εὔδηλον ὁ τῆς ἀ. λόγος ἐκβέβληται ὙἼΠαϊ, 
Τγίηπ 3(}1.75.ττόςο); 2. ἐπεφμτίν, Ἰη)μϑίϊος ζυγὸς ἀδικίας [Ὁ 5,12:}76], 
τουτέστιν, ἀ, καὶ πλεονεξία Ογτ.Ος.τ4ο(3.1730); 1Ὁ.14τ(1748). 

Ἐλνισότιμος, οΓ ὠπεφμαὶ υαἶμο, στ. Νά 2.ογ.20.14{ρ.95.5; Μ.36.93}). 
ἀνισοφυής, οὗ μπεφμαῖί παΐμρε ἕτερον μὲν.. «ἀνθρωπότης, ἕτερον δὲ... 

θεότης... «πῶς οὖν..-μιᾷ προσκυνήσει τιμᾶν ἀξιοῖς τὰ οὕτως ἀλλήλοις ἀ, ; 
Ογτ. Ν 6εὶ.2.τ2(ρ.51.1; 6,584); 1. Ἰαΐ. ΤΥ. τ(5.. 4008}; δυὰς γὰρ ἡμῖν 
υἱῶν ἀ. ἀναφαίνεται 14 Οἰγοη.(51.7354}; πῶς οὐ... ἐπενήνεκται δὲ τῇ 
ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ τριάδι τὸ ἀ. αὐτῇ; 1Ὁ.(732}0). 

ἀνίστη-μι (ἀνιστάνω, ἀνιστάω), 1, ἴτλ8., γαῖ ἰῸ δία ἩΡ 
Α. γαΐδε τῤρ; 1. ἴὰ βσϑῃ., ρ]απίβ ἔσοσι βεεα, (ὐσηςί..4.Ρ}.5.1.26; 

ῬΟΥΒΟΙ5 ἔσχοιῃ {Ππ685, ϑοσαρ.μεΝ, στὸ; ἀσθενῶν ἤμην καὶ οὐκ ἀνεστή- 
σατέ με (Βτνβι λον. 6 0.4. τη [0.(8,3578}; τχεῖ., γαΐδ6 ΞΡ Ίγ115, ἐἰέεν διὰ 
τῶν ῥημάτων αὐτοὺς ἀ. 14.᾿οτη.63.2 ἴῃ. ΜΠ|.(]. 6514}; 2. γαϊΐξε ἴτοτῃ 
τς ἀεδα; 8. οἵ Ομ υίβι 5 Κεβιυσγεοίίου τὴν μέλλουσαν ἀνάστασιν. ..ἧς 
τὴν ἀπαρχὴν ἐποιήσατο [5ς. ὁ δεσπότης] τὸν κύριον ᾿Ϊησοῦν Χριστὸν ἐκ 



ἣ , 
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νεκρῶν ἀναστήσας τ ἰδη.24.1; ὑπὲρ ἡμῶν ἀ. [50. ὁ Χριστός] πὸ ἑαυτοῦ 
σῶμα ΑἸἰἢ..“4».2.61(Μ,26.2770}:; Ὁ. ΟΥἨ μΕΙΒΟΠ5 σϑϑίοσεα ἴο 1186 οὴ 
οατίῃ: ὃν Οἢσιβέ, (Ε]5. ρι τ εἰς.2.48(Ρ.τόρ.τ ; Μ.1τιϑόρο); ὈῪ 
ΔΡΟΒ1165, ΟΠ γ 5.01.5 5.8 ΤῈ 70.(8.,1458}} 14. λογ).3.5 10. Π6}.(12.5350); 
ς. οἵ τεβυττδοίίοι οἱ {πῸὸ ον, [π5ἰ.0222:...46.7(Μ.6.5 7660) οἷξ, 5. 
ἀθάνατος, 1.60.) (649Α); (ὐηςῖ. ΑΡὈ.5.7.1 οἵτ, 8. αἰών; 3. 5ρίτῖα- 
ΕἸ Ίν, [τοχὴ 5ἰπ, (]6πλ. ῥγοί, δ(ρ.50.12; Μ.ι8,τ88.) ; 1ἃ...ἐγ.2.2(ρ.1ἰ,2; Μ. 
9.418}; ἴὸ σοτητη 10 ἢ (σιϑί, τοῖ, ΜΈ.26:32 αὐτὸς γὰρ προάγει 
πάντα, καὶ τὴν ἀφανῶς σωζομένην ψυχὴν ἀναστήσειν ἠνίσσετο καὶ 
ἀποκαταστήσειν οὗ νῦν προάγει τ΄ ..ὁχς, Τ μάοί, 6τίρ.127.1τ4; Μ.9.6880) ; 
τεῦ, Ὀαρίίβηα ἀνιστῶν τρισσῶς καινὸν ἄνθρωπον «4.7 δοηε.  τ32(ρ.230. 
14); [πὶ ὈΥΆΨΕΥΙ ΤΟΥ ἀ δ ΠΟ -Ῥοββοββϑεα σῶσον καὶ ἀνάστησον αὐτοὺς... 
ἐν τῇ δυνάμει σον ἔϊιΑρΡ.Οὐσπεί..4.Ρ}.8,).3. 

Β. φοὲ μι ρν ἀρῥοίη! ἴο δῇ οἴῆοο οἱ δὲ ὁμοθυμαδὸν εἶπον" ΠΠολύκαρπός 
ἐστιν ἡμῶν ποίμην.. «ἀνέστησαν αὐτὸν πολλὰ ἱκετεύοντα καὶ παραιτεῖ- 
σθαι θέλοντα ΤΡΊοη ὦ, Ροῖνε.22; “σιν ὃ στρατὸς ᾿Ιωβιανὸν βασιλέα 
ῬδΠοβῖ, ἐν 6.8ιτ( Μ ός, 558Α}; δι ονιοαγᾷ οἸαίτηβ προϊὼν ὑψηλότερα 
“σι [Ἡγνϑ. 0η1.33.3 10 20 ογ. (το. 501Ε): ῥεὶ γογιραγά, ῥοείμίαϊε, ἀντὶ 
1468, νυ πον ῥακολ. τῇ (5".23τ0),, 

171. ᾿πίτϑηϑ., σἰαμά Ἡρ: 
Α. γίδο; 1. οἵ ραηΐθ, Οὐ. εἰς. 5.22(0.23.1τ2: Μι1τ.Τ2τ6 .) ; 2. γ76- 

εοὺδν ἵτοτὴ 11η688 οἵς,, Ὑπό. 8τ(ρ.1το6.18)., ΡῬτος,(.1)},54:6 
(}1.87.0020) ; τποξ., τοῖα ἀοξοαῖ, ΟΠ συβ. ἤοηι.5.1.2 τη 90 ογ.(1το. 5850) ; 
3, γίδο ἴτοπὶ {Π8 ἀθδα (ν. 850 ἀνάστασις); 8. οὗ ΓΒ τῖϑε, βαγηντς.ο 
οἷτ. 5. ὄγδοος ; ὁ γὰρ ἀληθῶς ἀποθανών, εἰ ἀνέστη, ἀληθῶς ἀνέστη, ὁ 
δὲ δοκῶν ἀποτεθνηκέναι οὐκ ἀληθῶς ἀ. ΟΥΟ εἰς.2.τό(ρ.τ45.τ4; Μττ, 
8288); δος. (οἸβιι5 ἀναγκαῖόν ἐστε τὸ ἀναπεπνευκέναι τὸν θεόν, καὶ 

τούτῳ ἀκόλουθον τὸ μὴ δύνασθαι ἀναστῆναι μετὰ τοῦ σώματος τὸν 
᾿]Ιησοῦν' οὐκ ἂν γὰρ ἀπειλήφει ὃ δέδωκε πνεῦμα ὃ θεὸς καταμε- 
μολυσμένον τῇ τοῦ σώματος φύσει [ο]5.1}.6.72(ρ.142.12 ; 14088}; χρῇ, 
(0].1: 18 οὐ γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀνέστη πρῷτος.. «ΤΑ ριστός" ἀλλ᾽ ὁ δι᾽ ᾽Ελιο- 
σαίου.. ἀποστὰς ἀπέστη πρότερος, καὶ “4 ζαρος. (Καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ 
πάθους πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἀνέστησαν Μδνςει!. 2}. 
ὅπ. Μαγεεῖ, τ. ίρ.ττ.τᾷ; Ν|.24.7474}; 195. ἘΘϑΌτΥΘΟΟ οοιηρατερα 
ΠῚ Ὀδρτβπι καθάπερ γὰρ ἡμεῖς εὐκόλως βαπτιζόμεθα καὶ ἀνανεύομεν, 
οὕτω καὶ αὐτὸς εὐκόλως ἀποθανὼν ὅτε ἠθέλησεν ἀνέστη (Ἡτγνϑ. ἦονη, 
25.2 τῷ 70.(8.146Ὲ}; Ὁ. οὗ ῬοΙβοιϑ τοϑίοτβα ἐὸ 11 οα φαγί, (ἴδηι. 
51}7.2.ττίρ.150.2; Μ.8,0854); ὅτε δὲ καὶ νεκροὺς ἀνίστη καὶ οὐκ ἔστι 
πλάσμα τῶν τὰ εὐαγγέλια γραψάντων, παρίσταται ἐκ τοῦ, εἰ μὲν 
πλάσμα ἦν, πολλοὺς (ἄν) ἀναγεγράφθαι τοὺς ἀναστάντας, καὶ τοὺς ἤδη 
χρόνους ἔχοντας πλείονας ἐν τοῖς μνημείοις Οτιεἰς,2.48(Ρ. τόρ.2ς ; 
Μ.1τ.860})}; ς. Οὗ ταϑατγτγοσίίοη οὗ Ροᾶν μὴ λεγέτω τις ὑμῶν, ὅτι 
αὕτη ἡ σὰρξ οὐ κρίνεται οὐδὲ ἀνίσταται Ζ ἰδν.0.1; οὔτε ἀγνοεῖν τὸν 
θεὸν δυνατὸν τῶν ἀναστησομένων σωμάτων τὴν φύσιν ΑΥ̓ΠΕπαρ.7γες.5 
(ρ.50.25; Μι,6,9 770}; ἔτι δὲ καὶ τῶν λεγόντων μὴ ἀνίστασθαι τὴν 
σάρκα, οἱ μὲν ὡς ἀδύνατον ἀναστῆναι λέγουσιν, οἱ δὲ ὡς μὴ προσῆκον 

τῷ θεῷ ἀνιστάνειν αὐτὴν διὰ τὸ εὐτελὲς καὶ εὐκαταφρόνητον αὐτῆς 
{7α5, Κὅ τες πίρι4ο; Μι6,15770); οἷον ὄψεται θέαμα Ῥώμη, τὸν 
Παῦλον ἐξαίφνης ἀνιστάμενον ἀπὸ τῆς θήκης ἐκείνης μετὰ Πέτρου, 
καὶ αἰρόμενον εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου (Ἤτγνπ. 01.32.2 14 ον. 
7570}; ἀος. 5ἴοιοβ κατὰ περίοδον ἐκπύρωσιν τοῦ παντὸς γίνεσθαι καὶ 
ἑξῆς αὐτῇ διακόσμησιν..«κἂν μὴ ὀνομάζωσιν οὖν τὰ τῆς ἀναστάσεως 
ὄνομα, τὸ πρᾶγμά γε δηλοῦσιν, ὅτι Σωκράτης ..-«ἀναστήσεται Οτ.( εἰς. 
π.2ο(ρ.22.3; Μι11.12124}; ἃ. οὗἉ 5ο011}5 1ὴῃ ΜΟΥ] [ὁ οοτηδ : οὗ τρῃτθοι!β 
τὰ ψυχικὰ μὲν οὖν οὕτως ἀνίσταται καὶ ἀνασώζεται, πιστεύσαντα δὲ 
τὰ πνευματικὰ ὑπὲρ ἐκεῖνα σώξεται, ἐνδύματα γάμων τὰς ψυχὰς 
λαβόντα ΟἸ]οτη ἐχε ΤΠάοί, δτίρ.127.25; Μ.9.6894Α); κατὰ τάγματα τῶν 
ἀνισταμένων ἔσονται ἀναπαύσεις ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ θεοῦ Ογ.Πον.δ.6 
ἦη [εγ.(ρ.61.2; Μ.12.3448}); οὗ ϑπποῖβ ἀναστήσονται δὲ καὶ οἱ ἅμαρ- 
τωλοί, ἀλλ᾽ οὐκ ἔσονται ἐν τῇ βουλῇ καὶ τῷ τάγματι τῶν δικαίων ΟΥΥ, 
Ἐς.ττο(Μ.60.720Ὰ); 4. γ͵δε ϑριτςιΆ}}ν τὸ πον ίε: Ὁν ἴονο, στ. 
ΘΗ ΡΉ. 7.1} Ὁν ρατιοραξίοη τὰ ΟΠ τιβε, Οὐ, [9.1.37(42: Ρ.4).25; Μ, 
14.074}; ὃν Ὀαρέίβηι, (σης. .4,Ρ}.7.45.1 δεῖ σε γὰρ ἀποθανεῖν καὶ ἀ. 
νν Η, ῥγοεαϊεεί, πα: ὡς. τεθνηκότας τῷ θεῷ τοὺς ὑπ᾽ ἀσελγείας... 
νενικημένους ὡς νεκροὺς πενθοῦσι, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀναστάντας, ἐὰν 
ἀξιόλογον ἐνδείξωνται μεταβολήν..., ὕστερόν ποτε προσίενται Οτ.( εἰς, 
4,5τ(ρ.248.1; Μ,ττ.οδ80), 

Β.. ἀνεστηκώς, ομίδιαπάτηρ, ἐχοεϊ στ εἴπερ ἄνθρωποι, οἱ τοσοῦτον 
ἀνεστηκότες τῷ μεγαλείῳ τῆς φύσεως ΟΥΝ 55, »1αγί.2(Μ.46.7618}; 
Οντ, "τι (].60.7208). 

ἀνιστορ-ἐω, 1. γεεογά τὸ ὑπὸ Μωυσέως. ..-“ημένον Τιιι. ἀ:α].54.1 
(λ{.6.5030); Τ᾿ 8.}.6.τοιτοί(ξοζλ; Ν.2τ.8260): [4.},.6.5,16.6(}}.20. 4658); 
2. ῥογίγαν, ἀφρίεῖ, ἢν. Οδο.(ρ.01.25)}; ἀφείλομεν τὰς τῶν ἁγίων 
εἰκόνας «οῆσαι 1 0.1) (σης! “(Νῆ,5.2128); τῆς... Μαρίας τὴν τιμίαν 
εἰκόνα “-σε ἴϑο. “Δοῦκας] ἐξ, 6(2210); 3. γεεογά αηξιῦ “τησα ἣν καὶ 
προέγραψα ΤαΞῖ,ἀϊαὶ.78,6(Δ1.6,66οΑ}). 

τ46 ἄνοδος 

ἀνιστόρητος, 1. μηγδεργάεα ; τιθαΐ, 85 505:., ἰαεΐς οὗ ̓ Η }ογηαίτοι, 
Τ7αβύ ψι οἱ γε: τοί Ν,6,13658); 2. ἐμαὶ εαμηοὶ δὲ γδεογάφα, πηϊοϊ 
φόνον ἀνθρώπων...ἀἁ, ῬΗμοΚι, 6. 1τιδ( Μ.ός. 6044). 

Ῥἀνισχύρως, τησαϊϊάϊν, Ῥποξπονπος, 2. τ(Μ το. 568); ἐ6.1.3.4(015Ὰ}. 
ἄνισχυς, τὐτίμομέ οἰγεηρίἑ, Ονγτ. Αρ.1(3.025Ὲ, ν.]. ἀνέσχυροι Α.); 

Μεϊεί, σι, μοι. 27(Μ.64.12568, ν.1]. ἀνίσχυροι); Απιι Μοπ.λονι,τ(Μ, 
80.14810)}. 

Ἐἀνιχνευτής, ὁ, ἱἐπυεείραίον, ἩΠΙΕτ ον. (τι ορΒγ.1541.)81(0.48, 
ττ; Μ.],.24,600Ὰ), 

Ἐἀννάλιος, ([αἴ. σηηα 15} γεαγίν, Τβϑῖπ.εσά.τ.3.45.13. 
ἀννώνη (Ἐἀννόνη), ἡ, ([,41ἴ. ἀῃηοηα); 1. απημαὶ ἀοημαίοη εἰσὶ 

πόλεις λαμβάνουσαι δῶρα καὶ ἀννόνας παρὰ τοῦ βασιλέως Μᾳας.Αδρ. 
ἠιον.26.14(Ν].34.0848); ἦσαν δέ τινα μοναστήρια καὶ μαρτύρια λαμ- 
βάνοντα ἀ. παρὰ τῆς βασιλίσσης ΤῬ ον θυ ρηρνθ2(Μ.41.1048}; ἴὸ ἃ 
γΓοο χε α ΟἹ ΠΟ14], Ολγον, Ῥαξεῖ. .2902(Μ.92.7204}; 2. ἀμηπμαὶ ἐγίδιίε ἀ. 
εἰσίν, ὡς ἂν εἴπῃ τις, βασιλεῖ κεχρεωστημέναι. ... μεγάλοι ἄνθρωποι... 
οὐ μόνον ἀ. παρέχουσι τῷ βασιλεῖ ἀλλὰ καὶ δῶρα προσφέρουσιν αὐτῷ 
Ἰδογ. ἀσεί, τοί Μ.8 δ, τ6294}; 3. ῥγουΐδίομς, Ατπιτ.]0.6}».(0.71,15). 

ἀνοδία, ἡ, ῥοϊᾧ δαὶ τς πὸ ραϊῥ; τηεῖ., οὗ [4156 ἀσοΐσιπθ, (]Θπ. εἰν. 
6, τοίρ. 412.30: Μ,.0.3044}); Μάρκελλος. ..τὴν εὐθεῖαν παρεκτραπεὶς ὁδὸν 
ἄ, ἑαυτῷ ἐπενόησεν ἴδ, )͵ αγεεῖ.5 3.3(Ρ. 40.1ο; Μ.24.δοτ0) ; διαπλανᾶται 
ταῖς πολυοδίαις, μᾶλλον δὲ ταῖς ἀ., ἡ βλασφημία (ἀντ Ν ψ55. μηιτοί 
Ῥ.236.22; Μ.45.837}). 

ἄνοδος, ἡ, 1. ἀξΟξΉ 1011, ἀδέρηξ; 
ΑΔ, οἱ ὑμυιξε; ἔς π᾿ βεπ., }ι5ι ἱαἰ.82.1(Μ,6.600}}; 10τ|5.6.}..3.ς 

(ρ.1τότ.16; Μ.24. τοῦ ὰ)}; ΑἸΒν σα. ᾿ς. 67:2. (1.27. 300); ὅγρϑ. πὶ. 
(345)1(0.252.2; Μ,26.7280) ; 2. [ογοβῃδθονοα ἴῃ ΟἿ᾽; χορ, Ρ5.141:2, 
ς Δῃα 5,17: τοί. δι᾽ ὧν τὰ τῆς ἀ,, ἣν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς ἐποιήσατο, 
θεσπίζει. ... κάθοδον χρὴ νοεῖν καὶ ἄ, τοῦ θεοῦ λόγου οὐ τοπικῶς 
μεταβάσεις ποιουμένον, τροπικῶς δὲ τὰς τοιάσδε οἰκονομίας αὐτοῦ 
τοῦτον τῆς γραφῆς ἀποκαλούσης τὸν τρόπον 1"1τ5.4,ε.6.0(ρ.250.1.5 ἔς; 
Μ.232.4250); Ὀν επΐταηοβ οἵ ΠΙΡῊ ῥυῖθδῦ πο ΠΡ οἵἩ 1]οἱτ65, 15. 
56]. αϑορη5.4(Ν.28.10070}; τῆτοὰρῃ Τοῦ 5 Ιαήείοτ, τοργχοβοπίπις 
ΒΜ, Τπατγιδιυάᾶ,ογ, 5. 4(Μ'ν,00.7258)}; ὕποβῖ., οἵ Αἀμιηαβ, χορ Κρ, 
23::7.0 περὶ δὲ τῆς ἀ, αὐτοῦ τουτέστι τῆς ἀναγεννήσεως ΕΠΠρρ.ἠϊαεγ. 5.8 
(0.02.1; Μ,16,21420); 3. ιηςτοη οὗ προ] δχρίαίϊμοα διὰ τοῦτο 
ἕστηκεν ὁ ἄγγελος τὴν ἀπὸ τῆς ἀ. γινομένην λύπην διὰ τῆς ἐπανόδου 
πάλιν παραμυθούμενος (Πτνβ.ἀϑέθης. 5(2.454})). 

Β, οὗ Ομ ηβϑυδης᾽ ἀβοθηΐ ἰηΐο βοανοι; 1. πνοκὶβ ῬΟΒΕΙΠΙ 8 Ὀγ 
{Πγῖβι 5. Αϑεθηβῖοη εὐφημία τῇ ἃ. σου τῇ ἐπὶ τοὺς οὐρανούς" δι᾽ αὐτῆς 
γὰρ ἡμῖν ὑπέδειξαος τὴν ἅ. τοῦ ὕψους 4. ΤἼον. ἃ Βοί(ρ.ιοῦ, οἴ); ὁ 
κύριος... .ὁδοποιήσῃ ἡμῖν τὴν εἰς οὐρανοὺς ἅ, ΑἸ ἤμε.25.0(}1.25.1408); 

ΤΆΤ. ἀν ά.τ( 1.25. 2οσο); απα ἀξθοεπῖ, ΑΓ ἑηενεῖ ἐς ἄν Μ. 26. 
0028); 2. Βγεβίαθα ΟΥΟΥ ΓΚ ΒΡΘΟΙΆΙ ἀηρεὶξ τοῖς ἐφεστῶσι τῇ ἀ. 
ἀγγέλοις ᾿ ἰθη.ο͵γ.4.τ(ρ.200.το ; Μ.8, 13254}; ἴῃ (ἰπιι5᾽ ορϊηΐοη Ὀν 
ΨΆΤΊΟΙ5. ΤΠΟΠ5ΓΟΓΒ, ἈΠ ΠΡατίηρ ΟΡ ΐτα [άσα» τὸ οὐΠοάοχ οὐκ εἶδέ 
γε ὅτι οὐδεὶς τῶν τὸν λεοντοειδῆ. «νομιζόντων εἶναι θυρωροὺς τῆς ἀ, 
ἕως θανάτου ἵσταται ΟΥ.("εἰς.7. Δοίριιοτοτα; Δ|,11.1480 Δ). 

(Ὡς ΟΥ̓ ἀβοοῦϊ [πὶ νΆΤΙΟΙΙ5. ΒΟΙΙΡΓΙΧΑΙ σοπιοχί, τοῖς, Ά ΡῈ] τὴν τοῦ 
πύργου ποίησιν...δι᾿ ἧς οἱ τὸ τηνικαῦτα ἄνδρες τὴν εἰς οὐρανὸν ἄ. 
δύνασθαι κατασκευάζειν ἑαυτοῖς ᾧοντο 1 7υβι,εο, γι δ... 2030); 

ΕΧερ. 5.46: 2ΠΠ τέ ἕτερον βούλεται σημαίνειν ἡ διὰ τούτων δηλουμένη 
κυρίου τοῦ θεοῦ ἄ, ἣ τὴν πρὸς τῆς ἁ, κάθοδον αὐτοῦ; 15ι5,4.6.6.2 
(0.253.5; ],22.41τ6}}; οἵ ἀϑοδῃΐ οἵ δηροὶα ἡ. ποῦ». Ιαδάοτ, τ, 
Ναζ.ο».28,1τδ(ρ.40.2; Μ.36.408}; ΟΠ τε 5. ἀθοοηῖζ ἴὸ [οταβαίομι τὴν 
«εἰς “Ιεροσόλυμα ἄ. σημαίνειν τὴν ἀπὸ τῶν ὑλικῶν εἰς τὸν ψυχικὸν 
τόπον τυγχάνοντα εἰκόνα.. ἀνάβασιν τοῦ κυρίου ΕΤοταοίοοι Ἀρ.ΟΥ, 70. 
τοι π(το ; ῃ.2ο6.26; Μ.14.26 πο). 
Ὁ. οἵ ΒΡ τῖτθα] Βιϑσοπῖ Οὗ 508}; 1, τὴ σεπ. ἀποστεροῦντας τὸν ἀνθρω- 

πὸν τῆς εἰς θεὸν ἀ. Τγρῃι. λαξν.3.τῦ, χ(Μ.7.920Δ}); ΟΥ. . το. 40(24; μ.218, 
1; Μ.τ4.38 50) οἷἴ. 5. αἴσθησις: ; Ἔνῃοθ, τορι ο(0.257.το; ΜιΟῦ. ττ270}; 
χειραγωγεῖ δὲ ἡμᾶς πρὸς τὴν ἄ. χάρις Μωσαϊκῆς ΠΡ  ΒΔΩΕ ἐπιβαίνουσα 
προφητική Β85.50],0}.1.2(Μι8ς.590Ὰ}; [0.(Ἰπι.5εα]. 30 (Μ.88,1ττόοο) ; 
2. τῃτουσὴ νιχίιο σπευδὼν πρὸς τὴν τοῦ πνεύματος ἄἅ,, οὐκ ἀποχῇ 
κακῶν μόνον δικαιωθείς, πρὸς δὲ καὶ τῇ κυριακῇ τελειωθεὶς εὐποιΐᾳ 
ΟἸΘ μη. 5 |».4.6(ρ.26τ,6; Μ.8,12414}; ἐν τοσαύταις ἀ. ὑψωθεῖσα δι᾿ ἀγά- 
πῆς πρὸς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ μετουσίαν ἡ κεκαθαρμένη ψυχή ΟΥ̓ Ν γθ5. 
ἠονι. 5 τὰ (αη.(31.44.85 70}; 1Ὁ.(87168) εἰ. 5. ἀνάβασις; οἰστηποά 
Ὀν οἰραμβιρ οἱ ρσϑτηηθηῖβ οἱ Μοβοθ δέοσο ἀϑοοπὲ οἵ 51ηα], 16, 
υ,.λῖος.(Μ.44.37130}; 3. ἀσπλοπ5᾽ ὁπ ἀρα ΟῸΥ ἴο τόνοις 1 πνεύματα 
ἐχθρὰ..--κωλύοντα τὴν τῆς ψυχῆς ἄ. καὶ δι᾿ ἀρετῆς πορείαν Οτι(ἰεἰ5.7.3 
(ριτσϑ.το; Μ.11.14240}; δαΐμονες..«θέλοντες ἐμποδίζειν ἡμᾶς τῆς εἰς 
οὐρανοὺς ἀ., Ατῇ.υ,“1ηπἰοη.22(Ν .26,8768); [τυϑίταῖο Ὧν (Πεῖσέ, τὰ, 
6. ζοδὶ.22(0.305.20; Μ.36,14334}; 4. ϑόνοτα] ἀόρτοῦς ὅσην ὁρῶμεν τῆς 
εἰς τὸ ὕψος ἀ, τὴν προκοπὴν ἐπὶ τῆς ψυχῆς γινομένην. πρώτη ἄ., τὸ 
πρὸς τὴν καθωρετικὴν τῆς Αἰγυπτίας δυνάμεως ἵππον ὁμοιωθῆναιο 



ἀνόδως 

δευτέρα ἄ., τὸ πλησίον αὐτὴν γενέσθαι. 
πλησίον, ἀλλ᾽ ἀδελφὴν τοῦ δεσπότου ὀνομασθῆναι το νβ5. ἤθη. 4 ΤῊ 
Ομη:.(Μ.44.8418); ἐδ. 6(888ς,); 5. ἴὰ ἀερσαίίνα [Ὠροΐορν τὴν διὰ τῶν 
ἀποφάσεων ἄ, προτετιμήκασιν ὈΪΟΠ. ΑἸ, Ἡ.153.53(}1.3.0818); κατὰ τὸ 
μέτρον τῆς ἀἁ. συστέλλεται, καὶ μετὰ πᾶσαν ἄ, ὅλος ἄφωνος ἔσται 16. 
φινεὶ. 3(41.3.το320). 

11. γαϊά, ἱῃναςίοη τῶν τε περὶ τὸν Γὼγ τὴν ἄ. ΤΏΥΜΟΡΞ5. [οε].3: 
το (.66.2330). 

Ἑἀνόδως, τυϊίπομ! γηιοϊ᾿οί οἱ ἁ. καὶ ἀμέτρως ἐνατενίζοντες τῷ ἡλίῳ 
βλάπτονται τὰς ὄψεις εαἷἱ. Κο».7 :τϑίρ.1τττ.23). 

ἀνοησία, ἡ, ἔ. τοαπὶ ὁ μηάεγειαμάϊηρ, Αἀατα. ἀταϊ.τ.27(ρ.56.5; Δ. 
11.17570)}; ΕΡΙΡ μαον.57.8(Ρ.354.τ; Μ.41τ. τοοϑα., Π)οπ. Αγ. 4.}..3.3.} 
(,1.3.4320); 2. 5ἰαίο οὗ δεῖηις δεγομά τη ρέηεθ; ἃ. ΟἹ οα νοῦς 
ἀνόητος καὶ λόγος ἄρρητος" ἀλογία καὶ ἃ. καὶ ἀνωνυμίᾳα τὰ. .ἀ.ηντ.τ( }ῖ, 
3.5888); Ὁ. ἴῃ σοπτετηρίτίοπ, θεγοπα τατοοίμδζίοῃ, Μαχ,βελοί. 
μινεί.τιτ( ἴ.4.4174} οἷτ. 5. ἀνενεργησία. 

βἀνοητ-έω, ῥὲ τοῖἰε55, Ῥδτη. σοίηδα ἔτοιη Νοξίαβ οὗτος [50. 
Νόητος...καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦς ---οὔντες ἘΡΙΡ ἤν. 7.δ(ρ. 351,21; λ΄.4τ. 
Ι004Ὁ)) ; ἐδ. 52.1(0,312.1, ν.]. ἀνοηταίνει Νί.4τ,056Ὰ)}). 

ἀνόητος, 1. ῥεγοπά ἰἕδ βότοον οὐ ἱπομσἧὶ; οἵ ἀθὶν ἀγνοοῦμεν δὲ τὴν 
ὑπερούσιον αὐτῆς καὶ ἀ. καὶ ἄρρητον ἀοριστίαν Τϑοη. Ατ.ε.,..2.3(Μ.3. 
141ΑᾺ}; ἀ. φησιν οὐ τὸ ἠλίθιον ἀλλὰ τὸ μὴ νοούμενον ὑπό τινος’ ἀόριστος 
δὲ ὁ θεός Μαχ.Ξεἰοί α Ἰος,(Δ1.4.400); 2. τοϊἱπομὲ α μια πη 
οἱ (μὲ δος, Αρο!!,, ΖΑ τὰ. “ῥοῖϊ.τ.2(Μ1.26.1το968} οἵ, 5. ἁμαρτία; 
ἀεδηϊφα πῶς δ᾽ ἂν λέγοιτο ἄψυχον ἢ ἀ. τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ; ταραχὴ 
γὰρ καὶ λύπη καὶ ἀδημονέα οὔτε σαρκὸς ἀψύχου οὔτε ψυχῆς ἀ. οὔτε 
θεότητος ἀτρέπτον οὔτε δοκήσεως ἐνδειξις τ, ΤΠΔυτΙη. Μά. ἐρὰν 2 
(. 149.17} ΝΜ 1ο. 11.338): οὐ “σῶμα ἄψυχον, οὐδ᾽ ἀναίσθητον, οὐδ᾽ 
εἶχεν ὃ σωτήρ. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἦν...ἀ. εἶναι τὸ σῶμα, οὐδὲ αἰ μανδὲ 

μόνου, ἀλλὰ καὶ ψυχῆς ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ σωτηρία γέγονεν Α(Β. ἰδ). 
(}1.26.80948); ἡ γὰρ ἀ. σὰρὲ πάσης ἠλλοτρίωται κατὰ φύσιν θελήσεως, 
εἴπερ οὐδέν ἐστι θέλησις ἢ νοῦς περί τι κινούμενος ΤΑΤΏ κέν. Π. γ.2 
(Λ1.26.12020)}; τεῖ. 1μο.22:1ς ἐπιθυμία δὲ ἐκ θεότητος οὐ γίνεται, οὐδὲ 
ἐκ σαρκὸς μονωτάτης οὐδὲ ἐκ ψυχῆς ἀ., ἀλλ᾽ ἐκ τελείας ἐνανθρωπήσεως 
οὐὐπαντὸς οὗτινος τοῦ ἐν ἀνθρώπῳ τυγχάνοντος ΡΙΡΠ.ἤα6},77.2} 
(0Ρ.439.26; Μ.42.68οο). 

ἀνοήτως, τοΐέδμοιί ἐμ οΠΠρόηεο,; τεῖ. Οοα δος, ΒΑ511465, ΕΠρρ.ἤαεν. 
“.2τί(ρ.197.1; Μ.16.33038) οἷ, 5. ἀθελήτως. 

ἀνόθευτος, ῥηῦέ, σεμμεῖμε; 1. μὰ σεη, οὔπω γεγόναμεν..«-ἀ, εἰκὼν 
θεϊκή ας. Αδσ, Ποη.25. ο(Ν1.34.6600); τὴν τοῦ νόμου βούλησιν.. ἀ, διερ- 
μηνεύειν Οντ,[ς5.τ.τ(2.260}; 14.,1.ὲ.0:46(1 Ὁ ρ.88,36; ἀνώθευτον Μ.72. 
6600}; ιου. ΑΥ.4,...13,4(}}..2.0844}; οὗ υτηδη πᾶῦιγε Ὀεέοτε ΒᾺΔ]], 
ἐύβεβ. Να χ άταὶ, 25 }1.28,τουό); οἵ πυυιξίηρο, ρείηο, Λυοῖῃ, ἥῤος.τ 
(Μ, τοῦ, σοοα) ; 2. οἵ ΘΟΏ, τοῦ, 1ο0.6:27 ἡ σφραγὶς ὡς καὶ ὃ χαρακτὴρ 

τὸ ὅμοιον καὶ ἀ, σημαίνει Πάντα. Τγῆρ.τ,ιτο(λ1.30.3368); ἐξ ἧς 56. 
ΒΆΝ] Χριστὸς ἀ. ἐξ ἀσπορίας στολὴν περιεβάλετο ᾿Γἀγ.δέθα,Ἠασίτυ. 
ΒΜ γ(}1.96.6920). 

Ἐλνοθεύτως, τοτέπομί ςοπία πα οι, 585. 4 .τ(2.2232}.. Μ|.31.657Δ})}; 
ταῦ, ὑγδηϑίαῖουβ Οὐ Χ Χ μὴ συνδοιάσαι μετ᾽ ἀλλήλων ἀλλ᾽ ἀ. ἑρμηνεῦσαι 

ἘρΡιρῃ.»" ης5.3(1.43.2410); οἵ (Βγβιίδη5, βἰημεεγεῖν ἀ, τρέχοντα ἐπὶ 
τὴν ἀρέσκειαν τοῦ δεσπότου Ν1.6}.4.22(Ν.70.560}). 

ἄνοια, ἡ, ἰοἱΐν; ἀἰξίγεδς οὗ ῬΗΗΔ, ἀδοβροιν; ΟΕ Τοῦ, ἄντ, οῦ 
τ: τοί ἴ.20.1128})}. 

Ἐἀνοιγή, ἡ, ορομίησ, Ἐργεαάτησ ομὶ, ἐξ ΟὈτγϑβ.ἤομι.3.6 1. Ἐ65.77- 
1ογ(ς. 6608). 

ἄνοιγμα, τό, οῤεηήγρ, ἐγ. Β 1.4{0.162.35}; Ῥτος,,Οφη.6: τ6(}.87., 
2760). 

ἀνοίγ-νυμι (ἀνοίγ-ω), οῤεῖ!; Ἐς Πτς; 8. 1π ρθῃ, προσευχομένον δέ 
μον ἠνοίγη ὃ οὐρανός ΤἸοττη,οἷς.1.1.4.; ἁ, ἡ γῆ τὸ στόμα «4. Ὀ 1]. δίρ.14. 
141); Β. Ἄβέμ ἃ Ομ υχοῖ, ΨΠΕᾺ ΔἰΓΕΥ 1[5. σΟΠΒΘ σα ΟῚ 11 15. ᾿Τὸ- 
πουποεα τὸ 6 ἃ ὈΪάςθ οὗ ρσδυοσ, ΤΏΡΠη, ἐλγοπ. τος, τοῦ, ΒΟ Α) ; 
ς. οἵ (ἀοὰ (Μαγοοβιδιι) ἠνοιχέναι τὸ στόμα... καὶ προενέγκασθαι λόγον 
Ιτϑηἤαθν. 1.15.5 (}1.7.625Ὰ}); οἵ ΟΒτιβὲ οὐκ ἐδύνατο ἄ. τὸν τάφον, ἀλλ᾽ 
ἐδεήθη ἄλλου ἀποκινήσαντος τὴν πέτραν (ἰοΪ5.ΔΡ.Οτ (εἶς. π, Ξ2(ρ.5 6.12; 
ΜΙ. 12610); κωφῶν τὴν ἀκοὴν ἤνοιξε. «τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς “τοντα Αἰ Ἴης.18,4(Ν1.25.1288}; 2. τηεῖ. ὦτα... τοῖς πρὸς 
ἡδονὴν ἀνεῳγότα (Ἰογη.5}.7.τοί(ρ.60.26; Μ.0.53660); ἩΙρρΡ.λαο7.4.24 
(Ρ.52.28; Μ.τό.20878); οἵ Πδατί ἠνεῴχθησαν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς καρ- 
δίας τ ϊορι.36.2; Τθυτη.οἷς,4.2.4; Οτιεἰς,6.67(0.137.15; ΜΙ: Ί4ο 0); 
ΟΕ ἃ ΜΑΥῪ [ΟΥ̓ 5ρ γ181] Ὀ]οβϑίησθ τότε ἀνοίξω τὰ ταμεῖα τῆς εὐλογίας 
εὐὐὲν τῷ οὐρανῷ ρος, ἔπιττ.τ(.34.13); εὐδόκησον ἃ. μοι θύραν τῆς 
μετανοίας ΠΡΗΓ.3.4838; ΤΠ, 15,64: δ(ρ.251.5; 2.302); οἱ Ππεᾶνρῃ, 
Ογτ. Η. εαΐθεί. το. οἷἔ, 5, ἀνατολή; τεῦ, Ασ,τοτ4 τοὺς οὐρανοὺς ἀ. [56. 
ἡ ἐλεημοσύνη] (Βτγ5. ἤθη). 50,4. ἦι ΜῈ(7.5100)); οὗ ΟἹΓ ῥτορίβοιεϑ, 
ἐχρίαϊη, ΘΡδη, ἨΙΦΑΉΪΗΡ οἔ, ΠΙΡΡ. [)αΉ.4.33. 6(}}. 10. -656Α). 

ἀνοίκειος, ἱεοΉ ΡΥ Οδὲ ΤΗΓΟΉ ΣΙ 5 6Ὴξ λέγειν ὡς ἦν ποτε καιρός, ὅτε 

, ᾿ ᾿ «τρίτη τοίνυν ἃ, τὸ μηκέτι. 
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τοῖς κακοῖς ἔχαιρεν ὁ θεός... ἁ. τῆς φύσεως αὐτοῦ ΜΟΙ αγὑτγ. (ρ.1:2. 
13; Ν.18.2484}; δέκαιόν ἐστιν ἀκούοντας τὸ "ἔκτισε᾽ καὶ τὸ 'δοῦλος᾽ 
καὶ τὸ ᾿πέπονθε᾽ μὴ τῇ θεότητι λογίζεσθαι, ἀ. γάρ Αἰπι,άεον,τ4{Ρ.12. 
21; Μ.25..448᾽ (440}0}) ; οἱ Βοὴ δοο. Ἐπιποτηῖαβ, Β85, μη.2.6(1.2426 : 
Μ.20. 5844) οἷϊ. 5. ξένος; οἱἨ 8. 5]ΔΠΟΘΙΕΥ, 85 ἀ, μέλος [36. τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ] Οσησί.Α}}.2.43.4. 

ἀνοικειότης, ἡ, ἰαεὰ οὐ ἱπίζναεν, οἴ, ἀνοίκειος 1,8, ϑγηθ5,ρ}.53 
(}1.66.1380}); 1ὁ.84{14530). 

ἀνοικίζομαι, τεργαίς ἱπίανά; τχοῖ., ρ8855. ο. βϑῃϊ,, δὲ γερηουξα 
Ἤονι, δὲ αδόουδ οὐ δεγομάᾷ νοῦ παντὸς ἀνῴκισται, πῶς παρθένος... 
ἔτεκεν μείνασα..«παρθένος 1)ιάντη. 7 γῖ5.3..(}.30.7020); τῶν γηΐνων 
πραγμάτων ἀνῴκισται λίαν Οντ.15.3.1(2.3538); Π)]οη.ΑΥ«ς.}..7.1(}.3. 
2050}; εχξ. φῬίςρ!. μ855. 85 δά]., ἐχαϊεί, βεδίτηνιο, Ογνναίον.τ2(1. 
4308}; 1τὉ.τ(8})}; ἀνῳκισμένην.. «ζωήν, καὶ οὐ βάσιμον τοῖς πολλοῖς 16, 
ειφδιοίΜ. 9. τοσΊΟ). 

ἀνοικοδομέω, ῥμηἀ π}ρ; ταδὶ, ἀγάλμασι καὶ σκιαγραφίαις ἀ. τὴν 
σκαιότητα τοῦ ἔθους (ἸδΙη, ῥγοί.τ(ρ.4.27; Μ.8.568). 

Κἀνοικοδόμημα, τό, ῥιεάτησ, ταοῖ. χρὴ...ἐρειπωθῆναι τὰ τῆς 
κακίας ἀ. ΟΥΝ γο5.λομ.6.3 τὴ Ἐπεὶ, (Ν.44.708Ὰ). 

ἀνοικοδόμησις, ἡ, γεῤμεἰ την, ΤιδουτΝ Ὁ, [ο. Εἰσενι. οί ρ.37.10). 
Ἐἀγοικοδόμητος, ποὲ ὑμ1!, Ογαε. 1.5. 400. 
ἀνοικονόμητος, πργουϊε4 ἴον, ΠΙον.(Ἶοη1.2.23; δαάῖν τμαμασεά, 

πηθεοποιηῖεαί ἀ, ἡ διοίκησις Α5τιιλτῃ ἤονῃ, 5(81,40.2320)).Ψ 
Ἐῤνοικονομήτως, τρἤο ροοΐ ᾿πιαημαρεμεμί, πηδεομοιηίεαϊἝν, 

ΟὨγνβ. ἠοῖ. 48,3 τη «1:.(0.3634)}. 
Ἐἀνοικτόκλειστος, εἦπί ὑπεὶ γεαάν ἰο ΟΡεη, ἀφο. ]5.᾿πεχ. 745} 1.02. 

τ560.). 
ἀνοικτός, ορέν, «1. αι οἱ Τβεεῖ,323(0.251.4)}; οἵ νεῖ] ἰὰ αγργ, 
μι οἰ ἀεά, ἐῤγεαά οἰ, «ἢ δα Οἰννς.(0.383.5). 

Ἐἀνοινία, ἡ, αὐοηρησε ἔγομὶ τοίηο, Ἐπι5.}. τ͵7(ρ.255.1ο; Μ.2ο. 
1431τ0). 

ἄνοιξις, ἡ, ΟΡΦΉΤΗΦ οὗ τοι, πσπος οὗ τεβιιγγοοτίοι, ἔμτνβ. ΠΟΙ, 
δι ρρὲ,8(}1.64.480Ὰ}. 

Ἐἄνοιστρος, Μη σχο ΠΉρ, τ ΝΆ Ζιέαγη,2,τ.88.88(Ν,37,14384}. 
Ἐἀνολβίζω, ῥγοπόμηες ἑαρρν, ΤΆΡΟΙ]»οι, ΠΣ. χά43:τ5(}}.33.1.5208).Ψ 
ἀνόλεθρος, ἀεαϊἠίοςς, 70.1). ἔ,ο.τ. 8 (Δ .04.8ο88). 
 ἀγολιγώρως, "οἱ «αγοϊοοεῖν, αν. δίκην, ο.Οἰΐαι. (Μ 88, δοολ). 
Σἀνολίσθητος, "οἱ «Πρρίηρ, ΟΥΝγϑβ.} 191.4(2 Ρ.54.27], ν.]. οὐκ ἂν 

ὀλίσθοιμεν Μ,45.62Ξ:λ), 
Ἐἀνολισθήτως, τοἡ ἠομΐ ἘΠρρίηρ, Οὐ Ν γββι σης ἦῃ Οαηϊ.(Μ.44. 

1τοξα), 
ἘΔνόλιστος, βεε ἤγο εἰἱρρίηρ, μοποο μα δες, ΟΥι ΝΆ ζ. αν. 

1.2.3.36δ(Μ.37.6ο7.Ὶ}. 
Ἐἀνομαλέω, δὲ ἑλγοῖοη οὔ ϑαίαπεε, ερῤδεὶ, Θορητ, ΗΕ] γεν. γνγιοὶ [0.8 

(}}.8).24408)}. 

Ἐἀνομβρητικός, “ἠεήάϊην ἰογί, ἘΡΙρἢ.ἤα6ν. 
5648). 

Ἐἀνομβρ-όω, ρεδἢ ΓΟγ ἢ; ποῖ. ὁ θεοῦ λόγος ἄνωθεν ἐξ ἀγαθοῦ 
πατρὸς ὡς ἐξ ἀενάου καὶ ἀπείρου πτηγῆς --ὧν ᾿δπι5..ΟὍ,12(0.20.4: Μ.2ο. 
12884Α}; Ρ855., δ ῥοτιγειΐ [ογιἤ! πηγαὶ σωτηρίου λόγοι εἰσὶν εὐαγγελικοί, 
ἐξ ἁγίου πνεύματος ἀνωμβρωμένο: τὰ.1ς.τ5:53(Μ.324.184λ}Ὲ);; δέ του ογειὶ, 
γε εεἤοι, Θορῖτ. Η. ἐριδγη. (ΜΒ) 2τοῦο). 

ἀνομ-έω, ἰγαμδργεϑα, γεακ ἰἕε ἰαῖῦ τὸν οἷκόν σου τὸν --ἥσαντα εἰς 
τὸν κύριον Ἠρτητηυἱς,1.4.1; Μοίῃ,σγρ.το,(ρ.123.5:; Μοτδι ΤΟ Α) ; 
Ματο θυ σρμδε,,.τ2(Μ.6 5.08.8). 

ἀνόμημα, τό, ἐμαὶ τοὐτεῖ ἰδ πἩτοαἰατο εἰ, 6580. οἵ Πογοῖ, οριπίοηβ 
κατάβαλε τὸ εὔηθες τοῦτο ἀ. ... καὶ τὰ κακὰ πρὸς ἀπιστίαν τῶν 
ἀνοήτων ἐξάδων (οπδί,αρ. 6]. νχΖ.ὐ.6.3.το. το Μ 85, τ 2480); Σαβελ- 
λιανῶν τὸ ἀ, ΒΟΡΏΓΗ ἐρινη.(Μ,87.31528). 

ἀνομία, ἡ, 1. ἰαιυίεςς αεί, ἐΓαΜΣΡΥΘ55ΙΟῊ; αἱ ἀ. ... τῶν δούλων τοῦ 
θεοῦ ἩΥΠ,.52,91.5.5.4; ἀ, γὰρ ὄντως μεγάλη τὸ ἀθετεῖν τὰ λόγια τοῦ 
θεοῦ (ὐο5πι.[6.10}.2(Μ.88.,1280}; οἱ Πογόθν, μηίαοξεὶ ορίηϊοη ὁ 
πονηρὸς..«Ζίρειον ἡμῖν ἀνομίας ἐργαστήριον κατεστήσατο (ὈπδίΆΡ. 
(61, γχζΖ.λ.6.3.τ0.12(Μ 85 τ3480) ; οὗ πρώην ὑπολαμβάνοντες ἀ., ὅτι 
ὅμοιός ἐστιν [Ξ5ο. ὁ Χριστός) ἡμῖν Τιδοηῖ. Η, Ν᾽ οί, τιτοί Μ.80.14840)} ; 
2. τὸ ἐν ἀνομίαις συλληφθῆναι ἀσύγκριτον ἔχει τὸ διάφορον 1Ὁ.(1477}Δ), 
1.1. ἔου ἀνομοίοις. 

ἀνομίλητος, μαυΐησ πὸ κορμππῖορ τοτὶδ οἰδεγς, ἴθ Ῥάξ5. βόπβθ, 
εο ἤονι εονίαςί τὐῖ, αο, Αερ ἰϑονίνριθη!.4(Μ.34.0370). 

ἀνόμματος, ῥἰϊηά, εἸρίμἑσος ; ταθῖ. ὅταν ἡ ψυχὴ ..««ταῖς τοῦ ἀπροσίτου 
φωτὸς ἀκτῖσιν ἐπιβάλλῃ ταῖς ἀ. ἐπιβολαῖς Ἰλῖοπ, Ατ,4,.5.4.ττΜ,3.7Ο 8) : 
ψυχὴ-..«ἀπολαύουσα τῶν θείων μαρμαρυγῶν..«.ταῖς ἁ. 
στάσεσιν Μαχ.Ξεἰοί κα Ἰὸς.(}1.4.2648). 

ἀνομογενής, οἵ ἀϊεγοπέ δῖα, Τδοῦι. ἢ. Ν᾿ εί.τ. 2(Μ.860.15 210), 
Ἐνομοιητής, ὁ, «““πογμοέαῃ, τα Γ᾽ οὗ δχίσοιηθ ΑὙἹΠ βοΐ 

(ΕΒ ποπ 8:5), 1 0.0). «γἱδηι.7ο(Ρ.1ο).33; Μ.96.1317}). 

.25(ρ.372.51; Μ,42. 

τοῦ νοῦ κατα- 



ἀνομοιογενής 

ἀνομοιογενής, 4π|116 ἐπ κἰπά, ΑἸΉ, ἐγης ο(ρ.274.14; Μι26.γ7810) ; 
Ρχος.α,Οδη. 6: 16(Μ. 87. 2738). 
Ἐἀνομοιογλωσσία, ἡ, ἀϊεεῖρετ γὴν οὗ ἰασηρηαρε, ΤΕ κει λεχ. (Μ.18. 

1530). 
ἀνομοιοειδής, ἠείεγορεηεοῃ, Τιδοηΐ. Η͂. Ν οὶ. τ τοί Μ.86.1τ4400); 2. 

3.4(1600}). - 
ἀνομοιομερής, ἐοηείείίης οὐ ἩΜΠ ΜῈ βαγὶς, ποὶ Ππονρπορόμδοιις τὰ 

ὀνόματα ταῦτα ἶβς. ἀόρατον, ἀφθαρτον...]...εἰς τὴν οὐσίαν ἅπαντα 
φέροντες...οὐχὶ μόνον σύνθετον ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνομοιομερῶν αὐτὸν 
συγκείμενον ἀποδείξομεν Βδ5. ἔμη,.2,20(1.266ς ; Μ.29.6400); Τ,βομί Ἡ. 
Νεεὶ.τ (δ .86.14044}); έδρ. μοι, 2(Δ.88, κ4τᾺ). 

ἀνομοιοούσιος, ν. ἀνομοιούσιος. 
ἀνόμοιος, με, ἀϊδείνηῖίαν : 
Α΄. ἴῃ ρθη, ϑθεοὶ...ὅτι ἀγένητοι, οὐχ ὅμοιοι: τὰ μὲν γὰρ γενητὰ 

ὅμοια τοῖς παραδείγμασιν, τὰ δὲ ἀγένητα ἀ. Αἰμοηασιερ,διτ(Μ,6, 
ΟΟ5Α}; πᾶν γὰρ τὸ κτιστὸν ἀἁ, τυγχάνει τῷ κεκτικότι, κἄν τε κατὰ 
χάριν ἀφομοιοῖτο ἘΡΙΡΠ. ἠα6ν.76.3(0.344.1τ; Μ.4.2.5214). 

Β. 1Π60].; 1. οἱ σοῦ, δος. ρᾶρβηβ εἰ γὰρ ἐκ μερῶν συνέστηκε, 

πάντως αὐτὸς ἑαυτοῦ ἀ. φανήσεται, καὶ ἐξ ἀνομοίων ἔχων τὴν συμ- 
πλήρωσιν ΑἸΉ, ρομί. 28(Ν1.25.560) ; ἰὴ ἃ ἴτ 6 βθῆβε θεολογία τὸ ἀ. αὐτὸν 
εἶναι πρεσβεύει καὶ τοῖς πᾶσιν ἀσύντακτον ὡς καὶ πάντων ἕτερον... 
καίτοι οὐκ ἐναντίος ὁ λόγος τῇ πρὸς αὐτὸν ὁμοιότητι" τὰ γὰρ αὐτὰ 
καὶ ὅμοια θεῷ καὶ ἀ." τὸ μὲν κατὰ τὴν ἐνδεχομένην τοῦ ἀμιμήτου 
μίμησιν, τὸ δὲ κατὰ τὸ ἀποδέον τῶν αἰτιατῶν τοῦ αἰτίου καὶ μέτροις 
ἀπείροις καὶ ἀσυγκρίτοις ἀπολιμπανόμενον ΤΟ. ΑΥ.4...0.7(}1.2, 
9164); 2. Ὠετεί,, οἱ ῬθΊυβοηβ ἴῃ Ττίπ., Αὐδη μεμερισμέναι τῇ φύσει, 
καὶ ἀπεξενωμέναι, καὶ ἀπεσχοινισμέναι, καὶ ἀλλότριοι, καὶ ἀμέτοχοί 
εἰσιν νάλυλοι αἱ οὐσίαι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου πνεύ- 
ματος, καὶ. τῷ ἀλλήλων ΑἸ..4γ.1. 6(Μ. 26.248); 650. οὗ γνοτα ἿΩ 
τα], τὸ ῬδίμοΙ πάντων ξένων καὶ ἀ. ὄντων τοῦ θεοῦ κατ᾽ οὐσίαν, 

οὕτω καὶ ὁ λόγος ἀλλότριος μὲν καὶ ἀ. κατὰ πάντα τῆς τοῦ πατρὸς 
οὐσίας καὶ ἰδιότητός ἐστε ΑΥΟΤΓβαϊ. [ν-τοοῖν, (244); φασί.. «κτίσμα... 
ἐστι καὶ ποίημα ὁ λόγος καὶ ξένος καὶ ἀ. κατ᾽ οὐσίαν τοῦ πατρός 
Ατδ,ἄδσον.δ(ρ. "5. 26; Μ.25..432 ̓ (4254}Ὰ); αββουίθῇ ὃν ἘΠΠΟΥΉΪ5 τὴν 
ἀγεννησίαν οὐσίαν εἶναι τοῦ θεοθ"...ἀ. εἶναι κατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν τὸν 
μονογενῆ υἱὸν τῷ πατρί Βᾶς. ΠΑ Ι 6(:. ἐιόο(' Ρ᾽}; Μ.29. .5214}} ; 
βουλόμενος.. “τὸν υἱὸν... ἐπιδεῖξαι, τὸ μὲν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 
ὄνομα σιωπᾷ, ἁπλῶς δὲ περὶ ἀγεννήτου καὶ γεννητοῦ διαλέγεται 1. 
τ.τδί228ο ; Μ.5480); οὐ μόνον τῇ τοῦ γεννητοῦ πρὸς τὸ ἀγέννητον 

διαστολῇ, ἀλλὰ καὶ τῇ τοῦ παθητοῦ πρὸς τὸ ἀπαθὲς ἀντιθέσει τὸ 
κατ᾽ οὐσίαν ἀ. ἀποδεικνύειν σπουδάζουσι ΟΥ̓ Ν γ55. Εμη.Ο(2 Ρ. 128, 52 
Μα4-. 712} αββοτίθα ἰο Αδαμ, τεῖ. Ἠδξῦ.2:το ἀ. δὲ τῷ ἐξ οὗ 
τὸ δι᾿ οὗ, ἀ. ἄρα καὶ τῷ πατρὶ ὁ υἱός Βα5.ϑρῖν.4(3.40; Μ.532.738); 
Τματ μαεν.4.3(4.354); ν. ἀλλότριος ; τεδομίησ ΔηδΙ ετηαεϊζοα, Ολης. 
(35 8)αηπαὶῥ.3,5(Ρ0.281.12,10; Μ.42.4218}} ΔΡΡΆΤΕΠΕΙΥ ἀοπιεά αἱ (οπη- 
01} οἵἩἉ δεϊθυοια λέγεται καινοτομεῖσθαι ὑπό τινων τὸ ἀ. υἱοῦ πρὰς 
πατέρα..«τὸ ἀ. ἀναθεματίζομεν (85.].εβ.(Ρ.298,25; Μ, 42. 4524); Ρὰ 
ἔσθ ροβίξοη. Θχροβεα πῶς.. “γράφετε ᾿ἐκβάλλομεν τὸ ὁμοούσιον"; ̓ 
πῶς ἀναθεματίζετε τοὺς ἃ, εἶναι λέγοντας τὸν υἱόν; εἰ γὰρ οὐχ 
ὅμοιος κατ᾽ οὐσίαν, πάντως ἀ. ἐστι.. «ποίᾳ μηχανῇ τὸ ἀ. ὅμοιον ἠμὗ τὴν 
καὶ τὸ ὅμοιον, ἀ. φρονεῖτε; ΑἸΉ. τγηὶ 38(ρ, 264. 27; Μ.526. 7600); εἰ. 
ἕτερόν τινα τρόπον θεότητος ἔχειν τὸν υἱὸν καὶ μὴ εἰκόνα...τοῦ πατρὸς 
εἶναι..«ἔστω ἀ. 1δ.52(0.275.30; 7858); ἀπῇ παν Δατοτρα οὗ περὶ 
ΓΊΉΡΟΝ «ἀναφανδὸν λέγοντες ὅτι κατὰ πάντα ἀ, ὃ υἱὸς τῷ πατρί, οὐ 
μόνον κατὰ τὴν οὐσίαν ἀλλὰ δὴ καὶ κατὰ βούλησιν ὅοαῦ, ἦ, 64.2.45. οί Μ. 
6. .2600); 3, ἀδηϊφα [ον οὐ ποάοχ μία ἡ φύσις- οὐ γὰρ ἀ. τὸ γέννημα 
τοῦ γεννήσαντος" εἰκὼν γάρ ἐστιν αὐτοῦ ΑἸΉ..47.3.4(}1.26.3280); ΙΔ... 
Θὰ β.τ.2ο(Ν.26. 5714); 1Ὁ.1. 30(5978) ; τοῦ, ὅξη.1:27, Βαβι ἠσχ. δία. 
880); Ν΄,20.2088); μήτε εἰς τρεῖς ἢ ξένας καὶ ἀ. οὐσίας.. “διαιρεθέντα 0 τ. 
Ναζ, ογ.20.6(Ν.3ς. 10728); ; εἰ ἀ. κατὰ τὴν φύσιν τῷ πατρὶ ὁ υἱός, πῶς 
μίαν κατασκευάζει τῶν διαφόρων φύσεων τὴν εἰκόνα; ατιΝ  ββ. ἤθη. 
ορῦ. 6. 30. 44. 1408); ; οὔτε ὅμοιον οὔτε ἀ. λέγομεν τὸν υἱὸν τῷ πατρί.. 
ὅμοιον καὶ ἀ. κατὰ τὰς ποιότητας λέγεται" ποιότητος δὲ τὸ ϑεῖον ἐλεΐ: 
θερον ἜνδρΥ, Ῥοῃί. φΡ. 2(Μ..32. 2408); 4. οὗ (Ηγίβε᾽β ἀἰντηϊν ἴῃ χα]. τὸ 
τηϑῇ τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ δύναμιν καὶ τὸ πρὸς ἡμᾶς ἀ, τῆς φύσεως διηγεῖται 
ἢ γραφή ΑἸ, ἔμο.34.3(ΝΠ.25.156.}; ἡμῶν μὲν οὖν ἀ. ἐστιν ὃ λόγος, τοῦ 
δὲ πατρὸς ὅμοιος ἰὰ..1γ.5,20(Μ.26.365 4}. 

Γ. 85 πᾶπιθ οὗ ἔποςθ ΨὯῸ δϑβϑϑυῖ ὈΠΙΙΚΘμθβα οὐὨ ὥοπ ἴο ἘδΙοΥ, 
“ποριοεαῃ, ΑἸΒ.. γΉ. 31(Ρ. 260.20; Μ',26. 7494); ΟΑπι.(3632).ἀρ.ϑοοτ. 
ἦ.6.3. 25. 15(Μ. 67. 4538)} ; ἢ πᾶσα μαχὴ.-. “τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς πρὸς 
τοὺς ἀ, ἐστὶ περὶ τοῦ δεῖν ἢ κτιστὸν νοεῖν τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα 
«ἢ τῆς ἀκτίστου φύσεως τιδγεδ, Ετόπτίι ρ.8ς.τ4; Μ.45.2174}; 
Ἐρίρῃ. ἠαεγ.76.τίρ.340.1ς; Μ,42.5168); ΡΆΙ]οβί.λ.6. 9. τ3(Μ.6ς. 5778) 
δἴο. ; Πδιῖ, 45 βυ μι. ἀσείγιηθ οΓ «πομοξαης ταυτησὶ τῆς...ἀσεβείας, 
τῆς κατὰ τὸ ἀ. ΚΕΡΉς Βα5.εῤ. 9. 2(3. οοῦ; Μ.52,268}); Οτ νι 85. ΕἸΉ9η.3 
(2 Ρ.35.21; Μ.45.ὅο10); τὴν τοῦ ἀ. δόξαν Θοοτ.ἀ.6.2.20.0(Μ.67.2ς74). 

148 ᾽ , ἀνορθόω 

ἀνομοιότης, ἡ, μπἰϊκεηόες, ἀἰἰδοιμταγτῖν ; 1. ἴὰὶ ρθη, ἡμέτερον μὲν 
ὄντως ἐστὶ κακὸν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἀ. τε καὶ ἄγνοια Μοῖῃ Ρονρῖ. 5 
(ρ. 57.132}; τὸ θεοπρεπὲς κάλλος...ἀμιγές ἐστι καθόλου πάσης ἀ, 
Βιοη.ἀτγ.ο.}..3.1(Μ.3.1640}; 2. οὗ ὅοη το Ἐδίποσ, δοσ. Ἐλιποτηδηβ εἰ 
γὰρ ἀσύγκριτος ὁ πατήρ, πόθεν λαβὼν τῆς ἀ. τοῦ υἱοῦ τὰς ἀποδείξεις 
παρέξεται; Βλ5. ΕμΉ.1.27{ι. .2384; Μ.20. 5728); ; τὴν μὲν ὕπαρξιν συγ- 
χωροῦοι, καὶ ἴδιον εἶναι πρόσωπον υἱοῦ, καὶ ἴδιον πατρὸς συντίθενται' 
ἀ. δὲ τῆς φύσεως παρεισάγουσι 1ὰ.Πποη1.24.2(2. τοῦ ; Μ.321.6018); ὁ 
ἑτεροούσιον λέγων τὸν γεγεννημένον πρὸς τὸν γεννήσαντα, δύο καὶ 
οὗτος λέγει θεούς, διὰ τὴν τῆς οὐσίας ἀ. τὸ πολύθεον παρεισάγων 1ὖ. 
24.4(1028Β ; Μιδοςο) ; Ουχοίξες. τίς) 111Ὲ}:; Ποπος οἵ ἀοοίτηε οἔ Απο- 
ΤΏΟΕΒῺ5 τὸ ἄθεον τῆς ἀ. δόγμα Β45.Ε}.212.2(3,3108; Μ.32.7818); ὁ 
τῆς ἃ. λόγος αὐτῶν τ  Ν γ85. πη πντᾷ ρ.202.20; Μ.4ς.4400). 

Ἐἀνομοιουσιαστής, ὁ, ἄπορποεαη, Ὠϊάντα ({Β685.)}μη.5(1.3128) 
Μ.20.752Ὰ}). 

Ἐνομοιούσιος, ἀνομοιοούσιος, οὗἹ ἐμὲ σδείαμεε εὐλαβητέον 
γὰρ μὴ τὰ τοῦ πατρὸς ἴδια μεταφέροντες ἐπὶ τὸ ἀνομοιοούσιον αὐτῷ καὶ 
ἐν ἀνομοιογενεῖ καὶ ἀλλοτριοουσίῳ χαρακτηρίζοντες τὴν τοῦ πατρὸς 
θεότητα, ξένην.. ἄλλην εἰσάξωμεν οὐσίαν ΑἸΠ τ νη. πο(ρ.274.14; Μ.26, 
810); ἡ...«ὀρθὴ..«ἔννοια..«μὴ τὸ ἀ, ἐπινοήσασα υἱοῦ πρὸς πατέρα 
ἘΡΙρμ.ἠαθν.76.53ο(0.370.24; Μ.42..70}; Ὀγγιζιες. το(ς 1. 26Ὲ}; 1μϑοηΐ. 
ΗΝ εί,2.5(}1.86,15418). 

ἀνομοίως, ἀΠΠ}ἐγεμεῖν ; νεῖ. σοά, δος, πηρ]οατίοηβ οὐἨ Ματγςο]] 5’ 
νεν ὁ θεὸς ἔσται ἑαυτῷ ἀνόμοιος, πάλαι μὲν ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸν λόγον 
καὶ ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ παντὸς ἀποληψόμενος αὐτὸν...«ἐν δὲ τῷ μεταξὺ 

χρόνῳ ἀ. κείμενος Ἐπ5, Μ αγερὶ!.2.ο(ρ.τοδ.26; Μ,24.016}}}; δος. Αῃο- 
Ἰῃ ΘΔ τὰ ἀ. προφερόμενα καὶ κατὰ τὴν φύσιν ἀ. ἔχειν ΟΥΝυ55. μη. 

(2 Ρ.157.1; Ν.45.7454). 
ἀνομολογέω, αὐηε, αεξηοιοϊσάρε, ΟἸογη. οἰ. 32(ρ. 146. 27; Μ 9. 7164); 

14..“ἱν.6. 1δ(Ρ. 403. τϑ; Μ, .0.3458}; συνοδικαῖς ψήφοις ἀ ἀ.... ὁμοούσιον τῷ 
πατρὶ τὸν υἱόν Ῥῃϊοβι ἡ «6.1.7(}1.65.4640) ; οἵ ψττίρϑ, αεἰηοτοίεάρε 
ας ρεμμῖηθ, ΟἸοτη. 4. ἦ.5.5(Ρ.163.14:; ὁμολογουμένως Μ.0.6008); τοῦ 
Κλήμεντος ἐν τῇ [30. ἐπιστολῇ] ἀνωμολογημένη παρὰ πᾶσιν Ἐπ5.}..6.3. 
38.1(Μ.20.2930). 

ἀνομολογούμενος, 3. ἱπεοηδίοίοηὶ τὸ τῆς κακίας [3ς. τῶν Φαρι- 
σαίων) ἀἁ. καὶ τυφλόν. «τῷ τοσαῦτα σημεῖα πεποιηκότι ἐπιβουλεῦσαι, 
ὡς μηδὲν ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἐν τῷ ἐπιβουλεύεσθαι δυναμένῳ ΟΥ, [6.28,12(1ι; 
Ρ.403.7; Μ.14.7040); 2. ποὶ αὐἀνπεσά, (Ἰοτα. εἰν. 5,5(0.346.13; Μ.0.564). 

ἀνομοούσιος, οὐ αἀτξεγεηί δεσέμεε, ῬιΟ] ἐρ.ἈΡ. ΡΙρΡΗ.ἦαεγ.33.} 
(Ρ.457.12; Μ.41.5088); πᾶσα ούνθεσις ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν ἐξ ἀνομοονσίων 
ΤΠ εοπτ. ΗΝ ες. τ. 2 6(Μ.86.1402.). 

ἘΔνομοφυής, οὗ αὐεγεμὶ παϊμγδ, Τιβουτ.Ἡ Ν οὶ, τ. 26(Μ.86.1403Ὰ}. 
Ἐἀνομοφυΐα, ἡ, ἀἠογεηεε οὐ παίμγες ἐκ τῆς ἀ. καθ᾽ ὑπόστασιν 

ὑποπτευτέαν εἶναι τὴν ἕνωσιν τοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκός ΤιΘΟῺΙ,Π]. 
Νεδὶ. τ. 26(Μ.86.14934}. 

Ἐἀνονειδίστως, ἐυτί οι γεργοαολ, ἘΤΟΥΤῊ. ς122.0.24..2. 
Ἐλνόνη, ἦ, -- ἀννώνη, ΓΤ τερεηῖ, ἰορ. Πονρ.(Μ.86, 580 Α). 
ἀνονοέω, {,|. ἴογΥ ἀνανοέω, 

ἀνονόμαστος, ν. ἀνωνόμαστος. 
ἀνόπιν, ῥαεῖ, δαεδιθαγάς ἀκλάσαντος ἴππου καὶ ἁ. ὥσπερ ὑφιζηκότος 

Οντορίαρι τη. "(ι. 230Ὰ)} 1ὰ, .}.. τι τ(4. 114}; τποῖ,, οὗ ϑΡ᾿ Πα] αε- 
ΟἸδΏβιομ ᾿Ϊσραὴλ.. ἀ, ὥσπερ ἐὼν... καὶ. εἰδωλολατρείας ἡ ἠγαπηκὼς τὰ 
ἐγκλήματα 14. ρίαρ,. ἔχ. 3(.. ἀμ); Γ πλάλαὶ πρὸς τὰς τοῦ νόμου σκιὰς 
ἃ. ἰόντες μετὰ τὴν πίστιν τὰ. "5,24: τοί Μ.60.8 406) ; ῥαγίλεν δαεὶ, κανοῦ 
[ἴῃ 8 ὈΟΟΚ διὰ τῶν ἀ. περὶ Κύρου 14..1ς.4.2(2.6030). 

ἀνόργανος, τοἱϊμομ δοίτν ῥαγίὶς, ΑβτΘΟΡΒ ἠόηιι τη Βς. 5(Μ.40. 
4018). 

Ἐἀνοργάνωτος, οἠαῤεῖδδε τροχός τις, ὃν λέγουσι χερσαῖον τέρας ἀ. 
Οεο.ΙΒιεαγη. τ. 8. 

ἀνορεκτ-έω, βαῦὲ πὸ ἀῤῥείτίδ; τηθῖ., Οὐ. ῥγ τ ᾿ςιτοῦ: γίρ.93); 
““οὔσαν πρὸς τὰ θεῖα τὴν..-«Ψψυχήν Μαχιρ. 26(Μ.01.620}0) ; Βορχ.Η, 
υ. παςὶ. (Μ.02.17018). 

ἀνόρεκτος, τοΐιομἑ ἀρῥείτϊε; ταδὶ, ἀ, παρέχειν τὰς ἀκοὰς τῷ... 
νόμῳ (ρῃβῖ.07.5...12(0.170.34; Μ.2ο.12600). 

ἀνορέκτως, τοίπομί ἀῤῥοιε, ΟἸοτα. οἰν.7.6(ρ.23.10; Μ.9.4444}; ἀ 
ἔχων περὶ τὸ βρῶμα {ὈἘ4}}.ἢ.γπο».28.13(0.80.7; Μ.34.Ἰο ο Ὁ, 

ἀνορεξία, ἡ, τυαηΐ! ΟΓ ἀδείγε ΟΥ ὡρῥείτε ἡ τῶν ἀρετῶν προκοπή, 
ὅταν τὴν ἀπάθειαν καὶ τὴν ἀ. κτήσησθε Τ)} 41]. πονποη, 8. π(ρ.537).2; Μ. 
34.11304}; τηξΐ, ἀρχὴ ἀποστασίας...ἀἁ. λόγου, ὃν ἀεὶ πεινᾷ ἡ ψυχὴ τοῦ 
φιλοθέου ῬΆ]].6}.1 απ5.(ρ.7.20; Μ.34.χοο2). 

Ἐἀνορθοπεριπατητικός, ταϊξίρς μῤτίσῆί, ΤΑΤΆ ε{.τ.3(Μ.28.ς330) 
οἹξ, 5, ἄνθρωπος. 

ἀνορθ-όω, γέΞίογε, ξεὶ εἰγαίρη! ἀφαῖπ; ναῖδε μρ, ΠΡ πρ, ττ., ἴοτυ 
οχεουίίοιμ ὁ Παπύλος προσηλωθεὶς εἰς τὸ ξύλον ἀνωρθώϑη ΜΙ Οανρ. 
37; τὰξῖ, τὸ ταπεινὸν τῆς ψυχῆς..«ἐξεγείρων καὶ “-ὧν μαθήμασιν (τ, 
ἜΒδυτη, ρα, Ογ.ϑίρ.22.6; Μ.10.10778); εὐαγγέλιον... θεοῦ καλεῖ ἀπὸ 



ἀνορθωτής 

τῶν προοιμίων “-“ῶν τὸν ἀκροατήν (ΠΥν5.Π0»1.1.1 10: Εοη (9. 431Ὰ}} 
βθῆσδ Ρειβ8., ὅσ ἐγεεῖ; ἃςς. Θατου 115 ποῖ τρατιἶβ ΟΡ] Ῥοβιτίοη, 
[τεπ.ἤαε.τ.24.τ(Μ.7.6748) οἷτ, 5. σπινθήρ; ἡ καμηλοπάρδαλις. «τὸν 
αὐχένα. .«φέρει εἰς ὕψος “-οὐμενον ῬΏΙΠοΞΕ. 6... τῷ Μὲ ὅς, 4066}; δὲ 
εχαϊοα εἰσὶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πολλοί, εἰσὶν εἰς ὕψος ἀνωρθωμένοι (Ὦγνϑ5, 
Πορι 10.1 τη. ἘΡ᾿.(1τ.75Ὲ}. 

Ῥἀνορθωτής, ὁ, ογδ τὔϊο γαῖξες ΜΡ, γέβίογε ; οἵ ἀοά, ἘΡὮχ.2.1618. 
ἀνόρμητος, "οἱ εἰ ἴηρ {56 12 Ῥιοοη, τοϊδομὲ ἔγέε τοῦ ὦ 

μεμφόμενος τὸν ποιητὴν ὡς μὴ φυσικῶς κατασκευάσαντα ἡμᾶς ἀν- 
αμαρτήτους, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν ἄλογον φύσιν τῆς λογικῆς προτιμᾷ, καὶ 
τὴν ἀκίνητον καὶ ἀ. τῆς προαιρετικῆς καὶ ἐμπράκτου Βα5,Πορῖ.ο. ν 
(. Ἴ0Ε: Μ.31.3458); οἵ (ῃτιβε, τεῖ, Μι,26:29. ἀναφαίνεται...ἁ, αὐτοῦ 
ἡ εἰς ἄδου.. "κάθοδος Ῥίάντα. Τρΐο. .2τ(Μ.30. 9058); τεί, 10. 14:24,31 
οὐκ ἀπροαίρετος ὧν οὐδὲ ἀ. ... ἀλλὰ δηλῶν τὴν οἰκείαν γνώμην ἤνω- 
μένως καὶ ἀδιαστάτως τοῦ περ ἐχομένην ΒΕ5.. 2 17.2ο(2.170 Μ.22. 
1048). 

Κἀνόρτηκος, τοΐέοιί δγαμεΐδς, ἘΝῚ] ῥενγῖδὶ.ο,7(Ν.70.8770). 
Ἐλγορυκτικός, ἔογ αἀϊσρίηρ, ΝΙΪ οχογε.Β(Μι70.7280); Ῥτος.. δι. 

23:13(}1.87.0334). 
ἀνόρυκτος, πο! γηαἦ6 ὃν ἀϊρρτηρ! οἵ ΓΒ βὲ φρέαρ ἀ. Ἰλοτλ.Μ 6]. (4.5 

1 Ὀ.1); τὴν ἀ., πηγὴν τοῦ τῆς ἀφέσεως ὕδατος 0.1) στ, τ4{(} 06. 

7400). 
ἀνορύσσ-ω, 1. ἐὐτρ μρ, ποσοῦ; ἢρ. ἡμᾶς. «παραλαβὼν καὶ τέχνῃ 

ἑαυτοῦ τῇ γεωργικῇ..-κατανοῶν οὐ τὰ πᾶσιν ὁρώμενα μόνον,.«“πων δὲ 
καὶ τῶν ἐνδοτάτων ἀποπειρώμενος τ ΓΠαῦπι, ραη Ογ,1{(ρ.1τ0.τᾶ ; Μ, 
10.1073}}; φιλοσόφει καὶ διατέλει τὸ ἐν ἡμῖν ἀνακεχωσμένον ὄμμα 
γσὼν ϑυτ65..}.126(Μι66.1525})}; τηξί. λογισμοὺς ἀ., δι᾿ ὧν ἀποφαίνειν 
ἐσπούδακεν ὡς οὐκ ἂν εἴη τρεπτὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ντιαροί. Τβάϊ. 5 
(ρ.127.1; 6᾽.220Ε}; 2. γοοὶ ὁπ, ϊ, τίς τῶν ὀνύχων “-ομένων γενναΐως 
ἤνεγκε; ΓΠγγν5. ἤρηι. 4,4 τ ΤΟ Ογ.(το.20Ὰ}; πλδὶ, τονται οὗ πλείους τῶν 
γαστριμάργων Ῥα!ΐ Οἢγν5.π(ρ.32.6; Μ.47.20). 

ἀνόσιος, ργοΐξαπδ, μι οὶν, Ῥιοηδίγους, τεαγυοίΐοι, οὗ ἰμε θυτηίηρ 
Ρυβῃ ἀ. ἀληθῶς καὶ πέρα λόγου παντὸς τὸ δρώμενον ντι ρἰαρἠ. χα 
(1,2628). 

ἀνοσιότης, ἡ, Φρρτεῖν, τοϊεξεάημεςς, ΟντιΟς. πο(3.818); Δ ἐχΡί. τὶ 
ἐαρ.Ρτοθτ (Ρ.τό.4; 6᾽.1464). 

ἀνόστητος, τὐποηοθ ο ὁηὲ γοί) 5, ΝΟΠΠ.ραν. 70.2:22(Ν.453.7640}; 
7.5: 5 (]80Ὰ}; ἐδ. 5: 28(7808). 

Ἐἀνοστία, ἡ, ἢ τηοεαΐκηόες, Αραίῃν, Ογ.1}}.3ο(ρ.18). 
ἀνόστιμος, -- ἀνόστητος, Νοπη.ῥαγ. 70.201 9(Μ.43.0ο0Ὰ). 
ἄνοστος, τὐποἠ οἰ 501, ταεῖ, τὸ γὰρ ἄχαρί τε καὶ ἃ. πρέποι ἂν 

ἥκιστα τοῖς εὐσεβεῖν ἑλομένοις γτιαάογ.τπ(ι.5264), 
ἀνόσφιστος, ποὶ εἰοἰφη,1.6. κερὶ τη ἰγδὲ μετὰ προσευχῆς φυλάξαντες 

ἀ. τὸ ἐπάγγελμα Τ(ῃτγν5. ξερ.ρες.(1.8178). 
ἀνουθέτητος, ἐΐαί το1]}} ποῖ δὲ τραγηεά, εἰμδϑονη, πησουεγηαδίε; οἵ 

πβίαταΐ ἔοτος5 θάλασσα γτι ρίαρὴ. ἔχ. 3(1.3350)}; νόσῳ Ια. [0.4.5(4. 
416Ὲ}; οὗ ψταῖῃ οἵ σοά, ἡμοχογαδίς, Ἰᾶ..15.2.2(2.2218). 

ἄνους, οὐ ομὶ γεασοη, ρημάΐεδς5, ττὸ σεη. οὔτε ὃ νοῦς ἄλογος, οὔτε 
ἄ. ὁ λόγος Του. Α]. ἀρ. ΑἸ. ]1οη.23(0.63.17; Μ.25. 5120); ὁ ̓ Ιακὼβ ἐν 
ἑβδομήκοντα πέντε ψυχαῖς τοῖς Αἰγυπτίοις ἐπιξενούμενος, οὐκ ἄ, οὔτε 
ἄσαρκος.. ὑπὸ τῆς γραφῆς ἱστορεῖται τιν ν85, οὶ το( ,4ς.11440} 
Ὀιου Αγ, 4.η.4.3(41.3.6074); οἱ Ομ χίβε, δος. ΔΡρο!ηϑγίαβ. τὸν γὰρ 
τοῦ σώματος ᾿Ιησοῦ ναὸν προδιέγραψεν ὃ ἄψυχος καὶ ἃ. καὶ ἀθελὴς 
τοῦ Σολομῶντος ναός ΑΡΟ]]. ἢγ.2(ρ.2ο04.τ6)ι 0. Απαςίδωηοηορἧ. (Μ.80. 
τι844}; Οὐ. ΝΖ... τοι( Ν1.37.1778) οἷζ, 5, ἄνθρωπος ; πάλαε καὶ ἄψυχον 
ἐδογμάτισεν Ἀπολινάριος εἶναι τὸν κύριον, εἶτα ὡς ἐκ μεταμέλου ἄ, 
καὶ ἄψυχον λέγειν αὐτὸν μετέμαθε Τιοοπῖ, ΗΠ Ῥμοπορὴ. (Μ.86.τδός0) ; 
ἀφρηϊθα οὔτε οὖν ἄπνους οὔτε ἄ, οὔτε ἀκάρδιος τῇ ἐπισκιάσει τῆς τοῦ 
ὑψίστου δυνάμεως, καὶ ἐπελεύσει τοῦ ἁγίου πνεύματος αΥΝ 85, οί. 
27(Μ|.45.τ1818}; εἴ τις εἰς ἄ, ἄνθρωπον ἤλπικεν, ἀνόητος ὄντως ἐστί 
ΟΥΝαζ.ερ.τοτ(ιδ10); οὔτε ἄψυχον οὔτε ἃ, ἢ ἀτελῆ τὴν τῆς σαρκὸς 
οἰκονομίαν (ΓΡ(281)ε}.4ρ.ὙΠπάς, ἐ,6.5.9.12(3,1τ032). 

ἀνούσιος, Α. ΠΘΉ ΧΙ 6η1}} 1. ἰὴ βρῆ, ἀγέννητον ἁ, νοοῦμεν τὸ 
μηδαμῆ μηδαμῶς ὁ ὃν. εἶπέ τις ἀνούσιον, ὑπόστασιν ἀνεῖλε καὶ οὐσίας 
ὕπαρξιν, ἁ. καὶ ἀνυπόστατον, τὴν μὴ ὑπάρχουσαν μήτε οὖσαν ὅλως 
φύσιν ῬΙάνπι, (868, λέει, δ(:. 4120; Μ,29. 1498); ἐν αὐτῷ [30. τῷ 
ἀγαθῷ} μόνῳ καὶ τὸ ἀἁ. οὐσίας ὑπερβολή, καὶ τὸ ἐνονν ὑπερέχουσα 
ζωή Ὀίοπ. ἀτιά,η.4. 3(}. 3, 6974)» 2. οἵ τέξει εἰ... ἀ. καὶ τοῦ εἶναι 
τόδε τι ἐστερημένη ἧ ὕλη πρὸ τοῦ λαβεῖν τὸ εἶδος καὶ γενέσθαι οὐσία, 
πῶς ἀγένητος ὁ κόσμος; 1 π5ξιεσηεἰ.πο( 1.6.15410}; γενητὸς 
ὅρα ὁ κόσμος, καὶ μεταβλητὸς ἐκ τοῦ ἀ. εἰς οὐσίαν 1 [πίη Οἦνγ.3.5 
(0)7.6.τ44το); ἡ ὕλη καὶ ἀ, λέγεται..«ὡς αὐτὴ φθαρτὴ οὖσα, καὶ οὐκ 
ἀεὶ οὖσα Μᾶχ.Ξεἰοϊ.ἀ.η.4.τ0(Μ.4.2774} ἃ. οὗ ΘνῚ] εἰ οὐσία τὸ ἀγαθόν, 
ἀνούσιον τὸ κακόν 70... αη.τ..2(Μ.04.15174). 

Β. οὐὐτάομὶ ᾿ηδοροημάφηι σαϊδιθηεο, μοὶ σοἰ ζει ξίθηΐ ὁ ἐν ἀνθρώποις 
λόγος, ἰδίως μὲν ἁ. ὧν καὶ ἀνυπόστατος Τι5.(ὅ.6.5.5(0.228.,27; Μ.22. 
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3778); τεῖ, οὐ ἡ πάντων αἰτία...οὔτε ἀ, Ὠοπ. Αχρηγϑί4.τ(Μ.3, 
ΤΟ400); τεῖ. Ῥειβοῦς οἱ πη. τρεῖς μὲν ὑποστάσεις ὁμολογοῦμεν, 
μέαν δὲ τούτων φύσιν καὶ οὐσίαν καταγγέλλομεν, οὐδ᾽ ὁποτέραν μὲν 
τούτων ἀ. γινώσκοντες Ἰιδοηῖ. Βιαγρι δεν. (Μ.86.10200); αὲ τρεῖς [536.Ψ 
ὑποστάσεις] ἔχουσι μίαν φύσιν..«καὶ οὔτε ἀ. ἐπὶ μιᾷ ἑκάστῃ αὐτῶν, 
οὐδὲ ἑκάστη ἰδίαν ἔχει οὐσίαν 10.Ὁ.Π4.Ν οὶ. 7(0.562); 14. 7}αεοδοττ 
(9 4.14418)}; οἵ Πορο5, 800. Μδγορ] 5. υἱὸν ἀρνούμενος, λόγον δὲ 
ψιλὸν ἀ. ... ὑποτιθέμενος Ῥι5. ἤαγεεῖ!.3.4(ρ.56.21; Μ.24.8208}; μόνον 
ὄνομα εἶναι υἱόν, ἀ. δὲ..«εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ΤΑΤΗ,. 4κγ.4.δ(ρ.:2,17; 
Μ,26.4770); ἘΡΙΡΗ.ἠᾳεν.72.7{(0Ρ.261.12; Μι42.380}}}; ἔπι νίδνν ἀϑουιθοα 
το Ἠοιτηοοι 85 Ὀν “ΘΟ Π1- ΔΑΥΙΔ θ᾽ ἀ, ὄντος τοῦ υἱοῦ ἢ ἀνυποστάτον 
τοῦ ἁγίου πνεύματος ΑἸΠ ον .6(Μ.26.8ο10); αἴονοὸ νον ἀσπίδα 
υἱὸς..-οὐχ ὡς λόγος ἃ. ..., ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς υἱὸς ὧν μονογενής ἔξπι5,6.ἐἢ, 
Ι. .20(ρ. 86. 7.24, 8γτῶ; ἡ ἡ μονὰς..«ὅὁλόκληρος μένει, καὶ ὁ ταύτης 
υἱὸς οὐκ ἃ, ... ἀλλ᾽ ἐὐμ  ΎΘ, ἀληθῶς ΤΑΊΆΒ. 4ν.4.2(ρ.45.20 ; 4600) ; οὗ 
Ομ χιβὶ 5 πυμιαηϊεν Εὐτυχοῦς.. «φαντασίαν λέγοντος τὴν σάρκωσιν... 
καὶ...τὸ σῶμα αὐτοῦ... ἑτεροούσιον ἡμῶν, μᾶλλον δὲ καὶ ἀ. ὑπάρχον 
Απαί. 5. οά, " (Ν.80.1134}; τοῦ, τιοηοίμθηῖο ἐρβοηῃϊηρ ἔσται... τῇ 
μὲν ἀναιρέσει τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν ὁ Χριστὸς κατὰ Ζευῆρον ἀἁ. 
Μαχιορμσο. Μ.01.534}; μὴ ἔχειν [5.. Χριστόν]...θέλησιν ἢ ἐνέργειαν 
φυσικήν, ἀλλὰ ἃ. αὐτὸν καὶ ἀνύπαρκτον κατ᾽ αὐτοὺς ὑπάρχειν Μαγίπ, 
ἐρ. τί. 1..87.1220}; οὐἴμοσοχ ἀθηϊαὶ οὗ τηοπορῆγϑβιῖα νίϑνν, ἰπξοτ- 
Ρτοίηρ ἀνούσιος 845. τοϊίμομὶ φύσις  εἰ.«σὰρξ ἀ., ἢ φύσεως ἐκτός, 
δείξατε τίς οὖσα καὶ πῶς ἔχουσα τυγχάνει αὕτη. ... εἰ γὰρ ἔστι σὰρξ 

ἃ., τουτέστι φύσιν οὐκ ἔχουσα, οὐκ ἔστι δὲ φύσις ἀνυπόστατος, οὐκ 
ἄρα ἔσται σὰρξ ἀνυπόστατος ΤιΘοπί. ΒΟΝ εἰ οἱ Ἐπ τ(Μ.86.127741.)}; 
τὸ γὰρ Χριστὸς χρῖσιν..«σημαίνει περί τινα χριόμενον' ὅτι δὲ οὔτε 
χρῖσις ἄνευ οὐσιωμένου χρίσματος, οὔτε χριόμενος ἀ. τίς ἐστιν, οὔτε 
ἔτι τὸ χρῖσμα καὶ τὸ χριόμενον μία ἐστὶν οὐσία, φανερόν ἵ,δοπί.Η, 
γιοποβὴ. 2 τ(}].86.178414}; ΔΝ εςί.2,.4(ΜΜ.86.15318); οὐ Μαχ ορηδε(Μ, 
ΟΙ.2058), οἰἐ{. 5. ἐνούσιος. 

α, πηγεαί, οἵ ἐνὶ τὸ δὲ κακὸν οὔτε ἐν τοῖς οὖσιν οὔτε ἐν τοῖς μὴ 
οὖσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ μὴ ὄντος μᾶλλον ἀπέχον τἀγαθοῦ, ἀλλότριον 

᾿ καὶ ἀνουσιώτερον Τ᾿ οη,Ατ,ἀ.η.4.1τ0(Μ.3.7160}; οὗ ρτοβοηΐ ἢ 0 πρὸς... 
τὴν μέλλουσαν τῆς..«ζωῆς ἀρχετυπίαν, ἡ παροῦσα συγκρινομένη ζωὴ 
παϊίγνιόν ἐστι, καὶ πᾶν εἴ τε ἄλλο τούτου καθέστηκεν ἀνουσιώτερον 
Μαχ.αριδίρ. (Δ οι τᾷφιός, Μί55. ἀνοσιώτερον). 

Ὁ. τηοωπαίϊεγίαὶ, τεῖ. βρισιταα] Ῥοῖηρβ τὸ γενητὸν οὐκ ἀ. μέν, οὐχ 
ὅμοιον δὲ μορφὴν καὶ σῶμα ἔχει τοῖς ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ σώμασιν 
ΟἸδιι χε, Τλάοί. τοίρ.τορ.2ι; Μιο. δος); οἵ 50], δος. Αὐιβίοῖ!ο, 
Νοιηβϑιπαί ἤομι.2(Μ.40.5374). 

ἀνουσίως, γ1οὲ 5 ςεγ]αϊίγ, μοί τη γεαϊτὶγ εἰ κατ᾽ οὐσίαν οὐκ ἔπασχεν 
ὁ λόγος τῇ σαρκί, δῆλον ὅτι ἀ, ἔπασχεν" εἰ δὲ ἁ,, οὐδὲ ἔπαθεν: οὐσίας 
γὰρ τὰ πάθη κυρίως Τιδολ ΗΝ 65|.7.0(Μ.86.1)68"4). 

ἀνούστατα, Ξ0061)., σεν ζοοϊ την, Ὀντιος, οα(3.125Ὰ).Ψ 
ἀνοχή, ἡ, ;. ἠοίάϊηρ ἩΡ; οἵ ἴῃς παπα Ξςπαδίπρ τῆς ὄγοθ, {Β885, 

εἰγμεί, ποη.2.τ6(1.3414; Μ.3ο.614}); 2. λοίάτηρ δακῖ, Πδσα δοςϑα 0} 
ἃ. τῆς οἰκοδομῆς ἩΟΥΓῊ, 5 7η,.0.5.1; γέ ΣΡ ἐδίδου ἁ, ὁ μακρόθυμος θεὸς 
καὶ πρὸ μιᾶς ἡμέρας...τῆς αἰχμαλωσίας Οτ.ἤο».1.3 τη 6γ.{ρ,2.26; 
Μ.13.2578}); 3. δεαγίηξ, ἐπάμγαηεο; τοῖς ΟΠ χΙσε 5 δὴ παΐατς ἀ, 
τοῦ πάθους ἐλιῖῃ. “ροϊἰ.1.3(Μ.26.10078); ἐν ἀ. τῆς γεννήσεως τῆς ἐκ 

γυναικός 1.2.8(11458}); 4, ἐογβεαγαηεε ἀ, καὶ ἐρώτησίς σοι οὐκ ἔσται 
περὶ..-ἀδικημάτων Αροες. ξ.13.2(0.36.4); οὗ ἀοά, δϑαϊὰς 07.12.2 
(0.73; 1.1. Μ.40.11278); 5. βίη μρ, Ἀδησα Αφεξησίθη, ςο0,Ρ 5. 
καγηι.76 {11. 

ἀνοχλίζω, 1. ΠΕ πῤ τὸν τῆς διανοίας ὀφθαλμὸν ἀ. Ονγτ. 70.2.5(4. 
1008}; 1Ὸ.3.6(21718); 2. ἤξαυε οἱ, γοοί οἷ, 1δ.1.2(140); 3. ἐοίᾷ π , 
δ ρῥονὶ, ῬαᾺ]. 51] αγνιδοιττοί Μ.86.22564). 

ἀνταγαπάω, ἰουε ΤΉ γείνῃ, ΟἼδτη. ραεά,τ.3(Ρ.05.7; Μ.8. 6οα) ; ΟΥ. 
ἐχριΐη Ῥν. δ: τ8(}1.17.1820); Οτ Ν 85. ον. 1 τῇ Οαπὶ.(.44.7600). 

Ἐἀνταγώνισμα, τό, ἐοΉ ἢ 1εἰ, (ἸΘτῊ.5,».7.3(ρ.1ς.τ; Μ.0.4254). 
ἀνταγώνιστος, γεξγαείονν, ΟΥ̓͂Ν ν55. τωι. τ2(2 Ρ.28ς.16 σοι]. ἄναντ- 

αγώνιστος ; Μί.4ς.8078). 
ἀντάδω, 5170 ΤΉ ΔΉ ΞΙΘΟΥ ; Ξρεαΐ, δίηρ 1η ὁρῥοδίοη ἰο, ΟἸενα. ῥαφή. 

2.12(ρ.220.5; Μ.8,5418). 
ἀνταίρω, ἸΠΊΓΘΉΒ., γεὺεοὶ ἀραϊαϑὶ θεῷ ιάακε. [αε.1.18(0.755.22); 

405. Κρᾶσος ἀντῇρε ΤΒΡΒΏ. φἤγοΉ.Ὀ. -(Μ. 1τοϑ,68.). 
Ἐἀνταίτιος, σα δΊῊΡ 101 γοπέγη, ΟἸοΓα. οἱγ 8, (Ρ.99.28 ; Μ.0.3970). 
Ἐῤνταιχμαλωτεύω, γαῖ εαρίτυδ τη ἱμγη, 1514, ῬΕ ἐρῥ.τ.4οο( Μ,78. 

4050}; Ν1) ἤἤαρη.Δο(Μ.79.10320). 
Ἐἀνταιχμαλωτίζω, Ξ-Ξ- ἀνταιχμαλωτεύω, Ἐ8485.15.4τ(1.41τ2Ὰ; Μ.ι3ο. 

τ9ο7.}; [Ὁ 865.Να2.4161.20(Μ.38.87}}. 
ἀντακολουθία, ἡ, γεοίῥτοεαὶ ταρι Ἰραίτο; οὗ {π6 ντίμ65, (ἴεμι. 

5γ.4.26(ρ.320.28; Μ.8,13734}); πιστὴ τοίνυν ἡ γνῶσις, γνωστὴ δὲ ἡ 
πίστις θείᾳ τινὶ ἀκολουθίᾳ τε καὶ ἀ. γίνεται 1}.2,4(ρ.121.8; 9484}; σὺν 

Ϊ καὶ τῇ τῶν ἔργων ἀνταποδόσει τε καὶ ἀ. 1δ.6.14{0Ρ.486.14; Μ΄.0.3208), 



ἀνταλλαγή 

ἀνταλλαγή, ἡ, ἐχέλαηρε ὦ τῆς γλυκείας ἀἁ. ἴβε. οἵὗἨ Αἰτομειηεηῖ) 
ορη.ο.5} ἘΡΙΡδ μαεν.39. 5(Ρ.γ6.ττ; Μ.41.6734). 

ἀντάλλαγμα, τό, Ἐ. ἐχεΐαησε, σε μίς οὐκ ἔδωκα ὑμῖν ἀ, τοῦ 
κακοῦ τὸ ἀγαθόν ΑΙ Ρμ. 130(Ρ. 73. 4); ΕΡ. ΔΡ. Οἶγν. (Η.2.1268})}; 2. «εὐ- 
οἰζ 16 καὶ προσελήφθη τὰ ἔθνη καὶ γεγόνασιν ἀ. τοῦ ᾿Ιασραήλ Οντ,!-ς. 
4.τ(2.56οΑ); 1δ.(5614}; Σεῤγεσοηία!υε Χριστὸς ὀνομαζόμενος τίνα ἄλλον 
ἢ τὸν αὐτὸν δηλοῖ, οὗ τὸ ἀ, δηλονότι τὴν ἐκκλησίαν, ὠνείδισαν; Ελι5.4.6. 
4.τό(ρ.τϑ8.1 5; Ἀ1.22.3120); 3. δχεμαηρε, ἐφιεϊναίεη; τεῦ, Ατοποιιδηΐ 
τὸ τίμιον αἷμα Χριστοῦ τὸ... ἃ, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς ΑΙ ΧΡ. Ός, 

54:20(Μ.27.2528); ἐῤ.88: ςτί(23030) ; σῶμα ἀντὶ σώματος καὶ ψυχὴν 
ἀντὶ ψυχῆς δέδωκε καὶ τελείαν ὕπαρξιν ὑπὲρ ὁλοῦ ἀνθρώπου" τοῦτ᾽ 
ἔστι τὸ ἀ. τοῦ Χριστοῦ ΓΑΤΠ. “ροϊ!.τ.17(}1.26.11254); Βα5.ἀον ἴῃ Ἐς, 
βιϑ( τ85Ὁ; Μ.20.4528); λάβη τε ἃ. τοῦ πεπτωκότος τὸν Χριστόν 
τι ΝαΖιοαγηι.1.χο.71(}}1.37.4704Ὰ}; δοὺς ἑαυτὸν ἀ. τοῦ σοῦ θανάτου (τ. 
Ννβ55. μη ττί2 Ρ.253.6; Μ.45.8608); ἐφ. (2 Ρ.114.0; 6030); τὸν ἴδιον 
υἱὸν τῆς ἁπάντων ἡμῶν σωτηρίας ἀ. δέδωκεν ὃ πατήρ Ὀγτ. ἰαρὴ. χ.2 
(1.2γ760) ; 14.1ς5.4.2(2.δο64}; 14.Ζαελ.πο(4.7380); Οὐβτα, [4 10}. 50}. 
88,2410) οἷἵ, 5. ἀντέδειξις ; ΟΥ Ταπβομ Ρϑ1α ἰο ϑαΐδῃ τίνος ἂν ἀντηλ- 
λάξατο τὸν κατεχόμενον, εἰ μὴ δηλαδὴ τοῦ ὑψηλοτέρου καὶ μείζονος ἀ. 
στιν κ85.ον. καἰφε,. 23(ρ.86.1ο; Μ.4-.618); 1.24(ρ.03.1; 640); 4. ἐπαηρε 
οὗ εἰοίδες, Τματνιϑευα, ροφη. οί ,90.1736}). 

Ἐἀντάλληλος, γρημαϊ ϊν εομγαάιοίογν, ΜΑΧ.6}.τα(ῖ.01.5248). 
Ἐἀνταλλήλως, 10 γείμτη, Πγριη. 4.5 τρ.460). 
ἄνταλλος, εὐγγεεῤοπάϊηρ, Τ,βολὶ.Ἡ. Νίκο, 2(Ν]},86.16368). 
ἀνταμείβομαι, 1. γε Δ67 171 γε 7 τί ἀνταμειψώμεθα; σὲ θεαρχι- 

κώτατε λόγε 1.11.7 ας ΒΡ τοῦ Ρ.1οπ); 2. γεφμῖο τὴν τῶν ᾿Εβραΐων 
ἀρρένων μιαιφονίαν ὁμοίᾳ θεὸς ἀντημείψατο ἐκδικήσει 1514. Ὲ].ἐῤ}. 
τιτοϑ(}7.γ8.2008); ὅ. γειραγά, οαἱ.7,6.12:37(0Ὁ.το3.17}; 170.}),8..}.28 
(Μ.06.ττ2εὸ). 

ἀντάμειψις, ἡ, γειαγί, 4{Π 55.) Δ πάν.ττ(ρ.27.24); ΜΝ γ.εε Α οἰ, 
κ(ρ.4.12); 5,1. 56γ0}.21.2(Μ.86.42:4). 

ἀνταμοιβός, ἐὐγγεοβῥομάϊηρ, Οςο.ὈῚ5. ΒΕ ε75.2.153(}1.02.12208}. 
Ἐἀνταμφιέννυμι, πιοά,, ῥί οἢ) Ἰηδίσαι, 151, ΡῈ]. Ἔῤῥ.:. 126(}1.γ8. 

2684); ΓΔ65.Ν82.ἀϊαί. τοιίϑ. 48.1100). 
Ἐἀνταναβαίνω, 1. “076 1π|ο ἰδε ῥίαεε οἔ τῶν ἐθνῶν ἡ πληθὺς καὶ 

εἰς τὸν ἐκείνων ἀντανέβη κλῆρον Ογτ. ΜἰτεἠοτοίΞ.401Ε); 14..}0.3.6(4. 
3278); 2. δὲ αδεογδεά τηῖο, Ἰἀηϊ βεά ψΊ οὐ γὰρ ἐπειδήπερ ὁμοούσιος 
ὑπῆρχεν ὁ προπάτωρ δάμ πως τῷ ἐξ αὐτοῦ φυντὶ παιδί, διὰ τοῦτο 
χωρήσει μὲν ὃ πατὴρ εἰς υἱόν, ἀνταναβήσεται δὲ αὖθις ὁ υἱὸς εἰς πατέρα 

1ὃ.1.4(354). 
Ἐἀντανάγνωσις, ἡ, γεαάίηρ ον ἰδ βῥμνβοδε οὐ ἐον ραν οΉ ἐκ τῆς 

ἑκατέρων ἀ. τὴν κακουργίαν τοῦ λογογράφου φωρᾶσαι τ Ν γ85. ΕΉ.12 
(1 Ρ.342.1; Μ,45.1Ἰούτ0}. 

ἀνταναίρεσις, ἡ, ἰακτηρ αἰϑῶν, Οὐ ῥγίης, 4. τ(ρ.290.12; Μ.11,2408). 
ἀνταναιρετικός, αδοίοἰΐηρ,Τδοπί. ΒΟ Ν δ5ι.ε: Ἐπὶ. 3(Μ1.86.τ360Ὰ). 
ἀνταναιρέω, γεεοῦεν, ρεὶ δας, 60. 15. αγημ. 2. το,το. 
Ἐἀνταναίρω, γεβεὶ, 4..ῬΠπὸη. ἃ τἀτ(ρ.248.8). 
ἀντανακλασμός, ὁ, Πελίομ; οἵ πηθοιδυ τηονοιηξηΐβ, λίο]οι, 

παϊι πον τ( .64. 12124}. 
Ἐἀντανάκρασις, ἧ, ξιδίοη;,, ὕντ. [ο.ττ(4.006})). 
Ἐἀντανακρούω, γεδῖσί, ΘΙοΡΗ, δον, δέορῆ. ΑΝ. Ι0Ο. ΤΙ124). 
ἀνταναπληρ-όω, ΦοΡ ῤοηδαίε Τογν ὁ γνωστικὸς...«τὴν ἀποστολικὴν 

ἀπουσίαν “-οὗ βιοὺς ὀρθῶς (ἸΙεῃη.5,».7.12(ρ.55.0: Μν0. 5058). 
Ἐῤλντανάπτω, ἀϊηάϊς τη γείμγη, (σθο. ΡΙ5. δα. τ ποδί ].92.1551.Ὶ}. 
Ἐἀνταναστρέφω, γεφομηά, ΟἸοτη. βαφά,τ.13(ρ.151.20; Μ.8.276Ὰ}. 
Ἐἀντανατείνω, ἰἐ }ρ ἀραϊησί, Ογτ Ρς. τό: τ2(Μ.60.8208). 
ἀντανατέλλω, γέδε Τῃδἰδαά οἵ, 1516.}ῬῈ].6}}.3.1τ27(}1.78.8288). 
᾿ἀνταναφύω, ϑῤγιησ τ ρ Ἰηοιδαί, εν. ΔΙτελ.τοί(. 4088); Ἰἄάιλονη. 

απο. 24{5).2870); 1ά.6Ρ.31(ρ.73.26; 55.070). 
ἐἀνταναφωνέω, ὁομὲ τῃ, απδῖσον, Ἰλιάντη. Τνίη.2.18(}1.30.5458}; 

Οντ.ΐ 126. μη ΐβ 6. (ς᾽, 6988). 
ἀντανεμία, ἡ, εομπίγανν τοῖμά, γτιϑιυ, 70.Ηε5.ττ(ρ.212.0). 
Ἐἀντάνεμος, ῥίοτοίηρ ἀραϊηςί, ΝΙ Εμορ.2τ(}}.70.11200). 
Ἐἀντανέρχομαι, γείεγηα, (60. 15.  ὲγς.3.τό8(Μ .02.12448); 14 ἦα. 

202(ΜΠ.02.14404}: 1 Π}Ή}.2.35, 
ἀντανισόω, «ὐηηρεηδαΐδ, ἡπαΐ ροσά, Ηρ. ἦαεγοττοίρ.2ο0,11; Μ.τ6. 

30410); ὅνηθβ ῬῬνουϊα. 2, 6(ρ. 126,1; Μι66.12768). 
Ἐἀντανιστάω, -- ἀντανίστημι, 56εἰ τ ῤ[ρ0 ΤΏ: γίναίγν, (ομβι. Ἰὰς, ἰαμά.Ὁ 

(Μ.88.48οο). 
Ἐἀντανίσχω, 1. γίδε 151 7, Βαβιἤεχ,δ.3(α. 534; Μ,20.12400)); 2. ξογγε- 

ἐρομά, πιαϊε, οἵ Ἰλοιηθ πα (ὐπβίβπεπορ!ε κάλλει δὲ κάλλος ἀ. 
συζύγως (τ. ΝαΖ.εαγνη.2.1.ττ. 567(}1.37.το68.}); 3, ἀοϊᾷ τὴ τ ἰμγη ἴὸ 
θεῷ τὰ ἀνθρώπου καὶ ἀνθρώπῳ τὰ θεοῦ ἀ. [3.. ΒΜΨΥΊ1 Τηατιδιυα,παξίο. 
ΒΜΤΓ ἡ(Μ.06.6968}). 

Ἐἀνταξία, ἡ, εφμναΐση!, ΗἸρΡΡ.αρελν.40(ρ.33.0, ν.], τὰ ἀντάξια 
Μ. το. 7608). 

150 ἀντάρτης 

ἀντάξιος, 1. τοογέδν, ν.1. ἴον ἄξιον (ῃχν5. οι. 57.3 1. ΜΠ.(7. 5,00); 
Ἐπάοονρν.2.223(Μ.8ς5.8530); 2. τοογιἦν Τηςισαά τοιοῦτον θηρίον 
ἀνάξιον {μὲν τοῦ νεώ, χηραμοῦ δὲ...ἢ βορβόρου ἀ, (ἴσα, ῥαεά,3.2 
(Ρ.228.1τ4; Μ.8. τόσο); 3. τορνῖ ας ἡπεὰβ ας ἁ. σωτηρίας μισθόν Ἰά. 
ῥ οὶ,ο(ρ.64.22:; Μ,8,1078}; 14.51}.7.5(0.21,28; Δ,0. 4404); 14.4.(,5.321 
(Ρ.174.3; Μ.0.6250); οὗ νἹγρίηιν τὸ δῶρον οὗ μηδὲν ἀ. ἄλλο προσ- 
ενέγκασθαι πάρεστιν ἀνθρώποις θεῷ Μεῖῃ Ἔν ρ.5.τ(Ρ.52.}; Μ.18,074); 
Βα5. λον. τ. ,(2Διττός ; Μ.31,4200); 4. 650. οἵ (υιϑῖ, τυονίμν ἃ5 ἃ 
τΑΏβϑομ Κ07 ὑπὲρ ἡμῶν ἑκάστου κατέθηκε τὴν ψυχὴν τὴν ἁ, τῶν 
ὅλων (Ἰόππη. 4.4.5.37(0.184.1το.; Μ.ο. 6410); τῆς ἁπάντων ζωῆς ἁ. (γτ. 
Ομναρ (1 660); 14οηπειμηΐρεη. (5},6020}; 5. 11{., ἀμ ΤῺ ΥΘΙΉΡΗ, 
ἤδησα γεφιῖγοά [ον {μὲ Ξαις αειίοη φῇ. 7 5116 ἡ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ κριτὴς 
καθεοθῶ, ἀποδώσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν τὰ ἀ. [δ] «βαρ. Ι, 2(Ρ. : 124: 

20; Μ.8. 3208); ΠΙΡρΡ. απίϊεΐν. 4 .το. 7608 ; 1. ἀνταξίαν ῃ9..33.0}); ἔργῳ 
καὶ ἐνεργείᾳ τὰ ἀἁ. ζἀσ) κοῦντες εὐεργετήματα βαρ Ομ. 4.15.2. "ἢ 

(0.443). 
ἀνταπατάω, ἐεεείυε τη γείνῃ, ΟΥΌ Ν γ58.ον. αἰεί, δ(Ρ.07.1τ6; Μ.45. 

688). 
ἀνταποδίδωμι, 1. γεῤαν, εῖυε τη γείμγη, ΟἸΘῸ,, 5 ν.7.14{0.6δο.25; 

Μ.9.5178); τῷ προσενέγκαντι πολυπλασίως ἀ. Π οι ἰδτη.3.)ο; ἐν. 
ι6.20; Τμάτξιφη τη 2Ραν (1. 507}; 2. ΟΕ οὐ ἐλ ηϊσὴ απ ἐχρίαπαίίοη, 
Οτιεορμη Ἐρῤῥιιτ( [152 Ρ.408). 

ἀνταπόδομα, τό, γεφιταὶ, γεἰγιδιίίον, Βαγη τα; ὙΠ φυΗ 
2}Ἐανγ.(1.597); Ματο γιοῤμδε. 4(Μ.65.1013}}}; οὐκ ἔστι μοναχὸς ποιῶν 
ἀ, ἄρόῤλίμι αν. (Μ,δς. 2440). 

ἀνταπόδοσις, ἡ, !-. γεφεϊίαί, γεεομιῥεηξο, γεγιδμίορ,, ΟἸοτη ῥαφά. 
τιβίρ.τ31. 8; λ{.8,3330}); ἀ. ἁμαρτίας θάνατον σωτηρίας 1δ.2.χ(ρ.150.10; 
3024); [885.5.2232(τ5τός ; Μ.20.5288); ΟΥ̓ ἾΝΝ γ55.υ. )7ος.(Μ.44.3ς2λ}; 
ἡ ἡμέρα τῆς ἃ. ΝΙΊ]ΕΡῥ.3.τ8(Μ.79.277}0); μηδὲ τὴν ἡτοιμασμένην ἀ. 
δεδοικώς [οι οβοι ῥγαὶ,43(}71,87.2807.); πιστεύω καὶ εἰς..«ἁ. τῶν 
πεπραγμένων ἑκάστῳ [{|.}αὰὄἐΝ ΒΡ τοῦ Ρ.38}; τὸ ΡῸ 26 Ρ.104.10}; 
2. γειραγά ἃ. τινα τῆς ἐργασίας τοῦ ἀγαθοῦ ἐλπίζειν Ἰ)οτ.ἐρεί.4.5 
(1.88, τόότΑ}). 

Ἐῤνταποδότης, ὁ, γεηίεν, [})14.4.711 Ογνβ5.}0}1.33.2 τῷ [ἰο.(12. 
205}; ΤΑ]. ἐομἰ.1.62(81.01.14331}}. 

ἀνταποδοτικός, 1, γεϊγιρμνε, ΟΥοργῖηε,.χ το(ρ.224.12; Μ.τι, 
2818); Ὀγτ. Η εαἰδεῖ.τ8.4; ΝΉ,Ρῥ.2.27 0 (Μ.70. 2400); 2. εονγεία!το, 
Ρτος. (σρη. : το (}.87.3400). 

ἀνταποδύ-ομαι, 1, εἰγί Γ07 εοπίεεί εὐτίϊ, πιο, γεμίσας [56. (τ]51] 
οὐτὸ πᾶν πρὸς πάσας τὰς ἀερίους ἀρχὰς γυμνὸς ἀνταπεδύσατο ΠΡ. 
ῥαβεΐ, 93,γ.1{(Ρ.270.27: Δ1.1ο0.86414); ϑγπρ5.καἰν. 4(ρ.106.11; ΝΜ Ού.11 734}; 
Ὠδηςα 2. εοἰγεσρίε ἀραϊησὶ, εομ μά ἐοἧλι; Ἰαθουτβ, Ὀντ λοι. Ῥαδεῖι. 10 
(53 .2508); Ποτγρίιοβ, 14.6.67 ΠΡ. 38.230; ς᾽ ἀρς); 3. ΦοΉ εἰ το ὦ ἥ γε 
τῆς πίστεως παράδοσις τοῖς... σοῖς “-εται λόγοις 14]. Λίρεί.1.2(0.20.3; 
6,128). 

ἀνταποκρίν-ω, ἀ. δοῖ,; σηδίυεῦ, «4. Βανι! ,..3(0.132.21). 
Β. γηβᾶ, ΔΠ6 ρᾳ88,. 1. αη δῖον δαεῖ, αηδῖθον ἸΉ ἱμγῊ, [α5ῖ. Ταροὶϊ, 

17.2(Μ.6.3550), Τ΄ 7οὐ π(ρ.1ο6.18); 4..8αγιΠοχ(ρ.130.17); ΠροπτΝ, 
υ, 70. Εἰεον,3:(ρ.68.23); Ολγοη. Γαφερ. 30 5(Δ.02.10128); 2. σηδισεν 
8 ΟὈ]ςοζοη ἀνταπορούμενοι.. ὑπὸ σοῦ...«ονται ΤΟ ΡΙΡΗἤαον.64.07 
(Ρ.5ο9.26); ΤΠ εολτ, Β., 5 δεὶ. 5. 6(}.86,1233.}; 3, οδγοεὶ τὰ ἄπδνοσ, ΜΘ Π, 
Φνη1.1ο.3(ρ.125.20; Μ,18,19078); ἘΡΙρἢ.ἠα6ν.30.21(0.361,27; Μ.4τ, 
4414}. 

ἀνταπόκρισις, ἡ, γερίν; ἴο 8ὴ οὈ]οσίίοη, {Ογτιἠο» ἀϊυ. το(Ξ", 
2760}; ἴο ἃ ἰοτῖον, ἐϑοόρῃτ Η υ,»ε γννεὶ 70.3(λ1.87.308ολ). 

Ἐἀνταποπέμπω, ἑΐγοιυ δαεῖ, ΟΥ̓ Νὰ Ζ.εαν».1.2.15.74(Μ.3).771}). 
ἀνταπορέω, 1. Ξε ἃ ῥγοδίοῃι ἰὸ βοῃϊεοηε ἐπὶ ἰμγη, ὙΠ Ρομτ Ὁ. 

δέεί, το, (}.86.1265}}; 2. τηδεί ἃ εομηἰεγ-οὐ]εείτοι, ἘΡΙρΡΒ ἀαον.64.0] 
(Ρ.500.25); Τιοοπτ. Ἡ ηοηορῇτ(Μ.86.1760Ὰ)., 

Ἐἀνταπορρίπτω, γείεραϊ!ε ἱποίεαά, (ν.70.35.0(Ξ; Ρ,435.21; Μ.14. 

7560). 
[]ἀνταποτίννυμι, γέραγν, γτ, ἐγ  ερ. τ) .60.6818); οὐ Ο χῖκι 

σάρκα... τὴν ἰδίαν τῆς ἁπάντων σαρκὸς ἀ. Ἰά.ἱπειηἶσόη πὶ. 020). 
ἀνταποφαίνω, 1. δοΐῖ,, σἠοιῦ οὐ ἰἠς οἶον απ, αντ. 7ο.5.2(4.482Ὲ):; 

2. τηεᾷ., ἠοία α ἐοπίγανν ορίμίοι, ΟἸοτα. ςἰν.7.16(ρ.67.20; Μ.0.5234}; 
1Ὁ.8.)(0.81,26 ; κό1τ0) ; ῬΆ}} υμξγνς.(Ρ.52.15.; Μ.47.30). 

ἀνταριθμέω, εὐπηὶ πὶ ἱπνη, αφο. ΡΒ. δῦ, 26 2(}}.03.16414). 
ἀνταρσία, ἡ, γεδείἑ ον, ΤΠ ΞΟ ἢ. ἢ, ἴ{.58(}}.2η.8810); τῆς ἀ. τοῦ 

ἀνοσίου Βασιλίσκου κατὰ τῆς...ἐκκλησίας (τοὶ, νΖ, λει Ῥτόει,9 
(Μ.δκιττο30); ρους. Βυραναςε. (Μ.86.1902Ὰ)}; [οὐ] ἑηος τ(Μ οό. 
ΠΟΙᾺ). 

ἄνταρσις, ἡ ΤΉ ΤΘΟΙΟΉ, γέυο τὴν..«κατὰ τοῦ θεοῦ ἅ. ΑἸΕΧ Το, 
αη.5(Μ.18.4178); ἡ γὰρ προνοίας ἄραις, ἄ. θεοῦ ΟΥΝαχιεαγηη.ι. τ. 
6,16(Μ,.37.431τ); αΥ ἶν γ88. {αἰ.(Μ.45.1738); ΠΡΙΡΙ. ἢ σον. 0.ο(0.70.5; Μ, 
41.6764); Ογτιαάον.ο(1.304Ὲ). 

ἀντάρτης, ὁ, γοδεῖ; ἴῃ σοὴ., Οοά. ἀγ.53; Ογτβιυ,  αΡ.γ4{(ρ.1γ8.25); 



ἀνταρτικῶς 

Οἰνόη Ῥαςο ρ.3οτ(}.92.7568); οἵ ΟὨτιβὲ οὐκ ἔστιν ἀ. ἀλλὰ βασι: 
λεύς Ατητποη. 70.18:37(Μ.85 Ἴποος) ; νἹοίειτο τ τ(ρ.434.0); οὗ αητὶ- 
ομχῖβι, ρος. ἘΞ4.46{(0.29); οἵ εν ὅ ἄνω ἀ. ᾿Α5τ Βορῃ. ον. 1ῃ: 
Ῥς.5(Μ.40.4124}; Ομγγβιεαρυίη Ῥς, χιτίς. 58}; ὁ ἀρχαῖος ἃ. 1514.Ρε]. 
ἐρῥιι.τϑο(Μ.γ8,2008}; Οὐδ. 14. ἐοῤ.2(}1.88.120Ὰ}; 170. ἀον. “(, 
οὐ.6 574). 

Ἐἀνταρτικῶς, γεδείϊοιεῖν, 70.) ἐγηαρ.3.442(Ν|.04.13520). 
ἀνταστράπτω, είτε οὐΖν ἀρατηςί, ἐἠἀϊη6 τη γἱυαῖίγγ, ῬαᾺ].511. δορῆ. 

ἡ1ο(Μ.86.21488). ᾿ 
ἀνταύγεια, ἡ, ἐβμίρεηεε, ΟὗἨ 4. ῥγβθοίους βίοπε ὁποίοις γὰρ ἂν 

ἱματίοις κατακρυβῇ, ἡ ἀ. αὐτοῦ ἔξωθεν τῆς περιβολῆς φαίνεται ἘΡΙΡΉ. 
ζορμη.4(}1.43.2060}; Οἱ τῆς 5} ἴῃ Ῥυιπαρόσγθδῃ ἔπδοῦν δεχόμενον 
μὲν τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ πυρὸς τὴν ἀ,., διηθοῦντα δὲ πρὸς ἡμᾶς τὸ φῶς 
Τμαεβ εοί,4(ρ.τονσ.24; 4.708). 

ἀντεγγράφω, τογ116 Ἰηεἰφαΐ, (Ἀγγπ.ἠσηι. 1.7 ἐμ Μ|.(7.1 588). 
ἀντεγείρ-ω, 1, γαΐδε τι οῤῥοκίϊοη, τίν 88. μη, τί ρ.273.6; 

Μ.45.8844); ἄλλο παρά τινων “σεται ἡμῖν θυσιαστήριον [α.6}..(Ν1.46.. 
10248); 1, διορ, τ(}1.46.705}); τιθά., γέρε ἐπ ορῥοςίοη, τὰ, μη. 3(2 
Ῥ.1.15; Μ.45.5734); 14.Ὁ,}70ς.(Μ.44.3200}; ὕγτ, 70.53(4.2710); 2. γαῖξό 
ὀῤῥοξῖίε ἀλλήλαιν καὶ ἀντιπροσώπως ἀντεγηγερμέναιν Ὀντ.αάογ.ο(τ. 
3180); 83, γαΐδε τησίεαί, ἐδ. 2(50})}; 4. ὁχίοἱ τη ἑέγηι, τη φοηιβραγίςοῃ, 
στ. ΝΖ. οῤ.251τ(Μ.37.3730); Οντι σίφρἠιεη.Τ(1. 2210). 

Ἐἀντεγκομίζω, δγήης τ ρ ἤογεες ἀραΐηςὶ, Ογτ.αίον.χ(1.87}). 
Ἐἀντεγκύκλιον, τό, εἰγεμίαν ἰοίίον ἴῃ ὀῤῥορίίίοη, Ἑμναρτ.ἢ.6.5.7 

(ρ.τού.28; Μ.86.26ο98). 
ἐἀντεικονίζω, ῥογίγαν τηδίοαά, ῬΑΙΏΡΒ. Ἢ καΉ.4. οἷτ. 5, ϑεανδρικός. 
Ἐἀντεικόνισμα, τό, ἐκ6η655, 70.Μ 4], εἤγοη.2 μ.36(Μ,97.1ο8.). 
ἀντεισάγ-ω, 1. ἐπίγοάκεε τῷ ἰμγη, ΟἸδια, έν, 3.6{(ρ.216.,22; Μ.8, 

11404}; ΟὙΟΝ γ85.0». καϊθεῖ, ,δ(ρ.τογ.4; Μ.45.730); 2. ἐπιίγοάμεο ἐμ- 
σἰοαδ, ΟἸοτη. ῳ.ἀ.5.τοί(ρ.172.1το; Μ.0.624); ΜΕ. ε5.1.25(ρ.252.5; Μ.41. 
11200}; σοφέαν..«ἥντινα καὶ δημιουργὸν -οουσε τοῦ κόσμον ΑἸἢ. 7. 
2.38(31.26.2280); τ, ΝᾺ 2.0γ.7.15(Μ.35.7730}); ΟΒγνβ.ςας.1.γ(ρ.16.7; 1. 
4670); ΤΠατ, Εχοοΐ τ. τ(2.670). 

ἀντεισαγωγή, ἡ, ἐπίγοάμείἑον! Ἰ: ῥίαοσς οὗ, Ἀδτος ται μίΐονι ἃ, 
δὲ τοῦ ὁμοουσίου τὸ ὅμοιον κατ᾽ οὐσίαν ΤΑΡΟΙ],ἐρ..Βας.2(Ν1.32.ττοϑᾺ}; 
οὐκ ἄλλην προθεσμίαν ἐν ἄλλῃ ἥτησεν ὁ Χριστός, ἢ τὴν τοῦ προβάτον 
σφαγήν, ὡς ἂν τὴν ἀ. ἐπιδείξειε ΤῃτνΞ5. ῥαφεἰ.7.4(8.2810}:; ΕΑ]. 
Ἀίασ,. ἄς (Μ 8 ς. 6520); βου, ΒΝ δέ οἱ Ἐπ. 2(Μ.86,13450). 

Ἐἀντεισδρομή, ἡ, ἐμέγαμεο Ἰηδἰεαά, Ογτ.Ἰς.5.4(2.818}). 
ἀντείσειμι, ΘΉΪ {μεϊραά, ΟΥ̓ Ν γ85.ογ. αίφεὶ,. 57(ρ.τάπιαα; Μ.45, 

964); ἅν. κεν. (ρ.400.21; Μ.46.9ο6.}); ϑοοτ, ἦν ε.5.}).ττ(}1.67.5768). 
ἀντεισενεκτέον, 716 Ὁ:|5ὲ Ἰηϊγοάμεε Ἰησίθαί, ϑγτθ5. γερΉ. 2Ξ(ρ.56. 

1; Μι,66.ττοτο). 
Ἐἀντεισκαλέω, οἷ τῇ τη, Ογτ, ρἰαῤἢι(φη.3(1. το  Ὲ). 
Ἐἀντεισκομίζω, ὀγίηρ τῇ Ἰηδίοαά, Ογτ. [ο.το.2(4.8708). 
ἀντεισκρίν-ω, ἐπίγοώμες ἐμείεαά θεοῦ “τοντος ἐν ἡμῖν τὸ θέλειν 

ἀγαθουργεῖν Ογτ, ἴς.5.4{2.8188) ; 2ὁ.(8210) ; 16.4.τ(τ618). 
Ἐἀντεισοικίζξω, Ὅηαὴε ἰοὸ ἀιυεῖδ Ἰησιεαά, 70.1) πονπιχτο τί Μ οό, 

7130). 
Ἐἀντειστρέχω, 167 ας ΔῊ θμέηεν, Ογτιαάογ. (1.205). 
ἀντεισφέρ-ω, ἐμίγοάμεε κογγεῤομάϊηρὶν ἅ νόμος..«τὴν κατ᾽ αὐτὸν 

ἱερουργίαν “ει δὲ ὥοπερ τὴν ἐν Χριστῷ λέγων Ὀντιαάον.τ7(1.62085); 
συνεισάγων 30. ὁ υἱός] μὲν ἑαυτῷ τὴν περὶ τοῦ πνεύματος γνῶσιν, 
“πόμενος δὲ αὖθις διὰ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπωνυμίας ὡς υἱός 14.1}5.32(5. 
2860). 

ἀντεισφορά, ἡ, σεῤειμίίοη, ατίϊη,οῤ. 3(Μ.Ρ1..87.τ4το); Οθο. 
ΡΙ5.καγηι.4.5. 

Ἐἀντεκήνσωρ, ὁ, ([[. σρέδεθς ον) ἐδαεῆον οἔ ἰατ, 1]. Ἔρ.τ.102 11, 
(Μ.79.1564}. 

Ἐἀντεκλογή, 
14288). 

ἀντεκφέρω, αὐάηεε τη γερίν, Βορθτ. ἢν, παι. (Μ.02.ττο0). 
ἀντεκφύω, ῥγοάπμεο ἴπ ἱπγη, Ἀπᾶτ τ, ον. τ4(}1.07. τοῦ). 
ἀντελλογέω, γέ! ἢ αραίηςξὶ, Ματς, Εχιοριδε.2.4τ(Ν].65,036})). 
ἀντέμβασις, ἡ, ἐπεγρεηπείγαίϊογ,, 70.),]αϊφεὶ, 6τ(Μ.94.6648). 
ἀντεμβιβάζ-ω, γόρίαοε οπε ν ᾳποϊδεν, σεϑοίειε (τοῖ, 70.14: 10) οὐ 

γὰρ.«ὐπνόμενοι εἰς ἀλλήλους εἰσὶν.. ὥσπερ ἐν ἀγγείοις κενοῖς ἐξ ἀλλή- 
λων πληρούμενοι Ατἢ..47.3.1(}1.26.3248); οὐ προσήκει νοεῖν... [36. τὸν 

ἡ, οῤῥοδίηρ ϑεϊθοίίοη, Τιβονί. ΠΝ εεὶ.1.7(Δ 1.86. 

“»ὕ - ἢ δ πὴ ᾿ ͵ Ε - ᾿ ἢ ͵ ἢ 

υἱόν] “εσθαι... «τῷ πατρί, οὗτος δὲ ἐν ἐκείνῳ, κἀκεῖνος ἐν τούτῳ φαίνεται 
ὄντ. 7ο.1.3(4.280). 

Ἐἀντεμβιβασμός, ὁ, γεῤίαεηηφηΐ οὗ οἠό ὧν ἀποίδεν, τε πος, 
τΔΙΘΤΙΆ ἢ 511Ο σοποθρίίοη οἵ Βεσεῖϊοβ εἰ καθάπερ σῶμα ἐν σώματι 
χωρεῖν..«τὸν υἱὸν ἐν πατρί, εἰκότως ἂν..«καὶ ζητεῖν ἔλοισθε τὸν εἰς 
ἀλλήλους ἀ, Οντ δε5.12(5.,107.), 

ἀντεμβολή, ἡ, 1. ηἑαὶ ἐπομγϑίοη, λόγος... καὶ σοφία διὰ..«τὴν 
εἰς ἄλληλα....ἀ. Ονγτ. 70.1.5(4.474); 70.10.ἀταϊφοί δ: (Μ.94.6648) οἷτ. 5. 

151 ᾿] ’ ἀντεπιφέρω 

κρᾶσις; 2. σιδοιμΐο, πολλαῖς ἀ, λόγων..«λανθάνειν πειρώμενοι 
Τοολτ. ΗΟ Ν  οὲ.4.3(Μ.86.τ6ς56}). 

ἀντεμπαίξω, ἱστοὶ τῇ μη, ῬΆ]Π]1, ἢ. 1ιαιις.τοοί( ,.24.12048). 
ἀντεμπλοκή, ἡ, 1, εογηδίπαϊοη; οἵ αἴοτηβ, Βδ5.ἀδα.1.2(1.38; Μ',20. 

88); ΟΥΟΝ γ855. Εγωι τι ρΡ.277.25; Μ.4ς.0840}; τὴν ἀ. ἔμπαλιν ἐχού- 
σης τῆς θεολογίας τῇ οἰκονομίᾳ ᾿βδοηί, ΒΝ δεὶ, οἱ τί τ (Μ.86.12098}); 
2. ἐοηΠἾε: ἀ. γὰρ συγκροτεῖται καὶ μάχη τῶν σῶν ἀγώνων νῦν ὁμοῦ 
μεμιγμένων εο. 15, ἐγαεῖ.τ.223(Ν1.02.13158). 

Ἐἀντενάγω, ὑγίηῃς γογιυαγά ἴῃ ορβῥοετοη, Οοά, Αγ. τ2ο; ὃ ῥυοςθεμὶς 
ἐπ ἡ, ΑἸ ΘΟΒοΙαβί, οὶ τ, (ρ.11). 

᾿Ἐἀντεναγωγή, ἡ, ἐεοιππίεγ-εἤαῦρε, ΑἙΉ, ΒΟΠοΙαβι, οί. ς.τ(ρ.71). 
ἀντένδειξις, ἡ, επαηρε οὗ ἱμάϊεαίίοη οὐ ἀεεονίριΐοη, Τιϑοπί. ΠΝ οὶ. 

4.8δ(}1.86.1627}) εἶτ, 5, ἀντωνομασία. 
ἀντενδύομαι, ρὲ ἡ Ἰηδἰοαά, ΑἸ ἤγιε.44.5(}1.25.176 4}. 
Ῥἀντένεξις, ἡ, οί ἀίηρ σε ἀσαῖνδί, Αὐιάτιαοβ, ἄρος. 6(Μ.1οῦ. 

6250). 
Ἐἀντενθρονίζω, 

1320Ὰ). 

ἀντεξάγ-ω, Α. δοῖ.; 1. ἰφαά οἱ! αραϊηδὶ ᾽Ϊησοῦ... Ἀμαλεκίταις τὸν 
στρατὸν “υοντος τ  Ν γβ85.0.}105.43(Μ.44.3130); 2, αὐ άποο ἐπὶ ορῥοε!- 
ἑΐοῃ;, δεί 12: ρῥΟΞΊΠΟΗ τὸ πνεῦμα ᾧ...ἑαυτοὺς “πουσι ἃ. αεοί, τ 
(λ1.4.5.13280} ; “νουσι..«ταῖς τοῦ διαβόλου δυστροπίαις τὸ...«ἀκατάσειστον 
Ογτ. σἰωρλ. Πι (1, 4210}; ἃ. δας, το(3.5250); τὴν τῶν πατέρων ὅμο- 
λογίαν...ἀ, 16 «ἀροὶ Πα! τ(ρ.112.2; 61,205 Ὲ}; 3. Ἰηἴταηβ.; 8. σῤῥοδα, 
ἐρτἠδίαμά δόγμασιν 14. αἰἱον.ττίι.507.); 14.1ς.3.2(2.4550}; 1Δ.6}.40 
(Ρ.25.25; 52.1158); Ὁ. ξορτθ [0 1πεεὶ, Ῥτος,, 6.1 46(77; Μ.8).2780 Δ); 
ς. α05., ἐδ τη: οῤῥοφίοη βλααφήμως ἀ. Ἠϊάντα, Τνίη.τ.8(Μ.39.2700), 

Β,, τηθᾶ,, οῤῥοξε, τ. ΝΆΖ.0ν.25.1τ6(Μ.3-ς,1221Ὰ)). 
Ἐἀντεξαγωγή, ἡ, 1. 5οἰἰηρ ἩΡ ΄μ ορῥοςίίίοη, ΟΥΝ γ85.ε}.3(Μ1.46, 

10244}; 2. οοηγακὶ, ΟΥΥ.1ς.5.6(2.0058). 
ἀντεξανίσταμαι, γέδε τ ἀραϊηςὶ, τ, ον. ραξε (55, τχ8Ὰ}; ἐδιιτ 

(154). 
Ἐἀάντεξαποστέλλω, σ“ἐηὦ ὁ" τη ἑπνη, γογισαγᾷ μίαν τῶν...ἐπιστολῶν 

ἐπ γοῆς Ἰμείεαά, Οςο. 15. ἐγαοῖ,2.17](Μ.02. 

᾿ ἀντεξαπέστειλά σοι 70.1 Η.ν. 70. Π).τ6(Μ1.94.4:68). 
Ἐἀντεξηγέομαι, ἐμέενβγεί 1 α πος σϑηϑε, ΟΥ(( οἷς. 5. δπίρ,δ8,: 1; 

Μυτι. 2888). 
ἀντεπάγ-ω, 1. ἐπίγοίζιεα τη ἱμνη ἡ δὲ πίστις ἔδρασμα ἀγάπης “τουσα 

τὴν εὐποιΐαν (]Εγη.5,».2.δ(ρ.120.0; Μ.8.0658); ΤΟτεροητ.ἰΐ».(Μ.86, 
6568); 2. οὐγεεί ἴῃ ἐεγηι, ΟΠυνβι ον. 3.2.1 ἐπ [0.(8.1848}}; Ια ἠον!.12.3 
ἐπ Μ|.(7.π|10}; Οντ, ἐ}ι65.7(5).534}; 3. τη88., ἀξίη ἐννέα ρομάμιρὶν 
τῆς μὲν ἐνθέου δυνάμεως τῷ θνητῷ χορηγῶν, τῆς δ' ἐκ τοῦ θνητοῦ 
μετουσίας οὐκ “τόμενος Ἰρυδ.,6.4.τ3(0.172.22; Μ.22.2888}; 18.7.1 
(Ρ.302.15; 4964). 

Ἐἀντεπαγωγή, ἡ, σσμηίογοαϊίαςι, ὕγτ. 7ο.ττ. τ5(4.1ο17}0). 
Ἐἀντεπαίρω, ἐχοΐἑ αραϊηδὶ, ΟτΝ 85. μη τί μ.259.50; Μ.45. 

9250). 
᾿ἀντεπαπορέω, 7156 ἃ ἐμέθεν ἀἰγέσείεν, ἸρΊρΡΗ αν. 64. 6γ(ρ. 500. 

13). 
Ἐἀντεπαρύομαι, ῥαγίαλε οὗ τη γοίμγη, Ἐλι5.}.Ο.τ4{(0.243.18; Μ.20. 

14128). 
ἀντεπεισάγω, ἑηϊγοάμεε ἱπείραΐ, ὙΠμάγ, Μορβ. ρἢ.4:22(ρ.173.23). 
ἀντεπεξάγω, ἐοπίγαδί τοῖς, (Ὠτνϑ. λον, 8.3 τη Κουη, (9. 024}. 
ἀντεπεξέρχομαι, γείαἰἰαίο, Ομγν5.ἤοη..1.6.3 ἐπ Ἐρλν(ατ 1108). 
ἀντεπερώτησις, ἡ, εὐ» εγ- χειδείϊοη, Ἰτϑῃ.ἠαε7.1.20.2(Μ.7.656Ὰ}; 

Ονγτ δες. 4(531.20})). 
ἀντεπηχέω, γέξομημά 1 ἰεαι, (οη51.1)1ας ἰωμά,27(λῖ.88. πορ0), 
Ἐἀντεπίβουλος, ῥίοιηρ ἀσαΐρηδίν [0 ΟἸΤηι, καί, 6(Μ.88.7078). 
᾿ἐἀντεπιξεύγνυμι, Ππἶ τ ρ τοί, Ἰγοιι ἤαεν. τ. τΊ.τ(}1.7.63}8). 
Ἐἀντεπίθυμος, ἐμ 5 1Ὴρ ἀραΐτιδί, ΝῺ, Εμίορ.(Μ.79. τοι). 
Ἐἀντεπικλάω, ὀγεαΐς τη ἰμνη, Ο6ο0, 15 ἐεχι τοοπ( Μ.02.15124) 
Ἐἀντεπίσκοπος, ὁ, γίυαϊ δῖελορ, ΟΥΟΝαχιραγηι. χα τ. 456(}1.37. 

ΙΟ6ΟΑ), 
Ἐἀντεπίσπαστος, κογγες βοτπτηρὶν ὀγομρίη ρον ταῖς σφῶν αὐτῶν 

ἀπειθείαις ἀ. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἐχόντων τὴν νόσον (γτ. 70.6.1(4.0340; αὐτ- 
Ῥαβον Ρ.204.15). 

ἀντετισττάω, ἄγατο οὐέν, γτ,αὐογοτοί(ι.336}). 
Ἐἀντεπίστ-αμαι, γίυαὶ ΤῈ βηοιοϊεαρε πῶς γὰρ οἷόν τε ““ασθαι τῷ 

θεῷ ; (Ἰδιη. 5:γ.2.4(Π0}]}. ἀντεφ- 0..121.7; ἀνεπ- Μ.8,0484). 
Ἐἀντεπιστολή, ἡ, οί ον 1: γερὶν, ἘρΊρΒιάηειι τἰε(ν.1. ἐπιοτολή 

Ρ.5.1: Μ.43.17}. 
ἀντεπιστρέφω, ἐπγ7: ἀραϊηδί, 10. οΚΟ ἢ ῥγα! ττοί 1.87.20730). 
ἀντεπιστροφή, ἦ, εὐ Ε ρΟΜΤῊΡ του, ΉΗ} οἷονεὶ γὰρ ἃ, τίς ἐστι 

τῆς προνοίας ἡ τοῦ γνωστικοῦ ὁσιότης ΟἸΘπι. ΞΕ ν.7.7(0.21.30; Μ.0. 

4570). 
ἀντεπιφέρω, ὀγ]ηρ ἀπ ἀὐριπηξεηΐ αραϊηςὶ, Οὐ ἾΝ γ55. ἔμ η.4(2 Ρ.63. 

14; Μ.45.6338). 



ἀντεπιχείρησις 

ἀντεπιχείρησις, ἡ, γεδ Ηρ ἤογεε, Οτιοονιπιίη ΕΡ᾿.2:2(0.403). 
Ἐἀντεπιχέω, ᾿ΟΌ ΤῊ αἰϊεγηαίείγ, ΗΙρρ.ἤαον.6.4ο(ρ.171.15; Μ.τ6, 

32580). 
Ἐἀντεπιχωριάζω, δὲ ἱηϊεγεμαηρεαδία, Βδ5. ΒΡΊΣ. τ2(3.10Ὰ ; Μ.32, 

850). 
Ἐἀντεργάτης, ὁ, σρῥοηθηΐ, Βα5.γεμμηΙ, 6(2.2ο8Β ; Μ. 31. 6400). 
Ἐῤντεργάτις, ἡ, σμδείμείε οὐδεὶς... τὴν χεῖρα κιχρᾷ τῶν ποδῶν ἀ. 

Οε6ο0.Ρ15. ἢ γαεῖ,τ.48(}1.92.12024}. 
Ἐῤντέρεισμα, τό, 1. Ξε ῤῥονὶ, Βα5.πεχ.τιοίτιος ; Μ.20.210); 2. οὖ- 

δἰαοίς, 60. 15. Ὀεν5.2.352(Μ,02.1234Ὰ). 
Ἐῤντεριδαίνω, εογεμά, ΝοΠη.)αγ. ὁ9.7:12(Ν}.43.8οδο). 
ἀντερίζω, Ξἰγίθε αραϊηεὶ, 60. 15. ἤεγαεῖ.τ. τ) (},02.τ3το ). 
Ἐἀγτερώτημα, τό, γεβι εἴης φόσίίοι, ΟΥὐιεοηη τη Μ|Π..χ(ρ.577.1; 

Μ.12.14730). 
Ἐἀντερωτημάτως, ὧν φεοείοηίηρ ἐη ἰήνῃ, Τάτ ϑιαα, σηεν».32.3.1ι 

εἰτ.(Μ.90.4254). 
Ἐἀντερώτησις, ἡ, -- ἀντερώτημα, οστ.ἦ.ε.6,22.7(}].6}.7288); (Ὀϑηι. 

Με]. Ξεἰοί, τοί ῖ.28, 561), 
Ἐῤντερωτητέον, 076 τημ5ὲ ἀεὶ τη γείμγη, ΟἸΘιη.51γ.8.4(ρ.8ς,22; 

Μ.0.5728); Απαβίϑιλοά, (Μ.80.88}). 
Ἐἀντευλογέω, ῥίεες 1η: γείμγη, ντ. [,κιτοῖ(ρ.1ο3.13 ; Μ.72.668.). 
Ἀἀντευφημέω, ῥγαΐδε 1 ἔγη, Ἀταρῇῃ. μον. (ΝΜ .30.44Ὰ}; ὅγπαβ. 

6Ρ.τ](Μ.66.1353.}. 
Ἀἀντευφραίνω, σίαάδάφη ἐμ ἱπγη, (τον νοο μον! (Μ.46.ς3660); γτ. 

Μτελ.54(3.4460). 
ἀντεφίστημι, πι6α., τοῖα μα!, ΟἸδτη. "}.2.4((Ο}]. ἔοΟγΥ ἀντέπ- Ὁ.121. 

71 ἀντεπίστασθαι ΜΙ 8. 0484). 
Ἐλντιβαδιάζ-ω, οδείγμεί ἐὰν τεχνίτην...““ἢ Ττερεηΐ, ίασ. ἤθη. 44 

(}1.86,ὅο5 4), ρευῆ. ἴου ἀντιβιάζῃ ΟΥ ἀντιβαδίζει. 
ἀντιβάλλω, εοπῦεγδε, φοηπμμραίε, Πον.Οἰρηιίτιτς,, τὔιτιτὸ; οἱ 

διάκονοι. «τῷ ἐπισκόπῳ ἀ. 18.4.67; ἘΡΙΡἢ[αδγ.530.0(Ρ.344.27; Μ.4τ. 

421ΑᾺ}; 1Ὁ.7τ.τίρ.250.23; Μ.42. 3160). 
Ἐἀντιβασανίζω, ἐηυοδίτραίε 15 ἐμνΉ,, Οὐ οι. 1.4.3 τη 67 (0 τοϑ,το; 

Μ.12.4088). 
ἀντιβιάζομαι, ἔσγεῦ ΤΉ ἐπε ὁῤῥοκὶία ἀϊγεείτομ, Θορῆτ.  , Απαρὶ. 

(Ν1.02.τ7ο 8). 
ἀντιβλέπω, ἰοοῖὶς τ ἐθε ἔαεε; πβποα 1, το δίαπά, ορβοσε, ΟΥ. ο. 

2.14{8;}».7γ0.3ς; Μ.14.1370}; ἀ. τῷ κυρίῳ 1ῤ.το.Ξοίιδ ; Ρ.204.21 : 3610); 
ἀ. τῇ γραφῇ τὰ σηρασὶ, 3(0.284.26; Μ.12.τοτ6Ὰ}; Ια (ὐδὶς.τ. 52(ρ.102.13; 
Μ.11.7574}; τούτοις δὲ πᾶσιν ἀ, δύνασθαι οὐδὲ τοὺς σφόδρα ἀγνωμο- 
νεστάτου:; ἡγοῦμαι Ἐπι|5.4.6.3.2(Ρ.1το7.1τ0; Μ.22.185Ὰ); ΑἸ. 10».3 
(Ρ.47.27; Μ.25.4844}; 2. ξαεε ἃ αὐπου!εν πρὸς...τοὺς ἀγῶνας τούτους 
οὐδὲ ἀ. ἴσχυσεν (Ὦτγ5.6}.2.7(3.542Ὲ); 3. δέαν εονραγίδον 50. ὁ 1ώβδ[ἘΕ 
πρὸς...«Παῦλον ἀ. δυνάμενος 1(.εεἰ.36(12.7140); οἵα ἰαμά, αὶ, τί3. 
410Ὲ, παρισοῦσθαι). 

ἀντιβοάω, 1. «ἠοκί ἠ ορῥοσίοη, τιν 85. Ἐμμετοί Ρ.242.15; 
Μ.4ς.8454); 2. εὖν 1Ή γεβροησο, Ἰοι οβοῦ, ῥγαϊ ττοί .87.20130); 
. οὖν οἡ ῥολαϊ οὗ, γαῖ δ ρῥεαΐοι (ογ, «4. Τἰἠορε ἃ τ3ο(ρ.346.8) 

ἀντιβολέω, γη6εὲ ἃς σε ῤῥίταηξ, ἐπίγεαξ, ας. Ἰαΐ., ΤΒΔΈ,}.5.25: σίρ.τοι. 
25; ἀντιβουλόμενος 2.204). 

ἀντιβολή, ἧ, οΤδοιι5510η,, ἀϊερμίαϊ οι, ἸΡΙΡΉ ἤαο7.66.τοίρ.30,28. 
Μ.42.440); Μαῖς. Ετοριδε. οἰ (ΜῈ 6 5.1ογ2α)}; {10.1}).8.}.25(Μ.οὔ. 
10020). 

Ἐἀντιβουκολέω, ῥρ56» ἰηδίοαι, ἱ [υ5ῖ.ε}.Ζεη.ε, δεγιτο( Μ.6.ττ96Ὰ}). 
Ἐἀντιβούλομαι, τοῖεἦ {16 γευέγςς, ΡΥΟΌ. [.1. ἔογ ἀντιβολέω 4.ν. 
Ἐἀντιγελάω, ἐμγη ἐπε ἰαμισὶ; ἀρατηξί, τ γ85.ηηνχ(: Ῥ.194.16; 

Μ,45.440}). 
Ἐἀγτιγεμίξω, γε ἰ, Ἀταρῃ ἤσηι.3.5(}1.20.654}. 
ἀντιγεννάω, ὑερεὶ τῊ ΠΑΡ ὁ λόγος ἐν ἀρχῇ γεννηθεὶς ἀντεγέννησε 

τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ποίησιν Ταΐϊ(ογαϊ.π(ρ.6.8; Μι6.8174}; ντ, Η.οαἰεεἶι,.7.τ6; 
Οτνβ.ἐεἰ.27(12.6268). 

Ἐἀντίγομφος, ἤχεά ἸΏ ὁρῥορίΠοη, ἀςο0.Ρ15. εχ, τοοτ(.02.15 664). 
ἀντίγραμμα, τό, ἰρέίεν ἴῃ ἀεξεηεο, [ο.Νις.παπυ.6(Μ.ο6.τ4480). 
ἀντιγραφεύς, ὁ, (1,ἴ, τηαρΊΣΙὉ᾽ ΣΩΦΊΗΙΟΡΗΤΗ) εἰῖφί βεογείαγν οὗ 

δίαϊσ, Οἤγοη. Ῥαξεῖ. Ρ.38ο(Ν.92.0738). 
ἀντιγραφή, ἡ, ὠπμρεγίαί γεδεγίρί, Ἐπι5.}}.6.4.8,8(}}.20,3258); Ρ]], 

τι Οἰννς.ττίρ.64.1:8; Μ.47.37}}. 
ἀντίγραφον, τό, 1. εὐῤν; οἵ ἃ ἀοοσιυμηοηῖ, Τυδὲ, ταροί,68.4(Μ,6. 

4328); ΤΗΪΡΡ. Ἄγίσηι. αΡ. ἔλιβ,ἤ.6.5.28,.τ6(Μ1.20.5168}; ΑἸ σγη το 
(Ρ.237.1; Μ.26.6068) ; 65Ρ. οὗ βοτίρευτοβ, Οὐ λον, δ. ἐπ {εγ.({ρ.55.10; 
Μ.13. 3368); Βαβ.γερ.δν. ετί2. οὶ ; Μ.31.12400); (Πτγϑ.ἤσμι.17.1 ΤΉ 
7ο.(8.ο68); 2. ἰεἰΐεν, ὈᾺΥν5..}.1523(3.6644}); 3. γεῤῖν, ὅνπμδϑ.ρ.67 
(Μ.66.14328): Ματο, Ὀίας, νον ᾿.27. 

Ἐἀντιδανείζω, ἰεηά τη ἐγ, ΟΠγγβ ρα. Κορι.2.2(2.6το). 
ἀντίδειξις, ἡ, σεδ 1 μ16, Ομ ῥανγί ὃ εἰς ἀ. τῆς τριάδος γενόμενος 

ἄνθρωπος Τιεοηῖ, Β. Ν δε ί.εἱ Ἐπ, 3(Μ.86.13720); τῆς σαρκὸς διδομένης, 

152 ἀντιδίδωμι 

τὸν ἴδιον υἱὸν δίδοσθαι λέγει ἡ γραφή, ἀντάλλαγμα καὶ ἀ. οὖσαν τοῦ 
υἱοῦ κατὰ τὸν τύπον τοῦ... Ισαάκ (οβτ. Τα ἰο.(Μ.88., 2410). 

Ἐντιδειπνίζω, ἐπ ενίατη ἐπ τείνῃ, ΟΥ. ]σ.14.32(31; Ρ.257.1; Μ.14. 

4564). 
Ἐἀγτιδέξιος, ἰακίηρ ἰμδ μαμὰ οὗ αἀποίδον, (ῃγυϑιρρ. θην ΜΠ εῆ. 
χιϑ 

"ὁ ἜΑΡΙ οἰγίθε ῥαεῖ, γοβῖδὶ, ἘΡΏτ. τ δ8Α; ροράμμι αν. (Μ.6ς. 
2364); θογτ. 4οεἰ,. κ.2(Ν].88.16774}. 

ἀντιδέχ-ομαι 1. γεεείυε Ἰημδϊδαι ἀντὶ τούτου τοῦ ἔθνους πάντα τὰ 
«πὐθήσεται παρὰ τοῦ θεοῦ ΤΠατ. Π]|Εγδς].15,20:17(Μ.18,13200}); 

2. Ιαδε ὩΡ ἃ τοῖταϊη ἱγοπὶ οἴμουβ καὶ γὰρ τετράμορφα ζῷα ἀντι- 
φωνητικῶς ἀλλήλων «-ὄμενα βοῶσι 1ἘΒα5.᾿ηιγεὶ,Θο(Ρ.3904.14). 

Ἐἀντιδηλόω, εἰαίς 1π τεῤῖν, Ῥα]] υΟἰνγς. ͵](ρειορ.ς; Ν.47.60); 
Ῥῃιοβι. 6.7.6 (ρ.84.24); 70.Μ8} οἰγον.3 Ρ.328(Μ.07.4800). 

ἀντιδημιουργ-έω, ἐγεαίθ τη γίναίγν πῶς οὖν -οοὔσι τῷ θεῷ; ΟἸεῖα. 
»}αεά.5.,(0.246.1τ3; Μ.8. 580); τι Νᾳ2.ογ.8. τοί Μ.3ς.8οοῦ). 

βἀντιδιάθεσις, ἡ, αρἰαροηῖεηι, {Β85. [5 τορι. 5286 ; Μ,30.4620). 
Ἐῤντιδιαιρετικός, ἀἰειτηρισἠίηρ, τα βτηρ ἃ ἀϊδιτηοίίον, αὐ ν 85. 

Ἐπρμ.τδίτ Ρ.204.8 ; Μ.45. τοῦ 40). 
ἀντιδιάκειμαι, ῥέ ἰορίεαϊϊἑ τοπίγαςίφα, ΟΥΝ 85. Δ ροὶ .37(Μ1.4-. 

1205}}). 
ἀντιδιαλέγομαι, αΉ ΞΊΡ 6 7 ἀϊδεμσδίον, ΓἸδτὴ, ραφ.2.7{(0.192.ς; Μ.8, 

4618). 
Ἐἀντιδιάμετρος, ὁρῥοπειί, Το. ΟΒΟΗ ῥγαϊ. τ87(Μ.87.2ο0654). 
Ἐἀγτιδιασταλτέον, 056 τπηη:5ἰ εομίγαδί, ΟΥ, [ο(το,4ς(2Ζ᾽ ; Ρ.224.10; 

Μ.1τ4.306})}. 
Ἐὰἀντιδιάστασις, ἡ, σῤῥοξίϊοη, ΟΥ̓ Ν γ55. ἐζιηιτοί Ρ.244.τ8; Μ.45. 

8488). 
ἀντιδιαστέλλ-ω, εοπἰγαατει προς, ΟΥ. γ.ἱπ Εν τ 3(81.17.1538}; 1, 

.7ο.το.τπ(ρ.183.14; Μ.14.3288); {Β85.5. τιοί461Ὲ; Μ.30.3124}; ἀ, τῷ 
νόμῳ τὰ διὰ Χριστοῦ Οντ. Ὀς.24:το( Μ.69.8408); τῷ-.-μέρει τὸ..-πᾶν 
γϑεται [514,Ρ6].6}}Ὀ.3.243(Μ.}8. 0210); οἵ τῃοο]. αἰβαποξίομβ. εἰ τὸ 
ἀγέννητον οὐσίας ἐστὶ δηλωτικόν, εἰκότως πρὸς τὴν τοῦ γεννήματος 
οὐσίαν ““εται Αδί,ςγητδίρ.355.8;, Ν.42.5810); οὐκ ἔστι καθ᾽ ὑπό- 
στασιν εἰπεῖν τὸ μὴ ὃν ““εσθαι πρὸς τὸ ὅν (ὐ Ν, γ85.ογιοαἰξεὶ,6(ρ.32.6; 
Μ.45.280); οὐκ οἶδ᾽ ὅπως οὐσίαν ““εἰ τῷ γράμματι 1.7(ρ.152.17; 
5810); Ὠ]άντη,({Β85.} ων. 4(1.2834; Μ.20.68:1Ὰ}; δι ()ζβαα; Μ,6844); 
ἐπειδὴ “-ομένη ἴβο. ἡ ἀνθρωπίνη ἐνέργεια] τῇ θείᾳ ἐνεργείᾳ, πάθος 
λέγεται κατὰ τοῦτο Μαχ. γνγ7γ.(Μ.91.3490). 

ἀντιδιαστολή, ἧ, 1. εομιγαάι επείϊομ, ΟἸοτη, }αειΐ τι ίρ,τοΖ.; Μ.8. 
2738); ὃ ἀπόστολος πρὸς ἀ. γνωστικῆς τελειότητος τὴν κοινὴν πίστιν 
πῇ μὲν θεμέλιον λέγει 14.5͵7γ.5.4(0Ρ.342.2; Μ.0.454}); φῶς δὲ ἀληθινὸν οὐ 
πρὸς ἀ. ψεύδους, ἀλλὰ πρὸς διαφορὰν εἰκονικοῦ εἴρηται ΟΥ̓, [γ.6 15 70. 
1 :8(ρ.488.,13); ἀληθινὸς γὰρ πρὸς ἀ. σκιᾶς καὶ τύπον καὶ εἰκόνος 1, 
1ο.2.6(4; Ρ-δο.τ6; Μ,14.120Ὰ}; πρὸς γὰρ ἀ. τῶν οὐκ ἰδίων, αὐτὸν ἔδιον 
υἱὸν ἔφησεν εἶναι ΑἸοχ.Α].ερ. Α{6χ.8(Ρ.24.27; Μ.τϑ, 698); κατὰ ἀἄντι- 
διαστολὴν τοῦ μὴ ὄντος ὁ ὧν ἑαυτὸν εἶναί φησιν ΆΥΟΟΙΙ. [γ. 8 80.15.8. 

4. 2.τοί(ρ.123.1}]; Μ.24.0448); τὸ πνεῦμα..-πρὸς ἀ. τοῦ σωματικοῦ 
ΑἸδ.ερ. ϑόγαρ.4. τοί Μ,26.6650); ἵνα τῇ πρὸς τὸ γεννητὸν ἁ, τὸν τῆς 

ἀνομοιότητος κακουργήσωσι τρόπον ΟΥΝυ55,ἐπμηιτ(α Ῥ 156.2; Μ.45. 
397}); πρὸς τὰ κτίσματα... νοεῖν τὰς ἀ. δεῖ, οὐκ εἰς τὸν πατέρα καὶ τὸν 

υἱόν αν πὶ. (8885 ὁ Ειη.4(1. 2048; Μ.20. 7058); σκιὰ θανάτου καὶ ὁ 
φυσικὸς καὶ κοινὸς θάνατος πρὸς α. τοῦ ΠΡΒΘΙΡΕΤΙΚΒΗ θανάτου, τοῦ τῆς 

ψυχῆς Ογτγ.Ἐ5.22:4(Μ.69.8418)}; κατὰ ἀ, αὐτῆς [5ς. ΒΜν}ύ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἐμακαρίσθησαν ἕτεροι 1 7αβῖ, φῃη.εἰ γέ:Ρ. 136(}}. 6. ἐν ἧ γὰρ καθ᾽ ὑπό- 
στασιν ἕνωσις, πρὸς τὴν διαίρεσιν ἔχουσα τὴν ἀ. «.. τῆς μὲν ποιεῖται 
τελείαν ἀναίρεσιν, τῆς δὲ παγίαν ἐργάζεται τήρησιν Μίαχ. Ρ. τ4(Μ. 0Ι. 

5368); 4. Ξεμοῖ.ε.}.2.4(Ὧ1.4.440}} προσηγόρευσαν γὰρ αὐτὴν [53ς, τὴν 
ἀνθρωπίνην κίνησιν] καὶ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν... οὐ κατὰ ἀ. τῆς θείας 
ἀλλ᾽ ὡς συνεκτικὴν μὲν καὶ ἀναλλοίωτον δύναμιν Ια, Πννγ».(Μ ο1,352Α}; 
2. εομηϊογ-Παἰαιοη; τὴν τοῦ πνεύμονος πρὸς τὸν θώρακα ἀ. (]ειη. 
οἷν. 7.6{(Ρ.24.το; Μ.0.4448). 

ἀντιδιατάσσω, ὀῤῥοξε, Οτ.( εἷς. ὀϑ(ρ.τᾶρ.22; ΜΟΙ, οοΙ0); {85. 
15. 26(τ9ος; Μ.320.1688); ιάνγι. (Πα 5.) τι. (1.206 ; Μ.20.736 4). 

ἀντιδίδωμι, 1. γίνε τη ἐχεπαησε ὑπὲρ σοῦ τὴν ψυχὴν ἀντιδώσω τὴν 
ἐμήν ΟΙοπι.4.4.5.42(ρ.100.7; Μ.0.6400); (τι ΝᾺ 2..».232(Μ.,37.376Ὰ}; 
Χριστὸς πάντων ἀνθρώπων ἀντιδοθείς Ῥτος.(.Λέπηι.3:45(Μ.87.ΒοΙΑᾺ); 
2. ἐχείαηρο τοῖν τῇ ὑστεραίᾳ ἀντιδιδόασιν ἀλλήλοις, καὶ τὸ πλέον τῆς 
ἀθυμίας ἐκεῖνος δέχεται (τγβ. πον. 5.4 τὴ αἷς.(9.408); 3. κῖνο δαεῖ 
προσεύχεται ὁ.. υἱὸς ὅπως ὃ ἔλαβεν παρὰ τοῦ πατρὸς ἀντιδῷ καὶ 
αὐτὸς τῷ πατρί Τιεοπί. Βιβαγασο (Ν 86. 1006); 4. σίσυε γεεργοκαίγ, 
Ομχβίοὶ., οἵ εομίσαίτο τἀϊογπαίτηρε (ν. ἀντίδοσις) αἱ ὑπολήψεις 
καὶ δόξαι τῆς κατὰ τὸν ἕνα... .Τριστὸν φύσεως ἑκατέρας ἀντιδίδονται 
πολλάκις ἑκατέρᾳ ἰατΟΝ γβ5.ἠοη1.10.33 1Ὁη [0.(0Ρ.40ς.10)}, 1δοπί.Β. 
Νεει.εὶ Ει τ (Μ.86.132046); ἦ τε γὰρ διαιρετικὴ 530. ἕνωσις] σχετική 
τις οὖσα, καὶ μηδὲ τὴν ἀρχὴν τὰς φύσεις συνάπτουσα, κεχωρισμένα 

ἔθνη.. 



ἀντιδικαιολογέω 

ἀλλήλων καταλείπει τὰ πράγματα, μηδ᾽ ὅσα κοινά, μηδ᾽ ὅσα ἴδια, 
τούτοις διδοῦσα ἢ ἀντιδιδοῦσα Ἰά ἀγρ.δευ.(Μ.86.10400); τῆς κατ᾽ οὐσίαν 
ἐνώσεως ἀντιδιδούσης τὰ τῇ θατέρᾳ φύσει προσόντα τῇ θατέρᾳ Ῥαγαρἢ. 
Η.ραμορὶ.ο.4(ρ.624); ΤΟ γτ. Τγτη.27(65.35Ὲ; Μ.77.1172}). 

ἀντιδικαιολογέω, ῥίφαά ἐκ εοηίγανγ, εοηγασῖεὶ, ΑἸςχ 84], Βανι. 40 

(Ρ.459Ε). 
Ἐἀντιδικομαριανίτης, ὁ, “ἀἀυεγεαγν οὗ Μαγγν, ΑἩΜΠαἸεονπαγί αηΐο, 

Ὠδῖὴθ σίνοη ἴο 4{Πτσεης, ΠΕΥΘΕΙο5. ἔτοσα ἀσαρῖα νῃῸ ἀδηϊβα ρεΥ- 
Ῥοίμ8)] νἹτσιηἰίν οἵ ΒΜΨΥ, Βρὶρῃ.λμαον.γ8 εἶς. (0.452,1; Μ,42,7008). 

Ἐῤντιδογματίξζω, ῥγοπομηεε ἃ ἀοείγίηε εοηίγαῦν ἴο, Ὁ Β85.1ς5.172 
(τ ϑο4Ὰ ; Μ.30.408.4); τ δΝ γβ5. εχ. 6(}1.44.688) ; οὗ ΕΠΙΠΟΙ,115 ἀ. τοῖς 
εὐαγγελίοις Ἰά, μη. τί Ρ.77.1τ2; Μ.45.3088). 

ἀντιδοξάζ-ω, 1. ἐοίά α εοηπίγανγ ορίμίοη, Ἐπ. ΜΙανεοϊ τι (ρ.τ6, 
20; Μ.24.7480); δι αὐτοῦ τούτου κατηγορεῖται ἡ βλασφημία ὅτι τοῖς 
ἁγίοις προφήταις “εἰ τῷ λόγῳ ΟΥΝΥΞ5. Επρρ.2(2 ρ.285,τοὸ; Μ.4ς. 
5684); 2. ρίογιξν τῷ γείμγηῃ ὃν οὕτω δοξάζοντα τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 
ἀμοιβαίως ““ων ὁ πατήρ Ἐπι5.6.ἐἢ.τ.ιττίρ.70.17; Ν.24.8458); ΝΊΟΘΘΡΗ. 
τὸν δν»,.40(Μ.86.303228); Το. Μοη.ἀγημιξο, 2(Ν1.06.12968); 11}. Βας. 

(Ρ.343.23). , 
Ἐἀντιδοξία, ἡ, εοηπίγαάιείονν οῤῆήηπιοι, Ἐλιβ..6.14.0(72000; Μ.531. 

1217}}.ὕὄ 
ἀντίδοσις, ἡ, 1. ἐχείαηρε ἀ. χοϊκῶν πρὸς πνευματικά (οἵ, Ζῷ΄οτ, 

8:14) Οτ. 70.32.22(ρ.464.25; Μ.14.8048); κατ᾽ ἀντίδοσιν πλήττειν [1,6. 
ΤΘΟΙΡΤΟΟ811ν} Οοηβίαρ. ΑἸ ροΐ, οι, δ(ρ.τ41.30; Μ..ς,361Α}; κοινω- 
νέαν τὸ πρᾶγμα καλεῖ δεικνὺς ἃ. γινομένην (οἵ, τ οτ,9:11) ΟΠ γγ5, 
εορη ἢ (αἰ. δτδ(ιο.7250); ΟΒτβίοὶ,, οὐ τεσίρσοσαὶ τρἰδίοηβ. [ρ6- 
ὕνθϑη παίαχεβ, θν ΠΟΙ Βυϊπαπ δι ι[65 οαη Ὀ6 Ργραϊοαϊθα οἵ 
9Π6 0 15 σοά, ἀπά αἰνίηε οὗ ὁπὲ ψῆὸ 15 ἥδη ἐπειδὴ τὸν Χριστὸν 
᾿Ιησοῦν αὐτὸν εἶναι τὸν πρὸ αἰώνων νἱὸν ἀπεφήναντο, ὅρα πῶς πάλιν 
τὸν πρὸ αἰώνων μονογενῆ δεικνύουσιν ἄνθρωπον γεγενημένον" ταῖς ἀ. 
ταύταις τῆς σωτηρίου οἰκονομίας τὴν ἕνωσιν ἐφιστῶντες ΤΠάοϊ, ΑΠο. 
ἐχρογηϑιτο( ΝΜ ,47).13236}); διὰ τῆς ἀ. τῶν ἰδίων καθορᾶται Ξς, ἡ 
ἕνωσις] Τιοομτ Ηυποηοῤρῥιτοί Μ,86.17760); Μαχιοῤμεε (ΜΟΙ. 1800); 
1. (240); 14. ννγ.(Μ.91.296}) ; οὗτός ἐστιν τρόπος τῆς ἀ., ἑκατέρας 
φύσεως ἀντιδούσης τῇ ἑτέρᾳ τὰ ἴδια, διὰ τὴν τῆς ὑποστάσεως ταυτό- 
τῆτα καὶ τὴν εἰς ἄλληλα αὐτῶν περιχώρησιν. κατὰ τοῦτο δυνάμεθα 
εἰπεῖν περὶ Χριστοῦ, οὗτος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθη᾽,...καί, “ὃ 
ἄνθρωπος οὗτος ἄκτιστός ἐστι καὶ ἀπαθής᾽ ΤΌγτ. Τγ1η.217(65.33Ε ; Μ.7]. 
1172}; μεταδίδωσι τῇ σαρκὶ τῶν ἰδίων, κατὰ τὸν ἀντιδόσεως τρόπον, 
διὰ τὴν εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν περιχώρησιν καὶ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν 
ἕνωσιν Ἶο.Ὁ, [.0.3.3(Μ.04.9031)); 4. [αεοὐ. δτ(Ν.04.148058}; ἀ. τῶν 
ἰδιωμάτων τε 1,αἴ. εστμημπίεαϊτο ταϊοιπαίμρ: υἱὸν ἀνθρώπου τὸν λόγον 
ὀνομάζοντες, καὶ κύριον τῆς δόξης ἐσταυρῶσθαι ὁμολογοῦντες" ἀλλ᾽ οὐ 

παρὰ τοῦτο τῇ ἁ, τῶν ἰδιωμάτων ἀναιροῦμεν τὸν ἔδιον λόγον τῆς θατέρου 
ἐν ταὐτῷ ἰδιότητος Τιεοπε. Β. δ᾽ ες! εἰ ἔπε (ΝΜ .86,12800); οὐ... ἀ, 
τῶν ἰδιωμάτων ἐγίνετο, εἰ μὴ ἐν ἑκατέρῳ ἔμεινε, καὶ ἐν τῇ ἑνώσει 
ἡ ἰδιότης ἀκίνητος Δ ἀγριϑεῦυ,(Μι86,τό4τΑ}; Τιξοπτ. πη ορ ἢν 25 (Μ. 
86.17850); 2. γεραγνιεηὶ, γε[7 οἷον ἄνθρωποι τρεῖς, καὶ θεοὶ τρεῖς 
οὐχὶ τρία τάδε καὶ τάδε. τίς γὰρ ἡ ἀ,; τοῦτο νομοθετοῦντος ἐστι τοῖς 
ὀνόμασιν, οὐκ ἀληθεύοντος στ. Να2, ΟΥ.31. τοίρ.168.2; Μ.36.1538); ἐπὶ 
μὲν τοῦ θεοῦ χάρις ἦν.-. «ἐπὶ δὲ ἡμῶν ἁ. τυ. ἼΜΕΝ 4.2 1 2 ΤΊ», (11. 

681Ε) ; τῶν ὕμνων αὐτῷ προσφέρειν τὰς ἀ, [1.6. 1ΆΔῊ ΚΒΡΙΝΙΗΡ5] ΤΒαΐ. 
ς.)ϑιτί.)70}; πϑῆςρ γεφμίϊαί κρίσις ἔσται καὶ ἀ, (Ἡγγϑ.ἐιοη1.31.5 
τη Κοι(α. 1530); αὶ, σα εἰ γό6Ρ. τ3(Μ.0.12618}; γεἰγί δι ον ἄλλοι 
τὰς ἀμοιβὰς τῆς κακίας ἐπισκοπήσαντες θεοποιοῦσι τὰς ἀἁ. προσκυνοῦν- 

τες καὶ τὰς συμφοράς (Ἰοτη,»γοϊ.2(ρ.19.10; Μ.8,96.); ἡ.. τοῦ κατ᾽ 
ἀξίαν ἀ, δι᾽ ἧς ὃ ἀπατεὼν ἀνταπατᾶται, τὸ δίκαιον δείκνυσι ΟΥ̓ Ν 55. 
6).εαἰφεΐ,.26{(ρ.97.16; Μι4-:.688); εἰς ποίαν ἀπίασι κόλασιν ἐν τῷ τοῦ 
τελοῦς καὶ τῆς ἀ. καιρῷ; Οεξουχῃ, “ῤοειτο: ετ--τόί(ρ.206); θα ΤποΥς 
οἴζδρη οοεῥεηδαϊοη, γαθαγά, ΟΥ̓ ΝΖ, ον, 40.τ2(Ν.36.3730); νῦν μὲν 
κατὰ τὸν βίον, μετὰ ταῦτα δὲ κατὰ τὴν αἰωνίαν ἀ. [1.6. βαζατα 1116] ον. 

Νγβ5,07. καίεεἶ, 4ο(Ρ.τ64.7; Μ.45,.το5 8); ὑπερβαίνω σου τοὺς πόνους 
ταῖς ἀ. (ῃγνβ.λοιι.76.4 1} Μ11.(7.7388}} 1518.}Ὲ].6}}.2.29(44.γ8.4774}; 
ΤΠατ, ἐ.6,ς,32.6(3.το 72). 

ἀντίδοτος, 1. 4α].; 8. φρίυεη ἴῃ ἰϊδς οὗ ὄξος ὀλέθρου ἀντίδοτον 
βασιλῆϊ μελισταγέος νιφετοῖο ἄρτου θεσπεσίοιο ΝΟΠηῥαγν. 7σιτοῦ2ο 
(}1.42.0ο40}; ". ΘῊΣΙΡΦΥΣΗΡ οὐ Πιλάτῳ στόμα λύσας ἀἁ. μύθοισιν ἀἁμοι- 

βαίην πόρε φωνήν 1διτο:ο(οοο}; α. χίνεη ἐσ ἐοιμίδγαςσί ἃ ΤΑΔΙαΨ, 
Βεηοα γωμραϊαὶ καθάπερ ἀ. τι φάρμακον ἔδωκε τὸ λουτρόν (ὮτνΞ. 
μοη!.11.5 8 ΔΙ (ατ.2808Ὲ}; 2. 50 5:. ἀ., ἡ [ὁ ΕΡΙΡΗ γέξογια(ρ.155. 
13; Μ.4τ.15}}}; τὰ ΤΝΙ1], ΟἹ, 2(Δ1.70.11444} ν. Ἰηἴτα]; 8. 11ἴ., γεγηεάγ, 
τποάτεῖμο, ΟἸοτα. εἰν. 2.τλ(ρ.146.1; Μ.8. τοσοα); οι Οἰοημνιττιο; 1885. 
μον ᾿ς.37:2(1.3638; Μ.20.854}); Οοτ ΟΡον τ(Μ.08.22060); Ὀ. Ἰηοῦ., 
Ἰσῃ. Ἐρἢ.2ο.2 οἷί. 5. ἄρτος; τὰς ἀ, δὲ ἁπάσας τῆς σωτηρίας (Ϊοτη. 
Ὠαφά.τιτ(ρ.τπο. 5; Μ.8,2698); Ἐλι5...5.28:21(Μ.24.2034); ἘΡΙΡΠ,ζέβον. 
τί!.ς.)}; ΟὨσνβ.ἐαριὺη Βς.53:1(5.38); ον ἰῃ 88 56 η86, ἀγιρ, ΡοΟΊ50Ή μὴ 

“ἍἋ 

αν 
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ἀντίθετος 

γενέσθω τὸ οὖς σου τῆς πικρᾶς ταύτης ἀ. ΝῚ Ειῴορ,α"(Μ.70.1χ16.Ὰ}); 

ὑπνωτικὸν ἀ, ΤΝΗ  ,.32(,.ς.). 
Ἐἀντιδυσωπέω, ῥὲ ἰο ὁἤα,16 1Ὼὁ ἱμγη, Ἐπι5.0,.,4.33(0.130.17; 

Μ.2ο.ττ8τ0). 
ἀντίδωρον, τό, ἴ. γεισαγά, εη, χε. Κοη1.τ(Ρ.170.26; Μ,112.864})}; 
10.ΟἸξτη. ςεαἰ. τε( Μ.88, ΟΠ); 2. δίοςςεά δνγοαίά; ἀϊπιτ αςεα δὲ οἷοβθα 
οὗ Πξαγρν, λ!ιΟἐβγνς.(ρ.309.3); Νόμος. τ32; ΜΠγιΟεο.δ(ρ.60.2ο), οἴ, 
εὐλογία. 

Ἐἀντιδωροφορέω, ῥγέξέη! τοῖϊξ οἱ ἴῃ γοίμγη, Μβηεχο Κόηηοι 
(ρ.τρ9ο.20; Μ.112.8818). 

ἀντιζεύγνυμι, νοδε ἰορείξεν; 
Μετ. δγνο πη. 2 (Μ.18. 3400). 

ἀντιζηλόομαι, δὲ οἰμπίσμς οΓ, ΟἸδταὰ,  ἰγ.τοσ(Ρ.5.20; Μ.8.6020). 
ἀντίζηλος, ὁ, ἡ, γίυαί, αὐτεγεαγγ, 1.705.7.5; ὃ δὲ ἀ. ... καὶ 

πονηρός, ὁ ἀντικείμενος Μῖ. Ῥοϊγε.τΊ.τ; ἘΡΙΡΗ.παεν.3(ρ.178.6; Μ.41. 
1804}; ἡ ἀ. αὐτῆς [56. ἴῃς. Οβυχοι] ἡ συναγωγή ΑΞ ΘΟΡΗ. ἦἤθη:.3 1Τἢ 
Ἐς. 5(Δ1.40.4178); ἘΝῚ εγίδί, τ. 2(Μ.79. 0414}; ὃ ἀ. τῇ τοῦ..Χριστοῦ 
προβησόμενος ἐνανθρωπήσει εαἱ. ἄροε.12:32(0.354.22). 

Ἐντιζήλως, 1: 7εαἰσιις ορῥοστίϊοη, καὶ. Αροε.12:53(0Ρ.354.25). 
ἀντιξζυγόω, ἐομπίεγραίαμεε, τι Νὰ 2. ἐαγηι.τ.τ.6.6ο(Μ.37.4344}); ἢ 

2.1.11.795(1ο84Α). 
[Πἀντιζωγρ-εὐω (-ἔω), ἰαλε αἰΐοε τῷ ἱμγη θηρεύσαντες γὰρ τὸν 

ἄνθρωπον εἰς θάνατον ἀντεζωγρεύθησαν Οτο"ς5,38:4(0,7); καὶ ἦλθον 
ἐμφανίσαι σοι ἐμαυτὸν διὰ τοῦ ἐλάφου τούτου, καὶ .-- σαί σε Λῆ. Επεὶ. 
(}1.το5.2810). 

Ἐἀντιζώνη, 
1970). 

Ἐἀντιζώννυ-μαι, τηδα!,, ρ΄, αγηη ομεςεῖ ἀραϊηςί ταῖς αὐταῖς αὖθις 
τὸν ἀντίπαλον “ται λέξεσι ΒΟρΡΒτ. Η.ν. “παςί.(Μ.92.17ο00). 

Ἐἀντίθεια, ἡ, ἠοεε εν ἰο Οοά, ἸὈϊάντη. Τγίη.3,18(Μ.30.8810); Βα5. 
56]. αδοθης.(Μ.28.10930), 

ἀντίθεος, 1. Δ6].; 4. ἐογῃεραγαίε τοῖϊᾷ Οοά, ργοάϊκε ἐμοὶ δὲ καὶ οἱ 
ποιηταὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς παρὰ σφίσι θεοειδέας προσαγορεύειν δοκοῦσι 

τῆϊησθ σοπίταβίοα ΟΥ̓ ΤΟΠΙΡΘΙΘΩ͂, 

ἡ, Ορῥοερίϊε δόμπε, Οτοῤνίης.2.3.7(0.12ς ποίε; Μ.τι. 

᾿καὶ δίους καὶ ἀ. (]εμη.5 .).4.26{(0.324.16; Μ.8,12808); ἀ, μαθηταῖς 
Νοπη, ραν, 70.3:22(Μ.43.7690); 1δ.11: 54(84904); Ὑμάτ,εεὶ.3(ρ.82, 
16; 4.773); Ὁ. μοριϊα ἰο σοά, Αἰθεμαρἰδρ.24.2(Μ.6.0458); ἔχων σε 
πρόδρομον ἀ. πανουργίας ἈΠΟΠ.Δρ.ΠΓεη ἤκαον.1.15.6(Μ.7.6284); ἐσταύ- 
ρωσαν οἱ ᾿ΪΙουδαῖοι τὸν Χριστὸν ὡς γιγνώσκοντες αὐτὸν ἀ. 1 ΤἸαξί φι.δἱ 
γέ5. τοδί Μ.6.13560); Οὐ Ν2.07.20.6(}}.35.10728); ἀ. φρόνημα (ἢγγϑ5. 
λονα.1.5.5 τῷ ΜΠ (ΠῚ ποις); ὙΒαΐ.1.5.57:4(0.223.30; 2.368); ἐπὶ τὸν ἀ, 
«Αριστὸν μεταφέρει τὴν προφητείαν, ὃν ᾿Ιουδαῖοι προσμένουσιν, ὡς 
αὐτοί φασι Ἰα,Ζαςήτι :τ4(2.1648), Νοηποῤαν. 0.5 143(Μ.43.7020): 
ἘἙπάος, Ογρν.1.9ο(}}.8:5.8368); (οβιη. 1ηα.ορ.2(}1.88,1288); 10.1}. ο. 
3,24{(ΝΠ.04.το ΖΑ}; ο. τέναϊπηρ οί, οὗ Ἡ. ΟΠμοβι οὔτε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλεῖ, 
ἢ ποιεῖ, ἢ ἔρχεται ὡς ἀἁ, Ὠιάντῃ, 7γ1..2.15(Ν 4.30. 5444}; 2. Ξυὐξῖ.; 
8. πον οὗ Οοά ἐπειδὴ γὰρ ἀεὶ αὐτοὶ τοῦτο ἐνεκάλουν, ὅτι ἀ, τίς 
ἐστι, καὶ ἐχθρὸς τῷ θεῷ (ἢτγς,ἠοη:.74.3 ἐπ .}11.{7.710Ὰ}; 14 λοη!.23.2 
ἑη }0ο.(8.1330}; 14.{ο»1.3.2 1 2 Τῆοδς. (τα. 5250); μφπος Ὁ. ἐἔ[6 απ|- 
σοά (1.ε. 1)εν}}), 65, γδηΗ τοί(2.2τ1ιῸ; Μ.321.6488); ὡς ὁ Χριστὸς 
τῷ θεῷ καὶ πατρὶ τοὺς ὁσίους προσάγει, οὕτως ὁ ἀντίχριστος τῷ ἀ. 
τοὺς πειθομένους αὐτῷ ας, Μρη αρόοεγ.2.21(ρ.43.0); ἐ6.4.τ(0,184,10); 

ς. γίσαί ἰο σοά ὡς περὶ λῃστοῦ τινος ἢ ἀ. ποιῇ τὸν λόγον τ. Ν 2.0». 
20. 5(ρ. 114.4) Μ.36.τοϑς}); 10.21.26{(ρ.170.0; 1644); εὐχαριστεῖ ἵνα μὴ 
δόξῃ ἀ, εἶναι Αγαγηοῃ. ..0. 6: τι(Μ.8ς.14220}; ποηοὲ ἃ, γίναί ϑοά καὶ 
ἃ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐκομίσατο δῶρα, ταῦτα τοῖς ἀἁ. ἐκείνοις προσήνεγκε 

ἘΠαάτ,Ος.2:8(2,1320); 8, γεῤγεςεμίαι υε ὦ αὐ ἀποτίθεσθαι τὸν 
μονογενῆ τὴν βασιλείαν... οὑποτάσσεσθαί τε τῷ θεῷ ὥς τινᾳ ἀ. 1 αν. 

Τυΐη.3.2ο(Μ.20.8034}. 
ἀντίθεσις, ἡ, 1. εοη!γαάίοίοη, ἀπ σοῖς, (τεῖ, ΔΡΟΟ.12:32) τὰ 

δέκα κέρατα...οἵ δέκα ἃ, ... τῆς δεκαλόγου Μεῖδ.πγηῤ.8.τ3(ρ.08.7; 
Μ.18.1608); γαῖ, (116 οἵ Μαγοίοη᾿ β ἡνουκ, οἵ. απ ἤόςος..., τὰ ἐξὶ Ζ0η- 
ἰγαγῖαφ ΡῥοδΊ ΠΟΉΕΣ 46 ΓΟΗΉΪΗΥ ἀϊξεογάϊαηι εὐαηρεὶἑἑ εμηὶ ἰορα 
τΟΉΠδγο, Του. Μαγείοη. τ τοί Μ. Ρ]..2.2 670); 2. οὐοείίον,, ΟΡ ῥοςίηρ 
σγγιθηόηὶ, ΟΥΝα2.6}.235(Μ.27.280 4); τι Νγοβ. ση έν εἶ γε5.(}1.46. 
578); Πάν. ({Β85.)} μη. 5(1.2128 :; Μ.20.7404Ὰ}; (σψνβιλοόηιί 0.1 ἴῃ 
.1σ.(8.2374}; Τπατ, γα. τ(4.27). 

Ἐἀντιθεσπίζω, »παΐε ἃ εομηίεγεεηαζηηεηῖ, Ῥτος..1ς.5ς:4(Μ.8;, 
2556Α). 

Ἐἀντιθετικῶς, ἡ: αἨΠ Ποςῖς, ΟΥΝγϑ5. μη. .2(2 Ρ.28τ.ττι; Μι46. 
8020); απ πἰμοιεαὶϊν, Μαχοαρμδιρ.(Μοοι. 1265). 

ἀντίθετος, 1. ορῥοϑδειὶ, μοΞίτίο, εοπίγαγν, ΤΗΪΡΡ.  γἱσρι ρ.υκ,ἡ.ν. 
5.1τ6.4(Μ.20.4658}); ἀ. ... τὰ ἀντιτεταγμένον τῷ θελήματι τοῦ πατρός 
ΤΑΤΏ. Τσεη.τ τό. 28, ττά4το}; μύθοις ἁ. σοφοὶ σκεδάοντες ἀπίστους 
ΟτΥ.Να 2. εανῃ1.1.2.2.312(Μ.327.6034); ΟΥΟΝ γ85. μη χ2(1 Ρ.340.22; Μ, 
45.τοῦ90) ; αὕτη γὰρ τῶν ἀ. ἡ φύσις, ὡς τῇ τοῦ ἑνὸς ἀφαιρέσει τὴν 
τοῦ ἀντικειμένου θέσιν ἀντεισιέναι τὖ.(Ὁ.382.21:; 11100}; ΕρΙΡΠμ ἀ ατνς 
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42.ττίρ.128.3; Μ.41.7320}; οὐδὲ ἀ. ὁ Χριστὸς τῷ θεῷ τῷ δεδωκότι 
νόμον καὶ προφήτας 1.42.12(0.113.22; ϑοοῦ); [ο.Ἐ.ἠοητιττττ( 96. 
7130}; ῃθῆςα 6ϑρ. ἐξ ἀ, ἐπ ὉΡῬΟΞΙΠΟΗ οὐσίαν... δουλικὴν δὲ εἶναι ἐξ ἀἁ. 
γὴν τοῦ μονογενοῦς ἀποφαίνεται Β85. μη.2.3τ(1.268Α ; Μ,20.6440); 
ΟτΝ γϑ5.:.310ς.(Ν.44.332Ὰ4); 1ἀ αηῖρνε γος. (Ν1.46.568); 2. οὗ Ροεῦς 
ῬΑΙΒ 6 στα, απ ϊρμομαὶ, αππ οίΐεαί τέρψιν ἔχων ἱερῶν ἀ, μελέων 
Οτ Ναζισαρη!.2.1.πο.44(Μ.17.12884Α}): τὰ ἀ. ταῦτα [1.6,. 380π5. οἵ 
Ηδηπβῇ] εἰς τὴν..«ἐκκλησίαν..-προφητεύεται Ῥτοο,, τ Κάρ.5:4(Μ.87. 
τΟβ4Ὰ}; 3. ἑαξίηρ ἰδὲ ῥρίαεε οἵ ἄ, προτέρης χάριτος χάριν ΝΟΠ ΩΤ. 
7ο.τττ6(}1.43.7520}; 4. 1ῃ τουογοοά ῥοσίοη τὴν ἀ. τοῦ Πέτρου... 
σταύρωσιν Βορῇτ. Η υ. ηαςὶ.(Μ.02.τ7208). 

ἘΔγτιθεωρέω, (οἠ 5 6» ΤῺ τοηϊγαςί, τον γ85. ΕΗ .0(2 Ρ.220.24; Μ. 
45.8208). 

Ἐἀντιθηρεύω, ἀεὶ τη ἱμγη, Μί. πὶ (1 .τος. 3800). 
Ἐἀντιθησαυρίζω, ἰαν εῤ ἱγέαξιγο ΤῈ: ἐχόθαησε, ΟΠτνϑρρ. θη. ἴῃ 

Τλάν.(Ρ.57.το). 
Ἐἀντιθόωκος, οὐεμῤγίην ἃ γἱυαὶ ρίασο, αν. Νὰ. καγη!.1.1.1.44(Ν.37. 

4428}. 
Ἐλντίθρονος, εμεἠγοηεά αδ ἃ γἱσαὶ καὶ αὐ, Μανιχαίοιο κακὸν σκότος, 

οὐ πάρος ἧες ἀκροτάτοιο φάους ἀντίθρονον τ. ΝᾺ Ζ,εαγ1,1.1.4.25(]1,37. 
4174); οἵ δῇ πϑαγροτ Ὀίβπορ, 14,0γ,21.8(Μ.35.ΤΟβ 08}; οὗ ΘΟο]οβίϑϑεισα! 
ἑαστίοπϑ, 1}.42.22(}1,46.4848). 

Ἐἀντιθύρετρος, Τηείεαά οὗ αἃ ἄρον, Νοπη ραν. [6.111 5ο(31.4.3. 
8458). 

ἀντικαθαιρέω, ἀεῤῥοςς τη. ἐγ, ϑοοτ. ἢ.6.2.42.10Μ,67.3400). 
Ἐῤντικαθέζομαι, δέ τ6ὶ οὐδ ἀραΐϊηδὶ οπὲ αποίδιον, (τ ΝᾺ 2. 7}}}.2.1. 

4ς.66(}..37.1τ2584). 
Ἐἀντικαθιδρύω, δεαὐἰδἢ τὴ ἰδ ῥίαεε οὐ, ῬὨΙΠοβι. ἢ. σ.5.τ( ΝΜ ός. 

5280). 
ἀντικακόω, ΤΉ70:76 τὴ γείμγη, { Πϑτιη δὲ γε}. τ25(Μ.6.1373}).Ψὕ 
ἀντικαλέω, παρὸ 1ησίφα, ν 4] ΟΠ ἈΡ.ΕΡΙΡΠ,ἤπεν.231.6(}.303.8, Μ, 

41.484}. 
Ἐἀντικάμπτω, ῥεμά τη γείμγη, εο. ῬῚ5,μόχ τϑ84(Μιν,02,1578}}). 
ἀντικαταβάλλω, εαεὲ ἀοιῦη ἀραΐῃ, οἱ γοϊποβυπαίίοι 88 ἰαπρης Ὁν 

ΟΔΙΡΟΟΥΔΒΠ5 καὶ ταῦτα πάντα ἐάν τις πράξῃ ἐν τῇ μιᾷ ταύτῃ 
παρουσίᾳ, οὐκέτι μετενσωματοῦται αὐτοῦ ἡ ψυχὴ εἰς τὸ πάλιν ἀντικατα- 
βληθῆναι ἘΡΙΡὮ.Παδν.27.4{(0.305.7; Μ.41τ.3680). 

ἀντικαταλείπω, αδαπάοη τπ ἰεγη, Οτιον, οίρ.300.3; Μι1τ. 5410). 
ἀντικατάλλαγμα, τό, γε, ἐχοϊπαηρε τί... ἔχομέν σοι δοῦναι, 

κύριε, ἀ. τῆς σῆς ψυχῆς ἧς ἔδωκας ὑπὲρ ἡμῶν; 4.7ἰον. ἃ Ἴ2(}.188,7}} 
τὸν θάνατον τοῦ σωτῆρος, ὃς ἔσται αὐτοῖς ἀ, καρπουμένοις ἀντὶ ταφῆς 
καὶ θανάτου ζωὴν αἰώνιον καὶ ἄφθαρτον ἀθανασίαν ΤΠαΥ, ἘΓΟτΔΟ]. ἴς, 
σ2:0(Μ.18.13578};} οἵ 8. 58ουβοῖαὶ νἹοῦτη ὑπὲρ οὗ προσφέρουσίν σοι 
τὸ ἀντίλυτρον τοῦ ἀἁ. ζῴου τούτου Κἰ( ϑαεν.(Ρ.418). 

ἀντικαταλλάσσω, βοΐ, ; 1. γεεοῖυε ἰηςιεαά, ΑΤᾺ ξι6,2(ρ.60.7; Μ.25. 
6458); Ζ. ἐχεύαηρε, ΟνΥ. Ἡ οαἰφεῖ,.4.24. 

Ἐἀντικάταλλος, τοτμαϊν ορΡοΞςίίο, Τοῖς, ΠΗ, Λε. .το(᾿,,86.τό440), 
Ἐἀντικαταμειδιάω, γίοεῖὶξ αἱ, Ὀντ. δορὴ.45(3.6220). 
Ἐἀντικαταπέμπω, 5επ ἀοτον ΤῈ ὙΕΪΗΡΉ θυμίαμα προσφέρομεν...ὃ 

προσδεξάμενος... -«ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν χάριν τοῦ ἁγίου σου πνεύ- 
ματος {1|ΜΠαγει(ρ.1χ8.28); 11}. Βας.(ρ.321τ9,20)}; οὐ ΠΣ  Οὐγνς. (ρ.350. 
35}; δέχου τὴν εὐχὴν ἡμῶν: ἀντικατάπεμψον δὲ τὰ ἐλέη σον ἐπὶ 
πάντας ΑπιατιτορΙοί, (ΝΊ 07. 4080). 

Ἐῤντικαταράομαιν, εἰ756 ἴθ νη, τ δύνα, Εεεί. 1 122(}1.το. 
τοοσο). 

Ἐἀντικαταράσσω, «0Ή{π|56. {πὸ Ἰδσμς ἀραΐηδὶ, Ἐδουτ. Η πο ρῇ.. 
τευ τοπῖα( Μ.86.184ςΑ). 

Ἐἀντικαταστρέφω, οὐεγίζγοιο, ΠΥ], 6ςῖ.}..6.2.40(}}].86.200Ὰ}. 
Ἐῤντικατατάσσω, ἀρῤῥοίη! 1ηδίοαά, Ἰοτη. εν. τ,τ4(ρ0.28.0; Ν.8, 

ἼΘΟΑ) ; 1δ.6.τ2(ρ.48ς.8.; Μ,0.3284). 
ἀντίκει-μαι, 1. ῥὲ σάτόγδε ἰο, ἠοσιτίς ἰο, ΟἸδτὴ." 7.7. 12(0.50.2; 

Μ.9.496}) ; ταῖς ““μέναις δουλεύειν ἡδοναῖς 1δ.(ρ.61.32; 5008); Ἀπελλῆς 
«τὰς προφητείας ἐξ --μένου λέγει πνεύματος ἈΠοά 40. Εἰ 5...6.5.13,2 
(Μ.20,460}}; οὗτος [5ς, ΜΆ165] δύο σέβει θεοὺς ἀγεννήτους, αὐτοφυεῖς, 
ἀιδίους, ἕνα τῷ ἑνὲ “μενον Προηι ἄγελ.7(0.9.13; Μ.10.14374}} 
Βδϑηῆςς γεςῖςί, Ὀ] θη. ῥαεά,5.3(Ρ.246.14; Μ,8.580Ὰ); δὲ επί ἰθ “ται τὸ 
μὲν θέρος τῷ μετοπώρῳ, ὃ δὲ χειμὼν τῷ ἔαρι νγΥ.}}5.73:1τ|(Μ.60, 
11888); δὲ ὀβῥοςῖϊε "μένην ὄχθην ατΝυβ5.ν.)705.(Ν.44.3124}} 
Ποῆσβ 650. ἴῃ ἰορίο, δὲ ὁρῥοϑίίο, σομίγαγν, Με ανδεϊγ. τ (ρ.176. 
τό; Μ.18.26τΑ}; Αἰ .:ης.7.τ( 8.2 τοῦς) ; 1 [αβτφιἠν. 5 (1.6.14570); 
2. Ῥτεβ. Ῥίορ]. ἀντικείμενος ιι58(1 ΘρΘΟΙΘ Εν ; 8. Οὗ εν] ῬούγοΥβ. 85 
αὐἀτνεγοαγε5 παραδίδονται γὰρ δυνάμεις ἀ. δυνάμεσιν ἑτέραις ἁ, εἰς 
κόλασιν ΟΥ. Κγ.25 ἴηι 76γ.(ρ.2ττι1ττ; Ν΄.13.5034}; 16 ςελοί απ τ 
(ρ.145.28; Μ.17.2578); ΜοΙῃ.ἐγη.6.τ(ρ.65.5; Μ.18,1130); τούτῳ... 
τῷ σωτηρίῳ σημείῳ πάσης ἀ. καὶ πολεμίας δυνάμεως ἀμυντηρίῳ... 
ἐχρῆτο βασιλεύς Ἐλι5.υ,Οντι3τ(0.22.16; Μ.20.9484Α}); ἀ. δαίμονας ΑἸΠ, 
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τ, πίοη. στ(Μ.26.017Ὰ}; ἀ. ἐνεργείας ϑοταρ.δμεῖ..32.5; ΟΥτ ΠΟ ργο- 
εαἰφοτο; ἰά εαἰδεῖ,.26.2; 18.21.4} ἀ. πνεύματα Β45.5)}1;.38(3.22Ε; Μ, 
32.1378); ΟἸγνβ. λον. 8,5 ἠηι 70.(8.5ο0); Ὑπαγ. Μορβ5.(οἱ.2:τ(ρ.201. 
14); σϑια. πᾶ. ἰορ.2(Μ.88. 120Ὰ}); Ὁ. οἵ βαΐαη, αὐύόγεαγν, Μ Ροῖγε. 
17.1; τοῦ ἀ. διαβόλου Ῥῖο!.6}.(ρ.451:.3; Ν.41.5518); Οὐ. "5.28 τη. εν, 
(Ρ.213.2ο; Μ.13.5960); τὸν πονηρὸν δράκοντα τὸν ἀ. ἡμῖν Α΄ ἈΠ]. 
τ4λ(ρ.86.8); ὕντ.Υ δαἰδολ.23.18;; ο. οἱ ἀ, 1πὸ αἀνονξαγίεδ, ΟἸονὴ ἔχε. 
Τράοι.73(0.150.7; Μ.0.6020)); ἃ. ὁ ἀ. ει αὐυόγδαγν, ἰἤ6 Πευϊὶ, τα ίεηι. 
δι; «ἦρος. Ἐξα.4ο(ρ.27); ΕΡ.1ἰσάρ.Ἐὰ5.}.6.5.τ. 5(Μ.20.400Ὰ})}; 
Ἀποπ.ΒΡ. Εὰ5.}.6.5.1τ6.7γ(Μι.20.4656), ΓἸοτη, Ὀαε.1.8(ρ.τ28.21; Μ.8, 
4204}; ἴ(,51γ.2.5(0.123.25; ΜΈ,8.052λ); ὁ δ᾽ ᾿Εβραίων διαλέκτῳ σατᾶν 
καὶ ᾿Ελληνικώτερον ὑπὸ τινων ὀνομασθεὶς σατανᾶς μεταλαμβανόμενος 
εἰς Ελλάδα φωνήν ἐστιν ἀ, πᾶς δὲ ὁ τὴν κακίαν ἑλόμενος...σατανᾶς 
ἐστι, τουτέστιν ἀ. τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ ΟτιΟ εἰς.6.44{ρ.ττ5.1ο; Μ.1 1. 
12684); τῶν ἐπαγομένων κακῶν ἀπὸ βορρᾶ, βορρὰ τοῦ ἀ., ὡς πολλάκις 
λέλεκται τά ἤον.5.τ6 τη. [6γ.(ρ.46.1; Μ.13.3214}; Οσηςί. Ρῥ.3.7.α} 
(οϑιῃ. πα. 0 ῤ.2(Μ.88.1170); 6. τοῦ, δὺο τιδὶ ὁ κύριος γὰρ ᾿Ϊησοῦς 
ἀναλοῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ...τὸν ἀ. λόγον καὶ ἐπαιρό- 
μένον ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα ΟΥ..70.2ο.ττ(ρ.340.26; Μ, 
14.5074}; ὁ ἀ. -.. ἄγει τινὰ ἄνθρωπον μάγον, καὶ τῆς ἐν φαρμακείαις 
καὶ ἐπαοιδαῖς...ἐμπειρότατον Ογτ.].οαἰεοξιτο αι; Γ᾿ ΠΡΡ. ΟΡ ΣΜΜΡΉΖῚ 
(Ρ.297.14; Μ.το.9244); ἅ. Ὡθαῖ, 85. βυθβὶ, (6θρ. ΡΙγ.), ἴθ Ἰορὶς, 
ρῥοσίίος, ςοηϊγαξῖες ὅταν...δύο συνημμένα λήγῃ εἰς τὰ ἀλλήλοις ἀ. ΟΥ, 
(εἶς5.7.το(ρΡ.τόδ.10; Μ.τ1.14414}; ὁ θεὸς ποικίλον τι χρῆμα καὶ σύνθετον 
ἐξ ἀ. τινῶν συγκεκροτημένος [αριἃ ΤὩπποπιπι) σι Ν γϑ5ι ει τα 
Β.213.2; Μι4Ξ61ΑᾺ}; εἰ..«ἀναιρετικὸν ἦν τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον κατὰ τὴν 
τῶν ἀ. φύσιν, ἀναγκαίως ἡ τοῦ ἑνὸς θέσις τὴν ἀναίρεσιν τοῦ λοιποῦ 
κατεσκεύαζεν 1ῤ.(ρ.178.2; 4210); ὡς πάλιν τὸ ἀ. δηλοῖ ἸλἸάγτη. Τγίη. 
2.2(31.30.46τ4), 

Ἐἀντικεράννυμι, σίυο ἰο ἀγίπλκ τη γίνη, ἘΟὨτυ βραδεῖ, 6.5(ρ.179. 
22; 8.2720). 

ἀντικηρύσσω, ῥγεαεὶ! ἀραΐηδὶ, ἀδείαγο ορομῖν ἀσαϊηςί, Ἐπ5,4,6.3.5 
{Ρ.122.32; Μ.22.2008); 1. ῥ.6.4.τ|3τὰ ; Μ.21.2200). 

ἀντικινέω, τηρά., εὐἰαησο ομε᾽ 5 ῥοσίποη, ΡΛ Ϊοβτ, ἡ, 6.2. τ(Μ.ὅ5.4760; 
Ἰ, αὐτοῦ κινεῖσθαι). 

Ἐῤντικίρναμαι, νϑτίαηΐ οὗ ἀντικεράννυμι, τπο,, ΠΗ σὶρ, ΟΥ̓ Ρά55., 
ὑε τνεἱχεῶ, ἱηπίογεπαηφσεά; οἵ ἀυδη 165 οὗ νἹ]ΘρᾺΥ ἈΠ ΠΟΡΡΕΥ, νεοηζ, 
Ηποηορἢ πε πποηϊα(Μ.86.1816}). 

Ἐἀντικιχράω, πιρά., ῥογγοῖῦ τη γον, ὑνταξθς.6(5᾽.408). 
ἀντικλάω, Ῥᾷ58.; 1. γουεγῥογαίο, (τ ΝᾺ Ζιεαγη1.2. τοῦτ ταβτ(Μ,37. 

1124}; 2. εἰαηρε τη ἱηγη; οὗ ἃ θοᾶν δαῖοη ὃν ἃ ἤβῃ, τῆς Π5ἢ ὈῪ 
16 3ῃουπλαῃ εἴς,, 60, Ῥὶ5,ἡδα.τ444(Μ.02.15444}.. 

ἀντίκλεις, ἡ, 1, Καἶ5ε κὸν, ΟἸδπι, οἰγ.7.11(0.75.4: Μ.0. 5484}; 2. δαν, 
ῥανν ον, ϑεταρ. ΜΠ] αη.τδίρ.36; Μ.40.0130). 

Ἐἀντικλέπτω, εαἰοῖ τη ἱμγη, ἀφο. 15. γ5.2.222(Ν],02.12254}. 
Ἐἀντικληρόω, τηοά,, γεεείυε ἐπ ἐχεθμαηρο, ΤΟΙ ΤΊ ΤΠ. ι, [σ. 7 (Μ 04. 

4408). 
ἀντικλίνω, ορῬοΞξο, ἘΝῚ] ῥεγίςι. τ. (Μ.70.8168). 
ἀντικνήμη, ἡ, ῥίοτο οἩ ἐΐδ εκτη, Τιϑοητ. Νυ, ὅγε (Μ.03.1721}}. 
ἀντικοτ-έω, ορῥοξό, οβΞίγμοι εἰ πνεύματι προσεύχεσθαι βούλει, μηδὲν 

ἀνιμήσῃ ἀπὸ σαρκὸς καὶ οὐχ ἕξεις νέφος “-οὖν σοι ἐν τῷ καιρῷ τῆς 

προσευχῆς Ἐνδρτ. ΡοΟηΐ.ον. τ28(Μι79.11020); ὁ διάβολος “«εἴ ἵνα μὴ 
στεφανωθῇ ἃ ἄνθρωπος ΔΗασί δι φ.δὲ γε5Ρ. τ 34(Ν.80.7884). 

ἀντικράζω, οὖν ομί ἀραΐηεὶ, Ὑ Βάτ.1,οοτ. ἦ.6.5.56(Μ.86.τ07Δλ); Αηΐ, 
Μοπ.ίον".27(}1.80.1521Ὰ}. : 

Ἐἀντίκρουμα, τό, ῥίοιο ἀείτυεγοά ἐπ γρίγη, ἀδο ΡΙ5. εν 5. ττθο(Μ, 
02.1210Ὰ}. 

Ἐλντικτάομαι, ψαΐη 10} γείηγη, ἴθαβ. οη!.7.τί2. 520); Μ.31.2810).Ψ 
Ἐὰντικτείνομαι, τ τη τείνῃ, Δἀδτη, ἀταἰ.τ.ο(0.20.13; Μ.11.17520). 
Ἐὰντικτίζω, «οἴ Ὁ ἀραϊημοί, 60.Ὀ15.  6»5.3.74{Μ.02.1240Ὰ}.Ψ 
Ἐἀντίκτυπος, γε ἀὴρ ΤΉ ὙΈΣροΉ5ο, ᾿ΝΟΏΠιραν, [0.81 οἴ 1.43. 

8:0). 
ἀντιλέγ-ω, 1. γερῖοί ἀποπαυστέον τὸ ἔθος...καὶ πρὸς τὸ ἃ. αὐτῷ 

τὴν ψυχὴν γυμναστέον (Ἰθοτη,Ξ,γ.7.τδ(ρΡ.70.26; Μ.0.53270); ΟΥ, 70.32.6 
(ρ.435.1ς; Μ.14.7560); “4.4πάν. ἃ κίοπο ΜΒ οπἱν, Ρ.49.58); 2. ραΐη- 
ϑαγν,, εοπίγακιεὶ ἀ. τῇ δωρεᾷ τοῦ θεοῦ Ἰρπ ΡΊννΉ.7.τ, δέκαιος...ὁ 
δημιουργὸς εἶναι οὐκ -“-εται (Ἰότη ῥαεά.τ.8(ρ.122.17:; Μ.8.3374}); Μεῖῃ, 
γες.τ.536(ρ.276.0); 3. ἀετιν, ΤΉ, ὄοντντα: 3τ(3.126); τοὺς μὲν πλεί- 
στους ἐθέλοντας, τοὺς δὲ ““οντας καὶ παρὰ γνώμην δουλεύοντας ΙΔ αὐεεὶ. 
τοίρ.256.18; 4.066); 4. ἀϊερπίε, τοῖ. ὕοο ΚΒ οὗ ἀου δι} ἀα Πα πον 
τῇ.-«τοῦ Τωβὴτ βίβλῳ --ουσιν οἱ ἐκ περιτομῆς ὡς μὴ ἐνδιαθήκῳ ΟΥ οΥ. 
1τ4{Ρ.332.3; Μ.ττ. 4610) ; ἰστέον ὡς καὶ τοῦτο [36. ΤΠ] 6Υη.} πρὸς μέν τινων 
ἀντιλέλεκται δι᾿ οὖς οὐκ ἐν ὁμολογουμένοις τεθείη Ἐλδι5....6.3.5.6(Μ, 
20.2178}; 10.3.24.18(2680) ; οὗ « ἀουδίι] τεδαΐηρ ἐπεὶ δὲ νομίζεις 
τοῦτο ““ὄμενον εἶναι, πληροφορήθητι καὶ ἐξ ἄλλης γραφικῆς ἀποδείξεως 
ΔΑΊ ἀταϊ, Τγῖπ. 5. 2ο(Μ.28.12330}; παπος τὰ ἀ. ἐδ ἀϊερμιθά δοοῖς, 



ἀντίλεξις 

Ἐπ|5.}..6.3.2ς.3(2604)}; τὰ...ἀἅ. τῆς παλαιᾶς Αἰ Ἔγηορς.14(}}1,28.4324)} 
5. ἄδην “"ουσι [56. ἘΠ ΟΥΑΙ 65] τῇ τοῦ πρωτοπλάστου σωτηρίᾳ ἴτεη. 
ΔΡ.1π|5.}.6.4.20.2(Ν.20.4008); δ. γεξεδε οὐκ ἀντερεῖ ὁ ᾿Ιωάννης καὶ 
τὸν νεκρὸν ἀναστῆσαι 44. 70.46(ρ.174.5); 7. σηδιθεν τί τούτοις ἀντ- 
ἐροῦμεν; Οντομειμηίροη. (κ᾽, 6800). 

ἀντίλεξις, ἡ, ορῥοσίἑοη, Ογτ ΡΞ». 6: ττ(Μ.69.7480). 
Ἐἀντιλήγω, εογηά ἰο αἩ ἐμά 1η ἱμγη οὐδὲ γὰρ ἀντιλήξειεν ((0Π], ἄν 

τι λήξειεν 66.) εἰς τέλος μὴ ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁρμώμενον Ἐπη.αροὶ.22(Μ.30. 
8:70). “ 

ἀντιληπτέον, 056 γηιδὶ ἰαν μοϊά οἵ, Μας, ερ. Πδονγεηδη! τ4(Μ.34. 

9438). 
ἀντιληπτικός, ἴ. ἐδ ρη [6 οΥ ἀληθῶς γέγονεν ἄνθρωπος ἀἁ. παθῶν 

Ταβε ἀίαϊ.οδ,τ(ν.1, -κῶς Μι6,7058); 2. μερίηρ, ὕγτ. 70.4.τ(4.3468). 
ἀντιληπτικῶς, 1. .0 ας ἰο δε «μι 5εερεδίε οὗ, Ταβῖ. ἄτα. ο8,τ( 1.6, 

ἼοσΒ; 1. -ος); 2. 50 ἂς ἰο αϑε15ὶ, ΜΙ γι σεο.τ(ρ.2 5... 
ἀντιλήπτωρ, ὁ, δεῖρον; 1. ἴῃ σεῃ., ΔΜ. ΡεΡΡ.τοίρ.77.16); Οὐ Νά. 1 

07.42.26(Ν.36.402.); Ἐπ5.4.1.5όγη}.21.3(δ1.86,4250}; ϑορῆτ. .»γ. 
Οννγ.εἰ 70.48(Ν1.87.36010}; 2. οἱ (οά οΥ οὗ (Πγ]ϑὲ ὁ σωτὴρ καὶ ἀ. μου 
ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωσέ με 25. αἰ.τ6.4; 4. ον. τοίρ.130.14}; ἕνα 
τὸν ἀ. ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐπιγνῶμεν Αἱ ΧΟΡ ΙΡριφοί(ρ.8ς5.11); ἀἁ. 
διὰ τῆς θεότητος" μόνη γὰρ ἡμῶν ἀντιλαβέσθαι διὰ τῆς ἀπαθείας 
ἐδύνατο Ογτ. ῬὈΞ.τ7 .2(}1.69.821.}; ἘΝῚ ῥογῖδί,τ4.0(Μ,79.09574}; Πταγρ. 
γενοῦ ἁ. τοῦ λαοῦ σου τούτον [1 ρ.Οὐηςὶ, Αρῤῥιδιττ.5; 1δ.8.1.τὸ; 
Ἐπελοὶ. (0.40); 3. οὗ ΒΜΝ σὲ γὰρ τὴν πανάχραντον ἀ. κεκτήμεθα 1. 

(0.495). 
ἀντίληψις, ἡ, 1. ᾿οῖρ, με ι ἡ ἀ. ἡ παρὰ τοῦ κυρίου Η]ΡΡ. }γ.38 

ἴῃ: Οοη. 4οττο(ρ.66.:; Μ.1ο.5928); 4.ΧαΜ ρ}.24(0.75.20); ΜΡ νρ. 
τίρ.63.12); Επ5.}.6.1.1.2(Ν.20.404}; ὅπερ...εἰς ἁ, ἑκάστῳ διὰ τοῦ 
υἱοῦ γίνεται ΑἸΠ..4γ.1.62(Μ.26.1448}; τί ἐστιν ᾿ἀντιλήψεις᾽ ; ὥστε 
ἀντέχεσθαι τῶν ἀσθενῶν (ἘἈτγϑ5. ο»η.32.23 τη: ΤΟ ογ.(10.3870); φῶς 
τουτέστιν ἡ ἀ. ἡ θεία ΤΡ. Μορβ.Ζαελ.τ14: 5-(}.66.5924}; ὁμοίαν 
τῆς θλίψεως εὑρίσκει τὴν ἀ. ἤδτο. Β τ ορμ5ς.1.43(ΝἹι6:.0124}); περὶ ἁ, 
τοῦ ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ διὰ προσευχῆς ἘαΓΠ4}. 14ς.ερ}.εαἰἢ.(Μ. 
85.685); ϑορθτγ. ΕἸ οριενη. (ΝΜ .87.31078); ἜΧαρ, ῬΒ.21:1 τινὲς δὲ ἀ, 
ἑωθινὴν λέγουσι τὸν τῆς ἀναστάσεως τοῦ σωτῆρος καιρόν ΟντΟ ΕΞ. 
σι ἰ|.(Μ.69.8378}; 1.23: 1τ(8440); ἀ. γὰρ ἑωθινὴ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
ἐπιφάνεια ΤΏΙ 5.51: (1.733); 2. ργαδρ, ἰαγίηρ ἐμοί οἵ ἀ. κραταιο- 
τέρα τῇ κοινωνίᾳ τῶν δακτύλων Βα5.Ε}.07(3. 1018; Μ.32.4038); 
διεγείρων ἡμᾶς... «πρὸς τὴν ἐκείνης [5.. τῆς ἀγάπης] ἀ. ζΠγγ5. 01.34.3 
τη τ ογ.(το.3130)); [4 ,ἀοημ.1.2.1 τ 20 ογ.(το.5210). 

Ἐἀντιλόγημα, τό, εἰ οὗ νραϊηδαγίηρ, Ὠ ταὶ. Τί εἰ! Αφιίοο τ" 

(Ρ.79). 
ἀντιλογία, ἡ, 1. ἱεραὶ ἀϊερμίε, απ. Αρ}Ρ.37: Οοηεὶ. 4Ρ}.2.47.1; 

2. οἴξεηεο, ΝΊΣΘΡΒ. γι γι τισί .86,30030); 5. ἴὰ ρῆταβε δι᾽ ἀντι- 
λογέαν εοποεγδεῖν, ιςι. )ε.4:ττ(0.305.21). 

ἀντίλοξος, 1. οὐϊίφιε, τοϊμάϊηρ, (σθο. ῬΊ5.ἠσα,ττ44(ΝΠ.02.1522Ὰ}; ἐδ. 
τισοίι 5234}; 14. εαγηι.2.86; 2, δέηί δασεῖς, Ἰὰ.ἢ δ... τ252(1531Α), 

ἀντίλυτρον, τό, γαηδορ; 1. ο[ ΟἸγίξ! ἑαυτὸν παρεδίδου ὃ κύριος 
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἵνα γένηται ἀντίψυχον καὶ ἀ. ἡμῶν Ἐδπι5.1ς, 
σ4:6{.(Μ.24.4.570}; 14,4.6.πο,.8(0.477.15; Μ.22.7688); ΓΑΤΉ..«4ροϊ τοτο 
(Μ.26.112560); ὕγτ. 70.4.2(4.3538), ψυχήν..«ψυχῆς ἀ. τῆς ἁπάντων 
ποιούμενος 14. ἐποιμηρθΉ, (51,6020); 2. ΟΡ Οη͵6 ἨΙΩῊ Κ07 ἀποῖδον 
ἐμαυτὸν ἀ. τῶν ὑμετέρων ψυχῶν οὐκ ἂν παραιτήσωμαι δοῦναι εἴπερ... 
καλέσοι καιρός Μαχ..ρ.τϑ(Μ 0 1.5808): 3. γε, ἈΠΙΤῊΔ] βαοσίῆςθ, Αἰ, 
Δας7.(0.413) οἵ. 5, ἀντικατάλλαγμα. 

ἀντιμάχησις, ἡ, ἐοΉ εἰ τοί, ΟἸονα, ς ν.2.3ο(ρ.τ78.τς ; Μ.8.τοῦβ.). 
Ἐἀντιμαχητής, ὁ, αηίαροηίςι, Ογας, δ1δ.14.1τ64 (ν.1. ἀγχιμαχητής). 
ἀντίμαχος, οῤῥοΞθά ἰο, ἰῃ ορῥβῥοσίοι, ΟΑτιμ ἀδον.(ρ.2328.58; Μ.26, 

ἼΟΟΟ) ; [514.}ῬῈ].6}}Ὀ.1.1τ64(}3.78.2028). 
Ἐἀντιμελετάω, »γαείξε ΤῈ ὁρῥοςίση ἰο, Ατμυερ.  (ρ.60.8; Μ|.2ς. 

δ4Ξ0). 
Ἐἀντιμεριμνάω, δεα78 τη ἐμέγη!, Ἐλι5. Κ,.1,6.12:.22(31.24.5600). 
Ἐἀντιμεριστής, ὁ, ῥαγίηον τοί, ὙΠαάτι Αθασιοβρδς,2ο(Μ,07.15450). 
ἀντιμεταβάλλτω, 1. εἐὔσηξε ἰῈ ΓΜΡΉ τὰ ἡμέτερα σώματα “«-ονται, 

καὶ ἐν...θηρίοις γίγνονται μέρη τῶν ἐκείνων σωμάτων, καὶ πάλιν ἐκεῖνα 
ὑπὸ ἀνθρώπων. ..ἐσθιόμενα ““εἰ καὶ γίγνεται ἀνθρώπων... σώματα 
Οτ. σε ῃ Ῥς.τὶ(Μ.12.τορ20); οἵ, ΜΙ ΈΠ.γ65.1.2ο(0.243.7; Μ.4τι1180Ὰ}; 
Ατ...4,»γ.2.τϑ(Μ.26.18:8}; 2. ἐἰαηρε γίρι! γομπαὰ ἐκτὸς εἰ μὴ ἀντι- 
μεταβέβληται τὸ ἔργον τῆς εἰρήνης καὶ τὰ τοιαῦτα εἰρήνην ὀνομάζετε 
7.1 .Ῥαᾶρα ἐρ.  ίαη.ρ. ΑἸΠ αροΐ, δι οίρ.ττο. 3; Μ,25.3000). 

ἀντιμετάγω, ἐγαΉ 6} τῇ ἱμγη, ατοϊν γββιλεχ,τ4{(Μ.44.71Δ}); ΘΟρἢτ, 
Η.ν.Ἅπαει.(Μ.02.1728})}. 

Ἐἀντιμεταφέρω, ὀγίηρ δαεῖ ἀραΐῃ, ϑοοῦ, ,.6.2.38.24{(Μ.67.3288). 
ἀντιμετρ-έω, 1. τηραΣγ6 οὐἱὲ ΤΉ ἐιγη, γέραν τὸ πρὸς ἀξίαν τοῖς 

κακούργοις “-οὔσαι ΒΑ5.[6χ.2.5(1.17.; Μ.29.408); ΕἸ 88]. Πϊδο, ἥς, 
(Μ.85.6334); Απέι Μοη. ον. 2](Ν.80.15210), 2. τπδαδγε ἀραϊτδὶ, 
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ΟἸετα. φ.4.5.37(0.184.7; Μ.0.641τ0); οὐκ “τησῃς σεαυτὸν ἑταίρῳ ΝΙ]. 
Εμίορ.4(Μ.γ9.ττοοὰ}; Τηοπ, ἀσ ..2.2,2(Μ.3,3038). 

ἀντιμέτρησις, ἡ, γεεογήρέησε, Βαβι ἠονμη 5.714} {τ 008; Μ.29. 
2238}; ΟΥ.Να2Ζ.0».42.7(Μ.56.4650); ΝΗ. }.3.5(Μ.70.3680). 

ἀντιμιμ-έομαι, 1. γείαίταίς ὃγ τον αϊηρ πρὸς τὸ ἄγριον αὐτῶν 
ὑμεῖς ἥμεροι, μὴ σπουδάζοντες “-εἶσθαι αὐτούς ἸρῊ.Ερἧ.το.2; 
2. εομηίεν 21} τὸ παραχαράττειν τὴν ἀλήθειαν καὶ »-εἴσθαι ἐκκλησίας 
τρόπου, μὴ ὄντας Χριστιανούς ἘΡΙΡΗ. ἦαον,8ο.2(ρ.486.14; Μ.42.760Ὰ). 

Ἐἀντιμίμημα, τό, εὐπηϊογῥραγὶ, ἘΦΙΡΗ.ἠαθ).42.1τ(ρ.150,1; Μ.41, 
7658). 

ἀντίμιμος, ὁ, 1. σι, ; 8. ἡνπίϊαίον, γιυαὶ οἱ ἀ. τοῦ δημιουργοθ οἱ 
τῇ ἐκ μεσότητος ψυχῇ..«ἐμφυσῶντες τὴν ζωὴν τὴν ἄνωθεν ΟἸετα.5,7.4. 
τϑ(ρ.288,16; Μ.9.1300Ὰ); ΗἸΡΡ ἡκαον. ς.τδ(ρ.113.4; Μ.16,31740); Ὁ. τπδ- 
οἰτἰμίσ, Μοῖῃ. ἐγηρ.5.6(ρ.6ο.7; Μ,18,1084}); ς. ερμπίενραγί, ἰνρὲ τινα 
σκιώδη καὶ εἰκονικὸν ἀλλ᾽ οὐκ ἀληθῆ χριστὸν καὶ ἀρχιερέα τοῦ κατ᾽ 
οὐρανὸν χριστοῦ τε καὶ ἀρχιερέως ἀ. ἀπεργαζόμενος Ἐπ5.4.6.4.15 
(ρ.18ο.22; Μ.22.200}); ὄφις καὶ δράκων, ἀ. τοῦ ἐκβαλόντος ἡμᾶς 
ἐκ παραδείσου, προσεκυνήθησαν Οντ.Η.καἰεε.6,1ο; Ῥτου,Ο.σδη.0:4 
(Μ.87.2968); 2. Δ4].; ἃ. {ξὲ ἀ. τῆς γαλήνης τὴν ὄψιν ῥυθμίζουσιν 
ΟΠ τυβ.ἤοη.6(13,213Ε}; ΡΒ. σομέον εἰς, τρηταίτηρ [5.. ὁ διάβολος] τοὺς 
εὐπερισωθέντας....«ἐκ τοῦ κατακλνομοῦ διὰ τὴν τῆς πνευματικῆς εὐφρο- 
σύνης ἄμπελον ἀ. πόματι μεθύσας κατεχλεύασεν ΜοΙΏ σνΡρ το. 
(ρ.126.28 ; Μ.18.2Ζοο0) ; Ατείῃ. ρος. οί Μ, τοῦ. 6848). 

ἀντιμίνσιον, ν, ἀντιμίσιον, 
ἀντιμισθία, ἡ, γεσονιβόηδε, γαραγὰ, γεραγηιεηΐ, ὈἸΌΤΩ.5!7,4.,322 

(ρ.309.7; Μ.8.13488); ΑἸπρἢ.»ιφεορεη.(}1.30.1210}; ῬΉΏΠοϑε, ἤ,6.3.1ς 
(Μ.6ς. 5054}; 65ρ. ἴῃ οομίταϑε είν θοη δαυτ]Υ δηα ΠΕΆν ΠΥ Τα- 
ψναΓάβ ὀνειδισμὸν ἐδεξάμην ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν δὲ ἀμοιβὴν καὶ τὴν ἀ. 
δίδου μοι ἐν οὐρανοῖς Α(Τλονι. ἃ τ47(Ρ.257.90}; 1 85.ἐθη51.24.1 
(2.5)40; Μ.31.14120}); διδόναι τῷ Χριστῷ, ἤγουν τοῖς πτωχοῖς καὶ 
πένησιν, ἵνα τὴν ἀ, λάβωμεν παρὰ τοῦ δικαίον μισθαποδότον θεοῦ 
Τιβοπτ Ν.ν. 70. Εἰδορι.22(0.47.14); οἵ τδοογάρεηβα τβας ὃν πιδὴ τὸ 
Οοᾶ τίνα.. «ἡμεῖς αὐτῷ δώσομεν ἀ.; 20 ἴεν".χ.3; Ὀπῖ ἀβαθῖν νὶσα 
ψϑῖβα προφῆται..-κατηξιώθησαν τὴν ἁ. ταύτην λαβεῖν ὄργανα θεοῦ 
γενόμενοι ΤὨΡΕ], Απι  τμοῖ,2.ο(}1.6,τού4Ὰ}; τὴν ἀ. τῆς σῆς ἐνεργείας 
δίδωσιν τὴν αἰώνιον ζωήν Ας Τ ἠοῖ. ἃ δ(ρ.τοχ.10); ἧς ἀ. ἐν ἑαυτοῖς 
ἀπελάβομεν, ζωῆς ἀιδίου θάνατον ἀνταλλαξάμενοι Π8].ἐδη!.3.Θ4(Μ οι, 
14574}; οὗ ῬαΠΙΒΗΙΛΘΩΣ καὶ γὰρ ὁ θεὸς ποιησάντων ἡμῶν εἰς αὐτὸν 
πολλὰ κακὰ...ἀ. ἡμῖν οὐκ ἀπέδωκεν ἀλλὰ μετανοίαν 44. ]ο.διίριιρι, 
13); ἴῃ σεη., οὗ (σοβ᾽ 5 σιτῖα τὸ τηθπ, (ἸΘπλ. σὲ. τ. χ(Ρ.7.217; Μ.8,6068) ; 
ΤΒαγ. ἤθσδο].ρ. τας. δΐτιτο: 37(Ρ.82.25). 

ἀντιμίσιον (-μίνσιον), τό, (1,31. γη6Ή56), 1. οἰοίἑ! οτιαυιθητοαά ἢ 
Ογο55, οὐ βχίοη, ΟΥ̓ Ἔπτοιη τ πδπί, σοηβοογαῖεα ὃν ὈΙΒΠΟΡ 856 
οοηΐδϊπίηρ τ 05. οὗ βαὶπίβ, ϑγΒ οΠ, πὸ ἀοιῖ 564 ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ 858 
ΡοτίδὈ]6 ΙΓᾺΥ ΟΥἩ ΡΙΔορα οα 8ἢ Ὡποοπβοοσεῖθα 41{87, ἵνα 5 ἰαίοσ 614 
ἴο Β6 ββϑθῃτ 8] ἴοσ σο] Ὀγδθίοη οὗ ἤΐαγρν ἱερεὺς χωρὶς ἀ. λειτουργήσας 
ποιείτω μετανοίας σ᾽ Νοπος.72:; ἀντιμίνσια ἰξμεβοὶ,(Ρ.5117}; 2. ῥρογὶ- 
αὶ αἰίαγ οὐ ἰαδίε, [μ86 ἰδῖεσ τετραπόδιον ῃ]ασεα Βεΐοσο αἰίαγ, εὖ. 

(ρ.380). 
ἘΔντιμνημονεύω, γομδηδεν 1 ἱμγη; οἵ Ἰπιεγοθθϑίοῃ. οὗ βα]ης5 

Βεΐοσε τἄτομε οὗ οἂ, 11. 7ας.(ρ.218.12); ΤοΟὟ Η.υ.}0.).38(}1.04. 
4804). 

Ἐἀντιμνηστήρ, ὁ, γτιαὶ ἐπετίον, δομοὶ Οἰδιμ ῥγοὶ. 2. 36(ρ.308.1ο; Μ.0. 
7830). 

Ἐἀντίμωμος, ἢ εμἰραδίς (ρο85, σοπεταβίθα ὙΠ ἄμωμος, ὈθῈ ἰεχὶ 
15 σογσαρι) Ναβυχοδονόσορ καὶ ἀ. εἰκόνα ποιησάμενος ΠῚΡΡ.})α».2.21. 
9 (εἴ. 12ὖ.2.27.6 ἄμωμος). 

Ἐἀντινεύω, πο οὐ δείκοη τὴ ἀπδιθεν, Τιθοηῖ Ν υ δ γη(Μ.03.17248). 
ἀντινήχομαι, Ξττη: ἀραΐϊης!, θο0. 15. δα. το (Μ.92.15674). 
ἀντινομία, ἡ, 1. «ΟἩΠ1Ω οΓ ἰατος πρῶτον τὸν νόμον ὑμῖν ἀναγνούς, 

οὕτω τὴν δοκοῦσαν ἃ. λῦσαι πειράσομαι [Ὠτνβ.ἤοη. ἢ τύ ογ.7130 
(3.203Ε}; 2. οῤῥοκίοη ἰο ἐπε [αι οἵ Μοβοβ, (Πγνβιήονι, 6 2.1 τη ΜΕ|, 
(7.6208). 

ἀντινομοθετ-έω, 1. ἰερτείαίε τη: ορῥορίίτον το ἃ. ... τῷ θεῷ ῬΊο].Ρ. 
ΔΡΙΕΡΙΡΗ ἤαεν.33.4(ρ.453.13:; Μ.4τι 5614}; Ε5..1.6.3.7(0.142.15; Μ.22. 
2408); ΕΡΙρἢ.ἤαεν,δτ.δ(ρΡ.386,7; Μ.41.το48.}; ΟΠ τγβυυΐγριτθίι.280Ὲ)}; 
405., γπαΐθ σομίγανγ ἰατῦς, Οτ.Ὁ εἰς... τϑίρ.τό9.1ο; Μ.11. 1445); ΑἸΏ. 
μρ.ξίρ.60.5; Μι25.6458); 2. εοπίγαυεηε, εὐπιγαζῖει ἀ. τῇ τε κοινῇ 
χρήσει καὶ τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ πνεύματος 45. η».1.8(1.220Ὰ ; Μ.29, 
5280); {Β65.15.26{τ.π006 ; Μ.320.1688); ΟὙΥ Ν γ55.0.10ς5.(Μ.44.3520); 
παραχρώμενοι τῷ βίῳ, οὐ χρώμενοι, --οὔντες τῷ Παύλῳ Α5τ,Λαχίίονι, 
τ(Μ.40.165}) ; τές... .οὕτως ἐμβρόντητος ὡς... Παύλου βοῶντος ἀκούων, 
εἷς κύριος κτλ. [ΕΡΠ.4:5]...-Ὁἦσαι τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ πνεύματος καὶ 
διχῇ τὸν ἕνα τεμεῖν ΤΠαΐ,6}.τ45(4.1247); 3. τοἱ τ, ἀείεγριθμε, τπ 
Θρβοςίοη τὴν τοῦ θεοῦ πορείαν... «ἀφέντες, καὶ τὴν ἰδίαν “«σαντες 
Ῥτοοια.  ν.18:3(}1.87.7520). 



ἀντιξέω 156 ἀντιπεριΐστημι 

[Ἐ]ἀάντιξέω, -Ξ- ἀντιξοέω, ὀῤῥοΞτέ, γέδίδὶ, Αὐάτ ΟΥνον Ὡι(Μ.07. 1 8280); 2. ἐσπιραγαδίε ἃ πατὴρ πατὴρ καὶ οὐκ ἔχει ἀ. ἘΡΙΡΗ απε.8 
12728)}. (Ρ.14.24: Μ.43.29Ὰ}); 18.40(Ρ.58.26 ; τ044); 10 465.Ναζιἀέαὶ.,8(Μ,48, 

ἀντίον, τό, φαη!, ουτηϊηρ ρασῖ οὗ ἃ τε ἐπρίπε, βρη. Πΐδς, 
υοδιερἢ, Μ.τοο. 760). 

ἀντιπάθεια, ἡ, 1. απἰάοίε, ΗΠ ον ἰφμι...36; ἴδιο τθ; 2. ἀπ ἀοίαὶ 
ἐηβμεηει, Βα5.πεχ.0.4(1.820; Μ.20.19034}); ΟΥΟΝ γ85.0γ.αΐεε.37(0.142. 
13; Μ.45.028}); 14 Μος.(Ν.44.3248); 3. απῇραϊδγ, ἴὰ παῖατε τῶν 
κατὰ τὸν Δημόκριτον συμπαθειῶν τε καὶ ἀ. Ταϊιογαὶ. τὴ (Ν.6.8418); 
ΟἸειλ.  αφά.τ. δ(Ρ.120.15; Μ.8,3008); Ἐπ15,4.,6.4.π(ρ.156,13; Μ.22.261.); 
ζῴων τε εἶναι καὶ φυτῶν καὶ ῥιζῶν ἀ. μυρίας 14.}.64.4.τ(τ32Ὰ; Μ.2 1, 
2220); ΝΠΔΆΡ.Ρτος,Ο.(ση].2:9(}.87.15074); Ρτος ΟΡ ογ.6.16(Μός. 
752Α}»; 4. σρῥοΞξτοη;, αὐεγείοη, Ὁιᾶντα. Τνῖη.2.8(}1.20. 5854}; Βόογ. 
ἀ.6.1.6.32(Μ.67.528); Ι)οτ,ἀοεί, 4. τοί 1.88. τ6720) ; [0.12.λ9Ὁ»».2.6(}}.96. 
5850): 5. φΟΥγῥομδΉ0Ὲ οἱ ἐεοιτηρς, οὗ ΥὙρρυοσμθιηβῃε τάχα ἀ. ἐστι 
διὰ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ ὠφεληθέντος πρὸς τὸν ὠφελήσαντα Οτ ἤσηι. 
14.3 τῇ. [ογι(ρ.τοϑ.4; Μ.12.4ο8.). 

ἀντιπαθέω, 1. δε απ αμίάοίο, ἘΡΊΡΠ. ρερημι,2(Ν1.43.2068); 2. δὲ 
οῤῥοςξεά το, ϑοου, ἢ.6.7.13.5(Μ.67.7618). 

ἀντιπαθής, 1. απ ραϊμοίῖε τὸ ἀμιάντῳ...ὃ δὴ λέγεται ἀ. εἷναι τοῦ 
πυρός Αἰ ἦηε.44.7(}}.25,1768); 2. 805., ἡμοϊηρᾷ ἰο οῤῥοδε, φιαγγεῖ- 
5016 φιλόνεικον... «τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ ἀἁ. ΟΠτγπ5.ἠοη1.7.5 τπ 
ΡῬ (τ τ.252}). 

ἀντιπαίζω, γείηγη 76εἰ ΓοΥ 7εεὶ, τ. ΝᾺ 2Ζ.0γ.4.7)(Μ.35.6 044). 
Ἐἀντιπάλαισμα, τό, »εεϊμοά οὗ γεδϊδίαμεε, τον γ55. 55 ΠΗ. 12 

(Μ.44.Ξ6τΑ}). 
ἀντιπαλαί-ω, ὡγέοιϊς ἀρατηδὶ, οοη σὰ τοτι, Ἠδητης αηά.12.ς.2 

αἷξ, 8. καταπαλαίω; “ἴσαντας ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ Οτοεονηη. τ δη. 
(}1.12.680)αρ. Ειι5.}.6.6,1τ(289})) ; 1. 5 Ἐς.6: ττ(}1.12.11714}; ἡ.». 
πέτρα...ἰσχυροτέρα τῶν “-ουὐσῶν αὐτῇ πυλῶν ἄδον τάνερνα η Γ,, 
12.11τ(Ρ.89.24; Μ.13.1ο040); Οντ. Ἢ. ταἰδεῖ!. το.τό; {885.15.35(1.4080 ; 
Μ.30.1808); τὸν ἔνδοθεν ἡμῖν ἀντιπολεμοῦντα καὶ “’οντα (τ. Ν Δ 2.07, 
2.2τ(Μ.35.4200}; ἀνθρωπίνου θελήματος οὐ πάντως ἑπομένου τῷ 
θείῳ ἀλλ᾽..«πποντος 1Ὁ.30.12(ρ.126.4; Ν.36.1170); ὅστις... βούλεται τῷ 
κανόνι τῆς ἐκκλησίας “σαι Ῥλτῃ.Ῥαρα ἐῤ.ογίομί,ρ .Πατ. λει ς.το.6 
(3.1036); οὗ δαίμονες ἀ. τοῖς ἀδελφοῖς (4}}.υ. Ηγν»Ὀ.36(ρ.97.9). 

Ἐἀντιπαλαμάομαι, ἡρἠϊ αφαϊηδὶ, ΤΟ. Ἡ.ν,.70..1).3(Μ.94.4334)}. 
Ἐἀντιπάλαμνος, ὁ, σώσνεγεαγν, Ἰταάος,ΟγΥ}».2.20(Μ.8ς.8458). 
ἀντίπαλος, γίσαϊ, απίαροηῖειῖς; ἃ5 βυθβέ. τήαβο,., φάυθγξαῦν, 65Ρ. 

οἱ Ῥέεν!ὶ οὐ οὗ ἀδηλοῃβ ἐκβεβιακότες τὸν ἀ. Ἐῤ.Τρά ρ. Ἐλι5.ἢ..6.5.1. 
380}. 20.4244); ΤΊ Βοςῖ Ῥ. 1 ε.8:3τ(0.17}}; ἐχθρὸς δημιουργίας θεοῦ 
καὶ προνοΐας τῆς ἐκείνου ἀ. (οηεὶ..41Ρ}.6. 14.4: Επαος, Ογργ.τ.8(Μ ὃς. 
8328); καὶ ἔξω τοῦ σκάμματος ὑπερακοντίσας τὸν ἀ, τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως (οϑτη.1ηα.ἐ0Ρ.5(Μ.88.2880) ; ρετῇ. δ5 βιιρϑί. ἔστη. (5ς. τάξις), 
σρΡῥοξίηρ ἔογες οὐδὲ στήσεται [3ς5. ὁ σατανᾶς]. «ὁρῶν τὰς ἀ, παρα- 
τεταγμένας ΔίοΤὨ.Φν.8.τ2(ρ.97.4; Μ.18,1570). 

Ἐντιπανουργεύ-ομαι, ἐχεγί ΕεΥγν ον 10 ὉΡΡΟδῈ τί οὐκ γθη τῇ 
ματαιότητι; ἘΡὨὮΥ.3.187Ε. 

ἀντιπαραβάλλω, σάάπεε 70 τοι ραγίδοη, αἀάισε ἴῃ ΟΡ ΟΞΊΠΟΗ 
κατὰ τῶν αἱρετικῶν ἀναπλασμάτων ἀ. τὸ ὕψος τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύ- 
γματος ΟΥ̓ [6.5 8ίρ.τος.13; Μ.τ4.1068); 14. Ξε, Ἰ Οδη.1:26(}7.12.038). 

Ἐἀντιπαραδείκνυμι, ἐσ δί! οἱ 46 ὃγ οἷά ἴ ὁρῥοσίποη, ΟΥΝ γ85. 
ἀομιορίῥις.τ(}1.44.176}}; 14. τη. 4(2 Ρ.71.22). 

ἀντιπαραδίδωμι, 1. ἴγ8Π5., σίυε δαεκ ἀφαῖμ, ῬὨΠοβε. ,6,2.τ6(Μ,6ε. 
4110); 2. Ἰαίτϑηβ., ρίσε ῥίαεο ἴηι ἐμγη, Ὀγγ. Ἡ. ἐαἰδεβ.0.6. 

ἀντιπαράδοσις, ἡ, εἶ μαΐ ὀχεξαησε; οἵ τὴς 50}Ππ πα τόση ἴῃ ἘΠΘΙΤ 
σοῦγβοβ, [0 865.Ν82.4ταἰ,τοι( Ν. 38.072). 

Ἐἀντιπαραζεύγνυ-μι, “οι ῥὶς οὐ 7οἿἢ: Ἰηἰοαά οὗ ἡ παροῦσα πανήγυρις 
εὐὐτὴν ἀλήθειαν τῶν τυπικῶν συμβόλων “-“σα Απατ,τ, ον». τ(Μ.07.8ορ ). 

ἀντιπαράθεσις, ἡ, . ον ῥαΥ ΒΟΉ, ἐὐηγαδὶ ἡ συναφὴ τῶν δογμάτων 
διὰ τῆς ἀἁ. τὴν ἀλήθειαν μνηστεύεται (6.5 1γ.1.2(Ρ.14.4; Μ.8.7008); 

1δ.τ.τδίΡ.57.21; 8040); Η:ρρ.΄κα6».7.τά(Ρ.τοι.τό; Μ.1ό6.32058); Ἐπ|5. 
[(ο(Ρ.217.33: Μ.20.13610); πνεῦμα αὐτοῦ κατὰ ἀντιπαράθεσιν τοῦ 
ἡμετέρου πνεύματος Ἀτάγτα, Τγῖη.2.2(Μ,30.4574}; ἡ σοφία τοῦ πατρὸς 
μονοειδής ἐ ἐστι, μὴ ἔχουσα ἀ. ἄλλην ἘΡΙΡἢ. σης. 430. 54.; Μ.43.020); 
μὴ ὃὄν.. «λέγεται ἡ ὕλη κατὰ ἃ. τῆς θείας κατὰ οὐσίαν ἀπάῤξεως Μαᾶχ, 

βελῤοί. ἤ: π.4.πτ0(Μ.4. 2714}; ; τοῖ, απιἰϊδεξες οἵ Μδυοίοη, Η!ΡΡ. ἠαεν. 7: 
30(Ρ. 215. 14: 43310); τούτου τὸ δόγμα ἐκράτυνε ΜΜαρκιών, τάς τε ἀ. 

ἐπιχειρήσας 1.7. 410. 223.17: 33464); ; 2. ἐογγέξῥοπάφηεε, τοῦ. Οποϑβε. 
ΔΘΟΠ5 εἶναι... “τούτους ὡς ὑποτέτακται, κατὰ ἁ. ἑκάστου ἀρρενικοῦ 

ὀνόματος τεταγμένου ἄντικρυς τοῦ θηλυκοῦ ὀνόματος ἘΡΙΡΒ, ἀαε.31.2 

(Ρ.384.29:; Μ.41.4760). 
Ἐἀντιπαράθετος, Ξε οὐέγ ἀραϊηδί, σεσ ῥγτηρ κογγεςῤῥομάτην ῥοΞῖ- 

ἐοη; Πεπος 1, ῥαγαϊίεῖ (οἱ Οτρσοπ 5 Ησχαρία) τὴν ᾿Εβραϊκὴν γραφὴν 
“Εβραϊκοῖς στοιχείοις. ..«ἐν σελίδι μιᾷ συντεθεικώς, ἄλλην σελίδα ἀ. δι᾽ 
᾿Ελληνικῶν μὲν γραμμάτων, ᾿Εβραϊκῶν δὲ λέξεων ἘΡΙρΠ."6η5.71(Μ. 
43.248}; τηθρῖ. πνεῦμα θεοῦ, πνεῦμα Χριστοῦ...ἁ. Ἐζῇγνς. ὕγίη.5(. 

904); 3. ορροφξοά βεβιασμένως δὲ ὁρῶ ἀ. τὰ λεγόμενα ἘΡΙΡὮ.αη..43 

(Ρ.53.20; 930). ΝΕ 
Ἐἀντιπταραθεωρέω, υἱεῖο ΤΏ ἐοηίγαςξί, αὙς ΝΙ 85. δαὶ. 5(Μ.44. 1228}; 

Ι Διογάϊη.(Μ.46.5454). 
ἀντιτπαραλαμβάνω, ἰακε ἀραΐη, γεζούυεν, [0.Ν 4]. εἄγοι.τ8 Ρ.470(Μ. 

97.6840). 
ἀντιπαραλλάσσω, εἐἰαηρο ἔγοηι 054 σἰαίε ἰο αηοίδδν, ἤεποα ροσί. 

ῬΙΟΡΙ]. ρᾷ85., ϑαςὶ μὴ..«ὁμοιωθῆτε τῷ ἀντιπαρηλλαγμένῳ τύπῳ 4 Ρμεὶ. 
1τ4ο(ρ.15.1). 

ἀντιπαραμένω, εἰαμά ζαεί ἀραϊηςὶ, Ἰἤεῖῃ Ρονρἧ.2(ρ.5ος.28.; Μ.18. 

4044}. 
Ἐἀντιπαραμετρέω, »Εα5Ή76 ομΐ 10 γείμνη,, Βδ5.561.0, Τἰοεῖ,2.τ2(Μ, 

85. 880). 
Ἐλντιπαραμυθέομαι, δε φηοογαρεά τηξίεαά, Τ,βομτ.Ν.υ,.}6. ΕἸεεηι. 

“βΒίρ.61,.25). 
ἀντιπαραπέμπω, “εἰ τη. γε γ5, ϑετα ρ απ. τ2(ρ.34; Μ.40.θο90). 
ἀντιπαράστασις, ἡ, ἃ ΠρΌΤΕ οὗ ΞΡΕΕΟἢ ἀδηοτίηρ σάν ςεοη οἱ 8} 

ΔΥρατηςη τοῖα ἀϊδιτη οι θη ἁ. δὲ ἡ δεχομένη μὲν τὸν λόγον ὡς ἀληθῆ, 
δεικνύουσα δέ, ὡς οὐδὲν βλάπτει πρὸς τὸ προκείμενον 70.}).4Δἑαϊεεί, 

θπ(Μ,04,6570). 
ἀντιπαράταξις, ἡ, 1. γεεϊςίαηέε, ΟΥΝΑΖ.ον,21. 22(Μ.3ς.Σ1200); 

ΝΙσερΡη. Τ]τουδνης, δ( 6.86. 30408); ἀπαϑιϑιλαον. (0.262); 2. ορῥοσίηρ 
ῥα ἰε-ἰ πε; ἢρ,, οὗ ἀεέεπος αραϊηβὲ ἀδν}}, Γηγνϑ. ῥοε».2.χ(0.780Ὰ); 
ΝΙΕ μίορ. 6(Μ.79.ττοΣο); στρ Εεῖ.9.2(Μ.08.1ο8ς}). 

ἀντιπαρατάσσωῳ, 1]. αςΐ,, ἐγατὺ μρ ἴῃ ὁρῥοςίηοη, Εριαιρά Ρ.Ἐύ5. 
ἦἢι.6.5.τ.6(Μ,20.4008); 2. πιεά, Δηα 0855., τὐἠ δίαπα, ἰδ. 5.1. 2ο(4τ60); 
Μδσῃ,γε5.1.27(0.255.ς; Μ1.4τ.11334} 1δ.2,4(0.337.10; ττοο 0); Ογτ, 70. 
1.5(4.440). 

ἐἀντιπαρατρέπω, 4ίγεεί τησίσαά, Οντ, ταὶ, Τγῖν, κ(οἰ, 5820). 
Ἐλντιπαραφυλάσσομαι, ρμαγά οἠδεεἰΓ τη ᾿πγη, ΓἸετα, ραεά,5,8(Μ,8, 

δι ; ἄν τι παρα- Ὠ.261.20). 
ἀντιπαραχωρέω, 1.1, [ΟΥ ἀντιπεριχωρέω 4.Ν., Αηδβέ, β4.(ρ.272). 
Ἐἀντιπαρεκδύομαι, φεἰγὴρ [07 α φοηπίεσὶ; ἤξῆςς δὲ ἐομραγεά οὐ 

εομγασίξα, ϑγτιθϑγερη τό(ρ.35.8; Μι66.τοβ 18). 
ἀντιπαρέκτασις, ἡ, ;. Τηεγῥεπειγαίίομ, ΗἸΡΡ.ἤαον.τ.21 (ΠΟ ]. ἔοΥ 

ἀνάστασιν Ρ».26.8; ἀνάκλασιν ΜΊ.τό.3040Ὰ); 2. ἐστι ραγίδοη, ὅτ. Να2. 
97.43.710Μ.26.5 020}. 

Ἐἀντιπαρέλκω, ἐγὰρ οἵ τη. ορῥοεῖίς ἀϊγεείίομ, φΟἰδηι. 7.3. 
ἀντιπαρεξάγ-ω, ἴ. ὀνὴρ 1η|0 αείἱο! 5 ἀἩ ΘΉΘΗ») -τεῖν αὐτὸν 

ἐπιχειροῦσαι ἔμ 5.4.6.το.δ(ρ.480.2; Μ.22.7858); ἃ Η τογοεί. ιίςζελ; 
Μ.22.828.}); 2. ἐεονηβαγε, εομίγασί ὃ Δαβὶδ “εἰ ταῖς τῶν παρανάμων 
κολάσεσι τὰ τῶν ἁγίων γέρα Οτοεέχειη [5.46 :ττ(Μ.17.1250}; ΟΥ. 
Νυβ5.ἰσμά, Βας.(Μ.46.8018}); ὕγτ. }ο.0(4.773}); 3. ρίαεο οἡ α ραν τοϊῇ 
τῇ.««τοῦ θεοῦ δυνάμει “πουσιν αὐτῆς 55. τῆς ὕλης] τὴν ὑπόστασιν 
Βαβ.μεχ, 2, (1,130 ; Μ|.20.324}; ΖΘοῦ Μιτορί, ὃς, ττοδΑ). 

ἀντιπαρέρχεομαι, ἔ. ρας ὃν, πορἰδεὶ, ἀϊεγεραγά ἀντιπαρελθεῖν σιγῇ 
τὸν λόγον Ἐπι5,ε.ἰἢπ τ τ(ρ.62.χ6; ἄν τι παρελθεῖν Μ.24.8208); 14..(.7 
(Ρ.214.21, ν.]. παρελθεῖν Μ.20.13568); 2. ῥα85 ὃν 1η: ἱμγη ἀλλήλους 
μὲν ἐγώ τε καὶ ὦ χρόνος ὡς..«νέες ἐν πελάγει “-ὁμεθα τ. Νὰ 2. εάν». 
1.2.13.2(Μ,37.7544)}. 

Ἐἀντίπασχα, τό, 1. σμηάαν πόχὶ αὐεν Βαξίον, ἀορηῖεα τῇ αἰδῖς, 
70. [6]. ῥσοηεὶ (ἴ,β8. το 30); δου ΒΡ υ,Ογ. ἄρνα (ΜΒ, 576ΑᾺ}; 12. 
τϑίςδοο) ; 70.1).ἐαγηη απ ραςε Εἰϊ.(Ρ.221); 2. τοροὶς Τοἰ τοίη ᾿Εασίονῦ 
εϑδοῖ, Απαβὶ, ἐσ ρ.(ρ.278). 

ἀντιπάσχ-ω, 1. δὲ οὐ ὁῤῥοσίίε μαίμγε ἰο οἱ Φαρισαῖοι πονηροὶ 
ὑπάρχοντες “τουσιν αὐτόν ῬΡἢΤ.2.302Ὰ; 2. ρστβη). ἀντιπεπονθώς γέ- 
εκῖσε, ΟΥ. εἰς. 6. 57(0.127.31; Μιττ.12858), 

ἀντιπατέω, ἱγσαΐ οἡ τῶ ἐμγηι, Ἰλοτ. ἀοεὶ. τοί ῖ.88,18ο8ς}; (οδβτη. πᾶ. 
ἰο}.2(Μ.88.1328). 

Ἐἀντιπείθω, ῥέγοαάε οὐ ἐπ σσπίγανγ, ΤΏ τνβ. Ῥγου.2(2.750Ὰ). 
ἀντιπελάργωσις, ἡ, γείμγη οὐ δομεβίς, Βαβιμοχ 8. ς(1.750; Μ.20. 

116). 
ἀντιπέμπ-ω, 1. σε δαεῖς, πθησς γεβεεὶ ἡ ψυχή...δέχεται ἀκτῖνα 

ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ πνεύματος καὶ ταύτην κ-εἰ (ὮΥν5.ἢ015.7.5 1ἢ. 20 ον. 
(το.486Ε) ; 2. ἰΐγοιο ἰο απᾷ ἤγο σφαῖραν ἀλλήλοις ἁ. ὙΠαΓ,ἢ.5.4.15.ς 

(3.972). 
Ἐἀντιπεπονθότως, 121 ἃ ἐοπίγαγν 5όη5ε, Ὠϊοη. Ατ.ἅ4...}.1τ(}1..3.86 58}. 
Ἐἀντιπεραιόομαι, ἐεγο55 οὐέν, 50Ζ.ἦ..6.0.15.1τ(Μ.67.16258). 
ἘΔντιπεράω, -- ἴοτερ., [0.4]. εὐγοπος μι (ΜἹΠ.07. δια); 

εἤγοη..27.(Μ.τοδ.6ός 0). 
ἀντιπεριάγω, γίνε ὑαεΐ, ϑγτιε5..}.5)(}.66.13028). 
Ἐἀντιπερίαμμα, τό, αγρκἰεὶ; ἀπο ἃ5 σου τοι  ἤδτμῃ ἰοτ αν] ρὺτ- 

ΒΟΒ65, 1π||5. }5.60:2-4(Μ.23.768}0). 
ἀντιπεριΐστημι, 1. ἐοηῥγόδ5 ἰορείθογ ἀραΐη; αἷν, Βαβιλόχ, τι. 

ΤΉΡΒη. 



3 , 

ἀντιπεριπίπτω 

3420; Μ.29.8ο0) ; 2. ἰγαης εν εἰ. «δυναίμην ἁ. τοῖς κομήταις τὸ ὄνειδος, 
ϑυηδβ,εαίυ, 4{(Ρ.196.12; Μ,66.1172Δ}; [51 ΡΕ].6}}Ὀ.2.226(Μ.78.6764). 

Ἐλντιπεριπίπτω, οἰγίκε αραΐηδί ἀντιπεριπεσὼν ὑφάλοις πέτραις 
ΟἸεια. ῥαδά.2.2(Μ.8,4244 ; ςοπῇ. ἂν περιπεσὼν Ρ.173.20). 

ἀντιπερισπ-άω, τηθ6ᾶ., ῥηἰϊ ἀραΐηεὶ ἄλληλα ““ὥμενα συμβαστάζουσι 
καὶ ἀκένητα διαμένουσι (οϑτη, [πο ρ.2(Μ.88.8ορ). 

ἀντιπερίστασις, ἡ, ἱ. ἡ μαὶ ρῥοστ οι, γεδτδίαηεε, Τ Ἰυδε. οη μί. 
40(Μ.6.1τ5418); 2. γεςοη τ ἀογαοη, οἵ δὰ ἀσρυχηθηΐ πρὸς ταύτην...τὴν 
ἀπορίαν ἐνστάσει καὶ ἀ. μαχώμεθα ΤΊ], ἐπε. ΒΒ. σεί.7.τ(.86,12400). 

Ἐἀντιπεριτέμνω, εἰγομηηεῖςε ἀραΐ, ἘΡΙΡΗ, φ Ή5.τ6(}}.43.2648). 
Ἐὰἀντιπεριτρέπω, 1. γευεγ56, ΤΝΠ υὐ (ΝΜ. 79.τ1400); Ἐπιδε. Μοη οῥ. 

(Μ.86.ο4ου); 2. σρβο5ε τη ἔμγη, Ζϑ οι ΜΊΕ ορί (Μ.β8ς. χοββα); 3. Ρρα55., 
γεθογὲ ἩΡΟΉ, ἀντυπεριτραπείσης αὐτοῖς τῆς ἰδέας κακουργίας Τ,εοηΐ.}}. 
Ναὶ, το(Μ.86.:1405.). 

Ἐἀντιπεριτροπή, ἡ, γευεγϑβαὶ δῇ τηεαπίηρ, Μαχ.ελοί, 4.η.7.1(Μ.4ᾳ. 
3410). 

Ἐἀντιπεριφέρω, σαγνν γομὰ τ οῤῥορίίο αϊγεείίοη, Τιξοῦτ. ἢ. 
γιοηοβἐτΕΒΕἰσλο μα }1.86,18120). 

ἀντιπεριχωρέω, οὗ {πὸ εορησαϊο τἀτομιαίεμι, ἱπιεγεηαηφε, 
Προηῖ, ΒΟ Ν σοὶ οἱ ̓εμί, 2(Μ.86.13208}); Απαβί ά.(0.272). 

Ἐἀντιπεριχώρησις, ἡ, αἰέγηαίτογι, Μακ. Ξοἰοὶ 4. η.5.8(Μ.4.428.}. 
ἀντιπίπτ-οω, 1. γέροι; 2. {αἰΪ Ἰηῖο αὐτῇ [1.0. ἴδ}1] ἀ. ΠΠτνβ.ἤοη. 

31.4 τ. 70.(8,1800); 3. {1 Ἰπΐο δύο ξύλα... ““οντα ἀλλήλοις (ο5πι. πα. 
ἰ0Ρ.5(4.88.2048); 4.τὸ αὐον οδοίαείο, Γ11,αε.(Ρ.168.0). 

Ἐἀντιπλάσσω, γεριομία, Γ]δτα. βαεφά.2.τοί(ρ.200.3; Μ.8. σοολ). 
ἀντιπλέκ-ω, τὐσαῦό α ῥίοί ἀραϊηδὶ ἤρξατο πρὸς ἡμᾶς μίσει καὶ ἔχθρᾳ 

ἕθεν 4,, πάν. [γ.τ8(Ρ.45.20). 
ἀντιπλεονεκτέω, σμγρα55 τη ἱμγ, 514. 6]. ἐρ}.5.380(}1.78,.1556.); 

ἐδ. τ. 4π2(1580Α). 
Ἐἀντιπλήκτης, ὁ, Ο16 τοῦ οἰγίδες δασῖ, Βαβιγοημηϊ. 6(2,2οϑΒ; Μ,31. 

ὅ4οΟ). 
Ἐἀντίπληξις, ἡ, εομεηίογ-δίγοκε, ΟΥ ΝᾺ Ζιοαγη!.1.2.25.30(Ν.3).816Ὰ); 

{πθφινεε γ65}.07(Ν.6.12408). 
ἀντιπληρόω, Κεμὶ τη γείμγη, Οτὰν γββώμπαγι. 2(}1.46.7574); 14. 

τ ]αεν. (ΜΝ. 46. οὅτα ; σοη]. ἀποπληρ- Ρ.376.8). 
Ἐἀντιποιητέον, ον τη δὲ ἱγοιδίθ αδομί, Ἔσοῖ αἴίεν, (Ἰϑτιῥαεά,2.τὸ 

(Ρ.218.16; Μ,8. 520 Ὰ), 
Ἐἀντιποιητικός, οἰγίυην ΠΕ τὴν δὲ κατὰ φύσιν [56. δειλίαν) ὡς 

τῆς ἐνυπαρχούσης τῇ φύσει ἀντιποιητικῆς τοῦ εἶναι δυνάμεως ἐνδεικτι- 
κήν ΜΆΧ. Εν». (Μ.01.207}}}. 

Ἐἀντιποιμαίνω, ῥίαν 1ἢ6 γίυναί σἠερδογά, Οτι Να2.07.42.2τ(}}.36. 
4844). 

ἀντιποι-οῦμαι, 1. οἰγίυὲ αἾΕΥ ; δι. ἴῃ ῬοΟα 56η886 εἰ... πῇ σωτηρίας 
Ταβε ταὶ. 8.2 (Μ.6.4020): τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν --ηθῆναι ΟΥ̓ 
ἐχροίη Ἐγ.5:15(}}.17.1730}; ΑἸα ὗις.47. (1.25. 181λ}; τοῦ...δημιουρ- 
γοῦ ««ουμένου τῆς δόξης τοῦ ἰδίου πλάσματος 7 Βα5.δαρί.1.2.7(2.6348; 
Μ.31.15374}); ΟΠ γγβ.ἠοη1.1 5.3 τὰ ΜΙ. (7.τ808}); Ὁ. ἰὰ δά βεπβε, ἘΡΏτ, 
1.2088; Διητηοῃ. 79.4:45(}].ὃς,14288): ἀ. τοῦ πολυπραγμονῆσαι ἰ΄. 
“ε.π6:29-3ο(Μδς, τσότλ); ΝΙ] Ρ}.2.177(Μ.70.2800); 1.3.5 2(4160); 
650. οὗ 600]. Δα ΠοΥ εν ἀ. [5ς. Νονδτίδῃ] τῆς ἐπισκοπῆς Οογπ.Ρ. Ελι5. 
ἦ.6.6.43.13(λ1.20.6218); (Ὦγγβ,»ας.3.6(ρ.56.τ6; 1.3848}; Ῥτος,, λέμε. 
17:2(Μ.87.841}0)}; Πδηος 2, εὐπίομα ἔργ, ἘΒΠΟΔ, Δ. λι5.᾿,.6.5.13.2(Ν].20. 
4608); 3. αν εἰαΐηι ἰὼ μήτε τῶν προσόντων τε καὶ ἰδίων “"οὐμεθα 

Βαβ.δαῤρ!.1.2.1τ(2.6370; Μ.31.15440);, 4. ἰαΐ {πὸ οἰάε οὗ, μῤῥοίά, 
ἀεξεμ τῶν προσφευγόντων τῇ προστασίᾳ τῆς σῆς μεγαλονοίας «εἶσθαι 
ΒΔ 5.6 ῤ.86(3. 1788 ; Μ.32.4850); ΤΊς, Βοβε, Κ΄.1...7:24(0.167.0)}; ΟὨγν5. 
ἠονι.80.6 1τἢ5. ρλι(ατ.τβ2ο); ῬΑ] Ολγγϑοοίρ.50.8; Μ,47.34); τοὺς 
᾿ξϑριγένους “οουμένους Τιβέη.Ογ(ρ,το2.το; Μ,β86,05 10) ; ΙΔ. ἐοη ιαπαίη. 
ετ(ρ.92.26; ΜΝ΄.86.1017Δ); 5. ΟΠ Ἰηείραά τὰς..«πρεσβείας ἃς ἀντε- 
ποιοῦντο πολλάκις ὑπὲρ τῶν πλημμεληκότων ΟΥΥ.5.78: (Α1.69.11964}.Ψ 

ἀντιπορεύομαι, Ψὸ 1. ἃ ΤΟΉΙΥΑΥ͂ν εἰϊγεείϊοη, Οτ ΝΖ. αγ}9.1.2.12.2 
(Ά1.37.7534). 

Ἐἀντιπορθμέω, (Ω77»}) ΟὐΦΥ̓ ΤΉ: ἔαεο ὁ ορῥροστοη, {τ Ν42.(}».}αϊ. 
τ642(Ν1.38.2674}. 

ἀντίπορος, 1, σῤῥοστίε, ζαεε ἰο ἔπε, ΝΝΟΠπ, ραν. 6.1: τϑ(Μ4..4.3.7520); 
Βεπορ ῳηρλομαὶ, ῬϑᾺ]. 5}, ϑορ᾿.4532(Μ.86.2126.Ὰ}; 2. ορῥοδίηρ, ἐ0η- 
ἑγανγ, ΝοΒη βαν. [0.6118(Μ.42.7060) ; ἐδ.0: χβ(Β208) ; 1δ.1ο: 34(83274). 

Ἐἀντιποτίζω, ροἵσε ἰο ἀγα τη γοίμγη, [514.}}6].6Ρ}.τ.483(Μ.8. 
4458). 

Ἐἀντιπράκτωρ, ὃ, οηδ τρῇσ ξομηἰεγαείς, ΒΟΡΏτ Ην. ἀπαςί.(Ν.092. 
1709). 

ἀντίπρασις, ἡ, δαγίεν, 4. 70.33(0.1τ68.11). 
ἀντιπροβάλλομαι, 1. ρὲ ογτυαγά τπ ὁρβοστέίοη, το γ85.υ Ον. 

Τα, (Μ.46.οτό0); 2. εὐ τὶ Δα  πουτῖν ἀραΐηὶ ἐπειδὴ δ᾽ “Ὅμηρον... 
προβάλλῃ, τὸν αὐτὸν ἀντιπροβαλοῦμαι [514.ὈῬὲ].ΦὈ}}.2.228(}1.78.66 54); 
Ῥχσοςσ.σδη.3:1(}}.87.188}). 
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αντιστατικως 

ἀντιπροσάγω, ῥγοίεν τησίφαά οἵ τροφῆς εὐτελεστάτης ἀ. αὐτῷ τὴν 
δουλείαν Ογτ.[ς.1.2(2.58Ὲ). 

ἐἀντιπροστίθημι, αὐἰά ὃν τύαγ οὗ οὐγεείίοη, ΜοΙΠ, ΦνΡΡ.3.3(ρ.29.18; 
Μ.ι8.648 π.). 

ἀντιπροσφέρω, αἰΐορε 1Ὲ. ἐογβαγίδομ, στ Ν γ55.ἰσμά, Βα5.(}1.46. 
8058). 

ἀντιπρόσωπος, 1. ἐμείηρ, ξασε ἰο ζαεε, ῬΆ1. ΤΏ... Θρ.Ρ.Επ5.ἦἢ.6. 
8.1ο.5(Μ.20.γ7γ6ςΑ); τι Ν γββ,ιβονι 4 τη Οαπὶ.(Μ.44.8338); τοῖς εἰς ὄψιν 
ἠγμένοις δι᾽ ἁγιασμοῦ καὶ ἀ. ἤδη γεγονόσι διὰ τῆς ἐν πίστει παρρησίας 
Ὀγτι ον ο(1.2998); ΤὨΑΕ, 67.341: το(2.560)}; ἀ. βλέπων τῷ ϑεῷ Βα5. 
96].0γ.35.2(Μ.85.3778)}; παῖ. δἰηρ. ἃ5. Ρσθρ., 1: ἤρομὲ οὗ ἀ. τῶν 
ἀγαλμάτων (Ἰο6Π|.5,|7.7.7((0}]. Ρ.33.2 π. ἴογ ἀπαντι- Μι0.461Α); ΝΗ. 
Ῥενγίδὶ. (1.79. ο160)}; μεπος 2. φοηγονίηρ, ἴῃ ὁρῥοστίομ ἀ. ἡμῖν οἱ 
τῆς θεοπνεύστου γραφῆς λόγοι Βα5.γερ. [5 Ργοθτη. (2.3224; Μ.31. 
θοῦ); (ὐηδὶ, ἄρῥ.6.1.2 τὸ ἀπαβειβιφι δὶ γεςρ.62(Μ.80.6494); ὅτ. 
Ν,Ιψββιλορι ἴῃ τον, 6: 18(Μ.46.402Ὰ); 3. δεξονε π᾿ 5 ἤαεο, (Ἰϑιτι. οἰν. 5.4 
(Ρ.340.1 ; Μι9.41Α4}); Όγτ. 70.5.τ(4.4654}; Β65.861.0γ.20.1(Μι8ς. 5280); 
4. ας σεδο 6, γεργεέσεπία συ ἀπόκρυψις προσώπον εἰς ἀἁ. 1,δομτ.Η, 
Νεε!,2.8(}Π.86.1636.}; εἰ...ἀ. δέδωκεν, οὐκ ὄντως εἴρηται τάδε περὶ 
τῆς ἀγάπης αὐτοῦ 1.5.2(17250}; 5. ποιξ. 45 5Βι5ὲ., ρα σγοῖάς οὐκ ἐπὶ 
ἃ, τῆς γῆς εἶπεν ἀλλ᾽ ἐπὶ προσώπου (Ὀβτη.η48,1σῤ.2(ν.1. ἐπὶ παντὶ 
προσώπῳ Μί.88.1324}. 

ἀντιπροφέρω, εἴ6 ας ῥαγαίίοὶ, ΟΥὈΝΥ55. (αἱ (Μ.45. τότ}. 
ἀντιπτωτικός, ερηϊγασίοίΐηρ, Μαχ.ερ. 6 (Μ.91.4254). 
Ἐἀντιπυνθάνομαι, ἐπιχεῖνε ἐπ ἑμζη, Ποιμ Οἰδη.2.30; ὙΒατ. γε. 6 

(3.1171). 
ἀντιρρητικός, ἱ. γε ηρ, απδινεντηρ, Οὐ Ν82.ογ7.43,7(Μ.30.5ΒςΑ}); 

ΟΥ Ν ν85..Ἱροί τις (Μ 45. 1123}; βιβλία...ἀ, οὕτω λεγόμενα ΡΆ]} ̓. 
ἐαμ5.38(Ρ.121.1.; Μ1.34.11948)}; ἀ. λίβελλοι κοιεπίογ-ρίσα Δαἀγοββοα ἰὸ 
συγ Ὀν ΟΠδ Ρδσίν δου ΟΥΕΙ Ῥασίν ἢα5 ἱπιεϊαϊθα δὴ βοίίοι, 
ΡΜαρον. Πδι Ρ χ]ν)όγλος; 2, εὐηϊγουεγεῖαὶ, Ἰλῖοπ. Ατ,ἄ.η.6.2(Μ.. 
8:71). 

ἀντιρρητορεύω, γαΐξε ὧῃὁ οὐγεοίτονε, ἘΡΉτ.α,τι3Δ; Το. ἠορ.8.] 

᾿(Μ'96.7000). 
Ἐἀντιρρητορέω, -- ἔοτερ,, ΤΑῚ, ῥα η.(}1.26.13121), 
Ἐἀντίρρητος, ἴῃ Ῥῆγαδε ἐξ ἀντιρρήτον ὧν ἱπυεγες ἀγριγιθηὶ οὐ 

πλατὺς μὲν ὁ λόγος" οὐ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν ἐξ ἁ. λαβόντα καὶ σαφηνίσαι 
ὕγτ. }ο.Ο(σΟΠ]. 4.583 ἴοτ ἀντηρίτου). 

Ἐἀντιρριζόω, ῥρίαπι Ἰηϑίεαι ξύλον [1.6. τῆς (1055] ξύλῳ ἀ. {ἢ τγβ. 
ῥακεῖι.5.5(0.177.1; 8.271Ὲ}. 

ἀντίρροπος, ἐφτυαίεμί ἰ0 ἵνα μηδὲ ἡ τοῦ τόπου ἀξιοπιστία...ἀ. 
τῆς ἀληθείας εἶναι νομίζηται ΓΠατν, Μορς,αϊ,τ: ϑίρ.11.18; Μ.66ι,οοτο); 
516.ὈῬε].6}}.3.373(}1.7γ8.10210); Μαχιορηφο(Μ.91.1138). 

Ἐἀντισαγηνεύω, εαἰεὴι ἦτ ἱπγη, ΤΠ γγϑβ. ἤοηι.13(13.2528). 
ἀντισκοτέω, οδείγμοί, ῬΆΠΕν ΟΠεγς. π(οοπ]. Ρ.30.11 ἴογ ἠντικότει; 

ἠψυχώθη Μ.47.10). 
ἀντισοφίξομαι, 1. "56 εομμίεγ-ἀδοΐεες, αΥ Ν 2.0», 2 το Μ.35,4280 ; 

2. γ᾽57Ἤηπ᾿ᾶδὲ γεραγίθε, Β85.86].0γ.20.2(Ν],8ς, 2520), 
Ἐὰντισοφίστευμα, τό, ποκίτίς ἀφυΐεο, Τ τ ογαὶ.τ2(0.14.7: Μ.6,831.), 
ἀντισ-όω, 1. εοῖ,, χεραγι ας ἐφμαὶ, σορήραγε ἀ. τῷ φωτὶ ἐκείνῳ 

τὸ τοῦ ᾿]ησοῦ φῶς ΑἸτηπιοη. “6.26: 13(}| 8: το 6}); 2. ρᾳ5π., δὲ 
ἐημαὶ τοῖς ἁμαρτήμασι τὰ τῆς ὕβρεως --ὠὦθη τ. Ναλ.6}.143(}1..57. 
2154}; 3. ΡὈΎθ5. Ρίορὶ. ε8 βιθβέ, τὸ ἀντισοῦν ἐομηπίεγροΐξε τὸ ἀ. 
τοῦ τῆς δικαιοσύνης..«ζυγοῦ ΟἸοηγ, ῥασά. τ τοί Μ.8, 3608; ἀντισηκοῦν 
Ρ.144.11). 

Ἐἀντιστάδη, ἡ, Ορῥοδείο φματγίογ, (σεο. ὈΪ5, Ῥὲν5.2.285(Μ1,02.1220Ὰ). 
ἀντισταθμάω, τϑεῖσ᾿ ἀραϊηεί, Ἰδηοε σοηβαγε, Ἰδα5.ποη!ἵη Βςιόχττο 

(1.1078 ; Μ.20.480Ὰ); 14,6ῤ.226.2(3.3470; Μ.32.848λ); Οὐ ΝᾺ Ζ.6}.223. 
2(Μ.37.365}). 

ἀντισταθμίζ-ὠ, 1. δοξ,, τοεῖσ᾽ι σμί τη γὙΕΪΡΉ πάντων αὐτῷ τῶν 
προσόντων ἀ. 1514.1"8].6Ρ}.1.182(Μ.78.3014}; Π1Δ4.}6»7.42(ρ.48.24}; 
Λπαβίσ. Ἐς, 6(Λ,89.11250); 2. τηρα., δξαν εονεραγίξου τὐτίβ οὐκ ἔστιν 
εὐγονεῦσιν ““όμενον κτῆμα ΤΊτη. Απτιεαες, τ(Μ.28.Ἰοοτα). 

ἀντίσταθμος, ὁ, ῥαίωπείηιρ, Ογτ. 70.τ2.τ(4.11108}. 
Ἐἀντισταλτέον, 0516 Ῥηι5 ἐοηγαδὶ, 151.}}6].6ῤ}.3.381τ(Μ8.78.1ο2ςΒ). 
ἀντίστασις, ἡ, 1. γενοίί, ΟὨγγο. ον. 60.2 τη 10.(8ι4ττα)}; Ῥτοο!. 

ΟΡ ἐρ.(ρ.6γ.28; Μι6ς.8818); 2. ἢρ., ἀϑδατεί!, οὗ δυρισιθηῖς παντὶ 
ἀντιστάσεως τρόπῳ κεχρημένοι οἱ Ἕλληνες 7αβτιψμ γος. 4ς(Μ.6, 
14808); {1 εοηΐ. Β. 5 δεί.7.τ(Μ.86. 2404}; 3. γοεϊοίαηοό σατανᾶς...δέδιε 
«εὐτοῦ πλουτοῦντος κατ᾽ ἀρετὴν τὴν ἀ. Ογτ, ΓΞ οἵ ο(Μ.60.7840); ἰα Ος, 
δ8ο(3.1134}); ἰά, Ν᾽ οὗ. 25(3.503Ε}; 4. ἴῃ τηιιβίο, δαίαηες κατὰ τὴν ἴσην 
ἀ, ἀλλήλαις συνηχοῦσι ΑἸΉ, σεν. 38(}},25.774). 

Ἐἀντιστασιώδης, ΟἩΠΊΩΤΉΡ τὐτιδ, ΟἸοτα. ον. 2. (ρειτς. 4; Μ.8.0330). 
ἀντιστατικός, οῤῥοσίηρ, Ποσαίο, Μοιμ Ῥονρά., π(ρ. ο4.2; Μ.18. 

400Α); Μας.Αερ.ἤονμ.τς,48(Μ.34.6ο94). 
Ἐάἀντιστατικῶς, 27 ορῥοσίίοη, αΥ. Νγβ5. λον. τα Εκεὶ.(Μ.44.6450)). 



ἀντίστατος 

Ἐντίστατος, σοι! ρανί, τ Νὰ Ζ.ἐαγη.1.2.34.2ο90}.3}.660Ὰ). 
Ἐἀντιστέλλω, 5εΐ τ: Σοηίγαξὶ; Ῥᾶ55.; ἀν ἤγονι, Βα5..}.188 ἐαὉ}.15 

(2.276. ; Μ.32.6848). 
ἀντιστήκω, ρί65., ἔοττηεα ἔτγοπι ρετῖ, ἔξηβε οὗ ἀνθίστημε, γεεῖςί, 

το διαμά, Ἰλιάγτη. Τνῖη.3.2τ(Μ.39.901Ὰ}. 
ἀντιστηρίζω, 1. εἰγοηρι με ἐπ γείιγη, ΝῊ Ἐπῖορ.τ4{(Μ.79.11128) 

2. σε ρῥονί, Ὀϊάγτα, Β5.17: τοί 8,39.12400); Ογτο ίαρἢ. ἔχ. 2(1.2740); 
1, σίαρἠ. 1, εὺ.(1.3648). 

Ἐλντίστιχον, τό, ἰΐπε εορίξά, Τπάτοδευά, ῥοόη.τ. 4(Δ.00.17400), 
ἀντιστοιχ-έω, 1. εἰαμά ὀῤῥβοςῖίε ἱ βαῖγς, οἵ ποβῖ. δ η5 ἔνθεν 

ἀλλήλοις “-οὔντες συζυγίαν ἔχουσι ΗἸρρ. ἤκσεν,6,.τϑίρ.τ44.τό; Μοτό. 
2222Α); ἤδηοα 2. εἰασμᾷ ορῥοξσεά ἰο, δέ ρβοδίϊ οὐ γὰρ μόνον ἐν τῷ 
πυρὶ. καὶ ὕδατι θεωροῦμεν τὰς “-οὖσας ποιότητας ΟΥΟΝ Υβ55.16χ.20 
(Ν1.44.800,0); 14.ογιἄοηι.4(Ρ.68.3; Μ.44.ττ618}; 3. φονγεθρομά, ἐχ- 
ἐἰλαηρε ῥίαεες πάρεστι..«μυθήριά σοι νοεῖν -υούντων τῶν γραμμάτων 
τὰ μυστήρια ΟἸξίλ ῥγοί. (0.12.3; Μ.8.724). 

Ἐἀντιστοίχως, εο͵ὐγοεροπαϊηρίν, Τάν,. Τγίη.3.τ6(Ν.30.8734). 
ἀντιστρατεύ-ω, 1. αεἰ.; ἢρ.», αγγαὰν αραΐϊηεί, ΟΠ γγϑ. ἠοῖ ΤΟΣ 

ἡ ΜΕ(). 2298); 514.}Ῥ 6]. ἐρῥ.3.ττ40}.78.8480); Ογτ λε5.ττ(ςἾ.020}; 
2. ταβά.; 8. 1τ., ακὸ ἐδ βείά αραϊπδὶ, 1514. }Ὲ},6ρ}.2.1το) Μ.78.5 480); 
Ὁ. ἔσ. ὁ.«νόμος “-όμενος..«τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ ΜεΙΉ.γ65.2.6(ρ.340.13; 
Μ.18.2040); 10.2.7(0.242.τὸ; Μ.41.11730}; 5140} 6].ἐΡ}.3.1τ82{(Μ,78. 
8734). 

Ἑὰἀντιστρεπτικῶς, ῥαςῖ ἀραΐη, {1ο0.10) .6ῤ. ΤΡ  , Β(Μ.ρς. 3814). 
ἀντιστρέφ-τω, 1. ἴταη3.; 8. γεύξγεδ, ἵμυεγί, 4 Ἐείγιεί Ῥαμένδτ 

(Ρ.215.5)}; Βα5..δρήγ.“7ίφιατο; Μ,32.1330}); Ομγγβ,ἤοηι.22. 4 τῷ ΜΙ]. 
2800); 14. Ποη1.4.2 1π 2 ογ.(1ο.4560); Ὁ. γείογί ἴπ αυριπηθπὶ τί οὖν 
αὐτὸς ἀντιστρέψας φησί; τὰ ποηῖ.41.1 τῇ τύ ον.(το.3818); ο.. εομυεγέ 
ἀραϊηξί τὰ κυρίως ἀλλήλοις ἀντικείμενα ὅλην τὴν ἀπόφασιν καθ᾽ ὅλης 
τῆς καταφάσεως “-ουσιν Τ,οοπ. Βιοαρ. δεν. τ8(Μ.86,1ρο8ΑᾺ); 2. ἸτΥΔ5.; 
ἃ. ἴῃ Ἰορὶς, δέ εομυον δὶς “τει δὲ ἃ καὶ τοῖς τὸν ἐναντίον χειρίζουσι 
λόγον ἐπ᾽ ἴσης ἔστιν εἰπεῖν, ὡς τὸ εἰ ζῷον τὸ κατὰ γαστρὸς ἢ οὐ ζῷον 
ΟἸεπα, ςἐγι ς τ(ρ.5328.21; Μ.9.130}; ΟΥ, 39.123 10. [0.11 τδ(ρ.495.3); οὔτε 
γοῦν ὅρος οὔτε ἴδιον τὸ ἀγέννητος οὐ γὰρ ““εἰ ὨΙάντη ({Β45.)} πη 4{(1. 
2868; Μ.20.6880); ἢ γγϑ.ἤομι.30.2 τῇ τύογ(το. 3650); οὐ...«ἡ φύσις 
ὑπόστασις, ὅτι μηδὲ “νει 1,δοπί. ΒΝ ες .εἰ Ἐπὶ τ(Μ.86.128ο0Ὰ} ; οἵ τῆς 
“Τπεβοϊοκοϑ᾽ ἀναγκαῖον τῷ καθ᾽ αὐτὸ ὀνόματι ἢ τῷ πρὸς ἕτερον κειμένῳ, 
πρὸς τὸ ἀλλαχόθεν εἰλημμένον ὄνομα ““εἰν Τιϑοπί. ΗΝ 5 .4.41(Μ,86. 
17168); 4 μποπορῆ,(Μ.86.18560); Μακχ.αηιδὲς (Ν.01.12258); Ἀ. δὲ {4 
εὐπϑεῦςα, Οτ. 70.20.17(0.3248.22; Μ.14.6ο00); 3. πηροτβ. σοεὶ ἐπε γεΐα- 
ἐϊοη ἴς γεείργοσαί τί ἄρα ἐστὶν ἡ προαίρεσις; ἄρα τὸ ἑκούσιον ἐπειδὴ 
πᾶν τὸ κατὰ προαίρεσιν καὶ ἑκούσιόν ἐστιν; ἀλλ᾽ οὐκ ἀ. ... εἰ ταὐτὸν 
ἣν ἑκούσιον καὶ προαίρεσις ΝΝεπηεβ."αί, ἢ ον.33(}4.40.7324}; 4. τηεα., 
εἰαηρο οἰάες συονται πρὸς ἑκατέρους παρ᾽ ἀλλήλων αἱ τάξεις Β45.8ε]. 
0γ.27.τ(}.8ς.2128}. 

ἀντιστροφή, ἡ, 1. ἰῃ ἰορίο; 8. φογγερῥομάεησεο, ΑἸΠαπᾶρ.γε5.τὶ 
(ρ.59.τ6; Μ.6.9034); Μαχιορηδο Μν01.528); κατὰ ἀντιστροφήν γεεῖ- 
Ῥγοεαίίν, Ἰιδοπε. Βιεαρ.δευ.τ](Μ.86.τοοξο); Μαχιοριδε (Μ.91.528); 
Ῥ. οὐδυξγείοη τὴν ὑπὸ τῆς σῆς ἀγχινοίας νομοθετουμένην ἀ., μᾶλλον 
δὲ καταστροφήν [τεῖ. ΔΡΟΙΒηΔΙ5] Ἐπάν Μορϑ. ΚΝ. ροϊ  (0,320.13; 
Μ.66.το 00); ἢ. ἐπιυεγοῖοη τῷ καιρῷ τῆς ἀναστάσεως κατὰ τὴν καλῶς 
γενησομένην ἃ. ἐν πνεύματι ἁγίῳ..«καταποθήσεται ἡ σὰρξ ὑπὸ τῆς 
ψυχῆς Μαχιαριδὶρι(Μιοχ.1252.); α, εὐηύεγοο, ΟΥ.ορη η τοῖς 
(ρ.18.27; Μ.13.8724}; ἐοηυένςίοη, Τισοπῖ. Βιεαρ ϑευτ( Μ.86.10040) ; 
2. γευεγεαὶ τὴν καλὴν ἀ, καὶ...οὕτως ἐκ τῶν λυπηρῶν ἐπανελθεῖν τὰ 
χρηστότερα Οτ.Ν82.07.38.4(Μ.36.21τ64}; γτι σάον, τ(1.540Ε); 60. Ί5. 
Ρετγς.τ.5](Μ.02.1202Ὰ). 

ἀντισυζυγία, ἡ, ξροβίίηρ οὗ οῤῥοςίίες, Π ον Οἶφ.3.33. 
Ἐἀντισυνάγ-ω, ἠοϊά ἃ γιναὶ αϑϑενιδίν τοὺς... «ἀποσχίσαντας δὲ καὶ 

εὔοντας τοῖς κανονικοῖς..«ἐπισκόποις ΟΡ (281)εαη.6, 
Ἐἀντισύναξις, ἡ, γίυαὶ αἀδοερεδίν, ΟΟΡ(381).}.ἈΡ. ΓΜ .᾿.6.5.0.1 

(2.1020). 
ἀντισυνάπτω, 2οἷη αἱ ρῥοΞίίς ἐπ ς, (οβτα. Τη4,10.1τ(}}.88.6ς5 0). 
Ἐῤντισύνδρομος, Ξε ρίηρ ΤῊ ἐ0Ή Π1εἰ; οἵ αν 85, ἅδο. Ρ15.δο. ἄναν. 

486(}.02.12018). 
Ἐἀντισύνθεσις, ἡ, εοπυενϑο, (60. 15.ἠθχ. τ68η(Μ}.02.1 5664). 
Ἐντισύνθετος, εὐγγεερομάτης, (εο.ΡΙ5.ἠδα.ττ45(Μ.02.15224}; 1. 

1174{1524}}. ' 
Ἐῤντισυνοδικά, τά, ἐχεμαηρεά «ἐγηοάίεαί ἰεξίίογς, Ἰον τ ΟΡ ερ. 

(Δ .96.14208); ΤΆτα5,ερ.5(Ν.08.,14760). 
Ἐἀντισυντάσσω, ε0,Ρ056 α γερίν, ἘΡΙρΡῊ.ἠαον.72.5(0.250.25; Μ.42. 

3880). 
Ἐλντισυστρέφω, γοϊὶ ἰοροιλδν τῷ ὁῤῥοστίς ἀϊνθοξίοη, (60.115. κα. 

τοόο( Μ.02.1 5106 Α}. 
Ἐἀντιαύστροφος, ἑμγηδά τομμα τΏ ἰδ ορῥοςτίο ἀϊγθείίοη, αθο. ῬΊΒ. 

δευ,οοὐ .02.τ6288). 

158 
, 

ἀντιτυπία 

ἀντισφαιρίζω, ἑάγοιο ὧ»ι οὐ) ει οΉ; 5 1 ΡΙΑν ΤΩΡ ὈᾺ]] (1.6. τπουρῃτ- 
16551}), Μείῃ, ἐγρρ.3.4(0Ρ.30.13; Μ.18.654). 

ἀντισφίγγω, ῥἱπα ἐἰρλεῖν το, σεο.ῬΙ5.ἠένιιτοί .02.1440.). 
ἘΔντίσωμος, τεγυΐηρ ας Ξμδοίτμείο, Οὐ Μὰρ ἀἱαϊ (1π.Ζ4.}.}4.1(}}, 
ΡΙ,. 77. 2180}; πειῖ. 85 ϑυ0ξῖ., σοῖς, ἘΡὮΤ.2.2734. 

Ἐντιτάκτης, ὁ, Οη6 τ0ἢ}0 5εἰ5. τὰθῖ αραΐηει Οοα, ἤδησα οἱ ἀ, 
ἃ Ομοβέϊς βϑοῖ, Γ]οιη, ἐγ. 3. φίριζετ τα; Μ.8.11370)}; Τπάτλαθν.᾿.τό 

(4:309). 
Ἀἀντιτακτικῶς, ἐη ορῥοδτίτον, Οτ Ν γ55,ἤον. δ ἠ Ετεὶ.(Μ.44.1444). 
Ἐἀντιταλάντευσις, ἡ, σοπίγαγ 655 εὐμεταμέλητον γὰρ τὸ γένος τὸ 

τῶν ἀνθρώπων, καὶ πρὸς ἀ. ἕτοιμον ξζῃγγπ.ἤσηι.τ3(13.255})}. 
ἀντιταλαντεύ-ω, 1, ἰταπ5. ; ἃ. τυείσῃ ἀραΐηεὶ, βαίαμεε αἀραϊηδὶ “τὼν 

τὴν ἐκείνων ὠκύτητα τῇ ἑαυτοῦ βραδύτητι Ιτεηἦσον.1.11.1(Μ.7.6378); 
στ. Να Ζ.ιεαγηι.1.2.15.6 0 (}1.3}.770.)}; ὕτνϑβ. Κ»..1οὉ 61: (8.64.5 800}; 
πᾶσαν...τὴν κτίσιν ἀ, τῇ περὶ τὸν θεὸν ἀγάπῃ ὙΠατ Κον.δ: 30(3.00); 
ταύτην μου...τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ταλαιπωρίαν ταῖς ἐμαῖς “σας 
παρανομίαις δὸς τὴν ἄφεσιν 1Δ.}5.24:τ8(1.762)}; (Ο5πι.[η4,0ῤ.7 
(Μ.88.5680) ; Β. τοεῖσῃ σμί ἱμείοαα “τουσι τοῖς εὐθυγενέσι βρέφεσιν 
ἄργυρον καὶ τοῦτο προσκομίζουσι τῷ θεῷ 'ΓΒάτ,ι.,38 τη Πευ.(1.216); 
ο. ἀρῥβογίτοῃ; αὐτοῖς ἡ δίαιτα ἀκριβέσιν “τεταῖ ζυγοῖς Ἰυναρτ.ἶι.6.1.21 
(ρ.31.23; Ν.86,24818); 2. ἰπίταῃβ., ἐομηϊεγθαίαμπεο ἡ “πουσα γνῶσις 
ΟἸεπι, ῥαεά.τ.9(Ρ.142,2; Μ.8,3560) ; οὐκ ενουσαν μόνον ἔχων τὴν ἀξίαν 
τῷ πλήθει τῶν ὑποδίκων Ῥτοο] ΟΡ ογιἰαμά. ΒΔ Ψ' δίρ.τος.17; Μ.δς. 
68:})). 

ἀντιτάλαντον, τό, ἐο»ρΦΉ 5 10Ή,, γειραγά, τι Να ζιεαγηη. 2. 2(Ροα μι.) 

2.1τ(Μ.37.14784}; ν.]. ἔοτ ἀμφιτάλαντος ἡιν,, 18.2.τ.13,172(12414}. 
ἀντιταράσσω, 5:17 π|ρ ἴῃ ορροξτίον, ΝῚ. Επίορ, 4(Μ.79.ττ008} 
ἀντιτάσσ-ω, ἴ. αοῖ,, 5εὲ ἢ: Ορῥοσίοη, ΟἸΟγη.5 γ.3,4(0.211.20; Μ. δ, 

11404Ὰ}; ἘΒάτ οι.2:27(3.35); 2. τηρά,, εἰ οποσεί ῇ ἀραϊηδί, γεσῖδὶ μὴ 
“εσθαι τῷ ἐπισκόπῳ Ἰρτ. Ερἧ.5.3; Πίορη.δ.5; ΤΆΤ ἀΐαὶ, Τγίη.ττθ 
(}1,28,11410}. 

Ἐἀγτιτελής, ἡ αἱ [6 επᾶ οἵ οπεὶς ἴεν Ὁὰΐ Ρχυοῦ. {.1. [ΟΓ παντελής 
Οὐ ς.τ4: ς(Ρ.460); οἰ ΕΛ15.Ἐς.14: ς(ρ.4ο8). 

ἀντιτεχνέω, ἀεί ἐγα  τἰν ἀραϊηδὶ, Μεῖῃ ἐγηρ.8.τίρ.81,12; Μ.18. 
140Ὰ}. 

ἀντίτεχνος, 1, σεἰενεΐηρ ἀραϊηδὶ, ΟἸετη, ῥαοά. 3.2(ρ.243.1; Μ.8,5728); 
2. πδυΐ. 45 50 51., ἐομπ θν- δεδονηε, ΝῚ] μίορ.τ4(Μ.79.11128). 

Ἐἀγτίτητος, ὠηρῤγερηαδίο, ΤΑΤΉ γοη!.3(Μ.28.14120). 
ἀντιτίθημι, 1. Ξεἰἱ αραϊμεὶ; 8. ἴῃ ΠΟΙΠΡΔΓΙΒΟΏ ΟΥ̓ΘΟΠίταβί ἀ, τῷ 

μὲν ἀσωμάτῳ τὸ πνεῦμα ὈΟἸοπὴ. εἰ. 2ε(ρ.144.4; Μ.9.7090); ΑΙΒ,.47.1.22 
(Μ.26.698) εἷξ. 5. ἀνθρώπινος; Β. ἴῃ ορροδιτίοη, τι Ν γβ5ι μεσ, (1.44. 
648); ὁ διάβολος... πᾶσαν αἵρεσιν ἣν ἀντέθηκεν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας 
Τμαυ Μορϑ.2 Τὴδες.2:32(Μ.66,0238.; οἵ. ρ.51.11.η.); 2. οδἼεεί, ορ,όδε, 
7α5ι. ταβοῖ.30.1(Μ.6.3738); ἘΡΙΡΏ.μαθν.7ο.τ(ρ.233.7; Μ,42.3408). 

ἀντιτιμώρησις, ἡ, σεηρέαπεε, ὈΟτιδεὶ τη [)5.2: (61,12 ΣΙ δ); 
Νοιηθϑ αὶ ἠονπ.ι( ΝΜ. 40.6924}); 70.0, }0.2.16(Μ.04.0320}. 

ἀντιτιτρώσκω, τυομρά τη ἱμγη, Βαβιποηι.τ4.δ(2.1290 ; Μι31.4600). 
ἀντιτονέω, γεςῖεὶ εἰσίν, Μεῖῃ. Ρονρῖ..2.3(ρ.505.27, ν.}. ἀντιτορήσῃ 

Μ.τ8,4044). 
ἀντιτραχύνομαι, δέ ἐχαςῤῥεγαϊεα 12 ἰμγη, ΟΥ̓͂Ν γ85, μη τ2(1 Ρ.302. 

26; Μ.4ς.το130). 
Ἐἀντιτρέπω, σπαηρε δαεῖς, 11ο».(ἴόηι.2ο.0. 
ἀντιτρέφω, 7εεὦ ἐπ γείμιγη, ΟΥ. 0.13.532(31: Ρ.257.3} Μ.14.4564}. 
Ἐἀντιτρέχω, 1. γῆ ἴῃ γιναίνγ, Οὐ Νὰ 2.0γ.45.24(Μ,36.6574); Μαᾶχ. 
αγιδὶρ. (Μ οτ.τ2814}); 2. γμςὶι υἹοίεμιν, ΤΡΑᾺ}. 51} ἐμόν. γιὰ (Μ.86. 
2263). 

Ἐἀντιτρυτανεύω, ἡπαΐε εονιρεηδαϊίον 79γ, ΤΟ Δο5.Ν 2. ἀταί.122(Μ. 
38.1012)}. 

ἀντιτυπ-έω, 1. γεείεὶ, γέρω; ἃ. ἰἰτι, Βαβιβμοιπ Ἢ 5.32: (1 1354; 
Μ,29.3228}; Ὁ. ἄρ., Τυβί. χαροί,8.2(Μ1.6.3270); ἡ-.-ἐναντιουμένη τῷ 
θείῳ βουλήματι σκληρύνεσθαι καὶ “-εῖν δίκην λίθον. «τὸν λόγον ΟΥ. 
δε. πῃ Εχ. 3: 2τ(Μ.12.2844}; οὐ μόνον ἠλίθιον πεῖσαι ἀλλὰ καὶ ἀνόητον 
“οῆσαι δύνανται Αἄδλπι ἀ]αἰ.4.τ2(ρ.168.6; Μ.1τ.18280); 2. τηρα,, γά- 
ῥομμά πρὸς σκληρὰν καὶ ἀπειθῆ καρδίαν λόγος...ὥσπερ ““ούμενος πρὸς 
ἑαυτὸν ἐπανέρχεται ἴ ι51. ἢ’.γ65.(ρ.40; Μ.6.τ6008). 

ἀντιτύπησις, ἡ, γεεείανιεε, ΜΟΊ, ΡονΡἢ.2.3(Ρ.505.24.; Δ1.18.4044). 
ἀντιτυπία, ἡ, 1. γεδίδίαπες, δοἰἸἀτίν σῶμα οὕτω στερεὸν καὶ ἀ, ἔχον 

Ταβι ἀταϊ,5.2(Δ1.6.4884); εἰς τίνα ἐρείσῃ; ἀ. γὰρ οὐκ ἔχων εἰς κενὸν 
ἐκβαθρεύεται Ποη Οἰδν.α7.ττ; Βα9. μη τ. 6(1.217ς; Μ,20.5244}; τῆς 
θεότητος ἀπὸ τῆς..«ἀσυνθέτον φύσεως εἰς σαρκώδη ἀ. ἀλλοιωθείσης 
Οὐ ν85. 4 }οὶϊ.2(Ν}.45.τ1284} 1Δ,0γ. καἰ εεἶ..23(0.88,4; Μ.45.010}; εἰκό- 
τως ἀνδρίσῃ καὶ τῶν τιτρωσκόντων τὴν ψυχὴν ξιφῶν ὑπερανάσχῃς, 
ἀ. κτησάμενος τὴν ἀπάθειαν, ἄγγελοί σοι μετὰ τὴν πάλην διακονήσουσι 
1514.}ε]..}}.1.75(}1.78.2364); οὗ τοβαγγοσίίου. μοαν οἱ Ομ γῖβὲ ἀ. 
σώματος πληροφοροῦσα τοὺς ἁπτομένους ΤΑΤΕ (γ.(Μ.20.12378}; τὸ 
σῶμα ἐκεῖνο... «πάσης ἃ. ὑπέρτερον γεγονός 1Ογτ, 1 γτι. τ] (6.235; Μ.77. 
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αντιτῦπος 

τιςόο); 2. βρωταίτυε γοῤγεδεγαίϊον,, σνηιδοϊΐδηι ἄνελε ταῦτα πάντα, 
καὶ εἴ τι ἕτερον εἰς ἃ, θείαν ὙΠπατ, ϑευᾷ,:εοη. τ(Μ.00.4898). 

ἀντίτυπος (ἀντίτυτον, τό), Δ. αρριοεγηρ; 1. ἴῃ ρβη. ἀ. φάτο 
μῦθον Νοπη.βαν. 70.6:0(Ν1.4.3,8048)}; ἐϑ.τ6: Ζ)(8810) ; Βοπσε γεβσιηά- 
τη} καὶ τὰ μὲν ἀντιτύποισιν ἐπαυχήσαντα βοείαις Ῥαὰ].511.. δορὴ ΒΞ 
(Μ.86.21568); 2. εογγεοβοηάτηζ, 85 βἴδιηρ ἴο ἀϊῈ ἀ,. μίμημα ὥγαε. 
12.1.32, 10.1.3323; 10.8,21]0; Νοπη.}αν..70.3: 5 (Μ.43.1650}; λέθον 
εὐνάς στήριγμα χαραδραίου πυλεῶνος 1.20: ϑίθοοα) ; Πρπος ζη ἀὐζογ- 
ἄἀσηεε θεημάχος ἐστὲ γενέθλη. .«ἔργοις ἃ. ἐπιστώσασθε γενέθλην τὖ.8: 40 
(82ολ); 3. «ον; ἃ. οἱ ἃ ἀοοσυχηδηΐ τῷ ἀ. τοῦ θείου γράμματος 
ΕἸΑν]Β ἐρ.ᾺΡ. ΑΒ ἀροΐ, ει δε(ρ.1τό4.8; Μ.25.4018); ΟΑΛης.(358)ερ. 
σγηνΑὉ ἘΡΙΡΕ,  αεν,73.2(Ρ.270.1ὸ ; Μ.42.4050); 1 Ὀ6γ.ρ. ΜΙ] αρεά,αΡ. 
Θοογ ἤ.6.4.12.27(Μ.67.402Ὰ)}; ἢδπος ἀγα! ΚΟΡΥ καὶ τοῖς ταχυγράφοις 
τὰ ἀ, δοῦναι τῶν τότε γραφέντων ἐπέταξα ὥντις5,6}.67(Μ.66,14328); 
Ὁ, οὗ Δ ἰτῖδρε τῇ καρδίᾳ ἐπαρθεὶς ἀ. ταύτης εἰκόνα ἐποίησεν ἨΊΡΡ. 
ἔθ αη.2.τ.2(}1.1τ0.6778}; ὅε].ΟγζΖ.ὐ.6.1.6 τ|.(Μ.8ς,.12058}; τίνος δὲ 
χάριν οἱ πιστοὶ ἅπαντες σταυροὺς μὲν ἀ, τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ 
ποιοῦμεν; ΤΑΤΉ φη.«4πη1.41(Μ.28,624Ὰ}); 4. τε τύπος ςγγηδοὶ οἵ τῃϊηρς 
ἴο οοης βραὰμ.. θύει θυσίαν ξένην καὶ τῆς μεγάλης ἀ, αΥ.Ν 42.07.28. 
1τ8(Ρ.48.17; Μ.36.404); προτυπῶν [80. Μο]ςΠΙΖοαςΚΊ τῶν μυστηρίων 
τὰ αἰνίγματα, ἀ. τοῦ σώματος τοῦ κυρίου ἘΤΙΡὨ ἤσεν. 55.6(0.331.14; 
Μ.4τ.ο814Ὰ); πρόβατον ἐνιαύσιον... «ὅπερ ἦν ἀ. τοῦ σωτῆρος 1.51.31 
(ρΡ.30 4.10 ; 9448}; εαἰ. βοειτό:τοίρ.422.2); ορῥοἑῖίο, ἐοπίγανν ἐγηιδοὶ 
ὁ δὲ χαλκοῦς ὄφις κρεμᾶται μὲν κατὰ τῶν δακνόντων ὄφεων, οὐχ ὡς 
τύπος δὲ τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν παθόντος, ἀλλ᾽ ὡς ἀ. ΟΥΝΑ2.0»ν.45.22(Μ.326. 
ὅς 48); 5. αηἰπενρῥε, πῃ 56 η88ε οὐ }]Π] πιθὴΐϊ οὗ ἴγρε: οὗ ΒΜ χαίροις, 
ἡ ἀ. τῆς τοῦ Νῶε ἔμψυχος θήκη 1}0.1) .«ἀρτι 50 Μ.06.6498); οὗ Οτοββ 
ἡ ἀ. τοῦ ἐσταυρωμένου θεανθρώπου μορφή ἀσππ.ΟΡ ὁγ.1(}.08.252Ὰ}; 
6. οἷ. τύπος ; ἐαγίμίν ξογηι ΠΟΥΥΕΣΡΟΜΟΤΗΡ ἰο ἃ μεαυεμῖν γεαϊίν, ΟΥ, 
ἴῃ [15 56ῆϑδδ οὴἱν, απεἔγρε, οἷ, οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια 
Χριστός, ἀ. τῶν ἀληθινῶν ἨΕΡ.0:24; ἡ γὰρ σὰρξ αὕτη ἀ. ἐστιν τοῦ 
πνεύματος" οὐδεὶς οὖν τὸ ἀ, φθείρας τὸ αὐθεντικὸν μεταλήψεται 
2(ἴἰδηι.14.3; ἄνθρωπον ὠνόμασαν ὅτι ἦν ἀ. τοῦ προῦντος ἀγεννήτου 
να]. πη. ΚγΔΡ.ἘΡΙΡΠ, ἠαον.31. (ρ.201.7; Μ.4τ. 4810); ὃ ἶϑα. τπ6 οἵ- 
5ΡΠῚΡ οὗ ΑΟμδπιο ἢ] δὴ καὶ αὐτὸ ἐκκλησίαν εἶναι λέγουσιν, ἀ. τῆς ἄνω 
ἐκκλησίας Ἰχοπ.Ππαογ.τ. 5. 6(}ῖ,7.5018); οἵ, ἐα εογμη ἀεγσαίοη6. ἐμ 
αἰτὶ ψαεὶ! δοϑοηὶ εἰ ἀμ νρὲ εἰς ψῦ ΘΏΡΕΥ ἔὺ5 55 6ηὶ, 16.1.24.3(676.}; 
τὰ ἀ. οὖν τῶν ἀληθινῶν ποιήσας Μωῦσῆς, ἔδωκεν τῷ κατὰ σάρκα 
᾿Ισραήλ [Ίαί. Τρ. εἰ ἀφωι, τ) τ (ρ.96); ἐπειδὴ τοῦ κόσμου παντὸς 
ἀ, τὴν Μωυσέως σκηνὴν οἶδεν ὦ λόγος τ. Να2.0».28,3τ(ρ.69.18; Μ.536. 
124}; ἀἁ. γάρ ἐστι ταῦτα τῶν ἐπουρανίων ἘΡΙΡΒ ἦαογ.66.85(ρ.128.13; 
Μ,42.16:0); ὅν...᾿]αννὴς καὶ ᾿Ιαμβρὴς ἐφύτευσαν ἀ. τοῦ ἀληθινοῦ 
παραδείσου ποιῆσαι βουλενόμενοι Τα] Ϊ ἐμενηοι,.28.τ(ρ.87.21); εἴρηται 
τῷ ἐν ἁγίοις Γρηγορίῳ ἐν τῷ Ἀπολογητικῷ...«τὰ νῦν θεῖα μνοτήρια 
ἃ, εἶναι μειζόνων μυστηρίων Οξουμι, ἤ ὁῥ.το: τ(ρ.466.18.; ΜΟτ10.3840); 
ἐν μνημείῳ καινῷ λελατομημένῳ ἐκ πέτρας, ὅπερ ἐστὶν ἀ. τοῦ ἁγίου 
μνήματος ἐκείνου τὸ θυσιαστήριον 1845. μιγν5ὶ. 5ο(ρ.201.12); 7. 8Ρ- 
ΡΙΙΕ4 ἴο βαοχαμηδηΐβ, δίρῃη, οἵ, τύπος; 8. τὰ Ὀαρίϑιι (οἷ, τ᾿)}είτ, 
41:21) τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων ἀ. γτ. Η. εαἰθεί.20.6; χριστοὶ δὲ 
γεγόνατε τοῦ ἁγίου πνεύματος τὸ ἃ, δεξάμενοι... ὑμῖν... «ἐδόθη χρῖσμα, 
τὸ ἁ. οὗ ἐχρίσθη Χριοτός 1.21.1} Ὁ. ἴχχ ΘαοΠαγὶδὶ γενόμενοι γάρ, οὐκ 
ἄρτου καὶ οἴνον κελεύονται γεύσασθαι ἀλλὰ ἀντιτύπου σώματος καὶ 
αἵματος τοῦ Χριστοῦ Ὀντ. Ἢ. εαἰφεἰ;.23.20; εἴ πού τι τῶν ἀ, τοῦ τιμίον 

σώματος ἣ τοῦ αἵματος ἡ χεὶρ ἐθησαύρισεν (τ. ΝΔ2.0γ.8.18(}..3:ς.8οο0); 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ προσφέρεται ἄρτος καὶ οἶνος, ἀ. τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ 
τοῦ αἵματος, καὶ οἱ μεταλαμβάνοντες ἐκ τοῦ φαινομένου ἄρτου, πνευ- 
ματικῶς τὴν σάρκα τοῦ κυρίου ἐσθίουσι ας. ερ.ἠοηι.27.17(} 1.34. 
Ἴ058Β); τὰ ἀ. μυστήρια τοῦ τιμίον σώματος ζοηεὶ. Αρ}.5.14.}; τὴν ἀ. 
τοῦ βασιλείου σώματος «Χριοτοῦ δεκτὴν εὐχαριστίαν 1Ρ.6.30,2; 1.1. 
25.4: εἰ δὲ ἡ σὰρξ εἰς θεότητος μετεβλήθη φύσιν, οὗ δὴ χάριν μεταλαμ- 
βάνουσι τῶν ἀ, τοῦ σώματος ; περιττὸς γὰρ ὃ τύπος ἀνῃρημένης τῆς 
ἀληθείας ΤΠάτ, γαΉ.3(4.260); τὰ ἰδίευ ἩΤΙΟΥΒ, ΔΡΡΗΟΔΌΪῈ ΟὨ]ν τὸ 
ὑποοηβδούατβα δἰθιηδηΐβ λαβὼν τὸν ἄρτον εὐχαριστήσας ἀνέδειξε καὶ 
ἔκλασεν, ἐμμίξας ἑαυτὸν τῷ ἀ. Ἐπαϊγοῃ. ῥαξοί!.2(}.86.23028); καθὼς 
καὶ σφραγὶς μία, πάντα τὰ ἐκτυπώματα αὐτῆς...τοῖς μεταλαμβάνουσι 
μεταδίδωσι καὶ μία μένει... .οσὥμα καὶ αἷμα τοῦ κυρίου, τοῖς ἀ. ἐντιθέ- 
μενον διὰ τῶν ἱερουργιῶν 1Ὁ.2,4(23020,0); προθέντες τὰ ἀἁ, τοῦ ἁγίου 

σώματος καὶ αἵματος Γ1ϊ, Βα5.(ῃ.320.24); οἵ, μῆς γανι οβεναίεν 
οδίαϊο α ἀϊαεοηίδμς ἐρίδεορο εἰ γαίας ασαὶ ραπόμι φμίοηι ΤΉ ἐα- 
εριρίμνι (φμοά ἀϊεῖξ σγασοις αμέένῥυῦη) φογῥογῖς Οὐγίςιῖ,; καἰϊΐσοηι 
σἵπο Ῥπχίτερε βγορίον απ τίγρη (μοί ἄϊοῖ! γαάδεις οἰ Δ ἸΉ ΦΉ) 
δαηρμίηῖς, φμοα οὐδ ἐδ ργὸ ογαρδης φῖ ἐγεατάεγμξ ΤῊ δέρῃ, 
ΗἸΡΡ.ἐγαά.αρ.23.1; ἸΑΊΘΟΥ ᾿ΥΙΕῚΒ. οοπίεπαβα ἀραϊηδὲ ἀρονα ἀβᾶσε, 
Ἔχοθρέ 85 ΒρρΙ:δα ἴοὸ ἀποοηβθογαίθα δ]ουυεηΐβ ἐσφάλλετο διὰ ἐδιω- 
τείαν καὶ ἔλεγεν ᾿οὐκ ἔστι φύσει ὁ ἄρτος ὃν λαμβάνομεν σῶμα Χριστοῦ 
ἀλλ᾽ ἀ.᾽ Αρορήμμ. Βαὶγν.(Μ.65.157Ὰ}; μὴ γένοιτο ἡμᾶς εἰπεῖν ἀἁ. τοῦ 
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σώματος Χριστοῦ τὴν ἁγίαν κοινωνίαν ἢ ψιλὸν ἄρτον Απαϑβί. 85.04.23 
(Μ.89.2078); οὐκ εἶπεν, τοῦτό ἐστι τὸ ἀ, τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματός 
μου 1δ.(2970); Τϑορησ Η μεν ρ.3(Μ.8).30840); πρὸ μὲν τῆς τοῦ ἅγι- 
ασμοῦ τελειώσεως ἀντίτυπά τισι τῶν ἁγίων πατέρων εὐσεβῶς ἔδοξεν 
ὀνομάζεσθαι" ὧν ἐστιν Εὐστάθιος ΟΝ))΄ς,(γ8})γε7μ|.(ΠΠ|,4.3600}; πρὸ τοῦ 
ἁγιασθῆναι ἐκλήθη ἀ., μετὰ δὲ τὸν ἁγιασμὸν σῶμα κυρίως Χριστοῦ 
1Ὁ.(372Α); εἰ δὲ καὶ τινες ἀντίτυπα τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ 
κυρίου τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον ἐκάλεσαν, ὡς ὁ θεοφόρος ἔφη Βαοίλειος, 
οὐ μετὰ τὸ ἁγιασθῆναι εἶπον ἀλλὰ πρὶν ἁγιασθῆναι 70.10. ζ.0.4.11(Μ. 
94.11520); ἀ. δὲ τῶν μελλόντων λέγονται... ὅτι νῦν μὲν δι᾿ αὐτῶν 
μετέχομεν τῆς Χριστοῦ θεότητος, τότε δὲ νοητῶς διὰ μόνης τῆς θέας 
1δ.(11538). 

Β, γεσϊοίαμί; 1. ἐμαὶ τοὐτεῖ οδείγμεὶς, Τη!εγεερίς σχεθεῖσα [5ς. ἃ τὰν 
οὐ ᾿ρῃι] τῷ ἀ. Οὐ Ναξζ.ον. 51.32(ρ.180,2; Μ.36.τό90); ϑορῃσ. .υ. 
“παοὶ.(Μ.02.1Ἰ 04}; 2. ἥνηι, βου] Δ ἐν σώματι αὐτὸν ἀ, ἐγηγέρθαι 
Οτεἰς,2.6τ(ρ.183.2ς; Μ.11.8921}; τὸ τῆς σωματικῆς ὕλης ἀ. Ἰδὰ5.4..ε. 
6.2ο(ρ.286.19; Μ.22.4690); ΟΥΟΝΥ 35.0γ.εαἰδεῖι, 3γ7(ρ.151.4; Μ.45.97Ὰ}); 
ΟΠ γν5. σία .9.3(2.1019); ὨΙοη Ατ ἄ,5.2.6(Μ.3.6448}; 3. τηοῖ., γεξγαείονγ, 
οὐείΐηαϊε ἀ, πρὸς τὴν ἀλήθειαν ΟΥὍρνίης.3.11π(0.221.16; Μ.:1τ.280Ὰ); 
Ἰά μονη.6.3 ἐρὶ }εγι(ρ.50.21; Μ.13,3288); Ογγ. Γσεἰ.25(3.2184}; ΟἹ τωρ. 
οὗ 22::2τ(Μ.93.2480.. 

ἀντιτυπ-όω, γοῤγέςενι! ἐγηιδοίϊεαίν τὸ ἐπουράνιον καὶ νοερὸν θυσια- 
στήριον ἐν ᾧ “οοὔσι τὰς νοερὰς καὶ λογικὰς ἱεραρχίας τῶν ἀύλων καὶ 
ἄνω δυνάμεων καὶ οἱ ἐπίγειοι καὶ ἔνυλοι ἱερεῖς [Βδ85.᾿ γε. (ρ.259.8); 
ἡ ἐκκλησία ἐστὶν ἐπίγειος οὐρανὸς. ..“«οὔσα τὴν σταύρωσιν καὶ τὴν 
ταφὴν καὶ τὴν ἀνάστασιν Χριστοῦ 1δ.1(0.257.12). 

Ἐἀντιτύπως, 1. οἰὀῥονηῖν, οὐδοίγμειυεῖν, Οτιν γος, Εμηίτ(α Ρ.48. 
25; Μ.45.2774}; 14 .ογ.καϊεε 3τ(ρ.113.8; Μ.45.778); 2. βγριὶν, Ὀοηβῖ. 
07.5.6. 15(ρ.175.11). 

Ἐἀντιφαντιαστής, ὁ, ἐπότην, [0. ἈΠ ΌΒοΠ ῥγα! τ66(Μ.87.3033.). 
᾿ἀντιφαντικῶς, τ) εσπίναάϊείίονι, 70.1). ἀετοῦ. ς()4.04. 1460}, 
ἀντιφάρμακος, γεριοάϊαί, (εο. 5, χδχ. τ Β8(Μ.02.15 584); ἤθαξ. ἂς 

βαῦβε.; {π|., σηέϊάοίε, ΟἸειη, ραεά,2.2(ρ.168.28; Μ.8.4134}; τηεῖ, πρὸ- 
χειρον ἔχων τῆς κατὰ τοῦ υἱοῦ βλασφημίας τὸ ἀ. γι Νυ8ς. ἔμπιτο 
(2 Ρ.240.27; Μ.45.8444); οἵ τὴε Ογοβ5 ξύλον ἀ. ἐύλου τῇ φύσει χαρί- 
ζεται Β45.56],ῥαγαδειτ( Μ.28.τοσόο)}; ὡς ἀ. τὰ διδόμενα μετανοίας 
ἐπιτίμια 7 7ο.1).ἐοη. 5(}.9ς.2800). 

ἀντιφέρω, 1. δοί.: ἐγαη 587 ἀ, εἰς τὸν ἕτερον ὦμον Ἡφρεμι. «γεΐ,.8 
(0.12.1; Μ.10.14404}; 2. τηθά, δηά ρ455.; ἃ. 5εἰ σπεσει Γ ἀραΐηο!, βρλὶ 
ἀραϊησί, νυ Ρς. 35 1)(Μ.69.9200); 4.0, χ(3.150); ΡΗΠοΚε.ἀ.6.4.1τ(Μ, 
65.5240) ; Β. οὗἩ τὰϊη ἴη τῆς δητροάδβ, αὶ ἐπ δα ρῥοςῖίο ἀϊγοείϊονι, 
Οοϑην. Τηα.0Ρ.1(ΜΜ.88,6ςο). 

Ἐἀντιφθεγγία, ἡ, οῤῥοστίον, α 60. Β1κ λδχ. τοο3(Ν 1.02.1 5664). 
ἀντιφθέγγ-ομαι, γεςροηά απ! ρἠοπαὶϊν εὔχου... ἀξίους ἡμᾶς εἶναι... 

λαμβάνειν στόμα καὶ σοφίαν εἰς τὸ τολμᾶν “εσθαι ὑμῖν Βα5.ἐῤιςοί. 
143Ὰ; Μ.32.3884}); ὁ λαὸς “τεται 'τῷ πνεύματί σουν᾽ (Πγν5.λορι.36.4 τη 
Τύογ,(το.3300); ὙΠατ. ἢ, γεί.17(3.1226) ; καὶ ἦν ἐν Σιὼν ἰδέσθαι ὥσπερ 
““όμενα καὶ ἀντασπαξόμενα ἄλληλα τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια Τ᾽ ]ορ. 
ῥαϊντ2(ΜΜ.86.20368), 

ἀντίφθογγος, 1. απιρησμαὶ ὕμνον ΜεΙῃ.γες.τ. 6(ρ.316.το; Μ.41. 
1140}; 16 ἀγηρ.3,6(ρ.32.1τό; Μ.18.60Α); 2. σμῆηρ ἐπ εομιγαάίειϊοη 
νέα ψαλτήρια καὶ ἀ. τῷ Δαβίδ [1.8. οἵ Αρο]]ΠἸπαταΠ5] ΟΥ ΝᾺ Ζιερ.ιοι 
(21.37.1034}. 

Ἐἀντιφιλολογέομαι, ἐχεπαηρὸ ἱπ Κγϊοηάϊν ἀϊτομδοίοη, Τβοπί Ν. 
τιδγητ(Μ.03.16770). 

ἀντιφιλοτιμέομαι, Ρ438.; 1. ἐΐφρίαν ἃ γἱναὶ ατηδίοη, νἱε ξαρενίν, 
ερμμίαὶς, Οτ. ἘΡ᾽!.τ τδ(Ρ.230) οἰτ, 5, συμπαρεκτείνω; ΟΥ ΝαΖ.υγ.4. 250, 
35.5520); ΟΠγγβι λοι δι ἡη Δ]1.(7.2358); 2. (ἢ Ῥᾳᾷ 56 Π56) δὲ 
γιουεὰ ὃν 7εαίονδν αἀφαϊηςί, ἸΘΠ ας εομίεηά ἴῃ γἴσαϊνν ἀραΐγοὶ ἁ, τῷ 
θείῳ τοῦ ᾿Ιωάννου κηρύγματι ΟΥΝ γ55. Ενιιτοί μ.2320.30; Μ.45.8410); 
Ομ γνβυλονι, 7.4.4 ἐπὶ ΜΠ.(7. 7510). 

Ἐἀντιφιλοτίμησις, ἡ, γίσαίγγ, ΒΑ5. 56] υ, Τἠεεὶ, (Δ 1.8ς. 5574). 
ἀντιφονεύω, ἐχοομίο τη ἐμγη, ῬΊΟ].6ρ.(0,454.21; Μ.41.5648}; .2..70. 

40(ρ.175.33). 
Ἐῤντίφορος, ὁ, ᾿αηΐε-Οτατ᾽, Παῖς οἵ οΥπαπηθηΐαὶ 5Β|θγΕ ἢ 

Ῥάρῃη8, ΒαθυτΌ οἵ Ἀπίοον, Ἑναρτ. ἦ.6.3.28(μ.124.22; Μ.86.26ς534); 
1ο.Μα!. εὐγοηντό Ρ. 3080 }}.07. 580Ὰ). 

ἀντίφορτος, ὁ} ῥαίαποίηρ τοεῖρϊ, ΤιεουτοΝ ὦ, 70. ΕἸδορι. τοί ρ.10.10). 
ἀντίφραγμα, τό, ὀπίτοαγά, ϑαγγίον, Οοο. ῬΊ5,ἠσχ. πτοί.02.1475); 

18.165 17(Μ.1557)}; ἀποσκίασμα γὰρ καὶ ἀ. τῆς ἀρετῆς Μαχ.Ξεἰοῖ.ὁ.},, 
2.8(21.4.133}}. 

ἀντίφρασις, ἡ, 1. ἐχροσίίομ, ὧν αἰϊεδίοῃ, (οβιη. Ν 6]. Ξεκοὶ, Ὀγόστη. 
(21.38.34.3,344); ΤΜοΙἢ νηὶ πη. 4(}1.18.3578); 2. ὁρῥβοφίηρ ἀγρτε- 
2:6Ή1, (σ6].νΖ.ἦ.6.2.τ8.τ(.85.12734}.Ψ 

Ἐἀντίφρων, ὁ, αὐυεγεαγν, Οντοἠοιμ ῥαφελ.τ4{(:3.πογο). 
ἀντιφυσάω, ῥίοιν τη ἐπγη, ΝῚ. “ἐπίορ.τ(Μ.70.ττ2ο}}). 



5 Υ 
ἀντιφύσησις 

Ἐἀντιφύσησις, ἡ, εομη!θγδίαςί, ΟΥ.ΝαΖ.ογ.ς.22(Μ.525.6800). 
ἀντιφυτεύω, ρίαμέ ἐπ ἐμγη, 10 υἱοαῖγν, Οναο, οτδ.2.τ41, τ Ν 55. 

μοχ.2(4.44.648). 
Ἐἀντίφυτος, ῥίαπίεα ἐπ ορῥοσίποη, ΤΝῚ] υτ,.2(}.79.11410}. 
ἀντιφων-έω, 1. αηοιῦεγ ὥσπερ οὖν --οὔσα τῇ εὐχαριστίᾳ λέγει ἡ 

νύμφη ῬΒΟΟΑτρ.σηϊ.25(Μ.40.530); 2. γὸ διγεὶν ἤξον, ρμαγαμδα οὐχ 
ἑτέρως αὐτὸν [50, Ἐξα γο ἢ! 65] βούλονται ἀπολῦσαι ἕνα εἰσέλθῃ εἰς τὴν 
ἁγίαν ὑμῶν σύνοδον, εἰ μὴ “-ἥσομεν ἀποκαθιστᾶν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον 
ΟΟβαϊς.αεἰτ(40Ὁ 2.1.1 }0.1τ38.7; Η.2.1608); Ππδίη, μον. 4.τ{(ρΡ.24.26); 
10.Ν 4].οἰγοη.18 Ρ' ἀρ} 97.6738). 

ἀντιφώνησις, ἡ, 1. οὐϊείαὶ οὐ τριρορίαὶ γοῤῖν, Ἐλι5.υ.(, 4 346. 180. 
21; Μ.20.ττ1844); ἐδ.4.27(0.122.1τ; 1τ850}; 2. εἰν ὑπὲρ οὗ τὰς ἐντο- 
λὰς ἔγραψεν ἢ τὴν ἀ. ὑπῆλθε 7υβτηου, 4. τ(ρ.25.31); σεν. ΟΡ ὁ».7 
(}1,08.352.), 

ἀντιφωνητής, ὁ, ὁη6 τῦ}}0 φόες Ξηγεὶν 707, Ταβίηιπου,4.τ(0.24.26); 
ἦϑιου Ῥγοουλ.(Ρ.482.6). 

Ἐἀντιφωνητικῶς, φηΙρἠοηαίγ, ἘΒα5.Πυρινϑὶ.δο(ρ.304. 14) οἷτ. 5. 
ἀντιδέχομαι. 

Ἐἀγτιφωνία, ἡ, ἀϊπεογά, ἴ.1. ἴον διαφωνίας, Ελι5.}.6.τ.8δί2 Ὁ; Μ,2τ1. 
6το). 

ἀντίφωνος, 1. “0 αἰϊογμαίεῖν, απὲτρῥομαίἑν ὡς μὴ..«ἀντίφωνον 
ἀγγέλων πλάσμα σὸν ἡσυχάζειν τ. ΝαΖ.εαγη1.1.1τ.32.37(Μ.37.5134}; 
ΒΟΟΙἐ.6,6,8,,Δ(Ν],6η. 6804); ᾿Ιγνάτιος ὁ Ἀντιοχείας... ὀπτασίαν εἶδεν 
ἀγγέλων διὰ τῶν ἃ, ὕμνων τὴν ἁγίαν τριάδα, ὑμνούντων, καὶ τὸν τρόπον 
τοῦ δράματος τῇ ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίᾳ παρέδωκεν 1.6.8, ττ(6024}; οἵ. 
πρῶτοι [50. ἘϊανΊΔη ἀπ ΠΙοάοτα] διχῇ διελόντες τοὺς τῶν ψαλλόν- 
τῶν χορούς, ἐκ διαδοχῆς ἄδειν τὴν ἀαυιτικὴν ἐδίδαξαν μελῳδίαν, καὶ 
τοῦτο ἐν Ἀντιοχείᾳ πρῶτον ἀρξάμενον ὙΠαΐ.᾿,.6.2.24.0(3.880); 2. παὰῖ. 
85 5.05[., ΦΙΡἬΟΝ, νουβοβ οἵ Ῥββίτη ἔο]]οννεαὰ ΌΚ ἃ 5Βῃογέ γα: 
ν. ἐφύμνιον, ὑπακοή, ὑπόψαλμα. ἼΠ]5, αἰίου 115 ᾿πγο 00) 1ἢ 
ΑμΠος᾿,, νγὰ5 ἃ ΜΊΔΟΥ τι86εα ἔοστα οἱ ρβϑὶπηοαν συμψάλλων αὐτοῖς 
ἕν ἢ δεύτερον ἀ. ῬΆ1]]. ἢ. 1 ατ5.43(Ρ.130,17; Μ.34.τ2100)) ; ϑοοτ.᾿.6.6,8.5 
(Μ.6᾽).6894}; νύκτωρ πρότερον ἐν ταῖς δημοσίαις στοαῖς συνελέγοντο, 
καὶ εἰς συστήματα μεριζόμενοι κατὰ τὸν τῶν ἀἁ, τρόπον ἔψαλλον, ἀκρο- 
τελεύτια συντιθέντες πρὸς τὴν αὐτῶν δόξαν πεποιημένα ὅ0χ.}..6.8,8.1 
(Μ.67.15368); οἵ, αἰφφ μὲ Τἠεοάογες Δίοβϑιδείοης δεντδτὶ, τἰζαηι 
ῥπαϊηιοάίαε εῤεεῖσηι, φίας αμἱρέοπας ἀϊοίγιεδ, τ σὰ ϑνγονγιρη 
ηρμα τῇ ἀγαεεαηι ἰγαμδιίεγηί, Ν σεῖο Ομοπίαία ἐδ ς. 5.30 (Ἀ1.120. 
132000); ἰαΐδυ {Π15 γγὰβ8 δραπάοῃξα, θα δπηοηρ ΟΕΠΕΙ ἔγϑορϑ 10 16 
τη πδῃ)δ ἀντίφωνον ἃ5 ἀοοσηδῆπρ σοῦ οὗ {Π6 ἰῃτος φεραἐυϊπΊοΉη5 
ἱπῖο ΒΟ. Θ6 0} κάθισμα (η.ν.) οἵ 18 ρΘΔΙ ΟῚ 5 αἰν!ἀςφα, τέ, 
Ῥγαεεξαπεί.(Ρ.345.23)} τὰς ἀ, 1 15 ΟΥΡῚΠ4] ἔογτη 5111} οχ βίβ ἰῃ ἔναρξις 
οὗ Τϊταϊσν, τι. Βας. (00. 2το.ῖβ; 311,3,21); οὔ ΟΠ νς (ρ.264.1,2,5, 
22,20) εἴς, ; ἄδονται τοιγαροῦν..«μετὰ τὴν πρώτην αἴτησιν τὰ ἀ. 
ἐδορῆσ. Η ἐπγρ. τ 2(1.87, 30020); τὰ ἀ, τῆς θείας λειτουργίας εἰσὶ 
τῶν προφητῶν αἱ προρρήσεις προκαταγγέλλουσαι τὴν παρουσίαν τοῦ 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ 1155." ην εἰ. 32(0.265.4). 

ἀντιχαλκεύω, ἔονρε ἀραΐηδὶ, Ἐνδρτ.},.6.1.2{(ρ.7.1το; Μ.86.24248). 
Ἐἀντιχαράσσω, τογίΐε τ. αἀηϑτυεγ, Ματνς. σιορμδοι τ (Μ.65.το 528). 
Ἐλντιχειρόγραφον, τό, φερε με ἐγ ἃ ὑοηά οὗ ϑιγεῖν, ἘΡἢχ.2. 

2620. 
ἀντιχειροτονέω, 1. γαΐδε ἰἦδξ πβαμ ἀραϊηξὶ μὴ ἁ, τῷ θεῷ ΟΥ̓́Θ Το Ι 

(ρ.219.26; Μ.11.4458); 2. ἀῤῥοΐη Ἰμείραά ἃ Κωνστάντιος... Ἀθανάσιον 
«-«ἐλαύνει, ἀντιχειροτονηθῆναι δὲ γνώμην ἀποφαίνει Γεώργιον ῬΏΙΠΟΞΙ. 
ἦ..6.3.3(Δ1,6ς.4814}., 

ἀντιχορεύω, ἡαηες ἦι βαγηησην ; παπος ρίουε 1. παγροην, οἱ τὴς 
βἴατβ, Ως 5. )}η}9}1.4.τορίρ.31; Μι66.τ6οὔ). 

ἀντίχριστος, ὁ, απίεὐγιςί, ΤΕ ςς, 841,21; 2.20. ΤΟ Θαη κ.6,5.τὸ; 
Α. ΠὨΙβ ΡῬεύβοι ; 1. ΠΈῸς ὥστε τὴν μὲν τοῦ καλοῦ ἀκρότητα εἶναι ἐν 

τῷ κατὰ τὸν ᾿Ιησοῦν νοουμένῳ ἀνθρώπῳ...τὴν δὲ τοῦ ἐναντίου ἐν τῷ 
κατὰ τὸν ὀνομαζόμενον ἀ. ... ἐχρῆν δὲ τὸν μὲν 56. ᾿Ιησοῦν]) ἔτερον τῶν 

ἄκρων καὶ βέλτιστον νἱὸν ἀναγορεύεσθαι τοῦ θεοῦ διὰ τὴν ὑπεροχήν, 
τὸν δὲ τούτῳ κατὰ διάμετρον ἐναντίον υἱὸν τοῦ πονηροῦ δαίμονος καὶ 
σατανᾶ καὶ διαβόλον Οτ,ζ εἰς.6.45(ρ.ττό.2ο; Μ,11.1268})}; ἐλθὼν ὁ 
τούτου [50. διαβόλου] κῆρυξ ἀ. ΑτΏ.ἢ...4γ.78(0.227.13; Μ.25,788}) - 
ὅτι δὲ κοινωνοῦσιν ἀλλήλοις ὁ διάβολος [καὶ] ὁ ἀ., καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, 
ὥσπερ τοῖς πράξεσιν, οὕτω καὶ τοῖς ὀνόμασι, δῆλον ἐξ ὧν θηρίον 
ἕκαστος τούτων προσαγορεύεται ΑΠΟΤ.( δο5. «(ροε. τ(].1οῦ.4128);ν 
θηρίον; δράκων, 2. ἈᾶτΏ65, θα 566 ΟἿ ὨΒΠΊΘΤΙΟΣΙ ἔπουρυ βίου β. οἵ 
Δρος.13:1τ εἰδέναι τὸ τοῦ ἀ. ὄνομα... Ορογίεί.. αὐ τογμῦη γΘΟΩΡΥΟΥ ὁ 
πο ηῖς ἩΠΔγμη1...τά σπὲ, δεχοοη ον}: δοχαρίημα 56ς..ΕΥΑΝΘΑΣ 
τ ποηῖθ Παδεὶ πρρηογηε ἐδ χμὸ φμεγίαγ...εἱ ΔΑΤΕΊΙΝΟΣ... εἰ 
ΤΕΙ͂ΤΑΝ.. ἡμεῖς. «οὐκ ἀποκινδυνεύομεν περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀἁ, 
Ἰχεηςπαθν.5.530.53(}.7.12040--12074); ΗΙΡΡ απ τεῦ. 5 (ρ.33.τ6Ἐ.; Μ.οτο. 
600); ΔΑΜΠΕΤΙΣ, ΤΕΙ͂ΤΑ͂Ν,..ΔΑΤΕΙ͂ΝΟΣ,. «ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ;,... 
κακὰς ὁδηγὸς...«ἀληθῶς βλαβερός, ἀμνὸς ἄδικος ΑηάτιΔ65..(οώ.38 

τθο ἤτον 

τι (ΜΠ .1τοῦδ. 2400); οἴ. ΛΑΜΠΕΤΙΣ, ΤΕΙΤΑΝ, ΔΑΤΕΙ͂ΝΟΣ͵,.. 
ΝΙΚΗΤΗΣ Ατεία, Ἄρος.38(Μ.τοό. 6δι5); ν. μιαρός; 3, ἼΣΣΙΣ 
οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σπιθαμιαῖοι κτλ, -«. καὶ εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ ἰϑρϑν 
ἀ. Αρος. Εξά.(Ρ.20); τότε ἀν ήσε τῶν ᾧ ὦ ἀρνήτης...«ὁ λεγόμενος ἀ, .-. τὸ 
εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ζοφῶδες Τάροε.7ο.6(0.74); 4. πϑίατε; 
ἃ. οοπϑίβείηρ οὗ ϑαΐδῃ ΟΥὁ βαίϑῃϊο ξῆειρυ δηᾶ ἃ τδιι, οἴ. 116 ἐπὲμι 
ομπηεη δφερίοης ἀϊαϑοῖέ υἱγίμίοη, Ἰγθη ἤαεν.5.25.τ(Μ.7.11804}; οὗ. 
Οντ. Η, εαϊέελνις τι οἷξ. 5. ἀντίκειμαι; ἄνθρωπον ἁμαρτίας αὐτὸν [8ς. 
τὸν ἀντίχριστον] καλεῖ"...τίς δὲ οὗτός ἐστιν; ἄρα ὁ σατανᾶς; οὐδα- 
μῶς" ἀλλ᾽ ἀνθρωπός τις πᾶσαν αὐτοῦ δεχόμενος τὴν ἐνέργειαν (Ὦτχν5. 
μομ.3.2 τἢ 2 1Τ}όϑς (ττι 25Βξ.); ὁ ἐν τῷ ἀ. ἐνεργῶν διάβολος Απάᾶζτ, 
(δε5. ρος. 33(Μ.τοῦ.3240); 16.36(3320) ; 2.5 4(3808Β); Ὁ. 45 [γεν] 1᾿- 
οαγηϑῖς, οἵ. ᾿μορηίπενη ἐφμτάσηι ἐμηι [56. ἀΠ εἠν 15 }.}} ποριήηαυ 
δία γαϊοηε, [χη φορά εἰ πορῖο ἜΡῚΙ, ἀπο»! σηὁ ΤΉ ἐο ονεμία Ἱπορεέγαηΐα, 

σἰσμί εἰ τη. ἐἰΐερι πονπΐηδηι φΐ ῥγὸ ποείγα βαίμς ΣΙ ρΙΗΣ ἐπὶ, ἀδμδ 
φεγὺο σγηῖα βεγζοεῖςςε υἱάσίεν, ΤΠ ΜορΚβ.2 Τὴ 655.2:5-4(0ρ.50. 5}; ἐδ, 
2:8(ρ.56.1); ἀποστασίαν αὐτὸν ἐκάλεσε τὸν ἀ, ... ἀποστῆσαι γὰρ 
ἅπαντας τῆς ἀληθείας πειρᾶται. ἄνθρωπον δὲ ἁμαρτίας προσηγόρευσεν, 
ἐπειδὴ ἀνθρωπός ἐστι τὴν φύσιν, πᾶσαν ἐν ἑαυτῷ τοῦ διαβόλου δεχό- 
μενὸς τὴν ἐνέργειαν..«μιμεῖται τὴν ἐνανθρώπησιν, καὶ ὥσπερ αὐτὸς [530. 
ὁ σωτήρ] ἀνθρωπείαν φύσιν ἀναλαβὼν... οὕτως ἐκεῖνος [50. ὁ σατανᾶς] 
ἄνθρωπον ἐκλεξάμενος...δι᾽ αὐτοῦ πάντας ἐξαπατῆσαι τοὺς ἀνθρώπους 
πειράσεται ΤΠαΙ.2 7 655.2:4(3.532}.}; 5. ὉΠ 6685 καὶ γενικῶς μὲν 
εἷς ἀ., ὡς τὸ ψεῦδος ἕν' ἰδικῶς δὲ πολλοὶ καὶ πολλὰ ψευδῆ διδάγματα 
καὶ δόγματα. ὡς δὲ Χριστοῦ, ἀληθοῦς λόγου, προφῆται, καὶ ἃ. ὄντος 
ψευδοῦς λόγου, ψευδοπροφῆται ΟΥἐοητλη.56}.47 ἢπ 1. (ρ.ο6.26; Ν',12. 
τόδ 1.41.)}; 6. 4ἃ59 Μεββίδῃ ποῖ [ε᾿)]8 ΕΧρεδοΐ τῷ ἀ. καὶ δι᾿ αὐτοῦ 
τῷ ἀντιθέῳ πειθόμενοι 30, οἱ ᾿]ουδαῖοι] Μᾶς, Μρσῃαροεν.2.21(0.44.23)} 
ἄνθρωπον ἀλλότριον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς κεχειροτονήκασι τὸν τῆς ἀπωλείας 
υἱόν, τοῦτ᾽ ἔστι, τὸν ἀ., ἔκφυλόν τε καὶ ἀλλογενῆ, καὶ οὐδ᾽ ἐξ αἵματος 
᾿Ισραήλ Ογτιαἰον.8(1.2708}; ὃν δὲ ἐκδέχονται οὗτοι ὅτι ἔρχεται πλάνος 
ἐστὶ καὶ ἀ. [)1αἱ ΟἸγῖξι εἰ {ιιά.(0.56.14); 70.1). 9.4. 2(Μιρ4,τ2τόλ ); 
ἴου βάμπεγεηοα ἴὸ Ψῃοιη [ονν5 Ὑ}} θὲ σοπάφιηποα, Οντ Ζαεὴ.84(3. 
γδ90)}; δἰ5 Θρρεαταηςα πε ργοοῖ οὐ ᾿θυνϑ᾽ 5Βδοσηδρε ἴῃ οὐ ον] ηρ 
(τ ϑὶ ἐπειδὴ γὰρ ᾿Ιουδαῖοι.. «ὡς ἀντέθεον τῷ σταυρῷ τὸν δεσπότην 
προσήλωσαν, μέγιστος αὐτῶν ἔλεγχος τῆς ἀσεβείας γενήσεται τοῦ ἀ. ἡ 
παρουσία μας, ἠαεγ.5.23(4.456). 

Β. ἐνϑηΐβθ ργθοθα!πρ ὮῚΒ ΤΕΙΡΉ ; ἔν Πογοϑίος. αΥ6 ΠΝ. ΓΟΥ̓ΘΥΠΠΠΘΥΘ 
Μάρκος δέ τις..«ὡς πρόδρομος ὧν ἀληθῶς τοῦ ἀ. Ἰτοηἤαεν.τ.15.1 
(Μ.7.5804}; οἵ Αὐϊαηίβιη, Αἰεχ. ΑἸ εριεηεγεῖ. τίρ.7.2; Μ.18.5728); τὴν 
Ἀρειανὴν αἵρεσιν... «τοῦ ἀ. πρόδρομον ΑἸΠ ἀροἱ. ει οο(ρ.τό8.,0; Ν,2ς. 
4090) ; αἵρεσιν ἐσχάτην λέγων εἶναι ταύτην, καὶ πρόδρομον τοῦ ἀἁ. 
Ατρν, πίον, ο(Ν.26.9414}; ΤΑΡΟ]]. 6. 8ας.2(}1.32.08.Α)}; ΟΥΟΝ γ88. 
ἤπιμεττί Ὠ.273.τὸ; Μ.45.8844}); πρὸ τοῦ ἀ. ἀντίχριστος ὙΠατι δια, 
ἐβρ}.2.15(Μι09.13120); 2. Ὀεαβὲ οἵ ρος 3:1, 0 ἰ5. ἴῃ ἔβ᾽βα 
Ρτορμεῖ δὴ ΓΟΥΘΤΌΏΠΕΥ οὗ ἈΠΕ τΙσς, ΠΚΕπΘΙ τὸ δίπιοη Μαρι8, 
Αμαν Ἀε5, οι. 37(Μ.τοδ.240Ὰ}; ἔογ [86 5 αι αὐ τ1ο5 δέννδοη 8ΠὲῈ1- 
αἢσιβ ταντῆ ἀπὰ ὅπποη αρτιϑ τὴν} 500. θορ. ον Οἰρηι, τ; τ. 
2.34: 4.Ἐεὶγ. ες τη, (1, ,ατ. ΟΠ] ν) 28 (Ρρ.74{.)}; Ἱι(Ραςς ) είν. εἰ Πα, 
τ4{ρ.120.18}); ἐθ.22(ρ.138.,10); 3. (16 ᾿γδβοιΐ {{π|Ὸ ἃ5 Β15 Θρροτίπη 
δέδοικα μὴ καπνὸς ἦ τοῦ προσδοκωμένου πυρὸς τὰ παρόντα, μὴ τούτοις 
ὁ ἀ. ἐπιστῇ, καὶ καιρὸν λάβῃ τῆς ἑαυτοῦ δυναστείας (Υ ΝᾺ Ζ.0γ,22. 
"(Μ.ς .11408); εἰνὰ ΠΡ ΤΕΣ τιδίρ. 147.13) Μ.34. 1227}. 

α. ἫΝ γΕΙρ ; 1, δανεπί τήν τε τοῦ ἀ. παρουσίαν ΠΙρρ.792αη.4.7.1) 
ἔρχεται γὰρ ὁ ἀ. εἰς μέρος πεντηκοστῆς ὡς τὴν βασιλείαν ἅμα 
Χριστῷ κληρονομεῖν μέλλων 16.4.5 ς.3(}]1.1το.δό6 0); ἢ ον. ονη.2.17; 
οοπίταβίε ἃ ΨΠῊ βυδαάδηηθββ οἱ ΟΒΥΙδ 5. Βεσοπα άνοεπί, (ἢ τγγσ5, 
ἔονπ.9.2 τη πόσοι. 4880); προσεκτέον ὅτι ᾿ἀποκάλυψιν᾽ τοῦ ἀ. 
ἐκάλεσεν τὴν φανέρωσιν ΤΠαΥ δἦορπ.2 7 1655.5τ|(ρ,55.πό; Μι66,.036Α}); 
2. οΥἹρΊη; ἰὰ δὴ ἐκ τῆς τοῦ Δὰν φυλῆς ὁ ἀ. γεννηθήσεται ἨΙΡΡ. 
απέϊολνιτά(ρ.1τ.15; Μ.το. 7378); ὁ γὰρ ἁ. ... ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὅθεν ὁ 
Χριστὸς ἐξῆλθεν, ἐξέρχεται, ὥς φησιν ἡ γραφή" σκύμνος λέοντος Δὰν 
καὶ ἐκπηδήσει ἐκ Βασάν, αὕτη δέ ἐστιν Σκυθόπολις ἘΛΊΠ, χε Ή ιτοο 
(}1.28.6654); οἵ. Βηθσάν.. αὕτη ἐστὶ Σκυθόπολις..«καλεῖ δὲ αὐτὴν ἡ 
γραφὴ καὶ οἶκον ΖΣαν, ὅπερ ἐστὶν οἶκος ἐχθροῦ 1᾽ιι5.οποτηασὶ,(ρ.54.8} 
εἰκὸς δὲ καὶ τὸν ἀἁ. ἐκ τῶν ἀνατολικῶν μερῶν τῆς Περσικῆς γῆς, ἔνθα 
ἡ φυλὴ τοῦ Δάν, ἐκ ῥίζης ᾿Εβραίων ἐξερχόμενον Απάσ,Δ65. βοι,ςι 
(ΜΕ, τοῦδ. 380); μεπος οὗ τῆς Νο͵οηὶς ἔγαϊϊ5. πὶ {πὶ5 δηα ἰπάτοα 
τηντμϑ, ν. τλέγα; 3. ὈΙΣΓῊ ὁ ἀ. ... ἐκ γυναικὸς ταῖς φαντασίαις γεννᾶται 
ἀκαθάρτου ἐκπλανήσει δὲ ἀνόμους ὡς παρθένος αὐτὰν τίκτει οι. δῖε], 
(6 ΒΒ ΑῚΨ τϑοϑὲ ρ.169); οἔ ΕΡἢγ.3.137Ὲ ; 14.2.2261; 10.Ὁ). [.0.4.26(Μ. 
04.12178); ν. διάβολος; 4. Ἀρροδίδῆος αὐ ομᾶ οὗ [6 Ἐοχίδῃ 
ΘΙΏΡΙΤΕ, Δ Πα ἀϑϑιτηρίίοη οὗ 18 ΡΟ ΕΥ ἔρχεται...ἁ, οὗτος, ὅταν 
πληρωθῶσιν οἱ καιροὶ τῆς Ρωμαίων βασιλείας... ὁ ἀ. ἐκ τῆς μαγικῆς 
κακοτεχνίας τὴν “Ῥωμαϊκὴν ἐξουσίαν ἁρπάσας Οντ, Η εαἰφεῖ.15.12; 
ὡς Ῥωμαίων βασιλεὺς. ..ἐλεύσεται [36. ὄ ἀ,} Απάτι δεβ. ροσι οί Μ. 
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τοῦ.2384Α); 5. τεοϊίϊίουβ ἢ [εννδ: ρᾶγϑ πεῖ βρβοὶδὶ Ποποῦγβ, 
ὁ ἀἁ. μεγαλυνεῖ τοὺς ᾿Ιουδαίους ρος. Πα. Γ(Ρ.110}; οἱ. ΕΡἢτ, 2.184; 
7εν5 τείασῃ Βοσιαρο, 1δ.1386; οιη Μο]. (5.88. Ὴο τβοϑ5 Ρ.160); 
δηᾶ δύ αἰΐζοιῖν ἀφοεϊνοα ὃν Εἶπα, γτ Η. εαἰφελιτς ταῇ, , ΠΕ ΖΗΙΡΡ. 
ΟΜ}. 24(ρ.200.1. ; Μ΄.1ο.0284); 6, ἀξοφρριίοη ὄνξὴ οἱ εἰεοξ ὅθεν 
εἴρηται τοὺς μὲν τῆς κλήσεως ἀνθρώπους κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ 
ἀ. πλανηθήσεσθαι ΟἸελ, ἐχο, Ἱ πάοί, (Ὁ. .100.5; ΜΝ... 66οΑ); ᾿δώσουσι.... 
σημεῖα καὶ πέρατα, ὥστε πλανῆσαι.. «καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.᾽ ἐνταῦθα τὸν 
ἀ. φησι, καὶ δείκνυσί τινας καὶ διακονησαμένους αὐτῷ Ομυγς μομι.76.2 

ἡ Μ|(7.7355); Οεοατη, ρος. :1(0Ρ.135); οὗ, βλέπετε τὴν πλάνην 
τοῦ ἐχθροῦ... «πῶς διὰ παντὸς σκοτέίσαι βούλεται τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων 
ΖΗΙΡΡ.εομο.20(0.201.18 ; Νί.το.0334}; 7... ΤΠ]ΠΓΘΥν ΟΡΕΥΘΙΓΙΟΠΒ ; 
ἃ. Ὦγβῖ 58}}Κ τὸ δὲ ὅρμημα αὐτοῦ πρῶτον ἔσται ἐπὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, 
καὶ τὴν πέριξ χώραν ἘΠρρ.αη εν. 2(ρ.35.10 ; Μ.το. 7720); Ὁ. 58πῸ- 
Ἰεσοι. οὗ ἘΠγθο Κίηρθ, ΟΥ̓ ΤΧΟΘ ΠΘΊΣΟΙ κρατήσας ἐν παρατάξει 
πολέμου τῶν τριῷν κεράτων τῶν ἐκ τῶν δέκα κεράτων, καὶ ἐκριζώσας 
αὐτά, ἅπερ ἐστὶν Αἰγύπτου, καὶ Διβύων, καὶ Αἰθιόπων, λαβὼν τὰ 

σκῦλα καὶ τὰ λάφυρα Τρρ.απεεν. (0.35.4; Μ.το.7728,0); οἰ Ἰτεπ. 
ἤΩ67.5.26.1 οἷ, 8, θηρίον; 8. γε Παϊηρ Οὗ ΤΈπρία ἴο ἄθοθῖνα [δνν8 
ἀνέστησεν ὃ σωτὴρ καὶ ἀπέδειξε τὴν ἁγίαν σάρκα αὐτοῦ ὡς ναόν, καὶ 
αὐτὸς ἶϑο. ὁ ἀ.] ἀναστήσει τὸν ἐν “]εροσολύμοις λίθινον ναόν Η]ρρ. 
απολγ,δ(ρ.8.1; Μ.το.7330); γι. δαΐεολ τις; ναὸν δὲ τότε 
ποιήσεται περιούσιον, τῶν ᾿Εβραίων τὸ σύστημα πλανῶν Ἐοιη.Μεϊ, 
(5 ΒΒΑ͂ΤΥ τϑοδ3 Ρ.170); Ττ. ΝαΖισίρηνη σε, (1. 536.6680); “οε. 
θα, Ο(Ρ.τ10); 9. βοβϑίοη 1ῃ 1 πιρὶθ οὗ Τογιβ8] 6), οἵ, δα φαθ δγμὶ 
σε πο ξγίςίο οεἰθηάτἐμγ..«σαγμ5 [56. 61} 7εδ5εν μος, ψμοίά δεὶ Ἢ 
ΗἱἸεγοκοϊγνηίς, ξαείπενη 65ὶ ἐοηιρίμηι.. τ φὸ αὐυσγδανίμς σϑάοὺτί, ἴτθιι. 
Παεγ.5.:25.τἴ(Μ,γ7.ττϑϑο); ὥστε αὐτὸν [5-. τὸν ἀ.} εἰς τὸν ναὸν τοῦ 

θεοῦ καθίσαι. ποῖον ἄρα ναόν; τὸν καταλελυμμένον τῶν ᾿Ιουδαίων 
φησί μὴ γένοιτο γὰρ τοῦτον ἐν ᾧ ἐσμεν γτ.Η. εαἰδελιτειτς, ὃ ἀ. 
ἥξει γὰρ εἰς Ιεροσόλυμα ὡς ἀνοικοδομήσων τὸν ναόν, καὶ στήσεται ἐν 
τῷ ἁγίῳ τόπῳ θεὸν ἑαυτὸν ἀναγορεύων ϑανογ. 2 1 655.2:τ--4{(0.333.30); 
10... .4.26(Δ1.04.τπι60}) ; ΤεΕΙαρΙς ᾿ητουργριοα 45 (Ὁ γβείδη ΟΒΌσΟῃ 
ΟΥ ΟΠ ΤΟ 65 καθεσθήσεται [50. ὁ ἀ. εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, οὐ τὸν ἐν 
“Ιεροσολύμοις μόνον, ἀλλὰ καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἐκκλησίαν (Ὦγγϑ,ἤονη.2.2 
1η 2ΤΠεδς (ττ.5250); ὙΒατ, Μορβ. 2 7 ε55.2:4{0.51.14}; ὙΠαῖ,2 Γλ65ς. 
2:4(3.533); 10, οδπαγαοίοεσ; ἃ. εσηθα 5: πΠ||8τὲν τὸ ΟἩχιβέ, οἷ, ἐξ 
τ} ἀο απ Σρεαῖ {πε ἰΐε δεϊουεά «πὰ με τοῦἱἱ σαν. “1 ἂγὰ Οοά αμὰ 
δεξογε πῖε ᾿πεγε μας δθεη ποηε.᾽ ἄἰσεεης. 15, 4.6{(Ρ.27)}; κατὰ πάντα 
γὰρ ἐξομοιοῦσθαι βούλεται ὁ πλάνος τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, λέων μὲν ὁ 
Χριστός, καὶ λέων μὲν ὃ ἀ. -.. ἀπέστειλεν ὁ κύριος τοὺς ἀποστόλους... 
αὐτὸς ὁμοίως πέμψει ψευδαποστόλους Η]ρρ.απέεἢγ δ(ρ.8.5; Μ.το. 
7338); τὰ πρῶτα μὲν ἐπιείκειαν, ὡσανεὶ λόγιός τις καὶ συνετός, 
σωφροσύνην τε καὶ φιλανθρωπίαν ὑποκρίνεται Ονὐτ.  οαἰεολ.15.12; 
10.1). [6.4.2 6(}}.04.12178}; οἵ Ρἢτ.3,137Ὲ οἷτ, 5. παμμίαρος ; Ό. τ64] 
ἀμ 1165, οἵ. ὑδηῖοὶ [50. ἀΉ ΡΠ ἢ 564|5}..«σμαϑὲ ἀρορίαία οἱ ἐπίφιες οἱ 
μοριείάα, φμαςὶ ἰαίγο, ἀϊαδοίεαρη ἀροδίαξίαη! τ 56 γεσαρημίαης, 
Ττοη ον. 5.25. τ( 1.7. 1180}; τίς δ᾽ δ΄ ἀ.; πλῆρες ἰοῦ θηρίον, ἀνὴρ 
δυνάστης ΟΥΝᾺΖ.  α»η1.1.2,34.245(Μ.37.063Α); οἢ, ἐπειδὴ γὰρ 
κλέπτης, καὶ ἀλάστωρ καὶ ἀπηνής, πρῶτος μέλλει ἔρχεσθαι ἐν τοῖς 
ἐδίοις καιροῖς ἘΡὮΓ.2.225Ε : 11. ΓΑΙΥΔΟΊΠΟΙ5. ΡΟΥΤΕΥ; 8. 5ΒΙρτι5 ἀπὰ 
ὙΟΠαΘ 5. καὶ οὕτως βασιλεύσει ὁ ἃἄ, καὶ πράξεις θαυμαστὰ καὶ παρά- 
δοξα πράγματα «ρος. απ. (ρ.110); οΥ ΤΕ ΠΡΡ.ἐοη σι, 20(0.301.10; 
Μ.το. 9334); Ικοτὴ, Μ|61.(Ὁ 8 ΒΒ.) τϑοβῆ 0.172); καὶ Βελίαρ θ᾽ ἥξει καὶ 
σήματα πολλὰ ποιήσει Ογαε.δ1}.2.τ6], οἵ, απ ἐξονα τοῦ! δὲ ἰδ βοιϑον 
οΓ λἰς πεηγαείες τη εὐεῦγν εἰν αηὦ γερίοη, «ἀςερης.1ς5.Ἀ 4.τὸ-ττ(Ρ.28); 
Τεςὶ. ἤομι.τ.ο ; Ὅ. Ὀμδηρο οὗ 5ῆαρε, οἵ, ἐκ μορφῆς εἰς ἑτέραν μορφὴν 
μεταβάλλεται Κλοτη. ΝΜ ο],(5. ΒΒ τϑοϑ3 Ρ.1τ70) ; ας. Ῥονοῖβ Ἰῃουϊτοα 
ἔγοση ΠῈν}] ΟΥ δροβίδίε βρ!γ5, ΟΕ Τσγθη, μαθν. 5.28. 2(Ν1.7.Ὑ1008}; 
Ἀπατ.(865.. ρος. 6. Μ,τοῦ.3320); ἅν Ηἷβ. χαϊβίηρ οἵ ἀξβαὰ ἃ ῥῬῃδη- 
ΤΆ51| τὸ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον περὶ τοῦ ἀ. ὅτι ἐν πᾶσι σημείοις καὶ 
δυνάμεσι πλάνης εὔδηλον ὅτι καὶ νεκρὸν δείκνυσεν ἐγειρόμενον οὐκ 

ἐν ἀληθείᾳ, ἀλλ᾽ ἐν φαντασίᾳ ΓΑΤΉ σα,  π1 πτοί( .28,.66π5Α}; οἵ, ὁ γὰρ 
πατὴρ τοῦ ψεύδους τὰ τοῦ ψεύδους ἔργα φαντασιοσκοπεῖ ἵνα τὰ πλήθη 

νομίσῃ θεωρεῖν νεκρὸν ἐγειρόμενον τὸν μὴ ἐγειρόμενον Οντ. Ἡ καϊδεῖ. 
15.14. 

Ὦ. Ιαϑί ἄδαγνα οὗ ἀπε τιβὲ ; 1. (16 υυ7ἱῦμεββοβ, ν, ᾿Ηλίας ; {πΕ6Ὶ 
ΜῸΥ ὙΠ Βαΐαη, ΟΥΥ.Ἡ εαϊδε.1ς.17 οἷτ. 5. αὐτοπροσώπως : 2. Ἰγ}5 
Ρειβθσατοη οἱ [Π8 βαϊηΐ5, “ἴδεθης. ἴς. ἃ 4.2--23(Ρ.05}; [τες λαον. 5.2.4 
(Μ.γττοτο); ΗΙρρ. πον. (0.30.4; Μ.το.7778); τήν τε τοῦ ἀ. ἐν 
αὐτοῖς φανέρωσιν καὶ τὸν τούτου πρὸς τοὺς ἁγίους πόλεμον τα. 1)4η. 
4.14.1; 10.4.50.2(Μ.το, 6658); τοῦ ἀ. καὶ τῶν ψευδοπροφητῶν θλῖψις 
τότε ἔσται μεγάλῃ Νιοί. Κἴς.τ3:24{(0.412.10); οὗ. ἸΡἢγ.2.223Ὲ ΟἹ, 5. 
παμμίαρος ; Ἰλοπι. Μ61.(5.8 ΒΑ͂ΤΨ τϑοϑ2 Ρ.172) εἷϊ. 5. πάγκακος ; ἀπά 
ἢιρης οἱ τῆς [αιτπδι!, ΤΌΡἢτ. 4.τ420[.. Απάγιδοο. ρος. 33(Ν τοῦ. 
4240) οἵου. Μ6].(58 ΒΑ Μὴ τϑοϑ5 ρ.171); 3. ἀτουρπῦ, ἴα τπο 8πα 
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ξ 
[] 

Ω 

5. ,ἵ 
αντιχρίστος 

Ῥοτίεηΐβ, ἘΡρὮχ.3.13908; ΒοηιΜ6}.(5.8 8.41} τϑοδὲ Ρ.17γ1); ΤΗ]ΡΡ. 
Φ0Ή: 5 72}.2]{(Ρ.300.13; Μ.το,θ200); ρος. θαη, φ. 119); ἔξ: οὗ ν ΠΊΘΗ 
58 ᾿πδυιοιοπὲ ἴοὸ σοπνεῖὶ ἴθ οὐβθπαίς νῦν φανεῖται μὲν ἁ ἀ. 
μεθ᾽ ὃν ἡ συντέλεια, ...οἱ δὲ τῇ “μέθῃ τῆς κακίας κατεχόμενοι οὐδὲ 
αἰσθήσονται τοῦ φόβου τῶν ἐσομένων Ομτγϑ. λομι.77.2 τῷ. Μ|.().7438}: 
4. 565] οἱ δητοηγιβι, ν. δράκων, θηρίον, τύραννος; ΠΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘΒ οὗ 
Ὀφαχῖηρς 568] οἵ ΔΘ γίβὲ δώσει [3.. ὃ 4. αὐτοῖς χάραγμα ἐν τῇ 
χειρὶ τῇ δεξιᾷ καὶ ἐν τῷ μετώπῳ ἵνα μή τις τὸν τίμιον σταυρὸν ποιήσῃ 
ἐν τῷ μετώπῳ τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ [ἀλλὰ δέδεται αὐτοῦ ἡ χεὶρ] καὶ 
ἀπὸ τότε οὐχ ἕξει ἐξουσίαν σφραγίσαι τι τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ τῷ 
πλάνῳ προστεθήσεται καὶ αὐτῷ δουλεύσει καὶ μετάνοια ἐν αὐτῳ οὐκ 
ἔστιν ἐπΠΙΡρ.εοηδιηη. ϑίρ.30ο.37; Μ.10.0228}; οὗ, πάντες δὲ οἱ 
λαβόντες τὴν σφραγίδα τοῦ ἀ,. ... οὐκ ἔχουσί τινα μερίδα ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ Χριστοῦ" ἀλλὰ μετὰ τοῦ δράκοντος βληθήσονται ἐν τῇ γεέννῃ ἘΡΏΙ, 
2.228); 5. ἢϊ5 ἄὰγβ πυῃθετεα, ον Μ61.(5 ΒΒ.1}7 τ8ο83 ρ.τ68); 
οὔεδ.(ρ.175)}; 6. Ἰμάρεπιεηϊ οὐ δητοτδὲ πᾶσα φύσις ἀνθρωπίνη 
καὶ πᾶν πνεῦμα πονηρὸν μετὰ τοῦ ἀ., καὶ σταθήσονται ἐνώπιόν μου 
πάντες γυμνοὶ καὶ τετραχηλισμένοι τάρος. [ο.τἹ(ρ.85}; οΓΤυρἢτ,3. 
1438 οἷἕ, 5. τύραννος ; 7. ἀοκίγασοὴ οἱ τῷ ἀ. συναιρόμενοι καὶ σὺν 
αὖ τῷ εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν βαλλόμενοι ΗΙρρ. }αη. 4. πό, δ(Μ. Το. 6875); 

ὃς [56. Χριστός) ἀνελὼν τὸν ἁ. τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ [οἴ. 
21 ε55,2:8, 15.111:4], τῷ τῆς γεέννης τοῦτον παραδώσει πυρί (γτ. 11. 
ἑαϊέεῖ, τε δι κἀκεῖνο δὲ ἀσόφως σοφίζου, τὸν τοῦ διαβόλου ἀ. μὴ 
κολασθήσεσθαι λέγων, φθαρήσεσθαι δὲ καὶ εἰς τὸ μὴ ὃν ἀναλυθήσεσθαι 
Τιροπτ. ΒΝ ερύιοἱ Ἐπὶ. 4(Λ1.86.13724}; παραδοθήσεται ὃ διάβολος καὶ 
οἱ δαίμονες αὐτοῦ, καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτοῦ, ἤγουν ὁ ἁ., καὶ οἱ ἀσεβεῖς 
καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸ πῦρ αἰώνιον 70.}). (..4.27(81.04.12284}; οἵ. 
σα ΜῈ}.(5. 88. 4 τ8ο85 ρΡ.178); 1ο.10. (0.4.26(χ2170). 

Ε;. ΟΥ̓ ΒΟΥ τι565 οὗ ἀπΕϊστιϑὲ τὴν [ἢ ἴῃ ΟΧΕΡΘΒΙΒ : (21 }1055.2:4) οὗ, δὸς 
4μ| αὐ ἱρποναμήδη5 ἀΦΏ} τι ἀϊεριίμν σισηβοαὶ, τά ἐπὶ άοία. εἰθητης 
ῥαϊεν ονιπίμηη ἀἄδιις τοῖν, οἱ ἐπὶ; οἱ πον δαρὸν ἔμπης εχί οἰ θίτν 
απο ϑίνδ; δε ΣΡ ῈῪ ε05 φαΐ ΙΝ φηϊάενη, ΒΟΉ ΦΉ1} αὐίδη (11, 
Ἰγοηἤαεν.3.6.5(}1.γ.86328); (Ρ5.0ο:13) εἰρηίβεαης μία ἐμὰ φμοώ 
᾿εγρεγοίην εἰ ἀταίαγείν αὐυεγεις ποιπίμεια ῥόσεαίνη, εἰ ἐγιρτάμηι 
γεάάερα! δι, ευαεμαγεῖμν ἐπ}. γερηαμδ ΠΟΥ δ, οἱ εομομἰ αἰ} αὖ δὺ 
μι πουϊοοίημῖς ἱομιρογίδις Ἰμδίίτοης ἱπώπαμο ροηονί ἰθο, μος ἐξέ απ ϊ- 
εἰγίσμες, τὉ.5.25.7 (0640); (Ὁ Δῃ.5: 1) ὅλη γὰρ ἡ εἰκὼν ἐκείνη προτύπωσις 
ἦν τῆς τοῦ ἀ. παρουσίας 1ῤ.5.20.2(Μ.7.12020} ; (4. απκηονῃ Ῥχορῃεῖ 
αυοίεά ἴπ βαρροιῖ οὗ 7ετ.8:τ6), ΗΙρΡ. αν ΐελν.τβ(ρ.12.32}..; Μιτο, 
ἼΔΟΑΊ; (1,6.18:.2.---) ἀδιστάκτως τὸν ἀ. λέγει, ὃς υἱὸς ὧν τοῦ διαβόλον 
καὶ σκεῦος τοῦ σατανᾶ 1φ.57(ρ.37.17; 7168); (θαη.7:8) τὸ μικρὸν 
ἀέροξς ὅπερ ἐστὶν ὃ ἀ. Ἰά.1)αΉ.4.5.3(Μ.το. 6810); (8 .11.:361.} ταῦτα 
"περὶ τοῦ ἃ,, ὡς ἔσται ἀναιδὴς καὶ πολεμοτρόφος καὶ τύραννος τολμῶν 
ὑπὲρ πάντα θεὸν ἑαυτὸν ὑπεραίρειν. 1Ὸ.4.40. τ(θύ5.); (161.27:17) μὴ 
πάντως δὲ ἐπὶ τὸν διάβολον ἢ τὸν ἀ. ἐκλάβῃς τὸν λόγον ΟΥ. ἔγ.20 ΤΉ 
.}6»ν.27 1τ|(Ρ.213.28) ; (ΕΖεοἢ.τ6 : 51) οἷς ἐδί φμίδαν 7μσ οαπάμς αὐ 
απ ϊελιγῖοίο φαΐ αὐ τίη εοπιραγαίην εἰ ΠΠπ|)ι5 ἐἰφμαὶο ας δεείογίδης 
ὙΠΙΗΟΥ γεβεγτίμν, 14. ἠόηι. 9.3 ἠη Εποελ,(ρ. 410.30; ΜΝ. .18. 1364); (Μι. 
23:6) τὸ δὲ μεσονύκτιον ἡ βασιλεία τοῦ ἀ., καθ᾽ ἣν ὁ ὀλοϑρευτὴς 
ἄγγελος ἐπιπορεύεται τὰς οἰκίας ΜΙΝ. γ.6.4(0.68,23; Μ.τ8,120Ὰ}; 
(Εχ.17:8) Ἀμαλὴκ δὲ ἑρμηνεύεται ἀ. ὅθεν καὶ τῷ διαβόλῳ ἀφομοιώθη 
᾿ϊαϊ. Τίνι, εἰ Αἀφμΐίοο ν (ρ.8ο); (Μι.24: 15) βδέλυγμα ἐρημώσεως καθο- 
λικῶς ὁ ἀ. ὙΒαΥ, Πογαο] Δρ,εαὶ.17|.24: τοίρ.τοῦ.34); (1[)8}.7: 16) ἐρωτᾷ 
τί ποτέ ἐστι τὰ φαινόμενα’ καὶ μανθάνει περὶ τοῦ ἀ. (Πιτγβ.λἃ Ιος.(6. 
2418}; ([0.5:43} 14 ,ἀοη1.41.1 τη 70.(8. 2448); (:ο. το: 1} 1.50. 2(346); 
(ὙΠΕΒ6. 2:7) Νέρωνα ἐνταῦθά φησιν ὡσανεὶ τύπον ὄντα τοῦ α. ... 
καὶ καλῶς εἶπε τὸ μυστήριον' οὐ γὰρ φανερῶς, ὡς ἐκεῖνος, οὐδὲ 
ἀπηρυθριασμένως 4. μοηπ 4.1 τη 2 Τ ΠΕΣ. (τ. 529Ε); (δεν. 12:1) τὴν 
ἀφήγησιν.. «τὴν ἐπί γε τῷ ἀπείρῳ τε καὶ ὠμοτάτῳ καὶ κρεανομοῦντι 
τὰ πρόβατα" τοῦτον δὲ εἶναί [φαμεν τὸν ἀ. Ογτ.Ζαεῖι!. 86(3. 1725); (ἄρος. 
13: 1) τρία.. «εἶδε ϑηρία"...«τὸ μὲν γάρ ἐστιν ὁ ἀρχέκακος δράκων.. «τὸ 
δὲ τρίτον ὁ ἀ. Οδοατη. Δα ἰοσ. (᾿. 149); (θ μη. 7) Δανιὴλ περὶ Ἀντιόχου 
προεφήτευσεν, ὡς ἐσομένου τύπου τῆς τοῦ ἀ. ἐλεύσεως Απατι( 65. 
Α ἔπη 43(Μ.1τοδ.3244}. 

Ἐς ροθ5. ᾿πβίδποοβ οὐ αὐρβοτρείοη οἵ Νεῖο ταντῃ ἴσο ἈΘΌΘΒσΙβα 
πεν τα, οἵ ξεθηβ.ἷς. ὶ, αι χίρ.04); Ογαε. δ18.5,.63.; 1ῤ.5.222; τδ. 5.361. 

Ο. υδὸ5 οὗ ψοτᾷ νος τὰ πο τείογα] 6 τὸ [86 αἰ τῇ ὨΙΌΡΕΥ: 
1. οἵα ἀδίποῦ ψῇο ἰαἶκε5 τῆς ἔογτι οὗ (σῖβὲ ἐξελθὼν οὖν [5ς. Ψα]δη5] 
καὶ θεασάμενος τὴν παράταξιν τῶν λαμπαδηφόρων, ὡς ἀπὸ σταδίου δὲ 
τὸν ἀ., πεσὼν προσεκύνησεν ῬΑ]1.λ,1,απ5. 25(Ρ. 8ο.8; Μ.31. ἸΟ000); Σ 
2. οἵ ἴΔ156 Ομ τιξίβ τὰ μὲν τῶν ἀ. -.. σημεῖα καὶ τέρατα λέγεται εἶναι 

“ψεύδους᾽ Οτ,( εἰς.2. 50 (Ρ. 173.14; Μ.1τ.8γ76); 3. τοϊατίοι οὗ 515 πὰ 
ἮΘΙΘΘΥ ἴο ΔΓ ΟΠ τὶβι οὗτοι.. ὡς ἐγγύτεροι τοῦ ἀ. γενόμενοι ΑἸοχ. Α].εῤ. 
ἐμεγεῖ.θ(ρ.9.2 5; Μ,1δ. “]60); . οἷ, σας ἐς [5.. ΜΔ|αηε5) ἐαρῤλεέρ 
ΕἸερεμι, Ἄγε 4οίρ.59.3; Μ.1ο.14874}; 1. Ρ. δουο; ; 14878); τίς.. 
τολμᾷ λέγειν Κοστύλλιον Χριστιανόν, καὶ οὐ ἀὔλλου ἀντιχρίστον "; 



ἀντίχροος 

εἰκόνα; Αἰ... γ4(ρ. 224.4; ΜΝ. 25. 810); :Φ. 170. 226.5} 7850); Ε 
τοΐνυν οὗ λέγων θεὸν εἶναι ἀληδῶς τὸν Χὶ ριστόν.. «τὸ τοῦ ἀ. πνεῦμα ἔχων 
ἁλώσεται νχ, ἄγεαά.(Ρ.91.5; 55.94Ε}); ἀ. γὰρ οὐδὲν διενήνοχεν ὁ τῆς 
σαρκὸς νόμος, ἀεὶ παλαίων τῷ πνεύματι “ὦ τῷ αὐτοῦ θείῳ νόμῳ ἀντιτασ- 

σόμενος Μαχ αριδὴρ. (1 .91.11324}} Πρποβ ΠΕΙΘΌΪΟΒ 8Υ6 ΔΠΓΟΝαΙβί5 ἀ, 
δὲ οὗτοι τυγχάνουσι ὅσοι διὰ τὴν Ἀρείου μανίαν ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς 

Ατῇ. Ρ. Αφρ.11.0(.2ς. 5578); ἰά.}.. Ἵγιϑλ(ρ. 218.2; Μ.2ς. 1680); τί ποιεῖν 
αὐτὴν [50. τὴν αἵρεσιν] ἐχρῆν ἢ τἀναντία τοῦ σωτῆρος, ὡς χριστό- 
μᾶχον ἡγεμόνα τῆς ἀσεβείας ἐπιγραφομένην ωνστάντιον, ὡς αὐτὸν 
τὸν ἀ,; 10.67(0.22..5; 7738); ὁ Χριστὸς ὁ ἀναβάς, ἔρχεται πάλιν ἐξ 
οὐρανῶν, οὐκ ἀπὸ γῆς... ἐπειδὴ πολλοὶ μέλλουσιν ἀ. νῦν ἀπὸ γῆς ἔρχεσθαι 
Οντ. Ἡ.εαἰφο. 4.5, τιν 85, μην ττί ρ.273.15; Μ,45.8844}; οἵ. {1 
ΣῊ μον, φῦ αὖ ἐκείρςία φαϊϑαίογίς αὐϑοθδϑεγίηὶ, μἱ εἰϊαη 
ῥγαεδίδενε υἱάραηεν μαεγεσῖδμς, Ὀιάντα,  76.2:1τ8(}1.30.1784}}; 1ο.Ὁ. 
{.ο.4.Ὡ6(ἴ.94.τ2τ6Α}; 4. ψοτὰ ᾿Δ ΠΟΒ τ σ᾽ ἃ ᾿ἰηφαίϑες ρεου  αΥεν οὗ 
ΤοΒδῃηῖης ΜΠ ΌΩρΡ5 ὁ ἔλεγχος τοῦ κόσμου, τοῦ διαβόλον, τοῦ ἁ., ἡ 
ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου πνεύματος 1).1ον.ΔἍἹ. Δ. Ἐπι|5.ἢ, 6.7 .25. 2ι(Μ, 20. 

"οτ0). 
Ἐἀντίχροος, οὗ αηδιθογίηρ ἔπ, 

1441). 

ἀντιχώννυμι, Μἰξ τ }ρ ἀσαίῃ, 1. 0.}). Ἁγίομι. 6δ(ρ.96.23; Μ.ο6.τ3τ1τ60). 
ἀντιψάλλω, Ξἴη 20). γόςβοηξε, 585...2ο7.23(2, 2118; Ν΄.32.764}). 
ἀντίψυχος, 45 6 707 {2 (οἴ «δος δ: 20; 19.17.22); 1. ἃ5 ϑυι 51. ; 

ἃ. σεὀπεμμί6 ἃ. ὑμῶν ἐγώ Ἰρὰ.Ἐρἧν του; ᾿ὰ δγψγη,το,; 14. Ροΐγε. 
2.2; τῆς σφῶν ψυχῆς ἀντίψυχα προσκομίζοντες [36. τὰ ἄλογα ζῷα] 
Ἐπ5.4.6.1.το(ρ.44.:6; Μ.22.8:Α); δύναται πολλάκις μία κερδηθεῖσα 
ψυχὴ -««γενέσθαι ἡμῖν ἀ. (ῇγγβ, Γιά 8ιο(α. 6884}; ταῖς τὰ 5. ν]οδτίοιυβ 
πδίαγα οἵ Ατοποιηχθηΐ, Επ5,4.6.1.το(ρ.46.7; Μ.22.888); τὸν μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν...ἁ, ὑπὲρ πάντων 1διτοιτ(ρ.440.341 7248); 14.{.(Ὄ(χε(ρΡ.247. 
31; Μ.20.14208); ἱερεῖον ἦν ἀ, τοῦ κοίνου γένους ἃ ἐδεορᾷ. [γ-(ρ.0. 
21: Μι24.616Α); ὁ λόγος..-τὸν ἑαυτοῦ ναὸν καὶ τὸ σωματικὸν ὄργανον 
προσάγων ἀ, ὑπὲρ πάντων ΑἰΒἶμο.0.2(Ν.25.1128}; Ῥτος..1ς.53:τ1-τ 
12(Μ.87.25240); Ὁ. 766 ἴον αἰνπϑίου εἔτις δίδει ἀ. τοῖς μάντεσιν 
ρέῃ. Αρῥ.11 Ξε ϑορῃγ. Π.οοΉ.(Μ.87.32688); 2. ἃ5 τα]., τρια οὗ 
μαίμγαὶ {{{6 πλάττεται ἐν τῷ ὕδατι λαμβάνει δὲ ἀ. πνεῦμα (Πτγ5. ον, 
6.4 τῇ (οἱ. (1τ.370Δ), 

ἀντλητήρ, ὁ, ἀγαῖυενῦ οὗ τυαΐογ, ταθί,, οὗ ρυορῃοὶβ πᾷ σοβρεὶ 
δύο ἀ. ἀπὸ μιᾶς πηγῆς ἀντλοῦντας ἘΡΙΡΒ, ἐαεν, 66,8 ς(ρ.128.20; Μ.42. 
1650). 

ἀντλία, ἡ, ῥιζοε-ισαίεν; ταεῖ., οἵ Ὀαρίϊβια. (1ὴ. σοιηραγβοη οὗ 
μαστοῦ ἩνἸἢ ἃ 5810), ΗἸρρ.αρμοῆν, οίρ.30.τῷ; λίνον Μ.1ο.7770). 

ἀντοικ-πέω, 1. ἀερογί, ἐχίϊε, ὙΒα τ Ἡθτδς]. 1 ς.63: τοί ].18,τφόοο); 
2. ῥζόβ. ρίορὶ. Ρᾶ58. ἃ5 βυϊϑι, ἡ “"ουμένη {πὸ τομίδεγη μορηῥἤετε, 
Ἐλι5..Ὀς.47:2-2(Μ.22.4218). 

ἀντοικοδομέω, πα ἸηΗεἰθαά, {710.}).8. 7.330 06. τχϑολν). 
Ἐἀγτολικός, ροεῖ. ἔοΥ ἀνατολικός, ξαξίεγη, Ρ41].51}. ,δορἐ 2οτ(Μ.86. 

21278)}; 1δ,354(21334). 
Ἐἀντομματέω, ἐγεαὶ τὐτε ἀτεάαίῃ, (οηδὶ..4.}}.6.2.1. 
ἀντονειδίζω, εῤῥγαϊά τη γείμγη, ΝῺ πον. (ΛΜ .79.ττοοῦ). 
ἀντονομαστικός, ργοποιπῖηαί, ΟτΝ γ55. μη τις .45.δόξα ; ἀντ- 

ωὠνυμεκῆς 2 Ὁ.258.21). 

Ἐἀντοπτεύω, ῥῶζε ΟΥ, ῬΙΟΌ. {.1, ἴοχ κατοπτεύοντα, (οϑπι. "πάἰσῥ.3 
(1.88.1534}). 

ἀντορχ-έομαι, [1τ,, ἀαηέε ἀραϊηδὶ, Ἰσπος ἀῤβέανγ τη: τοηίγαςσὶ ἰο 
““εἴται τῇ κόρῃ τὸ σχῆμα τῆς λύπης Βα5.836].0γ,18,2(}1.8ς,2348). 

ἐἀντοφρύομαι, δε φεῤεγεϊἑίοις τῷ πεγη, πο. ῬΙ5.ναη.27(Μ,02. 
15824). 

Ἐῤντοψία, ἡ, σεῤέςεί, ῬΑ]. ἢ. δ αμς.87(}1.324.1234}0; Ὁ.τό3 ομτ8). 
Ἐἄντριος, 5.ν.]., σαυφοίίκε ΤῊατ, ὁγαἢ.2(4.115). 
Ἐἀντυμνέω, οἱηρ τη: αεοοπιραμμεηὶ, Τὶ [οὗ τ (ν.]. 

ὕμνουν, Ὁ.112.2). 
ἄντυξ, ἡ, 721, ογῥίϊ, εἴγεῖς; ὅτι Ἰυϑισαχηεης οἵ τοχίατε, τοὐἠῥεῖ, ΔΊ. 

Νενγ.εἰ “εἰοτό(ρ.15.27); ΕΡὮτ.3.χχὶχ α. 
Ἐἀντωνομασία, ἡ, Ε. οὔσησο οὗ παρε ἡ τοῦ Ἀβραὰμ ἁ. Ὀντιογη ἀοῇ. 

(}1.γ6.1421.}; 2. ΔρΡΡΙΘα τὸ 1 το πα προ Δ Ὀ]Π1ν Οὗ πᾶτὴςβ οὔ (σῖβι 
εἰ..««ὀνομάζουσι καὶ λόγον τὸν Χριστόν, καὶ τὸν λόγον «Χριστόν, εἰς 
προσώπου ἀντένδειξιν ἄρα καὶ ἀ." τῆς κλήσεως τῆς σαρκὸς καὶ τὸν 

λόγον αὐτὸν μεταλαβεῖν φασιν Τβοῦς. ΗΟ. Ν εὶ.3.8(}1.86,1637}). 

ἀντωνυμία, ἡ, 1. ῥγοπομη, Ογ.ελοὶ ἐμ (αη!.71:6(Μ.17).2848) ; τεῖ. 
Ἐχ.2ο:1 διὰ τῆς ἀ, ἕνα εἶναι θεὸν.. «ἀποφαίνεται ἴδιι5,6.1}..2.το(ρ.125.1; 
Μ,24.9450)}; ΤΠάξ. θώη.4: 28(2.1151); {7υ51,ἐολ (γ, τ(Μ.6.2730}; 
Τροητ. ΠΝ 65ΐ,2,48(Μ 86. τθοΙΑ}) ; 2. ΟἿΟΣ ῥγομοόμη, οὐ ΡΏταβα δοίην 
85 Β:δίιξαζε ΤΟΙ δὴν οἵ 1Π6 τδστὴβ ἀϑϑοσϊαῖδα τ ]τἢ τὴ6 οαἴοροτν οὗ 
βαββδίδηῃςο, 1,81, τοῖς τμάϊκαϊυα διδάξαντες τί μὲν οὐσία, τί δὲ ὑπάστα- 
σις, καὶ ὡς φύσις ταὐτόν ἐστι τῇ οὐσίᾳ, ὑπόστασίς τε τῷ προσώπῳ... 
τάς τε ἀ. αὐτῶν Τεοπέ, ΒΟΝ᾽ ἐοί εἰ Ετ (ΜΝ, 86,13008); τὸ ἄλλος καὶ 

τ. ΝαΖιεαγηι.2.1.88.146( 1.37. 

ἔου αὐταὶ 
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3 
ἀνύπαρκ τος 

ἄλλος ἀ. ὑποστάσεων...τὸ δὲ ἄλλο καὶ ἄλλο ἀ. φύσεων τᾶἃ.“ἀ}.8 εῦ.12 
(Μ.86.19040); ἀντωνυμίων διὰ τοῦ φάσκειν, ἄλλο τὸ ἀνθρώπινον 
θέλημα καὶ τὸ θεῖον ἀλλο- καὶ ἄλλην, καὶ ἄλλην ἐνέργειαν (],ἀἴοτιοεὶ. 5 
(Η.3.888Ε); τὰς ἐν ἀ. καὶ ἀριθμῷ δυϊκὰς σημασίας Μαχιοῤηεε (ΝΜ .01- 

804); 10.1). ζαεοῦ. 64(Μ.04.16481)), 
ἀντωνυμικῶς, {ὸὲ α ῥγοπόμη, ὕντ. 70.5.4(4.505Ὲ). 
ἀντωπ-έω, 1. ἰοοῖς τη ἐμ ζαέο, Ἰοπος ραδε αἱ ᾧ ἶ5ς5. ἡλίῳ μηδὲ ἀ, 

ἔστι ῥᾳδίως ΟἸειη εαε. ΤΠ άοὶ, τλίρ.1τ1.2; Μ.ο.6644}; 1.π5.4,ς,4.6(Ρ.158, 
27; Μ.22.2654); ιοῃ. Ατ..}.2(}1.3.2020); ἐγὼ δὲ εὐπροσίτως “-ῆσαι 
αὐτῷ ἐνίσχυσα ΣΜεΙΉ, δ νη. εἰ πηι τοί Μ 18,372 Ὰ}; τηεῖ, τῇ τοῦ θεοῦ 
δόξῃ ἄνθρωπος θνητὸς οὐ δύναται --ἢσαι ᾿ΠΡΆΙΛατ, “μοί, τ, (Μ.6. 
10324}; Ο]εια.5!».6.τπ(ρ.400.8; Μ.0.3578); 2. τοτἠδίαπά. ἀεΐν τὰ κακὰ 
«οὐμηδὲ “οῆσαι τῇ ψυχῇ δυνάμενα ϑεταῃ). απ, 4Δ(ρ.62; Μ.τϑ, 2200}; 
Βρῆρζο 3. ὑγαξφη τ ομί τί... «πρὸς ταῦτα λέγειν ἢ ὅλως “σαι δύνανται; 

Αἰ ἕης.39.3(Ν)|,25.1τ640); ταῖς τοῦ σωτῆρος... «λέξεσι πρὸς ἃς οὐκ ἠδυνή- 

θησαν ἀ. Ἐρίρ[.ἀαον.τ6.4{Ρ.214.2; Μ.41.2530). 
Ἐἀντωπία, ἡ, 5461} ζαεε ἰὁ0 ὕαζε, ἀϊνεεί υἱδῖον, ΜΟΙ Ὴ δ». εἰ 

“πη... (Μ.18.357}}. 
Ἐντωτίς, ἡ, ξαγ-αρ ΜΟΥ ὃν Ὀοχοῖβ, ΟἸοιη. ῥαεα,5.6(}.187.15,27 

Μ.8.4528,452λ). 
ἀνύβριστος, 1. μρηδμ δα οὐδὲν τῶν θείων καταλιμπάνει ἀ, 1514, 

Ῥεῖ. }.1.430(}1.78.4240); πεποθ μα ϊοργαξε μήτε τὸν συκοφάντην 
ἀτιμώρητον ἐάσητε, μήτε μὴν τὸν ἐλεγχθέντα ἀ. (οηοὶ. 4.Ρῥ.2.50.4; 
2. μηάοβίοα, Αἰμποηδρ.ἰςρ.32..(Μ.6.ο040); αὐτὸς... «ἄλυπος θέλων 
μένειν, ἀ. “4. [ο«τοδ(ῃ.204.7}); τ΄ϑ.1τ4(0.214.13); ἐξ ἀ. παρθένου ἐτέχθη 
ενς.(ρ.32.15}; 3. τηέαραδίε οὗ δεῖηρ Ἰηϑμ δά, ΟΥ Ππαιιη. απ. Ον. 
2.15(ρ.5.5; Μ.1ο.ΤΟ208); ταῖ, 1ης. τὸ ἀ, ὕβρεως δεκτικόν ΤΑΊΛΒ, ἀροϊ, 
1.7(}1.26.11040}). 

ἀνυβρίστως, [γὲ6 [γον ἐηϑμὶ, ἘΤΟΥτὴ ἐπι, 6. 
Ἑἀνύκτερος, μπάτηηε ὃν πῖρῆϊ, ΤΟ δε5. Νὰ Ζ ἀταὶ.2(Μ.48.δ5}). 
Ἑνυλακτέω, δαγί, Βορῃτ. Π.υ, πας.(Ἀ1.02.17204). 
ἀνυμν-έω (-είω), 1. γαῖΐξ ἃ ΟΥν ταύτην αὐτῷ πρῶτον «-σαντες τὴν 

φωνήν, χαῖρε φῶς ὈἸοτη, ῥγοὶιατ(ρ.8ο.15; Μ.8,232}}; εἰ μὴ τὰ δύσφημά 
τις “ποίη ῥήματα 110». Δ].Δρ. Εν π5.λ.4.6.41.8(}1.20.6084); 2. ῥγαῖΞξε, 
ΟἸδτα. 5: ἐγ.2.8(0.132.2; Μ.8.07324}} καθαρὸς λόγος ἐκ στόματος καθαρῶν 
προέλθῃ καὶ --ἤσῃ..-«τὸν ἐπουράνιον πατέρα ΠΠΙρΡρΡ. ω».τ το. Ο(Μ. το. 
δόρς -νῇ); ἀ, εὐχαριστέαν Β85.ἠοη!.4.6(2.30 1}; Μ.31.2328}); ἄξιον ὡς 
ἀληθῶς καὶ δίκαιον πρὸ πάντων “-εἶν σε {τ|.Ρ. (πὶ. Αρῥιδ.τ.6., 
Νειηθβυπαΐ ἤοιη.42(Μ.40.788Ὰ); τῶν σεραφείμ...»-οὐντων εἰς τὴν 
θεϊκὴν τριάδα ΤΙπ|.Βογγί ῤ. ̓ γοσ.(ρ.283.23); ποτήριον δὲ εὐλογίας 
ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ αὐτὸ μετὰ χεῖρας ἔχοντες, οὕτως αὐτὸν “-οὔμεν 
ΟὨτυϑ. οη.2.4.1 τι: τύ ογ.(1ο.2134}; Κωνσταντῖνος τὸν πανηγεμόναᾳ καὶ 
τῆς νίκης αἴτιον θεόν..«αὐτοῖς ἔργοις “-ἥσας (56].γχ.ἦἢ.ε.1.7.«(Μ 8ς. 
1208}; οἱ μὲν κύριε ἐλέξησον᾽ ἐβάων ἄλλοι δὲ ἄλλως ““ουὐν ο.Μοβοἢ. 
ῥγαϊ.70(41.87.29378); ἘΜ οτῃ, δ γι οὶ Απη.2(Ν.18.3520); 3. εοτεριση 
ταῦτα οὖν “-ει []. “"εἴν} τὸν εὑρετὴν τῶν γραμμάτων ϑγηε5..}.138 
(Δ1.66.15288); 4. 1ῃ. ἰογπ ἀνυμνείω, «ἴης ΤῊ ῥγαΐδε ὕμνον “-είοντες 
ἀκήρατον τ. ΝαΖ.καγη1.1.1.34.11(Μ.37.515). 

Ἐῤνύμνησις, ἡ, ῥγαΐδε, Βορῆτγ,.Η.ον.8,6(}4.8).32644). 
ἀνύμφευτος, μρηεσεάάει, υἱγρτη, Με νη ριρτοόοιη,(ρ.6.10; Μ.18. 

264); Ῥχος ΟΡ σηππηΐϊ. 5(Ν1.8ς.4458); Οὐ πειϑαρί.2.5}}.88.18760); 
χαῖρε, νύμφη ἀ. Τϑετρ.αεαί᾿.(ρ.140.6; Μ.02.132354). 

ἀνυμφής, νρτῃ, Οὐ ΝδΖιεαγηι τ. 68(Μ,3).462Ὶ). 
ἀνυπαίτιος, ὀἰαπιείεδς οἷς ὁ βίος ὡς πρὸς στάθμην τὰν θεὸν κανονί- 

ζεται ὅπως ἀ. ... γένοιτο ΑἸΏὨδηδρ.ἶερ.31,2(Μδιοότο); Μοιμυνρρ. 
4.τ(ρ.46.3; Μ.18.88.Α); ἡ... «προκοπὴ δόκιμος... .ἀνεπίληπτος μὲν πρὸς 
ἀνθρώπους, ἀ. δὲ συνειδήσει Γ᾿ Ιου Ροΐγειιτ; Βαβιγερ.δγ.23τ(2.4038. 
.Μ.321.13374Ὰ}; ὡς ἀ. παντελῶς τὴν ἐπὶ θεῷ δύνασθαι γνῶσιν ἑλεῖν 
Ὀγτχιαάον.τδ(τ.5708Β); 14. 70.το(4.8310}; προσεχρήσατο δὲ καθάπερ 
ὀργάνῳ τῇ μὲν ἰδίᾳ σαρκὶ..-ψυχῇ δὲ αὖ τῇ ἰδίᾳ πρὸς τὰ ἀνθρώπινά τε 
καὶ ἀἁ. πάθη 1Δἱπειμπίρεη. (τ .6020); ποὰῖ, ἃ5. διιῦξε, ἡ ἐν Χριστῷ 
δικαίωσις, δι᾿ ὑπακοῆς εἰσβαίνουσα, καὶ τὸ ἀ. ἔχουσα παντελῶς [ἅ, 
γθο (65,303); τὸ ἀ, ἔχουσα παρρησίας ἐφόδιον ἘΝ]. ρεγέςί.12.8(Μ.70. 

9530). 
ἀνύπαρκτος, Ε. "ΟΉ -ἜχΊϑΙΉη1, πη εαΐ; ἃ. ἴπὶ σεῃ. τὸ μὴ ἀ. οὐσίαν 

κατονομάζομεν ΟΥ̓Ν γ55, ΕΗ .12(1 0.324.1]; Μ.45.10400});, λέγομεν... 
μὴ εἶναι.. «ἀντὶ τοῦ ἀ. εἶναι Μαχ.αρμιῤῇὴῇρ.(Μῇ.οτ.1273.4})}; ὙΠ νΌ. τὸ "ς, 

ἐέάϑε ἰο εχῖςὶ, ῥεγίς πολλοὶ... κρημνῶν φοβερῶν κατερχόμενοι καὶ ἁ. 
γινόμενοι 1. δν.Α τοίρ. ΙΟΣ. 21})}} ἀπολομένης γὰρ τῆς ὁδοῦ, ἀ. ἡἦ 

ἀσεβεία γίνεται Οὐ} ς.τ: 6(Ρ. 447); τὸ οὖν κακὸν. 

καὶ παντελῶς φθορά, καὶ ἑαυτοῦ ἔσται ἀναιρετικὸν καὶ ἀ. Ἰο. αν. 

1.2] (Μ  .04.1:22Ὰ}; Ὁ. Τηη. καθ᾽ ἑαυτὰ... ἀσώματα τὸν πατέρα. καὶ τὸν 

νϊὸν καὶ τὸ πνεῦμα..«καὶ μὴ διὰ τοῦτο ἀ. ΤΑτῃ. δαδεϊ! ττ(}1.28.116Ὰλ}: 
ἐν τῷ μὴ διδόναι τὸν υἱὸν κυρίως εἶναι τὸ μηδὲ ὅλως εἶναι κατασκευά- 
ζοντες" τὸ γὰρ ἄκυρον τῷ ἀ. ταὐτόν ἐστιν ΟΥΝΥ95. Εμη.τ(1 ρΡ.75.0; 
Μ.45.2058); εἰ... «ἀνυπόστατόν τι πρᾶγμα λέγοι τὴν ἐνέργειαν ἧς 

εἰ παντελῶς κακὸν 



ἀνυπάρκτως 

ἀποτέλεσμα τὸν υἱὸν διορίζεται... εὑρεθήσεται... ἀκολουθοῦντα μὲν τῷ 
θεῷ τὰ ἁ., αἴτια δε τῶν ὄντων τὰ μὴ ὄντα, 1δ.(ρ.94.24; 3288); ΕΡΙΡΗ, 
αηπας (ΟΟ 3.}0.1τ.5; Μ.42.0Α} οἰξ, 8. “λόγος ; 6. (Ὠτιδῖο],, Μαχίπ,αρ. 
ΟἸἰναϊετ ει. 3(Η.3.785}); οὐδὲ γὰρ τὴν θείαν φύσιν καὶ ἄκτιστον ἀ, καὶ 
ἀθέλητον ἢ ἀνενέργητον.. οὔτε μὴν τὴν κτιστὴν καθ᾽ ἡμᾶς καὶ ἀνθρω- 
πίνην οὐσίαν ἀ. αχιοβιδο (Μοτ.Ο6.Ὰ); μέαν ἐνέργειαν λέγοντες, 
ὁποίαν [8ς. λέγετε, θείαν ἢ ἀνθρωπίνην ἢ οὐδετέραν ;...εἰ οὐδετέραν 
«οὐδὲ θεὸν οὐδὲ ἄνθρωπον ἀλλ᾽ ἀἁ. δογματίζετε τὸν ΧὟριστόν 14 γΥ»». 

(ΜΟοτ, 3490); φυσικῆς..«ἑτερότητός ἐστι μετὰ τὴν ἔνωσιν ἡ διαφορά, 
ἀλλ᾽ οὐ τῆς κατὰ ποιότητα μόνην ἀνομοιότητος, χωρὶς τῶν ὑποκειμένων 
ταῖς ποιότησι φύσεων..«ἵνα μὴ.««ψευδῇ τὴν διαφορὰν εἰσάγωμεν καὶ 
ἀ. 1ᾶ.δροιδί 91. 5880) ; ἃ. ἴῃ 56η88 οἱ παρίμανν, βειίοιδ, Ἐλχ5.}.νΕ, 
4.4.7(}}.2ο. 317Ἀ}} Βδ5.γδητσ, (2. 2108 ; Ν.31.6454}); οὗ οαϑτηρ ὨΔ1]- 
ν τ65 τὴν ἀ. ταύτην τέχνην τὰ εχ. 6.5(1. 558; Μ.29.1208); τεῖ. σεῆθσα- 
τἴοη οἵ ὅσῃ τὸ πρὸ τῆς γεννήσεως τοῦτο..«ἀ, ἔτι παντελῶς καὶ διανοίας 
ἀναπλασμός 1, μη.2.1τ7(1.252Ὲ; Μ.20. ἀὐδι ; οὐ Ὀσιδεβ πιπηδα [1{Ὲ 
ἴῃ Δ|Π6ρεα τρβοδίηρ οὗ ΡΟ], ψευδὴς κατ᾽ αὐτὸν ἡ βρῶσις, ψευδὴς ὁ 
ὕπνος, ἀ. πάντα τὰ κατὰ τὰς ἰάσεις θαύματα τ. ΝΝ ν95,ῥοί[.23(}1.45. 
11728}; πεοαΐ, 45 βυρβί,, οὐ [156 ἀοοίσίης τῇ περὶ τὸ ἀ, σπουδῇ 1(. 
ποπιτι τῇ Οαμ (Ν.44.οοΎς0); οὗ ἂῃ δτρυϊηεξηΐ, δαδείεςς, τηυαϊτά, 
ΕἸ αἴοτιαεί. (Η,,3.9054Α}); 6. πρυΐ. ἃ5 βυῦϑι., ποηεεχΊριθηεο, ποι ΐηρ- 
τι055, τεῖ. Τὺ χ.3:14 εἴ τις λέγοι θεοῦ ὅτι πρότερον μὲν ἦν νῦν δὲ οὐκ 
ἔστιν ἢ ὅτι νῦν μὲν ἔστι πρότερον δὲ οὐκ ἦν...κολοβοῦται...ὁ τῆς 
ἀιδιότητος λόγος καθ᾽ ἑκάτερον μέρος ὁμοίως τῷ ἀἁ, περισκεπόμενος 
συ Νυς5. ἔμηνδ(2 Ὁ.1γ6.22; Μ.45.7604Ὰ); κἄν λόγος θεοῦ λέγηται, οὐκ 
ἐν τῇ ὁρμῇ τοῦ φθεγγομένου καὶ τὴν ὑπόστασιν ἔχειν νομιαθήσεται, καθ᾽ 
ὁμοιότητα τοῦ ἡμετέρου μεταχωρῶν εἰς ἀ. Ἰἃ.ογ.οαἰδοΐ τ(ρ.8.χ6; Μ, 
45.138); τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ τέλει τὸ ἄπειρον τῆς 30. τοῦ λόγου] ζωῆς εἰς 
τὸ ἀ. ἄγοντες [5ο. ΑΥΙΔῊ5] αι, 8(2 Ρ.20ο.20; 7060); πνεῦμα... «δύναμιν 
οὐσιώδη... οὐδὲ πρὸς τὸ ἀ. ἀναχεομένην 14.0γ.φαἰδολ.2(ρ.τ5. 5; 170); ἃ5 
τἰθσσλαΐα δία οἵ βοὶ] 11 ρτε-οχίβῖεπε, Τϑῖπ.θγ.(ρ.200.2ς; Μ.86. 
οὅ74}; εἴ τις λέγει..«ὅτι.. πάντων ὁμοίως εἰς τὸ ἀ. χωρήσει ἡ τῶν 
σωμάτων φύσις, ἀνάθεμα ἔστω (ΟΡ(τ43)αμαϊ.τοίρ.220 ; Ε].3.2850}; 
θεὸς.. «δυνάμενος τὸν Σαοὺλ ἄρδην ἀφανίσαι καὶ εἰς τὸ ἀ. καταστῆσαι 

70. ῥαγαϊ! (Μ,05.12288); 2. ποί ῥοσϑεσείηρ Ἱπάεβεμάθηι! ἐχίϑίθηξε ; 
8. ἴῃ ρεῃ. ἀ. τέ ἐστι καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ κακία το ΝΝ γβδ5.ογ, εαἰσεῖ, (ρ.28.ς ; 
Μ.45.254}; τεῖ, ἘΡἢ.4:22 παλαιὸν ἄνθρωπον ἃ, μέν, φθειρόμενον δὲ... 
εἴδωλόν τι ἀπωλείας ἐκ μιαρῶν καὶ ἀσεβῶν λογισμῶν Ν,Ἔρ}ιτιιτί(. 
70.1418)}; [36. τῆς οὐσίας] μὴ ὑπαρχούσης, ἃ. εἶναι τὴν ποιότητα 514. 
ΡΕ].6Ρ}.2.12(ΜΜ.78.5164); τὸ σκότος κατὰ στέρησιν τοῦ φωτός" ὥστε 
τὸ μὲν ἐν ὑπάρξει τὸ φῶς, τὸ δ᾽ ἀ. τὸ σκότος ΟἸντΡ. Εεεῖ,2:τ2(Μ.03. 
5008); οἱ ββδάονδ, Ῥτοςι σι σεη.τ: 5}. 87. 514); ; ἀδύνατον... «καταλαβεῖν 
«ἀετοῦ ἴχνη..-«ὄφεως ὁδοὺς..«ἐπειδὴ ταῦτα ἀ. ΤΡτος., Ἐγ.530: 18(}}. 

87.1520}} Ὁ. Τηπ., ἀδηϊθα οὗ δοι εἰ μὲν δὴ λόγος ἦν ἀἁ., μηδαμῶς 
ἔξωθεν τοῦ θεοῦ ὑφεστώς, ἀλλ᾽ ἔνδον ὧν ἐν αὐτῷ...πῶς οὗτος ἦν ἐν 
μορφῇ θεοῦ; Ἐπι5.ε.ἐξ.1.2ο(ρ.91.13; Μ.24.8848); δγ»ηδιΑπὶ|ι.(345)5 
(ρ.252.25; Μ.26,7290) ο΄. 5. λόγος ; οὗ πατέρες οἱ κρίναντες Παῦλον 
τὸν Σαμοσατέα... οὐσίαν εἰπεῖν καὶ τὸν υἱόν, τὴν διαφορὰν τοῦ τε καθ᾽ 
ἑαυτὸν ἁ. καὶ τοῦ ὑπάρχοντος. .-ἐπιδεικνύντες {εο.1,Δοα,ἐρ.ἄορνι. 
(ρ.28ς.γ7; Μ.42.4288Β); μήτε τὸν θεὸν. «ποτὲ ἄλογον, μήτε τὸν υἱὸν ἀ, 
ποτε ΑἸΏ, γι τοί 1,26. 520); ; ἘΡΙΡΒ.. ιἤαεγ.73. 3τ(ρ. 206. 29; Μ.42.4644); 
οὐδεὶς ἀναγκάσει λόγος ἀ. εἶναι πρὸ τῆς ενήσεως τὸ γενηθέν Ογγ. 
ἐμός. (τ, 330}; Πογεῖ,, εκερ. Ηερ.1:3 ἀ. ἁ υἱὸς εἴπερ..«ὡς χαρακτὴρ 
ἐν τῷ πατρί ἰ4 ,ἀἱαϊ. Τγέμ. 5(5). 557}: Οἵ Η. σποβί, ἀδηϊδα Ὁν οὐποῦᾶοχ 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἀ. ἐστιν, ἀλλ᾽ ὑπάρχει καὶ ὑφέστηκεν ἀληθῶς 
ΑἸῇ. 6. Θένα. " 28(}. 26. .5968); ; αββεχίθα ὃν Θδθε)] λη8 ἀνυπόστατον 
τὸν υἱὸν..«καὶ ἁ. τὸ ἄγιον πνεῦμα τλ τ, Αροϊϊ.τ, 2ι(}. 26. 11290); 
ε. ὑπάειοι ἡ ὑπόστασις καὶ ἡ οὐσία καὶ ἡ φύσις...μὴ ὡς τὰ καθ᾽ 
αὑτὰ ἀ. συμβεβηκότα. ..ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῆς ἑστάναι 1,δουί. ΗΛ ες ἰ.2.τ(}. 
86.15324}; 1Ὁ.2.6(15400); πῶς...«τὴν ἐν ποιότησιν ἃ. ..- ἀντεισαγάγοι 
5. ϑανοι5] διαφοράν; [36. τῆς σαρκὸς πρὸς τὸν λόγον] Μαχιορπδε. 
(Μ.91.250). 

Ἐνυπάρκτως, τοϊϊμομΐ ἱμάιυϊαπαὶ ἐχίξίοηεε ὑφέστηκεν ἰδικῶς, καὶ 
ἔστιν υἱὸς ἀληθῶς οὐκ ἀνυπόστατος χαρακτήρ, οὐδὲ ἀ. ἐπερριμμένος ἢ 
συμβεβηκὼς ὡς εἶδος ἐν σώματι Ογτ.ἀταϊ, Τεῖη."(5}.5 588); Ῥτος,, 
(ομ.ττς(.87.570). 

ἀνυπαρξία, ἡ, 1. ποημ-εχίδσίεηεε, ποι πἰηρηδος; ἃ. ἴῃ δε. ; ἀεξ, 
ὀνόμασι μὲν διαφόροις τὴν ἀ. σημαίνομεν, ἢ μὴ γεγενῆσθαι τὴν ἀρχὴν 
ἢ τεθνάναι τὸ γενόμενον λέγοντες ΟΥΝ γ55, ΕμΉ.Ο(2 Ρ.22ο.16; Μ.4ς. 
8208); ἡ ἀπιστία..-δυνατὴν δείκνυσι τὴν..-πίστιν' ἀνυπαρξίας γὰρ 
στέρησις οὐκ ἂν λεχθείη ΓἸ]ετΩ.517.2.12(0.142.30, ν.]. ἀννυπαρξία Μ,8, 
9920); [36. τοῦ χρόνου] τῆς ὑπάρξεως προηγεῖται ἡ ἀ. 1 Τυϑῖ, ἐοη [μἰ.1] 
(Ν.6.1520}) ; κακῆς ὑπάρξεως ἀ, αἱρετώτερον ιοῖ, ἤ7ς.τ4: τ8(0.422.2}; 
τὸ εἶναι [3ς. τοῦ κακοῦ) χαρακτηρίζει ἡ ἀ. Μδχ. απεῤῖς. ( ΚΝ 13324); 
Ὁ. τεῖ. σσβαϊίοῃ ουΐ οἵ ἈΟΤΙΜΩρ, 800. ῬΑΡΠ5 ἐκ τῆς ἀ. εἰς ὕπαρξιν τὸν 
θεὸν καὶ τὸν κόσμον αὐτοπαράκτως παραγόμενον Ὑυ5ῖ φι.Οἦν.5.1 

τθ3 
3 

ἀνυπόκριτος 

(ΔΓ.6.14568); ἡ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρόδος ἀλλοίωσίς τίς ἐστι, 
τῆς ἀ, κατὰ θείαν δύναμιν εἰς οὐσίαν μεθισταμένης τ. Ν γ55.0γ,αἰφο,ητ 
(ρ. ὅττι; Μι45. 570); 6. ἰὴ βεῆβς οἵ σρῃηη  πἰαίον, νε ἘΠ ν ΥῸ5 οὗ βδπα- 
Ἰῃὴς ΟΥ̓ ῬΟϊηρ, σηηλτίαϊε ΟΥ δὲ απηϊἠαίεὰ; οἱ νου], τοῦ, 1.0.23:45 τὸ 
πᾶν ἀ, ἠπείλει βλέπον τὸν φέροντα τὰ πάντα ἐπὶ σταυροῦ κρεμάμενον 
Τάς ΒΡ ς.95: σ(α.1200); ἥλιος μὲν οὖν ἔσται, ὅτι μηδ᾽ εἰς ἀ. χωρήσῃ ὁ 

νῦν κόσμος, ἀλλ᾽ εἰς ἀνακαινισμόν ἀγεῖῃ. ρος. "8(Μ,τού. 6414); ΤΠΟΥ. 
δεμα,παξίο. ΒΜΤ 4(Ν1.96.6844); Οἱ ἐν] γίνεται ἡ ἀληθινὴ σοφία... 
ἵνα...τὸ κακὸν εἰς ἀἁ. μεταχωρήσῃ ΟΥ̓ Ν γβ85.γ65, 1. 46. δοϑο); ταῖς 
τῶν ἐναντίων νεκρώσεσι καὶ ἀ., τὸ ἀναλλοίωτον ἔσχει τὰ νοερὰ τῆς 
θεοειδοῦς ἕξεως οι. Λτ,6.}..2.3.τ(}}.3.4018}; οὗ Ροᾶν αἵ ἀεδῖῃ μή 
τις νομίσῃ εἰς ἁ, χωρεῖν τὸ σῶμα ΟἸντΩρΡ. ἐξ εεἰ.τ2:6(Ν .03.6500) ; τοῦ, 
70.3:14 τὸν θάνατον αὐτοῦ νομέζων 56. ὁ ἀκροατής] ἀ, εἶναι (Ἤν 5, 
ἠοηι.27.2 1π [9.(8.1560}; οἵ 501] αἵ ἀδαῖῃ μὴ εἰς ἀναίρεσιν καὶ ἀ. 
τὴν ψυχὴν μετὰ τὴν τῶν σωμάτων διάλυσιν ἄγειν ΟΥ. ΝΥ 55. 1η1.Εἱ 
γες».(Μ.46. 720); Ἐρίρῃ. μαθν.15. 7(Ρ.328.20; Μ4.42.5128}; εἰ δὲ νομίζων 
τὸν θάνατον εἰς ἀ. παραπέμπειν, ἀδεῶς πλημμελεῖς, σεαυτὸν ἀπατῶν 
λανθάνεις 1514.}Ὲ].6}}.3.248(ΜΜ.78.9288); Πιοη. ΑτΥ,6.}.2.3.7(}}.3.4048) 
Οἷζ, 5. θάνατος ; ἐὰν ἀποθάνῃ ἄνθρωπος..«οὐκ εἰς ἀ, χωρεῖ, ἀλλὰ ζῇ 
τῇ ψυχῇ, περιμένων τὴν ἀνάστασιν ΟἸντηρ. οὗ τὰ ττ4(}.03.1680}; 
οὗ ΞΒρΡΙΠΈΠ]8} ἀθϑίῃ ψυχὴ ἀποθνήσκουσα ὅλως οὐκ ἔστιν' εἰς ἀ. γάρ ἐστι 
τῶν ἀθανάτων ὁ θάνατος Ἐλι5. τα, ἐγ ἄορ, (΄.86. 5448); τοῦ, τ οτ, 2 τι5 
μὴ.-«νομίσῃς εἰς ἁ. χωρεῖν τοὺς καιομένους (Ὠτγβ,ἠον!.0.3 ΤῈ ΤΟ ον. 
(.ο. 710); Ρτος..Οδν.4:13(Μ.86.2440}; οἱ [πε ἀσποη - νου ΡΡοΥ εἰς 
ἀ. - ἐμπεπτώκει καὶ ἀπωλείας κίνδυνον ]1οπ. Ατ.6.}..3.3.1ττ(441Δλ}; 

ἀξαιεᾷ οἵ τὰ θεῖα, εαἱ. ροε.τ2:8(ρ.350.10); 4. Τύη, ; ἀρβί. ἀτίδη ἀοο- 
{πΠ|η6, ΕΧΕβ, Ρτ.8:22, τοῦ. Απὶ.4:12 τὸ 'κτίζων' ζοὐκὺ ἐπὶ τοῦ γεγονό- 
τος ἐξ ἀ. παρείληφεν Ἐυ. ΓΑΙ 3: 2(ρ.146.22; Μ.24. 9130); Ε τὸν..«λόγον... 
ἀνυποστάτῳ πράγματι. . ὑποστῆναι λέγει... οἷόν τινε ἑρκίῳ τῇ ἀ. παντα- 
χόθεν διειλημμένον ΟτιΝ γε5. Επηιτα ριθκ.9; Μ.45.3280); ἡ τοῦ μὴ 
κυρίως εἶναι κατασκευὴ τῆς παντελοῦς ἀ. ἀπόδειξις γίνεται το τ, 
3014); ὅταν ὁ υἱὸς μὴ εἶναι λέγηται, καὶ ἡ τοῦ πατρὸς ἀ. ... ἐκ τοῦ 
ἀκολούθου...«κατασκευάξεται 1Ὁ.8(2 Ὁ.το2.26; Νί.45.788ς); 6. ΟΠ ΤΙ510]., 
ἘΡΙΡΒ.λαον.78. 24(ρ. 475.1τ5; Μ.42.749Ὰ) εἷϊ. 8. σύγχυοις; τὴν τῶν 
ἑνωθέντων πραγμάτων δογματίζων [56. ϑϑνϑσιι5) ἀ., εὖροι πρὸς ἀπο- 
λογέαν..«τὴν ὡς ἐν ποιότητι φυσικῇ διαφοράν Μακ, οῥηεδο (ΜΙ Οτ,41Ὰ}}; 
γοῖ, ΟἾΠΘῚ πιοποργβιῖοϑ τοῦ σαρκωθέντος λόγον...τὰ τὴν ἡμετέραν 
φύσιν οὐσιωδῶς χαρακτηρίζοντα.. ἢ «πρὸς τὴν ἑαυτοῦ θείαν μετα- 
σκευάσαντος φύσιν...ἢ πάμπαν εἰς ἀ. μεταχωρῆῇσαι ποιήσαντος 1ᾧ. 
(934); ἀεπιεα, Το.Ὁ. [ο.3.3(}ῆ.94.0888); τὸ μὴ θέλειν μηδὲ βούλεσθαι 
τὴν νοερὰν τοῦ κυρίου ψυχὴν ἀ. τῆς οὐσίας ᾿Απαβί.5. 5ογηριαρ.3 
(Μ.89.ττγδᾺ}; 2. μηγεαϊν οἱ τῷ θεῷ τῷ ὄντι μὴ ἡνωμένοι κατὰ τὴν 
πίστιν τῇ ἀ. τοῦ ψεύδους οἰκειωθέντες 85. ζιφη.2.πτο(τ. 2548; Μ.20. 

6120); τι ρυ. οὶ. α, (ΔΕ. 98,7608} ; ἐν φαντασίᾳ ψιλῇ καὶ ἀ. τὸ [3ς. τῆς 
ἐνανθρωπήσεως κεῖσθαι μυστήριον (], ἀἴεγιαεί.5(11.3.913). 

ἘἙἀνύπατος, τοτίποι α τοηϑιὶ, Οἰνόη, Ῥαδε.Ρ.377(Μ.02.0644). 
ἀνύπεικτος, μηγίοίάϊηρ, μαγά, ΟτιΝ υβ5 ηζαη! (1 .46.18060); 4. 

ν.Ερ᾿ν.(Μ.46.8320.. 
ἀνυπέρβλητος, ἐηογραςεαδίο, τΟίδι.ς3.5, ΜΟΡοῖγς.11.3; ἡ δὲ 

ἀρίστη ἀγωγὴ εὐταξία ἐστίν... κατ᾽ ἀρετὴν ἀνυπέρβλητος (]ειῺ, ῥαεή.3, 
τ2(ρ.283.15; Μ.8.6640); διὰ τοῦ τῆς ἀ. εἰς ἡμᾶς χάριτος ὑπηρέτου 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ΟτΟοον.τ(ρ.2907.4; Μ.ττ.4164); θεός, ὁ ἀ. δυνάμει τεχνί- 
της «πάντων Μεῖῃ.γεΣ.2.27(0.384.8) Ξε Αἀαπι. δαὶ, 5. 18(ρ.212.2; ΜΝ. τ. 
1878}; Ποηι. Οἰδηι,το.2ο; τὸν ἀ. αὐτοῦ [36- θεοῦ] φόβον Ἐναρτι, Ῥοηίϊ. 
ογιτοοί( Μ.79.11898); πεαΐ. 45 βαῦβε,, ἐηυϊιοίδιν τὸ τῆς πίστεως ἀ. 
ΗΙΡΡ.)α".2.22.4; ῬΏΙ]οϑε, .6.3.23(Μ.6ς. 5128). 

ἀνυπερβλήτως, ππερασεαῦϊν, Οὐ, .}0,20,34(27;}».372.26; Μ.14. 
6528). 

Ἐἀνυπερήφανος, ἤγέε ἔγόηι ῥγίάε, ἀγγόραπεε; οἵ σοά, Δ. αΉ Πρ. 
3ο(ρ.79.25,20); οὗ πιδη, Βαβ.ζη }.2(2.20 4}; Μ.31.6128); Ἰδοπ Ν, 
φ. 79. Εἰεον!.27(0.58.10); [0.1).υἱγε (Μιος 850) Ξε Ἰρἢχ.3.4250. 

Ἐῤνυπεσταλμένως, ῥίαϊηίν, ΤΑΤΏ ῥγορὴ,2(λ1.28,τοῦξο). 
ἀνυπεύθυνος, ποὶ αεοομπίανίε, Μειῃ,γε5.2.τ(ρ.330.5; Μ,18.2074}); 

Οντ. Η ἐαἰδεἶ,.23.2 οἷτ, 5. χείρ: ἵνα. «πάντας ἀ. «.. τῆς ἀρχαΐας παρα- 
βάσεως ποιήσῃ ΑἸΉ.ἦηε.20.2(Μ.25.1324}); ΑὙΥΝ γον, ἰοη, (ῃ.104.24; 
Μ.44.τ18ς 8). 

Ἐἀνυπόβλητος, 70. Ξεδγθεῖ ἰσ, 1 Τα, ιε.ε γεςβριττά( Μ.6.τ3644). 
Ἑἀνυπογράφω, 5.ν.1., ἀδεῖσηαίε, τον γ85. αηΐηϊ. εἴ γὲς, (Ν1.46.568). 
ἀνυπόδητος, μηξῆσά, οἵ ἃ ἀΙδοα!ορα ΟΥ̓ΘΥ ἀρχιμανδρέτης μονῆς 

τοῦ ὁσίου Θαλασαίου, τῶν ἐπίκλην ἀ. ὈΓΡ(ς 20) κ( (Ὁ 3. 0.68,12; 
Η.2.13300}. 

ἀνύποιστος, ἐγγεειεί τίς ἀ. σπουδῇ Ηϊοτοῖν, ἢ] (τ ϑόρῆγ, ΡᾺ].)δὲ 
(0.40.3; Μ.}1.,.23.6744}; ῬΕΙῇ. τὸ ἀ. καὶ ἀπερίληπτον μέγεθος ἴϑς. τοῦ 
Χριστοῦ) [τι Ν ν85..4.γ.εἰ δα. 2(}.45.12840). 

ἀνυτιοίστως, ἐηορῥογίαδίν, ὙΠάτι Μορς. ΣΟ ον.4:12(}.66.88ο0). 
ἀνυπόκριτος, τὐἹϊπομ! ἀϊςεηαοη, πηξεῖρηεά, ΟἸοτγα. ᾳ..5,41 



ἀνυποκρίτως 

(ρ.18).22; Μ.0.6484); ΟΥ.ΝΕ2.0».23.12(ΝΠ|.35.τ1668); Ματςο, Ετιορηδε. 

2.45(}.65.9374). 
ἀνυποκρίτως, τοϊμομ (ες είρεμἰα 1011, πμηεϊρηοαϊν, ΞΟ ἴτηι.12.5; 

ΟἸοτι. ῥαεά.2,τοί(᾿.223.5; Μ.8, 204}; ΟἾτγϑ, ἠοῖ ὅν ἦι δ Τμεν(τ. 6030). 
Ἐἀγυπόλειπτος, κοί οἱο, ΚΓ ἀ65. ΝΖ. ἰϊαϊ. τ27(Ν].38.1024). 
ἀνυπόληπτος, ϊογερμίαδίο, ΤΏ ΡὮΤ.2.70Ε; Ογτιεριο(ρ.τοϑ.21; 5. 

18}. 

᾿ ᾿ΕΕΗΟΤ ἡ, ἰαεὰ οὗ ὁμάμγαηεε, δο. Δορ.6}.2(31.34.436.Ὰ}; 
ΝΙ]..»}ιτ. 295 (Μ.70.1800); ΟΣ Μαρ.ἀταϊ ({τ.Ζ8 0}..}4.το(Μ,.Ρ..77.3340}. 

ἀνυπομόνητος, "οὶ ἐπμάπγίηρ, ηρα!θηὶ, ας Ραμ. οὐ Τ ἰδεῖ. 2τ(Ρ.25ο. 
2); ἘΡὨγ.1.78Β; ᾿εοπίΝ,υ, 70. Εϊσεηα, 35 (0.60.3); πϑαΐϊ, 85. ϑαββί,, 
ἡηραΐϊοηεο, Μασ. Αορ. εν. τ6(}.34.8520}). 

ἀνυπομονήτως, ἡπραϊηην, Μασ. Δοριάομιθ. (1.34.5 17}}}.ὕ 
ἀνυπονοήτως, Τηρεμμομεὶν, οαμάταϊν, ΗῚΡΡ.λαθν.7.2ο(Ρ.105.2ς ; 

Μ.1τ6.33020) ; Αιηταοηδβ οριέδε,8,2(0.460.5). 
Ἐἀνυποσημείωτος, μηροίει, (Ἰ6Πλ.οἰγ.τ τίρ.το.20; Μ.8.,7048). 
"ἀνυπόσκευος, οὐ πομὲ δ ρῥονί, ΟτΝ γ85.6}.25(Μ,.46.1ο0018). 
ἀνυπόστατος, Δ. ἐΐαὶ εφπηοί δὲ τοτί ιδίοοά ΟΥ δράμε, Ἰγγεσιδδίε, 

οἱ σοδ᾿β ψτϑίῃ, Οὐησί.Α͂Ρ}.2.22.12; αρϑοϊμίθ εἶ οὐ θέμις ἀ. κυριάτητι 
οὐσιῷσθαί τινα φύσει εἷς κύριον Ἰμεοης ΗΝ σις. 4(Μ.86.1736}); 
οἵ ἃ 5ἰηπ παῖ σαμηοῖ θὲ ἐοϊοσαιθά [1.6. ᾿ν 06] ἀ. καὶ ἀδιάφευκτος 
ἀνομία ἡ εἰς τὸν θεὸν βλασφημία ἸΡΉΤ,2.243Ε. 

Β, 1. τοὐϊποι! βεγό ἐοιιμἀα!οΉ.; οὗὨ ὨΘΥΘΈΣΟΑΙ ΟΥ̓́ΕΤτο δοιὰ 5 Β6]16ΐβ, 
1τεπ.ἤαεν.τ.9.5(}1.7.548.); Ματσ. τ βμδειτο τα Μ.δ5.1τ408) ; οἵ δὴ 
δοσαϑαίίοῃ, δαξοῖοςς, Οὐ Ν 85. μηνί Ρ.116.7; Μ.4ς.606}); τεῖ. Με, 
φϑιτς ἀς φήμῃ Τα, ἀξεοης.τ(}|.6 5. 11418}; οἱ νναΐοτ, μριδίαρϊε, (στ. 
Νγββιῦ νος. (ΝΜ .44.303λὴ); 2. τοτίμομί ο δίαμεε, τριριαίεγίαῖ, τεῖ. 
οτϑδίϊοιι ἀοσίγης οὗ οσείδε ὁ πυροειδὴς θεὸς..-πεποίηκε τὸν κόσμον 
««αὐτὸς ὧν ἀ. σκότος ἔχων τὴν οὐσίαν Ἡ]ΡΡ.ἤαέγ.8. τοί(ρ.229.0; Μ.16. 

33548}}; ταῖ. χοβασγθοίοη οὗ θοᾶν εἰ ῥευστὸν [ἦν] τὸ σῶμα, ἕτερον ἀνθ᾽ 
ἑτέρου γινόμενον, ἀδύνατον ὃ ἦν εὑρεῖν τὸ σῶμα, ἀ, [ὃν] Αἀδηλ, ταὶ. 5.τὸ 
(ρ.2ο8.2; Ν.1τ.1856λ); ΟΥἨ 5διηοίςς, {Β88.15.2δοίι, 5088; Μ,30.6258); 
Ὦδηος ἔἤρ., Οὗ [8 ρῥγεβεῃηξ ἡ αηα Ὠυχήδῃ δοιἐν:165 φθαρτὴ.. ἡ 
ἐπ᾽ αὐτῷ [3ς. τῷ κόσμῳ] δόξα καὶ ἀ, 1δ.τ2δ(τ.4670 ; Μ.30.3248); τοῖ, 
τσ, :1ρ καλαμώδη.. πρᾶξιν καὶ ἀ. Ογτ, Η εαἰφο.τ5.21; τοῦ, ῬΞ, 
τοι: 4, ὈΠτνβ.᾽ον".3. 5 τὴ ΜΙ. (7.288); τοῦ, τ οχ. 7:31, Ἰᾶ, ἤοη1.20.,2 ΤῊ 
Ἐον.(9.6588); οὗ ἢτο ἴπ Ὀατηΐπρ Ὀυ5ῃ, ΤἈΓΘ μι ὅψη. εὲ ἀπη.](Μ.τ8, 
4640); 3. μηφηὀείαη!αί, τοϊἐιοιι Ἱπάφροηάφηὶ ἐχίςίεησο, οὗ δοοία ἐπα] 
ΟΥ βϑοοηᾶαγν 44 }1{|65, ἀοἤπεα ἀπα αἰβειηριϑηδα ἔτοτὰ 4 ἱπέτα 
ἀνούσιον καὶ ἀ. τὴν μὴ ὑπάρχουσαν μήτε οὖσαν ὅλως σημαίνει φύσιν, τὸ 
δὲ ἔνο ὕσιον καὶ ἀ, λέγων τις, τὴν ἐνυπάρχουσαν οὐσίαν ἐδήλωσε θιάγτῃ. 

({Β85.}Ἐ:.5(1.3120; Μ,20.,7408); τὸ ἀ, διττόν, λέγεται γὰρ ἀ. καὶ 
τὸ μηδαμῶς ὄν, ὡς τραγέλαφος καὶ ἱπποκένταυρος" λέγεται πάλιν..- 
τὸ ἔχον ἐν ἑτέρῳ τὴν ὑπόστασιν, καὶ μὴ καθ᾽ ἑαυτὸ ὑφιστάμενον" ὡς 

τὰ συμβεβηκότα ἼΠμδοπτ. Β. ἐ6ε.7.2(Μ.86.12400}; 8. ἴῃ ραπ., Εἰπι5.4.6. 
5. 5(0.228,28 ; Μ.22 .3118) αὖ. 5. ἀνούσιος; {]υβφελν.3. τ(Μ. 6. 
14320) ΟἿ, 5. ἐνυπόστατος; ; εἰ κατ᾽ οὐσίαν ὑφέστηκεν ὁ θυμὸς ἢ ὁ 
φόβος.. .«ἦ τινες ἃ. κινήσεις τυγχάνουσι στ. Νυβ8. Ειμι( ῬὈ.117.1:; 

Μ.45.3528); εἰ μήτε ψυχὴν μήτε προαίρεσιν ἔχει [53ς, τὸ τυχόν) μήτε 
κατ᾽ ἰδίαν θεωρεῖται ὑπόστασιν" πῶς τοσαύτην μαρτυρεῖται παρ᾽ ὑμῖν 
ἔχειν τὴν δύναμιν, ὥστε..«κρατεῖν τῶν ὑφεστώτων τὸ ἀ.; ἰᾶ {1 (Μ.4ς. 
Ι60Ὰ}); ἡ ὁρμὴ τῆς θείας προαιρέσεως..«πρᾶγμα γίνεται... «τῆς παντο- 
δυνάμου ἐξουσίας...«μὴ ἀἁ. ποιούσης τὸ θέλημα- ἡ δὲ τοῦ θελήματος 
ὕπαρξις οὐσία ἐστί τὰ απλ1.εἰ γος, (Μ|.46.1248)}; τεῖ. τύοτιτπ:θοὸ 
δείκνυμι [56. σάρκα ἀἃ.] μὴ εἰρῆσθαι τῷ Παύλῳ περὶ τὴς σαρκὸς ἧς 
αὐτὸς ὠνόμασας, ἀλλὰ ἀἁ. τε λαμβάνει κἀνταῦθα ΠΣ}. Ρ οὶ, 4(}1.88, 
5488); Ὁ. Τιη., τοί, ΒΑΡ Ια η, Θαπιοβαῖθηθ, δη Μδτοθ] απ νΊΟν 5 
οὐ γὰρ ἁ. τὴν τριάδα λέγομεν: ἀλλ᾽ ἐν ὑποστάσει αὐτὴν γινώσκομεν 
ΤἘαροπισαρ. μά, 2(Μτ8.12048)}; οὐχ ὡς ψιλὸς θεοῦ λόγος, ἀ., ἕν καὶ 
ταὐτὸν ὑπάρχων τῷ θεῷ Ἐπὶ. αγεεί, τ.τ(Ρ.7.33; Μ.54.7250); Ατῇ. 
5 γ»η.4τ(0,267.25; Μ.26.768.); τὸν ἀ. τῶν προσώπων ἀναπλασμὸν 
οὐδὲ Σαβέλλιος παρῃτήσατο Βαβιερ.2το.5(3.2174.; Μ.32.7760); ΕΡΙΡΗ. 
ἠκενγ.65.ς(0.7.20; Μ.42.208); ν. ἀνούσιος ; εασαῖηδί [εὐν]5ἢ σοποΈΡ ΠΟΙ 
ΟΓ πιομοίμειϑπη ἄπρακτα πάντως καὶ ἀ, κἀκεῖνα κατασκευάζουσιν οἱ 
πρὸς τὴν ὁμοιότητα τοῦ παρ᾽ ἡμῖν λόγου τὸ θεῖον κατάγοντες ΟΥ ΝΥ Ξ5. 
ογ.καἰοολ, 4(Ρ.το.7; Μ.45.290); ν. ῥῆμα; ἀσαϊπϑί ΕΌΠΟΙΏΙα5, 1. Εγρλ.1 
(1 ρΡ.94.20; Μ.45.3288) οἸ(. 5. ἀνύπαρκτος ; εἰ ὃ υἱὸς ἐνέργημα, καὶ οὐ 
γέννημα, οὔτε ὦ ἐνεργήσας, οὔτε μὴν τὸ ἐνεργηθὲν αὐτός ἐστιν..." 
οὐδεμία γὰρ ἐνέργεια ἐνυπόστατος Τιαγτη. ({Β85.) ΜΉ.4(1.2878; 
Μ. 30. 6890); οχεσ. τί Ὁγ.1:24, 516. ῬΩΡῥ. 2.143(Μ.78.585})) οἷξ, 8. 
ἐνυπόστατος ; ΕΧΘΡ. ΠΕΡ τ: ἐπειδὴ τὸ ἀπαύγασμα ἐλάττονα δείκνυσι 
τὴν φύσιν παρ᾽ ἐκεῖνο οὗ ἐστιν ἀπαύγασμα καὶ οὐκ ἐν ἰδέᾳ ὑποστάσει, 
ἑτέρᾳ λέξει τοῦτο παρέστησεν εἰπὼν ᾿καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως᾽, τὸ 
μὲν πρῶτον τεθεικὼς εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἐκ τῆς οὐσίας ἀμερῶς εἶναι, τὸ 
δὲ δεύτερον, ὅτι οὐκ ἀ. ϑθνετ, Π εδ.ττ3(0.346.28); υἱὸς ἀληθῶς, οὐκ ἀ. 
χαρακτήρ, οὐδὲ ἀνυπάρκτως ἐπερριμμένος ἢ συμβεβηκὼς ὡς εἶδος ἐν 
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σώματι Ὀντ.ά ταί, Τγίη, κ(5}. 58Ὲ}; εἰ μὴ αὐτὸς ἐστιν ὅ..«υἱὸς,.«καὶ...ὁ 
λόγος..«λεγέτωσαν ἡμῖν πότερον... ὅ...ἐπινοούμενος λόγος ἐνυπόστατός 
ἔστιν ἢ οὐχί"...εἰ ἀ. ἐροῦσιν αὐτὸν..«πῶς ἔσται τρίτος ἐκ πατρός; 
14,.79.τ.4(4.380); οὐκοῦν ἐνυπόστατος ὧν ὁ υἱὸς...τῇ ἀ, βουλήσει κατ᾽ 
οὐδὲν ἔσται προσεοικώς 1α.1ἢ65.7(5..01Ὲ}; πνεῦμα... θεοῦ... οὐ.. «πνοὴν 
ἀ. 0.0. βο.χ (Δ Ά.04.8058); οἷν τ, Νγβ8β,ογιεαϊδεθ, (0.14.1; ΜίΑς, 
1718); ς, (ἢγιβῖο!. οὐκ ἀ., ὑμῖν τὸν ἄνθρωπον τὸν κυριακὸν δεῖξαι 
βουλόμεθα... ἀλλ᾽ οὐκ ἰδιούπόστατον, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ λόγου χωρι- 
ζόμενον Τμεοπί. ἢ Ν 65 .2.το( 1.86.1 5564}; Τιδουϊ. ΒΛ ες, αὶ τ(Μ, 
86.1276})} οἷξ. 8. φύσις; 1δ.(1277}) οἷτ. 5. ὑπόστασις; ὃ γὰρ ὑμεῖς λέγετε 
ἑνωθῆναι, τοῦτο λέγομεν ἡμεῖς μετὰ τὴν ἔνωσιν. εἰ μὲν οὖν ἀ, τὰς 
φύσεις λέγετε ἑνωθῆναι, καὶ ἡμεῖς τοῦτο λέγομεν' εἰ δὲ ἐνυποστάτους, 
ἄτοπον ΤΠμοοηΐ. Β. 5 δεῖ, τ(Μ.86,12408), ΜΑΧχ.ορηϑο (Μ.01.2610); εἰ δὲ 
τῇ μὲν ἐνεργείᾳ, τὸ θέλημα" τῷ δὲ θελήματι, συναναιρεῖται τὸ πρόσ- 
ωπον, ἃ. ἔσται κατὰ Σευῆρον ὁ Χριστός 1Ὁ.(520}; οὐκ οὖν ὡς ἐπὶ τῆς 
θεότητος τοῦ Χριοτοῦ, καὶ φύσιν αὐτῆς καὶ ὑπόστασιν ὁμολογοῦμεν, 
οὕτως δήπον καὶ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ, ὥσπερ φύσιν, οὕτως 
καὶ τὴν ἰδικὴν ταύτην ὁμολογεῖν ὑπόστασιν ἀνάγκη, ἵνα μὴ ἀ. ... τὴν 
φύσιν ἐκείνην λέγειν ἀναγκαζώμεθα 0.1}, ἀαον.83(Μ.04.752}}}; ὥσπερ 
οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ἀνούσιος.. οὕτως οὐκ ἔστι φύσις ἀ., καὶ οὐκ ἀνάγκη 
ἐπὶ τῶν ἐνουμένων ἑκάστην φύσιν καὶ ἀνὰ μέρος ἔχειν ὑπόστασιν 14. 
αι Ν οεὶ.δ(ρ.5 62); 4. ποπ-ιεχίσίεμὶ, πηγεαὶ, τριασίμαγν, οἵ {πρβ 
ΘΧΙ ΒΕΩΡ ΟὨΪν ἴῃ 1πουρῃτῦ; ἃ. ἴῃ ροη., Οντ.1 1]. αἰδείι.13.37) τὰ ἃ. μὲν 
παντελῶς, κατὰ δὲ ἀναζωγράφησέν τινὰ τῆς ἐννοίας καὶ φαντασίαν 
μόνην ἀνατυπούμενα 65. Ή..τ.6(1.217}; Μ.29.524λ}); τὸ μὴ ὄν, ὃ ἐν 
τῷ δοκεῖν εἶναι μόνον ἐστίν, ἀ. ἔχον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν φύσιν ΟΥΝΝ νυ 85. 
τος, (Μ].44.3338)ὺ; ταῖς ἄσιτος μὴ..«ἐν ἐπαγγελίαις... «μηδὲ.. ἐνέργειαν 
.«ἀ, ΟΠ χγ 5. ΠΟΥ. 5 ΤῈ «4ς.(0.0Ε}; ἐπειδὴ τὰ ἐν ἐλπέδι ἀ, εἶναι δοκεῖ, 
ἡ πίστις ὑπόστασιν αὐτοῖς χαρίζεται 1,Π001.21.2 ΤῊ ἢ εν.(12.1078); 
τεῖ. 1ας.5:τό μὴ.- ἀργὴν. «τὴν δέησιν καὶ ἀ., ἀλλ᾽ ἐνεργὸν καὶ ζῶσαν 
Μαχο σι. Τμαί, ἍΜ. 90. 5890); Απαβὲ δι οί. “(Μ. 8.614}; Ὁ. οἵ πορὰ- 
ΕΙΟῚΒ ἀ, [56. τὸ κενόν]. οὐσία γὰρ τοῦ κενοῦ τὸ μηδέν ΑἸ]δκχ. Ιχγο. απ. 
δίρ.12.16; Μ.χ8,4210); οὗ ἀδΥκποβε, οχερ, (06.1:2 σκότους ἄνευ 
ἄρθρον ἐμνήσθη, ἄβνσσον δὲ μετὰ χρθρῶν:.. ἐπ εῖπερ τὸ μέν, ἀ,, τὸ δέ, 
οὐσιῶδες Ὀϊοά δη.τ12(Μ.33.15 634); ὙΠάτιφη.) τη. Οφη.(1.12}; γένεσιν 
πράγματος ἀ. πῶς εἶχεν εἰπεῖν ἡ γραφή; στέρησις γάρ ἐστι τοῦ φωτός 
ἴβς, τὸ σκότος] Ῥχος, σρη.τ12(Μ.87.448}; οὗ δνὶ] ἀ. εἶναι τὴν κακίαν 
(οὔτε γὰρ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται) ()Σ..70.2.1τ3(7; Ρ.68,26; 
ΜΜ,14.1330}; ἀνούσιός ἐστι καὶ ἀ. ἡ κακίᾳ, διὰ τῆς ἡμῶν ἀμελείας ἐκ 
τοῦ μὴ ὄντος συνισταμένη" πάλιν διὰ τῆς ἡμῶν κατορθώσεως ἀπολ- 
λυμένη Ἰογ. ἀοεί,ττ,4{Μ,88,17270); ἃ. τὸ κακόν, ἐπειδὴ μὴ μετέχει 
τοῦ θεοῦ Μαχ.Ξεἰοὶ.ε.ἢ.4.1(Μ,4. 534); ; Ὁ. οὗ Ρᾶρϑῃ ΟΣ ΒοτοΊ σα] Ῥε]οῖς, 
Οτωμανὶ. 7(ρ.8,1τ4; ΜΟΙτ. 5728); ἡ μυθοποιία.. «ἀς εἰδοποιεῖ Ἰδδτ. ρα . 
27(0.59.7; Μ, τ. 6608}; τ, δ κο ἠομ! τό ἴῃ (απ .(Μ.44.τοδοῦ); ἃ, ἰὴ 
νίενν οἵ ἴπο. δβου θα τὸ ΔΡΟΙΠπατίδηθ σάρκα τὴν ἀ. συγκεράσας 
ἑαυτῷ ἃ λόγος, ἔδειξε τὸν ὄντως λογικὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον Τ᾽ ΑἿΝ, 

«4Ροἰ1.2.τ6(8.26.1τόο0}; φαντάζεσθε ἀ. εἶναι τὸν Χριστόν, καὶ μόνον 
ἕως λόγου καὶ δοκήσεως τὴν ἐνδημίαν τῆς ἐνσάρκου παρουσίας αὐτὸν 

πεποιηκότα ἘΡΙΡΏ.ἤα67.77.24(0.437.1; Μ.42.6768}; ἢ νίονν Οὐ Ιης, 
Ἀϑο6α τὸ Νοϑίουδπβ τὴν ἔνωσιν τοῦ λόγου πρὸς τὸ ἀνθρώπινον.. 

κατὰ συνάφειαν σχετικὴν δουλοπρεποῦς καὶ ἀἁ. μορφῆς πρὸς ἀἁ. καὶ 
θείαν μορφήν Ὀντιαροὶ, Τά, τ(0.113.22; 6᾽.2076}; ἀ. τι καὶ ἀνάπλασμα 
καὶ λόγῳ μόνον ἕν πρόσωπον ἐξ ἑνώσεως φυσικῶν προσώπων εἶναι 
δογματίζετε Ἰ,οοπτ. ἢ. λ΄ 65].2.34(}1.86.15034}); 6. παι, 45 σιιθϑι., τοῦ, 
Μι.26:.24, τ Ν᾽ ν85, ἡ γα. (Μ.46.1τ84Α); 5. ΤῊ 68} εἰσί πεαμεε ἦχος 
ὀνόματος ἃ. (ηδῖ.ο».5.(ἰδ(ρ.τόχ.τ ; Μ.20.12400}. 

Ἐἀνυποταγή, ἡ, ἰϊξοῤεάϊεηες, τησμῤογαϊηαίομ, ἘΡΉ τ. 1.728; 1. 
1.868 ; ἐδ.2. 115. 

ἀνυποτακτέω, δέ πρηδδητοεῖυε, Ἠοί φεδ)εεί, ΟΥνεορῖνι μη 1 Ρἢ.1122 

(ὐἹ 30.401). 
ἀνυπότακτος, 1. τησεδογάϊπαίε, Α΄. Του. ἃ τ45(0.240.17}; Τγαᾷ. 1 

3(Ρ.450); Βεβ.6}.τ88 εαη.τ(3.268Ε; Ν΄.32.605Ὰ}; ποις. ἃ5 δα δῖ,, ἡ σηδ- 
ογαϊηπαϊοη, ΑΟΤ μον. α 123(Ρ. 233. 1); γε. μη. (65. 1388); 2. τοῖ. 
Ιης., μοὶ βμξ)εεῖὶ ἐν τῷ ἀντιτείνειν δε πρὸς τὴν ἀρετὴν ἀ. ἑαυτὸν 
ὀμοπέξει Ἰναρτ. Ροηΐ.6}.8(Μ.32.261.}; τὸ ἐμὸν ἀ. ἑαυτοῦ ποιεῖται, 
ὡς κεφαλὴ τοῦ παντὸς σώματος. ἕως μὲν οὖν ἀ. ἐγὼ...ἀ, τὸ κατ᾽ ἐμὲ 
καὶ Χριστὸς λέγεται (στ ΝᾺ 2.07.530. κ(ῃ.114.7; Μ.26.1το8})}; τῷ καθ᾽ 
ἡμᾶς ἀ. λέγεται καὶ Χριστὸς ἕως ἂν ταύτης καὶ ἡμᾶς ἀπολύσῃ τῇ 
δυνάμει τῆς ἐνανθρωπήσεως Μαχ.ορμος. (Μ.0τ.608) ; 1ὁ.(2378), 

ἀνυποταξία, ἡ, τηισιδογάϊπαίτομ, ἀϊδορεάϊφηεε, γτο δι αιτί ῖ.60. 
12408}; [0 οβοἢ, ῥγαΐ, τορ( 1.87.2072}9) ; Απαβῖ δ, φι δὲ γος. πο 80. 
0284}; τεᾷ, ἴπο. ὑποτεταγμένος ἐδόκει τε καὶ διείληπτο τὴν ἀ, τοῦ λαοῦ 
ΤύτιΝ γ85...1γ.οἱ δα. (Ν.45.12028}); ΜΑΧιορί 5. (Μ.01.2168). 

Ἐἀνυποταχθέω, ΞΞ ἀννποτακτέω, 5.ν.]., ἘΡΠτ, 3.204}. 
ἀνύπουλος, σομηὦ, ρεμμῖμε συνείδησις πίστεως ἀ, (ρηςὶ, ΑῤΡ. 

7.33.3} Μδο Μρη ἀροῦν. 4.τϑ(ρ.104.1χ7)}; ΝΠ ΦΡ}.3.210(}1.70.484}). 
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ἀνυπούλως τ᾿ 

"ἀνυπούλως, φοοεμάϊν, σεμμίπεῖν, (εο. Τ1,Δοα.ρ. ἄορι (ρ.288.3} 
Μ.42.4320); ΟὨχγϑ. ποη! 6.1 τ 2 Τρ (τι. 6030). 

Ἑλνυπόφορος, ἑπίοίοναδίε, Το ἀδν.Α τοίρρ τοῖ.15,102.7). 
Ἐἀνύστακτος, οἱρτίαηί, τα βεξμὶ ὀφθαλμός τι Νν85.0υ. Ερὴν.(Μ.46. 

8200); Πίδαςε. [αε.τ.20(Ρ.7γ62.0) ; 1ο«Μοηιἄγηηη. ΝΊειο(,ο6,132808). 
Ἐῤνυστάκτως, τοί ἠομ εἰμνηεδεγίη, υἱριαμεϊν, το Ν γ85,. μη τ 

Ρ.29.12; Μ.45.2574}; ΡγΥος} ΟΡ γηιβίρειδοιτα; Μι6ς. 8608). 
δ γυσχόρητος; Ἠοΐ ἰαείτησ, Ἰσῃ δ γγΉῬυόέτα, ; Ηδυτα, »μαφά.0.4. 
Ἑἀνυστερήτως, ἰαεκίηρ ποίξιηρ, ἘΡΙρΡἢ. λαεν.}7.τδίρ.432.1; Μ.42. 

6650). 
ἀνυτής, ὁ, ([.αἴ. εχαείον) ῥγουϊμεῖαί αὐιηοίγαίον, Ἐλιβίγαϊ, 

τ. Ἐπινε 8 (}1.86.23524). 
ἀνυψ-όω, 1. {7} περ; ἃ. πι, τοῦ σωτῆρος “"ωθέντος Ἐπι5,ἀ,6.10.7 

(0ρ.4ὅ9.20; Μ.22.7566); ὁ ἑερεὺς...“"οἵ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς Απαβί. δ. 
τγηαχ. (.80.8414}; Ὁ. τηρέ, δεῖ τὸν νοῦν ἡμῶν... τῆς γῆς “-οῦν καὶ. 
ΔΠι.6:0(0.45.4); τὴν φωνὴν ἃ. Ἰ5.0.0.4.64(ρ.143.27; Μ.20.1217Ὰ}; Ἰ΄, 
Ἐςτ4ον 6(Μ.24.720); 2. πὲ ἡ ρ ἀραΐη, Κ7.Ζος.3(ρ.08.4):; 3. ἐγεεῖ Ὀα16- - 
ἴῃ εἴς, ἐφ ΠοΉΘ οἵ βοίιροπθ, Ε5..,(,ο(ρ.221,24; Ν.20.13724}; 
τῆς εἰς οὐρανοὺς πορείας. ..«τὴν ᾿δΑ! ἑπτὰ 14.0.(.3.43(0.95.32; Μ.2ο. 
ΤἸΟΔΑῚ; 1δ.3.ςο(ρ.98.26.; ττο90}; 4. ὁχαϊ!, ποποιν, ἨῚρΡΡ. θα ".2.27.7 
Τ5.0.(,3.τ(ρ.γδ.10; το 538) : Νόπῃ, Ρᾶν. Ἶο. 8: 28(21.43. 8174)} ; ΡμΙοϑῖ, 
ἐ.ε.8.5(λ}.6ς.5578}; τὸν τῇ αὐτοῦ καταβάσει καθελόντα τὸν ἀντίπαλον 
καὶ τῇ αὐτοῦ ἀναβάσει ἀἁ. τὸν ἄνθρωπον 70.1},σαγρι.αδειηρέ ἢ γ8ο 
(0.228; ΜΙ οὔ, 8450) ; τὸ. 8οίῃ.228 ; 8450). 

Ἐἀνύψωσως, ἡ, ἐχαϊαϊ οι, ΤΑΤΆι γηορς. 46(}1.28.3770); ΟὙΟΝΥ 985. 
Ἐπη.π(Σ Ρ.ττό.τῦ; Μ.45.6974). 

ἄνω, 1. μῤ, τορτυαγά, αϑουε; 
ΑΔ. {π|,| θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἠγάπησε... οἷς μόνοις ἄ, πρὸς οὐρανὸν 

ὁρᾶν ἐπέτρεψεν Ὠίορη.το.2; ν. ἄνθρωπος, οἱ ΟὨχΒΈ οὐ ΟΥοθ5 μεγάλα 
ἄ. ὧν ἐπεδείξατο θαύματα...τὰς πέτρας ῥηγνύς, τοὺς τετελευτηκότας 
ἐγείρων Γμγν5.ἤσηι.79.3 τῇ ΜΖ |.(2.7620). 

Β., πλοῖ, ; 1, οἵ (γι ἀϊν!ην Ὀαίηρ' Ἰοσαϊρα ἰαθονς᾽ αὐτὸς γὰρ 
καὶ ἄ. φῶς ἦν καὶ ἐστὶ τὸ ἐπιφανὲν ἐν σαρκὶ καὶ τὸ ἐνταῦθα ὀφθὲν οὐχ 
ὕστερον τοῦ ἄ. (Ἰδιλ,εσε Τ μάοί, 4(ρ.τοῦ. 17,10; Μ.ο.ὅ56.); ἀνθ ψν 116 
Ὀεὶπσ 1π Ηδάς5, Οτιεμρσαςί, Β(ρ.292.}; ΜΙ.12.10254}; πανταχοῦ γὰρ 
τοῦ λόγον ἑαυτὸν ἁπλώσαντος, καὶ ἄ., καὶ κάτω..«ἄ, μὲν εἰς τὴν κτέσιν, 
κάτω δὲ εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν Αἰ. ἦπε.16.2(Μ,25.1240); 2. αδουε, οἡ 
μῖρλ, ἴῃ βοαυδη ὃ εὐσεβὴς... ἄ, μετὰ τῶν πατέρων ἀναβιώσας 20 ἴεξ»η, 
10.4; τὰς ἐπαγγελίας ἄ. περιαθροῦσι, τὸν οὐράνιον διψῶσαι..«τόπον 
ΜεΊῃ. 5 ν».4.5(Ρ.51.1; Μ,18,0328): οἴζξθη θδϑὶ {γα ϑ]αῖθα ν᾽ 8ά]}., 
ἐεαυεηὶν οἱ ἄγγελοι ἐκεῖνοι οὗ τὸν ἄ, κλῆρον εἰληχότες κατολισθή- 
σαντες εἰς ἡδονάς ΟἸεπι. σίγ.5.τ(ρ.332.17; Μ.9.248); τῆς ἄνω πατρίδος 

ἄξιος ἰα.4.4,ς,53(0.162. 7» Μ,9. θοδ0); τίς οὐκ ἂν εὔξαιτο μετὰ τούτων 
[Ξο. ΒΏρἘ]ς9 Δπα 58 05] ἔ ἔχειν τὴν ἀ. σύνοδον; ΑἸΉ. σὴ ἤει. 43(0.298.14: 
Μ.26.14418); τύπος τῆς ἄ. χαρᾶς καὶ ἡ νῦν ἐστιν ἑορτή 1.6. ΕΒΒτ6Τ] 
ἐδ.44{Ρ.298,20; 14410)}; Βρανθη τ 16 ἡ ἄνω "]Ἰερουσαλήμ (οἴ. Ὁ. 
41:26), ΟΙεπι ραφά,τδ(ρ.116.31; Μ.8,30944); ΑἸἰΠυυῖγρ.24{0.50.22; Μ, 
28.281ΑᾺ}; ΑπίιΜοπ.  ορττ  Μ.80.17814); 3. 6βρ. τεῖ. ΔηρῈ 5. ἃ5 
Ὀείησ' ἔγοπι ἤρᾶνθῃ τὴν ἄ. τῶν ἀγγέλων ζωήν ΑἸπηηοηῃ. 70.3:4(Ν δα, 
τ4ο80}; Ποπσδ 85 ἔμεὶν οριτμεῖ, σηψεῖτο ἡ ἄ. κτίσις ὩΙάντη, Τ͵ΪΉ.1.32 
(Μ.30.4284}):; αἱ ἃ, δυνάμεις (ῃγνπ5.κονι.13.4 1. ὈΪΙ  (11.302Ὲ}; Ογυ, 
.70.3.4(4.287Ὲ); Οἠ γον Ῥαςεῖ..232(}.02.τοδο); 4. οὗ Βριταϑὶ τε] 1165 
τὸ ΨΕΙΟΉ ΤῈ Π᾿5 ΤΠ 5 ἀγα [ὑχηδα τοῦ μὲν [5ς. πνεύματος} γάρ ἐστιν 
ἄ. τὸ οἰκητήριον, τῆς δὲ [5ο. ψυχῆς] κάτωθέν ἐστιν ἡ γένεσις Ταΐ,ογαΐὶ, 
ταίρ.14.25; Μ.6.8338); ἀνατεινόμενοι δὲ ἄ, τῇ ἐννοίᾳ, κόσμῳ καὶ 
ἁμαρτίαις ἀποτεταγμένοι (Ἰοιπ. ῥαεά.τι ίρ.90.31; Μ.8.260Ὰ); Οτίλσηι, 
18,2 ἴΏ 76. (Ρ.15Ὶ 32; Μ.13.4640)}; ΕΧΕΡ. 7δτιῖδει καταβαίνουσι καὶ 
τὴν ψυχὴν ἔ εχόουσιν ἄ, , ὑπὲρ τοῦ ἰδεῖν τὸν λόγον τὸν ἀνωτάτω περὶ τῶν 

κατωτάτω 1.(ρ.153. τι; 4684); δ. τῷ. 12(ρΡ.τόρ.11; 4804); ἄ. πρὸς ὕψος 
ἁρπαζομένων τῶν ἀναγεννωμένων πρὸς τὸν θρόνον τοῦ θεοῦ" ὃ δή ἐστιν, 
ἅ. περὶ τὴν θείαν ἕδραν... τῆς ἀληθείας αἴρεται τὸ φρόνημα τῶν ἄνα- 
καινισθέντων..«ἵνα μὴ ἀπατηθῇ πρὸς τοῦ δράκοντος βρίθοντος κάτω’ 
οὐ γὰρ αὐτῷ θέμις τοὺς ἄ. νεύοντας καὶ τοὺς ἃ, βλέποντας ἀφανίσαι 

ΜΕ. Ἔν. 8. «τοί. ο2.τοίΐ, ; Μέ,τϑ.1 534}; Σ Ε6ρ. ὙἸΓΡΊΩ5, ἐδ.8,χ(ρ.8.8; 
141Ὰ}; ὅτε γὰρ οὐ συνομιλεῖ τοῖς σώμασιν ὁ νοῦς ὁ τῶν ἀνθρώπων... 

ἀλλ᾽ ὅλος ἐστὶν ἄ, ἑαυτῷ συνὼν ὡς γέγονεν ἐξ ἀρχῆς" τότε δή, τὰ 
αἰσθητὰ... διαβάς, ἄ, μετάρσιος γίνεται ΑἸΠρομί.2(Ν,25.8.}); Ια υἱγρ, 
17(0.52.12; Μ,28,2720) οἷξ, 5. δάκρυον; εἰς πάντα ἄ. ὀφείλομεν προσ- 
ἔχειν κἂν καλῶς, ἢ κακῶς ἃ πάθωμεν παρά τινος, ἄ. προσέχειν, καὶ 
εὐχαριστεῖν οχ.ἀσεί.7.4(}1.88.τ7οι0); 5. οὗ σοπίεπιρία οη ἡ ἄ. 
τροφή (Ἰοιη.ῥαρά,2.τ(Ρ.τόο.4; Μ.8.3034Α); ἀνωτάτη θεωρία ΟΥ̓. 70.2.8 
(4: ν-ὅ2.25; Μ.14.1210}; τὰ ἄ, θεωρήματα Αἰ. πίοη.13(ΜΜ.26, 
8644); ἡ ἄ. φιλοσοφία Ν1}. «4{.(Ν 11.79.70 54); ΤΟΙΟΝῚ Η.ν, 70. .τ2(Μ. 
04.440); 6. τὰ ἄ., τὰ ἀνώτερα ᾿σανεμῖὶγ οὐ εριγίίμαὶ ἐπῖηρς, Οτΐοηι. 
18.2 τῷ: [67.(ρ.1τ52.0; Μ.13.465Α) οἷξ. 5. κατώτατος; πηδᾶν ἐπὶ τὸ 
ἀνώτερον, ἐπὶ τὴν αἰώνιον ζωήν τ΄, 70.13.3(0ρ.228.40; Μ.14.4048); 

τός 

-εἰρημένην σάρκα βρῶσιν ἄ. οὐράνιον... 

ἄνωθεν 

Μειἢ νΡΡ.5.4(0.57.1τ90; Μ.τ8,το4ᾺΑ); ΑτπΠιορ. ἐ65|.43(ρ.298,7; Μ,26. 
14414}; ἀπ᾽ αὐτῶν γὰρ τῶν κοσμικῶν. .«τὰ ἄ, νοοῦμεν Δ υἱγρι(ρ.37. 

17; Μ.28.2530}; 7. Ἰἰατρ. ἄ, τὸν νοῦν, δεγδιτη, τογάα, [1 ̓ ὰρ.(οησὶ. 
.,1ΡΡ.8.12.5: ἄἅ, σχῶμεν τὸν νοῦν {1|. ζαει(ρ.108.15) εἴς, ; 8, Οποβῖ., 
τεῦ, ἤδανϑηΐν τὴ ἀὐδπιδβ γνωρίσασα ἡ ἄ, ψυχὴ τὸ συγγενὲς αὐτῆς 
Ιτοπιλαον.1.14.8(}}.7.612.}; ἡ μακαρία φύσις τοῦ μακαρίου ἀνθρώπου 
τοῦ ἄ., τοῦ Ἀδάμαντος Ἡ]ρρ.ἠαον.ς.8ίρ.80.τι ; Μ,16.31308); Μαπίοῇ,, 
οὗ πιδῆ πὶ βρέξῃ, οὗ ἄνθρωποι πάντες ῥίζας ἔχουσι κάτω συνδεθεῖσας 
τοῖς ἄ. ... ἐὰν δὲ τὰ ἅ, τῆς ῥίζης τόνῳ σαλεύσῃ, σεισμὸς γίγνεται 
Ηδεροπη. ἡγε. (Ρμ.14.14-18.3;) Μ.1ο.14418) 

ἢ]. σοπιρ. πα 5ι|061]., μλρἤον, ΣΡ ΕΥΟΥ ἰο, πιρἐθεί; 
ΑΔ. οἵ ὕΟοᾶ; 1. 45. Βιρῃοοῦ Ὀεϊὴρ εὐσέβεια...τὸ ἀνωτάτω... 

αἴτιον σέβειν...διδάσκουσα (Ἰςπι,: 7.2. 1ϑίρ.15 4.1; Μι8,1οΙ60); εἷς θεὸς 
μία φύσις ἡ ἀνωτάτω ΟΥΝαΖ.ογ, 2τοτοίρ.157.5; Μ.36,1448); 2. ἴῃ 
ΒΟΥ ἀἰπαςῦομιβὶ ἰπροΐορν; οἱ ΓΆΓΠΕΥ, Ἔχαρ. ΕΒΟΙΙΟΣῚ τὸν μὲν 
ἀνωτάτω θεὸν διὰ τοῦ πρώτον κυρίου, τὸν δὲ τούτον δεύτερον διὰ τῆς 
δευτέρας ὑποφήνας προσηγορίας Ἐλι15.}..8.ττ.14{(5328.; Μ.2τ. 8844}; ἐκ 
τε νρῆς ἀνωτάτω... οὐσίας καὶ ἐκ τῆς δι᾽ ἐκείνην μὲν οὔσης μετ᾽ ἐκείνην 
δὲ πάντων τῶν ἄλλων πρωτευούσης ΕΙᾺ «ΔΡ.ΟΥΟΝ 55, Εμη χα ρΡ.67.22; 
Μ.4:.2974)}; 3. Οποβί,, τεῦ, ἀδιηίαγρα ἀμ Πἰρῃοβὲ Οοα οὔτε θεόν, 
τὸν κτίσαντα τὸν κόσμον, ἀνώτατον εἶναι λέγει [55. πο ΜαΑρι5] 
ΗονἾορι.2.22; μὴ τοῦτον εἶναι θεὸν ἀνώτατον, ὃς οὐρανὸν ἔκτισε καὶ 
γῆν.- ἀλλὰ ἄλλον τινὰ ἄγνωστον καὶ ἀνώτατον, ὡς ἐν ἀπορρήτοις ὄντα 
θεὸν θεῶν 10.3.2; 1δ.1τ8.1; Σίμων. ..θέλει νομίζεσθαι ἀνωτάτη τις εἶναι 
δύναμις καὶ αὐτοῦ τοῦ τὸν κόσμον κτίσαντος θεοῦ 10.2.22; 4, οἵ 

αἸν!ἱν ἃ5 ΘΌΡΘΓΟΥ ἴὸ ογεδί οι χρόνων δὲ καὶ αἰώνων ἀνώτερος ὁ 
θεός ὈΒτγ5.ἤση. 4.2 ἴῃ 70.(8,280); πάσης γὰρ ἀνωτέρα μεταβολῆς ἡ 
οὐσία αὕτη τὖ.11.2(640); κτίσεως γὰρ ἀνωτάτω... θεός (γτιαάογ, τοίι. 
4600); ἡ ἀνωτάτω πασῶν οὐσία τὁ.τ(26}0)) ; ΕΧΘρ'. 1,0.8:22{{.- τὸν γὰρ 
ὄψεως ἀνώτερον. . ὕπνος κατέχειν οὐκ ἔμαθε ΒΔ5.86].0γ.22.1(Ν] ὃς, 
2658). 

Β.. τοῦ τπθῃ ἄνθρωπος εἶ, ἀνωτέρω εἶ τοῦ διαβόλον Οτ.ἤοηι. 5.17 ΤΉ 
7εγ.(ρ.46.24:; Μ.13.5218); τὸ..«ὅλης ψυχῆς ἀνωτέρω, νοῦς ΑἸοχ.Ὦνς, 
λ1αη.21(Ρ.32.8; Μ.18.4410}; ΟὨγγβ.λονι.23.2 ἴπ [0.(8.1360)}; ὄντ, 
αἰαγ.τ(1.28Ὰ). 

Ὁ. φιρεγίον, πδυος ταϊμαῤέε ἄργυρον καὶ ἕτερα πράγματα ἀνώτερα 
ΓΡΟπ Ν ὦ. 9. [Ξ δον. δ(ρ.6ο.14). 

ἀνώγεον (-ὠν), τό, ῇῬΕΥ οἰογεν, ῬΆ1]. ἢ. Πατς, (0.24.0, ν.]. τὰ ἀνά- 
γαια Μ.34.το108}; ἴπ π6 Ατεὶο ἔοστα ἀνώγεων, οἵ τῆς Πηπαμηδμῃῖ 
ΟΡΌ. δατίῃ, Οὐδ Σπα.ἰ0}.2(}}.ὅδι8το ; ἀνάγαιον Ρ.50.8). 

ἀνωδίνω, δὲ τη: ἰαδομν, δγίηρ Τογέλ, ταοῖ., Ογγιαὐον.δ(1.260Ὰ}). 
Ἑἀνωδίνως, τὐτίἠπομὲ δίγίμιραηρε, 10.1). [μ0.4.π4(}1.04.1τ660}. 
Ἐῤνώδρομος, ἑοπάτηρ ἰο γἵϑο, {70.1}}),ἐγδαϊ.3(0.66). 
ἄνωθεν, 1. “γον αἀϑουε; 
Α. τεῦ, ὅοη δπα ΠΠ. σβοβί, ἀδβοεπάϊηρ τοι αθονα ὁ ἔχων τὸ 

πνεῦμα [τὸ θεῖον] τὸ ἄ. πραΐς ἐστι Π]ευτη παηά.11.8; αὐτὸς [86.Ψ 
ΘΒ ΒΕ] γὰρ αὐτὸ [50. Η. ΟΠο51] ἄ. ἔπεμπεν, ὡς θεός: καὶ αὐτὸς αὐτὸ 
κάτω ὑπεδέχετο, ὡς ἄνθρωπος Αἰῇῃ ἴηε,εἰ ε. ἀγ.ο(Μ.26,9970}); τὸν ἐπ᾽ 
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κατελθόντα ἄ. καὶ γεννηθέντα ἐκ παρθένου 
δ, πὶ.(341}2(0.249.21; Μ.26,7210); ἀφῖκται γὰρ ἄ. καὶ παρὰ 
πατρὸς πρὸς ἡμᾶς ὁ λόγος γτ.ΟΣ.62(3.918); τεῖ. ροποταῖοῃ οἱ 
Τοροϑ, ΑΓ ὕμε, δέ ἐ. «γι ϑίοο64Ὰ) οἷἴ. 5. κάτωθεν. 

ΒΒ. τοῖ, ὈΘΡΕΒΠΙΔΙ τορσθηθύδίοη ἱτοτῃ ἀθονς' ἄ, ἐξ ὕδατος καὶ 
πνεύματος ἀναγεννηθέντες ΑἸΏ.2447.3.33(Μ.26.396λ}; βαπτιζόμενος... 
ἀνακαινίζεται δέ, ἄ. γεννηθεὶς τῇ τοῦ πνεύματος χάριτι ἃ ἐρ. ϑέγαβ.4. 
13(Μ,26,6568); εἰς παρθενίαν διὰ τῆς ἄ, γεννήσεως ἀνακαινισθεῖσα 
τι Ν υββ λον τ (απὶ.(Ά.44.056Ὰ}; [5ς. φύσιν]...διατυπώσαντος [56.Ψ 
(ὨΤΙ51] ἄ. τῇ δι’ ὕδατος ἀναγεννήσει καὶ πνεύματος (Πγγπιίον!. 11.2 
τη 7ο. (8. 654). 

ΑΕ. τοῦ. αἰνῖπμα 615 ἀεβοεπαίηρ ἴτοπηῃ αὐονς (οἴ, [8ς.1:17) ἡ 
πίστις ἃ, ἐστι παρὰ τοῦ κυρίου Ἡετπιπαπά.ο.ττ; ΑἸ επαρ ἰφρ.τδ,2 
(Μ.6.9258); κατάγωμεν δὲ ἄ. ἐξ οὐρανῶν ἀλήθειαν (Ἰειῃ ῥγοὶ τ(ρ.4.8; 
Μ.8.ς28}; ἀλήθεια οὐρανόθεν ἄ. ἐπὶ τὴν συναγωγὴν τῆς ἐκκλησίας 
ἀφιγμένη Ἰά,οἰτ.6.3(Ρ.448.16; .1.0.2520}; οἵ δτάςς, 14 ργοίτοίρ.)ς.3; 
Μ,.8.2200); τῆς ἄ, κρίσεως ἠρτῆσθαι τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον τῶν 
ἀνθρώπων Αἰδιβ τϑίρ. .19.9: Μ.25.6640); ἡμῶν δέ, ὧν ἐστι καὶ ὁ 
πάσχα, ἡ κλῆσις ἄνωθέν ἐστι 1Δ.ῤ. {ε5ἰ. 43(Ρ. 20 7.1; Μ.20,14408}); τὴν 

«παρ᾽ αὐτοῦ Ὁ διδὸμϑμην Ἰά.ἐρ. δ ένα. 
4.1τ0(}}.26.668.}; διὰ τῆς ἅ, συμβουλῆς ὁδηγεῖσθαι τι Ν γβ5.υ. Δ705.31 
(Μ4.44.3000)}; ὕγτιος.2ο(3.430); τεῖ. ρύαος, [ἃ 7}σιρτοειι. 4.14}; 
βα]ναῖτίοῃ, 1δ.2.τ{151Ὰ}.Ψ 

Τ. ἐχερ.; 1. 0.3:3 τὸ ᾿ἀ.", 
ὁτὲ δὲ τὸ αὖθις"... γίνεται δὲ ἡ ἃ. γέννησις, περὶ ἧς ὁ σωτὴρ διδάσκει, 
ἐξ ἀναλήψεως ἀρετῆς... .«πλὴν εἰ καὶ ἐσφαλμένως ὁ Νικόδημος ἀπήνοησε 
τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ᾽ οὖν ἔχει τι ἀληθὲς τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ λεχθέντα.. ἀληθῶς 
γὰρ οὐδεὶς καταμένων ἐν τῷ ἄνθρωπος εἶναι.. 

4ν Ἀν ς, - “΄ ᾿] ίσ : 

ὁτὲ μὲν “ἐκ τῶν ἄνω" καὶ “ὕψωθεν'... 

,τὴν κατὰ πνεῦμα καὶ 
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ἄ. γέννησιν δέξασθαι δύναται... ᾧ ἕψεται, ὡς ἄ. γεννηθέντι ἐν καινότητι 
ζωῆς περιπατῆσαι Οὐ, ".35 1 70.(ρ.510.118.}; οἵ, (γαεεΐ ἄ. ἀϊεμηὶ 
φμΐ ϑεγηῖθ ΜΪΥΊΘΉΗΦΙ σφητεαί, εἰ ᾿“ἀομπο᾽, οἱ "ἀθ ει ῤρεγίονίριδ᾽. ΤΉ 
ἦος ἐγρο ἰσεο, φμῖα χε δαρήξαιμεν α 765, ἴηι δρίγῖμε δάμειο δαῤιῖδα- 
ἱμν, ποη ἰίᾳ ᾿ἀσημο᾽ ἥϊεῖϊεν, μὶ “ἀὁ τ ῥογιογεδη5᾽ τη εἰϊερὶ ἐομσεη ταί; 
παρῆι ᾿ἀοημο᾽ ἀϊείρημς, ἐι απ θη μας σοερία ϑπὶ γΟΡΟ ΩΓ ἢΐξ 
απίοα ποι; ἐασάφη! μαϊυΐίας γέρε, υεἱ τίογαίμν, 59, ἱεγγηα μας 
ογηΐςεα, (6 φμρεγίογίδις σηδεῖρεεν ἤόῦα παϊτυϊίας, ΟΥ̓ ΟΡ». ΤῊ 
Κορ!.ς.8(}1.14.10 288); ταῖς. τοῦ Νικοδήμου ὑπολήψεσίν ἐστι τὸ γινό- 
μενον, ὃς περὶ τοῦ δεῖν ἄ, γεννηθῆναι παρὰ τοῦ κυρίου μαθὼν διὰ τὸ 

μήπω χωρῆσαι τοῦ μυστηρίου τὸν λόγον ἐπὶ τὸν μητρῷον κόλπον τοῖς 
λογισμοῖς κατεσύρετο. ὥστε εἰ μὴ πρὸς τὴν ἄκτιστον φύσιν, ἀλλὰ πρὸς 
τὴν συγγενῆ καὶ ὁμόδουλον κτίσιν ἑαυτὸν ἀπάγοι, τῆς κάτωθεν, οὐ τῆς 
ἄ. ἐστι γεννήσεως. φησὶ δὲ τὸ εὐαγγέλιον ἄ. εἶναι τῶν σωζομένων τὴν 
γέννησιν Οτο Ν β5,ογ.εαἰφεῖ, οίρ.158.16; Μ.45.τοι Δ}; τὸ ἄ, ἐνταῦθα, 
οἱ μὲν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φασιν, οἱ δὲ ἐξ ἀρχῆς (Πγγν5.λοη1.24.2 τη 0. 
(8.τ4οοὺ ; ὕγτ. 70.2.τ(4.1460); ὃ τὴν ἄνω τῶν ἀγγέλων ζωήν, καὶ τὰ 
ὑψηλὰ δόγματα διὰ Χριστοῦ μαθών, ἄ. γεννᾶται, ὁ τὴν δευτέραν, τὴν 
διὰ τοῦ λουτροῦ γέννησιν ὑπομένων, οὗτος ἄ. γεννᾶται, καὶ ὃ μετέχων 
πνεύματος ἁγίου. τὸ ἄ, τὴν διὰ τοῦ πνεύματος ἀναγέννησιν σημαίνει, 
καὶ δείκνυσιν ὅτι ἐκ τῆς οὐσίας ἐστὶ τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα. οὕτω γὰρ 
καὶ ἑαντὸν ἄ. ὀνομάσας, ἐκ τῆς οὐσίας ὄντα τοῦ πατρὸς σημαΐνει 
Αππηοῃ. 0.5:4(Ν| 85. τ4οβο,0); 2. 10.3:31 τὸ ἄ, ἐν τούτοις οὐδὲν 
ἕτερον οἶμαι σημαίνειν, ἢ τὸ ἐκ τῆς ἀνωτάτω πασῶν οὐσίας τ, δς.32 

(5᾽.3200), 
Ἐν, Οποβί.; 1. τοῖς μισῃοϑὶ αοά ΟΡΡ. ἀενηίατρς μείξονα ἐφθέγξατο 

ἴΞο. Ψαϊεπείηυ5] τῆς πλάσεως διὰ τὸν ἀοράτως ἐν αὐτῷ σπέρμα 
δεδωκότα τῆς ἄ. οὐσίας ΟἸεΥη.5,γ.2.8(ρ.122.1το; Μ.8.0728); 1ὁ.(ρ.133. 
15; 9138); 2. ἴπ τοδομηρ οἱ ΟΥΡΊΩ οἱ 501} ἡγεῖται [56. Τα 5 
(Ἀ55:4}]...θείαν οὖσαν τὴν ψυχὴν ὦ. ἐπιθυμίᾳ θηλυνθεῖσαν δεῦρο ἥκειν 
εἰς γένεσιν καὶ φθοράν 1.3.13(ρ.220.6; Μ.8,11038}); Δ᾽ Α]οπτΙηῖατι, {ὖ. 
4.13(0ρ.288.18.; 1200}; 3. τεῖ. ΠρανΈΠΪΥ τ8η, Δαδιηῆας ἀπὸ τοῦ 
μακαρίου ἄ, ἀνθρώπου ἢ ἀρχανθρώπου ἢ Ἀδάμαντος ΗΙΡΡ. Παδν.ς.7 

ὧς 86. 71; Μ.τ6.31358}. 
ὃ τοῦ, σοα᾽ 5 ἀβα]ηρθ ἹΓἢ 8ου]5, ΞοᾺ] Ὀοπρ Πκοηρα τὸ ἃ ἤοτβε 

ον πᾶσι 15 σοα ἄ. ἑαυτῷ ἐφαρμόζοι τὸν ἕππον, ὅ... ἐπιβαίνων ἐφ᾽ 
ἡμᾶς τοὺς ἕππους τ γ55.λοη1.3 τῷ (αηξ.(}1.44.820Α). 

σ. τεῖ. ΒΜΥ λόγοις δ᾽ ἐμοῖς ἃ, εὐμένης ἔσο ΤΌτ. ΝΑ Ζ. Οἤγ. ῥαϊ.2574 
(1.38.3364). 

11, ἀραῖῃ, τεῖ. το  αρβηη ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος τὸν κατὰ 
ἀλήθειαν ἔχοντα βάπτισμα ἐὰν ἃ, βαπτίσῃ... 
σταυρόν (αΉ.ΑΡΡ.417; ν. βϑύρτα 1.}).1. 

1 ἘΠΤάνώθευτος, [.1. ἔογ ἀνόθευτος. 
Ἐἀνωθισμός, ὁ, ἀδεαμἰ, (τυ 5,80. 0.1), ῥαγαϊ! (Μ 95. τις). 
ἀνώλεθρος, Ζηπἀοεί νη 16, ΟΕ Οοα θεὸν ἀ. καὶ ἀγένητον (Ἰεγὴ ῥ»οὶ.6 

(ρ.52.5; Μ.8.172Ὰ); Μείῃ, σγηρ.6. (ρ.60.21; Μ.18.1200}; ΤΟγτ, ἤγεη. 
"(65,8Ὰ ; Μ.77.1122Ὰ}; δύναμιν... «διὰ θανάτου ζωὴν δημιουργοῦσαν ἀ. 
Μαχαριδὴρ, (Μ οτιτοάμ0). 

ἀνωμαλ-έω, 1. δὲ Ἱγγερμίαν, 1.6. Ὁ ΕΧΟΘ85 οὐ ἀδἤοίεπον μέα γὰρ 
ἐπ᾽ ἀμφοῖν.. ἡ τελειότης, οὔτε κοιλαινομένη τῷ λείποντι οὔτε “-οοὔσα τῷ 
πλεονάζοντι ΟΥΟΝ 85. Επη.4(2 Ρ.76.27; Μ.45.6400) ; 16,0». ἀοτη.4{ρΡ.68. 
τς; Μι,44.1τότ0); 2. δὲ Ἰηαίςροςεά, ΡΙΓομἄ.Ἰο20.12; ΤΟΒτν5.. 4} γ.2 

(2.7448}. 
ἀνωμαλία, ἡ, 1. Ἰγγερπίαγιν, πη θη Ή 655: ΟἹ ψιβαῖ μου, ΟΠγνβ, ἤθη. 

54.323 τὴ ἀἰξι(ο. 4000); Ια. ἐοῦι.81.4 τη ἘΡἪ (τι. τ63Ε)}; Ματο. Πίδον. 
Ῥονρὲ.4; οἵ 116, Ατῆρηδρ. ες. τ͵](ρ.68.20; Μ.6.τοο8Β); οἱ τῆς 508] 
τὰς τῆς ψυχῆς αὐτῶν ἀ. ἀποβάλλων ΟἸετη. 5 ,γ.7.τ2{(ρ.55.1ττ; Μ.0. 
ποδῸ); ἤθῆσε Ζιςφηῖδέ ἐν ἁ. μὲν ἀεί, ἐν ἡσυχίᾳ δὲ οὐδέποτε ὧν (Ὦτγνϑ. 
μουη:.40. κα τη ΜΠ.(7.443Ε}} ἀἠῆεμην, Το πε. Ογγιαί(ρ.ττρ. τ; Μ.77. 
1328}; 2. αἀἰςβαγὴνγ, Ἰμεφιαίτίν οὐ δοκεῖ σοι ἀδικωτάτη ἡ ἐν ἀνθρώποις 
ἀ.; ὃς μὲν γὰρ πένεται, ὃς δὲ πλουτεῖ Πονη.ΟἾφη1.10.253: (ῃγνϑ. 
ον τη [1 τ τ 8(3.5305 0}; ΤΕτ. Μορβ.Οαΐ,3:.528(Ρ.57.20; Μι66.0050); 
3. ἀπονμαῖγ, τγγεεοη ει αὐ Πγ} τὴν ἀ. τῶν λόγων ἘσΠιΕρ. τ Ν γ85. 
Εμωτᾷ ρΡ.173.20; Μ.45.417Δ}; τ ν6(5 Ρ.134.23; 720Ὰ}. 

ἀνώμαλος, 1. Ἰγγεγμίαν, οἵ ὨορΔΊ(ἢ, ἑἱμαϊςροςεί, σἰεὰ ἐμπεσεῖν... «εἰς 
ἀ. διάθεσιν Ἰ)οτ ἐοεί, ττ. τ(Μ.88,τγ736Ὰ}); 2. ἀπονπαίοιες, {1585.1,ς.3(2. 
5888; Μ.31.14414}: Ατητηση. κι: 20(}1.85.τ5 510); ε], Ὅν. ἢ..6.2.8.4 
(Δ ὃς, 12440). 

ἀνωμάλως, ἡγορμίαγῖν; ἀ. ἔχειν νὸ ἱμαϊςροςεά, (4. Τίονι. Δ Θ4(0.18ο. 

13} 1διϑο(ρ.304.11), 
Ἐἀνωμετέωρος, σμορομάοι τ ράσο ἀϑόυε, (τυ. ἔγτη {γον 13 

(}1.64.8618)}. 
ἀνωνόμαστος, ἀνονόμαστος, παριείεςς, τποήαδὶε, οἵ Οσά ᾿Πουδαῖοι 

«οἰ διδάσκουσι τὸν ἃ, θεὸν λελαληκέναι τῷ Μωσεῖ Ταβῖ. ταροΐ,65,τ(Μ.6. 
4244}; Ταί,ογαί. 4{0.5.13, ν.]. ἄνον- ; Μ.6.8138); ΟἸδπχ,ραθά.τ.7(ρ.123. 
453, ν.1. ἀνον- Μ.δ,3 170); οἴα.ενς, Ὑ μάοί. ατίριτι7.9: Μ.0.676Ὰ}; οἵ 

«καθαιρείσθω ὡς γελῶν τὸν 

τοῦ 
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ἀξία 

ΤΑΥΒΓΟΤΙΕΒ ἄνον. ... καὶ ἀρρήτων... “μυστηρίων Εριρῃ. λαεν. 31. πίρ. 200, 

7: ν.1. ἀνων-; Μι41τ,.481τΑ4}; ἀποβέ., [σεπιλαθν. τ θ.4(}1.7.5004Ὶ}); δνάδα 
ἄνον. 18.1.11. (πο 14); Σιγὴν ἣν τὰν ἀνον. ὀνομάζει ἐδιτοις, (62: Α]. 

ἀνώνυμος, 1. παριείεςς, οἵ, ἡ κυριακὴ ἀ. νεὶ] ονπίηίεᾳ [1] 
το ρριτι ἀὸομρρὶ οὕ, ΝΉΠ85 2 0.136; νεὶ δερίμαρεσίγηα [,αἰϊπόνηηη, τὸ, 
Ρ. 512; 2 . ἡπεβαδίε; οἵ ἴπο., Αηάγ, ὐσνογ. (Μ.07.0130) οἷζ, 5. ἀναῤς- 
ερεύνητος; 3. μοὶ ἰο δε παρε, μπφροαμαδὶσ, ΑΟΡἸπἰ α(ρ.τ τὴ; ΜΙ, ας. 
1.3; ΓβΟΞΈΝ.υ,.70. Εΐδονι. τϑύρ. 46.0). 

ἀνωνύμως, τοΐ πο τερηομΐησ παπες, ΟὨΥγβ.!οΊη.37.4 τη. ΜΙ]. 
3328); ΨΊΟΙ δἥειτο: 4τ(ρ.442.13); εαἰ. ] ειτθττοί(ρ.124.5; ὈὰΓ τος, Οντ, 
Δα ἴος., Μ.72.8250). 

Ἐνωρεπής, τομηίηρ πριθαγάς, ΤΑΛΉ τ πο, (Μ.28.15200), 
ἀνώτατος, -τάτω, ν΄. ἄνω 11, 
ἀνωτερικός, ἑπίαπά, ἘΡΙΡΗ λαεν. 3 ρτοςπ,(ρ.23 5.10; Μ.41.2820). 
ἀνώτερος, -τέρω, ν. ἄνω 
ἀνωφερής, 1. δογηέ πῤιυαγάς, αδοοηἀΐης ἀφθαρσίας ἁγνεία, ἁ. τὴν 

σάρκα πρὸς ὕψος αἴρουσα Με, γΡ!ρ.8.4(ρ.8ς.5; Μ.τ18,1448}; ἀ, ὁ 
᾿Ηλίας ἐγένετο ΟτΟ Ν᾽ ν55.ἰαμά, Βας.(Μ.46.8088); 2. πρ᾿ δι, ἐδ ἰ της 
ἀἁ. τε καὶ μετέωρος ἦν αὐτῶν ἡ ζωή τ Ν γβ5.:.. Λήαον.(Ὁ.382.3 8) Μ.46. 
9724); τὰς τῆς ψυχῆς ἀ.. .- διατριβάς ΝῈ Ἔχόγε. τ5(}}. 10. 1310): : ἀπέριτ- 
τος εἰ μὴ ἐκ πάντων ὁ νοῦς τῶν κατ᾽ αἴσθησιν γένηται, ἀ. γενέσθαι οὐ 

δύναται ἘΜ αχ.εαρ. αἰ, 82(}|.00,1417}), 
Ἐἀγωφερῶς, ἐῤτυαγάς, Μαχ.Ξελοὶ.ε.}1.7.π.τοί( 1.4.6 5}. 
ἄξεστος, τηεαραῤίς οὗ δεν τογοι οί, αἀαγπαηπὶ, .4..70.20(ρ.167.4). 
ἀξία, ἡ, 1. ναΐμε, τυογί ; οἵ αοα, τυσγιἠῆμδςς, ἀΟΆ ΠΝ ΘΆΠπηρ ΤΌΎ1 ἢ 

ΜΟΙΒΗΙΡ ἀμείνων ὁ νεὼς οὗτος ἶβς, {π6 (ΒΟΙΌΒ] εἰς παραδοχὴν 
μεγέθους ἀξίας τοῦ θεοῦ (ἸεπΠὶ.-:17.7.4(ρ.21.27; Μ.0.4310}; γτοξ, 1.6.2:12 
ἄνωθεν ἐπιμαρτυρούσας τῷ ὑπερφυεῖ τῆς ἀ. ... φωνάς ΥΝΥ55.0 7, 
εαἰθελι.25(0.87.τ; Μ.4ς.618)}; 2. οἵ μείβοῃβ, γερμίαοη, αἀἰἰρητίν, 
Ξτἰαηηρ; ἃ. 1Π00]., οὗ θοαὶ κενωθεὶς...εἰς τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα πάλιν 
ἀνεπληρώθη καὶ τὴν ἀ, ΜοΙῖῃ γΡΡ.8.ατίριού.α; Μιτδ,1 514); 1τ|5.}.6. 
τ.2.2(} 1.20. 538); δος, Μαζςο] 5, τεῖ, ἔβιχττ, Οϑύι: τῆς ἔσης ἃ, τῷ 
μονογενεῖ υἱῷ τοῦ θεοῦ κἀκείνοις ἅπασιν 30. τοῖς προφήταις] μετῆν 
Επ5.}]αγεεῖϊ.2.4(0.57.26; Μ.24.8218}; αος, Ἰὐπποιηλη5 οὐκ οἰκειοῦται 
ταύτην τὴν ἀ. [3ς, ὁ μονογενής] ἀ. γὰρ ὀνομάζει τὴν τοῦ ὄντος 
προσηγορίαν αὐ Ν 55. Εμηπ τοί μ.247.28; Μ.45.8528); (ἬΣΙ5[0].: ἴῃ 
ἈΝ ΕΒΤΟΥΙΔΠ Ἰβασθ, οὗ ὈΠΙΟῚ κατ᾽ ἀξίαν ΟρΡ. ἕνωσις φυσική, ΔΎ ΘΙηα- 
εἰζεᾷ εἴ τις ἐπὶ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις μετὰ τὴν 
ἕνωσιν, μόνῃ συνάπτων αὐτὰς συναφείᾳ τῇ κατὰ τὴν ἀ. ἢ γοῦν αὐθεντίαν 
καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον συνόδῳ τῇ καθ᾽ ἕνωσιν φυσικήν (ὙΥ, ἐχρί. αἱ ἐα.3 
φ. τ8.22; 6.1408); τὸ τῆς ἀἁ, ἀκούοντες ὄνομα δοθὲν αὐτῷ, τὴν φύσιν 
ἀντεισάγετε"...τοῖς λέγουσιν ἀ. ἀσύγκριτον εἶναι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐξ 
ἡμῶν σαρκὸς πρὸς τὸν θεὸν λόγον, καὶ οὐ φυσικὴν σύνθεσιν, ὑμεῖς 
ἀντιφέρεσθε Τιοοπε. Η. Ν' δε. τ τοί ῖ.86,14720}; Πιοοπ ΠΝ δέν Επίνα 
(Μ.86. τοῦ); Θεόδωρος καὶ Νεστόριος.. λέγουσι δύο πρόσωπα τοῦ 
θεοῦ λόγου καὶ τοῦ Χριστοῦ, ὃν ψιλὸν ἄνθρωπον ἀποκαλοῦσι. κατὰ 
σχετικὴν δὲ συνάφειαν καὶ τὴν αὐτὴν ἀ, τε καὶ τιμὴν ἕν πρόσωπον 
ἀναφαίνεσθαι λέγουσιν Τυβίπ,εοη}.(ρ.08.2; Μ.86.10218); [ἃ ἐῤ.Τ])ιάν. 
Μοῤς. (Ρ.59.3ο; Μ.86, 10718); ἴα ερηΐ. αηαιῇ. Δ(0),00. 20; Μ.86. 1ΟΙ54); 
ἐκ δύο φύσεων τελείων τὴν ἕνωσιν γεγενῆσθαι...οὐ,.«κατ᾽ ἀ. ... ἢ 
ὁμοτιμίαν 70.7). Παεον.(Δ1.94.14804); οἱ Η. ποῖ ἅ0ο. ΤΠ ΠΟΤΉΙΒ 
πάντων προὔχων τῶν τοῦ υἱοῦ ποιημάτων κατὰ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν 
φυσικὴν ἀἁ. Τια,  .71.3(0.258}; οὐ χρὴ... «πατρὶ καὶ υἱῷ συντετάχθαι 
τὸ ἅγιον πνεῦμα, διά τε τὸ τῆς φύσεως ἀλλότριον καὶ τὸ τῆς ἁ, καταδες 
Β85..5}17.24{3.208Ε ; Μἴ.32.1124}; ΘΩ͂ 1π οὐ πούοχ 5658 αὐτὸ ἐν τῇ 
πρώτῃ καὶ βασιλικῇ τῆς τῶν ὅλων ἀρχῆς ἁ. καὶ τιμῇ 1.15.}.6.7.15 
(2258; Μ.21.5408); τῆς ὑπερεχούσης πάντα νοῦν ἀ, τοῦ πνεύματος 
85. δΡῖγ ἡδίους ; ΜΙτπ6Α}); Ὁ, ἴῃ σοῃ, ; ἱ. γα οὐ ΠΠ1|δ᾽ ΤᾺ ΔΥπὶν τῶν 
ἐν Ρωμαϊκαῖς προκοπαῖς οὐ μικρᾶς ἐπείληπται ἀ. Ἰλ5.»1.1),ατίρ.042. 
25; Μ.20. τ458Ὁ, ὙΠΘΥΘ Ρ.942.12; Μ.20, 1508 8 τραάϑ τιμῆς}; Οὗ ΠΟ]]05 
ΘιΠ4 τηβριβίσαςοβ τὴν τοῦ τἠν βονεδ τ ἐγουν. «ἀ. ῬὨμοβι, λιν, 12, 12(}}. ός. 
6200); τὴν τοῦ καίσαρος ἀ. 1δ.τ2.13(621λ}); Εὐγένιόν τινα, μάγιστρον 
τὴν ἃ. ἰδιττι (ΞΟ 30) ; εἰσέρχεσθαι εἰς πατρικίον ἃ, ΓᾺΡ ἐἰγοηρ.ὃ3 
(ΔΙ, χοϑ.32524}; οὗ δῆροϊβ τὴν ἀγγελικὴν ἀ, Ἰλιβ,αδεοί, τ, 2(3.3320}; 
Μ.31.8738); 1. οἴἶεε περιαιροῦντες τὰς ἀ, τῶν εἰδωλομανῶν καὶ τὰ 
ἄλλα πολιτικὰ ὀφφίκια Ἀατςο,ταοιυ Ῥογρντ; τὴν τοῦ ὑπατοῦ ἀ, 
ΒΟΟΥ, 6.6.5. 1(Μ. 6η.6734}; τῆς τοῦ διακόνου ἀξίας..«τυχών 1δ.6.3.1το 
(ὁδοὶ); : τῇ τῆς ἐπισκοπῆς ἀ. τιμῆσαι (9].Ογχ.ἢ» 6.4 ττὸ ; τοῦ, απ. 
3:6 μὴ παρέχειν ταχέως ἀ, νεοφυτῷ (οϑήη, πα ἰ0Ρ.2(Μ.88. 1480}; 
ἤσποο 6. ῥεγδοης οἤ γαηξ οὐ οἥεο, ἀϊρηϊανίες, ῬΆΠυΟλννς (ρ.30.0; 
Ν,47.24); πᾶσαι τῶν στρατιωτῶν αἱ ἀ. “1. Π ογ.εὲ Πα. 72 (0.2ο8.13}; 
πατρίκιοι, ἰλλούστριοι καὶ πᾶσα ἀ. Μαγς, Ιδον ον ρὲ. 47 οὗ ΔΏΡΘΙΙΟ 
ΒΙογδτοῆν, Βαβιλεχ,. κ(α. τς ; Μ.20.400) ; 4. οὐννα γα 5ῖστι5. οὗ τα ὴκ 
ΟΥ αἰσηῖίν, βόμρ, ἃ ἱγα τ ΟΥ̓Φετονὶ ἐν... ἐπιφανείᾳ πολλῆς διακονίας 
γιγνομένης σαλπίγγων καὶ δυνάμεων ἔμπροσθεν τῆς δεσποτικῆς ἁ. 
Μας,Αςσιἦονι, 6. 40} 1,34. 520 Ὰ}; οἱ ἃ Ῥαρβϑῃ ξϑενα] μετὰ ἀναιδοῦς καὶ 



ε ͵ ἀξιαγάπητος 

ἀνεπαισχύντου ἀἁ, Μί. ας.1.2; 70. 14]. εἰγοι.2 Ρ.42 (Δ. 97 1130); 3. ἀπε, 
πεγτξ, ἀφξογί; οὗ το οτίην τὸ ΠΕΔΥ τῆ σο5ρ6], τεῖ. τρείχ.5:τὸ 
τοὺς ἀ. μᾶλλον ἐσχηκότας ἐν δικαιοσύνῃ [3ς, τῇ κατὰ νόμον καὶ κατὰ 
φιλοσοφίαν] ΟἸδπ), ἐγ. 6.6(0.454.24: Μ.0.2688); Οτ, ῥγήμς.3.1.τ](Ρ.227. 
ο; ΝΜ 11. 2854); οὗ ἃ σοπιυν ΊσΔη: τὴν ἀ. .., τῆς προσόδου (Ὦγνϑ. 
Πομι. 5.3 Τῆρν(ττι 770}; κατ᾽ ἀξίαν ἀπῖν, ἀσεεγυεάϊν ; οἵ τενγατάβ 
Δα ῬαΠἰβθηῖ5 ἕκαστον ἐπ᾽ αἰωνίαν κόλασιν ἢ σωτηρίαν κατ᾽ ἀ. 
τῶν πράξεων πορεύεσθαι Ταϑὲ. ταῤοὶ.τ12.τ(Μ.6.3410); Οτιἦον.20.2 τῇ 
7 εγ.(Ρ.178.28; Μ.13.Ξο4Α}); ϑεσαρ.εμεῖι.20.2; εἰ δή τις νοεῖ θεόν (κατ᾽ 
ἀ, μὲν οὐδαμῶς, τίς γὰρ ἔννοια ἀ. θεοῦ; ἀλλ᾽ ὡς δυνατόν ἐστι) ΟἸΘΙη. δεί. 
2τ(ρΡ.142.20; Μ.0.708Β); ὁ παντοδύναμος θεός..«τοῦ ἰδίου θείου πνεύ- 
ματος τὸ ἁγιώτατον κατ᾽ ἀ. σῶμα ἐνοικεῖν τε αὐτῷ καὶ. .-«σωτηριῷδες 
«ὐνεῖναι κατηξίωσεν (Οππέ.5}0.0 6], νΖ.}..6.2.7. 210. 8ς, 1236}; 4. νιογαὶ 
υαΐτιε, εοἰαηἀαγᾷ πῶς ἑτέρως δουλωθῆναι τῇ δικαιοσύνῃ δύναται ἄνθρω- 
πος..«ἐὰν μὴ..ο«πολιτεύσηται κατ᾽ ἃ. τοῦ Χριστοῦ; Μείγ.γ65.1.6 0 

(0.324.9). 
Ἐἀξιαγάπητος, τυογέμν οὐ ἰονο, τΟίφηι.τ.τ; δ.2τ.7; ἴσῃ Ῥἰτίας 5.2. 
ἀξιάγαστος, αείομτελίηρ, τιαγυδίϊος, ὕτ.ΝαΖ.ογ.20.τδ(ρ.97.το; 

Μ.56.936); Οντ. 9.τ.0(4.730) ; 1.2,2(1618). 
Ἐῤξίαγνος, ν.]. ἔογ ἀξιόαγνος. 
Ἐἀξιαγωγεύς, ὁ, τυογέϊν ἰεαάον; οἵ (Ὠτιξε, Ραρ.Οἶν.4.τ.ττοί(ρ.446). 
ἀξιάκουστος, 1. τοογίβ ἐπεαρίηρ, [514.ῬῈ].6ρ}.3.τ]8(}1.78.8698) ; 

ὕγτ. 4:.73(3.3324); πεπος μοϊσιρογίἑν, Ογτι ρίαρ}ιοη.τ(1.23Ὰ}; 16. 
.]οεἶ.4(3,2008Ὲ}; 2. τὠονέδν ἰο δὲ ᾿ποοάεά τὰ...ἀἁ. τῆς ἐκκλησίας δόγματα 
Οντι βγη (τ᾿. 7500}. 

ἀξιαφήγητος, τρογιἦρ Ἠαγγαϊηρ, 1514. ῬῈ].6}}.2.2τ8(Μ.γ,8.6600). 
Ἐξιέντρεπτος, τοογί᾽γ οἵ γεςρεοὶ, ΟἸετα σε. 28(ρ.145.26; Μ.9.7134). 
ἀξιεπαίνετος, τοογίν ἰο ὃς ῥγαϊξεά, ΞΡ ε1]., Ὀγτιαάογ. δ(1.1998); 

14..1ς.3.4(2.486Ὲ}; σοιηρ., πάτον. τ] (}.97.ττ600); γοεη ἰὴ τ. 
Μαρ, ταὶ ((γ.Ζ4 ἢ} (Δ. 1..77.14}}}). 

᾿ἀξιεράστως, ἰουΐηρῖν, ΤΟλος. ΝΖ. έαί τε3(Μ,28.006). 
ἀξινάριον, τό, φαΐ αχε, ΠΙρρ. Παέγ. 9. 23(Ρ. 258. τ2; Νί.τό,32008). 
ἀξίνη, ἡ, σχό "Ιησοῦς..«αὐτὸς ἦν ἡ ἀ. τοῦ ἀκάρπου δένδρου Οτ. 

ποι δ 5 1ηι ε7.{(ρ.156.33:: Μ.13.47209)}; ἀ, ... τὸν κύριον τῆς δόξης 
προσαγορεύειν οὐκ ἐπαισχύνεται ΤΙΝ ΡΤ ΒΕΔ Μ.29.576 0; 
᾿Ιωάννης τὴν ἀναιρετικὴν τῆς κακίας δύναμιν τοῦ κυρίου τῷ τῆς ἁ, 
διασημαίνων ὀνόματι αν 55, ΕΜΉ Τ2(1 Ρ.212.21: Μ.45.ΤΟ28.}. 

[Π]ἀξινόρυξ, ὁ, ρίεξαχε, Δραῖα υ,Ον, {{{.π24{0.63). 
Ἐῤξιόαγνος, τὐογίἠν ῃ ῥενν, ἴστι. ἰοναιί ργοεπι(ν.}. ἀξίαγνος), 
Ἑἀξιόγραφος, τρογί γεσογάϊηρ, ΤΆΡΒΙ. ἐἠγοη..37 (1 το, 8884). 
Ἑἀξιόδεκτος, τρογἢν ΟΓ ἀαἀεοῤρίαηες, ὙΠατι ΑΡας, σρηδε. δ 04. 

1506}. 
Ἑἀξιόδηλος, τοογίην οὗ δείηρ »ιαάθ εἰσαν, 70.}).πο»1.12.21(Μ.0ὅ. 

8000). 
κἀξιοδιήγητος, τοογίἠν οὐ παγγαϊοη, Ἐπ5.ἢ.6.5.50.2(31,20,2770). 
Ἑἀξιοεπίτευκτος, τοογίδν οὗ σμέεξςς, σῇ. Κοημ ργόσχη. 
ἀξιοξζήλωτος, ἀεξογυϊηρ οὗ ομιμίαϊομ, Οτ. "5.36:(}1.17.1204}; 

Οντιος, τ2τί3.1528) ; Ἰά, Γἰη.7(63,2460). 
ἀξιόθεος, τοονίἢν ὁΓῇ σοά; οἵ Ἰλοτηαπ σππτοῖ, ἴρπι. ον Ρτόετη. ; 

οὗ ἃ Ὀίβδορ, ἰά, ἡ αρη.2; ᾿ᾶ ϑϑηγγη.τ2.2; οἱ ΒΝ, Ῥύοο! ΟΡ απημηί. 
5(Μ.8:.μ48}; 170.1.Πονι.6.7(}1.06.672}8). 

Ἑἀξιοκατάκριτος, τοογίἠν ὁ} εοπάεπαοη, ΜΙᾺΣ. εβοί.6...5}.3.6(Μ. 
4.1βολ). 

ἀξιόληπτος, τοογίν οΓ ἀετορίαμεο, Ογτ. αὐογ.τ(1.460)) ; 14. Ζαεῖι.112 
(3.8γ18); 1ά. οἰαρ}ιοη. τί.70) ; Ια, {μἰη.6(65, 2Ο2Α). 

Ἑξιολόγιστος, γεαξτοπαδίς, ἐοστα. ΟΡ εοπίοηιρί. (1.08. 44τ0). 
ἀξιολόγως, γεαξοηαδίν πλούτου... μεταληπτέον ἀ. ΟἸεπι. ραείί, 3.6 

(ρ.25ό.2; Μ.8. 6 41}; δεῖ ἐπερωτωμένῳ...ἀ. ἀποκρίνεσθαι Βεϑ."ογαὶ. 

9.4(2.2434 ; Μ.31.7178}; ΘΟΙΊΡ.», ΑΙΒοπδρ. ἶερ. 7. τ(Ν].6.0210). 
ἀξιομακάριστος, τοογί εν εαἰἑοα δἰ σςς ει, Ἰστι. Ε;ρέ,.12.2 

Ῥτόθη. : 10.1το.τ. 
Ἑἀξιονόμαστος, ἀεςεγυεαίν ξαποις, Ἰστι. Ρὴ.4.1τ. 
ἀξιοτπιστία, ἡ, 1. ἡ“μεποογί μος; οἵ (σοῦ, (ἐπι. ἐγ, 6.0(0.470.5:; 

Μ.0.2074}; ἐγεάεμαίς, οἵ {π|6 ψυΓοΥ οὗ ἃ Ῥοοκ, ΤΗ͂ΙΡρΡ. [9.38 τῷ Ἐγ. 
(0ρ.17γ0.0; Μ.το. 6168); τοῦ. Αοιδ: 6 μὴ ζήτει ἀ. τοῦ κηρύσσοντος μηδὲ 
τοῦ βαπτίζοντος ΟΥ.ΝαΖ.0γ.40.26(3..)6. 3068}; μὴ νομέσῃς ὅτι... ἦλθεν 
ὁ βαπτιοτὴς..« «ἵνα τι τῷ δεσπότῃ προσθῇ εἰς ἀξιοπιστίας λόγον [ἬτνϑΞ. 
μον. ἐμ 70.(8.430); ἡ ἀ. τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων (βγη. [ά. 
10 ..(ΜΜ.88.τ68Α); οἵ 5ἰδίριποηϊθ, γε δεῖν, Γαῖ,ογαϊ,ἡπ(ρ.26,26; 
Μ.6.86.98); ΑἸεχ Τγο, ἤἤαμ.τοίρ.26.18 ; ἈΓ.18.4360); τι Ν ν85.ἀσηῃ. 
2. Οαπὶ.(Μ.44. 0400}; ἴῃ δα 56π86, ῥα ιβιιγν, ἘΠῚ ΡΡ.ἤαε7.1 Ῥτόοιη. 
(Ρ.2.το; Μ.τό,3οζοα); οὗ τῃϊηρθ, ἀεβεπάαντίτῖιν, τεγίαϊηείν ἡ ἃ. τῶν 
μισθῶν ἔλεγχος τῆς δοκιμῆς τῶν ἔργων ἘΝ1]..677.7(}ἅ.79.69210) ; ἘΝῚ. 
βεγῖςὶ.4.6(Μ.70.82900); 2. αὐ βοντῖν, γερμίαϊ τοι, γεβρεεὶ ἀμ ἴῸ ῬΘΥΒΟῺΒ 
1π {δ ὶγ οἴΠοἰ8] σαρϑοιὶν χὰξζ οὕτως ἐδέξατο τὴν περὶ τῶν ἐσομένων 
προφητείαν...ὡς Φαραώ, ὡς Καιάφας τὸ τελευταῖον, οὐ διὰ τὴν τοῦ 

14. Κορ. 

τό ἀξίωμα 

βίου ἀξίαν, ὅσον διὰ τὴν ἐκ τοῦ ἀξιώματος προσοῦσαν αὐτῷ ἀ. 885. 
σι πτοοίι. 284; Μ.30.4618); τὴν τοῦ προσώπου 86. τοῦ βασιλέως] ἀ. 
Ομ γυγϑιλουι. 1.5 η Ῥβαΐηι (ττ.7768})}; 5οοτχ. ἡ. ε.1.8,1(Μ}.67.600)}; Μᾶχ. 
αρεϑῖρ (ΜΟοτ, τοβοΟ) ; ογφάτέ ἢ σΟΙΏΤΏΘΓΟΙΆ] Τχαπβαοίίοπβ, 18}. γα . 11 
(ρ.12.6; Μ.6.8298); Ὠεπος οὗ [πὸ ψοῖρῃΐ σαγοα Ὀγ Ἰά6ὰ5 εἶχεν ἀ. 
τινά καθ᾽ αὐτὴν ἡ τοῦ νόμου προσηγορία ἽΠατ. Μορβ.20».3:}(Ρ.107. 
20; Μι66.8οδ6Α}); 14..Οαἰ.τ: (ρ.το.27; Μ.6ό, οι}; Ογτ. 70.1.7(4.620). 

ἀξιόπιστος, ΔΑ. ἐγεξιθογίην,; 1. τὰ σοπ. τίς ἀξιοπιστότερός σοι 
σύμβουλος τοῦ θεοῦ; Ἐαπιλμονμι.τ. ,(,ιτιόο; Μ.31.4290)}; οὗ ΟἾσΙοῦ 
δογματιστὴν ἀ. 1514, ῬΟ]ΡΡ.χ,2ο(}1.78. τοῦ}; οὗ βουιρέεσθ, (οξιη. 
Τη4,(ορ.2(Μ.88,7320); 10.. [ιο.4.2](21.0,4.12240}; παρ᾽ ἡμῖν ἀξιοπιστό- 
τερα τῶν λόγων τὰ πράγματα αατ.:ηγοί.5353( ΝΜ]. οδ. 2814}; πρας. ἃ 5 
βιιθϑί., ὠϑατδην, Δτεῖῃ. ρος. (ΝΜ Οτοῦ. 5130); ῥγοῤαῤτἑν, ΟἸδμι, 
Ῥαεά,3.4{0Ρ.252.τ; Μ].8,5034); 2. οὗ ρεϊβοὴβ φυλῆεα [ῸΓ ἃ ἴπδκ, 
εὐγηροίδνι, τι Νὰ Ζ.0γ.40,26(Μ.36.3068); ΟΥἨ Ἐπηρθ, φείση, αἦε- 
φαΐ, Βα.5. 3 '1γ.48(2.4ος; Μ.32.156.}; (ἢτγγϑ.5ας.3.12(ρ.δ0.8; 1.380}; 
ΤΟΒτνβ.δγ.(2.7420); 3, τρουνὰν οὐ γέξρεεὶ οὐ ες ἰεγαιίΐοη, ἘΝῚ]. 
ῥεγιςὶ. 5. τ} 1.79.8524}); τοῦ ἁγιωτάτον πατριάρχου" ἑτέρων τε ἀ. προ- 
σώπων Ἰδματγιδέμα ἰθε (Δί. οο.18168); Ἰξαΐ, ἃ5. δ081., σιρδογῆΐν, 
Ὀγεξίίρε τὸ γεραῖον τῆς ἡλικίας καὶ ἀ. οὐκ ἐπικαλυπτέον (Ἰοιη. ῥαεά, 
2.1τχ(ρ.271.30; Μ.8.6370); ΟΥΝαΖ.ον.6,2ο(Μ.4-ς.7480}; διὰ τοῦ ἀ. τοῦ 
προσώπου τὸ ὑψηλὸν τοῦτο δόγμα.. «συνίστησι Ααμτηοι., 70.1: τ (1 8ς, 
14000)}; 4. ῥίαιιείδίε, Του ῬΑ] αά,2.2; Ἰὰ Ροῖνε.3.τ; ὈΙορΉ. 8,2. 

Β. αὐΐε ἰο ῥείίευσ ἵνα ἀ. αὐτοὺς ἐργάσηται (ῃγγπβ.οηι.4.2 ἐπ Γλτὶ, 
(11.221τ0). 

ἀξιοπίστως, 1. Ποποιγαδίν, ἘΝῚ], ῥεγίφ!.τ2,60(}1.79,9494}); 2. ῥίαι(:- 
ἰδίν, Ἰτει,μαογ.τ.8,1(}1.7.5308}; Αποη.8Ρ.Ἰδπ5,ἀ.6.ς.τ6.0(}],20,4688); 
3. ον! ἐγεάιὶ, Γαϊιογαί.2(ρ.2.22: Μ,6,8ο8Ὰ), 

Ἐῤλξιόπλοκος, δεν τυγεαϊιοά, ἴστι. Ζαρη.13.1. 
Ἐἀξιοπόθητος, τοογί είν δεϊουεα, Θεγαρ. ριῃοη.8(Μ.40.9330). 
ἙἘλξιοπραγία, ἡ, τοονδν εομάπει, ΟἸοιη. ῥαδί.2.τοί(ρ.213.31; Μ.8, 

5094). 
Ἐῤξιοπρέπεια, ἡ, ἀἱρητν Κωνσταντίνον...ἁ, ὄψεως  ΠΡΠη, εὐ 70}. 
ρ.Σο( δ. τοϑ.968); 110.1).«ἅ«γίερι. 2(ςο]. ρΡ.88,7 ἴοΥ ἀξιορρέπειαν Μ, 
96.13008). 

ἀξιοπρεπής, τοογίῃδν οὗ ποηοίν, Τρτι. Κοηε Ρτοετα, ; ΒΈΌΡοΥ],, ἰά. 
ἤίαρη,13.1. 

κἀξιοπρεπῶς, τοῖς βγοβὲν ἀτρηΐγ, τ παυστη. απ. Ον, (ρ.4.πὸ; 
Μ.το.τοβόλ). 

Ἐἀξιορρέπεια, ἡ, ῥγοῦ, {], ΤΟΥ ἀξιοπρέπεια. 
ἄξιος, 1. »ιδεὶ, ῥγόρεν; ἐτατρ: οἰ ΗΙΡΡ ἰγαά αρ.4.3; ϑοταρ ἐμεῖς. 

13.1; {Π|. 8Ρ. (οπεοί..4.}}.8.12.ς; ἄἅ. καὶ δίκαιον, πρέπον τε καὶ ἐποῴει- 

λιμόν σὲ αἰνεῖν 11]. 7}1αο.(Ρ.1τ08.18}; 2. τοσγιἣν ἀξίους τῷ [3ς5. θεοῦ} 
«ῳβουλεύματει 5: ταροΐ.το.2(λ1.6.2400) ; ἐ5ρ., τοογίδν οἵ ὈΙΒΠΟΡ᾽ 5 

ΒΗΪος; ΒᾺ3..}.232ο(3.2530; Μ.322.86ο0}; (οηϑς, }}.8.4.4; οὖν ταϊβεα 
ὈΥ {πς αἱ ὈΙΒΗΟΡ᾽᾿ 5 δι  πτοῃϑιηθηξ τὸν πάντα λαόν. ..ἃ, ἐπιβοῆσαι 
καὶ..«ἐπὶ τὸν θρόνον τῆς ἐπισκοπῆς.««αὐτὸν ἐπιθεῖναι δ 5,..,6.0,20.4 
(}1.20.5880}; ϑοοχ. ἤ.6.4.30.4(Μ.67.5448); ῬΒΙΙοϑί, ἢ.6.0. τοί. ὅς. 570); ; 
Δ5. 5:105ἴ. ΟΙΌΥ,, τοογίμϊος, ἀτρηταγῖος Πιλάτῳ... καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν 
ἀξίοις Μδς. Μρη. ἀροοῦν.2.το(Ρ.32.0). 

Ἐῤξιότης, ἡ, ἀἰἰρηῖν, Μδο. Αορ λον.) ({.(Ν1.34.6034}.Ψ 
ἀξιοφανής, ἀεεεγυσίίν ἐαηοιις τὸν ἀ. τῆς ἐνθέου πολιτείας σου 

ζῆλον Ῥιιδειοηραςί.τ(ρ.1τ6.7; Μιτ8.6134); Μασ, Μρπ,αῤοεν. 2. ἀτίρ.τ141. 

11); 1.3.43(Ρ.150.5). 
ἀξι-όω, 1. ἀδόμε τυογί᾿ν ἐκ τῶν ἐδίων ἔργων ἀνάξιοι ζωῆς νῦν ὑπὸ 

τῆς τοῦ θεοῦ χρηστότητος “-ωθῶμεν Ὠτορη.).1; Χριστοῦ παρόντος 
ἐπὶ τῷ βελτιῶσαι καὶ κρείττονος “-ὦσαι παιδείας τὸν ἄνθρωπον δήεις. 
Μρπιαρῤοῦν.3.4τ(0.143.15); οἱ Ὀαρέϊδυα, ντ. Ὁ] ξαἰδε,το.τ; ταῖ, νῖονν 
οἱ μῖϑὲ ἀϑοθεα τὸ ἜΠπατ, ΜΟρϑ5. διὰ τοῦ βαπτίσματος. .«νἱοθεσίας 
““ωϑῆναι Ταβιηοηξιαμαϊῃ, ττίρ.02.20; Μ.δ6,1ο174); ““ὥσαντες τὸ 
τεχθὲν τοῦ... βαπτίσματος Ἰυβδίταίυ, μίγεκ, 46(Μ.86,2.328}}; Οὗ σοηλ- 
τὰ οαςπρ', ἐδ. 13(2280Ὰ); 2. ἰμτηβ κέ, ἄροο γοφιῖνγο, ῥγαὰγν ὃ --οῖ 
ὑμᾶς οὗτος ὁ καινὸς νομοθέτης 7α5ι.1αἰ,.14.3(}].6,5054); ἀ. τὴν 
σήμερον ἑαυτῷ, τὴν δὲ αὔριον τῷ κυρίῳ Βαδιποηπ. 3, 6(2.Ὶ 10} ; Νέ,31. 
4370); ὑπὲρ πράγματος μικροῦ ἠξίωσεν, ὑπὲρ ἑνὸς ἀνδρός ΟΠΥγβ. ἤν. 
ΓΙ Ῥλέδνῃ, ρχοστη. (11.772) : Ος ὥστε ἀπα ἰηξη., 14,.102}.3.1 ΤῊ ει. 
230)} 3. ἀεἸρΉ τὸν ἄνθρωπον.. «ἠξίωσε ταῖς ἑαυτοῦ ποιῆσαι χερσίν 
Με Πνγ ς.1.325(0.275.8; Μι41.1 1000) ; θεὸς γὰρ ὧν ἠξίωσεν ἄνθρωπος 

γίνεσθαι «πιρίη, Φ. Ἐμάν. Δῆσρε.(ρ.56.18 : Α1.86.τοῦ30). 
ἀξίωμα, τό, 1. μοποτν, μρὴ γεῤιμαίίομ; ἃ. οἵ Ῥειβοὴβ ὁ μὲν 

ἀκούων ὡς θεοῦ ἀσγέδν; τὸ μὲν ἁ. τοῦ λέγοντος τηρῶν ἀποδέχεται 

Οτιοο, η Πχ,(Μ.12.2728}; γνώριζε, ᾧὦ ἐπίσκοπε, τὸ ἀ. σου (ἰὈηδί. 
“41Ρ.2.18.3; Ὁ. οὗ {Π]ΩΡ5 Δπα Πυ811{|65 τὸ ἀἁ. ἐνυβρίσαντες τῶν καλῶν 
Οτιργῖμε.3.1.](ρ.227.1; Μ.11,2844); τὸ ἀ. τῆς ἀρετῆς 1ἃ.5οἰ ἱ Ῥς. 
4:0(Μ.12.ττ608}); τὸ ἀ. τῆς παρθενίας μέγιστον παρὰ τῷ θεῷ Μεῖῇ. 
ΦγΨρ.τοσίριτάιτο; Μ.χ8,450)}; τὸ ἀ, τῆς ἁγνείας τϑ. ,.ττίρ.30.8; 774}; 



2 ἤ 

ἀξιωματικὸς 

Ομ τνβ.εῤ.1.4(3.5334); 2. τοογίδ, υαἰμε; ΟΥ αἰνίπς Ῥγοπιβεβ, ΟΥ̓. 
γἵπε.4.3.7{0.333.5; Μιιτ. 3884}; δῃα σομησηϑπατηρηῖβ, [10 (δη.53:8 
(Μ.33.1ς680); 3. αἰργίίν, ἰἰρὰ δίαίες, τοογεμίμεςς; ἃ. οὗ ἀἰστιεν ΟΥ 
ταδ]οβίν οἱ οά, Τχΐῃ, οὐ δύο... θεούς, ἀλλ᾽ ἕν ὁμολογοῦμεν τῆς 
θεότητος ἀ. δγριδ. Ὁ. (445)ο(ρΡ.254.1; Μ.26.7338); ἴῃ ΕΠΠΟΙΠΪΔΠ 
τεδοϊίηρ, οἵ Βιιρουογιεν οὐ ΠΆΓΒΟΥ ἐὸ Βοη ἦ γὰρ ἂν ἐκεῖνο πρὸ τοῦ 
δευτέρου τὸ τῆς θεότητος ἔσχεν ἀ, 65. ἔἔτι.τ  Ξ(1.214Ὰ; Μ.20.516.}; 
μία γοῦν ἡ ἀρχὴ καὶ ἐξ αὐτῆς ὁ υἱός...«μία οὖσα θεότης καὶ ἕν ἀ. 
ἘΡΙΡἢ λαεν,θς.δίρ.11.32; Μ.42.250)}; 70.1.16». 3(Δ|, 4. τϑοοὰ); 85 
ΒΥ ΠΟΉνΤΩ ἴον ὦ τὸ δεσποτικὸν... .ἀ, Μας,ερ, ἤοη.4.23(Μ.34.4800) ; 
Ὁ. οἵ (Βχῖϑε; 1. Ττΐη. οὔτ᾽ οὖν καταμερίζειν χρὴ εἰς τρεῖς θεότητας τὴν 
«θείαν μονάδα οὔτε ποιήσει κωλύειν τὸ ἁ. ... τοῦ κυρίου Ἰ]Ἰοη. 80. 

Ατῇ ἀδον.26(0.22.12; Μ.25.4654}; ἐπεὶ δὲ ἐχρὴν ἡμᾶς γνῶναι καὶ 
ὁποίου ὑπῆρχεν ἀ., ἀναγκαίως συνῆψεν τὸ ' καὶ θεὸς ἦν ὃ λόγος" Ἐλι5.ε.ἐἢ, 
2.τ4{0Ρ.117.3; Μ.24.0328}); οὐδὲν γὰρ πρόσφατον ἁ Χριστὸς προσείληφεν 
ἀ., ἀλλ᾽ ἄνωθεν τέλειον αὐτὸν...πεπιστεύκαμεν ϑγεπί. ἀπ|.(34π)6 
(Ρ.253.1τ2; Μ.26.7228); Βα5. Ετιϑ.2.3τ(1.2684; Μ.20.6440); 1}. τοῦ, [πο.,ϑ 
Οὐ. }ο.το.2εί(τθ; Ρμ.197.18; Μ.14.2400); τὸ ᾿κάθον ἐκ δεξιῶν. μου' 
οὐκ ἀνθρώπου μὲν τὸ ἀ,, ἀλλὰ θεοῦ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ τοῦ θεοῦ ἀἁ. 
ἀνθρώπου ἄ, γέγονεν, ἕνα τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἃ, θεοῦ ἀ. πιστευθῇ, 
εἴρηται ΤΑΙ. Αροΐ!. 2, 15(Μ. 26. 11578}} Ογτ. Ρς.32: δ(Μ. όο. 8764); ; οὐ 
καθυβρίσω τὸ ἄκτιστον ἀ., εἰ ἐνοικήσω εἰς τὸ κτισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ οἴκημα 
Ῥτοο ΟΡ ὁγ.5.14(}}.65.γ7480); 111. ἴῃ ΒΈΠ. οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐατέ' 
ὅπερ ἐὰν ἁπλούστερον νοῆται, παρὰ τὸ ἀἁ. δόξομεν τοῦ σωτῆρος ὑπολαμ- 

βάνειν Οὐ. [0.32.14(8; Ρ.447.24; 7760); ὦ. οἱ Ἡ. Οποβί πόθεν ἂν οὖν 
τῆς.. «ἀξίας τοῦ πνεύματος τὰς ἀποδείξεις λάβοιμεν, εἴπερ ἡ πατρὸς καὶ 
υἱοῦ κοινωνία μὴ ἀξιόπιστος αὐτοῖς πρὸς μαρτυρίαν ἀξιώματος ἐνο- 
μίσθη; Βα. δρὶγ.ΑΒ(,Δ 4ος; Μ.32.1564); ἅ. οἱ τηβὴ ἰπ τε !οη ἴὸ 
αἰνὶπθ ρΊᾶος οἷον μέγα εἶχεν ἁ. ὁ ᾿Ιωάννης...ὁ μικρότερος τοίνυν ἐν 
τῇ βασιλείᾳ.. “μείζων αὐτοῦ ἐστιν"...ὅτι..-συγκρίνωμεν τὸ ἐνταῦθα ἀ. 
ἐκείνῃ τῇ προσδοκωμένῃ χάριτι καΐ. ω7: 24(Ρ. 50, 20); ὁ «κύριος... 

καθῆκεν ἑαυτὸν εἰς κένωσιν δι’ ἡμᾶς, ἵνα ἡμῖν χαρίσηται τῆς πρὸς 
αὐτὸν ἀδελφότητος τὸ ἀ, γτ. Ν εἰ. ,3(ρ.6ο.24; 6.720); τοῦ τῆς υἱοθεσίας 
τετυχήκαμεν ἀἁ, Τάτ ον ὃ: το(3.8); 4. γαῖ, ῥμοστίίοη; ἃ. Οἵ ΨΥ αν 
βίας πα σεη, ἐμφαίνεται δὲ αὐτοῦ τὸ ἀ. καὶ ἐκ τοῦ ἤδη αὐτοῦ κατα- 
βαίνοντος τοὺς δούλους αὐτῷ ἀπηντηκέναι ΟΥτ, 0.153. πδ(5 7; Ρ.288.2ο; 
5οδ80); (ῃχυϑβιλομι. 4.5.3 τ “4ς.(0.2410}; ΙΔ ἤονη,28, 5 ἠπ Μ|.(7. 3418}; 
ΝΙ].ρ}.3.203(Μ.79.532.Ὰ}; 14 ἐχεγε.το( Ν.70.7408Β); Ατηγλου. 8 Ρ. καί. 
“4:.πο:8(}.174.25)}; ἀ. νομοθέτου... εἶχεν ὁ Μωυσῆς ϑεν,Δλτ,͵δ.3:22 
(0.68.23): Β. οἵὗὁἨ ΟἸΠΟΙΆΙ ταηκ; 1. οἷν]! τῶν νομιζομένων ἀ. [53ς, οὗἁ 
βϑῃϑίοῖβ] {ι|51.2αῥροὶ.τ.τ(Ν.6.4414}; εἰσὶν υἱοὶ ἡγεμόνων καὶ...γένους 
εἰσὶ τῶν ἀπὸ κοσμικῶν ἀ. μεγάλων Οὐτιἤονι.12.8 τη 7ἐγ.(ρ.04.1τ8; 
Μ.13.2804Α}; ᾿Πράκλειός τις τῷ ἀ. κόμης ΑἸ, ἢν Αγ. 4Β(ρ.2τ1.12; Μ.25, 
7534}; οἱ ἐν ἀξιώμασιν, οἱ ἀπὸ βικαρίων, οἱ ἀπὸ ἡγεμόνων (Ὦτγπ.εΡ. 
14.3(3.508}}; ΘΠ λγνποιτίρ.θς.13;.Μ.47.37); ἄρχων, τὸ ὑπατικὸν 
ἔχων ἁ, ϑοστ,᾿.6.4.30.2(Μ.67.5448}); τὸ τῆς βασιλείας ἀ. ῬΗΙΪοΞε.ἦ.ὁ. 

4.22(Μ.ὅς.512Ὰ)}; (6].Ον2.}...3.τ7.14; Ηετδο].ἐρ.ἀριλγοη ας ῇ, 
Ρ.30ο0(}}.02.τοΖιΑ}); 1ϊ. ΟἿ τριῶν... ἀ, παρ᾽ ᾿Εβραίοις διαπρεπόντων... 
τοῦ βασιλικοῦ... τοῦ προφητικοῦ...τοῦ ἀρχιερατικοῦ Ἐπι5.ἀ.6.8 Ῥγοοτη. 

(0.340.12; Μ.22.5688); ΗΪ. τη (πασοῃ ἀ. τῆς ἐπισκοπῆς (ἀπ, Αρῥ. 
η6; τοὺς ἀξιωθέντας χαρισμάτων ἢ ἀ. (οηρί..4.Ρ}.8.1.221 ἀποστολικὸν 

ἀ. Το Βοϑί. ῥγ.1.2.25:3(0.240.10); γαῖ, βίβτυβ οἵ ΒΜΝ δῃᾷ οἵδβοὺ 
ὙΨΟΤΏΘῺ τῇ πὴθ οὗ (γ3ῖ οὐκ ἐπέτρεψεν αὐτῇ δοῦναι βάπτισμα...οὐ 
τὸ ἄρχειν...ἐκέλευσεν...οὔτινᾳ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς γυναικῶν τοῦτο ποιεῖν 

προσέταξεν τὸ ἀἁ. ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.70.7(0.482.τ4; Μ.42.7524}; πρεσβυτέρῳ 
μὴ ἐπιπλήξης, ἄρα τὸ ἀ. νῦν φησιν; οὐκ.. «ἀλλὰ περὶ παντὸς γεγηρα- 
κότος (ΠΥνγ5. 15.5.2 τ Τήμ. (τι. 18); ῬΏΠοΞΕ.λ.4.5.4(}1.65.4844}; 
1.4. 5(Ξ20Ὰ); Μοα.ἄσνη (Μ.86.2200Π); 770. [6]. σσηῖ, (1.88, τ8800); 
ἦν. 85 {116 οὗ δαάγοϑβ, (σά. ἄΐγιδο τ α. οὗ τῆδπ 1πὶ οτά οὐ οὗ συδαίϊοῃ, 
το Ν, ν85.0», εαἰφεὐ, (0.36.4; Μ.45.2.Β8}; Μδαοιλδριἤονι τς. 22(Μ,34. 
5800); 4, τοῦ. ΑἸ οσοποος οἱ πεδία ἴῃ ἔαςχο 16 μοναὶ πολλαὶ παρὰ 
τῷ πατρί" τουτέστιν, ἀξιωμάτων διαφοραί Β85.ΔῬΙ»γ.4ο(3,540; Μ.32. 

1418); 5. ποπομγαδίε ῥέγϑξοι, ἀϊσηῖϊίαῦν ἐπικατάρατος ὃς τὴν ἐλπίδα 
ἔχει ἐπ᾿ ἄνθρωπον, ἅμα δὲ πρὸς τοὺς ἐλπέζοντας ἐπὶ ἀξεώμασιν Οτ, ἄορι, 
1.5.6 τθ. [6γ.(Ρ.131.2; Μ,1τ2.4374}0»; ἑκάστῳ οὖν ἀ. οἵ λαϊκοὶ τὴν προσ- 
ἤκουσαν τιμὴν νεμέτωσαν (ὉΠ 5ἰ..4.Ρ}.2.28.55 ῬᾺ]1Οὐγγνς.τ3(0.70.50; 
Μ.47.45); Μ|ΟΤΗῴοΙ.᾿ 23(0.7.5.28); 6. ῥγόρεν φιαϊἑν ἄτρεπτος δὴ διὰ 
χὴν γνώμην, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ ἐν οὐσίᾳ ἀ. ΤΑΛΉ. 41α]. Τγῖμ.4.18(Μ.28, 
11856); ἀ. φύσεώς ἐστιν ἡ οὐσία ἀμετάβλητος 1Ὁ.2.27(ττο 70) ; ἀ. δὲ τῆς 
ἀνωτάτω φύσεως, τὰ πάντα εἰδέναι ντ,αὐον.δ(1.182}) ; 14. Ὁ -ς.44:4 
(λ1.60.το228}; μετέχει οὖν ἡ βασιλεία τῶν Ῥωμαίων τῶν ἀ. τῆς βασι- 
λείας τοῦ.. «Χριστοῦ (55). 11) ἰ0}.2(}1.88.1128). 

ἀξιωματικός, ἠσποιμγαῤίο, ἐβρί 1. γαΉΝ, 85. ϑυθρβέ,, ἀϊρητίανγ, 
οὔέεϊαὶί, ΟΥΨῚΪ ΟΥ ΤῊ Π]ΠΠαΥν πάντας πολίτας καὶ..«ἁ, ΟΥ ΝᾺ Ζ.6ρ.τ4τ(Μ. 
27.2418}; σοηχαβίθα ΜΠ στρατευόμενος τίρων ας, Αρρ. εμέ ἐόν τ 
(}1.34.8228); Ροβιζίοη ΟΥἨΎῺΈ{Π|6 σίνοῃ ἴὸ (6 Θπυργθβθ᾽5 τοί ΠΟΥ, 

τοῦ 
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Οἤγο Ῥακο.Ρ.5313(Δ.02.7068); ὁ δοὺξ Παλαιστίνης... «καὶ...ὁ ἀἁ. 
Καισαρείας 10. 4]. εἰὔγοποῖς Ρ.282(Μ.07.5688); παι, Ῥ]ΌΓ,, Πσηογα- 
σία, κεδυεηέτοης, μοι ποριος. 8. 7 (Μ το. τοϑϑὰ). 

ἀξίως, τοογίμτἶν, ΜΕΝ ; Οἵ σοτη πιπσβηΐϊβ τοὺς ἀ, μεταλαμβάνοντας 
ἘΒα5.᾿υηεγεί.2(ρ.307.20). 

ἀξίωσις, ἡ, εἰαΐτα, γεφιδεὶ, ῥοϊζ θη; ῥύάνεν ἴὸ (οα, Οτμον.τ4 
(Ρ.331.8; Μιττ όταν); Ἐπ5.ἢ.,6.6.ς.6(Μ.20,5330); ΑἸΏ..4γ».3.2.(.26. 

3764). 
Ἑξιώτης, ὁ, ῥοϊοηον, Ῥα]}] νυ Οἰνγ5. (0.42.5; Μ.47.25). 
ἄξυστος, μηροίίοισά, ΑΕ, ρεμὶ.τ3(Μ.25.280), 
ἄξων, ὁ, Ῥίατ,, ἑαδίοἰς οἔ ἰατως οὐκ ἐκ τῶν Ρωμαϊκῶν ἀ. τὸν νόμον 

ἀνέγνωμεν ϑγγι65. Ὠ1ΟΉ, τό(ρ.274.11; Μ.60,1τ608). 
Ἐἀοιδοσύνη, ἡ, εἱγρίηρ, ῥοοίγν, αΥ ΝαΖιεανηι.2.1.81).8(}1,37.1433.). 
Ἑἀροίκιστος, κπτηλαῤτεά, ὙΒαάτιδιαά,ογ, τι 4(Μ. 00.805). 
Ἐἄοικτος, -- ἴοχερ., τηρῖ, ἀδιάβατον καὶ ἄοικτον καὶ ἀπρόσβλεπτον 

τοῖς σαρκικοῖς παρανοθεύμασι Τπάοις. ἀποιΐοηι. ΒΡΙΤΙ εἰ ὅγην(Μ.77. 

13970}. 
ἀόμματος, Ξἠρίμϊοες, Βα45.361.0γ.χ6.2(Μ,8ς.3058), 
Ἑῤόπλως, τοτπομὶ τοεαρόης Μαρία... οἷα στρατηγέτις καταβάλλουσα 

ἀ, τὰς φάλαγγας τῶν ὑπεναντίων ἤγηηη.(Α5 τ 0.530). 
ἄοπτος, τη56εη, Ὀγτ Δἰαὶ, Τγίη, 4(5}. 5344}; (ἃ ἐιειμηῖρεη (41.603); 

ἰά ἤονα ῥαδεῖ. )ε(οὮ, 2010), 
ἀορασία, ἡ, 1. δίτμάπεςς, ἸΥεὰ, μαε7.4.30.3(}.7.1ττ1Ὰ}; Ευβτιεηξαςί. 

6(ρ.25.30; Μὰ,18.6248}; τιςξ, καθάπερ ἀ. τινὶ τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλ- 
μοὺς πεπληγμένος Βαβ. π:5.1.26(.,236}; Μ.20.5680})}: 26.2.16{(2518 ; 
Μ.6.48); 2. ἐπυϊεῖδτιτιν οὐχὶ τῷ διαφέρειν τοῦ ἀρχετύπου τὴν εἰκόνα 
κατὰ τὸν τῆς ἀ. καὶ τῆς ἀγαθότητος λόγον ΟΥ̓ ΝΥ 55.011}}.655.8(}]1.32. 
3408); Πιάνιη. Τγίη.3.τ6(Μ4.30.868.Α); 2. εοπαάτοη οὐἨ ἱηυϊδεδτίτίν, 
ἀαγῆμδες, ὈΠγγυβ,βας, 6,12(Ρ.τό8,8; 1.43230); Μασ Μρηαροῦῦ.3.41 
(0.142.7). 

ἀόρατος, {ηυἱείδίς, ΝΉΞΟΕΗ ; 
Α. ἰπ ρεη,, ἄς, ἀόρατον, τὸ μέν, ὃ μὴ πέφυκεν ὀφθαλμοῖς σαρκὸς 

καθορᾷσθαι...., τὸ δέ, ὃ τῇ φύσει ὁρατὸν ὑπάρχον.. ἀποκρύπτεται Β48. 

μεχδιι(ι Ἰ8Ὰ; Μ.20.298); οὗ Ἰρῃι διχῶς τὸ φῶς ὀνομάζεται, σωμα- 
τικόν τε καὶ πνευματικὸν ὅπερ ἐστὶ νοητόν, καὶ ὡς μὲν αἱ γραφαὶ ἂν 
λέγοιεν ἀ., ὡς δ᾽ ἂν Βλληνες ὀνομάσαιεν ἀσώματον Οτ. 7.13. 22(Ρ. 246. 
κ; Μιτα. 4368); 1α. ξν.13 τπι [0.(Ρ.404)} σημαίνεται διὰ.. τοῦ ἀ. τὸ 
νοητὸν καὶ ἀσώματον τι Ν υ85.1ηγαηι. (}1.46.1720}; τῆς δὲ νοητῆς 
φύσεως πάσης ὄνομα μὲν κοινόν ἐστι...τὸ ἃ. 14. ΠΡΟ τα Ρι1Οο.7:; Μας-. 

3338). 
Β. οἵ (οα; 1. ἴῃ ρθη. ; ἃ, ΒέοοΚ δριίμεῖ αἴζου 5. Ῥδὺ] 8.5. ἤΐομι. 

ΟἸομι.53.56., Λτίβέιαροῖ 4. τ οἷς. 5. ἀναλλοίωτος ; Ταῖ,ογαί. 4{(ρ.5.4; Μ.6. 
8134}; Ὁ. τοῦ, 70.1:18 τὸ ἀ. καὶ ἄρρητον κόλπον ὀνομάσας θεοῦ (Ἰοτη. 
εἰγις. τ ίρ.380.12; Μ.0.121τᾺ}; τοῦ, Ἐοπλ.ῖ 20 τὰ ἀ. αὐτοῦ, τουτέστιν 
ἡ δημιουργία αὐτοῦ, καὶ ἡ πρόνοια, ἡ δικαία ἐφ᾽ ἑκάστῳ ψῆφος, καὶ αἱ 
παντοδαπαὶ οἰκονομέαι Πα 44 Ιος.(3.24); 2. οἵ ΤΑΙ ΠΕΓ ; ἃ. 1π ρδη,, 
Ατἰβεπαρ ἰθρ το. τ( 7.6. 0ο88) ; οἷ. 51 ἱηυϊξιρτέοηι ἐρι ἀϊεις ΡῈ παΐι- 
γαν, Ἠέχιο βαϊυαίογε ἀθδεὶ ἐς56 υἱετθης, ΟΥΟ ῥγὴη.2.4.3(0.13.2); Μ. 
11.202Α}; ὁ μόνος ἃ, μόνῳ τῷ ἀ. τὴν φύσιν φαίνεται Ατηπιοη, Γσ.6: 46 
(Μ.8ς.14378); . 85 ἸὩν 5106 ᾿ΡΙΒΠορ᾽ τῷ πατρὶ Χριστοῦ τῶν πάντων 
ἐπισκόπῳ... οὐχ ὅτι τὸν ἐπίσκοπον τοῦτον τὸν βλεπόμενον πλανᾷ τις, 
ἀλλὰ τὸν ἀ. παραλογίζεται Ἰρῃ. Λ͵αφη.53.2., 3. ΟἹ Β0Π ; 8. 85. ἱπ)|8 ΡῈ 
οὗ ἱπν βι}}6 ἘΔΙΠΘΥ ἴβ ᾿αν ϑῦ]6 Ὀν πδίιγο, οἷ, οἰσεὶ Τρσ [56. ῥαίεν]} 
ἐπὶ ἐηυϊειδης μὲν παίμγαηι, τί ππαρίηθρι σιοχις τηυϊοιϑείεν ρεμμ- 
γῖϊ, Οτοῤντηο.τ, .6(ρ.36.3; Μ.11τ.135.Ὰ}; ὥρῃ τπῦϊρίδις ἀοὲ ἰῤδὲ σε 
ἡπαρο Ἱμοϊειδη!ς, βραγπεραϊοηδη σμῖ μηϊυενεῖς νγαπομαῤτίδι5 
ὐραϊεγὶς ἱμυϊϑιθηί τοῦ ργαδὺμτ!, τ0.2.6.4(0.141τ.28; 2118}; 16..70.1τ.31 
(34: ».30.28; Μ.14.84Ὰ4}: Β. Ὀδοᾶτης νι 8 τὸν ἀ, τὸν δι᾿ ἡμᾶς ὁρατόν 
Ισῃ.οίνε.3.2; ὃν λόγον ἔχων ἐν ἑαυτῷ ἀ. τε ὄντα, τῷ κτιζομένῳ 
κόσμῳ ὁρατὸν ποιεῖ..«προῆκεν τῇ κτίσει κύριον τὸν ἴδιον νοῦν (ὃν 
αὐτῷ μόνῳ πρότερον ὁρατὸν ὑπάρχοντα" τῷ δὲ νενομένῳ κόσμῳ ἀ. 
ὄντα ὁρατὸν ποιεῖ ΗΙΡΡ.Νοδι, το(ρΡ.253.4; Μ.το, 8178); δύναμιν. «ἔχει 
εὐνάς εἶναι τῇ θεότητι αὐτοῦ, παρὼν παντὶ ἀνθρώπῳ Οὐ. 7ο.6.3ο(ις ; 
ῬΌΙ46.τι; Μ.14.252}})} ; 6. ΤΟΤΉΒΙΠ ΠΡ ΒΏ1Π 6 50. μή τις ὑπολάβῃ ἕτερον 
εἶναι τὸν ἀ. καὶ διήκοντα ἐπὶ πάντα ἄνθρωπον... «παρὰ τὸν ἐνανθρω- 

πήσαντα καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὀφθέντα τὸ.(ῃ.140.1τ8 ; 2534); ἐπειδὴ γὰρ ἃ. ἡ 
θεία φύσις, τὸ δὲ σῶμα ὁρατόν, ὡς ἐν εἰκόνι τινὶ διὰ τοῦ σώματος 
προσκυνεῖται Πα. οτη.8:20(3.02); ἃ, ἂ5. Τιοτά οὗ ᾿πβθθὴὶ ὈΟΥΨΘΥΒ 
ὁ ἀόρατος οἷδε τῶν ἀσωμάτων τὰ πάθη “Ἰ1,13οξῖ, {γ.}πιτοῖ τ8(ρ.102) ; 
6. 80ς, ΜΕγΟΟ]]α5, σου] ποῖ Ὀ6 εἰκὼν τοῦ ἀ, θεοῦ ἅπ|}} Το, αἱ γὰρ 

«δεικτικαί εἰσιν, ὥστε καὶ τὸν ἀπόντα 
ες πῶς εἰκὼν τοῦ ἀοράτου θεοῦ ἃ λόγος 

ΜΆτΟΟΙΙ, [ν.82 ἀρ. 15, 

εἰκόνες τούτων ὧν εἰσιν εἰκόνες... 
δι᾿ αὐτῶν φαίνεσθαι δοκεῖν. 
καθ᾽ ἑαυτὸν εἶναι δύναται, καὶ αὐτὸς ἀ, ὦν; 
Μαργεείί.τ.4(0.24.28; Μ.24.7644). 

(. οἵ πιδὴ οτθαῖθα ἴῃ ἱπιᾶρο οὐ Οοά; 1. ἴῃ σϑῃ, Ξε γβ 08], 
βου] ἀνάγκη,.«τοῦ ἀ. θεοῦ ἀ, εἶναι καὶ τὴν εἰκόνα, καὶ τῆς ἀἁ. 
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εἰκόνος ἀ. τὸν κατ᾽ εἰκόνα ἄνθρωπον ΤΑΤΉ ἀταϊ, ΤγΊη.3.1(}.28.12208};, 
οἱ, θεοῦ τοῦ ἀ. ἐστὲ εἰκών ον Οἴδι.ατ. 41 18.17.7} 2. Τοῦτο Ἔχ ῦν 
Οἱ ὙΔΈΟΠΔΙ 508} ; 85 1: ν151016 Ἔϑβοησα: ἀ. ἡ ψυχὴ ἐν ὁρατῷ φρουρεῖται 
τῷ σώματι ΠιορΉ.6.4; τὴν λογικὴν ψυχὴν πειρωμένους ἀποδεικνύναι.. 
οὐσίαν ἀ, καὶ ἀσώματον Οτ,(,εἰ5.6.7χ(ρ.τ4τ,2τ; Μ.11.τ4050) ; οἱ νοῦς, 
Ἐπ|5.1,0.12.3(0Ρ.2530.6; Ν.20.13884); ἴῸΥ 50] ἰ5 νοερόν τι ἧκε Οοά 
νοερὰ..«ἑκάτερα καὶ ἀ. καὶ.. «ἀσώματα Οτπαγί.47(0.43.1; Μ.11.6208); 
ἀσώματος καὶ ἃ, ψυχή ΚΙ. εἰς.7.22{(0.182.32; 14658); 5ᾶγῖθ Ῥἤγαβα 
ῬεΙηρ 566 οἱ 6, 1τ.7.3δίρ.188.12 ;.14738); τῆς ψυχῆς..«οὔσης ἀ. 
καὶ ἀσωμάτου, κατὰ γὰρ τὴν εἰκόνα γέγονε τοῦ ἀ. θεοῦ Ἰα. [7.53 10. 1,6. 
(0.259.20); οἷ, ὡς ἐνιδρυμένου τῷ δημιουργήματι ἃ. τοῦ σπέρματος τῆς 
ἄνωθεν οὐσίας (Ἰοτη.517.2.δίρ.133.τε ; Δ΄.8,0738)}: οὗ 501}}᾿5 ΔΟΌν 165 
ΘΒ βου 165 ἡ.. «ζήτησις ἀειδὴς καὶ ἁ, 1.ς.ττ(ρ.374.22; Μ.9.1008}; 
Οτνλονι. 20,1 τὴ 705.(ρ.417.24: Μ.12.020). 

Ἐ). τὴε τμίνευβαὶ ραΐζεση οἱ ἱπιεσρσβίδεοη ἴοσ Ὁ σιβίδη τνβίεσυ, 
ὁρατός--ὠ, ᾿Παβίταϊς ἃ ὈΥ ΤΟΠΑΥΘΟΙΘΥΙΒΌΙΟ ἘΧΘΙΏΡΙ65; 1. ΙΒ] ὶς 
Πθάνεη, σοί. ὅδη.1:2 τὸ πνεῦμα...τὰ πάντα δημεουργεῖ..-μετὰ τὸν ἁ. 
οὐρανὸν τὸν φαινόμενον ἐφαπλῶσαν, ἵνα τὰ ἄνω τοῖς τοῦ φωτὸς ἀγγέλοις 
οἰκηθῇ, τὰ δὲ κάτω ὑπὸ ἀνθρώπου ἅμα τοῖς δι’ αὐτὸν γενομένοις πᾶσι 
διοικηθῇ Π ον, ΟἸφηι,τι.22: 2. ἴμ βρισιῖμ8] 1 ᾿σποβοο᾽ τιϑῖ Ῥ 458 
Ὀεγοπα τῆς ν]β10]ε τὸ τῆς ἰπν]ς, τὰ ἀ. τοῦ θεοῦ (Βογλ.1:20), τς, 
Οτιεἰς.6. ποί(ρ.130.3; Ν τι. τ380Ὰ) εἴς, ; ὅταν ἐπιστημονικοῦ θεωρή- 
ματος κατάληψιν λάβῃ, τὸν κύριον ὁρᾶν νομέζει, τὰς ὄψεις αὐτοῦ πρὸς 

τὰ ἀ, χειραγαγῶν (]εμ,5ἐ7.7.12(0.54.22; Μν0.5 054}; καταφρονεῖν μὲν 

εὡς προσκαίρων πάντων τῶν αἰσθητῶν καὶ βλεπομένων, σπεύδειν δὲ ἐπὶ 
τὰ ἀ, καὶ σκοπεῖν τὰ μὴ βλεπόμενα Οτ((εἰς.3.47{(0.243.27; 9818); 
μᾶλλον... «πεφίμωντο τῷ προφήτῃ 4ανιὴλ οἱ ἃ, λέοντες ἥπερ οἱ αἰσθητοί 
14 .ογ.τό(ρ.327.25; Μιττ. 4690); πειθόμεθα γὰρ κρείττονα ἔχειν ὕπαρξιν 
οὐ γηΐνην ἀλλ᾽ οὐδὲ σωματικὴν ἀλλά τινα ἀ, καὶ ἀσώματον 1άγιαγί.44 
(ρ.41τ.14; Μττιόζια); 3, Ὠεανθὶν Ρονεῖθ ροοῦ δῃα μά, ἴφρῃ. 
δηηννεη.δνχ οἷς, 5, ἄρχων ; οὐ χωρὶς προστασίας ἀοράτων. ..γεωργῶν καὶ 
ἄλλων οἰκονόμων...«τὰ ὑπὸ φύσεως λεγόμενα διοικεῖσθαι...οὐ μὴν τοὺς 
ἁ. φαμὲν εἶναι δαίμονας ΟΥ,(εἰς.8,531(0.246,26.; Μ|ΌτΤτ, τ 6τ.}; δαίμοσι 
καὶ ἄλλαις ἃ, δυνάμεσι 1ϑ.53.36(0.223.1; ο684); ΙΔ »εαγί,46{0.42.13; 
Μ στ, 6284); 14,.70.28.5(4: 0.305.2; Μ.14.680λ}); 4. ἸχνΊΒΊ0]ς Ἡναβηϊπρ 
π᾿ θαριίϑιη τοῦ καὶ τὰ ἀ. ἡμῶν ἁγιάζεσθαι (]ετη.εεἰ.7(0.128.20; Μ.0. 
7018); ἐπεὶ τὸ βάπτισμα γίνεται δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύματος, ἀλεξητήριον 
ἂν πυρὸς τοῦ δισσοῦ, τοῦ τε τῶν ἀἁ. ἁπτομένου καὶ τοῦ τῶν ὁρατῶν... 
τὸ δὲ ἐπουράνιον ὕδωρ διὰ τὸ εἶναι νοητὸν καὶ ἀ, πνεῦμα ἀλληγορεῖται 
ἅγιον, τῶν ἁ, καθαρτικόν ἐδιδ(ρ.120.1,ς,6; 7ΟΙΒ,0). 

Ἑ,. οἵ ογεδτίοη, σοά 45 οὐβαῖου οἱ τῃϊηρβ ἰμν.β10]ε ; οα 45 φύσις 
ἁ., ΟΥ. 70.206 .τοίτό; Ρ.3ςα.το; Μ.14.6130); Βα5. μη. Β(1,22οᾺ; Μ,20. 
5280}; ἃ5 ΟΥ̓ΘΆΤΟΥ οὗ ἘΠΊ ρ5 ἱμν ΒΕ μόνος τῶν ἀ. ἐστὶ και ἀνωλέθρων 
ποιητής δΓΉ. γΡ:}.2.7(0.24.π4; Μ.18,5760); ἀ, εἶναι τὸν θεὸν καὶ 

εἶναί τινα δημιουργήματα ἃ, τουτέστι νοητά Οτ,( εἰς.7.37(0.187.28; ΝΜ, 
11.14734}; θεὸν τὸν ἀόρατα βλέποντα Ποπι. ΟἾεηι.15.17; ἐν... τῇ μονάδι 
συνίστησιν οὐρανὸν ἀ, γῆν ἀειδῆ καὶ φῶς νοητὸν ΓἸ6ΤῊ.51;.5.14(0.288.2; 
Μ.2.1378); 85 σσοδέου οὗ 811 (ἱὴρϑβ νἰβϑίδὶς δῃὰ ἱηνιβ Ὁ]ς πιστεύομεν 
εἰς ἕνα θεὸν.. «πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἃ. ποιητὴν δ᾽ νη. ΝΊς. (325) (0.51; 

Μ.20,.15408) ; οἵ. ἐν ἀρχῇ τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀ. κτισμάτων ἦν ὁ λόγος, 
πάντων αὐτῶν ὧν ἀρχή τε καὶ ποιητής Οτ. »Ρ.: 5: 7ο. (ρ. 484. τ); οἴ. 

ΒΈΓΒΠΡΕ ΧΡ ΔΏΔΙΙΟΝ οἱ [ἢ ]9, ΟὈΥΥ5, δο».3.2 1η: Οοἱ,(ττ.344}). 
Β. ποβί.; 1. πθτὰρ οὗ δῃ βεοη ἴῃ Ναϊθηΐ, ορᾶοδά, ἘρΙρΒ. ῥμαεν. 

22. ΤΡ. 446. τοῦ; Μ., 41.553Ὰ 8}; 2. ἔλεγεν ἴ5ο. Ματου5) ἐν αὐτῷ τὴν 
μεγίστην ἀπὸ τῶν ἀ. καὶ ἀκατονομάστων τόπων εἶναι δύναμιν Ἡΐρρ. 

μαξν δ. 3ο(ρ.170,12; Μ.τ6.32258.); 3. ὁ ψυχικὸς Χριστός, ὃν ἐνεδύσατο 
β8ς. ᾿Ιησοῦς] ἀ, ἦν ΟἸεγα. χε. ἡ μάοὶ, τοί Ρ.126.22; Μ.9. 6888); 1.26 
(Ρ.115.17; 0728); 4. οὗ ΡὈΥΠΔ] ΟΥΎ Θ556 0141] χηδη, δ. οί ρ.122.14: 
6844); 5. οὗ Πεανεηὶν ρονεῖβ ρσονογηΐτις [86 5ίαυβ, ἐδ,60,7ο(ρ.120. 

τό,21 ; 602,8). 
ἀοράτως, ἱηυϊσίδν, οἵ αἰνίπο δοῦν τῇ ποιητικῇ δυνάμει τοῦ 

θεοῦ, ἥτις.. «ἡμᾶς ἀ. ἀνθρωποπλαστεῖ Μίοτῃ, ἘΞ ».2.5(0.21.8; Μ.18. 
580); ΑἸ πε. 30. 4(Μ,2:.1484Α); Βα5. γέᾷ. Ἡις. 55: 2(2. 3980; Μ.:1. ἸοφτΟ); 
ὃ ἄνω τῷ πατρὶ συγκαθεζόμενος καὶ ὧδε ἡμῖν ἁ, παρών 118. βας. 

(. 341. ο); τοῦ. 1.. 7:30 ὁρᾷς αὐτοὺς ἃ. κατεχομένους Οὔσγϑ. ἰονι. 50. 2 

10: [0.(8, 2950); οἵ ΒΕ ηρ δοίίουι οὗ Η, Ομοϑί θεοῦ ἔργον ἐστὶν ἀ. 
ἐπιδημεῖν κατὰ τὸ ἑαυτοῦ πνεῦμα μετὰ τοῦ πνεύματος «Χριστοῦ οἷς 

πρτῦει δεῖν ἐπιδημεῖν Οτ εἰς. ιτίριτ τς; Μττ.ττδια), 
Ἐῤοργετέομαι, 5.ν.]., δέαν τοΐϊιομ ἐγγίαϊΐομ, ΤΛ.ἀοεξιοη (ΜΝ, 

28.14244). 
ἀοργησία, ἡ, Ῥ'εφάομε ἴγομὶ ΔΉΡΕΥ; ἴπι ᾿Ιπῖβ. οἵ ῬΥΠΟΙΡΆ] νιχίι68, 

ΑΤυυ πίοη. τ] (Μ.26.8608); Ἐπ5.Ά.].ςον»ι.22.5(}.87.4.570}; ὄρος τῆς 
ἀ." ἐπιθυμία πολλὴ τοῦ μὴ ὀργίζεσθαι Τα ῥεγν  ρτοετη.(Ρ.5.0); 
ΠΠπΚδα ψηῃ ἐγκρατεία, τ. οο(0.148.1). 

ἀόργητος, γε ἔγονι αηρεν, οἵ σοᾷ ἀ. ὑπάρχει πρὸς πᾶσαν τὴν 
κτίσιν αὐτοῦ ΤΟ ϊδημ.το.5; Ἰσῃ Ῥμεϊαά.τ.Σ, (4. 0.χο7(Ρ.205.3}; Ογτ. 
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ἁπαγκωνίζομαι 

Ε μοπιβασελ δε(ς3,207Ὲ}; οὗ ἴσας (τ βέῖαη, Τα ῥέεν. 60.8.15}; ἐδ. 

35(Ρ.40.12). 
ἀοριστ-έω, δδ τμάείεγείπαίε; 1. αοἴ, καταπεσοῦσα δὲ [8ς. ἡ ψυχή) 

ἀχλυοῦται καὶ “-εἴἶ καὶ ψεύδεται ὥγπρπ,τηδοτπη το(ρ, 162,15; Μ.66, 
1297} ; 2. τηβά., θυ. ΟΡ υτὲι ον (Ν.98.117}). 

ἀοριστία, ἡ, τ βητμάε, Ὀϊοπ. Ατ.ε...2.3(λ1.3.141Ὰ}; ὑπέρκειται τῶν 
οὐσιῶν ἡ ὑπερούσιος ἀ, 1Δ.4.π.χ.1(Μ.3.5888}; Μαχανηδιρ. Δί οΙ. 
1360}); 1. (1400Β). 

ἀόριστος, 1. μπάεβηει, τη εβημῖ; οἵ Τρ ΒΔ 5. νὸν δεξάμενος 
ὁ διάβολος τὸ ἀ. τῆς εὐχῆς.««πολλὰ γάρ ἐστιν ἄτοπα κατὰ τὴν οὕτως 
ἀ. εὐχὴν εὐλαβησόμενα 1 7 υ51.φη εἰ τες ριοοί Μ1.6.13448}} οἵ χηαπ᾽β Π16 
τὸ τοῦ χρόνου ἀ. 1.33(12808}; οἵ εν} τὰ κακὰ... ἄπειρα, καὶ ἀ. 
Τομ. Ατ. 4.5.4.31(}1.3.7338); ὅτε καθ᾽ ἑαυτὴν ἁπλῶς φύσις λέγεται, μὴ 
προσκειμένου ταύτῃ ἰδικοῦ τινος προσώπου, ἀ. τι, καὶ ἀνυπόστατον 
δηλοῖ Τυβίη,εορ, (ρ.88.2; Μ.8δ,τοι ΣᾺ); σταῖα., 6ο. 15. εκ. τόσ, 
92.1564Ὰ}); 2. ἰϊρελείσος,, ἴθ πυτάθοσ, Μοιῃ νη. π(ρ.14.17; Μι18. 
450}; Οὗ Δεοηβ ἴῃ Ταίαπ᾽ 5 βυβίεπ), Ολγοη. Ῥαςεὴ. .30ο(}.02.0636.}; 
1Π 51ΖῈ, Τ δαί. τα. σ(Ν.122.13378); 3. Ἰηἤητίε; ἃ. οἵ σα τὸν ἀ. καὶ 
ἄπειρον, καὶ οὐδενὶ τέλει καταληπτὸν προσαγορεύομεν ἄφθαρτον 1888. 
Επη.τ.7(α.Ζιοα; Μ,20,π 250); θεότητος ἀρχὴν..-«ἀχώριστον καὶ ἀ, τ. 
ΝᾺΖ.ο».23.8(} 1.35 ττθοῦ); ΟΥΝκγβ5.ἠο» ὃ τὸ (απ (ΜΝ 4θ4τα); ἰᾶ, 
ἐγὲς ἀτ(Δ1.45.τ20 ; πῶς γὰρ σῶμα τὸ... ἀ.; Οντ. Τγίπ.π(65.3Ε; Μ.7}. 
11240}; Ἰ»ου Α΄. ε.}.2.3(Δ1,3.1400}}; ὁ δὲ θεὸς... «ἐπιτείνειν μᾶλλον τῶν 
ἀπολαυόντων αὐτοῦ διὰ τῆς μετοχῆς πρὸς τὸ ἀἁ, τὴν ὄρεξιν πέφυκεν Μίαχ. 
ανεδὶρ. (Λἴ.οτ.τοϑ08Β); 0.1). ουχ 4(}.04.7018Β); ἐδιτιτα(Βόοα); Ὁ. οὗ 
γε} 5 ἀϊνίης παῖαγε εἰ δὲ ἀνεπιδεκτός ἐστι τοῦ χείρονος ἡ θεία... 
φύσις,...ἀ, πάντως ἐν τῷ ἀγαθῷ θεωρεῖται, τὸ δὲ ἀ. τῷ ἀπείρῳ ταὐτόν 
ἐστι ΟΥΝ γ 595. ἔμπιτί Ρ.73.6; Μ1.4.5.3010}; ὁ φανερωθεὶς ἡμῖν ἐν σαρκὶ 
θεὸς.. «ἦν καὶ ἔστιν ἀ. Ἰὰ, ΑΙ ροὶ δ} 4τ ττδοὶ); οὐ νυιβάοπι οὗ Ὁ χιβῖ, 
ἰᾳ ἤοτ.1 τ Οαη}.(Μ.44.7650). 

ἀορίστως, 1. Ἱπ(Δείοεγηπαϊοῖν, σοη μδεάίν; οἵ ἘΡΙσαγθα σομοοῦτϑο 
οὗ βἴομπιβ, θιοῃ, αὶ ρ. Επ5.}.6.14.24(7744); 2. Ἰἐπαοβηιεῖν, ἃ. οἱ 
ἘΧργθϑβιίοῃ ἀ, ὁμολογοῦσι τὸ κοινὸν ὄνομα τὸ θεός ΟτΥ((ἰεἰς.1.2π(ρ.76. 
25; Μ.11.7088); οὐ γὰρ εἶπεν “ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος᾽, ἀλλ᾽ ἀ., 'ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὃ λόγος᾽ Ἰλιυι5.ε.{}..2.12{ρ.1132.26; Μ.24.0258); Ομγν8. 02.34.2 
ἔῃ 7σ.(8,τ40Ὰ); ΤΠ τ ψε;.2 ἡη.705.(1.301); 4, ἐγαπ.τί4.13}}; Β. οὗ ἐπε, 
(Ιοχη. εἰ, π6(0.153.1; Μι9.7240}; τὸ μὲν υἱὸν αὐτοῦ εἶναι ἀ. ἀπεφήνατο 
καὶ ἀχρόνως Μεῖῃοεγηρ.διοίρ.οι.8; Μ.18.1524)}. 

ἀοχλησία, ἡ, φεΐείμάε, ἤγεράομι ἤγουν ἀἰϊδέμγδαηες, ΟἸδτη. ςεἰγ,2.2 
(ρ.186.22 ; Μ.8.τοϑιο); 16.2.22(ρ.180.18.; τοδ88); τῆς ἀγγελικῆς ἡδονῆς 
καὶ τῆς ἐν ἐκείνοις ἁ. Μαχιρολοί, ἐενἠντ τ, (1.4. χτ320).Ψ 

ἀόχλητος, πτἀ1εἐγδεί, (Ἰετα. ραφά.2.8(0.201.58; Μ.8.484λὴ); ίοῃ. 
Δ], ρΡ.πι5.}.6.14.25(} 770; Μ.21.12808); Βασιπονηῖη Ἐςιτι τα οζο; Μ. 
20.2168). 

Ἐᾶπα, ἀπᾶ, -- ἀββᾶς, ζαίλεον, αὖϑοὶ!, {16 οἱ τόβρεος ρσίνεπ ἴὸ 

ὈΙΞΠΟΡΒ Ἀπ ρεἰεϑῖβ ἴθ Ἐργρί τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ἅπα Παιηοῦ καὶ 

Παταβεὶτ πρεσβυτέροις ἢ] οπά τοι τ; ἰνιτοτ4.54, ὃ θεοφιλέστατος 
ἀπᾷ Θεόδωρος ἐπίσκοπος ΟΙ( 8641; οἴ. ἀββᾷ Θεοδώρου ἐπισκόπου 
2Ὸ.8646. 

ἀπαγγελία, ἡ, . ἀδείαγαίίον, 5ἰαϊειηεηί, Οτ. οὶ τη 5.3: 5(}.12. 
1124Ὰ} εἴς. ; 2, γεεηαἱ, Τπὰ5.ἢ..6.6.2.8(}]}.20.5240); οὗ τ ετερα, ν.}. 

ἴὉΥ ἐπαγγελία α.ν., Ογτ, Ἡ εαἰφεῖ, 5.12; ΟὗὨ Του] οὐ ὈΔΡΓδ1 τὴν ἀ, 
τῶν μυστικῶν ῥημάτων Ὦγνϑ.ἤοη.40.1 τῷ τύ ογν.(10.3701, ν.]. ἐπ:). 

ἀπαγγέλλτ-ω, 1. ὀγης πάτηρε, γόρουνί; 2. οἵ ΒΡΘΆΚΚΟΥΞ ΟΥ ΤΟΥΣ, 
γείαίε, ἀεκεγῖδε; ἀφείαγο, Τυϑῖ. Ξαροί.2.2(3[.6.4444};} ῥγοίόδς, ΟΥ. 
ΤΒδιπη, ῥαη.Ογ.τοίρ.25.}; Μ.το. τοδτᾺ); 3, ἐχρομμα βουίργυτα, ῥταί. 
7 1η.εἱ φημι. γδυο; 1Ρ.710 νο; 4. γεεῖίε μεθ᾽ ἡμέραν τε καὶ νύκτα οἱ 
ἱεροὶ ““όνται νόμοι ὕμνοι τε καὶ δαί αν. Βαστὴ ῬαΉ, ον. τό(ῃ». 327.23} 

1108}; Ὁ] δοα.εα5.46 οἹξ. 5. πέστις : ΟὗἨ ΘΙΟΠΑΥ]δῖ ὁ θεῖος Βασίλειος 
«εὐἐπιτομώτερον ταύτην...“πει ἘΡΡΤΟΟ ΟΡ Ἰγαεὶ (Μ 6 ς. 8528); δ. ρίαν 
ἐδ βανί οΓ τὸν ἱκετεύοντα... ἀἁ. Ἐν ρΥ.ἢ.6.ς. τδίρ.213.20; Μ.86. 8280). 

ἘΛπάγγελμα, τό, γεῤογί, ΤΠατ.δευα,.}}.2. τ δῖ, 9ο.1 1618). 
ἀπαγγελτήρ, ὁ, γπε55φΉσεν, Ογας. 18.1.83. 
ἀπαγγελτικός, ἀδείαγτηρ, εχ ῥγεσσιηρ, Ογτ. Ὁ]. καἰοελ.26.τ; ΤΡτος,, 

Ργ.2:2(Μ.87.12330); οἱ ᾿όροβ ἐν ἀνθρώπῳ τῆς τοῦ πατρὸς εὐσεβείας 
ἀ. Ἐπ5.4.6.ς Ῥγσετη.(}.202.0; Μ.22.3368); 1δ.4.4{0:.15:.7; ΞΟΟΑ); περι. 
ἃ5 βιδβι,, ἐκργεέσδίοη, ΟΥ. [0.1.28(42:; 0.40.33; Μ.14.1ο00). 

ἀπαγής, οὶ ἤἥγνη, μησίαδίο; γιεῖ,, μηεογίαϊ, μηγείταδὶς ἐπειδὴ... 
φθαρτὴ καὶ ἀσθενὴς ἡμῶν ἡ φύσις, διὰ τοῦτο. «ἀνυπόστατος ἡ δύναμις, 
ἀ. ὁ λόγος ΟΥΝ γβϑ5.ογ.εαἰφελ. τ(ρ.8.1ττ; Μ.45.128}; ΝΠ, ορῥρ.4.1(Μ.70. 
5458); πραξ. 25 ϑιι 5. τὸ περὶ πρόρρησιν ἀ, καὶ ἀσύστατον ΟΥ̓ Ν γ85, 
[αἰ .(Μ.45.τ658); ΙΔ. πιτοί ρΡ.218.4; Μ.4-ς. ὅ2ο0). 

Ἐἀπαγίδευτος, πο φηςπαγεά, Οτιεχροίη Ῥγιαττιτ(.17.240}}). 
ἀπαγκωνίζομαι, δαγε ἰδ εἰδοιος; Πόποθ τηρῖ, 1. αἴϑεςὶ οηδϑεὶξ 

ἀπαγκωνισάμενος μὲν καὶ... .ἀπορρίψας πάντας τοὺς βιωτικοὺς δεσμούς 
ΤΡιομυ.Ῥοίνειτδ; 2, οἵ οαΐϊβροίκοη ἰάπριαρο, ἑαλς ἐμὲ σίουες οὗ 



ἀπαγόρευσις ἦ 

κατὰ τῶν φιλοσόφων..«λόγος ἐσπουδάσθη σφόδρα ἀπηγκωνισμένος καὶ 
οὐδὲν σχῆμα ὀκνήσας ϑγπο5. τον τ{(ρ.237.1» ν.1. ἀπεικονισμένος Μ.66. 
τΕ16}). 

ἀπαγόρευσις, ἧ, 1. οἱ βἰαἰθιηθηΐδ ΟΥἩ Βιρυμαδίϑ, γελεοίίοη, ἀεηίαϊ, 
45. ἔπε τ το(1,2228,; Ν.20.5368); (Βτνβ.ἤοηι. 10. 4 τη Κοη.(0.5258); 
2. {αἴίμγε, (ΟΥη.ὉΡ. Ἔυ5. ἦν.9.6.42.12(ΝἹ,20.621.); ΤῊ Βοκβί, 74 Ή.1.2 
ΑΜ. τ8, 10728}. 

ἀπαγορεύ-ω, 1, γεθεὶ, γεξμδθ, γεπομησε, Αἰπεηὰρ ἶερ,20.2(}1.6, 
9324); Με. 5 γ»}ρηΡ.6.3(0.67.3; ΝΙ.τ8.1174}; Επ5,}..6.3.35.1{}.20.2858); 
βίβλους ἘΡΙΡΙ ἤαδν. τῷ. 5(}.222.16 ; Μ.41.2038): 2. σίνε πΡ, [αἴΐ, Ἰξῆσα 
ἀεςραῖν οὗ ψυχὴ ....ἐπειδὰν...-ὐσῃ τὴν σωτηρίαν τὴν ἑαυτῆς (τν5. 1 }άν. 
1, τό(ι. 2 70); Ἰά,σεαρά.Υ1(3.4930) ; 65ρ. γτηεάϊςο,, ρθε τ ἂς πορείοες τὰ 
σώματα ἀ. Ἰά. ἤθη. 5.4. τὰ ὁ ΤωμιατιόοαΒ), σα ΠΠγΡ.(ρ.36); Μάᾶτο. 
Ὥϊδο, ον} 28; Ροϑτῖ, ρίορ!. ραβ5., αδαμάσηεά; οἵ Το Ζο ΒΕ] γύναιον 
,. ἀπηγορευομένον (Πγν 5. Ο6Ή1,.2.3(2.2 000). 
Ἐπαγροικίζομαι, Ὀᾳ55., δὲ γεδίϊε; τηεῖ,, 

ατ.Να2,0γ.τ8.τό(Ν|.35 τοο40). 
ἀπαγχονάω ΟΙ ἀπαγχονέω, εἰγαηρίς, μθπος ΕΠ τοὺς δὲ.. «λιμὸς 

ἀπηγχόνησεν Οοηβι. ας, ἰαμά. ,Δ8(Ν.88,5244). 
ἀπαγχονίζω, 1. εἰγαηεῖθ, τοιοῖ,, ΟΠγυ5.ἤοηι.28.2 ἡη Κοηι (0.736); 

Ρᾶ55., δέ εἰιοϊφά, Ὁ δὴν βίτοηρ εὐποῖίομ, 14. ἤσμι.42.2 τη Νῆϊ. (1. 
4540); 4, μοηι.4.3 1 2 ογ.(το. 4570); τά, λον. ἴυ.0.2(12.384Ὰ); 2. βγαε- 
δἶἔφε φερε -δἰαγυαίίοη γόνα ἀβοδῖὶς τηοῦνοβ ; οἱ ΜΗ σἤδδηβ ἐπα ΟἴΠΟΓ 
ἀαβ είς. αϑοείῖοβ, ἃ, ἤοῃμ, 5.54.6 τη ΜΠ.(Ὶ. 630); ἴα μονη.1.4 ἴῃ Ττί, 
(11.7350}; 1ἅ.5α6.3.1τ3(0.70.3 ; 1.3808), 

Κἀπαγχόνισις, ἡ, ἠσαηρίηρ, Τάτ δεμα,40}.2.153(Ν1.00.14760). 
ἀπάγτω, 1. ἰεαᾷ αἴῦαν, καγνν οδ', τλξῖ,, οἵ ἀξαῖῃ ὅταν. . ἐντεῦθεν 

““ὐμεθα (Ὠχν5.ἀον.66.4 ἴῃ ΜΠ .(7.6588); 14.λοηι.32.3 τη Η οὗ (12. 
ΖοϑΒΑ); 2. ἰφρα( αείγαγ ἐπιθυμίαις --ομένους [)ορη,ο.α, 8. ἄδὸρ ατοᾶγ, 
ἀΐνεγὶ βόοηι, Ταβῖ, ταροὶ.5.5(}1.6.3368); Ομγνβ.μοηι.10.χ1 τη ΤΊ Π65ς. 
(σφ 0}; ἄς ργαϊ.2(2.6604), Τυ]ορ, ἡ Νουαὶ, (Δ, το. 3040}; 4. “τε ἃ8 
ἜΧΟΙΒΙΩΔΈΪΟΩ οὗ ΠΟΙΤΟΥ “εἰ τῆς τόλμης ΟὮτγβ,Ξας.τ. (0.24.15; 1.371λ); 
Οντ.1ς5.3,5(5.5188); ἔὰγ δὲ 11} εογίαϊηίν ποι, εαὶ.1.ς.2:44{Ρ.27.1}; 
ΟὨγτυϑβ. ον.63.1 ἠμ 14.(η.6288), ΤΠάτιδεμά,ερ}.2.66(},00.12808). 

ἀπαγωγή, ἡ, 1. Ηξ,, Ιραάδίηρ ατρᾶν ΔΙΤΟΥ αὐτεβῖ; καγγγντηρ ο} Ἰιῖο 
σαράινην ; οὗ Ι5τ8ς6}, Ττεροης 4 }.(Μ.86.7338); 2. πιεῖ, ; ἃ. σαγγγ- 
τη ον ὧν ἀδαὶῃ ποῦ μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀ.; (Ὠγν 5. λοη!.1.5.5 10 ΤΙ ον. 
(10.1228) : Ὁ. ἰεαάτηρ αξίγαν ἴτῖο οὐτοῦ ἐπὶ ἀπατῇ καὶ ἁ, τοῦ ἀνθρωπείου 
γένους Γαΐ. ταῤοὶ,54.τ(Μ.6,4οϑο) ; α. ἱεαάτηρ αἴθαν ἴτότὰ ἐν] ἀρκεῖται 
τοῖς ὀνόμασι μόνοις εἰς τὴν ἀ. (Ὠγν5.]011.24.3 ΤΉ Ι(Ὁγ.(το. 150); 
ἃ, ἐϊείγασίίοη, ἀϊσενείοη οὗ τοὺπά, ῬΏΠοϑε. .6, 5.2 4(}1.65.632.}; 0. 
ΜοξοΒ ῥγαὶ, τ71(Δ1.87.2ο4οα); 3. (πὶ Ἰορίο) γεάμειῖο τῇ εἰς ἄτοπον ἀ. 
Ομγυβ. ον. 24,3 ἴπ ΤΟ ον. (το. 2150}; 18.39.4(3670); νγτ. 70.1.3(4.274); 
τι στ. δεῖ. 3.25} 98,8024). 

ἀπᾳδόντως, εηδεξητησίν, ἀἸἰδεγεραημιν, ἀϊδεογάαμεϊν, ΟΥ̓. [0.1.25 
(24: }.30.20; Μ.14.68.}); ὥστ. Ος.τ(3.08); 1ἅ. [0.4.5(4.4140}; Φαροῇ, 
Μη ορε.(Μ.8ς.11218). : 

ἀπάδ-ω, 1. ἀ{||6} ἴτοτι ὡς μηδὲν ἀ, νεβρῷ Οτ.Ξεἰοὶ ἦτ (απὶ.2:8 
(ρ.τοῦ.22; Μ.17.264λ}); δ 65. ΝΣ. ἀταϊ, ταϑ}1.38.1044); 2. δὲ ἀϊξεγε- 
}απὶ Δ ὁ δὲ ᾿Ολύμπιος ὑμῶν, εἰκόνος εἰκών, πολύ τι τῆς ἀληθείας 
γῶν ΓἸςγὴ. ῥγοί.τοίρ.71.24, Μ. 8, 2120) ; ΟΥνρ.τ. (τι, 688); ΑΒ... 
ϑέγαρ.τ. τί 1.26. Ξ81Α); 3. δὲ ἀϊςεογάαηΐ, τηεονσγμοιβ οὐκ εἶπε θε- 
μέλιον᾽ ὅπερ ἀπῇδεν, ἀλλὰ ᾿“ἄγκυραν᾽" ΟΒΥγβ. 07.11.2 τη. εν. (12.113); 

Ὠίοη.ΔΥ.....2.4(21.3.1448}, ΖΑ ΟΠ ΠΕ οριξ ΙΒ ς αιςτα); 4. δὲ ἀϊε- 
ῥίεαςιηρ το, Οντ. αἄογ.6(1.187}); 14. ἄγ. 5(4.257Ὲ}; 14,.0.5.5(4.521Ὰ}.Ψ 

ἀπαθανατίζ-ω, παῖε τημπογίαϊ, 1. ταδυ κι, 1 τάδ Πα δαΐεη 
οὗ {τες οὗ Πρ, αὐ ΝᾺΖ,ον,44.4(}1.36.6128); Τιοοπί. 5, Λε, οἱ Ἐπί.2 
(}1.86.1:480)}; [Βτουρῃ (Ἰγὶϑὶ ἐγηγέρθαι κηρύττεται [30. σὰρξ τοῦ 
Χριστοῦ), ἵνα ἡμᾶς ἀπαθανατέσας πρυτανεύσῃ ἡμῖν...τὴν τῆς ἀνα- 
στάσεως ἡμῶν ἐλπίδα (10].Ογ2.}..6.5. “τ (Μ 85. τ12170); αὐτὰ ΟΡ ὁγ.2 
(Μ.98.256Ὰ); 2. ἱπάιντάπα!α; 8... τγοῦσῃ ΟΠ Π5ῖ, ἐχερ, [0.8:52 
δύναμαι γὰρ “-εἰν, ἐπείπερ οἶδα τοῦτο ποιεῖν ἰσχύοντα τὸν ἐξ οὗπέρ 
εἰμι Ογγ. 0.6(4.5818}); τοῖ. 70.6:.481Π| ἃ ἄρτος ὁ τοὺς μετέχοντας “--εἰν 
δυνάμενος ἴα ἠες.τλ(τ. 1410}; 0{.14..0.4.3(372Ὰ}; Ὅ. δ5ρ. τὨτοιρῃ 
ραρείϑῃ ; τοῦ. Ῥ5.81:6 νἱοποιούμενοι τελειούμεθα, τελειούμενοι ““ὀμεθα 
Οἴει. ραφά.τ.6(ρ.1ο5.21 ; Μ|.8.281Α}; 1ἃ.5,..4.25(ρ.31τ9.18.; 1.8, τ260Ὰ}); 
πνεῦμα ἅγιον...δι᾿ οὗ υἱοθετεῖται ἄνθρωπος, καὶ “ται τὸ θνητόν Β85. 
6Ρ.τοπί3, 2008; Ν,32.5138); “"όμενοι διὰ τῆς τοῦ λουτροῦ πἀλιγγενεσίας 
ἼΒΔΕΡς, ποΣ (1 το. 3) ; 6. 1 ΡῈ Π. πϑεσθαι δὲ ἡμεῖς μόνους δεδιδάγμεθα 
τοὺς ὁσίως καὶ ἐναρέτως ἐγγὺς θεῷ βιοῦντας Πικί, ταῤοΐὶ,21τ.6(}1.6. 
40ΙΑ); τῆς πέστεως ἡ κοινωνία ἡ πνευματικὴ πρὸς τὸν παθητὸν ἄνθρω- 
πον..«εἰς ἀϊδιότητα συστέλλει τὸν ἄνθρωπον, τοῖς θείοις “"ουσα (]οτη. 
2.αεά.τι (ρ.τ2ο.531; Μ.8,3124}; θος ἢ, Δγοίῃ. «ρος κο(λῖ, τού,6404}; 
3. τὴς Ροάν, Ταιϊογαΐ. 2:(ρΡ.20.0; Μ.6.8614); τοῦ, τοτ.15: 53, Ια νη]. 
(1865. μη. (1. 296}; Μ.29.7128)}; Νεριηδϑιμαίι πον τ( Μ.40. 5214); 
Μαχ.ελοί. ἁ.η.6.2(Μ.4.3378); 4. 186 Ῥεαϑέ δηα [πε ἴβ]βε ρυόρῆεί 

οἱ ἃ οουπῃῖτν σμασο, 

170 ἀπάθεια 

ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ --όμενοι, τῷ δευτέρῳ θανάτῳ τῇ λίμνῃ τοῦ πυρὸς 
καταδικάζονται Ἀπάτ. 865, ροειπο(Μειοῦ, 4059}; 5. [86 νου σθεὶν 
μέλλει τόνδε τὸν κόσμον ὃ θεός, καὶ..«ἀναπλάττειν ἐπὶ τὸ κάλλιον 
οι. Μις ορί.(Μ.8ς.11200).Ψ 

ἀπαθανατισμός, ὁ, ἐρμηογίαἰἰφαϊίοι τῶν ψυχῶν ἀ. τε καὶ μετεν- 
σωματώσεις ἘΡΙΡΒλαεν.(0.186,ς; Μι41.2058); ἀ. ... καὶ μεταγγισμοὺς 
οὐὐψυχῶν ΤΕΡΙΡΗ  ἐρηνβαον, 5 (0.340.1). 
κἀπαθανατ-όω, 1. ἱρωπογίαἑϊεε (1 1464) τοὺς ὄνους ἀ, Οςφποιηαι5 

ΔΡ.Επ|5.}».6.5.24(5308; ἀπαθάτους Μ.22.300Ὰ}; 2. ἡτηπαὴε ᾿ηημογίαὶ (ἰὴ 
[ας οὐδὲν... κτιστὸν οὐσιοῦν ἢ “- οὖν ἢ λογικοὺς ποιεῖν δύναται Πάν. 
Τνίη. τι π(Ν.30.3008) ; [βο. τὸ βάπτισμα] τὸ γενόμενον ἐν ἀληθείᾳ “οἴ 
καὶ ἀποθεοὶ ἡμᾶς 1.2.14(716Ὰ}. 

Ἐἀπαθανίζω, 5.ν.1., ἡταῖ τριρπονίαὶ, ΤΠιατιϑεθά,παί, ΒΑΡ (Μ. 
06.6028). 

ἀπάθεια, ἡ, ἐριρασείδιπιν, τηβεηςντν, ἡγεσάονι ἔγομ! ἐπι οΉ, 
Ῥβεεάονι ὕγομ οἵη; ἴΠχθβὸ βθῆβθϑ ποῖ αἰννανβ Οἰθατὶν ΟΕ Πρ Ι5ΏΔΌΪΟ ; 

Α. 805., ἰηιραςοίϑιίτεν ; 1, ὁΕ Οοὐ, Βαβ. πη.2.23(1. 2588; Μ.20. 
6210); ἐν ἀ. τὸν θεὸν διαμεῖναι ΥΟΝ ν85.0γ,καϊσεῖι τ π(ρ. 4. 4; Μ.45. 
488); ἘΡΙΡΙΒ.Παεν.76.3τ(ρ.380.1τ8; Μ1.42.5808); Ὀν παῖυτς ᾿ῃζοπι- 
ρας 1 τὰς Ῥτοροηβ 165 Οἵ τῆς Πο5 ἢ, Οοπηδα, ὑκ.οιη.8: 7 
(ῃ.3γ6.1ο; Μ,85,16800) ; 45 ἃ ἀἸνπο πᾶμδ ἐγώ εἰμι ὁ θεός, καὶ ἡ ἁ. 
ἸοιΟἸπη, ἐμαὶ οϑ Μ.ὅ8.11528) ; 2. οἵ (Πεβῖ ἴῃ ἄϊνίς πρίαῖς ὁ ἄριστός, 
καὶ θεὸς καὶ ἄνθρωπος...ἵνα τὸ διπλοῦν κήρυγμα...ἔχῃ τὴν πεισμονὴν 
τοῦ τε πάθους καὶ τῆς ἀ. ΛΊΠ. Αο]1.τ.το( Μ.26.11124}); ΟΝ 55. πη. 
12(2 Ρ.321.21; Μ.45.1το360)}; ὁ ἀπαθὴς θεὸς λόγος παθὼν ἐν σαρκὶ... 
μένων δὲ ἐν ἀ. ΒΡΙΡΗ.Παεγ.51,25(Ρ.295.18; Μ.41.0330}; ἀντιλήπτωρ 
διὰ τῆς θεότητος" μόνη γὰρ ἡμῶν ἀντιλαβέσθαι διὰ τῆς ἀ. ἐδύνατο 
Ογτ.ς.17: (1.69.8214}); 1.Θομτ. ΒΝ φεί εἰ Ει α (Μ.80,1 2840) ; αἰντης 
ἃ, δἀάἀυςσεα Ὀγ Νεβίουϊϑηβ 5 σγοιῦμηα οἱ {πον (Πμτιϑτοϊοσν, Γμοορτ. 
ΝΝδεὶ.χ.τ7(}}1.86.14640); 3. οἵ δῃροὶς, τι Ν γββιοιπ  α τ Οαπι (Μ. 
44.857.)}; οἔάνθρ,Ῥγυος. Ο (αη.2:7(Δξ.87.1 5924); ΟΒγγϑιμομι.33.4 
ἤπ ΤΟῸγ. (το. 3040}; 14.,2}.2.7(3.5438}; οὗ 1π6 {πτομδβ τῆς θεαρχικῆς 
ἐπιφοιτήσεως ἐν ἀ. πάσῃ...δεκτικόν Ἰ»]ου Α΄.6,.ἢ..7.1(}1.3,20 50}; 4. οὗ 
ΤΏ80 1π ΡαγΘαΞ6. ἐν ἀ. ἦμεν κατὰ τὸ πρὸ τοῦ παραπτώματος..- 
χάρισμα Β85.7ερ. {ις.5ς.τ(2.2070; ΝΜ 5 τιον); Δηαβει,ἠοά, τ (Μ.80. 
2530}; Οὗ τηδῆ 8ΙΤΟΥ σΘΠΟΙΆ] γοδυσγεοίομ, [π1.ἀ:α].1 ς.4(λ|,0.,5734}; 
Μβτῃγες,3.5(ρ.396.13; Μ.18.3200); Μας Μη, αροίν.4.λ6(Ρ.187.13), 

Β. ἐμδεηίῤετιγ εεάονη ἤτοι στη; οἵ Οβηνείαπς 1 π σομοΓΑ], ἀο!, 
φραγμός ἐστιν ἀ. ψυχῆς λογικῆς Οτιεχριη ᾿γ.24:341(Μ.17.222Ὰ}; 
ἐστιν ἀκινησία ψυχῆς πρὸς κακίαν: ἧς τυχεῖν ἀμήχανον ἄνεν ἐλέους 
Χριστοῦ 1 Πα]. ἐδηί.τι 4ο(1.01.14228}; 1. εεάοηι ἤγονι πάθος, {π|- 
δρησιβιϊτίν, ατιδογοτοοά ἰπ (τ Ἰδείδ ἢ βόπξθ, ἃ5. ἀσομ το ὙΠ ΠΕΡ 
οἱ οὐ, Ὀυϊ 15 Θἴοιϊς ΟΥἹΡΊΠ 51}}} ἀἸβοογηθ]ς ὁμοέως Χριστῷ βιώσαντες 
ἐν ἀ. συγγενέσθαι τῷ θεῷ Τι5ι.2Ζαβροΐ.1.2(Ν1.6.4414}; ἀ. γὰρ καρποῦται 
παντελὴς τῆς ἐπιθυμίας ἐκκοπή ΟἸδμι, ἐγ. 6, ο(ρ. 408,30; Μ.0.206Ὰ) ; 
Δοσιγοα Ὀν ραίίθηοθ, ἐῤ.2.2ο(ρ.τόρ,2: ; Μ,8.1ο 488); Ὀὰῖ ποῖ ν Ποὺ 
ἄϊνίης. «αἱ, 14.4..5.21τ{(ρ.173.16; Μι9.6251}}; 10π|5,(4,6.3.4{ρ.116.22; 
Μ.22.200Ὰ)}; 2. αὔδέηεε οἢ σἷη οὐ οὐ εἰμὶ ἐριοϊϊοης; ἃ. ᾽κ5. Θχασῖ 
Ιηἰογργείδιοη ἀϊβρυῖεα, 650. ἴῃ 1 ̓ άγιι. ἀπαθής ἐστιν ὁ πατήρ; 
εἰμί, ὡς καὶ τοὺς μετόχους μον ἀ. μεταλαμβάνειν }ιἀνῃ). 1 }γ1..1.26 
(Ά1.39.2840) ; ἡμᾶς συμμόρφους ποιήσας ἑαυτοῦ, εἰς ἀ. μετέστησεν 1. 
4,τ(δ6οο); Βα ῥτοῦ. πὸ πιοσϑ ἰ5 τηθαπὶ (ἤδη 5ίαϊα Οὗ ρυτχιποδίιοι 
ἔτομῃ βὶπ αἰίζου ὈαρΕίσηι ΟΥ Ῥομδθος, πάθος ογὸ ἀσποι ηρ 511 ΓΆΤΉΟΥ 
{Π8Πη ραβδίοπ; ἴου ἀϊβουββίου 566. Δ. 39.192 τ; Ὁ. οὐϊαϊποά [οΥ 
τῆδη Ὁν Ραβϑίοπ οἱ τίσ, Ύ ἢ} ἃ ραν οὐ ννοτὰβ πάθος, πάσχω εἰς, 
ΘΠΩ͂ ἀ.: ὁ υἱὸς. «ὃς. τὴν σάρκα τὴν ἐμπαθῆ φύσει γενομένην ἀναλαβὼν 
εἰς ξξιν ἀπαθείας ἐπαίδευσεν ΟἸσῃι.Ξ γ.7.2(0.7.16; Μ.0.412Ὰ}; τὸ γὰρ 
πάθος αὐτοῦ, ἡμῶν ἀ. ἐστι ΑΒ ἰμειοἱ ος“γι 5} .20, 003); ; Ἰα ἔμο, 54.3 
(1. 25. 1020); διὰ γὰρ τοῦ ἐμοῦ πάθους ἐβουλήθης τοῖς ἀνθρώποις 
τὴν ἀ. δωρήσασθαι ὙΠήτ. Ὁ) .χοδ: 6}, (π.1380); Βα5.561.0γ,31.2(}, 
8ς5.3450); Βόρῃν. 1.6 ρ. 5 γη.(}1.87.31730}; 101). λμοηι. 2 αἱ οθ. 5760); 
᾿ϑβιϊησ ἴγοπι 5Κ16 οὗ Πτὶβὲ 5 1ἶνε ἔγοπι 5146 οἱ ἀόύαπι ἐκ πλευρᾶς τὸ 
πάθος, ἐκ πλευρᾶς ἡ ἀ. Μας. ΜΙ ρη,αροον.5.τᾶίρ.32.15}} 6. θοίηρ τόβα]ῖ 
οὗ ἔδιτῃ, (Ἰθμλ.ς ἰν.7.3(ρ.11.7; Μ.0.4178})}; ἀμα οἱ Ἰκσορίηρ ΟἵἨ σογὰ- 
τ πατποπί5, Οτιοχριίη ᾿γ. 8:4 Δἴ. τ). 2444}: 1(.0.20.36(20 ; Ρ.370. 
27; Μ.τα 678}; ὙΠᾺ].ἐοπ|.2.25 (91. 14400); ρτοάιοοα Ὀγ ΡΟ σὴ 
φωτοειδεῖς ἐσθῆτας ἐκβάλλουσι τῷ τελουμένῳ: τῇ γάρ.. 
ἀ. ... κοσμεῖται Ἰλίου. Ατ΄.ς.ᾧ.2.8(Ν1.3.40.0}, 

Ο. »ιαξίεγν οὐόν ἰδ ῥαξδίοις, ἴλϑυος ἀείαεἠμιοη!, ἰγαηφμα τιν, ἰὴ 
νυν ηρ ἄξρυξεβ. οἰναταοί οὐίβίς. οἵ {πὸ ἀπ ϊἴογοπι βἴαροθ οὗ σοη- 
τριαρ δέν ἴδ: ἴοαγ ἄθστορβ ᾿εϊηρ σίνου Ὀγ Μαχ, πρώτη...ἀ,, ἦ 
παντελὴς ἀποχὴ τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν κακῶν... δευτέρα δέ, ἡ παντελὴς 
κατὰ διάνοιαν περὶ τὴν τῶν κακῶν συγκατάθεσιν ἀποβολὴ λογισμῶν... 
τρίτη, ἡ κατ᾽ ἐπιθυμίαν περὶ τὰ πάθη παντελὴς ἀκινησία..«τετάρτη ἀ., 
ἡ καὶ αὐτῆς τῆς ψιλῆς τῶν παθῶν φαντασίας παντελὴς κάθαρσις 
Μαχοφιε Τα. π( 0ο, 5440); 1. ρσοη., α5. Ομ βιαπ ἀσνοορπιοηϊ οὗ 

κ᾿ ᾽ ᾿ 
“τῶῶν εὐαντίῶν 



ἀπαθέω 

5ῖτοὶς 1464] οἱ ἐριρενιαγθαδιίν, Δτὶ ΘΒ 114] ἰδαΐπισο οἵ (]δπλ.᾽ 8 
“Βηοβας᾽ οὐκ ἐγκρατὴς οὗτος ἔτι, ἀλλ᾽ ἐν ἕξει γέγονεν ἀπαθείας (Ἰετη. 
517.4.22(0.309.12 ; Μ.8.12488)}; 1Ὁ.6.12(0.484.20; Μ.9.2250}; ΟΥ.ἐαρ. ΤΉ 
Ργιτριτη(Μ.1).2ο94}; ἀ. ἔχει ψυχή, οὐχ ἡ μὴ πάσχουσα πρὸς τὰ 
πράγματα, ἀλλ᾽ ἡ καὶ πρὸς τὰς μνήμας αὐτῶν ἀτάραχος διαμένουσα 
Ἐναρτ. Ομ καρ. βγαεί. 30(Ν1.40.12328); ἁ. δὲ λέγω. «τὴν κατὰ διάνοιαν 
τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς περικόπτουσαν ΤΝΙ]»παϊ,εορ.25(}].70.12200}); 
[466] οἔ οἷα Εργριίδῃ τπιοηΐζβ, νγποβο βσοοββοῦς ἅτ ὈΪαπΊθα Ὀεσαιιβε 
πολλοὶ..««τῶν ἀδελφῶν. . ἠστόχησαν "ἀπαθείας ῬᾺ]].᾿. 1 απς. ῬΥόεμα. 
(ρΡ.12.3; Μ.24.1003); τῆβὴν ΘΧΒΙΏΡ]65. Ὀεῖπρσ σίνεῃ ἐπὶ τοσοῦτον δὲ 
ἤλασεν ἀπαθείας ταριχευθεὶς τὸ σῶμα ὡς ἥλιον διαφαίνειν αὐτοῦ τῶν 
ὀστέων τῷ. 4δ(0.143.0; 12110}; 2ὁ.37(ρ.11τ6.4; 11888); Αὐβοη ἀσεί. 2(Μ. 
60.τ6200); ΜαΑΧ.οαΡ.4.π4( ΔΕ, ΟΟ,ἸοδοΟ); 2. 1 τοἰβίιοι ἴὸ σοπίθηι- 
Ρἰδείοπ ; 8. Τεπιονπις οἰβίβοίεβ τὸ δὲ καθαρεῦον πάσης ἐμπαθοῦς 
διαθέσεως, πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ἀ. βλέπει, ὅς ἐστιν ὁ Χριστός τ, 
Ννβ85.}67..(0.212.5; Μ.46.2840)}; ἔνδυμά ἐστι γαμικὸν ἀἁ. ψυχῆς λογι- 
κῆς, κοσμικὰς ἀρνησαμένης ἐπιθυμέας Ἰέναρτ. Ρομτ κα. ῥγαεὶ. 64(Ν],40. 
1237}; 1δ.36(12524}; Τ0.(Ἰ]1πη. καὶ, 2. }.88,11408); Β.. Ἰοδαϊηρ ἴὸ 11 
ἁ. δὲ κτησάμενος, χρονίσει τε ἐν τῇ θεωρίᾳ Οτιεχροη γι αττ τ( 17. 
2528): 5Βη4 ἴο [11 οὗ ρΡοτίεοϊίοη, στ Ν γϑ5, πον ορὴξι5.1(Μ.44.1378}; 
16.ογ.εαἰεεἦ (0.35.6; Μ.45.294); ἕο γνῶσις, ΠΕαν ΟΠ. ἐσ. τ, 67}. 
Ο3.ἸΞΌΙΌ); δηᾷ ἴο 4]} νἱτίπιε5. ἡ δὲ ἀ, τὰς ἀρετὰς [56. ἔχει] κόσμον" 
οὐδὲν γὰρ ἔτερόν τι ἔγωγε ἀ. ὑπείληφα εἶναι ἀλλ᾽ ἢ ἐγκάρδιον νοὸς 
οὐρανόν, τὰς τῶν δαιμόνων πανουργίας ἀθύρματα λοιπὸν λογιζόμενον 
Το. πὶ. οα]. 2 9(Μ.88.11488}); δαπδαιῖοα ΠῚ ρυτιέν, 16,.(11τ480)) ; ἀπ 
ομαβιεν, ϑοοχ. ἡ, 6. π τι (ΝΜ .67.ττοφᾺ}); Βα5.5 610. ΓΤ εο τ .8ς. 4854}; 
3. ἰγαμφμαι τἰν, εοπίενηρίαϊυε ᾿όάεε, ΟΠματαοιεσίβεῖο οἱ ΒΙρῆθΥ δίαρμα 
Οὗ οσοπίοιηρ διϊνα 1; ὑσοάποιηρσ ἀοηποβίίου εἰς δὲ τὴν ἁ. θεούμενος 
ἄνθρωπος... γίνεται (]6Π|.57.4.23(Ρ.315.26; Μ.8.15614}; 854 156} 
Ρτοάπορα Ὀγ ομαπίν, Ὠιδά, ῥενξ ϑο(ρ.126.17); [τουρῇ μά! πισ 
ΟἹ 18ε πρβββιθὶς Ὁμσιβι, Μαο,Αερ.ερ.(Ν.34.4000); ταακίησ τδὰ 
{πκὸ δῆφε]β [5ς, ἄνθρωπος ]..-ἰσάγγελος διὰ τῆς ἀ. γενόμενος ΟΝ γ855, 
ἤορι. τῷ Οαπὶ.(Μ.44.1774}; 1δ.4(8ς574) ΟἾτγ5.λονι.33.4 τη ΤΟ ογ.(το. 
3040); Ἰεφάϊηρ πὶ ἕο ππἀοχβίησίηρ οἵ ᾿ππηπαῖουίαὶ {Πίηρσβ, ΟΥ. 
Νυββ. δου. 8 ἐπ Οαπὶ.(048Ὰ}; Ὀεϊηρ ρατὶ οἵ 15 ΒΡΙτΙΓΠ8] ΠουτΙβπηθεΐ, 
1ἃ᾿οη. 5 τῇ Ἐ εεἰ,(Μ1.44.6064}; ἀπα ἐααδίθα 1 Κιπράομι οὐ σοα 
(ἀ, Ὀεϊηρ βιθβτταϊεα ΠΟΥ εἰρήνη οὗ Ἐλομλ.τ4: 17), 1δ.(6068) οἷς. 5. 
βασιλεία; βασιλεία οὐρανῶν ἐστιν ἀ, ψυχῆς Ἐναρτι Ροπταρυῥγαεί.2 
(Μ.40.12210}; ἄοεβ πος δχοϊαᾶς αἰΐβοϊβ ἔτοτῃ 1)εν}, ἐδ. Θο(12489})}; 
ἴον ἀ. ἐστιν οὐ τὰ μὴ πολεμεῖσθαι ὑπὸ τῶν δαιμόνων..-ἀλλὰ τὸ 
πολεμουμένους ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπολεμήτους μένειν Τα. ῥεγζ,οδ(ρ.144.21) ; 
15 ρΡετγξεσίίοιι Βαίηρ {π6 ροββϑεεβίοῃ οὗ 4}} νιγέμεβ ἀ. ἔχει ψυχή, ἡ 
οὕτως ποιωθεῖσᾳα ταῖς ἀρεταῖς, ὡς οἱ ἐμπαθεῖς ταῖς ἡδοναῖς Το. ] ἔπι. 
5.α.20(}1.88.1140Ὰ})}; :δ.(τ14000) ; Ιἀοατῆεᾷ ΨΠ ἀγάπη πη νἱοθεσία, 
1. 3ο(ττ568) ; 115 ρτθαΐ τῃηοας] Ὀειηρ 5. Αβίδοην, 1Ὁ.28(1148}) ; 15 
ὨΙσ ει ϑίαρο σημεῖον ἄκρας ἀ., τὸ ψιλὰ τὰ νοήματα τῶν πραγμάτων 
ἀεὶ ἀναβαίνειν ἐπὶ τὴν καρδίαν, καὶ ἐγρηγορότος τοῦ σώματος, καὶ κατὰ 
τοὺς ὕπνους Μαχ. καἰ. τι Ο3( ΝΟ ΟδΧΒ); 85. 8 βίδίβ οἵ ρετξεοίίοῃ, 
αἰτηβα δἵ ΌΥ βουῆς ββοῖβ, εἰν. Ματγοιδυ βία λέγουσιν ὅτε ἡ..-«τριὰς... 
πέφυκε καθορᾶσθαι ὑπὸ τῶν εἰς τὴν...«ἐρχομένων ἀ. ΤΠ ΟΡ μαε,. 
(ΜΝ 1.86.494). 

ἀπαθ-έω, 1. ἰεαῦς πηαβεεῖθά, τπαρα πὸ ἐτιργεσείον προη, οἵ ἃ 
ῬΤΑΥΘΥ αἰβρ]θαβὶηρ τὸ ρα “οεῦ δὲ τοῦτο τῷ φιλαγαθῷ θεῷ Οντ.-ς, 
47:30(Μ.60.ο680) ; 408., οἱ οαγτηἷν ροῦν, Βαβ.μορ.23.2(2.1868; Μ. 
31.5020}; 2. δὲ Κὕγὸ6 γον: δ ογίηρ μᾶλλον.. «τὸν λόγον παθεῖν λέγοιτο 
σαρκὶ ἐν Χριστῷ ἥπερ “-εἴν Τιοοητ. ΗΝ ἐεὶ.7.ττ(}Ά.86..1768’4}. 

ἀπαθής, ἢ μ11, ρεραςειδίε, οαἰρηι; 
Ας μηνί, τρισοαίποά; 1. ἴππτι, τοῦ, ὉΔη.3:271{. ἀπαθεῖς ἐδείκνυ 

(Πγνβ. νη. 8.9 τ Ρρά ((τ.6γ0) ; ἘΠΕ], ας, “ἄς, (1.85, 640Ὰ}; ΤΠατ, 
ἦν.6.2.11.2(3.870); ρημηθ ἴτότὰ 1Π|π6855, Ἰϑπ5.υ, Ἶ,4.ς3(ρ.129.1ς; Μ',2ο. 
12048}; 2. τηοῖ., οἵ {τς ΟΠ τσεαη 0 τετηϑίπβ παμυχί ὈΥ ΤΙΟΠ65, 
ΟἸεια. ῥαδά.5.6(ρ.256.26; Μν8.6ο5ΑᾺ); οἵ Ἐβέποσ τὸν ᾿Ισραὴλ...«ἀ, διεφύ- 
λαξεν 14. «͵γ.4.τοίρ.30ο.26 ; Μ.8.132204}. 

Β. ἐπιῤραςςεῖδίε, οἵ τὴς δεν! ηἰν, τὸ ΠΟΤ 115 φυα ν 8 αἰτεαᾶν 
Ὀεδη Θβουθεα ΒΥ ϑιτοίοβ , 1.6. θοίηρ ἔτϑα ποῖ οὐΪν' ἔγομι ραίη ἀπά 
ὁγηοίίου δι 8150 ἔτοπ δὴν ΟἴΔΟΥ ἔογτι οἵ ραββινλν ; 1. οὗ ἀϊνὶπὸ 
πϑίθγσα, (ἢ γγβ. οη.23.1 1 2(Οογι(το, οπΟ); γε, [6.2.τ(4.127Ε}; 10.Ὁ.Ψ 
9.τ.τ(}1.94.702Ὰ}; 2. οὗ (ἀοα θεὸς ἀγένητος καὶ ἀ. ΑἸΒΕΠΘρ. 4.8.5 
(}1.6.φοξα); Ππι5ὲ. ταροὶ,25.2(}1.6,2658) ; ΟἸετη, εἰν. 2.τοί(ρ.τσι.1τ2, Μ,Ά. 
1ΟΙ2λᾺ); ἘῬΙρῃ.ἀαεν.42.8ίρ.τολ.14; Μ.41.7ο84Α); Ογνβ. βοηη. 5.2 ἴῃ 
Ἠεὑ.(12.531); 10.10. ἔσ.τ 0 Μ].04.βοϑο); 1π ϑίστοῖ βθῆϑε ἃ Ῥγογοσαίνε 
οἱ ἜΠη. οπἷν ἔχει ἡ τριὰς τὸ ἀ. καὶ ἀπαράλλακτον, τὰ δὲ πάντα τὰ 

μετὰ τὴν τριάδα πάθει ὑποκείμενα, εἰ μή τι ἂν δωροῖτο ἅ ἀ, τὸ ἀ, διὰ 
τῆς ἀφθαρσίας ἘΡΙΡΉ ἤα2’;.76.50(ρ.5302.268:,, Ν',412.6ὁ14}); οἵ (σοα᾿ 5 
Ιονς ἐρῶν..-ἔρωτα ἀ. (Πυγϑ,Ξεαηά.6(3.4744); 3. οὗ ΒαῖμοΥ; ἃ. 1 ρδπ,, 
Ἐλπ|5, Μ]αγοεὶ,.1τ.4(0.22.26:; Μ.24.)76ὅσ0) ; [815 Ἔ8ρ. βισθοβθα ὃν Ατῖδη8, 

171 ἀπαθὴς 

ΨΟ 54 Ὁ οἵ οτποάοχ {παῖ τὸν...ἀ. πατέρα...«παθητὸν διὰ τῆς ἐναν- 
θρωπήσεως ὑποτίθενται δγριδι 4η1.(345)7(0.253.16; Μ.26.7320); Βδ8. 
Ἐπιη.2.2 (τ. 28; Μ.20.6218); Ὀ. ἴῃ ἀεί οὗ ρϑηδυαῖπρ ὅ0Π; ἈΠΊχππθα 
ΔΡΘΙη51 ΑΤΊΔΏ5 ὁ θεὸς..«ἀ. τοῦ υἱοῦ πατήρ ΑΙΒ,ἀδεγιει(ρ.το, τι; Μ.2ς. 
436Α); 1α..4γ..1τ.28(ΜΜ.26.604}; τοῦ θεοῦ ἀ. ὄντος....«ἐν τῷ γεννᾶν 1" 0101}. 
Παόγ.δο.36(Ρ.184.20; Μ.42.2570); φοπογαίοη [501 Ὀεὶπρ σ8} 16 ἀ., 
Ατῇ..47.1τ,28(608)}; εἰ γὰρ ἡ ἐνσώματος [53ς. γέννησις] ἐμπαθής, ἀ. ἡ 
ἀσώματος ΟΥ.ΝαΖ.0γ.20.4{(Ρ.77.14; Μ.36.770}; ΟἸγγβ ἤθη, 5.4 τῇ. (οἱ. 
(τ τ. 2644); Τάτ, δε. ἐοΉ }.ο(}1.6.1224Α}; 4, οὐ (Ὠγτιδί τὰ ἀἰνπε παίατο 
ν. πάσχω; 8. ΟΥ̓ΤΒΟΘΟΧ τὸν ἀ., τὸν δι᾽ ἡμᾶς παθητόν Ἰριι. οῖνε.5.:} 
(Ἰ6πὶ.5ἐν.7.2(0.7.4:; Μ.8. 4000}; τὴν σάρκα...δι ἧς καὶ ὑπὸ πάθος 
ἦλθεν, ὁ ἀ. τοῦ θεοῦ λόγος ΑΤἸΉ. 41γ.3.34(Ν1.26.206Ὰ}; τοῖς. ἸΡἢ.4:10 
οὕτως ὁ ἀπόστολος τὸ ἀ. τοῦ λόγου δεῖξαι θέλων καὶ τὸ ἄτρεπτον 
Ααπδτη. ταὶ. 5.7(0.180.24; Μιατι 8448}; 1210. ςδίρ.1ρο.21; τ8446), μὴ 
φεισάμενος σταυρῷ καὶ θανάτῳ. «συνεχώρησεν παθεῖν τὸν τῇ φύσει ἃ, 
εοὐτὸν θεὸν λόγον (οηοὶ. 4.Ρ,.3.24.3; σταυρῷ προσηλώθη ὁ ἀ, {11}, 
ὃ.12.32; θεὸν λόγον..-«ἄτρεπτον ὄντα καὶ ἀναλλοίωτον, ἀ, ... συμ- 
πάσχοντα δὲ τῷ ἡμετέρῳ γένει..«ἀναπλάσαντα ἑαυτῷ τὴν σάρκα... 
καὶ ψυχὴν εἰληφότα Τὺρηρ.7ηε,1{(0.327.24: Μ.41.2730}; τοϊατοβ Ὀοΐ, 
ἸΓΊΡΆΒΒΙ]6 οαβπορά αὐ) ΡαβϑιὮ]ο τπϑη ποσοῦ, Οὐ Νὰ Ζ,0»7,30. π(Π,,115, 
ο; Μι36.1008)., ΠΡΙΡῊ ἦμαόν, 60. 3δίρ.186.2 5; Μ.42.2614}; Ια. 4.17] 
{ρ.517.21; Μ,42.8140); ῬγοσῸ Ρ ογιαμαά. ΒΔΓ 4(ρ.το4.21; Μ.δς. 6840) 
ΟἿ, 8, πολυπαθής; Ὅ. Πογοῖ, (δα πί ππ15 τὸν ᾿Ιησοῦν πεπονθέναι...τὸν 
δὲ Αριστὸν ἀ. διαμεμενηκέναι ΤΠΠρρ.ἠαεν.7.33(0.221.6; Μ.16.334524}; 
ἘΡΙΡἢ ἤαεν. 28, τ(Ρ.214.:τ; Μι41. 280}: ΑΡΟΙ Πα 85 τοίατεα ὅτε τὴν 
θεότητα ἐν τῷ πάσχοντι εἶναι ὁμολογοῦμεν, οὐ μὴν τὴν ἀ. φύσιν ἐμπαθῆ 
γενέσθαι ατΝ γβ5. ῥοὶ!, 4(ΝΜ.45.1 2:30}; Βὰϊ οἵ, ἀ. ... διαμείνας καὶ 
ἀναλλοίωτος κατὰ τὴν θεότητα ΛΡΟΙ] ΟΡ. 7}οὐ(Ρ.253.1; Μ. 28,588}; 
αὐτῷ 56. ΑΡ0|}.]...ὁ σκοπὸς πρὸς τοῦτο βλέπει...τὴν ἁ. καὶ ἀναλ- 
λοίωτον φύσιν πρὸς πάθους μετουσίαν ἀλλοιωθῆναι ΟΥΝΝ 55. ῤοί ιν 
(λ1.45.11328}; ΝοΒίΟΤΒΠ5 εἰ ἡ τριάς, φησίν, ὁμοούσιος, ἡ τριὰς ἀ." ὁ 
δὲ θεὸς λόγος...ἁ, εἰ δὲ ὁ θεὸς λόγος ἀ., εὑρεθήσεται ὁ σταυρωθεὶς 

ἕτερος παρὰ τὸν θεὸν λόγον τὸν ἀ, Ῥτοο ΟΡ ἡ γηη.τοίρύιρτιαο; Μ.6 5. 
8658); εἰ οὖν θεία φύσις ἦν ἐν τῷ πάσχοντι σώματι, ἄρα ἣ καὶ αὐτὴ 
οὐκ ἀ, μεμένηκεν, ἢ οὐδὲ ἡ σὰρξ ἀληθῶς πέπονθε Ἰ,δομί. ΕΗ]. Λ' δε ,1.17 
(Μ.86.14640) ; Επα γοΠΙλΠ5 οὐ κατὰ φύσιν ἀ. ... τὸ σῶμα..«ἀλλ᾽ ἑνώσει 
πρὸς τὸν θεὸν λόγον γενόμενον Ἰ,Θοηΐ. 15. Δίεεί εἰ μι. 2(Μ.86.13258}; 
1δ.(13290}); ᾿ἸποΠΟρΡ  ν 81165, τοαϊρα Ὀν ΤἼαί. πὶ ἐγαρ. 3 ἀραϊηβί ΜΠ οσὸ 
ἀββθυτοη {μπὲ διὰ τοῦ παθητοῦ τὸ ἀ. ὑπομείνῃ τὸ πάθος ἐῤ.(.4.170), 
ἢ αἤϊγγὴβ οὐ ῃοάοχ ἀοοίσηρ τοῦ παθητοῦ σώματος τὸ πάθος εἶναί 
φαμεν, τὴν ἀ. δὲ φύσιν ἐλευθέραν μεμενηκέναι τοῦ παθους ὁμολογοῦμεν 
ἐδ. (190), εἰ Ραββίμι; 5. οὗ 51π1655 (ἢ τβί 85 θη ἔοικεν ὁ παιδαγωγὸς 
ἡμῶν. «τῷ πατρί..- ἀναμάρτητος, ἀνεπίληπτος καὶ ἀ, τὴν ψυχήν (θη, 
ῥαῤά,τ.2(Ρ.01.23; Ἅ{,8.2520). 

Ο, οἵ βριπῖθα] ογθαΐαγεβ,; 1. ΔΗρΡῸ]5 ἰδέωμα ἀγγελικῆς φύσεως τὸ 
ἀ. τῆς οὐσίας... .ἁ, δέ, τὸ ἀθάνατον Απαβῖ, 5. λοά.2(}.80.648); 2. οὗ 
σϑΐδη, δος. δ θα παθητὸς μὲν κατ᾽ αὐτοὺς ὁ θεός, ἀ. δὲ ὁ 
σατανᾶς ϑεταρ. απ. 34(Ρ.5τ: Μ.1δ.,112900};, 1}.3ο(ρ.46.τ4; 11170}; οἵ 
οι Νίαρι5 Σίμων θεὸς. .«ἁ, δὲ ἐκγεννητοῦ ΠΠρρ.ἡαεν,6.τϑί(0».1.44.7; 
ἍΠ.τ6.3210}}}. 

Ὠ. οἵ γῆᾶπ; 1. ηρβαδειδίο, ἱπεαραδὶο οὗ τεβεγίηρ, ἃ. ἴπ βίαῖο οἱ 
ἸΏ Ποσθῆςα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καὶ θεῷ ὁμοίως ἀ. ἸυδτἸαἰ.124.4 
(Δ1,6.7658}); ἀ. δὲ τὴν φύσιν: τοῦ γὰρ ἀ. μίμημα ἦν ΟΥΝ γ55.ον,εαἰδεὐ.Ὁ 
(ρ.326.61,; Δἴ,4.5.208}; Ιοϑὲ {πχοῦρῃ ΓᾺΠ, δ, 8(ρ.42.0; 338}; Ὁ. οἵ 
(πὲ αἰζου ΒΘβασσθοοη πρῶτον παθητὸς καὶ τότε ἀ. ἴση." }ἢ.7.2; 
μετὰ ταύτης [5.. σαρκός) ἔρχεται κρίνων τὴν οἰκουμένην, ἀ. αὐτὴν 
ἔχων (Ὠγνβ,ἠοη!.11.2 1 ΖΟ ον. (10.5148)}} οἱ τοϑατγγθεοίοη ΠΟά 65. οἱ 
ΟΒτβΔηβ. ἀναστήσει ἡμᾶς ὃ θεὸς.. καὶ ἀ.... ποιήσει Τὰ51,41αἰ.46.} 
(Μ|,6.5γ6ς); Μείῃ.γες.τ.2π(ρ.252.322 ; Μ7,41.11200}}; ἀπῇ οὗ 505. οἵ 
Ὀ]οοθεα, ΑἸμεηδρ ἰορ τ (Δ. 6 οδ10); ο. ἠφπιθα τὸ ἡπθη 1 [15 Πα 
οὐ δύναται ἄρα ἁ, εἶναι ὁ ἄνθρωπος ΜειΏ.γες, ι.47{(0.207.2; Μ.41. 

11170); ΤΙ Βοβι. ]αη.2. τα(Μ.18.11520}; Θχοερὲ 1} βοπὴβ Πυλ]ῆοα- 
τοη ; 80 οὗ βροβίϊοβ, γνῆο στο] σε ᾿π ρει ΠΟ ὥσπερ ἀ. σῶμα 
ἐχόντων (Ὦγνβ,λοη1.1.2. ἢ ΤΠ Βέςς.(1τ.438}0)}; 2. τοϊδοτί βανείοη, 
εαἶνη, σέγεπο, ἀδποίησ ἃ Εἰρὴ βίαρο οἱ βριτταλ! ἢ (ν, ἀπάθεια) : 
8. ἃ5 σι} ν οἱ σογΐϑ!ῃ ἰγρὲβ οὔ (ΠΥ δ λης τὸν γνωστικὸν σώφρονα 
καὶ ἀ. (Ἰδτη.κἰγ. 7 αχ(ρ.40.4; Μ.0.4030}; ὁ ἅγιος...ἐν χερσὶ κυρίου μένων 
ἃ, Οὐ. Κ.30 1ῃ. {7.27 33(0.214.17; Μ.13,5078)}; οὗ τῆς τα. ρΏ1ο- 
ΞΟΡΒοΥ, Οχ.ΝαΖ.07γ.26.13(}1,53:,.245}}; ΟΥ τη κα ἐν παθητοῖς σώμασι 
τὴν ἀ, βιοτὴν μελετῶντες Τματ.ἐ..6.4.28.χ(3.1οο 7); Ἰναρτ, ἦν δι τ, 2ι(}.31 ᾿ 

3; Μ.86.24808) ; οἱ ἴῇοβθο ψο πᾶν τὸ τοδοἢ οἰ ἤθους, Προῤρῥιπ.  αίν. 
(Δ. 65.35.20}; Ὁ. δοσαίτςα ὃν ΤΟ]ονρ ΟΠ τδὺ ὡς αὐτὸς ἀ. τυγχάνῃ, 
καὶ τοὺς δεξαμένους αὐτὸν ἀ. κατασκενάσῃ Μαοσιλοριερ.(Μ. 34. 4ους, 
4124}; τ νβ5,ἤοηῖντ ἴα} .(Μ.44.764}0);} Ὀγ Ῥτάγου, ᾿ναρτι ῬΡομτ, 
0»,52(Μ,70.11770}; δ, [15 οἤεοῖθ: αἀςσαιβ ἀξιποπβ, {πδί.Ταρο].58.3 
(Μ.6.4τ68); Δ551:Π}11δἴςβ τὸ ἀοά, ΟἸοιλ, 5 ἐγ. 4.23(ρ.3132.15; ΜιΒ8, 125 6}); 



2 7 

ἀπαθητικός 

ἀπαθεῖς..-προσεύξωνται καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν ἐδ.7.τ4(Ρ.ὅο.20; Μ.0. 

δΙ70); δηᾷ ῥσόουτεβ ἱπ Βα ἐτα οι οὗ ΕΔΓΠΕΥ ἀηα ὅοη ἴπ 508], Ῥγοσ. 

(.Εχ,33:21(ΝΜ.87.6808); ἀ. ... ὃ τὴν σάρκα μὲν ἄφθαρτον ποιήσας, τὸν 

δὲ νοῦν τῆς κτίσεως ἀνυψώσας 10.(Ἰ τη. 5εαϊ,2ο(Ν1.88.11488); ἅ, ἃ5 

δρ τεῦ, οὗ βαίπίβ ὅ.. «ἀπαθέστατος. «Γρηγόριος ῬΆ1]1.}. 1 απ5.38(Ρ.117. 

2; Μι54.ττββο); οἵ θεωρία, Το. Ατος.ἢ,2.4(Μ.3.1444}; 6. τὸ ἀ,, οὗ 

{πᾶΐ ρατξ οὗ 500] ἰπ Πίος σοπιειηρΙδίίοη ἴα κ65 μίδοε, Ὀοη. Ατ,ε. 

9 τ(Ν.3.11ο84}; 3. οὗ ἃ Ἰοννεῦ βίαρε οἵ βρι γα] 16, οὐ πομὶ δῖῃ οὐ 

με ραςείοη (εἴ. ἀπάθειαν" ὃ δεδιὼς δὲ τὸ πτῶμα ἄφθαρτον ἑαυτὸν 

καὶ ἀ. εἶναι βούλεται (Ἰεπι,Ξ γ.2.8(0.134.13; Μ.8.,9768); διὰ δὲ τῶν 

ἐκρυέντων ἐκ τῆς πλευρᾶς... ἀἁ, γενομένας τὰς οὐσίας []εγλ ἔχε, ΤἼάο! δι 

(ρ.τ27.1ο; Μ.0.6880); 4. ὃ»παλήηρ ϑἰρῖθας, οἵ Ὀαρτίβγη ἀ. γὰρ ἡμῶν 

ἐστιν..-τὸ χρῖσμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς σίδηρον ἐστόμωσεν τὸ ἅγιον 

βάπτισμα ΛΔ. ΤἼβοὶ.3(0.133.16). 

κἀπαθητικός, »πακίηρ ἐμ ραδοίδίο οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀπαθὲς τὸ θεῖον 

ἔσμεν, ἀλλὰ καὶ ἀπαϑηστικὸν [510] τῶν οἷς προογίνεται Τιθοπί Η Νεςὶί. 

γττ(Μ.86. 1684). 
Ἀἀπάθητος, ἐρῃραςςῖρο ἁ. ὁ Χριστός ΤΑΤΗ. ἐ.(}1.26.12374). 

Ἑἀπαθοποιός, γμαξίηρ ἠηραξείδίσ, οἵ (Βχὶβῖ, 1νεομτ, ΗΝ σβ,7.1τ 

(Δ1.86.1τγ68᾽4). 
Ἐἀπαθρέω, 566, γτ.ο.τὸ Ῥγοετὴ. (4.826). 
Ἑἀπαθωόω, ῥηί ατῦαν ἤγοηι ομε, Ἀπαβῦ βίη δὶ γ65.62(Μ.89.6498). 

ἀπαθῶς, 1. εὐἱϊποιί ΤΠ] μΥ} τὸ πῦρ ἀδύνατον ἀ, ἐνωθῆναι τῷ χόρτῳ 

Απδϑί.ϑιλοά, τ(.89.490); 2. Τριραφείδὶν, τὐὐ οι! βαδοιοη; ἃ, τεῖ. 

(οά, ΗἸρρ.ἠαον.7.2τ(ρ.τού,τ ; Μ.16.33038); ΕΡΙΡᾺ. μαον.76.31τ(Ρ.380. 

3; Μ.42.5770); Ὁ. Ὑςῖς σεπογατίοη οὐ ὅοη, ἔτεα. ; [36. ὁ θεός] ἀπαθὴς 
ὧν..«ἀν ««, τοῦ υἱοῦ πατήρ ἐστι Αἰἢ.447.1.28(Μ.26.604}; γεγεννημένον 

ἀ. ἐκ τοῦ θεοῦ ϑγρηι.δίγηι.3(ρ.235.27; Μ.26.6920); Ομτυβ5.ἡον.23.2 

ἐπ ἘΡ᾿ (ατ.τ]6Ὰ)}; Ογτοος, (51.250) ; Βορῃτ. Π.ρ.ϑ νη. (Ν1.87.31520); 

ς, τοῦ, Ομ βι ἐνωθεὶς δὲ μᾶλλον τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπότητι, πάθοι ἂν 

ἁ. σαρκὶ τῇ ἰδίᾳ τὰ ἀνθρώπινα Ονγ. Βπεδντ(Ρ.50.0; 55.1628}; Πετεῖ.; 
860, ΒΕ51Π465 ἀ, ἀνεχώρησεν 36. (Ὠχί5{] εἰς τὸν οὐρανόν ἘΡΙΒΠ. ἤαεν, 

24.3(ρ.26ο.15; ΝΙ.41.31260); ἃδς. Τῃη ΟΒΟρΡΚ 5165 ἀἁ. αὐτὸν πεπονθέναι 

φαμέν ὙΠμάϊ εγα»!.3(4.216); 3. ἀϊςραςξεϊοπαίεῖν, εαἰνμῖν, ἘΠ5...( 0] 
(ρ.514.28; Μ.20.13568) ; ἀ. ἐπεσκόπουν τὴν τῶν ὄντων φύσιν (σΥ Ν γ55. 
ογ.εαἰδολ.7(0.30.15; Μ.45.320}; ΡΑ]]}.. ΟΠ γγς.2ο(ρ.144.18; Μ.41.80); 
οὗ [8886 ὙΠῸ τὲ ρευίθουν ἀφίδομεα ἴῃ πιαῖίοῦ οἵ [θοα τὸ ἀ, ἐσθίειν 
Ἐνναρτ. ἦ.6.τ.2τ(ρ.31,7; Μ.86.24800). 

ἀπαιδαγώγητος, 1. τοἰϊμομὶ ἀϊγοεϊίοη οὐ ἀἰδεῖρη ἵνα μηδὲ τ 
λυποῦν ἀθεράπευτον ἦ, μηδὲ τὸ εὐφραῖνον ἀ. Οτ. ΝᾺ2.6}.τός(Ν 7.37. 
2730}; Οἱ Ἰβταρὶ ἡγουμένων δίχα...καὶ ἀπαιδαγώγητοι μενοῦσιν (νγ. 
Ος.37(3.680); ἰᾷ,1ς.5.τ(2.7200}; 2. ποὶ εαἰϊίηις 7ογ ἀἰδοιρίϊηθ, Ἠοὲ ἰῸ 
δὲ εοη!γο ρα τὸ δεῖπνον ἔστω λιτὸν...οὐκ ἀ. οὐδὲ τοῦτο ΟἸετη. ῥαεά.2.1 
(ρ.158,6; Μ.8,2888}; 3. μηγεςίγαϊπεί, ἐπ άϊςεῖρἸηδ4 γνώμην ἀ. (ὮτΥ5. 
ἔν. 1οὉ Ζ: (Δἴ. 6.540) τὶ ΟἸντρ. Γοῦ 2: 5(Μ.03.4τᾺ}; ἀ. ἔχοντας νοῦν 
Οντ.Ἰς.4.3(2.6408); ὅ...᾽Ἰωσήφ, οὐ τὸ τῆς νεότητος ἀνειμένον ἀ. ἔχων 

14, αὐον.τ4{1.516Ὲ}. 
Ἐἀπαιδαγωγήτως, ἱρηογαην, τὐτιμοιί τηδίγμοίοη, Ογγυ..0.3.2(4. 

2570); ἦι 5(4460). 
ἀπαιδοτρίβητος, τοί ποι ἰγαϊηίηρ, ΝᾺ]. 41}.(Μ1.79.Ἰοτο). 
ἀπαιθαλόω, δ 10 ἀδὴός, Βαβ.ἢοα.3.7(1.20Ὰ; Μ.20.694). 
Ἑἀπαιθερόομαι, ῥεεοτπε εἰἠεγοαὶ, ϑγυιθϑ, ΖΗ 5ΟΉΉΉ δ(ρ.155.4; Μοδό, 

12028)}. 
ἀπαίρω, ἀοραγί; τεῖ. ἀδαῖῃ ἀ, ... πρὸς τὴν μακαρίαν..«ζωήν Οτ, 

Ν,ίνββι, ΕΡ}ν.(}1.46.8370); ΟἜτγϑ8.5ας,6,4{(0.148.0; 1.424). 
ἄπαις, ελίϊάϊεςς: τεῖ, Ἑδῖμεν οὐ γὰρ ἄ. ὧν πρὸ τούτον, πατὴρ 

γέγονεν, ὕστερον μεταβουλευσάμενος Ογτ. ΗΠ εαἰθεῖι.1.5. 
ἀπαίτησις, ἥ, 1. ἀφριαπάτηιρ δαεκ, πδπος ἀθηπαμά ξον εοπβεηδα- 

ἰΐοη τούτους τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς ἄνευ ἀργυρίου καὶ ἄνεν τινὸς ἁ, 
τῆς τιμῆς...«ἀποκαταστήσωσι Ἐλλι5.}.6.1ο.5.0(Μ,20.8844}; 2. ἴῃ: βΈΠ.; 
ἀεηηαπᾷά; 650. 8. ἴου ρανσηθεπί οὗ ἃ τᾶχ, (ῃγγϑβιλονι. 58,1 τη ΓΙ! 
(7. -βς 0) ; 4. ἀον.53.3 ἐπὶ ον. (0.688); 14. 5ἐαἱ.3.6(2.450) ; ΘνΠ65.ΕΡ. 
ἡο(1.66.1τ4454}; Ὁ. τῆοταὶ], ΤΟΥ δἰτηβρινιηρ ἐνταῦθα τὰ διδόμενα 
ἀπαίτησίς ἐστιν, ἐκεῖ χρῆσις καὶ δάνειον καὶ ὄφλημα (Ὠτγβ.Πομ!.6 6. αὶ ΤῊ 
ΜΙ ὅκοε); ς. Ἰορίσα!, ἀρηιαηάς, γοφμῖγομομῖς οἵ ἃ βαῦ]θοξ, ΟἸΕΩ,, 
δἰνγ,4.τ(ρ.248.4.; Μ.8,12120). 

ἀπαιτητής, ὁ, ἰαχ εοἰϊεοίον, ΑΓ ποπι, ἃ ταδ(ρ.257.12}; Βα. ἐρ.85 
(3.1788; Μ.532.4654); Οτο Ν᾿, γββυεην, 5 1.46.4378). ᾿ 

Ἐπαιτιάομαι, φεεῖίσε, γυ μονα, βαδεῖ, δίς 2, τοι α). 
ἀπαιωρ-έω, 1, ἀοΐ. ; 8. ᾿αΦ...ΠΥΟῊ1 ΟΥ προτὶ σφαιρικὰ... «σχήματα... 

τραχήλων ἀ. (Ἰ]οτα,)α64.53.3(0.247.1; Μ.8.58ο0) ; Ἐπι5..15.χ4:24ἴ.{Μ1.24. 
1068); Ὁ. ἀσηρ ἩΡ, ΤΟΝῚ Η.0υ.}0. Ὁ. τῇ .04.4560); ο. (ἢ 1468) 
φμ ροη, γοραγά ας τιδρεηήάρά τὴν γῆν βαρυτέραν οὖσαν τοῦ ὕδατος 
“κοὔσι τοῦ μέσου τῶν ἐσχάτων ἀπάγοντες Βαβιμεχ.3.5(1.26Ὲ; Μ.20. 
648); 4. ἢνσ., κεορ ϑμςροηάοά οὐ ἴῃ φμδρόηδε, (Ὠτψβ.ἤορι.13..5 17 
τον (το.ττδο); 6. ππρῖ., ἡιαΐθ ἰσ ἀεροηᾷ ροη τὸν ἄνθρωπον τῆς 

" 

172 ἀπαλλοτριόω 

γνώμης αὐτοῦ τὰ τῆς φύσεως ἀπῃώρησεν Ταβῖ. [».(Ρ.52; Μ.6.τ5οός(); 

τὴν διάνοιαν...τῆς ἐκεῖθεν κεἰ προνοίας ὙΠα1.1)5.1τ8: τοίτ.1440); ΡΊοτ 

ἀφήρησας: τειρομένων ἐπίκουρον ““σας ὀπωπήν ΤΆΡΟΙ]] »ῃιεΐ.)5.9:22 

(11..2.13244}; 2. χπιρά., ᾿πίτβηβ.; παηρ ἀοιθη ἤγοηι, ἢαΉρ τπεῖ,, δὲ 

ἀοροηάρηι οι, ἀδρεμά Ἡροη, 1005.}.6.1.1(28; Μ.21,248); ΓΑΡΟ]],»ηδὶ, 

᾿ς. 321:2ο(1256Α}. 
ἘΔπαιώρησις, ἡ, παηρίηρ ἀοιοη, ΟἸοπι, βαεά.2.το(ρΡ.225.3; Μ.8, 

5334). 
ἀπακοντίζω, ἀμγὶ αὐραν Πκ6 ἃ αν ]η; ἣν. τὸ... πνεῦμα φόβου... 

ἀφηκόντισεν ἶδο. ὈΒΤΙ51] Επι5.4.6.1ο,2(ρ.456.5; Μ.322.7330). 

ἀπακριβόω, 1. ῥεγζθεῖ, βηΐδι τη ἀδίαϊ!  α ραϊητηρ, Οτ. ΝΖ. ρ. 

230(Μ.37.372}}; νἱτῖπε, δηπαᾷ, ἤν. ον}: τ4{Ρ.372.3; Μ.85.16848); 

2. οἰμάν νηηιοῖν, ἀδεογίαίη ῥγεείφεὶγ ᾿Ιώσηπος. «τὰς ..«ἰουδαϊκὰς 
δευτερώσεις ἀπηκριβωκώς 1λι5..ε.0.18(ρ.281.3; Μ,22.461}); ὅ60.Ὀ15. 
κοχ, "44(Μ.02.14778); 3. Ρ655.; ἃ. δὲ ξαδμϊομεά ἐχαειΐν, Ποτιοα εονγό- 

Ξροηᾷ τη ἀσίαϊ, ἐσηξογηι ἐχαοὶϊγ ἀπηκρίβωνται...αἱ ψυχαὶ τῷ γεννή- 

σαντι ΜΕΙΠ ἐν ηΡ.6.τί(ρ.64.:ο; Μ.18,1134}; Ὁ. Ρδτῇ, ρῖορ!. ρα55. ψ τη 
πρός: πάντα πρὸς ἐκείνην ἀπηκριβωμένον τὴν πρωτότυπον τοῦ πατρὸς 
καὶ μονογενῆ εἰκόνα Με. ἢ..γ65.1.35(0.274.4; Μ.41.1τοοι); ἐξουσέαν ἀ. 
πρὸς τὸν γεγεννηκότα (Ὠτγβ.ἠοη1.30.6 τὰ ΤΟΥ (το. 311Ὲ}; Οντ,.70.1.2 
(1.164); ἐδ.2,8(232Ε); 6. Ῥοτγῇ, ΡΙΟΡΙ. ραβ5., ῥχεείξοὶν ἀείεγηγιθα, 

μοποα ῥγεείδε, ἐχαεὶ, θη, Α].ρικαην(ρ.05.0; Μ.10.1273}; κατὰ τὸν 

ἀ. αὐτῷ χρόνον Ἐλι5.}.6.1.8.υ(}],2ο.τοτα); ΟὨγυβ. ἠοῖ. 5.5.4 ΤῈ Μι(η. 
ςΞ608} οὐ [5|6.Ῥὲ}.6}}.3.τ66(}1.γ8.86ο8); (Πγνβ.5ας.1.2(}.7,10; 1.3648). 

Ἐλπακρίβωσις, ἡ, αεεμγαίε εοτρμαϊοη, Μαχ,εοριρμ Β(Μ,10. 

1225}. 
Ἑἀπακροάομαι, ἠφαν, (4. ΤΊου. Ἁ τοοίρ.26ο.τ, ν.], ἠκροάσαντο, 501]- 

Ὀεηάαπὶ ἠκροάσατο Ὁ). 
ἀπάλαιστρος, μη γαϊηφά ἴῃ ἐμσ ραϊαθείγα, τε} Π|δὦ ἐπὶ τογοϑεϊηρ, 

τε ἤαόγ.5.13.2{Μ.7.11574}.Ψὕ 
ἀπαλαίωτος, ηοὶ ργοτοίηρ οἷά, 1514. Ῥεῖ. ἐρ}.5.τοδ(}.78,1τ3888); 

ΤΗ σγοΒ. Η.)  οηρ τ  Μ.92.15604Ὰ); ἀραρ.εαρ.6ο(Μ.86.11810). 
Ἑἀπάλακτε, ὁ [.}. ἔογ ἀπάλαλκε (εα,, Ὁ. 31}, πάος Ογργ.τ 2 Μ8ς. 

8360) οὐ ἔογ ἀπάλαττ᾽ (πηεῖτ. στ. ἴοΥ ἀπάλλαττ᾽). 
ἀπαλάομαι, σο αείγαν, τοαηάεν, οτῃ. Ρονρὶ, Δ(Ρ.5ού.26; Μ.18. 

4018). 
ἀπαλγέω, εὐᾶς6 ἰο [εἰ ρνίεξ, ὕδεοητε ἀρυοτά οἱ εείτηρ οὐ Παγαάσηεά, 

ἵπ σεη. παιδεύσεις δὲ αἱ ἀναγκαῖαι. «τοὺς ἀπηλγηκότας ἐκβιάξζονται 

μετανοεῖν ΟἸογα.:,».7.2(Ρ.10.5; Μ.0.4168); ψυχικὸν ἄνθρωπον τὸν 

ἀπηλγηκότα πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀτενίσαι ΜΟΙΠ.γ65.1.58(ρ.221.22); 
Οοησί..4.}}.2.12.3; ΟἩγνβ,ἤουι, 4ο.3 ἡηι ΤΟ ον. (το.3828); οχορ. ἘΡΆ. 
4:10 τὸ δὲ ἀπηλγηκότες ὥσπερ τῶν ἀπὸ πάθους τινὸς μέρη πολλάκις 
τοῦ σώματος νενεκρωμένων, οἷς.. «ἄλγος οὐδὲν ἐκεῖθεν ἐγγίνεται Γ μάγ. 
Μορπ.Δὰ Ιος,(ρ.172.20; Μ.66.0208}; οὗ 8 τε] σίου βθοῖ ἴῃ Ιπάϊ8 τῶν 
τε αἰσχροποιῶν, τῶν τε ἀπηλγημένων ΤΡΙΡΠ θα. βά, τοίρ.509.28; 

Μ,42.7970). 
Ἐλπαλειπτικός, τοίρίτης αὐυαν, Μίοῖη. ΓονΡἢ.4{(ρΡ.507.8; Μ.18,3454}. 
ἀπαλείφω, 1. 11τ., τοῖρε, ΣροΉρε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ πρόσωπον 

Μ.Οννῖαο(Μ το. 556}; 2. τοῖρε οὔ, ἐχριηήρε; ἃ. 65ρ. ἴτο τὴ ἃ χεοογά 
οΥ τερ βίου; Ὁ. τηξῖ,, βη δρόσῳ πνεύματος ἀ, τὰ προημαρτημένα (Ἰ]εϊη. 
4.4.5.4ο(Ρ.τ8διττ; Μ.ο.ὅ45 Αγ; Ηΐρρ. θαη.4.32.5(Μ.1το.6528); εἰ μὲν ἦν 
ἡ ἁμαρτία μου γεγραμμένη μέλανι, ἀπήλειψα (ἄν) αὐτήν ΟΥ ἀΟΊ.Σ 6. 
Το ἴῃ 76γ.(Ρ.τ45.πο; Μ.13.4528)}; 3. τοῖρϑ οἱ, ἀοείγον, ΑἸΉ. ἤγετο 
(Μ.26.328); Ἰ4 ἐνη.4(0.233.20; Μ.26.0888); θάνατον ἰὰ,ἔης.το.1(}1.25. 
1120); ρειβοῦβ τοὺς..«τῆς βάαλ προφήτας Ἰὰ, [ρ.2ο(Ρ.82.1; Μ.35. 
6690); ἀ. τῆς γῆς τὸν ἀσθενῆ γγ. 415.13(3.3320); τοῦ δημιουργοῦ μὲν 
ἔπλαττον χεῖρες, βασιλέως δὲ χεῖρες τοῖς ὕδασι τὴν πλάσιν ἀπήλειφον 

Βα5.56],.0».0.τ(Ὁ1.8Ξ.120Ὰ}.Ψ 
ἀπαλέξησις, ἡ, ἀεξεπεε αἀφραΐηεὶ, ΟἸαη,, βαδί.2.τοί(ρ.220.24; Μ.8, 

5248). 
Ἑἀπαλλαγ-έω, 5.ν.1., ἰεαῦε οἱ, ἰαΐο ἃ γεξὶ ἔγοηι κυβερνᾶν “υήσασαι 

τὰ σφέτερα σκάφη Μειλ.Ἐγη|.4.2(ρ.47.4, ν.]. -- εἶσαι Μ.18,880). 
ἀπαλλακτιάω, τοΐεὶ 1 δὲ γἱά οἵ, Το, Ὀς. 56: 3(}1.33.15940); Ογτ. 

αὐον.τίτ.448}) 1α. σἰαρἢ. Εχ.2(1.3028). 
ἀπαλλάσστω, 1. περ ομῖ, τπαῖρε τεχνέτης««πων. «σκεύη ἘΡΉΤΟΙ 

ἼΟΕ; 2. Ῥᾷ35., γεεοῦον ἴτοτῃ ἱθβρσοβυ, ΟΥὐγ.15,5.6(2.8924). 
ἀπαλλότριος, αἰτοηαϊοα, Ξαρο1]., ΟΥ̓ Ξ δἰ ἦν ̓σοοῖ.8:3(Μ.13.706}). 

ἀπαλλοτρι-όω, ἐδείγαηρε, αἰϊοηαΐε, ταρῖ,, ἀἰδοιο οἱ ἀπόστολοι 
οὐ νοῦσι τὴν τοῦ ᾿Εβίωνος πίστιν ἘρΙρἢ ἤαον.30.24{Ρ.366.4; Μ.41. 
4450); 5εραγαίο, δυῶν, ἴῃ 680}.; ἃ. ποῦ ἈΡΡΙ]ΠΟΔΌ]Ὲ. τὸ τοϊατίοπ οἵ 
ῬΘΥΙΒΟΠπΒ ἴα ΤΤη. μήτε ἀπηλλοτρίωται πατὴρ νἱοδ ἦ πατήρ Ὀϊοη.ΑἹ. 
δΔΡρ. ΔΤ.  έοη. (ρ.58.το; Μ.25.5 040}; τοὺς... χωρίζοντας τὸν υἱόν, καὶ 
“νοὔντας τὸν λόγον ἀπὸ τοῦ πατρὸς χωρίζεσθαι τῆς καθολικῆς ἐκκλη- 
σίας προσήκει Ὀδατα. ἐῤρ. καὶ Ρ. ΔΙ αροὶ,δες.47(0.123.14; Μ.25.3368); 
πᾶσαν τὴν τοῦ υἱοῦ κρίσιν τοῦ πατρικοῦ μὴ ἀπηλλοτριῶσθαι βουλή- 
ματος ΟΥΝ,γβ85. "ψὲς ΔἸἸ(Ν 45.1288}; Ὁ. ποῖ το αἰσιθυιθ5. στη Ἰοῇ 



ἀπαλλοτρίωσις 

ἰο Ἑαΐπεν δπὰ ϑοὴ οὐ διακόπτοντες ἡμεῖς τῆς θεότητος τὴν κυριό-. 
τηταὰ λέγομεν οὐδ' “-οῦντες θατέρου θάτερον ΔΡο]]. βά.56ε.ῥὶ,τ͵Ἱ(ρ.172. 
25; Μ.1ο.11124}; ὦ. οὗ τοίδίίοη οἱ (σοά ἴο Πεβὴ ὅσῳ... τῆς γεώδους 
σαρκὸς ὁ...θεὸς...«ἀπηλλοτρίωται καὶ ἀπεσχοίνισται τῇ φύσει τοσούτῳ 
χρὴ νοεῖν καὶ τῆς τῶν σαρκῶν γενέσεως ἀπηλλοτριῶσθαι τὸν τρόπον, 
καθ᾽ ὃν ὃ πατὴρ ἐγέννα τὸν υἱόν Ἐπι5.6.ἐξ.1τ.τ2(ρ.72.131.; Μ.24.8480, 
8401); οἷ, τὴν σάρκα...-νοῖς τῆς τοῦ θεοῦ δημιουργίας Πῖςρ. Ἐλοί. 
Δ(λῖ.88,5450) ; 45 γϑϑ οὗ ἘᾺ]]1, ϑενεν ΕρλοτιτοίΡ.306.3) οἵ(. 5, ἀνα- 
κεφαλαιόω. " 

ἀπαλλοτρίωσις, ἡ, αἰϊεηαίίοη οἱ οπόδοίξ, ἀϊεςοσΙ Δ ἸΟῊ οἱ μὲν διὰ τὴν 
οἰκείωσιν [3ς. πρὸς τὰς ἐντολάς], οἱ δὲ διὰ τὴν ἀ, τὴν ἐκ προαιρέσεως 
ΟἸΙδιη. οἐγ.4.13(0.280.24; Μι8.Ἰ2Ο1Α); ἡ...«ἀ, τῶν πρὸς τὴν ὀλεθρίαν 
ἡδονὴν φερόντων ΒΑ5.γΕ 65. {μ5.19.1(2.3628; Μ.31.9ο684); Ὑμάξ, {ε7. 
153:25{|.(2.483}. 

ἀπαλοιφή, ἡ, ἐχρμηρίηρ, ΝῚ πίον. 23(Ν}.79.11240). 
Ἐὰπαλόστρακος, 50}}|-5ἠοἰ ἰδ, Νεπιοβιπαί μονι.χ( .10.5204}; ἐδ.2. 

(5444). 
ἀπαλότης, ἡ, φοβίμεςς, ἱεμάεγηεδ; τρί, ἴῃ βορὰ δθῆβε ἡ ἐν 

ἀνθρώποις ἃ. --- τῆς διανοίας ΟἸοτα, ῥασά,τ. Ξ(ρ.98.0; Μ.8,2654) ; Οὗ ἴῃε 
πεατί, Οτιεοι ῖη Εκχ.(ρ.244.1τ8; Μ.12.2738); οὗ πιοῖϑὶ τυέαξηεϑ5 
μαλακτικὸν τῆς ψυχῆς εἰς ἃ, ΤΟ; γγΞ, ῥαφε},.2 (85.254). 

ἀπαλόφρων, ἱεημάεν-φαγίεἰ, ΟἸεῖι, ῥαεά.τ. (ρ.1ο1.7; Μ.8,272). 
ἁπαλύν-ω, Ξοἤεη, ταεῖ, ὕδωρ ἔλαιον "εἰ ΤΗΙΡΡ ἠσορί!τ(}.257.17; 

Μ.το, 8528); στ Νγϑβιλοηι. 7 πὶ (απί.(Λ.44.0250); ἢρ. ἐὰν ἡ καρδία. 
σου ““θῃ Ἐδαϊδ5 ὁ7.18.2(ρ.112}); [0.0] τὰ, 5εαἰ,Δο( Μ.88,0400). 

Ἑάπάλωσις, ἡ, ξοϊεπίηρ, ΤΑΊ, ον. 2(Μ..28.1488). 
ἀπαμαυρόω, ἐαγίόη, ἀπμὶϊ, ταεῖ, τοῦ νοῦ τὸ φαιδρὸν ἀ. ἘΡὮΥ.3.522Β ; 

τούτου τὴν διάνοιαν ἀ. θορῆτ.Η,Ὁ.».Ογγν οἱ [9.0(Μ.87.36844). 
Ἐἀπαμφιάσκω, γευσαὶ, ἘΝῚ ρερίδὶ,ο.ο(Μ.70.881}). 
ἀπαμφιέννυ-μι, 1. οἰγὶρ οἱἱ εἰοίλες, ὯΒ. “-μεθα...ἐν τῷ..«βαπτί- 

σματι Οντιρίαρὶ ιν (τ 4τ80}); τάξι. οἰσῖῤρ, ἀσργῖυε ὅταν.. «ἀπαμφιέσω 
μὲν αὐτὴν τῆς..«ἐπικουρίας 1ὰ,Οϑς.τ8(3.400}; σατανᾶν. «τὸν ἁπάσης 
εὐσεβείας τὸν ἐν αὐτοῖς συντα νοῦν 1Ὁ.7ο(τοῦ0) ; 14. [6.5.5(4.520}); 
κόσμου καὶ δόξης..«λοιπὸν ἀπημφιεσμένους, τοὺς οὐκ ἔχοντας τὸν 
᾿Εμμανουήλ ἴ΄.ρἰαρλ. χ.3(1.3304}; φροντίδος... καὶ φειδοῦς τῆς ἄνωθεν 
κύμενον Ἰ4 αὐογιι(Μ.68.1568Β; ἐπαμφιεννύμενοι 1.148}; ΟὨγΤΙδῖο]. οἱ 
σαρκὸς. «ποντες τὸν λόγον Ἰᾶ Ἰπειμμῖσφη. (51. 6008) ; 1.(7130); 2. ἰαν 
δαγε, γϑυεαϊ, ταεῖ. ἀἁ. τὴν ὀργὴν Οντ, ρἰαρή, ἔχ. τ(1.2460); ρ458., 14, 
αἄον.τ2(1.4318); ὈΐΟΡΙ., μηαςριξεα τὴν τελευτείαν φωνήν, γυμνήν τε 
καὶ ἀπημφιεσμένην ποιεῖσθαι 1.5(150Ὰ}. 

ἀπαμφίζω, ἀϊνεεί, Το. ιώπαρ.τ. τ (Μ.04.12520). 
Ἐἀπαναδύομαι, γίδε ἀραΐηῃ ἰῸ πεῖς ἐεεὶ, ΤΝΉρενίςι τ. τ( 1.79. 

8124). 
ἀπαναισχυντέω, 1. δεμαὺς ἐπαρμείοοοῖν, τ ἦ ἐἤγοημίεῦν ; ἴὰ βοοα 

56η58, ῥηὶ αἴοαν σμαριξ; οἱ ϑγυορμθη οίατι ἡνοσηϑη, ΒΎν8,}07,.52.2 
ἡ Μ|( 318); 2. γεηάον ἐπαμιοίθος οὐ ὑγαξεη, ὈΠΥγ5.}1019.23,1 τΏ 
αν. (το. 2000); 1.11.3(008); Ἰᾶ,ἀογ,.3.1.5 14. ἔἰεὃ.(12.287.}. 

ἀπαναχωρ-έω, τοὐἠάναιο, γεϊγε κοι ῤῥίοίεῖν, σέυεν ομοσοὶῇ ἤορι, 
Οτνλρ.εαἱ. [0.151:το(ρ.338.22); τῆς ἁμαρτίας “-ἢσαι ν.]. ἴογ ὑπανα- 
χωρῆσαι εαἰ. δ τι 28(0.173.22)}; εοπὲ οἱἢ ἀυῖν τῆς νυκτερινῆς 
φυλακῆς “-οὔντί μοι.. «ἀστὴρ.--κατεφαίνετο ΒΟΡΒ,Ην, ἡ παρί, (Μ.02. 
17288). : 

ἀπανδρ-όω, 1. δεῖ,, ἱγεαὶ ας νιαΐίηγε (τεῦ. (.4}.4:1}.) ὡμολόγησεν 
εἶναι νηπίους τοὺς ὑπὸ φόβον..«τοὺς δὲ ὑπὸ τὴν πίστιν... «ἀπήνδρωσεν 
ΟἸοτα, ῥαεά.τ.δ(ρ.1το.τ6; Μ.8, 2800) ; 2. μᾶ55., δε δγοιρὶξ ἰο γιαϊηντῖν, 
χτηξί. νήπιοι..«καὶ οὗ φιλόσοφοι, ἐὰν μὴ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ “-ωθῶσιν 
ΟἸοπλ. οἰγ.1.1τ{ρ0.34.23; Μ.8.752Ὰ}; 3. ΡὈΡ688., Οἱ ξοιηδίες, δεζομης μιαΐε, 
ὑε γπιαάφ τιαϊο, ΟἸοτα. χε. Τἰάοὶ, Στ. (0.113.25; ΝΜ... 6680). 

ἀπανθρωπία, ἡ, ἡπλισηαητν συμβουλεύομεν τοῖς πτωχοῖς διὰ τὴν 
ὑμετέραν [55. 1ῃς. τὶς] ἀ, Βαϑβ.Ἠομιτῃ ξιτλίτ. 12}; Μ|,20.2778); 
ὙμᾶνΜορϑ5.1 Τῆρι. 5: τοίρ.τ61.25); Ογτιλονι βακοΐ.5.6(55.558); Ια Ος, 
τ4γ(4. 1800); ᾿ΐοπ. Αὐ.ρ.8,4(}}.3.τοῦ 30,0); ἔγεα, ΨΊῈ ὠμότης, ΟΠ Υν5, 
μορι.64.2 τη Οεη.(4.611Ὰ}) 8].; 151 4,6]. ἐρ.5.5το(Μ.78, 1 6204) 4].; ὕγυ, 
“ρας. 2ο(3.5340) α].; ΟΡ. φιλανθρωπία, (Ἀγγ5.Π0η1.4.1 10. “οι ΥΙΉς, 
(3.824); 1ἀ,ἠοριοη Μ|.7:14(3.270); ἐμαγαοίοχιβεῖς οὗ Ραραῃ βοοιεῖν 
εἰς κοινὸν τῶν ἐθνῶν τῆς ἀ. θέαμα Ἐῤ.] ρά. 8 0.ἘῈ5.}..6.ς.1.310}1.20. 
4210) ἀπᾷ τεϊρίοι μέρος εὐσεβείας αὐτοῖς ἡ ἁ. τ ΝᾺ Ζ.6γ.14.20(Νῆ,35. 
8074); τῆς.--«τῶν ᾿Ελληνικῶν θεῶν θηριώδους ἀ, Τ 7 υΒῖ φμ.6ἱ γθ5Ρ.00 
(Μ.6.12444}; πᾶ οὗ σουΐαμι Πογθίῖοαὶ βθοῖθ τὴν εἰς πτωχοὺς ἀ, 
εἰσάγουσι [5ς. ΜΓ αΒθ]8 5] [0.1).Παρν.δο(λ,04.7320). 

Ἑῤπανθρωπότης, ἡ, -Ξ- ἀπανθρωπία, τηπομανίν, ΟὮτνβ. ἀρ. ταὶ, 
Δ1ι.6:5(0.43.3} οἴ. ἀπανθρωπίας Οἢγτν5.ἤοη1.10.1 τη ΜΠ.(7.2457)). 

ἀτανθρώπως, ᾿ηληηιαηϊν τὸν..«φιλανθρώπως κατηχοῦντα ἀπο- 
σφάττειν ἀ, ΟἸοτα. ῥγοί.τοί(ρ.75.2; Μ,8,2200); τοὺς ὠμῶς καὶ ἀ, ἡγου- 
μένους καὶ μὴ κιρνῶντας τῇ καθαρότητι τὴν φιλανθρωπίαν [514.}ὈῈ], 

ἐ}}.2.25(Μ.78,4738); Οντ.Ος.123(3.1550), 

173 ἀπαράβλητος 

ἀπανούργευτος, φμίϊεῖεος, ΤΣ Ὠγν5.ἤοηι.13(13.2538); ΟὐΟηβι. δ. 
ἰαιιά,. 28(44.88.5128); 70. ἐσηεερί. ΒΜ 6(Μ.ο6.14688). 

ἀπανουργεύτως, ἴοΥ ἀπανουργήτως, ΟὝἼΤᾺΠ.ἐαπ.23(Η.,3.τ6690). 

Ξἀπανουργήτως, τοἰϊῃομὶ σεῖο, τοι οὶ εογγμρίϊοη, ΟἼΤΥΩΙ]]. ἐἀ5.23 

οἷἵ, 5, χάρις. 
ἀπάνουργος, ρἩ]οἶο55; οἵ ρῬεΙβοι, ἴσϑἤαογ.τ.9.4{Μ.7.5454}; Επδ, 

ἀ.6.3.5(ρ.128.20; Μ.22.2170); Οντ. Αδαε.7(3.5234}; ΟΥἩ ͵ΤΒουρ (5 ἀπά 

ἘΧΡΥΘΒΒοῃ: διδασκαλέα Εἰι5.4,6.1.τ(ρ.5.19; Μ.22.208); λόγος ΠοΊη. 

ΟἸἴονρα.α.τι; ἁπλοῦν... «τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀ. Απδβί. δ. 

μοά, 2ι(}1.89,2810); νοῦς ΟΥτ. 7ση.26(3.387Ε); διανοίαις.. .«ἀπανουργότε- 

ρον ἐχούσαις τὸ κίνημα 14. [σ.τ1(4.18); οὗ τ1ῃ6 αυα} ιν οἱ ΒΙΠΌΠΟΙΥ, 

Ἐοχτα.ρ. Ἐρτρ,.(0.57.26; Μ.ΡῚ,.63,5180). 

ἀπανούργως, χιτεϊεοεῖγ, Η οπι.ΟἸενιιτιτο; καὶ. 3 ογ.4:2{0.3]2.23). 

Ἑδπανταχόσε, ἰσ ἐσεῦν ῥίαεε, ευεγγιυθογθ, Ντοῖ. ΜΙ ε.6:1(Ρ.322.24); 

Ογτ.1,..6:27(}1.72.5030}; ἐδ.9: 2(6410). 
ἀπαντ-άω, 1. 7πδεί, ἐμοῦ, Ὁ οὔδποθ οὐ ἀοθίρη; 2. ΜΊΠ 

Ποβρ ταῖν, ἐμίογίαίη ἐὰν παραβάλλῃ σοι ὁ μοναχὸς ἢ κοσμικός, μὴ 

θέλε “--ῶν αὐτῷ ὑπὲρ δύναμιν... ἀλλὰ παράθες ὃ ἐὰν ὁ κύριος εὐοδοῖ σε 
ἘΡΒΤ.1 3008; 3. α8,, αγγίθε, (γυϑ.6.13(3.5938)}; ἩΠΙοτυ Πα. 
(Ρ.29.15); 4. ἀ, πρός τπηδεὶ 4. ΠΔΌΙΠΓν, ῬΙομά,λοτ5.21; 5. οἱ τιϊηρβ; 
Ῥγοϑοηΐ {εἰ ας απ οὐϊήσαιϊίοη, 6 ἴπι ομε᾿ 5 Ἠ6 οἵ ἀλῖν οὐκ “- με 1 
40 ποὶ ῥεεὶ καἰϊεὰ οπ; οὐ δύναμαι τόδε ποιῆσαι, βλάπτομαι" οὐκ “τᾷ με 
Τ)οχ.ἀοεἰ.4.ττ(Μ.88.16728); ας. ἀα:. οὐκ “οα τοῦτο ἡμῖν δοῦναι, οὐδὲ 
παρέχομεν Το, ΜΟΒΟΒ. ῥγαϊ δ: (}1.87.20410). 

ἀπαντή, ἡ, ηιδείίησ, ομεομμίον, 10. τα.  εαὶ.22(Μ.88.9520}); οἱ (ῃς 
ἔξαϑι οὗ τ1ὰ6 Ρυπδβολίοη εἰς τὴν ἀ. τοῦ κυρίου δορῃχ. ΗΠ ἐαγηῖ.4 {1 
(}1.8).37408}; ἐν τῇ ἀ. τοῦ Συμεῶν Απιαδῖ.5.ἠοά, τοί Μ.80.176Ὰ). 

ἀπάντησις, ἡ, 1. τιρείϊηρσ; οἵ (π6 ἔδαβι οἵ πε Ῥυπποδίίοη τὴν 

ἁγίαν ἀ. τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Οἦγοη, Βαξολιροττ( Μ.92.894); ἀϑεθηϊδίν 
ΓΟΥ ΜΟΥΒΗΪΡ ἐὰν γένηται ἀ, ἐν σαββάτῳ ἢ ἐν κυριακῇ «Ροῤῥ!λ. Πα! 
(Μ1.6ς. 3920); 2. τηεειτηρ ἴηι ἀνρι θη}; ἀΉ ΘΙ ΘΡΙΗΡ ἃ 5: ΙΟΉ 5, αρβέαν- 
αμε τη εομγὶ οἱ τὴν ἐπὶ ταῖς ἀ. αἰσχύνην μὴ φέροντες Βεαδιρίον, ς.6(2. 

4ούῃ; Μ.32.11770)}; θὰϊ ἀπαιτήσεσιν ΙΔ ον ᾿5.τά(α.ττ20; Μ.20. 
2778). 

Ἑὰἀπαντιπρόσωπον, ἔχε ἰσ ζαεε τοί, ΟἸΘΠλ. 5 γ.7.7(0.33.2; Μ.0. 
461Ὰ, εἴ. ἀντιπρόσωπος). 

ἀπάνωθεν, ἤγονῖ με δερίηηίης, Μοῖῃ, Ἐγηρ.τι ίρυτα χα; Μ.18,45}). 
ἀπαξι-όω, ἀφο μμευονίθν ; ἤδησε ἀϊθάσιη; Οὐ δι ρ}ν γεί 56 περὶ 

ὧν δαιμόνων αὐτὸς “ὧν λέγειν τοῖς περὶ αὐτῶν εἰρηκόσιν προσέχειν 

ἀξιοῖ ΑΙΠεπαρ ἰορ.22.2(Μ6.9444}. 
ἀπαράβατος, 1. πραϊίεγαδίε, ΠῚρΡΡ. αν. το, (Μ το, 600) οἰΐ. 5. 

ἀμετάθετος ; ὅρκῳ...«ἐβεβαίωσε τὰς ἐπαγγελίας διὰ τὸ ἀ., ὅτι πάντως 
ἔσται Οτ.Ξεἰοί. ἐγ 1,ε.τ τ 46(Ν.17.3248); 2. ἱπυϊοϊαδίε, ποὶ ἰο δὲ ἰγαη5- 
ξγεςσοά χρὴ γὰρ ἀ. μένειν ἀεὶ τὴν. «παράδοσιν Βα5.5}1γ,28(3.2300; 
Μ,32,1174}; τεταγμένου τε καὶ ἀ. ῥυθμοῦ τ Ν γ85. 55 1. 3(}1.44. 
4400); Πάγτι. Τγίη.3.2(Μ.30.8058); 2. εἰεγηαὶί, ἐχερ, Η60,7:24. εἰ 
γὰρ ὁ ἱερεὺς ἀ, ἐστιν, πάντως καὶ ἡ σκηνὴ ἔνθα ἱερουργεῖ ἀ, ἐστιν, 
τουτέστιν ἀδιάδοχος (Ὀπιη.Ἰπα.ἰ6}.7(}1.88.3454); 4. αἰ {Ππ|δ]ε, οὗ ἃ 
γτεταβάν, Ρσοο] ΟΡ ογ.6.4(},6ς.7284). 

ἀπαραβάτως, 1. ἡπημαδίν, ΟΥὐ δ γοβ, [αὶ (δ |.45.1408)}; τηευτί- 
αὖῖν, ατς, Βτιοῤτδειττιδ( ἢ, .6ς. 9200); 0.1 ὕηαρ. τ τα (δ .04.12414}; 
2. «τοἱϊποιὶ ἱγαηερυθοοῖηρ, ΟἸΘΠλ, δ γ.2.6(0.127.22; Μιδιοότο); 16.3.21 
(ρ.183.5; τογ6.4}; τολέπομε φιϊσίακε, εονγθειν, Ἰιάγτῃ. Τγ15.2.1(Μ..30. 

5970). 
Ἑἀπαράβλαπτος, μηίη)μγοά, μτἰπεραϊγεά, Ἰιδουνιτ. 11 Ν  ςί, του Μ,86, 

14080). 
ἀπαράβλητος, 1. "οί ἰο ὧε ἰξγοιῦη το, τεῦ, Μῖ1,7:6 χοίρους... τοὺς 

ἀσεβείᾳ καὶ ἡδοναῖς συζῶντας, οἷς καὶ ἀἁ, καὶ ἀπόκρυφα τὰ... .«ἀπο- 
στολικὰ..«κηρύγματα δεῖ εἶναι Μίςτ ἢ ἐγεαί, τ(0Ρ.4032.10: Μ.τῦ,322Ὰ}); 
2. ποὶ σογαραγανίε, αὐντ ἴῃ πὸ τορεραγίςοη; οἵ τὴς νου ὁρρ, ἀος 
μὴ ἔχων τὸ ἀ. καὶ ἀνυπέρβλητον Πσηι.ΟἾδη}.10.20; Οἵ τππιρ8. αἰὰ- 
τα  Ά}}ν Ορροϑοα ἄλλοις.««μυρίοις ἀ, διενηνοχότων Τιϑοιί.11. Λ΄ εεὶ, 
4.33(}1.86.17008}; 3. τηεομιραγαῤίε, ἘΉ ρασοῖηΡ ὁ δὲ παράδεισος... 
δῆλον ὡς ἀἁ. ὑπεροχῇ τῆς ὑφ᾽ ἡλίῳ πάσης ἐν πᾶσι τὸ κρεῖττον φέρει 

Ῥῃιοβι. 6.5. ττ Δ. ς Ο0Β); [5180 Ρὲ].6}}.3.τ23(Μ,γ78, 825 α}; τὴν ἀἁ, 
ὀρθοδοξίαν τοῦ..«Διονυσίον Μαχ.Ξελοϊ.ε.ἢ,4.5. τοί .4.1574}; 4. 11160],, 
ἴῃ 56Π585 2 Ὁ 3 58. σου ἰπεά, οὗ αἀἸνῖη 6 φϑόπσς ἀγέννητον οὖν τὸ 
ἀληθινόν" διὸ καὶ ὡς ἀ. ὄν, ἀληθινὸν λέγεται Τ101846..4γ.2(}1.05.11.52}0}» 
ὥστε κοινωνοὺς ἀνθρώπους. ...τῆς ἀ, ἐκείνης ...γενέσθαι δύνασθαι φύσεως 
ἰδιδί(αιδτα); ἢ ἀσύγκριτος : ἀσύγκριτον... «πρᾶγμα θεότητος καὶ ἀ. 
Ογτ δες. οί. 2050); Πμρορτ. ἢ Δ᾽ δρίντι τοί .86,14370}): τοῦ. Μι,17:2 
τί συγκρίνεις τὰ ὄντως ἀσύγκριτα; τί παρατιθεῖς καὶ παραβάλλεις τὰ 
ὄντως ἀ.; Το.) ἤοναι τι (Μ] ο6, Ξός 4}; ποῖ ΔΡΡ ΠΟΘ] τὸ σε αι οη8 οὗ 
ἘδΊΠΟΙ ἀπα ὅοπ οὐκ ἐξοχώτερος τοῦ υἱοῦ, οὐδὲ ἀ, πρὸς αὐτὸν Ὠάντη, 
Τγίη.3.2(}4.30.703Ὰ}; ΟἹ αἰνιης δι μι ῖο5. ἕνα. «τὰ ἀ, παραβολικῶς 
πως παραδειχθείη τῦ.τιτε(3ο84); ε.5. μεγαλειότης ΟΥ.“οἰ. ἐπ ̓ς. 4:0. 



ἀπαραβλήτως 

(Λ1.12.11τ688); ἡμερότης Τιοά. ς.93:1(}}.33.16274); ὕγτ.5.4.3(2. 
0435}; 14.,.05.35:7(}}1.69.920Ὰ}; ἀγάπη 1α...5.4.4(2.6744}; δόξα 1.4.1 
(5688); οἵ (τῖβι, τα. ρἰαρη.6η.7(1.238Ε); τὴν ἀ. δόξαν τοῦ πάντων 
ἐπέκεινα 16.,1.ε.8:261.(}}.72.6320}; τα μοι, ραδολ.τ5.3(53.2030); δύνα- 
μις Ῥτοσ.,15.64:4(Μ.87.26814). 

Ἑἀπαραβλήτως, Τηεορεραναῤίν, δεγομά τοπηραγε, Πορ, ΟἾδηι.2.401 
λαμπρότητι...ἀ, ἀμείνων ἡλίου φύσις Οντιαάογ.6(1.2144}); ΟἹ ἀοα ἀ. 
τὴν ὑπεροχὴν ἔχει Π ον (Ἰογίτοιτο ; τοῦ ἐν ἡμῖν βλεπτικοῦ πνεύματος 
ἁ. λαμπρότερος ὧν τὸ σῶμα 1.τΊ.}. 

ἙΛπαράγραπτος, Ἡ"οχεοριτοημαδίε τὸ...τῆς θεοειδοῦς ἀρετῆς ἀ. 
εὖ μεμιμημένον ἄγαλμα Ἰοιοι Ατ,ε.λ..4.3.1(Ν.3.4738); οὗ ΡὈθύβοῃβ, 
ΟἸγτΩρ. [οὗ 42:τ8(}1,93.4680); μάρτυρα τῆς ἀληθείας σου ἀ. ἀνέδειξας 
ΤΒατοδίμα, ἐρβ.2 50}. 99.11240); Ὡξαϊ, 845 βιῦβι,, μηζηιρεαεϊαδι εν 
τὸ..«ἄ, καὶ γνήσιον τῆς ἀληθείας 70. ΥἹ ΟΡ ε.(Μ.96. 14280). 
ἐπι βαδεκεως, τοϊέδοιι! γἐεείυϊης ΟΙ αὐα της; ἀς ἔχειν δὲ μΉ- 

“ανοιιγαῤρὶν ἀϊςροςοά ἀ. πρὸς τὸ κήρυγμα ἔχουσι τοῦ εὐαγγελίου [51α. 
Ῥο] εῤῥ.ι.130(}1.γ8,2730}; ἀ. ἔχοντα καὶ ἀπίστως Νιοορῃ, εἰσι δίνη. 
φιι( Μ.86, 2180). 

ἀπαράθετος, 1. ποί 0 ὗε σοηιραγεά, Ἠοὲ εογιῥραγαδίε τὸ τοῦ ζῴου 
σῶμα ἀἁ. συγκρίσει κρεῖττον εἶναι τοῦ ἔξωθεν αὐτῷ περικειμένου ἐνδύ- 
ματος ἴδ 3,1,ε.τ2:22(ΝΠ|.24.5560); Β65,. ΒΜ ΉΗ.τ.26(1.23274 ; ΝΜέ,20.5604); 
2. Ἱπεοφηρανγαίο, με ραπείηρ; οἱ Νίαχ. ἀνὴρ...ἔχων..«.ἄθλησιν γενναίαν 
καὶ ἀ. γ Μίαχ. τ(.οο.684); 2. οὗ ψιῇῃδ ροτταίης τὸ (οα, ρΡετῇ, τὴ 
ὈΟΤΆ 56 Π5685; ΟἵἨ ΒοΪοπιο 5. Ψ]Βά τη 845 ἃ ἴγρα οἵ (υδὲ ἀσύγκριτος 
καὶ ἁ. τ  Ν γϑ5 μοι, 1. Οἀπη1|.(Ν1.44.7650); τοῖς Οαητο : 2 ἱπτεγρτεῖεα 
οἱ αἰνπε αεγδηδ5 τῶν οὐρανίων μύρων ἡ ὀσμὴ... ἀ, ἔχει τὴν χάριν 

πρὸς ταῦτα τὰ ἀρώματα τὰ παρ᾽ ἡμῶν γινωσκόμενα 1.(7γ8τ0}; οἵ 
αἰνῖπε τπετον, ἡ7.7.α7}.ττ(0.475}; πειῖ, ἃ5. βι 8, τὸ τοῦ παντοκρά- 
τορὸς θεοῦ ἁ. ΤΊσῃ. Τγαϊϊ. 5. 

ἀπαράθραυστος, ἐπαὶ εαπηοὶ ὑκ ὀγοκόη; τιδῖ., τπάφειγη είς, τῃ- 
υἱἹοίαίϊε, ἱπυϊηεῖδίς τὴν...«ἐκ θεοῦ συνεργίαν ἄμαχον εἶναι καὶ ἀ, ἔδλι5. 
τ. 21(Μ. 20.0418 ; ἀήτηττα ῃ.20. 12); ἡ..«εἰς θεὸν ἀγάπη τὸ γνήσιον 

«καὶ τὸ ἀ, ΟΥΥ, ΠΩΣ 3(3. 2348 φ0η], Α.; 1. ἀπαράφθορον); ἣν εἰ μή τις 
ἀκεραίαν., καὶ ἀ. συντηρήσειεν.. ἀπολεῖται {λ τῇ. τη. “(ΜΝ, 28. 1585ᾺΑ}); 

ἔχειν. «τὰς κατ᾽ ἀρετὴν ἐν ψυχαῖς ἀπαραφθάρτους [ν.1]. ἀπαραθραύστους] 
εἰκόνας 1τοπ. ἄγ. δ...4.3.1(Μ.3.4738} “εὐλογητὸς ὁ θεός᾽ λέγων ὡς 

ταπεινότητος σύμβολον καὶ ἱκετηρίας ἀ, ΤΠαγ.διυα, ῥγαέεαηεῖ. (Μ.00. 
τό8β0). 

ἀπαραιτήτως, 1. τηευμαδίν, Ογτ. 70.4.τ(4.330Ὰ); 2. ἐπεοηγυνεν- 
ἰδὶν, ᾿δγ5.(ρ.28.7). 

Ἑἀπαρακλητικός, τυ Π0 8} τον ξον!, τοι ζογιίοες ἡ τῶν τόπων ἡμῶν 
ἀναχώρησις ἔστω, εἰς τὰ ἀπαρακλητικώτερα..-καὶ ταπεινότερα μέρη 
Το. ΟἸ πη. 5 εαἱ.3(Μ.88,.6688)}. 

ἀπαράκλητος, 1. τοϊμομ ἐοη δοἰα! ἴοι, σομηξογ δος ; ἃ. ΒΑ Ὀ] ον ον, 
μηεοηϑοίε, τηεοηϑοίαθίς καταυλισθήσῃ...ἐν ἐρήμοις... πλὴν ἀπαρά- 
κλητον οὐκ ἐᾷ παντελῶς γτ, Λήϊτελ.43(3.4328); κατὰ δύα τρόπους 
συλᾶν τὸν ἄνθρωπον...«ἢ ἀπὸ ὀδύνης καρδίας ἀ., ἢ ἀπὸ ἐφέσεως 
ἀλογίστου ΤΒατδιμα.4}}.2.1 550} 1.00.14768): Ὁ. οὐ)εσνεῖν, οζμομὶ 
ἐρηφοία θη, τοὶ αὐμπηρ εομϑοίαίτοι, ταῖς...«ἀ. βαλλόμεθα συμ- 
φοραῖς γτ.[5.4.5(2.720 0); εἰ μὲν οὖν ἀ. ὑμῖν ὁ λόγος ἠπείλησε τὴν 
ἀποδημίαν καὶ διηνεκῇ τὴν ἀπόλειψιν ὕγτ, [ο.το(4.8418); Τάτ. δῖα, 

ὁρῥ.2.τατ(Δᾶ.00.1456Ὰ}; α. οὗ 5Βυγχοιπμηρθ. οεἴο., εὐδεγίεςς, ἄγραν 
φοβερὸς ὁ τόπος καὶ ἀ. ῬᾺ]]. ἢ. 1, απ5.30(0.124.1τ2; Μ.34.11050); σκλη- 
ρᾶς..«καὶ ἀ. ... βρώσεως {76.1),. }.αϑῷ Μιρύ,τ2Ζ2το}; 2. ποῖ ἴο δὲ 
Ῥεγεμαάοά, τηοχογαίε, 10. ΜἸοβομ ῥγαΐ, Ξο(}}].87.29058); 3. 5.ν.1... ὄ071- 
ἀιερτιοα ἐν ἃ. ὑπεροχαῖς πρὸς τὸν ωυσέως νόμον ὄντα Χριστόν ΟΥΥ. 
8Ρ.εαἱ.1,ω.5:12}{.{0.43.20}, ὈθΤ ΡτοΌ, [.1. ἔοσ ἀπαραβλήτοις 14. 1 ει π 114 

(21.72.557.). 
Ἑπαρακολουθησία, ἡ, τηαδτέτεν ἰο ἐοἰἰοτθ., 50. τμαϑηῖν 0 Τοἰοιο 

τοῖς τἢθ μα, δἰμερτατιν οὐχ οὕτω. χρηστέον τῇ σαρκί, ὥστε.. εἰς 
«ὐνὰ, τὸν νοῦν... .ἐκβιάσασθαι Ὁ 885.1ς.532(1.406} 2 Μ.30.185Α); διὰ τῆς 
ἐδίας ἀπειρίας καὶ ἀ. ΠρΙρΡΠ.ἦσενγ.59.3(0.267.1; Μ.41.1ο210}); κατὰ 
ἰδιωτείαν ἢ κατὰ ἀ, 1.77.τϑ(0.4322.32; παρακολουθησίαν Νῆ.42.6680), 

ἀπαρακολούθητος, μπαδίε ἰο Ἰοίΐοιν τοί ἐμ πεϊη ; ΘΛ ΠΘΥ τὨτοΌρἢ 
Ὀειπρ ποὶ τ ἐμ βοσδοσσίορ ΟΡ ομε᾽ς ξασμἑτος οὐ ΤὨσοῸρΡη. εὶπσ 
ΞΉΡιαά οὐκ ἐκστατικοῦ ἀνδρὸς οὐδὲ ἀ., ἀλλὰ ἐρρωμένην ἔχοντος τὴν 
διάνοιαν ΕΡΙΏΠ. ἦεν. 48.6(0.228,7; Μ.41τ.8641)); 1δι5τ.4(0.252.1τ8; 8028). 

ἀπαρακολουθήτως, ησί ἐμ ψωμὶ βοςςοοοτοη οὗ σπεῖς [αεμ πες κἂν μὴ 
τέλεον ἐξιστώμεθα καὶ ἀ. ἔχωμεν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ δοκῶμεν παρακολουθεῖν 
οἷς λέγομεν ΟΥ. 0.28. 2ο(1τ ; ".414.23; Μ.14.724). 

ἙὰΔπαρακόμιστος, "οὐ σαγγῖεί ἀρῶν; ταρί,, εππθαυεγίηρ, σοηδίαπὶ 
πέστιν ΟΥΥ οῤ.τϑίρ.τ132.20; 55.791). 

ἙΔπαρακράτητα, ποι, Ο]υΥ. 85 τὐν., τοι πομὶ απγομε ῥγευΕΉΠΗΡ 
οὕτως ἃ, διὰ τῶν κήπων ἐξῆλθεν ΤΏὭΏΡΠΠΙ. εἰγοη. Ὁ. οι τοῦ. δός, 
Π0Π]}. [Ιου παρακράτητα). 

ἀπαραλείπτως, 1. τοῖ ποτὶ ον 55ΊΟΉ; Ἀδτισα ἐλ πομ χορ οη 
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ἀπαράλλακτος 

καταριθμήσεις δ᾽ ἂν ἀ. ἕκαστα τῶν ἡμᾶς μὲν λανθανόντων Ἐλι5..(.18 
(ρΡ.259.1τ9; Μ.20.14404Ὰ}; ὥστε... τῇ ἐκκλησίᾳ πάντα ἀἁ. ἀποσωθῆναι 

τ. ΝΖ. ἑεει. (Ὁ. 37. 4800}; [0.10 .ἀ᾽αίεε. τοί Μ.04.5644}; τὰ μιᾶς οὐσίας, 
τὰς αὐτὰς ἀ. ἕξει διαφοράς 1α, [αεονιδο( Μ.ο4.τ4088); 2. Παιοϊοςςίν, 
ῥεγξεείίν εοπιρίείεἰγ, Οὐ. 9.6,40(24; Ρ.150,2; Μ.14.2600); τὸ μὲν 
ὕδωρ ἔξωθεν περιχεῖται, τὸ δὲ πνεῦμα καὶ τὴν ἔνδοθεν ψυχὴν βαπτίζει 
ἀἁ. Οντ.Η καἰδελ.17.14; ἀἁ. ἁγναὶ καὶ καθαραὶ ψυχῇ τε καὶ σώματι 
ϑειρία ΟἰγνηρΡ. 13(Ρ. 50. 28); διὰ τοῦ ᾿σεσαρκωμένην' εἰπεῖν τῆς καθ᾽ 
ἡμᾶς οὐσίας ἐντελῶς ἐν αὐτῷ Χριστῷ... οὐ σημαίνειν ΟἸ ΑΓοΥ εαΉ, 

5(,3.021Ὲ). 
Ἑπαράληπτος, 1. ἐμιργερηαδίο, 10.Μ4].εὐγόπος ᾿. τόρ ].07.2008); 

2, -- ἀπαράλειπτος, τοητρίεῖς, (], Ατογ.αεἰ.4(Ώ|.3.8οθ), 
ἀπαράλλακτος, 1. ἑηυαγίαδίε, μπομαηριηρ; οἵ ΡΓΟΠΟυ ΠΟΘΙ ΠΕ η 8 

εἴς,, (615. Ρ.Οτοεἰς.)7.3(0.154.24.; Μ.11.14348); ἀποφάσεις ἀ. ... τοῦ 
ϑεοῦ Μειῃ. 5.1.3. 2(0Ρ.29.7; Μ.1τ8,64.Ὰ}; 1ἀ.γ85.1 “45(Ρ. 304.11; Μω4:. 
{1168); τὴν ἀ. ... τοῦ...θεοῦ πίστιν ἘΡΡΏΓ.2.233.; ἃ, καὶ ἀμώμητον 
πίστιν ΣΒΟΙΪΙΧ ΠῚ Ῥάρβ ἐρΡ.Ζεμνηρ.(ρ.24.8; Η.2.8288}; Θπβοπτα} ἴοὸ 
ἴογῃι τὸ ἀ. ἡ μορφὴ δείκνυσι, καθώς ἐστι ΠΕΡ (Ἡχνϑ.ἐον.6.3 τῷ 
μὴ .(ατ. 2280); οὗ ἀποβῖς ἀθοῃ τῆς ἀγεννήτου καὶ ἀ. ... δυνάμεως 
ΗΙΡΡ ἦιαονγ.6.τ2(ρ.τ38.10; Μ.1τ6.32110) τὶ 21ν.1ο.12(ρ.272.18; 44260}; “Ὁ. 
6.14.1Ἰ(ρ0}0.140.6,144.3; 32141),32100)}; οἵ ὅσα θεός ἐστιν ἀΐδιος οὐσία 
καὶ ἀ. 0.1). 7.0.τ.123(}1.04.8560); οἵ Ομτῖδε ἡ τῶν ἱερῶν συμβόλων 
παράδοσις... ἃ, εἰδυῖα καὶ διαγραφοῦσα τὸν Χριστόν Βιοη.ἀτ..,4.3. 

τοί ..53.4844}; ἴῃ ΤΩ ΡΥ Β104] 8658 σοπηδοῖθα ψνἢ ἀπαθής, ΑΕ, 
0. ΕΡΙΡΗ ἐαογ,76.30(0.302.14; Μ.4.2.6σ60) ; 14.1δ.76. 5 2(0.406.8 ; 1,42. 
6240); Ἐρὶρῃ.ἀαεν.76.30(Ρ.302.26 ; Μ,42.601.4)} εἴἴ. 5. ἀπαθής; τὸ. 

(0.393.3ο; 6010). 
11. ἴῃ σϑὶατίοη ἴο βουιθιμιηρ Εἶ50, ΣῈ: πὸ τοῖν ϑαγγίη οὐ ἰἠ)οντη, 
Α. ἴῃ ροη.; 1. ῥγεοῖϑείν δἰ ]ίαν, ἐπομεραὶ (..8. οἵ ΑἸ] σομ τ {Π1Π065) 

ὡς..«τὸ παρ λλυν ένον ἀνάρμοστον, οὕτω τὸ..ὁμολογεῖται τὸ εὐάρ- 
μοστον ἄ. πάντως τ Ν γϑ5. μη. 4(2 Ῥ»Ἐὶοπ.6; Μ.4ς.0728}; εἶδες πῶς ἀ. 
αὐτῷ μαρτυρεῖ σπουδήν (Ὦγγνϑ. 5.αἰ.1.2(2.58); τῆς ἐκθέσμου πολιτείας 
τὸ ἃ. ῬὨΠοϑι. ἡ. 4.8 Δ(Μ δὸς. Ξ6οΑ); τῆς κατὰ φύσιν ταυτότητος ἐν ἀ, τοῖς 
ἰδιώμασιν (ὑγτ. [0.2.8(4.220 1); 680. ΨΠΓΠ εἰκών: ὁ γονεὺς υἱὸν... 
ἐσχηκώς, οὐκ ἔξωθεν οὐδὲ ἀλλότριον, ἀλλ᾽ ἐξ ἑαυτοῦ καὶ ἔδιον τῆς 
οὐσίας καὶ ἀἁ. ἔσχεν εἰκόνα Ατὰ..4γ.1.26(}1.36.6 58); τὴν..«εἰκόνα, καθὸ 
ἐστιν εἰκὼν..«ἃ. δεῖ εἶναι ΟΠγγδ,ἀοη.3.1 τη (ὐοἱ(ατ.3430); 2. ἴτομι 
Ὡδσ. Ροϊπὲ οὗ ντονν, 6. σϑηϊῖ., ἐμ ΠΣ ΠΗρτῖοηαδὶσ ἤγορὶ ἄλλος γάρ τις ἀ. 
Παύλου ἐν τοῖς οὖσιν οὐκ ἐστέ ΟὉὐτιον.54{0.354.2; Μ.11.4028}; 3, [ΧοῸΠ 
Ροβιενε Ροϊπὶ οὗ νὲνν ἑξῆς..«διακόσμησιν πάντ᾽ ἀἁ, ἔχουσαν ὡς πρὸς 
τὴν προτέραν διακόσμησιν Οτ,( εἰς. 5. 2ο(Ρ0.21,24,22.16; 12124,8})}; 6. 
ἅδι., ἐχαειΐν ἰἰκε ἀ, τις τῷ Σωκράτει, γαμήσων ἀ. τῇ Ξανθίππῃ καὶ 
κατηγορηθησόμενος ὑπὸ ἀ, Ἀνύτῳ καὶ Μελήτῳ 1Ὁ.,.0δίρ.328.12; Μ. 
11.11374};; τ. ̓  ζοί(ρ.22.οἵ.; 12128}); ; 1ῤ.4.1τ2(ρ.282.14: 10418}; ἀ. τῷ 
«οὐγραφέντι....τὸ  οχρησμωδηϑέν Ἰλιάντη, Τγῖ5.1.15(Ν}14.30,3178}; 4. ΠΝ 
ὁμοιότης θη ὍΣ ΠΕα: οὗ 8 τορτεϑδηταίοῃ, ἀτηθμαρ ἰορ, τΊ.2(Μ.6. 
9244}; ἁ. γάρ ἐστιν ἡ ἐν τῇ εἰκόνι τοῦ βασιλέως ὁμοιότης ΑἸῊ. 4». 
4.5(}1.26.3224}; 5. αἷδοὸ οἵ ννπαῖ ἀσε5 ποῖ αἸἴου θεσῆιβα 10 “15 ἴῃ 
ΕΝΘΥΥ͂ τοβρθοὶ, ῥεγξεοὶ ἡ μορφὴ τοῦ δούλου οὐδὲν ἄλλο ἐμφαίνει ἣ 
ἄνθρωπον ἀ. (Ὠγγο,ἤονι.2.5 τῇ ἐεὐ.(12.178). 

Β. Ὑτη, ; πιοϑὲ ἔτος. οὗ ον ἴῃ τοδί ἴο ΚΆΤΟΥ, ἐπ το ἰθαγ 
αἀὐξενίηρ, ἐχαεὶΐν πὐ6 5 1. τὸ ΟΝΊΟ. (225); Οὐ. }0.13.36(0.260.22; Μ.14. 
4614) εἷζ. 5, θέλημα; ὁ υἱὸς τοῦ πατρός, τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα 
αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος καὶ ἀ. εἰκὼν τοῦ πατρὸς τυγχάνων 
Αἰδχ. ΑἸ ιοῤο οι, (0.25.2 5; Μ.τϑ, 618); δ.12(0.27.15; δόπ 0); οὔρίη- 
ΘΙν ΡῬΙΌΡΟΘΕα 85 βαίεριατα οἵ ΤΥ, οὐ πβούοχῪ αἱ ΟΝιςο.(25), 
ΑἸ δεν. 20(Ρ. τθ.τὸ; Μ.2 25. 4400) οἴ. 5. ὅμοιος ; τοῦ πατρὸς..«εἰκόνα... 
ἀ. κατὰ πάντα τοῦ πατρός 14.6.4 γ.5(Μ.26.105370}, θὰ  ἀραπάοποά 
ὙΠ π ϑεσθρίξα ἴθ Ἐπ νΟσ} 5θηβῈ Ὁν Ατίλμ5, Αϑί ΘΟΡΉ. ἔγ.21 
ἈΡ.Εἰι5. 7] αν εοὶ τ. (0.55.8; Μ.24.7040) εἰξ, 5. εἰκών; ΡΠ ἀ.,6,2.15 
(Λ1.6ς.4778); ἴῃ ᾿Ιὐαβοθι μ᾿ ἰουπιῖα, 5. ΘΧΌΤΟΒΒ Πρ ΠδΆγΟϑῖ Τ6Γ- 
ΠΛ 551016. ἀρρσοχιπιδίίοσ ἴοὸ ὁμοούσιος, ϑ'γηιν, Απ|.(341)2(ρ.240.18; 
Μ.26.7210) οἷτ. 5. εἰκών ; ΤΟΥΠγ 8. ἈΒΟΤΙΘΘα 10 σα οἵ ΛΗΠΟΟῇῃ, 
ἘΛΤ ὐταὶ, Τυΐη.4.2(Μ.28.12058}; Δάορίεα Ὦν σας, (π65, ρα Ἰπάοκ., 
Ασδοβεβ, ῥγυ ] αγεοί αρ. ἘΡῚΡῊ. ἠαον.72.6(0.260.14; Μ.42.3808); ΑἸΏ. 
σγη.30(ρ.262.2ς; Μ.26,7578); 1δ.37(Ρ.204.τοὸ; 7604}; αὐἀορίθα πὰ οτποτ- 
σΕΠΟΥ ἔνθ Ὀγν Αξίυβ ἘΠΟΌΡὮ οἰβονμοτο ἢ6 5. Ορροβοαά ἴὸ ἴζ, 
ῬΠΠοβε. ἡ.6.4.1τ2(5284}); 1.5. τ(5280); εἴ, Μασδάοπιαῃ ροβίϊοη ἀ, 
λέγω [50. βουλήν, δύναμιν, δόξαν}, τὴν αὐτὴν οὐ λέγω Τ ΛΠ ταὶ, Τ τη, 
4.2(Μ.28,1τ205λ}; ΓΑ ΤΠ Μ] αςδά. ἀταὶ.1.18(}}.28.12214}; 2. ἴῃ οὐ ποάοκχ 
ψυειΐοτϑ αἰτοῦ ΟΝΊ16.(325): Αυάπ5, ΙΓ (ἀρρασοπι νν) 468. οὗ χπαξοτια) 
τευ ϑθπίδτοη 1π τη, Πδα ποῖ ΟὈ]θοιεα το ἜΧΡΥΘββίοη Ὀθδοδ88 ἃ 
γϑρσθϑθηϊδοη μον ΝΟΥ οχϑοί ΠΟΟΘββατν ΟἸΠΕΥ5 τόσα {πὸ ΟΥ]ΡΊΠΑΙ] 
1π ὈοΙηρ ἃ Τῆ0τα τορυθβοηξατῖίοι, οἷ, πα ἀπ ετγοηΐ σοηηθχίοη εἰ καὶ 
τὸ ἀἁ. καὶ πάντη ὅμοιον ἔχει ἡ εἰκὼν πρὸς τὸ ἀρχέτυπον, ἀλλ᾽ ἡ οὐσία, 
φησί, διάφορος Μαχ.Ξεἰοὶ.6.}.4.3.τ(Μ.4.1520)}. Βαϊ ννοτα ποῖ δβοποννεα 

«καὶ ἀ, 



ἀπαραλλάκτως 

Ὀν οὐἴβοάοχ οπ τπῖ5. δοσοῦπὶ Ῥαΐ ἔτεα. ἔοαπα, Ὀοτῃ ὙΠ ἀπά ' 

ατβουῦϊ εἰκών, ἰὼ τοῖς ν 80 {01Π}ν δοσερίθα ὁμοούσιος, Ὀεσδτιδα 

πεν τηϑίπιαἰπαα {παῖ ἀ. ρίνεῃ [ἴ5 ἔ0}} ἔοτος νου] ᾿ποῖπᾶβ Ἰάθα οἵὅ 
Ἔββέποα, Αἴὰ..4γ7.3.11(}.26.3444.,8); εἰκὼν...οὐκ ἐν σχήματος ὅμοιό- 

τητι, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τὸ ἀ. ἀεὶ διασώζουσα Β85.Βμη.τ δὲ, 

230Α; Μ.20.5520); 14.ἐῤ.0.3(3.914.8 λ1.32.2724) οἵ. ἀπαραλλάκτως 

Βη.; τ, Ναζιον. 30. Ζοίρ.140,5; Μ.36.1208}; βουλὴ..«βουλῆς ἀ, οὖσα 
ἡ αὐτή ἐστι βουλή" καὶ δύναμις δυνάμεως ἀ. οὖσα, ἡ αὐτή ἐστι δύναμις 
ΤΑ ταὶ, Τγῖη.5.2(λ1.28.1205Ὰ}; ἃ. ΜΠ εἰκών (20 ογ.4:.4, Ο0].τ 15): 
ἐμφέρειάν τε καὶ εἰκόνα ἀ. ... πρὸς τὸν πατέρα ΑἸῺ,.47.2.33(Μ1.20. 
2178}; λόγος..«τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς εἰκών ἐστιν ἀ. Ἰᾶ. σεμὶ, τ( 1.2 5,810); 
2}. 46(030); τὸ διὰ πάντων τῆς εἰκόνος ἀ. πρὸς τὸν οὗ ἐστιν εἰκὼν 
θεωρεῖται τον 55. Ετ:.8(2 Ρ.179.20; Μ.45.7712})}} ὁ..υυἱὸς. «ἴσος διὰ 

τῆς ἀληθινῆς εἰκόνος καὶ ὁμοιώσεως οὐ παρηλλαγμένης, ἀλλ᾽ ἀ. ἘΡΙΡΗ. 
μαον.76.3(0.343.17; Μ.42,5200); ΓΑΒ ἀταί, Τυῖπ.τ 4(Μ.28.11210); πῶς 
«ννεἰκὼν ἀ. εἴη τοῦ γεννήσαντος, μὴ πάντα ἔχων τὰ τοῦ γεννήσαντος ; 
Τμάιαριντιαροί. ΤΠ 4(0.121.21; 6.2158); ἢ.--ζῶσα εἰκών, καὶ τὸ ἀ. 
ἔχουσα τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν τῷ ἀρχετύπῳ 1.(οἷ.τ: τ5(3.471) ὄργανόν 
ἐστι παναρμόνιον ἀντὶ τοῦ εἰκὼν ἀ. δεῤοί.Οἰδηαι ργοὶ (ρ.298.3; Μ.0. 
7184); Ὁ. ΜΠ χαρακτήρ (Ηε}.1:3}): ἀ. τῆς θεότητος χαρακτῆρές εἰσιν 
ἐν τῷ υἱῷ Οντ, Η.εαἰδοῖμ.ττ.τ8; τὸ ἀ, δηλοῖ οὗ ἐστι χαρακτήρ, τὸ 
ὅμοιον κατὰ πάντα (Ὠτγβ.ἤοηι.3.5 10) εὑ. (12.160); [56. υἷόν] ἀ. 
χαρακτῆρα ἀοράτου μορφῆς ΤΟ γγΒ5. ἠοῖ ΜΔ 4.20: 1(8.1408); χαρα- 
κτὴρ ἀ. τῆς ὅλης αὐτοῦ ὑποστάσεως (6].Ὀν2.}..6.2.1τ6.21(Ν1.85.12654}; 
ς΄, ΙΓ ὁμοιότης : τὸν υἱὸν ἔχοντα πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατήρ, ἐκ τῆς ἀ. 
ὁμοιότητος καὶ ταυτότητος ὧν ἔχει Αἴῃ..1γ.3.26(}1.26.4008}; λόγου 
τὴν πρὸς τὸν θεὸν ἰδιότητα, καὶ τὴν ἀ. ὁμοιότητα τοῦ ἀπαυγάσματος 
πρὸς τὸ φῶς Δ, ἀρεν.24{ρ.1τ0.33; ΝΙ.25.4578}; ὁμοούσιος...ὁ υἱὸς τῷ 
πατρί, καὶ ὁ πατὴρ τῷ υἱῷ" διὸ δὴ εἰς ἀ. ἀναβαίνουσιν ὁμοιότητα Οντ. 
7ο.χ.2(4.1τ58}; ἃ. 408. τὸ ἀ. αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα (Πτν5. θα. 5.8 
(ς.920}; (εχορ. Ης0.1:3) ἐνταῦθα...τὸ ἀἁ. δεικνὺς τοῦτό φησι 1Δ.ἦἤο»ι. 
2.2 ἴῃ Ηεὐ.(12.148}; ἐν μὲν τῷ υἱὸς εἶναι, τὸ ἁ. σώζων πρὸς τὸν 
πατέρα Ῥτοο].ΟΡ ογἰαμά, ΒΜ δ(ρ.τος.το; Μι6ς. 6884); ἘΝ ΕΙΠ ὗγηι, 
εἰ 4:η.8(}}.1τ8.2650); ἰὰ γεβρβοῖ οἱ μορφή: μίαν ἐν τῷ θεῷ πατρὶ καὶ 
θεῷ μονογενεῖ τὴν οἱονεὶ μορφὴν θεωρεῖσθαι τῷ ἀ. τῆς θεότητος 
ἐνιζομένην 1345. 5 7γ.45(3.188 ; Μ΄.32.1408}; φύσις: τὸ ἀ. τῆς φύσεως 
ὁμολογοῦντες, τὴν κατὰ τὸ αἴτιον καὶ αἰτιατὸν διαφορὰν οὐκ ἀρνούμεθα 
ΟτιΝυβ5.,γες ἀΠ11(}1.45.1338}; ὁ υἱός, οὐχ ἕτερόν τι παρ᾽ αὐτόν ϑο. τὸν 
πατέρα] ἐστιν ὅσον εἰς οὐσίας ταυτότητα λέγω, καὶ φύσεως ἀ. ὁμοιότητα 
Οντ. [0.5.5(4.5250}; οὐσία: τῆς κατὰ πάντα ἀ. καὶ ὁμοίας οὐσίας 
αὐτῶν Τιάντη ({Β45.} 1 πμ9.4(1.2870; Μι.50.6024}; τῶν.««ὀνομάτων τὰ 
μέν ἐστι κοινά, τὰ δὲ ἴδια --- κοινὰ μέν, ἵνα τὸ ἀ, δείξῃ τῆς οὐσίας, ἔδια 
δέ, ἵνα τὴν ἰδιότητα χαρακτηρίσῃ τῶν ὑποστάσεων (Ὦγνϑ.Ἰη605:- 
ῥγνελθηδ.5.5(..4820); ἰά4. λον. όρ.: ἐπ Δ11.(1.6108)}; Αππιοη. 70.12:45 
(Δ1.8ς. 1480}; ὕγτ. 7ο.1.3(4.230); ὡς ἐν ταυτότητι τῆς οὐσίας ἀ., καὶ 
τῇ κατὰ φύοιν ἑνότητί τε καὶ ὁμοιότητι.1.(288}); υἱός ἐστιν...ἀ. οὐσία, 
φύσις ἀνεπιχείρητος πα. πὶ, βά.(Μ.80.14040); δἀηα οὗ ϑεύτης: τὸ 
οὐὐποιήσωμεν᾽ τὸ...ἁ, τῆς τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ ϑεότητος παρίστησιν 
ἡ φωνή (]. νΖ.}.6.2.14.6(ΜΠ.8ς.1τ2574}; Τ865.Να 2, 41αἰ.3(}1.28.860); 
ΜΠ] (χερ. 70.5:30) τὴν.. «ὁμόνοιαν δηλῶν καὶ τὸ ἀ. τῆς ψήφου 
Ομ σγϑ.λορι. 59. 41 70.(8.2328); ΒΟοΠουτ, 1.22 εοΉ ΡΥ 6} 6Ή5.4.4(1.4768) 
ΔΌΣ ἐστὶν ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ θεότης, καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως 
ἀ. ἐξουσία τε καὶ δύναμις ὕγσ, [0.5.5(4.2030); 3, οἵ Η. ΟΠοβὶ τὴ 

γοϊαϊΐοπ ἰὸ ἘδΊμοΥ (τοῦ. Τ66.1: 17} ἐν τῷ θεῷ ὃν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
οὐνᾶν. εἴη..«ἀν ΑΒ. ορυδέγαρ.τ.26(}1.36.5954}); Ὀιάψην, Τγτη.2.2(31,30. 
46οο); ἐῤ.2.π(ξο4Ὰ); 4. οὗ ΤΥ οὗ ῬοΙβοηΒ ἡ-...ἄκτιστος φύσις... 
ἐν μὲν τῇ κατὰ τὸ ἄκτιστον κοινωνίᾳ τὸ ἀ. ἔχουσα, ἐν δὲ τοῖς ἐξαιρέτοις 
τῶν ἰδιωμάτων ἑκάστου τὸ ἀκοινώνητον ΟὙἾΝ γ55. Εν. τ(1 Ρ.102,3; 
Μ.45.2368); κατάρχουσιν [1.6. ἴῃ ὅ0η Δη4 ἱπ8 Η, (ὐβοβε] αὐτοφνῶς 
διὰ τὴν ἀ. πρὸς τὸν ἐξ οὗ προῆλθον πατέρα θεότητα Ὠιάντῃ. ΤΥΪΉ.2.1ττ 
(Μ.39.66ο0); ἡ μία τριὰς πρὸς ἑαυτὴν ἀ., τὰ δὲ ἄλλα {τὰν ἐξ αὐτῆς 
παρηλλαγμένα ἘΡΙΒΡΠ.ἤαεν.76.π2(ρ.407.8; Μ.42,6250) ; (Πγν5.ἤονι.δ.3 

ἴῃ 2 σγ.(το.40950)}; 5. τεῖ, αἰνὶπε Ἰρλαρὸ ἴῃ τηδ τὸ,» θεοπρεπὲς κάλλος 
«οὐτελειωτεκὸν.. «κατὰ τὴν πρὸς ἑαυτὸ τῶν τελουμένων..«ἀ, μόρφωσιν 
Τοπ. ΑΥ..}..4.τ(21.2.1640). 

ἀπαραλλάκτως, Α. «οὐ ομί εἰαηρο; 1. ἱμυανίαδῖν, τοῖίλ συν ρίείε 
γερμίαγίίν ἔδει θέρος ὁμοῦ καὶ χειμῶνα καὶ ἔαρ καὶ μετόπωρον ἀ. καὶ 

κατὰ τὸ αὐτὸ συνίστασθαι Αιῃ. ρεμί.2ο(Μ.25.570); σελήνην.- φθίνουσαν 

καὶ πληρουμένην ἀ. ἐν. 25 724}; Βαδιλονεῖη 5, δι τδϑλ; Μν20, 
4490) ; 2. τοϊίμομέ ὑπιάευροίηρ εἤαηρε τῆς..-ἀναλλοιώτου οὐσίας, ἐφ᾽ ἧς 
οὐὐἐπιπρέπει νοεῖν... εἶναι ἀ. ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσαν 
ἘΠ15.6.ἐ8.2.ο(ρ.τοϑ.22; Μ.24.0174}; ίοη.6,},4.3.3(}4.3.4760) οὗτ, 5, 
ἰδιότης. 

Β.. ἴπ τοϊϑίοη ἴο βοιηβεμίηρ 656, τρηέμομ ατν ἀβεγεμεε; 1. ΤᾺ 
σρη.; 8. ἐμαϊειτηριίςπαδίν, ἰάφημεαϊν, ἐπι ἐχαείΐν ἰδσ βώμδ τᾶν 
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βμαον.πιτοίρ.τ18.16; Μ.16.21828); Τ᾿ δ αἷ,τ.3(0.8.15); τοῦ γεννηθέντος 
οἰκείως ἔχειν ὀφείλοντος πάντως καὶ ἀ, πρὸς τὸν γεννήσαντα 1585. 
Επη.χ(1.2420; Μ.29. 5810); Οντισάογ.τοί,.351Ὲ}; 1διττ(3700}; οὐκ ἂν 
εἴη τῶν ἐνδεχομένων ἀ. ἐνυπάρχειν τινὶ τὴν θεῷ πρέπουσαν ἐνέργειαν... 
εἰ μὴ καὶ αὐτὸς κατὰ φύσιν ὑπάρχοι θεός Ἰά..0.3,.1τ(4.2538); 1..5..3.5 
(2.5168); ἑνοῦνται τῷ θεῷ λόγῳ οὕτως ἃ. αἴ τε ἐπουράνιαι δυνάμεις. .«ὡς 
αὐτὸς ὁ νοῦς ὁ λεγόμενος παρ᾽ αὐτῶν Χριστός ὈΓΡ(-43)απαίμ, τ2(0.220; 
Ἡ.3.2850)); εἰ τὸν αὐτὸν ἅπαντες ἔσωζον ἀ. χαρακτῆρα, πόση σύγχυσις; 
Μοϊοι, μα μον. 3ο(Ν1.64.1277}); Ὁ. τοῦ, ννοτάϑ, ἐπὶ ργεοσίβοῖν ἰλῈ δαμῖὸ 
ΞΈΉ,56 “εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος᾽ [5ς. ὁ σωτήρ] ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὁ πατὴρ ἀἁ. 
ἀγαθός ΟτἯοργίηε.ι.2.13(Ρ.47.8; Μ.11,.144Ὰ}; πολύς ἐστιν ὀνομάτων 
κατάλογος οἷς ἀ. ὃ μονογενὴς τῷ πατρὶ συνονομάζεται ΟΥΝ ν85. 1.1 
(2 Ρ.162.24; Μ.4.5.752); Γδολι, ΗΠ ποηορὶ. (1. δό,τδουο); 2. 1Π00]., 
ΜΠ ΒρθοῖΆ] τοῖς Ῥεβοπβ ἴῃ Ταη., τοί ἤοιμ αἰ πείτοη, Ἰϑη εαἰὶγ εἰ 
γὰρ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀ. ἔχει, ἀ. ἕξει καὶ κατὰ τὴν δύναμιν Βη5. δίγοτο 

{(ζαης; Ν|.32.τ044}; Ιάντα. [γί:.1.20(Μ..30.3608); τὖ.3.2(80411}} τὸ 
Ἄ ᾿ ἅγιον πνεῦμα...ἔχει...τὰ.«πάντα ἀἁ, πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν τὸ. 

2.25(748Ὰ}; ὕγτ. 70.5.8(4.233Ε}; ὙΠ ὅμοιος ἐχαεὶΐγ ἀμείψασθαι... 
τὸν Ἀέτιον τοσοῦτον ἐνδεῖν τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἀνόμοιον εἰπεῖν.. «ὥστε 
καὶ ἀ. ὅμοιον αὐτὸν κηρύττειν ῬΏΠΠοΞι.ἢ.6.4.12(Ν].0 5. 5528Α}; πα} γ- 
ἴηρ οσπιθ]α ὅμοιος κατ᾽ οὐσίαν᾽ πιακίης 11 δα αϊνα]οηῖ το ᾿ὁμοούσιος᾽, 
β65.6}.9.5Ξ(2 911,8; Μ.32.2724} οἷξ, 5. ὅμοιος. 

ἀπαραλλαξία, ἡ, ἐμ ἰςΠηρηςΠαῤην , ἐχαεὶ ἰκόνθςς., 1. ἴὰ 561.., 
τοῦ. ἀπδϊορίςβ, ἐμ εὐόγγ γέςροεὶ ΠΠὲ κατὰ ἀπαραλλαξίαν ὡς Τιοοητ.{1. 
Νεει.6.4(Μ.86.17568); 2. τῆε0].; 4. οἵ ὅοῃ ἰὴ σεϊαῦίοι τὸ ῬΆΣΠΟΥ 
εἰκών ἐστιν ἀπαράλλακτος, οὐ τῆς ἃ, πατέρα ποιούσης, ἀλλ᾽ υἱὸν 
ἀπηκριβωμένον Ασας 665, Ρν.δανεοι αι. ρ ρη. ἤαεν. 2. τοί ρ.204.32; 
Μ.42.3060); τὸ ἐν εἶναι πρὸς τὸν πατέρα, τὴν πρὸς αὐτὸν ἀἁ. δηλοῖ 
ΟΒτγϑ. λοι. 3.4 1}..0.(8.22Ε}; μάλιστα ἰσότητα καὶ ἀ. ἐνδείξασθαι 1.4.3 
(314); ἐ.6:.2(53640); τὸ γὰρ ᾿οὕτω᾽, καὶ τὸ ᾿ὁμοίως᾽, καὶ τὸ ᾿καθὼς᾽ 
ἀπαραλλαξίας ἐστίν 1Δ.6χρ.ΐη Π5.44τλ(5.165}}} οὐ τοιαῦτα, ἀλλὰ τὰ 
αὐτά, ὃ μείζονός ἐστιν ἀ, Ἰᾶ.Πορῖ. 56.2 1: [0.(320Ὰ}; τὰ αὐτὰ τῷ πατρὶ 
ποιοῦντα, ὃ μείζονός ἐστιν ἀ. ΤΠαΥΜορ5. 70.090: 2(Μ.06.7520); Ὁ. τοί. 
ΟΠ σῖβι αθ ρεσίεος σοά δπᾶ ρμεγίςοι Μϑῃ ἕνα.. τῷ ἀνελλιπεῖ τῆς πρὸς 
αὐτὰ.. «φυσικῆς καὶ οὐσιώδους ἀ. τέλειος ἦ τὰ ἑκάτερα Μακχιυριςς (ΝΜ, 
91.730); 6. οἵ πῆαρε οἱ σοά ἴῃ τῖδὴ (τεῖ, οπ.1:26) οὐκ οὐσίας ἀ,, 
ἀλλ᾽ ἀρχῆς ὁμοιότης ΟΠ ΓΥ8.56}η1.3.1 ΤΏ οη.(4.δ56λ). 

ἀπαραλόγιστος, ποί 6 δὲ ἀξφεοίυεί, πμεγγίηρ, οἵ (οα ἁγίασον 
αὐτοὺς... ἀπαραλόγιστε 1.47» .Οὐη οι ρριδιατιδ; ὁ... «λόγος αὐτοῦ ἀ. 
ΟΠ τγνγϑβ ἤοηι.δ2.4 ἦτ δι. (γ. 7570}; ἀ8ὰ,. 1 ἡπαρεμῃλοπῖβ ἀ. γὰρ ἡ τοῦ 
θεοῦ ψῆφος εἰς τὸ δικαιότατον κρῖμα (Ἰεχη.5,7.7.3(0.15.3; Μ.0.425λ); 
πῶς παραπείσεις τὸν ἀ. δικαστήν; Βα5.Πορι.7.6 (2.588; Μ.31.2061}}}; 
τὸν πανδερκῆ καὶ ἀ, ὀφθαλμὸν τοῦ κρίνοντος ὑντ.αεον.14(1.4038). 

ἀπαραλογίστως, τοΐέβομ! ὑεῖηρ ἀεεοϊυφα, πηπεγγίηρὶν; οἱ αἰνίης 
ἠπάρεναρης, Οοηϑὶ. ρρ.3.25.π., Οὐ. Ναχ.0γ.23.11|Μ.30. 5020). 

Ἑἀπαραμίκτως, τοΐδομ αὐρηῖχέμγε, Οὐ. [0.6.το(τι; Ρ.127.30; Μ.14. 
2320). 

ἀπαραμίλλητος, μηγυα ει, 1 Πιί, ον ΟΥ.5(}1.6.3378). 
Ἑἀπαράμιλλος, πηγίυαϊ οι, ΝΊΠσΟρΡΕ. συ νη, δ Μ,86. 30 128). 
ἀπαραμύθητος, 1. ΣΉ ονίοά, οἵ ἐνιάθῃος οὐδένα ἀ, ἐῶντες τῶν 

λεγομένων ὅρων ΟΥ..70.6.2ο(τ5; Ρ.130.6; Μ.14.230})}; δἰαπάτηρ αἰοΉ6, 
οὗ 4 περαῖϊϊνε ἀρκεῖ...εἰς ἀνατροπὴν ἡ ἀ. ἀπόφασις 1.(0.120.28 
2300); 2. ἐηπξαϊαῤίε ἐπὶ.. ἀρετῇ... καὶ πάμπαν ἀ. [5ς. ὁ φθάνος]} 1516. 
Ῥ0].ερ}.2.224(Μ.η8.664λ). 

ἀπαράμυθος, τοῖοι κοηδοίαίοη, αὐ πρὸ σοΉ οἰ αἰοΉ., 1. ν. 
4.3006. 

Ἑἀπαρανάγνωστος, πηγεαι, ΤΆρΡΙα. ὐγοη 9. δΊ(Μ.τοϑ, 204). 
Ἑἀπαράνοικτος, μη ρομεά, εἰμὶ, ἘΟΠγγϑτηγσιραγαν. (8.470). 
ἀπαράομαι, ροτῖ. ΡΙορ]. ἀπηρημένος, ἢ ῥγανοιΐ ἀραΐριδί, ὈομοΘ 

ἐγεαιίει, ἰογγίδίς τὰς ἀ. ἐκδειματώσεις 1)4]} Ολ γ5.3ο(}.146,27; Ν].47. 
82). 

Κἀπαραποίητος, {πο Πο ; 1. ππομαηροά, ταφμιεαὶ ἀἁ. τῶν 
πατέρων διεφύλαξαν τὴν παράδοσιν Βα5.5)}17.16{0.37.15; Μ.322.030); 
2. μηααἀμογαϊεά, ποὶ ἐομ μον οὶ, ρομμη6 τῆς....«εὐσεβείας τὸ κάλλος 
ἀκραιφνὲς..«καὶ ἀ. ἐναστράπτον ἐν αὐτοῖς ἦν Ογτι οἰαῤρἠισοη.2(..200); 
ἐφ. (350); ἄθραυστον...καὶ ἀἁ, τὴν εἰς αὐτὸν τηρήσαντες πίστιν 1 δομι. 
βακε 8, τ(Ξῃ οα); 1ϑουτ.Β. Ἱροὶ (Μ.86,10570)}; 1Π60]., οἵἩ 5οὴ ἰὼ 
τοϊδίίοη. τὸ ΓΆΈΠΕΥ φύσεως ἀ. καρπὸν ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον 
ἀγαθόν (γτυ. [0.τ.8(4.6:}8}; 1.5.5 (5301)}; ἐδ.2.0(2150); ἐστὲν ὁ μονο- 
γενὴς τῆς. πατρὸς οὐσίας ἀ. χαρακτήρ Ἰ΄ κοι, ραξελ.τ5, (ἢν 708); 
τὸ τῆς οὐσίας ἀπαράλλακτον καὶ τὸ ἐν τῷ χαρακτῆρι..«ἀς 14..0.1.3 
(308). 

ἀπαραποιήτως, σεπμίηεῖν, ἱμαϊομαὐίν, τριεπαηοαὐίἧν, οἵ ὅθι ἴῃ 
γοϊατίου τὸ ἙΑΙΠΕΙ τὸ εἶναι θεὸς ἀ. ἔχων Ογτ. πολ. (ρ.27.3}; τ΄, 
1300); ἀ. -.. ἐν ἑαυτῷ τὸν γεννήσαντα ζωγραφῶν 16, 70.τ.2(.ε10Δλ); ἰὖ, 

εὑρήσει τὸ ἐκτύπωμα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς...ἁ. ὑποκείμενον ΤΠῚῸΡ. 1 1τ.9(748}; ἐδ. (τό40,πδτο), 



3 ᾿ 

ἀπαρασάλευτος 

Ἑπαρασάλευτος, ὠηοἠαξομ, Οτγϑ. ἤση. 18,2 τ Τρ. (1τ.6550); 
7... μά, ἄοννι. 3(λ4.95.2480); ἘΠατιδιαα,4}}.2.1432(Μ,09.14400). 

Ἑἀπαρασαλεύτως, ον εμακεαδίν, Ἰριρῃ ον. ὁ. “ο(ρ.188.24; Μ.42. 
264). 

ἀπαρασήμαντος, 1. μηρμοϊεε μηδὲ τοῦτο...ἀ, ἐάσωμεν ΟΥ. 70.2.23 
(8; μ.8α,21; Μ.14.156.}; ΑἸΒ.1η6.35.6(Μ|.25.1560); Βα5.ἠεχ.3.4(1. 
φός ; Μ.20.610}; ἰα.μη.2.2ο(1. 256); Μ.29.6160); 2. ποὶ τϑοἰ -παγκφά, 
τη εβΉ1 6 ἵνα μὴ τῷ ἀ. τῆς κλήσεως, ἀνύπαρκτον αὐτὴν ἀποφήνωσιν 
Μασγεπ. ρ.ΟΙ ἴθ εί, 3({1.3.7850). 

ἀπαρασημείωτος, πραγ ἠφά, τοϊκομ ἐμάϊοαϊίοι οχ ποίε, ἜΠαγ. 
ϑιμα.6ρ}.2.3τ(Μ.00.12ο10). 

ἀπαράσημος, ποΐ εὐμηονξεῖ!, σεμμῖης ὃ υἱὸς...«ἁ, τὸ θεῖον... 
παρέδειξε κάλλος Ὀνχἄταί. ΤΥΉ. (5. 5 50Ὲ); ἸαΟμγορ,(:1,7420); 1. 
“είν. χ(65,250). 

Ἐπαράσπονδος, ῥωεἠἐεί ἰο οπεὶς ῥίοάρε τοογὰ, ἱτεδιθον εν, 
ΤΟΙΝῚ Π.0υ..70.10.τδ(}λ1.94.4568). 

ἀπαράσσω, οἰγίκε ΟΥ̓ έέαν οἱ; ταςεῖ., φῦθερ αὐϑαν, ἀοείγον, ΟἸευα. 
γοί.4(0.47.1τ ; )᾽.8,1τ6οῦ). 

ἀπαρατήρητος, "σὲ οὐξογοεί; 1. τηηοι ει, οὐεγίοοκε μηδὲ τοῦτο 
οὐνὰ, ἐάσῃς ΟΥ εοηηνῖ Μά .πΆ.4{Ρ.281.21; Ν.13.1102Ὰ}; 2. ποὶ εἰοδεὶν 
τυαίείμεα ἐλευθερίαν τὸ ἀ, καὶ ἀκώλυτον λέγω ΟΝ γδ,ἤσηι,2.5.1 ΤΏ 
ΤΟ ογ.(1ο.2214Ὰ}); . ἱμαϊεογίρπαίε ὅτι ἀ. τῇ γραφῇ τῶν συλλαβῶν 
τούτων ἡ χρῆσις Βα5..5}}1;.6 τιτ.(2.5Ε; Μ.22.774}.Ψ 

ἀπαρατηρήτως, 1. μεράϊοςείγν, σαγείξςεὶγ; τμαάυθνιηἶν σφόδρα. οὐὰ 
ἀ. ὁ ᾿Ηρακλέων οἴεται ΟΥ. }6.το. 34(τ0; Ῥ.-2οϑ,23; Ν.τ4.3604}); εἴ τὶ 
κατὰ ἀδιαφορίαν ἐν τῷ λαϊκῷ βίῳ ἁ. ἔγραψε Β48. ἔΡ. 224. 2(3. 3438} 

Μ.52.8327λ); Ογτ μος. τ(ς5'. 2150}; 2. βιεεῖν, τὐτπομὶ ξογεβίς Μωσέα 
γνοίης ἂν..-τροφῆς...-τῆς Αἰγυπτίας ἁ, μετειληχότα Ελι5.ἅ.64.τ.6(0.25.0; 
Μ.22. 520); (οηςιὶ, ΑΡ}.6.30.1; 1δ.6.20.4;; 6.30.2; τὸν.. Χριστιανὸν οὐδὲν 
τοιοῦτο δεῖ παραφυλάττεσθαι, ἀλλὰ πάντα ἀ. ποιεῖν Ἐλι5.4.}. δον»: (Ν, 
86.3568).; τοϊίμοι {ΗΑ ΟΉ πάσας αὐτὰς [3ς, θεωνυμίας) ἀμερῶς, 
ἀπολύτως, ἀ., ὁλικῶς ἁπάσῃ τῇ ὁλότητι.. "πάσης θεότητος ἀνατίθεσθαι 
Τιοη, ἀτιἄ.".2. τ(Μ. 2. 6360); εἴ. ἀ, ὡς ἐφ᾽ ἑνὶ ἑκάστῳ, καὶ ἐπὶ τοῖς 

τρισὶ κοινῶς Ῥασδντηργεβ ραγαράν.ἄ....2.1(Μ.3.6570). 
ἀπαράτρεπτος, 1. "οὶ ἰο ῥὲ ἐιγηεά ασίάς; ὠμάευϊαιτηρ, τη όχοΥ- 

αὐΐε, οἵ τἰγηγεβ ἀρὰ φεΆβΟΙ5 ὡρισμένας ὥρας καὶ καιροὺς εὐκαέρους 
καὶ πβοηέὺ ἀ. Ῥίοη. Δ]. 4Ρ.Επι5.}.6.τ4.25(7718Β; Μ.21.127170}; οὐδὲ 
ἀ. ἀνθρώποις καιρὸς ὥρισται θανάτου χ5.15.28:1|{}.24.4568}; 
2. ποὶ ἰο δὲ ῥεγυενίεί, μηφιθεγυίηρ, οἵ τὰς σοοίποθ5 οἱ (σοά τοῦ 
θεοῦ ἀγαθὸν ὥσπερ ἀγένητον, οὕτως καὶ ἀ. δῖ. οι. χ2(4.88. κ65Ὰ}); 
πδαϊ. 45. 8 08ι., ἐμεονγερίὀτἑεν, ςεἰσαάῥαδίμεος ἕνα...τὸ ἀκλινές τε 
καὶ ἀ, ἐν τοῖς ἀγαθοῖς κατορθώσωμεν ΟτΟΝΝ β5.οηι. ὃ τῷ (απ.(Μ.44. 
9450)»; 3. πηρεγυεγίοά, τὐμαϊειογίοά; οΟΥ̓ττατῃ, Βαπιαροί 6(}4.30. 
8400), 

Ἑἀπαράτρωτος, ἐπ] Ή) γε, ὠρτριραϊγεά, ΝῊ Μ]αρη τί .70.ο680}; 
ῬΒΠοβι.λ.6.3.15(}1,65.4774}}. Βορῆγν. Η ἐρισνη,(Μ.87.21888). 

Ἑπαρατρώτως, τυτίμομὶ υἱοίαίίομ, ῬΉΜΠΙοϑτ. ἦν, 4.3.ς(Μ1.65.4858), 
Ἐἀπαράφθαρτος, “»εογγιεῤῥίε, ἱμυϊοίαϊε, Τιοπ. χάνι. χ.4(}{.3. 

502Α, ν.1. ἀπαράθραυστα) ; αχ.οριος(Μ. 01.888), 
Ἐἀπαραφθάρτως, ΤΕΥ ΡΗΡΗΡΙν τὰς νοερὰς ἡμῶν δυνάμεις πρὸς τὴν 

ἐπὶ τὸ χεῖρον ὕφεσιν ἀ, διακειμένας ΘΠ, Ατ.6,}..4.3.4(31.3.4770, ν.}. 
ἀπαραθραύστως). 

ἀπαράφθορος, ερεονγρίοιί, τησϊοίαίς ἀἁ. ἐν ἑαυτῷ τηρήσας τὴν 
πίστιν γτις.τ530(3.1728); ΙΔιαὐον.8(1, 2808) ; ἐδ. 12(4210))} ἡ... «εἰς θεὸν 
ἀγάπη τὸ γνήσιον εἰς πίστιν καὶ τὸ ἀ, ἔχει τὰ. “τ.73(3.334} ; ΔΑ. ΠΟ]. 
ἀπαράθραυστον). 

Ἑἀπαράφορος, μηάευιαίηρ ἀκλινῆ... 
ἐονπι ῥακεὶ, δ. τ(53,048, ν.]. ἀπαράφθορον). 

ἀπαραφύλακτος, εγισματάςί ἄλογον. ..[86.Ψ 
περιφέρειν ἀ. Τρ :.3.2 1210. 

Ἑὰάπαραφυλάκτως, ἢ. τοίϊπομὲ α σμαγά ἀ. καὶ πάσης ὑποψίας ἐκτός 
ΤὨΡἢη. εὐγο. 2: Δ  , τοῦ, 7610); 2. καγείεςείν, τοτίμοι δον ρίε, Ἐμλὰ5. 
«.6.1τ.6(0.2:5.5; Μ1.22.520}; ἐξομνυμένους ἀ, τὴν πέστιν 14.}}.6.4.7.7(21.20. 
2174}.ὕ 

ἀπαραχάρακτος, 1. εὲ ορι φΟὨ ΗΘ Γο1, ϑερμῖηε, αμἰμοηῖς ἐκεῖνα 
ο«ἐθέλειν.. «τὸν πατέρα, ἃ τὴν θείαν αὐτοῦ δόξαν ἀ. οἶδε τηρεῖν Ογτ. 
᾿ ο.ο(4.7700); Β85.55].0γ.28, 30}. ὃς .324Ὰ); (ὈηΒΕΡΟσοη. σαν (ΜῈ ΡῈ... 
οὐδ. 390}}}; 2. Ἰηυϊοίαίε τὸν νόμον ἀ. ... ἐφύλαττε 70.) «μονη. 8.00.6. 
ἸΟΟΑ) ; 1ἃ. Κ.0.4.24(δἴ,04.12088}. 

Ἐἀπαραχαράκτως, τοϊμοιι [αϊεϊβεαϊίοη, ρομμίμεῖν, ΟΥ. 7ο.5.8(4; 
ῬυΙΌξΟΙΙ ; Δ1.14.1064Ὰ}. 

ἀπαρέγκλιτος, 1. οοἱ ῥεηὶ, εἰγαῖρι; ταθῖ., μηϑομάϊηρ, ποὶ οἸΤῊΡ 
τῦᾶν ἀ. ὑφέσει πάσῃ Μαχ,πεἰοῖ,6.}..2.5.5(}1.4.1324}; 2. ποὶ ἐμγηεά 
αδιάρ, ἄτγεει; Ὠσπος πιεῖ., μη ϑϑεγησ ἀσάλευτον... .καὶ ἁ, πίστιν 
151. ῬῸ].6}}.2.2οο( δ .γ8.,7250) ; Βίοπ, Ατ.6..,4.4.1(}1.3.4730); οἱ σοῦ, 
τὰ. Δ πο τοί Μ.3,0174). 

καὶ ἀ. τὴν ὁμολογίαν ΟΥΤ. 

» , κ᾿ , ἐστί]...τὴν..«διάνοιαν 

τγό ἀπαρρησίαστος 

Ἑλπαρείκαστος, ηοἱ ἰ6 δὲ εοηιραγεά, ἱπεορεραγαδίς, Μαγς. τ, 
ῥιδε.3.2(Μοός ὐροὴν 
ἀπαρεμφάτως, ̓. τοί οι ἐρεεϊξντηρ, ἡμάρβητιεῖν, μοὶ ἀεβηϊτυεῖν 

ταῦτά, ἐλ ρευμνῶξ ἀ. ἐβούλετο σημαίνειν Ἰυυβτ. η σαςί ττ(ρ.33.6; 
Μ.18,6330); ἀ, ..- τὸ πρόσωπον ὑπέφαινε τοῦ ἁγίου τεύματος ἘΡίρ. 
ῥαογ.60.76(ρ.224.21;; Μ.42.3250); (τε. 1.0.5:32) πάντας τοὺς παρα- 
Βαίνοντας καλεῖ.. «εἰπὼν ἀ., μᾶλλον δ᾽ ἀορίστως ας. Μρση,αροεῦν, 4.18 
(0.191.13}; 2. μπεφιαϊυοεσαϊίν τὸ μὲν τροπικῶς εἰρημένον ἀληθείᾳ 

φέρειν εἴωθαν, τὸ δὲ ἀληθῶς καὶ ἀ. κεκηρυγμένον εἰς ἕτερον πρόσωπον 
ἀλληγοροῦσιν ἸὩΡΙΡΒ.Παογ 60. ο(Ρ.106.24; Μ.42.277}0}. 

ἀπαρενόχλητος, ἐπαίειν δε χωριζομένη τοῦ σώματος ἡ..«ψυχὴ... 
ἀ., καὶ φωτεινοτέρα εὑρισκομένη ΤΟ τι Ν γεβι παρ, (Μ.44.13440); εἰς 
κατάστασιν ἔρημον κακίας καὶ ἀπαρενόχλητον ἐπιμιξίας φαυλότητος 
Τῦγτ. οὶ 1 (6.38; Μ.γ7.117170}; 10 γρ.καρ.52(}}.8ς.τϑ48). 

Ἑῤπαρεξόδευτος, ζγον! τοὐτοὶ ἐἤέγο ἴς πὸ σἰγαγίηξ, Ἔχερ, 10.140 
ἀγαθὴ...«ὄντως ὁδός, ἀ, καὶ ἀπλανής, ὁ κύριος ἡμῶν Ἰθὰ5. δὲν. τ8(2.168; 
Μ.32.τοοῦ), 

Ἑἀπαρέσκεια, ἡ, ἀΐδριδὶ 11} ΟΥ τυεαγίηθες οὐ τ, ΤΠ σν οὶ. δ, ἰεηρ. 
2.τοοί Μ,03.1 5440), 

ἀπάρεστος, ἀϊερίεασίην, Οτ. εἰς. τιο(ρ.62.2ι; Μ.τχ.6730); 10.4.53 
(0.326.12 : τχ160) ; τὖ. 5.371(0.41.2; 12370}. 

ἀπαρηγόρητος, 1. ποί αὐνηε της ἐοηϑοϊσίίσηπ; τιθαΐ, Ὁ] τ. ἃβ αν, 
ἱποσηϑοίαδίν, [55.κοη!.τ4.53(2.12410, Μ.31.4404}; 2. ᾿ηπεϊακεαίε αἰσχύ- 
νὴν ἀ. [Β85.ἐὐη5ι.π5(2. 600; δ΄. 41.14000)). 

ἀπαρηγορήτως, τιεοηϑοίαὐίν, ΝΠ}. τί Μ.70.1ο08). 
"ἀπαριθμισμός, ὁ ὁ, οριπογαίτοη, ΤΠ αν 1 οςι. (Κ5.(}1.86.228.). 
ἀπαρκτέον, 9516 115. δερίη, ΟἸευλ.  αρε.2.0(0.207.12; Μ.8,4068). 
ἀπαρν-έω, 1. ἀοῖ,, ἐδην μη οτίν, γεεεί, γοῤμάϊαϊς ἃσύμφορὸν ἐστιν 

“"ἦσαι τὸν νόμον σον ΗδΥπι. ΣΊἤλ.τς ; 58. τηδα, ; [ἢ ΤΕΠΡΊΟΙ5. 56 186 
ὅν [30. Χριστόν] τινες...-ποῦνται..«μὴ ὁμολογῶν αὐτὸν σαρκοφόρον Ἰθ}ι. 
ΔΗ. 5. τῇ, ; Ηδτγλυ15.3.6.5.} τὰ. 5τη1.8,8.2; τοὺς τὴν ἰδίαν πίστιν 
“-“ησαμένους ΤΑΤΏ. ρα! 8(Μ,26.1 2080}; 2. τηρα., ἀδηγ ομεϑεῖ οὐκ εἶπεν, 
“ἀρνησάσθω'", ἀλλ᾽, ““ησάσθω᾽ καὶ τῇ μικρᾷ ταύτῃ προσθήκῃ πολλὴν... 

ἐμφαίνων τὴν ὑπερβολήν ΟΠ γγ5.ἠοη. 5.5.1 ἦι. ΜῈ.(). 5514}; ἡ... περὶ 
θεοῦ γνῶσις, ἣν οὐκ ἂν δυνήσῃ...κτήσασθαι, εἰ μὴ [σαυτὸν] τῷ κόσμῳ 

“«“ησάμενος ΤΡΆΙΠ λποη τό. π(Ρ.74.20; Μ.34.1170Δ}.Ψ 
Ἑἀπαρνησία, ἡ, ν.]. ἴοτ ἐπαρνησιθεΐα, ἸῶρΙρῃ ̓ αεν.ο1.4(0.584.16; 

Μ.41.10440)}. 
Ἐλπαρνησιθεῖα, ἡ, -- ἐπαρνησιθεΐα, ἀεπίαί οΓ 116 ἔτος (ὐυώ, 

ἘρΙρΒ.λαογ.το. (Ρ.210.25; Μ.41:.2640}; 1.24. 5(ρ.262.5 ; 3131). 
ἙἘλπαρνησίθεος, ν. ἐπαρνησίθεος. 
ἀπάρνησις, ἡ, ἀξηταῖ, γεημησεϊαϊ θη; οἵ ἀροσίαβυ, ἢ]. αἰγεὶἑ. (0.21). 
Ἐπαρνητικῶς, τοῦ! σεμοριθη! ἀομῖαὶ, {Ἐ8Βαβιδαῤί,τ.2.3ς(2.6470; 

Μ.321.15680). 
ἀπαρόδευτος, 1. "οὶ βαξείηρ αὐὐαν, αὐτάϊηρ τὰ ἀ. θεοῦ δῶρα ἸζΡὮΓ. 

3' 261Ὲ; 2. Ἠοὶ ἰγαυεγεινίε ἀδιάβατον.. «ἀνάγκην, καθάπερ τι βάραθρον 
ἀχανές τε καὶ ἀ. ΟΥΝΝ γ55.αηΐη. οὶ γ65.(Ν1.46.848}.Ψ 

Ἑἀπάροιστος, [.1. ἴογ εὐπάροιστος, οαδτίγ εαγγῖσι αἰῦᾶν, Οντ. Δ. 
καἰ. [α.1.:8(0.3215.4); οἵα, }9.γ(4.6788). 

ἀτταρρενόω, ν. ἀπαρσενόω. 
ἀπαρρησίαστος, ἀεοῤγτυεά οὗ δοίμε55 ΟΥ ἐτδονίγ, μΉ [766 
Α΄ ἴῃ ρεη. ἡ πονηρία ἄμετρος...οἱὗ προεστῶτες ἀ, ἰδα5.:}.02.2(3. 

184Ὲ,; Μ.32.4800) ; μεταμορφώσατε.. τοὺς ἀ, εἰς παρρησίαν (στ Ν γ58. 
γος. ,(1.46.600Ὰ}; ψιθυρισμὸς γάρ ἐστιν ἀ, φθέγμα Ογτ. ἰ᾿ς.40: (1.60. 
οοΎ0); ποιΐ. 88 βι105ϊ, -Ξ ἔψαν οὐδεὶς.. αὐτῶν ἐτόλμα ἅπερ ἐβούλετο 
εὐνεἰπεῖν.. οἱ μὲν διὰ τὸ ἁ., οἱ δὲ διὰ φιλαρχίαν (Ἡτγπ.ἠοηι. 57.2 ΤῊ 70. 

(8.3354). 
Β.. 85 τϑϑα!ϊί οἵ σιη; 1. οἵ ΟΥΡΊΠΑΙ 518 τῶν τότε νηπίων ἔτι τυγχανόν- 

των..«καὶ ἀ., διά τε τὴν ἀρχαίαν παρακοὴν καὶ τὸ καταλεῖψαι θεὸν 

ζῶντα ἸΤηανπι. 1 γ15.3.20(Μ.20.080Ὰ); ποτ ῦη τ ΔΩ ἔῃ τύ ον (το. 
Τ5οᾺ) ; 2. οἱ δοῖι 8] 510, (σις, 4 Ὁῥ.6. 27.3 ἢ ΠΡΙΡΙ. ἤαογ.34. (0. 202.23; 
Μ.41. 3130)} ἀπὸ τῆς ἐργασίας τῆς ἀρετῆς τὰς θύρας ἐστὶν εὑρεῖν 
ἠνεῳγμένας τῆς πρὸς αὐτὸν [56. θεόν) παρρησίας" ὡς ὁ μὴ ἐντεῦθεν τὴν 
παρρησίαν κτησάμενος, ἐν τοῖς ἠτιμωμένοις καὶ ἃ. γενήσεται Γῃγν5. 

μοι. 6 6.4 τη δη.(4.633})} οἱ δὲ ἀ., καὶ συνειδότες ἑαυτοῖς ἁμαρτήματα 
πολλά, μεταβαλλώμεθα 1 ἀξεομς.ς(2.4560); 4 ἀοριτη δ11.2 δ.23(3. 
108}; 16 αι Ἐς. τά4ο:2(5,4310); Δ, ἄμηα 4.2(4.731}8}} ΝΙ],,6}}.3. 
135(}1,70.4450}; τοῦ. ρα σαι διὰ τὸ ἀ. τύπτοντα τὸ στῆθος 1},3.33 
(3930); Χριστὸς...«τὴν ἀνθρωπότητα...τὴν ἀ. πρώην υἱοθεσίας ἀξιώσας 
Ὀγτ.ροί, ονΐομ. τ 2(ρ.62.12; 61. τοῦ}; ὁ γὰρ πίπτων συντρίβεται καὶ 
ἀ. ἐν προσευχῇ..«παρίσταται 10.1.5 καί, 5 (Μ.88,0074}; 3. ἐβρ. 1ὴ 
Ὦὰν οὗ Πιαροτηθης ἁμαρτωλὸς... ἐστιν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος 
Τις.Βοβῖ. "».} 2.7 130(Ρ.170}; 85.γ0}».7.6 (2,588; Μ,21,296}}; ὑπὸ τοῦ 
βορβόρον τῶν ἡδονῶν σπιλοῦται, καὶ οὕτως ἀ. ἡ ψυχὴ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
εὑρίσκεται δος Αοριἀοηι. 4.5 }1.34.4760}. 

(. 650. τοῦ, Πθοσῖν οἵ βρϑϑοῃ, [86 βαὶπίβ ποὶ ἀπαρρησίαστοι 



ἰέ ἀπαρσενόω 

ἀεβρίτα τιθῖχ πιβδίευαὶ ρονεγν, Ομγνδάσηι. 8.2 τη Η εὖ.(12.177Δ} 
οἷἴ. 5. πενία. 

Ὁ. οὗ ποῖ Βανίηρ ἔγεεάοτα ἴο 40 οὐγίαίη {Π|ὴρ5 τίς, τὰ αὐτὰ ποιῶν 
τῷ ἐγκαλουμένῳ, ἀ. ... πρὸς τὸ κρίνειν τὸν ἀδελφόν; Βαβιγόρ.ὃΥ. τ64(2. 
47ος; Μ.31.11924) ΞΞ Απαϑε δι ψε εἶ γε 5.1 ο( 1 .δο.6068); 0. .φρῖγ. 
μὸφ.(Νῖ,οΚ.808). 

Ε. μοὶ 1σ δὲ ἀϊυμὶρεά, ξευγεὶ τὸ ἐσφραγίσθαι τὸ βιβλίον τὸ ἁ. τῶν ἐν 
αὐτῷ γεγραμμένων δηλοῖ Αὐεῖῃ, ρος, τ2(Μι τοῦ. ὅς 0); ἤδηος ἀροοῦγ- 
βαὶ, ΘΧΕρ. (δαῖ.6:7) τὰς μὲν ἑξήκοντα βασιλίσσας τὰς ἐγκρέτους 
λέγομεν εἶναι βίβλους... "τῆς παλαιᾶς καὶ καινῆς διαθήκης" τὰς δὲ 
ὀγδοήκοντα παλλακάς...τὰς λεγομένας ἀποκρύφους. παλλακαὶ δὲ ὀνο- 
μάζονται διὰ τὸ ἀ. καὶ νόθους αὐτὰς εἶναι Απτιοπιπορπιρτοθια,(Μ. 
ὃς.14280), 

[Ἐ]άπαρσεν-ὀω (ἀπαρρενόω), . τηαῖ πιαξομίηθ, τπαξὲ ἃ Ἡπαΐμγε 
πα οὗ πάντας γενέσθα: νυμφίους ἀπηρσενωμένους διὰ τοῦ παρθενικοῦ 
πνεύματος ΗΙρρ.μαθν. 5. δίρ.0γ.1τ6; Μ.τ6.31518}; 2. ταοῖ,, παῖ τηαηΐν 
(τεῖ, 15.66:71,) ἕνα γεννήσῃ τὸν λαὸν ἡ νοητὴ Σιὼν τὸν ἄρσενα, τὸν τῶν 
γυναικείων παθῶν...εἰς τὴν ἐνότητα τοῦ κυρίου καταντήσαντα καὶ 
“νωθέντα τῇ σπουδῇ Νεῖῃ.εγη}.8.7(ῦ.90.3; Μὲ. 18,408}; ἀπηρσενω- 
μένον ἔχουσα τὸν νοῦν Οντ, 70.2.4(4.1838) ; τὸ θηλυδριῶδες αὐτῆς 586. 
τῆς ὀργῆς] ἄπαρρ, Ῥὶοΐ, ῥεγξ.62(0.732.3). 

Ἑπάρτημα, τό, ρομάση! ογμαριδηΐ, ΟὐδΝ γ85.0.}105.(λ1.44.2800); 
ἀπήρ- 1τὉ.(3200,0). 

ἀπαρτία, ἡ, ἐεραγίμγε, γεριουαί, Πορ ΟἾφηιτς.4; (οβτα Τα. 0.5 
{Μ.88,2ο05Α)}). 

ἀπαρτίζω, εονιρίοἰδ; 1. Ῥουῖ, ὈΐοΡ]. ρα55,9, εονρερί σε εὐχὰς ἐποιεῖτο 
««καὶ ἀπηρτισμένην ἱερουργίας ἀκολουθίαν Ἰϑορῆτ. Η ἰτέγρ. (}1.87, 

βοϑτο); τοὐοίε ορρ. τοὺς διαλελυμένους, (Ὠγγπδ.051.7.2 Ἰἴἢ τ {ε55. 
(τ1.4748); 2. τιακε ῤ, φοναρ είς ἃ. σατα, ὙΠ. Μορ5.} 5.7: τοί δὶ 6ύ, 
όπ20); Τάς... 5.7: τοί .647); 3. ἀεεονερίτοῖ, ἃ, δυιηρ ἰο ῥεγζεείτοιι, 
Οτιῤνίηε,3.ττοίρ.232.12; Μ4.11.2924) οἷΐ, 5. τελείωσις ; οὗ οἷά ἔμανν 1 
τῃςξ πον, Ομυνβ.μον.23.3 τῇ Κορ (0. 6900) οἷτ. 5, ἀνακεφαλαιόω ; ΝΠ]. 
Μωρη. τ(Ν. 79.0760); Ὁ. ῥεγίογηι αὶ τῖῖς, γτ. Π,αἰφείι.23.8 οἷἵ. 5. 
θυσία; (ἀποβίϊο, ΒΕπρρ.ἄαεν.".ο(ρ.1ο2.15; Ἀ1.16.23160) οἷέ, 5. πύλη; 
ς. ἀεεονρίδὶι, ἐμείβὶ Ῥγυορῆςονυ εἴς. ἀπαρτεισθησομένους καὶ... «πληρω- 
θησομένους ὥσπερ λέγονται αἱ προφητεῖαι πεπληρῶσθαι Οεξοηηνε τη 
αρη.3.0(4.12.738}8}.Ετι8.2}».4.6.1πτ{2920}; ΟΒτν5.ἐσηι 3.8.1 τῷ. ΔΊ! (γ. 
4258); 4. ρετί. ρίςορ!]. ρᾳ85.; 1. ες "φᾷ, ἀἀερὶ βουλαῖς ἀπηρ- 
τισμένοι ΗἸρΡΡ.λαεγ.4.τϑίρ.51.8; Μ.16.30864})}; ἤςφηος οἵ τῆς Ὀαρίίχεα 
οὔπω τῶν ἀ. ἦσαν, οὐδὲ ἀδελφῶν γεγενημένων (᾿γνβ.ἰογ.30.2 ΤῊ 
ΜΙ (7. 240Ε}); 11. ἴὰ βρεη., ῥεγξεεί, μεν, αϑεοίμίε ἀ, ὑπακοῆς ΟἾτΥϑ5. 
μονι.30.1 τη Μ1|.(1.3488); ἀ. Ἕλλην ΝΙε}}.3.8(}{.γ0.3124}; (ἀμ Κι.) 
θεοῦ..«γνῶσις ἁ. τελείωσις ΗΙΡΡ ἄσεν.5.δ(ρ.96.8; Μ.16.521508); 1.5.6 
(ρ.γ78.1ς; 31268); οὗ ννχοηρ-ἀοἰηρ μοιχὸς...ἀ, (ῃγνβ.ἤσμι.16.3. 19» 71. 
(7.207); δι 41. 4(459Ὲ); 4. ἴῃ τῇοχα 50 η55; 8. ῥεγξφεί ἢ προσευχὴ 
ὑμῶν με ἀπαρτίσει Ἰσῃ. ΒΡ ἰἰαά. πα; τὰς Ερή.πα; (Ἀυν3. 15.35.3 ΤῊ 
]ο.(8.2058); Ὁ. ἂἃ5 Ρετ, ῥὈἴορὶ, Ρᾳ85., χαογα! ν ῥεγίεεί οὐδὲ τέλειον 
πῶς καὶ ἀπηρτισμένοι ἦσαν (ἢτν5,ἠδη1.84.5 τη. [σ (8ιλοταν); 1δ,.24.1 
(1370); 5. ἔτι ἀπηρτισμένος τοῦ...σταυροῦ (γτιαρ ταὶ. ἰ,ς.6:27(0.52, 
13) 1.1. ἴον ἀπηρτημένος, οἴ, ἰᾷ, φα Ἰος.(}}.72.596.}. 

ἀπάρτισμα, τό, --- ἀπαρτισμός, τογερίειοη, σοΟΉ ΠΗ πα ἸΟΉ τὸ... 
εὐαγγέλιον ἀἁ. ἐστιν ἀφθαροίας ἴρῃ Βῥία(..2, 

Ἑῤπαρτισμάτιον, τό, εξ; [ξεἰίοη, γνήσιοι [5.. μαργαρῖται) ἐν αὐτοῖς 
ἀπαρτισμάτιᾳ ἔχοντες ὉΡΉΓ, 2.260 ; ἃ. λέγονται, ἐπειδὴ ἀπαρτίσαντα 

τὴν αὔξησιν καὶ πέμψαντα τὴν οὐσίαν εἰς τὴν δύναμιν τῆς φύσεως, οὐκ 
αἴρονται ἀλλὰ τίκτονται 1Ὁ.2.2608. 

ἀπαρχή, ἡ, βγει 1 
Α. 1π|ι, 15. οἶϊεγεᾷ ὃν Ομύτοῃ ; ἢ ροη., Οτ, εἰς.8,34{ρ.240.1τ4; 

Μ)ττ σός); ἴο Ὀς ρίνοῃ ἴο ὑσορῃρῖβ, 14.13.3; ἴο )ς. Ὀτουσῃΐ το 
ὈΙΒπορ, Οσηϑί. 4Ρ}.2.22.6; Βυβι-ἔπ5. ΤΟΥ Ῥυοβῖβ, {1} 63. ἴοΥ τῆς 
Ῥοοχ, 19.8,30.2; ᾿νε οἱ Ἐμβαυκοσινίηρ, {διδιάοιι ; τὸ Ὀξ8 βεῆΐ τὸ 
ὨοιβῈ οὗ ὈΙΞΊΟΡ ΟΥ ὈΥΙΟΒΈ ἔθου αἰβιτ δατίου, τὸ οἰεῖσν, η, 4.4; 
ἐχοορίὲ ἴοτ ταῖς δηὶ μοησδν, (σά,.4{γ.3]; εἴ, εὐλογέω; οἵ ΟἿ ἢτβι- 
γαῖα χοῖ, αἰηβ, (η5,..4}.2.26.2. οἷ, 5, προσφορά; οὗ ἔγτεπ,ἤαεν. 
4.17.5(,7.102320} οἱζ, 5. προσφέρω; οἵ, Β.2 Ἰλέτα. 

ΒΒ, πιρῖ,, οὐ ψΠΔΓ ἰ5 Πτϑῖ, Ὀεβέ, οὐ ταρυδβοπέαζινε; ἱ. οἵ Ομυιδῖ; 
ἃ. 85 ππττεα ἴὸ ἀηα 50 τεργεβοηίαίνς οἱ τὰς ἡγοἱς οὗ ΠΏ ἐκ | 
πάσης δὲ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἧ κατεμίχθη τὸ θεῖον, οἷον ἀ. τις 
τοῦ κοινοῦ φυράματος ὁ κατὰ Χριστὸν ἄνθρωπος ὑπέστη, δι’ οὗ 
προσεφύη τῇ θεότητι πᾶν τὸ ἀνθρώπινον τ, ΝΝ γβ5.Πονπιη ΤΟ γ.15:28 

(}1.44.13138}; ἐδ, (12316Ὰ}; οἱ πόδες [1.6,. Δ} ἐγένοντο κεφαλή, καὶ 
εἰς τὸν θρόνον ἀνηνέχθησαν τὸν βασιλικὸν διὰ τῆς ἀ. (Πγν5.α1αὖ.1.3 

(2.2408); γτ.],.2.3:21(}1.72.5240}; ἃ5. ἴπε ξεοοῃὰ Δάδιῃ τῆς γὰρ τοῦ 
γένους ἡμῶν ἀ. δι’ ἁμαρτίαν κατακριθείσης, δευτέρας ἔχρῃζεν ἀ. 
ἀναμαρτήτου Ῥτοο] ΟΡ αηπμηὶ 2(}1,85.4220); οὗ [5ς. τοῦ ἀνθρωπίνου 
φυράματος] καὶ ἀ. γεγονώς, εἰς ἑαυτὸν ἀνεζύμωσεν καὶ τὸ ὅλον φύραμα 
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Γμεοπῖ. Β. Ν ει εἰ Ἐπ. 2(Μ.86.1344Ὰ}); Ἡδοπὶ. ΗΝ εεὶ.τ(}.86.14688) ; οὗ 
ΟὨ τι 5. Βαχπαπιῖν, ΤΑ ΤῊ,“ 4γ,4.33(0.82.ς; Μ.26.5 170) αἷζ, 5. ἀνακε- 
ράννυμι; τὴν ἀ. ἡμῶν εἰς οὐρανὸν ἀνήγαγε (Πγν5,αποη1.8.6(1.522.}; οἱ 
λέγειν τολμῶντες μὴ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν παρὰ τοῦ σωτῆρος εἰλῆφθαι 
τὴν ἀ. ἸΟΙΠΕΥ οη  μὲ.τ.(Μ.28.12848); ἀναγκαῖον οὖν...«τὴν πλήρωσιν 
τοῦ νόμου, τὴν διὰ τῆς ἀ, γενομένην, ὅλῳ λογίζεσθαι τῷ φυράματι ἰῤ. 
(13854); τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν ὡς ἐν ἀ. τῷ Χριστῷ τῇ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος χάριτι κατακεχρισμένην Ονχ.}.ς, 4: ὯΝ 72. 5258}; ; οὐ γὰρ ἦν 

ἀεὶ ἡ ἐξ ἡμῶν ληφθεῖσα ὑπὸ τοῦ θεοῦ λόγου ἀ ἀ., ἀλλὰ πρὸς τῷ τέλει 

αἰώνων ἐγένετό τε καὶ ἀνελήφθη ὑπὸ τοῦ θεοῦ λόγου Ὅμαι, Τρέρ.8 
(}1.γ)..11574}; διὰ τὴν ἐμὴν σωτηρίαν περιβέβλησαι τὴν ἐμὴν ἀἁ, ΟΥ, 
ἀμεδαῤὶίςτ( Μι το. τθοῦ); ὕφυχαῃ ( ον. 1(Μ. 98.256); Ὁ. 65ρ. χοῖ, 
ΟἸτβι 5 Ἀοϑαγτεσίίοη (οἵ. τύ οτ. τς: 20) ἀνάστασιν.. ἧς τὴν. ἐποιήσατο 
τὸν κύριον τί ἰδ»».24.1; Ἐπ5.ἰ.(  τπ(0.247.12; Μ.20.14204Ὰ}; Ατμ ΐρε, 
20.2(Μ.25.132Ὰ) οἰξ. 5. ἄφθαρτος ; ἴα της.εἰ ε. Α47.12(ΝΠ1.25.10048}; ὕγτ. 
ἐομ. βαξεΐ. τ δ(π5.168); (ὐϑηη, η4.1σ}.5(Μ.88.1374}; οἵ, ς,Ὁ ἰλἴγα; 
Ο. 85 ΒΌΡΓΟΠΙΘ μὰ νιτίπμα ἀνδρῶν μὲν καθαρότητος τῆς ἐν ἁγνείᾳ 
ἀπαρχὴν γεγονέναι τὸν ᾿Ϊησοῦν, γυναικῶν δὲ τὴν Μαρίαν ΟΥ̓ εοηη τη 
δ] 1ο.γ7(0.22.2; Μ.13.8714}; 2. Οἱ οἰεπιδηϊθ ἴῃ Θυσαυϑὶ τὸ γοῦν 
προσαγόμενον.. καλεῖται... «ἄς ... ὡς πάντων τῷ θεῷ προσενηνεγμένων 
τυγχάνουσα ἱερωτέρα καὶ ἀνωτέρα ἸΟΡΗΓ.Ε]ἰμνρ.Μ.87.ποβοΑ); οἵ. 
Α διρῖβ; 3. οἱ ρεξορίεβ, ἢτβε σοηνεσίβ οἱ τ 55] ΟΠ 65. κατὰ... 
πόλεις κηρύσσοντες καθίστανον τὰς ἀ. αὐτῶν. .«εἰς ἐπισκόπους τύ θη. 

42.4; δυνάστην..«.τὰ τοῦ θείου λόγου ὄργια μετασχόντα τῶν.. «πιστῶν ἀ. 
γενόμενον [.15.}..6.2.1.13(}1.20.127}}; οὗ μα ουϊδίαπαϊπρ ἴῃ νίτεας 
ἡ τοῦ θεοῦ δούλη καὶ ἀ. τῶν καλῶν τ. ΝᾺ 2.ε}.222(ΜΝ,27.3644}); οὗ 
5. Ῥεΐεγ ἡ ἀ, τοῦ κυρίου ἡμῶν ΟἸενα, ἔρια; οἱ 8. ϑιερῆφῃ ἀἁ. τῶν 
μαρτύρων ᾿Αδὶ. τη ἀσηι,τ2(Ν,40,3408); τοῦ, [,0.2ζ:.43 ἐνδιαίτημα δὲ τὸ 
ἀρχαῖον τοῖς πιστεύουσι διδοὺς ἐν ἁ. καὶ πρώτῳ τῷ συγκεκρεμαμένῳ 
ληστῇ Οντ.αὐογ. (1.600); τὰς ἀ. τῆς λογικῆς φύσεως ὁ θεὸς ἔλαβεν τὸν 
᾿Ενώχ Ῥτος.σ δη. 514} {Μ.87.2640); 4. ἴῃ σε. ; ἃ. οὐ ναὶ 15 γαῖ 
τῶν μελλόντων δοὺς [50. ὁ δεσπότης) ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως ΒαγΉ.1.7; 
νῦν μὲν ὡς ἐν ἀ. λαμβάνουσα τῆς υἱοθεσίας τὸν ἀρραβῶνα, καὶ τὴν τῆς 
ἀναστάσεως ἐλπίδα ΟτοΞελοί τη Οαη.7: τ(λῖ. 17.280} ; τούτων δὲ [5ς, 
τὰ.. «ἀγαθά, ὅσα μέλλουσιν ἐν τῇ ἀναστάσει λαμβάνειν οἱ δέκαιοι) οἱ 
ξρραβῶνες καὶ ἀ., ἐν ταῖς καρδίαις τῶν βεβαιοπίστων ἀπὸ τοῦ νῦν 
πνευματικῶς ἐνεργοῦσιν ἴαγο, γι οῤηδς (ὅς, τοορΒ) ; Ὁ. οὐ ψ Βα ἰ5 
Ὀεβί μετὰ γὰρ τοὺς πάντας καρποὺς ἀναφέρεται ἡ ἀ., πρὸ δὲ πάντων τὸ 
πρωτογέννημα. τῶν τοίνυν φερομένων γραφῶν..«οὐκ ἂν ἁμάρτοι τις 

λέγων πρωτογέννημα μὲν τὸν Μωυσέως νόμον, ἀἁ. δὲ τὸ εὐαγγέλιον 
Ου, 7ο.τ. (ρ.6.8; Μ.14.28Ὰ}; οἵ νἱγρίπίεν τὸ οὖθαρ τῆς ἐκκλησίας... 
καὶ ἡ ἀ, αὐτῆς ΜΌΤΉ, σγηρ. τ. 1(ρ. 1αι; Μτδ. 360); οἵ. Β.2 ϑυρτα; 
5. ἀχέσ,; 8. (ΓΙ: 20 εἰ δὲ ἀ., καὶ τούτους ἀναστῆναι δεῖ (Ἤτνϑ. 
ἤον.39.3 πὶ ΣΟογ. (.ο.366}0); ἀ, τῶν κεκοιμημένων, πρῶτος τῶν ἐπὶ 
τῆς γῆς πατήσας τὸν θάνατον: καθάπερ... καὶ ὃ... δὰμ πρῶτος εἰς 
αὐτὸν ἐμβέβηκεν, καὶ γέγονεν ἀ. τῶν ὠλισθηκότων εἰς φθοράν ὕγτ. 
δα ἰος,(θ.303.7; Μ.74.9000); ἐγήγερται..«ὡς ἃ, Χριστός, ἵνα γένηται 
ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων 10.(0.304.14; 9918); πρῶτος γὰρ ἔλυσε τοῦ 
θανάτου τὸ κράτος: τῇ ἀ, δὲ πάντως ἀκολουθήσει τὰ φύραμα ἽΠάι. 
δα ἰος.(3.260); Ὁ. ομ.8:23 τὴν ἁ, τοῦ πνεύματος.. 
μελλόντων ἤδη γευσάμενοι. ... εἶ γὰρ ἡ ἀ. τοσαύτη, ὡς δι᾽ αὐτῆς καὶ 
ἁμαρτημάτων ἀπαλλαγῆναι, ...ἐννόησον τὸ ὅλον ἡλίκον (ῃτγς.ἠο»ι.14.6 
ἐη Κοηι(9. 5830); ὙΠατα ἰος,(3.80}); σεμηλά. {γνϑὲι )α(0.382.10; 
Μιδς. 1704}; Ο. ἰλότη.τθ: 5, Ἰ ογρτοῖοα ἐ5 οἰ ΠποΥ ἤρα οὐ δὶ, ΟΠ γγϑ. 
Ππορ.31..« τη ομε.(0.746Ὰ}: α5 ̓ γεὶ, ἘΠάτια Ἰος.(3.157})} οἵ, Ἔχορ. τ οτ. 
τότ: χ5, Ομγγβ.ἤονι, 44.2 1: ΤΟΥ (το. 4088}; Βα . χύυγ.τό: τ5(3.284). 

Ἐἀπαρχῆς, --- ἀπ᾽ ἀρχῆς; 1. εἰς τὸ ἀ, ἰο ἰδ ογῖρτηαί οἰαΐδ ΟΥ̓ 
ῥοσίίοη, Ογτιαάογ. τιθ0 0); ἐδ.8(27140), 2. βοια ἐμὲ ὑερίηηίηρ, 
“«45ε:.23(0.74.10}. 

Ἑἀπαρχία, ἡ, ἐμαδετν ἰο ρουεγη, φημ πὶν τοὺς μὲν [56. τῶν 
ἀρχόντων] ..«φιλαρχία κατεῖχε, τοὺς δὲ δειλία καὶ ἀ. εαὶ. 70.0: το(}.200. 
18); οὔ μυνβ λον. 57.2 τ 0.(8.....0).Ψ 

ἀπάρχ-ομαι, 1. ΟὐἶεΥ ἃ δαί [6 Πγϑί; οἵ Ἰποτ πξτο οὗ ὁποματίϑῦ 
πρῶτος αὐτὸς "υοόμενος καὶ τοῖς ἀποστόλοις τοῦτο παραδούς δὲν, ΔῺϊ, 
ἀρ. οαὶ.1,ς.52: τ(ρ.156.10}; 2, οἴενγ, ἀράϊεαίε; τὰρῖ, χειρῶν καὶ ποδῶν 
καὶ στόματος καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ευώμεθα τῷ θεῷ (γγϑ. ο᾽η. 
20.171 τ. Κουη.(9.657λ}); 3. τὸ ἄρχομαι δενῖη, ἈΙΘΊΠι  γηρ.3.8(0.37.1ο; 
Μ,18,7γ6Α}; παντὸς λόγου καὶ πράγματος ἀπ᾽ εὐχαριστίας ἀ. τῷ θεῷ 
Ἑπάγι Μορβ. δσηι.α :δίρ.ττα το; Δ1.66.788.4}); οὗὁἨἁ (Ἠτῖπε τοῦ ἁγιασμοῦ 
καὶ τῆς ἡμετέρας λυτρώσεως “-όμενος ταΐ.1,..ω.3:.253(0.32.18).Ψ 

Ἐἀπάρψετον, τό, πατης οἵ ἃ νῖμπά, τυ. Βαγίμ (Ν αϑϑιῖϊεν, γ7».17). 
ἀπαστία, ἡ, αὐΞξίϊηιοηεε γον ἰσοά, ἐασί, ΤΕ ΡΙρμ.ρἐνς5.7(Μ.4.5. 

5240}; ἀ. καὶ χαμευνίας καὶ ἐκ τριχῶν ἀμπεχόνης μαι. ἡγε, τοί. 

1108). 
ῬἙάπαστισοῦν, ἐὐέγνοπε, αη γόης τοἰαίουεν, γτ. {μἰη.2(05. 58 8}7 τὰ. 

.0.2.τ(4.πτο0}; ΙΔ ἀροἱ,ογἱθηϊ. 4(6.1718Β ; ἅπας τις οὖν Ρ.43.10). 

,τουτέστι, τῶν 



ἄπαστος 

ἄπαστος, μηαδίς ἰο ἔροά ομεϑοίξ, φμοκίΐηρ, ΘΗΪ, 45 ΘὈϑ., ἢρ. τὰ 
ἁπαλὸν ἔτι τῆς κατὰ ψυχὴν ἡλικίας καὶ ἄ. ΟτὙ Ν γ55. ποῦ. τη (απ, 

(}1.44.7688). 
ἀπαστράπτ-ω, 1. βαεὶ ἬΝ: οἱ Μοβοβ (τοῦ. 10 κ.34:29}.) ἥλιος 

γίνεται..-τοῦ προσώπου τὸ φῶς -των τι υ55."οηι. 18 τη (ἀπὲ. (Μ.44. 
10250); : 2. τρδῖ., Οἱ γα ἢ τὰ λόγια τοῦ κυρίου ταῖς τῆς ἀληθείας “τοντα 
αὐγαῖς ΟἸε). βαφῇ: 2.1ο(}.225.7; Μ.8, 5334); ΤΒαΐ. αὐοεϊ. τοθηλ, (4.ὅο ει ; 
ἀστράπτ- ἢ.2.12};} τῶν προφητῶν ὃ χόρος...θεογνωσίας φῶς σνοντές 
Β43.3.].0γ.34.1(Ν.8ς.3680); Οὗ τηογα] ααδ {169 τῆς εὐσεβείας... 
κάλλος ““εἰ ὈντΟ ορἢ. 4τ(3.6208); οὗ τεβαυτεοείοι θοαν στήλη...τὰς 
ἔσται φῶς “-ουσα θεῖον, τὸ σῶμα τῆς ἀναστάσεως Εἶπι5,]ς.6ο: το 1.24. 
4060); ἕνα τὸ σῶμα λοιπὸν λάβῃς ἀθάνατον, ἀφθαρσίας μαρμαρυγὰς 
““ον 7.1) ἀομ.τ2. τοί, 06.808); οὗ αἰνίης ρῃΐ φῶς δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν 
“τὸν Ἐπ Ο τίρ.το6.21; Μ.20.1220Λ}; 3. [Πε0]. θεὸν καὶ πατέρα, τὸ 
ἴδιον αὐτοῖς ἀποστεῖλαι φῶς, τουτέστι τὸν ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ... 
ἀπαστράψαντα λόγον ὕγτ. 5. 421:.4(Ν 60.1ο120); ρ858. ὅ...ἐκ. πατρὸς 
πεφηνώς τε καὶ ἀπαστραφθεὶς λόγος 16. 70.2.3(4.1τ608), 

ἀπασφαλίζομαι, ἡμαλα φέσμγα, ἐπδίαδἰε, ἘΡΊΡΗ. αἩς.27(ρ.35.20; 
Ν.43.658)}. 

Ῥάἀπασχολάζ-ω, δὲ τομοῖϊν οεορίοά το τῷ Μωσῇ.. 
ὁμιλίᾳ... «ποοντι τι Ν γ85,0..}105.(}1.44.321Ὰ}. 

ἀπασχολ-έω, 1. ἰεανό ὁπ πὸ ἐφίδιιγε,; Ῥάα55., δα τοβοῖζν ἐριριογεά 
ΟΥ δΉργοξεσά; τοῆθχ., αὐϑογὸ σηθϑείξ (τεῖ. 1,0.1τ4: 18.) πολλοὶ δὲ τῶν 
κεκλημένων..«-οἥσαντες ἑαυτούς Τ70.1).Β. [.ο(1.96.9320}; 2. τοῖϊῃ- 
ἄγαν; ἃ. Ἰπῖτϑηβ. τῆς θεωρίας...--εἴν βιάζεται ἴβς, ρονεγίν) τὴν 
ψυχήν ΟἸδιη.: 7.4.4{0.257.24; Ν].8,12338); Ὁ. {{85., ἀήνεγὶ τὰ πάτρια 
ὑμᾶς...τῆς ἀληθείας “-εἴ ἔθη 1ᾶ,ῥγοί.τοίρ.70.17; Δ1.8,2008)}; ΑἸ. 
4ρ.ντμη.(}1.26.1172Ὰ}; τὸ ευηθῆναι τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς θεὸν θεωρίας 
ρορῥμ Ραὶν. (ΔΆ.6ς.1970); 6. Ῥά585. ἱπίτϑῃβ,, δραῦε ΠΡῚ9 [ογ7 οὐκ 
ἠδυνάμην...ποηθῆναι οὐδὲ εἰς τὸ ἐπιτάξαι αὑτῷ τὸ φαγεῖν μου ἴθοτ, 
ἀοεί. το. (Μ.88, 1725}). 

Ἐἀπασχόλησις, ἧ, αἰϊυεγδίοη ἴτοτὴ ἀξ ῥασιαν; ΖΗ δ γ ΡΠ ΠΟ Ὴ, 
Ἐ ΡΙΡΆ. ἠαεγ. 42. ττ(ρ.129.13; Μ.41. 7330). 

ἀπατεών, ὁ, εἰεαὶ, γορσ κηρύττων τὴν ἀλήθειαν,. «τοὺς φιλοσό- 
φους...ἀπατεῶνας συνήλεγχεν 56. Πιδιίη Μαγίνη]) Τ αξιογαί.τοίρ.21.6 
Μ.6.8488); οὗ Βιηομ Μαριβ, ἢ ον ἰδηι.2.1τ8., οἵ ΓΟ ἢ οἵ ᾿ΥΒΕ ΜΙΝ 
Ἐιβίταῖ. σἑαξ απήν.τ(ρ.507); 65Ρ. οἵ Τόν}, ἰῃς Πεεείσεγ, ΟἸθτη. ῥγοὶ, 
τίρ.8.1ττ; Μ.8,644); δος. Μϑῃϊομεαᾶιβ τὴν δὲ σάρκα αὐτὴν ..«-ἔργον 
εἶναι καὶ πλάσιν τοῦ ἀ. ϑεταρ. Ζαη.τ(ρ.73; Μι18,12404}; ὁ ἀ, ἀντ- 
ἀπατᾶται ΟΥ̓͂Ν ν855.07.εαἰεε,. 26 (Ρ.07.16; Μ.45.688); ἐδ (Ρ.ο.τὸ; 680); 
τοὺς ἀπατηθέντας ἐρωτᾷ, τὸν ἀ. οὐκ ἐρωτᾷ Τ7ο.1), ἐγεα . δ(ρΡ.140); οἵ. 
τοὺς ἃ. ἐκάλεσε δαίμονας ΤΑΙ .ἢ..6.3.1.2(3.013):; 85. 86]. ὁ μισόκαλος 
καὶ ἀ. διάβολος ΤΑηδβιὨτ όγη!.4(}1.80.13800), 

ἀπάτη, ἡ, 1. ̓ γαπ, ἀδεεῖς, ἱγρασδονγ; εθΡ. οἵ αἰ] αγοτηθηῖβ οὗ τῇς 
ψοΥ] τῆς ἃ. τοῦ κόσμου καὶ τῆς πλάνης ᾿Ίσρη.το.; (Ἰ6Π}.5}}.2.10 
(ρ.128.2; Μιδιοῦ4α); κάθαρον ἡμῶν τὸν νοῦν.. ἀπὸ...κοσμικῆς ἁ, 
1.11:..αε.(Ρ.182.11); οὗ τῆς. Βεβῇ τῆς τρυφῆς καὶ ἀ. Ἰ]οτπι.Ξἦηι.6.4.4: 
ἐπιθυμίαι καὶ ἄλλαι ἀ. Εοροτα, 4γελιττίτο; ρ.18.2; ΜΟτο 445 Ὰ}; Ρἱαν., 
Ηευτη. ῃ.6.2.4.; 1.6.5.6; ταῖς ἀ. τῆς ἡδονῆς Μοτῃ ἐν,Ιρ.5.6(ρ.53.6; 
Μ.18.608); ἀπᾷ οἱ ον], αβο ταροί, κ4.τ(}.6.4ο8ς); τὴν τῶν δαι- 
μόνων ἃ. ΑἸ ὐμε.6.6(}1,25.1Ο84); τῆς παλαιᾶς ἀ, τ, Ταῦτα, ρα. ΟΥ. 
τδ(ρ.35.22; Μοτοιτορῦο); οοπίταϑίεα ὙΠ ἀ. ἔτοπι οά, Οτλονη, 
20.4 τῷ 7ἐγ(ρ.182.5; Μ.13. 5088); ἀπ οι Ῥᾶτὲ οὗ ϑανίουυ ὁ μὲν γὰρ 
ἐπὶ διαφθορᾷ τῆς φύσεως τὴν ἃ. ἐνήργησεν, ὁ δὲ δίκαιος... «καὶ σοφὸς ἐπὶ 
σωτηρίᾳ...τῇ ἐπινοίᾳ τῆς ἀ. ἐχρήσατο Οτ δ ββ.ογ. εαἰδοὶ δίρ.οδ, τοῆὶ ; 
Μ.45.68}0}; 2. (Βα ]εςεῖνε) ἀφεοριοη, ἀοίμφίον, ΕΥΤΟΡ τῆς εἰκαιότητος 
καὶ ἀ. Ὀτορη.4.6; ἐκ...τῆς.. «ἀγνοίας καὶ τὰς ἀμφισβητήσεις γίνεσθαι 

καὶ τὰς ἀ. συμβαίνει (Ἰοτὴ.5ἰγ,8.6(0.02.27; Μ|.0. 5850}; τὴν τῶν υΐοπα- 
τόρων λεγομένων ἀ. τ ν 85. πη τ2(1 Ὁ.227.17; Δ1.43.0244) 

ἀπάτωρ, 1. τοτίϊοιι! ἐαΐδπεν; ἃ. οἱ ποῖ, δεοη, οἰϊβρειηρ οὗ 
Δοδβατηοῖῃ, Ισερνἤσεν.ι, 5. τ(}.7.4028π): Ὁ. οἵ Με]ομῖζεάεκ. ἀ. .. 
τουτέστιν οὐκ ἴσμεν ποτὲ τίνα πατέρα ἔσχεν (Πχγνϑ,ἤοη. 1.2.1 ἴῃ Ποῦ. 
(12. 210); ἀ, .-.. καὶ ἁμήτορα καλεῖ, ὡς τῆς θείας γραφῆς γονέας αὐτοῦ 
μὴ διηγουμένης ΤΒαγ, ὍΔΙΟΡΒ, Ηεν. Ἴ: 3(Ρ. 207.17} Μ.ύ6. οθτο); ; ἀ, λέγει 

«κατὰ τὸν τῆς ἱερατείας λόγον" οὔτε γὰρ γένος ἱερατικὸν εἶχεν ϑθνου. 

δ ἢ: 3. 359.13); ς. ἴΠ60]., οἱ ἤιξϑὲ Ῥούβοι οἱ ΤΊ. οὐκ ἀ. τρία 
««ἀλλὰ τὸν μὲν αἰτῶν ἐς νάς οἰς ὁ δὲ υἱὸς πατέρα.. «ἔχει ΤΑΊ, ἀταὶ. ΤγΊγ. 

τσ ίΜ. 28.168); ἃ . ὈΒηβ00)]., ΟΥ̓ ὈΠυϑὲ Ἰὼ τόϑρεοι οἵ Βιπηδῃ 
παίαγε ἵνα ἐν προ [5ς. ΜΟΙ ΙΖ ΈΚ]) καθάπερ εἰκόνι τὸν ἀληθῶς 

ἀ, ... Χριστὸν ἐνοπτριασώμεθα" ἀ, γὰρ Χριστὸς ἐπὶ τῆς κατὰ σάρκα, 

ἀμήτωρ ἐν οὐράνοις κατὰ πνεῦμα κατὰ τὴν θεότητα Ελπϑι. ἡ είεβ. 
(0.27; Μ.61.741); Μελχισεδέκ, ὡς ἀμήτωρ τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς, καὶ ἁ. τὸ 

καθ᾽ ἡμᾶς ΟΥ.ΝᾺ2.0».30.21(0.143.8; Μ.326.1120}; ὥσπερ οὗτος [536. 
ΜΕΙ μι χες Κ]) ἀ. τῷ μὴ γενεαλογεῖσθαι, οὕτως ὃ Χριστὸς αὐτῇ τῇ 

φύσει τοῦ πράγματος (Ὥγνϑδ.ἢ051.12.1 τη. ΠεΡ.(12.122ΑᾺ}; ὁ Χριστὸς 
ἦν..«ἀ. γεννήσει τῆς ἀνθρωπείας φύσεως 'ΓΠατ, Ορ5.6.7:3(} 1.66. 

΄“- ᾿ ᾿ «τῇ πρὸς θεὸν 

178 ἅπαυστος 

οὔτ); Ὀγυτιρίαῤῥισεμ.ζᾷ. 638); : Τάς. Πεν.7:3(3 πϑ); Ῥτοο ΟΡ 
αηημηΐ. 5(Μ.85.4448); ἀ, ... κάτω..«ἀμήτωρ.. «ἄνω ΟτιΛηζδαρι. 2.6 (ΜΝ. 
88.,18774}; ΓΟῃγυϑ. αςοθης. τῷ. 7874}; 10.1}.εαγηπγαηεῇ, δ. (Δ1.ο6.8404); 
2. τὐἱ!Πομεὶ ἐεβαὶ ]αμιεν, ὄγπθβ.6ῤ.3(}1.66.1 3288); ; της, ὧν [5ς, Νιοσηα 
ἈΠ 15] ἐκπεσόντες οὗτοι [56. τπ6 ΑὙΪ8Π5] εἰκότως ἀ, γεγόνασιν ῬΟΊΥ, 
ΤΠ ΑἹ, ορεγεῖ.(}1,33.12848)}.0. 1 Πα 1.}..6.4.22.18. 

ἀπαυγάζ-ω, 1. «ἠΐηε [ογἱδ, γαάταίε ἰἰρὴ!, τοῖς Π16}0.1:3. οὐ γὰρ 
δυνατὸν τῇ ἑαυτοῦ εἰκόνι ἀχρόνως ἀπαυγασθείσῃ τὸν θεὸν... "μὴ ἐξ 
ἀιδίου συνεῖναι 585. “πη. τιποίτ. 2310 Μ.20.5560); ὥσπερ τὸ ἐκ τοῦ 
λύχνου φῶς καὶ ἐκ τῆς φύσεώς ἐστι τοῦ κἴοντος ΟΝ ον .}4. 0. 45. 
1408}; 2. {τ8Π8., τίαῖα ἰο σμῖηε ξογί πηγὴ ὧν φωτὸς...ἐξ ἑαυτοῦ τὸ 
μονογενὲς φῶς τῆς ἀληθείας ἀ. τι Ν γερο δ. Ο(2 00».225.τι, ν.], ἐπ- 
Δ,45,82 54). 

ἀπαύγασμα, τό, γαάτϊαπεε; 

ΑΔ. Ὑπη., οὗ ρΡμγϑίοαὶ γαάία πος ἃ5. ΠΠπβίσαειησ 1. σοθοτατίοῃ οὗ 
ΞΟ. 85 Θἔ6γη8)] τὸ ἀ. τῆς δόξης οὐχὶ ἅπαξ γεγέννηται καὶ οὐχὶ γεννᾶται" 
ἀλλὰ ὅσον ἐστὶν τὸ φῶς ποιητικὸν τοῦ ἀ., ἐπὶ τοσοῦτον γεννᾶται τὸ ἁ, 
τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ΟΥ.᾿σηλ.9.4. 1: 76}.(0.70.17; Μ.13.337Ὰ}; δῃᾷ ἃ 
᾿πβα]αίοχίαὶ, οἵ, τρίοηάον..ἤπ]τις ἱμεεῖὶς ἐδὲ πρεσεη ες ἰδ δὲ ἐκ 
ἸΡ50 Τηδεραγαδη εν θεἶμ ἘΡίομΔΟΥ οχ ἰμος βγσεοιίεηι5 οἱ εἰ μαηςΣ 
μπυσγδατη ἐγεαίγαρι.. εἴ φρίεμάον ζγαρίπδις 56 οἱ ΤΉ ΠΡ ΗΙς Ῥῖοῦ- 
ἐαϊέιιγηι σοιεἶτ5.. Οὔ ΕΥΘΉ5. ἐπα ράσος ἐο5 ἐε11 αὐ σπδεριεμάανι βίονίαηι 
ἱμεΐς, εἴα τῷ ἤος υδίμ! φιτάαηη “ηεράϊαίον λμομιθη αὐ ἱπερῖς᾽ 
εἐβεείμς, Ἰὰς ργίπο.τ.2.7(ρ.37.1; Μιττ.Ι 3250); 2. σοτοἴογητγ οἵ Ροτ- 
50ῃ8, Ποη,Α] ΑρνΑτἢ. ᾽οη. τ 5(0.5).4{Ὸ ΔΙ 25, ποι) οἷ, 5, αἰώνιος ; 
ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ υἷός, καὶ οὐδέποτε χωρὶς τοῦ υἱοῦ ὁ πατήρ' οὐκ 
ἐγχώρει γὰρ ἀλαμπῇ εἶναι τὴν δόξαν, ὡς οὐκ ἐγχώρει ἄνευ ἀ, εἶναι τὸν 
λύχνον- δῆλον δὲ ὅτι ὥσπερ τὸ εἶναι ἀ, μαρτυρία ἐστὶ τοῦ κατὰ τὴν 
δόξαν εἶναι.. οὕτως τὸ λέγειν μὴ εἶναί τε ἀ,, ἀπόδειξίς ἐστι τοῦ μηδὲ 
τὴν δόξαν εἶναι, ὅτε οὐκ ἦν τὸ ἀ, ΟΥ̓ ὟΝ νβ5,  (Ν.45. 1408}; εἰ ἀ, 
παντὸς φωτὸς γεννᾶται μὲν ἐκ τοῦ φωτός, οὔ ποτε δέ, ἀλλὰ ἀχρόνως 
καὶ συναϊδίως ἐκείνῳ (οὐ γάρ ἐστι φῶς χωρὶς ἀ.})" καὶ ὁ υἱὸς ἃ, τυγχάνων, 
οὔ ποτε ἔσται, ἀλλὰ συναϊδίως, φωτὸς ὄντος τοῦ θεοῦ Ἰ)]άγιη. ({1385.)} 
Ἐπ. 4(1.2808Ε ; ΝΜ.20.6768) ; τὸ... ἀ. καὶ ἐκ τοῦ πυρός ἐστι, καὶ σὺν τῷ 
πυρί ἐστι" καὶ αἴτιον μὲν ἔχει τὸ πῦρ, ἀχώριστον δέ ἐστι τοῦ πυρός. 
ἐξ οὗ γὰρ τὸ πῦρ, ἐξ ἐκείνου καὶ τὸ ἀ. εἰ τοίνυν ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν 
δυνατὸν εἶναΐ τι ἔκ τινος, καὶ συνυπάρχειν τούτῳ ἐξ οὗπέρ ἐστιν- μὴ 

ἀμφιβάλῃς, φησίν, ὡς ὃ θεὸς λόγος... 
συνυπάρχει τῷ γεγεννηκότι ὡς λόγος, ὃς ἀ. δόξης ἙΠατ, ἐίεὺ.ττ1 
(3.547); 3. ΟΟΏΒα ΘΑ ΠΕΙΑΠΤΥ, ΤΉρη. ἰψροί. .7ν. 2(Ρ. "δ; Μ.10.2. 19Ὰ) 
Οἵ, 5. ἀπόρροια; τὴν λέξιν τοῦ ὁμοουσίου ἀκούοντες, μὴ εἰς τὰς 
ἀνθρωπίνας αἰσθήσεις πίπτοντες..«-ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ ἀσωμάτων διανοούμενοι, 
τὴν ἐνότητᾳ τῆς φύσεως καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φωτὸς μὴ διαιρῶμεν... 

᾿ « -» 

«καὶ γεγέννηται ὡς υἱός, καὶ 

πάλιν γὰρ τὸ παράδειγμα τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ ἀ, ἀναγκαῖον εἰς τοῦτος 
τίς τολμήσει λέγειν τὸ ἄ. ξένον καὶ ἀνόμοιον εἶναι τοῦ ἡλίου ;...τίξ 

μᾶλλον... οὐκ ἂν εἴποι... 
ἐκείνῳ δείκνυται καὶ τὸ ἀ. ἐν τῷ ἡλίῳ τυγχάνει ὄν, ὥστε τὸν ὁρῶντα 
τοῦτο βλέπειν κἀκεῖνο; ΑἸῊ ἀε.24{0.20.7: Μ.5ς. 4570}; ὁ πατὴρ.». 

ἐγέννησε τὸν υἱὸν... «ὡς ἀ. ἀπὸ φωτός ΤΛιῃ εχ. .4 
(Μ.25.2οϑᾺ); ζητῶν παραστῆσαι...τὸ ἐκ τῆς 

γεγεννῆσθαι τὸν λόγον, τοῦ ἀ, ἐμνημόνευσεν" τὸ γὰρ ἀ, ἐκ τῆς οὐσίας 
ἐστὶν ἐκείνου οὗ ἐστιν ἃ,., καὶ διηνεκὲς καὶ ἐξ αὐτοῦ καὶ οὐδεποτ᾽ ἄνευ 
ἐκείνου ἐπινοουμένου οὗ ἐστιν ἀ. Βενογ,  ε.ττ5(ρ0.246.21); τὸ αἰσθητὸν 
τοῦτο πῦρ φύσις μία ὃν ἦτοαι οὐσία τριάς ἐστι κατὰ τοῦτο, πῦρ ἁ. φῶς. 
καὶ οὐδὲν τούτων προὔπάρχον τοῦ θατέρου εὑρίσκεται... 

νοῦν λαβὼν τὰ αἰσθητά... 
τήσει σοι ἡ χάρις..-δεικνύουσα σοι μίαν θεότητα, πῦρ οὖσαν ἀθάνατον 

καὶ ἃ. καὶ φῶς (ς].ν7.}...,12.22.το (1,8 5,.12034}; ον τ, 70.13.25(0.240. 
20; Μ.14.444λὴ οἷζ, ς. ἀπόρροια; 18.55,38(18 ;1),.474.7; 820Α). 

Β. οἱ ἀϊν!πε πυρά βοὴ. απα ἈβΌΟΠΟΟ5. ναὲ μὴν καθάπερ τῷ 
Μωσεῖ...ἐπίχροιά τις ἐπεκάθιζε τῷ προσώπῳ δεδοξασμένη, οὕτως καὶ 
τῇ δικαίᾳ ψυχῆ θεία τις ἀγαθωσύνης δύναμις...οἷον ἀ. νοεροῦ καθάπερ 

ἡλιακῆς ἀλέας ἐναποσημαίνεταί τι, δικαιοσύνης σφραγῖδα ἐπιφανῇ, φῶς 

ἡνωμένον ψυχῇ ΓὈἸοη,. εἰγ.6.12(00.4184.17; Μ.0.2258}; τὸ δὲ νῦν εἶναι 

βραχεῖά τις ἁπορροὴ πᾶν τὸ εἰς ἡμᾶς φθάνον καὶ οἷον μεγάλου φωτὸς 

μικρὸν ἀ. ΟΥ̓ ΝᾺ Ζ.6ν.28.τη(ρ.48.4.; Μ.36.480); τὰς ἀγγελικὰς..«δυνά- 
μεις. φῶς εἰσι καὶ αὐταὶ τελείου φωτὸς ἀποαυγάσματα εὐ δ. 150}1. 

45.7378); οὗ ἃ ϑυρογηδζαταὶ τασίδποθ, ἡ (Π} ας55.) “πάν.τ4{0.33.8). 
Γ. οἵ ἀδτηοηπ τῆς γὰρ ὕλης καὶ πονηρίας εἰσὶν ἀ. “Γατιογαί.τ5(0.17.2; 

Μ,6,840Λ). 
Ἐἀπαυγαστικός, ΗΠ ΠΗ Πρὴ, τ ψος μον. 13(}1.44.73}). 
ἄπαυστος, μηεεησίησ, ομΐδος, συγ αςτησ; ὁ50. οἵ {Πτηρ8. ῬοΓ- 

ταϊηησ το ποχί νου: πῦρ {π|51.161.130.5(}1.0.7770}} ζωή ΟἸεπι. 
4.4.5.23(1Ί3.5}; ἡμέρα Τιας, ρῖγ.66(3.560 ; Μ1.32.1021}}: Οὗ τῆς (ἢτ]8- 
ὉΆΠ ΠΟρε εὐφροσύνη...ἔστω σοι... ἃ. ὃ Χριατός (Ἴονη. [7.44(}.222.53); 
[Πς0]., οὗ Ῥούβοιβ ἴῃ Ττίῃ. τῆς ἀιδίου κοινωνίας καὶ ἀ. συναφείας Βα. 

»" Ἁ - ᾿ ᾿ » - ᾽ν ᾿ - ᾿] 

ὌΡΤως Τὸ φῶς καὶ τὸ αἂ. εν εἰσὲε καὶ τοῦτο ἐν» 

καὶ οὐκ ἔκτισεν... 
οὐσίας τοῦ πατρὸς 

ταῦτα κατὰ 
ι 4 γ» -“ -ν»ν» ἘΝ 

προς τὴν ἀΐδιον. Τοῦ θεοῦ ουσιᾶαν... καὶ απᾶν- 



3 ’ 
απαύυστως 

δρίγισοίδοῦ; Μ.177Δ}; οὗ ΤΑΙΠΟΥ οὗ...ἄ. ἡ εὐσέβεια Ουηοί. Αρῥ. 

7. 35.τὸ; οἵ Η. ΟΒοβὲ ἥ..«προαιώνιος ὕπαρξις καὶ ἄ, διαμονὴ μεθ᾽ υἱοῦ 

καὶ πατρὸς θεωρουμένη Β45. δρν Ο3(53Ὰ; Μ.1848). 

ἀπαύστως, εἐπερασίησίν, δυεγίακιίησίν, Γογ δύεν; οἵ π6}}] ἥτε κατα- 

δίκην τοῦ πυρὸς ἀ, κολάζεσθαι Τυ8ι.ἰαί.45.4(Μ,6.5734}; οἱ (σοά 5 

αοανιγ, {7ππυφειλιν.2,4(}1.6.14218); οἵ ΕΔΙΠΘΥ ἀπά δοὴ (Δπο- 

τη068Π) ἑκατέρας φύσεως ἀ. διαμενούσης ἐν τῷ οἰκείῳ τῆς φύσεως 

ἰδιώματι Αξτςγη.4{0.353.12; Ν.42.5360 ὁτ0.). 
Ἐἀπαφητός, αὶ ἐαΉ ὧδ ἀδοεῖυεί, Ονας. 18.7.120. 
Ἑπάφρισις, ἡ, δ»55ΐοη, οΓ 5θει, ΤΌΔο5.Ναζ.άταὶ. τ4ο(Μ.38.1040). 

ἀπεγνωσμένως, ἔ.}. ἔογ ἀπεγνωσμένους ΟΒυνβιαρ.οαι, Ττ|.53:τ4(ρ.98. 

το); οἴ 4. }ο»:.5.3 τι ΓΤ (ττ.7610}. 
ἀπείθανος, ἴοΓ ἀπίθανος, τπογειθϊε, ὠμπβεῖν; μπεοομυτηείηρ, 

Ῥίᾶντα. Τγῖμ. τ υΒ(}1.30.2410); 1δ.3.4(8280). 

ἀπείθεια, ἡ, 1. ἀϊξοδεάίεηεε; 8. ἴῃ σθη.; ἴο οἷν! δαϊλουίτν, οα 

1Π6 Ρατί οὗ ἃ ΠΊΥΓΥΥ οὗτός σοι τῆς καλῆς ἁ, μισθός ΒΟρΡὮγ.ἢ 0. Δπαϑῖ. 

(Μ.92.1720Α); Ὁ, τὸ ἀοα, ΟἸ]ετη.οἰν.7.τ6(Ρ.72.15; Μ.0.5418}; Β85. 7.4 

(2.2178; Μ.3τ.6δ:.); τῇ ἀ. καὶ ἀποστασίᾳ ἡμῶν Ἰά γερ. [μ5.2.4(2. 

4200; Μ.3τ.91τ68); οἱ ἄγγελοι. ὑπείκουσιν, μήπως ἀπειθεΐας κριθέντες 

ἀπόλωνται Ηομι.ΟἾδ»,.5.5) 1δ.3,311 ὁπ ἘΠ8 ρατῖ οὗ ἀετήοηβ, ΛΊΠ ἴης. 

25.5(}1.25.1498}; οὗ Ἰ5ταο!, Τάτ. ΜΟρ5. Τοπιρτοοιῃ(Μ,66,3218); Ρίατ. 
τὰς εἰς ἀπώλειαν φερούσας ἀ. (Ἰεπι,ῥαεά. τ. τ (οοηῇ. Ρ.150.ὃ ἕο ἀπειλάς 

Μ.8. 2600); Ροιβορίηβά, Ἠθυπη. οὐν1.0.15.2: δ. ΟἹ Του 5}. το ]θοῦοη οἵ 

Ολσῖβε, ϑοόρμγ. Πυραϊυ.(ρ.514.6); τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς ἀ. τὴν τριαδικὴν 

δοξολογίαν...τὰ ἔπαθλα {ΜΈ εΙ ἢ ὅνητ εἰ πη. 2(51.18.27178}; 2. ποη- 

εογηρίϊαπεε οὐκ ἀνέξεται ὁ ἰατρὸς τῆς τοῦ κάμνοντος ἱκεσίας... «καὶ τὴν 

ἀἁ. οὐκ ἀπανθρωπίαν, ἀλλὰ φιλανθρωπίαν ὀνομάζομεν (Ἄτνγβ. ἤσηη, ΤῊ 

Μ1.7:14(3.27}}. 

ἀπειθ-ἐω, ἱ. δὲ ἀἰϊεονδοάϊεηϊ, ἀΐφοῦεν ; ἴτε. πανίπρ αοα ἃ5 οὈ]θοῖ ὦ, 

τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ δι᾿ ἡμῶν εἰρημένοις ΤΟ ]εμῖ,50.1; ῤδισϑιτ; ἸΟΪγς.6}.2.1} 
(ὑποϑῖ. ὁ τῆς χοϊκῆς φύσεως πάντως “εἴ θεῷ ΟΥ,ῥ»ήης.3.τ.8(ρ.207.8; 

Μ.τ1τ.261Α); 2. ἀϊεβείϊευο, γεγδεὶ, Τρτ. Μαρη.8.2; τῶν μὲν πεπιστευκό- 

τῶν σωτὴρ..-τῶν δὲ -"ησάντων κύριος ΟἸετι.5,γ.7.2(ρ.7.18; Μ.0.4124}} 

πρὸς “Ελληνας λεκτέον, “"οὔντας τῇ ἐκ παρθένου γενέσει τοῦ ᾿[ησοῦ 

Οτι εὶς. τ. 3γ7(ρ.88.20; Μ.ο1τ.1290); ἡμᾶς τοὺς πρότερον --οῦντας 
ΑἸἢ.4γ..2.12(ΜΜ.26.1720}; δεν. Απτιγες (ρ,8τ4.το; Ν.46.6568) ; ἤδει [56. 
1)λαν]4}...ᾧς ““ἥσουσιν ᾿Ιουδαῖοι Χριστῷ θορθτ, Η παϊτυ.(ρ.514.2}} 

3. γείιδε ἡ κόλασις μείζων τῷ δυναμένῳ καὶ -“-ἥσαντι [Ξο. οἰκονομεῖν 

τὴν ἐκκλησίαν] Πονη, ΟἾεμι.3.65; 4. ποὶ ἐομαρὶν τοῖίλ, τιθπος δὲ τμεοηι- 

ραϊδία τολῇ (οἷ, 15.1:τ6} ἡ θεία φύσις... «οὐσιωδῶς «-οὔσα τῇ πονηρίᾳ 

οὐνῶσπερ ἂν εἴ τις λέγοι περὶ τοῦ φωτὸς ὅτι -“-εἴ που εἶναι σκότος ΟΝΤ. 

ἰς.1.4(2.1238). 
Ἐπείθημα, τό, οεί οὗ ἀϊεοὀφάϊομεο; οἵ τῃς 1ενβ, ταὶ. ΤΊ. οἱ 

Αἰφμίζιοο τ". 
ἀπειθής, 1. ἀϊξοδοάίεη!, ΟΕ Ἀδγδίῖο9 ἀ, μὲν γονεῦσι γεγόνασι, δια- 

μάχονται δὲ πρὸς οἰκουμενικὴν σύνοδον ΛΊΏ Ἐν». 22(ρ.260,30; Μ.26. 

7524}; το (οᾷ φαμὲν δ᾽ αὐτῷ ἐχθροὺς εἶναι τοὺς ἁ. καὶ μὴ κατὰ τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῦ πορευομένους (Ἰδ1).5:}.7.τ2(ρ.50.5 ; Λ,9.406})}; Οντ. 

Μτεδιιπ2(3.443Ε); οἵ Ἰεννβῃ πιδτίοι, Γυθῖ. ἄτα], τ50.3(Μ.6.780λ}); 1. 

το. (7564); 1Ὁ.120.2(1974}; ΟντιΟς.5(3.258}; 2, τσιδεϊἸουτηρ, (Ήτγϑ. 

μομι.96.3 τη 70.(8.τ55 0) ἀπᾶ ροτλ. τεῖ, ἐμὲ νεοιηδῃ οὐ βϑπιασία οὔτε 
«ὐνεὔκολος ἡ γύνη..«οὔτε ἀ. καὶ φιλόνεικος 1.33.5(186.), ΝΟΠη ῥῶ, 

170.τ6:9(}1.4.3.880Ὰ}. 

ἀπεικασμός, ὁ, ΕΟΡΥ, γοῤγόδοηιαϊοη ὁ κτίσας τῷ κεκτισμένῳ 

ἀνόμοιος ὑπάρχει.-..εἰ μή τι ἂν πρὸς ἀ. καὶ ἀπεικόνισμα κατὰ μίμησιν 

μόνον θεωρίας ἐστὶ τὸ ἐκτυπούμενον ἸυρΊρΗ.Πα6γ.76.3(0.344.3:; Μ.42. 

5218); 1δ.76.π(ρ.346.4;; 5240). 
ἀπεικονίζ τω, 1, γεβ»έδϑηΐ 1: ἃ εἰαμπιε οὐ ῥίσμαγε; ἃ. ἰὴ Ρ6η. οὐ γὰρ 

ἄν ποτε ὁ μηδὲ γλυπτὸν εἴδωλον δημιουργεῖν παραινέσας αὐτὸς ἀπῃκό- 

γιζεν τῶν ἁγίων ἄγαλμα (Ἴετα. ἐν. 5.6(ρ.35τ.2; Μι0.610); οὐ περιγρά- 

φεται τόπῳ θεὸς οὐδὲ “νεταί ποτε ζῴου σχήματι 1Ρ.1.6(0.22.6 ; 4408); 

Ἐρίρῃναπαε. 3(0.163.6: Μ.41τ.τ684); Β. τῃ60]., τοῦ. τοϊαϊίοθ οὗ 5θη 

ἰο Εδίμου ἡ εἰκὼν τὸ τοῦ ἀπεικονισθέντος κάλλος δι᾽ ἑαυτῆς ἑρμηνεύει 

ΟΥ Ν υββ μηιττία Ρ.264.25; Μ.45.873Ὰ)}; Ο.. ῬΆΞΒ., ὅδ τιράρισα ΟΥ̓ 

ρνυμιεά, οἵ τῆϑῃ τὸ... ὑπ᾿ αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν [5ς, θεόν] ἀπεικονι- 

σμένον (Ἰετ,ῥαρά,τ. 3(0.04.12; Μ.8,2574}); (τεῦ. ῬΒ,138:16) σπαρέντα 
πρὶν ἀπεικονισθῆναί με ἔγνως με ἘΡΙΡμυδαδν.30.30(Ρ.375.17; Μ,41, 

4608); τιεΐί., οὗ (οπβίϑμιπς ὁ πρὸς τὴν ἀρχέτυπον τοῦ μεγάλου 

βασιλέως ἀπεικονισμένος ἰδέαν Ἐλι5.1.(Ο. 5(ρ.204.18; Μ.20.13260); 2. γέ- 

ῬΥοΣΘΗΪ ἰο ὁμέϑεϊῇ, ῥιείμγο πιεπία!ἶἷν πρὸς τὰς προλήψεις ἡ ἑκάστου 

ψυχὴ ἰδέας δαιμόνων “-εἰ ΠοΡ ΟἼδηι. τό Ὁ Ρ8.55,. δὲ γε ῤγεςθηϊ οι ἰο 1} 

φηηᾷ, ἀεξογίδοα ὁ τῆς μελλούσης κρίσεως -"εται φόβος 1[545.56}.07.10.2 

(Μ.8:.2444}; 8. 5.ν.1., ἐχβγεδς ΤΉ, δτηηϊος λόγος ἐσπουδάσθη σφόδρα 

ἀπεικονισμένος καὶ οὐδὲν σχῆμα ὀκνήσας ϑγηε5. Πίοη, τί ῖ.66.τττόδ ; 

ἀπηγκωνιασμένος Ὁ.237.1); 4. ΡῬᾶ85., δὲ γεβεεὶεά; ἃ, ὥσπερ.-.ὁ ἐν 
- “- , , τὴ - - ΞΕ ἡ) 

τῷ καθαρῷ κατόπτρῳ.. κατανοήσας, ἐναργῆ τοῦ ἀπεικονισθέντος 1 ἀδόκιμος, 

179 
, ἀπείραστος 

προσώπου τὴν γνῶσιν ἔσχεν τ, Ν᾽ γ55.4}}}.655.8(Μ.32.3400) ; Β. [Π60],, 

οὗ τεϊαιίοη οἵ ορὸβ το ΕΔΙΠΟΥ ἡ τῶν ὅλων ἀρχὴ τις ἀπεικόνισται 

ἐν κ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου ΟἸοτη.:.»γ.5.6(0.353.1; Μ.0.654). 

ἀπεικόνισμα, τό, 1. γεργεξεπίαίοη, Ππόηεδς., ἃ. Ἰὰ αὐτί, ποῖ Ῥοβ- 

5166 οἵ Οοὐ, ΟἸοπι. ἐγ. 6 ϑίρ.516,7; Μ.9.3068); εἴ. 10.1)..0.4.π6(Μ.04. 

1173}; (60.Ρ 15. Ῥενς.2.87(}1.92.12184}; οὗ 1640]5 ἀ, νεκρῶν ἀνθρώπων 

ΒΡ Απε, δνοί, τ τοί Μ.6.το40Ὰ); ΜΠ. Δ βοίϊον..21; τοὺς ἑαυτῶν προ- 

πάτορας δι’ ἀπεικονισμάτων τετιμηκότες (ἦγ. αϑε». Αδ(Μ.05, 

1734}; οἵ, τῶν λεγομένων ἡρώων τὰ ἀ, -.. εἴδωλα... οὐχ ὑπάρχουσι 

Μ δος Μρπιαροῦν.3.42(ρ.147.1ο0); οὗ ὕγαζθη βεύρθηϊ οἱ Ναπι.21:8, 
Τηάγ Μορϑ. }ομιρτγοει (Δ 1.60.3218}; οὗἩ ἱτηᾶρε5 οἵἁ βαίη!5 οἵο., 10.1), 

ὕμαρ.τιτο(ῖ.94.12408); Ῥ. οἔ ἃ ο}] παῖς, αὐτὸ... «τῶν γεννησαμένων 

τὸ ἀ. ΟΥτι Ν νβ85.υἹγρ.3(0.261.22; Ν.46.3224}; 6. Οὗ τῆδὴ 85 τπαΐο ἴῃ 

παρε οἵ (οα ἐνταῦθα...τὸ ἀ. .-.. τὸ θεῖον καὶ ἅγιον ἄγαλμα ἐν τῇ 

δικαίᾳ ψυχῇ ΟἸοΙλ.εἰγ.7.5(ρ.21,31; Ν.9.4404}); τὴν αἰώνιον ἀπομιμη- 

σάμενος φύσιν.. «ἧς καὶ χαρακτήρ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀ, Μειῖ!ι. 

᾿Ξνηρ.6.2(ριός τ; Μ,18,116Ὰλ}); 1“05...6.3.3(Ρ.112.27; Μ,22,1034)}}; ἀ, ... 

τοῦ ἀρχετύπου...κάλλους Οτ Ν᾽ γϑ85.ογ.εαϊδοῖ (0.36.5; Μ].45.208}} τὸ. 

(ρ.32,6; 284}; 1. ἤν. ἠῃ (απὶ.(Μ.44.1038,8050) ; 1δ.τ12(Λο2 00); τὴν 
ἡμετέραν φύσιν... τῆς ἰδίας ἀγαθότητος ἀρίδηλον ἀ. ... κατέστησεν Μαχ, 

6}. 3(Μιρτ4οοα); ἅ. τῆ00]., οὗ θοη οὐ τὴν ἀγεννησίαν τοῦ πατρὸς ἐν 

τῷ ἀ. βλέπων τ ν55,41}}.6.5.8(}1.32.3408); τοῦ γεννωμένου υἱοῦ 
πρὸς τὸν πατέρα... ἀπεικονίσματος..«λοιπὸν εὐρισκομένον ῬΙΡΠ ἐαεν, 

76.3(0.343.13; Μ1.4.2.5200); 2. ἐοῤν, (ΑΥΙΔῸ) οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας ὑπάρ- 

χων τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς ἀναδείκνυται, ἀλλὰ μᾶλλον ἀ. τῆς οὐσίας αὐτοῦ 

Οντ. 7ο.3.5(4.3018). 
κἀπεικονισμός, ὁ, γεῤγεξομί 0, δαί, ΤΠ ρΙρ ιν, απαε.ττ(ρ.163.1:; 

Μ,41τ.168.4). 
Ἐἀπεικονιστέον, 016 γη45ὶ ᾿ἰδόη, εονήραγε, ἴθι ἢ, γρ.3.6(0.32.21; 

Μ. 18,60). 
Ἐἀπειληφόρος, ὀγίησίηρ ἰἰγεαὶς, ἰἠγεαίθη]Ήρ ; τεῖ, αν οἵ Τπῆρε- 

γπδπὶ ἀγγέλους ἀ. ΟὨγγ5. ἤθη. 53.5 1 Μ|Ι.(7 5ΆΞΟ}; ἀ, ... δυνάμεις 1ᾶ. 

μονρινο.4 1 2ΖΟογ (το, ο40) ; 14.1.α5.6.1τ(1.774}}. 
Ἐἀπειλικρινέω, ῥρενν, ῥήγρε, ϑγθθϑ ῥγουά.2.6(ρ.127.1; Μ δύ, 

12760}. 
ἄπειμι (-εἴναῦ), δέ αὐδεμέ ; μδποβ 1. ζατὶ, δὲ τοαμηρ, οἵ ῬοΙβΟὴ5 

ἐπέρχονται ἡμῖν θλίβερα πράγματα, τοῦτο μὲν δι᾽ ἀνθρώπων φθονούν- 
των..«πλανώντων, ἀπόντων ΜαΥΟ Ἰτισρμ5ς.7.τ(Μι6ς. τοθ60); 2. ἀπείη 
α5 ἱπίδιεοτίομ, σά ἐογῥία ! (εἴ. Τιατ. αρςι), γαϑῖ. ταροΐ τ, π(ρ.36. 
; Μ.6.3608}; Πονμ ἴοι. τ.25; 1δ.2.43. 

ἄπειμι {-ἰέναι), 1. κοὸ ὁπ! ἰο, αἰἱομ δ. ΞοοἴΆ] ἔπησέοη {τεῖ. ποτ. 
το: 27) οὐ γὰρ...ἐνομοθέτησεν ἀπιέναι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκώλυσεν (Ὠγγϑ8.᾿0η1. 
25.1 ἴῃ ΤΟ ον (το.2200}:; ἃ {[ππ6τᾺ] εἴτε εἰς ἐκφορὰν ἀπιέναε.. «εἴτε εἰς 
ἄριστα ᾿ά ἤοηι.30.9 ἴῃ Η εὖ. (12. 2810}; 2. ᾿τπηρεῖβ., τὲ ἰθαάς οὐ αῤ- 
γοχίριαϊος ἴὸ ἀπήει...εἰς ἀφροσύνην ἐπαρθέντα φρονῆσαι τοῦτο Με. 
γές.τ.35(ρ.275.πτ| Μ.4τ πιο}; 3. ὃ ῥαυο 785ὲ (οἵ. ἘΎΘΠΟΝ,, σΈΉΪΥ (6) 
ΑΡεὶν,οἰ Ραμ. τ], τΒ(ρρ.186.14,18).3); 4. ΜΙ} λαμβάνω; ἃ. τονε 
ΟΣ υυἱιὦ πολλοὺς λαβὼν ἄπεισι μώλωπας Ομγυ5.ἤορι.23.6 τη τύ ον. 
(1. 5100}; Β. ἰαλε αῦαν, καὐνν οἢ ὡς..«αἰχμάλωτον λαβὼν αὐτὸν 
ὃ διάβολος ἄπεισι (Ὠγν5."οηι.58.3 1. Μ11.{7. 580Ὰ); 1α,ἤολη.3.7 15 
φ(ογ.(το.430ΑΆ}; τοῦ σώματος λέγω" ὃ κἂν μὴ οὗτοι ἀποκτείνουσιν ἡ 
φύσις λαβοῦσα ἄπεισι πάντως 14 Ποηϊ.34.3 1ἢ:. ΜΠ.(1.3028); 14. ̓ ομι. 

τ. 41 ἢ (τ. 301Ὲ). 
[π]ἀπεινής, -- ἀπηνής, παγεὶι, ἐγμεῖ, ἘΝῚ]. ῥεγῖξένττ, τ( Μ.70.0018). 
ἀπειραγαθέω, δὲ ἐρηογαμὶ οΓ τοῦαὶ ἰς ροσίά, ῬΡΊρΡἢ.ἡαεν.}3.31 

(Ρ.312.13; Μ,43.4720). 
ἀπειραγαθία, ἡ, ἱσηόγαρεε 9} ἐπε ροοά, Ἰοθοο υαΐῃ γπαρηΣβεεΉε, 

οεἰοηϊαιίοιις ἀϊερίαν, τοῦ. 70.417 σκοπὸν...τὴν χρείαν ἐτίθετο [3ς. ὁ 
Χριστός], οὐ τὴν ἀ. ΟἸατη. ραδιί.2.3(ρ.τ8ο.4; Μ1,8,4374}} τοῦ. ΤΠ ς οὗ 0. 
Βαρΐῖ. ἴῃ ἀξβετῖ ἐκτὸς πάσης κενοσπουδίας, ἀ., μικροπρεπείας 1Ὁ.2.τὸ 
(Ρ.224.10; 5328); οἵ ψοιηδῃ, 10.2.12{ρ.231.24; 5484). 

ἀπειράγαθος, ἔῃ ΡΉἶν ροοά τῆς ἃ. δυνάμεως Ἰλιοῃ Ατο{η,8,4 
(11.3.8ρ2ο, ν.]. ἀπειροδυνάμου). 

ἀπείρανδρος, ποί παυίμρ ἐποῖθη ἡπάρ, υἱγρίη; οἵ ΒΜΝ, Βορῃσ Ε, 
0γ.2.τ7(Μ.87.32360) :1 0.8}. ονι.6.6(Μ.06.669Α) ; [οὐ οπ,ίγηη, Βίας. 
»(Δἴ.96,1405Α}. 

ἀπείραστος, 1. {αἱ καηηοί δὲ ἐφριρ θα, Ἰπεαραδίε οὗ δείης ἱοριρβίοί, 
οἵ οἄ μακάριος ὅστις οὐκ ἐπείρασεν ἐν σοὶ τὸν θεόν" ὁ γὰρ σὲ πειράζων 

τὸν ἀ. πειράζει “4..70.57(0.179.28}; 1}. οοίρ.106.2); ΤΙρα ἔτι, Ου, 
ΝΑΖ.ο7.24.0 (1.35. ττβο8}; 2. ἰθμαὶ πᾶς ποῖ ῥὑεόη ΘΗ ρίεὦ, μηϊστδιὶ, 

μηϊοεισα, ΟἸοτα. ςἰ}.7.χ2(ρ. 5101; Μν0.500Ὰ}; ὁ... Ἀντώνιος ἔλεγεν ἡμῖν 
ὅτι οὐδεὶς ἃ. δυνήσεται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ΛΙΆΠΊΟΠ 5 

6.4(0.443.3) οο Ἰηοτ.εῤ. 5(}1.88,18400); λέγει ἡ γραφὴ "ἀνὴρ ἀδόκιμος 

ἃ, παρὰ τῷ θεῷ᾽ (ὑοηδὶ..4.Ρ}.2.8.5; οὐ δόκιμον τὸ ἀ.- τὸ δὲ βασανισϑὲν 
ἐν τοῖς πράγμασι δοκιμώτερον (1τ.Ν82.6Ρ.21τ4(Μ.17.340}}; ἀνὴρ ἀ,, 

οὐδενὸς λόγου ἄξιος 7ο.}).[.0.2.30(Μ.04.0170}; 3. τοῖσι 



ἀπειράστως 

ὀχρεγίφηξε εἰ παντελῶς ἀἁ. αὐτῶν ἢ ἡμετέρα γπ: μεμενήκει ΤΠαι. 
ῥγουϊά, (4.560); Μαχοφ Τ καὶ, (Μ1.00.2564Α); 4. ἐπιεχρεγίομεσά, μη- 
σληοά ἀνθρώπους ἀ. γραμμάτων 4. Τ ἠοῖ, ΒΒ. σοί(ρ.42.24). 

Ἐἀπειράστως, τοτμομὶ πα ξίηρ ἰγταί, ποῖ φαῤπποιδῖν, Ἰ)ατη ἐγορῆντ.τ 
(ρ.192.6). 

ἀπειρία, ἡ, ἡπβηῖν; οἱ οα, Οτ.ΝαζΖ.ον.48.7γ(}1..36.32170}; τὴν 
κρυφίαν αὐτῆς ἀ, Ἰριοπ. Ατ.ἀ.π.1.2(.1.3.5880); Μαχ.αριδιρ.(Μ.01. 
1188). 
᾿ΕΝ ἡ, ἐχείπμσίον, ματι α.4ρ}.2.32(Ν.09.12ος5 4). 
Ἐἀπειροαγαλλίατος, οὗ εἰεγηαΐ γελοίείησ, ἘΠατιδέαα.ἐρ}.1.2(Μ 00. 

120). 
Ἵ Ἐἀπειροβαθής, οὗ ἡ βηῖι ἀθρίμ, μμζαϊμονπανίε, ϑνυεβ ἠγηῖη.4.τὴτ 
(ρ.31; Μι,66.16ο6). 

Ἐἀπειρόβουλος, τολοξς τοῦ ἐς ΤΉ Ή δ; τὰ τοϊαξαίίοπ οὗ ϑενοσαβ᾽ 
(τ βίοιοσν, Μαχ. σριιδο. (Μ 9χ. 524.) οἷξ, 5, ἀπειροπρόσωπος. 

Ἐἀπειρογαμία, ἡ, τημεκῥεγίθησα οὗ γπαγγίαρε, εεἰίδαεν, ΤΠ οβί, 
δῖα.2.33(Ν] χδ, 1107}. ᾿ 

ἀπειρόγαμος, τοτέλομ ἐχ ρον ηοα οὗ τηαγγίαρο, υἱγρτη; Ἐς τὴ σ6ὴ.; 
ΟΒτυβυάοηι.7.5 ἴῃ Ῥ]αΙ,(ατ, 2530); αἸδι. ἔγοιῃ 116 οὗ ῥχοίεξϑθα νἱτ- 
δἰηϊΥ οὐδὲ παρθενία τοῦτό ἐστι τὸ ἀ. εἶναι 1ἅ,ἤοη1.7.4 τῷ 2Τήμι (τι. 
Ἴ04Ε):; παρθένον ἐνταῦθα λέγων, οὐ τὴν ἀποταξαμένην, ἀλλὰ τὴν ἀ, 
μόνον τὰ πονροίῃ τ ον,7:30(3.2008)}; τεῦ, ἀἰδίη. θεϊνθθη παρθένος 
ΔΩ͂ νεᾶνις, [Β45..15.2οτ{(1. 5288; Μ΄.30.4648); 2. οὗ ΒΜΥ, Ἐλπ5.4.ε, 
““τ(ρεβοι.τδ; Μ,22.5 178}; 1.4. το(ρ.1ὅρ.3; 2818); Ρτοςυ!.ΟΡ 0γ.4.2 
ΟΥ̓ ὅς. 7120}; στ. Ναζισαγη.τ.τ.9.46(}, 31: 4604); Βα5.561υ, Τ ἀφο, τ(. 
85.5064); Ὀντορολοί, ἔπε. 25(ρ.228.18; κ΄.7048 1,Α1.}; Βορῃτ. Η ἐρ.δγη. 
(Μ.87.31600); πεπος ἔείτη λοχεία ἱπαρρτοργίαϊε, στ, γ85, λό. 12 
1η: Οφηϊ (Μ.44.το534}); ἔτεα ἔτοτα (πὸ ρβαῖηβ οὐ σμΠΠΡέτίῃ, Ῥαὰ]. ἔτη. 
ἐοριτίρ.το, 2; Μ.77.1436Ὰ); λοχεία Ῥαυ]. 511. δορὶ 4360}1.86.21368); 
λόχος ἩΜεΙη ὅγε Αἀπη.ττ( .1τ8,3760)., 

Ἐἀπειρογάμως, τοὐπομ! ἐαρογίεμεε ΟΥΓἩ τἩηαγγίαρο, εὐ πομὶ σεχηαὶ 
ππίοη, ΤΌ δε. ΝΖ. ταὶ. 36(3.38.001); ἡ ἀ. κυήσασα [0.1).εἀγτη.άογηι. 
ΒΜΨ 4(}4..οδ.1τ3640). 

Ἐἀπειρόγνωστος, οὗ ἐη 6 κηοιοϊσάρο, σηηητξεοηὶ τῆς θεαρχικῆς 
καὶ ἀ. σοφοποιίας Ἰδιοη.Ατ,ο. ἢ, τ4(Μ.3,321.}); Μαχιαρδιρ. (1.01. 
ττ888)}. 
αν» αενες ἐ8.} τ} πτεἰν Ῥοιθονζαΐ, οἱ ἀοα τῆς αὐτοκρατορικῆς 

"- φύσεως Οιάγτα, γίηνι “27(Μ, 30,405Ὰ); 8δ5 αἰνιας πᾶιὴς ὡς ἀ, " 
οὐ μόνον τῷ πᾶσαν δύναμιν παράγειν, ἀλλὰ καὶ τῷ ὑπὲρ πᾶσαν καὶ 

τὴν αὐτοδύναμιν εἶναι Ἰδιομ Ατ,.(,2..8,2(21.3.880}) ; Το. Ὁ). μο.τι δ 94. 
ϑοϑο) ; 1δ.1.τ4(86οΑ}; αὐτὸς ὧν.. ἀἁ, δύναμις 1 οὐγπαρ.3.20(Ν,04.13408); 
6ε8ρ. ἴῃ ογθδίϊοῃ τὸ τῆς θείας προνοίας περὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ τεχνικῆς 
οἰκονομίας ἀ, 18Β45.5ἰγοί ἰοπι.2.17(1.347} Μ. 20. ὅτ); ἀ, ... θελήσει 
τοῦ θεοῦ καὶ γέγονε πάντα, καὶ σώζεται τὰ γενόμενα ΤΗΠρΡρΡ. δε». εἰ. 

(06.21.15; Μ.1ο,8200); Μαχ.αριδὶρ. (Δ.ο1.1 1888) ; οὗ Σηοοτηδῖς ( γῖβὲ 
ἀ. ἅτε καὶ θεός τὰ. 5εἰοί. 6. π|τ.6(}.4.1168); 0.1) υνοϊεπί, εις Μίος, 
1414}; διὶδ ῬΟΥΟΙ, Μαχιρ. 2 (ΝΟ 5ο1Β}; ἅν ρος, (Μ,91.120Ὰ); 
σοοάποβ5, Πίοπ,λτ, 4.5.32.20}{,3.6810) ; οὗ ΠῚ, σμοβῦ, [0.}. ο.1.8(}. 
94.8218). 

Ἐἀπειρόδωρος, ῥοπηα θεοῖν μη ΗΠ εθΉΪ, τη βη εῖν αδιεμάαηι; οὗ 
(οὐ, που Ατιά 5. 3(Μ. 3 ,8178); δωρεὰς... κατὰ ἀ. χύσιν 1.0. φίρορσ, 
ν. .. ἀπειροδύναμον); ἀ. χύσιν ἀγαθότητος Μαχ.ωηδίρ. (Δνοτ, 2880); 
ἀ. χάριν τῆς ἀκηράτου θεώσεως Απιᾶγ,ΟΥ,07.7(}4.07.0338). 

"ἀπειρόζυγος, οἰ ποθ! ἐαβεγϊέηεο οὗ ἰδὲ γοκε, Ὄντ. ἴς5.2..3(32,250Ὲ):; 
οἵ ΒΜΨΝ ἡ ἀ. δάμαλις ΘορΡὨΓ, ΕἾ ἰγορ.(Ν,87.4οο88); χοῖ, ἘΑΕΈΘΡΑΣ 
ἀἰβορηης, 1514.ῬῈ],Ρ}ιτ.26ο(}{.γ8.3370): τεῦ, Μετα: 20 οὗ τὰς ὑπ- 
Ῥαρεζεα, Βα53.Πο».13,1(2,114}; Ὑ, 21.4250), 

ἀπειροθάλαττος, τἰητιδε ἰο {δ 5εα, Βαβ.ἤομι, 5. 8(2.4100; Ἀ1.41, 
2560); [514.}ὲ].ε,}Ὀ.5.225(21.78,14680), λὲῥυβίταςιυ, ιγελ. (86, 
22768). 

"ἀπειροθεΐα, ἡ, ΓΗ ΤΉ ΜΉΤΕ περιδον οἵ ϑοις εἴπερ ὁμοούσιος καὶ 
αὐτῇ [30. ΒΜΥῚ ὁ ο ὁμοούσιος θεῷ" διὸ δὴ καὶ ἡμᾶς πάντας τοὺς ὁμοου- 

σίους αὐτῇ, θεοὺς ἂν εἴποιεν εἰκότως" καὶ ἀ. εἰσάγουσι προφανέστατα 
Τοῦ . ΗΔ ες,,3.6(}1.86,τ62:18). 

Ἐπειροθρήσκως, τοί ἤομί ὀχρογίοηεε οΓ {τὰς γεἰίρΊ ἢ, 

Φ.το.5). μὴ 
ἀπειρόκακος, το Π 08} ὀχρογίομες οὗ εὐ, ἱπηοζεμί; οἵ οὨΠ] τε, 

γοΓ, 41λερ.2:24, 1 [ἀ8τ φιεἰ γεςΡ.8ο(Μ. 6. 13218); γΈ . τΡεΐσ.2: 2; ἼΒα5. 
ἰς. τεΐαε, ξ4τῸ:; Μ. 20. 4920); Βοσςς ΠΩ ψευδολογίαις.. «τὸν ἁ. λαὸν 

διαχλευάζων ᾧ10.).ἐ}.ἢ Ἄρῃὶ. ΤᾺΝ. 05. 3680); δι. 65. δα ρϑῖ,, ἡπηο- 
εξ, ΟΧΕΡ, Ῥ5. 40:τ2 τὸ ἀ. τοῦ ἀμνοῦ τοῦ θεοῦ Ἐδπις. ἡἁπιτο. τίρ. 450. 

6; Μ.22.7240). 
Ἑἀπειρολογέομαι, ἑαίξ οιογειηαλίν, Τιδοπε. Β,Λ᾽ δορὶ εἰ ἔμ. 3(Μ.86 

13728). 
Ἐἀπειρόλογος, Τῆι  βενίεησε {τι πεδίης τοστ 5; οἵ (ὨΙάτοπ, ἘΡΙΡΗ. 

ῥορι.τ( 1.43.5374}); ἙπΙορ ραΐηι. (}.86.20214}. 
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ἀπειρόσοφος 

ἀπειρομεγέθης, ἐπ ηεῖν σγϑαὶ, οἵ Οοα τῆς ἀνεκφράστου καὶ...ἁ, 
φύσεως Ἐλι5..6.4.6{(ρ.158.2ς; Μ.22.2640); ἐκ τοῦ πανταγάθου κατα- 
πεμφθεὶς θεοῦ λόγος, ὥσπερ τις ἁ. φωτὸς αὐγή 1ὰ.}.4.1.τ(20; Μ.21. 
240}; Β65.6.233.2(3,356} ; Μ.32.868.); σύγκρισιν γὰρ ὁ ἀ, οὐκ 
ἐπιδέχεται Ἠφπγολ.Η, ἐν. Ἐ5.76:1τ4(Μ.093.12450); Ἐϊεβγ οὶ. 5. ἐδρῃρ.2.00 
(Δ1.93.1541.}; οἵ δὶ ρονγοῦ, Επ5.}.6.7.15(225Α; Μ,21.5408); πρυζ, 
ἃ5 50 ι., ὕτος, .}ς, 6: 1Π.(Μ.8).10228). 

Ἐἀπειρομεγέθως, τη ητοῖν σγεαίΐν, ἘΡΊΡΕ ἐαεν.76.4ο(ρΡ.505.1; Μ. 
42.605). 

Ἐἀπειρονίκης, ὁ, 916 τοὴο ἴς ποῖ ἐχρεγιξηςκοά τη υἱείογν, Τοῦ, ΑΥ, 
4.5.8.6(}1...8930). 

Ἐἀπειρόνυμφος, οὗ Ἰηπηηογαδίε ὀγίάος; οἵ ΟΒυβὶ ἃς ὅροιιβε οὗ 
νἱγσίηβ, ΤΒατ. Βίυα ἐΡΡ. 2.150 (Μ.00.1468). 

Ἐἀπειροπάθεια, ἡ, ὠπδομμάεα Φη:ΟΠ]ΟΉ, ἐχεέςς οὐ γεείϊηρ, σοτ- 
{ταϑῖοα ΙΓ ἀπάθεια ΔΠα μετριοπάθεια, Θγπεβ. ἐρ.τ4οί Μ.66.15220). 

"ἀπειροπλάσιος, τη βητιοῖγ μμμ ρίϊεά, τη ἢ πἰϊοὲν γιογε, τοῦ. 15.4012 
86 Ρ5.78:12 οὐκ ἀ. μέν, ἤτοι δὲ διπλάσια ἢ ἀπτ ήλβοξα λήψονται οἱ 
ἡμαρτηκότες ἐκ χειρὸς κυρίου τὰ ἁμαρτήματα Οτιεονομ αι Π7ϊ.13.30 
(Ρ.26γ.16; Μ.13.11718); ΟτοΝ 55. ἤόμ. τη Οαπί.(1.44.72848}); 10.Ὁ.Ψ 
ἢ. .323(Μ 06. τιὅτ10}; ποὰξ, ἂἃ5. ϑαῦδιί., μη ἀγιομηὶ, οἵ (οα οὐχ 
ἑνὶ κόσμῳ σύμμετρον τὴν ποιητικὴν ἔχων δύναμιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἀ. 
ὑπερβαίνουσαν Βα5.θχ.τ.2(1.30 ; Μ.20.80). 

ἀπειροπλασίων, τη βητ εν τ πρίπε, τ ητεγ τόνδ; τη βητίοῖν 
ξγεαίον, Βα5. δα, 6.9 1.50Ὲ ; δ΄,29.1.1λ}; ἀ. εἶναι τὸν ποιητὴν πάντων 
τῶν μόνῳ θελήματι παραχθέντων εἰς γένεσιν αὐ Ν γ85. Εμπιχ2(1 ρ.πςο. 
23; Μ.45.0528); Ῥτος δ: τί Μ.87. τοῦ Δ}; πειτ, Ρ]υγ. ἃ5. δᾶν,, 
ῬΡᾺ]}.. δ αμς.7τ(}.τόγ. τ, νν.}}. ἀπειροπλασιόνως, πολυπλααίως ; Μ.34. 
12580}. 

Ἐλπειροπλασίως, 1: ΖΗ ΠΗ δ Ἡισασηγο, ΤῊ ΗΠ εἶν ἡ θεία δύναμις 
ε(ἁ, ὑπεραίρουσα τὴν φύσιν ἡμῶν αὐ Ν ν85. μη. τ (ι Ρ.333.18; ΜΝ 45. 
ἐρΑ δ: ΝΙ].ἐΡ}.3.313(Μ.70. 5368}; Γπο5. Ναχ,άταί, 8(Μ.48, οΞὐ). 

ἀπειροπληθής, ΤΉ εἶν οὐ τηεηιοησεῖν ργεαί οὐ ππηέγοιις; οἵ τὰς 
Γθγον οἱ ἀοά, Ατοίῃ, ρος. (ΔΙ. τοῦ. 7228}; ποιῖῖ. ἃ8 φυΐσδῖ., τας 
ημμῖϑον; οἵ ΠΝ ΔΠΡΕΙ5, σα, βοε,τοῦτ2(ρ.450.32). 

Ἐῤπειρόπλουτος, 2} μ 165) τοοαϊ ἣν; ΟΥἨΡοβα. πη σοι ἰοὸ τυραϊ 
ἀπειροκάλως εὐθὺς ἀπὸ πρώτης ὁμιλίας ἀπειροπλούτου δίκην ἐνεπι- 
δείκνυσθαι τὸ τῆς προγνώσεως πλεονέκτημα [δι15.{]Ἰογοεὶ, χο( 5248; 
Μ.22.8258}. 

Ἐἀπειρόπους, ὁ} αὐ ἰηἠητ6 μεηδον οὗ [δεῖ τὸ ἀ. αὐτῶν [5(. 
ΘΕΥΔΡΒ 1] καὶ πολυπρόσωπον ϊομ. ΑΥ.ε,..13.4(Ν1.3.2 040). 

Ἐἀπειροπρόσωπος, 1. οὗ απ τ 16 πιρρθεν οὐ ἤασες; οἵ βοτὰ- 
Ρα, ]οη,Ατ,6...4.3.1{(}1.3,. 4814}; 2. τοῆοσε ῥέγϑορβ ἴς Ἰἱμβητίε, 
1. 8. τοϊαϊαίίοι οὗ δενοῦιβ’ ΟΠ γιβτοίορν κατὰ δὲ τὴν πρότασιν, 
σαφῶς ὁ τῆς οἰκονομίας αὐτῷ νενόθευται λόγος. τὸν ἕνα «Χριστὸν 
ἀνούσιον, ἄβουλον, ἀνυπόστατον" καὶ πάλιν τὸν αὐτὸν ἀπειρόβουλόν 
τε πρεσβεύοντι καὶ ἀ.; οὗ τί δυσσεβέστερον; Μαχιυβρμες (Μν0 1.538); 

10.(534). 
ἄπειρος, Δ. Τηβηε; ΤῸ πὶ ρθη, φαμὲν γδ ὅτι τὸ ἃ,, πολλαχῶς 

λέγεται Τιεοπί. 1. Ν᾿ ἐσέ τ. 48(". 86,1 ΞΟ 88 {,}; 2. οὗ (οὐ διχῆ δὲ τοῦ ἀ. 
θεωρουμένου, κατά τε ἀρχὴν καὶ τέλος (τὸ γὰρ ὑπὲρ ταῦτα, καὶ μὴ ἐν 
τούτοις, ἃ.) Οτ Νὰ Ζ.0}.3δ, 8(Μ. 30. 320Α); σι Ν, γοβ. ξειη. τ(1 Ρ.73.6; 
Μ.45.201}}} οἷἷ. 5, ἀόριστος ; ἄ. γὰρ τὸ μέσον θεοῦ τε καὶ ἀνθρώπων 

Ῥτγοο ΟΡ σηημη 4, 85 4314); ΘΡΗ. τηδίίοῦ ἡ ὅλη..«εἰ δὲ ἄ. «.. δύο 
πάντως τὰ ἃ, ... θεὸς καὶ ὕλη, ὅ ὅπερ εἶναι ἀμήχανον Ἰαχ. αἸηδῖρ. ΟΝ. οΟΙ. 
11848)} πῶς γὰρ σῶμα τὸ ἄ.; }.. Ὧν ο.τ4(Μ. (94. 7010); ; 3. οἵ Ἰμορὸβ 
εἰ δὲ οὐκ ἔστι συναΐδιος ὁ λόγος τῷ πατρί, πῶς ἃ, αὐτῷ τὴν ζωὴν ἐ ἐρεῖς; ἷ 
εἰ γὰρ ἀρχὴν ἄνωθεν ἔχει, κἂν ἀτελεύτητος ἧ, ἄ. ὅμως οὐκ ἔστι, τὸ γὰρ 
ἅ., ἑκατέρωθεν ἄ. εἶναι χρή (ῃτγβ. λοι. 4.5 τῷ [0. (8, ΞΟΑ}; μόνος γὰρ 
ἔχεις. τὴν ὕπαρξιν ἐπ᾿ ἄ, ἽΠαΤιΑριεφ, {1 να τα 2 ΒῸΡ}}}.(8.312.18}; ; 
τοί. Ιης,, ΟΥΝ γ85,0γ ἐπ! θε, τοίρ.54.το; Μ.4ς, 18) οἷ, 8. θεότης; ἢ 
γὰρ ἄ. ὃν τῇ δυνάμει καὶ πρὸς πᾶσαν ἐνέργειαν ἰσχύον δύναιτο ἂν καὶ 

διὰ περατῆς φύσεως... "ἐνεργεῖν τὰ ἴδια πάντα ]ιεοηΐ.}1. Δί δί.χ 48 
(Δ1.80.1βο90); 4. οἱ εἰεγητίν τῆς ψυχῆς..«τὸν ἄ, αἰῶνα ὈτΟρῤγίπε. .3.1.1.3 
(0ρ.217.7., Μ.11.2734}; αὶ υδιἦ,δτιδαδίΜ. 20.706}; οὗ ἡ βασιλεία ἀκατά- 
λυτὸς οὖσα διαμένει εἰς τοὺς ἀ. αἰῶνας ΑἸ ς νη. 2.25 ι,το; Ν.26. 

1250). 
Β. πρἰτρ οι, ἐπυμτμεγαῦίο, ΤΠρΡΡ.λαον.).26(0».20 5.1; Μ.τύ.23158}; 

εἰς τὸ ἃ, τεῖναι τὰς ἐπινοίας 15115.}}.6.4.7.4(Ξτ60}; οἱὁἨ Ομποβῖ, ΕΥΤΟΧ 
πολλοὺς θεοὺς.. , δοξάζουσιν (οηξί. 4Ρ.6.8.λ; Οἵ ὅν ἄ. καὶ 
ἀόριστα καὶ ἐν ΕΣ 30 φερόμενα καὶ τούτοις ἁ. ΙΟοπ.ΑΥ.4.5.4.31 

(Δ1,3,7328). 
Ἐλπειροσϑεγής, οὗ ἴημα χω τὸ..«θεῖον.. «ἐστι καὶ μετὰ σάρκω- 

σιν..«ὑφεστὼς οὐσιῶδες μόνον ἀ, νά ϑω {ΠῚΡΡ. εν. [16ἰ.1{0.322.1τ4; 
Μ.το. 8320), 

Ἐἀπειρόσοφος, ἐμ ηϊ εἶν τοῖο, οἵ {πὸ ρόννεὺ οὗ (γί, Μαχ, 
τιν δ. τ 1.9χ1.068.4). 



ἀπειροστημόριον 

Ἐἀπειροστημόριον, τό, ΗΠ ΉΪΙ εἶν φνιαϊ ῥαγίίεἶο, Οτιροηι. δ. ΤΉ 
76γ.(ρ.6τ.τρ; Μ,13,3440). 

ἀπειρότοκος, πε067 μαυἱηρ ὀδγομσαὶ ἤονιΐ, Ογτι που βαςολ, κ(53,40Ὰ}. 
ἀπειρώδιν {{᾿]ἀπειρώδινος), το κηοιοίηρ ἐῖε βαηρς οὐ εὐἠτίά-δινίἑ 

ἀπειρώδινον ἔχιδναν ἘΡῚΡὮἢ.ἀπεγ.26.το (ς(]. Ρ.299.25-. ῸΓ ἀπειρώδυνον 
Μι4τι.2610}.); οὗ ΒΜΨῪ α. ἀνάσσης Νοπη,ραν. θ.το: 27(}1,42.004}). 

Ἐἀπειρώνυμος, οὗ ̓ ηβη9 πατπδς; οἱ ἀοά, Ὠιου. Αὐά,π.12.1(Μ.3. 
ἀ}). 

ἄπειστος, "οΐ ἰ0 δὲ ῥεγεμαάεί πείθειν ἀπείστους Ἰ..ρ.Οτι Ν γϑ5. 
Ἐπί Ριτοδ,τς; ἀπίστους ΝΙ,45.6888). 

ἀπεκδέχ-τομαι, 1. ατϑατὶ ἐαρεγίν, σα βοεῖ; ἴτὶ σθὴ., ( Ῥαμί. οἱ Τ ἀεὶ. 
(Ρ.237.5)}; τὰ μέλλοντα ἐλπίδι ἀ. ΟἸετι. 5 ,»,.2.12(0.142.2; Μ.8.0024}); 
τοῖ. 1,0.τοὸ:} ἐλπίδε “υόμενος τὴν ἀποδοθησομένην.. «ἀμοιβὴν παρὰ τοῦ 
τὸν μισθὸν τοῖς ἐργάταις... ὑπεσχημένου Φ.1.τ(ρΡ.7.25 ; 6068) ; οὗ τηεπ 
Ῥουβεουτηρ Ὀτορῃείβ οὔτε τὴν χάριν τὴν ἄνωθεν “-ὄμενοι, οὔτε τὴν 
κόλασιν ἐκτρεπόμενοι Ἰὰῥγοὶ,τοί(ρ.75.3} Μ.8,2200); τεῖξ, Ἐοτη. 6:22 τὸ 
τέλος οὐ θάνατον, ἀλλ᾽ αἰώνιον “-ὄμενος σωτηρίαν ΜΙ Έἢ, αγδτὶγ. τίρ.146. 
6; Μ.18.2408); γαῖ. τ ΟΥὙ.12:12 τὸ ἐκ μέρους νῦν εὐχαρίστως δεχόμενος, 
τὸ τέλειον εἰς τὸ μέλλον περιχαρῶς “τεται Β65..4.2(2.225}0; Μ.31. 
δϑτιαν); τεῖ, Βογηίϑιτο ἡ ἀποκάλυψις...«τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ, ἣν ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀεὶ καραδοκοῦσι 50. οὗ ἄγγελοι] καὶ πτονται τιν γ85, Επμγι.4(2 
Ρ.ὅ3.3ο; Μ,4ς.6268); οἵ οα ἐκ τούτου τὴν μετάνοιαν ὁ φιλάνθρωπος 
ἀπεξεδέχετο 110.) .Οὐοηδὶ. 24(Μ|.05.3410}; 2. ἑακε ας, μράεγείαμᾷ ἀπὸ 

“ φ« , - ἢ [᾿ ᾿ Ν “-- ε ΄- .- 

τῶν ἡμετέρων παθῶν ἀναγόμενοι, τὸ βούλημα τοῦ ἀπαθοῦς θεοῦ ᾿ 

ὁμοίως τοῖς ἡμεδαποῖς κινήμασιν “-όμενοι ὈἸΘΓῊ.ςἰγ.2.τό(ρ.15τ1.13; 
Μ.8,.1ο. 24). 

Ἐἀπεκδιδύσκτομαι, εἰν} οἵ, ἀοὔξ, τοῖ. (01.310 ὃ δὲ βαπτιζόμενος 
τὸν μὲν παλαιὸν κσεται Α.Π.ἐρ. ϑ γαρβ.4.13(}1.26.6508}; τὸν γὰρ τῇ ἕκτη 
ἀποθανόντα --όμεθα, καὶ ἀνακαινούμεθα τῇ κυριακῇ, ὅτε ὃ παλαιὸς 
ἀπεκδυθείς, ἀνεγεννήθη τῇ ἀναστάσει ΤΑΤΠ, αδῥ. (Ν1,28.1414}; 10. 
(1414). 

Ἐπεκδοχή, ἡ, 6αρ67 ἐχρεεία!οη, (Ἰδτη, ἐγ. 7. ταίρ.50.7; ΜΊ.0. 5164}; 
οἵ 800}15 αυγαιηρ τοϑυσυθοίοη ἀ, ἔχοντας τῶν μελλόντων αὐτοῖς 
ἀποκληροῦσθαι θείων δωρεῶν ΔΑἰἢΠ.4ρ,}7].,}). βᾷ.ἀογε.τ(Μ.05.2774). 

ἀπέκδυσις, ἡ, ΡΊΡὑίΗρ οὔῦ, ρει ίηρ οἱ; οἵ αὶ ρατιηεηῦ, Οὐ Ν 88, 
λον.13 τη Οὐη1.(Ν}.44.το498}; πιεὶ,, οἱ [88 Ῥοᾶν ἱπ ἀφαΐῃ, τᾶν, 
Μαεν.(ρ.3908.15; Μ.46.985Ὰ}; ἐχὸρ. Ο0],2:1τι τῆς γὰρ διὰ τοῦ βαπτί- 
σματος ἀἁ. τύπος ἦν ἦ περιτομή ΤΑΙ Σαὐῥ.  (}1.28.1400); ΤΗάτ.( οἱ, 
2:ττί3.487)}; Ἔχερ, (01,2:15 διὰ τῆς ἀ. καὶ τῆς ἀποθέσεως τῆς σαρκὸς 
τὰς ἐναντίας δυνάμεις καθεῖλεν ϑανετ(οἱ.χττ4ῖ.(0Ρ.324.2). 

ἀπεκδύ-ω, 1. ἴῃ σαη.; ἃ. δοῖ., ἐρῈ, ἀϊυεδὶ ὅ.. πιστῶς βαπτίζων... 
στὼν αὐτὸν ἀπὸ τῆς προύπούσης αὐτῷ θρησκείας Ατηπιοὴ.Ἴ6.10:5 
(11.85.15738}; Ὁ. τηρᾷ. εἐγῖρ οὔ βονη πεςοῖξ, ρεὶ οὔΥ, ατοΝ γβ5. ἤόμ. 
12 τη (απὶ.(ΜΠ.44.10298}}; ταεῖ, ἀ. τὰ πάθη ΟἸθτη.οἰγ.δ.τ4{0.486,2; 
Μ.9.322Ὰ); οὗ (Βχβῖ, δος, ϑ͵οοσειβί ψυχὴ ἐκείνη ἐν τῷ σώματι 
τραφεῖσα, “-σαμένη τὸ σῶμα καὶ προσηλώσασα πρὸς τὸ ξύλον ΠΙΡΡ. 
ἀαεγ.δ8ιτοίρ.230.2ο; Ν'.16.33558); (86 θοαγν αὐ ἄεαιῃ, Μίοιῃ.γ65.2.15 
(ρ.363.12; Μ.18.3128):; (οπβὶ Ὀιαο ἰαμ 4ο(}1,88,5258}); τοῦ, (0].2 τιν 
περιτέμνου..«καὶ “τον τὸ σῶμα μετὰ Χριστόν Τ(Ὠγνθιῥαδοῖ,.5. (85, 
2640): 2. 68ρ. τεῖ, (0].2:15: δ. ῥιηὶ οἱ (α5 1.0), Οχι εἰς. 2, θίρ.τϑ6, 
25; Μ.1τ.8078); “᾿ σάμενος αὐτάς, καὶ οἱονεὶ ἀπορρίψας ὃ εἴχομεν ἀπ᾽ 
αὐτῶν ὑφασμένον ἡμῖν ἔνδυμα 78 45.}5.2Ζ4οίτ τόρ ; Μ.30.- 570); ἀπεξε- 
δύσατο μὲν τὸ λανθάνειν, γυμνῇ δὲ τῇ κεφαλῇ ὁρᾶν τὴν θεότητα μετὰ 
τοῦ σώματος οὖσαν ἐδείκνυεν Βανεγ.(οἷ.2: τ41.{0Ρ.224.τ0Ὲ.}; Μαχ.φι. 
ΤΠπαϊὶ τῷ Μ ο. 2τ6 ἢ}: ῥτοῦ. αἴβδο, Οτιεοηρ ἴηι Μ{7|.12.25(ρ.126.31: 
Μ.13.1το0408), 14. 70.2ο.Ξ6(20; Ρ.376.16; Μ.τ4.6570) θὰῈ Ῥοβ5. ἴῃ 56 π5Ὲ 
ο. Ἰηΐτα ; οἱ γι Η. καίφολ.20.2; ΓΠτγβ5.ἤον.6.3 τη Οοἷ.(ττ.3680); Τάτ, 
Μορϑ.(οἱ,2: το Μ.66,9290); ὙἜπάτ,(οΐ.2: το(3.488);5 70.) .(οἱ.2:τ4ῖ. 
(Δή.ος.8ο6Α); Ὁ. ῥμὲέ οὔ ἴμ8 ἤεϑῃ, οἵ, ἐχιέμς εαγπέρη, ΝονΔΌδῃηςβ 
Τγῖπ. τ(Μ, ὈΪ..2.0568); φροϊϊαης 86. καγῆξ Ἡ]]ΡΊσς. Γγίμ.τοι δ. 
ΡΤ χο,Ξϑι); ὑἱερ ΤΗΔΗΥΗΘΉΪ σοΥρι5 {μῖςϑθ, ψιῦ 56 Ἰδία ἐχεροίἑαυτί 
Ῥονημης Τ βαξοίομε, Αὐαρτ. 1 .ε. το) Δ Ρ 1 τ. τόόσο); ΑῸρ.ἐρ.140. 
26(Μ.}},.33.641); δ. 4εδβοῖὶ ἄλλοι δὲ τὸ “σάμενος ἀντὶ τοῦ ἐκδύσας 
ἐξέλαβον ϑενετ.(ο].21τΆῖ.{(0.324.26). 

Ἐῤπέκθεσις, ἡ, εἰγτῤῥίης οἱΥ, ῥιιτηρ οἱ, οσκεσ. ἘΡἢ.4:22}. ἀ. ... 
τοῦ σαρκός, τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν τὴν ἀπόθεσιν διακαλῶν ΟΥΥΘὯ07.τά 
{(1.5158). 

Ἐἀπεκκλησιασμός, ὁ, ςδσες 109} ἤγόρ ἐπε Οἰηγεῖ;,, οἵ τοοπορνβιξες, 
Τιεομτ. ΗΠ πο οΡ ταϑεϊπιομα( Μ,86. 1881.) 

Ἐῤπεκκλύζω, τοαςῦ αἴοᾶν «οριρίείοῖν, ταςῖ, οὐκέτι λοιπὸν ἀπεκ- 
κλύσασθαι τὰ πλημμελήματα συγχωρούμεθα (Ὠγνϑ5.υἱγρ.δ4(1.3350). 

Ἑλπεκκρίνω, Ξεραγαϊε ἔγορ, ἐχογεῖθ, ἵτι ἀἰβουββίοη οἵ [ῃς τοϑατυεο- 
τίοῃ. ὈοαΥ οἱ δὲ γενναιότεροι αὐτῶν, ἕνα μὴ ἀναγκάζωνται τὰ αὐτὰ 
αἴματι συναγαγεῖν τῷ λόγῳ, ἃ πολλάκις ἀπεκκριθῆναι τῶν σωμάτων 

ἡμῶν συνέβη, φασὶν τὸ ἐπὶ τέλει ἡμῶν ἀναστήσεσθαι σῶμα Μεοίῇῃ.γες. 
1.20(0.242.14, ν.1. ἀποκρ- Μ.4τιχοῦδο); νψαβίς Ῥτοάμςιβ ἔτοπη Ροᾶν, 

181 ἀπελπίζω 

1δ.1.22(ρ.244.το, ν.]. ἀποκρ- 1ο800); 5664 ἔτοτῃ ἴΠπῈ τπϑ]ς, 10.2.20 
(0.74.7; ἀποκρ- 18.28.58). 

ἀπεκλογή, ἡ, γε) εειίοη, τοῦ, τοτ.7:28 ὅ ἀπόστολος διδάσκων ἡμᾶς 
τὴν ἀληθῶς εὐχάριστον ἐκλογὴν οὐ κατὰ ἀ. τῶν ἑτέρων ὡς φαύλων, 
ἀλλ᾽ ὡς καλῶν καλλίονα ποιεῖσθαι μεμήνυκεν (Ἰδτη.5}7.4.533(0.314.6; 
Μ.8,13:78}; οὐχ ἡ ἀπόφασις δὲ [3ς, τοῦ θεοῦ] τὸ ἀποθανεῖν πεποίηκεν" 
οὐδὲ γὰρ ἀπόφασις τὸ προειπεῖν τὸ ἑπόμενον πρὸς τὴν αἵρεσιν ἣ τὴν ἁ. 
Ρτος. ,δη,3:1τ8(}Μ4,87.2178). 

Ἐἀπεκπέμπω, 5614 ομ(, ΤΏΡὮΥ]. ἔχε ροηὶ. (ρ,481.13; Μ.113.0414}. 
Ῥἀπεκπροθέτω, γμΉ. ατὸαν ἀἰεαά, οχίοηά δεγομα, ἱγαμδοσμά ; τοῖ, 

σοπίδχηρ δτίοι οἱ τῆς αὐνῖα παίυσε ἀεὶ τοῦ ζητουμένου “-οντὸος καὶ 
μηδεμίαν στάσιν τῇ πολυπραγμοσύνῃ τῆς διανοίας ὑποδεικνύοντος 
στΝ 55. μη. τ( ].45.36ςα ; 0]. ὑπεκ- 1 Ρ.128.τ6). 

Ἑάπεκτίννυ-μι, {.1. [ΟΥ ἀποκτίννυμι (Ξ ἀποκτείνω) Ἡπογὲξν οἷ..«τὰς 
ἡδυπαθεῖς τοῦ σώματος πράξεις -ντες Ατοῖῃ 8.εαί. «4 ροε.2ο:6(ρ.472. 
11; ἀποκτιννύντες Μ.τοῦ.753.). 

ἀπελασία, ἡ, ἀγίυϊηρ αἰϑαν, εαεηρ οὐἱ, Οντ.1].εαϊφεῖ..χ7.30; οὗ 
ἀον}5 Ὀν ΟΠ γβϑί, ΓΜ οί ῥαΐν,. 2(Μ.18.32804). 

ἀπέλασις, ἡ, ἀγίυἱη αἴὐαν, εαδηρ οἱ οἵ ἄἀδν}5, ΟΥ. [00.20.36 
(29; Ρ.376.12; Μ.14.657)8); ῥοίυον οὗ ταξιιρ ομί, ἘΡΙΡ  ἤαδγ.δις 
(ρ.252:ττ; Μ,41.80230); 85 ΡΊΓ οἱ Η. Ομοβί, Οὐχ Η εαἰθολ.16.22; 
Προκόπιος... ἔσχεν δὲ καὶ τὴν κατὰ δαιμόνων ἀ. Μίατο.])} 186.ν. ονΡἢ.34. 

Ἐἀπελαστέον, ον ἡπωδὶ ἀγῖυε αἰραν, χροὶ ἀ. τὴν..ὑπόκρισιν ΝῊ, 
Φ᾿}.1.244(Μ.70.172}}}. 

ἀπελαστικός, ἀπελατικός, εαῤαῤίε οΓ ἀγίνϊηρ ατοῶγν, ἐαρμ ςῖθε 
πολλὰ...εἴδη ῥιζῶν... «τὰ μὲν ἀποκρουστικὰ καί τινων ἀπελαστικά 1.5, 
}..6.4.π{π3τ0; ΝΜῇ.21,2328); ριρῃ ψαεγ.5τ.1(0Ρ.249.4; ΜΝ .4τ.8804Α); ῥῆμα 
«θεοῦ... «δαιμόνων. ..ἀ. 1 ΤἸαδτιι δὲ γόςριτογ Μ.6.1356Ὰ). 

ἀπελαύν-ω, 1. ἀγῖυε ασιρᾶγ, οἵ τῆς Ιενγ8 ὁ Χριστός, ὅτε αὐτὸν 
ἀπήλασαν, τότε καὶ ἐκείνων [80. τῶν ἔθνων) ἥπτετο (ὮγγΒ.ἤ051.31.2 
ἕ 70.(8.177.Ὰ}; 2. ἀνίυο ατῦᾶν, καδὶ οί; ἄθν!, Οτιεἰς.7.67(0.21ὅ. 
25; Μ.11.15168),Ἠ, ΛΊΠ ρθη Μ.25.5 4} αἴ. 5, δαίμων; ἴθονεῖ. “θεὶ 
“γε τὸν πυρετὸν λόγῳ ὁ Χριστός ΟΥ. [0.13.το(τὃ ; Ρ.290.8 ; Μ.ν14.50010}}; 
3. χροὶ ἤγορι οὔίεε; Ὀϊηορβ, ναρτ.᾿.6,2.5(0.52.23; Μ.86.25138). 

Ἐλπελεγκτικός, εομυϊεϊτῊρ, ἐχροσίηρ διδασκαλίαν ἀἁ. τῆς εἰδωλο- 
λάτρου πλάνης Επ5.Ὁ.(Π,2.47(ρ.61.13, ν.]. κατά Νί.20.10240}; 14.}.6.4. 
δι(ιητα; Μ.21.2970). 

Ἐλπέλεγξις, ἡ, γεξζωίαίίοη, Ἐλι5. Πτεγοεῖ, τίς τιΒ ; Μ.22.7074). 
ἀπελεύθερος, ὁ, ἐγεεάμιατι ; τιϑῖ., τοῖν τ ογ.7:22 ἐγὼ δὲ μέχρι νῦν 

δοῦλος: ἀλλ᾽ ἐὰν πάθω, ἀ. ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀναστήσομαι ἐν αὐτῷ 
ἐλεύθερος Τρῃ. 0.4.3. 

Ἀπελλαῖος, ὁ, ΜΑσεαοπίδη τοοπίῃ σογτγοβρομπάϊπρ τὸ ἐδεθηιϑον, 
Ἐπ5..9.ιχοί(ρ.930.50; Μ.2 0. τ4ο60); ΚΡ ρἢ, ἤαον. ι.24{ρ,294.3; Μ.41. 
9320}; Βτνβ,παϊτο.τ. 5(2.3620); μὲ 56] 4 ἴο σουχοβροπα ἴο “ηρμςῖ, 
ἘΡΙΡΒλαδγοιτί(Ὀ.20 4.22 ; 2364}. 

ἀπελπίζ-ω, Α΄. ἐεεβαῖν; 1. τεῖ, βαϊναξίουι; ἃ. ποῖ ἴο Ὀς ἀδβραϊτεα οὗ 
ἕως ἔξεστιν, ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ πτώματος ἀναλάβωμεν, μηδὲ ἀπελπίσω- 
μὲν ἑαυτῶν; ἐὰν ἀναλύσωμεν ἀπὸ τῶν κακῶν Β85.}}.46.6(3.130} ; 
ΜΜ.32.3800); μηδεὶς οὖν ἀπελπίσῃ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας ὕντ. Η «εαἰεεῖ,. 
2.το; μηδένα “τωμεν (γγϑιἤοι.Σο. 4 ἴηι Η εὐ. (12.1108); (τεῦ, Ῥ5,95:7) 
σήμερον, εἶπεν, ὥστε μηδέποτε “-εἰν αὐτούς τὸ.6. χ(660) ; οηε }. 
2.20.5 οἷ. 5. παράπτωμα; ΤῈ ΟΧΥΤΛΟΤΟΙ Χριστέ, ἡ ἐλπὶς τῶν ἀπελπι- 
σμένων δ, Τ ἠάοι! τ χτ(ρ.174.0); τοῦ, βαϊνα του οὗ Αἄδιη, ἀφιεα ὮὉν 
Ταΐδη πῶς δὲ οὐ σώζεται ὁ Ἀδὰμ ὁ παρὰ σοὶ --ὄμενος ; Ἰ0βριρἢ..ἡαογ, 
46.3(ρ.2οῦ,57; Μ.41.8410) ; Ὁ. οὗ σοηνετὶβ ἴὸ ΟἸΠΟΒΓΟοΙθιη ψνῃῸ σαῖς 
ἴο ἀδδρδαὶγ Ὠσουρῇ 1{, Ιτεπ.ἤωεγ.1,13.1(Μ.7.5024}; 6. ἐλπίδος νὼ 
γρῆςχ,, ἐμὲ ομεϑεὶ οὐ ἤγονι μόρε; οἱ Ἠθτθτο5 οὗ ἑαυτοὺς τῆς μελλούσης 
ἐλπίδος τῶν Χριστιανῶν ἀπελπίσαντες 170,0, Τῤἠίι τ Μ5. 
2654}; ἃ. οἵ ἀφβρϑιπηρ οἱ χοβασσθοίίοη οἱ θοαν, γαῖ. (0].3: ς ἕνα μή 
τίφες ἀντὶ τῶν φαύλων ἔργων τὴν τοῦ σώματος πλάσιν ἀπελπίσωσιν 
[ἐκ] τῆς ἀναστάσεως Ἐφὶρἢ.ἠαεν.66.87(0.131.8; Μ.42.1όο); τεῖ. 
ΤΟΥ. 15:53 μή πῶς νομίσωσι τὴν σάρκα ἀπὸ τῆς τῶν νεκρῶν ἀνα- 
στάσεως ἀπηλπίσθαι 1.77.27(0.440.τ5; 6814Ὰ); 2. τοῖ. πΒογιρίαταὶ 
αΣΒΠΟΌ]ΠΙε5, Οὐ, {γι μοηι.390.1 τῷ ἐγ. (ρ.τού.1ο; Μ.13.5410) οἱἵ, 5, 
πρόσκομμα; οὐδ᾽ “σομεν ὑπὸ Χριστοῦ...βοηθούμενοι καταλαβεῖν τὰ 
ἐν τῇ παραβολῇ δηλούμενα Οτἁεογα»ι.1. λ1 .π4.6(0.288,27; Μ.13.1107Ὰ}; 
. τὰ σεη., τεῖ, Μι,26: κε, ἐγκαλῶν [3ς. ὁ Χριστός) ὡς ἀπελπίσαντι 
τῆς πρὸς αὐτὸν καταφυγῆς (Οηβῖ.0».5.κἰτοίρ.175.1τ0; Μ.20.12778}; οὐ 
γὰρ ““ὦ τῆς ἐκκλησίας τὰ νεῦρα ντ. Η, εαἱσε τα. τό; οὗ 1)εν}} οὐδέ- 
ποτε ἡμῶν ““εἰ τὴν ἀπώλειαν ζῆγχγνπ5.Ποηι.36.6 ἰῃ Μ|1.().386}), 

Β. μορὲ τῃαΐ ἃ τῃ!πρ' γ011} πο ΠΆΡΡοΩ, ζαϊΐ ἰο ἐχρεοὶ, νά πορὰ- 
εἴοῃ ; οἵ τῇς αἰβοὶρίεβ οὐκ εἰκὸς ἦν ἀπελπίσαι τὰ πάντα ὑπὲρ αὐτοῦ 

[Ξο. Χριστοῦ) πείσεσθαι Ἐλι5.4.6.3.Ξ(ρ.121.425; Μ.22.2ο88Β); οὗ 1οῦὉ 
προωρᾶτο τὸ μέλλον, καὶ πράττων καλῶς, τὴν ἀθυμίαν οὐκ ““ετο 
(ἢ γνϑ. γ»..7}οὺ ρυοξηιν, (1.64. ο88). 

ΟΕ. οχερ, 1.ο,6:35: ΒΑΛΠοῖ5. τῆγτονν Ππ||6ὲ ΠΙρς οἡ τηραπίηρ, θὰ 



3 ἤ 

ἀπελπισμός 

ῬδΙΔρΡἤχαβα 85 χοδηΐηρ πβέ ἰὸ γεεοῖσε δαεκ οὐ δανείζετε͵ παρ᾽ ὧν 
ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν ΟΥΝ γΒβ. δὴ. (.46.444Χλὴ; δανείζετε γάρ, φησί, 
παρ᾽ ὧν μὴ προσδοκᾶτε λήψεσθαι (Ἀγγϑ,ἤοη.1.5.8 τη δέ (7 πολ; 
δίδοτε γάρ, φησί, παρ᾽ ὧν οὐ προσδοκᾶτε λαβεῖν 1τῦ.56.6(5754). 

ἀπελπισμός, ὁ, ἀδςραιν ὑπομνήσει προλαβουσῶν ἁμαρτιῶν, εἰς 
ἀ. φερουσῶν τὸν ἄνθρωπον Μϑδς.Δερ,λορι.4.24(}3.34.4028}; ΟΥΝΥβ5. 
ο.Μ105.(Ν.44.ΔοοΑ); οὗ {πΠ6Ὸ πηχερεηταμί ἐπὶ τὰς ἡδονὰς ῥέποντι, καὶ 
προφάσει ἀπελπισμοῦ φιληδονοῦντι ἤδτο, τ, σριέϑε.5.)(Μ.6ς.ο760); ἡ 

παιδευτικὴ παραχώρησις φέρει μὲν λύπην πολλὴν... καὶ ἃ. δὲ σύμ- 
μετρον τῇ ψυχῇ δα. εν [.δη(Ρ.120.3). 

ἀπελπιστία, { "]ἀάφελπιστία, ἡ, ἀσεραῖν, Θχοσ. λον. 8: τοί. ἁμαρτή- 
σαντος γὰρ τοῦ ἀνθρώπου... ἐλελύπηντο οἱ ἄγγελοι, ἃ. τοῦ παντὸς 

ἀναλογιζόμενοι Οοϑηλ 1πα.10ρ.2(Ν1.88.1208}; ἀφ. ἐδ. π(ν.1. ἀπ- 2250). 
Ἐπεμβάς, ὁ, 1.}. ἴογ ἐπεμβάς, Ῥαᾳ].51}, δορλ, Δοδ( Μ,86,21318). 
᾿"ἀπεμβολή, ἡ, 1.1. ἔοτ ἀπεμπολή, γτιαρ σαὶ. 1 ες τϑ ταβίρ.136. 4). 
ἀπεμ-πολάω (-πολέω, -πωλάω, -πωλέω), 1. «εἰ, τηςξί. ὁ τὰς 

κρίσεις ““πωλῶν τὰ τευ ὁ κι πε ἐπε φ τ τὰς τοῦ ἁγίου πνεύ- 
ματος “-πωλοῦντας δωρεάς 1δ.τι τοδ(2520); 2. ΞμγγεμάξΥ, ἰοςο, ῥείγαν 
σπουδάζετε.. «ουνέστιοι ἀλλήλων γίνεσθαι... «ὅπως αὐτὴν ἴξο. ἀγάπην] 
μὴ ““πολήσετε Οἴομ,.6.0; ἜΧορ. Ρ5.2:} ἄρ᾽ οὖν διὰ τοῦτο νομιοῦμεν 
αὐτὸν [5ς. τὸν Χριστόν] τὴν τοῦ προὔπάρχειν τῶν ὅλων ““πολῆσαι 
δόξαν; ντ. πομτιβραξεῖ. ΤΊ. 2(55.2268); ἀπημπόληκε μὲν 50, ἡ ἀνθρω- 
πεία φύσις] τὸ ἄφθαρτον ἐν Ἀδάμ τὰ. ρἰαρλισεη. 2(1. 44λ); τῇ προσλήψει 
τῆς τῶν ἑτεροδόξων ὁμολογίας...-“-πολοῦσα αὐτόν 5. τὸν Χριστόν], 
εἰς ἀναίρεσιν τῆς ἐξ ἡμῶν.. «αὐτοῦ σαρκός ῖαχ. σρπδε(} (Μ.- Οἵ. 13}} 
2, ἀεφιῖγε, δ ΕΥ ΦΉΣ Ε τὴν τοῦ παιδὸς ὀδύνην ἣν εἰς τὸ γύναιον 

ἀπημπόλησεν ΕΡίρῃ. λαεγ.,ο.βίρ. 343. 6; Μ.41τ.4178); οἵ ἴδαποβ κακί- 
ζων τὴν πᾶσαν κτίσιν..«ἐκ τῶν ἐν ἡμῖν σφαλμάτων γινομένων τὰς 
προφάσεις ““πολήσας {. 66.1γ{(0.40.8; Μ.42.53Δ). 

ἀπεμπολή, ἡ, 1. 5σαἰε; οὗ ΜΟΥ] Βοοαξ, ὕντ ε.τδ: 2δ(, 1.72. 
8608); οὗ (μτιϑι Ὁν {πά85, 10 ιέλον.τ. 1}. 90. 5570}; 2. σηνγγοηάεν, 
ἰοςς, τοῖ. Τ,0.21:2[. τῶν ἄγαν εὐτελεστάτων τὴν ἀ. Ὀγτιαάσγιοί(τ 2οτο) ; 
οἵἱ Ῥαγαῆΐεθ, τὰ, ιεἰη. (65.750); οὗ τα β ΟΠ σΊπαὶ παίυσχε τῆς 
εἰκόνος τῆς ἐν ἁγιασμῷ τὴν ἀ. 1 ,ἀταί, ΤΥΪΉ.7(ς1,6288}); 3, ῥιεηρατυαν, 
γιάάδαπεε οὐ τῶν ἐν σώματι παθῶν τὴν ἀ. ἐπαγγέλλεται τὸ...βάπτισμα 
1α. Πεἰη.γ(63,2480); τῶν γὰρ ἐκτόπων ἐπιθυμιῶν τε καὶ ἡδονῶν... 
ἀπεμπολὴν ὑπαινίττεται [5ς. ἡ περιτομή] {δι τοί3538); χορ. [5.11τ61. 
ὁμοῦ. ..τῇ πίστει, κεκερδήκασι καὶ τῆς ἀρχαίας ὠμότητος τὴν ἀ. 1.15. 
2.1(2.100Ὰ). 

ἀπεμπολητής, ὁ, το ἰΐεγ, ΟἹ Ἰμπάαβ ἀ. αἰσχρός Τατι ΝαΣζι (ἐν, ραὶ. 
τ688(}}.38,2714). 

Ἐἀπέμπροσθεν, ἤγονι δείογε, ἘΡΙΡΙ παον.66.64(41.42.τ 280 ; ἀπ᾽ ἔμ- 
προσθεν Ρ.103.23). 

Ἐᾷπεμπτος, [.}. ἔογ ἄπεπτος, μπάιρεείοά, ΟνΝ γββι λον ρὲ. 13.4 
(}1.44.1τ688). 

[Ἐ]ἀπεμπωλάω, τ-έω, ν. ἀπεμπολάω. 
᾿ἀπεμφαινόντως, ἐμεομργμοιιςίν, ΤΉ. ἋἩ ἰδεῖν τπαηηέν, ΟΥ. 

εομηπ ίῃ ᾿χ.χοι 2ΖΊ(ρ.246.1; Ν,12.26081)). 
ἀπεμφαίντ-ω, 1. δὲ Ἱπεοηργμοις, μησεϊίαρίθ, πριδϑεμιῖν, αὐδγά, 

Ά. Οἱ τάδᾶ8 ΟΥ ἰδηρτιαρε ρου (σοί ἐὰν δέ τινὶ “νον φαίνηται οὐσιῶσθαι 
λέγειν τὸ τοῦ θεοῦ θέλημα Οτιεογήριῖηι ἘΡἢ.εἰτ Π1Ὶ8 5. }0.235.14}; οἵ 

Ἰάξα ἴῃατϊ (οὐ οτεαϊεα ον], αχορ, 70,1: κἂν γὰρ σφόδρα “-εἰν δοκῇ, 
οὐ πάνυ τι δοκεῖ μοι εὐκαταφρόνητον εἶναι 14, 70.2.ποίο; Ρ.11.14; Μ. 

14. 1408) Χορ, Μτ6: 12 κύει. τὸν θεὸν νομίζειν εἰσάγειν τινὰ εἰς πει- 
ρασμόν 14.ογ.“ρ(ρ,386,19; Μ.ττ.5374}; 5 ἀπ ἀχριπηεμί οὗ ἴθοβε ψῃῸ 
ὍΡΡΟΒ6 ΡΓΆΨΕΙ, ἐδιπίριφιτιι; 4228) οἱζ, 5. ἄτρεπτος ; τοί, 7ο.9:2 οὐ 
κακὸν δὲ τὸ αἴτιον τῆς ἀδνεῥώσεως τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ, διὸ οὐδὲ εὐει 
εἰπεῖν ὅτι ὁ θεὸς τυφλοῖ τινα Ἰηάντη.“«{(ε.0: 6(}}.30.16724}; οἵ σκώληξ 
ΔΡΡΙ]Ϊςα τὸ (μχιβῖ, χεῖ. Ῥρ.ζτνγ, Βιοῃν,Αασ. ἤν, (}1,2.τ4 5 Δ); οὗ τῆς 
ἢΏΡΙΈΒΒΙΟῺ σοηνογεα Ὦν ψοσᾶβ Πα Ποτ᾽ δηα ᾿δοη᾽, 85 Δρρηθά ἴὸ 
Οοα, ἃςοο. ἘΠΠΟΠΊΜΙ5 τὸ πῦον τῆς ἐν τοῖς ῥήμασι τούτοις διανοίας 45. 
Εἰμη.2.22(πι2ε8ς ; Μ.29.621Ὰ}; Ὁ. οὗ αὐαιθαϊοβ δηα δοίϊομβ [ἢ τεὶα- 
Ἐπ τὸ {πὸ παίυτε οἱ οἕ τίς γὰρ οὐκ ἐρεῖ τοοντα εἶναι ἀναφερόμενα 
ἐπὶ θεὸν τὸ ἔχειν αὐτὸν ὀργήν; Οτιλονη, 2 0.1 τὴ ΩΣ (ρ. 1γῦ, 12; Μ.13. 
5008}; Ετιβ.,6.τὸ. 1(Ρ. 440.26; Μ.22. 7248); ἐ ἐκ δύο γὰρ τούτων, οἱονεὶ 
χαρακτήρ τις ἡμῖν ἐγγίγνεται τοῦ θεοῦ, ἔκ τε τῆς τῶν “π“όντων ἀρνήσεως, 
καὶ ἐκ τῆς τῶν ὑπαρχόντων ὁμολογίας Βᾳ5. Ειέηοτ, τοί, 2220; Μ. 20. 
5330); οὐδὲν τῆς ἀτρέπτου͵ καὶ ἀναλλοιώτου φύσεως ἐν ταῖς ὑπὲρ 
ἡμῶν ἐνεργείαις πρὸς τὸ σὸν μεθαρμοζομένης στ. Ννββ8. ΕΡ. (Μ. 46. 

1020Β)}; οὗ οα πγιακίηρ τ ]1πα, πε ἀπτη), μα {1 Ἰᾶτηε ὅπερ σ-εὶ 
θεοῦ Ῥτος..χ.4:ττ(}.87.526Ὰ}; α. ΟΥ ΟΈΉΘΥ Ἑϊηρβ πὶ Ὑρατοη τὸ 
Οοά, ε.Ρ. οὗ σετέδλίη ὀνοηῖβ χεοοχαεα ὃν ᾿ὐνδηρε οίβ οἱ... .μηδὲν τῆς 
ἀληθείας ἐν τοῖς σουσι καὶ σκυθρωποῖς παραχαράξαντες Ἰύιι5.(.6.3.5 
(0.13.8; Μ.22.220}}}; Ἔχορ, ΕΧ. 4:3 μὴ ταρασσέσθω τοὺς φιλοχρί- 
στους, ὡς “οντι ζώῳ προσαρμοξόντων ἡμῶν τὸν τοῦ μυστηρίου λόγον 
τιν υβ5.υ, Δ10ς.(81.44.336Ὰ}); “-οὐύσας εἰκονογραφίας Ἰοπ Λτ,ε.}.2.2 

ἀπεριβλέπτως 

(Δ1..3.1408}); 1}.2.5(145Α}; τοῦ, ὙδΡΙς ἃ5 Βα ίιοῃ οἱ σοα, Μακ. 
μ. Τ μαϊ, τ }1.00.372λ}); 2. ἀτξον ἤγοηὶ τὸ ζῶον οὐ πολὺ “τον ἀετοῦ 
ΗΙρρ.ζαεγ.4.46{(0.68.2 5; ΜΠ 16. 51100}; ἐδιτιδίριτοις ; 2028}; 18.5.11 
(ρ.1το4.9; 31606}); 3, γπαΐδ εἰθᾶν, ἀεριοηείγαϊο τῇ φύσει μᾶλλον ἁρμότ- 
τοῦυσα ἀναμφιβόλως ἀπεμφάνθη ἡ ἀρετή 1514.}} 6]. ἐρῥ.2.24ο(Μ.78,0818). 

ἙΔπεμφανής, οὐφεμνε, ἐιάδον, ὙΠατιἸασ, σριέδε,χδίΜ.04.15078). 
ἀπέμφασις, ἡ, 1. αὐφμνάτιν εὶς ἀ, αὐτοῖς ὁ λόγος Χωρεῖ (ἰθιη, ον, 

1.τγ(0.52.26; Μ.8,7078}; 10.4.1)(0.28ς.20; 13038};} 2. ΤηοοΉρΥμξίν, 
ἀρβαγθηὶ ΩΣ ΜΠ τὸ παίατε οἵ (ορὰ τὴν ὁμοίαν δὲ ἔχει 
ἀς «., τὰ περὶ μαρτύρων προστεταγμένα Οὐ. [6.6.κ4(96; Ῥ. τῦ3.7; Μ.14. 
2030); οἱ σογΐδιη που! ίατα] ΟΣ 1... Κγικογμιη. τι {ἰφϑε.(.13. 
6640); 1(.ογ.20(Ρ.387. 25: Μ.:τ. 537}0) : ἃ. μη νόμος, εἰϊδοτη ἰαντίν 
τὴν ἐν τοῖς συμβόλοις τῶν θείων καὶ νοητῶν διασκοπήσας ἃ. Μίαν ζει. 
1 αὶ. «0501. 0ο. 7400); α, «ἐαρ. 3. 55(}. 90. 1284); 4, μέζαιττς ῥγειίεαι!ἴοι 
τὸ μὴ γεγεννῆσθαι ἀκούσαντες, οὐ τὸ ὑποκεΐμενον διὰ τῆς ἀ, ἔγνωμεν, 

ἀλλὰ τί οὐ χρὴ περὶ τὸ ὑποκείμενον νοεῖν ὡδηγήθημεν ΟΥ Ν γ55. ἔπη. 

7(2 Ρ.171.27; Μ.45.1610). 
ἀπέναντι, ὀεέογε {6 7α.ὲ οὗ, ϑείογο, ἔξςιϑαί 5: ὁ Πιλᾶτος 

ἀπενίψατο τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀ. τοῦ ἡλίου ,41. τὶ. Ὁ 0. 4(0. 244). 
“ἀπεναντίας, σῤῥοσίίε; φομΐγαν ἐγ, Ὄχορ, Μτισ: ἢ τὴν καθόλου 

φησὶν ἀρετήν, ἢ τὴν μερικὴν ταύτην τὴν ἀ,. τῇ πλεονεξίᾳ κειμένην 
Ομγνβιλομι. 1.5.3 τη Μ11.(]. .180}}}; [Π] θΡβοστοη ἰο ἡτοίμασας ἡμῖν 
πνευματικὴν τράπεζαν, ἵνα φαγόντες κοὶ ἰσχύσαντες, δυνηθῶμεν 
ἐλθεῖν ἀ. τῶν ποτε θλιβόντων ἡμᾶς γτ. "5.22: (1.60.8410). 

ἀπεναντίως, Θρῥοςῖίε, ΦΟΉΙγΥΤΙν, Ἰλιάνιῃ. ἤγέηοι. 30(}. 50.41}1}} 
πύλαι τῆς θυγατρὸς τῆς Σιὼν ἀ. ταῖς πύλαις τοῦ θανάτου ἔ ἔχουσαι ι, 
Ἐξφιοττπ( πο. ττ96}}; 14. ἀρ.εαὶ.«1ς.4.125(0.70.30; ἀπεναντίους Μ.30. 
1664). 

ἀπενεόομαι, ῥεζοη!θ ςῥοεοσἤίοδς, νὰ εἰγμοῖς ἀϊαπῦ, Λιμ υ, ἀπο. 82 
(}1.26.0574); ΠΡΏτ.2.170; 6] γχ.}..6.2.1τ3.1π0}}.8.125.3}}}. 

ἀπεντεῦϑεν, ἐἰδη εν, Μας.Αερ,᾿ον. 530 .4{(λ}}.24.72 40}; ΡΙΡΠ.εῤ. 
 ἀγαδιαρυαεν,8.24(0.474.41: Μ.42.7370}); (5.1. 10ῤ.5(}1.88..3138})ς 

Κἀπεντρέπομαι, αἀϊδγεραγά, Οτοἤοηι, δ ἦι 16. (Δ. τ, 321; ἕνα προ- 
τραπῶσιν Ρ.55.4). 

κἀπεξεργάζομαι, »ιαβε ἴον οπεϑοίξ, τηυέηὶ ὅ... Μωσῆς... «ἄλλον... 
[5Ο. θεόν] οὐχ ὑπείληφε δεύτερον, οὔτε ὅμοιον, οὔτε ἀνόμοιον, καθάπερ 
ὑμεῖς ἀπεξείργασθε Τ0]η.Ἐτιριαριγγ, εἰρη. (65. 2530), 

Ἐἀπεξεσμένως, 10: ἃ ῥοϊιοἠοι ἡπαημδγ, ᾿οσο τοι Πιϊελεὼ ἐχ- 
εοἰϊοηεε, τονε ρίεἰεἰν, γτιαάον. τί. 4118}; Ἰά ορ. πείρ.40.28; 55.175} 
ΟἸΨιρ. οὗ χ8:27(Ν1.03.2074}. 

ἀπέραντος, 1. ῥοινίϊεξς, ἸηΠ ηΐ 6; εἰσγηαῖ, οἵ οὐ ὥσπερ γὰρ 
ἄπειρος ὧν πανταχόθεν διὰ τοῦτο λέγεται ἀ, ον. Ο61».16..7. 1.τ7.τὸ; 

»εο ζωῇ τῇ ἀ, ΤΊ] 5, 1,αφ.29(ρ.51.2}; ἀ. βασιλείαν 51.166], ρ}Ὀ.1.218 
(λ1.γ8.3200); τὸν σεαυτοῦ λογισμὸν πεῖσον, ὅτι τῶν ἀ. οὐκ ἐφίξεται 
ἘΒδϑ. γε. ποιη. τ (1.3208; Μ.30.16.Ὰ}; τοῖς ορίπιοι οἱ Οήρεη γίνεται 
κόλασις, ἀλλ᾽ οὐκ ἀ. ΤΠΩοομι. Β,σδεί. το. (Δ,80,120 5}; πποιιὲ, 5 βιι5τι, 
τ βημμάε τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ θεοῦ τὸ ἀ. ΒειιπιηΙον, απ. 2(3.5 508; Μ.22, 
13128); οἱ οά, 0.1). δο.1.14(Ν}.94.86ο4}); 2, ἐπηιραξοαῦίε ὠκεανὸς 
ἀ. ἀνθρώποις τ Ἰορι.2ο.8(ν.}, ἀπέρατος). 

ἀπεράτωτος, μηῤοιμπε, ἰιβητίε; οἵ τὰς ἀϊνίπο παζατο, τι Ν 85. 
ῳ, δΊο5. 71}. 44.2οτλ, ν.], ἀπερατώτατος); οἱ ἀνθ αἰ Πα 5. τὰ 
περὶ αὐτὸν ἀ. 1΄. η.2(2}0.35.6; Μ.4ς 6018); ἀ. ἡ παντελὴς ἀρετὴ 
νοείσθω 1 465.Ν42.41αἰ.1τ71(}}.38.11.56}.Ψ 

ἀπεργάζ-ομαι, 1. Πηΐδ} ο΄, κοτη βίοι, 2. τπαΐος αμ5ε; οἵ ἀε τ] 5 
σφίσιν αὐτοῖς δουλεύειν τοὺς ἀνθρώπους κνονται [αἰ ογα!. (0.10.8; 
1 .60.8448); 5. φιαῖδε ἰοὸ βὸ; ἢν σοπίτγαβιῃ Ὀεΐνγεοη τοι! οὗ [ς᾽ ἀπ 
11. ἀἢοβὲ πνοὴ ζωῆς, ἡ καὶ ψυχικὸν “- ομένη τὸν ἄνθρωπον ΤΥεη ἤν. 
5.12.2{}|.}.11524}; τροφὴ. ...οὐδὲν δικαιοτέρους ἢ ἀδικωτέρους “-“εται 
ΟἸθτ,. εεἰ.14{(0.140.24.; Νῇ.0,γ70.4.}0}); 29.537 (0.148.13.;.}278}; ταῖν γα γϑο]8 
οὗ ὕδηᾷ ὕδωρ. -«οἷνον πεται ΠρΡ.7γ.1.δ τῷ ᾿δς.().πήδι16; Μοτο,ο0Ὰ}); 
ΜΘΊ ἢ ἐν»:ρ.3.2(ρ.20.1; Μ18,644Α}); οἱ 5. Ῥδα] βοηθὸς ἀπειργάσθη καὶ 
νύμφη τοῦ λόγου 1.3.0(0.37.21 ; 708); θεὸς ἀθάνατον μορφὴν... ἐχούσας 
αὐτὰς ἀπειργάξετο 1.6.τ(μ.6.2.11; 1128}; βασιλέας, οὖς..«προφῆται 
χρίοντες εἰκονικούς τινας Ἀριστοὺς ἀπειργάζοντο }.υ.5,}..6..1.3..γ(Μ,20. 
24}; ΟἹ Αὐἀδηλ δ ογδαίοι πνοῆς τῆς ζωτικῆς..«ἁτὸν ἄνθρωπον ἀπερ- 

γασαμένης ξῶον λογικόν ]οα Οεη.2:7(}}.33.1ςῦς 8}. 
Ἑἀπέργης, 5.ν.],, τά ἰδ, Ἰιοοητ Ν σιϑψρι. 330). 03,17Τ12}}}. 
Ἑἀπερεγχείρητος, ΡῬτΟΌ, 1.1, ἔοΥ ἀπαρεγχείρητος, τηυτοίαδίς, Μᾶκ, 

τηνε, (ΝΜ οτ, δολ). 
ἀπερίβλεπτος, 1. η0. ἰοοκεά αἱ ἦγον! αἰΐ εἴάος, ἐμοίκιδίε; οἵ σοῦ, 

1710.. Ἵγέμι (Μ.0 5.168); 2. γεραγάΐίοςς, ἠροράϊεςς, Ἠϊρμρ.λαον.4.40 
(ρ,6 8.20; Μ.16.32110})}. 

Ἐῤπεριβλέπτως, τοϊομί ἰοοκίηρ γομηῆ; Ποῆος 1. προοίρηϊα» 
ἐϊομοῖὶν πάντα ἀτύφως καὶ ἀ. εἰργάζετο ΤΡιοη.ο, οίνειτο; 2. ξαγδ- 
ἰεςεῖν παρήνει μηδαμῶς...ὡς ἔτυχεν ἁ, ὁρᾶν ἐπ᾽ αὐτῷ [560. εἷσπι οὗ 
(τ0585] πὰ5.0.(..,2.16(0.47.24, νι]. ἀπερισκέπτως Μί.20.003}). 



3 7 ἀπεριβόητος 

Ἐἀπεριβόητος, τπεοῦΐε, {τΊόεο.δ(ρ.85.11). 
ἀπερίγραπτος, εἩ εἰν ει δογιρεά, Ἰηβητίε, 1. οἵ ἀοα ἀ. δέ ἐστιν, 

οὗ τόπος οὐδείς [τόπος], τὸ κατὰ πάντα ἐν πᾶσιν καὶ ἐν ἑκάστῳ ὅλον 

καὶ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ αὐτὸ Οἴογα, ἐγ. 20(0.220.9 ; Με0,7690) ; μόνος. ..ὁ θεὰς 

ἀ. Ατα,}»..1οδ(}1.27.13454); μίαν δὲ τῆς τριάδος... «φύσιν...ἁἀ, ΤΏατ, 
Τυῖη.28(Ν 75. 1188); γε, βοσρίασαὶ ἀοβου ρου καὶ μαρτὺς τοῦ 
λόγου ἡ Μωσαϊκὴ συγγραφή, παχεῖα καὶ ἀνάξια θεοῦ τοῦ ἀ. περι- 

ἔχουσα ῥήματα ΟΥῬ το: 4(ρ.465) ; 2. οἵ Ποροβ, Ηἰεγ. ΗΠ. Τγύ. (Μ.40,. 
8570) Οἷύ, 5, ἀσώματος ; ὁ λόγος... φύσει... ἀ. 1,εομ .Β.' ἐδί εἰ Επα 
(. 86, 1284}; ; 3. 65ρ. οἱ ἀϊνίπε αΐυχο οἱ (ὨΠχιβί ἐπάρ οὐ οῦ 
σώματι, ἀἁ. πνεύματι στ. ΝαΖιρ.τοτί( .37.1778}; θεὸς... ον ἐν ἀν- 

θρωπίένῃ περιγραφῇ ἑ εωρᾶτο ὅτ. Ννββ. 4Ρο]!. τϑ(Μ. 43. ΤΑῚ; ὁ Χριστὸς 

περιγραπτὸς μέν ἐστι κατὰ τὸ σῶμα, ἀ. δὲ κατὰ τὴν θεότητα ῬΆΤΩΡΗ. 

ΤΙ ραηορί. δ. τ(ρ.615); οὖσα δὲ ἡ θεότης...ἡ ἁ. καὶ ἐν τῷ ἐσταυρω- 
μένῳ αὐτῆς σώματι Ἰύυορ, Κγ. 1 Ὑ1}.7.12(0.377); μόνος ὡς θεὸς ἀἁ, ... 
ἐν τάφῳ σωματικῶς περιγράφεται 0.1). μοηι.4.20(ΜἹ.ο6.622.}; 
ΒΜΨΝ ἡ περιγραφὴ..«τοῦ ἀ. ἘΜΟΊΆ ϑνηιε ἀπμηπ.τοί ἤ.18,3720). 

Ἑπεριγράπτως, τοἱἠομκὶ δεῖηρ οἰγεηβογ θεά τίς εἶδε, τίς ἤκουσεν, 
ὅτι μήτραν ὁ θεὸς ἀ. ᾧκησε; Ῥτος!. ΟΡ ογοιϊαμά, ΒΤ τ(ρ.1ο3.22; Μ. 
θ5.6818). 

ἀπερίγραφος, τοϊβομὶ 1}, ἐηοον βγεἠεμοίδίο; 1. οἵ ἀρα ἁ 
μεγαλειότης (τοί, ἄρῥ.7.8ς.0; θεὸς καὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ σοφίᾳ καὶ τῇ 
δυνάμει τὸ ἀἁ. ἔχει ΤὨατ φοι.20 ἐπ δη.(1,28)5 οὗ ΠῚΒ ΟΠΊΠΙρυθβθησΘ 
ἐπειδὴ δὲ καὶ ἅπασι πάρεστι τῇ φύσει καὶ κεχώρισται ὧν ἐθέλει τῇ 
γνώμῃ, οὐδὲν τῶν ἀναξίων ἀπὸ τοῦ παρεῖναι τὸν θεὸν ὠφελουμένων.... 

αὐτῷ..«τὸ τῆς φύσεως ἀ. διασώζεται ΤΠατ Μορ5. 7γ.1ηε.7(ρΡ.20ς.27; 
Μιδθ.Ο76λ); 2, οἵ 5οὴ ἡ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀρχὴ...ἁ, Ἔλι5,15.0:6 
(}1.24.1520); ἔστι δὲ ἐν οὐρανῷ, τῷ ἀ. τῆς φύσεως πᾶσι παρών ΤΠάκ. 
ΜΟρ5. ξριϊηειτοίρ.3οτ.26; ΜΙ 6ύ.οδ840); ἐκ τοῦ οἰκείου ἀ. εἰς τὸ περι- 
γεγράφθαι...ἐληλυθώς Τιδοπί. ΒΒ. Ν' εςί οἱ τε τ( 1.86.1 2840); 3. οἵ 
αἴντηθ τΠ]πρ5 ἀ. γάρ 50. χάρις], ὡς αἰτίαν τὸν ἀναίτιον ἔχουσα λόγον 
ΔΙαχιορδε (Μ.01.570); ἡ ἀληθὴς θεωρία. .«ἀ. τὰ αριϑιρ. (νοι. 40 Α}; 
ὁ τῆς ἁγίας γραφῆς λόγος, κἂν εἰ δέχεται περιγραφὴν κατὰ τὸ γράμμα 
«(ἀλλὰ κατὰ τὸ πνεῦμα... .«μένει...ἀ, Ἰά.χμ. Τ αὶ, κοί]. 9ο.τόπ58). 
ἀπεριγράφως, τοϊοιμί δοίτρ εἰγεμηιογίδεά τὸ ἅγιον πνεῦμα ταύτῃ 

πὼς μεταφυτεύεται διανενεμημένον κατὰ τὴν ἑκάστου περιγραφὴν ἀ. 
ΟἸΕπλ.ς γ 6, τοίρ.402.1τ; Ν],9.3448). 

Ἐἀπεριγραψία, ἡ, ἐπεοαβαῤεεῖν οὐ οεἰγεμτηονῥίτοη, Τιδοητ, ΠΝ οεὲ. 
τ.τ(}.86.1408}}}. 

Ἐἀπερίδρακτος, "οἱ ἰο ὑδ ῥγακρεά, ἐμεον ργεξομείδία, ΔΈΠ,. Πίοη.20 
(ρ.ὅ1.7; Μι2 5. οο ν; τὸ..«λογισμοῖς ἃ. ἔσον ἐστὶν ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν ἐν 
τῇ τριάδι πεπιστευμένων προσώπων τ ΝΝ ψδδιεῤ.24(Μ.46. τοΒο0), 
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- ΡῈ, 

ἀπεριέργαστος, 1. γοἱ σγΙοι δεῖν ΟΥ ταγεζαίν ἐχαιητησά; οἱ ἴΆατη, ! 
οἰηιρίε ἀ. τε καὶ ἀπολυπραγμόνητον καταλιμπάνομεν 30. τροφήν] 
αν Ν υγ85.0. 70ς5.(Ν1.44.357]8)}; οὐ ΟΒυβο 5. δάνίοθ τὸ Νισοάεπηβ 
ἀπεριεργάστῳ λοιπὸν τῇ πίστει συμβουλεύει χρῆναι λαβεῖν ὃ νοεῖν οὐ 
δύναται ΟΥΥ. 70.2.τ(4. 1400}; ἴῃ 84 'Ξθη88, οἵ ρεᾶοβ ψΠῊ ΠοΙΘΙΟ5 
οὐδὲ. χρὴ πάντως οἰκονομικήν τινα καὶ ἀ. εἰρήνην ἀσπάζεσθαι, πρὸς 
οὕς ἐστι κρείττων ἡ μάχη 14.6}.16(ρ.26.1; 55,205 4}; 2. ποὶ ἰὸ δὲ 
ομγομοὶν ἐχαηημπεά, δενομά ἱμυθλειραϊοη τὰ γὰρ τῇ πίστει παρα- 
διδόμενα ἀ. ἔχει τὴν γνῶσιν Αἰῇῃ. ἐῤ. ϑόγαβ.4. 5 (λ1.26.6448}; ἀ. ... τῆς 
θαυματουργίας οἱ τρόποι γτγ, ρἰαῤρἧ. χ.2(1.2878); τοῦ, 15.53:8 τῆς 
ὑποστάσεως αὐτοῦ πάσῃ τῇ γενητῇ φύσει ἀ. τυγχανούσης, καθὼς καὶ 
αὐτὸς ὃ πατὴρ ἀ. ἐστι ΑἸΘκ.Α] ορ,Α1όχ. ταί ρ.27.8 8, Μ.18,5658); 
3, μοὶ σμγίοισῖγ ἐχαπηϊηΐης, ἐιρεττιφεεϊ ἰεΐυο διδαυκυλίαῖ, ἣν ἀπολυ- 
πραγμονήτῳ καὶ ἀ. σιγῇ οἱ πατέρες ἡμῶν ἐφύλαξαν [38.5.5 1γ.66(3. 558, 
ν.}, ἀπεριέργῳ; Μ.52.1880); ὁ ξένος... δεῖται...«ἀ, τῆς σωφροσύνης 
Ομτνβ.ἰαμά. Μακχ.7(3.224}). 

ἀπεριεργάστως, οηρίν, α5.Ποχ.2.5(1.178 ; Ν1.29.408); ἐν ἁπλό- 
τὴτι καρδίας ἀ, πεποιθότων θεῷ ΤΊ απ μογηη ᾿ξιατο τί 3710 ; Μ,30. 
τΟ4(). 

ἀπερίεργος, 1. ποὶ οὐεγ- Ομ γ͵] τ 5, δτηρὶδ; οἱ Γαϊτἢ διὰ τῆς ἁπλῆς καὶ 
ἀ. ὁμολογίας λατρεύοντες τῷ κυρίῳ 15Δ5.6}.τ72(3.26 01); Μ.32.6488); 
πίστις τελεία καὶ ἀ. ΤΑΙ. Κ».(Δ1.26.12530); τοῖ, 15.6:2. οὐ λογο- 
θετοῦσιν τὴν τῆς τριάδος ταυτότητα'.- βίον ἔχουσι τὸν ἀ. ὕμνον τ. 
Ἀπειδαῤί.2,3(}1.88,18728)}; ποιΐ, δ5. βδιιρβί., αὐφέριε οΓ ταγίοις 
Ἰηφηῖγν, φπηρίε αὐρεῤίαπεε; οἵ Ἐπνδηρο  βίβ. τὸ ἀ. αὐτῶν τοῦ τῆς 
ἀναστάσεως θαύματος ]οί. ἤς.τό τοίρ.447.8); 2. μοί ἰο δὲ εμγίομϑῖν 
ἐχαρμηεά, βενομά δεγτην ἀ, ὁ λόγος καὶ ὃ τρόπος τῆς εὐσεβείας, 
πίστει μόνῃ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξερευνήσει γνωριζόμενος ΤΑΤὨ (φιοηϊ.τ(}1.28, 
5070); 5. πευϊ, ἀ5 βι8ῖ., “τεεάοιη ρου τη εν ξεγφῆσε,, τοῖς Ῥεύβθοι- 
ἔϊοῃ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἡσυχῇ τὸ ἀ. εἰληφότων Ἰῦι5.»:, Ἐ.α3(ρ.947.14; 
Μ.20.15138): 4. μπεοπηξείοα τοι πιαρίς, τὰς ΕΠ τεγοεὶ. 3 τίς 4Ὰ., 1.22. 
8450). 

ἀπεριέργως, ἔ. εὐγερῖν., ζοτὰρ. ὁ μὲν [5.. ὁ Ματθαῖος] μόνην ἔφη 
τὴν κεφαλὴν ἀ. Τάτ, Μορ5. 70.12: 3(ρ.370.18; Μ.66,76 0); 2. τοὐϊμιοι 

ἀπερινόητος 

Ι εἰγίοιις Τηχιεῖγν, μη τ οαἰΐν, εἰμερῖν, τεῦ. τύοτ.τον 25 τὰ ἐκ μακέλ- 
λου ἀἁ. ὠνεῖσθαι προσέταξεν (Ἰειη ῥαεά,2. 1(Ρ. τὔο.2ο; Μ.8. 3938); : ἐν 
γραφαῖς δὲ ἁγίαις τριὰς ἡμῖν καταγγέλλεται καὶ πιστεύεται ἀ. ἘΡΙΡΗ. 
σης. 6γ(0.81,22; Μ,43.1378); ιάψιη ΒΔ 5.) μη. (1. 3ο6Β; Μ.20.7328); 
ΠΟΙ.» Ογε ἀπ α,(4. 2670). 

Ἑἀπερίζυγος, οὐά, οἵ πιιπιθοῖβ, ΗἸρρ.ἠαον.4.44{0.67.1; Μ.16, 
2107. 

ἀπεριήχητος, 1. τγιἀ1εἰιγδεά ὃν ἐοιηά, ὠμά ιδιγδεά τὴν ἀκοὴν ἁ. 
«οὐφυλαχθῆναι ΟΥΝ γ85,υἱγρ.6(0.279.3; Μ.46.3408); ὁ λογισμός, ἀ, 
μένων ἐκ τῆς οἰσθητικῆς κινήσεως Ια ἡονῖ. τὸ τῇ Οαπί|.(}.44.0030); 

ἐδ. γφ(Ἰο25 8}; 2. τοῖϊμοιι! σομπά οὗ, ποὶ ἰοἰά οὗ τὴν κρίσιν τοῦ θεοῦ... 
ἧς οὐδ᾽ οἱ μακρὰν τῆς...θεοσοφίας ἀἁ. μεμενήκασιν ΓΘΟλΓ. ΒΝ 5. εἶ 
Ἐπ. 2(Μ.86.1368}). 

Ἐἀπερίθετος, ζγεε ἤγομε τὸ τογαῤῥίηρ οἵ, 7γὲ6 ἤξομι, Τιοομτ. ΠΝ δςὶ. 
1.48(21,δό.1 5000). 

Ἐἀπερίθραυστος, πεγ ἐπ οὶ, πηϑδϑάμοά, οἵ 5ΥΔ6] γαῦρόν τε καὶ 
ἀ, ἔχοντα τὸν αὐχένα Οντ. ἴς5.4.3(2.0444). 

ἀπερικάθαρτος, πρεοαμεεί, μη ρμγβειί, ΟΥὉ ῥγέης,3.χ.21(0.28.1; 
Μι.ιτ. 2960}; οὗ γὰρ τελευτῶντες ἃ, καὶ τὴν διὰ Χριστοῦ λύτρωσιν οὐκ 
ἀξιωθέντες ἑλεῖν ὕνγ. ἰ5.4..5(2.6004}. 

Ἑάπερικακήτως, ἐηαεζαϊσαῤίν, Μασ, Λορ,ἤοιν. ς.2701.34.4034}; κ᾿. 

29.3(7178). 
ἀπερικάλυπτος, μηυειϊεα, τποῖ. ταῖς ἀ, ἐλλάμψεσιν Ἰλιοη, Ατ. ες ἢ. 

15.2(Μ,3.2208}. 
ἀπερικαλύπτως, ρα ϊςρμῖςοάϊν, οροηΐν, οἵ {πὸ ἄϊνηε παδισα ὡς 

φῶς ἃ. καὶ νοητῶς καταυγάζον 1)1οΠ.ΑΥ.ς.ἢ..2.5(1.53.1440};) Μααν. 
ανδιρ.(Δἴνοτ. 1252), 601]. [ΟΥ̓ εὐπερι-). 

Ἑἀπερίκλαστος, την θη, οἰοασίαςὶ, οἵ Ἰυάὰ. ὥσπερ καὶ ἀ. 
τόνῳ πρὸς ἐκεῖνο καὶ μόνον ὁρῶν. ..τῆς φιλοκερδείας νόσημα (τ. [0.9 

(4.138Ὲ). 
Ἑἀπερικράτητος, 710 ἐἰοίά {αδὶ, τσὶ. ἀ. ὑπὸ τοῦ θεοῦ τὸν λαόν 

{Β85.1ς.77(1.4338Β; Μ,30.248.). 
ἀπερικτύπητος, ἀεί εγδεά ὃν φομηα, οἰΐοθὶ, ΝΡ. ι.26(Μ,70. 

930)); οὗ τηφα!ξαίίοη ἐν ἀ. σχολῇ 1 Βα5.εὐμεὶ,2.τ(2. σάτα; Μ.21.1340Ὰ). 
ἀπερίληπτος, τη εο βγεπεηδίδίο, οὗ (οὐ τῇ. «φύσει τὸ ἄπειρον 

ἀ. Οτιρῤνίηε, δι τ(ρ.1τ64.6; Μ.11.2250); ὅλον δόξα, καὶ ὅλον ἀ. ὑπὸ 
πάντων..-«κεκτισμένων ἸἘΣρΡΙρΠ ἤαεν,76.4τ(ρ,305.26; Μ.42.6ος0)}; οὗ 
αἰνῖπα παίωτο, ΟΝ ν55,,7γ6ς ἀπ Μι4 5. 1200); τριάς ΟΥ.ΝᾺ2Ζ.07.0.22 
ΟἿ .3ς 7400); λόγος τὉ.45.0(1.46.6330); περιληπτικόν, ἀ. Ὀοη.ΑΥ, 
(ἦν. 5.2(λ1.3.3208); τοί, [η0. εἰ ὅπερ ἦν ἔμεινεν, ἀπρόσιτον ἑαυτὸν 
φυλάττων καὶ ἃ., ὀλίγοι ἂν ἠκολούθησαν τυχόν τ, ΝαΖ.0γ.2}.3(}1.36. 

2858); τῇ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἑνώσει τοῦ θεοῦ λόγου, καθ᾽ ἣν ἐνωθεὶς 
ἔμεινεν ἀσύγχυτος καὶ ἀ,, οὐ κατὰ τὸν τῆς ψυχῆς τρόπον ΝΟΙΏ65. 

πα. πον. Δ .ΔοιοΙ 4}; τὸν ἐν περιλήψει ἀ. ΜΟΙ, ϑ νιν πη. 6 
(Μ.18.36060}; τοῦ, 1411} εἰ γὰρ μέλλοιμεν πάντα τῇ καταλήψει μετρεῖν, 

καὶ τὸ τοῖς λογισμοῖς ἀ. μηδὲ εἶναι τὸ παράπαν ὑπολαμβάνειν, οἰχήσεται 
μὲν ὁ τῆς πίστεως..-μισθός 1885. 1 |.2.24{102008; Μ,29.0284}; ποῖος 
τηδεςογίδαρίς τὴν θεοῦ.. δόξαν λόγῳ ἀ. οὖσαν ΒἈ5. [.2(3.22ςΟ; Μ.31. 
6814); τὸ ἀνθρώπινον... Ϊησοῦς ὠνομάσθη" ἡ δὲ θείᾳ φύσις ἀ, ἐστιν 
ὀνόματι στιν 55. ροϊ.21τ(}1.45.ττόπ0).Ψ 

Ἐἀπεριληψία, ἡ, ἐηεονιρνοβεηῖ δι ἰν, Τ Πάτα ριΞ.τροί 1.00. 
τ5ϑοο). 

ἀπεριμερίμνως, τοϊμομ! ἀπὸ σοπειεγαΐίοη,, καγοίσεςῖν, ὃν πο5. 10Ὲ 
2(ρ.228.13; Μ.66.71117}); γτιάογ.6(1.2134}). 

Ἐἀπερίμετρος, ἱρηριεαδιγαίε, Ἐπι5,(1.6...,.2(ρ.τοῖ.24.;.Μ.22.τ760), 
ἀπερινόητος, 1. πηεοιηρτεπεγιάτηρ, τοτμομὶ μη ὠογοίαηάιηιρ ψυχὴ.. 

ἀ.... τοῦ πατρός Αδοηδρ ἰε9,27.1(21.06.0534); 2. πητρμοἰεριϑίθ, τοῖς. 
Ραυποιιαοη οὗ 7.1: δ γέγονεν, ἐν αὐτῷ....᾽ ἀλλ᾽ οὕτως ἀἁ. γίνεται τὸ 
λεγόμενον Ογνγ5, [01.5.1 1Ή ... (8.35 54}; τοῖ, 10. τι, ἰᾧ. 13. 2(75); 
τοί, ῬΉ1].2:6 εἰ ἦν θεός, πῶς εἶχεν ἁρπάσαι; καὶ πῶς οὐκ ἀ, τοῦτο; 
4 μοη.6.2 τ ἘΠ (τ. 3); τοῖς 5, 2:1 ὅπερ ἐν τοῖς παλαιοῖς 
ψαλτηρίοις κείμενον, ἔν τισι τῶν νέων ὡς ἀ. ἴσως οὐκ ἐνεγράφη ᾿5ὶἃ, 
Ρο].Φρῥ.2.06(2 1.78, οολ); ὅ. τηεομιῤγοἠοηϑδίς, ἃ. ἀεῇ, ἀχώρητον γὰρ 
κατὰ τὴν οὐσίαν, καὶ ἃ. κατὰ τὴν δύναμιν Μαχιωριδῖίρ. (Μν91.11840); 
Ὁ, οἱ ρα κύριε παντοκράτωρ... ὁ ἀγέννητος καὶ ἀ. Αρος. δαν,γεἰ, 
9.6; (Ἰδηι, εἰ, 2τ(ρ.142.21; Μ.9.7088) οἵ. 5. φῶς; ὁ πατὴρ.-.-τέλειος, 
ἄπειρος, ἀ. ὧν Ἑππῖ. [γτῇ Ἐς. (ρ.72, Μ.18,685}); ἀ. ἀνθρώπου φύσει... 
ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ 1545. ππη.τιτ4{1.227Ὰ; Μ.20.545λ}); ὃ ἄρρητος, ὁ 
ἄφθαρτος, ὃ ἀ., ὁ ἀόρατος, ὁ ἀκατάληπτος (Πιγγϑιἠομε τη Δ11.26:30 
(3.2τΑ); Μοιλορ, εἰσ, 8(Μ.5.4. 8068); τὸ πνεῦμα...ἐκ τῆς ἀ. καὶ θείας 
οὐσίας Οντ ἰδ ε5.34{5}.3580}; ἡ μία καὶ ἄφραστος καὶ ἀ. τοῦ θεοῦ φύσις 
14. {εἰπ|τ(05.24Ὰλ}; 14. ς. 46 τοί 1 09.τοκός); {ῦντ. Τγέμ. (ό5.χπ; Μ.77. 
1120Ὰ}); σοημδά, ξ΄ .φη.1 : 260}. «85. χύ3230); 10.Ὁ .}0. 1, 2(}}. 94. 020}; 
ς. οἵ ὅθη τὸν λόγον τὸν ἅγιον καὶ ἀ. [)]ορΉ.).2; ὦ ἀἁ, δόξα ἡμῶν .1..0. 
2γ(0.180. 10); ὁ λόγος... ἔστι τὴν φύσιν θεὸς ἀὐτάρκαν; ἄπειρος, ἃ, 
Επβί, 7 γυ. τῷ Ῥγ.δι22(}1.18.6778); ΟΠγνβ.ἤο.2.2 τὴ ΔΠ (7 210}; τοῦ, 
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ἀπερινοήτως 

Βεχθίίοαὶ δ μα ονευ-] τετα βεϊς Ἐχθρεβ15 εὑρίσκεται... ἀνέφικτος μὲν 
ὁ υἱός, ὁ δὲ πατὴρ ἐφικτός" καὶ ὁ μὲν [86. υἱός] ἀ., ὁ δὲ πατὴρ θεατός 
ΤΠαῖ. Τ μι ττ(δ᾽.75.ττ6 10}; αὐτί ἄρ, τοὶ, 4. 5(}1.ο8.936}0); Τϑορῃχ. 
ἐγίοά. (}1.87.30720); ἃ, οὗ δΒοπ᾿Β ρεπεγαίίοη ὁ τρόπος ἄρρητος καὶ ἀ. 
Β85. μη..5.2η(1.260Ε; ΝΙ.20.6284); Ῥχοο!, ΟΡ ὁγ;.1ς, 3(Ν{.6ς.8ο10); 6. οὗ 
1ης., Μοα. ον. 8 (}1.86,22060); ἔν οὗ ππίοη οὐ ννο παΐυχεβ ἀ. συν- 
δρομῇ ὕντ. 70.4.2(4.3618) ; δ. οὗ τλδηποῖ οἱ Ομτίβε 5 βαοῆςο, Μϑκχ. 
ανρδὴρ (ΜΟτ.τ2770); Π. ΟΥ αἰνίης τηγβίθυϊεβ ἴῃ σεπ. τοῖς ἀ. ἐμβα- 
τεύειν εἰκῇ καὶ δόγμασι κρατύνειν τὰ τῆς ματαίας. οἰήσεως παρευρή- 
ματα ΟυὈἾΝ 85. μη. τ(τ Ρ.244.2ς; Μ.45.9440)ὺ; ὙΒάϊ. Τί. 2(λ{.75. 
11498)}; 1. οὗ νβάοιη τὸ ἀνέφικτον αὐτῆς καὶ ἀ. ΤΡιοπ. ΑἹ], β.4 1 7}οὺ 
(ρ.2οὅ.3). 

ἀπερινοήτως, 1. ΜΗ ΗΟ ἰτστρῖν, αὐεμγαϊν, ν.1. ἔου ἀνοήτως, ΓὮχΣν5. 
ἦ:».53.1 1: Μ|Ί.(7.548Ὲ}; 2. Ἰηεοιη βγη ςίδίν , ἃ, οὗ ϑοπ᾿β σεποτα- 
Ποη ἐγεννήθη δὲ ἀνεκφράστως καὶ ἀ. ΤΑΤΕ ἐαρ, Βα, τ( 1.2 -. 2018}; 
γε. 7ο.6(4.5790}; Ο6].ὉγΖ,ἢ.6.2.τῸ 3(ΔΕιδς, τ 2570); 5, οὗ ἴῃς. ἔδιον 
ἐποιήσατο τὸ ἑνωθὲν αὐτῷ σῶμα ἀφράστως, ἀ. Οντ.αροὶ ογίφηϊ ττ 
(β.6ο.29; 61.194). 

Ἑἀπεριόδευτος, ἢ μη ἀοά, 1.6. τ Πουΐ [6 οδτὸ πὰ συϊάδπος οὗ 
Οοα, Ἔκχερ. 15.5:6 ἀρθῇ εἰς αὐτὸν ἁμαρτία πολλή, ὡς εἰς ἔθνος ἄνομον 
καὶ ἀ, Τστερεηΐ. 415} .(Μ.86.680.). Ὁ 

ἀπερίοπτος, Ε. ΜΗ ΡαΥ ΤΉ, μεράϊθας οὔ; 2. ἨΟΙ 1 δὲ 5ϑεη, Ἰῃσουι- 
Ῥγεδεηϑίδίσ, τεῖ, Μίττ 2] ἀπ τῦοτ.2: τοῦ. εἰκὸς αὐτὴν μὲν τὴν οὐσίαν 
ἁ, εἶναι παντί, πλὴν εἰ τῷ μονογενεῖ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι Βας. ἔπη.τ. 
14(1.2260 ; Μ.29.5448). | 

ἀπεριόριστος, τηεϊγεμτησογί οί, ριρητοά, ἸΗβΗΪΉ, οἵ Οοᾶ 
οὐσίαν... μεγέθει ἀ. Βα5, δ᾽ ρίγ.22(3.τος ; Μ'.32. 1088) ; τόπῳ ἀπεριόριστος 
Ὀιάντη. αρ.οαΐ. «(ς.τ7 τ23(0.291.34); Ογτο Ὲς.9: 22(}1.60.7770); πεαξ, ἃ 5 
Βυβι,, τπητθ τὸ ἐν παντὶ τῷ κατὰ τὸ ἀγαθὸν νοουμένῳ ἀ. (Ὑ. 
Νυ55. μην τ2(ι Ρ.332.16; Μ.45.10378}; Οὗ ἀϊνίμθ δεισθαξεβ Οἱ ρῚ 5 
εἰρήνη [8Β45.15.226(1. 5500 ; Μ.30,5 138}; φιλανθρωπία ΟΠγν 5. ῥΟΦΉΤΙ. 
8.τ(2.3410}; ρόννευ, Ῥῖοι. Ατσ.ἄ.η.8,2(},3.Β8800) ; τοῦ, Ἑσγαπββριγαιτίοη 
αἴγλης ϑείας χύσις ἀ. 70.}),Πονγη.1.2(Μ.06.5458}.. 

ἀπεριορίστως, τοῖμοιὶ ἰϊγητίαϊέονι, ἐπ βη τοῖν, ἐχερ. ΝΌΠπι.24:} 
Μωσῆς ταῦτα οὐκ ἀ. προλέγει Τι15,4.6.3.2(0.1οτ.5.; Μ.22.1760) ; Γοη. 
Αὐάδη.χ.7(}}.3.507λ}) οἷτ, 5, ἁπλῶς ; 1φ.5.4(8τ7τὴ. 

Ἑἀπεριουσία, ἡ, Ξεαγεῖν, ΊοΙ, Μς.61 4π(ρ.5328τι., ὁπ ΜΕΘ. ΟὨ]ν). 
ἀπερίπτωτος, ποῖ ἐογμεϊίοις, ἀσείσηεά, 151ἃ.ῬῈ].ἘΡ}.3.220(Μ.78. 

9843). 
ἀπεριπτώτως, ηοὶ παρλαζαγά, ἐπομσἐ ξεν, γε, ρύανευ ἔστι λυσιτελὲς 

λαλεῖν ἁ, τ Γδυτη. Ζ οοἰ.5: τ ΜΝ το, τοσοῦ). 
ἀπερισάλπιγκτος, παγοιδοά ὧν [6 ἰγιηι οὶ, Ἠδυςθ Ῥτο. μ7:- 

δ ΡΠ ἴο ἴλ8 την βίου θβ, ρρτητταϊοί, ἱσηογαηὶ οἱ μὲν ἀ. καθόλου 
τῶν ἱερῶν τελετῶν ὈΊοη,ΑΥ.6.}},3.3.6(λ1.3.4520). 

Ἐἀπερισαλπίγκτως, τοϊλομέ τραγητηρ ἐπέπεσεν αὐτοῖς ἀ, ΓΏΡΠΗ. 
εἤγοη. Ὁ. 3]7(} 1. τοϑιοοφα, ν.]. -πίκτως). 

Ἐἀπερισάλπιστος, ηοἱ ἀϊξίμγδε οὐ γομδϑα ᾧγ ἐδ ἱγιωηρεὶ ὕπνον ἀ. 
ΘΥΠ65. α]αςί.2. 5(ρ0.202.6; Μ.66.1:720); ταδὲ,, μρπυανἶε τὸν ἀἁ. τε ἂν 
εἰς φιλοτιμίαν ἐγείραι 1.76 60..13(0.28.1; Ν].66, τογ6Α}. 

ἀπερίσπαστος, 1. μηάιειγασίεα; 650. ΟΥ̓ Ὑγου]]ν τπατίοις, Ἔχϑρ. 
Βοπι.2:1ο ἐν εἰρήνῃ δέ ἐστι πᾶς ὁ ἀ, Οτοτοτερ μι Κομμ.ιτοί 15 12 
Ῥ.215}; οὗ τῆς 50], Μίοδιῃ.γες.3.τϑίρ.4τς,.6; Μ,18.3258) οἷἵ. 5. ἀσώ- 
ματος; οἵ τηοηδβιῖς 16, Βαβυγδρμηΐ, τ(2.2οσο ; Μι31.62 50); οὗ {86 
γἱηα οὗ ἀ. αὐτὸν.. ἔχοντες, οἱονεὶ ἐνηχοῦντα ἑαυτοῖς ἔχουσι τὸν λόγον 
τοῦ θεοῦ 845.15 Ἰϑ4ίτοπτθα ; Μ.30.4228); ποαΐ. τ5 βιιθβι., ῥγεεάορι 
,Ῥοηι αἰξιγακίοη ἐπὶ τῶν πατέρων ἡμῶν περισπουδαῖον ἦν τὸ ἀ." νυνὶ 
δὲ πράττει ἐπὶ ἡμῶν χύτρα καὶ χείρεργον 70. ΜΟΒΟΝ ῥγαΐ, το (Μ.87. 
2006Α); 2. μη ϊεϊγαείεί, μριεοραγαίοαά ἴτοτα, ἐχερ, του.7:325 ἀπροσ- 
παθῆ τὸν γάμον ἀξιῶν εἶναι...ἀ. τῆς πρὸς τὸν κύριον ἀγάπης ΟἸοΙη. 
5!γν.7.ττ(ρ.46.17; Μ.9.4894); τὸν νοῦν..«ἀ, ἀπὸ τοῦ θεοῦ ποιῆσαι ῬΆ]]. 
ἡ. απ. τϑίρ.53.τ6; Μ|.34.τοςδ0) ; 3. ηοί 10 δὲ ἀισιγαείοαά, μηποαυεγίηρ, 
ΚΟΉ ΗΜ δ. Οἱ Ῥγάυεῦ κατὰ τὴν ἀ, πρὸς τὸν θεὸν ἐπιστροφήν ΓἸ]δΙα, 
5Ιγ.7.1(0.32.32; Μιθ 461Ὰ): ἀχερ. Μίτ.61:24. ὧν [55. ΒοΑνΘΪ]ν φἹ 5] 
τὴν κτῆσιν περιγίνεσθαι ἡμῖν ἀμήχανον, μὴ ἀ. ... πόθου ἄγοντος 
ἡμᾶς πρὸς τὴν αὐτῶν αἴτησιν Βα5.γερ, μιι5.8.3(2Ζ δος; Μι51τ.9408) ; 

Ὠθαξ, 85 50 5ί,, αϑϑι αἱΐν τὸ ἐν προσευχαῖς ἀ. ΟΥ.ΝαΖ.ογ.το.7(Μ.3-, 
Ιοσ2Α). 

ἀπερισπάστως, 3. τοτίποι ἀϊείγασίϊοη οὗ νεῖμά, μη άϊεϊγαείοαϊγ ; ἴῃ 
βεη. θεοσεβεῖν ἀ, Ἰτὰ5.4,6,τ,ο(ρ.40,28., Ν.22.770}; ταῖς ὑψηλοτέραις 
ἀσχολίαις παρεδρεύειν ἁ, τ Ν γδδι οἱ. ρτόογη (ρ.247.10; Μ.46.5174}; 
οἵ νΙΙΡῚΠ5 πρὸς τὸ δύνασθαι ἀ. τῷ θεῷ εὐχαριστεῖν Βαβιμογαί.77.1 
(2.212; Μ.31.8578); οὗ ΟΠ ΚΒ τὰς πρὸς τὸ θεῖον ὁμιλίας ποιεῖσθαι 
ἀ. ἘΝΠ,παγν.3(Δ1.70.6 200); οὗ Ῥγϑγυεσ, ν. εὔχομαι; 2. τοίἱπομί ἐπΐδγ- 
μιΐςς]οΉ, μποραςίηρίὶν ἀ, δὲ βοώσης ἐννοίας ἐπακούει ὁ κύριος δτο, ΕΥ. 
ορυιδς.2.32(Μ.6ς.9368); 3. Ζηδεβαγαδίν, ἱμπουαλίν τὸ εἰς αὐτὸν καὶ 
τὸ δι᾿ αὐτοῦ πιστεῦσαι μοναδικὸν ἐστι γενέσθαι, ἀ, ἑνούμενον ἐν αὐτῷ 

τδά 

--.--- ..........,...........-.-.-.--.-.-- ς τ. » 

βερ τ συ αος του νγ΄. “ ὐ ο ς ὙΒΡΡα τασεεξυσιπε σον υν  σϑερ τ ιν σεν σι.» τς ΡΡαα  ΡΙΣ νευν ΠσΟ Το τ: ϑυθγο αὐ απο αν ΘΟ ΒΡ σύ ΞΟ, 

5» ἰ ἀπευδόκησις 

ΟἸοια, εἰν. 4.25(ρ.218,6; Μ.8.12658) -- Ογι ρος. 5(0.22); οὗ {πὸ 'ὑρῃοβ- 
ἰο᾽ ἀ. προσομιλῶν τε καὶ συνὼν τῷ κυρίῳ (Ἰ]δτη.5:γ.7.2(0,1ο.25; Μ.0. 
4174}; τὴν δὲ κραυγὴν...τὸ τῆς διανοίας ἔντονον καὶ ἐρηρεισμένον ἀ. 
πρὸς θεόν Ονγτ.5.27:2(Μ.60.8530). 

ἀπερίστατος, 1. εοἰτίαγν, Τγ]οηάίοος, ΟΥ. [γ.77 τη 70.(0.544.14); 
Επ5,0.,3.44{0.06.21; Μ.ι20 Το 5 Ὰ}) ; (ογι5,..1Ρ0...3.21 τιοζ, ἃ5 5 51., 
δοϊτμάο, Ἐπαβ.υ.Ον,1.43(0.28,4; 9578); 2. ἢ ποΐ αὐἀπμηνεά, ἃ ῬὰΠ ΟΠ 
εὐπερίστατος: τροφῶν βραχέων ἀντέχου καὶ εὐκαταφρονήτων, μὴ 
πολλῶν καὶ εὐπεριστάτων, ἣ μᾶλλον ἀἁ. ΤΑΙ Ἰηςίσποι τ(Ν.28.8450); 
ἃ. ἀορει ἐμ οὗ οὐσίας καὶ ὑγιείας... ἀ. Ἐῆγγπ. πολ. 5(11.212})), 

Ἑλπεριστάτως, τα βοειεά ὃγ εἰγεμτηβίαηεος, τεσμγεῖν, ὄχθος, 10. 
12:4 ὅρα εἰ δύνασαι... λέγειν ὅτι ἁ, μὲν αὐτὸν εὐφρανεν τὰ... .δειπνεῖν" 
περιστατικῶς δὲ καὶ ἀναγκαίως. ..ἐγεέίρεται Οτ, 70.32.3(0.4321.13; Μ.τ4. 

7408}; 14. ἐγ»-δ4 τὰ 70.(0.535.17}. 
ἀἁπερίστροφος, "οὶ ἐμγηΐης γομηά, πρσιοεγυίηρ, Ἀπαβ δι δα. 

(1.8. τογ6 Α), 
ἀπερίτμητος, ΜΉ γε ΠΩ 564: 1. ἴῃ σοπι., ἨΠρ}».ἤσον.ο.26(ρ.260.12; 

Μ.16.34038); ΓΑΤΉ, ουαὶ,(Δ.26.13170); καἰ. «4ς.1δ:4()..263.}}; 2. οἵ 
σΘΏτ 65. διδάσκαλον... ἐθνῶν καὶ ἐκδικητὴν τῶν ἀ, [550.. 8, Ῥαὰ}} 
Αι (Ραρς) Ρείν.οει Ραμ χίρ.ττ8,6) τε 4. Ῥείν εἰ ̓̓ αμ].25(0.188.13}; 3. οὗ 
ΕἸ χιβιδηβ καινὸν καὶ ξένον ἔθνος...ἁ, “4.0.3(0Ρ.152.12); ἡμεῖς δὲ 
λαὸς κεκλῆσθαι ἠξιωμένοι ὁμοίως ἔθνος ἐσμὲν διὰ τὸ ἀ. εἶναι Ἐιϑι ταί. 
123.1τ(Μ.6.7614}; 4. πιεῖ, ἀ. καρδίᾳ ταῖς θείαις γραφαῖς ἐναντιούμενοι 
Τιάψτῃ. ({Β85.) ιι.5(1.3148.; Μ.29.7534), 

ἀπερίτρεπτος, ποί ἰο δε ουογγηξα, ἐμηοθαθίθ, πριριοιφη, ςοτΉ 78, 
ἴῃ δ βρί πᾳ] 16 ἕνα ἀ. καὶ ἄπτωτοι διὰ πίστεως ..-μείνωμεν 

ΤΡΊομ.ν Ροῖγει3ι; οἱ ξαζατε ᾿1ἴς, ὄχερ. Ῥβ,114:8 ἐνταῦθα πολὺς ὁ 
κίνδυνος τοῦ ὀλισθήματος... ἐκεῖ δὲ... ἀ, ἡ ζωή Βαπιπονι, ιν 5. ττ4:8 
(1.202 ; Μ,50.4020); εχερ, Ζοι.8:2 ἀλείφων αὐτοὺς ἐν τοῖς πειρα- 
σμοῖς γενναίους εἶναι καὶ ἀ. (Πγγϑ. ποι. 6.3 τῷ ΒΟ ον (χο.554}}} οχορ. 
Μιιτό:τθ τὸ ἀ, τὴν ἐκκλησίαν ποιῆσαι ἐν τοσαύτῃ κυμάτων ἐμβολῇ 

1ά λον. 54.2 ἴῃ Δ11. (7. 5480); οὗ 58. Ῥεῖου τὴν προσηγορίαν ἐντεῦθεν 
ἔλαβε διὰ τὸ ἀκλινὲς καὶ ἀ. τῆς πίστεως τὰ, εογητηἢ α].2: ττ(το, 8610). 

ἀπεριτρέπτως, ἤγνιϊγ, τνπυσυεγίηρῖν, (μυγϑβ.ἤσηι. 3.4 ἰπ 2 ον. (το, 
448Α}); Β85.361].0γ,1.2(λ1,8.,206}. 

ἀπέριττος, 1. τοτϊλοιί ἐμ βεγβιίν, ρίαν, εἰρη ρίο σύντομον καὶ ἀἁ. 
τῆς τριάδος θεολογίαν Οτ Νὰ Σ.ογ.3τ.2Δ(ρ.χ48,11; Μ.26.τ 460); οὗ τΠῈ 
1οτα 5 Ργγευ εὐχῆς κανόνα καὶ τύπον ἀ. (τ Ν γϑ5. ἐφ Ή7.(}1,46.444Δ} 
οὗ 5. Ῥαα], ἐχερ, ἀς,28:3 οὕτως ἦν ἀ, .-. ὅτι καὶ τὴν οἴκησιν εἶχεν... 
ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς εἰργάζετο (Ὦγχγνπι πον. 5.5.3 1. «4ει(0.41τ40}; ποῖ, ἃϑ 
5 05ι., σρηρίϊείίν,; εομείδοηοςο, ὄχερ, Μι,4:24 σκόπει τὸ ἀ. τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ, πῶς οὐ καθ᾽ ἕκαστον ἡμῖν διηγεῖται τῶν θεραπευο- 
μένων ᾿Ιᾶ μο»:.14.3 τη ΜΠ (γ τϑτο); οἱ ΟΠ τσ πανταχοῦ παιδεύει τὸ 
αὐτουργόν, καὶ ἀ, Αταπιοπ, 70.416 (Μ8ς,χ4208)}; 2. ὅγνε6 Ἴγοθὶ ἐα- 
ἐγεϊοης ἁ, μένοντες κάλλιον λογιζόμεθα Δίο]εϊ. "Ια! πορτιπνπορς. (ΝΠ. 
θ4.1τ1200). 

ἀπεριττότης, ἡ, “ἡ: ΠΕ ν, ΟἸοτη, ῥαδά.1.τ2{0Ρ.140.10; Μι8,2680). 
Ἐἀπερίφρακτος, "0] ζομεεά γομη, ΜΗ ργοϊφείοά, οσκερ. 1 ΡΗ.2:14 οὐκ 

ἀ, καταλιμπάνων τὸν ἑαντοῦ λαόν, ἀλλὰ μιᾷ περιλαμβάνων αὐλῇ γ8Β85. 

15. τάκ 48τα ; ΜΕ.30.3564}; τηςξ,, οὗ 501}, ΤΕ Τ, 3,212Ὲ, 
Ἑἀπεριφυλάκτως, μηρηαγάφαάϊν, ἰμοιιρη!εςεῖν, Αὐδβιδ Ὁ .(Μ.80. 

1285Ὰ), 
Ἐῤπεριχαρῶς, το ποτὶ 7ον, ἽΠατ. βαιά. .}}.2.τοο( δῆ. 00.13538). 
ἙΑπέρπερος, ἔγεε ἔρον ταϊηρίονν, τιοίθοί, ῬΔ]}}.ἢ.1 ατἰς 6(Μ.34. 

12404}}; οἵ τηοηαβεὶς [Πἴ6, 1514.}6}.6}}.1.278(}1.78.5 450); ΝΠ 6ρ}.4.4τ 
(Μ.γ0.πόρο) εἰς, 

Ἑἀπερυθριάστως, «ἠαγηδίες εἶν, ΝῚ ρ}.2.5ο(Μ.70.2210). 
ἀπερυθριάω, ῥὲ βαξὶ ῥἰμδἠίηρ, δὲ ςἠαγηείσδς; δὲ 5 αμιοὶοδς σπορὰ 

ἴο ἀ..... τὸν θεὸν βλασφημῆσαι ΗΠρρ.ἠαεν.7.ττ(ρ.τοο.τό ; Μ.16.32048); 
ποας. ΡΙΟΡ], ἂ5 βυδβί,, σησριοίοσςμέςς, ἈπαγιΌδος, ἄρος. 5(Μ.τού. 
774}. 
ΤΣ πὐ με; ξὸ ατθαγν; οὗ ἀἄξδατῃ, δεραγὶ, Οουϑιιαρ Ἰὐα5,..(.2.36 
(0.57.1; Μ.20.1το 128}; τὴν οἰκίαν [86΄ τὴν ψυχήν ].. ἣν καὶ λαβόντες ἀπ- 
ἐλευσόμεθα (Ὠτνπ5.ἤο»,.24.κ ἴῃ ΤΣ ον. (το. 2100); ἴα ἰορ!.7.5.5 τῇ Δῆ!, 

(7. 1300}. 
Ἐπεσκληκότως, 1). ὦ Ππαγάσηοιί τιαηηον, οδάἀηγαιϊεῖν, ο. ἔχω δὲ 

μαγάἀοπειί, ϑψτιθβ ἐρ.τ οί .66.15208). : 
Ἐἀπεσχισμένως, 1: δεῤαγαοη, Βαβγρ. Ππε5.τ6,3(2 350}; Μ.31. 

οὔοο). 
Ἐἀπεσχοινισμένως, 1: σεραγαΠοη, Ογτ, Ν᾿ δεῖ. 4.2(0.80.37; ὕντο30}; 

οὐδέ τι τούτων [50. ὑποστάσεων] ἐν Ἁ'ριστῷ ἀ. ἐστὶ τοῦ ἑτέρου ὑφεστώς 
Τιροπί. ΗΝ εςὶ. ",28(}1.86.1748})}. 

ἀπευδοκ-έω, ἠεεραΐῖν, ἘΠ ρΡΡ. κεν. 6. οίρ.τ48.τὸ; ΜΓ,16.32206}5); “-εἴ 
οὖν ἑαυτὴν...ἡ ψυχή Μᾶς, Δϑρ,ἠοηι.47.13(}1.32.8040); ἀοοραῖν οὗ ἀ. 
τῆς σωτηρίας Ατῇ ἐχ. 5.7 310(Ν.27.3368). 

Ἐἀπευδόκησις, ἡ, ἀσεραῖν, λ΄ϊγ. Ἄτνίονι.τ3(0.13.13). 



.᾿ ἤ 

ἀπευδοκία 

Ἐἀπευδοκία, ἡ, ἀεεραΐν, ἩΜακχ,αρ.αἱ,τ τ 2(}1.90.14360). 
Ἐἀπευδοκίμησις, ἡ, γε)εοίίοη;, εοπίορὶ, οἱ (αὶ θάνατον ἠτήσατο 

ἐν ἀ. ξωῆς Οτοδεί ἐπ Οεπ.4:1τ(Μ.12.το1}). 
Ἐλπευθυντήρ, ὁ, σπίάε, ΟνΥ. 70.2.τ(4.156Ὰ}. 
Ἐἀπευκτέος, [0 δέ αδογείπαϊεα, ἀεἰεοίαδίς, ΤΟ γν5..4δν.2(2.744 0). 
Ἐἀπευλογίας, ἀεῤγίυεά ὁ ϑεηφάϊείοη. (1.6. Ὀ]εββῖπρ οἔ τηοηκβ Ὀ6- 

ἔοτε τοῦ τηρ' ο Ὀ66), ἃ5 ΤΩ ΟΠ 5Ε1Ο ΡῈ Π:ϑηχηεηΐ γενέσθω ἀ. ΓΒ 85. ῥσεη. 
“ποη.15--2ο(2.5281- ; Μ.31.13ο8σ-Ι200Ὰ). 

Ἐἀπευτελίζω, ἀέτραγαρε, αϑαςε, Βια5.561.ον.28,1(}}.8ς.2170). 
Ἐλπεχθέω, δὲ αἱ ἐπηείν, δὲ ποκεῖίς, ΟνΥ, ᾿ς... :(2.28). 
Ἐἀπεχθημοσύνη, ἡ, ἐμγεξν, ὈΗΠοβι, ἢ. ς.6.4(Μ.6ς. 5368). 
Ἑἀπεχθιάζω, δὲ Ποείτϊς, ΤΡΟΙγ  ν, ΕΡΤΡἢ, 42(Μ.41.1τ048). 
Ἐἀπεχθίξζω, μαίε, γτιαάσγοτίι.τ80)). 
ἀπέχ-ω, τὴθδα.; 1. αὐεοίαϊη ΟΥ ἀφεῖδὶ ἔρον, ῬοΟΙγο,ρ.6.τ; Ἐ]ΘΥΓΩ, 

ηπαπά.2.3; τοσούτοις ἀ. (Πτν5.σρῥηρη.3.7(1.Β60) ; «-όμενος, αὐπίτηενιξ, 
Μ.8α}.2.2: 2. 7αἹ ἀτοᾶν ἴγοτα αὶ, Ομτν 9, λοι. 5.2 το. Τίνι ττο 
5758); ἔσγοτι Ὁ σῖϑε, 14. πονι.7.3 τῇ Ῥβτ (11.2408). 

Ἐἀπέωθεν, ον ἐδ6 ξαγὶν τηογηϊηρ, ἘΡΙΡΗ μαερν.5.3(Ν4.42.5038; 
ἀφ᾽ ἕωθεν Ὁ. 335.20). 

Ἐἀπηδάλωτος, γάάεγίο55, ἘΡΏΓ. 1008. 
ἀπηκριβωμένως, ῥαγίϊεμίαγίν, τοῖν ὁχασέμάρ, Ἐπ α5,41.6.5.τ(ρνοπττὶ 

Μ.22.τόξ0) ; ντιαάον. (1. 2408) ; ἐδ. (2088). 
ἄπηκτος, 1. ποὶ ςοἰϊά, ςοὔ, δίῃ. γ}.2.6(0.23.2; Μ.,18,560); 

2. ποὲ εομιραείοί, εὐαρίο, οἱ (οα οὔτι παθητός, ὅς τὶς πάμπαν ἄ., 
ἀσώματος στ, ΝΑ 2. Παγη}.1.1.2,τ6(Μ.,.327.403.4} 

Ἐἀπηλεγής, γερέδίοςς, τ ΝΖ. εαγρλ.2.1τ.46.1τ8(}.37.137094}. 
Ἐλπήλικος, τοϊδομέ τιαρηίμήε, Του Ατ. Δ, η.0.4(ΜΝ.3.0128)} οὗ 

(οα, 70 ιύηαρ.3.8(λ1.94.132280}; 1ο.Ν᾽ Π ΐεοη. 6(}1.06.13530). 
ἀπηλιώτης, ὁ, 1. Π8ΠῚ6 οὗ 8η εαϑδὲ τοῖγιά, Ὠδῆσα δαξςί, Π οσοπι. γε. 

δ(0.12.5; Μ,1ο.14408}; (βγη. [Π4.10}.2(Μ.88.1168}; 2. ἸητοΥργθίοα 85 
τοι Ὁν 5Μ, ΤΕαι. β' φεεῖ. 20: 48(2.838), 

Ἐλπηλλοτριωμένως, 1»: αἰϊεμαίίοη, ἘΡΙΡΒ αμς, "2(Ν|443,τ1οδὰ ; ΠΟ]. 
ἀπηρυθριασμένως ῬὈ.6τ.}). 

Ἐἄπηλος, ὅγε ἤγοηι τημἀ, μά ΐδες, νου σοϊποα ἴῃ 65ῖ, ΟὙ Νὰ Ζ. 
6Ρ.2(Μ.37.218). 

Ἐλπημφιεσμένως, τουτί ομὶ ἀϊορμῖςξο, οῤεμῖν, ταὶ. γυμνῶς τε καὶ ἁ. 
«διδάσκει γι.) 5.44:5(}1.60.το364), ΙΔ αὐογ.4{(1.1268), 14. 0.0(4. 
8058). 

ἀπήνεια {(-ίἰα), ἡ, παγεΐηξες, ἐγμοείίν, στον ν85.0γ. ἠοηιτ(ρ.τό.2:; 
Μ.44.1120Ὰ}; Γῃγγϑ,βαξιι, (ρ.6.16:; 1.362}; -νία Τα ....37 10 εη, 
(1.47); Ρτος,.σεη.6: κ(}1,87.2600). 

ἀπηνής, ῥανεῖ, ογμεὶ; οὐείϊηαϊε τῆς ἀ. ἀπειθείας (Ἰοτη. 5 γ.7.τό 
(Ρ.72.15; Μι9. 5418); Ογτ.Ἶ,ε.22:27(Μ.72.913.}. 

Ἑβῤπήνοια, ἡ, Ρ͵ΟΌΡ. 1.1. ἔοτ ἀπήνη, υϑὰ. ἅμαξα, (με (λαγῖίοὶ σοῊ- 
βεβ απο, 1.6. {π6 τεαὶ Βρασ, ΡΙουρὮ, οὐ ὉΠαυ]θθ᾽ γϑύβιῃ, {0 868. 
Να;Σ. ἀταὶ,τοα(}].28.972). 

Ἐπηνότης, ἡ, εγείέν, ΤΠΡΙΡΗ. Παθν. 52.2(ρ.313.τ8; Μ.41.0574}; 1. 
η6.1τ(ρ.341.23; Ν|.42.5174). 

ἀπήορος, σεῤεμάεά ὁπ πῆρ, Οὐ ΝαΖιόάγηι.τ.2.2.625(Μ.37.6274). 
Ἑἀπήρτημα, τό, ν. Ἐἀπάρτημα. 
ἘΔπηρυθριασμένως, «ἠανιείεςεῖν ἀ. βλασφημῶν 50. ΜδᾶΓΟΙΟΙ] 

Ἰχοῃ.ἰβαδν.τ.27.2(}1.7.6884}; βιαζομένων ἃ. τὴν γραφήν Μαίτῃ.γ65.1.30 
(ρ.282.12; Μ.18.2688Β); δχϑρ, ὩΣ, οβ5.2:6 καλῶς εἶπε τὸ μυστήριον' 
οὐ γὰρ φανερῶς, ὡς ἐκεῖνος [56. Νετο], οὐδ᾽ ἀ., (Ὠγγβ.ἠἤοι. 4.1 τῇ 
21 }ι655.(1τ.5201). 

[]άπησυχάξζω, ἢ 1.1. ἔοτ ἀφησυχάζω, 5εἰ ἀριθη; «4. }11.66(ρ.27. 
17). 

Ἑἀπηυχενισμένως, τοῖοι γεείγαϊη! ἀ, ἀναβοήσαντες Ογγ.70.6.1 
(4.617.), 

ἀπήχημα, τό, εεἶο; τοξί., Οἱ ἀγβατηβ 85 {πῸ τεβθοξιοι οὗ ννακίησ 
16, Βαβιλονι τη 5.24 τ2(1 1440; Μ.20. 2540); ἐαίηΐ εεἰο, ἰγαες ἃ, 
τινα τῆς νοερᾶς εὐπρεπείας Ποπ. Ατ,ς,᾿..2,4(31...1448); 70.}).21.4ἢ..τ.Ψ 

35(Ν.94.1 5414}. 
ἀπηχής, 1. ἀϊεεογάαπὶ, οί οὗ ἱμπε; 2. τιεῖ.; ἃ. μηρίφαξαηὶ, 

λαγεῖ ἀ, ἀπειλάς ὙΠαΕ, Γσοῖ.4:ττί2.1303); οἵ Τοπδ ἢ 5. Ῥγόρἤθοιίεθ, 
14. χ τ ῥγορέμ γον. (2.1308): Ὁ. τρηγεαφομανίο, αὖον, ὕγτ. 0.4.8 
(4.4το0Β); οὗ [ῃ6 νὶοεννα οἵ Νεβίοχιυβ, Κ], 6}. 1δ(ρ.112.14; 55.780}; 
πδαξ. 85 5105. καθαρίσουσι τὸ ἀ. βωμολοχίας ᾿Ελληνικῆς καὶ ἀπάτης 
δαιμονέων 14. ς5,4.2(2.6178); 6. μρδεειμίν, ἀϊοργαςζεζεϊ, ἐχερ. 15.50:1 
ἀποβέβληται γὰρ ὡς πεπορνευμένη καὶ ἐπὶ τοῖς ἄγαν ἀἁ. κατεγνωσμένη 
1Δ, σἰαρῥ φη 4{τ.1208}}; Ἰ4..Ὁ 5.37: τ] (Δ ὅρ,ο650). 

Ἑἀπηχύς, ἢ οἰ ηδγοις ἁ. τε εἰκὸς καὶ βαρὺ...ξύλον ὄντ, 70.2.6(4. 
2200). 

Ἐῤπιδιάζω (ξἀφιδιάξζω), 1. Πὸὲ αἷομε οὐ ἀραγί, (ἀφ-) Βαβ.γες. {|5. 
6.1τ(2.3448; Μ.31.0258}; οἱ Βευπηῖθ, [0.(] ηγ.Ξεαί. Β(Μ.88,8322λ); 
2. τοπαῖη αἰοοί, κέορ 1ἰ0 ομεσεὶ οὐκ ἀπράκτου...τοῦ πατρὸς ἐν τῷ 

τὅ5 
ε ᾿ 

ἁπλάριος 

καιρῷ τῆς οἰκονομίας ἀπιδιάσαντος ΟΥΝΥ 55. ἔμη.12(2 ρ.288,4} Μιἀς. 
ΘΟΟΟ). 

Ἑβπιδιαστικός (Ἐἀφιδιαστικός), τοἰτίαγγ, οἱ ΠοΥπι 5 ἀφ. βέος Β65. 
γερ. [ι5.7.τ(2.345Ὲ; Μ.321.0204}; αἰοοί, τηπερ-ορεγαιυε ἤθη..«ἀκοινώ- 
νητα, ἀπ. [Β85. -ς.283(1. 040; Μ.30.6168), 

Ἐἀπιθυντήρ, ὁ, σεεϊάξ, αἀϊγεείον ; οἵ ἃ Ὠδηα-ται!, Ραμ}. 51], αηιδο.78 
(Δ1.86.2255.}. 

ἀπίλλ-ω, ὁ ἰεἰ εἰἴρ, ἰοξε ἐπλησιάσαμεν τῷ θανάτῳ, καὶ βλέπομεν 
ὅτι “τομὲν τὸν καιρόν 1)ογ ἀοεί. τι. 2(Μ.88.1736}) Ροδ55. 1.]. ἴῸῚ ἀπόλ- 
λυμεν. 

ἀπιστ-έω, 1. ἀϊεῥείϊευς, γοξαδε ἰο ῥείίουο; οἵ ἤοβϑβα (εΐ. ΝΆ). 
1τ123), Ππθ1ι.ἀέαὶ.τ26.6(44.6.7724}; οἵ [ἐνν8, τὰ ΟΒστιβί, ἐῤ.75.4(6520) ; 
Οτιλονι.1 5.5 πὶ [6γ.(0.τ20.21; Μ.13.4364)} ἃ].; οἵ μάρϑῃβ, 708ῖ. 
ταροΐ ες. 8(Μ.6.4134}}; ἴπ 118 αἴτει ἀθαίῃ, 1ὁ.57.2(4130}; οἵ Αὐἴδιβ 
αἰ νιὴσ βουρτασθα, ΑἸ, 47,2.36(Μ,.26.2248); εἴἴεσί5 τό μὲν “οεῖν 
τῇ ἀληθείᾳ θάνατον φέρει (ἸδΙ.ΣΥγ.4.3(0.251,.13; Μ.8.12208); 2, δὲ αἡ 
μπδοίϊδυεῦ ἢ ΟΡΡ. (τιϑίαηβ, τοῦ, Οσοβ5 σκάνδαλον τοῖς α-οὔσιν ἴρη. 
Ερμιδα; Οὐ. ρος. π(ρ.20}; Αἰ], ἑριε. 28,5 (Μ,25.145Ὰ}; εἴΐξεο 5. τὸ δὲ 
“ἦσαι διστάσαι ἐστὶ καὶ..«μερισθῆναι (Ἰδιη,Ξγ,4.2(ρ. 218,6; Μ.8. 
13058); δχερ. [0.3:18 αὐτὸ τὸ “-εἶν ἀμετανόητα, κόλασίς ἐστι (ΒΙν5. 
λον. 88,1 10. [9.(8.1508}; οἵ ἐδ, (1608}); 3. δὲ {αἰπἰ655, ἁφὴν ἐπε ξατίλι, 
τοῦ, Μέι24: τι τὸ "-οῦν αὐτοῦ μέρος μετὰ τῶν ὑποκριτῶν ϑήσει ἤονη. 
Οἴφηι. 4.60. 

ἀπιστία, ἡ, ἔ. μριδεῖεβ ἀ. ὑπάληψις τοῦ ἀντικειμένου ἀσθενὴς 
ἀποφατική ΟἸδηη. ςἰγ.2.0{0.127.31; Μ.διού44}; ἀ., ἀπόστασις οὖσα τῆς 
πίστεως 1τὐ.2.12(0,.142.20; 9920); Οβμρ. πέστις, ἴσῃ Ερλιδ.2; ἤονι. 
Οἴφη.7.}; ΟΒτνβ.λοῦι.2 8.3 τὴ 70.(8.1620}; ρΡοιβοιιῆεα, Εἰουτη. δ η. 
9.15.3; οἵ Ῥᾶρϑηβ ἴῃ (Πτϑυβηϊγ, Ταΐιογαί. 32(0.33.12; Μ.6.8728); 
ΟἸ δα. εἰν. 2.2(0.117.8; 940Ὰ}); οἱ ασεακβ ἴῃ [εὐνίϑῃ ἰανν, 210.1.2δί(ρ. τοῦ. 
30; ΟΙ78); Οὗ [εν ἴῃ ΓΠχβὲ μεθ᾽ ὅρκον ὃ θεὸς διὰ τὴν ἁ. ὑμῶν ἀρχιερέα 
αὐτὸν κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ εἶναι ἐδήλωσε Τ7ι51.41α[.53.2 
(Μ.6..45:8); οἵ ῬὨατίβεθς, Ατἢ, με. 23.3(}1.25.137λ); τοῖς ογοϑυ, οἵ 
Μδτοϑ! 5, 15. αγεεϊ(.2.1(Ρ.31.22; Μ.24.7764}; Αχϊαπίβιη διὰ τὴν 

᾿ ἀς τῶν τολμηρῶν λέγειν ἁπλούστερον ΑἸΠ..6}. ϑόγαρβοι 2 ο(Μ.26.5710); 
ΤΟΙ, (ΟἸ]ονγοῖθ. οἱ Ραμ]. δαῖτα, δι᾽ ἀπιστίαν θεότητος ἐκπεσόντων 
ΤΑΙ. “οϊ), 2. τοί Μ.26.1165Α}; ἰαοὶς οὐ ζατεδι, τα τλοταὶ ἀφέεος πονηρὰ 
πράσσοντες οὐ γινώσκομεν διὰ τὴν...ἀ, τὴν ἐνοῦσαν ἐν τοῖς στήθεσιν 
ἡμῶν ΖΟίρηι.το.2: τὴν θεόθεν ἥκουσαν συνείδησιν ἀπιστίᾳ κατεμίαναν 
ΟἸδ η. ἐν. 2.6 (0.120.1; οὅ54); γῬτοάιποιηρ αν}, τας ῤαρά.τιδίρ τι; 
Μ.8,2038); ἴπ (μὲ, ρὰξ τὸ 5ῆδτης Ὀν Πιμη}, ἰἄ ῥγοί.τίρ.9.9; Μ.8, 
64}; ἹΠΕΧΟΊΒΑΌΪΕ βίποθ ἢϊ5 βάνεηΐϊ, 14,5 ὲ7.7.2(Ρ.0.15; Μ.9.4130}; 
2. αἰείγδέ οἵ ΟΠΈ5611 ὑπακοὴ γάρ ἐστιν ἁ, 10.(]πῃ. Ξε 4(Μ.88, 
ὅβοο); 3. μηγεϊαριϊτεν οἵ φασίν τηϊηρβ, [5:4.ΡῈ].ἐρ}.1.31(}1.78. 
2ΟΤΟ). 

Ἐἀπιστόκορος, ἀ{ἰεὰ τοῦ ποριδοἰ ἑοῦ, Ογας. δίδιτιισο; ἐδιχ.χ77.; 1. 
320. 

ἄπιστος, Ε. ἱμεγεάηδίο, μοὶ ἰοὸ νὲ δεϊϊειοά; οἵ Ῥαρδὴ [ΔΌ]65, 
ΑἸΒοπαρ.ἰκσ. 30.230 }1.6. 9600); οἱ ἴης,, Πιβὶ, χαροΐ.335.2(Μ.6. 2814}; 
μδηοα ἐπεγοάϊδίν ργφαὶ οὐ ροοά, Οτ.Να2.6}.26(Μ.37.618); Δ. 6 αγΉ},2. 
1.13.28(}}1.37.12204Ὰ}; 2. πμηδεϊϊευηρ; οἵ ον5, Διμ με, τ8.2(}.25. 
1284}; Ατίβηβ, δεῖ. .47.4(}}.26.8244); Μεϊεῖδηβ, ΑἸ. ἡ. .4κ7.79(}.227. 
“8; Μ.2ς.7808)}; ἤδῆος ῥεγίαϊηϊηρ 16 απ ἀμδεϊϊευε ὀνόματα αὐτῶν, 
ὄντα ἁ. ἴσῃ. 5, γ}γη.5.2; 8. 5ιιθβι,, μηδείτευεν ορΡ. Ομ γι βείδη, Ιρῃ, 
Μαρη.5.2; ΖΟἰδηι.17.5; ΟΡΡ. οἰεοῖ, Μ,.Βοίνειτό.τ,; ὃ ᾿]ησοῦς.-. ὑπὸ 
μὲν τῶν ἀ. καταδικάζεται Οτ,ἧλον!.14.8 ἱπ [67.(Ρ.113.21; Μ,13.41385)}; 
εἰς μαρτύριον τοῖς ἀ. οὗ μάρτυρες μαρτυροῦσι 14, 70.2.34(28; Ρ.03.21; 
Μ.14.1774}:; Δῃ, εμέ, τ(}1.25.58); ρα πιβδιηδπῖ ἀπίστοις... στεῖρα καὶ 
ἔρημος περιλείπεται (Ἰοιη ῥγοξτίρ.1ο.3; Μ.8.650); ὑπολείπεται τοῖς 
ἀ, «.. κρίσις καὶ καταδίκη 1διο(ρ.6 3.15; 1064); ΟΠτνβ.ἤσμι, 281 1. 76. 
(8.1604); ορῃ. οτβοάοχ, οὗ Ἰ)οσεεβί5, Ιρῃ. Γγαίϊτο; ἰα, ϑγγΉ.2; 
ΟΡΒ. ὈΕΙΒΟΠΑ] ἀἸβοιρ]65 οἱ (σίβι, γι ίορηττ,2. 

ἀπιστόφιλος, εἰεγίδτηρ εηδείϊεξ, Ογας, δτδ.8.180. 
ἀπίστως, τοΐϊᾳομὶ (ἈΓΙβιαη ατέ, Ὀιάντῃ Βα μη, 1.313}; 

Μ.29.7528); ἀπίστως βιούς Γ[οριιἰδητιῖς το. 
ἀπλανής, ηοὲ τυαπἀεγίηρ; ἵ. ἀβίτοι., αεά, οἱ βίατϑ ορρ. ρίδμεῖβ 

ἡ ἀς [Ξος. σφαῖρα] ἐπε βγηιαγπεηὶ, Οὐ. εἰς, το βίρ,του.29; Μ.11.γ7681}; 
1.8. π2(ρ.267.19; 15030); 2. τηρῖ,; ἃ. ἩΜΕΡΡΙῊΡ ἀ, παράδοσιν τοῦ 
ἀποστολικοῦ κηρύγματος Ἐπ5.ἦ.,6.4.8.2(1.20.3218}; Βαβιγεημηῖ.2(2. 
χΖοδῷ; Μ.51.0228); Ονυτγιἄογ. 4(1.1350); Ὁ. το πομε εγοῦ, ἱγε τὴν ἁ, 
θεοσέβειαν (οηςί. ρει Ῥτόεπι.; δός μοι...γνῶσιν ἀ, 1τὉ.7.45.3; σ΄. ΦΉΡΕ, 
εὐγίαϊη τῇ ἀ. σωτηρίᾳ Π1οπνο 8.11 ΡΠ .68: )8(}1,27.924:)). 

ἀπλάνητος, 1. ποῖ τυαριἀογτηρ, πο ροίη! αδίγαν ἀς ..- φυλαχθῆναι 
τὴν ὄψιν Οὐ ΝΙ γδδισγρ.(ρ.270.4.; Μ.40.3408}; τὰ ἀ. πρόβατα {{Πτγϑ5. 
μομείῃ Βς.83(ς, 68 Ὲ}; 2. εἰγαιρἠϊ, ἀϊγεοί οὗτος [5., τρίβος ]..«σαφὴς 
ἀἁ. Ονας. δτῦ. {ν.1.28. 

Ἑἁπλάριος, 51» ῤἰε- πο, ῥοοϊ 5, Ρ]ατ., ΙΑ πΙσμοαη ἴοχιῃ ἔοτ 



ἄπλειστος τ86 ἁπλότης 

ογίμβοᾶοχ ( τιϑιϊαπα ἅ, προσκυνοῦσι τὴν ἐπιθυμίαν, θεὸν αὐτὴν 1 ἀπληστίᾳ τροφῆς ταύτην ἴϑο. κάμινον]. .«αὐξήσας ὙΠ Πα τ ῥγουΐί. 8(4.627); 

ἡγούμενοι Μαμε8 ΔΡ.ΠΟρουλ. ἄγολ.ττίρ τοῖα ; Μ|.10.14450). . οὗ σα, εχερ. 10.1:14 τῆς φιλανθρωπίας τὴν ἀ, Ἰὰ γα. ΣΉ ΡΡΙ.(4.267); 

Ἐἄπλειστος, ΡτΤΟΌ. [.1. ἔοΓ ἄπληστος, ᾿γιδαϊίανίε; ἡδονὴν ἄμετρόν Ἰ ἀγαθότητος ἀ, Βε5.8.}.07.36,2(Ν.85.3880), 

τε καὶ ἄ. ΤὨατ ἤ γε, τορι, (2.ττοῦ). Ϊ κἀπληστόκορος, ἐηδαΐίαίο, Ογας. δίριτ4.5. 18.11.20. 

ἄπλεκτος, πο σμϑίηεί, {8 85. Αποιυΐ».59(}],20,7880). ἄπληστος, 2ηδοίαὐίε, φγεσάγ, δοιρια ε55 μετ᾽ εὐφημιῶν καὶ ἀ. 

ἀπλεονέκτητος, 1. ξγΧεε ἤγουν αυαγίεν, ΟἸοΓΩ. 5 ν.5.5(ρ.345.26: Μ.9. χαρᾶς ὑπεδέχοντο 1.|5.0.(.1.30(Ρ.26.0; Μ.2ο.οκ 30); ὠμηποίογαίθ, οἱ 

538}; 2. 1 ρόγαῤίε, ἰγγεσίςινίο, Ὀγτα μον, ραδο.6(55.620) ὕ14..0.0.1: Αδίμπι5 οὐδὲ ἀσέβειαν ἄμετρον, ἀλλὰ συγγραφὴν ἄ, ἐγκαλέσαντες Οὐ, 

(4.τοΙ6}). ΝᾺΖ.07.51.25(Ν1.35.11088).Ψ 

ἄπλετος, ῥομηάίοςς, ἐμμηιθηδο; τημμμογαίε, Ογας. δτΡ.2.2οδ; ἀπλήστως, ἐηεαϊαίν, ργεεάϊίν θεοῦ μόνου, θείων τε ἀ. ἔχειν (τ, 

ἘφΙρΠ.λαεγ δ, σοί .96.15; Μ.43.117}).Ψ ΝΖ. σαγΉ1.1.2.33,145(}}.37.0938.}. 

ἄπληγος, 1- τη ΘΗ; μηλμανηιειί τὰς ψυχὰς ἃ. ἀνέσπα ΤΆΤΗ. ἄπλητος, --- ἄπλετος, δοιμάϊες5, σγεαὶ, ἰχάτο ργουϊε.3(4.513). 

τοδνηεὶ, το] }1.28.15534}; 80,15, "δα. 3οο( .02.14644)}; Μοϊοξιπαί. [“Ἰἀάπλικεύω, ν. ἀπληκεύω. 

κοηιιϑυνορβ.(Μ.64.11320); 2. ποὶ ἸΗΠΊοΠΉρ α ῥίοιυ ἀ. μάστιγι ΤΑΛάγ, Ἑάπλόη, ἡ, εὐ ρἑ είν, ϑγτοβ,ερ.ιτ4δ(Μ.66.15408). 

Οτ.ῦγ.τ8.δ(ρ.424.15; Μ.97.12008); 3. 1πα} ἐς Ἠοὶ ἃ δίοιυ, τοϊμομὲ ἃ ἁπλοϊκῶς, τοίὰ εἰριρίϊεῖέν, μάτι ἀδαςιρτόςμι.(3.15.37); 1Τά ἢν γοὶ, 3 

δῖοιν, 5. Οχγτηότοι, ταῖς. [0.201 25}, εὗρον [8ς. ὁ Θωμᾶς] ἄἅ, πληγήν, (3.1149) ; ΠΟΤΏΡ.» Βα5. 8 4.2(2.2250 ; Μ.3τ.6δου). 

εἶδον τραῦμα καὶ φθορὰ οὐκ ἦν ἘΦΗτ.3.4688. : ["]άπιλόκομος, τοτ  οἰγαίρη! ἐαὶν οὐ τοῦ ἐγορῥεὰ μαῖν, ΤΟ λοϑ, 

ἀπλήθυντος, πο μηρί ἰοά, τοίμομε ρἰμγαϊϊγ, οἵ οα τοῖς ΝαΖ. ταί, τττ(λῖ.38.080). 

πολλως ἀμιγὴς καὶ ἀ. Του, Αγ αν π.2.11(}1.3.6400}; οἵ ἜΠπ. τὸ ἅμο- ἄπλοκος, 1. μηρίατιεα, Ἰεηος φηοοίλ ἅ. ... ἄκρον ὑπήνης ΝΟΠΗ. 

οὐσιον...ἀρραγὲς ἔχει...οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀ. ϑορῆτ.Η.ογ.2.2(21.87..} ραν. ο.τϑ: το Μ.43.803}; 2. ἨΟΙ ἰο δέ Ρῥίατιοι, ταδὶ τὸ νὰ πυϊμδὰ, οἵ 

32118}; οἵ ϑοη, Μαχ.ερ.13(}1.91.5324}) οἷξ, 5. ἑτεροούσιος ; 1ῤ.(5244}:., οΟΠΙἰ πὰρ ἀΔΠ]ν ΠΠς ἀηὰ σοητοπηρίατοπ πλέκει θαυμασίως ἀμφότερα, 

οἱ Η. ὅμοβι, θιάντα. Τγέη.2.4(}1..39.484Δ}. τὴν χρυσῆν ὄντως σειράν, καὶ τοῖς πολλοῖς ἄ. τ. Ναὰχ.ο;.21. (1.35. 

ἀπληκεύτω, 1. ἐποαρρ; δςεῖ., Οὐγοη. Βα. 2 ο8(}.02.71478); [ 1088), 

ΤΑρΒη,εὐγοη.Ρ. 5314{ν.1. ἀπλικεῦσαι Μ.τοδ.7610); πχοά,, (ἄγον, δ᾿ ἀδεῆ,. Ἑἁπλοπότιον, τό, οἱηρίε (1.6, ποῖ Ὀγο- πα π ]0) ερρ κόνδυ μέν, 

Ῥι3ιδίβοβον; 2. ἰσάρο, ῥμὶ ἩΡ οἶκον εὐρύχωρον εἰς τὸ “οσαι αὐτὸν τὸ λεγόμενον ἁ. λέγει ΤΠμαάγ Μορϑ. εη.44:5(Μ.60.6454}. 

ἐζήτει στ αν. ἀϊαὶ, (εν. 286}.}3.4(}}.ΡΓ..77.2530); ΟΝΊς,(γ8γ)αεὶ. 4(Π|. Κάπλοσύνθετος, ῥο!᾿! ρίο ἀπά εοληβομπά μὴ λέγοντες δοξάζοιτε 

4.221Ὲ). ἃ. μίαν φύσιν θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος  άγιδίμα, ῥγοῤἑ, (1.00. 

ἄπληκτον, τό, αν, οσβοὶ. ρ.(4}.02.το2ο 0). 4810). 
ἄπληκτος, 1. μρηξίνίενεη, ταεῖ., μητοομη ἀεί, τοϊτέμοι! ὙδΟΕΪ ΣΤῊ ἃ ἁπλότης, ἡ, Δ. εὐ ῥίταῖίν, γαοι ΡΠ 5104}; 1. οἵ σα ; ἃ. ἴὴ ρθη. 

ῥίοιυ τὸν ἄ. στεφανούμενον 1 Β45.56].ογ.4τ(Μ1.8ς.4728)}; 2. Ἠοὶ εἰγίκ- 1 τῶν θεουμένων θεαρχία, καὶ τῶν ἁπλουμένων ἅ. ορ. Αγ. δα 3(Μ.:, 

ἐπρ, μαγηῖίοος, Ου Ν γ85. τω. 7(3 Ρ.157.21; Μ.45.1450); ἐδ. τ2(1 Ρ.387.4; } 5800); τό. τ α(58000) ΟἸζ. 5, ἀμέρεια ; κατὰ μίαν ἁπλότητος ὑπερβολὴν 

ἐκπλήκτοις τ1160}. ᾿ πᾶσαν διπλόην ἀπαναινομένη 1.5. Ο(825Ὰ); πάσης ἃ. ὁ θεῖος ὑπερ- 

Ἑἀπλημμελής, Κ»Ὲ6 ἔρον οἵη, 51η1655 ἄρτιον καὶ ἀ. ὁμοῦ πάσης τὸ ᾿ ἥπλωται λόγος 1δ.1.4(8120) 8].; (εἰ Ογχζ.ἢ.6.2.15.8(Δ1|,8ς. τ 2008); Ζδοι. 

σῶμα τῆς ἀρετῆς ΝῊ ΜῈαρη ΒΟ ΛΛ.70.ο8ο0}; διαιρεῖν τὰς ὑποστάσεις  ΜΙΓΟΡΊ (ΝΜ 85.10608); θεὸς...ὁ μηδέποτε τῆς οἰκείας ἀμεροῦς ἁ. 

μετὰ τὴν ἕνωσιν, οὐκ ἀ. Οντιαρο],ογεηί 4(0.45.16; 6.173}; ποι, α5. ἐξιστάμενος Μαχ απιδὶρ. (Νι.01.12578} ΠΡ ΠΟΙ γ ἀομϊοα γ᾽ ΠΟΥΘΙΟβ 

βαθδῖ,, οἰ σδοηόδς; ἃ. οἵ (ἢ τισὶ καταπεπλούτηκεν γὰρ ἐν ἰδίᾳ φύσει καθ᾽ ὑμῶν ἔσται τὰ ὑμέτερα, μηδὲ αὐτῷ τῷ θείῳ ἄνευ τῆς ἐκ μερῶν 

τὸ ἀ. ὡς θεάς Ἰᾶ. φαρῆ.1.ου.(α.3720}; γεῖ. 5θουιῆοὶα] Πεῖίου ἐγριἐψίπρ [ ὁλότητος, συγχωροῦντα τὴν ἃ, Ἰ,ξοπτ.}}. Ν᾽οδέ τα (Μ, 86. τ4088); Ὁ. τοί. 

Ομ τβὲ ἄμωμος δέ, διὰ τὸ ἀ. 16. φἰαρ!ιΝιρη.(,. 4020); Ὁ. οἵ υϊπαπ 1 σοηθζαῖον οἵ 5οη, Γαδῖισγαί, (ρ.5.22; Μιδ. δι 20) οἷἵ. 5. θέλημα; 

παῖατο ἴῃ ΟΠ τσ ἐν αὐτῷ τὸ ἀ. ἡ ἀνθρώπου φύσις εὑρέθη πλουτήσασα 1 ς. ' τη. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἡ ἁ. ἐπὶ τῆς ἁγίας 

14.1,...253:46(0.415.1; Μ1.12.9404); 1 Ολνιμη.(51.7518). τριάδος τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον οὐκ ἐπιδέχεται; ΟΥΝ γοπι δμμίτίι Ρ.80. 

ἀπλήξ, κριοί, ππλπνέ; 1. Ἰττ., νυ. σίαρἢ. .. (1. 4284}; 1Ιᾷιαάον, 7 18; Μ.45.3218); 2. οἱ Δῆρο15 ἀπ 5ο8}]5 ταῖς οὐρανίαις καὶ ϑεοειδέσιν 

ο(,.2000); ἰ4.Ος, 54(4.840}; 2. ταεῖ,, Οτι ΝαΖισανρι.2.1.11.732(λ1.37. ἁ, ὈΙοη, Ατ.6.},2.2(}Ν).,3,1370); σοΟ!ηπεηῖοα θεοειδεῖς ἃ. φησι τὰς 

ΤΟ70Ὰ}; φυλάττουσι δὲ μᾶλλον ἀ. τὸν νοῦν (γτ. 5.5.5(2.δοτ4}; 14. πο. νοητὰς οὐσίας, ἄυλοι γὰρ οὐσίαι καὶ ἀσύνθετοι πάντως εἰσίν Μιιχ. εἰοί. 

Ῥακεῖ.26(53.3930). ε.}..2.2(Μ4...378}; ἐξ Ἰ)ιοπ. Ατ.ς  ν4.τ(1770) 4].; ἡ ψυχή, οὐκ ἄν ποτε 

Ἐἀπληροφόρητος, 1. μρξαϊςβοα οὐ γὰρ δυνατὸν ἀνθρώπῳ ἐκκόψαι πρὸς τοῦ παχυμερεστέρου ὕδατος πάθοι τι δεινόν, διὰ λεπτότητα καὶ ἃ. 
μου τὴν ἀ. λύπην Οὐ ΧΟΜΠΗΡΡι( δτ.18); 2. ἰαεμίηρ ἐπὶ ἐοηβάθησο, 1 μὴ κρατουμένη, ἣ καὶ ἀσώματος προσαγορεύεται (]ο1,5 ἐγ. 6.6(ρ.458.δ; 
μηξογίαίη, Τλοχ.ἀοοὶ.7.5(Δ.88,1704Ὰ}; τὸ ἐνδοιάζειν ἐν ταῖς κρίσεσι, ἱ Μ.0.2730), 

καὶ ἀ. ... διαμένειν 10.(]Πτὴ.5εα].56(Ν1.88. τοῦθ᾿) ; τηεογίαίη ἐπ ξα τι Β. «ὐηῤίταῖίν, εἰηρίοηεσϑ, ταοσα] πιὰ 5ριγία! τί γὰρ ἄλλο ἐστὶν 

ἥστινος [30. θείας ἐλλάμψεως] ὃ μετέχων οὐκ ἀ., ἀλλὰ καὶ ἔμπεδος 1 ἁ, ἀλλ᾽ ἢ φρόνησις ;...ὁδός τίς ἐστιν ἐπὶ φιλοσοφίαν ἡ ἁ. (Πυγϑβ.ἤοηι. 

Ἠβυς ἢ. Β. ἐϑηιρ.τ.Β4(Μ,03.1 ο 50); το μοι! δεγε ἄορ οἵ Ξαϊναιίοη [ 7.3 1π|τ.Α2.(0.500.}} ἁ, ἐστὶν ἕξις ψυχῆς ἀποίκιλος, πρὸς κακόνοιαν 

ἄνες μοι διὰ πληροφορίας, ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν ἐντεῦθεν ἀ. 1 γενομένη ἀκίνητος [0.{]1π|.5εα].24(Μ 88,818}; 1. οὐ ποαχί ἀπαὰ αὐ, 

ΤΟ. (Ἰπ.Ξεαὶ. (Μ. 88.730 Ὰ). 8ἃ5 80. οτα πατν ΟΠ γἰβείαη νἱτίθε πορεύεσθε ἐν ἃ, καρδίας 1 δεμδ,4.1, 

Ἑἀπληροφορία, ἡ, πρεογίαίμν ΟἿ ταϊπά, 1,6. ᾿ἴβὸῖκ οὗ βιιτα ἴα, ἐν.- «δικαιοσύνῃ καὶ ἁ. καρδίας τ ἰορι.θο,2.; σώζει σε..«ἡ ἃ, σου ΠΟῸτῖη, 

70. πη.5εαἰ. 27(Μ88.1τοϑ}), οἷς.5.5.2:} τὴν ἐν ἀνθρώποις... ἃ. τῆς διανοίας, τὴν ἀκακίαν (Ἰ6ῃ}. βαξὰ, 

ἀπλήρωτος, 1. ποὶ ἰο δα «αἰδᾶᾷ οὐ Ξαϊςεά, ἱμεαίίανιε τὴν ἀ. τῆς τι πίρ.οϑ,9; Μ.8,265.); μυστικῶς τοῦ λόγου τὴν ἁ, τῆς ψυχῆς εἰς 

θεωρίας εὐφροσύνην ΟἸοπι. γ.6ιο(ρ.469.ς ; Μ.9.2068); τῆς τοῦ ὄντως ἡλικίαν ὑπογραφομένου παιδικήν ἐδι(ριοϑντο; 2651}; τοῖς ΙΔ τῆς 

ὄντος ἀ. ἐμπίμπλασθαι θέας Ἰὰ.ῥαοιί.2.τ(ρ.τύο. 5; Μ.8,3934)}; 2. ποῖ τῶν ἀνδρῶν ἁ. καὶ πίστεως 1λι15.»»:, ἰἢ.τ3(η».040.20; Μ.,30,15170}); ἡ τῆς 

ἰο δὲ φοηηρίοἰοα οὐ δαπαμειδά, ἤδπος μπεράϊηρ νὺξ ΜΟΙ Μρηαροίν. ἁ. πίστις βελτίων ἐστὶ τῆς ἐκ περιεργίας πιθανολογίας Δι. γ,3.1 

4.πτ(ρ.173.6); Ἱηοχλαμ ίο, οἵ ἀρὰ πλῆθος ἀμερές, ἀ. ὑπερπλῆρες  (Ν.26.3244); (ε}.Ονγ2.}.6.2.26.4(Μ.8ς.1308Δ}; ΠΟΙ Ρ] οἱ 1 ἀγνότης, 

Του. Αγ. 4.9..2.11(}1.3.6400); 3. μη οά; ἃ. ττ. ἔτι γὰρ ὃ κόσμος Δτῇ6ρ. Κε5ὶ.30(0.87.3; Μ.206.145361}; οἰ μεν, ρατεἰσεσηθςς, ΟἾτγΒ. 

ἀνθρώπων ἀ. ὧν ΜεΙΉ.5».τ.Ξί(ρ.το.12; Μι18.41λ); Ὅς πιδέι, τς ἤοιη, 1.2 ἐπ 1. {7.50}; 16,φας.4.τ{(Ρ0.07.21: 1.4021}}; διὰ τὴν νηπιώδη 

ἘΒΙΠΙρά, οἵ Ῥτορμθοίες. αροιὲ ΟΠ γῖβι ἀ, καὶ ἀτελεῖς ἔμενον, εἰς ὅτε ἁ. Πιβά, εν [.6δε(ρ.τ8.12)}; ὁ Ἀδὰμ... γυμνὸς τῇ ἃ., καὶ ἀτέχνῳ ζωῇ 

οονἐπιτέβεικεν ἅπασι τέλος Ἐπ5.(.6.8.2(0.372.23; Μ.22.605λ); Ομτγβ. 70.1),πορῖ.2.3(Μ.0 6.580}; ορρ. 5π, ΟἸθην ῥγοί.ττίρ.γ8.30; Ν΄.8.2380); 

μον. 1 6.5 ἴηι ΜΠ (, 2οσπ); οὗ ναῦν, Ἔχοὸρ. ὅα].5:3. μέαν δὲ ἐάσας 2. 85 ἀἀναπορά βέαρο Οἱ 5ρισπα] Π|ὸ ἔστωσαν, ὡς ἄρα στερεὰν τροφὴν 

ἐντολὴν ἃ. Μας Δῖσπιαῤοον.3.4ο(ρ.130.1ὺ; 6. ἐπεοηιῤρίείε, Τρηρον σοὶ τὸ βρῶμα λέγοντες καὶ σάρκα καὶ αἷμα τοῦ ᾽᾿Ϊησοῦ ὑποφέρονται τῇ 

ἀ. ἔχον τὴν διάνοιαν Τάτ, ορ5. ς.71: 5(ρ.475.χ6; Μ.66,5800); τοῖ. 6 .. σοφίᾳ ἐπὶ τὴν ἁ. τὴν ἀληθῆ (Ἰοηι ραξά. τ.0(10.113.14; Ν.8,2060); 

Της. τὴν ἐξ ἡμῶν ἔμψυχον σάρκα εἰ μὴ πρὸς τὸ εἶναι υἱὸν ἀ. νομίζετε 1 καρπὸς... εὐχῆς ἃ. ἀγάπη κτλ, τ Ν νυν 5 της (0,..82.20; Μ.,34,4308} 

Ἰνεοπῖ, ΗΕ. Δ ἐπ ..τ(Μ.86.τ6ο4λ). Ια. ρον }.34{0.38.327}; ἡμᾶς...ἐπιοστρέφει πρὸς τὴν..«θεοποιὸν ἃ, 1)101). 

ἙΔπληρώτως, ἱπεαϊαδὶν ἡσυχαστὰς καὶ τὴν φλεγομένην αὐτῶν , ΛΑτμο.ἢ.τοα( Μ.3.1214}; ἑώρακα ἑτέρους ...εἰς βαθυτάτην ἀκακίαν, καὶ 

πρὸς θεὸν ἐπιθυμίαν..«ἁ, πληρώσαντας [0.(]1πὴ.5εα}.27(2 1,88, ΤοΟ8}0)). ἁ. σεσοφισμένην...«ἐληλακότας 10.{}1π.5εαἰ, 4(}1.8 8,088); ψυχὴ πραεῖα 

ἀπληστεύομαι, δε ἐηιξαϊίαῦίε; ἤαῦε απ ἰπεαίϊίαθ!ς ἀεεῖγε ἴον ἀ. ἐν θρόνος ἁπλότητος 1).Ξφίοδ! }} ΟἸοβεῖν σοππροῖοα ἢ Βαμμίν, 1. 

.ς.Ὁ.ὉὈὉὈὉὈὉὈὉὈὉὈὉΘὉ  0}Λ]Ρῆ7)͵΄͵,͵ἊἍΨ..ττ|ΤπτΤΤΤῬῬΤῬϑῬϑῬΘῸΘῸΘῸΘῸΘῸΘΞΘΞΘΞΞΞῤτΦΦΦΦἉΤη͵ ή ᾽ΤΤ᾽ΤτΤὯΤὯἝὯὋὮὉὋῸὉῸὉῸΘῸΞΞῤΥῪΨΆ; , μι ρροιοο.ι.ι..,..... τ... τςτσᾳσ)Ὃ'Ὅᾳσπ:οϑΟὁ;;........-.-. τ τὉὃὖϑ ὅ6ΞὩ6 5 ᾽......-...--  ὕ.......-..-ττῦὖῦὔῦὔῦὔῦὔὉῦὉτ6ςΡςἡῷὦἀξὁἌῦὔὺ ὺ ὔἐὺὔοὔἝ--.---  Ἑ  -Ξ-ο-τ ιο ὕυ----.------ς----.----.-ς-.-ς---ς--ς-.---.-ς-.----ς--. 

κάλλει βρωμάτων ἸΡὮτ.τ.158; ΑπειΜοιἤομι,7( 80.14.52}; ἀ. ....) (0848); Μαχ.εαροἰἠοοὶ, 5. δτ(Ν.00.11644); πρὸς τὴν ἁ. τῶν νοητῶν 

μετασχεῖν ματαίων καὶ ἀπολλυμένων ὙΠάτιδιαα.6,}.2.123(ΜᾺ00..) θεαμάτων τὸν νοῦν ἀναβιβάζουσαν ΜΚ  μ. Ἐ μα τ (}1.00.2454}); αἰ, 
1404}; ἴῃ βΌΟΑ 5658 ἀ. τὰ θεάρεστα 1Ῥ.1.7(0200). ἴγοιν οτάϊματν 5ΠῈρ]]οἷγ, τ5. εν ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος 

ἀπληστία, ἡ, ἐπξαϊίαίε ἀεείγο, ργροάίηεες; 1. ἱρυμοάδεγαποη, πρόξενος 10. ΟΠ τι, 5εα].54(0844}; ὃ, ΡΜ] 115. ΘΧΆΒΙΡΙδ, 19ι(9840); 

υἱοίρηεο, οἵ ἃ 5πῖρ ἴπ ἃ βίοτῃι τὴν ἀ. τῆς βιαίας φορᾶς ὅϑντια5.εΡ.4. 1 3. 115 οΠοςῖβ φρόνιμοι γένεσθε καὶ ἀβλαβεῖς" τάχα που ὦ κύριος ἁπλό- 

Μ.66.13378); 2. πρζαϊϊησ αδιιπάσησε, ἱρηηδηςῖίν, τεῖ, Ῥ8η.3:6 1 τητος ὑμῖν δωρήσεται πτερόν..«ἵνα δὴ τοὺς χηραμοὺς καταλείποντες 



ἁπλοῦς 

οἰκήσητε τοὺς οὐρανούς [Ἰεῖη ῥγοί, τοίρ.76.0; Μ.8.,2210); ἁ, τῇ ὑπακοῇ, 
παραδίδωσιν τ Ν γ95.10η5111.{ρ.77.20; Μ,34.4328); Π)1Δ 4, ρ6}}.22 (0.24. 
15); ἡ ἃ. ... ἁγνίζει τὴν καρδίαν ἀπὸ Τοῦ πονηροῦ δεἠοὶ.8 1 [0.(] τη. 
δοα , 24(Μ 88,08 50). 

Ο. εἰμριάϊέν τὴν καθ᾽ ἃ. καὶ ἰδιωτισκὸν συνήθειαν Ἰτοπ.ἐρ. ΚΊε!. 
ΔΡ.Ελι5.}.6.ς.24.13(Ν7.20.5044): Ηΐρρ.αν.3.2ο.τ; ταῦτα τῆς σῆς ἅ. 
καθαπτόμενος ἔγραψα, ἣν οὐδ᾽ ἄλλως πρέπουσαν Χριστιανοῖς 95.6.58 
(3.το2ο ; Μ,32.4ο0Α) ; ἀφύλακτον ἡ ἁ., καὶ μετὰ σαθροῦ τὸ φιλάνθρωπον 
ΟΝ 2.0»γ.4.38(}1.35.5648); ΓΆΔ. ἢ.6.5.2τ.1τ(3.870}; ΠὨοτ.ἀοεί.4.τοί(Μ. 
88.16724); 1}.6. (τ 6800). 

5. μητίν τῆς ἐκκλησίας τὴν ἅ. μᾶλλον ζηλωσάτωσαν ΔΡΟ]].ερ. 
Ῥιοηταίρ.262.4, ΜΟΡΙ͂,.8.9355), 

Ἐς. Πἰϑεγαίτίν, ἐχορ. 2ου.8:2 εἰς πλοῦτον ἁπλότητος, τουτέστι, 
δαψιλείας καἰ. 9 ογ.8: Ζ(ρ.4οο.18). 

Ἐ, ἐν ἁ. οὐμερῖν, ρίατμίν, Βαγη.8.2; {.1}.1. 
ἁπλοῦς, ἜΠΗ ί6, οησίς, εἰηεοε; ; 
Α΄ς τηρίβρηγψειοα! ἢ 1. οἱ (οά; ἃ. ἴῃ ρσεπ, ὁ θεὸς..-πάντη ἕν ἐστι 

καὶ ἃ, Οτ. 70.1.2ο(22; ρ.24.22; Μ.14.578); ἡ πρώτη. .«θεοῦ δύναμις, καθ᾽ 
ὃ μὲν ἁ, τις καὶ ἀσύνθετος... ἐπινοεῖται, ἃ. τῷ τοῦ ἐλαίου προσρήματι 
[ς. Ῥ5.44:7] παραβέβληται Ἐξι5.4.6.4.τπ(Ρ.τ76.58,.; Μ.22.2034}; εἰ δὲ 
ἃ, τί ἐστιν ὁ θεός, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστι, δηλονότι λέγοντες τὸν θεὸν καὶ 
ἀνομάζοντες τὸν πατέρα οὐδέν τι ὡς περὶ αὐτὸν ὀνομάζομεν, ἀλλ᾽ 
αὐτὴν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ σημαίνομεν ΑἸΉ 60}. 22{0.18.28; Μ.2ς.4564}; 
οὐ γὰρ σύνθετος ὁ θεός... γάρ ἐστιν οὐσία 14.6}..47γ.8(Μ.26.10448};. 
1.6 }..44’.} 1διχο( 1.25. 5764}; ἰΔ,γη είρ.262.10; Μ.26.7530); ὅτ. 
Νγβϑιγες ἀΠ(Ν.45.1334}; ΟὨΠΥγϑβ.Σηεοηιῤγοξρηξ. τ. (τ. 4504}; {8.4.3 
(4748) οἷΐ. 5. ἀσχημάτιστος ; πῶς οὖν ὃ πατὴρ εὑρεθήσεται τῶν πάντων 
ἀρχή, σύνθετος ὧν καθ᾽ ὑμᾶς καὶ οὐχ ἁ; Ογτοίλος.τ53(51,1348}; 29.34 
(3594); φύσις...ϑεότητι μία καὶ ἅ, τ΄. ταὶ, Τγίμ.2(51,4420); οἴ.14, 
Ῥμίελι(ρ.6ο.1: 55.177Ὲ}; ἃ. τῆς εἰρηνικῆς ἑνώσεως θεωρήσωμεν φύσιν 
σου, Αχνἄ μνττ. (1.3. 9490); 19. τας 3(ο600); μονὰς..«ἄναρχος καὶ ἁἅ. 
Μαχ, καρ. ἑἠεοἶ.2. τ. 96 ττ25Ὰ}; 1δ.2.35(1τ2 50}; Ὁ. τοῦ. Τιορὸϑ απ ἴῃς. 
ἀπαθὴς [3.. θεάς} ὧν καὶ ἁ., ἀπαθῶς καὶ ἀμερίστως τοῦ υἱοῦ πατήρ ἐστι 
ΑἸ. 4γ,1.28(}1,26.60Ὰ); Βετεῖ. νίθνβ ὁπ. ὅοπ ἀδβίτουηρ' 5ΙΓῊΡ]1- 
οἷν οἵ σά, 14.5γν».34(ρ.261:.37; Μ.26.7538); λόγον ἀκούων τὸν συν- 
αφθέντα τῇ σαρκί, τὸ θεῖον ἕν καὶ ἁ, νοείτω μυστήριον ΤΑΤΠ,.4ν.4.32 
(ρ.81.14; Μ,26.5:78); Β85.:.1.23(1.9240; Μ,20.5644} οἰζ, 5, ἀσύν- 
θετὸς ; τὸ γὰρ ἕν καὶ ἁ. ... ᾿Ιησοῦ.. «λόγου τῇ καθ' ἡμᾶς ἐνανθρωπήσει 
πρὸς τὸ σύνθετόν τε καὶ ὁρατὸν... ἀγαθότητι..-«προελήλυθε ]οῊ.ΑΥ.6.}., 
3.3.12(Ν.3.4444); 14.Δ.η.1τ.4(Ν]..3.5924} οἷζ. 5. συντίθημι; τὸ..«θεο- 
μητρικὸν σῶμα, ἐξ οὗπερ ὁ ἁ, ᾿Ιησοῦς συνετέθη Μοᾶ, ἄογηι.13(}1.86. 
32004Α); οὗ ογθαϊϊνα αοῦνιν οἱ Ὑγοχαᾷ ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἑνὶ καὶ ἁ. 
νεύματι...τἄν τε ὁρατὸν κόσμον καὶ τὰς ἀοράτους δυνάμεις κινεῖ ΑἸΉ, 
56η1.44(λ1.25.880}); 6. τοῦ. εὐποματίθε ἡ θεία τῆς συνάξεως τελετή... ἃ. 
ἔχουσα... ἀρχήν, εἰς τὴν ἱερὰν ποικιλίαν τῶν συμβόλων. .«-«πληθύνηται 
Πϑιοη. Αὐνε,}.,3.3.3(51.3.420Ὰ}; ἃ. τοῦ, ΕΠ. Ομοβι εἰ δὲ μὴ ἁ, ἐστι τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐξ οὐσίας καὶ ἁγιασμοῦ συνέστηκε" τὸ δὲ τοιοῦτον, 
σύνθετον. καὶ τίς οὕτως ἀνόητος, ὡς σύνθετον εἰπεῖν τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, καὶ μὴ ἃ,, καὶ κατὰ τὸν τῆς ἁπλότητος λόγον ὁμοούσιον πατρὶ 
καὶ υἱῷ; Ἐναρτ. Ροπῖ,6ρ.το( ].32.2048); πῶς δὲ ἃ. ἃ θεός, εἴπερ τὸ ἐν 
αὐτῷ πνεῦμα κτιστὸν ὑπάρχον; ὕγτίλο5.,4(ς] 3504}; 6. οἵ ναηίουβ 
αἰνίηθ. Ῥγορεγεῖςβ. ἡ ἅ, καὶ πολυποίκιλος σοφία Τλοπ. Ατ οι ἤεῖς, 4 
(Ν1.3.3334}); αἰνίης Πρμς, ἐν.τ.2(1218}; ἀϊνίηθ θεδαῖν, 10.3.τ(1640); 
ἔ. Πογεῖ,, οἵ Ῥεύβομε οἵ Τείῃ, ἑκάστης τούτων οὐσίας εἰλικρινῶς 
ἁ. καὶ πάντη μιᾶς οὔσης ἘπΠιΑρ.ΟΥ Ν γβ5. νησί γ».68,4; Μ.4-. 
207Δ}; 2. οἵ οἴου βἰῃιρὶς είηρϑ ; 4. βῆ σο]5 ἐπὶ τὰς ἃ, τῶν οὐρανίων 
ἱεραρχιῶν ἀκρότητας Τοη Α΄. ἰ.1.3(}}..2.1244}Ρ; τῶν ἀγγελικῶν νοῶν 
δυνάμεις τὰς ἁ. καὶ μακαρίας ἔχουσι νοήσεις 1(1,4..1.1.2(}}..3.8688}}; 
Ρὰξ ποῖ ἰῃ β5εῆϑε ἢὰ Η]σῆ 10 15 568 ἔου (Π6 αἰνίπο πϑΐασο, ναρυ. 
Ῥομέ. 6}. 2(Ν1.32, 240}; Ὁ. νατίουβ [ρα ατοβ Οὐ βίτηρὶε τπϊησβ εἰ 
σύνθετα τὰ ἔργα αὐτοῦ [30. θεοῦ], πᾶν δὲ σύνθετον ἐξ ἁπλῶν σύγκειται, 

καὶ ἀδύνατον ἅμα εἶναι τὰ ἃ, τοῖς συνθέτοις" πρῶτα γὰρ τὰ ἅἁ,, ὕστερον 
δὲ τὰ σύνθετα Τ7αβί, γε Οἶν.5. (ΔῈ διτφ18); τῶν ἃ, ἐφ᾽ ἑαυτῶν 
ἀγνώστων 36. ἴο πι6}} ΠΟΙ, Ατ.ο.ἢ,3.20}..3.1378}; ἄληπτα...τοῖς ἐν 
πλάσει καὶ τύπῳ τὰ ἁ, 1Δ,ἀ πιιτ(}],5, 5888); ο. ἀϊδοιβοίοσι τ ΠΘΊΠΘΥ 
ΠΙΘΙΤΕΥ 15 ΒΙ ΠῚ Ρ]6 πότερον ἃ, τις ἦν ἡ ὕλη ἣ σύνθετος ;...εἰ γὰρ ἃ. τις 
ἐτύγχανεν ἡ ὕλη καὶ μονοειδής, σύνθετος δὲ ὃ κόσμος... ἀδύνατον 
τοῦτον ἐξ ὕλης γεγονέναι λέγειν, τῷ τὰ σύνθετα μὴ οἷόν τε ἐξ ἑνὸς ἁ. 
τὴν σύστασιν ἔχειν: τὸ γὰρ σύνθετον ἃ. τινων μῆξιν μηνύει. εἰ δ᾽ αὖ 
πάλιν τὴν ὕλην σύνθετον λέγειν ἐθέλοις, πάντως ἐξ ἃ. τινων συντε- 
θεῖσθαι φήσεις. εἰ δὲ ἐξ ἃ, συνετέθη, ἦν ποτε καθ᾽ ἑαυτὰ τὰ ἃἁ,, ὧν 
συντεθέντων γέγονεν ἡ ὕλη, ἐξ οὗπερ καὶ γενητὴ οὖσα δείκνυται. εἰ 
γὰρ σύνθετος ἡ ὕλη, τὰ δὲ σύνθετα ἐξ ἁ. τὴν σύστασιν ἔχει, ἦν ποτε 
καιρὸς ὅτε ἡ ὕλη οὐκ ἦν, τουτέστι πρὶν τὰ ἃ, συνελθεῖν ΜοΙ αγδίϊγ.12 
(ρΡ.175.12--τ7ὅ.ο; Μ.τ8.26οο,0) ; πδίιτο οὐ Βοάίεβ ποῖ 5ῃηρ]θ, ΑἸΉ. 
ἄδογ. ττίρ.το.ϑ ; Μ,25..444(4ᾳ36}4}.Ψὕ 

-΄τττΤπᾶΠπ͵͵͵͵͵ὦὃὖὃ.΄.ΨὝὝὔὄἤωνοοἣννν᾽᾽Ν 

τὃ7 ἁπλόω 

ἘΒ. τλοῖϑὶ ἀπ ϑρηειμ8]; 1. οὗ θη ; 8. 88 ἃ νἰγίυς ὁ ἃ, χρυσίον οὐ 
πλεονεκτεῖ 1, ϑασὶ,.4.2; πατὴρ..«τὰς χάριτας αὐτοῦ ἀποδιδοῖ τοῖς 
προσερχομένοις αὐτῷ ἅ, διανοίᾳ τύ ϊδηι.23.1; ἔσῃ ἃ. τῇ καρδίᾳ καὶ 
πλούσιος τῷ πνεύματι Βαγη.το.2; Πδτπ).51»91.0.24.2; ἅ, ἐστιν ὁ τῶν 
ἀποστολικῶν ἀνδρῶν τρόπος Λιῃορ. ερ.ἐ.18.8( 1.25.5574}); οὐδεὶς 
οὕτως ἐστὶ τὴν ψυχὴν καλός, ὡς ὁ ἃ. (Ἤτγπ,ἠοηι.7.3 τῷ Ας.(..501}.,Ε}; 
ἃ. γὰρ ὧν ἰ5ς. κύριος],..«ἁ, τινας καὶ ἀκεραίους τὰς ἑαυτῷ προσερχο- 
μένας ψυχὰς εἶναι βούλεται 10.(]τη.5εαἰ.24(Μ.88,0848}); τ (οδ40) ; 
Ἀ. 650. ΠΩΡΙ γ᾽ ΟΠ] ΠΠ|ςθὴ 685 ἃ, γὰρ οἱ νήπιοι ὡς πρόβατα ἀλληγορού- 
μενοι ΟἸδπι ρασά, τ. 7(ρ. 121,31; Μ.δ,31324}; τντισίριο9.1ο; 208); 120. 
τιθ(ρ.τοῦ.24 ; 2898); ς. ἱρηογαηέ, πε ηδι γι εἴτε συνετῶν, εἴτε 
ἁπλουστέρων Οτ (εἰς... 40(0.54ς.τ4; Μιτι,ο85Α})}; ἤκουσεν ἀπὸ τινων 
ἅς «οἰ καὶ μὴ εἰδότων τὸ τοῦ λόγον βούλημα 1Ὁ.7.27(0ρ.178.τι; τ46οΑ}; 
νοείσθω δὲ ὁ ἄρτος καὶ τὸ ποτήριον τοῖς μὲν ἁπλουστέροις κατὰ τὴν 
κοιγνοτέραν περὶ τῆς εὐχαριστίας ἐκδοχὴν, τοῖς δὲ βαθύτερον ἀκούειν 
μεμαθηκόσιν κατὰ τὴν θειοτέραν καὶ περὶ τοῦ τροφίμου τῆς ἀληθείας 
λόγου ἐπαγγελίαν 14..0.32.24{π6; ρ.468.14; Ν.14.8008) ; οἱ ἁπλούστεροι 
τῶν πεπιστευκότων ὁρμώμενοι νομίζουσι τοὺς ἀσεβεῖς τῆς ἀναστάσεως 
μὴ τεύξεσθαι τὰ ἀρ. ΕΊΉ.γες.τ.2ο(ρ.242.2); ἐπισκόπους τρεῖς, ἀνθρώ- 

ποὺς ἀγροίκους καὶ ἁπλουστάτους (τη, 4}0.1πι5,᾿..6.6.4.1.8(}1,20.,620Ὰ}; 
Ατῇερ. 46ρ0.118.4(Μ4.2ς.ς458}; ἁ. «.. καὶ μὴ κατηχθείς {ν.(5484}; ὕγυ,ς 
ἠογοβασολοτθ. (τ2, 2108}; ἃ. υδοὰ Ὀν Οποβί!ο5. οἱ οὐ ποήοχ ὙΠῸ 
ἢανςο [ΑἸ Π ον ἀπ ποῖ γνῶσις, (Ἰοτη,εἰν.2.3(ρ.ττ8.14; Ἀ{.8.9418}; 
Ηερετη. ἄγε. (ρ.0.0; Μ.το.14338}); ν. γνῶσις; 2. οἱ ἀρπίταοσίϑβ ; 8. οὗ 
(πυιβῦδη Τ1Δ 1 δηα Κπον]θάρε κατήχησα ὑμᾶς ἐν Χριστῷ ἁ. .-.. 
τροφῇ τῇ πνευματικῇ (Ἰετμ. αφα.τ.δίρεατι. 5; Μ.8.2920); 11.3.12 
(ρ.285.1; 6684); τῇ τῶν ἀθέων πανουργίᾳ τὴν ἁ. τῶν θείων γραφῶν 
πίστιν καπηλεύοντες Ἐλι5.ἦι.6.5.28,1τ5(Μ,20,.5108}); μὴ τέχνῃ τινί...ἀλλ᾽ 
ἁ. τῇ πίστει ΑἸ ἐῤρ. 6ρ.{τθιχϑ( 25.580); τὴν ἁ, τῆς ἀληθείας γνῶ- 
σιν ἐχόντων τῶν πεπεισμένων 1)ϊοπ.Ατ..5.7.4(ΜΜ4.3.8720); τὸ πασῶν 
αὐτὴν 380. τὴν τῶν «Χριστιανῶν ἀληθογνωσίαν͵) εἶναι καὶ ἁπλουστέραν 
καὶ θειοτέραν, μᾶλλον δὲ τὸ αὐτὴν εἶναι τὴν μόνην ἀληθῆ καὶ μίαν 
καὶ ἅ, θεογνωσίαν 1ὖ.(8734}; 14.6}.0.4(44.3.1π124}; οἵ 5ἰΠὴρ]6 γἰ[68 
Ὀν ψνΙοἢ ϑιπηρὶο ΟΠ σι βιδηβ σαδῦ οὐδ ἀειποηβ, Οτεἰς.7.4(ρΡ.τ56, 
το, ; Μ τι, 4250); Ὁ. οὗ Τρα 165 τὸ ΠΟ [ἢ ἀπά Κπον]οάρο 
Ιξϑᾷ ἡ πίστις δὲ χάρις ἐξ ἀναποδείκτων εἰς τὸ καθόλου ἀναβιβάζουσα 
τὸ ἃ. ΟἸοτη. ςἰγ.2.4{0,120.7; Μ.8.045Α}; τῇ διαλεκτικῇ προσχρήσεται 
ὅ γνωστικός...καὶ τὴν τῶν ὄντων προσήσεται διάκρισιν, μέχρις ἂν 
τῶν πρώτων καὶ ἅ, ἐφάψηται ἰδ.6.το(ρ.472.1; Μ.0. 3914}; Οτ. 70.2.4 
(Ρ.58.28; ΜιῚ4. 1160); οὗ Τὰν οἵ Οοά, Οὐγεέ ρ.τ.1.}; 1ν6.π0.2; 
(. ὁΕ τηγϑῖ, σοπιίοταρίατίοη ἀπ Κπονίεασε ἐπὶ τὰς ἃ. καὶ ἡνωμένας 
ἀνάγεται θεωρίας )ομ.Ατ.ἄ.η.4,0(Μ.3.70 58); ὁ ἀξιωθεὶς ἐν τῷ θεῷ 

γενέσθαι, πάντας εἴσεται... «λόγους, καθ᾽ ἃ. τινα.. «γνῶσιν Μαχ,εαρ. ἰἠεοί, 
2.4(}Π.0ο.ττ128.}; Ἰά οῤηδο(Μ.0 1.204); 3. οχορ., Πἰογαὶ (χοπ-ιη γπιϊσα!]) 
κρύπτων μὲν τὸ μυστικόν, ἐμφαίνων δὲ τὸ ἁπλούστερον ΟΥ, [60.13.40 
(Ρ.266.12; Μ.14.4600)}; κατὰ τὴν ἁπλουστέραν ἐκδοχήν 1δ.20.41(33; 

Ρ.383.10; 6608). 
Ο. ΦΉρίδ, δἰηρίθ, ΟΡΌ, τοβ  ]4 ὁ θεὸς.. οὐδὲ ἁ. τὴν περὶ ἑαυτοῦ 

γνῶσιν αὐτοῖς δεδωκώς, ἀλλὰ καὶ ποικίλως καὶ διὰ πολλῶν ΑἸ ..ἦπε, 
11.7(}1.25.ττ6})), 

Ὦ.. αδεοίμίε, ἐεδεηαὶ, ἔγεο ἔγορε ἀἀά τ οηαὶ Ρια ον ὅταν... σημαίνῃ 
[36. γραφή] τὴν κατὰ σάρκα γένεσιν τοῦ λόγου, τίθησι καὶ τὴν αἰτίαν... 
ὅταν δὲ περὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ...λέγῃη.. «πάντα ἃ, τῇ λέξει, ἀπολελυ- 

μένῃ τε τῇ διανοίᾳ Α1ἢ.,.47.2.53(}1,26.26 00). 

Ε΄, οἰγαῖοἝ!; οἵ Παῖτ, ΟΥΝαΖ.εαν»1.2.1.11.754(}|,37.τοῦτα); τοῖς 
ΒΜΥ ἁ. τριχώματι [δ εν ς.(Ὀ.17.22}. 

Ἐς, ἰευεῖ, ευθη. εἶδον πεδίον ἃ, ρος. Βαγιτοίρ.οτ.18). 
ἁπλουστέρως, τοῦ ῬΙΟγὸ Ηρ ίτείν, ἴο.1). παον ΔΒ Τ,04.7574). 
Ἐἁπλουστικῶς, ΦΉΡὶν, 1.6. τοΙἱμομὶ εὐΠΠ]εῖσηι, ΝἸςτ, δ] ἐιχθτοίρ.447. 

7). 
ἁπλ-όω, Δ. ςργεαΐ ομί, μη οἷά, εαίεμά ; 1. οἵ (ἈσΙΞῈ οα τ6 Οὐοβο; 

Ὡ. ἮΙ5 Βαπα5 ἄνθρωπον...τὸν τῇ φθορᾷ δεδεμένον, χερσὶν ἡπλωμέναις 

ἔδειξε λελυμένον ΟἸδπν, ῥγοϊ. ττ(Ρ.79.4; ΝΜ.8. 5980); ὃς παλάμας ἥπλωσεν 
ἐπὶ ξύλου πολυκάρπου Ογαε. 51. -ς.2:}: διὰ τοῦ σταυροειδοῦς, ὡς εἴρηται, 
σχήματος, τὸν τῇ φθορᾷ δεδυναστευμένον ἄνθρωπον δείξας ἐλεύθερον 
χερσὶν ἡπλωμέναις Με. ον. .τίρ. 5 οά.20 ; δέ. σϑ,οομ); Δ ριστὸὰς... 
ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι τὰς χεῖρας ἥπλωσεν ΑἸἢ..6ρ. {ε5ἰ.22{(ρ.205,18; Μ.26. 
14331Α}); πατρικὴ ἡ φωνή, ἡπλωμέναις ἀγκάλαις πρὸς ἑαυτὸν καλοῦντος 
τοὺς τέως ἀφηνιάξοντας...«τὸν εἰρηνοποιήσαντα τὰ πάντα διὰ τοῦ σταυροῦ 
Βαβιλορμιῖη ϑιάκτοίι, 758; Μ.20.428Ὰ}; Ὁ. 15. θοΐν ἡ τῆς ζωῆς 
βίβλος 55. (Π 1151}... ἐπὶ ξύλου ἥπλωται ἘΠΡρ. 2) αῃ.4.0ο.2; οἱ ἀστέρες 
οὐτὸν πρὸ ἑωσφόρου βλέποντες «““οὐμενον ΓΟ Πγγε ῥαξεῖι.δίμ.183.7.; δ. 
212Ε}; Ὀεϊηρ ΠΣΠΊ56ΙΣ οἰτοῖσμοα οὐ, ᾿βιγοισμοα᾽ τ ἀριναγάς, 
ΜΟΙ Ρονρλ. π(ρ. Ξοῦ.24; ΝΕ. 18. 4οΥ8}; α. οὗ Βόδηι οὗ στοβς τὸ μέν σον 
εἰς οὐρανοὺς ἀνατείνεται...τὸ δέ σου ἥπλωτο δεξιᾷ καὶ ἀριστερᾷ, ἵνα 
εοὐτὸν κόσμον συναγάγῃ εἰς ἔν “1. πάν. τ4(0.54.29}; 2. Παηκς ἴῃ 



ἄπλυτος 

Ρίανεέτ Ἀνδρέας.. "ἥπλωσεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἑπτάκις, καὶ εἶπεν. 

φοβήθητι τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ (4. πάγ.εἰ ΜΠ 2ο(ρ.τορ.11); 4. Βανί. 
ἡ(ρ.144.10}; Μοβοϑ᾽ παπάς; βυρροτγίβα Ὁν ἄβδτου δά Ηὰσ οἑ ἐπε- 
εἰκέστεροι....ἐξ ᾿Ισραήλ...“"οῦσι τὰς χεῖρας, τοῦτ᾽ ἔστι, καταδέχονται 
τὸν σταυρόν Ονγ, αἰον.3(1.00Β); τὰς χεῖρας “-ὦσας καὶ τὸ ὄμμα τείνας 
εἰς τὸν οὐρανόν σεϊ. γε. ἐι.6.2. 20. (ΝΜ. ὃς. .13120); ; εὗρεν αὐτὸν ἐν ἐκ- 
στάσει, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν ἡπλωμέναι Αἀροῤῥιμι Ραϊγ. 
6. 6ς.400Ὰ); Ππαπᾶβ ἴῃ αἰτηβαίνίηρ τὴν πᾶσι τοῖς δεομένοις ἡπλω- 
μένην χεῖρα ἢ ΝΗΡ. 2.274{(Μ.70. 3370); : 3. Βαπᾷ οἱ (σα τοῦ δημιουρ- 
γοῦ..«πυοῦντος τὴν χεῖρα τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς Ογτ.Ος.30(3.55.); 4. οἱ 
(οἄ 1ὰ ογεαϊίοῃ θεὸς... γλαυκὴν δ᾽ ἥπλωσε θάλασσαν Οται. δ᾽. ται; 
γῆν δὲ χερσαίοις πᾶσιν ἤπλωσεν ἄνετον τ. 82.07.14. 25(}}. 35: 8890); 
1. 32. 80}. 36. 1810); ; ὁ θεός, καθάπερ τι καταπέτασμα τὸ σκότος κατὰ 
τῆς οἰκουμένης “-ὥσας Οβτγϑ, φομμριμνεοί, 2. δ(:. 1480); : 4. λση3..3.6 τὴ 
Μι.(7.1778}; 5. ποίβ, τηξί, τί οὖν Παῦλος ; ἐπὶ πλέον "υοἵ τὴν σαγή- 
νην, καί φησιν... (ῃγγπ.ἠο»ι.33.6 ἴῃ ΤΟ ον. (1ο.3078); τὸ τῆς πολυθέου 
πλάνης “-ὥσας λίνον Ογτ. ἄβατ.55(3.5378}; τῆς ματαιότητος δίκτυα 
“κωσάσης ἁπανταχοῦ ἙΝῚ], ρενίβί. τ. (3{.79.8134); 6. ἃ ἰδΌϊς, τεῖ. 
ΘΌΟΠΑγΙβΊ κύριος...τὴν πνευματικὴν ἡμῖν ““ὦσας τράπεζαν ΟνΥ, Ρ-ε, 
32: τοί Μ. (60. ὅδι0); ἤρ. ὁ πέντε ἄρτοις πεντακισχιλίους χορτάσας.. 
αὐτὸς καὶ ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν “οὦσει τῆς διδασκαλέας τὴν τράπεζαν Β45. ϑ6.. 
σγ.6.1τ(}1.8-.840); 1δ.ττ. (1488); ξατρ. εὐχὴ..«μετὰ τὸ “-ωθῆναι τὸ 
εἰλητόν [1|.ας.(ρ.316.10); 7. ἃ. ἑαυτόν ῥγοΞξίγαίε οπεέϑβείζ, 10. ΜΟΞΟΝ. 
ῥγαϊ.2ο2(Μ.81.30028}; 8. ἢρ., οὗ 508} τῃτουρὴ Ὀοάν, Τὺ5...(,12 

(Ρ.233.0; Μ.20.13934}. 
Β. πηζοϊά, γευσαΐ, ςἤιοιο βουμι; 1. ἴῃ ϑέπ. θάλασσα --οἵ δὲ γαλήνην 

ὕγτ. 7ο»..0(3.3740)}; ἥπλωσεν ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν τὴν κακίαν αὐτοῦ )ΟΥ. 
ἀσεί,τ τί Μ.88.τ620Ὰ); ΒΕ. ἀκτῖνας ΟΒτγ5, μον. 4.1 τη. ἐπ, (11. 2200}; 
2. 1Πι60]. σοπίοχίβ σνώσας δὲ ὁ λόγος τὴν ἀλήθειαν ἔδειξε τοῖς ἀνθρώ- 
ποις τὸ ὕψος τῆς σωτηρίας (]ετὴ (Ρτοὶ. ττίρ.81.33; Μ.8,2364}); ἰΔ,4.4..5. 
σ(ρ.τ63,20; Μ.ο.6σ00); λόγος. "τὴν σοφίαν “««ὧν Οὐ, [0.2.4(0.58.28; 
Μ.τ4. 60); λόγος...θεοῦ..«διὰ πάντων ἑαυτὸν “-ὦσας Ἐπ5,ἰ  Ἁ,1ὶ 
(ρ.228,18; Μ΄.20, .13848); Αἰ. τό. 3(Μ. 25. 1240) οἷζ, 5, ἄνω; 1ῤ.45.6 
(1778); ““οὖν τὴν αὐτοῦ γνῶσιν ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ἘρΙΡΒ, Καόν. 69.608 
(Ρ.216.22; Μ.42.2128}); ἐπὶ πάντας ἥπλου τὴν αὐτοῦ εὐεργεσίαν ἰδ.66.3ς 
(Ρ.74.21; : Β4Ο); Ογτ νη. 68(3.3260); Τοπ λτ.6.}..2.3.20}1,.3.207}0)); τ. 

(4008). 
Ε. οῤόη, ἔρ. »οοὔντες τὰς ὄψεις, τὸ φῶς εἰσδέχοιντο ΤὨαγ. διά. 

4ρ}.2. φζοϑί 99. 16290); : ταρῖ., οὗ τη οὐ 500] -- σόν σον τὸ ἡγεμο- 
νικὸν τῆς ψυχῆς καὶ δέξαι τὴν γνῶσιν 4,,4πάγ.Ἀ το(Ρ.56.15}; 4..70.52 
(0Ρ.177.9); ὁ Πολύκαρπος ἥπλωσεν ἑαυτὸν λέγων {᾿ὈΙοηῃυ. Ροίγς., 
ταῖς καρδίαις πρὸς τὸν θεὸν ἡπλωμέναις 1)1΄οπ.Α1.4.1.85.}..6.}.24.ὃ 
(}1.20.6068); ἡπλωμένῃ δὲ καὶ εἰρηναίᾳ ψυχῇ δέξασθαι τοὺς περὶ 
Ἄρειον ὈΠΊςοτ.(335)6}.(ρ.247.32; Μ. 26. 170}; ντναάον. 8(ι. .2570).: 

Ὠ, νοοίαΐη, ηδιίςμν 1. τὰ σεη. ἅ. [5.. ΟΠ τΙ51] τὴν ὑπόσχεσιν ἐπὶ 
τὴν γῆν ἅπασαν ὕμιν. βομμ.ὅφ4.1 ἴῃ Μ1.(7.636Ά}; ἐδ. τ. 4(0Ὰ); πᾶσι 
γὰρ τὸ θεῖον εὐαγγέλιον ἁ ἁ, Ῥτος..1-ς.45::18}.(λ8.87.24320)}; 2. ἀθογεαβ 
ἡπλοῦτο... βασιλικὸν ἁπανταχοῦ γράμμα Ἐπι5.0.(,χ.4τ(0.27.το; Μ.2ο. 
9568}; 1δ.2.2ο(Ρ.40.8; 9078); Οἠγον Ρακελι.Ρ.277(}1.92.6888). 

Ε,. ἰευεὶ, νιαΐζε Ῥἰαὶῃ ἡ πέτρα ἐν ἡπλωμένῳ χώρῳ [δ ι5.ἰΠεορῆ, [γ.3 
(ρ.145.12; ΝΜ.24.620Ὰ); Ιἃ.υ.,3.π6(Ρ.104.2; Μ.20.11218)}; 51. τη μόλῃ. 
13(Μ.40.3558); ὈΒτνβ.ἠοηι.60.3 11 Μ1.0).684Ὰ}). 

ἘΝ ἐσρίαΐν, Οτιεπανγιίη 7οὺ 20:12(81.17.934}; ἐν ἀκριβείᾳ τὸν λόγον 
ἃ. ΟΥ̓ Ν ν85.0γ.εαἱ σελ. 38(ρ. 153.6. Μ .45.9 70); Οντ. Ρ-. 33: τρῷϑξ. 60.8808). 

σ. ἀἠἔμεε ρταος υἱὸς...δι᾿ οὗ. χάρις “-ουμένη ἐν ἁγίοις πληθύνεται 
Ἐδίορηατπ; Ῥτος,Ὁ...5.40:1-8(Ν.87,23370). 

Η. τ᾽παῖὲ οἰνρηρίς τῶν ““ουμένων ἁπλότης ΟΠ, Ατ,ά,η.τ. 3(}1,3. 

ϑβοῦ). 
ἄπλυτος, τρυαςξἠοά; ταεῖ, ἄἅ. τινες καὶ κατεσπιλωμένοι τῇ τοῦ 

βίου περιβολῇ ΟΥΝ γ85.0, Μ|ο5.(λ,44.3760). 
ἅπλωμα, τό, ἐμαὶ τυϊτεῖ ᾿ς μηβοϊάε! οὐ βργεαὰᾷ ομέ; ἤδῆσα 

1. ἰαρίἐ- εἰοίμ, ΟτΟ Ναζιοαγμι.2.τ. Ββ.τττί.37.14304}; αἰϊαγ-οίοίλ,, Ογτ, δ. 
τι γνῖας.(Ρ.226.2}; Ολγοη. Βαςολ..204(8Ν1.,02,7374}: 65ρΡ. Οἵ [με βεσοπά 
οὗ τῆς τῆτςς οἱοῖῃα5 ἰαϊᾷ οὐ Ἐπεὶ αἰΐδυ ; 4150 σδ δα τραπεζόφορον ΟΥ 
ἐνδυτή, α.ν., 1 Ιὰν ἀθονα ἴἢ6 κατασάρκα ἀπ Ὀεῃραίῃ της εἰλητόν, 

{νῸ; λαμβάνει τὸ ἅ., ἤτοι τὴν ἐπένδυσιν τῆς ἁγίας τραπέζης Εποβοί. 
Ῥ.δ66ο; ἐν.0.664; 1δ.0.δός; 2. ὑστὶ οἵ ἴτῃε “ΓΕΙΏΡΙ6 ἔσται τὸ ἅ. τοῦ ναοῦ 
σχιζόμενον (οἴ. ίς.ττ: 38 εἰς.) 1᾽.,Β6η).9.4; ΤΕΡΙΡΗ.σ ῥγορὰ ἄαει 
(0.20; Μ.43.4060) -- Ολγοη. Παςεΐορ. τ 5τ(}1.92.3728); 3. ἐουορίηρ; οἵ 
τῆς οἰοια 1π τὰς πη] άργηθβϑ, τοῦς ΝΌΙΠ. το: 34 ὡσὰν. στεγανῷ δὲ τῆς 
νεφέλης σκιάξοιντο τῷ ἃ. ΝΠ ῥεγῖς.12.7 (1.79.9 521). 

ἁπλῶς, (5δ5ε5 ποῖ δῖννανϑβ οἰθυν αἀἸ5Ε συ 5η8 168 ἴτοτη Θϑοῦ 
οἴπει) ; 

Αι οὐρῃρίν, τοὐμόν μα ρί τειν, τεῦ, σοα πάντα δὲ ἁ, καὶ ἀπεριορί- 
στως ἐν ἑαυτῇ τὰ ὄντα προείληφε 5ς. ἡ πάντων αἰτία] 1)1οη. ΑΥ.α,γ,.1.} 
(11.1.5 974}; 1δ.4.δ(7οτΑν);; 1Ὲ ἀσίομ ονναγαβ τηὰῃ ὁ θεὸς..-πᾶσιν ἃ. 

τϑᾶ 

ἱ 

ἁπλῶς 

τὰς ἀκτῖνας ἐπιλάμπων τῆς ἀγαθότητος ΜΑΧ.αρ. ἰπεοὶ.τ. (00. 
τοϑ8Β). 

Β. εἰρηῤρίν, 1.6. ἐσδεμίταϊν, αὐξοϊμεῖν, τοτίμομιε φμαϊἐβεαϊίοη; 1. οἵ 
Ὀριηρ οὗ οά ὁ θεὸς οὐ πῶς ἐστιν ὦν, ἀλλ᾽ ἁ. Ἰ)ίοπ. τ...» .5: «(Μ. ΚΑ 
8170); 2. τε. ἈΆΤΊΕΒ πα ΡτΟρουτῖο5 οἱ (οὰ ἔστι...ἐκ τῶν ὀνομάτων 
τούτων, τὸ μὲν ἁ. οὕτως ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μεμνημένον... ἕτερα δὲ...τὸ πρός τι 
χρήσιμον ἀποσημαίνει μόνον ΟὙὨ ὟΝ 85. ιρεντ( Ρ.182.1}; Μ.45.428Ὰ); 
Τ]οη. ΑΥ.ἄ.π.το.3(}1.3. 0404) οἷδ, 5. συναΐδιος ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς οὐσία, 
κατὰ τὴν ἃ, ἣ πῶς λεγομένην οὐσίαν... οὔτε ἐνέργεια, κατὰ τὴν ἃ 
λεγομένην ἐνέργειαν Μαχ.εαρ ἰμδοί, τ, 4(.οο.1ο848); ὅ. γαῖ. γε τ ἢ 
Ὀεΐνοοη ΕἝΓΠΘΥ αἀμὰ ϑόῃ ἃ υἱός, ἁ, καὶ χωρὶς συμπλοκῆς τινὸς 
ἐστιν ἐν τῷ πατρί ΑἸἢ..4.γν.3.23(}1.26.3724}; 4. τοί, αὐδοίατα βἴατο- 
γηδπῖβ, ἴῃ βουρίασα ἀηᾷ εἰβονηετγα μὲ ὡς ἐν παρρησίᾳ εἰρημένον ἁ. 
ἐκλαμβάνειν ΑἸτῇ..4γ7γ.2.44(Μ.26.241.Ὰ}; ἁ, καὶ ἀπολελυμένως εἴρηκεν 
10.3.2 2(5694}; οὐχ ἁ. ἐπαινετὸν τὸ ἀπέχεσθαι τῶν τοῦ βίου καλῶν, 
οὔτε ἁ. ψεκτὸν τὸ ἀντέχεσθαι αὐτῶν 1 τε, εἴ γ65}.46(}.6.12028); 
Ομγνβυδονι. θυ ἠῃ 70.(8.237λ}; ὅταν δὲ λέγῃ, ὅτι 'πᾶς ὅστις ἀφῆκε 
γυναῖκα (ππ.19:20) οὐ τοῦτό φησιν, στε ἁ. διασπᾶσθαι τοὺς γάμους 
14 πον. 6 4.2 τῷ ΜΛῖ4.(..636}}. 

Ε. εἰμερῖν, 1.6. τοῖμομε φἀάηοης προφήτης πόλιν οὐχ ἁ. ἀλλὰ τοῦ 
θεοῦ πόλιν ὠνόμασεν 15113.4.4.8.2{ρ0.369.2:; Μ.22.6 000); οὐχ ἁ. ἔλεγεν, 
ἀλλ᾽ ὅρκοις ἐπεσφράγιζε τοὺς λόγους ΑἸἰἢ.ἀ..“1γ.22(ρ.195.9; Μ.25. 
Ἴ2ΟΑ); ἐδ. 2δ(ρ.107.9; 7244); ΟΒΥνΒιλ ΜΈ. 1.1. τ 2 Τπηι(ιτ,όποᾺ); 14. 
μομι.31.4 τη 70.(8.χϑτα); 1Ὸ.32.τ(α840); ὙΠάτ, ΜορΚβ. μι 6.12: 53}Πν 
(ρ.370.5; Μ.66.7650}. 

9. γηπργεῖν, οπἶν, 1. ἰὴ ρει. ἅ, ἀκούοντες 'πνεῦμα᾽, ἐνομίσατε... 
κτίσμα τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ΑΙ. ἐν. ϑέγαβρ.ι.3(Μ,26.5308}; μὴ...ἅς 
νομίσῃς [3ς. λόγον}: μαχαίρας γάρ ἐστι..«τομώτερος ὈΠγν5.ποη.7.1 τ 
Ηεν.(12.710); καθάπερ χοῖροι ἐσθίοντες ἃ. λακτίζουσι τἢ, ον. 8 2.5 τη 
Μ|ι.(7.7848); 2. ὈΒηβῖοὶ, οὐ γὰρ ἁ. ὅμοιον εἰρήκασι τὸν υἱὸν τῷ 
πατρί, ἵνα μὴ ἃ, ὅμοιος θεῷ, ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ θεὸς ἀληθινὸς πιστεύηται 
ΑἸ εῤ. }1ον. 4(Ν.26.817ς0)Δρ. Πα τ,}.6.4.3.13; οὐδὲ ἔξωθεν ἁ, ὅμοιος 
14. 46εγν.23(0.το.22; Μ. 25. 451); ΤΑΙ. Ἅγν.4.3(ρ.47.0; Μ.26.4738); υἱὸς 
κατὰ ᾿Ιωάννην δεῦξ οὐχ ἃ., ἀλλ᾽ ᾿ἀλχηϑωδε θεός ἐῤ. 4. 26(ρ.74.13; 5080); 
Εβρ. Ορρ. οὐσιώδης, 1. χίρ. 45.6; 4604); οὐ...ἃἁ. φωνὴ σημαντική, 
ἀλλ᾽ οὐσιώδης λόγος ἐδιτίρ 4.18; 468(); οὐχ ΕἾ λόγον προφορικὸν ἣ 
ἐνδιάθετον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ ζῶντα θεὸν δ'γγηδι ἀπι|.(35)6δ(ρ.252.4; Μ.26. 

324); 3. οὐχ ἁ. ... ἀλλά ποὶ ομῖν..ὁπμὶ αἰδο οὐχ ἁ. ζῆσαι, ἀλλὰ... 
δοξασθῆναι Τῦυ5. Μανγεεὶί.2.τ(ρ.534.τ6; Μ,24.7818); Α1Ώ...41γν.2.42(Μ.26. 
2374); Εναρυομί.ον, 142(}1.79.11074}; (Ὦγνβ.Ποηι.34.2 τα Δ1|.(7. 

3018). 
Ἑ. οχεσ,, {δγαὶϊΐν (ΟΡ. Δ᾽] ρΌΤΙ Π}ν εἰς.) τί ὄφελός μοι ἁ. 

λεχϑεῖσα ἡ ἱστορία τοῦ ᾿Ιούδα καὶ τῆς Θάμαρ; Οτ.εηραςὶ.2(ρ.284.8, Μ. 
12.10130); ὁ. πολὺς ἁπλούστερον ἐκλήψεται τὰ περὶ τῶν προφητῶν 
εἰρημένα 14. 70.2.1(ρΡ.52.14., Μ.14.1054}; ζητῆσαι... πότερον ἁπλούατε- 
ρον τοῦτα ἐκδεκτέον τῦ.το.30(23.; Ρ.215.0; 3800}; ἁπλούστερον τούτων 
ἀκούσωμεν, μηδὲν πέρα τῆς λέξεως περιεργαζόμενοι 1.13.21(}.244.28; 
4320); [ξπ|5.᾿..6.6.8.,2(Μ.20.5268}; οὐ δεῖ τὴν πρόχειρον λέξιν ἅ. ... 
ἐκλαμβάνειν Ατῃ..4γ.2.44(Μ.26.2400}; πόσα ἄτοπα τίκτεται, ἐὰν ἃ. 
τὰ λεγόμενα ἐκδεξώμεθα; (μγγ8. μον.13.7 τη. Κονη(ο. 08.) 

Ε᾿, τῷ οὐ ρ᾽ποτίν, ΘΙ ΉΘΥ 1 5εηθ8 οἱ σηεογεῖν οΥἩ τυτίμομί ψμεξ- 
οηίηρ; 1. τοῖς Ῥγάνοῦ πα τΠὸ 5ρὶ: τπ|8] 1 τὰς προσευχὰς ἡμῶν ἁ. 
ἀναφέρειν πρὸς τὸν θεόν 50 Ἶδη.3.5; πᾶσιν ὑστερουμένοις δίδον ἃ., μὴ 
διστάζων τίνι δῷς ἢ τίνι μὴ δῷς Π|εγηπαρ4.2.4.; 16.2.6; χήραν... 
ἁπλούστερον περὶ τῶν θείων φρονοῦσαν ΟΥ. [σ.το βίο; Ρ..307.33.; δ1.14. 
541Α); τοὺς... .«ἁπλούστερον πιστεύοντας τα (δἰς.1. π2(0.104.31; Μ.τι, 
Ἴ0Ο0Β) ; βουλεύεσθαι καὶ πράττειν ἁπλούστερον, ἢ ἀσφαλέστερον στ, 
Ναζ.. 40(Μ. 47.818); Πγγϑ5.546.1.7(0.15. 51. 3678); πάντες οἱ τὸν 
κύριον ἑαυτοῖς ἐπισπάσασθαι βουλόμενοι, ἁ. καὶ ἀξ ρνρῦν ιὡς διδα- 
σκάλῳ..-προσέλθωμεν 0,0]. 5εαἰ.24(Μ,88,0 848); 2. τοῖς ΘΙ πη Ρ ]8 
[31ῃ οὐχ ἁ. ἡ πίστις, ἀλλ᾽ ἡ περὶ τὴν μάθησιν πίστις (Ἰοπ. ἐγ ὦ 
(Ρ.2.0; Μ.8,73208}; 1Ὸ.4.π8(0.298.20; 13210) οἷ(. 5, πιστεύω; οὐχ ἁ. 
ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ μετὰ γνώσεως 18.7.τ4(ρ.61.31; Μν0. 5200); οὐκέτι 
ἁπλούστερον πιστεύοντες... ἀλλ᾽ ἤδη καὶ διορατικώτερον κατανοοῦντες 
Οὗ. 70.50.3 2(27: 0.370.21; Μι14.0480); δεῖν μὴ ἃ, πιστεύειν ἀλλὰ 
λογισμὸν ὑπέχειν τῶν πιστενομένων τἀ (δὶς. 6, το(ρ.8ο.1; ΜῸΟ11.13040). 

Ο. τη. ἂπ ογάϊμανν, πογαὶ τῶν τὸ δὲ τέλος Ἀρείου, ἐπεὶ μὴ ἁ. 
γέγονε,.. διηγήματος ἄξιον ΑἸῈ, εΡ. ἥε. 1. τοί. 25.58.18); Ἀαρὼν... 
γέγονεν ἀρχιερεύς" καὶ γέγονεν οὐχ ἃ., οὐδὲ ἐκ τῶν συνήθων ἱματίων 
γνωριζόμενος 1ᾶ..“4νγν.2.7(}4.26.161}). 

Η. τη ἃ ΟΡ Ο (γπεάϊοεγε) ἀεργεθ, τηοάδεγαίοεῖν οὐχ ἁ. εὑρήσεις 
διαφοράν Οτ, [ο.τ0.22{Ξ;}}9.222.26; Μ.τ4.Ξ08Ὰ}; εἷς... «ἅπαντας αὐτοὺς 
ὑπερβαλλόμενος τῇ πρὸς ἡμᾶς φιλίᾳ, τοσοῦτον... ὅσον ἐκεῖνοι τοὺς α. 

πρὸς ἡμᾶς διακειμένους (Ὦγγ5.5ας.1.1(ρ.2.ς ; 1.3624}; Ια ἀρ᾽η.12.3 1ἢ 
2(ὑογ. (10.524). 

Ι. ἐπα τςογιμμπαίεῖν, τὐτίπομὶ ἀἱεπηρμίςηρ ὁ σπείρων οὐ διαιρεῖ 



ἁπλωτής 

τὴν ὑποκειμένην ἄρουραν, ἀλλ᾽ ἃ. καὶ ἀδιακρίτως βάλλει τὰ σπέρματα 
Οῃγνβ.λοηι.44.3 τὴ Μ1.(7.4714Ὰ}} τοῦ. τύοχιτοι2ς ἅ. ἐσθίειν ἅπαν τὸ 
ἐξ ἀγορᾶς τὰ ἢον!.2.5.1 τῷ ΤΟ ογ.(το.22ολ). 

4.7}. (οὐχ) ἃ. (ποῦ δυδη μηδ᾽ ἁ. ἀγαθὸν εἶναι μηδένα, μηδ᾽ ἀγαθόν τι 
πράττειν Ἐπυυ, τ. 54{(0Ρ.32.2; Μ.2ο.0604Ὰ); οὐδὲ ἁ, αὐτὸν ἀναμνῆσαι 
τῶν προτέρων ἠνέσχετο (Ὦτν5. οι. Υ0. 5 ἢ Βομλ(0.5284); καὶ τὸ 
ἃ. θυμοῦσθαι κωλύσας Ἰὰ «ἔσῃ. 17.4 τὴ Δ71.(7.2218). 

ἘΚ. εὐτμομὶ γδΩ5ΟῊΣ ΟΥ ται 56 ἐπισκοπῶμεν πότερον ἅ, καὶ μάτην 
γέγονεν ἄνθρωπος, ἢ τίνος ἕνεκεν ΑἸ Ποπδρ ες, τ)ίρ.6ο,32; Μ.6,0068); 
εἰ γὰρ ἃ. ἔμελλον οἱ ἄνθρωποι γίνεσθαι, οὐδεὶς ἂν πρὸς οὐδένα σχέσιν 
ἔσχεν (ΠγΥγβιθμομι ΤΟ. 4 10. τ μόδς. (τι οολ)}; 14,5 αε.3.τ32(ρ.70.8; 1. 
3200Α}); 1ὁ.1.7{ρ.14.1ττ; 1.266}; 9᾽Ιοπ. Ατιρεγξέι (1... τοσοῦ); ὙΤΠΑΕ. 
ἐγ. ιτί(.4τ6). 

1. ἐσμεν, γαδμῖν, ἐμπομρλ εδεῖν τίς οὖν οὐ δικάζει τὸν Χριστιανὸν 
λόγον; τίς τῶν ἐθνῶν κἂν ἃ. οὐκ ἐξετάζει αὐτόν; Οτοἰονι. 14.8 τὴ [6γ. 

(ρ.113.7;.Μ.13.413Ὰ}; μὴ νομίσητε ταῦτά με λέγειν ἁ., ἀλλ᾽ ἀπὸ 
πείρας καὶ ἀληϑείας ΑἸ νἀ ηίοη.3ο(},26.9οοΑ); 14. ἀροἱδες. (ρ.91.27; 
Μ0.2:5,2574}; τὰ. σεμί. τ (Ν.25.208); 1δ.2ο(δοο) ; τί γέγονεν ἐκ τούτων 
οὐκέτι λοιπὸν ἁ, εἰπεῖν...οὔτε χωρὶς δακρύων 14.Ὁ}.ὁηενεῖ.3(172.4. 
Μ,25.2286) ; σε ῤῥεγβεϊαίν ἃ. ξῶντες καὶ εἰκῇ ΟΠτγβ.λορι.6 8,2 τη ΜΙ. 
(7.6730}; ορρ. μετὰ ἀκριβείας, Ἰά,μο»:.28,3 ἐπ Κομι.(ο. 298); τοῖ. 
αἰντὰς ΡαΠΙϑηταςηῖς οὐ ᾿ἰϑυδοιϊζες οὐχ ἃ, ταῦτα γεγένηται, κατὰ τὴν 
ἔμπροσθεν ἐν τοῖς ἀνθρώποις οὖσαν συνήθειαν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἄνωθεν 
ὀργῆς. διὰ τοῦτο οὐδὲ ἃ, ταῦτα ἥξειν φησίν, οὐδὲ ἀθρόως τὰ.Ποηϊ. 

75.1 10. Μ|Ρ.(7.1244}; 1δ.4.7(588}); ἐ0.23.γίζοας); ἜΠπαε, 5. 38:1 3(1. 
1534); εαφμαϊίν ἐνταῦθα μὲν γὰρ [58ς. δ σδΌτΟΒ] καὶ ἃ, καὶ ἀφοσιού- 

μένος παραγίνῃ" ἐκεῖ δέ [5ς, αἴ τῃξαίχο], μετὰ σπουδῆς... καὶ πολλῆς 
τῆς προθυμίας (Ὦγγϑβ. οη1.37.6 τὴ ΜῈ.(7.4228Β); αηνλοῖο τὰ ἀμφότερα 
εἰς ἕν συνήγαγεν, οὐχ ἃ, οὐδὲ δοκήσει, ἀλλὰ ἐναργῶς ἐν τῷ αἵματι 
αὐτοῦ ΒΡΙΡ .μαον,42.τλ(ρ.170.23; Μι4τ.8ο8}0) ; 6.46. π(ρ.200.26; 8458). 

Μ. ἀἁ. ἔδοξέν σοι; ἀΐᾷ 1} 5έοη γίση! ἰο γομ ̓  1. Μέοβομ ῥχαὶ, (ΝΜ, 

87.20400). 
Ἐἁπλωτής, ὁ, ἀϊερίανεν, ΑΤ οι Αὶ τατίρ.220,24). 
ἁπλωτικός, γα πίηρ δἰμιρίο, οἵ ἀπίοη οἵ 50] ψὴΠ Οοα τὴν ἁ. ... 

ἕνωσιν Ἰοη Ατιειἤ.τ.2(}1.3.1218); οὗ τῆς ΠΟ οη σγδηΐεα ἴὸ 
Ὠϊρσ θϑι ΟΥΘΥ Οὗ ἈΠ06}5 κρυφεωτέρᾳ μὲν [30. φωτοδοσίᾳ] ὡς νοητοτέρᾳ, 
καὶ μᾶλλον ἃ. καὶ ἑνοποιῷ 1δ.το.τ(272}). 

Ἐάπλωτός, Ξ«ῤγεα( ομΐ, αὶ, Μέτγ. ἄγοι. 4π(0.75.14). 
ἄπνευστος, 1. ποί ἀχἰαίρά, Μεϊει.παὶ πον νυ ορ5. (Δ{.64.11330}; 

2. Ἱθομ! 186 Ποῖν ᾿οϑδὶ βαπτίζειν, ἀπύροισι καὶ ἀ. λοετροῖς ΝΟπα., 
}αν. [9.1:53(}1.43.7568}.ὕ 

ἄπνοος, ἄπνους, 1. τοτίδοι! ῥὀγεαϊμ; ἃ. οὗ Ἰδαπαῖα τῃϊηρς, 
ἸρΙρῃ.λαεν.77.17(0.431.3; Μ.42.66ὅ5.); Νοηη.ραγ. σ.1:3(Μ.4.3.740Ὰ}; 
Ὁ. οἱ πιεῃ, ἐΐξοίδςς, Ἡτρρ.ἤαεγ.5.7(ρ.8ο.6; ΝΙ.τ6.3130Ὰ); Οτνδἰς.2.1τό 
(ρ.145.20; Ν.11.8288); Αἱ ΧαΉΒΗΡριιτίρ.68.25); οἵ 10. Βαρῖ. ἄ. μὲν 
τῆς ἐπικήρου ζωτικῆς ἐνεργείας, εὔπνουν δὲ... τῇ τῆς θείας χάριτος 
μυρωδίᾳ Τάτ δια, ον. 8, (Μ] 90.γ7680); τη: ἃ ξορμα ἄ. ἔμεινε καὶ διὰ 
μέσης νυκτὸς τὴν ψυχὴν ἔδωκε 0. ΜᾺ] ἐἰγοηος Ρυτττ( .07.2Ο04Δ); 
α. οὗ (τι 5 θοαν Ὀεύψοεῃ ἀφίῃ ἀπ κ᾿ οϑασυθοῦοι, τοῦ, 1.0,23:46 
ψυχὴ σὺν τῇ θεότητι ἀπὸ σώματος ἐκπορευθεῖσα, τοῦ σώματος ἀἁ, 
μείναντος ἘΡΙΡΠ.ἐαεν.42.ττ(ρ.152.1τ,; Μ.4τ.7600); τα όαρ. βά. (0.517. 
271; Μ.42.8130); Απαβί. 5. λοά.τ3(}1.80.2414}; 2. οὐξμομέ φρῆγτξ οὔτε 

ἄ. [3ς. ὁ Χριστός], οὔτε ἄνους, οὔτε ἀκάρδιος Οτ Ν᾽ ν85..ροἰ].27(}}. 
45.11818). . 

ἀπό, 
1. ἀβποίϊηρ ΡΟΒΙΕΙοα ; 
ΑΔ. ἴῃ 5ρβοθ; γοῦ; 1. ἡ ἀῤραγὲ ἔγοηι κοινωνεῖν...ἔνδον τοῦ θυσια- 

στηρίου, εἶναι δὲ ἀ. ἱερέων Ῥα}} ἡ ΟΠνγνε.τείρ.9ο.2ο; Ν].47.51); Ῥετῃ. 
85 (ὐ1 τηΐτα ; 2, εἐἸξίαη!, Ἰἀϊοτηϑς 1π τῆς ἴοττη μὴ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει, 
ἀλλὰ ἀ. ἑπτὰ σταδίων 1 [1.εολ.0γ.1τ3(Μ.6.2656) 4]. 

Β. 1ὰ {{ππη6; ἴ. αν τῶν ἀἁ. μονογαμίας ἐγκρατευομένων ἘΡῚΡΗ., 
ῥαον.48.0(Ρ.221.14: Μ.4τ.868})); ὁ ἀ. τοῦ λοντροῦ..«παραπτώμαοσοι 
περιπεσών 10.50.2(0.365.21; Ι0214}; 2. οὗ Πανηρ 7151 σοπΊδ ἔτοτη 
τὸν μάρτυρα ἔτι ἐμπνέοντα μικρὸν ἀ. τοῦ ξύλου ὈΠτγ5.ἠονι. 1.4 τῇ 2( ον, 
(το.4240) ; ἡ ἀ. λέχους, φησίν, ἀκάθαρτος 14.δον.4.4 1 Ττ. (11.748); 
ΟΥ Θ5οΆροα ἔχου τοὺς ἀ. πρώτου γάμου τελευτησάσης τῆς αὐτῶν 
γυναικός ἘΝΙΡΠ ἦεν. θο. .4(0.367.13; Το24Ὰ); ἀ, ... κινδύνων 
μΕ ΟΝ Ομτγϑ βον.2.5 1. 1 Πθ5ς5.(1τ1.434Ὲ). 

(ὰ. ἀεποιῖησ ἀρρυινδίοη ; 1. οἱ μανίηρ ἰοβί, θοὴν τοϊπομὲ κενὸς 
ἀἁ. τοῦ πὐούμα τὰς τοῦ δικαίου ἩΤογΠλ ΠΗ 4.5.2.}; ἀποτυφλοῦται ἀ, τῆς 
διανοίας τῆς ἀγαθῆς τὸ.; στερηθεῖσαν ἃ. ... κοινωνέας “1.7 ποτ. ἃ δ8ὃ 
(Ρ.203.15)}; τῶν νεοφωτίστων ἀ. στιχαρίων καὶ ἀνυποδήτων ὄντων 
Οϑυταεί (40 Ὁ 3 Ὀ.00.321; Η.2.12714}; Ῥῆταθο ὁ ἀ. ὀμμάτων [γενό- 
μενος}] οἱ ὈΙάνιπαβ ἴπῃ6 Βιρμά, Ῥα] 1.1, απ5.4{Ρ.10.10,22; Μ.534. 
ΤΟΙ2}0)); 2. τοτπομὶ τισμβον οὗ ἐὰν..σιωπήσητε ἀ. ἐμοῦ, ἐγὼ λόγος 
θεοῦ Ἰρτι, Κο7.2.1; 3, Ὠδα]ηρ οὐ βαν της γον θεράπευσον ἀ. τῶν 

» 
οντες 

τὸρ 
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ἀποβάλλω 

, ἑλκῶν Α. Τότ. 60. τϑ4. 1} 50 ἴῃ δχοϊδιιδίοηβ νοις νὈ. 
ὦ ἀἁ, τοῦ δολίου καὶ ἀπίστον..«ὦ ἃ. τοῦ διαβόλου..«τῆς πλάνης... 
πονηρίας 1δ,4τίρ.1τ61.16). 

ὩὨ. οἵ σῇδηρε ἰὴ βδζαῖθβ, βίδτιβ, ΟΥὐὁἨἁ σΔτΘΟΥ; 1. οὗ ἐχ-οΟἰ ποία δ ἐνταῦθά 
φησιν ἀρχιερεῖς τοὺς ἀ. ἀρχιερέων (Ὠγγϑβ.ἠοη1.70.3 ἐπ ΜΜ|.(7.761Ὲ); 
ἰαΐεσ {.ἴ. ἀπά ἔτοα. Ἀνθημίον ἐπάρχου καὶ ἀ. ὑπάτων Οἠγοη. Οαξεῖ,. 
Ὀ.3ο8(Μ.02.7844}); τὸν ἀ. τριβούνων 1δ.Ρ.31ο(8128); ωνσταντῖνα ἡ 
ἀ. βασιλισσῶν ἐν.0.38ο(9728}; 2. οὗ ἐχ-ϑίανοβ, ἔτεεάιμδη Κρίσπῳ ἀ, 
αἰχμαλωσίας Ν1].}}.2.267 τ1τ.(1.γ0.3360}; ἦν...«ἀἁ. δούλων ρορίμῃ. 
Ραὶγ.(Μ.65.2οτο); 5. οὗ τε] :ρίοιιβ σοηνογίβ ὐρηλιανῷ ᾿ἰλλουστρίῳ ἀ α, 
Ἑλλήνων ΝΙ,ρὈ. 1.54 Ἐ1.(Δ}.70.1ος}) αἱ. ; 4. οἱ σομνα)σοβοςῃ5 εὗρον 
αὐτόν πως ἀ. ἀρρωστίας Ἰ)οχ.ἀοεὶ, τι. χ(. 88. 17264). 

Ε,. τοῖϊ᾿, οἰοτΒῖηρ ἀ. χιτωνέσκον μόνον..«.εἰσελθών (ὭγνπΒ,ἤογη.2.1.3 
ἤῃ: 2 ογ.(το. 5860); ψνεαροηβ ἀ. σπαθίου 7ο0.Μ4].ἐἠγοη.τ8ρ.401(}}.07. 
7138). 

11, ἀεποιίηρ βοιμος, οτρπ, οοπηροβίτίοπ; 
Α, 1. εοηδίςιίηρ οὗ μοναστήρια ἀ, διακοσίων καὶ τριακοσίων ΡᾺ]]. 

λ. 1 ας, 32(Ρ. 4.5; Ν,34.ττ000}; 2. ας ἃ γερμΐ οὗ ἀ, ... διψυχίας... 
ἀφίουσιν τὴν ὅδὸν Ἠοττη.Οἷς.3.7.1; 1.3.0.3; ἁ. τοῦ καθ᾽ ἡμῶν... 
μίσους Οτιεἰς.6.27(Ρ.0η.18; Μ..ι. 1338): οξ, ψυχῇ ῥερυπωμένῃ ἃ, 

ἁμαρτίας ὃ ΝΙΪ,1η5..(}1,70, 12974)} 5. ῬΕρΡΊΜΗΤΗΡ τοῦδε, τη τὸ γέννημα οὐκ 
ἀ. χρόνου νοεῖσθαι εὐσεβὴς χωρεῖ λόγος ε ΡΙΡΗ. ἤκαεν, ηδ, 21(Ρ. 20ο.15: 

Μ,42. 5074}; τοὺς ἀ. τοῦ ᾿αλῴφα’ ἔχοντας τὸ ὄνομα 0. 4]. εὐγ0}.} 
Ῥετγοίἶ.07.2850); 4. οἵ ξουμαάοβ οὗ βεοῖβ, βοόῆοοὶα Μαρκίωνος, ἀφ᾽ 
οὗ οἱ λεγόμενοι Μαρκιωνισταί {]. οίνει ῬΙορ.3; Ἀριστοτέλης καὶ οἱ 
ἀπ᾽ αὐτοῦ ΑΙΠεΠδρ.ἰορ.6.3(}.6. 6010). 

Β. ῥεϊοηρίηρ ἰο, οΓ βοῖὴβ ρευϑιδβίοη; 1. ἰὴ ροῆ. τοὺς ἀ, φιλο- 
σοφέας ΑἸποηδρ.ἰορ.2.3(Ν}}.6.8064}; Ἕλλησι καὶ τοῖς ἁ. τοῦ λόγου ἡμῶν 

Οτγιεἰς.6.2(Ρ.72.7; Μ.χτ.12924}; παρ᾽ ἡμῖν λόγιοι ἄνδρες καὶ τῶν ἀ. 
παιδείας οὐδενὸς δεύτεροι ἘΠ15.}.6.το (4874; Μ. Ζι. 8000); 2. οὗ τηδτι- 
Ὀοῖ5 οἵ {πε (μυχοῦ αἱρετισώμεθα ἀ. τῆς ἐκκλησίας τῆς ζωῆς εἶναι 
δ(ἴδηι.τΔ.τ; Οὐ ργτης.4.2.τ(ρ. 3208. ς; Μιιι.36οΑ). 

Ὁ. ἡμι }ὲ πάη ΟΥὨ βεῦϑοη οὗ ̓ Ησαΐας ἀ. τοῦ πατρὸς πρὸς υἱόν άγη). 
Τγ1.2.2(31.30.4530); ὧδέ πως ἀ. τοῦ θεοῦ καταλέγει 1},2.1το(6444); 
᾿Ιὼβ ἀ. πάντων ἡμῶν κέκρακεν 10.3.το(βη70). 

Ὦ. οἱ ρῥχοσθοβίοη οἱ ΗἩ. ὕβμοβὶ (ογο ἀδβιι. ἐκὴ τὸ πνεῦμα...ἀἁ. 
θεοῦ ὅν Ιρῃ.αϊαά.7.α; ἁ. πατρὸς ἐκπορευόμενον Ερίρῃ.ἠαόγ.θ2.3 

(Ρ.392.1; Μ.41.10538); 21Ὅ.74.1ττ(0.329.12; Μ.42.4061)}; ΟΡΡ. ἐκ οἵ ὅοὴ 
υἱῷ τῷ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἁγίῳ πνεύματι τῷ ἀἁ. αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ μονο- 
γενοῦς 1δ.76.44(ρ.208.12 ; ὁο00). 

ΠῚ. ὃν ριραης οἤ; 
Α. οἵ Σιϑιίσασηδηΐ τόπος... ἀπερρηγὼς ἀἁ, τῶν ὑδάτων ἩΘΥΙΠ υἱς. 

1.1.3; 2 ἰδη.117.3., ὈΡΙΡἢ ἠσον.γ6.22(0.303.10; Μ.42.6ο 18). 
ΒΒ. οἱ ασεπὶ (τερ᾽βοιηρ ὑπό), τ ΐορι. 4.5.5; ΕἸορότα, ἄγε. 8(Ρ.12.; 

Μ.το, 4404}; ιΓἢ ν γα] Ρ885. ἀ. ... ἀγγέλων τὸν κόσμον γεγενῆσθαι 
ΗΙρρ.ἀαον.7.28(Ρ.2ο8,12; Μ.16, ληδ5Α᾽. 

ΓΨ. τερίβοηρ ἀνά δαξῇ, ἀῤτοοσ παρεῖχεν πᾶσιν...ἀ, δύο λεπτῶν 
Το. Μοβοῆ ῥγαΐ.127(}.87.2 9800); πολλαὶ... ἀ. ἑνὸς τὐίλεξ ιν μαρα χϑλϑαὶ, 
ἄλλαι δὲ καὶ ἀἁ. δύο 70. Επθ ζηηος. 2(Μ.96.15045). 

ν, νυ] σοιῃρ., ἐλαη, [πο ἴῃ ΓΧΧ εἰς. ; ρεσῃ. εονραγεά εὐτίδι 
ὀλίγα ἐστὶν ἀ. τῶν πὐλλῶς ὧν ὁ θεὸς ἔχει 4.1 ἌΡΗΙ: Α δθίρ. 153.5). 

ΨΙ. ψ ἘΠ αςο., 7. ἀδν. Δ δ(ρ.8ς.24); ἐσθίουσιν ἀ. τὰ δύο μέρη 
(Ὁ εἴ, ΤΥ ϑαρτα) Τατορεπτε ον. ον. 45(Μ.86.6ο58); ἀ. τοὺς κατηχου- 
μένους ἐξέρχεσθαι αὔίεν, Το. [6].}οφητι. (Μ.88,10121}}; ποῖ ο. ἀατ. ἀ, 
βλεφάροιιν (σεπῖῖ. ἀπα}} ΤΑΡο]] "τοὶ. Ὁ ς.07:3(ν.1. βλεφάροισιν Μ.33. 
14040). 

Ἑἀποαρκτοτρόφος, ὅ, ἐα-ῥεαγ-κεέρεγ, ΟΟἾΑΙς, ἀεὶ. 4(Ἐ1.2.421}; ἀπὸ 
ἀρκτοτρόφων Α4(Ὁ 2.1.2 }Ὀ.6115.2}. 

ἀποβάλλ-ω, Α.. 1η σεπ., ἑλγοιῖῦ αἰοαν',, γο]εεὶ ζήσονται τῷ θεῷ, ὅσοι 
ἂν ἀποβάλωσιν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν λύπην Γλογηπαμά.το.3.4.; τοῖς. τηὸ 
Ἰαρϑεα ἐσκανδαλισμένους ἀπὸ τῆς πίστεως μὴ “-εσθαι, ἀλλ᾽ ἐπιστρέ- 
φειν {δ.8.το; Ἰά,υἱς,3.5.5; ἐὰν μὴ ποιῆτε τὰς ἐντολάς μου, ἀποβαλῶ 
ὑμᾶς 2(ἰδη5.4.5; Οἱ χοΊ]οσηρ ἃ ἀορτηα, Οτ εἰς, δι πτι(ρ.26ό,ς; Μν11. 
15020); ΡαςΓΠῺρ αὐναν ἐμπουρῇΐϑ, Ια, Γο.τοιο(αϑ; Ρ.203.28, Μ,14.261ΑᾺ); 
ΠονΟἰθηι. 4.8, (οηδὶ, Αρ}.2.13.3. ἀ. [836. αἵ Βερτίβηι} τὴν παλαιό- 
τητα τῆς ἁμαρτίας ῬαΙΏΡΠ,Ἐ ἐαη.2; οἵ το]θοῖῃρ 8Π οριῃΐοπ, (Ὀδπι. 
Τα. 9}.71(}1.88.2770}; Μανιχαῖοι καὶ Μαρκιωνισταί, τὰς σάρκας 
“οόμενοι 1Ὁ.π(281Α}; μὴ ἀ. ἐκ τοῦ νόμου ἢ τῶν προφητῶν βίβλον 1) 1αἱ. 
ΤΊη1.οἱ “«ἀφμ].γ6 ν᾽"; εἰ δὲ θεότητος... εἰκόνα τις τολμήσει ποιῆσαι, ὡς 

ψευδῆ “"όμεθα 70.) Ὡφπαρ.2.ττ(}1.04.12030).ὕ 
Β. οἵ Θχοϊυβίοη ἔγοια (μυσοῃ; 1. γεΐεδε αἀπιδείοη ἴο οαϊοομα- 

τηρῆδῖδ; οὗ σεγίδϊη σαί ρΌΓΤΙ65 Οὗ Ῥούβόηβ, 6., ΠΊΔΚΟΙ Οἱ 1(0]5, 
Ορηοὶ. 4Ρ}.8.32.8; 5ἴβασο- ΒΟ Ου πε 5. οἱ 8}1 ΚΙηα5, 2.8.32.0; 2. ἐα- 
εκεί, γεγθεὶ ἐγο σονιιμηίοη οὐδέποτε διὰ τὸ εἶδος τοῦτο 
[55. αἰ Πεσοηΐ σπβζοιη οὗ οὈβουνίηνσ [δὲ Ὀοίοτο 1 βίο.) ἀπεβλήθησάν 
τινες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ μὴ τηροῦντες..«τοῖς. «τηροῦσιν ἔπεμπον εὐχαριστίαν 

«τῆς 



ἀποβαπτίζω 

Ιτϑη.φῤ. ἐεί Ἀρ.Τα5.ἢ.6.5.24.15(Μ.20.5054)}; ΤΗΪΡΡ.“Ἄνγίεηι.ἰδ.5.28,6 

(ς1324}); τοὺς ὑφ᾽ ἑτέρων ἀποβληθέντας ὑφ᾽ ἑτέρων μὴ προσίεσθαι ΟΝ 1ςο. 

(3:ο)οαη. 5; ΛΒ  (341)εαη.4; ἀποβεβλημένοι ἣ ἀκοινώνητοι (ΓΡ(381) 

εαη.6; 8. ἐχεϊμάσς ἴτοτη ὑτδυεῖθ ; ἰΙονψεδί ρταάθ Οὗ Ῥομπιτεηῖβ, ΟΥ. 

ΝΥγ85.αξίρ.(}1.46.3128). 

(. ἐπριςὶ σαὶ ἴχονα οἵῆος, ἀεργαάε ἐὰν...τῆς ἐπισκοπῆς ἀποβάλωμεν 

τοῖρνι.44.41 οὐχ εὑρήσετε δικαίους ἀποβεβλημένους ἀπὸ ὁσίων ἀνδρῶν 

1Ὸ.45.53; Οὐ]. ΑΡρ.8.23.4. 
Ὁ. καξὶ ομΐ αι ἀϑιάοη, Οχι εἰς. 2.40{(0Ρ.172.8; Μ.1τ.8730). 

Ἐς ἰοφο ᾿ν ἀεαῖῃ, Μεῖῃ. ςγηρ.3.12(ρ.40.20; 8].1δ,80Ὰ); Ορηδὶ, ἄρῥ. 

8.25.2; Ὀδγν βρη. δ᾽ εἰεὶ.3(2.5220); ἰά ἠσηι.9.1 Τὴ 1 »..(11.506Ὰ}; 

ἐΝΠρεγῖςι.6.2(Ν1.70.8570). 

Ἑῤποβαπτίζω, “μηδαριίσε᾽ ἀποσχηματίξειν μοναχόν, ἴσον ἐστὶ τῷ ἀ. 

Τηατιδύαα,6ρ}.2. το (Ν1.00.15218). 
Ἐἀπόβασμα, τό, ργαϊηρ, γτολμοην, αβεἰ,,τα(5ἢ.1968). 
κἀποβαστάζ-ω, ἐαγνν ατσαν, ἀροῤῥμά, Ραὶν.(λ1.65.1728); οὗ ΟτΙβυ 

ἀπεδήμησεν.. οὐρανόν, “των ὥσπερ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν γε φίαρν, εν, 

(1.3758).- ; 
ἀποβδελύσσω, ἰοαίδε, ΤΑΙΩρἢ.ῥοθηπ(ρ.960). 

ἀποβηματίζω, κο ἀοινησίαίγς, δ τν. Αγίσηι.32(0.47.27}} 1δ.538(ρ.62. 

Ἷ ἀποβιάζω, βίη αἴοῶν υἱοϊφηϊἶν, ἘΡΒΥ, 1,946, 
ἀπόβλεψις, ἡ, ξαπίηρ, Ὑπατιϑίαα.ε}}.τ.4ο( ῖ.09.10528). 
ἀπόβλητος, ἰο δὲ γε]εείεά, «αξὶ ομέ, ἐξελεισεά;» 1. ὅν βϑι., ΟΙθμι, 

εἰν. τη(ρ. 510,27; Μ.0.3840); ΟΥ̓ ΟΟΜΉΜΗ. ΤῊ Μετο.γ(ρ.9.12; Μ,13.8534); 

κἀκεῖνο δὲ μνήμης οὔ μοι δοκεῖ ἀ. εἶναι Ἰῦυ5.υ.,.4.53(ρ.130.6; Μ.20. 

11818); μόνην τὴν ἐν κακίᾳ ζωὴν κρίνων ἀ, ΟΥΝυ55.υ αν. ἡ μανηι. 

(Μ.46.049Ὰ); οἵ εν, ᾿ϑι, ΡῈ}. ἐρ»ιι τϑο(].78,3008); Ογημονη. 

Ῥαφεῖ, 24(55.200Ὰ) οἷζ. 5. ἀνέπαφος ; 2. τεῦ, τεεοτίοη ὈΥ Οοά, ἔρ., οἱ 

[οτεῖρηι πιδιῖεῦ οἰπηϊπαίθα ἴῃ ταῆπίηρ οὗ ρο!ὰ Ὀν ἤγα, 'γηᾶρε οἱ 

ἀϊνίης ρΡυτρίηρ αὐνὰν ΟΕ εν, ΟΥΟΝ γβ5.ογεαἰεο,.26(ρ.00.6; Μ.45. 

694); μηδὲν ἀ, εἴη τῆς κτίσεως ..«μηδὲ τῆς θείας κοινωνίας ἀπόκληρον 

1δ.6(ρ.51.1; 250); μηδένα ἡμῶν ἀ. ποιήσῃς ἐτιαριοηςὶ. ΑΡ.8.χ2.44; 

ἐδ.8.χς.8; οἵ τὴ8. 7εν5, Όντ. ς.34:4(}.6 5. 806}) ; οὗ (ὑΑ΄π᾿5 ΘΔΟΥΠΟΘ, 

Ζ7αβειφμοδί γεβριιτοί Μ.6.13694); 3. οὐἨ ερο!οδίαϑεῖςαὶ χο]ϊοοῖοῦ οἵ 

ΘΡΟΟΥΥΡΒΔΙ Ὀοοῖκβ, ΤΑΙ σγηορς.76(}1.28.4320); σοπίτγαβι οὐχ ὡς ἀ. 

τὰ τῆς παλαιᾶς βιβλία [1.6. ἴῃ τποπαδῦο τοδά!ηρ] ΝΙ]. 6.4. 1(}1.70. 

5454}; οὗ Ἐχοογηηγηϊσαία ρεσβοῃβ τῆς ἐκκλησίας εἶεν ἂν ἀ, ἔ5π8.6.1δ!. 

τιδίρ.ὅ5.το; Μ.24.8464); ΟΑπ (34π)εση.1:; ὁ..-δικαίως .. .«ἀφορισθεὶς 

υὐναξωνίου ζωῆς καὶ δόξης ἀ. γέγονεν (ονε:!..4Ρ}.2.47.3; ἀποβάλλομαι 

ὅσους...ἁ. τῆς καθολικῆς..-ἐκκλησίας ἡγήσαντο ΒΟΡΉΧ. 1] ἐῤ.σγη. 

(Μ.87.31884}; οἵ Ροῃϊτοπίθ (ο θὲ ἐχοϊαθοα ἔγοσα Ῥγάγεῖβ τοὺς ἐν 

πορνείᾳ μολυνθέντας ἐν τρισὶ μὲν ἔτεσι καθόλου τῆς εὐχῆς ἀ. εἶναι 

τ Ν, γϑ5.εριεαη,4(Ν1.45.2294}; οὗ οἷεσον ἴο ΡῈ ἀερτααθα ἴτοπὶ οἴξοε, 

ΟΑπο(φτλγεαη.τδ; Βα5.6}.188 καπ.3(3.2718; Μ.32.6728}; ΟΥ ΟΝ γ55.Ρ. 

ἐαἩ.5(2328). , 
Ἑἀπόβλυσμα, τό, ομἐβοιοΐηρ, γεδι πάντα... ἐγκλήματα, οἴνου 

ἐστὶν ἀ. 1514.}6].4}}.1.203(}1.78.312}). 

Ἐἀποβοάω, ςΠοτεί, ῬᾺ]1},} Παμ5.5τ(Ρ.67.20; Μ,34.10750). 

ἀποβολή, ἡ, ἐλιγοιοίηρ οἱδ, γε εοοη., οἵ τααπι ὈὉν σοά, δον, (ἶδηι. 

3.01 Ογτο ΜΠ ολ.68(4.4640); τῇ ἀ. τῶν προγόνων (τε. Μι.3:9) χυ5. 

ἢοιμ.1τ.4 ἴῃ Μ1|.().1530); ΝΠ ρΟΡτος, Ο.(ἰσηΐ.2: τοί }.87.τ6058); ἀ. 

τοῦ ᾿Ιοσραὴλ διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν Ογτ. 5.58: 6(Ν 69.120). 
ἀποβόλημα, τό, οἵ. 54. ΄ 
ἀποβολιμαῖος, τοογίξίεςς, οοπ]. ἴοΥ ἀποβόλημα (γοχ ἈΪΠ111), ΟΥΆΡ. 

καὶ. ΤΟ ον.11 20(0.30,18). 
κἀποβουκόλημα, τό, ἰμίηρ Ἰηπίεπάσά ἰο ἰφαά αξίγαν ; οἵ ὈοίτοΙΠ αὶ 

οἱ ΒΝΥ, νοι ΗΙά ἔποὶ οὗ νἱτρίηῃ Ὀἴστη, 70.1). Εσ.4.τ4(λ1.04.11608). 

Ἑἀποβουλλόω, τωΐςοαὶ, 1.εοπί Νν, 70. Εἰθομι, τ 2(Ρ.24.18); ὀγεαξ 

ςφαἱ, ὈΓΡ(δβιγ)αεί. 5(.3.1316.Ὰ}. 
ἙΛπόβουλος, τὐἱέμομ εομγιδεὶ, ΟΥ᾿ο᾽".20.,5 ἴῃ. [05.(Ρ.424.22; Μ, 

87.103224}. 
Ἑπόβρασις, ἡ, δηηΐ5είοη ; οἵ βοεᾷ, ζΔο5.Ν ΑΖ. ἀἸαἰ. τ30(Ν].38.1044). 

κἀποβροντάω, ἐξειιάεν ζογι, ας. δίσῃ, αροεν.3.0(Ρ.70.14). 
Ἑῤποβρύω, ῥοη γον, 1514. ΒΕ]. ρ}.1.58(}1.γ8.2201). 
κἀπόβρωσις, ἡ, ἀσευομγίηρ, Ἐλπι5.4,6.1.8(0.30.22; Μ.22.760). 
ἀποβυρσόω, γόγιουσ ἐπ6 ἧτάε, Οἰνόη Ραξο.Ρ. 3οδ(Μ.02.τοτόλ}. 
Ἐἀπόβυστος, ἠϊδάεη οὐκ ἐν ἀ. ... ἀλλ᾽ ἐμφανῶς ὙΒατ,βτια.6ρΡ.:1. 

41(Μ.09.1040}). 
ἀποβύ-ω, Ξἱορ τ, δίοει, ΟἸετα. ῥγοϊ. το(ρ.66.22; Μ.8.2 018); ὅ5ὲν. 

Αμτιλρ καὶ, 1,ε.τ8: τ2(ρ.133.31}; οἱ πρὸς πάντα τὰ θεῖα...τὴν ἀκουστι- 

κὴν τῆς ψυχῆς “σαντες δύναμιν Μαχ.οριδε. (Δ.01.2248). 
ἀπογαιόω, ν΄. ἀπογεόω. 
ἀπογαλακτίζω, τοεῶγ!, γηεΐ, ἀπογαλακτισθέντες ἀπὸ νομικοῦ γάλα- 

κτος Ἐπ5.1ς.28:0(Ν .24.288}); ἐκκλησία τοὺς ἑαυτῆς τροφίμους..-. 

ἀπογαλακτίσασα...τῶν λόγων τῆς κατηχήσεως Β45.Π0}1.1.3.τ(2.1Υ4Ὰ} 

100 
3 ἀπογυμνόω 

ΜΝ.31.4254}; {Β45.15.2τδ(α σ4τ0; Μ,30.4020); ὕτος.α.σφη.21:8(Μ.87, 
4848). 

ἀπογαλάκτισις, ἡ, τυεαπίηρ, ΤἈατιϑεαά,ον.7.3(}1.00.7400). 
ἀπογαλακτισμός, ὁ, -- ἴοτερ,, Οτιεοηι τη ΜΠ... τ(ρ.138.14; Μ, 

13.10528); Ρτος, .0εη.21:8(}},87.3848). 
Ἐἀπογαλακτώδης, νην, ΝΗ ΑριΡτος. Ο.(αη.717(Μ.87.1733Δ). 
πἀπογαμέω, ἐεξίε, υἱοία!ε αὶ ννοτόϑυι, ΝΝοπῖος.5 τι. 
Ἑῤπογαυρόομαι, ἐξ εἰαϊεά, ῥέανγ ὀπεδοὶξ ἀγγοραμιίν, Οντιαάον.το 

(τ. 5408) ; 14..15.3.2(2.308Ε)}. 
ἀπογεμίζω, εἠἰοαά, ἀροῤῥίλ Βαὶν.(.65,2518). 
ἀπογενν-ἄω, δερεὶ, ἐηροηάεγ; ἃ. ἴθ σεη. τῇ ὁρμῇ τῶν “-“ὦντων 

ΟΥΝ υ85.0γ. αἰ δε, 3ο(ρ.154.4; Μ.45.070); Ιά.υ.105.(Μ.44.3288};} Μας. 
Μρπιαροῦν.2.2τ(ρ.44.τ6); Ὁ. τεῖ, σοπογμῦοη οἵ ὅθι υἱόν... θεός, οἷα 
πατὴρ ἀγαθὸν “«οἦσας καρπόν ἴδιι5...(᾿ τ2(ρ.231.20; Μ.20.12800}; ἐκ 
τῆς οἰκείας οὐσίας ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἀπεγέννησεν Πα, γεεί, ἐοη .2(Μ. 
6.1200Α}); Οντοίβες.32(ς,.330})}; δ. χπεῖ, Κάλλιστος.. αἵρεσιν ἀπεγέννη- 
σεν Εἰρρ.ἐκαεγ.1ο.27(0.283.13; Μ.16.34424}; διὰ τῶν σῶν [30. (3068] 
χειρῶν πάντα τὰ ἀγαθὰ ἔργα --ἅται 4. πον. Δ τοίρ.114.14); ἀπεγεν- 

νήθη [35. ἡ γῆ] δὲ ὁπηνίκα εἶπεν ὁ θεὸς 1)ιοα. Ξ.80: χ{Ν]..33,102.0}} 
νέον ἄνθρωπον “-ηθῆναι πεποίηκε [55. (Ὠγιδῖ, Ὀν ΠΙῚ56. ἀρ 0}} Ολγγβ. 
ῥοη!.79.1 τῷ [0.(8.466Ὰ}. 

ἀπογέννημα, τό, οερνίηρ ἐν καὶ μόνον ἀ, ἴϑο. 505] ΤΔΡ0]].6}..Βὰς. 
τ(Δ1.32.11040}; πιεῖ, οὗ πλουτοῦντες καὶ οἱ πενόμενοι τῆς αὐτῆς 
εἱμαρμένης ὑπάρχουσιν ἀπογεννήματα Ταῖ. ογαὶ, δί0.8.0; Μ.6,8218). 

Ἑπογεννήτωρ, ὁ, ῥερείίέγ, οἱ (Ἰοὰ τοῦ [50. ἔρωτος καὶ ἀγάπης]... 
αἴτιος, καὶ ὥσπερ προβολεύς, καὶ ἀ. Ἰηποπ.Ατιά.η.4.14(ΜΜ.3.7120}.Ψὕ 

ἀπογεόω (-γαιόω), ἐμεγη: τηὶο δαγέ, ΟΥΝ γ85,ἠδχ.43(ν.1. -γαιού- 
μενον; Μ.44.το 13}; 10.54(ν.}. -γαιώθησαν; το88Β); -γαιόω τ΄ ἐμον!.7 τῈ 
(απ (Μ.44.οχ2ο); Οοο.}15.ἤδα, 122 5(ν,], -γαιοῖ Μι02.15284)}; τποῖ,ς 
γεπάεν δεαγίμν ; οἵ πνεῦμα, ΟΥ. ζ»,.53 τη [ιαητι(ρ.258.1ττ; Μι13,.6360); οὗ 
νοῦς, δεμοί, τὰκ ἥαχοψῃ. Γπαϊιρτόοιῃ. (λῖ.0ο.208.). 

ἀπογινώσκω, ἀξεραῖγ, σῖυε 0 προ [36. ΟἹὨ ΒΓ ΝΘ ]ΟῊ] τὸν ἡμῶν 
τῶν ἀπεγνωσμένων σωτῆρα ᾿Ϊησοῦν Ἐπ5,{..6.1τὸ.4.το( Μ. 20.820); ἑατρόν 

[3ς. Ομ Π151] τῶν ἀπεγνωσμένων πὶ, Μοη, ἐόν. 27(Ν|.80.1525.). 
ἀπογνώμων, αδίε ἰο ἀϊοιτησεῖο!, Μασ, Δεριῥραὶ,τ3(}4.34.876}}. 
Ἐἀπογνωρίζω, γεγεεὶ, Ἡ οτιλ.015.2.2.δ, 
ἀπόγνωσις, ἡ ἀοεραῖγ, ἸῺ σε η. οὐδὲν... χεῖρον ἀπογνώσεως ΤΟ Ώτγϑ. 

μον.τ(13.2050); τὸ τῆς ἀ, πάθος... φέρει..«τὸν ἄνθρωπον εἰς ἀπιστίαν 
καὶ ἀνελπιστίαν Απί οη, ἠοηι.2)(λ.80.15208}; ἰνγὸ Κα 5 ἔστιν ἀ. ἐκ 
πλήθους ἁμαρτημάτων. ..καὶ ἔστιν ἀ. ἐξ ὑπερηφανίας καὶ οἰήσεως ἡμῖν 
ἐπισυμβαίνουσα, λογιζόμενον ἑαυτὸν ὡς ἀνάξιον ὄντα τοῦ συμβεβηκότος 
πτώματος 10.Γ]Ἰπ|.5εαἱ. 26(Ν.88. 10220}; σαπιδοα Ὀγ 1 ον}, ΝῚ),ερ}.3. 
τ72(}}.79.2 888); Ατ, δου μον. 27(}1.89.15254}; Ὁγ ἀδηοηβ, Οτνεχρ, 
τη Ῥγιβιδί(Μ. 17.209 48}; 10. Μοβοῃ, ῥγαξ.ττοί Μ.87.20730); Ὀν παιηλὴ 
Ὀθυνευδιῖν, ΟΒενβιλοηι δι4 τη ΤΟ ον. (10.118); Ἰά δαο.2.4{ρ.35,3; 1.375}. 

Ἑἀπογνωστικός, Τησοίυϊηρ Πμαὶ τεολεείίον,, 70.1}). [γ.Δ14.27.5(Μοὅ. 
14124} εἰΐ, 5. ἐγκατάλειψις. 

ἀπογομόω, πηίοαά ἃ. ΠΔΥΡῸ ; οἵ 5015 ἔθ τσ ἔγομὶ ᾿ηοο ἴο 511} 
αος, Μβηϊοὶ. ἀοοσίτηθ, ἤδροεπι, ἀγολ. (0.13.7; Μ.1ιο.14400); ἸρΙρὶ, 
ἠαεν. 66. ίρ.κο.20; Μ.42.688). 

ἀπογραφεύς, ὁ, ἐη ογηιον, ὅν π65. ῥγουϊά.2.3(ρ.121.1; Μ,66.12608), 
ἀπογραφή, ἡ, 1. ἐϊεὶ, γερίδίον; οἵ ἃ ἴδ ν ἴτθο, Αἰτοιορ. γί. 

(ρ.6τ.18; Μ.1το.614}); οἵ Ρεσθοῖβ Πμ 16 ἴὸ ταχατίου (οἴ. 1,0.,2:2}), [υ5ῖ. 
ταροὶ.54.2(}1.6.2844}; Επι5.}.6.1.5,2(}1,20.814}); οὗ 1ῃ6. Ραριχεὰ τῶν 
ἱερέων ἡ σωτηριώδης ἀ. τοῖς σωζομένοις αὐτὸν ἐγκαταλέγουσα ἴοπ., 
Ατ.6....2.3.4(}1.3.2000}}; οὗ 5α1πῖ5 σοπιπιδηογαϊθα ἴῃ {Π6 Πτρν τῶν 
ἁγίων ἀπογραφή 1δ.53.3.0(4370); 2. ἀϑϑεδδησηὶ ἴοΥ ἰἀ χα οι, Β85.6, 
φο(φατ4ο: Μ.32,3244}; ἐρι3ορί(4420; Μ.1ο578Β); (τι Νὰ 2.6}.07(Ν.37. 
1228). 

ἀπογράφομαι, 1. ἐπε τη α ἰϊςὶ, φηγοῖΐ, ἃ. τ... αὐ θαρτίβι ἀπογρά- 
ψασθαι κελεύει τοῖς ἱερεῦσι τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ἀνάδοχον Π΄οΠ.ΑΥἐ.}.2. 
4.0(}{.3.29064}; Ὁ. τῆρξ,, ρᾷξ5., οἱ Ὁ σ βεαπ5 τοῖς τοῦ θεοῦ μαθηταῖς 
ἀπογεγραμμένοις (Ἰδιη.4.(.5.33(ρ.182.0; Μι0.640Λλ); εἰς ταύτην [50. 
τὴν ἐπουράνιον "Ϊερουσαλήμ)]...«ἀπεγράψατο [1.6.. ἃ5. οἰ12επ}] Μίατο, 
Το Ρονρὴ.4; ἸθιομΑτνρ.9. 5(Μ.2,11120}; Τατερεητ ἧς. (Μ,86. 
0854}; ο. ἐηίον ομεϑοίῇ ἴου ἃ σοῃίοβί; Οἱ Δῃ ἀϑοςτς καθάπερ ἀθλητὴς 
ἀπαγραψάμενος εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς εὐσεβείας ΤΝΙ ῥεγκί.ττ.21(Μ.70. 
0338); 2. ΡΆ85., δὲ ἀϑεοσοεά ἴου ἰᾳχαῖοι περισσοπρακτίαι ἀπεγρά- 
φησαν ἣ τε ἁγία Ἀνάστασις καὶ οἱ λοιποὶ σεβάσμιοι τόποι (ὑνγτ,".. 
τνδϑαῦν.π4{(ρ.14ς.28). 

ἀπογυμν-όω, Α. σἰῚρ; πλεῖ, εἰγίρ, δερνῖυε; 1. τὶ σοι... ΟΕ αἸ56}}}- 
Βοάιεα 50]ς παντὸς -““ωθεῖσαι περιβλήματος Μο(ἢ,γ765.4.1τ8(ρ.4τό,1; 
Μ.18.328.}; οὗ πρῶτοι ἄνθρωποι...τῆς μακαριότητος.. .«ἀπεγυμνώ- 
θησαν το Ν γο5.ογ.εαἰεε,.8(0.43.4., Μ,45.330); ἐπειδὴ δὲ διὰ τὴν παρά- 
βασιν ἐκολάζετο... ἀπεγυμνώθη τῆς χάριτος ντ, [9.1.0(4.051Α); τῆς]. 
οὐ γὰρ... ἡ.«ο«ταπείνωσις 35. αἱ [π0.] τοῦ κατὰ φύσιν προσόντος 



ἀπόδειγμα 

ἀξιώματος --ὦσει τὸν υἱόν 1ἢ.1.3(220) ; 2. οἵ ταηϊς, (Πτν5. 01.7.1 τη ] 

Ἠεὐ.(12.730}; τὸν Γάλλον εἰς ἰδιώτην --ωθέντα ῬΗΙοΚΓ.ἢ..9.4.τ( 1 6ς, 

17Ἀ). Σ 
᾿ Β.. γευραΐ; 1. ἀϊξείοξα γαῖ 15 βεοτεῖ ἀ. τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας 
Βαβ,γερ. μι5.26(2.3718; Μ.31.0850); τὴν καρδίαν --ὥσαντα τὴν ἐμήν 
ΟΠγγβ. ας. 6.12{(ρ0.165.21, ν.]. γυμνώσαντα 1.432}; 2. γίακ ῥίαϊπ ἃ 
ΤῊ 81 οὕτως ἀ. τοῦ ἰδίου βουλήματος τὴν διάνοιαν τι γ85. ροϊΐ.9 
(Δ1.4ς.τἰ4οο); τὸ κήρυγμα Ομγγδιλονι. δα ἐμ 50 ογ.(το.4030); Ογτ, 70. 
2.1(4.1430); ΤΒατο»ρ. απ, ργοοηι.(3,2}; 3. οἵ (για αἰβοϊοβυγο 
οἵ Ὠ15 αἰντηϊν δηα Παπιδηϊν οὐδέπω τοῦ καιροῦ “-ὥσαι τὴν θεότητα 
σαφῶς [Ὠτνϑ.ἠἤον.49.1 ἐπ Κ71.(7. ο4Α,νν.}]. ἀποκρύψαι, ἀποκαλύψαι) ; 
ἵνα μὴ μειζόνως τὴν θεότητα -“ὥσῃ κα. [0.7: το(ρ.262.6}; συγκατα- 
βαίνει δὲ μᾶλλον, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν “οῶν. δακρύει δέ Ονγ. 6.1} 
(4.08 5.). 

Ἐἀπόδειγμα, τό, τἰἐμοϊγαϊοη, ῥγοοῇ, Αροῤλίς Βαϊν.(}],6ς.279}; 
(οϑηλ. Γπα.ἰοῤ.2 {πι.{Μ|,88,720). 

ἀποδεικτικῶς, ἐενιομειγαδίν, οἱ ῥνοοί φήνη, ΟἸοτα. οἰγ.7.τοίρ.δς. 
το; Μ.9.ς5 288); Οτι εἰς. 4.8ο(ρ.361.2; Ν.1τ.ττόπ 4); Τάτ γα. 53(4.τ00). 

Ἐποδείπνια (ἀπόδειπνα), τά, αἰέν ρον ϑεγυῖεο, φοηερίϊης, 
Τιβοητ ΑΒ. γ ἄρνιο(Μ08,6450); τῶν ἀποδείπνων ὙΠάτιδίαα, 
}οῦντ. 2 ο(Ν.99.17368); ἐκ τότε τὰ ἀ. ὁλόκληρα ποιοῦμεν, πλὴν σαβ- 
βάτου ἑσπέρας, καὶ ἑορτῆς δεσποτικῆς, καὶ μνήμης ἁγίου (οῃεί ἐμά. 
α(νο9.τγ7ο 50); οἵ. τῆς νυκτὸς ἀρχομένης, ἡ αἴτησις τοῦ ἀπρόσκοπον 
ἡμῖν καὶ φαντασιῶν ἐλευθέραν ὑπάρξαι τὴν ἀνάπαυσιν Ἐα5.γορ. {ι|5.37. 
σ(2.2848; Μ.31.1ο168); οἵ Ὠγυ5.ἠμσρι 4.4 τ αι τότ); ς, 
1.5. 5.117:τό1-.«(}1,23.13021}. 

ἀποδεκατόω, 1. ἰακε {6 οὗ, τι Ν82.ογ.30.2τ(ρ.142.12; Μ.56. 1 
1334}; 2. ρᾶν “δε οὗ ἀ. πάντα..-«τῷ κυρίῳ Τ.ἔευ.9.4. 

ἀποδεκάτωσις, ἡ, ἐΠΠξηρ ἦν ἐκεῖ ἶδο, διησηρθὶ 1Π6 76 }5] ἀ. 
ἀσφαλιζομένη, ἵνα μὴ λάθη ἡμᾶς τὸ ἰῶτα, ἡ δεκάς, τὸ πρῶτον στοιχεῖον 
τοῦ ᾿Ϊησοῦ ὀνόματος ἘΡΙΡῊ ἠκεγ.8.6(ρ.102.24.; Ν.41.2130); 14. ἀγαε. 
1το(ρ.1ὅ7.τ4; Μ.41.1724}; 70.1),λαεν. τί λ],ο(.688.). 

Ἑλποδεκταῖος, σεεεῤίαδίς, ΘΟΥΆΡ.ἐροοη. (8].40.9288). 
ἀποδεκτέος, 10 δέ ῥγαϊδεᾷ ἀποδεκτέοι...οἱ ἄνδρες τῆς πίστεως 

τάττῃ. .1ι.(}1.27.13658). 
Ἐἀποδεκτικός, γέρε; πιοαῖ. 5 βυΐσσι,, φεεέῤίῥαηεε τὸ ἀ. [50. ὈῪ 

(Χοα] τῆς πρὸς αὐτὸν ἡμῶν ἐννοίας τε καὶ εὐνοίας ΤΣ γτ, Ἰ͵ τίη (δ. τς; 
Ν].77.11488). 

ἀποδέχομαι, φεεορῥί, τοοίςομιθ: Ῥοβοιβ; οὗ σοά, (μεν 8. 1051.15.1 
ἔῃ Μιι(γ τϑ6λ}; ϑταδοοπβ, 14. ον! 1 4.2 τη ῬΪΗ.(τ1.3120}, Ογτ,ἤονι. 
ἄϊυ.ο(52.3608); Β1016 45 δυῃοηῖὶς, ΤΠπάχιϑιαά, ἐς (ΝΜ... τ8164). 

ἀποδεέω, ῥίμι, [αξίεΉ, ἣν. ἐξ αὐτῆς [Ξς, τῆς ἁγνείας] “-ἥσαντες 
ἡμῶν τὰ σώματα πλοίων δίκην Μεῖῃ, Ἐγ»ηρ.4.2(0.47.12; Μ.18,894). 

ἀποδέ-ω, γαὶϊ «ἴον οὗ; 1. ττυτῃ, τεῖ. τουπὶ5 ΔΡρ]Ἰοα τὸ σοά ἴῃ 
αἰπσγηδεῖνο ΓΠΘο]ορν οπόντων δὲ καὶ οὕτω τῆς θεαρχικῆς πρὸς ἀλήθειαν 
ἐμφερείας Ὀϊοπ. Αγ.ε,..2.3(Μ.3.1400) ; οὗ ἸοννΕΥ ΠΕ] 65118] ογάευβ νν δ ἢ 
[4}] 5ποσί οἱ β Ρο οΥ ππίνϑυβαὶ Καον]οαρο οἱ Ὠιρῆθτ, ΑἸ ΕΠποιρ (πον 
ΡΑΥΠοΙραίε ἴπ ἰξ, 85 θεὶπρ ρατίβ οὗ βϑαπὶς ψῇο!ς τῆς ὁλικῆς καὶ ὑπερ- 
κειμένης τῶν πρεαβυτέρων διακόσμων δυνάμεως “ουσιν οὗ τελευταῖοι 
ἦδ.12.2(2020); 2. νἱγίας, (Ὦγνβ.5ας,3.7(0,50.50 ; 1.285}; 16.4.τ(ρ.1οΣ. 
17; 4044}. 

Ἑλποδημαγωγέω, ἰεαά αΞίγαν, ΟἸ6τλ, Ξἐγ.2.τ(ρ.ττ4.0; Μ,8,933Δλ). 
ἀποδημέω, 1. ἀεῤῥαγί ἔγοη; ς. ροηϊτ,, τηθί., αὖ ἀφαῖῃ ἀ. τοῦ βίου 

πρὸς τὸν κύριον (16Π}.:17΄.7.ττ(ρ.46.8 ; Μι0.4804) ; οὗ 5ο], ΑἸ, ρορη.33 
(Μ.2ς. ἔξ}; οἱ ον}} βριτῖς ἔτογτη οὴβ Ῥροϑϑεβϑθα, (ῃγυϑβλορι. 28,4 ἴῃ 
Μ1ι.(7.3308}} δ. ἀος, χώρας ἀ. ΑἸ, σεη!ιατ(648).; 2, αν5., ἀερανὶ [56.Ψ 
ἔγοτῃ {Π|5 115}, νυ ρ.72(ρ.18.22; 55,200). 

ἀποδημητικός, »ρναίονγ; οἵ βῆ, Βαβ.ἠέχ,7.4{π.66}0 ; ΝΙ,20. 1560). 
ἀποδημία, ἡ, ἀεῥαγίμγε; Ἐ. ἴτογὰ ἤόχγης, ἡσηον, (Ὠγνϑ. λοι δι 1 

ἴῃ Μ|Ε.(η.8: 8); Δ, εοναη ἦη Οαϊ, τ ττϑίτο,77Ὲ}; 14 λον. τι τη ΤΊ (τ. 
736Ὲ}; οὗ Ἔχ! θ, ΑἸ ορ.ϑηεγεῖ,2(ρΡ.171,7; Μι25.22 50) ; τηδξ., οὗ βασίῃν 
ΠΠ Ππ ἀ. ὁ παρὼν βίος. μὴ γὰρ πολίτης εἶ; ὁδίτης εἶ, ἡ πόλις ἄνω ἐστίν, 
τὰ παρόντα ὁδός ἐστιν (Ὦχνο, ΕΏγΟρ.2(3,3000) ; 1ᾶ,ςἰα!.2.5(2.88); 

2. ἴτογῃ 11ξ6, ἀδαϊ, διῇ γες.1.2ο(ρ.258,.18; Μι41.11360}; Οῇγν5. 
ῥορι.δ.1 τπ 0.(8,ΑΒ0Α); Ἰᾶ,Πονῖ,4 1.5 τη ΤΟ ον (το. 3030); 14. 5(αἰ.2.7(2. 
850). 

ῬἙλποδιάθεσις, ἡ, τεραγαϊίοη, αυενοΊοη: ἡ πρὸς τὴν ὑλικὴν περιουσίαν 
ἀ. αὐ Ν ν85. 12 απὶ. (Μ,46.τ640); τὴν ψυχῆς πρὸς αἴσθησιν λελογισμένην 

ἀ. Μαχ.φι. Τ αὶ 68 (1.90. 968); Απαβε, βιφιεὶ γεςρ. ΞΜ 80. 560). 
ἀποδιαιρ-έω, ἠΐυτάε, ξεραγαίς, ΟἸΕτη. εἰν. 8. 6(ρ.91.8.; Μ.0.5848}; ΟΥ. 

10.13.5 π(54; 0.285.43; Μ.14.5048); Οντ, [0.1ττ.8(4.06 7); οὗ παίατοβ 
οἵ (ἢ γιϑὲ πτοῦντές φασιν οὐκ εἶναι υἱὸν ἀληθινὸν τὸν ἐκ γυναικός τὰ, 
πίοι (ρ.οϑιχι; ςιοδλ). 

ἀποδιάκει-μαι, δέ απίαροητείϊς ΟΥ ἐοηεεῖνο α ἀϊεῖτδε το, ΟἸετα. ῥαεά, 
2.8(ρ.1τ96.23; Μ.8.4724}; οἱ σοᾷ οὐδὲ «ται πρὸς τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα 

ΤΠαΥ ἤδχβοὶ.}ς,26: τοί}. 18,12164}). 

ΙΟῚ ἀποδύω 

ἀποδιαλαμβάντ-ω, Ξεἰ αῤαγὶ ““όμενα χωρία ἶβο. ἴῃ (ῃς αΥΚ] ΟΥ. 
μονῖ.2 τῷ. σόη.(0.23.24; Μ.12.τ618). 

ἀποδιαπέμπομαι, Ξεη4 ατϑαν, ἐχρεὶ, ῬᾺ]} υμνγς, 3 ο(0.143.3; Μ.47. 

ἑἀποδιασπάω, ἱξα7 ατραν, ξεῥαγαίε; τηρί., οἵ ποβίῖοβ τῆς σαρκὸς 
ἁ. τὸν λόγον ΗΙρΡρ. 1 Μ|.2 51:2 4(ρ.209.1ο; Μ.1ο,8688). 

ἀποδιαστέλλ-ω, Ε, «εραγαίθ, ἀϊοηρμῖςι,, Το. Ατ,6. ἢν τ α(Μ.3. 
500})}; ᾿ξοηξ. Ἡ ποηορἧ, τοί Μ,86.17760); πιοα. ὑπόστασις....τοῦ κοινοῦ 
τὸ ἴδιον πυεται Τιβομῖ, Β ΔΝ δε. δὲ [εμΐ.τ(].86,1280λ}; 2. ἀὐς., παῖδ ἃ 
αϊσιηείτοη, ΓΠτυ 5. ΤῊῖι.2(1.8368); 5. Ρά55., δὲ ἐμὶ οἱ τὰ τοῖς πτεροῖς 
“εσθαι τὴν..«θεωρίαν Ὠοη.Ατ΄ος.λ.13.4(41.3.30 51}. 

ἀποδιδάσκομαι, ἰεαγη ἰο αὐοΐά, (οτιι.1)1ας, ἰαμά,52(Μ.88.ς17λ}). 
ἀποδιδύσκ-ω, ἑαλέ ὁ; ταεῖ., οὗ Ομ χῖβα πύὼν αὐτοὺς [Ξς. τοὺς ἁμαρ- 

τωλούς] τὸν τῆς ἁμαρτίας χιτῶνα 12λ15.1:.τ4:12(21.3..4014}.. 
ἀποδίδωμι, 1. γεηάεν, ρᾶν, ρίσε δαελ; ἃ. οἵ σα τὸ πιο ὁ...πατὴρ 

ον τὰς χάριτας αὐτοῦ ἀ, τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ ΤΟ Ϊδ»π.25.1; Βαγη. 
11.8; τὰς ἀντιμισθίας ἀ. ἑκάστῳ τῶν ἔργων αὐτοῦ 20 ἰδφημνχι.δ., [π|5ῖ, 
ταροί.43.2(Μ.6.3034}; ὃ κύριος... «ἀποδώσει κατὰ τὰ ἔργα ῬΆΠΟΙΟΠγς. 
2ο(μ.143.τ; Μ.47.80); Ὁ. οὗἩ πησῃ τὸ οὰ ἂν.. ψυχὰς..«καταθώμεθα, 
ἄρα τὴν ἴσην ἀποδώσομεν; οὐδαμῶς (Βεν5.ἠοηι.3.4 ἐπι Γ᾿ αϊην,(ατ. 
1854}; 2. στυε πρ 508} αὖ ἀἄδαΐῃ, ΚΡ αελ Σ 88(ρ. 268,24); 3. Οὗ ῈΥ ἘΡ 
Ὀτανεῖβ, ἔπ|5.Λ]. βεγηι, 5 (Μ,80.240Ὰ). 

Ἐἀποδιϊστάω, -- Ξη., 70.1).ἀταϊφει. δ6(Μι04.660Α); ἀ. τὴν εἰς θεὸν 
. πίστιν τῆς τοῦ κυρίου πίστεως ΑΥρί ἢ, ρος. 42(Ν. τοῦ, 6924). 

ἀποδιΐστημι, ο. ἀσο. οπἱν, Οἰβενεηπαίο, Ογτ, δορὶ τδ(3. 08); 
Ἰφοίαίδ τῷ ἑνὶ Χριοτῷ καὶ υἱῷ τὴν τομὴν ἐπιφέροντες ἀποδιϊατᾶσιν 
τὸν θεὸν λόγον Ἰά δῤ. ποί(ρ.99.21, ν.]. -ὥῶσεν τ600); ταεή,, δεραγαίε θη6- 
δεἰῇ, τοϊϊιάγατο, (οτιβῖ.Ρ. Ἰὅτι5. ἤνοτοις, 2τ(Μ.2ο. 8880) ; Ξεραγαὶς ἴτοπὶ 
ἁ, τὸ φύσει τῶν κατὰ χάριν (νγ. [9.1.8(4.64Ὲ); ἀ, αὐτοῦ [3ς. Χριστοῦ) 
τὸν ἐκ θεοῦ λόγον Ἰ6.ὁρ.τ(ρ.τό,1τ, ν.]. -ὥντες ςἦ.0}}). 

Ἰἀποδιυλίζω, εἰγαίη εἶδαν, βίον, Τρὰ, Εοηιιρτόσμα, ; Οντ. ἢ] ἐαίφεῖι. 
13.11. 

Τἀποδιυλισμός, ὁ, Πἰογίμρ, Τρτι Ὀ αά,3.1. 
ἀποδιωθέομαι, Σγδ ατοαν (γ0}} οπεδείῇ, τηρῖ. ἀ. τὴν ἀλήθειαν 

ΟἸοπη.5:7.7.τ6(Ρ.72.36 ; Μ.0.5410); ἁγνείαν ἁ, ἩειΠ.ἐνριο Α(ρ.ττρ.8; 
ΜΙ, τῷ, 1884). 

᾿ἀποδογματίζω, ἰαν ἀοίυη ἀρβηϊεῖν, ας Μη, αροῦν.3.7(0.4.2). 
ἀποδοκιμάζ-ω, γεγεεὶ οἵ τε τὴν μὲν καινὴν ἐγκρίνοντες, τὴν δὲ 

παλαιὰν “ὐοντες διαθήκην Οὐ. ἐγ. εονπηιΐη Ἐζεεμ(ρ δτ.τ; Μ.13.6 048}; 
οὐδὲ λόγον φιλόσοφον προτιμήσαντας, οὔτε αὖ ἀποδοκιμάσαντας, οὔτε 
᾿Ελληνικὸν οὔτε βάρβαρον, πάντων δὲ ἀκούοντας Οτ, ὙΠπαϊπη, απ. γ.13 
(ρ.29.1τ0; 11, τοῦ88) ; τοί. ΤΟΥΠΊΑ] σοηβατο Ὁν ΟΒΌτοΙ ἡ δ᾽ ἁγία τοῦ 
θεοῦ σύνοδος ἀπεδοκίμαζε τὸ γράμμα Ἐδι5. Δ] αγεοῖ!.2.4(ρ.58.30; Μ.54. 
8248); τὸν Σαβέλλιον φθεγξάμενον ἀπεδοκίμασεν ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ 
14,6 ἐλιτοτ(ρ.63.12; Μ.54.8290); τῆς Μοπίαμηίδε Βοτοθν, Ἀποηναρ. 
θυ Πα. ἢ.6.5.16.10(}.20.4680), 

ἀποδόκιμος, πρπρον ἣν, α. σΘη. ἀ. ζωηροῦ χώρου ἘΜΈ}. ϑγρινεὶ 
πη.9(}1.18,2688). 

ἀποδορά, ἡ, αγίηρ, (οπϑι. ᾽ας ἰαμά.32(}}. 88, ςτ6.), 
ἀπόδοσις, ἡ, 1. ῥαγγθηὶ οἵ ἄθρει, [ΒΒ α5.ἐγμεί. πόματι. 3244; Μ.30, 

9Α); 2. ἄπ ἐμ{πίριεη!, ΟἸοτη. οίν. 6, ττ(ρ.478.17; Μ.0.3138}; -δωσις 
ΤΗΟΛΉ6ταΟΙ. »"η..7}0.ἀρ.εαἱ. 70.8:2:(0.277.17}; 3. οἰαίονιφη!, ΟἸστα ον. 
8.6(0.93.3; 5850); γτ, ᾿ς. οὐ 4(Μ1.60.7840); 4 σι τ. 8(.100 τ.τ.6 
Ρ.29.1; 6,254); 4. τηϊερῥγείαίίοη, ΟΥ. 7ο.1.3τ(34:}.40.7; Μ.χ4.848); 
Ἐπι5.6.εἢ..3,3(ρ.154.5; Μ.24.0060) ; Ογτο Ν ἐδί.τ. (ρ.25.30; 301); 5. ῥγο- 
πιρβεϊαίίοη, ἘΌΙΡΗ. ἐαρ. βάτο (ρ.σττ.2; Μ.42.8οτα). 

Ῥἀποδότης, ὁ, γειοαγάον, ΤΠαΥ. Βιιαιερῥ.τ, Ξ6(Δ,0ο.τττ 20). 
ἀποδρομή, ἡ, γεηηῖηρ αἴοαγ, Πίρηι, Ογν. Ν αἢ ο(3.4864}; 4, 

ΘΟρ᾿ι. 35(3.6120); πιεῖ. τὴν ἀχάλινον ἀ, ... εἰς...ἐπιθυμίας ἰά,αἀον.5 
(1.156Ὲ}. 

ἀποδύρομαι, ο, ἐπί οἱ ρ6η1., ΤΟ ΡῊ Ὄνου, Μ6].}α55.27 Ρ.5.2. 
ἀποδυσπετ-έω, ἰοδε ῥαϊΐοηες ν ΤῊ, σίυε ἀρ τη ἀεεραῖν ἃ, ἐπὶ τοῖς 

ἁμαρτήμασι τοῦ λαοῦ (Ἰ6Π|.5γ.3.τό(ρ.242.ς ; Μ,8.12008); “-ἥσαντας 
ἁγνείαν βαστάσαι Με]. γηΉ}.3.τα(ρ.43.3; Μ.18.844}; οἵ 8, ΡῈ} οὐκ 
ἀπεδυσπέτει πρὸς τὴν συνέχειαν τῶν κακῶν Βα. οιη μι ̓ς. 35(1.143Ὲ; 
Μ.20.3520); Αβίϑορῃ. "ς.6(Ά1.40.4570}; ὈΒγγϑι ἄηηα 2.3(4.7150)}; 
ΝΙ]..}}.3.13(Δ{.79.376λ}. 

ἀποδυσπέτησις, ἡ, ἐριβαίεηξο, ἀφεραῖν, ΓΠτγαδοηι.50.4 ἐπ ΠΡ. 
(12.1010); ὙΠαΥΜορβ. Ζαελττ : τ5(}.66,580Ὰ); ΟἸντηρ, 7οῦ 4: 2 (ΝΜ. 
03.658); ἀἱξεοιγαρίης ἐχρεγίφηςο, Ὑμᾶν Μορβ. 5.535: τ(ροτοί.χ6). 

᾿ἀποδυσφορέω, δὲ Ἰπάϊσηαπὶ, ῬΑ} Οἠγγς. ο(ρ.τ8ς.12; Μ.47.70). 
ῬἘἀποδυσωπέω, ἐπιῤῥογέμηθ, εαἰ.1,εςτόττρίρ.125.1). 
ἀποδύτ-ω, Α, ἀοῖ,, Εἰ ΣΡ; Ἐς οἵ ροββθβςίοπϑ, (ῆγνϑ ἤον.3.4 τη {ρὶ.. 

(11.150); 14 ἤση,ό. 5 τη ῬΜΙ(ατ,2420γ}; 2. οὗἹἍ τάκ, ῬμΠοσῖ.}.6.3.22 
(δς. 5.24}; ἐθ.12.3(6 9). 

Β. τηςά., οἰγῖρ, ὠπάγεος ομθβεῖΐ; 1, 11τ., οἵ “σποϑεῖο᾽ ν]ο ρταγς οὐ 



» ,ὔ 

ἀπόδωσις 

«μόνον ἀναστὰς... ἀλλὰ καὶ..«ἀμφιεννύμενός τε καὶ --ὁμενὸς ΟΙεππ. 

ἀκβυς ἢ 57.τό; Μ.0. 5124}; ἴοΥ Ῥαριίίβῃα, ῬΑ] ν ( πνγ5.2(0.13.3; Μ 
47.11): ἢρ., ᾿͵πὲ οἱ, γαῖ, ἀθϑῃ τί... ἐστὶ θάνατος ; ὥσπερ ἐστὶν ἱμάτιον 
“σασθαι το σἰαὶ,5.2(2. .(640); 2. τηδῖ,, ῥμὲ οἱ; αι. τῆς Ὀοᾶν, οἵ 
ΠΛΑΥΓΥΥ5 δι᾿ εὐσέβειαν ἀ, τὰ σώματα Οτιζ εἰς.8,.44{0,250.4; Μ.ττ. 
15810); Ῥ. τῆς “ο]α τηδῃν, ὈΚ ὈΔΡΤΙ5Ιη οὗ προσομιλοῦντες τῷ βαπτί- 
σματι, τῆς παλαιᾶς στυγνότητος “τονται τοὺς χιτῶνας ΤΙάντη. ἹὙΙΉ, 
2.14{Μ.30.7008}); τεῦ, (Ὁ].3:0, Τυφ, ἀταξ, ττό.τ(Μ.6.7448); 18858.15. 
Ῥτοοπλ (1.3788 ; Μ,20.1208); ς, νἱτρτηῖΐν, τοῦ. βὰς οἵ ἔπ8 ἴοννεν 
απ ἰδε πἀρέδιτ } νἱγρὶη5 τῶν δὲ παρθένων ἀπεδύσαντο τὴν δύναμιν 
Ἡφγγ.  ἤμι.0,13.8; τρῇς θα αϊηρ σαγτηθηξ 1π ῬΆΥΘΌΪ6, Βοσα ἀπαθΥ- 
ϑοοα οὗ νἱγρίπιν ὅτι μὴ ἐμνημόνευσαν τὸν κόσμον “σασθαι τὸν 
νυμφικόν ΜρΙἢ ἐγ}. 4.5(Ρ.51.25; Μι1διο6Α); ἃ. οἵ ρὴ ῥτιοβῖ, 
τγρνίης Ομβε ρῥυτεηρ οη {Π86 5βθηβῖῦ!ε ὑψοῦ 1π ἷπο,, ἀηα 
“ρποϑεῖο᾽, ἴῃ ΓΟνΘΥ͂ΘΕ ΟΥΟΥ, ΡαΓηρ 1 ΟΥ̓ τὸ ΘΏΓΘΥ 5118] νου] 
ἄλλως δ᾽ οἶμαι, ὁ κύριος “-εταΐ τε καὶ ἐνδύεται κατιὼν εἰς αἴσθησιν, 
ἄλλως ὃ δι᾿ αὐτοῦ πιστεύσας --εταί τε καὶ ἐπενδύεται.. .τὴν ἡγιασμένην 
στολήν ΓἸΪδΙη.5,»γ.5.6(ρ.4:3.20; Μ,0.684); 6. ἀπεδύσω γὰρ τὴν τρικυμίαν 
[1,6. {πὲ βίοττῃ οἵ [16] Ῥα}} υλγγς. 2 ο(ρ.143.15; Μ.47.80}; ὅ. 65ρ. οἵ 
δἰμθῖδς Ρσερδτηρ ἔου ατθπα, τηδέ, οἱ (τυ 8 η5 1Ππ {Π|5 νου τὰ 
παρόντα ἀγὼν. ..οὐδεὶς “υσάμενος.. ἄνεσιν ἐπιζητεῖ ΟΠγγοιλονι. δ, ἐπ 
Φ Γι. (ττ.00Ὲ)} ; 6Ε5Ρ. αραϊηϑὲ 1) εν} πρὸς γὰρ ἐκεῖνον “᾿εσθαι μέλλο- 
μὲν μετὰ τὸ βάπτισμα 1ὰἀ.δαϊδεἶ.1.4(2.2318}} 14. Λ0}}1.17.11 10. ΠΊ!. 
(7.2214}; Γβθϑ. Ναζ. ταί. 8 (Μ.38.1148}); τη Ῥοίθτηιϊς -- σάμενοι δ᾽ οὖν 
περιφανῶς ἐν τῷ τῆς ἀληθείας σταδίῳ γνησίως ἀγωνιζώμεθα (Ἰδτη. 
}γοἱ.τοίρ.7.,2ο; Μ.8.2008); οὗ ἀβοθίῖοβ ἀθλητικῶς “"όμενος ΝΙΪ, Επίορ. 
4(}].79.τορ6Β); οἱ ἀροϑί!εβ πρὸς μεταβολὴν τῶν τῆς οἰκουμένης 
ἁπάσης ἐθῶν. ..“ὐσασθαι (Πτγο.ἤοη. 5.3 τῇ ΤΟ Ὸν.(το.570}; τα, ἀοηι.33.2 
ἦμ Μ|ι.(η.3618)}; 4. οἵ ρσιντηρ ὉΡ ομε᾽ 5. Οὐ ῬΟββθβθίοηβ τὰ ἄλλα 
““σαμένους τοῦ κηρύγματος ἔχεσθαι (Ἡγνγϑ. 01.47.2 τῷ Μὲ (1, 4800}; 
10.21. Τ(210 4}; [ΟΠ] ΟΥπρ Θχβιρε οὗ ὕτροὶς ῬἢΠ]οθορῆογβ, 1θ.21.4 
(273); 1δ.1.5.δ(1ο88); δ. ἐώγοιν ΟἱΥ, εἶδαν ομδϑοὶ οὐ οματρεβ, Οἤγνϑ. 
ἤον.24.5 τῷ. ΡῚν τ. 1870); 805.» εἰραν ομϑϑοῖῇ καθαρῶς ἀ. 1α ἐονερ. 
1η Οαἱ, τ ττίτο, 15). 

Ρ"]ἀάπόδωσις, ἡ, ν. ἀπόδοσις. 
ἀποζάω, ἐΐθε ὃγ ταῖς χεροὶν ἁ. ῬΆ]].}..1, αὐ δίρυΙσιαι; Μι.34. 

12038). 
ἀποζέννυμι, ς,ν.]., δοΐΐ οπέ, ταρί, βάτραχοι... καὶ ἐμπίδες καὶ 

κώνωπες ἐξ αὐτῶν 5ο, ΠηΔ15}65] ἀπεζέννυντο ΒαΒ.ἦδα.7.τίτ,62Ε; Μ.20. 
1488). 

ἀποξεύγντυμι, 1, σεραγαίς γυναῖκας ἀνδρῶν ἀ. ΟΉγγβ λον, 4.3 ἴῃ 
ΤῈ]. (:. ἼΒ20); ῬΆΞ5. τῷ ᾿Ωριγένει.. τὸ εἶδος λέγοντι μετὰ τὴν τελευ- 
τὴν “ούμενον ἀπὸ τοῦ σώματος τῇ ψυχῇ δίδοσθαι ΜοΙΠ.»γ65.3.6(ρ.396. 
17; Μ.τ8.3214); τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος ἀποζευχθείσης ΑἸεχΟΙνς, 
͵αη.τ8(Ν}.18.4330); 2. ρᾳ58., δὲ αἱ ναγίσηες τοῖν, ΔΕ τη ἐαρονὶ 
ἥγορι οὐκ ἀπέζευκται ἐκεῖνο "τὸ κεφάλαιον... «τῶν λοιπῶν ΤΑ1ἢ, ἀΐεριτο 
(Μ.28.440Ὰ}.ὕ 

ἀποζέω, ἐδαδα δοι ηρ ΟΥ ξεΡΕΗΠΉΡ ; τηρῖ,, οὗ τῆς. ραᾳβϑίοηβ, ὅτ, 
Ννββ., 7ος.(}1. 44. 3480). 

Ἐῤποζητέω, ἐη Ή17γ86. 107, αδὲ ,-" ἀιγεείίον ἰο, Ἰο. Μοβοῦ, ῥγαΐ.53 
(}1.8).2οοϑο). 

Ἐἀποξοφέω, δὲ ἐαγδεηεά, ΤἈστ, δε. Ρ}.1.37(.00.το40Ὰ}. 
ἀπόξω, “κεἰ οἵ, γαεῖ., ς, ρβηϊῖ, τῆς νεκρᾶς τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου 

δυσωδίας ἀ, στ Ν ν55.Ποηι 1 τῷ Οαπε.(Ν1.44.7720)}; α. ἀος. τῆς ἀπαιδευ- 
σίας τὴν μέθην ἀ. ας. Μσῃ αρβοῦγ.53.14{0.92,10). 

ἀποζώννυμι, 1. τηξά., ἰακς οὗ {ἶπε ρίγάϊε, Βα5.λ ιν ε, τπ(ρ.261.10) ; 
2. ταδί.» ρ855., δθ ἀοῤγίνεά φῇ ομε᾽ 5 ταὶς, γον. Ῥαδε.Ρ.322(Μ,02, 
8244). 

Ἐἀποθαμβέομαι, δὲ αφἰομπάεί, Ῥιάγτη. ΤΥ12.3.τ) (}1,30.8768). 
[Ἐ]ἀποθανητέον, σηέ γμπδὶ ἀϊε, ΟΥ.Ὁ εἰς. 8,26(0.242.12; Ν.ττ τ 5564). 
ἙΔποθαυμαστικῶς, τὐσηἀεγίηρῖν, τε, Ῥ5.21:.3, Ἐπβ,(.ε.το.8(ρ.470. 

18; Μ.22.772}). 
ἀποθειάζ-ω, 1, γεραγᾷ ας ἀϊνίηε οἱ.. ̓ Εβραίων θεολόγοι...τὴν τρίτην 

καὶ ἁγίαν δύναμιν, ἅγιον πνεῦμα προσειπόντες, “νουσιν, οὗ καὶ ἐφωτί- 
ζοντο θεοφορούμενοι Ἐλι85.}.6.7.1ο(326Α; Μ.21.5524}); 2, ῥγαῖξο εχίγαυα- 
φαπμῖΐν, ῬΆΠοΒΕ. .ε.τ.ο(Ν. ὅ5. 4654); 1Ὁ.8,2{5 574}; 19.το. δίο558).. 

ήμέμοε, -όω, ἀειξν, γπαΐε τηΐο ἃ φοά; 
.« Ῥᾶράῃ ἀνθρώπους “ποῦν τετολμήκασι (Ιοπη.γοί. τοίρ. 79.27: 

Μ, ἣν οροὺς ; ἄνθρωποι πρότερον ἦσαν καὶ ἀπεθειώθησαν Οτἠοη. 5.3 τῇ 
.6γ.(Ρ.33.21; Μ,12.20ο0). 

Β, Ὁ σίστο!.; Ἐ, οἱ (Βεῖϑὲ ἴῃ Ραβᾶῃ ὙΤΙΙηο5. ὁ λόγος... 
βάρβαρος [5ς. ς͵ 08 }] ἀξιοῖ.. «θεὸν εἶναι.. «ἀμέλει καὶ ἀναλυθέντα 
πάλιν “-οὔσθαι, καὶ θεὸν εἶναι Ατηο]ῖπ5 ΔΡ. Του ἐῥριειττιτοίσφος ; Μ.21, 
9008); αἶξο 8ρ.Ὁγτ, [μἰη.8(65,283Ε) ἀδὰ Τάς, φβεεὶ, (0.60.5; .4.751); 
2. οὐ Ποῦοχ, ἰὴ ΡΟ Πα υῖϑη σοῃπίσονοσδν Ξπολλ.: δύο οὖν ἡγεμονικὰ 
ἐν τῷ σώματι ἦσαν, ὁ θεὸς λόγος καὶ ὃ ἄνθρωπος νοῦς...Ὄρθ.: ...ὁ 

4 δ 
ον ὁ 

Ι02 ἀποθηριόω 

νοῦς, καταλαμπόμενος καὶ ““ωθείς, ἕν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστι δύο ἡγεμο- 
νικά ΤΑΤΗ, ἄταὶ, Τνῖη.4.5(Μ1.28.12574}; ΟΠ γσΕ ποῖ ἃ ἀθποα πιδὴ οὐκ 
ἄνθρωπον «-ὠωθέντα κηρύττομεν, ἀλλὰ θεὸν σαρκωθέντα ὁμολογοῦμεν 

Ῥτοςο] ΟΡ ογοίαμά, ΒΗ Κ' φ(ρ.1ο4.23; Μ.δς. ὅσα); Μαᾶχ. ορηϑε () (ΜΝ. 1. 
464); 10.0. 1... 3: (Μ. 04. ο88.); ; οἱ ΟΠ γι 5 ἤθβἢ ηὐδόκησε γὰρ ὁ θεὸς 
λόγος τὴν κτιστὴν σάρκα.. «ἑἐνῶσαι ἑαυτῷ: προσκυνητὴ οὖν ἐστι σὺν τῷ 

θεῷ λόγῳ, καθὼς καὶ ἀπεθέωσεν αὐτήν ΤΟ δτν5. ἡ γ15.4(1.820Ὲ); 
3, Πεγεῖ,, ἀδηγίησ αἀἰνὶπο παίμγε; ἃ. δος. ϑαὶ οὐ ϑανηοσαΐα ἐξ 
οὐρανοῦ ἀποτεθεῶσθαι τὸν κύριον ὅν. Νυ55. Ἱροίο( Μ. 45. τος, Ραΐ 
οἴ. ποῖ. δά 1ος.)}; Ὁ. Ἀρο!ημασγίδῃ, γερ᾽ γηρ ἴο σιρροβοά οὐτ ποάοχ 
[ϑδομίηρ οἱ ἀεἰποαίίοη αἰζου γϑϑιτσοσξιοιι πῶς δὲ καὶ πρὶν ἑνωθῆναι, 
καὶ “-ωϑῆναι λέγει ᾿ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν᾽; ΑΡΟΙ]. Κ7γ.οϑίρ.23ο.6) 
ΘΡρ.αΥΝ 55. 490}. 57 1.4ς τότ); σ. Νείουαπ, ἀσοηβηρ οὐ ΠΟάῸΧχ 
οἵ ἀειἔγιηρ Πατηδηλν ἀπεστάλησαν [56. ὈΚ ΠοΙΟΙΪ65]...δύο χαρτία... 
ἕν.. «ἀλλόκοτον ἔχον τὴν ἐπιγραφήν, ἔχει δὲ οὕτως 'πρὸς τοὺς διὰ τὴν 
συνάφειαν ἢ τὴν θεότητα τοῦ μονογενοῦς νεκροῦντας (ν.]. σμικροῦντας) 
ἢ “"οῦντας τὴν ἀνθρωπότητα' ΟνΥ.6β.τοίρ.ΤΓο.32 ; 55.338); ἀσσιβοα 
Ὀγ οὐ βοάοχ οἵ πιακίηῃσ ἀϊνίηα νηί μὰ ποὶ ἀϊνιπθ ν παΐαγο μὴ 
καταδεῖσαι λέγειν ὡς ἔν τινι ᾿ἸΪησοῦ τῷ ἐκ παρθένον τεχθέντι ἐνοική- 
σαντα τὸν θεὸν λόγον τοῦτον --ὥσαι..«ἀποτεθεῶσθαι λέγειν τὸν ἐσχηκότα 
τὴν ἐνοίκησιν 1, Ξο(ρρ.92.58,93.4; τύ1Β,0); ἐρωτήσομεν, πῶς μετὰ 
τὴν ἕνωσιν ἀπεθεώθη τὸ σῶμα [30. Ἄριστοῦ]); Ἵ Πα τιγϑεοη τ (1.6. 
12330); ἅ, τησπορῇ. τὸν ᾿Ιουλιανὸν [50. τὸν Ἁλικαρνασσέα)]...--ωὠθεῖσαν 
καὶ τραπεῖσαν, καὶ ὡς σταγόνα ὄξους πρὸς τὸ πέλαγος τῆς θεότητος 
λέγοντα ἀλλοιωθεῖσαν τὴν ἁγίαν σάρκα τοῦ Χριστοῦ Απαβῖ, δι οί. 14 
(λ1.89.2440). 

(, πινϑβίῖ., 5ββοσδπιθπία γ, ΓΠτοῦση Ὀδαριΐβιη βάπτισμα... τὸ γενό- 
μενον ἐν ἀληθείᾳ ἀπαθανατοῖ καὶ “οἵ ἡμᾶς ϊάντῃ, ἢ γ15.2.14{Μ.50. 
7164); {ΠγΟυΡῊ ρον εν Δ Πα σγαοε οἵ (οα οὗτος... διὰ τῆς δυνάμεως 
τοῦ πνεύματος, καὶ τῆς ἀναγεννήσεως τῆς πνευματικῆς, ἔρχεται εἰς 
τὰ μέτρα τοῦ πρώτου Ἀδάμ, καὶ μείζων αὐτοῦ γίγνεται. -«“οὔται γὰρ 
ὁ ἄνθρωπος Μαο.Αερ.λονη.26.2(Μ.34.6760) ; ἐδιτν, τ(ΟοοΒὴ) ; ΤὨγοιρἢ 
νιχίιις, Μ ας σης αροεσν.4.το(ρ.186.8) ; εὐχαριστήσωμεν τῷ θεῷ τῷ... 
δόντι ἡμῖν τὸ αὐτεξούσιον" δι᾽ οὗ “-ωθῆναι δυνάμεθα κτέζοντες ἑαυτῶν 
τὰς ψυχὰς διὰ τῶν ἀγαθῶν πράξεων Κ΄. ἄβογο.34{0.26.12}); τοσοῦτον τῷ 
ἀνθρώπῳ τὸν θεὸν διὰ φιλανθρωπίαν ἀνθρωπίζεσθαι, ὅσον ὃ ἄνθρωπος 
ἑαυτὸν τῷ θεῷ δι᾽ ἀγάπης δυνηθεὶς ἀπεθέωσε Μαχ,αὐπϑτρ, ΜῸΟτ. 1138}; 
οἵ τηδη ἴῃ ποχὶ ψου!ά, ΟτΥ.βολοί πε 1,ε.τ4: ο(Ν.17.3654) τ 1, ),..436 
τη [1|, 

ἀποθεράπευσις, ἡ, γεείογαίοη εἶ. μετὰ ἀποθεραπεύσεως [δι 
δαί αεί10}6}...«τὸν αὐτὸν ἀποκαταστήσῃ κληρικόν, ὃν ἐτόλμησε 
χειροτονῆσαι (ρα. ΑΓγ.54. 

ἀποθεραπεύω, ἱ. σέγε; ἃ Ῥεύβοη, Ὰ]]} .ἀ, 1 π5.17(0.47.17; Μ.14. 
10400}; 1δ.2 50.80.13; τορια)}; 28.20(ρ.851ς; τοῦδ); πὶ 1π͵ατν, 
Χαμ ρῥιιζίρ.65.35}; τὰςτ, ἀ, τὴν τῶν..«ἀδελφῶν ὑπόνοιαν 1.5. 
Μίανεςϊ.2.4(ρ.58,16; Μ.324.8244), 2. φμίοὶ, ἀρῥέαδε ἀ, τὸν ὄχλον 
Ολγομ. ΒασολΡ. Δοτ( Μ.92.τοο48}; 3. ἐγαήϊεαίς ἀ. ἀπὸ ψυχῆς σώματος 
πνεύματος. «πᾶν σημεῖον ἁμαρτίας ϑεταρ.ἐμελ.22. 

ἀποθερίξω, [6οτ. ἀπέθριξα], ἰοπδιγε, ἘΛιάρν, Βας,(ρ.1880); Ογτ. 5, 
τ Εμιδνη.3(0.10.20}; υιδῖγας. τ μένε. τ4(Μ.86.2289}). 

ἀπόθεσις, ἡ, 1. ῥιεἑΐηρ οὔ, ἰαγίηι αδίάε; ἰὴ βεη., ΟἸοση εχο. Τ}οὶ. 
2(ρυτς,2 5; Μ,0.6720)}; ΟγτιΝο}.20(3. 06Ὲ); οὗ 50} 5 ρυζεηρ ΟΥ̓ 
{πε Ὀοᾶν αἱ ἀεβδεῃ, (]οπλ. έν. τ το(ρ.6ο.2); Μ.8.812λ); Μριῃ,γές.τ.20 
(ρ.261.12; ΜΙ. 41.11404}; ιοα. Ῥς σι :2ο (1.32. τότοῦ); 2, γελεοίίοῃ,; οἵ 
51ὴ ΟΥ̓ ΕΝ], ΟΠ γγβ.ἠο».39.5 τη σεη.(4.4030), γτ. δαε.τοί3.5348}; 
65} τὸ φώτισμα, σαρκὸς ἀπόθεσις, πνεύματος ἀκολούθησις τ. ΝΖ. 
07.40.3(Μ.36.5618)}; [Ὠϊησα οἵ [815 νου, (Ἰδιη, ίγ. 4.25(00.318.27: 
Μ.8.13688); ἴϑτα, Ἰγθη.ἤαθν. 1.21. τ(Μ,7. 6518} ἢ 3. Ὁ ΠΙΣΙΡΕ, αϑτάε, ςἰον- 
ἦη πῤ, ἤρσ, ὃ πνευματικὸς θερισμὸς.. «τὴν... .« ἐν οὐρανοῖς ἔχει 
ἀπιποη, ο.4:56(}.8ς.1425}0}); τὰ σοπογεῖα βθήβθ, ον ϑογό, 7, δ γη1.2.0} 
4, ῥμσίαὶ, ΑἸΉ. σφη!.53(Μ.25.658). 

ἀποθετέον, 016 Ἠϊμ5, εἰ αϑἴάθ ΟΥ ξίογε, (Ἰογὰ. ςἰγ.τ.6{(ρ.22.10; Μ. δ. 
"280). 

ἀπόθετος, ἰαϊᾧ ὃγ, εἰογεά πρὸ πθαῖϊ, ἃ5. βυθβῖ,, οίογε, τ Ν νβ5,υ, 
λ7ος5.(Μ.44.3458}; τηοῖ, πονηρὸν ἀ. ἡ μνησικακία 1 .ποη!.7.6 τ ἰξεεῖ, 
(}1.44.720})}. 

ἀποθέωσις, ἡ, ἐεϊπεαϊίοι, οὗ Ῥάσαῃ ροί5, (Ἰ]οτη ἐν, τ 2τ(ρ.67.τ0; 
Μ.8,828Π); 1ὁ.(ρ.8:.13; 8734) 41.; ΟΒτ5ῖο],, Νοπτουιδῃ οὐκ εἰς ἀ, [56, 
τῆς ἀνθρωπότητος] κατὰ τοὺς σοὺς τῶν δογματιστῶν τῶν νεω- 
τέρων Νεβί, Ρ. ς τοίρ. 275. 12); Σ Τηγνϑί. αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἑαυτὴν ὥσπερ 

ἐν κατόπτρῳ ὁρᾶν μελετώσης, καὶ τὸν βεῖον νοῦν, εἰ ἀξία γένοιτο τῆς 
κοινωνίας τῆσδε, ἐν αὐτῇ κατοπτριζομένης, ὁδόν τε ἀπόρρητόν τινα 

ταύτης ἀ. ἐξιχνευομένης τι Ἷ αιπηραη.Ογ.τχ(ρ.27.16: Μιτο.Ιοϑ40). 
ἀποθϑηριόω, Ρᾳ55., δὲ φηγαρεά; ς, εἰς, Κρ. ρα ΑΡ.15,.νδισίτιτς 

(Μ.20.4130}); ο. πρός, Οτάονι. το, δ τῃ 76γ.(Ρ.77}.24; ἐπεθηριώθη Νί,13. 
465); αὖ8., 14, οἰ ἡη σφη.490τοῖ }1.12.1458}.Ψ 



ἀποθησαυρίζω 

ἀποθησαυρίζ-ω, οἰογδ  }, ταθῖ, “τες θεὸς τοῖς ἀνθρώποις τὰ πλημ-, 
μελήματα Οντ. 0.2.τ(4.210Ὲ}. 

ἀποθησαυρισμός, ὁ, ἰαγίηρ ὧν, δἰουτηρ ἩΡ} ἄρ... ἄτάγηοῃ. Γο.4136 
(Μ.85.14250)}. 

Ἐἀποθησαυριστέον, οη:6 Ῥηιδὶ οἴογα ἢ Ρ, ΟἸδιη, οί, τ, (ρ.22,10; ἐπι- 
Μ,8.7280). 

Ῥἀποθιγγάνω, 1. Ἰομεΐ,, Ογτιαάον,τ4(τ. ποϑο, 108); 1, τγ(6030); ταοὶ, 
ἀποθίγειν.. «πολέμου τ. π(170Δ); 2. οὔδέγυε ψευδῶν σαββάτων ἀ. Ἰὰ. 
“441»..58(3.23154). ΘΑ 

ἀποθνήσκ-ω, 1. ἦτε, ταεῖ. ; 8. αὖ Βεαρίδιη ἐν τῷ αὐτῷ ἀπεθνήσκετε 
καὶ ἐγεννᾶσθε Ογτ. Ἡ εαἰφεῖ.20.4; δεῖ σε γὰρ ἀ. καὶ ἀναστῆναι 16. 
Ῥγοσαϊφεἦι. 5, εἰς τὸ καὶ αὐτοὶ ἀποθανεῖν ὥσπερ ἐκεῖνος" σταυρὸς γάρ 
ἐστι τὸ βάπτισμα (Ὠγν5. μόν Το. 4 τη Κοη,(0.525Ε); ἐπειδήπερ ἅπαξ 
ἀπέθανεν ἐκεῖ, νεκρὸν δεῖ μένειν διαπαντὸς τῇ ἁμαρτίᾳ 1.11. 1(531Ὲ)}} 
Ὁ, οὗ ϑρισιῖαδὶ ἀθαίῃ ἀ. εἰς τὸν αἰῶνα Ηδγπι.Ξ7»1.0.18.2; ΓΙ, ν. 
2.23(0ρ.193.25; Μ.8,τοοῦ0}) ; Οτ.07.27(ρ.366.20; Νῖ.ττ, σοο ΟΣ); τὴν νέκρω- 
σιν, καθ᾽ ἣν καὶ ζῶντες “'ομεν ΟΒΥγΘ.ΠΟΉΣΙ. 5 ἴῃ Κορ. (9,536Ὲ); 
2. ο. αἀδἵ., ἀΐθ ἐο, 1.ε. γεπομροε ἀἁ. τῷ κόσμῳ παραιτούμενος τὴν ἐν 
αὐτῷ μανίαν Ταῖ,ογαϊ, ττ(ρ.12.τ0; Μι6.8208); ἤδη τεθνήκασι τῷ θεῷ 
ΟἸδηι. ραφά.3.ττ(0.280.22; Μ.8,66οα}; ἀ. ... τῇ ἁμαρτίᾳ [1ἃ.5ἰγ.4.6 
(Ρ.26ο.1τ4: Μ.8.12408). 

Ἐἀποθολόω, οὐδεηνδ; Πρ, Μᾶς ρῃ αροῦν.4.28(ρΡ.216.11). 
ἀποθρασύν-ομαι, 1. μαῦε αμάπεῖν, ἄαγε, ον. ΟἸϑηι.τδ.τ4; Ατα, 

τον. (Ρ.5τ.2; Μ.25.4808); 2. φῥέαᾷ αμααείοι είν, τἰδὲ τησμίηρ 
ἑαηρπαρε, Βδ5. ΘΡΊγ.7ο(3.6)0 ; Μ.22.2174}; ἐπειδὰν “υηταί τι κατὰ τῆς 
δόξης τοῦ πνεύματος αὐ Νυ85. ἡ ασεά.2.(Μ.45.13284}); ὦ, ταδα ἰὸ 

σρεαὶ απμ]αείομοῖν, οἵ ΟΠ γῖβὲ πθέται.. τοὺς ἀνόμους γραμματεῖς Οντ. 
σἰαρμ Ντι.(1.3828). 

ἀπόθριξ, μαΐγίεδος, δαϊά, (γτ. 0.5.χ(4.4654). 
Ἑἀπόθρονος, ργοῦ. γε) ἃ ἰμγοηε, οὐ Ῥοββ. δῤγίμριηρ ἤγοηι 

ΟΥ̓ Θεεαςτοηδα ὃγ ἃ ἰἠγοῆε λιπεῖν... θρόνους καὶ ἃ. εὖχος ΟΣ ΝΑΖιαγηι. 
1.2.15.1τ5(}},3}.7}]4}. 

Ἐἀποθρυλλέω, «ωγ  γεεῖν, ἀφεῖσηαίε ἔγεεῖν, Μας. σῃιαροεν.2.20 
(Ρ.41:.5}; παράνομον ἀ, τὸν γάμον 1.3.43(0.151.29); 6.4.18(ρ.197.3). 

Ἐἀποθωρήσσω, ὃ ἑακὸ οὔ ἂς α δγεαΞί-ῥίαϊο, Ογας. δ1δ.5,45π(οοὨ]. 
ἀποθωύξουσιν «ποι αἰοιι). 

ἀποιδέω, σξαξε Ξιϑεἰ της, δες ἀοιθΉ, ἘΝῚ]. ῥεγίσίιττ (1.70. θο10). 
ἀποίητος, ὠμπεγεαίσα; 1. τὰ σοη,, 1 7π5τὰ{φμ 7.2.5 (}1.6,14244}}; 

2. οἱ σοά, Κεννρ. ᾿εὶγ 0. Ἰδπλ.  γ.6. (ρ.45τ.ττ; Μ.0.2570); Ογας. δὴ}. 
Ῥ.1; Ἐππ αροί.28(}1,30.8688) ; Μς. Αορ ἤον.4.0(}1..34.480 4}; ἘΡΙΡΆ. 
μαεν.76.)ο(ρΡ.378.12:; Μ.42.5768Β); 1 Ῥοίδι 1 οαπρΡἢ 515 ἀρϑιηϑί 
τὴς οὐ ῃοάοχ ἀοοίτσίης οὗ ὅθι ὁ μὲν γάρ ἐστιν ἀγεννήτου καὶ ἀποιή- 
του γέννημα καὶ ποίημα Ἐππιαροί, τ7(8520); ποέημα τοῦ ἀ., οὐχ ὡς ἕν 
τῶν ποιημάτων ἐδ. Δβ(δό88). 

ἀποιήτως, το] !ομ! ἡπακίησ, {7 αβὲιφη Οἢγ,4.2(Ν.6.14530); 16, 

(1436}). 
ἀποικεσία, ἡ, σα ῤ τυτίν ἀπαχθῆναι..." ἐν ἁ, ᾿55.5αἰ.0.1. 
ἀποικίξω, 1. αοί,, Ξε 6 ΟΥ ἡπᾶκα ἰο προ! Γὼγ ἔγοηι, ταεῖ. τοῦ κά- 

σμου ἑαυτὸν ἀ. ΟΥ̓͂Ν γ85.0γ.ἀογη.ς(ρ.ττ4.τῷ; Μ.44.ττο20) ; τῆς περὶ τὰς 
ἡδονὰς διαθέσεως τὸν νοῦν ἀποικίσαντες ἸΔ 0γι κα! φεἢ.7(Ρ.30.τ5; Νί,45. 
320); 2. τπηρῦ,, τυεἰϊ ἔαγ ἤγομι, ἰά ον, ἄθηη. Ξ(Ὁ.114.25; Τ1020); τηεῖ,, 
δὲ Ξεβραγαΐδ ΟΥ γεοϊο ἔγοη! τὰ ἀλόγιστα πάθη.. ἀπῴκισται τοῦ 
ἡμεδαποῦ χοροῦ (Ἰοη, ῥαεά.2.4(ρ.τ81.18; Μ.8,4408); ἡδονῆς καὶ λύπης 
ἀπῳκισμένον ΜΙοΙΠ, ,Ἔνη».8.τ(ρ.81.7; Μ.18.1370}; οὗ (σα ἃ5 τοηιοῖο 
ἔγοῦ σμβηρο, νυ. 7ο.τ.ο(4.968); [Π60]., οἱ ὅοη οὔτε ὁ νζὸς ἀπῴκι- 
σται τοῦ πατρός" ἡ γὰρ "πατὴρ᾽ προσηγορία δηλοῖ τὴν κοινωνίαν Ὠ͵ϊοΏ. 
ΑἹρ.Ατῇῃ ζοη. τ6(ρ.58.2ο; Μ.2:. 040). 

ἀποίκιλτος, μη:υαγτοραϊεά, μηΐξογη, ΟἸοτα. ῥαδά.5.το(ρ.267.το ; Μ.8. 
6288); Πῖοη. Ατ.ς.}.7.4(}1.3.2124}; ΠΡ. Ῥ οί. (Μ.88.5724). 

ἀποίμαντος, τοτΠ οι α ἐπερἠογά, μπϊση δα τὸ τοῦ θεοῦ ποίμνιον, ἀ. 
ὄν τι ΝαΖ.6}.152(Μ}1,57.2:78); Μας. ἴση αροον.3.42(ρ.146.,6); Ζαςῃ. 
Η.Ρ.(21,86.,3228). 

ἄποιος, εὐὐϊλομὶ φμαϊτεν ΟΥ αἰγίδμίε; Ἀν, ἴὰ σοιι., τοί, φἴδθρ2: 21 85 
ἔγρε οἱ Ὀαριϊβιη τὸ ἄ, ὕδωρ γόνιμον καὶ νόστιμον πᾶσιν γεγενῆσθαι 
ὈΙάντη. Τγὴη..2.14(}}.30.7008)}}; οἱ [8156 σΟΠΞΟΙΑ ΙΟΠ5 ὈῬγοςεθαϊηρ' ἔγΟΠὶ 
ΕΨ}} 5ΒΡ.1{5 ἡ δὲ χαρὰ ἐκείνη ἄ, ἐστι καὶ ἀδιάθετος Γ)16..}677.33(ρ.38,4); 
2. οἵ ΙΟΥΤΏΪθ55 τ ϑ Γοσ, 680. ὈΥΓΠ8] τπϑίτοῦ αἱ Ὁτοατίοι ; ἃ. 1π 
Οτεεῖς, εβρ. Αὐβίοτο!δη, μΠΟΒορΡὴν τὴν... ὕλην ἄ. καὶ ἀσχημάτιστον 
λεγομένην ΟἸεΙη. 5 ἐν. 5.14{0.385.8; Μ.0.15324Α); ἀσχημάτιστον γὰρ αὐτὴν 
οὖσαν καὶ ἄ., προσλαβοῦααν σχήματα καὶ ποιότητας γενέσθαι σῶμα 
Η!ΡΡ.ἤκεν.τ.τοίρ.20.1; Μ.16.30418); τοῖς δὲ ἐπακολουθητικὴν αὐτὴν 
εἶναι νομίζουσι.. οὐσία ἐστὶν ἡ πρώτη τῶν ὄντων ὕλη..«ἄ, τε καὶ 
ἀσχημάτιστος ΟΥ,07.27(0.368.0; Μ.τΙ. 5128}; ἄ. καὶ ἀσχημάτιστον, 
τῇ δὲ τοῦ θεοῦ δυνάμει τὸν κόσμον αὐταῖς ποιότησι προσειληφέναι 
1 5.}.6.1.τ8(3338; Μ.21.5610)}; ἡ ὕλη...ἅ, τε καὶ ἄποσος 175. 
ἐρηξεξ, κοί Ν.6,15444); Ὁ. ἴῃ Ομ ϑιδη ἐπουρῃξ; ἴῃ ρεη. πᾶν σῶμα 
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ὑλικὸν ἔχει φύσιν τῷ ἰδίῳ λόγῳ ἃ. τυγχάνουσαν.. καὶ ποιότητας 
χωροῦσαν, ἃς ἐὰν βούληται αὐτῇ περιτιθέναι ὁ δημιουργός ΟΥ̓. [0.13.21 
(Ρ.245.6; Μ.14.4334}; οὐκοῦν εἰ ἄ, ἐτύγχανεν ἡ ὕλη.. τῶν ποιοτήτων 
γέγονεν ποιητής ὁ θεός; Μεῖῃ αγδίϊν.7(Ρ.162.0; Μ.18.2538); Βαϑ,ἠδα. 
τ δίτιοα ; Μ,20.214}); τεξ, ἑπποιίοη οὗ Ἰοροβ βηάἀονίηρ τηβίξευ ἢ 
αμα 165, Αἰμποηαρ ἰδρ.το, 2(}.6.0004Ὰ}; πὰ Ῥεγδΐῖὶς ἔπροῦν ἡ ὕλη ἄ. 
οὖσα καὶ ἀσχημάτιστος ἐκτυποῦται τὰς ἰδέας ἀπὸ τοῦ υἱοῦ, ἃς ὃ υἱὸς 
ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐτυπώσατο ΕρΡ.ἤαθν.5.τ](ρ.114.21; Μ.τό.31750); 
τεῖ. Μδηίοῃ. τμεοῦν ἔδοξέ μοι συνυπάρχειν τι αὐτῷ ᾧ τοὔνομα ὕλη, 
ἐξ ἧς τὰ ὄντα ἐδημιούργησε...ἐξ ἧς καὶ τὰ κακὰ εἶναι δοκεῖ, ἀ. γὰρ 
καὶ ἀσχηματίστου οὔσης αὐτῆς ΜΟΙ αγῥτϊγ.3(ρ.154.4; Μ.18.2488); ἡ 
δὲ ὕλη ἀ. ἦν, τῶν δὲ ποιοτήτων ποιητὴν εἶπας τὸν θεὸν εἶναι, ἔσται καὶ 
τῶν κακῶν δημιουργὸς ὁ θεός 1ῤιϑίριτός,ς , 2574}; εἰ δὲ τούτων ἐκτὸς 
οὖσα ἡ ὕλη, καθ᾽ ἑαυτὴν ἄ, ἐστι καὶ ἀνείδεος, πῶς ποιεῖ τι ἡ ὕλη, ἡ 
μηδὲ τὸ πάσχειν δύνασθαι καθ᾽ ἑαυτὴν ἔχονσα; Ἰῖοπ. Ατ,ἀ,5,.4.28(}1.3. 
Ἴ20Α}); Ο. οἵ Βοᾶν θείους Ὀοϊηρ ᾿ηοχγθα ὃν 50] ὅλη γάρ ἐστιν ἄ., 
καὶ οὐ σῶμα Νετηβ5,"σέ,μοηι.2(Μ.40.5648); 3. οἵ οά, τιν γ85. 
ῥδεαὶ. ,(Ν]1.44.12258) οἷζ, 5, ἀσχημάτιστος ; ἀμερὲς γὰρ πάντη τὸ θεῖόν 
ἐστιν, ὅτι καὶ παντελῶς ἄποσον, ἄποσον δὲ παντελῶς, ὅτι καὶ παν- 
τελῶς ἄ., ἃ, δὲ παντελῶς, ὅτι καὶ πάντη ἁπλοῦν Μαχιαγιδιρ. (Μ οι. 
12328); οὗ Ὑτίη., 710.) παδν ΡΠ ορ,(Μ,04.7778); ΟΥἨ Τορο5, 110.}). 
6. ΤᾺ (1 .95.3408); οἱ Η. ΟΠοβι, Οὐ. ΝαΖ..».4τιο( Μ.36.4418) οἷτ, 
85. ἀχώρητος. 

ἀποκαθαίρ-ω, ἔν αοῖ, ; 8. γέπιοῦο ὃν ῥινρίησ “θουσα τὴν πλάνην 
ἡ ἐκκλησία Ἐπι5.6..}.τ.8(ρ.ὅ4.τ4: Μ,24.8378); Οὐ Ν γβοωρον (Μ.46. 
525Ὰ}; 14.αηῆρ. οἱ γες.(Ν.46.88λ) ; Ὁ. ῥρεντῖν βόηι θειοτέρων οὐσιῶν τὰς 
ὑφειμένας ἱερὰς καὶ οὐρανίας διακοσμήσεις ἀγνοίας... «ἁπάσης -- ουσῶν 
Ὠῖοπ. Ατ..}..6.3.6(Μ.3.5278}; 14.6.1.7.3(Μ.3.2000}; ἰαιρὶν ῥηγὶν στει 
τοὺς ἀτελέστους 16..6.ἢι.5.τ.3(5048); [(ἃ,6.}.,1.2.1(3008}; 2. πιρα., ρεγεῖν 
οποϑεί ξ 7γορι τοὺς τῆς ψυχῆς ἀποκεκαθαρμένος σπίλους (Ἰογη.5,7.7.12 
(ρ.59.1ς ; Ν.0.5168); τῶν -νομένων τὴν φθορὰν τῷ λουτρῷ Με ἐγηρ. 
8,6(ρ.88.6; Μ.1τ8.1484}; 805. οὐπω.. ἀποκαθηράμενος (γγ ἠνοιτ(3. 
644Ε); 3. ρΡᾶ55.; 8, ῥὲ ῥμγεπεά οἱ.. ἄγγελοι...τὴν οὐσίαν ἀποκεκα- 
᾿θαρμένοι Γ]οτη,ἐχε. Γ άσί, τπίρ.ττο. 27; Μ.9.0664); τὴν σ"ομένης ζωῆς 
εἰς θεωρητικὴν καὶ φωτιστικὴν ἕξιν ἀναγωγήν Ὀϊοπ, Ατ,ε.λ.6.3.4(Μ1.3. 
5368); 1ὁ.5.3.8(5168); Ὁ. δὲ ςεἰ ἀρανγί ας βιιῦς ὁ ἄρτος τῆς προθέσεως 
λέγεται ἤγουν ““ὄμενος 1 Βα8. ἤνημγο 1. 28(ρ.263.21); ἐδ. 2ο(Ρ.264.0,7). 

ἀποκαθάρισμα, τό, γεξί56, ἰεαυϊηρς, ῬΙΌΥ, τὰ ἀ, τῶν λαχάνων 
ῬΆ]1 Δ. ατε5,. 32(ρ.95.1; Μι34.ττορ). 

Ἐἀποκαθαρισμός, ὁ, ρωγιβεαίίου, Οἰνόη.  αξελι ο( Δἴ. 05.15.30), 
ἀποκάθαρμα, τό, ἐλαὶ τοὐιἸεὰ ἰς εἰεαγεά οὔ, ἐχοζειίοη; οἵ ταθηϑίγια 

αἴβοπασρε, (Ἰετη, αξά.5.το(ρ.212.10,22; Μ.8.Ξοςοῖν). 
ἀποκάθαρσις, ἡ, 1, ρεγεπεαίτοη ; ἃ. ἀὈς., ΟἸδηι.  ἰν.7.τ2(ρ.54.τ4; 

Μι0.5048}; ῥαντέζει.. «ἡμᾶς καὶ ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ πρὸς ἀποκάθαρσιν 

Ογτ. γερά (ρ.85.1; 55.768}; οι. Ααρων οὶ. τ. 3(Μ.3. τοσοῦ); Β. ς. σαηΐε, 
τῆς ἑκάστου ἀ. ἶΞο. αἰτοῦ ἄδα ἢ] ΟἸδιη. ἰν.6.14(ρ.486.21; Μ.0.3322Α}; 
τὴν ἁ. τοῦ ἀλόγου μέρους τῆς ψυχῆς 1τὉ.7.6(ρ.24.24; 4454}; ὁ κύριος 
διὰ.. τὴν τῶν ἀπίστων ἀ. ἔπιεν τὸ ποτήριον 1.4.ο(ρ.28τ.:1; Μι8. 
12840); 2. ῥμγραϊίοῃ ἔοικεν. «τὸ μαρτύριον ἀ. εἶναι ἁμαρτιῶν μετὰ 

δόξης 1δι(ρ.281.»6; Μι,8,12840); τὸ...θεῖον πνεῦμα χρώμενον ὕδατι 
πρὸς τὴν τῶν ἁμαρτίας ῥύπων ἀ,. [)1άντη (1 Β65. μη. (τ 3οϑς ; Μ,20. 
Ἴ40Α); τὸ θεῖον.. «δεχόμενοι βάπτισμα ῥαντιζόμεθα τῷ αἵματι Χριστοῦ 
πρὸς ἀποκάϑαρσιν ἁμαρτίας γτιΖαεΐ τοῦδ(3.7878); ἀδρανὴς ἃ νόμος 
πρὸς ἀποκάθαρσιν ἁμαρτίας 140 ΒΞ. κο: Β(Δ1.60.τορ6Α); τὴν ἁπάσης ὁμοῦ 
κακίας δι᾽ ἐναρέτου καὶ θείας ζωῆς ἀ, Ῥίοη.Λτ.ε.᾿..2.3.1(Μ,3.3078}; 
1Ὁ.3.3,τ(4288). 

ἀποκαθεύδω, ὑξ αδίεερ, γενπαΐῃ ἀδίεερ, (Πγγϑλοηι.δ0.2 ἦμ ΔΙ. 
8348 ; καθευδῆσαι (σαιτη6); Μϑο, Μσπ αροον.4.ττί(ρ.173.7). 

ἀποκάθημαι, ὑδ »ηδηδίγμοις, Ῥτθβ. Ῥίορὶ., ΤῆηεΕ. ἔσοεῖι, δ: τΊ(,, 
987); ΟἸντρ. Κ».ἘΡ.}6ν.28(1.03.776}}. 

ἀποκάθισις, ἡ, 56η5. ἀ}0.., ἃ Κιηα οὗ θά ν αϑποιοι ᾿τευρτοῖεᾷ 
τοί, βρι τι] Πς ἀ, ἐστιν ἀδυναμία λογικῆς ψυχῆς, καθ᾽ ἣν τὰς 
συντελούσας ἀρετὰς πρὸς τὴν μόρφωσιν τοῦ Χριστοῦ εἴωθεν ἀποβάλ- 
λειν Ἰῦνδοτ, Ῥομτ. ἐα.7(Μ,40.τ2654). 

Ῥἀποκαθίστασις, ἡ, ῥοέξίγισ ατῦαγ; ΟἱἨ δἰαπιθηί5 αἰζου ὁπ σῖβῦ, 
1. Βα5.(ρ.352.5)}; ὙΠαάτιϑιπα. ῥγαφσαμεὶ, (Μ.09.τόδορ), 

ἀποκαθιστάω, [αἴ6 ΤΟΥΠῚ οὗ 54.; 1. γεδίονξ, ρίνο δαεῖ, Ταιιόνγαι τ 
(ρ.2ο.18,24; Μ.6.8484); ΟἸᾳπι, [5.44{ρ.223.20); Οτ Οεἰς.2.24{(ρ.154.5; 
Μ.:1. 8440); γόδίογε ἴο ἨΘΆ] ἢ, Παποα ἀδφαϊ, ΛΊΠ...47).5,40(}1.20.4ο0 Δ); 
2. ῥιιὶ δαοίς, Οἤγοη. Ῥαδερ.20ο(Μ'ι 02. του ο). 

ἀποκαθίστημι, Α΄. {τΆη5.; 1. γεείογε, 8, τοχὶ ὅ δὲ θέλων ἀποκατα- 
στῆσαι τὰ κατὰ τὸν τόπον χωρὶς σολοικίας, σκέψαι εἰ μὴ βιάσεται 
οὕτως τὴν φράσιν ἀποκαταστάς ΟΥ.εογιηρ ΓΡλ. 3:1] πρίρ.4τ1); ἐδ 
3:1 32(ρ.408) ; 1.56},.15: Γς. 5ο(}1.12.145328}; 2. ἐείαὐ τοὶ! τὴν ψυχὴν... 
ἀποκαταστήσειν οὗ νῦν προάγει 50. (ἢτῖ51} ΟἸοπλ ας. Τ᾿ 4ο!.6τ(Ρ.127. 
15; Μ.ο.6880); Εὐζώιον... ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας ἀ. ΤῬΏΠΟΒΕ. δι ς Κ(Μ, 
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ἀποκακέω 

65.524}; 3. ἀεεοιηραην πάντων τῶν Χριστιανῶν... .«ἀποκαταστησάν- 
των αὐτὸν ἕως δύο μιλίων Ματο, ἴδον ῬοΥΡὶ..62. 

ΒΒ. 1ηἴτβη8. (ρ855. ΘΠ 2η4 δοτ.); 1. δὲ γεξίογο, γί Ή ; ἃ. 8Ό5. 
οὐδ᾽ ἀποκατασταθήσονται [56. [η6 [εν5] ΟΥ, (εἰς. 4. 2(ρ. 292.5) Μ,ττ. 
τοσός); εἰ δὲ μὴ “γέγονεν ἄνθρωπος, καὶ ὁ γενόμενος σὰρξ λόγος 
ἀναιρεθεὶς ἀποκατέστη, καὶ ἀποκαθίσταται ἕκαστος ἐπὶ τοῦτο ὅπερ 
ἣν πρὶν γένηται σάρξ 14. 70.20.ττ(ρ.341.10; Μ.14.5078); ΜεῖΏ,765.1.43 
(Ρ.29ο.1ς ; ἈΓ.18.,2728)}; ὁ θεῖος ἔρως..«ὥσπερ τις ἀΐδιος κύκλος. .«ἐν 
ἀπλανεῖ συνελίξει περιπορευόμενος καὶ ἀποκαθιστάμενος []ΟῚ.ΑΤ, 
ἀ.5.4.14(Μ.53.7124λ}; 1ἃ.ε.Ἀ.3.5. 30}. 3: 4298); ; 65Ρ. οὗ τῆς 510Κ, Πρ, 
Οἰδηι.ο.τϑ; ἀποκατασταθήσεται ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη [8ς΄ χείρ] ἈΡΟ. ἃ. 
εαἰ ΜΙ .τ2:  Ο(. 91.14); Ῥ. ἴο ἃ ῥχδνίοιιβ. ροβιτοῃ Οὐ βίᾳϊο ἀποκατ- 
ἔστη ἡ τοῦ Δαζάρον ψυχὴ ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ΟΥ. 70.28.6(0.395.31; 
Μ.τ4.68οο); ἀποκατασταθήσονται ἀσεβεῖς τε καὶ δα ἱμονεςεἰς τὴν 
προτέραν αὐτῶν τάξιν 16 ῥγ͵]Ής,2,.το,βίρ.182.4) οἴ, ἀποκατάστασις; 
βούλεται ὃ ᾿Ωριγένης τὴν μὲν αὐτὴν σάρκα μὴ ἀποκαθίστασθαι τῇ 
ψυχῇ ΜΕΙΠ.γες.3.2{0.301.1; Μ1.τ8.2178); μηδ᾽ ἕτερον μὲν οὖσαν [53ς΄ 
{ῃς ἀϊνίης 6556 006} πρότερον εἶτα ἄλλα τι γιγνομένην καὶ πάλιν εἰς τὸ 
ἀρχαῖον ἀποκαθισταμένην Ἰὺμῃ5,6.1..2.0(Ρ0.100.2; Μ.24.0174}; ἀποκαθ- 
ἱστάμενοι τῇ κοινωνίᾳ (ο΄. Δ. 28 (Π το 40Ὰ}; 2. δὲ εειανϊςμεά εἰς 
τελειότητα ἀποκαθιστάμενοι ΟἸατη.. δε. πγίρ.154.0; Μ.0. 72; 1 οχες 

Τβάοί,22(ρ.1ττ4.4; Μ.ο. 660). 
ἀποκακέω, σίτιε πε ρ 1: ἀεεραΐν, θέεομις τοοαγδί, θεῖν. }1 ΑἹιεπεγεί. 

6(Μ.33.τ2ϑ Α)ὰρ. Τα. ̓ ..6.4.22.52τ; τος Ὁεη.12:7(}1.87.2280}. 
ἀποκάλυμμα, τό, γευείαίίον, Π οΥτ,,ἈΡ.ΟἸ]ο11.517.1.2οίρ.1τι.2; Μ 8, 

9284), οτὴ. ΠδΥμλ.Ὁ}ς.3.4.3. 
Ἐἀποκαλυπτικός, 1. γευεαίίηρ, ἐπ !ΗῊ λόγος (Ἰον ραρά.τοῖ 

(ρ.90,23; Μ.8,2400); πνεῦμα (ὑτὉ.ΝαΖ.ο7.3τ.20(0.184.5; Μ.36,168.}; 
2. εαραδὶε οὗ γεεείυϊη γευοίαοη ψυχῆς...ἔτι παιδαγωγικῶς δεομένης 

«ἀναδραμεῖν Μαχ.φε. Τδορ. Ἶνοο. ᾿400}). 
ἀποκαλύπτ-ω, ἢ. επεότοῦ, ταθα. δπιἃ Ρ855. τὴν «Αἰνεία γυναῖκα... 

.ἀποκαλύψασθαι (Ἰοῖτ. ραεά.2.ττίρ.280. 
14: Μ. 8.6578); οὐδὲ αὐτὴ κατανοήσεις ἀποκεκαλυμμένη τῷ σώματι 
Ατῇν αν. ττ(Ρ. 45.12; Μ, 28,264); αὐτὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἀποκαλυψαμένην 
τὰ παραπετάσματα ὑἴοη. ΥΦΧ 4.3. «2(11. 4.476}}} ; τηεῖ,, οΡέη ὑπὲρ τοῦ 
ἀποκαλυφθῆναι τοὺς ἀφθαλμοὺς ἡμῶν, ἔτι πρξα τ νους ὑπὸ τῆς διὰ 
τὴν κακίαν ἀτιμίας ἡμῶν ΟΥ. 0.20.22(26; Ρ.369.το; Μ.14.64:0); 2. γε- 
φεαϊ, ἴῃ σΘῃ. ὅρα..«μήποτε διχῶς ἔστιν ἴδειν “ἀποκαλυπτόμενον᾽, καθ᾽ 
ἕνα μὲν τρόπον ὅτε νοεῖται, καθ᾽ ἕτερον δὲ ἐὰν ἢ τοῦτο προφητευόμενον, 
ὥστε γενέσθαι καὶ πληρωθῆναι αὐτό" τότε γὰρ “-εται, ὅτε ἐπιτελεῖται 
πληρούμενον 1φ.6.πί(2; ῃ.112.6; 2057); οἱ (οὐ ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ... 
παιδὸς καὶ ἐφανέρωσε τὰ ἐξ ἀρχῆς ἡτοιμασμένα Πιορης διαὶ; ἔλεγον 

[3ς, οὗ προφῆται] ταῦτα, ἅπερ αὐτοῖς μόνοις ἣν ὑπὸ θεοῦ ἀποκεκαλυμ- 
μένα ἩϊρρΡ.αμ εἶ. (ρ.κ.6; Μ.το.720ῚΝ}; ἕνα θεοῦ “τ-οντος ἡμῖν τὰ 
ἑξῆς, θεωρήσωμεν ΟΥ, }0.20.44(33; ".388,32; Μ.1τ4.677}}; ὅπερ συνέ- 
φερεν ἡμῖν γνῶναι ἀπεκάλυψεν" ὅπερ δὲ οὐκ ἐδυνάμεθα φέρειν ἀπεσιώ- 
πησε 10. 1. .} 9. τ(Μ.04. 702Α}} οἵ (μηβί ἀπεκάλυψεν... «ἡμῖν πάντα 
ὅσα καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ νενοήκαμεν Τιβι ταὶ. 
τοο.2(Μ.6.700}}; ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ..."“εἰ ὃν ἔγνω πατέρα ΟΥ. 70.1.58 
(42; Ρ.40.8; τοο᾿}); ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν κύριον “τοντα αὐτοῖς ἐν 
τῷ πνεύματι ἑαυτόν τε καὶ δι’ ἑαυτοῦ τὸν πατέρᾳ Α1Π.6}. 5, δγα}.1.32 
(Ν1.26.6ος0); οἵ Η. (ποβὲ “ει. βροτοῖς ἐκείνους [5., ΕΑΊΠΕΙ 806 
50}] 1 865.Να2, ταὶ. 4(Μ.48.861); οἵ Ρτορπεῖβ ὅσα εἶπον καὶ ἐποίη- 
σαν οἱ προφῆται..«παραβολαῖς καὶ τύποις ἀπεκάλυψαν Τπι51. {16.00.2 
(Δ1.6.6808); ἐν ἀρχῇ τὸν υἱὸν ἀπεκάλυψεν ἶΞο. Μίοθ65) (μγγπ.ἦοῦ, 
32.2 ΤΏ [0.(8.1028); ΤὨατ, τύ ογ.12:τ(3.240); ο. ὅτι: ἐὰν ὁ κύριός μοι 
ἀποκαλύψῃ ὅτι..-«πάντες..-«σαυνέρχεαθε ἐν μιᾷ πίστει σι. ΕΡ᾿.20.2; 
8,08, ἕνα καὶ ἡμεῖς -ὐντὸς τοῦ υἱοῦ γνῶμεν πῶς πνεῦμά ἐστιν ὁ θεός 
Οὐ. }0.13.25(0.248.20; Μ.τ4.4400); τοῦ εἰς τὸ “-εἰν ὡρισμένου υἱοῦ 
ον, ΟἸοηι.τδ.το; Αὐδιυ ἀπΐση .34(Ν1.26.8038); τιρά., (Ἰεπι, βαεά.2.0 
(ρ.2ο6.29; Ν.8. 4064): τοι. Δτ.ε.}..3.3.2(Μ..3.4280) ; ΤΡΕΙ5. πὶ Ρ8585. 
ἄχρις ἄν.. αὐτοῖς ἀποκαλυφθῇ ἐπανελθεῖν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν [αδῖ. 
ἀταὶ.τοΞ.2(Μ.6.717Δλ}; ἀπεκαλύφθη δέ μοι...κοιμωμένῃ ὑπὸ νεανία κου... 
λέγοντός μοι ΠΟΥ, υἷ5.2.4.1: Ρᾶ58., ἔαὺε γευεαίε, ς. ἃσο. ἐπιτέτρα- 
πταὶ νύττεσθαι τοὺς πρώτους ὑπὸ τῶν ἀποκαλυφθέντων Χὶ Π Ετοῦ τὸ 

μυστήριον ἐσχάτων βαυβί, 6}.(0Ρ.8.3; Η.2.8480}; 3. ἐαρίατη οἷς ἔδει 
ἀποκαλυφθῆναι τὰ ὁράματα Ἡξετπη.ὉΣς.3.4.3; Ταρι. ἄταϊ.04. Ἅ(Μ. ύ, 
7ο1Α); ΟΠγν5. 05.25.1 ΤῊ ,ο. (8.1436); 808., ΗΠ ΥΠῚ.᾽5.3.10.2. 

ἀποκάλυψις, ἡ ἡ, 1. τρτεοτιοντηρ, ἰανίηρ βαγα; οἵ ξτουπά αἰΐον Ποοά, 
ΕἸΕτὴ," γ7.5.τ4{(0.303.5; Ν.0.1524}; σῶμα ἐν ἀσχήμῳ ἀ. Οομοι ρῤῥ. 
τ.6.15; τηρῖ, ἡ τῶν χειρόνων ἀποβολὴ τῶν κρειττόνων ἐστὶν ἀ. (Ἴ6 11. 
Ῥαεί. τι6(Ρ.1ο7.32; Μ.8,2 8:8); Τ. Αδγ. 6(0.83.27)); τῆς συσκευῆς τὴν 
ἁ. Ῥα]]... ΕἸ» βαρ. γι.26: Μ.47.8); 2. ἐχρίαπαίίοη, ΠΠουγη, υΐς5. .τοιο ; 
3. υἱδίορ κατὰ ἀποκάλυψιν φανερώσαντός μοι τοῦ μακαρίον Πολυκάρ- 

πον Μῖ, Ροΐνο,22.31 ἀ. πέμπτη Ἠρττηινῖς. κα Εἴ. ; δι ἀποκαλύψεως τῆς 
γεγενημένης ᾿Ιησοῦ τῷ τοῦ Ναυῆ [τοῖ. 7ο5.5:12Π.}] Ταβί ἀταϊ.62.4 

ἈΡΝῚ ι »ν α ε 
ἐπιτῆνα. ἕξιν τῶν θείων... 

μηδὲ τῆς Τροίας ἁλισκομένης... 

194 
» 

ἀπακαρτερέω 

ΑΜ. 6. 620Α); οἱ 5. ]ομῃ ἐν ἀἁ. γενομένῃ αὐτῷ 1.81 «φ(060Ὰ) ; τοῦ.. «τὴν 
ἀ. ἐωρακότος.. «πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς γραῦν, 5,30.3 

(Μ.7.12078}; οἵ 8. Ῥεῖεσ, τοῦ, ἄσιτος τοῦ Πέτρου τὴν ἀ. ἰδόντος 18. 
4,12.7(}.} 'ὍΟΟΑ); {π]η. ἍΡ. Οντ. πεν. ο(θ2.3140}; οἱ 5. ῬδῺ], τοῦ, Ζῦου. 
12:22 δύο ἜΝ ἑωρακέναι μηνύει Μρι ἢ. γε5. 1 π(υ. 314.2) Μ.18. 206); ̓ 
4. γευεία!οη; ἃ. ἴθ ρθη, κατὰ θείαν ἀ. ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ἰωάννης ἔν τινι 

κώμῃ 4.70. 4βίρ. 115. 34) , τοὺς ἀποστόλους, ὡς ἐν καιρῷ ἀποκαλύψεως 
γενομένους, εἰπεῖν ἄν" 'στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδύσεις᾽ ον. 70. 
13.48(46; Ρ.275.2; Μ.14.485.Ὰ}; ἁτεῖ, αὐ οΥντ4τὸ. ἀ, ἐστιν ὅταν ὁ γοῦς 
ἔξω γίνζησται τῶν γηινῶν καὶ ἀποθζῆται πᾶσαν πρᾶξιν σαρκικὴν 

δυνάμει θεοῦ" ὁ τούτου τυχὼν γέγονεν ἐν ἀ. τἀιεοιηηι η ΤΟ ον, 14: τό 

75 τὸ Ὁ.30); ἀ. ἐστι τὸ ἐν πάσαις καρδίαις ἀνθρώπων ἀπορρήτως 
κείμενον κεκαλυμμένον, ἄνεν φωνῆς τῇ αὐτοῦ βουλῇ ἀποκαλυπτόμενον 
ΗοιΟἸοηιαδ.6: ἀ, ... ἐστιν ἡ τῶν κρυπτῶν μνστηρίων δήλωσις, 
οὐτα αὐοβενον. τοῦ ἡγεμονικοῦ, εἴτε διὰ θείων ὀνειράτων εἴτε καθ᾽ 
ὕπαρ ἐκ θείας ἐλλάμψεως Απαάτι( ἀορι ρος, τ(].τού.220}9}; τοῖς, Μτὶ 
τό: τό εἰ γὰρ ὃ πατὴρ ἀπεκάλυψε τῷ Πέτρῳ περὶ ὧν ὁ κύριος ἐπυνθά- 
νετο, δῆλόν ἐστι, ὅτι διὰ τοῦ υἱοῦ γέγονεν ἡ ἀ. Αἰἢ.“215γι2.40(}1.36, 
421Α); Πέτρου εἰπόντος κατὰ ἀ. καὶ γνῶσιν καὶ ὁμολογίαν 181. Ὁ 
Τλά5.(Ρ.7.15; Δ1.01.14721) : ΜΊ 5.060 {νο σομι, τὴν γνῶσιν αὐτοῦ 
5ο. 5, Ῥοίοι] {δι᾽ ἀποκαλύψεως τοῦ πατρὸς γεγονέναι Ἰλυιπι οι ίτοτό 
(ρ.75.28; Δ1.24.8560); διὰ τῆς ἀ, τοῦ πνεύματος φανερὰ τὰ τῆς καρδίας 
κρυπτὰ γένεται ΤΏσι, Γγη.26(}1.75.τπτϑϑο ; (δι, μα μοριατρ (Μ, 88, 
568); Ψ] οὈ]θοῖνα ΘΘηϊζ. τὴν ἀ. τῶν τοῖς λοιποῖς ἀπορρήτων Βμ8. 
Μά. 2(2.2208; Μ. 31. ὀδιο): ὁ Χριστός, ὁ τὴν οὕτως ἀπόρρητον ἀπλανῆ 
καὶ θείαν ἀ. τῶν ἑαυτοῦ μυστηρίων ἐναστράπτων ἑαντῷ (ὑγτ ἵης. μηΐφεη, 
(5΄.6009}0); ἐν τῷ καιρῷ τῆς τῶν μελλόντων [ἀπορρήτων] ἀγαθῶν ἀ. 
Βα. υηγεὶ, 55(0.302.0}; Ὁ. ὀχορ, Κοιηδτιυ τὴν αι, οἷον τὴν 
κεκρυμμένην αὐτῶν μακαριότητα μικρὸν ὕστερον ἀποκαλυφθησομένην 
Ἐηο Κορε δὲτοί.13.20}; τὴν γὰρ ᾿ἀ, τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ᾽ λέγει τὴν 
ἀνάστασιν “μά τ. Μορπυ δον δὲτοί.138.32; Μι00,825}}}; 5. ἃ5. {Ππ|Ὸ οὗ 
Βόοοῖ, “ροζαίνῥδε, Νρρυείαον, ἃ. ΝῚ, ΗΊρρ. "τς «ΔΟ(ρ.223.1Ὸ: 
Μ.1τ6.33438}; Ογ. 0.2. δ: Ριῦζ.5; Μ.14.124}}} ἀ. ψηκ ( Ἴξην. 
βαεί.5.το(ῃ.222.7; Μιδι,Ξ2ξο): νψυϊτίοιι Ὁν ὃ. Ἰθῖνη πὸ ὀναηρο]εί, 
Οὐ. 70.5.3(ρ.τοῖ.80; ὙΡῊΝ 1804}; ΒῬΌΤΠ. ἈΎΠ ΤΟΙΣ Ὀν Ἰόβα {ἢ οἰάοτ, 
Ἐπι5.}...3.30.601.20.20713} . ρότη, στο Ὀγ (Οὐατλπια, Π)10.Δ]), Ἢ 
7.25. 2(6074}; σαποη ον ἀοαρίει, 1ὐυ5.1ὁ,3.24.1δ(σόθο); Δηρῇ, 
ϑρίομς. 5τ0(}8.37.1 5974): Ἱπο ἄρα μὰ Πἰδὲ οἵ σαποπίσαὶ θοοῦκε, ΤῈ, 
ὁ. {651.0(Ν1.26.14378})5 ΠΡΊρμ ἢ αον.γ70.22(ρ.360,24; Μ.45.ς01Ὰ}; [0.1}, 
{ο.4αἹ Δ ο4.ττϑοον); ὁπ τιοα ἔτοια 5 ἢ Πρ, απ ρριδαιν ΟἸκιοή, 
καη.θο; ντ.}]1.εαϊείλ 4. πὸ, ΟΥ Ναζιεαγητ.ι.1.12.30(}1..37.474Ὰ}); ΓΟ Ὦτγκ. 
ἙΜΉΟΡς.(6.3184); Ὅν ἈρΡΟΓΎνΡΏΙ! Πέτρος ἐν τῇ ἀ. φησί (Ἱοπλ,ρεί 4τ 
(ρ.1τ40.4; Μ.9.717γ0}; Πέτρου... εὐαγγέλιον.. 
οὐδ᾽ ὅλως ἐν καθολικοῖς ἴσμεν παραδεδόμεναᾳ ἔπκ.}..ε,3,3,2(Ν1.20.217}}: 
τὴν καλουμένην ἀ. Πέτρου, ὡς νόθον παντελῶς πρὸς τῶν ἀρχαίων 

᾿ ι ᾽ Η 
καὶ τὴν καλουμένην ας 

δοκιμασθεῖσαν, ἔν τισιν ἐκκλησίαις εἰσέτι νῦν ἅπαξ ἑκάστον ἔτους 
ἀναγινωσκομένην ἔγνωμεν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ παρασκευῆς ὥοχἦ.6.7.τ0.00}}. 
67.14778); τὴν δὲ νῦν ὡς ἀ. Παύλου τοῦ ἀποστόλον φερομένην, ἣν 
οὐδεὶς ἀρχαίων εἶδε, πλεῖστοι μοναχῶν ἐπαινοῦσιν, ἐπὶ ταύτης δὲ τῆς 
βασιλείας ἰσχυρίζονταί τινες ταύτην ηὑρῆσθαι τὴν βίβλον 1}.7.τ0.Ἰτο(Μ, 
67.14170}; ἄλλην [8ς. βίβλον]...ἐξ ὀνόματος Ἀβραάμ, ἣν καὶ ἀ, φάσκου- 
σιν 50. Θο. ἢ ]8}5] εἶναι, πάσης κακίας ἔμπλεον" ἑτέρας δὲ ἐξ ὀνόματος 
τοῦ Μωυσέως, καὶ ἄλλας ἄλλων ΤρΙρῃ.ἠαεν. 50. π(0.γ75.12: Μ.41τ,660}}}; 
ἀποκολύψεις. «τοῦ δάμ 1}.20.δ(ρ.284.13; Μ.41.3410}; 
ψευδεῖς αἱ καλούμεναι ἀ., αἱ ἐκτεθεῖσαι ὑπὰ τῶν αἱρεσιαρχῶν τῶν 
πεφθαρμένων αἱρέσεων ἐν τῇ φαντασίᾳ τῶν δαιμόνων Τ᾽ Ποχ, 6.36 

(0.183). 
ἀποκάμπτω, ΟἸΤΟΥ ἴῸΓ ἀποκαλύπτω, ἜΠατφιΣ ἢ. 2} αν. (1.504). 
ἀποκαραδοκ-έω, σαγηεειν ἐχρόοὶ, ἀσεραΐν, οἵ ἀδεραὶν Οὗ δηρο β 

ΟΥΟΥ τηϑη 5 ΕΠ, ἀἸπρε! θα Ὅν Ὑανο ατοπ᾿ οὗ τηθῃ 5. “βοὴϑ οἵ 

Οοα᾽ καραδοκεῖν λέγεται τὸ ἐλπίζειν, «εἶν δὲ τὸ ἀπελπίζειν ὙΠάτ, 

Μορϑ. Κορὲ τοί ρ,137.9: Μ.66.8241:), 
ἀποκαραδοκία, ἡ, εαγηεδὶ ἐνῥεοίαϊίον ἀ. 

ἐστίν (Ἤτγβ.ἠἤον.14.4 τη. Βοηι (0. 5810), 
Ἑἀποκαρπεύομαι, ραΐδον ῥγιτίς, οἵ Δάδπιὶ ἐν τῷ παραδείσῳ... ἁ. 

Μεθ. ον. 8.3(0.84.12; Μι αβιχ410): ἐδιρτοςὶ (.-.2, ν.]. καρπεύεσθαι 
32Ὰ}} 10.8,4(0.84.21 ; 1444}. 

ἀποκαρπίξω, τηδα., γεαῤρ ἰ {εὶς οὗ, ἐη]ον, 
(Ἰεπι.᾿αεά.τ. (ρ.97.:1 ; Μ.8,2048). 

ἀποκαρπόω, τηξά,., ση70ν., ἰηάιρο τη, ΤΡῚρΡἢ.ἤαεγ.26.1πκίρ.20ς.ὃ, 
Μι41.35 66) ; 19.69.τγ(ρ.167.1ο; Μ.42,22810). 

"ἀπόκαρσις, ἡ, “ΜΉ, δλιαυῖης, οἵ τ18ὲ Βεαῖγ, χορ, Τμον. 10:27 
οἶμαι τὴν ἁ. τὸν νόμον ἀπαγορεύειν ΤΑΊ φι. δορὶ. 8 (1.28. 72ΟΑ); ἡ.. 

τῶν τριχῶν ἀ. ἐμφαίνει τὴν καθαρὰν... ζωήν Ἰθοπ.Ατ.ς.λ.0...2(}]. ᾿. 
5364}; Ρτος α  Νερη.3ο: 23(}}.87.880Ὰ). 

ἀποκαρτερέω, 1. ῥεγεέσεγε ἴῃ: αδείαϊηιρ, δίαγυδ οπεϑεί[, Ταῖ.ογα!.2 

ξ " . 

αἱ γραφαὶ αἱ 

γὰρ ἡ σφόδρα προσδοκία 

ποῖ, ας σου, 



ἀποκαρτέρησις 

(0.3.3; Μ.6,8οδα); ΡᾺ}}. 1 αμς,δοίρ.164.26; Μ.34.1241Ὰ}; 2. 5οἰορ όν- 
δευεντηρ, ρίυσ τ ῤρ, Αὐεῖῃ, ρος. 3(Μ.τοῦ. 288,0). 

ἀποκαρτέρησις, ἡ, 1. αὐεηδηεο, οἴ. ἀροεσαγίογεξεῖ ῥγοῦες ἰς ΜΙ αν- 
εἰομίβίανι, τὰ δοἱ γερμάταίογενι Ογεαίογίς, Τεχτ αγειχατίΜ. ΡΙ..21. 
2628): 2. Ξμἱεῖάε ὃν κἰαγυαϊί]οη ἀποκαρτέρησιν ορίαυτ [3ς5. ᾿γοῦγραΒ], 
Ια ,αροὶ 46(Μ. ΒΓ .τ. 5 12.Ὰ), 

Ἐἀποκαταλείπω, ἀϊξεαγά, ἄγορ, ἘΡΙΡμ.ργαδι(ρ.456.1ς; Μ,42. 
ἼοδΑ). 
ὭΣΤΕ ΜΒΕΝ γεεοηειίε εονερίοίεῖν, οἱ Ατομπειλεηὶ ἐν...τῷ 

δευτέρῳ Ἀδὰμ ἀποκατηλλάγημεν Ἰτδη ἤσογ.ς.τό.2(.7.11680) ; ἀ, ἡμᾶς 
πρὸς τὸν πατέρα εαἱ..ε.2:14{0.20.24}; ἐν αὐτῷ τὰ πάντα πουντος 
1{888..15.25ο(1.5708 ; ἈΓ.30.56 04}; “ποντος ἡμᾶς ἑαυτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ 
τῷ πατρί Ὠτοη.Αγιάνμιττ, (.3.05328). 

ἀποκατάστασις, ἡ, Α.. γενῆ; 1. ἴὰ ρϑη., ΟἸδιὰ,  ίν.1,21(0.77.27; 
Μ.8.853Α); τὴν ἀ. τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ΟΥ̓. [0.10.42(26: 
Ρ.210.20; Μ.14.3804Ὰ}; 1 γίηε.5.1τ.το(ρ.233.1; Μιττ.205Ὰ}; (δεβοί.22 
1η Μαχ,φ, ἐμαὶ. (1.0ο.5330) ; 2. οὗ ΟὨχβεὲ τὸ ἤξάνεξῃ, Ε)5.}}.6.1.2.25᾿ 
(}1.2ο.658); 1(.«1,6.4.π6{ρ.101.31; Μ,22.3208); ΟΥ̓ ΝαΖ.0».41.1τῷ 1.36, 
4448); τὴν ἀνάληψιν...καὶ εἰς οὐρανοὺς ἀ. {11.}ας((Ν' ΒΡ τοῦ.Ρ.530); 
3. αϑίχοῃ. φωστήρων.. «ἀπὸ τῶν αὐτῶν εἰς τὰ αὐτὰ περιοδικῆς ἀ. ἸΟΥ.. 
Αὐνά.η.4.4(Μ.3,6078); ἐδ.8,Ξ(8020); Μαχ,ανηδίρ.(1.0χ.11γ60). 

ΒΒ. γεδίογα 0, γε τἐμέϊοη, γε-ηδίαιονηθηΐ; 1. ἴθ σεξη. εἰς ἀ. 
ἀμφοτέρων τε καὶ τῶν ἐλευθέρων τέκνων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δούλων 
Χριστὸς ἐλήλυθε Ταβτ, αταϊ.τ534.4(Μ1.6.2 884); ΟἹειη, είν. 4.0(0.225.27; 
Μ|8.ττόδΑ); τὴν ἀ. τῆς ὁράσεως Οτι ῥνίημε.3.1.τε(ρ.222.6; Μοιτ,28οΟ): 
(Βενβ λον, 37.3 τη 6Ή.(4.378Ὰ); τῆς ἀ. ... τῶν..«εἰκόνων ἨδάγΡαρα 
ἐῤιοηδι. (]. ΡΙ,.οθ.1222}0)); 2. τοῖ, Ἂς, 4121 ἐν τῇ ἀ. πάντων ὀψόμεθα 
οὐχ ὡς νῦν ὃ οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ ὡς πρέπει τότε, ὅ ἐστι ΟΥ. [γυτη 1,6 πττο-- 
20(3].17.3640)}; ἐν τῇ λεγομένῃ ἀ. 14. .0.τ.τό(Ρ.20.12.; Δ1.14.400}; εἰ 
τοίνυν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἁ, ἁπάντων καὶ αὐτὴν τὴν κτίσιν ἐκ τῆς 
δουλείας εἰς τὴν ἐλευθερίαν μεταβληθήσεσθαι ὁ Παῦλος ἔφη...πῶς ἔτι 
τὴν τοῦ δούλου μορφήν...συνεῖναι τῷ λόγῳ [δι᾽ αὐτὴν] γένοιτ᾽ ἂν δυνα- 
τόν; δάλτοε!!, Κγτοᾷ ἀρ. 1π|5. Μ] αγεεί,,2.4(0.54.2τ; Μ.24.8168); ᾿ἄχρι 
χρόνων ἀποκαταστάσεως᾽...«ἡγητέον ὡς ὁ Χριστὸς...ἐλευσόμενος... 
ἀποκαταστάντων πάντων λοιπόν, ὧν προεθέσπιζον οἱ προφῆται 1)]άντα. 
Αε,3:21(Μ,30.1τ668); εἰ νῦν οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μάρτυρες θαυμα- 
τουργοῦσι καὶ ἐν τοσαύτῃ τιμῇ ὑπάρχουσιν, ἐν τῇ ἀ. εἰ μὴ ἴσοι γένοιντο 

τῷ Χριστῷ ποία ἀ. αὐτοῖς ἔστιν; Τροάοτι5 ΑΘ Κι4658ρ.ΟΡ(ς 5 2)αε . 8 
(ρ.180.25 ; Μ,86.2780Α}; ἐν τῇ ἀ, ὅτε οἱ θεῷ φίλοι ἁρπαγήσονται.... εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα καὶ. βοε.τ2:6(0,357.τ8) : πορῖ,, ΗΙΡΡ. 
ἠαότ.6.42(ρ.175.4: Μ1.16.32034}): 16.7.27(ρ.2ο6.10; 323180); 3. πὶ ΤΠ δοῦν 
ΟἹ Οὐ, (οἴ. ἀποκαθίστημι) ἀπ ἨΙ5. ΤΟ] Οντε 5. περὶ δὲ τῆς ἀ, οὕτω 
δοξάζει [56. ΟΥ.7...«κολαζομένον...τοῦ σώματος κατὰ μικρὸν καθαίρεται 
ἡ ψυχή, καὶ οὕτως ἀποκαθίσταται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν. καὶ τοὺς 
δαέμονας δὲ καὶ ἀγγέλους λέγει ἀποκαθίστασθαι ΤΠ! δου, 5. ςεεί. τού 
(Μ 86.165); ἐνέπεσα εἰς τὰ βιβλία τοῦ ᾽Ὡριγένους καὶ Διδύμου καὶ 
εἰς τὰ γνωστικὰ Εὐαγρίου, καὶ τὰ τῶν μαθημάτων αὐτοῦ, καὶ λέγουσιν 
ὅτι...ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ δαίμονες ἐπανελθεῖν 
ἧς ], ὡς] ὑπῆρχον νόες γυμνοί, ὃ λέγουσιν ἀποκατάστασιν ΒατΞ.γ65. 
(Μ.86.8028); τὴν παρ᾽ αὐτοῖς [5ς, τοῖς τὰ ᾽Ὡριγένους φρονοῦσιν] μυθευο- 
μένην τῶν νοῶν προὔπαρξιν καὶ ταύτῃ ἑπομένην τερατώδη ἀ. (γτ.8. 
ὡς Ἐπμίδννη.26(0.39.20); πάντων δὲ τῶν λογικῶν, ἀγγέλων, ἀνθρώπων, 
δαιμόνων ἀποκατάστασιν φάσκοντες 560. ᾿Ωριγένης... Δίδυμος, καὶ 
Ἐὔαγριος καὶ ὁ λοιπὸς αὐτῶν..«-ὄμιλος] Βορῆγ, ΗΠ ἐριογη.(}1.87.31844}; 
Αμδβιδιἠοά,22(Μ.80.2800); {Π|5 ΓΠδοτῪ τείαϊεα ἔγοπι βουρέατο, Βδγ5. 
γέ: Ρ.(}1.86,8038); Τυβέπ.Ογ,(ρ.207.21; Ν.86.9708}); ἃπα σοπαοπηποά εἴ 
τις λέγει..«ὅτι ἐν τῇ μυθευομένῃ ἀ. ἔσονται μόνοι γυμνοί [9ς.. οἱ λογικοί] 
«ὐὰς ἔ, ὈΓΡ(ς432)απαΐ, τά(Ηϑῃη Ρ.229; Η.3.2884}; εἴ τις λέγει.. ἀ. 
ἔσεσθαι δαιμόνων ἢ ἀσεβῶν ἀνθρώπων, ἀ, ἔ, ᾿αβίπ Ογ Δ Π ΔΓ. ο(ρ.214. 
τ; Μιδό6.οϑοο) ; 4. ἴο ἃ ΤΌΥΠΊΕΥ Ῥοβιοη ; ἃ. οὗ ἐπῖπρϑ ἀ, τῆς...τελείας 
εὐγενείας... «εἰς τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ (Ἰεππ.5͵7.4.21(0.307.7; Μ.8.13445}: 
ἀ. τῶν συγκεχυμένων εἰς τὰ οἰκεῖα 1ΠΠἸ0ρ.ἠαεγ.7.27(Ρ.207.20 : Μ.1ό. 
33100); τῆς ἀληθινῆς εὐσεβείας ἀ. πρὸς τὸν ϑεόν Οτ.((εἰς.7.3(ρ.τ5π.τι; 
Μ.11.14240); ἡ τῆς θείας εἰκόνος εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀ. το ν55.υἱγρ.τλίρ.305. 
6; Μ.46.3730); Ὁ. οὗ ρϑύβοῃβ, ο. ἀ81, τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀϊδίῳ ἀποκατάστασις 
(ἴδια, εἰν, 7.τοίρ.41.23; Μ.0.4808}; Ἠδγδοϊεοη ἀρ, γ. 70.13,46(0.272.7; 
Μ.14.4800) ; α. Ῥτερ. εἰς τὴν τελείαν υἱοθεσέαν διὰ τοῦ υἱοῦ ἃ. (Ἰ]αΙη. 
δΙγ,2.33(ρ.1τ87.8; Μ.δ,1ο844Α); οὐδεὶς ἀποκαθίσταται εἴς τινα τόπὸν 
μηδαμῶς ποτε γενόμενος ἐκεῖ, ἀλλ᾽ ἡ ἀ. ἐστιν εἰς τὰ οἰκεῖα Οτ.ἦο». 
χ 4.18 τη {ἐγ.(0.124.21:; Μ.13.4288}; ει, σγρῤ.4.2(ρ.46.το; Μ.18, 
888); {8 85.15.5ο(1.4234 ; Μ.30.,224Α)}; τ .Να2.0»,40.8(Μ.,36, 2686); ἡ 
εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀ, τῶν νῦν ἐν κακίᾳ κειμένων ΟτΟΝ ν55.0γ.καἰδεἶ, 26 
(ρ.τοο.7; Μ1.45,608); 14. ἔτει, ,(2 },18.23; Μ.4:.584Α}; ἡ τῆς ἀναστά- 
σεως χάρις οὐδὲν ἕτερον ἡμῖν ἐπαγγέλλεται ἢ τὴν εἰς τὸ ἀρχαῖον τῶν 
πεπτωκότων ἃ, τ΄ ποις ορ.11.2(Μ.44. 1880); τὸ γὰρ ὅμοιον ἐκείνοις 
56. τοῖς ἀγγέλοις} τὸν ἄνθρωπον εἶναι πρὸ τῆς παραβάσεως, δείκνυσι 
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ἡ εἰς ἐκεῖνο πάλιν ἀ, 1δ.17.3(1808); Μδο, Αορ ἰδονι θη. 34(Μ.34.06 5); 
τρεῖς ἀἁ. οἶδεν ἡ ἐκκλησία. μίαν μέν, τῆς ἑκάστου κατὰ τὸν τῆς ἀρετῆς 
λόγον, ... δευτέραν δέ, τὴν τῆς ὅλης φύσεως ἐν τῇ ἀναστάσει. τρίτην δέ, 
ἡ καὶ μάλιστα κατακέχρηται ἐν τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις ὁ Νύσσης Γρηγό- 
ριος, ἔστιν αὕτη, ἡ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων τῇ ἁμαρτίᾳ ὑποπεσουσῶν, 
εἰς ὅπερ ἐκτίσθησαν πάλιν ἀ, Μαχιαμ ἀπδιτ5(Μ.00,706..,8). 

(Δ, γεθοίμομ, ἀϑίγοη. ἥλιον... ἐν δεκαδύο μησὶ περιερχόμενον καὶ 
τερματίζοντα τὴν κυκλικὴν αὐτοῦ ἀ. Ἰγεη. παϑν.τ.τ7.1(Μ.7.6404Ὰ}); ΗΙρρ. 
ἠαθγ. τ. 27(Ρ.2ο6.24:; Μ.1τ6.33100); τῶν ὡρῶν τὴν ἀ. ΜοΙοτ,» αἱ ἤονμ.30 
(Δ1.64.12770}; ἡ ἀρχὴ τῆς ἃ, ἤγουν περιόδου τῶν φλβ' ἐνιαυτῶν (βγοῃ. 
2 αξε.Ρ.374{Μ.02.0530); ἢρ. οὗ ἐν τῇ ἄκρᾳ ἀποκαταστάσει πρωτό- 
κτιστοι (6 Π,Εεἰ, Ξ7(Ρ.153.2ς ; Μ.0.7258). 

Ὁ... ἀευείορηηθηὶ σώματος... αὔξησις, ἡ ἀπὸ μικροῦ εἰς τὸ καθῆκον 
μέτρον ἀ. [Β685.5ἐγεμεὶ.Π051.2.2(1.4.388 ; Μ.30.41}). 

Εἰς γεἰμίηιεη! τὴν ἐπὶ τῇ πίστει τῆς ἐπαγγελίας ἀ. ὈἸφη,.:!7.2.22 
(Ρ.188,22; Μ.8,τοῦβ 8); ἡ...τῆς ἐλπίδος ἀ. ὁμωνύμως ἐλπὶς εἴρηται 
{ῤ.(0..188,13.; τοῦξΑ}); τῤι(ρ.187.1τ6; Ἰοδ4Ὰ). 

ἀποκαταστατικός, 1. γε} ῊΣ δέκα δὲ μονάδες μίαν ἀποφαίνουσι 
δεκάδα' δεκὰς δὲ πέρας μονάδων, ὅρος καὶ καμπτὴρ ἀςποδκαταστατικός 
Ἐπ5.1.( 6(Ρ.210.32; οὐ. ἀκαταστ-, καταστ-; ἈΪ.20.13481) καταστο); 
Οἱ ρἰαμεῖβ, Οἰδρενεςορη ΣΡ ὶ, π(ρ.2Ζττιτο; Μ.1.141720); τὰς πίστεις 
ἂς εἶναι περιόδοις ἀστέρων ὥὄγῃοθ, ῥγουϊά,γ(0.128.18; Μ.66.12778}; 
2. ῥγἱηρίηρ δαεῖξ ἴοὸ ἃ Ροῖηὶ τὴν κατὰ φύσιν ὀκτωκαμεικοσαετηρίδα 
τοῦ ἡλίου, ἥτις..«ἀ, τυγχάνουσα ἡμέρας μηνὸς ἡλιακοῦ καὶ ἡμέρας 
ἑβδομάδος καὶ ἔτους τετραετηρίδος βισσέξτου (βγοι, δεῖ ρ.α2(Μ.02. 
890); 3. εαῤαῤίο ὁ γεσίογίηρ σοφίας... ἀς ΟἸοιη, εἶν, 2,Β(ρ.132.- ΜνΒ, 
9728). 

ἀποκάτωθεν, ῥγῈρ, τ. ρεηΐτ., ἤγονη “6 δοιον οἵ, Οὐϑ.).1 1 ἰορ.ῳ 
(Δ1.88,188}). 

ἀποκείρ-ω, εμέ, εἰ Οἱ; Ῥτόρουν 186 μαϊτ, ἤθησα {ς αοὶν ἐὰ τποί, 
56η88, ἀαῦθ ἴῃ ΒΑ ἐπί, ὈΠγνβ.λοηι. 4.8 ἐμ ἈΠ. το); 2. Ἰολισγὸ 
σφραγισάμενος αὐτὸν [Ξς, ΤἸΠ0ῈΚ] ὁ ἱερεὺς «εὐ Ἰ)1οη.ΑΥὐσιλ,0.2(}},3., 
5338); εἴ τις φωραθῇ «-ων τινὰ. «καθαιρείσθω: ὁ δὲ ἀποκαρεὶς..«μονα- 

᾿ στηρίῳ διδόσθω ΘΟρΠτ.Ἡ.ἐοη .(Ὁ1.87.3260}}; 70. ΟἸηνν κα  4(Λ1.88, 
6848); 3. τηεῖ., οηὶ οὔ", εγαάίεαίε τὸ φιλόδοξον πάθος ἀ. (ντ.].ἐο ταῦ 
(Δ1.γ7,2.66ο0); τό.6: φγ(Θο01); Ζαοῇ.ἈΠτ.ορτ (ὃς, τοῦ ΞΕ). 

ἘἙἀποκεκληρωμένως, τρεεϊβεαϊίν, χορ. χΟτ.τ: 36 οὐ γὰρ ἃ. τοὺς 
ἰδεώτας ἐκάλει καὶ τοὺς σοφοὺς ἠφίει (Πγγ5. οι. 5.. ἔῃ τί ογ.(10.3..λ). 

ἑἀποκεκομμένως, σιφηπαγίίν, ὑγίοῇν, Ογτ. [6.4.Ψ κ(4.4τ.41}). 
ἀποκεκρυμμένως, 1. τοῦ ἀτάδη τπεαπίηρ, τοῖ. Ζδ0},.2:1ὸ Ζαχαρίᾳ 

εὐτὰς κηρύσσοντι [δῖ ταί, ττε, τ(}]1,6.741λ); 2. εουεγιίν κἂν ἀ. υἱὸν 
βούλεται 50, Αξε.] λέγειν τὸν μονογενῆ ἘρΡΙΡ1..}αον.76,38(0,377.Κ; 
Ἀ1,42..5738). 

ἀποκέλλω, σεὶ οἰ οὗ τομγϑε, φυεγοδ ας εἰς ἑτεροδόξους διδασκα- 
λίας ἀ, 1{π|5.}.6.6.12.2(Μ.20.5454}.Ψ. 

ἀπόκενος, 1, εἐγιρίν, Τ]οτιπαρ.12.ς,2: “ρος. Βανγοαπίρρ.03.53:, 
04.1); Πιοῖ. ἀποπλανᾷ ἶδο, ὀξυχολία]...«τοὺς ἀ, καὶ διψύχους ὄντας 
ΒρΩνι."ταγμί,5.2.τ; 10,12.5.2.4; 2. βαγγθη ὥσπερ ᾧ γεωργὸς ἐν τῷ ἀἁ. 
χώρᾳ λυπεῖται, οὕτως καὶ ὁ κύριος ἐν τῇ ἀ, καρδίᾳ καὶ μὴ καρπο- 
φορούσῃ λυπεῖται δίας, Ἀοριἤοηι.52.11(λ1.34.7414). 

ἀποκεν-όω, 1. γπαλο ἐνερίν, ἀγαΐη; οἵ ἃ δι κίηρ Θμ4, Μαςιλορ. 
ἤομ1,12.12(Ν].34.5640); ρα55. ἡ ὑστέρα...-- οὔται καθαιρομένη κυήσει 
ΟἸοτη. ῥαεά.2.τοίρ.213.4; Μ.8. οΒΑῚ ; 2. ἐοϊίοιυ θάνατος...“-οἵ...ὀφθαλ- 

Ϊ μούς γε Ζαᾳε τοβί3.8ο68 ; ΑὐΡεσι ἀποκείρει) ; ὥ, ἀγαίη οἱ ἐμέτοις 
“ὦσαι τὴν νοσοποιὸν ὕλην βα5. μοι ρ Β5ικτίτιτοῦξ ; Μ.20.4778}; 
Ῥᾶβ5,, Β45.56].υ. Τάροῖ, ,.8(Μ.85.5 770). 

Ἰἀποκεραμ-έω, β6η5, ἀυδ., ὃ ἴΟΥ ἀποκαρατομέω: τοῦ ἀνθρώπου 
αὐτὸν [3ς, ὄφιν} “οῆσαι ἰχνεύοντος ἘΠΡΙΡΗ. ῥὴνς. το (Μ.43.5281)). 

ἀποκερδαίνω, 1, σαΐη, ΕΉ70γ ἐπε δεηπεξις οΓ ἀναριθμήτων ἐγκλημά- 
τῶν ἀ, τὴν ἄφεσιν (γτ.15.3.2(2,,068); τῆς διὰ Χριστοῦ σωτηρίας 
ἀ. τὴν χάριν ἐῤ.(410Ε}; (ἱ .ἀὐονγ.6(1.2150); 2. αὐοίά, ἔξεαρε ὧν [5ος 
ἸοΥπΊΘῊ 5. Οὗ Π6}}] ἕνα τὴν πεῖραν ἀποκερδάνωσιν 14. [6.5.5(4.40 01). 

Ἰἀποκηρυκεύτομαι, γιοροίίαίε ἰ9 ὕγηρ ἰοὸ ὧπ πὰ “θεταὶ πρὸς 
Ορμίσδαν τὸν πόλεμον ΤΉρῃν] δα, ον. 4(0,223.20.; Μα115. 0224). 

Ἐἀποκηρυκτέος, 0 δε δαπίξἠεα ἔγοηι, ς. σομῖτ., ΟΥ. Νὰ 2.0».4.}1 
(Ν1.3ς. 5414). 

ἀποκήρυκτος, 1. ἀϊεϊμλονεα ον ἀποκηρύκτους [5ς. ΒΙΠΏΟΥ5] 
εἶναι τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ ΓἸ]δτὴ.εἰν.3,τϑ(ρ.246,41; Μ.8, τ 2120}; τι 
ΝΥ 85.765.1(Μ.46.628.Α}); 48. οὐκέτι [1,6. δἰπος ἴη0.} ἐν ἀποκηρύκτοις ὁ 
ἄνθρωπος 14. Ἡ.12(2 Ρ.270.]; Μι45. 8806); 2. ἀἐτοιυμοι Ὁγ ΟΒΆτοΙ, 
ἐχεοημημηοαϊοά, τ ΝᾺ. ἐρ.χο2(}1.37.200Ὰ}; 15:4. Ῥοὶ,,ρ}}.2.127(Μ. 
78.5724); ἀεπηδα. ῃεγεἰ, (ρ.81.3; Μ.85.16178). 

ἀποκήρυξις, ἡ, 1. ἐχρηείοη ἔγονε τὴν ἀ. τῆς..«οἰκίας ῬΊΠ]οΚι.}.6..3. 
15 Μ 65. 5ο5λ); 2. γεζεείίοη οἵ βἴππου ὃν Οοά, (πγγϑ ἤονη. 2.0.1 ἦμ 
ἢ εΡ.(12.τ860); 3. ἐχεονημηϊςαίίοη, ϑγτιεβ.6}.72(Μ.60.14368}; ὅσου, 
ἦν.6.1.6.40(Μ.67.538). 



ἀποκηρύσσω 

ἀποκηρύσστ-ω, 1. γοησμηεε ῥμδίτεῖγν, νϑγεοὶ “ων [35. 606]... αὐτὸν 
ἐν τῇ μοσχοποιΐᾳ ΟΥ. 70.τοιτά(τι ; ρ.184.25; Μ,14.3290}); θεὸς αὐτοὺς 
[30. }δνν8] ἀποκηρῦξαι ἐβούλετο (Πσγβ. ἄοηι. 4.31. Οοἱ (ττ. 35 Α}; 2. ἐ6- 
πομηεθ ῥμδίϊοῖν, εομάσητη γράμματα... «τὴν ἐκκλησίαν ““οντα ΟΑΪΘΧ. 
ἐρ.ρ.Αἰῃ,αροί. δε. τοί(ροτοι, τᾶ; Νῇ.25,280Α) ; οὖς λόγῳ μὲν ἀ. ... ἔργῳ 
δὲ προήγαγον Οτ,Να2.0γ.21.23(Μ.25.11088}; ἀ. πορνείαν καὶ μοιχείαν 
Ἐρ!ρῃ.εαρ. βά.34{(ρ.525.1; Μ.42.8200); ἀ. τὴν..«αἵρεσιν Τα, ερ.140 
(4.1235); ἀ, τὸ ἑτεροούσιον ῬΠΙΟΒΓ.ἦ.6.4.ττ(Ν].6ς. 5240); 3, ἐπὶ οἱ 
ῥεδἰεῖν, ἃ. οιεΐατ τοὺς παντάχου διεσπαρμένους ἁ. (Ὠτγβ.ἤοηι.76.1 
τ Μ41.(1.7330}; 65ρΡ. ἴγοῦι πάτο ἀπεκηρύχθησαν καὶ ἀνεθεματίσθη- 
σαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ΑΙἸΕΧ ΑΙ ἀδρος.6(Ρ.9.26; Μ.18,5774}; τὸν δὲ... 
ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ζωῆς ““εἰ ἘΦΡΙΡΗ.λαεν. 59. 4{(Ρ.360.1; Μ,4τ. 
10254}; Ὁ. ἐμὲ οἱ ἥγογε τοῦ..«τῶν ἀνθρώπων αὐτὴν [50, τυχήν] “᾿ων 
βίου του ΑἹ. ἃΡ. Ἐπ Ῥ. 6.14. Ὠγ82Α; Μ.21.12850}); τὰς ψυχὰς αὐτῶν 
ἑκόντες τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀ. (οηβί,ογ.5.ς. τ7(0.177.12; Μ.2ο0,12818); 
650. ἐμ! οἱἱ ἤονη γε σιουβ ρϑί που ησβ ΟΥ̓ ΡΥΙΝΤΘΡῈΒ Βΐξτῶρ Θεόδοτον 
.«««ἀπεκήρυξεν τῆς κοινωνίας ΤΗΙΡΡ. “γίδια Ρ. Ἐπ5.}.6.5.28,6(Μ1.20. 
5134); Παύλου τοῦ Σαμοσατέως... “ἀποκηρυχθέντος τῆς ἐκκλησίας 
ΑἸεχ, ΑἹ] ρ. Αἰεχ.ο(ρ.2ς.τ2; Ν. 18. 561Α); τοὺς δὲ παρὰ ταῦτα φρονεῖν 
αἱρουμένους “πομεν τῆς ἁγίας συνόδου...καὶ τοῦ πληρώματος τῆς 
ἐκκλησίας ΕἾΑν ΟΡ ἀρ. ΟΓΡ(48)αεί. («400 2.1.τ}00.ττ4.1τ1; Η,2.128Ὲ); 
α, ἐχεοτ σαὶ αὐτὸν ἀνεθεματίσατε καὶ ἀπε βύξασε ΔΑΙ.οῤ. 
ἐπογεί. δ(0.175.12; Μ,2ς, 2364); μετὰ τὸ ἀποκηρῦξαι Ῥα]] νυ Οἠγν5.1 
(0.38.16; Μ.47. 5); ἐ ἐπανάγειν... εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοὺς ἀποκηρνυχθέντας 

βσοΣ, ἦ,δ, τι. 4ο(}].67.538); τηεά, τὸν Ἄρειον ἀποκηρύξασθαι ῬὨ]]οΞέ. 

ἢ.6ε.1.1(}1.65.4640); 1ὁ.2.7(4600). 
ἀποκινδυνεύτω, σεδηίγε, ο. ὈΓΟΡΙ. οὐκ “ἴομεν περὶ τοῦ ὀνόματος 

τοῦ ἀντιχρίστου ἀποφαινόμενοι βεβαιωτικῶς [τοπἤσενγ.5.30.3(Μ.7, 
1207). 

ἀποκιν-έω, 1. γεμιοῦδ ΟἸΟΥΟν 7 γοη1 οἴῆοα τοῦ βαθμοῦ αὐτὸν [5ς, ἃ 
ὈΙΒΏΟΡ] ““ἤσωσε ΟΒαΙά,οαη.5; τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ “-ηθῶσι καθή- 
κοντος (οὗ. 4.".25: ϑοοτ,ἡ.ε.6.15.7(}}1,67,7ο 0); Ἑναρτ, ἦ.6.3.2Ἰ(Ρ το. 
τό; Μ.86,.26408); 2. γειοῦε Φαυστίνου...ἐκ τῆς...ἐκκλησίας --ηθέντος 
(οὐ. Αγ π48(Η.τ.9400}; 3. ἀἄφῥοςο ἐπισκόπων. ..-"ηθέντων.. «παρὰ 
Εὐσταθίου (Ὁ αϊςο,αεἰ αγος,( 400 2.τ.3. Ὁ.τοϑ.1το; Η.2.441Ὲ). 

Ῥἀποκίνησις, ἡ, »ηουΐηρ, γεπουαὶ, Τα5. σι, Μ]αγίη, Ρ}].χ χ({.22. 
9858); δον. ηΐ γος. (0.86.3; Μ.46.6444), 

Ἐἀπόκλαυσις, ἡ, τοστίτηο, ἰανπεη!α! θη, Οτοφε ἤῃ Ῥες. τοστη. (1.12. 
ΤΟ͵2})). 

ἀποκλ-άω, ρᾳ85., δέ ὀγοξεοη οὐἱ βοη] τῆς πατρικῆς διαθέσεως 
“«ὥμενος [5.. ΑΡβαϊοτῃ] (μγγβιεχριῖη Ῥς. 4 1τῷ5.54). 

ἀπόκλεισις, ἡ, 1. σλητην, εἰοςίηρ τῆς τῶν θυρῶν ἀ. (Πγγ5.ἠοηῖ. 
10.3 τη ΜΠ .(7.2470}: 2. πίη τ ρ τὴν ἀ, τοῦ προφήτου τὴν ἐν τῷ 

κήτει 1ἃ.}0}}.5.4. 1ἢ (οἱ (1τ.3630); 3. εὐ ρ ομ1 οὐ γέγονε... 
τὸ σάββατον εἰς ἀ., ἀλλ᾽ εἰς ἔργον ἀγαθόν ἘΡΙΡΗ λαεν.66.8Ξ(ρΡ.127. 
τ; Μι42.τ654}); 4. τηοῖ., ῥάγομοην, ῬΆ]Πυ Οἰγγς.τ3(0.7γ9.0; Μ.47. 

45). ᾿ 
ἀποκλεισμός, ὁ, δχείμ510} τὸν ἀ, αὐτῆς 530. θεωρίας] ἐντὸς 

σιωπῆς ῬΏΙΟΧ,ερ,Αδ(ρ.τθ4). 
ἘἙἀποκλειστέον, ο"6 ἡηξὶ ὁ}μμὲ, Ἔλι5.}.6.6.6(2 52} ; ΜΊ,21.4208). 
ἀποκλεί-ω, 1, οὐμὶ οὐΓ ὕγονι τὴν ἀκοὴν..«ἁ. τοῦ ἀκούειν ΑἸ, ρ6η, 

22(Ν].25.640)) ; Ῥᾶ55., δὲ σχεϊμαά ὦ ἔγομι οὐκ σὐεέται ἡ λογικὴ φύσις τῆς 
θεραπείας ΟΥ “Ρυΐηξ, 4.1,13(0.218.12; Μ. τι. 2758); Ἐπ5...6.4.7.2(4.20. 
3168); δείκνυται ὃ 'Εζεκίας “-ὄμενος τῶν χρόνων τῆς προφητείας Ια. 
(.4.6.τ(ρ.30ς.253; Μ.22.Ξο00); 2. ςα. δ6α. ΟὨΪν ; ἃ. οἤμὲ ἩΡ ἃ, σῖτον 
ΟὨτυ5.ἦοηι. 1 7.3 1 ΘΟ ΟΥ̓ (το. 634); τηρεῖ, οὐ γὰρ κύσαι καὶ ὥσπερ 
σφραγίσαι τὰς προφητικὰς ὁράσεις ἐπιδεδήμηκεν ὃ σωτήρ Επι5,4.6.8,2 
(Ρ.372.8; Μ.22.604}0)) ; ῤ.(0Ρ.372.18; ὅοςΑ); τὴν ἀκοὴν ἀ. ΑἸΉ..47.1,3ς 
(Μ.26.848); τεῆεχ., οἵ τοη]5. γέρων τις πνευματικὸς ἀ, ἑαυτὸν 
ροῤλμἢ. Εαϊν. (.6ς. 2160); ἑαυτὸν ἀ. εἰς ἕνα τῶν τειχῶν τοῦ πύργον 
10 οβοΠ γα! 5. 2(Μ,.87. Ῥ8ταν, Ὁ. ἐἰμὶ οἱ, ἐπείοσε ὁ κόσμος σφαιρικὸς 

ἀποτελεσθεὶς οὐρανοῦ κύκλοις ἀποκέκλεισται ΑἸΠεηδρ ἰερ.ὃ.Ζ2(Μ.6. 
ΟΟ5Α); Οὗ ἃ τροῦπκ ἐν ἀνώγεῳ..«ἀποκεκλεισμένος ῬᾺ]], ἢ. 1, ατι5.30 
(ρ.88.3; Δ1.24.τορϑ0}); δ, εὐμὲ ομὶ, ἐχεϊμάρ, γοδεὶ ἀ. τὸν σαββατισμὰν 
καὶ νεομηνίας “1.(βω55.)}δ εἰν. εἰ ̓ αμ, τίρ.118.0); Ρᾳ55. τῶν θείων 
ἔξω περιβόλων ἀποκλεισθείσας [5ς. ξΟΟΙ5Η νἹγρὶπ58) Μείῃ.  γη.6.3 
(ρ.67.3; Μ.18.117Δ}; 4, ῥγεείμασς ἑώρων ...“ὐόμενον τὸν χρόνον τῆς 
πρὸς σὲ γραφῆς Οτιόῤ.τ τί Μ.ττ.8ςο); πᾶσαν δὲ φιλονεικίαν αὐτῶν 
αὐουσιν αἷ. «γραφαί ὈΙάντα ([Β45.) Ετρ.4{(τ.281Ὲ ; Μ.20.6770) ; 3, 405., 
ῥγεείμε ἐγίπεν ἀγριμεηξ διὰ τούτων τῶν δύο ῥήσεων ἶβς. [0.1:1] 
ἀπέκλεισεν ὁ εὐαγγελιστής, μιᾶς ἀνυπερβάτον, καὶ ἑτέρας ἀνεκβάτου 
ΒΔ5. Εμ1.2.14{1.2408; Μ΄.20.507}}; αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ ὁ δεσπότης 
αἱρετικοῖς που πάντως “ων εἶπεν [70.8:58] 1] ἄντ. Τγῆρ.τ. τα. }}.30. 
3254}; 4. τηοσα,, ἄμ οπεϑοὶ οἱ ἤγονι, αυοϊά ἁλμυρᾶς ἀναγνώσεως τὸν 
ναντιασμὸν “σάμενος 514. ΡῈ]. ἘΡ}.1.143(Μ.78.280Α}). 

ἀποκληρόνομος, 1. ἀϊξτη ον δα, 56. ἴτοτα Ἰσϊπράοτη οἵ πϑάνεη; οἵ 

106 
» , 

ἀποκλήρωσις 

Βἰ πο 75, {705 σοὶ γεϑρ. τοί Μ.6.13600); ΟὨγνϑβ. ο».23.5. τ. Ερῆ. 
(11. 1730); Οὗ [ενγβ, ἀβξέιϑορῃ οι. 2 τη ᾿ς. 5(Μ.40.4080) ; τὸ. 5(4338); 
ΓΟ μ65.ΝΑζΖ.άζαί. τ83(}}.58,1τ61); τλδ80. Ρ]ΌΥ. 858 ϑ808:., ἀϊοεμεγεοα 
βόγδοηβ, ὈΒυγϑβιμονμι, τό, ἴπ Ηδρ.(12.1570,158Ὰ); 2. εἰϊδτηκεντεα 
ἤοπι μή τις ἀ. γένηται τῆς γῆς ταύτης ὈΡΉΤ.τ 88 ; 3, τῆλβο, κι5 5:0 58ξ., 
οηδ τοῖο ἰξ ποὶ απ ἠεῖγ ἀγαθὴ κληρονομία μοναχοῦ σωφροσύνη καὶ 
ἁγιασμός" ἀποκληρόνομος δὲ πατέρων γίνεται ὅ ἐκτὸς τούτων μοναχός 
Ηνρεγ.»"ο".32(Μ.70.1472}}). 

ἀπόκληρος, 1, τοῖμομ! ἰοἱ ΟΥ̓́ Σἤαγε ΤΉ τὸ δὲ πνεῦμα ἀ. ... τῆς κοινω- 

νίας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ Βε5.5)}17.6ο(2. 80 ; Μ.32.1074}; 
ἀπόκληροι τῶν θείων ἀγαθῶν Ογτ. [ο.5.τ(4.4658}; 2. αὔϑ.; ἃ. τοϊἠομὲ 
ἰοὶ οὐ ῥογίοῃ ἀ. μὲν τὸ “ευιτικὸν ἐποιεῖτο γένος, καὶ κλῆρον αὐτῷ τὸν 
ἐξαίρετον, ἑαυτὸν ἐπιδούς ντιαάον.13(1.404)); Ὁ. αἀἰδτημογοα ἀ. ἃ 
᾿Ισραὴλ τὴν πίστιν οὐ προσηκάμενος 1{ὺ.(4714}; [ἃ δας. 56(3.571λ}; 
. ἐπεί μετνεῖν ὡδϑιρηξά τὸν μόνοις ἱερεῦσί τε καὶ λειτουργοῖς ἀπόκληρον 
τόπον 50. ἑερατεῖον] αχογηγε. 2(Μ οτ. 668}). 

ἀποκληρ-όω, Α, εοἰ.; 1. αἰϊοί ἴο, ἀςεΙ Ἢ ἴο, ργαηὶ ας α ᾿ονΠΟΉ 
[0 ἀ. αὐτῷ τὴν πόλιν ἐκείνην τ Ν γεδιν γι Τ μαι, (Μ.46. 0008}; οὐκ 
“ὥῶμεν μὲν πατέρι τὸν νόμον, υἱῷ δὲ τὸ εὐαγγέλιον 151.1}6].ρ.εαἱ. 
Τύογ.ο:23(0.181.22); Μαχ,σριδς (Μ.9τ.1030) 65ρ. οἵ σα, ΑἸΠοπδρ. 
γεξ.τ2(ρ.62.17; Μ.6.9078); 1 ΡΙΡΗ.λμαον.76. σ3(ρι4οβιο; Μ.42,6286); τῇ 
πτωχείᾳ τὸν μακαρισμὸν ἀ. ΝΠ] ΕΡὈ.τ. 28 (1.70. 1000}; τὴν ἐν τῷ ἀέρι 
καὶ τῇ γῇ διατριβὴν αὐτοῖς [56.Ψ. [4}Π|Θὴ 8 Πρ 015} ἀ, ΓΠατ.αἤεεί. 4(Ρ.ττό.1; 
4.809); ἡ θεία θεσμοϑθεσία. «τὴν ἱερὰν τοῦ θυσιαστηρίου τελετουργίαν 
ταῖς τῶν ἐνθέων ἱεραρχῶν τελεσιουργοῖς δυνάμεσιν ἑνιαίως ἀπεκλή- 
ρωσεν Τ]οπ,ΑΥ.δ.}. 5.1. 5(}1.2. 5050); πδησο ἄδθοίο ἴο πάντα ἀπεκλήρου 
τῇ ἑαυτοῦ ἀπολαύσει Αβἴ.Ατη.ἠον.3(}1,40,102Π}; τὸ πολὺ τοῦ χρόνον 
ἀ, τῇ προσεδρείᾳ τοῦ λόγου ΤΝΉβεγίξί.4.3(Μ.70.8280); 2. λαῦε ας 
οπε᾿ς ἰοὶ τὰς ἀποκληρώσεις καθ᾽ ἃς ἐνθάδε τὴν οἰκείαν ζωὴν ἀπεκλήρω- 
σαν ΒΙοη.ΑΥ.ε.},7.3,1(}1.3.5574}); 3. ὀχείμο ἤγοθ ἰοὶ οὐ ῥογίοῃ, 
γεεεὶ ὁ τῶν συμβόλων δημιουργὸς «οἴ δικαιότατα τὸν οὐχ ὁσίους 
αὐτῷ... τὰ ἱερὰ συνδειπνήσαντα 1δ...3.τ(4588); ἡ διακόσμησις τὸ... 
ἀκόσμητον...-““οὔσα 1.5.1 τ(Ξ0000}; 1}.7..3.7{5 640}; 4. τοῆοχ,, ἀδυοὶδ 
ΟΠΕΒΕΙΕ το τῇ θεωρίᾳ τῶν θείων.. «σφᾶς αὐτοὺς ἀ. Ἵ Πα, αἰεεῖ, τ(ρ.3οό. 
5: 4.1010}; 6. ὕΓΘΡ. ἑαυτὸν “οὥσαι τὸν ᾿Ισοραὴλ ἐπὶ τὴν τοῦ... θεοῦ 
θεραπείαν 1οπ, ΑΥ. ει .9.4(Μ,53.26τ0). 

Β, τηρῇ,; 1. λαῦε αἰϊοισιί, μάθε ας ομδ᾽ 5 ἰοὲ οὐ Ῥογιοη, Ογτ. 70.3.1 
(4.2530); εἰς τὸν ἀεὶ ὄντα αἰῶνα τὰς μακαριωτάτας “- σονται λήξεις 
ιοη. Ατ..}.8, 5(}1.3.1το07Ὰ); ΡΒ] οβι,λ,.. 15, 4(,6ς.6124}; 2. αἰϊοὶ [0 
οἩσϑοῖξ, 1.8. δ(:64}), 

Ο,, ῥαᾳ55.; 1, ῥὲ αἰϊοιφά ἰο, ἀδοιρηθ ἰο, ἀρει τη 07, Ε5ρΡ. Ὁγν Οοα 
εἰ τὸ παρὰ τοῦ θείου βουλήματος «-οὔσθαι τοῖς ἀνθρώποις τὴν 
πίστιν, τῶν μὲν καλουμένων, τῶν δὲ λοιπῶν ἀμοιρούντων τῆς κλήσεως, 
καιρὸν εἶχεν τὸ τοιοῦτον ἔγκλημα κατὰ τοῦ μυστηρίου προφέρεσθαι 
ΟΥΝ γβ5,0γικαίεεἠ, Ξο(ρ.111.8; Μ,45.760)}; οὐδὲ τὰ ὀνόματα ὡς ἀπο- 
κεκληρωμένα διεῖλε, τῷ μὲν υἱῷ τὸ κύριος, τῷ δὲ πατρὶ τὸ θεός 

ΓΒ γυϑ5."οη1.20.3 ἴ. ΤΟ ογ.(1ο.172}}}; οὐ. «τοῦ ᾿Ισραὴλ εἰς ἐθνάρχην καὶ 
ἐθναγὸν «-“ωθέντος Το Ατιο ἦν. 4(λ1.5.20τ) : ὅτι τὸ βάπτισμα υἷοθε- 

σίας ἡ ῥίζα, τῷ πνεύματι διαφερόντως ἀποκεκλήρωται Ἰοθ. ΜΟΙ. ἴρς.2 
(Μ.86.33168); ἔκαστον...ἔϑνος ἄγγελον ἔχει ἀποκεκληρωμένον αὐτῷ 
Μαχ,βολοί,ε.ἢ..0.2(Μ.4.840) ; αὐ. φύσει ἀποκεκληρωμένῃ Αι, ανη 31 
(Ρ.358.13; Μ.42.544Α); τὸν ἠναγκασμένον θάνατον μὴ ἄλλως ἢ παρ᾽ 
ἐκείνης [5ς, τῆς εἱμαρμένης) ““οὔσθαι ΟΥ̓ ἾΝ γϑβ. {αι (Μ.45.χ480);; 14. 
πη τ(2 Ρ.22.22; Μ.45. 2490); ;2. λαῦε αἰϊοιοᾷ ἰο ὁηδ ὡς αὐτοῦ τούτου 
ἕνεκα “-“ωθῆναι τοῦ βίου τὴν ἀτιμίαν σι. εἾΝγ85. {ει.(Μ.45.1570}; πᾶν 
ὁτιοῦν ὁμοφνές, καὶ τὸν τῆς αὑτῆς οὐσίας λόγον ἀποκεκληρωμένον 

ὕγυ. 70.1.3(4.258). 
Ἑἀποκλήρωμα, τό, ν, ἀποκλήρωσις 2.Ὁ. 
Ἑἀποκληρωμένως, «ρεεϊβεαϊν (οἷ. ἀποκεκληρωμένως), Ἠ οσγοἢ,Ἡ, 

4μ. 8.15 Μ.03.τ4050), 
ἀποκλήρωσις, ἡ, 1. αἰϊοιἰπρ, ΟΥΝ γε μη τζία Ρ.517.5; Μι4ς. 

10328):; [ΘΟ 1 1}  δς!.2.1τ2(Μ.86,.1564λὴ); 2. ἰοἱ ἃ. βογοη, θτιοα 
ἰαεῖς αὗται μὲν αἱ ἑερατικαὶ τάξεις τε καὶ ἀ. 1)Ἰοπ,Λτ,Ζ.ἢ.6.1,τ(Μ,3. 
5200); Ῥ. ἐμάοιοηεηΐ φύσεως ἀ, ἀγεννήτου Αδἴ,ςγη!, 21(0.357.3; 

Μ,42,541Ὰ}; 10.33(0.359.4; 5440); 10.35(ρ.350,14; ἀποκληρώματα Μ. 
42.544}; ἀ. ἰδικὴν τοῦ γεγεννημένου Ογτίλονι, βαποὶ 55.203) ; 
ς. ρῥοίηθΉ Ή!, ΟΧχερ, Ἰλουλνχτι ἐμοὶ...οὐ τὴν ἀἁ. δοκεῖ μόνον αἰνίτ- 

τεσθαι, ἀλλ᾽ ὅτι πάλαι καὶ ἄνωθεν πρὸς τοῦτο ἦν τεταγμένος Οἢγν5. 
μόρι.1.1 1η Κορ. (0.439; ἃ. Ἰηβογίίατεο τὴν κοινὴν ἀ, [1.6. τοβασγοο- 
το} ἀςπεπαρ.»65.25(0.79.2; Μ.6. τοι) ; [)]οη, τ, ἦἢ.τ,2(Μ.3.3738)} 
1Ὁ.7.5.τ(Ξ 574) οἷξ. 5, ἀπορχέδύω: ἀμοιβαίαν ἕξει τὴν ἀ. ἕκαστος 
18.7.3.6(φ000)}; 6. ῥαϊδ, ἀσοιην ὁ ἀγέννητος θεός, ἐλεύθερος ἀποκληρώ- 
σεως ὑπάρχων Αὔτ,εγηΐ, τ(ρ.358,14; Μ.42..44Ὰ); Ἰξρίρ!.ἠαογ.76.58 
(Ρ.2391.12; Μ.42.507}}); 85110]., Βαᾳβΐδχ,6. (1.548; Μ.20.128Α}; Οὐ, 
Νυ55. ἔμπιττί Ρ.268,8; Μ.45.8774); {0 δε5.Ναχιδταὶ, τοί Μ.38.08ο); 
3, ἐἰοΐεο ὃγ ἰοἱ, μδυιος γαπάοηι Οὐ ἀνδτίνανγ σποίεε, ἀθηϊθα ἃς ργὶποῖρὶε 



5 , ἀποκληρωτικός 

οὗ (οά᾽β δοϊΐοῃ οἶδα τίσιν ἔδωκεν ὃ πατήρ' ὅταν δὲ ἀκούσῃς, ὅτι ' 
᾿δέδωκε᾽, μὴ ἀ. ἁπλῶς νόμιζε, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο πίστευε, ὅτι ὦ παρασχὼν 
ἑαυτὸν ἄξιον τοῦ λαβεῖν, αὐτὸς ἔλαβεν (μτγπ.ἤοηι.47.3 1ἢη. 70.(8. 
210Ὰ}; Ἔχερ, Μίχριιτ, ἃ κοημ. 4.5.1 τη ΜΠ.(7.4764}; ἐχερ. Μίιτοετι, 
1Ὁ.62.4(6248); 650. ἴῃ Ρῆταβϑα κατὰ ἀποκλήρωσιν: οἱ...πειθόμενοι μὴ 
ἄλλον εἶναι θεὸν παρὰ τὸν δημιουργὸν φρονοῦσιν ὡς ἄρα κατὰ ἀ. ὁ 
θεὸς ὃν θέλει ἐλέει, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει, αἰτίαν οὐκ ἔχοντος τοῦ τόνδε 
μὲν ἐλεεῖσθαι τόνδε δὲ σκληρύνεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ ΟΥ. ἀώμα τη ἔχ. 
(Ρ.242.το; Μ.12.2654); ΤΙ, Βοβὲ πιο το: δ(ρ.180); κατὰ τίνα ἀ. καὶ 
᾿Ιερεμίας ἁγιάζεται, καὶ ἄλλοι ἐκ μήτρας ἀλλοτριοῦνται; τ. ΝᾺ 2.0, 
37.14(Μ.36.3000}; ΟΥ̓ Ν, 55. ποτ, 6 ἐμ Οαπὶ.(Μ,44.8018); 4. δ» ]ΉΕΙΡΙῈ 
οὗ εἰοΐεο, γσαξοῃ; ἴῃ ΡΏταβε τίς ἡ ἀ,; τολαὶ ἐ5 [ἠδ γεασον τοῖν... ὃ τὐἶκαὶ 
15 116 γεαϑοη, 707... , σ. τηῆτι. τίς.. ἡ ἃ. μὴ οὐχὶ... ὁμολογεῖν... ; ΟἸςΠι, 
ῥαεά,τ δ(Ρ.114.13; Μ,8,2970) ; Οὐνεἰς.1,25 (0.76.3; Μ1.11.70 50}; Με. 
ΞΡ. 4.τ(Ρ.46.2 ; Μ.18.884) ; τίς κ᾿ ἀ., τοσούτων ὄντων τῶν περὶ θεοῦ 
λεγομένων, ἐν ἑνὶ τούτῳ μόνῳ τὴν ἀκρίβειαν ἐπιδείκνυσθαι; Β45. ΕΉΉ. 
1.8(1.22); Μ.20.5308), ΟΥ̓ ΝΑ. ἐῤ. τοι( 1.37. 1024}; ; Οὐ νΝυ8ς5, ΕωηοΙ 
(20.47.21; Μ.45.2768); . Ῥεῖ, εἰ δ᾽ ἀληθές ἐστι τὸ σκότος γεγονέναι 
φῶς, τίς ᾿ ἁ. τοῦ μὴ πᾶν σκότος δύνασθαι γενέσθαι φῶς ; ΟΥ. [0.2.20 

(14; Ρ.77.12; Μ.τ4.1408); τίς ἡ ἄ, τοῦ, ἐπὶ τοῦ πατρὸς τοιῶσδε, ἐπὶ 
τοῦ υἱοῦ ἑτέρως ; Ῥτος.,Ἐ χ, 21: 8(}1.87.6168); Ζας ΜΠ ΡΜ ὃς. 
Το 7Ὰ). 

ἀποκληρωτικός, 1, γαπάονι, ἱπάεβητ6 ἃ, καὶ οὐκ ἀποδεικτικὸς ἁ 
λόγος Ταρομπί Βιανριδευ, ΝΜ .86.1924Α}; Ια ταρ, βου, ο(Μ.86.10134); 
2. πϑιιϊῖ, 85 5ι05:,, ἰατὰ οὐ ἀϊδεγμμαίο, ΟΥ, [0.π.πδίάτ; Ὀ.47.1ο; 
Μ.14.960}; 14.εἰς5.4.οτίρ.264.25:; Μ,ττ,ττό08). 

Ἑἀποκληρωτικῶς, 1. εαῤγίεϊομεὶν, ΟΥ. 7ο.το.53(2; 0.173.20; Μ'14. 
2124}; 17.(εἰ5.3.23(ρ.22ο.το; Μ.1τ1.048Α); Βαβ.ἤδα.το τοί .108 ; Νῇ.20. 
240); οὐ γὰρ ἀ. τῷ Ἄβραμ, ὃ θεὸς κελεύει ἀποστῆναι τῆς συγγενείας 
αὐτοῦ Ῥγοσ. σδη.02: τ7(Μ.8). 2200); 2. ωὐἱπο ἀϊδονγι μη μαϊοη, 
Τιϑοπί. Η ποηορὴ το πχοηΐα( Μ.86,.18520); 3, ὀχεϊεείυεῖν, Ἐπ5.1ς. 
1411} ,24.1840); οὐχὶ ἃ. τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἡ ̓ἐν᾽ συλλαβὴ διενήνοχεν, 
ἀλλὰ κοινὴ πατρὸς ἐστι καὶ υἱοῦ Β85. 5} ῖ».65(3.540; Ν.42.1850)}; Μᾶκχ, 
ϑεμοῖ, 4. η.2.τ(}1,4.2128). 

ἀπόκλητος, ῥγοῦ. [.]. [ῸΥ ἀπόκληρος, ΟἰεΙΉ εν δα, καὶ. 1,..14.:34 
(ρ.11η.6). 

ἀποκλίν-ω, 1. 17} ατοαν ἤγοηι, αὐοϊά ἀ. τὸν... κίνδυνον ζἼρτη, ῥαᾳεά, 
Δ.δί(ρ.261.31; ΝΜ. 8.616 .); ἀ. τὴν συντυχίαν ᾿Αϑἴ. τη ῥγοά,(ρ.113.8); 

"2. ἀφείη ἰοτυαγάς δυθηϊηρ τῆς ἡμέρας “-ούσης Ἐλι5.0.( τ. 2δίρ, 2 τα; 
Δ].20.0448); 3. τοῆθχ., ΠΗΨΉ ΟΠ6561Ε ας:4ε πρὸς δὲ τὸν ἐκείνου λόχον 
ἑαυτοὺς “μεν Βα5.ἀοη,21.τ(2.τ648 ; Μ.22.5410}); 4. Ρ455., σἱ "ἢ ΔΟΊΗ 
τὴν γῆν..«διὰ τὴν ἴσην πάντοθεν πρὸς τὸ ἄκρον ἀπόστασιν οὐκ ἔχουσαν 
ὅπου μᾶλλον ἀποκλιθῇ τὰ «ἤδθχ.τ. τοί 1ῸΒ ; Μ.20.248); 5. 56η5. σὉ., 
ῬΕΙ͂Ν. ΕΥΓΟΥ ΙΟΥ ἀποφαίνω οΤ ἀποκλείω, Οτιοορμῖη Εορμν4ι 91 

ΟΤΙ 13 0.358). 
ἀπόκλισις, ἡ, ἐπεϊπα!οη: τὴν ὁλικὴν ἀ. ἐπὶ τὸ ὄντως ἐφετόν Ὁ οτ.. 

Ατϑ,Ἂ, .2.4(}1.2.1448). 
ἀποκλιτέον, 0716 Ἠϊμ5ὲ ΤΉ ΠΗ πρὸς τὴν εἰρήνην ΟΥΝΕΖ.07.22.15 

(Μ.3: ττ480). 
ἀποκλύζ-ω, 1. τοας αἰϑαᾶν, ΟἸοιι ῥαεά.2.τοί(ρ.212.21 ; Ἀ,δ. ΞΟ 50); 

τπεΐ. ὥσπερ “-ομένης τῆς αἰδοῦς αὐτοῖς κατὰ τὰ λουτρά 1}.3.14{0.255. ; 
6018); 2. τοασὴ εἰδξαη ροΣ τῶν ἐνδυμάτων πάσης κηλῖδος ἀπο- 
κλυσθέντων τῷ ὕδατι στ, Νά Ζ.υ. Μ0ς. (Μ .44.3138); Ὠϊοῖ, ὕδατι...τοῦ 
βαπτίσματος πᾶσαν κτίσιν...τοῦ αἰσχοῦς ““οντα Τύδο5, 42. ἐϊαῖ. 112 

(Μ.38.096). 
ἀπόκλυσις, ἡ, τοαξίηρ αἴθαν; ἴὰ τῇς ΕἸοοα, {0 865, Ν82. ἀταὶ.113 

(4.38.9). 
᾿ἀπόκλυσμα, τό, οὔδεομγίηρς, ΚΠ κι, ΝᾺ}. 6Ρ}.4.26(} 1.10. 5ὅτ0). 
ἀποκναί-ω, 1. δδ τ αΥΊ5ΟΉΊ, ἰοάΐοιις, Με. σγ»Ήρ. 4.τ{(0.45.2ς; ; Ν, 

18.884); 2. δὲ τρέᾶῦγ, δδοοριθ θέαν τὸ ἀεὶ κατατείνειν τοῖς πόνοις 
“εν ποιεῖ ὈΠτνβιμοηι.11.1 ἠῃ φΉ.(4.820}; ἰά μομι.31.5 τη 70.(8, 
1820); ν. ἀποκνέω; 3. 7Ὁπᾶἶ ἰο εἰγίμξ ἔγονη ἀοϊῃρ, ο, Ἰηῆπι. τοῦ πλή- 
θους...τῶν πιστῶν... αὐτὸν... ἁ«ποοντος ἐπὶ τὸν...ἐφορμῆσαι πόλεμον Ῥλι5. 
ἢ.6.8.4.4(Σ}1.20.7400)} 4. ρμαγὰ ἤγοραὶ διὰ... -παραπετάσματος τοὺς 
ὀφθαλμοὺς τῷ φωτὶ “-ουὐσε Β85.86ε]. (ὉΥ.0. “(Μ.8ς. 1360}; 5. ρ888.; 
δε γτιαΐε τοραγίξορῃδ, ἱδάϊοιις πᾶν συμπόσιον ““εσθαι φλυαρίᾳ (τ. ΝαΣ. 
97.27.2(ρ.3.6; Μ.36.134}. 

"ἀποκνεύομαι, δὲ τηάοίεης, μη δοΉ ἐδ πρὸς τὴν ἰδίαν σωτηρίαν 
ἁι ΤΡτοςα, Ργιτο: τοί Μ.8). τότ, ἢ ΕΥΤΟΥ ἴου ἀποκναιόμενον). 

ἀποκνέω, οὐγίη ἤγοναι ο. σοϑηϊζ., τι Ππαυτη ραν Ον.3(0.7.6; ΝΜ, 
10.1057})}; 805., 6. πρός, Βαβ,λονμίῃ Ῥειχίιος; Μ.20.2170); τυ, 
μομι.6.3 τῷ Τί (ατ. 582Ε ; ἀϑύτηδ ἀποκναίει). 

ἀποκνίζω, ῥίμεϊ καρπούς γτ. Αγη.7τ(3.3208). 
Ἐἀποκνισσόομαι, ἐμγη: Τηΐο ζαϊν νος, [Β65.15.26(1.399Ὸ ; Μ,30. 

τόρ). 
ἀποκοιμ-άομαι, 1. {αἱ αεἰεοΡ, ΟΥνοηραςὶ.τ(ρ.283.12; Μ.12.1ο12}}; 

197 

ε ὝΟΙΩ͂, 

ἀπόκριμα 

2. εἰφὸρ αἰσαν ἔγονι ἤσγῖθ, Ἀθῦσε τηδῖ,, δὲ ραγίφά γον τὴν ἀποκεκοι- 
μημένην ἀπὸ τῆς κατ᾽ ἀλήθειαν πίστεως διάνοιαν ΑΠΟῚἈΡ.ἔυ5.ἦ.6. 
κιτό,9(}}.20.4688) ; ὅταν... “"ηθῶμεν ἀπὸ ἀγαθῶν ἔργων ἘΡΊΡΒ, μαεν. 
66.6πίρ.τοπ.31; Μ.42.1320). 

Ἑἀποκοινόω, ἔ.1. [οΥ ἀποκενόω (ν. 1,5 5.ν.}, ΤΕ 6ρ.24:4. οἰζ,Άρ. 
Ἐπ5.}5.14τ:τ(Μ..24.458), 

Ἑάἀποκοινωνητέος, ἰὁ0 δέ ἐχεριι μεαίφά, Ορά. Αν.τ44(Η|.τ 0410}. 
Ἑῤποκοινώνητος, ἐχεονηηηκαϊοά, (861. ἐρ.Ο τοίρ.ϑριττ; Μ.ΡΙ.. 

50,408), 
ἀποκολλάω, Ρ4855., δό κησίμοα, Ἡσπος δὲ τηπουδά ; οὗ ἃ 5ιατας ἸΤΟΊῚ 

18 Ὀΐδος, 4..Δ4πάν.ε! Μ11.πι(ρΡ.8ο.2). 
Ἑάἀποκόμβι(ο)ν, τό, ἡποηεγ-δαρ, ργδε; ἴοι δἰτηβ-ρινιηρ, ΠδολίΝ, 

ῳ. 70. Εἰδεν.δ(ρ.τό6.15,18); 2ὁ.96(ρ.54.18). 
ἀποκομίζ-ω, 1. ῥγίηρ, ῬΟΙγς.ε}.13.1; 2. ρίυε, Α΄ Ρεῖν. ες δέννι 

(0.78.το); 3. ἐαγνν αἴθαγ, Με. »η:}ρ.2.5(0.20.24; Μ.18.5328); ἴο ἡδχῖ 
ΗΙρρ.Ῥαη. 4.51. 4) Βα5. κονι.6.5(.. 45Ε: Μ, 31. 2650); 4. ἰεας 

αῖσαν, τηξῖ. λογισμοὺς τοὺς εἰς ἐκτόπους ἡμᾶς ἐννοίας “ποντας ΟΥ̓Υ, 
Ῥπμίεμ. (0.30.13; 52.τ470}; ἰα ἀροὶ, Τάϊ.4(0.123.28; 6,217}; 5. ἱεαά 
ατυαγ ἔγομε, ταεῖ. τοῦ πράγματος. ..ἀ, τὸν λόγον Ἰα «αὐἄον.5(1.144Ὲ}}} 1. 
]5.3.τ(2.385.}; 6. ἰεαά δαεὶ ἀ. εἰς ἐπίγνωσιν αὐτούς 1τ0.(384Ὲ); 
805. τὸ ἀ. ... τῷ θεῷ Ἰα,αἄον.2(1.63Ε}; τὴν ὁδὸν τὴν “νουσαν πρὸς τὸν 
πατέρα 1ᾶ0 Ἐ ς.66:2(Δ|.69.11414). 

ἀποκομιστής, ὁ, [.1. τὰ Οντ.εῤ.24{τ32.87Ὰ ; διακομ- Ρ.11}.27}. 
ἀποκομπάξω, μέΐον ὁοαςί εἰ ἰαηρσίαρο, θοκ.ἢ.6.6.1..(Μ.6).12888). 
ἀποκονίω, εἤαξκε οὐὗ {πὲ ἄμ τὰ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἀπεκονίσατο 

βλάβη Ὀγτ.Ζαελ.τη(3.6744). 
ἀποκοπή, ἡ, ομἰτηρ οὔ; 1. ατιρμίαϊοη, Ηονη Οἰδμι. 6.13; τοοῦ, 

τῶν παθῶν ἀ. (Ἰδγη.οΙν.4.ο(ρ.281.το; Μ.8,12848}; 2. Ξευέγαηεε γέγονεν 

Ξε. ὁ κόσμος]...κατὰ μερισμόν, οὐ κατὰ ἀ. Ταϊ.ογαϊ. (ρ.5.:ς ; Μ.6. 
816Α}); οὗ ἈΠΊΒ11Π1ς 6] σοτά, (]επ) ῥαφά,τ.(ρ.113.27; Μ.8.2018). 

Ἑἀποκοπόομαι, δὲ τοραντσ, Ἡδροη). γε ο(ρ.14.τὸ; Μ.το.τ4414}. 
Ἑάἀποκοπτέος, 10 δὲ ἐμὶ ΟΝ ἤέον! ἀποκοπτέος ἡμῶν ϑγτιθ5. 6. 580}, 

66,14010). 
ἀποκόπτ-τω, 1. εὐ οὔ, αγιρπίαϊε, ΟὨτγϑβιεοντημτη Οαἰς τ ίτο, 

7178}; τηθτ.; 8. ἐχεσηηιηεαίο ὡς μὴ “"οι ὅλας ἐκκλησίας θεοῦ ἔλι5. 
ἐ.6.5.24.ττ(Μ.20.Ξ004)}; Οοηςσί, 4 }}».3.2τ.4; τὸν πεπορνευκότα...ἀ. 
Ομγυβ.ἤοη.57.3 τη τ ογ (το, 2450), Ὁ. γοοῦ ομἱ πάθη (Ἰεπὶ.4.«,5.40 
(ρ.187.5; Μι9. 64:0); πᾶσαν αἰσχρὰν ἐπιθυμίαν Ἰϑϑαῖδ5. 0».27.3(0.180); 
τὸ σεαυτοῦ κων θέλημα Το. ]]γη.βασέ.ατ(.88,11884}); 2. δὶ οἱ ἤγοηι 
ἀνιάτως ἔχοντα τῆς ἐκκλησίας “-ε Οοηοὶ, βῥ.2.4τ.0; τοῆπχ, ἕνα μὴ 
θεότητος ἑαυτοὺς ἀποκόψωσι ΤὈΙάντη (1 Β645.) μη (τ 3οῖς; Ν.50. 
7244}; Ρᾶ55., ς, ἄαί, οὐκ ἀποκέκοπται τέλεον αὐτοῖς ἡ κληρονομία 
ΟἸειῃ.φ.ἰ.ς5.3(ρ.τότ.τᾷ; Μἴ.9.605}}}; 3. πιθα,, ἐπεὶ οὔξ, ὀχείμαρ, τὰ. ςἰγ.1.13 
(Ρ.36.2ο; Ἀ.8,756.Ὰ}; 4. εαξίγαίο, τοῆθχ,, ΑἸἢ, περ. δίρ.8ς.28; Ν.25, 
6778); ΟΒΥνβιεορη ἢ: Οἰαἰ.5:τ2(10.7174}; Ρᾶ55., δῖ ταροΐ,27.4(Μ. 
6,372); ΤΗΡΒ], Απτ,  ίοῖ, τι οί Μ.6.το370). 

ἀποκοσμ-έω, “Γγ1» οὗ οὐπϑιηθηΐβ εἴς, σ-ήσαντα τὴν κεφαλὴν τοῦ 
διαδήματος ὈΤ.Ν 2.07.5.τ7( 1,35. 6850}; ΟΠ συ βυυϊά,2.2(1.3.52})). 

Ἑἀποκουκουλ-όω, ἰαθό οἱἢ ἐπ πσοΐ οὐ εὐχὴ εἰς τὸ -οὥσαι παιδίον 
Ἐπελοί. (0.305). 

Ἐἀποκουρεύτομαι, δὲ ἰοηδεγεά ὃ “αόμενος δεξοί, τα τη 10.ΓἸΠη, 
δεαί. τ( .88.648})). 

ῬἘἀποκουροπαλάτης, ὁ, ἐλ-πηια)ογ-ἄονιο, ΓὨΡΒπ.ελγοη τ 4(Μ, 
1οῦϑ.3053λ). 

ἀποκράζω, ἐἦν οί, εαἰΐ οὶ, 10. έβοιυ, ΕΡΤΡἢ.Β(Μι41.608). 
ἀποκρατ-έω, 1. Ποία δαεῖ, εἠεεῖ, Με  σνριτο, (Ὁ.127.23; Μ.18, 

2014}; 2. λοίά οἡ ἰο, ΑΜ πδίρ.230.8); σγας "-ούντων τὰς ἀλλήλων 

χεῖρας “1. [0.04{Ρ.107.15). 
ἀποκρεμ-ἄννυμι, ρ655., ἤσῆ ον, τοὶ. ἐμῆς γλώσσης λαὸς 

“καται ΤΟΝ Ζιραγη.2.τ.5ο.326(1.57.128δᾺ); ἀδῥεημά πρὸς αὐτὸν τῇ 
ἐπιζητήσει...»-ἄμενος Μας, Αδριἤομ.4.27(}.34.4030)}; ΟΑ}..,. Ηγν. 
(0.66); ““αται εἰς τὴν ἐλπέδα 1Ὁ.(0ρ.432); [θα ἰγορλ.τ.Β(ῃ.214.7). 

ἀποκρεμ-ἄω, γμαΐε ἰο ἀσβεμ ἩΡΟΉ πάντας “--ὁωσα φίλων ἰθύφρονας 
ἔργων ΤΑΡΟΙ]] πο 5.05: τ5(}1,33.14534}; τῷ τῆς εὐχῆς δοτῆρι τὴν 
ψυχὴν ““ὧὥν ΝῊ, Επίορσ,50(}1,79.11320), 

Ἐῤπόκρεος, ὁ, ἡ, αὐξίϊηιεηξε [γύτῃ πιεαὶ τὰς δύο ἑβδομάδας, τῆς τε ἀ. 
[1.6. βεοομα πϑοῖς Ὀείογε 1,6πί αὐζοσ ννῃοῇ ἀρϑίϊπεησς ἴτοτη τηθὰϊ 
15 γεαιγεα} καὶ τῆς προφωνησίμον ἴ7ο. [6]. ῥοόητ (Μ.88.19130); τῇ 
ἕκτῃ τῆς ἀ. ΤΠατιδεμα. εαἰεεθπιῤῥανυ. 40 οἴ{Ρ.1τ8}; τῇ κυριακῇ τοῦ ἀ. 
[1.8. Ξδοοηά ϑυπᾶδν ἰσείοτε 1,6 π1} 1.50 τ|ῖ.(ρ.120). 

Ἑἀποκρεώσιμος, ῥγεέφει Ηρ ἃ [πὶ τὴν ἀ. ἑορτήν Μαχ.εονρμί. τ(Μ. 
10.12404}; 1δ.3(.2210); ἡ ἀ. δωπάαγ δέίονε 1 ομίθη [ας], Το. ΔΜ α]. εἰγοη. 
τι8 Ρ.482(Μ.97.700Ὰ). 

ἀπόκριμα, τό, 1, ἡκαάϊεία! ξοηίεηεθ, χορ. 2 οτ,ττο τί ἐστι 'τὸ ἀ, 
τοῦ θανάτου᾽; τὴν ψῆφον. τὴν κρίσιν, τὴν προσδοκίαν (Ἤγγβ.ἤονι.2.2 

ε τῇ 2( ογ.(1ο.430Ὲ); ἀ. δὲ θανάτου, τὴν τοῦ θανάτου ψῆφον ἐκάλεσε Τα, 



Ύ , 
αποκρινῶ 

20 ογ.ττο(3.291): 2. ἐμαὶ τοὐίεδ ἐς ἀϊξεμπανροά (οἷ. ἀποκρίνω), πδπος 
δεμιθη, 1 8ε5.Ναχ.άταί τ30(}.38.το48). 

ἀποκρίν-ω, 1. Ξεῤαγαίε, 5οὲ ραν; ἃ. γεγεεὶ τῶν ἀποστολικῶν ἢ 
πάντα “εἰν, ἢ τινα μὲν ἐγκρίνειν, τινὰ δὲ “-εἰν ΟΥ̓ ἐγιοονηριςη, Εξεελ, 
(ρ.6τ.27,28; Μ.τ.66ς5 4}; Ὁ. ἀΐδεπαγρο τῆς εἰς τὸ κυεὶιν ἐνεργείας ΟΥ. 
εονηηῖη Ερ᾿νπ: 4(}7Τ 3. 0.550); ο. ἀἴυτάς ἀποκριθείσης τῆς ἁγίας ἐκ- 
κλησίας Ὀνᾶρτ.ἤ.6.τ.7(0.12.28 ; Μ.86.24364); πάσας τὰς ἐκκλησίας εἰς 
ἰδίας ἀποκριθῆναι μοῖρας τὦ.5. 20(ρ. 126.22; 3057); Ῥάβ8. 1ἴῇὴ δχίθηαρα 
56η586, 99. ΟΥΟΥ ἰὸ τὸ πᾶν τῆς το τος, κεφάλαιον εἰς τὴν Ἀστερίου μοῖραν 
ἀπεκρίθη 1τὉ.6.7(0.226.3; 28528); 2. σεραγαίθ ἔγονη, δεὶ ὡῤραγὶ ἤγονι; 
ἃ. ἐαΡεὶ ἔγονι τοὺς μερίζοντας τὸν πε κύριον... ομεν τῆς μοίρας τῶν 
φιλοχρέστων Βα , Ρ.δ32(ρ.50.14; 4.1148}} σονται τῆς ἁγίας κοινωνίας 
Ἐναρτ.᾿.ε.τ. π(Ρ.10.22; Ν,.80.243228); τῆς Πέτρου κοινωνίας ἑαυτοὺς 
ἀπέκριναν 1τδ,2.τ(ρ.114.32; 2628); Κ. οαἸδηρ δὴ ἔγοηι αὐτὸν τῶν 
πολλῶν “τομεν ΟτοΝ γ85.ἰγες ΠΠ(Ν.45.1204}; 4 {εχ.26(81.4.4.880}; τ. 
12(730); 6. Ῥᾶ55., δὲ δεροί θη ἔγοηι πρὸ τοῦ. ..τῆς πατρικῆς ἀποκριθῆναι 
ἀσφύος 1 8ε5,.Να2Ζ.41α].166(}}.38.1125); τηεξ, τῶν ἀπὸ τῆς ὅλης --ομένων 
ΔΙΒΕΠΑΡ ἰορ.20.4(}1.6.9320); 3. “ΉΙΘΟΥ οἱ μαθηταὶ κοοντες καὶ φασίν 
Οτ.Ὀς.γ8:-6(ρ.112); 4. τιεα,; ἃ. γεν ἀσερμηΐ ἰο οἰκονόμοι δεσπόταις 
““ὁμένοι δας. ἴρη,αροῦν,3. τι(ρ.} η7. 23); Ὀ. γεξροπώ, μιαϊέ ΦΉδΊΘΕΥ, αἵ 
ὈΒΡ Βγη τοὺς ἀσθενούντας οἵτινες ὑπὲρ ἑαυτῶν “εσθαι οὐ δύνανται 

Οοά. 47γ.45 χὰ Ἰἰξαχρν ὁ λαὸς “υ"άσθω καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου; 
{τ ἀρ.Οοηδί, Αρρ.8.τι. 711. 8.5.1; πὶ. }ας(Ρ. ρος 12); ἰῇ 50ῃοὶ τοῦ 
διδασκάλον..«φήσαντος...εἰπὲ ἄλῥαὶ σασθαι τὸ ἄλφα Ἰτεη,ἤαεγ.1.2ο. 
τ(}1,7,6534), 

ἀποκρισιάριος, ὁ, (1,3. αροεγίξιαγι5) γι 655ΘΉΡεΥ (οἴ. ἀπόκρισις), 
1, τὰ ρσρη,, δ ενς.(Ρ.42.5}; Μδύς. Υ οβηξε,τ τί]. 6ς.0240); τοῦ 
βασιλικοῦ ἀ, [Ι514Δ,Ὁς61.6}}.4.144(}.8.12254}; πιεῖ, πάντας ἀ, τῆς 
δεσποτικῆς οἰκονομίας ἡγούμενοι Μας. Αεσ, ἠοη1.31.2(Ν.34.7528); ὁ 
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱερωτάτης καθέδρας ἐνδημῶν ἐνταῦθα ἀ. [1.6. σοηβοΙΈ ΠΕ) 
ΤΟΟΥΝῚ ΟΡ ερ.(}] οδ τειν; 2. ἐσο]., ἐσσαίε οἵ ἃ ραγῖϊς, σπυτοῇ τοὺς 
τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως ἀ. ἴγτιϑιυ, δα,ϑο(Ρ.192,23); ἀ. τῆς κατὰ 
“Ῥώμην ἐκκλησίας Κ΄ Μ΄ αα. τὴ δῖ. οο.85)}; τερτεβεητηρ ΡΙ5πορ, [ιϑῖμ, 
ἢον.8.2(Ρ.41.3); δβ50. δ σουποῖ5, ΟΓΡ(ς3δ)αεί,τ(ρ.127.13Π.; Η.2. 
1808) ; τοῦ πάπα Ρώμης συμφωνήσαντος αὐτῇ καὶ συνευρεθέντος διὰ 
τῶν οἰκείων ἀ. Ἐξ᾿ιΑΡ.ΟΝΙςο.(γ8))αεἰ (ΝΜ. οδ. 14760}; ὅ, ἴῃ ἸὩΟΠΒΓΕΤΙΕΒ, 
δἰειυαγά, Ογτ.διυ, δ. Φ' 244. 7); δεῖ δὲ ἕκαστον μοναστήριον... "ἔχειν 
εἰτοὺς λεγομένους ἁ. ... οἱ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς αὐτῶν ἀπησχό- 

χῆνται χρείαις Ταῦτα που.133.5{(0.672.22); ΤΑτΗ ἀσεὶ, «4πὶ.14{}1.28. 
πγόο); θοχ.ἠοεί.7.8(1.88,τόο6.Ὰ}); [0.ΜΟβΟΙ, ὄγαι. ΒΒ(Μ.87.2 0454). 

ἀπόκρισις, ἡ, 1. γέ Ρόη5ε, Πτατρ., 1. δδ,2(ρ.172.20); 2. Ἠιέδδαφει 
οταὶ, Το. ΝΜ]. ἠγοη. το Ρ.2532(}1.07.3858); δίατο. δου Ρονρὲ.43,03; 
οαἱ.[.6.τ13ο(}.ττ.24); (γον, Ῥαξοίι. Ρ. 348(31.02.8844); υυγτίεη, ἐΦ. 
Ρ ϑδ6(θ52Α): ἐνιὉ. ϑ0δ(τοι] Β); 3. ἐργηη55101:, δμδίγιοος, αἰξαῖγς, 55. 
"ἢ ῬΙατ. τὰς τοῦ πατριάρχου δεξάμενος ἀἁ, Ογτιϑιυ, Εμίδνηι.43(0.63. 
4); διάκονος.. “πληρῶν τὰς ἀἁ. «τοῦ πατριάρχου (σρ(36)ας ἑ, τίρ. 127. 

34; Π1.2.11808}); ἐγὼ [ϑς, ζαϑήει λάτρις εἰμὶ θεοῦ καὶ λειτουργὸς 
ἀποκρίσεων ΒΟΡΉΓ, Η.ο»,2,26(Μ1.87.32408}; ςβρ, οἵ ἃ γλοπαβίετν 
ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς ὀπόκρισιν γτ..υ.δ᾽αὐ, οί ρ.130.3); ΚΒαεῖ!.Δ 23 
(0ρ.150.23); ἰδοτ ἀοεί.9.2(λ 1 ,88.1720Ὰ}); οοημἀποίρα Ὁν Δ ἀροογίξίαγτηδ, 
Ῥιβίη."ον.123.25(ρ.613.21); 70 οβοΙ. »γαϊ.τ45(ΜΜ.87.3οοοα); ΤΑ Π. 
ἀοεῖ, η}.14{ΜΜ.28.5760}.Ψὕ 

ἀποκριτικός, πιοῆ!ϊο,, ἐχογείονν, αὐ Ν γ85. μην τί Ρ.134.13; Μ.4ς. 
3720); Νεγηρβ,ηαί ἤοηι.23(}.40.6934); Τμδοπε, Β. Λί θεοὶ οἱ ἐμὲ τ 1.86, 
1206). 

ἀπόκριτος, γε)σεῖσι : οἵ ϑαΐῖδῃ, [514 6]. Ἐῤ}.τ.τϑο(Μ,γ8. 2008). 
Ἑἀποκρίτως, 1. σεραγαίεῖν, ἐχείμοϊθοίν, Ἰϑιάντη. 1 γ15.2.8(}1.39. 

6ο94); 2. 1. [ΟΥ ἀπροκρίτως (..ν. 
ἀπόκροτος, ᾿αγὦ; πεπος ταςῖ., σἐδύονει, οδάπγαίε, ριρὴ ἠᾳᾷδν,7ο. 

2(ρ.224.τᾶ6; Μ,42.3418}). 
ἀποκρότως, εἰμόδογμίν, οὐάμγαϊείν, ἘΞΡΙρΡᾺ.Παον.7ο.2(ρ.234.8; Μ, 

42.3418). 
ἀποκρουνίξ-ω, τη66,, σηεσί ομεἑ ἔγομὶ ὕδωρ. ..τῆς... 

(οι. ΟΡ ογ.2(}.08,2488). 
ἀπόκρουσις, ἡ, 1. τὐυαηρ οἵ τοοοσ, ΟἸδίι. δ. τό(ρ.504.27 »505. 

4; ΜΝ... .372}}} Περδιη. “γε. Β(Ρ.15.ς; Μ. 10,14498); 2. ἐὐλούον ο} ἁ. 
«κακῶν Ῥχος,,75.52:τ- 6(}1.87.25 0185). 

, 
πετρᾷς.. «ἶΕΤαΐ 

ἀποκρουστικός, αὐΐε Ισ' ὦ ΘΠ, ἔς. ἔννοιαν...«τῆς ᾿Ιουδαίων 
δυστροπίας ἀποκρουστικήν ὕνΥ. 0.2.5(4.200Ὲ)}. 

ἀπόκρουστος, γεξγαείει, τ. Νὰ Ζ,εαγ.1.1.}.2(}]..37.430}. 
ἀποκρούτω, πι6α., δεαὶ οὔξ, γερεῖ; ταθῖ. 1, τοαγὰ οἱ, αὐοτά ταύτην 

ἀ. τὴν ὑπόνοιαν (ἢγνϑβ.ἤο»}.33. 51 ΜΠ..(7. 2840) ; Ἰὰ ἄορι. 1.4.5 τὴ Δ(ΟΥ. 
(το. 5300); Τρᾶτ.9 Τἦθης.τ:4(3.520); 10.).ῥαγαϊ! (}1.05.12288}; τραγά 
οἱ βόονι πῶς αὐτῶν τὴν ὀδύνην -υσόμεθα; (ἬγνΞ.λοηι.6.2 τη τ εςς. 
(τι. 4680); 2. γεεεί, (ῃτνϑιλονι. 54.2 ἢ [ο.(8.31τ78};} μὴ -ὐσησθε 
αὐτὴν [5ς. τὴν εὐεργεσίαν τοῦ θεοῦ] εαἱ.9(ον.6:τίρ.387.28); 3. ὀαρεὶ 

τοῦ 

Ι! 

᾿ 

ΜΝ, 
ἀπόκρυφος 

ἀπεκρούσθη παραβάς [5Ξς. Αἀλπι} Μοίῃ,ογηρ.ιο, (ρ.125.8; Μ,18, 
1974); 4. γεϊμίε, 1.2.3(0.18.6; 524}; Αποπαρ να, ἤ.6. 5. τό, 4(Μ. 20. 
4658); αθ5., γπαἶέ γεξιαϊοη, Με. γέ5.τι τί. 305. 6, ν.ἷ. ἀποκρίνεται 
Μ.:. 11240); 5. βοία δαεῖ ἀπειπάμεβθα δὲ καὶ ἀπενρουθαμεθα πρὸς 
τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης εαἰ,2(Πογ.4:2(0.372.10). 

ἀποκρύβω, -- ἀποκρύπτω, εοπεεαὶ, ΜΕ]. Κγ.6(}1.5.12214}; .«1.Λῇ4.20 
(Ρ.26ο.15}; 18Β65,εὐνι5..31 {{,{2.5780} Μ1.31.1420}})}. 

"ἀποκρυπτέον, οῊΦ γιτιδὶ εὐπεξαὶ , ἤδτσς ΘΗ ἸππηΗ5ὲ ΟΡ, ρα 5 ΟὈΕΥ͂ 
οὐκ ἀ, οὐδὲ τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἡυϑαγόραν ΟἸομν, ῥ»οἱ.δ(μ.55.7; Μ. 8.180Ὰ}; 

αὐ5., 1. 2(ρ. 1τ8.7; 922}. 
ἀποκρύπττ-ω, 1. εοπεεαί τὴν ἀόρατον θεότητα τοῦ λόγου, τὴν ἐν κὁλ- 

ποις ποτρῴοις ἀποκεκρυμμένην ΤΑτΤΙ κόγηι. μα Δο(ρ.27; Μ.30.1285Ὰ) 

αὐτὴν ἶἴΞο. σάρκα] ““εἰ [50, ΟΒ.51], ἵνα μάθῃς ὅτι οὐ ψιλὸς ἄνθρωπος 
ἦν ΟΠγν5,αγιονι.δ(ι, 5110); 2. Ἰὐγοῖῦ τη [ἠδ δἠαάε, εεἴτρϑέ, δωγ- 
}α5ς5,τιεῖ., [ἅ,ἐοηι. 48.2 τῷ Δ1|.(7.4074}, ἰὰ,μομι.13.4 10 Πρῆ, (ετ:. 1018}; 
τά λοτη.13.5 τῇ τΟογι(ιο.ττ6}); ΜῈ ἰπθεσιριθξα] ἄδι. αὐτὸν ἀ. τῇ 
μεγαληγορίᾳ Βαβι τρ.ι. 12(1. 2240; Μ.20.540Ὰ}; τὰ θηρία... “-ὧν τῇ 
ὠμότητι (Πηνϑ5.ἀση!.2 1.5 ΤΏ Κόνε, (. ὅγϑι)}, Ὑμαι( φιρτοοιῃ, (2.3); 
3, ἡπαξε ἰο ταηϊδὴ ἥλιος θερμὸς... «τὴν δρόσον....- εἰ ΟὨτνιλον.33.0 

τη δ11.(7.2838). 

ἀποκρυφή, ἡ, εοηεραίμιεμι, Ῥγοίϑυ.22(0...4}} Ἄρειος δὲ σάρκα 

μόνον πρὸς ἀποκρυφὴν τῆς θεότητος ὁμολογεῖ ΤΑτί, ἱροὶ(.2.1(Μ.26. 

τι300); ΓΑτῃ,  γηοβρθ.76 (Μ,28,4320). 
ἀπόκρυφος, 1. ἀϊάάεη, «ομεδαϊδιί, ςεεγοὶ ἐν ἀ. ... κιβωτοῖς τισιν 

ἢ θαλάμοις τιν υν55.0, λ7αεν,(ρ.403.7. Μ.36.0808); ἀπόκρυφον τῆς 
ψυχῆς ταμεῖον ἡ καρδία προσείρηται ΝΙ]}.60}.3.04(Μ.79.4208); ἐν τῷ 
ἀ, οἴκῳ τῆς διανοίας 1δ..3,05(4208); τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀ, 41. ΠοΡ!. Δ 39 
(Ρ.156.14); 680. οἵ αἰνίπο πιγδίοτίοα, ἨΟΘγ ΟΠ δ ϑβοι (1.03. 
τ48ὅτ.);: Ἀπβίωλητιφονη, α(Μ,80. 1885): : ἄτι, ἔροςιοί Μ.ιοῦ. 
600) ; πραῖ, 65. 5Ό 0 5:,, τα 6Ἡ Ῥίατε τὸ ἀ. τε καὶ ἄδυτον τοῦ ναοῦ 
Οὐ Ν 35. αηγην εξ γ65. ἥπ 46.122}; ἐν τοῖς ἀ. τῆς ψυχῆς ΤΛΊΠ ἐῤ. πον 
2.2(4Μ.28.,8774}; λϊἰδάρη πηρ, ϑείσεὶ, αἰ Χαμ Ηρ Ρ.26(μ.177.6); 
Το ἃ τί. το6.1:1); Ηἱρρ.ἠαεν,5. δδίρ. τ34..: Μοχθ, 2.030}, τὰ ἀ. 
τῆς πατρῴας διανοίας ΤΑΤΒ Ξέμι. Πἀ.2ι(0.28 Μ,26.15850}; “Ησαῖαν 
τὸν τῶν ἁ, θεατήν 1885. }.432.5(3.1308; Μ.32.300Ὰ}: (ποδί, τὸ ἀ. τοῦ 
Βυθοῦ [τε ἰαεν.1.20.2(Μ.7.6Ξ6Ὰ); ἐν ἀποκρύφῳ 5εογειίν, (Ἰομι, έν. 2.0 
(Ρ.218.20; Μ.8.,11528}:} Πρ: ἐἠκαον.6.36ίρ.166.3; Νί 10. 32 5090); ει .4.42 
(ρ.ὅ4.14; 16. 41030); ἐν ἀποκρύφοις ΟΥ̓, 70.1.3.58(57; ῃ.288.6; Μ, κα 
5084); 2. ῥτηῖθαίο, ὁβοίογίς, βρεγεὶ ὁ δεχόμενος αὐτοῦ ἸΞῷ (ιτῖϑι] τ 
ἃ. λόγια Ἄς Τ μον. 30(Ρ. 156.15); Βασιλείδης... αἱ ᾿Ϊσίδωρός Ἰώ! 
εἰρηκέναι Ματθίαν αὐτοῖς λόγους ἀ., οὖς ἤκουσε παρὰ τοῦ σωτῆρος 
κατ᾽ ἰδίαν διδαχθείς Ηρρ.᾿αε7.7.2ο(ρ.τος.20; δῖ.10.320210)} εἰ. πάντα 
φανερῶς ἐδίδαξε [3ς. (Πγῖ51], τὰ λεγόμενα παλδέ τισι περὶ αὐτῶν ἃ. 
οὔκ εἰσι δεκτά Ἀπιπιοι. [ο.18: οί Μ. ὃς. 1559}; ἕκαστον. «τῶν περὶ 
Χριστοῦ δογμάτων ἀπόκρυφον ἔχει καὶ μυστικὸν λόγον 1δ.10:30 

(15138}; 650. οἱ θοο 5 πλῆθος ἀ. καὶ νόθων γραφῶν, ἃς αὐτοὶ ἔπλασαν, 
παρεισφέρουσιν [50. ΜΆΤΟΟΞΙΔΠ5] [το ἠω67.1.2ο.1(Μ.,7.052Ὰ}; βίβλους 
ἀ. τἀνδρὸς τοῦδε [56. Ζογομβῖοι) οἱ τὴν Προδίκου μετιόντες αἵρεσιν 
αὐχοῦσι κεκτῆσθαι (]ουη.σἐγ.τἸΞίρ.44.0: Μ.8.7738). Σενῆρος..«.βίβλους 
τινὰς ἀ. παρεισάγει ρ᾿᾽ΙΡῃ.απαε.4τ(ρ.4.2: Μ..4.1.581Ὰ}; βίβλους ἑαντοῖς 
ἐπλαστογράφησάν [53.. ΑΥΟΒΟΛΕΟ5] τινας ἀ., ὧν τὰ ὀνόματά ἐστι 
ταῦτα' τὸ μὲν γὰρ Συμφωνίαν μικρὰν δῆθεν βιβλίον καλοῦσι, τὸ δὲ 
μεγάλην Συμφωνίαν 14παεν.4ο.(ρ.82.0; Μ.41.0808); διχῆ γὰρ τὰς 

ἱερὰς βίβλους μετὰ τῶν νόθων διελόντες 5... ΑἸΠΙΆΠ5], διαφερόντως 
γὰρ ταύτας νομίζουσιν ἀ. καὶ μυστικάς ας ἢ α67.4.το(4.309); οὐ 
Ἔποϑβεο' {τα Ἰτἰοπβ, (Ἴθι. 5, γ.1.12(0.35..1; Μὲ. 8.758); ποαῖ. ἃ5 
διϊϑὶ., δδοίεγίς ὑσολ; ὁ ΛΡοο., ΡΙ ρα ἐμαθν πα. 3(0).250.26 ἍΜ .4ι. 
8058}: ἐν ἀποκρύφῳ τοί! Ξεεγεί γισαμίηρ, γοῖς κουίρτατο, τοῦ. 2, 
27:15(}1.87.0418}; Ρ]ατ,, )΄οη. Αὐνάν νην π5.2(Μ.3.ὅσοῦν; Οὐ θοΟΚΒ μοί 
ῬαθΗςὶν τορά ἴῃ σπασομθο, μθηοο ἜΝΘΕΝ: βιβλία ἀ. Μωσέως καὶ 
᾿Ενὼχ καὶ Ἀδάμ, ᾿Ησαΐου καὶ Δαυὶδ καὶ ᾿Ηλία καὶ τῶν τριῶν πατρι- 

ἄρχων, φθοροποιὰ καὶ τῆς ἀληθείας ἐχθρά (Ὁησί. ἸΡιθκΟ. 4. πρυΐ. 
85 βιθϑῖ, αἱ παραδόσεις λέγουσι πεπρίσθαι ᾿Ησαΐαν...καὶ ἕν τινι ἀ, 
τοῦτο φέρεται ΟΥ. ἔΡ. ι΄. Ο(Ν. 11.058}; τῶν λεγομένων ἀ. δι. ι.6.4.22.0 
(Δ 1.20.53844}; τινες ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι ἑαυτοῖς τὰ λεγόμενα ἀ., 

καὶ ἐπιμῖξαι ταῦτα τῇ θεοπνεύστῳ γραφῇ ΑἰΠιερ. [6ε,,30.2(Ν1.20.Ψ 
14368): ἐπειδὴ δὲ οὐκ εἴρηται ποῦ [85. ἘΠΟΘΙ ἃ ἰοϑ Ππα 10} ἐν τοῖς 
δεδημοσιευμέναις βίβλοις, ἐν ἀποκρύφοις λέγεται, ὅτι ἐν τῷ παραδείσῳ 

Ὀιάνιι. 46.8:30(Ά1.40.τὐόρο) ; Του ἀάδη τὸ 6 τοῖα, Ογτν εὐ θεῖ. 
4.35; Βαϑ.αςεεί, τ(2.2120; δ|.31.6408}; Πα πιρα τὰ δὲ ἀ, ... τῆς παλαιᾶς 
διαθήκης ταῦτα' ᾿Ενώχ, Πατριάρχαι, Προσευχὴ ᾿Ιωσήφ, Διαθήκη 
Μωύῦσέως, Ἀνάληψις Μωυσέως, Ἀβραάμ, ᾿Ελδὰδ καὶ ΜΜωδάδ, ᾿Ηλίου 
προφήτου, Σοφονίου προφήτου, Ζαχαρίον πατρὸς ᾿Ιωάννου, Βαρούχ, 
ἰμβακούμ, ᾿Εζεχιήλ, καὶ Δανιὴλ ψευδεπίγραφα ΤΑ]. Ἔγηο5.75(Μ,28. 
4228}; ἀ. τισί, μάλιστα ταῖς λεγομέναις Πράξεσιν Ἡνδρέου καὶ τῶν 
ἄλλων ἘΡΙΡΗΝαδγ.6 2. (ρ.200.2ς; Μι4τ,. τοῦ40}; τοῦ Ἀναβατικοῦ ᾿Ησαΐα 



5 7ὔ 

ἀποκρύφως 

«καὶ ἄλλων τινῶν ἀ. 18.40.2{(0.82.1ς ; 6808); ΟἹ ποσί δηα] Μοβθβ, 
Ἐπ} 4). Πιαοιερῥιεα (Μ.8ς.672.); οἱ ἘΠ͵Δῃ, 1}.(7338); οἱ 76τε- 
188}, 16.(7370};; ἀἴδτ. ἔγογὴ σα ΠΟΠΪσ 4] φηα] ἀφα θγο-οπομ 08) ὈΟΟΚΒ, 
ΑἸ... {651.39.12(}1.26.14404}; ΤΔΊΠ. σνηορ5.74 τἰἰ.(}1.28.4324}; οἱ, 
φιος ἶβα. ἀεπίοσο-σαποπίσαὶ ὈΟΟΚΒ] ἐϊεεί μάαεὶ ΤΉ} ἀροεγγρῆα 
δοραγαηϊ, ἐσείοεία ἰαϊηθη Οβγίδί τηΐον ἰϊυῖπιος ἰἰδγος..«ποπογαΐ, 151. 
Η οἰγηηθ.το; 3. μηάογἠμαμᾷ βούλαις ἀ. ΗἩΠρρ.ἐαον.4.τε(ρ.49.20; Μ. 
106.308328); 4. ἀταάφη ἔγοηὶ, ο. ἀπῖ., ΑΓ ἴον. ἃ 34{0Ρ.152.8); Μοίῇῃ. 
ἐγοωΐ. τ(ρ.403.τι; Μ.τ8.3324}); ἙΡίοα. τς ΠΡ οΐγε. 2(Ρ.1025). 

ἀποκρύφως, 1: ϑοϊο ἰαηρμαρε; τοῦ. Ὑ οΥρῚ 5 ἡ Μοββίδηϊο ᾿ϑοϊοσαε᾽, 
(οηβί ον. 5 εἰτοίρ.182.16; Μ.20.12920). 

ἀπόκρυψις, ἡ, 1. ῬΉΒΕΣ γισαμίηρ, Οτοεἰς.α.οίρ.8ο.28; Μ.11.7168); 
2. αἀἰξαρῥεαγαηεε, Ἱ, 6. σφίηρ, οἱ βἴαγβ, Οἴντηρ. 767.τὸ: Ἅ(. 93.040}; 
ὅ. [.1. ἴοτ ἀπόκρισις αἀϊξοίοσιιγε οἵ ΟἸτθὲ αὐ ἢ15 τειηρίδοη ταῖς 
εὐθυβόλοις ἀ. ὑπερκόψας, ἐξέκυπτε διὰ τῶν δικτύων ΝἸ, Ρ.Ῥτος., 
Οαη!.2: ο(Μ, 87.1600}), 

ἀποκτ-άομαι, σίσε Ηρ βοςπεοϑίοη οἱ, σίνε μΡ, Τίς Βοϑῖ, Δ] Ή.2.τὸ 
(Μ.1διττβ20); Ομ γυβ,ἤ021.47.2 ἦι Με. (7. 4800); Οντ.1 :.20: τ(Μ. 72. 
ϑο6Α); Πιφα .Ῥεν]. θ6ίρ.8ο. .21); μέγας...ὁ «ωὐμενος εὐσεβῶς χρήματα" 
ἅγιος δὲ ὁ “-«ὥὦμενος τὸ ἑαυτοῦ θέλημα Το.Ἰπ|.5εαἰ.τ7(}.88.028})}; 
Ο. ΘΘΉΪ, οὗ.. «ἐν αἰχμαλωσίᾳ διάγοντες, καὶ μὴ θέλοντες, πολλῶν ἅμαρ- 
τιῶν --ὥῶνται Ζ80}.11,6.(Μ.86.2253320); 805., τι Νὰ Ζ.ον. τᾷ, Σο(.3ς. 
τοοϑο); τὸ καλῶς “-ἄσθαι 1,40.32(Μ.36,4040}); τὸν -- μενον Πα, 
τί ογν.15:3(3.252). 

[Γἀάποκτέννυμι, -- ἀποκτείνω, Αἰ, Μεῖῃ.γο65.1.46(ρ.205.18; ἀπο- 
κτίνυται Μ.41.τττό). 

Ἑἀποκτην-όω, 1. ἡ7ηαἦῷ Ἰηιο αὐ απίνιαὶ, Ὀν τααρὶς --οῦν ἄνθρωπον 
πολλάκις δοκοῦσιν οἵ φαρμακοί Ν1 6 ρ}.τ.οδ(}1.70.τ030) ; τὴ τηδίθτι- 
ῬϑυοΠοβίβ, Ρα55. ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῆς ἀνοίας “-οὔται ΟΥ̓́ ῥγίηε.τ, 8. 4{(0.104. 
το; Μ.11.1808); ΟΥΟΝ 85. αἩη..οἱ γος. (ΝΜ.46.1τ20}}; 2. τηεῖ., ῥα 585., δὲ 
γηπαάὁ ἐε αἢ απτηταί, δεεομτὸ δνμ ἰςἤ, 1.6. ἀπ ϑριταδ); Οἔ τοδὴ ἙΓΟῸΡῊ 
51η, Αἰδιδοιῖμ Μί1τι27(}1.25.20900); τι Ν γϑ5. ηίηι. ε γες.(Μ.46. 
64Α): Ὀγντιδος, δ(ε:. 251Ὰ}; τὸν τῶν «οῳθέντων ἐκτρέφουσι νοῦν, ἵνα 
καὶ εἰς σύνεσιν ἀναβῶσιν ἀνθρωποπρεπῇ ἰὰ. [οεἰ.52(3.2248}; οὗ {πὲ 
τ Πα ὁ λόγος “-οὔται διὰ τῆς πρὸς τὸ ἄλογον ῥοπῆς ΟΥ̓ Ν γ85, ον, ορίξ, 
τὸ, 2(}1 4.102}; τῶν ᾿[Ιουδαΐων ὁ νοῦς ἀπεκτηνώθη τρόπον τινά, καὶ 

νένευκεν ἀεὶ πρὸς τὸ κάτω, βλέπει δὲ τῶν οὐρανίων οὐδέν ὕγγ, 0.5.2 

(4.404})). 
ἀπόκτησις, ἦ, ἰοες τῆς τῶν προσόντων...«ἀἁ. Οὐ Ν,β5. ἔμηνττ 

(2}.2532.15; Μ.45.860}) ; (Ὠγνβυορι.15.4 1 τη (ττιόι6}). 
Ῥἀπόκτητος, αὐε ἰο δὲ ἰοξὶ ὃ ἐκλεκτὸς... «κτητά τε καὶ ἀἁ. εἰδὼς 

πάντα (ετη.517.4.26{(0.271.32; Μ1.8.13768): στοΝ ες. μη τ 2(1 0.341. 
26; Μ.45. το 00); (ἤγυϑιλορι, 10.232 ἢ τ Τῆήδες. (ττ. 407Ὲ). 

ἀποκτυθρεω, Ῥ855., δὲ φοιμαεα λόγον... διὰ γλώττης “-οὐύμενον 
Ογτχιλε5.4(51.31Ὲ); Ῥτος Ον 5. τα: 2(}}.87. 2044). 

ἙἘλποκτύπησις, ἡ, ἰομα Ξοιιηὦ τῶν θείων δογμάτων ἀ, καὶ εὐηχέᾳ 
Ογτιαάον,ττίι. 2870}. 

ἀποκυτ-έω, 1. ὀγτηρ ῥονί , ὅδαν; ἃ. ς. ἰρο,, οὗ Ὁ ποῖ. ἄδοπβ ἐγκύ- 
μονα γενομένην [530. Σιγήν] --σαι Νοῦν Ττϑη ἤαον.το, τ(Μ.7.4458)}; 
ὃ ἀπεκύησε, τουτέστι τὸ πνευματικόν 1φ.1.5.τ(4024}; 160. κηλέδας... 
κακίας...«ἃ ἃ ἄρχων τοῦ σκύτους ἀπεκύησε ἌοΤΉ,γες.τ. 38(Ρ.281,0; 

Μ.41.11058}; “"ἦσαι βουλόμενος βλασφημίαν Μλτο6}}. β΄.80 ἀρ. 5. 
Μανγεεὶ. τ. 4{(0.20.17; Μ.24.7:28); ἂν πατάξεις λέθον -- εἴται πῦρ (Δ 65. 

Ναζ. ταὶ, κ6(}1..8.025); τὸ πρῶτον..-μοναστήριον.. «τὸ καὶ ἄλλα --ἦσαν 
μοναστήρια Ρ4]]. ἢ. [,ατὲ5.32(0.03.τὸ ; Μ.34. το 00}; Ὁ. αὔϑ. πρὸς τὸ “-εῖν 
γενῶνται (]6π|.517.4.8(0.276.23; Μ.8.12738)}; 164.}αφά.3.το(ρ.213.1; 
ΜΘ. οΒΑῚ; 2. εὐἩξεῖυε ἡ βοῦς.. .ἀπεκύησε καὶ ἐγέννησε τέκνον ΟΥΥ. 

ΦΉΔΥΥ ἵν, [οὐ 2τ:τοί .17.770}} ποῦ, -ήσεις λογισμοὺς ἀγαθούς ΤΗΡΡ. 
.1ο τῇ ᾿γι(ρ.τόο.το; Μ.το στ 70). 

Ἐἀποκύημα, τό, οὐεῤγίηρ, ῥγοάπεὶ, Εἰ ον. ἰδ. 6.4; οὐκ ἔστιν ἐξ 
ἀληθείας ψεύδους ἀ. ΤΟντ. ον ἀτυ. τοίς 3.373}; οὐ (Πυβιοίοσν. οἵ 
ὥΡΨΘΓΙ5 τῆς νέας σοφίας τὸ καινὸν ὄντως ἀἁ. Τιδοητ. 5. ἀγρ.δεὺ.(Μ.86. 
1028). 

ἀποκυΐσκ-ω, ὀγέηρ ζογει, ὅσαγ, ταδί. φόβῳ τὸν νοῦν πληγεῖσα 536. 
ἐπιθυμέα!, δι’ ὀνείρων τὰς ἰδέας --εἰ Ηολμ.Οἴδνα.οτς: λόγος ὁ πρὸς 

αὐτῆς [530. ψυχῆς) ““όμενος Τάτ Γαυτη.ε. Ρἀπίαρν. (Μ. 46. ττοά; Ἶ 
ψυχὴ.««νοημάτων ἀπείρων «“εἰ πλῆθος 1. (:το5Ὰ). 

Ἑῤποκυριεύω, γεέε ουέγ, ἀονμαίπαίε, τς σοηϊΐ,, Τπ5τι1αἰ.853.4(Μ], ᾿ 

6734). 
ἀποκυρτ-όω, 1. δὲ ἸΩΣΊΟΥ “οὔντος ἐν αὐτῷ τελείου λογισμοῦ Οδηρτ, 

απο; 2. ἀπημὶ ἀπεκυρώσαμεν. «τὸν τῶν αἱρετικῶν ἀσύμβατον λόγον 
Μαγσίη.6}.3(}1..},.87.τάοο). 

Ἑῤποκύω, ῥόαν, ὀγῖηρ ζογίἰ, ΤῸ δος. ΝᾺ Ζ, ταὶ. τοί 1.28.068). 
Ἑἀποκωμάξω, 76ἐν αἱ, Μϑο. ρῃ αβοεν.2.8(ρ.0.15). 
ἀποκωφόω, ἀεξαξεη, Ἐλιβ.1ς.6: τοί λ{.24.1208); πιδῖ, ἀ. τὸν νοῦν 

1,δοητ. ΒιΝ εςέ δὲ ἔπιε. τ( 1.86.1 2088). 
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ΕἼ3:1 0170); Ομ, ξοβαγαϊθ τὴν σύμπασαν... 

ἀπολαύω 

ἀπολαλεώ, γαῦε. εν οἱ ἴῃ ͵ γέησν, (41}.0 ΠΡ (0.60). 
ἀπολαμβάν-ω, Ε. ἰακεέ ἩΡ ἀραΐη, γεσηι6 παραθήκην ΟΥἀϊαὶ.8 

(ρ.128.15}; τὰς συνήθεις ἀ, διατριβάς Τὰπι5.ν.(.4.33(ρ.120.22; Μ.2ο, 
τιϑι0); (Δ, 6(ρ.211.6; Μ|.20.1340Ὰ); γερεῖνε δακκ, τὰς Ὀοᾶγν δὲ 
τεβυ τυ 0η, [ιπί. ταροὶ,τϑ,.0(}1.6.3568); ΜΟΙ, ς νη ρ.6. α(ρ.69.1τ; Μ. 
18.1208}; οἷ. τὴν οἰκείαν ““εἰ [5ς, τὸ σῶμα] ψυχήν (Πγγβ.ἤο}1.1δ,2 

ἐπ Ἐρ᾿ (τι. 1308); βῶ νυ ἴΤῸΥ αι Ὄοησο, τ. Ββαυιη, ραν, γ.5(0.13. 
21; Μιιοιτοόδα); (ῃτγνϑ,ἤοηι. 3 6.5 τη ΤΟ ογν.(το.2400); δηοθ. φέλι., 
γεορεῖυρ, τὐείσοριθ, Ἰσῃ ρλιζα; ἘλαβινΟντιτίρ.7.5; 9124); ἥλιον... 
δὐχαβι ηλη ἐν πες τε εὐσεβείᾳ παρεσκενασμένας ψυχὰς...«τοῖς αὐτοῦ 
κόλποις ἀπολαβόντα Ἰὰ.1. δ(ρ.πττ.20; 13400}); 2. γεσεῖνο 5. ἃ ἄτι ᾧ 
ἐὰν εὐαρεστήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀποληψόμεθα καὶ τὸν μέλλοντα 

Ροϊνουρ.5.2; 2( ἰδγε.Β.δ; γεσεῖνε ἰΐσ βεμαῖν [ον δεῖ ἀπολαβεῖν αὐτοὺς 
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν Οτομοη:.16, 5 ἠπ [εγ.(ρ.137.20; Μ.12.4154}; 405., 
γεεεῖθε με 5 ἀμε, (Ὠτγβιἤονι,21.3 τὴ. 20 ογ.(το. 5868), 14.ἠσφηπ.δ.4 1Ὴ 

. 271.(11.112Ὰ}} ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἀπολαβεῖν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτημά- 
τῶν αὐτοῦ ΛΑπαϑί, δι φ εὶ γε5}.τδ( 1.8. 010); 3. ἰαλο οὐεῦ, ᾿ῬΉΞΙΟΥ 
ταύτην τὴν γραφήν..-μεταληφθεῖσαν ἐκ τῆς Ρωμαίων φωνῆς, ἀπολαβεῖν 
«ὐτῷ παρόντι λόγῳ 1"ὰ5.0.(,2.47(ρ.δ1.18; το524}; 4. ὃ ἰαΐδ ΞΡ ῥογὶ 
οι, βαηρ ἔγον κώδωνες χρύσεοι καὶ βοΐσκοι, ἐκ παραλλήλου τὸ κάτω 
κράσπεδον ἀπειληφότες αὐ δ γ85.υ. λήος. (Ν.44.3200)}; 5. ἰαἰε ομΐ, 
φεἰοοί, Ἐλβ...0,,.4τίρ.05.4; Μι2ο.ττοτῖα); [ἃ ἰκ  ο(ρ,221.ς; Μ.20.13008)}; 
ἰακε αἰῦαν Ὁν ἀεαῖῃ κώμοις ἀποληφθέντα καὶ μέθαις Ἰά υ,(),1,7(0.10, 

ἀρχὴν δυσὶ τμήμασιν ἀπο- 

ληφθεῖσαν 1δ.ι οίρ.20.10; ο640) ; 6, εηείοςε στοαὶ...μέσον.. «τὰ αἴθριον 
“πουσαι 1.4.350{(ρ.141.22; 12008Β}; τὸν ὑπὸ τοσαύτης δυσχερείας ἀπει- 
λημμένον (τυδ,5ας.6.1χ(ρ.χὔξυιο; 1.4324}; 14.ἢομι.6,4. τ ρνί(ττ. 
430); ῥηῤνίξοῃ, Ἰα.πομιίη 116. Υόοςτα.(12.20)}; ράᾶβ5., πιεῖ., δὲ 
εαπρἠὶ τῆς θείας ἐντολῆς καὶ τῶν ὅρκων μέσος ἀποληφθείς “Πα τ φ, 
1310 [6ς.(τι3ττ τράτῇ., εοηίαΐη τριὰς..«ἀρχὴν καὶ μεσότητα καὶ 
τελευτὴν ἴσην ἀπολαβοῦσα ἰδ π5,ἰ.( δί(ρ.2τ1ο 14; Μ.20.13488), 

ἀπολανθϑάνομαι, ἑσγρεὶ, ς. φοηϊς,, ρθη λα (Δ Ἂς. 8858}; ρΡ855., 
Δ. πάν. κΚ.8(0.41.30); ἔογ ἐπιλ-, ΤΑΡΟ]] τοὶ, Ὁ ς,43:25(ΜΜ,32. 

13738). 
ἀπόλαυσις, ἡ, ῥίεαξιγε, ἐη]ογηηεηξ, ἐγιείοτι, Ἱ. οἵ τα! οΥἹὰ]} οἢ- 

Ἰονηοηῖβ ; 8. βίηξα!, δύ ϊρμ,το, 3; ἡ παρὰ τὴν ὄψιν ἀἁ. αὐτοῖν 3.. ἄνθους 
αηα κάλλους) ὕβρις ἐστίν (Ἰεπ,  αφά,2.8(ρ.2οο.13 ; Μ.8,4808); πράσ- 
καιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀ. ΟΥὉὈΝγβδ,"ο}1.12 τη: ( απὲ.(Μ.44.10258}; 
Ὁ. ἰοοτοϊηγαῖθ, οἵ τπϊπρθ ογραῖρα ἴου πᾶ 5 ἘΠ] ΟΊ ΠΟ πηγαὶ πρὸς 
ἄ. ... δημιουργηθεῖσαι τ ἰφη!.2 6.10} τροφήν τε καὶ ποτὸν ἔδωκας τοῖς 

ἀνθρώποις εἰς ἃ. ἵνα σοι εὐχαριστήσωσιν )1ά,το,3.; εὐλογήσαντας τὸν 
θεὸν ἐπὶ τῇ μεταδόσει τῶν ἀ. (Ἰεη.Ραφ4.5.ο(ρ.204.18 ; Μ.8. 4801); 16, 
σἰν.7.71(0.28.17; λ1.0.4520); χρώμενος [56. τὴς ᾿ρποβι ο᾽]...τοῖς κτιστοῖῦς 
οὐνκατὰ τὴν ἐπὶ τὸν κτίσαντα εὐχαριστίαν καὶ τῆς ἁ. κύριος καθίσταται 

1δ.7.ττίρ.44.34 4850}; ορρ. ὕβρις: ἡμεῖς δὲ τὸ εἰρηνικὸν γένος εἰς ἀ,, 
οὐκ εἰς ὕβριν ἑστιώμενοι 1Δ.ρΡακά.2.2(ρ.178.27; 4288); οἵ παίαγα! 
Ὀεαπέν, Οὐδ γϑοἤομι, 0 1Ώ. Οαπὶ (οϑο})}; 2. φριτπὰ} ὁπ] ν Πιοη 
χάριν ὁμολογῶ τῷ θεῷ καὶ περὶ τῆς σῆς σωτηρίας καὶ περὶ τῆς ἐμῆς ἃ. 

Ηρ. Ἰονι.τ.22; οἵ Οοα φηα αἰνίπα {Ππρε πολλαχῶς ἀλληγορεῖται ὃ 
λόγος, καὶ βρῶμα καὶ σὰρξ καὶ τροφὴ καὶ ἄρτος καὶ αἷμα καὶ γάλα, ἃ 
πάντα ὁ κύριος εἰς ἀ. ἡμῶν τῶν εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων (Ἰοιὴ ῥαδα.1.Ὁ 

(ρ.ττ8.12; Μι8, 3058); Ὡδνοσ ρσνίηρ ϑα ον, ΟΥΟΝ γϑβι ον τη (ἰαὩϊς 
(7779); οὗ [36.Ψ θεοῦ] ἡ ἁ. ἡ ἀεὶ γινομένη ἀφορμὴ μείζονος ἐπιθυμίας 

γίνεται 1.(7778), 10. (Ἰο840}; ΘΟ Βα τ βι]ὶς τὴν ἀ. τοῦ σώματος αὐτοῦ 
καὶ τοῦ αἵματος (γγΥ. «εαἰφεΐ!.32.2.; 3. ἐβοπαᾶῖοὶ. μετὰ ἀπολαύσεως τὸ 
ἀθάνατον...-προσλαμβάνομεν ᾿'ΓΑΙΓ ογαί. τά(Ρ.15.22: Μ.6.8200}; ὁ πένης 

«-μαθὼν τοῦ συμπτώχου σου [8ς, 1 .ΔΖαγ15] τὴν μακαρίαν ἀ. 51. πὶ. 

ἀσρι.τ( Μ.40.173})} πατρίδα ἔχεις ἐν οὐρανοῖς" πάντα ἐκεῖ μετάθες, ἵνα 

καὶ πρὸ τῆς ἀ. ἐνταῦθα ἀπολαύσῃς τῆς ἀμοιβῆς ΟἬγνγϑβ.Ξἰαὶ.2.6(2.28)0}Σ 
ἀθάνατος... ἡ τῶν δικαίων ἀ. ΤΠπαι.}ς. ὅς :20(0.255.24; 2.506); οἔ δηα]ου- 

ταοηξ οὗ Τοοῦ τῇ τεϑυστοςσίιου ὁ Παπίας.. τὰς διὰ βρωμάτων εἶπεν ἐν 
τῇ ἀναστάσει ἀ. Μακ.Ξεἰοί.6.}..7.2(Μ.4.1760); ἴτοπ., οὗ τη6 ἀλπιπρα 
ἀπέλθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι᾽...«δέξασθε ἑαυτοῖς καὶ τὴν ἁ 
{Η}ρρ.εὐπειώηη.45(ρ.307.26; Μ.1ο.9484). 

Ἑἀπολαυστήριον, τό, ῥίαεε οὗ εη7ογριοηὶ, Τάτ ϑίπα. }}.2. τοί ΜΝ. 
00.146). 

- ἀπολαύτω, δη7ον, παῦε ἐμ 6 δεπεξιὶ οὔ, 1. ( γε ἰβείδη ἐθαομίηρ, Τα, 
ογαὶ.32(0.323.7:; Μ.6.8728) οἷζ. 5, πένης; Οτοδεϊοί τη (ἰἀμ|.714(Μ.17. 
2810): τῶν τῆς ἀληθείας ἃ. μαθημάτων ον. (ἰ6μ1.2.21) ιὉ.13,18} 
2. Οοα «πα εαἰνιηβ Ἐμπηρθ (πὶ (ἢ15 ΠΠ{6} εὐχαριστεῖν ὅσιον τῷ θεῷ 
τῆς αὐτοῦ χάριτος καὶ φιλανθρωπίας ἀ. ΓΙειηραεά.2.4(ρ.184.}; Μ.8, 
4440); Ογίβε χρήσασθαι αὐτῷ καθ᾽ ὃ ποιμήν ἐστιν, ἵνα τις δυνηθῇ 
αὐτοῦ ““σαι καὶ βασιλέως ΟΥ̓. 7ο.τ0.6(1; Ρ.3ος.58; Μ.14.5300}; ὅτ, 
Τπαύτη. αμην. τ5(ρ0.34.20; Μ.τοιτοοδ Δ); θείας δέ τινος “σειν φωνῆς 

«θεῖα διδασκόμενος μυστήρια Μετ αγόϊιγιτ(ρ.140.3; Μ,18., 

«ἀθανασίας -“οοντες 11.5}65.1.33(0Ρ.270.13: Μ᾿ 
εὔχομαι... 

240Β); οἱ πρωτόπλαστοι.. 



ἀπολέγδην 

41.1τ0074); Μϑοιἀδρ.λον.40,2(Μ.34.8138); ὕγτ.70.5.5(4.530Ὲ); Τα, 
φιοῖῃ Καριρτοογα, (1.353); Ὀἱοη, Αχ. 4.η.12.2(Μ.2.0600) ; οὗ σγραίαχεβ 
ΟἴμδΥ {Ππ8π τεθῇ καὶ τὸν ἀέρα τῆς τοῦ θεοῦ “ποντα προμηθείας Τα, 
ῥγνουϊά, 2(4. 504); 3. εἴετηαὶ [6 κατοπτεύσεις τὸν θεόν,...καὶ τῶν ἐν 
οὐρανοῖς “σεις ἀποκεκρυμμένων Γ]οτη, ῥγοΐ.12(0.83.20; Μ.8,240Α); τῆς 
αἰωνίου μακαριότητος ἀ. 1, ".44(0.223.10}; ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς 
τρυφῆς τοῦ θεοῦ ἀ. Οτ.}0.32.τ{(ρ.425.11; Μιχ4.7400); Μοιῃ.»γ65.1.2] 
(Ρ.278.1ς; Μ,.41.11048}; 1ἀἉ Ρονρἤ τί. ο4.24; Μ.18,4000); οὗ ἀγαθοὶ 
«ὐτῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἀιδίως ““σωσιν (ἴηι, 6Ρ.τοί Μ.2.458)}; ΠΡ. 
ΟἸοηι.τ.7; τὴν τοῦ ἀιδίου θεοῦ εὐαγγελίζεται βασιλείαν, ἧς “-εἰν λέγει 
18.1.6; 1Ὁ.8.22; τῶν εἰσαεὶ ἐσομένων ἀγαθῶν ἀ. 1.0.8. 

Ἐπολέγδην, ὧν ἐἰοΐεε οὐ Ξοἰδοίίοη δύο τινὰς ἀ, τῶν ἁγίων ἀπο- 
στόλων ΤΙΓ.Βοβέιαρ.εαὶ,1,2.22:7(0.153.22); Ὀγτ,αἀο7.4(1τ. 1090}; ἃ, 
εἰαῤρἢ}. ἔχ.τ(τ.2458). 

ἀπολελυμένως, 1. ἴῃ ρεη,, αδοοίμεῖν, τὴ ἐδ εἰ, χερ, Μῖ. 18:21 εἰσί 
τινες τῶν βασιλέων τῆς γῆς υἱοὶ καί {τινες οὐχ υἱοὶ αὐτῶν, πλὴν 
υἱοὶ καὶ ἀ. υἱοί ΟΥ-.κοηη. ἢ τ ττίρ.πορος ; ΝΙ.12.11218)} 14. (ὐρίδ. 
113(ρ.66.1τ; Μι1τ.6808); οὐδὲν ἀ., ἐστὲ μοναχὸν οὐδὲ ἁπλοῦν καὶ 
εἰλικρινὲς τῶν ὁρωμένων καὶ αἰσθητῶν Βα5.λδχ.4.π(τ. 381; Μ.20.800); 
οἵ ογαϊπαΐου τοῦτ ἐ{π|6 μηδένα δὲ ἀ. χειροτονεῖσθαι ((ΠΔ]ς.ἐαη.6; 
ΟἿ ομεῖς οἵη αὐ πονν οπϊν, ΟΠγνϑ.ομι.71.2 τῷ Μ14.(7.6074}} 2. τῇ 
αἩ αρεοίμίε εόης6, οτμομ φμαϊμοαίτορ, ΟΡΡ. τοιδτνοὶν, ἰπ σθη. καθ᾽ 
αὑτὴν μὲν καὶ ἀ. μὲν εἴρηται ἡ τοῦ κόσμου φωνή ΟΥ.ἐονμι τ Μ|.13.20 
(ρ.234.16; Μ.13.ττ1480); Ατῇ..47.1.ς6(Μ.26.120Ὰ}); τῶν ὀνομάτων τὰ 
μὲν ἀ. καὶ καθ᾽ ἑαυτὰ προφερόμενα (οἷον, ἄνθρωπος). .«τὰ δέ, πρὸς ἕτερα 
λεγόμενα, τὴν σχέσιν μόνην ἐμφαίνει τὴν πρὸς ἃ λέγεται (οἷον, υἱός) 
Β45. μΉ,2.0(1.244Ε; Μ.20. 5886); νι. 5.57 :4(Μ1.60.11008); 5. ῥγεοῖν, 
Οὐ. 7ο.28.η(6; Ρυ208.1ττ; Νί,14.6068) ; 4. μηῃγεξεγυεαϊν; οἵ 8. 1Ἰερα] οοῃ- 
ορβϑίου, σηβίρ. Ἐ.5.ἢ.6.το,π.8(Μ}}.20.88τ0); 5. τοξίἠοιὶ Ἐρσοϊεαϊ ἸοΉ, 
Οντ. ο.6.τ(4.6354). 

ἀπολέμητος, ἐπυϊηεῖδίο, τηδομαδίο διατί πρὸς τὴν ἀ, εἰρήνην [38ς. 
οἵ Ομ 151] μελετᾶτε πόλεμον; ΜΕ. ῥαίηι. 4{Μ.18. 3800); 1 Ππιβύ.φρ, 
δὲ γε}. τ δι ΝΜ] .6,1380Ὰ); ἀπάθειά ἐστιν...τὸ πολεμουμένους ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἴΞς. δαιμόνων] ἀπολεμήτους μένειν Τ]Δ.}ε»[.08(0Ρ.144.23);} τὸ ἀ. 
ἔχουσιν τ.(ρ.146.2). 

ἀπολεπτύντ-ω, 1. γέβηθ; ἃ. βο 15, τοῖν ῬΈΤρΡΘΙΓΟΙΙΔΙ ΡΠΙΞὨπιδηΐ 
τῆς ψυχῆς --ομένης τε καὶ ἐκτηκομένης ἐν τοῖς ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας 
ἐλεγμοῖς στ Ν΄ ψ85.ο».εαϊδεὐ,.δίρ.48,12; Μ.4.5.374}; γαῖ, φυσι πόθοι [ῃ 
[15 ἴδ, 14.0,}Χ05.(Μ.44.3880; τεῦ, ἀϊνίῃς ἡπαρουσθηί ΟἿ 5 ΠΠΕΥΒ 
κα οἰδαηβιησ οὗ ἃ Ψψουπα, ντ. ηι.30(3.204Ε); Ὦ. τνοτα5 οἵ βουῖρ- 
ἰατο, ἀγα νίηρ οὐ Βρισιϊαϑ! βαπβὲ τὴν τοῦ νομικοῦ παχύτητα γράμ- 
ματος εἰς πνευματικὴν θεωρίαν ἀ. Ονγ. 0.3.2(4.2578}); 1.5. π(5214};} 
14..41...76(3.3308); 2. γεώμες, ἀϊηιίῖδη; δὰ ἀὐπτὴν, ΡΠ] οβι, .6.8,1 
(Μ.6π. β56.4}; τῆς διαβολικῆς ἀχλύος τὸ πάχος ἃ. Ῥτοσ,σ σεη.17:23 
(}1.8᾽.3618) ; 3. ἐξρμέονε, εἰδῶγ' τὸν τῆς διανοίας ἀ. ὀφθαλμόν γτ,ἤοηη. 
}αβελτοί:3,120Ὰ). 

ἀπολευκαίνω, τηαῖο εἶδαν, Ογτ. [0.0.τ(4.810Ὲ}; ὙΠάτιδίαα, ερ}.1.4 
(ΔΠ.09.9218). 

Ἑἀπολησμονέω, ἐογρεὶ, Θἴερῃ.)150.5, δέερλ Μ ιοο. 800), 
ἀπολιγωρέω, ἰο56 μεαγί, Τλιάγτη, "5.80: τ2(}1,30.15οοᾺ). 
Ἐἀπολιθοποι-ἔω, {772 1μῖ0 δίομξ, τηεῖ. τῆς πήξεως. ..“-οὐσης τὰ 

κύματα ΟτΟ Νγεβυπαγί,2(Μ,46,765}). 
ἀπολιθ-όω, ἐπγη 10 οἰοΉ6, βεϊγτξν, ταθῖ., αὕτη ἡ πέτρα ἀνθρωπίνη 

ἐστὶ ψυχὴ...διὰ τὴν κακίαν -“οὠθεῖσα ΟΥΎῥγ1Ής.3.τ τά, 51το.5; Μ.ττ. 
2764); ὥὡς...“-ωθῆναι αὐτοὺς τῷ φόβῳ Ἐλι5.φιε. ἡ αγέμς ρὲ. τ(].22. 
9848); πῶς γὰρ οἱ τοῖς ἀψύχοις προσκυνοῦντες οὐκ ἀπελιθώθησαν 
τὰς ψυχάς; Αἴῃπισαρ, ᾿ς. τβαιτο( Μ,27. 5250); τοῖ. Ῥαυαγϑ815 τὸ ἥμισυ 
μέρος τοῦ σώματος --οθέν παρ. ΒΑ 3(0.438) ; τὸν [βο, δαῖδῃ] τὴν 
ἁπαλὴν τῶν ψυχῶν φύσιν ὕδατος δίκην “-οὔντα διὰ τῆς πήξεως το γ85. 
κοι τὸ ἴῃ φημ (Ν.44.ο8 40); ἑωρακὼς [5.. 5. Ῥακ]) τὸν ᾿]ησοῦν... 
ἀπελιθώθη τὸ διορατικὸν τῆς ψυχῆς Ατήμποπ, ἤε.9: 3(}|.85.15328}} 
40.221:6(15850); Οὗ [τοΖοη τναῖοσ, [θοηΐ. Βιεαρβ. δεν. (1.86. τοοσο); 
ἀπελιθώθη.. «ἡ καρδίᾳ αὐτοῦ Οἰγτηρ, Γοῦ 4τιτ5(}1.03.4458). 

ἀπολιμπάν-ω, 1, γη64, ΟΥ Ρ6885., δ [ε7} δεμίηα, τεῦ. βοὺ] αἱ ἀ15- 
ΞΟ  αΠ]}Ὸἢ οὗ ὈσαΠν ε]οπλθηΐβ οὔτε ἀποφοιτησάντων...“"ομένη ΟΥ̓͂Ν ψ 65. 
ἀπτρεἰ γες.(Ν1.46.450); ἰοδε ἔυτϊοπάβ, Ὁῃγνυβιλονι.10.3 2 1 τειζαι, 
7254}; 2. τηρά,, μαἰξ ςἰογὶ, ξατί μιμήσεως...τοῦ θεοφιλοῦς ἀπελιμ- 
πάνετο Ἐλπι5.0.(.1.40{(Ρ.30.26; Μ.20.0640); Βα5. βά.2(2.226Α; Μ.21. 
6818); ἀ, ... τῆς ἀρετῆς στ Ν γ55. 15 }1|.(ρ.87.1ἰ; Μ.34.4400); πάντα 
τῆς ἀξίας ““εται ἴὰ,ογιοαίεο, 2) (Ρ.1τοπ.7; Μ.45.720)} ὄντ. 5.38: ς 
(Μ.69.9734}; 405.» 115. 5.144:.2(.24.570); ΑἸΠ.ορωηοηιτίριι81.12; 
Μ.25.6028}; 3. δὲ αὐδοηί οὐδὲ νῦν μετὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς γῆς πνεται 
Τιάντῃ. 7 γερ.3.τδ(}}.20.881.); τὸ θεῖον, «πανταχῇ μὲν ὑπάρχειν, 
σύεσθαι δὲ οὐδενός ὕγτ. 65 .(Ρ.578.4; 62,3868); ἔτοπὶ ἃ σΠμυτοῖι σουπο]}, 
Ἐπ5.ν.0,3.7(0.8ο.14; Μι2ο.τοῦτΑ}; ἐΦ.4.43(0ρ.125.24; 11038)}; ΟἹ, Δοα, 
“αη.40:; μὴ δύνασθαι τὸ τῶν “"ομένων ἀναδέξασθαι πρόσωπον ἘνΆΡΥ. 
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[.6.2.χϑ(ρ.80.1; Μ.86.25800)}; ἔτοιη μυχοῖς τηθειϊηρβ, Ὁτγϑ. σε. 48 

(12.7158). 
ἙᾺ πολιναριανός (-ιαστής), ν. Ἀπολιναριστής, 
ἙἈπολιναρίζω, δὲ α ζοίϊοισεν οὗ ῤοϊϊίπανῖμς, Ἰβοιτ ΗΝ εϑὶ, 5.32 

(Μ.86.17.528). 
ἙᾺπολιναριστής (-ιαστής, -ἰανός), ὁ, α γοἰϊοιοεν οὐ ἀῤῥοϊϊναγίις, 

στ, Ν2..}.125(Μ.37.2170}; ΑἸ ἀαογ.ατ( .28. 5200) ; {1 ϑολῖ, Β. 5εεὶ. 
8.3(44.86.12556); δος. Ηποηορβῆ(Μ.86.18128); ΤΟ ΥΟΝ 55. λοΉ},7. 
152 Ὧη: [0.(ρ.2]78.3:} τ-ιανός ΟΥ ΝᾺ Ζ.6ῤ.152(Μ.37.2570); Ρ4]1.}.} ατε5. 
φδίριτζι τι; Μ.34.11048); -ιαστής ΤΑΊ. ἀταϊ, Τνῖη.4 ταἰ.(Μ.28,125090); 
Τα. ερ. ΤΗάν Μ͵ορ5.(ρ.48.11; Μ,86.10458); Τίμα ΟΡ μαον,(Μ.86.72}}. 

ἄπολις, εἰἰγ-ἰο5ς, ἰαεξτης α εομηΐνν, οἵ 5ο] νυ Παγαννα ἴτογὰ [86 
φοχὰ ἀ,., ἄοικον, ἀνίδιον ΒΑ5.6}.2.2(3.11Ὲ ; Μ.32.225}}}; οὐχ οὕτως ἃ, 
εἰμί τις, οὐδὲ ἀνέστιος ϑγπα5.ερ.τος( Μ.66.147328) ; οὗ ὈΙδπορϑ νατπουῖ 
ἃ ἀἴοσεθθ ἀνθρώπων ἐπισκοπῆς ἐχόντων ὄνομα, ὦν οἱ μέν εἰσιν ἀ., 
σχολάζοντες δὲ καὶ ἐκκλησίας οὐκ ἔχοντες ΟἸΡΗ.(431)6}.(.4( Ὁ χ.1,3 
Ῥ.7.24: Η.1.15088}; 1δ.(ρ.9.1; 15000}. 

ἀπολισθαίν-ω, 1. οἰΐῥ αἰσαγ νηὸς...“"ούσης τοῖς ὕδασι ΟΥΝ γ58. 
ἤοηι.12 Ἰπι Οαπὶ. (Μ.44.τοτθὰ, οὐ Ροτῇ, τεϑα ἐπολ-); 2. ζαἱ} ατὸαᾶν ἤΥ0ΉΙ, 
ἰοξε τῶν ἀρχαίων φρυαγμάτων ἀπολισθήσαντες γτ.Ο5.το(3.810); 
ἀπώλισθε..«τῆς πρὸς θεὸν οἰκειότητος ὡς κυριόκτονος ὁ "Ισραὴήλ 1ἅ. 
}μπ.8(65,2880)); ἄνθρωπος πέφηνε [530. ὁ λόγος...» οὐκ ἀπολισθήσας 
τοῦ εἶναι θεός ἸΔ δαρί. κἱΐ ἐαῤ.τ(ρ.τ7.το; 6..1470). 

ἀπόλλυμι, 1. ἀεείγογ, γεΐη, οὗ βρ: 8] τὰ]π ἴῃ Ῥγεβεηὶ [6 τὰ 
ἀπολλύντα τὴν ψυχήν Βαγη.20.1, Ηεδιτηπαμά,ττ.ι ; Οὐαὶ ἌΡ. 
8.2.3; οἵ Γπέαγο ἀδπιηαίίομ, Ηδυτη. 51921.0.23.4; δύναμις ἐσχυρὰ 56. ὁ 
θεός],-.«ἦ καὶ τὸ ἀπολέσαι δυνατόν (Ἰοιη.δεἰ,26(Ρ.144.21; Μ.9.712Ὰ}; 
τοῦ θεοῦ σώζοντος καὶ ἀπολλύντος οὖς ἐὰν αὐτὸς βούληται ΟΥΟὌῥγίηε. 
.1.7(0ρ.2ο6.0; Μ.1τ.26οο) ; (Πγγϑιἤον, 6 4.4 τι .[0.(8.2888}; 2. ἰοξε, οὗ 
Βρ χπ18} 1055 ἐκεῖνοι [36. [6 ν0}5]...εἰς τέλος ἀπώλεσαν αὐτήν 50. τὴν 
διαθήκην) ΒαγΉ.4.7; ἀ. τὴν ζωὴν αὐτοῦ Τοτιη,5Ἴ7:.8.7.5; πιστὸς τῷ 
κυρίῳ διαμένειν ἀπολώλεκεν ΟἸ6 1,5 γ.7.16{(ρ.67.12; Μ.9.5328); ὑπὸ 
τῆς ἄγαν ἀλαζονείας καὶ τὸ ἀνθρώπους αὐτοὺς νομίζειν ἀπολωλεκότες 
ΟΒΥγβορῥηρη.3.0(5.02Ὰ); 3. τηρα,, ῥεγίβι, δὲ ἀεείγογεά οὐ ἰθεὶ ̓  τὴ 
Ρτεβθηΐ 11 τί μώρως ἀπολλύμεθα; ἴσῃ ἘΡλ.τ7.2; Ια, οῖνε.5.2; δεῖ 
τοὺς ἀπολλυμένους σώζειν 2(ἰδνπ.2.5; Οτιργίηε, 2.8, 3(ρ.τπρ.τό; Μ,11. 
2218}; τοῖς Τυΐυσχα ἀδτηπϑίιοη, [2)14.τ6.ς Οἵ. 5. δοκιμασία ; δεκαίως 
ἀπολεῖται ἄνθρωπος, ὃς...ἑαυτὸν εἰς ὁδὸν σκότους ἀποσυνέχει ΠαγΉ. 
5.4; ψυχὴν ἤδη γινώσκουσαν τὸν θεὸν οὐ δεῖ ἀπόλλυσθαι 9( ον. αη.τ 
μετανοῆσαι ἦν δυνατὸν... εἰ ἠβούλετο ἡ ̓ Ιεζάβελ, οὐ φύσεως ἀπολλυ- 
μένης ἐστίν Οτ. Αρος.τ(Ρ.28); Οομεὶ. 4.» }ι.2.30.6; Ο(ΟΠγγπβ.ἤομι.55.3 
ζ: .70.(8.3258}); Ρίορ). ΡΙΌΥ, 45 βυθβέ., ἐμ ἰοδὶ, 1 1ἰνρ Οὐηί Γρ}.8. 
12.320; (νηὶ. 4}}.5.13.4) οἵ τηϊηρβ, ἴση δηηγγηιτοιι; καλὸν τὸ 
ἁρπάζειν, ἀλλ’ οὐχὶ τὰ ἀπολλύμενα, ἀλλὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
ΟὨτγβ.λο», 54.4. τῇ [0.(32ο). 

ἀπολογ-έομαι, 1, ἡπαὰξ6 ἃ ἀεξέπεο, δὲ αἀνοεαὶς γον [πὲ ΟὨΣΙΒΌΔΗ 
[αὶ 1], οὗ δροϊοριβῖβ ἀ. ὑπὲρ τοῦ λόγου ΑἸΠΕΠαρ.ἰερ.2.4(Μ.6.8068)}; 
(Ἰ]οτα. ςἐν.7.15(0.62.20; Μ.0.5248); Οτ,( εἰς. Ὀτοοτη. (ρ.51.8; Μ.11.6444); 
οὗ τηδγῖντβ οἡ {7|8], ΠΡ οΐνειτο.2; τότε δὲ πᾶσι μὲν ἀπελογοῦντο, 
κατηγόρουν δὲ οὐδενός ΕΡ.] πἰρα.40.135.}..6.5.2.5(Μ.20.4364}; ΟἸεια. 
δἰγ.4.0(ρ.281.14; Μ.8.12848}); 85 Ῥατύ οὗἨ ρχϊοϑῦ 5 ἀπτν ἴὸ πη δ] θνοῦδβ, 
Βιοη.Ατ..}.7.2.ἀτῷΜ]ν.3. 684}; 2. ἡπᾶκεὲ ἃ ἀεξεησε, 75 ΠῚ} ΟΥ̓ ἐχοιιδδ 
οπεδεξ: τὰ σοηΐτονευσυ, (]οιη.»,γ.4.12{(ρ.286.30; Μ΄.8.12068) ; αἱ ἰᾶνν, 
Οὐ Νυββ. μια ρΡ.40,21; Μ.45.2680); Ὀεΐοτε σα πῶς οὖν ““ἡσεταί 
τις ὀλιγωρήσας ἢ ἐκστὰς τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ; (οηεί. 4.Ρ}.2.6ο.5; 
"νήσασθαι [1.6.1 ταν 61] διὰ τί ἐχθροὺς ἔχεις Οῃγγβ. κοι, 5.4 10 2 ον. 
(1ο.470Ὲ}; Επ5.4],.δεγρι.21.5(}}.86.4204); οἵ (Πγῖδὲ οα ὈΈμαὶξ οὗ βἰη- 
ΠΕΙΒ αὐτὸς ““εἴται Τ]ΟΠ, ΑΥ.6ρ.8.1(}1..32.1ο88λ}); οἵ ρυοθὶ ἘΧουβιηρ 
ὈΠΥΟΤ ΠΙΏ655 ἴπ ἴαχον, ἰ4.6.}.3.3.12(81.3.4410}; δὰ. ς, ἀαῖ. οἔ 
Ρεῖβοι Ὀϑίοτε μοπὶ ἀοίθηςθ 15 846, αἶβὸ ο. ἃσο, τί. «ἐνοῦνται τὸν 
ἀπροσωπόληπτον δικαστήν; Ἐχ5.4},5όγη.21.5(Μ.86.4294Α}; 3. τηακὲ 
α (ἀεξεηεε ἴου οἴμευ ρϑιβοῖβ οὐ {π|ηρ5, Ο. περί οἵ Βι0]εςῖ οὗ ἀεἴεπος 
““εἴσθαι πειρώμενοι..«περὶ τῆς «προνοίας τοῦ θεοῦ ΟΥΟῤγίης.3.1.11 
(ρ.228.1; Μ.11.2858}); 14..70.ς.8(ρ.τος.Ζοῖ, ; Μ.14.1968); ΜΕΙΠ, Κγ.7 τ᾿ 
οὐ 2π:4(ρ.512.13};} ΟΥ ο. ἀαἴ. δέον “εἶσθαι ὁμοίως [56. ἃ5 ΄᾿ὰ ΟΥ 
ΕΧΕΡ.] τοῖς ἀπὸ τῆς καινῆς Οτἧοῤγίῖηε.3.τ χ6(0.225.1το; 2810); τῷ ταύ- 
τῆς 5ς. δικαιοσύνης] ““ουμένους ἀξιώματι 1ιαὰ. ῥεγ[.71(0.88,0); 
4. γκαΐε βαϊςζαείίοῃ, ἰὸ Οοα διὰ νηστείας ἀ. τῷ θεῷ Βαβ.᾿ον.1.3 
(2.38Β;.Μ.31.1684}; Οὐ ΝΖ, ερ.τ(1.27.41τ0}, Οῃγγβ.ἤονι.36.2 τη 70, 
(8.2098); Τμάξ. εγ.21τ6(2.543); 5. γεμάεν αἢ ἀζοομηΐ ὡς περὶ πλει- 
ὄνων...“υούμενος περὶ πάντων φρόντιζε (Ὁμ5,..4.|}}.2.18.7; 6. σηδιδεν, 
ΤΑΙΆρΠῃΟν, Βας. (ρ.2 040,0}; 7. Ρᾶξβ., δ οῤῥοξεά, γεςῖδὶ ἐὰν «-ηθῇ 50. 
μοναχός] τῷ ἡγουμένῳ αὐτοῦ ἐπόρνευσεν ΘΟΡὮΣ. ἢ ἐοη[.(Ν1.87.33688), 

ἀπολογητικός, εταδίο [ον ἀφίεγεο, αροϊορείϊε; ἴα. λόγος) ἀροίορν, 
οἴ, ἀροϊορείϊοιιηε εεὶ ἐχειδαίῖο, τῷ φρο οοίεηὶ φάνη ἀεσμιξαηθι5 
γεϑροηάογε, τι ἀεεη ΣΙ 0οηὁ δηἶρι αὶ περαίϊΐομπε εδοία ῥοείξεηι ἐξὶ; εἰ δ5ὶ 



ἀπολογητικῶς 

ἨΟΡΙΘΗ ργαθειῃ, 514. 7, δίψει, 6.8.6; ἀ. δεύτερος Αἰμ.αροῖ, 5δειτῖ. 
(0.87.1; Μ.25.247 τιοῖ, 63); τ. Να2Ζ.ον,0 {1τ.{Μ.35.820Ὰ}); ὁ... Γρηγό- 
ριος...ἐν τῷ μεγάλῳ ἃ, Ξα. ογ.2] Μαχ,ερ.τ2(Μ.01.4930). 

Ἑἀπολογητικῶς, ἐῃ: ἀφέοηεε, ΤΒατγι δε, εῤῥ.1,.25(Μ.09.ο880). 
ἀπολογία, ἡ, 1. φρεοείρ ἐῃ ἀεξεηεο, δ5ρ. οἱ Ὁ χιβεδῃ ἐδί (ἢ ὃν 

δι ΤΩΔΙΓΥΥ Βαΐοια ἰπᾶσε τῆς ἀ. δεκτικός, τῆς ἀληθείας ἔκδικος 
ἀποτελεοθείς 4..(Ρας5.. “πάν. 8(ρ.21.21; Μ.2.12338); Ὀοίοτε βεηδῖε, 
ΜοΑροϊϊοη.τια; Ἐπι5.}.6.5.21.4(Μ.20.4888);: 2. ἐχοιϑέ, ἀφίδησε, 
οἱηπάτοαίίοη Ὀεΐοτε σα παρέχων ἄφεσιν ἁμαρτίων ταῖς ἡμετέραις 
ψυχαῖς καὶ καλὴν ἀ. ἰπδογ.(7]} 5 τι ».3236), ΟἸΠοῖα, βάθος, {Π1; αἱ Ἐμαβὲ 
Ὦδν, Ομτυϑβ. λον, 4.5.4 ἰη 70.(8.2670); τὸν βίον ἔχει πρὸς ἀ. ἀρκοῦντα 
Ῥτος.6ῤ.1τ42(83; Μ.87.27840); καλὴν ἀ. ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος 
τοῦ Χριστοῦ Ἐπολοῖ.ρ.32; οὔκ Οἢνγνς.(ρ.382.4); 3. ἐχρίαπαϊίση, 
Εν. Τἤονι.  7(0ρ.147); Οὐ ῥγίμε.3.τ. τδ(ρ.224.5: Μ.ττ,281Α); 4. ἀΉσιθον, 
“4.Ὀ1.Β 4.4(0.296). 

ἀπολογισμός, ὁ, 4εΐεηεε, ῥίοα, ΟἸδπιραφ.2.12(0.228.1το; Μ.8, 
5414); Επβ.}.εἰπο.4(413Δ Μι2τ.785}). 

ἀπόλουσις, ἡ, τοασλίησ;, οἵ αὐιᾶσαὶ οἰσαπβδίηρ οὗ δὴ 10], Μ. 
ΤΊάοί.α τ4{(Ρ.70.7}; οὗ Ῥαρέίδια δέξασθαι αὐτὰ [36. παιδία] ἐκ τῆς 
τιμίας ἀ. Κῇ. Πανὶ, (4951), 

Ἑἀπολουσμός, ὁ, αδίμ!οη ; οὗ ρτερδγαζίουι ἕο ρᾶρδη τιῖ65, Τμαῖ, 
ἰς.66: τ7(0.260.34 ; 2.401). 

Ἑἀπολουτρ-όω, εἰσαγιςο ὃν δαῤριΐτρι “-ουμένων ν.1. ἴΟΥ ἀπολουομέ- 
νων ΜΕ Ώ.5γ}Ή.8.7(0.80.4; Μ.τ8,τ480); 8.1, 29. (]| τ8,τ40Ὰ ; ἀπολυτρ- 
Ὁ.80.:5). 

ἀπολούτω, πιεᾶ,; 1, τος εἰδαη; τὰὶ Ὀαρείσηι, Οὐ. 70.6.38(ρ.τ46.34: 
Μ.1:4.265Α); 4. Μ|ι.4(Ρ.220.15); Με ςγηρ.8.7(ρ.80.4; Μ.18.1480); 
ΟΑης, (31: 4)εαη.ττ; Ρ885. τὸ...«τὴν ψυχὴν... κηλίδων.. καθαρὰν «θῆναι 
τοῦ κόσμου ΜεΙμ Σνιτοιτ(ρ.121.25; 1920}; 2. τϑαϑῖ αἴἰὐαν; ΟΠΕ᾽8 
βίηβ, (βυυβλομι.3.4 ἴῃ ῬΑ] (ατ.2170}); ΙΔ ἠοη. 41.4 τὰ ΜῈ.(7.440Ε)} 
Ογτ ταὶ, Τνίτ {5 5200}; 5:0}8. οὗ οἵπεῖβ υόμενος [36. ᾿Ϊησοῦς] τὰ 
ἡμέτερα ἁμαρτήματα ἵν᾽ ἡμεῖς τῷ λουτρῷ αὐτοῦ καθαρισθῶμεν ΟΥ̓. 
εἐονηηι μι ΜΙ! τ6.δί(ρ.485π.21; Μ.12.1385Ὰ}. 

ἘἙλπολυπέω, ρ855., δέ συόγοου τὐῖάδ ργίεξ, ῬΑ]Ὶ.ἢι. αιι5.535(0.97.1τ; 
Μ.34.ττορ). 

Ἑἀπολυπλασίαστος, ἠοἱ ρα, Ογτ.1.ε.12:41τ(}1.72.752}}.Ψ 
ἀπολυπραγμόνητος, 1. πο. ἰο δὲ επγίοτεδῖν Ἰηφμεῖγοα τηῖο, οἵ οα 

ἁ. ἐᾶν τὴν θείαν οὐσίαν αΥ. ΝΥ 85. Μη τ2(1 0.243.20; ΝΙ.45.9444}; οἵ 
᾿ιἰβ ψνουϊκβ ἀ. ... τὰ παρ᾽ αὐτοῦ τεχνουργούμενα ὕγτ. ]ς.4.2(2.6ο0Ὰ); 
οὗ ἃ ταγβίοῖν οὔ ἔα, Οὐ Ν 85. 7ο5.(Μ.44.388λ); τὸ πίστει παρα- 
δεκτὸν ἀ. εἶναι χρή Ογτ, [μἰη. τοί(65.3600)}; 2. ἔγθθ ἔγουῃ ΟΌΓΙΟΙ5 
«μιςξϑιἰοπίηρ, ποπορ μριφμεσοηίηρς, Οντ. {ἰη.8(65.2600); πέστις δέ 
ἐστιν ἀ. συγκατάθεσις 10.}, ξ,ο.4.ττί Μ].94.11280}; 3. ἔγξα ἔτγοτῃ ᾿τν - 
πς, γευεγεηὶ στοργὴν ἀ. ΝῈ. 9 Ρ}}Ὀ.3.τ67(Μ4.70.580}). 

Ἑἀπολυπραγμόνως, τοΐἠπομὶ σμγίοιις ἐμ! ἡ..«ἐκκλησία. «πάντα 
[3ς. τὰ θεῖα] ἀ. σέβει 7ο.Ν᾽ Η.Ἰεοη.8(Μ.ο6.13560). 

ἀπολύσιμος, 1. οὗ ἀϊξεδανσε τὴν ἀ. ἐπιστολήν ΠΙΡΡ,᾿αέγ.0.12 
(0.247.323; Μ.1τ6.33820}; 2. εςε]., [5ς. ἡμέρα] εοπεοίματηρ ἀαγ οῇ απ 
οεΐαθξ, ἐ5Ὁ. οἵ Τοῦ ϑυπάδαν τοὺς νεοφωτίστους τῷ σαββάτῳ τῆς ἀ. 
Βα5.561. βαξε. τἴτ,(}1.28, το82Ὰ). 

ἀπόλυσις, ἡ, 1. γείσαξε τῆς ἃ, τῆς ψυχῆς (Ἰοτη.5,}.4.25(0.318,27; 
Μι8,.12688); 2. εαρήηρ οἷ οἵ α ἅδν], ΟΣ. Μς.0: 28(Ρ.362.15); 
, ἀεαι, (Ὠγυν58. ον.36.4 τη Οοη.(4.268Ε}; 4. σηά οἵ δι Ῥευουτηβ8η6ς, 
πιεῖ. οὗ ἀεξδιῃ ἐλεύσεται...ὧρα ὅταν τὸ θέατρον τοῦ κόσμου τούτου 
διαλυθήσεται...οὐκ ἔστι μετὰ τὴν τοῦ θεάτρου ἀ. στεφανωθῆναι (ΤΥ. 
Ῥοεηῖ, (2.359 Ε}; 5. Ἰἴτατρ. ; 84. ἀϊξριίϑϑαὶ; ἵν δὲ ἐπα οὗ 8. βεύνιςβ, 
Ρεὶ. 4γ.3(31.26.8218);5, Μαῖς, δου, Ρονρὶ,. 67, 10. Ίβου, ΕΡΈΡἢ.34 
(Μ.41.680); ἀπὸ...τῆς τῶν λυχνικῶν ἀ. ἕως..-«ὥρας ἐνάτης Οντγοϑυῦ, 
ϑανιδο(ρ.τότ.το) ; Ομ δια. 2(Μ.00.170 58); 1185. Τοστηθ]α, Ἐπελοί. 
(0.724); 1ξ. οὗ ςαϊοομπαπιοπβ, Μαχορινεί 4 ΟἹ. 6044}; Ὅ. ἐοΉ εἰ 510Ὴ 
οἱ Θοβρεὶ, ᾿μεουι.Ν 70. ΕἸδοηι. 42(0.83.20); ΞΟρΡΌΥ Ἢν γννεὲ συττ 
(Μ.8γ.34600}); α. ἐομεϊμαΐηρ (οουτοβρομάϊηρ ἴὸ οοἴανο) ἀαγ οὗ ἃ 
[ἐϑεϊνα] ἡ τελευταία τῆς ἑορτῆς ἡμέρα ἣν...ἁ. καλεῖν ἡμῖν ἔθος Β85, 
56] Ὁ, ΤῊ εΪ. 2. τϑ(Μ 8: 968). 

Ἑπολυσσάω, γέσουε ἔγοη! φιαάηεος, 5. Ῥεῖ ρΡιτ.304(Μ.78, 
260.) 

Ἑἀπολυτής, ἰοοοίηρ, ἀϊτγερεῖυε; οἵ δοιίαυίδη πογεον, ἘΡΙῚΡΒ ἤαθν, 
73.27(Μ1.42.4τ6Ὰ ; 0Π]. ἀπατηλὴν Ὁ.201.25). ' 

Ἐλπολυτίκιον, τό, ἀ]πρηΐσεαὶ πννηΉ,, ἴ.6. αι 5Βῃοτί Ὠγμλη βιιπρ ὈΕΐοτα 
τς ἀπόλυσις αἴ ΤῸ Ππ5 πα νΈϑροῖβ καὶ ψάλλεται τὸ ἁ. τῆς ἡμέρας 
Επελοὶ.(Ρ.4}: 1δ.{0.34}; ἴὰ Πίατρν, ΠΟ γς (ρρ.368.54,306.20). 

ἀπολυτικός, 1. οὗ αἀϊενηῖςεαϊ εὐχὴ ἀ. {1}. 1ἰαε(Ν ΒΡ τοῦ, Ρ.τοσ); 
πουΐ, 45 50 8:., Οηοί. Θ μ4.2(Ν.00.17058); 2. [56. ἐπιστολή] [δἰ 
οὗ Ἰέαῦό (1 Αι. ἀϊνεΐδδογίαο {Πγαθ), σταυῖθα ἴο οἰετῖοβ ἴο οὐΌ85 [ῃ6 
568, (σά. 4,[".253,56; το νἱϑίε τὰς ἱτηρθτίαὶ οουτέ, ἐῤιτοῦ; ἕο ΟἸοΥΡῪ 
Ἰδανίπρ' ΤΟΙΣ οὐντὶ ἀϊοσθϑα τὸ 5θίι16 ἴῃ ἀποΐμου, ἼΤΩ]. ἐαη.. ΤΊ. 

Η 2 

Ζ2ΟΙ ἀπομαίνομαι 

ἀπολυτρ-όω, γόξοιρ, γϑάφεοηι, ἴτθα. μᾶ85. ἕκαστος..«ἐκείνῳ τῷ 

ἁγιασμῷ ἁγιάζεται καὶ κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἀπολύτρωσιν ““οὔται ΟΥ.76.1. 

244(30; Ρ.44.4; Μ.14.800)}; τὴν ἐκκλησίαν εἶναι τὴν.. γεννῶσαν τοὺς 

“"ουμένους ΜοΙΠ γηι.8.γ7(ρ.80.15; Μ.18,1494); ὥσπερ ἐκ Βαβυλῶνος 

τῆς κατὰ τὸν ἐνεστῶτα βίον...αἰχμαλωσίας “-ὠθέντες εἰς τὴν οὐρανό- 

πολιν Ἐπι5.4.6.4.1Ἰ(ρΡ.1ο8,21; Μ.22.3290); τηθ4. ταύτην τὴν σωτηρίαν 

νυ πάντα τὰ ὄντα...τῆς τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἀποπτώσεως -«-ουμένην 

Τίοπ. τ. ά.η.8,8(}1.4.807Δ). 
ἀπολύτρωσις, ἡ, γαηιδονῖηρ, γεάρηρηοη, πὶ βοὴ. τὴν αὐτὴν τῆς 

ἀ. ἡμῖν πίστιν καὶ ἐλπίδα ἔχουσιν ἀδελφοῖς ΕΡ.Γιιρά Δ ρ.105.ἢ,6.5.1.3 
(Ν1.20.4094}; ΟἸετη, οἰγ.7.τοίρ.41.1τ0; Μ.9.4808); τὴν ἀ, ἡμῶν ἀπὸ τῆς 

φθορᾶς...τοῦ σώματος ΜεΙἢ.γ65.1.41(ρΡ.299.1; Μ.18.2730}; ΤΑΤΠ, 
“ροΐϊ το (Μ1.26.ττοτα); Γὰτουρα ὈαρΡ Ι5πὶ τοῖς ἐπὶ τὰ ὕδατα τῆς ἀ. 
ἀφικνουμένοις ΘΙ ἐνη1}.9.3(0.117.25; Μ.18.1848); ΑἸδιβ. Ῥ ιποῖι 
(}1.27.2378); δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἁ. Κἰϊ, ΒΩΡῚ (0.400); οἵ Ομ τῖδι 
(τεῦ, τῦου.1: 30) ἀ. αὐτός ΟτΟἤονη. 8.2 τη 16γ.(0.57.}; ΝΜ.13.3370}; ἀς 
υὐνὼς ἐλευθερῶν ἡμᾶς...καὶ λύτρον ἑαυτὸν ἀντιδιδοὺς ἡμῶν τῆς οἰκου- 
μένης καθάρσιον τ. Να2.0γ,30.3ο(ρ.141.1; Μ.,30,132Ά); ἀ, διὰ τὸ 
σώζειν ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡμῶν ΤΑΛΙἠταὶ, Τγίη.α τϑί Μ.58,11440); 

παρὰ σοὶ ἡ ἀ. ᾿μεμοῖ,(Ὁ.41); οἱ ἴῃς. ἀϊνίπθ δββθῆος ἀ, αὐτὴν ὀνο- 

μάζουσιν οἱ θεόλογοι, καὶ καθ᾽ ὅσον οὐκ ἐᾷ τὰ ὄντως ὄντα πρὸς τὸ 
μὴ εἶναι διαπεσεῖν ὨΙΟΠ.Ατ,ά,η.8.0(Μ.3.807.4); ὕπορε,, οἱ Ματοοβίαῃ 
Βθοοῃά Ὀαρί 5πι, [το ἡαθν.1.13.6(}1.7.5888); 7δ.1.21τ.χ(657λ); ΗΠΠΡ. 
μαοθγ.6.4τ(Ὁ.172.22; Μ.τ6.32508); ΓΕΡΙΡΒ.εῤτίιμαεν.(Ρ,368.20). 

ἀπολύτως, 1. αὐεοϊμίεἶῖν οὔτε ἀ. κακόν ΟΥΝ γ55.ἠσηιιοβρίξ.30, (5, 
45.2008); μηεοη Πϊομαὶν ἡ ἐξουσία τοῦ ἀφιέναι οὐκ ἀ. δέδοται" ἀλλ᾽ 
ἐν ὑπακοῇ τοῦ μετανοοῦντος Βα5.γ6σοῦν. 58(2.425Ὰ ; δ1.31.11218)}; ΟΡΡ. 
τε]αϊίνεῖν οὐκ ἐπὶ τοῦ κυρίου φημί, ἀλλ᾽ ἀ. 0.10. ]αεον. τ4(Μ.04. 
1444); οὗ παπιθοτ ἴῃ ἴῃ 6 αὐρβίγαςὶ, ᾿ϑοπί Βαγοι δου, (Μ.86.10308); 
τεῖ. (οα τὸ δὲ θεὸς ὄνομα, ἀ. καὶ ὡσαύτως κατηγορεῖται ἑκάστου τῶν 
προσώπων (τ Ν γεβ.εονηη. οὶ (Μ.45.1768); Τοη. Ατ δ... 12.3(Μ.3. 
φδοο); 1δ.τοι3(ο 210); τεῖ, οουίαία ἀϊνπς πϑιῆεβ, ἀἰβέ, ἔγοθι τῃοδςῈ 
ΨΉΙΟὮ ἱπηρῖν ἃ τεϊείοη ἐστι...ἐκ τῶν ὀνομάτων τούτων τὰ μὲν...ἀ. 
εἰπεῖν.. «ἕτερα δὲ...τὸ πρός τι χρήσιμον ἀποσημαίνει ΟΥ̓͂Ν γ55. μπῇ 
Ρ.182.17; Μ.45.4284}; 2. τοϊμομέ γμαϊ βεαϊοη; οἵ Ἰαιρταρε, ΟΥ. [0.2.5 
(4: }Ρ.59.12; ΜΙ,.14.1174}; 1π|5.6.4}..2.14{0.114.23; Μ.24.0284)}; ΤΒάτιφη. 
5 ἴῃ σοην(α 9}; Απαβεβ. οά.τ3(}1.89.208Ὰ}); 3, ἀδεοημεείρά, οἵ 5ῖγ 1. 
ἀ. ... τῷ μεταβατικῷ συνδέσμῳ μὴ χρησάμενος εα!, Αβοε.2:24{ρ.215. 
30); 4. οος],, ΟρΡ. ἐδικῶς, τολίϊσιέ {116 τοὺς δὲ ἀ. χειροτονουμένους 
ὥρισεν ἡ σύνοδος ἄκυρον ἔχειν τὴν τοιαύτην χειροθεσίαν (ὉΠΑΙς, εαν.6. 

ἀπολύ-ω, 1. Ξεὲ Κε6, γείφαςε, οἱ ἄδατῃ ἀ. τοῦ σώματος καὶ τῶν τού- 
τοῦ ἁμαρτημάτων τὴν ψυχήν (Ἰεηλ. 5 γ.5.8(ρ.363.18; ΝΊ.0.858); θανάτῳ 
““όμένοι πρὸς τὸν κύριον 18.4.1τ(ρ.283.24; Μ,8,τ2880); ΟΥδἰς.6.50 
(Ρ,129.51; Μ.11.13880}; ΑἸΉ. ροηὶ.33(Ν1,2ς.68Ὰ); ΤΟ Βυγβ. σεργ5.(2. 
8150}; ἰοοξα ται αύτον, Οτ, εἰς. 4.οο(Ρ.363.3; 11688); 2. αἰΐοιυ ἀ. τὸν 
μάγαν..«τοιαῦτα πράττειν (4. Ῥεῖγ.οἱ Ῥακῖ, ο(Ρ.200.6); ἀ. τὸν μάγον 
μὐ πράξαντα κακά ἡ (Ῥαςς )Ρεῖν. εἰ Ῥαμί,2ο(ρ.144.1); μὴ ἀ. σοὺς 
ὀφθαλμοὺς ῥέμβεσθαι ἜΡὮΓ.1.800; 3. ες(].; 8. αὐεοίνε μὲ θᾶττον 
κύσατε, τῶν πρεσβυτέρων μοί τινα κάλεσον ὈΙΟΠ.Δ].4Ρ.105.}..6. 

6.44.3(21.2ο.6300); "Ὁ. ἀΐεῥόηξε ἐάν τις ἦ ἀσθενῶν... καὶ ἔλθῃ τὸ ἅγιον 

πάσχα, πάντως ὀφείλει νηστεύειν, ἢ ““εἰ αὐτὸν ὁ κληρικὸς λαμβάνειν οὗ 

δύναται; ΤΊ, Δ1.γ6.».(Μ.332.13010}; 4. ἰσδο; ἰαν αφἴάδ, ἃ. δεῖ, τὰ 
τῶν ἀνθρώπων σώματα...τὴν..«οἰκείαν οὐκ ἀ. φύσιν Βατ, γαη.2 

(4.125); Ὁ. τηρα., ῥῇεὶ αἴσαν, ρεὶ γἱά οὔ: 5ῖγι5. θέσθαι τὰ ἁμαρτήματα 

χρή (Πτνυϑ.ἤον.14.2 ἴῃ Ἐρ᾿ (τιποδα); ἰὰ ἤονι,41.4 τη. ΔΙ (ν.1. ἴον 

ἀπολουομένων 7.4410Ε}; δῃν Ὀυτάθη, Ογτ.1ς.4.3(2.6470) ; 14. αὐον.2(1. 
79Ὲ); 5. Ξοη αἴϑαν α νἱῖς, Ἠεττα μα. 4.1.6; ΑἸΒεπδρ ἰδρ.33.2(Μ 6. 

Ἰ φὄβαν); (Ιειη. είγ.2.23(ρ.193.16; Ν΄.8.τορῦ0) ; ἀΐθογοα αι νίποι]ο ἀπο Γ 

Μοβαῖὶς ἴανν, Αἰτοιῤ. γςί (ρ.59.15; Μ,1ο.578}); 6. Ἰἰτυτρ. ; 8. εἶ- 

εἶδε σοπιστοσαίίοπμ μετὰ τὸ ῥηθῆναι τὸν ὀρθρινὸν καὶ “σαι αὐτὸν τοὺς 

κατηχουμένους κτὰ, (οπεὶ, 4Ρ}.8.38.1; “ρορίμμ Βαὶν.Μ.δπ. 2608); 

μὴ ἐξελθῇῆς τῆς ἐκκλησίας ἐὰν μὴ “-“θῆς ᾿ὰι5.Δ]. Ξόγηι.τ6.2(}1.86.4160}; 

Ι Ὁ. πιδά., ἀσῥαγὶ ὅ διάκονος ἐρεῖ ἰστεσθε ἐν εἰρήνῃ᾽ αι Οὐηςὶ. ΑΡῥ. 

Βιιξιτο; ἑνεσθε οἱ ἐν μετανοίᾳ᾽ 1δ.8,0.1τ; 7. ἱπίταῃβ., βη 5} ἃ βουνὶοθ 

οἴου; ὄγεαξ τπ|0., ἘΡὮτ.2.948; ΕΡΙρΡἢ. ἐχρ. Π4.22(ρ.524.2; Μ.42.828 0); 

μετὰ τὸ “-σαι τὴν ἀγρυπνίαν Ἰ)ογ.ἐοεί.0.2(Μ. 88. 1726Ὰ}; 8, ἸΠΊΥΔῊΒ.» 

ἀΐε ὁ ἁγιώτατος Κύριλλος ἀπέλυσεν ἐν κυρίῳ Το. Νοῦν. 1 |5.τ(}8.86.3010); 
9. Ῥετί. Ρἴορ!. ρα55., αδεοίμίε; πβηςε ἃ. ἀοίαελεαά ἤγοηι, ἱπδορομάθηϊ 
οἱ εἰ δέ τις ζητεῖ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀ. εἶναι τοῦ παντὸς Οτ.εογπη ἶνι ΟΦ ὉΡ. 

Ἐπ|5.}.6.6.ττίζρος ; Μ.12.698); Ὁ. αἰςδοϊμίε, ΟΠγνϑ,ἤσηι. 4.7 1 ΔΊ]. 

(7.608). 
Ἐπομαδαρ-όω, 5ἤαιϊ "οὐκ “-ὦσετε᾽..«φησὶν ὁ νόμος, τοὺς πώγω- 

νας ὑμῶν᾽ Ονοηοί, Η͂ΡΡ.1.3.1τ. 
Ἑἀπομάθησις, ἡ, ερἰσαγηΐηρ, Β65.6}.3.2(3.72Ὰ; ΝΙ.32.2258). 

ἀπομαίνομαι, γατε ξεγίοιεῖν, ῬΑ1].ἢ.1,ατε5.23(ρ.76.18; ΝΙ.34.1080Ὰ}; 

1δ.Οξί(ρ.τότ.9; 12518). 



. , 
ἁπομακρύνω 

Ἑἀπομακρύνω, γεηοῦς [αγ ατυαγ ; τιεῖ., ἔτοτη διη5, Ὁ σγϑ,ομ. 1 4.4 
τη Ηεὐ.(12.1460}; ἔχον σομηδηἀπιθηῖβ οἱ σοά, ζγνυ5, η1.2.5 ἴῃ 
Ῥ-:.118(5.Ἴ.8})}; ἴτοπὶ σοᾶ, ΤΠατιδιμαᾷ, ερῥ.2.84(Μ.00.13250). 

ἀπομανθάνω, 1. μπίσαγη, Οτι παι, βαρ. Ον.τ1 50.33.23; Μιτο. 
10038)}; Δίἢ..4γ.2.28(Ν4.26.2084}); μέχρις ἂν γυμνασίᾳ πολλῇ καὶ χρόνῳ 
αὐτὸν ἀπομαθεῖν τὰ πρῶτα ΤΝ1.ῥεγιδί.12.6(Ν.70.9404Α); 2. ἰδαγη 
ἐμογομρΐν, βηϊδῖ ἰδαγητηρ; ΠΟΙ οὗ ϑΐθπορ, Βα5. γεν. [μ5.13(2.3548; 
Μ.31.0408); Οἢγγβ. ἄορ. θ.1 τη Οοἱ,(1τ.301Ὲ). 

ἀπομαντεύομαι, γατε, ἰαἰᾷ τοϊάϊν, ἱγγαοναϊίγ, Ταϑι.41α].0.1(}.6.Ψ 
4030}; ϑτάγτη, Τγήη. ,ἀτ( Μ.0.0848). 

ἙἘλπομαστίζω, ξεοήγρε ςουογεῖν; τηθξ., οὐ ἀθν}] αἰηιοίηρ ᾿ππαίὶς 
ον (Μι.17:15), Μαο Μρη, αροῦν.2.το(ρ.16.11). 

Ἐἀπομαφορτίζω, εἰν οἱΓ ἐπ νοΐ, σΟΠ]. ἔου ἀπομαφορίζω, ΑἸΒ.ἐῤ. 
ἐμενεῖ. 4(0.173.0; -φοριζόμεναι Μῇ.25.2200}). 

ἀπομάχομαι, ἐομίεηά, αἀἴδασγεο τοί, 685.) }1γ. 5 23,430; Μ,32. 
1644); ; {Β85.ς.τγείτοθοδα; ΝΜ. 30.4050); ΡΒΠΟΒΕ.ἢ.6.5.1(Μ.65.5280). 

ἀπόμαχος, 1. ποΐ εηραρεά τὰ Ὀδιιΐθ, τουτί βοιι ΡΉΣ ὙΠ 
1 5ΟΉΊΗ. τϑ(Ρ. τ|4. 4; Μ.66.13088)}; 5οοτ.}.6.2.11.5(}1.67.2058); 2. 1η- 
οἰμοίδίθ ὁ. νόμος... .ἀ. μένει ΟΥ νΝ γ85.0,}105.(Μ.44.3724}. 

ἀπομειόω, ἀΐριϊπίε;, τηιραῖν, {Βε5. ῥοφητὶ, 4(2.6068 ; Ν.31.14844}; 
ΒΟΡΏΥ Η μγιΟγγ.εἰ [0.3ο(Δ4.8).3516}0}); ΟἸΤ5[0}, ἥτις γέννησις χρο- 
νικὴ τῆς θείας αὐτοῦ... «γεννήσεως οὔτε τι ἀπεμείωσεν Τ,60 Μαρ.6.28.2 
(Ρ.11.27; Μ.Β...54.760Ὰ}; μηδὲν αὐτῶν...[50. τὰς Χριστοῦ φύσεις] ἀ. ἢ 
ἐξαρνεῖσθαι Μαχ.οριος (Αἰ οτνοόο); πῶς οὖν τὴν οὕτω δημιουργη- 
θεῖσαν [3ς. οὐσίαν] ὑπὸ αὐτοῦ προσληφθεῖσαν τῇ οἰκείᾳ σαρκώσει κατὰ 
φυσικὴν ἀπεμείωσε θέλησιν καὶ ἐνέργειαν ; Ματίη.6}.3(}}.,}1..87.1400}. 

ἸῬἀπομείωσις, ἡ, ἀῤηῖηι οι, ἱγηφιεαϊοη, τοῦ, τποπορηγβιἑα 
Ομ βίοιορσν οἱ τὴν τῶν προσόντων αὐτῷ φυσικῶς ἀ. ἀσεβῶς δογματί- 
ζοντες Μαχιοῤιμος (1.0χ.730), 

ἀπομέν-ω, 1. γωπαΐη δελμῖμά, εἰαν, ΠΙρρΡ. αεν.6.2ο(ρ.148.17; Μ'. 
16.32268); ΑἸῇ.ἴης.44.6(},25.176Ὰ}; 1585.}165.3.2(1.225; Μ.20.520}; 
2. εὐμτε δικαιοσύνης ἀ. κεναί οι. Ἔνη.6.2(ρ.6ς.24; Μ.ιβ.ττ68); 
οἱ Ἀρειομανῖται αἱροῦνται “"εἰν ᾿Ιουδαῖοι ΑἸΉ,“4γ.2.17(}],26.1810}; 
ἄνθρωπος γεγονὼς ὅ.. «λόγος ἀπομεμένηκε καὶ οὕτω θεός (γτ.πρί,χτὶ 
εῶρ.ο(Ὁ.23.20; 6᾽.154Ὲ}; 3. αὐτά ὃν, μοία ξαεὶ ἴο [5.. ῬΗατίβαϊς χαα!- 
το] ἀ. τῷ γράμματι δεν. Ἀπξδρ, δαὶ. Δ] 15: π(ρ.122.20); 4. ἀεεῖςὶ 
ἴτοτη, φη ΘῈ} ἁ, ἐκ τῶν μειζόνων τοῦ πνεύματος προκοπῶν ἘΡὮΥ. 
3.336; 5. δὲ ἰε7! δεϊηά, δὲ ἰ6 6} ουεν, Α(Ῥα55.) 4τπιάνιδ(ρ.20.20) ; οὐδὲ 
ἔχνος ἀ. τῆς ταραχῆς ΟΒυγϑ, κο,.28,2 τη ἢ!. (γ. 2358); τὴν μυστικὴν 

εὐλογίαν εἰ -οοἱ λείψανον αὐτῆς Ογτ,ρ.( αἷος.(65.3658); οὗ ραγτπεηΐ, 
δε ἀοξογγοά, Τ. 7ον τ2ίριτττ.12}; ταῖῃ,, δὲ ἰθξ αἴτεον ἀϊνιβίοη, Μίαν, 
ἐοτηρι τ] .το.12364}; ΤΑΛάτ. τ, γεΐ. ὈΪ. το. 13330), 

ἀπομεριμνάω, ῥέον! ἔγεε ἴγοηὶ απῃχίεῖν ἀ. περὶ αὐτοῦ Τ,δΟῊΝ, 
υνϑγηι. τ2(Μ.03.τ6840) ; δὲ ᾿Σ εεα ὕγοηι 116 αππίεῖν οὗ ἀ. πειρασμῶν ΝΙ]. 
6}Ρ}.3.205(Μ.70.4778}; ἴῃ Ῥαᾷ 5ρῆβ, δεσομιθ οαγείσες, ἘΡὮτ.3.323Ε. 

ἀπομερισμός, ὁ, 1. ἀῤῥογοημηιεηὶ, ΨᾺ1.ΟὉ.4ρ.ἘρΙΡΠ.ἦαογ.31.5 
(Ρ.391.12); 2. ἀϊϊξίοη, 6.6. 56τ(3.4630; Μ,32.:1048}; 3, Φίσονεε 
λύσις καὶ ἀ, (γον. αξελ. Ρ. Ξιθ( }.02.80415). 

Ἑἀπομετεωρίζ-ω, ρ455.; 1. δὲ γαϊςε οἷοῇ!, 1 Βα. γε πον τ τδᾷι. 
230Β; Μ.30.228); 2. γχηξῖ., δὲ εἰουαίφ ὅρα...οἷον ἀπομετεωρισθεὶς 
κατεκρημνίσθης, τῶν οἰκείων μέτρων ἐκστάς Τδατιδιμᾷ,ερ}.2.162 
(Δ1.00.1512.4); . τηεί,, Ῥ855., δὲ ἀϊειγαείεί, εαγγίφά αιρᾶν, Βᾶ5.γ6ρ. Πω. 
32(2. 2754; Μ.31 «906 Ὰ): 18.57.Ξ(384ς ; Μ, τοιθο)} ἵνα μὴ “εσθαι πρὸς 
τὸ Ἀὐλορν ἀλλ᾽ ἵνα...ὁ νοῦς..-«συμπεπύρωται τῇ δυνάμει τῶν λόγων 
Τ)ογ.Ζοεῖ. 22.10.88, 18218), 

Ἑἀπομήκοθεν, ῥγολη αν, ἸΡΙΡΙ λαόν. 60.41τ(}.43.2 658; ἀπὸ μήκοθεν 
Ρ.180.7); τὸ ἀἁ, 85 βιιῦβέ,, γΟ  ΘΉ655 τὸ ἀ. τῆς...«χώρας Ἀτιακὶ. δ, 
μοά 6(Μ.89. 1048). 

ἀπομιμνήσκω, Ξ. γεριη(, Ογγβ. »». 76γ.2:2(Μ. 64. "560); 2. ρά455., 
δὲ γρεογάεα, φιρηοησά περὶ τοῦ..«ἁγίου πνεύματος ἀ, ιάγπι. Τγίη.1. 

46(Μ.30. 4408); . τηεά,, γφηονῖδεν, Ογτ ταὶ. Τγῖη.τ(51.3860); ἘΠάι. 
ες, ῥγοθνα, (1.602). 

ἀπομιτρόω, ἀΐσεκί 97 {πὲ τεῖίγε, Ὀγτ.αάογ.τα(1.4.334). 
ἀπόμματος, ῥἰϊπά, ατ.1 Ράρα ἐῤι ον (Μ.08.1528); 
σιϑίερὶ (Δ τοῦ. τδοο). 

Ἑἀπομματόω, ὀϊίηά, (σε... ὈῚ5. ἐανρ1.1ο.2. 
ἀπομνημόνευμα, το, ἔ. Ὀ] 0, τ φη]ΟἿ75; ἴῃ σοη., Ελι5.ἢ,6,5.8,80(}1. 

20.4400); οὗ ἴδ σΌΘΡΕ615 οὗ.. «ἀπόστολοι ἐν τοῖς γενομένοις ὑπ᾿ αὐτῶν 
ἀ., ἃ καλεῖται εὐαγγέλια Ταϑι. ταροὶ.66..(Μ,6.4204}; 14,4 1αΐ, τοο, 4{Μ, 
6. "ο90) 8].; Ἐπ5.4.6.3.6(ρ.132.το: Μ.22.2248}; 2. γεεονάδά ϑαγήτς, 
ΟἸεπ1. 5 ἐ7.2.2ο(Ρ.177. 3; Μ.8, τοῦ1Β); 3. γοςοϊδεῖ 01 ἢ τι... «εἰρημένον ἢ 
πεπραγμένον φέρειν ἀ. ΟΥ.Να2.07.43.77(}}.36.6ο08}. 

ἀπομνημονεύτ-ω, 1. γεγποιδεν οὐδὲν ἥμαρτεν Μάρκος, οὕτως ἔνια 
γράψας ὡς ἀπεμνημόνευσεν Ῥαρὶᾶ5 ἢγ.2.ττ; οἵ ΠΕΡ. τὰ μὲν νοήματα 
τοῦ ἀποστόλου ἐστίν, ἡ δὲ φράσις καὶ ἡ σύνθεσις --ααντὸς τινος τὰ 
ἀποστολικά ΟΥ̓. 7γ ἢ Περι Ρ. Ἐλιβ..6.6.25,τ2(Μ,14.12 904}; ταῦτα... 

ίερδινθῖδο. 
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πυσας τὰ ἐν τῇ συνόδῳ τότε πραχϑέντα δεδήλωκα ΑΙ ἀἰδεν. 3 2(ρ.28.1ς ; 
Μ,2ς.4768); 2. γεεογάᾷ ὡς οὗ “σαντες πάντα τὰ περὶ τοῦ σωτῆρος... 

ἐδίδαξαν Τυ5ῖ. Ταῤοΐ.33.5(Μ.6.3818); ΗἸρρ.ἠαέγ.Ὁ.6(0.134.22; Μ.1ό. 
22ο60); οἷ..«πὐοντες [1.6. τῆς. Ενδησο!βῖθ) ΟΥ. 0.6.34(18; Ρ.143.20; 
Μ.14.257}0); 3. γιαΐε τιρ]!οη. οἵ ἀ. τοῦ παραλύτου ἈΠΙΡἢ.»Ι ΕΟρΕΉΙ. 
(Μ..9.1244}; Τματ,ἠνγεί.4(3.1τ15:); 4. γεεῖς ἀναλέγεσθαι εἰώθασι καὶ 
ταύτας διὰ στόματος “-εἰν 15 5.4.6.2.1τ{(0.52.24; Μ.22.07}}}. 

ἀπόμοιρα, ἡ, ῥογίίοῃ, Ογας. 510.5.245; ἸΡτος.. γυικι τοί 1.87. 
1276Ἀ}; τοῦ, Βα ὈΡΔΊ σχολῆς ἕνεκα τῆς πρὸς θεόν, ἵνα κἂν αμικροτάτην 

ἀ. [36. οὗ 116] αὐτῷ ἀπονέμωσι Ἰ0.}).{.0.4.22(Μ.04.12048); οὔ εν τῊΡ 
καλὸν ἐντάφιον. «τῷ..«ἀἂς θεῷ εἰσοίσουσα ΤΗατιΒίμα. ορ}.2.τϑδί Μιρ9. 

1577}. 
ἀπόμοιρος, τοϊ ποι ἃ 5ἤαγε 1 πῶς οὖν ἡ αἴρεσις 50. οἱ Ἰῦυπο- 

[Π1115]...ἅ. ποιεῖ τὸν πατέρα τῆς.. εὐχαριστίας; ΟΥΟΝ γ 55. μη. τ2(2 
Ρ.288.7; Μ.43.000}). 

ἘΛπομόναχος, ὁ, ἐχ-ἩοΉΚκ, αροσδίαίε τιοηῖ, ἸΡὮ τ. 2. 1816. 
ἀπόμοργμα, τό, ἐγηῤνοοεῖοη, γοβοείίοη, οἵ 8. 56} τὰ ἀ. τῆς μιᾶς... 

ἀρχετυπίας Τ]οη.ΛΥ..η.2.6(Μ.3.6448); οἱ ἰσςοὴβ ἀμέτοχα γὰρ τῆς 
φύσεως εἶεν ἂν τὰ ἐκμαγεῖα τῶν ἀρχετύπων ἐν τοῖς τεχνητοῖς, μόνην 
ἐπιδεικνύμενα ὡς ἐν κατόπρῳ τὴν ἐμφέρειαν τῶν ὧνπέρ εἰσιν ἀπομόρ- 
γματα ἜΠαγιδιθα, γι (}1.00.4804). 

ἀπομορφ-όω, 1. εἰαηρε ἤογη, ἘΠΡΡ.ἦκαεν. το. τ(}.272.το; Ν',τό. 
4426Α); 2. Ρᾳ885., ἢ ἰθ56 σἰρἠΐξ οὗ ὡς..-.τῆς τε ἀθανασίας --ὠθῆναι τὸ 
κάλλος αὐτούς (οππιῖ, ΠΙας ἰαμά.2(}.88, 4808); 3, Ρᾶ55., ὑε ἐογηπειὶ ἐϊκ 
τοῦ συγγενοῦς τῆς γῆς..«αὖ ἀπεμορφώθης ΤΟΥ Ν γ55,0γ.3 τῷ δη.1τ26 
(}1...4.2020}; πρὸς τὴν ἱερατικὴν... --οὔσθαι ζωήν 1οη.ΛῪ.6.ἢ..6,3.2 

(}4.3.533}). 
ἀπομοτικός, ἀεξην]Ὴρ οἡ σαι, τισαΐ. ἃ5. ϑ.051., 

(ΜΝ .50.τ5400}}. 
Ἐἀπόμοτος, ἰ δὲ ἐογξιθονη, ᾿οσιο ἐκεῖνον νομίσας εἶναι θεόν... 

ὅνπερ ἔχειν ἀ. ὁ τῆς θείας ἐντολῆς διετάξατο λόγος Μαχιμ. Τ βμαί.τ 
(λῖ.9ο.2530). 

ἀπομυξζάω, «εὐ, Αι, Απιιλοη τ(  ,.40.1778). 
Ἐλπομυκτηρισμός, ὁ, ἱμτῊρ τ ἰἦπο πόδε, ἀεγῖστοι, ΟἸοια, ῥαεά.5.6 

(ρ.187.0; Μ.8.4.528). 
Ἐἀπομυρίζω, 9 αγιοΐμί τοί μοὶν οτὶ, 

(Μ.09.τ6648,0). 
Ἐἀπομύρισμα, τό, ἀοὶν οἵἱΪ, νἸ1}ν Ὠφα] ὴρ ργορογίίοϑ εὐχὴν δὲ ποίαν, 

ἢ ἀ. ποῖον δῶμεν ἁμαρτωλοὶ τυγχάνοντες; ὙΠπάτιδιια ἐρρ.ιπ(Μρυ. 
1100). 

Ἐπομυσάττομαι, ἀσερίῖςε, ἱγοαὶ ας «ομίοη ρδίο, νάνι διμα,ῤῥ.τ. 
φϑ( Μ.9.τοοΙΒ). 

ἀπομύ-ω, 1. οἰμεί 1Π6 ἐγρο; ἢρ,, Ττι Ν νββιοσεινς, Ν].40,11808); 
2. ῃϊεῖ., ἀμ σμὶ, σεαΐ Ἡ} 5:6 ῃϊ κἂν αὐτοὶ [5ς. ΤᾺ Π|0ὴ ἀΠρ0]5] μὴ ὁρῶσιν, 
γύσαντες αὐτῶν τὰς ἀγαθοπτικὰς δυνάμεις 1)1οπ. Ατ,ἄ.».4.23(Μ.3, 
7250); ἀν οῖ.τ. 30 1.2. τοοτα} οἱ, 5. γνόφος; Μαχ.Ξεἠοίιιγοὶ. τ. (Λ.4. 
421Ὰ}; 3. τοτέθον, τηεῖ, ἀ. τὰς βλαστὰς διὰ τὴν ἁμαρτίαν ΜΟΙ. Ἔγη. 
το, π(ρ.127.22; Μ.18,201.). 

Ἑἀπομφακίζω, γέρεη, ΓΠ|Ιρρυἱβεορἢ.χ(ρ.257.16; Μ.1ο.8521}). 
Ἑὰάπομωραίνω, ρᾷ55.; 1. ῥεοονμε Τοοϊτςἐι, Ἰδιι5, ἰ5ιτῳ τοί Μ,24.2334}; 

Ογτγιαὐον.τ(1.30Ὲ}; 2. δεσορῖς ἱηδιρίά; οἵ 58}, τοῦ, Με ς 13, 1δ.(31Ὰ). 
ἀποναρκ-άω, 1. ὀέεεογε πιεριῦ, 155. Πο».6.4(2.478.; Μ.531.2608)}; 

2. ταδί, δὲ ἰονρία, οἰμρρίς; τῶν “ἂν πρὸς τὸ εὔχεσθαι ποιούντων ΟΥ. 
ΟΥσ(Ρ.311.14: Μ11.4330)} ἘΡΙΡἢ .ἐαρ. [4 πο(Ρ.520.15; Μ,42.8200) οἱϊ. 
5. ἀποσικχαίνω ; πεποιήκασι. «τοὺς καρποφορεῖν εἰωθότας “-ἢσαι 1516. 
ΡῪΪ. ἐΡὈ .3.32ε(Μ. 78. οϑϑο); 3, δὲ δεηνηδεί, εἰγμεῖς τοϊιἦἢ ἔσαῦ ΟΥ αῖθδ 
εἰ. ταῖς τῶν τυράννων ἀπειλαῖς τὰς ψυχάς τινες ἀπενάρκησαν Εδτι5,}.6. 
10.4.35(Μ.20.8644), ον ἴεν. 14; (τ. 7)ο. .3(4.1158); : Νιρί με. 
14:22}.(0Ρ.423.22); 4. «᾿γίηικ ἔγοηλ τὸν ἕνα..υἱὸν ἁ. διελεῖν εἰς δύο 
Οντυλονμ βραδεῖ, δ(ς 2.110); 1ἅ. 70.2.8(4. 2300): πρὸς μόνον ἀἁ. τὸν. 
τύπον 1}.2.ς(4.τ80Ὲ}. 

ἀπονεμητέον, ὁη6 τηιδὶ ἀδςεΊθΉ, (]ΟΠ. 5 γ.7.το(0.71.11; Μ.0.5408); 
Ομ γγϑβ ἤοηι.26.2 τῷ. ΤΟ ογ.(1ο.2200); σις ΡΟ], ρ}.4.1τ0(}{.γ8.τοό40).Ψ 

ἀπόνευμα, τό, εἰορε; ταςῖ,, παϊμγαὶ ἱἹμεϊμαίοη, ἀἐξροκίίοι τῶν εἰς 
τὸ φαῦλον ἀσχέτων ἀ. Ογτιαάογ,τ(ι.14Ὲ), 

ἀπονευρ-όω, εηέγυε, ἐμεγυαὶε, τοραΐςελ: ἡδονῇ..«προκατεφθαρμένος 
ὁ νοῦς οὕτω τε --οὐύμενος Ὀγτιαὐονγ.3(1.103}}) ; κύριος, ὁ νεῦρα διδοὺς 
τοῖς ἠσθενηκόσι, καὶ “ὧν τοὺς λελυπηκότας ἰᾷ..45»ι.23(3.2740}; τὸ 
μυσαρὸν τῶν δαιμόνων «-ὥσαι στῖφος 1α. πη. 8(65, 2790}; τὰ ΔΜ τ.γ1 

(3.470Ε). 
ἀπόνευσις, ἡ, ΠΡΗΙΗΡ [γΟΊΗΣ ἹΜΥΗΪῊΡ ἴο ἀ. πρὸς ἀρετὴν ἢ κακέαν 

Οτ.ο»,6(Ρ.313.1; Μ,1χ.4360); ᾿ἀπόκλισιν᾽ ἀντὶ τοῦ ᾿ἀ.᾿ Μαχ.Ξελοί, «ἢ, 
2.4(Μ.4.440}; Ατεῖῃ “ρος, τ ( ΝΜ τοῦ. 7120). 

ἀπονεύω, ἰγ αἴθαν γΟῊ ΟὐῈ ἀϊχεσίίοη ἰο ἀηοΐμοῦ,; ἀεβρανί, 56 
ΟΠ ἐληλεγμένος ἀπένευσε τότε ὁ διάβολος [{.16..125.4(Μ.6.γ08}8}; 

ας Ραμ εἰ Τἠξςεῖ.)(ρ.24ο.το). 

Π]ἄν πη.) 5.τορ "4 
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ἀπόνηρος 

ἀπόνηρος, τοϊέμομέ τηαΐϊεο, τηημοεθηὶ, δεαρίσ, Οὐηςὶ. 4}}.2.40.4.}. 
ἀσφραγίστους μέν, ἀ, δέ τ. ΝᾺ 2,0γ.40,23(}1.36.3800) ; 51, Ατη,ἠο».4 
(Μ1.40.2200); ΤυδοπινΝ νυν τί ].9ᾳ.16844); οὗ ΟΠγιδέίδη [16 οἱ 
μετὰ συνέσεως πρᾶοι ὄντες, καὶ ἀ., τοῦτο γάρ ἐστι βίος ἀγγελι- 

κός καἰ, β΄ το τό(Ρ.154.14) Ὀὰϊ οὗ, Ομγνβ,ον.6 2.4 τη ΜΙ,(7.624Ὲ}} 
ντ.1,ε.9:46(}}.72.66ος) ; πευῖ. 85 βαθβῖ., Αγυασποη, [ο.17:14(Μ.δς. 
15048). 

ἙλΔπονήρως, ἐμηοζεηείν, ρωτοῖσεςῖν, τοτέμοι τεαΐτοθ, Ογτ. 5 του: 2 
(}1.69.1261λ); ἁπλῶς καὶ ἀπλάστως καὶ ἀποικίλως καὶ ἀ, 10,(]Ππὰ, 
φεαἶ,,Δ(Μ1.88,0848); Απαβί. 5. λοά, τ2(Ν|.80.2040). 

ἘΔπονησόω, »μαΐε αἡ Ἰείαμά οὗ, Ἐναρυ. ἢ 6.5 ο(ρ.20 4.17; Μ.86. 
2800). 
 ἀπονηστεύ-ω, γαῖ ομεὶς ξαδὶ “σαντες ἄρξασθε τῆς ἁγίας τοῦ 

πάσχα ἑβδομάδος (οηδὶ. 4}}.5.13.4; πῦσαι προσέταξεν τῇ ἑβδόμῃ 
ἡμέρᾳ ἀλέκτορος φωνήσαντος 1.5.14.20; 1Ὁ.5.1τ0.7. 

ἀπονηστίζ-ομαι, ὀγεαΐ οπες 71α5ἰ, ἀστγῖτισ Το πὶ πυεσθαι δὲ δεῖ οὗ 
ἂν ἐνπέσῃ κυριακή ΠΙρρ.εαποραξε Μῖ.το, 876); αἱ Ἑαβίου ἐπέστειλάς 
μοι..«πυνθάνομενος καθ᾽ ἣν ὥραν "εσθαι δεῖ τῇ τοῦ πάσχα περιλύσει 
οη. Δ]. ερ.εαμ. (0.94.4; δ1.1το.12728)};8 Οοπε ρριβαφα: Ῥαβιφ. 
Μανίη.2.2(}1.22.9410}); χρὴ τοὺς πιστοὺς περὶ μέσας τῆς περὶ τὸ μέγα 
σάββατον νυκτὸς ὦρας ““εσθαι (ἼΤα]], εαγ}.80. 

Ἑλπονίκησις, ἡ, εὐ ρίοίο υἹείονν, Ογτ..41.74(3.334}). 
ἀπονίπτω, 1. τυαεὶ; οἱ τὸν ῥύπον τῶν ποδῶν ΟΥ. [0.32.8(6; 0.437. 

29; Μ.14.600) ; ο. ἃςς, ἀμπρ]., τηεῖ, πᾶσαν τὴν ῥυτίδα τῆς ἁμαρτίας 
ἡμᾶς ἀ. Ὀϊαΐ ῥεγξιβοίρ.τ124.10); πιρά., ἔσο οπεβε τ, Οὐ, κΚν.63 τῇ [6. 
ο:Ο(ρ.534.18); Αἴῃ, φεη!.24(}1.25.480); πιϑῖ, τὴν...ὑποψίαν οὐκ ἀ. Ἰᾷ, 
αροΐὶ. {ει|ρ.26(0.86.:; ὙΠ ΜΡΊΤΗ): ΘΒ τυ β8.5 ας. 4. τ(ρ.103.1 ; 1.4040); 14. 
ἤοη1.10. 5 τῷ Δ. (7.146Ὰ}; 2. τραϑῖς, ΠΙρρ. μαδν.4. .3 20. 5οιτο; Μιτό, 
ΔοΟϑΑ); πηθᾷ., γηθῖ, ἕν᾽.. ἀπονέψωνται τὰς ἑαυτῶν ἀσεβεῖς ἀκοάς 
ΑΒ ἄ6ε».2(0.2.33; Μ.25..428᾽ (420}8); 1ἅ. ρόμὶ. 24(Ν1.25.680); 3. λαυε 
εὐ ϑασἠ ει ὡς ἂν παρετοιμαζομένους... .«ἀπονίψασθαι τοὺς πόδας πρὸς τοῦ 
κυρίου τοὺς μαθητάς (Ἰοτη. [γ.-28(ρ0.216.22; Μ.0.757Ὰ). 

ἀπόνιψις, ἡ, 1. τραςἠΐηρ οὐέ οὐ ἀτῦαγ (τοῖ. 70.13:8) ἐνόμισεν ὁ 
Πέτρος ὅτι ἡ ἀ. ἐκείνη ἁμαρτιῶν ἦν ἄφεσις..«ἡ δὲ οὐχ... ἀλλ᾽ εὐλα- 
βείας ὑπόθεσις ἘΓΠτΥπ5ιῥγοά, ξεγυ,3(85.2450); διὰ τῶν ὑδάτων ἀ. ... 
ἀκαθαραίας δὲ τῆς εἰς νοῦν καὶ καρδίαν ὕντ,,κ.1τ:42(λ1.72.7128}; 
14. «ἀ4071.2(1.528); γηρί,, οἱ Ῥαρίβτῃ ἀ. καλεῖ..-«τῶν ῥυτίδων...ἐκείνων 
ἀφανισμόν 151ἅ.}ῬὲῈ].ἐρῥ.τ.4τ7(Μ.78.416Ὰ); 2. τοαφέτηρ, ᾿Ἰἰξυτρ. ὑποδιά- 
κονος διδότῳ ἀ, χειρῶν τοῖς ἱερεῦσιν ν.1. {1 0. Οὐηδι ΑΡΡι8.ττ.12 
(ἰ. ἀπόρρυψιν); ἡ..«τοῦ ἱεράρχου..-ἄχρει τῶν ἄκρων... ἀς ον. ΑΥ,ε.}. 
2,3.1τ0(Μ.3.4408}.ὕ 

ἀπονο-ἐω, Α. 14οῖ., χιακε ῥγομά ἵνα μὴ... 
ἠομι.64.4 τὸ ΜΠ (]. 6308). 

Β. ἀδι. ρᾶβϑ,; 1, δὲ ἀεερεγαίς, αϑαπάοηξά, δ6ρ0. ρεσῖ. ρῖορ]. Ρ455. 
οἱ ἀκάθαρτοι καὶ πάντα ἀπονενοημένοι Τιβτ.ἀ1αἰ.τ4τ.5(}|.6.ΒοΟΑ.; “΄. 

Χαρ ρριτα(.δό. .13}; Πιτάνη. Τγίη.τ.11(}1.30. 3414); 2. δὲ ἀέεςρεν- 
αἰοίν ῥνομά ΟΥ̓ ναΐρ, υαμηὶ οπεσείξ, Ομυγβιἤομι.το.3 ἐη Δ11.07. 1434); : 
πρὸς ἐκείνους μέν, ἵνα μὴ --ὥνται, μηδὲ ὀνειδίζωσι τοῖς περὶ τὴν 

ἑνδεκάτην 14.ἠοηι.6 2.4 τὰ ΜΠ (7.6200); 3. δὲ ἀφερεγαίο ἀσαϊνβι ὁν]}, 
ἐεἰογγηῖμοᾷ φιλονείκου τινὸς καὶ βιαίας καὶ ἀπονενοημένης κατὰ τῶν 
ἐπιθυμιῶν δεῖ ψυχῆς ΟἾγγΚ, υἱγρ.27(1.2874}. 

ἀπόνοια, ἡ, 1. ἰ05ς ο7 γἱρὶ γδαςοη, ἡπα 6553 ΒΆΟΨΤΙ ἴῃ 8. ἀεβροσαΐε, 

«αὐτοὺς “-“ἥσῃ (Ὦγν5. 

ΒΠΒΙΏΘΙΘΘ 5 ὙΠ ΠΟΚΘΟΠ 658. καταντικρὺ τὸν τῆς διεστραμμένης ἃ. βίον ἡ 
κακία προὐβέβλητο (οπεί4ρ.Επι5.0.(.2.48(ρΡ.62.1; Μ.20.10258); ἀθε- 
μέτῳ....καὶ ἀπανθρώπῳ.. ἃ, 10.2.34{ρ.56.-; ΙΟ12Ὰ); ὁ διάβολος οὐδα- 

μόθεν ἑτέρωθεν τοιοῦτος ἐγένετο, ἀλλ᾽ ἢ ἀπὰ τοῦ πρότερον μὲν 
ἀπογνῶναι, ὕστερον δὲ ἐκ τῆς ἀπογνώσεως εἰς ἀ. ἐμπεσεῖν (Ὠγγ5. 

Τἰάν.τ.τό(ι.270); ραν. ..7.1αὰν.7(Ρ.464); Ὁ. ονεγινδεηηρ αὐτοὸ- 
ΒαἢζΕ, ῬΓΟΘΙΏΡΤΙΟΙΣ ἡ ἁ. τῆς συμμετρίας ἐκπίπτουσα καὶ ἀπὸ τοῦ 

νοῦ γινομένη, διὸ καὶ ἀ. λέγεται: καὶ μωροὺς καὶ ἀλαζόνας ἐργάξεται 
(μγνβ.λονι.50.4 τὴ ομι (9.662); μετὰ πολλῆς ὁρμήσαντες τῆς ἀ., 

ὡς καὶ αὐτῷ γε..«πολεμήσοντες τῷ θεῷ ΤὨατΙΜορς, Ν  αἠΡτοετα. (ΝΜ, 
66.400 4); Οντ..} 5.0: ξ( Μ.60.γ646); 51η. οὗ [Δ] ὴ αρθ]5. καθάπερ... 
διάβολος ἐξ ἀ. ἔπεσεν, οὕτω καὶ ὃ ἐνεργούμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς ἀ. 
ἀλειφόμενος (Ὠγγδ, λοη.1,1 ἢ 4 Γ{|655.(πτ.512Ὰ}: Δα οἱ Λάδτῃ ἐξ 
ἀ. ἥμαρτεν... προσδοκήσας ἰσοθεΐῖαν Ἰαπομι.6 5.6 1π Μ11.{7.6520}; 
6. αδβρεαίθ [Ὁ]]γ, τόϊφρ.τα; 1δ.46.7.; ΟἸδμ). Ὀγοὶ.ο(ρΡ.63.2: Μ.8. 
1030); καταλήγει..«εἰς ἀ., εἰς ἔκστασιν, εἰς μανίαν (ῃγγϑ,ἠοηι. 1.6 1ῃ 
(οἱ (ττ.3310); οἱ Ποτρίοβ, ΗἸρρυμαογ,6.7{(ρ.τας,ς ; Μ,τό,2206})) ; 1. 
7.20{(Ρ.210.0; 32228); ΟΥ.Να2Ζ.6}.125(ΜΜ.37.2170); (ποι ρ. εἰν. 
ἢι.6,3 ΒΌΡΡΙΪ. 2(Ρ. 200,10); 2, τοαπὶ οἱ δϑηδε, τοδακτιθ55 οὐ πάεγοϊαηέ- 
1 διὰ τὴν ἀ.. μηδέπω συνιέναι δυναμένων ΟΒγγθ, απο το. πᾷ. 
526); τὴν ἐσχάτην ἃ, οὐκ εἶχον, τὸ νομίζειν ἑαυτοὺς εἶναι σοφούς 14, 
ἀον!. 5.1 16: τον. (10.348); 3. μι οίοξδηοςς, οἰρηρίειέν, Ἰ)οΥ ἀρεῖ... 
(Μ.88. τ6078) ; 4. ἀείαεμιηθη! τελείαν ἀναισθησίαν καὶ ἀ. ἐν λοιδορίαις 
καὶ ὕβρεσι 70. ]Πτὴ. 5 εαἰ.4(41.88,6888). 
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3. ἡ 
απτοπαῦυσις 

ἀπονοσφίζ-ω, τηξά.; 1. ἐγηδέχαϊο, Ογτ, Ζαεἢ.29(3.69066); οἵ Απα- 
η185, 14.ἐ[ι65.534{51.3400); 2. Ἰοσα}}ν, σεὶ ατῦαγν ἤγουι ὄχλων ἀ. Ογτ, 
7 οη..5(3.37 10}; ἅν αάον, τίτ.480}; δὲ ατῦαν, δὲ ἀϊδίαπὶ, 14.70.1.4(4. 
ΖΟΙΏ); τηθῖ., μοί αἰοοῦ ὕομε τῆς... «διαφορᾶς καθ᾽ ἣν ἀλλήλων τὰ 
ἔθνη πρὸς ἑτεροίως ἔχειν “-εταῖ τὰ. {εἶἰνι,.4(65.1438); 1Δ«πονε βαδεῖ.23 
(52.2790}); τοῦ, Νϑίογιδη ΟΠγβίοιορν ὑποστάσεσέ τε καὶ γνώμῃ... 
ἀλλήλων ἀπενοσφίξοντο 16. Νε5ὶ.2. τίρ. 45,25; 61.354}. 

Ἐἀπόνουσος, ἤγεε ἤγουῖ ἀΐδεαξε, τη ροοιΐ ἐπεαΐμ, ϑγπδβ. υγρι. 8,35 
{ρ.51; Μ.δ6.τ613). 

ἀπονυστάζ-ω, 7αϊΐ ατἴοερ ἀπονυστάξαντες ἴδωσιν ἐν ὀνείροις (λγγ5. 
Τλάνγ.τιοία.12Ε}); γε. [οη.5(3.371Ὲ)}; μεοπτ.Ν ας ἤο. {εἰ σομι.22(}.43.3}; 
τηεῖ. ἕνα ἐγρηγόρους αὐτοὺς...καταστήσῃ..-«μή ποτε..«ἀπονυστάξαντες 
εὐἐκπέσωσιν τῆς ἐπουρανίου ζωῆς ἨΙ]ρΡρ.])αη.4.16.2; δὲ ἀγούδγ, 
εἰμρρίσὶ: μήποτε -οωμεν (Πτγπ.ἤο᾽.12.12 τῷ. ΠεΡ.(12.1348); 1518.}ὲ]. 
Θρ}.5.αττ( Μ.78.13800) ; οὗ Αἀδπὶ δά Ἰένε τῇ μέθῃ τῆς παραβάσεως 
τὸν ὀφϑαλμὸν τῆς καρδίας ἀπονυστάξαντας...κοιμηθέντας ὕπνον εἰς 
θάνατον 0.1). ἀοῃι.9.3(Μ.96.}284). 

Ἑῤπονυστακτέον, ογ6 γπιδὶ δἰσερ, ΟἸει.Ὀαεά.2.ο(0.205.27; Μιδ. 

4920). 
Ἑὰάπονύχιον, φαγίν 10 {πὲ νιογηῖηρ, Οἤγον. αϑεΐ, Ῥ. 338(}}. 93. 880). 
Ἑὰποξενίζ-ω, ἀτσούίαίε, δεραγαίε ΥΝΝ διαιρεῖν αὐτὸ [8ς. τὸ πνεῦμα] 

τῇ φύσει, καὶ “σειν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ ΑἸΒ.ἐρ. ϑέγαρ.ι.οΟ(Μ.26.5528). 

ἀποξεν-όω, 1. δαπίε ΟΥ ἐείγαηρε ἤομι; τεῆδχ. ἀπεξένωσεν ἑαυτὸν 

τοῦ ἐλέους τοῦ θεοῦ Το, ΑΙ Αρ. π5...ς.7.1ο.6(].20.60614}; ὡς μὴ 
"“"ῴὦσαιμεν ἑαυτοὺς... «κοινωνίας βίου Βαβιγορ. {{|5.5.2(2.3428, Μ.31. 
ΟΖΙΑ); 10. ιεῤ. ΤΑρδιὶ, ἸϑΌ. 05. 3654); 2. Ῥαᾷβ5., δὰ 1: εαίΐθ ἔγοηι, 
τηςΐ, “«“ωθεῖσαν τοῦ θεοῦ τὴν ἡμετέραν ζωήν (τ. Ὗγϑο, ̓ἔμπ.χ2(52 Ρ.278. 
20; Μ.45.8808); ρΡεγῖ. Ῥίοριὶ, ρ885., 2ογειρη τῆς ἀ. θαλάσσης ϊκιι. 
ῥαεθ.α παζρ, 55.5.17: Μ.δ.540Ὰ); πιρί., αἰΐεη, ομἰσίάε ἀπεδίδου τὴν 
λειτουργίαν, ἀ. δέ τισιν καὶ ἀλλοτρίοις τῆς τῶν ἀρχιερέων διαδοχῆς 
Ἐπ5.4,ε.8,(ρ.381.25; Μ.22.6176}; οὐκ ἀ. τῆς κατὰ τὴν γραφὴν δια- 
νοέας 85. Π4.τ(2.2248; Μ.21.67}}8}; ΜασιΑοριλομι.2ς. 30} 1..324.608}0}; 
σαηρε, μημδαὶ ἁ. ... καὶ ἀσύνηθες 1545. }ῖγ.τ6(3.138; Μ.32.928}:} 

ἃ. ἀοῖ. ἀπα πιρή., ξεραγαὶό ταρηία}ν, γεραγά ἂς αἰϊθη ὁ 
μὲν Ἄρειος...""οἵ τὸν λόγον ἀπὸ τοῦ πατρός Αἰ)ι. Πίοη.24(ρ.64.16; Μ, 
25.516Ὲ}; ἀπεσχοίνιζον καὶ ἀπεξενοῦντο.. «τὴν οὐσίαν τοῦ υἱοῦ ἀπὸ τοῦ 
πατρός Ἰὰςγη.45(0.271.2: Ν].20.7730) : ““οὔντας αὐτὸ [30. τὸ πνεῦμα!) 
τῆς θείας... «φύσεως ΒΔ5,6ρ.125.3(3.2160; Μ.32.5408); Ὁ. Ρογξ, ῬτοΡ]. 
Ὁα885., αἰτένε, ζογΕΙΡΉ;, δἰγαηρε αὐτὸς...ὧν.. ἡ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς .--σοφία 

«ὦσπερ τις ἀ, αὐτοῦ (τ Γαι, απ Ογ. 4(0.8,22; Μ.1ο. 
τοῦ 0}})}; μεμερισμέναι τῇ φύσει καὶ ἀ. καὶ ἀπεσχοινισμέναι καὶ ἀμέτοχοϊ 
εἰσιν ἀλλήλων αἱ οὐσίαι ἀτῃ..4γ.1.6(}.26.248). ΤΑΤ. λΙ αερά, ἀϊαὶ.τ.τό 
(Μ1.28.1216}); τ. ΝαΖ.ον.20.6(2 1.35. το}; οὗ ἱβορὸβ. μὴ τοὶ, τὸ 
οτοατίοπ, ὕντ δος τδίσ .150Ὰ}). 

ἀποξένωσις, ἡ, Ε. εχἹϊέ, ΟΥ̓ ΝΑ 2.0;.14.0(1.2ς, 8640) ; 2. Ξεβραγαΐτοη, 
αἰϊεμαίίου!; οἵ ὅθι ἔτοπι ἘΔΊΔΟΥ 1 ΑΥαηῖθη, Μαχιοριέδο (Μ.01. 
ττόο), 

ἀπόξεσις, ἡ, οποοϊδτηρ αἰὐαγ, Αλατιβο9. ἑρῤῥοι. δε ῖ.1οῦ.4240). 
ἀποξέω, 1. τογαβε οῇ, Ἄείῃγες. τ. 28(Ρ.257.8; Μ.4τ.τ130Ὰ}; (ΥΥ 
Νγβϑ]} απ .(Δ1.46.1640}; πτοῖ,, οἰγρ οἱ, γέγρποῦθ, ΟΠ. 01.10.4 
ΤῈ Ρλα(ατ. 2808); οἵ (χίϑὲ λεπρῶν δὲ τὴν λέπραν ἀἁ. Τματοργουϊά το 

(4.665); 2. τλῖ! 6 ἀτῦαν, ας ξόανα προσηγορεύετο διὰ τὸ ἀπεξέσθαι 

᾿ » 
«ὐοὐὉ"}κ εστενμ.- 

τῆς ὕλης (Ἰετα ῥγοϊ,4(0.35.17; Μ.8.1338 ἀπάξεσθαι) ; μοί! 5, τηοὶ, ὅτι 
μάλιστα εἰς κάλλος ἑαυτοὺς ἀ. ΟὙ.Ν42.07.40.22(Μ.536. 280Α}; ΡΥ]. 
ΡίΟΡΙ, Ρ655., ῥοίδἠφά, ῥγδεῖφε. ἐχαςὶ ῥινὸς... «ἀρετὴ. «τὸ εὐθεῖαν εἶναι 
καὶ ἀπεξεσμένην ἑκατέρωθεν Οβτγβ.ἤονι. 4.3 [7 117 1:..(11.572Ὲ}; τῆς 

«τριάδος, ὀρθὴ καὶ ἀ. δήλωσις (τι σἰαρέμ σφη.2(1.37Ά}; οὗ Ρόορὶς, 
σορερείοι5, ρανίομίαν τήν τε δίαιταν τούς τε τρόπους εὐσταθής τε 
ὧν καὶ ἀἁ. ναργ. ἐν 6.5 τοίρ.214.420: Μ.86,5822Α}: ποιῖ. ἃ5. βαθεῖ, τὸ 
τοῦ ἤθους εὐσταθές, καὶ βεβηκὸς καὶ ἀπεξεσμένον Οὐ ΝΑ 7.0».43.0Ὶ 
(φ8τΑ). 

ἀποξυλόομαι, ἐμγη τηΐυ τυροῦ, 6 1]λ.γε5.3.0(0.347.28; Ν.1τ8.300Ὰ}); 
δεεορῖα μαγά Ἰκα ψοοα, ΓΕ ιϑτιλον (Μ.18.7610).Ψ 

Ἑάποοικονόμος, ὁ, ἐχτπνδανγ, ΟΑπτ,( 4 5)αει.(Η, 2. 588ς ; ἀπὸ οἶκο- 
νόμων 40 0.2.1τ.3.}.76.20). 

ἀποπαιδαγωγέω, ἱεαεΐ, ΓΙ Βοσι, δ αη.2. "οὐ }1.1τ8.1170}). 
 ἀποπαρθενεύτω, τα οἵγρίη, τεῖ. ἈΠῸ..οἹ 12. ὁ κύριος εἰς τὴν 

βασιλείαν εἰσελάσαι τῶν οὐρανῶν τοὺς τύσαντας ἐκείνους σφᾶς αὐτοὺς 
ἐπαγγέλλεται ΜεΙ ἢ. γΡρ.τ.1(0.7.13; Μ.18.374). 

ἘΛπόπασχα, τό, 16 1}Π6ὸ αὔίον 1 αςίον, Ἐδου τ Ν. νυ δ», ΑΞ (Μ|,03. 
1713}. 

ἀποπάτησις, ἡ, ευσειαίίον οἵ τῃ6 Ὀόνγεῖς, τποίΐση, Διοϊθὶ αὶ, 02}. 
5υηορ5.(Μ.64.1133}). 

Ἐἀποπατίζ-ω, γόης ἐμὲ ῥοιθεὶς τῷ σαββάτῳ... οὐδὲ “-οὐσι [5ς, 
Τέβ56 65} ΗἸΡΡ.ἶαεν..2π(ρ.250.22: Μ.10.324020). 

ἀπόπαυσις, ἡ, ἐξσεαίϊίον τῶν φυσικῶν ἐννοίων ἀποπεράτωσις καὶ ἀ. 



ἀποπαυστέον 

ἐσγχ.ρῖ.  Τί6..τϑὸ ; Μ.77.τ2οτ10); Θίοπ, ἀσιά νη. 5(Μ.3.5938); Μαᾶκ. ] 

Ξοὐοὶ,4.η..1.4(}1.4.200Ὰ}). 
Ἑἀποιταυστέον, 06 :μ5ὶ ῥθᾷ α 5δἱορ ἰὁ, ΟἸδτη. ιν. 7.τό(ρ.10.26; 

Μ.0.5318). 
ἡ ἀποπείθ-ω, ῥεγοαε γαῖ θαυ, ἐμγη βοιθεοης ἤθη! οπα οοῦτϑε οἵ 

δοῖΐοη τὸ δποίΐμεσ, θέα Ρ ἐγη δα. τδ(}.ο8.574}; στῶ σε ἄοηὴ 

Ξηρρεξὶ τ, Κὴ  Ῥαε Φτοί(Ὀ.77.31). 
Ἑὰποπεμπτέος, ἰ0 δὲ ἀἰδεπίς5ε4, απο, ΟἸεῦι. ῥαδά.2.4{0.182.7} 

Μ.8.4490); λογισμὸς... ἀ, τῆς διανοίας Οτ Ν γ85,}051.7 ἤη ει. (1.44. 

244). 
ΐ ἜΘΕΟΝ 1. γε)φειθά, δανιε]6α, ἘΡἢτγ.2.4330; ἔσται τῆς πρὸς ἡ 

θεὸν οἰκειότητος ἀ. ὁ ̓ Ισραήλ Οντ.] 5 ρτοςιι. (2. ἘἘΈΒ); 1Ὁ.3.3(2.4580)}ν. 1 

ἰ8.Ος.54(2.62}0}; 14.«ἀ4ογ.8(1.2844); ἀεθαγγεά Στέφανος, καίτοι τραπε- 

ζῶν διάκονος προχειρισάμενος, οὐκ ἀ. ἐποιεῖτο τὸ χρῆναι μυσταγωγεῖν 

ἰ4 τ ον.χ ττΊ(}}.74.8608); 2. ἰο δὲ γεφειφά οὐ γερμάϊαιεά, ΟτΟΝα2. 

ἐανη}.1.5.1.627(}.3].510Ὰ}; Ογτιαάον.τ4{(1.4878). 
ἀποπενθέω, εὐα56 ἤγονι το γηΐης, ΟΥΝ 2.6 }.τόδ(Μ.3].2168). 
ἀποπεραίντω, 1. ῥέγζογτι {εἰν τὰς... «θυσίας Ογτ. [ἴη.4(65.τ258); 

ἀ. ... τῆς μετὰ σαρκὸς οἰκονομίας τὸ μυστήριον 1ὰ.}.ε.το: ττ( Μ,γ72.8όοο); 

Δ αὐον.6(1.τ870): 2. εονρίοίο, βαιςῖν, Κμιὶ ἃ, ... τὴν εἰς γονέας 

αἰδώ ἐφ τδ(τ. 5730); τὸν νόμον 1δ.1(1.50}); ἀ..... αὐτούς [3ς. τοὺς τύπους] 

τᾷ, }μἰν.ο(65,2108); ἀ, τὰ αἰτήματα ἰ4.}ς.4:4(41.60.7374}} “τ οὐτο. ἡ 

τῶν ὀμμάτων ἐπιθυμία᾽ περὶ...ὕλης φαιδρότητα ἰᾳ πον. βακελοτλζοῦ, 

1800); 3. δε οπ ἐδε ἐγομῆίονς οὗ, δομηπά ἀ. τὴν χώραν “1. Βαγίλμοι 

(ρ.τ28.10). 
ἀποπερατόω, αεεονερί οἷ ἰο (᾿ς {μ|| ἀ, τὰ θεῖα... τάγματα Ἰθίοτι. 

Ατνσλ (6.3. ἸΟ6Ε}; ἀ, ἔνωσιν Μαχ.α»ιδὶρ (Νί.ο1.13058). 
ἀποπεράτωσις, ἡ, 1. ἐη41, εονιρίοἰοη, οἵ ταονθιηθηΐ οἱ 5έδυβ τῶν 

οὐρανίων ἀρχῶν καὶ ἀ. αἰτία τὸ ἀγαθόν Ὠιοη Ατ.ά.η.4.4(Μ.3.6078}; τὴν 

ἄγνωστον ἡμῖν καὶ ἀόρατον κρυφιότητα τῶν κινητικῶν ἀρχῶν καὶ 

ἀποπερατώσεων ἰᾶ.ε.}.15.6(Ν.3.3364}); πασῶν μὲν τῶν.- γνώσεων καὶ 

δυνάμεων τὰς ἀ. ἅμα καὶ πάσας ὑπερουσίως ἐν ἑαυτῇ προειληφυῖαν [56. 
1τῃς ἀϊνίπε Ὀεϊῃρ] 14.4.5.1.4{(5020}; μέχρι τῆς πάντων ἀ. τῶν αἰώνων 

Μαχ,ατηδὶρ (Μ.91.13518); 2. εομεϊμσῖοη (Ἰοσίοα}), ἸΔορηδο (Μ οι. 

20Ἀ}; (τ! Πιχιθ 104}), 14 πρὶ. (ΝΜ. ο1. 1400). 
ἙΛποπεταλόω, εἰγίρ ὁ} φο 4-ἰδαξς ρ855., Τπρμη οἤγοι..τοτ( 1. τοῦ, 

1010}. 
ἀποπέτομαι, ἢν ατὸαγ; του τπθπιοῦν, Μθἐ ἢ. 9 γ}7}}.3.14{0.435.13; 

Μ.18.8 50); δὲ τογεμεδοά ομέ οὗ, ΟὈγν5.6}.τ(3.5288). 
κἀποπετρ-όω, 1. Παγάφη, Ξο Δ ν ἔτι γὰρ πηλουργούμενον τὸν δάμ, 

ὡς ξστιν εἰπεῖν, καὶ τηκτὸν ὄντα..., καὶ μηδέπω φθάσαντα δίκην 
ὀστράκου τῇ ἀφθαρσίᾳ κραταιωθῆναι καὶ “- θῆναι Μοίῃ.5γ},}.3.5 
(0.31.17, ν.}. ἀποπαγιωθῆναι; οτὴ. ΝΙ.18.688) ; 2. ἐμ 7Ὴ ζηΐο ςἰοηξ, ταδί 
“νοὔσθαι ταῖς ἀναισθήτοις τῆς διανοίας ὅρμαῖς (οηϑέ, Ὀϊδο,ιἰαμά.τά 
(Μ1.88,406}). 

ἀποπήγνυμι, 1. ὕγέδσθ, Ῥᾶ55. ᾿ἰπίτϑηβ., τηδί., Ψ1Γ βίο ἰϑπηθηΐ 
ΟΥ ἔξασ, ἄροριμμ Ῥαὶν (ΜΞ. 2τ70}, ΑΠα5ΕΑΡ. α. ]ακ.2.τ2(Μ.900. 
1458); 2. Ῥᾶ55., δὲ εἰπεῖ ἸΏ, οἱ ἸΠοΥτ5 τοὺς ἀποπαγέντας ἐν αὐτοῖς σκό- 

λοπας ΑἰΏ.ἀρ.ϑοοτ.}.6.2.28,το( Μ,67.2734), ἐναπο- ΑἸ, μερ.7(ρ.173.2} 
Μ.25.6520). 

ἀποπηδ-άω, Α. ἀδραγὶ ἤγονη, ἱεγη ατθαν ἤγοῖν, 1. οἵ βίππευϑθ σοιηρ 
αϑίχαν, Μοίῃοσγηριρτοθίη (ρ.5.17; Μ.18.320); ἀ, ἡ διάνοια τῶν 
ἀνθρώπων ἀπὸ θεοῦ ΑἸΏ σε, ο(Μ.25.170); ἑκουσίως γὰρ εἰς θεὸν 
ἐπανελθεῖν δεῖ τοὺς ἑκουσίως «-σαντας ΤΟῃτγβ, ῥακεΝ.5(82.2610); 
ὙπάᾶγΜορ5. [σ.ττ12(Μ.06.13220)};}; ὈὰΓ οἵ. πρόβατα αὐτοὺς καλεῖ 
ἀπολωλότα οὐκ “-ήσαντα (Ὠγνπ5.᾿ον.32.4 τ: ΜΠ.(7. 2600, σομ]. ἴοσ 
ἀποδημήσαντα); 2. ἔοπι ὈΒυτοῦ ἱπέο ποταθν, ΑἸδχ. Α],ἐῤιεμογεὶ. 6 
(ρ.9.»6; Μ.τ8.5774}; ῬΏΠοβε, ἤ.6.5,2(Ν},6ς, 46:0); 6] ΟγΖ. ἡ. ἐς ρτόοτη, 
ττ( 1.8. ττ064}; ἀπὸ τῶν προγόνων παραδόσεως ἀ. ΤΠα5.1πιρ,6Ρ}.7)αἱ. 
(ρ.7.13; Μ.ΡΙ,.54.8768); 3. ἴτοιτι ποτοδν, Δτἢ ἰορι, τ( }}],26.7074) 1, 
45.1.2(Μ.20.168}; 4. οὗ ἃ τλοηῖς Ομδηριηνρ Π5 βίαϊε ὅ.. «πρὸς ἄλλον 
βίον -τήσας ἱερόσυλος γέγονεν Β45.γε66. [ιι5.14{2.3558.; Μ.321.9490). 

ΒΒ. Ιραρ δ; ταεῖ., ῥοιηοθ ΘᾺ “νῶσι καὶ πρὸς τὸ λόγιον τοῦτο ὈΙάντ,, ὦ 
ΤΥ η.2.ττί .520.6578). 
Ἑποπιεσμάς, ὁ, 11{., σφιθοσίηρ ομὲ [5ς. οἵ τὰς Ὀτοαίῃ] ἤδηοα 

φοὐῥίηρ, Με]ε πα μοηιιβγιορϑβ.(Μ.64.1136}0). 
ἀποπίμπλημι, 1. Αἰ ἡ ῤ τὸ μέτρον τῆς ἀνοίας τ Τῆδατη, ρα. γ. 

2(ρ.π.16; Μιτοιτο360); 2.. ἀεὶ 5}} πᾶσαν εἰ δυνατὸν πρόνοιαν καὶ 
ἐπιμέλειαν ἀἁ. ἐδ. 5(0.14.26; τοδ80) ; 1}.3(Ρ.7.τό; τοόοα); ἃ ρεγίοα οὗ 
(ἴπι6, Ει5,}..6.3,14.τ{Μ.20.2404}). 

ἀποπίπτοω, 1. ζα1} αἴοὰν ἤγοηι οὰἂ οὐ Ὀεδίιταᾶς ; 8. οὗ ΔΉρβΕ]5, τε, 
6εη.6:2 οὗ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ τὸ κάλλος καταλελοιπότες διὰ κάλλος 

μαραινόμενον καὶ τοσοῦτον ἐξ οὐρανῶν ἀποπεσόντες χαμαί ὈΙεπι. ῥασά. 
3.2(ρ.244.25; Ν΄.8. 5768); 14,5 ,7.7.2(ρ.8,27; Μ.0.4138); ὑπὸ τῷ Μιχαὴλ 
γενομένων, διὰ δὲ φιληδονίαν “-όντων ἐκείνου Οτ.ἐον»η Ἢ ΜΙ1.14.2τ 
(ρ.245.31; Μ.13.12400}; 14. 70.20.22(20; Ρ.355.5; Ν.14.621.); Ἰδὲ, 

204 
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ἀποπλύνω 

ἀ.6.4.0(Ρ.τ62.17; Μ.22.272Ἀ)} Ὠϊοπ. τ. 4.5.4.18(41.3.1164); οὐκ ἤλλοι- 

ὠθη τὸ δοθὲν αὐτοῖς ὅλον ἀγαθόν, ἀλλ’ αὐτοὶ τοῦ δοθέντος ἀπο- 

πεπτώκασιν ὅλου ἀγαθοῦ 1Ὁ.4.23(1250); εἰ γάρ τις αὐτῶν ὑπὸ κακίας 

ἑάλω, τῆς μὲν οὐρανίας. ..-ἀποπεπτώκει τῶν θείων νοῶν ἁρμονίας ἰὰ. 

6.1.6.3.6(Μ..3.5374}; Ὁ. οὗ γγ6Π, 85. ἔΆ]}Ἔπ ἔτοτῃ ἤγδι βῖαϊε ἀ. τῆς 

μακαριότητος ΟΥ..0.32.τϑίιι; Ρ.457.10; Μ.14.7028): Πιοπ.Ατ.6.},.3.3. 

τι ΜΠ. 3.441}; ποτ ψουβῃΐὶρ οὗ ττὺς Οοά, Οτοῦ εἰ5.3.13(0.265.9; Μ. 

11,το168); ατ.ΝαΖ.0γ.39.6(Ν.36.3414}; αὐτοὺς ἐκείνους οἰκείαις ῥοπαῖς 

ἐκ τῆς ἐπὶ τὸ θεῖον εὐθείας ἀναγωγῆς ἀποπεπτωκότας Τηοπ τ, οἷ, 

9.3(21..2.5600}; ἔτοπι ἀϊνίης ἰανν, Οὐ. εἰς.7.6ο(Ρ.218,13; 15 178}; ἀ, ... 

εἰς τὰς..«πλανήσεις ΠΊοπ. Ατ.6.}.7.π.2(5530}; ἔγοιαι, νίτίας, 20 ἰδηι. 

5.7; ΟἸδιη. ἐν. .7(ρ.34.28; Μ.0.4658); 16.7.χ6(ρ.6γ.6; 5324); τῶν μὲν 

αὐόντων αὐτῆς ἀνάκλησίς τε καὶ ἀνάστασις ΠΙοη. Ατιά.π.1.3(Μ.3. 

5808): 805. ἔτι ἀ. καὶ ἐκτρεπομένους τὰς τοῦ ἐνυπάρχοντος πνεύματος 

συμβουλίας Οτ. 70.2.ττ(6; Ρ.66.16; 1290); ς. οὗ 186 ἀπίνοιθε ἱτοπὶ 

(οᾶ απά ἀϊνίλε οΥ̓εὶ δεσμός τις...θεοῦ λόγος...«συνδέων τὰ διεστῶτα 

καὶ μὴ μακρὰν -“εἰν αὐτὰ συγχωρῶν ἔδπι5...(τα(ρ.231.17; Μ.20.13808) ; 

ὡς ἂν μὴ παντελῶς ἡ τῶν γενητῶν ἀποπέσοι φύσις 14,4.6.4,.6(ρ.150. 

24; Μ.22.2 6:0); οὐδέν ἐστι τῶν ὄντων, ὃ πάσης παντελῶς ἑνώσεως 
ἀποπέπτωκε Ὀϊοπ.Ατ άνιττ. (Μ.3.05 20); ἐθ.4.2ο(7214}; ἅ. ἴτχοχὰ ἃ 
ῬΟΒΙ ΠΟΙ οὐ ΤΆ ΠΚ, 6.5. οὗ Τυἀα5 τὸ ἀπὸ τάξεως ἀποστολικῆς... ὦπο- 

πεπτωκέναι ΟΥ. [0.32.π8(ατ; Ρ.457.1:; Μ'ι14.7928); 2. 80 5., ἰαῤ56, 

ἀροςίαϊἶτε τὸ ἀ. τινα δεδιότες Ερ.Ιαισά ἀρ. Ἐλιβ.λ.6.5.τ.12(Μ.20.4138}} 

3. δὲ ἀεροξεά, ἀεργαεα ἔτουα β0ο]. γαὴκ τῆς ἐπισκοπῆς ἀποπεπτωκό- 
τὸς Ἐπι5.}..6.7.30«18(ν.}. ἐκπεπτωκότος Μ.20.7174};} εἰ μὲν ἐπίσκοποι 

εἶεν ἢ κληρικοί, τοῦ οἰκείου παντελῶς “-εἰν βαθμοῦ (ΡΠ. (43τ)εαη.6 

(ρΡ.38.17); 4. {αὶ} σκον!, αὶ! ; ἴπὶ Ῥτορμοϑυ πα, οἵ ἃ ἀσπιοι, 1.ι5.}.6.6.6 

(242. ; Μ.21.413Ὰ}; ἵπ τηβῖζοῖβ οἵ ἔπι, οὗ τὰς 7ὸνν5, [Δ..6.4.1 

(ριτροντο; Μ.22.2400}; 5. ἰσδα ἃ πυβθαπα ὧν ὐἰθόνοε ἡ ..«ἀποπεσοῦσα 

ονάνδρός ΟΥ̓ ἐοη μη ΜΙ.π4.2τ(0.335.17; Μ.13.12400); 6. γα ἰὸ 

αἰϊαΐη: παντελῶς ἀ. τῆς ἱερατικῆς τάξεως... μὴ φωτιστικός θιοη. Αγ. 

2}.8.2(Μ.3.το028}; 7. Ρ885. ἱπίταπβ., Καὶ! ἤγομι ἅπερ [5.. τὰ λευκώ- 
ματα] τῶν ὀμμάτων..-«ἀποπτωθέντα ΘΟρὮχ, Ε] μτγ,Εγγ. οἱ 10.1(Μ.81. 

24300). 
ἀποπλέκω, τη ρίαῖ!, Ῥ4}}.ἢ.. 1 ατι5.52(ρ.71.15; Μ.34.τοδτ0). 
Ἑἀποπληροφορία, ἡ, 7μ1 εοπυϊηοη, ΤΙάοτι ποι πον, ΒΑ} εἰ 

δ γηπιτοί Μ.77.14040)., 
ἀποπληρ-όω, Αἰ; 1. βὶ1 ΜΡ; Ρα55., δε βὲϊει, αὐξονὶ αἱ λεπτότεραι 

νοτῶν οὐσιῶν, πρῶται τῆς.. αἴγλης ἀ. το. ΑΥ6.}.,3.3.14{Μ.3.445Ὰ}} 

δὲ Ια, ἔραςὶ ϑείας τροφῆς ἀ. 1Δ.ε.}..71.4{}1.3.2124} ερηιρί εἰς ἃ τυυτὰ- 
ῬΕῚ ἀ. τὰς ἀγγελικὰς ἱεραρχίας 1φιΞ(τοόο); 2. δ ρῥὶν ἃ τπιορᾶ, Ταῖ, 

ογαί.41(0.43.17; Ἡ.6.8850); Ατῃιερ. ρβη.(Μ.26.τ1818}; [60 ρ651.22 
(Μ.25.454}; πατρὸς αὐτῷ τάξιν ἀ, ῬΆΙοϑΙ.ἡ.ε6.0.16(}}.65.5814}; δεγθέ 
ον, ΚΠ τᾶς ρῥίαεε οὗ ἵνα τὰ γράμματα τὴν τῶν μὴ παραγενομένων 

παρουσίαν «- ὠὦσῃ ΕΡ.Μαγοοί.τ(ρ.154.38; Μ.25.3846); 5. ΑἸ εξπε ἡπεασηγε 
οὗ, γομάον ἄπ ἀ. τὴν ἀξίαν τῶν αὐτῷ προσηκόντων αἵνων τ ΤὭδαμι. 

ῥαπιν 4(ρ.8.2ς; Μιτοιτοῦτα); τὰ χαριστήρια...δι' εὐχῶν ἀ, 5. (, 

4.42(ρ.95.14; Μ.20.1τΟ18}; χάριν ἀ. τῷ εὐεργέτῃ Βαβι ἤσηϊ, 5.6(2.30Ε; 
Μ1.51.2520); τὴν δοξολογίαν ἀ. 1ἃ, Εμη.2.1(1.3430; Μ.20.5854); ἐδ.1.} 
(1 2108; Μ΄. 5250); 4. Κεἰ], αοεονα [δὴ τὸ [50. λουτρόν] τοῦ σώματος... 

διὰ.. ὕδατος “-υοὔται []επειραεά.3.ο(ρ.26..15; Μ.8,6208); 1. εὐγ.7.2(Ρ.6. 
15; Δ΄.0.4008); τὰ..«τῆς..«λατρείας δι᾽ εὐχῶν ἀ. Ἐπ5..,(.,4.71{0.14].3; 

Μ.20.12258}; Τάτ, ἄδαε.5:6(2.1552); ργθοορίβ, Τθπβιν,,3.47(Ρ.07. 
28; ττο88Β); Ομγυ3. λον. 6 4.4 ἴη ΜΙΊΙ.(7.6420); φουιοά οὗ ὕππης, 'Γδΐ, 
ογαὶ. "βίρ.39.18; Μ.6.8814)}; ΗοηιΟἸδηι.2.23; Ῥτόρῆθον, 1δι5..(ὐ5 
(Ρ.300.53: Μ.20.12204); 5. ῥόγίογμι, εοἰοδγαίε τριακονταετηρικὰς 
ἑορτὰς ἃ, Ἐὰ5.1.Ο δ(ρ.2ττττ; Μ.20.13408); διὰ...τοῦ οἴνου, τὴν μυστι- 
κὴν εὐλογίαν ὑποδηλοῦν, καὶ τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τὸν τρόπον, ἣν ἐν 
ταῖς ἁγίαις ἐκκλησίαις “-οῦν εἰθίσμεθα ὕντ.15.3.τ(2.3530); λειτουργίαν 
ἀ. Τάτιος. 8:88.(2.1.248); 6. ῥὰγ α ἀεβρε, ἰά4.ῥγουτ. τοί4.060). 

ἀποπλήρωσις, ἡ, 1. ῥίοηημάρ, Ὀϊοπ, Ατσνο τ 3(8}1.3.1210}; 2. βα ΐ5- 
ψαεήοη, {εἰπίρισηὶ ἃ. τῆς ἐκτίσεως ΟἸοτλ.Ξ,ν.δ.τ4(ρ.486.51; Μ.0. 222Α}Σ 
τῆς ἀγάπης ἡ ἀ. ΟτιΝ, 85. ἤονι, 4 τη απ. (Μ.44.8450}; τὸ ἐν Χριστῷ 
οὐνμυστήριον..τοῦ...ἐν τῷ προπάτορι παρεθέντος ἀπόδειξις καὶ ἀ. ἐστιν 
Μαχ.απδὶρι (τ. τοῦ 7}; 3. ἴῃ ρα58. 56η58, ἃ δείτιρ δας βεά πρῶτον 
ἐν μετουσίᾳ [35. οἵ τὴδ ΘισΠατ51] γενέσθαι καὶ ἀ, τὸν ἱερὸν καθηγε- 

μόνα Ὀϊοη.Ατ.6.}..3.53.14(}1,3.4454}; 4. βμηείίον! τὰς ἱερατικὰς τάξεις 

τε καὶ ἀ. ἐθ.5.τ. (πο }}). 
Ἑῤποπληρωτέον, ὁη6 γπ:ι5ὶ φονιρίεῖθ, ΟἸφιμ.  ν. 4.π(ρ.240.18; Μ.8. 

1216). 
Ἑποπλήρωτος, ἱπεορ[είε, ϑορητ,Η.ον.7.4(Μ.87.332250). 
Ἑῤποπλουτέω, ρίυδ αἰοαν γίελες, αν. Να2.0γ.8.5(Μ,35.7030); 1δ.τ8.8 

(9030). 
ἀπόπλυμα, τό, ἀΙ5}-τραίδν ἀ. τοῦ πίνακος ΡᾺ]]} ἢ. απ. 5 4(ρΡ.00.21 

Μ.34.11078}. 
ἀποπλύνω, 1. τοαεὶ! ἱπονοιοηΐν, ταϑῖ, ἀ. ... τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ 



ἀπόπνευστος 

Ταυβε ταὶ. 54.1(1.6.5030); ἁ, τὴν ψυχὴν ἁμαρτημάτων Βα45.Π0η1.1.2' 
(2.20; Μ.31.1654); τηςά., Οτλορι.2.2 μι [6γ.(ρ.τ8.2; Μ.12.2804); τ, 
ὙΒαυσχαςῥαη.Ον.τ3(ρ.20.25; Μ.το,τοδ80); Βαβ. ἄορ. τ.2(1.ς.); 2. τοαξὶς 
οί αὐτὴν τῶν ὑδάτων τὴν φύσιν ἀ, δο, ρῃ αροεν.3.40(Ρ.130.28). 

Ἐἀπόπνευστος, ἐχλαϊεά, τ. ΝΖ εαγηι.τ.τ.8,8(}}1,37.4474). 
ἀποπνέω, 1. ἐχῥαΐε; Ἀθηςο, ὀγεαϊῇ ομε΄ς ἰαςὶ ἐπὶ τοῦ σκόλοπος ... ὅτ᾽ 

ἀπέπνει (.6]5.8ρ.Ο γ.( εἰς.2.ππ(0.178.22; Μ.1τ.8848); (Πγγβ, λον, 36. Σ 
ἴῃ. Μ|.(7.3130}; 2. «νιοὶ οἱ, ἢρ. τούτου [3ς. τοῦ μύρου] ἀπέπνεον οἱ 
ἀπόστολοι... οὐ τὸ σῶμα δὲ μόνον..«ἀλλὰ καὶ τὰ ἱμάτια τοῦ μύρου τοῦ 
πνευματικοῦ ἀπέπνεον (Ἤγγϑβ. ἤοη.3.3 ἴηι 1 ΤΊνι. (11. 550Ὲ}; 1. (Ξ608); 
γηξί,, δὲ γειοίθηξ οὗ γυνὴ δὲ ἀποπνείτω Χριστοῦ ΟἸοτη.»αεά,;.8(ρ.τοῦ, 
28: Μ.8,4728); τὸ δὲ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς τούτου ἴϑς, (ἢ γ115Π1] ἀποπνεῖν, 
τῆς ἡμῶν ἐστι σπουδῆς, διὰ τοῦτο καὶ τὸ παλαιὸν μύρῳ ἐχρίοντο 
οἱ ἱερεῖς, τῆς ἀρετῆς σύμβολον διδόντες, ὅτι τὸν ἱερέα καλὸν ἀ. δεῖ. 
τῆς ἁμαρτίας οὐδέν ἐστι δυσωδέστερον ὈὮΓγ5.ἦ051.3.3 ἸῺ ΣΤ (αι. 
θοῦ). 
ὙΕΙ͂Σ ἡ, σε  οσαϊοη, ΤΠατιβιυα,2}}.2.τ8(Μ.090.11730). 
ἀποποι-έω, Δ. γεγεεί; 1, αοΐ,, γεῤμάϊαϊε; ρεγβοβ, Ογρτ.ρ.({1.:. 

1584); Οδενβίσηι, 3.5 τη 9 ογ,(το.4350)}; {ππρθ τοῦ Χριστοῦ... 
ποιεῖς εἰκόνας, τῶν δὲ ἁγέων...--εῖς τὸ ἀπεικόνισμα [ο.Ὁυζηαρ,τ,το 
(Μ1,04.12408)}; Ρ853., δὲ ἀϊξεαγίεά ἑλκομένης...«διὰ ῥιζῶν τῆς τροφῆς καὶ 
“νουμένης διὰ. φύλλων τι Ν ν85, πέρ, οἱ γό5.(Μ.46.608}); γοῆοχ,, βεὶ 
ΟἸΘΒ6ΙΓ ἀραϊηδὶ, Ἴῤβοθε Ομρβο]  ἀ. ἑαυτὸν. «τῆς τῶν Χριστιανῶν 
εὐσεβείας 1710.) .(οηδί. 2ο(}1,.05.3274}; Ἰηίτϑηβ., δέ Ορῥοδεά ἀ, γάμου 
ΗΙ:Ρρ.ἤαεγ.ο.28(ρ.261,16; Μ,16.34008); 2. τηεά,, αὐ ΝΝ υ85,ον, εαϊδεῖ! το 
(ρ.56.9; Μ,45.410}, 14. ξωπιτ ρ.21ονς; Μ.45.4570}; ἀΐξοιθι, 4 15- 
εἰαΐηι ἀ, [ϑς, ὁ ἀετός] ὃν ἐγέννησεν ΒαΞ.ἠδα.8.6(1.768 ; Μ1|.29.1770) ; τὰ 
ἐν ἡμῖν ὄντα, ὡς ἀλλότρια τῆς φύσεως ἡμῶν ἀ, ΟΥ̓ Ν ν 55. ΦἩ 11. οἱ γες. 
(ΜΜ.46.538); οὐ μὴ “-ἥσεται ὁ θεὸς τὸν ἄκακον [ο.ὉαΥρ,σαρ. ΟἿ ὃς. 
18458); ἀδὴγν μὴ -“-οὔ μου τὸ κρῖμα, τουτέστι μὴ ἀπαρνοῦ ὅπερ ἔκρινα 
περὶ σοῦ είῃ, [7.22 1 7οὗ 4ο: 3(ρ.517.10). 

ΒΒ. »παξκε, εἰεεὶ ἀ. σημεῖον Τ͵σαπι. 1 α2.τοί(ρ.35.6). 
ἀποπομπαῖος, 56: αἴθαν, οἱ [86 βοαρεροαῖ (ον. τ6:8,10) ἀ. 

θυέεσσι ΟτΝα2.καγη1.2.1.13.60(Μ.37.12324}; Οὐ Ν γ85. ϑιερ. (1.46. 
7οθ0); ὙμάγΜορβ.}} 5,20: 2(Ν}].66,6όπ 0); 805., βεαῤρεροαὶ περὶ 
ἁμαρτιῶν καὶ καθαρισμοῦ καὶ ἀ. Ὀοηεί, Αρ}.2.35.1; ὙΠαϊ,ορ.83(4. 
1150}; ΙΠΊΘΥΡΓΏ, τινες... «οἴονται τὸν ἕνα τῶν τράγων, ἀ. τινὶ καὶ 
ἀκαθάρτῳ δαίμονι δεδόσθαι Ογτιρίαρὶ.1, ευ.(χ.373Ε); τα]δοϊεά, 1Ὁ. 
(3744); ἜΠατ ψο.22 1}. Τ δου, (τ 100); 85 ἴγρα οὗ Ομ τβΈ ἴῃ ἔνο παίιχοϑ 
ἐγράφετο δὲ δι᾿ ἀμφοῖν... εἷς ὁ Χριστός, καὶ ἀποθνήσκων ὑπὲρ ἡμῶν 
κατὰ σάρκα, καὶ θανάτου κρείττων ἀναδεικνύμενος κατά γε τὴν τῆς 
θεότητος φύσιν. ἐξεπέμπετο δὲ εἰς τὴν ἔρημον, ἀνατυπούσης ἐφ᾽ ἑαυτῇ 
τὴν τῶν ἐθνῶν ἀκαρπίαν τῆς ἐρήμου καὶ ἀνηρότου γῆς Ογυ. [πἰπ.ο(θ5, 
3024); 1, σίαρἢ. 1, εὐ.(1.37410--275}0)} 14.6.41τ(ρ.43.3; 55, 124ΕῈ}; ΤΠάι. 
41.322 ΤΉ. 1.οὐ.(1.200}; οὗ 188 τῦνο δανβηῖβ οὗ (ῃτῖβί μιᾶς μέν, ἐν ἦ 
ὡς ἀἁ. αὐτὸν παρεπέμψαντο...οἱ ἱερεῖς..«θανατώσαντες αὐτόν, καὶ 
τῆς δευτέρας δὲ αὐτοῦ παρουσίας, ὅτε...ἐπιγνωσθήσεσθε αὐτόν, τὸν 
ἀτιμωθέντα ὑφ᾽ ὑμῶν, καὶ προσφορὰ ἦν ὑπὲρ πάντων Ταϑι,ἀϊαἰ.40.4(Μ. 
6.5 644}. 

ἀποπομπή, ἡ, Ξτεριάτη ἀτυαᾶν; 1. οὗ Ξοαρεροαΐ ὁ τῆς ἀ. τράγος τὸν 
τύπον τοῦ τὰς τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας ἀναλαμβάνοντος ἐξετέλει 1 Τυϑῖ. 
7εατ(Μ. δ. τβοῦΒ); ΤΠάτοι,.22 πὶ 1 ου.(1.200); 2. οὗ ἃ ἀϊνοτοςα ᾿]ἴε, 
νυ Μαϊ.20(3.846:). 

ἀποπόμπιμος, αὐενηρ, ἀπ ῥείϊηρ, οἵ Τουγαιϊὰθ ἀϑεα ἴῃ τννϑσάϊηρ 
ΟΠ ον}! λυτηρίους ὠδὰς ἢ ἀ. φωνάς Οτ(εἰς.6,50(ρ.1οβ8.320; ΝΣ. 

13574}. 
Ῥἀποπόρευσις, ἡ, γείεγηι 1ΟμγΉδν, Ἰύναρτ,ἦ.6.4.35(ρ.18ς.5; Μι,86, 

27688); 1δ. ς το(ρ.Ζ2ού,20 ; 28120). 
Ἑάποπότε, [ογ ἀπὸ πότε τ---Ξ ἀφ᾽ οὗ, ἔγσι! τοὔαὶ ἐζηὸ ζητητέον ἀ. 

λέγει βασιλεῦσαι τοὺς βασιλέας Ῥτος,(.(δη.36: 3τ(Μ.87.465Ὰ}. 
Ἑἀποπραγματεύτομαι, φεἰΪ πες τοὐοῖφ εἰοεῖ, φοὶἱ με πραγμα- 

τευόμενοι, μέχρις οὗ τὐσονται (Ὀδτα. πα, 19 Ρ.2(}{.88. τοοῦ). 

Ἐἀποπρεπ-’έω, δὲ μη ϑταδίε υἱὸν... οὐκ συοῦντα πατρί ἘΡΙΡΉἤαεν. 
76.35(Μ.42.588} ; 00]. ἀπρεποῦντα Ρ.485.20), 

Ἰἀποπροσποίησις, ἡ, ἀφείη, ῬΏοτ πόνος. 9.20(Μ.1ο4.7888). 
Ἐἀπόπτησις, ἡ, σἠπμΉΜΗρ, αὐοίάαηες, ΟΥ̓ ΝΥ 99. ορη.2 ἑη Οαηὶ. 

(Δ .44.γρότὴ). 
ἀποπτήσσω, Ρ6.53., δὲ αἰαγιηεά, Μαοιλερ.λοηι.23.2(Μ,34.661Ὰ). 
ἄποπτος, 1. ηοΐ ἰο δδ Ξξεόη, ὕντ.Ος.471(2.788); 2. ἀἰάάρφη, τη ςῖρίο, 

οἵ ΟΝ ΙΒΌθη συ ἐπιστήμην τὴν ἄ. καὶ γνῶσιν τὴν ἀνέλεγκτον Τυβί, 
2αῤροϊ.τ4.3(ν.1. ἄπωπτος; Μ.6.46π0); οἱ σοά ἄ. ... ἡ ὑπὲρ πάντα νοῦν 
ἐστι φύσις Ογτιαάογ.Ο(1.205Ὲ}; τῆς ὑπάρξεως τὴν ἀρχὴν ἄ. τε καὶ 
ἀκατάληπτον ἔχων ἰ΄. Ν᾿ εεί.2.3(ρ.64.36; 6.788); ἄ. ... αὐτῷ παντελῶς 
οὐδέν 14.Ος.53(3.844}). 

Ῥἀποπτυέλισμα, τό, Ξρ 6; ταδῖ., οἵ Ἀουφεῖοβ, {0.0),6Ρ.β ΤᾺΡὮ.ὃ 

(}1.05.3564). 
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. 2»ἴπε.2.8,3(0.161.2; Μ.11.222}; 

ἀπορρέω 

ἸἙἀποπτυστέος, 0 δὲ γνε͵δοίεά, ΟἸετῃ.ῥαφά.2.τ(ρ.τ54.22; Ν.8.3804Ὰ}; 
145 ἰγ.6.1τ(ρ.47}.5; Μ.9.3124). 

ἀπόπτυστος, ΔΑ, ἀείεκίανϊε, ἀεδῤρίεαδίε ἀἁἀ. καὶ εὐκαταφρόνητον 
Βαβ.μέχος δ(1,46Ὰ; Μ.29.1ο09Ὰ}); ψυχρὰ καὶ ἀ. ... λημμάτια Ογτ, Μίτεῖι. 

27(3.4138). 
ΒΒ, ἂϑ βυβί,, σἠἹδ τοῖο γ6}6εῖς τῶν τῆς ὀρθῆς πίστεως ἁ. 170... Μὰ. 

ἄογηι.25(}1.95.2728). 
ἀποπτύ-ω, αδοηηηα! δ; ἰοὶ ρὸ οὗ, “Ἰςεαγά ἄληστον ἔχειν τὴν μνήμην... 

μηδὲ “νειν τὰ λεγόμενα (Πγγ5.ἢονι.4.1 τη ΠΗ εὑ.(12.304}; γηεά. τὸ... 
ῥᾳδίως κτηθὲν καὶ ““εσθαι τάχιστα, ὡς πάλιν ληφθῆναι δυνάμενον 
τ ΝΑ2.0γ.28.12{Ρ.40.9; Μ.36.400). 

ἀπόπτωμα, τό, ῥαίϊηρ αἴσαν, (Ἰετη.ῥαεά.3.2(0.244.23; Μ.8, 76) 
οἷζ, 5. παράπτωμα; οὐκέτι...τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀ. ἶΞς. διὰ τοῦ 
λόγου γεγονέναι) Οτ, 70.2.13(]; Ρ.68.25; Δ1.14.133}}}; τὸ μισεῖν... «τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ τῆς κυρίως καλουμένης γνώσεώς ἐστιν ἀ. ἰδ.2.3π(2ο; 

.. Β.82.25 ; 160λ); τὸ.. «κακὸν ἐκ τῶν προαιρετικῶν ἀ. τὴν ἀρχὴν εἰληφός 
Βαβ,ἤεχ. 2. 5(1 168 ; Δ4,29.498); ΟΥΝ γβδιεῤιεαη -(Μ.4ς.2258), 

ἀπόπτωσις, ἡ, {αἰ ηρ αἴοαν; Δ. οὗ ἘΔ]; 1, οἵ δαΐδη τὴν ἀπὸ τῶν 
κρειττόνων δι᾿ οἰκείαν μεγαλαυχίαν»...ἀ, μεμαθήκαμεν 155.}».6.7.10 
(3298; Μ.2τ. 560}; τὴν πρὸ τῆς ἀἁ. αὐτοῦ δόξαν νγτ.15.2.5(2. 3460}; 
πα δηρεῖβ, Ιου Δτ.4....4.24(Ἀ1.3.7258}; 2. (δ ἰδῆ.) οἵ βιρτα- 
πιαηάδπο ΚἈ]}, Ἰ͵άντη. 7 γη.3.42(Μ.39.00260}; 5. (ΟΠ ρΡΟὨ 51) οἵ ρτε- 
εχίβίεπε [4}1] οὗ 80} παρὰ τὴν ἀ. γέγονεν ἡ νῦν λεγομένη ψυχή ΟΥ. 

1Ὁ.1.8.4(0.104.12; πτώσεως 1800}; 
4. οἵ Αἀδὴ γέγονεν ἡ σωτηρία ὅτε γέγονεν ἡ ἀ. Ογτ. 1 δαϊδεῖι.τ4.το; 
16.15.10; ΟΥ̓ Νγββ,ἤομι. 1.3 ἢ Οαη!. (ΜΠ, 4Δλ.ἸΟ218}; τὴν...τῶν πρωτο- 
κτίστων ἀνθρώπων... ἁ,, ἥτις ἅπαν τὸ αὐτῶν ἐπενέμετο γένος (6] γα. 
᾿.6.2.24.4(Μ 8: 1300Β); τὰ διὰ τὴν ἀ. τῶν πρωτοπλάστων λυθέντα {. 
2.24.20(13010); ὅ. 8ἃ5 βοῦγος Οἱ ἐν] ἴῃ 808} τὸ κακόν ἐστιν οὐχὶ 
οὐσία.. «ἀλλὰ διάθεσις ἐν ψυχῇ..«διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ καλοῦ ἀ. Βα5.ἢ16λ,5.,4 

(τ.16} ; Δ1,29.370}; τοῦτο...ἐστι καὶ νοῖς, καὶ ψυχαῖς, καὶ σώμασι 
κακόν, ἡ τῆς ἕξεως τῶν οἰκείων ἀγαθῶν...ἀ. Ἰϑιοη, Ατ,4.5.4.270}1.5. 
7280); 6. σοβηηοϊορ!ο 3} τέ ἄλλο χρὴ λέγειν αἴτιον γεγονέναι τοῦ 
ὑποστῆναι αὐτὸν [36. τὸν κόσμοι] ἢ τὸ ποικίλον τῆς ἀ. τῶν οὐχ ὁμοίως 
τῆς ἐνάδος ἀπορρεόντων; ΟΥὌῥγίπε.2ιατίρ,τογ. 4; Μ,11.1828). 

Β, οὗ Δοίι8] 5η τάς τε ἠθικὰς κατὰ τὸν βίον ἀ. Ἰλπι5,.6.6.χδίρ.570. 
25: Μ.22.4608); 1ὁ.7.τ(ρ.318. τ: 5200); 14.ἢ.6.4.23.6(λ1.20.3858}; (ἢτν5. 
ἤομι.13.4 ἴῃ Η εὐ.(12.1350); τὸ ἀπαλλοτριοῦσθαι τοῦ θεοῦ διὰ τῆς ἐπὶ 
τὸ χεῖρον ἀ. Πα, ς.1: 4(2.170). 

Ἰἀποπτωτικός, αὐΐξ ὁ Καὶ] αἴταν οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα ἀ. εἶναι τοῦ 
καλοῦ ΟΥοκεἰ τ Ἐς, 4:5(}1.12.11444}; 1, εογη νη σθη αι Ρ.1)Ὲ5..6.0. 
εα(ζοξο ; Δ1.12.8: 4). 

ἀποπωλέω, Ξοἱΐ οὔ, Ἐὰ3,4,6.3.6(Μ.22.2208.; ἀπεμπολήσαντες μ.135. 
20). 

ἀπορ-έω, δὲ ῥεγῥίεχοί, ἐοη μιδϑά, αἱ α ἰο55. Οτλοκῖ., οὗ ΘΟρΐα, [γϑπ. 
ἠῥαεν.1.2.4(ΝΠ.7.456Ὰ); ἘΠρρ.λαεν. 6. Ἀ2(ρ.161.4.; Δ[,10.32438}; ἴχαῃβ,, 
βεγρίδα, ἐρηξηδε, τεῖ, Μτ.21:22. τῇ ἀντεπερωτήσει «ἦσαι αὐτούς 
[τεη.ἤῶ6}.1.20.2(Μ.7.6564): (Ὦγγβ,ἤορι,57.3 ἐπ ΔΙ (7. 5709Ὰ}}; ἐν.80.2 
(7688); 1΄ λονι.43.3 τὰ (4π.(0.5224}; δὴ αὐσιπησηΐ, Μειἢ γε τν σι 
(0.305.2; Μ.18.281.4}.Ψ 

ἀπόρησις, ἡ, φμοε!]οη,, αἰ ομν, Αδῖιεγη  (Μ.42.536Α; ἐπαπ- γ».155. 
11). 

ἀπόρθητος, τηργερηαῤίο, 1518.Ῥ6],.6}}.3.285(}1.78.τοζ80), 
ἀπορία, ἡ, ἄτεγταν, ἀϊειμγδαμεε; Οτιοςῖ,, [τεριἤαθγοχ.ς.3(4}4.1. 

4971) Εἶτ, 8. διάβολος ; εὑρὼν αὐτὴν ἐν πάθεσι τοῖς πρώτοις τέτρασι, 
καὶ φόβῳ καὶ λύπῃ καὶ ἀ. καὶ δεήσειε ΗρρΡ.ἦκενγ.6.32(ρ.16ο.25; Μ.16. 
32434}); ἐδι(ρ.16ο.20; 33434), 

[τ]ὰποριφή, ἡ, ν. ἀπορριφή. 
Ῥἄπορνος, ἦγε 7γοηι Πἰοεηἐἰοιστδδς, ριέγε, Οςο. ῬΊβ Ρενς.5.248(Μ.02. 

12274). 
ἄπορος, 19} ἀομδδί, αἱ α ἰοξς ΑὈσαΐ, οὗ Ῥεύβου5 ἄ, ὄντες τῆς πίστεως 

ΤΑΤΒ, ΑΡοϊ.2.Ὑ8(Ν1.26.11644}); 1.1. ΤΟΥ ἄπειρον, Ταϊ,ογαί. τΖ(ρ.12.24: 
Μι6,8200); ἴΟΥ ἀπεριστάτων, Ἐπ5.»"..Ρ.22(Μ.20.1.488Β; ἀπεριστάτων 
Ρ.943.5}). 
μον ἡ, “ρα !οιοίηρ ἀἄστοη, φαἱρ, Αὐεῖῃ. ρος ο(Μ.ιοῦ. 

5044). 
-ΞΣἀπορραγάς, ἡ, ἡγαρηιοηί, ΗἩἸρΡΡ ἢ αεν.6.2:(ρ.152.16; Μ.16.3221}). 
Ῥἀπορρεπής, ἱπεϊϊηπεά το; τιδυϊ, ἃ5 Ξιθεῖ, τὸ πρὸς τὴν ὕλην... ἀ. 

10.15.[0.4.23(1.94.12018}. 
"ἀπορρέπω, ἤαυε αἩ ἡ εἰ ἡπαϊ ἐοῖὲ ΟΥ ἰσπάθηεν, ϑεταρ. Μ] αη.2ο(ρ.38; 

Μι40.0174}. 
ἀπόρρευσις, ἡ, εγη͵δεῖοη, ἈΠΕΙΡ. Βοβε. Κγ.ρ.Πβοπέι θὲ Το ραν. (Μ, 

86.20490,7)). 
ἀπορρτ-έω, 1. εριαπαίε; οἵ Ἡ. ΟΠοβὲ, ΑἸμεπαρ Ἰοσιτο,Ξ(Μ.6.9ο008) 

αἵ, 8, ἀπόρροια; ἀεπεα οὗὁἨ 50 γέννημα τέλειον...οὐκ «οεὖῦσαν ἐκ 
πατρός Με], πὶ ἠσηαρ. ἘΡΙΡῊ.ἠαεν.73.3ο(ρ.3ος.17; Μ,42.461Α}; οὗ 
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ἀπόρρηξις 

Ψαϊοπὲ, 8θοπβ, ἰτϑη,ἦσον.τ,τς. 2(ΝΠ.7.6 208); 18.1.18.τ(6448}; 2. ἐγ 
“-ἔουσί τε ἄνθρωποι γεννῶντες...ὁ δὲ θεὸς ἀμερὴς ὧν...οὔτε γὰρ 
ἀπορροὴ τοῦ ἀσωμάτου ἔστιν οὔτ᾽ ἐπιρροή τις εἰς αὐτὸν γίνεται ΑἸΆ. 
ἄδογιττίρ.τοο ; Μ.25..444᾽(436)}. 

ἀπόρρηξις, ἡ, ὑγεαείι, Ξδυεγαμες οἵ σοτησηθμῖοη, Β85.6}.244.3 
(3,31788 ; Μ.32.916.Ὰ}. 

ἀπόρρητος, ξ. σεὐγεί; τοῖ, ἀϊδεῖρίτπα ἀγεανμ ἀδικοῦνται...οὗ τῆς 
ἐκκλησίας διδάσκαλοι, τῶν μαθητῶν ἐκλαλούντων τὰ τῶν δογμάτων 

ἀ. Ῥτος,(. 705.2:20(Μ.87. τοῦ); οἱ βδοτγαπιεηΐβ ἀναγκάζοντες ἢ μὴ 
λέγειν σαφῶς, ἢ εἷς αὐτοὺς [ϑς, τοὺς ἀμνήτους] ἐκφέρειν τὰ ἀ, [56. οἵ 
Ὀαρέϊβαι} Ὁυγβυλοιη 4ο.Υ τὰ τον (το.319Ά}; παρὰ τῶν σοφῶν |5ς. 
μιμάδων καὶ ᾿ΪΙουδαίων] τὰ ἀ. τῆς ἱερωσύνης καταπιστεύονται ῬΑ]. 
Ομγνδιτίρ.οτ,24; Μ.47.52): 2. Φεοίογίο, Ἐν 5 ον] 015, Το 5}. ἀπά 
ὈΓρυ Βειβδ τὸ περὶ μετενσωματώσεως δόγμα...οὐκ ἀλλότριον τῆς 
ἐν ἀπορρήτοις διδασκαλίας αὐτῶν ()1..}..6,.γ2(7}}.121.320; Μ,14.2210); 
οὐ πᾶσι τοῖς βαπτιξαμένοις ἀλλὰ τοῖς πρὸς τὸ βαπτίξεσθαι Ἐπ 

τευομένοις ἐν ἀἁ. παρεδίδου 5. 710. ΒΑρΡΤ.7"...εὐχαὶ.. «πνευματικαὶ.. 
πεπληρωμέναι ἀ. δογμάτων 14.0}.2(ρ.303.2ἴ.; ΜΟΤΙ. 4210); ; πάλαι τοῖς 
᾿Ισραηλίταις ἀ, Ῥτος,. Πὲ.29:20(Μ.87. σλδΑὴ; (οβῖ, τὰ μεγάλα... 
καὶ ἀ. μυατήρια ἴτοη.ἤαθν.τ.τ. ,(}.7.452Ὰ}; οὗτός ἐστιν ὃ ἀ. αὐτοῖς 
λόγος καὶ μυστικός ΗἸΙρρ.ἠαεν.5.1(Ρ.83.21, Μ.τ6.21248); ΟΠΠΒΠΔη 
ταύτας 30. παραδόσεις ΟΡΡ. 5οΥρίατίε -. «παρέδωκεν ὁ σωτὴρ...τοῖς 
ἀποστόλοις ἐν ἀ, Ογ. σον 1 τ ογ.41 59. 357); ; Ε8ρ. οἵ δΡΙ ταὶ 
ΤΉΘΘ ΩΡ, ΟΥ̓ βογίρτιτε ἐν ταῖς γραφαῖς ἃ μέν ἐστιν ἀπορρητότερα 
καὶ μυστικώτερα ι ἠοη.18. 7 ΤΉ 76». (ρ. Ὁ4.2:; Μ. 13. 4880); ἄλλοι δ᾽ 

ἑρμηνείας τῶν θείων ἀναγνωσμάτων ἐποιοῦντο, τὰς ἀ. ἀποκαλύπτοντες 
θεωρίας Ἰῦπα5.υ,.4.4π(ρ.136.17; Μ.20.ττοῦΒν); [514.Ρε].6ρ». τ.36ο(.γὅ. 
4884); τὸν ἀ. νοῦν Ονγτ, Ναἠ.4(3.470Ὲ); οἵ βΒδοταύηεπι οὗ Ὀαρτ]5ηὶ 
σωτηρίου. «πάθους ἀ. σύμβολα Τὰι5.ἢ.6.το.3.3(} 8.20.8 488); 14.0.(0,4.62 
(0,143.18; 12164); (Ἤν 5.|0}}1.2 5.1 10, [0.(8.1448}} ἀπ οὗ Θπσμαυῖϑί 
ἐμυσταγώγησε τοὺς μαθητὰς διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀ. μυστηρίων 
ΑἸΕχ. 541. Βαγη.τ (4400); 3. ἱμεξίαῤίο, οἱ ἀοα ἐν ἀ. τοῦ πατρὸς 
λογισμοῖς ἔδιι5.4.1}.3.2(Ρ.1τ55.24.; Μ,24.τοσοα)}; ἡ θεία... καὶ ἀ. φύσις 
ντθς. 40(3.708); 14.5γη.46[.(81.76.1424Ὰ) οἷ, 5. μυστικὸς ; ἡ τοῦ θεοῦ 
ἁ, σοφία ῬΗΠοϑτῖ, ἐ.6,5,0(}1.6:, 4920); Βα58.ϑ είν. 9. 2(Μ.8ς. 1324}; οἱ 
σοηθυβίοη οἵ θοὴ τὴν κρύφιον καὶ τοῖς πᾶσιν ἀ. αὐτοῦ γενεσιουργίαν 
1.ι15.}.6.7.12(4226; Μ|.21.5454}; τὴν γέννησιν...«τὴν ἑαυτοῦ τὴν ἀ, ... 
καὶ ἄφραστον (Ὥτνβ. ἤθν.57.1 τη [0.(8. τ 50}; τὰ..«ἀπορρητότερα καὶ 
φρικωδέστερα..-«πῶς ἐγέννησε τὸν υἱόν..«καὶ τίς ἡ οὐσία 1ἃ᾿ορ.2.6 

ἴῃ ἰΝορι.(0.4470); οἱ Ἡ. ἀποϑὲ τὴν ἀ. χάριν ἴβ85. τὸ πνεῦμα] 1ὰ, 
μοηι. 86,3 τη 7σ.(8.5τ68}: οὐ Ομγιβιβ Ῥεύβοῦ πα τνοῦϊ ἐπεχείρει ᾿ 
ταῖς θαυματουργίαις.. «θείᾳ καὶ ἀ. δυνάμει ἴδι15,4..6.3. 6(Ρ. 133.23} 1.22. 
2255}: ; ἰατρὸν ἑαυτὸν ἐκάλεσεν, ἐνταῦθα δὲ νυμφίον, τὰ ἀ. μυστήρια διὰ 
τῶν ὀνομάτων τούτων ἐκκαλύπτων Γγν5."ο».30.3 τη. ΛΊ1.().: 352Α): 
1. 54.307.Ξ408}ὲ} ἀπορρητότερος δὲ τῆς ἐν Χριστῷ μεσιτείας ὁ τρόπος 
Ὀντιαάον. (1.514); ΤΊ Πα, Νίδβέ.(4,1052); πῶς τὴν ἀ. ἔνωσιν θεοῦ πρὸς 
τὸν ἄνθρωπον λόγῳ ζητεῖς; Ταοί ΑΔοιδαυςγεῖῦ, 4(Ν1.77.1320 4}; ἐκ 
τῆς θεοτόκου παρθένου ἀἁ. σαρκώσεως (τε].(ὑνΖι δι ρτοθαι Θ(Δ 1 8:, 
1τ930) ; οὗ σογίαϊη ἀοοίτ 65 ἃ5 Ὀεγοηᾷ ΚηονΊθαρο ΟΥ̓ 85 ταν 50 Δ Εν 
ὙΟνΟΔ]ΟΩ τὰ ἀποκεκαλυμμένα δὲ τῷ ᾿Ιωάννῃ τίς οὐκ ἂν ἀναγνοὺς 
καταπλαγείη τὴν ἐπίκρυψιν ἀἁ. μυστηρίων καὶ τῷ μὴ νοοῦντι τὰ 
γεγραμμένα ἐμφαινομένων; ΟΥῥγίρε.4.5 (το; ριζτοιι4; Μι11.3618); 
τοῦ, σον: 2[{, μύρια γε καὶ ἀ. λέγειν ἔχων Τ005.ἢ,,6.3,24.4(81.2ο. 
2640); ἐστι...«τοῖς ἀνθρώποις ἀδύνατον ἐπαξίως εἰπεῖν περὶ 'τῶν ἀ. 
Ατῇδιερυϑόγαρ.τ τ] (Δ ,36.5720}); ἐκστάσει... «ἅπαντες ὡς εἰκὸς τῶν ἀπορ- 
ρητοτέρων ἐδέχοντο τὴν γνῶσιν ΤΠατ Μορ5. Ν αἰ.τι τί 1.66.4010) ; τῶν 
ἀ. διδάσκαλος [.. 6. 5, Ῥ80}}] [51α0ὉῬε].6}}.1. Ἰ80(}}. ἃ. .276Α); Π)Ιοη. 

Αὐς 6. 0. τί. 3: ἸΤΟ5}) οἵ. 5. μυστικός; οὐδὲ πάντα ἀ., οὐδὲ πάντα 
ῥητά, τά τε τῆς θεολογίας, τά τε τῆς οἰκονομίας Το.1), "ΠΗ τα( Μία. 

7028). 
ἀπορριζόω, μῤγοοὶ, ἀοεῖγον τεογίν; ταοεῖ., τ Νι υββ, οι. ἐη. Ἐξεεὶ. 

(Μ..4.4.70 58); ὕγτ, ̓ς.4.2(2.6100) ; ΒΟρΡὮτ. Ηρ. πγη, (Ν,87. 3188). 
Ἐῤπόρριμμα, τό, ἰηηρ Μὲ ἰο δὲ εαδὶ ραν, γεὀϑῖςἧ,, ἘΤΗΡῊμαεν.31.1 

(ρ.52.53 οοη͵. ἴῸΣ ἀπόρρυμα Μί,4τ.0444). 
ἀπορρινήματα, τά, πίηρς, 5εαΐος, ΟἸνταρ. οὗ 40:1τ53(}].02.4288). 
ἀπορριφή, ἡ, ἃ ῥείηιρ εαξὲ σμὲ οὐκ αἰσθητὴν... ἀ. λέγει, ἀλλὰ νοητήν 

εαὶ. Μ11.0:.32(ρ.73.2); οὗ Βαΐδῃ ἔχοι ποῦνεη, ἀποριφή εαἰ. βοειτιο 

(Ρ.359.18). 
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ἀπορροή, ἣ, 1. φ᾽᾿Ἡα αἸἸΟΉ οὗ μακάριοι προφῆται τὴν θείαν αἴσθησιν ἱ 
εὑρόντες... καὶ ἁπτόμενοι τοῦ λόγου μετὰ πίστεως, ὥστ᾽ ἀ. αὐτοῦ 
ἥκειν εἰς αὐτοὺς θεραπεύσουσαν αὐτούς ΟτοΟεἰς.τ.48(ρΡ.08.22; ΜΙ. 
7408); ἴῃ ῬΥΆΨΘΥ ἀ. γὰρ νοητοῦ τινος θειοτέρου μεταλαμβάνουσι τότε 
14.ογ.ο(ρ. 8310.2; Μετ 4440); [56. ἴποθο ουίϑια. ἐπα Ομυτο ἢ] σὺυν- 
ἀπολαύειν ἀ. ..- καὶ μετουσίας τῶν θεόθεν ἡμῖν Ετι5.λ,6.το.τ.8(Μ.20. 
8454}; οὗ σεμθγαίοῃ οὗ ὅοπ, ἀἰῃ άσογ.ττ(ρ.το.τα ; Μ.25..444᾽(436)Δ) 
οἷ. 5. ἀπορρέω; Ἐρίρῃλαθν.)3.4{ρ.272.τ0; ΝΙ.42.4οϑυὴ; οὗ δηρεῖς 

ἀπόρρυμα 

τοῦ πρώτου φωτὸς ἀ. τις τ. Ν42.0».40.5(Μ,36.3648); 2. ἐμ ἤμόπεο οἵ 
βία γ5, στ. Νγ88 .{πι|.(}1.45.1534). 

ἀπόρροια, ἡ, 1. ηαπαίοη, ἐβίμεηπεε; 
Α. αἴνῖπο; 1 ΤἸῆϑ πᾶσιν γὰρ ἁπαξαπλῶς ἀνθρώποις...ἐνέστακταί 

τις ἃ. θεϊκή, οὗ δὴ χάριν καὶ ἄκοντες μὲν ὁμολογοῦσιν ἕνα γε εἶναι 
θεὸν (Ἰεπι.}γοί.δ(0.52.4; Μ.8.1724}; οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πλάτωνα νοῦν 
μὲν ἐν ψυχῇ θείας μοίρας ἀ. ὑπάρχοντα 1(.5,7.5.13(0.484.7;} Μ.0. 
120λ); Επ|5.}.6.6.τοί(δο40; Μ.21.11454}; ἰο ΒΕ ππαευϑίοοα ἰὴ Πππ|ἰ66 
5686 ἐφ᾽ οὖς ἡ ἀ. τοῦ πρώτου καλοῦ καὶ κατὰ δεύτερον λόγον ἔφθασεν 
στ. ΝᾳΖ,ον. 3 ο.τ3(ρ.129.15; Μ.536.121Ὰ}; ἰπ Ὑθϑίοι τὸ ἀάρατον κάλλος, 
καὶ τὴν πηγὴν τῆς σοφίας, ἧς ἡ ἀ. τὴν τῶν ὄντων συνεστήσατο φύσιν 
τ Νυβ5.λοηι.13 ἴῃ (απὶ.(Ν,41.το52Ὰ}. 

ΒΒ. οἵ αἰνίηφ οββόποο; ἱς ἀβϑογίεα , ἃ. ἰὰ 11. (μοβὲ τὸό.. 
πνεῦμα ἃ. εἶναί φαμεν τοῦ θεοῦ, ἀπορρέον καὶ ἀπαναφερόμενον ὡς 
ἀκτῖνα ἡλίου ΑΠοπαρ.ερ.το. 3(ΔΠ.6. 9008}; Ὁ. ἴπ ὅοπ, (16πὶ. [7.23 
(Ρ.2ο2.Ζε)α Ρ. ῬΒοι, εὐ. τοοί Μ. το. 3848) εἷτ. 5. λόγος ; οἵ, λόγος..«οὐ 
συγκρίνεται..«τῷ πατρί..«ἐατιν. «ἀπαύγασμα οὐ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῆς 

δόξης αὐτοῦ. ..καὶ ἀ. εἰλικρινής ΟΥ. [0.13.25(0.249.21; Μ.14.444ᾺΝ}} οἷν, 
Ἰρτίμν ἀρογγίοσα ρσἰογίαθ ἀθὶ σεοιμάμ σε, μοι οὐ βοίδης ἐπὶ... 
εἰογβεαία ἰαγιφμαηι ἀρογγβοφα οπημροίεμίτας ὑοεἱ ρίογίαθ, ἰὰς ΡΥΤΉς. 
1.2.το(ῃ.43.2ς; Μία. τ4160); αἀναησοα τὸ ᾿ΠΠπδίταῖς το]. ΟἱἨ Βὸῃ ἴὸ 
ἘΔΈΠΟΥ ἀ, γὰρ νοῦ λόγος καί. «ἀπὸ καρδίας διὰ στόματος ἐξοχετεύεται 
ἕτερος γινόμενος τοῦ ἐν καρδίᾳ λόγου... καὶ οὕτως..«ἕν εἰσιν ὄντες δύο 

Τὴ οπ. Α]Δρ. Ατῇ, τοη. 23(Ρ. 63.7; Μοοςςι 38); οὐκ ἔξωθέν τίς ἐστιν 
ἐφευρεθεῖσα ἡ τοῦ υἱοῦ οὐσία.. «ἀλλὰ ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἔφυ 
ὡς ὕδατος ἀτμίς... οὔτε ζὴ τοῦ υἱοῦ οὐσίαΣ αὐτὸς ἐστιν ὁ πατὴρ 

οὔτε ἀλλότριος ἀλλὰ ἀἁ. τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ΓΗσπιλγνροί. [».2 
(Ρ.γ6; Μ.το. 2404); Τὸυ5.4.6.4.3(0.153.3221.; Μ.22.25010}1:. πη ΠΟ ἢ 5 
οὗ πιαίουϊαὶ {ΠπΙβ σαεῖοπβ, τσ ΝᾺ 2.07.51.32{ρ.τ88,4.; Μι36,1608); τὰς 
«(ἐξ ἀλλήλων γενέσεις τῶν ζώων ἡ φύσις οἰκοδομεῖ διὰ τῆς ἐν τοῖς 

σώμασιν ὑλικῆς ἀ,, ἐφ᾽ ὧν καὶ τὸ προηγούμενον μένει οἷόν ἐστι καὶ τὸ 
ἀπ᾽ ἐκείνου ῥέον ἀφ᾽ ἑαυτοῦ νοεῖται, ὡς ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς ἀκτῖνος... 
ἢ ἐπὶ τῶν ἀρωμάτων. «καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἐκδιδομένης ποιότητος Οὐ Ν 55. 
μη .8(2 Ρ. 185. 24; Νί.45. 1808); ; ἐπειδὴ οὐχ ἱκανὸν ἦν.. "συμπαραλαμ- 
βάνει καὶ ἕτερον τῆς γεννήσεως εἶδος πρὸς σημασίαν τῆς τοῦ υἱοῦ 
θεολογίας τὸ ἐκ τῆς ὑλικῆς ἀ., καί φησιν ἀπαύγασμα δόξης ἐδ (ρ,χδὸ, 
22:1 Ἰ84Λ); ἴπ (Πυϊοὶ ὁ τῇ τοῦ πατρὸς ἀ. σώζων τὰ πάντα {{Ἤπτν5. 
κορι.7(13.210λ}); 2. τραῖου ἤβεῖς Ἰητοτρ τοί 0. οὐ [πὸ το ΡΠΟΥΒ 
ςοπάεῃηπηθα 85 ΒαΡΟ 8 οὐ. «ταῖς ἐκ διαιρέσεων ἀ. -.. ἀλλ᾽ ἀρρήτως 
ΑἸΟΧ.Α].ρ. Α6κ.τ(0.27.6; ΜΟιδ, 654}; πατέρα μὲν ἐξ ἑαυτοῦ γεγεν- 
νηκότα ἄνευ ἀ. καὶ πάθους τὸν υἱόν (Λπο,(2ςδ)οῤισνην ΤΠ ΡΙΡΗ, 
ἐἠαεν.73.6(0.276.το; Μ.42.4τ30) ; ΛΊΝ. γε 2ι(}1.26.574)}; πιστεύομεν 
εὐἕνα...«λόγον.««λόγον δὲ...οὐκ ἀ. τοῦ τελείου, οὐ τμῆσιν τῆς ἀπαθοῦς 
ἘΒΎΘΗΣ ΤΑΊΝ. ἐχρ «Μὰ. ΚΝ .2-. 201Δ): πατὴρ..«κατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν 
πάθος... καὶ ἀ,. .-. καὶ τοιαῦτα ἐπιφημίζει 1}λῈ Μά. 3(.2 φῦ; Μ,3:, 
685); ; ΒρΙΡἢῃ.μαδν.70.τοί(ρ.30 5.24; Μ.42.5530), ἀ. καὶ ὅσα τοιαῦτα 
πάθη, νοείσθω περὶ ᾿ σώματα..." δὲ [530. υἱός] τὸ εἶναι σῶμα δια- 
φυγὼν καὶ τὰ σωμάτων διαφεύξεται πάθη (ἵντ.ἱες.τι(5}.212λ). 

Ὁ. ὕποϑε. καθ᾽ ὁμοίωσιν [50. οἱ (Τοα] δὲ τὸν ψυχικόν, ὅϑεν καὶ πνεῦμα 
ζωῆς τὴν οὐσίαν αὐτοῦ εἰρῆσθαι, ἐκ πνευματικῆς ἀ. οὖσαν Ιχομιἡαέν. 
1.5.4(}}.7.ΞΟΉ1Ὰ}; ΟἸοτα ἐας. Ὑκι οί (ριτοῦ, 2; Μ.0.0 538) οἵ. 5. σπέρμα: 
ΗΙΡρ. ἠαεν. δ. π3(ρ,τβδ,τ4; Μ,τ0. 2008); οὗ Ἰο ἴοτα οὕ τὰς ρμα ρος τὰ 
μὲν γὰρ ἄφωνα γράμματα ἐννέα νόμισον εἶναι τοῦ πατρὸς καὶ τῆς 

ἀληθείας...τὰ δὲ ἡμίφωνα, ἀκτὼ ὄντα, τοῦ λόγου καὶ τῆς ζωῆς, διὰ τὸ 
μέσα ὥσπερ ὑπάρχειν. τῶν τε ἀφώνων καὶ τῶν φωνηέντων καὶ ἀναδέχθαι 
τῶν μὲν ὕπερθεν τὴν ἁ., τῶν δὲ ὑπ᾽ αὐτὰ τὴν ἀναφοράν 1.6. 4ῤ(ρ. ιηδ. 7) 
42708) ; ἰὴ γαϊθηΐῖ, νον ΒΟΟΟΌ ΠΩ, [οΥ οτίβ!η οὗ ὅν} ἐμοὶ γὰρ ἦ 
ὕλη ποιότητος ἀνάρχως ἔχειν δοκεῖ, οὕτω γὰρ τὰ κακὰ ἐκ τῆς ἀ. αὐτῆς 
ἴβο. ὕλης] λέγω, ἵνα τῶν κακῶν ὁ μὲν θεὸς ἀναίτιος ἦ ΜοΙΠ. αΥδηγ.0 
(μ.τόρ.12; Μ.18.2574) ΞΞ͵ Αἥδπη. ἠ14|.4.7{0.152.20: Μεττ.τ817}). 

ὮὨ. οἱ Ομυτομ οχ οατἢΠ ὑπό τινων λέγεσθαι ἐκκλησίας τινὸς 
ἐπουρανίου καὶ κρείττονος αἰῶνος ἀ. εἶναι τὴν ἐπὶ γῆς ἐκκλησίαν ΟΥ, 

(ἰεἰς.6.35(ρ.το4. τοῖς, ; Ν|.11.12408). 
Ἐ-. πιοῖ,, οὗ ἀσαβεὲ αἵ Οοτπίἢ 1ῃ τα]. τὸ ᾽4}} {Ππ|ὴρ5. σοπιπιοιν᾿ οἵ 

Αρςι5:44 ὥσπερ τις ἀἁ. τῆς κοινωνίας ἐκείνης ἐναπομείνασα (ὮΥΨΚ, 
ἤορι.27.1 1. Τ ον. (το. 2400). 

11. τη βμόηεε, οἵ βἴατα; τὼ Ῥουδῆς ἀοοίτπθ ὡς γέγονεν ὃ κόσμος 
ἀπὸ τῆς ἀ, τῆς ἄνω, οὕτως τὰ ἐνθάδε ἀπὸ τῆς ἁ. τῶν ἀστέρων γένεσιν 
ἔχειν καὶ φθορὰν λέγουσι καὶ διοικεῖσθαι Ε]1ρ0.}α67.5.το(ρεττο,ς; 
ΔΜ: 6.3170 0); ἴῃ μαρὰπ ἀβίτοίοσν, Μοι, γηριϑιτφίριτοῖ, τα; Μιτβ, 
τό40); στο Ν 85. {αἱ.(}}.45.1538}, 

ἀπορροφέω, «τοαΐΐοιυ, ὥγποβ. ἤτοι τ(ρ.266.21; Μι6δ,ττ48 0) 1 
4}.τηο( Μ.66.τποοκ); ῬᾺ]].ἢ. 1 απ. 2(ρ.18.1τοὸ; Μ.34. ΤΟΤ2Α). 

ἀπόρρυμα, τό, Εσγρίαπ ᾿ἰυ] τησαβατε, ΤυρΙρ ΡΘΗ ς. 2,2 (Μ., 
43.2720,2848); φτοῦ. [.]1, ἴῸΥ ἀπόρριμμα ἢ.ν., Ι4.{αεγ7.37].Ὑ(Μ.41.Ψ 
644Δ). 

." 

«ἄγιον 



ἀπορρύπτω 

ἀπορρύπτω, τοσεἧ ατοᾶγ; γλοῖ,, 5ῖη, (δίῃ ραεά.τδ(ρ.τος.24; Μ.8, 
2814); τι Νυββαρίλν.(Μ.46.5770);. Πετοβυ, Ἐπ5.}.6.4.30.2(}}.20, 
4ο4Δ). 

ἀπόρρυσις, ἡ, ἐχεγεντεηὶ, ἘΡΙΡΉ. αογ.26.ττίρ.280.13.; Ν.41.348}). 
ἀπόρρυτος, Ποιυίηρ ομί; Πδτιςς ἀϊξειραϊδά, τσαςίο σῶμα Βα5. ἤν. 

14.6(2. τα ; Μ.531τ.4584). 
ἀπόρρυψις, ἡ, τραδἠϊηρ ; Ἰτατν, εἷς... ὑποδιάκονος διδότω ἃ. χειρῶν 

τοῖς ἱερεῦσιν [1|.-ρ.Οοηςὶ. 4,|}}.8.1τ.12. 
ἀπορρώξ, ἡ, ῥίδεο ὑγοδοη οὔ, οἵ τὴ6. Ὀτγβαῖῃ οὗ |ΠΠῸ' ἐν γὰρ ἕηκε 

πνεῦμα, τὸ δὴ θεότητος ἀειδέος ἐστὶν ἀ, (τ. Να,.2.εαγηι.τ.τ.8.72(Μ, 
37.452}} τηρεῖ... οἱ ΒΜΨ 85 αν] 5. σαοη, Ῥαμ1.511, 5. }.434(Μ.86. 
2136Α). 

Ἑάἀπορύπωσις, ἡ, εἰδαηδΙη ἐβαπτίσθη [55. (ΠΥ51]. 
ἁπορυπώσεως. «χρείαν ἔχων ( οἠδί.41Ρ}».7.22.:. 

ἀπορφανίζω, ογῥα, δόγθαιε τῶν.. «ἀδελφῶν ἀπορφανισθέντες 
Ἰοη..Α1.80.10ι5.}.6.7.1τ.23(}]}.20.0724}; ἐάν τις..«ἀλλοτριωθεὶς τοῦ 
θεοῦ οἱονεὶ ἀπορφανισθῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ 1 }85.1ς.42(πτ.4τ20; Μ.5ο. 
1070}; ἀρορῥμιμς αὶγ.(ΔΛ.65.22 54}; τιιρῖ., σεραγαὶς ἤγορι τῶν ἀπορ- 
φανισάντων ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ΟΥτἐαροῖη Ῥγ, 23: το( Μ.17.224Α}} 
ἘΡΉΥ. 2.201; ἘΒει5...5.232(π σοῦ; 525Ὰ}); ἀσῥγίυδ οὗ ἀπορφανισθέντα 
τῆς τοῦ θεοῦ βοηθείας Πτν5, Κν. [οὐ 612: -27(Μ 64. ποῦ); ΝΠ]. 6 }}Ὀ.1.326 
(Μ.70.2οοῦ). 

ἀποσαλεύω, σλαΐε αραν; Βδπσδ ἢ, ἰούσῃ, ἄγαιν ομἱ τὴν ὁλκάδα τοῦ 

᾽ ΕΡῚ 
ΟΥΚ ἄστος 

λιμένος ἀ. ΟΥ̓ ΝψΒδι λοι. 12 τη Οαπὶ.(}1.44.1το130};} 2. γερῖοτθ ἀ. τὴν 
τοῦ νομικοῦ γράμματος σκιάν γτιδονιρασοῖ, 26{τ2, 2108). 

ἀποσαρκ-όω, Α, βοξ., σηάοιῦ (ταρητ}}}})ὺ τοτὲ ἢ πἦ,, γοραγὰ ας 
ἐογρβογεαί, ἃ5. παρ] σαν οἵ ΑΡΟΠ παταβ᾽ ΝῊ «πώσει καὶ ἐπὶ 
πατρὸς τὴν τῆς θεότητος φύσιν τ Ν γε5, ροί, τοί 1.45.11618). 

Ἐ. Ῥδϑ5.: 1. ῥέσονιε εουβογεαὶ οὗ δαίμονες ἀσώματοι μέν εἰσιν... 
ἀλλὰ οἱονεὶ ἀπεσαρκώθησαν ταῖς τῶν ὑλικῶν ἐπιθυμίαις προστετηκότες 
1845..5.ογ(..4478; Μ, 30, 2778}; 2. ῥὲ ἐπαηρεά {πο Πέεὶι μία φύσις τοῦ 
θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη.. «κατὰ τροπὴν οὐσίας [5ς-. ἔ εἐχεὺ τὴν ἔννοιαν]. 

οἱονεὶ μία φύσις...-“-ωθεῖσα Τιδοηὶ. Βιεαρ. ϑευ. τὴ (Μ.86,τφοϑο) ; οἵ. οἱ 
δοκήσει αὐτὸν φάσκοντες ἐληλνθέναι, ἢ ἐξ ἑτέρας οὐσίας σεσαρκῶσθαι 
γιοι.72.το:46 (ν.1. ἀποσεσαρκ- Ρ.388.8); 3. τηρξ., δεεοηε Ποεῆῖν, 
ἐαγηαίίν ἤηάεί ὅσα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν διὰ τῆς τῶν παθημάτων 
κοινωνίας “υωθείσαις Οὐ Ν γ55.0γ.καἱεοῖ, δ(ρ.48.1; Μ.45. 360); : “θείη 
τῇ διανοίᾳ Ἰ6.ἀἩ1Η1νΕἱ γὲς. (ΝΜ. 46.884); 4. δὲ ἀἰσραν» τας οὐ γὰρ «-οῦται 
[3.. Ομτῖ51] εἰς τοὺς.. αἰῶνας ΑἸ ἀρ. λγο. ᾿αδοῖι..223(}1,02.5444): 
οὐ κεκραμμένος ἐν Ἐπεὶ [3Ξ.. ὁ ναὸς ἐν Χριστῷ] ἢ ἀποσεσαρκωμένος, 
ἀλλ᾽ ἀποσώζων...τῶν δύο φύσεων...τὴν ἰδιότητα Ογτο μον τ. 5τ 
(ρ.520.22; Μ.77.1113}}.Ψ 

Ἑάἀποσάρκωσις, ἡ, σῥοϊτίοη οὗ ἤεδῖ,, τοῖ. τὴς. οὐ κατά. ..ἁ, ἀλλὰ 
καθ᾽ ἕνωσιν ἄρρητον (γι, Πον ἄῖυ, 2τῴρ. 540. τὸ; ; ΝΜ, Ἵ7. 1118}. 

Ἑάἀποσαρόομαι, ες ετσερὶ ατοαν  τηεῖ,, οὗ 51η5 οἴο,, Μείῃ.ςγηη.0.4 
(ρ.τι8.0; Μ|.τ8,τϑρα); Οὐ Νι γοθ. σήν, ταί. ἰκὶ: {τ ΤΡ 16. 3738}. 

Ἑἀποσειριάξζω, εαεί οἱὐ ΠΕὲ ἃ εἰαΐη ἀ., «πλάνην ΤΠαοί, ἀπο, 
ἠομι. ΒΡΙ͂ΤΙ εἰ ὅγηι τί Μ.77.τ4οδμ). 

ἀποσεί-ω, «ἤαῖκε οἱἦ; τηεῖ., γερβεὶ, γεξδε, γεῤρμάταϊο, ΜΕ  Π, γΡ1}.5.3 
(0.56.5 ; λ΄ τϑιτοτα); μνήμην...όμενος Ἐλιδιφ διε ρ᾿ρΡὶ. 6(2.22. 
οὔ40)}; -- σάμενοι τὰ μίση Ὀοπδέιρ.ΛΊΒ αροΐ. δε. τίρ,τάτιτο; Μ.25. 
4608); τῆς.. «δουλείας “οὐμενοι τὸν ζυγόν Ὀγγ δ αἦι.τ4(3.4924}; Χριστοῦ 
“- -“"ομένοις ἐντολάς 14... 5.24 : τοί Μ.δο. 8400) 2 ἰατρικὴν. οὐσϑεσθαι τέχνην 

ΤΗαε. ]ς.30:10(Ρ0.1.52.531;2,325}; ἄς Βς.ς:4(1.636); μή μοι γένοιτο παρὰ 
θεοῦ ἀποσείσασθαί τι τῶν γραφῶν 1αϊ. Ττηι,οἱ αἰ φιϊ,ἴ01.7} τ (ρ.66); 
α. ἰηῆῃ., γεξεξο Χριστὸν ἀνακρίνειν ἀπεσείσατο [50. Γ1πΈ6] ΝΟΠΠ ραν. 
..σ.τϑ:τ2τ(Μ.453.806.}. 

᾿Ῥἀποσικχαίντω, δὲ μι ογίν αϊεσμδίρα, μαμδεα! δα νοῦ.. «ἀπὸ πολλοῦ 
τῶν αἱρέσεων ἐοῦ ἀποναρκήσαντος καὶ “θοντος ἘΡΙΡΠ εχ. ά τοίρ.520. 
15; Μ.42.8200). 

ἀποσιτίζ-ομαι, γε γαΉ ἤγοθ! εαἰηρ “εσθαι τοὺς βιωτικοὺς κρέων 
ΤΠατγιϑιμα. ἐαίφελ, βαγυ.πο(᾿.τ2ο). 

ἀπόσιτος, ἰασίίηρι τοὐμόν ἀρροῆ ες ταςῖ., τοί μομὶ ἰασίς οὗ, τουτέου 
δἤαγε τη, νυ. ς.τί4.465Ὲ). 

Ἑἀποσκαίρω, ἰδ} ατϑαν, (οηϑε. ὈΙδοι αμ.20(}1.88. τὼ. 
ἀποσκέλλω, ἰπ μετ. ἀπέσκληκα ΜῊ Ὀχ65. βθῆβο, Οὐγν ἩΡ; Πδῆσα 

1, δὲ μαγάεμεή, εαἰϊοιιξε ἀ, τὰ γόνατα αὐτοῦ [8ς. οἵ 8. [Δηλε5 οὗ 
7εσπιβαίεπ)] δέκην καμήλον Ηρο5.40).} π|5.ἢ.6.2.25.6(Μ],2ο). το Α}); 
(γν 5.34.5 τῷ. τον. (το. 3178): ταςῖ., ἴῃ 5ίπ, (σησῖ, ΑΙ ρὈι)άτιο; δὲ 
μαγά, εαἰΐοιις ἴπ σμαγδοίοσ, ΟΒτν8.ἢοη1.4. 5 ἢ τ Ἴ πεςς,(ττ.4580); νυ, 
ὥς.535(3.648): τ᾽. 46(77Ὰ}; 2. δὲ μαγά, μηγτοίαϊησι οἵ βἴπονβ ἴὰ ἃ 
ἴαβῃ, 1 ]αχ. 2 4( ΔΊ οο.το4Ο); πιοῖ., οὐ ἀπὰς, (Ὠτνβι λοι. 17.2 1ἩῊ 
ΤΊ (ΤΊ ὅπ 00); δ ᾿αγά, απδίογο, οἵ ἀϑβοοῖῖς ἔς, 14 ̓ οη!. 1.35. 1ῃ 
Ἐἰμ] (ττ.το7.}. 

ἀποσκεττάζω, πησουεῦ; τὰς Ὠξδα δ σοηξοβϑίοι, [70,6]. ΟΦΉ1:. 
Ν .88.1805}) ; 770. 6].5 εν! (Μ.88.τ0240); ἃ τόσα, 10, ]τπη. ςεαΐ. 4 
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(...88,6070); Ἠδάξϑ, ΤΑ͂ρος «ἱοιτοίρ. 8η.8); πιεῖ., γευεαί τὰ...) 1ου- 
δαϊκὰ παρατηρήματα ἔτι μένει, μὴ ἀποσκεπασθέντα καὶ ὑρώνθέρτα 
ἐνίοις τάντη. 7 γ19.2.το( .30.6370). 

Ἑἀποσκεπής, μηεουσγεά, δαγε, Ογας. δι.χ.57. 
ἀποσκευάζ-ω, Α.. ἀοτ,; 1. καρ οὔ, ἱριρεάθρ τὰς ἀκτῖνας ΟΥΝνς5. 

υ δῖος. (1.44.3408): ῥγεύυεηί ἀ. ἡμῶν νόμῳ τὴν ἐπήρειαν ΑἸεμαρ, ἱδρ, 
2.:τ(Μ.6.8028}; 2. ({-Ξ ἐπισκευάζω) γεδίογεα, ἴοτ ἐπισκευάζω (ΤΩ Χ Ν), 
ΤὨαΕ.2,}Ὀαγ.20:3(1.505}; ἐφεῖρ ον ἀνθρώπον...ἀπεσκευασμένου ἤδη... 
μεταναστάσεως τῆς πρὸς τὸ θεῖον τί Τδατ, ραη.Ογ.2(ρ.4.3; Μ.το. 
τοῦ 30). 

Β. τηρή,; 1. ρεὶ γἱὰ οΓ Ῥευβότιβ ἀ, τοὺς ὄχλους (Ἤγνς,}.0᾽5.40.3 ΤΉ 

Μι(. Ξο8η); Ῥηπηοβελ. σι, τι. (1.6 5.50 78); ; 2. τῴγοῦ οὔ; ἃ. ατι ατατυς 
Οἱ τηῖϊηα ἀ, τὸ μάταιον βάρος τοῦ γηΐνου φρονήματος Βαβ.ἤδχ.π.0 
(1.468; Μ.20. 1004}; ἀ. ... φρόνημα τὸ κτηνοπρεπές ὕγτ, 5.311 
(Μ.60.8680) : ἢ ἐν} Π80 11 τὴν ἀπατῶσάν σε συνήθειαν ἀ. )οφη.2.τ; 

“τῶν ἁμαρτημάτων φορτίον ἀ, (δενβ.ἤορ!.7.0 τὴ τύ ογ,(το, 4:0); 

τοῦ ὄκνου...«τὸν πηλὸν...ἁ, ΝΠ ρῥ.4.6ο(31.70.5778}; Ὁ. ἀ05., «ἤαηρε 
0716 ̓ς »ης, αὐαηοη ἃ βοίϊεν ἀποσκευάσασθαι δὲ παρέπεισεν αὐτὸν 

««ἀρχισυνάγωγος, τοὺς... «ὁσίους ἄνδρας κτείννυσθαι καὶ διώκεσθαι 
λει, [1οη. ΑἸ αρ. Ετι5.}.6.7.το.4(}1.20.6578)}; ο. γειηουρ, ἀϊςρῥρεὶ ἴτουι 
1π6 τη]Π] οἵ ἈΠΟΙΉΟΙ τὴν.. «λύπην ἀπεσκευάζετο (ὑγτι σία βἢ Οφη, 5 
(1.1588); τὸ ἐγώ εἰμι".. «πᾶσαν φαντασίαν “-εταὶ ον, τρια Μά. 
ἊΣ 27(ρ. ττῷ.22); 3. αἴδῥροδο οὗ, ἀφο ἐς ἃ ΟἸαῖπι ἴῃ ἀτριπηθηι τῶν 

- ἐναντίων λόγων λογισμοῖς ὀρθοῖς “"ομένη λόγον 115. .}. ἐ.Ἶ. εἰϑί3330; 
Μ2τ.πόιο); [5ς. ἢ τέλεον ἀπο- 
σκευάσασθαι σαρκὸς τὴν φύσιν, ἢ δύο ὑποστάσεις διδόναι τῷ κυρίῳ 
Τιϑοηΐ. [5. Δί θο οἱ Ισπὶ τ( Ν.80.1277}}; τῆς.-«-ἑρμηνείας ἀποσκευάσασθαι 

τὸ ἄτοπον ἐπειράσθησαν (οη΄. [Κ.Οεη,6:3(}1. 85, το 410}; 4, τοβεε, 
γεδμὶ: ὉΠΑΥρΡῈ5. ἀσϑίηϑε ΟΠΘΞΟ 1 δι ἔργων ““Ὅμαι τὴν κατηγορίαν 
Οδγνβ. αυτά 2.3(4.705λ}); τῶν μὲν ἐργαζομένων ἡμῶν αὐτῶν “-ομένους 
τὴν διαβολήν, εἰς δὲ τὸν οὐκ ὄντα αἴτιον μετατιθέντας τὴν κατηγορίαν 
10 γνβιργοῦ, 3(2,7020); ὕντ. {εἶν (63,38), σΠαγροβ ἀραϊηβι ἀΠΟΙ ΠΟΥ 
ὅπως..«τὴν καθ' ἡμᾶς ἐπήρειαν ἀποσκευάσησθε ΛιτΒοπαρ ἑεν,0.2(Μ, 
6. ΟΟΤΑ.); ἃΠ ΔΟΟΊΒΟΥ συόμενος τοὺς..«διαβάλλοντας αὐτόν Τιρομί{, 
ἡιομορέ (Μ.86.18138); 5. ἀρνί, τρανὰ οδ΄ οἱ.. «πλοῦτον ἔχοντες τὸν 
ἐπίγειον καὶ δι’ αὐτοῦ πολλάκις τὰς..«ἐφόδους “«τονται Οντ.)ς 70: 20, 
6.1 1800); ἀ, τὴν ὀργήν 14. “1»1.8ο(3.3448). 

ἀποσκευή, ἡ, ποιιεποίἑ ρσοοράς, 1΄. [π4.7.4;) τὸ θῆλυ γένος τῶν 
λογισμῶν μετὰ τῆς ὑλικῆς ἀ. τῷ κάτω καταλείπεται τ Νι ψοα, νην 1 ΤῊ 
(απ. (1.44. 7138). 

ἀποσκην-όω, γέρτοῦθ πες παΡτίαϊοη μὴ --ὥσῃς ἀφ᾽ ἡμῶν, ὁ θεός 
ες. δαί,7.τ. 

Ἑλποσκίασις, ἡ, σθργεἠαϊοιυίησ, ἀαγἠεηίην, 
Ρ.230.28 ; Μ.4-.0220). 

ἀποσκίασμα, τό, 1. «ἠαάσιυ, «βαιΐε, ΥΝ γος πον τ (ΜΠ .44.700 ; 
ὙΠπάτφη,) ἡ (θη. (1.11); 16,10. [γ.Δ11.27 τ Δ] δ. 14.1.20}; ποῖ, οὐον- 
ὁπαάροιυτης,; οἵ (ἢ τίβε 5 σοποδρτιίοῃ, τοῖς Ῥσίοτι τὸν οἶκον τῆς σοφίας 
οἰκοδομούσης, καὶ τῷ τῆς δυνάμεως ἀ. ... 

εἰ μὴ ἔστι φύσις ἀνυπόστατος] 

(Υ Ν γεβι αι τ2(1 

ἔνδοθεν καταμορφωθέντος 

[5ε. ἄριστοῦ)] το Ν 55. γος] 40. 6168) «Παφίησ οὐον, οὐξαιγαίίον, 
οὗ ἃ σογγαρί 1{{ ἀ. ... καὶ ἀντίφραγμα τῆς ἀρετῆς ἈΙαΧ.  εἰοί,ο...,5.5 
8(Μ.4.1334}; 2. ΟΡΡ. 5 θδίαμπορ, οσλαάοιον ομέϊτρε, αΐη ἱγάεο, 10.10. 
μαόγ. τοτ( δῖ. 94.7608}; ποῖ, ἀ, τῆς ἀληθείας 1} 5.ἠοη]. οἰγπεί, τ πε. 
3320Ε; Μ 30.370); Οὐ Νὰ Ζ.ο7γ.3ο.τ(ρ.τ4ς.13; Μ.306.1250); μαίνεσθαι 
νομίζω τοὺς ἀὐψδν τς «τροπῆς ἀ. περὶ τὴν θείαν τοῦ λόγου φύσιν (γυ. 

6}.30(0.το.5; 5..1078}. 
Ἐἀποσκιρ-όω (-ι᾿ρρόω), ῥαγάφη, ὑγίηρ μαγάηοες σατανικοῦ φρονή- 

«φυχὰς “-“ὥσαντος ΑΙΟΝ. ΑἸ. Ρ. Αἰδθχ.τοί Μ. 18. 
564}; σ0η]. ἀποσκιρτήσαντος [.26.15); ἐστι.. «ψυχῆς. .«ἦθος ποιότης 
τοιάδε ἀπεσκιρρωμένη ΜοΙοξ,παί, κονειπνυιορβ.(}.64.1141Ὰ)}. 

ἀποσκιρτ-άω, ἰδ ατῦαν, σἤγ; τποῖ., ΟἹ το οΊ ΠΟ. ΟΥ 5}; γΟΠῚ 
{τ{ἢ, ΟἸοτΙη. οἐγ.2.7(ρ.130.7; Μ.8, 9688); ἔγοιη σα ΟΥὙἨΥ̓άϊνίηο αν, 
Οὐ, δε τη ̓ ς. τ ϑ(Μ,12,11088); ΟΠγνβ. ον η ἦι (αἰ 5: απί(το, 7188}; οἵ 
ΤΕ ΌΘΙΠΟΙ15. 15ΥᾺ 6}, (Ἰδιη,ῥαφά, τι (0.134.»0: Μ.8.3414); Ογτιθς τρί. 
1230); τοῖ, ΟἾἜΣΙΒ. 5 τηϊβδίοῃ ἕνα. -προσκομίσῃ θεῷ τὸ --ἢσαν αὐτοῦ κι. 

ματος, εἰς τὰς ἀνοσίους... 

Νίαἦι.τ2(3.4800); ἴτοπι τοροπίβησο, Γμσνβ. ον ἴη ἅ1|.26:τ3ρ(4. τοι} 16]. 
ἀομι.4.3 τη 80 ογ.(το. 4590); οὗ τυ βῃ!ηρ ἰηΐο 51π, 1ἃ, ἤπηα τ.3(4. 703}; 
ΘΠ ΟΥΓΟΥ ἀ. εἰς δόξας αἱρέσεων (Ἰδη1.5 ν.7. τόρ. 67. τῷ; Μ.0. 5528). 

ἀποσκοπεύτω, 1. ἰοοΐ ἀ. διὰ τῶν θυρίδων εἰς τὰς πλατείας 2. Χαη- 
ἐμτρΡ. (ρ.62.0}; τοῦ, ἀ., ὅθεν ἥξει σωτηρία αὐτοῦ [)5ς5..5 1.5.6; εἰς τὴν 

αὐτοῦ κατὰ σάρκα ζωὴν ἀ, Ἰ)1οη.Ατ,6.}..3.3.12(1.53.4.4.8}} 2. τοαϊεὶ, 
ἢ. ἑώρων γὰρ “πουσα. ὑμᾶς ἐκτρεπομένας ἈΙΟΙΠ, ςγΡρι τοῦ. (ρ.ς. 
τό: Μ.18,220); πιρί, θεόπαιδα γεννήσασαν ἀ. 'ΓΠατι δε απ, Βλ1Ψ 
“(Μ,οὐ.681λ). 

Ἑἀποσκοπή, ἡ, 

ἐπισκοπῆς Ὁ.284.20). 
Ἐἀποσκόπησις, ἡ, γέσαγά, εοποϊἀογαίίοι, Μαχιοῤμςε (Μ.οτ.χο7ὼ. 

ἰοοῖ-οἱὶ, τοαίοἢ, ἘΡΙΡΗ  αενοτ. 4(ἴ.4τ.τοα 46; 



» 
αἀποσκοῖπος 

ἀπόσκοπος, εὐγίηιρ ἤγορι {86 ππαγε; ταοῖ., οἱ τῆδ 85 ΘΥΤῚ ΠΡ ΠΌΠῚ 
ἐῆε νῷν, Εεβνο!. ΠΡ: "1}.τ|(Μ.27.708Ρ}). 

ἀποσκορακισμός, ὁ, γε) ἐεἴοη, Ἐλι5..1 5.66: το(}}.24.5200}}; τὸν.. «ἃ, 
“ἐπιτίμησιν ἐκάλεσαν οἱ λοιποί Ἐμαι.[ς 66: τπ(ρ.266.10 ; ο.2.400). 

Ἑποσκορακιστέον, 076 μηδὲ γοϊεεί πον, ΟἸδιη. ῥαει.2.τ2(0.230. 
4; Μ.8.5448}; 1δ.3.1τ(0.276.20; 6498); τοὺς ..«λέγοντας τὸ μίαν φύσιν 
τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην ἀ, Τιεουξ. ΠΟ πο ρλ.(Μ.86.18120). 
ἀποσκυβαλίζω, ἑΐγοιυ αἰϑαν α5 το γεδ δίς ἢ, σκεγείο, του. Α].Δρ.Επ8. 

...7.22.το(Μ.20.6808); ϑγπαϑ.εαίυ.7(Ρ.203.τ0; Μ.66.11806); Μεῖδεῖ, 
μαϊ.Πορι. τ (Μι64.12298); ταθῖ., αὐ ΝΖ. 6}. 88(Μ,37.1ότ0}; λογισμὸν 
«οὐβυπαρὸν τῆς ψυχῆς ἀ. Μας. Αδρ. εἰφυ.τ(}1.54.0Ο14}; ἀ. τὰς αἱρέσεις, 
ὡς ἄχυρα Ῥτοῦ!. ΟΡ ογ.18.2(Μ.6ς. 8200); ἐγεαὶ ὧ5 τρογίμ 655 εἰ. «τις ὡς 
μικροπολῖτιν τὴν ἐκκλησίαν ἀποσκυβαλίσει ΘνΠΘ5.ερ. 58(}1.66.14010) ; 

εαἱ Αρος.7:4(0.287.11). 
ἀπόσμηξις, ἡ, εἰδαμδΊηρ ῥύπου παντὸς ἁ. Ῥτος, Ὁ. [ς.60:1Η,(}1.87. 

2651Α). ' 
ἀποσμήχ-ω, εἰεανε; ΟΥἨ 5ρίγῖαδ] Ῥατποαοη; ξ. ῥωρε τῦαγ; 

ἃ. δεῖ., Μεῖῃ ςνῃρ.τοχίρ.9.0; Μ.18.404}; ἀ. τοῦ βίου τὴν θεοστυγίαν 
Ἐλπιβ. ἢ 6.το.0.0(}}.20.9040), (Ὠχνβυἤονεδο, τ τη γ14.(7.76509); Ια «ἤόηι. 
4.6 τῷ. δον, (το.4630); 1Ὁ.15. 5(1ο. 5514) οἷἵ. 5. ἐκκλησία; οὐδὲν οὕτως 
ἀ. τὰ ἁμαρτήματα, ὡς δάκρνα τὰ .᾿ον.1.2.4 1 (οἱ,(ττ.417}0)}; . τηδά., 
ἩΙΡρΡ.}04:.1.33; Ομτνβ. Παυϊά 4(4.7708); 16.ποηι.1.3 τῷ ΕΪαϊμ τ. 
"78Ε})}; οὐ γὰρ ἦν ἑτέρως “εσθαι τῆς τῶν πλανωμένων ψυχῆς τὴν... 
κηλῖδα, μὴ οὐχὶ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτέσματος (γγ.15.2.4(2.2838}; Ὁ 7ενν- 
ΙΒ} συτπ81 Ψψαβῃϊηρβ μολυσμούς...δι᾽’ ὑδάτων καὶ λουτρῶν ἀ. ἘΡΙΡΗ. 
μαδγοτπ τ(Ρ.2ορ.8.; Ν|.41.2444); 2. τηρᾶ,, τοῦρε οἱἢ οὐ σπεεοῖξ, ταεῖ., 
ἀεμῖγα ὃν εοπίαεί τούτου τὴν σκληραγωγίαν τέτρασιν ἀποσμηξάμενος 
ἔτεσιν 10.) .πομιιττ.8(}1.ο6.γ690); 3. εἰδανδα, ῥυγεξν : ἃ. ἀοῖ., Αἴῃ, 
ἴηι. 57.3(}1.25. 1060}; τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς ἁ. ΟΠτγΒ.ἦον.2.1 ἢ ΜΕ. 
(7.104}; Δ ἀοηι.23.4 τη. ΠεΡ.(12.2188), {10.}).8..}.2ο(1.96.10418}; 
Ὁ. τηρά,, ἢφ. μηδενὸς.««πολέμου.. «τὰ ὅπλα ἀ. (ῃτγβ.ἠοηι.3.4«Ἰπ Ὑ ΓῊΠ6ος, 
(11.4464); τ. ρᾶ85.,), Μοί ἐνρρ.τ τ(0.8.12; Μ.18,578)}; ψυχὰς θείῳ 
λουτρῷ...»-θείσας Ἐπι5.}.6.το.4.64{(Μ.20.8764}; Μαχ.ερ.Β(δί,οτ. 4410); 
4, γευοαΐ, τπακε ρῥίαϊῃ, Ογτιβονι βακξοβ,6(53,618). 

ἀποσοβ-έω, 1. Ξεαγδ αἴϑαν, ἀγῖνε οἱ; ᾿ηϑϑοίβ δεάκονοι..-“-εἰτωσαν 
τὰ μικρὰ τῶν ἱπταμένων ζώων, ὅπως ἂν μὴ ἐγχρίμπτωνται εἰς τὰ 
κύπελλα [,11.ρ.Οὐηδὶ. Αρ.8.χ2.3,) Ὠογδίοβ ἔσο τὴ ἤοοκ οὗ 
Ομτιβε, Ἐπ5.}.6.4.24(Μ.20.2808}; τῆς κοινωνίας ἀ, (Ὦχγϑ, γαϊ.2 
(2.664) ; Βαίδη τὸν διάβολον ἀ. 14. πο5:1.22.6 τη. Μ|.(7.2830); Οντ Ες. 
8ο: 7(Μ.69.τ2ο4Ο.; ΟΠ τῖβε οἱ Φαρισαῖοι.. «ἀπεσόβουν μὲν αὐτῆς [5ς. τῆς 
συναγωγῆς} τὸν ἐξ οὐρανοῦ νυμφίον 184.0ς.525(3.664); 5:ηὴ5 ὅταν 
πλεονεξίαν “-“ἥσωμεν τῆς ψυχῆς ΟὨγνΒ. οη1.10.2 τὰ ΒΡἰι(ατ. 1368); 
«Αριστὸν ἐνδεδυμένοι τὸν πᾶσαν ἔξωθεν προσβάλλουσαν -υοὔντα 
ἐπήρειαν ΝῊ. Μαρη.43(Ν1.790.το210}; 2. ἀϊδεοοίαίσ τοῦ μὲν θεοῦ λόγου 
τὰς τοιάσδε φωνὰς ““εἴσθαι δεῖν Ογτιαροὶ. ΤΠ]. 4{0.125.5: 6᾽.2188); 
τοί. Νοβίοσιδῃ νιεῖν ἐκβάλλετε τοῦ εἶναι θεὸν...τὸν ἐκ τῆς ἁγίας 
παρθένου, τὸ παθεῖν αὐτῷ προσνέμοντες μόνῳ, καὶ “-οὔντες αὐτὸν τοῦ 
θεοῦ λόγου 1Δ.ἐῤ.55(ρ.61.3; 52. 1008). 

ἄποσος, τοί οτιὶ φαμεν; οἱ σοά, ατιΝ82..».4τιο( Μ.36.4418}; ἐπὶ 
γὰρ τοῦ ἀ. μέτρον οὐκ ἔστιν αὐτί Ν 85.υ.10ς.(}]1.44.4058), Ια ,δεαὶ.3 
(Μ.44.12258}; ὕγτ.ερ.Ο αἷος.(65.364λ); τὸ μέγεθος τοῦτο καὶ ἀπειρόν 
ἐστι, καὶ ἄ. Τ]οη.Ατ.α.η.0.2(}}... 9690) ; τεῦ, ταδί πῶς τὸ ποσὸν ἐκ 
τοῦ ἀ,.; τι Νγε5.}οχ.7(}1.44.698); ΟἹ Τῆῃ., ΟὙΝ 85. μη. 3(2 Ρ.3ς. 
20; Μ.45.θοτο); ἘΌβεβ. ΝΖ. Ζϊαἰ.18(Ν.48.873); οὗ Ποροβ ποσοῦται ὁ ἄ, 
170. λον. (ἴ.06.6538); {70.17).ἐρ. ΤᾺΡΠΙ 3(Μ.05.3408}} τεῖ, [4158 
ΨἸΒΙΟη5 φυλάττον τὰς παγίδας τῶν ἐναντέων... ἕνα τὸ ἀθρόως ἐκκαλυ- 
φθέν σοι, ποσὸν τὸ θεῖον εἶναι πείσῃ. ἄποσον δὲ τὸ θεῖον ναρτ, Ῥομΐ. 
ογ.67(Μ.70.11818). 

Ἑἀποσοφίζομαι, ἀγρῆε φεδιῖν, ἀερίαν Ἰηροημΐν, Μ ας. ίρστ ρον. 

3.14{0.91.3). 
ἀποσπαίρω, φιεῖνον ἐομυμ εἱυεῖν, Βα. Πονι. δ. (2,6: ; Μ.31.3120). 
ἀποσπάραγμα, τό, ῥγαρτηηεηὶ, Απαβί 5, μοα, 23(Μ.80.206}). 
ἀποσπαργαν-όω, ἰαῖε οὐΓ τοαῤῥίηρει Ρᾳ55., δὲ ἘἰΊρῥεά ἐσπαρ- 

γανώθη μέν, ἀλλ᾽ «“υοὔται τὰ τῆς ταφῆς ἀνιστάμενος ΟΥ,ΝΑΖ.97.20.10 
(ρ.το3.9; Μ.26.100Β). 

ἀποσπάω, ἐγαρ αὐὐανγ; ἀείαει; Ἐν ῥα Ρίαπῖ, Μεῖῇ.γέ5.1.41 
(ρ. 28:15; Μ.18.2604); Ποτ,ἀοεί. τ, (1,88.17374}; 2. 5εάτιεε, ΑΥὶβῖ, 
ἀαροΐ,το.8; τηςξ., ρ888., ἔγούη οα, Βοτπι,Ξἔρη.6.2.5; πα ἔγοιη ροοᾶ, 
Ιϑιάογις ἀποβῖρ.ΟἸεπλ. ἐγ.3,τ(ρ.τοῦ.2: Μ.διττοτα); Επ5,ἄ,6.το(ρ.40. 
20; Μ.22.77}}; 3. γέδεμό ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἃ. δ Ἰον.χ].τ; ἐξ ὧν... 
ἃ, ἡμᾶς ᾽᾿[ησοῦς Ταβῖ.41α].ττό6.2(Μ.6.7440); ΟΙαπλ. χε. ΤὙάοί,67.4{(0.120. 
το; Μ.9,6924); 4. τεῆςχ,, τοὐ άγατο ἴοΥτ σοτιτετηρ᾽ δἰϊου πάντων ἑαυτοὺς 
ἀ. προσέχοιμεν τοῖς λεγομένοις Ὑαγ Μορ5. Ναλ. τ. τ(}1.66.4010). 

ἀποσπερμαίνω, δερεί, Το... 1.40. 1|5.}.6.14.26(7780; Μ.21,12818). 
ἀποσπινθηρίζω, 441} ΤῈ Ξραγὴς φλογμὸν ἁ. Ἐοτ.Μ6].(.4.,5 τ 0.102). 
ἀποσπογγίζ-ω, τοίρε ἀτυαν ας τοῖα Ξροηφε; Ἰίτατρ., τοῖρε, εἰξαμ5δ 

208 ἀποστάτης 

τά τε ἴδια χείλη καὶ τὸ ἱερὸν ποτήριον τῷ..«καλύμματι ἀ. 11: ἢγγε. 

(ρ.359.14); τηϑῖ. τοῖρε ομὶ, εχ ηρμῖςι ψαλμὸς... ἐτει τὰ πάθη ῬτΟΟΙ. 
ΟΡ ογ.2.τ(Μ ὅς. 6920}; οὗ τῆε ΠΟΙ͂ Πᾶτηδ σκιαῖς πυρετοὺς ἀ, Ἰ,δοηϊ, 
Βερμεορεηὶ (ΝΜ.86.τοϑοο). 

ἀποσπουδάζ-ω, 1. ἀσερίδε, γε7ει; Ρᾶ55., Ογτ. {μἰν, 5(63.1778); 1δ.6 
(193Δ}; 2. φἤμη, δέ αὐεγξε ἤγοηϊ τὸ παρεῖναι [30, ἡμᾶς] ἀ. σΥ ΝᾺ 2.6.4 
(Μ4.37.808); τοὺς...τοῖς φαύλοις προσκεκλιμένους, στοντας δὲ τὸ 
ἀγαθόν Ογτ. ΜΙ Τεἶ.3ο(3.4170}; “- εἰν κελεύει μᾶλλον δὲ ἀποστρέφεσθαι 
παντελῶς. ..τὸ θύειν εἰδώλοις ἰᾷ,αὐον.6(1.1788) ; τα6α., 14 ἀροΐ( Τμάϊ.3 

(Ρ.120.19; 6᾽.2148). 
ἀποστασία, ἡ, 1. γευοὶ!, ἀείεειίοη,, 650. βριπῖυ8]; 8. οἱ [8]|Θὴ 

ΔΗΡΈῈΪΚ ἀγγέλους....ἐν ἀ. γεγονότας ἴτϑη.Πα67.γ.10.1(Ν].7.552Λλ}} ΟΕ 6ν}} 
απᾷ ἀειηοης ὑπόθεσις δὲ αὐτοῖς τῆς ἀ. οἱ ἄνθρωποι γίνονται Ἴ Αἴ ογαί ὃ 
(ρ.8.4; Μ.6.821λ}); ΟἸδΩλ. εἰν. δ. δ(ρ.465.0; Μ.9.2888}; ΕἸ ΟΥΤΉΪΔΒ ΤΥ Ί5.1 
(Μ.6.Στ6οα}; Β. οἵ μιὰ, ὃν οτὶρίηδὶ βίη, Ογτ. ΗΠ, εαϊδεῖ.τῷ.4.} ὈΥ͂ 51Π 
ἴῃ βΡ6ῃ. ὁ κατακλυσμὸς ἐγένετο διὰ τὴν ἀ, Ἰγοη.ἤαεν.5.20.2(Μ1.7.12020); 
ἡ ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου ἀ. (Ἰεη).51γ.7.14{0.62.23; ΝΙ.09.5218); ἡ τῆς 
ὄντως ἀγαθότητος ὀλέθριος ἀ. Ὀῖοπ.ΑΥ.6.....3.1τ0}8.3.4400}; 1Ὁ.2.3.3 
(4008); τοι ἔστη, ΓΒαβ.δαρί.2.το,ῖ οἷτ, 5. σκάνδαλον; 2. ἀῤροσίαϑγν; 
ἔτοσῃ Ῥαρϑηϊβιη προσνείμαντες ἑαυτοὺς τῷ τῆς ἀ. πνεύματι 8}π.8}Ρ. 
Ογτ. 7μἰη.7(63.2370}; 1᾿τοτὰ }π8 815π|, Δὴ Δοσιβατίοη σα 51 5. Ῥδὰ], 
ΤΑΤ ἀϊαὶ. Ἰγίη.τ. (Μ4.28,11240}}; ἴτομν ( γΙβοϊαπἰτν, ὈΛΟΘΥ Ρετβεσα- 
τ[ἰἴοη τῶν ἐν στρατείαις ἐξεταζομένων τινὲς ἠπατήθησαν εἰς ἀ. Οἤιγοη. 
Ραξελ.ρ.2ο6(Μ.02.7444}; οὗ 1] 188, 1δ.0.2ο5 (7404); τοῦ, 2 Π1058.2:3, 
οἱ δητιςῆγιδί, 651. 41α] 1το.5(}1.6.7204}; Ιτολ ἤαεγ.5.28,2 ΔΡ.ΟΥ, 
ρος. ,ϑίρ.4τ); ὈΠγυ5.᾿ονη,3.5 ἴῃ 9 ΤΠ 5ς.(11.5258}; ἔτοιῃ οὐ ΠΟΟΌΧν 
οἱ Τποοάοςτυβ. {πὲ σορῦ]εσ, ΤΗ ΡΡ. ““γίρη. 0.1 5.ἢ.,6.ς.28.0(Μ,20. 
5124}; οὗ Ατίδηβ, ΑτἸῇ δεν, 27(ρ.34.8; Μ.25.4050); οἵἨ ἸδΠΟΣ 15, 
Οὐ Ν ν55. μη (ς Ρ.362.6; Μ.45.5414}; [τοπὰὶ τῇς ΟΠΌΤΌΝ, σϑεες Ἰ 0Ή, 
φεἰίσηι σχίσματα καὶ ἀ. ὅλων ἐκκλησιῶν γεγονέναι 1) 100,1. ἀρ. ἴτὰ5. 
μ.6.7.24.6(}4.2ο,6064}; ἄνδρες παράνομοι καὶ Χριστομάχοι διδάσκοντες 
ἀ., ἣν...«ἄν τις πρόδρομον τοῦ ἀντιχρίστου...καλέσειεν ΑἸΕΧ.Α]. 
ἐερ.επενεῖ.τ(ρ.7.1; Μ],18.5728}; οἱ Νοναῖίαῃ, 1“π5.ἢ.6.6.45.1(633}; 
οἵ Μεϊεῦαμς, τῇ υν πο Β (ΜῈ. 26, 9408); 3. ἀἴυονγεε τὸν περὶ τοῦ 
τῆς ἀ, βιβλίου νόμον Οτιεομημ ῖη Μ||.π4.22(Ρ.338.32; Δ1.13.1214}}; 
ΑΟΧαπιρΡ.δί(ρ.62.8γ; 4. ἀορανγίμῦα; ἃ, γενιουαὶ τὴν... κἀς εἰς “Ϊερουσα- 
λήμ ον ΒΜΨ χπτ(ρ.1ο5); Ὁ. ἀργεειίοη ἔτουι ἃ τποπαβϑῖογν, {8 88, 
ἐοη5ἰ.λλ(2.Β1α; Μ.31.14258}; 5. 5.ν.}., οἰαπάτης αἰοοί (τεῖ, Μετ: 
16-10) ἔμειναν ἐπὶ τῆς αὐτῶν ἀπειθείας Οτγϑ.λο».37.4 ἸῈ ΜΠ. 

4208, ν.]. ἀ.). 
Ἑἀποστασιάζω, «ΠΥ π ρ 1η γευοῖ!, ϑντιθβ.6.67(Μ.66.14138}; 1]]. 

ἀι απ. τ(ρ.65.6; Μ.34.το 730). 
ἀποστάσιον, τό, 1. ἀΐυογνεε τὴν τοῦ ἀ. ῥῆσιν [56 ἴῃ ΜΙ τ.5:.32] ΟἸΘΏ), 

δἰγ,3.6(ρ.2το.τα; Ν1.8.11534}; βιβλίον τοῦ ἀ. Οτιεορη νη ἢ11.14.22 
(0.328.26; Μ.13.12148}; ΟὮτγϑ. ον.17.4 ἴηι Δ11.(7.2274}}; αἷδὸ δὴ} οἵ 
ἄΐνογεε, ΟΥ.7α.13.0(0.233.24; Μ.14.4120); 2. ἰορα! αἰΐεπαίίον,, γέ- 
πεπείαίίοη, ϑορῦγ Η ὦ. ἡπαςι.(Μ.92.16848). 

ἀπόστασις, ἢ, 1. ἀεραγίμγε ἑκάτερος [30. ὕπνος καὶ θάνατος]... 
δηλοῖ τὴν ἀ. τῆς ψυχῆς ΓἸδΙη.Ξ,ν.4.22(ρ.310.20; Μ.8.1352.); 2. ἀε- 
ἐεειίίοη, γευοῖὶ; ὡροξίαςν φθορὰν...ἡ ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ γνώσεως 
ἀ. παρέχει 1δ.Ξ.τοίρ.360.3; Μ.9.078}; τι ΝᾷΖιεανμι.1.2.34.241(Μ.57. 
οὔ); τῆς ἀ. τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ διὰ τῆς παρακοῆς προηγήσατο [5ς. Ἰὺῦνς 
τ Νυβ89. νη. τ2(2 Ρ.280.3; Μ.45.802.); Ογτ.15.3.2(2.4200); ἀεζεε- 
ἐΐοη ἴτοτα ἃ τηοπδϑίοσυ, {Β85.ςοηδὶ. 34{2.5818.; Μ,31.14250); ὃ. ΞΟ] 
ΜΡ, γεμημοϊα!οη διὰ τὴν θείαν σπουδὴν ἡ τοῦ γένους ἀ. Νιοι ἴσιο 3ι 
(0.382.324); 4. αδξέηεε μηδὲ ἀ. σημαίνειν τοῦ χείρονος τὴν ἀφαιρετικὴν 
σημασίαν (6.5. ἰπ ἄφθαρτος) ἅτ 55. ἔπη. τ2(2 ρ.382.13.; 1109}; 
5. Ξτεῤραγαίίοη, ἀφο οι ὑπόστασις ὑποστάσει ἠνουμένη εἶναι οὐ 
δύναται σωζομένων ἄμφω τῶν ὑποστάσεων' εἴτουν ἀποστάσεων 1ιδοηΐ. 
Ἡ ΔΙ δςι.2.)(Μ.86.15528}; 6. ἀΐνογεε ἀποστάσεως βιβλίον Οτ. ον ἷη 
Μι|.τ4.22(Ρ.338,22; Μ.13.1214Ά}; τὴν ἀ. τῆς μισουμένης γυναικός 
ψιςτ Με .το: 3{{.{0.374.4}. 

ἀποστατ-έω, 1. «ἰαμά αἰοοῦ [γορι, [αἴ] οὐδενὸς τῶν ὄντων “-εἴ [5ς. 
6οα] Ὠίοση. Ατ.ἄ.η:.5.5(Μ.5.820Ὰ}; 2. 71} ατὐαν Χριστὸς. ..εἰς φιλίαν 
εἰσάγων τὰ τῆς προσάλληλα κοινωνίας “τἥσαντα τουτέστιν, ἄνθρωπον 
καὶ θεόν Ογτ ἰλες5.32(51. 2060) ; γεγεεὶ τῃ6 βοτίρίηχοβ, ἤοη ΟἾδηι.2.30; 
αροΞίαιΐτε, Μεῖμ.γες.τ. 32(ρ.268 το; Μ,.41.11440); {845..}ς.26ο(1.5848 ; 
Μ.320.5028}; ὃν 515, ἐῤ.2γο(ς858 ; Μ.5038Β); Ὀγγοίλες.32(5,,202}); ἀ, 
τῆς ἰδίας ποίμνης (νιοὶ. 41Ρ}.3.20.5: ἴτοτη (ἢ τίϑε, Οὐ. 70.28,γ(6; Ρ.307. 
453; Μ.τ4.6ο6 4). 

ἀποστάτης, ὁ, 1. γεδεὶ ἀραϊηδὶ αοα; ἃ. οἱ θεν} ἀ. ὁ ἄγγελος 
οὗτος καὶ ἐχθρός, ἀφ᾽ ὅτε ἐζήλωσε τὸ πλάσμα τοῦ θεοῦ ἵτοπ ἦεν. 
4.40.3(}.7.1]150}; []Επι.ς ἐγ. 1. τ͵(ρ.πς τ; Μ,8,Βοοῦ); ὁ δράκων ὁ ἀ, 
ΟγτΡε-.36:32(Μ.69.9450); ἐπ᾽ ἐκείνου οὐκ ἐξ ἀρχῆς ἦν [50. ἡ πονηρία] 
ἀλλὰ μετὰ ταῦτα ἐπεγένετο, διὸ καὶ ἃ. λέγεται (ῃγγπ.ἀταὖ.2.2(2.262Ε) ; 
85 δα. τὸν ἀ. δράκοντα ΟΥΟΝ γ85. το. τ2(2 ρ.280.10; Μ.45.8028); 



᾿ ᾿ 
αἸτοστατίικος 

τὸν ἀ. διάβολον Οεξουπι. “(ρος.13:8(ρ.153); τὸν ἀρχέκακον καὶ ἀ, ... 
δαίμονα Ῥτος,.,1ς ,τ6:6-τ4(Μ.,87.2116Ὰ}); τοῦ, ἤδπῖα Θαΐδῃ τὸ γὰρ 
σατὰν τῇ ᾿Ιουδαίων καὶ Σύρων φωνῇ ἀ. ἐστί Ταβι. ἀϊαί,το:.5(Μ.6. 
7178); Ομσνϑ.ἤονι.13.3 τη δ ογ,(1ο.533Ὲ); καλοῦσιν Ἕβραϊοι τὸν 
ἀντικείμενον ἀ, Ῥτος,.2ερ.22:τ(Μ4.87.11448); οἱ ἀεξτηοηβ, 1 ἾΡ. 
ζοηϑὶ. ΑΡΡ.8.7.2; γτ. {περι 4(65, 1504}; οἵ ἔα] θη δηρεὶς, ΟἸθηι. ἰν.7. 
τφ(Ρ.61.13; Μ,0.5208); ψα]εης. πηρ.6ῤ.ἐῤίδειαρ. ὙΠάΈ.ἢ.6..4.8,5(4.057}} 
ἴῃ βρυ8ε οὗ βαρ ρσοΐβ, νυ. Πμΐη. (210Ε); Ὁ. οὗ τίϑὴ τοῦ θείον 
νόμου..«ἁ, Ἐπ5,}ς.8: 21(λ1{.24.1480}; ἀ, τῆς εὐσεβείας Μ,.1 άοἱ.3 4 
(Ρ.63.15); οἱ τῆς ἱερᾶς ἀ. ζωῆς Τ]οΠ.ΑΥ.6.}.3.3.7(}1...4368); οἵ 
ϑηοη Μάριιβ, 44. Ρείν.οἱ Ῥαμὶ, 3:(ρ.1ρ4.17); “4.(Βας: )Βεὶν.οἱ Ῥαμὶ. 
14{Ρ.132.5); 2. ἀῤοκίαϊο, ἴτοτα Ἰιἀαίβτη; 5. Ῥϑὰ] 80. ἐδπρᾶ Ὀγ 
ἘΡΙοπῖῖεα, Ἐλι8.}.6.3,527.4(Ν1.20.2758); ΤΗΔΈ, μαόν.2(4.328): ἴῃ 1ἰ5ὲ οὗ 
51ὴ5. ἀσϑιηδὲ Τανν, ΟΥτ, ἡμίμ,ο(65.3048); οὗ Ιβγβο!ζοβ, 14.1ς.3.2(2. 
4190); οὗ 588], ΟΥΝγ985. Εμρ.3(2 Ρ.31.14; Μ.4ς.5074); οἵ ΤΙΖζίδῃ, 
ΤΜειμ ϑγνε, οὶ Απη.12(Μ.18.3770); ἰτοπὰ ΠΥ δηλεν ; οἵ Ἰαρβεβᾶ ἴῃ 
56η., ΠΟΤῚ, 5 .).8,6,4; (σης, ἄρ}.3.60.4; ἀἰπξ. ἔτοτα ἔμοβα τμοὸ [Ὰ}} 
ἰπῖο 51π, ΟΥεοιη ἴῃ σον Υ:2(}75 90.232}; οἵ Ταϊαα, ΟΥ ΝαΖ. 
ΟΥ.21.26(7.535.11120): ἴα. φαν»1.1.2.34.247(Ν1.3).963.)}; ῬΒΏΠοβΈ.ἢ.6.7. 
Ἰ(}.65.5440); ϑοοτ.ἠ.6.3.12.1(Μ|,67.4124); ἴτομι οὐποάοχυ; οἵ 
Αὐίδηβ, ΑἸΠ,ἐρ. ες. 1.23(Μ.25,5924}); οἱ Βετθῦϊοβ δπα ἴον β, ΕΡΉτ. 
2.242Ὲ,. 

ἀποστατικός, γεῤοϊϊίοτις ἀ, διάνοια Οτονγεοβ υἱγριτδίρ. 521,24: 
Μ.46.3030}; οἵ Του 8}. πδίίοη τοῦ ἀ, σώματος Με ϑγρ.εἰ “πη.12 
(λ1.18,3776}} οὗὨἩ ἔΆ]16η ἃπρεὶβ ἀ, πνευμάτων ἔτδη,ἠαοῦ, 5.28.2 ΔΡ.Ογ. 
“ρος. 48(ρ.42; οἵ. Μ.7.11008}; ἀ, δυνάμεις ἐφ τιτς.6(Μ.7.628Α}; Βα5. 
Φρτν,βτί3.436; Μ1.32.1610); ΟΥΝΑΖ.ον.38.0(Ά1.56.321.}; αγιΝνϑς. 
ἔοι. 5 τς. (αν (Μι,44.8610) ; Μᾶς, Αςρ.ερ.(}1,34.4208), 

ἀποστατικῶς, ὧγ γεῤεἰϊίον!, ας α γεδεὶ ὧν [3ς. αἰεύνων δύναται εἷς ἀ. 
πονηρὸς γεγονέναι, καὶ λέγεσθαι αἰὼν τοῦ κόσμου τούτου ΟΥ̓ ἐοτργμ.ἷη 
ἘΡΙν δι {15 3. 0.403). 

ἀποστάτις, ἡ, ἴειη, οἵ ἀποστάτης, αῥοσίαίε γέγονε... ἃ. καὶ 
βέβηλος [5ς. ἡ γῆ], καὶ ταῖς τῶν εἰδώλων προστεθεῖσα λατρείαις Ογτ. 
Ο5.3(3.118.; Δα θεσὶ ἀποστάτης) ; ἰά, Ζαολ οδ(3.786Ὲ). 

᾿ἀποστατρία, ἡ, ἀῤοδία!ε (ίενη,), Ὑπατιϑίαᾷιρῥ.ι.36(Ν 1.00. 
10370). 

᾿ἀποστεγόω, μησουεν, ἰαλε ὁ ἃ τοοῦ, ΦΤυβῖ,ψινοί κεςΡ 2 (1.6. 
1277). 

Ἑάποστειρ-τόω, γπαΐ6 εἰεγίϊο, Μειῃ, ἐγ ρ.4.3(0.40.2; Μ.18.800); 
Ρᾶ85., δδεορῆθ βἐεντίδ, δανγθη,, Ονγγ. 7 ρυόστα. (4.58); γῆ...οὐκ “νοῦται 
διὰ τὸ σάββατον Ἰᾶ,ποηι ῥαφε;,δ(ς 3,754). 

Ἑῤποστελεστικός, ΟΙΤΟΥ [0Τ ἀποτελεστικός ιν, το, ς,70:4 

(Ά1.33.1τόοϑο0). 
ἀποστέλλ-ω, 56» οτι, ἀϊεραίελ; 
Ἰ. ἴὴ σεη.; 
Αι. ῬΘΥΒΟῚΒ, Ε5ρ. ΤπΟΒϑθηρουβ, τίσις; ΙΡῊ ΘΡΙΥΉ.12.1; δηᾷ 

ῆοβε σΟΙΏΤΩΞΒΙΟΠΘΩ͂ το Ῥογΐουτη ἃ ἰδβὶς κατάσκοπον εἰς τὴν Χ αναὰν 
᾿Πησοῦν.. «ἀποσταλέντα Τιυδί,ἀταί,ττ4.τ(Μ.6.7368); εἰς πρεσβείαν... 
ἀποσταλείς ῬΏΠΟοΞΙ.ἢ..6.2.5 (ΝΠ 6ς. 4680); ἀπ τὸ δοῦ οὐ Ὀθηδῇ οἱ 
ΒΕΔ οΥ βασιλεὺς ἄρχοντας κων, ἐξουσίαν εἰς δεσμωτήριον καὶ ἐμβαλεῖν 
καὶ ἀφιέναι δίδωσι (Πγγπιλοηι.8 6.3 ἐπ 70.(8. 5 τό). 

Β. ἃ εΐέεσ, Πβρϑι, γε, (ρ.6.7; Μ.1ο.143238). 
11. οἱ ἀοἄ απὰ (μχῖβε; 
Α΄, ὅοὸη ὃν Ῥαΐμοι ἀπέστειλε λόγον, ἵνα κόσμῳ φανῇ ΤΡ ιορη. 

ττ,3; υἱὸς. «τὴν τοῦ ἀποστείλαντος πατρὸς βούλησιν ἐκφαίνων Εΐορι. 
ΟἸονμ.ι.1; Θ(Π.γ65.1.30(ρ.283.17; Μ.41.Ἰτοβ8); Ονσ. Η. εαἰδεΐ,.το.5; 
ἀνελήφθη ...«εἰς τὸν οὐρανὸν πρὸς τὸν ἀποστείλαντα αὐτόν Ορηεὶ. ΑρΡ. 
5.7.30; τοῦ ἀποστείλαντος πατρός, τοῦ ἐλθόντος Χριστοῦ, τοῦ μαρ- 
τυρήσαντος παρακλήτου 1.7.22.1; (τυ 5. ἤοη. 5.5.2 ἐμ 0.(8.3230); 
Βεῃαϊηρ οὗἩ Βοη ποῖ Ἱποομιρϑιῖο!α ντἢ απίτν οὗ αοἀποαᾷ, Οντ. 70. 
1.2(4.188); εἶπεν..«γενόμενον ἐκς γυναικὸς ἀπέστειλεν, ὡς εἶναι δῆλον, 
ὅτι τῇ ἐνανθρωπήσει πρόσφορον τὸ τῆς ἀποστολῆς ὄνομα ὙΠπάϊ. ΠΡ. 
3:2(3.502); 56 Ὀ6]]}Π18ῃ αὐτὸς ἔσται ὃ... ἀπεστάλθαι λέγων ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
Ἐπϑ.ε.{{,2.12(Ρ.τ14.4; Μ.24.0250) ; ἴῃ Ἰπτεγρτεϊδίίοη οἱ Σιλωάμ (ἀπε- 
σταλμένος): πάντα δὲ ταῦτα περὶ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ στρέφεται" κατὰ 
γὰρ διαφόρους ἐπινοίας αὐτός ἐστι καὶ ὅ ἀπεσταλμένος Οὐ. ν.63 τη 
70.(Ρ.554.26); Ὀὰχϊ παᾶπλθ Ἔχρ]αἰπθα νἱτμοιε τϑῆ, τὸ Ομτοῖ, οὐ 
βτουηα τΠδὲ νγαΐου ἔτοπὶ ΡΟΟΪ ἡγα85 σεθί ἰο Ιϑαίαῃ το ἀτίηϊκ Ὀθοτα 
ἢϊ5. ἀδβαίῃ, ΤΕΡΙρΒυ ῥγορῆ. Ις.(ρ.φο; Μ.43.32078) τὸ Ολγοη Ῥαφεῖ. 
ρΙ (ΝΜ .02.281Ὰ). 

Β, Η- σβμοβῖ, ΑΜ ]αςοά, ἀΐαὶ, τ ττί 1.28. τόξο); ἐξαποστελεῖς τὸ 
πνεῦμά σου [8.103:29]...οὐδήπου δὲ αὐτὸς ἑαυτὸν “σει: ἀποστολὴν 
δὲ καλεῖ τὴν πρὸς τὸ ἔργον αὐτοῦ συγκατάβασιν, οὐ τὴν ἐκ τόπου εἰς 
τόπον μετάβασιν Ὠϊάγτη, ({865.} Εν. 5(1.297Ε; Μ.,29,7164); οὔ ΤΠάτ. 
Μορϑβ. 7ο τα: 26(ρ.398.17; Μ.66,7808) οἷ, 5, ἀποστολή;; ἀπέστειλεν εἰς 
ἡμᾶς ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος Ορηςί, ΑΡΡ. 

209 .] , ἀποστολή 
5.20.4; 1Ὁ.7.41.1; οἵ ϑοηαίηρ οὗ ζῶν πνεῦμα (Δίαπίς}..), Ἡερδιῃ. ἄγε. 
(Ρ τοι; Μ.10.,14318). 

Οὐ, ΔηρΈ}5 ἐγὼ...ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας... .ἀπεστάλην...μεθ᾽ ὑμῶν 
εἶναι τῶν μετανοούντων Ἡογτλπαηά. 12.6.1; ὁ ἀποσταλεὶς δὲ πρὸς... 
τὴν παρθένον.. «ἄγγελος Ταβῖ, Ταροὶ.55..(Μ.6.3818); διακονίαν ““ομένων 
πνευμάτων Τα ΜΟρβ, 0.15: 26{(Ρ.208.20; Μ.66.780Β). 

Ὁ. τῆρῃ; 1, ἴῃ ρβῆ., 85. σοτη μη} !βϑίοπεα ὃν (οα δύναται κατὰ 
μὲν τὸ κοινότερον πᾶς ἄνθρωπος ἀπεστάλθαι ἀπὸ θεοῦ, κυρίως δὲ 
λέγεσθαι ἀπεοτάλθαι ὑπὸ θεοῦ οὐκ ἄλλος ἢ ὁ ἐπὶ διακονίᾳ ϑείᾳ καὶ 
λειτουργίᾳ σωτηρίας γένους ἀνθρώπων ἐπιδημῶν τῷ βίῳ ΟΥ,.7}0.2.30 
(24; Ρ.87).24:; Μ.τ4.1684); 2. ΟΤ ρῥτορμοῖβ εἴς.: Μοβοβ, νυ, 
εαἰφεῖ. τῳ.2; Ἰβαῖα!ι, Οὐ. 70.2.20(24; Ρ.86.11; 1640); οὐχ εὕρομεν γοῦν 
τὸ εσθαι ἀπὸ θεοῦ ἐπ᾽ ἄλλον του ἢ τῶν ἁγίων κείμενον’ ἐπὶ μὲν 
τοῦ ᾿Ησαΐου.. «τοῦ ']ερεμίου..«τοῦ ᾿Ιεζεκιήλ 1δ.2.2ο(24; Ρ.87.30; 1684); 
10. Βαρε,, 1.2.29(24; ρ.86,4.; τ640); ὕνγ. 76.1.7(4.62.}); 3. οὗ ΟΠτῖςτ 8 
ἈΡΟΒΊ]6Β, ας, πέμπει μὲν τοὺς διὰ τὸ ““εσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀποστόλους 
ὀνομαζομένους..«καὶ νῦν οὖν ὃν ἐὰν “τἢ ὃ σωτὴρ διακονησόμενον τῇ 
τινων σωτηρίᾳ, ὁ «υμενος ἀπόστολός ἐστιν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἀλλ᾽ ὁ 
ἀπόστολος, ὥσπερ τοῦ ἀποστείλαντός ἐστιν ἀπόστολος, οὕτως τισὶν 
πρὸς οὖς ἀποστέλλεται μόνοις ἐστὶν ἀπόστολος Οτσ. 7}0.32.1τ7(το; Ρ.453. 
ΤΠ; 1858}; βϑηῖ ὃν (Ἀτῖβε οὐ Η. σβοβί, (μγνϑβ8. ον ῃ αἰ. 1. 
(το, Θ6ο 4); {ΠπΕῚ1 βοηαϊηρ σοταραιρα ψίἢ ΟἨγβτ 5 (1[ο.17:18) τὸ δὲ 
᾿καθὼς᾽ πάλιν ἐνταῦθα οὐχ ὁμοιώσεως ἐπ᾽ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων 
κεῖται! (πῶς γὰρ ἄλλως ἦν ἐγχωροῦν ἀνθρώποις ἀποσταλῆναι 1) τὰ. 
ἐἠοηι. 8.3.1 1Ἰῃ [0.(8.4848}; Ἰπδιγαοίοα Ὁγ Οοά, Ογτ. 7ο.1.7(4.628); 
56 85. ΠΗ ΒΒΙΟΠΔΣ65, [π5ῖ, ταροί,30.3(Μ.6.3888); ον Οἰθνι. χ.1; 
ΨΠῊ δυτβουν τὸ δοὲ ἢ ΟΠ τγίδτ 5 πᾶπιθ, (Ἤγυβ. ον". 6.5 ἴῃ }ο. 
(Ξ160}; ν. ἀπόστολος. 

Ἐν βὰν ὁ θεὸς ἀπέστειλε βασιλεύσοντα νόμον Μειῃσνρῖρ.10.4 
(Ρ.τ ό,6 ; Μ.18,10 70). 

111. ἔα]36 δροβί!εθ Ὀν Πδν}]}, Οὐρὶ, 4.6.8... 
ΓΝ. οὗ ᾿ἀἸϑηγῖ554}᾽ τὸ οὐ οὗ τηε ἀδθραγίεα τοὺς... πάλιν τῆς θείας 

᾿'χάριτος κοινωνοὺς ἀποφανθέντας, καὶ ὡς ἐλευθέρους πρὸς τὸν κύριον 
ἀπεσταλμένους Το. Α1. [».(ρ.61.2). 

Μ΄. Ἰπέγδη8., τῇδε ἤδη γὰρ σϑεὶ ὁ θεὸς ἐφ᾽ ὑμᾶς ῬΑ]1.}. αμ5.5 1 
(ρ.68.6; Μ.34.τογ Ὁ), 

ἀποστενοχωρέω, ρά85., δέ 5ἠμὲ περ, «οη βηε, ΝΙ1..}}.3.1ς:(Μ.70. 
4418). 

ἀποστεφανόω, “ποζοῖρη, οἵ (ὨχΙοΣ ἀοἰθατηρ 1[)ὸν}} τοῦ ἀκανθίνου 
στεφάνου, ὃς τὸν νικητὴν ἡμῶν ἀπεστεφάνωσε τ, Να2.0».33.14{Μ,36. 
2428). 

ἀποστηθίξ-ω, ἐεαγη: ὃν ἤξαγέ, γερέαι ἤγοηῖ τμδύποῦγ, 6500. ΒΟΥ ρίαγος 
ἀ, τὰ ἐν ταῖς γραφαῖς παραγγέλματα ΑτΒιυ, ηίοη κ5(}}.20.0218} 
ἸρΡΊρη μαι. 67.τ(0.133.1; Μ,42.1720)}; ῬΔΠ.λ. απ ττίρ.34.6; Μ.32. 
10348); χάριν δὲ αὑτῷ δεδόσθαι θεόθεν ἔλεγεν “-εἰν ἔξωθεν τὰς γραφές 
ΤΡΆΠπποηττιπίρ.55.13; Μιδοι9 0); 16. ΕἸ πὶ, δαί. 4(21.88.γο οὶ); 
εἶχεν μὲν οὖν γνῶσιν καὶ τῶν θείων γραφῶν ὁ ἐν ἁγέοις, οὐκ ἐν σοφίᾳ 
δὲ λόγου ταύτας ὡς ἐπὶ κενοδοξίας “ων, ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς τῆς τῶν ἔργων 
πράξεως καὶ τῆς τῶν ἐντολῶν τηρήσεως Πδοης Ν ν. 70. Εἰοθμι, τδ(ρ.36. 
3)} ἰάτι, γῆι. 22(Μ1.03.16078). 

᾿ἀποστηθισμός, ὁ, γερεἰ ον! ὃν πεαγὶ ἀναγνώσεσι.. «γραφῶν ἁγίων 
καὶ ἀ. ἘΒΙΡΒ όαρ. βά.53(0.525.2; Μ.42.8200). 

Ἐἀποστιβάζω, κηραεῖ, Ἡοτλ παρά τ τις, 
ἀποστίλβ-ω, 1. ελέπε ὀνίρἠ τίν, δὲ νερρίομάφη!; οἵ βοῦς, ΟὐνΝ γος, 

ὦ. Π705.(Ν1.44.328}; ἁλουργίδα...τὸ τῆς θαλάσσης “τουσαν ἄνθος 8.5. 
56].0γ.2.1(Μ.85.374}; πιεῖ, τὸ τοῦ ἔσωθεν ἀνθρώπου τῆς καταστολῆς 
αἴγλην -τοντες ΜΘ: ἢ. 5 ν}1.7.2(0.73.16; Μ.18,1288}; οἵ ὈΒυτοῦ ἤδη δὲ 
λαμπροτάτων δίκην φωστήρων τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην --ουὐσῶν ἐκ- 
κλησιῶν Ἰδυ85.ἢ.6.4.7.τ(Μ.20.216Ὰ}; 10.4.7.13(3208}; 2. ἐϊμνεΐπαις, 
Ττηδί, τῆς γνώσεως αἱ ἀκτῖνες..-τὸν..«-οουσαὶ ἄνθρωπον ΟἸευη ῥγοί.ττ 
(ρ.81.24; Μ.8,236Ὰ}; ἐδιτ(ρ.4.1ο ; 538). 

Ἐἀποστολεῖον, τό, τἀγίμε 9 αἩ αροείϊε, εἰιγεὶ ἀραϊοαϊσι ἴῃ ΠοηθῊν 
ΟΓ απ ἀῤορίΐε εἰς Δρῦν, Χαλκηδόνος..«προάστειον,....ἐν ᾧ.. «μεγάλη 
ἐκκλησία ἣν αὐτὸς “Ρουφῖνος ἐπὶ τιμῇ Πέτρου καὶ Π, αὐλου...ἐδείματο, 
καὶ ἀ, ἐξ αὐτῶν ὠνόμασε 801.ἐ.6.8,1τ).3(}}.67.1 5604}; οὗἨἁ ΒΑΒΠσα οὗ 
5. Ῥεῖεσ αἱ Κόσηρ, ἐδ.0.τοιφ(τ617.}; οἵ σμυγοῆ οἵ 8. Ὑποπιαβ αἱ 
ΒΟγΈΠΟΡΟΙΙ5, Οντ δ.υ,.,δαῤιδτί(ρ.162.28); ἐν.75(ρ.τβο.τ0}; ΟΥἨ Θμυτος 
οὗ 5, Ὑποπια5 αἵ ΟΡ, νον. Ῥαςεὶ.)».320(}1.02.816.); ν. ἀποστό- 
λιον. 

ἀποστολεύς, ὁ, σεγάεγ, οὗ ἘΔΙΠΟΥ ἃ5. τηθηϊοπθα ἵπ Ὀαρτβιηα] 
ἴοτπι]α τοῦ πατρὸς ἡ μνήμη ὡς αἰτίου καὶ ἀ. (οηοὶ. 41Ρ}.3.11.2. 

ἀποστολή, ἡ, σεριάτην ἠονιἢ, ηϊδϑίοη, ἀροςι δῖ ῖρ; 
Ι, τὴ σεη., οὗ [Πϊηρϑ ; 
Α΄. ρας της ζογιλ, ομβοιγίηρ τῆς χίονος ἡ ἀ. ΟἸγτηρ. [οὐ 37:6 

(Μ.93.3850); Ἔχερ. δηῖ, 4:13 ἧς γὰρ ἐκ τοῦ στόματος ἀ. ῥοῶν εἰσι 
καὶ ἀρωμάτων παράδεισοι, αὕτη νῦν πηγὴ γίνεται ΟΥΝ ν85. ον. τη 



ἀποστολικομαθής 

(απ. (.44.077Δ}} πιεέ., οὐ πξέθγαηοο τὰς δὲ τῶν εὐσεβούντων γλώττας 
εἰς τὴν συνήθη ἀ. τὰ νάματα προχεῖν ΓΠαϊ,ερ.τ4τ(4.12536). 

Β. Ξοηάϊηρ γξοτίλ, ῥεειοιοαί ἐν ἁ. τελειώσεως ({Π 5] Δ ΤΟΙ ΟΥ ΑΥΤΆ ΠΊΘΙΟ 
ξουτλμ 16) Τριρῃ μαον.το. 4(Ὁ.222.3 Μ.4τ.2684). 

Ό. ςομάϊηρ οὗ ογάεγς, ἀϊφραϊεῖ ἐξ ἀ. δὲ τοῦ... Καίσαρος [ιιβί. ταῤοΐ. 
68. 3(31.6.4328, ν.ἰ. ἐπιστολῆς). 

7. οὗ ρϑύβομϑ, 56:1 Ομ, 911 55101,, ΚΟΡΗ ΘΣΊΟΗ; 
Α. ἴῃ σϑη., ὔγτ. 4 5.0(3.6368). 
ΒΒ. οἵ ΟΠ ΓΙ5Γ 5. ΤῊ ΒΒΙ0, τεσοῖνοα ἴσχοιη ΒΑΓ ΠΟΥ, να ΠΟ βὶν ἸηΐοΥ- 

ρτεερα τὸ τοίνυν ἀ. τοῦ λόγον σημαίνεσθαι ἕνωσιν δηλοῖ τὴν πρὸς τὸν 
ἐκ Μαρίας ᾿Ιησοῦν...τὴν γὰρ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἕνωσιν, σὺν ᾧ 
γνωρισθῆναι ἀνθρώποις ἦν δυνατὸν τὴν ἀόρατον φύσιν διὰ τῆς ὁρωμένης, 

ἁ. ὠνόμασεν ΤΑΤΠ..4γ.4.36(ρΡ.86.3-τὸ; Μ.26.5248,0); ἐπειδὴ δὲ τὸ 
ἐξαπόστειλον [Ῥ5.42:3] λέγει, δῆλος ἂν εἴη λοιπόν, ἕτερον μέν τινα τὸν 
ἀποστέλλοντα εἰδώς, ἕτερον δὲ τὸν ἀποστέλλομενον" ὁ δὲ τῆς ἁ, τρόπος 
νοείσϑω θεοπρεπῶς Ογτ. 70.1.2(4.188); ἐν ἀρχῇ γὰρ ἦν...ὁ ἐνανθρω- 
πήσας λόγος... καίτοι γεννηθεὶς... καὶ κεχρισμένος εἰς τὴν εἰς τονὸε τὸν 

κόσμον ἁ. παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ πατρός 1τα.τηειπῖρεη (1.711); Τα, 
16ῤ.3:2(3.562) οἵ. 5. ἀποστέλλω; 14. γ]η. το. ]|. 75. ττ60 Δ) οὐ, 8ι 
ἀνθρωπότης. 

Ὁ. οὗ Ξεμάϊηρσ οἵ Η. (μοβῖ, Ὀιάντη ({Β45.} μη. (1. 207Ὲ; Μ.520. 
1164) οἷζ, 5. ἀποστέλλω; εἰ γὰρ μὴ τὴν φυσικὴν ἐκεῖθεν πρόοδον 
ἔλεγεν διὰ τοῦ ᾿ἐκπορεύεται᾽, ἀλλά τινα ἁ, ἔξωθεν γινομένην, ἄπορον 
περὶ τίνος λέγει, πολλῶν ὄντων κοινῶς τῶν κατὰ διακονίαν ἀποστελ- 
λομένων πνευμάτων ΤΥ Μορβ, 7.15: 26{(ρ.308.17; Μ.66,7808). 

Ὦ. οἵ βομαϊην οἵ δῆρεὶβ, ἴοσ αἀἰνίης. νοηρθᾶηος (οἱ, Ῥ5.77:40) 
ἱκετεύει...«Δαβὶδ μὴ..«δι ἀποστολῆς ἀγγέλων πονηρῶν παιδευθῆναι 

ἘΒαβ. ον ίν Ἐς.37:2(1.363Ε; Μι3ο, 850), 
Ἐ;. οἵ ξοπαίηρ Ὁ Οοα οὗ Μοβος, Ονγιίαρἠ. χ.2(1.530 41); Μωσέα 
ὀκνοῦντα τὴν ἀἁ. 1(.Ο5.53(3.12Ὲ}; Διαριεαὲ, Π οὐ (ΞᾺΡΡ0].}7 : το. 28. 
ΡΙΌΡΠΕΙβ αὐτὸν βούλεται ἑκόντα καταδέξασθαι τὴν ἀ. ὁ κύριος, 

καὶ ὅτι μὲν χρεία τῆς ἃ. ἔδειξε... .ΗΠΙσαΐας δὲ τὴν χρείαν διδαχθεὶς 
τῆς ἀ,, ἑκὼν ἑαυτὸν ἐπέδωκε {1585.1ς,τδι4(1. 5 140,0; Ἀ1,20,4200,4324Α}} 

7εγθηλἢῃ ἤδει προφήτην ἐσόμενον καὶ ἐπιτηδείως ἔχοντα πρὸς ἀπο- 
στολήν Οντ, δῆαϊ.4(3,8200); Το. Βαρῖ, σιωπωμένης τῆς ἀρχῆς τῆς ἀ, 
ἀναλογίαν ἐχούσης πρὸς τὴν ἀ, τοῦ ᾿Ησαΐου, ἀποστέλλεται βαπτίζειν 
Οὐ. 70.2.20(24: ἢ.86.1ς; Μ.14.165Α}); ἐδ.2.31τ(2- ; 0.88.5; 1688}. 

Ἐς, 650, οὗ σομγη 5ϑϊοπίηρ Ὦν (Πγῖϑτ οὗ ἀροβεΐθα; 1. τὴ6. Τυνοῖνο 
ἀπέσταλμαι [5ς, ᾿Ιωάννης] οὖν ἀ. οὐκ ἀνθρωπίνην “4. [0.5π(ρ.τόᾶ,το}; 

ἄξιοι φανῆναι...τῆς παρ᾽ αὐτοῦ ἀ. ΒΔ5. κἰ,3(32,2208 ; Με ςτιδδτο); (τ. 
ΝᾺ Ζ. (4 791.1.2.34.233(}Π.37.0624}; 2. 8. Ῥ8π), [84]. τᾷ. ἦς (Μιδ 5, 
ὅξθα}; ἄδῃςς, 

1Π1, ἀροςιοίαίεο, οὔτε οὗ ἢ ἀροδι; 1. οἵἩ (γίδια ἀροβςβ Πέτρον 
«τὸν ἀπὸ ἁλιέων εἰς τὴν διακονίαν τῆς ἁ. προσκληθέντα 585. 1 2.2.4 

(1.340Ε ; Μ.20. 80}; ὑπατέαν. πνευματικὴν ἐκαλέσαμεν τὴν ἀἁ. (ἢτν5. 
ῥοη1.3.4 τη ἀτιργῖης. (3.778); τὰ τῆς ἀ. ἐπιτηδεύματα συνελών, οὕτως 
ἀποστεῖλαί φησιν αὐτοὺς καθάπερ αὐτὸν ὅ πατήρ, ἕν᾽ εἰδεῖεν ἐντεῦθεν, 
ὡς καλεῖν ὀφείλουσιν ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν, θεραπεύειν δὲ τοὺς 

κακῶς ἔχοντας, σωματικῶς τε καὶ πνευματικῶς, ἐν δὲ ταῖς τῶν 
πραγμάτων οἰκονομίαις τὸ ἴδιον οὐχὶ πάντως θέλημα ζητεῖν, ἀλλὰ 

τὸ τοῦ ἀποστείλαντος, σώζειν τε καθόσον ἐνδέχεται ταῖς διδασκαλίαις 
τὸν κόσμον (τ. [0.12.τ(4.το040)}; ὙΠα1.: 7 Ἴη1.3:τ(3.652) οἷἴ. 5. 
ἐπίσκοπος : ἈρΟΒίοΙαία ΘΧΘΥΟΙΞΘα Ὦν ΟΥπεῖβ 5.65 Τνεῖνο ἈΠ 
5, ῬαῸ], οἱρ,, Ζαςομεθιθ ὁ τελώνης κεκλημένος εἰς ἀ. (ὑγτιαἰἰρνγοας 
(1.5250); ὃ, ΘΙΘΡἤ θη τῷ διπλοῦς στεφάνους ἀναδησαμένῳ ἅ. καὶ μαρτυ- 
ρίου Τ]άγηι. Τγ7.2.ττ( ἴ.30.5070) ; ΤΏ ροἰα διὰ τοῦτο γάρ σε καὶ ζρι- 
στὸς ἐξελέξατο δι’ ἐμοῦ, ἵνα σε καὶ εἰς ἀ. προσαγάγηται, καί τινάς σοι 
τῶν ἔτι ἀκατηχήτων πολέων ἐγχειρίσῃ Βι5.86],.υ, ΓΤ ἠδεί, (ΝΜ, ,8ς. 5520); 
2. Μδῃιοῃ. ργοϊζθηβίοῃβ ἴο αροβιοϊαΐϊο μὴ ποιοῦντες γὰρ ὃ ποιοῦσιν οἱ 
ἀπόστολοι, ἀλλὰ μαχόμενοι τῷ ὑπ᾽ ἐκείνων γεγραμμένῳ, ψεύδονται τὴν 
ἀ. ψευδοπροφῆται ὄντες ΘεγΔῸ. ωμ. αδίρ.68 ; Ν].18.12401}))}; 2, Τογ ]5ἢ 
ΔΡοβίοϊαζθ, 1.6. οὔποθ οὗ {ταν ἢ πρ' ΕΠ ΞΒΆΤΙ65. ΟΥ̓ [ἜΥΊ5Ε ὈΘΈΓΙΔΤΟΝ 
τῷ ᾿Ιωσήπῳ τῆς ἀ. δοῦναι τὴν ἐπικαρπίαν. καὶ μετ᾽ ἐπιστολῶν οὗτος 
ἀποστέλλεται εἰς τὴν Κιλίκων γῆν ἘΡΙρΡΠ πεν. 36, ττ(ρ.3246.6; Δ1,41. 

424Α}. 
ΓΝ. τρδδγε οὗ ἀροςίἑε᾽ 5 νηϊδϑίοη ὁ ἐκλεξάμενος ἡμᾶς εἰς ἀ. ἐθνῶν 

44. ]ο«ττ2(ρ.2ττ.1τὴ; τὴν ἁ, τοῦ κόσμου ϑονεοτιαρ ταί, ,4:.2:3(0.22.27}} 
Θωμᾶς μὲν τὴν Πάρθων ἀ. ὑπεδέχετο ϑοοτ,᾿.6.1.τ9.2(1.67.125}). 

Ἑἀποστολικομαθϑύς, ἰσαγητηρ ἔρομι ἐπε ἀῤροκίδος οἷ..«κτηνόφρονες 
ἄνθρωποι προφητικόγνωστοι καὶ ἀ, ... ἐγίνοντο ᾿Αρδῖῃ ὧν, τον 

(Ρ.7}). 
ἀποστολικός, λπαυίηρ ἃ μιδδίομ, Οὗ οὐ ῥεγίατηϊηρ ἰο αὶ ἀῤοσὶὶσ 

οὐ ἀροςίος, ἀροφκίοἶϊο; 
Ι. μαυϊηρ ὦ μεϊςδίοη, δετηρ 5εηὲ ομὲ ἀ. τὸ πνεῦμά ἐστιν" ἀποστέλλεται 

γάρ ΤΑΙ ͵αερά, ἄταῖ.τ. τί. 28. τ3050). 
ΠῚ, οὗ οὐ δείοηρτηρ ἰο ἀροϑίδδ; 

ῃ 
καὶι 

1); 
Ν 

2710 
» ) 
ἀποστολικὸς 

Α. εομοίϑιῖηρ οὗ ἀροδίίος ἀπὰ τάξεως ἀ. ΟΥ. 7.32 .τϑίατ; Ρ.456.22; 
Μ.14.7028}; χορὸς..«ἁ. ἘᾺ5.Ἐ 5. τ46:)(Μ.24.68.Ὰ) οἷο.; χορείας ἀ. 14. 
υ.(2.4ω.γ{0.8ο.24; Μ.20.τούχ8). 

Β. ῥείοηστηρ ἰο Οἰγίδις ἀροσίϊες; 1. οἵ ἀροβί οϑ᾽ βιαΐα5. Παῦλος 
ὡς..«ἐξουσίαν ἔχων ἀ. Οὐ, ἠοιι. δι τῷ {67.(ρ.62,8; Μ.13.2454}; τὸν 
᾿Ιούδαν ὃ θεὸς ἐξελέξατο...καὶ τὴν ἀ, ἀξίαν... ἐνεχείρισεν (Πγγδ.5ας.4.1 
(ρ.1οῖ.22; 1.4048}; ὁ προφήτης ἄρχων ἐστί"...ὁ ποιμὴν καὶ διδάσκαλος 
ἄρχων ἐστὶ πνευματικός" ἀλλὰ τούτων ἁπάντων μείζων ἐστὶν ἀρχὴ ἡ 
ἀ. 14.πορι.3.3 τὴ ει ῤγίης. (3.750); ἔσχεν [50. ᾿]ούδας].-.-ἀντὲ ἐπι- 
σκοπῆς ἀ, τὸν τόπον τῆς ἀπωλείας Ἰυριρἢ ἐαεν. 38. Β(ρ.71.12; Μ.41. 
0058); 2. πα 165 ἀπ ἐπονιηθπίβ τῆς ἀ. [φωνῆς] χάριτος ΟἸ]δτη. 
}αεά.2.τ2(0.228.12; Μι.8, 5414}; ματι. 28 τι.3 Καρί(τ 380}; τὸν ἀ. ... 
ζῆλον (τγπ.ἠο»».δι.5 τῷ ΜΠ. 0γ.τ270}; συνέσεως...τῆς ἀ, ᾿΄ ἀον!.5.3 ἸΉ 
ον (0.46 58); οὗ [ἐβῶνα) οἱ 5. Βαυπαραβ ἀ, γὰρ ἅμα καὶ μαρτυρικῆς 
εὐωδίας πεπλήρωται Τ],οολτ. Ν, ἰαμ, δ ανη.(09,143.27); 3. {Ποῖτ οχ- 
Ῥεγρησ65 πειρασμῶν τῶν ἀ. (ἢγνπ, λον. 76. 1. 14.(7.731Ὲ}} 1.32.5 
(3710); παντόθεν αὐτῷ θόρυβος καὶ ταραχὴ.-. οὗτος ἀ. χαρακτήρ τὰ. 
ἀυνγη.35.2 τῇ Ξ( ογ.ι(τοιθι παν; 4. οὔ {Πεῖτ τοι μη τορογίοα 1ῃ ΒΟ 
Ὁ ΙηρΒ; 8. οἵ ἈρΡΌΟΒΕΪο 5 ἢ ρθη,, (Ἴουα, εἰν σιτ4(ρ.417.2::; Μ,0.1078};} 
ἀ, λόγοις Οτ.( εἰς. 2.6τ(ρ.185).16; Μι11 ΟΟΟΑ) οἷς, ; ἀπέ, ἴγομι τοβ οἱ 
ΒοΥρίατγο, (Ἰομγ.. 4,5, 42(ρ.100.2ς ; Μ,0,0524Α); τῶν εὐαγγελικῶν γρα- 
φῶν,...«τῶν ἀ. λόγων Ογιρηι. 5.13 τἢ.. ἐγ.(0ρ.42.28 Μυα)ιφτ; οἵα, 
ἐονηοῖη Δί! το. (ρ.τ4.6; ΜΙ. 8ότο) ; [ἃ 6.5. ϑ(μ.χο5.7; Μιχα 4.100Ὰ); 
18.12.5 ίοι ; ρ.280.17; 4020) ; Ὁ. ὁπρ. οὗ τας Ποὴ5 ἔτομι 5, ῬμᾺ] ἡ ἀ, 
γραφή ΓἸει, ᾿γοί. τ(ρ.5,27. Ν,.8,578}); ἐμι(ρίϑιτᾳ; 644}; λέξω ἀ. Οτ.ἤογη. 
10.151 {6γ.(0.175.24 .,13.4070}; 15,] γεοίδι τι (.11.27; Μ.24. 
7378); τῇ ἀ. διηγήσει Οτ,ἤσμ!. Τάς τὸ ἐν ἐγ. (»χ4.1..; Μ|ι13.4258}; ἀ. 
ῥητόν τὰ ργῖης.3...2ι(ρ.2325.το; Μ.1.1.203}}}; 15 ]αγευϊ, αν (ρ.11.22; 
7378}: ΟΒτγβ.λονη, 5.5 1ἢἢ Κορε. 408λ): ἃ, προρρήσεων ΛΙΒ ΟΡ. ἴφρ. 
1 ἰδ. ο δ]. 25 τθ2α), ἀ. φωνῆς (τ Νγος, ἔπι 2(1 ρ.381.24; Μ.45, 
ττορ !!) ; (γνϑ. ἐἐα 1 Τ1(2.τΑ}; ἃ, περὶ τοῦ Χριστοῦ θεολογίας Ἰλι15.6. (ἢ. 
4ιοίρ.164.20; Μι Δ ιοιδ}); ἀν ... ὅρῳ (τον γα ῤιεαη, Ν 1,4.5.223Ὰ}; 
ἀ, νόμον (γγϑ.ἠ ον. 5.5.5 1. ΔῚ (7 ποτ}; αν θπος δας, ἃ5. δαθδί.; 

1. αῤοσίοϊς φτανιηρ, οἵ «μοϊαίοη ἴγοὰν σοβροὶς τὸ ἀ, τὸ γὰρ 
πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ κτλ, [Μ|.:: 12] ΟἼρην, σε, 25(ρ.1.4.2.:3. Μ.0. 

7008) ; ἰγοῖὴ 5, κα} κἀκεῖνο τὸ ἀ, ἅπαξ μνησθείς Οὐτι θη. 5.1 (ἢ {6}. 
(0.31.7; 41.13.2060}; τὸ ἀ., ᾿ἐν παντὶ τόπῳ προσεύχεσθαι Ὑ1λκ5. ἰς.35 

(τ 4ο88 : ΔΓ 50. τ80.); (μγν πλόον. 81,3 τ ΔΙ (7 ΣΤΟΑῚ; (ρ γι), τ, 
Ννϑο. .4(2 00.61.27; Μι4τ 622.) ἢν (ρπτ.}, πιὸ ἐρί σι ος δὶ γατῖ ὁ 
ΝΊ ἐκ τῶν εὐαγγελικῶν καὶ τῶν ἀ. ... ἀποδείξεις ποιεῖσθαι ἰτοῃ. ἐϊαεγ. 

1.3.6 (Μ.7.477}.. (ΟἸομγ.51».7.τ4(ρ.60.17; Μ,0.5 178}; ὅπως συνάδοι τὰ 
προφητικὰ τοῖς ἀἁ. καὶ τὰ ἃ. τοῖς εὐαγγελικοῖς ρὶρἢ ἤν, 7 γίρις 3.0; 

Μ.41:. τοσοῦ) ; οἵ. βιβλίον ἁ. Δοστ.ἢ.6.4.53.4(Ν 07. ςο } ; 111. ὐΥρας οὗ 
οῥίφιϊος σο! ]οοτοι τοῦτο νοΐ τῷ σῷ φάλσῳ οὐ πιστεύω ἀ. Λάλπι, 
Ἰαϊτ κί ρ.τοιτο; Μ.11.1734ᾺΝ}; 650. οἵ Ματοσθῖτς σοῦρὰ5 οἱ ΡΆαΪπο 
ΘΌ ΙΒ ΪοΣ προένεγκε τὸ ἃ. σου, εἰ καὶ τὰ μάλιστα περικεκομμένον ἐστί 

1δι(0.1το.20; 1724λ}; τὸ.. παρ᾽ αὐτῷ, .«ἀς καλούμενον ἡ ρ]ρῃ.ἠσον. 42.010 
(ρ.1τοῦ.χι ; Δ1.41.700Ὰ}; προσέθετο δὲ ἐν τῷ ἰδίω ἀ. καλουμένῳ καὶ τῆς 

καλουμένης πρὸς “αοδικέας 1}.43.τίρ. 82.1.1 ἢ δ)΄28)}: ΟἿ, οὗ μι ]πς 

ΘΡΙΒΊ]Ι. τοῖς ῥητοῖς τοῦ ἀἁ. τεύχους ἴα 1]}0}}. πιο». κί (ΜΠ ὃς, 

γλοῦ): ἦν. ασρ,, ἐς ΒΟρΙΣΙἷς ὅταν δὲ ἀναγινώσκηται τὸ εὐαγγέλιον, 

ἢ ἃ, ζατ, Γπαιπη. απ! ζ  οντότοὺ; ν. ἀπόστολος; δ. οὗ 5[ν]ς 
ΟΥ̓ΠΙΔΠΠΟΥΙ͂ οἵ 8Ππ ΡΟ ΞΕ]. ἀσπάζομαι... ἐν ἀ, χαρακτῆρι (ϊ.6. ΠῚ ΤΊΒΠΠΘΥ 
ΟΕ Ὁ. ῬδῈ]}5 οί τοΥ5} Ιση Ὑ γαίρτόθπηι. ; ὁ. οἱ {τητὸν ΟΥἱἨ {πὸ ἈΡΌΒΕΪῸ 5, 
{ υϑτιφιεεἰ γεςριττ5(Μ.6.τ204}}:; ἐγγὺς τῶν ἀ. χρόνων Οὐ  γοη. ἀσεὶ, 
Ρ.6(}1.02.8οο); 1δ.0.γ(δτ:α). 

σ΄. οὐ {με αροφίϊος, ΠῚ ΒΈΠ, ὁ γνωστικὸς.«τὴν ἀ. ἀπουσίαν ἀντανα- 

πληροῖ βιοὺς ὀρθῶς ΟἸοτη.5:».7.12(ρ.55.0; Μν0.πος 5). 
ΤΠ]. εοηηεεί διά τοῖν, ΟΥ βαγίαδτηρ ὁἢ εἰαγακσίον ὁ, {6 ἀροςίἰος; 

1. αὐροειαίε τοῖς ἰἢ6 ἀροδίΐσς, 1.ο.. ὈοΙοσαρ 10. ἈρΟβΤοΙ ς ἂρ 
σεμνύνων τοὺς κατ᾽ αὐτὸν ἀ. ἄνδρας, ἐξ ᾿Εβραΐων, ὡς ἔοικε, γεγονότας 
1ν5...6..2.17.2(Μ.20.1τ70Ὰ}; 2, ματηηρ (ἐν ἐπαγασίον οὐ αἢ ἀροκιο, οὗ 
5, ΒΑΥΠΆΡΆ5 μάρτυν τὸν ἀ. ΟἸ] 1). 5 7.2.2ο(ρ.1γ0.0; Μ.8,. τού 8); Νίοο- 
ἰα 5, ἐῤ.(Ρ.τ77.0: τοῦτ); ῬΟΙΝΟΔΥΡ διδάσκαλος ἀ. καὶ προφητικὸς γενό- 

μενος Δ, Ροΐνε.τό.2:; ὁ μακάριος καὶ ἀ. πρεσβύτερος [το .6ρ. ἐδίον. 
8Ρ.15|5.}.,6.5.20.7(Μ.20.485η}; ἁ. ἀνδρα 1 ιι5.ἢ..6.3.306.10(3}.20.2808) ; 
20.4.τς. «Οἰ3οα); Ισηδίῖὰθ ἀνὴρ ἐν τοῖς πᾶσιν ἁ, ἢ. σης 2] ηἰ.ν; 
Διο νϑῖαβ {π6Ὸ Αγροραριίς, [ὁ.Ὁ} ΟἹ ἐρ.(Δ1.οά.14244}; [0 ἀνδρα 
θαυμαστόν τινα καὶ ἀ, ΟἸν πῃ. Γοῦ Ῥγοσιη.(].03.130}; 3. μους οὐ 
ΘΌΘΙΓ1Ο5 οἴο, τρογίδν ὠὔνον ἶνὲ, απ ἀροςὶϊο τῆς μεγάλης σου.. καὶ ἁ. 
ψυχῆς ΒΑ5.6}.δο(3. 1720), Μ.35,4508), (Πτγϑ, ἤσηι.39.1 τη [0.(8.1858}; 
ἐν γυναικὶ ψυχὴν ἀ. ἰά.ἢογ.33.3 τῇ. ΤΟοΥ.(10.302}}; 1ἃ,ἰομ.5.1..5 ΤῈ 
ἢ εΡ.(12.το 58}; βίον ἀ. βιούς ϑοοτ.ἡ..6.4.0.3(41.67.4770}; Ν.6}}.3.26 
(Μ.γ0.3840); ἐπίσκοπος... ᾿Ιάκωβος...τῆς δὲ ἀ. χάριτος τὰς ἀκτῖνας 
οὗτος ἠφίει 'ΓαΤτ,[..6.2.30.2(3.0ο 5); 7 0.1}... «φο(Μ. οὐ. 1520. 

ΙΝ. ψοἰοιυτηρ ἰδὲ ἀροσίϊεδ᾽ ἐχαηρίο, ἴθ ΦεΈρΙΉσ τοΙ δι 86 ἀροκιίδς᾽ 



΄᾿ 

ἀποστολικῶς 

Ῥγαείίεε; 1, οἵ ΡΕΙΒΟῚΒ ὁ δὲ πιστὸς καὶ ἀ. ἀνὴρ...θαυμάζει τὸν ἐν 
σώματι κύον [50- ἴῃ σοπίσαϑε Ψ]Γ ΒΘΥΘΙ05]. Δίμ.ρ ϑέγαρ.4.τ(}}, 
26. 6578); 2 .« οὗ ααδ 165 ἀ ἀ. δὲ οἶμαι, καὶ τὸ ταῖς ἀγράφοις παραδόσεσι 

παραμένειν Βα5.δῇῬΙγ.7τ(3.6οα ; Μ.32.2008}. 
Υ.. ἀεγίυε ἔγονι εἶ}6 ἀροσίϊες; 
Α. οὗ οτἱδοάοχ ἀοοίγίηθ τὴν ἀ. καὶ ἐκκλησιαστικὴν σώζων 

ἀρθοτομέαν τῶν δογμάτων (Ἰετὴ.κ,7.7.τ6(0.72.16; Μ.0.5444}; ἑτέραν 
ἀντὶ τῆς ἀἁ, παραδεικνύντες ὁδόν Οτιαὐποί τη ἢ) 1.27 εἸ8(}].17.330}; ἁ 
δόξης ΑἸΕχ.ΑΙ,ορ. Αἰοχ, τίρ.2ο.6; Μ.18,5404}; οὗ αὐχοῦντες τὴν ἀ. 
διδασκαλίαν τετηρηκέναι, καὶ κατὰ διαδοχὴν ἀπ᾽ ἐκείνων τὸ κήρυγμα 
τοῦ εὐαγγελίου παρειληφέναι {885.}ς.172(1.5 048; Μ. 320. 4084}; Τμαι. 

᾿..6.2.27.5(3.804); σῖτ Ῥαγῇο. τοξογθοπσε τὸ ἀοοίσιπα] ἐγβα 10 1 
Ποιῆδη ΟΠ ΧΟ, ἐναντιούμενος τῇ ἃ. διδαχῇ (Ἐ6}. ἐρ.ΟΟγν.τ(ρ.76,26, 

Δ1.71.93}). 
Β. οὗ (δίμοῆς ἔδιτῃ, Δτῃ. 4γ.χ.4(}1.,26.204}; τὴν καθολικὴν καὶ ἃ 

πίστιν, ἥτις μέχρι τῆς κατὰ Νίκαιαν συνόδου ἀκεραΐία..«διέμεινε Τθοτ.. 
ἐρ. Μαεεά ἈΡ.ϑοοτ.}.6.4.12.25(}1,67.4024); Βδ5. βά. π(32,220Ὰ ; Μ.31, 
6808); οἱ ἔῃ ἀεβηεα αἱ Νίςαθα, ΤὨαζ. ἡ.6,2.26,3(3.802); Ἰσαΐοσ, 
Ρ.Τγίρμ.5.τ(ρ.371). 

6. ἀ. παράδοσις αρορίοἰτε ἐναάίποη οἱ ἀοοίτιηθ αηα ρσαοίῖσε πα ]η- 
ταϊποα ἴῃ οὐὐἱποάοχ (μυχοῦ, ΟὐᾺ για ργοετη. (ρ.8,28.; ΔΓ 1τ. 1168}; 
Ορηβι, 0. 1ὑπ|5,:.(0.3.6τ(ρ.τοῦ.9; Μ,20.1136Ὰ); ϑγτε, [|.(341}2(0.249. 
1τ|; Ν.26.7218)}; ΤΠατ.λα67.4.12(4.371); 85. {Π1Ὸ οὗ ννοῦῖκ Ὁν ΠΙΡΡο- 
Ἰνία5, (1 86δ138 ; ν. παράδοσις. 

Ὁ. οἵ (Βυτοὶ οτάοσ τὸν ἀ, κανόνα Α]οκ. Δ], 6Ρ.ἀϊ6χ.3(0.51.5; Μ..τδ. 
5554}; δι (,2,6τίρ.τορ,τ4; Μ.20.1 136} ν Πογα οἵ, ΟΝ ΊΟ. (325) ΣΉ, 
15; ἐν γὰρ τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς οὐ λόγων ἐπίδειξίς ἐστιν, ἀλλὰ κανόνες 
ἀ, Τα Ῥαρᾷ ἐρ. απ. ΑΤἢ ροΐ ποειατίρ. το. τα: Μ.23.2845)}. 

Ε.. οἵ βυσσοββίοι οἱ ἰβϑσμοῖβ ἴῃ ΟἸΌΣΟΙ, ἱποϊπάϊμῃρ ῬΑΠ ΆΘΉ15 
86] ΟΥΠοιβ, ὙΠῸ ἐδαρῃς ἀροβίο]ς ἀΟΟΙΤΙΠ6 τοὺς ἐμφανεστέρους ἧς 
κατείληφεν ἀ. διαδοχῆς ἐπισημηνάμενος [δπι5.ἡ.6.5.1ττ,2(Ν,20,4574}} 
[ΟΥ ΔΒΟΒΓΟΙΟ βασσοββίοι οὗ ὑβῆορα, ν. ἀπόστολος, ἐπίσκοπος. 

Ε. οἵ ΟΒατος, 45 ἔοιιπαορα ΟΥ̓ ἀροβίϊοβ πα πηαῖπίαιπίηρ ἘΠΕΙΣ 

ἀοοίτηθ 8η4 ῥτϑοίίος πιστεύομεν ὡς τῇ ἀ. ἐκκλησίᾳ δοκεῖ ΑἸοχ, 
ΑἸἹ.ερ.Αἰεκ.τ2(ρ.26,30; Δ1,18,565Ὰ}); ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀ, 

ἐκκλησία ϑδγριδ. Ν  ο.(32ογαηαι ἦν (0.52.5); ΒΡΙΡ ἦσο, 57. 4(0.340.τὸ; 
οπι. ΔΓ.41τοοτ }); 16.67.δ(ρ. 128,11; Μ,42.τϑοο); ῬᾺ]] υσλνγς.2ο(ρ,147. 
ὁ; Μ.47.82); ΟΟΡ(ς π)σηαίλ, ττίρ.170); τὲ, 71 ας.(0..2ο08.1}: ἴὼ. ογβαάβ, 
ΑἸΘΧ. ΑΙ. Αἰεχ.τίριϑιαι; Μιιδι τόδ τὸ ΠῚ}απῃ Ρ.20); ϑγηηδι 0. 
Ἰριρῃ πε, τϑίρ.147.14; Μ.43.2320)); γνηδι  ΡΙρἢ σης, ττοίρ.140. 
ὃ; Μ.43.2368); ΤΑΈΗἱρηέονρν.(ρ.66.25; Μ.26.12328, βοπτε ΜΒ ΟὨΪν)}); 
δνρεδιαρ Οὐη:ὶ. ἌΡ; γ7.41τ.7; νη δ ΝΊς. ὍΡρ. ὅοντα; Ἡ..2.2888). 

Ό. οὔ5885 οἰαπηπὶρ ἀροβίο]ς Του ἀδιτίοη ἀ. θρόνων... Ἰεροσολύμων, 
.. Ἀντιοχείας,... Ἀλεξανδρείας... Ῥωμαίων 80χ.ἢ..6.1.17.2(Μ.67.0128}; 
Ἰετυβαίδπι, Ταιϑ,᾿..6.7.32.20(Μ,20. 7338); 0, ἦν. 6.4,25.2Δ(ττο 6}; ΒΟΡὮΤ, 
Πονπαςι. (1.0 2.τ6884Α); ΔΈΟΝ, ϑρχ,ἤνε.τ.2. )(δύ48) ; ΤΠαΈ,Ορ.112 
(4.ττ184), ἰᾷ.}.6.5 το.τί3.035)}; ἐδιπιο, τδί(το33); οἵα 8200; ΔἸὸχ- 
Θιίτα, ἜΣ Ἐ, ὴ; 2(Ο128); Ὑμαί. φριϑδεοΔ( Ὁ 2.1.2 }0.50.34: 4.π1τ30}); 
Κοτης, ἀτα. .γ.35(0.202.20; Μ.25,7230}; δ ἐδ ἀροβῖο! !ς 5ὲς ὅτε 
τῇ ἀ, καθέδρᾳ τὴν ὀφειλομένην αἰδῶ ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἀπονέμει [)Δ}1. 
Ῥαρὰ ἐρ.ογίφηρ Τ τ, νει ς τοιτίαιτοῦ); Οὐνά, βξγιργόςι (τὶ 
δότὼ); Ἐσυίγομ.ρ. Τρ] (Ν1.86.520 40}; Τοῦ ΟΡ ἐρ. ΟΙ. οὔ.1. ἸΣ : 
ὕψρστι (ΘΑ! Π1}5) ὃ5. ἰουπα θα Ὦν ᾽ν Βαυθάραβ, ΑἸςκ δα], ΒαΡΗ.3 

(4484). 
Η. οἱ Νίοφῃης (ουῃς]}, ἃ5 ϑοβηΐησ ΔΡοβίο!ς. [41 σύνοδον... 

καθολικὴν καὶ ἀ. ΔΙαρΡ.ἐριεγη, (λ{.30.06Ὰ}; 
ΨῈ. οὗ ἃ ομυχοι, ἀραϊεαϊοα τΉ ΠΟΉΘΗ οὗ ἰδ ἀῤοειες τὴν ἀ, 

ἐκκλησίαν τὴν ἐν τῇ καλουμένῃ Παλαιᾷ διακειμένην Ἴ μα τ. ἠ..6.2.21.11 

(3.910), 
ΨΙΙ. ραϊγίαγεδαὶ τὴν ἀ, ἐνδεδυμένον στολήν Ἐπιβίγαϊ,:, ἐξμίνε 4 

(}1.8δ,2 2890) ; ΤΏΡ η.εὐγοη  τάοί Μ. τοϑ. 3818). 
ΝΠ]. (ρ]πτ.) παπὴς ΟὗὨἨ αβοοῖὶς βοοῖ οἰμούνγβα σ8]1οα Δροϊβοξιοι, 

τοϊαῖςα το [Ο]]ΟννεΥβ οὐ Ταταη, Εἰὐπογδτζες, αηα βΠ811, ΠΡ ΡΙΡΉ. 
Πᾳ6γ.6τ. τ 38 αι; Μι4τι Το 400); τὸν γάμον τινὲς ἀπαγορεύουσι, καὶ τὸ 
γεννᾷν, Σατορνεῖνος καὶ οἱ ἀ. ᾿Ατηχηοη. σ.τ: 30}. ἃς, 18038); ἀ : 
ἀποτακτικοί: 

ἀποτακτικοὺς δεχόμενοι Το. [2..1αεν. δτ(Μ «Ὁ4. 7138). 

Ἑἀποστολικῶς, 1. ἐη ἐπε ἸΠΘΉΠΕΥ ΘΓ ἀἡ ἀροςέΐε, Οταηανὶ. 3 1(0. το. 
το; Μυττ. 808); Βα5.6}.2οοί(. 2081}; Μ.22.7238): Τα , α.7 1 τ. (τ. 

« " 

..,. Οὲ και 

1201); 2, ὃν ἰδὲ ἀαροΞίϊε, 1.6. Ὁν οντάθμσο ἔγομν ) ῬαᾺ]) εὐαγγελωκῶς ἢ 
τε καὶ ἀ. ... καὶ πατρικῶς παρέστησά σοι ἽΠατιίμα ἐρῥιτ δί δ οο. 
τοδοῦ). 

ἀποστολιμαῖος, ἐϊεραϊελοί, τεῖδεῖυθ; ἀδαϊ. ἃ5 βιιβῖ. μαθὼν παρὰ 
τοῦ ἃ, τὴν ἀλήθειαν ΓΠΡΠη εὐγοη.Ρ.2δο( . τοῦ, 6688), 

Ἑἀποστόλιον, τό, ἐκπνεῖ ἀεατεαίεά ἴῃ μομοῖ ὁἢ αῊ ἀροϑιθ, τῊ 
τοῆτοῖ ὧπ ἀροσης ἰς ῬΗγρά {- ἀποστολεῖον ἡ.ν.}: οἵ σμυγχοῦ οἵ 
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[1685 ὁ ἀπόστολος τοίοτς 10 {(Π6 ΔΠΡΌΙΠ: 

καὶ οὗτοι περὶ τὴν Πισιδίαν μόνον ὁρμώμενοι, μόνον ΐ 

3 ἤ 

ἀπόστολος 

5. ΤΠ αἱ ἘΡΏ ΘΒ, ΟΡΡΙι. Οπεηΐ, αεϊ. (4(0 τ.τ.5 Ρ.121.22; Η, τ, 
14404}; προσεύξασθαι...εἰς τὸ ἅγιον...ἀ. 1Δ.6Ρ.(4( 00 τ.1.5 Ρ.131.16; 
Ἦ.τ.15480}; Το. ἀπιιγείαϊ ἴγηρ.π(Ρ.126.28; Μ.83.14610), 

Ἑἀποστολοευάγγελα, τά, γεαάίηρε ἔγοηι Ἐρίδιϊε απὰ ὑοερεῖ, 
ΔΙΤΕΠροα ΟῚ ἐεβεναϊθ ἀπ βαϊηϊβ᾽ ἀαγϑ Ττουριοας ἴΠ6 ὙΘΑΥ, 
ἘΕπεβοί,Ρ.7ττ; ν. ποῖ, 2}.0.723. 

ἀπόστολος, ὁ, δἸΐδϑανν, ἀροριίε : 
1. ἴῃ βεῃ. ἕκαστός γε τῶν πεμπομένων ἀπὸ τινος, ἀ, ἐστιν τοῦ 

πέμψαντος ΘΝ ... 32. 17(1ο; Ρ. 453.17; Μ, 14. 7850); ἃ ἀπόστολον ἑαυτὸν 
καλῶν, οὐ τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ διδάσκει, ἀλλ᾽ ἅπερ ὁ ἀποστέλλων ἐκέλευσεν, 
ἀποστόλου γὰρ ἀξίωμα, μηδὲν οἴκοθεν ἐπεισάγειν (Πγν5.1ς ἱμίονρ.τ 
(6.48); οὐδέ τις ἀνὴρ ἡγεμόνος πέμψαντος ἀ. ἐστιν ἀρείων ΝΌΠΠ ραν, 
17ο.13: τοι Ν.43.δ6ι10). 

11. οἵ (Βγβὶ ἃ5 βεπῖ Του ἔγοπι ἔαῖπεσ (Η 60,3: 1) θεοῦ υἱὸς καὶ ἀ. 
ὧν ᾿Ιησοῦς Χριστός Τακῖ, Ταροΐ,τ2.0(Μ.0.3454}); ὃς καὶ ἄγγελος καὶ ἀ. 
κέκληται 1δ.63,5(425Α}); ἃ5 ΔρΡΟΒ6]6 τὸ ΠΕ τενν5, 5. Δα} Βοῖρ ΔΡΟΒΉ]Ὸ 
τὺ σεπίποβ, ΟἸδηι. [γ.22(ρ.201,26; Μ,9.7408), οἴπρ ὁ πρεσβύτερος"; 
οὗτος ὁ ἀ. ἐκείνου ἐστίν, ἐνδείκτης τῆς ἀληθείας “Ῥ βοι. ἃ Ἴο(ρ.104. 
11); Οτ. 79.32.τη(το; Ρ.4.52.2ς ; Μ.τ4.785 0); οσἔ, τοῦ γὰρ ὑπὸ θεοῦ πρὸς 
σωτηρίαν κόσμου ἀπεσταλμένου ἀληθοῦς προφήτου ἀληθής ἐστιν ἁ. 
[1.5. Πέτρος] ον. ΟἸορι.2ο.το; ΑἸ. 4ν,2.0(}1.26.165Ὰ}; αὐτός ἐστιν... 
ὃς ἐγένετο πιστὸς ἀ. καὶ ἀρχιερεὺς τῷ ποιήσαντι αὐτόν Λα}. 56). {ώ. 
τϑίρ.12; Μ.20,12720); ἀ. τε τῆς πίστεως ἡμῶν ὀγηὺ. “Ἵ1ηἰ. (341)2 
φ. 249.25: Μ,.26. 1210); ΟὨγνβ.ἠιομι. 5.3 τη ἰ εὐ, (12. ϑύι ); εἴ τις τοίνυν 
ἀρχιερέα καὶ ἃ, ἡμῶν γεγενῆσθαί φησιν οὐκ αὐτὸν τὸν ἐκ θεοῦ λόγον, 

ὅτε γέγονε σὰρξ καὶ καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὡς ἕτερον παρ᾽ αὐτὸν 
ἰδικῶς ἄνθρωπον ἐκ γυναικός.. «ἀνάθεμα ἔστω (ὑγτ.β.χ](0.41.23; κ΄. 
718); Οείβι 5 ἀρ β. 9010 τὰ αἰ δγοτ σατοροΥν ἔγοια πᾶ Οἵ ἨΪπ 
{0 ]Ον ΟΥ̓ Β "καθὼς ἀπέστειλέ με, κἀγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς.᾽ ὁρᾷς ὅτι οὐδὲ 

ἐνταῦθα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἡ λέξις ἔχει; εἰ γὰρ τοῦτο οὕτως ἐκδεξόμεθα, 
οὐδὲν ἔσονται διεστηκότες οἱ ἀ. τοῦ Χριστοῦ (Ὠγνπ.ἠοη1.75.3 1 ζυ. 
(8.4414Ὰ}. 

1}1. οἵ οης 5βεῃῖ ὃν (οᾷ οὐ (μπῆσιτ τὸ Ῥυοαοῃ ἀπᾷ δῖ οὐ [5 
ΠΒΕΒΔΙ; 

Α. τὴ βοῃ., ΤοΥὴ ΌΡΠσΔῸΪς ἴο λειτουργικὰ πνεύματα (16}}.1 :14}: 

Ἰϑαιαἢ (οἷς 15,6:8), [ὁ. θαρε, (οἵ, [0,1.:6}, ΟΥτ. Γ0.32.1γ(τὸ; Ρ.452.20} 
Μ.14.7830)}; ρυορδμεῖβ, [π5τἰΐαἰ,75.3(}1.6.6558): ΤΆΤ, 1γν.4.33(ρ0.82. 
τ; Μ.26, 5“20Α) ; Μίοβεβ καὶ ἤωῦσῆς δὲ τῶν ἀ. ἐστί Ἐς, ]ςϑη(ιιξασα; 
Ν.50,4320); Ὁ α5. ῥαρί. 2,4.τ(2,όττε ; Μ.31.1 58); απὰ ἈΠ ΟΠ δς "1 

ΜΙ αἰνίης. σοπλ) πθίοη, οὐσὶ ΜΟΊ αἴ (Π6. πορα οἢγο ὅτε δύνα- 
μαι καὶ γυναῖκας ἃ, χειροτονεῖν (τ ΑὨταπ εἰ πησοι (δ 85, τύ, 8}; 

νοτηδὴ οὐ Βαασα (70,4:28--30), Οὐ, [0.12.28(0.252.τᾶς Μ,1...421010 
Β. οἱ ΝΊ ἀροβῦδθ, σοπιργθησ 1. τἴη)6 'ννεῖνο (ν. 1ὐ ἸΠ[τᾺ}} 

2. Οἴει Ιεϑήοτο οὐ τυ ϊείινε (Πυγοῆ κατὰ μέμησιν τῶν δώδεκα 
πλείστων ὅσων ὑπαρξάντων ἀ. ἴδιι5.}}.6.1.1τ5.50}1,20.120Ὰ}; εἰσὶ δ. ΡΔ} 
(ν. ἃ τηΐτα)}: ὅ.. [δῃπ65, ΤΙ ΡΙΡΒΕΙσ, γορβὴν Ρηχαβ ( 1.88, 
2648); [0.Ν 14]. «ἠγοη το μ.258(Μ.07.3202}}}5 5. δέ ρῃοη, Πάν,  ΎΤΗ. 
4.41τ(}1.30.0880}; οὔ 1ῤ.2.ττ(ς070) οἵδ, 5. ἀποστολή;; ΔρΟ]Ίο5, χ(ἰἦσης 
47.4; Τπιοῖην, Ογ εἰς. τ 63(ρ.1τό.2; Μ.ττ. 7770}; (Ἰγνο. β.γϑ 1.1.3 
(3.4255), ΏΠ στ, ἤν, 3 Δ᾽ όξ ὅταν); Τάτ, ἰσεστ τ α4(0).62.3;: 5. 255): 
ὙΠΠι5, 1. 5. Ταῖκὸ ὥς φησιν ὁ ἃ., εἰρήνη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ δόξα ἐν 
ὑψίστοις (1,5.2:14:; τῇ: 38); (Ἰοαι,εχε, 1 παάοί.74{0.1530.17; ΜΙ 034) 

ο΄, οἱ ἀ. δὲ οὐ ξένοι τῶν 

πολλῶν ἐθνῶν τε καὶ πόλεων εἰς ἃς ἐμερίσθησαν...τί Παύλῳ κοινὸν 
πρὸς τὰ ἔβνη, Πουκᾷ πρὸς Ἀχαίαν; ΟΥΝαχ.ογ7.532.1τ(Μ.306,2280}; 
Ἰθ ΙρΡῃ.ἴη ες. 4{0.232.το; Μ.41. 280}; 5. Μαυκ, αὐ Νὰ χ.07.32.1(ΜΠ.30. 
2280); 1.1|. Δ]Ταγς (Βτισμίμηδη, Ρ.128.28); 8. Τπαδάποι Θαδδαζον ἀ., 
ἕνα τῶν ἑβδομήκοντα [515.}}.6.1τ.1τ5.1ττΜ.30.1241}5} 1116 δονθηῖγ ἀ5 ἃ 
ψῃο]ς, Οτιοἰς. 2. δξίρρ.18γ-8; Μ.χτ 8970); (Ἀτγϑ. λοι. 3.8.4 μι ΤΟ γ. 
(τα.35 50}; Πα Ὲ, τί γ.12: ),8(3.240); (ἰογφηῖ οὐ Ἰξοῖλο, (Ἰολη. κἐνγ,4.17 
(Ρ.204.τϑ : Μ.διτ τα); ΡΆΠΠΡ ἢς ἀδασοπ’ ὃν σοη[πδίο ἢ ΒΒ], 
0Π6 οἵ 186 Ἵ ψοῖνο, Ῥοϊνοτ. 4.1 5.}..6.ς.524.2(λ1.20.403}}; (ἸἸους εἰσ 
λ.6{(ρ.220.14:; Μ.8,.ττ564Α); ὅ. ὀηνογβ ΠΟΥΠΠ ΒΒ ΠΟ Ὀγ Ομπγσῃθε, 
ας. ΤρΑΡ γα. 48. ἀ, τῶν Φιλιππησίων Πα, τύ ογν.15: 38(3.240) 
[ττραῖοα Ὦγν ἘΠατ. ἃ5 πὶ ΔΡΟΒΙ]Ο ἴπὶ ἔπ} βοηβα οἵ ἴογιπ, ᾿νε, ἃ5. σοιὰ- 
ΤΩ ΒΘΙΟΠΘα Ὀγ (ἬτΤ151]. 
. Ὁ, οὗ {γα νο! σ᾽ ΤΙ ΒΒ ΟΠ ΤΟ 8, ἀϑϑοσίαίοα ΜΠ ᾿χορποῖα, ἢ 1, 
{1.4,Ὁ. 

1). οἵ ΤΉ ΘΟΙα τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος καὶ ἀ. Θέκλης 4. απἰ.61 
1 ἐεεί ταῖ.(0.235π.}; ΤΟ μγν 5, Τ ἀφο τπτ.(2.740λ}; Βα Β.ϑο! ὦ Τ εεὶ, τ(Μ. 
ὃς. πόσου). 

Ε;. οἱ (οπϑῖ, ὁ ἐν βασιλεῦσι τοῦ Χριστοῦ ἃ. 110. ΔὍρ.0. ΤᾺρΡΟ (Μ ος. 
4488). 

Ἐς 650. οὔ {πὸ Ὑ ψοῖνο; 1. ἃ5 βρθοία!ῖν βοϊσοιοα ὃν ΟΠ γιϑι ὁ σωτὴρ 
«ὐτοὺς δώδεκα ἀ, ἀνακαλεῖται, οὖς καὶ μόνους τῶν λοιπῶν αὐτοῦ 
μαθητῶν κατά τι γέρας ἐξαίρετον ἃ. ὠνόμασεν 1.}5.}.2.τ.10.7γ(}.2ο. 



ΕῚ [ 

ἀπόστολος 

1134}; 2. ἰδὲ οἱ βιηθθ αἰβοιιβ5θά, (ἢτγβ. 02.32.3 ἐῃ Μ1}.(7. 3681) 
5744.); ἀουθίπι! νπεῖμου μον] 5ῃου ἃ θ6. ἱποϊυάθά, Οτο εἰς. τ,62 
(ρ.113.20; Μ.11.7730); 3. πυχαθευ: τεραγθα ἃ5. ἐμἰγίθοη Ὀγ ἴη- 
οἰαβίοη οἵ 8. Ῥϑὰ] ἡμεῖς. οἱ δεκατρεῖς ἃ. (οῃεὶ. 40}.8.46.13; Ὀὺϊ 
5. ῬδᾺ] ἀξ. α158. ἔτοχὴ Τύγεῖνε ἀ. δὲ δέκα καὶ δύο καὶ ὁ Παῦλος ΑἸΉΏ, 
“4;.2.27(Μ.26.2048)}; ἀρρεαγαπο οἵ Ὀμυῖθὲ ἰο Ὑψεῖνε (τοτ. 15:6) 
ἸΓΆΡ 165. ἀρρϑατδῆσε αἰΐεν ΜβιυΠΙαβ᾽ δἸεσίίοη, πεποβ αἰξοῦ ἀβοθβη- 
βίοη, Ομυνβ.ἤονι.38.2. 1. ΤΟ ογ.(το.25ς8); 4. τῇηεῖγ σματαοῖθυ, [ἢ 
ΟΥ̓ΙΒῚΠ ΒΙΠΠΘΙΒ ὅτε δὲ τοὺς ἐδίους ἀ, ἐξελέξατο, ὄντας ὑπὲρ πᾶσαν 
ἁμαρτίαν ἀνομωτέρους, ἵνα δείξῃ ὅτι οὐκ ἦλθεν καλέσαι δικαίους ἀλλὰ 
ἁμαρτωλούς βαγη.5.9; ἀη6 {Π|πγαῖθ, Οὐτ Η, εαἰδεῖ,.τ7.21; οἵ τ, 
ΝΖ. εαγη!.2.1.12.1τ02(Μ.27,1180Ὰ}; Οα Ν βϑ,}ρ. 17(}1.46.τοῦ 18); (Ἤτγψϑ. 
μοῃ.32.3 τῇ δ11.(7.3608); 1.33. τ(3780); [514.ῬῈ].ρ}Ὀ.2.4(Μ.γ8.46οὦ); 
ἤξῆοα αεβριβεά ὃν ρᾶραμῃβ τελώνας καὶ ναύτας πονηροτάτους 
λέγων ὁ Ιζέλσος τοὺς ἀ. Οτ,(εἶς.τ Ο(ρ.τισοῖς; Μν11.7774}; (θ 55 
ΟΡΙποπ Ῥειιαρ5 ἀενεα ἔγοπι Βανη. (γ. ΞαρΡΥΑ), ἐφ. (ρ.115.21; 7728); 
1516. Ῥὲ].6}}.4.270(}.γ8.τοϑος)}; οΐξ οχϑίουβ, Οὐ εἰς. τ. δ)ίρ,11.2.2 5; 
776Α}); ΠΟΥ ρῃΠοβορπεῖβ, ἐ.; αἴτιον τοῦ μὴ γενέσθαι τοὺς ἀ. σοφούς, 
οὐκ ἀσθενείᾳ τοῦ χαρίσματος, ἀλλ᾽ ἕνα μὴ βλαβῇ τὸ κήρυγμα (ἢτνϑ. 
μονι.3.3 1 Τζ ογ.(1ο.10}}}; ὈπῈ ροββεββεᾷ οἱ ρῃ]Οθορὴν βαρεσυίου τὸ 
τῆαξ οἵ ραραῃβ, 14, ἠσηι,63.2 ἴῃ: 70.(8.370 4 8.) 4}} ψοτε 7εννβ, Οντσ. 
Η.εαἰφοτ4.τς ; οἱ γὰρ ἅγιοι ἀ., σπέρμα τοῦ Ἀβραὰμ ὄντες ταϊ. Αἰ]. 
εἰ Ζαεε.δθ(ρ.30); οἱ ἅγιοι ἀἁ., φύσει ᾿Εβραϊοι ὄντες καὶ κατὰ σάρκα 
καὶ κατὰ πνεῦμα 1διοτίρ.47); δῆςε 15,45:26 τὸ σπέρμα τῶν υἱῶν 
᾿Ισραήλ τεΐεγς τὸ [ῃφηι, ὕγτ. 5,4.3(2.624Ε); 5. ἰγριΠεά 1ὴ ΟΤ, ε.ρ. 
Ὦν 12 ΜῈ} οἵ Ἐχ.τξ:27, Μδτγοεῇ,, ἐγ.20 ἀρ. 5.ε.1}.3.π(Ρ 140.11; 
Μ1.24.0880); δυΐ Ελι5. γοΌ] 105 ἔλα νν. 6115 τηῖρμὶ σα αδ}]ν ὑγριΐν {τρε8, 
ῬΔΕΓΙΔΤΟΙΒ, ὈΥΟρΡ δῖ, πουγα οὗ ἀαν, ΟΥἩἨ ΤΩ ΟὨτἢ8 ΟὗἨ νεαγ, τ6.(ρ.149. 
10; 9880); ὈῪ τ2 Ὀ6}15 οα Ὠϊρῇ ῥυοβο 5 τοῦς (Εχ.28:20, ροτῇ. σοη- 
ἔαβ6 6. ψ 1 Εχ.28:0), Γαδτ.ἀτα],42.τ( 1.6. 654); 12 δίομθθ οὐ ΕΙΡῚ 
Ῥη θυ 5. Ὀχεαβῖ, ὕντρ. πΞ(ρ.56.8; «2, 182Ε}; 12 βίομοβ οἱ 181 (Πχ. 
24:4), 1άφἰαρῖ ἔχ. (αι 200}; 12. ἰοανεθ. οὗἨ ϑδμεν Ὀγεαά, [4, 70.4.2 
(4.356); ὅ ἰοανοβ. βυμιθο ζίπρ βεηάϊησ οαν οὗ Ὡροβίϊθβ ἔνο ΟΥ̓ 
ννο, ΟΥ. Κγ ἴῃ ΤἸεριο(Ῥ. 208,12; Μ.12.0938); 12 ἀν άεις οἱ δηαδῃ, 
ὕντ Η εαΐφετονττ; τῷ ΝΤ, ν᾿ 12 βἴδιβ οἵ ἄρος.ζιι, Οδουμα 
Ἰος.(ρ.137)}; ἴοΥ ἴνρεθ οἵ δροβῦϊοβ ἴῃ βοπ., ν. ὑΐτα Τ; 6, τὲ 
12 Ὀ1ΠΔΥ5. οἵ ΟΠΌΥΟὮ, σουτοϑροπάϊησ ἴο 12 ὑτῖῦο5 οὗ [5σβϑοὶ, Ιτϑπ, 
ἐἠαθγ.4.21.3(,4.7.τ0458}; 7, (πο91.) γτοραγαθαῖ 85 σουγθοροηίησ ἴὸ 
12 Ἰηοητῇ5 Οἱ νϑϑύ, [Πδ 30 ἀἰβοῖρε5. οἱ [οθπ Βαριϊβι, οἱ ψῇοτι 
θη Μάσιιθ Ῥγὰ5 ΟΠ εῖ, σοΥΥθβροηάϊηρ ἴο ἄανε οὗ Ἰ1ΠΔῚ τποητ, 
Ηο.ἴεμι.2.23:; ἃ5 τγρενπρ ψαίοπι, ἀοάςφοδά οὗ δθοις, [σεν ἤαεν. 
2.21τ.τ(},7.7798}; 85. σΟΥΥΟΘΡΟηηρ τὸ οἰρῃβ οἵ Ζοάϊαο, ρυεβι ἀρ 
ΟΥΘΥ ΤΕΡΌΠΘΙΔΙΟΗ 85 Ζοάίαο ονεῦ ὈΙΠΓἢ, (Ἰδιλιας, 1 άοἱ. 2πίρ.ττο. 
12; Μ.9.6728); 8. (τβΕ 5. σοχηιθϑπα ἰὼ Τννοῖνα αροβίϊος ποῖ ἴὸ 
ἴδ Κα ὕννο οοβῖβ 5:5: 1Π65 πε τὸ μαΐ ΟΥ̓ ΟἹ] τὴ 8η4 ρα οἢ ΠΕ, 
Οτίοηι.25 1Ὲ 1 ει(ρ.1τ52.6; Μ.13.τ8όος); 9. 5. ῬοΙΟΥ κ5. μοῦ οὗ 12 
ΔΡοβίίεβ, οἱ, Ῥείγεξ.«ἀῤοδίοίογοι ῥγίπεερς, Οὐ οι. 7 Ἰη 1,ε (ρ.τοῦ. 
5; Μι13.1τ8458); ἃ5 ἢγϑί τὸ τϑοορτιίζε ΟἨΥὶβί, ἢς 15 ἀπαρχὴ τῶν ἀ, 
Οτεἰς.2.6ε(0.185.ς ; Μ.1τ.8070); ὁ τῶν ἀ. πρῶτος (ἰδη ρα; Ομγν5. 
υὐπμά.8,3(τ.6770); Τμάτ,εγαρ.τ(4.37}} 14ἠαογ.5.2(4.386); 1Δ.2ρ.τ4π(4, 
1250); 5. ΡΕΙΟΥ ει5 ὁ ἀ. (γνϑ. πον ῖῃ αὶ.8111(3.364Ὲ}; ἐκκλησίᾳ, ἐν 
ἢ ὁ ἅγιος ἀ. καθεζόμενος ἐδίδαξε ἸγάτλῬαρα ἐρ.ονεπί ρ Παι.ἦ,6, 
5.10.1(3.1024). 

σ. οἵ 5. Ραμ]: ὁ ἀ. ΤΣ τορση.τ2.5; ΑΙΠοπδρ. ἐς τϑίρ.17.1ς; ΜΝ 6, 
0128); [τϑῃ.ἦεγ.4.27.4(}1.7.Τοό 08); 6 πὶ,}»οἱ.2(0.17.27; Μ.8,808); 
ἈΡΟΙ]ΟΠ.8Ρ.10115.}.6.5.18,5(Μ,20.4774}; Αποχ.ἐ.5.17.4(4138}; ΗΪΡΡ. 
ἀαον.6.3π(ρ.τό4.το; Μ.16.324178); 4, 4Ή.3.2.4; Οτωπαγί,δίρ.8,το; ΜΟΙτ. 
5724}; Ια, (εἰς.2. κο(ρ.172.5; Μ.11.8768); ἰα. 70.το.30(23; ὈὉ.215.13; 
Μ.τ4.38 00); Μεῖῃ.:γν».2.7(ρ.25.1; Μ.18,570); Ὀιάντα. Τγίη.τοις 
(}1.39.53168); ἀεβουθεα 85 μέγας, θεῖος, ἅγιος, μακάριος [Ἰδτ, ̓ γοί,Ὁ 
(Ρ.63.7: 1030); 14.ῥαᾳεά.5.ττ(ρ.268,2ο; Ν.8.6208); ΟΥἁῥγίης,3.6,6(ρ.288, 
26; Μ.11.3300); 16. 7γ.14. τῷ. [ἐγ.22:24}Π{{0.205.ττ; Μ.13.560}); Επι5. 
Μαγερίϊ, τ α(ρ.3.20: Μ.24.717Ὰ}; 1 (Ὁ.5.21; 7211}; Οοβαι, Ἰπᾷ.10}.2 
(}{.88.024}; τοὐδοίοα ὃν ἘΔίοπίτεβ τὸν δὲ ἁ. ἀποστάτην καλοῦσι 
ΤΠατ μαον.2.τ(4.328); Πδησθ ὁ ἀἁ. ἐπε Ῥαμίζηε εονρης, Οὐ βορ. 1.7 ἴῃ 
76γ.(Ρ.6.14:; Μ.13.264λ); τΡ.20.3(Ρ.18ο.3 ; 5040}; τὸν ἀἁ. τέλεον ἀθετεῖ 
δα. {πε ἘΠομοζαϊες 8661] 1.80. τι5.}.6.6.38(Μ, 20. δοοαν); 1ε1ι5,ἦ;6.5. 
27(Ξ008); ΕΡΙΡΉ.ἤαϑν.42.τ2{(ρ:182.8; Μ.41τ.8128}; “ροῤῥιἠ Βαὶγ.(Μ. 
65.3400); 8π6 Πἰτατρ,, ἐς Ερίϑιϊε, [.11.}α6.(ρ.τ68.,22}; 1.1]. ΔΙ αγε.(Ρ.ττ8, 
τ8); οἵ Π 1 Οἰγγ5.(Ρ.371.13). 

Η. ϊπὴ68 οὗ {πε δροβίϊοβ; ἢ. σοπηηαπ δα Ὦν ΟΠ χιβί ἴο σουηδὶη 
12 γΕΔΥ5 'π [6π|58]6 πὶ, ΔΡΟΠΟΏ.ΨΡ.Ἐπι5.᾿.6.5.18.14(Μ.20.4800) ; 
ΠΊΒΤΨ τΕΓη τιϑα ἴῃ Τογαβαίθγα ἘΠῚ] 15 [4}}, ἐῤ.3.7.8(236Α) ; 2. τῃ εἰσ 
Ἰρϑομὶπηρ σοπιρ εέθα ἴῃ Νοχοβ χεῖρστι, (]δτη. ςἐγ.7.17(ρ.75.12; Μ.0. 
5484}; 3. θθξ ἘΡΟΒ1165 γγετα πον τὸ Ῥοΐγοδγρ, [τϑπνε}.} ἐεί,Ρ. 
Ἐπ|5,}.6.5.24.τ6{Μ.20.5ο8 4); 14.}αδν.3.53.4(Μ.7.8:18}; Ἐπι5...4.3.36.1 
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(2888); Τυδίίη Ὀείηρ οὔτε τῷ χρόνῳ πόρρω...τῶν ἀ. Μεῖῃ.γές.2.18 
(Ρ.310.12; Μ.18.3138). 

1, ϑἴαζιιβ ἀπα ἑμποίίοηβ; Ε. το -[π1{5᾽ οὗ Ο(Βχιβείδη 6] νοεῖς 
τῶν ἁγίων ἀ. ὁ χορὸς ὡς ἀπαρχὴ γεγονὼς τῶν ἡγιασμένων ἐν πνεύματι 
Οὐχ ρίαρἠη σε. 4(1.1261}; ὡς ἐν ἀπαρχῇ τῶν σεσωσμένων τοῖς ἁγίοις 
ἃ. 16..1ς.1.3(2.7140}; 1Ὁ.4.τ(2884Ὰ}; 2. ἰουπάεΥβ πα ἔουπαατίοπς οὗ 
Οδυτοι, οἵ, δοοίεείᾳ ὑεέγο ῥὲ7 πρϑεγσώνι τιπάμι αὖ ἀροςίοἱὶς 

ὡσπερεὶ 
θεμελίοις τῆς καταβαλλομένης οἰκοδομῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ ΟΥ̓. 
(εἰς,3.28(}0.225.12; δέ. τα, 9564Ὰ); 1ά. Γοιτο, οί(Ζᾷ ; ριφτόναι; Μ.14.3810); 
3. 5επῖ Ὧν (Πτδὲ ΜΙ ΡΥ ΟΪΑΥ σοιϊπηλβϑίοη, ΟΥ. [0.32.1)(πὸ; 
Ρ.453.28; Μ.14.7850) οἷτ. 5, ἀποστέλλω ; γε τοθοητηρ ὈΠυϑί ἃ5 πτη- 
Βαββαάοιβ, γτυρία ρθη. 7(1.2288); ἀ. ἡμᾶς... πεποίηκεν... ἀντὶ τοῦ 
“Χριστοῦ ἡμεῖς διεδεξάμεθα τὰ ἐκείνου 70.1).2( ον. 5:τ2ο(Μ.ος. 7360) ; 
ἐπάονεα ψπ ΟὨγδὶ 5 δ δουῖν, Οτι εἰς,τ.6λ(ρ.114.17; Μ.11, 
160}, 10.8,47{(0.262.6; 15850); (Πγνβ,ἠοῦ. 5.1.1 1μ 70.(δ. 3506); ρει. 
τοραγαθα 45 ἀἰτεοῦν ἀρροϊμίοα ν᾽ ΟΠ τβί, οἱ, Παῦλον... διὰ φωνῆς 
ἰδίας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀ, ... ἐξελέξατο ἘΡΙΡῊ με. 4(0.252.11; Μ.41.280Α}); 
ἤρποο ὅποη Νασιβ οἰαϊηβ το παν θέοη Ἀρροϊηζοα ἴῃ ἃ νίβ!οι), 
Πο».Οἴἰολη.χ). το; Ὀὰΐ 5. [κικε ἀθϑου θεά κ5. ἀρροϊηϊοα Ὀγ 8. Ραμὶ, 
ἘρΙΡΒ πο 4(ρ.232.1ς; Μ.41.2801); 4. νυν ποϑβοβ οὐ (τ ]στ᾽ 5. ΠΙο, 
ἄθαιῃ, γβϑιγυβοίοη, ἀϑοθηβιοιι, [υϑῖ,ταῤοί,67.7(}1.6.4324}; τῶν ἀ. ... 
τῶν αὐτοπτῶν τοῦ ᾿Ϊησοῦ ΟτιΟρἰς.3.ττ(ρ.211.3; Δ1.1τ.0334}; Ογγ 
εαἐφεῖι.14.22; νυ, «ριιδΥ(3.3460); 5. ἐναῃρο] 515. οὗ ἀ. ἡμῖν εὐηγ- 
γελίσθησαν ἀπὸ τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ...καὶ πληροφορηθέντες 
διὰ τῆς ἀναστάσεως... ἐξῆλθον, εὐαγγελιζόμενοι τὴν βασιλείαν τοῦ 
θεοῦ μέλλειν ἔρχεσθαι χ( ἰδη.42.1--, ἐκηρύχθη...ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ διὰ 
τῶν ἀ. ΕΠ ΘΥπὶ,5:),.0,17.1; 1 Οίορη.ατ, 3; Ταπί ταροί, 45. 5(}1.6.3074}}; οἱ 
ἀπὸ “]ερουσαλὴμ ἐξελθόντες ἃ, αὐτοῦ ἐμήνυσαν τὰ περὶ αὐτοῦ, καὶ 
τὰς προφητείας παρέδωκαν 1.40. Ξ(4ο1Ὰ}; 1.4α}.42.2(Μ.6. 5054}; τῇ 
φωνῇ τοῦ θεοῦ, τῇ διά τε τῶν ἀ. τοῦ Χριστοῦ λαληθείσῃ 1δ.ττο.6()53Δ); 
ΟἸςιλ. οἰ. το(ρ.141.13; Μ.0.7058)}; διὰ δὲ τῶν ἀ. ὁ κύριος προσεκαλέσατο 
πάντα τὰ ἔθνη ΗΙρρ. ἐλαη.4.0.2; Οὐτι(εἰς.3.3(0.204.τ4; ΜοττιοΖτο); 
1.2.3ο(ρ.158.7; ὅ400) ; 14.᾿γέτις,4.τ.5(Ρ.200.14; Μ.11.3524}; 14..0.1.8 
(το; Ρ.13.20; Ἀ1,14.370}; Οτ.ΝᾺ2.0»,33.ττ(}1.20.2280); 15.52:7 ἱπίοῖ- 
Ρτεῖθα οἵ ἀροβίϊεθ ἃ5. 1π|5βιοπασίθθ, ἐῃγνϑ, μέ, οἱ ρεηὶς β(α. 65 Α); 
1λτάντη, Τγη,2.4(λ},30.4884Α}; ἐκ περάτων εἰς πέρατα τοῦ ὑπὸ οὐρανόν, 
ὁ τῶν ἁγίων ἃ. διαπεφοίτηκε λόγος ὕγτ.15.3.5(2.3438}; ΠΙΪΘΒΙΟΠΑΤΥ 
τα 5 Κ συμ Ζοα Ὀγ [δε -ναβῃϊηρ (10.13:4-17}, ΝΠ Ρ}.᾽ Βο(} 1.70. 
1170}; Ὠδῆσα ρΈΠΕΥΘ Πρ 50ὴ5 τὸ ΓΒ τῖδὲ ΓΠτουρἢ ροθρ6), Ογτίος (3. 
254}; ἔΠΕΙΓ Ργεϑοῃϊηρ σδητγο οὐ ᾿ἐδβιυγγοοίίοη, σοπίαϊπίπρ' ΠῚ Ὶ]Ὸ 
αδουτ (Βτκτ᾽5 στῇ, ΟὨγνβ.δοη.3.1 τῇ }11.{7.34Ὰ} ἈΡΟΚι165 ὈΘΠΙονοᾷ 
ἴο ανα ἈββοιῃΪ α πᾳ [ἀγυβαϊθιη αηα αἰναςφα Θρηοτες οἱ {πεῖν 
ἩΔΙΒΒΟΠΘΥν γοτῖς, 4,7 πον ἃ αίρ.00.2); 1[.π5.}.6.3.1.1(Μ.20.213}}}; οἵ. 
ΟὙ ΝΑ Ζ.07.33.1τ(Μ.26.2280); ΣΟΠγνβ.αροςὶ, (8.110); ϑοοτ,Ὺνδ.1.10.5 
(λ1.67.125..,8}); 6, Ἰηβρίγεα Ὀγν ΠῚ. ΟΠοβὲ, σύίθνι.42.53; [χρυ ἤαθν. β.ῖῖ 
(}1,γ.8448); ΟτΥιῤγτης,3.3.4(0.261.5 ; Μν11.3170}; Πδηςσς αββοοίδιοα 
μὰ ΟἿΣ ῥῬχορδεῖς, 26. ; Ἐα5.5.}.,3.4(ρ.τουῖο; Μ.24.1τοο 58}; 16.3.6 
(Ρ.103.33; 10138}; ἰηβριχαςίοη Ὀοϑίονψεα ὃν (Πγὶϑὶ ([0.90:22) ὁ μὲν 
παρέχων ἣν ὁ σωτήρ, τὸ δὲ διδόμενον τὸ ἅγιον πνεῦμα, οἱ δὲ λαμβάνοντες 
οὗ ἀ., τὸ δ᾽ ἐμφύσημα καθαρτικὸν..«τῶν ἀ. ἣ καὶ ἐνεργητικὸν τῆς 
μεταδάσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἑκατέρως γὰρ νοεῖν δυνατόν 19.3.5 
(ρ.τόο.17; τΙοο88); εἴξεος οἵ Ῥεηϊεοοβὶ τῆς δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ 
πνεύματος ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀ. σκηνωσάσης, τὸ μὲν τῆς κακίας κάλυμμα 
εἰσάπαν αὐτῶν ἀφῃρέθη, τὰ πάθη δὲ κατηργήθη, καὶ τὰ τῆς καρδίας 
αὐτοῖς ἀπεκαλύφθησαν ὄμματα ας. Αδρ,δαγιττ( Ν.34.0170); τοὺς ἀ., 
οὗ καὶ πανταχοῦ ἐν ἑαυτοῖς εἶχον τὰ χαρίσματα 70.1), τῦτογ.12: Ζ8(Μ ος. 
6730); ψεῖς “γυμηρεῖβ οἵ Βριτι᾽, Ταγα5,..},2(Μ.08.1.4.378}; ἀβοοπαοά 
(Υβῦ Βροκα ἰὴ ἴδμεπι, Οὐ, ῤγίηειτ Ῥτοθπι τ(ρ.8.12; Μ.11.1158); το- 
ξεἰνεα ϑρίτις ΤΟΥ ὀχούοῖβα οὗ δυςπουν ἴοὸ ἔοτρῖνα 5᾽η5 (70.20:25) 
[ο]οννεα Ὁ τῶν σημείων... «ἐνέργεια αἱ Ῥαμϊεοοσί, (Πτυβιἠοηι, δ86.3 
1 7σ.(8,51τ7Ὰ}; ΦΧ οα παρρησία 4.ν., ῃτγπιΐονι. 1.3 ἐπ ς. 
(9.85Α}); γΥ6γ6 Ὀσορμεῖβ προφήτας..«εἶναι τοὺς ἀ. λέγοντες, εὖ ἂν εἴποι- 
μεν, ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐνεργοῦντος διὰ πάντων ἁγίον πνεύματος []δ[η- 
δ!» 5.6(ρ.252.11; Μι9.65Α); (ῃγνβ.λονι.1 5.5 τη {|| {7 πολ}; 10 μὰ 
γγῈ 5 Δροβίϊς δπα ρτορποῖ, Οὐ, 7ο.2.τ(ᾳ; Ρ.59.22; Μ.14.1178}; Πεποο, 
“Δροβίο]ις ἀβογοο᾽ (Δσ,1ς :28) γγὰ5 ᾿πϑριτθα εἰ καὶ δι᾽ ἀ. ἀνθρώπων ἦν 
τὸ γραφέν, ἀλλ᾽ ἐξ ἁγίου πνεύματος... ἐστι τὸ διάταγμα Ὀγτ. εαἰφεῆ. 
17.209: ΤΠΕΙ͂Γ ἩΥΓΙῊρ5. (ν. Ἰηἴτα} ἄξοϊατο οσὐδοὶος οὗ σοά, Οτ.λορ. 
10.1 ἠπ 76γ.(ρ.7τ.6; Μ.13.3:78); ἀ, ... τὸ πνεῦμα ἐν τῇ διανοίᾳ 
περιφέροντες...βιβλέα καὶ νόμοι γινόμενοι διὰ τῆς χάριτος ἔμψυχαι 
(Πγν8.ἤόμιι τος τὴ ΜΠ1.(7.530) 7. ρευξουπιθα ταΐγαοὶεβ τὰ τέρατα καὶ 
σημεῖα τῶν ἀ. ἀπόδειξις ἦν μεγίστῃ τῆς ἀναστάσεως ζἢτγπ,ἠοηι. 4.7 τη 
Αειῤνίμε, (3. 91Ὲ); φύσει γὰρ μείζονα ἦν, ὅτι μὲν τοῦ Χριστοῦ οὐδέποτε 
σκιαὶ νεκροὺς ἀνέστησαν" ἐπὶ δὲ τῶν ἀ. αἱ σκιαὶ αὐτῶν πολλὰ τοιαῦτα 
ἐποίουν 1δ.(028); Ὀμχΐ ΓΠΕΙΙ ἀοὲβ, γϑίθοσ ΓΠΔη τηΐγθο]θθ, τὸ 8ἢ 
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ἘΧΑΤρΪο; πθπος ΠΕ “εἰς οὗ ἐᾷς ἀροϑείεϑ᾽, ἐδ.2. (65); οἴ τά λον, 
332.5 }1. Μ|(2.3720), ἐομρμηεί, τ ο(ι.1370}; ὈΠα]Δ ΟΠ 8 οὗ ἀροϑβίϊοα 
Ῥοσηλτς 50 85 ἴο ὑσένεηῦ ἐποιὴ ἔγοτῃ Ὀθὴρ ἐδίδεγηςα ἃ5 ροᾶβ Οἢ 
δοζοιπΐ οὗ γαϊτϑοῖὶθβ, 14. 5 απο, 4(2.111Ὰ}; 8. σογχοβροπαραᾷ ἴῃ ξαπιο- 
Ὁο τὸ ΟἿ ῥργορεῖβ (ν. προφήτης); οἵ. φμῖ ἸρΊ ΙΗ πος μὲν ἀροΞίοϊος 
μηάίχιε υοεαυϊὲ ορηημ5, ἐσ ῥὲν ῥγορἑοίας υοεαδαὶ ἐος φμΐ οἷδη 
ισγρπί, Ἰγοα, μαδγ.4.36. 5 (Δ. 7.1ο0058); ἐκπέμπει ποτὲ μὲν προφήτας, 
ποτὲ δὲ ἁ,, σωτῆρας τῶν ἀνθρώπων ΟἸξτη. οἰ. τό(Ρ.141.12; Μ,0.7058); 

τοῖς τοῦ θεοῦ προφήταις καὶ τοῖς τοῦ ᾿Ϊησοῦ ἀ. Οτι(εἰς.3.58(ρ.253.20; 
Μ.τ1.0078); ῬΑ]]Π νυ Οἤγγς.τ2(Ρ.76.18 ; Μ,47.43): εἰσβεβηκέναι γεμὴν 

ἐπὶ τοῖς τῶν ἁγίων προφητῶν τοὺς ἀ. διαβεβαιοῦται πόνοις Οντ, 
.0.2.5(4.200Ὲ}; Ὀπὲ ργθαῖου τπδτὶ Ῥχορῃείβ, θεὶπρ τα βθιοπαυίθβ ἴὸ 
ΜΏΟΪ6 ψουά, Ομ γνϑ.ἤσμι, 1 5,6 ἐῃ Μὲ. (7 το}; 14.}|091.34.2 τῃ 0. 
(8.197}); ἦσαν οἱ προφῆται τοῦ ἰδίου οἴκον μόνον φωστῆρες τοῦ 
᾿Ισραήλ' οἱ δὲ ἀ. ἥλιοι ἦσαν ἐκλάμποντες τὰς ἀκτῖνας εἰς ὅλα τὰ μέρη 
τοῦ κόσμου ας, ἀερ, ἤον,.τ4.50}].34.5738); θυ] αίησ Ομυτοῦ, οἡ 
Τουπαδίϊοι 814 ὈΥ ργορθῖβ, Ὁῆγγϑονι.2.2 ἐμ ἄυρνίης, 3.620}; 
9. ἀϑϑοοιδῖεα ΨΙΓ ΡὈτορηρίβ. οὗ εὐαγγελισάμενοι ἡμᾶς ἀ. καὶ οἱ 
προφῆται οἱ προκηρύξαντες τὴν ἔλευσιν τοῦ κυρίου ῬΟΙΪνς..Ρ.6.3; 
ΟἸοτα, κέν, ρ.20.1; Μ.8,7418); Οὐ ῤγέμε..2.7(ρ.418,1τν, Μ.11.3724}; 
14. 7σ.τ.τδ(ρ.20.22 ; Μν14.400}; ΜεΕῃ.:γρη.7.τ(Ρ.71. 15; Μ.18.124Ὰ} 
ΑἴΏ,.4γ.3.το( .26.2410) ; Πα]οσ, ραν. 3(Ν4.86.2020Ὰ}) ; ἀηα ρδετδυοὴϑ 
μακάριαι ψυχαὶ πατριαρχῶν καὶ προφητῶν καὶ ἀ. Ἐλι5.6.ἰἢ..2.ο(ρ.τορ. 
34; Μ.24.017}) : Ῥ4]} υἱΟἠγγϑπιο(ρ.46.12; Μ.47.28): 11}. }αὄ..(0.212.1}} 
ΜΙ νδηρθ ἰδίβ, Ογτ,15.3.2(2.431Α}; ἢ ἐρβοῆθυθ, Ηδυτη. "191. 
9.15.4.;19Ὁ.ο,τόις; 10.0.25.2, ΜΠ ἐπίσκοποι καὶ διδάσκαλοι καὶ 
διάκονοι ἩΘΥΤῚ,015,3,5.1; 10, σονεγποα (μαχεῖ εἰκότως ἄρα ὑπατίαν 
πνευματικὴν ἐκαλέσαμεν τὴν ἀποστολήν. ἄρχοντες γάρ εἶσιν ὑπὸ θεοῦ 
χειροτονηθέντες οἱ ἀ, ἄρχοντες, οὐκ ἔθνη καὶ πόλεις διαφόρους λαμ- 
βάνοντες, ἀλλὰ πάντες κοινῇ τὴν οἰκουμένην ἐμπιστευθέντες τυ. 
ἀορι.3. 4 1 Αὲ ῬῬνης. (.. 178): : τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἐπέδραμον οἱ ἀ., 
καὶ πάντων “ἀρχόντων ἄρχοντες ἐγένοντο κυριώτεροι, βασιλέων δυνα- 

τώτεροι..«πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ νόμους ἔθηκαν" καὶ οὐχὶ ζώντων αὐτῶν 

ἐκράτησαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τελευτησάντων Ἰᾶ ἐχρη ᾿5.44{(5.τ810}; 
τοὺς ἀ., οἵτινες ἦσαν δυνάσται, τὸ τῆς δυνάμεως ἠμφιεσμένοι πνεῦμα 
ῬᾺ]} υἰνγειτδίρ.ΣΣ7.12; Μ.47.65); Ονγτ.1ς.3.3(2.4630); Βεπος ὕθῃ. 
40:16 ἰητεγρτείδᾳᾷ Οἱ τῶν ἀγέων ἀ. χορόν" οὗ εἰς ἀρχὴν τέθεινται τῶν 
πεπιστευκότων, καὶ τὸ κρίνειν ἔλαχον γτ. ρἰαῤῥιί(εη.7(1.228})); Ῥτος. 
αἰσεη.40:τ6-τϑ(Μ,87.5 06); 11. Ῥεϊονοα τὸ βᾶνε Ἰορι βίαια ἴου 
[υτατο ογάστηρ οὗ (ῃυσομ διαταγμάτων τῶν ἀ. Ἰσῃ. γαϊϊ.7.1; 
διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀ, τοῖς ἔθνεσιν Π)ί(. ἷ.; οἔ, ἘΠΕ οἵ 
νοῦ ὃν ΗΙΡΡοΙνίαβ, ΟΙΟ 8ότβα, 5ιν, ἀποστολικός ; Ογάο Εεεὶ. 4}. 
Ῥϑββίτῃ ; (ων ρῥ. τ 5οῖὰς Μ55]; ἅμα τοίνυν ὑπάρχοντες ἡμεῖς οἷ 
δεκαδύο τοῦ κυρίου ἀἁ. τάσδε τὰς θείας ὑμῖν ἐντελλόμεθα διατάξεις περὶ 
παντὸς ἐκκλησιαστικοῦ τύπου (οηεί. ρῥι8,4.1; 12. σοπδειταξρα ἃ 
Βοπᾶ οὗ ΟΠ υβΌδη τιπιν σύνδεσμον ἀ. Τρτὰ, Τγαί,.5.1; ΟΠτγϑ ἠσηι.δ3.2 
τη 70.(8.4848); 13. 5. Δα ΠοΥβ οὗ βυτιρίυται ψυηρ5; 8. ΡΌΒΡΘΙ5, 
7Ταβε. ταῤοὶ,66,.3(Μ.6,4294) οἵ. 5. ἀπομνημόνευμα; τῇ ἡλίου λεγο- 
μένῃ ἡμέρᾳ. «τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀ., ἢ τὰ συγγράμματα τῶν 
προφητῶν ἀναγινώσκεται μέχρις ἐγχωρεῖ 1Ὁ.67.2(4208) ; 1.4ἰαἰ.τοο.4 
(Μ1.6.7ο9 0); ἐφ.τοϑ. (7120); 1φ.το3.6(7178); ἱποϊαάίηρ ἀροουν ΒΒ] 
βίουν οὗ Ὡπ!Ππρ οἱ ἔἥγα ππ Τογάδπ αἱ (τ σι 5 Βα ρίσπι (τεςοτάρα 
ἴῃ Εν. ΕΡίον.), 1.88. 3(6858); Ὁ. Ἔριβέ]65, ρθη. αἰδί, 89. οὗ ἀ. ἔγοτη 
βΌΘΡΕΙΪΒ τοῦ εὐαγγελίου καὶ τῶν ἀ. ΟἸδεη. εἰγος Ξ(Ρ.346.4; Μ.0.538}; 
1,6,ττίρ,476.1; 2000}; 1Ὁ.7.τ6(ρ.67.τῇ ; 5328); ΟΥρ»ῖη,4.2.0{0.322. 
14; Νῇ.1τ.3708}; οἱ προφῆται, καὶ τὰ εὐαγγέλια, καὶ οἱ ἃ. 1ὰ(εἰ5.6.76 
(ρ.τ46.1το; Μ.τ1τ.14130) : ν. (Ὁ 5Όρτα ; 6. ΟΕ Πβεῖδη τὶ ρϑ ρΡ. ΟΤ 
ϑ(ΐεφηι,τ4.2; Οὐ, εἰς. 5. π(ρ.5.4; Μ τι. τ1850); ἃ, “7Τεσαββ θη ἄδοτθε᾽ 
(λ0.15:28) τὴν ἐπιστολὴν τὴν καθολικὴν τῶν ἀ, ΓἸ]διη.5,:7.4.1ς 
(Ρ.291.8; Μὲ.8,12048); 14. τοροῆοιρ, οἵἍ, θυνη."5, 3. και οἷἷ, 5. δια- 
κονέω; ἡ τῶν δώδεκα μαθητεία Α΄ φεοης, 5. Δ 3.13(0.02); πιθῖι ταροὶ. 
δου Ι2(Μ.6.4044); ΟΠγνβ.λοητ 5.6 τη ΜΖ (7.πτο4Ὰ}; ἀπ βουτος οὗ 
ἀοοίτιπαὶ ἰτϑάϊίοη ἰη ΟΒυτΟΙ, ν. παράδοσις, παραδίδωμι; Ἐαβι ταὶ, 
τοο.{(Μ.6,γςοοῦ) ; οἴ, ἐγαάιομθηι ταφης αροσίοίογτιε ἰη ἑοῖο ταιρηο 
φιαηοοίαίανε, τ ΟΜ δεείσστα αὐδδὶ γεοβίσογο, Ἰτοῖν.ἤαθ».3.5.1 
(Μ.57.848λ); Η:ρρ.ἤαον.8.τϑ(Ρ.2538.3; Μ.16,23660); τοῖς πειθομένοις 
μὴ ἀνθρώπων εἶναι συγγράμματα τὰς ἱερὰς βίβλους, ἀλλ᾽ ἐὲ ἐπιπνοίας 
τοῦ ἁγίου πνεύματος. . ἀναγεγράφθαι καὶ εἰς ἡμᾶς ἐληλυθέναι... 
ἐχομένοις τοῦ κανόνος τῆς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κατὰ διαδοχὴν τῶν ἀ. οὐ- 
ρανίου ἐκκλησίας ΟΥῥΥΙηε.4.2.2(0.208.τ; Ν.11.2608); 16.4.5.7(0.21τ8. 
11; 3724}; ἱταδιθοη οτιριπαίεα ἔτοπι 595. 7απιθβ οἵ Τ61π|5816Π), 
7οδπ, ἀπά Ῥείβ, Ὀείπρ τδηβημ τε Ὀν ἘΠδηὶ ἕο ΟἸΠΕΥ Δροβί 65 
πὰ ἴο {πε δενβηΐν, (]οπὶ, ξ".τ3(Ρ.τ99.22; Μ.9.1494}); τηιδῖ ποῖ 6 
Βι]εοϊεα, ἕο σαν} ηπρ ΟΠ Ποἶδπι, Ογγυηειμηῖρεη, (51. 6800); Ῥχθ- 
βεγνεα ὃν δρίβοοραὶ βυιοοθββίοῃ (ν, ̓ πἴτ8), χρὴ λαθν.5.2.2(Μ.7.8474} 
1Ὁ.3.3.τ(8484}; «πα ἱποϊασίησ ἀπυυϊξζεη {γαἀ!είοη, Ομτνβ λον. 4.2 
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ἴη: 21 β655.(ττ. 5328); ἀπϑπα ἐγδάϊεου οὗ οσάου δηά ᾿Ἰ ΟΓΡΊΟΘΙ ῥτϑοίϊος 
λόγον δὲ εἰς τοῦτο [3ς. ὈΔΡΕ5ΠῚ] παρὰ τῶν ἀ. ἐμάθομεν τοῦτον 
7Τυϑῖ, ταροί ὅτ. ο(].6.451τᾺ)}; οἷ ΡΟΪΔ Ρ. Επι5.}.6.5.24.6{Μ.20.406Ὰ}; 
Ἐπ5.}..6.2.17.24(184Α}; οὐκ εἰκῇ ταῦτα ἐνομοθετήθη ὑπὸ τῶν ἀἁ., τὸ 
ἐπὶ τῶν φρικτῶν μυστηρίων μνήμην γίνεσθαι τῶν ἀπελθόντων (Ὦτγυ5. 
μονι.3.4 ἢ 1] (ττ.217Ὲ}; δροβίῖεθ μαπάθα ἄονι τα] ἰοα οἵ 
Ὁ τίσι 5 ἔδοίαὶ δρρεαάζαῃος, ἴο θῈ σερτοαμορᾷ ἴῃ ἱπηᾶρθ5, 10.0.6. 
ΤᾺῤλί 3(Μ.0ς.3480); 15. τΠ6γ τοδοῃϊηρ τῃ6 πούτὲ οὗ οὐ ΠΟάοχυ, 
Ισπαρη.τ3.τ; βοατος οὗ ταϊε οἵ [8 Ἐ{]}, [ταπι σον. τιτου τί Μ.7.5404}; 
που ουΚα ατγραζοα το ἃροϑέϊεβ ατα ἴο θὲ τε͵εοίρα ἢ ενὶ- 
ἀρητν ουθῦςαὶ ἴῃ ἀοοσίτσιηθ, ϑοσαρ. πη ΆΡ.Ττι5.ἢ.6.6.12.3(Μ.20, 
Κ45Α}); Ἀροβίοι!ς σοί η65 ἀτὰ (γι βιίδῃ 1Ὰ1Π, ΜεΙῃ ἐσεαί. τ(ρ.401. 
13; Μ.18.3328}); ὁρίσαι ταῦτα ἃ τῇ τῶν ἀἁ. παραδόσει σύμφωνα ἂν εἴη 
(οπβί.ρ.βυ. (.,.6γί(ρ.ττο.24; Μ,20.11278); Αἰ, πίοι. Β2(Ν 56. 
ΟὔΟΒ); ὁ γὰρ τοῖς ἀ. πιστεύων, οὐκ αὐτοῖς πιστεύει, ἀλλὰ τῷ θεῷ 
Ομγγϑ.λον. 9.1 τη [0.(8.400Ὰ}); οἴκοι, Αρῥ.6.ττια; ἘΒατιογαη (4. 
47); ἔδει μὲν πάντας. «τὴν ἁπλῆν τῶν ἀ. στέργειν διδασκαλίαν τα. ΤΉ. 
Ῥτόφῃ.(Μ.75.1148Ὰ}; ΑΤἸΒῚ5. Ἔχρθοῖθα ὃν Ατῇ. τὸ οἰμ ΠῚ βαπσ τ 0 
οὗ ἈΡΟΞΕΪ65 ἔοσ πεν τφαοπιησ, τῇ. ᾿ήοη. (0.51.3; Μ.25.4808}}} 66, 
7Τα]Πὰπ Ὁ υβδηβ ἀδρατίθα [το ἀρΟβι]ο5᾽ ἀοοίτίπο. ἴῃ ΟΆΠΠ}Ππρ 
76808 σοα, Τα] ρ Ὀντ. {εἰν το(65.3274}); σαταιθηῖϑ οἱ ἀροβί]ο5 ἰϑ]α 
ἴῃ ἴπε νὰν {{ν0.το: 26) τορτθβοηῦ ΠΟΥ γοσβ 8Πη6 δοὶθ ΜΏΙΟΝ ποῖν 
δάοτῃ {πὸ δείίονοσ, Οὐ. οηι.537 τη ,ε.(ρ.220.14; Μ.13.18068); ΒΡοΟΘΈ]65 
ΔΓΕ ΒΡ [8] ρῃ 91 οίατ5, νυ. [5.3.1(2.3668); ἀπ 5ἴεναγαβ οὗ (οα’5 
Ῥηγϑῖεσιθβ, [ἰσὐον.τ3(1.454.)}; ὅπα {πὸ Τα ΠῚ] ἀγα πίη οτοα 
ὙΠ ἀροϑβιίίθς, Οὐωμαγί. 34{0.30.13; ΜΙ στ. όοπ 0) ; ΒαρεΖεα (ΟΠ γβιιθη5 
Ὀεῖπα ΤΟΙΣ 5015, (τ. 15.4.2(2.582.); θὰ: Μοῃίδη!ϑῖ5. γοραγαθα 
Ῥτορμβίεβθεβ. 85 ΒΈΡΕΠΟΥ τὺ ἃροβίϊοβ, Ηἱρριλαον.διτοίρ.238.12; 
Μιτό6.33660}; 16, ἀροβ]θ5 85 ᾿υιθϑίβ οἱ ἀ. καὶ οἱ τοῖς ἀ, ὡμοιωμένοι, 
ἱερεῖς ὄντες κατὰ τὸν μέγαν ἀρχιερέα ΟΥ.ΟΥ.28(ρ.381.5; Μ τιτ. 20Α}; 
5ασοθθαιηρ [ον ίϑῃ ὈΥΘϑίποοῦ. 85 ΡΤ 8] ἰεαάουβ, ὕγτ. 5.1.1 
(2.308); 17. ἀρροϊηΐδα (σι βείαη ΤαΪ Ιβῖτυ ; 8. τυ τ 100 ΠᾺ} 50- 
ψΙνΊ ΠΡ Δροβί]8ε5. 8556 0166. δηα ἀρροϊηΐοα ϑυγάθοῦ ἴὸ ϑυσοδεα 

9, Τδίηθθ δ [οσηβαίοπι, Ἐπ5.ἢ.6.2.ττ(}.20. .2458); Ὁ. ἈΡρΟΙητεα 
ΒΙΒΠΟΡΒ ἈΠ4 ἀδασοῦβ σύ ]6η1.42.2,4 οἷξ, 5. ἐπίσκοπος ; οἵ ἁ. ... ἔγνω- 
σαν... “ὅτι ἔρις ἔσται ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισκοπῆς. διὰ ταύτην οὖν τὴν 

αἰτίαν πρόγνωσιν εἰληφότες τελείαν κατέστησαν τοὺς προειρημένους, 
καὶ μεταξὺ ἐπιμονὴν [ν.]. ἐπινομὴν] δεδώκασιν ὅπως, ἐὰν κοιμηθῶσιν, 
διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιμασμένοι ἄνδρες τὴν λειτουργίαν αὐτῶν 
10.44.1,2; ὈΙΒΠΟΡΒ, οἵ, δαδορτας ἀπημηιέγαγε δὺς φμῖ αὖ ἀρορίοἱῖς 
ἐηϑεδεμιῖ ται ἐριϑοορί, Ισϑηἄαξν, 3.2: (ΝΜ. 7. 8484); αἱ Κοπὶὸ θεμελιώ- 
σαντες οὖν καὶ οἰκοδομήσαντες οἱ μακάριοι ἀἁ. τὴν ἐκκλησίαν, Δίνῳ 
τὴν τῆς ἐπισκοπῆς λευτουργίαν ἐνεχείρισαν 1.3.5. Δ(Β40 Α}; αἱ ΕΝ 
Πολύκαρπος... «ὑπὸ ἃ. κατασταθεὶς εἰς τὴν Ἀσίαν, ἐν τῇ ἐν Σμύρνῃ 
ἐκκλησίᾳ, ἐπίσκοπος 1},.3.5.4(852Α}; ἙΕ ΓἸοτη. 4.4.5. 4π(ρ.τϑ8ις; Μι0. 
6488); Πέτρος.. ἐνδιατρίψας τῇ Τύρῳ... ἐπίσκοπον αὐτοῖς καταστήσας 
Πον Οἴδνι, 7.5. τόνττ,36; (οπδὶ, Ρ0.8.46.0,13; "δὲ οἔ Ὀιβδορϑ οἱ σμ]δὲ 
5665 ΒΡΡΟΒΟαΪν ἀρροϊηΐθα Ὀν ΘΡΟΞΙ]65, 10.71.46; 18. 85. ΘΧΑΠΊΡΪΘΝ 
οἵ Ογιβίδη ᾿ἰνίηρ, χύίοηι. 5.3; ῬΟΙγΟ,ρ.0.1; ἀν ... γνωστικοὶ καὶ 
τέλειοι ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν ἃς ἔπηξαν ἔπαθον (Ἰοιη.5,7.4.0(Ρ.282.γ ; 
Μ.8,12840); ἀποστόλων τῶν ἀγγελικὸν ἐπιδειξαμένων βίον {Πτν5. 
ἀο».38. 5 τὴ [0.(8.2248}); οἵ ΡΗΠΟΒΟΡΠΙΟΑΙ (τποπαβί1ς) Πἴδ, ΝΠ ἐχογε. 
4(Ν1.79.7210}; οὗ πιατγιθα 116 τὸ γαμεῖν δὲ ἐὰν ὁ λόγος αἱρῇ λέγω 
καὶ ὡς καθήκει" γενόμενος γὰρ τέλειος εἰκόνας ἔχει τοὺς ἀποστόλους 
ΟἸεπι.ο!γ.7.12(ρ.51.5; Μ.9.4070); 19. Ῥαρ Ἰβηὶ οὗἨ ἀροβί]θϑ.; ἃ. (γέ 
5814 ἐὸ πᾶνε δαρίζεα 5. Ῥεΐοσ, ψῆο Ὀαριχοα 5, πάτον, ἀπά 50 
οῃ, οἷΟἸοσπι. ῥγ.δ(ρ.196.21; Μ.0.7450); Ῥ. τροοὶνθα οὐΪν 5, Το 5 
Ὀαρτίδαιλ τῇ τνϑίοσ, σοιηρ]εῖς Ὀγ Ρεπιθοοσίαὶ Ὀαρτίθσα. τ ἢ 
Η. ποσί, [ἢγψε αδορης. 4ς.2.14(3.770 4}; 20. ϑαισορβξους Οὗ ΔΡΟΒΙ]65: 
8. ΡΥ ντΘΥ5 ἴῃ σΠπσ ἢ ἀἰββουη]ν Γγρεῆν ἈΡΟΚΊ[65, α5 ΒΙΒθορ ἐνρ!- 
ἢ65 αοά, ἰσπ,αρη,θ.τ; τα, Τραΐ 5.1; τά δηρηνγηιίβια,, σξα Ρἀταά. 
5.1; οἵ τε πρεσβύτεροι εἰς τύπον ἡμῶν τῶν ἀ. ὑμῖν νενομίσθωσαν 
(σης, ΑΙ ΡΡ.2.56.}; 1Ὁ.5.28,4.; Ὁ. πΟΙΔΌΪ6 ρα Υ5 Εἰρηναῖος ὃ τῶν ἀ, 
διάδοχος Πα, ἤαον.3.5(4.320): πα Οὐμετ ἡἸ5Ππρτ Πα ( υἰ βίη, 
Ισηβίμιβ, Ὁ πα ἀσαξαβ, εἴο., οἵ δαυν βασορα σοπίαγγ, [ζὰ5.}.,6.3.47.1 
(Δ1.20.2020); ὦ. ὈΙΒΉΟΡ5. ΠΟΙαΙῊσ ΟἴΠοδ 1π σπισοφαβίοη οἱ δρροίηϊ- 
πηθπὲ ἔτοπι ΔΡοβίϊεβ, Ἰτοη, ἤαδν.1.27.τ(Μ.}.6878) οἴ. 5, ἐπιακοπικός ; 
10.3.3.3(8408) οἷζ. 5. ἐπισκοπή; τ οἴ, ἐρίσεορτ χεῖϑμς ἀρος υἱὲ ἐναστάενπὶ 
ἐεείφοτας, δ. 5.50.τ(11774}; ἀ, καὶ τοὺς τούτων διαδόχους ἐπισκόπους καὶ 
διδασκάλους τῶν ἐκκλησιῶν Οτ,ἤονι.34 1ῃ 1,ε.(ρ.205.18}; ΕἸΣΠΙΠ Δ ΠΠ15 
1πίορρ.ΟΥρτ. }.75.16(}}..} 1.3. 1216); Σ [δι15.}.6...4ἅ. τ Μ. 20, 221Ὰ)} ἐδ. 
4. 20(277}); ̓ ᾿Ιακώβου.. “τοῦ πρώτου... τὴν ἐπισκοπὴν πρὸς τοῦ 

σωτῆρος καὶ τῶν ἀ. ὑποδεξαμένου 1δ..το(6814}; 5ογαριον εἰ, 28. τ ΟἹ, 5. 
διαδοχή; Ποη.ΛΙ.6}.8.4(Μ.3.το030); ἰάφητιν η΄ ΝΤ οὗ ἐπίσκοποι 
Πα πρεσβύτεροι (η.ν.) 5ιιρραβίβ ἴὸ ἰδΊοΥ υοτ5 {Παΐ Γπποίοῃβ οἵ 
ἰαίθυ Ὀῖβῃορβ, θβρ. ογαϊηδέϊοπ, ψοσε ρογίοσιπξα ἱπ ΝΤ᾽ ἐἰπιθ5 ὈῪ 



ἀποστομαχίζομαι 

Δροϑβίϊεβ οἱ δὴ τὴν τοῦ χειροτονεῖν ἐξουσίαν ἔχοντες, οἱ νῦν ὀνομαζό- 
μενοι ἐπίσκοποι,...τῇ τῶν ἃ, ἐκαλοῦντο προσηγορίᾳ ὙπάτιΜΟρΒ. 
1 Γτηι.231:8(ρ.121.14); 14. Γ1}.1.:7(0.220.16); ΤΙ , Στ Τῆμι.3.: τ(3,652) οἷἵ, 
95, ἐπίσκοπος ; ΔΡΟΒιΪθ᾽᾿ 8 βίαι σοηίγαβίοα 1 ΠΙΘΥΈνΎ- ὈΙΒΠΟΡ᾽ 5 
οὐχ ἱκανὸν ἑαυτὸν εἰς τοῦτο φήθην, ἵνα ὧν κατάκριτος ὡς ἃ, ὑμῖν 
διατάσσωμαι Ἰρτι. Γ γαϊϊ.5,.5; τὰ ον. 4.3; ὈΙΒΆΟΡΒ 1ἴἢ βασσοβϑίοῃ το 
ΔΡΟΒΊΪΕ5. ρατίαϊςς οἵ {π|6Ὶ ργᾶςε οἱ Η, (βοβί, Ηἰρρ.άφᾳον, Ὀτοστη, 
(0.3.2; Μ.16.30200}; ἤδῆσο ὈΥΆΥΟΥ ἰρδαὶ 5ριπὶ ὯΟ ὰ5. ὍΡΟΙ 
ΔΡΟΞ 65 τᾶν θὲ Ὀρβδίονψεα ἢ ὈΙΒΠΟῸΡ αἵ ᾿ομβθογαίϊομ, οἵ ΗΙΡΡ. 
ἰγαά.α.53.4; Γξιρ σης ἀρῥιϑικις, δαϊπογν ρσίνοη τὸ ἀροβί 65 
ἴο Ὀϊπὰ 8η6 Ιοοβὲ 58 δχοσοίβοα Όγ ὈΙΒΠΟρβ, οἱ, ΗΙρρ. ἰγαά.α}.3.ς; 
ἃ. Ομυγοῦ 45. 4 ψῃΟ]Ὲ Πα5 τοορῖνεα Η, (μοὶ ΤὨτουΡ ἢ Ἀροβί]68, 
Ηἱὶρρ.ἠωογιρτοειῃ.(ρ.3.2; Μὰ. τό6.3οϑοῦ); Οσηοὶ. ἱρ}.8.33.8; 21. Ἰτατρ.; 
ΘΟἸΩΙη ΘΙ σε ἸῺ Οἵ ἈΡΟΒΕ]65 ἴπ μαστοῦ Τυϊαταρῃβηΐ, [,|. 1ας.(ρ.174. 
21}; 1δ.(ρ.188,21); ὃν ὑμνοῦσιν. «ψυχαὶ μαρτύρων καὶ ἀ. 1δ.(ρ.1τ08.27}; 
ἐπ δίαγε,.(Ρ.117.20) ; 1Ὁ.(0.128.25). 

Ψ. ἴγρὲβ οὐ ἀροβιί]θβ, ν. ἔτεα; 6.6. ὅξη.49:12, ΗΊρρ.ὕεη. ]αε. 19 
(0.35.4) οἷἷ. 5. γάλα ; Ξοη5 οὗ ΠΙΡῊ ρτίεβέ, Οσι ἠοῖ. 7.1 τη 1ου.(0.3}3. 
12; Μ.12.4774}; Ια ἄρῃ. 5.α ἴῃ Νιμ.(ῃ.26,24; Με τ2.6030); Ιουπάδ- 
«ἴοπ5 οἱ τ εγηδοὶες, 14. λσῃ. 0.3 τὸ Ἐπ. (ρ.230.15.; Μ.12.2654}; αηά 115 
ὈΝΠατ5, 18.{ρ.230.18 ; 3054); ΡῬτος,., χ.26: τοί 1.87.6 50); σοπιρατεὰ 
Μὴ Πονῖτεθ, τὰ, δεν, 35:2(}. 87,800); δαυιναίεπὶ τὸ ᾿βεανβηβ' 
(Ρ5,18:1), οἵ, ρον ξεειτ φιΐφηο εοοἰεςίθα ἐαειδ, ὑοἱ οοεἰξ ἐβεεϊῖ,...αρο- 
οἰοἰΐ, χμῖ ἐγαμὶ ερεῖϊ... Βοαμένρες πούπόη ἀεοιρίμηί...1ε Ῥέ ἱομεγμῖ 

ῥοϊοφείαίεμι ὑϑγε 605 ἐοεῖος 6556 ἐγεάαρτδ, Οτἠομ. 1.13 1 Οδη (ρ.τθ, 
16; Μ.12.1560); ἰγρίθθα ὈῪ Ἰωουπέδίηβ Οἱ Πρ} (οἴ, {6τ.15:16), 
14. ΕἼΘΑΣ 12.12 ἴῃ 6. (Ρ.908.12; 1. 13. 3930); : Ἱπομηΐβϑηβ ἃπα Π1|18᾽ 
{(Ρτ.8:25) ὄρη καὶ βουνοὺς τοὺς ἀ. καὶ τοὺς τῶν ἀ. διαδόχους λέγει 
Δίδυςε!!, ἢ".22 ἀρ. 5. 7αγεεῖϊ.2.3(ρ.48.13.; ΝΜ. 24.805 4}; ιπτετρτείὰ- 
το το]εοῖοα Ὀν Ττι5.6.1}..2.2(ρ.156.31; Μ,24.0024); Ὀαῖ δοςερίςᾷ 
τοῖ, 15.30:25 ὈγΥ Ογτ..5.3.2(2,431.}; ΔροΒι ἐπ᾽ ἰανν τνρποα Ὀγ 
τῇς. ὑσὶ (Τὰ. 9:15), Μείδισγρρ.ιο.2(ρ.123.25; λ΄. 8,106 Ὰ}; 
ΔΡΟΚίΪο5. ἂἃτς ῥυΐποθ5 οἵ Νορῃεμαλγη {Ρ5,67:28), Ἐπι5.ἀ.ε.0.ο(ρ.426. 
2: Μ.22.688Α}); ἰμεῖν του 5 {χαπιρείβ, Ομχνθιεαροίῃ ᾿ς, 40(5:104Ὲ}; 
πον αἵ ᾿βαρριττεβ᾽ (1[5.54:11), Ονγτ..1ς.ς.2(76718}; Ὀταηοῆεα. οἵ 
τηιβτατα-ἴχεα (1,Ὁ,.3:10), ἴσεῃ, ἐγι2οίρ 494; ΝΕ.γ7.12454}; αθα Τεεὶ οἱ 
τῆς 1,οτά, ΟἸςΙ, ,αδ.2.8(ρ.1904.1τ4; Μι8.4ὅπο}; 15.27:21-2 [οτεῖε]]θ 
{πεῖν εἰεοίίοῃ, Ἐπι5,4,6.2.3(ρ,85.1τ6; Μ,22.1520}; τποὸν δῖ πτέρυγες 
τῆς γῆς ([5.24:τῶῸ) Ῥτος,Ο.1ς,24:τ--22(Ν.8).21934); οἴογχ.1ς.2.5 

(2.343). 
Κ. [ἐβνα!β οἵ δροβέῖθβ, Οὐποὶ, ρ}.8.3323.8: οι Οτ Ν υγββυαμά, Βας. 

(Μ1.46.γ80Α). 
1. Ὀυπαὶ οἵ Δροβίο5 (Ῥεῖοσ δα Ῥδὰ]) Ὁγν Ν᾽ εβραβιαηἶβ οτγάει, 

Ολγοη. ῬαςεὴΡ.24θ(}ῖ.02.5924}); ὃν 4108, 1ο.} 4], εἠγοη.το Ρ.2 5 (ΝΜ, 
97.3028); τὰ τρόπαια τῶν ἁ, ἴο δ 5ςςπ οἡ Δ᾽ αἰίοδη ἀμ οὐ Οβι1Δ0 
γᾶν, δ15 ΚΚν8 0. π|5.ψ..6.2.25.8(Μ.20.2ο0Ὰ). 

Μ, σμυγοῇμο8 οἱ ΘΡροβίϊες: δἵ [ςταϑαΐθπι, οἡ δὶῖς οἵ ροητοοοϑίαὶ 
ἐνθηΐς, νυ. Η δαϊοεϊ.χό.4.: οὔ ριρμηδης.14(,1.43. 2614}; ἴῃ (ο- 
ΒΓΔΏΌΠΟΡΙΟ; Ὀσθτιαἰ-οίαςς. οὗ (οπδίαπίηρ, Ἐλι5.υΟ 4: ηο(ρ.146,32, 
Δ1.20.12254}; 502.ἦ,.6.2.34.5(}1.67.10520}; οἷ. χαίρετε, ἀ. τ. Ν82.ον. 
42.26(Ν1..26,4808}); 14.ἐφγ12.2.1τ.τ6.50(}1.327.12584); ΟἾγυβ, γ 6 11,1.2 
(3.4258}: 850Ζ.ἦ.6.8,1ο.6{(15448) : 1.8,τ4.το(τππ38}: ὈασΑ] ρίας οἱ 
ἱτηροτίαὶ Ταπυν, (ἤγοη, Ῥαβεἢ..384(Ν}Π|,92,ο85Α}; δἀηα οὐ ρα υοῇ, 
18.0.381(0768); οματοῃ οὗ ἀροβί]εβ. σοπβεογαῖςα Α.Ὁ. 2370, 20.0.302 
(7ύο}3}; μαρτύριον οἵ δροϑί]ος. δοίοβθ Βοβρδογαβ, Δ] υμ ενς5.17 

(Ρ.τοκ.8; Ν.47.50). 
Ν. Ρἱοΐαγοβ οὗ Δροβίῖς5 Ῥοΐου δα Ῥϑι] ργεβοσνϑᾷ, 1 ι5.ἢ.6.7.18.4 

(ΜῈ. 2ο.6ϑος). 
Ο. ἴῃ Ἐπ|65. οὐ Ῥοοκβ Πράξεις τῶν ἀ. οἴ ξτοῦ.ἦαεν.3.12,1χ(},7. 

9054); ΟἸογη. ραδα.2.τ(ρ.1ός.18; Μ.8,404Α}); Οτ ( εἰς.3.46(0.243.2; Μ.1ι. 
οϑοθ); Διδαχὴ..«τῶν ἀ. Ατῃ.ἐρ. ἐεεί.30.ττ(}}.26,14370); ΕΡΙΡΙ.ἠαεν. 
45.4(0.202.4: Μ.4τ.8568). 

Ρ. ἔαϊθβε δροβίϊεϑ; (σὐποβίις, 
2814) οἷζ. 5. ψευδαπόστολος ; Μψαγηησο ἀραιηβὲ Τπθη), “4.7 πον. ἢ0 
(Ρ.104.12); 56πῖ ὃν εν, Πρ ΟἾθηι.12.55; ορροβϑᾷ 1ῃε ἀροϑβίϊςϑ, 
ΟΒσυβ. χρη Γς.7(5. 588); ν. ψευδαπόστολος. 

Ο. οἱ ἴδῃ, 8.5. 56]-βγ 164 ἀροϑίϊε οἵ (γιβῖ, ΗἩςρεοιη,ἄγεξος 
(Ρ.5.22; Μῇ.1ο.14334}; ΡΙΡΗ. ἐαεγ.66.1ο(ρ.42.6;, Μ.42.574}. 

ΙΝ. ον δι ἈρΟΒΙΪΟΝ, ΘΠ βθεσίοα οἵ εν Ίβῃ ῬαΣηατοῇ ἀ ἀ. δὲ εἰσέτι 
καὶ νῦν ἔθος ἐστὶν ᾿]Ἰουδαίοις ὀνομάζειν τοὺς ἐγκύκλια γράμματα παρὰ 

τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἐπικομιζομένους λι5.15.18:1--2(}}.24.2138}} εἰσὶ 
δὲ οὗτοι μετὰ τὸν πατριάρχην, ἃ. καλούμενοι. προσεδρεύουσι δὲ τῷ 
πατριάρχῃ ἘΡΙΡἢ.ἦε).30.4{0.3328.21; Μ.41.4000)}; ἐδ. 30.τγ(ρ.546.12 ; 
4248); οἰ «Οοὐ ὙΠάς.τό.8,τ4. 

Ψ, δ 86]., ὡροσίοἰτς ἀ. ἔχων τιμὴν Χριστοῦ ΛΙΑΛΙΑ τι538. 

Ἑἀποστομαχίζομαι, ρᾳ85. 96 ἀϊξτογάεγοί ἐμ ἰδέ οἰοπιαεῖ, τοῦ. 

ΟΠ ἐροβ. 80. λι5.ἢ.6,4.22.6(31.20, 

214 ἀποσχίζω 

ΟὨ τ 515 Ἀεϑυγγθοίίοῃ ὅ λέων κατέπιεν τὸν ἀμνόν, καὶ ἀπεστομαχίσθη 
Αϑβορῃ. ἄορι. αὶ τι 9. 5(}1.40.436Ὰ}. 

ἀποστομίζτ-ω, 1, γεάπμες ἰο κἰΐομεο τοὺς φιλοσόφους ἀπεστομέζεν 
{Ὀ4}}. λποη. 27]. ὅπι4δς; ἐπεστόμιζεν Ρ.86,12); ΟἹ (τὺ ἤρξατο 
“πεῖν τὸν διδάσκαλον περὶ τοῦ πρώτου γράμματος ιν ΤΠομ.Δ ὁ 
(ρ.145); ἐθαύμαζον, πῶς παιδίον...-πεὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ διδασκά- 
λοὺς τοῦ λαοῦ 1Ὁ.τ0.2(ρ.150}; 2. ἀποὺ ὑν ἠεαγνὲ "Εσδρας νομικώτατος 
ὧν, καὶ “των πᾶσαν τὴν παλαιὰν δεαθήκην (τ. οί [05.6:26(}1..12. 
8248). 

ἀποστρακίζω, ῥα ἐμαγά, Οτιὐἠοηι. δια τὲ {ἐγ (ρ.151.2ς; Μ.13. 

4640). 
ἀποστρατεύομαι, ῥέὲ ἀἰδιπίσοει ἤγομι με ίανν δογοῖσο, ἸλαπυυΟ, 

1.54 {π|.(Ρ.6.3.; Νῇ.2ο.0688) ; 5οοτ.᾿ἢ..6.3.22.2(}}.6).4364}. 
Ἐἀποστρεφικός, ῥγευεπίτηρ, ἀείεγγίης, Το. 6]. (Μ.88,10244). 
ἀποστρέφ-ω, 1. {ΜῊ ατὐαν ΟΥ αδτάο, ῥεγυεγί ἐγὼ οὐκ ἀπέστρεψα 

αὐτόν, ἀλλ᾽ ὑπέστρεψε πρὸς τὸν θεόν 44. Βαγιἢ.δ(ρ.148,20); 2. πιο. ἀπά 
Ῥαβ5., ἐμ αὐθῶν Κγοηι, ο. ἀαρ]. δος, ὃν [50. Ἰ,ιΆΖΑΤΕΝ] ἀπεστρέφετο 
τὰς ὄψεις αὐτοῦ [50. 1)1ν05} 1505.Α.],δόγηντιτοί Μ.80.4458); αἶπὸ Ο.Ψ 
σοπῖ, ἀ. τοῦ μηκέτι προσκόπτειν ΜδσιΛορι λοι 4.21(Μ.34.488}}}; 
γερμάΐαϊθ Ρευϑοπβ πάντες... «ὑμᾶς 56. Ἰκέλυ “πόνται πλὴν μόνου τοῦ 
διαβόλου ΑἸ ἄεον. 27 (0.24.1; ΝΙ.25.4651}}}; ὅ. «Σαοὺλ... ἐπειδὴ αὐτὸν ἀ, 
καὶ ἐμίσει (Ὠτν5.5ἰαὶ.7.3(2.888); οὐδένα τῶν προστρεχόντων “-εται 
5... σα] 770. [6].5ἐν»»(}1.88.1056}8}; {Πἰπρ5 ἀ, τὴν... βλασφημίαν 
ΑἸΙοχ. Δ] ἐῤ. Ἰἰοχ.ατίρ.26.22 δ .τὸ.κό40); ΔΙ ἐριεμογεῖ.4(Ρ.173.1ς; 
Μ.25.2324}; Βα5.ἠοηι.τ2.1ο(2 1008 ; Νὲ.31.4088); τὸ καὶ ᾿]ουδαίων... 
τοῦτο ἀποστραφῆναι (Πγνϑ.ἤοη.33.1 ὧι «(4ς.(0.240}}}} Ρά.558. 0 5., δὲ 
ἀεβεειοά ἤγονν πεῖς ῥιγβοσε, ἐαηρα σης μεμα οὐκ ἀπεστράφη 
τοῖς γεγραμμένοις Ῥ.μΠοσί, ἤν. 7 (1,0 5..57.38}.Ψ 

ἀποστροφή, ἡ, 1. Ἰηϊ τ 5. 56 η56, ἐμ Ὴρ τον ον 1Π6 ρατί οἵ 
(σοῦ, γε) εεΐϊοῃ καὶ ἐν τῇ ἀ. ηὔξετο τὸ ἔθνος (Πγνπιἠομι. τ 6.2 τὴ δ1Π. 
(7.120Ὰ); ὕγτ. ἥμι. τρ(3. 2651) αἰζ, 5, συνομαρτέω; 11, ἰδας.τά4(3. 
5204); πεπονθότες...τὴν ἀ, διὰ τὴν ἐν ἰδὰμ παράβασιν 1Φ..37(3. 5534}; 
2. {γ8115. 5658, ἀείφγγεηὶ εἰς ἀ. τῶν ἄλλων ἀνθρώπων [υ5:.3αροί....1 
(1.6.4658); 3. σεξί, εοπιὶγιδιίῖοι ἠθέλησεν ἐλεῆσαι. αὐτόν, καὶ δοῦναι 
μικρὰν ἀγάπην εἰς ἀ. 10. ἈοποΠ ῥγαξ, τυ (ΔῈ. 87. 3072.) 

ἀπόστροφος, ἐμγηεά ατοαν; γεμιοίο ἦν...«ἐν τῇ νήσῳ εἰς τὰ ἃ. αὐτῆς 
μονάζων τις Ματς. ΤΠ ἤδοιν, Ῥονρῥἧ.34. 

ἀποσυνάγω, ἀδεεμιῥίε τὸν σωρὸν τῶν κακῶν ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος ἀ. 
Μας. Δἴρῃ αροῦν.4.25(0.210.23). 

ἀποσυνάγωγος, 1. «αεδὶ μέ οὗ ἰμε σγηαρορσις, (γα. ον. 1.32 τὴ 
1ο.(8.363Ε}; 2. εαϑξὶ ομὲ οὐ με Οἰμνεῖι, ὁχοοιημιμηϊεαίεά εἰ συμφέρει 
τόνδε ἀ. εἶναι κρίναντες αὐτὸ ποιοῦσιν ΟΥ̓ ΟΝ ΠΗ: Τ(Ογ 4 {5 
Έ.356}; ἀ. ἔμεινε τριῶν ἐπισκόπων πολυετεῖς χρόνους ΛΔ]οχ.Λὶ.ρ. ἰδ. 
οίρ.25.13; Μ.τϑ, κότα); ΟΝις. (325) ῶἢ.5; ποιήσεις οὖν αὐτὸν ἀἁ. ὡς 
φονέα ἀδελφοῦ (ὑοηοὶ. 4Ρ}.2.42.1. 1ὃ9.4.8.3.. ΤΉ Πα]. 1)ίας ΡΠ αμί. 
(Δ1.8ς.7720); 3. ἐαδὶ ομἱ Πγορὶ σμοὶς δοεῖθὶν ὁ μηδέποτε διὰ λύπην ἃ, 
εὑρισκόμενος ΤΙΑΧ,Γαρ. αἱ, κε ἦ.00.1400Λ). 

Ἑἀποσύνακτος, 1. ολείμαἀ οι ἤγομι ἐδ|6 ἐνμάβαεσ, 1 ρ]χυἠμααγ. δι 
(ρ.229.2ο; Μ.42.3330): ὕγτ. 0.6.χΧ(4.0158}; 2. εχείμρι! ἔγοιν {πὲ 
ἐϑηργέραϊίονι, εχ μητεαο, ΠΡΙΡἢ ἦαεν.70.2(ρ.344.8 } Ν].45. 5218}; 
3. 85. ϑιῦ5ι., δδεσίδνῦ, Οὐτιεραν σάτα; ς᾽ “πὴ; ἐδ. 13(0.02.4; 55 
421). 

Ἑἀποσυνάπτω, ἀϊ5γοῖη, ΤΠάτιϑιια,ερῥ.2. 5 Δἴνοο.τ 2018). 
ἀποσυνεθίζω, τρ6Ω}}, γχοῖ. ἀ. αὐτοὺς τῆς..««ὑποθέσεως [ὑρίρνίκεν. 

ὁ6.γι(ρ.112.21 ; 41,42.π410}. 
Ἑάἀποσυνέχω, κεέρ, ἐὐρἤηδ ἑαυτὸν εἰς ὁδὸν σκότους ἀ. Βαγη.5.4. 
ἀποσυνίστημι, ὑγεαΐίς ἩΡ, ἀφηιοίιδἰι, δονοτιιριοαὶ, ἱ υτιχ(}.32.1ο). 
ἀποσυντάσσομαι, πασε οί ίτιρ ἰὼ ἀν τρτίδι; αἀἰδιμῖδς, Ἰοὺ. Νοποι. 

Ὀγαΐιχδοί Μ.87.3ούδο). 
ἀποσυρίζω, μΐδς οἰ, εγεεὶ τοτι ἢ ἠϊδεοίηρ ἵνα μὴ««δρακόντειον ἰὸν 

ἀποσυρίσωσιν αἱ τῶν ᾿Ιουδαίων γλῶτται δας, ση,αῥοιν.2.1το(0.33.7). 
Ἑλποσύστασις, ἡ, ατεγεῤίίοη, ἀϊδοοίνἑον ἡ «ἀπιστία, ἀ. οὖσα 

τῆς πίστεως ΟἸετη,5ἰγ.2.12(ΝΠ1.8,. 0020 ; συη]. ἀπόστασις }».142.20}.Ψ 
“᾿ἀποσφαγή, ἧ, εὐδεαϊίομ οὐ οἰαι λίθον, 70. ΜᾺ]. ἐἰγοη.12 0.285}. 

95.432}. 
ἀποσφαιρίξω, ἐγ ἀ. [30. αάἀνογθιῖν} σοὺ τὸν νοῦν πρὸς τὸν δυνά- 

μενόν σοι βοηθεῖν ἴ5ι.5.6}.45.1(3.1330; Μ.32.3051)). 
ἙΔποσφενδονίζω, ἡμγὶ, ἰἤγοιυ, Ἰύναρυ. ἠ.6.4.27(ρ.175.22 

27408). 
ἀποσχετλιάζω, ἐηοδῖρ ραϊηθῖ πάντες πρὸς ἐκείνου ἃ. ΑπίνΑπ. 

δοηι.5(Μ.40.2328). 
ἀποσχηματίζω, ἀΐσεσ! οὗ ἐπε παρέ, κηίγοονς, ἀρορμίά αὶ. (Μ.6:Ξ. 

2400), 
ἀποσχίζ-ω, Φρἰ1; φοραγαίε; 1. γι ηΓᾺ}}ν οὗτος δὲ ἀλλοτριῶν τοῦ 

πατρὸς τὸν μονογενῆ, καὶ παντελῶς “των τῆς πρὸς αὐτὸν κοινωνίας 
Βαβ, Εν... τ8(1.2308 ; Μ.20.5524}); 2. 6ςς]., αὐ οβῇ ἴτοι {8 ΟΠΌΤΟἢ 

: Μ.δό. 



ἀπόσχισμα 215 ἀποταμίευσις 
ΕΣ ͵ Ν ᾿ ᾽ ΄, ᾿ -:ινΨψῃ κ᾽» ’ Ϊ - ὃ - “ ὅλ “- ’ " , ζ - ἷλ θ , δὲ “- 
αἰ ουΡΩΡΉΤΟΡ [3ς. ονδϊδπὶ ἐποιησενσυνν.. τοῖς αμὰ αντῷ ἀποσχίσάασιν τῶν ὁξύσμων Τῆς υλικΉς Ταύτης και προσκαίρου 5, ἐλέῳ ερια ὃξ τῶν 

ἑαυτοὺς τῆς ἐκκλησίας (ΟΥΉ.8Ρ. ἔπι5.}}.6,6.4.3.2ο(Μ.2ο.6288); εχ-᾿ 
εονιππεαίδ, Αὐιδϑὶ, δι ποά, τοί Ν.80.1644); ρΡᾶ85. ὅταν..«εἰς αἵρεσιν 
ἐκπεσὼν ἀποσχισθῇ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας (Βτνϑ5.5αε,4.ο(ρ.125. 
14; 1.4148); δὲ ῥεξ μὲ οὗ ἰζι6 7ετυϊδἦ; φγηαροσμε, ΟΠυγϑ.μονη.30.5 
τη Μῆϊ.(7.3544, ν.]. διασχισθῆνα!); 3. Ιηἴταη5., ἀοῖ. δηᾷ χιξά, 
ἀποσχίσεσθαι τοῦ διαβόλου Μοτῃ, Ἔγηρ.το.4{(ρΡ.126.18; Μ.18.2οοΑ) ; 
6800]., δεραγαίθ οπεϑεζξᾷ, βοοοάε ἔγομι ἴμ6 ΟΒΌτοὴ ἀπό τινος αἱρέσεως 
ἐνδιαστρόφου τῆς ἐκκλησίας ἀπεσχισμένον Βδ5.}δχ.5.7(1.47.; Μ.20. 
1128); οὗ (Πε Ἰ)οπαιίβιβ, (σά, Αἰ γ.67; οὗ βεσβάςυβ. ἔοτα ἘΡΠοβι5 
ἡμῶν ἀπέσχισαν (ἘΡΠ.(431)6ρ.(4(Ὁ τ.1.3.Ρ.33.4; Η.1.15020)); “-ον- 
ταί τινες ἀπὸ τοῦ Πέτρου [3ς. τῃε ΕἾΠ]161] καὶ οὐκ ἐκοινώνουν αὐτῷ 
ΤΙμβοηΐ, ΒΒ. 66εἰ. 5. 2(Μ.86.1220Ὰ); μονοφυσῖται οὗ προφάσει τοῦ ἐν 
“Χαλκηδόνι συντάγματος τοῦ τόμου ἀποσχίσαντες τῆς ὀρθοδόξου ἐκ- 
κλησίας 0.1} .μαόν. 83 (Μ.94.7414Ὰ};} ἔτοπι δῖ συνεπόμενος τῷ... 
Μαρκίωνι καὶ ἀπὸ τούτου ἀποσχίσας καὶ αὐτὸς ἄθροισμα ἑαυτῷ 
ποιησάμενος αἱρέσεως προέστη ἘΡΙΡΗ ἤαον.43.τ(ρ.187.5; Μι4τιϑαγὼ; ᾿ 
τοῦτον δή φασιν...ἀποσχίσαι μὲν τῆς ἄλλης Εὐνομιανῶν μοίρας ῬΒϊϊοβι. 
ἦ..ε.12.πττ( λῆς. 6200); 405., ὀγέαϊκ οἵαν ἤγομι {μὲ Οἰμμγεὶι, σδεθάο 
κτίστην εἶναι... «τὸν θεόν, καὶ οὗ καθ᾽ οἷανδήποτε πλάνην ἀπεσχισμένοι 
συντίθενται 4.5. ΕΜ171.2.22(1,2584 ; Μ,20.6200). 

ἀπόσχισμα, τό, δεὐήδη!, ἐεοὶ πρόσφατος τοῦ ἀ. αἵρεσις (τεῖ. Μοι- 
[Δ 1515) Αποῃ.8Ρ.1"8.ἢ.6.5.τ6,6(},.20.46:8); Σαμαρεῖς ἀ. 
᾿Ιουδαίων Βοοτ,ἦ.6.5.22.72(}]1.67.6448); Ῥεγ5.(0.43.21). 

3Ἑ 

» 
οντες 

πατρός ῬΒΟΓΔΥρΙΆΡ,οβια. [ ἰο. τοί Μ.88.4468); (οβπι. Το ρ.τὸ 
(4170); 85 πεαπὶβ Οἱ ἃ ἤϑσϑβυ, οἱ ἀ. Το. ΝΙςμαιν. (Μ1.96.14488}; οὗ 
ἴβοβε ποῖ δοσερίίηρ (μεϊςεάοῃ, ἀροῤίμμ. Ραὶν. (Δ. 6ς. 4325); τῶν...ἁ, 
μοναχῶν... .τῶν ἀκεφάλων (ντ,διυ, δα. ς(ρ.147.14}; 16.0.Ἐπεἰβγηϊ. 20 
(ρ.47.}); Ὑπάτ, 7, εοι.1.ε.2.26(Μ.86.107Ὰ}; οἵ Ῥαμοίθης. ἃ. οἱ καὶ 
δοξάριοι 0.1), λέγ. τοΞ3(Μ.94.7772). 

ἀποσχοινίζ-ω, Ξεραγαία ὃν ἃ εοτά, ἐμὲ οὗ, ἄφραν; 1. ἴὼ ρει, τῆς 
προκειμένης ὑποθέσεως ἀπεσχοίνισται Οτι Ν γ55.07γ. ἤοτη.4(ρ.68.18; Μ, 
44.τπτ610); Τμαι. αι ρτοοτα. (2.1055); κοινωνίαν... «ἀπεσχοινεσμένην 

ῬΔ]}.υ,Ολγγς.δ(0.35.12 ; Μ.47.22); 2... τποχα], ἴγοθ (οα οὐ ροοΐ 
Ἕλληνες ὅσον τῆς ἀληθείας ἑαυτοὺς ἀπεσχοίνισαν ΑἸ. ρφηΐ.20(Ν].25. 
608); ὁ ἀεὶ ἐν πάθει γενόμενος, τῆς πρὸς τὸ θεῖον συναφείας “-εται 
τιν υ85.ογ ἄορι. "(0.94.6 ; Μ.44.11770}; ἀ. διὰ τὴν ἁμαρτίαν (γτ. 
]ς5.4.3(2.620Α}; 155.591.υ. 1 }ι6εἰ.2.30(}}.85.6174}; [τοπὶ ἐν], ΝῊ ῤῥ. 
2.13(Ν4.79.2050); ῬΑ] υμλνγα.τβίρ.113.1; Μ,47.02); Ὀγτ.αάογ.τ(ι. 
224); 3. οὗ σοα; τεῦ. ἰχαῃβοθπάσποα, νπ|5.6.1}}.1.12(Ρ.72.1τ3; Μ.54. 
8481) οἷτ, 8. ἀπαλλοτριόω; καθ᾽ ὅσον σκιὰ σώματος καὶ ὄναρ τῆς 
ἀληθείας ἀπεσχοίνισται, τοσοῦτον διέστηκε τῆς..««τοῦ θεοῦ σοφίας ἡ... 
τοῦ κόσμου σοφία ϑονοτ.  στί, τ( 1.63.531}; γτ δος, τοί ᾽. τ80}; τοῦ. 
δοτοξ, αἰ] ν]5] 0 ῃ5 ἢ ΤΎΙ. ἀλλότριος καὶ ἀπεσχοινισμένος ἐστὶν ὁ λόγος 
τῆς τοῦ θεοῦ οὐσέας ΑἸοχ. ΑἸ, ερ.δηεγεί. χ(ρ.8,3; Μ.18.5 738}; ΑἸΠ, 4». 
1.6(Ν1.26.248) οἷξ, 5. ἀνόμοιος ; ΟὙἸΝγ58. Τγίρ. (Ρ.75.5; Μ.32. 68); 
κἂν.. «τῆς πρὸς τὸν πατέρα ὁμοτιμίας διὰ τὴν περὶ τὸν σταυρὸν οἰκονο- 
μίαν τὸν νἱὸν ““ωσιν ΟἸΝ γ855. πμεπ. (2 ρυττ4.ς: ΝΜ 4ς ρ); ἐῤιαι 
(2 Ρ.254.24; 8618). 

ξάποσχοινισμός, ὁ, ἐχεϊμείοη, Τμάτιδιαά,ερῥ.1. 28(}71,00.0078). 
Ἑὰάποσχοῖνος, »παίε οὗ γι5]ε5, 80. ῬῚ5. Ῥδν5.1.217(21.02.12118). 
Ἐἀποσχολ-έω, ξέέρ ὅμδον, οεσιιρῖοα, ΠῚρΡΡ. [λαρι.3.22.1; ἵνα σε “-ἤσῃ 

[5.. Τθεν1}], καὶ ἐμποδίσῃ σε τοῦ ἀναγνῶναι ἘΡὮΤ.3.2324.; ΟὮΤγ5. 
ἢση!.66.5 1 70.(8.3οοο). ᾿ 

ἀποσώξτ-ω, 1. ἀφερ, ῥγέδεγυθ, Ἰτϑηἦμαδν.τ.5.2(Μ.7.4038); πῶς 
“ϑεται.. «ἡ γραφή; [].8.ς ΟἹ ἃ σοτηπαπατηθη}] ΜΘι ἐεῤνγ.τα(ρ.460.το); 
τὸ ὑπὲρ πάντων εὔλογον ἀ. πρὸς τὸν πατέρα ΑἸΝ..ἴης.7.5 (1.5:  ΤΟ0 Ὰ}; 
το ΝΝ υ85.ογιεαϊρεἢ,35(0.130.3; ΜΠ .45.920}; 2. γέδεγοθ ἴῸΥ ἑκάστῳ τὸ 
δίκαιον τοῦ θεοῦ “τοντος ίατο, ΕἼ οῤηδε.2.1 το (}}.65.0488}}; . ἐμ ῥῥονί, 
ἡπαϊηία Ἢ τὸν Χριστιανισμὸν λόγον “-ειν.. ὑπειλήφασιν Ἐλι5.}».6.1.1 
(30; Μ.21.230); 4. σαγγν οὔ; οἵ ἴῃε νεΐποιιβ βυβίουι, {πυϑέλεχ. 
(Μ.18.7408); Ῥ455., ἐδεῶρο φαξεῖν, 1.8, 

ἀποσωρεύτ-ω, ἀξαρ ἨΡ, δίογε Ὡ}ρ ἑαυτοῖς τὴν εἰς τὸ μέλλον “"σειν 
ἀσφάλειαν γτι ον βακελ.γ (92.828); Αὐοίῃ, “ροοιδί δε. τοῦ, 568). 

ἀποταγή, ἡ, γεημηεία ἸοΉ; 
Α,. οὗ Ἰ)εν!}, ἴὰ Βαρί ϑπι μετὰ τὴν ἀ. εὐχή ϑεταριφοίι 21 {1Π.; 

θεμέλιον... .κατεβαλόμεθα ἐν τῷ βαπτίζεσθαι, τουτέστιν ἀ. τῶν ἔργων 
τοῦ σατανᾶ ΤΆΤΗ, ἦγ.(}1.26,122158); μανθανέτω τὰ περὶ τῆς ἀ. τοῦ 
διαβόλου (οηεί. ρῥ.7.40.1; δγηιθιδ.7.4τ.3; τρὶς διακελεύεται τῷ 
σατανᾷ, καὶ προσέτι τὰ τῆς ἀ. ὁμολογῆσαι: καὶ τρὶς αὐτῷ τὴν ἀ. μαρ- 
τυρόμενος 1)]οτι. ΑΥ.6.}.2.2.6(}.3, 2068) ; 1.2.3. π(4018); τυδᾶάδ [βοίηρ 
ψοϑῦ, ἐῤ. ς τι δ(το8.4}; τηαάς Ὀν σοάρατοπίβ ἴῃ ρἷαος οἱ ομ!άτεη, 10. 
η.3.1τ(5684}; τὴν ἀ. τοῦ σατανᾶ ἣν ἀπετάξαντο ἐν τῷ βαπτίσματι 
Οὐβα. πα, 9. τ( Μ.88.608); 7ο.1).πονι.2.6( 1.96, 5850). 

Β.. ἴῃ ἀϑοθίιοα! (ΤΠ Ρ]Ο5) Πΐο; 1. 46, ἔστιν οὖν ἡ ἀ. ... λύσις μὲν 

9 Η ς τῇ Ν , ’ Σ ΕΣ ι -“ 

αποσχιστῆπκ, Ὁ, σεῤιδιηαΐε θήσω...τινὸς νέου ἀποσχίιστοὺῦ αὐτῶν ᾿ 

ἀνθρωπίνων καθηκόντων, ἐπιτηδειοτέρους κατασκευνάζουσα πρὸς τὸ 
ἀπάρξασθαι τῆς πρὸς θεὸν ὁδοῦ θα. γέρ. [μ5.8.3(2.2500; Μ.31.04018}; 
διὰ τοῦτο γὰρ ὀνομάζεται ἡ ἀ., ὅτε τῶν γηΐνων ἀποτασσόμενοι, τῶν 
ἐπουρανίων συντασσόμεθα Αἰτ. Μοη ἠογη.τα(Μ.80,17814); ἀ. τινες 
γνωστικοὶ καλῶς ὡρίσαντο λέγοντες ταύτην ἔχθραν πρὸς σῶμα, καὶ 
μάχην πρὸς κοιλίαν ]0.(]1ηλ.5εαΐ,το(Ν1.88,881}}; 2. αββεπος οὗ τὸ- 
Ιρίοι5 ἴδ, 5ἴ8, 564 δἰπιοβῖ 85 βυποηνψὴ ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ τῆς ἀ. σου 
ἀνδρίζου, μὴ καθελκυσθῆναι ὑπὸ τῆς προσπαθείας τῶν κατὰ σάρκα 
συγγενῶν 85. γΕΉΜΗ1.2(2.2048.; Μ.31.032Α}; ποιῆσαι τήν τε ἀ. αὐτῷ 
κατὰ τὸ ἀρέοκον θεῷ Ια.6ρ.23(3.τοζὰ; Ν.22.206λ)}; μετὰ γὰρ τὸ 
συνθέσθαι αὐτοὺς τῷ θεῷ περὶ τῆς ἀ. ... ὑπεισελθὼν τῷ ζύγῳ τῆς ἀ, 

Ἐλι5. ΑἸ φονηι.22.7(Μ.8ό,46ος,0); [λοχ.ἀοεί.τ αι Μ.88.16328); Ἰμοοῃῖ, 
Νινιϑγη τί Μ.03.1χ6848); τορσεῖμον ] ἢ ὑποταγή οὨϊοῦ σοι ροποηῖ 
Οὗ πιοηᾶβοις [16 οἱ...τῆς μοναχικῆς φιλοσοφίας κορυφαῖοι.. τὰς 
προσηγορίας ἁρμοδίας τοῖς πράγμασι πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν. ..ἔθεντο, 

ἀ. τὴν τῆς ὕλης ἀναχώρησιν, καὶ ὑποταγὴν τὴν εὐπείθειαν καλέσαντες... 
χρὴ τοίνυν τὴν μὲν ἀ. λήθην εἶναι προκατασχούσης γνώμης [514.1}0]. 
ἐρβ.τοα( Νά. 78.180}; 3. προδϑεῖῖν ἐὰν μὴ κτήσηται ἄνθρωπος ..«-ἁ, τῆς 
κατὰ πνεῦμα ὀργῆς καὶ κακίας, καὶ ἀ. τῆς ὕλης, καὶ τῶν κατὰ σάρκα 

συγγενῶν ἅμα καὶ ἡδονῶν" καὶ ἀἁ. τῷ διαβόλῳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις 
αὐτοῦ...οὐ δύναται τέλειος εἶναι ἀρορλάλ, δίας. ἐρ.χ(Μ1.34.223ΛῈ}; 
χρὴ.τὴν τῶν ὑπαρχόντων ἀ. κατορθωθῆναι τῷ πρὸς τὸν ὑψηλὸν 
ἀποβλέποντι βίον Βα. αδεεὶ.2.1(2.5324.; Μι531.ὅ8χ0); 4. ἀξρτοοα δὴ 
αμΠΠ σα 165 ἡ μὲν τελεία ἀ. ἐστιν ἐν τῷ τὸ ἀπροσπαθὲς κατορθῶσαι καὶ 
πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν, καὶ τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτον ἔχειν, ὥστε μὴ ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ πεποιθέναι Βδ5γρ. μι5.8,1τ(2.3481; Μ.51.0360}; ὁ τὴν ἀ. ἀσκεῖν 
προῃρημένος, πίστει τειχιζέσθω, καὶ ἀγάπῃ κραταιούσθω, καὶ ἐλπίδι 
βεβαιούσθω...μὴ οὖν τῇ πάλῃ τῶν ἐντὸς λογισμῶν ἐνδώσῃς, ὅτι οὐκ 
ἐν ἀρχῇ τῆς ἀ. τὸ τέλος εὐφημεῖται Ν1). κίοσι τι( Ν.γ7γ0.1τοδ}.) 
φαντασιῶν ἀ., τὴν τελειοτάτην ἐμφαίνει τῶν μοναχῶν φιλοσοφίαν 
1τοπ,ἀσ.6.ἢ.,6.3.2(Μ4,3.5330); ἐὰν ἀφῆκε γονεῖς., «καὶ χρήματα ἢ 
κτήματα, καὶ ἕκαστον πρᾶγμα ὃ δ᾽ ἂν ἀποτάξηταί τις, θέλῃ καὶ αὐτῇ 

- τῇ προσπαθείᾳ αὐτοῦ ἀποτάξασθαι...καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀ, 1)0γ, 
ἐσεί.τ.13(}1.88.1τ6330}; οὐδεὶς ἐν τῷ οὐρανίῳ νυμφῶνι στεφανηφορῶν 
ἐλεύσεται, μὴ τὴν πρώτην, καὶ δευτέραν, καὶ τρέτην ἁ, ἀποταξάμενος" 
λέγω δὴ τὴν πάντων πραγμάτων, καὶ ἀνθρώπων, καὶ γονέων, καὶ τὴν 

ἐκκοπὴν τοῦ ἰδίου θελήματος" καὶ τρίτην ἀἁ, τῆς κενοδοξίας, τῆς 

ἐπακολουθήσης τῇ ὑπακοῇ ]0.Ο]Π). ςεαὶ.2(λ1.88.657λ); ἀ. πρώτη ἡ 
τῶν πραγμάτων ἀπαλλαγή, δευτέρα δὲ καὶ τρίτη ἡ τῶν παθῶν καὶ τῆς 
ἀγνοίας 1 Δ]. εοηἱ.3.25(Δῆ.οτ.τ4400); 5. εἴδεσι 5 ἀπ γενγασ τῇ ἀ. τῶν 
γηΐνων πραγμάτων τετίμηκας σεαυτὸν παρὰ Χριστῷ 195, ΜΗ 1)1,2 
(2.2οφο; Μ1.31.6328); τὴν ἐκ τῆς τελείας ἀ, ἀναδέξασθαι ταπεινο- 
φροσύνην βοράϊλ Βαϊν. (Δ. 65.24τ0); ΝῊ πΐοσ.(Μ.)0.τορός); πᾶς 
γὰρ ὁ τρέχων πεπληροφορημένος..-καταλαμβάνει τὸν στέφανον τῆς ἀ, 

Αης.Μοη μον τι 2(31.80.78 10). 
Ἑἀποτακτήτης, ὁ, 1, 056 τοῦο γεμομησες [ῃ 6 Μοῦ], ἀενημ, 

ΜΠ ΤΡάοὶ, Ι τοίρ.73.21}; 2. ΤἸΘΊΒΘΥ οὗ Ἐποτγμττα βοῦς, “ροίαριτίο, 
ΤΉ. λαεν.(Μ 86,100); ν. ἀποτακτῖται. 

ἀποτακτικός, γοηηείαίογν, Οἱ ἃ γεείμ56 ΟΥ̓ ἤδγΗΐ τὸ σχῆμα τὸ 
ἂς Ῥασῃιγω.Β φοίρ.176.4.; Μ1.40.040Α}; ἀ. -.. τρόπον ρΙΡ}..λα6».75.3 
(0.335.22; Μ.42.5088); ΤΏΔΕ, 88 560 5:, ἔδοξαν... τὸν Φίλιππον εἶναι 

φιλόσοφον ἐπειδὴ ἦν ὁδεύων σχήματι ἀποτακτικοῦ «ἴς δ μτί. 60.4.4}; 
Ῥδοῃ.γορ.Β Δρ(ρ.174.το: ο40Ὰ}; τοί, τ οΥ.7 πρὸς βιωτικοὺς καὶ ἀ, τὴν 

διαφορὰν πεποίηται ΤΡὮΥ.2.Ἰ64Ὰ ; ἐν τῷ διδόναι ἀφειδῶς ἀ. ἐπιγνω- 
σθήσῃ ΝΕ ίορ. τοί 1.79.1 τόοϑλ) οὐἨ απ πμογα τα βοσῖ βούλονται... 
ἀποτακτικοὺς ἑαυτοὺς λέγειν Τ)Ρ1ρ1..Παεν.61.τ(0.380.12; Μν41το400}; 
41Ὸ.61.γ7(ρ.387.1τ4; 1ο404}; [0.8}).ἠογ.οτ( Μ1.04.7131}). 

Ἑἀποτακτικῶς, 10: Ἰξοία! 0Ὴ} τοὺς..«λόγους...ἀ. 
(ρ.341:.3; Μ.11.4764). 

ἀποτακτῖται, οἱ, “ροϊαεϊίος, αι ἘμοΥ Ε11 6 5οοῖ ; τὸ Ὀς θαρτχοῦ 

ΟΠ ΒῸπβίοη ἴο {Πππσοῃ, Βαϑ.ἐρυιοῦ ἐαρ.47(3.3200 0; Μ.32.7200) 
οἵ. 5, ἀναβαπτίζω; Νίας. Μρη αροίν.4.3(0.151.23); ἀνίκητος πρεσβύ- 
τερὸς τῶν ἃ, ΔΙΑΜΑ͂ τυ; τὰ ἔοτῃ ἀποτακτῆται, ἼἼπ.} μαέν. 
(}1.86,166) εἴτ. 5. σακκοφόροι, 

ἀποτακτός ([,.,Δδὲ]ὅ ἀπότακτος), Πιοί, ἀοξησα τόπον ἵν.1. τύπον) ἀ. 
ΟἸειλ ἐχο, Τἴάο!.48(ρ.123.1τ; Μιο όδτο), 

᾿ ἀποταμιεύτομαι, εἰογε πρ, γέδεγυθ, Κορ; ταοά., Ογτιαάον.χχ(ι. 
4524}; καιρῷ τῷ πρέποντι τὴν τῆς βασιλείας ἐκφανεστέραν ἐπίδειξιν 
““όμενος 16, 9.3.4(4.2808}; {Ρτος.(α..9 7.1: τ8(λ1.87.1230}}} πιοῖ. ἐν 
τῷ θέλειν τοὺς νόμους ἔθετο ἴβς, ὁ Χριατός}" ἐν τῇ θελήσει τὰ νομιμὰ 
πσεταν ϑουαρ. ] αἩ.27(ρ.45; Μ1.18.113210); Ρᾷ855. τῇ.««ἀνακαινώσει τῇ 
διὰ τοῦ πνεύματος ἐσομένῃ..., στ εται.««ἡ τῶν ἔτι βαθυτέρων ἐξήγησις 
Ονψε. 7ο.το.2(4.9248). 

Ἑποταμίευσις, ἡ, εἰογόμοιίδε, τοὶ, ἃ. τοῦ καθ᾽ ἁμαρτίαν ὀλέθρου 
τῆς ψυχῆς ἔῬτος.α.})γ.7:27(Μ.87.12888)}. 

εἰρῆσθαι (τ.0γ.1τδ 



3 ,ὔ 

ἀποταξία 

Ἐἀποταξία, ἡ, 1. ἀφεογίίοη οἵ Ποά, ἀιεοδεάίεηεε τῆς ἐξ δὰμ ἀἁ, 
ἀφανίζων τὰ ἐγκλήματα Ογτιαάογ.ττ(:.3964}; 2. γομμμεϊαοη; οἵ ἘΠπῸ 
ψνοτ], οὐ ἐπίθείρ τϑ]ΠρΊοιβ 116, Βαβυγεητ. 3(2.20 58; Μ.31.6334}; 
Ἐρίρῃ. παν. 61. 3(ρ. 482.1τ8; Μι41.10410). 

ἀπόταξις, ἡ, γορερεδίαϊέονι; οἱ Τ)εν!], ἰὴ Ὀδρείβτη, (τ. Ἡ..εαἰφεῖ. 
1τ9.8(Μ.33.107324}; εἰς νοῦν μὴ λαβόντες τὴν σύνταξιν τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τὴν ἀ. τοῦ διαβόλου {ντ.ἤονη ἀν. τα(52.4128}; ᾿ϑομτ.Β. Αροὶ (Μ. 
86.19734}; οὗ νοι], ἴῃ δϑοθίοϊβηι, ἘΡΙΡΠ.Ἠαδν. 40. τίρ.81.9; Μ.41. 
6770); τὴν ἀ, τῆς οὐσίας Ἐχι5.᾿..6.2,17.5(Μ.20.1774); ΝΕ μΐορ.το 
(}1.79.ττοϑΑ). 

ἀποτάσσ-ω, ἵ. ἰαλε ἰέεανε οὐ, ραγὲ βόονῃ ἀποταξάμενοι ἑαυτοῖς 
ΤΗΡΒ] Απί ἡ πἰοὶ,2.τ(Μ.6.το48.}; “1..7ο.5τίρ.16}.2Ὁ); τοῖς ἐν Τριπόλει 
τῆς Φοινίκης ἀποταξάμενος ΗΠ σηΟἰοήη.ττ. 536; 19.12.23; ἘαῖΠ 4], 1 186. 
ἐΡὈ}ιῬαιί. (.8:.7οχ0). 

1, γε ομΉο, ρθε ἩΡ 
ΑΔ. Ὀδν, ἴῃ Ὀδρε βίη τέλος λέγεται τοῦ παλαιοῦ βίου τὸ βάπτισμα 

“"ομένων ἡμῶν ταῖς πονηραῖς ἀρχαῖς ΓὈἸ]οτη ἐχο, Τ μάοί.77(0.131.0; 
Μ.ο.6030) : ὃ γὰρ καταβαίνων μετὰ πίστεως εἰς τὸ τῆς ἀναγεννήσεως 

λουτρὸν “-εται τῷ πονηρῷ ΤΠΙρΡΡ Δ εοῤ[τοίρ.263.τ4; Μιτοιϑότα); Οτ. 
γμανὶ, τ7(ρ.τό,20; Μ.1τ,585Ὰ); Οντ Η. ἐαἰφοῖ.το. 4; Βι4 5. ρῖν. 66{3,558 ; 
Μ.22.1880); {18858.15.22τ(1.5458; Ν΄.30.5044); (ὐηςί, ΑΡῥι,χτϑ.τ; 
δγηι}.10.7.41τ.1.2; τί χαριέστερον τῶν ῥημάτων, δι’ ὧν “όμεθα τῷ 
διαβόλῳ; δι᾽ ὧν συντασσόμεθα τῷ Χριστῷ; ΟὨτνβ.ἀονι.1.3 ἢ ἘΡῆ. 
(1τ.6Ε)}; Ιᾶ,ἠοηι.6.4 ἐμ Οοἱ,(ττ. 3600}; Το. ΑΥ.ς.}..5.1τ.6(Ν],2. ΞΟΘΑῚ; 
ἀπεταξάμεθα διαβόλῳ, μὴ πάλιν αὐτῷ τεχνικῶς συνταξώμεθα. συνετα- 
ξάμεθα τῷ «Χριστῷ, μὴ πάλιν αὐτῷ δαιμονικῶς ἀποταξώμεθα Β85.5ε]. 
οΥ.27.2(Μ.85.3164)}; (5πι.1 4.0 }.τ(}1.88.608); ἐφ. 5(3128}; 70.10, 
βονι.2.6(Μ.οὐ. 8:0}; Ὀαρείβηηαὶ τοηπποίατίουβ τε 85 ο]ασυϊαἴοῦν 
ῬΥΆΨΕΙ ὅταν μέλλῃς προβαΐνειν τὰ πρόθυρα τοῦ πυλῶνος, τοῦτο φθέγξαι 
τὸ ῥῆμα πρῶτον, “-ομαΐί σοι, σατανᾶ.. «τοῦτό σοι βακτηρία ἔσται, 
τοῦτο ὅπλον ΝΙ.6}}.3.281(Ν1.79.5238). 

Β. τιϊπρθ ἱποοπιραιθία ψίῃ ΟΒχιβεδηὶν ; 1. ᾿π σεη, ἔστιν δὲ 
οὗτος ὁ αἰὼν καὶ ὁ μέλλων δύο ἐχθροί" οὗτος λέγει μοιχείαν καὶ φθορὰν 
««ἐκεῖνος δὲ τούτοις “"εται Ζ(Ἶφη.6.4: (που- ὈΔΡΌΒτλ4}}) ἀγγέλῳ τῆς 

πονηρίας ἀποτάξασθαι ἩοΥι.»αη4.6.2.9; πᾶσι τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ 
ἀπεταξάμεθα Ταβι. ἀΐαίττο,δ(}1,6.75324); Ιᾶο]5, 14. ταροἱ,40.5(Μ.6. 
Δ4οτΑ}); τ, ῬῃΠοξοόρῆν, Τατῖιογαί, τ(ρ.2,0; Μι6.8ο58) ; 5105 πα νου] ά- 
᾿π695, (]οιη. ῥαδά.τ. σίρ.00.32; Μ,8.260Ὰ); ἐῤ.τ δ(ρ.τ2τ.το ; 2120); 
ῬΟΘ5οβϑ 0 η8, 14,4.4.ς.τά4(ρ.τόρ.ο; Μι9.61709)); ἀποταξάμενοι τοῖς ἐλατ- 
τώμασιν αὐτῶν, διυλιζόμενοι βαπτίσματι ἰὰ.βαφά.τ.6(Ρ.τορ.5; 2888): 
1.2,4{(0.184.24; 4458); ἀπεταξάμην γὰρ τοῦ ματαίου βίου τούτου 
ΑΤἤοηι.Β, κο(Ρ.40.14); ἀποταξώμεθα τοῖς ἔργοις τῆς νεκρότητος 
Οτβοη.9.3 τη {ἐγ.(ρ.68,8; Μ|.13.3538); ΟΥ. Να2.ο».44.6(Μ.,36.6138) ; 
ἀπετάξατο μὲν τῶν ἐγκυκλίων μαθημάτων ῬΆ]]. ἢ. Παπς πϑίρ.το2.8. Μ. 
44.120}; ἐθέλεις ὑφ᾽ ἕν τῶν κακιῶν ἀπαλλαγῆναι; τῇ μητρὶ τῶν 
κακῶν τῇ φιλαυτίᾳ ἀ. ΤὨΔ]. ἐϑηϊ.2.τ(Ν.01.14378); 18.3.44{(14520); 
Πογοβϑίθβ, ΚΑ τῃ. ]αεεά ἀταὶ. τ. 8(Μ,28.12014}; ἀναθεματίζω καὶ ἀ. αὐταῖς 
ὡς Χριστιανὸς ἀρθόδοξος ἔτ]. [αε.(Ν ΒΡ τοῦ Ὀ.30); 2. βρδοῖβὶ ορῆσα- 
τίοη οὗ ὈΙβμορ5 ἔστω [536. ὁ ἐπέσκοπος]...ἀποτεταγμένος πᾶσιν τοῖς 
ἐν τῷ βίῳ πονηροῖς ἐπιτηδεύμασιν (ὑοηοὶ, ΑΡ}.2.6.5; 3. ἜΧΆΤΩΡΙΕ οἵ 
ΟΠ βϑὲ ἐκεῖνος [8ς, Χριστός] μὲν ἀπετάξατο ἀνέσει, τρυφῇ, δόξῃ (οηεί. 
ΑΡῥ.5.5.31} αὐτὸς δι᾽ ἡμᾶς ἀπετάξατο ἀναπαύσει ἐῤ.5.5.4; 4, 115 
Τα γα ἐὰν γὰρ ταῖς ἡδυπαθείαις.. ἀποταξώμεθα...«μεταληψόμεθα τοῦ 
ἐλέους ᾿Ιησοῦ σ(ίομι.τό.2:; 5. ἴτοι., τεῦ, 5, Ῥεῖεσ δἱ Τυδηββρισαιου 
ἐπεὶ τὸ ὄρος τοῦτο ποθεῖς, “του λοιπὸν οὐρανοῖς ῬΥΟΟΙΟΡ ογ.8, (λέ, δε, 
7688). 

Ὁ. τ86 ψοῦᾶ (ποπ-τεοππῖοαὶ, θα ἱπιρὶνίπρ ίρῃ βἰαπάδγα οὗ 
Ῥεεεσιοη) ἐὰν ἀποτάξῃ πάντων τῶν ὑπαρχόντων σου καὶ τῆς γυναικός 
σου ὡς καὶ ἡμεῖς ἀπεταξάμεθα, τότε καὶ σὺ ποιήσεις σημεῖα 4, Ῥεὶν. 
εἰ 4πὰγ.13(0.122.8); ἀκολουθεῖ [3ς. Χριστῷ] δὲ ἀποταξάμενος τῷ 

κόσμῳ καὶ αἴρων τὸν σταυρόν ΟΥἠο».18,2 ἴῃ 76}.(ρ.153,.4; Μ.12. 
4650); τεῖ, βεοῖ οἵ Τπούαρθαΐδο, τροπεϊοσ θα Ὀν ῬΏΠ]ο, Ἱπτευρτετοα 
Ὦν ἘΙΒΕ1 5 ἃ5 γείεστιησ τὸ τσὶ ΟΠ ]ΒΌΔηΚ πάσαις ἀποταξαμένους 
ταῖς τοῦ βίου φροντίσιν, ἔξω τειχῶν προελθόντας Ἐπ:5.}.6.2.1τ7.5(}1,2ο. 
1774}; ὁ κόσμος σταυροῦται τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτ᾽ ἂν ““εται ἄνθρωτος τῷ 
κόσμῳ Ἰ)οτ,ἀοεί.τ. ττ( }Έ.88, τ6200); 65 οοπαϊείοι οἵ ᾿ς οὗ ρύανεῦ ἀπά 
σοπ τοι αἴίουι, ὕναρστι Ροητ.ο», 36(}1,70.1176.}; πος, ἴογ διταϊμτηθαῖ 
οἵ γνῶσις, ΠΑ]. ἐ6η1.5.44{Μ 0 τ. γ4520)}; οὗ ᾿πάϊ!ν πα} Παῦλος ἀπο- 
ταξάμενος τῷ κόσμῳ Ἐρίρῃ.λαον.8ο.4(Ρ.488.18 ; Μ,42.760 0}; οὗ παῖδες 
οἱ ἢ τῇ Βαβυλῶνι,...χρήμασι καὶ δόξῃ ἀποταξάμενοι 1.80. πίρ.40ο.0 ; 
7640). 

ΤΠ)». 8.5 ἐν, [0Υ σϑῃουποιηρ [ἢ6 ψγου]ὰ ῸΓ ΠἸΟΠΒΒΌΪΟ ΟΥ̓ΘΥΘΓΆΪΤΙ Δ] 
16; 1. ἴῃ ρξῃ, τῆς εὐσεβείας ἀσκητάς, ἀποταξαμένους τῷ κόσμῳ, 

Β45.6}.2ο7.2(3.2100; Μ',32.761Α); τινὲς ἀπετάξαντο τῷ βίῳ ἘρΊρΗ. βά. 
23(0.524.20; Μ.42.8200); μὴ γὰρ ἀπεταξάμην; μὴ γὰρ μοναχὸς εἰμι; 
ΟΠ γνβιλονι.21.6 τπ Οεη.(4.τ80Ὲ}): τὸν παντελῶς ἀποτεταγμένον τοῖς 

2τό 
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5 ’ 
ἄποτελε ἰοὺ 

ἔξω θορύβοις, καὶ τὸν... ἡσύχιον ἑλόμενον βίον Ν1], αρη.532(Μ.70. 
τοοϑο) ; τοῦ βίου.. ἀποτάξασθαι ΓΑΛΉψα. “η1.02(Μ.28.6ς5.20); ἀπετά- 
ἔαντο πρὸς αὐτοὺς ἀδελφοὶ δύο Οντιδιυ, Επεέδινηι δίρ.τό.το); “τόμαι, 
καὶ γίνομαι μοναχός Το. ΜοΒΟΠΟῥγαϊ.52(}1.87.2 8814}; Τυροητ.Ν Ὁ, 7}. 
ΕἸἰδορι. 6(Ρ.75.12); 2. 5ρ1τ08 8] τποίἱνοθ. δεῖ, τὸν ἀποταξάμενον 
τῷ κόσμῳ τούτῳ, βεβαίως πιστεῦσαι, ὅτι χρὴ εἰς ἕτερον αἰῶνα τῷ 
φρονήματι ἀπὸ τοῦ νῦν διὰ τοῦ πνεύματος μεταβῆναι ας, Δορ, ἠολη. 
40.2(Ν.34.8138Β); ἔρωτι πληγεὶς ἀθανασίας ἀπετάξατο τοῖς θορύβοις 
Ῥ4}}.}.1 απς.πτ(ρ.64.το; Μ.324.1073Β); διὰ τὸν θεόν, ἀφ᾽ οὗ ἀπετα- 
ξάμην Αρορλιλ Ῥαὶγν. (Μ.6ς.3608); 3. σοπαπ οι Οὗ τοππηοἸ Δ ἘἸΟλὶ τῷ 
διαβόλῳ πρὸ πάντων ““ὄμεθα, καὶ τοῖς πάθεσι τῆς σαρκός.. 
τούτων ἀναγκαιότερον, αὐτὸς ἑαυτῷ “-“εται ὁ ἀποδυσάμενος τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον...,«“-εται δὲ καὶ πάσαις προσπαθείαις τοῦ κόσμου Βη5.γερ. 
ζιμ5.8.τ(2.348ς,Ὁ; Μ.31 936λ Β)} Ργϑβῖοα] ΤΟΥ ΠΟΔΤΙΟΙ, Ἠεβνοι. Η. 
ΠΧ Ν 6Ὑ(}. 27. ο170); ὁ ἱερεύς, ἐπὶ τὸν τελούμενον ἐλθών, ἐπερωτᾷ 
πρῶτον αὐτὸν, εἰ πάσαις “"εται ταῖς διαιρεταῖς οὐ μόνον ζωαῖς, ἀλλὰ 
καὶ φαντασίαις ΒὶοΠ. Ατιε.}..6.2(}1.3.5325}; ὥσπερ ἀπεταξάμεθα τῷ 
κόσμῳ... οὕτως ὀφείλομεν καὶ αὐτῇ τῇ προσπαθείᾳ τῇ περὶ τὰς ὕλας 
ἀποτάξασθαι, καὶ εἰδέναι τί ἐστιν αὕτη ἡ ἀποταγή, καὶ διὰ τί ἤλθομεν 
εἰς τὸ μοναστήριον )ογ.ἀοεί.τ τί 1.88.τ6228)., 4. τοιηρτα οπ5 806] 
απο 165. ὅταν ἀποτάξῃ ταῖς ἔξωθεν ὕλαις ἁπάσαις, πρόσεχε τοὺς 
ξοφεροὺς λογισμούς... καὶ γὰρ «“ὁμένος, δι᾿ ἐκείνους “τῇ δι ὧν ἄθλων 

ὀνειδίζῃ Ν Επμίορ.ττ( Ν],γ7ο ττοϑο); ἀπέκρυψεν ὁ κύριος ἀπὸ τῶν ἐν 

κόσμῳ τὴν τοῦ σταδίου δυσχέρειαν...εἰ γὰρ ταύτην ἔγνωσαν, οὐκ ἂν 
ἀπετάσσετο πᾶσα σάρξ 1Το.[]Ἰγη.5ἐαἰ.τ(}1.88. 6418}: 5. ΟΥἨ 5 ΠΏΟΥΘ 
ὈΘΟΟΠλΪΡ ΙΠΟΏΪ(5 ΟΥ ΠῸΠ5 λῃσταὶ... τέσσαρες..-«δοξάσαντες τὸν θεὸν 
κἀκεῖνοι ἀπετάξαντο Ἐ4]].}}.1.ατὲϑιτοίρ.δο.6; Μ.534.τοόδο); ἄλλαι πόρναι 

ἠκολούθησαν αὐτῇ καὶ ἀπετάξαντο Τιδοητ.Ν.:. 70. 1] δρηῖ.4.(ρ.88.,24})}; 
ἴοσ 1 εαϑιγοβ βαϊναῖίοῃ, Ρ8]}}. ἢ}. ἀμ5.3πτ{(ρ.τοά.τ; 11148}); 6. ΟὈΠρα- 
οι ΤΟΥ ρούβοπβ ψίαοννοα ΤΟΥ βεοοηα (ἰδ ἰὼ ὈΘοοσμΟ ΤΠΟΠΚΒ5. ΟΥ 
ἤυη5, ΤΟτερεητζιίορ, Πομι (86,6 88); 7. αἰδα!ποῦου. οῦνθοη 
Ομ. αμα μογοίϊοβ ἴῃ τῃ56. τηδλίτετθ ἐκκλησία.. ἔχει ἀποταξα- 
μένους τῷ κόσμῳ καὶ μὴ πεφυσιωμένους [ἃ5 τῇς. ὨοΥοτΙς5] κατὰ τῶν 
ἔτι ἐν κόσμῳ ὑπαρχόντων ἘΡΙρῃ ἤαεν,θτ, χ(ρ.385,το: Μ.4τ,1τ044λ}; οἢ, 
1δ.8ο.Ξ3(ρ.487.1τ; Μ1.42.760}}}); 8. Ῥἴοσρ!. ἃ5. 5 5ῖ,, ἡ οῊ}} ΟΥ̓ ΜΉ; 
ἃ. ἴῃ ρα. γένηται ἀποτεταγμένος “1, Τ ἤθη. ἃ τοοί(ρ.213.τ0); Αρορίμῇ. 
Ραίν.(Μ.65.24τ0); δο οὶ. τα τὰ Το. ΕἸ καί, τ(}1.88,6488); ἐδ. τ7(0404})}; 
ἴουλ., Τοῦτ. Ν υ..70. Εἰφθηι.36(0.74.26); Ὁ. ορρΡ. βιωτικός, (Πγγϑ. ἤθη. 
16.511 τύ ογι(το. 41:0}; μὴ ..«λεγέτω τις τὰ ψυχρὰ ῥήματα ἐκεῖνα... 
ἀνήρ εἰμι βιωτικός" οὐκ ἔστιν ἐμὸν γραφὰς ἀναγινώσκειν, ἀλλ᾽ ἐκείνων 
τῶν ἀποταξαμένων, τῶν τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων κατειληφότων (Ἤτγνϑ. 
1.α5.3.τ(1.73}78}; δ. λοῖν ἀμπτες, Ματς. ὑτισῤῥησειτ οὐ ].6ς.0178}; ὁ 
““όμενος, ὀφείλει κατὰ διάνοιαν μεθίστασθαι τῶν ὁρωμένων Λα. οη, 
δον. (1.80. τ 800), 

Ε. ΤΔΥΥΪΑΘΘ, ΑΒ μη. πο(Ρ.22.7) Η παρθένος.. .ἀποταξαμένη τῷ γάμῳ 

65. βιτοῦ σαη.τϑ(λ.2024 ; Μ.32.7208); οὗ ἃ ΒΙβῃορ ἀποταξάμενος τῆς 
οἰκείας γαμετῆς πάλιν αὐτῇ συνῆλθεν ῬΑ]] Οὐ γγς.τ3(0Ρ.84.2; Μ.47. 
48); Ὀπῖ τῇϊ5 ἀςίίομ Όν ἐπαϊνίατια]5. ἀοο5. ποῦ ΠῊΡῚν ΤΟΠ ΠΟΙΔΈΘΉ 
ὃν (μυχοῦ κε τῇδ Ῥυϑοῦθοα ὈΚ βόπὶα ἤδιεῖ, πεῖ. εἰ μόνον 
τυγχάνει ἡ ἁγία τοῦ θεοῦ ἐκκλησία τῶν τῷ γάμῳ ἀποταξαμένων, 

οὐκέτι ὃ γάμος ἐκ θεοῦ ὑπάρχων ἘΙρΡΠι αν. το τ(ρ. 381,7; Μ.41. 
1040). 

Ε,, 1116 ἴον πιαυίγτβ ἀφαῖῃ, ἴρτι. Ῥ᾿ταάττ,τ; (οηςί, ΑΡΡ.5.5.4. 1. 
5.6.1. 

σ. Κίῃρθη!ρ, ὃν δϑάϊσαίϊίοπ, [0. δία] οὐγον το Ρ.512(21.07.4680). 
ἀποταυρ-όομαι, γαρε ἰϊκεὲ α ὑμὶϊ, ὕγτ. [0.1.6(4.3110}; οὗ (απ εἰς 

ὀργὰς --οὐμενος Ἰᾶοἰαριφη, (τ. 68); οὗ τεσηπανὶ οὗ ἴβυδεϊ οὗτοι... 
ἦσαν οἱ πραεῖς, οὐκ “τ“οὐμενοι πρὸς ὀργὰς τὰς ἐπὶ ἈΑριστῷ 16..δορἧ.4τ 
(3.6τ00}. 

Ἐλπότε, ἢ ἤγουν τἶο ἥἥντϑ τυ θη, Οβγοη. Ῥαςελ.».ιτ2(Μ.02.2060), σοΠ]. 
ἀφότε -- ἀφ᾽ οὗ, 

Ἑἀποτεθηπώς, δεῖηρ αητατοά αἱ; Ῥοτᾷ. μίσρ!. ἢ Ῥτοβ. 56η88, ΠΕ, 
τέθηπα [,.8, ὕντ, [σιττιοίᾳ. 9820). 

ἀποτείν-ομαι, ἴ. ἀγεεὶ ομοἰς ΣΡοδεΐ; εἰς αὐτὸν ἀφορῶν ὃ προφήτης 
““εται Ἐλι3.}.Φ τα, το( 278; Μ.22.8730); τινες τῶν πατέρων οὖχι πρὸς 

ζητήσεις ὑποκειμένας ““ὀμενοι Β45. ἔπη. τ (τ τ; Μ.20. 5008); 

Ἄρειος εἰς τὸν υἱὸν τὴν δυσφημίαν ἀπετείνετο ΤΙ]. α.7.74.14{0.332.Ψ 
20; Μ.42.Ξοτο); 2. γεξον, αἰϊιάε ᾽᾿]εζεκιὴλ.. “τόμενος πρὸς τὸν ἐχθρόν 
Ἰ9 α,Ρο]..Ὀ}.3.78(}1.γ9.4240}; πρὸς ᾿Ιουδαίους ὃ προφητικὸς “-εται 

λόγος Τα. Ρς.67:τγ(1.τοῦ4); 3. ἐμυεῖσ αραϊηςξί, ὈΟἸοιη. ῥαεάς το 
(ρ. 130.15; Μ.8, 3400); 1. ε͵γ.3.4(Ὁ. 513.31: ΜΟττ44λ); 4. εοπίοηά 
ἀραϊηςξί πρὸς τὸ κατὰ Ματθαῖον «-όμενος εὐαγγέλιον 1515.ἢ..6.6.17 
(1.20. όοΑ). 

ἀποτελει-όω, εοη ςξεγαΐδ, ἐπὶ αίο εἰς ἐνοειδῆ καὶ θείαν -- σας 36. 

᾿Ιησοῦς] ζωὴν... «δωρεῖται τῆς θείας ἱερωσύνης τὴν δύναμιν Ἰ]ολ.ΑΥ. 6.1. 
τ.1τ(}}.2.2728}; 18. 2(Ξο 08}; ἡ θεαρχία ἀποκαθαίρει πρῶτον, εἶτα 

᾿Ξ ι 
«καί, τὸ 
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φωτίζει, καὶ φωτιοθέντας “-οἵ πρὸς θεοειδῇ τελεσιουργίαν τδ.5.1.} 
(φο80); ἐν ἐσχάτῃ...καὶ ἀκροτάτῃ τῶν ἱερούργων δυνάμεων “-οἵ τοὺς 
τῷ θείῳ φωτὶ κεκοινωνηκότας ἐν ταῖς..«τελειώσεσιν 1δ.-ς,3.δ(ς160). 

ἀποτέλεσμα, τό, 1. σεεο εἰμηθηὶ, ξ π|νιθηΐ, 65Ρ. οἵ ρτορῆεον 
ταῖς τῶν παλαιῶν φωναῖς τὰ διὰ τῶν ἔργων ἀ. συντρέχειν ἐπιδεικνύ- 
μενον Ἐλι5,}.6.1.τ(30; Μ.21.2560); ὈΙοα,».88: κ(}1.53.τ62ο04}; ὕντ. 
δας. 536(3.55τῈ}; ἘΜ ἢ ϑγηιιοὶ “πη. τ(Μ.18.2484); 2, ῥγοάμεὶ, τεῦ, 
Ὠγροβεδ(ς ὉΠΙΟΙ οὗ δὲ Θεοδοσιανοὶ.. λέγουσιν, ὅτι ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν 
διάφορα εἶναι τὰ μέρη, τὸ δὲ ἀ, ἕν, ὥσπερ οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου 
διάφορά εἰσι τὰ μέρη, ἣ τε ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, τὸ δὲ ἀ. ἕν ἩΠοηϊ.Β. 
56εἰ.}.6(Μ.86.12450); Ἐπι5τ. οη.4ρ.(}1.86.0128}); ϑορῃγ. Η ἐρονη , 
87.3168.); 3, δομείμβοη οὐ ἡηρογὲ οὗ ἃ βθηΐεποθ, Πιάντη, Τγίη. 
3.24(Μ.30.0378}; 4. τρογῇ, αοίτυτίν ; ἃ. ἴπιὶ σεπ. τοῦ..-σωτῆρος τὰ καθ᾽ 
ἡμᾶς ἁ, Ἐπ5...(.τ7(ρ.254.8.; Μ.20.14208); οὔτε γὰρ ἐκ θεωρίας τῆς ἐν 
τοῖς ἀ, τοῦ πατρὸς...ποιητής ἐστιν ἶβε, ὃ υἱός] τ, 7ο.2.6(4.2τ0 0}; 
Ἰὰς, τρί λῖ.60.7564); Αὐπτποη, 70.1: το( 1,8 5. τ4ο 08); μεῆσε Ῥ. 270-- 
ῥενγίν, εμαγαείεγεςίῖο, (ογιϑῖ.0}.5.ε.τ3(0.172.0); τὰ τῆς ἡμετέρας φύσεως 
ἀ, ἸΤῖάντη, Τγίη. τ. τ6(21.30.3324); 16.2.3(4808) 41].; α. ἡμμείίοη τὸ 
τῆς ἱεραρχίας ἀ. Μαχ.Ξοἰοί.ε.}..3.2(8.4.400); 5. ργοαμείίοη φωνῆς 
ὄργανον ἐξηχοῦν κατὰ ἀ. πνεύματος Μοϊοῖ"αἱν πον. τοί Ν,64.ττοό8}) ; 
6, ἐμά, γεριοίεδὶ βαγί οἱ μυχοὶ τοῦ βυθοῦ καὶ τὰ ἀ. ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.7ο.8 
(0.240.13; Μ.42.3528); 7. 56η58. ἀ., Ρἱυτ, ἢ ἐγσαίφά οδ]εεῖς στοι- 
χειοῦσθαι ἀ, εἰς δράκοντας ἄβοε. ἀαη 2(ρ.142):; οἴ.1δ.4(1.ς.). 

ἀποτελεσματικός, Α. ἴπ σαη.; 1. εορηῤίοίο, ῥεγζοεί τῆς τῶν... 
προφητείων ἀποτελεσματικῆς συμπληρώσεως Ει5.4.ε.ττ(ρΡ.6.5; Μ.2ο, 
200); 2. (ον ῥ[οἰτηρ οὐ φβδοιϊηρ τἰ5 βέγροϑε ἐνέργειαν ἀ, Μαχ.ανηδίρ. 
(Μ.91.τ2ότο); 3. αοὐμαὶ, 1.6. τορι εα ; ΟἿ δὼ ΟΡΡ. ἁμαρτία κατὰ 
διάνοιαν, γτ 5.18: τ4(Μ,60.8438); οἴ, ἀποτελεσματικῶς. 

Β. ἀξίτοὶ., σον δα τές, οἰ εεἰς, 56. οἵ βἴατβ ὁπ Βυσηδη ἀοβίϊην, 
αείγοίορίεαί τῆς ἀστρονομίας, ὃ μέρος ἃ. καλοῦσι ὅοΖ.ῖ,,0.5.6.5(}1.67. 
ΤΟά450) ; πϑαΐ, ρ]πῦ, 5 βυθβί.; Τ, αείγοίορν, (οβιλ. ΜΕ], ςεἰοὶ, (1.528, 
552) ἴῃ ΟἹ ΝΑ Ζι σαν, τ τι; 2. οἤεεὶς τορι ηρ ἔγοηι ἱηβμεπες οὗ 
δίαγς, Βα5.ἠπεχ, 6. δ(1 πςς; ΝΜῇ.20.1200). 

Ἑὰ ποτελεσματικῶς, 1. εἰ ξεϊπαϊίν, Μαχ.αριδὶσι νοι, τ το); 2, ἀεἰπ- 
αἰΐν ἐν ἑαυτῷ φυλάττει αὐτὰ... οὐδὲ πράττει ἀ. ΟΥ.5εἰ. ἐμ Τς. 54: τ(Μ,12. 
14658); 83. ἢ΄1 ἃ ΤΙ ΘΉΉΕΡ ἀδηοίηρ τομαὶ αείμαϊν ἤαῤῥεης, ΟἸνΤΗΡ. 
7ο κ:3(Μ.03.814). 

Ἐἀποτελεστής, ὁ, ἀωμον ἰ ἰδῆεν, βῬογέοννπεν, Ὀγτιβγυη(ς1. 7408); 
14. 70.9.τ(4.8ττ0); σαὶ. ἶ,6. ποῖ 13(0.84.22). 

ἀποτελεστικός, 1, αὖἷο ἰο ἐχθεμίς οὐ ῥμὶ ἵμίο οἤϑεὶ τῶν τοῦ νοὸς 
ἐνεργείων αἱ χεῖρες ἀ. Με]ει, πα Κορ! 26(Μ.64.12484}; 2. ῥγοάμερά ὃν 
τὸ κακὸν. «πρακτικῆς ἀνθρωπίνης ἐνεργείας ἀποτελεστικόν ἘΡΙΡΗ λαξν. 
66.15(ρ.30.7:; Μ.42.526); 3, ας α ῥγοάμοί ΟΥ ἐγεαίονι, οἴ. ταημάπς {εἰς 
ἰαείηις ἐξὶ ἀροίοίθοείεος ἃ ἀδο, Ἰτεμ λαεν.2.528,5(0]. αροϊείεςίος Μ.7. 
8074). 

Ἑποτέλεστος, 5.ν,]., με εἰ 1ε4 ᾿Ενὼχ.. «πρῶτος τῆς τελευτῆς τὴν 
ἀπόφασιν δείξας ἀποτέλεστον ΒΔ5.561.0γ.14.τ(Μ.8ς.1848 "1. ἀτέλεστον). 

Ἐἀποτελετής, ὁ, {εἰ} Π|ὸν τῶν πάλαι προειρημένων ἀ. Ὀντιαρ,καϊ. 1,6. 
7:2ο(ρ.58.21). 

ἀποτελ-έω, Α. δοῖ.; 1. Ὑ7εᾶκε τ, ἐοη οἰ τῶν “-εσασῶν φύσεων 
[1.6. 1πεὲ ὑνὸ παίαγοϑ οὗ ΓΒ γ151] Επβε. Μου.ἐῤ.(Μ,86.913Α}; 2. ξοηῦεν 
8. Τη δ ηὴρ οὐ ἱηξογργοίδείου, θιάντη. Τγέρ. τ (.30.280.). 

ΒΒ. Ρ8885.; 1. δ πιαὰθ οὐ γεμάσυθραά, δας μαχίβίϊο τὸ μέλλον ««εἴσθαι 
δεσποτικὸν αἷμα ἐν τῷ προσήκοντι πάθους καιρῷ διὰ τῆς τοῦ ζωοποιοῦ 
πνεύματος ἐπιφοιτήσεως ἸΘΟΡΠ,ΚΗ͂ ἐξέμγρ, τοί .87. 3800); 2. οἵ « 
Ῥεῖθϑέ, δ ογαϊηθά, Ἰϑϊου.. ΑΥ.,6. ἢ. 5. 2(Ν 1,3. 008,0); 3, δὲ ριαΐε ῥεγξεεὶ; 
Οὗ Ρευβομβ, 1.6}.8,4(Ν.3.10030}}; ΟἹ ΔΏρε]5, 14.ε.}.8.2(}1.3.2400]. 

ἀποτέμντω, 1. ἐκ οὐῥ᾿ ἃ. 11{., ο. 66. Ρεῖβ5, Παῦλον τῆς κεφαλῆς 
ἀπέτεμε αὐ Ν 85. κα ἢ, Ν.46.31τ66); τῆς κεφαλῆς ἀπετμήθη Αβ:. ΑἸ, 
λομι. 4(}1.40.2240) ; ΡῬΗΠΟοβε,᾿.6.7. το Μ.6ς5.5538); μθηοα 1. δελεαά, 650. 
[πὰ Ῥᾷ55., δὲ δεϊσαάοά Παῦλός τε πτεται Ἐτιβ.ἃ.6.5.π(0.122.22; Μ.25. 
200Α); ὕῃγνβιμονι.7.1 ἐῃπὶ 2 ὁγ.(το,4800); Οἰνόη Ρασεῖ.Ρ. βο( 1.02. 
ο73Α,9764}); ἢ. Ρ885., δὲ εαείγαϊφοά, (Πτγος. βοηι. 4.3 ἢ Κορ. (0 458}; 
10. .᾿αον. Ἐ8(}1.94.7134); Ὁ. ταδί. στουσαν «καὶ καίουσαν τὰς 
ψευδεῖς δόξας αὐτῶν (Ἰ6τη.5]».7.τ6{ρ.72.34; Μ.0.5410); ΜοΙΒΟ γηρ. 
1.3(ρ.11.7; Μ.18.410}; δ. ἔτοτῃ Ομυτοῃ, ἐχεομημηϊεξαίο τὰς παροικίας 
γϑειν. τῆς κοινῆς ἑνώσεως Ἰοὰ5.ἢ.6.5.24.0(Ά1.20.4078); ΟὨτγ5.λοιη. 
ὅο.τ τ Πϊ.(7.6ο14}; τὸν χωριζόμενον τῆς ἐκκλησίας πάντων “ων 
[Δ ποηι.τ6.χ τη Κορ. (9.603); 4. τηρξᾶ, οὐ ποταμὸς τὴν διάβασιν 
σεται Βα5.᾿δχ.7.3(1.668 ; Μ,20.1568) ; 2. ομὶ οἱξ, 56. ἔτοτὴ "δ ; ἀεείγον, 
ΙΩΔΥΪΥΥΒ τοῖς διὰ τὸν ᾿Ϊησοῦν “οομένοις ΟΥ»Ιαγ .534(0.32.1. Μ,νττ. 
δορ4)}; ἀπέτεμον δὲ τὸν... ]άκωβον ΤΗΔΕ. ἰς,57: τ(ρ.223.2; 2.367} 
3. ρ4885.; δέ ξευθγοὰ ΟΥ ἀτυτάρ ἀπετμήθης.««θυγατρός ΤΠατι δια ἐρῥ. 
2.68(}1.09.1296}})} ; 4. Ρα85., οὗ ὅοῃι, δε ἀϊοϊάφα οὐ γὰρ ἐξίσταταί ποτε 
τῆς αὑτοῦ περιωπῆς..«οὐκ μεριζόμενος, οὐκ ““όμενος, οὐ μεταβαίνων ἐκ 
τόπου εἰς τόπον ΟἸοτη. Εἰγ,7.2(ρ.5.27; ΜΙ.9.4080); 5. ρᾳ85., δὲ κἰγεεὶ 
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ΟἹ ἀπετμήθη [βε. ὁ ᾿Ιούδας] τοῦ ἁγίου τῶν ἀποστόλων καταλόγου 
ἘΡΙΡΗ. Ζη:,4(ρ.232.3; Μ.41.277}). 

ἀπότεξις, ἡ, 1. ὀγηισίηρ ἰο δίγιμ; ἃ. οἵ φοπουβοη οὗ ὅοῃ ὁ πρὸ 
παντὸς αἰῶνος καὶ χρόνου τὴν ἐκ θεοῦ τοῦ καὶ πατρὸς ἁ. ἔχων 3ς. ὁ 
υἱός] Ὀγτ,ἠονπβαςφε. τὴ (5 5.226λ}; Ὁ. οὗ πρίτταδ] Ὀἰστῃ ΟΥ̓ ταρθηθτα- 
τἴοη ἴῃ Ὀαρίιϑῃ, ΠΊοη.Δ1.6.}.3.3.6(Μ.3.4320); 2. ῥγοάμεϊ, γέρω! τὸ 
ἀσθενεῖν τῶν ἐξ ὀργῆς κινημάτων ἀπότεξις ἦν ΟγτιΟς.τ7ο(ν.]. ἀπό- 
τευξις 3.105}. 

[Ἐ]ἀποτέρω, ἴον ἀπωτέρω, ῥαγίδιεν ἤρου, ς. ρϑηϊε., Βαϑ.36].υ, Τ ει, 
2.7(}1.85.5768). 

Ἐἀποτεταγμένως, ἐχεϊμείνεῖν, ἐῤρεεῖβεαὶν τὸ μὴ ἐπονομάζεσθαί τινι 
ἀ, μήτε ἱμάτιον μήτε σκεῦος Βαβ.αϑεεὶ,2.1τ(2.3248; Μι,31.8810); ΟΥ, 
Νν85.ερ.24(},46.τοβ08); ΤΒατΒεσα. οῤῥ.2.τ3π5(1.90.14364). 

Ἑἀποτετευγμένως, εἰ 5μεοοΣ γεν, ΟΥνοἰς.4.πτ(ρ.324.2ς; Μ.τι. 
1128). 

Ἑἀποτετολμημένως, αμάαεϊοιεῖν, ΟΥ(( εἰς. 6.44{Ρ.1ττ5.521; Μιιτ, 
13688) ; 14, ἐρνηη με οΡι, δ: 8( 15 13 0.364). 

Ῥἀπότευκτος, ῥα Ππηρ ἰο ἀ1ὲ πε γραγὰ, μηβιεεεςογαϊ, Μαχ.αγηδῖρ. 
(Διοτ,τοῦδα, ςομΊ]. ἀπευκτοῖς). 

Ἐἀποτεχνέομαι, ἰμείίοη, [(4ε5. ΝΑ 2. ἀ᾽α],τ2ο(Μ1.38,1το2). 
ἀποτηγανίζ-ὠ, 1. ὁγοῖϊ, ον; οἵ τοτΐατγο, ἴῃ ρθα., ΟΥ σοί ἐμ Επσεεῖ. 

4(Μ.13.7860); πιοῖ,, οὗ 7οθ “"ομένου πάντοθεν, ἔνδοθεν, ἔξωθεν ΟΠ τγΚ, 
μομι ἄϊυ.4.2(12.3428) ; τεῖ, ἰουτπθηΐβ οὗ ἢ6}}, οὔ ΠΙνο5 ἀπετηγανίζετο 
ἐν τῇ φλογὶ τῆς καμίνου Βααλ δοιπτ, (2.78; Μ.31.1774}; Ομ γγβιάοηη. 
41.3 ἴῃ ΔΠι 7. 4400}; τὰ σεη., 1.42.4(4648); 2. ἀγν τὴ} τὰ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν δάκρυα ἀἁ. 10.0]1π|.5εα].5(}.88,γ650}. 

ἀποτηρ-έω, 1. τυαίεἰ ἤν; οἱ ΟΒυτοῦ, τεῖ. σθηντις σὺ καὶ μόνη 
τηρεῖς καὶ “-εῖς.ο«τὴν κεφαλὴν τοῦ..«δράκοντος Απαδί, διλόν,χ2(Μ.80. 
10734}; 2. 66} δαεῖ, γόξογυξ πρεσβύτερος πρὸ τῶν τριάκοντα ἐτῶν μὴ 
χειροτονείσθω,..«ἀλλ᾽ “οείσθω ΟἸΝεΕΟσΔΕ5.αΉ:.11; ΟΥ̓ ΡΟ55. πιϑᾶ,, ἐδ 
μι ατοαϊξ τὴς ἄπ {τη6. 

Ἐἀποτήρησις, ἡ, κεσρίηρ δαεῖ, γεξεγοαίοη οὐκ ἐνήστευσεν [1.6. Ο6 
ΕἾΝΒΟ βϑι8 ψ]ΠΟΌ σα ν!ηρ 8115], ἀλλὰ ἀ. τῶν νηστειῶν... ἐποιήσατο 

ὅπ5..1 σον. τ(}1,86.3168). 
ἀποτίθ-ημι, Α. αοῖ, Δῃηα ρα85.; 1. ἰαν αςἰάε ἀπέθηκε χιτῶνας ΝΟ. 

αν. }σ.τ53:4(Μ.,42.86ο0}); 2. Ρᾳ55., δὲ γερίαεεά εἰς τόπον ἴδιον ἀποτε- 
θειμένων ἩΕΥΏΛ. 5 101.0.,5.4; 16.0.0.4.; 3. ρᾳ55., δ6 δεγίεα ἠρίοις βασιλι- 
κοῖς ἀπετίθετο Ἐπι5.υ.(),3.47(0Ρ.07.14; Μ.20.11084}. 

ΒΒ. τρεα. ; 1. »μὲ οὐ τὴς θοάν αἱ ἀθαῖῃ ἀποθέμενοι...τὸ σῶμα ἩΠΡΡ. 
Παεν.1.24(0.20.15; Μ.16.30 520) ; (Ε]5,αρ. Οὐ εἰς.3.42(ρ.238.20; Μ 11, 
9750}; ΟΥωηαγί.47(Ρ.43.4; Νῖ.11.5208}; τὴν γηΐνην ποιότητα... Ἄν εσθαι 
ΜετΠ, γε 5.1.23(ρ.246.18; Μι4τ,τορ20) ; 2. τηδῖ., γεμομηεὸ τὸ σῶμα... 
ἀπαθέσθαι κατὰ τὸν Παῦλον (οἷ. τύογ.0:27) ΟΠτνΒ. ζδριιγερ.7(1.2630); 
3. τὸν βίον ἀἁ, ἀϊδ, Ἰλι5, Οὐχ (ρ τ8.1ν; Μ.20.9374}; τὴν τελευτὴν ἀ. 
τοῦ βίου 10.2.2 1(0.50.1.; τοο0}}; τὸν τῇδε βίον ἀπέθετο Ἐξναρτ, ἢ..1.} 
(Ρ.14.2; Μ.86.24378); 4. ῥ! ατραν ἤγομι ομσοῖῇ, γεγθεῖ, γοξμ5 
ἀποθέσθαι τὸ τηνικαῦτα πι5.τ..,2.28(0.5).20, ν.], ἀπέχεσθαι Μ.20. 
τοι6 8); 5. ἰοϑδ λιμῷ πιεζόμενος, ὡσαύτως πᾶν τὸ ὑγρὸν ““εται ΤΗσΙ. 
ῥγουϊτά.3(4.530); 6. γεζογά τὴν ἱστορίαν “- μενος ἔνθα τῷ φιλανθρώπῳ 
παρασταίη θεῷ Ἰναργ, ἢ,6.1,τ(ρ.6.5ς, Μ.86.24210); 1}.1.ττ(ρ.20.10:; 
24520) ; λογίως ἀπέθετο 1.1.13(ρ.21.17; 24530). 

ἀποτίμησις, ἡ, 1. ἀοφόσονιεηί, υπαϊμαϊτοη ΤΟΥ ταχαῖίομ, Βαβιορ.31 
(3.444Α; Μ.32.τοῦτΑ); 2, σοι τραϊφα σαῖμε ἀνοικοδομεῖν ἣ τὰς...ἀ, ἐκτιν- 
νύειν 502.}.6.5.ς, Ξ(Μ,67.12288) ; ἐῤ. Ξ.τοιο(12440) ; 3, πιοξ,, ἐεέίγπαϊΐοη 
τῆς ὑπὲρ ἀξίαν μου ἄ, σου ΤΠαγδιμπα, ρ.1.37(Μ.00.1037}0). 

ἀποτινάσσ-ω, 1. δοΐῖ,, εἰγέκε ο΄ τὴν κεφαλήν .4. Ραμ ΡΠ αν. Ρ.το. 
26; Γ.Β Ρ.115.16}; πηορῖ,, ἀῤείγον, ἐχ πρεῖςὶ, τὸ περὶ τῆς τῶν ἐχθρῶν 
δυνάμεως διεξιέναι τὴν ῥᾳθυμίαν “-εἰ ΟὨγν5.λον.22.4 ἴῃ Ἐρὶναι. 
1700); 14.}051.1.3 ἡπ Ῥ᾿  (ατντοϑν); 2. πιρᾶ,, σἤακς οἱῇ ἤγονε ὁπε- 
5εἰΓ, ἃ. τ]ηρ5 ἡμῶν ἐγερθέντων καὶ ἀποτιναξαμένων τὴν νεκρότητα 
τῆς σαρκός Μεῖῃ.γός.γ,47(ρ 500,5; Μ.18.2730); ἀποτινάξασθαε τὸ 
ἁμαρτάνειν 10.2.4{0.336.15: 3018}; οὗ ΑὙΔΠ5. οἱ τὴν ἀποστολικὴν 
ἀποτιναξάμενοι πίστιν Ατῇ, ἥγ.τ.4(Μ,26.20Α}; Ῥ. ρειβοῦβ, χεζεεὶ, 
ΟΠ γγβ.ἤόηη. 5.6 ἴῃ οι. (0.470Ὰ}:; Ὀνγ. 70.3.2(4.262Ὰ); 70.ΜοβοΠ ῤγαί. 
4τ(Μ.87.28898). 

ἀπότισις, ἡ, γεραγηιοπί, Βα5.γὲρ, [δι ρυοοτα, 2(2.3281); Μ.31.803}). 
ἀπότιστος, πραϊογεά, αΥ ὙΠαῦτα, ραη.Ογ.γ(ρ.19.12; Μ.οτο.το͵30). 
[Π]ἀποτίτθιος, ἰαΐοη ἤγονι ἐδ ὀγεαςὶ, τυεαμεά; πρὶ,, Μ. Ῥίοη. το. 3. 
ἀπότιτθος, -- ἰογορ,, Β8ι5.36].... 7 ἀ δε]. .8(Μ.8ς. 5760). 
ἀπότμησις, ἡ, ἐμῆς οὐἢ, ΡΠαγ., Τατιογαί. Β(ρ.8.25; Μ.6.8244); 5. 

ἢ.ε.5.4.4(Μ.20.440Α}. 
ἀπότολμος, ῥιοιαπῖνιοις, Ογτι ον. 4(1.1400). 
ἀποτομή, ἡ, 1. μῆς οὔ, ἀϊυϊδοη, τὰ οα οὐδ᾽ ἐν μέρει κατα- 

γίνεταί ποτε οὔτε περιέχων οὔτε περιεχόμενος ἢ κατὰ δρισμόν τινα ἢ 
κατὰ ἀ. (Ἰετη.5,7.2.2(ρ.ττό. 5; Μ.8.037λ}; ταῦ, ρεποσδι οι οὗ ϑοὴ 
τὴν δύναμιν ταύτην γεγεννῆσθαι ἀπὸ τοῦ πατρὸς... ἀλλ᾽ οὐ κατὰ ἀ., ὡς 



,» 
αποτομος 

ἀπομεριζομένης τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας 7α5ῖ. ἀταϊ. τ8. 4(Ν1. 6. 7168); : 
οὔτ᾽ οὖν κατὰ διαέρεσιν οὔτε, κατά τινα ἁ, ἐκ τοῦ πατρὸς ὑποστῆναι 

Ἐπ5..}.(αεἐς.7(0.44.5; Μ.20.15418}; 2. ἀεεαρταϊίοη, ΑΛΟΥ Οτίοντς 
τ (Μ.97.ττο9 4); Μαχ.εογρμί.34(Μ.10.12520); 8. εαϑξίγαποη, Ηοηι. 
(ἰειι.6.2. 

ἀπότομος, ἔ. σεύεγέ; οἵ ρείϑοηβ, Ροϊνς.6}.6.1; (Ὁη51..4.Ρ}.2.2τ.1; 
ΝΙ},.Ρ}.2.τοοί].70.2070); οὗ τπῖὴρθ ἀποτομωτάτην.. «τὴν διάνοιαν 
νυ, ραἰφοίμ.το.12; 1516. 68]. ἐρῥ. 5: τόϑ(. "8. 14244); ; 2. Ἰπαάδοεγμαίο, 
εὐγμς τὴν ἁ. --. τῶν ἀγγελικῶν ὀνομάτων σκηνήν Πιοη. ἀσ.Ἂ.}..2.2 
(Δ1..3.132178}; ἀ. ... τὴν ξένην, καὶ οἷον τῶν συνήθων ἀποτετμημένην ὁδὸν 

καὶ πλάσιν Μαχ.Ξεἤποί ὦ Ἰος.(Μ.4.474}. 
ἀποτορνεύ-ω, 1. γομημ οἢ 85 Ὁν τπὸ Ἰα{Ππὲ ; ρᾶ55., Πγσγ8, })αγι.1:4 

(6.2010); Ὑπατοϑεμά.ο»γ...6(}.09.7088}; τηρ, τῶν μὲν 56. ἀτόμων] 
ἀποτετορνευμένων αὐτομάτων εἰς ἥλιον [1οη. 1.80. 5..6.14.25 
(7760; Μ.21.12778}; 2. γηρῖ,, ἡπακε γεαν, ἐφμῖρ, ργέραγε βασιλίσσης 
ἣν ἀνήγαγεν ὁ κύριος ἀναμάρτητον “σας τῷ πατρί Μεῖῃ.:»».7.9 
(Ρ.8ο.5; Δ.τ8,1374}; ἰσομεγέθη .-.τοῖς αἰτιάμασιν “υὼν ἴβο. ὁ νόμος] 
τὴν κίνησιν Ὀντιαάογ.δ(1.2580)}; εἰς ἐννοίας ἡμᾶς ὁ λόγος “-εἰ λεπτάς 
ἰά. »ἰαρέι. ] δυ.(1.3540); τοὺς μαθητὰς ..«εἰς ἕκαστα τῶν τελούντων εἰς 
ἀρετὴν τοῖς καθήκουσιν “σας λόγοις 16. [0.0.12(4.1Ο 1000}. 

ἙΔποτραγῳδέω, ἐεἰΐ τη ἱγασίς οὐ νιουϊηρ ἰαηρίαρα, 514. Ὲ].6}}.2. 
240(Μ.γ8.6800). 

Ἑὰἀποτρακτεύω, Τπηυδείραίο, ἐχαηε, Ἐπὰ5. ΑΔ], ςόνης, 5(}1.,86.3454). 
ἀποτρεπτέος, ἰο ὗε ατοϊδά, Ἐλι5.1.6.3.53(ρ.113.26; σοα,: ἀποτρε- 

πταίας Μ.22.103}). 
ἀποτρεπτικός, 1. ἀϊδεαξῖυε, αὉ5., ΟἸδιη ῥαδά,τιτοίρ.142.21,25; Μ. 

8.32560) ; 06. σρηϊί, λόγους ἀ. τοῦ πορνεύειν ΟΥ γί, τοίρ.τοιτό; Μ,1τ. 
5760); 14 (ἐεἰς,3.44{Ρ0Ρ.240.16; Μι11.0778}; Επι5..Ε.1τ.4{5127}; Ν].21. 
8400); α. ἴηΠη., Οτιεονηη ἤϊέιττιοίρ,49.το; Μ.13.03228}; πευΐ, 45 
ϑαδ5ε., ΟἸοια, ραεά.τ. τοίρ.142.τ0 ; Ν.8,35060); 2, εαραῤίε οὐ γορεϊϊηρ 
φυλακτηρίοις ἀποτρεπτικοῖς δαιμόνων Οτιίον.δ.3 τη 12χ.{0.3223.23}; 
[514.}6].6}}.4.1τ84{(Μ.78.12760). 

ἀποτρέχ-ω, γμ: ατὸᾶν ἔγονε: ταεῖ., αδαμπάοη τί μακρὸν “"εἰς τῆς 
ἀληθείας; Βαβ.ἢδκ.2.4(1.158 ; Νῖ.20.37), 

ἀποτρίβ-ω, 1. γε ατῦαν, ἐγμδἰϊ τὸ ἄνθος .. εἰς ὕδωρ ἀποτριβέν Μεϊῃ. 
νρ.4.τ(ρ.40.1; Μ.χδ. 800); 2. γε εἰσαῃ, εἰδαῆδθ ἵνα...«καὶ τῶν 
ἀναγνωσομένων τὰς γλώττας, καὶ τῶν ἀκουσομένων τὰς ἀκοὰς ἀπο- 
τρίψωμεν ὙΠπατ λαθγο τοετη. (4.282); 3. ταρα.; 8. γ᾽ οησςξοί ξ εἰσαη, 
ΟἸδι,. ραφά.3.2(Ρ.230.τ6; οοά, ἀποτεινόμεναι Νῇ.8.Ξ5610); Ὁ. δχεγείδ, 
αὖ5., 10.2.3(0.τ81.2; 4370}; {τ8Πη5.,  [ἀδἴιορ. Ζθη δ δόντι Μ.6.ττοῦβ); 
ς, ἀ. ... τὸ μέτωπον, Παγάξη οπε᾽ 5 ῥογεἠμεαι, ἃ5 τὸ 6Υ 8 Ὁγ ρουρθίμαὶ 
ταῦθῃρ, 1.6. δὲ μέοεγῖν μαγάοηεα, ἀραά ἰο ἐἤαμτθ, ἸρΙρΡἢ.ἤα67.76.2 
(ρ.3242,11; Ἀ1.42.5170}; οἵ, παρατρίβω. 

Ἑἀποτρίζω, ἐγεαῖ, ὕντ. 4.1.23(3.273}}); 14. }οη.4(3.3718). 
᾿ἀπότριμμος, τον ἀ. ὐας Ων {Οβυγβ.εἰφον, 4(ττ.8438), ἢ [.1.. ἴοτ 

ἀποτετριμμένον. 
Ἐποτρίχω, «“ἰαῦε, ἰοΉ 76 ρα οὐ ἰβκιησ τηοπαβίς ψνοννΒ, 

Τυυπιταῖυ. με γε, τ4{Ν.86.22808). 
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Ἐἀποτρίχωσις, ἡ, ἐἠαυϊηρ οὐ {πὸ πεαά, Τιοοτπ. Η ησηοῤἠἴθϑτι- ἃ 
τποηϊδ( 86, ἸΟΟΟΑ). 

ἀπότριψις, ἡ; γμδῥτης οἱ, γίάάαπεε, (Ἰεγα. ῥαε.3.ττί(ρ.272.20; Μ.8, 
6400); τηρζ,, οὗ 5ῖη, Ογτ. σον. τὐ(1.5574). 

ἀποϊρόιπαιαρι Α. 1. αὐργπηρ οὐ, οἵ Ουῖβυ ΒΒ ἀφαῖῃ ἱερεῖον 
δαιμονικῆς πλάνης ἀ. Ἐπ5.,.Ὁἁ το(ρ.247.28; Μ.30. 14208) Ξοὸ πα ἐξεορῖι 
.3Ξ(ρ.9.22; Μ.24.6163)}; ΟΥἨ πηαγίψη5. τῶν κακῶν ἀἁ, ᾿Ἐπαταἤεο.8 
(ρ.φοδιτοῷ; 4.912); ρίαν εβ ἀ. ἱκετηρίας τῶν δεινῶν ῬὨΙοΒι.ἦ..6.2.17 
(ΝΜ δς. 480Ὰ); 2. πριῖ, τ βυῦβί., αὐεγίεν, ῥγοβραγίαε!ς τὰ τῶν 
κακῶν ἁ. ΟτΝ ν85.ν.}10ς. (ΝΜ .44.χ210}; οὐ χοβθ νικητικὸν τρόπαιον, 
δαιμόνων ἀ, Τίαιβ. ἰ, 6(ρ.212.6; Μ,ι20.13524}; οἵ Ὀ᾽οοα οἵ Ρᾷβοαὶ) 
Ιαπῖῦ, γτ Η,εαίφεῖ,.το.3, ἴοῖτῃ το]θοϊεὰ ὃν ΟΥπὶ ἀ 
παῖον ἀποκαλεῖ, καινοτομήσας ὄνομα τοῖς.. 
σμένον ὕγτ. [μἰπ,ο(ο5, 2000). 

Β. ἰο δὲ ἱμγηβά αἰᾶν ἔγοθε; Ἀθποα ποαΐ, 85 βυθδῖ., αὐοιηϊμα!0ὴ 
μάστιξ δὲ ἀ. θυμῷ γὰρ ὑπηρετεῖται ὥγτιε5.6.57(Μ.66.138ςΑ}); 
ἀνάθεμα κείσθω καὶ ἀ. Τ᾽ «(Οὐη5].27(ρ.550. 26). 

ἀποτροτή, ἡ, ῥεγυεύξιση, αἰδίογοη εἰς ἁ. τῶν ϑεδιδογμένων ὑφ᾽ 
ἡμῶν Ταβί, Ἰωροί. 46.τ(Μ.6.3078}. 

ἀποτροπία, ἡ, ἐϊςεμαςτοη, ΠΌΙΡΗ ἠαε7.63,3(ρ0.400.25 :; Μ.4τ.τοῦςΒ). 

.. τὸν ἀποπομ- 
ς “- ἦ } , «ἱεροῖς νόμοις οὐκ ἐγνω- 

κοινὸν 

ἀποτροπιάξω, 1. ἀγίνε αἴρᾶν, Ρᾶ55.. Οε,(εἰ5.6,43(0.113.25; Μίτας 1 
13640); τηδά., ατ67ὲ εὐτὶ ὃν ξασνίβες, βγόσιγε ἐχρίαπομ, ΤΠπατ, Εφεεί,. 
τθ: 22(2.782); 2. τηξάᾶ,, ἑση αἴῦαν ἤγονι, αὐοΐὰ, Ὄγντιςβ,.ἐρ.4(Μ 66. 

13200) ; ἐδ. 5ο(13778. ᾿ 
ἀποτροπίασμα, τό, υἱεΐίνι οὐ Ξασγίβες ἰο ἀὐεγί ουτί, ΑἸ, σ6η1.24 

(ΝΜ.25.49Ὰ). 
Ἑἀποτρόπουν, επγεασοηαίν, ΤΠΡΠΥ] χα ον. (ΝΜ. τορος; ἀπὸ 

τρόπου Ρ.223,13). 

Ἀποφάνιος 

ἀποτροφή, ἡ, ποιμγῖενησηὶ, σμδίοιαμεε, Μάχυφε, Τα. 5(Μ.0ο. 

5560). 
ἀπότροφος, 1. γεαγε ἀρατγὶ ΤΟΝ: πομγιδἠεά, τηεῖ. ἁμαρτίαις ἀ. 

[514.}Ῥ6].ἐρῥ.τ.τ20(}].78.2610)}; 2. τίμιε ]οοε, ἘΏΡΕΙ,, Κ.Ορηδί. 5] 
(Ρ.582.21).- 

ἀποτρυγ-άω, σαίξεν ργωρεξ οὐ ξγεῖὶ, τοῦ. καὶ ταῦτα [50. νοήματα], 
ἀντὶ δρεπάνης τῷ λόγῳ χρησάμενοι...-“-ἥσωμεν (Ὦγγϑβ, [,5.4.τ(1.751Ὲ}}; 
“νἤσομεν.. «τοὺς τῆς ἐπιεικείας καρπούς ὕντ. 4η1.85(3.3528}; ἕκαστος 
γὰρ..«τῶν εἰς λειτουργίαν τὴν ἱερὰν ἠγμένων, τοὺς καρποὺς τῶν ἰδίων 
«"ἤσει πόνων 14 αὐον.12(1.4428) ; θποα ἐπέ οβῇ οὐ ψαϊδον ἴοτ ρθη 5ἢ- 
τησπῦ, Ἰ΄,Ος οί. τος). 

ἀποτυλ-άω, εμέ οὗ ἀμπέλου.--.γέγονας κλῆμα...-οώμενος ξίφει δὲ 
καὶ ποσὶν.. .ἀποθλιβείς 1ο.Δοπ ἄγη, Βίας. τ( ΜΝ οδ,14018); ὃ 1.1. ΤΟΥ 
ἀποτιλλόμενος. 

Ἐῤποτυλίσσω, μηγοὶἑ, αρῦγαρ, ΤΠατ, δεῖ, γ΄.(Ν}.86.2244). 
ἀποτυμπανίζω, 2. ὑδαὶ ἰο ἠφαϊ, (τγδ. μον. 4.0.3 ἢν Δ. (7.4401}}} 

ΝΙΠΜΡ}ιτ τοδί .70.1574}; 2. ῥφαὶ, Οτ  Ν βιάση, (Μ,46.312λ}); 3. δέ- 
μεαά, ἘΕΡ.Ϊκιράναρ.λλαβ, ᾽ν. 6.ς,1.47(}1.20.4258); ὙΠαῖυφι..4.2 τὴ ιν. 
201); 4. ῥμὲ ἰο ἀεξαΐι ἴτι ἀτν στι!6} ἀπ νἹΟΪδης τπαηπετ, (Ἤτγϑβ ἤν. 
43.5 1 δῬῖ1.(7.3848). 

ἀποτυμπανισμός, ὁ, ῥοϊεαάίηρ ἀ. λέγεται ὁ ἀποκεφαλισμὸς (Ὦτγ5. 
ἐορ".27.2 τη 1{εν.(12.3480). 

ἀποτυπ-όω, 1. σἰαηρ απ τι ῥγεδείοη; ὃ. Ἰἰἰ., φηργαῦε, τμιργε55, 
ΟἸξια ῥγοί  4(0.46.32; Μ,8,1608)}; ἃ. τὸ σταυροειδὲς γράμμα δοοτιλνε.ς, 
17.7(}1.67.6ο094}; Ὁ. πιδῖ., φηργεδς οὴ (6 τη τὰ τῶν αἰσθήσεων 
κινήματα κατά τε τὴν διάνοιαν “"οὔνται κατὰ τε τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος 
ἐνέργειαν φανεροῦνται (Ἰ6π.ςἐγ.Ο. τὐίρ.σοι.ᾳ; Δ1.9.301.}; 2. μιομίά, 
τιϑαεοί, μαξλϊοη ̓  αι. Ἰιτ, εἴ τις βούλοιτο ἀπὸ κηροῦ ἀνδροείκελον κατα- 
σκευάσαι καὶ πρότερον μὲν βραχείᾳ ὑποστάσει -“-ὠὡσάμενος Λιαιὴ ταί. 
σιιδίρ.2οϑ.6; Μ.11.τ856Ὰ); ΜΟΙ ον. δ, (ρ.ὅς.1ο; Δ], 18.11.64}; (ὐ, 
Νίγβ85.., 105.(}1.44.3068); Ὁ. ἢρ, ἡ τοῦ πνεύματος χάρις..«εἰς μέαν 
ἅπαντας ἔπλασε μορφήν, καὶ εἰς ἕνα ἀπετύπωσε χαρακτῆρα τὸν βασι- 
λικόν (Πγγ5.ἤ0}:.10.2 τῇ [0.(8.500}; ο.. τπο, απ τοῆοχ., γασἠϊοη 
σπεδεί, ἰγατιξέονηι ομθϑείξ “-ποῦντες ἑαυτοὺς [50. οὗ δαίμονες] εἰς σχήματα 
μοναχῶν ΑἸ, ἐπίοη.25(Μ.26,881Ὰ}; --οῦνται κατὰ τὴν ἑκάστου τῶν 
ἱερῶν νόων ἀναλογίαν 1λΊοπ, ΔΤ. ς.}.,3.2(Μ.5.1058) 18. 4. 2(180Ὰ}); 4. ἐση- 
7ΟΥΏΙ πρὸς τὸν θεῖον ὑπέρσοφον καὶ νοῦν καὶ λόγον.-.-““ουμένη [5ς. ἡ 
νοερὰ δύναμις] διὰ τὴν θείαν σοφίαν τον. ΔΥο1.5.7.2(Μ.3.808}); 1ἃ.6.ἢ}. 
2.3.3(Μ.3.2008); 3. γεῤγέξεη!, Μοῖμ νη. 6, 2(ρ.0 5.21; δ α8.χ108); 
σωμάτων ἰνδάλματα οὐ μὴν ἀθανάτου ψυχῆς “-οὔντα ἰδέας Ἰύα5.υ, (, 
τ.3(ρ.8,::  Μ.2ο.916Ὰ}); 1λιοπ. ἀτ.ς, ἡ.7.2(Ν1.3,2 δ) ; 1α,σ.}.4...0(} 1.3. 
4800); 4. ἐχΡγεςς τὰ Μοτὰβ ὃ γὰρ αὐτῷ καθ᾽ ἡδονὴν ἐτύγχανεν ὃν, 
τοῦτο τῇ συντομίᾳ τῆς φράσεως ἀπετυπώσατο (Ὁπ5Ε.0.(10]} Ογ ἦν, 
4,το.το( Μ,8ς.13484). 

ἀποτύπωμα, τό, ἐ)ρ7γ 551011, ΒΌΟΙ 58 τιατ ιδάς ΟΥ̓ ἃ 5021}; τῃςῖ,, 
οὗ ΒΜΥ τοῦ ἀφθάρτου κάλλους ὁμοίωμα, τῆς ἀληθινῆς θεότητος ἀ. 
στι Ν νββλοι, 9 τῷ απ (ΝΜ. 44.8050); μηδὲ ἀτιμάζειν αὐτὰ [1.ς. τὰ 
ἱερὰ σύμβολα] τῶν θείων ὄντα χαρακτήρων ἔκγονα καὶ ἀ, 1}. ΑΥ, 
εβ.9. 3(}1.3 "Ττοδο). 

ἀποτύπωσις, ἡ, ΠΉΡΥΈ55101), γοῖ, (ὐοατίοη τῆς πρὸς τὸ ἀρχαῖον 
κάλλος ἀ. ἐν ταυτῷ μένοι ἴϑς. ἄν] τὸ ἀφομοίωμα Απάτ,τιογ.2τ(}.07, 
τ 201). 

ἀποτυφλ-όω, ῥὀἐπά, τισὶ, “τ οῦται ἀπὸ τῆς διανοίας τῆς ἀγαθῆς 
Ηετη.»παρή.5.2.}; ΟἸΘτη.Φ.ἅ.5,41τ(0.187.14.; ΝΊ.0.64}}); ὁ θάνατος... 
θανατοῖ καὶ νεκροῖ τὴν θεωρήσασαν αὐτὸν ὄψιν καὶ “-οἵ Οὐ, [0.20,30 
(31; 0.382.29; Μ.14.608})). 

ἀποτυχία, ἡ, {ατίμγε:; Ἀρηςε 1. ῥᾳγγοηηεδς τῆς γῆς τὴν ἀ, {Πτγϑ, 
ἤρηι.2 5.7 ἴῃ (θη.(4.242Ὰ} 10.5.5. 5(5370};.2. ηςοίηιρ οἵα γοδὰ ἀ, ... 
τῆς εὐθείας ὁδοῦ [λοα. 1) 5.52:4(}1.332,.1πο1Α}.Ψ 

Ἑλποὔπατος, ὁ, εχ-εοη Ξε, ΝΠ]. Ρ}.3.62 τἰς.(Μ.79.430Ὰ}). 
Ἐἀπουρανόθεν, ἑγον ἐπεσύοη, Ἰλον ΝΜ 6]. (1.5 τ Ρ.20). 
ἀπουσία, ἡ, 1. σρεόηεθ; Ποπισο τσεαηΐ ῥίαεε ἅ γνωστικὸς οὗτος... «τὴν 

ἀποστολικὴν ἀ. ἀναπληροῖ (Ἰειὴ.5:γ,7.τ2(ρ.5 5.0; Μ.9.5ο5}}}; 2. εη15- 
σήονι οὗ βεληεη, ἃ ραεά.5.τοίρ.214.τ2; Μ 8, 5008). 

ἀπουσιάξ-ω, ἰρδὲ ςιεἐῤςίαηεο, τοῖς δα μλυ στς οἰδιοη 5 ὥσπερ κηρὸς 
πυρὶ προσομιλήσας, οὐδὲν “ει, οὐδὲν περισσεύει’ οὕτω καὶ ὧδε νόμιζε 
συναλίσκεσθαι τὰ μυστήρια τῇ τοῦ σώματος οὐσίᾳ (Ἔγν5. ῥοε» (2. 

3504). 
ἀπουσι-όω, ἀρῥγίυς οὗ ἐεδέπεο, (Ἡγιοῖο!. οὐσιῶσαι καὶ μετουσιῶσαι 

καὶ --ὦσαι τὰς φύσεις δύναται 1υϑοῃτ. ΕἸ] ὡποπορὶ (ΝΜ .86.17734). 
ἀποφαίν-ω, 1. «ἠοῖ ζογὶδ δ, ἀεείαγε τὸ θὰ; ἢ δασδμα τ βεῖς 

ΘΠ 1016515, [841 δἰοσλθηῖβ παν θῸ 5ῃ ον [ουτἢ 89. θον πα Ὀἰοοα 
οἵ Ομ τίβο, Δ αρ οη δ. ΑΡΡ.8.τ3.5:; 2. οἵ πυιπηοτθ, παῖε δέκα δὲ 
μονάδες μίαν ““ουσι δεκάδα Ἰδπ5.. δ(ρ.21ο.31 : Μ.20.1348}). 

ΞᾺ ποφάνιος, ὁ, ἐψε Οὔεειινε οἱ περὶ ᾿Επιφάνιον, μᾶλλον δὲ ἤἄπο- 
φάνιον τὸν πυρίκαον, ἀλλ᾽ οὐ πατρίκιον Μίακ.ίησεε!. (Μ 00.293). 
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ἀποφαντικῶς 

ἀποφαντικῶς, 1. δγ τοᾶν ὁ Ξἰαἰεγμοηὶ, ΟΥτιεονιῖς Κἤίτο.τλίρ.τό." 
τῷ; Μ,13.868.); 1Δ.ἐοτει. σόν ΠΠ ττδϑίρ.251.8; Μ.17.3058); Ογτ.15. 
4.2(2.587Ὲ} 2. ροσίευεῖν, εαἰορογίεαίν, Ἐπι5. ἴανεοϊ!.2.3(ρ.49.11; Μ. 
24.805}})}; τὸ μὲν εὐαγγέλιον...ἀ. διακελεύεται πάντα ἄνθρωπον τόδε μὴ 
ποιεῖν Μας. Αερ. εἰδυ.το( .54.0058); ΓΒατ ρ 1: (2.26); ἀποδεικτι- 
κῶς, οὐκ ἀ., χρὴ λέγειν τῆς ἐκκλησίας τὰ δόγματα 1(Δ.ἐγαῊ.3(4.100). 

ἀπόφασις (4), ἡ, (ἀπόφημι) 1. ἀφηταὶ, περαίτοτ,, 8.5 ΟὟΪ]Κ {τε ΘΥ 
οἱ Βρεβκιὴρ οἵ δυτθιιῖ65 οὐ οα αἑ μὲν ἀ. ἐπὶ τῶν θείων ἀληθεῖς, αἱ 
δὲ καταφάσεις ἀνάρμοστοι Του. ΑΥ.ε.}1..2.3(}1.3.1τ414}; ΟΥἉΜαΧχ.ανιδῖρ. 
(ΔΙΊ οι. 11658) οἷζ. 5. κατάφασις ; τὰ θεῖα τιμᾶσθαι ταῖς ἀληθέσιν ἀ., καὶ 
ταῖς πρὸς τὰ ἔσχατα τῶν οἰκείων ἀπηχημάτων ἑτεροίαις ἀφομοιώσεσιν 
Το ΑὙ.ς.}..2.5(145ΛλῚὴ; τὰ ἐπὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ τοῦ ᾿Ϊησοῦ καταφασκό- 
μενα, δύναμιν ὑπεροχικῆς ἀ. ἔχοντα 1Δ.6}.4(}].3,10728}); Οἱ Μαχιρελοί. 
δά Ἰἰος,(}1.4.5338); εἰσὶ δὲ καί τινα καταφατικῶς λεγόμενα ἐπὶ θεοῦ 
δύναμιν ὑπεροχικῆς ἀ. ἔχοντα. οἷον, σκότος λέγοντες ἐπὶ θεοῦ, οὐ 
σκότος νοοῦμεν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἔστι φῶς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τὸ φῶς" καὶ φῶς, ὅτι 
οὐκ ἔστι σκότος 10. " .}. 0.τ.4(,04.8008}); 2. παραίυε ρανίζοίε; ΡΘΟΥΝ. 
ἴῃ [15 βοῆβα ἡ "οὐκ᾽ ἀ, ΟΥ ἔν. 59 {τὶ 67.(ρ.227.16; ΝΜί.13.5844) θὰϊ 
ἴποτα ΡιΌ θΙν τὸ τϑογά (ν. ἀπόφασις (Β) 5). 

ἀπόφασις (Β), ἡ, (ἀποφαίνω) 1. ἀεεγοο, 7μασενηοηὶ; οἵ Οοά, 
Μανρ.το; ἡ...ἀ. τοῦ θεοῦ καὶ τὸ διάταγμα τὸ ἐπὶ τῆς παιδοποιΐας 
ΜρΙΠ.5γ,}.2.τ(ρ.15.13; Μ.18.480); (οηβῖ.07.5.2.13{(ρ.173.3); 2. 5ἰαίο- 
γηδηὲ ΟΡΡ. ααρβίίοῃ, 7 [ιβίιφι δὲ γ65}.538(Μ.0,12848); το, ᾿ς. π2ι5 
(Μ, 33. 1βοια); Τμαγι ορβ. ον: τγ(ρ.ττ6.το; Μ,66,7800) ; 3. «ἰαΐο- 
τῖθηὶ, ἀεείαγαίτον! ; 8.5. {1116 οὐ νους διιρυϊεα το σοι ΝίαρτΙ5, 
ΗΙΡρΡ.ἰαον,δ,ττίρ.137.29; Μ.16.32114)}; 4. οῤίμίομ; ἰδίᾳ ἀ. «εἰξ- 
ορτηϊομαϊεί, {δ,.4.τ͵7(0.51τ01; 1 τό. ΖοΒ0Ὰ}); ἐδέας ἀ. ἐῤι(ρστ.ῖς ; Ξ0568); 
5. τρογά ἡ αὐτὴ ἀ. ἴ5ε. 'ἡμῖν" ΟΥ,.}0.χ.34(30; Ρ.44.1τ52; 41.14.024}; εἴ, 
ἡ ᾿οὐκ᾽ ἀ. 16. 3γ.50 1. 767.(ρ.227.16; Μ.132.5 844} ὉΠ]|655 τὸ περαϊσυ 
Ῥαγοῖο (ν. ἀπόφασις (1) 2). 

ἀποφατικός (Α), (ἀπόφημι) περαίνε, τεῖ. Κηον]εᾶρε οἱ οα Ὀν 
ὙᾺΥ ΟΥ ΠΕΔΊΟΝ τίνες αἱ καταφατικαὶ θεολογίαι, τίνες αἱ ἀ,; Του. ΑΥ. 
μινεί.5 Ὲ1.(Μ1.3.το220}; τῆς ἄκρας καὶ ἀ. τοῦ λόγου θεολογίας, καθ᾽ ἣν 
οὔτε λέγεται, οὔτε νοεῖται Ναχκ.ανιιρ. (ΔῈ.01.1οϑ1}}}; οὗ ἃ περαῦνε 
βία ξειηξηΐ, ΟρρΡ. εἰ φαδβίοη, (601. γι. τυτδίρ.57.1τᾳ; Ν.8.8040) ; οὗ ἃ 
οοτητηϑη, ῥγολτδιίονν, Αβτ, τη που τ( Μ].40.τύ4}). 

ξάποφατικός (Β), (ἀποφαίνω) 1. αδεσυεγαϊυε τῇ ἀ. ταύτῃ.- «φωνῇ 
(οἴ. 1}0.το:38,14:10) τι Ν᾽ 55. Ερριο( ρΡ.218,20; Νῖ.45.8178); τῇ ἀ. 
ἀπαγορεύσει μα. Κορ. 6: τ(3.61); 2. ἀοεϊαγαίυε ᾿λόγον᾽ ἀποφατικὸν 
ὀργῆς Ῥτος.(..ς.0:8-τ(λ1.87.20124)}. 

ἀποφατικῶς (Α), (ἀπόφημῷ περαϊνεῖν, οἵ Ῥτομιθλεινς ἰανε-σινίησ, 
ὕγυ. 70.4.6(4.4648); οἵ Κπονίεάρε οἵ αοα ὧν ταν οὐ ποραίοη 
ἀποστρέφει κατὰ τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν καὶ χρόνον ἀφαίρεσιν, ἀ. θεο- 
λογούμενος, πρὸς τὴν πλήρη χάριτος..«ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρὸς 
δόξαν ΤΡτος,α.}».23: 5(}1. 87 .1452Ἀ}} : ὙΠΆ].ἐ6η{.4. 83(}}. 1. 1468); 
μέχρι τῆς πασῶν καθ᾽ ὑπεροχὴν ἀνωτάτης φύσεώς τε καὶ τάξεως ἁ. 
προοδεύουσα Δῖαχ.αριδιρ. (δ].01.12400); τῶν θείων ὀνομάτων τὰ μὲν 
ἄ, λέγεται, δηλοῦντα τὸ ὑπερούσιον"..«τὰ δὲ καταφατικῶς λεγόμενα, 
ὡς αἰτίου τῶν πάντων κατηγορεῖται [0.1).{..1.12(81.04.8450}; 1. 
(8480). 

ϑάἀποφατικῶς (Β), (ἀποφαίνω) 1, τῃ ἰδε ξογην οὗ α ςἰαίωμπεηὶ (ορρ. 
(μι β.1 00}, ἔλιβ.4,6.το,8(ρ.470.2; Μ,22.76060); 2. ῥοξί θεῖν, ἀορηηαΐ- 
εαἰΐν ; σομὰρ., 1)106.1Ὀογπ. 5 τ ι8--τοίρ.84.28). 

ἀποφέρτ-ω, Α.. αοί. δηᾷ ρᾳ88.; 1. ζαΥν ΟΥ̓ δεαν αἴϑαν, τρί, τὰ 
δεινὰ...εἰς ἔσχατον ““οντα κακοῦ (νγ.15,4.5(2.715})}; πίστις... «ὁδὸς εἰς 
ζωὴν “οὐυσα τὴν ἀμήρυτον 16.(717}) ; 0855. --ἔσθω τῇ διανοίᾳ αΥ Ν γ85. 
ογιεαἰθεἠ 4ο(0.163.17; Μι45.1054}; 2. γοριους, τοτίπάγατυ τῶν ἑαυτὸν 
τῶν ἠδικημένων ντ, θς.0:22(}1.60.7778}; 3. ΠΙΡΉ αςάὸ ὁ προφήτης... 
τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς “ων ὀργῆς [580. τὸν θεόν} 14,δορὴ.4(3.582Ὲ); 4. ψῆφον 
ἀ. ἀεἰέυον ἃ ἡμάσενμφηΐ!, Ἐπι5,ἢ,.6.5,.521.3(}1.,20.488}) 

Β.. τἅεα. ; 1. ἑαξε αἴοαᾶν, τηεῖ. ταῖς γυναιξὶ ταῖς -“ομέναις τὴν ζωὴν 
αὐτῶν Ἡοττη.51»1.0.21.4.; μοχθηρῶν ἀνδρῶν, δόξαν θεῶν ἀπενεγκα- 

μένων Πογι Ἰομθ.ι8, 2, ἀεφμῖγε οι Μαρσύον..«τὴν αὐλητικὴν 
ἀπηνέγκααθε Ταῖ,ογαΐ. τ(ρ.1.13; Μι6,8948); 2. δέαν, τῆς, κακίας... 
δόξαν ἀ. Αἰϊῃεηαρ ἶφρ.36.2(Μ.6,.οόοο); Οτι μαι, βαη.Ογ.3(0.7.2; Μ, 
10.10570); ΜςΈΠ,  »ῃὈ.5.4{0.57.2; Μοτϑ, τοῖῸ). 

ἀποφθείρω, ἀεείγον τἰξογίν; Ῥά55. ὁ. σεμῖτ,, δὲ γρηουοά ἔγοηι, 8ς, 
Ὀν ἀθαῖῃ τοῦ ζῆν καὶ τῆς ἀρχῆς...«ἀπεφθάρη ῬΒΙοσῖ ἀνε ττι τί δς. 

5934). 
Ἐἀποφιλοτιμέομαι, ἀϊερίαν ΤῈ γἱυαίνγ, 5. Π εγοεί.τ.(Ξ22Δ ἀντεῴ- 

Μ.22.821ΑᾺ}. 
ἀποφιμόω, εἡεηεο ον ρἰεἰεῖν, ἘΡΊῚΡΗ ἤαεν.66.1τ(0.33.4: Μ.42.450). 
ἀποφοιτ-άω, 1. “οῤῥαγὶ, γρο σαν; Ἀ. 405., Μας, Μρῃιαῤοεν,4.1ττ 

(Ρ.173.4}; [514.Ὀ}6}.6}}.2.34(Μ.78.4770)}; προστάσσει τοῦ ἔχοντος 

αὐτὸν 50, πνεύματος] “-ἂν καὶ, ἶ,.,4.:34(0.20.10}; Ὁ, ο. σεῖς, ἀφραγὶ 
ον ὁ... -σωτὴρ...οὐκ -ῷ τῶν δεομένων αὐτοῦ (νγ.1,.ε.5:320 (5.72. 
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πόθο) ; 1ἅ..Ρς,27: τ} .69.85320); τηεί., ἴσότα ἃ τπδβέευ οὐ ἀοοΐσίπθ, Οἱ. 
(εἰς.2.τ2(ρ.140.31; Μ.11,8174}; Ογτιαροὶ, Τἠάί,το(ρ.138.4.; 6'.2320); 
[ἃ Λίεδὶ. 3(Ρ.62.17; 6΄.758}; 1 ρει. τῆς χάριτος Υ Νγβ5.ογιεαϊδεΐ, 
4οίρ.113.4; Μ.45.178); Ογτιἠονμ βαδεβ. 25(53.2708}; τὸ ἐξηρμόσϑαι καὶ 
οἷον ““ἂν τῆς κατὰ φύσιν ἁρμονίας τὰ. 5.37 :4(0568); ἤδηος ἐδ 
φασὶ... «ἀλλήλων «-ἂν τὰς φύσεις [5ς, οὗ (ἢ |5{] 4 ἀροἱ, Τά! .3(0.118. 
τ; 61.,2124}; 14.6}.40(ρ.τ62.3; 55.14.58}; 2. δγίηλ ξορι “οήσαντα τοῦ 
παθεῖν 1α.1,ε.09:27](Ν1.60.653})}. 

ἀποφοίτησις, ἡ, ἐεραγίμγε, ΟντοΝ αἦ,.38(3.8408); τπεῖ., ἔχοι ἐΠ15 
ἴα, Με ἢ.»γ65.3.τδίρ.415,2; Δ΄.1τ8,3258}); τὴν ἐκ σώματος ἀ. ὕνγτ. 7ο.1.0 
(4.8: ); τὴν ἐν τῷ καλῷ προκοπὴν καὶ τὴν ἐκ τοῦ καλοῦ ἀ. Τγτ, ἔγ15.2 
(65,34; Ν].77.1τ210}; οἵ. 10.10.8..}.1η(}.96.10124}; τῶν... ἐντολῶν ἀ, 
Βιοη, Ατ.δ....}.3.0 (1.3.5 614}; τῶν ἐναντέων ἡ παντελὴς καὶ ἀνεπίστρο- 
φος ἀ. 1.1.4{(376Ἀ}. 

ἀποφορά, ἡ, 1. εὐιηυίμηε, δριοἑ; νοΐ. τοιαύτη ἀναπεπαυμένη 
παρῆλθεν ὑπεράνω μου νύξ' ἦλθε γάρ μοι ἃ. τοῦ ξύλον τοῦ ἁγίου 
Μ.Ρενς.τ.ττίρ.430.17); 2. ἱεαάίηρ ἀδίγαν, σεαπμείτον νοῦς... «ἀκάθεκτος 
καὶ.. ἕτοιμος εἰς ἁ, (γτ,αὐον.ο(1.280Ε). 

ἀποφόρητος, οὐὐγεά αἴθαν; γιϑι, Ο]ΌΥ,, ᾿γόΣθη! 5 6 ἢ. σιδϑίβ 
τεσεϊνοα οὗ τῆς ἰοσοα αἵ ΤΔ0]ς ἰο ἑανε βοιποὶ αὐ ἀράρβε, ἘΠ ηλγας. 
αρ.26.8, 

ἀποφορτίζ-ω, 1. κηἰοαά, αςῖ, ἀ. τὴν ναῦν ὕντ, 79η4.4{3.3711}}; χηθτ, 
ἀ. τὸν ἐκείνων πλοῦτον ΣΑΙ ἐονηιΐῃ Πειτο: 36(.28,1ο450); τούτων 

[3.. τῶν ὑπαρχόντων] “των αὐτόν ΝΙ}, ΛΙαρΉ.53(}1.70.1ο300); πα, 
τὴν περὶ τούτου γνῶσιν αὐτῶν ἀ, ΔἸΙΕΧ.Α],ερ. Αἰοχ, κ(0.23.7; Μ.1δ. 
5568); 2. τιρᾶ,, ἰαν ἄοτυη, ἰαν αδίάς ἃ Ὀυτάςῃ, ποῖ, ἀ, τὴν κτῆσιν 
ΟἸεωλ. φ..5.12(ρ.1τ67.24; Μ.ο,6160); ἀ, τὴν ἁμαρτίαν (ὑγτ. Ζαεῖ.τ12 
(5.811); 14. 171αἰ.τ(3.816Ὰ}; 3. γηθά,, σεεαρὸ ἔζΟ ἁ, τὴν ἀπληστίαν 
τῆς βιαίας φορᾶς ϑντιο5.6}.4(Ν}2: .66.1327}). 

Ἑἀποφορτόω, τπἰοαά, γέρους ἃ Ὀυτάθη, ΡᾺ]]} ἢ,  ατι5. τα (1.34. 
1220Α}; 5ΙΟΚΏ655 ἡ...τοῦ θεοῦ ἐλπὶς ταύτην ἐξ αὐτοῦ ἀπεφόρτου ἥατο. 
Ῥιάοιυ Βονρὶ.5. 

Ἐἀπόφραγμα, τό, ὀϊοεκτηρ ἩΡ, δαγγίεαάο, Ογτ. ἰς.2.5(2.3470). 
Ἐῤποφρίτττω, φἠγίμῖ ΟΡ εἰς τοῦτο προελθεῖν δυσσεβείας οὐκ 

“"οντὰας (τ. ο.1.3(4.200). 
Ἐῤποφρονέω, ἀφερίξε οὐκ ἀ. τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων {5.0 }.}Π. 

Ῥε τ 1.27.728ς, ν.]. οὐ κατεφρόνησε). 

ἀποφρύγω, αν ερ, “ρος. )αη.( (ρΡ.1τ0). 
Ἐἀποφρυόω, ῥπηδίο, δγεαῖ ῥγιάθ, (τ ΝᾺ Ζιεαν:.2.τ.08,14{Μ.37. 

1410 Ἁ). 
ἀποφυσάωυ, ἦ15ς5, οὗ ἃ 558Κ6, “1. [α.7τ(0.186.2). 
ἘἙἀποφυσόω, γηαᾷκε 10 «τοεἰ, Το δν.Α τοίρ.102.17). 
ἀποφύω, ῥὲ αὐϑοηΐ τούτων.. «τὰ μὲν τῶν προσόντων 

τῷ θεῷ τὰ δὲ τῶν ἀποπεφυκότων ἔχει τὴν ἔμφασιν ΟὙὈΝ γϑβ,  14271.12 

(1 Ρ.252.10; Δῖ.45.0538). 
ἀποφωνέω, »παΐὸ α ἀεξεϊαγαίτονι,, 5ἰαίε ἀορεηαϊεαϊίν, ΜῸΧ, ορτέδα. 

κ᾿ , 
“Τῶν ὀνομάτων. ᾿ 

(Μ.οι.τγ60). 
ἀποχάζομαι, γείγαῖη ἤγονη; οι. ἴππη., ἔπᾶος γνργ.2. 8 (ΜΜ.85, 

856}). 
ἀποχαλκεύω, Κι] 101 ΤῺ ΓΟΡΡΟΡ οὐ ὀγοῆσε, Μας. Μσπ. αροεντιό 

(0.1.8). 
Ἑῤποχαραδρόω, εἴ :μεἶο ἐμαηηεὶς, [5.1 ς.τοδίτ4δοκ ; Μ.20.2740).Ψ 
ἀποχαρακ-όω, {τΉ66 10; 5 Ἰοῖκε ἴῃ τϑρὶν' ἴοὸ τοατποβὶ [ῸΣ χάρακες 

ἀἰεργίωυε οὗ ῥροΐος ἡμεῖς, οἷ...δι’ ἐπιστολιμαίας δυνάμεως --οὐμενοι (τ. 
Ννγβ55.9}.327(0.82.1 ; Ν1.32.100206}. 

ἀποχαράσσω, ἐγι5εγ1δε, ᾿δπος τογεέίο, ( ΠΙγγ ρα ρ.ΤΒατ.λ.6.4.0.1,-ς 

(3.οθο,062). 
Ἑἀποχαρτουλάριος, ὁ, ἐχ-λσεβον οὗ ἀγελῖνες, Ἀπαϑτ,Θ γοία. οί 2 
Ι 

ὰ ΜΕΝ δεεοτης κἰαεῖ, γείας μὴ... 
"νωθῆτε ΤιΘολ ἘΝ ϑν δνη.τοί .03,τ6030). 

ἀποχειρίζω, ἐμὲ οΓ 1Δ6 μαπάς, Οἠγον Βαξελ . οΟ( Ν,92.1ο 30). 
[]ἀποχειροβιωτικός, ῥτοῦ, [.1. [Ὁ ἀποχειροβίοτος, ἰϊυϊηρ ὃν ἰδ 

τον οὗ οπεὶς παπάς, ΤΠατ. 5.24: τ2(1.760, ν.], ἀποχειροβιότοις). 
ἀποχειροτονέω, ἀοῤγίυε ὁ οὔἥλερ, ἀεργαάο ἴγονι ᾿υυ]οβι Ποοά, δὸχ, ἠδ, 

ζ.7.8(}1.67.τος24}; 1,δὸ Μαρ..}.3:(0.42.32; ΜΙ. μγ ο0 Δ}; ἴοι. τ, 
6Ρ.8.4(31.3.τοοδλ). 

Ἑἀποχερσόω, ἀγγ ρ, τιν γϑ5.υ,Ογ. Τἰαιη (Μ.46.0250); ΝΠ». 
4.2 53(Ν 70. πο0Ὰ}; γε, [0,5.1(4.138}). 

ἀποχέτευσις, ἡ, εὐγεεΐ, Ἐπ15.}».6.0.37(4538.; Μ.2τ.1756}). 
ἀποχέ-ω, ῥοιμγ ζογεἦι, τηοῖ, τὸ ἀγαθὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ ““όμενον ΛΊΠ Παρ, 

ἰε9.23.4(}1.6.044}). 
ἀποχή, ἡ, 1. γεμμποίαιίοη, ΠΡ γηρ τε ]θοξίοη ἀπὸ Σατορνίνου 

καὶ Μαρκίωνος οἱ καλούμενοι ἐ ἐγκρατεῖς... «ἐμψύχων ἀποχὴν εἰσηγήσαντο 

Ιτχοη.ἤαδν.τ.28.τ( }],7.6 008}; ἀ. οἴνου καὶ κρεῶν ΟἸεῖι, Σ γ.3,6(0.220.27; 
Μ.8.1157ᾺΝ}; τῶν τ ὐδοθι ων ἀ. Οτι εὶς. 8,3ι(ρ.246.το; Ν τ 5618); 

- "1 ἢ ᾿ «τῆς κατὰ θεὸν πολιτεέας 



ἀπόχορδος 

τοιωνδὲ βρωμάτων ἀ. 36. οη 1π6 ρατί οὗ 76:78] Ἐπι5,6.1}..2.20(ρ.127. 
14; Μ.24.0406); ἀ. δαιμονικοῦ σεβάσματος Ἐλαϊμα}. τας. ρὈ}εεαϊἦ,, 
(Μ.8ς. 688Α); σμαγασζογξοῖς οὐ Νονβεδηδί5 τὴν συνεχῆ νηστείαν... 
τὴν ἀἁἀ. τῶν ἐμψύχων ϑοστ.᾿.6.7.17.4(}1.67.7720}; οἱ δηλ. νηστεύειν 
ἶΞο. ἡμᾶς βούλεται ὃ σωτήρ]... ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν σωματικὴν ..«ἀλλὰ τὴν 
πνευματικήν, ἐν ἡ ἐστιν ἀ. πάντων τῶν φαύλων Ῥίο].ερ.8ρ. ΡΙΡῊ. 
Παθγ.33.5(Ρ.455.:5 : Μι4τ. 5640) ; [Το ῦ.12:8] νηστεζαι..«ἀποχὰς κακῶν 
μηνύουσιν πάντων ἁπαξαπλῶς (]6πι.5ἰγ.6.12(0.483.13; Μ, 9. 3248); : 10. 
2. ΤΡ. 149.17}. Με8δ, ἸΟΟΒΑ); 1δ.3.τρ. 241.23: 120ΟΑ); τὸ ἕν. "ἔργον, ἡ 
τῆς μοιχείας ἀ., παρὰ τὰς προθέσεις τῶν ἀπεχομένων οὐ ταὐτὸν ἀλλὰ 
διάφορον γίνεται ΟΥ(Ύ( εἰς.7.63(0.213.25; ΝΙ.11,15124); κοινὸν. «τῶν 
ἀψύχων καὶ τῶν ἀλόγων ἡ τῶν κακῶν ἀἁ. 14. 5.τ:2(ρ.444); 1Δ τὰ. 
“}οϊ!.τι( Μ,26.τορόο); τὸ βάπτισμα...τῶν μιαρῶν ἀπολαύσεων ἀ. 
στ Ν υβ5ιδαρι .(Μ.46.4250); Ματς Εγ οῤτεδο.2.24(Μ,65.0330); 110. 
16].}οομ, (Μ.88.10124); 2. αδοίοηίο (τεῖ, ὕθη.2: 17) διαστείλασθαι 
τὴν ἀ., ὥστε μὴ τούτοις περιπεσεῖν, οἷς νῦν ἑαυτὸν περιέβαλες (Ὦγχνϑ. 
ἤοῦμ. 1 7.4 ἦτ σέη,(4.1300}; νόμος αὐτῷ τις περὶ ἀ. ... δοθείς ΤΒαΥ, 
Μορϑ5. ον. :-8(0.127.1; Μ.δ6.8οοο); Ῥτος.Ο6η.2:0(}1.,87.:650); 
ὅ, αὐσπμεηοσ, 1.6. Ῥταοίίος οἱ δϑορίιοβηλ, (]ετη. οί, τ4(0.140.23; Μ, 
9.704}}) οἷτ. 5. νηστεία; τροφῶν ἀποχαῖς ἀσιτίαις..«πολυημέροις 6.5. 
ἰ.Ο.τ)(φ.255.18, Μ.20.14320); ΕΡΙΡΗ αετ.58.4{0.362.14; Μ|.41.1οτ60); 
πάλην διὰ τῆς τῶν αἰσθητῶν ἀ. ατςο χ.ορεδε.2. τ4 0 }.65.0528); τ. 
2.2χτ(9648); ἡ πάντων τῶν περιττῶν ἁ. οι οβομ. ῥγαΐ, τ͵1(Μ.87. 
30404Α); ποῖ 80 εηᾷ ἴῃ 1561 ἡ...-ἐγκράτεια οὐκ ἐν ἀ. ἀλόγων βρωμά- 
των ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐν τελείᾳ ἀναχωρήσει τῶν ἐδίων θελημάτων Βαβ,γερ.Ὁγ. 
τδίζιάτος ; Μ.21,1τ1680)}; περὶ μὲν χρημάτων ὁ Χριστὸς πολλαχοῦ 
διέταξεν, ὥστε φεύγειν τὴν ἐντεῦθεν λύμην. περὶ δὲ ἀ. γυναικός, οὐχ 
οὕτως (Βγγβ. λοι. 5.2 ἐπ ΤΠ (τι. 7588}; οὔτε... ἡ βρῶσίς ἐστί τι κατὰ 
ἀλήθειαν οὔτε ἡ ἀ., ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης τοῖς ἔργοις παρεκτεινομένη 
ῬᾺ]}.}. Δ σς. ρτόθτα. 0.13.1]; Μ.34.1το03); [15 ἀΘΉΡΟΥΒ τὴν., πρὸς ἐπί- 
δειξιν γινομένην ἀ. τῶν βρωμάτων {Β45.1ς5.3τ(τ 404}; Μ.30.1800); 
ἐπὶ ἀποχῇ.-«μεγαλοφρονοῦντας ῬΆ]Πυ Οἐγνς.τοίρ.122.2ς; Μ.47.68); 
4, γεξιξαϊ, τοϊμοίάφίηρ ἃ, τῆς χάριτος Οντ. Η.εαἱεεῖς.6.28, 6. 

Ἐῤπόχορδος, ἐϊτεογάση!ϊ, (ἴδτη. ἐν, 2.2ο(Ὁ. 18ο. 5; Μ.8,τ1ο688). 
ἀπόχρησις, ἡ, ἀεείγμείοη, γμΐη, ΟΥ. 0.32.5(0.432.21]; Μὲ.14.7538)}. 
ἀποχρί-ω, φογαρθ οὔ, τὸῖρε ατυᾶγ, δηιος μηδέ! σύσαντες.. «τὴν 

θύραν [5.. τοῦ μνήματος] 1811. ατ|5.5(0.21.0, ν.], ἀποκρούσαντες 
Μ.34.τοΙ76); τηρᾶ., τηρῖ, ἡ τῶν θείων γραφῶν ἀνάγνωσις. ..τὸ 
σφοδρὸν καὶ διακαὲς τῆς ἀδύνης “-ομένη (γνΒ, ΡοΟΘΉ11,4.1τ(2.3020), 

ἀπόχυμα, τό, ἃ τοι ὁ} ἀγεξοίηρ {6 δαῖν οὐκ ἔξεστίν σοι τρέφειν 
τὰς τρίχας...ἢ ἀ. ἢ μεριστὴν τηρεῖν (σης, ΑΡΡ}.1.3.το. 

ἀπόχυσις, ἢ, ρομγίηρ ζογ; Ὠεπιοα Κμίϊηεδς οὗ τὰς στῆσον, ζΑτῃ, 
αφνηι.(38.26.1328.). 

Ἑάἀποχωριστικός, ἐχῤγερείυε οὗ Ξέῤαγαίϊοη, ξεραγαΐίνε ἁ. ... 
μασί τε καὶ ῥήμασιν Οτ Ν γ55. μη. τ2(1 Ρ.3278.4; Μι4Ξ ττοβᾺ). 

Ἑάποψαί, 20, ἦι6 ἐυεμτηρ, Τδοπ ΙΝ υ. δ γη.32(Μ.03.17008). 
ἀποψεύδομαι, ςρεαᾷ ζα Ξεἶν, ἄας. ρη, αροῦ.5.δίρ.66,2). 
Ἑἀποψία, ἡ, ἢ ΤΗΣΡΦΟΟΉ, υἱδτίαοΉ, ὮΝ ὈΙΞΒΟΡ5. μετὰ θεοῦ κατα- 

βάντες εἰς ἀποψίαν, εἴτουν ἔρευναν τῶν ἐκείνων λόγων (Τιατοτ. εἰ. ἃ 

(Η.3.ϑοσὼ.. 
Ἐῤποψυκτικός, εοοίΐηρ ἃ, τῶν ἐν ζέσει παθῶν ἡ τοῦ θείου λόγου 

δύναμις Οντ. 70.3.6(4.3188). 
ἀπόψυξις, ἡ, !-. εοοϊϊηρ, ταεῖ. θερμοὺς καὶ ζέοντας ὁρᾶσθαι τῷ 

πνεύματι.. οὐκ εἰς ἀ. καταφερομένους διὰ κοσμικῶν ἡδονῶν ὈντιαοΥ. 
τ2(1.4378}); τεῖ. Ἐκ.28:42 ὑποσημαίνει...τὸ λινοῦν.. «ὅτε τοῖς ἁγίοις 
πρεπωδεστάτη τῶν τῆς σαρκὸς ἡδονῶν ἡ ἀ. 1διτ(2008); 2. δες ΗΝ 
εοἰά, ξαϊηης ; οἱ ἐρ!ερς ἢϊ15, ϑγπεβ.ερ, 5 4(},66,1 5560); τεῦ, ἐπα 
ΟΥ τῆς νου] συνοχή τις ἔσται δεινὴ καὶ ἀ, εἰς θάνατον γγ.1...21:25 
(Μ.72.807}}. 

ἀπραγμοσύνη, ἡ, 1. ̓ εεάομι ἔγουι τοονίαΐν ἐαγες, φμϊοίμεος οὗ {4 
ἸῺ βοη,, τ ΝΖ. 40(}1. 27. ΤΟΙ) εἴς, ; ΟΥ̓ πιοπαβίῖς Π|6, ΓΕ Γν5. 
δας. 6.7(ρ.1:5..24.; 1.4274}; οἱ νἱτρίηβ ὅρον διδοὺς Ξο. ὁ Παῦλος] τῆς 
παρθένου καὶ τῆς οὐ παρθένον, οὐ γάμον εἶπεν...ἀλλὰ ἀ. καὶ πολυ- 
πραγμοσύνην 1ἃ Ποτμ.10.6 ἴῃ ΤΟΥ (1ο.1678)}; 151α.}ὲ].60}.2.8(}1.γ8. 
4640); τὸ..«παιδίον.. “πολλὰς ἔχον τὰς ἀρετάς, ἀφέλειαν, ταπεινοῴφρο- 
σύνην, ἀ, Οῆυγϑ. μοι. 58,53 ἴῃ ΜΙ}, (7. 588Α}; 2. ἀν ρμ ἢ διι5ῖ- 
Μό55, αγ. Νὰ... τά4(}}. 37.48Ὰ). 

ἄπραγος, ἐμαείττιε, 146, ῬΑῚ συ ΟἾγγς. τοί ρ.122.33;Μ.47.60); σοτῃρ., 
ἐῤιττίρ.64.4:; Μ.47.36); ΦΡοῤίμἐἐ Βαὶν.αἰ.(Ρ.24:). 

ἀπρακτ-έω, ῥῪ 1ηε|}εἴνδ: δὲ ἱποῤεγαϊθε μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν 
ἀνάστασιν. ..“"ἤσει τῆς ἁμαρτίας τὸ κέντρον Ογτ.1,..24:528(}1.72.0488); 

ἰᾷ, δου. : τϑίρ.184.20; Μ.74.7850); 1Ἰά.7ς.1.τ(2.168}; ψτοπρὶν οἵ 
ΘΠ ϑὶ φασὶν “-εῖν εἰς ἁγιασμὸν τὴν μυστικὴν εὐλογίαν, εἰ ἀπομείνοι 
λείψανον αὐτῆς εἰς ἑτέραν ἡμέραν 14.ὁρ.(αἰος.(63,53658). 

ἄπρακτος, 216: Ὡδυῖ. ρίαγ,, λον κελεύει ἄπρακτα γενέσθαι ἐν 
τῇ πόλει Μ΄. αη.3(Ρ.61.23). 
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ἀπροσδεής 

Ἐἀπρεπόντως, μη πε ΐηρῖν, ἐριργορενῖν, Αὐιαϑὶ.διλοά,ρτοοιη (Μ,8ο. 
464). 

Ἐἀπρεπώδης, ἐπϑδεονεῖηρ, ἘΡΙΡΗλαον.76.2ο(ρ.266.8; Μ.42.556Α). 
ἄπρηκτος, -- ἄπρακτος, ὕγεε ἤγουε τοογὶς, οἵ ἴῃς Βα θα ἄ, ... ἠώς 

Νοπη.,αγ. [0.9::14(Ν.43.8250); 1.5: χ8(η888). 
ἙἈπρίλιος, ὁ, ΞΞ Ἀπρίλλιος, ΓΒγγϑ,παίν.τ. 5(2.3628}); (ἠγοη Βαβεῖ,. 

Ρ.Ο(Μ.02.8ΞΑΠ,), 
ἘἈπρίλλιος, ὁ, “ρῤγ1, Μί.Αραρ.7.2; ἘΡΙΡΠ. παν. το τίρ.246.:; Μ. 

41.385). 
ἀπροαίρετος, 1. τοξμομ! ῥαγῥροσε οὐ εἰοῖσε ; τεῖ. βεπογα οη οὗ θοῦ, 

ϑγμ. Απηπ|.(345)8(ρ.252.23; Ν].26.7320) οἷξ, 5. ἀνάγκη; ἀεηϊεά οὗ 
αϑϑατηρίΐοη οἵ 658} Όγ 1ορὸβ ἵνα μὴ τὴν πρὸς τὴν σάρκα τοῦ λόγου 
σύνοδον ἀκούσιον ποιώμεθα καὶ ἀἁ. Μαχ.ερ.τ3(Ν| 01.517.}; 2. τον μοι 
Ῥοῖθεν ἰοὸ εἰοοςε, ἀθηϊοᾷ οἵ Οῃγίδὶ οὐκ ἀ. ὧν οὐδὲ ἀνόρμητος...ταῖς 
τοιαύταις χρῆται φωναῖς [70.12:40. εἴο.] Β45. 5} 17.2ο(3.170; Μ.32. 
1048). 

ἀπροαιρέτως, ἱρπυοϊμπίαγίν, τεῖ. βεποζαίίομ οἵ βοῃ οὔτε γὰρ ἡ 
ἄμεσος αὕτη συνάφεια ἐκβάλλει τὴν βούλησιν τοῦ πατρός, ὡς κατά τινα 
φύσεως ἀνάγκην ἀ. τὸν υἱὸν ἐσχηκότος ΟΥ̓ Ν 855. Επ:.δ(2 0 181,13; 

Μ,45.1130). 
Ἐἀπρόβλεπτος, ἐηρῤγουϊάτηϊ, Ολγοη Βαςε.Ρ. 7 1(Μ.02,217Ὰ}). 
ἘΔπρόβλητος, "οἱ [9 δε ᾿μὶ βογιϑαγά, οἵ ἴῃ ΠΟΥ γλεδπὶπρ οὗ 16 

Πἂνὴ ἀφόρητα... καὶ ἀ. ντιαάογ. χ(τ.δσ, ῥτοῦ. 1.1. ἰοσ ἀπόβλητα), 
Ἐἀπρόγνωστος, ποί ῥοξοόδοῖης ἐογεμηοιοίορε πατὴρ ἀ. 

ἄγνωστος Ηρρ.ἤαεν.5.26{(ρ.126.32; Μ.τ6.53το40); Π ον» ΟἸδιι.3.38. 
Ἐἀπρογνώστως, υὐτέποιί ἐογεπηοιοίερο, ἘΠΡΡ.ἤαθγ. το. σ(Ρ.27η6.20; 

Μ.16.34318). 
ἀπρόθεσμος, ποὶ αεᾷ δεῤογελαμά, τριτιοῖν, ΤΟΠΥν 5.0]. ἐονγμρΊ. 

(9.826)}). 
ἀπροϊδής, ΜΉ 5661, ἐεεγεί, ΝΟΏΠ.ῥαν..70.12:142(Μ1.43.8578}; 16.8: 50 

(8244); ἀ. Χριστοῖο..-μαθητής τῦ.το : “ϑίφοκο), 
ἀπρόϊτος, τοί σοί οἰ, [7,1 απ. 2(ρ.58.5); [0.14], εὐγοηντα Τ. 350 

(ΜΜ4.97.5328); τὸν υἱὸν... ἀ. ἐποίησεν ἐπὶ ἡμέρας ἱκανάς ΓΉΡὨΩ εἰ γΟΉ, 
Ῥ.3ο (ΝΜ το. 9526Α}; πρυΐ, 85 σι ῦβτ., ΕΡἢτ.3.425Ὲ τ Το.) υυΐγε, (νος. 
884). 

ἀπροκατασκεύαστος τἸῥγεῤαγει, φρομίαηεοις ἀ, λόγος ἴση, 
5εαἰ.24{Μ.88.οϑ10). 

Ἐἀπρόκοπτος, -- ἀπρόκοπος, μιασμκίηρ πὸ αάἀυαηες, μοὶ πη ρῤγουίηρ, 
ΤΑΊ ταὶ, Τνη.2.3(Μ.28.τιότο). 

ἀπροκρίτως, το οἱ ἰἰφομ ςίοη,, ἱρωηο ται! εἶν, ὑντιεροπα(ρ.τό4.το; 
ἀποκρίτως Μ,77.2880), 

ἀπρονόητος, ἔ. ππερρεᾷ ἐς παροικίαν ἀἁ. καὶ ἐκτὸς ἐπισκόπου 
δοοι. ἦν. 23. τ17(Μ.6).736.); 2. ἀοείπείε ο Οσοά᾽ς ῥγουϊάθηεε,; 8. τὶ 
θξη. οὐδὲν ἀἁ. .᾽ οὐδὲν ἡπελ᾿ ἀδεον παρὰ θεοῦ Βαςι πόα. 7. δ(Ι. 608Α; Μ, 20. 

1608); Ὁ. οὗ ΒΡ ΠΥ ΒΡΠοΥς, ἃςο, Αὐ βίους,  ατιογαί. χ(ρ. 3.6; 
Μ.6.8ο88Β); Ατἰμβεπαρἰσ.:ς,2(}}.6.0401}; εχοσ, Ῥϑ5.35:6 τινὲς δὲ 
ἀκούσαντες ὅτι “ἡ ἀλήθειά σοῦ ἕως τῶν νεφελῶν᾽ καὶ ἀπατηθέντες 
ἐντεῦθεν ἀ, τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπεφήναντο ὕντ. ] ς 35 :6(1.60.9178}); ς. οἵ 

ρεύβοῃβ, Π1οη,Α],}».(ρ.254.1) εἶτ, 5. ἀνεπέσκοπος ; (Πτν5.᾽}.0}}.24.5 1Ἢ 
Οεη.(4.2230) ; 14 ἀοιμ.16.6 τῷ δῖ1.(7. 2020), 

ἀπρόοδος, ἐμασίοςςίδὶο, Ῥυο. ἔ.1, ἔου ἀπράσοδος ; (Ὦγγϑ5.ραη. 1 ,α5. 
(2.640). 

ἀπροόπτως, 1Ὁ: ΔῊ {1 ογόδοη τῦαν, πηπεχρεείξαϊν, ΒΔ5.ΒομΊ τα 
(5.τόὉ ; Μἴ,321.541τΑ)}; ΟΥο Ν γββ μη. 7(2 Ρ.150.26; Μ.45.7480) ; ϑόοοτ. 
ἐἀ.6.7.1τ8.τοί].67.7}64}. 

Ἑἀπροορίστως, τυλϊίπομί ῥγευΐοιές ἀοϊογρπαίοη, Πρ. ἤσεν.8.12 

(ρ.222.1ο,14; Μ.τό,332588,0), 
ἘΔπροπαράσκευος, πηρῤγεῤῥανοά, πηργουϊάφα [ογ, οἵ ΟΒτβὲ τὸ 

αὐτοσχέδιον, καὶ ἀ. πάντη τῆς ὅλης αὐτοῦ ἐνσάρκου ζωῆς Μαχ.Ξελοί. 

ἅ.5.3(}}.4.2374}. 
Ἑάπροσάντητος, 1776ς15|1ρῖς, (Ἰ]Θτη. εἰ. )6(0.144.20; Μ.0.7124}.. 
ἀπρόσβλεπτος, 701 ἰ0 δέ ραφεά μροη; οἵ {πε βοννοῦ οἵ σοῦ, ἘΜΈ, 

}αϊη.6(}1.18,3030), 
ἀπρόσβλητος, 1. παῤῥγοαολαῤίε, Οντομομιραςε τοί 3. 1400); 1α, 

7μἰη (65, 240}; οὗ τὰς σίογγ οἵ (οά, 14.1-ς.5.1(2.7420}; 2. ποὶ ἰο δ6 
αἰϊαςκεά, θοὸς ἱπυϊμεῖδίο; οἵ ΞΚ1]1, οἰθνθύπθβθ, 14 λον. ραςελοττ 
(53,1424}; 14, Πιἰηρυοθτὰ, (63,44). 

ἀπροσδεής, 1. τοίϊπομ τοαπὶ, οἱ (σοά ἀ. ... ὁ δεσπότης τῶν ἁπάντων 
το ϊορι. β)τ ; ΔΙΒ παρ. γος. 2(Ρ.61.23; ΝΙ.6,906}); οὗ δοη πάσης προσ- 
θήκης ἀ. ἐστιν ΑτΏ..4κγ.-τ.4ο(}}.26.96.Ὰ}; οἱ Η. πποβῖ ἀ. ... τῆς ἑτέρων 

χάριτος αΥΝ γ85.}7] αεεά. τοί Ἵ.45.13128}} ἀ. ... τοῦ ἀγαθύνοντος Ἰά. 
 α.(Μ.4:.τ4τ0}; 2. ἅ05., 9εἰ{-ςμπεῖεη!; οἱ ἀοά, (Ἰδτη, κέν. τό(ρ.5οι. 
22; Μ.9.3641Ὰ); Μροιἢ ἐγεαὶ. Ξ(ρ.405.1; Μ.18,3320); οἵ 5οπ, ΑἸοχ. Α], 
6ῤ.Αἰοχ.τ2(Ρ.27.τ4:; Μ.18. κόπο); οἱ τβε 5 το ῃϊηρ, (ἸΘ.5}7.1.20 
(ρ.62.20; Μ.8.8174}); οὗ Πρ Ὀοίοτο ἘΔ]}, ἘΒ85.Σἐγμεί. πον. 2. 4(1.340ς ; 
Μ. πο. 450); ποῖ, 48 βυῦρεί., ΟἸειη.  αεά,τ δ(ρ.1ο 5.27; Μ.8,2814}; ὅτ. 

ι 
και 



3 , ἀπρόσδεκτος 

Νγβϑῦ Ζος.(Ν1.44.3338); Ῥτοο] ΟΡ ογιαμά, ΒΜ δ(ρ.τος.20; Μ.ὅσ. 
688.). 
ΠΊΒΕΝΝΙ ποῖ γερείυεα οὐ αάἀριϊεά, ΟΥ̓ Ῥετβοῃβ ἀ, ... πρὸς 

πᾶσαν κοινωνίαν χρήσεως βιωτικῆς ΒΔ5.6}.288(3.426} ; Ν1,32,10240); 
ἀ. ἔστω ταῖς ἀδελφότησιν 1΄γερ. [ι5.36(2.3810; Μ.531,1ο00Ὰ}); ἀ. ὧν, 
οὐκ εἰσέρχεται εἰς τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν Ατηχίοπ. “4.τὸ: 5.(Ν]. 
85.1537}}. 

Ἐἀπροσδεῶς, τοῖ φονιρδι6 φεἰ - σε βέείξηεν, τοὐμιοι πϑοὰ Ὁ ἀηγ- 
ἐπτηνρ δυναμένης μὲν ἑκάστης θείας ὑποστάσεως ἀ. πάντα ποιῆσαι 
τελείως Τάγτη. 7 γ1η.2.1(Ν.20.4524). 

ἀπροσδιορίστως, τοΐϊ οί Ξρεοϊοαϊοη; τοι μομὶ φμαϊβοαξίοι 
φαγεῖν ἐκ τῶν δειχθέντων ὁ.. ἀπόστολος ἀ, κελευόμενος Ὁ υ5ἴφε, εἰ 
γ65.δ0(}1.6.13324); Αγηγηοη,"(ς,.8: 17(}1.8ς.15324}); Η συ ΗΠ. φου. 
2(Μ.93.1206Ὰ}; ἀ. τοῦ ᾿θεοτόκος᾽, ὡς τοῦ ᾿θεὸς᾽ ὀνόματος πολλαχῶς 
λεγομένου Τιοοπε. 11. δες, 4.τ(Μ.86.16524). 

ἀπροσεκτ-έω, δέ ἠεεάϊο55, σαγείεςς ταὶς “οούσαις ψυχαῖς ΟΥ.5εἶ,1τ; 
Ἐξ.4:6(ρ.238.8; Μιτ2.ττόο4})}; 14. .70.20,30(Ρ.382,21; Μ.14.6680); 14. 
56}.63 10. Μἤπ(0Ρ.148.4; Μ΄,τ7. 2640). 

ἀπρόσεκτος, τππεομοιεγε, ξαγείοδοὶν ογάεγεά τράπεζα ἀ. μήτηρ 
παρρησίας [ο.Γ]]τη.σεαΐ ο(}1.88.8418}; ποτ, 85 βυθβί., ᾿σοάϊοςςηδες, 
φαγοἰθ55),655 αὐτὸ τὸ ἀ, ἁμαρτία ἐστίν, ἢ..«ἁμαρτίας ἀρχή ΣΟγτ. Τγίπιας 
(65,210; Μ.77.1152})). 

Ἐἀπροσεξέω, δὲ δαγεῖε55, ΤΙΝῚ]. ῥογῖς!. το, (Δ1.70.8804λ). 
Ἑάἀπροσεχής, εαγοίοες, ἘΡΠΤ.3.2608. 

Ῥἀπροσέχως, εὐγεἰοοεῖν, 1514.}Ὲ].6}}Ὀ.1.70(}1.78.2374). 
ἀπρόσηκος, εγδεζομηηρ, Ὀἱάγτη. Τγῖη.2.6(Ν,50.5458); 1δ.2.8(δοφλ). 
ἀπρόσιτος, Α. παρῥτγοαεσλαῦίε, Ἰμασεοςεῖρίε; ἵν οἵ Οοά ; ἃ, ἱπ σοῃ. 

ὁ θεὸς...ἁ. τοῖς γενητοῖς ΑἸΉ. 4.γ.τ,65(λ1.26,1..45); 85. 1͵91.2.τὸ 
(1.2558 ; Ν.29.6138); τῆς μιᾶς καὶ ἀ. θεότητος ΟΥ.ΝᾺ2.6ρ.τϑ8.(}1.57. 
3054); σὲ τὸν ὄντα θεὸν ἀγέννητον ἕνα, ἀ. μόνον (οηςξί. 4Ρ}.7.47.2:; 
Ρ, 85 ᾿ρῃ (θῇ, ΤΤΊμλ.6: τ6) τὸ ἀ. ... τῆς θεότητος φῶς ΤΗ͂Ι ρρ ἐμεορλι. 
3(0.258,31τ; Μ,1ο.β530); Εἰι5.6,1ἦ.1.2ο(ρ.82.1; Μ.24.868.), Ὀϊοη,ΑΥ, 
«.5.4.υτΈΜ,3.70 810) οἴ, 5. ἀνόμματος - ν. φῶς ; 2. οἵ ἀϊνιπο αἰτΠΡατος 
ἀἁ, ἁγιότητι (Ἰετη. “ἰγ.6.7(ρ.461.2; Μ.9.2808); τὸ ἀ, τῆς θείας φύσεως 
κάλλος τι Ν γεδιλοιμο τ τη. (αη..(Μ.44.773}0}; τὸ ἃ. τε καὶ ἀχώρητον 
λογισμοῖς ἀνθρωπίνοις τῆς θείας δυνάμεως 1ν.(7810}; 3.. οἵ ϑοη εἶναι 
μὲν ἐν τῷ πληρώματι τῆς θεότητος ἴσα θεῷ ἀ. καὶ ἀπροσπέλαστον 
ΟΥΟΝ γ 55. ροϊ!.2ο( Μ.45.ττό40) ; 4. οἵ 11. Ομιοβὲ 88 φῶς νοητόν, ἀ. τῇ 
φύσει ΒΑ5.δ᾽ΡΙγ.22(2.10 0); Μ,32.το80); 5. τοῦ, Ἰσπονοᾶρε οἱ (σά 
Δαβὶδ... φανερῶς ὁμολογεῖ τῆς γνώσεως τὸ ἀ. Βα5. ΕπΉ.1.12(1.2240; 
Μ1.20.5408); 6. τοῦ, ταξηβῖσν το οὐ τὸ γὰρ διακονῆσαί σοι μέγα καὶ 
φοβερὸν καὶ ταῖς ἐπουρανίοις δυνάμεσιν ἀ. 111. }ας.(Ρ.178.28); οἷν 
{{1|.Β65.(ρ.318.0). 

Β, πο ἀαρῥγοαείμηρ τὸ παρερχόμενον οὔτε ἀ. ἐστιν οὔτε καταμένον 
ἘΡΊολ.ΑἹ. β' ἢ 1.2.22:43(ρΡ.232.0; Μι1ο.15078). 

Ῥἀπροσκλινής, Τρηῥαγ αἱ ἀ. ... τὸ θεῖον Ὀγν. 4η1.82(3.348Ὰ; Απροτὶ 
ἀποκλινές); ΞΟΡΒ ΧΗ σῤιενη. (1.8). 2τάδο); ΤΟ ΝῚ ΟΡ ἐρ.(}1.06.142:54); 
ἈΘαξ, ἃ5 50 51., ἐηραγίαἰτὶγ τὸ τῆς ἀνωτάτω φύσεως ...ἀ. ὕγτν,αάογ. 
τό(τ. 650). 

Ἰἀπροσκλινῶς, τοΐίλοιεί βαγίζα! ἐν ΟΥ̓ αἰαείμπεηι, τρστοογυϊηρῖν, 
ἤνηεῖν χρῆσθαι... αὐτοῖς [5.. (45 Ε1{15], ὡς ἄρχοντας, ἀ. ΟἸομ, ῥαρά. 
2.1(ρ.τύο.2; Μ,8,3034); κατ᾽ ἔχνος ἰόντες ἀ. τῆς τῶν πατέρων ὅμο- 
λογίας Οντ εῤ.55(Ρ.58,22; 53.1874}; ἐδιδοί(ρ.τ6.25 ; 1088), 

ἀπρόσκλιτος, ἐγεραγίταϊ; τιϑυιξ, 8.5. 5108:., ηραγιίαϊ ἑν, ΑϑτιΆτη. 
λον (Μ.40.3048). 

Ῥἀπροσκλίτως, ἐπιραγίίαίϊν, Βαβιγερ. [ι5.35.3(2. 3814 ; Μ.3τ.τοοβΒ). 
Ἐἀπρόσκολλος, ἀϊδεοηηεοίθα, ἱπεολεγθη, ΟΥοΝ γ55. ἔτει. 2(2 Ρ.371. 

18; Μ.45.5570); πουΐ, 85. βιιθ5ῖ., ἐριεολόγόηεγ, ἰά. Αροὶ ἡ2(Μ ως. 
12200}. 

Ῥάἀπροσκόμιοτος, ησὲ ἰ0 δὲ οὔεγείά, μΉ ΠῚ ἰο δὲ οὔεγεά, Ογτιαἄον.το 
(1.359). 

ἀπρόσκοπος, 1, ,γδὲ ἤγονη οἰ ϑίΐηρ, υοϊὰ ο7 οβεηεο ὃ... «πατὴρ... 
ἀ, ὑμῶν διατηρήσειε τὴν ξωήν Ἰβα5.ἢ6χ.2.8(1.21Ὲ ; Νί.20.528); Οὐ ΝΑ, 
οΥ.24.10(}}.35.11038); 1540} Ὲ].ἐρῥ.1.145(}}.78.2800) ; ζϑορῆσ. Η.ν.»». 
Ογν.εἱ [0.4(Ν1.87.36804); ποιξ. 59 βυιθβέ., ἡγεφίοηι ἔγοηι οὔόηπεο χρὴ 
τὸ ἀ, ... φυλάττειν ΤῬιαΒιΡΕρ ὗν, 72(2.440Ε; Μ4.31.11338); 2. ποὶ φσίοϊηρ 
φερε ἀ, τοῖς πολίταις ΟἸεΓη. 5 γ.3,4(ρ.2τοιτς; Μ.8.ττ360); ΗΙΡΡ. 
απέοῆν, δΊ(ρ.46.21; Μ.το.7884); Μαχιρνηδίρ, (Μ.01.1.750). 

ἀπρόσκοπτος, -- ἴοτερ., “ἄροι. αι. 8(Ρ.38); πῶς.««πιρὸς τὸν...δε- 
σπότην ἔσῃ καταπειθὴς καὶ ἁ; Οτ Ν γεβ.ογ. ἄορι. 5(}1.44.τἸ8ο0; ἀπρό- 
σκοπὸς .112.13}. 

ἀπροσκόπτως, τοι πομὶ οἰρηδίτηρ, Ἡδττ πη ά.6.1.4; ΜαςΑορ. 
ἤοηι.4.1(}1.34.4720), Μαις. Ἐτισῤιίδο, 5. τ(Μ.6ς, το480). 

ἀπροσκόπως, οὐτίλοιι! οὔηοε ἀμέμπτως καὶ ἀ, ἐν τῇ ἐπισκοπῇ 
διατελείτω ϑεγ8}}.6μεἶ!.28.2; ΟὙΥΝ 85. ἔην τίι Ρ.213.20; Μι45.4610): 
{8845.15,6(1,281Ὲ ; Μ.3ο,128.). 

221 ἀπροσωπόληπτος 

ἀπρόσκρουστος, φίυΐηρ πὸ οἤέηεα; πιεαῖϊ, α5. βιθϑῖ,, ἐποβδηϑέυο- 
655, Βαβιγέρ. [μι5.25.χ(2.3700; Μ,31.οΟ85Α). 

"ἀπροσκρούστως, τοί μομὶ σίυϊηρ οἴὔόγισε, ἰαειζμἰΐν, Οὐ  Ν γ85.ἀε. 
(Μ.46.ς72}). 

"ἀπροσκύνητος, πὶ ἰ0 δὲ τϑογςπρῥοά, ΟἩτίβιο],, τεῖ. ἀπϊτν οὗ 
Ῥείβοῃ οὐ δύο φύσεις τὸν ἕνα υἱόν, μίαν προσκυνητὴν καὶ μέαν ἀ. 
ΑΡΟ]].6ρ. 7ου.(ρ.25τ.1; Μ.28.294); οὐκ ἀ. τὴν σάρκα λέγοντες 1.0.}. 
.0.3.8(λ}.ο4. το 30); ἡ σὰρξ αὐτοῦ, κατὰ μὲν τὴν ἑαυτῆς φύσιν ἀ, ἐστιν, 
ὡς κτιστή 1Ὁ.4.3(105Ὰ}; ἰὴ ρθη. ἀ. οὔσης τῆς εἰκονικῆς οὐσίας ὙΠΑΓ, 
Βιθ 4, αμεῖνν.3.3,2(Μ.90.42τ4). 

᾿ἀπροσληπτικῶς, τοῖίξ ποίδτης γϑεείυεα ἐμ αὐάίϊίοη, Τρὶρ μαεν. 
76.32(Μ.42. 581}; ΘΟ}. προσληπτικῶς Ὁ.382.1). 

ἀπρόσληπτος, ποΐ ὠεεριεά, τεῖ. ΡΟ] παυλιβ᾽ ἀθη 18] οἵ ΟΠ χίβε 5 
Βυϊηδη ΤἈΓΙΟΏΔΙ 5011} τὸ γὰρ ἀ, ἀθεράπευτον ΟΥΝᾺΖ.ρυιοτ(Ν,37. 
1810). 

Ξἀπροσμάχητος, -- ἀπρόσμαχος, ἐγγεσίειδίδ; οἵ ΒΜΨ, Λμάτ, γον. 
14(Μ.97.1τ1088) οἰτῖπσ Τβοτρ ἀκα ιτίρ. 140,4; Μ.02,1335Ὰ). 

ἀπρόσοδος, τἰγαδίς ἰο ἀῤῥγοαεὶι, τυτιλιοτεί ἀσρθος ἰο; ο. σομῖξ., δαί. 
“βοε.τθ.τπ(Ρ.420.0). 

"ἀπρόσοχος, -- ἀπροσεχής, ἰ514.}6].6}}.1.177(Μ.78.2070). 
᾿ἀπροσπάθεια, ἡ, ζγεεάρν Κγο»»} φδειἼοη} ΟΥ ἀδεῖγος ἐκ τῆς ἃ, .. 

ἔρχεται εἰς τὴν ἀπάθειαν [γογ, ἄοεὶ.τ. τ4(1.88, 1636}; ἀκτήμων ἐργάτης, 
ἀπροσπαθείας υἱός [0.( Ἐπ. ςεα].τ7(}1.88.9280). 

ἀπροσπαθής, τ ηουσᾷ ὃν εὐποίίοη, ὕγεε ἤγοιη αἰδείίοη οὐ ἀφείΐγς, 
Οἱ ἐπα 50] ἀ. ... τῶν περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς...πλημμελημάτων 
ΑἸΠδηδργθδ. τϑίρ.70,31; Μι,6.ἸΟΟΟὉ); ΟΥ̓ἨΤΩΔ ΤΙ ρ δ, Ὄχοσς. τ Ὸν,7:20, 
ΟἸοπι. 5 ἐν.7.1α(ρ.46,7; Μ,0. 4880) οἷξ, 5, ἀπερίσπαστος ; ἧ..««ἀς καὶ ὑγιὴς 
περὶ αὐτὰ 56. ΟΓΙΪν σοοα5] διάθεσις Βαβ.γερ.δγ.ο2(3.4475; Μ.31. 
11450); ὅ...»Σεραπίων ὁ ἀ, ῬᾺ]].Ὺ.1. τις, 85 (Μ.34.1188λ}; ποῦ, ἈΚ 
5. 05[., ΟἸδιη, ραφ.2.7(ρ.190.20; Μ.8.460Ὰ); Βηβ.γορ. πε5.8.1(2.53 488; 
Μ.31.0360) ΟἸΓ, 5. ἀποταγή, 

᾿ἀπροσπαθῶς, το] οὶ νεΐηρ γπουφιΐ ὃν δημοίίοῃ;, τοῖ. Με.το:20 τὸ 
ἀ, βιοδν (16 πὶ." .4.4(0.25 5.25; Μ.8,1220Ὰ}); ΟΕ ἀη αϑοοίς, Βα. ἤθ. 
ἦι ᾿ξιταττ(.353Α; Ν,20.2534); Μαχιοῤμδς (ΔΈ.01.2548). 

Ἐἀπροσπάσχω, ζδεῖ ηο εἰγοησ αβρείίοι, ὙΠ άτιδίμα, ρ.2.1320}1, 
09.14258), 

ἀπράσπλοκος, η0ὲ ἐο δὲ ἱπιεγισονει; Ἀοῆσο μοὶ αὐμτηρ πηοΗς 
ἜΧΕρ. ]0.2:20 τὸν [56 ἀριθμόν] τῶν τεσσαράκοντα, ὃ τετράς ἐστι... ἡ ἃ. 
Ἠετδοίοοι ἈΡ.ΟΥ. Πο.το, β(22; ρ.214.35; Μ.14.3808). 

Ἐἀπροσποίητος, μηζεῖρμοί, ΤΟΝῚ ΟΡ ὁ.(}1.06,1.4174). 
ἀπροσποιήτως, τοϊδομέ ῥγϑίθηε, μη ειρηρήϊν, ΟΥδΝ να ἐδ ἐν, 

(Δ1.46.3128}); Τ᾿)}Α]]. ἢ »ῃτοη..3.2(ρ.27.18; Μι34.τταιθ), 
Ἐἀπροσπόριστος, ποῖ ῥγοεσιγεί, ΑἸ .ΒΟΒο]αβι οί, τοί ρ.104). 
᾿ἀπροστασία, ἡ, ἰαεῖ ὁ α ἰεαεν οὐ »μαγάϊαῃ ; τοῦ, αὶ σμασοι νι ΓΠ- 

ουἵ 8. Ὀίβῃομρ, Β85.6}.τοϑ(3.107Ε; Μ.32.5οϑο). 
ἀπροστάτευτος, τυτέμομί α ἐἰαγηρίοη οὐ ργοίδείον, πηργοιδείρα ; οἵ 

ΟἸνηβί, Ἐπρρεἐμεορἦ4(ρ.250.τι; Μι το ΒΑ); οὗ ΒΜΥ ὡς ἀ. αὐτὴν... 
τῷ μαθητῇ παρατίθεται (Ὦγν5,Π0»1.5.3 ΤῈ λη(ὴ}; οἵ ἃ σμυσοῆ 
μοῦ ἃ Ὀίδπορ, ΟΑμε(μο)αε (ρ.8ο.χς; 11.2.5 031}}} δι. ἀκ 
βιῦεε,, ἀεξϑηεοί δ οτος, Οἢγυϑ. ἀορι, 4 4.4 τη τογ.(10.4130)). 

Ἐἀπροστάτης (ἀπρόστατος), -- [οτορ. ὡς ἐν ἀνόμῳ καὶ ἀ. χώρῳ 
Ἐππ...(.,3.5οίρ.1ο3.0; ΝΜ. 20, ΤΤ21Α}; 1ᾶᾳ,.  Β(ρ.217.}, ν.]. ἀποστάτῃ: 
Μ.20.1360}})}. 

Ἐἀπροστρόπαιος, ἢ σείεςς ἐσθῆτ᾽ ἃ, ἐγχλαινούμενος" μόνοις δ᾽ ἀ, 
οἷς πέλει χλιδή ΣΟΥ. ΝαΣ ἦν. βαϊ.1304---(Μ,28.2474; Τουδιρυτοῦ ἐσθῆτα 
προστρόπαιον.. «μόνοις δ᾽ ἀποτρόπαιον, οἷς πέμφιξ χλιδή). 

Ἐἀπροσχάριστος, 1»ῃῤαγιαἷ, ΠῚ αριοηςί. Αρ}.Ά.ττ,δ. 
Ἐἀπρόσχορδος, ομ οὗ ἱεγ6, ΟΥΟΝ γ55.1ὑει.4(2 Ρ.03.27; Μ.4ς- δύο. 
ἐἀπρόσχυτος, μοΐ ἰ0 δὲ ῥομγρά προ, ΟΥΝ Υ85.0γ.εαἰφεὐ.8(}.45. 

326Α;; 0.45.1 ἀπρόχυτος). 
Ἐάἀπροσωπία, ἡ, αὐϑόηεε ΟἹ βεγβομαὶ ἐχσίοησθ, Ἡθπσο Ἠοπ-Ο Χο - 

εηος, ΝῚ].Ἐρ.3.42(}1.70.2τόο), 
ἀπροσωπόληπτος (-λημπτος), Α΄, τὐΐϊλοη! τοςρεεί ΩΓ ῥεονξβοις; 

ἃ. οἵ σοά; τοῖ, 7εῖνβ ἀπά (βῃιε5. (οἴ, Αο.το: 34), ΟἸἹοην. εἰν. 6.6 
(Ρ.455.10; Μι0.260Α); ἴῃ ρβη, ἀ, ἐστιν, ἀποδιδοὺς ἑκάστῳ τῷ ὑπ- 
ακούοντι ἀγαθά Τ᾽. [οὗ 4(ρ.τοῦ.12); τεῖ, (0].2:τι, Ῥοῖτ ΛΔ] ριεαη.7 
(Μ.18.4808); ΠῚ ᾺΡ Οὐηςὶ, ἄρῥιδιττιπ; τοῖς, Με ςτὰς ἀπῇ 1Γ1η}.2:4, 
Επ5.ΑᾺ.1,δόγηι, 5(Ν1.86,3410}; 85 ἡπᾶρε, “ΡΠ. τ532(ρ.63.5); Ογτι νι. 
88(3.3420); Ῥ. οὗ ΡδΙβοῃβ προχειρίσασθε.. .ἐπισκόπους...ἃ. Ορῃεί. 
Ἄρριχτια; ῬτοοῖΡ ερ.(ρ.86.0; ΜΝ, 6ς.8844}; Ιου Νοῖυ ἔμ. τ(Μ.86, 
2078): δ, οὗ ἴης. τῆς πρὸς ἕκαστον ἀγάπης ἀ. κατὰ νόμον ΤῸ 4]. 
ὈΙας. ἐρ και. (Ὁ 1.85.6778})}; πιὰ, ἃ5. βιθβι., ἐηιῤρανίαϊίν; ὁ Οοά, 
ΟἸοτλ. ον 6. δ(ρ.463.321; Μ.9.2858}; τὸ ἑαυτοῦ εὔσπλαγχνον καὶ ἀ. ἐν- 
δείκνυσι διὰ πάντων τῶν ἁγίων ὁ λόγος ΠΙρρ. απέοῖν. (ρ.6.3; Μ.το, 
7200). 

Β., ποῖ ἰο δὲ 5ϑεῊ άεδ ἰο ἔαεε; οἵ (οά, Οντ, ἴς. τ χ(2.7428). 



ἀπροσωπολήπτως 

ἀπροσωπολήπτως (-λήμπτως), τοϊποιὶ γόορόοὶ οὗ βεύβοης, 175- 

Ῥαγίία!ν ἀ. ... πάντα ἐποιεῖτε τ ΐθη,.1.3; ὃ κύριος ἀ. κρινεῖ τὸν 

κόσμον Βαγη.4.12; ἃ. ἑκάστῃ ἀδελφῇ τὸ οἰκεῖον ἔργον..-οἰκονομοῦσα 

Βα5.γες.δγ.τ553(2.4660; Μ.31τ.1τ84). 
Ἑἀπροσωποληψία, ἡ, ὠηραγίϊαϊξν, Τ5α1α5 ογ.2τ.6{0.126). 
ἀπρόσωπος, 1. «ἰανηρίασοά, οἱ 5ἴηπου δ ιάρεπιεηὲ ἀπαρ- 

ρησίαστος καὶ κατηφὴς καὶ ἀ. ΑΒαδι.5.Ὀς,6(Ν.80.τοδ08); σμανπεβεϊ, 

ῥαμδίης σἤαμιθ, ΝΙ].6ρ.3.284(Μ.79.5240); 2. οἵ ἃ ῥ]αν, τοϊ μοι 

εμαγαείεγς ἃ, τὸ τῆς ἀπολογίας ὑπεισέρχεται δρᾶμα Βα5.μη.1.2 

(2.06; Μ.29.5048); 3. ἐπιρογεοηαὶ, ἃ, τοίμομε γεξέγοπεε Ἰὼ ἃ Ἀεγ- 

5011, σΠΟΉγΊΗ0Μ5, τεῖ. Μι, 26:21 ἀ. τὴν πρόρρησιν ἐποιήσατο (ἬΥν5. 

ῥγοά, 7μ4.53(5.72 10}; 14.η1.5.2 τ τ μ. 11.5168); ἀ. τὴν κατηγο- 

ρίαν εἰσήνεγκεν ὙΒατ.. Τίνι, δ: το(3.670); Ῥ.6 ἠπρενδοπαὶ, τοῖίπομὲ 
πρόσωπον; οἵ πυιηδη παίμτε οἵ ὈΒτῖβί, ἴῃ αυσαταθπὶ τοῖ, ἀπὶτν οὗ 
Ῥείβοῃ ὅταν μὲν γὰρ τὰς φύσεις διακρίνωμεν, τελείαν τὴν φύσιν τοῦ 

λόγου φαμέν, καὶ τέλειον τὸ πρόσωπον" οὐδὲ γὰρ ἀἁ, ἔστιν ὑπόστασιν 

εἰπεῖν" τελείαν δὲ καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, καὶ τὸ πρόσωπον. 

ὁμοίως ὅταν... ἐπὶ τὴν συνάφειαν ἀπίδωμεν, ἕν πρόσωπόν φαμεν... «ὅταν 

δὲ πρὸς τὴν ἕνωσιν ἀποβλέψωμεν, τότε ἕν εἶναι τὸ πρόσωπον ἄμφω 
τὰς φύσεις κηρύττομεν ΤΏΘΥΜΟΡΒ. β΄«Ἰη:.δ(ρ,209.21 ; Μ.6ύ.9818); 
ἄνθρωπος ἄρα γέγονεν τῇ τῆς φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης προσλήψει, εἰ 

καὶ ἀπροσώπῳ, ἡ αὐτὴ ὑπόστασις τοῦ λόγου 1ιοοπί. ΗΠ. Ν᾽ 65 ὶ.2.35(Μ. 

86.1503}ὴ; εἰ δὲ τὸ ἐν δύο ζωαῖς θεωρούμενον, ζῶόν ἐστι, καὶ τὸ δύο 

οὐσιῶν μετειληφός, οὐσιωμένον ἐστί τι, οὐ μὴν ἡ οὐσία, εἴτουν φύσις, 

ἃ. ἰϑωμοηορἢ.(Ν.86.18578); ἤκουσά τινος αὐτῶν..«οἰομένου διαλέ- 

γεσθαι ὅτι οὐκ ἔστι φύσις ἀ., ἀλλὰ παρέπεται τῇ φύσει καὶ πρόσωπον. 

ὑνεὶ γὰρ οὐκ ἔστι φύοις ἃ. ... φασὶ δὲ ἐκ δύο φύσεων τὴν..-ἕνωσιν ἐν 

δύο πρόσωπα λέγειν ἐν Χριοτῷ, ὅπερ μανίας ἀνάμεοτον ἸυΌΪΟΡ, ἢ’. 
Δορη.(1.86.20480); αι, δίοπ, ορ.(Μ.86,021λ); πῶς λοιπὸν οὐ 
παύεαθε τιτθυρίζοντες μάτην, καὶ λέγοντες, οὐκ ἔστι φύοις ἀ., ἀλλὰ 
ταὐτόν ἐστι φύσις καὶ πρόσωπον; ἐκ ποίου τῶν πατέρων τοῦτο 
παρέλαβες, δεῖξον Απαβτδιἠοά ο(}1.80.148Ὰ}; εἰ γὰρ καὶ μή ἐστι 
φύσις ἀνυπόστατος, ἢ οὐσία ἀ, ἐν ὑποστάσεσι γὰρ καὶ προσώποις ἥ 
τε οὐσία καὶ ἡ φύσις θεωρεῖται" ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάγκη τὰς ἀλλήλαις ἑνω- 
θείσας φύσεις καθ᾽ ὑπόστασιν, ἑκάστην ἐδίαν κεκτῆσθαι ὑπόστασιν Το. 
Ὁ. ̓ ο.3.οΟ ἵν 4. τοι 7Α}); Ιάνπαΐ, (ΛΜ 05. τ20Ὰ}; 1ᾶ. [αεοΡ.ετ(1.04.1441Ὰ}} 
τᾷ, 4. Ν ει, ο(ρ.563); 1δ.32(0.575). 

ἀπροσώπως, πῃρεγξομπαϊίἧν, αποηγηιομεῖν, τεῖ, ἍΓι 5 :2Σ (ἐρρέθη 
τοῖς ἀρχαίοις), ὁ καὶ ἐκεῖνα δούς, αὐτός ἐστιν! ἀλλὰ τέως ἀ, αὐτὰ 
τίθησιν (Πγνβιλοηι. 16. 5 ἡ ΜΕ(].2τοο); Ἰά ἤοηι,.98..5 ἴῃ Γο.(8.218Ὰ}; 

10.53.2(3128). 
ἀπροφύλακτος, ἱηεαμίΐοιις, ιεοησἀεγοᾷ ἐρώτησις ἀ, (οπέ. Ὁ. 

Τλβ,υ,(.2.7ο(0.69.16; Μ.20.1το444)}. 
ἀπροφυλάκτως, το σμί γογεϊπομρὴϊ, ἀεεάίοςεῖν περὶ τοῦ μὴ ἀ. 

φθέγγεσθαι τοῖς ἁμαρτήσασι ζΑΤΉ. Ἔνηορς.(Μ.28,3800). 
Ἐῤπρόχυτος, ἐμαῤ[δ 10 ὃ6 βομγο σμὶ, ΟΥ̓ Ν γ55.0γ. εαἰεολδίρ.45.1, 

ν.ἷ. ἀπροσχυτον Ν.45.364). 
ἄπτιστος, ποἱ ρομπάσά, Οτι Νὰ Ζ,εανη.1.2.τοιδοτ( 1.37.730}). 
ἀπτοεπής, γεεκίοςς ἐπ φρεεεῖ! ἀ. ... λαὸς ᾿Ιουδαίων Νοπη.ΡαΥ. 7σ. 

8: 13(ν.], ἁπτοεπής Μ.43.8138). 
Ἑπτοησία, ἡ, ἐεανίεςξεες τοῦ χαρίσματος τῆς ἀ. ΝῚ 6Ρ}.1.τ86 

(λ1.79.1 5324}; 16.2,2ο4(3088); ΡΆ]].6.]Δ απι5.(ρΡ.7.12; Μ.34.1001). 
Ἑἀπτοητί, --- ἀπτοήτως,. 76αγίοςεῖν, ΒΆ5.ΓΕΗΜΉ].7(2.2 80; Μ,31. 

6414). 
ἙΑπτολίεθρος, εἰέγίεςς, ΟΥ ΝΖ. κανρι.2.1.43.ττ(Μ.37.13412}. 
ἅπτός, --- ἁπτικός, οὗ Ἰομεῖ! τὴν ἃ, .-. δύναμιν ὙΠάτι ῥγουτά.4(4.551). 
[Ἐ]ἀπτρήν, τό, --- ἅπτριον, τοῖερ, ΟΥ παρ ἀτα], (τχ,Ζ6 0}.}1. (ΡῈ. 

»7.1780)), 5.5.1. 
ἅπτ-ω, τηδᾷ. ; Α. τομεῖ, αἰξεεὶ, 1. ΟΠ τΙ5ῖΟ], οὐδὲ “σεται τοῦ κυρίου 

ἀπαθοῦς ἀνάρχως γενομένου φθόνος, .. ἄλλος δὲ ὁ φθονῶν [5ς. διάβολος], 

οὗ καὶ πάθος ἥψατο...ἄγνοια γὰρ οὐχ ““εται τοῦ υἱοῦ (Ἰετη.51»}.7.2 

(ρ.7.41{{|ῖ Μι9,4ο00-4124}; ἔπρεπε δὲ τὸν κύριον... «ἀνθρωπίνην σάρκα... 

μετὰ τῶν ἰδίων παθῶν αὐτῆς ὅλην ἐνδύσασθαι...εἰ καὶ μὴ ἥπτετο κατὰ 

τὴν θεότητα αὐτοῦ ΑΤΉ..47.3.32(Μ.26.3028); οὐχ “σεται τροπὴ τῆς τοῦ 

θεοῦ φύσεως 70.10. [.ο.τ.8(}1,94.8τ20}; 2. οὗ Τῆθπ 85. ὯῸ ἰΟΏΡΕΙ 
Δῇεοϊοᾷ ΌὈΚ φοπβθαθηοο5. οὗ οΥὐρίηαὶ 5ἰη τοῦ λόγου γενομένου 

ἀνθρώπου, καὶ ἰδιοποιουμένου τὰ τῆς σαρκός, οὐκέτι ταῦτα τοῦ 

σώματος “-εται Α1Π..4γ.3.33(Μ.26.5038}}; 1}.3.58(445}). 
Β. αεϑμσιο, εηδγαςο, τοῖ. Τῆς. θελήσουσι δὲ λέγειν, ὅτι ἔδει τὸν 

θεὸν..«νεύματι μόνῳ ποιῆσαι καὶ μὴ σώματος ἅψασθαι τὸν τούτου λόγον 

Ατῇ ἶηε.44.τ(}1.25.1738}; τέ ἐπαισχύνονται τῇ ὁμολογίᾳ τοῦ θεὸν 

ἀνθρωπίνης ἅψασθαι φύσεως; (τ. Ν 55.0γ.οαἱθεἢ τπ(ρ.66,}; ΝΜ.45.404})} 

ἰδιτο(ρ.68.6; 400) εἶτ. 5. πάθος ; 1.32(0.ττ6.}; 808). 
σ. αἰαΐῃ ἰο, νεῖ. 5ρ 18} Β] βϑιηρβ οὗ θέλοντες ..-.ἅψασθαί μου τῆς 

βασιλείας ὀφείλουσιν θλιβέντες.. «λαβεῖν με αἄργαρλ. ὀδίρ.80)αρ. Βαγη. 

222 ἀπώλεια 

γιατ; τὸν οὔπω..-ἡμμένον τοῦ πράγματος ἴ5ς. ἱερωσύνης} ὥγμΕ5.0.72 

(Μ.66.14268); ἀοςττίπε οὐδὲ τῶν συμβόλων “σεσθαι θεμιτὸν 1]ΟΠ.ΑΥ, 

ε.1.τ.5(Ν1..3.377Ὰ}} τάχα...οὗ πρότεροι 30. [518.6}1165} ἥψαντο μὲν τῆς 

τριάδος, οὐ μὴν καθαρῶς Ῥτος,. 65.1:12(Μ.87.997). 

Ὁ. ῥαγίαϊιε 9} ϑΔοταγηθηῖβ τῆς εὐχαριστίας πτονται ΟΝῚΊς, (325) 6αΉ. 

18; τῆς ἱερᾶς “"εσθαι θυσίας (Ὠτγπιδαρί.4(2.373}); πτονται τῶν ἱερῶν 

μυστηρίων 1δ.(374Ὰ); ὅν πε5...57(}1.66.13808). 

Ε, ἰομεῖι; 1. 11{., τεῦ, οταϊπατίοη αἱ τῶν..«ἀποστόλων χεῖρες τῆς 

ἱερᾶς ἥψαντο κεφαλῆς (Ὥτγπ, ῥά. ἰρΉ.2(32.5944}; 12. τηδῖ, τὴν ἐκ- 

κλησίαν...τὴν “-ομένην οὐρανῶν ΟἸοιη,βαθαά.1.ο(ρ.139.22; Μ.8.3524}); 

. πρὶ τθΆ]}}ν ; τεῦ. 1,6. 8:451,, Οὐ αταὶ το(Ρ.1ύο.5}.) οἷἵ, 5. ἀφή; ἀφὴ 

τῆς ψυχῆς, ἡ --ομένη τοῦ λόγου ΟΥ ΟΝ γβδιἤο}}.1 11 (ἰαπὶ.(Μ.44.78 00}; 

4. ὄχον, [0.20:17 μή μου ἅπτου. ἐβούλετο γὰρ τὸν ““όμενον αὐτοῦ 

ὁλοτελοῦς ἅψασθαι, ἵνα ἁψάμενος ὁλοτελοῦς ὠφεληθῇ ἀπὸ τοῦ σώματος 

τὸ σῶμα, ἀπὸ τῆς ψυχῆς τὴν ψυχήν, τὸ πνεῦμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος Ὀγ, 

ἀϊαϊ, ϑίρ.138.186)}; τίνος δὲ ἕνεκεν εἶπε, 'μή μου “οοὐ᾽ ;.εὨ.δοκεῖ μοι 

βούλεσθαι αὐτὴν ἔτι συνεῖναι αὐτῷ, ὥσπερ τότε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς 

μηδὲν ἐννοῆσαι μέγα, εἰ καὶ πολλῷ βελτίων ἐγεγόνει κατὰ σάρκα. ταύτης 

γοῦν ἀπάγων αὐτὴν τῆς ἐννοίας, καὶ τοῦ μετὰ πολλῆς αὐτῷ ἀδείας 

διαλέγεσθαι... ἀνάγει αὐτῆς τὴν διάνοιαν (Ἤγνπ,πομ!.δό..1:--. 1 6. 

(8.514}}.. 
Ἐ. ῥὲ εομεεγηξα τοί ὁ λάγος..«μὴ τοόμενος τοῦ σώματος τῆς ὥρας 

Μεῖμ,ἐν»ρ.7.τ( 0.72.8; Δ1.τ,1250); τοῦτο. ..-τῆς κατὰ σάρκα οἶἰκονο- 

μίας “-εται Α1Π..1γ.2.75(}}.56.3058); τὸ .ἰπροαιρέσεευς “"όμενον 

ΟΝ νββ.ογιεαΐεολ τό(ρ.67.7; Μ.45.40}}). 
Ο. 1Ἰαηιρον τοί μιν Ἰακὸ μηδὲ τοῦ ἀλλοτρίου ἅψησθε 116 ΥῸῚ.5 72) τοτι, 

ἙΔπτωσία, ἡ, βεσάοην ἤγομι ζαϊηρ; ταθῖ,, ἴθ 511, Μαχ φημ, 
Τἠαϊ, 4(Ν.90.53200). 
Ἑἄπτωσις : δι᾽ ἀπτώσεως ΟΥΤΟΥ ἴοΟΥ διὰ πτώσεως 0.1}. 5εἰοί. 30 ἸῺ 

Το. ΟἸπι, Ξεαὶ.27(Δ|,88,1.125Ὰ} 
ἄπτωτος, 1. 7γὲ6 ἤγορε εἰμτινἑηρ; ᾿δπος ἐνιρεςσαδίθ ὁ γνωστικὸς 

μηδὲ ἀποπεσεῖν τῆς ἀρετῆς αἰτήσεται, συνεργῶν πρὸς τὸ ἄπτωτος 

διαγενέσθαι (6πη.517.7.7{0.35.τ7 ΝΜ 0. 4650}; οἱ οὐρη8} 5εαῖς οὗ τπδὴ 

ἣν ἡμῶν καὶ πρόσθεν ἄ. ἡ σκηνή ΜΟΙ ἐγρηῤρνο (ρυττό,εα,; Δ᾽ τι 1814}; 

μη η ρνγμριοι, οἰραήν ἵνα ἡ τῶν ἀνθρώπων προκοπὴ ἄ. διὰ τὸν συνόντα 

λόγον διαμείνῃ ΔΑ1Π..4γ.3.53(}1.26,4364};. με ιν θεά;, οἱ Ῥφαος 1 

ἔαταχο Πἴο, Ηονμ ΟἸθηι.3.62:; 2. τοὶ Πἰαῤίς ἰὸ γαιἐς ποθ ς σίαῤίς, τοὶ ϊ- 

αδῖε οὐδὲν ὃ ἄ. καὶ ἀχείρωτον, πλὴν μόνης τῆς θείας τριάδος (65. 

Ναζ.αΐαϊ. τοφ(λ}. 38. 1180); οὗ ΤΆΊΠοΥ πάσης θεότητος ἐπὶ τὸν πατέρα 

ἀναφερομένης διὰ τὸ ἄ. τῆς μονάδος ἸΟρΙρΗ ἠαεν.70,52(ρ.400.27; Μ.42. 
6258); οἵ ἀεἶτν οὐ (υ]δὲ ἡ θεότης αὐτοῦ ἀκοίμητος, ἄ,, ἀκράτητος 

ἐδ.64.6γ(ρ.511.16:; Μι41.11888}); ΟΥ̓ 1 ρόβροὶ, (το Ν αχ ον, δ,12(Μ.35. 

8044): οἵ (τβεϊαη5 ἵνα ἀκλινεῖς ὄντες ἄ, διὰ πίστεως τῆς εἰς τὸν 

σωτῆρα μείνωμεν ΣΡΙοπ υ, Ῥοίνε3ι; οἵ σάν ΙΈΟΥ ὙΟΘ ΤΥ ΟΥΊΟΝ, ἔστ᾽ 
ἂν ἀνακαινοποιηθεῖσαν ἡμῖν ἄ, ἀναλάβωμεν οἰκίαν ΜοΙΠ,765.2.15 

(ρ.302.12; Ἀ1.18.,3128)}. 
Ἑπτώχευτος, πποιοίηρ πὸ βρουογίν, τοῖπομ! ῥοτοῦιν,, Ἠδὲ 1π|- 

Ῥουενγίςἐεί, οἵ (Ἀτῖϑὶ ὁ πτωχεύσας, ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ ἀ,, δι᾿ ἡμᾶς 

ἙΛΙοΓ ραΐηι. (Δ. τ. 2020}. 
Ἑἀπτωχεύτως, τοίμοιί ῥυυεγίν ; τοι πο! ἐριρουεν βιθηι, ΓΟΉΥγ5. 

}αΐ»,.1τ.2(83.233Ὲ), οἴ, ἀπτώχευτος, 
Ἐἀπύθμαντος, ῥοίἐονεῖοςς, 10. (1.5 εαἰ. 6(31.88,7078). 
ἄπυρος, γγεῖεςς ὁλοκάρπωμα... ὑπὲρ ἡμῶν ἄ, θῦμα ὁ Χριστός ΟἸοτη. 

ον. 5.ττίρ.373.12, ν.]. ἄπορον Μ.0.108λ}; ἀ. καὶ ἀπνεύστοισι λοετροῖς 

Νοηπιραν. [0.1:133(Μ.43.7568}; 405... πηεοοΐοιί ͵οορά ἐσθίουσιν ἄ. 

ῬΑ}. "Γι π5.τδίρ.48.4; Μ.34.τοϑ 14}. 
Ἐῤπύρσευτος, "οἱ ἐν ὃν βγε, ῬαΜ].51}.δο ἢ 75 Μ.86.21484). 
Ἐῤπφώ, ν. ἀφφώ. 
Ἑάπῳδικός, ομἵ οΓ μη, ΠΠρρ.ἠαεν.6.24{ρ,151.14: Μ.16,32200). 
ἀπωθέω, ἀγῖυο αἰσαγ, ἐχρβεὶ, ἴτοτα ἴῃ Ὀοάν οὐδὲν τῶν παρὰ φύσιν 

οὐκᾶν ἀπωσθῇ ποτε φαρμάκοις ΑἸΠοπαρ, γε 00.55.4; Μι6 οϑδιὴ); 

ἐχέγοίο, τ Ν  γοβ.ογικαίδεῖ,.37(0.37.41; Μ|.45.030}; ἔγοπι {πὸ ΟΠυ τ ἢ 

ἤδη γέ τοι πλείους τούτων [56. (ἀποβ[[05] ἀπεώσθησαν }.115.}1.6.2.1.12 

(Μ.20.1370); ἵνα οἱ τῶν Ἀρειανῶν σπουδασταὶ...δικαστῶν σχήματι 

τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἀσεβείας ἀπώσωνται (ΛΊἸΕΧΙΡ.Ρ ΔΊΉ ἀροὶ.566.1] 
(ρ.99.39; Ν.25.2768) ; (ηεὶ..4.}}.3.42.. 

ἀπώλεια, ἡ, Α. 1Π00].; 1. ῥεγάϊοη ἠλέησεν ἡμᾶς θεασάμενος ἐν 

ἡμῖν πολλὴν πλάνην καὶ ἀ. ΞΟ ἴφ»».1.}} ὁ θάνατος ἀ. ἔχει αἰώνιον 
Ἠττη. οη.2.4;} Ὀσουρης ἀθοι ὈΥ ΟἸΈ501 τῶν ἀπολλυμένων σπουδα- 
ζόντων ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν ἀ. ΓΠτγβ. ἤοηι.55.3 ἴἢ 0.(8.3258); 115 σλυ58 
ἀρχὴ ἀπωλείας ἀποταξία θη (ἴδηι. 3.60; σλυθοα ἰὼ ΟΥΒΠΟΥΒ. τῆς 
ἑτέρων ἀ., οὃς ἀπόλλυμεν (Πγγ5.}.001.42..5 ἴῃ. 70.(2548); αἰδῖ. ἴτοπὶ 

ΒΟΔΠΥ ἀδϑίη ἀ. οὔ φησι τὴν τοῦ θανάτου, ἀλλ᾽ ἐκείνην τὴν αἰώνιον 

1.82. τ(οοὉ .) ; οἵ Μαμιομοίβιη μακρὰν φεύγειν τήνδε τῆς θρησκείας ἀ. 
Τϊάντη. γέ. 3.42 (λ|.30.0800) ; οἵ Πατοβίοβ 1 ρθη, τὸν ἴδιον ἰὸν τῆς ἀ, 
ἐπισπείραντες ΑἸὮ..1γ.1.1(}1.26,134}; 2. ἐχαϊνα]οπῖ το Αδασδάοῃ ὑμῖν 



ἄπωπτος 

τοῖς τέκνοις τῆς γεέννης καὶ τῆς ἀ, Α.Τ λοηῖ.  Ἴ4(0.180.10); ἑκὼν, 
ἑαυτὸν ἐπὶ βάραθρα τῆς ἀ, φέρων (Ὠγνπ5.ἠοη.48.. τη 70.(8.2878); 1Ὁ. 

79.4(4798). 
Β. ἀσῤγαυτίγ ὑπερνηχόμενον αὑτοῦ τῆς ἀ. τῷ βάθει Πῆ. Τβάοί.τ ς 

(0.64.2); ΟΒτυϑιλοηι. 4.1 τη Κοηι,(0.4558). 
Ἐἄπωπτος, ν. ἄποπτος. 
Ἑἀπωσιωμένως, ν. Ἐἀφωσιωμένως. 
ἀπωσμός, ὁ, ἐγήυτηρ ατϑαᾶγ, ἐπρμίδιον, Οτ. ν.20 τη 1 απ1.1.7(0.244. 

8; Μ,13,6170)}; τηρῖ., γεγθειίον, γεῤγοδαίδο ἀποδοκιμασίᾳ καὶ ἀ. 
Ομγγϑ5. γΚ Ἷἢ {6γυτφτιοί .64.9οο00). 

Ἑλπωστέος, ἰ0 δὲ ἱμγεδὶ ἀτῦαγ, γεεείε, ΟἸονα, φ. ἃ. 5.το(ρ.τόρ.27; 
Μ.9.6208). 

ἀπωστικός, ἀγίυϊηρ αἰϑαγ, γερεϊϊηρ Μακχ.ρ. 4(Μ.0τ.4178). 
ἄραβδος, τοι ἠοι οἰ, οἵ ἀροβί]θ5 ἀχάλκῳ, καὶ ἀ., καὶ μονοχίτωνι 

στ δΝαζ,ογ. 45. τοί Μ.30.0408); 14. ςἀγη1.2.1.12.2οτ(Μ,27.1τ8ο04}; Μᾶκ. 
ανεδιρ. (Μ 01.1568.). 

[ΠΠὰάραβικός, ν. ἀρραβικός. 
ἀραβών, ὁ, ν. ἀρραβών. 
ἀρᾳδιούργητος, πο ἰαριρεγεά το, τηυϊοίαίε; οἱ ἘδπῖοΥ 

ΟΌβούναησα, ΡΟΪΝ ΟΣ ΔΡ. Ελι5.},.6.5.24.2(41.20.4038}; οὗ ἰταά]τ!]οη ἀπ 
ἀροιης, Μαχς, τᾶς Βογρένα; ἘΝῚ ρεγῖδί.9.2(Μ1.70.865Α); οἵ ἃ 
ξαπαάφδτηδηζΐα] Ρουθ ῖρ]ς, δαχιαηδίρ, Δἴ,91.13410). 

ἀραιῶς, οἱ 5ραςε, ἀεγέ απ ἐδογε, (4}}.ν.Ηγν}.(Ρ.8). 
ἄραξ, ὁ, τὰς εἰΐεδ-ρεα, ΟἸειη. κγ.1.7(0.24.22; Μ.8,7320); ἕνα αὔλακα 

σίτου... καὶ ἕτερον ἄρακος ἵ΄ Ῥαεῖνς, ᾧ το (ρ.70,38). 
ἀραρότως, 1. ἱηευϊαδίν, ἩδοεξδαΥΪν τῷ θεῷ ἔγνωσται ἀ., τὸ μὴ 

ἀ, τόνδε τινὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ βεβαίως βούλεσθαι τὰ κρείττονα Οτ.ογ.Ὁ 
(0ρ.314.71.; Μ.11.4378}; πάντα ὅσα βεβούλευμαι... ἀ. γενήσεται Τὔπϑ. 
1ς5.46:8{{.{}1.24.42τ0}; τῷ μὲν ἀ,, τῷ δὲ ἀμφίβολον προμηνυθῆναι τὸν 
θάνατον τι Ν 85. γα! (ΜΞ. τό); 2. ἀρ ητ είν, εογίατηΐν, τοι οι 
ἄἀρεδί, ἘΡΊΡῊ  ἤαεν.76.τό(ρ.362.16; Μ.42.ς-480); ἀ. εἰπεῖν οὐκ ἂν 
δύναιτό τις ΟΥΥ ἰς.τ.6(2.164Ε); 14. ΚοΡ1.7: τρίρ.204.2 ; Δ.γ4.8008) αἹ.; 
ὅ, βχεάίν, μησπακεαθῖν; οἵ {ταβὲ δῃα Ῥο εῖ, Ἐθα5.δαρὶ.2.4.τ(2.0Ξ6Ὰ ; 
Μ.521.15888); ὕντ. 70.4.4(4.3948); Βορῇτ. Π.ἐῤ.γη.(1.87.31534}; οἵ 
(σοῦ ἀ. ὑπεριδρῦσθαι 1»ιομ.Λτ.4.η.0.8(Μ.3.9168); οὗ τῃ6 ἀϊνίπο 
1Πυτηπηδτίουι μένει... ἔνδον ἑαυτῆς ἀ, 14.6.}...2(Ν1.2.1218)}; 4, βιΐν, 
ῥγορεγίν οὐκ ἀ. .-.. ἐπὶ τῇ αἱρέσει... ἐπιμέμφεται; 1Ἰτἄντη, ΤγΊΉ.2.1τ 
(Μ.39.6618); 1Ὁ.2.τ3(6800) ; ΤᾺατ, 4η..4:3(2.1425), 

ἀράσστω, γαϊτ, οἵ ὁπὸ ΨΏοβς τορι ΟὨδΊΕΥ ἔγοσὰ 1ΕΔΥ οὐκ 
ὀδόντας ““ων ΑπατΥζεο.(ρ.ΧΧΙ Ε), 

ῬἘάραφός, τό, ἢ Πατοίεξεηοος, δορηάηπεος (οἴ, ἀρραφής, 1.5}; οἱ ἃ 
ψαῖογΠρΉΕ᾽ ΔΥσαμαθηΐῖ μὴ δυνάμενοι τὸ ἀ. καὶ ἰσχυρὸν τῶν ἀπο- 
δείξεων... ἀποφυγγάνειν ολ. Μ ΟΡ]. (Μ8ς. τοβολ). 

[ΠΠ]ἀραχνεῖος (-αἴος, -ἰος), 1. οὗ α φρίάον αὐτῶν τὰ σοφὰ τοῖς ἀ, 
ὑφάσμασιν ἔοικεν Βαβ.ἠδχ, δ, 6(1. 5 5Ὲ, ν.}, -νίοις ; Μ,.20.1324}; συ Ναζ. 

Ὁ7.27.0(1.36.244); 2. τποὶ,, ἐπίγίσαίε, οἵ 5ορῃιθος. δυραχηθηῖβ ἐν 
ἀραχναίοισι λόγοις τ΄. εἄγη1.1.2.1.434(Μ,37.555Δ}. 

ἀράχνη, ἡ, εοδιοεῦ ; ταοῖ,, οἵ ἔγασὶΠν ἀπ ΓΥΔΏΞΊΘΠςΕ ὁ παρὼν βίος 
«εἰὰς καὶ σκιά (ἢγνϑ.ἤοηι.31.5 1 Δ. (7.364λ}; 1.6 }.2,3(3.5 388); 
σετα ΟΡ ογ,2(}1.οϑ, 2810); οὗ ψνμαΐ 15 οὗ 5118}} αδοσοιηΐ, 8 Ψ901}}6 οὐδὲ 
«οὐὰς ταῦτα εἶναι ἐνόμισεν (Ἡτνκ5,ἰαμά, Βαμὶ. (2,483); ταῖ. Βριγτα8] 
Πδρίθοῖ εὑρήσεις τὴν ἀ, ἔνδον [1.6. ὁπ6 5 σοπβοίεπος] ἰα. λοηι,63.4 1Ἢ 
Μ11τ.(7.65338); τοῦ, ΒΜΨν, Ῥτοο], ΟΡ ογ. 4. τ Μ 6 ς. 7008) οἷς. 5. ἀλατό- 

μητος. , 
Ἐἀραχνίδιον, τό, ἀἸτηῖπ, οὗ ἀράχνη, ΠῚ|6 εοδτοεῦ τηθῖ., οἵ ἴῃ- 

ἐγ]οᾶοῖεβ. οἱ Ματγοιοηϊξα σθαϑοηϊηρ μὴ..«τὰ ἀ. διακόπτοντες ματαιο- 
πονῶμεν (γνϑ.ἤομι.40.1 1: ΣΟ ον.(τὸ. 378). 

ἀράχνιος, ν. ἀραχνεῖος. 
Ἐἀραχνόδοξος, 6 α ἐρτάσνὴς τοε, οὗὁ τὴ ἀπτς ΠΑ 1 Π ν οὐ ῬΟρΡΌΪΑΣ 

ἔανουτ τὴν ἀ. «... βδέλλαν 1) ΔῊ. ΑΙ (}..υ. }0.ΟἸέμι.3(Μ.88.6ο08). 
ἀραχνοῦφής, Ξρ ας ὧν τρίάονς, ἴις, βηετορήη, ΝῊ] οχεγειχό 

(Μ.70.7414}. 
["άργεία, - ἀργέα, ἜΒαϊ, σοι, 20: 13(2.826), Το.) ἱγι, (ΛΜ ν95. 

88). 
Ἐἀργέλλιον, τό, ν. Ἐναργέλλιον. 
Ἐάἀργενταρία, ἡ, ({.8τ. σγροπίαγία) δοχ εοπίαϊηΐηρ οτίσον, εας οὗ 

δἰίυον, ΘᾺ]]. ἢ". ] απ5.το(ρ.3ο,8; Μ.34.το280). 
ἀργεύομαι, ῥὲ Ξἰοτο ῬηοΠΉῊρ; οὗ Ἀδανν 5}105 αἰ Πισα τὸ πιαπόθαντα, 

ΤἈῊΡΒπ.εἤγομ. Ρ. 321(Μτοϑ. 7970). ᾿ 
ἀργ-έω, 1. μποὲ ἰο εαγη ομε᾽ς ἰστῆσν ἠο ποιῤίησ; ταεῖ,, οὐ τηδ ἃ 

ποὶ μανίηρ δαυτθα 9αἰνδίϊοη -- οὖντα ἔσωσεν (Ὦχγο. 6.30.4 1ἸῈ ΜΙ. 
(7.42368); 2. οὔξογυθ 6 σαὐῥαϊᾷ; οἵ ΟΒΙΙΒΌδη οὔβουνδηςςβ, αδείαϊη 
ἔονι φερε τρονῖ, κεὸρ μοίίααν τὴν μεγάλην ἑβδομάδα πᾶσαν... 

““εἰτωσαν οἱ δοῦλοι (ὑοηςὶ. Ρ.8.53..4{Π{-. Ῥάβ5., δὲ οὐδεγυεά ἂς ἃ 
κοίϊάαν τὴν κυριακὴν παρὰ πᾶσιν «--εἴσθαι ἜΠατ, Γ,Εοτ.ἢ.6.τ.14(21.86. 

1734}; 3. αὐείαίηῃε ἐθαξο, πὰ σδη. «τἤσωμεν ἀπὸ τῆς ἀγαθοποιΐας; 
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τοίενι.33.1; οὐκ “οήσεις σωματικῶν, ἵνα ἄρῃς πνευματικά; νγτ,}}. 

ῥγοεαϊεελ δ; 1.8; οὐκ ""οῦμεν τῆς ἐνεργείας ἡμῶν Κὴ.Ραεῖι. Δ 26(Ρ.153. 
20); 805. τῶν αἱμάτων ἤργησεν ἡ δεινὴ χύσις (εο.]5.ἐαγηῃ.3.0 1; 
4, δὲ ἡνεῖίες5, τπεβεοίμαί οὐ γὰρ “εἴ χάρις προφητική ΟΥτ δηφαπί. Ὁ 
(ρ.293.14; Μ.12.10250)}; ἕστηκεν “-ὧν ὁ ᾿Ιουδαῖσμός (Ὦγγπ, Κοηι.6,4 
ἴῃ ον, (0.4778) 51 ῥραη Βοίαρ. Απ|.π(2.5808); 5. δεζομιοτηδαμίηρίοας 
δὲ πο τβεᾷ, δυσμὴ ἰο απ δὰ, ϑοταρ. απ. (ρ 40; Μ.40.92ο0) ; ἐν... 
τοῖς αἰσθητοῖς...--εἶν τὸν λόγον τοῦτον... «οἶμαι ΟΥΝΥ85. Ετριχ(Ι 
ΒΟΙ51.21; Μ,45.3020); ““ήσει. «τὸ ἕτερος καὶ ἕτερος διὰ τὴν... ἕνωσιν 
γτ. 70.6.τ(4.632Ὰ); ἡ τῆς τιμωρίας ψῆφος «εἴ ὙΒατ Μοεεξ.27:34}}ς 
(2.907); --οὐσης καὶ τῆς ἐν αὐτῷ [50. τῷ μοναστηρίῳ] προσιούαης 
ὑποθήκης ΑἸῊΘΟΒΟΙαβί. οἰ .2.τ(ρ.29); Απαϑτ.διώείιει (ΜΝ 80.ττ06Ὰ); 
ἤιοηςα δὲ γεσειηάδά, αδγοραίεά προστάσσει τούτων “-εἶν τὴν ἐπικουρίαν 
ΆΠ,υἶγνς.5(0.32.0; Μ.47.20); “-οὐσης ἱερωσύνης ΟγτιΟς.534(4.61Ε}; 
““εἶν ἔφη τὸν νόμον ἀναφανείσης τῆς πίστεως ὙΒαΤ, ἔονι.4:.25(3.52); 
6, ἐξαδε ἰο ἐχογοῖδε ομδ᾽ς πιϊηϊδίγν; ἀϑιιν ὉΠΟΥ͂ ὀρηθατο, Ποησο δὺ 
σμςρεηάοά, Β85..}.55(3 τϑοὰ; Μ.32,4048}; 19.217 ἐαπι υί4.3270; Μ. 
ϑοοο) ; ἘρΙρὰ ἦαεγ.27.6(ρ.3οο.8 ; Νι,41.3734};; 1.73. 4γ(ρ.315.1ο; Μ.42. 
4720) ; ϑοοχ,ἦ.ε.6.18.13(}1.67.7214}.Ψ 

ἀργία, ἡ, 1. αδείεμιοη ἀἁ. τῆς πονηρίας 135.]051.13. (2 τ; 
Ἀ1.31.4368); γερίεεὶ ἄλλος..«τῇ ἀ. τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ τὰς χεῖρας 
βεβλαμμένος, ἐὰν.. «παυσάμενος τῆς ἀ. ἐργάσηται τὸ ἀγαθόν 7΄.ἰ ἀεὶ. 
Ὁ 47(0.30.166.}; οἰορῤῬαρο, ἸηιεγΗρηοη, οἵ νοσκ, Ζαςῃ δι, ρὲ, 
(ΝΜ .8ς. τοῦς); 2. φσαῤῥαϊέ γεςὶ, ξαῤῥαϊι ἀπέκλεισε τὸν σαββατισμὸν 
««ἐκαὶ τὰς νομίμους ἀ. “4..(Ρας55.)}Ὀοίγ.εἱ Ῥαμίςχ(ρ.τιβ.1ο); μηκέτι... 
σαββατίζωμεν ᾿Ιουδαϊκῶς καὶ ἀργίαις χαίροντες Ἐ]ρη, Δ] αρῊ.; τῆς 
κατὰ νόμον ἀ. (γυ. 70.4.6(4.4230) 1 α͵5ο οἵ ΟΥδΥ ἀανα Ὀοσιοβ καθ. 1 
διπλῇ ἡ ἀ, ... τοῦ σαββάτου....καὶ ἑτέρας ἑορτῆς διαδεχομένης (Ἤτγϑ. 
ἀομ!.39.1 1ἢἢ 111. (7. 4310}: οἵ, σοι προστάσσω καθαρισμοὺς...ἀ. δια- 
φόρους (ὑοηδὶ, Αρ.0.20.0; ποῖ ἸπΙοΥρυριθα Πΐοσα!]ν Ὀν (τ βεῖπ πα 
τυπικῶς τοῖς ἀρχαιοτέροις ἡ κατὰ τὸ σάββατον ἀ. νενομοθέτητο (νΥ. 
.ο.3.4(4.2600}; Ὑ]οῖ.7..2:323(0.202.τ0)}; ἀροίδπίῖομ ἔχοιμι βοσνὴθ 
ψΟΣΚ, πέπος ἀοίν ἄαν, ξεαξὶ κήρυξον.. μίαν ἀ. τῇ πόλει, μίαν ἀ. τοῖς 
᾿ὀρϑοδόξοις ΟἼ τ. (Ξτϑ)αεί.(Ρ.87.17: 11.2.13574}; μέαν ἀ. τῇ θεοτόκῳ ἐῤ. 
(0.88.4; τ3604) οἵ, ΝΙΠ]65, Καϊεηδαγίμηε αι Ρ.50, 2 Ρ414; 3. αϑείεη- 
τον ἤῥουι ἀμίτες ὁ οπεὺς οΠεε, (συ. ἀπά θυ σφηβυτθ, ΒΘ πος) σης βόνι- 
5105; ἀεργαάαίίοη, οὐδὲ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν διὰ τῆς ἃ. καταδικάσει ιι5, 
θῤ.τδὸ εαπι. το(3.274}0; Μ.32.6808); τελευτήσεις ἀργῶν, καὶ δώσεις τῷ 
κυρίῳ λόγον τῆς σεαυτοῦ ἀ. 1ὐκ5π(1τοκ; Μι4048); εἶ.«παρ᾽ οὐδὲν 
ἡγησάμενος τὴν...ἀ. δέξηται αὐτοὺς ὡς κληρικούς (αῃἹΡρτΟ; τὸ 
ἀργεῖν ἀφόριαμός ἐστιν, ὥστε παύσασθαι τῆς ἱερουργίας...καὶ λόγον 
δώσει τῆς τοιαύτης ἀ., ἀδιόρθωτος μένων δελοῖἁ τὰ Ἰθλπ, ορῥιεαν δ 
(21 0η.2 0.654}. 

ἀργόλας, ὁ, ἃ Κὶπά οἱ ὁπᾶκε, Θμιρογοα Ὀγ [οτο ἢ} τὸ τἱὰ 
Τιργρὲὶ οὗὁἩ ΡΟΙΒΌΠΟΙΙ5 ΒΟΥΡΟΩ(5 τοὺς ὄφεις τοὺς λεγομένους ἀ,, ὃ ἐστιν 
ὀφιομάχους ΤΊ ρΡΙρη νυ ργορὶ, }ὐνδίρ.21; ἀργολαίους Ν.41..4.52), ον 

ἀργῆς, 1.5; Ὁ {τα π5ΠΠτοτατίοη. οἱ Δ ἼΠ (σεν παμὶς ἈΡΡΠΟ ἢν 

Ἐρνριδη [ενὴ5 τὸ τηοΉσοοσδ, ἴτονὴ ΤᾺΡΙἃ τπονοπιοπῖβ : ΒομΘΟ 3ἽΠ 

το Πα εΥρα ὀφιομάχης ἴὰ ΓΙᾺ Χ μον. 22; ἄρον ραββαρὸ Υορτοθιιοςά 
ΜΠ ἔουπὶ ἄργολάους ΟΠ γοη. Ῥασεβ..1 75.03.38} θα Ἔχρίαπατ οι 
οὗς ἤνεγκεν ἐκ τοῦ Ἄργους τοῦ Πελοποννησιακοῦ, ὅθεν καὶ Ἀργάλαοι 
καλοῦνται, τουτέστιν Ἄργους δεξιοί. λαλιὰν [1]. λαιὰν] δὲ ἔχουσι... πᾶν 
εὐώνυμον 1}.(3858). 

Ἐἀργολογ-έω 1. ἰαἰλ Ἰάϊν, εΠαίίον, 1: Βα5. βόθηι. "ΟῚ. 5(2. 5527}; Μ1. 51 
13050}; ἐν καιρῷ ψαλμῳδίας σιγᾷ ἢ τῷ πλησίον --εἶ ἘΡΒτ.1.72}); 
1.2. τγ18 ; Ἰδοτ.ἀθεὶ.4.6(Ἀ1.88,τός 8); Οὐ Μαρ ἀΐα] (τι Ζαο!.)1.4(Μ, 
ΡΙ, 718}; ΟΕ πτῖοη, ρον, {1345,5ἐγμεὶ πονῖίτι τοί. 3221; Μ, 30, 
208); 2. ἀεεοιηὶ ἰαϊ6, ππαῖρε ἰἰσἠὶ οὗ ἠνιᾶτο.. ὅταν ὑπό τινων --οὐντων 
ἐστερεῖτο...τῶν θείων λογίων (ντ.5.Ὁ, μι μνη (0.15.6). 

ἀργολογία, ἡ, {16 ἐἰαϊίεν, θαϑιγορ, βιδ. τ, 53(2.305 Ε,3060 ; Δ.31. 
ΙΟΔΤΑ, το 444); ρορμίμι Βαὶϊν.(Μ1.6ς.2458); πλῆθος δὲ λόγων μὴ τὴν 
πολυεπείαν νόμιζε, ἀλλὰ τὴν ἀ, ΟἸντηρ. εὶς τ (1.03. 5410}; ΤΑ Πρ 
ἴου ἀἰβοιρίιπα, Βαβιγερ ὃν. 23(2.4234: Μ.31.1007}); ρίαγ,, ρμτνίι 6 Ὲ ; 
ἀργολογίας καὶ ὕθλους ΤΟ τ.1] Ῥαραᾳ ἐρ.1,ξ0η.2(}.4.16Ὰ}). 

Ἐἀργότης, ἡ, μεεἶέν, ΠΡΙρΡΒ λαον. 72. 4(Ρ.2 5.10; Μ.45,.2880). 
Ἐἀργοτροφέω, δὲ Ξῤῥονίεά ἴῃ Ἰάϊομεςς, Ογτρ.( αἴος.(0.6ο7.ο; οἷ, 

2608), 
Ἐἀργότροφος, ἰαον τη ῥαρίηγίη σοι; οὐἩ [416 βρῇ ου5 (τοῦ, 

71εγ.12::τοὸ), ΡᾺ]Π Οὐ γνς, τ3(ρ.8ο.14; Μ.47.46). 
Ἐἀργόφαγος, κέρί τη ἰάίξησςς, σαϊηρ ττίπομὶ τοογξῖησ ἄσωτος ἢ 

μέθυσος ἢ ἀ. (δης!..4.Ρ}.2.5ο.1; ῬΑ]]1. ἢ. 1 ατις.21(Μ.34.1ο0744}. 
Ἐἀργυραμοιβ-ἔω, ἀεὶ ἂς ἃ ἸπΠοπεγ-επαηρον ῥγοβέξεν οὐκ «"οὔὖντες 

οὐδὲ χρυσορυχοῦντες Τ(ῃγγβ, φέρης. τ(3.7784}. 
ἀργυρένδετος, ἑπίατα τοῦδ στίτον, ἀδεογαιεα τοῖ δι οεἰυον ; οἵ σματὶοιβ, 

ΟἾγνυ5,"ιο:1.63.4. ἢῃ ΔΙ. (7η.6330); ἃ Ὀρά, 1ἃ.ψ05.53.3 τη. [6 (8,2 τ40}}; 
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ἘΡρΆἨ τ. 3.17; 170.76].}οθηξιοοη! υἱγρ.(Ὁ.88,1ούδ0); ἃ Ῥοοκ, δοιμά 
ἔῃ εἴίυοεγ, ΟΟΡ(δϑι)αεὶ, το( .3.1201Ὲ,12258). 

Ἐἀργυρένδυτος, ουογίαί αὐίὶ οἰΐνεν,, Ἱμίαϊάᾷ τοῦθ εἰυεν, οἱ ἃ. 
ἙΒυτοἢ ἀ. καὶ χρυσοκόλλητος γτ.Η.καἰδεῖι.τ4.14; δι αἰΐαν, ΤΜάτ, οὗ 
Ῥεῃΐδρο!ῖβ 8Ρ. 70. ύραρ. 3(Μ.94.14048); ἃ Ῥοοὶς δοιιά τη οἰϊυον, 
ν.}. τὰ ΟΡ(δβιγαο το(Η.3.1201Ὲ). 

ἀργυρίζομαι, 1. τηρά., ρὲ οἵ ἐχίογέ τηοηον ἤγον, 1.5; 150 ς, εἰς : 
εἰς ὃν ἠργυρίσω Μ6].βα55.Ρ.14.τ8; 2. ρ885., δε ὑγίδεά, ἼΑταϑ.6}.3 
(Λ1.08.14418). ᾿ 

ἀργυρισμός, ὁ, ετἱυο»-εἰαπάαγά οὐ κατὰ τὸν ἀ. ἘΌΙΡΗ."6η5.24 
(Μ.43.202}}. 

Ἐἀργυροδέκτης, ὁ, ἐακογ Οὗ νιοηεν ; οἱ Ταᾶδ5, ΤΟΥ Ναζι ἢν. βαΐ το 
(.58.148.}). 

Ἐἀργυροκάπηλος, τ:0ηπεγ-ργεδδίηρ, Ογτιδοηι ραξεῖ. τλ(οδιτο ). 
Ἐἀργυρόκρανος, ε{ΐυεγ-Πεαάοά; οἱ Ἡλάτιαπη, Ογας. δὴν. 5.47. 
ἀργυρολόγος, γποπεγν-ἰουΐησ, ῬᾺ}]υΟἠγγνϑιτδίρ.98.13; Μ.47.55). 
Ἐἄργυρον, τό, ΒγΖαηρίϊης νον οοἰῃ ἀ., τοῦτό ἐστιν ὃ οἱ Ρωμαῖοι 

μιλιαρίσιον καλοῦσιν ᾿ΡΙΡΒ.»65.24{}|.43.2808). 
Ἐῤργυρονόμος, ὁ, πιοηόγ-ἐΠαΉ ρον γίνεσθε οὖν ὡς ἀ. ... τὰ φαῦλα 

τῶν νομισμάτων ἀποκρίνουσιν, τὰ δὲ δόκιμα οἰκειοῦνται (οη5ὶ. ΑΡΡ. 
2.37.2. 

Ἐἀργυροποίητος, τσ ἀἄε οὗ Ξτίνεγ, Μη. Ἔχε. επί. τά(}.458,4.; ἈΓ0Υ13, 

8178). 
[Π]άργυροπράκτης, ὁ, ν. ἀργυροπράτης. 
Ἐἀργυροπρατεῖον (-ατίον, -ἅτιον), τό, δαηκονὶς (οτῖρ. 5 νοῦ- 

5:15) στο, Κ΄. αη.(ρ.370,}}; ΡΒ εὐγοηὈ. το) (Μ.1οῦ,4240): -ἰον 
70.214]. εὔγοη.τό Ὁ.305(Μ.07.5848); τ-άτιον Το. ΜοΟΚΟΠ ῥγαΐ, τ88 (3.87, 
2ο658); Οἠγον, θασελ.Ρ.337(Μ.02.88οΑ). 

ἀργυροπράτης (-πράκτης), ὁ, ηιοον-ἀξαίεγ, ΤΡΟΙΎ. Ὁ ΡΊρΑ. 
45(Ν}.41.814}); ἀπομιμεῖσθαι..«τοὺς ἐμπειροτάτους τῶν ἀργυροπρατῶν, 
οἱ προσίενται μὲν τῶν νομισμάτων τὸ εὐδοκιμοῦν, ἀπόβλητον δὲ 
ποιεῖσθαι σπουδάζουσι τὸ παράσημον ὕγτ. Ν᾿ δεέςργορτη.(ρ.13.25 ; 6.28}} 
Το. Μα]. εἠγοη τῇ Ρ.402(}1.07.7124); 1οΟΜοβοὶ. ,γαὶ. τϑς(}].87.30614); 
τὸν ἀργυροπράκτην θορεῖν Ογν εἰ 70.32(31.87.3524}). 

Ἐῤργυροπρατίον, (-ἀάτιον), τό, ν. Ἐἀργυροπρατεῖον. 
Ἐργυροπωλεῖον, τό, «ἰυεγ-ἀφαἰεγ᾽ 5 «ἤορ, 90Ζ.}.ε.8,4.ττ(Μ],67. 

15240). 
Ἐἀργυροπῶλος, ὁ, ς1ἰυεγ- ἀἰφαΐδγ, 502.ἢ..6.8.4.ττ(Δ.67.15240}). 
Ἀἀργυρότευκτος, πα Οὗ εἰίσεγ, ΌΙΡΉ. ἤαθγ. 3(Ρ.117.14; Ν,41. 

τ884). 
Ἐἀργυροτρώκτης, ὁ, πῃιοηεν-ργδϑεν, μεΐϑδεγ, οἵ Ταάα5, τ, ΝΖ. 

Ομβγοραϊ, τάτ( 1.38.1484}. 
πἀργυροφανής, {6 σἵΐσεν 1. ρῥοαγαηεο, ὑγίρἐς ας εἰυεγ; οἵ 5ῖ8εὶ, 

ὕγτ.1ς5.5.4(2.851Ὲ). 
ἀργυροφύλαξ, ὁ, βοαγάεν οὗ γεοπον, ηιῖδεν; οἱ Ταάα5, ΤΌΤ, ΝΖ. 

Ο}ν.Ραι.τ4τ( .38.τ48.). 
ἀργυροχάλινος, τοῦ ἦι ΞἸυεν- πο σα ὀγτάϊο, Βα5.}0ὴ).3.6(2.220 ; 

Μ,31.2120). 
Ἐἀργυροχοέω, «»τεῖ ΟΥ̓ τοὶ εἰΐσον, Ογυ. Ζαοῖ, 3ο(3. 6080). 
ἀργυροχόος, ὁ, τὐογ έν 1 δἵίσον, ἘΡΙΡ , ἤᾳ6»ν.64.71(ρ.518,8; Μ.41. 

ττοῦὔλ). 
ἀργυρόχροος, “ἰυεν- πο ϊηηεά, σἰϊοονγ-οοϊσεγεά; οἱ ϑ5μεθρ, τοῖὶλ 

ἤδεσες {πὸ οτίυεν, ΤΟΠτγς, βοεξηῖὶ. 4(0.8Ξ4}). 
Ἐἀργυρόχρυσος, οὗ ροίά απ οἰΐθεν» οἵ Ἰτλδισθβ ἸῺ 8. [ερ]6 οἱ 

Ταηο, εγ5.(0.13.6; Μ'οτο. ΤΟ). 
ἀργώδης, ἰαεγν, ΜοΙοτ αὶ μον. 3ο( δἴ,64.1272}}. 
Ἐἄρδευμα, τό, ἱγγίσαίίοη, τοαϊεγίηρ, Ἐα5.} δ(ρ.2ο9.5; Μ.20. 

13458). 
ἘἈρειανέω, δ α ξοίϊοτσεν οὐ ἄγίμς, ΤΤ, οπί. Β. ςθοί.6. (ΝΜ .86,12370}. 
ἘἈρειανίζτ-ω, Αἰγίαμῆξα, αὐορὶ ἐμ υἱδίος οὗ «““γίμς, ὃς αἡ Αγταη 

οὔτε τῷ ἑνὶ Σαβελλίζοντες κατὰ τῶν τριῶν..«οὔτε τοῖς τρισὶν ““οντες 
κατὰ τοῦ ἑνός τ, Ν 42.0».42.το(},36.41760) ; εἰ τῆς σαρκὸς μὲν μέρος 
οὐκ ὃ θεὸς λόγος, τοῦ δὲ ἀνθρώπου μέρος ἦν, πῶς οὐκ “-εἰς ; Π,Δοπ..Η, 
Νεεὶ.5.32(41.86.17528); ἕνα θεόν, μίαν οὐσίαν.. «ὁμολογοῦμεν, ἵνα μὴ 
Ἀρειανίσωμεν Απαβί Απί, μά. (Μ.80.14048); ἴῃ αἸΠοτῖησ ἄδρτεδβ ἔμεινε 
δὲ Εὐδόξιος “των, οὐ μέντοι γε κατὰ τὸν Ἀέτιον ἘΡΙΡΗ αηπακ.δ(ρ,232. 
1; Μ.42.8734}; οἵ ποθ Ὀθίοσγε Αὐτὰ ᾿ωριγένης..«ἀνέφυ, τὰ τῶν 
ἀμφοτέρων [36. οἵ 5461 Π15 Δ π4 Μϑτοθ 115] κυρῶν καὶ “των (σοΥτῃ. 
ΓΡ ςγηπμαογν. ο(1.98,450). 

ἘἈρειανικός, “γίαη, οΓ Αγίμς τὴν Ἀ, «.. νόσον Τάτ, Η ἐδ. Ὀτοςτη. (3, 
541); τῆς Ἀ. φάλαγγος 1.}}.6.2.4.4(3.829); τοῦ Ἀς σμήνους (τετ ΟΡ 
ϑγηι μας] (Δἴ.08,568); 4 ἐπα για βοβίδηι οἱ δὲ τῆς Ἀ, ἐκκλησίας 
Τα]. ΪτὩρ.6ρ.ττδί(ρ.1ο6.6). 

ἙἈρειανικῶς, ΑἸγίαηιοῖδ6 τρεῖς μὲν φύσεις λέγων Ἀ. ἐν τοῖς τρισὶ 
προσώποις τῆς ἁγίας τριάδος Αῃαβέ. 5. κά. 22(Μ.80,2020)). 

ἙᾺρειανισμός, ὁ, “γιαπΐξηι, αὐ. ΝᾺ 2.07.21.22(Ν.35.1τοῦλ}). 

224 ἀρετή 

ἘἈρειανίτης, ὁ, ῥοίϊοισεν 9. Αἀγΐμεσ, ἂὺ ἀγίαη, 10. ΜᾺ]. οἤγοῦ.. 14 

Ρ.312(}4.97.5538). 
ἙἈρειανός, 1. “γίαη, οἔ ΑΥΐωΣ ἡ Ἀ, αἵρεσις ΑἸΉ. 4γ,1.1(Μ.26.130); 

ἰ4.ἐρ. ΕΡΊεΙ.χ(Ρ.3.14; Μ.26.10528); ἰ8.6ρ..46ρ.1.10.5(}8.25.5 404,8); τῆς 
Ἀ. μανίας Β65.4}.107.1(3.2888 ; Μ.32.7124}; τὸ Ἀ, «.. φρόνημα 1.244. 
ο(3.381Ὲ; Μ.9248); τὴν Ἀ. δραματουργίαν ἘΡΙΡΙ.ἢεν.76.3(Ρ.344.12; 
Μ.42.5218); 2. 85 5 πὲ.» αὐ “τταρ, ῥοίοιθεν οὗἩ “γτες τῇ ᾿ρειανῶν 
αἱρέσει Αἰ Ἔγη.τ4{(0.,241.24; Μ.26.7054)}; ἀντὶ Χριστιανῶν λοιπὸν 
Ἀρειανοὺς ὀνομάζεσθαι ἰά. 4γ.1.2(Μ.26.168); ΡᾺ]].. διατς. 3(ΡΡ.158. 
φ,150.1; Μ.34.12358)}; Ολγοη ῬαδοῖΡὈ.301,3ο4(Μ,02.756.,760Α); Ὑγ10} 
Βοδίβτθτϊο ΟΠ ΌσΟΒ᾽ κοινωνίαν Ἀρειανῶν καὶ Σ᾿αβελλιανῶν ἐρεσχελίαν 
1υρὶρῃ.ρ.«ἀγαδιαρ μαον.78,24(ρ.475.5; Μ.42.7404Ὰ}} ἴα μαεν.6Ὁ.20 
(Ρ.47.15; 644); τῤ.68,6(ρ.146.10; 1038); ἀπα ὈΙΒΠΟΡΒ, 4, απας.δ{(ρ.231. 
21; Μ.42.3378}; Γαβίοη ἡ Μεοϊοιαῃβ, ἃ ̓ ιαεν.δ8.Ο(Ρ.146.10}}.; Μ. 
42.1030}; ἐδ.76.τ(ρ. 240,17; 5168); {λεῖγ αἰαϊθοιίς, ἐῤ.69.14Π {0.163}; 
2248}; Ιλ πο ἢ πἀοχιδὴβ ἀπά αἴ5Ὁ. ΔΠΚῸ ἔσόσῃ ΔΙΠΟΙΠΟΘΔῚ5 
δηα ϑοημτ- Ασίαπβ, ὈΟΡ(,Βι)εαην; 45. ἱποϊμάϊηρ οἴποῖς {Πὰν ΑΥ̓ΤΤῚΒ 
απ Πῖ5 ἱπηπιοαϊαῖς ΓΟ] οννοῖβ τῶν Ἀ, τῶν περὶ Ἀκάκιον Ἰ"ρῚρΒ,μαεν, 
13.28(ρ.303.2; Μ4.42.457λ}; 18.73.23(0.296.12; 4454}; πὲ σοητγαβέοα 
ὙΠῈῊ Αποιποθϑῃβ, ἐδ.76.28(ρ.377.4; 5738}: ΓπΟΌ ἢ ΒΟ ΟΕ ΠῊ 65 1ἢ ἰατροῦ 
Εἶσπθβ πο! αϊπρ Αποπιοθδηβ αἰβο, Τ πη. λαόν. (λ1.86.378,0); αἶδὸ 
Οὗ ῬοΙβοηβ οἱ ἃ ἰδίοσ ρεηοα μο]άϊηρ νῖοννβ ἴῃ σοιηγοοη ΜῈ ἢ ΑΒ 
λέγων [530. Θεοδώρητος] ὅτι ἤ. ἐστι Κύριλλος {1 δομτ. 0. εοί. 4.5 (}. 
86.12248); 3. ΠΕΣ Ἐπεοϊοργ: (οὔ᾽ 5. οββεπος 15. ᾿ΠΟΟΤΩΠΙΠΠΙΟΘΌΪΘ ; 
Θνουψίπίηρ οαΐθιθ {π6 Τρ Δ 61 15 ογοαϊοα, Ατὶ 1 λαϊ, ἔγ.το ἂρ. Ατῇ, 
4γ.1.6(21.26.244}) οἰξ. 5. ἀνόμοιος ; ΙΔ .Ἀρ. ΔΙ, ςγη.χσ(ρ.242.08,; Μ.26, 
ο50--7ο8.}; ἰΔ ει Αἰοχ.(Ρ.12.78-.; Μ.ι26.7ο0Ὰ,8}; ἸΟρῸ5. οτεαϊεα δχ 
ηἰμίο τὸ ταακα νουν]ᾶ, τηρσοίογο θεΐούς τὴς (νοὶ ροτγίαϊηβ ἴο. 
οτδατοῃ) θυΐ ποῖ οἴθγμδὶ, 1δ.(0.13.2:ΠΔ; 7098); 14, Τ λα, ἤγια ἀρ. Ατῃ. 
4γιτ. 5 (21.26.21Ὰ}; 14,6ῤ. πε. (ρ.3.31.; Μ.42.2128}; τάν, (Σ Β.5.) ἔῃ. 
4(τ.2880;.20,6024); ϑοοτ.ἦ,..6.1τ.5.2(}}.67.418); ἃ ογοαῖατο ΨΠ0 Θχ ϑῖϑ 
Ὀν {ῃ8 Ψ1] οἱ θα ὑποστήσαντα ἰδίῳ θελήματι... κτίσμα τοῦ θεοῦ 
τέλειον ΑἸ.6Ρ.«Αἰοχ.(ρ.13.8; 7004); 1 ἐῤ. ἰδ ιες. (0.32.1; 2128}; ποῖ 
ἴγαϊν θά Ἀπ 50-} 64 ἃ5 ρατεοιραϊηρ ἴῃ ἀϊνίας σύας, 14. 7᾽ αὶ, 
Ῥατοαρ.λτῃ..4γ.1.6(}1.26.210); ὑπόβασιν ἔλεγε τοῦ υἱοῦ, ὥσπερ 
«νοῦ Ἀν, ΤΠ ους Βισοο το (Μ.86.12640); ἀδηΐϊς στιν 501} οὗ τῃ- 
σατπϑῖα [οροβ, Βιάγχῃ, 7 γἱη.3. 210} 1.30.004.}; ἀοΚπον)οάροα, οὴ68 
παΐατα οὐΪγ μίαν φύσιν δοξάζων ὡς οἱ Ἀ, ΤΠ, εοηΐ,13,56ε:.4.5(12248}; 
οὐδὲ γὰρ αὐτοὶ [36. οἱ Ἀ.} τὰ τῆς σαρκὸς πάθη, τουτέστι σταυρὸν καὶ 
ἐν θάνατον, ἔλεγον τὴν θεότητα ἐπιδέχεσθαι...μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν 
Ευβι, Μοπ.9ρ.(Μ,86.9170). 

ἘΆρειανοφρονέω, Ποίά ἀΥγἱαη υἱεῖῦς, ΤΡ. εἰ γοΉ.Ρ.τάς( Μ. τοῦ. 

3702). 
ἙἈρειανόφρων, ἀγα -"ηπ4θ4, Ατμνσογ.3300.58,28, Μ.20.15360 

ποῖ.) ; ΤΠΡΒπιελγοη. .25(Μ τοδϑ.χ210), 
ἘἈᾺρειανῶς, Πὰε ἀγίης, ΑΑγϊαητοῖσε ἴσον γὰρ εἰς ἀσέβειαν, καὶ 

Σαβελλίως συνάψαι, καὶ Ἀ. διαστῆσαι, τὸ μὲν τῷ προσώπῳ, τὸ δὲ ταῖς 
φύσεσιν τ. ΝᾺΖ.ο».521τ.3ο(ρ.186.8., Δ.536,τοὐᾺ}. 

ἘΚἈρειοθολ-όω, ἐμζεεῖ τοῦ} «ἀγϊαπίς Πακεδόνιον...-οὠϑέντα τὴν 
διάνοιαν (τοι. ακξελ.}.304(}1.02.7604). 

ἘἈρειομανίτης, ὁ, ὁη τοῖϊμι (6 Αγίαη τα άηοδςν ἃ πιάτας [ῸΣ 8ἢ 
ἄγίαη, διῇ. ίοηιτ(ρ.46.8; Μι2Ξ 80 Ὰ)}; Κινυν ἡ η οη.68(}1.26.9400) ; 
Ῥείν. ἢ Αἱ,εμονε ρ Τα Ε....6.4.25.18(3.003); ΝΊ 6 0}.1.710(Μ.79.1138). 

ἘἈρειομανῖτις, “ἐγίαη- πα τὴν Ἦ, αἵρεσιν ἔριρλ ἰαον. δ. ττ(Ρ.1ὅο. 
32; Μ.43.2204}; 19.73.1τ(ρ.268.16; 4018}. 

ἘἈρειοπλάνης, ὁ, ο"6 1: Αγίφη ΕΟ, οπε ἰδ αδίγαν ὃν αἰγίνϑ, 
Τάτ Ν γ85..4γ.εἰ δα. 6(Μ,4.5.21280Ὰ), 

Ἐἀρειότης, ἡ, ἐχεείΐεηςε, γτ, σία ρλ. ἔχ. 5(1. 3330). 
Ἐἀρέμβαστος, ν, Ἐἀρρέμβαστος. 
Ἐῤρεμβάστως, τηρί, ; 1. τοϊπομέ ἀξ γα Π0Ή δέησις... ἀπερισπάστως 

καὶ ἀἁ. προσφερομένη ΝΙ].6}}Ὀ.3.1ς3(} 1.70. ο0Ὰ}; 2. τοῆβόομε τοατϑνῖνς, 
γερμίαγίν τὸ ἀ. καὶ ἀμετεωρίστως τῇ.. εὐχῇ προσπαραμένειν 1.1.8 τ 

(978). 
Ἐἄρεμβος, ν. Ἐάρρεμβος. 
Ἐἄρεπτος, εἰσαάγ ἃ, ψυχῆς ὄμμα 70.(Ἰἰπι,δεα . 27(Μ.88,.1ττόρ ΘΟἩ]. 

ἀρέμβαστον). 
ἀρέσκεια, ἡ, 1. δεμίρητϊν βασιλικὸν...«ἡ τῆς εἰρήνης ἀ., ὡς καὶ 

τυράννων ἴδιον τὸ φιλόνεικον ἼἜΡΗΨ]. ἐχε, σοηὶ. 3(0.470.21; Μιττ2. 
0378); 2. αἰϊμγεηιθηὶ ταῦτα ποιῶν διὰ ἀρέσκειαν ἐναντιούμενος τῷ νόμῳ 

(ομξὶ, ΑΡΡιχ.3.τι; ψευδεῖς ἀρέασκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικὸς μὴ 
ἔστω ἐν σοί 1δ.1τ,8.13. 

ἀρετή, ἡ, σἱγίιδ, οἴγιη, ὅθεν, ὦ ἀ,, εἴτε... εἴτε διὰ τὸ αἴρειν καὶ 
μετεωρίζειν...«τὰς ψυχάς Μοίῃ ΦγΗρ.8.τ(ρ.82.3; Μ.18.1408} ἀ. ... ἐκ 
τῶν ἀριστείων πρακτικὸν ὄνομα κέκληται ΝΗ ἰγαεῖ. 3(}1.70.10078}; 
ἀ, «.. καλεῖται διὰ τὸ αἱρεῖσθαι ἴο.1) γί (Διο 5.960). 

Α΄, οἱ δῃϊπια]β οὐ τὨϊηρβ, υὐγίμα, σοοίηεδς, ἰ,5ὶ 



ἀρετή 

Β. ΟἹ τῆᾶῃ; 3. γηογαὶ υἱγίμε, ἐχερίϊρηεο οἱ σμδταςίευ; ἃ. Δεῖ, 
ἀ, ἐστι διάθεσις βελτίστη Οτ. ΝΑζΖιεῖ Βα5.8Ρ. Ποεῖ, Ραὶγ.33(ρ.250.0); ἀ, 
ἐστιν ἕξις ἀρίστη ψυχῆς λογικῆς, καθ᾽ ἣν δυσκίνητος γίνεται πρὸς 
κακίαν ἘνΑρΥΡοητ, δ,(ρ.25ο.10); Νάτο ΕΤ σβμϑς.2.24{Μ,65.9320); 
ἀ, ὡρίσαντο τὴν πρὸς τὸν θεὸν ἀναπτεροῦσαν καὶ τὰ περὶ γῆν ἐν τάξει 
πηδαλιουχοῦσαν Ῥτοο] ΟΡ Δγη:.3(ρ.188.14:; Μ.ός. 8:78); Ῥ. τοῦδε 
Ἑτουπα οὗ (ἢ γίβτ᾽ 5 ΞΟΉΒἢΡ ΌΚ. ΕΡ Ομ τε5 διὰ.. ἀρετὴν βίου ἥκοντα 
εἰς τὸ καλεῖσθαι υἱὸν θεοῦ ἘΡΙρἢ.λαογ.30.τϑίρ.358,0; Μ,41.4360); 
δρᾷ Ὀν Ατϊμβ ὁ θεὸς..«προλαβὼν αὐτῷ ταύτην τὴν δόξαν δέδωκεν 
ἣν ἄνθρωπος καὶ ἐκ τῆς ἀ, ἔσχε μετὰ ταῦτα Ατ΄ Τ αὶ. ἤν. ἀρ. ΑἸῃ. 
ἐρ..4ερ.118.τ2(Μ.25.5640); ἀποίδετ ἱπιεσργείδοη οὗ Ατίας πῶς... 
ἔτι λόγος, εἰ τρεπτός ἐστιν ;...«εἰ μὴ ἄρα ὡς ἐν οὐσίᾳ συμβεβηκός... 
ὡς ἐν ἰδιαζούσῃ τινὶ οὐσίᾳ συμβεβηκέναι τινὰ χάριν καὶ ἔξιν ἀρετῆς 
ΑἸΒ. Α4γ.1.36(}1.26.884}; σομτοβίεα Ὀγ οὐμμῃοάοχ εἶ... «μισθὸν προαι- 
ρέσεως ἔλαβεν ἃ ἔσχεν...ἐξ ἃ, ἄρα καὶ βελτιώσεως ταῦτα ἐσχηκώς... 
οὐκ ἐστὶν ἀληθινὰς υἱός ἐῤ.τ,37(80 4); Ἰὰ ἄδον, 22(ρ.το.7; Μ.2ς.4560}; ἵνα..«ἄλλην οὖσαν τὴν τοῦ υἱοῦ ὁμοίωσιν..«δείξωσι παρὰ τὴν ἐν ἡμῖν... 
μίμησιν, ἣν ἐξ ἃ, διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν τήρησιν ἡμεῖς προσλαμβάνομεν 
τὸ. 2ο(ρ.17.11; 4528); ο᾽ ποῖ ρχουπᾶ οὗ υπίοῃ οὗ ΟΠ γῖβε 5 παίαγεβ 
ἥνωσεν ἑαυτῷ σῶμα...οὐ πρότερον ὑπάρξαν, καὶ τότε κατ᾽ ἀρετὴν 
ἑνωθέν ΤΑΊ ἄτα, Τ' Ὑ7Ή..4.2(Ν1.28,12520), 2, ρῥαγιουΐατ ἴοση. οἵ 
ν σῖαδ, ἃ 5]η0]6 νίτξι, 1 α5ὲ.41α].4.3(}1.6,4840) εἰ. 5. δικαιοσύνη; ὁ 
τέλειος καὶ πάσας ἔχων τὰς ἀ. .«.. τελείαν ἔχει τὴν σοφίαν καὶ...τὴν 
σωφροσύνην. ..καὶ τὴν εὐσέβειαν καὶ τὰς λοιπάς γ᾿ 70.35.ττίρ; Ρ.45ο. 
τό; Μ,14.780}}; τ. ΝᾺ Ζ.0».14.5(Μ. 35.864}; οὐ γὰρ ἀρκεῖ μίᾳ μόνον ἀ. 
Ομ συ5.ο"".4.3 ἰῃ ἘΡ᾿ν(τ.οα); Πογχιἀοεί, πᾳ τ(Ν.88.,17738); ἴτεᾳ. οἱ ΠαΤαΪΠ8] νἼτέιθ5, ΟἸδγη, οἐν.7.3(0.13.8; Μι9.4210) οἷξ, 5. δικαιοσύνη; 
ΝῊ ἐρῥ.1.223(}1,79.1640); τέσσαρας γενικὰς ἀἁ. ΤΡτος.(.}γ.232:2 
(}1.87.14408); ψυχικὰς μὲν ἀ. λέγομεν εἶναι προηγουμένως γενικωτάτας 
τέσσαρας ταύτας... ἀνδρεία, φρόνησις, σωφροσύνη, καὶ δικαιοσύνη" 
καὶ ἐκ τούτων ἀποτίκτονται ψυχικαὶ ἃ." πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, προο- 
εὐχή, ταπείνωσις κτλ. 70. υἱψε(Μ 95. 8ςο); δπά οἵ τΠροΪ]ορῖοαὶ 
ΥἸΥΓ165 πολλὰ μὲν ἀρετῆς εἴδη, τρία δὲ ταῦτα ἐξαίρετα ἀνεβόησεν, 
πίστιν, ἐλπίδα καὶ ἀγάπην" ὧν ἡ μὲν πίστις χαρίζεται τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ ὑπὲρ φύσιν...ἡ δὲ ἐλπὶς οὐκ ὀνειροπολεῖν ἀξιοῖ. «ἀλλὰ γενναίως κρατεῖν ἐν τοῖς παροῦσι παρασκευάζει τὰ μέλλοντα...ἡ δὲ ἀγάπη τοῦ 
καθ᾽ ἡμᾶς μυστηρίου ἐστὶ τὸ κεφάλαιον... ἑκατέρα τοίνυν ἀλλήλαις 
συμβαίνει" ἡ μὲν γὰρ πίστις ἔσοπτρόν ἐστιν ἀγάπης, ἡ δὲ ἀγάπη 
βεβαίωσις ὑπάρχει πίστεως...πᾶς τοίνυν «Χριστιανὸς ὁ μὴ πλουτῶν 
πίστει καὶ ἐλπίδι καὶ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν ὃ λέγεται, ἀλλ᾽ εἰ καὶ δοκεῖ 
πολλάκις δουλαγωγεῖν τὸ σῶμα...τὴν ἠθικὴν μόνην ἃ. κατορθώσας, 
τῶν τῆς νίκης στεφάνων οὐκ ἀξιοῦται Ῥτος] ΟΡ “ἄγη. 3(ρ}.188.1τ6--180.5; 
Μ.δς.85)Β-86ολ); τὴν μὲν τελείαν πρᾶξιν τῆς ἀἁ,, πίστις ὀρθὴ ποιεῖ, καὶ φόβος εἰς θεὸν ἀνόθευτος" τὴν δὲ κατὰ τὴν ἀνάβασιν ἄπταιστον 
φυσικὴν θεωρίαν, ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀλώβητος σύνεσις" τὴν δὲ κατὰ τὴν 
ἀνάληψιν θέωσιν, ἀγάπη τελεία, καὶ ναῦς τοῖς οὖσε καθ᾽ ὑπεροχὴν 
πάμπαν ἑκουσίως πεπηρωμένος ΜαΧ.ραρ.5.03(}1.0ο.τ4880) ; Ιονβ 5 
ῬΠΠΟΙ͂ΡΑΙ μία δὲ κυριωτάτη τῶν ἀ, ... δστὶν ἡ πρὸς τὸν πλησίον 
ἀγάπη ΟΥΤΟν ττίρ.322.13; Μι1τ. 4404}; ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς ἀ, ἡ ἀγάπη (Ἤτνβ. ἤο;.23.3 τη Κορ (ο,δροΟ); τὰ...κατ᾽ εἶδος ἐπαριθμού- 
μενα τῶν ἀ, κατορθώματα μία γενικὴ ἀ, περιέλαβεν, ἧς ἡ ἀγάπη 
τοὔνομα 1514.ῬῈ].6}.4.15(Δ1.78.10648); 3, ἴῃ βξη.; 8. ἰη το]. ἴὸ 
Ὠδίαζα Οἔ τηδῃ οὔτε.. φύσει τὴν ἀ. γεννώμεθα ἔχοντες, οὔτε γενομένοις 
«φυσικῶς ὕστερον ἐπιγίνεται (ἐπεὶ οὐδ' ἂν ἦν ἔθ᾽ ἑκούσιον οὐδὲ 
ἐπαινετόν) (Ἰ]ΕΙῊ.ς17.7.3(ρ.14.13; Μ.0.4248); δηρθηδετθα Ὀγν 508}, μοΐ 
Οἱ 115 ον ΡΟΥΘΣ Ρὰξ ε5 τάθ οἵ (μῆβί, Οὐ, .4.5 Ἰῃ 70.3120 
(Ρ.519.21); ἄνθρωπος" καλὸς μὲν... οὐσίᾳ...«τὸ δὲ ἀγαθὸν τὸ διὰ μόνης 
ἀ, προσγινόμενον πόνῳ κτᾶται ΤΙ Βοσο Μα».2.3(}}.18.11370}}; οὐ 
φύσεως ἀλλὰ προαιρέσεως ἡ κακία καὶ ἡ ἃ. ΟΒυγβ.σεγηῖ.9.5 ἵπ θη. 
(4.605Ε); ἔχει...ἡ φύσις ἐν ἑαυτῇ τῶν ἀ. ... τὸ κριτήριον... ἐπειδὴ δ᾽ 
ὥκλασεν ἡ φύσις, καὶ ἡμαύρωσε τοὺς τῆς ἀ, χαρακτῆρας, ἐδόθη καὶ 
ὅ νόμος γραπτὸς 1510]. ἐρῥ.4.53(Μ.78.ττοφαῖν; τὰ ἔμφυτα τῆς ἀ, 
σπέρματα....ἃ τῶν ἀρχαίων ἐπιεικέστερα [!, ἐπιεικέστεροι] ἐγεώργησαν 
10.4.187(12778); φυσικαΐ εἶσιν αἱ ἀ. ... ἡ ἄσκησις... οὐ πρὸς τὸ ἔξωθεν 
«-ὐπεισαγαγεῖν τὰς ἀ, ... ὅθεν τῆς κατὰ φύσιν ἀ, τὴν λαμπρότητα 
ἐνδείκνυται ἡ ψυχή Μαχ. Ῥγνν» (Μ Οτ. 3008) ; ΡΙΘΒῸΡΡοβίην ἰπἴ6}}1- 
5φη0ε ἀ. -... ἐν ἀλόγοις οὐκ ἐστίν Οτιῤγίηε.τ.ϑ Δ(ρ.1ο4.3); ἐφ᾽ ἡμῖν δέ, καὶ ὁ τῶν ἀ. λόγος, τῶν κατὰ φύσιν δυνάμεων ὑπάρχων ἐνεργούμενος 
νόμος Μαχ,ορτισο, (Μ 01,248); δ5 νν6 }} ἃ5 ἔγοα ψῇ]]" ἀρετῆς μὲν ἐὰν 
ἀνέλῃς τὸ ἑκούσιον, ἀνεῖλες αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν Οτιεἰς.4.3(0.276.1τ8 ; 
ΔΜ τι,το334}; οὐ γὰρ ἀδυναμία ἀκολασίας ποιεῖ σωφροσύνην... ἀλλὰ τὸ 
δύνασθαι μὲν πράττειν, λόγῳ δὲ ἀπέχεσθαι, τοῦτο ἡ ἀ, σωφροσύνης τε 
καὶ δικαιοσύνης...οὐκ ἄλλη τις εὑρεθείη παρὰ ἀνθρώποις ἀ, Τιϊ. Βορῖ. 
λήανι.2.2(Μ1.18,ττ2688.); 1.2. ς(ττ410); ἡ ἀ. τοῦ θέλειν ἡμῶν μόνου 
χρείαν ἔχει" ἐπειδήπερ ἐν ἡμῖν ἔστι, καὶ ἐξ ἡμῶν συνίσταται ΑἸῇ. 
θ. Δ πο, 20(}1.26.87324); ΓΠγψβ ον.12.8 ἐμ .]0.(8.694}; χρῆμα... 
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225 ἀριθμητής 
ἀδέσποτον ἡ ἀ. Ογτ, 7πἰη.π(6ϑ,τ τοῦ) ; ΒῚ οὗ Θά τρεῖς..«ἀρετὰς παρα- 
λαβὼν ὁ προφήτης τοῦ θεοῦ, ἐσχὺν.... σοφίαν... «φρόνησιν Οτ. ἤοη.8.1 ἐπ 
767 {ρ.55.4; Μ.13.336Ὰ); Ξυτηπιεά ἋΡ ἰὴ ΟΠχβὶ κακία μὲν αὐτῶν 
οὐκέτι κυρίᾳ ἦν, ὁ λόγος δέ, καὶ ἁπαξαπλῶς ὁ κύριος, ἡ πᾶσα ἔμψυχος 
καὶ ξῶσα ἀ, 14. 70.32.ττ(ρ.444.3; Μ.14.7690); μαϊποα ΌῪ ῥΥάυοσ, ν. 
εὐχή; “ΤΟΤΕ οἵ Η. (βοβιί, ΝῊ. }}.2.2.4(Μ4.70.308.); ἃ5 θεία, ν.5.ν.; 
σκιὰν... «θείων πτερύγων...τὰς ἀ. τις νοῶν οὐχ ἁμαρτήσεται ΟΥΝ γ55, 
55.1.8. τ14(Μ.44.5850}; υἱύτηδτθ βοῦγοο οὐκ ἦν.ἁ ποτε, ὅτε οὐκ ἣν ἃ..... πάσης γὰρ... ἄ,, δημιουργός ἐστιν καὶ θεός Μαχ καρ. ἰβεοῖ. τι οί Μ, 
90.11018); Ῥ. ΘΠΑΓΔΟΙΟΙ ΤΠ ἀΔΥΩΘΠΈΔΠΥ ΟὨΘ, ΟἸοπη. εἰν, Ζιιδίρ. 155,2; 
Μ.8.1ο20Ὰ) οἷξ, 5, γνωστικῶς; ἀλλήλων ἐκδέδενται πᾶσαι αἱ ἀ, Μᾶς, 
Αερ λον. 49. τ(Μ.34.764Ά); ψ]Ὸ} ἴνγο ΒΡ ΕΤΕΒ5 Οἱ ορεσζαίίοη ὁ λόγος 
«εὐσὰρξ γενόμενος τὴν αὐτὴν ἀ, πρακτικὴν ἅμα καὶ θεωρητικὴν ἐπι- 
δεικνύς ΟἸδηα, ρασά.τ. 3(ρ.05.21; Μ.8.2608); ἀ. πρακτικὰς καὶ διανοη- 
τικάς ΟΥ̓, Κν.4.5 1ἢ 70 (ρ.5τ0.21); ὈΙάντῃ, ΖΟον αἱ τῇ, (0.24.30; Μ.30, 

. 1004); 151α0Ρ6].6ῤ}.4.174(}1.78.12658); τὸ τέλειον...ἐν τοῖς μαθηταῖς, ἐν ἴσῃ τῇ ξυνωρίδι, τῇ τε πραγματικῇ φημι καὶ τῇ κατὰ θεωρίαν ἃ, 
Οντ. 70.4.2(4.3574); τῆς ἀ. πολλὰ μόρια ἼΠας, Ῥ-.7:6(1.645); ΟἸγπιρ. 
}».Βαν.5:2(}1.93.7734}; τοϊδεοι ἴὸ σοφία: ὑπόστασιν... σοφίας τὴν ἀ." 
οὐσίαν δέ φασιν ἀρετῆς εἶναι τὴν σοφίαν εἰοὶ, ἴῃ Μαχιοῤμδε(Μ οι. 
370); δῃᾷ τὸ Κηοψ]θᾶρε οὗ αοα προσήκει..«πρότερον τῆς ἄλλης ἀ. 
ἐπιμεληθῆναι, εἴθ᾽ οὕτως τῆς τῶν θείων κατατολμῆσαι γνώσεως Τῇαϊ. 
Ὁ ς. τοι τ2(2.1360); ἃ ΒΟΪάθη τηθαπ, Ηἰρρ.}γ.ὃ ἴῃ Ῥγ4ι2(ρ.τδο.ῖς; 'Μ,το.6178); {8Β488.1ς.174{1. 5050; Μ΄. 50.4000); ΟΥΝαΖ.07.42.16(Μ.36.Ψ 4700); τηαῦτκ οὗ ΟΠ εβαπ Πἴθ ονθ Βοΐοσχο (εῖβι, Επ5.ἀ.6...6(ρ.24. 7; Μ.22.490) εἴϊ. 5, Χριοτιανικῶς ; τότε δυσκολωτέρα ἦν ἡ ἀ. ... γυμνὴ 
καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ φύσις ἠγωνίζετο (ἢ γυς. ἤομι.72.3 τῇ .ο.(8.4200); ἃ5 ΨΊΏΚ5 ἴὸ πεάνεπ, Οτι Ν γβ5.αηίρῃ. οἰ τες. (Μ.46.1130); [Ια ἀφερρς. (1,46. 6020); 14. Ὀς5..1}}.8. τό(Μ4.44.5078} οἷξ. 5. ἀνάβασις. 
(. οἵ 8ηρε]ς κοινωνοῦσι..«ταῖς θεουργικαῖς αὐτοῦ [8ς, τοῦ ᾿]ησοῦ] 

καὶ φιλανθρώποις ἀ. Ῥίον Ασ. ες. }.7.2(Ν1.3.2οϑοὺ ; θείας ἁ. ... ἐφιέμεναι 
[56. ΞεγΑΡἷς Βἰθγατοιν] 1δ.13,3(3ο10). 

. Β.. ἴῃ τε]. το αοᾷ; 1, “νιτεμθ᾽ 1.6. αι γίδμίε; ΑΗ ΤΕΥ ΠΥ ρῥτεαϊοαϊτεα 
οἱ (σά πα τηδῃ μὴ τὴν αὐτὴν εἶναι ἀ. ἀνθρώπου καὶ θεοῦ ὈἸ]οτη. οἰν,2.22 
(Ρ. 188,1; Μιδ, χοβφο) ; 1.6. τ4(ρ.480.17; Ν.09.3310); αἱ ἀ. σου ὑπὲρ 
τὰς παρ᾽ ἡμῖν ἃ, Οτ,Ξεἠοϊ ἵῃ ξαπὶ.τῖτ(Μ.17.2538}; θεὸν μὲν γὰρ οὔτε 
σώφρονα κλητέον... καὶ τὰ τοιαῦτα" ἐπάνω γὰρ τῆς ἀνθρωπίνης ἀἁ. ὑπάρχει ΤΙ Βοβῖ,}Ζα».2.2(Μ.18,ττ 460); ΒΠΔΙΟΡΊΟΑΙΠΥ τοϊαίεα τῇ τῶν 
αἰσθητῶν συμβόλων ποικιλίᾳ..«ὑφ᾽ ὧν... «ἀναγόμεθα ἐπὶ θεόν τε καὶ θεῖαν ἀ. οη,ΑΥ.6.}.1.2(Μ.3.3734); 2. ΡΙυΓ,, ὀχοοίϊδηεες, ρίογίος λαὸς... τεταγμένος τῷ τὰς ἃ, αὐτοῦ ἐξαγγέλλειν (ὐηξὶ. Αρ}.5.15.2; 
3. »ιαη τ θοία σης οΥ οῖσεν ἀρετῇ τε τοῦ πάντα δυνατοῦ θεοῦ καὶ 
παραινέσεσιν ἅμα καὶ βοηθείαις (ὐη3:. 6 Ρ.Επ5.ν.(᾽,2.42(ρΡ.50.7; Μ.20. 
1170}; οἵ (ἢ σῖβι δι᾽ ἐναργοῦς... ἃ, τοῦ αὐτοῦ σωτῆρος αὐτόρριζος...ὁ 
νεὼς ἀνετρέπετο Εὰ5..,.(, 3. πδ(ριτοιο; 11244}.ὕ 

Ἐς. 85 τῇδ οὗ δἀάχεθα ἡ ὑμετέρα πάντιμος ἀ, 70.0.26 }.2(}1.05, ὅξο). 
Ἐν ογπαριθμὶ, οὐμαιηϑμαϊοη κοσμήσας αὐτὸ [55, τὸ ἱππικόν] 

χαλκουργήμασι καὶ πάσῃ ἀ. 1 0.Μα] εὐγοη 13 Ρ.320(Μ.07.480Ὰ}; εἰς 
κόσμησιν τῆς... Κωνσταντινοπόλεως δι ἀρετῆς 1.16 Ρ.φοτ(ςο34). 

Ἐἀρευσία, ν. Ἐἀρρευσία, 
["Ἰἄρευστος, τοϊλομι ἐἤαηρε; ὠμρενίβμαδίε; ἱμάἸςεοίεδίς, Οὐ. ΝΑ. (ΑΥΉ.1.2.0.ττ(Μ.37.668.); ΒΟΡἢγ,Η.ον.2,18(Μ.8).32378); Απαβῖ.θ. 

ἠοά.2(Μ.80.76Α}; οὗ τῃε ἀοασπααα, Οὐ ΝᾺ Ζ. ἐαγη.1.1.3.ϑβ(λτ5Α}); ἐδ, 2.1.11.1τ76(Π1004}; Οὗ {Π6 ἱποδγηβία θοη, μη Ἰγεἰη ς δα ἐς παρθένου εὖ, ῬΙάγτῃ. Τγίη. 1 τ (1.30. 3000). 
Ἐἀρεύστως, ν. Ἐἀρρεύστως. 
["]ἀρήδηλος, ἴον ἀρίδηλος, εἶδαν, ουϊάφη!, Τά ντα. Τγίῃ.3.3(Μ.30. 

8050), 
ἀρήν, ὁ, [ἀςς, Ξἴηρ, ἄρνα], γοιηρ ἰαμιδ, Ογτιαάον.τοίι.3504). 
"ἀρῆνα, ἡ, ([ατι ἀγέηα) απ εϊλεαίγε, ἀγεπα, Αἰ, ῬΡαμὶ, οἱ Τ ρεῖ. 36 

(Ρ.262.6). 
ἀρητήρ, ὁ, 9π4 τῦθο ῥγαγξ; ἔδπσα ῥγέεςί, οὗ ἃ Ὁβυβιαη [41:16 

ἕσπετο δ᾽ ἀ,, ἱερῆς δ᾽ ἐξῆρχε χορείης, ἃ, πολύυμνος Ῥαι].51} δοῤᾷ, 344{.{Μ.86.2133Α}; ἐιο(:ι 58); ἀ. ἐσθλὸς τοῦ θεοῦ κῖτε.. καὶ 
τοὔνομα Ἀνίκητος εἱερεὺς ὧν ἰδιοπραέων ΜΑ͂ΜΑ 1.227; ἐδ.1.37ο. 

["]ἀρθῖτις, ἡ, ἔου ἀρθρῖτις, σομί, Α΄ Τμαά, (ΜΓ ΟΠΪΥ, }.275.2). ἀρθρέμβολος, ἀϊείσεαϊης τἢ 6 Ἰοϊηῖς, {10.}.8.} .23(Μ.06.τού08}); πρμζ, Ρἷατ, ἃ5 βαθβῖ,, ἐγι5ἰ γε ΉΪΣ Οὗ ἰογίμγε, Οτπαγί, τξίριαξος; Μ, 
11,5844}; τι ΝΖ. ον, τς.4(Ν1.3ς.017λ); (οπβε, Πιας, ἰσηα, δ(},88.48ςο). 

ἄρθρωσις, ἡ, αγίτομαἰίοῃ οἵ ]οΙηΐς, Με]εῖ,"παί. ποι. 3ο(Μ.64.τ2690), Ἐἀριδημία, ἡ, Ετις.»:Ρα τ(}}.20.14564} .1. ἴον ἀποδημία {(ρ.944.8). 
["Ἰἄριζος, ν. ἄρριζος. 
ἀριθμητής, ὁ, εαἱοσμαίον τὸν μέγαν γεωμέτρην καὶ ἀ. ἥλιον ΠῚρΡΡ. ἦεν, 6. 28(ρ.τπ4.τ6:; Μ,16,32340)) ; Οἵ ὁπὲ Θηραρεα 1π [ἢδ ἀταννίπρ ὉὁΡ οἵ σοπέχδοίϑ, ΑΤΉ ΘΟΠο]αβι, οὶ. τ4.3(ρ. το). 



ἀριθμός 

ἀριθμός, δ, περεδεν, ἀεῖ, ἀ. ὁρίζεται σωρεία μονάδων, οὐχὶ διαίρεσις 

μονάδων, ἀλλ᾽ οὐδὲ σύγχυσις μονάδων Απαβῖ. Απἴιαρ. σοί. ᾿α!γ.33 

(Ρ.251.24); 1. πηρῖδεν, ἀστιούησ μον τηᾶην πᾶς ἀ. τῆς ποσότητος 
τῶν ὑποκειμένων ἐστὶ δηλωτικός, οὐ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων 

Οτ.Να2.ογ.3τ.τϑ(ρ 166,14; Μ.36.1520); Μαχ.ρ.τ2(Μ.01.4760)}; 1. 

(4744); 1. τπ(στ20); πιρπεγαὶ, ῥαγιομίαν πμμιθδ6γ} Δ5. ῬΟΒΒΕΒΒΙΠΡ 

τηγϑίῖο βἰρηίβοθπος ΟΥ̓ ΡΟΜΟΥ, ΟΥΞεί ἦρι Ἐσεοὶι.4.:τ4(}.13.7818); 

Οτ.Να2.0».4.το( }.35.5488); 1Ὁ.41.2(Μ.36.4290); Ῥτος, 0 εη.5:2(}, 
87.1498}; ΤΙηδ]6 αηᾶ ἔεηχαΐθ, ΟἸδπι. ον. 6. τό(Ρ.502.248:. ; Μ,0.365Ὰ}; 

ἩΠΡΡ λαόν. 1.2(ρ.5.23}.; Μ.16.30248}); {πε μηδέν 3, Οὐ. ν.79 ἐπ }0. 

τα τ4{ρ.547.10)}; 4, 1δι(ρ.546.24); 6, Ἡδταοίδθοη ΔΡ.ΟΥ [0.10.38(22; 

Ρ.214.33: Μ.14.3808); (]ετ,ογ.6,τ6(Ρ.502.24; Μ.0.3654); Οτ, }σ.τὸ.39 

(23; Ρ.216.28; 3844}; 18. 28,τίρ.380.1 ; 6808) ; 7, (ΟἸεμ, 5 ν,6,16(Ρ.503. 
410; 3658}; ΟΥ γ.8ο ἠῃ {0.1τ:τϑ8(0.547.21); 14,.}0.1τ0.30(23.; Ρ.217.5; 
3848); ΟΥΝαΖ.ον.41.3(}1.36.4344}; 8, ΟΥὍὙ γ.δὸ 15... [6.1ττι τδ(ρ.547. 
“τἴ}; 6, 7, πᾷ 8, 14. ςεἰ,ἦη ᾿ςιττδντ( 1. 12,1588.); οἱ, τδιττδ: τό4 

(16248,6) ; τον (]εχη. ἐν, 6.ττ(ρ.472.30; 3054}; ΟΥ..}0.2.36(20; Ρ.95.15: 

τϑοο); Οοησὶ. 4}}.5.3.1; οἱ ΟἸαπι. σον. 6,τό(ρ.499.13; 3570); 66, ΟΥ. 

Ξε ἦρι ̓ς. 66: χ( ἴ.τ2.1: 048); 666, οἔ Ττοη.ἤαεν.5.30.3(}1.7.1206) εἴς.; 
ἠΐθηῖ ἴῃ ἃ. βειῖθ5, ογάϊηαὶ παδεν ; ΟΥ̓ οὗ Ἰτιρογίβποθ πόστον ἂν ἀ, 
ἔχειν λέγοιτο...ἡ κυβερνητικὴ τέχνη ; [1.6. σοπηρθτοα νυ] {πε ρατί 

οἵ ἀϊνίπε ῥχονϊάξηςε ἴῃ φηϑασίηρ ἃ 5816 νον ΡῈ} Οτοῤγίης. 53.1.10 

(ρ.232.16; Μ.11.2024); 2. ανηομηΐ, 5μπι; 85. ΔΡΡΙῈα τὸ Οοά (τεί. 
Πε.25: 138.) στάθμιον καὶ μέτρον καὶ ἀριθμὸν τῶν ὅλων ὑπολαμβάνων 
τὸν θεόν ΟἸεΙ, ῥγοί.δ(0.53.1; Μ.8.1764}); ἔτεα. οὗ πρηῖδεν οἵ ἴῃ εἰεοῖ, 
τοϊοηι. 9.2; λαβεῖν με μέρος ἐν ἀ. τῶν μαρτύρων ἡ] Ροῖνε.14.2; 

ἐν ἃ, τῶν σωζομένων (Ἰ61..5}}.3.1ο(ρ.228.6; Ν.8,11728}; {τ .8Ρ. 
Οοποί. 4.Ρ}.8.5.6; ἐν τῷ ἀ. τῶν αὐτοῦ δούλων 4.7 οῖη, Ἀ 136(0.243.5}; 
405. ἐγκαταμείγνυε αὐτοὺς τῷ σῷ ἀ. 1διτοδ(ρ.266.1); τοῦ καταθεῖναι 

καὶ ἡμᾶς εἰς τὸν σὸν ἀ. Α.Χαπιμίρροτοίθ.71.31}} ἃ ῥεγίοα οἵ τἰτὴθ 

ἃ. χιλιονταετίας (αἰὰ5 ἘΚΆΡ.Επι5...6.3.28,.(}.20.273}; διορισμὸν... 

ἀριθμῶν χρόνου Με. ἢ. Ἔγηρ.8,τπ(ρ.τοά.2; Μ.τ8, 1684} αὗται αἱ ψυχαὶ 

«έν ἡμέραις ἀριθμοῦ παρεδόθησαν εἰς κόλασιν (1. Τῆονι, Ἀ 55(0.172.1) 

δίς; ἃ ἰατρὲ δέρῃ Οἱ τοοηον, Ατείς, ἐρ. (αἱ ἀρ. Θοοτ.".6.7.25.6(}1.67. 

7038); 3. αρδίχασι πρηδεν ὁ ἀ. διττὸς λέγεται, ὁ μέν τις ἁπλῶς καὶ 

καθ᾽ ἑαυτόν, ὃ δὲ ἐν σχέσει καὶ πράγμασι θεωρούμενος, ὥσπερ λευκὸν 

ἢ τε λευκότης καὶ τὸ λελευκασμένον...«ὁ ἀ. αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν οὔτε 

διαιρεῖ οὔτε συνάπτει" ἀλλ᾽ ἀμφότερα δέχεται τῇ ποιᾷ σχέσει Τιοολί.Β. 

αἀγριϑδευ.(}Ά.86.1020Ὰ,5); ῬαμαρῃἩ ῥαηορὶ,6.4{Ρ.617}; πᾶς...ἀ, τὴν 

διαφορὰν κέκτηται σύνοικον, καὶ πᾶσα διαφορὰ...τὸν ἀ, συνεπάγεται 

σύμφυτον ϑορῃγ Πρ. νη, (ΔῈ.87.31568}; τεῦ, Οοα σὺ...εἶ,..ὁ πρῶτος 

τῇ φύσει καὶ μόνος τῷ εἶναι καὶ κρείττων παντὸς ἀ. 110 Οοηςὶ. ἄρ. 

8.12.7; 4. Ἐμεο].; 8. οὗ πα πΊθα] 4} ἀἰπεϊποζίοι οὐ ῬΕΙΒΟῊΒ 1Π Ττίη. 

ᾧοντο ἐκ τούτων [1.6. 70.2:10] παριστάσθαι μὴ διαφέρειν τῷ ἀ. τὸν 

υἱὸν τοῦ πατρός ΟΥ. 70.10.27(21; Ρ.212.14; Μ.14.3768); ὁ πατὴρ καὶ 

ἔστιν ἐν υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐν πάτρέ' οὐχ ὡς ταὐτὸν δὲ ὄντες, οὐδὲ ὡς ἕν ἀ. 

Ονγ ἱλιος.γ) (51.608); ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς ἕν μέν εἰσι κατὰ φύσιν, δύο δὲ ἐν 

ἃ. ἐδ. τλ(ατοα); εἴπερ οὖν εἷς ἕν τι τῷ ἀ. τὸ τῆς ἁγίας τριάδος πλάτος... 

συστέλλεται, καὶ..--ἀναιροῦσι τὸ ὑφεστάναι καθ᾽ ἑαυτοὺς πατέρα καὶ 

υἱόν: τίς ὁ πρὸς τίνα λέγων ἐστί “ποιήσωμεν ἄνθρωπον᾽ κτλ.; 14,.70.1. 

2(4.174}; Ὁ. τεῖ, (ῃς αὐϊτν οὗ δββεησε ὁ. ἀ, ἐστε τοῦ ποσοῦ" τὸ δὲ 

ποσὸν τῇ σωματικῇ φύσει συνέζευκται... ἡ δὲ μονὰς καὶ ἑνὰς τῆς ἁπλῆς 

«ονοὐσίας ἐστὶ σημαντική Ἐνδρτ, Ῥοπί.6.2(Μ.32.2404}; ἕνα θεόν, οὐ 

τῷ ἀ., ἀλλὰ τῇ φύσει ὁμολογοῦμεν 1.(2480); ὄντ. 7υ.1,5(46}0) οἰ. 5. 

ἀναβαίνω; ἄλλοι Σεβηρῖται...ἕνα θεὸν καὶ μίαν οὐσίαν καὶ φύσιν τὸν 

πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα λέγουσιν, οὐκ ἀριθμῷ ἀλλὰ 

εὐνἐσότητε Τῖπι.ΟΡ ἤσεν.(Μ.86,6το) ; α. οἱ βοη 85 ομ]ν-εροϊΐοπ ὅπως 

μὴ μόνον τῆς οὐσίας τοῦ πρώτου ἀλλὰ τοῦ κατὰ τὸ πόσον ἀ. τὴν 

ὁμοίωσιν ἐπάγοιτο Ἐπ5.4.6.4.3(0.153.21; Μ.22.2560); 4, ΟΠ τίΞῖΟ]. 

ὅταν οὖν λέγωμεν τὰ δύο ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, οὐ τῷ ἀ. λέγομεν αὐτὸν 

“δύο᾽, ἀλλ᾽ “ἕνα᾽ μὲν τῷ ἀ., ᾿δύο᾽ δὲ τῷ εἴδει, τοῦτο ἔστιν τῇ φύσει 

1.οοηἑ.Β. Κγ.}1.86.2ο168}.); (ΠΥ 51᾽ 5 παῖατοβ εἰ μὲν ὁ ἀ, φύσεσιν ἐπι- 

φημισθῇ, οὐ τὸ πόσον αὐτῶν προηγουμένως, ἀλλὰ τὸ ἑτερογενὲς 

συνίστησιν ἰά,αγρ,ϑεὺ.(Δ1.86.19200}; Ῥαιηρῇ.Ηῥαηορί.6.5(ρ.618); 

οὐκοῦν ὃ ἃ. τῶν φύσεων ἐπὶ τοῦ ἑνὸς.. «προσώπου, τὸ μὲν διάφορον 

τῶν εἰς μίαν ὑπόστασιν ἑνωθέντων παρίστησι, πραγματικὴν δὲ οὐκ 

εἰσάγει. τομὴν ἢ διαίρεσιν ἐδ.(1.ς.); διδάσκει ὃ ἐν ἁγίοις Γρηγόριος, ὅτι 

ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μνστηρίου ὃ μὲν ἐπὶ τῶν προσώπων τὸν ἀ. λέγων, 

ὡς ἀσεβὴς κατακρίνεται" ὁ δὲ ἐπὶ τῶν φύσεων ἐξ ὧν ἁ εἷς συνετέθη 

Χριστός, τοῦτον παραλαμβάνων ἀρθῶς ὁμολογεῖ Τυβέπ. οη (0.84.1; 

Μ.86.τοογ 4}; μέαν.. «φύσιν σεσαρκωμένην ὁμολογεῖν... καὶ δύο πάλιν 

φύσεις λέγειν...καὶ πρὸς τοῦτο καὶ μόνον τὸν ἁ, παραλαμβάνειν Μᾶχ. 

ἐῤ.τ2(Μ.01.4800) ; υ58 οὗ πυα θεν ἀεξομάθα, ἐῤ.13(5130); 16.1 πκ(π64); 

5. μηῖ ΘΓ Ἰγόορεν σομοτὶ, ῬᾺ]} υἱΟἦνγς.ο(ρ.57.7:; Μ.47.33}; τὰ 'Ῥω- 

μαίων τάγματα, ἃ νῦν ἀ. καλοῦσιν ϑ'οζ.ἢ.6.1.8.1 τ(Μ.6γ.ϑϑοοὺ; Το. Μία]. 

εἶγον τῇ Ρ.430(Μ.91.6338); 6. ΡΙατ,, τὴς Βοοῖ οὔ Νιωηϑεῦς, ΟἸοτα. 
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ἀρκτοειδῆς 

εἰν.3.4{ρ.210.23; Μ.8.11374}; Ογτιαάον,8(1.2750); (ὐ51).1η 4.10.2 (ΝΜ 
88.123}. 

ΓΞ ]ἀριπρέπια, ἡ, ἴοΥ ἀριπρέπεια, δεαμίγ; τεῖ. ἘπίΠοΥ, Οὐ ΝαΖικαγηι. 

1.2.29.202(Μ.37.9054}. 
Ἐἀριστάρχης, ὁ, δεξὶ οἢ ἰεαύενς, Μ΄ τν.στ0.(ρ.153.27). 
Ἐἀρισταρχία, ἡ, δεξὶ σάριϊηϊςίγαιίοη, ἘΠάτι διά, .}}.2.181(} 99. 

15730). 
δἀριστεροί, οἱ, πδῆηδ ρίνεῃ ἴο {Πποπηβοῖνεβ Ὀν Νιοναίίαη βεμίδνιαν 

ἐϊες, ΤΟΟΡ(381):αΉ.1. 
ἀριστερόχειρ, ἰε[|-Παμ 64, ϑντιεβ,ερ.4(Μ.66.13204). 
ἀριστεύς, ὁ, πιοῖ., ῥγΐγιοε ἀ. τῶν γραφόντων βιβλία Απάτοι, “φαϊῆ. 

(Μ.97.14498). 
[δ]ἀριστήριον, τό, γείεείονν, 10. δίσκο! γα! 00 (Μ.87.30338}; ΤΠατ, 

ϑίυα,οεη.1.45(}.90.17370). 
Ἐἀριστητάριος, ὁ, οηε 11: εἰαγρὲ οὗ ἃ νεξεείονγ, ὙΒατγ. ϑτυα. ταη.13 

εἰ (Δ .99.17840). 
ἀριστητήριον, τό, γεζεείονν τὴν τοῦ ἀ. διακονίαν ὕγτ, διυ, απ διγηι.48 

(Ρ.69.17}; ἐδιο(Ρ,18,3); 1δ.43(0.64.18). 
ἀριστογόνος, παυΐηρ τὲ δεξὶ ὀβερνίηρὶ οἵ Ἰλαντα, Νοηπ,ραγ. 70. 

4:20(Μ.43.780.). 
Ἐἀριστόδικος, δεξί οὗ ἡμάρος, οἵ ΟΠ γῖπῖ, ΟΥ̓ ΝᾺ Ζ,εανη1.2.1.50.114 

(11.37.13934). 
Ἐἀριστοεπέω, φῥεαξκ οχεοίοηιν, γὲρὶμῖν, Ογτ, Δ11εΝ.34{3.4200); 1(. 

Νδρὶ.τ(ρ.24.1; 6᾽,184}; Ἰά πον ραξελ.τδ(5.213.). 
Ἐἀριστοεπής, ῥέεί αἱ ςρεαλίηρ, ἐκεί ϊοηὶ ἴῃ ὀχργϑϑδίον, Ογτ. εἰαρῆ. 

Ἐχ.2.κ(1.3058}; 1, {μ|η.8(62,258Ὲ), 
Ἐριστολόγημα, τό, ἐχεοίϊεη! ερελεολ, Διηρἢ. λομι.5.1(81.30.538). 

Ἐἀριστολύρης, ἐχρεῦέ οἩ ἰξε πανρ; οἵ Ἰ)αν!α, Ἰπάος, γρ7.1.273 
(11.8ς.841}). 

ἄριστον, τό, 1. μονὴ μφαϊ; ἃ. οἵ δας Πετὶϑὶ ἐπιτιμῶν περὲ τοῦ 
μὴ ἀναμένειν ἑαυτοὺς τοῖς ἀ, (Ἤγγ5.ἤσηι.0.5 1ἢ᾿| ΤΟ ογ.(10.760) ; δεῖπνον 
τὸ ἀ. ἐκάλεσε 1.27.2(242Ε}; Ὁ. πιρῖ., οἵ τηδτίγγάοηι τὸ ἄ. τοῦτο 
ἐμοὶ ἡτοίμασται, δεῖ.. .φαγεῖν τοῦ ἐνδόξου ἀ. ΔΊ. (ἀν.42 2. 150 τπᾶϑο. 
δαψιλεστάτους ἀρίστους ΤΗΡΒη.εἰγοηθ. 532ο(}1. τοῦ, 776Λ). 

ἀριστοποιΐα, ἡ, σείρ οπεἰ 5 πιογηίης μιραὶ, μαυΐην ὑγεαβίαξί οὐ 
ἱμηπεὶι, ἨΙΡΡ.ἤαεν.0.21τ.32(ρ0.257.15.; Μι16.3308}), 

ἄριστος, ὁ, ν, ἄριστον, 
Ἀριστοτελικός, “γίεοἰεἰϊαη ἐξ Ἀ. ἀπηχημάτων ΟΥΟΝ γ55, ΒΉΜ.1 

(1 Ρ.35.0; Μ.4ς.261}). 
ἀριστοτέχνης, ὁ, Ξοἱ!ε εἴσῃ αὐ βγοῦν, νπαδίον παν; οἵ (Ἰοα, 385. 

Πονι.3.8(2.248., Μ.531. 2160); ἢγνγ5.λ}05.30.3 πὶ τύ ον.(10.2720}} {Ὶ. 
Τοη5.(0.411). 

[Ἐ]ἀριστότεχνος, ὁ, -- ἴογερ,; οἱ Οο4, ζ(αθ65. Ναχ ταὶ, 154(Μ.38. 
1108). 

ἀριστοτόκος, ῥεαγίηρ ἰδ βεϑὶ ἐπάγει ; οἵ γήλοοβ, αὐ ΝᾺ. κα 775.3.2 

(ροευλ.)1.278(}1.37.14714}; [5:.Ρ0].6}}.3.2450}1.68,024λ}} τηοῖ., ΟἹ 

γτηδαῖντοηΣ, ΟΥ Ν γϑ5. μιν. (Ν].46.7600). 
Ἐλριστότροφος, γέεὶι, υεῦν γεγο, Οντο ρία ρἢ. Νίοη. (1 30ΟΛ). 
ἀριστώδιν, ἃ5 44]., ἀεηρμῖςῃ δα ἴῃ 15 {γε} ΟΥ̓ τί ΟΥ̓ΟΥαΙ [5- 

ΤΩΔΏΞἘ1Ρ, Ρ81].5}} δ όορἈ τοο, 2 Ί(}}.86.21278,21308). 
Ἐᾷρκα, ἡ, (Ἰαἴιγεα) 1. εἰαὶς ἱγεαφηγγν, μερὶς γευόημε, Πιβίη ποῦ, 

128.1(0.637); 2. Δπν εἶπεσί οὐ εὐξεν, αΥΜαρ ἀταϊ (τ 2 ἢ). .4(Ν Ρ.. 

77.1750). 
Ἑβῤρκαδική, ἡ, ν. Ἐάρκαδίκιον, 
Ἐἀρκαδίκι(ο)ν, τό (Σἀρκαδική, ἡ), Κη οἱ ραγτιηθης ΌΤΗ ΟΣ {Π|6 

τοϑὲ (ο[, Επρ, {κίον 1 νΉ655}, τοῖ, μανδύας (ΠἸλ6ρ.18:4) εἶδός ἐστιν 
ἐφεστρίδος...ἢ ἀρκαδέκιν... ἢ. οὐμαντίον Τάτ. 44 1 τε ρ.(1.388); 
ἐξωμίδα μόνην ἣν νῦν καλοῦσιν Ἀρκαδίκιν Ἰᾶ.Φ1.1 τη Ὑ ΓαΥ.(1.562}} 
Ῥγχος, 6.2 ερ.8:4(ΜΜ.87.11324}; ἀρκαδική ἰ΄Ο Κοσιτδι4(Μ 1.87, 1048). 

ἀρκάριος, ὁ, (1.αἴ. ἀγεαγίμ5) ἱγεαβΉγ ποιεῖσθαι τοὺς λογισμοὺς 
πρὸς τοὺς ἀ. τῆς...ἐκκλησίας Ταπίηἐο4.1.2.34{ρ.18}: 14. που,147.2 

(0.720). 
ἀρκεύθινος, ὁ 7μπίρον, ΜΟΤΗάοΙΙ ττ(ρ.67.30); ῬΔ]]} υ(ἶγγδ.18 

(ρ.:τ17.30; ΝΙ.47.03). 
Ἄᾷρκλα, ἡ, ([,Αἴ. ἀγεμα) εἶκεδὲ ΤΟΥ ταόπον, Οὐ Μασ τα] (τ. 286}.} 

τ.9(}.Ρ},.77.19488}} 18.2.27}. 1..66.1τ830).Ψ 
ἙΔρκλαρία, ἡ, -- ἴοτερ,, [εγ5. 514 (0.11.5, ν.]. ἀλκλαρίαις Μ.1ο. 

ΙΟΟΑ) ; ἐδ.2454(0.44.6). 
Ἑρκοειδής, ἐπ ἢ ζογηι οΓ α ὅδαν, δοαγ-ῖμ , Οτ. εἰς.6,3ο(ρ.τοο.17, 

ν.]. ἀρκτοειδής ΜΆττ.1341Α). 
[ἘἸάρκόμορφος, 7; 216 ζονηῖ οῇἹ ἃ νέαν, δεαγ-ϊκρ, 10. Μ8].εἰγοη.5 

ῬυΙ2ο(Μ.07.213}}. 
ἘΔρκοπίθηκος, ὁ, δέαγ-αρε, ῬΏΠοΚι. ἢ. 6.3.1τ(Μ.65.4ρ60). 
ἄρκτιος, αγείίε; πονίλπογη, ΠΙρΡΡ.μαοεν.4.47(0ρ.69.14; Μιτό, 2111}: 

ΜεΊἢ. ἐγρ.8.τ4(ρ.τοῖ.1ο ; Μ.18,1τ640), 
Ἐὰάρκτοειδής, ν, ἀρκοειδής. 



ἅρμα 

ἅρμα, τό, 1. ἐἰαγῖοί, ταεῖ, αἰσχυνέσθωσαν Ἄρειος, καὶ Εὐνόμιος" 
Μακεδάνιός τε καὶ Νεστόριος, τὸ τετράπωλον τοῦ διαβόλου ἅ. Ῥτος].ΟΡ 
ον. 2.τ(Μ.6ς. 6934}; 2. φτἠϊεϊά, ΤΑπαβι. 5. γεῖαὶ, στ(Ρ,72); 3. λαδίϊ οἵ ἃ 
ΠΟ Κ, ΟΠ γερ. ἃ 26(32; ρι178.ιι; 4.5 ρΡι115); 10.43(40: ρ.180.17; 
«4.5 Ρ.ττ5); ἐνδύσουσι.. αὐτὸν τὸ ἃ, τὸ ἀποτακτικόν 1διτγίατ; Ρ.175.3; 
δ Ρυιτ4 ἄρμα). 

ξἄρμα, τό, 1. θαμὰ οὗ ἐγοορς (1,Αϊ. αγνιαϊ ἀγανακτήσας ἐκέλευσεν 
ἄ. κατ᾽ αὐτῶν ἐξελθεῖν 10.Μ41.εἰγοη.12 Ρ.314(Μ.07.4728)}; 1δ.πό 
Ῥ.394(5841.) θαϊ ν, ποῖς ; ΟἌγοη, Ραδεῖ. Ὀ.32ο(}4.02.8498); 2. ρ]υτ. 
([μκῖ, αγη14), αγνῖ8 σκυλεύσαντες τοὺς νεκροὺς ἔλαβον τὰ λωρίκια 
αὐτῶν..«καὶ πάντα τὰ ἄ, ΤᾺΡΠΩη οἤγοη.. 266 (}},τοϑ. δος); 29.0.362 
(8686); 1δ.:0.3ρο(9208): 3. μαδῖξ οἵ ἃ πιοῦκ, Ῥδοῇγορ.  τγίοτ; 4.5 

Ρ.114; ἅρμα Ρ.175.3)}} ν. ἅρμα. 
Ἑὰρμάδα, ἡ, παναὶ ἤογες ἀ, ... 

ἔσται Αρος. Παη. (Ρ.121.25). 
πολλὴ καὶ δύναμις τῶν “Ρωμαίων 

άἁρμαμέντον, τό, 1. αγγηπομνγν, ἀγϑόηαὶ (Τα. αγριαπεμέαγίμρ),. 
7αβζη που, 85. 3(Ρ.416); ΤΆρΡΠπη. εὐνοη. Ρ.23τ( λέ τοβ, 840); διρρ.240, 
37ο(6254,8884}; 2. (ο]]δοῖῦνθ, αγηη5, Οὗ ΔῊ ΔΙΊΩΥ ἔχων καὶ αὐτὸς 
κατήνας τξ΄ ἁρμαμέντον τε καὶ δαπάνας 1ὖ.Ρ.3322(δοτΑ). 

Ἑάρμάριον, τό, (1,δξ. αγηηαγίι}}) εὐασέ, βαξε, γντιϑιυ Ἐπ  ξνΉ}.48 
(ρ.69.148}.); 10. Μοβοῃ, ῥγαὶ. 70 (}}.87.2036}}; ἘΑΠπαβι. δ, γεἰα!. 3ο(ρ.78). 

ἑἁρμαστατιών, ἡ, πτμδίον, Οἤγοη. Ῥαφεῖ,.ρ.3203(}ῖ.92.1ο088). 
[᾿Πἁρματιαῖος, δεϊσηρίηρ ἰο α ἐἰανῖοὶ, ΤΒατ, εοί. 4(Ρ.τοῦ.3; 4.708). 
ἑἁρματοποιΐα, ἡ, ἐπαγτοί- διε ἀΐηρ, Πουναῖαβ ἐγγῖς. (1.6.1 17 30). 
Ἑὰρματόω (“ἁρματόω), δφιεῖρ τοῦ! ἀγηῖδ, αγθὶ, ΤΠΡΠη. εἠγοη.».5364 

(}1.τοβ,8734}; ἅρμ- ΒατΤῃ. ά 655. ἔσαν. (Μ,τολ.1.364). 
ἀρμενίζω, «αὐ, Τ' Νερὴ.6.2; ἘΡΕΙ͂ ΑἹΟρὰν5.5(ρ.35)}; ΤιροπτΝ, 

υ, 7ο. ξἰοομ. τοίρ.τ10.1ο). 
"ἀρμενογράφος, ὁ, τογίίεν οΥἹ «ἀγηπεπίαη, Δ1.1Δ1441.3.505. 
ἀρμενοφόρος, «αἱϊ-δεαγίηρ, ἘΡΗτ.3.4630, 
Ἑὰάρμεντάριον, τό, 56η5, 60}}., ῥΙοῦ. γασΐ ἸΟῪ τοτίατεα, 1. Ογγίαειθ 

(Λ.το. 680). 
ἑὰἁρμοδιότης, ἡ, Πηίηρηθες, Μαχ. Ξεἠοὶ, 4.π.8.0(Μ..4.3684). 
ἁρμοδίως, Πητηρῖν, ἀρῥγοργία!εῖν, ΟΥο ρυίριει3ιτατίρ.214.2.: Μιττ. 

3694); Ἐπι8.}.6.11. (5240; Μ.21.8680); ΤΗρπμη,οἰγοη. .2οκ(.1ο8. 
210). 

ἁρμόξω, 1, ῥοίοηρ ἰο ᾿Ῥωμαίοις ἃ, τήμερον [53., Σουανία] Μεη, 
ἐχο Κορε, 3(ρ.178.28; Μ1.115.8644}; τοῦ, δβίαΐθ οἵ ἠξοθαβο ῬΘΙΒΟΉ, 
ΑἸ. ΒοΒο]αβε, οἱ, 4.22(ρΡ.65); Ῥμοτοοηῖοε. 9.2: (Μ,τοά.76:0); 2, οὕ 8ῃ 
δοίίοη, ἰΐε ἀραϊηβί τὸ τῆς ἱεροσυλίας καὶ κατὰ κληρονόμων ἁ. ῬΒοῖ. 
μοῦῆος.2.2(Μ.τολ. Ξ8τ0). 

ἁρμολογ-έω, ρ455., δὲ “οη δ πειεα, ἐονμηροςεά οὐχ ὁ λόγος ἔφασκε... 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ ἐκ παντοδαπῶν ἡρμολογημένος μελῶν ἄνθρωπος Ἐπιβτ. ἢν. 
23 ΔΡρ. Τα , ἐγαη.3(4.234); αὕτη... «ἡ πόλις ἐξ ἁγίων --εἴται Αματ.Δεα, 
ρος δε(Μ.τοῦ.4254). , 

᾿ἁρμολογία, ἡ, 1. εογηραείηεες, σοἰϊδαγίέν φυλάσσεται [3ς. τὰ μέλη 
τῆς ἐκκλησίας) διὰ τοῦ συνδέσμου τῆς εἰρήνης πρὸς τὴν πνευματικὴν 
ἃ, παγίως ΒΑ5.6}.20(3. το}; Μ.32.3120); περὶ...ἃ, τῶν..«ἀρετῶν ΤΟΥ. 
σοί. τΆ τι. (Ν1,88.1772}0)}; 2. φοἰϊαϊτὲν ὀστέων ἁ. καὶ λεπτότης τριχῶν 
Ῥτος] ΟΡ ογ.2.4(}|.65.6974}; 3. 1ᾳ τησοῖς, Ῥἡπηοάμίαϊίον:, ΤΟΊ Π. 
υ. 79. Ὀ᾽ι ( . 94.441). 

Ἑὰρμονεύς, ὁ, ἀϊγεείον, φιοάεγαίον, οἵ ὈΠγΥϊϑὶ ὁ πασῶν τῶν νοερῶν 
φύσεων σοφώτατος ἁ. Τ}]1Δ4..4γ.ο(Μ.6ς. ττ6:8), 

ἑἁρμονιακός, ὁ, γεδίοίαι, ΝῚΡ.3.242(Μ.79.4ο60). 
ἁρμόνιος, 1. 8, σάδαῤίεά, τὐεἰ!- ΠΗ ΉΡ ; ΟἹ βἴοηθβ, Οὐ. 7ο.τοι3οίωξ; 

Ῥ.216.26; Μ.14.384Ὰ); Ὁ. ΜΗρά, φμἱίαδίο, ἐῤ.(26; Ρ.154.55; 2ΒΟΑῚ Οἵ. 8. 
μάννα; 6, ἀργεεαῦίθ, φομζογημανίο τοῖς ἐκ Περιπάτου.. ἃ, ἥδε ἡ δόξα 
ΟἸετα. οἰγ,2.7(ρ.130.31; Μ.8,9694); Οτ.70.4.τρᾷτ ; Ρ.127.531: ἁρμοδίου 
Μ.14.2320)}; 2. Ῥο55., -- ἁρμονικός ὁ μαγηίοην, οὐ εἶε ἱδεουν ο, 
γμιδῖς τοὺς ἀριθμητικοὺς καὶ τοὺς ἃ, «.. λόγους ΑἸΒοηαρἶφρ 6, (ΔΜ, Ὁ, 
ΘΟΙΑ). 

ἁρμοστής, ὁ, τηρδτοίαῃ ὃ ἀνθρώπινος νοῦς...καθάπερ τις ἃ. ἔντεχνος, 
τῶν ἐμψυχῶν τούτων ὀργάνων ἁπτόμενος στιν, υ85. πον ορίξιο. (1.44. 
1400). 

ἁρμοστικός, «μἠϊαὐίο, Ῥοῖτ,1 ΑἹ. γγ (1.18. 5138). 
ἁρμοστός, 7οϊη δ, ἃ5 ἴεγη. βαβϑέ,, δειγοι πο ὑγίἄο, ἘρὮτ.τ.το4Ὰ, 
ἄρνα, ν. ἀρήν. ἱ 
ἀρν-έομαι, τηρᾶ, 8ηα ρᾷ58.; ἴ. ἄδην, ἀϊδοιοη, γερμάϊαίδ; ἴτε. 

γαῖ, τορι ουβ ὈΕΗεῇ, ΉΘΙΠΟΙ ΟΥΤΟΥ “οηθῆναι αὐτὰ [βο, τὰ ἐξ ὑλῆς 
κατασκευάσματα] καὶ ἐλπίζειν ἐπὶ τοῦτον τὸν Χριοτόν Τιβῖ, “ίαϊ,60.4 
(Μ.6.6318); ἴσμεν μὲν τὰ τῶν ἀπατεώνων, --ούμεθα δὲ αὐτά Ογ.(εἷς. 
6,32(ρ.το2.14; Μ,11.13458}); ΟΥ̓ ΤΠ ἀ. διὰ τῶν λόγων ἢ διὰ τῶν 
ἔργων τὸν ᾿Ιησοῦν ΦἸορ!.1].7; ἀ. τὴν εἰς Χριατὸν πίστιν Αἴ ἦης.27.2 
(}1.25.1410}; ἀ, ... τὸ ὁμοούσιον ΤΉΔΙ. Κ,6.3.53τ.1(3.907); ὙΠΉ ῬΆ85. 
γΩΘΑ Πρ ὅν τινες ἀγνοοῦντες “οοὔνται, μᾶλλον δὲ ἠρνήθησαν ὑπ’ 
αὐτοῦ Ἰρῃ, δΉΈγγΉ. 5.1; 2. 608.) ἀαροερίαιέπε, ΜΟΡοῖνε.9.2; Ἡδττη. έν. 

527) 

--- 

ἄρουρα 

9.26.5; 16.υ]ς.2.3.4; Οτινιαγί. 35(ρ.33.0; Ἠδτα.Θο0 0); ποθ ἴῃ ἰῃϊβ 
ΘΟΠΠΕΧΙο [ἢξ 5α τη οὐ τῆς Ὠϊηηοταὶς ΑΡΝΟΥΜΕ -- 666 (εξ, Αροο. 
13:18), ΤΗῚΡΡ.ἐὐη δι 101.28(ρ.301.8, ν.]. -οὔμαι Μ.1ο.0320), 

᾿ἀρνησιθεῖα (-οθεῖα), ἡ, ἀφηταὶ οὐ Οοά; οἵ }υήα5᾽ Ὀεῖγανα!, ἸρΊρῃ. 
Παεν.38.5,6(ΡΡ.68.11,69.7; Μ.4τ.δότα,0); 10.38.8(ρ.71.6; 6658); οἵ 
Βούεθν 10.71.3(ρ.25τ.1το; Μ,42.3778};} 1ἴῃῈ ἴογπι ἀρνησοθεΐα (Ἤγοη. 
Ραβεῆ.».22(ΜΜ.02.τοδΑ). 

᾿ἀρνησίθεος, Οοά-ἀεηνίηρ, αἰλεῖδε τῆς ἀ. ἀποστασίας ΤΗ!ρρ. 
Ἄγίφρι ΔΡ.Ἐπα5.ἢ..6.5.28,6(Μ.20.5134); ΜΑ]ΟΝ. 6}. ρ.66}η6.7.30.5(712Ὰ}; 
85 5 5ι., 9516 τοῆῦσ ἀφηΐος σρά, Οτοσονην, τΉ 411 12.12(Ρ.01.23; Μ.13. 
10088) ; 16. 27γτ Ῥδατδ: τότ(ρ.118); Βας, δὲν. 27(3.251); Μ].32.116Α}; 
ΟὨχγβι οι 14.1 τῷ 1 ΤῊ (τ. 6250). 

ἄρνησις, ἡ, ἀφηΐαὶ, περαοη; μθπσς 1. γορμαϊαίίοι, αἰξατοτοαὶ ; 
ἃ. ΟἹ Ἐν}], 65ρ. ἴῃ δαρτίβιηι βάπτισμα... ἄ, ὃν ἀθεΐας ΟΥ̓ ΝᾺ 7.0;ν.45.16 
(Μ,36.4774}; ΤΠ ρα: 2(2.30); ἀθ5. ὅταν ὁ νοῦς κρατήσῃ δι᾽ ἃ, 
τὴν μονολόγιστον ἐλπίδα Ματς. Ετ οριιδε.2.τηο( Μ.ός, 9520); Ὁ. οἵ ἢ 
ἃ, τῆς εἰς τὸν Αριοτὸν πίστεως Ἐπ5.1.6.2.24.1(}.20.τοδο); ἄ, τοῦ 
σταυροῦ {ῖρη. δ λῖ 4, τῇ...ἀ. τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ΤΠάτ Ρε. Βο: τό 
(1.1185); τῆς περὶ τοῦ υἱοῦ ἀ, Ος] ΟνΖ.ἢ.6.2.23.12(Μ.8ς,15070}; ον 85 5ι, 

] ἀροείαδγ ἵνα διὰ τῆς..«κολάσεως εἰς ἃ, αὐτοὺς τρέψῃ ἡ. Βοΐνε.2.4. 
Ῥίοπ. ΑἹ. [γ (0.15.4; Μ.χ6.1 3040); (ησί ΑρΡ.5.6.ς; 2. γεζμβαὶ; αὖ- 
περαίτον!, γεπμεαίοη ἄ, ... ἐστὶν ἑαυτοῦ ἡ παντελὴς τῶν παρελθόντων 
λήθη Βδ5.γερ. {ι5.6.1(2.344[υ60.᾽. Μ. 31. 9250); ἄ, ... ψυχῆς, τὸ μηδαμοῦ 
ζητεῖν τὸ ἑαυτοῦ θέλημα ΟΥΟΝ γ5. ἐριδιτ.(0.67.2.; Μ|.46.5078}; τοῦ, Ντ, 
26130, Μαχιορηβο (Ν οτ. 688-60 Ὰ). 

Ἐἀρνησίφαγος, “εηνίηρ ἐπαὶ οτε φαίς; οἴ σ᾽ατίοηβ, Βαβυγρη 1,0 
(2.288 ; Μ,31.ὅ400), 

Ἐἀρνησίχριστος, ἀφηνίηρ ( ἡγῖςι; ἂ5 ΦΟΌβι., ὠδηϊεν οΓ (λνῖσὶ, Βα. 
δ}ῖν.27(3.220; Μ.33.1164}: 14.6.210.5(4.3178; Μ.32.777Ὰ}; Οἱ ἰσοῃο- 
οἰαβῖβ, ΤΠάτιϑεια,Ρ.2.2ο4(Μ.00. 1651). 

Ἐἀρνησοθεῖα, ἡ, ν. ἀρνησιθεῖΐα. 
Ἐἀρνησοχριστεῖα, ἡ, ἀρ; ταὶ Γ (ἐνῖςι, Αηαβο διἤαον, (ρ.200). 
᾿ἀρνητής ὁ, ἀθηηδγ; ΟἱἩ ΔΗ ἸΟ τίσ, 1 ροε. .0.6(0.54); οὗ δαγασθης 

οἱ ἀἁ, τοῦ Χριστοῦ ΤΗρδΒη.εὐὔγοη.}ν.504(Μ,1οβ.717})}. 
"ἀρνικός, ῥείοησίηρ Ιο ἐλ 1αντὸ, ὑοβηίηρ (δε Πιανιὺ [3ς, Οἀγῖςι], 

ΑὙὐδτῃ. ρος. 3Ξο(Ἅ 1 τοθ.68 54). 
ἀρνίον, τό, [αν ; ἴγϑᾳ. οἱ ΟἩ το, Οὐ Ἄροο. 5:6 εἰσι; 1ν Ὑδαϑοη [ῸΣ 

ἘΠ1|6, τοῦ, Τεύτα : 19 διόπερ καὶ...ἄἃ, ὁρᾶται ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον 
τ. 70.6.5 5(2ς; ρ.162.4; Μι14.3020); ἀ. μὲν τὸν κύριον ἐκάλεσε διὰ 
τὴν ἀκακίαν καὶ τὸ ποριστικόν Οδφοιπη, ρος.5:6{Ρ0.78); ἀ, ὁ Χριστός, 
ὃ καὶ διὰ τοῦ κατὰ τοῦ νομικοῦ πάσχα θυομένου προετυποῦτο ἀμνοῦ... 
τὸ πάθος ἡμῖν τοῦ θεανθρώπου διατυποῦν Αὐρῖη, ρος, τ2(Μ τοῦ, ςϑομ); 
2. ΘΒ ΑΥΒ σα} }ν ηα τηγεῖ. ἀγαλλίασις τῇ ψυχῆ τὸ τοῦ ἀμώμου ἀ. 
αἷμα ΜδοιΑςρσι λον 47.8(}[.34.8014,8)}; προκόπτει ἡ ψυχή, λαβοῦσα 
ζωὴν πνεύματος ἁγίου καὶ ἀπογευσαμένη τοῦ ἀ., καὶ χρισθεῖσα τῷ 
αἵματι αὐτοῦ 1.47.1τ(8ο44}; Ατεῖμ, ρος, 3ο(Μ, τοῦ. 685Α). 

ἀρνός, ὁ, νομὴν ἰαριῦ, Θορῃτ. Ὁ. ἄπιαξι (Μ 95, τόϑβοο), 
ἀρνοφάγος, ἰα»ιδ-εαίίησ ; τοῦ, Ῥαββονευ, Νοηπ. ραν, 70.2:23(Μ.4.. 

7654). 
Ἐἀρνύω, ῥμὲ αἴϑαᾶν, δαηῖςεί, Ῥοϊνοτ. ΑρΡ.1 ι5.}.6. 5.24.0(Μ.20.“008)). 
Ἐἀρξέτης, ὁ, ρουονηοῦ διὰ τοῦ ἀ. ἤγουν τοῦ ἐπάρχου ΤΟγΥοροπτιίου. 

Ηορι."8(Μ.86.613.). 
Ἐἀρόγευτος, πηραϊά; οἵ δ 

οὔφ0). 
"ἀροῖσι, ἀροῖσιν ἀληθέσιν Ἐτιβος, γρν.5(6., Μ.8ς.8όου, ς). 1.- 

ΟΠ ἁρμοῖσι (ἁρμός, 7οἸη͵ηρ, ΜΉΪΟΉ, ΟΥ ὃ ἀρότοισι (ἄροτος, ῥγο- 
εγϑαϊοη ΟἹ εἰτ]α4γ Ή}}. 

Ἐἀροτρία, ἡ, ρἰοιισπίηρ, Τ. 7οΡ 332(Ρ.122.0). 
ἀροτριασμός, ὁ, διομρβίηρ, Τ. 70} τοίρ.109.24}; 

(ρρ.79.2,1ος5.9). 
ἀροτρι-άω, 1, ρίοιιολ, 4], ταρῖ. ἀπόστολοι..«ἠρωτρίασαν τῷ 

σταυρῷ τὸν κόσμον Ῥτοο] ΟΡ ὁγ.18,2(Μ.6ς. 8200); 2. δίοιισλ, μαγγοῖο; 
τηρῖ,, ὁ οὗ Ὀγι4} ττεαϊτηγεηξ, ἠδοί ποι οη ἐπ ΝΑῚ τοῦ δὲ ᾿Ιουστινιανοῦ 
«««ἐπαπειλοῦντος πάλιν ἕτερον ἐκπέμπειν στόλον καὶ κοᾶν ἅπαντας 
ΤΕΡΒπ. εἠγοη.ρ. 3τ6(Μ, τοβ. γότο). 

. Ξἀρούβατον, τό, ϑγτίας [5 δια. Εγίάαν, ἄαν οὗ ἐμ ῥγδραγαϊίοη 
ὅτε τῷ ἃ. ἀπεκρεμάσθη, ὧρας ἕκτης ἡμερινῆς σκότος ἐφ' 
ἐγεγόνει 4΄. 70.07(ρ.100.12). 

"ἄρουλα, ἡ, ὀγαεΐογ, Ῥεγς.(ρ.2ς.11); ἐσχαρίδες: ἃς νῦν ἀρούλας 
καλοῦσιν" ἐπιτευκτικώτερον δέ, τὰ κατζία οὕτω νῦν καλούμενα λέγειν 
ϑολοί ΟἸεν. βαςά.5,τ(ρ.337.3ο; Μ.9.7034). 

ἄρουρα, ἡ, 1. {ΠΠ|δ ΟΥ̓ αγαδὶφ ἰαμά; ταρῖ., οὗ ἃ ΟΒΠα-Βρατίηρ 
ΨΟΤΊΔΠ εὐφημεῖται Σάρρα ὡς λαῶν ἄ, Ῥτος ΟΡ ο»γ. 5.3(Μ.0ς. 7208); 
Ἀ5 δρὶίμει οὗ ΒΜΨΥ, ΤΟμτνβ.παὶ Ολγ.τ(ιο. 7914); ὦ ἄ,, ἐν ἡ ὁ τῆς 
φύσεως γεωργὸς τὸν ἄσταχυν ἀσπόρως ἐβλάστησεν Ῥτος]ΟΡ ον απ, 

ἅττῃν, ΤΉΡΒΠ ἐἠἤγοη Ρ4ος(Μ,τοβ, 

7. Α4νγν.Δ,8 2 

ὅλης τῆς γῆς 



ἀρουραῖος 

ΒΜΓ 3(ρΡ.1ο4.14; Μ.65.6848); 2, ἰευεὶ σμγίζαεε, βοονίηρ, Ῥϑαϊ.51}, 
αριϑο.τ20(}1.86.2257.). 

ἀρουραῖος, γηδα δ Ὴρ ΩῊ αγοώγα, 1.6. τοῦ 54. ΟΡ 15 τὸν. γρῦπά 
φασιν εἶναι ζῶον παμμεγεθέστατον ὡς ἀ. σκιὰν ἐκτελεῖν Ἐ δτι ες, 
(Μ.18,7440). 

Ἐἀρουρογονία, ἡ, ῥγοάμείτυτέν οὗ ἰαπά, ΠΠΘΒγοῇ. ΗΠ δέγηι, 4(81.03. 

1453}). 
ἁρπαγή, ἡ, 1. γαῤίμτα; ταγϑῖ., οἱ 8. Ῥ81}1 (τοξ, 2 01χ.12:2) τὸ τῆς 

ἁ, μυστήριον τ.ΝαΖ.0γ.28.2σ(β.51.14; Μ.36.520); ὅμως δύο ἁ, εἰσι 
δηλούμεναι, ἕως τρέτον οὐρανοῦ, καὶ ἕως εἰς τὸν παράδεισον 1) γτη. 
20(γιτ2:2(ρ.4τ.το; Μ.30.1725}}; ἐξήρκει τὴν ἃ, εἰπόντι, σιγῆσαι 
ΟΒγγϑ, ἤον.26.1 τη: ΖΟ ον. (τοι δ18Ε}; 1. ἤσηι.3.3 τὴ Οοἷ.(1ττ.346Ὲ}; Παῦ- 
λος..«ἐν ἐκστάσει δὲ διὰ τὴν εἰς τρίτον οὐρανὸν ἃ, Ογτὶ Ρς.67: 8 (Μ.69. 
ἘΣ560); 85 ςοηδυτηπηπέϊοη οἱ Οχβείδ ῬΥΘΥΕΙ ἔστι. -«προηγουμένη 
τῶν τελείων προσοχὴ ἃ. τις τοῦ νοῦ ΝΙ] δἤαρη,2)(Μ,79.1ο044); τὸ 
δὲ ταύτης [30. προσευχῆς τέλειον ἃ. πρὸς κύριον 10.Γ]Ἰτη.5εαἰ.28(}}.88, 
1122}; 2. γοδδογν, ῥίμηάεγ, χορ. ῬὮ1.2:06, ν. 5. ἁρπαγμός. 

ἁρπαγιμαῖος {{]άρπαγημαϊος), 1. 10 δὲ Ξεσμγεί, ἀσειγαῤίε ἐν 
ἐρήμῳ βότρυς.-«τριπάθητος καὶ ἃ, ὕγτ. {εἰη.(δἤίταταν); 2. πξαΐ. ῥἷατ. 
85 βυῦβῖ., αἰϊιγεηισηίς τὰ ἐκείνου ἁρπαγημαῖα [ν.}. -ἰμαῖα] ΟἾγν5. 
β η τρεὶγ.3ττο( ].64.το568). 

ἅρπαγμα, τό, 1. ῥοοῖν, ῥΥῈν ἑτέρου διασαλπίσας ἀλλοτρίῳ κρυφιό- 
τητα παραπτώματος, ὡς θεῖον ἀποσυλῶν..«ἐξαγγελίαν τινὸς πρὸς 
ἕτερον ἀποκαλύπτων... ὡς ἅ, ποιούμενος τὴν..«τοῦ θεοῦ ψῆφον ἘΡρῶτ.3. 
4068; 2. οῤῥονγμητίγν, οσσαδΊ ἢ; οἷον ἅ, τι τὴν ἐπάνοδον ποιησάμενοι 
«μὴ μετὰ φόβου σὺν ἡμῖν βιῷεν (οπδέιαροαβ.υ.(.,2.3τ(0.54.23; Μ, 
20.1ο094}; μηδὲ σὺ ἅ. πρὸς τὴν ἀσέβειαν λάβῃς τὴν τῶν προσώπων 
διαίρεσιν Βα5.᾿ον.24. (2. το; Μ.31,ὅοςᾺ}. 

ἁρπαγμός, ὁ, Α. ἴῃ σοῃ,; 1. γοδϑεγν, γαρε; ταοϑῖ., Ηρα ΟΉ 
κρῖναί ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ ἀξίας ἀναιδὴς ἁ. 10.(]Ιτη.5εα].το( Ν.88.848}); 
2. ῥυῖϑε, ῥνϊσηερε ὁ Πέτρος δὲ ἃ. τὸν διὰ σταυροῦ θάνατον ἐποιεῖτο 
διὰ τὰς σωτηρίους ἐλπίδας Ἐπι5. Κ77.1,0.6: 2ο(}.24.5370); ΤΠ ΜΟΡ5. 
μι ιδίΡ.215.218}; 3. 50(:- -φεηΐ, Ῥίδεε οὐ ἱμεῖ, (εἴ. ὅεπ.19:2) 
μειζόνως κατεβιάζετο, καὶ οὐχ ἁ. τὴν παραίτησιν... ἐποιεῖτο (γτ. 
αὐἄογ.τ(ι.254). 

Β, δχερ. ῬΠἢ1.2:6; 1. ῥγέχε, ῥγίσιερε; ἃ. ἴο Ὀδ τεϊαὶπε οἱ καὶ... 
μιμηταὶ Χριστοῦ ἐγένοντο [50. τὰς. τηϑτίνγ8] [ὈΠ1].2:6] ὥστε ἐν 
τοιαύτῃ δόξῃ ὑπάρχοντες καὶ..«πολλάκις μαρτυρήσαντες... «οὔτ᾽ αὐτοὶ 
μάρτυρας ἑαυτοὺς ἀνεκήρυττον ἘΡ.Τπιρά ΑΡ.ἘΠπ5.}}.6.5.2.2(Μ.20.4334); 
θειοτέραν... «τὴν ἀγαθότητα φαίνεσθαι τοῦ Χριστοῦ, ὅτε ἴῬΠ1].2:8), ἢ 
εἰ “ἁ, ἡγήσατο κτλ.᾽, καὶ μὴ βουληθεὶς... γενέσθαι δοῦλος ΟΥ. 70.1.32 
(37; Ρ.41τπ; Μι14.85 0); οἷ, ἐπὶ ῥουγηια ὁμΐη ἀεὶ ἐγαὶ.. «πὲς γαρτπανα 
ἀἰμεῖϊ ἐ556 δὲ αεφμαίφηι ἀφο... φηοί ἰρεε φιτάφνι ἀεφμαίες ἀδὸ δὲ τ ΉΉῚ 
αι βαΐϊγ εδὶ, 1ὰ, Το. 5.2 {ΝΜ Π.14.10220); ϑέγε 7 δμ5 "πο γαρτηαηι 
αγῥῖϊγαμες ἐδὶ 6586 86 αϑφμαίεη ἀἰδο᾽, οἰ ἨΟΉ δοημεὶ βοᾷ ἐγε ΕΉΪΟΥ 
γο βορμιϊμίθιες κεῖ ρϑη πη] αῦί!, Ἰὰ εορερι, εν ἦν ΜΠ τιδίρ, 25 ῖς; 
Μ.13,17600)) ; προὼν μὲν αὐτῆς [50. τῆς οἰκονομίας ]).."θεότητι πατρικῆς 
δύξης τετιμημένος" οὐ μὴν ᾿ἁ.᾽ ἡγούμενος Ἐπι5.ε.1}.1.τ2(ρ0.74.3; Μ.24. 
8520); ἐν αὐτῇ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐγενήθη πένης Ὦ1].2:6], ἀλλ᾽ 
ἑαυτὸν ταπεινῶν 14.6εἰ.3.4(}1.22.1τ1288); οἴ, ὅτε λέγει [ῬΏ1].2: 5[.}, οὐ 
χωρίσας εἶπεν, οὗ ἡ θεότης ἐν μορφῇ θεοῦ οὐχ ἁ. ἡγήσατο κτλ., καίτοι 
ἡ θεότης οὔτε ᾿Ϊησοῦς ὠνόμασται πρὸ τῆς ἐκ παρθένον γεννήσεως, οὔτε 
τὴν ἐν ἁγίῳ πνεύματι χρίσιν ἔσχηκεν ἈΡΟ]] ἐὐνρ,εἰ ἀϊυ.ο(Ρ.180.6. 
Μι.ΡΙ,.8.8748}); οὗ, γαρεγε κοριίηίδις ἐπὶ μιογὶς ἠϊα, ος χείϑη αἰἰφμτά 
αὐφμίγεγο 5656 βό556 εχιϑιριαμέ, ἀἰοίγιδ ΘΉΤηι β΄ Ἐφ ΘΉΟΥ ΦΙΘΉΖΑΤΙ 
“εῃ ἸΠἰαρι γαβιοηάαηι 6556 ἐχισίτμαυτ, ἤσε δδὶ, 'εμρ οοἰογτίαίε 
ἐπι φμδεορὶΐ, φμαδὶ φῖα νιαρημ {{1 ἐμογιηη Ῥοφσῖ! τοπξεγγε'. 
ἤος ἐγρο ἀϊοῖ! ἀ6 (λγίσίο [ΡῊ]].2:6]; ἀος εςὶ, 'ποη πιαρηάαηι γεριμαῦτ 
{ϊαρι φμας αὐ [λει εδὶ ἀεφιαίτίαϊεννι, εἰ εἰαίη5 ἴῈ ὁμὰ ῥογηναρδτ 
ἀϊσηηαίο; κε4 τιαρὶς ῥζγο αἰΐϊογώμι μἰἰπαὶε ῥγαθείεστί ἰμηίϊογα 
ομδίϊηεγε Ἡφροίία χμαρι δεοημάμηῃ 56 φγαηῖ, ὙΠάγΜΟρΆ.Ρ .2:6 
(Ρ.215.21}); ὕγτ. }μἰν.6(65,1058) ; ἐν μορφῇ. .--θεοῦ ὑπῆρχε, καὶ οὐχ α. 
ἡγήσατο κτὰ. φύσει γὰρ εἶχε τὴν ἰσότητα ταύτην ΤΠατ Ρἀϊ 2ιτι 
(3.456) ν. 1.2 :6(2.454 οἷ(. 1πἴτα}; ὁ λόγος..«τελείως εἶχεν ἀεί" πρὸς 
δὲ τὸ ἐκπληρῶσαι τὴν ἰδέαν εὐδοκίαν... καθ᾽ ἣν ᾿οὐχ ἁ.᾿ ἡγούμενος 
κτλ. Ποορτ. ΠΝ δε .3.τ(}}1.86.τόοτα)}; οὐχ ἃἁ. ἡγήσατο, τουτέστιν οὐκ 
ἀπηξίωσεν ὡς ἄνθρωπος ὑπακοῦσαι καὶ ἀγγέλοις Μακχι,Ξεἢοῖ,κ.}..4.4 
(Μ.4.57}}; Ὅ. ἴο Ὅς 56ϊζδα, ριαβρθα βαρεῦὶν τῆς.-.᾿]ησοῦ μόνον 
φιλανθρωπίας ἦν..-«μέχρι θανάτου καταβαίνειν ὑπὲρ ἀσεβῶν, οὐχ ἁ. 
ἡγουμένον κτλ. ταῦτα δὲ πάντα ἐπιτελῶν μᾶλλον τὸ θέλημα τοῦ 
πατρὸς..«ἧπερ τὸ ἑαυτοῦ...οὐκ ἀθρόως λαμβάνων ὑποπόδιον. .«τοὺς 
ἐχθρούς Οτ.7ο.6.57(37; Ρ-166.3; Μ.14.3008)}; 1Ὸ.1.48(46; ρ.276.1; 
4850); οὐ γὰρ ἄνθρωπος ὧν πρῶτον, ὕστερον θεὸς ἐσχημάτισεν: οὕτω 
γὰρ ἃ, ἡγήσατο, ἀλλὰ θεὸς ὧν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὕστερον γέγονεν ἄνθρωπος 
Το. .μαον. Ν οι το τος ταν; {{{πμέγα, θαυμάσιον κτὰ. Οτιοἰς.6.1ς 
(Ρ.86.4; Μ.11.12124}; οὕτω.-. θαυμαστὸν... ἐστι τὸ μαρτύριον, ὅτι 
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αὐτὸς ὁ κύριος...τιμῶν αὐτὸ ἐμαρτύρησεν ᾿οὐχ ἃ. ἡγησάμενος 'τὸ 
εἶναι ἴσα θεῷ', ἵνα καὶ τούτῳ τὸν ἄνθρωπον τῷ χαρίσματι εἰς ὃν 
κατέβη στέψῃ ΜΕΙΠ. [γ γταγί.τ(Ρ.520.4; Μ.18.3450)}6Ρ.ὙΠαϊ,εγαν. (4. 
56); ϑεὸς..«ὧν, καὶ φύσει θεός, καὶ τὴν πρὸς τὸν πατέρα ἰσότητα 
ἔχων, οὐ μέγα τοῦτο ὑπέλαβε Πα , Ὀ 1.2:6(3.454); Ο. ἴῃ {815 56 η88 
τοχὶ οἴζϊδη ρδιδρῃγαβοα δ8 οὐχ ἥρπασε {-- παῖε, εἰαῖρε ἃ5. Οπδ᾽5 
ΡΟΞΘΕβϑιοῃ): χρισθεὶς...ὁ “αβὶδ εἰς βασιλείαν, οὐχ ἅμα ἥρπασε τὴν 
βασιλείαν, ἀλλ᾽ ἠνείχετο πολλοῖς χρόνοις ...καὶ ὁ σωτὴρ ἡμῶν γεννηθεὶς 
βασιλεὺς...«ἠνείχετο" ᾿οὐχ ἃ. ἡγήσατο κτλ. ἄλιμ. 56Ή1}. ΑΜ. 28, 1530); 
ΤΑτα, ἀϊαἱ. Τντη. τ. 26(Ν. 28, 11568); ἄλλος ὖ “μὴ ἁ. ἡγησάμενος κτλ. 
παρ᾽ ἐκεῖνον οὗ ἴσος ὑπάρχει, ἀλλ᾽ οὐχ ἥρπασεν τὴν πρὸς αὐτὸν 
ἐσότητα ΤΡαι. Ζπε.τοίΜ, 75. 1432); ΟΡΡ. λαμβάνω (-- γέσεῖυε): υἱὸς... 
τοῦ πατρὸς εὐπειθής, οὐχ ἁρπάσας τοῦ κυριεύειν, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτο- 
προαιρέτου λαβὼν φυσικῶς, οὔτε γὰρ ὁ υἱὸς ἥρπασεν, οὔτε πατὴρ 
ἐφθόνησε τῆς μεταδόσεως Ογτ.Η. εαἰέεῆςτο,ο; {{ λαμβάνω (-: ἰακε): 
"οὐχ ἃ, ἡγήσατο κτλ,᾽ ἀντὶ τοῦ, οὐχ ἥρπασεν, οὐκ ἔλαβε Ἰλάντα. Τ γ1η, 
4.17(}1.30.87}4}; 1δ.τ.26(23804}; 2. ζςοπεαϊηίπσ ποίη οὗ νἱοίθποα; 
8. εομιεέμτηρ ςεϊσεά ὃν ἔογες (-: ἐξ ἁρπαγῆς) οὐκ ἐφοβήθη καταβῆναι 
τοῦ ἀξιώματος. οὐ γὰρ εἶχεν ἐξ ἁρπαγῆς τὴν θεότητα... ἀλλὰ θεὸς 
ὧν τέλειος, ἠθέλησε καὶ ἄνθρωπος γενέσθαι ΤΑΤΒ φι.δεγιρέι τ 5(}1.28, 
7640); ὁ ἁρπάσας τι τῶν μὴ προσηκόντων κατέχει τοῦτο διηνεκῶς 
καὶ ἀποθέσθαι οὐκ ἂν ἔλοιτο, δεδοικὼς καὶ θαρρεῖν οὐκ ἔχων ὑπὲρ τῆς 
κτήσεως" ὁ δὲ ἀναφαίρετον ἔχων ἀγαθόν, κἂν ἀποκρύπτῃ τοῦτο, οὐ 
δέδοικεν..«-ἔστω τις τοῦ αὐτοῦ, ὁ μὲν οἰκέτης, ὁ δὲ υἱός... ὅ.. υἱὸς οὐ 
παραιτήσεται ἐπιτελέσαι πᾶν ἔργον δουλικὸν..«ἐπειδήπερ οὐκ ἐξ 
ἁρπαγῆς αὐτὴν ἔχει, καθάπερ ὁ οἰκέτης, ἀλλ' ἄνωθεν καὶ ἐκ πρώτης 
αὐτῷ συγκληρωθεῖσαν ἡμέρας. τοῦτο οὖν καὶ ὁ Παῦλος δηλῶν περὶ 
τοῦ Χριστοῦ φησιν. «αὐτοῦ οὐκ ἐπείσακτος ἦν [3.. ἡ δόξα], οὐδὲ 
κατὰ ἁρπαγὴν δοθεῖσα... ἀλλὰ φυσικὴ καὶ γνησία (Πτνθιαπονπτο.ό 
(1.537Ὲ--5288); οἱ ἐξ ἁρπαγῆς ἔχοντές τι, δεδοίκασιν ἀποθέσθαι. .«καὶ 
μὴ διαπαντὸς εἶναι ἐν ἐκείνῳ, ἐν ᾧ εἰσιν. ἀλλ᾽ οὐχ οἱ μὴ ἐξ ἁρπαγῆς 
ἔχοντες" οἷον, ὁ ἄνθρωπος ἀξίωμα ἔχει τὸ εἶναι λογικός...ὁ τοῦ θεοῦ 
υἱὸς οὐκ ἐφοβήθη καταβῆναι ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος" οὐ γὰρ ἁ, ἡγήσατο 
τὴν θεότητα, οὐκ ἐδεδοίκει μή τις αὐτὸν ἀφέληται τὴν φύσιν, ἢ τὸ 
ἀξίωμα. διὸ καὶ ἀπέθετο αὐτό, θαρρῶν ὅτι αὐτὸ ἀναλήψεται... ὅτι οὐχ 
ἁρπάσας εἶχε τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ φυσικήν, οὐ δεδομένην, ἀλλὰ μόνιμον 
καὶ ἀσφαλῆ 1α.{0᾽5.7.1 τῷ ὈΔα|.(11.2458Ὲ1,}); ὅπερ...οὐκ ἔχει τις 
ἁρπάσαι σπουδάζει. οὐκοῦν οὐ καθ᾽ ἅρπαγμον εἶχε τὴν κατὰ φύσιν 
ἰσότητα, ταύτην γάρ...εἶχεν οὐσιωδῶς ΑΥΛΌΤΟΒΙΑΞΊΟΥ ΔΡ.Γ] ΔἴΕΥ, 
αεἰ.2(}1.3.}44Ε}; [50. ἀτποῦρσ ρᾶραπ ἀο1.165] ἁρπαγὰς θεότητος καὶ 
ἔρεις καὶ πολέμους..«ταύτην...«τὴν ἄγνοιαν...ὅ...διδάσκαλος διορ- 
θούμενός φησι [ῬΉ]],2: 5[.] τουτέστιν, ἣν (ν.1. οὐχ) ἥρπασε θεότητα... 
ἀλλ’ ἔμφυτον ἔσχε... οὐδὲ ἀφαιρεθῆναι ὑπέλαβεν [514.} 6] ἐρ}.1.150 
(Μ.78.276Ὰ): ὁ ἐξ ἁρπαγῆς ἐλευθερίαν λαβών, οὐδὲν δουλικὸν ὑπο- 
μένει.. ἐπειδὴ τῇ φύσει δεσπότης ἦν, οὐχ ἁ. ἡγήσατο κτλ.᾽ τὸ γὰρ τῆς 
οἰκονομίας οὐδὲν ἔβλαψε τὴν θεότητα Ἰπάοτ, ποι ἑορ.3.4(}1.77. 
12804); Ὁ. Ῥεῖ. 1 αἀάϊοηλὶ Ιάφα οἵ ροοα βοστης εἰ ἕρμαιον 
ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσον, οὐκ ἂν ἑαυτὸν ἐταπείνωσεν, ἵνα μὴ ἡ ὑπερισ- 
σεία πρόκριμα ποιήσῃ τῇ ἀξίᾳ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ φύσεως ἴσος ἦν, καὶ 
οὐσιώδη εἶχε τὴν εὐγένειαν...ταπεινῶσαι ἑαυτὸν οὐ παρῃτήσατο. 
δοῦλος μὲν γὰρ καὶ ἐλευθερωθεὶς.. ἅτε ἅρπαγμα ἢ εὕρεμα τὴν ἀξίαν 
ἡγησάμενος, οὐκ ἂν ὑποσταίη οἰκετικὸν ἔργον ἀνῦσαι 1516." 6] ἐῥ. 
4.22(6Μ.78.10728}; δ. οοηταϊηίηρ ποίΐοι οἵ 1Π) 5106, ῥγεσ ΡΠ, 
πη} μι πε εἰαΐγι ὅλος θεός ἐστιν ὁ νἷός. διὰ τοῦτο.. ἑοὐχ ἃ, ἡγήσατο 
κτλ.' Α1ῃ..4γν.3.6(Μ.26.2328); πῶς δὲ οὐχ ἃ, ἡγήσατο τὸ εἶναι ἔσα 
θεῷ, εἰ..«οὐδέποτε ἴσος ; Βα5.ἢο»».24.3(2ιιοτο ; Μ.31.6040}; ὁὅ.. υἱὸς 
(οὐχ ἃ, ἡγησάμενος κτλ.᾽, πῶς ἀνόμοιος καὶ ἄνισος θεῷ; Ὠἰάντη, 
({Β45. Ἐπ η.4(}1.20.γ088}; Ογτομες. τ (οἰ. 1268); ἰῃ σου τον οΥϑυ ΜΠ Ὲ 
Αὐΐδηβ Οπτνβ. ἀθηϊος ἐμπαΐ ῬρΏταβε 15 δαυϊναιεηξ ἴο οὐχ ἥρπασε, 
ΟΠ γυβ.ἤοηι.7.1 τ Ῥβεὶ(ατ.2440} 1Ὁ.6.2(235Β[.); φύσει γὰρ ἐλάττων 
οὖις ἂν δύναιτο ἁρπάσαι τὸ εἶναι ἐν τῇ μεγάλῃ" οἷον ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἂν 
δύναιτο ἁρπάσαι τὸ εἶναι ἴσος ἀγγέλῳ κατὰ τὴν φύσιν... ἵππος... 
ἴσος ἀνθρώπῳ...εἴ τις μὴ ἔχων ἐξουσίαν πλεονεκτεῖν μένοι τὰ ἑαυτοῦ 
κεκτημένος, τοῦτον ἐπαινεσόμεθα ἐπὶ δικαιοσύνῃ; οὐδαμῶς 1.6.2. 

(2268,8). 
ἁρπάΐζ-ω, 1. Ξηπαΐο}ι, δεῖζε ἰαπά εαγῦν 087]; ταεῖ.; 8, ἩΡΗΡΡ μὴ. 

τὴν τῶν ἀποστόλων ἀξίαν ἁ, ἘΠῸ. ΤΊ. ἐοη (ΔΤ. ος.2938); Ῥ. βδίξε 
μῤοη, βομῆεα ΟὉ ἃ ΜΟΤΑ͂ ΟΥ ΘΧΡτ͵τοδβίοη, (]επη. φ..5.21τ(0.173.28 5 
ΜΝ,ο.62:0); ΤΑ} ταί. Τνῖρ.2..(Μ'ι28, τΤ60λὺ; (τοῦ, τ οτ. ὃ :6) οὐ τίθησι 
δύο..«ἵνα μή τις ἁρπάσῃ τῶν δύο τὸν ἀριθμὸν εἰς πολυυ αν (Ὦγγϑ. 
μον. 7.1 ἔμ τ Τύρ. ττι 860); ς. εαἰεῖ ἴῃ ὄνα (τεῦ, ΤΊ 16:0) τὸ 
σανδάλιον τῆς ᾿Ιουδὶθ ἥρπασε τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ ᾿Ολοφέρνου ΝΙ]. 
ῥγαοδὶ. χ(Μ.79.τοβ8Ὰ}; (1, σμαΐοῖ 516 60 ἁ. ὀλίγου ὕπνου διὰ τὴν τῆς 
φύσεως ἀνάγκην Κ΄ Ραελ.Λ 2ο(ρ.156.28); Βοτ,ἀοεί. το, 2(Μ,88,17258)}; 
2. εἰαίνι, ἰαξα (νλϊπουῖ 146α οὗ νἹοίεπος οἵ ἐπ) ιβιϊοο), ΤΑΤΠ βό.0 
(01.28.1 520}); ἴου οἵβει σϑῆϊ, εχορ. ῬἘ]].2:6 ν, ἁρπαγμός; . τηορῖ,, 



ἅρπαξ 

εἰαΐνη, ἀρῥγοῤγίαία, ΥἈΘΊΠΥ 1050] ΟΥ πη ΠΙ5Ε]Ὺ ὅταν τὶ λέγῃ Χριστὸν. 
ἀνθρωπίνως τοῦτο ἡμεῖς “οομεν εἰς ὄνησιν ἑαυτῶν γτ.ς.34:το( 1,60, 
9000); Τμαΐ..6..43::τ(1.878}); εἶ...«διέμεινεν ἐν τῇ Σιὼν ἡ ᾿Ιουδαίων 
βασιλεία....εἰκότως καὶ ᾿Ιουδαῖοι τὴν προφητείαν «τουσιε ἴᾶ. )͵ 1ε}.4:7 
(2.1496); οἷ...ἐν Χριστῷ τὴν διὰ πίστεως ἁρπάσαντες χάριν Ἰά.[ς.5.6 
(2.9040); τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν... «ἁρπάσαι διδάσκεται τὴν κοινωνέαν 
«οὐ Ἰουδαίων 1 ςιτοῦ τ 4(1.1355); 4. ουενροιθεν; ρου. γμΐ ἡλίου 
καὶ σελήνης ὑφ᾽ ὧν.. «ἡ κτίσις “-εται Ἡεροτη. ἄγε. τ2(ρΡ.20.12; Μ.το. 
14488); Ρ855.», τησΐ., δε 5εἴσοί ΟΥ ῥο55ε5564 Ὧν ραββίομβ, ΚΡ εῖ!. Δ 12 
(0Ρ.136.,21); 1:ὃ.Φ τείρ.10.14); ἐῤδιττδί(ρ.76.35); 5. γεδεμε τοῦ σοῦ 
κατεφρόνησας αἵματος μόνος ἐξ αἴματος ἅπαντας ἁρπάσαι θέλων 
σεο.ῬῚ5.φαγ,1.3. πο(ῃ.9); θ. τηγϑῖ,, σεῖξε τῷ γαρίμγε; 8. ἜβΡ. τοῦ, 
20 οτγ.12:2, Ὀ]άντ ἡ ἰοο,(Μ,30.17258); 5. ῬΑῸ]᾽ 5 Βα πα] ν ἴῃ Βρεαῖ- 
ἴηρ δοοαέ [Ὁ ὅρα δὲ πῶς καὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ μετριάζει τῷ τὰ μὲν εἰπεῖν, 
τὰ δὲ ὁμολογεῖν ἠγνοηκέναι, ὅτι μὲν γὰρ ἡρπάγη, εἶπεν, εἴτε δὲ ἐν 
σώματι, εἴτε οὐκ. ἐν σώματι, οὐκέτι φησὶν εἰδέναι (Ὦγνβ, πότ. 56. τη 
2Ζ( ογι(το, 6188) ; 5ρεου]αιίομβ οἢ 15 οχαοὲ πδίισε Ζα 1116 τί οὖν; 
ὁ νοῦς ἡρπάγη καὶ ἡ ψυχή, τὸ δὲ σῶμα νεκρὸν ἔμεινεν; ἀλλὰ τὸ σῶμα 
ἡρπάγη ; ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. εἰ γὰρ ὁ Παῦλος ἠγνόει ὁ ἁρπαγείς... 
πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς ἰδ. (6104); γεᾶβοπ ἔου ἰΐ τίνος δὲ ἕνεκεν καὶ 
ἡρπάγη; ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν αὐτόν, ὡς ἔγωγε οἶμαι, ἔλαττον ἔχειν τῶν 
οἰπῶν ἀποστόλων. ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι συνεγένοντο τῷ Χριστῷ, οὗτος 

δὲ οὐδαμῶς, διὰ τοῦτο εἰς δόξαν ἥρπασε καὶ τοῦτον εἰς τὸν παράδεισον 
1δ.(6100}; 1αε5.Ν 6. ἀϊαϊ.τ42(Μ.58,τοβο--τορ2) οἷς, 5, παράδεισος; 
Β. οὗ οἴπεῖ σταρίαγαβ: οἱ Ἐ]1Π]8}}, Ὠιᾶντη. σον. τ2:2(Μ.30.17258); οὗ 
ἘΖΕΚΙ6Ι, ῬΏΙΠΟΧ.ερ.3(ρ.159); κατάστασις... «προσευχῆς ...««ἔρωτι ἀκρο- 
τάτῳ εἰς ὕψος νοητὸν “πουσα τὸν φιλόσοφον Ἐναργ Ῥοηΐ.0γ.52(Μ.79. 
1170); οἱ Ροάΐες οὗἉ 5βαἰπίβ, γί ἢ Ψ1Π θ6 σδυρμς ἂρ ἰπίο ἤθανθὴ 
ὈΥ βΊουν ΨΆΣΟΝ 15 ἴπ (θῖν βουΪβ οὴ δατίῃ, Μας Αδρ λον. ττ(Μ.34. 
5166); οἵ τηϊηα 1 ρτάνοῖ, Μαχ,αγῖϊ.2. (00.98.58) οἷϊ. 5. εὐχή. 

ἅρπαξ, ὁ, κρνμ εν ΟΓ γαῤε, γαυΐσῖον, ΑΤΉ ΘΟ Πο]αβῖ. οὶ το.ο 
(0.130); εἰ μὲν δούλη ἣ ἀπελευθέρα ἁρπαγῇ, ἀναιροῦνται οἱ ἅ, ῬΠοΐ. 
ποιῖσενο. 3ο(Μ.το4.788}}). 

ἑἁρπαστής, ὁ, -- ἔοτερ,, Ταΐ,ογαϊ, το(ρ.τα.10; Μ.6.8280), 
Ῥἀρραβικός, οὐ Αγαδία ἐν τῇ ἀ. γῇ 7αϑι. ταροῖ,62.3(ρ.93.12; Μ.6, 

4210 ἀρα-); Ἰὰ,ἀ1αἰ.78.το( ,6.66τΑ). 
ἀρραβών (ἀραβών), ὁ, Α. ἴῃ σεη.; 1. δαγηθοί-ἸΠΟΉ Ὁ} ἴῃ Ὀυ βίη 685 

σοῃτγασίβ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τοῦ ὅλου ἀργυρίου δίδο- 
ται ἀἁ, Οτ,εογη π ἘΡ᾿υτὶτά(ρ.243); ὃ δὲ ἀ. μέρος ἐστὶ τοῦ παντός, 
καὶ ὑπὲρ τοῦ παντὸς πιστός (ὮτγΞ5.γ6ς ἡπογί. 8(2.43 50) ; 14, Ετεγοῦ.2.12 
(3.307); ΙΔ, ἐχροΐῃ 5.44: 3(ς.1644}; διὰ μέντοι τοῦ ἀ. ἠνίξατο τῶν δο- 
θησομένων τὸ μέγεθος. ὃ γὰρ ἀ. μικρόν τι μέρος ἐστὶ τοῦ παντός ΤΠάΓ. 
20 ογ.1:22(3.205); ΟΡΡ. τὸ τέλειον, Βα5..δρίν.36(3.30Α ; Μ.32.1328); 
16. 4οί(35α ; Μι144Ν); ἀ, λέγει πνεύματος, ὀφειλέτην αὐτὸν ποιῶν τοῦ δοῦ- 
ναι καὶ τὸ τέλειον εαἱ. 2 ογ.5: π(ρ.381.15}: οὔ Βτυ 5. ἤσηι. 10.25 ἐρι δον. 
(10.507); 2. ῥἰεάσε, ἰοξεη οἵ δῦ ἴθ Ῥγοβοηΐ, οὗ αἰιβομταθπίβ ἰὸ 
οδυίη]ν {Πρ 85 ἐοκθης, 1.6, ἸπαἸσα ΠΟ π5, Οἵ 1ΠῸ ραβϑίομϑβ τοὺς ἀ. 
αὐτοῦ ἔχεις, καὶ λέγεις, διὰ τί ὀχλεῖ μοι;..«δὸς αὐτοῖς τὸν ἁ, αὐτῶν, καὶ 
ὑπάγουσι Ἰ)οτ,ἄοεἰ.τ3.4(Ν7,88,1765.4}; 8. δείγοιλαὶ εἴ τις ἐπίσκοπος... 
τρίτον ἀ, δώσει, ἢ δίγαμον στεφανώσει, καθαιρείσθω ΤΑΤΗβοεηϊξι απ 
(0.457); ὥσπερ... οἱ ἐπὶ τῶν γάμων ἀ. οὖς ἀλλήλοις οἱ γαμοῦντες 
διδόασιν, ἐγγυῶνται τὰ μετὰ ταῦτα... οὕτως..«καὶ ἡ ᾿ἀπαρχὴ τοῦ 
πνεύματος", τοῦτ᾽ ἔστι τὸ μερικὸν τοῦ πνεύματος χάρισμα, ὅ “ἐστιν ἀ. 
τῆς κληρονομίας ἡμῶν᾽, τὴν ἐπὶ καιροῦ δοθησομένην καθόλον χάριν 
ἡμῖν βεβαιοῖ (ἀδτιτιδα, ἔν. Κο.δι26(ρ.382.8Π, ; Μ.8ς.17Ο 0}; εὐλόγησον 
τὸν ἀρραβῶνα τῶν δούλων σου..«στήριξον τὸν ἀρραβῶνα αὐτῶν ἐν 
πίστει καὶ ὁμονοίᾳ Επελιοὶ, (0.312). 

Β. τπ60]., ρῥίσάσο, φαγηεςὶ, Τογείαδίε; 1. οἵ ΟΠτβι τῷ ἀ. τῆς 
δικαιοσύνης ἡμῶν, ὅς ἐστε Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ῬοΙνςο.6}.8.1; ἀ. τῆς 
ἀναστάσεως... Ιησοῦς Οὐημδὶ. Αρῥ.5.το.1; δ.5.7.12, 18.6.26 .90: ἴη- 
ολτηδῖς τὰ ψψοτὴὉ οὗ ΒΝΥ ὁ ἐξ αὐτῆς τῆς ἡμετέρας φύσεως ἀ. Τ,δομϊ. 
Β,Ν ει οἱ Ἐπὶ. 2(Δ1.86.12280); Οὗ πίθου οἵ Ὠδίιγχεβ ἔδει οὖν τὸν 
«ριστὸν θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μεσίτην γενόμενον, παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀ. τινα 
εἰληφέναι, ἵνα φανῇ δύο. προσώπων μεσίτης ΗΙρΡρ. Βαϊ.(ρ.82.γ; Μ.το. 
6058) ; οὗ ἢἷ5 Βυτηδπ πϑίατο κατὰ τὸν ἀ. τῆς ἀφθαρσίας ἤδη ἔχειν τὴν 
τοῦ λόγου ἀφθαρσίαν Τιδοτί, ΒΝ δε. εἰ Ἐπ]. 2(Μ1.86.1τ2568) ; 2. οὗ στ οὗ 
Ἡ. Οποβί τὸν... .«τῆς ζωῆς ἀ. παρεχομένου τοῦ πνεύματος ΒΑ5. ίνιας 
(3.290 ; Μ,32.1200}; τὸν ἀ. τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου κτήσασθε διὰ τῆς 
πίστεως ΟΥγτ. Η εαἰδοῖ.1.2; ΟΥ.Ν42.0».τ4.14(Ν1.4ς.876.}; ὅτε...ῥανὶς 
ἦν ἐδήλωσε τῷ εἰπεῖν “ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματάς μου καὶ τῷ ἀ. 
καλέσαι (Πγνβ.ἐιιίη Γ5,44:3(5.τ648); νυνὶ μὲν γὰρ διὰ πίστεως τῆς 
εἰς Χριστὸν ὡς ἐν ἀρραβῶνος τάξει τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος 
πεπλουτήκαμεν Ὀγγ. Ζαε, τοδί3.δοΙ() ; [η το]. ἰο ρεσξεος Ὀ] βοθάηθθβ 
οἵ Βξάνεη ὁ μετέχων ὅὁπώσποτε πνεύματος ἁγίου ἔχει τὸν ἀ. τῆς 
κληρονομίας... ὥσπερ ἐπὶ τῶν συνωνουμένων τι καὶ διδόντων ἃ. κατὰ 
τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τοῦ ὅλου ἀργυρίου δίδοται ἀ., οὕτως κατὰ 

229 ἀρρενόθηλυς 

τὴν ἀναλογίαν τῶν ἑκάστου προεγνωσμένων ἁγίου μελλόντων ἀγαθῶν, 
δίδοται ἀ. τῆς κληρονομέας Οτιεονιἷη Ἐρλιττχ(ρ.242); ὁ ἀ, τῶν 
ἀιδίων ἀγαθῶν Τϊάντη. Τγ1η.2.τ(}1.30.4520); ΟΠγγβ. ἤον.1 1.6 τη ΜΙ. 
(7.1518); ἰᾶ ἀοηι.3.4 τ 2 ογ.(το.441Ε); ΤΗάϊ, 2 ογ.1: 22(3.205); ΘΟ δ η- 
Ὡϑᾷ, ἐγ. ἔοηι.δι26(ρ.382. 8. ; Μ.8:-.17ο0 4); εαἱ, 2(ον.1:22{(0.357.τοῦ; 
3. τρί, βδοζδιβεηΐῖβ ἃ5 εἤεοιηρ ἀηΐοη 1 04: Ὀαρίίΐδια ταῦτα 
γὰρ ὁ ἀ,: τὰ δὲ τελειότερα ἐν τῷ μέλλοντι Ατηπιοι. 0.3:20(Μ.85. 
14130)}; ἄσυλον τὸν ἀ. διαφύλαξον καὶ ἀξίωσον αὐτοὺς εἰς τὴν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον Κα Βαρί (0.407); Επολοὶ,(ρ.287}; ΗοΙν Οὐπιπθμίοι 
[5ο. θεαρχικώτατε λόγε] θάνατον καταργήσας καὶ ἀνάστασιν θεσμο- 
θετήσας δοὺς ἡμῖν ἐνταῦθα τούτων ἀραβῶνα τὴν μετουσίαν τοῦ ἀχράν- 
του σου σώματος 1|,7α«((Ν ΒΡ τοῦ Ρ.1το6); 4. ἴῃ νατίοιιβ σριτῖαδὶ 
τηδίῖοθ προοίμια καὶ ἀ. τῶν ἄθλων δίδωσιν αὐτῷ [86. τῷ ᾿Ιωβ], 
χρηματίσας αὐτῷ διὰ νέφους καὶ λαίλαπος ΟΥ.5εἰ. τὰ [οὐ 4ο17(Μ.12. 
Ιο45Α}; τὸ παθεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ, τῷ φίλτρῳ προστίθησι καὶ οἷον ἀ. 
γίνεται τῶν ἑξῆς ἄθλων ΟΥ.Να2.ον.34.4(}1.36.2440}; οἵ {πε ο]α 415- 
ῬΕΠΒΔΈΙΟΗ 1η ΤΕ]. ἴο [Π6 ἢδιν τύποι μὲν γὰρ ἐκεῖνα τῶν γενικωτέρων, 
καὶ τῆς καθόλον φιλοτιμέας εἰς τὸ κατὰ μέρος ἐπίδειξις ἦν, ὡς ἐν ἀ. 
τοῖς προειληφόσιν ΟΥγΥ, 70.3.6(4.3128); ὥσπερ ἀ. τῆς ζωῆς τῆς παιδὸς 
ἀκουσάντων τὸν λόγον 7. Ῥαεῖ,. Θ τϑίρ.1ο7.10}); οὗ (ς΄ Ιοβθοσ δὶ 
ἔλαβε τὸν ἀ. τοῦ μεγάλου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος Βιμελοὶ (ρ.386) ; 
ἔγθα, ἴῃ Τα], ἴο γγου]α ἴο οοπιθ τὰ τῆς γνώσεως ...οὔτε γὰρ πᾶν κεκο- 
μίαμεθα οὔτε παντὸς ὑστεροῦμεν, ἀλλ' οἷον ἀἁ, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν 
ΟἸετα, ἐεἰ.12(Ρ.139.30; Μ.0.7048); τῆς...τοῦ θεοῦ βασιλείας ἀρραβῶσιν 

ἐφοδιαξομένους Ἐπ, [ν.1.9:3(4.24.5454}; ἐν τῷ νῦν βίῳ ἀ. τῆς 
τοιαύτης δωρεᾶς λαμβάνοντες ΑἸημηοιι. “44.14:2τ(Μ 8ς,1548.}; δὸς τὸ 
χρυσίον πτωχοῖς, ἀ. γὰρ ἡμῖν γέγονε σωτηρίας ῬΆ]}.ἀ. 1 αμς.37(Ρ.ττο. 
τό; Μι,34.τ1858Β}; ἴῃ τοὶ, τὸ Ηδαες ὦ Ζάιν...ἀ, κατὰ σεαυτοῦ τὸν 
ἀδελφὸν τῷ ἄδῃ προπέμπεις ; Β4]}.56].0γ.4.3(}1,8ς,724}. 

ἀρραβωνίζ-ομαι, 1. σίνε α ρῥἰδάρε ἰο, ρμαγαμίθε ἤδη ἡ χάρις ἡ τοῦ 
θεοῦ ““εται τοὺς ἀθλητάς Οτ«δπαγγοῖς [οὐ 4ο:3(Μ4.117.978}; τὸ ἐκεῖνα 
λέγειν, ἅπερ αὐτοῖς τὴν αἰώνιον ἠρραβωνίζετο φλόγα νγ. 7σ.δ(4. 600) ; 
Ῥᾶβ5., δὲ οἸυδη ἃ ῥἰδάρε, γεοοῖθε απ φαγηεοὶ οὐδὲν... ἐνδεῖ τῇ πίστει... 
οὐδὲ μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀποδημίαν ἄλλα μένει τοὺς πεπιστευκότας, 
ἀδιακρέτως ἐνταῦθα ἠρραβωνισμένους ΓἸετη ῥαεί τι (ρ.τογ.21; Μ.8. 
2854); ἐντεῦθεν ἀρραβωνισθέντων ἡμῶν τὰ πρόσοδα τῆς μακαρίας ζωῆς 
Ῥ,Ραελ.Λ τοίρ.145.1τῈ; 2. ῥῥἐήρλϊ, δοίγοιῃ ἐπιδίδωσι πρῶτον τῷ ἀνδρὶ 
τὸν χρυσοῦν... «λέγει...“εται ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ...«τὴν δούλην τοῦ θεοῦ 
Ἐπελμοὶ (0.311); 1δ.(ρ.212). 

ἑἀρραβώνισμα, τό, ῥίεάρε τὸ φαιὸν ἱμάτιον, ἡ ἀκολούθησις τοῦ 
Χριοτοῦ' ἄτινά ἐστι... ἃ, τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ὙΠάτ, στα.» . 

2.17](Μ.00.15490). 
Ἐἀρρᾳδιουργήτως, το πομὶ φεῖΐθ, οἰμεονγοῖν, ΑἸΠΟΒΟΒο]αβι. οὶ .7.3 

φ 84). 
Ἰάἀρρανής, ἢ εἐπδγεακαθὶς Ὁ ἴτοτη ῥαίω, «᾿αίίδν, ἀεείγογ οὐ 1.1. ἴου 

ἀρραγής, πηδγοίεη; μηγεακαδίο (τεῖ, ἴ5,31:9) πέτραν ἐν τούτοις 
ἡμῖν τὴν ἀ. καὶ ἄθραυστον τοῦ σωτῆρος δύναμιν ἀνομάζει Ογτ.1ς.3.3 
(2.441Ὲ). 

ἄρραφος, Ξεαγηίεες; οἱ (γίδια τορε, Νομη,}αγ. 7ο.τοῖ23(}.,43. 
9044); τηδῖ., οὗ (μυτοῖ, 65, ἠονν.23,4(2.1884; Μ.31. 5060); 5γιη- 
Βο]ἸΖίηρ αἰνίπε πϑίυτο οὗ (Βυβι, ζἀτῃ ρας. ι(Μ.28.,2218}). 
Ἐἀρρέμβαστος (“ἀρέμβαστος), πιεῖ.; 1. ποΐ τυαῃάεγίηρ, γοεοϊδεἰδ, 

»Ῥεε ἕγονι αἰσιγαείίοη ἀ. νοῖ καὶ ἀμετεωρίστῳ ὄμματι ϑετρία Οἰγηηρ. 
13(0.50.15); ἀθολώτῳ νοῖ καὶ ἀρ. λογισμῷ ἘΡἢτ.3.5784; Απι.οῃ. 
ἠοη. 4(Μ.80.15410); ε8ρ. οὗ ΡτΆνοΥ εὐχὴν... ἀ, Μας Αεριλορι31.2(Μ. 
34.1208); ἀρέμβαστος ΤΟντ, ἠον ἀΐν.τ4(ς.4158}; Απάτ,βεβ, 42ος.12 
(Αἴ τοῦ.4560); 2. ερηϑαυεγίηρ, εἰθαάν περὶ τῶν οἰκείων πταισμάτων 
τελείαν καὶ ἀρ. μνήμην 10.(]]πλ.5εαἰ. τοί ,88,8488). 

Ἐἄρρεμβος (ἔἄρεμβος), 1. μηαἰειγαείσα, γοεο δε ἀ. διανοίᾳ Ματς, 
Εγοριιδε.7. (1.6 ς,το 774}; 1.2. οοίο448) ΟΥ ὃ 580} 2; 2. επιραυεγίηρ, 
ΚΟΉ Ια προσευχῆς νηφούσης καὶ ἀρ. Ν1].ἐρ}.3.148(Μ.70.4:2}). 

ἀρρεν-, ν. 450 ἀρσεν-, 

Ἐἀρρενιστέον, ὁη6 Ἠπεδὶ σάαριὶ ἰο α μιαΉ, παῖε ας άπ 5 αὶ τιαΉ, 
ΟἸετα. ̓ αφά.2.ο(ρ.2ο5.24:; Μ.8,4020). 

Ἐὰάρρενοβασία, ἡ, τοάογτεν, ΤΉΡὮ], Αητι μο].3.6(Ν1.6.1120Ὰ}. 
ἀρρενογονία, ἡ, ῥεαγίτηρ 07 γ»ηὴιαῖς εὐτάγοη τῶν δὲ ζωδίων..«ἔστιν... 

ἅπερ συνεργὸν ἔχει φύσιν πρὸς ἀἁ. Ἡ]ΡΡ.Παέν.5.τ(ρ.τοῦ.17; Μ,1ό. 
321τ638). 

Ἐἀρρενοειδῶς, ἐμ μιαίε ξογηΣ, (Δἔδηις ἢ.) τὸ πνεῦμα... ἁ. ὀπτάνεσθαι 

τοῖς ἄρχουσιν ἘΡΙΡῊ.ἤπεν,66.33(0.72.25 ; Μ.42.818). 
Ἐἀρρενοθηλυμάνης, »παά αΠ|6» τἱεο, Ἰ͵αι εῖμ. (0.55). 
ἀρρενόθηλυς (ἀρσενόθηλυς), Ε. ἡδγηα β γοά τ ε, »παϑομο- [εὐιϊηΐπε; 

ἔτεα. οἵ ποβῖ. βθοηβ: ΒυΊΠΟ5 οὗ μὲν γὰρ αὐτὸν ἄζυγον λέγουσι μήτε 
ἀρρένα μήτε θήλειαν.. ἄλλοι δὲ ἀ. ... ἑρμαφροδίτου φύσιν αὐτῷ περι- 
ἄπτοντες ἴτδῃ. ἔαεν, τοῦτ. (}1.7.560Ὰ); ΑΠτΏχορος, ΠΙρΡΡ.ἠαόν. ς.6(ρ.᾽γ8, 
7; Μ.τ6.3126Α}); οἴμεῦ ᾷξοῇβ, [χϑη ἦσεν.τ. τ. (4484); 18.1.30. π(6950); 



ἀρρενοκοιτία 

ἀρσ- ἔχων τὴν θήλειαν ἐν ἑαυτῷ ϑίπιου Μαριβ ἀρ. ΗΙρρ.ἠαεν.6.18 
(ρ.145.3; Μ.1τ6.32220); ΕΡΙρἢ. ἤαον.31.τ(ρ.383.1; Μ.41.4738); ΟΥΟΝΆΖ. 
0γ.31.7{0.154.3: Ν.36.1414}; 1ο.1).Δ6εγ.31(Μ.94.6074}; 2. πιαῖε ἀπά 

νιαΐθ, οὐ δοιὰ φόχες, 1.6. οἰδθον ον, Ττ. ὙΒαύτη,ρ. Ῥἠτίαρν, (Μ.46. 
ΤΙ040); 1 [πὲ φηειοέ γε: 40(Μ.6,12930); τηεῖ., οὗ ἔνοὸ τ] ϑίοποβ, ΟΥ. 
βοΐ ρ Ὠ..24:6(Μ.12.8130}); ΠομιΟἸ6η1.12.26 οἷς. 5. φιλανθρωπία; οἵ 
[μ8 πύαθεῖ ὅ, ΤΑ παῖ.  βοα, ἀφεαά.(ρ.34). 

Ἐὰἀρρενοκοιτία (ἑἀρσενοκοιτία), ἡ, φοάονῖν, ἀρσ- Ατίϑί,αροί.13.7; 
Μας,Αερ.Πονπ.4.22(Ν.34.4808); ἀρα- ΝῚ].6}}Ὀ.2.282(Μ4.79.3414}; ΓΟνΥ. 
μον ἀν. τ4(51.4140)};: ἀρσ-...διαφοραὶ τρεῖς 70. 76}. ῥοεηῖ (Μ.88, 
τ8030). 

Ἐἀρρενομαν-έω, ῥὲ γαυϊηρ αἴ εν Ἠτ6,, δὲ Ἡιαμ τη --ουσῶν γυναικῶν 

ζύβεβ. ΝαΖιάταί. τ39(Μ.,8.το44). 
ἀρρενομιξία, ἡ, Ξοίογῖν, ΟἸοτη. ῥαεά.2.τοί(ρ.2το.21; Δ.8, οτ0}; Ε85. 

ἐ.6.5 Ῥτοθῃχ.(ρ.205.24; Μ.22.3400); Πον, ἰοηι.δ.χδ, 
ἀρρενοπρετής, ὀεἠιϊηρ πιο, ιαηῖν, Οντ. βοητ. ἀϊνιτοί Μ.77. τόθ Ὰ}. 
ἀρρενοτοκία, ἡ, ὀεαγίηιρ ὁΓ γ»ιαίο εὐπάνεν, ΤΌατ, ἤδτδο!. }5.66:7 

(Μ.18,13730). 
ἀρρενοτόκος, ὀεαγίηρ »ιαΐο εἰπίανεη, Τιδοπΐ, Η, δες. 4.1τ(Μ.86, 

τ6524.,0). 
ἀρρενοφανής, ηιαξεμη6-ἰσοξίηρ γυναικῶν...ἀ, Μαχ.Ξοβοί,ε.ἐ..3.5 

(}1.4.1224}. 
Ἐἀρρενοφθορέω, εογηηη οοάομιν, στιν νϑβυ, δῖος. (}1.44.3484} 

ξύδος. ΝαζΖ. αὶ. τοί 7.538.1το.4). . 
Ἐἀρρενοφϑόρος, ὁ, Ξοὐογμίο, Βα5.6}.1τ88 εαπ.7(3.212Β:1 Μ.32.6730). 
ἀρρενόω, 1. αςοῖ,, γαῖ νιαμῖν, ἐογίτν ἃ. τὴν ἱεράν σου ψυχήν 

ϑγποβ.ορ.τ46(Μ.66. 5400); 2. πιρα,, δέεοριθ τπαμΐν, σμοὺ υἱγεπεν, 
ΟἸει. ο"".2.Ἰϑ(ρ.155.23; ΜΒ. τοϑοῦ); ϑὅνπϑα. ζ0η τ(ρ.237.τὸ; Μ.δ6, 
111{78})}; 3. Ρ685. θηλειῶν τε ὡσαύτως νεανικαὶ ψυχαὶ ..«ἠρρενωμέναι 
Ἐπ5..(γ(0.214.6; Μ.20.13564}; 1(.}..6.8.14.1τ4(}.20.}858), 

ἀρρενωπῶς, ἐξ ἃ ἨαΉ;, εομγαρεοιεῖν, βγνείν οὐ γὰρ ἀναχωρῆσαι 
χρὴ μόνον ἀπὸ κακίας ἁπάσης, ἀλλὰ καὶ ἀ. ἀμάλθακτον εἶναι ὨΙΟΏ ΑΥ΄ 
ε.ἢ..2.5.5(]. 3 φόχοὺ) ; Πμβοπε, ΒΝ εςί. οἱ Ἐμι τ 1.86, 1285 Α}; τῶν ἐν ἡμῖν 
νοερῶν δυνάμεων..-«πρὸς θεὸν ἀ, συγχωρεῖν ἀνατείνεσθαι ΜίαΧ.ΕΡ.12 

(τ. οδΑ}); 70.1).μον.4.πο(.06.6320). 
Ἐἀρρευσία ("ἀρευσία), ἧ, 1. ψαίξιγε οὗ ὀχογρίϊειο ῥοίθογς οὗ ῥοάν, 
ΝΠ υὐ ον. (ἀρ- Μ.γ7ο.τάδβο, τ... ἀρρ-ὴ; 2. αὔδϑηεθ οὐ ἐχεγοίϊοη, Ὁ5 
ἙΠαγβοίοτίζιπρ τη Ὀοίοτα Ἐ8}}, ἀμαοτ δι σά, τ4(ἀρ- Μι,89.2530, 
ν.]. ἀρρὴ ; Ἀπ «ἴτογ Ηἰ5. τεβτζοτβτίοτι, ΗΊΡΡ. ἢ,.7γ65.(Ρ.234.6; ἀρευσέα 
Νί,το,δότο). 

Ἐἀρρευστία, ἡ, -- ἔοτερ. τ, [0.(]Π]πν.5εαΐ το(Μ. 88,802}, ν.]. ἀρευσία). 
Ἐρρεύστως (Γἀρεύστ-), 1. οὐ ποὶ ἤπιχ οὐ ἐπαηρε, οἵ αἰνιπιῖν οἵ 

ὅ0ῃ ἡ ἐκ τοῦ πατρὸς εἰς τὸν υἱὸν θεότης ἀρρ. καὶ ἀδιαιρέτως τυγχάνει 
ΑἸ εχ. βά.2(}}.25.2048); ὁ δὲ.. «μονογενὴς θεὸς ἀτρέπτως καὶ ἀρρ. 
ἐγένετο Ἰλιάντα. 7 γἱ1:.3.4(}1.20.836 0); ἔγεη. οἱ ρϑηὀγαίοῃ οἱ βοὴ 
ἀφραστῶς τε καὶ ἀ. ἐκ πατρὸς..«γεννηθέντα ΤΈ κί, ,απ.20(0.50.10}; 
ὡς γὰρ ὃ ἡμέτερος λόγος ἀρ. ... γεννᾶται ἐκ τοῦ νοῦ..«οὕτω καὶ ἡ 
γέννησις τοῦ υἱοῦ Λτηπιοη. [ο.1: τ(}1.85.13020); ἀρ. αἰδοὸ ἴῃ ντ.δθ5.6 
τἴτ.(5΄.424} ἀπα Ῥτοο!. ΟΡ ε}.2.7(}1.6ς. 844); ἀρρήτως, ἀ., ἀγάστως 
14.0γ.4.3(Μ.6ς.716Ὰ}; θεὸς... «ἀπαθῶς καὶ ἀ. γεννᾷ ΤΌντ, Τγίη Ἴ(δθιτος ; 
Δ1.77.11530}); ὁ Χριστὸς ἐκ πατρὸς ἀνάρχως, ἀ. ... γεγεννημένος 10.1), 
ιο.4.24{(Μ.04.τ2ο00}; 14. ἀοηι.4.4(ΝἹ.06.6ο40); {70.1}). ΤΣ γρη.τ(}}.95. 
ΟΑ); 2. τηξέ., οὗ 1 -ρ νίαν νναῦοῖβ οὗ {τατῃ Ργοςβεάϊηρ᾽ τοειομί 
εἰγοανη, τοϊομὲ βοτοίησ ἔτοστα Οοθας!] οἵ Νίσαεα οοτηραγεα ΨΊΙᾺ 
βονίηρ νναῖου αἱ Τοσίομο δηα εἴβονβογο, ἤν (Κ|} ς2--53}}0.25; 

415 1}.405). 
ἄρρην (ἄρσην), 1. γηαἰε; τις φιαῖο ἡ κοινωνία τοῦ ἄ, ὈΥΟΌ. τ, 

εατῖν ϑγγίας τεηάευίηρ οἵ ὅση οὐ δίαη κ5. ἔζϑιςς 9 Ιξ .Τλονι. ἃ 

27,5ο(ρμ.142.1τ6,166.8); 2. γπαδομἑηε, ἴπ ὈΒΆΤΘΟΙΘΙ ΟΥ ἴῃ σαπάοσ, 5, 
Ἐἀρρητολεπτόπνευστος, πόα ῥγεεοεῖρῖν βηθῖν (..6. ἀοἰεαϊεῖν, σε) 

ἐηϑρίγεά, ΤΡαι].51.ἐδόγης Ῥνε. (Δ1.86,2266). 
ἘΔρρητολογία, ἡ, μηορεαξκανίε ἰαηρήαρε, Ἐι5.}.6.3.13(122Ὰ; 1,21. 

2170}; 16... 22(227Ὰ; Μ.380Ὰ). 
ἀρρητοποιέω, ῥγαείἐς6 μηριθηίοπαθὶε υἱορ, ΤΉΡΗ], πε, ἀμίοἱ. 3.3 

(Μ.δ.ατζταν; Ἐπ5..6.4.0{ρ.163.26; Μ.22.2734}; ΕΡΙρΗ μας. 63(ρ.213. 
24: Μ.41.8408). . ᾿ 

ἀρρητοποιΐα, ἡ, ῥγαείῖεε. 0} ὠμτηθηβομαϑίς υἱέθ, ἘΠ α5.}..6.2.13.}(Μ. 
20.τ608); Βαϑ8.ερ.τόο.3(3.250Ε; Νῇ,22.6250); ΤΉρδη.εἤγοΉ.Ρ.373(}.τοδ, 

8034). 
ἀρρητόρευτος, μοὶ γ]ιεοίογίοα! τη ἐμαγαρίεν ἔστι μὲν οὖν ἐν ταῖς 

ῥητορείαις ὁ νόμος τὸ ἀ. ... ὅ τι μὴ παρὰ τὴν πειθὼ τοῦ λέγοντος ἀλλὰ 
παρὰ τὴν πολιτείαν ἰσχύει ὥγτιε5. ΠΊοη το(ρ.274.το ; ΜΝ. 66. 1τόολ). 

ἄρρητος, 1. Ηρ ΟΚ θη, τοῦτο γὰρ [530. ἢ15 ἀεἰν]} Ἰησοῦ κέκρυπται... 
καὶ λεγόμενον ἄ, μένει Του. ΔΥ.6}.53(Μ.3.το608); ερτη οί ρδίε, ἴῃ" 
απάδὶε λέγουσί...τι φωνῇ ἀ. Η]Ρρ.᾿αθγ.6.4τ(0.173.3; Μ.16.32590); 

230 ἀρρύπαντος 

2. ἐμαὶ ταπηοὶ ὃς «ροΐοη, ἱπαοδενιϑαδίο, ἐριρηθηϑθ; δπθρ. οἵἨ αἰνίμε 
τπΐηρβ, ἱμεβαδίε συμπέπλεκται τῷ ῥητῷ τὸ ἄ. Ἰλίοπ, Ατ.6.9.1(Μ.3. 
11050)}; οὐδὲ πάντα ἄ., οὐδὲ πάντα ῥητά [0.1}. κο.1.2(Μ.94.7028}; οἱ 

Οοά, ρτε- γιβτίαμ ἔφρασε τρεῖς μεγίστας ὑποστάσεις εἶναι τὸ τοῦ 

ἀ. καὶ δημιουργοῦ ὄνομα, μίαν δὲ θεότητα εἶπε: διὸ καὶ ἐκλήθη... 

τρισμέγιστος 'Ερμῆς 1ο.Μαὶ.εὐγοη.3 ρ.26(Μ.07.034}} Ομ τΙβείαῃ, 5. 
2αῥοὶ.12.4(31.6.4648} ἰα .41α].τ26.2(Ν.6.7604}; ὁ...θεὸς ..«ἄ. ὧν δυνά- 
μει τῇ αὐτοῦ ΟἸεπι. εἰν. ς.το(ρ.360.28 ; Μ.9.1008); τῆς ἀ. οὐσίας ἐκείνης 
ΟΠτυβ.λοηι.30.3 τη 70.(8.230Α) εἴς.; οἵ ὅοη διὰ τῆς ἐπιδημίας τοῦ ἀ, 

σου λόγου ϑεταρ.εμεῖ. το. τῇ. ; οἵ μὶσ οἴθγθδὶ! ρσοπογαίίοη. Ὁ. τὸ 
Ἑαίβοι, Ἐπ5.4.6.5.τ(ρ.213.5; Μ.24,3538); πρᾶγμα ἄ, καὶ φύσεως 
ἴδιον θεοῦ ΑἸΉ.4γ.2.36(Μ.26.2244}; Ογτ, 7σ.τ(4.80); 18.1.5 (4.458}} 
14. ειπονττ( .72.8696); οἵ Της, εἴωθε δὲ ἡ γραφὴ τῇ λέξει τοῦ ᾿ὁ 
πέμψας καὶ τοῦ ᾿ἀπεστάλη᾽ ἐπὶ τῆς ἀ. συγκαταβάσεως προσχρῆσθαι 
Τιάντη. Τγίη.3.τ8(Μ,39.8818); οἵ πίοι. οἱ παίιιγεθ π΄ (γῖδι 
(ντοπρ]ν) οἱ, «πεπατημένην τὴν περὶ τῆς ἐνώσεως ἔννοιαν ἔχοντες, 
ἄ. αὐτὴν ἔλεγον Τιεοπῖ. ΒΒ. Ν 65... ἔπ] .80.15070): οἵ ψόοσκ οἵ 
τϑαδπιρίίο. τὴν..«ἄ, θεουργίαν, ἣν δέδρακε καθ᾽ ἡμᾶς γεγονὼς ὁ 
ἀναλλοίωτος Ὠϊοη. ἀτι.η.2.6(88,3.6440}); οἵ ΕΗ. σποϑὲ πνεῦμα... ζῶσα 

δύναμις, καὶ θεῖα φύσις, ἄ, ἐξ ἀ. στόματος πεφηνυῖα, ἀρρήτως... 
εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπεσταλμένη αν (1 ΒΆ5.) τοι, (1.303Ε : Μ.20. 
7280}; οὗ ἀϊνίπο αἰσίρθαζεβ: εὐεργεσία Οτοῤγίηε.3.1.τ2(ρ.217.2; Μ.ττ. 
1214}; γνώμη Επ5...6.1.2.1(}1.20.,5320}; βουλή 1.1.4.3(714}} Ἰνα(Πα]. 
Ὠΐας. 6}. απ. (Ἅ1,85.7ο 4); δύναμις Εἰ5.6.1}.5.6{(0.103.20; Μ.24. 
ΘΟΒΑ}); (Ὠτυβιἤονι, 538,4 ἢ 0.(8.2234}; χαρίσαι ἡμῖν ἱερουργῆσαι ἀ. 
δυνάμει {1|.}αε.(ρ.178.14}; τοὺς ἀναγεννωμένους τὴν θείαν καὶ ἄ, 
σου μορφήν ϑεταρ.ἐμεῖ,.1τ0.3; τοὺς ἀ, τῆς σοφίας ἑαυτοῦ καὶ τῆς 
δικαιοσύνης λόγους Βα. ἤσ"η.π. (2.588; Μ.51.2494)}; τὴν ἄ, μορφὴν 
ἐμφανῆ δεῖξαι αὐτοῖς ντ, Σ,(.2ο190(Μ.72.8858}); ἴῃ πιβέςευβ ρουταπίπρ 
ἰο σα τὰ περὶ τοῦ θεοῦ μυστήρια καὶ ἄ. δόγματα ()γ.}".58 1ν 67. 
48:23.{ρ.237.το}; διηγήσασθαι τὰ ἅ, σου μυστήρια βοταρ. δέν, τ,.6 
ὃ τῶν ἀ. καὶ ἀθεάτων μυστηρίων θεός 11: ῬΡραδεαη εἰ. (Ρ.348.31); (ἀποβῖ,, 
ΟἸειννεχε, Τἀοι πο(ρ.ττῦ.24; Μ.0.0738)}; ἐκεῖνο οὐχ ἁπλῶς ἄ., (δ) 
ὀνομάζεται... καὶ γὰρ τὸ οὐδ᾽ ἄ, οὐκ ἄρρητον ὀνομάζεται ἀλλὰ ἐστὶν... 
ὑπεράνω παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου ἘΠΡρρ.ἐαδν.7.Ξο(ρ.τού. ΤΠ; 
Ν|.16.33030); 1.5. 7(0.84.0; 21.240}; τοῦ, ζοτ τι, ταῦτά ἐστιν...τὰ 
ἄ. ὑπὸ πάντων λεγομένων μυστήρια 1δ.5.8(ρ.93.56 : 31474}; θεὸν 
βλασφημεῖν.-..«ἄλεκτον, ἅ. κτλ. (Ὁηοὶ. ἱρριδιτοιτ! Λυλη τῷ υἱῷ Π 

πατὴρ ἄ. ὑπάρχει Ατ΄ἃ ΓΤ αὶ. Κν.2 ἀρ. ται, σγητσ(ρ.243.14; Μι206.7088)} 
Οἵ την βιῖςα] ἐχροτίθησοβ ὡς τοῖς πολλοῖς ἄ, [οι Ατ,ά,η.3.3(Μ.3. 
6ϑ4Α}; 3. ποί ἰο δὲ φροῖφη, ἴ.6. ἀϊνυ!ροα, θοσαιπο βαοτοά ; θ] τ, 405.» 
Οὗ ρᾶρδῃ πινϑίογίεβ, ΗἸρρ.ἠαῦν.τ ὑτοει.(ρ.2.5.: Μ.16.30178). 

ἘΔρρητοτόκος, ἱμεβαῤίε ᾿αίδεν, ϑντιοπιάγνιη. 3. πολ ].66,150ύ). 
ἀρρητουργέω, ἐο μπππεγαδίο ἠΐηρς, Ηἰονι Οἰρηι,4.τό. 
ἀρρητουργία, ἡ, 1. μηορεαβαδίο ἀδεά, ῥγαοίίεο ὁ αὐονιϊμα! θοῆς, 

ΟἸεια, ῥγοί, ίρ.13.6; Μ.8.76Ὰ}); ἘΡίρἢ μαον.27.4{ρ.305.14) Μ.41.3094}; 
ἐφ.38.(ρ.6 4.21; 6560}; ΡΏΠοΞε λ.6.7.4(Μ.65.541λ}: 2. κοἰονα 0. οὗ 
Ῥαραν μινϑίογίθς 85 ϑδοτθα αοιίοη ποῖ τὸ 56 τονοιίοι, δγ μος, ῥγουίά. 
2.5(ρ.123.9; Μ,66.12720). 

Ἐἀρρητουργός, ὁ, ἄσεν οὔ ἱπίανηγ, ᾿“Γατιογαι.3(0.4.3: Μ.0.812Ὰ). 
Ἐρρητοφώνως, τοῦ τορι! δγανίθ ποῖον, τὴ Ἰηον ῥγεϑϑίδίο τοογβ τὸν 

ἀ. βροντοηχούμενον ἐξ οὐρανοῦ (Πτνπιρροθηειίη 0. Βαρί.(0..33.17). 
ἀρρήτως, Ε. ἱπαοκξογίδαδίν, ἱπεχρίτεαδίν; 2. τηρβαϑίν, Ἰπέχργε5- 

εἰδίν τριὰς ἀ, εἰς μονάδα ἀνακεφαλαιουμένη Ζιολ. Μιτορ (ὃς. 
11418); τοῦ. σεποτγατῖίοη. οὐ ὅοη, ΑἸον ΑἹ, ἐρ. Αἰρχ. τ (ρ.27.7; Μοιδ, 
56:8); Ἐρίρῃ,λαον. θυ. τπ(ρ.τόπ.1; Μ1.4.2,3254}} Ρσοο ΟΡ ογ.4.3(Μ.6ς. 
σ16Ὰ} οἷξ. 5. ἀρρεύστως; ρτοσδβδίου οὗ ΗΙ. Οοσῖ, ΤΛΈΒ ταὶ, ῬΥῖπ.τ. το 
(Μ.28.11488}); (τε δίσια, στ Ναζ.ογ 40.45(Μ.36.45248}: Τῆς. 516, 
ΡῈ]..}}Ὀ.1.59(}1.78.2214}; τὴν ἀνθρωπίνην ἐσχατιὰν ἐξ ἧς ἀ. ὁ ἁπλοῦς 
᾿Ιησοῦς συνετέθη Του Ατ,α.η.1.4(Ν1.3.5024}; τοῦ. ΠΙ. ΟΒοσὶ ἀ, ... εἰς 
τὸν ἄνθρωπον ἀπεσταλμένη Ὠϊάνπι (1945. πη. κ(1.302Ὲ ; Μ.20.728}). 

ἄρριζος {(["]ἄριζος), 1. οὐ μοι γοοὶ, οἵ Δατοη 5 τοῦ, ἀρ- Οὐ Ν 85. 
υ.10ς5.(Μ.44.3240}; [4 πον. 11 ἠη Οαη! (1.44. τοοτΑ}; ἄρ- 1ν.2(7038); 
2, ΄τρϑῖ,, οὐ ἀἄεδτῃ, :δ.15(1ο218); Β85.56].,αξοβ αι 3(}1.28,10778);} 

φτγοιιάϊεςς τὴν ἄ, δυσμένειαν αν Ν ν55.6ρῥ τ 4(Μ40.τοο1Ὰ}; τὸ ἀπαγὲς 
τοῦ λόγου καὶ ἄ. Ἰά. Ἐπη.τοίς Ρ.228.4: ἄρ- Μ.45.δ4οιῦ ; τοί ργομπήρα 
ἴῃ, οὗ “μβεάνυθηϊν πιπηδηϊ ν᾽ οὗ (τιξὶ ἕγερον ἄνθρωπον ἄ. καὶ ἀσυν- 
αφῆ πρὸς τὴν ἡμετέραν φύσιν ἀναπλάσσει τῷ λόγῳ 1ἰά, Τβοὶ .33(Μ.45. 
1106}. 

Ἐἄρροπος, ποὶ σισαγεά ὃν ἱπεϊμαϊοη; οἵ ἃ ὕπάσο, ἐπιρατγιίαϊ, αν, 
Ναζιεαγηι.τ.2.8. το (Μ.37.6624}; ἐδ.2.2(ροσπι.}2.7(14784}} Οἵ τἘποιιρῃῖβ, 
μηαουταίζηρ, Ῥιϑαὶαβ κα ρυ ριγ. τϑ(Μ.40.12128). 

ἀρρυθμία (ἀρυϑμία), ἡ, ταί οΓ γλνίδηη οὐ ῥγορογίοη, ΜειΒ, 
ΡονΡἢτιοίριπος, 5; Μ.18,4000); ἀρ- Μείοτ,παί ον (ΜῸ04.11610). 

ἀρρύπαντος, μηΔοπίο, ΝῚ Ρ}.τ.203(}1.70.1800); {70.10....12 
(Μ.οδ.οὔ40). 



9 δ᾿ 

ἀρρύπαρος 2 

[Ἐ]άρρύπαρος, -- ἀρύπαρος, μπάεβίρα ; οἵ 1ῃ6 ἤξδιι, ϑεταρ. ἤΐαῃ. 
2.11{ρ.74; Μ.18.12528); οὗ (γι 5 Ὀισίῃ, ΟντΗ αϊ δεῖ. 12.32; 1.᾿ 
τὴ.6. 
, "ἀρρυπάρως (Γἀρυπάρω:), ὐἰμιοιὰ ἀεβίονπειὶ, τοῖ. (υβο 5 Ὀχτὰ 
ἀρρήτως καὶ ἀρ- ΟΥΝᾺΖ.ογ,40.45(}1.36.4248); Αηδδί. Δηΐζ, ογη. 4(Μ. 

80.13978).- 
ἄρρυπος ({"]ἄρυπος), μηροϊμιοά, μριἀεβίρα; οἵ αἱτ, ἄρ- Αμδβί. 5. 

ιι.δὲ γε. οὐ(Μ.80.7440); (πιογα}]ν) καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ καὶ ἀρ- (ηδὶί. 
4,ΡΡ.2.53.5; βίον σεμνὸν καὶ ἄρ- Α(Ρἰ. Δ ττοίρ.48.,13); Οἰγταρ. οὗ 
25:.4(}1.03,2680). 

ἀρρύπωτος, ἐπάεβίρα, μηδροίοά, τλοτγα!ν, ἤν. ὃν δέδωκέ μοι ἡ 
νὰ ἄ. χιτῶνα, ἐγὼ βυπάνω; Ῥενς5.(0.42.0); τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἔνδυμα 

.. διατήρησον Κὲϊ, Βαῤῥ,(ρ.406); τοῦ, Ρτεβοσνδτίοη οὗ αἰνιπα 
πιορς ἴὰ τη, 0, ΥΠΉ.υ..9. τί 1.04. 4294); ; τηδί, τὴν εὐαγγελικὴν 
εὐπολιτείαν,.-«τὸ ἀόργητον...τὸ φιληδονίας ἀ, Βα5.5᾽)17.35(3.20Ε ; Μ. 
τὶ 1324}; τοῦ, νιτριηϊν, ΓΟῃγνβ.ΐον τ 3(13.2538); οἵ ΒΆΝ, [0.1 Π}655. 
ἄονηα, ΒΜ Β τ4(ρ.438,11). 

Ἐἀρρυπώτως, τοτμομὶ ἀεξίφιπεηὶ, οἵ (Ὠτῖβο 5. Ὀἰγτῃ ἀρρήτως καὶ ἀ, 
{10. Τγίπι τῇ. ος.9Α). 

Ἐἀρρύτιδος, “701 ἰ6 ἄσπιλός τε καὶ ἀ. [3ς, ἐκκλησία] ὙΠαζ, 
ϑεθά,ορῥ.τ 48(},09.τοδοὶ), 2.1.1. ἴον ἀρρυτέδωτος. 

ἀρρυτίδωτος {{Π]ἀρυτίδωτος), εἐρευγίπκίρα, οἱ ΟΒΌΓΟΝ οἱ σεηι]85 
ἡ νέα καὶ ἁ - γύμφη ὑγτ. “]οεἶ.1 7(3.3050); ἀρ- Δ αὐον.τ2(1.4340). 

["Ἰέρρωγή, ἡ, ἴοΥ ἀρωγή, ΤΡ δμ ΓΟ, το συ, Ερεὶ τ Μ.ο8, 
1024). 

ἀρρωστ-έω, 1. δὲ 10: τἰ{ μεαίί; 2. ταξεῖ., δὲ τοραΐ ΤῺ δοκεῖ δέ μοι 
πολὺ τὸ εὐπίθανον “-εἶν ὁ λόγος Ογτγ. ἰ5.4.4(2.6680). 

Ἀρσάκης, ὁ, πδπης οὗ α ῬετΙϑίαπ ἰιῃσ ἀρσάκην ὅ ἐστι βασιλέα Ἶο. 
Μα]. ἐἰγομειι 0.270 (}1.97.409Δ). 

ἀρσεν-, ν΄. 3150 ἀρρεν-. 
Ἐἀρσενοκοιτέω, Φ07η711| εράομιν, ΟΥ. ΡΥ. :τ2(Μι17.τδ18}; Επι5,4,,6. 

τ.6{(ρ.33.3ο; Μ.22.650); [0.18]. εἰγορ.τᾷ ρ.4.36(}7.07.6444)}. 
ἀρσενόπαις, δερείίη ἡταΐα ἴδοε, Νοπη. βαν..70.4.::1τ2(}].43.7758). 
[Ἰάρσενόφρων, οὗ γπαμῖν ερίγε!, Ογτι ποριι βραδεῖ, τοί(ς3.135Ὰ}). 
ἄρσις, ἡ, 1. ἰ)έτηρ, γαΐδτηρ; 2. τῤγίδτηρ, γεδεϊϊοη Ἄρης ἀπὸ τῆς 

ἄ, καὶ ἀναιρέσεως κεκλημένος ΟἸεπι, Ὀγοΐ, Ξ(ρ.49.12; Μ.8,1658}; παποα 
2 γΟΙΡΠΟΉ εἰς μανίαν ἄρσεως κατὰ τοῦ κυρίου τολμηθϑείσης ΡΙΡΗ. 
ἤαον.76.5(0.345.35; Μ.42.5240); 3. ᾿ψΠ8. 15. ταῖβεα, δηγάεη, Οτ. [ὰ. 
το.3ο(23; Ρ.216.22,25; λδ1,14.3810,384Ὰ}; παπορ 4, γόγηοταὶ, ῥμῊσ 
ατῦαᾶν οὗ ἰδάνεη, τ ΝαΖ.ογ.41:.2(Μ.36.422Α}); ἐγαμδρογίαίίομι, ὙΒατ, 
φμοτα τῷ. 3 6ρ.(1.461): 5. γεγεείϊοι: νηπίων ἄ, τύπων ἅτ. ΝαΖ,οαγηι.1.2. 
24.το) (δ ..27.050Ὰ}; ἡ.--«προνοίας ἄ., ἄνταρσις θεοῦ 18.τ.τ.6.τ6(451τᾺ). 

ἀρτάβη, ἡ; ἃῇ Ἐρψρύδῃ πἸδάβιγο οὗ Ὀαρδοιν νυν Ιην ἔτοιη 24 ἴο 
42 χοένικες, ἘΡΙΡΏ ΗρΉ5.2τ(Μ.43.2728); ἀρορῥί, Ῥαὶν.(1.65,128Δ); 
Τιδορί ,Ν.ν. 76. ΕἰΦθΉ1. .3(Ρ. 9. 12); τεῖ. [5.5 :τὸ Ἰητετρτοϊοα 8]ΠΕροτίοα"ν 
ΟΕ ῬοΟΚϑΚ οἱ ΝΊ ἕξ τοίνυν ἀ. ... τέτταρας μὲν. τὰς τῆς θεηγορίας πυκτάς, 
πέμπτην δὲ τὴν τῶν δέν θέων Πρᾷξιν- ἕκτην δὲ τὴν τοῦ ὑψηλοῦ 
Παύλου μονότευχον δεκατεσσάρων ἐπιστολῷν» Τί 865.ΝαΖ.ταϊ.το3 
(Ν1.38.1:176}. 

["]άρτάζω, ἴον ἀερτάξω. 
ἀρτάω, 1.δ; δὲ ἴῃ σιδῥρεηδε, ΑΝ ΐμε.26.6{Μ1.25.1418). 
ἀρτεμέω, δὲ σαΐε απᾷ Ξοιριά, Οτ. ΝαΖιεαγπι.τ.τ.36.24(Μ.3}. 

Νοπῃ.Ρ αν. 0.4: κοί {.43.784Δ}. 
Ἑὰάρτίας, ηοῖσ, Ἰδὲ ποῦ, ΟτοΜαρσ αταί. (τ. Ζαοῃ.)1. τ20}..}1..}} 

2148). 
Ἐἀρτιβαφής, πειοὶϊν-ἀγεά, ϑγτιθ5.ερ.44{Μ.66.τ269Α). 
Ἐἀρτιγαλακτοτροφοῦμαι, ῥὲ τυφατιο, σι. τη λον, (}ῖ.40.2414). 
Ἐἀρτιγεύστος, ηειογ- 5 ΠΡ, ταεῖ,, οἵ ἃ πονῖσε ἀ. τῆς μοναδικῆς 

πολιτείας Τπατιϑδίαά,οῤ}.1.28(Μ.00.9970). 
Ἐάρτικός, ῥγεραγεί, ογάεγο ἀ. διάϑεσιν ϊοΐρί,παΐ, θη. τοί Μ.64. 

11028), 
ἄρτιος, σοί εἶθ, βμεγζσοι; διρτίαρίο ἄ. δὲ πάντως ἐκεῖνός ἐστιν, ᾧ 

τελείως ὁ τῆς φύσεως συμπεπλήρωται λόγος (τι Ν γεδιλον»: 6 τη {πεεὶ, 
(Μ.44.7)04Ά}; οἵ ΟΒιβίύιδη σμαγαοίου ἀπ νἱγίιε, ΤΑΙ ταί. 1 γῖη.3.τ 
(Μ.28.12288}; Τπατ αἰεί. (0.68.1: ; 4.760); ὉρΡΡ. τὰ ἐξαμβλωθέντα, 
ΟὨγγ5. ΠΗ 1.13(1. 20Ὰ); ; τεῖ, 2ΤΊ μη. 3:10, Με. 5»Ήρ.5. .«2(ρ.ς4.3; Μ, 
τᾶ. 970); : .. φησὶ τὸν.. ἐπιτηδείως ἔχοντα πρὸς τὸ κατορθοῦν. . «τὴν 
ἀρετήν ὕγε ἀϑὸν: τδίι. 4914). ᾽ 

“ἀρτιόω, γπαΐε εομηά, μεαὶ, Το. οπ.ἤγητη. Β είν. 4(}1.06.13920). 
ἀρτίπαις, ὁ, σγοιυΐηρ δον, Ορρ. πειντθογη τ}, ἘΡΙΡΠ. αν6.40 

(ρ.51.5; Μ.43.800). 
Ἐἀρτιποδέω, δὲ Ξομη οἔ ζ0οὲ, Ογτ.Ἐ]. εαἰεεῖ,..2.5. 
Ἐἀρτισύστατος, 7μεὶ εείαὐϊτεπεά, πειοὶν -ρίαπίοά, Μοεῖῃ. Ρονῥἧ, 4 

(Ρ.507.12; Μ.18.345Ὰ). 
ἀβριισφαγής, γοεονΐγ οἰαμρίεγεά, ἸΠαάτιδεμα.»}ιι. αι ( Μι09. 

Ι0070). 

5104}; 

Ι ἄρτος 

ἀρτίτοκος, 1. πεισ-ῥογη; 2. ῥογη δομμά απά τυῤοίξ, ΟΡΡ. ἔκτρωμα, 
(ἸΠγυϑονάϊη.4{1.4434). 

Ἐῤρτιτότε, 7ιἐδὲ ἐπεη, Τιοομῖ, Βιαγρ. δεν. (4.86.10410). 
ἘΔρτίτυπος, περὶγ-[ογηιοά, Νοσμη ραν. [9.01 (ΜΝ .43.825ΑῚ. 
Ἐἀρτιύμνητος, πὲ (δείῃρ) εεἰεδγαίεά, (εττα.ΟΡ ογ.2.1(Μ.08,2020), 
ἀρτιφαής, 1. »σιοίγ- οἰ ἑητηρ; οὗ ΜΆΡ1᾽5 βῖαύ, Οσ. Ν Ζιοαγηλ,1.1.5.61 

(Μ..37.4294}; 2. πειοὶγ-σεείηρ, 7μδὲ ἐποιοοά τουτί εἰρὴϊ, Νολη, ραν. 70. 
9: 17(}1.43.828}). 

ἀρτιφανής, 7:5| σεέη, παυΐηρ πειοῖν ἀρῥεαγεάᾷ, Νολῃ, α7.79.6: 17 
(Ν1.43.γοῦο); γε. [οοἰ.32(3.3248); ΙΔ «αἀογ.τοίζ1.3310}); οὗ ῥγϑοίίοδϑ, 
4, {ιείμ.7(635,2494}; οὗ ρεύβοηῆβ, Νοπη.ραν. [ο.τ6:21(Μ.43,8814}; οὗ 
Οτϑεῖκ ΡΒΠοβορῆθις ἴῃ οοπηρατίβοι ἢ Μοβοβ, ὕγυ, {μἰη.τ(148}); οὗ 
Νεβίοσί 5 δράκοντος ἀρτιφανοῦς ἰ4,( ιν τει.(5..7168), 

Ἐῤρτιφρονέω, λοίά κοι υἱεῖς, Ογτοάραε. ᾿π(Ααθοῖι ; ἀρτίφροσιν 

3.5410). 
ἀρτίων, 5.1.1., ἰογτῃ οἱ ῥσεϑβ. ρίορ]. ἔγοπι ἀρτίζω οὐ ἢ ἀρτύω, βγὲ- 

βαγέ, ἄουῖδε δόλον αὐτῷ πικρὸν ἀ. (γτ.[ς5.2.τ(2.105Ὲ)}. 
δ᾿ τυραν 1. 75ὶ, πειοῖγ; 2. ὁχαείΐν, Ἰθησε ἀῤίϊν, Επι5.6.,{.,2.25(0.126.Ψ 

Μ.24.9658); Βιάνμῃι, ({Βα65. λέξη. σέ. «8020; ΜΝ. 20. 7258); : ἱμίέργαϊν 
τὸ ὁ κάλλος. «τὸ πνευματικὸν ἕν..«ἐστιν ἐκ πολλῶν ἀρετῶν συνηγμένον 
εἰς τὸ ἀ. ἔχειν γτ, Ἐ5.20:8(Μ. 6ο. ὅθ). 

ἀρτοθήκη, ἡ, ῥαηίγγν, Ογτιϑιυ Εἰ ἤγη.τ,(ρ.327.19). 
ἀρτοποιητικός, ρεγίαϊμίηρ ἰο ῥγεαά-πακίηρ,, ἡ ἀ, 6 δαίογὶς ανὶ, 

ὀγεαά-»παλίηρ, ΟὨγνβ.ἤονι.52.4 ἵπ Δ11.(7.5340}). 
ἀρτοπωλεῖον, τό, ὑαίεγὶΣ σἰορ, Ῥα]}.ὐ. ξατι5.37(ρ.112.2; Μι 4. 

1864}; ν.ἰ. ἴοῦ μαγκέπια, (ἦγον Ῥακε.ρ.341τ(}1.92,880Ὰ}). 
ἄρτος, ὁ, 1, ἰοαΐῇ οἵ Ὀτεαᾶ; 2. οοἸϊεοίῖνε απ ρὶιτγ., ὑγεαώ; οἵ 

παπἰοανοηξα Ὀγοαά ἄζυμον ἄ. Τβι 41.12.2 }1.6. 000}; Οὐ. 76.10.18 
(13; Ρ.189.20; Μ..4.3370)}; Οα Ν 55... }105.(Μ,44.3048}); οἵ 5μὸν- 
Ὀτςαα ἀ, προθέσεως γτ. 1. εαἰοελ.22.5., Ὑμαίψη.δο ἐμ ἰχ.(ατ64); 
αἰεῖ οἵ ἕαδε θείους Ἑαβίεγ, Ορηβί ρρ.5.τ8,τ οἷἴ, 5. ἄλς; ῥαμες 
εἰνίίε5, ἀοἷε ὑγφραά ἐκάλεσεν τοὺς ἃ, πολιτικοὺς διὰ τὸ τῇ ἐδίᾳ 
πόλει τούτους δωρήσασθαι, καὶ ἠφόρισεν ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ χωρίων 
πρόσοδον ἀναλογοῦσαν εἰς λόγον τῶν αὐτῶν πολιτικῶν ἃ, (Πξγοη.. 
Ρακεῖ,.}».203(Ν1.92.6418); ἐξ. 0. 3ϑοί(θ974}; 3, οοά; 8. τὰ μσοι., 5μ5- 
ἰὁημαμεε τὸν ἄ, τοῦ ἔργου τ ΐξη1.34.1; πᾶσα..-τροφὴ ἃ, λέγεται κατὰ 

τὴν γραφήν ΟΥΟΥ.27(6.265.8, Μ,αι.πο8Β); ἃ. ἣ τοὺς νοητοὺς τῆς 
φρονήσεως ἢ τοὺς αἰσθητοὺς οἷς τὸ σῶμα τρέφεται ἘΒα5.ἐογι5,,34 
(2.πϑοῦ : Μ.31.14254}; ἀ, ... εἰπών, πᾶσαν τὴν σωματικὴν περιλαμ- 
βάνει χρείαν ΟΥ̓ Ν γν55.07. 40» 4{ρ.90.18; Μ.44.11760}; Β. γιαπηᾳ ἄ, 
ἀγγέλων [{ι5ι.ἀταϊ.57.2(Μ.6.6ο50)}; ΟΥ̓ Νας.ογ.14.τ(}{.3ς,.80οᾺ); 
ἀγγέλων καλεῖ ὡς δι᾿ ἀγγέλων χορηγηθέντα ΤῊ Σ,.)5.77: 25(τ,1154); 
ἄ, ἄνωθεν Ἰὰ, Ῥς. τοι : 4ο(1352) ; 6, τηςφῖ., οὗ αἸνιπδ ννιβάοιῃ ἃ, ἀγγέλων 
Οτ.ο7.27(0.360. 28 {Ὸ ς Μ.11.5138)}; οὗ ρος οὗ νἰβάοιῃ ἃ. ἡ σοφία 
τι Ν γ85.ἤοηι 5 1π Βερ (ΔΝ. ,ἡ.δο6.}; οὗ ρᾷὶῃ ἄ. δακρύων Τα Ε,1)», 
τοτ:τοί . 218): 4. ῥαΐη ῥέητὶ, βαμῖς δεηράτεϊοηῖς, ανὶ οἰϊοτῖπρ ἴου της 
οἰεσον δπα νἸΓΡΊΩ οὗ (Βυχζοῇ οἱ ἄ, τῶν λειτουργῶν καὶ τῶν παρθένων 

Αἰ ερ.ἐπενεῖ.Ἅ(ρ.173.1τ; Μ.25. 2324}; τ. Να2.0γ7.18, 3ο(}1.35.10244}; 
ἀπὸ... «τῶν πρλησῆεν.: «κατὰ κυριακὴν δύο ἄ, τῶν εὐλογιῶν ἐλάμβανεν 
ϑοοτ, ἦν 6.7.1τ2.90(Μ.6᾽.76 08}; ΝΙσορἢ. ταν γι, ει Μ.86. 2100); ρετῇ. 
αἶβο πορί,, «4..σ(οπίρ.τοῦ. 24{{.); ἔγοιλ ἀν Β]ςὶ Ὀγολα [γ᾽ δι σΠτδὶ 
ψγ 85 ἴακοη, Οτιλοηι τοί 8).12 ἴῃ εν. ῴφ. τ60.32; Μ, 13. 4800); ἄς Τιονη. 
᾿ σοίρ.166.1) ; 5. πιεῖ., οἵ (ῃτῖες ὁ κύριος.. ιθύραν ἐ ἑαυτὸν λέγων... καὶ 
,. ΒῈ5. μη. 7(1. 2180; Μ.29.5240)); ᾿]ησοῦς...ὅὁ ἀληθινὸς ἄ. καὶ τῆς 

ἀληθῆΣ ζωῆς αἴτιος ΟΥ Ναζον τ 1(Μ.35.86οΑ); οἵ, Ομτιδίμς σΉ τὴ 
Ῥαηῖς ποϑίογ εαὶ φμεία τη ῖα ΟἸγίδιις οἱ υἱίαε ῥραμῖ5, Τοτὶ ἐς γα οηε ὁ 
(1. Ί..τ.12634}; τοῦτον ᾿Ιησοῦν καλοῦμεν... καὶ ὁδὸν καὶ ἃ, 17 .“δέγε. 
τό(ρ.14.16); 1514. Ῥεὶ,ερ»}».τ.36ο(1.γ8.2884); ἜΠατ. ῥεηίαί,(5.117} οἴτι 
5. ἄλευρον; ἃ5 Ὀτεδᾷ οἱ δῆρεῖ5 (τεῖ, Τονότ 1) τοῦτον... τὸν ἄἅ, ἤσθιον 
μὲν πρότερον ἄγγελοι, νυνὶ δὲ καὶ ἄνθρωποι Οτ, οἰ, 1 [᾽5.77:25(Μ.12. 
15410); ὁρᾷ: ὅπως καὶ ἐν οὐρανῷ ὑπάρχων ἄ. ἦν ζωῆς ἴλιι5.ε.}.1.20 
(ρ.86.30Ε., Μ.24.8768); ἃ5 Ὀτεαά ἔτομι ἄξαάνθη, σον, γ(ρ. 264. Ζι ἢ; 
ΜΟΙ πο Ὸ,σοδ Δ); Οτν γ55... 2705. (1.4... 3680); Ῥτος,(.1ς.3: (1.87. 
18030)}; ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ τὸν οὐράνιον ἃ. ... τὸν κύριον ἡμῶν..ἐξαπο- 
στείλας σωτῆρα {.1|, [ας.(ρ.180.15); κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ οὐράνιος ἃ, 
10.(0.232.17}; ΟρρΡ. ᾿παηπᾶ, (Πγυβ.ἤομι. 46.3 τη 70.(8.2708,271Ὰ}; τοῖ. 
ΒΜΨ οὐ κατὰ τὴν χρυσῆν στάμνον τὸ μάννα χωρήσασα, ἀλλὰ τὸν 
᾿οὐράνιο;" ἄ. ἐν γαστρὶ χωρήσασα Ῥτος] ΟΡ σηπμί (Μ| δ μ08Β); ἃ5 
Βτρα οὗ 116 ἄ, ἐστὲ ζωῆς...ὡς..«τὸ ζῶον εἰς ζωὴν ἀναπλάττων 

Διροα. 9.6: 35 (1.8 ς5.14368};. ΟὨγνβ, λορ!..,5.3 τῃ 0.(8.264Ὰ); οἱ 
ΒΙ͂Υ τὸ ἔμψυχον θυσιαστήριον τοῦ ἃ, τῆς ζωῆς ΤΜ ΘΙ, δ γρηνεὶ “πη.τ 
(1.18.3818}); οἱ ΒΜΥ τὰ βάνει κατατρυφῶσα τοῦ ζωοποιοῦ οὐρανίου 
ἄ. τῆς ζωῆς Μοα.ἄονν»ι.2(Ν.80.5285Ὰ); ἀποβῖ., .1..}ο,.οϑίρ.2οο.7) 
Οἷς, 8. σταυρός: ὅ, Θιιοπαγβις (ν. σῶμα); 8, οἱ ἰδ μοῖ ἕνα ἅ. 
κλῶντες, ὅς ἐστιν φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, 
ἀλλὰ ζῆν ΤρᾺ. ΕΡἢ.20.2: κατὰ κυριακὴν δὲ κυρίον συναχθέντες κλάσατε 



ἀρτοτυρίται 

ἄ. ίά.τά4.τ; παραγίνεται...ἐξ ἑωθινῆς εἰς τὸ μνῆμα.. «ὅπως ᾷ. κλάσω- 
μεν ἐκεῖ 44..70.72(Ρ.186.6}; 1.8ς(ρ.103.2); Αἴῇυἱγρ.τ3(0.47.2; Μ,28. 
“6πο); Ηονι ἴδηι. τΔ4.1; ΟἸ,αοα. ΠαΉ}.40 οἸϊ. 5, προσφέρω; ἴοΥ ἴῃ ἀξαᾷ, 
ἘΡίοπυ Ῥοῖγο.2ο; Ὁ. οἱ εἰδίηξπὶ οἱ δγθαά εὐχαριστίᾳ τοῦ ἃ, 765. 
(ταὶ, ττΊ.τ(}}.6.7458); Ιτϑπ.ἢαογ.4.18. »(}},7.10288) οἰΐ. 5. τιχα τ αὶ 
{δ. 5:2. 21. (11258)}. Ατῇ. τῷ. τ3(Ρ. 41.5) Μ.28. 2650); ἐπιδημησάτω... 
ἅγιός σου λόγος ἐπὶ τὸν ἄ, τοῦτον, ἵνα γένηται ὁ ἃ, σῶμα τοῦ λόγου 
ϑεχαρ. δε. τ3.15} ΤΑΊ Δρ. Επὺίγοῃ.ῥαεοὐ 8(}1.86.24018) οἷξ, 5, εὐχή; 
τοῦ ἄ. τῆς εὐχαριστίας Β85, 5 }17.66(3.54Ὲ, Ν1.32.1888); ἐπικλήσεως 
«γενομένης ὁ...ἄ, γίνεται σῶμα Χριστοῦ Ογτ.Ἡ] οαἰδεδι.19.7; 16.21.3; 
στ  Ν, γββιδαῤὶ Ολν.(Μ.46.5810); οἵ. ἀσπὶς υεγδα (ΟἠγΊΣΙΣ φμοα οἰ εγ 9, 
Ῥαπῖς ἀϊεαίμν; δὶ ΟΝ γι: ϑεγδα ἀθῥγοηρία ἔμμενηϊ, ]αηὶ ποη βαπῖς 
ἀϊείίν 564 εογῥῶς ἀρρῥοϊαίμν, Αυλῦτ, δ σαογαιηόμες κ.4.24(Μ.ΌΡΙ,.τό, 
4718); Μᾶς, ΜΡῊ. αροον.3.23(Ρ.106); Π)ΊοῚ.ΑΥ.6.ἢ.3. 20}. 3. 4250); ὙΠ 
58{, ν. ἄλς ; ποὶ οοπβθοζαϊβα ἴῃ δνξὴ πυση ΕΥ85 μόνη.-.ἡ ἁγία τριὰς 
-οδιὰ τοῦτο οὖν ἄνισα προτίθησιν ἡ ἐκκλησία τοὺς ἄ, ... τὸ θεῖον ἐν 
τούτοις χαρακτηρίζουσα Μαχιφι. ἀμ. 4τ(.0ο.8204); α. οὗ οοῃϑεογαῖςα 
Ὀγεδᾷ διεχάραξεν τῷ ἄ. τὸν σταυρόν, καὶ κλάσας ἤρξατο διαδιδόναι 
4 ΤἼοῖμπ. βοί(ρ.τ66.18); τὸν ζωοποιὸν καὶ πανάγιον τοῦ μονογενοῦς 
σου υἱοῦ σαρκοφόρον ἅ. ν.1., ΑἸ, νἱγρ.13(0.47.0}; οη ΑΥ.ε.}..3.3.12 
(Μ.3.4444}); λαμβάνουσι τὸν ἄ. ἤτοι τὸ δεσποτικὸν σῶμα ϑορβτ.Η. 
πιο. 3(Ν4.87.20840); ἐδιοί20808); 11]. ἀς.(Ρ}0.226.20,228.23); 
τεσείνοα ἴῃ Ηοὶν (ογατηπηΐοη ἀ, θεοῦ θέλω, ὅ ἐστιν σὰρξ τοῦ Χριστοῦ 
Ιρῃ. Κον".7.3; τοῦ εὐχαριστηθέντος ἄἅ, Τυκῖ. Ταροὶ,δς. (Μ.6.4288); 
Ατητηοη. 7ο.6: «2(}1.8.5.143270); ἐπιχώριοι πρεσβύτεροι... οὐ δύνανται... 
ἄ, διδόναι ἐν εὐχῇ ὈΝΟοοσδθο.65.13; οὐ δεῖ ὑπηρέτας ἅ, διδόναι 
(Ιαοάιεαη.2ς; Οντ. Η, ραϊεοῖι.22.5; 19.22.8, Αρορλϊλι αὶ (Μόν. 
1570); ἴοι ἀἰβοιββίοη οὐ ἄ, 85 τύπος δηα ἀντίτυπος ν.5.ΝΥ., 8.150 
εὐλογέω; ἃ. ἴῃ ποῖ. δυσμαγβος τἱΐα καὶ ὁ ἄ, καὶ τὸ ἔλαιον ἁγιά- 
ζεται τῇ δυνάμει τοῦ ὀνόματος θεοῦ ΟἸοτη χε, Τ 401.82(ρ.132.τὸ; Δ. 
9.6060); Ποιεῖ. τῶν ἄ. καὶ ὕδατι κατὰ τὴν προσφορὰν μὴ κατὰ τὸν 
κανόνα τῆς ἐκκλησίας χρωμένων αἱρέσεων... εἰσὶ γὰρ οὗ καὶ ὕδωρ ψιλὸν 

εὐχαριστοῦσιν (]επη.είγ.τ,τοί(ρ.ὅτ.29; Μ,8.813.Α);, τεῦ, Μδηο θδῃ8 
οὔτε ἄ., κλῶσιν Τάτ, μαον.1.26(4.321) ; ἸΏΕΙΣ τε δεξάμενος εἰς χεῖρας 
τὸν ἄ. ... ἐγώ σε οὐκ ἐποίησά᾽, φησιν ὁ ΜΜανιχαῖος τῷ ἃ. ΟΥ͵.Ἡ, 
εαΐσελ,6.32; 7. ταεῖ., Τρτ ο».4,1 οἷΐ, 5, ἀλήθω. 

ἙΔρτοτυρῖται, οἱ, 5εοῖ ἀκῖπ τὸ ΟἸ ΠΕ ΠΙδη5, οἴβῃοοξ οὗ Μοη- 
τδηϊβίβ, οΟὐἹρίη οὗ πᾶτης ἁ, .-.. αὐτοὺς καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ... ἐπιτιθέντας 

ἄρτον καὶ τυρὸν [καὶ] οὕτως ποιεῖν τὰ αὐτῶν μυστήρια ἘΡῚΡΠ.ἠαεν,40.2 
(Ρ.243.11; Μ.41.8818), οἵ, 70. ),αον, 4ο(Μ.94.7ο8.Ὰ); αγίοίγνιίας αὖ 
οὐϊαίίομε νοεαϊί, ραπεμι σηΐρε εἰ σαδοιόη ΟΠ γμΗΪ, ἀϊεθηΐος ῥγίριῖξ 
μονῖμίθες οδίαίτομέμε α ἔγιο δι5 ἰόγγας οἱ α ἐγμεδις ουΐρηι ξμεῖ556 
εοἰούγαίαηι, 151. Ἡ εἰνηι.8.5.22; δαχηϊτῖεα γνοσθθη ἴο ον οτάθριβ, 
ἘΡΙΡΠ. απας.4ο(Ρ.211. τῇ, ; Μ.41.848.). 

Ἐἀρτοφαγία, ἡ, φαἰΐῃρ οὐ ὑγνεαά, ἘΜΕΙ.. ῥαίν. 3(Μ.18,3804). 
["]άρυθμία, ἡ, ν. ἀρρυθμία, 
["]ἄᾶρυθμος, 11- ργορογίἸοηθά; οὗ τῆς ἐγς, Μοϊεξ,μαλ πον. (64. 

1τ641Α,8) 
Ἐἀρυπάρως, ν, Ἐἀρρυπάρως. 
[“Ἰᾶρυπος, ν. ἄρρυπος. 
[“]ἀρύπωτος, ἐμ οἰ, ἘΡΡὮΥ.2.260α ; 14,2,276}, 
ἀρύσιμος, ἰἠαΐ ἡτᾶν δ ἀγατυη {ΠκῈ νγϑίευ) ; τηθῖ., συ ΝΖ. αγη. 

1.2.το.τό6ς(Μ.37.602Δ}. 
[“]άἀρυτίδωτος, ν. ἀρρυτίδωτος. 
Ἐἀρύότως, 1,1, ἴοτ ἀρύπως, τοὐὐϊμομ ἀεβίοσηὶ, ῬΆ(ατρ στ. το8 

(Ν.40.125}). 
ἀρχαγγελικός, ῥεγαἸΉΗΡ ἰ6 αἀγεμαηρεῖς, ἀγεϊπαηρεῖῖε, ΟἸετα, ἐεὶ. 

57.π(ρ.τρ4.τι; Μ.9.728Α)}; Οὐ ΝᾺΖ.0γ,28.5(ρ.26.6; Μ,36.208); Πίοῃ. 
Ατ. οί Μ.3.το68}; οὗ ϑαΐδῃ Ῥείογε ἢ}5 [4}} ὁ τῆς ἀ, δόξης ἔχων τὸ 
ἀξίωμα Ἐπ|.4},56γ.3(}}.86,3224)}. 

Ἐἀρχαγγελικῶς, ἐρ ἐδε ἩΠαΉΉῈ οὗ αῃ ἀγεϊαησεί ἀ. ἐχαιρέτιξζον 
τὴν...«θεομήτορα Μοά, ἄογη Ο(Μ,86,2301Α), 

ἀρχάγγελος, ὁ, αγοϊαηρεῖ (ΔᾺΡΕ] οἱ ΞΘσουα ἰονγαϑῖ ΠΙΈΤΎΟΉΥ, δ6ο. 
Ῥϊοπ. σε }.6.2(41.3.2Οο1Ὰ}; ἴου παίατε εἴς. ν. ἄγγελος); 1, Πανίηρ 
ΔΌΆΪΒΟΣΕΥ ΟΥ̓ Δηρε 5, ΟΥ, ῥγέηε,τδιτίρ.94.24; Μ.11.1768); 
λέγεται, ἐπειδὴ τῶν ἀγγέλων ἄρχει (Πγνβ. ΗΟ ῥγδἑθη5.3.5(1.4688) ; 
ἡ τῶν ἀ. ἁγία τάξις...τὰς θεαρχικὰς ἐλλάμψεις ἱεραρχικῶς διὰ τῶν 
πρώτων δυνάμεων ἀποδεχομένη, καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτὰς ἀγαθοειδῶς ἀγ- 
γέλλουσα ΤΟΙ, ΑΥ,ς, ἢ.0.2(2576); 2. Ἰπαϊν!άυ8] ἀτομαπρεὶδα: ΜΊΟΘΠΔΕΙ, 
44.Ρ}11.τ3](0Ρ.69.10); “44..4μά7.εἰ ΜΔ. Ξοίρ.ττο.Σ 5); ΤΟ Ὦγγβ5.γηαχ. (8, 
285Ὰ}; ὑσᾶνψευ δά άἀγοοθαά ἴο ἔα, Ραρ.ΟἾν.(0.436.3); σδΌΎ16], Ῥγοίευ. 
12; Ατδιυ,  πίση. 21(}.26.8074)}; Ῥτος.ΟΡ ογ.6.1τ(}}.65,7408Ὲ}; 
Τπάτι ση Ρχοοη.(2.18);,9 [Δ.8ρ.Ογτιαροὶ, Τῆι ο(0.133.6; 6,.2278) ; 
ἘΔΡΙ86], οὐ ΟΠ γυβ,γηαχ.(8,28:8); ὕτιε], Τ, ϑαὶ.2.4(}1.122.15108); 
Αζβεὶ, 1δ.7.7γ(1.2284}; δαΐβϑδῃ ἃ [8]16Ὼ δυοθδηροὶ ἀ. γὰρ ὧν, διάβολος 
ὕστερον ἐκλήθη Ογτ. Η εαἰεε.5,4; ἀντὶ ἀρχαγγέλου διάβολος αἱρησά- 
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μενος εἶναι (ὁη5|..4.Ὁ}.5.27.6; 3. ΤΠΟΙΟΠ5; ΜΟΥΒΗΙρρίηρ σοα ἀμ 
τη ἰβίεσίηρ ἴο τηξη (ν. ἄγγελος) ὁ θεὸς...ᾧ λειτουργοῦσιν ἀρχάγγελοι 
ΣΡΙΟΠ. Ροῖγε,32; κατ᾽ ἔθνος καὶ κατὰ βασιλείαν ἀ, διοικοῦσιν φυλάτ- 
τοντες Οοςα. πα.10}.2(λ1.88,1220); 10 4: Μίμ.τδο; δοξολογοῦσιν 
ἀἁ. Απάτ τ ον. 7(Μ.07.0330); Τορχϑβθηςεα αἵ σαυτ]ν Αἰ ταΥ ὈΥ Ῥυιοβίβ, 
ΣΘΟΡΒΓΗ. ἔπισρ. 30}. 87. 30840); 4, τετπ ἀρρ ϊεά ἴο ἃ ποβῖ, Βεοῃ 
( ΟΒτίδῸ μόνος δὲ ὁ ἀ. εἰσέρχεται πρὸς. αὐτὸν 5. τὸν Τόπον πύρινον» 
οὗ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγέων 

εἰσήει (Ἰοστα,εχε, Τμάοί, Ξϑίρ.ττο.τ; Μ.0.6778); 5. ἃ8 ῬΤΟΡΘΥ ΠΆΠη6; οἵ 
81. ΠΏΡΘΥΪΔΙ Ρϑίδοα αἵ (σηβιδητίπορὶβ, Οάγου. Βαβομ.Ρ.3832(31.92. 
οδΙα); οἵ ἃ σβυσοὶ, ἐδιΡ.2οτ(τοοτΑ). 

ἀρχαΐζ-ω, Α. Ε, ἀαὶε ζγονὶ δερίμητηβ Οἱ ὉΠ͵Ὲ6 ΟΥ νονι εἰδνΉἶ τοῦ 
θεοῦ λόγου τὰ λογικὰ πλάσματα ἡμεῖς, δι᾿ ὃν κὐομεν, ὅτι 'ἐν ἀρχῇ ὁἅ 
λόγος ἦν᾽ ΟἸειῃ, ῥγοί.τ.6(0.7.15; Μ.8,6ΣᾺ}); οἵ ἰῃς δ, ἘρΡΙΡΠ ἀαεν, 
γ6.1ε(Ρ.361.15; Μ,42.5484); ποῖ οὗ εν]], 2δ.24.6(Ρ.263.11; Μ.41.2164); 
10.42.τ(Ρ.τ58.6; 7774); 1Ὁ.66.το(ρ.οὅ.το; Μ,42.117}}; οὗ ἴησ, προσ- 
φάτως προσφάτῳ ἐπικοινωνήσας, τῶν “-όντων μενόντων ἐν ταυτότητι 
28.76.234{(Ρ.382.22; 5858); 2. σοῃ., δὲ ἀμεῖθηὶ φασὶ δέ τινες..«μηδὲ κὐξιν 
τὴν .Εβραίων φωνὴν καθ' ὁμοιότητα τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ... .θαυματοποιη- 
θῆναι αΥ Νν95. μη. τ)(α Ρ.288.0; Μ.45.007.}); 3. δὲ ἀγοδμαῖΐς, σορν 6 
αΉεϊδηΐδ ἴῃ ΤΠ ΠΠΕΥΘ ΟΥ Ιαηρπδᾶρο; 4. {γ818.,) σοδίρη ΟἹ θανὶν ἀἄαία 
ἰο, ΟἸουα ργοὶ.4.48(0.37.2ο; Μ.8. 1404}; 14, εἰγ.1.2τ(ρ.81.14; Μ.8,86π5Α). 

Β. ῥοίά οτυᾶγ, γα ὅσοι... ἐν βασιλεῦσιν...“ οντες καὶ πρωταρχοῦντες 
ΤΠαγιϑυια..}}.2.2ο)(Μ.ο9ο.τ6280). 

["]ἀάρχαίκακος, ν. ἀρχέκακος. 
Ἐἀρχαιογενής, 54:10} ἴῃ ῬΟΒΙΕΙΟΏ, ΟἹ 5ἰδη Πρ ἀπέστειλε...᾽ ΪΙωάννην 

τὸν πατρίκιον..«ὡς ἀ. τῆς πολιτείας καὶ πολύπειρον ὄντα ΤΉΡΒΠ. Οὐ ΟΉ,, 
Ρ.295(}1.τοϑ. 7210} ; ἐδ..321τ(7768). 

Ἐἀρχαιογνώριστος, γισάξ κηποιθη, αἰρείεα, οὗ οἷά, ΤΠατ. δια, ῥ 0. 
2. 35(Ἀ1.00.1200}). 

ἀρχαιογονία, ἡ, 1. ανιεῖφη! ΟΥ̓ΡΊΩ ᾿Ιουδαίων συγγραφέων... 
πρεσβύτερον τῆς παρ᾽ Βλλησιν ἀ. Μωυσέα τε καὶ τὸ ᾿Ιουδαίων γένος 

ἀποδειξάντων Ἐπ15.}..4.6.132.7(41.20.5404}; οἴει με τὴν ἀ. αὐτῆς [50, τῆς 
νηστείας) ἀπὸ τοῦ νόμου τίθεσθαι Βκ5.ἠοη1.1.3(2.28,,Α.; Μ.31.1τ650); 
εἴτε ἀρχαιογονίας [30. ὀρέγῃ] ἔχεις τὴν Γένεσιν (οηεί, ρΡ.τ.6.5; 
2. ογῖσίη, ἀεσεόηὶ (ΓΔ ΟἸΆ}); τοῦ. Βαρί βιη ἕνα καθαρθῇ ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς 
παλιγγενεσίας ὅπερ εἵλκυσαν ἐκ τῆς ἀ. (σά. ἄξγιττο; ([Τ}}ν} τῆς ἀ. 
αὐτοῦ [3ς. τοῦ Χριστοῦ] ζήτησις κινεῖται Ῥείχιλαν.6ρ.(ρ.46.1; Μ.Ρ 1. 
54.7434}; ΤΠάτ,εγαη.2(4.80}; 3. ογίρίη, αμεῖση! ἰίδίονν τοὺς συγ- 
γραψαμένους...ἀ. Μωυσέως καὶ τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ ἔθνους ΗΊΘΥ υγ. 11.538 
(0.30.2; Μ.}},.23.6:48). 

ἀρχαιόθεν, ξγο:» οὗ οἷά, (οϑηα. ἡ. ἰορ.5(}1.88,1078). 
ἀρχαιολόγος, ἰεἰϊίηρ ὁ} αποϊοηὶ Πριες ἀ, ἱστορία ὙΠατιδίυα,ῤῥ. 

2.τοοί( 09.158}. 
ἀρχαῖον, τό, (1,α. ἀγεϊήσμηη) ῬΙυτ., ἀγολῖνες, 70.Μ4].ἐἠγοη.18 

Ρ.449(}}Π,97.6όο0). 
ἘΔρχαιοπαράδοτος, παράρα ἀοτοη ἤγοηι οὗ οἷά ψαλμῳδίαι ἀ. ΤΕΥ, 

σίαα, ερΡ.2. τοί ῖ,00.1τ648). 
ἀρχαῖος, 1. ἤγονε ἰδ δεριηηηρ, ογίσιμαὶ; 8. οἱ {Πτηρ5, ῥγίριευαὶ, 

Μεῖῃ. ςγη.4.χ(ρ.46.1ς; Μ.18,880); τὴν ἀ, πλάνην 14.ἰδρν.το(ρ.464.10); 
Ὁ. οἵ τήξῃ, σημεῖφηϊ, οὗ οἰά ἰΐτιδ, οἵ Ῥαϊτυοῃβ τῶν ἀ, ὑποδειγμάτων 
τῸίον.ς τ; Οτιόησαδί. τοί .204.21; Μ.12,1ο280); οἱ ργε- Ὁ υιβιδῃ 
Ῥιορηρίβ, ίάιτιι; δ. ΒΌΡΕῚ]., εἰεγμαὶ ἀντὶ τοῦ συναΐδιος ἦν τῷ 
πατρί, ἐν τῇ τοῦ πατρὸς ὑπάρχων φύσει, ἔχων τόπον ἀρχαιότατον τὴν 
τοῦ γεννήσαντος φύσιν Ατηγηοῃ. 70.1:2(Μ.8ς.13034}; 2. οὗ ΟΠ τ Δη 
εἴα, αημεῖοηὶ, ογίρίμαϊ, ρῥγἱγμαῖυε, 1.6. ὈΘΙοΠρίηρ ἴο [Π6 ἢγθῖ ἄγ; 
8. οἱ {Π|πρ9 ἡ...τῆς πίστεως ὑμῖν ῥίζα, ἐξ ἁ. καταγγελλομένη χρόνων 
ῬοΪγςο.6}.1.2; τὰ ἀ. ἔθη ΟΝΙς.(325)εαη. εἰς, ; οὗ ΟΒαγος τὴν... 
Κορινθίων ἐκκλησίαν τύ ΐδημι.47.6., τῇ ἀληθείᾳ καὶ τῇ ἀἁ, ἐκκλησίᾳ ΟἸ6πη. 
κἰγ.γ.το(ρ.ὅς.20; Ν 0.5 288); πέστεως τε ἀ, κανόνα ΤΠ|ρΡΡ. “τίη ἈΡ. 
1 5.ἢ.6.5.28.12(Μ.20.5164}; τὴν τῶν ἀ. ἀϑθρ θη Μοίῃ.γ65.1.22 
(ρ.244.15; Μ.4τ.τοϑο0}; Ἐξὰ5.ἀ..5.23. 1(Μ. 20. 4924); : Β. οἵ Ρειβοηβ, 
Ἐπι5.}.6...1τ.8(}1.20.1374}; Εἰρηναῖος... .καὶ ὁ πᾶς τῶν ἀ. χορός 1.4.22.0 
(5844); τῶν ἀ. πρεσβυτέρων ἰ.6.15.0(ς40Α); Κλήμης .. «ἀνὴρ ἀρχαιότα- 
τος καὶ οὐ μακρὰν τῶν ἀποστολικῶν..«χρόνων ἤγουν Ὀαξε.Ρ.1(Μ.02. 
81Α); 3, οἷά, απμιϊφμαϊσά, 1.6. ουϊνοτη ; οὗ ρυθ- Ομ βίαη {{π|685, 
Οτιλοηι. 1 2.12 τη. 767.(12} Ὀ.τοῖ.7; Μ.13.3070); ἐκεῖνοι τῇ ἀ. παρα" 
δόσει παρεμείναν τὴν θεότητα γυμνὴν... ὑπογραψάσῃ ἘΘΤΠΟτ. ον 12 
(Μ.28.12720); ΟΠ γ 5, ΠΟη1.1 7.5 1Ώ 3(Ὁγ.(το.5158) ; 4. [ογηΊδν, ἐαῖ ΤῊΣ 
δεζογε, Ταῖ.ογαΐ. τϑ(Ρ.2ο.24; Ν.6.848.Α); τὴν ἀ, ἐπιζητοῦμεν πατρίδα, 
τὸν παράδεισον 1385. ὁρῖν. 66(3. 561; Μ,32.1924); Ουοποὶ. ΑΡΡι24τια; 
ὕντ. 70.2. τᾷ. 123) οἷέ, 5, ἀνανεόω; 5. ογίριπαὶ,1.6. ᾿γϑὶ οἱ ἃ 561165, οὗ 
Νίςαρα τὴν ἃ. σύνοδον ΑἸΉ. ΣΉ. 50(Ρ. 247.1; Μ.26.7166); 6. ΞεπῸΥ ΤῊ 
οἴδποβ (οσ ροσῇ. 1 656) ἐπισκόπευν, ἂν Πάλμας ὡς ἀρχαιότατος 
προὐτέτακτο Ἐλι5.ἦι.2.5,23.3(Ν1.20.4034}; 7. οἷά ἴῃ γϑατβ, ἀρε, ῬᾺ1]. 
μ.1απ5.18(0.56.12; Μ.34.τούς0). 



ἀρχαιότευκτος 

Ἐἀρχαιότευκτος, τσ ἰπ οἰδφη εἶνπος, απῆφης, ΤᾺΡΒη. ἐἄγοη.Ὁ.4τ0 
(Δ τοϑ.0924). 

ἀρχαιότης, ἡ, 1. σπφεϊέν, αἀμοῖόηὶ ἀἄαἰδ; οὗ ἴΠ6 ροβρεὶ, Τμαΐ. 
ἐκοιη.τα:23(3.147}}; Ἰά (οἱ τι 61.(3.482) α].; 2. αποϊεηΐ ἰϊδίονγν, ἃ 5 
{06 Οὗ [σϑερἤιβ᾽ γνοτκ τὰ ᾧλαυΐου ᾿Ιωσήφου περὶ τῆς ᾿Ιουδαίων ἀ. 
δύο βιβλία Οτι(εἰς.4.ττίρ.281.30; ΜεΙΙ,1ο41.}; Επι5,}.6.1το,.6(476} ; 
Μ.21.7034); 3. οἵ ἤτθτ ἀανϑ οἱ Ὁμυτοι, ῥγλ υδησδς, θαγίν ἀαίε; 
τοῖ, υδαταῖαθ τὴν καθ᾽ ἑαυτὸν ἄ, παραφαίνει Ἐπ|5,᾽..6.4.3.2(Μ,2ο, 
2088); οἵ Ρερίαβ, ἐῤ.3.30.12(3008) ;..4. ογίρίμαὶ οἰαμάαγά ΟΥ̓ υαἶνιδ 
γέγονεν... «νόμισμα ἐξάγραμμον ἀργυροῦν, καὶ βασιλικαὶ ῥόγαι δι᾽ αὐτοῦ 
γεγόνασι καὶ κατὰ τὸ ἥμισυ τῆς ἀ. Οβνγομ. Ῥαςεξ.Ρ.386(Μ.92.ο0800); 
5, ῥεῖηρ βομε ἐπε δοσίμητηρ. οἵ ὅτι, ΑἸῈχ, Α]. 6}. Α16χ.τ2(0.27.2ς; 
Μ. 18.684). 
Ἐἀρχάνθρωπος, ὁ, ῥγῖνιαὶ μΊΘΉ, Ηἰρρ. ἐιαδν.5. Ἴ(Ρ. 86.7; Μί.16.31358); 

ἐδ,(ρ.88.1; 21388}, οἱ Σωμοθρᾷνῥες τὸν δὰμ ἐκεῖνον παραδιδόασιν 
«εν, ἤδις Βίρρι9ο.26,01.4: 1420); σΕΙτθη.λδεγ.τ.14.3(.1.7.6ο18); ἐδ. 
1.30.τ(605.). 

Ἐἀρχαρικός, ὁΓ πουΐτος, ΟΠ]. ἴοτ ἀρχαΐκός: ἐν τῷ ἐσχάτων 
ἀρχαρίων κατατάττει χορῷ...ἦν ἰδεῖν πολιὰν αἰδέσιμον ἐν τῇ ἀρχαϊκῇ 
[2 ἀρχαρικῇ] διάγουσαν τάξει 10.(Πγλ.5εαἰ,4(Μ.88,6060). 

Ἐἀρχάριος, ὁ, 1. ὑερίηηεν αὐ Ξεμοοὶ, γομηρ ξομοίαν ἀπέρχεται πρὸς 
τὴν σχολὴν τῶν γραμμάτων, καὶ ἔστι πάλιν ἐκεῖ ὅλων ἔσχατος, ἃ, 
Μασ. Αδρ ἠοηι.τθ. 42(Μ1.34.6040); 2. πουῖεα (τλ ΟΠ 85110) ἀ. ... ταπείνω- 
σιν μισῶν ὅπλον οὐκ ἔχει κατὰ τοῦ ὑπεναντίου ἘΡΡΗΓ.1.708 ; 1.1 ἸΟ8Ὰ ; 
14.3188 4].; φυλάττουσι μή τις μετὰ ἄλλου, καὶ μάλιστα ἀ. ἀπολειφθῇ 
τῶν ἀδελφῶν ΤΑΊΛΒ 6ρι(α5ὶ.τ.2(5}1,28.8 520); ντ δεν, 70.}ΠΠ π5.5{(Ρ.20ς. 
7)} 3. πιεῖ., δορτΤΉΉΕΥ ποιεῖ τις τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν 
κολάσεων. .«ἁ. ἐστιν Ἰ)οτ,ἐϑεῖ,4.τ(4.88.τ6570}. 

ἀρχέγονος (ἀρχίγ-), ἔ. (ρ6τ. δοσδηΐ -γόνος) «ἠοῖ 15. {8 βυγςὶ 
σα ΠΟΥ ΟΥ̓ οΥΐρτη τὸ ἀ, πάσης κτίσεως ὄνομά σου τύ ἴοι. 5.3; οἱ ἀμφὶ 
τὸν ᾿Ηράκλειτον τὸ πῦρ ὡς ἄ. σέβοντες (Ἰοτη. ῥγοϊ.π(Ρ.40.17; Μ.8,. 
168Α); ὥς κεν ἐμ᾽ ἀρχεγόνοιο θεὰς χειρὶ κτεατίσσῃ τ. ΝΖ. (αγ»1.1.1, 
2.53(Μ.3}.405Δ}; πάντα τελεῖ, ἅτε θεῖος ἃ μήδεται ἀ. φρήν Ατιοη 80. 
Ἰϑιάντη. Τγ1.2.27{}Π.320.7538); 2. ογίρτηαί, ρῥγηπογάϊαΐ; ἃ. οὗ (σποβίῖ. 
ΘΕΟΣ εἶναι ταύτην πρῶτον καὶ ἀ. Πυθαγορικὴν τετρακτύν Ἰτοπ λαεν. 
1.1.1{Μ.7.4484}; οἵ ὁραοβά, 19.1.5.2(4038); 2Ὁ.τ,0.23(5444}; 1ϑ.χοττ5 
(5688); Η!ρρ.ἠαεγ.5.7(ρ.83.18 ; Μ.τ6.231344}; Τμαΐ σεν. Ρτοθτη. (4. 
340); Ῥ. οἱ [ϊῃσϑ ; οὗ ΡΠΠΟΙΡΙΕ οὗ τποίϊοη 858 σοσηγηοη το τῆθη 8η6 
8] Ππ|815, ἘΠ πιβί θα. (Ν.18,7374}; μηδὲ ἀ. τινα φύσιν πονηρίας φαν- 
τάζου Ῥα5.᾿δχ,2.π(1 16}; Ν.20.404}; τὴν ἀ. ὕλην τι ΝΖ, γ.20,.ο(ρ.8ς. 
5; Μ.326.85Α); τὸν δὰμ ἐκλυτρούμενος ἐκ τῆς ἀ. ἀρᾶς Βορῃχ Η. 
ἐγοῤρ.(Μ.8η.4οο84Α); τὸ σκότος...ἢ ἀρχίγονον ἦν, ἢ ὁ διάβολος αὐτὸ 
ἐποίησεν; [(Δε5.ΝαΖ. ταὶ 6τ(}1,28.028); οοτηρ., συ πδβιερ.τδοί 66. 
15320; 1. ἀρχιγ-); δ. 88 διιῦ5ι., οἵ Δάβιη (τε. ΡΈΠΕΔΙΟΡΊΟΒ οἱ ΜΙ. 
8ϑη6α 1,0.) “Χριστὸν κατάγουσιν ἀφ᾽ αἵματος ἄ, τ, Να Ζ. εάν, 1,1. 18,2 
(}1.27.4814)}; πρώτη ἀρχεγόνου κι ὐμ 1ὁ.2.2(ρόεπι. » .346(14164}; 
ΟΠ τγα, Δρ.ῬΒοι οί. 277(}. ΙΟά. 2690); ὦ . οἵ σοά μέα.. «τῶν ὅλων 
ἀρχή, μᾶλλον.. ἀρχῆς ἀνώτερον... καὶ μονάδος ἀρχεγονώτερον...ὁ εἷς 
καὶ μόνος θεός Ἰ᾿Ὸ5,.6.4.τ{(ρ151.0; Μ.22.2520); σοφίας...τῆς ἀ,, τῆς 
πρὸ τῶν ἄλλων... .συγκαταβληθείσης τῇ κτίσει θ)Δ5. ΠΟΤ. 12.53(2.900; 
Μ,31. 3928); Νοηη. αν. 7ο.χ: ΘΜ. 43.752Ὰ}} νοείσθω. ..ὁ λόγος φῶς 
εἶναι τὸ ἁ. ὃ πρώτῃ φωνῇ τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου γεγένηται 
ΤΒατ γε. οηξ, τ(Μ.6.1229Δ,8}; νὰ Ἡ. ποβὶ τὰς δύο λέγων ἀ. 
δυνάμεις εἶναι τὰς δορυφορούσας τὸν θεόν ΜΙΕΙ ἢ σν.τοιδίρ.τ28.2ς; Μ. 
18.201); οἱ Ἦ. (δορί, Νοπῃ.}αγ. 17ο.14:τ|(}}.43.8608); 3. αἀπείρηϊ; 
8. οἵ {πίηρβ, τοῖ, 15,44:3. ἀ. ... θεοῦ..«μύθος ΝΟΠπ,ραν, 6.7: 38 (1. 
43.812}; 1.18: χοί807.4); οἵ Ὀαρτ.ίβτη, ἐῤ.1 :6(7408); Β,. ΟὗἨ ῬΘΥΒΟΗΒ: 
Ιβαίδῃ, εῤ.1:23(7538)}; 1)ανια, 16.7:42(8128); ϑοϊοτηομ, ἔδιτοι22 

(8365). 
Ἐἀρχέδοτος (ἔἀρχίδοτος), οτσορ αὐ ἰδ δερίμητηρ, ῥγίηιευαί τῆς 

ἀρχεδότου...στοιχείων κινήσεως πα, δ. οἱ γεϑ.οΟ(}.80.748.); 
νόμοι.«.«ταῖς ἀρχιδότοις πρὸς ἄνδρας ἐξεφάνθησαν θεοτυπέαις ΓΠΩΤ, 
στα, ον, 6, τ(Μ.00.7200). 

ἀρχέκακος, δ ρΊΉΗΡ με ϑεβιεξ, ΟΥ̓ΘΊΠΑΙΠΉΝ εὐ ἀρχεκάκους μύθων 
ἀθέων καὶ δεισιδαιμονίας ὀλεθρίου πατέρας ΟἸδτη. ῥγοὶ,2(Ρ.12.15; Μ.δ, 
138); Με ργ.5(0.455.15}; τὴν ἁ. ἁμαρτίαν Ονγ. [0.4.6(4.4268); 
65Ρ. οἱ εν} ἀ, δαίμων Βα5.ἠδα,6.τ(2. πος ; Μ.29.1170}; ἀ. πνεῦμα 
ἘΠρΡῈ δψ,. 1; ἁ. ὄφις Τρ  οπδὶ, ΑΙ ρΡὈ.8.12.23; ἀ. δράκων Ογτ.1-. 
3.3(2.4340); 85 50 5ι., αμίθπον οὗ εὐἱί, ΟΥ.φεἰ τη Εκεολ,το:48(}]1.13, 
8134); ματι 65. ρος, ( ἴς τοά. 4098); ΒΟρΒτ. Ἡμῖν Ογν εἰ [0.534 
(Μ.87.35 360) ; 1ὰ ἴοττ ἀρχαίκακος ΜΑΧΟορρσο, Δ].91.808). 

[Ἐ]ᾶρχεος, ναταπί οὗ ἀρχαῖος, Ρ],σηά.τοιΞ.τοί(ρ.40). 
ἘἈρχεστράτειος, ἀργεοίηρ τοῖ, δοίοηρίηρ ἰο φεἰοοὶ οὗ ἀγελοϑίναἰλ5 

οὐ Οεία, Τυβὶ. 2Ζαβοὶ.τ5.3(}1,6.4604). 
Ἐἀρχετυπία, ἡ, σγεξοῖνρε, ογίστπαὶ, θιοη, ἀγ.ς.}.5.4(Ν1.2.1448}} Ορρ. 

σφραγίς, 16.Δ.5.2ώ.6(Μ...6448}; ἑτοίμους ὦ λόγος...καθίστησι τῇ παρα- 
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δοχῇ τῆς τῶν ἀληθῶν ἀ. .-.. γενέσθαι ζώσας εἰκόνας Χριστοῦ Μᾶχ. 
αγηδῖρ.(Μ 9χ.12520); ἐδ.(12778). 

ἀρχέτυπος, 1. {γ5:-}ογγηδά, οἵ π᾿ ΟΥἹρ 8] ἱπιρυθββίομ οἵ ϑίϑιρ 
ἡ ἀ. τῶν πρὸ Μωύσεως θεοφιλῶν ἀνδρῶν εὐσέβεια Ἐπ5.4.6.1.6(ρ.20. 
13; Μ.24.57}}; ὁ ἀ. δάμ Αἰ. οὶ .τ.4(Μ.26.1τ1008); 10.1.7 (ατο40); 
2. ογῖρτηαί, οἵ ἃ 5684] ὥσπερ σφραγῖδος ἐκτυπώματα πολλὰ μετέχει τῆς 
ἀ. σφραγῖδος Του. ΑΥ.4...2.5(Μ.3.644Ὰ); τεῖ. ἃ ροτγίταιϊς, οὗ 1Π68 
Ραϊμίογ᾽5 ἰάεα ἀγαθὸς γραφεὺς τὰς ἀ. ἰδέας ἐκ τῶν πατρικῶν λογισμῶν 
ἀπολαμβάνων Ἐλ15.6..}..3.3(Ρ.155.12; Μ.24.007})}; ]οπ,Ατ.6.ψ,4.3.1(Μ. 
3.4138,0}; 3. ἀγελείγῥαϊ ἔργων ἀ. ἐν ἀπορρήτοις τοῦ πατρὸς λογισμοῖς 
προὔφισταμένων Ἐπι5.ε..ἢ.3.3(ρ.155.24; Μ.24.τοο0Λ); Οτ. ΝᾺΖ, αΥΉ,.1. 
2.31.8(}]1.37.9τ14}; τι Ν᾽ γβ8.0γ, αἰεεὴ, δ(ρ.36.6; Μ.45.208}); 14.ἀον.2 
τη: Οαπ.(Ν1.44.1938); τὴν ἀἁ. χάριν Ἰά νιον. (Μ.46.5210); τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον, τουτέστι, τὴν πνοὴν τῆς ζωῆς, δι’ ἧς πρὸς τὸ ἀ, διεπλάττετο 
κάλλος Ογτ, 70.0.1τ(4.822Ὲ); ΟΠ. Ατ.6.}...3.7(Μ.3.4360}); Χριστοῦ... 
τὰ παραδειχθέντα διὰ τῶν ἐνταῦϑα αἰσθητῶν συμβόλων ἡμῖν ἀ. χαρι- 
ζομένου μυστήρια Μαχοριγει. 2 4(Μ| 01.705 4}; Ια φρο. αὶ, 5 Μ.0ο, 
5260); ὙΠαγιΒισα,ο7.11.4.22(Μ,.09.8240}; ἴῃ 60]., οὕ Ινορὸβ φωτὸς 
ἀρχέτυπον φῶς (ει ῥγοί, τοί ρ.71.26; Μ.8.,2134}; Οτ. 70.2.2(ρ.55.4; 
Μ.14.1008); Ονττον αι τ 3(ρ.282.18; Μ.74.8818)}; οἱ Οοάξπεοαα οἵ 
δίπουν τὴν ἀ. θεότητα τοῦ πατρός Ἐπι5,6.ἢ.2.17(0.120.22; Μ.24.0370) ; 
οἵ 18.2.33(Ρ.133.20; Μ.24.0618),; ΤΡτος.α.}»γ.21):8(}}1.87.14038); ἴῃ 
τ6]. τὸ ὅοῃ ὁ μὲν υἱὸς ἐν τῷ πατρὶ ὡς τὸ ἐπὶ τῆς εἰκόνος κάλλος ἐν 
τῇ ἀ. μορφῇ ΟτΙΝ Υ55.Εμηντίι ρ.20ο.6; Μι45.4484}; οὗ παίιτε οὗ 
(οαπροβϑα ποῦ γὰρ ἐν εἰκόνι μιᾷ διαφορὰ τῆς ἀ. φύσεως εὑρεθήσεται; 
Β85.561.0γ.1.3(}1.8ς,3264}); πδῆορ ἔγρα. ψΊΓῃ εἰκών α.ν.: πῶς... οὗ καθ᾿ 
ὁμοίωσιν γεγονότες αὐτῷ, κατὰ φύσιν ἐσμὲν..«πατέρες, εἰ μὴ πρόσεστι 
τοῦτο τῇ ἀ. εἰκόνι; ΟΥΥ, [ο.1.3(4.240); τῆς αὐτεξουσίου προαιρέσεως 
««(οὐ θελούσης..««μεταγράψαι ἀπὸ τῆς ἀ. καὶ πατρίου θεοειδοῦς εἰκόνος 
ΤΕατιδύπα, ἐῤῥ.1.8(}.00,9260); 4, "ποζεῖ, Ρμαξίογη, ὀασανρίς γένοιτο 
δ᾽ ἂν καὶ οὗτος ἀ, εἰκών, ζῶσα καὶ ἔμψυχος, τοῖς ἐξ αὐτοῦ γεγενημένοις 
ὑπόδειγμα τρόπου θεοφιλοῦς παρεσχημένος Ἐλι5..ε.7.8(3οσα ; Μ.21. 
524Ὰ}; (Ὠγνυϑ.5..,2.14{(0.72.1; τ.300}0); ἰα ἠονι. τ 5. 4 τῷ ΒΡΑ.(ατ.1148}} 
ἵνα μὴ γενναίως τὴν προσβολὴν δεξάμενος καὶ ταύτην ἀποκρουσάμενος 
ἀνδρείας τοῖς ἄλλοις ἀρχέτυπος γένηται ΤΠατ.ἢ.6.4.τ0.2(2.οϑοὺ; 5. πεπέ. 
5 51681.; 8. βγεί ἐριργ σοι, οὐρτηπαὶ οἰατρ; οἵ ἴῃ6 βἴαϊο οἵ τηβη 5 
ἱπηόσεπορ, ογίριμαὶ σία διορθώσασθαι ὑμᾶς πρὸς τὸ ἀ. ΟἸοΠῚ ῥγοὶ, 
τξίρ.8ς.ο; Μ,8.2418); [51 ῬῈ].ρῥ.1.2ο6(Μ.78.3138); Ἐ. ογίρτηαί οἵ 
ἃ Ῥοτίγαϊ εἴς., (ἢ ρεμί. 2 ε( Μ.25.40.)}; Οτ. ΝΑ Ζ.ογ.30.ττ(0.124.3; 
Μ,36.τ1:6}0); τὸν δὲ ἀνδριάντα... ἐθεράπευον...τὸν περὶ τὸ ἀ. πόθον 
ἐπιδεικνύμενοι ῬΉΏΠοΞΕ. ἀ.6.7.4(Μ .6ς. 5408); ἙΠατιαξεεὶ, τ) ρ.3ού,8 ; 4. 
τοιθ); σεηπϑά. ῥγσϑη.τ: 2 6(Ν.8ς5.16320); Ο. ἀγεμείνρε τὸ κάλλος... 
ἀληθινὸν ἃ. ἐστι τῶν καλῶν (Ἰετηῥγοί,4{0.38.17; Μ.8,.141Ὰ}); οὐκ ἂν 
εὗροι...ἐπὶ τὴν ἀληθινὴν ἥκειν ὁδόν, εἰ μή τι ἂν ἑκάστη ἀνακάμψῃ εἰς 
τὸ ἀἁ, τῆς ὁδοῦ, τουτέστιν τὴν βασιλικήν ἸΣΡΙΡΠἤκεν.πο.τ2(Ρ.377.22; 
Μ|.41.το260); Πιοη.Ατ.6.ἢ.,..3.1(}1.3.428ᾺΑ}; ἀϑὰ. οομίγαβιοα, ἢ 
εἰκών ΝΟ: κόσμον. «τὸν μὲν ἀ,, τὸν δὲ εἰκόνα (61. [γ7.ς.14{0..387.22; 
Μ.0.1374}; εἰκὼν μὴ παρόντος μὲν τοῦ ἀἁ. τὴν ἴσην ἐκείνῳ δόξαν ἀπο- 
φέρεται 16. [γ.33(Ρ.218,1; Μ.τοο.4168); δι᾽ εἰκόνος... γνῶσις τοῦ ἀ. 
γώεται Β45. ΕμΉ. τ, τ](1, 2200 ; Μ.20.ς 528); ἡ εἰκὼν ἀνέλθῃ πρὸς τὸ ἀ. 
Οτ.ΝαΖ.0γ.28.17(0.47.20; Μ.36.480) ; τὖ. .30. 2ο(Ρ.140.2; 1298}; ἡ ψυχὴ 
εὐοΐον ἐν κατόπτρῳ καὶ εἰκόνι..-«πρὸς τὸ ἃ. βλέπουσα αγ. Νγεοι απίρι. 
εἰ γε. (Δ. 46.800); ἄνθρωπος ὀνομάζεται οὐχ ὁ... ἐπὶ τῆς εἰκόνος δει- 
κνύμενος, ἀλλ᾽ ὁ κυρίως λεγόμενος...«τὸ ἀἁ. Ὡ Ἐμη εἰ Ρ.74.20; Μ.4ς-. 
4054}; Ια ἀονιιορτξ(Μ.44.τ400) ; ἐδ. το(1898); ἕτερον εἶναι τὸν υἱὸν 
λέγοντες παρὰ τὸν πατέρα καθάπερ εἰκόνα πρὸς τὸ ἀ. ὕγυ.0.3.5(4. 
3068); ἀλλὰ καὶ οὕτω δημιουργῶν ὃ ἄνθρωπος μιμεῖται ἀμηγέπη τὸν 
ποιητήν, ὡς εἰκὼν τὸ ἀ." καὶ γὰρ ἡ εἰκὼν ἔχει τὰ τοῦ ἀ. ἰνδάλματα 
ΤΠάτφι.20 1. τη.(1.27}; ἀ. δὲ τοῦ Ἀντιόχου ὁ ἀντίχριστος, καὶ τοῦ 
ἀντιχρίστου εἰκὼν ὃ Ἀντίοχος τὰ, απ. τ: 4ς(2.1286) ; Του ΑΥ.δ.}.4. 
4.τ{}1.3.4730); 14.4.5.4.π|Μ.3.6038}; δοτηδέηεβ. σοηίταβίθα ἢ 
πρωτότυπον 4.ν.: θαυμάτων δὲ θαυμασιώτερα τά τε ἀ., καὶ τούτων τὰ 
πρωτότυπα νοητὰ καὶ θεοπρεπῆ παραδείγματα, τὰ τῆς ἐνθέου φημὶ καὶ 
λογικῆς ἐν ψυχαῖς οἰκοδομῆς ἀνανεώματα Ειι5.ἢ.6.1ο.4.55(Ν].20.8724}; 
[ἢ60]., οὗ ΤΑΊ ΠΕΣ προνοΐας..«ἣν ὃ θεὸς αὐτὸς ἑαντὸν ἐν τοῖς νοητοῖς 
στήσας ἀ., δίδωσιν εἰκόνα τῆς προνοίας ὥνποβ.γορη.Β(ρ.18.ς; Μι60. 

. Τοῦ 58}; ἕνα ἐν αὐτῷ βς. τῷ υἱῷ] τὸν πατέρα ὀψώμεθα, καὶ ὡς εἰκόνα 
βλέποντες... ἐννοῶμεν τὸ ἀ. Ογτ.Ζαελ.τ5(3.6718); 16. (ταὶ. Τ γὴν. (οἷ. 
6208); οἱ παίυτο οἱ σοαπμεαᾷ τῆς ἑτερότητος τοῦ κατ᾽ εἰκόνα γενομένου 
πρὸς τὸ ἀ. οὔσης ἐν τῷ τὸ μὲν ἄτρεπτον εἶναι τῇ φύσει...τὸ δὲ μὴ 
οὕτως ἔχειν ΟΝ γϑ5.ογ.αἰδελ,, ατ(ρ.82.5; Μ.4ς,.60Ὰ); τὸ θεῖόν ἐστιν... 
τὸ δὲ ἀ. πρὸς ὃ καὶ μεμόρφωται Ογτοίλος.τ3(5..1330}} οὗ ἸΟρΌ8, ὈΡΡ. 
πρωτότυπον ἩΠΙΟΠ 15 ὨοΙδ πο6 οἱ (οαμεαά, ςἴ. ἀληθινὸς οὖν 
θεὸς ὁ θεὸς, οἷ δὲ κατ᾽ ἐκεῖνον μορφούμενοι θεοὶ ὡς εἰκόνες πρωτο- 
τύπον' ἀλλὰ πάλιν τῶν πλειόνων εἰκόνων ἡ ἀ. εἰκὼν ὁ πρὸς τὸν θεόν 
ἐστι λόγος ΟΥ. 70.2.2(ρ.ς5 5.4; Μ.14.1008}; νοεῖν δὲ εἰκόνα τοῦ θεοῦ τοῦ 
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ἀοράτου, οὐ κατὰ τὰς τεχνητὰς ταύτας ὕστερον ἀπεργασθεῖσαν πρὸς 
τὸ ἀ., ἀλλὰ συνυπάρχουσαν καὶ παρυφεστηκυῖαν τῷ πρωτοτύπῳ ὑπο- 
στήσαντι, τῷ εἶναι τὸ ἀ. οὖσαν, οὐκ ἐκτυπωθεῖσαν διὰ μιμήσεως, ὥσπερ 
ἐν σφραγῖδί τινε τῆς ὅλης φύσεως τοῦ πατρὸς ἐναποσημανθείσης τῷ 
υἱῷ ΒΑ5. Ετρ.2.τ6(τ 25 τ1Ὲ ; Ν.29.605Ὰ}; οὗ Ομ γβῖ, σοτηἰ ἰηρ ἀτοπο- 
ΕΥ}6 8Π ᾿π|8Ρ8 ἴῃ ἴῃς. αὐτὸς..«ἐν ὑπεροχῇ μένων τῆς οἰκείας θεότητος 
«ὐτῇ εἰκόνι τὸ ἀ, μίγνυται [0.}).ποη!.1.4(Μ|.06.5520); 45. Διο μοῖνθε 
οὗ ον ἡπιαρα Χριστὸς...ὡς πάντων ἐστὶν ἀρχηγὸς σωτηρίας, εἰκάνος 
οἰκείας ἐστὶν ἀ. Ὑπατιϑιυα, η}277.3.2.6(Μ.00.4208}; ΠΟΤ σοὴ- 
ἀεριηπα {πδὲ τηβ8η ἰ5 πᾶσα οὗ ᾿ππᾶσε οὗ Οοἄ περιττὸν οὖν ἄρα τὸ 
περιεργάζεσθαι καὶ ἰσχνοεπεῖν καὶ λέγειν, ὅτι οὐ τοῦ θεοῦ μᾶλλόν ἐσμεν 
εἰκόνες, οὐδὲ τοῦ ἀ., ἀλλὰ τῆς τοῦ θεοῦ εἰκόνος γτιἀορηι (Ὁ.558.20; 
652.3740); ἃ. γεῤοδίίογγ οὗ ογίρίπαϊ ἀοοιρηεηῖς, ἀγοβήνες, (οὐ. Αν.86, 
6. }αϊίογη, τιράοἰ, ἐχανερὶθ; οἵ (τι 5 εαυτο]ν [1 6, Σ:Βα5.εοηϑὶ. 4(2. 
5478; Μ.31.13534); παιδεῦσαι πρὸς ἡσυχίαν. «τῷ ἀ. τῆς σιωπῆς ΟΥ. 
ΝΖ ον. το. 2(}1.35.10458}; οἱ 5. Ῥὰὶ, (μυγε ἰαμα, Ῥαμὶ.5(2.4868); τὸ 
ἁ. τοῦ βίου αὐτὸς ἔσο, ὥσπερ εἰκὼν προκείμενος 14.}0η1.13.1 1Ὴ 
στῆ (ατιοτδᾺ); Τῇάι. 171.2:.7(3.70 4); Ιἄγφμ.17 τῷ [.(1.274). 

Ἐἀρχέφωτος, ν. Ἐἀρχίφωτος. 
ἀρχή, ἡ, 1. δερίππίηρ, ξομγες, ῥγίμεῖρίο, ἀεῖ. (οἰτ6α ὉΠάΘΥ ἀρρτο- 

Ῥηαῖο μοαάίηρϑ), Οὐ. 70.τ.16}.(π6--21 ; ρΡ.20} }. ; Μ,14.50--56); 85. 
ἠσχ.τ. (αι. 68. ; Μ.29.164Ὰ)}; Δ λοηι,τό,τ(2.1358.: Μ.31.4730); 0.10. 
Μαμ.τ.3(Μ.04.ἸξοοᾺ,8). 

Α. ῥερίπηῖηρ; 1. Μὰ τερατα τὸ τἶτπε ; 8. πὶ {ἰπη6 τὸν ἐξ ἀ, παρα- 
δεδομένον ἡμῖν τῆς εἰρήνης σκοπόν τύ ϊορ.το.2:; εἰ δὲ τὴν ἀπὸ χρόνου 
λαμβάνοις ἀ., καὶ ἄναρχος [3ς. ὁ υἱός] ατ, Να2.0».30.12(}1.36,3488); 
λέγεται ἀ. κατὰ χρόνον, ὡς λέγομεν ἀ. ἡμέρας Το. αη.τ.3(}1.04. 
ΤΞΟΘΑ); 6850. τεῖ. σβι.1:1 ἀ, ... τῆς ποιήσεως φῶς ἐστιν ΤὨρΡΒὶ Αηϊ, 

Αιο].2.ττ(Ν.6.1ο658}; ἐν τῇ ἐπινοουμένῃ ἀ, Οτιργῖηε.2.9.τ(ρ.τό4.1; 
Μ τι. 2250); τὰ μὲν κτίσματα ὑπὸ τὴν ἀ, πεποέηται, καὶ διαστηματικὴν 
ἀ. τοῦ εἶναι ἔχει ΑἴΏ,.4».2,.7(1.26.2680); τουτέστιν, ἐν ἁ. ταύτῃ τῇ 
κατὰ χρόνον..-μετὰ τὰ ἀόρατα..-τῶν ὁρατῶν τούτων...τὴν ἀ. τῆς ὑπάρ- 
ξεως διηγεῖται Βαϑ3.ἤεν.τ. (1.68 ; Μ',29.120); δῃηα ρεη. οἱ (τρβϑέοι, 
τεῦ, 10.1:2 δύναται...τὸ τῆς ἀ. ὄνομα λαμβάνεσθαι καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ 
κόσμου ἀ. Οὐ. 70.2.4{0.58.3ἴ.; Μ.ν14.ττ6Ὰ}; ΟὙΟΝ γ85.07.καἰδεἠ π(Ὁ.2:. 
4: Μ.45.200) ; Οσβια. [ηἀ,ἐορ.2(Μ.88,1250); ποῖ ργβαϊοαϊεα οἱ σοά, 
Ηἱρρ.ἤαεν.τ.τίρ.4.τ0; Μ,16. 30 210) ; εἴ τις... ἐξ οὗ ἐγεννήθη ἐξς Μαρίας 
«ὐνὰ, εἰληφέναι τὸν θεὸν εἶναι, ἀνάθεμα ἔστω διυ͵͵ιηδιδίγηια ἀπαϊ.2] 
(ρ.256,22; Μ.26,7400); ἀ. βάλλω ἡὙπαΐὲ ἃ δεριηηίηρ; οἵ δηζοσηρ 
πονπίδῖο, ἘΡὮΧ.1.305..Ὲ; 215Ὲ ; ΡΠ] τ, ἐν ταῖς ἀ. ΟΥ̓ 0.30,τοίῃ.348, 
10; Μ.14.5038); ΑἸἢ νυ πίοη. (ΜΝ .26.8448); τὰς ἀ. τῆς νυκτός (5. 
.4}»Ρ.8.37.24.; δὈξ., οἱ οπθ᾽β ες, Επι5.4.6.4.1τ(ρ.160.τι; Μ.22.2810)}; 
Β. Ὀεΐοτα τἴπιθβ, οἰογηῖίν, τοῖ. 70.1:1 θεὸς ἦν ἐν ἀ, 'Γατιογαί, π(ρ.ς.τό; 
Μ.6.8130); Βαϑ.ἠορι.τθ6.τί2,τπα ; Μ.31.4738); ἐν ἀ. ... τοῦτο δὲ τοῦ 
ἀιδίου δηλωτικόν Τματ.μαεν. π.2(4.328:); οἱ σοᾶ ἐξ ἀ. ἀνάρχον ΟἸθμ,, 

ξἰγ.5.14{Ρ.421.8.; Μ.0.2058); εἰ μὴ ἐξ ἀ. δῶμεν τὸν υἱὸν συνυπάρχειν 
τῷ πατρὶ ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένον, τροπὴν τῆς τοῦ πατρὸς ὑποστάσεως 
παρεισάγομεν Ἶ0.1). ξ.ο.τ.8(Ν}.04.8128); 2. δερΙΗΉ Ηρ ἴῃ βρᾶςε ΟΥ 
τηονεηηθηΐ; 8. δἰαγί ἡ μὲν γάρ τις ὡς μεταβάσεως, αὕτη δέ ἐστιν ἢ 
ὡς ὁδοῦ καὶ μήκους... [Ὀτ.τό: 5] Οὐ. 70.τ.τ6(ρ.20.2,61.; Μ.14.408); 
λέγεται μὲν οὖν ἀ. καὶ ἡ πρώτη κίνησις ὡς [ὉῬτ.τό: «] Β85.ἤεν.τ. (1.68; 
Μ.29.164); ἰ4.ἠονμ.τό.τ(2.1358.; Μ.31τ,4730); ἀ. καὶ κατὰ τόπους 
λέγομεν, ἀἁ. ὁδοῦ 70.1).λ7ωη.τ.3(λ1.04.1τ5090Δ}; ἡ μὲν ἀ. εὐοικονόμητός 
ἐστιν Ισῃ, Κομ.τ.2; ἄλλην ἰδίαν ἀ. ἐπὶ τοῖς σώμασιν ἐλάμβωνεν ἡ ὕβρις 
αὐτῶν ἘΡ.1πιρά 4Ρ0.Ἐλπι5.}..6.5.1.57(}1.20.4200); ΜείΠ,Ἔνη}.8.14(Ρ.το2. 
6; Μ.18.τ65Ὰ): ρύόῦ. τῆς ἐσῖσεν ἤξάνεπ ἦν ἡ ἀ. τοῦ οὐρανοῦ τεθελιω- 
μένη ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ὠκεανοῦ Αρος. αμὶ. (0.57); Ρὶαγ, ταεῖ. ὅροι 
φύσεως, ἀ.. καὶ μέσα, καὶ τέλη τῆς τῶν ὅλων οὐσίας περιειληφότες Ἐλι5. 
Ηἱογοε,ὀ(τττα; Μ4.25.8οξα); τεῖ. ἀρχὴν ὁδῶν (ΒΥ.8:22): οὐ τὴν ἀ. 
τῆς θεότητος..-«τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παραστῆσαι βουλόμενον.. ἀλλὰ τὴν 
δευτέραν κατὰ σάρκα οἰκονομέαν Νέδγ(Ε]]. ἔγ.9 ΔΡ. Ἐπ. Λ᾽αγεείί.2.3(ρ.46. 
11; Μ,24.8ο10); Ἐλι5.6.10.,53.3(0.146.23; Ν|.24.0840}); Ὁ. Πρ, ἐπέ, εάρε; 
οὗ αϑρξαυ, ἔπιβ,0..1,31(0,22.12; Ν.20.0458); οἱ ἃ ττεδα, σΠ810 εἴς. 
τ. Ν82.0γ.28,2π(ρ.66.4; Μ.36.600)}; 10.531.8(ρ.154.9; 1414}; (δ τνβ. 
οἱγρι4τίι.3000); ΤΠατιῤγουϊά,4(4.535); οἵ ἃ οἰοακ, Οὐγομ. Ῥαβεῆ. 
Ῥ.321(Μ.92.8:7Ὰ}; ᾿δορτν θυ Ον. ἄρν.δι( 98.60.34); 3. δερίηπτης 
ῃ οὐᾶθυ, οἰανησ-ρβοίηὶ ἁ. τοῦ κόσμου τὸ ὕδωρ' καὶ ἃ. τῶν εὐαγγελίων 
ὁ ᾿Ιορδάνης ὕντ, Η. εαϊεεὶ!.5.Ξ} τὸ ἰῶτα, ὅπερ ἐστὶν ἀ, ἀνόματος ᾿Ϊησοῦ 
Οσηϑὶ. Α,ΡΡ.2.26.2; Τάτ, νεῖ, 21(3.1234); ἀ. καὶ κατὰ τάξιν" ὡς πρῶτον 
τὸ τοῦ ἀναγνώστου ἀξίωμα, εἶτα ὑποδιάκονος [0.1).}7αἩ.1.3(Μ.04. 

1500 Α}; ἴῃ ἸΟΡΊΟΆΔΙ ΒΘ θη πᾶς λόγος ἐκ τῶν φανερῶν. .«τὰς ἀ, λαμ- 
βάνων ΟΥ̓ Ν γ55,πηςτᾷ ρΡ.8ς.6;.Μ.45.317Ὰ}; τὴν ἀ, τοῦ λόγου πρῶτον 
ἐπί τινὸς ἀναντιρρήτου βάσεως στήσαντας 1}.4(2 ΠΡ.77.21,78.26; 
6521,}). 

Β. εἰοηοηῖ; 1. Ἰττ.. σοηϑοιςζαρθηςξ ρδϑηηδηὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα 
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αὗται αἱ ἀ. τινῶν εἶσιν ἀ. ... ἀ. γὰρ τῆς γραμμῆς, τὸ σημεῖον" καὶ ἀ. 
τῆς ἐπιφανείας, ἡ γραμμή" καὶ ἀ. τοῦ σώματος, ἡ ἐπιφάνεια Βαδβ,ἠοηι. 
τ6.τ(2.1350; Μ.31.4730 0} λέγεται ἀ. καὶ τὸ φύσει πρότερον ὡς ἐπὶ 
τοῦ ἀριθμοῦ... ἀ. ... τῶν δύο τὸ ἕν λέγεται 10. αη.1.2(Μ.04. 
1500Ὰ}; 14. ζο.τ. (1.04. δοτο); 2. οἱ γι νιαῖ εν τὸ ἐξ οὗ οἷον τὸ ἐξ 
ὑποκειμένης ὕλης, ἀ. παρὰ τοῖς ἀγένητον αὐτὴν ἐπιαταμένοις, ἀλλ᾽ οὐ 
παρ᾽ ἡμῖν τοῖς πειθομένοις ΟΥ̓. 7σ.τιυγ(1δ; Ρ.22.14:; Μ.14.538); 
ἔσο ΨΏΙοι Αἄδπι νν8 ουτηεα (ΜΆΠ10}.) οἱ θερισταὶ... «ἐοίκασι τοῖς 
ἄρχουσι τοῖς ἀπ᾽ ἀ. οὖσιν εἰς τὸ σκότος Ἡεροπι, γε. τοίρ.15.12})} 
(Ὁ ποβίὼ οἴ, εἰσίειηι, εὐδείαμῆα ἀρχῆς, Ἰοττι αὐυενδιις Κ᾽ αἰδτ ας 
25:(Μ.}..2.616Ὰ}):; υἱτἱτηαῖθ ᾿π αν] 51 016 ῥοΐηὶ; ἴῃ τοβρθοῖ οὗ {1πη|6, 
ἡμείαηϊ, οἵ πὸ ἀπτδίϊοῃ (τεῦ, (6η.1:1) τάχα διὰ τὸ ἀκαριαῖον καὶ 
ἄχρονον τῆς δημιουργίας εἴρηται τὸ “ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν᾽, ἐπειδὴ ἀμερές 
τι καὶ ἀδιάστατον ἡ ἀ. Ἐα5.ἠεχ.τι6(1.6 8; Μ.29.160)}; τι Ν γβδιλεχ, 8 
(Μ.44.724}; 3. οἵ Ἰπϑιταστίοη, οἰφμδης, γε ἠηΉΗὶς ἔστιν ἀ. καὶ ὡς 
μαθήσεως, καθ᾽ ὃ τὰ στοιχεῖά φαμεν ἀρχὴν εἶναι γραμματικῆς ὍὉγτ.70. 
1.18(2ο; Ρ.22.27; Μ.14.530); ΜδτΌΕΊ]. 7γ.79 ρ.Ἐπ|5. 7] ἀγεοϊϊ.τ.4{0.24. 
4: Μ.24.γ7ότΟ); τῆς.««τῶν τεχνῶν ἀναλήψεως ἀ. ἐστιν ἡ στοιχείωοις 
Βαβι λομιτθ. (2.128: Μ.31.4730). 

σ. Ὠνιμείρίε ἔστι δὲ ἀ. καὶ ἡ ὡς γενέσεως..«ἀἁ, υἱοῦ ὁ πατὴρ καὶ ἁ, 
δημιουργημάτων ὁ δημιουργὸς καὶ ἁπαξαπλῶς ἀ. τῶν ὄντων ὁ θεός 
τ. [9.τ.17(0}.21.3,22.τοῦ, ; Μ.14.52..,534}: λέγεται δὲ ἀ. καὶ ὅθεν 
γίγνεταί τι τοῦ ἐνυπάρχοντος αὐτῷ ἑτέρου, ὡς ἐπὶ οἰκίας θεμέλιος, 
καὶ... ἁ, σοφίας, φόβος κυρίου Βα5.ἦθχ.τι π(α.6 8,0 ; Δ1.20.16Ὰ}; ΠΕΠοα 
1. [ομηπάαίίοη, δαςξὶς ταύτην [3.. τὴν πίστιν] τὴν ἀ. τῆς ὑποστάσεως 
κέκληκε ΤηΔι. Π εδ.53:τ4{(3.568) ; ΟρΡ. τέλος, Τρπι ρὴν.χ4.1 οἷἵ, 5, ζωή; 
ἰ4. Μαρη λα; ΟἸοιη. ἐγ. 7. το (0.41.3; Μ.0. 4804); Βαγη.τ.0 οἵ. 5. ζωή; 
ἡ ἀρχὴ καὶ {τὸ τέλος δοκεῖ κατὰ τὴν συνήθειαν ὡς ἐπὶ ἡνωμένου 
λέγεσθαι, οἷον ἀ. οἰκίας ὃ θεμέλιος καὶ τέλος ἡ στεφάνη ΟΥ.70.1.31 
(34: Ρ.39.31τἴ.  Μ.τ4.84Ὰ}; 2. Ἰορίοαὶ ῥγεριῖδς, ῥαξῖς Οἵ ἀτριτηθηῖ; 

Ι σγομηὰ οἵ Ὀεϊϊεῖ, (615,4 0.Οτ. εἰς. ς δ σ(ρ.68.25; Μ|.11.12888); ΟΥ. 
Ο εἰς.3.12(ρ.212.1π ; 9364) ; ταύτην ἀ, ὑποστησάμενος ἀκολούθως ἐκ τῆς 
δοθείσης αὐτῷ ὑποστάσεως ἐπὶ τὸ καταψεύδεσθαι τῆς θεοπνεύστου 
γραφῆς Ειι5.ε.ἐ τ ϑίριϑοιτοι Μ.24.848) 5; 1α.4.6.3.5{Ρ.123.1τ0; Μ.22, 
2000); [8Β65.}ς.152(1.486:); Μ.30.3084); ΟΥΟΝ ν5β5. ύμης (2 0.121.8; 
Μ.45.7010}; 3. ογίρτηι, εομγεε; ἃ. ἢϊ., ΟΕ ἃ τἶνετ, «ἱῤος, Παμ (0.50); 
Ὁ. οἵ πϑιϊομβ, ΤᾺ ΠῚ11165, ΞΡ οῖθβ, εἱρος, ΕΉ.15.0(Ρ.42.14); ἔστι γὰρ 
ἄνθρωπος ζῷον ἀπ᾽ ἐκείνον τοῦ ζῴου λαμβάνον τὴν ἃ. ἘΠρΡ,ἠαεν.7.10 
(Ρ.192.ς5; Μ.16.32050) ; πᾶσα...ἁ, πατρίων..«ἀπὸ Χριστοῦ ἤρξατο ΟΥν. 
ῥγῖησ.ἡ.3.7(21; Ρ.333.21: Μ.11.3884}; 14. εἰς,3.6(0.2ο7.τὸ; Μ,11,0284); 
{ἀρ σης. ΑρΡ.8.12.22; ς. οὗ ᾿ἰξεσαγν βούσορβ, 15.) ]Ἰαγεεί!,τ.3 
(Ρ.17.13;.Μ.24.7408) : 4. οἵ Ὀ6]1615 Δη4] ᾿υδοῖίοθβ, ΗἸΡΡ.ἤδέν, ργυόθτη, 
8(ρ.3.το: Μ.16.30214}); τὴν ἀ. αὐτοῦ [5ς, τοῦ συνθήματος ἡμῶν] εἶναι 
θεὸν...διδάσκοντα τοὺς ἀνθρώπους ΟΥ(εἰς,3.τ2(0}.213.20; 214.1; 
Μ.11.037.,8}); 4. δατιδε ἃ. καὶ τὸ καθ᾽ {δ οἷον κατὰ τὸ εἶδος" εἴπερ 
εἰκὼν τοῦ θεοῦ... ὁ πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ἀ. αὐτοῦ ὁ πατήρ ἐστιν, 

ὁμοίως δὲ καὶ Χριστὸς ἁ. τῶν κατ᾽ εἰκόνα γενομένων θεοῦ (Υ. 70.1.1] 
(το; Ρ.22.10}ῈῈ, ; Μ.14.538,0): τι. τϑί]ι ; Ρ.23.01.; 561); Βαϑ, λα. 
(.68[.; Μ.29.16Α.); πᾶσα ἀ. παραδειγματική, τελική, ποιητική, 
εἰδική, στοιχειώδης, καὶ ἁπλῶς πᾶσα ἀ., πᾶσα συνοχή, πᾶν πέρας 
Τῆοη Αα.4...4.το(}}.3.7050}; λέγεται καὶ ἀ, κατὰ τὸ αἴτιον, καὶ τοῦτο 
τριχῶς" ἢ γὰρ φυσικόν, ὡς ἀ. υἱοῦ, πατήρ᾽ ἢ ποιητικόν, ὡς ἀ. κτίσεως, 
ὁ κτίστης: ἢ μιμητικόν, ὡς ἀ. εἰκόνος τὸ εἰκονειζόμενον [0.1). Δα, 
τι 3(Μ|.94.1 5098); ἐπ σεη,, (Ἰοη.ογ.7.16(}.71.24: Μ.0.54060) οἷξ, 5. 
ἄγνοια ; ΜεΙῃ.ΦγΌΡ.2.τ(ρ.τ6.ς; Μ.18,480); τοῦ κόσμου... ἀ, ἔχοντος 
τοῦ εἶναι..«τὴν ἐκείνου θέλησιν Τ7α5τιἐοη με Ὀτόθτῃ. (Ν.6.14034}}; 
[0.Ὁ..0.τ.4(}1.94.7978}: 5. ἰατο οὗ παΐατο οἵ Ῥεὶηρ ἐξ ὑποκειμένης 
τινὸς ἀ. κατὰ φύσιν ὁρμώμενον ΑἸ Βεπαρ.γς. τ(ρ.48.5; Μ.6.0734}; ἐν 
τοῖς ἀλόγοις...οὐκ ἄλλην ὄψεται ἃ. ἢ τὴν..«ἄλογον Οτ.( εἰς. 4. δτί(ρ,256. 
τ6; Μ.ιτ.ττδοο) ; [4..70.6.14(7;}.123.33; Μ.14.2250): Λεη ταὶ (Μ ὃς. 
9258); ἡ τοῦ σπέρματος ἀ. τὖ.(1.ς.); οἵ παῖαγοϑ οὗ Ομ τὶ τὸ λέγειν ἐκ 
δύο φύσεων τὸν Χριστὸν... ὡς ἀπὸ τῶν ἀ. ... εἴπερ ἀρχαὶ αὐτοῦ κατὰ μὲν 
τὴν θεότητα, ὃ πατήρ, κατὰ δὲ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ μήτηρ Ἰ,εοηϊ.Β. 

ἐαρ. ϑευ.28(}.86.10128,0) ; 6. 3γεῖ ργίμαῖρὶθ οἵ Κπον]θάρο, τεαβομηρ 
εἴς., ΟἸοτα.  γ.).ττ(ρ.46.15; Ν.9.48904); ἔχομεν γὰρ τὴν ἀ. τῆς διδα- 
σκαλίας τὸν κύριον...-τὴν ἀ, δ᾽ εἴ τις ἑτέρου δεῖσθαι ὑπολάβοι, οὐκέτ᾽ 

ἂν ὄντως ἀ. φυλαχθείη ἰδ.7.τ6(ρ.67.τ6}4.,24 ; Μ.0.5328.,0}; τεῦ, ἴο0.4:30 
ἐπὶ πάσης τῆς..«τέχνης καὶ ἐπιστήμης σπείρει μὲν ὁ τὰς ἀ, εὑρίσκων 
Οὐ. 70.13.46{0Ρ.272.20; Μ.14.4800); 8ἃ5. {116 οἵ νοῦς ὃν ΟἸρεμ, 

Μάδτῖςο]. ῥν.78 ἀρ. 105. Δ] αν εοῖ!.τ.4{ρ.23.25;Μ.24.701Α}} οἵ. Περὶ Ἀρχῶν 
φιοά υεἶ ἀε Ῥγίμεϊριὴς υοἱ 46 ᾿γίπεῖραϊίῥις ἀεὶ βοίοεεὶ, ἈπΠηυβ 
Ργοεπιαᾷι τ ῤγέμε, 3(ρ.193.6; Μ.11.247}; 7. Ἱμπαανιεηίαὶ ῥνίπεῖρίε, 
μἰϊζρπαῖο φομγεσ, Πγσὶ καμδε τὰς οὐσίας ἔχοντες οὐκ ἔξωθεν τοῦ θεοῦ. 
οὐδὲ γὰρ ἔστιν ἑτέρα τις ἀ. Η ον», (Ἶ6η1.20.3; πολλαὶ...ἀ, πολλῶν πρα- 
γμάτων κατὰ τὸν βίον τοῦτον ἀλλὰ μία ἀ. ἐπὶ πάντων, ἡ ἐπέκεινα 

καὶ τὰς τούτων ἀ. ΑἰΠΕπαργες.3(Ρ.51.10,13,20; Μ.διοΒοΒ,981.); ἱ Βαβ.μιοη!, τό, τ(2.135Α.; Μ.31.4730); τεῖ. 10.1τἰ οὔτε γὰρ ἀρχῆς ἐστί 
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τερον..«τὸ σημαινόμενον τοῦτο τῆς ἁ. ἀπολελυμένον καὶ ἄσχετον, τὴν 
ἀνωτάτω φύσιν δῆλοι 65. ἔπ2.2.14(1.240ς 1. ; Μ.20.6οο0Ὰ); ἕνα μὴ 
τρεῖς ἃ. μεμερισμέναι πολυθέως παραδεχθῶσιν ΟΥ.ΝΑ2Ζ.ον.5τ.2ο(Ρ.186. 
71 Μ.26.τ680); οὐκ...ἔστιν ἐπινοῆσαι τῷ λόγῳ...οὖκς ἄλογον ἀ,, οὐκ 
ἄπαιδα πατέρα ΟΥτΙΝ 55. πη. Β( Ρ.1το.16; Μ.45.7880); πῶς οὖν 
πολυθεΐα ἔσται καὶ πολλαὶ ἀ., εἰ εἷς κύριος ᾿Ϊησοῦς Χριστός; ἘΡΙΡΗ. 
ἤαον.56.3(0Ρ.342.1τ4; Μ.41.9038); Ογτι δος. 2 (5.140); Τοπ ΑΥ.Δ.5..4.21 
(Μ1.3.7γ210,0}; τοῦ. Ηδθτον τρόμο μεῖθηιὶ μετὰ τὴν ἄναρχον καὶ 
ἀγένητον τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων οὐσίαν... «δευτέραν οὐσίαν καὶ θεῖαν δύναμιν, 
ἀρχὴν τῶν γενητῶν ἁπάντων πρώτην τε ὑποστᾶσαν κἀκ τοῦ πρώτου 
αἰτίου γεγενημένην, εἰσάγουσι [50. οἱ “Εβραζῖοι]...θεοῦ δύναμιν αὐτὴν 
προσαγορεύοντες ΕῸ5.}.ε.7.12(3200; Μ.21.5418}; ΠΊοΠ.ΑΥ..λ.9.3(}}.3. 
2614); τεῦ. ραρᾶὴη ὑῬΒΠ]Ποβορῆν, Ηδττηΐδϑ ἐγγίς.3(Μ.6.11720); ἀ. φθαρτὴν 
εἰσάγοντος Οτ.(εἰς.τ.2τ(ρ.72.14; Μ.:τ.6074)}; Μαχιρ.) 1.01.4804}. 

ΌᾺ. τῃ 60]. ; 1. πῃ το]. το οσδαίϊοῃ, ΕἾγεὶ ατιϑε, γφαϊον; ἃ. ΟἹ ΤΊ, 
ἡ ἄναρχος τῶν ὄντων ἀἁ. ῬτοςΟΡ σημμηὶ, ( .8ς.4200); Ὁ. οἵ 
Ἐδίμου, Ταῖιογαί.4(0.5.2; Μ.6.8134) εἴ. 5. ἄναρχος ; ἄ. υἱοῦ ὁ πατὴρ 
καὶ ἀ. δημιουργημάτων ὃ δημιουργὸς καὶ ἁπαξαπλῶς ἀ. τῶν ὄντων ὁ 
θεός Οτ. 7ο.τ.τ7(Ρ.22.τοῖ.; Μ.τ4.534}); Επ5,4.6.4.τ(ρ.151.8; Μ.22.2520) 
αἰξ. 5. ἀρχέγονος:: οἷ, διὰ δὲ τοῦ κυρίου, ὅς ἐστιν ἡ πάντων ἀ.. τῆς 
ἐπέκεινα πάσης ἃ. ἡμῖν εὐρισκομένης, ἥτις ἐστὶν ὁ ἐπὶ πάντων θεός 
ατννς5. Εμπ.τίι Ρ.172.28,.:; Μη κ.416Ὰ); ἀ. ... τῶν ὄντων μία, δι᾿ 
υἱοῦ δημιουργοῦσα καὶ τελειοῦσα ἐν πνεύματι ΒΕ5..5}1γ.238(3.21Ε: Μ,32. 
1368); 14.6.τ25.32(2.216}} ΝΙ.32.5400); ὙΠάε,ἤαον.5.τ(4.377); Θίοη. 
Ατιἄ.".1.3(}.3.5 808); σ. ποτ ἴτεα, οἵ δοὴ ἀ. πρὸ πάντων τῶν 
κτισμάτων ὁ θεὸς γεγέννηκε δύναμίν τινα ἐξ ἑαυτοῦ λογικήν [υϑ1.ἀ1α], 
ὅτ τ(Μ. 6.610); θεὸς ἦν ἐν ἀ., τὴν δὲ ἀ. λόγου δύναμιν παρειλήφαμεν 
«τοῦτον ἴσμεν τοῦ κόσμου τὴν ἃ. Ταῖ,ογαϊ, (ρ.5.τ6,24; Μ.6,. 8120, 
816Α); τὴν ἄχρονον ἄναρχον ἄ. τε καὶ ἀπαρχὴν τῶν ὄντων, τὸν υἱόν 
ΟἸοτη.οἱγ.7.τ(ρ.4.6; Μ.9.4040) ; πατρὸς μὲν καὶ ἀνάρχου καὶ ἀ. ... ὡς 
αἰτίου καὶ ὡς πηγῆς... υἱοῦ δέ, ἀνάρχου μὲν οὐδαμῶς, ἀ. δὲ τῶν ὅλων 
τ, Νὰ Ζ.0».20.7(}.35.1το 734}; 2Ὁ.20.17(ρ.99.6; Μ.36.066); ἄναρχον, ἀ,, 
πνεῦμα τριὰς τιμία τὰ, εαγη.1.2.τοιοϑδί],327.751.}; 1π τα}. το Τπο., 
τοῦ, 15.916 φέρων αὐτὸς ἐπὶ τοῦ ὦμου αὐτοῦ ταύτης αὐτοῦ τῆς κάτω 
γεννήσεως τὴν ἀ. τοῦτ᾽ ἔστιν, αὐτὸς ἑαυτοῦ ἀ. τυγχάνων Τηψῃ,, Τγίῃ. 
1.27(}1.39.3078}; Ἔχὸρ. δμεῖτι ἐν ἀ. ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανόν, 
τουτέστι διὰ τῆς ἀ. γεγενῆσθαι τὸν οὐρανὸν ΤΆΡΗ], πε, 4 οἰ.2.130}1.. 
6.10728); οἴ 2Ὁ.1.2(το280); ᾿ἀ. τῶν ἁπάντων ἐποίησεν μηνύων τὸν 
πρωτόγονον υἱὸν ὁ Πέτρος γράφει Κεγνρ. Ῥείν.Ὁ.Ρ.ΟἸειὴ. οἐγ.6.γ)(0.461, 
8; Μ.9.2808); ὈἸοτλ. φεΐ, 4(ρ.158. Ὁ; Μ.0.7000) ; οἷ. φμοί ἐξὶ ΟἸΠΉΗΤΙΘΗ 
ῥγίμοιρίεμι Ἠϊοὶ ἀογπίμτς ποείεν.. ΟἸγιδίμς {εδμ5...«(1ἢ. ἢθς εΥΡῸ 
ῥγίμερίο, βοὸς εξὶ ἴῃ ϑεγὺο σιο, Πδς σορίμη εἰ ἰϑγγαρ Κδεῖὶ, ΟΥ, 
ἄοηι.1.1 ἵῃ Οεη,(ρ.1,2ἴ.; Μ.12.1450); ἀ, μετὰ τὴν ἐδίαν ἄναρχον ἀ,, 
τὸν πατέρα, αὐτὸς τῶν ἄλλων γίνεται, δι᾽ ἧς ἅπαντα δημιουργεῖται 
Μοιῃ ἐζεαί ττίρ.400.:3; Μ.18,3444}; οἷ, αἰμηὶ φιιίάενι εἰ (τϑηοδῖνη ἐπ 
Ἠεργαῖεο τία Ἰπείρεγε “1πι ῥγϊηεῖρίο ᾿θδς {θεῖ εἰδὶ βἐϊινι", Ἴ εττ, 
φάσνεγεις Ῥγαχεανι (ΝΜ ΈΡΙ,,  ιτδοα); νος ει. ἰγος ειρητβεαηίτας ΤῊ 
56 μαδεὶ, τὰ δε “Ἰη ῥγ]μεῖρῖο᾽ εἰ “τ: Κα ῤτίδ᾽ οἱ ἴρ ἐἰϊο᾽, ἨΠΡιςς, ᾿ς, 
(ἍΜ ΡΙ,.9.2634}); 2ίογίφμε εχίςιηαηὶ. ὧπ Π εὔγαεο μαῤογὶ ἴηι ΒΠ10 
ἐεαῖϊ ει ἐοοίπερι εἰ ἱεγγαμε φμοά ξαίξηνι ἐδεε ἱρϑῖης γοὶ τεγτας εοτη- 
Ῥγοδαὶ, Ἡΐοτφι. ΗΠ εὔγοη Οο. ἹΡΙ,. 53.085--}} Ἔχορ. Αρόο,β:14 ἀ. 
εὐτῆς κτίσεως εἶπεν αὐτόν. οὐχ ὡς κτίσμα πρῶτον κτίσεως ἀ. ἐστιν 
αὐτῆς, ἀλλ᾽ ὡς αἰτία...οἷα δημιουργός" ἀ. γὰρ ποιημάτων ὁ ποιητής 
Οτ, ρος. )α(ῃ.30) ; οὐ ἐῤ.γ7(0.23) ; οἵ. βούλεται.. οὐδὲν ἕτερον ἢ ἄρχων 
τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ τὴν κατὰ πάντων ἀἁ. ἔχων Οδουτη. 2οε. 

4:τ4(ρ.64); ἀντὶ τοῦ, βασιλεία" καὶ ἀ. πάντων, ὡς τῶν κτισμάτων 
δεσπόζουσα. ἀ. γὰρ [τῆς] κτίσεως ἡ προκαταρκτικὴ αἰτία καὶ ἄκτιστος 
Ἀμπατιδεβ. ρος (Μ].τοῦ.240Ὰ}; 2. γεξ. ἀἸνὶπα δϑβεποθ; ἃ. οἱ σοά- 
μοδᾷ μίαν θεότητα, μίαν ἁ. τ Νγε5. Εη τί 0..171.25; Μ.45.4164}; 
πιστεύομεν..«εἰς ἕνα θεόν, μίαν ἀ., ἄναρχον Τ0.10. [.0.1.8(}1.04.8088); 
Ὁ. οἵ Ἑδίῃου ἴῃ τοϊδιίοη 0 ὅοη ὡς ἀ. τιμῶν τὸν πατέρα Ἡ]0Ἰοη.Α], ἐν. 
1,.1.ὲ.223:144{0Ρ.244.ττ: Μ.το. 5030}; ὁ πατὴρ ἀ. τοῦ υἱοῦ καὶ γεννήτωρ 
ἐστέ ΑἸΉ..4γ.1τ.14(Μ.26.41τΑ}; οὔτε δύο εἰσὶν ἀ.- ἀλλὰ κεφαλὴ τοῦ 
υἱοῦ ὅ πατήρ, μία ἡ ἀ. Ογτ.Ἡ εαϊεελνττιτα; ϑγριδι  π.(245)(ρ.252. 
20; Μ.26.7208Ἐ); ΔΡΟΙ͂]. μά.5 66. Ρὲ.27,32(Ρ0ρ.τ76.10,180.1; Μ.το.τττ6Β, 
11178); ΟὟ Η. Ἴεοη.4(Ν].06.13534}; ποῖ πὶ τεβρεοῖ οἵ ἄτης μὴ 
χρονικὴν ἀ. τοῦ υἱοῦ καταδέξῃ τινὸς λέγοντος, ἀλλὰ ἄχρονον ἀ. γίνωσκε 
τὸν πατέρα Ὁγτ. ΗΠ, εαἱοείν.ττ.20; τ. Να2.0».20.7(},3ς.10 73}; ἃ. λέ- 
γεται ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ κατὰ μόνον τὸ ἐξ οὗ" τῇ γὰρ αἰτίᾳ ὃ πατὴρ τοῦ 
υἱοῦ προεπινοηθήσεται, οὐ μὴν τῇ ὑπάρξει προθεωρηθήσεται ἈΑτητήοπι. 
7ο.τττί Μ δε. τ393Ὰ}):; ταῖν 10.14.::28 μείζονα αὐτόν φησιν ὡς ἄναρχον, 
ἔχων ἀ. κατὰ μόνον τὸ ἐξ οὗ Ογτ ἰἠδ5.ττ(5'.86.); 70. .φη.τ. 4(}1.04. 
15000) ; τηϑηϊξοβιϊηρ ΠΏΣ οἱ ΟΙνΙη6 Θββθησε μιᾶς... οὔσης ἀ. τε καὶ 
κεφαλῆς, πῶς ἄν γένοιντο θεοὶ δύο; Ἐλι5.6. ἐς τ ττίρ.60.35; Μ.24.844}0); 

, ΄- μίαν ἀ. ὁμολογοῦσα, τὸν ἕνα καὶ ἀγέννητον καὶ ἄναρχον θεόν" καὶ... 
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μονογενῇ υἱὸν...οὐκ ἄναρχον ὄντα, ἵνα μὴ δύο ἀ. καὶ δύο θεοὺς 
ὑποστήσοηται, ἐξ αὐτοῦ δὲ γεννηθέντα τοῦ πατρὸς καὶ ἀ. ἔχοντα τὸν 
γεγεννηκότα 1Ὁ.2.6{(ρ.103.1ο 8. ; οοςο); ὥστε δύο μὲν εἶναι πατέρα καὶ 
υἱόν, μονάδα δὲ θεότητος ἀδιαίρετον...λεχθείη δ᾽ ἂν καὶ οὕτω μία ἀ. 
θεότητος, καὶ οὐ δύο ἀρχαί ΤΑΤΉ. 4γ.4.τ{ρ.44.41.; Μ.26.4688); τὴν 
τριάδα...εἰς μίαν... ἑνότητα καὶ μίαν ἃ. τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἀναγο- 
μένην ἘΡΙΡΒ ἐαΡ. βά, τα(ρ.514.21; Μ,42.800Ὰ); ΙΔ ἠαον. 5,8(0.11.21; 
Μ.42.358); ἐχερ. [0.1:1 ἃ, υἱοῦ ὃ πατὴρ...«παραμυθήσεται δὲ διὰ τοῦ 
“ἐν ἀ. ἦν ὃ λόγος᾽ λόγον νοῶν τὸν υἱόν, παρὰ τὸ εἶναι ἐν τῷ πατρὶ 
λεγόμενον εἶναι ἐν ἀ, ΟΥ..6.1.17(0.22.10; Μ.14.53.4,8); τὴν...ἀ., ἀφ᾽ 
ἧς ἀνεβλάστησεν ὃ. «λόγος, τὸν πατέρα καὶ ποιητὴν τῶν ὅλων φατέον 
Μειῃ.ἐὔφαὶ. ττ(ρ.499.0; Μ.18,3418}); ὁ θεῖος εὐαγγελιστὴς.««δοὺς αὐτῷ 
ἀ., δῆλον δ᾽ ὅτι τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ τοῦ πατρός Τὰ αι5.6.ἰἢ..2.14{ρ.116. 
26. ; Μ.24.029}0»,9324); ΟΥ̓ γ55.μη.4(2 Ὁ.53.21{{.; Μ.45.6248)}; 1.2 
(2 0.35.1; 4760); ὡς ἐν ἀ. τῷ πατρὶ ἦν ὁ λόγος, ἵνα νοῆς ἅμα τε ὄντα 
τὸν πατέρα, καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ λόγον ντ.ἐιε5,32(5..3121)}; 
ο. δετεῖ.; Ναϊοπί., οἵ δβοὴ Νοῦς, Βύθος Ὀειηρ ονν ἃ5 προαρχή, 
Τχοη ἤαεγ.τ.1.τ(}8.7.4484); ἰδ.1τ.0.2(5408)} ; 1δ.1.11τ. (5688); οἱ.26.3.ττΔ1 
(8804); ΟἸοτη σας, ἡ μάοί 6(ρ.1ο7.18; Μ.0.6574}); ΠΠΡΡ. ἠαόγι6. ,Β(ρ.1θ0. 
6; Μ.τθ.32554); ον οτει αάσνεγοις αἰ αηος ἡ(ΜΟΡΙ,... 586Α); 
Ματοϊοηὶϊῖς “Ἀπελλῆς μὲν..«μίαν ἀ. ὁμολογεῖ... ἕτεροι δέ, καθὼς καὶ 
αὐτὸς [50. ΜΙΔΥΟΙΟΠΊ].. δύο ἀ, εἰσηγοῦνται.. «ἄλλοι δὲ.. «τρεῖς ὑποτίθενται 
φύσεις ᾿ξ μοά,6ρ. π5.}.6.5.1.3.2{{.{Μ|.20.4608,0}; ϑΤοπ, 8 ρ.Ατἢ δεν. 
χ6(ρ.22.13; Μ.25.464.4) οἷζ. 5. μοναρχία; Δάδῃηχιΐαί. 2 τ(ρ.6ο.128,; 
Μ.τι.17618,1764.); ΕΡΙΡΒ.ἠαεγ.δς.δίρ.11.2 5; Μ.42.250)}; Μαγροίὶιβ, 
τοῖ, Τονττῖ ἕνα.. «δείξῃ δυνάμει ἐν τῷ πατρὶ εἶναι τὸν λόγον, ἀ, γὰρ 
ἁπάντων τῶν γεγονότων ὁ θεὸς ίδτοε!], 3γ.47 ἀρ. αι Μ]αγεοῖ.2.2 
{ρ.37.2; Μ.24.1850)}; ἀδύνατον γὰρ τρεῖς ὑποστάσεις οὔσας ἑνοῦσθαι 
μονάδι εἰ μὴ πρότερον ἡ τριὰς τὴν ἀ. ἀπὸ μονάδος ἔχοι ἐδ.60 ἈΡ.Ἐ 18. 
4.1}.53.4{0.157.33; Ν.24.10044); ΜδΔΏΙΟΗ. νομέζουσιν...ἐκ δύο ῥιξῶν ἢ 
δύο ἀ. ἐνεργεῖσθαι τὰ πάντα ἘΡΊΡὨ ἠαον.66.3(ρ.18.0; Μ.42.32}0)); 1α, 
αμαξ.πίρ.1.12; Μ.42.90Α)}; ἡ ἀγαθὴ ἀ. τῶν Χριστιανῶν ἄρχει, ἡ δὲ 
'δημιουργικὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἡ δὲ πονηρὰ τῶν ἐθνικῶν Λάδιλ. ἀτ1αὶ.τ.3 

(ρ.4.26; Μ.1τ.1720Ὰ}; [0.2 6Ὁ.1.2(Δ|.04.1τοϑ8ῇ,); ταῖ. οὐ ῃοάοχ 
ἀοοσίτμης αος. Μίαηθβ μέαν ἀ. εἰσηγούμενοι, οὐ διακρίνοντες... «τὸ 
ἀγαθὸν ἀπὸ τοῦ κακοῦ Ἡφρεηι. γε δ(ρ.6.11; Μ.10.14330); ΑΥΔῚ 
τοῦτον βο, ἘΔΙΊΠΕΙ] ἀνυμνοῦμεν διὰ τὸν ἀ, ἔχοντα" ἀ. τὸν θεὸν ἔθηκε 
τῶν γενητῶν ὃ ἄναρχος Ατ. ΤΠ αὶ. β΄.2 Δρ. ΤΠ ςγη.τ5(0.242.12; Μ.20. 
75. ; 1δ.(0.243.22; 7ο80) ; 1ἃ.εῤ. ἔπς.(Ρ.3.4., Μ.42.2128}; οἵ, κεφαλή 
οὐνέστιε καὶ ἀ, πάντων ὁ υἱός. κεφαλὴ δέ ἐστι τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός. οὕτω 
γὰρ εἰς μίαν ἄναρχον τῶν ὅλων ἀ. δι᾿ υἱοῦ εὐσεβῶς τὰ πάντα ἀνάγομεν 

δ γμδιδήέγηι, τ αμαὶλ.26(ρ.256.16, ; ΝΙ,20.7408). 
11. γεΐφ, αι ογεΐγ ; τὰ σεῃ. ἀ. λέγονται καὶ αἑ πολιτικαὶ δυναστεῖαι 

Β45.λοηι.χ6.1(2.1358; Μ.31.4730}; λέγεται ἀ. καὲ κατὰ τὸ ἀξίωμα καὶ 
ἐξουσίαν, ὡς λέγομεν ἀ. εἶναι τὸν βασιλέα τῶν ὑπηκόων 70.112). ΄απ.ι. 

3(Δ1.94.15094). 
Α. ἀϊνίπε; 1. οἱ Τηΐη. τὸ βασιλεύειν τῶν ὄντων...τῇ τῆς φύσεως 

ὑπεροχῇ..«τὸ μὴ εἰς διαφόρους ἀ. τῇ ἑτερότητι τῆς φύσεως διῃρημένας 
τὸ τῆς μοναρχίας δόγμα καταμερίζεσθαι, ἀλλὰ μέαν θεότητα, μίαν ἀ,͵ 
μίαν τῶν πάντων ἐξουσίαν εἶναι πιστεύειν τ Ν ΒΒ ΦΗΤ(1 Ρ.171. 
2530; Μ.45.4130 4164}; μέαν ἐνέργειαν, μέαν ἀ., μίαν ἐξουσίαν 6.1}. 
7.0.χ.8(Δ1.οᾳ.8Βο0Ὰ}) ; 141} ἴῃ βονετείσηῖν Οὗ σοα αὐτηθυϊεα τὸ Ἰ ον] 
Ὀοΐοσο ἢἰ5 1411, Τμας, Ρς, 81: 7(1.1188); 2. οἱ Τορὸβ οὗτος λέγεται ἁ., 
ὅτι ἄρχει καὶ κυριεύει πάντων τῶν δι᾿ αὐτοῦ δεδημιουργημένων ΤὮΡΙ, 
Απτ. Απμοῖ.2.το( ,6.τοῦ40) ; εἰ λόγον εἴπω ἀ. αὐτοῦ λέγω" νοῦν ἐὰν 
εἴπω φρόνησιν αὐτοῦ λέγω τ.1.χ(το280}; τεῖ, 10.1:1 τὴν ἐξουσίαν 
[3-. τοῦ λόγου] ἀ. εἰπών ΜεΙῃ. ἐγεαὶ ττ(ρ.499.13; Μ.18,344Ὰ}); ΟὮτνΒ. 
βορι.7.1 τῷ. μα (11.2450)) Οἴ. 5. ἁρπαγμός. 

Β. οἵ ογτεδίασο; τοῦ, δῃ τό, οἷ, τάν εάν Τρδα [50. 5}, 
ΠΊΟΟΙ ΔΠα 5815) ἐμίογ “ργίηείραίμς᾽ ζαδενὶ τοηυόηία! ῥγὸ ἐο φμοά 
ἀϊεμῖμν “ἴῃ ἀρχάς" (14 εδὶ “ἴπ ρυϊπείραιη) ἀϊεῖ ζαεία υεἱ Ἠοείΐδ, ἀἩ 
ῥμίαπάα δἱμὶ τοί δοίη παϑογε ὑῥγίπεραί ἀἰοῖ ας ποειῖδ᾽ σηας 
ἐμ μαμαϊὶ οῇ εἴν ρεγμηὶ, Οτορεῖης.ι.7.2(1, ρ.86.28; Μττ.1710); οὗ 
βαϊηΐϑ ἡπαρσίηρ νοι] κἂν διδῶται ταῦτα πάντα [1.6. Αγ] ΠΟΏΟΥΒ), 
ὑπερόψεται ὑπὲρ τοῦ τῶν ἀληθινῶν ἀ. καὶ θειοτέρων ἐξουσιῶν μὴ 
ἀποτυχεῖν ἰὰ.0γ.11(0.339.2}; Μ.11.4134}; οὗ ϑαίαηῃ, εἰ-..ὅ.. πονηρὸς 
ἀπέστη τοῦ δίκαιος εἶναι. «διὰ τί ἀρχῇ τετίμηται; Η οι". ΟἾδηι.το δ; 
[5Ξς. ἡ πάντων αἰτία] τὰς ὅλας ἀ. καὶ τάξεις ἀφορίζουσα, καὶ πάσης ἁ. 
καὶ τάξεως ὑπεριδρυμένη Ὀϊοπ. Αα,ἀ,η.2.τοί( ],3.6480), οἵ ὈΙΒΠΟΡϑ, 
Ομ τνγ5. "ον. 10.1 ἡ ΤΊ, (τι 5088) οἵ, 5, αὐθεντία; οἴ. εἰς διδασκαλίαν 
λόγου προεχειρίσθημεν, οὐκ εἷς ἀ, οὐδὲ εἰς αὐθεντίαν τὰ. ̓ 011.11.5 τῷ 
Ἐρλ.(ατ.87Ὲ}; οἱ 5. Ῥείει μηδέπω τὴν ἀ. ἐγχειρισθείς, τὴν πρέπουσαν 
ἄρχοντι κηδεμονίαν ἐφύλαττε 14, ἠονιοη λ11|.18:.23(3.6Ὰ}; Ρατσ,, οἵ 
γεῖρη οἵ ἃ. Κίηρ εἰς τὰς ἀ. τοῦ...βασιλέως Μαυρικίου [ο.Μοβοῇ.ῥγαὶ. 
τοσ(Μ.87.30248); ἐδιχτ2(20768); ὃ τηςῖ., εὐϊεξ ρίαεε ἔπαρον τὸν λίθον 
τοῦτον εἰς τὴν ἀ. τῆς γωνίας τοῦ ναοῦ Τ΄. 5 αἰ.53.2(ρ.69.7; Μ.122.13530); 



ἀρχηγέτης 
(. τῇοϑε ποϊάϊησ οῆσο; ἀ81. Ρ]ατ., γμΐογς, πρασιδίγαϊθς; ἘΠΛΕΙτ 
ΔΕΒ ἀοιῖνεά ἔτομπι σοῦ, Μ|Ροῖγε.το.; τηϑί., εἠιεῖ, ῥγίηεα, 1.6, 
δεεὶ μικρὸν ἐν πετεινοῖς ἡ μέλισσα, καὶ ἀ. γλυκασμάτων ὃ καρπὸς 
αὐτῆς ΤΑΙ ἐγηπορς, 46(Ν,28.480Ὰ), 

Ὦ.. εροἸδϑιαβίοαι αμίμογιίν; ογάθγε οἵ ταϊηϊβίσυ ; ποῖ ἴον (ῃς 
ἰαρββα, Οτι εἰς,3. τίρ.248.3; Μ.ττ.οδ80) ; ἱερατικὴν ἀ, ΟΡΡ. ῥωμαϊκὴν 
ἀ. (παη..4,}}.83; τὴν ἀναίμακτον... ἃ, ΟΡΌ. τὴν μετὰ ξίφους καὶ τελα- 
μῶνος τ. Ν82.6}.224(}1.37.3680); ἑτέρα ἀ. τῆς πολιτικῆς ἀ. ἀνωτέρα 
Ομ γυβ μον 5.4 ἴῃ 2 ογ.(το.5488); [Ὁ}} σοτηρατίβοῃ, ἐδι(το. 5488-- 5.50); 
ΤΠαι. [ οηη.τ:τ(3.136); οὗ ἐρ᾿βοοραῖβ τῆς ἀ. ἐκφυγεῖν τὸν ὄγκον ν.1. 
ἴθ (μτυβ.5αε.3.το(διπιε; τὴν ἀ. 1,3884}; οὗ ῥυϊεϑίμῃοοά μείζων 
[3ς; τῆς βασιλείας] ἡ ἀἁ. αὕτη τᾶ,Πο»1.4.5 1η [5.61 χτ(6.1278}. 

Ε. ρίυτν., ορίγίμαὶ! βοιυεῦς; 1. ἀτλοὴρ ροοᾶ δηρεὶβ, οτάςυ οὗ 
ῥγιηειραϊηες, ΤΕΡΡ. ἠαογ.δ.τοίρ. 141.3; Μ.τό.32238); ἀρχαγγέλους τε 
καὶ θρόνους, καὶ κυριότητας, καὶ ἀ., καὶ ἐξουσίας ὑπερανίους ΟΥ. 
ο7.τ͵([.230.21; Μ.11,4720); 1Δ,(εἰς.4.2ο(ρ.208.τ ; Μ.11.τοῦ90}; ἄλλο 
«γένος τὸ τῶν ἀγγέλων καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀ. καὶ ΡῈ ριῃ.γ 5.1. 

40{(Ρ.302,14; Μ,τ8.2778); ϑενοσ ον. τ( ΝΜ. 56,400) ; κυριότητας..«.καὶ ἁ. 
καὶ ἐξουσίας τοὺς τῶν ἐθνῶν πεπιστευμένους τὴν ἐπιμέλειαν ὙΠαῖ (οἱ. 
τὶ τύ(3.478); ϊοπ. τ, λ.9.1..(}1.3.257- 60); οἵ. ἐπιφημίζομέν σε τὸ 
τῆς μητρὸς ὄνομα, ἀπορρήτου μυστηρίον ἃ. τε καὶ ἐξουσιῶν κεκρυμ- 
μένων 4. Τβομι. Α, τ53(0.240.11); Οὗ ΔηρἘ]5 ἴῃ σεη. τὸ μὲν στόμα αὐτῆς 
ἀνέλαβεν τὴν διάλεκτον τῶν ἀ., ἐδοξολόγησεν δὲ...τὸ ποίημα Τ᾿. [οὗ 
40(ρ.135.20);2. ῥοιοεῦς οὐ τοιομάμεος, οὐτὶ αηρεὶς ἀποτασσομένων ἡμῶν 
ταῖς πονηραῖς ἀ, [1.6. ἰπ Ὀαρτίϑτα) ΟἸδιη ἐχς, Τ αοὶ.]](ρ.1τ41.0; Μ.0, 
6030); τοῖς χείροσιν ἀ. καὶ ἐξουσίαις καὶ κοσμοκράτορσι Οτ, ῥγίγιε.τ.6.3 
(0.82.5); ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ... ἀπέστειλεν... «πάντα δαίμονα ἀ. τε πᾶσαν 
καὶ δύναμιν ὑπερήφανον ἀσθενῆ ποιῆσαι Κ7. ἄφεγεο.24{0.10.15}); ἀ. τινάς 
φησι..«τῆς πονηρίας ..«καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπουρανίων ...ἀ, ΠΥ 5. 079}. 
22.241. ἘΡῤῥι(ττ.τθο,170 4}; οὔ 14. λοηι.6.3 τ. (οἱ,(ττ. 3680}; Οεξοαμῃ. 
Ερῆιτοί δ. 118.12400). 

ἀρχηγέτης, ὁ, 1, βγεὶ ἰσαάόν, αμΐδον, 650. Ἰουπάδθτ οἱ οἷν οτ 
ἴδταν ; οἱ Αάδπι, Ὀγντγ δος, τίς 954); οἵ ΟΠ τὲ τούτου [οἵ {ῃ6 
ΤΟΒΌΤΥΘΟ ΟΠ} παράδειγμα καὶ ἀ, τὸν πεμπόμενον ἡμῖν ἔσεσθαι (615, 
ἀρ.Οτεἰς.2.77(ρ.1το9.14; ΝΜ ττιοτδο); 2. ἴῃ βει., ἐσαάον, οἵ (ῆγιβέ 
τῆς στάσεως ἀ, ἰά.10.8.γ4(ρ.2521τ.8; Μ.ττ,15260); 3.3 γέ σατιδε, απ θον; 
οἔ (οί, 1(4,25.5,τά(ρ.τςιτο; ΜΟττ,τ2ο 18); Οὐ Ν 85. μη. 12(1 Ρ.252.16; 
Μ.4ς.9 564). 

ἀρχηγέτις, ἡ, ει. οὗ ἀρχηγέτης; απμίθον, οὐρίη κενοδοξία... 
αἱρέσεων ἀ. ΤΝΊ]υἹ.4(Ν}.79.11440}. 

ἀρχηγικός, 1, Ῥνϊμοῖραϊ, εἰς; ; Βεποβ ῥοινεγξε οὕτω...ἂν εὑρε- 
θείη τὰ γήινα τῶν οὐρανίων ἀρχηγικώτερα συ Ν γβ8. ιὶ. (Μ. 43. 1600); ; 

απ μογ αι ῖυε, 14, μη. δία Ρ.206. 25; Μ. 45. ἸοοϑᾺ); ; 2. ογίρτηα ΗΚ ἡ 
«ἐν ταῖς πονηραῖς δυνάμεσι κακία, ἁ. τυγχάνουσα τῆς ἐν ἀνθρώποις 

κἀκίαε Οτ ον τη Μ1|.13.23(0Ρ.242.320; Μ.12.11568); οὗ ἀοα πάντων 
ὑποστάτις, ἀ, καὶ τελειωτική Ποπ, Ατ,4,η.1.](Μ|,3. 5960). 

Ἐἀρχηγικῶς, 1: ἰξφ ῥγύπαὶ, οτἱρίημαίϊ 5656 ἀπολύτως καὶ ἀ. εἶναι 
Το. ἀτι Δ η.ττ. (Μ,2.0 520), 

ἀρχηγός, Α. Δ6]., ογίρίμαίυε τὴν ἃ. τῶν κακῶν γενομένην γνώ- 
μην ΗΙρρ.ἦσεν,.6(ρ0.240.13; Ν',τ6.33708); πῶς..-«δυνάμεως θείας ἐπί- 
κλησις ἐπὶ τοῦ ὕδατος γινομένη ζωῆς ἀ, τοῖς μυηϑεῖσι γίνεται; ὕτ, 
Νίνυ85.ογ.εαἰδεί!.33(Ρ.124.5; Μ.45.848). 

Β. 65 βυῦϑξί.; 1, φουμιάδν ; ἐξρ, οὗ ἃ ἔδτα!ν, ογίσιμαὶ αποεϑίον, ΟΕ 
ΑΡγάΒδτὴ ἀ, καὶ προπάτορα..-παῖδες ᾿Εβραίων αὐχοῦσι Ἐλι5.ἦ.6.1.4.ς 
(Μ,20.778); οὗ Αὐδιι τοῦ ἀ. πάντων ἀνθρώπων ΝΙῚ],6Ρ}.1.2(Μ.70. 
844}; 2. ἰεαάογ, οἵ Ματοο]] 5. τὸν τῶν... αἱρεσιωτῶν ἀ. Ἐπι5.6.1.2.0 
(Ρ.τορ.5; Μ.24.917Ὰ}; οὗ 1ο. Βαρῖ, ὁδηγὸν καὶ ἀ. ἐν τοῖς κρείττοσιν 
Τ͵Βαι μα υ. [0.0 ΒΑΡ (5.07); οὗ Ομ γῖβί, τοῖς Α.5:31 τοῦ τῶν ἁγέων ἀ. 
᾿Ιησοῦ Ογ. [0.532.τϑ(ττ; Ρ.456.8; Μ,14.7800}; ἀ. καὶ φωστήρ Ἐπ5. "7. 
δι: π(Μ.24.5068); τῆς ἐκκλησίας... «.. καὶ κεφαλή ἰα.6.1.τὐτ 
(ρ.69.33; Μ.24.8440) εἴς. ; εἰτοξ μηητοίον ὁ ἀ. τῆς εὐδοκίας τῶν δε- 
σποτῶν τῆς οἰκουμένης }ῆ. ἀγίαάη.π(ρ.126.20}; 3, βγδὶ σαιιδο, ἀμί θοῦ; 
οἵ Αἄδῖῃ ἀ. παρακοῆς ΗΙΡΡ.ἠαδν.8.το{(ρ.236.1το; Μ.16.22628Β); ἀ6α. 
Ορδίϊος τοῦ ὄφεως ὡς ἀ. τῶν καλῶν Οτι( εἰς.6.2δίρ.98.24; Μετ. 
13268); οἱ (ἴῃ ἀ. τῶν φόνων ΟΥΤΑΗ οαἰφοῖ,.2.7; Ατήγαοη, 70.8:44 
(Μ.8ὃς. 14 524); οἵ ϑαΐβδῃ τῷ... ἁ. τῆς ἀποστασίας διαβόλῳ ἴΙτεπ ἦεν. 
4.40.τ(Μ.7.11128); Ογτ. Η. εαἰδεῖ.2.4.; οὐ γὰρ ἂν ἠδυνήθημεν νικῆσαι 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου τὸν ἀ. Τ,εο.Μαρ,ἐῤ.28(Ρ.12.1; ΜΟΡΙ,, 
54.760 Ὰ}; 650. οἵ οὐ ἁπάντων ἀ. ἀγαθῶν (Ἰ6π|.5]7.7.4{(Ρ.16.12; Μ.0. 
4288); πάντων ἀ. καὶ πατέρα (Ὀπδί, 0. τι5.ν.(.4.ττ(Ρ.122.12; Μ.2ο. 
1108}; 1(.07.5.0.23(ρ.180.25; Μ.20.12084}; τὸν ἀ. τῆς ζωῆς ἡμῶν τῆς 
παρούσης καὶ τῆς μελλούσης Βαπ,μοχ δ. τι 500; ΝΙ.20.12 04}; ἀ. καὶ 
αἴτιον..«τοῦ παντός αΥὐ Ν γ85. μετ τι Ρ.252.14; Μ.45.9564}; οὗ Τ πη. 
τὴν ἁγίαν τριάϑα...ἃ, ... ποιεῖσθαι τῆς ἰδίας ζωῆς [50. Ὁν Ὀαρτίδιη] 
ΟΥΝ γ88.0γ.οαἰσοῖ,, 39(0.157.3; Μ.45. τορος) ; οἱ ΟΠ σιβί τῶν.. γινομένων 
ἀ, καὶ σύμβουλον καὶ ἐργάτην..««λόγον ΕΠΡΡ. οὔ. τοί .252.2; Μ.το. 
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8178); ἀ. ... δευτέρου τοῦ...«τῆς καινῆς διαθήκης νόμον Τ05,4.6.1.} 
(Ρ.37.14; Μ.22.720)}; ἐδ.(0.38.2; 738); ἀνάγκη τὸν ἀ, καὶ ἡγεμόνα τοῦ 
τοιούτον κατορθώματος εἶναι θεὸν καὶ θεοῦ λόγον ΑΔ φεμέ,τ( 1,25. 
58); τῆς χορηγίας τῶν ἀγαθῶν τῶν διὰ τοῦ πνεύματος ἡμῖν ἐνεργου- 
μένων ἀ. καὶ αἴτιον τὸν μονογενῆ θεὸν εἶναι τ Ν γ855,4}}7.655.4(Ν1.32. 
2208); ἀ. τῆς δευτέρας καταστάσεως (Ὀδῖα.[η6,ἰ0ῤ.5(Μ.88.,1038, 
24419,2724}; 65Ρ. 1 ΤΕ]. ἴο Ξαϊνατίοι 84 οἴουηδι 16, Ἔχορ, Ε16Ό.2:10, 
ἈΑο.21:1 τὸν σωτῆρα καὶ ἀ, τῆς ἀφθαρσίας 20 φηϊ.20.5; τὸν ἀἁ. τῆς 
ἀναστάσεως Ἐλι5. 7αγεεϊ,,2.τ(ρ.33.28; Μ.24.7800); ἀπόστολον... «τῆς 
πίστεως ἡμῶν καὶ ἀἁ. τῆς ζωῆς ϑ'γηι.“4η|.(341}2(ρ.240.22; Μ.26. 
7210); ὥσπερ ἀ. τῆς κακίας αὐτὸς ἂν εἴη ὁ τὴν κακίαν τεκών, καὶ ἀ. 
φόνου ὃ τὸν φόνον πρῶτος εἰσαγαγών" οὕτω καὶ ἀ. ζωῆς ὁ παρ᾽ ἑαυτοῦ 
τὴν ζωὴν ἔχων [ζὨῃτγπ.ἠονη.9.3 τ 4..(0.134}; ὈΟγτ1ς.τ.τ(2.110}; 
Τραοί, ἀης ἐαριενηθ. (Ὁ 1.77.12110}; οἱ ΗἩ, σμοβθῖ αὐτῶν ὁ πάντων 
ἀ. Οτι δαυτῃ, αν. Ογατί(ρ.34.2; Μ.το.τοῦ30) ; 4. ἰῃ σϑη., ἐαπ 56 εἰδὼς 
ἁ, ὡς τὰ πολλὰ τοῦ κατὰ κακίαν βίου τὸ καθ᾽ ὑπερηφανίαν πάθος ΟΥ. 
Νίυϑϑισιν Τῆαμηι (Μ.46.0088); 5. γέσρομ δὶς ἀρεηΐ σὺ καθέστηκας 
τοῦ πράγματος ἀ. ... ἄλλος τίς ἐστι..οὑποβολεύς, ὃ διάβολος ντ. Η, 
εἐαἰδεῖ,.2.3. 

ἀρχῆθεν, 1. ἤοηι ἐδι6 δοριημίηρ; ἃ. ἰὼ πη ὁ δὲ οὐ νῦν γε πρῶτον 
ᾧκτειρεν ἡμᾶς....«ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἀ. (Ἰετη, ,γοΐ,.τ,7(0.8.2; Μ.8,610); τὸ.(ρ.8, 
13; 644); Ἐλι5.}..6.8.τ6.2(}}.20.7804}; ε5ρ. γον ἰξε τῆριθ οὗ Ογεαϊοη, 
ῥεσίπητηρ οὗ τοονίὰ οὐκ οἴδαμεν ὅ τί ποτε ἐροῦσιν οἱ τὰς πνευματικὰς 
ἀ. φύσεις εἰσάγοντες 16. ΕΡ᾿.2:3(ρ.404); ΟΥ, 70.2.3τ(2ς; μ.88,20; Μ. 
14.1τ680) ; ζῆλος....«καὶ φθόνος ἀ, ἀδελφοκτονίαν εἰργάσαντο Ἰθυ5.}ῆαγ- 
εεἰϊ τοτ(ρ.1.τ; Μ.24.7124); Πιάντ, Τγὴη.2.71(}1.30.5738); [οΟὟἹ Η. 
υ..0. τῷ 1.04.420Ὰ}; ἴτοπὶ ογοδιῖοη οὗ δὴ ἱπαϊνίάτα} τὰ τῆς 
πίστεως ἡμῶν ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις ἀ, συναγορεύοντα ΟΥ((ἰ6Ἶ5.3.40 
(Ρ.226.το; Δἴ.11.0728)}; Ια ῥῤγίηε.3.τ.2τίζο; Ρ.237.7; Μ.ττ. 2068); ἷπ 
ΤΕ], τὸ ΓΒ τΟἢ τά τε ἀ. πρὸς τῶν ἀποστόλων ἔθη παραδεδομένα Ἐλ15. 
ἐ..6.2.17.24{Μ.20.1τ84λῈ) ; θ. τὴ εἰοτην, οἵ 50η ὃν..νομέζομεν... ἃ, εἶναι 
θεὸν καὶ υἱὸν θεοῦ Οτ,(δἰς,3.4τ(ρ,237.5; Μ.11,072}0)}; μόνου τοῦ μονο- 
γενοῦς φύσει υἱοῦ ἀ. τυγχάνοντος 16. ο.2.το(6; ρ.ὅς.22; Μ,τ4.120Ὰ}} 
(0 ἴῃ ΟΥ̓ΕΙ, Οὗ ἃ ὈΟΟΚ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Παραλειπομένων ἀἁ. ΟΥ-«7ο. 
6. 4τ(241 Ρ151.5; Μ,14.2720}; 2. ον οὗ οἷά, γον εαγὶν ἀαγς, ΗΡΡ. 
μαεγ.ο.Δοίρ.263.τ6; Μ.τῦ.34108}; τὰ “Εβραίων...ἁ. ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα 
φωνὴν μεταβεβλημένα Ἐπι5,}.6.το.ϑί483Α.; Μ.21.8048); 3. ογίρτηαϊν 
᾿Ιουδαίων μὲν ἀ, ἕν ἦν ἔθος Ηἱρρελαον,ο.τ8(ρ.255.28; Μ.16,33040); 
ον. }.0.32.τ4(8; ρ.448.τ6; Μ.1τ4.17178}; 1δ.32.το(12;}».450.0; 1064}; αποα 
τὸ ἀ. ἐ{ὸ ογίριμαί ςἰαίΐθ, τϑῖ. 70.4:τ2 διψῆσαι πάλιν, εἰς ὅμοιον τῷ ἀ. 
ἀποκαταστάς 1τ.13.3(0.228.11; 4010); 4. 65ϑεη τα γν, ὃν παίμγε οὐδεὶς 
ἀνθρώπων ἀ. υἱός ἐστιν θεοῦ ΟΥ. [0.20.33(27; Ρ.37]0.20; Μ.14.0 480), 
τεῖ, 70.4:τ0, 1ὁ.13.12(0Ρ.226.26; 4174}; 1δ.12.48(46; Ρ.275.30; 4850). 

Ἐἀρχήφωτος, ν. ᾿Ἐἀρχίφωτος. 
Ἐἀρχιαιρεσία, ἡ, ἀεεεηδίν ἔρον εἰφείϊον οὗ πιαρίείγαίε5, (ΟΏϑΓ1ΆΡ. 

τῇ ἀροΐ,πεε.62(0.142.7, ν.1. ἀρχιερεσίαν Νί.25.3618). 
Ἐἀρχιαναγνώστης, ὁ, εὐϊεῖ οὐ ἐπε γεαάογς (εςς].), ΟΛπει(445)αεί. 

(4 0Ὁ 2.1.3 Ρ.7ο.1ι; Π.2.5800). 
Ἐἀρχιατρικός, ῥδείσηρίηρ [ὁ ἔπε εἰ ῥἧγοϊείαῃ οὐ νικᾷ σου τὰ 

τραύματα τὴν ἀ. ἐμπειρίαν νγ. Η ἐαίδεἶ!.3.6. 
ἀρχιατρός ΟΥ ρῥιοραζοχγυίοης {({Ἐ]ἀρχιητρός, ἀρχιϊατρός), ὁ, 

1, ἐοπγε ρἠνετοίαῃ; 2. ἀγοβίαίγις ρορμίαγὶς, »ιδάϊεαὶ οἶκον ΚΟΥ ἐἠ6 φομ- 
την, Βαβι ρῥιτοτ,το {{π|.(3.241Ὲ,2850; Μ.32.60 5,705 4); ΜΑ͂ΜΑ͂ 
4.22; ᾿Ιάκωβος.. «ἀρχιητρὸς ὧν τῆς πόλεως Οὐ γον Βαξεῖ.Ὁ.422(Μ.02. 
8244}; οὗ (μβί, τμῤγοῆς ῥἤγοιοϊ Ἢ τί δὲ ἄτοπόν ἐστιν ἵνα καὶ ὁ 
ἀρχίατρος καταβῇ πρὸς τοὺς κακῶς ἔχοντας ; ἐκεῖνοι [5(. οὗ ἰατροί] μὲν 
ἦσαν πολλοί, ὁ δὲ κύριός μου καὶ σωτὴρ ἀ, ἐστι Οτιοησαςὶ, (0.280. 
221. Μ.12.10218}; πέμπων τοὺς θεραπεύοντας μέχρις οὗ ἔλθῃ ὁ ἃ, ... 
ὁ διαφέρων ἰατρῶν ἰατρός Ἰᾶά.βογη. 18,5 1. 767.(Ρ.156.16; Μ.13.4720); 
τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ ἀρχιϊατροῦ τῶν ψυχῶν Ραρ.(ἦν.(0.430) βᾶδς, Π|; 

τῷ οὐρανίῳ ἀ, ᾿Ϊησοῦ Ν}.6Ρ}.3.327)(} 1.70. 5400}. 
Ἐἀρχιβασιλεύς, ὃ, 1.41. γέχ γΕρΡΉΊΗ, σεργῶριο κίηρ; τἰτὶ6 οἵ Ῥεσβϑίδῃ 

κιησ, Ηετδο]. Ριαρι ἤγον. Βαςελ.Ρ.381(}1.02.0038). 
Ἐῤρχιγένειος, ὁ, τοῇ {δ βγξὶ ὑεαγὰ ὁ νομἰ, τοῖ. Ἀρρδδύδησα οὗ 

Ομτῖσε ὠφθη ἐμοὶ ὑπόψιλον ἔχων, τὸ δὲ γένειον δασὺ καταγόμενον, τῷ 
δὲ ᾿Ιακώβῳ ἀ. νεανίσκος «4. [ο.8ο(ρ.194.23); 70.Μα] εἰγοπ. Ρ.τοσ( δ, 
07.106Ὰ}; 1δ.τ2 Ῥ.283(4280) ; ΤὨρΠη, ελγοη.Ρ. 26 4(Μ τοῦδ. 6:68). 

Ἐἀρχιγόης, ὁ, ἀγεἰ- πη ροξίον; οἵ ἄδν5, αὐ ΝᾺ Ζ. 4 7}1.1.1.7.70(Μ. 

37.444). 
Ἐἀρχιγονία, ἡ, γοοὶ σαιδὲ ὑπεροψία,...«ἁ. τῶν ἁμαρτημάτων ἔμδῸ 
Μαρἐριτοδι τ], ΡΣ. ς ἡ τοσφὰ ; ἀρχαιογονία Ρ.50.29). 

[π"]ἀρχίγονος, ν. ἀρχέγονος. 
ἀρχιδαίμων, ὁ, 1. ἔήηρ, γον οὐ ἀφηποης, οἵ Οοὰ εἰ..-«προὔχει τῶν 

ὁσίων οὗτος [36. ὁ δαίμων], ἀκόλουθον ὑπολαμβάνειν, ὅτι καὶ τούτου 
πάλιν αὐτὸς ὁ ἀ, Ἐπαβε ησαξί, τοί Μ.18,6328); 2. ἀγε-βεηά, ευϊὶ πῶς 
πυνθάνεται ὁ Χριστὸς παρὰ τοῦ ἀ, λέγων" τί σοί ἐστιν ὄνομα; Δάδῃ,, 
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αἰαὶ, τ. τ](Ρ.36.1τ0; Μ.1τ.17454}; λέγει. «ἄρχοντα οὐ τὸν δημιουργὸν... 
ἀλλ᾽ ἀ, τινα, κακίας γεωργόν Μας. στ. αροεν.2.2ο(Ρ.37.9). 

Ἐἀρχιδεκανός, ὁ, εἰ τε ᾷ οἵ τῆ δεκανοί αν., ἴῃ σθατοε οὗ Ὀυχαὶ οἵ 
ἀεδα τάφος ᾿Ονο[ρίου] ἀρχιδεκα[νοῦ] 100 (ς. ΜΊέη.260. 

Ἐάἀρχιδιάβολος, ὁ, ἀγε-ἀευτ!, (ς ΡΒ. 23(0.330). 
Ἐἀρχιδιακονέω, ἀοίά οὔτε 9 αγεϊμάφξαξοη;, 1514, ῬῈ],ἐῤ}.1.τ77}.78, 

2070). 
ἀρχιδιάκονος, ὁ, γε ξαζοη ; 
Α΄, γϑίδγεποββ το βαιν οχίβίεηςε : της, 58.66.11}, Εα]ορ, Κγ.Ν ουαί, 

(λ}1.1ο4.3530), Ὀὰὲ οοηΐγαβὲ. (Ὀγπι8ρΡ. τ|5.}.6.6,43.1τ(}.2ο,621Α}; 
ΑΥΒαπαβὶμβ ὁ ἀ. τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας (16].Ὁν2.}..6.2.7.44(Ν|.8ς, 
1244ᾺΝ}; οἵ, Ιθανάσιος...τοῦ χοροῦ...«τῶν διακόνων ἡγούμενος ΤΉΒΙ. 
ἦι.6.τ.26.3(3.812). 

Β. Δρροϊῃττηθηΐ δηα βίδίαβ ; 1, 15 ΒΒΠΙΟΥ ἀρᾶοοη ἴῃ ἃ ΟΠ ΤΟΙ ; οἱ, 
“«ηάγεαξ.. φιΐ ποῖ ῥγουεοίμ α μοδῖς, Ξε φγαάμ ξαείεηίο ἀγοεῤί αζοηὶ 
ἀϊσηϊίαίε ἡμεγαὶ βοποναίμς, παῖ ΟΡ ορϊπίορρ. 1.6 Μαρ.6}».132.2 
(Μ.}1.τ4.τοϑ3Ὰ); 2. τῆοτα οἶΐθῃ, 15 5ρθοίδ!ν ἀρροϊηίθα (μου! ᾿ 
γτερατα ἴο ΒΕ ΒΙΟΥΙΓγ) ὈΥ͂ ΟΙΒΏΟΡ ; οἷ. πάνυ νέος μὲν ὧν ἴϑο. ᾿ἄθανάσιος] 
τὴν ἡλικίαν Τῃάι,Ὺ.6,1τ.26.3(3.812); τὸν ἀ, ... τὸν ἐμόν ῬΑ]] υΟἠγνς.2 
(Ρ.9.25; Μ,47.0); Σεραπίων, ὃν ἃ, αὐτοῦ κατέστησεν [8ς, (τυ δοβίοχῃ] 
50Ζ.ἦἢ..6.8.9.τ(Μ.67.15370}; 3. ταυβὲ 6 ἀββοοὴ ; πεπος ῥσομπιοίίοῃ ἴο 
Ῥγδϑνίοταϊ ἰηνοῖίνο5. ἀδρτασδίου, οὗ, οἵγρι εαἰμοϊίεας πάεί... 
ἀγεδἸ ΑἸ αεοΉ Ή: [ν. ἀρχιδιάκων] τε Πποπογῖὶς φρεσῖε ἀεσγαάαγεῖ εἰ αἱς- 
Ῥεμδα ΗΕ} ἰοίΐη5 σαμϑαδ εἰ ἐεγας ἐκεί εβἸαδίίεαξ..ἰναηεζεγγεί Τ,6ὸ 
Μαρ.ρ.ττ. (ΜΡ... 54.το218); ἙΌ]Ορ, ὑγ ΟΝ ουαὶ (Μ,το4.3530); 4. σοπ. 
ΒΘ ΟΌΪΑΥ, θὰ 8 ἀγομάξασοῃ ἀββου 64 85 Πν]Ὼρ᾽ 1η τη μδβίευν, 10. 
ΟἸσα, σεαὶ,4(Ν.88,6068). 

(. ἀυ|65; Εν, ἂθ. ΒΘΏΪΟΙ ἀδϑοοη, δχεύοῖβθ οὐ δας ΠΟΥ ΟΝΟΙ 
ἀεδοοῃβ, 1514. ὈῈ].ἐρῥ.1.20(Μ,78,2000); 70. Ἰ]πὶ,ςεαὶ, 4(Μ.88.6068) ; 
2. Ἰἰταγρ, : δὲ ΑἸθχϑηάσια Π85 5016 τίρῃϊ οὗ τεδαϊηρ' ὅοβρεῖ, 50Ζ.᾿.ε, 
71ο.6(}1.67.14774}; αἵ (ηϑτδη ΠΟ Ρ]6 Εἰ Ποὺ γοαβ ΗἸΤΉ561 οὐ 
αδοραῖοβ ἔββις, Εμολοὶ, (0.225); σαυτίες. τῆς Ῥδ] Πατα, Τϑόρην. Η. 
{πη 7}.(}}.87.40018) ; Ἰεα 5 σετζαΐπ ροβι- (οτηγηππίοη {ΠϑηἸςβρι νηρ5, 
111. [αε.(ρΡ.536..ὺ; 3.. αἰτοηᾶβ ἀροὰ Ὀίβμορ, οἷ. ὁ παρεστὼς τῷ 
ἀρχιερεῖ διάκονος (ὉΗ5Ι..4.}Ρ}.2.57.16, ῬᾺ}}.υ,Οἠνγς.2(ρ.9.2Ξ; Μ.47.0}; 
Ἱμδομι. Β. είς. 4(Μ.86.1222.}; οίληρ 5 ἨΪ5 οΙηϊσθατν κατῆλθε πρὸς 
ἡμᾶς ὁ ἀ, αὐτοῦ (ἘΡΉ.(431)αεῖ. (Ὁ τ,τ.3.0.23.18; Η.1.14078); ἀπ 
85. ἢ15 ἀδρευίν, γερυββθητίηρ ΠΙτη 81 σοιηο1}5, ΓΟ Βα]ς σα χ( (Ὁ 2. 
1.1 0.57.5; Ἡ.2.56}); 4. Δοῖβ 45 σιγά Δ η οὗ 566 ἀυγίησ νϑοϑπον τὸν 
ἀἁ. καλέσας τὸν ἐμὸν ἐξ αὐθεντείας πολλῆς, ὥσπερ χηρευσάσης ἤδη τῆς 
ἐκκλησίας καὶ οὐκ ἐχούσης ἐπίσκοπον ῬΆ]} υζἧγν5.2(ρ.0.25: Μ.47.0); 
οἔ ΟΠ αὶς. ερι((0 2.τ.2 Ρ.42.8; Π1.2.377..,Ὁ); ὅδ. αοῖβ, βνϑθὴ ΠΟΤΕ 
ἔα] ΠΠ6ὴ ΟἴΠΕῚ ἀθαοοηβ, 85 “ῬΙ5ΠΟρ᾽ 5 εὐ θ᾽ Πουκίῳ ἀ, ... εἰ ὀφθαλμοὶ 
ἐπισκόπου τυγχάνουσιν οἷ. «διάκονοι, σὺ..«ὅλος ἀφθαλμὸς ὀφείλεις 
ὑπάρχειν 1514. Ῥ6}.εῤ}Ὀ.1.29(}4.78.2ο00); 6. οὶθ Ποὺ ὈἰΒΠΟρ᾽ 5 οσάευβ 
ἈΠ τησβὲ Ρᾶν έτη ἀείοσθποθ, συ Μόβοῃ. ῥγαΐ, τ46(Μ1.88.,3οο00)) ; 
7. τῆαν ἰακα ῥγοιηϊηθπί ρατέ ἴῃ σοθης ]5, ΟΠ ας, οί τί 400 3.1.1 
Ρ.83.24.30; Η.,2.888); ἀ. καὶ πριμικήριος νοταρίων 1.3(ρ.1ο.1; 3134}; 
Ἐναρτ ἦν ε.2.τ8(0.74.7; Μι86.25ὅοα): 8. 15. π᾿ ομαῖρο οὗ Οδασοῃ 
Ὀαβιθ885, οἱ, δώ: Ἠμης ἐΟΉ δἰ μῖςο6 ἀγεδ! ἀἰαεοητεῦ.. σέδοιὶ φιΐα 
ημθς ἐεεἰθοίαςίἰοῖς ποροίἠς ῥγαθροσιεῖί, Τ,οὸ Μαρ.ἐρ.ττιτί, ΡΖ, κ4. 
10238); 68ρΡ. ροοΙ-Τα θῇ, οὐ (σε. 4(308)εα».17; 9. σοηϊτοὶς οταΐπα- 
[1008 ἐπεχείρησεν αὐτὸν ἐπίσκοπον χειροτονῆσαι... καὶ κωλυθεὶς παρὰ 
τοῦ τηνικαῦτα ἀἁ. αὐτοῦ, ἠγανάκτησε ΟΒεσγτ αεὶ. (,4 2.1.3}.24. 
30; Η.2.517}0}; 84 Υδοαῖν 5. 665, οἱ, ψασηΐπρ ἀσαῖηβὲ σονοίοιιβ- 
τ655, 1514. 6].6ῤ}.1.20(Μ.γ78.Ζοο0); 10. Ῥτόβογνεβ ογάευ ἴῃ σμαγῇ, 
802.ἦ..6.4.28,8(}.67.12 044}; 11. οὔζθη βαοοθθαᾶβ ἰὸ δρίβοοραῖς, βαϊὰᾷ 
τὸ ὃὈς τα]α αἱ Ἐοπιδ 5860.11] εἶναι δὲ τότε θεσμὸν τῇ ἐκκλησίᾳ ' Ῥωμαίων 
τὸν ἀ. τελευτῶντος τοῦ ἐπισκόπου εἰς τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἀντιχειροτο- 
νεῖσθαι θρόνον Ἑυΐορ. [γν. Νουαὶ, (Λ.104.3530) ; τὸ. (ΔῈ.τοϑ.5334). 

Ὦ. πηρί, ὁ καλὸς τῆς ὑπομονῆς διάκονος καὶ τῆς καρτερίας ἃ, 
7Τ0.Ο] μλ.5.α].4(}1.88.6οδο). 

Ἐἀρχιδιάκων, ὁ, --- ἔογερ., Απαϑί,παγ».(ρ.277) ; ΤἈΡΒη ἐξ γοη. 0.381 
(ν.1. ἀρχιδιακόνου Μ,τοδ,0120); οἴ. 1,60. Μαρ.6}.τατ.2(ΜῸΡ 1.5 4.το2τ8). 

Ἐἀρχιδιδασκαλία, ἡ, ῥγύαεν ἱεαςίίης, ΑἸΉ,..4γ.2.τ2(Μ1.26.1728). 
Ἐἀρχιδιδάσκαλος, ὁ, εὐϊεῖ ἰσαοῖεν ὁ ἀρχιποίμην καὶ ἀ. καὶ ἀρχι- 

σοφιστὴς ᾿Ϊησοῦς ὁ Χριστός ῬΑ]],υΟἶγγς.τ2(ρ.78,52; Μ,47.44). 
Ἐἀρχίδοτος, ν. ἀρχέδοτος. ' 
᾿ἀρχιδύναμος, ἠαυίηρ εἴ6 ἘΠ 6} ῥοῖρον; σοηίαϊμίη ἐδ ςομγεθ ὁ 

ῥοῖθον, Ὥϊον. Ατ.ς λ,8,1(}},3.240.}. 
Ἐἀρχιεβδομαδάριος (Ἐἀρχιεβδομάριος), ὁ, 9η6 Τῃ οἰαγρε οὗ ἰ᾿ποϑε 

γΕΡΡΟΉΣΙδΙ 6 Κον τοεοκὶν ἀμ δες ἴῃ ἃ Τηοπδβίειν εἴ τις ὀχλεῖ τῷ ἄρχι- 
μανδρίτῃ.. «πλὴν τοῦ κελλαρίου, ἢ τοῦ ἀρχιεβδομαρίου, γενέσθω 
ἀπευλογίας" ἵνα ἑκάστης ἐφημερίας ὁ ἀ. καὶ ὁ φροντιστὴς περὶ πάσης 
χρείας φροντίζωσιν 18Βδς, ῥοδΉ, ΉΘΉ. 5τ(2.530Ὰ; ΝΙ.31.13134}; ΟΘΥΥ. 
αεὶ.(Π.2.138οὶ ; ἀρχιεβδομάριος Α0 3 Ρ.1οο.40). 
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Ἐἀρχιεβδομάριος, ὁ, ν. ἴοτορ. 
Ἐἀρχιεπισκοπή, ἡ, αγεῤδιεδορτγῖς, ἘΡῚΡΙ. ἀφεν.8,τ(ρ.141,13; Μ.42. 

1854). 
ἘΡΗΒΕ ΈΡΕΣ ὁ, αγεῤδίδηορ; 1. ἀοῖ,, ἀγοῤϊερίδεορης Οναξεο 

υοφαϑιίο φιοά 51 σιπητες θρίϑοοβογέμι, ἰδηθὶ ἐπῖην υἱοον; ἀροσίοίϊ- 
καρ εἰ ῥγασοτάεί ἰαηε τεεγοροί ας σαν ἐρὶσεορὴς φείεγῖς...«ἀγεἠ- 
ἐρίξοορις ῥγίησερς ἐρτδεοβρονιομι 1514. Η.,οίγηι.7.12.6,1ο; 2. 1}8 ρίνεη 
δὰ. ἴο Ρδίσατοῆβ; ἃ. Οἱ ΑἸεχαπαγία, Ατπιαροί, ςθο.1(Ρ.150.30; 
Μ.25.3774Ὰ); Ἐφριρμ.δαον.68.τ(ρ.141.1.; Μ.42.185Α); ἐκκλησίαι.. ἐν 
Ἀλεξανδρείᾳ ὑπὸ ἕνα ἀ. τυγχάνουσιν οὖσαι καὶ κατ᾽ ἰδίαν ταύταις 
ἐπιτεταγμένοι εἰσὶ πρεσβύτεροι {.69.1(ρ.152.22; 2Ο10); τοῦ...θεο- 
φιλεστάτου καὶ ὁσιωτάτου ἀ, Κυρίλλονυ (] ρ)ν.(431)αει τί 4 Ὁ τ.1.2 
Ῥ,16.2; Η.1.13684}); απᾷ οὗ Ογτ! βουλε ὅς εἴτηθ5 ἴα ΟΕΡΗ.(421)αεί. ; 
Ρ8}]. τη. ερ.(Μ.77.1658Β; ρΡ.6.13 ἐπισκόπῳ); 5144} 6].6ρ}6.1.323 τῖτ, 
(}1.γ8,3694); ΟΟδΒαίς.εαη.30; ΤΒαΙ,ορ.144(4.1243) μετα ἐπίσκοπος 
ἷ5. π5εα οἱ ϑατηαβαβ 8πα 1.60: Ὁ. οὗ ἄοπιρ, ΟΕΡΗ.(421)αει τί (Ὁ 
1.1.2 0.36.9; Π..1.13968); Οντι λοι ἀτϊυ.4(53.3588)}; ἀ. πάσης τῆς 
οἰκουμένης, πατέρα τε καὶ πατριάρχην ΤΟντι ον ἀϊυ.ττ(ς3.3848); 
(Ὀμαίςη.3ο; ὙΠάτ,ρι:τδ(4.1197); δι ττδ(Ι200); ς. οἱ Απτίοσῃ, 
ΠΕΡ (431)αει, τ 44 Ὁ τιχ.ς Ρ.τ20,4; Η.1.1440Ὲ}; Του Απεγείαι ἔρηρις 
1δ.(ρ.125.23; Μ.83.14570) ; ἹΠατ,6ρ.83(ρ.49.17; 4.1146); 1δ.ογ(α163); 
4, οἱ (οπβιδῃτίπορὶβ, Οντ.ἐρ.40(52.157Ὲ; Μ55 ΤΟ]]οννεὰ Ὀν Ρ.34.4 
ΟἸΏ11}; χειροτονεῖσθαι..«τοὺς μητροπολίτας τῶν προειρημένων διοική- 
σεων παρὰ τοῦ Κωνοταντινουπόλεως ἀ. ΟΠ Α]ς, εαη.28: 16.209; Εναρτ. 
ἦ..6.2.18(0.17.24; Μ.86.25640) ; 6. οἵ Τεγαθϑαίθιῃ ; ἐ, οἵ 5. 1δπιδβ, {{π|6 
οϊῺρ δοοογάθα Ὠ]τὰ Θἰ ΠΠΕῚ 85 σοι ρ γηθηξ ἴο σοπίθιροσασν ὈΙΒΠΟΡ 
οὗ Τοιιβαίοιαι ΟΥΓ 85 τηδαπίηρ ἤγεὶ δίδμορ ἀποστόλου καὶ ἀ. ἼΒΑΙΟΡ 
Τλάς (Ρ.17.17}Μ.91.14728); ΝΙ]Ρ}.1.145(}1,70.1410}; Η!, οὗ ὈΙ5Βορ5, 
᾿ΓΠά5. Πρ. 5αογ,δ8(ρ.14.2ο0; Η.2.800); τοῦ... ἀ. καὶ πατριάρχον Πέτρου 
ΓΗ Ιογ (536) (.4(Ὁ 30.123.πῸ; Η.2.14124}; ἔς. Ὀεΐογο Α.1), δοὸ {|6 
πιδῖι. Τεβεγνϑα [οσ ρδίγί το 5, ὈὰῈ ΟΟΟΒΒΙΟΠΆΙ]Υ πι86α οὐ ὈΙΒΠΟΡ5 οἵ 
ἸΏ ΤΟΡΟ Δ ΟΥ Οἴμει ᾿πηρουίϑηΐ 5668, δια ἰδίεν οὗ χοϊδτίνοὶν αη- 
Ἰπηροχίαῃπξ 5665 880 ; 6.5.» ΟΥἹὨ ΔΛ ΠΡΙβΠορ οὗ ΟΥΡΙῸΒ, τερΌ]ΑΥΙΥ ΑἰΤΟΣ 
ΓΑ, 500, ὈΓΑἴασ. οί. 2(,.3.7280) ; ΕΠ Θβιιβ, 70. Μόςομ, »γαί.ο7(Μ.87. 
20560); (Δθξάγεα ἰῃ Ῥ4Ιθβηθ, Πα 5.1 Πρ. σον. δ(ρ.74.21; Μ.2.8ο0); 
Ἰπεββαίοηῖςα, ΟὈΠ δ , οὶ, 3(Η,2.3668); 70. ΜΌΞΟΗ ῥγαί. 43(Ζβο6}}}; 
βεϊευςία-- ΟἸ βέρθοι, 802. ἢ.6.2.0.1(Μ.67.9568); Ογξίςυβ, σε], νγχ.λ.ε. 

ι Ρτόρ,, 2(Μ.85.110324}); (θβασεα ἴῃ ΟδΡρρδάοοίϊα, ἢ Ερίρλ,(ρ.430); 
Μη, Ὑμάϊς, ἡ. 6.5.1δ(3.τοαϑ; 1. ἀρχιερέως); ϑτήντπα, Ἀρραγεπῖὶν 
τηλᾶς Δα ΓΟ ΈΡΠΔΙΟῚ5. ἈτΟΒὈΙΒΠΟρυῖς Ὀδενγθεη Α.1). 4.1 ἀπα 451, οἷ, 
Αἰθέριχος ἐπίσκοπος Σμύρνης (ΟΠαΙς, αείχ(Ή(Ὸ 2.τ.τ ρΡ.103.30; Η.2. 
2644); ἀπά Αἰθερίχου τοῦ ἀ. ἡμῶν ΟΙΚ( δδι8, ὈεβτοννΆ} οἱ Ἰατίου Ἐ1]Ὸ 
θεῖὴρ βυρσεβίοα Ὁ ἵποϊ τῆαξ Αφιμοσίσιβ ἰ5 οὴς οἵ ὈΙβπορα ἴὸ 
ΨῬΠΟΩΣ [Χ60᾽5 ΕὨΟΥΟ]1ΟΔΙ 15 Β6ΠῈ ΠἸΥΘΟΕΙΥ ἴῃ 4.57 (Η.2.6018}; ΜΗσξα, 
ΡτΟΔΌΙν πιδάς ἱπάερεπάθηϊ οἵ Αρῃτσοα β᾽αβ ς, κ36- ἐπισκοποῦντος 
᾿γακίνθου τοῦ ἁγιωτάτου ἡμῶν ἀ. 0 «45. ΜΠτπιἸτο ΜΉΣας, 528); οἵ, 
᾿γάκινθος... ἐπίσκοπος τῆς Μιλησίων πόλεως (ςρ(ς6)αερ(Ά(Ὁ 3 
Ρ.115.20; 11.2.0 Σ4οχα}; Ρυῦ ἀποοιταίη ΠΟΙΠΟΥ [θὲ ἴννο ΟΧΆΙΏΡΙδ5 
Ἰπαϊοδίς πάπα οὗ βίδίῃβ. Οἱ ΒΙβΠορβθ᾽ βθὲβ. οὐ ἀδνείοριηεπὲ οἵ 
ΓΏΟΥΟ ΘΈΠΕΙΆΙ ΘΡΡΠσδτίοῃ οὗὨ ἰθύπὶ ἀ, ; Με]δῖλιβ. ἃ5. σοί ΠῸΡ ἴῃ 
Ἐρυρι (ὑπ θη ὈΙΒΠΟΡ οὗ ᾿ϑοΟρ0}15), ἘΡΙΡΙ".μαον. δ, 3(ρ.154.24; Μ.42. 
2084). 

Ἐἀρχιεράρχης, ὁ, ὑΐελορ δεῖ γὰρ τὸν ἃ, ἔνθεόν τε καὶ θεῖον ἄνδρα 
εἶναι Απο, Μοη ἤοηι.122(Μ.80.18124); ΚΟ ἠνγς,δι(ρ.32ς.4). 

ἀρχιερατεία, ἡ, ἀϊρα- ῥγἹεδιποοά; 1. οἵ ΟἹ Πἰρῃ-Ρυοϑιμοοά, ΑἸἢ. 
“Ἵ7γ.2.8(Μ.26.τ610}; 2. οὗ ὈΙΞΠορβ᾽ οὔἶῆοθ ἀπόστολοι... ὧν ἡμεῖς διά- 
δοχοι τυγχάνοντες τῆς τε αὐτῆς χάριτος μετέχοντες ἀ, τε καὶ διδα- 
σκαλίας καὶ φρουροὶ τῆς ἐκκλησίας λελογισμένοι ΠΕΡΡ.ἤαξγ.ρτόειίη, 
(0.3.4; Μι16.3ο200)., 

ἀρχιερατεύ-ω, λοίἃ οὔτε οΥ ἀϊρὰ ῥνίεει; 1. οἵ 7ονεῖϑἢ ΒΙρῊ ΡΠδβῖς, 
4.ΡΗ.Β τ(ρ.288); ὙΒατ, Θάρεττ: 23(2.1279); 2. οἵ ὈΙΞΠΟΡ5. δός... 
ποιμαίνειν τὴν.««ποίμνην καὶ πνεῖν σοι δι αρ.  οποὶ, 4 Ρ.8.5.6; Αποῃ, 
Ῥγοθρ! τη 1δον, ἄοεὶ. (Μ.88.1613.); ΤΉρΒη. εἤνον..0.342(Μ. τοϑ.82ςΑ); 
3. νηδῖ,, οὗ Ρεηϊΐθμοα μεγάλη ἡ μετάνοια καὶ θεῷ λίαν προσφιλεστάτη 
ἐέέπτει θεῷ ἐξόχως ἘΡΉτ.3.τόδε. 

ἀρχιερατικός, ἐρ᾿-ῥγιδοιν ; 1. οὐ }δνηβῃ ΒΙρᾺ ῥυϊεβῖς ἐνδύματος 
ἀ, Οχ.σεἰ ἡ 7ος.(Μ.12.8208); .44..Ὀ}11.τ4(Ρ.7.23); 1δ.28(ρ.15.14); ΑἸΠ, 
“4γν,2.8(}1.26.1τ610); ἘΒ48..1ς.τ2:(1.4660 ; Μ.30.3218}); τὸ ἀ. ... χρῖσμα 
«ἀδελφῶν συναφείᾳ παρεικάζεσθαι ἄξιον 1δ.ταο(φύοε, ; Μ.5320Ὰ); 
Ομ σνβ. Πο1η.6 5.1 ἤῃ 70.(8.4800) ; ὙΠ άτφι, 4 ἐπὶ ΤΚερ. (1.358); οὗ ΠΠ ΘΑ] 
ἀεβοςηῖ οὗ ΒΜΥ͂ ἐκ φυλῆς βασιλικῆς καὶ ἀ. 76. ἸῈΡ.ἐομεερὶ. ΒΜ, 18 
(}}.06.14808}; 2. οἵ ΒΙρΒ τ θβεῖν οἤϊος οὗ (μυισὲ ἡ ἀ, λειτουργία 
μετετέθη ἀπὸ Ἀαρὼν εἰς τὸν Χριστόν, οὗ τύπος ἦν ὁ Μελχισεδέκ, 
οὐκ ὧν ἐκ τοῦ Λευί ἘύιΠΑΙ ας, ρΡ. Ραμὶ.(Μ.8ς.776λ); 3. οὗ 
ΟΒΥβεατ5 45 ὈΟαΥ ἀοτίνίηρ ΒΙρῃ-ὈΥθοα]ν Ὁματαοίου ἔγομι (ῃτὶοὶ 
[1 “ 4. ,Ὶ - ΠΥ ν ἡμεῖς, οἱ διὰ τοῦ ᾿]ησοῦ ὀνόματος ὡς εἷς ἄνθρωπος πιστεύσαντες...ἃ, 
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τὸ ἀληθινὸν γένος ἐσμὲν τοῦ θεοῦ Τακι. αἰ, ττό.3(Μ.6.745Ὰ} θρόνος 

γὰρ Δαυὶδ καὶ βασιλικὴ ἔδρα ἐστὶν ἡ ἐν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ ἱερωσύνη ὅπερ 

ἀξίωμα βασιλικόν τε καὶ ἀ. ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνάψας ὁ κύριος δεδώρη- 

ται τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ ἐκκλησίᾳ Ἐρίρῇμ.αεν.29.3(ρΡ.323.6; Ν.41.3924}; 

4, οἵ Οίβθορβ ἡ...περὶ ἡμᾶς καινοτομία ἡνίκα. .«ὑμεῖς ὃ λαὸς βοῶντάς 

τε καὶ ὀδυρομένους ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦτον ἐθήκατε, τὸν οὐκ οἶδ᾽ εἴτε 

τυραννικὸν χρὴ λέγειν, εἴτε ἁ, ατ.ΝαζΖ.ογ.36.2(Μ.36. 2688); τὴν ἀ. 

τιμήν, ἥτις μίμησιν περιέχει τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

Ορηςὶ..4.}}.8.46.4; οὐ πάντως πᾶς ὁ πιστεύσας ἤδη καὶ ἱερεὺς κατέστη 

ἢ ἀ. ἀξίας. ἔτυχεν. μετὰ δὲ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῦ... «προεχειρισάμεθα 

ὀπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους 1.8.46.14 τὸν ἐν τοὶ 

θρόνον ὅγπα5...67(}}.66.14128); τῆς ἀ, αὐτῷ χάριτος μεταδούς ὙΠαΐ, 

}..6.1.23.8(3.,805); [4.6 .42(4.ττοο) ; 650.» [ἃ ἸαΤΕΥ δας Ποῦβ, οἵ ὈΙβῆορ5 

οἵ βτεαῖοι 5665, 6.5. (οπβίΠΠΟΡΙς, 14.}..6.1.3.3(3.72}};} ῬΠΙοβῖ. 

ψ.6.2.το(}].6ς.4720}; Ἐπιβέτατο, μένοι. 25(}1.86.23044):; Ἰύναρτ.᾿.6.3. 

32(ρ.130.4; Μ.86.26648); ΟΝΊΟ, (γδη)αεῖ, 3(Ε1,4.1208}}; Αἰεχδμηάσιδ, 

Τμαι.ἢ...4.21.1(3.084); ΡΒΙΠοκῖ,λ.6.2.ττ(Μ.65.4764); ἘΡΒΕβι5, Ἐναρτ. 

μ.6.3.π(ρ.το4.56; 26040); ΜΙϊΔη, Τάτ. ἠ.ε.4.6.7(3.954); οἵ 566 οἵ 

Ῥαισιοῖας, σατο οο5 οὗ Ρευβία ἐπὲ τοὺς.. .ἀ, θρόνους ἀνήχθη τῆς ὅλης 

Περσίδος, καθολικὸς ὀπίσκοπος αὐτόθι κατασταθείς [Ὀδτη.1πᾶ.10}.2 

()1.88,γ34}); 5. οἵ ρετίβοϊθα 5οὰ] ἡ ψυχὴ. .«μεταβαίνει εἰς τὰ πνευ- 

ματικά, λογικὴ τῷ ὄντι καὶ ἀ. γενομένη ΟἸοτη σε. {Πάοὶ.21(Ρ.1ττ6.4; 

Μ.9.6724), 
Ἐἀρχιερατικῶς, ἦη: {π6 τπαγρτεν οὐ ἃ ᾿ἰρὴ ῥγίσεί, 1. οἵ ( τῖϑέ (ο[. 

Ης.4: 14) υἱοπρεπῶς μὲν διὰ τὴν φύσιν, ἀἁ. δὲ διὰ τὴν μεσιτείαν, 

προσάγων εὐχαριστήρια τῷ πατρί Ἐθιαά,.4γ.γ(Μ}. 65. ττότ0); 2. ἐρίδεο- 

ραϊΐν τὰς πόλεις ἀ. ἰθύνειν πεπιστευμένος ΤΠ6Τ.ἢ.6.4.35(3.1012). 

Ἐἀρχιερεσία, ἡ, (οπδῖρ. Δ αῤοΐ,5θς.62(Μ.25.3618 ; Ε1. ἴοΥῦ 

ἀρχιαιρεσία Ὁ.142.}). 
ἀρχιερεύς, ὁ, ἀἰρ᾽ ῥγίοδι, εἰΐεξ ῥυΐδϑι; 
Α. Τονίβῃ; 1. 85. Ὀε]οπρὶηρ ἴῸ τὴδε οἵ [μεν] ἐντέλλομαι ὑμῖν 

ἀκούειν τοῦ Λευί, ὅτι αὐτὸς..«θυσιάσει ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισραὴλ μέχρι 

τελειώσεως χρόνων ἀ. χριστός Τι όμ.6.8, ἐκ γὰρ τῆς φυλῆς τοῦ 

Συμεὼν ἦσαν οἱ γραμματεῖς, ἐκ δὲ τοῦ Δευί οἱ ἀ. ΗΙρρ.δεη, [αε.τὰ 

(Ρ.29.50); ἴῃ Μεβϑίδπιὶς. ἐχρθοϊδθοη ἀναστήσει γὰρ κύριος ἐκ τοῦ 

Δευί ὡς ἀ. καὶ ἐκ τοῦ ᾿Ιούδα ὡς βασιλέα 1. δνν:.7.2; 2. Πε-ἔοπατε οὗ 

οξῆςοε, πᾷ μοσθάϊττν ϑασοθββίοη, ρτοβουθεα ὈΚ Πανν, αἰτετθα αἰΐεῦ 

ἄραι οἵ Ηντοθπιβ ἰηΐο ὈγΕΥ ἴσπατο, οὔτε οἵ Οπ]ν ΟὯΘ6 ὙΘΆΓ, 

ΤΉΔι, θαη.9:25(2.1246}; τῶν παρὰ ᾿Ιουδαίοις ἀ. καὶ βασιλέων ἐκ- 

λειπόντων, ᾿Ηρώδης ἀλλόφυλος βασιλεύει... καθ᾽ ὃν τῆς τοῦ Χριστοῦ 

γενέσεως πλησιαζούσης ἡ ἐκ προγόνων διαδοχὴ καὶ ἀρχιερωσύνη... 

κατελύθη, συμπληρουμένης τῆς παρὰ Μωυσεῖ προφητείας [(16Π.40:10} 

Ομνοη.Ραβελυρ οί .92,4040)}; οι Ὠτγ5.ἤοηι.6 5.1 Τη 10.(8.380Ὲ}; 

τᾶ ποηι.79.3 ἴῃ ΜῈ(, 76τῈ) οἷν. ἱπῖτα Β; 3. εχίβίεποε οἵ ομθ ἀ. 

ΟὨΪΥ δ 810 ὁπ6 {{πὶ6 ἃ ἀἸδποτνε τηϑτῖς οὗ Τπααΐπι, Οὐ εἰ5.5.44 

(Ρ.47.21; Μ.11.12498}; θὰ [μς.3:τ-2 1Ἰπτεγρτοῖοά 85 ἀθπουῦίησ ΠΠερα] 

ὁτοαιίου οὗ ἔχο ΠίΙρῃ ρτίθδίβ βἰπια] τἀ ποουβὶν, Τμας, αη,0:25 

(2.1247); 4. 3Β6ρ.1:34 ἱπιευρτείεα ἃ5 ἀεπιοπβίσατίηρ Ργθοοάςποο οὗ 

Βἰρῖ ῥυϊεβὲ νοῦ ρτόρποῖ, Ὑπαάξψι,2 1 32Κοριτταδ(τ.456); 5. ΠΙΡῊ 

Ρυΐδδὶ σϑπὶ ΓΕΤΡΙΤ 51Π5, ΟΥ̓ ἀΟΥΜ.1Ο.Ι ἐῃ Νιμπ.(ρ.68.8; Μ.12.6350); 1. 

(ρ.71.9; 638λ); 1δ.10.2(Ρ.72.26; 6394}; 6. Ῥοββθββοα σι οἵ ΡτόΌρΡΠθον 

Ὁν νίτίθο οἔ οὔδοα (οἢ. 1ο.ττ : 51) προεφήτευσεν [536. (ΙΆΡΒΔ5]) ἀ. ὦν. 

δρᾷς πόση τῆς ἀρχιερατικῆς ἐξουσίας ἡ δύναμις; ἐπειδὴ γὰρ ὅλως 

ἠξίωτο τῆς ἀρχιερωσύνης, καίτοι ἀνάξιος ὧν τοῦ πράγματος, προ- 

εφήτευσεν, οὐκ εἰδὼς ἅπερ ἔλεγε ΟΠ γνς λον. 6 5.1 τη 70.(8.3800}; 

Θριπς Ὀείηρ τταηβέοιτεα ἔχου ΒΊρἢ Ῥυϊθϑίβ ἴὸ ΔΌΟΒΕ]65 αἰζΟΥ αὐτοβί 

οὗ Τ7εβι5, 10,(3808); εἴ. στόματι λαλοῦντι μόνον..-πρὸς τιμὴν τῆς 

ἱερατείας, ἐδόθη αὐτῷ τὸ προειπεῖν (οὐ μὴν ὡς προφήτῃ) ΑΤἸάπιΟΠ. 

7ουττιοτ(ῖ.δς.τ4600) ; οοπέγαβί ὃ γοῦν Καϊάφας, ἀ. ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ 

ἐκείνου, προεφήτευσεν μὲν...οὐ μὴν καὶ προφήτης ἦν.«καὶ μοχθηρὰ 

ψυχὴ ἐπιδέχεταί ποτε τὸ προφητεύειν. κατηγορεῖται γὰρ ἡ τοῦ 

Καϊάφα μοχθηρία, ὃς ἦν ἀ. τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ὅτε ὁ σωτὴρ..-ἐπι- 

τελεῖ οἰκονομίαν ΟΥ. [0.28.13(12:; ΡΡ.404.20,405.31; Μ.14.70 510,70 80); 

περίστασις αἰτία ποτὲ γίνεται τοῦ προφητεύειν, ὥσπερ καὶ νῦν..«τὸ 

εἶναι αὐτὸν ἃ. τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνον...ὄντων γὰρ καὶ ἄλλων ἀ. ... οὐδεὶς 

προφητεύει ἣ ὃ τοῦ ἐνιαυτοῦ ᾧ ἔμελλεν πάσχειν ἃ ᾿Ιησοῦς ἀ. 1Ὁ.28.20 

(15; }0.414.32; Ν',14.1248); 7. ΒΙΡᾺ ῬΥϊεβι᾿ 5 τΌΡο5; ἃ. 5ΥΠΊΡΟΪΖΕ 

ὀόσιποβ, οἴ. ἀἰείμεν εἰΐαηι ἴηι ἡπάμημθηίο ῥοπεϊβεῖς μα γαϊ ΟΠ ῊΝ 

εοπεπεγὶ, οἱομὶ ἐπ δαρίοηιία ϑαϊονιομῖς Ἰπυθηΐγτες, σεν ἀτεῖϊ φΐα 

ἠῃ υθοιριφηίο ῥοάενὶς ἐγαὶ τεπϊσεν σις πεεπτάπ5, ΟΥ̓ ῥΥΤΉς.2. ῖ4.6{(ρ.121.0; 

ΜΟττιο4Ε); οὔ, ΟΥ γββυυ. Δ70ς.(}1.44.3880); Β. ΒΥ ΥΠΌ0ἢΖ6. νἸτίτι65, 

Οτολοηι. 9.3 ἴα Ἐχ.(ρ.240.1τ3; Μι.12,3650); οἵ, τὸν μέντοι λόγον [3ς. 

σοβτηῖο ἱπέευρτ οί 0} οὐκ ἀποβάλλω" συντείνει γὰρ πρὸς τὴν κατ᾽ 

ἀρετὴν θεωρίαν νόημα... ἡ οὖν λαμπηδὼν τῶν καλῶν ἔργων, οἱ χρυσοῖ 

κώδωνές εἰσι τ γϑ5.υΜ71ος.(}1.44.3880); ο. ἃ8 ΔρΡΡΗΟΑ τὸ ΟΠ τΙβ. ἃ5 

ἀπείγρε οἵ μὶρὰ ῥυθϑί, οἵ, φμοί κὲ υἷς αμάϊγε 44 ἐχεοί Ἰογίδις Ἰμ41- 
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γιθηἰΐ5 67:5, ἀεεῖρε υεγδα ῥγορΠείίσα : ᾿ανεῖείμ᾽, ηψμῖ!, “ἰμνίθη οἰσμὶ 

υδεϊἐγιομίμν... πΐα ὁδοὶ τισὶ πιαρηΐὶ ροηεβεῖς πανία, φρο Ἱπάϊοαίαν 

Ῥγοβεπᾶα τεϊεηείαε εἰ φαριοηίίαε ἰμεε νεσίτίες, χίαε ϑογὲ σωμεία ΕΣ 

Ἰηάιριομία, Οτοίον. 2.3 τἢ [συ (Ρ.459.7} Ν,.12.5388); 1ά.ογη.0.5 1. 

Νπηι(ρ.60.34; Μ.12.630Α); ἃ, Ἰμνεβίζατε οὗ ἱρὴ ρχιοϑὲ σοιηρατοῖ 

ΜΙ ἀϑϑυτηρίου οἱ ἤθβῃ Ὀγ ἸΟρΌβ, Ατὰ..4).2.7(Μ.26.161..8}; οἵ. 

ΟἸ]επι. εἰν. δ(ρ.354.2; Μ.9.684); 6. ΒΙρῚι ΟΥΙΕΒ. 5 Ὀχθαβίριαίο. οὐη- 

ταϊηθά 186 Ξἴοπος, δήλωσις ἈΠ ἀλήθεια, γν!Πἢι νοτε ἴγρε οἵ (Πτῖβι, 

ὕντ.Ος.34(3.628) ; ἔ. τοῦεα ΒΙΡῊ Ρυίθδὺ τονογθηςθα Ὀγ ΑΙοχάπαετ (οἱ. 

Ἰοβερθυβ ἀηηφμπαίες ττ.8.3..5) φασὶ καὶ τὸν ᾿Ιουδαίων ἀ. ἐνδύντα 

τὴν ἱερατικὴν στολὴν προσκεκυνῆσθαι ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, φάσκοντος 

ὦφθαι αὐτῷ τούτῳ τῷ σχήματι ἑωρακέναι τινά, ἐπαγγελλόμενον αὐτῷ 

νοὐὐποτάξειν τὴν Ἀσίαν ὅλην Οτο εἰς.5.5ο(0.54.23; Μ.11.12608}; 

ὦ. τοῦθ5 τὲ ρϑτῖ οἵ 7ενβῃ βυβίθμι Μ Β]Οἢ ἰιαΣ ραϑβθ ἃνναν ἢπ 

ῥα] αςηῖ οἱ ρτόρμεου, Οτ.ῤγίνο,4.1.3(ρ.200.13; Μ.11.3450); 8. οἱ 

ΜεΙοἰζεάοϊς 85. Πρ ρτίθβε, {1 ρ. ον, Αρ}.8.12.23; ήοθεβ. ἃ5 

βασιλεὺς ὁμοῦ καὶ ἀ. (υπε.4.Ρ}Ὀ.2.29; νομοθέτης ὁμοῦ καὶ ἀ. καὶ 

προφήτης καὶ βασιλεύς 1δ.6.10.4; ἃ5 ουῃβεοταῖοχ Οἱ Αάγοι, 1. 8.40.17; 

οἵ Δδτοὴ ἂ9 δἰάδυ ὑχοῖμποσ τὸ Μοόβοϑ, ὑπὲ ἰη οτῖου τὸ ἴηι 5 τοϑα 

οἵ ἀἰνίηε οἱοοιίου, {ορ, Ἰδηι.2.ιὸ; οὐ ϑαμησοὶ οὔτε. παρ᾽ οὐδὲν 

ἡγήσατο τὸν...«Δαυίδ, καίτοι ἀμφότεροι προφῆται καὶ ὁ μὲν ἀρχιερεύς, 

ὁ δὲ βασιλεύς (Ὁηξὶ. 4Ρ}ι8ιτ.π4; 9. οἵ ὁαςμαυίαθ. ἃ5 στεαξς ΠΙΡῊ 

ρῥτίεβι᾽ απ Ἐχϑηρίο (ο [Πτιβύαῃ μυ]εϑίβ, ΑποΜοι.λομ.ζι( Μ.80. 

18000); 10. 45 τγρε οἵ (ῃτὶβί, ν. ἰηἴτα ; 11. ἰὼ σοιμρασγίβοι οἱ ΟΥ 

νι ῆ Ομ βείαη ταϊηϊβίσυ, σύ θην ς οἷτ. 5. λευίτης; 12. ἈΡΡΑΓΘῺϊ 

ταϊβέακοη ἰΔεπεβοδίίοι οἱ ἀρχιερεύς ΜΙ ἀρχισυνάγωγος, 4. πα, 5 

(ρ.276.5). 
Β. οἱ 7Θνιϑη. Ὁδίο, ῥυίθϑιθ᾽, “4,,πάγ.ει Δί. ι1(ρ.71.12}; 1.13 

(Ρ.79.7);.4.(Ρας:.)}Ὀεὶν.εἱ Ραμ, “ο(ρ.136.13}} ρον. «1.1 αΔἀ. 5 Βαρτα; 

ΟἸθηι. ᾿'.28(ρ.217.4; Ν].9.7578); Νομπαῃιῥαγ. [ο.10:0(Μ.43.8070}; ὑθᾺ- 

ἔυβεά νχτὰ ᾿ἰρῃ ρυϊοϑι᾽ πὶ οοπιτηθπῦ οα ΜΊ,56:3 καὶ πόσοι ἦσαν οἱά.; 

ὁ γὰρ νόμος ἕνα εἶναι βούλεται" ἀλλὰ τότε πολλοὶ ἦσαν. ..πῶς οὖν τότε 

πολλοὶ οἱ ἀ.; ἐνιαυσιαῖοι ὕστερον ἐγίνοντο. καὶ τοῦτο ἐδήλωσεν ὁ εὐ- 

αγγελιστής, ὅτε περὶ τοῦ Ζαχαρίου διελέγετο, εἰπὼν ἐξ ἐφημερίας αὐτὸν 

εἶναι Ἀβιά. αὐτοὺς οὖν ἐνταῦθά φησιν ἀρχιερεῖς τοὺς ἀπ᾽ ἀρχιερέων 

ΟΒτγϑ.ἤορι.70.3 ἦι ΜΠ. (7 1610 .};} σοπξυβεα ἢ πογθ65 τοὺς ἀ., τοὺς 

καθίσαντος μὲν ἐπὶ τῆς καθέδρας Μωσέως Του λοι, ,4(Μ.06.5810). 

Ο, οὗ σμτίβα; 1. οἴεγίπρ Ηἰπιβθ! τὸ ΕἈΈΠοΥ, οἱ, δ ριστὸν ἀ. τοῦτον 

τὸν σταυρωθέντα Τιβῖ. ταί, ττό.1(Μ.6.7448)};} ὁ ἀ. θυσίαν ἑαυτὸν 

προσήνεγκεν Ὀτιριαγί. χο(ρ.57.6 : Μιτα.δο 18}; οἵ. τρϑέ εἰ δοςίία πὶ οἱ 

»Ῥοηίΐξοσ. ςεομηάμη ερίγιμη παρηφιο ΟἸἼονὶ ἐοσίαν βα!γῖ, βέσι- 

ἀτοη καγηθηι ἰρϑε Ἰμ αἰϊαγί ογμεῖς οὐξόγίαν, Δ ἤονι,διο ἤη Οδη.(ῃ.84. 

29; Μ.12.200ΑᾺ})}; στῆς φμΐ τηθηοίαίεν τη ραδεία ἰρΞε ἀϊεῖϊίμν ...6. 

Ῥομείξεκ φιὶ οβενί ϑαςγιπείμημ, {δ.1..τ(0.122.3} 2368}; Δεν τ 

(ρ.οϑιτᾳ; Ν.13.0918); τὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀ. κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ, 

καὶ τὸν ἀμνὸν τοῦ θεοῦ 4. [0.10.τ0(4; Ρ.310.37;} Μ.τ4.561λ}); ἀ. πάσης 

νοερᾶς καὶ λογικῆς κτίσεως, τὸν ἡμῖν ὁμοιοπαθῆ, οἷα πρόβατον....ἐκ 

τῆς ἀνθρώπων ἀφορίσας ἀγέλης, τούτῳ τε ἐπιγράψας τὰς πάντων ἡμῶν 

ἁμαρτίας, καὶ τὴν κατάραν γε αὐτῷ..«περιάψιας.. τοῦτο πέπονθεν 

αὐτὸς...γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα Ἰυχι5.(1.6.1το(Ρ.47.4; Μ.22.80Ὰ); 

ἀ. ὅτι προσφέρεις τὸ σῶμα (τ. Να7.07,37.4(Ν.30,258Α}}: ἐτιαρ.σησι. 

Α4,ΡΡ.8.12,16; 2. ςοηίταβιοα 85 ἀπε ίγρε τ ΟἿ᾽ δἰρὶν ῥσιοϑε, οἵ, 

Ῥοπείβεον ἰόρὶς εοηξογὶ Ῥομε οἱ γεργοηηϑϑοη δ, Οτοδορι,.9 ἐῃ ἔνθ, 

(ρ.419.26; Μ.12.5ο00); 3. ἃ5. εἴεγηδὶ ΒΙΡῚ ῥυϊεδέ, Ροῖϊνοεῤ.12.2; 

Οτολον. 5.1.2 τη ἰευ.(ρ.3π8.τ; Μ.12.4668); ὙμάςΗ εΡ.6:20(3.583); 

4. ἐπίτν τΠτουρῃ νεῖ] (ΗΕ Ὀ.1ο:20) ἱπτεγρτγοίθα οἱ Οεῖϑο 5 ΠΟΥ 

τἈτουρῇ νεῖ] οὗ βεϑἢ δπά νεῖ] οἵ πθάνθη, Οὐ ὐοη!. 1.3 ἦη 1 συ (ρ.2ὃς. 

τι; Ν.12.4008); (τίσι 5 ΒΙσῃ-ρυίθβεν εἰρῃϊ τὸ δαί μον Ρδσο 

οἰρη ῆθβ ΠῚ5 ΒΌΡτοτας ρΙασα ἴῃ (οα᾽ 5. τϑνϑ]αιίοτι, Ιρῃ, Ρλϊαά 9 τ; 

Αἰομποπιθηῖ ἰΥριβεὰ Ὁν Πὶρῃ ρυΐθϑις θπίτν, Οτλονι, 5 ἐπ ἔοι. 

(ρ.427.5; Μιτ2. 5154}; 5. Ψ1η8 τε πιρίιοη ἴῸτ ΤᾺ 1] απ Ῥγοβθῖβ 

ποτα τὸ Οοά, Οτλονν.Ὁ.5 ἴῃ Τιου.(ρ.427.11; Μ,12.5158)}; ἃ. δίκην τοὺς 

ὑπ᾽ αὐτῷ ἱερουμένους πάντας λευχεέμονας...παριστῶν αὐτῷ Τύυ5.6.1ἢ. 

αδίρ.175.11: Μ.24.10330); πότε δὲ ἀ. τῆς ὁμολογίας ἡμῶν γέγονεν, 

ἢ ὅτε, προσενέγκας ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν. «καὶ νῦν αὐτὸς τοὺς προσερ- 

χομένους αὐτῷ τῇ πίστει προσάγει...τῷ πατρί; Λ(.4.γ.2.)(Μ.26.τότλ); 

(οησί. Α}}.5.6.πο; ἀ, δὲ εἰς τὸν αἰῶνά ἐστιν, οὐχ ὡς θυσίας προσφέρων, 

ἅπαξ γὰρ τὸ ἑαυτοῦ προσενήνοχε σῶμα, ἀλλ᾽ ὡς μεσίτης προσάγων τῷ 

πατρὶ τοὺς πιστεύοντας ὙΠ6 1." 6.6: 2ο(ς.583); 6. 1π ετγοοας5 ἴοΥ 

τπδη, (οι, γοί, τ λ(ρ.84.30; Μ. 8, σ4τλὺ; ὁ ἀ, τοῖς γνησίως εὐχομένοις 

συνεύχεται ΟΥ.07γ.1τίρ.421.15; Ν11.448) εἴς. 7. τῆτοῦυρη ποτὰ 

τιδη ΟΥ̓ΟΙ ὈΥΆΨΕΥ πᾶσαν μὲν γὰρ δέησιν καὶ προσευχὴν καὶ ἔντευξιν 

καὶ εὐχαριστίαν ἀναπεμπτέον τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ διὰ τοῦ ἐπὶ πάντων ἀγγέ- 

λων ἄ., ἐμψύχου λόγου καὶ θεοῦ Οτ.(εἰς.5.4{0.4.25} Μοττ.τ 858); ἀνα- 

πεμπόντων εὐχὰς τῷ δημιουργῷ τοῦ παντὸς. «ὡς δι' ἀ. τοῦ τὴν εἰλικρινῆ 

θεοσέβειαν ἀνθρώποις παραστήσαντος 1}.7.46{0.107.21; :4880); ὁ.8,26 
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(Ρ.242.27 ; 15568); λείπεται τοίνυν προσεύχεσθαι μόνῳ τῷ θεῷ τῷ τῶν, 
ὅλων πατρί, ἀλλὰ μὴ χωρὶς τοῦ ἀ,. 1Δ.0γ.15.τ(ρ.324.14:; Μ.11.4658}); ἴὰ 
ἰτατρ. νουβμίρ, {11. [αοι(ρ.170.5}); ἐῤ.(ρ.178.,20); ν. εὐχή; ἃ5. ΒΡ 
ΡΠοδί ΟΠ χϑοθῖψεβ ᾿ἤυϑί- ἔγαλιϑ᾽ οὗ ργᾶγοθσ, Οχι ποῦ. 1.5 ἴῃ Νιρη, 
(Ρ.86.10; Μ.12.6500); ἱπτουρ ἡ ἤοτῃ ῥγαῖβα 15 οἤεχεά, σΟίθρ.θ6ι.3; 
1. Ῥοῖὶγε.τ4.3; Οτιλονι. 8.3.4 τη Νιρι.(ρ.21ὴ.5; Μ.12.751Ὰ) δἴς, ; 8πα 
{86 5αρηῖῆοε οἵ βοοα Ἰίνίηρ, τΟίθη,36.1; 1.64; (Ἰεπι, ῥαεά.2.8(ρ.197. 
21; Μ.8.4138)5 Οτιλονι.ο.8 τη Πιον.(ρ.4.33.22; ΝΙ.12.520Ὰ}; 14,ἢοηι.1 1.3 
τ ΝΝμρη(ρ.81.12; Μ.12.6468); 8. ΨῈοΟ οἴἶουβ ᾿ἤσθηβα οπ οἱονίησ 
πιραγίς οἱ {88 ἐαιεμίμ!, Οτλονι.θ.0 ἐῃ 1.ευ.(Ρ.437.π6; Μ.12.5220); 
9. ΨὙὴοΟ Οἰδδηβ88 [του 5), Μϑεῃ ἰορν.6(ρ.458.232); ἀμ 15 ταδτοίξα] 
ΒΡῈ ρτίθβ, νυ. οΡ,2: τὴ(Ρ.466.4; Μ.24.9680) ; 80. τνῃο ἰβ ππίνεσϑθαι 
ΒΙΡῊ ῥυεβὲ ἀ. πάσης νοερᾶς καὶ λογικῆς κτίσεως Ε)ὰ5.4.6.1τ.το(ρ.47.4; 
Μ.22.89Ὰ); ἀ. πάντων τῶν λογικῶν ταγμάτων Οοης!, ΑΡῥ.6.30.το; απὰ 
᾿ΒΙΡᾺ Ρυἱθβὲ οὗ ΠΙΡῊ ρυιθβίβ᾽, Οὐ λοι. 4.6 τη 1 οὺ.(ρ.325.0; Μ.12.4418}); 
τὉ.6.2(ρ.362.4; 460Α); 11. ἀπά 5ο6 ΒΙΡΉ ρτίθϑε Ἰησοῦς, εἷς ὁ μέγας ἀ. 
θεοῦ τε ἑνὸς τοῦ αὐτοῦ καὶ πατρός... ἥκετε ὡς ἐμέ, ὑφ᾽ ἕνα ταχθησόμενοι 
θεὸν καὶ τὸν ἕνα λόγον τοῦ θεοῦ (Ἰετη. ῥγοὶ. τ2(ρ.84.2ο; Μ|,8.241τΑ}; αὐτὸς 
ὃ ἀ, εἷς, ἑνὸς ὄντος τοῦ θεοῦ Ἰὰ.5;γ.4.23(ρ.315.22; Ν.8.13600); πάντες 
ὡς εἷς εἰς τὸν ναὸν θεοῦ συντρέχετε, ὡς ἐπὶ ἔν θυσιαστήριον, ἐπὶ ἕνα 
᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν ἀ, ΤΊρη. Δήαρη.7; 12. ἃ5 Ὠἰρῃ ρυίεϑί, 5 ρχεβεηΐ πὶ 
ΤῊ 1ΒΕὙΔΈΟΠ 5. Οὗ οἰετσν, ζῬίοπ.υ, Ῥοῖγε.23; 13. ἀηᾷ 15 τορχεβεηιρά 
ἴῃ τὲ Ὀίβμορ, {Πρτι ἡ Ζαρη. 4; Οσηξὶ. 4.Ρ}.8.46.τ2; 14. 1 18]5 τγρε οἵ 
δτοη ἰὴ ᾿βεβπαϊηρ δοίννεθα ἐπ ἀ64 πα [πὲ ᾿ἐνἱπρ’ (Ναν.16:48),. 
Ὀτιλον!.26.5 τη [ο5.(ρ.462.38; Μιτ2.0470 141.) 15. δηα ἴῃ Βανίηρ 
ἃ. τοῦ τ 10} θαΠ]Παἀεα (Ναπι.17:8), οἵ, φόγες ῥοηηίξοχ.. ομζμς υἵγρα 
γος ἩΟΉ; δοίη σεγημαῦὶὶ ςοά εἰΐανα Πογμῖξ, ἰά,ἤονι.0.7 ἐπ Ν᾿ μι. 
(Ρ.63.18, Μ.12.6328); 16. ψγῇο 111 τενθαὶ ἐπα ταρούπϑοῖθ οἡ Γαβί 
1)αγ, (ο5π).1π6,10.5(}1.88, 2.80); 17. 'βδοῃβ οὐ ἔῃς ΒΙρῊ ρυϊθβί᾽ ἅτε 
(ΒτΙβ 5 ΔΡΟβ 165, Οὐ. ονη.7.1 ἐμ Σ,θυ.(ρΡ.373.12; Μ.12,4774}; 4 ἤοη. 
5.1 15. Νπηι,(ρ.26.24; Μ.12,6030); πιατέντβ, ἐδ σον φ(ρ.71. 15; 6284); 
δηα ἀοοίοιϑβ οἵ (Βαγοι, ἐδ.1 1.7(0.80.26 ; 6534); 18, (ῃγίβε τενεαϊεά 
85. ὨΙρῚ Ρχοδε 'ἴπ Τταπβῆραυγαίίοη, ΟΥ, ́ .22 ἐμ 1,ε.22(0.243.12); 
19. Δ5 Ὀεὶπρ ἀ., ἀρχιπροφήτης, ἀρχάγγελος, ἀρχιπάρθενος, (Ἡγίσ 
γγα5. ἢγβί (0 θα νἱγρίπγ, Μδιμ.εγρρ.τ 4(ρ.12.1τ9; Μ.18.440); 
20. (Βεῖβιοὶ.; 8. 1οροβ 85 Ὠίσ]ι ρυΐεβι ὁ προὼν αὐτοῦ μονογενὴς λόγος, 
ὁ δὴ μέγας ἀ. τοῦ μεγάλου θεοῦ, παντὸς χρόνου...-πρεσβύτατος Ἐπ5. 
ἰ.(( πίρ.το8.23; Μ.20.13248}; ἈΪρΡΉ-ΟΥἰεϑι βοοῦ οπς οὐ Πὶς εἴδγπαὶ 
αἰιπθυῖα5, 10.3(ρ.202.3; 13328}; [(..6.ἐἢ,.1.2ο(ρ.96,28 ; Μ.24.8038); 
Ὁ. Μδτοβ]]αβ᾽ τεαομίηρ πη ρ 1185 ἀ6η|8] οὐ ΟΠ γῖβε᾿ β Βἰρη - Ρααβ βοοῦ, 
1 Μαγοοῖ,.2.τ(Ρ.33.21; Μ.24.7808}; ο.. Ομεῖβε ἰς Βίρῇ ρτίθβὲε. ἴῃ 
νἸτί 8 οἱ 815 πυτηδηΐίν αὐτὸς γέγονεν ἀ. κατὰ τὸ ἀνθρώπινον. καίτοι 
παρὰ πάντων τὰς θυσίας δεχόμενος θεϊκῶς, αὐτὸς τὸ θῦμα κατὰ τὴν 
σάρκα... οὐκ αὐτῇ μέντοι τῇ τοῦ λόγου φύσει, τὸ ἀ. κεκλῆσθαι... ἀλλὰ 
τῇ μετὰ σαρκὸς οἰκονομίᾳ Ογτ. ΠεΡ.2: τ7(Μ.7γ4.οόπο,0)}; ἀ. δὲ οὐχ ὡς 
θεός, ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος κέκληται ΤΗΙ ἐγαρ.2(4.02) ; 14.ε}.1τ45(4. 
1240); Ῥτος, εη.14:τ8(}1,87.53364); ἃ. μἰρῃ- ΡΥ οβεμοοά ΠὨρ]Π6α ᾿π 
π|ς Χριστός, Ἐπι5,1..6.1.3.5(Μ,20.600); 21. ΨΝαϊεηί, προβέβλητο ὁ 
κοινὸς τοῦ πληρώματος καρπός, ὁ ᾿[Ιησοῦς.. ὃ ἀ, ὃ μέγας Η!Ιρρ.ἦαεν. 
6.32(ρ.1τόο.9; Μ.16,32420). 

Ὁ. οὗ διομϑηρεῖα 85. ΠΙΚΡῊ ᾿υὶδϑῖβ οὗ ἀρχάγγελοι τῶν ἀγγέλων ἀ, 
γενόμενοι (16πι.εχο, Γ ΠΟΙ. 27(ρ.ττό.ς ; Μ.9.6734}); ἀτομδηρεὶ, δ Ηρ 
Ρτεβῖ, Ἰἀοηαἤ θα τν ἢ [65115, ἐδ. 38(ρ.110.2; 6778). 

Ἐς ὉΠΕ]8 ΔΡΡΙδὰ ἰο ΟΠ βεδη τηϊπηϊβέετς ; 1, οὗ 5, ὕδιαθβ οἴβοιδίίησ 
ἃ5 ΒΙΡΉ Ρυῖδδί δ [ϑυι 58] πὶ αὐτὸν...«ἔτε δὲ καὶ ἱερατεύσαντα αὐτὸν 
κατὰ τὴν παλαιὰν ἱερωσύνην ηὕρομεν. διὸ καὶ ἐφίετο αὐτῷ ἅπαξ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἰσιέναι, ὡς τοῖς ἃ. ἐκέλευσεν ὁ νόμος 
ἘΡΙρΗ.ἤαεν.29.4{0.324.21; Μ,41τ.3064}; οἵ, Ηερεβ,αρ. Επι5.}.6.2.23.6(Μ. 
20.1074}; 2. ΔΡΡΙ]64, πὶ αἰτεοῖ ΔἸ βίου ἰο ΟἿ ἔψρε; ἃ. τὸ (μσιβείδη 
Ῥτορ ιοίβ δώσεις τὴν ἀπαρχὴν τοῖς προφήταις- αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἃ. 
ὑμῶν 14.13.3, “ιΠετο Ἰἀοη ποδτίοι οὗ ρτορμεῖβ ΨΈῈ ἀρχιερεῖς ἰξ 
Ρετῆ. ἀπ το ἴο 11: στ Ὀυΐ τπούὰ ΡΓΟΌ. τὸ ἔχ. 7:τ; Ὁ. το Βίβπορβ, οἵ. 
θη, εἐὐαπρίϊοη οἵ ΠΙΡΉ ᾿υίεϑί, ῥυοϑίῖβ, Γενῖιε5, τ ΟΠ τιβεϊθη 
τηϊηϊδίσν, τύ ϊει. 40,5 οἷτ. 95. λευίτης; ἐπισκόπων... οὗτοι γάρ εἰσιν 

ὑμῶν οἱ ἀ.- οἱ δὲ ἱερεῖς ὑμῶν οἷ πρεαβύτεροι καὶ οἱ λευῦῖται ὑμῶν οἱ νῦν 
διάκονοι (ημεί. 4Ρ}.2.26.5., ἘΡΙΡΠ ἦεν, 20. 4{(0.325.1ς; Μ.41.306Ὰ}}; 
ἼΠαΐξ,Ρ 5.75: τ(1.1132}; 3. πϑςα Ποιὰ ἀϊτοοι Δ] βου {ὸ ὉΟΤ'; 
8. οἵ ὈΙΞΠορμ5, ΤΑΤΗ ῥ΄.(}}.26.12038); τ, Νὰ Ζ.ερ.167(}1.3}.2778); 14. 
ξαγ91.5.2(Θρτα ρἐ )δο( Μ.38.414}; ΟΥ̓ Ν γ85.υ Οὐ. ΓΤ αμηι. (Μ.46.9330); 
ἐπεαρ. οηϑὶ, ἄρρ.δ8ιατια, 1δ.8.12.4; Οσηςὶ, Αρῥ...5γ.τθν Ὑπάξιψι. τᾶ 
ἦη περι. (1.233): 1Δ.δῤ.8ο(4.1138); ῬΙοϑξ, ἦ. 6. ς τ( 1 6ν.5280); δ5. 
56. 0, ΤΑδεῖ. 2. τ 1 8ς. κοόο); ΜΑ͂ΜΑ͂ τοῦ; ἰδιτιατα; Ὁ. οὗ ραΐσ!- 
ΘΙΟΙΒ5 ὅ ἀ. τῆς Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως ῬΑ] Οἰνγς.} (0.30.5; Μ,.47. 

24); οὗ 1δοὸ Μὰρ., Παῖς. εξ 4(Η,2, 4οτὰ ; ἀρχιεπίσκοπον “(Ὁ 2.1.2 
Ὀ.102.20) ; δ. οὗἉ ργιεϑῖβ, Τάτ, 67.328(40) :23--26{2.558); Απαβῖ, 5, [γ.6 
(Μ.89.12880); 4. οἵ Ποεθταπί δὲ δυοματίσε, πδὰ. ΙΒΠΟΡ τὴν.. «εἰς 

239 ἀρχίθεος 

τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν τοῦ ἀ. κατὰ τὴν ἱερὰν σύναξιν εἴσοδον Μαχιηγοί.8 
(Μ.ο1.6880); Δηδβί.5ισγμαχ (Μ.80.8408). 

Εν {π||6 ΔΡΡΙΗΙΕα ἴο δηρεσοσ τῷ εὐσεβεῖ, τῷ ὀρθοδόξῳ...«τῷ ἀ, 
βασιλεῖ ΟἙΕΡῊ. (449)αεί. (40 2.τ.1 Ρ.138.28; Η.2.τόορ}; ϑορἢγ. 1. 
1γ0}.(Μ.8᾽.4οο0Ὰ). 

Ο. πῆς οἱ ΡῬᾶρβδῃ ῥτίθϑίβ Κυρίλλου τοῦ ἀ. τοῦ Διός (αἱ ΤὩυγβέτα) 
41. Βαγη.τ(ρ.292.10}; οὗ Αβίαγομῃβ ἐπὶ ἀ. Φιλίππου Τραλλιανοῦ 44, 
Ροΐγε.2ι. 

Η. τηρεῖ, ; 1. οἔ (γιβείδηβ ἢ ρβη., οἱ. Ἰαβτιἀίαὶ,ττ6.3(}1.6.7454}); 
οἵ δαναποεά (ἢ τ 5 ἴ8Π5 οἱ πάντων διαφέροντες καὶ οἱονεὶ τὰ πρῶτα τῆς 
καθ᾽ ἑαυτοὺς γενεᾶς ἔχοντες ἀ. ἔσονται κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρών, καὶ οὐ 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ, ἐὰν γάρ τις ἀνθυποφέρῃ πρὸς τοῦτο, 
νομίζων ἡμᾶς ἀσεβεῖν τὸ τοῦ ἀ, ὄνομα τάσσοντας ἐπ᾿ ἀνθρώπων... 
λεκτέον. «τὸν προφήτην εἰρηκέναι περὶ Χριστοῦ- αὐ ἱερεὺς...κατὰ τὴν 
τάξιν Μελχισεδέκ, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἠαρών Οὐ. [0.1.2(3; μ.5.24; 
Μ.14.258); 2. οὗ 1Π6 508}; ἃ. οἵ δη]Πρηςδηθα χϑᾶθοη θεραπεύων τὸν 
τῶν ὅλων θεὸν διὰ τοῦ ἀ. λόγου (]6Πγ.5,7.2.0(ρ.137.12; Μι8.ο81Ὰ) (1 
τεΐθγθησα ποῦ θὲ ποῖ το ἸνΟρὸ5 85 ΒΙρῃ ρηθ50); Β. οἱ ρυτί δα 5οὰ] 
ἈΙΤΆΨΘΑ ἰὴ νΙγΐπε5. 85. ΠΙΡΉ -ΟΥΪΕΒΕν ραυπιθηΐβ, οἵ, ἀόγηο ποςξίον 
ἱμίεγίον ἤδο ρομείξες αὐἀογηθίμν, μὲ ἐπίγοῖγε βοϑδῖ!...ε ἐρ δαηποία 
βαμοίογενι, Οτοἤοηι.4 1. Ἐχ.(ρ.243.25., Μ.12.3688)}; γϑοθίνεηρ [15 
ΤΟ 65 ἴῃ μἶβος οὗ 'ποδίβ οἱ 5κίπ᾽ ΨΏΙΘΕ 10 μας ῥεῖ ΟἹ, 1 ἤρου. 6.2 ἐμ 
{ευ.(0.462.2; Μ.τ2.4680)) ; οἤδετίπρ λογικαὶ θνοέαι τὸ (τίσι, [0.0] πι. 
δαὶ. 28(34.88.11378}; ο. οὗ Ρίοιι5 αἰθροβίιοῃ, οἵ. ῥομεζβες ἰδίο σθηδμς 
ῥϊεία!ς εἰ γοἰλρίορμῖδ. ἐφ τη ποδὶς βὰν ὀγαϊίοηες οἱ οὐδεογαίομές, 
φῶς ἴ)0 βμεπάϊνης, νεἰμὶ φμοάσηι βακογάοιο ξιεισίμεν, Οὐ. ἤονη. 2.4 ἐπ 
ἐεὺ.(0.294.30; Μ.12,4τ60}); ἃ. οὗ Βετοεῖςσα] ορίπίοῃ 5 “αν 655. Πρ 
ῬΥΙαϑι᾽, σοπὴρατεά ΙΕ Απαηΐαθ ΗΟ βιποῖς Ἀροβίϊθ, ΟΥΐορι, 19.1.2 
ἴῃ 76γ.(ρ.1τ67.το; Μ.15.488.). 

ἀρχιερεύω, λοίά οὔϊεο οὐ ἀϊρὰ ῥνίεει, Ολγοη Ραδείιρ.τ46(Μ.02. 
3608). 

Ἐἀρχιερόπλοκος, τυγεαίμρά ὃν α μίρίε ῥγἱεδί, ἴῃ αἀάγτοββ τὸ ΒΜΥ 
τὸ ἀ, τῆς βασιλείας διάδημα ταξεττῖπρ τὸ ΟΠ τὶβὲ ἃ5. ΠΙΡῚ ρτίοϑί, 
Απαάτ,τχ.ον, 2(31.07.1100Ὰ}. 

Ἐἀρχιεροπρεττής, δεξιῆς ἃ δίςπορ, Τανὰβ..Ρ.2(Μ.08.14378). 
ἀρχιερωσύνη, ἡ, ἀϊρ -ῥγἹερίμοοά,, 1. 7ενν σι; ἃ. ἴῃ ρθη. 4.11.8 

ΡτΌθῃ.(ρ.287); 15, ΔΙαγεοῖ!. τ. (ρ.τοιῖς; Μ.24.7238}; Οοηὶ. ΑΡΡ. 
δὃ.46.3; Ὄντος, οτ(3.1238); ]οπιΑΥ,6ρ.8.1{}1..2,τοϑςΑ}); Ὁ. οἵ Βοτθάι- 
ἴΑΥν ΒΟ ΒΒΙΟῺ ἕο ΠΙρΡΉ- ΤΙ ϑίΠοοα, Δθο ! 5ῃθα Ὀγ τα οὗ Ομ τῖβε, 
Οβνοι,. ΒακεΡ.τϑο(Μ.92.4640); ο. οὗ ρχορῃςεῖς ρσὶ ἔς ἰμπεγθηξ ἴῃ ἀμ 
οἴῆοβ (οἴ, 7ο.ττ: 51), ΟΠ γγβ. ον. 6 5.1 1 70.(8.3800}; ν. ἀρχιερεύς; 
4. οἵ Αδτοπὶς ΒΙρῃ-Ῥ εβεῃοοα ἃς ἴγρε οἵ (Ἡγιβί᾽ 8, γτ. ον.τ(3. 
3668}; ἀηα ΟΠ τσ ᾽ 5 ΠΙΡΉ - ΓΘ ΒΟΟά 85 αγσμοίγρε οὗ Με] σοι οκῖο, 
Τδαάτ, δειτορ : 4(1.1306); 6. οἵ ΟἹ ΒΙρῃ-Ουἰοδεμοοα ἐταποίογγοα τὸ 
ὈΙΒΠΟΡΒ ἴῃ ΟΠτίβιίδη ἀϊβρεπβδείοη, ΕρΙρῃ. σον, 29.4{(ρ.32 πο; Ν.41. 
3960}; (Ὁν5,. ἹΡΡιδ.46.το;: 2. οἵ (βτίβες Βρῃ-Ῥυεβιμποοά ἡ ἀληθὴς 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀ. Οτ, [0.28.12(11:; 0.404.6; Μ.14.)ο5 0); Εἰι5.}.6. 
1.3.2(Ν1.20.60Ὰ); τ. Νὰ Ζ.ο».30,τό(Ν.36.1240}; ὙΠα τ. Π εὗ.5:4(4.573}; 
κατὰ μὲν οὖν τὰ θεοπρεπῆ ταῦτα καὶ ὄντως θεῖα, τύπος ὁ Μελχισεδὲκ 
τοῦ δεσπότου Χριοτοῦ- κατὰ δέ γε τὴν ἀ., ἥτις ἀνθρώποις μᾶλλον ἢ 
θεῷ προσήκει, ὁ δεσπότης Χριστὸς ἀρχιερεὺς γέγονε κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδέκ 16. δγαγι.2(4.02); ν, ἀρχιερεύς ; 3. ἴῃ. (Πγχιϑείαι παἰπίπεγν, 
ΟΠ ερ οΓ δίδ!ορ ; ἃ. ἃ5. τἸνρίβοα ὃν ΟἿ᾽ ΠΙρῃ-ρυεβίμοοα, Οὐρὶ. ΔΡΡ. 
ϑ46.1ο; ν. ἀρχιερεύς; Ὁ, ψθοις ἀϊγεςς χε. τὸ ΟἽ, ΟΠ τυ ἤορο, 
3.515 “1.ω.(0.308}; οἱ τὸν καλλιεπῆ καὶ θεόμορφον τῆς ἀ. θρόνον ἐπ- 
ἔχοντες ΤΌ ντ. ον. ἀτυ,ττ(5",3700), ῬΒΙΠοΚ. ἡ.6.τ.3(Μ.6ς, 4610); ὙΜάε, 
ἦ..6.1.2.0(3.725);, ἰἅλιγεῖ, τ(3.1π11}; οἱ Ἰρπϑίϊυβ διὰ τῆς... Πέτρου 
δεξιᾶς τῆς ἀ, τὴν χάριν ἐδέξατο 14,ὁγαη.χ(4.40); οἵ ΑἰΒαπαβίυβ 
τὴν ἀ. ἐκόσμησε ἰὰ.6Ρ.114(4.1243); Μαχ.:ρ.28(} 1 οτ.62τΑ}; Ἐπαδίταϊ, 
υ. Ἐπμίγελ.23(ΜΜ.86. 2300}; δὴ ΜΠ ανει(ρ.τ2τ.17). 

ἀρχιεταῖρος, ὁ, εὐ] βτομα, ϑοοη σον ραμῖοη, ἰταπϑ!τοταϊίοι οἱ 

ΝΣ ἀρρ δα το (58 ἴῃ 2 ορ.το: 32,16:τό; οἴ, 15:37, ΛΙΠιέχρ. 

Ρε(Μ.27.770); Χουσὶ... υἱὸς δὲ Ἀραχὶ ἀπὸ τοῦ πατρός" ἀ. δέ, ὅ 
ἄρχων τῶν φίλων καὶ παλαιὸς κατὰ τὴν φιλίαν ἩΙάγπι. "».7::τ(Μ.50. 
{1808}; οὗτος τοῦ μακαρίου Δαβὶδ ἀ. ἐγένετο... ἃ. ... ἐλέγετο κατὰ ἕνα 
τῶν δύο τρόπων, ἣ ὅτι τῆς ἑταιρίας τῶν στρατηγῶν Δαβὶδ ἦρχεν ὡς 
ἀρχιστράτηγος, ἢ ὅτι ἄνωθεν αὐτῷ καὶ ἐξαρχῆς ἑταῖρος καὶ φίλος 
ἐγένετο Αβι.Βορῇ. δον ἴηι ̓ ς. 7 (Μ.40.4608). 

ἀρχιευνοῦχος, ὁ, εἰπε οὗ ἐδ δμενπίοῖς, Τ..105.15.5; Το. Μα] εἰνοπιας 

Ρ.34.(Μ.97. 5050). 
Ἐἀρχιξωγράφος, ὁ, εἰΐεξ ῥραϊπίογ, ταεῖ, Ἀβραὰμ ὁ ἀ. τῆς Χριστοῦ 

ταφῆς καὶ τῆς ἀναστάσεως (σοττα.(]Ρ ογ.2(Ν.ο8,280 4), 
Ἐἀρχίξωος, ἐϊγε- στυΐην τ οὗ Ὀαρτίϑιη, Ποη.Ατὐ.ε.}..3.3.0(Μ.3.4334}.Ψ 
["]ἀρχιητρός, ὁ, ν. ἀρχιατρός. 
Ἐἀρχίθεος, Οοά ἤγονι {Ππ6 δερίγπίηρ, εἰογηαὶν ἀϊυΐηε ἡ ἀ. καὶ 



ἀρχίθρονος 
ὑπεράρχιος τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ὑπόστασις ΤΑΤΕ ἀπημηΐ ο(Μ.28.9290) ; 
δοκεῖ μὲν εἶναι...τοῦ ἑνὸς θεοῦ διάκρισις καὶ πολλαπλασιασμός, ἔστι 
δὲ οὐδὲν ἧττον ὃ ἁ. καὶ ὑπέρθεος ὑπερουσίως εἷς θεός ΒΟ. ΑΥ.ἅ..2.1 

(Μ,3.6400). 
ἀρχίϑρονος, ὁ, ὀγοῥγ τη ἐπε εμϊεῦ 566, ῥγεσί δῖ, Ανάχ ΟΥ.0γ.1ό 

(},.07.11578). 
"ἀρχικουνίτης, ὁ, ὃ εαά οὗ ἃ (πιοπαβίοτΎ)} ἀἰογίεγ εἴ τις τῶν ἀἁ, 

εὑρίσκει τινὰ ταράσσοντα ἣ διαλεγόμενον ἐν τῷ κουνίῳ 85, βοξη ῬΙΟΉ.. 
τοί(2.527Ε.; ΝΙ.31.132080) ; 1Ὁ,30(2.528Ε ; Μ. τ 3ορο). 

ἀρχικῶς, 1. ῥγίμεῖραίν, ῥγίριανν, Τοπ ΑΥ.ε.ἢ.0.1,2(}1..3.2578,0}; 
τοῦ, ΒΟ θΙπὶ ἡ πρώτη τῶν οὐρανίων ἱεραρχιῶν.. καὶ τὰς πρωτουρ- 
γοὺς θεοφανείας..«.εἰς αὐτὴν ὡς ἐγγυτάτην ἀ. διαπορθμεύεσθαι 1.7.1 
(2058); 2. ἦτ ἃ ῥγέμιανγ σρηξο, μεπάαηιθηίαιν εἰς ὃν [55. }4 85] μετὰ 
τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν ὃ σατανᾶς ἀρχικώτερον τοῦ ᾿Ιούδα παραδιδοὺς 
αὐτόν ΟΥΞομοὶ μι 1.5.0144{Μ.1τ7.3404}; αὐτοεῖναι, καὶ αὐτοζωήν, καὶ 
αὐτοθεότητά φαμεν ἀ. μὲν οὖν, θεϊκῶς καὶ αἰτιατικῶς, τὴν μέαν πάντων 
«ἀρχὴν καὶ αἰτίαν Ὁτοπ. Ατιά,πιττ.6(Μ.3.956Ὰ}; 3, ατομονταξσοίν, 
οἵ 8. Ρείεν μετὰ κοινῆς πάντα ποιοῦντα γνώμης" οὐδὲν αὐθεντικῶς, 
οὐδὲ ἃ. ὈΒτγϑ5. ο».3.1 τῷ. 4..(0.230}; ὁ Κύριλλος ἐνθρονισθεὶς ἐπὶ τὴν 
ἐπισκοπὴν ἀρχικώτερον Θεοφίλου παρῆλθε Βοοτ.᾿,.6.7.7.4(ΜΜ.6}.7490}. 

ἀρχιμάγειρος, ὁ, ὩΠΞΘ9 ΞῚ οὐ ΠΞΌΠ ἽΦ, οτίρ. λεαά 

δἰαμσίϊεγεν, δίοδεν δυνά οὐ εοοΐς, τ Θρ.9: 23. ἔον εὐτε οὐ δοάνρμαγά, 
εαῤίαΐη οὗ {πὸ σμαγά, σεῃ.31:36 4].; 4 6ρ.25 ραββίτη; [67.40:1 4].; 
984:.2:14 οεἴς.; ἴῃ Ἐργρί, οἵ ῬΟΌΡὮΔΓ οὗτος ὁ ἀ, Φαραὼ ἐπίστευσέ 
μοι τὸν οἶκον αὐτοῦ Τ. 05.2.1; 1δ.τ6.2 (ν.1,}; ΟΥο5εἰ ἦι ΟϑΉ..37:326(Μ. 
12.120Α); (ἢτγϑ5. απ το(6,2048); ἰὰ Βαργίομ (οἵ Ναδυζαγάδῃ), 
ἨΙΡΡ. Ἴλαη.1.3.5(Μ.το, 6400) ̓ ΝΠ. ΦΡΡ.2.το) (Ν.70.2488); Ναβουζαρδὰν 
ἀρχιστράτηγος ἦν, οὗ ἐκτὸς οὐδεὶς ἀνηρεῖτο" διὸ καὶ ἀ. καλεῖται, ὡς 
ἐπὶ τῶν φόνων ΟἸντηΡ. Κγ. «]εν. “οἵ ἙΝ. 93. 7000); Ρενς. (0.1.4). 

ἀρχίμαγος (-μάγος), ὁ, εὐϊεῇ ἩΠΕΙΤΙΕΙ τὐϊδό Ἰπαῃ ΟΥ ῬεΙβιδὴ 
σοι, 50Ζ.Ἢ.6,.2.10.3(Μ.67.960}); τὸν ἀ. ... καὶ τοὺς μάγους ΤΏΡΠΗ. 
εἠγοη Ρ.τά4π(Μτοβ. 3074}; ἐπ᾽ ὄψεσι τοῦ ν: καὶ τοῦ ἐπισκόπου τῶν 
Χριστιανῶν 1Ρ.Ρ.146(3974}; ρίατ,, ἰσαάίηρ τῦῖσς πῖθρ οἵ σουγί ὁ τῶν 
Περσῶν βασιλεὺς ἠγανάκτησεν" ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἀ. τῶν Περσῶν 
70. ΝΜ α}.εὐγοη. τ Ὁ.444(Μ.97.6528); ΤΡ. εἰγοη.Ρ.τ45(Μ. τοῦ, 2960); 
ΜΟΡενς.1τ.4{(0.423.11). 

Ἐῤρχιμανδρίτη, ἡ, σαὐδεες φώνει μοι τὴν ἀμμᾶν τὴν ἀρχιμανδρίτην 
Ψ.Ὀαη.γ7(ρ.68.16). 

ἀρχιμανδρίτης, ὁ, ΟΠ ας. Ἐῥονῖοῦ, αγελτπαμάγιίε; 1. τὰ σεη. 
Ἀκάκιος πρεσβύτερος καὶ Παῦλος πρεσβύτερος, ἀρχιμανδρῖται Ἀσαο.εἴ 
Ῥααϊ ρ. Ρ. ΕρΙρΡΒ καεν(0.153.12; Μ.41.1568) εἰς. ; {πουρῇ 88. 8 
Ρτῖθϑι, {86 ἀ. [5 βουηοίϊηες ἃ ἄδαοοη, 41,0} Τλά.(Ρ.7.8; Μ οι. 
1472λ}; νυ ρ. δ (Ρ.15.27; 55.1074}; :δ.7ο(Ρ.τ6.36; κ΄.1τ08Ὲ}; ὙΒαΐ. 
6}.2] τἰτι(ᾳ.τοϑο); ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΠΥ Η βἰπηρὶς ταοῃκ, ΟΟΠΑΙς. αὐ τ(ρ.,147. 
6,25; Ἡ.2.τ608,1728); 2. ἀ. ἀπα ἡγούμενος ἡ.ν.: ἰατίΕΥ 15 ΒΌΡΟΤΙΟΥ 
οὗ ῬΔΥΠΟΙΪΑΥ τηοηαβίοεν ; ἀ, τῆν 6 {Π|85, Ραϊ ΤΏΔΥ͂ δἰβο δῃ]ον 
Προ οςς]. ταπὶς ; 8. ἀ. τ- ἡγούμενος: δυῶν» ἐκ τῆς μονῆς τοῦ ἀ. 
μου ῬΆ]]},.}.1 ατις.2τ(ρ.62.2τ; Μ.34.τοδ8}})}; εἴ τις πλύνει... ἱμάτιον παρὰ 
γνώμην τοῦ ἀ,., γενέσθω ἀπευλογίας {8 45.ῥοεη. 0 Ή.253(2.520Ὰ.; Μ.31. 
13000)}; Ὁ. ΞΌΡΘΙΟΥ οὗ 8. σγοὰρ οὗ πηοπαβίθυθβ, Ε1π|6 οἵ ΠΑ ἸΤηϑ 1015 
Δα Πἰβ βυασοοςθοιβ ἀ, τῶν μοναστηρίων ΟΥτ.6ρῤ.2(ρ.66.το; 53.844}; 
παρὰ Μαριανοῦ μοναχοῦ καὶ ἀ. μονῆς τοῦ μακαρίου Δαλματίου, καὶ 
ἐξάρχου τῶν..-μοναστηρίων τῆς βασιλίδος καὶ τῶν αὐτῆς ἀ, Ἐῤ.ΆΡ. 
σσρ(ςφδ)αεί. τ( 4 Ὁ 5 0Ρ.131τ.τὸ; Η.2.11938);8 Ἑυΐορ. "γ ἄορ, (.86. 
20444}); αἰθὸ ἴὼῷ ῬΑΙΘΒΌΏΠΕ προεβλήθησαν Θεοδόσιος καὶ Σάβας ἀ. καὶ 
ἔξαρχοι πάντων τῶν..«μοναστηρίων. ὁ μὲν ἀββᾶς Θεοδόσιος ἀρχηγὸς 
γέγονε καὶ ἀ. παντὸς τοῦ κοινοβιακοῦ κανόνος...ὁ δὲ πατὴρ ἡμῶν 
Σάβας ἄρχων κατεστάθη καὶ νομοθέτης παντὸς τοῦ ἀναχωρητικοῦ βίου 

Ογτ. 3. δα. 3ο(Ρ.115.171.); ἐδ.7(Ρ.91.20). 
Ἐἀρχιμανδρίτησσα, ἡ, ΞΕ» 1Ὸ οἵ ἃ. οοηνεηΐ οὗ πὰη5, αὐῥεϑς, 

νι. Ενῤγακ. 17(7300). 
"ἀρχιμάρτυς, ὁ ὁ, εἰπε οἱ μιατίγνς, ἤει 4 γπαγίγγς ὁζ ριστὸς.. 

ἐστὶ καὶ πολλῶν ὄντων μαρτύρων... ἐκεῖνος ὁ ἄρχων ἐστὶ τῶν μαρτύρων 
Οτιεορηη ῃ τ ογ.ττό{1.5 9.}.232.32}; ἀἁ. Χριοτός, πρῶτος παθών, 
καὶ τοῖς δούλοις τὴν ζῆλον ἀφείς ᾿Α5τι τ, ἤοηη. τοί. 40.324}. 

᾿ἀρχιμεγιστάν, ὁ » εὐῖ6ᾷ ποῖα (Ῥετβίδυ) οἱ ἁ. τοῦ βασιλέως καὶ 
ἕτεροι ἀρχιμάγοι Ἰρλλοι Μ.Ρενς.το. 4(0.405.1). 

Ἐλρχιμηνία, ἡ, ν. Ἐἀρχομηνία. 
ἀρχιοινοχόος, ὁ, εἰρῖοῦ ερ- θέαν, ΒΒ 85.15.τοπίι.4888; Μ.30.3720)}; 

Αϑίβορῃ. ἔσο». 5 ἱη ᾿ς. 5(Μ.40.4408); Ν1].6}}.1.78(}1.70.1ττός): οἵ 
Νεβοιαλίδῃ, ΟἸδπι, οί. 1. 2τ(ρ.77.1τ; Ν.8,8:28); Οἀγοη. αβελρ.τό2(Μ, 
92.4018). 

[Ἐ]ἄρχιος, 5.ν.1]., νατίατιε οὗ ἀρχαῖος: τί ἀνταμιψώμεθά σε θεαρχι- 
κώτατε λόγε; ὑπὲρ ἀρχίου πατρός [.τ|.7}αἐε(Ν ΒΡ τοῦ Ρ»ετοῦ; Ὁ 1]. ὑπερ- 
ἀρχίου). 

240 ἀρχισυνάγωγος 

ἀρχιπάρθενος, εὐϊεῇ οὗ υἱγρίης; οἵ (Ὠγῖϑῖ, Μθτη, ογρη.1.4(0.12.20; 
Μ.18.440); 16.1ο.3(0.124.26; 1060). 

Ἐἀρχιπάτωρ, ὁ, 1. ραϊγίαγει, ΟὈγν5.8Ρ. 7ο.ὮὉ. βά ἀογηι. Δο( ΝΜ ος. 
2768); 2. β εί ογεζαίμον; οἱ Αάδιη, ἘΒαβ,οθηςὶ, τϑίζιξότο; Μ.31. 
13844}; Ὑπαχιδεμα, ρει. 5ο( Μ.00.1002}0). 

Ἐἀρχίπεζος, ῥγαφίεείμα ῥρεάίίενι, ἐονυπαμάεν ὁ Ἰηγαμίγγ, ΜΙ. δίγαο 
24(τ810,1820). 

ἀρχιποίμην, ὁ, 1. εἰϊεῖ πεγάσνιαν, Τὶ Πιά.8.χ; 2. ταςῖ., εἰτεῦ 5περ- 
μεγάὰ (ἀῬεῖχ. 5:4); ἃ. οὗ (γιςῖ, Με. νηρ.ι. ΞΡ. 13.16; Μ.18.458); 
ῬΆ]}.υ ΟἸνγς τδ(ρ.78.22; Μ.47.44); ἐισίρ 4713; Μι47.82); ΒΟΡΉΓ, 
Ἡ.ἐρ.ογη.(Μ.87.219070); 85 ὑπ  ἢπρ' ἴῃ οὴς ἤοοῖς Τον8 8 Πα σΘΉΓ11605, 
Ογτ..5.2.τ(2.10009}; ἐδ.4.4(6770}; 14, Ζαεἰ.η8(4.7)60Ὰ); Β. οἵ ὈΙΒΒορΘο: 
ὅτ, ΝαζΖ,, θεΐοσε ἢϊς δἰεναῖίοη ἴο 566 οἵ ΟΡ κατάρτισαΐ μοι τὸν λαὸν 
τῷ σῷ θρέμματι, καὶ μετὰ τοῦτο ποιμένι, νῦν δὲ ἀ. ΟΥ.Να2.0».106.4 
(Μ.35.0370); ρϑίπατοῃ οὗ ΟΡ, Νεςῖ, Τἠάγιιτ( Μ.39.18200); 77. Αγειἢ. 
(0.49); Τμάτιϑεμᾷ.ερῥ.2.7ο0(8.09.1220Ὰ}; Ῥορβ, ΟΙνατοτιαεί. 2(ῃ.3. 
7334}; Ῥαιταγοῃ οἱ ΑἸεχαπάγία, ΤθοηὶνΝου. 79. Εἰδενι. (0.60.4) 
41. ; τοϑισορο ἴδῃ οὗ Τα πηᾶβου5, [0.10.7 εἰ. 5επ  Ρτόοςιη. (Μ.04.1421.}. 

Ἐἀρχιππάριος, ὁ, εοτηρ!απάεν οὗ εαυαῖγν, Δπΐοπ Ἡδρ.υ δγ», δι γ]. 

20(ρ.49.4). 
Ἐἀρχιπρεσβύτερος, ὁ, εἠτε ῥγεέσθγίον, ἴ.6. ΒΕΠΙΟΥ ργεβονίετ, ὴῸ 

Το Κ Ρίαος οἱ ὈΙΒΒΟῸΡ ἤθη ἈΌΒΘΩΣΙ, ἀηα Ρουτοσπιθα Δα ΗΠ δίχα τνε 
Γαποίοῃβ, 8502.ἤ.6.8.12.3(38.67.15450); οἷ. κεἰ ὀῤίδεορι5. φαδεγηα- 
ποπόηι υἱΦμαγμ0}1..«ΟῊ ΡῸῪ σερϑιοη, σε μὲν ἀγεἰ!ργεσὀδγίεγενι ἀμὶ 
}ὲγ ἀγελϊατασοημ ἀραὶ, ΟΟΑΥΓ.4(398)εαη.17; ἃ5 ΒΘ ΟΟΘΒΘΟΥ ἴο ὈΙΒΠΟΡ 
ὑμεῖς δὲ βουλεύσασθε περὶ ἐπισκόπου, καὶ...ἐξελέξαντο τὸν ἀ. Κ᾽ ἄδογε. 

18(0.54.15). 
Ἐῤρχιπρόεδρος, ὁ, εὐϊεῖ ῥγεστάεη!, 1.6. ργετάίηρ, εἰτοί, δίσθορ, οἵ 

ῬῸρς ὁ κοινὸς ἡμῶν πατὴρ ὁ ἀ., ὁ τὸν ἀποστολικὸν ἔχων θρόνον Ἰ,,δΟἸϊ. 
ΑΡδ.ν.Ον. ἄρν.4τ(Μ.ο8.6210), 

ἀρχιπροφήτης, ὁ, εὐτε ῦ ῥγορήει; εὐτοξβ ὁ ῥγοῤῥεῖς; οἵ ΟΠτιετ, 
Μεῖῇ. γη}.1.4(0.12.10; Μ.τ8.440); 18.1.5 (00.13.17; 458); ἔπι5.᾿},6.1.3. 
8(Μ.20.728). 

Ἐἀρχιπροφῆτις, ἡ, φηφεη οὐ ῥγορὴείς, οἵ ΒΜΨΧ, Τμάγι δια, ον, ς.3 

(Μ1.99.7248); ἰδ.9.3(7138). 
Ἐῤρχισατράπης, ὁ, ρονέγηον οὔ ἃ ῥγουίΐπεε οὐ ἀϊειγίεί, 1 Το. Ὦ, 

ἐρ.ΤΕΡΙ  πά(Μι9 5. 2610}; εἷς τῶν τοῦ βασιλέως, ἀ. τὴν ἀξίαν Τ7]0.1). 
8.}.2(Μ.ο6.868.}); οἱ Βαΐαη, 4. 1. 22.1τ8.(0.320}.Ψὕ 

Ἐἀρχισάτραψ, ὁ, -- ἴοτορ,, Ε].Π ἐαηὶ.2.3(0.202). 
ἘΔρχισοφιστής, ὁ, εἰ τε} οὗ Ξξαρες; οἵ (Ὠτιβε, }}4}1.υἁΟλγγς.χ2(Ρ.78. 

22; Μ.47.44). 
ἀρχιστράτηγος, ὁ, ἴ. ἐορηπαηάεν-ῖη- εἰ εξ, Οτι εἰς.τ.27(Ρ.78,33, 

Μ,11.7128); οὗ Νβϑδτῆδῃ, ΕΡὮΓ,. 2.25 0Ε ; οὗ Ἰοαῦ, ζῃγνβιεχριίη Ῥς,3 
(:.38); 2. οὗ Ομ τῖβῦ, ἐαρίατη οὗ ἱμε δορὶ (71ο5.5:14)}, Γπ|βτ Φ:α].34.2 
(Δ1.6.5488}): ποτὲ... ἁ, ἑαυτὸν λέγει, ἐν ἀνθρώπου μορφῇ φανέντα τῷ τοῦ 

Ναυῆ ᾿]ησοῦ τὸ. δτ.τ(ότ 30); Μεῖῇ..γ»:}Ρ.3.6(0.32.το; Μ.18,0815) ; 1δπι5, 
2.4.7. π5(3240; Μ.21.5404Α); 14... ,3(0.202.3; Μ,20.13228); Ια ,ἢ.6.1. 
2.3(Μ.20.ς20); 2.1.2.ττ(6ο}; Ταάτιβευά,ον,6.41.(}1.90.73232},736Ὰ}); 
3. ῥγίηεο, ἰφαάφγ, οὗ ἰδ Ἀδαν θην ἤοςί ἀ. τις τῆς δυνάμεως κυρίου 
λέγεται ὁ ᾿Ϊησοῦ τῷ τοῦ Ναυνῇ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου φανερωθεὶς... ὁ τοίνυν 
ἁ, τῶν ἐν ταῖς λεγεῶσι κατατεταγμένων ἀγγέλων, ἄρχων ἐστὶ δηλον- 
ὅτι Β45.μη.2(1.2738Β; Μ.20.6578}; ΟΥΝ γββιλοηι. 3 ἐπ Οαπὶ. (1.44. 
8124); οὗ ΜΙσμδΕοΙ, Τ δν. Δ ,0 Ῥαββιγη(ρ}.77.13,86,141}}; «“}οε. 
Βαν.τι Ῥαβδισηίρ,92. τοῦ); οι. Εξά. (0.28), Αροε ΒΜΨ 23(ρ.123.2, 
15); οἱ δρῇδεὶ, ρος. ΕΞ 4.(0.24); ΟΙΌΣ, στρατιάν τε ἀγγέλων καὶ ἀ. ἐν 
αὐτοῖς δυνάμεων κυρίου ἀρχαγγέλους τε καὶ θρόνους ΟΥτ.07.17(0.339. 
20; Μ.11,4720); Ὀιοη. Ατ,ο ,2.1(Μ.3.1274}; ΤΒατιδεαά,ογ, 6, τ(} 1.00. 
7200}; οἵ δεαϊβδηϊο Ὠοβίβ, Οὐ.ογ.12(0.327.15; 4568): οὗ 58, ΒΙθρἤβη ἃ5 
Ῥτοϊομπιατίνυ ἀ. τῶν καλλινίκων μαρτύρων Στεφάνου 1514.}ῬῈ].}}.1. 

447(ΜΜ.78.428}). 
. ΡΜΡΙΤΊΜΟΗΙΝ ὁ, εοτημιαηεγεΐμτοπῖο, 4.Τἰονι. ἃ οείρ. πού. 

15), 
ἘΔρχισύμβολον, τό, εὐτεῇ οὗ ςγ»ηδοὶς, γ»αςί ον ἐγηηϑοῖ; οἵ δυιομδυ!β- 

τὶς β]εσαβεηΐς, Ὠ]οη. Αὕτ..}..3.3.1(}1..3.4288).Ψ 
Ἐλρχισυμπότης, ὁ, 716 516} οὗ ἐπε {εαεὶ, ΤΟ ΒΥνγβ. πονπίῖη ῬΦΙΟΒΌΙ 

(5.6338). 
Ἐἀρχισυναγωγός, τολτεῖ τοῦ ἰΐαπ αἱ εἶδε ὑγῖηρε ἱορείλεν, 

δ ῤῥγεμιοῖν γεγομοῖαϊοῦν πάντα πρὸς ἑαυτὴν ἡ ἀγαθότης ἐπιστρέφει, 
καὶ ἀ. ἐστι τῶν ἐσκεδασμένων ἸΟϊου. Ατ,ἀ.η.4.4(Ά1.3.7οοα} ; τὴν θείαν 
καὶ ἀ. εἰρήνην... ἀνευφημήσωμεν" αὕτη γάρ ἐστιν ἡ πάντων ἑνωτική 
1δ.ττι (948) ; οἔ.1Δ.ε.ἢ.τ.1(Μ.3.1208); Μαχ.οελοὶ. Δ. πτ.τ(}}1.4.538ο0). 

ἀρχισυνάγωγος, ὁ, γμ]εν οὗἨἁ ἐπε εγπαρορμε, Ταβί. 41α].137.2(Μ.6.Ψ 
Ἴ02Α); «Χ4..(Π ας) θεῖν. εἰ Ῥακῖ, το(ρ.128.7)}; φασὶ... «τὸν. πατριάρχην 
τῶν ᾿Ιουδαίων κατ᾽ ἔτος ἀμείβειν, ἢ καὶ παρ᾽ ἔτος, τοὺς ἃἁ. ἐπὶ 
συλλογῇ τοῦ ἀργυρίου ῬᾺ]1.υΟἶγν5.το(ρ.90.24; Ν.47.51); πιοί,, γμΐδν, 
Ῥγεοίάφηϊ, οὐ αὐ ἀδϑονεδίν, οἵ Μϑοτίπιβ, ανουσιῖα οὔ Ναϊοσίδη ὁ 



ἄρχων 

διδάσκαλος καὶ τῶν ἀπ᾽ Αἰγύπτου μάγων ἁ. ΘΙ. ΑἹ Δρ.Ἐα5,}.6.7.το, 4 
(Μ.2ο.6 570). ᾿ 

ἀρχιτεκτόνημα, τό, ἐἶηρ τοηείγμείοά, ῥιεἰάϊηρ, τοογῖ οὗ ἂπ 
δτεϊῆςεῦ τὴν πρωτότοκον σοφίαν...τὸ τέλειον τελείου δημιούργημα, καὶ 
σοφοῦ σοφὸν ἀ. Ἐπι5.4,6.4.2(ρ.152.4.; ΝΙ.22.2538); ὅροι φύσεως. ..δι᾽ 
ὧν τόδε τὸ πᾶν μηχάνημά τε καὶ ἀ, τοῦ παντὸς κόσμου τελεσιουργεῖται 
1ᾳ. ΗἸφροοί, δ(5τοΒ; ΝΙ,22.2538). 

Ἐἀρχιτελεία, ἡ, ΠΠτυγρ., δερίηηίηρ ἀπά ἐπά, οἵ ἴῃ ἔνψο Ααἀνθδηῖβ 
ἀρχιτελείᾳ τῆς σωτηρίας ςἴ. Ν1Π65 Καϊομάαγίμηι Μ͵απμαὶς δ(ρ.535); 
οἵοτδι(ρ}.226,265 ποΐ.1). 

Ἐἀρχιτελωνέω, δέ α εἰΐοῇ ῥεδίίοαη, οἰοῦ ἰοἰἰ- οἰ εείον, Θίορἢ. δα. 
ϑοϑδίρλ. (Δ. τοο.τχ250), 

Ἐἀρχιτέχνας, [ρεηῖτ. ἴῃ -ἃ] οὐ Ἐἀρχιτέχνης, ὁ, εἰῖεξ αγιΐβεεν, 
πα ίεν Ἐγα βία ἅτε συνδημιουργὸς 3.. Η. (ΠοΞβΕ].. τοῦ ὑποστή- 
σαντος αὐτὴν [3ς. τὴν γῆν] κατ᾽ ἀρχὰς ἀρχιτέχνα θεοῦ Ὀιάνπι, Γγίη. 
2.7(Μ.30.5648), ἑαυτῷ ἀναπλασάμενος ὁ ἀ. λόγος σῶμα ἀπὸ Μαρίας 
ἘΡΙΡᾺἀαεγ.62.5(}.204.18; Μ.41.1ο57Ὰ}); ὅ...«ἀρχιτέχνης λόγος πάντων. 
ἐστὶ ποιητής ἃ ἀης.28(0.537.15; Μ.43.680), 

ἀρχιτρίκλινος, ὁ, »ασ εν 9 ἐδ εαεὶ (10.2:83.) συμποσίαρχοι δέ 
τίνες. .ε«καὶ ἀρχιοινοχόοι καὶ ἀ., καὶ τάξις ἐν ἀταξίᾳ ὙΒα5.15 ποτά. 
4888, Μ.30.3720}; ἀ. λέγει τὸν ἐξάρχοντα τῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς εἰς τὸν 
γάμον παρασκευῆς ὙΠαΥΜΟΡΞ5. [γν ἦπ [0.2:0(Ρ.22ο,ἡ; Μ.06.) 400). 

Ἐἀρχίφαντος, δοίη βομγεθ οἵ ἰΐρὶΐ; οἱ αοά, 170. λονι.6,4(Μ.96. 
6650). 

Ἐἀρχιφάρμακος, ὅ, εἰϊεξ τηιαρίείαη, ΤΒατιδεαᾷ,.}}.2.37(δ.0ο. 
12258). 

ἀρχίφυλος, ὁ, 1. εἰ} οὗ α ἐγίδε κληροδοτεῖ..." Ϊησοῦς μετὰ τῶν ἀ. 
τοῦ ᾿Ισραήλ Ῥτος.(, 705.τ8:4(}Π.87.το28λ}); ον χλόη. 18,1 ἴῃ 705. 
(Ρ.4ο6.9; Μ.12.0130); ἁ. Σαρακηνῶν Τ0.Μ8].εἰγονι.τβ ρ.46ο(Μ.0}.6738); 
τις ἀ. ... τὸ Σαρακήνων τάγμα...ἄγων ἀφο. ΡΞ. ον ς.2.217(Μ.92.12248); 
2. Πομεμάεν οὗ α ἰγίδε δώδεκα φυλῶν παρ᾽ 'Εβραίοις οὐσῶν, ...μιᾶς 
τούτων προπάτωρ γέγονεν καὶ ἀ. ὁ ᾿Ιούδας Ἐπι5.4.6.7.3(0.347.4; Μ.22. 
5651); 1.8.τ(ρ.355.22:; 5770); ὁ δὲ ᾿Ιούδα τοῦ ἀ. παῖς ἰάσιε, ΘΙ ορἦι.2.1 
(41.22.8934); Απατιδε5. ρος. )(Μ,τοδ.γ680). 

Ἐἀρχίφωτος (Γἀρχέφωτος, Ἐἀρχήφωτος), εομγες οὐ ἰϊρπὶ; οἵ Ττίι., 
ἸρΡἢγ. 3. ξ4τὰ ; οὗ ἔδιτβου, ἱοπ. σι εὐ. 2(λδ{.3.121Ὰ}; 14.4.5.4.6(Μ.3. 
ἼΟ1Β); ὙἘΠαγδέπά. ῥγαεεαηεί. (Μ.00,16808); Τϑορθτ. Ἡ ἐγοά, 1.87. 
30720); ἀρχέφωτος Το.) κοι. 2. ττ( Ν.ο6,796}) ; ἀρχήφωτος 1.11.6. 
(ΝΡ τοῦ Ρ.1ο7}; τεῖ. Ῥαρείβυι πρὸς τὴν ἐκ θεογενεσίας ἀρχίζωον 
καὶ ἀ, καὶ μακαρίαν προσαγωγήν Π])οη.ΑΥ.6.ἢ.3.3.6(}1..2.4324}; οἱ 
ὈΙΒΗΟΡ5 ἔσοπτρα...δεκτικὰ τῆς ἀἁ. καὶ ἀρχικῆς ἀκτῖνος Απτ. Μοη ἤν, 
τ22(Μ.8ρ.τϑιδο). 

ἐἀρχιχιλίαρχος, ὁ, εἰτεξ ὁ ἐδε εαρίατης οὗ ἐϊποιδανιάς κἀγὼ ᾿Ισραὴλ 
ἀρχάγγελος δυνάμεως κυρίου καὶ ἀ. εἰμι ἐν υἱοῖς θεοῦ Ῥγέεο. Π05οΡἐϊ 80. 
ΟΥ. 70.5.3τ(2-; ρ.88,35; Μ.χ4.τόρα); ἀ, δυνάμεως κυρίου καὶ ὄνομα 
πάλαι κεκτημένος ᾿Ισραήλ Ῥγεε. [οφ ρλὶϊ ἀριοαηά, ορηη ἴῃ Οόηιαρ, 
Θαηα,  λλίοε. 23. τοίρ.2οδ.το; Μ.12.810), 

Ἐἀρχομηνία (ἐἀρχιμηνία), ἡ, 2751 ἀαν οὕ 116 τποηίλ, Το. ΝΊο. παι, 
(λ.06.14454); ἀρχιμηνία ἐπάν, Οὐ, ἐνε. (Μ.10.13328). 

ἀρχοντικός, 1, αὐίφ ἰο γμἶδ, το ἐἶ αποέμονν οὐὸν, οἵ ( σῖβ πνευμά- 
τῶν ἀ. Ἐχι5,(4.6.4.4{Ρ.155.5; Μ.22.2570)}; 2. ἔγχεα. οὗ ἀηρεῖβ; ἃ. γείΐηρ, 
εἰε6 6 ἀ. ἄγγελος ἐν ἡλίῳ ΟἸδη). εἰ, κ6(Ρ.153.12; Μ.9.7254}; δαίμονές 
τινες πικροὶ καὶ ἀ. Ν1 ἐῤῥ.2.52(}1.79.224Ά); Ῥ. βεγίαϊμίηρ ἰο 1} 
γΐογς 1.6. ΔηρΘ6]1ο Πίογασοῆν, σηρεῖίε τὰ ἐπουράνια καὶ τὰς τοποθεσίας 
τὰς ἀγγελικὰς καὶ τὰς συστάσεις τὰς ἀ. Ἰρῃι. Τγαϊ.ς.2; ᾧ [80. τῷ θεῷ] 
πᾶσα δύναμις ἀ, ὑποτέτακται 44, 70.70(ρ.1τοο.16); 6. ᾧδὰ. οὗἨ ἐν]] 
ΔΏΡΕΪ5, ἀεριοηῖς τὸν διάβολον καὶ τὰς μετ᾽ αὐτὸν ἀ. καὶ πονηρὰς 
δυνάμεις Ἐπι5.4.6.0.7(0.422.24.; Μ.22.6814}); 1.6.13(ρ00.263.26,26ς.10; 
4338,4360); ῬΆ]].ἢ. ΤΠ απι5.22(0.73.10,13, ν.1. ἀρχικός Μ.34.10838); 65ρ. 
Οὗ ἴῆοβε γῆ ἰηβργε βρι 8], ΟΡ. ΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ, 806. ΔΌΈΠΟΥ οὗ 
Δρορλ ας. Ακρ. (ῖ.534.2128); 8. κυ υβί. ; ἃ. οἵ σποβί. βενεὴ δνῇ 
ΔΏΡΕ]5 ΠΟ οτοαῖθα ἀπ τς νου] ἀγγέλων ἑπτὰ..«τῶν μὲν τοῦ 
φωτός, ἑτέρων δὲ τῶν ἀνομαζομένων ἀ. ... τὸν ἄρχοντα τῶν ἀνομαζο- 
μένων ἀ. λέγεσθαι θεὸν κατηραμένον (ε]5,60.Ο τ εἰς.6.27(ρ.9γ.τοῦ. ; 
Μ.ττ.13334}; [ἢ Του οὗ νϑυίοιιβ Δ ΠΙΤΏ815, 16.6.332(Ρ.102.28.; 13484}} 
οἱ 1.6. 3ο(Ρ.90.31Ὲ, ; τ22701.};} Ῥ. πδῖὰς οὗ ὕποβι. βϑθοῖ αἱκὶπ ἴὸ 
Ορηϊῖε5 (πϑῖὴς ἀεγίνεα ἔτοτη 3.8), ἘΡΙΡἢ ἤαον.40.τ(ρ.8ο.2ςΕ,; Μ,41. 
6778); ἀρχοντικοί, οὗτοι...εἰς πολλοὺς ἄρχοντας τὸ πᾶν ἀναφέρουσι. 
καὶ τὰ γενόμενα ἐκ τούτων γεγενῆσθαι λέγουσιν 14. ἀπας.4ο(ρ.2.15; 
Μ.4τ.5808) ; φάσκουσι [5ς, οἱ Σευηριανοῖ] καὶ τὴν γυναῖκα εἶναι ἔργον 
τοῦ σατανᾶ, καθάπερ καὶ οἱ ἀ, τοῦτο ἔφασαν Ἰ΄᾿αθγ.4-.2(0..200.17; 
Μ.41.8338); οἱ δὲ αὖ πάλιν Μαρκίωνες καὶ ἀ. καλούμενοι 1}.78.53(ρ.4-.3. 
το; Μ.42.7ο16); ΤΗατιἑαεν.τ τ {1τ.(4.303}; 10.Ὁ,λαον. ΔΟ(Ν 94.765). 

Ἐἀρχοποιός, τοὐ]εἢ ογεαίος αἰΐ γερο, οἱ (σοᾶ τὴν ἀ. ἀρχήν Τῆοτ. ΑΥ. 
ἐλιο.τ(.3,2578); αὐτῆς τῆς ἀἁ, ἀρχῆς ἀναφαΐνει τὴν ὑπερούσιον 
ταξιαρχίαν αὐτὴ ἡ τῶν ἀρχῶν τάξις Μακχ.δεβοῖ, εν. χ(1.4.84.}. 

241 ἄρχων 

ἄρχτ-ω, 81. 0. σαηϊξ,, Δ. δέρῃ; 1. για α δερίημηρ οἱ ἀρχόμενοι 
δεσιππενξ, οἵ οατεομβυϊίθηβ τῶν ἄρτι ἀἁ. καὶ εἰσαγομένων καὶ οὐδέπω 
τὸ σύμβολον τοῦ ἀποκεκαθάρθαι ἀνειληφότων Οτο(εἰς.3. 5 τ(ρ.247.0:; 
Μ.1τ.ο88.); οὗ {πε βἰπιρε 8πα ὑπὶηβίσυοίεα, Τῆς απ|.3: τοί2.87) 
οἷζ, 85. νυμφοστολέω; ὨΟΝ]Γ65 πρὸς οἰκοδομὴν. «τῶν ἀ, ἀσκεῖν Γ᾿ὈῬ᾽ΑΙ], 
Πποριοη Ργοετα. 12(ρ.4.8; Μ,65.4458); 2. δέρίη, μαυε α δερίπμῖηρ, ΟΡΡ. 
ἴδε εἴεγῃμαὶ οὔ ποτε τοῦ εἶναι υἱὸς ἠργμένος Ογ.Ν42.0».25.τ6(}}.4ς. 
12210}; τὰς θείας πράττομεν ἐντολὰς καὶ τοῦ ἀγαθοῦ...τὸ κακὸν δια- 
κρίνομεν, ὡς ἀπὸ μὴ ἠργμένου ἠργμένον ἔτος. ,Ὀν.2:2(Μ.87.1226}); 
1διοτ τίι3ο1Α); [0.12 .ο.1.6(Μ.04.8ο44). 

Β. γε, ξουένη, σομηπαμά , ἵν ἃ5 βονϑῖποι οἵ ργονίηοε ; πεποα οὗ 
οἰ]οΓ οἵἵν οἵ ρσονίποθ, ΝΙσοπιβά!α τὴν... Βιθυνῶν “πουσαν Ἰύα5.0..3.5ὸ 
(Ρ.98.24; Μ.20.11008)} ; οἴ1α.,, .ο(Ρ.221.2; Μ.20.13608) ; 2, ει5 ὈΙΒΠΟΡ, 
(ομοὶ, Α}}.2.26.4; πϑῆος οἱ ἀρχόμενοι ἰᾷοδε ὠμάδν ἘΡΊΒΟΟΡΑΙ αμέμον- 
ἐγ ὉΡΡ. ἑερεύς {ΞΞ ὈΙΒΠορΡ), Ομ γνβ,βας, 4.8(ρ.124.5 3 1.4130}; δ.5.4 
(ρ.131:.16;4174}; ΤΒατ, ἐ.6,4.6,6(3.953); Ὑπατιδιαα,ἐρῥ.τ.)γ(Μ.00. 
9324}; 3. ἃ5 ΒΙΡΕΤΙΟΥ Οὗ ΓΘ]ΡΊΟΙ 5 σοπηπηπῖῖν, 1 [51.ρ.ζεη. οἱ 86γ.ι 
(Μ.6.11844}. 

ἄρχων, ὁ, 1. 1η ρεη., γον; οἱ Ἑαΐμου, Οτιῤγίέηε.ι.2.το(Ὀ.42.14; 
ΜΙ. 140Ὰ); οἱ τδ.3.ττοί(ρ.231.8; 2804); οἱ (Ὠγχιβὲ ὁ λόγος, ὃν ἄ. 
εἰλήφαμεν γνώσεώς τε καὶ βίου (Ἰετλ. 5 γ.7.τδ(ρ.70.18; Μ.0.5378}; καὶ 
ἄ, χρήσασθαι αὐτῷ καθ᾽ ὃ ποιμήν ἐστὶν ΟΥ̓ 0.τ0.6{ρ.3ος.27; Μ.14. 
5360}; τοί. Εζϑοῃ. 37: 23[{,ἰ προφητεύεται ἄ, καὶ ποιμὴν γενήσεσθαι ὁ 
Δαυὶδ... τοῦ Δαυὶδ τὸν Χριστὸν αἰνιττομένου Ἐτι8.4.1}..2.χ7(0.χ76.21; 
Μ.24.10374}; οὗ Θροβί]εβ τοὺς ἄ, τοῦ πνευματικοῦ ᾿Ισραήλ Οτοἠοηι. 
1διτ τη {05.(Ρ.406.24)40.Ῥτος.Ο..}05.18:4(Μ.87.1028.}); οὗ ΤΙτὰ5. ἄ, 
πνευματικόν ΤῊ, 20 0γ.1::15(3.3226); οὗἨἁ ὈΙΒΗΟΡ5 τῇ ἐν Τράλλεσι... 
ἄλλην, ἧς ἄ, τότε ὄντα Πολύβιον ἱστορεῖ Ἐλι5.᾿..6.3.36.-(Μ.2ο.2880) ; 
(οηρί. Αρ}.2.28,6; τ0.8.4.3.41,; 2. 5. δὴ οὔῆοίαὶ {π|Ὲ; φουέγηον οἵ 
Ῥτονίποε; ἡπαριείγαϊε; ἄ, τῶν μοναστηρίων Σμῥεγπίεμάφηι οἵ ταοπαϑ- 
ἴεγ165, ΟΝῚς, (γ8γ)αεί.4(Π1.4.268}); 3. αηροίίς βοῖυεν τὰ ἐπουράνια καὶ 
ἡ δόξα τῶν ἀγγέλων καὶ οἱ ἄ, ὁρατοί τε καὶ ἀόρατοι Ἰρστι. 5ΊΗνΡΉ.0.1 
(οὗ. 1α, Τγαϊϊ. 5.2 5.ν. ἀρχοντικός); οὐχ..ὑπηρέτην τινὰ πέμψας ἢ ἄγγε- 
λον ἢ ἄἅ.  ιορη.7.2; τοῖ. Ῥ5.23:7.0 οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ταχθέντες ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ ἄ, ἀνοῖξαι τὰς πύλας τῶν οὐρανῶν {π|51τ.ἀαἰ.36.5(Μ.6.5520); 
κεῖ. Ῥβ.81:7 πλειόνων... ἀἁ, γενομένων, εἷς πέπτωκεν ΟΥ. 70.32.18(1τ; 
Ρ.457.6; Μ.14.7028}; ΟΥ̓ Εν} δηρο]β, ἀδπιοηΐς ρονοῦβ φοβηθήτωσαν 
δαίμονες, θραυσθήτωσαν ἄἅ. 44, [ο.ττ4{0.214.1}; Χριστὲ... ἡ δύναμις... 
ἡ τὸν ἐχθρὸν καταστρέψασα, καὶ ἡ φωνὴ ἡ ἀκουσθεῖσα τοῖς ἃ. 4.1 δοηι. 
Α τοίρ.115.3}} 1δ.τοδ(ρ.26ς.4); ἐ5ρ. οἵ βαίδηῃ (Μτιοτ34; 70. 12:31; 
ΡΙ..2:2) ὁ πονηρὸς ἄ. Βανη.4.13; τὸν ἄδικον ἄ, Μί. Ροΐγε.το,2; ὁ τῆς 
ὕλης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ εἰδῶν ἄ. ΑἸΠΘΠαΡρ ἰδσ.24.4(Μ.6.9488}. ὃ ἅ, τοῦ 
αἰῶνος τούτου (Ἶ0.12:31 οἰς.) Οτ ἦονη. 6 ἐπ 1,ε.(μ.37.18); ΜοΊΗ.γός.2,4 
(0.337.1τ8; Μ.41.1ττ600}; ἄ. τῆς ἀκρασίας 1. Ἐγ}Ή}.το,τ(Ρ,122.12; Μ.18,. 
1034); ὁ ἄ, τοῦ σκότους 1ά.γ65.1. ,δ(ρ.281.0; ΟΕ] 41 110 58}; Ογτ  ]. 
εαἰσοῖτο.4, τὸν ἄ, τῆς κακίας ἸΛΊΠ.ροὶ].2.8(}1.26.11440); τοῦ, 
Ἐρ!.2:2 ἄ. τῆς ἐξουσίας τοῦ κινεῖν τὸν ἀέρα (κι. 1πα.10}.2(Μ.88, 
1170}; 808, ὁ κύριος..«ἐκ παρθένου ἐτέχθη...ἵνα δείξῃ τῷ ἃ, καὶ δίχα 
συνουσίας ἀνθρωπίνης δυνατὴν εἶναι τῷ θεῷ τὴν ἀνθρώπον πλάσιν 
Ὑ7α50. Κγ.γε5.(ρ.30; Μ.6,15774}; 4. ὅποβε.: Ῥετγαῖς, οἵ ἐαϑῃίομποσ οὗ 
τηϑέϊευ, Σἀθπι θα Ψ]Π} 1)ον]]}, χοῦ, 70.8:44. τὸν ἄ. καὶ δημιουργὸν 
τῆς ὕλης λέγει ἨΠρρ ἠαθγ. τ) (ρΡ τ. το; Μ.τ16,2178.4}} {16 οὗ τἢς 
(ποβέ, Πϑραοτηδά, βενθὴ σγθθεῖνα ἀΠρΈ]5 ((αΥροοταίς5) τῶν κοσμο- 
ποιῶν ἀ. ἴτοῃ.ἢα67.1.25.2(0[.Μ.7.6814); (Β4511465) ἐγεννήθη ἀπὸ 
τοῦ κοσμικοῦ σπέρματος. ..ὁ μέγας ἄ. ἨΙρΡρΡ.ἤαεν.1.23(Ρ.200,25; 22108) 
(Ορ Ἰε65) (εἰβ.ρ. Οὐ. ( εἰς. 6. 3ο(ρ.90.31; Μ.1ι.13370) ; Οοηςὶ. ΑΡΡ.6. 
1τ0.3; οὗ οι 04 οὗ [εν 8 ὁηε (δ ΠΥΠ1Π15) τὸν τῶν ᾿Ιουδαίων 
θεὸν ἕνα τῶν ἀγγέλων εἶναί φησι, καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι τὸν πατέρα 
καταλῦσαι πάντας τοὺς ἄ., παραγενέσθαι τὸν Χριστὸν ἐπὶ καταλύσει 
τοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων θεοῦ το ἤαεν.τ.24.5(ς1.Μ1.7.6754}; (Βα51Π 465) 
Γ]6Π]. 5 (7.2, 8(ρ.132.1,133.11; Μ,8.072.,0738Β); ὁ ἑβδομάδος ἃ. ὃ λα- 
λήσας τῷ Μωῦσῇ ἨἩ!ρρ.ἠαεν.7.25(0.203.12; 33144}; οὗ Ἰχοη ἤαεν.τ, 
24,4{.(}1.7.6768,6778,6184}; (Θοοεῖ.) ΗἸρρ.ἤαεν.8,ο(ρ.228,56; Μ.16, 
4351): δ. (Μῃ10}.} οὗ ΔΏρΕ]1Ο ροννεῖβ ὙΠῸ ογοαιοα χηδίευτδὶ ννου]Ἱά, 
Ἠεροτη. ἡγεῖ. 8(Ρ.12.38.; Μι1ο.1440Α); ὁ ἄ, ὁ μέγας...ὁ θερισμὸς ἀ. 
δι (0.14.7.11; 1441) 8].; συνίστανται οἱ ὄμβροι ὡς ἱδρῶτές εἰσι 
τῶν ἀ. τῆς ὕλης ΤΊς Βοβρι Μαη.τ.τ4(}1,18,τοϑς 0), ἘΡΙΡΗ.λαογ.66.:1 
(ρ.50.1; Μ,42.65}) : ἴῃ ψΠοβα ἰγηᾶρα τῇδ ἰβ τηϑᾶς ἃ, ἐστίν, ὁ εἰπὼν 
τοῖς ἑτέροις ἄ, ... δότε μοι ἐκ τοῦ φωτὸς οὗ ἐλάβομεν, καὶ ποιήσωμεν 
ἄνθρωπον κατὰ τὴν ἡμῶν, τῶν ἀ., μορφήν, καθ᾽ ἣν εἴδομεν, ὅ ἐστι 
πρῶτος ἄνθρωπος..«καὶ τὴν Εὔαν ὁμοίως ἔκτισαν... καὶ διὰ τούτων 
γέγονεν ἡ πλάσις τοῦ κόσμου ἐκ τῆς τοῦ ἄ, δημιουργίας Ἡοροτη. “γεῖι. 
12{0.20.τΠῸ; Σ4484}; φησὶ...ὁ Μάνης εἶναι ἡμᾶς μορφὰς ἀρχόντων καὶ 
ὑπὸ τῶν ἀ. γεγονότας ἘΡΊΌΗ.ἠαεν.66.76(ρ.117.231. ; 1408); ΙΔεηεἰβεά 
ΜΠ (σοα 85 ψγουβῃρροά ὈΥ [ενν5 ἀπά (ῃγϑιίδηβ, ἤερεπι, ἄγει 

Ι (Ρ.20.14; 14488); φάσκει...τὸν θεὸν τὸν λαλήσαντα ἐν τῷ νόμῳ ἕτερον 



ἀρωγέω 

ὄντα παρὰ τὸν θεὸν τοῦ εὐαγγελίου. κἀκείνῳ μὲν ὄνομα ἄρχοντος 
τίθησιν ἘΡΙΡ. ἤαον.66.42(ρ.78.32 ; 928). ' 

Ἐἀρωγ-έω, -- ἀρήγω, ατά, «μἰεεοτιῦ, οἵ Η. (ποβὶ ἁγιασμὸν καὶ δημι- 
ουργικὴν δύναμιν... καὶ ἐν πᾶσιν ““οὔσαν Τ]άντη. Τγἱη.2.1τ(Μ.30.6618). 

ἄρωμα, τό, ἐρίεε; τηθῖ., οὗ Τιᾶνν νὰ ΟΝ ΒΙάθ ννᾶ5 τα δ 
τοδαν ἴον ἀϊνίης [ταρτάπορ οἵ (Βτϑὲ ἐπὶ μὲν τῆς εὐαγγελικῆς πολι- 
τείας ὀσμὴν ἔφη" ἐπὶ τῆς νομικῆς λατρείας αὐτὰ τέθεικα τὰ ἀ. δηλῶν 
ἐκείνης τὸ ὑπερέχον καὶ πνευματικόν, ταύτης δὲ τὸ πάχυ Ῥτος. ,(αηὶ. 
τ: 2(Μ.87.15404) : οὐ τι μέν τ τίρρ.97.26-98.,24:; Μ.13.900-918); οἵ 
ομαϑίϊν, Ο]Ἰοιη.αδά.2.8(0.197.3; Μ.8.4728) οἷ(. 5, μύρον ; οΊ ἢ ΣΡ. 
7.τ(ρ.72.13; Μ.18.1256); οἵ βριτττυα] 116 εἰς πᾶν ἄνθος εὐωδίας ἣ ἀ, 
ἐκ τῶν ποικίλων τῆς ἀρετῆς λειμώνων ἀνθολογήσας (ἰτ Ν γϑ5,}ο,η.3 
ἴῃ Οαηὶ.(1.44.8248}; τὰ ἀ. σου τῶν πόνων ΤΝΠ ἰγαεί.τ4{Ν.79.χ1124}). 

ἘΔρωματοπράτης, ὁ, ἀδαϊοῦ 14 ερίοος, ὙΠπατιδιθσα,ερρ.τ.7(},90. 

9320). 
Ἐρώματος, ἐγαργαμὶ κιννάμωμον ἀἁ, 

50 5:,, 21Ὁ.29.2 ; ἐΡ.531.2, 
Ἐρῶνα, ν. Ἐααρών, 

Ἑᾷς, (οοτταριίοι οἱ ἀφες) ο. 50}]., 12 ογάϑν ἐμπαΐ, δῖ τγ, 4 γ1851.33 

(ρ.46). 
Ἀἀσαγήνευτος, η-:ε61 ἀ. ἄγραν ἘΝΙΟρεντςὶ.χ2.7(ΜΜ.70.0520); 

μηεί. τῶν ἐθνῶν ἡ πληθὺς ἀ. ... ἦν ἔτι γε. 70.12.τ(4.ττ15.}.Ψ 
ἘΔσαγής, ποὶ ταὐάϊοι, τοτίπομὶ εαάάϊΐο, Ταβτ,ἀϊαῖ.53,τ(Μ.6.5928); 

πιεῖ. ἀποφορτίζει τὸν νοητόν σου ὄνον ἀχθοφοροῦντα τοῖς δαίμοσι, καὶ 
ἃ, ποιήσας, ἐπιβαλεῖ σοι τὰ τῶν ἀποστόλων ἱμάτια... καὶ ἐπικαθεσθεὶς 
τῷ νοΐ σου ὥσπερ τῇ ὄνῳ ποτέ ΝΙ]. ΕΡ}Ὀ.2.81τ(}1.79.237}}. 

Ἑῤσάρκης, 7766 ἔγονι βοηϑιαίτίν, οἵ σε!ραΐς Πρ, Οὐ ΝΖ, Πα} 91.2.2 
(ἐριταρῃ.)1τ5.5(}1.38,704}. 

ἀσαρκία, ἡ, 1. αὐξέηες οὗ δεμϑιέα εἶν προεισενέγκατε.. αἱ παρθένοι 
τὴν ἃ., αἱ γυναῖκες τὴν εὐκοσμίαν ἀρετῆς ΟτΥ.ΝᾺ2.07.24.τϑ(}.3ς. 
11928); ἀγγέλων..«ἁ. χάνεαγη!.τ.2.6.5(ΜΜ.37.6.4.Ὰ}; μελέτησον ἀ. ἐν 
σώματι Τπάτςι(απὶ.2: τ4(2.72); 2. «ομπάτέϊοη οἢ μοὶ δείηρ τηεαγηαὶδ, 
ποὶ ἰαξίηρ Πε5}} ἐπῆγεν ἐν τῇ ὑποστάσει αὐτῆς τὸ τῆς ἀ. ἴδιον κατη- 
γόρημα Τ,δολτ.11.Ν ε5|.τ.3ο(Ν7.86.1406}0)) ; ἐδι(τ 4060). 

ἄσαρκος, Α.. τοτίμομε ἤοςλ, εἰσί ῥΡρεά οὐ βεδῖ:; οἵ τυδπρ]θα γειηδίηβ, 
Ὑματ. Μορ5..1»ι.3: τῇ, (66. 2640); οὗ ἃ 5Βεε4, Μοίῃ,γές. τι 2(ρ.31ο.5; 
Ν].41.11294}; πεηορ αἀἰϊδεμροάίθά, τεῖ. ἀδβϑορηΐ ἱπίο Ηβάεβ ἄ, καὶ 
γυμνὸς οὗ ἀνειλήφει σώματος ἐπὶ τὸ τῶν ἐχθρῶν κατήει χωρίον Ἐπι5. 
4,6.8.τ(ρ.363.τ4; ΜΙ.22. 5800), 

Β.. τοίέμπομ! βεςῖι; 1. ἐρεριαίογίαὶ, 1.6. δρίγτίμαϊ,; ἃ. οἱ Εδλτδευ ἀ. ... 
ὁ τέλειος θεός Ταϊ,ογαΐ, το(Ὁ.16,20; Μ.6.83}8}; αἱ. ς.2:24{(0.44.20} 
Ὁ. οἵ Τιοροβ Ὀεΐοσο ἴπο, θεὸς ἀληθινὸς ὁ ἄ, ἐν σαρκὶ φανερωθεῖς 
ἌΡΟ]]. μι. 56. ῥὶ. ατίρ.179.1; Μ το. 1117}; ἐσαρκώθη ὁ ἄ, (οπεί Αρ, 
8.28.31τ;, τ, ΝαΖ,υ».38.2(}{.36.3138); ὡς τὸν ᾿Εφραὶμ ἐκδιδάσκει... 
κατῆλθεν ὧν ἄ,, ὡς θεοῦ λόγος, ἀνῆλθεν ὧν ἔνσαρκος, ὡς ἡμῶν γένος 
(6ο.Ρι5. δου. δορί .92.τ668.Α }; εἰς οὐρανοὺς ἀνιὼν μετὰ τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ ὅθεν κατεληλύθει ἄ, 79. Ὁ.76).2(Δ,0 5.65) ; ο. αἰδο αἰἴίςγ Ιης, 1ῃ 
Τοϑροοῖ οἱ δϑϑεπορ ἀ. μὲν τὴν οὐσίαν, σεσαρκωμένη δέ ἐστι τὴν 
ὑπόστασιν Ἰ,εοηΐ.11. Ν᾿ ἐδί.2.44{Μ.86.159078}; ἄ, μένει τὴν φύσιν 1δ.4.36 
(17.040); 4. οὗ δῆρθὶο ρονγεῖβ ἄ, ... δύναμιν...«ἀγγέλου Πον". ἴση. 
17.16; τ ΝΖ. ςαγη1.1.2.4.8(Ν,37.641Ὰ}); ἐδ.1.2.το,.802(7444) Πιάνψτγα, 
Ἐς. τ8(Μ.30.1τ074}; ορρΡ. σάρκενος, 14. Τγίη.2.6(3{,30.5408}; οἵ 
ἀεπιοηβ, (»ι5:..“1ρ}.6.26.3; 6. ἡ του, οἵ σεγέδιη ἀρ οἰποιηδη Ποτδ- 
(ἰο5 περὶ ἀ. τινῶν ψευδομάντεων ταῦτα εἰρῆσθαι Οτ. ἄροε.τ(ρ.26) ; 
2. τοίου! α δοάγ, τοῦ ΞΘΥποησνιποιβ Ψ:Π ἀσώματος ἴῃ τὴν ἄ. ἰδέαν 
οὐ λέγω δύνασθαι πατρὸς ἢ υἱοῦ ἰδεῖν Πορι (ΟἾθηι, τ] .τό; τῷ μέρει 
συνονομάζεται τὸ λειπόμενον... ὦ "Ιακὼβ ἐν ἑβδομήκοντα πέντε ψυχαῖς 
«οὐεἐπιξενούμενος οὐκ ἄνους, οὔτε ἃ. ... ἱστορεῖται; τ Ν ν85..4 ῥοί το 
(Δ1.4ς.11440}; οὐ πνεύμασι... «γυμνοῖς... οὐδὲ ἁ. καὶ ἀναμφιέστοις ψυχαῖς 
νυ. [ο.τ.ο(4.840); Ογτιονρὶ τῇ ἐαρ.(ρ.τ8.5; 6Ἶ.1480); ποῖ ἴο θὲ Ῥχτο- 
ἀϊοαϊρα οἵ ᾿ἱποδυπαίς ὕνοσγα οὐκ ἃ, ... ὅ λόγος, ἀλλ᾽ ἐν σώματι ἡ 
εὐδοκία ἘΡΙΡΗ.ἠμα6;.42.ττ(ρ.144.9; Μ.41.7558); σφραγίζεται.. «παρὰ 
τοῦ πατρός, οὐ γυμνὸς ἢ ἄ. ὁ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ λόγος (γγ. [0.3.5(4. 
3020); ποβέ. [56. Χριστόν] οὐκ...ἄ, εἶναι (τὸν φανέντα λέγει, ἀλλ᾽ 
ἐκ τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας μεταλαβόντα μερῶν σῶμα πεποιηκέναι 
Ετρρ.ἤαεγ.1.38(Ρ.224.ττ; Μ.16.33468); 3. οὗ ἱποατηδίθ Τοροβ, ἀσυοτά 
9 ἱγμ ἰπωμαπήίγν, μαυίηρ πὸ ἱπώμπατ παΐμγα ἄρα οὖν ἄ, ὁ Χριστὸς... 
καὶ λέλυται ἡ ἕνωσις καὶ πάντη ἡμῖν ἀκοινώνητον τὸ θεῖον ἐν Χριστῷ 
Τιϑοη ΗΠ μομοῤρἧ, βαζλῆ, 86. τ͵800); 1᾽.(17774}; εἰ δὲ οὐκ εἰκονίζεται" 
οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἄ." καὶ οὕπω ἧκε Χριστὸς Ὑπάτιϑεια..Ρ}Ὀ.32.21 

(}1.09.11840)). 
Ὁ. ποῖ οὔ Πε5}ι; 1. ποὶ σοηδίδηρ οὐ 65}: ὡς ἄ., καὶ μόνος δοκῶν 

ἔχειν ἢ σῶμα χαλκοῦν ἢ σιδηρᾶν καρδίαν (φρο. 15. δγαεῖ.τ.τΊ2(Μ.02. 
1212}; 2. ερίγημαΐ ΟΡΡ. Ῥῃγδ5ῖοα] τὴν ἔνθεον καὶ ἄ, παιδοποιίαν ἔτι. 
«.6.τ.ο(ρ.42.0:; Μ,22.81.). 

Ι. [ες νομὶ εαγμαὶ ἀῤῥεοίίτες ζῆσαι...«ἐν τῇ σαρκὶ βίον. «ὡς ἅ, 

ΑΡοι. Ἐη.320.2, πϑπῖ, 85 

242 ἀσεβής 

ΟἸδιι. οἰ».7.τ2(ρ.56.21; Μ.0.5004); μηδενὶ τῶν παθῶν... .περιπίπτοντι, 
ἀλλ᾽ οἷον ἀ. ἤδη 1ῤι(ρ.62.9; 5214); ΡᾺ]}}..{ απ. τϑίρ.54.3; Μ.34. 
1ο588)}; Βαρσανούφιος..«ἐν σαρκὶ τὸν ἄ. διήθλησε βίον Ἐυναρτ.ἦ.6.4.33 

(Ρ.182.17; Μ.86.27648). 
ἙΔσάρκως, οὐἱμοτὶ ποεῖ ἐν σαρκὶ ὃ κύριος οὐκ ἀἁ. ἐπεδήμησε τῷ 

κόσμῳ ἈΡΟΙ]].6Ρ. Ὀίση.ϑ(ρ.259.2ο; ἄσαρκος Μ. 1,.8.9.34}}). 
ἀσάφεια (-ἰα), ἡ, 1. τοστί οὗ εἰοαγηεος, πη εργίαϊην πᾶς δογματικὸς 

ἔν τισιν ἐπέχειν εἴωθεν, ἤτοι παρὰ γνώμης ἀσθένειαν ἣ παρὰ πραγμά- 
των ἀ. Γ]6πι. 5 γ.8,π(ρ.96.ς; Μ.0. 5814); ἡ... ὑπερβολὴ τῆς διαβολῆς... 
εἰς πολλὴν ἀ, ἄγει Ατῃ αῤοϊ Οὐοηξι.6(}1.25.604Ὰ); 2. τυαηὲ οὗ εἰαγτέγ, 
οὗ αν ν τὰ Ἐχρτγοββίοη, Βαβι ἤθη. 2.τ(2.168 ; ΝΙ.31.200 4}; ἀ. ... καὶ 
περιττολογίᾳ ῬΒίοσξ ἦν 6.6.2(Μ.6ς.5328)}; ΟρΡ. σαφήνεια, 1514,}ε]. 
ἐΡ}.5.τ45(}1.78.14124}; 680. οὗ ΟὈβουτιε5. ᾿π βορίαγο, Οὐ. δοέ, 
ε τί 1.12. τοϑοΒ); σιωπῆς...εἶδος καὶ ἡ ἀ, ἢ κέχρηται ἡ γραφὴ 
δυσθεώρητον καταοκευάζουσα τῶν δογμάτων τὸν νοῦν βι5, Ρῖγι6ὅ 
(3.ςόΑ; Μ4.33.1808); τὴν ἐν ταῖς γραφαῖς ἀ. ... διεγείρων αὐτοῦ 50. τοῦ 
νοῦ] τὴν ἐνέργειαν ἐπετήδευσε {Ἀ5.}5.ὉτοθηλΟ(1.3828; Μ.50.1280); 
Ογτ. 4;».75(3.325Ὲ); καὶ τὰ ἀσαφίᾳ τινὲ κεκρυμμένα τῆς ἀσαφίας 
ἐλευθεροῖ ὙΠπάι. αν. 5: τ2(2.1τ04); [514. ῬῈ2].6ρ}.4.113(Μ.γ8.1ττ848}; οὗ 
Τιανν, τοῦ, ζοτ, τας ἵνα μή τις νομίσῃ τῆς ἀ, τοῦ νόμου εἶναι τὸ εἰρημένον 
Ομυνυβ.ίομι.7.3 τη Ξ( ον (το. 4840); Οἵ Ραγαθΐθ5, Οτλομ.13.13 ἐν {6γ. 
(ρ.τοο,25; Μ.13.3078}); οὗ [ΠΘΟΙ]ορΊσαΙ του 8 τὴν τοῦ ὁμοουσίου λέξιν 
ὡς ἐκ τῆς ἃ. ὕποπτον, ἐπροφασίζοντο ΑΙΠ. ἐγ. τ2(ρ.240.4; Μ.26.70 10); 
ἃς χηγϑῖ., οὐεμνῖν οἵ ἀϊνίπο ἀατκησθββ, τ Ν γοβ, θοῦ τ ἐη (αὶ, 
(Μ.44.773}3) οἴξ, 5. γνόφος. 

Ἐῤσβέστιον, τό, μηφμοηελει οὐ ὃ μηφμεμελαίε γε βάλλετε αὐτοὺς 
[Ξς. τοὺς θεοὺς ὑμῶν] εἰς κάμινον. δύνανται γὰρ εἰς ὀλίγα ἀ. ὑμῖν 
χρησιμεῦσαι 17. «Ἄδενε.4{0.5.16). 

ἄσβεστος, μηφμομεμαδίε; ταεῖ,, ἐρηπογίαὶ τὰ ὀνάματα...ἄ, Ἰοϑαῖα5 

ογ.4.ο(ρ.26; οἵ. Μ,40.1τ1188}. 
Ἐῤσβολόεις, ξομὶ ας 5Ξοοἱ, ΟΥ.ΝᾺΖ.εαγηῖ.1.2.20.524(}1.37.900Ὰ}. 
ἀσβολόω, 1. εονεν τοῖ ἢ! βοοί, ΟΠτν5.ἢομι.13.3 τὰ ΤΟ Όγ.(1ο.1130}} 

1δ.2ο.δ(το.τ77ΕῈ}; Το. Μοβοι γα! τού( 1.87.2); ἃ5. ἃ ἀΐδβρταρο, 
Αροῤβμι ας, Αεριτια( Μ.31.25360}, 1 .ΑἿ16χ. “εοενιΔο(ρ.Ό80.0); Ἀ5 
σοϑιηδίῖς ἠσβολωμένας ὀφρῦς (Ἀτν5.᾿οη!.30.5 ἢ Μ|Π.(7.35 58); ἠἡσβο- 
λωμένοι δβοοης νὰ Ὀ]Δοκεποά ἴασθϑ, 10.3.5.3(402Ὰ}} 2. πλεῖ, 
ῥοίοιί, οἰ [ν αἱ εὐχαΐ σου-.«τοὺς φίλους σου ἠσβόλωσαν ΤΡ. εἠγοη. 

Ρ.12ο(Μ.1οϑ.2374). 
Ἐῤσεβάρχης, ὁ, ἰεαάεγ οΓ Τρίειν, ὙΠατ διά ρ}.2,30(Μ.00. 

τοι); 1δ,2,.63(12840). 
ἀσέβεια, ἡ, Πἱεγερανγα ὅον (οί, ἡηρίεῖν : 1. Ῥτόροῦν οἱ 5ῖη ἀραμηδέ 

(οά, ορρ. πῖϑῃ, σέ ομιτοιι; Τα5:. ταροὶ.8,4(Μ.6,4τ68); 1Ὁ.4.1(3338); 
ΟΡΡ. ἁμαρτία: πολλὴν διαφορὰν ἁμαρτία πρὸς ἀ. ἔχει “Πατ, [ 5.30: τὸ 
(1.791); «οἴ, ἀδικήματα...οὐκ ἀσεβήματα Ια {1.12 1 αἶνον (τ.367)}} 
2. οὗ ἸΔο]αίγν, ρασαπίβτα, ΑΡΟ]]. βα. σοι. ρει δ(ρ.τόρ.21; Μ,ΤΟ.ττο88); 
ΟΠ γγϑβ.ἰοην. 9.0.4 τη τύ ογ.(το.1748): 10. το, (1630); ἘΆΉΠΟΒΕ.},6.3.27 
(165 στο): 3. οὗ μόγοθγ, ΠΙάνη {ΠΒᾺ5.} μη. ς(τ.2ο88; Μι20.140Ὰ); 
ἵνα μὴ..-«μεῖζον τὸ πνεῦμα νομίσωσι, καὶ εἰς ἀσεβείας ὑπόθεσιν... 
ἐμπέσωσι (Ὦγγ5.Πο»ι.78.2 ἴῃ [0.(8.4600); τὰς ἐπ᾽ ἀ. συνόδους ΤΉΠΠΟΒΙ, 
ἐμ.θν δ. 1.6 ς. 260); Αὐἰαηίβιη, ας], Ογχ.}..6.3.23.12(}1.8ς.12070)}} Νο5- 
τουϊδηΐσιη, Τματμαο».4.12(4.370); 4. ἃ5 πιδῃ 05 ρα ἴῃ ον] οοπάπος 
ἔπραττον πᾶσαν ἀνομίαν καὶ ἀσέλγειαν καὶ ἀ. Αὐβιυιαροί, τ(ρ.107.13); 

ἀ. καὶ ἡδοναῖς ΜεΙΠ. ἐγ ταὶ,1(0.403.5,8,1ο; Μ.τϑ.332Ὰ); Π} ρα. ΟἾδηι, τά. 
ς; εὑρέτις τῶν κακῶν ἡ ἀ. Οτ.ΝαΖ.ο0».21.14(ΝΠ|.35.το0 7}; τὴν πηγὴν 
εὐ τοῦ κακοῦ, τὴν ἀ. τὴν ἀπὸ τῶν δογμάτων (γγβ.κον!. 4.8 τη, ότι, 
(9.4560); ἐὉ.3.3(452Α}; ὑποβάθρα...τῆς παρανομίας γεγένηται ἡ ἀ. 
Τῇδε Κορ: 25(3,26); οἷ, ὑποβάθρα τῆς ἀ. ἡ παρανομία γεγένηται 1Ἰ΄. 
Εκεεἶ!.353: 25(2.870). 

ἀσεβ-έω, 1, «ἤοτυ Ἠὸ γεραγιί γὸγν (οί, δὲ Τηρίοιις, προ ὶγ εἰ... 
ταὐτὸν ὕλη καὶ θεὸς...«τοὺς λίθους...οὐ νομίζοντες θεοὺς “-οὔῦμεν 

ΑἸμθηαρ ἦρε. τ(δῖ,6,92οΑ}; ἐδ.τ4.3(0τ78); 1}. 1ιραρ.ἰλλιβ. ἤν εις. τ. 
φι (1.20. 4200); Βεβ.ἤοημ.2τιατί2. 1720; Μ.31τ. 018); 2. ΜΠ δῪ Τηιρ εις, 
δίαςρβοηιο, Ἐπι5.}}.6.5.1τ3.0(Δ1.πο,. 4610); ΜοΙΒ.γες.5,24(ρ.370.16; Μτᾶ, 
2808); ὁ λέγων αὐτὸν γενητὸν “-εἴ ΤΛΤ  ἀταὶ, Τνῖμ.5.5(}1,328.11648}}; 
5, δεδανε ἱμερϊοιεῖν, νει ἀἩ προάϊν ἰ{{6 “τήσαντας καὶ παραλογισα- 
μένους τὰς ἐντολάς 50 16».17.6; Με Ἔν»Ιρ.4.4{(ρ.50.10; Μ,1τ8.020); 
ἐν τῇ πίστει εὐσεβοῦντας, διὰ τοῦ βίου «“εἶν ΓΠγγ5.ἤ0)}.7.1 ἴηι α Τί. 
(11.584); 4. Όν Ποϊάπιρ μεσεῖ. ὁρίηίοηβ, Οὐνλορι. 7.4 τὴ {6γ.(ρ.141]. 
6; Μ.13.45]0) ; ΟτΝαΖ.0γ.21.22(λ1.32ς. 1210}; 5. ἄδην εἰ ΤΠ αἸ; 
ῥγοξεδς ῥαραηπίεπι μὴ πείσας αὐτὰς --ῆσαι ΜΙ. ΓβάοΙ, τ τ(Ρ.60.8); 
(γγϑ. ἰόν. 5.1 ἴῃ Βορι (9,461Ὲ). 

ἀσεβής, 1. ηοΐ τοογεἠ!ρῥίην Οοά, αἰδοῖς!ε ἄθεος...ἁ, ΟἸΘτλ, δὲν, 
6.14(0.480.17; Μ.0.33270}; εἶπε... ἀἁ, ἐπειδὴ οὐδένα σέβεται ΤΛΙΠ α1αὶ. 
Τηῖη.2.4(21.28.ττότοὺ ; ἀσεβεῖς... φίλον τῇ-..«γραφῇ καλεῖν τοὺς ἀθεΐαν, 
ἢ πολυθεΐαν θρησκεύοντας Τα - τ: τ(τιτι); πος πη φοάϊν, ἐρ- 
Ὀίοιις, ξαοσρι]θρίοι5, οἵ ῬδΥβοι5 εἰς τέλος ἀ. Βαγη.το,ς; ΜΙ, Πάρε 13 



3 , 

ἀσεβοκαύστης 

(0.69.7); ὑβρίζων ὁ ἀ. τὴν εὐσέβειαν 10.(0Ρ.69.0); ἀ. ..- καὶ παράνομοι 
Ομγυςλονι.33.5 ἐπ ΤΟογ (το. 396); οἵ Αμαῦ, ἰ4. "σι. 88,53 ἐπ 70. 
(8.5200); οὗ ψογᾷᾶξβ, ἐδ.69.2(410Β); οἱ αἰδροδί[ἰοπϑ δῃμα δοῖβ. ζῆλον 
ἄδικον καὶ ἀ. τΟίφηι.3.4.; [πιϑι,ϑαροί.2.4(34.6.4448); 2. ποί τρονερ- 
ῥίηρ με ίγμο Οοἶ; ἃ. τὰ ῬΥο- Βτϊβυδη ἤπλθβ, Οἢγνϑ.ἤοη!. 71,2 τη (οἱ, 
(11.4078); οἵ {πεῸ Μαρὶ, ἸᾺ4.μονη.34. 5 1Ή ΖΟογ (το.2188) Ὁ, 1ἀοίαίγοιιδ, 
Ῥαβᾶῃ, ΟΡΡ. θεοσεβής: οὐ... θεοσεβεῖς ἦσαν βασιλεῖς, ἀλλὰ ἀσεβεῖς 
ἀσεβεῖς διαδεχόμενοι Οτγ5, ῬΞΆ δι τη εἶτ (ττ. 5798); Ἰᾶ μορι.1.5.8 
ἦι ΜΙ (7 τοϑο) ; ὅτι τῶν ᾿Ελληνιστῶν. τὰ ἀτοπώτατα κατὰ τῶν Χριστιᾳ- 

νῷῶν..«παλαμωμένων, καὶ τόδε τοῖς ἀ, κατὰ Παλαιστίνην δεδραμα- 
τονε θαι ῬμΙΠοβι. ἡ. 6.7. 4(Μ6 5. 5414); Ταάτ, διε: τίτ. 11); α. οὗ 
ΒοΙΘΏοΘ, ῬὨΠοβι. ἢν 6.0. 3(Δ|,6ς, ς60Ὰ); οἵ Ὠεχείϊοαὶ Οριπιοηβ, ΟἸ θη, 
51}.7.1|(0.74.20; Μ.0.5450) ; ΟΥ,.70,6.30(23 ; Ρ.148.1τ8; Μ,14.2688), 

Ἐἀσεβοκαύστης, ἢ ῥηγηίης τοῖὰ ἐπιρτεῖν, ΤἈάτιϑεαα,ερ}.2.75(}1, 
00.12128). 

ἄσειστος, ἴ. μηϑμακαδίρ, ἴτεα. οὗ ἰουημαδιίοιϑβ εἴς,, 11. δηα Ὠτοῖ, 
ὡς ὑποβάθραν...ἃ,, τὴν γεωμετρίαν τ παυα ραπν, δ( Δ το, το710); 
τοὺς ἀ. θεμελίους τῆς Σιών 8Β85,1ς,.280(1.5088 ; ΜΙ.320,0258); τῇ ἀ, 
βάσει τῇ τῶν δογμάτων σου [3ς. τῆς ἐκκλησίας] Το. Μοπ. ἄν. ας. το 

(}1.ο6.13778} εἴς. ; οὗ τε δασοῃ, {παρ Οσησί ἄρ}ιϑιτο,4; 18.8.15. 
40; Ὀδυνβ.ἠορ.2.2 10. «(ς. ῥνύρο, (: 620); ἤγνιη. (ΚΙ Ῥ. 26}; πεῖ. ἃ5 
βιθϑῖ., οἱ (σῖβε πέτρα μὲν διὰ τὸ ἐν τῇ ῥώμῃ αὐτοῦ ἅ. ας. Δερσ,ρ. 
(Μ.34. 4178) 2. τη 5 Πα κθΉ,, δἰδαάν; Οὗ τϑάβοῃ 5. ἃ τθ51 Οἱ βοθυθίγυ, 
ΟἸεια. ραφά.2.(0.τόρ,25: Μ 8. 4130) ; Οὗ Δροβίϊες᾽ [δ [ἢ οἰκίαν ἄ, (Πτν5. 
ἀορι.24.4 ἢ 7. {7.20 48}; τριάίςίμνδεά αἵ τῶν κακῶν ἃ, εὐημερίαι 
ῬΑ]. Οἰνγς.2ο(ρ.124.4; Μ.47.75); ἀραῖ, 5 δᾶν., οὗ 8, Ῥεῖεσ τὸ ἄ, 
ἔχων ἐν τῇ πίστει ΟτΥ.Ξεἰοί τη Χὴ : 27(Ἀ1.17,3414)}. 

[Π]άσεκρέτις, ν. ἀσηκρῆτις, 
[Π]άσεκρῆτις, ν. ἀσηκρῆτις. 
Ἐῤσέλαστος, ηοἱ {ρἠ!φα, τοτίποιι ἰἰσἠΐ, Ῥα].3}} δ ο  ᾿..862(}.86. 

2152}. 
Ἐἀσεμνότης, ἡ» αἰἸἰςΠοΉ ΟἿ ἔστηκεν.. «ἡ τοιαύτη ἐν τῇ πολυκοΐνῳ 

ἀ. ἴ.6, Ῥγοβειαζίου, Ερίρη.μαθν.66.2(ρ0.17.21; Μ,42.320)., 
[Π]άσηκρήτης, ν. ἀσηκρῆτις, 
ἀσηκρῆτις, (νϑγ]απί 5ρΡ6 1109) (1,8Ὲ. ἃ Ξεογεῖ 5) ῥγίυαίε βϑογείανγ, 

ἀσεκρῆτις [0.18]. ἐἰγομ.τϑ Ῥι4ο4{(Μ,07.7120}; ἀδσηκρῆτις ΗΠ οΥΔ0],6. 
(Δ.02. το21Α,1ο τα): Οἰνόη. αξοθ. Ὁ Ρ.238,324ο(Ν.92.882 4, 5588); ἀπμαβε. 
ἈΡ.α.Δήακχ. τ. τοί .90.1248) ; ἀσεκρέτες 
ἀσεκρῆτις Το. ΟΡ ὁ}.(Μ.οδ.τ4280); ΤῊρΒα.εὐγοη.(Μ.τοβ.ότζα; ν.]. 

Ρ.343); Υ.]. Ρ..4...70.27(Ρ.165.17). 
ἀσήμαντος, 1, μηγερίγαϊνιφαί οἷστρος ἀ. φορεύμενος ἀφραδίῃσιν 

(τ. ΝᾺ 2. καγη1.1.2.1.ττ6(}}.3}.5314}; 2. μηδεαϊοα, τρπανκεά; ἤΘπσδ 
ἃ. ποὶ μηάερείοοα οὐ σον ργεϊομάεά ; οἱ (ἩτΙ5 5 ψοτάς, Νοπαι ραν, 7ο. 
3:3(.1,42.7658) ; 1δ.το: 6(8224) ; Ὁ. Τηεον βγεμεηϑιθίε ἀδριοστὸν ἐστι τὸ 
κατ᾽ οὐσίαν ἀ. θεός Ατιαϑι.5.βοα,2(ΜΜ.80.534}; 3. στουΐηρ οὐ ἰραυΐηρ μὸ 
δέρῃ; 8. ἱγαρλίοςες ἀ. δι᾿ ἐρήμης ΟΥτ, Ναζ.φαγ1.1.2.2.τ66(}.37. 501 Ὰ}; 
Ὁ. ΜΗ 5ΘΡΉ τὸν καθαρὸν..«καὶ ἀ. νυμφίον... «τὴν ψυχὴν συνοικίζοντα (τ, 
Νγϑϑ.ἀοια.12 10 Οαπὶ.(Μ.44.τοτ60). 

ἀσημείωτος, ἠοὲ Ὑπαγβοαά Οὐ ὑγαμπάεί, ἔσ., οἵ ὈΑρτβταβὶ βϑα]ὴςσ 
πρόβατον ἀ. ἀκινδύνως ἐπιβουλεύεται Βεδβ. ον.13.4(3.1τ|Ί0; Μ.31. 

4320). 
᾿"ἀσθενάριος, ὅ, ἐπιάϊεροδοά μὴ τὴν ἡμέραν εἰς τὴν γαστριμαργίαν 

ὑγιεῖς, καὶ ἐν τῇ νυκτερινῇ εὐχῇ ἀσθενάριοι Ἐρῆγ. 1.1170, 
ἀσϑένεια, ἡ, τϑαὩἱ ὁ 5] Ηρ, τοραβηθας; ἵ. τὰ σοη. ἀ, λέγεται ἡ τοῦ 

σώματος ἀρρωστία. . «λέγεται πάλιν ἀ. τὸ νη πεπηγέναι ἐν τῇ πίστει 
ἁπλῶς...καὶ τρίτον ἕτερον, ὃ καλεῖται ἀ. ... οὗ διωγμοί, αἱ ἐπιβουλοὶ 
κτλ. Ομγνϑ5.λομ1.20.2 1η: Ζ ον. (το.6411.,Ε}} ἴὰ τόσα! ρυγροβὸ ΔηΩ͂ 
τε ορρῃ. ἀνδρεία, ΑἸἢ, σε, το( Νἴ.25.330); οὗ 5ῖη, ΟΠ γυ5. ον. 2.8.1 ΤῊ 
ΜΙΕ(). 2270) ; τεῖ, ἨΦ}.7:28 ἀ.... ἢ τὴν ἁμαρτίαν φησίν, ἢ τὸν θάνατον 
1ᾶ.᾿σηι.13.3 10. Η οὖ. (12.1358}ν. 3; ἰῇ τϑαβοηίηρ κατηγορεῖ ἀσθενείας 
τοῦ λογισμοῦ ΟΥ.ἠονη.20.2 ἴηι [6}.(0.178.1. ; οὐητττςσα Ὀν τβρυιηΐ ἔτοτὰ 
Μι13. 5018); 2. (-Ξ- 3) ἡ αἠν οἵ τῃε ᾿Βεβῇ, γοῖ Ὠξορϑϑατν ἀε- 

πούϊηρ 51π| ἃ, 85 σβῇ. ὉΒαγαοίουίβεϊς οἵ τηϑῃ, Ηδιτηαηά.4.3. .4) ΟΥ. 
ῥνυῖμε,3.τ.τδίρ.“τό.4; Μ.11.2724); ὅ θεὸς. «συγκαταβὰς τῇ ἀ. τῶν 
δούλων σου [411..αὄἍΝ ΒΡ τοβι τοι) εἴο.; Ὁ, οἵ ἱποδγπαίε γγοτὰ ἐσχυρο- 
ποιηθῶμεν ἀπὸ τῆς ἀ. τοῦ ᾿Ιησοῦ τιον, διὸ τὰ [6.(ρ.63.8; Μ.13. 
3484}; ταῖ. φου. 3:4 ἄ.... τί ἕτερόν ἐστιν, ἢ τῆς καθ᾽ ἕξιν δυνάμεως 
ἀλλοίωσις καὶ μεταβολή; Τιροπί, ΒΝ δὲ εἰ Ἐπὶ. 2(Ν.86.13440); οἵ. 
ὙΒα 2 ον.14:44(3.354); 3. οὗ {Π|Ρ ΒΕ ΙΟῚ5. τί ἐστὶν ᾿ἐν ἀ.᾽; ἐν δι- 
ὠγμοῖς, ἐν κινδύνοις, ἐν πειρασμοῖς, ἐν ἐπιβουλαῖς, ἐν θανάτοις (Ὦγγ5. 

ἤονι.29.2 1Ἢἢ ΖΟ ον. (το. 6424); 1Ὁ.26.3(622.); οἵ παι. 20 ὁν.13:40{(3. 

354). 
Ἐἀσθενογενής, τη οἰεῖν τοραΐ,  70.1).ἐον. "(].ο6.6 570). 
Ἑλσιάντως, ΟΥΤΟΥ ἴΟΙ ἀσινάντως. 
Ἐἀσιγήτως, σεακοίξςεῖν, οἵ Ὀγαϊδιηῃσ (οα, 85.561.0γ.τ.3(Μ 8ς, 

344); Μαχιρ οὶ (Μ.01.7018) ; {10,1}).8..}.τό( Μ 9. τοο 40). 

((ςΡ(όδιγαεί.2(11..2.το 646}; 1 
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ἀἁσκήνω 

Ἐἀσίναντος, πηδαγηιοά, ΤὨατιϑιαα,.}}.2.8ο(}ῖ,90.13274). 
Ἐἀσινάντως, τοΙίποιιί δείηρ παγπιεά, Διναϑί, δ. φις οἱ γες ΡΟ (Μ.80. 

7488 ἀσιάντως). 
ἀσιτέω, ὑαδί, Ογτ, [0η.22(3.3841); πάντες σήμερον ἶϑς, Οοοὰ 

ἘΠ ΔΥ] διὰ σταυρὸν ἀ, ]0.1).λο»}.3.2(Μ 1.06.5 020). 
ἀσιτία, ἡ, ἰαοὰ οὗ ἠοοά; αδίίηρ ; ξαδί, αὐτοραῖθα ἀστὴρ Εδβίετ, 

Ἐπ|5.}..6.5.23.1{ΝΠ|.20.4924}; 14,ραδοὶι, (1.24.7 008); Οὐϑασνϑίιοβ οἷν 
πε ρυδοῖῖςθ, γχ. 7οδἰ.ττ(3.200Ὲ); 1ἃ..᾿ 5.37: 40] δοιοποο); Τάτ. λ,γεὶς 
Ῥτόθιη.(3.1103); 10,6] ῥοφητί, οί υἱγρ. Μ.88,10608). 

ἀσιώπητος, "6 εγ 51ἰεγηι: ἀσιγήτοις χείλεσι καὶ ἀ. καρδίᾳ 1,1|,.λ7αγε. 
(Ρ.125.25). 

["]άσκαλαβώς, ὁ, ᾿οιεδε ἐϊξαγά, σεοῖο, ὑγτιρίαρης Ντωη. (χα. 4068). 
δἀσκαλώνιον, τό, ἃ πλδάϑιχα οὗ νπθ, θόρε Νῦν, [ο,  ξἰρέηι.2Ὸ 

(Ρ.37.10). 
[Πἀάσκαμμωνία, ἡ, ἃ Κἰῃᾷ οὗ εοηυοίυμίμα ἔχον ν Ὠ10}} σαν ΘΉ, 

8ι ϑτοηρ ριχρϑίϊνε, 15 ἀογῖνοα, (ε0.Ὀ15.λθχ.955(}1.02.1 5074), 
ἀσκανδάλιστος, 1. οὗ ρειβοηδ; 8, ποὶ εἰμεριδίτησ ΟΥ ξαίξηρ, υοτά οὔ 

οὔομεε, αὐνὰ τπεγείοσε μημαγηε ἀ. τὰς θλίψεις ὑπομένοντες (οι. 
517.4.0(0.282.5; Μ.8,1285Ὰ}) ; Ἰρ!γ τ ὅροι; ἀν πάν. [γ 8(ρ.41.26) οἷ. 5. 
ἀσυμπαθής ; Ῥεοτῆ, ῥγοοΐ ἀρατηςὶ Ξιοπδιηρ, τι ρεσσαδίε, 1)Ὰ}]. ἢ. 1, ατις. 
32(ρ.04.3; Μ.34.11000}; Ὁ. ποὶ σα 5ηρ ΟἸἾΘΙΒ ἐο σἰμηδΐο, σίυϊηρ πὸ 
οἴξομες, 44. ο.82(ρΡ.το2.1); 2. οἵ τιϊηρ5, ἥτες ἤγοηι ὀεεαείοη οὗ δεαμάαὶ, 
ξἴντηρ Ἠὸ οἴΐεηει, ᾿ς, βαγημίεδς τὴν ἃ. ὑπόβασιν τῆς ἀληθείας ει. 
Φγ)}}.8.1ο(Ρ.92.12; Μ.18.1534); Βαβιγομμηϊ (2.207; Μ.31.02370); οἱ 
ΤαΑβΈϊηρ ἸῺ βοοῖεῖ ἀπρύσκοπος καὶ ἀ, 1.15.4]. 6γ...1(Μ.86.32210). 

ῬΔσκανδαλίστως, 1, εὐτίποι οἰμηδίτηρσ, Ὰ]}}.λ,1,απ5.37(}4.34. 
1188.}); [0.0 οβοῃ ῥγαὶ. 2 (1,87. 20064); 2. τφρεϊμομὶ σίνίηρ οἴγεηεε, 
τοτέμομί δείηρ αἢ σεοαξίοη οὗ Ξξεαρπάαὶ ἕνα ἡ ἐκκλησία ἀ. συναγομένη 
διαφυλαχθήσηται ΤΑΤΏ. ΚΜ τ 20(81.27.1300}). 

[Π]άσκαρδαμυκτεί, ἴΙοΥ ἀσκαρδαμυκτί, τοῖοι δίτηκῖηρ, ὅοο. ἘΪ5. 
ἐπεχ.ϑδο( 02. τξοτα). 

[Πάσκαρδαμυτί, ἴοτ ἀσκαρδαμυκτί, τοτμονὶ ὀἰηκίησ, ἸΌΝ 11. 
ὑ.. 0. ̓)ιττ(δῖ.94.4450), 

Ἐἀσκελίστως, εὐτίῤουι! δ δίίην οὐ ἐγίῤῥρίνρ, ἘΡΉγ. 3. 5408. 
Ἐάσκεπτί, ἄν, οἵ ἄσκεπτος, εὐτίμοιί εοηδτἀδγαίτον, μηααδυϊςοαίγ, 

ϑαχα. ρ. ἀϊοχ.(ρ.115.33; Μ1.25.3120), 
ἄσκευος, εγξεγηϊσπεΐ; ΜᾺ ἀγπιϑ, 1.6. ἰο ἰν-αγνηοά, 1,5. ψἸἢ 

οοχηξογίβ, Οἱ ἀβορεὶς [116 τὸν ἄ, καὶ ἄυλον διαθλευόντων βίον ὕὔύναρτ, 
.6.2.0(ρ.δ1.1ο; Μ.86.25208); ᾧκησας ἐρήμους... ἄ., ἄτροφος 10. Μομ,, 
ἐγρριἢνγς. 2(Μ1.06,137}}). 

ἀσκευώρητος, ἡευοϊά οΓ εμηπίηρ; τιθαΐ. 
Μαχ.Ξεἰοὶ. Π)τοη, ἀγορτόθι,(Ν1.4.214). 

ἀσκ-έω, 1. ἐγ [Π6 500}, ἜἘβρ. Ὀγ αῇ]οζίοι σ-ούμενος καὶ ταλαιπω- 
ρῶν (Βεγβυυϊγρι4π(1.3040) ; ἐν τούτοις..-τοῖς γυμνασίοις [50. θλίψεσιν] 
τὰς ψυχὰς “οηθῶμεν ἀρορίμἠ ΡῬαΐν (1.0 5.4240); 2. ῥγαροίῖδε, ἐπ υαίε, 
ν τίιι65 ἀ, πᾶσαν ὑπομονήν ῬοΪγς.ερ.0.1; δικαιοσύνην ἀ, Ιοτιαμώ. 
8ι1ο; “, 7ο.θδίρ.182.22); ἀγάπην οὖν --εῖν τὸν τέλειον χρή (6.5 ἐν. 
4.13(ρ.280.1τς; Μ.8,.13ο0ο0); 1}.3.7(ρ.222.30; τ1618}; ἀλήθειαν ὦ, 1ὰ. 
4..5.4ο(ρ.187.2; Μ.0.6458)}; εὐσέβειαν ἀ. Οτ,(οἰς.7.τοί(ρ.161.322; Μ.11. 
1430Λλ); ["5.ἢνε.1τ.4.τ4{(}1.20.800) ; τηποπαβέϊς νίγίαθδ, οἰρ. σιγὴν ἀ, 
Ναλερῥιτ οι Μ.79.1804); τάγμα...-οουμένων τὴν σεμνότητα τιϊὰρ. 
Ῥτος,«(ηἰ.4:3(Μ.87.τ6450} ; ἡσυχίαν. ..ἀ. Αἰπιποπηβ ἐῤ.1(μ.433.4}; 
οἰαδίγ, Οτν(εἰς.7.4ϑ(ρ.190.30; Μ.11.14028}; [ἀν ον, ο. 4 ἰῃ [ἐ᾿- 
(ρ.182.21τ|.; Μ.12.5οῦς); ΜρεΠυ ν»ρ.4.6(ρ.52,12; Μ.18,0068); 1.5. 
(ρ.56.13; 1018); (Βτγβ. λον. 28,7 τη [6Ὁ.(12.260Ὰ}; πιοημϑβίιο Πΐε 
τοῖς τὸν μονήρη βίον ““οὔσι Αἰπιερυποη, (δ᾽. 26,118ς0)}; 5. ἀ05., 
Ῥγαείέξε αδεοξείϑη, ἰσαὰ ἂρ ἀδεεῖς {6 ; ἃ. ἴθ σθη., ΑἸΠιν ἰημίοη.12 
(}1,26.8611); ἐΡ.τ4(8648); οἵ ἃ νγοηδῃ ρομπιίοηΐ πάντα τὸν χρόνον 
οὕτως ἠσκεῖτο (Ἤτγϑιἠονι.07.3 τη 14. {7.6ο68}; Αῤρορἧμῥ αι. (Ν. 
6ς.2644}; τἐῤ.(3Ξ124}); έδτο υορηδειο Μ.δς τοῦ); Ὁ... [5 απὰ 
5Πποσίσοπηηρθ 1 ὈΥΘΟΌΙΟα. καθ᾽ αὐτὸν μὲν ““ὧν καὶ διαπονούμενος 
ἀπάθειαν ὁ ἄνθρωπος μηδὲν ἀνύει (Ἰ]δι..(1.5,2τ(ρ.173.1τ6; Μ.0.0 25); 
σοπποοῖθα ΜΓ 8. σογΐαιη 56 Πβῆηθδθθ ὁ.. ἑαυτῷ “-ὧῶὧν εἰς ἑαυτὸν 
μόνον περιίστησι τὴν ὠφέλειαν (Ὥτγϑ.5ας.2.4{ρ.36.ς ; 1.375}; ἐὰν “ἢ 
τις, ἢ διὰ κενοδοξίαν, ἢ ἔχων ὅτι ἀρετὴν ποιεῖ, οὐκ “εἴ ὃ τοιοῦτος ἐν 
γνώσει )οτ ἀοεὶ.τ4.3(Ν1.88,1777}0}}; 4. αὐοίαϊῃ ἴτοιη ἠσκεῖτο καὶ ἀπὸ 
οἴνου 1: ΡΙΡΠ..ἠαον.6η.3(ρ.156.16; Μ.43.1714}; τὸ ἀψύχοις “-εἴσθαι 10. 
67.γ7(1810 ; ἀρκεῖσθαι [.130.20}; 5. σἰμάγ, «150 ἱφσαεῖ, βγοζεδς παρ᾽ 
ἄλλων τῶν --ησάντων..«τὸ εὐαγγέλιον ϑεταρ. ΑηΓςἈΡρ.1005.}.ν6.6.12.0 
(Μ.20.ς 455); ἐν τοῖς μαθήμασιν, ἅτινα ἤσκουν ἐν Βαβυλῶνι οἷ..«σοφοί 
Οτ,(εἰς.53.45(0.242.8; Μ.1τ. 808} ; 6. ρίςρ!. 45 βιι υ5ξ, ὁ ““ούμενος 0ηξ 
το ἰφαάς γεϊρτοιις ἐϊξ6, μογημῖξ οὐ τόμ, Βαβιγερ. {ε5.τοιτ(2.3620; 
Με31.οὐ84), 14. ἀϑερὶ.τ.4{(2.3210 Μ,21τ.877λ}); ὁ -τῶν ΓΒα5.ἐργ δὲ. ἘΠ. 
(2.5223Α; Μ.21.1222}; ΤΗε,φι.24 1 2 Κὸρ,(τ.423). 

Ἐλσκήδιον, τό, τοῖηδ- δίῃ, Τδοη! Ν ν, ϑγηιτο, 6(Μ.03.17408). 
Ἑάσκήνως, μη ειρηεάίγ, οἰ εογεῖν, ὅγεοβ.ερ.τα)(ΜιΟδ, τς 280). 

ἃ5. δι08ι., μεσγτν, 



ἄσκηπτος 

ἄσκηπτος, ερι ειρμοί, ἴ.6, βίποοσθ, ΡΆ]Π] συ Ολννς τό(ρ.ο8.21; Μ.47. 

πα ἡ, ἐχεγοῖδε, ῥγαείϊας, ἰγαϊμίηβ) Ὶ. δίμαν, 65Ρ. οὗ βουίρίατε, 

Οτεἰς.7.δο(Ρ.211.4; ΜΙ ΤΥ. 1 088); τὴν ἄ, καὶ μελετὴν τῶν γραφῶν 
Μειδ ογρρ.9.4(0Ρ.118.21 ; Μ.18,1858); Επ5.}.6.6.2.15(Μ.20.5250) ; 1ά, 
4...8.3(0.393.13; Μ.22. 6368); τὴν ἐν ταῖς ἐλευθερίοις τέχναις ἄ. (γι. 
ἠμιη.γ(63.2220); 2. ῥγαοίεθ, 65Ρ. οἵ ρΙοὶν ἡ ἄ. τῆς εὐσεβείας Βα5. 
γε. [ι5.38(2.3858; Μ.31.1το178); ἰὰ.6.2.2(3.128; Μ,32.2250); 1885. 
ἰξιτᾷ. 4050; Μ.3ο. τϑτ0); : Οῃχγβ οι. 1.2.2 ἐπ α Ττην(ττ.6128); 8πα 
νἰτίυβ πάσης ἀρετῆς ἃ. ΔΊΠΟΠΔΡ.͵γεΣ. το(ρ.67.2; Μι6,τοοπα); ΜεΙΉ. 
γι. 4{ρ.ττ8.1τ2; Μ.18.,18ς 4}; Μαχ. Ρ νν (Δ οτ.3008); οὗ ἐν] ἀ. 
πονηρίας Ν1] Μαρη.47(Ν1.70.το29Ὰ); ὅ. ἴῃ σεη., ἀσυσ [6 ἡ κατὰ 
λόγον ἄ. ἐκ πίστεώς τε καὶ φόβου παιδαγωγουμένη (Ἰ]ξηλ.5,γ.7.τ6(0.72.5; 
Μι0.Βἀ1Α}); περὶ τῆς φαινομένης ἀ. ... ἀλλήλων ἐκδέδενται πᾶσαι αἱ 
ἀρεταί Μαο,Αορ. λον. 4ο.τ( Μ.34,7610); τὸ κατὰ τὰ βρώματα παρ- 
ακολούθημα εἶναι τῆς ἃ. [Β65.15.3τ{(1.4048 ; Μ.30.1814}; ϑοοτ,ἦ.Ε. 
4.23.το(Μ.67.512Δλ}; γεἰρίοις ῥγαειῖσα, τρογ δ Πῖρ, ΟἹ Ἐββθιδβ ἔστι γὰρ 
ἡ κατὰ τούτους ἄ. περὶ τὸ θεῖον ἀρχαιοτέρα πάντων ἐθνῶν Ἡ]ρρ.ἤαογ. 
9.27(0.261τ.6; Μι16,3406.}; ἴῃ σοηποχίομ γι Εδβίεσ ταῖς δὲ τῆς 
σωτηρίου ἑορτῆς ἶβς. Εδαδί6 1} ἡμέραις ἐπιτείνων τὴν ἄ, πάσῃ ῥώμῃ 
ψυχῆς Επ5.υ.(.4.22(ρ.125.24: Μ.Ζ2ο.ττ60Ὰ); ὡς γὰρ τὰς πρώτας τῆς 
τοῦ πάσχα ἑορτῆς συνεπλήρου ἀσκήσεις 1.4.6ο(Ρ.142.16; 12128)}; 
4. «ρίγίίμαί οχογεῖδα, ἱγαϊμίηρ, ἀιδοιρ πε ἡ κυριακὴ ἄ, ἀπάγει τὴν 
ψυχὴν τοῦ σώματος εὐχαρίστως (ἸδΙη.5.7.4.6(ρ.260.); Μ.8,1240Ὰ}; 
οὗ νἱγίμεβ, ομαϑεν οἴο, 85 γνωστικῆς ἀ, προγυμνάσματα 1.4.21 
(Ρ.3ο6.23; 13444}; ταῖ, ΘΡΟΒΙ165 ἐν ἔξει ἀσκήσεως ἀεὶ μένοντες ἀναλ- 
λοίωτοι μετά γε τὴν τοῦ κυρίου ἀνάστασιν 10.6.0(ρ.467.10 ; Μ.9.2020); 
οἱ μὲν ἐκ πρώτης ἡλικίας εἰς ἔσχατον γῆρας τὴν ἑαυτῶν ἐκτείναντες 
ἄ. ἐν τοῖς ἀρχομένοις εἰσίν (Ἤγν5.5ας.τ.4{0.14.Ὁ; 1.366}; ἕξις ἡμῖν ἡ 
ἄ. γέγονεν ΝΗ Μίαρη. 50}1.79.Ἰο41Ὰ}; 5. σμδίογε {{{ε, ἀϑεείϊεῖϑηι, τι 
σεη,, ἱπνοϊνπιρ ταϑίσχαϊηξ 1η ἰο04 ; αἀποεᾷ τὸ ἀἰβοχζεα! ομδυρὲθ οὗ 
σΘΏΠΙθ6Π|5πὶ Ὀτουρ!ξ ἀραϊηβί ΟΜ γιβείδιβ Βλανδένα ἐπαρρησιάσατο, 
πῶς ἄν, εἰποῦσα, τούτων ἀνάσχοιντο οἱ μηδὲ τῶν ἐφειμένων κρεῶν δι᾿ 
ἄ. ἀπολαύοντες ; ἴτεῃ. {γ.τ2(Μ.7.12360}; ταχ᾽ ἄν τις τῶν γνωστικῶν 
καὶ ἀσκήσεως χάριν σαρκοφαγίας ἀπόσχοιτο (]6η1.517.7.δ(ρ.26.4; 
Μ.0.448Α}; σου ρ θα ΙΓ ΡΥΆΨΕΥ διά τε ἀ, καὶ εὐχῶν κτησώμεθα τὰ 
ἀγαθά Οτ.φοἰ τη Ῥο.διο(ἴ.τ2ιττότο); ἐν ἐγκρατείᾳ καὶ ἃ. Βα5.ερ.δ8ι.1 
(3,1746; Μ.32.4574}; (εἰν Ζ.}.6,3.το.2; 70. οβοῃ ῥγχαὶ.65(}}.87. 
2ΟΙ60) ; ἱπνο νην [01], Οντι μοι βραδεῖ, τ4{52.1878); οἱ ἐν ἀ, δὲ ζῶντες, 
μισοῦσι τὰς ἑαυτῶν ψυχάς 14. 0.8(4.703); τεῖ. 70. Ἀθαρῖ., ννῆο Πϊνεα 
ταῖς εἰς ἄ. ὑπερβολαῖς 1}.1.7(4.628); οὗ ῃγγπβ. προνοίας, πρὸς τὸ 
χρήσιμον τῆς ἐκκλησίας διὰ τῆς ἀσθενείας τῶν τῆς ἀ. πόνων αὐτὸν 
ἀπελασάσης ῬΑ]] νΟλγγς.π(ρ.29.6; Μ.47.18); Το, Μοπιγριη, ἢνγ5.1 
(Μ.96.137170); 6. 45. Τφομπῖοθ! θυπὶ ἴοτ ΘΥθ 10 8] ἃ Πα τποπδβίϊο 
1ηἴὸ πα 115 ρτυβοξςαβ; 8. γηομαδίῖε ἰτ{6 ἀγαθὴν ἅμιλλαν ἐνεστήσασθε 
πρὸς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ μοναχοὺς... ὑπερβάλλεσθαι τούτους προελόμενοι 
τῇ κατ᾽ ἀρετὴν ὑμῶν ἀ. Αἴ, ἀπηίοπιρτοειη,(Μ.26.8374); ἀπῃτήσατε 
καὶ παρ᾽ ἐμοῦ περὶ τῆς πολυτείας τοῦ μακαρίου Ἀντωνίου, μαθεῖν 
θέλοντες ὅπως τε ἤρξατο τῆς ἀ. 1δ.; τὰ. ἢ. .21γ.25(ΝΠ.25.7210); χρὴ τὸν 
ἀσκητὴν βεβαίᾳ κρίσει προσιέναι τῇ ἃ, Κ:Βαβ.οοηδίιτοί2.5638 ; Μ.31. 
1388}; Ογτιρ.τ(ρ.τοῦ ; 52.158); ΤῊΔ].ἐδηϊ.3.8(λ1.01.14480}; ἃ5 ΒΡΕΟΙΔ] 
βίαίβ μοναστήρια ἐν τῇ αὐτῇ Γοτθίᾳ ἐγένετο καὶ πολιτεία καὶ παρθενία 
τε καὶ ἄ. ἘΡΊΡΗ ἤαον.7ο.τ4(ρ.247.20; Μ.42.3728}); οἱ ἐν κλήρῳ, οἱ ἐν 
παρθενίᾳ, οἷ ἐν ἀ., οἱ ἐν χηρείᾳ 10«Μοβομ,ῤγα!, 1Ο(Μ.87.29378); {10.Ὁ, 
Β.7.τ2(}1.ο6.9684}; Ὁ. οὗ {π6 νάτῖοιι5 Ῥϑηϊ θη 4] ἀπ ΟΥ̓ΠΟΥ ρΥδο- 
τἷσος ἱωνοινϑαᾷ ἴῃ 1ἴ εἰ χρὴ ἐν ἀδελφότητι τῷ ἐξαμαρτήσαντί ποτε 
φροντίδα τινὰ ἐγχειρίζειν μετὰ πολλὴν ἄ, Βα5.γερ.δγιτϑίλι στα ; Μ.31, 
τοῦ 30); μοναχοὶ..«μυρίαν ἄ, ἐπιδειξάμενοι (ῃτγα,λον.2 5.6 τη. Κορ. 
(9.70 00): ἄρορῤλις Ῥαὶν. (.65,2724}; Ῥτος., [5.45 108. (Δ1.87.24280): 
Το. Μοβοῦμργαξοτ( Μ.87.294800)); πόνοι... ἀσκήσεως, οἷον νηστεΐα, ἀγρυ- 
πνία, ὑπομονή, μακροθυμία ΤὮΔ] ἐδη!,5.τ4(Μ.01.14408) ; Ο. Βο! τπᾶς 
85 Οδδ οὗ 115 Θϑ5θηΈ 1815 ἔστω τοίνυν τὸ χωρίον τοιοῦτον ...ἐπεμιξίας 
ἀνθρώπων ἀπηλλαγμένον, ὡς ὑπὸ μηδενὸς τῶν ἔξωθεν τὸ συνεχὲς τῆς 
ἁ. διακόπτεσθαι Β85.6}.2.2(3.728Β; Μ.322.22:0); ἐξανύων τοὺς τῆς ἀ. 
ἄθλους ἱκανὸν χρόνον ἐπὶ τῆς ἐρημίας ΝΠ.6}}.4.6(Μ.70.5 800); ἄ. βοτιε- 
ΕἸΠλ 5 566 8150 1π ποτὰ τοϑ το ρα 56 η56, 650. οὐ βΌϑ.ΠΘηος ἰτοτη 
ΡΙΘαΒΌΤΕ5. οἱ 56η86, 88. αἴ5ῖ. τόση ρονεσίν, β!]θησρ εἰς, τὰ τρία 
ταῦτα κεφάλαια εἶχεν ὑπὲρ πολλούς" τὴν ἀκτημοσύνην, τὴν ἅἄ., καὶ 
τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους ΑΡοῤ͵ῥ(λ. αὶν. (Λἤ.6Ξ. 1880}; ποιοῦντες 
ἀγρυπνίας, ἡσυχίας καὶ ἀ. 1δ.(3130)); 7. {ππ|18 ΟΥ̓ Δβοθιϊοιστα  ν]οΐουν 
ΟΥ̓ΘΥ 5ἷπ κακέα χρονίσασα, ἃ. δεῖται χρονέας ΓΠ 8]. οπὶ.3.1 Δ οτ, τ᾿ 48}; 
Δα φῬαβοίοηβ ἐξ ἀ. εἰς ἀπάθειαν (Ἰεπὶ.ς}γ.7.3(ρ.10.24; Μι0.417Δ}} ὁ 
σύντονος.. «περὶ τὴν ἄ., βέβαιος... εἰς τὸ καὶ αὐτῶν τῶν τῆς σαρκὸς 
καταγωνίζεσθαι παθῶν ντ δος, τίς ̓ .το4Ὰ}); πϑῆσθ {γθεάουη οἰκεῖον 
ἀσκήσει ἐλευθερία ΤΡίοη ν, Ῥοῖΐνειο; νυ ]βάομπι μετὰ ἀ, καὶ διδασκαλίας 
τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας ἐπανῃρημένον ΟἸδτη.5,γ.2.16(0.152.24; Μ.8. 
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ΤΟΙ3Β); ἐν τῇ ψυχῇ ἡ ἐπὶ τὸ τέλειον τῆς σοφίας πρόοδος δι᾽ ἀ. τοῖς 
μετιοῦσι προστίθεται Οτι Ν γ55. Δ ροὶ!, δ (ΝΜ |,4ς 1858); ρυχν οἱ 
φαγὶ, {Ἐ88.1ς.42(1τ.413Ὰ; Μ,30.2008); ΒΣΘΏΡΊΤΩ οὗ 508}, ΤΏΔΙ. ἐδη. 
3.53(Μ.01.14534}); τηΐτϑοϊοβ, [0.ΓΠπτη.5οα],2(Μ.88,.6578Β); ἤξηος λαμ- 
προὶ οἱ καρποὶ τῆς ἀ. Μ. Πάρι Ι 2(0Ρ.02.12}; 8. ἀορτξεβ οὗ ἀβοεῖ!- 
ΟἸβια ; τηράογαίίοη σουηβε θα ἴου ὈΘρΊΠηοΥΒ. μὴ οὖν εὐθέως εἰς 
ἀκρότητα ἀσκήσεως ἐκτείνῃς σεαυτόν" μάλιστα μηδὲ θαρρήσῃς σεαυτῷ, 
ἕνα μὴ ἐξ ἀπειρίας ἀφ᾽ ὕψους τῆς ἀ. πέσῃς Β45.6}.42.2(3.126}); Μ.22. 
3400); δυπαχη. αἰταϊπα ]α. Ομἱν ὃν ρεχτίεοὶ αὐποραίίοη, Αἰθμὺν. 
“πίοη. 3(Μ.26.8440); 9. οὗ ἀϑοθίοῖβπι τΔαρης Ὀγ ράρϑηῃ ΡΠ ΟΒΟΡΠΘΥ5 
λέγοντες θανάτου καταφρονεῖν καὶ τὴν αὐτάρκειαν ἀσκεῖν (οἱ γὰρ παρ᾽ 
ὑμῖν φιλόσοφοι τοσοῦτον ἀποδέουσι τῆς ἀ.) Ταιιογαί τοίρ.20.28; Μ 6, 
8488); ΟΥ ῥτδοίβεα ὃν Ποσθῖϊοβ ἔγοση σοηιοηρί οὗ τῃ8 Ὀοᾶν εἴ τις 
ἀνδρῶν διὰ νομιζομένην ἄ. περιβολαίῳ χρῆται..«(Οδηρτ,εαπ.τ2; εἴ τις 
ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος..-γάμου καὶ κρεῶν καὶ οἶνον οὐ δι᾽ ἄ., ἀλλὰ 
διὰ βδελυρίαν ἀπέχεται (ἀπ. ΑρΡῥισι; οὐ ΌΥ ΟΥΠΟΙΒ ἔτοπι ᾿πἀοΐεποο 
οὐδὲν οὕτως ἄχρηστον εἰς ἐκκλησίας προστασίαν ὡς αὐτὴ ἡ ἀργία καὶ 
ἡ ἀμελετησία, ἣν ἕτεροι μὲν ἄ. τινα θαυμαστὴν εἶναι νομίζουσιν (ῃγν8. 
δας.6.γ(ρ.153.20; 1.427}; ἴσας ἀϑοφεϊοιδιη. δὴ ἀἰβειηρσυιθηδα Ὀγ 
15 τπιοάοταίϊουμ πῶς οὖν διακρίνωμεν τὴν θεΐαν.. «ἃ, τῆς -.-δαιμονεώδους; 
δῆλον ὡς ἀπὸ τῆς συμμετρίας ἀῤοῤ͵μμ Βαϊ (ΝΜ .6ς5.42ς0). 

ἀσκητήριον, τό, ᾿ποηακίογγν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μοναστηρίων μνήμην 
ἐποιησάμην..«.τὰ ἐν Αἰγύπτῳ ἀ. ... Βδοογ.ὐ.6.4.23,2(Μ.67.5 000); αἱ 
εἴσοδοι τῶν ἀ. ταῖς μὲν γυναιξὶν κλεισθήτωσαν α5.αϑεεί.τ.4(2.3228; 
Μ.321,8770 οὐ115); τὰ ἀ. τῶν μοναχῶν ΝΗ Ρῥ.2.2οο(Μ.70.,3440); 
ῬΔ]]..1 απ5.τ4{0.38.4; Μ.34.10326Ὰ)}; ΤΒαϊ,ερ.8ο(4.1128); ΙΟΟΝῚ 1. 
υ. 7ο. ἢ. τΑ(Δῖ.94.440Ὰ}; οὗ οΙίεη, Τπδίη πον. κ0.4{(0.220) ; οὗ ΠΟ 8. 
[ογ165 οὗ πουθεὶοβ, [0.0 .ἀαεν. τοί Μ.04.776.}; αἰβὸ ἐερηηϊίασο, οἵ ὃ. 
Απμπίμοην ὑπέστρεφεν εἰς τὸν ἴδιον τοῦ ἀ. τόπον ΑἸἢ νυ.“ πηἰοη.4(Ν1.26. 
8458); αΙ5ῖ. [το τηοηδϑίοσν ἀ. καὶ μοναστήρια (τι Ν42.0γ.43.6χ( Ν, 
36.5}78Β)}; πεπες τρξί., οἵ πιοταὶ ἰαρυ εν, ταῦ, ἔνε μήπω λαχούσης 
γεγυμνασμένα τὰ τῆς ψυχῆς ἀ. πρὸς καλῶν καὶ μὴ τοιούτων διάκρισιν 
ΒΌρΡδτ, Ἡ μενιγν. εἰ 70. 34(Μ. 87.3526}0)}. 

ἀσκητής, ὁ, ογ6 τοῖο ἱγαϊΉΣ, ΟΥ ῥγασίδες ΩΉ αγὶ, 650. οὗ δἰ ἢ] είθβ ; 
ἤρησς ὈΥΣΠΟΙρΡαΙ] ἴθ ΤΟΥ [Πύ86. 680. ἀδνοίοα τὸ βρι γα] [ἴδ ; 
1, τὴ ρεη., αϑεεῖς; τηθδῖ., τοῦ, (τ δία ἢΠ|π τίς,..ἁ, ὦν, καταμαθὼν 
τῆς φιλοδοξίας τὴν ὁδὸν..,οὐκ ἐπὶ τὸν στέφανον ἵεται καὶ αὐτός; (]οτη. 
»Ὀαεά.3.8(ρ.261.32; Μ.8,616Ὰ); ἰοΥτήα}ν ἈΡΡ] δα το οἶ455 οἱ ΟΠ σιβ δη8, 
᾿ντηρ τη {πὸ νου], νῆο ῥγαοι βθα σοπεπρησβ δηα σδγία]!π ϑιι5:6Γ1- 
{ἰε5. ἕνα δὲ μᾶλλον νοήσῃς τὸ 'ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι᾽, διαγράψω 
τι γινόμενον τοῖς ἅἁ, πολλάκις γὰρ παρακειμένου τοῦ γῆμαι καὶ μὴ 
ἔχειν πρᾶγμα ἐπανισταμένης τῆς σαρκὸς τῷ πνεύματι, αἱρεῖταΐ τις οὐ 
καταχρήσασθαι τῇ τοῦ γαμεῖν ἐξονσίᾳ, ἀλλὰ ταλαιπωρεῖν καὶ κάμνειν, 
ἐὑπωπιάζειν τὸ σῶμα᾽ νηστείαις 'καὶ δουλαγωγεῖν αὐτό Οτιλον.20.7 
τη. [6γ.(ρ.188,2ς ; Μ.13.5178Β}; αἰ5σοὸ οὗ 70. Βαρξ,, ΑἈτὶ. ΒΡ. 324); 
οματγδοίοσιχεα Ὦν ἈαμΠΕν ἔλεγε δέ τις τῶν ἁγίων, φύλλα εἶναι τῶν 
ἀ. τὴν ταπεινοφροσύνην, σκέπουσαν αὐτῶν τοὺς καρπούς, καὶ μηδέποτε 
πίπτουσαν ΟΥ. ᾿ς.ττ53(0,446); οὐδὲ θέλει ἐπαινεῖσθαι, ὡς ἀἁ, ἸἩϑ)οτ ἄσεϊ. 
14.3(Μ.88.1777})}; ΓΤ ΘΠ ηρ ὨΠΤΆΘΥΟΙΒ. τηατίγυβ ζηλωτὴν ἑαυτὸν 
καταστήσας τῶν τῆς θεοσεβείας ἀἁ, Ἐλιι5,:. Ῥ.ατ(ρ.043.4; Μ.20,τποδο); 
2. ἃ5 1.ἴ., οἴ ανγν οὐ τηοηῖ) ἃ. ἴῃ ρθη. μονάζοντες καὶ ἀ, ΑἸΠ ἀαροὶ. 
Οὐοη εἰ. 8(Μ,2ς.622λ}); οἵ ΑΥἰμΒδηδβῖα5, θθοαιβα ἢ Π84 νρᾶ ψ ἢ 
Απίῆοην ἰῇ {πὲ ἀοβοτὶ Χριστιανὸν ἕνα τῶν ἀ., ἀληθῶς ἐπίσκοπον 
ΟΑἸΕχ,ερ.(0.92.26; Μ,25:. 260}; ὄνομα ἔχει πρεσβυτέρου, ἢ ἐπισκόπου, 
ἢ διακόνου, ἢ ἀ. ΤΆΤΗ. ῥ».(Μ.26.12528); περὶ μὲν οὖν τοῦ καθέκαστον 
ἀ., καὶ τοῦ τὸν μονήρη βίον ἀσπασαμένου...ἐπεὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀ, 
κατὰ συστήματα πολιτεύονται 1ἘΒε5.ἐοη 5..1τ8.τ(2. Κ6ΟὉ ; Μ.31.152818); 
οἵ Ἰυργρείδη πιοηῖκ5, ἘΠΙΟΒ λαον. 67. τ(ρ.123,1τ0; Μ,42.1724}; παρθέναι 
καὶ ἀ. ῬΑ], »,,Οὐγγειιτίη,68.20; Μ.47.30); ὁ μὲν πρότερος ᾿Ισαὰκ 
ἔἕκατον πεντήκοντα εἶχεν ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἀἁ, τὸ.τη(ρΡ.τού.Ζ2ς ; Μ.47.60); 
Ῥ. ἀυτῖτε5 απ ΠΥ σ65: 5Π0 14 ᾿ταϊταία ΠΕ] Π8}, Αἰην, ἀπίοη (Μ. 
20.85328})}; τῶν ἀ, τὴν νηστείαν, τὴν ἀγρυπνίαν, τὰς εὐχάς, τὸ πρᾶον, 
τὸ ἥσυχον, τὸ ἀφιλάργνυρον, τὸ ἀκενόδοξον, τὴν ταπεινοφροσύνην, τὸ 
φιλόπτωχον, τὰς ἐλεημοσύνας, τὸ ἀόργητον, καὶ προηγουμένως τὴν 
εἰς τὸν Χριστὸν εὐσέβειαν ἐξ. Ξο(ββ80Ὰ) ; Ζεα]ΟοΙ5]ν ἀπᾶάοτγίαϊκο Ὠυπη ἷθϑί 
ψοτκ, ΓΒ 89.ερηςεί.23(2.547Ὰ} Μ.21.1Δ400}Π)}} ὈΥΒΟΙ56. τοι τ σίοτι5. οὗ 
ἰοοά απ 5160 ὥρα μία τροφῆς ἀποτεταγμένη..«μίαν εἶναι μόλις 
ταύτην τὴν προσανπλισκομένην τῷ σώματι" τὰς δὲ λοιπὰς ἐν τῇ κατὰ 
νοῦν ἐνερνείᾳ ἀππαχολεῖσθαι τὸν ἀ, ... ἀλλ᾽ ὅπερ τοῖς ἄλλοις ὅ ὄρθρος 
ἐστί, τοῦτο τοῖς ἃ, τῆς εὐσεβείας τὸ μεσονύκτιον, μάλιστα σχολὴν τῇ 
ψυχῇ τῆς νυκτερινῆς ἡσυχίας χαριζομένης 5.85.6.2.6(3.754.,8.; Μ.32. 
2324}: Ὀπὶ 1 το Ἰοται!οο τύφου παντὸς ἀπηλλάχθαι προσήκει τὸν 
ἄς, καὶ τὴν μέσην ὄντιης καὶ βασιλικὴν ὁδὸν πορευόμενον..μήτε τὴν 

ἄνεσιν ὀσπαζόμπυου, νμήτε τῷ ἡπερβολῇ τῆς ἐγκρατείας ἀχρειοῦντα τὸ 
σῶμα ἐβακ,εονς', ν.οἴκαλα : ΜΟῚ 308); ΒΡΙΡΠ εχ. βά. 5 (0.522.12: ΝΜ, 
42.8288}: πρεσβύτερης καὶ ἅ. μέγας, νηστεύων δύο δύο, πολλάκις δὲ 
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καὶ τὴν ἑβδομάδα ἕλκων, ἄρτον μόνον ἐσθίων καὶ ἅλας Αρορίμθι. 
Ραὶν.(Μ.65. 1690); ; 1δ.(249Α); Ματς. τ. θριιδε.]. τ. ὅς. 1072Ὰ); ; οἱ ἀ. 
«αὐὀντήλλαξαν τὸν πλοῦτον αὐτῶν μετὰ τῶν πενήτων, καὶ ἠγόρασαν 
τὸν παράδεισον Ἐπ5.4].5εγηι.21.2τ(Ν.86.4494); ἀ. ταπεινόφρων καὶ 
ἄπλαστος, καὶ λεῖος κατὰ ψυχὴν τῆς ὑλικῆς δασύτητος δ Χ.ραρ ἰδοοὶ, 
1.τ](Μ.9ο.τοδοά) ; οι ΡΟΥΕῚΒ πα Ἰηἤπρησα γεωργὸς γὰρ πνευματικός 
ἐστιν ὁ δόκιμος ἀ., τὴν πρὸς αἴσθησιν τῶν ὁρατῶν θεωρίαν...«πρὸς τὴν 
τῶν νοητῶν χώραν μεταφυτεύων 19. (το808); ὁ ἀ. καταλαβόμενος δαΐ- 
μονας άφι, Τ αὶ, Κ6(Μ.90.5810); 1. 1θ σοτηγηπηῖ65 οὐδὲ θόρυβον 
ἕξει ὁ οἶκος τῶν ἀ, Βκ5.γερ. μεδ.15.2(2.2568 ; Μ.31.9534); οἱ τῶν ἀ.. 
χοροί, τὸν ἐσταυρωμένον ὑμνοῦντες, καὶ τὸν ἐκείνον πατέρα, καὶ τὸ 
ἅγιον πνεῦμα Τηαΐ, αἰεοείς (Ρ.228.τϑ; 4.034); Ποτεῖ, ἀποσχίσται... 
τοὺς εὐχίτας, ἤγουν Μασσαλιανούς, ζηλώσαντες, τοῖς ἀ. λέγουσι μὴ 
παραμένειν ἐκκλησιαστικαῖς συνάξεσιν, ἀσκεῖσθαι δὲ ταῖς ἐν ἀσκητὴ- 
ρίοις αὐτῶν εὐχαῖς 10.1),ἢαεγ.το(Μ.04.776.4}; 6. 6ςο]. Ἰερ δδείοι 
οὐ δεῖ ἱερατικοὺς...«τοῦ τάγματος τῶν ἀ,, εἰς καπηλεῖον εἰσιέναι (Τ.δοά, 
ἐ4.24; ταυιροαὰ δος Σ ψάλται ἴῃ ὨΙοτασοἰοαὶ οσάογ, δή λρ.(οη ,. 
“4Ρ}.8.13.π4; 3. ἐρί(πεῖ οὗ 760, τῆς τργόδῆεν ὁ συγγυμναζόμενος 
καὶ ἀλείφων κατὰ τοῦ πονηροῦ τὸν ἀ, ᾿Ιακώβ ΟἸογη, ῥαᾳεά.τ.7(ρ.122.20; 

Μ.8,3170); 1δι(ρ.124.8 ; 2204}; 770. [6].5ἐγη.(}1.88.τοῦ88Β).; 5ρίτίτα- 
αἸὶν ἱπτοσρτεῖεα πλείοσι [56. γυναιξί, τορτεβειτπρ νἰγι65] δὲ συνέρ- 
χεσθαι ὁ ᾿Ιακὼβ λέγεται ὡς ἂν ἀ, ἑρμηνευόμενος (διὰ πλειόνων δὲ καὶ 
διαφερόντων αἱ ἀσκήσεις δογμάτων) (Ἰ6Γλ.517.1,5(0.20.13; Μ',8.7248; 
οὗ, ῬΏΙΟ ἐδ κοηργεδσι ἐγ τ οηὶς ργαϊία 34--3}}; οἱ ἀοτὶνς ορρ, οοη- 
ἐετηθδτινε [16 ἀντὲ δὲ τοῦ ᾿Ιακὼβ ὁ θεὸς αὐτῷ τὸ τοῦ ᾿Ισραὴλ 
ὄνομα δωρεῖται, τὸν ἀ. καὶ πρακτικὸν ἐπὶ τὸν θεωρητικὸν μεταστησά- 
μένος π5.}.4.ττιδίστοι ; Μ,21,8600):; 4. 35 δα]., ἀδεείϊς ἠγάπα δὲ ὁ 
ἀββᾶς Ἀγάθων τὸν ἀββᾶν Ἠλέξανδρον, ὅτι ἀ. ἦν καὶ ἐπιεικής ἀβορίμα. 
Ραὶϊνγ.(Μ.6ς.ττ60). 

ἀσκητικός, 1. φτίαδίε ΚΟΥ ὀχεγεῖςε ἀσκητικώτατόν γέ τοι γυμνοῖς 
χρῆσθαι τοῖς ποσὶν καὶ ὑγιείαν καὶ εὐκολίαν εὔθετον (Ἰετη ῥαξά,2.1ι 
{0.227.6; Μ.8.5378)}; οὗ 6.00, Κι ον εἰγηισοὶο ᾿Ισραὴλ οὗτος μετονο- 
μάζεται ὁ τῷ ὄντι διορατικὸς ὡς ἂν πολύπειρός τε καὶ ἃ. Ἰά.εἰγ.1.ς 
(Ρ.20.15; Μ.8.7254Α); 2. ἀϑεοίἶο, απ δίογε ὃ δὲ δεύτερος τρόπος τῆς 
ἁγνείας ἐστὶν ὃ τῆς χηρείας..ὁ δὲ τρίτος τῆς πανάθλου ἁγνείας ἀ. 
τρόπος, τίνας οὐκ ἔχει ὑπερβολάς ; ΤΡίοπον, Ῥοίνεςτό ; ἡ δὲ προαίρεσις... 
ἀ. προτροπὰς αὐθεκουσίως ἀγαπήσασα Ἐπι5,.6.6.6(2470; Μ.21,421τᾺ}): 
ἔργα ἀ. Ν1].Ρ.3.243(Μ,79.5018}; οὗ 7ο. Βαρί. ὅ μὲν γὰρ ᾿Ιωάννης δι᾽ 
ἀ. βίου τὰ τῆς σαρκὸς ἐνέκρου, οὐ μὴν δι’ ἀ, πόνων βοηθούμενος 

Οντιαρ.εαι ἥξει τ οίρ,87.6},); ὁ τῆς στείρας ἀ. κλάδος Ῥτοο] ΟΡ ογ.6 
(Μ1.6ς.7444}; τοῖ, 5. ΒΆΤΠΑ 85 τὸ σχῆμα ἀ, ΑἸςχ,δ4]. Βαγη.2.25(444Ὲ) 
ΟοΙηρ. μὴ εἴπῃς ἐν τῇ “καρδίᾳ σου κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου, λέγων, ὅτι 
νηφαλιώτερός εἶμι καὶ ἀσκητικώτερος Αρορλμ. Ραΐγ.(Μ.6ς-. 4490); 
τὰ ἰσχυρὰ ἔργα τοῖς ἰσχυροτέροις...τὰ δὲ ἅἄτονα τοῖς ἀσκητικωτέροις 
Ρ411...1,ατ5.32(ρ.80.4; Μ.34.1ο0000); Βα ρετῖ, ἑωράκαμεν ἀββᾶν Παῦλον, 
ἄνδρα... «ἀσκητικώτατον ἴο, ΜΟΒΟΒ, ᾿γαϊ. 4τ(}}}.87.28068), ὅ. γιοπαςιῖο; 
Ὁ. οὗ τεῖσιοῦθ πὰ ἀἁ, βίος Βαβ.σϑεθὶ.2.τ(2.2230; ΝΊ.31.8818), 1, 
ἐῤρ.ττρί3. 2118; Μ.32.53718);Σ;. ΕΡΙΡἢ.ἤαεν.64.Ξ(ρ.414.1ττ; Μι4ττοϑοὶ 
ἀσκητῶν), ὙΠαΥ Γ6ο.,ἢ.6.2.14(}1.86.1808); ΤῊΔᾶ. ρενΓ.4ο(0.46.13}; 
ΟἾτα]]. εαρ.46:; αἰδὸ ἀ, ζωή Βαβ.α5εεἰ.2.1(2.323Ε; Μ.21.8818) -- ΝῚ, 
δρ}.3.22(ΜΜ.70.5404}; ἀ. πολιτεία ΤΏατ, ᾿ς γε Ῥγοοτα. (2. 1τοῦ) ; Ό. οὗ τὲ - 
ἩρΊΟι5 σοτασιηἱν ἀ, σύστημα {8 5.κοη5ἱ.22.5(2.573Α; ΜΝ 31. :Δοροὺ) ; 
ἀ, παλαίστρα 70.}}.Β. }.28(Μιν06.11224); 6. οὗ τὰτηρβ σοηῃηδοϊοᾷ 
ὙΠ σοΠρίουβ {{{: ΤΩ ΘΒ ς ς6}} ἀ. καλύβη ΤὨΔι, ἦ,6.4.28,.(3.1ο 7); 
Βαθιῖ, Ἰο. οβομ, »γοΐ. 32(Μ.8).28814)}; ἃ Ὀοοὶς οὐ χποπβϑίὶς αΪ9- 
οἰρηης ψΏΙΟΝ δόσὴς δϑοσῖθε το Επϑξ. (ρειῃ, ἘΒα5.εοηδί.) τὴν ἐπι- 
γεγραμμένην Βασιλείου τοῦ Καππαδόκου ἀ. βίβλον 502.᾿,.6.3.14.31 
(Μ.6γ.τοϑολ); 4. ἀεάίοαιφά, ἑασγεά, οἵ νιτρίπῖν ἡ παρθενία... ἀ. 
ἐγκαλλώπιομα ΑΤΆΡΗ.ο7.2(Μ.30.440).; οὗ (ιξεαπάτα ἀ, παρθένος 70. 
ΜΔ] οἰγοη ας Ὀιτοδ(}.07.τοῦ0); 5. 45 βυῦϑβί.; ἃ. τπᾶβο,, ἡΠ0ῸΉῊἘ, γα- 
ἰἰρίοης τὸν ἀ, μὴ θηρᾶσαι τὸν ἀνθρώπειον ἔπαινον ἜΠα ΕΒ ς,118: 27 
(1.1445); Ὁ. πραυΐ,, ἐχοργεῖςθ, ῥγαείίςε τὸ τούτων [30. ὁδῶν..«φερουσῶν 
ἐπὶ τὴν...«θέαν τῶν προκειμένων] ἀ. ΟΥ ἢ.14 ἴηι Γανιιτταίρ.24τ.6; 
Μ.13.6134). 

ἀσκητικῶς, αϑεείίκαϊν, απ οίογεῖν τούτων δὲ ἀ. βιοτευόντων ὙΠαϊ, 
Ῥαη.1: τοί2. 1072); : τῷ Χριστῷ ἠκολούθησαν, οἱ μὲν ἀν δμον τὰ δὲ 

ἀ. ἀγωνισάμενοι {70. Ὁ.8. 1}. κ(Μ, 96.0920). 
ἀσκήτρια, ἡ, 1. ἐοὠίσαίεα υἹγρτΗ αὐτοπαρθένους ἀ. 1θυ8."}. .Ρ. 5 

(Ριοτο.τΖ; Μ.20.1480Ὰ}; 2. ἩΜΗ͂ κατοικτειρήσας τὸ τάγμα τῶν ἀ. ... 
τ κα μος μέγα μοναστήριον, καὶ συνήγαγε πάσας Ῥα]] ἢ, Π,ατε5.20 
(0.84.7; Μ.34.τοο 70) ; 1δ.7ο(Ρ.τ66,10); ΝῚ,.6Ρ}.2.46(21.70.2178); Μακ. 
ἐριτι τἰς (Μν01.4534}; Ἰερ 5] δ τοη ἔοσ Ὀυτ]α] δεῖ δὲ τὸ μὲν ἐπιβάλλον 
τοῦ χρυσίου μέρος ταῖς...ἀἁ, δίδοσθαι παρὰ τῶν..«-οἰκονόμων Ταβίῃ. 
ποῦ.50.3(0.310); αἰ5ῖ. ἔτογὰ κανονικαΐ, 19.(0.220) ; ἀπά ἴτοτῃ διακόνισ- 
σαι ἰΔ.ἐοά.1τ.3.46.0, 3. ἀϑεεῖε Ἄννα προφῆτις, ἐγκρατὴς εὐλαβεστάτη, 
καὶ ἀ. γτ, Ἡ, εαἰδεῖ!, το.το. 

245 
ε ) ἀσπάζομαι 

Ἑἀσκοδρουγῆται, οἱ, πἰσκηδιης οἱ Μοπίδηϊβι βεςῖ, 70.) ἠαεν.48 
(Μ.94.γοβᾺ) - τασκοδρουγῖται. 

Ἑἀσκοδρουπῖται, οἱ, --- ίοτερ.» ᾿ΓΠάτ,ίσεγιτ το τ|ῖ.(4.302}. 
Ἑἀσκοδρούται, οἱ, ΞΞ ἔίογερ., ΤΠάτιλαεν.τ.το τ|τ.(4.302). 
ξάσκόομαι, εὐεὶἑ Π 16 ἃ τοϊμε-σπη, Πα, φ.2 τῷ 05.(1.305). 
Ἑἀσκότιστος, νά ϊηηεά ἕν πάσχα φωτεινὸν καὶ ἀ, ὅλον τὸν χρόνον 

αὐτοῖς τῆς ζωῆς ἐργάξεσθαι ΟΥ̓͂Ν γϑ5.γ6ς. τ(,46.,6218). 
Ἐἀσκυβάλιστος, ἤγεέ ἔγοπι ἀεἠίοηιεμί; ὁ Ομυτοῦ, Οσηϑὶ. ΑρΡ. 

2.43.4. 
ἄσκυλτος, εὐαἰἰείμγνεά; 1. μη παγηηεά, Τιπα Λπξ ὅγη.(Μ.86.240Α); 

2. οὗ τὰς Βεοδά, μη γίρηθά, 1.6. ἢ ἰοηρ Βαῖν, (σης. 4 Ρ}.1.3.8; 
ἃ, μη βίπεπίηρ, δῖ Ροῖνε.13.3. 

ἀσκύλτως, 1. τυἱϊδοι! βίπεηρ, ΜῬοΐγειαρ. τ 5,}.6.4.τ.3τ(Μ,20. 
ὅσόι; ἄσκυλτον Μί. Ροἶγε.1..4); 2. τοίπομ! δμάρτησ, ΝᾺ} Ρ}.4.6ο(Μ. 
70.577}; 3. τοῖίμοια ἰγοιδῖο, ἘΝῚ]. ρῥένῖδ!.9.3(Μ.70.8650). 

ἄσκωμα, τό, ἐγαίεά εἰῖη (τεῖ. 705.3::16) τὸ... «πῆγμα, ἄ. ὁ Σύμ- 
μαχος ἡρμήνευσεν ΤΑΣ φ.2 ἐγ: [05.(1.305), 

ᾷἄσμα, τό, δοηρ, εσαμπίείε; 1. οὗ ἴννο Κιπάβ, εἰπεῖ εἰοναίίηρ οὐ 
ἀςραξίπα {Π6 501}; ἰατιοῦ τὰῦβὲ θ6 δηίβμεα ἀπά σταρ δορὰ Ὀγν 
Ὀϑαίγαβ, Οὐ. 70.2.τοίρ;.72.6; Μέ.14.τ41Ὰ); Το. Αὕτ..}.0.1(Μ.3.11058); 
ὈΠΒΘΟΓῚΪ ΒΟηρΒ5 85 ΜΟΥ πα ἀδιρηϊ οὗ ἀδίηοηβ, ΕΡΠΓ, 2.215 ; 
ΒΥ 8.0η1.1.5. ἴῃ (οἱ, (1τ.3308Β); ἰά,ἐαροΐπ Ῥε.4τ(5.13224}; ῥοβιίνε 
ναϊὰς οὗ β5οηὴρ οὐδὲν οὕτως ἀνίστησι ψυχὴν καὶ πτεροῖ καὶ τῆς γῆς 
ἀπαλλάττει καὶ τῶν τοῦ σώματος ἀπολύει δεσμῶν καὶ φιλοσοφεῖν ποιεῖ 
καὶ πάντων καταγελᾶν τῶν βιωτικῶν ὡς μέλος συμφωνίας καὶ ῥυθμῷ 
συγκείμενον θεῖον ὦ. οὕτω γοῦν ἡμῶν ἡ φύσις πρὸς τὰ ᾧ. καὶ τὰ μέλη 
ἡδέως ἔχει καὶ οἰκείως 1δ.(1210); τῷ , τὸν ἐκ τῶν Ἰϑρϑα πόνον παρα- 
μυθήσασθαι σπεύδοντες 1Ὁ,(131Ὲ); οὐιΟομοί. 4ῥρῥ.ι.6.5; ; 2. οἵ ῬΒΑΪπῚ5 
ΠΕῚ Βριτ ταδὶ 5ΒΟΏΘ5 υϑεα ἴῃ (τι ίδῃ ὙΟΥΒΡ πᾶσα μὲν γὰρ ἱερὰ καὶ 

ἀγιόγραφος δέλτος...θείων ἐρώτων ἄσματα καὶ ἐνθέους εἰκόνας... «ταῖς 
ἱεραῖς τῶν τελετῶν καὶ θεοειδέσιν ἀναγωγαῖς συνερρίζωσεν Ὠϊοη, Ατ, 
ε....3.3.4(Ν1.3,420ς([.};} τὴν δὲ πνευματικὴν τῶν θείων ἀ. τερπνότητα 
τὴν ἐμφαντικὴν δηλοῦν ἔφασκε τῶν θείων ἡδονὴν ἀγαθῶν Μαχ.νεί τι 
(Δ.οτ. 6896); ρΡεχὶεοῖοα ὈΨν τ58ὲ οἱ (γϊβειδη Πγτηηβ πρῶτον τῆς 
παλαιᾶς ψάλλονται οἱ ψαλμοί, εἶτα τῆς νέας χάριτος ἔσματα Ἰϑορῆτ. 
ΕἸ ἰγρ. τ 2(Μ.87.399020); 3. τηνϑῖ., οἵ πδνν Βοηρ' οὗ ΡΌΒΡΟΙ βιηρ ὉΥ 
ΟΒεβὲ τῆς ροχίδοε Ῥεαχά, ΟἸδη, ῥγοί. τι, δ(ρ.4.10; Ρ.5.10; Ρ.6.27; 
Μ.8.56.,578Β,60Β); 1015. Ὀοὶηρ σωτήριον ἄ, 1δ.1.6(ρ.7.3; 6.4}; ΝΙ], 
ἐρ}Ὀ.1.242(ΜΜ.79.172}; 4. σοτη !πιηρ [τς ρταοῖοθ πὰ τυγϑί. ΓΠθοτν 
Οτ. ἀενεῖίορβ [ἀδξα οὗ δβϑοοπα]ηρ ΡΥΌΡΤΘΒ5 ἔτοῖὴ ρβαΐπηβ, ΠΤΟΌΡΗ 
Ὀ1Ρ}104] . αἰτεδαν ὁσουργιηρ βρεοϊαὶ ρίαοβ 1ὰ Πα τος ἡγοσβρ, ἴο 
ἄ. τῶν ἀσμάτων ἴπε σοπβυτητηδίίοτι οὗἩ {π6 τινες υπίοι, οὔ Οτ οι. 
ΤΟΙ τη Οαπὶ.(Ρ.28.211.; Μ.13.3786} δρὰ (νι οπς νατίαπί) 1 σρί. 
Ῥτοειπ.(ρ.81.4},, ; Μ,13.770 Ε.)}; 5. ῥσαῖβε οἵ δὸοπρ οὗ ὅϑοηρϑβ, οἵ. κερὶ 
ππίϑογεα γα ϑίεγίς, αὦ αἰϊίογα σοησεομάθ μὲ ῥοςοὶς ἀπέηια ἀδοογα οἰ 
ΦΡΟΉ50 εἰ ἦρος εαπεγε εαγίτομση οαπέϊεογη, Οὐ λορηιῖη Οαπὶ.χ.τ(ρ.28. 
τ8; Μ.13.28Ὰ}; απίηια δεαία.. ἐδίμα ἐρτίαϊαηηῖῖ ἐαγμηθη ῬὲῪ Ἐρτγεμῦη 
ἐαΉ  φηο δεοίεστα ΦροΊ50 εαείοεὶὶ Οἰγξίο ἐοη μηρίων, Ἰὰ (Ο ἀπέρυόεμι. 
(Ρ.γ4.12; Μ.13.720}); ἀκούσατε τοῦ μυστηρίου τοῦ ᾧ. τῶν ᾳ. ΟΥἸΝ 55. 
λον ἐπι πὶ. (81.44.7 65Ά}; ἐν τῇ προκειμένῃ τοῦ . τῶν ἀ. φιλοσοφίᾳ 
διὰ τοῦ ἄ. τῶν ἀ. ἐντὸς τῶν θείων ἀδύτων μυσταγωγεῖ τὴν διάνοιαν ἐν 
οἷς τὸ μὲν ὑπογραφόμενον ἐπιθαλάμιός τίς ἐστι διασκευή, τὸ δ᾽ ἐννοού- 
μενον τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἡ πρὸς τὸ θεῖόν ἐστιν ἀνάκρασις 1Φ.(760})). 

Ἐἀσματίξ-ω, οἴη ἃ σοῆρ οὗ γεϊοϊοείηρ τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν σον 
δραμόντες πρακτικῶς “πουσιν καἰ. Αβοε.τβ8:14{(0.443.τ0). 

Ἑάσματικός, ἰγγίεαϊ, οὗ ξοὴρ τὸ στεφάνωμα οὐράνιον, τοῖς ἀ. ἄνθεσιν 
««συμπλεκόμενον ὙΠαγιϑύμπα,.ρ.2.77(Μὲ.09.123160); 5 βυυδϑῦ., ἰγγίε, 
δοηρ, Οὐοηεὶ. Αρῥ.τ.6.5. 

Ἐῤσματικῶς, ἐμ ἰΐδδ δἰγίς οΓἢ Οἰαμίΐεϊες παρθένος, ἀ. εἰπεῖν, κῆπος 
κεκλεισμένος ὙΠατ.ϑτ4,4}}.2.125 (1. 00.1408}}. 

ἀσμάτιον, τό, ἀϊπηη. οἵ ἄσμα, φεῦ 56, 71τηρὶ 6 ὃ...ἐν ἀσματίοις Ἄρειος 
«ὐμυθολογεῖ Αἰἢ. ἀἄδεν.τδίρ.12.20; Μ.25. 440᾽ (4411). 

ἀσματογράφος, το 67 Οὗ σοηρς οὐ ᾿γηηῆς; οἵ Ἰϑαντὰ, Ὑπατιδίαᾷ, 
απέϊγν. Ῥτοθτη. (Μ.90.289Α). 

Ἐἀσμενοειδῶς, σἰαάΐν, ΤΟτΟΝ γ55.07.2 τη θη. 1: 26(}|.44.2074). 
ἀσολοικίστως, τὐἱϊπομὲ Ξοἰεείσημ, τοϊίμομὲ τπακίηρ ἃ ηεϊδίαϊε, 

Γροης ΑὈΡ...Ογ.ρν.4(Ν.08. 5568). 
ἄσοφος, τοΐίποιὶ τοϊδάθηι; αἵ 411 {π|65 ἸπαρΡ ΟΔΌ]ε το οί, ΗΙΡΡ. 

Νοδὶ. τοίρ.251.17; Μ. το, 17) οἱξ, 5. ἀβούλευτος ; πῶς δέ, εἰ λόγος καὶ 
σοφία ἐστὶ τοῦ θεοῦ ὁ νἱἷός, ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν; ἴσον γάρ ἐστι αὐτοὺς 
[1.6.. ΑΙΓΔῊ5] λέγειν ἄλογον καὶ ἄ. ποτε τὸν θεόν ΑἸοχ. ΑἹ]. οῤ.ἐπενεῖ,α 
(ρ.9.6; Μ.18.ς168); Α1ἢ..47.2.32(Δ7.26,2168); ἐῤ.3.63(4560) ; Ογτοίδες. 
οι( οἰ, 5100); 1δ.32(285Α). 

ἀσπάζ-ομαι 1. τρείσονηο γεαάτίν, ρυέδὶ; ἃ5. ὀρθπὶηρ Τοσππϊα ἴῃ 
ἰεϊζευς, στ αρη.; τὰ. Τγαῖ!, ἀτιὰ τὰ σοπο]αβίοῃ, 14. δ ΨΥ. 2.1; 13.1 
εἴς,; 2. πιεί.; 8. γεεεῖνο τοῖβ 710ν, ἐηϑγαεε ; ΟἈτΙβῦδη ϑδοπίηρ, [αϑὶ, 



’, ἀσπάρακτος 

ταρῤοῖ. 45.5.0 .6.2074}; Ογ. 70.32.τοί7; Ρ.442.5; Μ.14.768.4}); " ΤΗαΙ, 
αἰεε!,δ(ρ.τ8ο.14:; 4.882) εἴς. ; βιπαγ οὗ βουρίασο, Επ5.4.6..2.2(Ρ.τοῦ. 
3; Μ.22.1888}); σγασε, ἰα.}.6.1τ.τ(38; Μ.21.254}; Ὁ. φηίον ἐαψενγίν ὩΡΟΉ 
8 τὰσθ Μϑο Μρῃ,αροῦν.3.4ο(ρ.158.23); ἐοίΐοιο φαρεγίν, ομηδνασθ ν]τ- 
ἴπ88 σωφροσύνην πὲ ταῤοΐ.τ4.2(Μ.6.3488}; ἁγνείαν Με ἐγηῤ.ττ 
(ρ.τ29.18; Μ.18.205Ὰ}; ο, φάΐεγε ξεῖν ἰο, Οἵ 8. βοϊάθτ᾽β δ] ρίαποα 
τοὺς ..-στρατιώτας καὶ πρὸ τῆς ἑαυτῶν ζωῆς...τὴν ὑμετέραν “-ἐσθαι 
ὁμολογίαν Ταδι. ταροΐ.30..(Μ,6.,3880); δὲ αἰασμοά ἐο, εἰΐτρ 1ἴο ψῈ 
1τπῃς6 αἰδοϊοηβ, οἵ Ηθ]οηα ἀ. .:. τὸ χωρίον. .«ὅτι.. «ἀουκιανὸς ὁ μάρτυς 
ἐκεῖσε τύχοι... .«ἐκκομισθείς ῬὨΙΟΞΙ.ἢ.6,2.1τ2(Ν].65,4760) ; 3. ἐριδγαξε, 
κῖδ5 1 πϊατρ, ; ἃ. ρίυο Εἰες οὗ βέαξε ἀλλήλους φιλήματι -«-όμεθα παυσά- 
μενοι τῶν εὐχῶν 5. Ταροὶ,δ5.2(}1.6.4284); διὰ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς 
μυστηρίοις “-“όμεθα ἀλλήλους, ἵνα οἱ πολλοὶ γενώμεθα ἕν (γγ5.ἤσηι. 
77.4 τη 70.(8,4640); 1ά.πονι.1 8.3 τὴ Ζογ (το. 680); Απαβίδισγηας. 
(}1.80.840Α}); δἰ βοτὰς ροῖπε Ὀξένεει ἀἰβταῖββαὶ οἵ {Π6 σα οι Τπδ 5 
Δα Τῆς ᾿ΔΠΆΡΠοτα ; αἴτεον Ἰαναίοτίαπι εἶτα βοᾷ ὃ διάκονος... ἀλλήλους 
συ ὦμεθα.. «σημεῖον τοίνυν ἐστὶ τὸ φίλημα τοῦ ἀνακραθῆναι τὰς ψυχὰς 
καὶ πᾶσαν ἐξορίζειν μνησικακίαν τ. 1, Ζαΐοεἦι.23.53., Ὀεΐοτο ρσάγεὺ ἴου 
Ἐαῖῖ ξῃ], (σηςὶ, 4, ΡΡ.2.57.17; “πόμενοι.. ἀλλήλους μέλλοντος τοῦ δώρου 
προσφέρεσθαι (δτνβ. ἐφ ρμηεὶ.τ.5,(1.1278); ἀσπασαμένων ἀλλήλους 

ἁπάντων, ἡ μυστικὴ τῶν ἱερῶν πτυχῶν ἀνάρρησις ἐπιτελεῖται ΟΠ. ΑΥ. 
6.ἢ.3.1.2(Μ.3.4250) ; τί. 7ας.(Ρ.184.12}); αἵ Ρερτίπηϊηρ οὗ ἈπαΡἤοτα ἴὰ 
ΓΜ αγε.(Ὁ.123.16); ἴῃ τηθγηοῦν οὗ ΒΘουσύδοίοι, ΤΠαγ. στα, ΡΥ». 
τοί ΜΙ 00, 2400) ; οτἱρίπα!!ν σίνεη ἐπα βου) πδτοῖν, θτΐ αρ565 1εᾶ 
το 118 γδϑίσι σοι ἴο τηϑτάθο 8 οὗ τῃὴ6 584Π16 56 Χχ καὶ “"ἔσθωσαν οἱ τοῦ 
κλήρου τὸν ἐπίσκοπον, οἱ λαϊκοὶ ἄνδρες τοὺς λαϊκούς, αἱ γυναῖκες τὰς 
γυναῖκας ΓἰΡ.Οοηεὶ. ρΡι8.ττιο; (ομϑὶ. 4,Ρ}.2.57.1Ώ, οἵ, Δοά.εαΉ. 
το; Ὁ. δαϊμίς καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, 

τῶν τε ἐπιστολῶν ἡμῶν καὶ τῶν πράξεων καὶ τῶν εὐαγγελίων ἄσπα- 
σάσθω ὃ χειροτονηθεὶς τὴν ἐκκλησίαν {1|.80.Οοηοὶ. ἄρΡ.8ιτππε; τῆς 
ΠΕ ν οὶ ποα πάντες... ὅσοι πάρεισι τῶν ἱερατικῶν ὄντες τάξεων, 
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ τελέσας ἱεράρχης, “Όνται τὸν τετελεσμένον ΒΟ. 
ΑΥὐνο, ἔς 5.5.6(Μ.3.5 138}; 16.5.2(5008); Ο. ΔΙΌΟΥΙ γοΠρίουβ ᾿σγοΐθββιοῃ, 
1Ὁ.6.2(5335}; 1}.6.3.4(5268); ἃ, φξαἰμίε, κῖςς ἀεαή Βοΐογο Ὀυτα] ὁ 
ἱεράρχης...“"εταὶ τὸν κεκοιμημένον, καὶ ἔξης οἱ παρόντες ἅπαντες 
θλιοπ. Ατ.6.}..7.4.δ( 6: Α}); 10.7.2 (556}0)}; 1.7.3.4(τ6οα}; 6. ἀΐος δὴν 
ΒΘοΥοα οδή]εος: αἰΐασ, 10.2.2.4(2030}; ἰτῆαᾶσεβ, 10.) πεν. τοί Μ. 04. 
7114); 110. (οηδί Ἰ(ΝῈ.095.3248); α΄ ΘΠ γβὲ ὁ μὲν ἱερεὺς προσκυ- 
νήσας τρὶς “-εται τὰ ἅγια.. καὶ ὁ διάκονος. τὸ ὠράριον αὐτοῦ 

11]. “Οἶνγγϑ. (0ρ.382.26,31); 1.(0.355.12). 
ἀσπάρακτος, Τηυϊοίαίε, επίτγε, οἵ [ΔἸ οὗ Νίοαρδ ἀ. μένειν εὔχομαι 

Αταρῃνρ.ογη, (Ν.39.964). 
ἄσπαρτος, 1. ὠρηδοιση, προ υαΐοά; τηοῖ., 1.6. ποῖ σνδηρο]ζεα 

ον. γένος Τδατ σαί, ρτοοτη.(3.358); 2. οἵ ρίδηΐβ, μοὲ ῥγοραραϊεά ὧν 
δρᾷ, ἄδοι σπ. ροῦν.2.τ7(ρ0.20.7}; οὗ ΙΓ οὐ ΟΒγισι, τρεϊμομὶ σε 
τὰς ἅ. ... ὠδῖνας ΤΠαΤφ..42. 1. θὲ. (1.200); ἄ., καὶ ἀνήροτον σκηνὴν 
διαπλάττει 1,1η:,23(Μ.75.1460}). 

ἀσπασμός, ὁ, 1. σαἰμία!τοη:, ΡΥ ΘΕΖΉΡ τεῖ, Τισ,α 120 οὐδ᾽ ἀνδρί που 
εἴρηται τοῦτο, ταύτῃ δὲ ἐτηρεῖτο ὃ ἀ. οὗτος Οτοἠονμ.6 τη. {,ε.(ρ.40.1}; 
θεοῦ μνήμη σύνεστι τῷ ἀ, εαἱ. Τςια τδϑίρ.11.10); διεπλάσθη 36. ὨΠΠΊΔἢ 
πίσσα οὗ (γι 5.].. μετὰ τὸν ἀγγελικὸν ἀ. ΤΠάΓ ογαη.2(4.00}; ἃ 5 
Βιδϑί., γεσερίτου, ἱευέε, 4, Χαπιδιρῥριοίρ.ὅτ.16); ρίυτ,, ἐδ. (ρ.61.19); 
2. Ἰϊατρ.; 8. ἴδ ὁ[ βέαξε αἱ δυο μαγιϑὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀναφορᾷ ὃ διάκονος 
προσφωνεῖ πρὸ τοῦ ἀ, Τιτη,1 ΑἹ.γ66Ρ.(Μ.33.13010}; Ομ γν5,}γοά. {μά 
τ.6(2.385})) οἴ1. 5. φέλημα ; ὅ θειότατος ἀ. Ὠϊοη.ΑΥ.6..3.3.8(Μ.3.43274}}; 
Μαχ.ριγεί, 3 }} 9τ1.6920) ; 115 Βγιη ΡΟ] 151, 1. τγ(0030); 1888. ἀ ηγσί. 
55(Ρ. 202.4}; Ὁ. καἰμίαοη οἵ ΠΟΥ ΟΤΑΙΠΟΩ͂ ὁ δὲ πρὸς τῷ τέλει τῆς 
ἱερατικῆς τελειώσεως ἀ. ἱερὰν ἔμφασιν ἔχει ὨΙΟΠ. ΑΥ6. ̓ . 5.2.6(}.3. 
5138); 1.5. 2(Ξ 098); 6. δε σίνδη ἴο ἀθϑα μετὰ...τὸν ἀ, ἐπιχέει τῷ 
κεκοιμημένῳ τὸ ἔλαιον ὁ ἱεραρχῆς 10.}.3.δ(565Α); Εμελοῖ,(ρ.446) ; τ᾽. 
(0.471); ν. ἀσπάζομαι. 

Ἑλσπαστήριος, 10ΕἸΟΠΉΘ; [07 γε ΡΟ ἀἁ. οἶκος σμόεί γ ΘΗ, 
γεεερίίου γοο, ΤᾺΔΊ. ἐῤ.τ45(4.1245). 

Ἑῤσπερμάντως, τοΙπομὶ Ξε, οὗ ΒΜΝ τὸν στάχυν τῆς ἀφθαρσίας 
«Κριστόν, ἀ., ἀγεωργήτως ἐτελεσφόρησας Απιάγ ΟΥ̓ ον. τ(Μ.07.807.}. 

Ἐῤσπιδόγονος, ὁ, ΟΠ ΣΡΥΙΉΡ οὐ υἱρογς, οἵ [εν 5ῃ τος, 711γ. Αγίθηι. 

38(ρ.63.16). 
Ἐἀσπιδογοργών, ὁ, Ξεγβεηΐ ἱμαὶ ἀσυσμγεά 1 το; (αἱ, Εριρῆ. 

ἠαεγ.22,2(0.247.7; Μ.4τ.207Ὰ}; 1δ.3ο.26(ρ.360.τ7 ; 4400). 
ἀσπιδοποιΐα, ἡ, ἡπακίηρ οὗ ἐμ τἠϊεϊά, τιαύὰθ ἴον Ποιηου 1{.π8,1.5; 

αἶθὸ ΝΕ ΡῚ “4165.ὃ, Το, ΜᾺ]. εἰγοηνο Ὁ.22ο0(.07.3418). 
Ἑὰάἀσπιδοχελώνη, ἡ, “ἠϊεἰ-ἰονίοἶξε, οἰ το ἀ- ΠΗ} πάτας οὗ Δ ΌΪΟΙΙ5 

θᾶ -Τη ΟΠ βῖου, {Π πὲ ἦεν (Ν],τϑ,7240); τί τὴν τῆς ἀ. ὕπουλον ἀγάπην 
προτιμᾷς τῆς τοῦ ἀδελφοῦ γνησίας ἀγάπης; ΤΒαβιοορδ,ο(Ν.30. 
8240). 

ἄσπιλος, Ξτροίΐοςς, μη Δεἠιίεά, ταςῖ, ἄ, καὶ ἄμωμον μέχρι θανάτου 

ΜΕΤΑ ΐ... 

246 ἀσπρότης 

πᾶσαν τὴν ἐντολὴν τοῦ κυρίου φυλάξαντες ἘΒαβ.δαρ!.2.τ3.2(2.673Ε; 
Μ.51.16280) ; ἱερωσύνην... ἄ, τ, ΝᾺ Ζ.0»γ,17.12(Μ.3ς οδοᾺ); ἅ. «.«. δια- 
κονίαν {1|.ας.(Ρ.2ο8.20); 65ρΡ. οἵ νἱγριπιῖν, τ ΝᾺ 2. αγ.1.2.1. 658 
(Μ,37.5724}; Μ.Τ άοὶ.Ι τ3(Ρ.69.13); 4..4 πᾶν. [γ.δ(ρ.41.24); οἵ ΒΜΝν 
καθαρὰ καὶ ἄ. ψυχή Ῥτος] ΟΡ ογ.6.1τ(Μ.65.7210) ; 1δ.6.4{7284); Μαρίαν, 
ὡς ἄ. περιστεράν 10. .ἐσηεερὶ. ΒΜ τοί Μ.ο6.14844}; οἵ (ἢ τιδί α5 
διηΐοθθ, Παϑι, ἀϊαί το, 6(Μ.6.7γ324}; οὗ 1Π6 δἱοοῖ 45. ἔτδε ἴγοιῃ 511, 
Ἠδτγτη.υ5.4.3.ς; δός μοι σῶμα ἄ. (σης. 41Ρ}.7.45...; Μας. Αορ.λ0η1.2.3 
(Μ.34.46πΑ}. 

Ἐῤσπίλως, φρο δοςῖν, τὴ ἃ βμγε ἱπ θη ἱερωσύνη... μέγας 
βαθμός, ἐὰν τελεῖται ἀ. ἘΡΏΓ.1.73Α; το βοιεῖ ΕΥ̓ΥΟΥ τὴν... «ἁγίαν πίστιν 
φυλαξάντων ἀ. {6].ν2.ἢ..6.2.1τ2.7(Μ.85.1252}) 

ἙἘἀσπλαγχνία, ἢ, ἀξαγί ἐςςη655, ἱηκμριαπεῖν, ΟΏγν5. ῬοΦΉ1,,3.2(2. 
2068); ἐξ.4.3(3068) ; ὅταν...θέλωσιν ἀσπλαγχνίαν ἐνδείξασθαι... «ἀναμνη- 
σθῶσι τῆς ἑαυτῶν ἁμαρτίας Τἢτγ5. Ῥείν.εἰ ΕἸ].4(2.7404}; 1δ.2(2.7348); 
ΟἸγιρ. [οὐ τ: ττ(Μ.03.4570); τονατβ {πΠῸ ἄεαὰ ἀ, ἐπιδείκνυσθαι 
ἐπὶ νεκρῷ ὡς καὶ βαρβάρων ὠμότητα ὑπερβαίνειν Κὴ. ̓Γαελ.Λ(Ρ.128.23); 
ΟΆΠ565 ἀ. ἣν φιλοχρηματέα γεννᾷ ΝΙ] Ἔχεονε. 7 23(}|.70.805})}; ἐκ...τῆς 
κακῆς προαιρέσεως ἔρχεται καὶ εἰς ἀ. ὁ ἄνθρωπος Τὴ υ.5.]. 56 7}}1.21.23 
(Μ.86..4.528}); ἃ τηδτὶς οὗ τη ἢ 6 }1τν, 170,1), λονι.2.(Μι06. 5850). 

Ἐἀσπλαγχνίζω, ὧδ ᾿εαν]δ6ς, «οι πο Ἰπόγώ, ΟἸντηρ. [οὗ 4τ:2(Μ.03. 

4314). 
ἄσπονδος, τοίπομ! ἀγίηλ οὐξεγίηρ; Ἀθῆοθ 1, οὐ βλουῆοςς, ἡπεβῆεα- 

εἱοι5, μοὶ τηαβίηρ γεχομειταίϊίον θυσίαι ἄ, καὶ ἀνίεροι Ἰδυι5..6.8,2 
(ρ.380.29; Μ.22.6298); 2. ἀοῤγίυσά ὁ εἰτΐ γίρή!ς, οἰ αιορα, Τ᾽Ὰ1]]. Ὁ, 

Οἤνγς.0(Ρ.57.5; Ν.47.33). | 
ἀσπορία, ἦ, 1. δαγγεηηδ5 ; εἰαίο οὗ πο! παυΐηρ ϑόθη δοίη, νας, δ. 

3.542: 2. ῥγὴοΓΘα 1011, ΡΜ ΕΑ ΠΟΉ, τουτί σι 5ρεα ὡς... οὐκ οὐσία θεοῦ τὸ 
ἀγέννητον καὶ γεννητόν... οὕτως οὐδὲ σπορὰ καὶ ἀἁ. φύσις... «ἀνθρω- 
πότητος Μαχοοριος (Μ οτ,61Α}; οὗ ΒΜΝ χαῖρε κρίνον... ῥοδωνία τοῦ 
πνεύματος ἐξ ἧς Χριστὸς ἀνόθευτον ἐξ ἁ. στολὴν περιεβάλετο ΠΟΥ, 
ίασ.ηαίτν. ΒΑΙΤ (1 οδ.δ920). 

ἄσπορος, 1. οἱ ἰΔη4, πο, ταοῦ,, οὗ ΜΥ ὦ γῆς ἀ. καρπὸν 
βλαστησάσης οὐράνιον Ῥτος]( ογ. 4.6 ς, 7γοοα}; 2. οὗ ρἰαπίβ, τ:- 
βοῖθῃ, πο ναϊεά; οἵ ταδὴπα ἄ. καὶ ἀνήροτον Βαβι ἠο,.8,6(2. 680; 
Μ.31.3208); ΤὨαε, φι. 54 τη Εχ (αι 18); . ποὶ ῥγοραραιηρ ὃν ξρεὰ; 
τηοῖ,, οὗ ΒΜΨ τὴν ἄ, κόχλον 70. .ἐοηεορι. ΒΜ 4(Μ.ο6.14654}; 
4, οἵ Τηο., τοϊποι! φορά; ἃ. δεαγίηρ τοί ομὶ μι ργόρμαίοη, υἱνρτη 
ἀσπίλους τὰς σὰς γονὰς ἐν ἀ. φέρουσα νηδύι ΜΟΤΉ ἘγΡρ.ττ.2(ρ.135. 
24: Μ.ι8,2120); ἐν τῇ γεννήσει ἄσπορος ὡράθη τόκος Τ,δοπτ. ΠΝ οὶ. 
τιτοί].86.τ48ος) ; ἅἄ,. αὐτοῦ κύησις 1δ.2.2ο(1580}}}; ἀλεύρῳ ἀζύμῳ, 

λοχείας ἀ. ἀντιτύπῳ ἸΜοΙΏ δγηι οὶ πη. (ΝΜ .1τ8.372.Ὰ};; ἴγεη. ΜΗ 
σύλληψις, 1514. 6].2}}.1.377(Μ.78.32068); Τιδοηῖ. Η, Λέει, α τοί 4411); 
ΘΟρΡἤτ. Η,ορισνη. (Ὁ.8).3176Ὰ}: 14.0»γ.2.τ4(Μ.87.32320); Μαχιέρ.ῖὺ 
(Μ.01.5 920) οἷ. 5. ἄφθορος ; Ῥ. δεφοίίοει το!μομὶ 5εεά τὸ ἃ. βρέφος 
Ρεγς.(ρ.13.18; Μιτο.το )}; Το. Μοη ἀγηηη. ΜΝ. 7(}|.06.12888); Ῥι]. 
51} ϑοῤλ.δο4(Μ.86.21464). 

Ἑῤσποροσύλληψις, ἡ, ἐσηεορίίομ τοτ ποιεῖ βοϑ, υἹνρίη ΦΟΉΓΟΡΙἸΘΉ, 
70.1).4τ15}}.τ(.94.15078}. 

Ἑβῤσπόρως, 1. τοτέμομί περι : πνεῖ, γε. ΒΜ Ν᾽ καρπὸν ἀ. ἐβλάστησας 
ΟΡΉτγ, Η.ο».2.52(Δ1.8).324τ0}; 2. τοῖποιί μανηλη σϑρ, υἱγρτηαίν ; οἵ 
Ιηο., Αγιβέιαροί. τς. οἷτ. 5. ἀφθόρως; ἀ. καὶ ἀφθάρτως γεγένηται (ἤγον:. 
αξεμο τ (Μ.02.050); σῶμα ἔμψυχον... «τῆς..«θεοτόκον  αρίας ἃ. 
ἐστολίσω 1.1|.}α«.((Ν ΒΡ τοῦ μιτοῦ); 1τοη. ΜΙ γίψνομαι Ἀπα γέννησις: 
ἄνω γεννηθεὶς ἀχρόνως καὶ κάτω ἀ. ΤΟ γτ, Η, οεογς. τοί ,33.11078}; 
οὐ Βυϊον.»αΐη. τοί Μ.86.20290}; Τοοπῖ. ΗΛ ἐπὶ .4.3(Μ.80,10657}); 2}. 
4.ο(ιδόρο); ψ| γεννάω, οἱ ΒΜΝ ὡς αὐτὴ γεγέννηκας ἀ. [.(Μοη. 
ἄγη. Βας.α(Μ.96.13728); ἢ συλλαμβάνομαι ἈΠ σύλληψις, 510, 
761..}»}.1.23(Μ.78.1074}); ἐπὶ τὴν ἀ. οἰκονομηθεῖσαν σύλληψεν 1,δομΐ, 
Β.Λίοσί οἱ Ἐπὶ. 2(}1.86.1228.}: Τ70.1). ο.1.2(21.04.7920): ΜΠ συλ- 
λαμβάνω, οἵ ΒΜΨ, Απαρι. 5. ἐν. (ΔΙ 80. τ2860) οὐ, 5. ἀφθόρως ; ν]1ἢ 
τίκτομαι: μονογενῆ...ἐκ μόνης μητρὸς ἀ. τεχθέντα [88.5.36],0γ.1το.2(Μ. 
85.1418)}; Οδσπμῃν, ρος. τ: τ3(ρ.41.4); ϑοτρία, Οἰνηιριταίρ.5ο.21); 
3. ποὶ ὃν ρεημεγαίϊοι, τοῖ. Αι ἰὴ σοιρασίβοι νυ (τὶ προήνεγκε 
τὸ θῆλυ ἀ, (οϑτη. 14. ἰ0}.5(Μ.88.,2248)}. 

ἄσπουδος, "οὶ τη εαγμεσὶ, ΥΝ γββϑζμμ. τί Ρ.265,1τ; Μ.45.8738). 
ἄσπρος, τολ!ς κολόβιον ἄ. συγκεκλεισμένον πορφύρᾳ “4. Βανι .2 

(Ρ.131.22); τῆς ἱερωσύνης στολὴν ἃ. ΕΡ.Ὅρ.Οϑυτ.(ς18--το)αεί (400 5 
Ῥιρπ.ι8; Η.2.12600); 70.Μ8].εὐγον.τ2 Ρ.286(Μ.097.4224)}; τριρ.31ο 
(46:0); οὗ ἃ Ἰδειοοπια, Τιϑοπί Ν ιν, 2(Μ.03.17338)}; οἵ 5Κ1η, 
ΘΟ ρΡΙθχίου ἀσπροτάτην ὡσεὶ χιὼν..-παρθένον Οἤγοη, Ῥαδεῖιρ.312 
(7930); ποι, Ῥοίαγ., τολτίο εἰοίπες, Κ᾽. ])λαη (ρ.61.26). 

ἘΔσπρόσαρκος, τοὐτϊδ οΥἹ βεεῖι, ζαΐν, 44. Βανί. 2(ρ.131.10). 
ἘἙἀσπρότης, ἡ, τυῤτϊοηεδς5, Ατιϑβί. 5. σα. 2(}1.80.640); γαεῖ, ἢ απ ἀοην 

ἀντὶ μὲν τῆς ἀ. τὴν ἀρθὴν καὶ ἀμίαντον καὶ ἁπλῆν πίστιν" ἀντὶ δὲ τῆς 
ὀξύτητος τὴν ὑπομνητικὴν ἐλπίδα ἘΤῚς Βοκῖ, ραν. 7(Μ1.18,12760). 



ἀσπροφορέω 

Ἐἀσπροφορέω, τρεέαν τοὐτϊε, 70 (Μοβοῃ ῥγαϊ, 66(Μ.87.20178)}; Οἰνόη. 
Ῥαςεἶ.Ρ.383(Μ.02.οϑτ0). 

ἙΔσσάλιος, (Ὁ -Ξ αχηίϊα) τοϊησεά, 5.5. χιτῶν ἃ Κιπα οἵ φαΥΡΙΘΗΪ, ΟΥ 
ΡεΙἢ. ὁ ἀ. τυαϊ οὶ, τεῖ. Βαΐδῃ αἰβρι 564 ἃ5 ἃ ὈΟΡῬΆΥΙ ἐπέθετο τοῖς ὦμοις 
ἀ. Τ᾿ [οὖ γ(ρ.τογ.τ6). 

Ἐῤσσοβαθός, ἢ δῶν ἐξ ἀφο ρ τοαίεν : Ἰϑ]αυιάβ, (όβι,. Ππ6.Ἰορ.ττ( δῖ, 
88.4450).Ψ 

Ἐἀσσόκουρος, εἰοςεὶν 5ΠΟΡΉ, 70.Μα!. ελγον.12 Ρ-ἤ02(Μ. 97. 4568). 

Ῥἄᾶστα, ἡ, ([ἴ. λαρία) ρῥίδδ, φῤρεαν, ΤΉΡΒΏ. εἤγοη.».3οΞ(Μ τοβ, 
7444}. 

 ἀστάθεια, ἡ, ἐηεέαδηϊτίν, ΟΠ γν5. Ποῦ. 1 5.4 ἰῃ 2 ον. (το, ς404). 
Ἑἀσταθ-έω, δὲ τιείαδὶε ὕδατος ““ἔοντος Ἐπιάοο,γρῥνγ.2(}}.8ς.8408); 

““οὐσης τῆς φυσικῆς δυνάμεως καϊ. Αβοδ.το: 3(0.320.23). 
᾿ ἄστακτος, ἐρηουαῦϊε, ἐυεγίαϑ τη, Τιϑουτ Ν υ δ. 64(11.03.17484). 
ἘἙἀσταλαξία, ἡ, ὃ ΞΙΠΠ|665, οἰϊομεε τοῦ δὲ ἐνεχθέντος καὶ ἀ. οὔσης 

διήκουον αὐτοῦ ΜΠ, ενς.τιο(ρ.420.8}. 
ϑεωσυίσο Π1, ἀριόυ μι ΜῈ 28:τ8(}1.17.3000; κατὰ ῥεῦσιν 

Ρ.235). 
ἄστατος, 1. πέεῦεγ οἰαμαάϊηρ εἰ}, τριγεςης, οἱ τας τὸ... ἄ, ... 

τοῦ χρόνου ΤΊ) οη. ΑἹ]. [5.3 τη οδ(ρ.2ο 5.16); Ατητποπιαρ.εαὶ. 7ο τα ῖο 
(Ρ.315.16); Νόπη. αν. [0.14:20(}.43.8728)}; 2. γεείϊεδς πονηροῦ καὶ 
ἄ, πνεύματος Ῥτος.(.1-ς.τ6:2(Μ.87.21048); 83. οὗ τῃΐηρθ, φημ δεῖ ἰὸ 
εἤαηρε, πριϑίαδἰξ; “ΒΥ διοτουβεὶς οὗ πιδείου, αν ΝαΖιεαγηι.τ.1.32.το( Μ. 
37.512.)}; (ῇβγνβ. ἤσρη.3.5 1: «(ς.(0.218}; Μαχ.αρεδὶρ. (Μιο1.ττομ 4); 
8Πη4 οὗ 1ἢε [4]58 τὸ ψεῦδος ἄ. φύσει ΤΗ]Ρρ. 37.42 ἱῃ ̓ ν.οἱ τ2ίρ.τ73.0); 
ΟΡΡ. ἀἸνῖμα παίαγα οὐδὲ γὰρ ἄ, ἐστι θεοῦ φύσις ἠὲ ῥέουσα τ. Να2. 
σαγη.1.1.3.68(}}.37.413Α); 4. οἵ ῬεΙβοηβ, μερίαν, μηδίανίς ἃ, καὶ 
πρὸς τὰς κρίσεις εὐκίνητοι Βα γέρ. ἔμέδιτο, (2.352; Μ.31.945Ὰ}); 
σΒαγβοίευβες οὗ γοπίῃ, ΟἸδιη ραθά.2.7(ρ.1τοο.8; Μ.8,457Ὰ}); ΟΥοῤγίηε. 
3.1.5(ρ.201.2; ἈΠ.11.256}; νεώτερος, οὐ διὰ τὸν χρόνον νεώτερος ἀλλὰ 
διὰ... «τὴν γνώμην ἄ. εαἱ.1,ς τ τττῖ (ρ.117.20); οἵ νατίου5 αμηδη [86 8]- 
1165, ἔτεα. γνώμη: τὸ πολύτροπον καὶ ἄ, τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης (ἸεΙ,. 
δίν.8.7(0.93.20, Μ'.0. 5888); Βαβ.γερ. {μ5.4τ.τ(2.3878: Μι3τιτοζτο); οὗ 
Ποσϑί, ορίπίομ, ἐπεοηδίαηί τὴν τούτων ἄ, γνώμην χρη. ἤαδν.1.11.1 
(Μ.7. 5δοᾺ). 

ἀστάτως, εηδίεαάηίν, μησίαδίγν, 1514. }Ὲ].6}}.1τ.8ο(Μ.γ8.2270) ; ῦεο. 
ῬΙ5. Ῥδγς.3.τότ(}.02.12444). 

ἀστάφυλος, τὐτίπομ! φγαρές, γεῖ. Ὑ ΊΓΆ 616 αἵ πα οἶνον ἀ, ὙΠΑΤ. 
1πι|.25(Μ.75.14648).Ψ 

ἀστειότης, ἡ, 1. ὀδαμν νοητὴν ἀ. Ὀγχιαάον.τ2(1.4118)}; ἀ, τὴν 
πνευματικήν 14..15.4.4{(2.6768); 2. ξοσάᾷ Ἰπαπηενς, ἴπ ΟΞ ἢ βοςῖςῖν 
οὗ μοὶν 1 τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας ἐξηγεῖται τὴν ἀ. {.τι τ(Ι0Ε}; 
τ. (210); ἴῃ βρίτἰῖμ81 ἰῃίησβ, φοοάπεςς, ποριπίν, ΟΝ γος. μη. 3(2 
Ρ.40.6;Μ.45.6084); Ογτ, Ρς.37:7 6,69. ο6ο0); ἐδ.46: το(τος70); Απαϑί. 
Αμΐαρ. 70... 7ω7.(Δ1.0ς.76.}.Ψ ' 

ἄστειπτος, -- ἀστιβής 1, γηθῖ,, ποὶ Θρῥγοδορά λύπαις δ᾽ ἄστειπτος 
ψυχὰ πραεῖαν ζωὰν ἕλκοι ϑγηδδ, ἀγημ 5. 4ο(ρ.27, ν.1. ἄστιπτος Μ.66. 
τ6ορ). 

ἀστείως, 1. (εἰτεαίεῖν, τοῦ γεβηονιθηὶ κατονειδίζων ἀ. ὡς λήθην 
εἰσδεδεγμένους Οντ. ΔΊ10,54(3.4460); ἔτεα. τεῖ. βρτιγαῖτίνε Ιδηρυαρο 
(εχερ, 15.6:6) συνήσεις ἀ. ὅτι πίστιν...καθάπερ τινὶ λαβίδι δεχώμεθα 
διὰ νομικῶν τε ἅμα καὶ προφητικῶν παιδευμάτων Ἰἅ.15.1.4(2.το80}); 
ἑκάστῃ... τῶν..-«ὁράσεων ἔμφασίν τινα...ἁ, ἡμῖν ὑπαινίττεται 1.5.4 
(282Ε); ἐστι..-παραβολῆς τρόπος ἐσχηματισμένος ἀ, ἰἅ.1.π6: 19 
(Μ.72.8244); 2. εἰσυεγῖν, αρὶΐν, ἘΜΕΙΠ ϑγηπσὲ πη. 4(Δ1.18.3256}) ; 
3, 7ον μἰν ἀ. τὴν αὐτοῦ ἐδέξαντο σφαγήν ΤΉΡΠΗη.εἤγοη.Ρ.5348(Μ.τοβ, 
8274). 

Ἐἀστεκτέω, {.}. [ΟΥ ἀτακτέω δὲ πμαἸςεῖρίίμε, ἀϊδογάεγίν, ῬΑΊ]. 
υἤνγνς5.8(}}.47.28; ἀτακτῶν ρΡ.48.ττ). 

Ἐἀστενοχώρητος, οὶ εἰγαϊεμεά, πηεοηείγιεἰεά, καὶ. βοειαδιτα 
(Ρ.444.1το); οὗ Ἱποδυτῃαέε Τιορὸβ Ἰὴ οι οὗ ΒΜ θεὸν ἀχώρητον, ἐν 
σοὶ δὲ χωρητὸν καὶ ἀ, ΤΕΡΙΡἢ. ἤον. 5(Ν1.43.4924}. 

Ἑἀστενοχωρήτως, 1. τεῖ, 1ης, ; αςΐ., τοΐίπομὲ σοηἰγιεηρ, 170.1), 
ἦν. (Μιο6.656Ὰ); Το. Μοη ἄγρην. Βίας, Δ(Μ.96.1 4010); 2. μα55., τοί ξ- 
ομΐ δοίηρ οἰγαϊ θη δα ΟΥ τοηειγιοιεά γαστέρα παρθένου πλατυτέραν τῆς 
κτίσεως, ὁ γὰρ ἐκεῖ μὴ χωρούμενος, ἐνταῦθα ἃ. ἐχώρησε Ῥτος.Ο ον. 
4(Μ 6ς,7098); ἐν τῷ παρθενικῷ σηκῷ ἀ. οἰκήσας Τιοοητ. Βιῥάγακε. 
(Μ.86.τοο7ο) ; Ἐεσνο ἢ, Η. Ξόγηη.4(Μ.03.τ4538). 

ἀστερίσκος, ὁ, 1. ΠΠΠ6 ςίαν ; Ἰιτατρ., τηςίβ] ἔγατηθννοῦὶς οοτηροβεά 
οἱ ἴνο Ῥδ175 οσοββθᾷ δηα Ὀθπὶ τὸ Κορ 1Π8 ν681]} ἔτοιῃ αἰβαυσαηρίησ 
1Π6 Ὀτεδά οὐ (ῃς δέσκος: ἀ. καθὼς τὰ τέσσαρα ζῷα ἐπικαλύπτει τὸν 
οὐράνιον ἄνθρακα ἘΘΟρὮγ Ἡ ὐενρ. (Δ }.8),. 3858); οἱ, ὁ ἱερεὺς θυμιά- 
σας τὸν ἄ, τίθησιν ἐπάνω τοῦ ἁγίου ἄρτου τ Οβγγς.(ρ.360.1); 2}. 
(0.38 5.14); αἰ50 ς]16α ἀστήρ, 1δ,.(ρ.30ς.31}; 2. ἃ Κἰηα οἱὗἉὨ λεγο, Οὐ. 
ἐχριη ΡΥ.7:22(Μ,τΊ,τ84Ὰ}. 

Ῥστερόμαντις, ἀϊοϊηϊηρ ὃν εἰαγς, ΤὨδι, Ζαοΐ τον 2(2.τ630). 

πσπσσσπΠτ τ .----.-.-.- - - -ο.------Ἔ.---.-.-...---ς-ς.- “ἝὮὦἝὦἝΖἝΖἝΘὁΨὁ;.....α»αἙ..... 

247 ἀστοχέω 

ἘΔστερόμουσος, Ξἰαγ-ραησίοά; οὗ πδανεη, (ὐβη. Με], οἠοὶ. (1.38. 
531) ἴῃ τ. ΝᾺ Ζ. αγη1.2.1.44.36. : 

Ἑἀστεροπρόσωπος, 5ἰαγγγ-. ἀεε, τοῦθ ἔατε ἩΪΗΪΗΡ ας ἃ ξίαν, 
{ΠΈϑνο}.Η.»».1,οηρ.ττ( }ἴ.03.15570). 

ἀστεροσκοπέω, τοαίε [με σίαγε, Πιρρ.ἦαεν.4.4(ρ.36.τ6; ΜοΟτύ, 
3ού30}; Ἀξεῖῃ, νρ.8.ταίρ.90.5; Μ.18,1618). 

ἀστεροσκοπία, ἡ, οὐξεγυαίῖον οὗἩ ἰδ βξίαγς, «4ρος. Ἐη.8.3. 
᾿ἀστεροσκοπικός, οὐεγυΐηρ διὸ εἰαγς ὁδῶν προγνωστικῶν τὴν ἀ. 

εὐτὴν γενεθλιαλογικήν Οτιεονηπιτη Οφη.(Μ.12.77Ἀ)αρ.Επ5,}.6.6,11 

(2930). 
Ἐἀστεροφανία, ἡ, ὡῤῥέαγαμες οὗ 136 σαν, το Μαρὶ, Πεγς.(ρ.16.2; 

τεια Μ.το.τοδα). 
ἘἙἀστηλίτευτος, τοί ποι τεενπογῖαὶ, ῬΑ]. ἢ. Π,αῃ.5. πτίροτες. 4; Μ.54. 

1227}. 
ἀστήρ, ὁ, οίαγ; 1. 1ὴ 56η.; ρᾶρᾶπ δι δ ἰοὴ οὗ ἀϊνίμ!γ ςοη- 

᾿ αφχηηεα, (Ἰδμ.2 γί. 2(ρ.19.14; Μι8. 964) ; ἐδ. ξ(ρ. 50.531; τ60Ὰ}; σοπέτο] 
, Ον Υ ΠυπΊΔη δοίη ἀθηϊξ πάντων,..κακῶν μέγιστον...τὸ τὰς αἰτίας 

τῶν ἁμαρτημάτων εἰς τὰς τῶν ἀ. κινήσεις ἀναφέρειν ΜεΙΉ..-γ»!}».8.13 
(0.99.3; Μ.18,τ61Α}; εἰ..τὴν τῶν ἀ. «.. κίνησιν..«διέπει.. οἱ δὲ ἀ, τὰς 
ποιότητας τῆς κακίας καὶ τῆς ἀρετῆς ἐκτελοῦσι τῷ βίῳ... αἴτιον τῶν 
κακῶν τὸν θεὸν ἀποφαίνονται καὶ δότην 1.8. τό(ρ.τον.τὸ {{0 2 χ681}}; ἃ 
ἴοτγιη οὗ ἤδάνθηὶν ψ Πρ ὥσπερ ἔστιν ἐν βιβλίῳ γράμματα, τοῦτο 
ἐν οὐρανῷ ἄστρα. δι᾽ ἑκατέρων οὖν γνῶσιν τῶν ὄντων λαμβάνουσιν οἱ 

᾿ "» ᾿Ὶ τ - ἂν π: ε [ἢ - 7 ᾿ Ἁ 

ων τ ω ἢ ἄνθρωποι διὰ μὲν τῶν γραμμάτων τὴν ὑπόμνησιν τῶν λόγων, διὰ ὃ 
τῶν ἁ. τὴν τῶν καιρῶν καὶ σημείων κατὰ τὴν γραφικὴν διάγνωσιν 
Μαχ. ἡν ((αἰαΐοριις Οοάϊοιοι «Δ ςἰγοίορογητη 7, Ἐς ΒΟ]}, Βσιιββ6]ς τοοϑ, 
Ῥ.100); ΒΡΟΟΠ]ΔΉΟΩ5. ἡ ΤΠΟΙΓ δέτε οἱ ἀ.,, σώματα πνευματικά, 
κεκοινωνηκότα ἀγγέλοις ἐφεστῶσι διοικούμενα, οὐκ αἴτια γενέσεως, 
σημαντικὰ δὲ τῶν γινομένων τε καὶ ἐσομένων καὶ γενομένων (]οτ.ἐεἰ. 
55(ρ.152.14; Μ.9.7248); οὖὗς...οὐ διὰ τὸ,. «αἰσθητὸν φῶς ἐχρῆν προο- 
κυνεῖσθαι ἀλλὰ διὰ τὸ νοητὸν καὶ ἀληθινόν, εἴπερ καὶ οἱ ἐν οὐρανῷ ἀ, 
ζῷά εἰσι λογικά... καὶ γὰρ τὸ μὲν αἰσθητὸν φῶς ἔργον ἐστὶ τοῦ... 
δημιουργοῦ" τὸ δὲ νοητὸν τάχα καὶ αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ ἐν αὐτοῖς αὐτ- 
εξουσίου ἐληλυθός Οτ.(εἰς. 5 τοίζρ.11.12: Μν11.11068}; οἴ ργέμε.1.}.3 
(Ρ. 88, οἵ, ; ΔΥνττ, 720); ΟΟ ΕΑ τὰ οἰ ΠΟΘ] Βοα 65, ἐΡ.1.7.δ(ρ.02.10; 
1740); ἃ5 Κποντὴρ (σα ἄτοπον γὰρ λέγειν..«.ὅτι...ὁ χορὸς τῶν ἀ. ... 
οὐκ ἔγνωσαν τὸ ἀληθινὸν φῶς 1ἃ.εονμτπνῖη 2314.13.32ο(0.23-.26; Μ.13. 
11408}; ἃ5 ὈΥΒΨ ΠΡ πειθόμενοι δὲ καὶ..«ἀ. εὔχεσθαι τῷ..«ϑεῷ διὰ τοῦ 
μονογενοῦς αὐτοῦ, κρίνομεν μὴ δεῖν εὔχεσθαι τοῖς εὐχομένοις τ΄ (εἰν. 
5.11{0.12.12; 11078}; ἴτας πδίαχο γεῖ ἴο Βὸ τονθα]θα, 10 ργέηε.2.11.7 
(Ρ 1οτ.6; 2460); ἱπδηϊπηαῖο, Βαβιλοιι μη Ἐς. ϑιταί(τιτᾶξα, Μ.20. 4400); 
εἴ τις λέγει... «τοὺς ἀἁ. καὶ αὐτὰ τῆς αὐτῆς τῶν λογικῶν ἐνάδος ὄντα ἐκ 
παρατροπῆς τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον γεγονέναι τοῦτο, ὅπερ ἐστίν" ἀνάθεμα 
ἔστω ((Ρ(Ξ43)αηα ἢ, 3(ρ.228: Η.3.2840)}: ν. ἄστρον; 2. ρατίϊς, οἵ 
βίϑι βεξὴ ὃν Μαρὶ, τ. Ν8Ζ.Ον, ς, (Μ.3ς. 6606) ; ΘΧΡΙ ΠΒΕ ΟῚ οὐ τῶν 
πολλῶν εἷς ὁ ἀ, οὗτος ἦν, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀ. ... ἀλλὰ δύναμίς τις ἀόρατος 
(Ἠτνς. ἤθη. 6.2 τὴ. ἈΠ (7.818); τά ἠονι ἀτυ.8. 5(12.3780};} Βαϊ ροη. 
{Πουσθῦ τὸ Ὀς 8} ἀημδι4] βέαγ, Τρ. ΕΡἀ.10.2; τὸν..«ἀν ... καινὸν 
εἶναι νομίζομεν καὶ μηδενὶ τῶν συνήθων παραπλήσιον... «ἀλλὰ..-κομῆται 
ἢ δοκίδες γι εἰς. τ. ϑίρ.τορ.28; Μι11.7688}); ξένος δὲ ἦν καὶ οὐ συνήθης 
οὐδὲ τῶν πολλῶν τῶν γνωρίμων εἷς, ἀλλά τις καινὸς καὶ νέος ἀ. ἐπι- 
φανεὶς τῷ βίῳ σημεῖον ξένου φωστῆρος ἐδήλου... Χριστός Ἐλλι5.4.6.0.1 
(Ρ.405.32; Μ,25.653})) ; ΟΥ̓́Τ ΠΌΔΙ οοῖιγϑα οὗ ἃ βἴβυ, [5] 4. ῬῸ].}».1. 
478(λ1.γ8. 3060) ; 3. τηρῖ,, οὗὨἉ δῇ ἐἰΠεδίγίσιις βεγξοη Νεστόριος πρεσβύ- 
τερὸς ἐνθ[ ἀδε] κῖτε ἀ, ὃς ἐν έλ]αμπεν ἐν ἐκλησίησιν Θεοῖο Π1.4.}].4 
1.238; 4, Πταγτρ, -- ἀστερέίσκος ἡ.ν. 

ἄστης, ὁ, οἴηρεν, ῬᾺ]}}.τς ἢγγς, 2οίρ.134.32: Μ..47.}5). 
ἀστιβής, 1. τργοάάςση; υιρξ,, τπομομε, μρμαβεειεά, Ογτομονι. 

Ῥαξεῖ.τπ(5", 2 το); 2. ποὶ ἱνεαδίηρ ψυχὴ..«ταῖς τῶν ἡδονῶν ἐκτόποις... 
οὐκ ἀ. 1(.15.ς5.4(2.82Ξ4}. 

ἄστιπτος, ν. ἄστειπτος. 

ἀστοιχείωτος, Τρηογανιί οὗ {6 ΠΥεὶ οἰθηιεμῖς; οἱ δαῖτ 15, μηδγοδεη, 
μηϊναϊπεά, ΟγτιΟς.τ2(3.550). 

ἀστομάχητος, τοΐμομῖ ἀΉ σεῦ, ροοά-οἸρεγει, ἘΥτὴ υἱδ.1.2.3. 
Ῥἀστοχάστως, αἰηιΐεεεῖν, τοτίπομ! ῥμνβοσε, (4, πάν. [5.π4{(ρ.41.50}. 
ἀστοχ-έω, 1. αὐϑ.; 8. μεξς ξὸ παρὲξ, τεῖ, ΤἼπὴ.1:Ὁ καλῶς εἶπεν 

“ἥσαντες᾽, τεχνῆς γὰρ δεῖ, ὥστε εὐθέα βάλλειν καὶ μὴ ἔξω τοῦ σκοποῦ 
(Πτνβιλοῦ. 3.1 1 Τίνι (το 9 Ε}); θέλει γὰρ οὗτος «εἴν ὃ τοξότης 
ὕεο,ΡΙ5. πεν. 467(Μ.02.14724}; Ὁ. ἴῃ σοὶ., ζατ πὰ δἰτταϊηγηοηΐϊ οὐ ἀἢ 
1468] οἱ τῶν “Ελλήνων σοφοί, ἰδίᾳ δυνάμει τὴν θεοσέβειαν ζητήσαντες, 
ἠστόχησαν ΘΠ, ἣν. ]οδίρ.513.2 τι. Μοτϑι4οσα); υτς.τοο: 2(Μ 00. 
12610}); βλέπετε.. «πῶς τὴν ὁμολογίαν χειρογράφητε" μὴ --ἤσητε ἵνα 
μὴ μεθοδεύϑητε Κ͵Ι. Βαρὶ. (0.430): Πόποε εγν ἴ.6ς. ἀσί ἘΠ᾿ ΌΒΕΙν παντὲ 
»οὔντι κατὰ τοῦ ἑτέρου μηδεὶς λαλείτω Π)ϊά,τ5.3.. Ὁ Ψαἱϊ ἴο ταδᾷκὸ 
ΠΔΥΌΟΊΙΣ, δὲ ἰοϑὶ, οἵ ἃ 5810, Τ᾿ δαὶ. τϑ.28(0.57.4.; Δ6.122.13454} οἵ, 2.8; 
7ατ τὰ Ὀμβῖμεβ, [0 δέοβο μι ῥγα το 3(λ}.87. 30 720}; οἵ Ἰαπὰ ἦν γὰρ 



ἀστόχημα 

«νἥσασα ἡ χώρα διὰ τὴν λειψυδρίαν τοῦ Νείλου Ἰιδοπί Ν υ. 10 Εΐδοηι.30 

(ρ.62.14); 2. ο. σαπίτ. ; 8, με1} ἰο γεαοῖ οὐ αολΐευε τοῦ τῆς ἀληθείας 
“"ἥσας λιμένος (ἴδιη, ῥαεά.2.:(ρ.173.20; Μ.8.424Ά)}; ἡ ζήτησις .-«τῆς 
καταλήψεως ἠστόχει ΝΉ αριῬτος Ο,Οαηΐ.5:τ1(}.87.τ6170); {0 865. 
ΝαζΖ. ἀΐαϊ.τ47(Μ.38.1007}; τῆς».-«ἐλπίδος τοῦ θεοῦ ἀ. Ατείῃ. ῤοι.6 
(Δ τοῦ.5410); Βεησα ῥέ ἰαοξίηρ ἴ: ὥστε θεῷ μὲν ἀνατιθέναι ὅσον 
ὀφείλεται, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἑκάστου, τοῦ προσήκοντος μέτρου μὴ 
“ἦσαι ΟΥΝ γ55.ἤονη.4 τη Ο απ. (Ν].41.8488); τοῦ μείζονος κατορ- 
θώματος τῆς ταπεινώσεως “-εἴ 151.ὉῬε],ἐρ}.1.286(Ν.78.3524); ὕγτ. 
7μϊη.3(63.758); Ἐ. ρὸ ἀϑξίγαν, ὁ᾽ν ἴτογηι ἁ. τῆς ἀληθείας Βοοτ.ἦ.6.1.0.28 
(Μ1.6).888); δέ ἐπι ΕΥ̓ΟΥ σοποοτηΐηρ μήτε τῆς περὶ θεὸν δόξης... 
«σήσωμεν, μήτε τὴν ἡμετέραν φύσιν ἀγνοήσωμεν Ἰτεπ,ἠαθγ.,5.2.3(}}.7, 
1127}; Ὁ. Καῖ ἰο οδϊαΐη, νεῖδς, ἰσδο τῆς.."εὐποιΐας αὐτῆς οὐκ ἠστόχησεν 
οὐδείς ῬΑ. 1.1 αμς.π4(Ρ.τ46.6); γυναικὸς ἁ. Α(. Ῥαμί, εἰ ΤΑεεῖ, τοί .243. 
2); [514.Ῥε],ρ}.τ τοοί Μ.γ8,2ο80); ἃ, γα ἰο πεεῤ, ἰσξε; Βῃϊρ5, Τιθοηΐ. 
Ν,υ.. 70. ΕἸδενη. 28(ρ.61τ.6); 1 πάντα δρῶσιν ὡς ἂν ταύτης μὴ “-ῆσαι 
70.1).κονπ.τοτο( .96.5698). 

ἀστόχημα, τό, ἐνγογ' οἵ πουρῃϊ, οὗ Οπδτιοἀθοϊτηϑη5 περιέπεσον .- 
ἀστοχήμασι καὶ αὐτοί ἘΡΙΡΠ ἦεν. 5ο.τίρ.245.3; Ν1.41.8844}; οἵ δεῖ, 
1.6, εἴη τὸ ἐκείνων ἀ. ὅτι ἑκόντες ἐπιθύουσιν ΜΙ. ῬΊον".4.3. 

ἀστοχία, ἡ, ἰο55 συνήδεσθαι μὲν.. «ταῖς εὐπορίαις αὐτῶν, συναθυμεῖν 
τε ταῖς ἃ. 1Βα5.εοτδί.20.2(2. 565; Μ.31.13028}; Τδοπτ Ν υ,. 9. Εἴδονη. 

. 28(Ρ.6τ1.4). 
Ἐἀστραγαλόωῳ, ν.]. ἴοΓ στραγγαλόω. 
ἀστραγαλωτός, γεαελιτηρ ἰο 1:6 ἀἩ 6 ΟΥ τογῖξί τὸν χιτῶνα τὸν ἃ., ὁ 

μὲν Ἀκύλας καρπωτὸν ἡρμήνευσεν...οὗ νῦν δὲ αὐτὸν καλοῦσι πλουμαρι- 
κόν" ὃ δὲ ᾿Ιώσηπος, τὸν μέχρις ἀστραγάλων διήκοντα Τάτ φη.28 ΤΉ 2 
Καρ.(1.420). 

Ἀἀστραπητόκος, ῥγοάηείηρ ἰἰσἠηῖησς, ΕἸ εβνο.5. ἐδ: ρ.5.60(.03. 

15330). 
ἀστραπηφόρος, εἰοίἠεά τοῖς ἰἐρλίίηρ, βαςίηρ; οἵ ὧι δηρεῖ, 

4.ΡῺὴ.Β τ2.τ(ρ,3τ6}. 
Ἐἀστραπικός, τοτοϊἀΐηρ ἰρμίμίηρ ἄγγελοι...ἀ, τινα ἔχοντες κατὰ 

τοῦ κόσμου...ἐξουσίαν Ηρ. ἦαεν.5. 26 Μ5 τεααῖπρ; ο]. σατραπικήν 
Ρ.128.21; Μί.τό.31084). 

Ἐἀστραποβροντοχαλαζορειϑροδάμαστος, ουεγεογηε ὃν ἰἰρλϊπΐηρ, 
ἐμιμάον, καῖ, απὰ βοοά, ΒΒ 85.Ἐρ.365(3.4674 ; Μ.32.ττορ). 

Ἐῤστραπόκαυστος, εἰγμεΐς ὃγ ἰρβίπίηρ, Υ αἰϊείη.2(ρ.52). 
ἀστράτευτος, ποΐ μαυΐϊηρ 5θεΉ βεγυΐεθ; ἢφ,, οὗ ἔποβε ποῖ γε Ὀ8Ρ- 

{|Ζεά, ϑεγοσῦ, τον, 4: τ6(ρ.268.23). 
ἀστρατήγητος, εὐΐίμοι ἃ ρεηόγαὶ, ὅϑοοΥ..6.7.30.6(Ν.67.8ο50); 

Οντιθς Ρτοθι (3.40); πδαξ, 8 βυϊρβῖ., βεταρ, ἤαν.32(0.48). 
Ἐῤστρογοητεία, ἡ, μοί Ηρ τοῦθ αδιγοίορν τὴν φιλοψευδῇ καὶ 

ἀργυροκάπηλον ἀ, Οντι λον βακε τα(οἤιτο .}; Ια αάογ.δ(1.103Ε); 
ἀστρογοητεῖαι.-«καὶ ψευδομαντεῖαι.. «πρέποιεν ἂν,..τοῖς..«προτεθυ- 
μένοις τὴν...εἰδωλολατρείαν. εἰσοικίζεσθαι κατὰ νοῦν 1Ὁ.(1838). 

Ἑστρόδουλος, ὁ, οἰαυε οὗ 1116 εἰαγς; οἵ ὈΒοβτοεβ, ὅεο. ΡΙ5.Π ἐγαεὶ. 
1.2(Μ.02.χ2974). ᾿ 

ἀστροθεάμων, ἐεοηεεγηφά τοὶ οδεογυαίοη ΟΓ 16 οίαγξς τέχνην 
Ῥδη]οβε. ἡ, 6.8.9(Ν].6ς. 5648); σοφίαν {70..Β.}.3(Μ.96.877}). 

ἀστροθεσία, ἡ, αγγαηῃφεμιεηὶ οΓ ῥίαπείς, Ταῖογαί. δίρ.8.5; Μ.6. 

821Ὰ};; ἐδ.ο(ρ.9.29 ; 8258); ΟἸδηλ εχε. ἡ Πάοί.14(Ρ.130.το ; Μ.9,6034). 
ἀστροθετέω, γπρμῦεν ανριοηρ [ἤδ οἰαγξ, Ταῖιογαϊ ο(ρ.τοιτδ; Ν.6, 

8250). ᾿ 
Ἐῤστροκίνητος, ςἰαγ-»"ουεα; οἵ ΜαρῚ, ϑόρῃτ. Η.6ρ.5γη.(Ν.87. 

3176Δ). 
Ἐἀστροκτονία, ἡ, «ἰα7-Ξ απ σἤον, ἀεειγμοίοη οὐ 5ίαγς, ΤΟδθ5. ΝΖ. 

ἀίαϊ.τορί .38.080). 
ἀστροκύων, ὁ, ἢ υμδειγε τοῦτον 35. νεανέσκον τεθνηκότα] ἀπέφερον 

ἐπὶ τοὺς ἀ, ... ἔθος δέ ἐστιν περὶ τοὺς Πέρσας τοὺς τελευτήσαντας 
βρωθῆναι 70.Ώ 15.0.0, ΕΡΙΡ᾿.τ8(}}.41τ.440). 

Ἑῤστρολάβιον, τό, αείγοίαϑε; ἀϑἰτομποσηῖοαὶ ᾿πβίσατπεπί ἴου ἀδίοτ- 
τηἰππρ' Ῥοβί τοι οὗ σε]εϑτίαὶ θοαίο5, ν.]. ἀρ. ϑγποϑ. αςίγοίαθ. Ἐς,(0.132. 

4; Μ.66.15714}. 
ἀστρολογία, ἡ, ἀσείγοίογν μήτε ἀ. μήτε ὀρνεοσκοπίαις..«πρόσεχε 

Ογχυ. . οαἴεεῖ..4.37. 18.0.8; Βαδ5.πονι.χ2. (2. τοῦς ; Μ.31.3078); ἀ. καὶ 
μαγείας ἘΡΙΡΗ. ἠαεγ.3(ρΡ.177.71; Μ.41τ.1858}); Ορρ. ἀστρογομία, ΟἸΕτΩ. 
Ῥγοΐ.δ(Ρ.51.22; Μ.8.1720) ; εαπδίξα ψΙΠ ἀστρονομίᾳ, ΟΠυνδιἠοηδ.Σ 
ἐπ Μ͵ι.(η.848--85Α). 

ἀστρολόγος, ὁ, αείγοίορενγ τὴν τῶν ἀ. τέχνην ἨΠρρ.ἤαογ.4.2(ρ.33. 
τ8; Μι16.20506); στ. ΝΖ. καγρι.1.1.5.57,62(}}.27.4281,420Ὰ}); οἵ Αὗτα- 
Β81ν, 15. ΝΖ. ταί. τοδί 1.38.976); ἃ5 δα θ)εσί οὗ ἐςο]. ἰεριβἰαοι 
ἀ., μάντις, «χρόνῳ 35. δοκιμαζέσθωσαν) (οηε,..4,Ρ}.8.32.11; οὐ δεῖ... 
κληρικοὺς ...«εἶναι ἢ μαθηματικοὺς ἢ ἀ. (ΙΔοα.σαη.36; ρονγεῖ οἱ ρτα- 
αἰσίίοα πὰ] 86 Ὀν εἤξοῖς οἵ Ὀαρίίβιη, ΟἸδια χε, ἡ πάοϊ.Ἴ8(ρ.131. 
τ6; Μ,9.6020). 

24δὃ ἀσύγγνωστος 

ἀστρομαντεία, ἡ, αὐὐυϊμαϊίοι ὃγ βίανξ, αξίγοίοσγ, Ονταάον (1. 
τ86Α). 

ἄστρον, τό, 1. (απιι. ρΙ τ.) ἐξ είανξ; 8. ἘΛΕΙΓ δισζαπρθιηθηΐ 5ύπὶ- 
Ρο]ὲς οἵ (μγιβίίθαι δοοποῖην, ΤἜΡΕΙ.Απι πίοὶ,2.15(Μ.6.10778})}; ἃ 
ἔοττῃ οἵ πεανθηὶν ψυτπρ ΜΆχ, [γ((αἰαίορις (οάτομγη Αἰ ον οἰ ΟΡΟΥΘΗ 
Ἴ, Ἐς ΒΟΙ], Βτιββεὶβ τθοϑ, Ρ.1τοο) οἷξ. 5, ἀστήρ; Ὧο ποὶ ἱ᾿πβπδησε 
γλθη 5 ἀοίοπ5, ΟἸδηχ δεὶ, ςο(ρ.152.18 ; ΝΙ,9.7248); ΟὙῸΝγϑο5. {α..(Μ..4ς. 
1528,0 οἵ ῬΆ551η); ΠΟΥ ΠοΏγΟὶ αἴΐαϊτθ οπ ἐαστἢ), τεῖ. Ῥ5.72:88, 
“ἀδικίαν γε εἰς τὸ ὕψος λαλοῦσι πάντες ὅσοι παρὰ τὴν τῶν ἄ, σχέσιν 
φασὶν εἶναι τὴν αἰτίαν πάντων τῶν ἐπὶ γῆς Οτιεονμη ἴηι Μ[.13.6 
(ρ.1το4.14; Μ.13.11088}; Ὁ. Ξρεσυ]ατίοι5 α5. τὸ ὑπεῖτ παῖαγο ; ὈΘΙηρ5 
οὗ ἢ ΟΥ̓ΟΥ ΠΙρδυ π8π τηδῃ εἰ...τὰ,. ἄ, «., εἰς διορισμὸν... χρόνου 
γεγονότα...θεῖά ἐστιν καὶ κρειττόνα τῶν ἀνθρώπων Νίξτ ἢ ΦγΡ.8.15 
(ρ.τοι. 28, ; Μ.18.168.}; ἐδι8.τοίρ.το4.1 5. ; τ680) ; 5Βῃ8γε ἰὴ γβάβιηρ- 
τοῦ ὃν ΟΠ τβε ἄτοπον..«αὐτὸν φάσκειν γεγεῦσθαι θανάτου οὐκ... 
ὑπὲρ ἄλλον τινὸς παρὰ τὸν ἄνθρωπον ἐν ἁμαρτήμασι γεγενημένου, οἷον 
ὑπὲρ ἄστρων ΟΥ.7ο.τ.25(4λο; Ρ.4.5.2]; Μ.14.028)}; ΟΠ Ιπταπ τείαβαὶ 
ἴο ΜΟΥΒΗΙΡ {πεπὶ ἀεξεπαρα, ἃ. (εἰς. 5. το(ρ.0.231ξ|; Μιττ. ττϑϑΒῖ,); 
ν. ἀστήρ; 2. οὗ {1πμ6 «"ἢ, ῃγγϑ οη. 56.4 τ Μ|.(7.571Ὲ}; 14. λον. 
4.4 τ Τρ ν(ττ. 1Ὰ}. 

ἀστρονομία, ἡ, 1. ἀξ ΥΟΠΟΡΙΝ. 8.8. 50 πῆ βέθαν οὗ 1Π6 5ἴδυϑ, 
Ταβι.41α].2.4(Ν1.6,4778}; 16.3.6(4810); τῶν ἱερῶν μαθημάτων γεω- 
μετρίαν μὲν..«καὶ ἀ. τ. Ταῦτα, βαηπ,Ογ.8(0.22.18 ; Μ.το. το 770) ; ΟρΡΡ. 
ἀστρολογία, (Ἰεπλ,ῥγοί 6(ρ.51.23; Μ.8,1720)}; ᾿ΓΒαῖ, αἰέει. τίρ.0.26 ; 
4.690) Ὀαὲ οἴ. ΟἸομα. ,γοί.δ(ρ.53.τ4; Μ.8,1768); ΤΗάί. }εγ.το: 2(2.4063); 
σοτγαρίεα Ὀγ δβίτοϊοσν. διεβάλλετο.. ἀσκεῖσθαι τῆς ἁ., ὃ μέρος 
ἀποτελεσματικὸν καλοῦσι 80Ζ.᾿,.6.3.6. «(}1.67.1ο450}; 2. ᾿ἀοποβοα 
ΜΙ ἀείγοίοσν Χαλδαίων ἀ. καὶ γενεθλιαλογία ΟΥ.Να2.0».30.5(Μ.36. 
4408); εἱμαρμένη καὶ ἀ, παρ᾽ αὐτοῖς [86. τοῖς Φαρισαίοις] σφόδρα 
ἐχρημάτιζεν ἘΡΙΡΙ ἦσεν.τ5.2(0.211.13; Μ.,41.2408); οὐ κατὰ ἀ, ἀλλὰ 
θεοσέβειαν [(θ5.Ν42.41αἱ, τοδί 1.38.076); ἡ πολυθρύλλητος ἀ., ἡ 
πολυάσχολος ματαιότης Βαβ.Πέχ,τι (1.46; Μ.20.00); ἃἋ5. 510) σοῆ- 
ἀριηηεᾷ, ΕΡΙΡΏ ΧΡ. β4.24{0.52ς.0; Μ΄.42.8200)} ; ματαίᾳ ἀ. 14. »ιδη5.15 
(Μ.43.26το}; 1 865.ΝΖ. ταὶ. τοδ(}1.38.077}; [15 οὐσίη ᾿Ενώχ φησιν 
τοὺς παραβάντας ἀγγέλους διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους ἀ. (Ἰεπι.εί.53 
(ρ.152.0; Μ.0.7244). 

ἀστρονόμος, ὁ, 1. αεἰγομοηιεῦ; οἵ ΑΡταμδῖη, {ὑ805.Ν82Ζ. ἀταί. τοῦ 
(Μ.38.0γ76); 2. αϑξίγοίοσεν, Βαγάθϑαηθϑ 8ρ.5.}.6.6.το(2780 ; ΜΙ ,21. 
4738);  1αἰ. Ττμινεὶ ἀφ ττ νοὶ 

Ἐλστροπολεύω, ΟΉΓΘΤΗ ὁημόξο β τοῖλ 6 οἰαγς, Οὐ Ν ἃ 2. σαγη. 1.1.5, 

50{Μ.37.428.}. 
Ἐῤστροπόλος, ὁ, αείγοίορογ, Ἀπ ΟΜ οη ἀφ, Β4(Ν) 80. τ6880). 
Ἐἀστροτέκτων, ὁ, ἡπακεν οὗὨ ἰδὲ εἰαγε; οἵ σοῦ, ξύβεϑ, ΝΖ. ἀξαζ, τοβ 

(Μ.38.077). 
Ἐῤστροτύπως, 17, ΣἰΑΥΥ͂ν τοῖα τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον μεσούσης 

ἡμέρας..-«γράμμασιν ἀ, ῥωμαϊκοῖς διασημήνας αὐτοῦ τὴν..«νίκην 7 7ο.}0. 

«Αγίο. 5 (Μ.ο6.12038). 
Ἐστροφόρητος, 5ἰαγ-δεαγίηρ, ὥγποβ,ιἤνρηη.2.το(ρ.43; Μι66.1502), 
ἀστυκός, -- ἀστικός, οὗ ἐπε εἰΐν; τ5. βιιρβῖ., ομζθη ΟΡΡ. ξένος, 

οηϑι. Πιδς ἰαμᾷ, (Μ.88,4854). 
Ἐἀστυμέριμνος, κα [ον (πε εἴν, ϑγυιοβιλγημη. 3, οίρ.8; Μοδό. 

1504). 
Ἐὰἀστυπόλος, ὁ, ἐΣ 565, ϑγ 0 65.765 Ή.24{ρ.53.14:; Ν,.66.1 1000). 
ἀσυγγενής, ποὶ εονγηξογητανίθ ἰο ονιο᾿5 παίηγα, Ἡπηαϊγαὶ,; οἵ νὶος, 

ΝΠ] 1. 2(Μ.79.11410). 
ἀσύγγνωστος (ἀσύγνωστος), 1. πο! ραγήάομίηρ: ἃ. οἵ Ῥευβοπβ, 

γεϊομ ϊοος, τηργειίεες ἃ. δικασταί (Πγνϑ.5αε.3.18(0.02.4; 1.4004}; 14, 
Ρεὶν.εἰ Εἰ.τ(2.7328); ἀ. ... καὶ πικροὶ τοῖς ἀδικοῦσιν [51.}Ὲ].6}}.2. 
τ33(Μ1.78.576Ὰ}; πραΐ, ἃ5. δι Ὀβξ., γηϑγοϊεδομεδα, 1 [πιβί.φπ 6} γέ Ῥ.ΊΟ Δ 
(Μ.6.15400); Ὁ. οἱ {ππρ8, μηγείθη ηρ, Ἱπεχογαδίε; ἱπευτίαδίε ἀἁ. καὶ 
ὧδε καὶ μετὰ ταῦτα τὴν τιμωρίαν... ὑπομείνωσιν Α.ἢ ἐρ. ϑόγα.1.33 
(Μ.26.6ο088)}; κίνδυνος ἀ. ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ΑἸἢ. ρεη!.47(Μ.25.060); 
φεύγων ὡς ἀ. τῆς ἀπειθείας τὸν κίνδυνον Μαχ.ινεδσ. (Μ.ν01.10338); 
ἔτθᾳ. οὗ βέθυπδι ρα πιβῃτηεπί τὴν...«ἀ, ὑποίσονται καταδίκην ΑΙΉ. “7. 
3.55(}}.26.4408); (Ὠτγπ,υῖγρι2τ(1.283Ε); 5ρ6}1 ἀσύγνωστος Ῥτοο ΟΡ 
ογ.6.6(Μ.6ς.7324}; 2. μηραγάοημαδίε, ἃ. οἱ ρεύβοηβ, Ὁγνβ.}0}1.4.1 
ἦπ Κοημι(0.454Ὲ}; 1δ.17.3(6258); ὅσῳ... «ἀσθενέστερος ὁ ἀνταγωνιστής, 
τοσούτῳ ἀ. μᾶλλον αἱ νικηθεῖσαι 1Δ.ἢσηι.78.1 ἡῃ Μ11.(7.7 510}; Ῥτος,Ο, 
[ς5.43:28(Μ.87.2400Ὰ}); σοτηρ., ΟΠ τγβ5.ἠσηι.44.3 τ Μ11.(7.4128); Ὁ. οὗ 
[Ὠϊηρ5, ἡμεέχεμδαῦίο, Τὰ Βορι απ. δ Μ. 18, το. 20); πονηρὰ... «ἡ 
πρᾶξις...«ἁ. ἡ ἐπιχείρησις (Ὠγγϑ. πον. 6 4.5 ἴῃ στη.(4.615Ὲ})}; ἀ, ... 
᾿Ιουδαίων κατάγνωσις ἡ τῶν ἐθνῶν ἐπίγνωσις Βαβ,δε!, ον. 20. τ(Ν ὃς. 
2450); οὗ 510 ἀραϊηβὶ Η, σμοβί, [5814.Ῥε] ἐρῥ.1.50(}1.78.2214}); σοπρ. 
ἐν. «τοῖς τοιούτοις τάχα τὸ μετριάζειν τοῦ χαλεπαινειν ἐστὶν ἀσυγ- 
γνωστότερον ΤΟΝ γ55.6ρ.20.6(Ν.4.5.240Ὰλ}); πδιξ. ἃ5 ϑιι δι, διελέγχων 
αὐτῶν τὸ ἀ. (Πτγ5.ἠουι.67.2 ἢῃ ΜΙ{.(7. 6650); τοὺς τὰ ἀ, ἁμαρτάνοντας 



ἀσυγγνώστως 

Ἰάἤσνι.1.4.0 ἐμ Κομι(ο. 5800); εἰ ἀ. καὶ πρὸς θάνατον ἡμαρτήκαμεν 
0. ..] «Ῥοσπτὶ. εομξουΐνρ. (Μ.88.τος530); 10. ορτγιηος Μ.05.024}. 

ἀσυγγνώστως, ἱποχογαδίν ; γεϊομ ϊοοεῖν, ΤῊαΥ Ηοτδο].15.30: τϑ(}. 
18.1321}0)}; (Πτυϑβ.πορη.72.1 16. Μ|.(7.7020). 

Ἐἀσυγκαλύπτως, οῤρεηῖγ, τἐπγεδεγυσάϊν, ΝΙ].6Ρ}.1.70(Μ.70.1134}. 
ἀσυγκέραστος, τηοί,, "01 ἐοΡΗΠΙΗΡ εἶοδε ἐγιεη 515, αἰοοῦῇ ΟΥ̓ τ5- 

σοεϊαίε ἐν Λέοντι τύπος..«φύσεως' ἰδίας ἀποφάσεως, ἃ., ἀρέσκοντες 
ἑαυτοῖς ΗῚΡρ.΄ἤαεν.4.τοίρ.5τοτς ; Μ.16.30868). 

Ἐἀσυγκοινώνητος, ἐμεοτημημίκαρίο; οὗ αἰνὶπθ ὄδβϑθεποε, ἘΘΡΗ. 
μαδγ.77.34(0.446.23; Μ.42.6020). 

Ἐἀσυγκρασία, ἦ, τμτοϊ τηρηεςς ἰο φἤαγε; ἐχεϊμοίυθηδος, Ἡουτηνς. 

3.9.4. 
ἀσύγκριτος, ΤηεοηΊραγαῤίε, 
Α, ἴῃ ρσεη.; 1, ποὶ εορηραγαῦία τῷ μεγάλῳ δούλῳ πρὸς τοὺς συν- 

δούλους ἡ σύγκρισις" τῷ υἱῷ δὲ πρὸς οἰκέτας, ἀ. ἡ ὑπεροχή Οντ.Γ. 
εαἰφεῖ.4.6; (ἢγγϑ.μοηι.37.2 τη ΚΧ11.(7.4174}; Πδοπτ. ΗΝ σι. τιτοίΜ. 
86, 1477); 2. ὑενοπά φοἸραγε, μρραγαϊ εἰσ, 1.6, ΒυΤραβϑιην ; αεΐ, 
ὅ...ἀ,, πρὸς πάντα κατὰ πάντα ὑπερέχων [5ς. λέγεται] θιαν. ({Β85.) 
Ειρμέᾷ. 2046 ; Μ.20. 050); ἡ πρᾶξίς σου ἀ. ἔσται ἩδτΙΙη.παη4,7.χ; 

. ὁ δεσποτικὸς τόκος στιν 95. ,.4(λ1.46.11128); (τεΐ. Μα].1: 11) 
γρητὴς θυσίας τὴν ἀ, εὐωδίαν Ογτ,αάογ,2(1.570) εἴς, ; οὗἨ ΡΕΥΙΒΟΩΒ5 
ἀσπάζομαι...Δάφνον τὸν ἀ. ἸσΏ. δ, )μ.12.2; Ηορ,ΟἾοηι.2.43;) Αμῖ. 
Νοη. ἠοηι, 3) (Μ,80.15400); ἔτεα. ἢ ὑπεροχή ἀπ διαφορά, ἐπι- 
τπεαδηγαδίο, 1514, ῬῈ].ἐΡ}.2.80(Μ.γ8.5320); οὗ εμροτοῦ ἁ. διαφοραῖς 
τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀνεοστηκώς ντ. ΤΠάς.(ρ.42.13:; 55.1Ὰ}; 14. .0.1.} 
(4.6οΑ); 3. μηραγαϊ οἰ ο, ἰ.6, ἀηπρατά-οἔ, τοῦ, Ῥβιιορυῖ ὅτι... ἑαυτὸν 
κύριον προσηγόρευσεν, ἀβέβαιον καὶ ἀνίσχυρον, καὶ ἀ. οὐ γὰρ τοιαύτην 
συνήθειαν εὕρομεν πώποτε Τστοροηί, ας. (Μ.86,6520); 4. ἴὰθ Ραὰ 
5Εη586, Τηεομιραγαδίοε, μηεφμαϊοα τῇ...ἀ, ἁμαρτίᾳ Πο;»Ἴφηι.ττ, 
12: ἃ, τινα νοσοῦντες ἀβουλίαν ζντ. ρίαρὴ ἔχ,2(1.2738}; 14,70.3.6(4. 
2224). 

Β.. 1ῃςο].; Ὀοΐῃ βεῆβε8 ΟΣ ἃ Α.2 δἵε ἴουτιά, βου ει 65 
σοι ηρα ; οἷ. ἀπαράβλητος ; ἱπεογεραγαδίε; 1. αὐϑ. οἱ Οοᾶ τὸ μὲν 
ἃ. οὐδέν ἐστιν ἕτερον ἢ αὐτὸ τὸ ὅν Γαΐῖ,ογαῖ. το(ρ.τ6,18 ; Μ.6,8278}; 
Ηο».(ἰθηι.2.45; θεὸς..«ἁ. ἐστι πρᾶγμα Δτ..4).01, τ). 26. 1324}} 
ΓΔ Ρ. Οοηςὶ. Ι͂Ρ}.8.5.τ; τὸν πατέρα υἱὸν ἔχοντα ἀληθινῶς.. «οὐ τὸ ἀἁ, 
ἀφανίζοντα ἘΡῚΡΗ. δεν. Θ. 4πίρ.38ς5.21; Μ.42.588}0)}; ἱπ ἘΠ ΠοΙ Ϊὰ5 οὗ 
ἘΔΊΠΕΙ ΟΡ. ὅοη εἷς ὁ... θεὸς ἀν δ τη τδξ καὶ ἀ. πη αροὶ. ττ(Μ,.3ο. 
8484}; ἐδ. 2 6(864λ):; ἀ. ... τὸν θεὸν λέγει, ἵνα δείξῃ υἱὸν ἴσον ὄντα τῇ 
κτίσει Β45. Ἐμη.1.27(1.2370 ; Μ.20.5 600) ; Αδξι νη ρ. ἘΡΊΡἢ.ἀαεν.76. 
12(ρ.358.6; Μ.42.5410) οἷ. 5. αὐτοουσία; τὸ ἐν οὐσίᾳ ἀ. ἘΑΤΗ «ταὶ, 
7 γῖη.2.13(}}1.28,11778}; δογματίσαι...ἀἁ, εἶναι τὸν πατέρα 1514, Ὲ] ἐῤῥ. 
4.324(}1.78.002Ὰ}; ἴῃ ογίῃ, ἀοσίτίηθ, οὗ ΕΔΊΠΟΥ δηα ὅοῃ 11 τοῖς 
ἀμεγέθεσι καὶ ἀ. τ Ν 85. Ἐπ. τ(ι Ρ.1ο7.14; Μ.45.341Ὰ}; ᾿Ησαΐας... ἃ, 
αὐτόν, ὡς τὸν θεὸν πατέρα... βοᾷ Τιάνπι. Τγέη.1.27(Ν1.20.3074}; τεῦ. 
Β41.3:36 πῶς..«ἂν ἄλλος εἴη ἀ. πρὸς τὸν υἱόν; {δ (ΔοοΑ); εἰ ἀ. ὁ πατὴρ 
κατὰ πάντα πρὸς τὸν υἱόν.. οὐκ ἄλλως πρὸς τὸν υἱόν, ἑτέρως δὲ πρὸς τὴν 
κτίσιν, ἀλλ᾽ ὁμοίως ὰ ({Β645.} Εω».4(1.280Ὁ ; Μ.20.6764) ; [56. θεόν] 
ἀ. ... διὸ ἀ. μονογενῆ υἱὸν ἀσυγκρίτως γεννήσας ρΡΙΡΒ. ἤαεγ.76.37 
(ρ.388.51; Μ.42.5030); (ῇχγδ. μοηι. 4.2 τὴ 70.(8.2 00}; 10. 5.2(384}; οἵ 
Ἡ. Ομοβὶ τὴν ἀ, δόξαν τοῦ θεοῦ πατρός ΤΙάγτα, 7 γέρ.2.8(Μ1.30.δο8Α); 
1.2. τ(4520); τῆς ἀἁ. οὐσίας πατρός, καὶ υἱοῦ, καὶ ἁγίου πνεύματος 
ἘρΡΙΡΒ, ἐμαργ.76. 30(Ρ. 404.5} Μ.42. ὅο44); 2. οὗ (σἂ ορρ. ογεδίίοῃ ὁ. 
τὸν ἥλιον κατασκευάσας, αὐτὸς πρότερον ὀφείλει πολλῷ μᾶλλον ἀ ἀ. εἶναι 
Ονγ Η. εαἰφεῖ..4.5; ΟγτΟΡς.9:22(Μ.60.7770); Ια Ἰηοιμῖρρη, (51,6830}; 
Ζαομ. ΜΙτορί (1.85. ττοϑΒ) οἷ. ἀ. πάντα..-«πρὸς τὴν...τοῦ θεοῦ οὐσίαν 
0 ε].Ον2.}.6.2.22.ττ(.85.12020}; 3. ΟΡΡ. δηρε}β ἀ, ... πρᾶγμα θεό- 
τητος καὶ ἀπαράβλητον ΟΥγ.ἰδδ5.2ο(53.2 050) ; 4. ΟΡ. πιᾶτι συγκρίνεις 
τὰ ἀ,, θεὸν καὶ ἄνθρωπον στ. ΝαΖ.ογ.20.8(}}1.35.τογ20}; οὐ.. χρὴ τὸν 
ἀ. θεὸν τῇ ἡμετέρᾳ συγκρίνειν φύσει ἘΡΡΙΡΗ ἐαον.76.3)(0.388, 28; Μ,42. 
5930); Τάς. Τγίη.7(}1.)ς ττ5ός); 5. οὗ Τίορσοβ πολλῷ πλέον μείζονι 
φαντασίᾳ καὶ ἀ. ὑπεροχῇ τοῦ λόγου τὴν δύναμιν ΑἸΉ, επί. 45 (1.25. 
8094); οὗ Ροᾶν οὗ (μχιξὶ τὸ σῶμα τοῦ. .«υἱοῦ.. ὑπερέχει κριῶν καὶ 
ταύρων" οὐκ ἐκ συγκρίσεως, ἀ. γὰρ ἡ ὑπεροχή ὉΒαδ5ἁδαρὶ.2.2(2.653Ε,; 
Μ.31.1584Ὰ}); οὗ (μτιδέ ορρ. ἴο. Βαρί., (σνβιλονπ ὁ τη (0.(8.42}}; 
Ογτ μεσ. ττ(ε᾽ 60); 6. οἵ γαγίουβ αἰνίηθ αἰ θαΐεβ : ἐσχύς ΤΏΡΗ], 
Απειδμίοί.τ. 3(Μ.6.1το280); δύναμις ΑἸ ἐης.4.5.3(}1,2ς.1774}; ἡμερότης 
Οντ, ]οπ.2ο(3. 4888}; οὗ ρσᾶζθ χάριν...ἃ, τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος 
μετουσίαν ΝῊ.6}}.2.414(Μ.79.3530). 

ἀσυγκρίτως, 1. ψιϊῃ σοπηραταῖνα ἘΧΡΥΈββοα Οἱ πη ρ]166, ἠη- 
εοτπηραγαδῖν ἀ. ἀμείνους ΟΥ. (απ ττ](ρ.14ς.27; Μ.17.2578); ΟὮτν 5, Ή1. 
4.2 15 70.(8.200); ἐνδοξοτέραν ἁ. τῶν σεραφίμ [.1|.( ἦγνς.(0.449.26) 
οἵα ΡΝ οα, ἄογηι. «4(}} «86, 32894); 2. Εἰ Πρ ίσα]]γ, γε τονε, ργεαϊΐν, 
21076 ἐχεοϊϊσην ἅγιον αὐτοῖς τὸν ἐπιστάτην ἄγγελον ὑπισχνεῖται θεός, 

ἀλλ᾽ ἀ, Ὀγτ, [μἰπ.ι4(65,.1400}; ΓΡτοςΟ. Ῥγ, 25: 31(Μ,87. 14720); θῆρα 
. αὐεοϊμίεῖν, τοτίμομί ὧτὴν γε εγόηες ἰρ ὁ κύριος. «πρωτότοκος ἀ. ἐστὶ 
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πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων αΥΝ γ55. 7 γ.4(Μ.46.11120}} ἘΡΙΡΗ. 
ἠαον.6.46(ρ.4οο.2; ΝΙ.42.6138}; 1}.76.37(0.388,32; 5020) οἰΐ, 5, ἀσύγ- 
κριτος ; Ὠροητ. ΗΛ ες. τ τοί Μ.86.1476}). 

[ΠἸάσύγνωστος, ν. ἀσύγγνωστος. 

Ἐἀσυγχυτικός, ποὶ ἰοὸ δὲ εὐηζιδεά, ν.}. ἴογ συγχυτικός 0.6]. 
εαμοηαγιτ( 8.5 4. 0.437). 

ἀσύγχυτος, τοῖπομὶ ξμδίορ; ὠρποοη με; ἀϊειϊηεὶ: 
Α.. ἴῃ βεη.; 1. οὗ ρῆγϑιοαὶ οὈ]θοίβ: ἀπβογεηΐ στη μα 7165 ἕν φῶς 

τὰ πάντα κατὰ τὸν γενικὸν ὀνομάζεσθαι λόγον, ἀ. δὲ καὶ διῃρημένην τὴν 
ἐν τούτοις διαφορὰν θεωρεῖν στο Ν 55. ἠσχ. τ Μ.44.1164}}; το ἴῃ 
{ῃς τε ἐν σώμασίν ἐστιν εὑρεῖν ἀ. κρᾶσιν Τάτ, ἐγανι.2(4.τ16); πα 
804 Μαῖοχ Β]επαρά οὐδὲ πάντως τὸ ἐκ δύο τινῶν συνενηγμένον 
ἀσύγχυτα ἐφύλαξεν τὰ ἐξ ὧν Ἐππαδι. Μοη.ἐ.(Ν}.86.913λ); ἃ ρεὰ- 
σΟΟἰΚ᾿Β ΠΟ]ΟυΙ5 τὰς πολυμόρφους συνθέσεις τῶν χρωμάτων, ὅλας ἀ. 
τε καὶ μεμιγμένας (ἀξ. 15, λεχ. τ249(Μ.02.15294}; 2. οὗ 1πς6]]δούι4] 
ΟΡΕΙΔΈΙΟΙ5 πρὸς τὰ ἀ. ἡμῖν γίνεσθαι τῶν σεσημειωμένων τὴν γνῶσιν 
ΟΥΝ νβ5.ἰγὲς ἀπ} .45.1218); ἔσται... ἀ. καὶ σαφὴς...«ἡ θεωρία ὕνγ. 
[Μειολ.44(3.4330); 1Δ.Ζορ᾿ 4ο(3.617Ὲ}; οἵ εἐχργδββίοη, ἅς, Ρτόθιη. 
(3.20}; οὗ πυτῆαπι ροιβοηδὶ εν ἐν τῷ... «ἐδιάζοντι βίῳ τῆς ζωῆς κατορ- 
θοῦται, ὡς ἀνεπίμικτον καὶ ἁ, εἶναι τὴν φύσιν ΟΥΙΝν55.6ρ.2(Μ.46. 
ΙοΙ2Ὰ); οἱ χείδτοη Ὀεΐνγεει τ[1ὴρ Κποννῃ ἂπα τῃ6 ΚΟΊΝΟΥ καθάπερ 
τὰ συνεφθαρμένα, καὶ ἑνούμενα μένειν ἀ. καὶ ἀδιάφθορα, ὡς τὰ παρα- 
κείμενα ΝΝεγηθ5."αΐ. Ποηι.2(}1.40.5038}); οἵ. 16.(5074}; οὗ τεϊατίοη, θε6- 
ἔθη ογραῖςα τῆΐϊπρ αὐ πάντων..«κοινωνίαι.. «καὶ ἀ, φιλίαι, καὶ 
ἁρμονίαι τοῦ παντός )]Ϊ]οη.Δτ.4.5.4.)(Μ.2.7040}); 1.8. Ξ(Β020,0); ἐὖ. 
1τ.2Ζ(0400); οὗ τεϊαϊίοῃ είννεθη βοὰϊ δηα δον 1 πιδὴ ἡ ψυχή, 
ἑνουμένη τῷ σώματι, μένει παντελῶς ἀ. Νεχηδδιπαί ἤο»ι. 3(5 078); τῷ. 
(5968) ; ψυχῇ μὲν καὶ σώματι δίδως ἀ. ἕνωσιν Πα ,Ε74Ή..2(4.100) ; πῶς 
ἑνοῦται σώματι [35. ἡ ψυχή]..-σὠξζουσα τὴν ἰδίαν οὐσίαν ἀ. καὶ ἀδιά- 
φθορον; Μεϊετ, πα πον, τ(Μ.64.12060); οὗ εςς]. ΠΙετατοὴν ἐν τάξει 
δὴ οὖν τῇ ἀ, τὰ ἱερά Ονγ,αἤον.13(1.4620); οὗ δῇρϑ!ο ἰογάτοὴν 
αὐταῖς αἱ ὑπερκοσμέαι τάξεις, αἱ πρὸς ἑαυτὰς ἐνώσεις.. «αἱ ἀ. διακρίσεις 
Τοπ,Αὐ ,0..4.2(Μ.5.6ο6 .}; τῆς ἀ. τῶν ἀγγελικῶν διακόσμων ταξιαρ- 
χίας 14.ἐ(ἰ πτ.χ(Μ.3,28:Ὰ}, 

Β. Τηη.; 1. τὼ υηδὴ τπουρῃϊ ἀμήχανον... μὴ ἐν τοῖς ἑκάστου 
ἐδιώμασι τὴν διάνοιαν γενομένην ἀ., δυνηθῆναι πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ 

πνεύματι τὴν δοξολογίαν ἀποπληρῶσαι Β45.6}.21ο.4(3,3τόᾺ ; Μ.22, 
120); τὴν τρανὴν καὶ ἀ. πατρὸς καὶ υἱοῦ..«ἔννοιαν 14. ΕΜΉ.2.28 
(1.2658Β ; Μ.20.6378Β); 2. 1ῃ δϑβθῆςο, γεῖ, τύ οχιθτό τοῦ ἐξ οὗ καὶ δι᾽ 
οὗ, καὶ ἐν ᾧ μὴ φύσεις τεμνόντων... ἀλλὰ χαρακτηριζόντων μιᾶς καὶ 
ἀ. φύσεως ἐδιότητας ΟΥ.ΝΑ2Ζ.ογ.530.τ2(Μ.36. .3484); 10. .31. Θ(Ρ. 156, 4; 
1444}; ἈΠΊΡΗ. ϑείσιε.215(Ν.47. 5014); πατήρ, καὶ υἱός, καὶ ἅγιον 
πνεῦμα. .«ἐν ἀ. καὶ διακεκριμένῃ τῇ ἁγίᾳ τριάδι μίαν εἶναι τὴν φύσιν ΟΥ. 
Νν85..}».3(ΜἹ.46.τοτ70); ὦ πάτερ καὶ λόγε καὶ πνεῦμα, ἡ τριυπόστατος 
οὐσία... ἡμᾶς τοὺς ὁμολογοῦντάς σου τὰς ἀ. καὶ ἀδιαιρέτους ὑποστάσεις 

ΤΟ τνβ λον. ττ(12.2470) ; τριάδα... ταῖς ἀ. τρισὶν ὑποστάσεσι ΘΟΡὮτ.Γ. 
6Ριγη.(Μ.87.2 1520}; Μακ,νεν ει. 22(Ν.01.700}0}} οἷζ, 5, ἀσυγχύτως; ἀἁ. 
ἔχουσαι τὴν ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν Το. Ὦ. (0.1.1τ4{Μ.04.8608); ἡ 
ἁγία τριὰς...ἃ. ἀδιαίρετος Το. Ν᾽ Η Ἴεοη.4(Μ.06.12520). 

(. ΟΠ γιβῖο!.; 1. Ρτε-ΟὈΒαίο.; ἃ. τὴ πὰ ΠΠ8Ὲ τδοῦρῃς διαμένει... ἁ. 
τῶν τε τῆς σαρκὸς καὶ τῶν τῆς θεότητος ἰδιωμάτων ἡ θεωρία (τ. ΝΥ 55. 
Επμηι (2 Ὀ. 123,23} Μ. 45: 7058); Ὁ. οὗ Τιορὸϑβ ἰῃ ψοτηῦ οἵ ΒΜΨ ἀ. καὶ 
ἀθόλωτος ἐν τῇ τοσαύτῃ τῶν σαρκῶν κοινωνίᾳ διαμείνας Ἰϑι5,1,6.το, 8 
(Ρ.481.324; Μ.22.776Ὰ}; 6. οὗ πηΐϊοη οὗ παίΐυσοϑ τῇ ἀ, φυσικῇ ἑνώσει 
τοῦ λόγου ΤΑΤΛΙ, Αροὶϊ.τ τοί .26.11008); Χριστὸς δύο ὑπάρχων φύσεις 
εὐ μοναδικὸν πρόσωπον, ἀ. ὅμως αΥ Ν 55.80.1 δοὴ τ. ΗΠ φπηοηορλ(Μ.86, 
18288); τοί. 7ο.2:τὸ ἀποσώζων..«τῶν δύο φύσεων τῶν ἑτεροουσίων 
ἀἁ. τὴν ἰδιότητα Ατηρῆ. ἢ» ο( δῖ. 20.1ο058}; τοὺς δέ..«μὴ ὁμολογοῦντας... 
Χριατὸν δύο εἶναι οὐσίας ἀ., ἕν τε πρόσωπον. . ἀναθεματίζει ἡ...ἐκ- 
κλησία ΑΥΔΡΥΆΡ, [0.1), }αεοὐ.(Μι04.14064Ὰ}; ἀ. ... καὶ τροπῆς ἐλευθέρα 
πάντως ἡ ἕνωσις (ντοαῤοί, Τ}άϊ ττ(Ρ.144.12; 6᾽.5380}; 14.6}.5οίρ.91. 
241 53.1508}; Ῥτοο] ΟΡ ογοἰαμά. ΒΜ 8ί(ρ.τογ.4; Μι6ς.6808); 2. ροκῖ- 
ΟΌΔαΙς. ; 8. οὗ ἴπο. ἀ. καθ᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσει Ἰλῖοτ. Ατ.6.}..3.3.15 
(Μ.3.4440}; '». οὗ παΐατοϑ αἰζου ὑπίοῖ εἴσω τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἐγεγόνει 
φύσεως. .«ἀμετάβολον καὶ ἀ. τῶν οἰκείων ἱδρύσεως 1Δ.4.».τ.4{(Μ.3.5028) 
14,6...3.5.ττῷ}{,3.4418}; εἰ λέγετε ἀἁ. τὰ ἐνωθέντα...ἐξ ἀνάγκης δύο 
φύσεις εἰσάγετε ΤΠ,Θομΐ. Β.56εΐ.7.5(Μ.86.124ς4}) 4].; οἶδεν [30. Κύριλ- 
λος]...καὶ τὴν τῶν φύσεων διαφορὰν καὶ τὸ ἀἁ. αὐτὰς ἀλλήλαις ἐν μιᾷ 
ὑποστάσει φυλάττεσθαι {απ .ἐοη..(ρ.8ο.13; Μ.86.τοο3Α}; ἐδ.(Ρ.78.24; 
ΙΟΟΙΒ); μὴ διέλητε τὴν ἀνθρωυπότητα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς θεότητος αὐτοῦ" 
ἀδιαίρετος γὰρ αὕτη καὶ ἀ. μετὰ τὴν ἕνωσιν τι Αητδαρί.2.6(Μ',88, 
1877}; ἀ. ... μεμενηκέναι...καὶ μετὰ τὸ ἐνωθῆναι- τοῦ ἀ. αὐτὰς 5ς. 
δύο φύσεις ἀνομοίους μεμενηκέναι λέγειν, οὐ διαίρεσιν τὴν οἱανοῦν 
παρεισάγοντος.. «ἀλλὰ τὴν διαφορὰν ἄτρεπτον μένειν σημαίνοντος Μαχ. 
έΡ. 12(Μ. οτ.460Α); 2Ρ.τοίσ 520); ἡ ἐκκλησία... τὴν κατ᾽ οὐσίαν διαφορὰν 
ιὰ τὸ ἀ. πρεσβεύει ᾿ἅ οῤτιδο.(Ὁ].01.1458); τῶν δὲ φύσεων ἐχουσῶν τὸ 
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ἀ,, καὶ τὰ προσόντα ταύταις ἀ. τὰς θελήσεις καὶ τὰς ἐνεργείας φημί 
ἐῦγγ. Τγίη. ιτδ(6".2 240); Μ.77. 11578)} τὰ ἐξ ὧν ἡ ἕνωσις γέγονε..«.καὶ ἀ. 
μετὰ τὴν αὐτῶν φυσικὴν καὶ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν μένοντα Ονταβ ΑἹ. 
“α.7(ῃ.2.12410}; Χριστὸν... ἐν δυσὶν ἡκω τν καὶ ἀ. ταῖς φύσεσι 
γνωριζόμενον 1.0.0. μοηι.τ. 1(Ν. οὔ.5458); ἡ...θεότης ἀδιαίρετος καὶ ἀ. 
καὶ τῇ ψυχῇ ἡ ἡνωμένη ἦν τῷ σώματι 7ο.Ὁ Η, ἸΟΉ. ΟΜ. οὔ. 13560); ; Ὁ, οὗ 
τς υπίοπ, υ88. ἕνωσις : ἀδιαέρετον..«λόγου καὶ σαρκὸς δοξάζομεν 
ἕνωσιν, ἀδιαίρετον ὑπὲρ ἕνωσιν ψυχῆς καὶ σώματος, πυρὸς καὶ σιδήρου, 
πορφύρας βαφῆς καὶ βύσσου": ἀλλὰ καὶ ἀ. Ἰδαίον, ἐν. ΤΥ ῖη.4.8(ρ.371); 
ΤΠ]. ἐφηϊ.2.ο͵Ἱ(Ν1.91.14484)}; Αμπάτι τ, ρος (Μ.τοῦθ.5408); Το.ΐ Η. 
Ζεοη..(Μ οδ, τ 56 Ὰ}; α'8ὸ σύνοδος: τῶν φύσεων.. τὴν σύνοδον ἴστε, καὶ 
σὺν ἡμῖν τὸ ἁ. ὁμολογεῖτε τῶν συνελθόντων Ἰιδοπί. Η »ποηορἢ.25(Μ. 
86.17858}; τοῦ. 15.7:11 σημεῖον ἐκ βάθους καὶ ἐξ ὕψους κατὰ σύνοδον 
ἀ. καὶ ἀδιαίρετον 1 Με ἢ. 5 γ»».οἱ πη. αα(Ν.τ8. 3760); οἱ περιχώρησις 
(Ἔχρυθββιηρ βυ  ϑέβητία! ππίοῃ οἵ ῬΥοσα ἢ Παπιδηῖν): ὁ θεὸς 
λόγος..«ἀμεταβλήτως τὴν σάρκα ἐθέωσε διὰ...τῆς αὐτοῦ σαρκὸς ἀ. 
παραχωρήσεως []. περιχωρήσεως]} [0.Ὁ εζγηαρ.τ.2τ(Ν.04.12538); 3. οὗ 
ἴνγο πθίμχοβ ἴῃ ππίοῃ κατ᾽ εὐδοκίαν, ΤΠάτ. Μορβ.εῤ. σητη.(ρ.330.3; 
Μ.66.τοΙ34}) οἷί. 5. ἕνωσις ; 'π Νεβίογι5᾽ (ΕΔ ἢ ηρ'᾽ ἀ, τὴν τῶν φύσεων 
τηρῶμεν συνάφειαν Νιοκί, ἡ» 8 ἀρ. γε Ν εεὶ.2. πάρ. 52.27:: 6,600); ἐὉ 
ς φ(Ρ. 224. .5)}}}. ΕἸ αἴοϑυ. δεῖ. κ(Η. 4,800) οἷξ. 5. συνάπτω ; εἰ... αἱ φύσεις 

μένουσιν ἀ., μένει δὲ καὶ ἧ ἕνωσις, φαμὲν δὲ τὰ τῆς προσκυνήσεως καὶ 
δυνάμεως καὶ ἀξίας καὶ αὐθεντίας, ὡς ἑνὶ υἱῷ προσφέρεσθαι ἄξιον, 
μενουσῶν τῶν φύσεων ἐν τῇ ἑνώσει ἀ. ἘΡΙ5ς,οΥεητιαρ.γτιαροί ον φηΐ, 
ττ(ύ.1018}; 4. τοῖ. Ἰωοπορῆνϑιϊτε ἀοοίχίης τὸ λέγειν... .τὴν...θεότητα 
«οὐ μὴ δυνηθῆναι..«τὴν οἰκείαν φύσιν ἀ. διασῶσαι ΤὨα γα Ή.2(4.100); 
οἵ πιοπορῃυβὶϊα ορηροςῖ 0 ἡ σύνθεσις ἡ ἃ. Τιδολτ, Ἡ ποηορἐ.7(}1.86. 
11738); συνταράσσων [30. ϑενεῖα8] τὰς ἀ, φύσεις ὅς. ]5..560,2740}1. 
92.16424); Ζεύηρος..«-οὔτε τὴν ἕνωσιν οἶδεν ἃ. κἂν προσποιεῖται λέγειν 

Μαχ.ρ.τε( δ οτ. 5680). 
ἀσυγχύτως, τοΐέμομ σομ μφίοη; τολῖϊθ γομαϊμτηρ ἀϊιηεὶ; Ἰο Ἰἰτ, 

ἑνοῦται τῷ ἀέρι τὸ φῶς, ἀ. ἅμα καὶ κεχυμένως Νετησπ,αί. ποῊὶ 30}. 40. 
5978): 2. οὗ ταειῖαὶ ΟΡΕΣΔΤΟΠΒ, τολποτὶ φρΗ μδίοη, αἱ τη εἰν ἔργον... 
τῆς φωνῆς σαφηνίζειν τὸ σημαινόμενον, ὅπως ἀ. ἐπιβάλλειν δυνηϑῶαυν 
τῷ δηλουμένῳ λόγῳ ΟΥ, β΄.17 τη 70.(Ρ.407.5}; ΟΥ̓ Ν ν55.2:}4η1.(}}.46. 
1648); 3. τοὐπομέ τοῊ Η Ί ΟΉ ἢ 1.6. τοἱ μοι ἰοσὶη οπεὶς τάφηπετν; οὗ 
τεϊαίοη θεῖννεθη βοὰὶ 83πα ροάν, Νειηββιμαί πον. 3.40. 506Ὰ}; 
ΤΠ ξοπε. Β.5εε!.7.5(ΜΜ.86.1245Ὰ}; οὗ τοίδίιου δοίννεθη ογεδίεα [Πϊηρθ 
ἡ μία. «πάντων συμπλοκὴ... -ἐναρμόζεται...ἁ. Τοη.Ατ,ά.η.τι.2(Μ.3. 
400); 4. τοΐτίμοιμὶ σοη βμδτοη,, 1.6. τ. ἀπ ογάργ, Οἵ ᾿παϊντα αὶ νιστίπεξ 
ὧν οὐκ οὐσῶν ἐν ἡμῖν ἀ. ... πᾶσά πως ἀνάγκη ταράττεσθαι τὴν ψυχήν 
νι. Ρς.6:3(}}1.60.γ7440) ; οὗ Θῆρε 5 τὰς θεαρχικὰς ἐνεργείας ...ἁ. ἑστη- 
κυΐίας Ῥιοη,Ατ,6.ἢ.5.1.7(}|.3. ο90Ὰ); 5. [Πι60].. τοξοιοὶ σΟΉ ΙΞΙΟΥΣ ΟΥ 
ΖΕ : Τυϊῃ,, ΑΧΩΡἢ εἶσι, 2τ οί Ν1.37.1 5014}; ἀδιαστάτως τε μεριζό- 
μενον καὶ ἀ. ἑνούμενον τ Ν γ55.1 101.2(2 Ὁ.208.20; Μ.45.40608) ; [γτ. 
Τνῖρ.γ(65.80 ; ΜΙ.77.11320) ἐ 7Τ..Ὁ 4}. 1. ἐμ 94: 809 Ὰ); θιοη, ἀτ,ἄ.Ἡ. 
2. ΞΟ. 5 δα); μονάδα καὶ τριάδα ἀσύγχυτόν τε καὶ ἃ, τὴν ἕνωσιν 
ἔχουσαν εχ.» 5. 22(Μ 01.700}; 6. (ἢ γχίδίο!. ; ἃ. ρτθ- ΟΠ α]ο. ἕνα 
υἱόν, δύο φύσεών φημι, ἀ., ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως ἈΙΏΡΗ. Ρ.τβ(Η0}1ρ.5ς; 
Ν1.30.1128), 580 ΗΟ] ρρὈ.248{0, θὰϊ δος. (αναϊίοετα, ἤἰευμο ἃ Ἰδίοιγε 
ἐεεί. «δ(Πουναίῃ 1007}. 499, Ροβί- ὉΠ 8]ς. ; οἱ ἡογὰ οὐκ ἀποθέμενος ὃ 
ἦν ἐγένετο ἀ. καὶ ὃ οὐκ ἦν Ιάνπι. ΤΥΪΉ, 3: 13(}]. .39. ΒΟ0ΊΑῚ; διὰ φιλαν- 
θρωπίαν γέγονεν ἀ. ὅπερ ἐσμέν... ἽΜεταε εἷς καὶ ὁ αὐτός τ. .3: 2οίδο6Α); 
Χριστὸς ᾿Γησοῦς..«νοεῖται λόγος... «ἁ, ἐνεπλάκη σαρκί γτ, ΓΤ βάς, 
36(ρ.66.4; 55.228); γέγονεν ρα ἐς ἀγρέηκως καὶ ἀ. Ἰαμομε τυ." 
(Ρ.93.19:; 53.2608}; πρὸς ἕνωσιν ἀ. ἀναβαινούσης αὐτῆς [5ς. τῆς σαρκός] 
πρὸς τὸν θεὸν λόγον 14. 7σ.ττ.τ2(4.τΟΟ1}) ; ἔδιον ἐποιήσατο τὸ ἑνωθὲν 
αὐτῷ σῶμα ἀφράστως, ἀπερινοήτως, ἀτρέπτως τε καὶ ἀ. τὰ ,αροΐ, ΟἹ θη. 
ετ(ρ.ὅο.20 ; 6". 1040) ; τ1ὁ.(ρ.58..33; 1020}; δύο φύσεις συνῆλθον ἀλλήλαις 
.«ἀ, καὶ ἀδιαιρέτως 1(.},..2:.4(Ν].72.4840); Ὁ. ΟὍΠΒδ]ο., δγνηδ. (βαίε. 

(ρ.129.31; Η.2.4560}) εἰ[. 5, φύσις; οἴεα: Ἔναρτο ἐμ.6.2 4(Ρ. 49.231; Μ. 
86. 2508); ΟΙαιοτ.εί. 46. 3. 8480); ; ΟΥ, ἔστιν εἷς καὶ ὃ αὐτὸς ἐν 
ἑκατέραις ταῖς φύσεσιν ἃ. καὶ ἀδιαιρέτως γνωριζόμενος Τυδῖη. Ον. 
(Ρ.τ95.2; Μ.86,0578); δ. ροϑὺ- Ὁ μας., πιοϑέ σοσαπιοηϊν ψν] ἢ ἑνοῦμαι, 
ἕνωσις, εἷς εἴς. εἷς ἐξ ἀμφοῖν ὃ Χρποβο; ἀτρέπτως καὶ ἀ. ΑἸηπιοη. 
7σ.3:8(}1.8ς.τ4098); μιᾶς ὑποστάσεως κηρύττομεν τὸν Χριστόν, ἐκ 
δύο φύσεων ἡνωμένων ἀλλήλαις ἃ, Τντ, Ἵ γήη. ιϑ(65, 240; ΜΝ. 71: 1158); 
φύσεις.. «ἑνοῦσθαι ἀ. ἀλλήλαις δύνανται ἐν ὑποστάσει τινὶ μὴ ἀναιρού- 
μεναι ὑπ᾽ ἀλλήλων τοὺς οἰκείους λόγους 1,ϑοπί. Η. ΛΥε5,.2. 10}. 86.1552.); 
ΙΔῳπομορἧ δ(Μ.86,17738Β); λόγος τοῦ θεοῦ.. ἡνώθη τῷ ἀνθρωπίνῳ 
σώματι ἀ., ἀληθινῶς, ἀδιαιρέτως ΤΠιροπς. Β. σφε. τ, 3(λ1.86,11078}; 
ἑκατέρας οὐσίας καὶ φύσεως ἐξ ὧν ἡμῖν ἀ. ἐπὶ Χιριστοῦ γέγονεν ἡ 
ἕνωσις ΒΟΡΒΡΗ ἐβ γη. (Μ. 87. 31728)}; ΧΙ νϑυοῦβ γννογάὰβ. ἀναλ- 
λοιώτως ἡμῖν καὶ ἁ. κεκοινώνηκε οη. Ατ. 4.η.2.τοί 1.2.6404}; τῶν 
ἀ. συνελθουσῶν φύσεων εἰς μίαν ὑπόστασιν Τυβίπιεοηξ (ρ.84.το; Μ,δ6. 
1ΟΟ7Β); τῆς..«διαφορᾶς τῶν ἐξ ὧν ἐστι φύσεων ὁ Χριστὸς Ν σωΐο- 
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μένης καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν Μαχ.β.τδ( ἴοι. 5850); ἴβο. τῶν φύσεων] 
εἰς μίαν ὑπάστασιν σύνθετον συνδραμουσῶν ἀἁ. καὶ ἀδιαιρέτως 1ο.}. 

“]αεοῦ. 10 (01. 04.1476}); ἅ. οἵ ἀπίοπ οἵ ψ}}}5 ἐν αὐτῷ... «δύο φυσικὰς 
ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀξρόν το, ἀμερίατως, ἃ .. κηρύττομεν ὄγρηδ, 
ἙΡ(ὅ(Π. 2.14000}); 8. ἸΠΟΠΟΡ Υ511Ὲ Δη6 πιομο με το φήσαντος... 
οὐ συνομολογεῖν ἰδιότητα τῶν φύσεων ἐξ ὧν ἀ. ἐστὶν ὁ Χριστός, καὶ 
πάλιν εἰς μίαν οὐσίαν. συγχέοντος δον. Λης ρου οι οῤ. 
(Μ.86.φοϑρ); ὡς ΚΕ οὖν τὸν ᾿Εμμανουὴλ ἐκ θεότητός τε καὶ ἀνθρω- 
πότητος τελείως ἐχουσῶν ἑκάστῃ τῶν φύσεων κατὰ τὸν οἰκεῖον λόγον, 
ἀ., ἀτρέπτως, ἀναλλοιώτως, ἀφαντασιάστως. μετὰ δὲ τὴν ἄφραστον 
ἕνωσιν πεπείαμεθα ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν καὶ μίαν ἐνέργειαν 
Οεοαχ. ρος.22:τό(Ρ.255); εἰ-. «προσθῇς ὡς ἀ. λέγεις, φράγμον τε 
βάλλειν ἀξιοῖς τῇ συνθέσει (το. Ρ]5..δ 66, Ζοδ( Μ.02.164.38). 

ἀσυγχώρητος, 1. μοὶ αμἰἠογίπεά οὐ αἰξοτυφα,, ἑογϑιφάρη, ἃ, μοΐ ἐστιν 
ἐξηγήσασθαι τὰ γεγονότα “1. μοηι. Δ 110Ρ. 187. 12}; πδιῖϊ. ἃ5 βυθβῖ,, 
οὗ ἃ Ὀγξδοῦ οὗ σᾷποπ ἰαν διορθώσασθαι τὸ ἀ. (οά..4}γ.48; 2. τὐ δον 
ρυρίυεηεες, τολπομε ρανάοη ; ἃ. δοῖ., ἱπεχογαῦίε: οἵ νταῖῃ, Οὐ Να2. 
0γ.41.τ14(Μ.36.4480; οὗ 1παβεῖν τι ΟτΝ γ55. Μακεά. 30(Μ. 45. 1325}; 
ΤΌντ. μον" ἀΐυ.τλξ ἢ «4110 ; Ῥ. Ρα85., τι ον τυαδίε μὴ διὰ τῆς ἀνθρω- 
πίνης ἀνταποδόσεως ἀ. ποιεῖν τὰ ἑαυτῶν κακά Ματς, ΠῚ, ορηδς.1.2 (ΜΠ. 
ὅς.10 734}; φεύγωμεν τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἀ. ἁμάρτημα 50. μνησι- 
κακίαν] Ἀπαβῖ, Βιεγηαν (Μ.80.8440), ἔτοα. οἵἉ 5ῖη. ἀραϊηδὲ Η. σμοβέ, 
Βα5. 5} ὲγ.7ο(2.508 ; Μ.32.2004); Πιάνψμι, Τχίν.3.2(}1.39.805.); 1518, 
Ῥελροτι οί }1.)8.2218). 

[Πάσυζυγής, ν. ἀσύξυγος. 
ἀσύζυγος (-ἧς), 1. εὐτἤου κοηοτῖ; οἵ ἀποβῖ. ἀοου,, [τε ἤσέν.1,2.4 

(Μ.7.4574}) οἷξ. 95. ἀθήλυντος; 2. ποῖ τορι δηθὰ ΜΠ οἰδεν ἱ{ίγιρ5, 
(βτδτ}.) οἱ 4 νοτᾷ, αδεοϊμίε (τε. ΗΘ Ρ.1:0} ἀπόλυτόν τε καὶ ἀσυζυγῆ 
τὴν φωνὴν [536. προ το η δι] παρατίθεται (πε, Νγ». ἐποι.2(3 ἢ. 32] Ἴ; 
Μ.45.5018); ΡΠΠοΚ., μοί ἐοηιροβτίο, εἰμι βίο ὅσ᾽ ἅττα μοναδικὰ καὶ ἀ. 
τῆς μιᾶς.. «φύσεως ἐν τρισίν ἐστι προσωπικαῖς ὑποστάσεσιν ΘΟΡὨὮχ.ἢ]. 
ἐῤιονη.(Ν.87.3151Δ.31688); 14.0γ.2.20(Μ.87.3240}). 

Ἑσύζωος, ποί ἐτυεἰϊηρ ἱοροίδον; τοοῖ,, μοὶ πη δι, ἸΗΓΟΉΡΥΜΟΊΙΣ, 
Βϊοη, τ, δ.}..4.3.12(Ν1.3.4448). 

Ἐἀσυλαγώγητος, ἐπαὶ εαπηοὶ δὲ ρἰμηάρογεί, ΤΑΙ. ἢ. δ΄ .ο120(}].27. 

13738). 
ἀσύλληπτος, "οἱ αγγερίο, Τ}Ὲῦυστι 6 γε ρ.τα2(Ν|,0.1.2720). 
ἀσυμβίβαστος, 1. ἐπεογιραγαῤίο, τοῖοι φρμαὶ, οἵ (ἀοα σοφίᾳ ἀ, 

ΤΗΡΗ] Λε, “κίοὶ,τ,2(}1.6.1τογ8ς); 2. πηγεσοημεῖίοα φιλονεικησάντων 
καὶ ἀἁ. μενόντων ᾿οομτ.Ν Ὁ..70. ἐπ σσμι. τ (0.31.7). 

Ἐάσυμβούλευτος, εὐτμοὲ εομηδεί ἀ. ἄνθρωπος 
ἀκυβέρνητον 1885.15.τοῦ(1.4528 ; Μ.20.280.). 

Ἐἀσύμβουλος, ἐιαάυϊεαδίε, Ῥκι5..6.8.τ(540Ὰ ; δ1.21.58ς Ὁ). 
Ἐῤσυμμιγής, τοτίμοπί εοριηηχίιγε οὐ ἀ. τοῦ χείρονος πολιτείαν (γτ. 

44»».2τ(3.2710}; ἰᾳ.Πορπιρακεῖ,.25(:5.207Ε); ἀ. φαυλότητος.. «ψυχήν 1. 
αὐονγ.τοί(ι.3578). 

ἀσυμμιξία, ἡ, ξ΄ εεάοτ ἔγονη αὐνίχαγο, οἰαίο οὐ γεριατηῖηρ πῆς 
φηϊχϑά οὐ βῆεζε αἱ κοινωνίαι τῶν ἐναντίων, αἱ ἁ, τῶν ἡνωμένων 0 ]οη. 
Ατια.η.4.7(}1.3.γ70 41). 

ἀσυμπαθής, 1. τοΐίποι! ἐο ]οτο- [εἰ ΤῊρ οὐ ἐγρνιραίδν, ἱγγεςρομσίυξ; 
οἵ τῆφ Ομ] ἄτρη ἴῃ τῆς τηᾶτκεῖ-ρίαςε, γε ςγ: 32(Μ.75. 200); οὗ 1ῃ6 
Ρασὶσ οἱ τῆς σοβιηοβ τό..«ὧν οὕτως ἂν σῴζοι, καὶ οὐκ ἀ. πρὸς ἄλληλα 
τὰ μέρη θησόμεθα ὥὅγτιεβ ̓ ῥεουΐά. 2.7(0.128, 1; Μ.6ό, τ277}} 2. τοἱπομὶ 
ἱπεϊϊηΐίηρ το, σἀαμιίαη! ἀσκανδάλιστον, ἀ. πρὸς τὰ τοῦ Κάιν ἔργα 
4. 4πάᾶν. ἐν.δίρ.41.27); 3. μεαγοδς, παν 5}, 1 Βὰ5.1ς.53(τ.4τοι; Μ.30. 
2168); ἀρρωστήμασι δὲ τοῖς περὶ τὴν σάρκα..-ἀνεθελήτως σὐμ βου σὲ 
τὸ ἐπιτιμᾶν, οἶμαί πον σκληρὸν καὶ ἀ. Ογτιαάον.τ2(1.4138}; 170. [0]. 
}οεμὴ. (}1.88.1916}); Οἱ δα Πογίηρϑ, 12115,}..6.8,12.7(31.20.7728}; πεῦζ, 
ἃ5 δι βί, εἰς ἐσχάτην ὠμότητα καὶ τὰ ἀ, (Πτν5.}0»».33.3 τῇ δί4.(7. 
2870). 

ἀσύμπλοκος, 1. ποὶ ἐπίαηρί οὐ νεῖτῃ, ποὶ Ἰηυοί νει τὴ, ἤγες ἴτονι τὴν 
καθαρὰν νομοθεσίαν τὴν ἀ. τῷ κακῷ Ῥίο].δρ.(ρ.45.2,20; Ψ1.41.5618); 
Μετ. γές.3.ς(ρ.206,7; Μ.18,32208); τὸ δὲ θεῖον παθῶν ἀ. τὰ Ἔγη1ρ.8.τό 
(ρ.τού.0; Δ. τ8.τ608)}; οὗ Ρτε- -ἰπολτηδία Ὑνοτα ἀ. τῆς τοῦ δούλον μορφῆς 
ντ. 0.2. «5[4. 1864); οἵ τίβεῃ (Πτβὶ οἰηθῆς.. «μὴ μετὰ.. οὐ συλ, ἐγη- 
γέρθαι τὸν κύριον... ἀ, ... τοῦ ληφθέντος ναοῦ 1ν.12. τᾷουτὰ); 2 . Ἀ05., 
τρηεοηηροιμάσά, εθηρίο, αὐφξοίμς εἴπῃς περὶ θεοῦ, ὦ Ἀέτιε, αὐτὸ ὅλον 

ἐστὶν ἀ. » ἀσύγκριτον ἘΡΙΡΒ, Πα».16. 371(Ρ. 4838.30; Μ.42. 5030); οὗ αἰνῖπεδ 
[τὸ λεῖος μένει... (ἐφ᾽ ἑαυτῆς καθαρὰ.. «ἀς φυσικῶς (νυ. ἰδές. 6(ε1 .448). 

ἀσυμπλόκως, τοΐέμομὶ δείηρ τι ρίἸσαϊο ; τοτίπομ! ἐμ ογηῖχθεγε δύνα" 
μιν θείαν... .ἁ. τὰ πάντα ἐπιπορευομένην 1 5..6.3.5(074.; Μ.21.1770). 

ἀσύμπτωτος, 1. ποὶ {αἰ τη, εοἰαροίηρ; Ἰθπος τποῖ,, τοι ποι 
εἰαησε, τηπίαξιε; οἵ τλ6 ὕνὸ πβέυγοβ ᾿ὰ ΟΠ τσὶ, Μαχιρ. τοί ΜΟΙ. 
5618); 2. "01 αϊἰτηρ ἰορείθον; πὲπος τηθῖ., το μοι εοἱμείάτηρ, ποὶ 
αργοεΐηρ, οἵ τ]πρθ οἵ ἀἸογοης ὄββθηος ἕτερον καὶ ἕτερον ἀποδίδωσι 
θάτερον τῆς οἰκείας οὐσίας πρὸς τὸν θατέρου λόγον ἀ. 1δ.(553λ), 

«τὸ πᾶν. 
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3 7 ἀσυμφανῆς 

ἀσυμφανής, 1. ἀανῆ, οὐδειεγα; ταρῖ,; ἃ. οἵ ρχθ- Ὁ γβιίβη σενοίαν 
ἢ ἦν ἐσχνὴ καὶ ἀ. ἐν τοῖς ἁγίοις ἡ ἀποκάλυψις γτ.Ος.2(3.1το00); οὐκ 
εὐσύνοπτά πως τοῖς ἀρχαιοτέροις ἦν..«μᾶλλον δὲ ἀ, ὁ λόγος (1.6. οἵ 
Τιῆπ.) 14..}0.1ττ.γ(4.0624}); Ὀμὲ οἴ, τὸ Χριστοῦ μυστήριον. ..οὐκ ἀ. τοῖς 
τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἐπιστήμοσιν 14, 5.30:2(}.69.0818); ᾿. οἱ 
(Βειβδα. τηγϑίογιθβ: οἱ ἴποὸ., 1α ρίαρἠκ ρη.2.4(π.500)}; 14..0.4.4 
(4.3888); οὗ το ΒΡ Ἰῃ βριτῖῦ, Ια, αὐῴογοχ(τ.80); Ο. οἵ ἰδῆρταρε, οἱ 
Ῥτορμεῖς πἰέοργαπος ἀ. μὲν ἀεὶ τῶν ἁγέων προφητῶν ὁ λόγος τά.1-. 
φυοαπ (2. ἢ); 4. Νι αὐ 3τ(3.Ξο80) ; Οὗ ρϑτβθ]65, 1α.1,ω.8:4(}1.72.6240}; 
Δα οἵδε βανίηρβ οἱ (ῃηβί, 14, 70.4.χ(4.3668); οἱ ἀορτηβ οὐ οἱ πδὺ 
ΒίΔτοΠΊθη5 ἔστι τοΐνυν οὐδενὶ τῶν ὀρθὰ φρονεῖν εἰωθότων ἁ. τὰ, ,ἀροἱ. 
ογὶθηϊ.3(ρ.40.5; 6.166) ;14, «ἀον.2(τ. 680) ; 1 μειηΐροη (ςἶ 6.10) εἴς. ; 
οὗ ἃ τῃγχοδῖ, 14, Ζαοίο(3.664Ὰ4}); ἃ. ποι, 5 ϑαρϑῖ., οὐξειγίν, Οσιρυ. 
Ἐεεὶ.7.ττ( Μ.08.το48}); 6. ἔτεα. οὐκ ἀ, εἰοαγ, εὐἱάεη!, Ὀγτις, ττϑί3. 
1488}; 14..}5.1.4(2.1078); 14. ὐον.1(1.37Ὰ}; 2. οὖξεμγο, ἐτάφη, οἵ 
ἢτξί οσοσηρ οἱ ΟΠ τῖβὲ διπλαὶ αἱ κάθοδοι, μέα ἡ ἁ. .-.. καὶ δεντέρα ἡ 
ἐπιφανής γτ, Η οαἰδείμ, τα.τ, 

ἀσυμφανῶς, 1. οὐκξεμγοῖν, Ογτις, Ρυοθπι. (3.20); οἵ βρθακίησ ἴῃ 
ῬΆΓΑΡΙ65,1ἃ,7,ε.τ6: 1(Μ.,72.δοοο); σγριδοίτεαϊν εἰς οἶνον.. «τὸ ὕδωρ μετέ- 
βαλε...ἁ, διδάξαι βουληθείς Π)1άντι. Τ γὴη.2.12(Ν]. 30. 6800) ; πδησα οὐκ 
ἁ., τισίν, εἰδαγίν, Ογταρ. 46(ρ.τότοτς ; 53.1440}; 2. αάοηῖν, τῇ 
δεεγεί, οἵ Τ)6ν!} οὕτως ἀ. πάλιν μυριοπαθεῖς ἡμᾶς ποιήσας ΒΆ5.γ6"Ή71. 
3(2.2οξα ; Μ.31.622}). 

Ἐἀσυμφθάστως, ῥγερταίμγεῖν, 170.}), μά, ἄογνη. Β(Μ.05.2:38). 
Ἐἀσυμφιλία, ἡ, οἠετοταε ἐγιεμάςρ, ὙΠαγ δέμας ρον (ΔΥ.00. 

Ο25Α}. 
[Π]άσυμφορής, Ὁ ἴον ἀσύμφορος ῥγεγμάϊεϊαί οἱ δρομεῖς εἰς πονηρίαν 

καὶ ἀσυμφορεῖς τοῖς πολλοῖς Οτιαάποί ἢ [δι.14: Ξ(ΩΟη]. ἀσυμφανεῖς 
Μ.17.250). 

ἀσύμφορος, 1. ευἱίπομὲ αὐναμίαρο, ἀπ ρῥγοβίαίε, δΟἰομ.6.τ; Ηορι. 
ΟἸθρι.4.14; (φημβά. ἐγισαϊ.4:3(0ρ.420.5; Μ.85.17328); 2. πηριλαφίεο, 
{μεαροάϊομὶ ταῦτα... «πάντα μωρά ἐστι καὶ κενὰ καὶ ἄφρονα καὶ ἀ. 
τοῖς δούλοις τοῦ θεοῦ ΠΟΥ ΠῚ ῬΗῊμ1.5.2.2} Ὁ.5.1.4} ΝΠ] ΦΡ}.2.2ττ(Μ 70. 
3124}; 3. ἸορΊΓΔ}ν αὐϑηγά, Ἰγγαϊομαὶ πρὸς τὸ ἀδύνατον καὶ ἀ. φασιν ᾿ 
ὑπάρχειν τὴν ταύτης [5.. τῆς σαρκός] σωτηρίαν {7 81, ἤγγ65.(0ρ.38; Μ. 

6.15730). 
ἀσυμφυής, 1. μηηαϊμγαϊ; οἵ νῖσθ, (]επη. Ραφά.2.τοί(ρ.210.23; Μ. 8, 

δοῖῸ)}; 2. Ἱπεοτεραϊϑίο, Ογτ. [0.2.τ(4.1178}; ἀνάρμοστον... καὶ ἀ. 14. 
αάον.Ο(τ.το 18); 14..5,4.4(2.6860}. 

Ἐσύμφυρτος, 1. τοἰϊδομὶ ῥεῖηρ πιεγροί, ὠπρεχε, ἀἰείτηεί πάντα 
ἀπὸ πάντων ἀμιγῆ καὶ ἃ, διασώζουσα [50. ἡ θεία δικαιοσύνη] Ὠοη. 
Ατιά.η.8.7(}1.3.806Ὰ); 1.8, Ξ(β8920); τοτίμοιεί τοη εδίοη, μη οοη μϑϑὰ 
μετὰ τὴν ἕνωσιν αἷ.. φύσεις ἀ., καὶ αὐ τούτων... «ἰδιότητες ἀλώβητοι 
10... 7.0.3.1](Ν1.94.το698) ; 2. τοιϊπομ! εοηξαδιον, ογάενγίν, οἵ τῆς 
ἈΏΡ6]5 τὴν εὔκοσμον καὶ ἀ. ... εὐταξίαν Ἰϑτοη.Ατ,ς,ἢ,..8.1τ(}1.3.240Ὰ}; οἱ 
ΟΠ γιβῆδη πηϊηϊβίτν, 1.60}. τ| ̓π(Μ. 4.377) οἰτ, 5. εὐσταθής ; μελῶν τὴν 
ἁρμονίαν ἄθρανστον καὶ ἀ. Μαχ.αναϑιρ. (Ν.01.13648). 

ἀσυμφωνία, ἡ, τυαστὶ οὐ παγηηοην, αἀϊδουγά τ ταεῖ.; ἃ. ἀϊδεσηδίοη, 
Ταῦ. ΟἸοτη. ἐγ. 3.12(ρ.232,20; Ν΄.8.ττδτᾺ}); ΣΟ ἘΕΡΕΨ ;19,4.7.5} 
14 καθν.π.δίρ.93.το; Μ.16.31468); Ὁ. [τοτατν ἀϊδεγέβαμεν, ἀϊξαργεε- 
γηεηΐ θεῖπεοι φαΐποῖβ, Ταϊιογαξ, 3τ(ρ.32.17; Μ,6.8724}); εἰ.. «ἐξετάζοι 
τὰ εὐαγγέλια περὶ τῆς κατὰ τὴν ἱστορίαν ἁ. ΟΥ. 7ο.το.3(2; Ρ.173.27; 
Μ,1τ4.312Ὰ). 

ἀσύμφωνος, "οὶ παγηπομίομ; αἱ παγίαηεε; ποὶ τ ἀργεεγπεμΐ, 10- 
εὐηδἼςἰθηὶ, ἔτεα. οἵ ογθον ταῦτα τὰ δόγματα ἀ. ἐστιν τῇ ἐκκλησίᾳ 
σϑπνερ. Ε͵ον. αρ. Ἐλιϑ5.ἢ..6.5.20.6(}1.20.4840); ΤΑΙ. “4ΡοΪ.2.15(Μ.26. 
11574}; οὗ Μοπίβῃιβ ἀ. .-. τῶν θείων γραφῶν εὑρέθη ἘΡΙΡἢ.ἤσεν.48. 
ττίρ.224.ς ; Ν.41τ.8728); ἀὖ8., ἀϊδεγεραηξ, τηεοη κ δι θη; τοῦ, ΘΌΒΡΕΙ 
πδιταῖϊνο οὕτω ἐτάραξέν τινας ὡς ἀ. τὸ εἰρημένον Οτ,.0.32.32(πο; 
Ρ.419.34:; Μ.14.8280}; ποῖ, 845 βιιδβί. τὰ τῶν γραφῶν ἀἁ. .-. μεταρ- 
ρυθμίζειν Οἰονπ.ερ. Ῥεὶγ.τ( Μ.2.258). 

ἀσυναίσθητος, τυΐίποιιί ῥεγεεριίοη, ποῖ ρεγεοίυϊηρ, Οτ. [0.4.2(ρ.08, 
9; Μιτ4 1854}; ὦ βραδεῖς καὶ ἀ. τῶν συμφερόντων ΝΊ ρΟΡτος., 
(απὶ.2:7(Μ.87.15028}. 

ἀσύνακτος, ποὶ αὐνι ει [ὁ ἐπε αϑεοριδίν, οἰἠεαςὶ, 1.6. ἴτοτη οά, 
στ. ΝαζΖιεαγη}.2.1.43.24{Ν.37.13484); ἢξῆσε ἐχεοημηϊοαίς, ΤΏΡΗΙ. 
ΑἹ]. ραι (Δ .65.440); ΤῬΟΪν.υ. Ἐρτρλ.δο(.41.1ο14}). 

Ἐἀσυναλάλητος, ἢ [.1, ἴοΥ ἀσυνάλλακτος, εὐΐίμοιεῖ ἐμέεγεοιγςο, Το. 
Μοβοῖ. γα. τ7τ(Μ. 8.30 404). 

Ἐἀσυναλγής, ηεγηηραϊμοῖῖε; οἵ Ὅινεβ, νυ. Γε.τ6: τοί ].72.8288). 
ἀσυναλείπτως, τοίίπομέ ἐοΉ δ οΉ, ΟἹ αὐϊν ἴῃ ΤΥ. τρία ἐν 

ἀλλήλοις φῶτα, ἀἁ. καὶ ἀχωρίστως ἡνωμένα ἐβοϑ. ΝαΖιάταί. (Μ. 98, 

857); 1ῤ. γ(86ο). 
Ἐἀσυνάπτως, τοῖοι! ῥείηρ σογδιπεά, Αμαϑι. κἀ.0.272. 
ἘἀΔσυναρίθμητος, ηοἱ ἰο δὲ περιδενεά τοῖς ἃ, ... ἑτέρῳ θεῷ θεὸς ὧν 

μόνος ντ, εἶπ το(63,344}0). 

251 
᾿ ͵ 
ασυνεικαστος 

Ἐἀσυνάρπακτος, "οὶ ἰ0 δὲ εαγγίφά αἰϑαᾶν οὐ ἀϊδίγακίοα ἀ. ἡ ἀρετὴ 
τῇ κακίᾳ Ἰυιάγτη. ἡἤφη. τ 2(]. 29 ττοῖο σοΠη]. ἀσυνύπαρκτος); ἁ, ... τὸ 
ὄμμα τῆς ψυχῆς γίγνεται, ὅταν τὸ ἑαυτῆς παραπέτασμα, τὸ σῶμα λέγω, 
εἰς λεπτότητα...διὰ τῆς ἐγκρατείας ἐξυφήνῃ ιαά. ρον .71(ρ.88.το). 

Ἐλσυνάρπαστος, ποί ξαγγῖοά ατϑαγ, τηθί. ἀ, τὴν ἀκοὴν ἔχουσα ὕντ. 
ΔΡ.ΓΕΡἢ.(431)αεἰ.4[44 Ὁ τ.1.30.18.26; 11.1.14800). 

Ἐἀσυναρπάστως, τομβομ ὑείηρ γωδἠοὰ (πιεπτα }]ν), δεμν οὐ... 
παραιτεῖται τὸν ἐν πνεύματι φωτισμόν, ἐξ αὐτοῦ δὴ μάλιστα πρὸς τὸ 
δύνασθαι νοεῖν ἀ. χειραγωγούμενος Ογτ.70.2.π(4.1τ55Ὲ}. 

Ἐἀσυναρτησία, ἡ, Τηεοηξίδίσηεν, Ἰηεοδμογόηεε, ᾿ὰρὶρ .ἤαόν.66.48 
(.86.5; Μ.453.τοτ). 
ον ρει; Ἱμιεομενεην, ἐμεοησέφμθηὶν (τεῖ. τί οτ.8:6) περὶ 

««“λόγου εἴρηται.--οὐ γὰρ ἂν περὶ σαρκὸς ἀ. οὕτως εἶπεν ἄν [Χ115.6.1ἢ.. 
Ι. ρθε 90.20; Μ.24.8810), 10.3.21(ρ.182.4; το450); πη Οὐ Ν γ 85. 
ἔτ Ρ. τοῦ. τό; Μ,45.3978); ΟΥΟΝ γβ5, δ ηνο(2 ρ.215.15; 8130); 14. 
ἤορι.2 τη σηί. ΟἹ. 44.7058). 

ἀσυναφής, 1. τριοοπηφείεα, τοτ μοι εοηαοὶ, μηγείαἰει ὁ τοῦδέ τινος 
πράγματος ὑπουργός, οὐκ ἀ. ... νοοῖτ᾽ ἂν.. τῷ λαβόντι πρὸς ὑπουργίαν 
Οντλγιμη (τ᾿, 7330); οὗ τβϊηρβ οὗ ἀϊπεγοηι σόπιβ, ᾿Δ φάογβίι. 
262}; οἱ ορροβιῖεβ, 1ὰ., Δ71ε},36(3.4230); ψυχαῖς βεβήλοις...ἀ. ὁ 
Χριστός Ἰὰ αὐον.τ5(1.4340}); ἐδ. τ4(487Ε}; (τ5ἴ0]., γαῖ, ἀοοίτγίμε οἵ 
8. “ἤδανθηὶν Ἠπτ θη γ᾽ ἕτερον ἄνθρωπον ἄρριζον καὶ ἀ, πρὸς τὴν 
ἡμετέραν φύσιν ἀναπλάσσει τῷ λόγῳ ΟτοΝγε5. “ροϊ!.53(61.45.ττ060}; 
2. ποῖ 1οϊμεί, ποὶ πρτρά Ὁν Ὀςττοΐῃ8] τὸ ΟὨχίβι ; οὗ ἀπραρεζεα 
οΑἰΘΟΒυηθη, (νυ. α07}.8(1.2588) ; ΓΟ γτ οἱ]. Τί65. 4οα; Μ.77.12330}; 
Οἱ βερδγαίίοῃ Οὗ ὕνγο πϑίτχεβ οἱ (μσιβὲ διϊστὰς μὲν τὰς φύσεις... 
ἀσυναφῆ τε εἶναι θατέραν λέγων νγ. ΠἐΡ.τ:(0.378.4). 

᾿ἀσυνδιάθετος, ηοὲ Ξγη!ρα οι Ἰοα ν ἐτερορεώ, ποί τηείτηφα φυλάξαι 
σεαυτὴν...ἃ. ταῖς ὁμιλίαις τοῦ ἀλλοτρίου ἡμῶν «1. “πάν. "» 8(0.41.24). 

["Ἰἀσυνδίαστος, πηοομηεείεα νεῖ, πὲ Τρυοί δα ἴῃ ἀ, ἡμᾶς πρὸς τὰς 
τοιαύτας κινήσεις εἶναι βουλόμενοι Μαῖο. Ἐχτιοῤιδε.7.τ( Μ65.1το Ὁ); 
ν. ἀσυνδύαστος. 

Ῥἀσύνδιος, υστἱίλομί πιαίο; οἵ Αἄδῃι, Ἀπαϑίϑ 
δύαστος Μ.89.το520 ; Ροτῇ. Ἢ ἴοτ ἀσύμβιος). 

Ἐὰἀσυνδρομία, ἡ, τηαῤτ τ ν ἰο δὲ ρα, ΤΠατιδεμα.ο}}.5.τογ( Μ.9. 
13688). 

ἀσυνδύαστος, 1. ὁΓ πομ-ἀμαϊέγ, μπεοιῥίρα ἐπὶ... «τῶν ἄλλων 

ἁπάντων τὸ ἕν ἃ. ἔχει τὴν σημασίαν στΥννβ5. ΕΉΜΟΤΤ(2 0».257.13; 
Μ,45.8640); 2. προοηηδοί δε τοῖίδ, ποὶ ηρίϊεαϊοά ἴπ, Μας, Ἀςριλορι. 
4.1(Ν1.34.472}}) οἷ(. 5. ἀσύνθετος ; καὶ ἀ. εἰς τὸ κακίας μέρος 1.4.3] 
(4930); 3. πρηραϊγεαά, τολμομὶ ἡπαΐο, οἵ Οἱγαβ, Βαβι ἠεχ. δ.6(..7γ68; 
Μ.20.1770}); τι Ν γϑββονη. 3 15 (απὶ. (}1.44.816Ὰ}; 4. οἵ υἱγρίιαί σονι- 
σορίίοη, το Ν ν85. ἤρα, 13 τῇ (αηϊ. (Μ.44.τοκ3Ὰ}); 14.ὁγ,καϊφοὶ,23(0.86. 
14: Μ.45.618). 

Ἐἀσυνδυάστως, τρτίπομ! ῥαϊγτηρ, οἵ Ὀϊγα5. τοὺς. γύπας φασὶν ἀ. 
τίκτειν Ῥιαδιθδχ,8,6(1.760 ; Μ,29.180Ὰ}); οἱγρίπαϊίν, τοί δοιαὶ μηοη,, οἵ 
ΒΜΥ ἀ. ἐκυοφόρησας χηρτῦ Απτϑονη!. 3.(Μ.80. 13888); ;ΟΥ [ἢ νἹΓΡΊΣ 
Ριτῆ διὰ μὲν τοῦ ἐκ γυναικὸς γεννηθῆναι δεικνὺς ὅτι ἄνθρωπος, διὰ 
δὲ τοῦ ἁ. - μαρτυρούμενος ὅτι ἔστι θεός Ῥτοο].ΟΡ ἄγηπιττίρ.102.23; 
Μοός. 8684); σαρκούμενος ἐκ...τῆς, «παρθένου ἀ. τίκτεται Τ0.1}. ΤΡ 
9. τοί, οὔ. 7448); οἵ σΘηθΥϑ Οἱ οὗ ὅθῃ ἐκ πατρὸς... ἃ. γεγεννημένος 

ἴ8.[.0...324(ὩΜ.04.τϑουῦ). 
Ἐἀσυνέζωστος, ἐγ}; 

1330). 
ἀσυνείδητος, 1. τοτϊπομέ σΟΉδΟΙ Ήε6 ἀσυνέτους δὲ τοὺς ἀ. (δ πηδά. 

γη.Κονιιτ τοί. 300, 14; Μ.ϑς.τ6608); οὗ Τυάας Ιβοαγίοῖ ἀναιδέστατε 
καὶ λαίμαργε, ἀ., φιλάργυρε Ἀοτη.ε}.(5.8} ΑΤ τοοῖ Ρ.746); ΡΆΓΕΟ, 
ἐσηδεϊεηεείθες ΜΙΗ ΤΕρΡ Υ το ΟἸαῖπι5 οὗ ΟἸΠοτΒ, συγ. ἤοῦ. 11 τῊ 
2 Τῆι (ττι 608); ἔστω τις λῃστὴς καὶ πρὸς πάντας ἀ. ἰὰ«᾿οη.2. 5 1ἴῬ 
“«4ς.(9.22Α}; Ὠδησε 2. μηργαίεζαί, ὅγαρείεςς ἀ... : πρὸς τὸν εὐεργέτην 
Βᾶ5. γέ. δγ.2οδίζιστοι ; Μ, 31. 12808}; ἀ. ... καὶ ἀγνώμων περὶ τὸν 
εὐεργέτην ΟὨγυβ.λονι.23.2 τη ον, (0. 6888); Πριτ, 85 5051. καὶ τὸ 
ἃ, ... αὐτῶν δείκνυται καὶ τὸ σφόδρα ἀνόητον ἰ΄ά ἤσηι.12.5 ἴῃ Τί ον. 
ἊΝ 995); Ιά, β΄ ἵη 7εγαγττι(Μ.64.0τ78). 

ἀσυνειδήτως, 1. τοιίμομ! ῥγορον ἐοηστάργαϊοη, Πρ δεῖν, ΑἸΉ. 
ϊον.τίρ.02.4; Μ,25.5124}; 2. τοτίμομέ κοηδείθηςε, πρισγαοξμῖίν (τεῖ. 
ΙΓ(ΟΥ.11:29) ὥσπερ...ἀ. καὶ ἀνωφελῶς τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ἀγαθὸν 
καταργῶν Βα5ιδαρί.τ.3.,(Ζιόστο; Μ.31.15778). 

Ἐἀσυνειδότως, κπεοηϑειομδίν, (Πγγϑ. ἤοηι. 5.4 ἴῃ {9.(8. 400). 
Ἐάἀσυνείθιστος, "οἱ ἐχρῥεγίρηεθα, τρπασειεδίονιθα, Τιθοτις . Ν, δ γηηι.}2 

(Μ.93.τ685.). 
ἀσυνείκαστος, 1. "0 ἰο δὲ εονηῥαγεί, ἀεξνίηρ εοηιρῥαγίξον παρισα- 

ζόντων τὰ ἀ. Β45.}1γ,536(3.3ος ; Μ.32.1334}; 2. ἱποειπαίε ἀ. ἡ κατὰ 
τὸ ἀνθρώπινον τοῦ κυρίου ὑπεροχή [85.1-ς.67(1.4284 ; Μ.30.2330}); 
ἘρΙΡἢ. 6. ἀγαθαρ.Ππαεν.18.24(0.474.33; Μ.42.7370); Τῃτν5.Ζαελ. (2. 
7018); ἤδῃος {7η169156 νηὸς .««φόρτον...«ἃ. ἐμβαλλομένης ἸυρΙρ]λ ἑαον. 

ἡ ἠεχ.τ (σοι). ἀσυν- 

Οὗ 4 Ψ͵ΙΕβίοσ, Οτιόχειρ Πκ. 3061 24(Μ.17. 



ἀσυνεικάστως 

δό.χίρ.3240.6; Νί,41τ, 902}; 1δ.66.4:(ρ.82.2ο; Μ.42.074}; 3. 1160]. ; εἐξ- 
ἐππαρίμαδίο, ἐποομρβγεδεηφιδίε, Ἰρηθησο, οἵ ὙΤτη, ἀσύνθετος, ἀ. 
ΤΕΡΙΡΒι πανί. 2(Ν 43.500 4); οἵ (ὐσοά ἱποατηδῖα λεγόμενον ἀδια- 
νόητον, καὶ διανοούμενον ἀ, ΤΠάτιδευάιηαίυ, ΒΜ ἡ(Μ.ο6.6968); 
πξαΐ, 835 βι5ῖ., ἐμεονη μγαδ έν, ΤΗΥΒΕΉ ΤΙ, τὸ ἀ. καὶ μέγα τῆς 
θεότητος Ὁϊάντη, {γ{5.1τ.15(Ν],20,2088). 

Ἀἀσυνεικάστως, τοΐμομ {ἰκόηξος το, ὈΙάντη. Τν1η.2.7(}1.20.5658). 
Ἐσυνετελής, ἔ.}, ἴῃ ΒαΞωηογ, 8,ο(3.521Ὲ ; Μ,32.12338) ΙῸΥ ἀσυν- 

τελής, ΒΔ5.Π0η1.8,3(2.6 5}; Μ.531.3128). 
ἘΔσυνηγόρητος, τοι ποι αὐυοεξαῖς, ἐπα οξεηάεά γύμνη ἡ ἀλήθεια, ἃ, 

Βα5.ἠμον.23.3(2.τ86} ; ΝΙ.321.503.4); ΟΥ τῇδ δὲ 18εὲ 7ιαρειηεηῖ ἁ., 
ἀναπολόγητος 18.7.6 (588 ; Μ.2968Β); οὐ γὰρ ἀ. ἔδει παρεθῆναι τὴν τοῦ 
μεγάλου [536. Βασιλείου) ὑπόληψιν τ. Νγβ5. ἐῤ. 20(Μ. 45.240}; τοῖϊϊ μοι 
Ξρῥονέ οὐ σπίδμονίν ἀ. ἐκτίθεται κατ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀσέβειαν 1ᾶ. Εμη. 

2(2 Ρ.377.6; Μ.45.5570). 
ἀσύνθετος, ΑΔ. (τοῦ συντέθημῶ, μηεονρομπάσα,; 1. ἴῃ βεη.; 

8. σΥΒπῚ,, Οἵ ἃ ΜοΙά οἰαπάϊηρ αἷσηε, Ἰῖου. Α].ἀρν ΑἸ. τον τδίρ.ὅο, 
6; Μ.2:.5ο 8); Ὁ. [5., σχῆμα! ἃ γμαίοχίοαὶ ἤσυγα ΟΡΡ. ΡΟ βνη- 
ἐβείοπ, οἵ, ἀἰαϊνίοη, νεὶ ἀϑγηϊμείορ δὶ ἤρμγα, φιέαξ...Σἰρ8 ΟΉ7 ΜΉ ε11- 
οηῖδηξ βοΐμθ αο δ ῤ τοον οἰ ΥΗΡ, μὲ : σϑηΐμηις, ντάτριμς, ρῥίαειῖξ, 
1514. Π.δἐγη.1.36.20; 6. ῬΡΏΠ05., μοὶ σορηροσίσ, εἰρη ρίδ οὗ τῶν ἀτόμων 
τομεῖς.. «καὶ τῶν ἁ, συναγωγεῖς Ῥϊου. ΑἸ. Ρ.Ἐλι5.}.6.14.25(718Ὰ; Μ.21. 
Σ280Β); 658ρ. οὗ πυϊηδη βομὶ τὸ... ἀ, λύσιν οὐκ ἐπιδέχεται" ἀλλὰ 
παραμένει μὲν τῷ μερισμῷ τοῦ συνθέτου ἡ ἀ. φύσις ΟτΟΝ γεκ, ροϊ[.17 
(}1.45.11568}; δοπτ Η͂ Ν᾿ ἐςί τ τί Μ.86.14040}; Μαχ.οριε,(Μ.91.208); 
2. ἴῃεο]., ποΐ οογαροστίο, τπιεονρομηἀφα, 1.6. 5ιχαρὶθ; ἴτϑα. σου ρ] θα 
Ψ1ῃ ἁπλοῦς; ἃ. οἱ (οα ἀσώματος [5ς. ὁ τοῦ θεοῦ νοῦς] καὶ ἀ. καὶ 
ἀμερής Ἐπ5.}.6.3.το(το68Β ; Μ.21.1020); ΤΑΤΠ, βαδεὶ!.τ3(Μ.28.1178) 
αἷϊ. 5. ἀναλλοίωτος; ἌΡΟΙ!. φμοά τῇ. (ἤν. οί(ρ. Δ0ο.12; Ν.28,1204) οἷΐ. 5. 
μονοειδής ; πῶς οὐκ ἀ. ὁ κατὰ τὴν οὐσίαν ππλοθε Βα5. ΕΜΉ.2. 20(1. 

2668; Μ. 20. (408); ΘΥΝ 85, “ροϊ .2(Μ.45.1τ288}; ὁ...«θεὸς ἁπλοῦς, 
καὶ ἀ, καὶ ἀσχημάτιστος (Ὦγν5. μι Ο ῤ ει δηι5.4. 3(1, 4148); Ἰά λον. 
15Ὰ1 Τῇ 70.(8,858); θεὸς... «ἁπλοῦς, ἀ., ἀσώματος 70.10. βο.1.2(Μ.0 4. 
ἼΟ20); 1δ.1.4(7978}; 1Ὁ.1.7(δο5.)}; υϑεᾶ ἴῃ γεάώμε!ο αὦ αὐομγ ΜΗ: 
Διρυτηςξηῖβ Βμονλησ [δ΄ το οτχραΐα 8πα τὸ θορεῖ τὸ ποῖ [δ β81ὴς 
ἴπ σοά, Οντ δος. τϑ(51,1τ841--Ὁ); πῶς ὁ θεὸς ἀ, λέγεται τὴν ἐκ δύο 
προσώπων.--καὶ ἑνὸς προσώπον τὴν σύνθεσιν ἔχων; 1 [υδῖ.φη.6ὲ γ69. 
τὴοί Μ.6.14808}; Ὠεγοΐ,, οὗ ΒΆΓΠΕΥ ορρ. οι (845 Ὀεροτίςη), ἔπη. 
αροΐ, τοί. 3ο.8530); Ὁ. Οὗ τὴ οι ὁ υἱὸς ἁπλοῦς. ..καὶ ἀ,, καὶ ὅμοιος 
[Ξς. τῷ πατρί]..«κατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν 45. ΕἸ2’1.1.23(1.2240; Μ΄.20. 
564); εἰ δὲ μήτε δι’ ἑαυτόν, μήτε δι᾽ ἕτερον συντεθήσεται ὁ θεὸς λόγος, 
ἀ, ἄρα Ἰ,εολς. Ν᾽ δοὶ.τ. τ2(}}.86.14480) ; ΟΥΟΥ ἴο Ιης. ὁ νῦν ἄνθρωπος, 
καὶ ἀ. ἦν ΟΥ.ΝᾺ2,07.20.τοίρ.1ο2.8; Μ.26.1ο0Ὰ}; ἴῃ πο. ὁ φανερωθεὶς 
ἡμῖν ἐν σαρκὶ θεὸς.. «ἀφανὴς καὶ ἀ. ΟΥ̓ ΝΥΘ5. ροϊτ8(}}.45.ττ6οᾺ}; 
18.5(11320); Ὀαΐ δοο. ΑΡΟ]], Ῥείβοῃ οἵ Ὁ σίβε μένει...«ἁ. καθὸ οὐ 
συμπεριορίζεται τῷ σώματι ΑρΟ]]. ξγ.133(0.2320.22)}40.ὙΠατ,εγαη.2(4. 
172}; ἀοπιδᾷ οἱ (Πτιβὶ 85 σα πα τδῃ Όζ οὐἵμοαοχ τοὺς.. συγχέον- 
τας τὰ περὶ τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως τοῖς περὶ τῆς ψυχῆς καὶ 
τοῦ σώματος ᾿Ϊησοῦ, τάχα δὲ καὶ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, καὶ ἕν πάντη 
ἀ. οἰομένους, εἶναι τὸ ὀφθὲν καὶ ἐπιδημῆσαν τῷ βίῳ ΟτΥ.εον. ἴῃ ΜῈ. 
τό ϑίρ.ςοο.8; Μ.13.1400Ὰ}; πλὴν οὐκ ἃ. τὴν ὑπόστασιν εἰ καὶ τὴν 
φύσιν ἁπλοῦς Μαχ.ορηδο, (Ν.01.738); 14.6}.το(ς 564}; σοχηρ. ἀσυνθε- 
τότερον ἰδίωμα τῆς τοῦ λόγου γέγονεν ὑποστάσεως, πλειόνων ἐπισω- 
ρευθέντων ἐν αὐτῇ τῶν ἁπλῶν ἐδιωμάτων μετὰ τὴν σάρκωσιν Ἰ,δοΠ. 
ἩΝεεί. τ. 2ο( Μ.86.14850}; 3, ΟΠχιϑίοὶ]., μοὶ τὠρτίδά, ἸΝεϑιοσιδῃ, τεῖ. 
τοϊδίοη οὗ μυϊηδῃ πδίπτα οὗ ὈΒσῖιϑὲ τὸ αἰνιν τὸν κατ᾽ αὐτοὺς 
θάτερον τῶν υἱῶν Χριστόν, τὸν ἀἁ. τῷ λόγῳ, τίνι φασὶν ὁμοούσιον; 
Τμεοητ. ΠΝ δε .3,6(}1.86.16218); 10.τ.τοί(1481ᾺΝ}; ν. σύνθεσις : 4. οἵ 
ΔΏΡΟΪΒ, Μαχ. εἰ οί, ο.}..2.2(Ν1.4.378). 

Β. (τομὴ συντίθεμαι); 1. δοιιμά ὃν πὸ σουεμαμὶ ἡμᾶς δὲ ἀ. εἶναι καὶ 
ἀσυνδέτους (τ ΝᾺ 2.0».22.3(Μ1.35.11220); 2. ὀγεακτηρ εουεηαμὶ, ῥατίἢ- 
ἰε55 ἀ. δὲ τοὺς ταῖς συνθήκαις μὴ ἐμμένοντας σφημδα. ΟΡ ἰόντ: 20 Ὲ, 
(ρ.36ο.15; Μ.85.16698); 3, »πακίηρ πὸ εουδμαμὶ οὐ ῥαεὶ ἀσυνδύαστοι 
καὶ ἀἁ. πρὸς τὰς τῆς κακίας ὑποθέσεις ας. ΔΑορ, ἤσοητ.4.1τ(Ν}.34.4720}; 
οἱ 5Β61Π5ῃ Ἰνὶπρ ἀ. τοὺς ἀκοινώνητον καὶ πονηρὸν βίον ἀσπαζομένους 
ΤΠας ον. τ: 2τ(3.28), 

ἀσυνθέτως, 1. τρίβοι φΟΡῥΟΣΙ ΠΟΉ ΟΥ̓ τμϊχίμγε, δαρὶν; ἤδπσα 
αὐεοίμιεῖν τὸ ἀθάνατον, καὶ τὸ ἄκακον... οὐκ...ἁ. ταῦτα, εἴπερ οὐσίαι 
σχιΝα2Ζ,0;,29.τοίρ.88.12; Μ.36.888); ὁ ἀσύνθετος ἀ. ἀσύνθετα ποιεῖ 
{Πιβίφ ἢ ν.3(41.6.14400}; οἱ (οαᾶ τὸ ἕν καὶ τὸ τρεῖς πρόσεστι τῷ 
ἱπῖ᾽ καὶ τῷ θεῷ' ἀλλὰ τῷ μὲν ᾿πῖ᾿ γενητῶς καὶ συνθέτως, τῷ δὲ θεῷ 
ἀγενήτως τε καὶ ἀ,} Γϑὲ φοε εἰ γε. }.τ2ο( Μ.6,13800) ; ἀ. αὐτός ἐστι σοφός 
ΟΑμο.(358)ερ. γα ρ.  ΡΙΡΗλαογ.73.δ(ρ.276.18; Μ.43,4130}); αὐτὸς ἀ. 
ἐστὶ ζωὴ ὁ πατήρ ΟΛπο.1}.73.8(0.279.3; 4170); οὗ θοη ὁμοίως πάντα 
κατ᾽ οὐσίαν, καὶ ἀ. ὡς ὁ πατήρ ΟΛπο.ἦΡ.(0.279.}; 4170); ΟΑπο., 
(Ρ.279.5; 4170); 2. ἀϊεεομησείεαϊν, φεραγαίοῖν ; τοῖ, τοὶ το θεΐνγεθῃ 

252 ἀσφαλίζω 

πϑίυγεβ οὐ Ομ τῖϑιὶ ὅτε ἀ. ἔχει...ἢ ὅτε.. συνετέθη Τιροπτ. ΗΝ 65 ..τ.1ὸ 
(Μ.86.τ4814). 

Ἐἀσυνόδευτος, 1. ποὶ μβαυϊτηρ α κοι ραπίοη, εονηραποηῖσος, ἘΡἢτ, 
3.262Ε.; Απαβί. 5, ἀογμηε, (Μι8ο.ιττοδα) ; 2. ποὶ δοίη α εογηραηίοη, ποὶ 
σέο αΉγΊΗΡ, εαΐϊ. [ὁ 2(0.50). 

"ἀσυνοήτως, "βοϊϊεμῖν,  ίάαςε. [ας.5.2ο(ρ.90.25). 
ἀσύνοπτος, 1. ποὶ φασιν ρογεοίυφά , 2. ποὶ ῥεγεορίῖυε, οὗἰμεδε, Ἰ5ιά, 

Ῥε].ἐρ}.τ.201(Μ.78.3568). 
Ἐάἀσυνουσία, ἡ, “οἰτίανγν 116, ΔῊ. ΑἸΈΠ νΟἸέηι. (Μ.88.6οοΑ). 
Ἐἀσυνουσίαστος, ἠοίατηρ πὸ ἐμίδγεσμϑε, δοἰϊίαγγ, (ΠΥγ5.δας. 6.12 

(ρ.τό4.5 ; 1.431Ὲ). 
Ἐἀσυνόψισις, ἢ, ΕΥΤΟΤ ἴοΣ Ἐἀσύνοψις, οἰαἰε οὗ ποὶ παυϊηρ δόδη Ομ6 

αποίπον, αὐδόηεε ὁ ἀγεεὶ δημοομηίεν, ἜΠατγοϑίμα, Ρ}.2.τ4ς(Μ 00. 

14530). 
ἀσύντακτος, 1. ποί οὐ {πὸ δανιδ ΟΥάδῪ Οὐ καίόρονν, ποὶ ἰο δὲ εἰαδεοά 

τοι, 6βρ. οἵ (ὐσορά ἴῃ τεϊδίοη ἴο ογεαΐατεβ ἐξηρημένον μὲν καὶ ἀἁ. 
παντελῶς τῶν ὅλων, συντεταγμένον δὲ...τῆς πρωτίστης..««φύσεως 
Βιάντη. 1 γέρ.2.ττ(Μ.30.661.}); εἰ πάντων προέχει τῶν παρὰ τοῦ υἱοῦ 
γεγονότων ἀ. ἐστι τῇ λοιπῇ κτίσει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τ Ν γε5. Εμη.2 
(2 Ρ.380.20; Μ.45.5616); γεγεννῆσθαι...καὶ οὐ πεποιῆσθαί φασιν, ἀἁ. 
μὲν οὐσιωδῶς τῇ κτίσει διὰ τὸ μὴ πεποιῆσθαι νοοῦντες αὐτόν Ογτιοβιτς 
(0.52.22; 53.178}; ἴῃ Ἰορίο, οἵ ἃ ἩΟΗ Ξε μ τ 7 οὗτοι οἱ λόγοι ἀ, 1Ν1]. 
Ερίοὶ.63(Μ.,79.1 2080); 2. ποὶ σογιργεἰονιάφά τη, ἀραγὶ ἔζων. ..ἐπὶ τῶν 
βιβλίων, ....«ἁ, πάσῃ πόλει καὶ πολιτείᾳ Θγῃθ5.ριοι( Μ.66.14574). 

ἀσυντάκτως, τοΐίπομὶ πμοίϊεθ,; οἵ ἃ ἀξρατίασα, εοτίπομ! γαγειοεὶὶ, 
Τμαι.ερ.8ο(4.1137). 

Ἐἀσυντελέω, ὑό μη ργοβίανίε, Μαχ.οριδε (Μ 9 τ1.1360). 
ἀσυντελής, "οὶ ἰϊαδίς ἴον, ἐχεοηρὶ ἤγονι οὐδὲ τὰ ἄλογα ἀ, τῆς 

τιμωρίας Βαπ.᾿οη!.8.,(2.658 ; Μ,31.3128). 
ἀσύντριπτος, 1. μηδγοίεη, ΒαΞ.πορηἵη ᾿5.33(τιτοδο; Μ.20.3810); 

2. τρρπογίαϊ, οἵ Ἠθτηδη παζιγθ ἃ5. οὐ ρί ΠΑ }}ν οτραῖεα, Οὐ ν υ88. 
ῳ. βῆος.(Μ.44.3018); ἀηα ἃ τεβιογεα ὮὉν ἴης,, ἐδ,(3 970); 3. ἐπαὶ εαγἸ οὶ 
ὺε «Ππαϊίεγεάᾷ, τπάἀεδίγιεεἰδὶό, οἵ (Ὠτβὶ στερροτάτην καὶ ἀ. σχόντος τὴν 
ὑποβάθραν διὰ τὸ θείως καὶ μὴ σαρκικῶς συστῆναι τὸ σῶμα ΤΌ ΠΥγν5. 
}αξεῖ,.2(83.2:10). 

ἀσυντρόχαστος, 1ηπ6Δ1υἱάμαϊϊν ἀτείνιεῖ, σεραγαῖς τὸ.. «τούτων τῶν 
ποιοτήτων ἴδιον καὶ ἀ. πρὸς ἕτερον ΟΥ..0γ.24.2(ρ.354.2; Μ.11.4028); 
14. «ροε,τ8(Ρ.29.1). 

Ἐἀσυσκίαστος, ποΐ ἰο δὲ ἐτάάφη, Τῃγνβιραη, Βα... τ (2.600). 
ἀσυστασία, ἡ, ἐηεοηξΊςην ἡ τῆς αἱρέσεως ὑπόθεσις ἀσυστασίᾳ 

μᾶλλον περιπιπτοῦσα καὶ οὐκ ἀληθείᾳ ἘΡΙΡΗ.ἠαον.23.4{(Ρ.2ς2.τ3; Μ.41:. 
2010). 

Ἐἀσυστάτως, ΤΠ εοΉ 51 5 6Ήν ; ἸΗεο ον ΗΠ ἀ. πιστεύειν 1 Τυβῖο φΟΥ, 
τι.20(Μ.6.14840); τεῖ. Βετοῖῖςα} τεδοπίηρ, ΕΡῚΡἢ ἠαόν.24.8(ρ.265.18; 
Μ.41τ.3170}; 1δ.47.1τ(0.217.2; 8520). 

["]ᾶσυστος, -- ἀσύστατος, ἐμαοίῖε, Εν. Βαγίλ (να 55111δν, Ρ.12). 
Ἐῤσυστρεφής, ἐαγοεΐοςς, ῬΉΏΠοΞΙ.ἢ.4.8.128 (Μ.6ς. ς66Α). 
Ἐἀσυστρέφω, ἢ ἰαῤξὲ εἰ.. .συμβῇ αὐτὸν ἀσυστραφῆναι, πόθεν οἶδας 

πόσα ἠγωνίσατο; Ἰ)οτιοεὶ. 6. 5(Μ.88, 6800), οἴ. ἀσυστροφέω. 

Ἀἀσυστροφ-έω, 1. δεεοτηε ἰακ ΟΥ ταγείδες εἰ βλέπει ἄλλον... λαλοῦντα 
πολλά, εἴτε δήποτε --οὔντα ΠΥ, ἀσεὶ.1τ6.2(Μ.88,1γ066) ; 2. ἰεἰ σπεϑοϊ ῇ 
50, ἰαἦο τἕἀτηρς φαςτὶν ἐγώ, ἐὰν συμβῇ μοι πρᾶγμα, ἡδέως ἔχω γίνεσθαι 
γνώμῃ τοῦ πλησίου καὶ “-σαι μετὰ γνώμης αὐτοῦ, ἐὰν ἀπαντήση ἢ 
καὶ στοιχῆσαι τῇ ἰδίᾳ γνώμῃ καὶ εὐσυστροφῆσαι 1Ῥ.1Ἰο(18008) ; 3. γιακε 
μηρίακες; δὲ μηϑξεέροοίμϊ ἄνθρωπος θέλων μαθεῖν τέχνην.. «πρῶτον 
παραμένει ποιῶν καὶ “-ῶν, ποιῶν καὶ ἀφανίζων, καὶ οὕτως κατὰ 
μικρὸν κοπιῶν καὶ ὑπομένων, μανθάνει τὴν τέχνην 1.8. (1713; ποιεῖ 
τις κόπον τῆς ἀρετῆς, καὶ ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν ἐν γνώσει, ἀναλύει αὐτὸν, 
ἢ μένει «οὧν 18.τ4.3(1τ776}). 

Ἐἀσυστρόφημα, τό, ἰαχῖϊν ; γείαχαϊϊο οἵ αἸΒΟΙρΡ]1η6 οὐ δεῖ ὄρον 
τιθέναι κατὰ τῶν νεοκατηχητῶν.. «ἐάνπερ κριθῇ δίκαιον τὸ ἀ. ἘΡΉτ. 
1.2188. 

Ἐἀάσυστροφία, ἡ, πεορίρεημοθ, κανδίθοοηθ55, ἘΡΏΥ.2. ΤῸ Ὲ ; οχ  ἀσεὶ. 
τϑ(}.88.1804}). 

ἀσύστροφος, «ἰουεμῖίγ, μηιτὴγ εἰ ἔβλεπε τὸ κέλλιον αὐτοῦ ἀ., 
ἀφιλοκάλητον.. «οὐδέποτε ἔλεγε περί τινος ὅτι οὗτος ἀ. ἢ οὗτος πέρπερος 
Ὠοτ,ἄοεὶ.τ6.4(Μ.88. τβοο αὶ) ; ἐδ,4.γ(1668.), 

ἀσύφηλος, ἐροίτει; τοογίμίδες; υτἱο; οἵ τπ6 τπᾷ, ντ ίαῤἧισεη. 
2.3(1.48}})) ; οἱἠἨ δ΄ῃ ορίπίοι, 4 αῤοϊ,ογτομί,(0.30.36, ν.]. ἀσύμφυλον 
6. τό6ο); ἀ. πεφλυαρηκότας ἰᾶ. {μἰι.3(63.760) ; οἵ ἃ τηδη, ᾿πἀοοιγρν. 
ττ4ο(Μ.8ς.8270). 

ἄσφακτος, ὠηείαϊη τὴν ἄθυτον θυσίαν" τὴν σφαγὴν ἐκείνην τὴν ἃ. 
σεπη ΟΡ ὁγ.2(Μ.08,280Ὰ). 

ἀσφαλίζ-ὦ, εεεμγε; Ἐ. αοΐ. 84 Ρᾶ55.; 8. 5 δεῖγ 6; σἠμὲ τ ρ'; Ὦδησε 
ρον; ταοῖ,, εομήγηη ἠσφαλισμένην ἔχοντες τὴν διάνοιαν ΑἸΠ.6ῤ. 
“4ρ.1.1Ὁ.1τ(}1.25.5374}; 14 ἀροἱ Ορη5..12(Μ.25.6008); ἀ. σου τὴν ψυχήν 



ἀσφάλισμα 

ΟΠ τνβ χρη Ἐς. 3(ς.18}; τοῖς εὐαγγελικοῖς με ἀσφαλίσατε λάγοις ὕντι 
ΔΡρ.ῬχοσΟ.ηῖ, 2: 5(Μ.87.15850); Ὁ. ῥγοίδοὶ [5ς. θηρία] ποικίλοις 
πλεονεκτήμασιν ἠσφαλισμένα ΤΙς.Βοκ ω5.2.24(Μ,18,ττᾶτον); 2. τηςᾶ,, 
56(Ή76 ΟΥ̓ δαξερμαγά οπεϑείξ; δὲ οἢ ὁπμδὶ 5 γμαγά ἀ. μήπως ..-ἐμπέσῃ εἰς 
τὸ.. κρῖμα Βα5.γερ.ὃγ.τ47(2.465Ά; Μ.51.Σ 1808); 16,16 (472Ὰ ; 11938)}; 
παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ κυρίου παιδενόμεθα “εσθαι ΚΒα5.δαρί.2.8.6(2.6648 ; 
Μι3χ.τόοςΟ); τούτοις “"όμενος τοῖς λόγοις νῆφε ΟΥγ Π.εαἰδε το.το; 
, Ὠιςῇ,, τβηβ8.; 8. ταλὸ Σέοηγε, ςσΉγ76 ἠσφαλίσατο νόμῳ....τὴν 
δοθεῖσαν αὐτοῖς χάριν Ατἢ,͵η2.5.4(Μ 25. 1010}; 1ἅ..47γ.2.6ο(}1.26.276.}); 
Θιοᾶ ὥρη. 27: 4τ(Μ1.33.15760}; ιάντα. Τγῖη.2.4(Μ.50.4814Α)}; Παποξ 
αϑεεγί, ΤΗάΥΜορΆ5."ς.17:τοί(ρ.114.23; Μ,66,6648); Ὅ. τοαϊεΐ ουδν, 
Ῥγοίδφεῖ, στ. Ῥ Ια. 5.1. πανταχοῦ... ““εται τοὺς ἁγίους ΟΥΥ. γι.3ο(3. 
2798) 8].; ΝΠ Μαρφη. τοί ΜΙ 79. οδ4ᾺΑ); ο, ξονῖν. οἰνοησίβοη, κατὰ τῶν 
εἰδώλων --όμενος αὐτούς Επ|5.ῥγορὶ.(Ν.22.12698) ; ἠσφαλίζοντο. «τοὺς 
πιστοὺς ταῖς παραινέσεσιν ΑἸΏ, ἐε .2τ( .25.672Ὰ}; τῷ βαπτίσματι 
τοῦτον ἀσφαλιαάμενος καὶ περιτειχίσας Απαβι.5. Ἐς. 6(Μδρ.ττοϑΒ); 
ἃ. ρμμὶ οἡ ὁμεὶς ρμωγά, τοαγη ἔξεστιν εἰπεῖν τὶ περέ τινος φαῦλον... 
ὅταν χρεία γένηται ἀσφαλίσασθαΐ τινας Βεδιγδρ.ὃδγ.25(2.4220)», Μ,31. 
11000}); (Πγγβιἠορα.75.2 ἐμ Μ14.{(7.724Ε}.. Ογτιαὐάον. (1.2 500). 

ἀσφάλισμα, τό, σμαγαηϊθε, [8Β85.1ς5,.2το(τ.527Ὰ; Μ.30,. 4810) ; (Π τυ. 
μοῖμ.14.2 τπ [Π6ὺ.(12.1428). 

ἀσφαλτόω, τνίδαν τοί ῥεϊοῖ, γ10.1).Β...6(Μ.096.φο4ΑᾺ}. 
Ἐἀσφάλτως, πηεγετηρῖν, Τ᾿} αἰ πρὶν, ΤὉιάντη. 1 γἱη.2.71(Μ 4.30.5 840). 
ἀσφράγιστος, 1. πηδεαϊεά, πνμαν κοί; 650. τοῖ. τηαυκὶηρ οἱ μοιι565 

ἰὼ Ἐργνρὲ ἴο ἀνϑσί ἀδβϑίγπσιοη οἱ ἤγβίςθοσῃ, ΡΑΤΈς, 85 ἴγρε οὐ θδρ- 
{151 βο. «Ἀἔγυπτον] τὴν ἃ, τοῦ αἵματος ΜΕ], ῥά. τό Ὁ.3.12; ἐν..-ταῖς 
ἀ. βς, οἰκέαις] κατεφόνενε τὰ πρωτότοκα" ἀ. θησαυρὸς εὐεπιχείρητος 
κλέπταις Βδ5.ἠο»}.13.4(2.1178 ; ΝΜ.31.4320); ἃ. ... πρόβατον, εὐάλωτον 
τοῖς λύκοις Ὀ]άντη. ΤΥ19.2.15(}.30.1178}; οἵ Ε1ι5.4.]. 5 όγη, (ΜΝ .86, 
3408}; ΜΠ δῖρτι οὐ οτοβϑ8, ϑορῆν. Η. γε}. Ογγοεὶ 70. ο(}1.8).36734}; 
2. τηεῖ., Οἱ ππηηρηςεοιβ 85 ὑπιπαυκαα τυ] ἢ ΒΡ οὗ (ἀοα᾽ 5 Οὐ ΒΡ 
(ΕΧΕρ. 2Τ|τα.2: 15) μὴ...τὸ σήμαντρον τὸ βασιλικὸν...«ἀποθώμεθα ἵνα 
μὴ ἀ, ὦμεν (Ὦγνϑ8.ἤοηι. 5.3 τΉ. 2 Τί, (πτ.6888); ἐδρ. οἵ ἔβοβε υπ- 
564164 ὃν Ὀαρίδιη, ΟΥ. Κι ΡΥ. (Μ.17.1 568) -- ΟὮγνβ. Ἐν. 6}. 
64.66τ0); εκϑρ. ὕβη. 3: :24 ὅταν. ..ἴδῃ... τινὰ τῶν ἀ,, κατὰ στόμα 5ς. 
τῆς ῥομφαίας] προσαπαντᾷ Β88. ΜΕΝ, 13.2(2. 1150} Μ.31.4280); οἱ πουὶ 
ΑἰοΥ ἄρα πῶς [ὑποδέχονται οἱ ἄγγελοι) τὴν ἀ.; ΟτΝ γ55.δωρί τ, 
(}1.46.4248); οἱ 1τηἴδηῖθ κρεῖσσον ἀναισθήτως ἁγιασθῆναι, ἢ ἀπελθεῖν 
ἀἁ. καὶ ἀτέλεστα ΟΥΝΑ2.07.4ο. 28 (Μ.26.4 00}; ὀφείλει [50.. ὈαΡ(5τη]} 
ταχινωτέρᾳ...δέίδοσθαι.. ἵνα. μὴ ἐξέλθῃ ἀ, δι λτα Πο»η.2ο( Μ.40. 
4450); ςοἢ, Βα8., ΒΙάντῃ,, (Ὥγνβ. σεργαᾶ. 

ἀσχάλλτω, ὧὰ γεϊμείαηξ οὐ μραυϊ τη μονονουχὶ δὲ καὶ “ποντος 
καταδράττεται καὶ πρὸς ἀβουλήτους ἀποφέρει ῥοπάς (γτ, μο" ραβεῖ, 

1το.2(53,250}).Ψ 
ἄσχετος, ἴ. ποΐ ἰὸ δ ἐοη οἰ δ ΟΥ ᾿εί τοῦτο... ἐστι πρὸς τὸ κρεῖτ- 

τὸν ἐστράφθαι, καὶ ἄ, εἶναι τοῦ χείρονος ϑγΠθ5. 50: το(ρ.τός.3; 
Μ.6ό6.1300Β); 2. μηγέδίγαϊηεά, μπεπεεθοά τῶν μὲν ἄγαν ἀ. φιλοσο- 
φώτερον...τῶν δὲ φιλοσοφούντων ἀμέτρως ἀνθρωπινώτερον ΟΥΝΑΖ. 
δ. τόπ(}3.37.2738}; 14.07.28, 28(Ρ. (65. τι8; Μ.56. 650); ; ΠΕυζ, 45 βθβῖ., 
1 .37. 2(Ρ.3.12:; 138); ὅπως...τὸ ἄ, τῆς..«θείας ὀργῆς ἡ ἀἰλανθμυληία 
συνέχηται Αγεῖῃ. ρος. 2(Ν. τού. 170); πραῖ, οἷατ, 85. δάν,, τοι οὶ 
γΡΣΙΥΩΙΉΣ οὐδὲν... ἄλλο ἐστὶν ἢ συκοφαντία καὶ.. θυμὸς Τύρα φρονῶν 
ΟΑἸΟΧ.ριαρ. ΔΊ, αῤοί, 566. π(Ρ.91.28; Μ.25.2574}; 3. μηἰρη δα, δοτηά- 
ἰθ55, Ἰηβη πένθει... ἁ, ΟὮγνϑ. ας, τ. 2(ρ.6.1ι; 1.362Ε}; τόλμης ἀ. 70. 
Τιλοηι.4.20(Μ 96.200); οὗ ῥῬταῖθε, μηφμαϊ βεά, Μαχ,ανδις. Μίοτ. 
ΙἸΟ5Ο); 650. 1η Του. ΑΥ. οἵ ψῃδῖ ρογΐαίηβ τὸ (οα, τ γηαῤίε; ἰῃ- 
εὐ ργεβεηςιδὶς αἱ ἃ, μεταδόσεις.. “τῆς πάντων αἰτίας ἀγαθότητος ΤΉ ΟΠ. 

Ατιά.η.2.5(}1...6444}); ἔρωτος ἄ. αἰτία 1ῤ.4.τ6(7130); πάσης οὐσίας..- 
ἀρχὴ ..--καὶ πάντων... ἀἁ, συνοχῇ περιδεδραγμένη 18...}.7..(Μ.53.2120)}; 
4. μοὶ γείαιυε, ππεοράτιτοπξά, αὐδοίμίδ,; δ. σύϑγη., Βα3. Ἐμ.2.14 
(1.2400; Μ.20.6ο0 1); ἀπόλυτον εἶναι τὴν τοῦ υἱοῦ προσηγορέαν καὶ 
ἄ, Οτ.ΝαΖ.0γ.30.15(0.133.1; Μι36.1248); τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἀπό- 
λυτά τε καὶ ἄ., τὰ δὲ πρός τινα σχέσιν ὠνομασμένα ἐστίν ΟΥ̓͂Ν 85. 
Ἐππατᾷ Ρ.182.}; Μ.45.4250); ἐδιτοίΣ Ρ.240.24; 8444); Ὅ. ῬΠ1105. ἅ. 
μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι, σχετικὸν δὲ τὸ ἄλλου εἶναι 7 Τι5ῖ φ.6ἰ ῬΕΣΡ.113 
(Μ.6.τ5ότο) ; οὐκ ἔστιν... «ὅλως σῶμα δυνατὸν ἢ ψυχὴν εὑρεῖν ἣ λέγειν 
ἄ, Μαχ.αριδὶσ. (Δ νοτττοῖς); οὗ πε 1}, 4 ορδς (Μ.ο1.250): οὗ 
τὴς (οα ΠΕΒ6 ἡ θεότης...τῆς πρὸς ἄλλῃ πᾶν πάσης συναφείας... ἐλευθέρα 
«ννς γάρ τὰ αὐηδτν (ΝΜ οτυτθ 50). 

ἀσχέτως, μρεοπίγοϊαὐΐν, τοϊπομ γοείγαίμε; ἤθῆσθ τεροοη110η- 
αἰΐν, αὐδοϊμίεῖν καὶ τοῦτ᾽ ἔστι..-κατιόντα μὴ κατιέναι, ὅταν ἀ. ὁ 
κρείττων ἐπιμελῆται τοῦ χείρονος ὥνγτο5, ΤΉ δον ττ(ρ.167.2; Μ.06. 
13018}. 

ἀσχημάτιστος, τοΐέἠον ἔογηι) 1. ξογιμῖίθες, 1.6. τ ποὰΐ βρθοιῆς 
ἀφίριμη τίϊομ, εἠαοΐίε; τὰ σθηῃ. τὸ μὲν αὐτῆς [56. τῆς ὕλης ἄπειρον 
καὶ ἀ. ... τὸ δὲ κεκοσμημένον “δτ,ογαὶ, τ (0.12.2: ; ΜΙ.6,8200) ; 10π|9. 

253 ἀσχημονθέα 

1.Ο,12(0.232.1; Μ,20.12800}) οἶδ. 5, ἄψυχος ; ἴῃ ρᾶσϑη ῬῃΠοβόρην, ν. 
ἄποιος ; ΟὗὨ ΡΥΊΘΙΥ τηδίτου ἰῃ ὐποβῖ, βυβίειηβ ἀσχημοσύνη δέ ἐστιν 
ἡ πρώτη καὶ μακαρία κατ᾽ αὐτοὺς ἀ. οὐσία, ἡ πάντων σχημάτων 
τοῖς σχηματιζομένοις αἰτία ΠΠρΡΡ.ἠαόν.5.7(0.82,1; Μιτ6,31310); ἐδ. 
5.17{(0.114.22; 21750) οΟἷζ, 5. ἄποιος; Μεοίῃ,αγδίγ. (ρ.154.3; Μ,τ8. 
2488); 2. εὐἰϊξιομὶ δῆσαρε ΟΥ ἔογμε; ἐπά4εσογίδανίε; δαὶ εαπηοὶ δὲ 
γεῤγέφοηϊσα ὃν α ἤρηγε τὸ ἀ. ... οὐ σχῆμα ἔχει, οὐκ εἶδος, οὐ τύπον 
Ομγνβ.ἤοηι. 5.3 τὴ (οἱ (11.3620}; ὁ στῦλος... δηλοῖ τὸ.. «ἄτρεπτον αὐτοῦ 
[30. τοῦ θεοῦ) φῶς, καὶ ἀ. (Ἰοπλ.Ξ 7.1. 24{Ρ.τοφτῷ; Μ.8,ροοῦ); ἡ 
κυριακὴ φωνὴ λόγος ἀ, 1δ.6.3(Ρ.448,15; Μ.0.2520); προβέβληνται.... 
καὶ τὰ σχήματα τῶν ἀ. Το. ΑΥ.ς.1.2.2(}.3.140Ὰ}; 16.2.1(1378}; ἴῃ 
ἈΒΘΟΟΪΔΏΟΩ ΜΠ ἄμορφος, ἀειδής, ἀνείδεος εἴς,, ΟἸδηη χε. ὁ ἐμοὶ, 
4. 122.8; Μι9.6818); ποῖ Δρρ  ς8Ὀ]6 ἴο τηδη οὐδὲ γὰρ ἀνείδεος οὐδ᾽ 

τ ἀραιόν εῖται ΟἸογη,5,ν.4.23(Ρ.315.2; Μ.8.12608); θᾷνο οὗ ἢἰβ 
ὑπῆν Επ5.}.6.3ω.το(τούς ; Μ.21.1920)) ; ΜΗΝῚ 5011, Εαβίγατ. σία  αἩΐηι. 
γ(ρ.36}); ΙΓ ἀσώματος, ἀφανής, ἀόρατος οἴο. Ὁ Σ δὲ τὰς ἀφανεῖς καὶ 
ἀ. ἰδέας, καὶ τὴν ἀσώματον καὶ ἀσχημάτιστον οὐσίαν τοῖς ἐπὶ γῆς 
ἐξηγόρευσεν; Ἰδυδϑ..(,.4{(Ρ.202.20 ; Μ.20.1323Α}); ΟΥΟΝ γϑβ.6ρ.24(Μ.46, 
1το020); 1 ἰός το Μ. 44.804}; Βιοπ Αὐιά η.1.1τ(Μ.3.5888}; πῶς. «σῶμα 
τὸ ἄπειρον...καὶ ἀ.; 70.}). βιο.1.4(Μ.04.7078}; ψνίςῃ ἀνωνόμαστος: τὸ 
ἕν,.«ἀ. καὶ ἀνωνόμαστον (ΘΓ, 5,7. ς.12(Ρ.380.24; Μ.0.1218}; 3, ποὶ 
ομηρίοντηρ βριιγες οΓ φρεεοί Ἰθποα μηργοίθηίίομς, πα εείϑα, οἰριρία 
ἀ. φωνή (Βγγϑ.5αε,6.3(ρ.143.21; 1.4220); οὗ πιοπαβίϊς ἢ6 ἥ.. τῶν 
τριχῶν ἀπόκαρσις ἐμφαΐνει τὴν καθαρὰν καὶ ἀ. ζωήν ΤἸοη.Δτ.6....6.3. 
4(Μ.3.536.Ὰ)}; μηγειρηφα ταπεινοφροσύνην... «ἀληθινὴν καὶ ἀ, ατςο. ἔτ. 
οριδε.. τοί 1,6. το6 4); πουῖϊ. 45 βιθβι,, ἐρεῖν, ΟὮγτυϑ.6}.2.0(3. 
5464}; 4. τΠ60]., εὐἱέμομὲ ἔογηι, οἱ σα ἃ5 ἀθονθ 2}} Δ οσοιτ διίοη 
{Πδγοΐοσο ἔοσπη, ἰδοὺ 85 ΙΓ Πποὰ  νΊ510}6 ἔογπι ὁ περὶ πάντων περι- 
εκτικός, ἃ, τε καὶ ἀόρατος δηλοῦται θεός (]ἸοΙη. ἐν. ς ἀ(ρ.35ο.10; Μ.0. 
618); ΟΥΟΝ 55. μηχα ρ.8ρ.1τ; Μι45.321Ὰ} οἱζ, 5, ἀειδής ; ἐν σχήμασι 
τὸν ἀ, ἐπιζητοῦντες (Ἤτνϑ.ἤοη1.3.3 ἴῃ Καπι.(0.4500)); ἡ θεῖα φύσις 
ἀνείδεός τε καὶ ἁ. ας, ὅο ἐμ ἔχ. (ι.163); τῷ ἀναφεῖ καὶ ἀ. θεῷ 
οὐ, άνη.0.5(}8.3.9134}; ξύδεβ, Νὰ. ταὶ. ιό(Μ. 38. 1120); εαἰ. 7ο. 
απ ττο(ρ.357. 21); προφάσει δοξολογίας ἀ ἀ. αὐτὸν λέγουσιν ἕνα ἄμορφος 
καὶ ἀνείδεος ὧν μηδενὶ ὁρατὸς ἧ, ὅπως μὴ περιπόθητος γένηται ἐΐονι. 
Οἰοημ. ]ατ; ἴτοα,. ἀβϑοοιαίεα ὙΠ ἁπλοῦς: ὁ γὰρ θεὸς ἁπλοῦς... καὶ 
ἀς (Πγγϑ.ἱἩοη βγελθη5.4.3(1.474Ὲ}}; Ια. ΠΟ». 5.1 τη 70.(8.8ς58); ὙΒαῖ. 
4.30 1 θη.(1.25);} Ἰοιοπ δε, 4.η.1.4(Ν].3.5028)}; Τύγτ. ἡ γέμ. τ (68, 
18Λ; Μ.)). ττ48Ὰ}; αἷἰδὸ ἢ ἄποσος; πῶς διαλάβω...τὸ ἄποσον, τὸ 
ἄποιον, τὸ ἀ,.; τ Ν, γββισαί,3(Μ.44.12258}; 1 Β45.5ἰγηεί. μοη.τ.4(1. 
2426Α; Μ.30.164}; ὕνγχ.ρ (αἰος.(Ρ.604.1; 65,3644}; ὁ αἰνίης ὀββοπσο 
ἃ5. ΟΟΙΏΤΩΟΣΝ (0 ΕΔΙΠΕΙ δηἃ ὅ5οη τὴν.. ἀνείδεον καὶ ἀ. φύσιν ἐν αὐτῇ 
τῇ οὐσίᾳ λείπεται ἔχειν τὴν ὁμοιότητα ΒᾺ5, ΕἸεη).1.53(1.234})} Μιο. 
5644); οὗ ὅοηῃ ἴπ 5 αἰνίης Ὠδίυχα ἄλλο τι εἰπεῖν τὸν υἱὸν ἢ ἀσώ- 

ματον καὶ ἀνείδεον καὶ ἀ. δ.(1.2348Β: Μιοόχο) ; ἁπλοῦς ὧν τὴν φύσιν... 
καὶ ἃ, ..- εἰκὼν τοῦ ἀοράτου Θονεγ ρε, 1Μ. 63. 533); 10.} «Λα. Δί δοὶς 
46ίρ.579); οἱ Τοροβ οὐδ᾽ αὐτὸς ἄμορφος καὶ ἀ. ... ἐστιν ἀλλὰ καὶ μορ- 
φὴν ἔχει ἐδέαν (ἸςΙη. ὄχ, Τλβάο!, τοι τ(ρ.τορ. 18; Μ. .0.6608}; Οὗ 11. (Πποϑὲ 
πνεῦμα μέν ἐστιν...ἁ, ἐκπορεντὴ ὕπαρξις Απαβξ. δ.λοά,2(Μ.80.508). 

ἀσχημον-ἐω 3. ̓ δέλανε μηξορηΐν Ὁν ἱπέευγαιρείπσ, {π|8ι.4Ταὲ.0.2 
(Μ.ό,406Ὰ); ἴῃ ἀὐηκίηρ, ΟἸειῃ, ραεά.2.τ(ρ.163.6; Μ.8,3070); Ὀγ ππ- 
σομ το] ΧΕΙ. οὗ ρτὶςί, Β45. λον 4.6(:. 308; Μ.30,2200); 
2. δέμαυε γοργεϊοηςῖδίν, ἀΐεργαξε ομεσεῖξ, Ὦν Ὀφατίηρ ἔα]δο υν 1655, 
ΑἸοχ ΓΒ β5.6ρ. (0. τάς; Μ,25.3688); [5]. ῬῈ], ἐῤῥ.2.1553(}1.78. 
6088); ἱπ σϑπη., ΕΡὮΧ.1.227Ε; ἤεηος δὲ πιμρεϊταϊοά οὐ αἀϊδεοηιπίοι, δέ 
μι ἰὸ δμαμιδ ὁρῶντες ἑαυτοὺς λοιπὸν “"οὔντας, καὶ μηδὲν εὔλογον 
ἔχοντας Ατῇ,ἡ,.4γ,66(ρ.210.2ο; Μ,25.7728)}; ον. ΟἾδηι.τ9.24.:; Τ)οτ. 
ἀρεῖ. 5.3(Μ.88. τόβο0) ; πιςά, ὁ μὲν [3ς. διάβολος] μεῖζον «-ἢται ὑπὸ 
τῶν ἡττόνων νικώμενος (ντ. ΗΠ. εαἰσελ.8.4; 3. ῥεῆανέ τπάφοσηίίν, ΓἸ6πὶ, 
Ραεά.5.3(0.248.το; Μ.8,5 844); (Ἤγνς, ἤσηι.36. αὶ ἴῃ ΤΟ ον (1ο.341λ}} 14. 
μομι.6.8 τῷ. ΜΈ. (7 τοΥΒ); ραττῖο, οὐ δἀν]ῖογν ἀπα Ῥυοίσασν ληραίνει 
εὐτῶν παρ᾽ ὑμῖν ἐθῶν τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ διὰ τῆς γυναικωνίτιδος 
“εἴ Ταῖ,ογαὶ.53(ρ.34.8; Μ.6.87328); Οτιήσοηι. 4.2 ἐπ 767.(ρ.24.26; Μ.13. 
2888); οὗ 8ῃν τποσᾶὶ ᾿ΠΡΥΟ ΡΥ οὶ οὐδεὶς τὴν ἀγάπην ἔχων ἄσχημόν 
τι πράττει" ἐὰν οὖν ποτε ἀδελφοὶ ἡμῶν..-πέσωσι προφάσει ἀγάπης, 
λέγωμεν αὐτοῖς ὅτι οὐκ ἔχουσι τὴν ἀγάπην: ἡ γὰρ ἀγάπη οὐκ “-εἴ Οτ, 
εογημι τη τ ον.τ3:5{ 1} τὸ Ρ.34); Με, νΡρ.τ.3(ρ.9.25.; Μ.18,.400); 
4. δὲ εἰ}-εἰα, γρο μαϊπακεαά ὃ τοὺς ἵππους κοσμῶν, τὸν ἀδελφὸν 
““οὔντα περιορᾷς ; Βα5.᾿οη.7.4(2.558; Μ.3ο.2886) ; τοὺς γυμνοὺς καὶ 
“-οὔντας περιβάλλων τῇ τῆς φιλοσοφίας στολῇ (Πτνπ ἰαμά Βαμ. 
(2.4804Α); πέπορ ῥὲ ἐμαρμιεί, οἵ αὶ Ὀορραχ ὁ μὲν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ θεοῦ 
γεγενημένος ἔστηκεν «-ῶν διὰ τὴν σὴν ἀπανθρωπίαν 14Ἁ,ἠ0}}.11.6 
τῷ, Κορ(9.5300); ΙΔ. ἠομι.21.6 τη, τον (το.τθ8ΑᾺ)}; ἘΝΗΟρΙαὶ ἐὸν 6 
(}1.79.12088})}; οὗ 8 Μοϊηδῃ, ἐξ ἀἱςπομομγεά, ῬΑ}} υβγνς.ο(ρ.57.20; 

Μ.47.33). 
Ἐἀσχημονϑέα, ἡ, πρδέεμηἶν ςρεείαείο, Το. ΟἸ τη. ςεαὶ,τ4(Ν.88,8608). 



ἀσχημοποιός 

Ἐσχημοποιός, ἱπαπίσίηρ τη οδεοοητέν, δόλο ΟἸονη ργοί.2.57(0.3ο8. 

25; Μ.0.783}). 
ἄσχιστος, :πἀτυϊοιϑίο; πάτυϊάφά, οἵ τ[ῃ6 Οοαπμεαα ὥστε δύο μὲν 

εἶναι πατέρα καὶ υἱόν, μονάδα δὲ θεότητος ἀδιαίρετον καὶ ἃ, ΤΑΤΗ. 4. 
4.1(0.44.4; Μ.26.4688); ἡ δὲ φύσις μία ἐστὶν... κἂν ἐν πλήθει φαίνηται 
ἄ. ΟτοΝ γ88,ἐγες ἀττ(Μ.45.1208}. 

ἀσωματία, ἡ, Τηεογῥογεῖῖν; οἵ Ὀῃγσίϑι 5 Βοᾶν, αβϑουίθα ὉΡ ὉΠῈ 
Β0ῇοΟΙ] οἵ ΑΡΟΙΠπϑυῖθὴβ 8ηα ἀεπιθα Ὁ Δποΐπου οὐ γὰρ δὴ καὶ 
ὁμοούσιον γενέσθαι τὸ σῶμα τῷ ἀσωμάτῳ θεῷ δυνατὸν διὰ τὴν ἕνωσιν' 
ὅπερ ἀφρόνως. .«λέγουσιν...ἐπιτιθέναι τῷ σώματι βουλόμενοι τὴν 
ἀδύνατον ἀ. ψὰ}. ΡΟ] ἀροΐ,(ρ. 288. τ6)α0.1,Θομτ. Β.. 4:1. (1 .86.1ο530), 

Ἐλσωματοειδής, τοϊμομί ῥοάτίν ἔογρη, 96 ἱπεογρονεαΐ μαΐμγε οὗ 
Πυθαγόρειοι μὴ ἰσχύοντες λόγῳ παραδοῦναι τὰ ἀ. ... παρεγένοντο ἐπὶ 
τὴν διὰ τῶν ἀριθμῶν δήλωσιν Ογτ. Πμεἶη.τ(63,20Ὰ), 

ἀσώματος, ἐπεογβογσαΐ; πραὶ. ἔγθα, 5 βαῦβί., ἐμεογρογεαϊίν, ἀεἴ. 
ἀ. δέ ἐστιν ὃ μὴ συμπληροῦται σώματι, ἢ οὗ τὸ εἶναι οὐκ ἔστι κατὰ 
τὸ πλάτος (Ἰ]6γ). [γ.3ο(ρ.220.7; Μ.0.7608); ἀ. ... τὸ χωρὶς σώματος 
τὴν ὑπόστασιν ἔχον ΟτΝγϑ5, ἔπη. τ2(: Ρ.278.}; Μι 4. ττοϑα); τόσ 
ποῖ ἰουμα ἴὰ βου ρίαχε ὄνομα ἀσωμάτου οὐκ ἴσασιν οὐ μόνον οἱ 
πολλοί, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ γραφή ΟΥΤοργίηε Ρτορί.δ(ρ.14.14: οἵ, Μ.11.1108)}; 
ΨΈΙΘΕ ῥυοίουβ ἀόρατος, οαῃαῖοα ὙΠ πνευματικός (οἴ, Α.3) ΟΣ νοητός 
(ν. Α.1) διχῶς...τὸ φῶς ὀνομάζεται σωματικόν τε καὶ πνευματικόν, 

ὅπερ ἐστὶν... ὡς μὲν αἱ γραφαὶ ἂν λέγοιεν ἀόρατον, ὡς δ᾽ ἂν Ἕλληνες 
ὀνομάσειεν ἀ, 14. 6.13.22(0.246.5, ν.], ὁρατόν... ἀὔὄρατον Μ.14.4368); 

νοητὸν... καὶ ἀόρατον καὶ ἀ. 20.13.23(Ρ.246.2: : 4374}. 

Α.. 1ὶὰ ρεη.; 1. οἵ τβαῖ ρετίδίηβ ἕο 1π16]}1610}6 ΟΡ. ΞΕΏΒ1 ὶς γνου]ά, 
Τακῖ,2αῤοί,7.8(Μ.6.4560); Αἰδεηαρ εν, 36.2(Μ.6.072.4}; ΟΥ,.70.1τ0.20 
(5; 0.221.26; Μ.14.5640}; τὸ φυσικὸν διαιρούμενον... εἴς τε τὴν τῶν 

νοητῶν καὶ ἀ. ἐποπτείαν, καὶ εἰς τὴν τῶν αἰσθητῶν φυσιολογίαν Βὲ115. 

}.επτοηί(πζια ; Μ,21.8640) ; Οὐ Ν γ85.0».καϊθελ.6(ρ.20.0; Δ1.45.250) οἷζ. 
5. ἀνείδεος ; ὈΟΙῚΡ ΔΡΡΥΕΒΟΠαεδΩῖ Ὦν τηϊμ ἡ τῶν ἀ. νόησις [{5ἴ. 
ἀταί.2.6(Μ.6.4770}; ἵνα τῷ λόγῳ τὴν τῶν νοητῶν καὶ ἀ. καὶ θείων 
ἐποπτεύωμεν οὐσίαν ΗΠΡΡ.ἠκεν.6.24{ρ.τοτι.4; Μ.16.32308}; διττοῦ τοῦ 
θεωρεῖν ὄντος, αἰσθητικοῦ τε καὶ νοητικοῦ, τὸ μὲν τῶν σωμάτων τὸ 

δὲ τῶν ἀ. ἐστὶν ἀντιληπτικόν ον. ».13 [7 ἰο.τ: τϑ(ρ.494.26); κάμνει 

ἐκβῆναι τὰ σωματικὰ ὁ ἡμέτερος νοῦς, καὶ γυμνοῖς ὁμιλῆσαι τοῖς ἀ. 

ΟΥ.ΝαΖ.0;.28,13(0.42.5; Μ.546.444}; Ὀγ νὰν οἵ 56 5365 ἕνα..«δεὰ σωμά- 
τῶν αἰσθήσεως τῆς τῶν νοητῶν καὶ ἀ. ἔννοιας ἐπελαβώμεθᾳ αὐτὸς ὃ θεὸς 

λόγος (ἄνθρωπον) ἀνελάμβανε Ἐλι5.4.6.7.τ(0.302.3: Ἀ1..22.4030) ; ΠἸοτ- 
ἴῃ 6556 18} ἴτοτι σώματα, οἵ Ἰτοη.ἠαεν.1.5.2(Ν.7.404Ὰ}; ὅμοιον 
οὐτῷ λέγειν μεταβάλλειν τὶ ἀπὸ σώματος εἰς ἀ.- ὡς ὑποκειμένου τινὸς 
κοινοῦ τῆς τῶν σωμάτων καὶ ἀ. φύσεως Οὐ. 70.13.61{(το; ἢ.203.188.; 
Μ.14.5τ60}); 50 {π8ῖ ννογάβ Ψ 1 Θχο  πϑῖνοὶν τηβτθυϊαὶ σοηποίβιϊοῃ 
ΘΥΘ τιοί ἈΡΌΠΟΔΌΪΟ ἰὼ ἀσώματα, ΑΤΉ. ἐγη.45(ρ,270.6; Μ.26..7210) αἴ. 
5. ὁμοούσιος ; Ὀὰϊ ὈοΙΠ ἀγα ρασὶ οὗ ὁπ6 υπίνουξε ρονοσηθα Ὀγ 50Ὲ, 
Ἐὰ5.4.6.4.2{0.152.14; Μ.22. 2530)} ῬοΙΠ ῬΔΓΠΟΙΡΘΕΙΠΕς 10 501, τ. 5.1 
(ρ.214.9; 3508); οΠαγαοίοσιβιίοβ: ἀπαθὲς τὸ ἀ. {π5ιτ.ἀταΐ.τ. 5 }1.6, 
416Α}); τιοῖ βιιβοαρ 16 οὐ ̓πογθαβθ ΟΥ ἄρογθαβθ, ΟΥ.07.27(0.367.τ 3; 
Μ.11.512Ὰ); 5,6. .}.2.6(ρ.1ο3.20 ; Ν',24.008.Ὰ}., νυτῆοσϊ ἔοτυπι οἵο,, 
ΤΠ σηυ δνγνη.3; τοὶ οομῆποα τὸ βρᾶςς, ΟΥ. ἢ".37 ἦπ 70.3:8(ρ.513.}}; 
στο Ν 55. ἔπηςτί ρΡ.72.5; Μ.45.2018); την: ῖο, Ῥτοο,.(67:.2:23 
(Δ1.8γ.1γ760); οὗ. μαι ἐμειρτεμίϊαθ.. με Τηεογρογέαε παίμγας σϑ- 
δἰαμίϊαί5 ἀτυΐδτο βο5511 τηϊοἰἰορῖ, Οὐ ῤγίμε.τ..δίρ.35.1ς; Μ.11.1554}; 
2. οὗ ταϑηΐαὶ οαΐοροτιθβ, αδείγαεί, ΟἸδεη. εἰν. 8, ο(ρ.97.3; Μ.0.5038); 
συμβεβηκότα γένη ἀ. ἐννέα... «ποιὸν καὶ ποσόν κτλ. ΗΙρρἦαον.6.24 
(ρ.150.20 ; Μ.16.32308); 3. ΙΓ τε ριουβ. σοπποίθεοη ; οριηγεμαϊ 
ΟΡΌ. 1ηδῖθυϊα] ΟΥ ρῃγϑιοαδὶ, (Ἰθυη. οὶ ε(ρ.144.38. ; Μ.ν0.7ο 0} ; οὗ Ὠ6}} 
ἤτε τοῦ πυρὸς τὸ μὲν σωματικὸν σωμάτων ἅπτεται πάντων, τὸ δὲ...ἀἁ. 
ἀσωμάτων φασὶν ἅπτεσθαι, οἷον δαιμόνων Ἰ4.ἐχο.1 μαοί,δτι τ(ρ.131. 
31; Μ΄ ο,6068); ἀντὲ τῶν αἰωνίων σκηνῶν τῷ αἰωνίῳ καὶ ἀ. πυρὶ 
παραδοθήσονται εαἰ.1,ε.τό:τῇ.{Ρ.122.24}; ΟἹ δηοϊπείηρ οὗ (μηδὲ ἁ 
καὶ ἐνθέου χρίσεως Ἐλι5.ἦἢ..ε.1,3.το( .20.764)}; τεῖ, ΡΠ.6:16. τὴν 
πίστιν, ἃ. θυρεὸν κατ᾽ ἐχθροῦ μὴ φαινομένου Ογτ. Ἡ αἰδοῖ. 5.4. οἵ, 
ΝΙ.6}»}»Ὀ.3.33(}1.70.202Α}; οὐ-..«δείσομεν μή ποτε νοῆται σωματικῶς τὰ 
ἀ. ΟΥ ΝΑ 2.ον.42.17(}1,36.4770}; ΑΠΡΗ. δ εἰϑς.29(}}.37. 1579); : ἁ 
λατρείαν ΤΒατ.Μορ5, ᾿λτὶ.53: 4(ρ. 233.16; Μι66.0240); τὸν σωματικὸν 
πέπλον ἀπεδύσαντο, καὶ τὴν ἀ. τῆς σιλολε νας δόξαν ἀνεδύσαντο Μβο. 
Νίρπ αροεν.2.7(0.6.157}; τας!., οἵ Ομυτχοῖ, Ομγυβ.α. εχ 11.2.2(3.4220); 
γηνβί., ΟΥ̓ Ν ν85.ΠοῦιΣ τη (απὶ, (Ν.44.780})) οἵ. 5. ἀφή. 

Β.. Ῥτϑ- σα πθηΐν οἱ οί; 1. ῬΙαΐοηις τὸν μὲν θεόν φησιν ἀ. τε καὶ 
ἀνείδεον καὶ μόνοις σοφοῖς ἀνδράσι καταληπτὸν εἶναι ΗΙρρ. ἦεν. ττο 

(Ρ.19.12; Ν.τό.30418) ; ηα ἰῃ οἴ Ποῦ ατθεκ ΡΒ] οϑορῆθυβ, ὕγχ. 7 5}.2 
(ρ.578.2; 65.286); ποῖ τπιηἀογβιοοα ὈῪ βοπια τούτους... «θαυμάζειν χρή, 
τοὺς οὐδὲ ἔννοιαν ἀσωμάτου λαβόντας θεοῦ; (Ὠγνδιλοηι.6 6.4 τῃ 10. 
(8.2008); 2. (Πγβδη σῶμά τις εἶναι λέγει τὸν τέλειον θεόν, ἐγὼ 
δὲ ἀ, Ταϊ.ογαὶ.25(0.27.6; Μι,6.8614}; οὐσία θεία ἐστὶν ἀίΐδιόν τι καὶ 
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ἄναρχον ἀ. ΟἸδτη. 7γ.3](0.210.18; Μ.9.1490); Οτ,..}0.13.21(0.244.20Ή): ; 
Μ.:14.4320); 1.20. ιδ(τό; Ρ.351.1α; 6130); 4 (εἶς. "Ἴ 38(Ρ. τϑ8,12: Μτι. 
14738)}: ; σύνθετόν τι ὑποτίθεται... «ὅπερ οὐ θέμις ἐπὶ τῆς ἀγενήτου καὶ ἀ. 

φύσεως παραδέχεσθαι 1. 5.6.1}..3. 3ίρ. 15η.8; Μ. 24. ἸΟΟΙΒ); ; ὁ θεὸς ἄυλος 
καὶ ἃ. ΑἸΒ, ἀδογ.τοίρ.9.26: Μ.25..441 (433)5)} ; τὸ ἀ, [3ς, σημαίνει} τὸ 
μὴ ὑπάρχειν αὐτοῦ τριχῆ διαστατὴν τὴν οὐσίαν 45. ἔμη.1 οἵα. 221Ε} 

Μ. 20. 5224}} τὸ... ἃ, σαρκὸς ὄμμασιν ὑποπίπτειν οὐ δύναται ἰἸάοπον. 

15.3(3.5558; Μ. 30. 13098); ἔστιν ἀ, ἡμῖν τὸ θεῖον ΟΥ̓. ΝᾺ 2.0»,28.10 
{(ρ.37.1; Μ.36.370; ΟΠτν5. ἐπ ον βγελθης.2 .3(1.4568) οἷζ, 5, ἀναλ- 
λοίώξος; ἀμεγέθης...«ἄποσός τε καὶ ἀ. ἡ θεία νοεῖται καὶ ἔστι φύσες 
Ονγ, 1}ο.1.3(4. 250); αἱ νοεραὶ δυνάμεις ὥφθησαν καὶ αὐτὸς ὁ φύσει 
ἀόρατος θεὸς καὶ ἀ. ΟΝ)ς. (787) εἰ .4(Ώ.4.τότ18): 10.}Ὁ.Ψ }ο. 1. «Μ. 94. 
ϑοοά); ἰἅ. 9] αῃ.2(Μ.06.13214}; οἱ ἀοα υπίιεῖὶν ὁ θεὸς μόνος...ἀ. ὧν, 
διὸ καὶ ἀόρατος ΜεΙἢ.γ65.3.18(0.415.12; Μ.18,328Α}) ; Δ5 [Παρ ῃ 1ηρ 
τ{Π6 ἐποούρογδαὶ, Οὐ. 79.13.21(ρ.244.21; Μ,14.4320) ; ὀνομάζομεν αὐτὸν 
ἀ. καίτοι εἰδότες αὐτὸν ἐπέκεινα ὑπάρχοντα τοῦ ἀ. ὡς τούτου 
δημιουργόν ἘΤαβύφηιν.2(Μ.6,χ4όορΚ); πεῖιτ, ἃ5. βυιρδί. τὸ ἀ. ... τοῦ 
πατρός Ἐπ5. Μὲ αγεεί, τ. 4{0.22.26; Μ.24.7600); 10. 1). μο.τϑ Μν04.813.) 
-ε- -Ξ- τ. Τγίη. 7(65. το; ΜΝ. 77.11330); -Ξ πνεῦμα (ὑχόρ. Τ0.4:24): 
φησὶ...ὁ λόγος, ὅ ὅτι πνεῦμα ὁ θεάς, τουτέστιν ἀ., καὶ τοὺς προσκυνοῦν- 

τας αὐτόν, μὴ σωματικῶς δύνασθαι πρὸῤεν δεν τῷ ἀ, τι Νγβ5. 
Ἅροϊ!. 410}. 45.1240Ἀ}: ὅταν... εἴπῃ πνεῦμα ὁ θεός, οὐδὲν ἄλλο δηλοῖ 
ἢ τὸ ἀ. ὈΒγΥν5,}|0,.33.2 τῇ 7.0. (8. 1010); πνεῦμα κέκληκε |[53ς. ἡ 
γραφή] καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν, τὸ ἀ. καὶ ἀπερίγραφον τῆς θεΐας 
φύσεως... σημαίνουσα Τ]αϊ. γαη.τ(4.90); (ΛΔ) εἰ δὲ [860. ὁ υἱός] 
ὡς μέρος αὐτοῦ ὁμοουσίου... σύνθετος ἔσται ὁ πατὴρ... ἀ, θεός ΑΥ. 
ἐρ.Α1οχς.(ρ.244.30; Μ.326.7124Ὰ); 3. οὗ Τιοροβ οὐ δεῖ ταράττεσθαι τὸν 
νοῦν, γένεσιν καὶ σῶμα...-περὶ τὸν ἄυλον καὶ ἀ, τοῦ θεοῦ λόγον ἀκούοντα 
Βπ5..6.4.12(0.170.29; Μ.22,285λ); ὁ τοῦ θεοῦ λόγος...ὃ ἀπερίληπτος, 
ὁ ἀ. ΟΥ.Ν82.ον.45.0(}1.3206.6530); ὁ ἀ, σάρκα προσλαβόμενος εα!.1.ε.2:8 
(Ρ.20.9}; Ονστιαάονιττᾷι. 3790}; οἱ οὐδέποτε ἰδόντες αὐτὸν διὰ τὸ ἀ. 
νοεραὶ δυνάμεις Ευ]ορσ. βαίηι.12(Μ,86.2926λ}); θεϊκῶς.. «ἐγεννήθη ὁ θεὸς 
λόγος..«καὶ ὥσπερ ἃ. καὶ ἀοσοχημάτιστος καὶ ἀπερίγραπτός ἐστιν 
Ητον. ἢ. Τγίη . (Μ.40.8ς 700}; ἀδηϊεα οἵ ᾿ροβ οὐδὲ τὰ πνευματικὰ καὶ 
νοερὰ..-οὐδὲ μὴν οὐδ᾽ αὐτὸς ἄμορφος... καὶ ἀ. ἐστεν (Ἰδηη ἐαε, Γ  άοί το 
(ρ.1ορ.18 ; Μ.9.66ο8)}: 4. οἵ Ἡ. Οἤοβὶ τὸ ἀ. πνεῦμα τὸ ἅγιον εαἱ. Αςε. 

2:2 6(0.4..20). 
Ε. Ομτιβῖο!. : 1. 08 ΟΠ γιϑὲ ἃ5. Ὑ οσα ᾿πσαγπαίε ἄνθρωπος [56, 0. 

Βδρι.} θεὸν δείκνυσι καὶ σωτῆρα τὸν ἀ, Οτ-.0.2.22(26; θ090.0; Μ.14. 
1728); Επ5.4...4.12(Ρ.172.0; Ν,22.285Ὰ}) οἷτ, 5, ἄϑλος ; 10.7.1{0.302. 
12: 406Ὰ}; 1δ.τοιϑίρ.483.17: 777λ}; ἀ,. ὧν τῇ φύσει, καὶ λόγος ὑπάρχων 
εὐνέν ἀνθρωπίνῳ σώματι.. -πεφανέρωται Ατῇἢ..:η6.1.,.(Μ.25.070}; μετα- 
βαίνει τόπον ἐκ τόπου ὁ μηδενὶ τόπῳ χωρούμενος.. ὁ ἀ. (τ, Νει2.0ν.,31.2 
(Δ1. 26.284); οὐ γὰρ ἐξ ὧν ὡς ἄνθρωπος οἰκονομικῶς διαλέγεται, ἐν 
τούτῳ ἡ ἃ. οὐσία χαρακτηρίζεται (ντ [ες τοί ̓ .720}; 2. οἵ (Βηβῖ᾽Ὲ 
Πα πδη 508] ΟΡΌ. ὈοΩν τοῦ μὲν τάφου σωματικὴν ἐπιδεχομένου τὴν 
ἐπίβασιν...τοῦ δὲ ἄδου ἀ. ΤΑΛΉ. Αροί τ. τ3(Μ.26.1117}8}; 3. ἀδηϊοα 
οἵ (μτίβε αἰΐζου ᾿ξοθαυσθοίον οὐκ εἰμὲ δαιμόνιον ἀ, Ἰρτι, ΘΡΙγγη.3.2 
[ἀβουθεὰ Ὁν Οτ.ῤγέηει τόση δίρ.15.2; Μ.11.1100) ἴὸ Δ΄ νυ». εν. 
8150 οἷἴ. 80. 1πτι5...6.3.36.1τ(}},20.202}} ; 4. ἈΠπᾺ 1π δ Π  ειβὶ ὁ ἄρτος 
ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐκ ἀ. τὶ χρῆμά ἐστι, πῶς γὰρ ἂν σώματι 
τροφὴ γένοιτο τὸ ἀἁ.; ΟΥ̓͂Ν γεειυ. 1ο0ς.(Μ.44.3680); 5. Ἰθοσεῖ, ἀπα 
(ποβί., οἵ Βτιϑι 5 Πυϊηδῃ πϑίμτε τὸν δὲ πατέρα []. σωτῆρα] ἀγέν- 
νητὸν ὑπέθετο, καὶ ἃ. ... δοκήσει δὲ ἐπιπεφηνέναι ἄνθρωπον Ἰτει ἠαεγ. 
1.24.2(.[.Μ.7.6748); ψηλαφῶντός μον αὐτὸν ἄυλον ἦν καὶ ἀ. τὸ ὑπο- 
κείμενον καὶ ὡς μηδὲ ὅλως ὄν 41. [σ.03(ρ.106.22}; οὗ μὲν ἀνειληφέναι 
σῶμα, οἱ δὲ ἀ. αὐτοῦ τὴν ἐπιδημίαν γεγενῆσθαι διοριζόμενοι Β65.ε}. 
2δο.8(3 «οος; Μ. 32. 9058); 6. ἴῃ ἈΡοΙΠπατίδῃ 8 ἈΓΙΒΙΟΙΟΡΥ τὸν σαρκω- 
θέντα, καὶ ὄντα οὐχ ἕτερον παρὰ τὸν ἀ., ἀλλὰ τὸν αὐτὸν καθ᾽ ὁμοίωσιν 
ἡμετέρας ἐν σαρκὶ ζωῆς ΑΡ0]]. Κ΄. 67(ρ.220.1 5). τι Ν γβ5. ροϊ ,4ς 
(Μ1.4.5.12008) ; οὐ μεταβληθείσης τῆς σαρκὸς εἰς τὸ ἀ. ἀλλ᾽ ἐχούσης καὶ 
τὸ ἴδιον τὸ ἐξ ἡμῶν κατὰ τὴν ἐκ παρθένου γέννησιν καὶ τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς 
κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ λόγου [σύγκρασιν ἤτοι) ἔνωσιν 14. Πεντης, Ἴ(Ρ.100.2ς; 
ΜιΡΙ,.8.8)70); ἡνωμένη ἡ σὰρξ τῷ λόγῳ...μηδέποτε..-χωριζομένη... 
αὐτοῦ τοῦ θεοῦ λόγου... τοῦ ὁμοουσίου τῷ θεῷ καὶ οὐχ ὁμοούσιος τῇ ἃ, 
οὐσίᾳ τοῦ ἀρρήτου πατρός Ἰ0Ό. Ἐρ.Ἔ νη, (0.287.2: Μ.δ6.,33200); οὐ γὰρ 
δὴ καὶ ὁμοούσιον γενέσθαι τὸ σῶμα τῷ ἀ. θεῷ δυνατὸν διὰ τὴν ἕνωσιν... 
ἀλλὰ δοξασθῆναι τῇ δόξῃ τοῦ ἀ. θεοῦ δυνατὸν καὶ πρέπον τῇ φορούσῃ 
αὐτὸ θεότητι δ᾽ 41.ΑΡο]] αροὶ (ρ.288.1.3.}Δ0.1.οὐτ. 8. “οὶ! .(Μ.86. 
τοοσ0); οἵ Δροϊμπηατίαι (μι ὁ οὖν μήτε ἄνθρωπος, τῷ μηδὲν 

ἔχειν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μήτε θεός, τῷ μὴ εἶναι ἀ. (στ Ν γβ8. 

“«Ἀροί 25 (Μ.45.11778}. 
οὗ ηρεῖῆς. ογοδίίου; ἢ. 1π σεῃ. μεμέρισται πᾶσα ἡ λογικὴ 

κτίσις εἴς τε τὴν ἀ. καὶ τὴν ἐνσώματον φύσιν" ἔστι δὲ ἀγγελικὴ μὲν ἡ 
ἀἁ., τὸ δὲ ἕτερον εἶδος ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι (Υ Ν᾽ γ»ε5.ογ,46η1.4(0.74.12.; 
Μ.44.1τ658)}; ἀγγελοι..«καὶ πάντα τὰ ἀ. ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχοντα 
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Ὀιάνη ({8Β845. μη. 4(1.2820; Μ.29.6808} ; διὰ τοῦτο [3ς, τὴν προαίρετ 
σιν] ἐν τοῖς ἀ, ἀνθρώπων χείρους καὶ ἀλόγων εὑρέθησαν (ὮτνΞ. 072. 
7.5.5 ἴῃ 70.(8.4458) εἴς, ; ἀζώματος ΟΙ(Ὁ οοδο. 5; 2. οὗ βοοά ἀπρεὶς 
οὐρανίέων.. ὡς τῶν ἃ, φύσεων ΤΊρπ, Τγαῖ!.ο; ἄπειροι δῆμοι ἀ. δυνάμεων 
ΟΠγβ8. ΣΟΥ θ δη5.2.4{1.45}Ὲ}; Δ πον.6.4 ἢ. Ποδ.(τ2.68})}; {885. 
μιυπινείφοίρ.390.22); 8Δ005., Οἱ Ἰοροβ ἤεβου θεά 85. δηρεὶ διὰ τῆς 
τοῦ πυρὸς μορφῆς καὶ εἰκόνος ἀ. τῷ Μωῦσεϊ... ἐφάνη Τυβτ. Ταροΐ.63.τό 
(Μ.6.4258); ἐΡ.63.το(4240) ; τῶν ἀ. τὸ ἄσμα βοῶντες [Β45.᾿Ῥγν5,.34 
(ρ.266.2); 3. οἵ ἐν] Ξριτἴϑ δαίμονας καὶ τὰς ἀ. δυνάμεις (Ὦγνϑ. 
ἤοτῃ.1.6 τι 11.07.20); διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν ἀἁ, περιγίνεσθαι δυνά- 
μεων ἰάποηηντοΥ τὴ ἘΡἢ}ι(ατ.768); 1Ὁ.4.1(268); εἴ. οὐ γὰρ σωματι- 
κοὺς εἰς ἀ. ἐγὼ προσκαλοῦμαι πόλεμον οι Μσῃροε;.2.7(0.4.10) ; 
διὰ τί μηδὲν τοὺς δαίμονας τὸ ἁ. ὥνησε; (ῃγνβ.ορ.17.4 1: τίογ. 

(10.150). 
Ἐ. ΟἹ γδῃ; ἔ. ἐϊτοριδοάϊεα, τὴ πο! ἃ ϑοάν, οἱ Ἐοσετδιβ αὖ 

γαϑασγθοϊίοη καθὼς φρονοῦσιν, καὶ συμβήσεται αὐτοῖς, οὖσιν ἀ. καὶ 
δαιμονικοῖς Ισῃ. ΘΉΨΡΗ.2; τεῖ, Ἀσοιη.8:0, (Βγνϑ.ἤ0η1.53.1 ΤΉ 10. 
(8.310ΕῈ}) ; οησα οἵ Ηδαᾶξδβ 85. οἷδος οἱ (βου ΡΟ Ι6α βοι 5. τίς ἐστιν 
οὗτος ὁ παραγενόμενος ἐν τοῖς ἀ, χωρίοις ἐνσώματος ; Ἐθ]οσ, βαΐμι.1γ2 
(λ1.86.20364}; 2. οὗ 508] ; 8. ΡΙαΐοῃ!ς ὑποστησάμενοι ἀθάνατον καὶ ἀ. 
τὴν ψυχήν, οὔτε... ἡγοῦνται δώσειν δέκην (ἀπαθὲς γὰρ τὸ ἀ.) Τυδῖ. ἀταϊ, 
1.5(Μ.6,476.); ΜεΙῃ.γ65.3.1τ8(0ρ.414.20; Μ.18.2258)}; Β, ΟἸΠγιβίίδι, 
αϑϑοσίοα Ὀν βόῖηε οἱ νοῦς : ἐμφαίνει... «τὴν ἀ. φύσιν καὶ νοητὴν τοῦ ἦγε- 
μονικοῦ ἡμῶν Οτιεοημῖη Ρ᾿ντ ττ7(0.300); δ..«ασὠτήρ..«φωτίζει οὐ 
σώματα ἀλλὰ ἀ. δυνάμει τὸν ἁ. νοῦν 1ἅ. 70.1.2 5(241}}».31.18; Μ,14.680); 
τὸ μὲν γὰρ [5ς.. λογικόν] πάντη καθαρὸν καὶ ἃ, ... τὸ δ᾽ ἐν σαρξὶ πεπιλη- 
μένον 105.}.6.πτι6(π16}0 ; Μ.21.857.4}; {Βδβ5. Αποιυίγρ, 30(Δ,30.7200); 
ἀ. ... ὧν καθ᾽ ἑαυτὸν ὁ νοῦς ΟΥ̓ Ν γο5, μη. 8(2 Ρ.186.4; Μ.4Ξ. 7800) ; οἱ 
ψυχή, (ομοὶ, ρριθ.ττιδ; δεῖ τοίνυν τοῦ ἃ. καὶ τὴν λατρείαν... «διὰ τοῦ 
ἐν ἡμῖν ἁ, προσφέρεσθαι: τουτέστιν διὰ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς τοῦ νοῦ 
καθαρότητος (Ὦτγπ.ἤοηι.33.2 ἐμ [6.(8. 1010}; τα ̓ θη1.2 8,2 τη 7:.(7. 
2260); 14, λση!.24.3 τῷ ποημ(9.607}) ; ἡ μὲν ψυχὴ ὡς ἀ. τῶν οὐρανίων 
καλῶν 530. ὀρέγεται], τὸ δὲ σῶμα ὡς χοῦς τῆς ἐπιγείου τροφῆς Ὠι΄αά. 
}εγ[.24{(Ρ.26.8); Ῥτος,Ο (ρνι,2:.23(Ν1.87.1760); Μαχ.ρ. 6(Μ.91.4280); 
4δ.τιι.(4240}; ἔλθωμεν εἰς ἀ. κτίσμα 1Ὁ.(4258) οἵ, σηῖπες απήπας 
αἰψηθ οἴηῆηες γαϊσηαδτίος παϊέγαθ. σα ογΉη:65 δεσμη}: ῬΥΟΡΥΊΩΡΗΙ 
παίηγανι ἐπεογβογεας σμΐ.. βεονης ἐαείας ερμὶ, Οὐτνργῖηῆς. τ, 
(ρ.86.7; ἈΠΟ τ᾿. 1714}; οὐ ρχε-οχιϑέεηϊ βουῖβ, 14. 70.1.17(0.21.12; Μ,τ4. 
528); ὕγτ, 70.τ.0(4ᾳ.7284}); ἀεπι6α Ὅν οΟἴπεΥβ ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ ἀ. 
αὐτὴν [Ξ3-. τὴν ψυχήν] ὑπάρχειν καὶ τὸ ἀπαθῆ εἶναι καὶ ἀπερίσπαστον... 
ἀσώματον..«σὥματι ἢ σῶμα ἀσωμάτῳ οὐκ ἄν ποτε συμπάθοι...εἰ δὲ 
συμπάσχοι τῷ σώματι...ἁ, εἶναι οὐ δύναται Μοίῃ, γές.3.τϑίρ.415. ἘΠ]; 
Μ.τ8,3258--2328Α}; οἵ, εογρογαίίμηι εἰ Ἱπεονβογαϊ ραβοίοηεε ΤΉΪΟΥ 
56. ἨοῊ εορημμίεέαγε, Τοτι ἄς απ Κ(Μ. Ρ]..2.δ04Ὰ}; Δ. γεϑαν- 
γεοϊοηε ἐαγηϊς τᾶ. ὈΙ..2.8634}; γεχιῖγοημη1.. ΟἹ ΘΗ» οἱ βοςςῖρηιο 
6ξὶ ῥεμίϊες Ἰηοογρόνοας νοι πεν γαϊομαῦτίες παίεγαϑ.. μοί γα μ 
φμτάφη ἀπο ριρη ἐὲ μάθης ἱπιροςείδτὶς οἱ φεῖ7..«φοἰδμς.. ΠΥΤΉΤΙΔΗςΣ 
ἐηεογῥογόα υἱέα ἐχίφίογε γεεὶς ριείαδιμν, ΟΥΟΡΥΙΉΣ.2.2. τ. (ρ.112,7,21; 
ἈΠ, 874,8}; Βαϊ οἵ. Ὠ15 νίαν, 1ῤ.2.3.2; 3. τηδῖ,, οἵ ἀβοείϊοβ, ἃ5 
Βανὶπρ [τες Ἐπευηβοῖνες. ἔτοση Ὀοᾶν πλὴν ὀλίγων τινῶν καὶ ἀ. 
γεγόνασι Ὠτνϑ5.} 01.70.5 1 δ11.{7.6038}} μετὰ σώματος ὡς ἀ. [51α, 
Ῥεῖ ἐρ}ιτ.4171(Μ.78.444Α}; ὁ τῶν ἀ. ... τὸν βίον ἐν σώματι μιμησάμενος 
Τμαΐ.}..6.3.24.τ(3.041); αηά οὗ αϑοες 6, Βαϑ.αφεοὶ,τ.2(2.320 4 ; Μ, 

31.8738). ! 
ἀσωματότης, ἡ, ἐπ ογρογεῖίν, οἵ ἀοα οὐδὲ...θεὸν ὁρῶσιν.. οὐ διά... 

ἀσθένειαν ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ ἀ. ΟΥ̓, [ν.13 πῃ [0.τ: τ8(ρ.405.0); θεοῦ 
λεπτότητα, ἢ ἀ. ... πῶς ἂν ἐθεάσατο [56. Μωὺῦσῆς]}; στ. ΝᾺ2.0}.37.3 

(Μ.36.2858); οὗ ὅοῃθ ὅμοιος τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα καὶ ἀ. 
Ολης, (558)ε}.5γ.(ρ.270.20; Μ,42.24208); Ἔχεσ. 2 οὐ. 5:4 οὐκ εἶπεν ἕνα 
καταποθῇ τὸ σῶμα ὑπὸ τῆς ἀσωματότητος, ἀλλὰ... τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς 
ζωῆς (Ὠγνβ.γ65.Π10}}.6(2.4521)). 

ἀσωμάτως, ἐπεογρογεαίζν, τοϊπομὲ α δοάγ ; 1, οἵ ἘΒΈΠΕΥ ἴῃ γε]δίίοη 
ἴο ὅσῃ δηᾶ Ἡ. (ποβί ὁ μὲν γεννήτωρ καὶ προβολεύς, λέγω δὲ ἀπαθῶς 
οὐὐκαὶ ἀ, τ.Ν82.07.20.2(ρ.75.1το; Μ.56.768); ὅ...θεός, τῷ μονογενεῖ 
θεῷ..-«ἀύλως τε καὶ ἀ, τῶν ἰδίων κοινωνῶν βουλευμάτων τ Ν ν85. 
Ἐπη.τδίι Ρ.274.τι; ἀσωμάτῳ Μ.45.0800); 2. Οἱ ΤιορῸβ ΠῚ σἜΠΘΥΒΙΟΩ 
υἱός ἐστιν ἐμός, ἐκ τῆς ἐμῆς οὐσίας ἃ, ... ἐκλάμψας (τ, Ἀπ δαρὶ.2.2 
(Μ.88.187324Α}; τοῦ..-θεοῦ λόγου... «δύο γεννήσεις, τήν τε πρὸ αἰώνων 
ἁ., καὶ τὴν ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κατὰ σάρκα [510 τοη  ἀπα! ἢ.2 
(ρ.90.22; Μ.86.1ο012}}:; ἃ5 ρευνδάϊηρ δ)} [Πἱπρθ λόγος... θεοῦ παντο- 
δύναμος διὰ πάντων ἑαυτὸν ἁπλώσας, καὶ ἄνω τε πρὸς ὕψος καὶ κάτω 
πρὸς βάθος ἑαυτὸν ἀ, ἐκτείνας Ἐλι5, 1, ττίρ.228.το; Μ.20.12848); 
αος, Ἐλιϑ., ἢ ΤΟΙ θη ἴο ΠῚΒ πυσδὴ Ὀον ἡ ἀσώματος τοῦ θεοῦ 
δύναμις... «σώματος ἀἁ. ἐπαφωμένῃ 16.4.6.4.1τ2(0.171.3; Μ.22.285Ὰ}; 3, οἵ 
Ομηϑι 5 ἀρϑοθηΐ τὸ Ηδβαθθ ἐκεῖ παρὼν ὁ κύριος ἀ, ἸΛΙΉ, “οὶ. 
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5 ἀταραξία 

ΤὨατ.ΡΏγαη. ρ. ἸΑἴοτιαεί. 2(Η.3.7720); ναὶ κίηρ οα (ῃς 86, 16. 
(772Ε}; 4. οἱ τηδῃ ; οἵ ρῥγε- εχ βίθης 500} δόντες... τὰς ψυχὰς... 
βεβαιωκέναι ετῃγε5.1.57(ρ.318.τι Μ.41.11520}; ἐδ.1.20(ρ.259.26; 
11378); 1ὁ.1.58(ρ0.320.18 ; 1152}; ποῖ ΔΡΡΠΟΔΌ]6 τὸ Βα παι ΡοτΟΘΡ- 
τἴοτι, σνεη ΜΉΘ ροτσθινΙὴρ [86 ἸΠΟΟΤΡΟΥΘΑΙ οὐκ ἔχομεν οὐδὲ ταύτην 
[3-. τὴν νοητὴν φύσιν καὶ ἐπουράνιον) ἀ, ἰδεῖν, εἰ καὶ ἀσώματος (γ. 
ΝαΖ.θγ.28.32τ(ρ0.70.2; Μ.26.724). 

ἄσωμος, τρίϊμομί ἃ ῥοάν, 1.6. εχ᾽ϑεηρ ἱπάοροηαεπαΥ οὗ ἃ Ὀοάγν 
οὐδὲ... ἄχροον εὗρον ἐγὼ δέμας, ἢ τιν᾽ ἄ. χροιήν τ ΝΖ. ΓαγΉ1.1.1,4.0 
(31.4γ.4τ6Α)}. 

ἄσωστος, ῥαξδί γείούυεένν ἀσώτους αὐτοὺς οἱ καλέσαντες πρῶτοι εὖ 
μοι δοκοῦσιν αἰνίττεσθαι τὸ τέλος αὐτῶν, ἀ, αὐτοὺς..«νενοηκότες (]6}. 
Ῥαεά.5.τ(ρ.1τ58.20; Μι8,2804); βίος ἄσωτος καὶ ἄ, Ἰύυ5..,(᾿ ξίοολ]). 
Μ.20.1236Ὰ ; ([.}0Ρ.204.1); πευϊ, ἃ5 50 51,, ἐγγεάεσηιαε Ἔν, οχορ. ΠΡ}. 
5:18 τὸ ἃ, τῆς μέθης διὰ τῆς ἀσωτίας αἰνιξάμενος (Ἴδπι, βαφά.2.3 

(Ρ.173.23;.4248). 
["Ἰάσωτέω, --- ἀσωτεύω, ἰδα ἃ ῥγοβίραϊε γε, (Πτγδιρροέπειία 70. 

Βαρὶ.13(0.435.14). 
ἀσωτία, ἡ, 1. ῥγοβίσασςν ἐν τῷ γάμῳ ἡ ἀ. [3ς. κέκρυπται! 1. Σοῦ 

5.1; οὗ τπ6 Ῥγοά!ρΆ] βοὴ δέκην ἐξέτισε τῆς ἁ. τ ΓΠαύη. απ. Ον.τ6 
(0Ρ.26.22; ἀσώτου Μ.Ιο,Ι0078); μήτε τῇ ἀσιτίᾳ εἰς ἀτονίαν, μήτε 
πολυοιτίᾳ εἰς ἀ. 1514.}ε6].6}}.1.4240}1.γ8.4170}; 2. ἐοπεμρβίβεομες ἢ 
οὐὐτῶν δαιμόνων ἀ. τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ πρὸς τὸ κακοποιεῖν ἐχρήσατο 
Ταῖογαί.τ7(ρ.19.16.; λ1.6.8448}; διὰ τὴν ἀ. ἑαυτοὺς εἰς τὸ φονευθῆναι 
πιπράσκουσιν 1Ὁ.23(ρ.2:.22; 8578); ἀσωτίᾳ ὑποτάσσεσθαι ῬΆ]].ἢ.1 ας. 
(0.19.8; Μ1,34.1Ο120)}. 

Ξἀσωτοποσία, ἡ, ἐγμκίπρ ἰο ἐχέοες, ΤΟνγυ,Ποι ἴυ, τας, 405}Ὲ} 
Ἐἀσωφρόνιστος, μπεοηγοἰ εά, Ἰβ85, οὶ, ΤἼοοὶ.χ.χ (Δ ὃς, 880). 
Ξἀσώφρονος, ἐμίεηρεγαίε, (Πυγϑιρροεμειίη 70. Βαρί.153(ρ.44.0). 
["]άτάζω, «ἰγίκε τοῖϊέ ἰεγγ}7 (-- ἀτύζω), (τι ΝΖ. ἐαγη1.2.1.13.40 

(λ1.37.1231Ὰ}; ῬΑΡΟΙ πες ς.2: (ΝΜ 33 τ3ιόλ; ἀτύξει μ.10). 
Ἐἄταικτος, νῸΧχ ὨΪΠ1 τινὲς δέ φασιν αὐτοὺς [36. ΟΥΥΧ 5101)65} ἐξ 

ὕδατος ἀ. πεπῆχθαι ΒΡΙρΡΗ. ρέμιμι.12(Μ.43.3011), 
ἀταλαιπώρητος, τοζίξοι! ἰγοιδίσ οὐ αὐ] ίοη, ὈΡΥγβ. Π0Ή1..} 5.5 τῃ 

λα τ.3180). 
ἀταλαίπωρος, 1. )γεο ἔγουι ἰαδοιν, οἵ Ἀἄδιῃ βίον ἀἁ, ἔζη (Πτγϑ.ἤόμις 

59.2 τη. (7. 53058); 2. Ἠοὶ ἀσηιαπαάτηρ ἰαϑοιν, οἰ ον 55 ἀ. χαριεῖται 
τὴν περὶ αὐτοῦ γνῶσιν ΟΥΥ, 70.6.τ(4.651Ὲ}; οὐρανὸς...ἐγεωργεῖ τὸ 

μάννα...σχεδιάξων τοῖς πεινῶσιν ἀ. τράπεζαν ἿΝ)]]. ῥεγίξι.12.7(Μ.70. 
9520); ἢξιιἴ, ἃ5 5 τ, δεικνὺς [50.. 10. Βαρΐί.]...τὸ ἀ. τῆς πρὸς ζωὴν 
χρεΐας τοῦ σώματος ΝΗ ἐχεγε,θο(}}.70.7024); 3. ποὶ αἰ Πεμἐ ἰδεῖν ἀ. 

Οντιαάον. (1.66); 14.11ε}..27(3.4148} ἈΌΡοΥΕ οὐ ταλαξπωρον); 1. 
ἰςιτοπί2.τ125}).Ψ 

Ἑἀταλάντευτος, "οὲ τοεῖβε, ποὶ ρουπάεγοι τὸ τῆς γλώσσης ἀ. μὴ 
ἐξιέτω πρόβλημα ἘθΠΤ.2. 205 Ὲ. 

Ἑἀταλαφρόνως, ἰγομρῖ ἡπεπίαὶ ρμαμενν, 1δοητ.ἩΠ “ποηορῆ. 
(Δ1.86.1845Ὰ). 

ἀταπείνωτος, 1. ποὶ μη ἰαϊφά ἁ. γὰρ ὁ κατὰ ἀγάπην τῷ πλησίον 
ὑποτασσόμενος Βαβιρ. κί. τοϑα ; Μ.32.4218}; ἀ. βλέπει τὴν θείαν 

μεγαλοπρέπειαν ὃ προφήτης ΟΥΝ γ55.051.2 ἴῃ ἔ οὶ, (Μ.44.6378}} τοῖς 
πο. τὸ ἀ. αὐτοῦ ὕψος ἀταπεινώτως ταπεινώσας 10.1). βο.3 αι Μῳ. 

οϑ4Β); 2. μοὶ ἀοιυμεαξι ΟΥ ἀἀτςριγιεα τὸ καταπεπτωκὸς ὑπὸ πενίας 
ἐγείρει, καὶ ἀ. εἶναι παρασκευάζει ὅψπδ5. ΠΊΘΉ 2(ρ.220.11:; Μ.δό. 
1120Ὰ}: [ΟΜ οβοπιργαὶ. τγτ(Μι.87.2 0408}; ἀ. ... τὸ τῆς ψυχῆς φρόνημα 
διασώζων [56. 7108] Βα5.6}.2.3(3.738; Μ.32.2280}; ἡ δὲ ψυχὴ μένει 
ἀ. ΟἸνρ. [οῦ το: τ(λ1.03.1200)}; πειιῖ, 85 ϑϑι., συοϊήαηες οὐ ἀ67εε- 
ἐἴοη, τηυϊηειὀην, οἵ ΒΡΙΣΠ τὸ τῆς ψυχῆς ἀκιβδήλευτόν τε καὶ ἀ. (τ. 
Ννϑϑυ Μαον.(ρ.286.τ6; Μ,46.0730); 3. ποὶ ἐμραδίο, μοὶ τδηδεῖυα 
ἐνάγειν εἰς μετάνοιαν τὴν ὑψηλὴν καὶ..«ἀἁ. καρδίαν τοῦ λαοῦ {885.Πόη. 
τ: Ἐ5.28:5(1.3608 ; Μ.30.770). 

Ἑἀταπεινώτως, 1. τοτὲ ππρητίταϊ θη ΟΥ αὐασεηαεηὶ; τοῖ, Ἷπο. 
10.1). μο.4.τ(}.94.0848) οἷἵ. 5. ἀταπείνωτος ; προσκυνῶ τὸν κτίστην 
κτισθέντα τὸ κατ᾽ ἐμέ, καὶ εἰς κτίσιν ἀ. ... κατεληλυθότα 1 ραρ.3.6 
(Μ94.13225λὴ; 2. τοτἱποιὲ δείηρ ἀοισμεαςὶ, τὶ τνιδνοΐοη ἐρίγι φέρειν 
πενίαν εὐγενῶς καὶ ἀ. ὙΒ65.1ς:.256(1.575ς ; Μ.30. 724}. 

ἀταραξία, ἡ, 1. ὠπιραςδιπῖν, εαἰμι, ἀοίαεἠμιεπε; ἃ Ρουθ - ΟΠ  β δα 
1468] καθάπερ οἷ παλαιοὶ δίκαιοι ἀπάθειαν ψυχῆς καὶ ἀἁ. καρπούμενοι 
(Ἰεπλ.5ν.4.7(0.274.1; Μ.8.12688); οὐ] ναῖε αἶθο Ὁγν (για πο 
τέλος ἡμῖν ἡ ἀ. καὶ τοῦτο ἄρα ἐστὶν τὸ εἰρήνη σοι 1ὰραδά.2.7(ρ.102. 
15; Μ,8.4618); ῥύθμιζε τὸν μὲν τρόπον ἐπιεικείᾳ, τὸ δὲ ἦθος ἀταραξίᾳ 
ΟΥΝα.}.ε}.244(}1.37.3884); Τῥ᾿Ῥχος.Ο. βγ.4:27(Μ.87.12614}; ἃ ϑίαϊε 
οἵ βοῖ] ἡ ἀνθρωπίνη φύσις... «τὸ μακρόθυμον, τὸ καθαρὸν... δεξαμένη, 
ἑκάστου τούτων ἐπισημαίνει τὸν χαρακτῆρα τῇ καταστάσει τῆς ψυχῆς 
ἐν ἁ, γαληνιάζουσα τι ΝΝ ν58, πον. 4 τὴ Οαπι.[.41.8334λ}; ἃ Ξβἴαϊς οἱ 
χη τῶν λογισμῶν ἃ, Ατῇῃ.», ἀπο. 36(Μ.26.8000) ; 16.43(008Ὰ}; 
νυ, ς.36:8(}1.69.9280) ; 45 αἰτπθυΐς οὗ σοῦ, ᾿αριλν.(ρ.446); ἴο 



ἀταρτηρῶς 

Ὀ6 6β8ρ. ου]είναιοα ΨΥ το, {Β45.ἐ0η 5  Ρτοειη.2(2.5340; Μ.31. 
13240); 2. ᾿νεοράοης ἤγονι αἀἰείγαςσίίοη, τὴν..«ἐν ταῖς εὐχαῖς ἀ. (Ὦτνϑ. 
᾿οηι. 5.1 τ ΜΠμ.(7.5130); ἡ μόνωσις.. «ἀταραξίας ἐστὶ μήτηρ εαἰ. ΜΙ], 
14:23(0.117.14). 

Ἑἀταρτηρῶς, "παϊευοϊεμ εν, ἘπαοςσΟνΡγ.1.τ(}1.8ς.8224). 
Ἐἀτασθαλέω, δέ ῥγεριρηρίιομις οὐ τηδοϊσηὶ, Υ.ΝαΖιεαγηι.2.1,45. 

τϑο(}}.37.12664); Νοπη.ραν.70.9:.(ΜΝΜ.43.8248). 
ἄτεγκτος, ποὶ ἰσ δὲ φοβεμεά, τισὶ; 1. ὑμημηδ, μβεγυίοις τὸν 

γνωστικὸν..«ἀπαθῇ, ταῖς ἡδοναῖς τε καὶ λύπαις ἄ. ΟἸΘΓη.5,ν.7.1τίρ.40. 
4: Μ.9.4030); 18.7.τ2(Ρ.532.23; 5044}; α8. ζωητόκος χάρις ἄτεγκτος ... 
παρθένος Μίεῖῃ νΡρ.1τ.2(ρ.135.23; Μ.18.2120}; 2. εἰ β-ηεεκεά, οὔ- 
ἀπγαίε σκληροὶ καὶ ἄ. Ογτ.Ος.10(3.1120) ; ἰά,ρἰαῤῥιαρη. (αι. 166Ὲ). 

ἀτεκν-έω, δε δαγγεη; τεῖ. δἴλερ.2: τοῦϊ,, (οηςὶ, 4 Ρ.1.31.3; ἅλατι 
᾿Ελισσαῖος τὰ... ῥεύματα «"οὔντα ἰάσατο Ἰ51α.ῬῈ].4}}.1.16(}}.18, 
1808). 

ἀτεκν-όω, τῃαξο εἰ] α1655, δέγεανε ὁ εὐπάγεη ; οἵ ἃ Ῥθας σοῦ 64 οὗἉ 
115 οαδ5, Ὀγτιύς τ5τ(3.184}0}; ρτορθεῖν οὗ ρϑύβουβ οὗτός ἐστιν ὅ...τὴν 
ἀδ[εἸκέαν “-ὥσας ὡς Μωυσῆς Αἴγυπτον Με].μα5:.68 Ρ.11.13; “-ὥσει 
αὐτοὺς μάχαιρα Τάτ, Βα»γ.2: 27}.(2.635); οἱ τιοΐῃετῖβ οὐ Ηοὶν Ιηπὸ- 
σοπίβ, ϑορῃν. Η ἐγ}. (Ν1.87.4οοϑο) ; πιεῖ., γεῖ, 6 η.27:45 ἐπιτίμησον 
.οὐτῇ ταραχῇ τῆς καρδίας ἡμῶν, καὶ μὴ “-ωθῇς.--τῇ ἁμαρτίᾳ Ἰ)λογ.ἀοεί, 
17.2(Μ.88,18018); οὗ [ἀαίθτη ἠτεκνώθη διὰ Χριστόν Ῥτος.(.}ς,54:τ 
(Ν1.8᾽.25338). 

ἀτέλεια, ἡ, τριρεγζοείίομ, ἱηεοη ῤῥ[οἰθησθ5; θθος δε, βουενῖν 
νικῆσαι τὴν φιλαργυρίαν, ἀγάπα τὴν ἀκτημοσύνην καὶ τὴν ἀ. 70.1). 

ϑρίγιπεφ. (Μ.9ς. 81). 
Ἑἀτέλεσμα, τό, Ξογείδϊηρ τοογίζε55, ἱγαδὶ; ΟΥἨ Ῥεύβουβ, Βου οεί. 

7.τ(Μ.88.τ6970}. 
ἀτέλεστος, 1ι1η:211αἰεἀ, οἵ ἴπε πῃ ραρτίζεα ἄθλιος ἀπελθεῖν καὶ ἀ., 

ποθῶν τὸ πνευματικὸν ὕδωρ Οτ.Ν42.0γ,18,231(Μ.535.10246); 16.40.28 
(1. 26,400 4}; 18.εανη].2.1.1.224(Μ.37.004Ὰ}; ἐδεδέει...«ἀ. τοῦ παιδὸς 
ὄντος ἔτι τὰ τοῦ θείον βαπτίσματος ΝΙΓΕΡΆ. τὺ. )»ρ.,. 24 (1.86. 
3205). 

ἀτελεσφόρητος, 1. ἡημαίμγε; οἱ ἔγαϊτ ποῖ ἢ1Π}ν τροπεα, 1ὐ5,}ς. 
28:4(Μ.24.2850); οὗ Βυτηδῃ οπῖθυνο, Οὐ. Ν Υββ δ]αςοά. τπ(}1.45.1320Ὰ); 
τοδί, οἱ τῶν αἱρέσεων παρεστηκότες..-καταβιάζονται ψυχὰς ἀθλίας καὶ 
«ὐὐὐμὴν ὥσπερ τινὰ καὶ ἀ. αὐτοὺς τὴν πίστιν ἀπαμβλίσκειν παρα- 
σκευάζουσι Ὀντ,η:1,12(3.2634); Οεουτη. ἄροε.τ4:τ5ῖ.(ρ.τ66); 2. ἐαὶ 
το ποΐ οονῖε ἰο τεαϊηγῖν, αγγ ει τὰ ἀογεϊορτηθηΐ ; αδογίεα ἄτροφόν 
τε καὶ ἀ, ..- ἔμεινε σπέρμα τ δΝ, γ88. απο γ»ς5.(Μ.46.1570); ὥγτ. 

7οεἶ.τ3(3.2128}; τηξῖ, ἀ. γεννῶσι σοφίαν ΜΘΈΠ. ὁ γΡ,}.2.3(Ρ.18.τ8; Μ. 
18.528}; Οὐ Ννββυ. 705.(Μ.44.3208) ; τοῦ, Ἐπιποπηΐατι Πατοθν ἀ. γέν- 
νημα Ἰά. πη. τί Ρ.22.0; Μ.45.2400) ; ἀ, ἐν ἑαυτοῖς τὴν τοῦ Χριστοῦ 
μόρφωσιν ἀπετελοῦν Ὀνγ.αὐον.8(1.260Ε). 

Ξἀτελεσφόρος, ποὶ ὀγίηρίηρ ἴγαϊε ἰο ῥεγζορίτορ, Ἐλιβ,1ς. τᾶ: 5, 
(1.24.2174}. 

ἘἙῤτελευτ-άω, δὲ ἐπάϊεος πάντας... «πρὸς τὴν -«-ὥὦσαν αὐτοῦ ζωὴν 
ἐπαγόμενος βς. (ΠγῖΒ1] ΘΟρΠσ Η. 6}. Ἔγη.(Μ.87.31808), 

ἀτελεύτητος, «υἱϊδομέ ἡ ὁπ, εὐυενίαςίτηρ,; 1. γεῖ. ἴῃς. αἰνίῃβ ΟΥ 
1π86 ψουῦ]ᾶ τὸ οοιπδ; ἃ. οἱ (οἄ θεὸν ἄναρχον, ἀ. Ἠοτ0Π1Ἃ65 ἈΡ.ΟΥ, 
ἀταϊ.2(ρ.122.12}; ὁ ἄναρχος θεὸς καὶ ἀ. (ὑοῃεὲ. ρῥῥ.8,37.4., τὸ,8,53:.5; 
1δ.8.41τ.4,; ΤΙ. Τγίμ. 28(Ν .75.ττ880); 70... βιο.1.2(Μ1.04.7920}; 10. 
1.πίϑοι ); πεαϊ, ἃ5 βιϑὲ, τὸ ἄναρχον τοῦ θεοῦ...τὸ ἀ, δηλῶν Οξούτη. 
Αροι.τ:τη](ρ.428}, Β. οἵ Ομτδί εἰ.. «ἀρχὴν ἄνωθεν ἔχει, κἂν ἀ. ἦ, 
ἄπειρος ὅμως οὐκ ἔστι (ῃγγϑ.ἢ0:1.4.2 τἢ [.(8.304}; 14. ἤον!.1.2.2 15 
Ἠεν.(12.122Ὰ}; οὗ ἀβϑϑσηρίοη οἱ Πεςὴ εἰς ἑαντὸν λαβόμενος, πάλιν 
ἀνακαινέζει, «πρὸς διαμονὴν ἀ. ΤΑΤΒ,41γ.4.33(ρ.82.12; Μ.26.520Ὰ}; 
ς. οἵ ΠἸ5 Κιηράοχῃ, Οορρ. Μδγςε 5 μηδ᾽... .εἰς ἄπειρον καὶ ἀ. ζωήν τε 
καὶ βασιλείαν τῷ Χριστῷ διδούς Ἐπι|5. αγεοϊί. τοτίρ.6,6; Μ.24.7 210}; 
οὔτε τέλος ἔχειν τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν βασιλείαν ἄναρχον 
καὶ ἀ. Οϑατγά.ερ.εαἰξιαρ. ΑἸ αροί.56ε.4-.τ(ρ.122.3; Ν].25.3320); οἱ 
Ἰπηράοιῃ οἵ σοί, (σηρὶ. ρρΡ.1.35.0, ἃ. οἵ εἰδγηῖϊῖν ; ἐχερ. 5.91:8, 
τι Ν υββ λον. ὃ τη (ἰαπ.(}1.44.0418}; ἀ. ὥσπερ ὁ μέλλων αἰὼν καὶ ἡ 
ζωὴ τῶν ἀγγέλων 1δομτ. ΠΝ οὶ. τ.48(21.86,1 508}; ἴθ οσποϊαάϊηρ 
ἀοχοϊορν νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀ. αἰῶνας τῶν αἰώνων ΑἸΒ. ἄρεν.32.5(ρ.28. 
26: Μ.25. 4760); [ἡϊιαρ Οὐηεὶ. 4.,Ρ}.8.12.5ο0; ΟΠ γγϑ5.ποηι. 4.5.4 τῷ 0.(8. 
2680); Τα. ἰπρεΐ, βίοτος); 6, οὗ Ῥιιἰβηιηθηΐ πυρὸς αἰωνίου καὶ 
σκώληκος ἃ. Οοῃεί. 4, ΡΡ.5.1.1; ΟἾτγβ.ἤοτμ.δ80.3 ἐπ 10.(8.415Ε); 14, 
ἀονι.10.3 τη 2 ογι(χο, στοῦ; 51:4. ῬῈ].2}}.1.141(}1.78.2818)}; Ππ5ῖα, 
Ον.(ρ.201.23; Μ.86.9708); ἔ-. οὗ 116 γγοι ἴου τηϑῃ ν ΟΠγϑῖ πρὸς τέλος 
ἄγει τὸ ἀ, καὶ τέλειον (]εγ.:,7.7.1ο(ρ.41.16; Μ.9.4808); 18.2.22(0.τ87. 
4; Μ.8.τοβ1}); ὑπὲρ ὀδύνης προσκαίρου ἀ. δωρεῖται ἄνεσιν Μ. Τῇάοῖ.3 
(ρ.141.11); τῆς ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτὸν ἐλπιζομένης ἀ, καὶ αἰωνίου 

παλινξωΐας ΑὙὐε ἢ. «Ἄροι. τ( τοῦ. σοδλ) ; οἱ 10} ἃ ἰοτεζαϑῖς 15 σῖνϑῃ 
πὰ Ὀαρίίβια τοῦ ἁγίου βαπτίσματος χάριτι... εἰς ἀρχὰς ἀναφέρουσα....ἁ, 
«ζωῆς Ογτ Ρς. πο: τοί Μ.69.το97Ὰ}); 2. οὗ βρβος, {τηρεῖ ιδ55 ὃ γάρ ἐστιν 
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ἀνέφικτον παντὶ καὶ ἀ., τοῦτ᾽ ἐλάχιστόν ἐστι παρὰ τῷ θεῷ Τϊοη,ΑἹ. 
5.2 Ἰπ ]οδ(ρ.204.0). 

Ἐλτελευτήτως, συεγίασιίηρίν, ΚῸῪ δέ, αἰϑὸ ἤθη δυεγίαςίϊηρ, 
οἰογηαὶν, οἱ Οοἀ φύσει τε καὶ δόξῃ θεὸν ἕνα ἀνάρχως...ἁ. Ἐαη ἐλ. βά. 
τίρ.254); ἡ-..«ἀγένητος φύσις ἀ. πάσης ἐξουσίας κρείττων ἐστί ὕεο. 
Τιαοά.ἐῤρ.ἀορηηναρ. ἘΡΙΡΒ. "46ν.12.2τ(ρ.204.0; Μ.42.4414}; ἀ. ἀεὶ τῆς 
τριάδος ἀκτίστον μενούσης καὶ ἀ. ὑπαρχούσης ἸῦρΙΡΕ ἠαδγ.76.40(0.404. 
4; Μ.42.6200); 1ῦγε. Τγἱη.)(65, το; Μ.,77.1136Ὰ}; τοῦ. ὅοη τὴν..«ζωὴν 
ὐἰἀνάρχως εἶναι καὶ ἀ. ΟΠ γνυ5. ο»η.4.3 1 [0.(8.30Ὰ)}; τὸ θεῖον τοῦ 
λόγου... ἀ. ἔχον Ἰεκδολτ. ΗΝ ἐς ἰ,τ. 48(Μ.86.1ςοο0) ; τεῖ, εἴασα] ρα η]ϑἢ- 
τπεπῖ, 1. Μ16η.2.26(Μ.04.τ5410), 

Κἀτελευτότης, ἡ, συογίας!Ὴρ {{{ὲ κρατοῦντος ἡμᾶς ἐν ἀφθαρσίᾳ τε 
καὶ ἀ, ἽΠαΥ Μορ5.Κον..8: (Μ.66.8τ7ς ; ἀτρεπτάτητι Ὁ.133.20). 

ἀτελής, 1. οἱ ὑγομρῆί ἰο αὐ ἐμ οὐ ἔδϑδ, μηαεεονρ  σμεά; οὗ Δἢ 
διρυτηεηῖ αὐ ἐηπηίμέη, πδαῖ, 65. ϑυθβε., ᾿θοπί. ΗΝ δε έ. τ 48(Μ.86. 
1508); 2. ῬΉῤογξεεῖ; ΤΛΟΥΑΙν, οἱ ρεγβοῃβ, 15115.6.ὲ}.3.τ5(ρ.172.26; 
Μ.24.10298); ἕνα ὦσιν ἅγιοι...καὶ μηδεὶς...ἢ κολοβὸς ἢ ἀ. 1, τί. Ρ. 
Οομει. 4 Ρ}.8.11.4; οἵ Ἰμᾶν τέλειος μέν, εἰ νοοῖτο πνευματικῶς .. ἃ, δὲ 
αὖ εἰ μέχρις ἴοι τοῦ γράμματος. .«ὁ νοῦς γτ.Ος.33(3.600) ; οἵ ΡεΥβοπ5; 
ἴῃ ἴοατ οἵ Οοα, Ηονμ ἴθι. τη.) οὐδεὶς... ἀἁ, ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ 506. 
Θορῖθ] δύναται παραμεῖναι Τ᾿Ὀ}᾽Α]]. λυ»οΉ.30.χ(ρ.92.8}} π΄ βρί ταδὶ 
πηδογβιαπαϊηρ, (ῃγγϑιῆοηι. 8.2.4 τ Μ1Π|.(1.2]00); 14. ἤοηι.30.2 ἐῃ 70. 
(8.1734}; 14, δον 101 ἴῃ «(4ς.(0.1544}; τοῖς ἀ. ... τὰ στοιχειώδη ὙΠαΐ, 
ζι.1 ἴῃ δη.(1.3}; τιραῖ, 88. ϑαρϑῖ,, ἴάφψϑ,20 ἢ {ὠά{{π.338};} 1 
παῖοτο 85 ἃ ΨΏΟ]6, οἵ Αάδπὶ ἀ. γὰρ ἦν ἔτι καὶ ὁ ὑπ᾽ αὐτοῦ 50. {πε 
εν} πρῶτος ἀπατηθεὶς ὁ δάμ Τθίοη.ΑΙ. [7.1 τη 7οῦ 2: τοίρ.202. 
το) ; ἁ, γὰρ ἡ φύσις ἐν τῷ πρώτῳ ἀνθρώπῳ γενομένη, καὶ ἀ, ζῇ, καὶ ἀ. 
καταλήγει, προσδεομένη τοῦ τελειωτοῦ Ῥτος,(. δ᾽ ι:».20: ,χ(}1.8γ.8ς20); 
οὗ Ματζοϊοῃία ἀδπηματρε ἀ, καὶ οὐκ ἀγαθοῦ τυγχάνοντος ΟΥΎ ῥγίηε. 
4.2.τ(ρ.307.12; Μ.11.3510}; οὗ ὅπη, αἴθιτπιεα οὗ ΟΠ ΒΕ 5. Ὠυσηδῃ 
Βοᾶν ὁ τέλειος τοῦ θεοῦ λόγος τὸ ἀ. περιτίθεται σῶμα ΛΙἢ..4γ.2.60(Μ. 
26.2888); ἀβηϊοα οἱ ἀϊν!πἰῖν ἠσέβησεν ὥστε..«φρονεῖν ὅτι ἡ θεότης 
«νὰ. ἐκ τελείου γέγονεν 14,6. Πρίε!.2(ρ.4.16; Μι26.10534}; εἰ. ἁς 
ἦν 5ς. ὁ λόγος] ἐν θεῷ ὧν, γεννηθεὶς δὲ τέλειος γέγονεν ΤΑΤΉ. 47.4.11 
(Ρ.55.6; Ν.26.4818); ΟΥΝ γ85. Ειρειτίι Ρ.99.14;) Μ.45.3320); 3. δοῖ,, 
ποῖ πεεοηρ δἠϊηρ ομεῖς ῥηγροσε; Ἱηπεβεείμαί ἀ, ἡ χάρις ἑνός τινος 
οἵου δήποτε τῶν ἐκ τῆς ἁγίας τριάδος ὀνομάτων παραλειφθέντος ἐν 
τῷ σωτηρίῳ βαπτίσματι ΟΥ̓ Ν Υ55.εῤ. (ΝΜ .46.1032Ὰ); 4. μητηϊ]αϊεα, 
Ῥδοδιιβ6 οἱ Βαρίβπι ἴῃ πᾶπι6 οὗ νὸ Ῥευβοπ5 οἱ Ττΐη, οἠ]ν οὐδὲν 
λαμβάνει, ἀλλὰ κενὸς καὶ ἀ, αὐτὸς καὶ ὁ δοκῶν διδόναι διαμένει ΑἸΒ, 

6}. ϑόγαρ.1.30(Μ.26.5 970); πγρθῖ. ἀμύητοι καὶ ἀτελεῖς τοῦ τῆς ἀληθείας 
ἀπομείνωσι δράματος Ἠετῃ.5γΡηρ.8.2(ρ.82.9; Μ.18.1408). 

ἀτελῶς, 1. ᾿ηπαἀοφμαϊεῖν ὡς ἀ. τῶν ἀποστόλων διδασκόντων (Ὦτνϑ5, 
βον.323.2 Τῃ Ζογ(το,β970); 2. τηρενγεείϊν, οἵ ἀλαεγθιδηδίηρ 5ρίτὶ- 
τ] {τας τὰ μυστήρια... τὰς θύρας κλείσαντες ἐπιτελοῦμεν, καὶ τοὺς 
ἀμνήτους εἴργομεν.. ἐπειδὴ ἀτελέστερον οἱ πολλοὶ πρὸς αὐτὰ ἔτι 
διάκεινται 1ᾳ.{0η1.23.2 ἴῃ Μ|ΊΕ.(7.2880); 1δι40.1(5 054); πρὸς Κοριν- 
θίους τοὺς ἀτελέστερον διακειμένους 1 υἱ7γρ.40(1.3100). 

ἀτενής, μηγτοίάϊηρ,; Ὠδῆοα τοί ἰ0. δὲ ραϊηδαϊεὶ, να ΔΥρσυτηθηῖ, 
φορά σὰβ8 ἦν ἄν τις αὐτοῖς.. «πρὸς τοὺς ἄλλους ἀ, λόγος Οτ,( οἰ5.8.12 
(Ρ.229.12; Μ,11.15234)}.Ψ 

κἄτεξ, το] ποι ἴδει, εἰπίαάϊοςς, οἵ ϑαυδἢ στεῖρά τε καὶ ὦ, Ογτ.15.4.5 
(2.700); οὗ σοί ]6 οσ θείους ἴπο. χήρα... ἀγονός τε...καὶ ἃ, 1.5.2 
(156); οἱ ΒΜ ἄ. κατὰ γαμικὴν σύνοδον καὶ τοκὰς κατὰ θείαν σύλ- 
ληψιν Τπαγιδευά, πα. ΒΜΗ͂Ψ' ἡ(Μ.96,6οόο). 

[]ἀάτεράμνων, ἢ νατίαῃί οὗ ἀτεράμων ; ἐαγὰ;; εἰμδδονη ἀ. τισι καὶ 
ἀπαιδευτάτοις Ν]].ἐρ}.3.152(.1.70.453}). 

ἀτεράμων, ἠαγά, εἰμϑδογη; οἵ Ρείβοηβ, Μείῃ. ἘνΉ.0.3(ρ.117.0: 
Μ.18.1844); ἐϑ.το.2(ρ.125.22; 1078}; οἵ Ῥῃδτδοῦ, Ογτο ίαρἠ. ἔχ. 2.τ 
(,όπο); οἵ ἴπε 7ενν8 δεινοί τε καὶ ἀ. καὶ τὴν διάνοιαν ἀκαμπεῖς Ογτ. 
Ος.12(3.330); Τάτ, 767.15:8{.(2.400); οὗἨ τ|6 παϊπ ΟΥ ΟΡ ΠΟ 5 τὴν 
ἀἁ. καταμαλάξῃ καρδίαν 11.571 1 ῶρ.(..302); 14. 76γ.5:3(2.438). 

Ἑἀτέρμαντος, δυομηάϊεες, ΤΑΡΟΙ] »ιοὶ. "5.20 17(}1.33.13370}.Ψ 
ἀτερμάτιστος, 1. ῥομηάϊε55 ἀ. ἀντλήσεις βάθος (60.}15.ἠδχ.15}0 

(Ν.02.15574}; πιεῖ, ἡ..«τοῦ κυρίου εἰρήνη... ἀ, Ὑ15Ὰ5,.ς5.236(1 5500; 
Μ.30.5138); 2. μηδίεαν, οἵ ἃ 5110 τοήλομὶ δαϊίαεί καθάπερ σκάφος 
ἀἁ. φέρεσθαι εἴασεν ἼΠατ. Κονη.τ: 24(2.25). 

ἄτευκτος, "οἱ ραϊμίηρ οὐ αἰαϊηηρ; οἵ ῬὨαγιβοοβ, Ογσ, [9,5.2(4. 
4840); τεῦ, Τῆς, πῶς τινα ἄνθρωπον ἔλαβε γυμνόν, ἄ, ἔτι τῆς προλήψεως 
αὐτοῦ; Βμεοπί.11. Ν ἐδ. ς.τ(Μ.86.17444}); Ρτοθ. 1.1. ἴογ ὑετός (οἔ, 8. 
7116) στακτὴ δὲ γέγονεν, ὡς ἄ, ἐπὶ πόκον ΟΝ 55. .Ῥτοῦ ,(ηὶ, 
τ: τ2(Μ.87.15658). 

ἀτέχναστος, οἱ αγεβεῖαϊ, οἵ (Ἡγῖϑ ᾿π σοτηραγσοι ἡν1 1} 7ο. Βαρῖ. 
οὐσιῶδες καὶ ἀ. καὶ αἰώνιον φῶς Μαχιαϑὲρ, (Ν.01.12440); οὗ ἃ 

βυβίθιῃ οὗ δίῃϊοβ, 26 .(1368.}. 
Ἑἀτεχνολόγητος, τοϊέλον! αΥίἵβεθ, αγιΐο5ς τὴν ἁπλῆν καὶ ἁ, τοῦ 



ἄτεχνος 

πνεύματος διδασκαλίαν Βα5.5}Ίὶγ.5(3.50;Μ.32.760); ἡ τοῦ θεοῦ. 
δύναμις...«ἁ. ΟΥΝ 65. δαρὲΟἢγ.(Π1.46.5840); πραϊ, 5. διδοῖ. τὸ 
ἁπλοῦν καὶ ἀ, τῆς πίστεως... συνταράττων σοφίσμασι ΤΠ, ἤκ67.4.12 

(4.369). 
ἄτεχνος, 1. ποὶ Ιναϊηεά ἰο σῊν γα οὐ ᾿Ῥγοζεσδίοη, τοτί μοι ἃ ἰγαΐρ, 

ΟἼἰεν.ερ.8(}3.2.448); 2. αγέϊδδς, το ῤ ἰδιεαϊοά, 10.Ὁ) ἠσηι.2.2(Μ.06. 
5800). 

ἀτέχνως, σὐγηῤῖν, ατγιϊοοςὶν οὕτως ἀ, τὰ γεγραμμένα λεγέτω καὶ 
ψαλλέτω ΑἸΠ..ορ. Μ]αγεεὶ!. 21τ(Ν.27.4ττὺ).- 

ἀτημελέω, περίεεί, τΟΐεη:.38.2; Ομ γνϑ. Κν..7οῦ 38:56 (Ν.64.6408, ἴοτ 
ἀτημέλισται). 

Ἐἀτιθασσεύτως, τηίωμεαδίν, Β685.5}1γ.7 (4.640 ; Μ.32.2008). 
["]ἀτίθασσος, τγαηϊεά, σαυαρε θηρίων Ἐλι5.]ς.το: τ(}.24.221ΑᾺ}; 

ἔθνεσιν Ἰλίου, ΑΥ.ς.}.8,2(Μ.3.2400); τὸν τῆς γεένης ἀ. σκώληκα 10.}). 
λον. 4. 38(Μ.06,6410) ; τιεῖ., οἵ ῬΉΔΙΙΞΘε5 ἀ. καὶ μισάνθρωποι (Πγγ5. 
ἄορι. 40.1 τη. ΜΙ. (7.437Ὲ}; ἃ, ἡδοναῖς ὕνγγ. [ς.1τ.2(2.540}; ἀ. ... φρόνημα 
18.5.1(3778}} τιθαξ, 85 βι δβῖ, ἀπὸ τοῦ τιθασσοῦ ἐπὶ τὸ ἀ. ... μεταβαλεῖν 
ῬΑ]}.υ.ΟἸγν5.2ο(Ρ.141.11; Μ.47.18). 

ἀτιμαγέλης {{"ἀτιμάγελος), ἀεερίείη 16 βεγά ; ταεῖ., οἵ βεύβοῃβ, 
“ἀοΣῥΊΣἸΉΗΡ ομδ᾿ς ἀδδοζίαίος ΟΥ ἸΡΉΟΥΙΗ ομε᾿ς βοεῖαὶ οὐϊραϊίογις οἱ δὲ 
[5ς. ἐξ ᾿Ισραήλ]... ἄπιστοι γεγόνασι...καὶ ἀ. δεινοὶ καὶ ἀγέρωχοι (γυ. 
15.4.4(2.ὅ590); Δ, ἤοηι, ῥαδοῖ, τ)(55.1658); ἴῃ ἔουπι ἀτιμάγελος, ἰά. 
7μἰημ.γ(65,6:Ὰ). 

Ἐἀτιμαστήριον, τό, Ξοίἐγεῦ ὁ} ἀἸς ΠΟ ΘΉ οὐ μεταβαλὼν εἰς πάθος τὸ 
ἀπαθὲς τῆς θεότητος..«ἵνα μὴ τὸ ἡμῖν σωτήριον, γένηται αὐτῷ ἀ. 
Ἑυ]ορ, ῥα». (}8.86.29240). 

ἀτιμία, ἡ, τυογίμέροοηεςς, οἵ. Ἀότη.9121 εἴς, ὀστράκινα ὑπὸ τῆς ἀ. 
φυλάσσεται ὅτι οὐδεὶς... «ὀστράκινον ὀρέγεται κλέψαι θεόν Ηοη; ΟἸέν. 
1ο.8. 

Ἐἀτιμοποιός, ὐἰδ ΠΟ ΟΜΙΗΡ, δεΉΙΗΡ ἀΐδργασεε ἀ. ... ἡ ἁμαρτία 
ΤΒ83..5.1τ6γ(1 4088 ; Ν]1.30.3964); Οντ αάον.τό(1. 5706); 14,.425.75(. 
3368); ΤΡτος. Ὁ, Ἐγ.3: 55(}1.87.12534}); ἐῤ.τ2: τό(α 3410). 

Ἐἀτιμωρησία, ἡ, ὑηῤμηῖίν, Οτγβιλονι. τ6.2 ἐμ τον. (το, τ364). 
ἀτιμωρητί, τοῦδ πΗρμην ; 1. οοξ., 1.6. ψιτπουΐ δχβοιτπσ ρυπίϑἢ- 

πιθηΐ, Ἐλι5..,(,7γ(ρ.214.26; Μ.20.132568); 2. ρθ55., 1.6. τιῖτπουΐ ςαἴευ- 
ἴπρ ΡυΠΙβμτηδξηΐ, (Πχνϑιλονι 2 8.1 τη 70.(8.Ἰ60Ὰ}; 14. ἤον».1.5 ἐπ Η εὖ. 
(12.234); 1514Ῥε] ρΡ.5.269(}.78.14938)}; ΟἸνταρ. [οδ 2τ: τ6(Ν1.03. 
228})). 

Ἐἀτληπαθής, ἐηραϊϊοπὶ οὗὨ παν μῖρ ἀ. τὸ φρόνημα καὶ πολὺ πρό- 
χειρος εἰς ἀκηδίαν ὁ νοῦς Ογτ. σίαρ!, ἔχ. 3(τι3ττο); πριιῖ. 45. βιθϑῖ., 
14.αἀ4ο».Ξ(1,153Ὲ}; ἐδ.(1 620), 

ἄτμητος, 1. τος ταςί,, δ Ϊγ8 φιλαδελφίαν ἄ. ἐῆγγπ5. ον. (15. 
2538}; 2. Ἱηάϊοϊδίδίε, Οἱ τὰ6 ἀϊνίπα παῦιγε ἄ. τε καὶ ἀδιαίρετον τ. 
Νιγϑϑ.ἐγος αἸ(Δῖ.45.1240); τεῖ. τεϊαϊτίοη οὗ Τίοροβ ἐοὸ Ἐβίμοχ ἄ. ... καὶ 
ἀχώριστον τοῦ πατρὸς ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν Τιαϑι. τα]. τ28.5 
(Μ.6.776Ὰ}); οὗ τηδ᾿β πηίοσ ῬΠΠ Οοά ὁ... θεῷ ἑνωθεὶς... ἀδιαίρετον... 
ἔχειν καὶ ἄ, τὴν πρὸς αὐτὸν..-συνάφειαν 1514. 6]. δῤῥ.1.τοοί.78, 
3000); οὗ ᾿πανγ  Ππρ Ομτιβὲ ἀμερῶς ἑαυτὸν ἐπιμερίζοντα καὶ τοῖς 
μετέχουσιν. .«διὰ τὴν κατὰ φύσιν ἄ, ὀντότητα τῆς ἑνότητος ΝΙαχ.αγιδῖρ. 
(Δ1.οτ.1τ720}. 

ἀτμήτως, Τ:41υἱδιδίν, Τυία, ἀ, ἡ μονὰς χωρίζεται ΑἸΉΡΉ. δ δἰοιις.212 
(1.37. 15914}; πὶ ἀπιϑίορν οὗ Πυτηδη ἰοσοβ ὁ λάγος ὃ σὸς..«προφορικὸς 
μέν ἐστι, γεννᾶται δὲ ἀ, ἐκ τοῦ σοῦ νοῦ ( 6]. νγχγ.1.0.2.2τ. “τ ὃς, 
12808). ᾿ 

ἀτμίς, ἡ, εἰρη, υαροιν, τεῖ, τε]. οἵ Τόρος ἴο ἘΔέμεσ (οἴ, ὅδ8ρ. 
71:25) πνεύματος...«ὄντος... ἀναλόγως ....«ὁ Χριστὸς ἀ. λέλεκται Πῖοπ.ΑἸ. 
ἀρ. τῇ. θέση. τπ(ρ.57.18; Μι25,.504Ὰ); ΤΆρπιλγνροὶ. ν.2(ρ.76; Μ.οτο. 
240Α) ΟΕἸξ, 5. ἀπόρροια ; ὅταν.. ἀπὸ τῶν γραφῶν λέγῃ λόγον... ἃ, καὶ 
ἀπαύγασμα τοῦ πατρός ΑΤἸΉ, Π΄οΉ,Ο(ρ.52.4.; 4028). 

ἸἙἀτολμήτως, δεγονά τοῆαί "πᾶν δὲ ἀαγεά, ομίγαρεομεῖν, ἘΡΙΡΗ. 
ἠαεν.77.32(ρΡ.444.τ4; Μ.42.6880). 

ἄτομος, 1. ἰπαὶ σαπηοί δὲ οπὶ, τηάοϊοίθίε; ἤδτιος πεῖ. 85 βαθϑί., 
{π6 υἱπτηδίε ἱπ ΙΝ 51016 ; οὗ {{π|6, Ἰηδίαμι οὔτ᾽ ἐπινοίᾳ οὔτ᾽ ἃ, τινὶ 
προάγει ὁ θεὸς τοῦ υἱοῦ ΑΥ.6ρ. ἔπι5.(ρ.2.2; Μ.42.2124}; 2. ἱπαϊυϊάμαϊ, 
Ῥαγιεμίαν, αἰβὸ πθυΐ. ἃ5 βαθβε., ἡπαάτοϊάμαϊ ΟΡΡ. σεπαβ ΟΥ Βρθοῖὶεβ 
κατὰ...τὴν πατέρων διδασκαλέαν ἣν ἔχει διαφορὰν τὸ κοινὸν ὑπὲρ τὸ 
ἴδιον, ἢ τὸ γένος ὑπὲρ τὸ εἶδος ἢ τὸ ἃ, ΓΤ, ἐγαη.1(4.7); ὑπόστασιν... 
ἤτοι πρόσωπον καλοῦσιν [86. οἱ πατέρες] ὅπερ οἱ φιλόσοφοι ἄ, οὐσίαν 
λέγουσι 1, εοπί, Β.5εεἰ.τ.τ(Μ.86.11024}; τὰ.. «περιεχόμενα λέγονται καὶ 
ἄ. καὶ ὑποστάσεις καὶ πρόσωπα. καὶ ἄ. μὲν διὰ τὸ μηδὲν αὐτῶν τομὴν 
ἢ διαίρεσιν ὑποδέχεσθαι ΤΌ ντ, Τγίη. τα(δϑιτος ; Μ.77.1140Ὰ}; Γαβριὴλ 
ευΥἸΠιχαὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀγγέλων ἕκαστον, ἄτομα προσαγορεύουσι 
10.1λ.λιαεν.83(Μ.04.7450) ; 8. [ἢ60]., Ῥέγξοη οἵ Ττίπ. ὃν μέν τε τούτων 
εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα, ὃ εἴτε πρόσωπον, εἴτε ὑπόστασιν, εἴτε ἃ, ... οὐ 
διαφέρομαι Τ,ϑοηΐ. Β, Ν᾽ εί. οἱ ΕἸ χ(Μ δό,1οκο); ἐπὶ τῆς θεότητος 
μέαν οὐσίαν...ἄ. δὲ τρία, τρεῖς ὑποστάσεις, τρία πρόσωπα ΤΟγτ. ὕγίη. 
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τϑίδ.τοΕ; Μ.77.11498); 4. ΓΒγβίο],, α ῥαγίϊειίαν ῥεγσοη, ἱρήια 
ἑματυϊάμαϊ, τεῦ, Τις. πῶς ἂν περιελήφθη τῷ ἀ. τὸ ἄπειρον; τ γ85, 
ογ. αἰ σε. τοί(ρ.54.1το; Μ.45.418); φύσιν ὁ λόγος ἀναλαβὼν ἀνθρωπίνην, 
τὴν ἐν τῷ εἴδει θεωρουμένην, ἢ τὴν ἐν ἀ. ἀνέλαβεν; Τιδοπῖ, ΒΒ, αγρ. δευ. 
(}}.86.1017.}); οὔτε.. «οὐσίας... δηλωτικὸν ὡς εἴδους τὸ Χριστὸς ὄνομα 
ὑπάρχει, τῶν κατὰ πολλῶν καὶ διαφερόντων ταῖς ὑποστάσεσι κατη- 
γορουμένων ἁ. ΜΑΧ.Ρ.τ(Μ.01.4888). 

ἀτον-έω, 1. δὲ γείαχεά, ἤδῆος δὲ ἐχἠαμδίεά, τοογητομὶ; ἃ. ῬΠγϑ1- 
οϑἢν ; ὈΚ 1Π|π655, 70. [6]. Ῥοση! εοη υἱγρ. 88,19 534}); πεποα δὲ ἐπ 
τοσαῖς ἤφα β “υοὔντας....ἐγκρατεύεσθαι...-προτρέπονται [536. οἷ δαίμονες} 
Ἐναρτ. Ῥοητ, αρ. ῥγαεὶ, Β(Μ.40.12204}; τῆςξξ, πλείους...«τῆς κεφαλῆς 
ἀποτομὴν ὑπομείναντας..«ὡς ἀμβλύνεσθαι φονεύοντα τὸν σίδηρον 
“οοὔντά τε διαθλᾶσθαι Ἐδιι5.ἢ..6.8.0.4(Μ.20.76ο0); Ὁ. Ἰορίοα!ν ; δὲ ἐτι 
α τοϑαΐ ῥοκίοη, Ογτ. [0 .Ῥτοσπι, (4.44); σ. γλόσα!ν ; δὲ ἐχμαμοίεά, οἵ 
Ραίϊεποθ, Ογτιαάον. ϑ(1.2674); δὲ τυσακεμσα; οἵ νἱτῖαθ ἴῃ πιδη, Ἰά. 

ΟΡ» δι2(Μ.69.7440)}; οἵ ἀοπιοπβ ἡμεῖς δὲ οἱ δαίμονες “"οὔμεν μὴ 
ἔχοντες βάσιν... «ἀναπαύσεως Τ᾿ αἰ. 2ο,το(ρ.62,15; Μ.122.13400}; οὗ 
ΘΝ" ναπαυ βῃθα Ὀγ (Βγιβῖ, ΓΑ ΤᾺ. 4ροϊ}.2.τοί }}.26,11494}; 2. 408., 
δε ἰοο γείαχει, δὲ ῥοιοογίθ5ς, ἐμοβφείμαὶ, ϑεταρ. αη.3.0(Ρ.62; Με ΙΒ, 
12290) ; ἕνα καὶ ἐν τοῖς ἁπάντων “-ἥσῃ σώμασιν ἡ φθορά Οντρ.τ(ρ.22. 
16; 53.184); [π{6]]δοίυα!Π!ν, δὲ ἱμαδεγμαίε, ἀρβείσηί “οούντων.. «πρὸς 
τὴν ἀπολογίαν Β45.6}.526.4(3.3400 ; ΜΙ.32.8400) ; αὐτοῦ τοῦ προφήτου 
περὶ τὴν διήγησιν -π“ήσαντος ΤῊ. Εφεοῖ τ: 5(2.683); οὗ ἀὴ ἀτρυχηθηῖ, 

. 7α1], τοὶ μοίά ροοά ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀληθὴς ἔσται λόγος... 
“ἥσει δὲ ἐπὶ μόνου Χριστοῦ Ογγτ. 70.4.3(4.316)}; 3. δέ ἰοο γεϊαχεί ἴο, 
ἤρηοα γοῦὲ μημεημαὶ το, δὲ Ἰπεαραδίε οἵ ἠτόνησεν εἰπεῖν ὑφ᾽ οὗ 
γέγονεν ΤΏΡΒ],Απί, μἰοἰ.2.5(Μ.6,10538}; σοῦ...μὴ δυναμοῦντος “οὦ 
πρὸς ἐπιστροφήν ΟΥ̓ β'.57 τὴ 767.38:18--2ο(ρ.226.τ0); Βαβ.ἠονη.τ6.4 
(2.138. ; Μ.31.4810); τὸ μὲν οὖν ἀραῖς κατὰ τῶν ὑπεναντίων χρῆσθαι, 
τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τῶν “οούντων ἐστὶ περὶ ἃ σπουδάζουσιν ἴδιον; τ. 
Νγβ5.. ἀῤο (ΝΜ. 45. ττ8οὰ)}; πᾶσα τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις --εἴ πρὸς 
τὴν τούτου ἶΞο, 04] κατάληψιν ΟΥ. Απίδαρι,2.2(Μ.88,18720); ΝΗ, 
ἔχετε. 57(Μ.79.7800); εκερ. 70.8:43 “οὐ δύνασθε᾽ φησίν, --οὔντας ἐλέγ- 
χὼν περὶ τὸ τελείως ἀγαθόν ΟΥΥ. [0.5.5(4.5560}; τὴν εἰσδοχὴν τοῦ 
φωτὸς ἀ. Πα, γεεί, εοη .τ](Μ.6.12370,1240Ὰ}; ἔτεα, οὗ 1νἂνν ὁ. νόμος 
εοὐτῇ κατορθώσει τῆς ἀρετῆς “-- ὧν ΠΟΥ ΜοΟρΒ. Κορε: 3(ρ.134.2; Μι66. 
820Α); ὁ νόμος τοῦτο ἐσπούδαζε δίκαιον ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον, ἠτόνει 
δέ Ομγγβιπονι. 6.2 τη Μ1.(7.2 068); 14. ἀον».7.4 τι Κοηι(0.458Ὲ}; ἀεπ- 
παν. Κορι.δ:53-α(ρ.375.14; Μιδς, τόδοᾺ}; οὗ ἰὰνν οἵ βἰπ ἠτόνησε μὲν 
τῆς ἁμαρτίας ὃ νόμος, κεκράτηκε δὲ ὃ τοῦ πνεύματος Οντ, γειά. 
(ρ.το3.2; 5..1030); οἵ ἀφίῃ ἵνα λοιπὸν --ἤσῃ τοῦ θανάτου τὸ 
κράτος ἸαἘμίοί,(ρ.56.12; ς5.1720); Βα5.56].0γ..3.2(Μ8:,βτΑ}; 
4, φγοιῦ τὐξανγ τη τοοϊ τ ἀοΐηρ, δὲ σἰαεῖς; δὲ ζατμι- μδαγίφα, καὶ] εὐτος ΠΟ, 
(0.88.5); Το δΥρ.εαρ.17(Μ 85.18.52); τηοῖ,, οὗ βεβα]ηρβ, τοῖν Ντ, 
13:5 ἐξανατείλασιν, ἐν δὲ καιρῷ καρπῶν “-ἤσασι 151 4.}Ῥε].6}}.1.372 
(Μ.γ8.3038); ἴῃ 5ρί τἰξπαὶ ἢΐε οἵ ΓὨτιβιίαηβ ἐν οἷς πεπιστεύμεθα μὴ 
““οὔντες ΗΙΡΡ.᾿αεέγ. τ Ρτοεπ, δ(ρ.3.0; Μ.τό6.30200); «“- ἦσας.. ἀπὸ τῆς 
θλίψεως 1Ὰ. [)Ή..4.12.2; μὴ..«-ήσωμεν πρὸς τὴν ἐπαγγελίαν 1845. 
«θη δέ. τ, (2. 5200; ΜῈ,31.13368); αὐτοὺς σαθρωθέντας ἢ --ἤσαντας διὰ 
τοῦ.. αὐτοῦ λόγου ἀνεκούφιζεν Ατητηοῃ. “4ς.τ8: 221. (Μ.85.15728); οἵ 
ἘΠ βαθεῖῃ ἐξέλιπεν ἡ γονή, ἀλλ᾽ οὐκ ἠτόνησεν ἡ εὐχή Απτιίρ. Βοβῖ, 
.0.Βαρι(Μ 85.1]684)}; 5. ποῖ οἵ Θοα τῆς θελήσεως αὐτοῦ οὐκ 
ἀπορουμένης οὐδὲ «-ούσης, δύναται ὑποστῆσαι ὃ βούλεται [53.. ὁ 
θεός] Οτεονρη ἴηι θη. (}1.12.48)ΔΡ.1 |5.}.6.7.2ο(2335Α); δ᾽ θεὸς... 
μηδὲν ἐλαττούμενος, μηδὲ ““ῶν ἐκ τῆς δημιουργίας τῆς πολλῆς 
(ἢ γνβ.ἤο}1,5.3 ἐπὶ [0.(8,,388}; 14.λ0»}.7.2 ἐη Κονπ(ο.4858); ὕγτ. 
1ς,2.5(2.320Ε,3308); ποῖ οὗ (ἢχιβὶ οὐκ “"ἥσει μου ὁ κύριος Α΄..0.52 
(Ρ.177.8); οὐχ ὡς αὐτοῦ “οοῦντος ζωογονῆσαι τὴν σάρκα (Πτγ5. πο». 
29.3 ἴῃ 20 ογ.(το. 6438); Ἰά λοηι.17.2 ἴῃ τον. (το.1474)}; 1δ.30.5(το. 
3100). 

ἀτονία, ἡ, 1. οἰαεζηεες; οἵ 5ο]]15, ἰαεῖὶ οὐ γεβίξίαπιεθ, Κγαριτίν, 
στ Ν, γβ5, ἤσουν. ἴῃ Οαηὶ.(Μ.44.8370); οὗ ναΐου, εἰμρρίξλνοες, Κα υἱνρ. 
7(Ρ.280.15; Μ,46.3528); 2. νιρηία! ἰογρον οὐ τσραξηεες, ἀμίϊπεςς, οὗ 
θείη ἡΠῸ [4]} ἱπῖο μόύοθν ὑπὸ ἀ, τε καὶ μικροψυχίας ΟΥΝ 88. 
Ἐπηιδ(2 Ρ.180.τς; Μ,45.7840); τὴν ἀσθένειαν καὶ ἀ. τοῦ λογισμοῦ ΝΊ]. 
4Ρ}.1.214(84.70.1618); Ποπος τοραπηξος ἴῃ ροννοῦ οἵ 50} -ἜΧΡΥΘΞΒΙΟΙ, 
Ῥαπιοῖίν οἱ βῖυ]ς, ΟΥΝ γΚβ5. Δροῖϊ τ(Μ.45.1148.}.Ψ 

Ἑἀτονίαω, δεεονῖε ἐχμαμείεά, Ἐξ Ὦτνγβ. μιριορός(1.8164). 
ἄτονος, 1. γείαχεί, ἐξοδίδ, τηθυῖα]ν ἰοο τυφαΐ τὸ, ἱπεαραῤίε οἵ 

ἀτονώτερον..-πρὸς τὸ γινώσκειν τινὰ πνευματικά Ιτεπιλαεν. τς. 4(Μ.7. 
4914}; 2. ΤΛΟΥΆ]]ν οἰαεῖ, ἱογῥία ὃ νοῦς ἡμῶν ἄ, ὑπάρχων Μ΄. άοί. ατ 
(Ρ.ότ.18); [ϑοτ. ἀσεί.4.το( 1.88. 16728}); ΟρὈ. πρόθυμος, Τὶς. Βοβῖ. ἔν. ε. 
6:27(0.162); 3. ἴπ ρεη., ἐριροίθη!, τύϑαῖ πανταχοῦ ἄ. ἡ ψυχή ΝΗ ΦΟΝ 
ἤοη.7.5 τη ΤΟ ον. (το.57Α}; ἰοσ τοραῖκ το, μηεφμαὶ τὸ εἰ... ἀσθενὲς. τὸ 
σῶμα, ὥστε νηστεύειν διηνεκῶς, ἀλλ᾽ οὐ.. «πρὸς ὑπεροψίαν γαστρὸς ἄ. 
ἰά. ἄονη. 57.4 ἐπ 11. (7.810); ἐλέγχων ἡμῶν τὸ πρὸς δικαίωσιν ἄ,, 



5 , 
ατοίεῳυ 

μᾶλλον δὲ πάντη ἀδύνατον ΤΠατ, Μορβιαϊ,3: 2τίρ.50.28; Μ.66.9040); 
1Δ.Ος.τ2:τοῖ(Ν1.66.2 044}; εαἱ..6.11:25(ρ.217.11). 

ἀτοπέω, ἀεὶ ομἰγαρεομεῖν τοῖς μεγάλα ἠτοπηκόσι Θετὰρ. αη.50 
φ. 71) Μ.18.12458). 

ἄτοπος, ομὲ 4 Ρίατε; οὐ ΟἿ ἐδ τῦὰν; Ἀδῆος 1. οδἰγδῖυε ἐπαχθὴς 
ἡ ϑδίψα...ἄ. τὸ σῶμα Αι, ΑἸ ἄορ. τ4(Μ, 40. 4848); 2. ομίγαρέριίδ 
τοϊεβεά, Ἐλι5.}..6.3.1τ7(Μ.20.252λ}; λογισμῶν ἀ. ας, Δερ ἰτδεγί ΙΗ}. 4 
(1.34. 9370); ; Οὔγγββαςθ.3(0.145.5; 1.4238); 1Δ,πονη.4.5.4 ἐη 70.(8. 
2674); Ρατίΐο. οὗ βεχιὶ νἱοθ, Ῥοῖϊνοιἐῤ.5.3; Β85.6}.53. τ(3.1474; 
Μ,32.3060); ἐφ πϑ 400; ΝΜ 4044); ΟἾγχγϑ.ἤοΊη.43.2 ΤΏ Μ].(1.4600); 
14,ςας.6.τ2(ρ.162.1,0; 1. 4314). 

ἀτόπως, ΤΙ γοῤέγίν οἱ δὲ. «πρὸς μόνῃ τῇ θεραπείᾳ τοῦ θεοῦ 
γινόμενοι γνησίως κατὰ τὴν διαφορὰν τῶν εἰς τοῦτο κινημάτων λευῖται 
καὶ ἱερεῖς οὐκ ἃ. λεχθήσονται ΟΥ..7ο. 1,2(3; Ρ.5.22; Μ.14.25Α}; 10.1.17 
(ρ.22.9; Μ,14.534}); ΟΠ 5. Ποη ΤΟΙ ἐπ δ ον. (το. 5138). 

ἀτράγῳδος, ε»λίειγίοηῖε; τἰποδιγδῖυε, τὐϊμομε ξμ5ς, ΝῚ ΡΟ Ρίος. 
σι μη. 3:0 1.(}1.8γ.1632}0).Ψ 

Ἑάτρανής, "οἱ εἶξαν οὐκ ἄχρηστον... 
“4τι.54(3.3088}; ψυχροῖς τε καὶ ἀ. ... λογισμοῖς 1ῤ.57(313}). 

Ἐἄτρανος, -Ξ ἴοτεν. ; Βιρ61]., ΜΙΕΙἢ.γ65.2.τό(ρ.365.1ο; Μ.18.3128). 
ἀτρανῶς, ποὶ ῥίατμίν, Ἰϑοῦι. ΗΛ οδί. 5. 5(}},86.17208). 
ἀτράνωτος, η0ἱ εἰφαν, τἰ[-ἀρπηεά χωρὶς μὲν ἀγάπης, γλῶσσα κἂν 

ἀγγέλων ἐν ἀνθρώποις ...ἃ. ἐστιν Οτιεονη τη τ γι τ αι) {1} τὸ Ρ.33); 
ἐπὶ σκιαῖς καὶ ὀνείρασι καὶ ἄ. φαντασίαις 151. 6]. ρ}.5.3(}},γ8, 
13284)} Τιροτ ΒΟΝ δε εἰ Ἐμ τ (Μ,86.12068). 

Ἰἀτρανώτως, ποῖ ρῥίαϊηῖγν, τοτβομ οἰτιοιἀαἰτοη, Οχι( εἰς, 5. 54{(Ρ.58. 
15: Μιιτ. 268.) ; ΙΔ οἴη Δ14.17.27(Ρ.66ο.15; Μ.13.15574). 

ἀτράπεζος, το] Ποιεῖ δοαγά ΟΥ Γοσά, οἱ 5. Ῥαῖ] ἄστεγος ...καὶ ἀ. (τ. 
Νυϑϑιλομι. 5 τι Ετοῖ, (Δ1.44.68 54}; 1Δ.6}.τγ(}.46.τοό10). 

Ἐῤτραπία, ἡ, ἢ ΕΥΤΟΥ ἴοΥ ἀτροπία, μπεϊαμρραδιϊτίν, ξίχεάησες, νυ. 
δἰαρἧ1,οὺ.(1.3618). 

ἄτραχυς, τοι μομὶ ὠφρεγίν, δριοοίά εὐθεῖαν.. φησὶ γενέσθαι τῶν 
εὐσεβῶν τὴν ὁδόν, πῶς γὰρ οὐκ εὐθεία καὶ ἄ.; Οντ.1ς.53.1τ(2.3600}); οὗ 
{86 ΩΡ ἴ0 Οοά οὐκ ἄ. τὸ χρῆμά ἐστιν Ἰ4.Ος.τ72(3,Ἰοῦ0) ; οἴ ἃ ἰς οὗ 
6856 τὸ ἡδύ τε καὶ ἄ. 14. αὐον, π(1.154Ά}; οὗ ἃ ἴ85Κ, σηρίθ, φρῶδν, 1ὰ. 
᾿ς ττ3(}1.60.7204}); ἔγοα, ἴῃ Ἰαϑ βθῆβθ οὐκ ἄ. ἀἰηοιάι ἴὸ πηαεοτβίδπα, 
14 αὐον.το(Ξ 770}; 14.Ζαεῖ.52(3.7298}; 14 ἡηειεπῖσεν {51.687}. 

["]ἀτρεκία, ἡ, ἐγμιλ, ΠΤ λ65.Ν 2. ὅ1α1,38(}1,38,004). 
ἀτρεπτί, τοϊέμομί ἐγγίηρ, Οεἰ γι ἤει ρσυοεια. 23(Μ.85.11078). 
ἄτρεπτος, 1. Τηημίαίε, μηοϊᾳφηρεαῤίε, 
Α,, {π60]. ; 1. οὗ ἀἰντηεξ ἐββεποε τὸν ἄ, καὶ ἀεὶ ὄντα θεόν ἤυδὲ. Ταροί. 

13.4(Μ.6.348Ὰ}; ἀπεμφαίνει, ἀ. ὄντος τοῦ θεοῦ. ..εὔχεσθαι, οἰόμενον 
μετατρέψειν.. αὐτοῦ τὴν πρόθεσιν ΟΥ ΟΥ̓ π(Ρ.21τ.1; Δ1.11.4338); 1.24 
(0.54.8; 4020) ; τὸν ἄ, καὶ ἀναλλοίωτον θεόν Μετ ἐγεαϊ,2(Ρ.404.25; 
Μ,18.35220) ; 15.}..6.1.2.8(}1.20,574}; τὴν ἄ, καὶ ἀναλλοίωτον οὐσίαν 
Β85. τ ».2. 23{(1. 258Ε; Μ. 20. 6210); ἁ θεός, ἡ ἀνώλεθρος καὶ ἄ. φύσις 

Ομ 5 εἦοηι, 3.4 1. Κοηι. (9. 4534); Ὅτ. Ηεῤ.2: τα(ρ.464. 4: Μ.γ4.οόςΑ}); 
αὐτοῦ τὸ ἀ, ἔδειξεν μακάριον. ὀνομάσας. ὁ γὰρ φύσει μακάριος οὐδεμίαν 
τροπὴν ἐπιδέχεται Τα 1.1 ΤἼμι.6:το(3.672); ἰᾶ. Πεὗ.τντ12(3.552}} ΤΌγτ. 
Τγίν. τ(63.τΆ; Μ.77.11204}; 10.Ὁ. ξο.τ τ3(}| 04.85.36.) Γ[απαδταεπίαὶ 
τὸ ΟμχιΞιίδη ἀοςίτιας οὐ οα, ντ. Η. εαἰθεἶ. 4.4} ὉΡΠΕΙΔ ν᾿ [δνὴ8 
δια (τ βΈδηβ ορρ. ϑίοιςβ, Οτ, εἰς, 1. 2υ(ρ.72.16; Μ.1τ,6074}; ὅπ 
ΤρΙουγοδηβ, 1δ.4.π4(0.284.20; Τ045Ὰ}); 85 αἸνίηθ {{Π|6 τὸν παναλκῇ 
καὶ ἀἁ, καλοῦντες εἰς ἐπικουρίαν Ογτ,. 5.36: το(}ῖ.60.9338)}; 2. οἱ 
Τῆμη., Ατῃ..“4»ν.1.τ8(}1.26.408); ἄ. καὶ ἀναλλοωτος ἡ αὐτὴ τριὰς ἀεί 
τ. Ππαύτη, γηῖδ.(0.3.12; Μ.το.οδϑ8Α); ΤΑῸ 4ροὶ!.1.3(}1.26.το074}; 
Ῥιάντα. ({Β85.). ωη.β(1.3146; Μ.20.7528); τριάδα ἄκτιστον, ἄ., ἀναλ- 
λοίωτον ξΓΒτν3.Τγῖη,4(π.840Α}); ΤῊ αἴ ἐγαπ.τ(4.0); 85 Οἵ Οη6 βα Ὀβίαποβ, 
ΤΑΤΙ ἀἱαϊ. Τρία τ κ(1.28.11400); ὙΠάϊ, Τ ῖμ.28(}1.75.τ1880) οἷτ, 5 
αὐτοξωή; , οἵ Ῥαῖβοτ, Οὐ. 70.6.38(22;}.147.1:; Μ.14.2658); πιστεύο- 
μεν.. «εἰς μόνον ἀγέννητον πατέρα, οὐδένα τοῦ εἶναι αὐτῷ τὸν αἴτιον 
ἔχοντα, ἄ, τε καὶ ἀναλλοίωτον ΑἸεκ. ΑἸ]. ερ.Αἴεκ. τ2(ρ. 27.1} ἽἍΜ.18, 5654); 
ἔσται πατὴρ ἀεί, τὸ ἄ, ἔχων καὶ ἀναλλοίωτον ὡς θεός Όγε. 70.τ.4(4. 
56Ε); 14.1}:65.1τ3(51.124}); Τρατ Ὑγήμ.(Μ.75.11570) ; 4. οἱ ὅϑοὴ ἀ. 
τοῦτον καὶ ἀναλλοίωτον ὡς τὸν πατέρα ΑἸΕχ. ΑἹ]. ἐρ. Α16χ.12(Ρ.27.13; 
Μ.18. 5058); ὁ υἱὸς..«ἐγεννήθη..« ἄς ἐξ ἀτρέπτου ἼΔΕ, ἐν. }ά 3(Μ, 25. 
2ΟΞΑῚ); τῆς δὲ οὐσίας τοῦ πατρὸς οὔσης ἀ., ἄ. ἂν εἴη καὶ τὸ ἐξ ἡμὶν 
ἴδιον γέννημα ΑἸΉ..4γ.1.35(}1.26.85.}); ἐδι τ. ΔΟ(88.4); ὁ.:«λόγος..- 
θεοῦ ἄ. ἐστι..-πῶς πάντα τὰ τοῦ πατρὸς τοῦ υἱοῦ ἐστιν, εἶ μὴ καὶ ΙΝ ἅ. 
καὶ ἀναλλοίωτον τοῦ πατρὸς ἔχει; 1.1.5 2(1208); ἰα.ἀδεγ.23.2(ῃ.10. 
τς; Μ.25.456}); Ογτοϊμο ρθη. (5.6844), ν. 1.8.1 ᾿πῖτὰ; 5. οἵ Η. 
Θδοϑβέ, ΑΤΠ. 6, δέγαρ. τ. 26(}}.26.5928) αἷἵ. 5. ἀεί; ἀθάνατόν ἐστι 
πάντως, ὅτι ἄ, τε καὶ ἀναλλοίωτον...«ἐκ πατρὸς ἐκπορευόμενον ὅτ. 
ΝυΞ5. Μαεεά. τοί. 45. 13138)} τὸ μὲν πνεῦμα φύσει ἐστὶν ἄ,., οἱ δὲ 
μετέχοντες αὐτοῦ κατὰ μετοχὴν ἄ. ΤΑΛΉ, ἀταϊ, Τεῖη.1.25(}1.28,11 530) ; 
ἘΡΙΡΒ. λαον. 0. 56(ρ.203.20; Μ.49.2800); 1. (ρ.204.16; 2928); 

«καὶ ἃ. φωνὴν ἱέντας θεῷ Ονγτ. 

258 ἄτρεπτος 

ἐκ λῷ δοίη δα ΑΓ ΠΡαΐΕ8, ΟἸοπι. σίγ. τ, 24{0.102.10.; Μ.8. 0000) αἰ, 
. ἀσχημάτιατος ; τὸ...ἀγέννητον κάλλος. ..ἅ, καὶ ἀγήρων Μειῃ. ξυπρ. 
δ τί(ρ.64.15; Μ.18, 1138); Οοηδὶ. .4ρ}.7.35.0 οἷἵ. 5. διαμονή ; ἐκ τοῦ τοῦ 
θεοῦ [ἀτ]ρέϊπτου καὶ ἀμεταβ]όλοίυ λογισμοῦ] ΡΟχγ. 1403.14 -- Ραρ. 
Ομ. 396); τὸ οὖν ᾿μεταμεμέλημαι᾽ τὸ ἅ. αὐτοῦ ἴ5ς, θεοῦ] ἐμφαίνει 
τὸ κατὰ τὸ μὴ συγγινώσκειν. τὸ δὲ μετενόησεν ὁ κύριος" τὸ ἃ, 
αὐτοῦ δηλοῖ τὸ κατὰ τὸ συγγινώσκειν. ἄ. γάρ ἐστιν ὁ θεός, καὶ ἀεὶ 
ἐν τοῖς αὐτῷ πρέπουσι ποιεῖν διαμένει 1 πιδίφι οἱ γο:.56(Μ.6,12844} 
ὅπως ἄ. ἐέλδωρ πατρὸς ἐμοῦ τελέοιμε Νοπη.ῥαγ.6.4:34(Μ.43. 
1808); 7. οἵ σά ορρ. ογοαίίοι ; 8. ορρ. τηϑίῖον, ἴση, .32(Μ.7. 
12488) οἷΐ, 5. 9.8; Πίοη. Α],Άρ.ΕἘπ|5.}.6.γ.τοί324Λ; Μι21. 5048) οἷος 5. 
9.8; Ρτος, εη. ΡΓΟΕΠι. (Μ. 81. 298); ; Ὁ, Ορρ. πιλῃ ἐν τούτῳ. “τῆς 
ἑτερότητος τοῦ κατ᾽ εἰκόνα γενομένου πρὸς τὸ ἀρχέτυπον οὔσης ἐν 
τῷ τὸ μὲν ὦ. εἶναι τῇ φύσει, τὸ δὲ μὴ οὕτως ἔχειν... ἀλλοιούμενον δὲ 
μὴ πάντως ἐν τῷ εἶτα μένειν ΟὙοΝ γϑ5.ογ. καἰεελ.2τίρ.82,6 : Μ,45.6ο ΛΔ); 
Ω, ὉΡΡ. οχολτίοπ ἴῃ φΈη, οὐδενὸς τῶν παρὰ τὸν θεὸν ζώντων ἔχοντος 
τὴν ἄ, καὶ ἀναλλοίωτον ζωήν Οτ.70.2.17(11;}.75.1; Δ1,14.1458}; 
τ Ν γ85,ογ,εαίσεῖ. ο(0.155.1; ΝΜ .45. Τοολ); : 4, ἔπει Ρ.το3.8; Μις. 
236}) οἱΐ, 5.1.13,11.8; θεοδίδεκτος ὧν, τῇ μὲν φύσει τῶν γενητῶν προο- 
ἔρριψε τὴν ἀαα θνν ΘΟ ΥΟΝ δὲ τὸ ἅ. τῷ ἐπὶ πάντας θεῷ Ογτιαγηοιις. 
2(0..478.28); τρεπτή.. ἐστιν ἴβο. ἡ κτίσις) καὶ τοῖς δημιουργήσαντος 
ἀκολουθεῖ νεύμασιν' αὐτὸς δὲ ἀ, ἔχει τὴν φύσιν καὶ ἀναλλοίωτον 'ΓΠαϊ. 
ἐγαη.τ(4.1ο) ; 8. Βεχοῖ, ; ἃ. βάτης οὗ αἱτππαῖς ΧΟΡ] οἱ ον ιϑῖθησς 
1 αϊεμί. (ποβεϊοίβιῃ, γ 4]. νὰ ρ. ΠΕ ΡΙΡΗ ἤαον. τ. (Ρ.300.9; Μ.41. 
4818); δ. 45 δξζχυρυῖς οἱ οα πιλῆς θκ515 Οἱ Ἀγσαπιοηῖ [ὉΓ δ θυηϊίν 
οἵ τηαίίου ἀλλοιοῦσθαι... τὸν ἀ, καὶ ἀναλλοίωτον συμβήσεται θεόν. εἰ 
γὰρ ὕστερον πεποίηκε τὸ πᾶν δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ μὴ ποιεῖν εἰς τὸ ποιεῖν 
μετέβαλε Μετ. ἐγεαὶ.2(ρ.404.25; Μ.18.2220); δ. οἵ Μαμῖοῃ. ρΡθη- 
ΟἿΡΙς5 οἵ ροοάᾷ δηᾶ ενὴ] δύο ῥίζας ἀ, ὑπέθου Λααιη ἀ αἰ. 5.4(0.118.58. 
Μ.11.τ796Ὰ}; οἵ, ἱηοοηυεγείδιίες φείάσηι φεμί πίγασζηθ, ΦΗΦΉΪΗΤΗ 
φρεσαὶ αὐ εομίγαγία, ἐοηθεν Ἴδη ος ὑεγο, τισί Ἐροοία! αἰ ργοῤγία, 
ἘΓΟρεμγ, γε. χ](ρ.28.13.; Μιτο, 1456}; Πρ ρ.ἠαεν, δ. υ(ρ.ού.13; Μ. 
42.117}; ἀπτϊοιαν πνόϊνϑα 1ῃ ἈΥρΊ ΠΡ [ῸΓ τὶ πα Ό1Π1 ν Οὐἱ- 
5146 δινὰ ᾿ἱπάεροηάθηΐ οἵ ἀοα ὀχροϑεᾷ, Μειμιεγεαί. 31 {ρρ.404}.}: 
Ἡςροιη, ἄγε, τ)ίρ.28.7}}ν ; ἀφο) ; Αἀαμχἑαϊ...ἴ,(Ρ.118,1γ|; 1106}; 
ἘΡΙΡἢ βαεν.δ6. πο(ρ.ο6.1τΠ,; απ} τοῦ); 9. παϊαγο οἱ τὸ ἄτρεπτον; 
ἃ. ἄτρεπτος ἀϑϑοσιαιοα ὙΠ ἀγέννητος (ΟΥ ἀγένητος): εἰ ἀγέννητος 
ἡ ὕλη, πάντως κατά τινα ποιάτητα πεποίηται, καὶ ταύτην ἃ,, οὐκ ἂν 
εἴη πλειόνων ποιοτήτων δεκτική" οὐδ᾽ ἂν κοσμοποιοῖτο ἴτρῃ. [ν.32(ΝΜ. 
7.12488); εἰπάτωσαν. ..τὴν αἰτίαν, δι’ ἦν, ἀμφοτέρων ὄντων ἀγενήτων, 
ὁ μὲν θεὸς ἀπαθής, ἃ,, ἀκίνητος, ἐργαστικός" ἡ δὲ ἐναντία [5ς. ὕλη] 
παθητή, τρεπτή, ἄστατος, μεταποιουμένη 1 οη. ΑἸ. 0.1.115,}.4.7.10 

(334Α ; Μ.21τ.5648); τὸ.. «ἀγένητον, αὐτοτελὲς καὶ ἅ. φανθέν ΜΟΙΠ ἐγδαί, 
Ἴ(ρ.4908.1τ0; Μ.1τ8.3400}; Ἐπι5.4.6.ς.το(ῃ.243.25; Μ,32.4018);} Ὁ. ἀῃα 
ΜΠ ἀπαθής, ΤΡΙΡΠ καεν. 0. 260(0.τ7ύ,10 ; Ἀ1.42.2440}; οἶδα καὶ ἀπαθῆ 
τὴν τοῦ θεοῦ φύσιν καὶ ἄ. καὶ ἀναλλοίωτον Ογτ.εῤ.53(,}4.77.288Ὰ}; οἵ. 
ἘΠαχ.ΠΠεγδοὶ. 5.28: 2Ζι(λ}.18,12204}; Ο. ΤΏΟΤᾺ] 8.5 Ὑ}6}} ἂϑ ποία ρ ἢ γ51- 
σΔ], οἵ, μέ αἰϊφιῖ. φαῖ ἐγραϊδ ὁμηὶ, ῥγὸ ἐο φορά πο παϊηγαϊ ον, τι 
ἐδὶ σεδειαπίταίογν, Ἰησοῖ εἰς δομίη σοὶ αεοϊάθης, ἤθη ταϊθη θ5 1η- 
εοπυεγεϑίίες οἱ ἱπεονηνμμαϑήϊες ῥεγημαηεγε.. εὐμσενδὶ αἰφθ πίαϊ ἀξ 
σία σμὸ ἀεξεϊάργεηϊ, ΟΥτοργῖμε. τ. 2. 4(ρ.31.τ0; Μ.11.122Ὰ.}; 1.1.}.2 
(Ρ.87.8 ; 1724}; φύσει τυγχάνον ἀγαθὸν ἄ, καὶ ἀΐδιον Μας. ρῃ,αῤοεν. 
2.0(0.13.20); «ἃ. οοπιταβίοα ἢ τηὰῃ Β ἔτος Μ}}} ὁ θεὸς ἄ,, ὁ δὲ 
ἄνθρωπος τρεπτὸς...εἴπερ μὴ τὸ αὐτεξούσιον, ἄ. ἦν ὃ ἄνθρωπος. ὁ δὲ 
ἃ. ἀθάνατος, ὁ δὲ ἀθάνατος θεός Λάδηη. 1αἱ.3.τοί(ρ.τ28.2ο[Π.; Μένττ. 
τϑοτ.,8); ΑΥδη δτρυτηδπί εἰ μὲν οὖν ἴ5ς. ὁ υἱός] αὐτεξούσιός ἐστι 
προαιρέσει φαίνοιτ᾽ ἂν εἰκότως καλός. τὸ δὲ προαιρέσει καὶ οὐ φύσει 
περί τι κρατούμενον, δύναιτ᾽ ἂν ἐφ᾽ ἕτερα μεταβάλλεσθαι...εἰ δὲ ἃ, 
ἐστιν, .-- ὡς λίθος ἄρα... ἕστηκεν..«καὶ τὸ αὐτεξούσιον οὐκ ἔχων ὕγτ. 
ἐμι65.13(5..1254.,8}; ον Ατ. Τ᾽ καὶ. [γι ἈΡ.Α1ἢ..47.1.35(Μ.20.848} οἴμιοῦ- 
ννῖβα ΟΧρΙαἰποα ὦ, ὧν τὴν φύσιν, ἄ. ἔχει τὸ μὴ βούλεσθαί τι κακὸν 
δρᾶσαι: ὥστε δύναται μέν, οὐ δρᾷ δὲ ἀ. τῇ τοῦ μὴ βούλεσθαι φύσει 
Τις Βοβι. ἤἤαη.2. (1,18,11418)}; 6. Ἔχοϊάο5. ΠΚε ἀπ θη. ΟΥ̓ 
ἀειτογοταίίου. ἅμα αἀάξεϊοπ οὐ πηρτονομηδηῖ, ΑἸἢ. “γι τϑ(Μ.56. 
408); ὅτι... ἃ, ... καὶ ἀναλλοίωτος..«οὔτε πρὸς τὸ χεῖρον, οὔτε πρὸς τὸ 
βέλτιον τραπῆναι δυνάμενος ΟὙΝ γ55.6}.3(Δ|.46.10208}; . 118 Θοβθηςὸ, 
ἐχοῖἢ ἐστὶ τῶν λογικῶν δυνάμεων ἡ τροπὴ τὸ ψεύσασθαι. θεὸς δὲ ἃ, 
ὧν καὶ ἀψευδής ἐστι ΤΑΙ ἀταί. Ἴγη:.1.22(Μ.28.11400}.Ψ 

Β. ε8ρ. χσϑῖ, πος; 1. οὗ Τίοροβ ; 85 ἃ. ὁμς ἴῃ Ἔββεῆο ΜΙ ἸαΊΠΟΣ 
Δηα γχειηδιηρ' 580 ΜΉ δη ἱησατηδίς, ἢ {Π|5 ΟΡΡ. τῆδῃ ἡ υἱότης αὐτοῦ 
κατὰ φύσιν τυγχάνουσα τῆς πατρικῆς θεότητος... ὑπεροχῇ διαφέρει 

τῶν δι᾽ αὐτοῦ θέσει υἱοθετηθέντων, ὃ μὲν γὰρ ἀ, φύσεως τυγχάνει... «οὗ 
δὲ εἰς ἑκάτερα τροπῇ ὑποκείμενοι ΑΙοχ,.Λ],ρ. “«{{εκ.7(Ρ.24.11ἴ-ς ΜΕ .χδ, 
5570}; οἔοτι ῤγίηε.τ.2.1ο(0.44.18; Μ,11,1428}); τὸ..«ἅ, ἡ κτίσις ἐν 
τῇ φύσει οὐκ ἔχει...δι’ ὧν δὲ τῆς κτίσεως ἀφίσταται, διὰ τῶν αὐτῶν 
τούτων πρὸς τὸν πατέρα τε καὶ υἱὸν ἔχει τὴν οἰκειότητα. εἷς γὰρ καὶ 
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ὁ αὐτὸς ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀνεπιδέκγτων τοῦ χείρονος ὁ τοῦ ἀ. καὶ 
ἀναλλοιώτου λόγος ΟΥΝΥββ. Επη. τῇ Ῥ.103. 81; ; Μως. 336-337); : εἰ 
μή ἐστιν οὐσίας ἀξιώματι ἃ ἄ, ὁ τοῦ θεοῦ υἱός, τίνι διαφέρει τῶν ἄλλων 
λογικῶν δυνάμεων, καὶ αὐτῶν ἐχουσῶν τὸ ἄ, ἐν τῇ γνώμῃ τοῦ κτίσαντος ; 
ΤΑΤ, ἀταϊ, Τρῖη.2.τ8(41.28.ττ8ςο); εἰ δὲ ἀβατά... ἐστιν ἑτέρᾳ φύσει τὰ 
τῆς θεότητος ἴδια.. ὅμοιος ἄρα ἐστὶ κατὰ πάντα τοῦ πατρός" οὐκ ἔκ 
τινος προκοπῆς..-ἀλλὰ τέλειος ἐκ τελείον, καὶ ἅ, ἐξ ἀ, νγ δες, τγ(τ", 
1268); 1ἀ.0γ63.γ(ρ.58υττ; 62,3838); 14. .70.1.4(4.338Β); ἰᾶ.6ῤ.30(ρ.18. 
23: πῷ ΤΟ 7}: πόσον διαφέρει τὸ ὁμολογεῖν, ὅτι ἔχει υἱὸν ὁ θεὸς... ἅ., 

ἀπαθῆ, ὑπὲρ τὸ ὀνομάζειν ἀνθρώπους...τρεπτοὺς καὶ θνητούς, υἱοὺς 

θεοῦ; Ἠϊεγ Ἢ. Τγη.(Μ.46.8400); Ἐ. δυΐετνησ πὸ οὔδηρσα τὴ ἴπο, 
μένων..«τῇ οὐσίᾳ ἄ, συγκαταβαίνει.. «τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασιν Ὁ. 
(εἰ5.4.τ4{0.284.18; Μ.1τ.το45Ὰ}; πῶς ὁ τῷ πατρὶ ὁμοούσιος υἱὸς... 
παθητὸς ἂν λέγοιτο, ἄ. ὦν..«εἰ μὴ ἐγένετο ἄνθρωπος ἵνα καὶ ἄνθρωπος 
ἡ ἐν τῷ πάθει, καὶ ἄ. ἦ θεὸς ὦν; ΤΑτῇ..342οἰ}.2.2(Μ.26.1156ΑᾺ}; (στ. 
Ννβ5.6ρ.2(Μ.46.τΟ208} ΕἸζ. 5. ἀπεμφαΐνω ; ὁ... θεὸς λόγος... ἄνθρωπος 
ἄ. ἀσυγχύτως.-..«ὡς οἷδε καὶ ἐβουλήθη, ἐκ τῆς παρθένου... ἐγένετο, 
μείνας ὃ ἦν, καὶ ἔστι, καὶ ἔσται, εἷς καὶ ὁ αὐτός [Ἰάντη, Τγήη.2.7(}}. 
29.580}; ἐπὶ γῆς καὶ (ἐνδ οὐρανῷ ὅ αὐτὸς θεὸς λόγος ὑπῆρχεν, ἄ. 
ὧν καὶ ἀναλλοίωτος ἘΡΙΡΠ ἦα». 57. δίρ,354.14; Μι4τ.τοο88) ; υἱοῦ δὲ 
ἐνσωμάτου γενομένου, ἀλλὰ ἀτρέπτου 1.60.6 π(ρ.214.3; Δ1.42.2088); 
4, αγς.π(ρ.ττ.13; Μ.4.3.240); οὔτε..-τὴν σάρκα φαμὲν εἰς θεότητος 
τραπῆναι φύσιν οὔτε μὴν εἰς φύσιν σαρκὸς τὴν..-τοῦ θεοῦ λόγου παρ- 
ἐνεχθῆναι φύσιν' ἄἅ, γάρ ἐστιν καὶ ἀναλλοίωτος παντελῶς (γγ,σΡ.17 
(ρ.35.22; 52.708}; τὸ..«θεῖον, ὡς ἦν πρὸ σαρκώσεως, ἔστι καὶ μετὰ 

σάρκωσιν, κατὰ φύσιν... ἅ, ΤΈΗΡΡ.Β6γ. Π οἰ. τ(ρ0.322.1τ3; Μ.1το.8320); 
οὔτε...ὁ λόγος σαρκούμενος, τρέψας ἑαυτοῦ πρὸς σάρκα τὴν φύσιν 
σεσάρκωται.. ἀλλ᾽ ἔμεινεν ἄ, ΒΟ τ. Ἡ.0γ.2. 41(}1. 87. 32812); Ε ΑΥ̓ΘΓΠΟΒΙΒ 
οἵ ομαπηΐηε δ Ῥαιηης τεδομίησ διὰ μὲν γὰρ τοῦ ᾿ἐγένετο᾽ [1ο. 
1: 1:14] τὸ ἀδιαίρετον τῆς ἄκρας ἑνώσεως ὁ εὐαγγελιστὴς ὑπαινίττεται 

«τὸ δὲ “ἔλαβε, {ἘῈ1.2:1}] βοᾷ τὸ ἃ. τῆς φύσεως..«.οὔτε γὰρ ἐξ οὐκ 
ὄντων παρήχθη ὁ ἀεὶ ἄναρχος, οὔτε ἐξ ὄντων ἐτράπη ὁ ἀναλλοίωτος 
λόγος" διὰ τοῦτο δι᾽ ἑκατέρων καὶ τὸ ἃ, τῆς θεότητος, καὶ τὸ ἀδιαίρετον 
τοῦ μυστηρίου...ἵνα διὰ μὲν τοῦ προτέρου τὸ ἑνικὸν τοῦ προσώπου 
παραστήσῃ, διὰ δὲ τοῦ ἑτέρου τὸ ἀναλλοίωτον τῆς φύσεως ἐκβοήσῃ 
Ῥγοσ ΟΡ ἄγη, (ρ. 100. οΠ,; ΝΕ, 6: 8618); ν. ἀπαθής, πάσχω; 6. ἸποΥΆ}Π]ν 
Ἰτηχη 8 ὈΪ6, τοῖ, Ῥ5,44:8 οὐχ..«τρεπτὴν δεικνύον τοῦ λόγου τὴν φύσιν, 
ἀλλὰ...τὸ ἄ. αὐτοῦ σημαῖνον ΑἸΒ,.“γν.τ τ Μ.26.1178); οὐδὲ ἡ πρὸς 

κακίαν τροπὴ τῶν ἀνθρώπων ἀμφίβολον ἐπὶ τῆς θείας φύσεως εἶναι 
παρασκευάζει τὸ ἄ, ΟΥΝ γ55. μη. 4(2 Ὁ.51.12; Μ.45.621Ὰ}; ἐ0.τ2(2 
ἢ.28 5.11; 8074): [514,16]. ἐῤ}.τι4τό(Μ.78. 4128}; θεοπρεπῶς οὖν... 
παθεῖν οὐκ ἀνέχεται τὴν ἁμαρτίαν, ὅτι μὴ φύσεως ἦν γενητῆς οὐκ 
ἐχούσης οὐσιωδῶς τὸ ἄ. Ονγτ. με (ρ.51.2; 55 «1648}; 2. οἵ ἀϊνίηξ 
Ὠδίαχε ΟρρΡ. Ῥοᾶν οὗ (χιβὶ ἡ γὰρ θεότης αὐτοῦ ἀκοίμητος ἄπτωτος 
ἀκράτητος ἅ. Ῥριρὶ ἰαον.δ4.67(0.ςτ1.16; Μ.41.1τ1888); δηα ΟΡΡ. 
ΒαΠΊΒ 508}, τοῦ, 1ο,111:323 ταῦτα...οὔτε σαρκὸς ἀνοήτου ἂν εἴη, οὔτε 
θεότητος ἀ., ἀλλὰ ψυχῆς νόησιν ἐχούσης ΤΑΤΌ. βοϊϊ, τα (Μ],26.11218}; 
3. οΓ ΟΒυβῦ; ἃ. ἴῃ ὈοΓῃ Πδίατα5 εἰ.. καὶ ἠκολούθουν [55. οὗ μαθηταί] 
ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ᾽ εἶχον τὸ τρεπτὸν τοῦ ἀνθρώπου. μόνος δὲ ἄ. ἣν 
καὶ θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι ὁ τοῦ θεοῦ υἱός ΟΥ, ξ[γ.141 τῷ. ἢ11.(ρ.72; 
Μ.17.2920); οὐκ ἐπειδὴ γέγονεν ἄνθρωπος... ἐτράπη" ἀλλὰ..-μένων ἄ., 
καὶ ὃ αὐτός ἐστι διδοὺς καὶ λαμβάνων, διδοὺς μὲν ὡς θεοῦ λόγος, 
λαμβάνων δὲ ὡς ἄνθρωπος ΑΤΠ,.4ν.1.48(}1,26.1120); πῶς οὐ δύο 
φύσεις ἃ, ἐν τῷ Χριστῷ; Ἰιδομὶ. ΗΟ Ή0ρ}}.το(Μ. 86. 7804}; ὁ... τῆς 
ἑνώσεως λόγος..«καὶ τηρεῖ συνδράμοντα πρὸς ἔνωσιν ἄτρεπτα, καὶ τῶν 
ἡνωμένων μερισμὸν οὐκ εἰσδέχεται Βορῆν. Η. εὐ. ςγη. (1. 87. 21658); 
Ῥ. ἴῃ ΒυχΔὴ Ὠδίυγο μεμένηκε. «ἡ σὰρξ ἀναλλοίωτος, καὶ πάσης ἔξω 
τροπῆς καὶ συγχύσεως. .«.ἔχουσα...τὸ πρὸς ἡμᾶς ὁμοούσιον ἄ. τά.0γ.2. 
47(Μ.8).32815): 4. δογεῖ, ; ἃ. ἀθηϊεα οἵ ὅθ ΒΥ Ατὶμβ οὐκ ἐστὶν ἄ. 
ὡς ὃ πατήρ, ἀλλὰ τρεπτὸς ἐστι φύσει ὡς τὰ κτίσματα Ατ΄, Τ βαί. [7.3 
ΔΡ. ΑἸ. 4ν.τ.ο(}1.26,208); φασὶν αὐτὸν τρεπτῆς εἶναι φύσεως, ἀρετῆς 
τε καὶ κακίας ἐπιδεκτικὸν...«τῆς θείας..-συναναιροῦντες γραφὰς αἵ τὸ 
ἃ, τοῦ λόγου... σημαίνουσιν... «ὅπερ οὐ φυσικόν ἐστι τῷ σωτῆρι ὄντι 
φύσεως ἀἁ. ΑΙεχ.Δ].εῤ. ἀπ χ.2(ρ.21.128|,; Ν τᾶ. 5528): μδουτ ΗΠ ποποῤῆ. 
(Μ.86.1τ8530); ν. Π.Α.2; Ὅ. ΑΡοΪΠπαταπ, ν. νοῦς; ο. οἵ βοϑῃ οὗ 
ΤΟΘ ΓΘ σΠΟΠπ ΡΟαν μετὰ δὲ θανάτου κατάλυσιν περὶ τὴν σάρκα τὴν 
ἁγίαν ἀπάθεια διηνεκὴς καὶ ἄ, ἀθανασίᾳ ἈΡΟ]], βά.56ε. βρὲ, (ρ.τόδ,13; 
Μ.τοιττοβ0). 

1. μηεῤαηρεά, ᾿.6. μἰποπαηρτΗρ, ΜἩἰοα ἀσο5 ποῖ ἴῃ ἕδοῖ οἤϑηρθ; 
Α.. [Π60]. (Ὠετεῖ.), τποσὰ] ἀβρεοῦ οὗ νόοτα θειπσ πρρεγιποβί ; ἔσρα. 

ξαυιναίθης οὗ τού ομΐ δοίη; 1. Αἀορίομιϑε Χριστὸς πάσχων κατὰ 
φύσιν, θουματουργῶν κατὰ χάριν. τῷ γὰρ ἀ. τῆς γνώμης ποτε: τῷ 
θεῷ καὶ μείνας καθαρὸς ἁμαρτίας ἔρϑαὶ, θϑτας Κη τί, 330. 2); 2. Ασιαῃ 
ἴῃ. 8εη88 ἔ (ν, 1.8,4) οἵ ΤαΊΠΕῚ ον ; 8]Ποννεᾶ οὗ ὅοὴ ἴὰ ἀθονε βέμβα 
οἴδαμεν ἕνα θεὸν... ἄ, καὶ ἀναλλοίωτον... γεννήσαντα υἱὸν μονογενῆ... 
ὑποστήασαντα ἰδίῳ θελήματι ἄ. καὶ ἀναλλοίωτον κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον 
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Ατιρ. Αἰεα. (0.12; Μ.26.7 094}; πιστεύομεν. ..εἰς ἕνα κύριον. ..ἄ, τε καὶ 
ἀναλλοίωτον δγρμιῦ. ἀη.(34τ)2(ρ,240.16; Μ.26.7210)}; εἴ. ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸν τρεπτῆς τυγχάνοντα φύσεως διὰ τρόπων ἐπιμέλειαν καὶ ἄσκησιν 
μὴ τρεπόμενον ἐπὶ τὰ χεῖρον, ἐξελέξατο ΑἸεχ.Α].εῤ.Αἰενς.2.{ρ.21.21|.; 

Μοτϑ. 528,0}; τὸ ἄ. ... ὅτι γέγραπται οὐδὲν ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ" Ατἢ  ἤξεν.2ο.2(ρ.16.27; Μ.2-ς.4524}; ἀ]]οννοα ἴῃ 
1815 5686. Όν Αομπιοδδῃβ εἰ τὸ γέννημα ἄ. τὴν φύσιν ἐστὶ διὰ τὸν 
γεννήσαντα, τὸ ἀγέννητον οὐσία ἐστὶν ἄ. οὐ διὰ τὴν γνώμην, ἀλλὰ διὰ 

τὸ ἐν οὐσίᾳ ἀξίωμα Αδίισγη τοίρ.355.4; Μ.42.5370); ὡς ὁ Χριστὸς 
τρεπτὸς μὲν τῇ γε φύσει τῇ οἰκείᾳ, ἐπιμελείᾳ δὲ τῶν ἀρετῶν ἀνυπερ- 
βλήτῳ εἰς τὸ ἄ. ἀνυψωθῆναι ῬΠμοβί.ἦ.6.8. (ΛΈ ς, ςς 78}; 8. ἜΠαΤ, 
Μορβ. ἔσχεν μὲν πολλὴν πρὸς τὸ κακὸν τὴν ἀπέχθειαν, ἀσχέτῳ δὲ 
στοργῇ πρὸς τὸ καλὸν ἑαυτὸν συνάψας, ἀνάλογόν τε τῇ οἰκείᾳ προθέσει 
καὶ τὴν τοῦ θεοῦ λόγου συνέργειαν δεχόμενος, ἃ. λοιπὸν τῆς ἐπὶ τὸ 
χεῖρον μεταβολῆς διετηρεῖτο ὙΠάτ. Ορϑβ. γι ἱμπειγ(ρ.200.30; ΜιΘ0. 
Ο778); οἴνΟΥ, ᾿γίης.2.6,5(ρ0.144.28; Μ.11.2130}; ΡγΟῦ, ννΓΠ ΒΟπλ8 8Ρ- 
ΡῬχοχιπιϑίοι ἰ0 5οῆβ8 1 ΜΉΘ τοίευσηρσ ἴο ΡῬοβί-τεβασσθοίιομ 5βίαξς 
ἄνθρωπον ἐξ ἡμῶν ἕνα λαβὼν ἀθάνατόν τε καὶ ἄ. ποιήσας εἰς οὐρανὸν 
ἀνήγαγεν ἑαυτῷ συνάψας ᾿ΓΠάτ,. Μορϑ53.ΔΡ. 7ΤΟῬΒΙΠΟΡ.υῤβῆγ.6.τοί(Ρ.347.24); 
οἵ, γεδιϑυϊίαυτὶ ἀφ ἡτονγίεῖς εἰ αὐ υἱίαηε ἐοη σι ἐ1: γονέα; τημεμία- 

δίϊεηι φιίάεμι απήτπας εορταἰϊομῖδεξ, τασονγμρένη αἰείονη οἱ τπήϊ55υ- 
ἰμπερε εἰ σαγηι ξαοΐθῃς, τὰ, {γον εαἰδε  (ϑνιθῖς 2.326.15; ΜΕ 68, 1οΙ5Ὰ}); 
εἴ τις ἀντιποιεῖται Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας τοῦ εἰπόντος..«τὸν 
Χριστὸν ὑπὸ παθῶν ψυχῆς... ὀχλούμενον καὶ ἐκ προκοπῆς ἔργων 
βελτιωθέντα καὶ..-μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἄ, ταῖς ἐννοίαις καὶ ἀναμάρτη- 
τὸν παντελῶς γενόμενον.-.ἀ, ἕ. Τυβίηῃ ἐρηζιαμαιϊἠ ατίρ.02.31; Ν1.80. 
10178Β); 4. ΝΕΒΓΟΙΙ5 τῷ κατ᾽ οὐσέαν λόγῳ φύσει φύσις οὐχ ἐνοῦται 
χωρὶς ἀφανισμοῦ... ἡ δὲ κατὰ τὴν θέλησιν ἕνωσις καὶ τὴν ἐνέργειαν ἀ. 
αὐτὰς τηρεῖ καὶ ἀδιαιρέτους, μέαν αὐτῶν δεικνῦσα πεποιημένην τὴν 
θέλησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν Νοκῖ, [5.Β 6(0.219.21}8}». δοεῖ, Π ἰγ .41 
(0.3ος.1). 

Β. 85 ᾿πηρατῖεα ἰὼ οτοδίίοῃ; 1. ὁπο οὗ ἔγγο [πα 4] οατο- 
ΘΌΙΙΕΒ ; ΟΠαγδοίοσζίηρσ Ὠοάνοι ορρ. ἐατί, πεπος οἰΠαταςτογπίς οἱ 
Πε ἴο σομλς, οἵ, ἐπ ἀπος δίας ἀτοϊεί! [)ομς ἐγοαίμγαηι, ῥγα δε Ἢ 
εἰ μείμσιι; ἦμ 119 φμΐάεις αὐ ἱηωπονγίαξταίεηι εἰ τητηεμαϑηἰαίοηι 
ονηρΐα ἀπείμγιδ, 9 ῥα ΞΕΉΪ ὑογο ἐγθαίάγα ΤῊ ἘΠογίεη οἱ με ἰανητα- 
θη πίσγτηι τὸς ἀπ θη5, παν. Μορθισο, (Μ,66.0334}); 10.(633ς.-- 
6344): οὗ ἀεβεπρα ρουν οὐ (Βμυτοῦ, Τρ ρ᾿.ΡΥοότη. ; 45 βίατε οἵ 
1πα]νάϊαῖβ ἰὼ πδχῖ Ηἴς εἰς τὴν πατρῴαν αὐλὴν... ἐσόμενος... «φῶς 
ἑστὸς καὶ μένον ἀιδίως, πάντη πάντως ἃ, ΟἸδηῚ, οἰγ.7. τοίρ.4 2.18. Μυυ. 

4818); ΝΙ].6Ρ}.2.247(321.70.2280}; ὁ μέλλων.. "βίος" ἐν ἐκείνῳ. «τῶν μὲν 
σωμάτων ἀφθάρτων, τῶν δὲ ψυχῶν γενομένων ἃ. μᾶς, ἦεν 31:34. 

550); 1ἢαεῦ,5.21(4.451): τῃ6. ΝΟ ὈΓΠΟΙΒΙ65. πάρα Ὀν (οῆ 
ἐναλλάξασα τὰς ἰδιότητας ἡ τοῦ θεοῦ σοφία, τῷ μὲν ἀεικινήτῳ τὸ ἃ., 
τῷ δὲ ἀκινήτῳ τὴν τροπὴν ἐνεποίησε..«ἡ μὲν γῆ στάσιμός ἐστι, καὶ οὐκ 
ἄ,: ὁ δὲ οὐρανὸς τοῦ ἐναντίου τὸ τρεπτὸν οὐκ ἔχων, οὐδὲ στάσιμον ἔχει, 

ἵνα τῇ μὲν φύσει ἑστώσῃ τὴν τροπήν, τῇ δὲ μὴ τρεπομένῃ τὴν κίνησιν 
ἡ θεία συμπλέξασα δύναμις στο Ν γο5. οηιορτξτ.4(Μ.44.1201})}; 2. ἴῃ 
{}15. ΠΠῸ τ ἃ. ΔΙΠΟΤΒ' ταῖϊοηα} σγοδζασοσ. τακῖὴρ ΙΟἢγ] ΟἹ τηοτα! 
ΒΘ ΠΠν ὅπως..«ἡμᾶς διατηρήσας...ἀ., ἀμέμπτους, ἀνεγκλήτους 1.11. 

δρ.(οηςεί, ΑΡΡ.8.12.40:; ἃ. πρὸς ἁμαρτίαν (με. ρῥ.π5.8.2., τν.8. 48,3; 
αἷ ψυχαὶ καὶ οἱ ἄγγελοι... ἐὰν καὶ φθορᾷ γνώμης μὴ ὑποπέσωσιν, τοῦτ᾽ 
ἔστιν, εἰ ἄ. διαμείνωσιν Τγάγντη. Τ γὴη. 4,16 (Νῇ.320,8724}; τὸ ἄτρεπτον ἐν 
θεῷ φυσικῶς, οὕτω δὲ καὶ ἐν ἡμῖν οὐδαμῶς, ἀσφάλεια δέ τις ἡμᾶς ὡς 
πρὸς αὐτῷ σχηματίζει ὕστ.7ο. 4.5(4. 3050); ἐὴςρι μοὶ. (Μ.88. 5770); 
οἵ δηρε]ίς ετθϑῖιοι ἀτρέπτους..«νοεῖν δεῖ [30. 1ὴ6 Βογαβ}}} κατ᾽ 
ἐκεῖνο καθ᾽ ὅ εἰσιν..«ἐν τούτοις γὰρ καὶ ἀμεταβόλους οὐσιωδῶς, καὶ 

εἰς τὸ μὴ τρέπεσθαι εἰς ἐκφύλους ἐπιθυμίας, ἅτε καὶ αὐτεξουσίους, 
ὁ θεὸς συνέχει αὐτοὺς καὶ διατηρεῖ Μίαχ.Ξεἠοί ε.ἢ.13.4(λΊ 4 τοι); 
Ὅ. Δρρυοχ:ηδίμιρ ἴο ἀπαθής: κἂν νόσος ἐπίῃ.««τῷ γνωστικῷ, καὶ δὴ 
μάλιστα ὁ φοβερώτατος θάνατος, ἄ. μένει κατὰ τὴν ψυχήν (1), 5,7.7. 
11(ρ.44.28; Μι,0, 4850); ὥστε πάντων ἀλλοιουμένων τε καὶ μεθιστα- 
μένων πόρρω τῇ διανοίᾳ γενόμενος, ἐν ἀ. τε καὶ ἀκλινεῖ τῇ τῆς ψυχῆς 
καταστάσει, τὸν ἄ, καὶ ἀναλλοίωτον διὰ τῆς γνώμης πρότερον οἰκειώ- 
σασθαι ΟΥ̓ Ν γ55.0γ.40η1.5(ρ.535.1ὸ; Μι44.τπ4οῸ}; 0 πιατκ οὗ 5 8 
τοάοχηρίινε ψοῖκ, τοῦ, Ῥθ,44:8ὃ ἐκ τούτου τὸ ἄ, αὐτοῦ σημαῖνον, 
ἐπειδὴ γὰρ τῶν γενητῶν ἡ φύσις ἐστὶ τρεπτή..-.διὰ τοῦτο πάλιν ἀ. 
χρεία ἦν.. ἐπειδὴ γὰρ ὃ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ ἐτράπη...διὰ τοῦτο 
τὸν δεύτερον δὰμ ἔπρεπεν ἃ. εἶναι ΑἸΉ..4γ.1.51(}}.20.1178.,0}; 
εἰκότως ὁ κύριος ὁ ἀεὶ καὶ φύσει ἄ., ἀγαπῶν δικαιοσύνην χρίεται,... 
ἵνα ὁ αὐτὸς... «διαμένων, τὴν τρεπτὴν σάρκα λαβὼν. «ἐλευθέραν... αὐτὴν 
κατασκευάσῃ εἰς τὸ δύνασθαι λοιπὸν τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληροῦν 
ἐν αὐτῇ τὸ (120Α); ὁ ἃ. ἐν τῷ τρεπτῷ γίνεται, ἵνα..«μεταβαλὼν ἐκ 
τοῦ χείρονος τὴν ἐμμιχθεῖσαν τῇ τρεπτῇ διαθέσει κακίαν, ἐξαφανέσῃ 
ἀπὸ τῆς φύσεως τ ὟΝ γ55, ΕΗ. 5(2 Ρ.119.2ς; Μ.4.5.7000)}; ἀεὶ ἄ. ὃν τὸ 
θεῖον τῇ οὐσίᾳ...ἐν τῇ τρεπτῇ...γένεται φύσει, ἵνα τῷ ἰδίῳ ἀ,. τὴν 
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ἡμετέραν πρὸς τὸ κακὸν τροπὴν ἐξιάσηται Ἰᾶ, 4 ῥο]].2(}1.4ς.τ1284); 
Χριστὸς θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία, ἀεὶ ἄ., ἀεὶ ἄφραστος, κἂν ἐν τῷ 
τρεπτῷ καὶ φθαρτῷ γένηται, οὐκ αὐτὸς μολυνόμενος, ἀλλὰ τὸ μολυνθὲν 

καθαρίζων 18.6ρ.3(Ν1.46.1024Ὰ}); ἵνα. «ψυχὴν δὲ ἰδίαν τὴν ἀνθρωπίνην 

ποιούμενος ἁμαρτίας αὐτὴν ἀποφήνῃ κρείττονα, τῆς ἰδίας φύσεως τὸ 
πεπηγός τε καὶ ἄ. ... ἐγκαταχρώσας αὐτῇ ντ. ΤΠ ἀ5.2ο(ρ.54.30; 5", 
17Ε}; ψυχὴν ἔλαβε..«ἵνα πᾶσα ψυχὴ..-μετάσχῃ τῆς ἀτρεπτότητος" εἰ 
γὰρ ἀθάνατοί εἰσιν αἱ ψυχαῖ, ἀλλ᾽ οὐκ ἄ, ... μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν, 
ἀπολαύει μὲν ἀθανασίας καὶ“ ἀφθαρσίας τὰ σώματα, ἀπολαύουσι δὲ 
ἀπαθείας καὶ ἀτρεπτότητος αἱ ψυχαί Τπαϊ.6}.145(4.1249) ; (ο5πι.[ηα. 

ἰορ.5(8.88,2778}; 4. ἀρΡ]δα ἴῃ θαρτβηι ἕνα βιάσηται ἕκαστος ἡμῶν 

κατὰ τὸ βάπτισμα μὴ τρέπεσθαι ἐπὶ τὸ κακόν, ἀλλ᾽ ἐμμένειν εἰς τὸ 
ἀγαθόν... ἠδύνατο ἐλευθερῶσαι ἡμᾶς ὁ θεός, καὶ ἀ. βίᾳ ποιῆσαι Μᾶτο. 

Ἐγιοριιος, 4(Μ1.6ς. 9808); τὸ.. ὕδωρ ἐποιεῖτο τῆς συνειδήσεως κάθαρσιν" 
καὶ τὸ.. “πνεῦμα τὴν ἄ. ἐν ἡμῖν τοῦ καλοῦ..«ἐνήργει τελείωσιν Μδχ. 
φις Τ αὶ. δ(ΛΔ.9ο.2818}; 8. οὗ τλᾶπι ἰη ἃ βἴδίε οἵ ἱπποσθποθ ἀναστάν- 
τος..- «τοῦ ἀνθρώπου..«ἀφθάρτου καὶ ἀθανάτου καὶ ἀ. (οϑτη. Ππά.ἰ0}.2 
(1.88.1284}); ἀοο. ΟἴΠ6Υ5 105 [8ο]κ Ῥχον! 64 οσοαβίομ ἴου σθαθιηροῃ 
εἰ ἄ. οἱ ἄνθρωποι, ὁ θεὸς ἀγαθὸς πῶς ἐδείκνυτο μὴ ὄντων τῶν χρείαν 
ἐχόντων τῆς τοῦ θεοῦ ἀγαθότητος ;...εἰ γεγόνασιν οἱ ἄνθρωποι ἄ,, 
περισσαὶ ἦσαν αὗται [36. τοῦ θεοῦ] αἷ ἐνέργειαι Αἀατη.ἀταϊ.53.τοίρ.130. 
5τὸὶ Μοτι.Ἰβο18}); οἵ, οἱ φυΐάθρι βἰαξίηι αὐ Ἱμτηο ἐρυπιογίαϊος. 08 
εεοντε οἱ ἐριμμαδίϊας, πμ αι αἰ εγορίίανε οὐ Ἰγγαϊομαδίϊτα παδϑεγε- 
ἡπ45.«ρηογαμίες ἐηΐης τρία τ ξαίοηη, τρινεμαδιτίαξς Ἰρηογαδαρηεδ 
δομιερε.. «πϑοείθῃϊες πιαϊογι σαβρεγίγηθηίηε, δοπόγηι {ἰόν ἩΘΉ 
Ῥοίογαγμες βεϊεηείαηι ἡπθγεγῖ, Τάτ. ορβισόν (Μ.66,6338); ἢ. ΟΕ ΒΜΝ 
ἦπ τεβρεοῖ οὗ ΠΟΥ σουταρὈ]6 υτπδη παΐυγα τὴν...θεοτόκον παρθένον 
εννὦ, διαμεῖναι [1.6, αἴτοῦ σοτηΐηρ ἀροῃ ΠΕΓ οἵ Η. αΠο51] 1βοηΐ.Β, 
Νεεῖ οἱ Εμὶ. 2(Μ.86, 12 20Ὰ} ; οἴ.1δ,.(13284,8). 

111. [Π60]., μοὶ φαμδιηρ ἕδάηρε, 1.6. τὸ τῆς ἀϊνίην τὰ περὶ τῆς 
ἀρρητοτάτης καὶ ἀτρεπτοτάτης..-ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ Ἰϑιάντη, ΤΥΙΉ, 

2.1(1.30.7808)}. 
Ἐὰἀτρεπτότης, ἡ, φρηηίαϑετίν; 1. 5. ατταθαῖε οἵ εν, ΝΠ ἐρῥ. 

2.33(Ν4.79.2134}; ἄδποδ οἱ ἀϊνιηῖεν οὗ ΟΒτιβῖ, ζΑ1}..4ο}}.2.τ7(}}.26. 
11618); 1Φ.2.τϑ(11648); 2. Τποτα] αϑρθοῖ ρυφάοπιίηδηϊ μακάριον 

αὐτὸν..«καλεῖ, ὡς ἂν αὐτοῦ μὲν τὸ μακάριον ἔχοντος ἐν τῇ φύσει διὰ 

τῆς ἀ. ἡμῖν δὲ χάριτι τοῦτο περιποιοῦντος Τα. Δῖορ 5.1 ΤΊ2.τ τ τι(ρ.77. 
το; Ν..66,93178); οἵ. ἀΐξοῦγε ῥϑεεαξμη!...6.. Ἠοσίγαρι ΤΉ ΠΥ α! οηη. ΤῊ 
᾿ς ἀεριομείγαμάαηι, αὐ οεἰοεμάεημάμη τπαρηἠμάίηονι τηιηταϑε ταις 
Ἰά,οη.(Μ.66.6340); οἵ τὰς. Βυϊήδη 508} οἵ σου θεά (Βυῖβῦ, οἵ. 1ία 
εἰ απήρπανι πέροία πιρπαπανε εἰ ἡτηντογίαίομι ἐοη δἰ τπε α»} Εἰ ΞΦΉ 5,5 
Ραγίἐοίροηι ῥυίμς ατοίρίενηις εἰ βρὲ γεϑμνγθειοπεηι ἴηι Ἰρινημεαδηίταίεηι 
οοης μεθης, 1ὰ. ἕν. ΑΡοϊ  τοίρ.317.26; Μ.66.006}0); σὺν τῇ ἀφθαρσίᾳ 
καὶ ἀθανασίᾳ καὶ τὴν ἀ. τῆς ψυχῆς κομισάμενος (οδτη,1η6.10}.2(}}7.88, 
1210} 83. ἴπ ΠΟΤᾺ] 56Π56, εἰ ἰεσοηδ5ς, ἐνεοάονη ἤγοῊὴ οἱ, Ὁν συϑοε οὗ 

(οά ταϑᾶε αἰζαίμβο]α Ὀν τηδη Ὁ] δον ἰπ 16 το οοπλ8 μακάριον 

αὐτὸν ἐκάλεσεν ἐπὶ συστάσει τῆς μελλούσης προσέσεσθαι ἡμῖν ἀ. ΠΟΥ, 
Μορϑ5.: Τίνι 6: τό(ρ.184.18; Μ1.66,0440) ; 1δ.1: ττ(Ρ.77.10; 0378) Εἴ. 5. 
21 ψυχὴν ἔλαβε τὴν κυβερνῶσαν τὸ σῶμα, ἕνα πᾶσα ψυχὴ διὰ ταύτης 

μετάσχῃ τῆς ἀ. .-.. μετὰ. «τὴν ἀνάστασιν... «ἀπολαύουσι...ἀπαθείας καὶ 
ἀ, αἱ ψυχαί ΤΕτ.εῤρ.1τ45(4.1240); τὸ περὶ ἀθανασίας μελλούσης ἢ ἀ. 

Ῥτος. Ὁ εν.2: 9(Ά{.87.1τ65}) ; ἐν τῇ μελλούσῃ καταστάσει... «πᾶσι χαρί- 

ζεται ἀθανασίαν, καὶ ἀφθαρσίαν καὶ ζωὴν καὶ ἀ. (ϑηη.1πα.0.5(}1. 

88.28.58). ; 
ἀτρέπτως, Α. ὑπρμαδῖν, τοῖθιομ! ἐμαηρε; Ἐ. οἵ σά; 8. ἴῃ ἢ 85 

παΐυϊς πρέπον τῇ μακαρίᾳ φύσει.. «τὸ ἀιδίως δοξάζειν αὐτὴν εἶναι καὶ 
μόνην ἐν ἀτρεψίᾳ οὐδενὸς δεομένην τῶν γεγενημένων... ἵν᾽ ἦ μόνου θεοῦ 
τὸ..«ἀ, εἶναι Ζαςι ΜΙ ορίβ (Μ.85.11128); Ὁ. ἴπ ἀξβαϊπιρθ ψ ἢ οΥθα- 
[ἰοῦ πρὸς τὸ συγγινώσκειν, καὶ πρὸς τὸ μὴ συγγινώσκειν ἀ. ἔχει. 
συγγινώσκει γὰρ ἀ. τοῖς διορθοῦσι τὰ ἑαυτῶν πταίσματα: τοῖς δὲ 
ἀδιορθώτως ἔχουσι πρὸς τὰ κακά, ἀ. οὐ συγγινώσκει ᾿ 7υδέ. ιν οἱ γεδῥ. 
46(}}.6,1281}05,1284Ὰ}; ο. οἵ ΤιΟρΌΒ5, τολέδιοτο πε ον φοΐηρ ἐπαηρε τὸ γὰρ 
ἁ. πατέρα ἰδεῖν υἱοῦ μόνου ἐστίν ΗΠ ο»".(Οἰδηι.τ7.τ6; ἴῃ ὨΐΒ παΐατα τὸ ἀ. 
εἶναι...τῇ τοῦ λόγου φύσει τηρεῖν Ὀγγ. σγηοι5.τοίρ.486.1); γέγονε [50. ὁ 

λόγος ]..-σὰρξ οὐ κατὰ μετάστασιν... εἰς τὴν τῆς σαρκὸς φύσιν μετα- 

βαλὼν...«(ἀμήχανον γάρ, ἐπείπερ ἐστὶ κατὰ φύσιν ἀ. τε καὶ ἀναλλοιώτως 
ἔχων) ἰὰ.6}.55(Ρ.54.28 ; 5᾿.1810) ; 2. τποβί ἔτεα. τεῖ. ἴῃς. ; 8. 85 ποῖ 
ἱταραϊτίασ ἀϊντηα Ιροβ, “οὲ ἸμΟΗΥ Ηρ ἐπαηρε ἐπιτιμᾷ τῷ πάθει, 
ἵνα μάθωμεν ὅτι ἄνθρωπος γέγονεν ἀ, ὡς ἡμεῖς ΟΥ, Κ.δ4 τὴ 0.11:.58 
(Ρ.549.21); τὸ ἐκ τῆς παρθένου σῶμα... .τῇ θεότητι ἀ. ἥνωται καὶ τεθεο- 
ποίηται Ηγτηρη.4.(ρ.329.3)} ὁ ὑψηλὸς ὡς θεὸς καὶ ὑπὸ πόδας ἔχων 

πᾶσαν τὴν κτίσιν γέγονεν ἀἁ. ἄνθρωπος Αἰῇ ἐχρ. Ὀ5.ο8: «(Μ.27.4210); 
τιν γ985. “ροῖ!.2τ(}}.45.1τό54}; Ὀιάνπι. 7γέπ.3.6(}1.39.8448); 18.3.18 
(8840) ; υἱὸν...ἐνανθρωπήσαντα τελείως ..«ἀ, καὶ ἀναλλοιώτως 1Οβυν3. 
Τγίπ(1.840Α); Ογτ. 9.113: τό(Μ 69.12604Ὰ)}; 14. ᾿σην ἀΐυ.το.4{ρ.14. 
23; Μ.77.10034}; σαρκοῦται μὲν ἄἅ. ὁ ἀνείδεος, τίκτεται δὲ κατὰ 
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σάρκα ὅ ἄναρχος Ῥτος] ΟΡ ἀρ, γτ.ρ. 5ο(ρ.ὅο.:5; 5᾽.180Ὲ}; ᾳβῖπ, 
ἐομ[.(ρ.76.πτο; -ος Μ.86.9970) ; Τβε5.ΝὰΖ. ἀἰαὶ.24(Μ.38.884); Ὁ. 85 
Ρτεβεσνίωρ ὈΟΙ παΐυγοϑ ἔγοα ἔγοιη ομαπρο, τοτίλομ ἰηυοίυίης ἐπαηξε 
ἑνοῦντες.. «ἡμεῖς τῇ ἁγίᾳ σαρκί, ψυχὴν ἐχούσῃ τὴν νοεράν, ...τὸν ἐκ θεοῦ 
πατρὸς λόγον, ἀσυγχύτως, ἀ., ἀμεταβλήτως, ἕνα υἱὸν καὶ Χριστὸν... 
ὁμολογοῦμεν Ονγτ.Ερ.45(ρ.153.8; 55,1378}; ὁρῶμεν ὅτι δύο φύσεις 
συνῆλθον ἀλλήλαις καθ᾽ ἔνωσιν ἀδιάσπαστον ἀσυγχύτως καὶ ἀ, ἴδ. 
(ρΡ.153.18; 1370); οὐκ εἰς φύσιν θεότητος τὴν ἀ. τε καὶ ἀσυγχύτως 
σάρκα μεταστοιχειώσας ὁρᾶται, δόξῃ δὲ μᾶλλον ἰδίᾳ καταφαιδρύνας 
αὐτὴν νοοῖτ᾽ ἄν ἰᾶ,σγπομς. δίρ.484.10}; Απιπιοη. 70.53: 8 (Μὅς. 14008) 
οἷξ. 5. ἀσυγχύτως; δγρϑι(λδαϊς.(ρ.129.31; Π1.2.4560}) οἱζ, 5. φύσις; ἐν 
τῇ ὑποστάσει τοῦ λόγου τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεως ἔλαβεν. ὅθεν αὐτὸν 
τὸν θεὸν λόγον ἀ. ἄνθρωπον γεγενῆσθαι ὁμολογοῦμεν, καὶ οὐκ εἷς 
ἄνθρωπόν τινα αὐτὸν ἐληλυθέναι Τυπεπ.ἐοη  , (ρ.88.12; Μ.86.τοΙ 18); τὸ 
μὲν ὑπῆρχεν ἀεί, ὡς φύσιν ἔχων ἀΐδιον, τὸ δὲ δι’ ἡμᾶς ἐν χρόνοις 
ἐσχάτοις ἀ. ἐγένετο, ὡς φύσιν προσλαβὼν τὴν ἀνθρωπείαν Θορθτ.11. 
ἐρ.5νη.(Μ.8).531650); οὐ τραπεὶς εἰς τὴν κάτω φύσιν...οὐ φαντάσας 
σαρκὸς εἴδει... «τὴν οἰκονομίαν... «ἀλλ᾽ αὐτὴν... «τὴν ἀνθρωπίνην προσλαβὼν 
φύσιν ἤἥνωσεν ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν ἀ. καὶ ἀναλλοιώτως καὶ ἀμειώτως 
καὶ ἀδιαιρέτως Μαχ.ανηϑὲρ. (ΛΝ Οτ.13200}); 115. 1:0] ΔΈΟΙ. εἰ... «ὄντως 
ἡνώθη τινὰ ἀ. καὶ ἀμειώτως, πάντα τὰ τούτων ἑκατέρῳ καταφασκό- 
μενα, καὶ τοῦ συνθέτου ἑνὸς ἀποτελέσματος αὐτῶν καταφάσκεται 
Τεομτ. ΗΝ ἐςι.53.τ(Μ.86.1δο40); α. Ππετεῖ. ἔφη [3ς. Ἐπ γ0Π.65} τὸν θεὸν 
λόγον ἀνθρώπειον ἐκ τῆς παρθένου λαβεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀ. τραπέντα..." 
τοῖς γὰρ καταγελάστοις αὐτοῦ κέχρημαι λόγοις “ΓΒα  ἠαεγ.4.13(4.372); 
φύσις... Χριστοῦ μία μόνη θεότης, εἰ καὶ σεσάρκωται ἀ. ᾿[1πι,11 ΑΙ. 7». 
ΔΡ.Εὐβι. Μοπ..ρ.(}1.86.00 48); 4. 458. σμαγαοίθυϊίηρ ἀπο οὗἨἁ {γ)ὺ 
10}}}5 αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων θεός, ἃ. γενόμενος ἄνθρωπος οὐ μόνον ὡς θεὸς ὁ 
αὐτὸς καταλλήλως τῇ αὐτοῦ θεότητι ἤθελεν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄνθρωπος ὁ 
αὐτὸς καταλλήλως τῇ αὐτοῦ ἀνθρωπότητι Μδχ. ἔγγγ.(}ῆ.01.2078}; ἐν 
αὐτῷ... δύο φυσικὰς ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀ., ἀμερίστως, ἀσυγχύτως ... 
κηρύττομεν δγην. Ρ(ΘΒΙ (Η.3.14οοῦ); 8. τοῖς 1 ἀβϑιοὴ εἴ τὶς λέγει’ 
ἄλλος ὁ παθὼν καὶ ἄλλος ὃ μὴ παθών, καὶ μὴ ὁμολογεῖ αὐτὸν τὸν 
ἀπαθῇ θεὸν λόγον σαρκὶ ἰδίᾳ παθόντα ἀ. ... ἀναθεματιζέσθω ὅτ, 
Τἤδαπι. βά.καρ.7(0.147.4} Μ.10.11324). 

Β. ἐγγευνεγειδίν, αχεαίν, εἰοαάαςιῖν ἀ. ... πᾶσαν προσβολὴν ὑπο- 
μεῖναι Β45.6}.70(3.1734; Μ.32.4530); οἵ ΔαΠοβίοη οἵ 508] οἵ ὑπ εῖβὶ 
τὸ τἱρῃτθοιβηςβ85, εΐ, μάδο αμῖρα, φμαςρ (ΒΥ ΊΣΙΣ δεῖ, ἰἰα εἰθρτὶ ἀἰσεγε 
ἡμοηαηι, μὲ ργὸ τρημεηβιίαίς αἰεί σηῖς Ἱἱηεομυσγεδτί εν δἰ αἰφμε 
ἐμ οφραναΡ τον Ἰηβμαογθγεὶ..ἱ φρο τη. αγδτίντο ὁγαΐ ῥοδίνεμι ἰοηρὶ 
πἰδς αβοείμε 7αἢῃ ϑεγδῦη δὲέ τη. παϊηγαμι, Οὐ ργίης, 2.6. 5(ρ.144.28; 
Μ.11,2130); οὗ [πο. τὴν.«τοῦ θεοῦ λόγου σάρκωσιν, τὴν εἰς ἀεὶ ἀ, τε 
καὶ ἀμερίστως ἐν αὐτῷ διαμένουσαν ΤΜ ΕΠ. ϑ΄γηειο πη. (Μ.18.3600); 
8.4 Ρέτ. νυμφικῶς ἑνώσαντα ἑαυτῷ δὰμ ἀ. ἐῤ.2(256Ὰ}); ἴοΣ αϑ8] 
ἔοτοβ οὗ ψοτα ἴῃ [5 σοππεχίοῃ ν. ἀ.2. 

Ω. ἩηεΠαΉΡΤΗΡ ; Ἰὰ ΤηΟΓᾺ] 56η58, ὑξθομ 510, οἵ Ἰ 6 ἀ., ἀμέμπτως, 
ἀνεγκλήτως προσφέροντά σοι... θυσίαν 1.14-ἀρ.(οηςὶ, ΑΡΡι8.5.1; (σηξί. 
“4,1}}.8.18,5. 

Ἐτρεψία, ἡ, ἐρηιαδηεν; 1. οἵ οββεποθ, θὰ τρόγὰ] ἀβρθοὶ ποῦ 
Θχοϊιαοά ; ἃ. δὴ αἰτϊραῖς οἵ Πεἰζν, Ζαο. ΜΙτιορέ (Μ 85, τοῦ.) ; τ. 
(ττ1128}; 5Βαχρα αἰκὸ Ὀν ΕΑΊΠΟΥ δα σοὴ πῶς ὁ τοιοῦτος εἰκὼν τοῦ 
πατρὸς εἶναι δύναται, οὐκ ἔχων τὸ ὅμοιον τῆς ἀ.; Ατι,.4γ.τ,3ς(}].56.Ψ 
854); τὴν τοῦ υἱοῦ ὁμοίωσιν καὶ ἀ. 16. δεν. 0.3(0.17.10; Μ,25.4528):; 
ἀεηϊεά Ὦν Ατίυβ Ἄρειος μέαν φύσιν τοῦ θεοῦ καὶ λόγου σεσαρκωμένην 
φησί, βουλόμενος δεῖξαι ὡς οὐ πάντη τῆς τοῦ πατρὸς φυσικῆς ἀ. ἐστὶ 
καὶ ὁ υἱός Ἰ,εοπί. Η ποπορἢ.(Μ.86,τϑορο); Ῥ. ῥτοϑεσνοα ἴῃ ἴπο. 
βεοδιβε οἱ νεῦν Ὠδίμτζε εἰ δὲ φύσει ἄτρεπτός ἐστι... καὶ ἀπαθής, κἂν 
ἐν σώματι γένηται, σώζοι ἂν τὸν ἴδιον τῆς ἀπαθείας καὶ ἀ. λόγον 
Τιεοπί. Β, Δί ες. ει Ἐπὶ. τ(Μ.86.12840); εἴπερ ἡμῖν γέγονεν ἄνθρωπος... 
ἡμῖν δηλονότι καὶ τὴν ἀ. κατώρθωσε τῆς προαιρέσεως, ὡς ἀτρεψίας 
δημιουργός Μαχιοῤηδε.(Μ.091.200); ἔδει τὸν ἄτρεπτον τοῦ θεοῦ λόγον 
ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀντιθεῖναι τῷ πονηρῷ, ἵν᾽ ὥσπερ διὰ τῆς ἐκείνου 
τροπῆς ἐνικήθημεν, οὕτω διὰ τῆς ἀ. τοῦ λόγου κρατήσωμεν γτ [5.20 
(ς1, 180); οὗ (Ὠχῖβο 5 πυπηδπιῖν 45 ργεβογνίηρ 15 αἰδεϊποί ἸΔο πεν 
δηα ορογαῖίουβ ἰπ τῃ6 πηΐϊοη οὔτε μὴν εἰς τὸ αὐτὸν αὐτῷ φέρεσθαι 
φύσεώς ποτε καὶ φυσικῆς ἐνεργείας, ἕως ἂν ἑκάτερον τῆς ἰδίας ἐντὸς 
μένει φυσικῆς ἀ. {Π|ρρ.Βεν.Η εἰ.3(Ρ.323.28; Μ.το.8268); ἕνα τὴν 
ἀληθότητα τῆς κατὰ Χριστὸν θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος, καὶ τὴν 
τούτων ἀ. καὶ ἐπιμονὴν καὶ ἀσυγχυσίαν σημάνῃ ἜΠατ. διΓΠιργαορ. 
(ρ.α89.0; ΜΙ οτ.14894}; ας 1 {Π15 5656 ποῖ ροββεδββά Ὀγ ογθαίαγεδ, 
Ονυτοὐμσιεῖροη. (5,.6838); ἃ. τμουρΡῊ 11 ταᾶν Ὀ6 υϑθα οἵ τοὶ ας ΠΟ Π5ΠΡ 
οὗ βοι] πα θοαν ἴπ ταϑη δύο φύσεις ὃ ἄνθρωπος λέγεται... «διὰ τὴν τῶν 
μερῶν ἀ. 1,εολῖ. ΒΒ, ες. ἔτμ τί .86.12028); 2. ἴῃ πιοταὶ 5688; 
8. ὠπρεεοαδιτίν οἵ οα πηβάδ τηδη ἦν...ἡ πηγὴ τῶν ἀρετῶν. «καὶ ἡ 
ἀ. καὶ ἡ ἀναμαρτησία ΖΔ... ΜΙ ορη, (Μ.8ς5.11250); Ὁ. ἡ Πᾶΐ 15. Ροϑ- 
565564 ὈΚν παίυτε ὈΥ ἀἰνίπα ῬοΙΒΟΩΒ 15 πηρατίθα ἰῃ ἔοσιῃ Οἱ »ηογαί 



ἀτρομία 

εἰαδίη ἐν ἴο απροῖς 
διατηρεῖ πρὸς ἀ. καὶ ἀμεταπτωσίαν.. εἰς τὸ μὴ τρέπεσϑαι εἰς ἐκφύλους 
ἐπιθυμίας Μαχ.Ξεἰοί, ε....13.4(Μ.4.το18}; Ἀπ τηδῃ τὸ παρέχον ἄλλοις 
τὴν ἀ,., ἀνάγκη ἄτρεπτον εἶναι τῇ φύσει...τὸ μὲν πνεῦμα φύσει ἐστὶν 
ἄτρεπτον, οἱ δὲ μετέχοντες αὐτοῦ κατὰ μετοχὴν ἄτρεπτοι ΤΑΤΏ ταί. 
Τγίηῃ.τ, 25 (}|.28,11530) ; 85 1Π6 ὁπ οὗ τϑαετηρίίοῃ πιστεύων ὅτι διὰ... 
τὰ δῆσαι πρὸς ἀτρεψίαν τὸ πᾶν, ὁ τῶν ὅλων δημιουργὸς. .«δίχα τροπῆς 
«γέγονεν ἄνθρωπος ΤΗΙΡΡ. Βον. ἢ εἰ. δ(ρΡ.225.32; Μ.το.β40Α); θείας 
δυνάμεως..«ψυχῆς ἀ. καὶ σώματος ἀφθαρσίαν ἐργαζομένης Μακχ.ανιδίρ. 
(Μ.9τ1.το44Ὰ)}; οὐ τηϑη 5 8146 βείηρ μβιποά ὈΚ σοπιεπ δΈΊΟη, 
ὙΝδτο τι. (ΝΜ δς, τοσόο); 8πᾷ ρΡαπίνιηρ οἱ ἐπε δοῖίνε 116, 
ΤΡτοο.γ. 18: τό(}.87.1408})). 

[Π]ἀτρομία, ἧ, -Ξ- ἀτρεμία, κερῤῥτηρ οἰπ}, τμϊνορτάτιν, ἘΡΟΪρά. ἀρ. 
Επ5,}.6.-ς.2.4(Ν8.20.436.4}. 

ἄτροπος, ὠποξαμρεαδίε, 

5334). 
ἀτροφία, ἡ, τυαμί φί "ροά οἱ πομγίδἠρισηὶ, τοὶ, ἀ. μὲν ἡ ἄγνοια τῆς 

ψυχῆς, τροφὴ δὲ ἡ γνῶσις []ετὴ.:,7.}.1τ2(Ρ.52.0; Μ.09. 5000) ; ἐκτήκων.. 
τὸν νοῦν ἐν ἀ, Βιαβιποριτιοία.δᾺ; Μι31.180Ὰ). 

ἄτροφος, 1|{-{4, ὠπαεγ-επομρίςἠεα, ταεῖ., φγοιοίηρ η0 ἰάγρεν, 0η- 
οἰαηὶ ὧι εἶχε, οἵ βῖατβ ἄ, ἐστι πυρὸς φύσις τ. ΝΑ Ζ,σανι.τ.τ.ς. 68(Μ.37. 

4294); αν Νυβ5 θα. (.4.4.684). 
ἄτρυγος, τυτίπομὶ ἰδές, εἰαγί πε, ῥωγε, Μετ, 5.4. πίρ.51, 9)Μ 

18. 930); χορηγητέον...τὸ ἄ, ἔλαιον...τῶν καλῶν ἔργων..-καὶ τῆς 
συνέσεως 1δ.6.4{ρ.68, τ; 120Ὰ}. 

ἄτρυφος, βεε ἤγοη ἱμχιῦν, Βοοτ. ἰ.6.7.37.5(Μ.67.824Α; ἄτυφος 
Ῥ.810). 

Ἐἀτρύχως, Ἰπάεξαισαδίν, ΜΕΤᾺ. ἜνΡΗρ.8,4(ρ.85.0; Μ.18.1448). 
ξἄτρωκτος, μηεδαίαδίε; ταοὶ., ἐπεοηοπαδίε, σῖτα. ΟΡ ον. (ΝΜ .ο8, 

2858). 
ἄτρωτος, ἴ, τρομάρα, ταρῖ. ὅ...θεός...σε..«ἄ, φυλάξειε τοῖς 

πάθεσι (τ Να2..}.223(Μ.37.368.}; τεῖ, τῇοβθα ψουτιδα ἴῃ 508] Ὁν 

εἰσγμαΐ, ΟΥ ΝΖ. εανη1.1.2.1.τ45(Ν.31]. 

51η, Βαβι λον ῖη ᾿ς. 7: πα οοῦ; Μ.20.2220); τ Ν ες. μη τᾷ Ρ. 44. 2ὅ: 
Μ.45.2720}; τΤηυτοίαίο, τυὐοίο ἅ, φυλάττων τὴν γνῶσιν τῆς πίστεως 
Ἰιάντη. Τ γῖη.2.8(Μ.30.6044); ὁμολογίαν καὶ πίστιν...ἄ. καὶ ἀπαρεγ- 
χεέίρητον ἐν Χριστῷ διαφυλάξομεν Ογεβ αι δον εξ τῶ; εἴ. τῶν 
Χριστοῦ τὴν πίστιν. «τηρεῖν προαιρουμένων ἃ., καὶ ἀπαρεγχείρητον 
[0.0 λόοηι.τ2.6(Μ.06.780}); πραΐ, 85 Β105:., τοὐοίοηδος, ΤΉ ΟσεΉ δ ὁ 
᾿Εμμανουήλ,...«τὸ ἀκέραιον καὶ ἄ. ... τοῦ Ἀδὰμ ἐμιμήσατο Ρτος.(.7-. 
“ττοῖ,(Μ.87.10658); 2. ἘΕΕΨΕΥΝ πδιι. πιδέ, ἃ, ὑπὸ τῶν χρημάτων 
(Ἰεπλ.ῳ...5,26(0.17}.22; Μι9.6220); μεῖνον ἀπαθής, μεῖνον ἄ. ΟΠ γν5. 
ἤον.50.3 ΤΏ Αξ( 2750) ἐὰν.«μνησθῶμεν τῶν κακῶν τῶν δαιμόνων, 
ἐσόμεθα ἄἅ, Αῤορδί Βαϊ. (.δς.2770}; τησέμεῖδίε καθωπλισμένους 
τοῖς τῆς πίστεως λόγοις ἀ. οὖσιν ἴ Τ75ί. [γ.γ7ε5.1τ(0.37; Μ.6.15750}; 
τοῖ. Ἐρη.6: 138, ταῦτα ἡμῶν τὰ ὅπλα τὰ ἄ. ΟἸδΙη ῥγοὶ.ττ(ρ.82.13; 
Μ.8.2360). 

Ἀττικός, πε; 8.5 ἴεσγη. βι08ῖ., 8 ΠΟΙ, «ἀϊψοηταη ἀγασίμα, (Ἰδτῃ. 
»αξά.2.το(ρ.226.1τὸ; Μ.8,.5268); Επε.λ.6.9.8.4(Μ. 2ο.ϑὅτ60), 

ἄτυπος, εὐτίμομί ἃ ἰγβέ, τοῖ. τύουίσοῖτι τύπου... «προάγοντος... 
νουθετεῖσθαι τοὺς ὁρῶντας, ἄ. δὲ νουθεσία οὐκ ἄν ποτε δειχθείη Δάδτη. 
ἀϊαϊ. 2. τϑ(ρ.96.3). 

Ἑἀτύπως, τοϊποιμέ α ἱνρθ ταῦτ᾽ ἀ. συνέβαινεν ἐκείνοις τ(οτ.το τι 
αἴ.8Ρ.Αἀαχη.ἀταϊ.2.τϑίρ.94.0; Μ.τΙ,17888Β ταῦτα τύπος). 

ἀτύπωτος, 1. μη ογηπε, ἐμαῤεῖεες τίκτει δὲ τὸ ζῶον 50. 586. Ὀ681) 
σάρκα ἀ. ΓἸΕγῊ.εἷγ.6.6(ρ.4.57.12; Μ.0.2720); τί. τὸν ἀς χαλκὸν ἢ λίθον 
οὐ προσκυνεῖς; Βα5.1ς5.δ(1.4260; Μ.30.2538); (χγδ.ἠον".17.2 ΤΉ 
ΣΟ ογ.(το.1τ480); 2. ἐπεαραδίο οὗ δείηρ δαμιρεά ΟΥ̓ οἰγμεῖς, οἵ ἃ 864], 
Τϊομ Ατ,,η.2.6(Μ] .3, θ440); 3. μησίγμεῖς ὃν τὸ πολύαθλόν σου πο με νι 
βασάνων σφύραις μένον ἀ. Το. Μοηιλγηηηιεο. (Ν]. οὔ. 14000); 4 ; 4. πὴ- 
γηοιἀοά ὃν ἡπαΐεγίαϊ ἤριαρες (ν. τυπόω) ἦ γνῶσις ἡ πνευματικὴ 
ἀφίστησι τὸν νοῦν τῶν νοημάτων τῶν τυπούντων αὐτόν, ἀ. δὲ αὐτὸν 
παρίστησι τῷ θεῷ ὙΝ1].παΐ.κορ.24(Μ4.70.12204}; 5. Ξε ἄτυπος, »Ρέε 
ἰε855, Ἠθη- τγγπιδοϊεαὶ, θιοπν το. 1. 3(}1.3, 1210); 1.2. 2(140Ὰ); : ὥσπερ 
γὰρ ἄληπτα καὶ ἀθεώρητα τοῖς αἰσθητοῖς ἐστι τὰ νοητά, καὶ τοῖς ἐν 
πλάσει καὶ τύπῳ τὰ ἁπλᾶ καὶ ἀ. τᾶ. 4.η.τ.τ(Μ.3. 5888); Μαχ.Ξελοί. 
4..τ.3(}1.4.268}; εἰκόνες εἰσὶ τὰ ὁρατὰ τῶν ἀοράτων καὶ ἀ., σωμα- 
τικῶς τυπουμένων πρὸς ἀμυδρὰν νων νω 7ο.εύπαριχ τι Μ ρα. 
1241Ὰ}, 

ἀτυράννευτος, ζω Ῥοηι ἐνγαηην, τιδῖ, διαρρήξας μὲν τοὺς 
ἐκείνων δεοσμοὺς...τὸ δὲ...ἀ. τῆς δικαιοσύνης ἀναδησάμενος καύχημα 
Όντ. 0.4.7(4.4338); ποΐ γιαοίεγε ἀ. ... τὴν διάνοιαν ἔχοντες ταῖς τῆς 

σαρκὸς ἡδοναῖς 14. Γμἶη.53(63,02}0)). 
Ἐἀτυραννεύτως, το μομέ τι δ)  ]0Ὁ} ἰθ ἱνΥαΉΉν, ταεῖ, οὐ γάρ εἰσιν 

[3ς-. οὗ ἄγγελοι] ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ κακοῦ, πλὴν ἀ. καὶ ἐλευθέρως ὕγτ. [μἴη.53 

(65.034). 
[Π]ἀτυράννητος, "οὶ γεοά ὃγ ἃ ἰγγαηΐ, ΟἸδτη. εν». 4.26(ρ.5325.1; Μ. 
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ἃ θεὸς.. αὐτὸς καὶ τὰς πρώτας οὐσίας συνέχει καὶ 1 8.13814}; πειΐ, 85 5ϑί., Τνεεάονυ ἤγονι ἰγγαπην, ΡΟ] φμοά μη. 
Ομ γ.ττ(ρ. 301.23; Μ.28.1290). 

ἀτυφία, ἡ, 1. ἡνεράονε δον ἀγγοραμεέ, ἤιε ὅταν μὲν τὰ 
ἐλάττονα λέγῃ, ἑαυτῷ αὐτὰ προσάγει, οὐ γάρ ἐστιν ἐπιδεικτικὸς δι᾿ ἀἁ, 

Ὀιάνπι. [οὐ 12:4(ΜΜ.30. 11488 Ρετμ. οιηθηᾷ διὰ τυφέαν) ; 2. γιραϊν 
τῆς κατὰ τὰ βρώματα ἀ. καὶ ἁπλότητος 18 85.τοη5|.25 {τ,(2.5756; 
Μ,31.14138}) δηἃ ρειῆ. ἴῃ [Ὁ] ηρ ραϑθᾶρεθ αἰβὸ ἂἃ5. ἴῃς τέλος 
80ο. ΑΠπΕΒίΒεπδ5, (6 Π}.5]7.2.2τ(ρ.184.18; Μ.8,1ο0 774}; μάτι αεεί,ττ 

(Ρ.274.8; 4.985). 
αὐγάζτ-ω, 1. “:ε ἀϊεἰτηειν, τε. Μωσῆς ..«τούτου τὴν οἰκονομέαν 

“σεται ἣν τυπικῶς..--μεμυσταγώγητο 0.1). οηι.τ.2(Μ.06.5484); 2. Ξεἰ 
ἤπ ἃ εἶσαγ {ἰρ᾿μ, οὗ κοιϊίνιν οὗ Η. μοβί ἀπάδυ οἱ αἸβροηββΈ 0 
Χριστοῖο μέγα κλέος ηὐγάξεσκε παύροισιν πινυτοῖσι ΟΥ. ΝᾺ 2. καν:.1.τ, 
4.25(Ν|.37.4Ἰο Αγ; αἱ... Χριστοῦ πανηγύρεις ὅσαι τὸ φῶς τῆς περὶ ἡμᾶς 
οἰκονομίας ““ουσι (ζοηβῖ, )]αςιίαμά, (ΜΝ .88,48οΑ); ἃ. ἐϊπριῖηδ, Ξριτῖτα- 
ΑἸΪν τῆς θείας αὐτὸν...μικρὸν αὐγασάσης ἐλλάμψεως Ἰνυ5...6.1.12.8 

(ρ.88.3 ποῖ. ; Μ.20.1τ210); 4. εηΐμε ἐξ ἡλίου τις αὐγάσας ἀστὴρ μέγας 
Τμάγιδιμα. ἰσνιδιϑο(Μ 90. 18ο0})). 

αὐγασμός, ὁ, τρίοηάσμν, ὀγεϊίαμοῦ, Βρ᾿τιταλ]} ὁ αὖ. τῆς δόξης τοῖς 
πεφωτισμένοις, ἡ τύφλωσις τοῖς ἀπίστοις Ογγ Η «εαἰεεῖ.6.20. 

Ξαὐγαστικός, γοάίαηὶ, ρἰονίοιμα, ΤΠαγ. ϑεαα. ον. 8, 2(Ν|,00.7618). 
αὐγέω, Ξἠἴηπε, ΤΒάτιδιυα. }}.2.80(Μ.90.13370). 
αὐγή, ἡ, ρὲ, οἵατ. γαγε; τηϑῖ,, οὗ ἀϊνίηθ Πρῃΐϊ Χριστοῦ... «τοῦ τὴν 

θείαν αὖ. καταλάμποντος ἐξ οὐρανοῦ (]6τη. [γ.44{0.222.22} ὅπερ 50. 
501] οἵ ῬΒΔΊΔ0ἢ] ὡς πηλὸς ὑπὸ ἡλίου σκληρύνεται, οὕτως ὑπὸ τῶν αὐ. 
τοῦ θεοῦ... ἐσκληρύνθη Οτ.Οαη!.2(0.129.24: Μ,12,1138); ἤρκει...ὁ εἷς 
λόγος, ὡς δικαιοσύνης ἥλιος ἀνατείλας, ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐκπέμψαι τὰς 
ἐπὶ τὴν ψυχὴν τῶν βουλομένων αὐτὸν παραδέξασθαι φθανούσας αὐ, Ἰὰ. 
(εἰς.6.γ)ο(Ρ.τ5ο.18; Μ.11.14178); οὗ {τ ἡ τῶν πολλῶν ἀπιστία τε καὶ 
ἄγνοια τῇ αὐ. τῆς ἀληθείας ἐπίπροσθε φέρεται (Ἰ6γη.517.5.12(0.378.4; 
Μ.9.1168); ταῖς τοῦ λόγου αὐ. ἀκολουθήσαντα Οτ.(εἰς,6.δό(ρ.136.23; 
ΙΔ40Ο0Α}; ταῖς λαμπροτάταις τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας αὐ. ἔϑ 5,0 τγίρ.258, 
7:1 Μ.20.14374}; οὗ νίτίιε τὴν αὐ, τῆς ἀρετῆς ΜΟΙ. ἜνΡ.10.2(ρ.124. 
το; Μιτϑιτοῦς); 1}.6.4(ρ.69.14; 1108}; [ἴὑπι8..,05(ρ.20 4.10; 12260). 

αὖγος, τό, ἀατυγ: αὖ. δὲ γενομένου καὶ διαφαύσαντος κλάσας ἄρτον 
κοινωνοὺς αὐτοὺς κατέστησεν τῆς εὐχαριστίας τοῦ Χριστοῦ 4. ον. ἃ 
27(0.142.10) ; τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ πρὸ τοῦ αὖ. ἠγέρθη 4. μα. δ(ρ.277.8); 
ἀπὸ ἑσπέρας ἕως αὖ. 70.Μ8].εἰγοη.τῇ Ρ.41}(}1.07.6920). 

Αὐγούστα, Αὐγοῦστα, (1.αἱ. πιρμοα) Αμριδία, τοῖξε οὗ ἘΉΡΕΤΟΥ 
ΟΥ̓ ἰαὧν μοπομγϑα τοῦ ἐμ6 τιρεγίαὶ εἶδ, α.ρ. Ἐὐ ρουοτ᾿β υποῖμοσ οὕτω 
«ἀξιώματι βασιλικῷ τετιμηκότα, ὡς...αὖ. βασιλίδα ἀναγορεύεσθαι 
Επι5.0.(0.5.47(Ρ.07.21; Μ.20.ττοϑᾺ}); ᾿Ελένη αὐ. 1δ.3.43(ρ.06.8; 11048}} 
ἡ Αὐ. Εὐδοξία...«ἡ βασίλισσα Εὐδοξία ϑοοτ.λ.ε.6.τπτ τος Μ.6).7οοΑ}); 
ζῶν ὃ κοινὸς αὐτῶν πατὴρ διαδήματί τε αὐτὴν ἐταινίωσεν καὶ Αὐ. 
ἐπωνόμασεν ῬὨΠοΒΕ.ἡ..6.3.22(λ1.65.512.), 

[“ἸΑὐγουσταῖον, τό, αἰτίπτη Ὀ.1Ὲ πῃ Ο(οηβίδπεπορίς Ὁ (η- 
δία μτπ6 ἴπὰ Βοποῖσ οἵ [ΙΠΠεἰομα, Οὐγοη, κε. Ὀ.284(}.92.7008): 
ΒΠΟΊΏΘΙ ΒΌΠΕ πῃ Α.Ὁ. 450, 1δ.0.221τ1(Μ.02.8170); ΤὨΡΠπ.ελγοΉ.Ρ. 154 
(Αὐγουστέον Μ.τοῦ. 4178). 

"Αὐγουσταλιανή, ἡ ἡ, ν. ἘΑὐγουσταμνική. 
Αὐγουστάλιος, ὁ, (1.αἴ. “ἀπε ριείαϊ!5) 1. ῥγἱεδὶ οὐ τιμηϊεῖραὶ ἐμὲ οἵ 

Απμρμείης κακοδαίμονός τινος Αὐ. ϑνηι65.ερ.του(Μ.66,14880); ΔΙΑ ΜΑ͂ 
τπόρὰ; Θεοδώρου τοῦ...δεκουρίωνος καὶ δουκὸς καὶ Αὐ, τῆς Θηβαίων 
χώρας ΟἿΚ( δόφδ(Εργρίι 577); 2. ῥγεξεεὶ οὐ Ἐγγρί, 181}. ἢνγ5.7 
(ρ.39.4; Μ.47.24); 14... [απ5.46(ρ. 134.:ό; Μ.34. 12258); Κορνήλιον 
Γάλλον, ᾧτινι ἔδωκεν ἀξίαν αὐ. τοῦ ἰδίου ὀνόματος σήμαντρον 0.4]. 
εἦγοη.ο Ό.224(}}.07. 3480). 

ἙΑὐγουσταμνική, ἡ, εὐὐογὶ τριάδν ἰδὲ ῥγεξρεὶ ὁ} ἰπργρὶ, Αἰἢαροὶ. 
δες.83(ρ.162.21; “ἀὐγουσταλιανῇ Μ.25.3078). 

ἙΑὐγουστέον, τόν ν. [“}Αὐγουσταῖον. 
ἙΑὐγουστεύς, ὁ, ὀγοηξε εοἰμηῖ ἴῃ ἴοταπι οἵ Δυρυβίι5 αἱ ΟΡ, 

ΤὨΡΒη εὐ οΉ.. τϑοίΜ. τοϑ, 4800) ; ἐδ.Ρ.157(}].τοϑ,4240)}. 
ἘΑὐγουστεών, ὁ, ἰοτθτη οὗ Αὐρυβιιβ Ὁ ΙΟἢ σοπ δ 64 βἴαΐαβ οὗ 

Τυβπίδη, 10.Μ8],εὐγοη.τδ Ρ.482(Μ.97.7Ο00Ὰ). 
Ἐαὐγούστιον, τό, ἃ ΤηΕΑΘΌΣΟ ἐξέσται χάλκεοι β' ἔχοντες τρία αὐ. 

σὺ ἧς Μη. 200. 
Αὔγουστος, ὁ, (81. ἀπριοίμ) Ἐν ἘΠῚῸ οὗ (Ὁ, (δδθαν Οοἰαν απ, 

Αἴης, εἰγοη. τ). τ(Μ.το.846); Ἐπ5,}.6.1.ς.2(}}.20.814}; ΤΟ γν βου τη 
1.2.2: (2.050); 2. {{π|6 οὗ ΗΒ Θασοοββοσβ, Αἰ, σροὶ δες. 16(ρ.156.13; 
Μ.25.3850}; Ἐναρτ.ἠ.6.2.1(ρ.37.13; Μ.8ό. 4888); ; ΤΏΡη. εἰγομρ. 50 
(Μ.τοδ. 2Ο18) ; 3. ΒοΟΥΠΟ αἱ {1π|6ὲ5 ποῖ ΟΠΙΥ͂ Ὀγ τεϊβῃίηρ, εἰαρεῖοῦ Ὀαῖ 
ὃν ΒοΙτ ἴο ἴἤσοπο Κωνοταντῖνος ὃ Αὔ. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ Κωνστάντιος 
καὶ Κώνοτας οἱ Αὔ. ΑἸ. ἀπίοη δ1(Μ.26.056ΑᾺ); 4. ΠΙρῃεϑί τπ|6 οὗ 
ΘΠΊΡΕΙΟΥ͂, ΒΌρΕΥΟΥ ἴο τῃδΐ οἱ (δεβαχ νυ Π]Οἢ γα 5 οἴϊοη Ὀοπιθ, Ε8Ρ. 
ἴτοτπι ΠοοΙ δ ΟηΜατά5, Ὀγ Ἰυπίοτ. ΟΠ οαρτο5 Ιπ θΙηρίτα οἵ 
καισάρων μὲν ἔτι πρότερον μετεῖχον τιμῆς νυνὶ δ᾽...«αὐτοκράτορες αὖ. 



αὐδαῖος 

σεβαστοὶ βασιλεῖς. ..ἀνεδείχθησαν Ἐπι5.0.(..τ.τ(ρ.7.18; Μ.20.4128}; αὖ. 

ὃ δὴ πρώτιστον καὶ μέγιστον τῆς ἀνωτάτω βασιλείας γίγνοιτ᾽ ἂν σύμ- 

βολον 1δ.4.6δ(ρ.τ46.6; 12248); Κωνστάντιος ὁ ΑΑὔ, μόνος βασιλεύων 

Γάλλον..-κοινωνὸν τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας Καίσαρα ἀναγορεύσας ΤΏΡΒη. 

εἰγοη.Ρ.33(}]1.τοϑ. 1400); τ σεβαστός Ἐλι5.0,.(,χ αϑίρ.17.6; 9338); 

5. 7π0Ή1}} οὐ ἀπσιοὶ, ἘΡΙΡΗ ἤσονττίρ.204.20; Μ.41.2338); ἔν δρτ, ἢ. . 

4.ο(ρ.150.32; Ν.86,2720Α). 
Ἑαὐδαῖος, ἐχῤγέοοοί ἴῃ ορθθε, φωνὴν μὲν ὑποληπτέον τὴν νοερὰν 

τῆς διανοίας πρὸς τὸν...θεὸν ἱκεσέαν' οὐ γὰρ τὴν κρανγὴν λέγει, ἀλλὰ 

τὴν αὐ. τῆς διανοίας εὐχήν ΑἸ εχ ρ. Ῥς.3:5(}1.27.608). 

αὐδή, ἡ, ᾿πωμαη, ϑοῖσο, ρθε! , ΤΠςΟἹ, ἀεὶ ὧν πατὴρ παιδὸς μονο- 
γενοῦς, αὖ. ἐνυποστάτου {{865.Ν42.ἀ1αϊ.3(}}.38,861). 

ἙΑύὐδιανός, ὁ, τηΘ πΊθοΥ οἵ δεῖ γ Π1Οἢ ἀτόβο ἴῃ 5 τα ἴῃ 41} σε πίαγν, 

Τπάι ἤαεγ.4.το(4.304) αἰθο Κπονῃ ἃ5. ᾿ῷδιανοί, ἘΡίρΠ.ἠαεν.70.1 
(ρ.232.17; Ν΄.42.3404}; ποξ 8. Ποτεβυ, θαΐ 8 50] πηι, δι γοθτα τ( 0.161, 
5) Μ.4τ.τ645); [4 αγ:2.13(0,22.2; Μ.43.408) ; ἰ4, πῶς. δ(ρ.230.4; Μ.42. 
3368); [0.1}.Παογ.7ο(Μ.94.7208); νυ ἢ ΔΤ Πγορομιουρῆὶς 14685 Δθοι 
(οά, Ἐρίρἢ.ἤαον.)ο. 38 (ρ.2358-.; Μ.42.3410}; Ὑμάτ.λ.6.4.το,τ(3. 

οὔ); ἰἅ,}αδν.4.το(4.364); ἀβοθῖῖς ἐν μοναστηρίοις τὴν κατοίκησιν 
κέκτηνται ἀναχωροῦντες ΠΡΙΡΗ.ἠαθν.7ο.τ(ρ.232.17; 3404); 18.70.15 
(ρ.248,28; 2724}; οἴδου ἰάδαβ ἃπᾷ ργαοίϊοθβ, ἐδι(ρ0.232-2490; 340-- 
313}; Τμάτιλαον.4.το(3641.}; 10. ἐαεν.ο(Μ.94.72088.). 

Αὐδυναῖος (-εος), ὁ, ἢᾶτας οὗ πιοητμ π΄ Μαοβάοηϊα, Ὀγεῖς, εἴο,; 
σοΥσοβρομάϊησ τὸ Ταλυατν, Τὐπ|5.»:. Ῥιτοίρ.930.30; ΝΙ.20.14074); τεῖ. 
ἄδτε οἵ ΝΙΝ ἐστὶ κατὰ Ῥωμαίους πέμπτη ᾿Ιανουαρίου ἑσπέρα εἰς 
ἕκτην ἐπιφώσκουσα..«.κατὰ Σύρους εἴτ᾽ οὖν “Ἕλληνας Αὐδυναίου ἕκτη 
Ἐρίρμιλαον, στ. 24(0.203.2; Αὐδυνέον Μ.41.0328}; (Ὠγγδιπαϊν.π(2. 
4628); ἐβαπτίσθη τῇ ἔκτῃ...τοῦ Αὐ, μηνός Οἤγοη. Ρακεθ.Ρ.2οο( .02. 

5120), 
αὐθάδεια, ἡ, 56[{-τῸ]11; ἀγγοράπεε, τεῖ. Ἰπαι10]6 ἀπα ἰοιιά Βρεςοὶ 

τὸ μὲν ἀγεννείας, τὸ δὲ αὖ. τεκμήριον ΟἸεπη,ῥαεά.2.7(ρ.τ92.τ4; Μ.8. 
4618}; ἡ..-μεγαλοφροσύνη πάσης αὐ. καθαρεύουσα 1514.ὈῬῈ].6}.2.241 
(Δ1.η8.6ϑ τη). 

αὐθάδης, 1. τεἰζ-τοῖ δα, εἰιδδονη ; τιθαϊ. ἃ5 βυθβῖ., βεἐζιτοῦ τῷ αὐ. 
καὶ θρασυτέρῳ ΟΥ, 7σ.το.τ(τ6; Ρ.107.28; ΝΕ.14.3528}; 2. αγγοραμὶ μὴ 
βαρὺς ἐν ἐπιτιμήσεσι γίνου...αὖ, γὰρ τὸ τοιοῦτον Β85.ἢ07.20.7(2. 
1628 ; Μ.31.5370). 

αὐθαδιάζ-ω, 1, δὲ Ξεἰ{-το] Πα οὐ φεἰζ- αϑςϑογεῖσθε ; τχϑά.; ἃ. ἴὰ ροοά 
56η86, αεΐ τοῖίὴ ἀρίονιμτπαϊοη, ΟΝ Ζ.ογ.4.57(}1.35.5800); Ῥ. ἀςϑον! 
εοπίμνμαεϊομεῖν μίαν γεγενῆσθαι φύσιν “-εσθε Τ70.1). [ᾳεοῦ. 4ς (4.04. 
1[4517Ὰ}; 2. βοῖ,, δδ οὐκίίμαϊε σκληρυνόμενος σκληρυνθῇς καὶ αὖθα- 
διάσεις Τάτ. θα, 4 ρ}ιτι (Δ, Ο9.0408). 

Ἐρὐθαδιασμός, ὁ, Ξεἴ7- αςεογέϊοη;, αγγοόραηοε ἵνα μὴ νομισθῇ κόμπος 
εἶναι καὶ αὖ, οὗτος τῆς διδασκαλίας ὁ τρόπος (Ὠγυ5.ἢΠ01}1.25.1 1. ἢ71:. 
(7.3070); ἐδ. τ. σ(Ωτοον; μή τοι δέξῃ τὴν ὑπόμνησιν ἡμῶν ὡς αὖ., ἀλλ᾽ 
ὡς ἀγαπητικὸν τρόπον Τάτ. Θίπα. 60.2.2 ο7(}.09.τό280), 

Ἐαὐθαδικῶς, υἱοίση!ν ; σοτηρ., ΤΗΡΆν] χα ἤομμ,τίρ.221.22; 1.113. 
0288). 

Ἑαὐθάδιος, 5.ν.1., οδείμαίο ὀργὴν..«κατ᾽ ἀλλήλων αὐθάδιον ῬΠομά. 

τοῖΖ.80, ρει. βιηθπᾷ [καὶ] αὐθαδίαν, 
γαῤθαδισμός, ὁ, καὶ. Δ. 5τὴτίρ.469.25; οἵ, αὐθαδιασμός (ἤΓν5. 

μομι. τό. 5 τη ΔΙ .(7.2τοῦ). 
αὐθαδῶς, αγγοραμέίν, ἸηβοίεΉἶν τὰ..«ἀπὸ τῶν θεοπνεύστων γραμ- 

μάτων ῥήματα, οἷς..«ποικίλλουσιν...τὴν δόξαν, δικαιοσύνην αὐ. καὶ 
ἀλήθειαν ὀνομάζοντες Μεϊῃ.γε65.τ.28(0.257.1τ7; ΝΙ,4τ.11368); Ὠιάντη. 
Τγῖη.2.6(}1.30.548.). 

Ἐρὐθαιρετικῶς, σοϊμηίαγίϊν, ὈΙάγτα. 1 γν.3.τ2(Ά1.30.8600). 
αὐθαιρέτως, 9} οπε᾽ 5 οἵυν; ἀσεεογά, ἱμαεροπάφηϊν, Κγεεῖν δι᾿ οὗ [30.Ψ 

Χριστοθ) ἐὰν μὴ αὐ. ἔχωμεν τὸ ἀποθανεῖν... Ἰρῃ. αρΉ.5.2} θέλησίς 
ἐστι..«νοῦς περί τι αὐ. κινούμενος (Ἰεπ᾿. [γ.40(Ρ.220.τό ; Μ.0.7524}:; 
τῷδε «τῷ» ἔργῳ ὡς αὐ. ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομένῳ Η!]ρρ.ἤαενγ.6.δίρ.τ8ο.Ο; 
Μ.16,.2748}:; (οηϑίρ. Ἐτι5.}. διτο. ς. τ8(}.20.888.}. 

Ἐρύθάς, νοἰμηίανν, φοἰξοείοξοη, 0.10. ]αεοῦ. τ( Μ.94.14308). 
αὐθέδραστος, 5εἰξ-5εὑςἰείοηϊ, παυΐηρ ἱμάεροηπάθηι ἐχίϑίθησθ; οἵ 

ϑαρβίαποεβ ΟΡ. δοοίάεπίβ, 0.1). Δ᾽ αἰδεί. κο(}1.04.632.); οἵ ὅρα ἡ 
μακαρία...αὖ. φύσις καἰ, βος,ταιοίὈ.36ο.15). 

Ἐαὐθεκούσιος, ἡῬεεἶν-τοΙ], υοἱμηίανν, Ἐλιβ,4.ε.4.τ(ρ.τῶο.24; Μ.22. 
2528) οἷτ. 5. ἄφετος ; 1δ.4,το(ρ.χ64.27; 2764}; 14.}.ε.6.6(2534; Μ.21. 
4200); τῆς τοῦ φωτὸς αὐ. ἀναχωρήσεως 1Ὁ.7.το(3280 ; Μ.556λ}; τὴν... 
αὖ. ὑπακοήν 14.6.11.3.15(0.172.22 Ν΄.24.1020Ὰ}) ; πδαῦ, 8.5 5 05ξ.» 776έ 
το}, Ἰᾶ.}...6.6(2458; Μ.4174}} τὸ αὖ. τῆς ψυχῆς τ.(2470; Μ.4200). 

Καὐθεκουσίως, σοἰμηαγίν, Ἐλι5.}.6.6,6(247} ; Μῆ.21.421Ὰ} 
[Ἐ]αὐθεντεία, ν. αὐθεντία. 

αὐθεντξω, 1. λοϊά ςουεγεῖρη αμὶμογίξν, αοἱ τι αἰημογτῖν, 0 5.; 
Ἀ. οἵ Οοά βαπτίζοντας αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα...τοῦ μὲν πατρὸς “-οὔντος 
καὶ δωρουμένον τὴν χάριν, τοῦ δὲ υἱοῦ..«διακονουμένου..»τοῦ δὲ ἁγίου 
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πνεύματος..«χορηγουμένου π15.6.1}..3.δ(ρ.163.23; Μ.24.10134}; οὔτε 

ἔβρεξεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἶβς. τοῦ υἱοῦ], ἀλλὰ παρὰ κυρίου, --οὔντος δηλαδὴ 

τοῦ πατρός δγηιρ. ΘΊΡΗΙ απαϊΐ.18; οἵ ὅοη ὡς τοῦ υἱοῦ τὰ πάντα 

ποιοῦντος καὶ --οὔντος καὶ ἐξουσιάζοντος καὶ τῷ πατρὶ παραδιδόντος... 

τοὺς ὑποτασσομένους ἘΡΙΡΠ ἤαεν.60.75(0.234.5; Μ.42.3254}; τοῖ, ταὶβ- 

ἵπρ' οἵ Τιαζατι5 οὔτε πάντα ὡς “-ὧν ἐργάζεται... οὔτε πάντα εὐχόμενος 

ποιεῖ (ΒτγΒιλοηι 6: ἴῃ ΜΕ.(7.2944)}; Ὁ. οὗ τηεπ Μάρκος... βραχὺ 

συνέταξεν εὐαγγέλιον, ᾧπερ ἐντυχὼν Πέτρος ἐδοκίμασε καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ 

ἀναγνωσθησόμενον --ἦσας ἐξέδωκε Ἠ]οτουῖν αἰ {ττϑορλν. ΡᾺ}.)8(ρ.8. 
21; αὐθεντίσας Μ.1..23.6228); ὁ δὲ Φίλιππος παραχωρεῖ τῷ Ἐνδρέᾳ 
«ὐοὐδὲ οὗτος ἁπλῶς --εἴἶ (ῃγγπι λον. 6 6.2 τῃ [σ.(8.3060}; ΤΟ γγ8. 
βον.13(13.2568); οὗ Ρορε ἐπιστεῖλαι τῷ ἐπισκόπῳ “Ῥώμης... ἵν᾽ ἐπειδὴ 

ἀπὸ κοινοῦ καὶ συνοδικοῦ δόγματος ἀποσταλῆναί τινας δύσκολον τῶν 

ἐκεῖθεν, αὐτὸν “-ἦσαι περὶ τὸ πρᾶγμα Β65.6ῤ.δο.1(2.1620; Μ.32.432Ὰ); 
πάσης..-«πλάνης ἀποκινηθείσης, διὰ τῆς συγκροτηθείσης ταύτης συνόδου, 
σοῦ --οὔντος Ματοίδπ. ΠῚρ.6}Ρ.1.6ο τ(ρ.τοιτ4; Μ.Ρ1.54. ΘΟ); 6. οἴ 
[ἰπρβ οὐδὲ γὰρ ἐκείνην [50. τὴν ψυχήν] βούλεται “οεἴν- ἀλλὰ καὶ 
ἐκείνης τὴν ἐξουσίαν ὑπὸ τῇ τοῦ πνεύματος ἔϑηκε δυνάμει Ομ γυβ.ίομι. 
14.2 ἐπ ον. (0.5778}; ὁ μὲν [3ς. νόμος] ὑπηρετεῖ, ἡ δὲ [8ς, χάρις] 
«εἴ Ῥτοο.ΟΡ ογ.17.5(Μ6ς, 8164); 2. ρος5ε55 απ ῤονίν ονεὺ ἐβούλετο 
οὐνἐνδείξασθαι τῷ δήμῳ ὅτι κρατεῖ καὶ “-εἴ τοῦ παιδός (ΠΥ 5.Π0Ή1. 
44.1τ 1. ΜΙ.(7.4670}} 14 τογιν4. 1 ται Οθη. (4.060 Ὰ}}; 3. ἀςϑηις ἀμ μοῦ- 
ἔϊν; ἀεὶ ὁ ομδ᾽ς οἵϑη αμίμονῖν, αΌΒ. οὐ δεῖ τινα ἑαυτῷ «-εἷν καὶ 
καινοτομίας εἰσάγειν ἐν τῇ πίστει ΑἸππιοη “Ἵεντοι τδ(Μ,85,1537}}; 2. 
τπτ7( 5404}; 1 015 :25(15528); ὁ διάκονος. ..ὀφείλει.. εἰς τὸν λαὺν μηδὲν 
“εἶν, ἀλλὰ πάντα κελεύσει τοῦ πρεσβυτέρου διοικεῖν 1 π|5,]. 5 δγη).5 
(Μ1.86.3480); ὅοογ.᾿.6.2.54.2(}1.67.2008}; οὗτος [ξΞο, Διόσκορος].-- 
Εὐτυχῆ..«καθαιρεθέντα κανονικῶς ...."- σας ἀκανονίστως εἰς κοινωνίαν 
ἀνεδέξατο ΘρΙΒοορὶ Βοπιαπὶ ἀρ. ἔναρτ.λ.6.2.18(0.77.25; Μ.80,25640); 
εἰ. προφήτης --εἴ κατὰ τοῦ νόμου νοι. Μ1ς.2:25[.{0.2.2.,20}} ῥέαν ἐπ 
ἀεςροὶ, ἀεὶ αγτγαγῖϊν μὴ...«ἐπειδὴ ὑποτέτακται ἡ γυνή, “εἴ (Ὦγγ5. 
μορι10.1 ἴῃ Οοἱ (ατιποδο); ἐφι τι. (40 6Ε}; ῥγέβμηθ ΟΝ Ομ δ᾽ 5. ΟἸθΉ 
απίμονῖίν θεοτόκον τὴν μητέρα τοῦ ᾿Ιησοῦ λέγειν ἡμεῖς οὐκ “τήσομεν 
Τιροηῖ. Η. Δ’ δε. 4, 4Δο(Μ.86.17200}; 4. δὲ ῥγίριαγιῖν γεροηῖίο ον, 1η- 
σραίο: αὐ!πογίρε τῆς..- κρίσεως «“εἴ ὦ ὕψιστος θεός (ἰουιδῖ,ἢ}0,101ι5., 
(.5.48(Ρ.62.3; Μ.20.το2 50) ; τοῖς δὲ μὴ “-οὔσι μὲν τῆς ἀσεβείας, παρα- 
συρεῖσι δὲ δι᾿ ἀνάγκην καὶ βίαν,...δίδοσθαι μὲν συγγνώμην ΑἸ ἐρ. 
Βιρί. (1.26, ττϑοῦ); ἑτέροις ἀκολουθῶν, ἢ αὐτὸς κατάρχων καὶ “υὧν 
τοῦ τολμήματος; [585.6.5τ.1(3.1430; ΝΙ.22.2804Ὶ); (Ὦγν5,Π)6)5.1.3 τη 
Α1ω.(0.561))}: 1υεο δα. ερ.3οτίριᾳό.τ; Μ.14..ς4.188}}); Ραβ5., δδ αμίβου- 
ἐπρὶ; οἵ αὶ ἸᾺΝ ΟΥ σοα66, ἐδ σίθθη ἔογεθ οὗ ἰατο, σοτη δ ΤΉ0 ξογεὺ τούτῳ 
τῷ ἔτει ὁ ᾿Ιουστινιανὸς κῶδιξ ἐπληρώθη καὶ ἐκελεύσθη -- εἶσθαι (ἡ βγοΉ. 
Ῥασεῖ.».335(}1,02.8724}; 19.0.344{(8008). 

αὐθεντία (-εἰα), ἡ, Δ.. αὐδοίμ!6 κἴδαν, δοτθγ οἰ ῥοιθοῦ, ΞΉΡΥΘΉΙΘ 
αἰδογίν; 1. ἀἴνίπε τὰς γραφὰς...κυρίας οὖσας ἐξ αὖ. παντοκρατορικῆς 
ἐπιδείξαντας ΟἸετη. 5 ,7.4.1τ(ρ.248,22; Μι8.12168}; ἐν μὲν τῷ εἰπεῖν τὸ 
προστακτικὸν ἀπὸ αὐ. φάσκειν σημαίνεσθαι, ἐν δὲ τῷ ᾿ἐλάλησε᾽ τὸ 
διδασκαλικόν ΟτΥ΄ὦὡ ἡ .0.5 1η. 70.12: 4οἵ (Ρ.ς58.18); ἐπὶ τῆς κατ᾽ ἐξουσίαν 
αὐ. παραπλήσια...-«περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος παραδέδο- 
ται ὙΠαι.γϑεί.ἐοη[.7(}1.6.12208); ἰσοσθενὴς.. «ἡ θεία τριὰς...ἐν μιᾷ... 
αὖ. 1 π65.Να2.416].5(}1.48.861) τ ἐδ, τόγ(1150); 8. οἵἩ ΔΊ εΥ τοῦ μὴ 
νόμῳ φύσεως αὐτὸν δουλεύειν ἀλλὰ αὐθεντίᾳ βουλήσεως τὸ δοκοῦν 
ἐργάζεσθαι 17αβι.οηξαί ρτοειη.(Μ.0,14028); λαβόντες ἐντολὴν... κὴ- 
ρῦξαι..«καὶ βαπτίσαι...ἐπὶ αὐθεντίᾳ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων....καὶ μαρτυρίᾳ 
πνεύματος (πὶ, Αρῥ.5.7.320} τὸ μὴ τυραννικῇ τινι χρήσασθαι... αὐ. 
το, γββιονεαϊσοῖ,, ,(ρ. 850. Μι45.600); Γμγγϑ.λον.3.1 τὴ. ἔρλίζτι, 
174}; ὉΡΡ. βεοομᾷ δηά τισι Ῥούβοηβ οἵ Ἴτιη. Χριστοῦ...καὶ ἁγίου 
πνεύματος παρ᾽ ἑκάτερα τῆς τοῦ πατρὸς αὐ. τὰς δευτέρας αὐγὰς τοῦ 
φωτός Επι5.᾿..6.το.4.6ς(Ν.20.8768); 1.6. ἐδ.τ.Ζο(ρ.ὅτ.οτ; Μ.24.8όςο); 
τὸν πατέρα ἐν τῇ πατρικῇ αὖ, ὑφεστῶτα νοοῦντες (1600.} 8 06.6ρ.ἀορηι, 
ἈΡ. ΡΙΡΒ. αεν.73.τδ(ρ.280.4ᾳ: Μ.432.4338}} ΡΙΌτ. μυσταγωγῶν τὸν θεο- 
φιλῇ τὰς περὶ τοῦ πατρὸς αὐ. Τύτι5.4.6.1.4(0».22.18 : Μ.322.48}8}; Ὁ, οὗ 
ὅοη ὁ νἱὸς τὴν εἰκόνα τοῦ πατρὸς ἔχων ἐν ἑαυτῷ ἐξ αὐ. τε αὐτοῦ... 

διαταττόμενος Ἐλι8.6,..2.2τ(ρ.121.1ὸ; Μ.24,0 574}: [4 ἐπ, φοτιοί Μ.24. 
3604); εἰπὼν ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἐποίησε τὰ πάντα, ἐνταῦθα δίδωσιν αὐτῷ τὴν 
αὖ, μγνβ θσηῖ.2.1 ἡμ Η εὐ.(12.148}} τοῖ. δη.1:26[, αὖ. προσώπων 
ἴΞο. οἵ Ἐφίμεσ ἀπα ὅ0}}} σημαίνει (Λ6].γχ.},.6.5.1τ6.το(Μ ὃς. τόσο); 
οἵ ὅθι ἰησαύπαῖς ἐξ αὖ. κυριακῆς (Ἰοπι. ραρά.5.3(ρ.1τ78,21; ΜΊ, δ, 
4338); συγχωρεῖ τὰς ἁμαρτίας ἐξ αὖ. τῶν ἀνθρώπων ΟΥΟΝ γοδ.ἐγές ἄτι 
(Μ.4ς.τ248); δεῖξαι ὅτι τὴν αὐτὴν αὐ. ἔχει τῷ πατρί (Πτγ5. αγαῖν!.7 
(3.450); τεῦ, Μο.13:32 οὐχ ὥσπερ ἐκ τῆς οἰκείας αὖ, τοῦτο ὁρίσας 
εἰδέναι ἐπαγγέλλεται, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τῇ τοῦ πατρὸς βουλήσει, ἤτοι εἰδήσει, 
οἶδε τοῦτο καὶ αὐτός 1 164. Δ»γν.Ο(.δς, 1600); ἀπὰ σ]οτ δα οὐκέτι 
αἰτούμενος δίδωσιν, ἀλλ᾽ αὐθεντίᾳ τὰ ἴδια | [0.20:22] ἸύρΙρἈ ἤαον. 
ὅφ.3ο(Ρ.179.1τ6; Μ.42,2400); Ογγϑ.ἀομι.οο.9 ἠπὶ δΊ1.(7.ΒΆτο} ; ἃ5 ΡΥ π- 
εἰρὶς οἵ ορεοχατίοι οὗ ἀἰνὶπε παῖατο ἱπ Ὠγροβίδτο πμίοη ἐνεργεῖ... 
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ὃ Χριστὸς καθ᾽ ἑκάτεραν αὐτοῦ τῶν φύσεων..-τοῦ μὲν λόγου κατεργαζο- 
μένου ἅπερ ἐστὶ τοῦ λόγου, διὰ τὴν αὖ, ... τῆς θεότητος... 
σώματος, πρὸς τὸ βούλημα τοῦ ἐνωθέντος αὐτῷ λόγου, οὗ καὶ γέγονεν 
ἔδιον 7ο.1). .0.3.τος Μιο4.τούοα); 110.) .6ρ. ΤΕρλ, (Μ.05.3480) εἰ. 8. 
Β.2; . οἱ Ἡ, 6μοβὲ, τοῦ, Το.3:8 τὴν..-«αὐτὴν αὖ. καὶ ἐξουσίαν 
μαρτυρῶν τῷ πνεύματι ὁ σωτήρ Πιάγτλ ([Β45.} πη. (τ 200. ; Μ,20. 
7118) : τὸ πνεῦμα αὐ. φύσεως χρώμενον τ. (Ξοοα; Μ.γ721Ὰ) ; τὸ ἴσον τῆς 

πρὸς τὸν πατέρα φύσεως, καὶ αὐ. τοῦ ἁγίου πνεύματος 16. ΤΥ1.2.8ὃ 
(Μ.30.628Α}); οὐ δοῦλον τυγχάνει τὸ πνεῦμα, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς θεότητος, 
τὴν αὐτοῦ αὖ. ὑποδεικνύντες [86., οἱ ἀπόστολοι) ΕΡΙΡΠ.΄αθ».74.13 
(ρ.221τττι; Μ.42.5008Β); 1ᾶ ἀρειτδ(ρ.25.12; Μ.42.450); ϑδνθσρ. αὶ. 
“Ἅεντε: τ Ζβίρρ. 253.34,254.6)}; 2. ἴὴ ΤΒατ. Μορβ. απὰ Νεβέ., οπε οἔ 
ΟϑείΞῆς ΤΟΥΤΏ]ΏΡ, τε βτουπά οἔυπίοη Βεῦνεοη 1μορὸβ δπᾷ Βαιπο ΙΕΥ 
ἡ κατ᾽ εὐδοκίαν τῶν φύσεων ἕνωσις μίαν ἀμφοτέρων τῷ τῆς ὁμωνυμέας 
λόγῳ ἐργάζεται τὴν προσηγορίαν...«τὴν ἐνέργειαν, τὴν αὐ. ... μηδενὶ 
τρόπῳ διαιρουμένην ἽΠατ. ορ5.6. ἔδονπη.(θ.338.24:; Μ.66.10120}; ὁ 
«τῆς κατ᾽ εὐδοκίαν ἑνώσεως τρόπος...ἕν ἀμφοτέρων τὸ πρόσωπον 
δείκνυσιν καὶ.««μέαν τὴν ἐνέργειαν μετὰ τῆς ἑπομένης τούτοις μιᾶς αὐ, 
1.(0.330.5; ΤΟ134}; (, ξγυύριξι τ (Ρ.312.2; οἵ] 66. οο4λ, [.Δ1.); τῶν 
δύο φύσεων μέα ἐστὶν αὖ. ... καὶ ἕν πρόσωπον κατὰ μίαν ἀξίαν Νοκῖ, ΚΚ. 
Α ττί(ρ.1οῦ. 15}8}. Ταβίῃ.εοη  (ρ. .98.7 .7; Μ.86.το218}) ; προσκυνῶ. .-σὺν τῇ 
θεότητι τοῦτον ὡς τῆς θείας συνήγορον αὐ. Νοβῖ. (γὉ ο(ρ.26ο0.7)αρ.ὔντ. 
Νιεοί.2.ο(ρ.47.12; 6.520); τῶν δύο ἡ αὖ. κοινή Νεκί. [5.}) 4(0.354.ο)ν. 

2.6(ρ.41.24;.444}; Νεδί, γγ.1) ἀ(ρ. 354. 15). 3.6(ρ.72.36 6.008); δοη- 
ἀδιηηθα ὃν νυ, εἴ τις ἐπὶ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις 

«ἰμόνῃ συνάπτων αὐτὰς συναφείᾳ τῇ κατὰ τὴν ἀξίαν ἢ γοῦν» αὖ. ... ἀ. εξ, 
Οντ.θαρί.χτ σαῤρ.3(Ρ0.18.25 ; 61.1408}}; 14. ἐῥ. (0. 36. 14; Ε .11Ά}; Ἶ ἄνθρω- 
πον.««συναφθέντα θεῷ σχετικῶς κατὰ μόνην τὴν ἰσοτιμίαν ἢ γοῦν αὐ. 
ἐδι4οίρ. 27.8 116Ὲ}; τοὺς..«φάσκοντας..-«κατὰ μόνην τὴν ἀξίαν ἤτοι 
αὖ. ἀνθρώπου γενέσθαι σὐνὰ ὀρῶν πρὸς θεόν, τῆς ὀρθῆς... «πίστεως ἀλ- 
λοτρίους εἶναί φαμεν 1Δ,ἐαρί, αἱ φαρ.2(ριτϑιττ; 6᾽.1488}; ἀπὰ Ὀγ Ἰαΐευ 
Ἐδίῃετβ, Π᾿δορ!. ΗΝ 65 ..τ.326(Μ.86,1407},1 οοα}) ; μέα.. αὐ, 

«τοῦ δὲ 

ι [ 

.-. Καὶ μια 

ἀξίᾳ...οὐκ ἐπὶ διαφόρων φύσεων, ἀλλ᾽ ἐπὶ διαφόρων προσώπων καὶ 
τῆς αὐτῆς οὐσίας λέγεται... ὅθεν καὶ οἱ ἅγιοι πατέρες ἀνεθεμάτισαν 
τοὺς κατ᾽ αὖ. ... ἢ ἀξίαν.. λέγοντας τὸν θεὸν λόγον τῷ Χριστῷ ἡνῶσθαι 
Ταβίη. εὐ (Ρ.98,0,12; Μ,86.το2160); εἴ τις λέγει, κατὰ. ..«ἰσοτιμίαν ἢ 
κατ᾽ αὖ. ... τὴν ἔνωσιν τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς ἄνθρωπον ἀμ θὰ ἢ 
κατ᾽ εὐδοκίοαν...ἃ, ἔς τὰ ἐοη ξιαπαΐδ. 4(ρ. 0.20; Μ.8ό.1οι 54): ; αὖ. ... καὶ 
ἀξίᾳ... ὧν ἔφασκε Νεστόριος εἶναι τὴν ἕνωσιν, γνώμης ὑπάρχει κινή- 
ματα.-.«ἀλλ᾽ οὐ φύσεως Μαχιορηβς (ΝΜ Οτ. 410); οἔ, 70... 3.0.3. ταί, 
ο4.τοῦοα}) οἷΐ. 5, Αυυιδ; 9, Οποβῖ., ἐπε ΣΉ βγένηε ᾿ινΐηε οτοεν τὸν 
ἄνθρωπον... «ἀγγέλων εἶναι ποίημα, ἄνωθεν ἀπὸ τῆς αὖ. φωτεινῆς 

εἰκόνος ἐπιφανείσης Ιτοη,ἤαθν.1.24.τ(}.16.33224}; τῆς ὑπὲρ τὰ ὅλα 
αὖ. ΗΙἸρΡρΡ.ἤκεν.το. 2 τ(ῃ.281.7,12: Μ,16.34380); ἐκ τῆς ἰσχυροτέρας 
δυνάμεως..-καὶ τῆς ἄνωθεν αὐ. ἘΡΙΡ . ἠαον.38,1τ(ρ,63.1; Μ.41.652}), 

Β. φεῤγώπε αμέμογην"; Ἐν 600], ; 8. 85. σοτητηϊτεα τὸ ἔπε ΟΠ γΟἢ 
ὑποταγῆναι τοῦ λοιποῦ τῇ αὐ, τῆς ἐκκλησίας 8.85.6 .02.53(3.1868 ; Μ,32, 
4844); Ῥὶατ,. εἴπερ τινά εἰσί τινε σχήματι θρησκείας δεδεγμένα, ἴσχυν 
ἔχειν οὐ δύνανται τοσαύταις αὖ. καταπαλαιόμενα Ηοτη. ρ, εἰδν. 

(ρ.56.}; Μ.Ρ1,.63.4218)}; Ὁ. ἔρον ἐδδομιησι οὗ Τὰνν, τοῦ, Μτ.24::20 
μηδὲ σαββάτου"... .διὰ τὴν αὐ, τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου (Ὥγγπ5,Ποη!. 76,1 ΤῊ 
Δ1ι.(7.7320); Ἰά εοταμεη Οαἰ.5:22(1ο.7038}; οὗ σοθρεὶ τὴν αὖ. τοῦ 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον νόμου Ει5.4.,6.1.7(0.35.το; Μ,22,60Ὰ}; [.δὸ Μασ, 
ΦΡ.ο5(ρ0.31.27; ΜΙ, 4. Ὁ40Ὰ}; Οὗ ἈΡοβίο!ο τυτθηρϑ, ΡΠ. οὐκ ἐπὶ τὰς 
τῶν ἀποστόλων γραφάς, οὐκ ἐπὶ τὰς εὐαγγελικὰς αὐ, 1.28. τίρ,ττιτο; 
584}; μετὰ βραχὺ τοῦ χρόνου προϊόντος αὖ, τινὸς ἐπελάβετο [36. 

ορίβῦς οὗ 8, 7διὴ65] Ηἰοσν Π{τΥιβϑόρσ. ΡᾺ].)2(0,3.24; Μ.Ρ ..2. 
640Β); οὗ Δροβίο!ις διηια ρμαισιβεὶς ἐὐδαϊθιοη κατὰ τὴν ἀποστολικὴν 

παράδοσιν... «ἧς τινος τῇ αὖ, ἐν πᾶσιν ἑπόμεθα ΑρΡΆΓΏΡΑΡΑ ἐῤ.5γ5. 
(Μ.}}..87.12268); “Πολυκράτης..«διδάσκων ὀφείλειν ᾿Ιωάννου τοῦ 

ἀποστόλον καὶ τῇ παλαιᾷ ἐξακολουθεῖν αὐ. Ἠ]οΥ υἹγ. 1 (τ Θοργ, 81.) 

45(0.32.17; 603Α); καὶ μὴ θαρρήσωμεν καινίσαι φωνήν, ἐφ᾽ ἧ κατα- 
φυγὴν οὐκ ἔχομεν τὴν πατρικὴν αὖ, Μαχιορηδε(Μι01τ.320); 6. ἴοτ 
ταϊπσ, οἵ σουποὶΐς ἀμ σᾶποῃβ ἡ ἐν Χαλκηδόνι σύνοδος...«τῶν προ- 
λαβουσῶν [3ς. συνόδων] ὁμοίως τὰ δόγματα ἢ τηλαυγέστερον ἐφανέ- 

βωσεν ἢ ἐπαναληφθεῖσα τῇ αὖ. ΠΝ Βοχτ. ὁ}. ΡΤ (ρ.58.τ6; 
ΜΡΙ..63.5 208); 1Ρ.(ρ.57.22; 5180); ἃ . Τὰ Ῥεῖβου, οὗ 5, Ῥείεσ “σὺ 
κληθήσῃ Κηφᾶς᾽, ἐκεῖνο γὰρ αὖ. ἣν καὶ ἐξουσίας μείζονος (ῃτγϑ. ἤθη. 
1.1 ἴῃ 70.(8.112Ὲ}; ἃπα Πϊ5 βιισοδθβοῦθ ἔχοντάς τε τὴν αὐ. τούτου 
παρ᾽ οὗ ἀπεστάλησαν (ἰατά εαἩ.5; εἰλήφαμεν... «παρὰ τοῦ ἁγιωτάτον 
Πέτρου καὶ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων, ὡς ἔχειν τὴν αὖ, καὶ ἐκδικεῖν 
τὴν ἀλήθειαν ὑπὲρ τῆς ὑμῶν εἰρήνης ΘΟ Μαρ.6ρ.43(ρ..12; ΜΈΡΠ κΑ. 
5224}; οὗ ὈΙΒΒΟΡΒ ἕνα μὴ κατευτελίζηται τὸ τοῦ ἐπισκόπου ὄνομα καὶ 

ἡ αὖ. (δεατά, ἐαη.6; μηδὲ ἐπαναφέρειν ἡμῖν καταδεχόμενοι, εἰς ἑαυτοὺς 
τὴν ὅλην περιεστήσατε αὖ. Β85.6}.π4(3.τ480 ; Μ.32.4σο0) ; τοῖ, τ ΤΙπι, 

“1 : κ ΕῚ - ν ἊΝ δὲ ᾿ 1 θ - - 4 ὃ , 

3: ἐγὼ... .Οὐ Τοῦ ἐργόου, ΤῊΣ Θεὲ αὖ. ... ἐπισύμειν εἰπτον εἰναι ὀξεινον 

263 
3 , 

αὐθεντικός 

ΟὨγνϑ.5ας.3.το(ρ.66.τϑ; 1.23888)}; ὥστε μὴ τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς αὐ, 
ἐφίεσθαι μόνον, ἀλλὰ τῆς προστασίας Ἰ΄.ἢ0.10.1 1 1 ΤΊ. (11. 5088}; 
οὗ 566 οἵ ΑἸ]εχαπαγία τὴν αὐ, τῆς εὐαγγελικῆς διαδοχῆς ΘγΠΕΒ, 6.66 
(Μ.66.14000); τὴν αὖ. εἰς τὴν ἱερατικὴν καθέδραν ἀνέπεμψα 1.6] 
(14254); ὁλοτελῆ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως τὴν αὐ, εἶχον τότε, 
καὶ πάντα ἀπήρτητο τῆς αὐτῶν γνώμης Πα Μορβ. τ Τύρη.3:8(ρ.120. 

τ6); Τ,6δὸ Μαρ.ἐρ.28.6(ρ.19.15; 7801); 2, ἱπποοηὶ. ἰπ πο Ύ8] ἰδ 
ἀναζώσασθαι τὴν αὐ. τῆς δικαιοσύνης Ἡοχιη.ἐ,. ΕΡτρλ.(ρ.57.30; Μ. 

ΡἈΙ..6 3.520 Ὰ}; 3. οἵν] , Κιηρὶν ἀπα ππιρϑσῖαὶ : οὗ οὐροτου, π5.0.(,2. 
σιίρ.90.12; Μ.20.11128}; 85 ποίᾳ Ὁπάθυ αἸνὶπὸ βονογοίρηίν οἱ (ῃγὶδὲ 
ἐνδεικνύντος [55. (οποία ΠΕ 1Π6] τὴν τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως αὖ. πρὸς 
τὸν ἐπίγειον γεγονυῖαν 10... ΤΡ (Δ .05.3480); οἵ Π)αν!α, Αβί, 
Ατῃ ἠονη τ3(Μ.40.3604}; οὗ ἤείεηα, ΤΠρΠΗπ.εἤγοη.Ρ.2ο( Μιτοδι τοῦθ). 

Ὁ. απμἰμονῖν ἴθ σθη. (ποῖ ὨΘΟΘΘΘΆΤΙΥ ΔΡΌΒΟΪ 6); 1. ἀμ δογίν, 
ἤρηηηεξες μετὰ πολλῆς τῆς αὐ. ἐπάγει τὴν τομήν (Ὠτυ5. ΠΟΊΉ.1Ὸ.Ὶ ΤῊ 
λτ](ττ.2764); μετὰ αὐ. καὶ μετὰ ἐξουσέας πολλῆς... ἐπιτάττειν 1α. 
λοηῖ. 5.3 τῷ ΤῊ (τι ͵ όοα); ἐῤ.3.92(7300); 1ά.ἀο»1.13.1 πὶ 1 Ττριν(τι, 
6170}; ΟΡΡ. ἐπιείκεια, ἐδ.(617Ε}; ΟρΡρΡ. συγκατάβασις, 10.132. τ(6110}; 
ΟΡΡ. προσήνεια, 8.17. τ(6470}; 2. βοῖθρν, ἰΐσορεο, ΙΟΥ βοῖτιδ ρα ΕἸ ΟΌ]ΕΣ 
ἐπα, εἰρ.. πιοπμαϑίϊς τὰ]6, Βαβυγερ. πι5.41 1{.{2,3868 ; ΜΙ, 3τ,τοτὰ); 
ἰφαςδϊησ διδασκαλικῆς αὖ, (μγν5. ον. το.2 ἢ. ΗΠ εὐ. (τ2.το6 0); ὁ 
διδασκαλίας αὐ. ἔχων Ἰα,ἠον!.73.1 τη ΜΠ(1.028); ῥσιθϑεὶγ Πτ15610- 
ἐΐοτι τίς ἐστιν, ὃς ἑαυτῷ ἐν ἀλλοτρίοις θεσπίσμασι τοῦ κελεύειν τὴν αὖ, 
δύναται προσλαβεῖν; ΠοΥμ.Φρ.εἰεγ.(ρ.55.34; Μ..Ὀ1..63,421Ὰ}; ἐν ἱερέως 
αὐ, κρίνων τοῖς πᾶσι ἼΠπατι. ορε. Ζαεῖ.3: 6[.(Μ.06.52 58}; ἕνα μηδεμέα 
ἐξουσία ἢ αὐθεντία αὐτῷ 56. ΜΟΙ 15] δοθείη ΟΝῚς.(325)6ρ. (ρ.5ο.8; 
Μ 67.818); ῥῬγεβιαθηον δ 8. βυποά, Εναρτ.ἦν6.5. (0.60.2; Μ.8ό. 
2552}; 8Π6 ἰογ ἐν} -ἀοϊηρ ὡς ἂν μάθῃ... οὐδεμίαν... ὕβρεώς τε καὶ 
ἀτιμίας τὴν αὖ, ἔχων τ Ν ν85,ἐρ.τ(Μι40.Ἰοοδο) ; 3. αμ δοῦν, ΞΘ ΟἸἸΟΉ 
οὖς προσκαλέσασθαι ἐξ αὖ, τοῦ γράμματος τούτου δυνήσεσθε (5. 0. 
Ετι5..(.3.ς2(ριτοο,τ6); 26.4.36(Ρ.132.2; Μ.20.11858), 0.1}, δεν. ὃο 
(Δ1.94.7330); 4. ' σρίίογι, τπάορομάξηξο λαβεῖν γυναῖκα. . εὐπορωτέραν 
«ενεἰς αὐ, καὶ ἐλευθερίαν τὸν ἄνδρα [«ς. ἔβλαψε] (μγν5. ΓΤ άγ.2.4(1. 
400); τὴν χηρείαν αἱροῦνται...ἵνα μετὰ πλείονος αὖ. ἅπαντα πράττωσι 
Ἰά,λορι.13.3 τη ΕΤΊρ (ττ. 6200) ; οἱ 1ῦβαιι ορρ. [δοοῦ ἐν ἀδείᾳ καὶ αὐ. 
πολλῇ Ἰᾶ, μον. 2.6.1 τῷ Η εν. (12.23.50); ΙΔ λουι.62. 5 ἐπὶ Οδη. (4.5 008}; 
Βεπος ἐξ ἰδίας αὐ. ἡμάορεμάεηίίν, οἡ σηθὴς στον ἐμτ τ αξῖτε, Το. ἢ, Ε, 
9.0.12(}1.20.8240); Βαβιγεν δγν.χϑ84(2.477}. Μ.31,. 2058}. 

Γ.1π 84 56Π58; 1. ἡγγεςροησιρηεν, εεητε (οἴ. (7.4) λέγονται μετὰ 
πάσης ἀναιδείας καὶ αὐ. ΕΘ Υ, εοη ες Ὀργόθιη, (ΝΜ ].28,1337): ἤρῆσα 
αὐθεντίᾳ, ἐξ αὐ. αγῤτίναγίΐν, στ οπεὶ 5 οτθη γε ροησερη έν, ἐπαμιἠογσεά 
ἐχειροτόνησε τὸν Φαῦστον ἰδίᾳ αὐ. καὶ ἰδίᾳ χειρί Βθὰ5.6.122(3.213}} 
Μ.32.5418); τῆς μὲν τοῦ κυρίου... «διδασκαλίας ἀφισταμένου. . «ὅρους 
ἰδίους ἐκδικοῦντος ἐξ αὐ, Ἰ(. 7π4.2(2.21410} Μ.21.65 6.4}; σαφῶς ἐλέγ- 
χεται συνομολογῶν οὐ δικαίως, ἀλλ᾽ αὐ. τὸν θεὸν τὰ ἀνθρώπινα πράττειν 
σεπηδα, ῥ' ὄοηνοτ τοῦ, (Ρ.302.7: Μι8ς, τ708})) : Οδγον. Πα Π. .278(Μ. 
92.6028); 2. ῥγ»ίναϊε ποίΐοη;, ῥεγεοηαὶ υἱεῖ τὴν ἰδίαν αὐ. τῆς τοῦ πνεύ- 
ματος νομοθεσίας ἔμπροσθεν ἄγουσι ἸυυτΗοτεοηζεί το  Μ.28,15680) ; 

3, μιρμ-βαηπάεάηποςς; ἱγγαπΉΝ τὸν ἀρχιδιάκονον καλέσας τὸν ἐμόν ἐξ 
αὖ. πολλῆς, ὥσπερ ἤδη χηρευούσης τῆς ἐκκλησίας (Ὦγνγβ.6}. ]πποε.1.1 

(0.9.2 5; 3.516}}; 1.τ.2(0 1101; 5170); Οἵ ον] ροννοῖβ, Ἐμάτ. Μορ5.( οἱ, 
2:τπί(ρ.5οτ.17; Μι66. 200}; βίᾳ μὲ ἔξωσον, ἕνα ἔχω ἀπολογίαν τῆς 

λειποταξίας τὴν σὴν αὐθεντείαν ῬΑ]. ,ὐβγν5ιοίρ.55.17; Μ,47.32). 
αὐθεντίζω, νατιατι οἵ αὐθεντέω. 
αὐθεντικός, 1. δγίμεραϊ, εἰ μηδενὶ ἐξεῖναι ἐπισκόπῳ καταλει- 

φθείσης τῆς αὐ, αὐτοῦ καθέδρας πρός τινα ἐκκλησίαν ἐν διοικήσει 

καθεστῶσαν ἑαυτὸν ἀποφέρειν (σά. Α[γ.7τ; 2. αμππομεῖς, απ πογηαθε, 
οὐ ψὰν οὗ βαϊνβδίίοη τὴν βασιλικήν τε καὶ αὖ. εἴσοδον (ἸδγῈ.51}.1.7 
(0Ρ.25.22; Μ.8.7335}; τὴν ἐκτεθεῖσαν αὖ. πίστιν ἐν τοῖς ᾿Εγκαινίοις τοῖς 

κατὰ Ἀντιόχειαν ϑδ'γηι. δεἰ.(ρ.257.33.; Μ|.26.7448); οὐδὲν ἐπιτακτικὸν 
γράφοντα, οὐδὲν αὐ., ἀλλὰ συνεσταλμένον καὶ καθυφειμένον (Ἤτνϑ. 

μον. δι τη ΡΠ (ττ.53Ε}; 3. τηάοροηάφηϊ, ἐροηπίαπεοιις , οἵ ἐξουσία 
εἴς,, τεῦ. Μι8:ο, στ Ν οι λόηι. τὸ τη απ (Ν.44.0ὅ18}; οἵ (οά, 
νχ. Ἡ.εαἰσεῖ,.11.22; αὐ, ... καὶ θεϊκῆς ἐξουσίας το Νι γϑ5.0γ.καἰδεΐτς 
(ρ.64.7: Μ.45.480); οὗ θη, 18. μη.2(2 Ὁι25 115; Μι45.5204} οἵδ, 8, 
αὐτοκρατορικός : οἵ Η, (ποδί, τεῖ, τ οτ,τ2: 1 οὐδὲν ἕτερον ἣ αὐ. καὶ 
δεσποτικὴν ἐξουσίαν αὐτῷ μαρτυρεῖ Βα5. ἡμη.3.4(1.215Ὲ; Μ.29.06.48}; 
Βεάντη. 1 γ15.5.,(ΜΜ.30.465λ}); 4, αἰ πο, σεμμίηδ, αεἰμαὶ τῆς τοῦ 
κυρίου φωνῆς, εἴτε τῆς αὖ, εἴτε καὶ τῆς διὰ τῶν ἀποστόλων ἐνεργούσης 

ΟἸδιη. ον. 6.6(0.455.27; Μ.0.2608); οἵ (ΠΗ τΙβὲ ταῖς αὖ. καὶ δεσποτικαῖς 
χρῆσθαι φωναῖς Βα5. Θρὶγ.2τ(3. 180: Μ.32.1058}; οἵ (γιβιίαῃ ΒΑΡ. Βια 
ΟΡΡ. Ὀαρτίϑπι οἵ 1οππ, Ὀιάνπι. 7γ1ι.2.14(}. 0.708); δ. οἵ ἀοσιι- 
γηδηΐϑβ ; 8, ἦξ απ ἐονἦς παηά, αμοργαῤβἧ, Ἰουβυ.(᾽,2.23(0.50,27 ; Μ.20. 
ἸΟΟΙΑ) ; αὐτοῦ...τοῦ κατηγόρον..-«προεκόμισε χεῖρα ὁλόγραφον αὐ. Τιι}, 
Ῥαραὰ φρ. Πῖαμ.(Ρ.107.34:; Μ.25.206Ὰ}; ποιιῖ. ἂἃβ. ϑιιθδί, οὐδεὶς...τὸ 
ἀντέτυπον φθείρας τὸ αὐ. μεταλήψεται »(ἰρηι.14.4.; Ὁ. ογίρτηαί ΟΡΡ. 



᾿ »“»" 

αὐθεντικῶς 

(τϑβοτ θα ἔνθα λέγονται τὰ αὐτὰ ψηφίσματα δύνασθαι τὰ αὐ. ..- 
εὑρεθῆναι (οά. .4.}». 134; ὃ δὲ ἀσεβὴς βασιλεὺς τὸν αὐ, χάρτην τῶν 
πεπραγμένων ἐν Χαλκηδόνι. -πρὸς διάρρηξιν ἔσπευδεν ΤΠΡΗΠ.εἤγΟΉ. 
Ρ.143(Μ.1οϑ.36ςΑ}); πϑραΐ. 85. βιιῦβε,, ορρ. τὰ ἔσα, οά, Αξγιρτοεια. ; 
ς, αμίοηεῖς [ςοΡ»}] τὰ αὖ, τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου ἀπὸ Γραικοῦ μετα- 
βληθέντᾳ (οἄ.«4{γν.1235 1.; τὰ.. ὑπομνήματα ἔν τισι μὲν βιβλίοις... 
ἐντέτακται, ἐν δὲ τοῖς αὖ, ... οὐδαμῶς ηὕρηται Πιβίπ.ἐοη  (ρ. τοῦ. ; 
Μ.86.1ο230); Δ οῤ. Τ πάν Μορς.(ρ.66.1ς; Μ.86.το874); τὰ... ἔσα, ἤτοι 
ῥέγιστρα, ἣ καὶ αὐ. (ΓΡ(δβι)αεί.13(}ΏΠ4..3.1348}). 

αὐθεντικῶς, 1. τεῖ, (οὐ, απἰῤοναϊνεῖν, κουεγεῖρηῖν; ἃ, οἱ ΤΑΤΏΘΙ 
αὐ. ... ποιῶν, ὅσα... καὶ οἷα...καὶ ὅτε βούλεται ποιεῖ 1 Ἰυδίιφι ν.3.2 
(Μ.6,14264}); Ἐ. τεῖ. ϑοὴ ἁ Χριστὸς...οὐ δεῖται τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ αὐ. 
ποιεῖ (ἢγνγϑ. 01.27.4 ἴῃ Π εὖ.(12.251Ὰ}; σοί, Πέτρε, δίδωμι αὖ. τὰς 
κλεῖδας ΝΙ]Φρῥ.τ.ττδ(.79.1338); σοτηρ., τοτὲ δεβγόμηε αι ΠΟΥ ἐν, 
Αιητλοι. [15 το ΝΜ 8ς. 4064}; ἀεηϊεα οὗ δοὴ. οὔτε ἔσα ἐστὶ τῷ θεῷ, 
ἀλλὰ θεῷ, οὔτε αὖ. ὡς ὁ πατήρ ΓΟΑπς. (358). Ἔγη Δ. ἘΡΊΡΗ. ἤαεν.73.0 
(Ρ.28ο.2; Μ|.42.4208); ὁ δὲ υἱὸς.. οὐκ αὖ, ποιεῖ ὡς ὁ πατήρ, ἀλλ᾽ ἁμοίως 
(εο.1,δοα.ἐ.ἀορηη 0. ΠΡΙΡΒ.μαεν.73.τϑίρ.290.31; 4360); ΟρΡ. ὑπουρ- 
γικῶς, τὖ,(ρΡ.2901.6; 4360); ς. οὗ οροτϑτίοη οὗ 11. Πμοβί, ὄἜχεσ. του, 
12:11 τουτέστιν αὖ., οὐ δουλικῶς ΟΥ, Κ7γ.116 10. [.α᾽.4:20(Ρ.217.7; Μ. 
13.6608)}; οὐ λειτουργικῶς...«ἀλλ᾽ αὐ, διαιρεῖ τὰ χαρίσματα Β65.᾿0;1.14. 
4(2.133Ε; Μ.31.4724}; τὸ..«ἅγιον πνεῦμα...«αὐὖ, ... προστάττει ὡς θεὸς 
καὶ δεσπότης ὨΙάντη. Γ γιη.2.6(Μ.30.5378}); 18.2.γ(5720); ὅλα ταῦτα 
τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ πνεύματος αὖ. δηλοῖ γεγενῆσθαι 1.2.1] (}}.7250); 
τύβεβ. Νὰ Ζ.416ἰ.42(Μ.38.0ο08} οεἷτ. 5. αὐτοκρατορικῷς ; 2. τεῖ. τῆδῃ, 
τοι αμϊπογιγ; ἃ. ἴῃ νιχέαθ οὐ ομεβ οἰῆος, σωϊῤογίαί εἶν, τεῖ. 
5, ῬεῖοΥ μετὰ κοινῆς πάντα ποιοῦντα γνώμης" οὐδὲν αὐ. οὐδὲ ἀρχικῶς 
ὈΒτνϑ5."οηι.3.1 1 41..(0.230}; οὗ 5. Ῥ6ἃ] οὐκέτι... ὡς παρεξετάζων 
ἐκείνοις ἑαυτὸν λέγει, ἀλλ᾽ αὖ. ἰ(.ἢ 0.14.2 τΞ: ΤΟογ.(το. τοι}; οὐ 
γὰρ αὐ., οὐδὲ δεοποτικῶς, οὐδὲ μετ᾽ ἐξουσίας, ἀλλ᾽ πατρικῶς 1ά. 
ἦι. 5.1 1. ΤΤΊΡι.(1τ.574Ὲ}} οἵ 8, 7άπιθ5 οὐχ ὡς ἐπίσκοπος αὖ. 
διαλέγεται 14.Ποιμ.46.1 τ. “4:.(0.3450}; σοϊὴρ. ἐπιτάττειν χρὴ τὸν 
ἱερέα καὶ αὐθεντικώτερον διαλέγεσθαι 1(.ἤονη1.13.1 τ 1 Ττηῖ (6170) ; 
14. ἀοηι.4.3 τῷ 2Ττη1.(6838); Ὁ. το ἀμ ογίφζαίίοη, ταμειοη τοὺς 
στρατιωτικοὺς ἄρχοντας δουλικῶς χρᾶσθαι τοῖς ἐπισκόποις καὶ 
κληρικοῖς ἐκέλευσε καταγομένους αὖ. ἐν τοῖς ἐπισκοπείοις καὶ μονα- 
ατηρίοις, καὶ καταχρᾶσθαι τὰ αὐτῶν ΤῊΡΠπ.οίγον. ».4τ4(Ν. τοῦ, 9818); ὶ 
3, οἱ ομεῖβ ον Ψ1], «ροπίαηεοιδὶν δυναμεῖς λειτουργικαὶ πεμπό- 
μεναι..-οὐκ αὐ,., οὐδὲ αὐτεξουσίως παραγινόμεναι Ῥγος,Ὁ...ς.6:6(Μ.87. 
1041}} οἵ. τ; 4͵ ἐαρνθοσῖν; ἃ, οἵ σοργίηρ ἐχαοὶΐν οὐ γὰρ αὐ, εὑρέθη 
μορφή ΝᾺ]. απ.Ὁρ.Ο]6π).5,γ.4.13(ρ.287.25; Μ.8,12078}; Ὁ. οἱ πϑηηρ 
ἄἀϊγεοεϊΐν, ἐχρνεεεῖν τῶν προφητῶν, ἃ μὲν διὰ παραβολῶν, ἃ δὲ δι 
αἰνιγμάτων, ἃ δὲ αὐ. καὶ αὐτολεξεὶ τὸν Χριστὸν ᾿]ησοῦν ὀνομαζόντων 
Κονγνρ. Ἐ εν Ρ.ΟἸΕτη. οἐγ.6.1π(ρ.406.27; Μ,0.3528). 

Ἑαὐῤθεντίμιος, ογέρίηαί, οἵ αὶ ἀσσυτηθπέ, ρος. Ῥαμὶ.2(0.35). 
αὐθέντρια, ἡ, ἴξιη. οἱ αὐθέντης, ὁπ6 'π δῃυΐποιῖν; 8. αμέδον 

ἐνώπιον τῆς..«τριάδος, ἧτις φύλαξ οὖσα ὑμετέρα καὶ αὐ. τῆς βασιλείας 
1,60 Μδρ.6}.44.2(ρ.26.24; Μ.ΡὈ Ϊ,. 54.8300); Ὁ. τηἸξίγοες ἡ αὐ, τῆς κόρης 
Τβοπτ Νιυυδνε 20(Ν1.02.15128). 

Ἐαὐθερμήνευτος, 5εἰ7-1Η ΥΡΥ ΠΡ τὸ μὲν οὖν ἐνύπνιον δοκεῖ αὖ. 
εἶναι ΠΙΡΡ.θαη.3.6.1; ΤΟμγγβ λον η Ῥ5.τοο: 2-δ(5.6394); Νακ. 
Ἐνγυ}.(Μ.01.3220}}. 

αὖθις, ἀσαΐῃ, εἰς,; αἰεγιοαγάς, αἱ ἀποίδεν “ἴγιθ, Ταῖ,ογαὶ. τίρ.2. 
15; Μι6.8058); δεξάμενοι τὸ πνεῦμα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς ἀναστάσεως...αὖ 
ὡς θνητοί τινες ὑπὸ τὴν τοῦ νόμου φυλακὴν ἑαυτοὺς ποιεῖτε; ΤΟΙ. 
Μορϑ.(αἱ.5:4(ρ.38.23); 1 665,Ν42.41αἱ.30(}1.38.,802). 

Ἐαὐθονία, ΕἸΤΟΥ ἴοΥ ἀφϑονέα, αὐμηάαηεθ, ἘΙΡΏΓ.3.1228. 
αὐθύπαρκτος, ςεἰ{-ε εις ; 1. ΟΠ τδοϊθυιβέϊο οἱ 8]] οὐσέα: πρᾶγμα 

αὖ. [36. ἡ οὐσία], μὴ δεόμενον ἑτέρου πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σύστασιν Απακί. 
Δπὶ «Μά. (. 80. ἸΔΟΤΑ); 0. ὈΜαπ.1. 1(Μ. 94. 15248); ὃν ἐστι πρᾶγμα 
ἢ αὐ. ... ἣ τὸ μὴ καθ᾽ ἑαντὸ δυνάμενον εἶναι.. οὐσία δέ ἐστιν πρᾶγμα αὐ. 
, ἀἰαϊοεί. τοί Μ.04.5644}; Μοϊείι μα ἤοηι. “(Μ. 64.1305Ὰ}); οἵ Πυχηδη 
50], [[,βοητ. Η Νερί, τ τ(}1.86.14058}; ΤΑΙ ἀεζ, (}1.28.5440) οἷ. 
Ἰηϊχᾶ; οὗ νου] ἴο σοῖα μήπω φανείσης τῆς αὖ. κατὰ τὸ εἶδος τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν ὑποστάσεως ίαχ,αρ.εα!.1.}0.3:2(ρ.122.4); 2. [Π60]., 
οἵ πγροβίδεις ἀπϊοη αὐ, συνδρομῇ καὶ συνόδῳ ᾿Απαδῖ. 5, μεν. τ 2(8.80. 
10538Β); καθ᾽ ὑπόστασιν ἐνωσίς ἐστιν ἡ αὐ, ἐν τῇ μήτρᾳ..-τῶν δύο 
φύσεων συνδρομή..«σὰρξ ἔμψυχος. ..«ἐν αὐτῷ ὑπέστη καθάπερ. ..καὶ ἐπὶ 
τῆς ἡμετέρας συλλήψεως, αὐ. ἡ ψυχὴ συντρέχει τῷ σώματι ΤΑΤΒ εξ, 
(Μ.28.5.40) εἴ. Αῃηββίδ.λοά, (ἀμφύπαρκτος Μ.80.δοο). 

αὐθυπόστατος, 1. -- αὐθύπαρκτος, τοὶ σε δειςίθηὶ, μαυϊηρ ἀγρο- 

οἰαίς ἐχϊδίοησέ, ἐπί οηρ ἱπαάερεμάοην ἐνυπόστατον... σημαίνει... οὐ 
μόνον τὴν οὐσίαν ἣν αὖ, ... ὑπογράφουσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ συμβεβηκότα...- 

κἂν ἐν ἑτέρῳ ἔχουσι τὸ εἶναι Ἰιεουί.Β. ἐγ. (Μ1.86.2Οο00}); οἱ. ΤΠ εοπί. Β, 
δεεὶ.7.2(Ν1.86.12400); ἡ τῶν αὖ. καὶ καθ᾽ ἑαυτὰ εἶναι δυναμένων πρὸς 
ἄλληλα ποιὰ σχέσις Τιεορί, ΒΟ Ν᾿ εςέ.οἱ Ἐπί. τ Μ.86.13048); μεοηΐ,Η, 

264 αὐλός 

Νεεὶ.4.4.(Μ.86.1716Ὰ}; οὐσία ἐστὶ.. αὐ, πρᾶγμα μὴ δεόμενον ἑτέρου 
πρὸς σύστασιν Μαχιοῤῥδο Μ.01.2764}); οὐσία ἐστὶ πᾶν ὄτιπερ αὐ. 
ἐστι, καὶ μὴ ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ εἶναι 0.1}. ἀταἑεεί. Δο( ΝΜ 94.6058}); οἵ 
ΒυμπΊδη 501} αὐ. δι᾽ ἑαυτὴν φύσει Μαχ..Ρ.7(Μ.01,4360)}; εἰ δὲ αὐ. οὐκ 
ἔστιν, οὐδὲ οὐσία ἐστὶ δηλονότι, οὐσία δὲ αὐ. μὴ οὖσα ουμβεβηκὸς 
ἔσται 1.(4378); ἴῃς [Ο]]ονν Ωρ, 85 Ὑϑίδυγιπρ ἴο (οά, τῖρμῖ ὈΘ6ΑΓ 
τηϑϑηΐηρ 2: ὁ μὲν γὰρ Νεστόριος, εἰ καὶ ψιλὸν ἄνθρωπον ἔλεγε τὸν 
Χριστόν, ἀλλ' οὖν τὸν αὖ. λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ υἱὸν ἔλεγε γενέσθαι ἐν 
τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ...ὁ δὲ Παῦλος ὁ Σαμοσατεὺς οὐκ ἔλεγε τὸν αὐ. 
λόγον γεγενῆσθαι ἐν τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ λόγον ἔλεγε τὴν κέλευσιν καὶ τὸ 
πρόσταγμα Ὑ1,εοπί.Β., 5 εεἰ.2.2(24.86.1216.Ὰ}; ὁ θεὸς πόθου τοῖς ἀξίοις 
ψινόμενος πλήρωσις, ὡς ἀπόλαυσις ἀγαθῶν αὐ. Μαχισῤιες, (04); τῆς 
αὐ. σοφίας 1δ.(160); ἡ-..βουλὴ..-ὅταν οὐκ ἔστι τὰ ἀμφίβολα, τῆς αὐ. 
πᾶσιν ἐμφανοῦς ἀληθείας δεχθείσης 1δ.(240); θεὸς ὁ Χριστὸς δύναμις 
ἦν αὖ. τᾶ γνν.( ΔΊ οτ. 3210); 2. φοἰϊεεμδειαμεαί, ῥοοοόσοίη ἀϑεῖῖν, 
δεἰϊξ-ἐχιςιοηΐ ὃ ἅγιος καὶ αὐ., ζῶν θεὸς καὶ λόγος σαρκοφορῶν (865. 
Ναζ.ζαί, τε Μ 28, ττοϑ). 

αὐθυποστάτως, ἠγρῥοςια!εαϊν, ας απ τηπάιυτάμαί, τηδερεπάφηϊγ, οἵ 
πρόσωπον 85 ἀρποίϊηρσ “πὸ ματα] ατ᾽ ΟΡΡ. ᾿ἴασε᾽ ἐκεῖνο, κατά τε 
ἀψύχων καὶ ἐμψύχων, καὶ σωμάτων καὶ ἀσωμάτων..«λέγεται, ἤγουν 
τὸ ἀντὶ τῆς ὑποστάσεως" παντὸς γὰρ ὄντος αὖ., ἐστὶ καὶ ὑπόστασις" 
τοῦτο δὲ ἐπὶ μόνων τῶν ἐμψυχωθέντων σωμάτων κυρίως 1,δοηΐ. Η. 
Νερί.2.το( Ν].86.1572}}). 

αὐθωρός, πριΐ. ἃ5. σιρδῖ,, σε δηημε55, τοῖς ἀς,2:32 τὸ αὖ. τῆς 
παρουσίας Τ( Πγν5.β6ηϊ.4(12. 8138). 

Ἑαὐλακηδόν, ἐμγγοιυτ-τθῖδε αὐ. τὰ τῆς ψυχῆς βάθη προοδοποιῶν 
ΤΟ γνβ. αςελ.6. το(ρ.137.τ6; 8.2678). 

αὐλακίζω, ἐωγγοιο, Ῥίοιιφῇ, Μϑο.Μρη.ἀροον.4.ττ(ρ.171.1}; ΝΗ], 
Μαρη.το(Μ.79.0804). 

Ἑαὐλαναῖον, τό, ἢ ἰῶχ ΚΟΥ Θχρέημδες οὗ εομγὶ ὃν... ἔταξεν ἐπὶ ταῖς 
ἀπαιτήοεσιν τοῦ στρατιωτικοῦ χρυσίου, τοῦ καλουμένου Τιρωνικοῦ, 

καὶ συνῆψε τὰ αὐ. ὥὄγῃιθ5..».70(Μ.66.14454). 
αὖλαξ, ὁ, ἡ, 1. 1ππ,|, Ρτοροτῖν ἐέγγοῖῦ τυλάα τῇ Ρἱ οι ρ πρΡ ; Πθησα 

γα, Ὀοπβῖ.ο».5.6.24{0.100.17; Μ.20.13004}; ἐμαηηοὶ ΝΟΥ ὈΥ νναΙΘΥ 
τοῦτο [36. τὸ ὕδωρ] διαιρεθὲν πολλὰς ἐποίησεν αὖ. ἼΠαΙ. 5. 73:15 
(1.1130); 2. τχεῖ.; 8. οἵ ἴῃς ψόσα, ΓἸ]Ἰθιη, ρακί... τοί(ῃ.212.23; Μ.8. 
ποδᾺ); Μοίμ ςγηρῤ.2.τ(ρ.16.6; Μ.18,480); Ὁ. οἱ 11π65 οἱ νυυίρ, 
Βα5.ε}.334(3.4520; Μ.32.10778); 3. ἢρ., οὗ {π6 δαύτραβθαροθ τῇ 
μακέλλῃ τοῦ λόγου τὰς κεχερσωμένας τῶν ἀκοῶν ἀνευρύνωμεν αὖ. 
ΤΒαε,αὐρεὶ,τ(0.7.7; 4.605}} οὗ 186 νοῖτα, Νοηῃηνῤαν. [0.4:38(Μ,43. 
ἸΒΙΑῚ; οἱ ΒρΙ ΠῚ Γα8} ΟΠ Ἰνδίιοι τὰς χειράς μου ἐπέθηκα τῷ ἀρότρῳ... 
ἕνα οἱ αὖ. μὴ σκαμβασθῶσιν ΑΤ ἠοῖ. Δ τ4](Ρ.255.10}; εἴ... τᾶς 
(ρ.66.4); οὐδεὶς τὴν Χριστοῦ αὖ. τέμνει, τὴν ἀκανθοφόρον ἀσπαζόμενος 
φιλοπάθειαν 1514, ΡΟ]. ἐρὈ.1.220(Μ.,78.321Ὰ}); ἕλκει καὶ διατέμνει τῆς 
δικαιοσύνης τὰς αὖ. ΤΠατΟαηϊ.4:0(2.90) 

αὐλάρχης, ὁ, γπαςίεν οὗ {16 γογαὶ πομδολοίά, τοῖ. Μι.χ6:το κλειδ- 
άρχην αὐτὸν ποιήσας καὶ αὖ. τῆς ἄνω βασιλείας Μϑο. ρῃ αῤόεν.3.2} 
(Ρ.117.5}. 

αὐλή, ἡ, ἴ. εοτγίγαγά; αἰγήμηι οἵ ἃ Πματοὶ αὐ, πρώτη στοιαί τ᾽ ἐπὶ 
ταύτῃ καὶ ἐπὶ πᾶσιν αἱ αὔλειοι πύλαι Ἐδαι5.Ὁ.(),3.20(ρ.04.24; Μ.20. 
1ΙΟΟΑ}); κρήνας εἶναι ἐν ταῖς αὖ. τῶν εὐκτηρίων οἴκων νενόμισται 
Ογνυϑιλομι. 7.11 Τρ 2 ογ.4:.12(3.2800)}; 2. σἰσαάδίηρ, [οἰά; πεηςε 
τηδί,, οὗ (μυχοῇ οὐδέ...τις τοῦτο τῶν θεοπνεύστων ἢ εἶπεν ἢ παρεδέ- 
ξατο, οὐδὲ τῆς ἡμετέρας αὖ. ὁ λόγος ΟΥΝΑ2Ζ.0γ.28,ο(ρ.35.3; Μ.36. 
460); τῆς ἡμετέρας αὐ., ἤγουν τῆς καθολικῆς τοῦ θεοῦ καὶ ἀποστολικῆς 
ἐκκλησίας Μαχιοριες, (Μ.οτ. 880) ; 8. ἐγρενίαὶ εομνι; ἐοτγί οἵ Ὠξάνθῃ, 
ΜΑ͂ΜΑ 1.412. 

αὐλήτρια, ἡ, ἤμίδ-ρῖγὶ, 4. ποριὶ ο(ρ.1οβ.1,5). 
ἀυλία, ἡ, ὑμηιαϊεγταϊγ, οἱ αοα τοῦ ϑεαρχικοῦ πνεύματος ὑπὲρ 

πᾶσαν νοητὴν ἀ. καὶ θέωσιν ὑπεριδρυμένου ἰ)]οη. τ, α.η,2.8(Μ]|,2. 
64:0); ἔρωτα θεῖον...ἐννοῆσαι χρὴ τῆς ὑπὲρ λόγον. ...ἀ, 1ὰ.6.}.2.4(}].5, 
1444); οἱ δηρεῖβ, 2Ὁ.7.τ(20 50}; δηα δῆρο!ῖς Ἰα σατο ἔστιν αὐταῖς 
ἡ νοερὰ δύναμις..-συνοπτικὴ τῶν θείων νοήσεων ἀμερίᾳ καὶ ἀἁ. Ἰὰ.(1,ν..}.2 
(8688); οὗ Ἀυιδη ᾿πίε]]εοῖ πῶς ἐν ὕλῃ τὴν ἀ, ἔχει εἰ μηδὲν αὐτὸν 
ὑλικὸν περιγράφει; (δο. Ρί5.λ6χ.742(Μ.ν02.14014}; ἢρ., οὗ ϑρίὶ τα], 
ΟΡΡ. Ιϊξ., τεϑηΐηρ οὗ βορίαχς, ΤΟγτ, οἰ, Κ᾽ Τί ",268). 

αὔλισμα, τό, ἐομενὶ ; οὗ Κὶπρ εἴς,, κα! 1 εὶν.2: το(ρ.5 5.26). 
Ἐαὐλοειδής, ῥίῥε-ἰκε, ἐμδαίαν ἀφ᾽ ἧς [53ς. τῆς καρδίας} αὐ. πόροι... 

διαφυόμενοι, παντὶ τῷ σώματι τὸ πυρῶδες... διαχέουσι πνεῦμα τ. 
ΝΙγβ5πομι ορτξιατ τί Μ.44.2454) τῷ 1 865.Ν82. ἀἸαὶ. τ4ο( Μ.28.1075).Ψ 

Ἑαὐλοειδῶς, τὐγομρ α ῥίρο, ὃν ̓ εδδς τὸν περιεκτικὸν τοῦ ἐγκεφάλου 
ὑμένα, ὃς ἄνωθεν ἐπὶ τὸ βάθος αὐ. διήκων, διὰ τῶν καθεξῆς σπονδύλων... 

τῇ βάσει συναπολήγει τῆς βάχεως ΟΥΟΝ γϑ5. λον. ορτξ.31.24(Μ.44.2400} 
--- 10 865. ΝΖ. ἀταἰ. τ4ο(}.38.τογό). 

αὐλός, ὁ, 1. ῥίρε, ἤμ!δ; οἵ Ῥχγορῃεδῖβ συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος, 
ὡσεὶ καὶ αὐλητὴς αὖ. ἐμπνεῦσαι ΑἸ ΒΘηδρ. ἶορ.ο.Υ(Μ.6. 9084); 2. ἐμδε, 



αἀῦλος 

ἄπεὶ, ΟΥ̓ ΟἴεΥ ,Ῥαδϑαβε ἴὰ ἴῃς Ῥοάγ ὁ οἶνος..«τοὺς τῆς αἰσθήσεως 
ἅπαντας καὶ πόρους καὶ αὖ. καὶ μήνιγγας πληροῖ 1514.}Ῥὲ].6}.1.470 

(Μ.78.4448). 
ἄῦλος, ἐρινπαίενταί; 
Α΄, ἴῃ ρεη.; 1. τρνπρίογίαὶί, ποιρηθμαῖ; ἃ. οἵ 41} (παὶ ρεγίδιπβ ἰὸ 

ΒΡΒΟΓα οὗ Ἰπί6]]6οῖ ΟΡΒ. 56η565 τὰ δὲ ἃ. νῷ μόνῳ ληπτά ἐστι (Ἰοτη. 
δἰ7.8.δίρ.9ς.2; ΝΙ.0.5808); πάντων τῶν λογικῶν τὴν παραγωγὴν νόας 
ἀσωμάτους καὶ ἀ, γεγονέναι δίχα παντὸς ἀριθμοῦ ΟΥὟὙἵΛὍΧ ῥγίηε.2.8.5 
{Ρ.159.5}; τόὸ...τῇ φύσει νοερόν τε καὶ ἄ, πόρρω τῆς κατὰ τόπον 
ἐννοίας ὁμολογεῖται ΟὙΟΝ 55. μετ Ρ.72.7; Ν.4ς.3018); αἱ νοηταὶ 
καὶ νοεραΐϊ..«οὐσέαι...«ὡς ἀσώματοι καὶ ἄ. νοοῦνται Βιοη.ΑΥ.4...4.1 
(Μ.3.6020); εἴ τις λέγει...ὅτι τέλος ἐστὶ τοῦ μυθενομένου ἡ ἄ, φύσις, 
καὶ οὐδὲν ἐν τῷ μέλλοντι τῶν τῆς ὕλης ὑπάρξει, ἀλλὰ γυμνὸς ὁ νοῦς 
ἀ, ἐ. (ΟΡ( 43)γαπα  ττίρ,229; Η.3.285})}; Ὁ. οὗ ρατίίο, Ππἰπρβ εἶδεν 
ἐν ἀ, ἅρματι ἀναλαμβανόμενον προφήτην Ῥ͵οΟΟ]ΓΡ ογ.το.2(Μ.6ς.825 4); 
τὸ εἶδος 50. τοῦ σταυροῦ] διπλοῦν, τὸ μὲν ἐξ ὕλης...ὃ καὶ ἀφαιρεῖται... 
ὑπὰ κλεπτῶν᾽ τὸ δὲ ἃ," 
πίστεως ἡ οὐσία, ἀπὸ διαθέσεως τοῦ ποιοῦντος ἡ ὕλη ξΟλτυβ,αάον. 1.4 
(3.8248); 6. ΟρΡ. ἔνυλος : δύναμίς ἐστιν ἔνυλος ἐνέργεια" ἐνέργεια, ἄ. 
δύναμις Μαχιοῤρίδο(Μ. ΘΙ 534); 4. ἃ Ρτορετίν. οἵ Γ5ρΡΙ ΠΣ, Β858. δρίν. 22 
(. 1οι; Μ.32.1οϑ8Ὰ}; πνεῦμα μέν ἐστι λεπτὴ καὶ ἃ, καὶ ἀσχημάτιστος 
ἐκπορευτὴ ὕπαρξις Απαβῖ.5,ἠο4.2(Μ4.80. 568); 6. οἵ 5081 ὁ ἄνθρωπος... 
τὴν ψυχὴν ἔχων ἄ, καὶ τὸν νοῦν θεοῦ εἰκόνα (ἸδΙη, [γ.38(0.220.2)6Ρ. 
Μαχιορηεε(Μ,οι.268.); Νεηγεβιμαέι μου, (1.40. 5408); ἀδη. τα. (Μ. 
ὅς5.0538); [0.},}745.τ.τό(,.ο4.15218); 1, Ὠδτεῖ,, οὗ τηδη, .4..ηπάνγ. 
)ι6(Ρ.40.32); 2. τοϊομὶ γ»ιαεν; ἃ. τίς δ᾽ ὕλην ποτ᾽ ὅπωπεν ἀνείδεον, 
ἢ τίς ἄ. μορφήν; τ, ΝᾺ 2. ἐαγ,.1.1.4.7(Μ.37.416Ὰ}; ὥσπερ ἡ ὕλη ἐστὶν 
ἄμορφος, οὕτω καὶ τὸ εἶδός ἐστιν ἃ, ἢ Γαϑὲ.σοηξμί. (Δἴ.6. τος 8); Ὁ. ἴῃ 
5ΡΠετε οὗ τηδηΐα] Ορουϑ οη5, σϑεϊγαεὶ τὰς... «νοήσεις οὐκ ἀφαντάστους 
ποιούμεθα, πλὴν εἰ δή τις ἐν ἀκαρεῖ ποτε ἐπαφὴν ἔσχεν εἴδους ἀ, 
ΡΒ ΠΡΗΝΕ (Ρ. 5ό.4:; Μ.66.1202}). 

Β.. τῃ6ο].; 1. οὗ τὰς ἀοάποαά μηδὲ..«δύνασθαι τὴν ἃ, καὶ νοερὰν 
καὶ ἀδιόματον τὴν σωματικὸν τι πάθος ὑφίστασθαι Ἐλιβ.ερ.(αες.4 
(ρ. 44. 6; Μ.2ο. 15404}); ΤΕ, ἄφεγοτο. ίρ.9.26; Μ.25. 441 [(433)5); ; τὸ δὲ 
ταὐτὸν ὑπερουσίως...ἐφ᾽ ἑαντοῦ μένον.. ̓ ἀναλλφίωτον, ἃ ἀμιγές, ἄ. Ῥιοι, 
Ατ.ἄ.η.9.4(31.3.0128); τοῦ ἀ. καὶ ἀμεροῦς ἀγαθοῦ Ἰά,πῖνεὶ.3(}1.3. 
10324}: ὃ...θεὸς ἄ. ὧν καὶ ἘΡ ΘΝ ΎρΕ τος ἐν τόπῳ οὐκ ἔστιν 10.}. 

ο.τιτα(λῖ.04.8524}; τὖ.τ. τε(Βόοκ) ; 2. οἱ Αὐβιοῖς!δη χαϊλῖζοθθθηςα, 
σε. Να2.0»γ.28.8(ρ.33.7; Μ..36.364) ; οἵ. 10. Ὁ. κ9.χ4(Μ.04. 7970); 3. τε ῖ, 
ΔἸ] 51 0η5 {0 ὈΟΟΠγ ραγὶβ οὐ (σοα μόνος...ἄνθρωπος.. τοῖς ἁ, κατε- 
κοσμήθη δακτύλοις Ν1].6Ρ}.2.τοτί( 1,79. 3008); ἀπ αἰνίπα ορεταίίοηβ 
τοῦ..«λόγου πρόοδον... ἀσύνθετον, ἃ. τε καὶ νοητήν Ογτ.Ἐς5,44.::2(Μ.60. 
ΤΟ28Α}); τὸ παχὺ τοῦτο σαρκίον περικειμένους, τὰς θείας... καὶ ἀἁ. τῆς 
θεότητος ἐνεργεέας νοεῖν ἢ λέγειν ἀδύνατον Τῶντ. Τγτη, τ2(65, τϑα ; ΝΙ.77. 
11484}; 4. οἵ ὅοῃῃι μένων [50. ἴῃ 1η6.,].. "αὐτὸς ἄ. καὶ ἀσώματος Ευϑ. ἅ.ο. 
4-13(0. 172.0 ; Μ.22. 2850); ὁ ἀσώματος καὶ ἄφθαρτος καὶ ἀ. τοῦ θεοῦ 

ἐὐδως ΔΑτῃ ΐης,8.τ(Μ.2ς.τοθα}; ὁ φανερωθεὶς ἐν σαρκὶ θεὸς... ἄ. καὶ 
ἀφανής ΟτΝ γ85,  ρβοϊδ τ8(}1.4.5.ττδοα) ; 1. 2ο(11648); ΓΕΡΙΡρδ λονι.2 
(Ν1.43.452.}; [0.}) .ἀον.2.τ(Μ.ο6. 766); ΕΜ ΘΊΉ, δ γη. οἱ πη. τ 5(}1.18. 
3808); 8.5 φῶς ἄυλον, [δ65.Νε2Ζ. (ταὶ. 2(}8.38.857); [τε ΤΥυβηβῆριτγα- 
110 }}} φωτὶ...ἀ, ταυτίζεται [35, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ) καθ᾽ ὑπόστασιν 
710.) .λοτπ.τ. (ΝΜ .06.5 520); ἘΜ ΘΙ, ϑγημνεὶ πη. χ3(Μ.18.580Ὰ); Ὠδτεῖ,, 
Οὗ (γι β Ροᾶν ψηλαφῶντός μου αὐτὸν ἄ. ἦν καὶ ἀσώματον τὸ 
ὑποκείμενον καὶ ὡς μηδὲ ὅλως ὄν “4, 70.03(ρ.196.22}; 5. οὗ Η. (ὐποϑί τὸ 
ἄ. καὶ θεῖον πῦρ φωτίζει μὲν ψυχὰς καὶ δοκιμάζειν εἴωθεν ας. Ἀερ. 
ἀορῖ.25.9(Ν}.34.6728). 

ΓΟ, οἵ νῃαΐ ρετίβιηβ το “ἢδ οἵ ϑὺ νου!" ; 1, ἴῃ βξπ, ἄ, πάντη καὶ 
ἀσώματον ζωὴν ζώντων ἐν μακαριότητι τῶν ἁγίων ΟΥ. [0.τ.τΊ(ρ.21. 
12; Μ,14.528); 1διτο.2οί(ς ; Ὁ.321.25; σ646); Βαβ.ἠκδχ,6.2(1. 510; Μ. πὴ 
1218}; στ. Ν ΒΒ .«Ὁ.}105.40(}1.44.53170}; νῦν τὸν οὐρανὸν κατοικῶν. 
ταῖς ἀ. σκηναῖς οὐ βροτ τ ΜΙ ΤΑ (οὶ. 5 4(Ρ.87.28); ταῖς μὲν ὑπερου- 
Ρανίοις ζωαῖς τὴν ἄ, -.. ἀθανασέαν Του. Ατ.ἀ.».6.2(Ν...8 60) ; 2. ρετ- 
(ἴο, οὗ ϑηρΡεῖδ 85 Ρυτο δρ᾿ Πρ, στ Να..0γ.28.0(Μ].36.32010) --Ξ 10.45.ς 
(6298); τῶν ἀ. καὶ νοερῶν οὐσιῶν Τοπ. Ατ,6.}.2.4(λ7.3.1448}; 6.1. 
3(1210); (σ60.Ρ15.Ἐὲγς.1.Ὑ(Μ.02.τ1074}; 70.) εαγνηοἤεορ, 2Β8(ρ.2ο6 ; 
Μ.ο6.8218); τῶν...ἀγγελικῶν..«ἀ, τάξεων ἘΒα5.ἢ νοὶ, 40{(0.200.22) ; 
ΟΡ Η ἰϊνρ.3(Μ.87.20848). 

Ὁ, ερτγείμαΐ, ΟΡΡ. ΡΠ 5108] ΟΥ τηδίθείαὶ, τοί. θη. 11:3 ἵνα διὰ τῶν 
ὑλικῶν ἐπιβουλεύσωσι τοῖς ἀ. Οτ( εἰς.5.2ο(ρ.32.1τ; ΝΙ.11,1225}}; τὴν 
πνευματικήν τε καὶ ἃ, τῆς ψυχῆς κατάστασιν ΟΥ̓ Ν Υβ5. ἐομε τη ση. 
Ῥτόρι, (Δ1.44.7568); νυμφοστολεῖται τρόπον τινὰ ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν 
ἀσώματόν τε καὶ πνευματικὴν καὶ ἀ. τοῦ θεοῦ συζυγίαν τὰ .ἤομι. 1 τη 
(απ. (7 654}; τὸ. (δὼ ; ἕξιν.. "ἀυλοτέραν καὶ καθαρωτέραν ὕγτ. 70. 
3.6(4.3144): οἱ Ὀεδυΐν τὸ ἄ, καὶ πνευματικὸν... κάλλος ΜΕΙΉ. 5 γ,. 
7.τ(ρ.22.17; Μ,18, 125); Οτ Ν υ85.6ρ.σαη Ο(, 45. 2320); : οἵ ΒΡ Πα] 
στ, 14 ἰαμά, Βας.(Μ.46.8ο90) ; οὗ Κποψίεάρε ἀ. καὶ ἀνείδεον γνῶσιν 
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οὐ γὰρ ἐξ ὕλης αὐτοῦ ἡ ὑπόστασις, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

ἢ 

αὐτάγρετος 

Ἐναρτ. Ῥοηϊ. ον, 6δ(Μ,70.11818}; οὗ βρίττιαὶ ρεχοβρίίοι τὴν...τοῦ... 
πατρὸς φωτοδοσίαν.. ἀύλοις..-«νοὸς ὀφθαλμοῖς εἰσδεξάμενοι Πϊοπ.ΑΥ. 
ε.}.1.2(Μ.3.1218); [ἅ,4.ἢ.4.3.6(Μ.3.4800); οἵἨἁ ᾿ΟΥΒΏΙΡ ἐν τῇ ἀ. καὶ 
καθαρᾷ θεραπείᾳ θεοῦ 1845,1ς5.20(1,4028Ἐ.; Μ.30.176.Α}); ὕγτ,1ς.4.2(2. 
6174); προσκομίζομεν.. «εἰς ὀσμὴν εὐωδίας τῷ θεῷ. «πίστιν, ἐλπέδα, 
ἀγάπην.. «καὶ τὰς ἑτέρας τῶν ἀρετῶν, ἀυλοτάτη γὰρ αὕτη θυσία τῷ 
κατὰ φύσιν ἁπλῷ καὶ ἃ. πρέπουσα θεῷ 14. πη. το(θ᾽. 2450}; Οἱ σοη- 
τεπηρ δτῖνε ῬΙΑΥΕΤΥ μὴ δεῖν.. “παραμένειν τῷ πράγματι.. «ἀλλὰ μετα: 

βαίνειν πρὸς τὴν ἄ, καὶ νοητὴν θεωρίαν (τ. Νγγε5. ον ΟαπίίΡτοσῦι. 
(7570) ; αἱ ψυχαὶ... .προβαίνουσιν...διὰ τῆς ἁ, καὶ ἀμεροῦς νοήσεως ἐπὶ 
τὴν ὑπὲρ νόησιν ἕνωσιν Πίοη, γι, ην αι. 2(Μ.3. 0400}; τὰς ἀ. τῶν 
οὐρανίων οὐσιῶν νοήσεις 1ὰ,ε.}..τπ. 8(3318); ἄρα ἀπηλλάγημεν τῶν 
ἐμπαθῶν νοημάτων, καὶ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀ. ἀπολαύομεν προσευχῆς; 
ΤΙ]. κεπΐ. .3: “6(Μ. οι. :4400); οἵ τιϊπᾶ δἱ ΡΥΑΥΕΥ μὴ σχηματίζῃς τὸ 
θεῖον ἐν ἑαντῷ προσευχόμενος...ἀλλ᾽ ἅ, τῷ ἃ. πρόσιθι καὶ συνίσεις 
Ἐναρτ. Ροηΐ.ογ. ὀδ(.79.11814}; μακάριός ἐστιν ὁ νοῦς, ᾧ κατὰ τὸν 
καιρὸν τῆς προσευχῆς ἄ. καὶ ἀκτήμων γίνεται ἰδιιτοί(.19038}; ὅταν 
εεὐᾶς καὶ ἀνείδεον...ἔχῃς τὸν νοῦν Μαχ. αν. 4.42(Ν.0.1ος7Ὰ}; οἱ 
5ΡΙΓΙΓᾺΔΙ ὁρρ. Π|Ὲ. τηβαηΐηρ οἱ βοτρίατο, Ὠϊοπ Αὐτοί τ, 4(}}1.3.2760}; 
οἵ ρδίσιϑειο ἐσαϊίίοη τῶν ἀ. ... πατρικῶν λόγων τε καὶ δογμάτων 
Μαχιοριδε(Μ.01.72Ὰ). 

Ε΄ οἵ ρεοτβοπβ; 1. δείαολεαά ἔγονι τπαϊογίαὶ ἐπίηρς, ἀϑεοιῖς ἢ μόνος 
οἴκει, ἢ μετὰ ἀνθρώπων ἀ. καὶ ὁμοφρόνων ΤΑΙ ἰμοίοη.(Μ.28. 
8488); Οτ. ΝΑ 2.0γ.21. τοί Μ.45.1ο034})}; ἅ. ἶϑο. μοναχός] ὥσπερ εὕστολος 

ὁδοιπόρος ἸΣΡὮΓ.1.02Ε,; τὸν...ἃ, διαθλευόντων βίον Ἐπναρτ, ἢ,6.2.ο(ρ.6χ. 
το; Μ.86.25208}; 19.4.1(0.157.25; 2716Α); 2. οἵ ὁπό ψῃῆῦ ἢια5 
το οῃοα Πεῖρης5 οὗ σοπίριηρ αίίοῃ, φρένα οι κατὰ τὴν ἕξιν τῆς 
ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως ἀ. καὶ ἀνείδεος πάντη γενόμενος, διὰ τὸν δι᾽ 
ἡμᾶς ἐν ὕλῃ καὶ εἴδει καθ᾽ ἡμᾶς... γενόμενον θεὸν λόγον, τὸν κατὰ 
φύσιν... ἄς καὶ ἀνείδεον ἤδιχ.ατεδιρ. (Δ,οΥ, τ2750). 

ἀϊύλότης, ἡ, τρηηπαίογίαἰτν σεσάρκωται.. 
ἁ, οὐκ ἐξέστηκε 10.10), [.ο.3.7 (ΜΠ .04.10128).Ψὕ 

αὐλύδριον, τό, Ξ»ιαίἑ σομγίγαγά, ἀρορῥμ Ῥαὶν.(Μ δ. τ 2ο,Ρ0). 
ἀύλως, 1. Ῥηνπαίεγταίίν; ἐρτγημαὶν ΟΡΡ. ςουγρόγδα!ν; οἵ ἢΠ. ἀμοβῦ, 

᾿τάγτα, Τγῖη.2.4(Μ.40.4848) οἷτ, 5. ἀνειδέως ; ἰπ Ιαπριιαρε, ἤσμγα- 
ἐυεῖν, ἐρτγημαϊν ΟΡΡ. ΠῚΘτΆ}ν ἐπὶ τὰς καθαρὰς. ..τῶν θείων νοήσεων 
πηγὰς ἀ. ποιμανθήσονται Απαχιδο5. ος,2ο(Μ.τοῦ.28ς58); 2. οὗ 
Κπονηρ ἐπιετυεῖν ΟΡΡ. αἰβουγθῖνειν ὃν νγὰν οὗ 1Π6 56η5865 : 8. τεῖ. 
σοῦ ὁ “θεὸς τῷ μονογενεῖ θεῷ παραπλησίως, μᾶλλον δὲ ὡσαύτως ἀ. τε 
καὶ ἀσωμάτως τῶν ἰδίων κοινωνῶν βουλευμάτων (ν. Ν 55. ἔξιιη.12 
ᾳ Ρ.24.πιν ἀύλῳ Μ.45. οδΟὉ) ; ἑαυτὴν.. «ἡ θεία σοφία γινώσκουσα, 
γνώσεται πάντα, ἀ. τὰ ὑλικὰ.. καὶ τὰ πολλὰ ἐνιαίως 1λίοη,. Ατ΄.4.»1.7.2 
(Μ.3. 8698); Ρ.οἵ ΔΠΡΕΪ5 τὰς ἀρχικὰς ἐλλάμψεις ἃ. καὶ ἀμιγῶς εἰσδεχό- 
μεναι..«καὶ νοερὰν ἔχουσαι τὴν πᾶσαν ζωήν ἰἅ.«.}}.4.2(Μ.3.1τ8 04}; 14. 
4...7.2(8688Β); 3, οὗ ργάγετγ, εοροηρία!υεῖν, τη κοπρία! οη μετὰ 
πλήθους ὑμνῶν οὐ δυνήσῃ ἁ. προσεύξασθαι 1ο.ΟἸμλ.σεαί τοί Μ.88.0270); 
ἀ, στῶμεν... καὶ ἐποπτεύσωμεν νοῖ θεότητα ἄυλον... «(ἀπαστρά- 
πτουσὰν [0.1).εαγητογαμα (Μ.ο6. 8490). 

Γε]αὐξ-έω, ἸαΐΘΥ ἰΟΥΠὶ οἱ αὐξάνω, Ἰμεγθαξε “-εἰτω ἡ πίστις Θεο- 
δώρου ὕγτ, ἐῤιδοίρ τό,αα; 523.1018}. 

αὖξις, ἡ, ργοιρίῇ, ΠΩΣ αὖξιν ἐπιδιδόναι κατὰ τόνδε τὸν βίον 

Τάτ. ορς. Κον.ο:22--2α(Μ.66,8.18Β; αὐξεῖν καὶ ἐπιδιδόναι [.147. 
40); τυαχκῖηρ οὗ τῆς τροοη, Ογτισάον,δ(1.2.4}). 

Ἑαύὐράριος, ὁ, ([,ξ. ατέγαγτ5) ροίάδημτδι, ΜΑΜΑ͂ τ.2τ4,21τ-. 
αὐσταλέος, γομρῆ, τφμαϊά αὖ. βιοτῆς Ἰυἀοσι(γῥγ.1.. Ξ8(Μ.8ς. 

8270). 
αὐστηρία, ἡ, 1. πογοίηθ55, δι εγησδς; οἵ τηβαϊςίπο, (Ἰ]ειη ῥχοί.το 

(ρ.γ,.20; Μ.8.2258); 2. τηεΐ., οὗ φρεξίβοῃβ; δεωδγείν, ορρ. θοίῃ 
χρηστότης 8Π ἀποτομία, (ΟἸειη ῥαεά.τ.13 τι. 148.12; Μ.8.368.); 
14,5 }7.2.2οίρ.18ο.1το; Μ.8.1τοόϑο) ; ἐμβλέψας... .αὐτὸν...μετὰ πολλῆς αὐ. 
ΤΑΤΒ ρεί, πὶ. 210}. 28,58:}0) ; τῶν βημάτων αἱ αὐ. 514. ὈΕ].ἐρ}.τ. 148 
(Μ.γ8, το); ΟἸν Τρ. Ἐεεί.γ: Ἅ(Μ. 93. 5ό1Α); 3. τὴ δά 56η86, λαγϑὴ- 
655 τοῦ Ἀρειονοῦ ἐ ἐπισκόπον, τοῦ πολλὰ ἐ ἐσχύσαντος πλούτῳ τε καὶ αὐ. 

ἘΡΙΡἢ.ἠαφν.30.π(ρ.340.1ς; Μ| 41.413}; 4. ατρδίογην ἴῃ τηοτϑ ]β, «((. 
Τλον. ἃ χάζρυττο.τδ); ῬΆ}},λ.} ατι5.53(0.18,22; Μ.34.10128}; ἀϑεσίεῖδηα 
τῇ αὖ. καὶ τῇ στυφότητι 1. 45(. 133.12; 1218). 

αὐστηρότης, ἡ, 1. ἀπ ϑίονν ἐὰν ἴδῃ 150. ὁ φιλήδονος) αὐ. πατέρων 

, " - ᾽ , 

.0 λόγος καὶ Τῆς Οοἐκείας 

, ται 

«ἐν υἱῷ. 

᾿ἀηδίζεται ἘΡΉΥ.1.178; κτῆσαι αὖ. πρὸς πᾶσαν ἐπιθυμίαν 1. τοτδοι ; 
Οπγυβ. 54ε.6.2(Ρ. 143.12}. 4220); ΝΙ]. Εμίορ. 27(Μ.79.11200}; 2. Ξονεντν 
ἔστι.. «πνεῦμα πραότητος καὶ πνεῦμα αὖ. (Ὠγν5. ἤον.14.2 ἴῃ το ογ.(ιο. 

1198}; [ἃ ποι, ἀτυ.τ, (12.270); Μαχ. ανιδὶρ. (Μ 91.τ1738). 
[“]αὐταγαθός, ν. αὐτοαγαθός. 
[ἢ]αὐταγαθότης, ν. αὐτοαγαθότης. 
Ἐαὐτάγγελτος, “εἰξαμηομηεεά, Βαβι ρ.ττό(3,200Ὰ ; Μ.32.533.4}). 
αὐτάγρετος, 1. «εἰγεεποσοη, ὁ} οπεῖς ον εἰοῖεο; οἵ (Ὠγοτ ̓ β 

αεαίῃ, Νοῃη. αν. 9.7:33(Μ.43,8ο06); ἐῤιτο: τϑί8364), 2. οδιαϊπμεά 



αὐτάδελφος 

ὃν υπεἷς οἵη ὀβονί; οἵ Ῥηαΐε᾽Β ρόνεῦ ἴο σοπάεσαῃ (Ἡγῖβέ, ἐδ. 10,11 
ὉΟΟΒ). 
αὐτάδελφος, ὁ, {εἰ δγοίπεν, «4. ΡΊ.Β, 27{0.332); ἀδελφὸς γάρ, ὁ ἐκ 

τῆς αὐτῆς δελφύος, ἤγουν μήτρας" καὶ ὁμόδελφος, ὁ αὐ. Ἰεοτ,μα  ποΉι. 
βνῃορβ.(Μ.δ4.1οϑπᾺ}); ταεῖ., οἱ νἱγίμεϑ τὰς αὖ. ἀρετὰς καὶ συντρόφους 
διττοῖς μερίζει τῶν λόγων νοήμασι (εο.15.Ὀ γ5.1.71τ(Μ.02. 1202Α). 

Ἑαὐταίτιος, 5 εἰ οατ5εά ; ΤΟΥτὶ ἸΠΔΡΡΠΟΆΌ]6 το σοί, ψ1Π0 ἰ5 σαιιβρα 
ΘΙ μοΥ Ὁ. ΒΙγΉ561 ΠΟΥ δὴν ΟἿΟΣ, (θηδί, ΑΡΡ. 6.11.1; ̓ ἀπά ἰο ογθαϊοά 
{δίηρβ, ψῃῖσῃ πο] οὐμουνγῖβα Ὅς ἀγένητα, Μαχ, σμϑιρ. (ΝΜ οτ. 
1ΟΊ2Β). 

. Καὐτακολούθησις, ἡ, εομδεχιοηίίαὶ γεϊα οηδλῖρ, ϑντιθβ. έοη 8(Μ. 
66.117 ; ἀντ- Ρ.257.6). 

Ἑαὐτακούω, ἀξαγ τουτί οπδ᾽ς οτρη δαῦς, ΟτΝ γϑοιδαῤί μγν. (Μ1..6. 

ΓΊΟΝ 
κοὐταπόδεικτος, φ“εἰ[- εὐτάεηΐ, Ὠιάνυι. Τγίη.2.8(Μ.30.585}}). 
αὐταρέσκεια, ἡ, κεἰ ῥ᾿δαδίηρ ; 1. ἴὰ σει., δααϊναϊεπί ἴο αὐθάδεια, 

Οτ ΝΖ εάν. 1.2.34.8 1. 27. 951Α}); Ματο Εγιοῥηδς..το( Μιύς, τοΒ 50); 
ὁ τῆς φιλοχρηματίας καὶ αὐ. ἔρως ἤτοι δαίμων Ἀτηηοη. “ες τ71τὸ 
(Μ.8ς. τϑό4Ὰ}); σομίσγατν ἰὸ ορδάϊδηςα ἰοὸ (σοβ᾽ 5 ἰαννβ, [0.1}.Π05:.2.} 
(Δ.ο6.5888); 2. ἐϑρ. 85 Ὀεβοιηρ δἰθ Οὗ ΠΊΟΠΚ5. κίνδυνος δὲ παρ- 
έπεται τῇ μοναστικῇ ζωῇ.--«πρῶτος μὲν καὶ μέγιστος ὁ τῆς αὐ, Β85.7έρ. 
μι5.7.3(2.3418; Μ.31. 9320); ; σοηίχαιν ἴο Ἰηοπαϑίῖς ὈΥΠΟΙρ]6, 1.7.2 
(. 4468; δ΄.9200) ; σαιιδίηρ 506 ἴο ΘΙ ΔΓ ΟἹ. ἩΠΙΘΡΌΪα  α δγθιαὶ- 
τὶς 116, ΝΠ ρ.3.72(}1.79.4210}; ἴο αἴτὴ δὲ δχίγαναρβης Ἀβοθι ]ΟἸ5Πὶ, 
πρῆγ.2. 1880 ἴο ἰεανθ το πα 5:0 1Π{6 το 56οὶς ρορυ]αυν 85 ΒΘΟΌΪΔΥ 
οἴοτσν, 1δ.2.1871Ὲ ; Ργθοσοιρϑίιοι ΠΗ ΣΈ γανν εἰδράποα τηυβὶ θα 
θνοϊαθα ννῃθη τοδαϊηρ ἕνα μὴ ὁ τῆς αὖ. δαίμων πλήξῃ σὴν καρδίαν 
2Ὁ.2.628. 

αὐταρεσκέω, ῥίεαξε ομεξοῖξ, 110.)....}.το( 1 ,οὔ.τοοτΑ). 
αὐτάρεσκος, “εἰ[-ρἰραδίηρ, Ξεἰξ5 ἢ; οἵ ἃ ταοηκ ἼΟ τοίαβθϑ ἴο οΡὲν 

ΟἸΕΥ5 ὁ τοιοῦτος καὶ αὐθάδης καὶ αὖ. ἐστι Βα5.76ὃ».ὃγ.ττ](2.45:Ὲ; Μ΄. 
41,11618}; ἴο ὈΘΌΟΠῚΒ 500} 15 5ΡΘΟΙα] ἰοπιρίδιϊοη οἵ τε]]ρΊου5 5011- 
ἴατν, ΝῊ. Εμίορ. 4(Δ1.79.ἸἸΟ08); τὸ αὖ. ἐαφαϊναῖοση! ἴο φιλαντία ἀπᾶ 
αὐθάδεια, Μαχ.ποβοῖ.ε.,ο(Μ.4.840)); Ορρ. θεάρεστος, ΤΡτος.α.γ, 
17: 18(}1.8),.14004}; 1π ῬΥΆΥΘΙ μὴ βούλου πρὸς τὸν ἔδιον σκοπὸν 
πανταχῆ τὰ πράγματα γίνεσθαι, καὶ μάλισθ᾽ ὅτε..«αὐ. εἶ, καὶ οὐ πάντως 
ἀρέσκει τῷ κυρίῳ ἡ σὴ πληροφορία ΝῚ].ἐρΡ}.2.221(}1.70.361}). 

αὐτάρκεια, ἡ, εὐἩ θη πη θρΐ, δεἰ δε πεϊέηπεγ, "ηραίτιν; 1, τὰ ρεη,, 
δηβεοίθμεν, δῖ, αἴαί. 73.6(Μ. 6, 6480); ; μηδενὸς εἶναι λέγων ἄξιον τὸ 
πάθος πρὸς αὐταρκείαν τῆς αἰωνίου ἀνταποδόσεως “1. (Ρα5-. ΌΣΙΩ 11 

(0.27.8); 2. ξγιιφαϊίν, νιοάργαϊοη ἐπ ἀϊοὶ, Βδ5.}0}.1.4(2.4Α.} Μ.3τ. 
160}; 3. πιοάεγαξίοῃ, εομἐεηριθηϊὶ, φταίξς αεἰΐοι τρις πηΐφ, ἃ. ἀγαθὴν 
ῬὨΙΠΟϑορμθυβ. Διογένης, πιθάκνης καυχήματι τὴν αὖ. σεμνυνόμενος 
Ταῖ ογαϊ.2(0.2.τ0; Μ.6.8ος0); 26,.1ο(ρ.20.27; 8484); Ὁ. 45. ΟΠ υ 5Έ8η 
νίσῖαθ, ΟἸθη ῥαφά.1.τ2(ρ.140,0; Μ,8.4688); μήτηρ δὲ αὐτῶν [36.Ψ 
λιτάτητος, ἱκανότητος] ἡ δικαιοσύνη, τιθηνὴ δὲ ἡ αὖ. 1.2.1τ2(0.233.23; 
5520); ὈΡΡ. πλεονεξία, 18.» !».3.12(ρ.227.0; Μ.8,11808); Πορι.ἰορςο. 
12: 19.13.18; τνβ.σας.)(ρ θα τ; τν3000); 14.2951.27.3 τῷ «Αε(ο. 
2180); αὖ. ἐν τῇ χρείᾳ τούτων ὁρίζεται, ὧν ἄνευ ζῆν οὐκ ἔνι 14. ἢΠοηι. 
1.3 ἴῃ 20ον (το. 5750}; 4 ἐσηηπ ῃ Οαἰ.6:6(10,725}); πορισμὸς μέγας 
ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας οὐχ ὅταν χρήματα ἔχῃ, ἀλλ᾽ ὅταν μὴ ἔχῃ 
14.ἀοηι.17.1 ἡ 1 Γτμι(1τ.6488); φεύγειν προσήκει τὴν πλεονεξίαν, καὶ 
τὴν αὖ. στέργειν Τάτ. Τρ. 61:6(3.669). 

αὐταρκ-έω, 1. δὲ οἰ πεῖομι οὐ γὰρ «εἴ μόνον ἡ φιλοσοφία (Ἰετη. 
ῥγυοὶ 7(ρ. 55. τό; Μ.8. 1808); Ολτγ5. Πονι. 28.1 1πεη.(4. .2690); οἱ Ὀμτιϑὲ 
τέλειον “γὰρ αὐτὸν ἐγέννησεν ὁ πατήρ, καὶ ε“"οῦντα ἑαυτῷ, καὶ οὐδὲν 

ἀτελὲς ἔχοντα ἴἃ. 05.24.2 ἢ. [0.(8.1300); 2. δὲ τε ἤεῖοη ἴΟΥ, σαραδίε 
εὐὦ ἐγὼ εἰς παραμυθίαν σου .4.Χ φηίδίῤῥικ(ρ.6ο.0); ηὐτάρκησε στῆναι 
μετὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἐν λέξεσιν ἘΟγορεπι, ἄς ρ.(}]1.86.652.). 

Ἑρὐτεκδίκητος, 5εἰ7-αὐοηρίηρ, ΤὙΠάγ Βεσά ἐῤ}.τ. (Δ. ο0.τοοοῦ). 
Ἑαὐτέλεγκτος, ςεἰϊ-εοπυϊειεά, ΓΑΤᾺ. “οὶ .τ.4(}1.26,χο0 70); ἘΡΕΙΡΒ. 

Αὔνα..». Ῥείγ.(0.9.33; Η.2.840Ὲ). 
Ἑαὐτεναντίος, εοπίγαστείης ομεέδεῖξ, 70. Ἰτπὶ. 5 εαἱ. τδ(}}.88.9228). 
αὐτενέργητος (αὐτοεν-), ςῥοπίαηεοιι, κεἰ -τποϊ υἱοί, Ἰλϊοπ. ΑΥ ἢ, 

4.14(ΜΜ4.3.7120) οἷτ. 8. αὐτοκένητος ; οὐδὲν γὰρ τῶν ὄντων παντελῶς 
ἐστιν αὖ. αχ.ανηδίρ. (ἴνοτ.12178); αὐτοενέργητος Τοπ. Ατιορ.9.1(Μ,, 
4.11046} οἰξ, 5, αὐτοκίνητος. 

Ἑαὐτεξουσιάζ-ω, οεἰ ας ἤγε6 ἀρεηΐ, τεῖ. 15.1:1τὸ ταῦτα γὰρ ὡς “-οντι, 
καὶ οὐχ ὡς ὑπὸ δεσμὰ καὶ ἀνάγκην ἀγομένῳ ἐρρήθη Νίετῃ.γε65.1.32 
(Ρ.269.6; αὐτῷ ἐξουσιάζοντι Μ.4τ.11440). 

Ἑαὐτεξουσίαστος, οὗ σμε᾽ 5 οτοΉ ζγδὲ τοῦ, υοἰμηίαγγν, Γ᾿ γ5.{Ρ.44.6). 
αὐτεξούσιος, αὐτεξουσίως, 8Δ61]., ῥοΞφεοσῖηρ {Ἐ66 τοτίΐ, αάν., ὃν (Ἡἔ 

ἀεὶ οἵ ἤγες τοῖς Α. 1. ἴῃ ρει. πᾶν λογικόν, αὖ." πᾶν δ᾽ αὖ., προαιρετικόν 
ΤΟγτ. Τυΐη. τοί(65. 210; Μ.77.11520}; τοῦ λογικοῦ τὸ αὐ. ἴδιον Τα. 
4.36 ἴῃ τη.(1.47} Ἶο. Τ).ἀρ.εαἱ Κονι.δι 30(ρ.300.35); ἴῃ ἀφ, οὗ θέλη- 
σις, [τρπῸ}».5(Ν1.7.12328};. ΟἸοια, [γ.4ο(ρ.220.15; Μ.9.752Ὰ), Μακχ, 
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ἔγνγ. (Μ. ΩΣ. 4040) οἰ. 5. θέλησις; αὕτη ἡ ὄρεξις αὐ. ἐστιν" αὐτεξουσίως 
γὰρ ὀρεγόμενος, νοεῖ..«καὶ κρίνει 1.0.0. υοἰπμηΐ, 15(Μ. 95. 1440); 2. οἵ 
Ἴτίη., 10.Ὁ), {μ0.1, τα(Μ. 04. 8όοΑ); ὥσπερ ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς πάντα 
ΠΣ Αῦρι αὐτεξουσίως, οὕτως καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον εαἰ, ἐς.13}2 
(ρ.212.11); 3, οὗ σοὰ ἡ , θεία φύσις ἀναμάρτητος καὶ αὐ. θέλησις Τ0.1). 
φοϊμη! 28 (Μ.95.1618); 4. οἱ Ιοροβ, αἱ Οτθαιϊτίοπ, γος]. ΟΡ ογ,15.1(}]. 
θ5.8οοο); 5. Ομ τ βῖοὶ, ; ἃ. οἵ Ὀμσιβυβ αἰνίης ἀπ Νυϊπδῃ πδίυχο, 
70... ο.χ.2(}1.04.7934} τ {70.}}.8..}.τοί δῖ .ο6.1ο20λ); εἶχε καὶ τὴν 
θείαν ἐνέργειαν, καθ᾽ ἣν αὐτεξουσίως θέλων ἐνήργει τὰ θεῖα σὺν τῷ 
πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι: εἶχε δὲ καὶ ἀνθρωπίνην ἐνέργειαν, καθ᾽ ἣν 
αὐτεξουσίως ἐνήργει τὰ ἀνθρώπινα 18 υοἱπη!.42(Μ. 0581); Ὁ, οἱ τῆς 
ἀἰνῖηε ἡϑίατε ἐγὼ [9ς. 70. Βαρῖ.}] ὑπεέούσιος, αὐτὸς δὲ αὖ, ΤΊ ρρΡ. 
ἐῃ φορῆ. 3(0.259.2; Μ.το.8530); ΑἸΔΥ ἀρ. τοτ οί, 5(}1.3.8570); [0. 
Τ)ιυοἰϊμη! χτ( δ] 05.1418); σομτγ τσ ρόνγουβ οἵ παΐαγα, ἃ5 μόνο ἰὰ 
Ὠρϑ]ηρ οἱ τπϑη ΟΠ πα ἔγοιπ θέτιῃ, (16].γχ.ἠ.6.2.16.20(}] ὃς. τ2641)}; 
τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸν ἄνεν τ ρης ἰατρικῆς θεραπεύσας, τῆς θεϊκῆς 
δυνάμεως αὐτοῦ ἐνεφάνισε τὸ αὐ. Τιδοπῖ, ΒΒ.» ϑοοβοηὶ (Μ.86.10840): 
ς, οὗ τὴς πυγῆδα πδίιγο, {νυ Τγ.τ (65.210; Μ.77.11520) οἵέ. 5 
προαιρετικός ; 0.1). υοἰμη!.28(Μ.05.1650); εἰ οὖν τὸν κατ᾽ εἰκόνα 
αὐτοῦ γενόμενον ἀνέλαβεν ἄνθρωπον, πάντως νοερὰν καὶ λογικὴν φύσιν 
ἀνέλαβεν" ἀνέλαβε δὲ καὶ θέλησιν αὐ. 1.38 (Δ1.95.1770}}; νο]α ΓΑ .}γ 
οοπέογπιίηρ ἴο αἀἰνῖπο ΨΜ1], 1}. 27(1608) ; ὑπετάσσετο γὰρ αὐτεξουσίως 
ἡ ἀνθρωπίνη αὐτοῦ θέλησις τῷ θείῳ αὐτοῦ καὶ πατρικῷ θελήματι, καὶ 
ταῦτα ἤθελεν, ἃ ἤθελεν ἡ θεία αὐτοῦ θέλησις θέλειν αὐτήν ἰδ. Ξυ(180Ὰ}: 
τεῖ, (μηβοῖβ ἀδαῖμ, Οτ. 7σιτο ιϑίᾳ; ρ.318.16: Μιτ4. κόρα}; 6, οἱ 

ΠΗ, Οδοβί ἐνεργοῦν αὐτεξουσίως οὐ διακονικῶς ἐφ᾽ οὖς βούλεται τὸν 
ἁγιασμόν ΓἱΠ Μ]αγε.(ρ.154.3}; 7. οὗ ἀπροῖβ; ἴῃ ρεπ., Βαβι δρὲν, 38(3, 
4220); Ν.32.1378)}; ἄγγελος οὐσία ἐστὶ νοερὰ... αὖ. 70.1})..εαἱ, ον. 
8: 3ο(ρ.30ο.26) ; οὗ ἀηρε]5 πα πλθη, στη! οα Ὀγ (ποὰ τὴ ΟΥδα Οα 1 
ἄινιπβ ππᾶρα, 10.) υοἰμηΐ. ΞΟ. 1.95.1688}; ορρ. (ἀοα᾽5 παντεξούσιον, 
Λάατνῃ 1α4ἰ..2.ο(ρ.128,8. Μιτοιβοια); Πμι 0 χὰ 16 χρόνους ὥρισε 
μέχρις οὗ ἐγίνωσκε καλὸν εἶναι τὸ αὐ. ἔχειν αὐτούς }υ5ι, ταί, το. 4(}1. 
6.138}; βοιιτορ οἵ σορα ἐποίησεν [50. ὁ θεός] αὖ. πρὸς δικαιοπραξίέαν 
τϑ.; Ψατιογαὶ.7(0.7.13; Μ.6.8208), οἵ ροοά πα ον}}, Τυπτι ταί. 8δ. 5 
(όβοο) ; ἰά.Φαροὶ.7.5(Μ.6.4568}; 8. 5 ὁσσαβίομ. ὃν ΨΠΙΟἢ 5016 
Θησοὶα. Βοσθτὴδ ἀδπιοηβ, 1 αἱ υγαΐ,7(ρ.8.3; Μ.0.821Δ}); τοῖς, Ἰ)ον]] αὖ, 
προαιρέσει ἐτράπη ἐκ τοῦ καλοῦ εἰς τὸ κακόν Τ70.}}..8. [.δ(Δ1 00. 0ο8Ὰ): 
γεὶ Βεῖηρ σαρεῦϊο οἵ τοροπίδηος, (ἸΟ μη. 5 ἐγ.τ. 17{(Ρ.54.4; Μ| 8.) γΟὺ. 
9, οὗ Βυπιδη ἔτεα ψΨ"}}]; ἃ. ἴπ το τον τὸ (σά; ἃ. ργαρτεα Ὀγ (σους, 
Ἰτεπ.ἠαον.4.37).3(}}.7.ττοτ0); (οηβί,ογ.5.ς,13(0.172.21)};}; ΟΥ̓́ Ν γξϑι οὶ 
εαἰφεῖι. (ρ.26.8 ; Μ.45.240) ; 1ῃ σγθατίοι πὶ ἀἰνίσς ἢμπᾶρα μέμημα τῆς 
θείας φύσεως κατεσκευάσθη ὁ ἄνθρωπος, τοῖς τε λοιποῖς τῶν ἀγαθῶν 
καὶ τῷ αὐ. τῆς προαιρέσεως τὴν πρὸς τὸ θεῖον διασῴξζων ὁμοίωσιν ἐΐ,. 
“τ(ριϑτ.6; 570); Οὐπρι. Ὠ]ας ἰα4. τά(Μ 88. φοδο); Μαχ, γεν. ἴοι. 
2040); Ῥχτονθα Ὀν Ῥχοοϊδιηδέϊοῃ οὗ ἔᾶνν οὗ [50. τοῦ ἀνθρώπου) αὐ. 
ὄντος γόμος ὑπὸ θεοῦ ὡρίζετο οὐ μάτην' εἰ γὰρ μὴ εἶχεν ὁ ἄνθρωπος 
τὸ θέλειν καὶ τὸ μὴ θέλειν, τί καὶ νόμος ὠρίζετο; Πίρρ. ἐαον.το.33 
(Ρ.290.1τ7; Μ.τό, 34500); οὐκ ἀγνοοῦντος τοῦ θεοῦ τὸ ἐσόμενον, ἀλλὰ 
νομοθετοῦντος τὸ αὖ, τι ΝᾺ 2.0. 45. 28(Μ.36. 0618); Ἐαβ. 3. ],07.3.2(Μ, 
85. 524); : 1. τορορτζοα Ὀγ (οα οὐ προφϑάνει τὰς ἡμετέρας βουλήσεις, 
ἵνα μὴ λυμήνηται τὸ αὖ. ἡμῶν (ἤγνβ. ο»η.12.1 τὴ Π εῦ. (12. 1249); 
ΝΏ.ρ.2.328(ΜΜ.79.3614}); ΙΓΒΟΌΡΗ δοπα ἂτε ἀπίαι8] οὔτε τὸ αὖ. 
τῶν ἀρχομένων διὰ τοὺς ἀφισταμένους ἐξεῖλε Αοπ σία (1.8 5,0728); 
Ἔνθ ἈΙ͂ᾺῸΥ 5ιη, γτ. θς. πο ῥσγοσιῃ (Μ 6ο,τοδπ0) ; ἐμμένοντας δὲ τῇ 
ἀσεβείᾳ εἴασεν, οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἐφέλκεται ἑαυτῷ λατρεύειν, ἵνα μὴ 
ὑβρίσῃ τὸ αὐ. εα!. ,14.7142(0.121.5}; ἢ. σταμτοὰ Ὀγ οα το ὑτπρ 
τῆϑηι ἴο τερθῃΐαποα ἐμφαίνει τὸ θεῖον τὸ φιλάνθρωπον τὸ αὑτοῦ τῷ αὐ. 
τῆς ψυχῆς ἀφορμὰς μετανοίας χαριζόμενος (]6ν,ῥαειζ.τ.ο(ρ.134.36; 
Μ.8.3414.); ΟτΟοον!.18.6 τὰ [6γ.(Ρ.16ο.8; Ν|.13,4778)};5 ΟὨτν5. ἐόν 
19.1 ἡ φη.(4.161Ὲ)}; καἱ..“4ς.1:42(0.121.7}; ἴ0 ΔΊΛΚΘ ΤΠΘΥΟΥ ῬΟΒΒΙΒ]6, 
ἘΠΕ ΠΟ 5 ΤΥΆΠΘΠΒΙ5 ἘΡ.1οηΐ, οἱ 70. (7.2 .3(Μ.86. 20ύ10); ἐν. ποῖ 
ὉΡΡ- ΒΙαΟΘ οὐ μὴν ἐπειδὴ δωρεά [5.. ἡ χάρις], διὰ τοῦτο τὸ αὐ. 

ἀνήρηται (Βτνϑ.ἀολ. 4.5.1 τῷ ΔΊ. (η. «Τόν; ; ἰάι λοι. 8.5 τῷ είν. 
2588); ΛΔιχηοι, 9.6:44(Μ. .85. 14374};} τὸ αὖ. ἡμῶν εἰς τὸ πᾶν μὴ 
δεδεμένον τῷ δεσμῷ τῆς χάριτος 1]. βεγ7. ϑ5(Ρ. τό. 18); ποῖ σα κ 
Ρτονίάεπος ἡ ἣ τοῦ λόγου δύναμις ἔ ἔχουσα παρ᾽ ἑαυτῇ τὸ προγνωατικὸν 
κατὰ πᾶν τὸ μέλλον ἀποβαίνειν οὐ καθ᾽ εἱμαρμένην τῇ δὲ τῶν αἱρου- 
μένων αὐ. γνώμῃ τῶν μελλόντων προὔλεγε τὰς ἀποβάσεις Ἴ αἴ. ογαϊ.ἢ 
(.7.21 ;: Μ.6.8290); (Βγυβ5.ἤονη.3.Σ ἴηι α ΤΠποβς,(ατ. 620}; ὁ θεὸς εἰδὼς 
τὸ ἐσόμενον, πλὴν διδοὺς τῷ ἀνθρώπῳ πράττειν ὃ θέλει διὰ τὸ αὖ. εαϊ. 
7.ε. 1: τϑίρ. δι 13): ΣΟΥ Οὐα᾽β ρον Υ πάντα μὲν ἐπὶ τῷ θεῷ" ἀλλ᾽ οὐχ 
οὕτως, ὥστε τὸ αὖ. ἡμῶν βλάπτεσθαι (Πτγπ. μοι. 1.2.2 10. ΠΤ εὖ. (12. 
1240); θαΐ αἰτϑιμηθιτ οὗ βαϊναϊίου ἀορεμας οἷν 115 ΘΧΟΙΟΙ͂Θα προαί- 
ρεσιν ἡμῖν αὐ. ἐμβαλεῖ [3ς. ὁ θεός] τὴν δυναμένην ποιῆσαι ἡμᾶς ὁμοιω- 
θῆναι θεῷ {18α5.5ἰγιεί, οηι.1.2ο(1.3338; Μ.30.200)}; Κ͵.«ἄδενε.34: τὸ 
αὖ. δέδοται ἡμῖν παρὰ θεοῦ, καὶ ἐν ἡμῖν σωθῆναι καὶ ἀπολέσθαι Ἰ,Εοῃϊ. 
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εἴ Το. 5αεγ.2.3(Μ,86.2 0520); Ὁ. 1ἢ χοϊδοη τὸ (Πτιβὲ ; ἴ. τυρὶ Ὀν' 
ΟἸὨχῖϑι θείως τὸ ᾿εἰ θέλεις᾽ τὸ αὐ. τῆς προσδιαλεγομένης αὐτῷ ψυχῆς 
ἐδήλωσεν ΟἸ]δπλ.2...5.το(ρ.τόπ.26; Μ.0.6128); τεοορπιζεα Ὀγν (γίβί, 
Ατρθοῃ. 7ο.5:4ο(}.8-ς.14320); "1. ρτονεᾷ ὃν Ομηβιβ [Πἰὸ, Ηΐρρ. 
Παθν,το.33(0Ρ.291.24; Μ.τό6.34510) ; 111. το - βίη 6α Ὀν (Ἡχιβὲ τὸ αὖ. 
τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἀφῆκεν ἐλεύθερον (σηεί..4.Ρ}.8.22.τ; ἵν. ργονίησ 
(μηβὶ 5 ἔτεε ΜΠ}, Πάν 1} 45.) πη. 4{1.200Ὲ,2οτα ; Μ.20.6070) ; 
Ὁ. τηιιϑὶ σοηΐουπη ἴο ἰανν, Ταῖογαϊ.)(ρΡ.7.17; Μ.6.8208); Μαίῃ.ἀγῥεΐν. 
α7(0.189.12; Μ,18.2644}); [4.γ65.1.38(ρ.281,6; Μ,τ8,2684); τ Ν 2.0». 
14.25(Μ.3ς.8024}); ἡ δὲ λογικὴ [586. ὄρεξις] καὶ αὐ., ὅπως αὐτεξουσίως 
χαλιναγωγήσῃ πᾶσαν φυσικὴν κίνησιν, καὶ ὑποταγῇ καὶ ὑποτάξῃ τῷ 
νόμῳ τοῦ κτίσαντος 70.) σοἰπρ τ Ὀ15(}1.05.1488) 4]. ; 4, ἃ5 Ἔββεητ 4] 
Ῥᾶτὶ οὗ Βαπιαη μϑίπισο, 70.1) νοἰϊμη. (ΝΜ 9 ς.χ6 5}; ῥτορετίν οὗ 
τθᾶβου,, (Ἰδη}.4. 4,5. τά(ρ.τθρ.ς ; Μ.0.617})}; τὸ αὐ., πρῶτον ἀγαθόν, τῇ 
λογικῇ φύσει πρέπον" καὶ τὸ κεχρῆσθαι τῷ αὐ., καὶ κατεξουσιάζειν καὶ 
κρατεῖν τῶν ἀλόγων παθῶν, ἀρετή" τὸ δὲ προδιδόναι τὸ αὐ. καὶ ἡττᾶσθαι. 
τοῖς ἀλόγοις πάθεσι, τοῦτο ἁμαρτία 10.) υοἱμη το(τ 400); τὰ οὖν ἄλογα 
αἰσθητικῶς ὀρέγεται, ἀλλ᾽ οὐ λογικῶς, οὐδὲ αὐτεξουσίως" ὃ δὲ ἄνθρω- 
πος ζῶον ὑπάρχων λογικόν, ὡς μὲν ζῶον, ζωτικῶς καὶ αἰσθητικῶς 
ὀρέγεται: ὡς δὲ λογικός, λογικῶς καὶ αὐτεξουσίως 1δ.25(1560); οἵ 

80], (σηςὶ. ΑρΡΡ.6.1τ.7; οτ,ἀοεί.τ2.6(Μ.88.17570}; 8. ργαηΐθβα ἰὸ 
Λαάδῃὶ Ὁν σα, ξΑ1ἢ.8Ρ. 0.1) νοϊορνι, 28(Μ.05.τό1Ὰ} -- ΤΑΊ, 4ροϊ]. 
τ.15(}}.26.11208) ; ἢ. βοιιτος οὗ φορά οὐ ἐν!!, ΗἸρρ.1)α».4.59.δ(ρ.336. 
17); Οτιβεμοί ἴῃ απ. 2:ττ5(}1.17.2658); Β65. Ειώι.3.2(1.2740 ; Μ..20. 
66ο0); ΟτοΝΝ νββ,ἤοηι.1 3 τη απ. (Μ.44.τοι70}; ἐμμένειν ἢ μὴ ἐμμένειν 
ταῖς ἐντολαῖς τῷ αὖ. ἡμῶν θελήματι παρεχώρησεν [5ς. ὁ θεός) βτςο. 
Ἐχοορμδε (ΝΜ ὅπ 800); εαἰ.1 εὐπτπτττίρ.117.421) οὐ ΤΙ Βοβί, ἐγ.1, 
15: 12(ῃ.215); 5. βοῖίχοε οἱ φσοοά, Με. ενηρρ.8.τπίρ.ο8.18; Μ.τ8, 
τότλ); Μ|.Ταν.δίρ.467); τῦδὴ Βοίηρ ρσοοᾷ ὮὈν δοΐῖ οἱ Ψ}}}, Οοά Ὀν 
πϑαγ86 τῷ κατὰ φύσιν ἀγαθῷ οὐκ ἐπισυμβαίνει τὸ κακόν, ἀλλὰ τῷ 
κατὰ θέσιν ἀγαθῷ διὰ τὸ αὐ, Αἀδπ,41αἰ,3.0(ρ.126.,24.; Μ.ΤΙ. 1808): 
Θ596η06 οὗ νίτίις τὸ αὖ, ἔχοντες, τὸ ἀρετῆς συστατικὸν (οὐ γὰρ ἀρετὴ 
τὸ βίᾳ γινόμενον) ἴο.), σοἰμηΐ τοί Μν05.1 404}; ἴὰ ΤΠο56. ΏΟ ἀσοερῖ 
ΘοΒρεὶ, Οὐ, ( εἰ5.6.2(ρ.72.1ὰ ; Με 1202}; [30. ὁ υἱὸς θεοῦ] τῷ αὐ, τῶν 
δεχομένων τὸν λόγον βουλήματι ἐπιτρέπων τὴν ἐργασίαν καὶ μὴ τὸ 
πᾶν αὐτὸς κατεργαζόμενος" ἵνα μὴ ἀκούσιον ἡμῶν ἦ τὸ ἀγαθόν οι. ε. 
4:25(0.309.13}; ΟΡΡ. ἴῃοβο ψηὸ ᾿νε Ὡπᾶου Τᾶνν νηπίους μὲν τοὺς ἐν 
νόμῳ λέγει, ἄνδρας δὲ τοὺς λόγῳ πειθηνίους καὶ αὖ, κέκληκεν (Ἴογη, 
»}αεά.τιδίρ.ττο. 3; Μ|.8.2808); Ξοῦχος οἵ τορεπίδτιςβ, ιαψτη. Ά4ε.8:.22 
(Μ.30.τ6694}; οἵ σοηνουϑίοι νικᾷ δὲ 50. τὸ εὐόλεσθον] ὅμως γνώμῃ 
καὶ πόνοις, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάγκῃ κρατεῖται διὰ τὸ αὖ. γτ ΒΞ. το: )(Μ.όο. 
Ττοδ00) ; [411 15 δεῖ οἵ ἴγϑο ψ}1}}, αὶ {τ ἀθπιοὰ Ὀγ Βα 465 οὐχὶ 
ψυχῆς αὐ. λογικὴν συγκατάθεσιν λέγει τὴν πίστιν (]οη1.Σἰγ. 5.τ(ρ.227. 
24; Μ.0.128): ἢ. βοιιτος. οὗ ον, Ιτοπ. ἠα6}.4.50.3(Μ.7. 1118}; ἀπ- 
ὥλεσεν ἡμᾶς τὸ αὐ." δοῦλοι γεγόναμεν. οἱ ἐλεύθεροι Γαι ογαὶ, ττίρ.12. 
14; Μ.ά. 8298); ἮΙΡΡ. ἠιαθγ.το. 33(Ρ. 200.14; Μ.16.34508}; ἀρχὴ καὶ ῥίζα 
τῆς ἁμαρτίας τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ τὸ αὐ, Βδ5.ἤοη".0.5(2.144.: Μ 31 .3320); ; 
ἡ ψυχὴ αὐ, τρόπῳ προσαποχρωμένη, καὶ τὴν τῆς ἐλευθερίας τιμὴν 
ἡπϑύδα ἁμαρτίας ἐργαζομένη β85.56].ογ.3-ς.1τ(ΝΠ.8ς.3764Ὰ}; 70.1}}. 
τηαρ,α το ΝΜ. 04.12450); ἢν σοπϊπα ν Ὀεῖηρ ἐδβίβα, Πιδα. ρο}.82 
(Ρ.110.22); . Πππιῖεα το ᾿Πξεῖγο, ΤΡΙΡἢ.ἤαε7.43.2(ρ.1τ88.50; Μ.41. 
8200); τῇ ἰδίᾳ ἕκαστος ἐφεῖται αὖ, προαιρέσει, ἕως ἐν τῷ παρόντι 
βίῳ ἐστί Τ}0.1).8. τοί οδ. 068); Κ. νιπαϊοαίθα ὮὉν ρασδη ΡΏ1ο- 
ΒΟΡΠΕΥ5, Τ  πιβιμομαγο, 6(λ1.6. 3225 Α}; ἴῃ. ΡΙαῖο θεόσδοτος ἡ σοφία 
προτρέπει ἡμῶν τὸ αὖ. ΟἸ]ΕΙ.. εἰν. 5.1τ3(Ρ.381.30; Ν.0.125.4}; 1ν αἰβοιδ- 
βίοῃ οὐ δΙΡΠ10Α] ραβϑασθθ ἡ ΒΙΟΠ βϑειὴ ἰοὸ ἱπαϊοαΐο σοῃίγαγν, ΟΥ, 
Ξυτῆε. 3.1 Ῥϑββιηίρ. το", ; Μ.11.240}.); 10. 1ὴ αίοπε, ϑγβϑίεπὶ; οἵ 
πνευματικοί ΟΡΡ, ψυχικοί, Ἰτεπιίαεν.τ.6.1(}1.7.5048}; τὸ μὲν οὖν 
πνευματικὸν φύσει σῳζόμενον! τὸ δὲ ψυχικόν, αὖ. ὃν, ἐπιτηδειότητα 
ἔχει πρὸς τὴν πίστιν καὶ πρὸς ἀπιστίαν ὈἸ]ουγ ἐας, 7 μάοί, Ὀ..τ25,τὸ; 

Μιριόβεο); 11. Ατίϑη τ οὗ ὅοη, Δ(ἢ..47γ.1.22(}.26.570}; Ῥγονίηρ 1ἢ- 
[οΠοσιν ἰο Βαίμου, ὕνγτ, ἐ65.1π(5}.1254}; νοὶ νην σαρϑοὶ εν [ΟΥ̓ 511, 
ΑἸΠ.247γ.1.35(}1.26.844}; τῷ ἰδίῳ αὐ., ἕως βούλεται, μένει καλός" 
ὅτε μέντοι θέλει, δύναται τρέπεσθαι καὶ αὐτὸς ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ΑΥ, 
Ταβαΐ. [γ ἀρ. ΑἸΒιερ.άερ. 1 τὸ. τ2(Ν,25.5648); 12. πὶ ΑΡΟΙ ΠΥ Πῖβιη, 
οἵ ϑῆροὶβ 8πα τπῈῃ, γον ηρ ἱΠΊρΡΟΘΒΙ 1 }γὺ οἵ (Βυιβυ 5. ρδεῖθοξ 
πα δη πϑίμγο εἰ ἄνθρωπον οἴεταί τις ἑνοῦσθαι θεῷ παρὰ πάντας 
ἀνθρώπους καὶ ἀγγέλους,..«ποιήσει μὴ αὖ, τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς 
ἀνθρώπους, ὡς οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐ, φθορὰ δὲ τοῦ αὖ. ζώου τὸ μὴ εἶναι αὐ." 
οὐ φθείρεται δὲ ἡ φύσις ὑπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτήν" οὐκ ἄρα ἑνοῦται 
ὁ ἄνθρωπος θεῷ ΑΡΟΪ].}».87(Ρ.226.2},})20. τ νι νβ5. ροϊ  π1.4ς 
12324}; 19. οἵ πεανεηὶν Ὀοα]ε5 τὸ μὲν αἰσθητὸν φῶς ἔργον ἐστὶ τοῦ 
δημιουργοῦ" τὸ δὲ νοητὸν τάχα καὶ αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ ἐν αὐτοῖς αὐ. 
ἐληλυθός Οτι( δἰδ. ς τοίρ.11.17; Μυττ.ττρῦο). 

Η. {60} ἰο οπεῖς οτϑη εἤοΐσα τῶν ἐντολῶν αἱ μέν εἰσιν ἐπιτεταγμέναι, 
αἱ δὲ οὐκ ἐπιτεταγμέναι ἀλλ᾽ αὖ. καὶ τῇ προαιρέσει ἐπιτετραμμέναι 
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ὑπὸ τοῦ θεοῦ Οτιεονμιμι ΤΟ Ὁγ.7: 25( 15 Ρ.τΚοϑ); οὗ νταμο, Ρτος. α. 
ἰς. νΝ 87. 25400); ; καρποῦ παντὸς τῶν ἐν παραδείσῳ φυτῶν ἀπόλανσιν 
ἐπέτρεῥεν αὐ. ΝῚ! «Μαρη τ (}. 79.0888). 

Ε. εροροίϑίτηρ 1 ἤγεε τρῖϊ τὸν ἄνθρωπον τῇ αὐ. χάριτι κατεκόσμησεν 
τι Ν γβ8.ογ,ἄονι. (ρ. 110,32; Μ.44.118060) ; ἔδωκε τῇ λογικῇ φύσει τὴν 
αὖ. χάριν 1ἃ.κοιη.2 τη Οαπὶ|.(Μ.44.7960). 

1. ωσηίοη αὐ. ἀπαιδευσία (ετ, ῥαεά,3.5(0.254.2ο; Μ.8.6 008). 
αὐτεξουσιότης, ἡ, 7766 τοῖῦϊ, 1. πὶ σοι. αὐ. ἐστὲ νοῦς κατὰ φύσιν 

κινούμενος ἢ νοερὰ τῆς ψυχῆς κίνησις αὐτοκρατής (Ἰδῖη, [γ.40(Ρ.22ο. 
τ6; Μ.0.7528)αΡ.ΔΙαχιοριδς (Μ.91.2760) Ξε 6.1)... } ας] .96.0968); 
τοῦτο τῆς αὖ. ἐστι τὸ ἰδίωμα, τὸ κατ᾽ ἐξουσίαν ἀναιρεῖσθαι τὸ κατα- 
θύμιον το γϑ5.0γ. εαϊδεῖ, κ(ῃ.28,7; Μ.45.2:Ὰ}; αὐ. ἐστί, ψυχῆς λογικῆς 
θέλησις ἀκωλύτως γινομένη πρὸς ὅπερ ἂν βούληται 1᾽λα, ΑΡ, Δίδχ, 
ορηδε (οι. 2770) Ξε {19.0.80 μια σί οὐ, 9008) ; αὖ. δὲ οὐδὲν ἕτερόν 
ἐστιν, εἰ μὴ ἡ θέλησις Τ0.1). ιο.3.14(Μ.04.10378}; 2. οἵ ὅοῃ λέγων 
[3ς. Ἄρειος] αὐτεξουσιότητι κακίας καὶ ἀρετῆς δεκτικὸν τὸν υἱὸν τοῦ 
θεοῦ ΟΝΙο,(325)ερ.(0.48.3)}0.5ούτ, ἀ.6.1.0.54(}1.,67.,770) Ξξ (ἀς], νυν, 
2.26,τ(Ν]|.8ς, τ3084}; 3. ΟΓ Ἡ. δορί, ΠΙανηι. ἤγέρμ,2.8(Μι20. 6008); 
(σε! Ονχ.}}.6.2.21τ.25(}1.8ς.1288}}}; 4, οἵ εν} τὸ μὲν πρότερον ἄγγελον 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ γενόμενον καὶ φωτὸς μετέχοντα, ὕστερον δὲ τῇ αὐ. 
τραπέντα ἐπὶ τὸ χεῖρον ΔαδΙ ἀταϊ.3.13(0.134.15; Μ.11.1804}})); 1Ρ16]". 
ἠΠαεγ.66.το(ρ.40.1; Μ1.42.520); 5. οὗ πη8ῃ, 1 5,4.6.4.6(ρ.τόσυττ; Μ, 
22.265}})}; ἐπιγνῶμεν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν τῆς ἐλευθερίας αὐ. παρὰ τοῦ 
κτίσαντος ἡμᾶς, ἵνα ἐφ᾽ ἡμῖν ἦ τὸ καὶ τῶν κρειττόνων ὀρέγεσθαι, καὶ 
τῶν χειρόνων ἀπέχεσθαι Μας Δερ.ε}.(Μ.34.4124); οὐ διὰ τὴν τῶν 
προνοουμένων αὖ. τὰ θεῖα φῶτα τῆς προνοητικῆς ἐλλάμψεως ἀπαμβλύ- 

νεται ΓΠΟΠ Ατς ἢ.0.3(}1.3. 2600); Τιοομπὶ, ΒΟ ἐςί, εἰ ἰκμ|.2(44{.86. 13320); 
ὥσπερ ἡ φυσικὴ ὄρεξις πάσῃ αἰσθητικῇ φύσει ἔγκειται, οὕτως ἡ αὐ. 
πάσῃ λογικῇ φύσει ἔγκειται 10.) .2ηπ5|.6](πο(].ος, 1124}; ΟΥ̓ βου 5 1π 
Ῥυτραίοτν, 1 βῖχαϊ. δἑαί απ. 2π(ρ.523). 

αὐτεξουσίως, ν. αὐτεξούσιος. 
Ἑρᾳύτεπαινετός, ὁ, οηα εὐὐο ῥγαῖξες ᾿πηιϑεὶ αὖ. μισεῖ ὁ θεός τύ ἤει. 

. 20.ὅ. 

αὐτεπίβουλος, ῥἰοι ἕο ἀραϊηξὲ ομε᾽ 5. οἷοι Ἰμογεσὶς; οἱ ὥ, ῬοίοΥ 
τοϑιϑίιησ 186 ρεάϊαυϊηηι, ΤΟντο μον ἀτυ.το(Ξ5.370Ὲ}. 

Ἑαὐτεπίσκοπος, ὁ, ἐνειστίηες5, Ογτ. 0.2.2(4.τ6 5). 
αὐτεπίσπαστος, Ξεἰξιπεμγγεᾷ, ὕγυ. 9.6.1(4.6340), 
αὐτίκα, 1. τἀν. 8. ἐεγίἰεν, ΟἸειη, ἐγ. τνοίρ.20.13; Μ.8,740 0); 1. 

4.6(Ρ.26τ,26; 12410); ἐῤ.4.23(0.315.23; τ3000); Ὁ. ἐξεγεξογε, Τάτ, 
φτο ἴηι [,εὐ.(τ.τδ8ν); τὰ. 5.65: τ3(ρ.254.22; 2.30Ὁ}; 2. ῥτ60., Ο. ΚΈΙΙ., 
φτηιπιοήταϊεῖν αὐίον, ῬΏΔΙοβτ. ἢν ε.0. τοί δῖ, ς, 5844). 

αὐτοαγαθός {{ ]αύταγ-), ἐςσομαἰΐν ροοά, αὐϑοίμιεἰν ρυοά, 1. οἵ 
(οα θέλει δὲ ἀγαθὰ πάντα, ὅτι δὴ καὶ αὐ. τὴν οὐσίαν τυγχάνει Ἰΐπα, 

6. ταίρ. 230.2; Νῖ.20.τ488.); δέον ἕν τι θεῖον... "αὐτοξωήν, αὐτοκαλόν, 

αὖ. ὄντα ἴ(.Ὁ.Ψ ἰἦ. 2.14(0.115.17; Μ|.24.0280; οὐκ ἀπὸ βουλήματος μόνον 
ὑπῆρξεν αὐτῷ τοῦτο [536.Ψ ΘΤΘΘΙΙΟΙ].. 'μελλητικῶς.. «ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐ. 

πέφυκε γὰρ αὖ. συμπρεπόντως αὐτῷ τὰ πάντα ἔχων καὶ ποιῶν καὶ 
ἐργαζόμενος ἘΡΙΡΉ.ἐαέν.76. ,Ξίρ. 285,0; Μ,42. 880); 1)]Χ0η. Αὐτοί, ην10 5 
(λ4.3.ς 9038); Μαχ.ϑεἠοί. ἃ .π.4.20(}8.4.2770) εἶτ. 5. αὐτοειδοποιὸς : αὐταγ- 
ΖΑοδ ΜΙ ορι(Δ1.8ξ αι ζταὺ; 2. οἵ ὅοῃ; 8. 45 ποῖ {ΠῸ ἀρβοϊαῖς 
ῬτΙποιρὶε οἵ σοοάπδβ5, Ὀὰῖ παρε οἱ ἀσπδηεῖς οἱ (ὑοὰ ἐπὶ τοῦ 
σωτῆρος καλῶς ἄν λεχθήσεσθαι ὅτι εἰκὼν ἀγαθότητος τοῦ θεοῦ ἐστιν, 
ἀλλ᾽ οὐκ αὖ, ΟτΥ «(ῥγῖπε. 1.2(0Ρ.47.4; Μ1χ.1430 αὐτὸ ἀγαθόν) ; Ὁ. ἃ5 Π]Π)- 
561} αὖ: αὖ. ἐκ τῆς.««πατριιςῆς ἀγαθότητος προελθόντα Βδ85. [5..2.25 
(, 261Ὲ ; Δ1.20.06208); {1545.};5. ἰϑυ(, 4774: Μ. .30. 3451); 3. 0Γ11. (σμοβὶ 
οὐ μετοχῇ ἀγαθότητος ἀγαθόν ἐστιν, ἀλλ᾽ αὐ., ἤγουν ἀγαθότης, ἐστέν 

ΤΑΙ ἄτα! Ἴ γέμα, το( }1.28,11418}); αὐ. καὶ πηγὴ ἀγαθότητος (τ, Να2. 
οΟΥ.4τ.0 (8.36. 441τ0} ; ιάψ. Τγῖη.2.8(Μ. 49.θοιΑ). 

αὐτοαγαθότης {{᾿]αὐταγ-), ἡ, αδεοίμιο ροράποες; οἵ (οά, ἘΡΙρΙ. 
μαον.6. 35(Ρ. 384. 43; ΝΜ. 42. 5888); ; τὴν θεαρχικὴν ὅλην ἐπαλειῇ ὅ τί 
ποτέ ἐστιν ἡ αὖ, ἀφορίζουσα καὶ ἐκφαίνουσα.. ὕμνηται 1γοη.ἀγιάνη. 
2.τ(.2.6260); ὁ δημιουργὸς... «ἀγαθὸς ὧν μᾶλλον δὲ ἡ αὐταγαθότηςι 
καὶ τἀγαθόν ΖΑ. ΜΙ οῤι.(1.85.113238}; αὐταγ- ἐγτ, ἐγτηπ.Ἰ(ό5,8ο; 
Μ.77.11328) --- 7.0.1. ισ.1.δ(}1,.04.808}}} οἱτ. 5. αὐτοζωή ; 0.1).8.}. 
31(Μ.ο96.ττθ44). 

Ἑαὐτοαγάπη, ἡ, αὐΞξοίμείε ἰσυες οἵ σοΐ, ΤΡτος,.}}γ.20: (Μ.87. 
τσι30}; 1716... 7. 4τ(Μν96.11τ644)}. 

Ἑαὐτοαγγελικός, αεἰπαίίν αηρείτε, Μαχ. ϑεποῖ..η.6.2(41.4.33}8} 
Ἑαὐτοαγένητος, οὐξοϊμίοεἶν μπονρίηαίε; οἱ οα, 110... Δ] ραν, 

}.ε.7.πο(ρΡ.33230; αὐτὸ ἀγέννητον Μ,21. 5644), 
Ἑαὐτοαγέννητος, αὐδοίϊμέείῖν μρηϑεροίίεη, ; τὸ αὐτοζα)γέννητον 6556}:- 

ἐαὶ Ἰηρεπεγαίσμεςς, ἘΡΙΡΠ. ἠαογ.76. 3δίρ.3287.1ι; λ1.42.5021}; αὐτογέν- 
νητοὸν Μ|859), 

Ἑᾳὐτοαγιασμός, ὁ, αὐκοίμίφ ποϊίπεος; οἵ Ομχιβῖ, Οτιλονε. 17,4 1ἢ 
176ν.(ρ.14).3;}Μ.13.4570);; Ι4..}σ.τράατ; Ρ.15.14; Μ14.418}; ΑἸ  σοηπί. 

41(}1.25.930). 



αὐτοάγιος 

Ἑαὐτοάγιος, αὐεοίμίεῖν μοῖν, τοῦ, ὅθι οὐδὲ γὰρ ὁ κατὰ χάριν ἅγιος 
αὐ, ΤἩ]άντη. (1 Β45.) Εμη.4.3(1.2908 ; Μ.20.6970); οὗ Ἡ. (μοβί ὡς καὶ 
διὰ τοῦτο ὀρθῶς εὐφημεῖσθαι αὖ. τε καὶ πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἀντὶ τοῦ 
φύσει καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἅγιον Τάντη. Γγῖπμ.2.6(}.30. 5240). 

Ἑαὐτοαγιότης, ἡ, αὐξοί μία ποϊϊηεδς; αἰίτιθαΐς οὗ σοί, Ὠϊοη. Αγ. 
Δ.η.12.τ(Ν.3.0608); οἵ δα Ῥεύβοη οἵ Τιπ., στ. ΝΆ2.0».23.ττ(Μ.2ς. 
ττό4Ὰ}); οὗ Ἡ, Οδοκί ἀληθῶς ἅγιον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον' οὐ γὰρ καὶ ἄλλο 
τοιοῦτον, οὐδὲ οὕτως, οὐδὲ ἐκ προσθήκης ὃ ἁγιασμὸς ἀλλ᾽ αὖ, τὸ. 
25.τ6(12218). ᾿ 

Ἑαὐτοαγιωσύνη, ἡ, αδεοϊμίρ μοϊίμεες ; οἵ Ὀμτιβί, ἀπάτδο5. 42οε. ὃ 
(Μ.τοῦ.2458). 

Ἑᾳὐτοαδαμάς, 4ὲ αὐαηπαηὶ {πε}, ΟἾΥψΞ. ΠΟ 60161.2(2.3008); 16, 
δίαρ,.2.0(1.1040). 

Ἑαὐτοαθανασία, ἡ, ἀηριογίαἰτέγν τἰδοὶξ; οἵ (Ὠγχιβε, σῆγψϑ ποῦ. 18..1 
τ Τί (ττ.6540). 

Ἑαὐτοαΐδιος, σέσγγιαὶ τ: οηεϑείζ; οἵ σοά, ἘΡΊρμ.λαον.76.2τ(ρ.368.8, 
Μ.42. 5570) οἷ. 5. αὐτόθεος, 

Καὐτοαίσθησις, ἡ, ῥεγεοῤῥίϊοη {ἰδεῖ , ἘΡΙΡΗ ἤαεν.76.3)(ρ.288,531; 
Μ.42.5030) οἵἷῇ. 5, αὐτοθέλημα. 

Ἑαὐτοαιτής, 5.ν.1., ὃ δείγιρ ᾿ἴγηδε δἰαρμιεινονίθν, Μεῖῃ.γ65.τ.4: 8Ρ. 
Τιϑοηΐ. δὶ Το. ςαε7.2(Μ.86.2Ζος 60), αἴτιος (ΟΌ 8 Ρ.204.6). 

Καύὐτοαιών, ὁ, αὐκοίπίο εἰεγηῖίν, οἵ ἴῃς σοάξορᾷ διότι καὶ αὐ,, καὶ 
τὰ ὄντα, καὶ τὰ μέτρα τῶν ὄντων, καὶ τὰ μετρούμενα, δι᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ Ἰϑιοη. Ατ.4,2.5.το(}..3.8258)}. 

Ἑαὐτοακατέργαστος, 455 εηαἰΐν ᾿πάϊρεείδίσ, (Ὠγν5.ἐεἰ. τοί 2.548), 
οἰτεᾷ ἔτομῃ {Ὁῆτνβ  γου.τ(2.7538Β) τοδάϊηρ αὐτῷ ἀκατέργαστον. 

Ἑαὐτοακολασία, ἡ,  γιμεῖῥίε οὐἩ ἰϊεεηοιιδηθςς τί γάρ ἐστιν αὐ. 
δίχα τοῦ εἴδους τοῦ ἀκολασταίνειν; Μαχ.Ξελοί.4.5.4.20(Μ.4.281Ὰ). 

Ἑαὐτοαλήθεια, ἡ, σὐδοίτε ἐγ δ, ἐγ ΤΉ [ν 1. ἴῃ σοη,, οἱ τεϑ}ῖῖν 
ΟΡΡ. ἴγρε ἄρτον δὲ ἀληθινὸν καλεῖ ἐκεῖνον, οὐκ ἐπειδὴ ψευδὲς ἦν τὸ 
θαῦμα τὸ ἐπὶ τὸ μάννα, ἀλλ᾽ ὅτι τύπος ἦν, οὐκ αὐ, (Ἤγγ5. Π001,4.5.1 ΤῈ 
.70.(8.2638); οὗ αὐβοϊαΐε ἔπ ορρ. παζῆδῃ νῖτῖας οὗ ἰττῃ, ΟΥ, 
Νγ585. λον ἴῃ Οαπὶ.(Μ.44.71818); 2. οὗ σοά; 8. Μϑῃίςῃ,, ἃ5. δίτ)- 
Ὀαΐς οὗ τῆς ροοᾷ ρῥχίποιρίςβ, σοπίσχαβιοα 1 ορροβίτε διθαῖς οὗ 
16 δν}} ρα ῖρ]ς ἐὰν μέντοι καλέσωμεν τὸν θεὸν αὐ., δηλονότι τὸ 
ἐναντίον ψεῦδος κεκλήσεται ΤΙ .ΒοἌρι αη.τ τί Μ.1τ8.τοϑ4 4}; ἴῃ 
οὐ ποάοκχ ὑξΡΙν αὖ, τυγχάνων ὃ θεὸς οὐκ ἀδυναμίᾳ ψεύδους ἀπέχεται, 
ἀλλὰ μὴ βουλόμενος ψεύσασθαί ποτε 1δ.2.το(τ1734}; Ῥ. ἴῃ σε. ἔστι δὲ 
αὖ. ὁ θεὸς ἡμῶν Β45.6}.233.2(3, 3560; Μ.22.86ς 0); Ὑπαϊ, γάρ. βῥί. 
(4.268), 3. οὗ Γῇ αὐτοδικαιοσύνη ἐστὶν ὃ σωτήρ, αὐ, Ογτοἤονη. 
1γ.4 15. [εγ.(ρ.147.3; Μ.τ5.4570}; Ἰα,εοραριη Μ|.14.7(0.280.2ο; Μ.13. 
1107} οἷζ, 95. αὐτοβασιλεία; Ἰ(, 7σ.6.6(3; Ὁ.114.22; Ν΄.14.2000)}; 1, 
(εἰς.5.41(0.237.6; Μ.11.0124) εἴτ. 5. αὐτολόγος: ΑἸοχ. Α].6.Α16χ.7 
(ρ.24.13; ΝΜ τᾶ. 5570}; Ατῇ, σεμ!.46(Μ.25.030); (Ὠγγϑιλονα. 1.4.1 τη 70. 
(8.788) οἷἶΐ. 5. αὐτοπηγή; 4. οἵ Ἡ. ΟΠοβὲ, Βα58. ριγδίζ 4; Μ.32. 
1568); ἴῃ ἱηϑριγαΐξίου. οὐ Ὀτορμοῖβ, γυτ. ἄρ. 2(2.2840, ν.]. ἀλήθεια 
ΑὙΡετ); τὴν...ἐνυπόστατον.. ἀλήθειαν ἤγουν αὖ., ἥτις ἐστὶ. ..τοῦ... 
πατρὸς..«λόγος.. οἷς συνανίσχει καὶ τῆς ἐκπορευτικῆς ὑποστάσεως ἡ 

αὖ. τουτέστι τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας {τ Ν᾽ 585.᾿051.5.241 τῇ [0.(0.183. 
21,32). 

αὐτοαληθής, “γπ6 {τι οποϑεϊζ, εοδεηαἰΐν ἱγμο; οἱ (Πσὶβί, ΑἸ. γη. 
45.4{Ρ.270.8; Μ.26.7721)). 

Ἑαὐτοαμαρτία, ἡ, τε} ῥΥΗΕΙΡΙ οὗ ς΄, τ. ΝᾺζΖ.ον.37.τ(Μ.36. 
2844}; οἵ θεν, Βδβιγορ γι φοϑί2. ΟθῈ ; Μ,321. 1268.) 

Ἑαὐτοἀμετάβλητος, (510) εἰηρηδίς ἴοσυ ἀμετάβλητος ΝᾺ].Δ}Ρ0]]. 
αῤοΪ,π(ρ.288.24.; ὈοίτοΥ υζίεῃ ἀΤ01 5101 8.5 Μ.86.10520)}. 

Ἑαὐτοάμετρος, αὐεοϊμίοίν μην, ΜΙ αχ.Ξεἰοὶ, ἀ.η..4.20(}}.4.2770).Ψ 
Ἑαὐτοαναμάρτητος, αὐκοίμίεῖν στηϊδες; οἱ Η. Οποβί, Βίάντη. 7 γέ. 

2.2ο(Μ.30. 5524}. 
Ἑαὐτοανδρία, ἢ, ῥγημοΙρίο οἢΓἹ εομγαρε, Μαχ.δεκοὶ, ἀ.π.4.17(Μ.4. 

260}}. 
Ἑαὐτοανείδεος, σῤεοίπἑοῖν ἐογγμίεςς, Μακχ. οδοὶ, Δ. η.4.20(Π.4.2770)} 
Ἐαπὐτοαόργητος, αὐδοίμίεῖν ἔγεα ἔγον! οήρεν; οἵ ἀοα, ΕΡρΙρἢ.ἠαεν. 

γ6.36(ρ.387.1το; Μ.42.5028). 
Ἑαὐτοαπείθεια, ἡ,  γῆηορίο οὐ ἀϊτοϑοάίεηεε; οἵ ἴδεν], Βδβ.γ δ ὃν. 

φζόδ(. οϑΒ ; Ν΄.21.12684}. 
Ἑαὐτοαπολελυμένως, αὐεοίμεἶῖν ἀλήθειαν τὴν αὖ. καὶ ἀναιτίως 

ἀλήθειαν εχ, Ξεἠοὶ, εγοὶ, (6 .4.4320}.Ψ 
Ἑαὐτοαπολύτρωσις, ἣ, αὐδοίμ!α γεἀοη Ιοη.; οἵ ΟἾγΙβῖ, Οὐ. 79.1.9 

(τ; Ρ.15.14; Μ.14.418). 
Ἑαὐτοαπροσδεής, ἐπεδηαἰΐν ἦπ Ἠεδεά οὐ ποΐπηρ, οἵ Η. Ομποβί 

ὑπάρχον αὖ. ἀγαθόν ϊάγτῃ. Τγ15.2.8(Μ1.20. 5200). 
Ἑαὐτοαρετή, ἡ, ῥγίμειρὶς οὐ υἵγμε; οἵ σοα, ΕρΡΙρῃἀαεν.7δ.1ς 

(ρ.385.15; Ν.42.5880); οὗ Τοροβ, ΔΊΉ ρομὶ, 4 Μ.25.030). 
Ἑαὐτοβασιλεία, ἡ, σύσοίείε Εἰηρεῖρ, οἵ (ΓΒ αὐτὸς γάρ ἐστιν 

ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, καὶ ὥσπερ αὐτός ἐστιν ἡ αὐτοσοφία καὶ ἡ 

2Ζοδ αὐτοδεσπότως 

αὐτοδικαιοσύνη καὶ ἡ αὐτοαλήθεια, οὕτω μήποτε [Ὁ 1. δήποτε] καὶ ἡ αὐ. 
Οτιερνη ἴῃ Μ|.τ4.1(0.280.20; Μ.1.3.11078). 

Ἑαὐτοβασιλεύς, ὁ, νον Κίηιρ, (Πγγβ ἦονι. 5.3 ἴηι ον 9.4640). 
Ἑαὐτοβοηθός, αὖσ ἰο πεὶρ οηεξεί, ΝΙ] Εωΐορ.33(}1.19.11370). 
Ἑαὐτοβουλή, ἡ, αὐεοίμι εομηδεὶ οὐ ιοἱῖϊ, Νειιεϑ μα μον Ἰ(Μ, 

40.7364}; οἵ (μπὲ εἰ βουλῆς ἐστιν εἰκών, οὐκέτι αὐ. εἶναι δύναται 
Μδτοεῖ!. ἦγ.86 ἀρ. ἘΡΙΡᾺ.ἤαον.72.δ(ρ.261.4; Μ.42.3800). 

Ἑαὐτοβούλητος, -εἰζ-ἀφυΐςεά, Ἰτεπ.ἤαεν.1.14.1(}}.7.6088). 
Ἑαὐτοβουλία, ἡ, 1. Ξεἰζ-10}}} αὐθεντία καὶ... αὖ. ἔρημόν τε καὶ 

πτωχὸν καθίστησι τὸν ἄνθρωπον τῶν πνευματικῶν... «χαρισμάτων ἘΡΉΓ, 
3.25 Ὲ; 2. οἱηρίομοςς οὗ τ]; τοῖ, (τίσι, Μαχόῤηςε  Μι91.180Ὰ) 
ΜΉΓΕ ρῥσχοῦ. τεϑα ταὐτοβουλίαν. 

Ἑαὐτογέεννα, ἡ, 6 15εἰ, τοῦ. Μι.22:1τ υἱὸν δὲ γεέννης φησί, 
τουτέστι, αὐτογέενναν (ὮτγνΞβ.ἢ0).73.1 τὴ Μ΄ϊ.(γ.7 80). 

Ἑαὐτογενέθλιος, 19 τοῦονῖ ρεμεγαϊίοη 1561} τονιδῖσὶς, οἵ (ἢτὶβί 
θεοτόκε, δι᾽ ἧς ἡμῖν γεννᾶται ὁ αὐ. 6.1) κοι. ( Μ.ο6.6ς 34). 

αὐτογένεθλος, 5εἰζ-ογίρίπαιε, οἵ (οὐ 'Εβραῖοι, αὐ. ἄνακτα σεβαξζό- 
μένοι θεὸν ἁγνῶς Αποη. [Ὁ ΟΠοοΎ] 5, οὗ. ἘῸ5.}.6.0,9(412Ὰ; Μ.21,6960)} 
ΔΡ.Ε5.4.6.3.3(ρ τιον; Μ.22.1808}; τ ΝᾺ Ζ. καγη.1.1.35.4(Ν.37.5174}; 
Νοηη, αν. 6.1: τι8(}1.43.7520); 1δ.5:τϑ(γ7888); 10.1.3: 2Ζο(8648Β); 18 
ποῖ. τπϑοϊορν θεὸν.. ἄγνωστον δοξάζειν καὶ μὴ εἶναι πατέρα τοῦ 
Χριστοῦ μηδὲ τοῦ κόσμου δημιουργόν, ἀλλ᾽ ἄλεκτον, ἄρρητον, ἀκατονό- 
μαστον, αὖ. (οηεὶ. ΑΡῥ.6.το.τ; ἡμεῖς δὲ... θεὸν καταγγέλλομεν....οὐκ 
αὐταίτιον καὶ αὐ,, ὡς ἐκεῖνοι οἴονται, ἀλλ᾽ ἀΐδιον καὶ ἄναρχον 1Ὁ.6.11.1; 
45 Ἰορίσϑὶ σοπβεάμεποα οὗ ΕῸΠονααα τοδοῃϊηρ, οἵ (Ἡτῖβὲ εἰ οὖν 
ἠλλοτρίωται τῆς τοῦ υἱοῦ γεννήσεως ὁ πατήρ, ἢ ἄλλον τινὰ πατέρα τοῦ 
υἱοῦ διὰ τοῦ τῆς γεννήσεως ὀνόματος ἀναπλάσσουσιν, ἢ αὐτογέννητόν 
τίνα καὶ αὖ, τὸν υἱὸν... ἀποδεικνύουσιν τ Ν ν85. μη. τοί Ρ.236.1ὃ; 

Μ.4ς.8370); οἵ 188 Ῥῃοθηῖχ ξεῖνον γόνον αὖ. τ. ΝᾺΖ. ἐαΥΉ].1.2.2.528 
(Μ.3).62οΑ). 

αὐτογενής, Ξ“εἰξογίρίπαϊε; 1. οἱ (σα αὐ. ἀγένητος ἅπαντα κρατῶν 
διὰ παντός Ογαε, δῖ. [ν.τ.17) αὖ, θεὸν καὶ πατέρα Ἰ)άγτη. Γγί5.2.τ 
(Μ.30. 4480); ἐ ΤαβτιφιΟἢγ.53.5(}.6.14418) οἰζ, 5. αὐτοπάρακτος ; 2. ἃ5 
ποῖ. ἀθοη, οἷ, ἐε ξηποία εἰ ἠδ ]οσο ἀμιορόπθνι ἐη 5590} ἀἸσμΗΙ, 
Ιτεη.ἦαεγ.τ.20.2(Μ.}.6028); ἀποροῦσιν... «πότερόν ποτε ἐκ τοῦ προόντος 
ἐστὶν [56. ἡ ψυχή] ζῆν ἐκ τοῦ αὐ. Ηἰρρ.μαον,ς.γ(ρ.81.3; Μι1τ6.31208)}; 
ἔστι τὸ μὲν πρῶτον ἀγέννητον, ὅπερ ἐστὶν ἀγαθόν. τὸ δὲ δεύτερον 
ἀγαθὸν αὐ." τὸ τρίτον γεννητάν 1. 5.τ2{(ρ.104.23.; 4162}; ἐδι(ρ τος; 

21628); Τί. πα6».1.1τ3(4.205). 
αὐτογένητος, 5εἰ-ογἱρίηαίε; οἵ Οοά, νας. δ10.8.420; 1 [ἀδῖιεσῖ, 

Ονγ.ττ(.6.264λ}; Ομοβῖ., οἵ θεν, Αὐδην ταὶ... 2(ρ.ττᾶ.χ2; Μετ. 

17030). 
αὐτογέννητος, 5εἰϊ-δεροίίοη; 1. οἵ (το τοῦ πατρὸς τὸ μὴ γεγεν- 

νῆσθαί ἐστιν, υἱοῦ δὲ τὸ γεγεννῆσθαι" γεννητὸν δὲ ἀγεννήτῳ ἣ καὶ αὐ. 
οὐ συγκρίνεται ΓΟ»: ΟἸοηε,τόςτό; ὃ ὧν αὖ, θεός Αδί,ενη!.36 ἀρ. ΕΡΙΡΏ. 
ἐμαον.6.τ2(ρ.350.27; Μ.42.5454}; {7υδειφηιἐγ.3.5}1.6.14444}; 2. οἵ 
Ὁ γῖβε ἰπ γράμεϊο αὐ αὐεγάμηι οἵ Ἰλαποιίαπ (Πδοΐορν, τι Ν γ85. 
Επηοτοίς Ρ.536.18; Μ.4ς.8270) οἷτ. 5. αὐτογένεθλος ; 3. ἴῃ {Πγοοἤο]ά 
ἀϊνἰϑίοη οἵ πηΐνειβα ροβιυ αἴθ Ὀν Ῥεσαΐαςε κόσμον... «καλεῖ τὰς δύο 
μοίρας τὰς ὑπερκειμένας, τήν τε ἀγέννητον καὶ τὴν αὖ. ΗΠρΡΡ. ἡαεῦ.5. 
τζίρειος. το; Μ'.τ6.31620); 4. ποδί. ἀπά Μϑπίοη., οὗ ἀδυκηθ88. ἃ5 
ΕΝ] ῬΥΠΟΙΡΙΘ σκότος, οὐ παρ᾽ ἑτέρου τὸ εἶναι ἔχον, ἀλλὰ κακὸν αὖ, 
Βα5.Πεχ.2. (τσ; Μ,20.260). 

Καὐτογεννήτωρ, 5εἰ7-ογἱρίπαίΐηρ; οἵ ΟὨγτιβὶ, [τεπιλαθν.1.14.3(}1.7. 
6018). 

αὐτόγλυφος, “εἰξι ἐχεαυαίεά, Ἔχοσ. [6Γ.4:20 τὸ δὲ σπήλαιον αὐ. ὅν, 
σημαίνει καὶ τὸ τῆς ψυχῆς αὐτεξούσιον ΟἸγτρ. [γ..}67.4:20(Μ.03. 
6370). 

Ἑαὐτόγραπτος, τον ογι τ 1}}} οπε᾽ ς οὐση πα, Ἰθναρτ,ἢ,6.3.42(0.130. 
6; Μ.86.266:Α). 

Ἑαὐτοδεσποτέω, ἤανε αὐδοίμίε ῥσιοον, ΤΌ ΟΒ.Ε1. "5. 1 .0(}1,27. 
6δοῦ). 

αὐτοδέσποτος, ῥείηρ οἸδ᾽ 5 οἱϑη φιασίεν, ἤεε, βοἰ[-ἀεϊεγίμεά;; 1. ἴὰ 
βξη. τὸ τῶν “Ῥωμαίων αὖ. κράτος Ἡδταο) Ἀρ.ΤἈρΒη, εὐγοη,Ρ.257(Μ. 
1τοβ.6418); 2. οἱ ἔγεε. ΜΠ] αὐτεξούσιος γὰρ ὧν... ἄνθρωπος, καὶ αὐ. 
βούλησιν καὶ αὐτοπροαίρετον πρὸς τὴν αἴρεσιν...τοῦ καλοῦ λαβών 
Μειη.γες. 1 βί(ρ.2βοντο; Μ.4τιττοςα) τ Πδοηί.6:. 0.5 4ε}.2,3(Μ,86. 
2ου6Α)}; αὖ. βουλῇ κακίαν εἵλατο 1ῤ.1.45(ρ.204.το; 11164}}; 1δ.2.τ(0.220. 
4; Μ.18,2974}; ἄνθρωπος. ..αὐ. ἔχων τὴν πρόθεσιν 158.5.59].07,..2(Μ] ὃς. 
524}; ἴπ {Π6 πηϑέθυία! ἀπίνοτβε μηδὲν ἡμᾶς αὐ. βλέπειν (εο. ΡῚ8ιἠσα. 
248(Μ.92.14608); 3. 85 5ιιδ5ι. ; ἃ. αδϑοίπε!ε ῥοιυεῦ ὅταν... εἴπῃ ἡ γραφὴ 
εὐὐὔτι ἑαυτὸν ἐκένωσεν, σημαίνει τὸ αὖ. καὶ βασιλικόν, ὅτι ἑκὼν ἐσαρ- 
κώθη Αταγηοη. 7ο.τ :6(}.8ς. 1068); Β, ῥγέε τοῦ ἐῶν τὰ τῶν λογισμῶν 
αὐ., σωφρονίζει τιμωρίαις τὸν πλημμελήσαντα Β85.5ε].0γ.3.2(ΜΠ. 8ς, 521). 

Ἑρὐτοδεσπότως, ἐγεεῖν, τοί ἤγεε τὶ, Μοῖῃ σγηρ.8.τ2(Ρ.08.10; 
Μ.18.1614}); 70.Π).εαγηηςρεπί,τττ(ρ.217; Μ.06.8178}. 



αὐτοδιάλυτος 

᾿αὐτοδιάλυτος, 56εἰ}. ἀϊδεοίυϊηρ; οἵ ἴμ6 θοᾶν, ΟἸγταρ, 7οὉ γ3:.28 
(Μ.03.1658). ' 

αὐτοδικαιοσύνη, ἡ, αδοοίμίε γἱρ ἰδσοιδηξες; 1. οὗ τἱρῃίθοιιβπεβς οὗ 
(οά «πᾷ Ὑγοτὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ...τῇ αὖ. «.. τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἑκάστου τῶν 
ὄντων ἀπονέμειν ἀπὸ θεοῦ δύνασθαι λαβὼν καὶ κρίνειν ΟΥ. ο.2.6(4; 
Ρ.ὅ0.25; Μ.14.1208); οἱ ἀοα᾽β τἱρῃ δοιιβηθθθ 85 ἀβοϊαΐα, ορρ. 8}} 
οἴβεσ τὶρμίθουβπεββ, Οὐ Ν γβ5.ποῦποχ ἠῃ Οαπ|.(Ν.44.7818); ΣΡτος.Ο. 
γιοῦ ϑ(Μ.87.13090); βασιλεία γὰρ θεοῦ...αὖ, Μακχ ι. Τ καὶ (Μ.9ο, 
6168); 2. οἵ σοά 45 δρβοϊιξε τἱρῃτεουβηθβθβ, Ὀναρτ Ροηῖ,6}.7(Ν. 
32.257Ὰ}:; 3. οὗ (μηβῖ, ΟτἍοοηενίη Δ71.τ4.7(ρ.280.2ο; Μ.13.11078) 
Οἷξ. 5. αὐτοβασιλεία; 14.10»».1.5.6 ἐμ 76γ-{ρ.130.12; Μ.13.4360); 1ἃ. 
}» τη Ῥνετ(.17.1538)}; ἡ γὰρ αὐ, ἡ οὐσιώδης Χριοτός ἐστιν ἴα. 70. 
6.6(3; Ρ.115.2; Μ.14.2128); ΑἸΔ, σεηί. 46(}1,2:,030); ὁ δὲ θεὸς λόγος 
αὐ. ὧν... ἐγένετο ἡμῖν δικαιοσύνη ΤΑΊΉ ἀταὶ. Τγίνι. 5.25(}}.28,12778); 
Ἐναρτ ΡΟ. ρ.9(}1.32.2618); ΟὨμγνβ λον. 1.1.3 ἐμ ον (το. 178} 
4. οἱ Η. Οδιοβὲ δ5 ραγίβκίηρ' οὗ Ἔβββῆσε οἱ σοά, Βα5..ϑρίγ.48(3.490 ; 
Μ.32.1568). 

αὐτοδόξα, ἡ, οὐτοίκίε ρίονν, Αςζας, (865. ἡ» Δαγεει! (ρ.262.13; Μ. 
42.32020); οἵ ὕοά, Ἐριρῃ ἦἠκεν.76.35(ρ.538ς.14; Μ.42.5880); Αγϑίῃ, 
Αροειε(Μ τοῦ. )οΙ Ὁ) οἰ. 5. αὐτοδύναμις, 

Ἑαὐτοδοξάξομαι, δὲ αὐποίμίε ρίονγ, οἵ (οα θεότητος... ἐχούσης...τὸ 
αὐτοδεδοξασμένον ἘΡΙΡΗ. ἤαεν.69.γ74(0.222.14; Μ.42.3210). 

Ἑαὐτοδοξία, ἡ, αὐδοίϊνιἑε ρίογγν, ἸὰρΙρῃ, ἠἤαον.72.0(Μ.42.3030 ; σοπ]. 
αὐτοδόξαν Ρ.263.τ8). . 

αὐτοδουλεία, ἡ, σοίμηίανγν Ξεγυϊμμάς, Ματτ, Αὐιτ,ραη.6(}1.47.χ]ν }). 
αὐτοδύναμις, ἡ, αὐδοίμέε βοιοεν, ῥοῖυεν τίδεξ; 1. ἴὰ σεη,, Πϊοπ.ΑΥ, 

ὦ.5.4.20(Μ].3.7410); πάντα γὰρ τὰ ἐκ θεοῦ, καὶ μετὰ θεόν, πάσχει τῷ 
κινεῖσθαι, ὡς μὴ ὄντα αὐτοκίνησις, ἢ αὖ. ΜΑχΟΡγ»γ».(Μ.91.352Ὰ) τε 
0.0. 0.3.1ρ(Μν04.τοότο) ; Ὑτίη. δύναμις γὰρ οὐκ ἀδυναμίαν γεννᾷ, 
ἀλλὰ αὐτοδύναμιν Αοας, 865, ἐν Μαγεεϊ!. (ρ.262.13; Μ.42.3020); 2. αἵ- 
«ϊραῖς οἵ σοῦ θεοῦ μὲν οὐσίαν ἥτις ἐστὶν οὐ γινώσκομεν" τὴν δὲ 
αὐτοσοφίαν καὶ τὴν αὖ. ἐν νῷ λαβόντες, τὸν θεὸν ἀνειληφέναι τῇ διανοίᾳ 
πιστεύομεν ΟὙ Νγθδ, πον, (Ν.44.720) ; 3. οἵ Οοἀ 85 Δ βοϊαΐς βούγοσ ἐκ 
τῆς αὐ. ἡ τοῦ θεοῦ δύναμις ἐξεφάνη Β45. ΕἸ.2.527(1.2648 ; Μ.29.636.Α); 
Ῥιοη. Ατἄ.».1τ.6(Μ,3.0530}; οὐ γὰρ διαστολὴ θεοῦ καὶ τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ. αὖ. γὰρ καὶ αὐτοδόξα ὃ θεός Ατεῖῃ. “βοε.45(Μ,1ο6.701}); οἵ 
ρα 85 ἐγαῃβοθηάίηρν αὐτοδύναμις, Ποη. ΑΥ.ἄ.2:.8,2(ββου); 4. οἵ 
Ομ εβι αὐ, θεοῦ ΟΥ. 70.1τ.33(48; Ρ.43.0; Μ.τ4.808); αὐ. ἰδία τοῦ πατρός 
ἐστιν ΑἸΏ, ρεπί.46(Μ.25.030); ΟΥΝ γ55.ογ, σαφεῖ. Β(ρ.5ο.22; Μ.45.4οΑ); 
Ἐρίρῃ μαον.]].35(0.447.τ6; Μ.42.6038). 

αὐτοδύναμος, ῥοδεοοσΙΉρ αὐδοίμίε βοῖθον, οἱ (ῃχῖθι, Ογσιαροὶ. 
ΤΠ 4(6.2τ5Ὰ ; αὐτοδύναμιν Ρ.121.152}; οὗ Η. (μοβῖ, Οτ. Να2Ζ.0γ.41.0 
(Μ.36.4418). 

Ῥαὐτοειδοποιός, λαυΐηρ αὐξοϊμέοίν {6 ῥόοῖθεν οὗ ξογνιΐηρ: 45 βιθβῖ,, 
οὗ σοά ὁ θεὸς...αὖ. καὶ αὐτοαγαθὸν οὐσιῶδες Μακχ.Ξεἰοί. ,η.4.20 
(}1.4.2770). ᾿ 

αὐτοεῖδος, τό, ῥήγε ζογηα, Μαχ.ποδοϊ ἀ.η.6.3([4.4.3408).Ψ 
Ἑαὐτόειμι, δσ 1: ογεδοὶῇ, δε ςεἰξοαϊξίθηϊ, οἵ ΟὨτιβε εἰκὼν ζῶσα, 

μᾶλλον δὲ αὐτοοῦσα ζωή Βε5. ἔμη.1.18(1.230α ; Μ.20.5 526); οὗ (οά, 
ίομ,Αα ἄ,η.6.1(}1.3.8568); ἐδιττ ἘΠ (0480); ἐδ. τι δ(ο 30). 

Ῥαὐτοειρήνη, ἡ, ῥγίμείρίε οΥ ῥέαεσε; οἵ Οοά, Τλοη, Ατ,.4,}.4.21 
(λ1.3.7210); ἐδ. τ, Ζίο490); Ζαομ. ΜΙ  ορίξ (Μ.8ς. το608). 

αὐτοενέργεια, ἡ, εἰ αείτυλέν,, τεῖ, ΟΒΤΙΒΕ 5 Εθϑυστθοίοη, 1 δοπί. 
Ἡ.Ν ρί, τι ο  .86.τ4γ60). 

αὐτοενέργητος, ν. αὐτενέργητος. 
Ῥαὐτοένωσις, ἡ, ῤγύηειρίδς οὗ τοῖν, Ῥομ, Ατ. .η.. 5. 5(}1.3.8208)}. 
αὐτοέπαινος, ἰηἰγίμείοαιϊν ῥγωϊξειθογιδν αὐ. ἐστιν ὁ κύριος καὶ 

ἐπαινούμενος ὑπὸ τοῦ ᾿Ισραήλ, ἢ αὐτὸς ἔπαινος ὧν Οὐ, Ὀς.21:4{ρ.47}}; 
1Δ.Ξεἰ, ἴῃ Ἐς, 2 τι 4(44.12.12538).Ψ 

αὐτοεπιστήμη, ἡ, κησιοίσασε {ἰπεϊξ, αὐδοίμίε ἐμοιυϊσάρε; οἵ τὴς 
(τεαΐοσ, Μαχ.αιηδῖρ, (ΝΠ 0χ.11774}; οὗ Ομτιβί, τος. Ὁ.15.5 2:13. ας 
(Μ.8).25174). 

"αὐτοἑτεροούσιος, (510) ΕΠΊΡΠΔΙΙς ἴοχ ἑτεροούσιος, Ψα]. ΑΡΟ]]. 
ὡροἱ.3(0.288,23.; ΒοΙΙΟΙ τυϊτέςῃ ἀὐνίδθη 85. Μ.86.τος 10). 

Ῥαὐτόζηλος, ὁ, αὐΞοίμίε ἡφαίομεν ; οἱ Ῥδν}} ἀπ ἢ18 βηρεῖβ, Ου. εῖ, 
ἐη Ἐξεελ.δ:3(Μ.13.706}). ᾿ 

Ἰαὐτοζωή, ἡ, ῥ»Ιηείρίε ὁ ἰ{ε, αὐφοίμίθ 6, 16 ἐφ τἰδοῖξ; 1. ἴὰ 
86ῃ. πᾶν γὰρ τὸ δι᾽ ἕτερον ζῶν αὐ. εἶναι οὐ δύναται Ἔναργ. Ροπ 6.4 
(Μ.32.2534}; οὐ γὰρ αὐ. ὃ ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζωῆς δεκτικός (ΠτγΞ ἤόηις 
5.1 1. 70.(8.368); 2. οἵ σοα ἐξαίρετον γάρ τι ἐχρῆν παραστῆσαι ἐν 
τῷ λεγομένῳ περὶ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς τῶν ὅλων, ὡς ζῶντος παρά τε 
τὴν αὐ, καὶ τὰ μετέχοντα αὐτῆς ΟΥσοηεη τη {Μ41.12.0(ρ.83.24; Μ.τ2. 
996Ἐ}; Ἐπ|5.6,1}.2.τ4{0.115.17; Μ.24,0280} οἷξ, 5. αὐτοαγαθός ; ἡ μὲν 
θεότης αὖ. ἐστι ΟΥ Ν᾽ γβ5. μη. δ(2 Ρ.2ο1.8; Ν'.45.7074}; αὐ, κατὰ φύσιν 
ἐστὶν ὁ πατήρ ΟΥΥ.1ἢπ ες. 32(}1,75.5 408; αὐτὸ ζωὴ 5..3238); μίαν δὲ τῆς 
τριάδος τὴν φύσιν ἀσώματον, ἄτρεπτον...αὖ, ΤΠάι. Τ' γη.28(Ν1.75. 
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11880); αὐτόφως, αὐτοαγαθότητα, αὐ. ΤΟγτ. Γγἱπιγ(6ὅς,8ς ; Μ.77. 
11328) το ἴο. 1), βιο τ 8(}1.94.δο80); οἱ Οοα 858 ἐταπβοθπάϊηρ [πὸ 
1561 καὶ ἔστιν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ εἶναι πρεσβύτερον τοῦ αὐ. εἶναι 
Τϊοπ Αὐἄ.η.5.5(}1.3.820Α}); ζῆν εἴ τις φαίη τὴν αὐ. ... οὐκ ὀρθῶς ἐρεῖ 
1ὃ.2.8(645}0); τῆς αὖ. ἐστιν ἡ ὑπὲρ ζωὴν ἡ θεία ζωή 1δ.6.τ(8568); 3. οὗ 
Ομ τβι δένδρον ζωῆς ὁ Χριστός ἐστιν..«καὶ ὡς αὐ. τοὺς τῆς γνώσεως 
καὶ ἀρετῆς καρποὺς ὡς δένδρον ἐβλάστησεν ΗἸρρ. ΚΚ.17 ἐπι ᾿γ.(ρ.162. 
25) ὁ...τοῦ θεοῦ λόγος, αὐ. τυγχάνων Εἰι15.4,6.4.13(Ρ.173.3; Μ.22.2880); 
ὅδ. πατὴρ τὸν υἱὸν ὑφίστη, αὖ, ὄντα ζωοποιὸν τῶν ὅλων 14,6. ἰζ.1.8 
(Ρ.66.33; Μ.24.8370)}; ὁ μὲν κύριός ἐστιν ἡ αὐ. καὶ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς 
ΑἸ ἐριδέγαρ,1,23(Μ,26. 5848); 1Ὁ.4.2ο(6698); ΤΑ... “4ν.4.32(ρ.81.8; 
Μ.26.5174}; αὖ, εἶναι τὸν λόγον οἴεσθαι, οὐ ζωῆς μετουσίαν ΟΥΝ γϑδ. 
ογ.εαἰθολ.τ(ρ.0.15; Μ,45.130)}; ΟὨγυβ. ἄορι, 4.1 ἐπ 70.(8.7188) οἷϊ, 8. 
αὐτοπηγή; εἰ μὲν γὰρ ζῇ καὶ δίχα τοῦ πατρός, ὡς ὑπάρχων οὐσιωδῶς 
καὶ αὖ., οὐκέτι ζῇ διὰ τὸν πατέρα, τουτέστι, διὰ τὴν ἐκ πατρὸς μετά- 
ληψιν Οντ. 70.4.53(4.370 0); τεῦ, φυσπατῖθὶ μεταλαμβάνωμεν ἡμεῖς τῆς 
αὖ. σῶμα Τύντο πον ἀτυ,το( τ. 2780). 

Ῥαὐτοζωία, ἡ, αὐεοίμεϊε {{{ὲ, σεἰξοογίρίηαίο {γε ζωὴ ὃ θεάς ἐστι" τῆς 
δὲ τρισσοφαοῦς αὐ. ἡ πηγή ΟΥ ἐχροῖη Ῥγ το Μ.τ7.1968). 

Ἑαὐτοξζώωσις, ἡ, αὐΞξοίμε ῥγίμείρίε οὗ ὀνίησίηρ ἰο {ξ6, Ὀϊου Ατ. 
ἄπ τι Ο(Μ.3.ο056Ὰ) οἰϊ. 5. αὐτοθέωσις ; Μαχ.“εἰοί ἀπ. .6(Μ.4,4ο10). 

᾿αὐτοθαῦμα, τό, ργίηεῖρίς οὗ τοοηάφν; οἵ σοά, Ἐριρῃ.μαεν.76.3ς 
(ρ.38ς.τς; Μ.42.5880). 

Ἐαὐτοθέλημα, τό, αὐεοίμιο τοὶ, οἵ Οοα αὐτοαίσθησις γάρ ἐστι καὶ 
αὖ. ἘΡΙΡΗ.ἠαον.76.37(0. 388,31; Μ.42.5930). 

Ἐαὐτοθέλητος, οἰ ἰοτοτΉ ΘΗ δ᾽ 5 οὐ τοὶ, σργένιε, οἱ σα, ρας. 
ψιν. {{{. 04. 

Ἐαὐτοθέμεθλος, 7ομμάεά οη. {Ξε}, Νόπη. ραν. 70.14:23(Μ.43.872.4}. 
αὐτόθεος, τεῦν Οοά, (σοά ἴῃ Πὶξ ὑενν ἐβδόποσ, 1. οἵ ΠΊΠΕΙ }ὴ 

ΠΟΙ ΣΘα ΒΕ ΠΟΙΌΝ ἴο ὅ0η τότε μὲν αὐ. ὁ θεός ἐστι, διόπερ καὶ ὁ σωτήρ 
φησιν. ..«ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν' πᾶν δὲ τὸ παρὰ τὸ 
αὖ. μετοχῇ τῆς ἐκείνου θεότητος θεοποιούμενον οὐχ ᾿ὁ θεὸς ἀλλὰ "θεὸς᾽ 
κυριώτερον ἂν λέγοιτο, οὗ πάντως ὃ πρωτότοκος πάσης κτίσεως... ἐστὶ 
τιμιώτερος (γ.70.2.2(Ρ.54.30; Μ.14.109Ὰ); ὡς γὰρ αὐ. καὶ ἀληθινὸς 
θεὸς ὃ πατὴρ πρὸς εἰκόνα καὶ εἰκόνας τῆς εἰκόνος... οὕτως ὁ αὐτολόγος 
πρὸς τὸν ἐν ἑκάστῳ λόγον. ἀμφότερα γὰρ πηγῆς ἔχει χώραν, ὁ μὲν 
πατὴρ θεότητος, ὁ δὲ υἱὸς λόγου 1δ.2.3(ρ,55.18 ; Τορ0); δέον. ..τὸ ἐπέκεινα 
τῶν ὅλων ὁμολογεῖν αὐ, ... τὸν δὲ τούτου μονογενῆ υἱὸν... καὶ αὐτὸν θεὸν 
καὶ νοῦν..«αὐτοῦ τε τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ εἰκόνα 1δ0ι5.6..}}.2.14{Ρ.115. 
τ6; Μ.24.9280); 2. πδυϊ. ἃ5 βιι θϑῖ,, Οὗ δϑβοπίίαὶ παΐατα οὐ ΒΑΓ ΠΟΥ 
φύσις..«ἀτελευτήτως ἔχουσα τὸ ἀξίωμα, οὐ διά τι ἕτερον, ἀλλὰ διὰ τὸ 
αὖ. καὶ αὐτοαΐδιον ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.76,2τ(ρ.368.8; Μ.42.5570); 3. οἵ ὅοπ, 
Ἐπ5.ἢ.6.10.4.16(Μ.20.8ς 68, σΟ δ᾽ αὐτὸν θεόν); ὁ θεὸς λόγος..«.αὖ, ὧν 
ἘΡΙρἢ.ἤαεν.17.35(Ρ0.441.16; Μ.42.6038); 4, Κα. τ)(ρ.518.24; Μ.42.817). 

αὐτοθϑεότης, ἡ, Οσάλοαί τι5εἰξ, αὐτοίμιο ρῥνῖηεῖρὶς ὁ ἀοῖίν, ἘΡΙΡΆ. 
ἠαεν.74.ττ(Μ. 42,406}; Ρ.320.16 ἡ αὐτὴ θεότης οἰ 14. ἀπο,6{ρ.13.12}}; 
αὐτοεῖναι καὶ αὐτοζωὴν καὶ αὐ. φαμεν ]οη, Ατιάιμ ττ.6(Μ.3.0ς530); 
Μαχ.δελοί. ἄνγι.τ.τ(Μ.4.1884}. 

Ῥαὐτοθερμότης, ἡ, ῥγίμείρίε οὔ ἧδαὶ, Ἐναρτ, Ροηϊ.6.4(Ν.32.25 4). 
Ἐαὐτοθέωσις, ἡ, ἀεἐβεαίτονι 15εἰ τὰς ἐκδιδομένας ἐκ θεοῦ...δυνά- 

μεις, τὴν αὐτοουσίωσιν, αὐτοζώωσιν, αὐ., ὧν τὰ ὄντα οἰκείως ἑαυτοῖς 
μετέχοντα, καὶ ὄντα καὶ ζῶντα καὶ ἔνθεα Ὀοπ.Ατά.».1ι.0(Μ.3. 
9564); Μαχ.δολοί, ἀν. ττ. (1.4. 4οτο). 

Ἐαὐτοθήριον, τό, σέγγν δεαςί, (Πγγϑ.ἤομι. 2.6 ἐμ ον. (9.44:8); 14. 
Ε}.3.1τ(3.5 641). 

᾿αὐτόθροος, τ οακτην 707 ομοϑοὶζ, ΝΟΛη, αν. 70.5:31(Μ.43.7800). 
"αὐτοϊσχύς, ἡ, ὑενγν σἰγεηρια; οἱ ἀράᾶ, ΟΥὉἁ εἰ ἱῃ Ῥς. τ]: 2(8}.12. 

12240). 
ἘἙαὐτοκάθαρσις, ἡ, ῥγίηείρίε οὗ ρεντβεαιίοη,;, οἵ (Ἀσίδι, Οὐ ΝΆΖ.ον. 

40.20(Μ.36.4000). 
αὐτόκακον, τό, συ] ἦι τίξεἰῇ, αδοοίμίε ῥγίποίρὶς οΓ οὐ! τὸ μὲν αὐ. 

οὔτε ὃν οὔτε ὄντων ποιητικόν ἰδῖοη. Ατ,ἄ.π.4.20(Μ.3.7170}; 1. (721Ὰ}; 
Μαχ.ΞεΠοϊ. 4..4.το(Μ.4.2730). 

ῬἙαᾳὐτοκαλλοιός, ΘΥΓΟΙ [ΟἹ αὐτοκαλλοποιός, 
“αὐτοκαλλοποιός, αὐεοίμίεῖν δδαμ γίηρ, Ὀϊοπ. Ατιδιμ.τχ Ο(Μ.3. 

Ο568 Τρϑαϊηρ αὐτοκαλλοιόν). 
αὐτόκαλος, αὐΞοίμέοῖν δοαμείμϊ, δεαπῖξμϊ ἐμ ἐοϊζ; οἵ σοᾶ, Επ5. 

6.1}..2.τλ(ρ.1ττῷ.τ7; Μ.24.0280) οἷξ, 5, αὐτοαγαθός ; οὗ Οοά"5 Ὑγ]5601Π}, 
ἴα4,4,6.4.2(ρ.152.1; Μ.22.2534}. 

αὐτοκατάκριτος, ςεἰγ-εὐηάἀδηηηεά; Ἐν ἰὴ σαι, ἀνάλγητός ἐστιν 
ἄφρων φιλόσοφος αὐ. ἐξηγητής 10.ΟἸμ.Ξεαὶ. ᾿8(Ν.88.0328)}; 2. οὗ 
}εννβ, τῃτουρῃ {πεῖν ἀ]5ΌΘΙ16Ε ἰπ (τῖϑε 5 Β θβασγβοζίοῃ, μεγϑβ. ἀοηι. 
43.2 ἴῃ ΜΠΙ.(7.4590); τὨτοιρὴ {πεῖν τοδοϊίοη οὐ ΟΠ τίβ, τοῖ, Με. 
21:31, 1δ.6γ.2(6640); οὐδὲ γὰρ οὕτως ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λέγοντι ἐπείθοντο, ὡς 
αὖ. τὴν ψῆφον εἶχον 14. λοη1.20.3 τη 70.(8,1688}; Οντ. 70.3.4(4.2860}); 
35. οἱ Βεγθῖϊοβ ὅσοι δὲ ἀφίστανται τῆς ἐκκλησίας καὶ τούτοις τοῖς 
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γραώδεσι μύθοις πείθονται, ἀληθῶς αὖ, Ιτεπ.ἤαεν.τ.τ6.3(}1.7.6638); 
αὖ. ἐστιν αὐτῶν ἡ καρδία ΑἸΙ..47γ.3.41(}1.26.4244); 4, οἵ ν]οκεα ἴῃ 
ρθη, ὙΠῸ δῖα Ἰυάρεα Ὀν {Βογιβοῖνεβ ἤγουν ἐν κρίσει οὐκ ἀναστή- 
σονται" ἀλλ᾽ ἀναστήσονται μέν, οὐ κριθήσονται δέ, τυγχάνοντες αὖ." 

ὅ γὰρ μὴ πιστεύων εἰς ἐμέ, φησίν, ἤδη κέκριται Ἰλιάντη. "5.1: Κ(}1,30. 
11608). 

Ἑαὐτοκατακρίτως, ὧ5 ἐὐμἀριηπίηρ ομθβοὶῇ τίς δὲ κοσμήσει τὸν αὖ. 
ἑαντὸν διαστρέφοντα; ἘΡΊΡὨ. αεν,452.ττίρ.τ53.26; Μ,41.772) ΟΠ Ηρ 
Ἐκ ο].1:15. ᾿ 

Καὐτοκατάρα, ἡ, ῥγήηεῖρὶς οΓ ἐμγείηρ, Οὐ Να2.0».37.1(}1.36.2844}. 
Ἑαὐτοκαταφύσιν, γ᾽ σεν μαίμγο, Ογυο ποι βραδεῖ τ α(πἢ. 1840); οἵ 

Ομ γιβὲ ἡ αὐ. ζωή ϑεν. ΑἸ αρ. κα. 4ς.8:43(0.145.30)}. 
Ἑαὐτοκατήγορος, 5εἰ-εὐπάενμίης, ΟΟΡ(Ξ 8). (4,00 40.64.21; 

Ἡ.2.1324Ὲ}. 
αὐτοκέλευστος, 1. «εἰξδταάοη, ἤθηος σοὶ αρῥοϊμιθ κοίρανον αὖ. 

ὃν οὐκ ἐστέψατο Ρώμη Νοππ,ραγ. [ο.το: το 1.43.0Οὁ1Ὰ}; 2. μηδ Δάφη, 
το, αεἰηρ 5 ξγδε αροηὶ, Ξρομίαπεομς; οἱ ὈΒγιβί, 1.5: τ507834}); ἐδ, 
18: (8808); οὗ 11. (Πποβὶ θεῖον μένος, αὐ. τ, ΝαΖιεαγηι.τ.τ.5.8(}1.37. 
084}; ἔχεις αὐ. ἱερεῖον, τέ τὸν δεσμώτην ταῦρον ἀνανεύοντα συμπο- 
δίζεις; (Βτγβ. ραν, Κορ.2.3(2.651})}; αὐ. ἐγείρει γνῶσις Ογτ, ἰαῤῥίσφη, 
τί1,158): αὐ. ... βουλαῖς Ἰά,451.2(3.251:8); ΝΜ αρΉ.62(31.70.10538); 
3, υοἰμπίαγν. ζητοῦσιν μὲν γὰρ αὐτὸν πιάσαι... ὡς ἐθελούσιον καὶ αὖ, 
τὴν ἐπὶ τοῖς ἐλέγχοις πονησάμενοι σιωπήν ὥγτ.70.5.τ(4.4510); 1. 
(4554); 4. υοἱμηιαγίν ἀεοερίεᾷ πάντα γὰρ δουλεύει προθύμως τῇ 
ἐπιθυμίᾳ ἑκουσίως τυραννούμενα. .«ἐθελουσίῳ καὶ αὐ. ἀνάγκῃ ΝΊΙ,μαΥν. 
(1.79.6 018). 

αὐτοκέραστος, μηαάτἰμίεά; ταοῖ., τοίη αεοίμείε ῥοῖθένγ, Ογας, δτδ. 
8.135. 

Ἑαὐτοκέφαλος, αφίοηονοιδ, οἵ σματο 65. Ἰπαςρειήθπε οἵ ρδίτὶ- 
ΘΙΟΒΆΙ 7ατβαϊοτίοη περιγεγόνασι Κύπριοι τὸ αὐ. εἶναι τὴν κατὰ αὐτοὺς 
μητρόπολιν, καὶ μὴ τελεῖν ὑπὸ Ἀντιόχειαν ΓΑΙ, 6οτῖ.Π,.9.2.2(Μ.86. 
τβ40); δε οὗ αὐ. ἀρχιεπισκόπων, ΤΡ ΡΙρΡὮ ῥαίν (0.535; Μ.86.7808), 

αὐτοκίνησις, ἡ, ἐεεοηίαὶ »πουδριοηὶ, ῥγίμείρίς οὗ »ιοοηῃ ὁ ἐν 
ἀνθρώποις λόγος, ἰδίως μὲν ἀνούσιος ὧν..«ὅλον δὲ αὐ, ... τυγχάνων 
Ἐλι5.4.6.5.5(Μ.22.3778; Ρ.228,28 αὐτὸ κίνησις); πάντα γὰρ τὰ ἐκ θεοῦ, 
καὶ μετὰ θεόν, πάσχει τῷ κινεῖσθαι, ὡς μὴ ὄντα αὐ, Μὰχ. ἤγ»» (Μοτ. 
252Α) Ξε 70... μ0.3.τρ(Δ.ο4.1οό10); Μαχιηδὴρ (Νί.91.10738). 

Ἑρὐτοκινητικός, “εἰ ποίη, Το, Ασ. .1.4.17(8}..3.7130). 
αὐτοκίνητος, σεἰξ»πουεά, «οἰ [-ἀδίογηηοά; Ἰ, οἵ (στοά ἐρωτικὴν 

κίνησιν, ἁπλῆν, αὖ., αὐτενέργητον, προοῦσαν ἐν τἀγαθῷ, καὶ ἐκ τἀγαθοῦ 
τοῖς οὖσιν ἐκβλυζομένην Ὀϊοπ. Ατ.4,9.4.140(Ν.3.7120}; μέαν τινὰ δύνα- 
μιν, ἁπλῆν, αὖ., αὐτοενέργητον...γνῶσιν πασῶν γνώσεων ὑπάρχουσαν 
14.6}.9.τ(} 1.53. πποφ) ; οἱ σποβί, ἀεγηίυτρε ἅτε γὰρ “ημιουργὸς ἀδήλως 
κινούμενος ὑπὰ τῆς Σοφίας οἴεται αὐ. εἶναι (]οπιιεχε. Τ Παοὶ. 5λ(0.124. 
24; 9.685 Α}); οὗ Π. Ομοβῖ. φανεροῦν αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν, οὐ πνοὴν 
ἄσθματος ἐννοοῦμεν"..«ἀλλὰ, δύναμιν οὐσιώδη αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς... 

θεωρουμένην...καθ᾽ ὑπόστασιν οὖσαν, προαιρετικήν, αὖ.. ἐνεργόν (στ, 
Νίγεβιογ.εαἰεοἶ! 2(ρ.15.7: Ν΄.4.5.170) τὸ ξντ, ἡ γίη.δ(65.18; Μ.77.11208)};} 
2. οἵ 50] τί γὰρ λείπει τῇ ψυχῇ..-πρὸς τὸ εἶναι οὐσίαν ἀσώματον 
αὖ,; τοῦτο γὰρ αὐτῆς δηλοῖ καὶ τὸ ἀθάνατον Τ,οοπὲ. Β. Λ' ἐεέ,οὲ ἔμ 
(Μ.86,12818}; ὥσπερ ἡ ψυχὴ αὐ. ἐστιν, οὐδέποτε τοῦ εἶναι διαλείπει" 
ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ αὖ., τὸ ἀεικίνητον εἶναι Μαχιαπίη. (Ν].01,3570)}; 
Ομ τ βίοὶ,, οἵ μσίβι 5 αρηδη 508}, ΔΡΟΗ, ῥν.74(}.222.0)}.ΟὙΝ γ55. 
ΑΡ0]1.38(1.45. του) οἷτ. 5. νοῦς ; ἡ σὰρξ ἑτεροκίνητος οὖσα.. «εἰς τὸ 
γενέσθαι ζῶον ἐντελὲς συντεθειμένη, πρὸς ἑνότητα τῷ ἡγεμονικῷ 
συνῆλθεν καὶ συνετέθη πρὸς τὸ οὐράνιον ἡγεμονικόν..«οὕτω γὰρ ἕν ξῶον 
ἐς κινουμένου καὶ κινητικοῦ συνίστατο καὶ οὐ δύο ἢ ἐκ δύο τελείων 
καὶ αὐ. 1δ.τογ(ρ.222.17)4ρ. [δια ποπορὶ, (0.17.5; Μ|.86.11244}; οὐδὲ 
τοῦτο συνιδεῖν ἠδυνήθησαν... ὅτι ὃ μὲν θεῖος νοῦς αὖ. ἐστι καὶ ταντο- 
κίνητος, ἄτρεπτος γάρ, ὁ δὲ ἀνθρώπινος αὖ. μέν, οὐ ταυτοκίνητος δέ, 
τρεπτὸς γάρ, καὶ ὅτιπερ ἀτρέπτῳ νῷ τρεπτὸς οὐ μίγνυται νοῦς εἰς ἑνὸς 
ὑποκειμένου σύστασιν ἰδ. τττ(ρ.247.3ο)}Ρ. Ποεί, Βαὶϊγ. 4τίρ.307.12); 3. οὗ 
ταδ τοί} τπϊηρϑ ἐν ἑαυτοῖς δὲ ἔχει τὴν αἰτίαν τοῦ κινεῖσθαι ζῶα καὶ 
φυτὰ καὶ..-ὅσα ὑπὸ φύσεως ἢ ψυχῆς συνέχεται" ἐξ ὧν φασιν εἶναι καὶ 
τὰ μέταλλα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὸ πῦρ αὖ. ἐστι ΟΥῥγίης.3.(ρ.τοό. 
το; ΝΙ.ττ.2408). 

αὐτοκινήτως, 9 ομε᾽ 5 οἵδη ΗΠ αἰΐυε, Τλῖονι. τ ἐλ, 6,τ(Ν.3. 5000); 
οὐ γὰρ αὐ. οἱ ἅγιοί τι διαπράττονται, ἀλλ᾽ ἐκ πνεύματος ἁγίου κινού- 

μένοι Τιδομε, Ν, ον. τ(}}.02.1576Δλ). 
Ἑαὐτόκληρος, εἰοοςῖηρ μ᾽ ς οτθη ἰοὶ, Οντ, [0.53.4(4.2860). 
αὐτόκλητος, 1. Ξεἰξἱπυτίε, μηδ ἀάθη ηὐχόμην οὕτως ἔχειν τοῦ 

σώματος, ὥστε παρεῖναι ὑμῖν καὶ αὖ. Οτ,Να2.6}.221τ(}.37.361Ὰ); 
Απερ.Βοβί. 70. Βαρι τοί ὃς. 7720); 2. οὗ ομεὶς οτοη ἀὐεογα, τιτῖ- 
Ῥγομιρίο, (Ὦγνϑ. σας. 4.2(ρ.1οδ.5; 1.40 50}; [4 ἀον.3.5.2 1τΉ..0.(8.203Ὲ); 
Ουτς (3 τπαὺ; ἰά μονπιβαδεῖ, τι. Β(53. 1608); Βα5.56].ογ.10.2(}}.8ς. 
1410); οὐ γὰρ αὖ. προσέδραμε τῇ μαρτυρίᾳ Αγππποη. ο.5:33(Μ.85. 
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14224); 8, φοἰξἰπάμεεά, υοἰμμίαγν αὖ. ὥσπερ τῆς ἰδίας κεφαλῆς 
κατέχουσα δίκην Ὀγτο σίαρ. Ὠὲ.(1.4164}; ΙΔ. Ος,τ42(3.1668); 18..}0.1.7 
(4.61 Α}. 

αὐτοκρατής, ΣΤ: ἀορεπάρηϊ, οἵ Οοα τὸ διὰ πάντων πρὸς τὸ θεῖον 

ὡμοιωμένον ἔδει πάντως ἔχειν...τὸ αὖ, καὶ ἀδέσποτον (Ἰτ, ΝΙ͂ Κγ55.07. 

εαἰφεβ.π(ρ.27.1; Μ.45.240); [ο.}0. [.0.1.14{(Μ.04.860Α) ; οὗ Βιηπιὰῃ ἔτεα 

Ὑ01}}, Οἴδιη. ἐν .4ο(0.220.17; Μ.9.7528Β)0.Μαχ ορμδε Μ.01.2100) ΟἰΕ, 5, 

αὐτεξουσιότης; τὸ ἀδέσποτον καὶ αὖ. τοῦ ἐναρέτου φρονήματος (τ, 

Νγββ. ἤθη1.1 5 ἴῃ Οαπι.(Μ.44.ττ134}; τὸ αὐ. τε καὶ αὐτεξούσιον τῆς 
ἀνθρωπίνης προαιρέσεως ἰἴὰΠον.ορίξιτ6(}1.44.185Α); πεποίηταί γε 
μὴν [3.. ἄνθρωπος] αὖ. καὶ ἐλεύθερος ὕγτ. {εἰμ δ(05.2770); αὖ, ὧν τῆς 

ἑαυτοῦ προαιρέσεως καὶ ὥσπερ ἀδέσποτος Ῥτος.,φη.1:26(Μ,87, 

1174}. 
Ἑαὐτοκρατητικός, ἠαυίηρ αμίμογτν οὐδέν, Ἰλιου, Ατνεδντ5.5(}1.3. 

3308). 
[]αὐτοκρατορέω, ῥεεονε διρεγονῦ, ΤὨΡΒη ἐἤγοη..340(Μ. τοῦ, 

8334). 
αὐτοκρατορικός, 1. ἐφιρονίαϊ, Τλι5.15.61:τι(4.24.1200}; 2. γεϊης 

«οὐ αὐφοίμ!ο βοτῖθὸν αὖ, τις αὐθεντεία ΟΥΝ γ55. πον το 1. (4η}.{Μ.,44. 
800) ; [514.Ῥε].6}}.5.255(Μ.78.14858); οὗ σοά τὰς ΟΠ τὴν αὐθεντικὴν 
καὶ αὐ. ἐξουσίαν τ γ55. ἔΜη.2(2 ρ.35τ.τῦ : Μ.4ς.5204}); 3. 1 οηε᾿ 5 
οτϑτ ῥοιθεν, ας ἃ γιαϊϑγ οὗ [γε6 τοί, οἵ (ῃγίϑςε αὖ, ἐξουσίᾳ καὶ σὺ 
φύσεως ἀνάγκῃ διαζεύγνυσι τὴν ψυχὴν ἐκ τοῦ σώματος 14.γ65.τ(}},46. 
6128); ἰπ σοῃ, αἵρεσιν. «δεδόσθαι τοῖς ἀνθρώποις αὖ, παρὰ τοῦ κυρίου 
ΟἸδιι. ἐγ. 2. 4(0.τιρ.5} Μι8,0444); μεταβάλλει πᾶν τὸ ἐνάρετον εἰς 
ἀμείνους οἰκήσεις, τῆς μεταβολῆς αἰτίαν τὴν αἵρεσιν τῆς γνώσεως ἔχον, 
ἣν αὐ. ἐκέκτητο ἡ ψυχή 18.7.2(ρ.10.2; Μ.0.4168); τῷ αὖ, καὶ αὐθαιρέτῳ 
κρίνοντι προθέσει ο.}.5ν»».3.14{0ρ.44.13; Μ.18,85Α); ζῶα προαι- 
ρετικά, λελυμέναις καὶ αὖ. ταῖς ὁρμαῖς κεχρημένα Βᾷπ.ἠθκ,Ο (τόσ : 
Μ.20.122}0); ΤΝΠ]παγγ.2(Μ.70.6018}; ἡ τροπὴ οὐ περὶ αὐτὴν τῆς 
ψυχῆς ὑπάρχει τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν κίνησιν τὴν ἐφ᾽ ἡμῖν, τῷ αὖ, 
θελήματι συμφερομένη Μαχ..ρ.6(Μ.91.4328)}. 

αὐτοκρατορικῶς, 1. εὐἱί αδϑοίμς αμϊῤογτίν αὐθεντικῶς καὶ αὐ. 
τοῦ πνεύματος προστάττοντος 1 Ὧ65.Ναχ ἠ1α,42(Ν].28,009); 2. ἂς ἃ 
γιαϊίον Οὗ Κγδε τὐτἢ] τούτου δὲ τοῦ αὐτεξουσίου κινήματος αὐ. πρὸς τὸ 
δοκοῦν ἡμᾶς ἀγαγόντος ΟΥΝ ν 35.ἤοη1.3 15. (ἀη}.(Μ.44.706}}}.Ψ 

αὐτοκράτωρ, 1, γεϊΐηρ τοῦθ αὐοοίε βοῖθον, οἵ εὐαροτου, Αὐἱδῦ, 
αῤοϊιρτοοια.; [πι.ταροΐ.τιτ(Μ,6.328.}; ἰὰ,3αροὶ,5.δ(}1.6. 4454}; 
Αἰδεμπαροεριρτοοιη(Μ 6,8804);, Μ΄. ωβ.6(Ρ.11.16}; [δ5.}.6. 5. ὅν: 
(Μ.2ο.τπδο) ; οἵ ἀοα, 4.{(Ρὰςς.) “πάγοι π(ρ.31.10); αὖ. γὰρ ἡμεῖς τὸν 
θεὸν καὶ κύριον αὐτὸν ἑαυτοῦ εἰδότες ΑΙΠ.5}.26,8(0.553.26; Μ|,5., 
1334}; 2. εοπίγοίτης ομεὶς οδη, αεοης ; δ. Οὗ τῦθη, ῥοςσοσδο ὁ [΄ δ Ρ 
«οἱ! αὐτεξούσιος γὰρ καὶ αὖ. ὁ ἄνθρωπος, καὶ αὐτοδέσποτον βούλησιν 
καὶ αὐτοπροαίρετον πρὸς τὴν αἴρεσιν τοῦ καλοῦ λαβών ΜροΊῃ.γ65.1.3ὃ 
(ρ.αβοιτο; Μι4τυττοσα): απ Ἀρ. ΠΟΘ ΟἹ 10.5α67.2.3(λ1.86.2Ο00 18); 
Ρ. οὗ {πουϊἶς5. οὗ ἤθη, (ἴσαι. [γ.40(00.220.15; Μ.9.752Α} 0,8 κ, 
σρμδο (Δ οτ. 370) οἷτ, 5. θέλησις ; πολλοὶ δὲ ἐνταῦθα πνεῦμα ἡγεμο- 
νικὸν ἐκάλεσαν τὸν αὖ. λογισμόν ΟΥ,ἐ5.50:14(00.59}; ἡμέτερον προ- 
κρίνειν γὰρ τὰ κρείττω καὶ προτάσσειν πρὸ τῶν γηγενῶν, αὖ. καὶ 

αὐτεξούσιον τὸν λογισμὸν εἰληφότας καὶ πάσης ἀνάγκης ἐκτὸς εἰς τὸ 
αὐτοδεσπότως αἱρεῖσθαι τὰ ἀρέσκοντα οὐ δουλεύοντας εἱμαρμένῃ καὶ 

τύχαις ΜεΕΙΒινΉΡ.8.τ3(ρ.08.1τ7; Μ.18.161λ}); τοῦτο γέρας ἐξαίρετον 
παρὰ θεοῦ λαβοῦσα 50. ἡ ψυχή], ἐλευθέρα καὶ αὖ, τυγχάνει, τῆς 
οἰκείας ὁρμῆς τὸ κριτήριον εἰς ἑαυτὴν ἀναδεδεγμένη 12115.}».6.6.0(250Ὰ ; 
Μ.21.4254); πνεῦμα ἡγεμονικὸν τὸν αὖ. λογισμὸν ἐκάλεσε ΜΕ, ᾿ς, 
σοι τ4(1.041); τὸν αὖ, νοῦν τῶν παθῶν ἡνίοχον 14. ῥγουλά.τ(4.48 5}; ας οἵ 
ἴῃ φιλόσοφος βασιλεύς 5 ΘΧΘΙΟΙΒΙπρ 50} Ἐ-σοῃττοὶ, 1ὑπ|5,ἐ 0 Ξ(Ρ.20 4. 

τς; δ1.20,13360). 
Καὐτοκρεμαστός, ἡμὴρ ὃν οπεδειῇ, οἵ τὸρθ Ὦν Ψ ΠΟ [08 

μϑηρϑα ΠἰΠΊ5Ε} αὐτοκρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένος Τύτ, Νὰ (ἦν, 
}αϊ.τ428(Μ.38.250Ὰ). 

Ἑαὐτόκρισις, ἡ, ῥγίηοΐρίο οΥ 7μάροπιθηῖ; οἵ ΟΒ τισι, Οὐ, 79.2.0(Ρ.ύο. 
25,30; Μ,14.1208). 

αὐτόκτητος, 7706 οηδ᾽ς οἵθη! ῥοσδθδοίοη οἱ ἅγιοι οὐκ εἶχον γῆς 
οὐδὲ τὸ τυχὸν μέτρον εἰς αὐθεντίας λόγον αὖ, ΝῚ Μαρη. τς 70. 
903Δλ);; θεὸς δὲ τὴν οἰκείαν δόξαν ἔχων αὐ. 1. 46(1ο288). 

Ἑαὐτόκτιστος, 5εἰ-ογίρίηαιοά, (Πτνβιλοηι.7.1 τη τον. (το. 514), 
Ἑαᾳὐτοκτονία, ἡ, “πϊείάε, [[0η1.(ἰδὴη..12.1τ4.Ψ 

Ἑαὐτοκύριος, έν ἰογά; οἵ Π|. ποϑῖ, [0.}. βο.τ.τ3(Μ.04.8568) 

οἰπρ τι Να2Ζ.0».51.50(0.183.4; Μ.36.1658) ψιεῖτς ΜΘ5. τορα αὐτὸ 
κύριος. 

καὐτοκυρίως, 12 οπε᾽ 5 οἰϑη γίρηι, τηἀορομάρηἶν, Ἰὼ Ταπουαῃ ἀοο- 
τῆπε οὗ Ομηβι ὁ μονογενής,...οὐκ ἔστιν αὐ, ὁ λόγος αὐτοῦ- ἀλλ᾽ ὁ μὲν 

ἐνδιάθετος λόγος τοῦ θεοῦ...«ἐν αὐτῷ κινεῖται Ογτ..76.1.4(4.308); τ. 
(518); ἱπ οὐ βοᾶοχ (Ιβι[ο]ορΎ τὸ ζωῆς μετέχον οὐκ αὐ. ἐστὶ ζωή, 
ἕτερον γάρ τι ὑπάρχον ἐν αὐτῷ φαίνεται' εἰ τοίνυν μεθεκτὸς ὁ υἱὸς τοῖς 



᾽ , 
αὐτολὰα ΜΠΉΗΉς 

γενητοῖς ὡς ζωή, ἕτερος ἂν εἴη παρὰ τὰ μετέχοντα αὐτοῦ καὶ ζωῆς 
δεόμενα 1τὖ.τ.6(4.52Α), 

Ἐαὐτολαμπής, τοῆο 15 ἰἰσἠὶ τε; οἵ Ἡ. ΟΠοβῖ, {70.}).δαγηπιροηῖ. 
112(ρ.21]; Μ.ο6.8370). 

Ἑαὐτόλεκτος, 1. τὐογ ἔὺν τοογά τὰς αὖ. τῶν γραφῶν προεκθέσεις 
Οεο.Ρί5.,ϑ εν, οοί Μ.02.Ἰ660 4); 2. φροξθῆε ὮΥ Βοιηβθοηα ἐ ῥεγδοη, 
Τάχα. ρ}.1.34(Μ.09.1ο25}). : 

Ἑαὐτολέκτως, 2): 50 παὴν τοογάς, Τάτ Βιπα, παι σ ΒΜῚ 7(}1.06. 
δοόΑ). - 

αὐτολεξεί, -- ἴογορ,, [α51.ταροΪ.532.1(Μ.6.3778); Ἐπι5.4.6.3.7(0.142. 
4; Μ.22.240Α}; ἕκαστος σπεύδει ἃ λέγει δεῖξαι τοὺς πατέρας εἰρηκότας, 
εἰ καὶ μὴ αὐ., ἀλλὰ δυνάμει {1,εοὨτ. ΒΒ.“ εεί. 8, (Μ.86.12578); Τ0.}). 
ὕπας.3.1τ(}.04.13338). 

Ἑαὐτολίθινος, γισάξ αἰΐ οΓ Ξἰοηε, (Ὠτνβ. δον. 54.1 ἐπ «44.(0.405Ὲ}; 
14,9 }.52.13(3.551Ὲ). 

Ἑαὐτόλιθος, σεηεΐηε οἱοης, Ὀῆγγβ μον. δ: τη Μ|.(7. 8180, ν.1. Ὁ 
αὐτὸς λίθος); 1. μο»1.27.3 ἢ ΤΟ ογ.(το.245Ε); Το Αὐ, 4,».1.6(}1.3. 
5960). 

Ἑαὐτολογέω, ἑαἰξ αδομὲ ομεϑοίζ, Οτ. ον τη 1. τὴ. 10} 1.13.14728; 
ἀντιλογῆσαι Ρ.576.20}. 

Ἑᾳὐτολογία, ἡ, τηυεηϊδφά κίον, 10.ὉΠε55. ἄονηι. ΒΛ τ.2(0.378.5). 
ΞἙαὐτολογιότης, ἡ, ῥγίπεοῥία οΓ γεασοη; οἵ ἀοᾶ, Μαχ.δοβοί,ε.}.2.3 

(Ν1.4.4οο).Ψ 
αὐτολόγος, ὁ, φεγν Τῇ ογά, σέγν Κδαδοη, οἵ (Ἡγίβι [5ς. Χριστιανοῖς 

ἐγκαλεῖ ὡς] σοφιζομένοις ἐν τῷ λέγειν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ εἶναι αὐ... 
ἐπεὶ λόγον ἐπαγγελλόμενοι υἱὸν εἶναι τοῦ θεοῦ ἀποδείκνυμεν οὐ λόγον 
καθαρὸν καὶ ἅγιον ἀλλὰ ἄνθρωπον ἀτιμότατα ἀπαχθέντα ( ε]5.4ρΡ.ΟΥ. 
(εἰς.2.3γ(ρ.158,22; Μι11.8524}); ὃν μὲν νομέζομεν.. «ἀρχῆθεν εἶναι θεὸν 
καὶ υἱὸν θεοῦ, οὗτος ὁ αὖ. [1.6. ϑεγν γεαπ0Ή} ἐστὶ καὶ ἡ αὐτοσοφία καὶ 
ἡ αὐτοαλήθεια Οτ (ἐεἰς,3.4τ(ρ.237.6; 0734); 1τ6.6,47(0.ττῷ,14; 1372}; 
οὔ, ῥγίηο..6. 2(ρ.τ40.28; Μ.ττ,2τοΟ); οὔ ΟΕ τϑῖ 85. αὐ, σοπίταβίρα 
ΜΠ] ΠΔΈΠΕΥ ἃ5 αὐτόθεος, 14. [0.2.3(ρ.5ς.20; Μ.τ4.τοροῦ οἰξ, 5. αὐτό- 
θεος; τίς δὲ τὰς αἰνέσεις τοῦ θεοῦ ποιεῖ ἀκουστάς, ἢ ὁ αὐ.; ἰᾶ, Βς., 
115 :2(ρ.91) ; 1.143: 5(ρΡ.132); αὐ. καὶ αὐτοσοφίαν σοφῶς τὰ πάντα καὶ 
λογικῶς ὑφιστάμενόν τε καὶ διοικοῦντα Ἰδ1ι5.6.{.τ.8(0.67.τ; Μ.24. 
8370); 1.2.τ4(ρ.11:.17; Ο280) ; τὸν...ζῶντα καὶ ἐνεργῆ θεὸν αὐ. ΑἸΉ. 
οη. 4ο(Ν],25.814); 1ὁ.40(938); ἰά της. 54. (} 1.25 το); ΤΑΤΠ. 4γ.4.2 
(0.45.12; Μ.26,4608); Τξοπς. ΗΝ 65 έ.το ο( 86.151}. 

. αὐτολόχευτος, φΞοἰξοογίρτηαίε; οἱ σα, Ογας. 51}.1.20; ϑνπεβ. ἤψηητ. 
6.τ(ρ.30; Μι66.τόοο); Οποβί., οἵ Βρανεηὶν (ἢ γσῖθὲ ἐν τῷ ὀγδόῳ 
οὐρανῷ Χριστὸν ἄλλον αὖ. καὶ Χριστὸν τοῦτον τὸν κατελθόντα ἘΡΙρῆ. 
μαεγ.36.τοίρ.287.τι; Ν.41,3450}; ΟΣ Ῥάρδπ ἀοι16ς, Ογτ. 15.4.2(2. 800). 

Ἑαὐτομακαριότης, ἡ, ῥγίηείρίς οὐ δἰεσςεάμεος, (Πτνϑ5. μόνη. 8.1 ΤῈ 
ΓΤ (ατ. 6545). 

Ἑαὐτομανία, ἡ, τεῦ γπαάησες, Γμτγβιλομι το, τη ἰδη.(4.78). 
αὐτόμαρτυς, ὁ, τ0} 1655 ΤῊ ογσδεξ, οἱ ΟΠ τδὲ αὐ, αὐτὸς εἰσβήσεται 

λέγων Ὀνγδγιη,(51.767}}; ἢ ἔκβασις αὐ. εἰσβήσεται 1ὰ. Αϑαε.τ 
(3.5324Δ, ν.], μάρτυς ἈᾺΡΘΙΕ) ; 1(..15.1.2(2.368), 

αὐτοματί, οὗ {πε}, ΜΙ ΙΓ. 5 γη}.2.7(ρ.24.το; Μ.18,578). 
αὐτοματισμός, ὁ, Ξε »πουεριφηὶ, δε ξ αοπεαίίονμ; 1. πὶ ροπ., ον. 

(0.13.0; ΔΓ, το, ΤΟΙ); 2. οὗ φαϊοτηδί!ο τγουκίηρ' Οὗ πϑίιγα] ἔοτοθ5, 85 
ΕΧΡΙΔΉΔΕΘΩ οἵ ππΊ οΥβο ἕτεροι δέ φασιν [56. ᾿Ξ ΡΙΟυ τ 688] αὖ, τῶν πάν- 
των εἶναι ᾿ΠΡΗΑἸτ, Αμοἱ. 2. Δ(.6.το52Ὰ}; τὸν δὲ θεὸν ὁμολογῶν 
[5ς, ᾿Επίκουρος] εἶναι ἀίδιον. «φησι μηδενὸς προνοεῖν, καὶ... πρόνοιαν 
μὴ εἶναι μηδὲ εἱμαρμένην, ἀλλὰ πάντα κατὰ αὖ. γίνεσθαι Ἡϊρρ,ἤκεν. 
Σ.22(ρ.26.1τ0; Μ.τό,20498);:; (4 Χαηιβῖρ}.δίρ.61.29); ΜοΙῃ. ον δαὶ.7 
(ρ.408.1; Μ.18,.340 4); Ἐπ5.15.40: τ2(Μ.24.360}}; Ε] ον ΟἼφρι,ττ. 34. τῷ. 
15.3; τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν αὐτοματισμῷ ἀναθετέον ΑΤΙΟΤΉΟΘΒΔῊ 8. 
ΤΑτ «τας, ΤΥΪΉ.2.20(}1.28, 12.014}; οἱ μὲν αὐ,, οὗ δ᾽ εἱμαρμένην, οἱ δ᾽ 
εἰκῆ φέρεσθαι τὰ πάντα ἀπεφήναντο 1514. ῬῸ].ἐ}.4.57(}}}.78.ττοβο); 
Οντ. λείη. 3(65,470); ΤΟβεϑ. ΝᾺ 2. ἀ1α].ττ3(}1.38.003); οὗ Σαδδουκαῖοί 
εἰσι, κατὰ τὸν τῆς ἀναγωγῆς λόγον, οἱ τὸν αὐ. εἰσάγοντες δαίμονες, ἣ 
λογισμοί δίακ.)η. 1 μα], 58(Ν|.9ο.3808). 

Ἑαὐτοματιστής, ὁ, δε ευεν ΤΉ: αὐτοματισμός ; οἵ ΤρΙσυγοιη5, 70. 
Μα! εἠγομοτο Ρ.251(Μ.07,3818). 

Ἑαὐτοματόκριτος, εοπάἀεμηρ ὃν τσοὶ Γ μετάνοιά ἐστι αὐ. λογισμός 
70.ΟἸ τη. ςεαἰ. κ(}1.88,γ648). , 

αὐτόματος, ἴ. ργοιοτηρ οὗ 15εἰ}, τοί, Βαβι βοηι.τ.γ(,.6ς ; Μ.31. 
176}; ΟΥΝ Υ 55.6.2 ο( Μ],46,τοβϑ1Β); 2. ςροπίαπεοις, τοῖ. αἴομηῖς 
(ΒΘΟΙν αὖ. τινὶ καὶ ἀπροαιρέτῳ συναχθέντα φιλίᾳ Μοίῃ.γ65.2,1ο 
(Ρ.350.3)}; Επι5,.6.1.7(210; Μ.21.568); οὐδὲν αὖ, ἐν τῇ γενέσει τῶν 
ἄντων" ἐπειδὴ ἑαυτὸν ποιῆσαί τις οὐ δύναται. τὸ γὰρ αὖ. ἑαυτῷ μάχεται 
ἘΡΆγ.1.1244.,8; 8. παιιῖ, 85. 54 051,, 85. ἃ ῬΕΪΠΟΒΟΡΆΪΟΑΙ ρεϊποῖρ]α οὗ 
186. πρίνεσβθ, ΟἸΘμΊ, γ᾿ το(Ρ.ὅο.τᾳ; Μ.8. 8098); τῷ αὐ, ἐπιτρέψαι 
ὀφείλομεν τὰ κατὰ τὰς προειρημένας [1.6, ποσότητα καὶ ποιότητα 
Δποιποθδῃ 8Ρ.7 Δ τ1Ὲ,ἀ1αἰ. Τγῖη.2.23(Μ.28,1τ020); φέρει πολλὰ τὸ αὐ. 

2ΤῚ. αὐτοπάρακτος 

ἐν τοῖς ἡμετέροις (τ. ΝᾺΖ.ογ.1.8(}1.35.7640) ; 4. ο. ῥτερ., δαἀνεσθία! ν 
ἀπὸ ταὐτομάτου Τ7υβι.εοη  μ.π2(λ1.6.15168); ἐξ αὐτομάτου Ηο»». 

οΟἰομ.0.τ6. 
Ἑαὐτόμελον, τό, ἰΥΟραΤΠοη Πανίηρ 115 οὐγτ τγίῃπὶ δα τιοϊοαν 

ἈΠ ὑϑεα 85 84 ρΡδίζοτῃιη ἔθου ᾿πϊταίου, η  Οἤνγς5.(ρΡ.360.7); εἰ, 
ἐδιόμελον, προσόμοιον. 

Ἑαὐτομεμφής, Ξεἰξγεῤγοασμίηρ, ΠΕΘγ ἢ. 5, ἐΦηΡ.2.530(Μ.03,1524Ὰ), 
Ἑαὐτομεμψία, ἡ, εεἰγ-γεῤγοαεᾷ, Τὸ. Ἰ πι. καὶ. 23(Μ.88. 0600); Η συ ῃ, 

᾿Θιθρ.τ.34(}1.03.14920}). 
Ἑαὐτομεταβάλλω, ΕΠΊρΠδΌς ΙῸΥ μεταβάλλω, ψα]. ΡΟ! αροὶ,3 

(ρ.288,24; Ὀοίζου τ τδη ἀϊυϊσῖμε 5 Μ.δ6. τος 30). 
Ἑαὐτομετοχή, ἡ, ἐπεομαί ραγίϊείραίϊίίοη, Τότ τι ιης (5. 

8200) ; 1δ.12.4{(0728). 
αὐτόμετρος, »Ιϑαδ Ηρ ΤῊ ἰδεῖ; ποῖ. ἃ8. ϑυιβί., τισαξιέγα ἐπ 

τἰδεἶῇ, ῥγίμερίθ οὗ πιδάσμγο, οἵ σοα ὁ θεὸς πάντων αὐτοπέρας καὶ αὐ. 
Μαχ.εἠοί, 4.η.4.20(4.4.2770}.Ψ 

αὐτομήτωρ, ἡ, φεγν πιοίμεγ, Να] ἀὴρ. ΕρΙρΒ  ἤαον. 41.606 (ΝΠ.4ι:, 
48:Ὰ ; αὐτοπάτορος Ρ.304.1). 

Ἑαὐτόμοιος, ἐπεερίταϊϊν πε, Τπαγιδειαα,αημενν. 4...8(}1.00.4240) 
ΟἿζ. 85, ἑτεροπροσκύνητος. 

αὐτομολέω, 1. ἀδδεγί; 2. ρὸ ὁ πες οὐὐῃ σεεογά, (Πτνϑ.ϑεαμά.5 4 
(3.5134); 514.}Ρ6}.ἐῤῥ.1.280(}1.78.3520); 3. γεξονὶ τὸ, Οἴδια, ὑγοί.το 
(ρ.68.1γ; Μ,8.2058); Ομγυϑ5. σι. 69.4 τη Δ1:.(7.6864}; 4. λονι.7.8 τη 
τ ογ.(το.62Ε); 4. αἰἰαεῖε ομθϑοῖ το; νἰτῖαθ, Οὐ Νγοβ Μαεν.(Μ.46. 
οὔξο);, (βτυβ.ἤοηι. 2.6 ἡ 2 ογ.4:13(3.2758}; νῖος, τι Ν, γϑβιογ,ἄρτη. 
πίρ.το2.19; Μ,44.1ττ840) ; (ἢγνβ,ἠἤουμ.ὅο. 5 ἐτι [0.(8.3Ξ5]Ὲ}; 5. Τηυοῖϊυε 
ομέϑείῇ τα; ρας, ΑἸΠ,.4γ.1.20(Μ.26.738}; τηἸἰδίοτίαπα, αὐ Ν γββ8.ον, 
εαἰεεἰ.2(ρΡ.8ς5.0; Μ.45.60}})). 

Ῥαὐτομόλης, ὁ, 956 τῦῦο βΕΥΟΥΉῚ5 ΟΥ εομίνῖθεδ ταϊταοὶοϑ “246 62}- 
εἐεηἶν Ορρ. τῶν.. «παρὰ θεοῦ θεσπισμάτων κομιστής γτ. οἰαρ]!.1.κχ.2 
(1.2980). 

αὐτόμολος, 1. σοί οἡ ομεὶς οὐῆ τηϊπαίτυσ, Ἰὴὰ5, Μαγεοὶ. 5.4 
(ρ. 58,10; Μ.ν24.8244}; Ὀγτιαάον ατ(1.3768); ὙΠατ δε, α(ρ.00.5 ; 4. 
οι; ν.}, αὐτομόλως); 2. ὀηιῖσγαμί, ΤΠΠ]οβί.}..6.2. (ΜιΟς, 4694}; 
ὅ. νοϊηίαγν μάρτυς ὑπὲρ Χριστοῦ αὐ. ΤΗρΗπ.εἠγοιμ.μ.5340(ν.1. αὐτο- 
μόλως Μ.τοϑ. 8400). 

Ἑαὐτονοερός, αὐεοίμίοϊν ερίγειαϊ, Ἐλιι5, ἢ Ρ.το, 4. 56(1.20.8724}. 
Ἑαὐτονόητος, ῥηιγεῖν εοπεορίμαϊ ΟΥ ερίγτϊμαὶ, Ἰοπ, τι άπ. 4.τὸ 

(Μ.3.τταὸ), 

αὐτόνους, ὁ, οὐξοίμίο της ]Πρόμεῦ; οἵ (οί, Ἰυπ5.6. ἐδ. 2.πτάίρ.ττς τό; 
Μ.24.9281}}; 24.}.6.7.1π(327Ὰ; Μ.Ζ2τ. 520) ; οἵ Ομ τῖβῦ, 14,4..4.2{(ρ.τςτ- 
32; Μ,22.253Ὰ}); ἰ0]ΡῊ.λαον."}).35(ρ.447.τ6; Μ.42.6035}. 

Ἑαὐτοξηρότης, ἡ, αδεοίμίς ἄγγηεςΣ, ΓΗ Βορῖ, α πη. 5. 3ο(Μ.18, 
Υ1028}. 

αὐτοομοιότης, ἡ, ῥ»])ΉεΙρὶς οὗ γέδοηφίαμεε, Του, Αὐ γι. 5. 5(}1.3. 
820Α}); ὁ θεός ἐστιν αὐτῆς τῆς αὐ, ὑποστάτης 1.0. Ο(013). 

Ἑαὐτοὁμοούσιος, (510) ερῃατὶς ΤΟΥ ὁμοούσιος, 8]. ΔΑΡΟ]] ἀροΐ.5 
(ρ.288,23.; Βεΐξει νυυιτῖοη ἀϊοΐῇ 45 Μ,86,10530). 

αὐτοουσία, ἢ, Ξτεἰγ εχτείεηεε, οἵ σα αὐ. ἐστὶν ὁ θεὸς πατὴρ καὶ ὁ 
υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα ἘΡΙΡΒ. αεν.76.46(ρ.4οο.- ; Μ,42.6138}; Τντ. 

Ἵυτη.γ(6ἥδο; Μ,77.11228}; ἡ θεότης οὐκ αὖ, ἐστὶ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ 
τῆς οὐσίας δόξα Μαχ,σεἠοί. 6. ἦς 4 ττ( Μ.4.1 570); οἵ ὅοπ, αὐριηηφηΐϊ 
{Ππαΐ εἰ οὐσίας ἐστὶν εἰκών, οὐκέτι αὖ. δύναται εἶναι ΔΆΤΟΟΙ], β΄.86 ἀρ. 
ἘΡΙΡΗἠαον.72.6(ρ.261.5; ἈΜ1.42.2800); οὐχ οἵα τις πάλιν ἡ παρ᾽ ἡμῖν 
εἰκών, ἕτερον μὲν ἔχουσα τὸ κατ᾽ οὐσίαν ὑποκείμενον, ἕτερον δὲ τὸ 
εἶδος, ἀλλ᾽ ὅλον αὐτὸ εἶδος ὦν, καὶ αὐτοουσίᾳ τῷ πατρὶ ἀφομοιούμενος 
Ἐιιβ. 4.6. 5.τ(ρ.213.35; Μ.22.5356Ὰ}; εἰ τῇ τοῦ γεννήματος οὐσίᾳ συνεμ- 
φαίνεται ὡς αἰτία ἡ ἀγέννητος ὑπόστασις, κατὰ πάσης αἰτίας τὸ 
ἀπαράλλακτον ἔχουσα, αὐ. ἐστὶν ἀσύγκριτος Αδιιεγη ρ ἐρἱρῃ ἤσεν. 
ηδιτίρ.358.5; Μ.42.5410); οἵ Αποιλοοδὴ Ἀρ.1 τὴ, ἀκα] ΤΥ... (Μ, 
28. ττο68). 

Ῥαὐτοούσιος, 5εἰϊ-επχίοίοη!, Ασϑο 65.» ΜΙ αγερ .(γ,262.1τς; Μ.42. 
2020). 

Ἑαὐτοουσιώδης, «εἰξ-εχίείοη!, οἵ (Πσῖβὲ αὖ. ἀλήθεια Απάτι[[Δ05, 
ρος ϑ(Μ.τοῦ.2458). 

Ἑαὐτοουσίωσις, ἡ, αεἰπαΐ ἐἰεειηρ οὗ ἐχίείσηεε: οἵ Οοα, Τολν τ, 
ονπιττ, (}1.3.0564} οἷς. 5. αὐτοθέωσις. 

αὐτοταγής, εἰ ογ»ιδὰ αὖ, βροτὸς ἦλθε [3ς. Χριστός] τ Νὰ. 
καγ.τ.τ.ο 60(Μ.37.4624). 

Ἑαὐτοπαθέω, “1767 10: ΘΟ ε᾽ 5 οἵη ῥβεγσοη, ΠῚ} οι Οἰερτιτο το. 
Ἑαὐτοπαράκλητος, οἠεγίηρ ἀεεϊδίαη τ οὗ οτος οὐ ἀζεογι, Γτγα, 

ἐριτοι(3.688.). 
Ἑαὐτοπάρακτος, φεἰξογέρίπαίς εἰ ἄναρχος καὶ ἀέΐδιός ἐστι θεός, 

οὔτε αὖ. ἐστιν οὔτε ἑτεροπάρακτος" ὁ γὰρ ἁπλῶς αὐ. οὐδενὶ λόγῳ ἐστὶν 
ἀΐδιος καὶ ἄναρχος ὦ Γι... ( ἢ»ν.4..(Μ.6.14398}; 18.4. (14408,0); οὐδὲν 
διαφέρει αὐ, τοῦ αὐτογενοῦς 1Ὁ.(14418). 



αὐτοπαράκτως 

Καὐτοπαράκτως, ας ῥείηρ πεἰξογίρίπαίε, {απ λν.3.5(Μ,6. 
14400)., 
Ἑαὐτοπαραξία, ἡ, Ξεἰ- ῥγνοάμεϊίοη, Τ7αβίφο Ολν.3.5(Μ.6.14410}. 
Ἑαὐτοπάρθενος, αὐξοϊμί εἶν υἱγρίη, Ἐπα5.»1.. (ροχ9.11; Μ,20, 1480Ὰ}. 
Ἑαὐτοπαρουσίως, 19.) ΟἨ δ᾽ 5 ΟΉ ῥεγδοη; οἱ ὈΠγχβί, ΑΑΧ αμβιρ}.9 

(Ρ.63.26). 
Ἑαὐτοπατήρ, ὁ, σενν γαίμεν, ΥυΝι ν55.ἐαείρ, (Μ.46.3164), 
Ἑαὐτοπείραστος, τ6ἰ-ἰφρπρὶεα, 70. δ7Ρ. κα ΘᾺ ΡΡ]. (Δ 8ς. τϑπ50). 
Ἑαὐτοπέρας, τό, αὐτοί ἰἰρητι, Μαχ, Ξελοί, ἀ.η.4.20(Μ.4.2770) οἷα. 

5. αὐτόμετρος. 
Ἑαὐτοπηγή, ἡ, Ὑεῦγ 5οιίζεο, οἵ (μηδ οὐ μεθεκτὴν... ἔχει τὴν 

δωρεάν, ἀλλ᾽ αὐ. καὶ αὐτορίζα ἐστὶ πάντων τῶν καλῶν, αὐτοζωὴ καὶ 
αὐτόφῳς καὶ αὐτοαλήθεια (Πτν5.ἤοη.14.1 1Ἰηι [0.(8.788). 

Ἑαὐτοπικρία, ἡ, ὀϊέεγηεες {ἰδ [, ΟΠγν5.ἤοη1.1 5.2 τὴ ἘΡλί(ιτ. 120). 
Ἑαᾳὐτοπλάστης, ὁ, ὑεγν ογεαίον : οἵ (μτιβῖ, {τι ΝΖ Οἰγι αὶ. 2304 

(ΜΝ. 38. 3244) Οἷξ, 5. αὐτόρριζος. 
αὐτοποίητος, σεἰξ-νιαΐίε, ΑἸ Πὰρ ἶ6ρ.34.1(Μ.6.0688) ; {7βι. φι. 

Ο}»ν.3.5(.6.14444}. 
Ἑαὐτοποιότης, ἡ, φμαϊ εν τῷ ἐπε αὐείγαεί, Μαχ.κεἠοί ὦ. Ἡ.5.5(Μ.4. 

220λ). 
αὐτόπρακτος, υοἰμηίαγιν ἀοηε, Μεϊεῖ, πολλοῦ. Α1(Μ.64.1308}}).Ψ 
αὐτόπρεμνος, 1. ἰορείδεν τοτίῇ {ἐπε γοοί, γοοί ἀπά ὑγαπεῖι, Μει.7έ5. 

τ.φοίρ.28ς.9; Μ.18,268})}; 1δ.1.42{(ρ.288.7; Μ.41. 1112)» 1514. Ῥε],ἘΡὈ. 
2. 28:(Μ. 18. 7134}; 1.5. 3475 568); 2. Ξε γοοίεά αὐτὸς ἐγώ, μεδέων τε 
πατὴρ ἐμός, ἕν γένος ἐσμέν, ἔμφυτον, αὖ. Νοπη.αγ. ο.το: 3ο(}.43, 
8374). 

Ἑαὐτοπροαίρεσις, ἡ, τ“εἰξ-ἀείεγγη πα] 0η, ἸΣΡΊΙΡΗ.Παεν.66,δ4{Ρ0.1ο3. 
28; Μ.42.120Ὰ}. 

αὐτοπροαίρετος, ἰ. ῥοΞςεοςεεα οΓ ἔγες εἰοΐεε; οἱ (οά, τιν 85. 
Ἔτρ (2 ῬΡ.2ογ.28; Μ.4ς δος α}; οὗ ὅοῃ, Οντ ἡδεδ. :3(5᾽.1264Ὰ); οἵ ῃγδῇ 
ὁ ἄνθρωπος,..-«αὐτοδέσποτον βούλησιν καὶ αὖ. πρὸς τὴν αἵρεσιν. .«τοῦ 
καλοῦ λαβών εΙΠ.γε5.1.38(ρ. 280 1; Δ. 4τ.1το κα) -- ̓νεοπῖ. ες 0, 
5467.2.3(}|.86,2ο564);,; 2. «εἰξ- εἰς ϑήῃ, ΕἘπ5.4,6.0.4(ρ.41τ2.0; Μ.22. 
6640); [«ἐεοὐτ.}1. Λλίεοέια, κα Μ.86.1 5130); {0.6].;}οεηῖ  (Μ.88, του Ὁ) ; 
3. πξαῖ, 45 βιι5ῖ,, ῥσίοεν οὗ «δοΐέρ, νυ. [6.4.τ(4.3460); Μακ.ΞεΠοί, 
φὐὐίτο, τ(].4.800); καἰ, .4ε.13:.48(0,230.15)., 

αὐτοπροαιρέτως, οὗ οπε᾽» οἸΘΉ σβοῖεο, Ογτ. Ἰ.εαἰεελ.2.Υ. 
Ἑαὐτοπρονοία, ἡ, ῥγουίάεηςε τἰδοϊβ, Νετηδβπαὶ, μον. 44(Ν].40. 

δοοὰ). 
Ἑαὐτοπροσαῖτις, ἡ, τεῦν ῥέρρανρ τοορίαη, ΟἾγνϑβ. ἠσηι ἄτυ,. ὃ, (12. 

3740). 
Ἑαὐτοπροσκόπτης, ὁ, ΠΔΠ16 οἱ ἃ [855 Οἱ 50} 5π|8[105, [Πο56 τνῆο 

βοραζαῖθ {ποι βοῖνεβ. ΠΟΙ ΟἸἼΌΤΟΙ ΙῸΓ {Ὑῖνια] οδιι5865, ἀπ δἰτου 
ΒΕΡΘΙΆΓΟΗ ΘΟΥΤΏΓΗ 58 1ὴ6 ΟἤΈ ΠΟ ΕῈ5 τὸ ῬῬΏΙΟΏ ἴεν μᾶνε οὈ]εοῖοα 
ΜῈ Ομυτςῃ, 10.}), εν. τοοί }.04.7618). 

ῬἙαὐτοπροσωπέω, τρεαᾷβ ΤῺ πεῖς ΟἸΉ ῥεύϑοι, ὈἸοτη ῥαεά.1.τὸ 
(ρ.143.25; Μ.8.3ς70). 

αὐτοπροσώπως, ῥεγεομαίίν, τοῦ, ἀοίοη ὁ σατανᾶς ὀργάνῳ κέχρηται 
ἐκείνῳ, αὐ. δι᾿ αὐτοῦ ἐνεργῶν Ογτ. Ἡ.εαἰδεῖτς.τ4; ὅν ηθβ.ρ. 300}. 
66.15204}; ταί, βρθβοι, (ει... 5 ,7.3.1τ(Ρ.228,14; Μ.8,11720); Επι5.6. ἐλ, 
2.τ(ρ.128.5; Μ.24.ο600); ΟΥΝ 55. μηςτίι Ρ.τοδιῖο; Μ.45.34τ0); ἐκ 
στόματος τῶν ταύτην ἐπιχειρούντων φύσει αὐτὰ αὐ. ἐνηχήθην ἘΡΊΡΏ, 
ἤαεν.26.τ7(Ρ.207.17; Μ.41.3608Β); ΤΏ 50 ἩΠΦΉΝ τορος οὐκέτι ἐξ ὁμοιώ- 
σεως, ἀλλ᾽ αὐ. περὶ τοῦ διαβόλου νοεῖται τὰ εἰρημένα ΟἸντήρ. [οὗ 4112: 
(Μ.93.4490); οἱ ν]δίοη, ΑἸΉσνη,26.6(0.253.0; Μ.26.7328})}; ΡΙΈΒΕΠςΕ, 
Ό γε, [ο.3.6(4.3170); αξα ἰο ἔαεε οἱ ἐπὶ τοῦ ἀντιχρίστου αὐτῷ σατανᾷ 
αὐ. πολεμήσουσι ντ. Η. καἱδεῖ.τπ.τῇ; Υ Ν γ85..}} δἰοὶ. (Μ.46.8618). 

Ἑαὐτοπτοθεία, ἡ, 267 5οπαὶ υἱδίον οΓ (σοί, 1.11. [αε(Ν ΒΡ τοῦβὈ.τορ). 
Ἑαὐτορίζα, ἡ, σενγν γοοῖ, οἵ Ὁμγβί, (μσγϑ λον. 4.1 τη [0.(8.}88) 

ΟἸἵ, 5. αὐτοπηγή. 
αὐτόρριζος, 1. ἐπέγο, γοοὶ ἀμ ὑναμεΐ, Ἐλι5.υ.(..4.Ξ(Ρ.τος.0; Μ.2ο. 

11244}; Βαβι μονιίῃ ᾿ς. 61: (ας 14; Μ.20.4734}); 2. μαυτηρ ομδ᾽5 οἸΉ 
γεξοιγοες, οἱ (Πγ]δῖ αὐ, .. εὐεργέτης Τατ.ΝαΖι γυραϊ. τ]26(Μ.38,2754}; 
3. φοἰξγοοίοά, οἵ (Πχιϑὶ τὸν αὐ,, αὐτοπλάστην δεσπότην 1Ὁ.5304(Μ. 
38.324Α); οἱ Πνὶπρ τοοὶς, Νοπη,ραν, Γο.1: το(}1.43.7534}; 1ὃ.1τ0:42 

(φοϑΑ). 
Ἑαὐτόσαρξ, εἰεγίν εαγηπαὶ, (Ὠτγϑ.εαμά.7(3.4774}; 1δ.2ε(π 10 Ὰ). 
Ἑαὐτοσέβαστος, σῥεοίμ εἶν αἀπρηδὶ; οὗ Ἡ. (δοβῖ, {19134..45γ..0(Μ, 

65. 1165}. 
Ἑαὐτοσθενής, αὐεοοίμίεἶν τεϊρἠίν; οἱ ἀοά, ΤΠ ΡΡ.Β6ν.Η εἰ.χ(Ρ.322. 

12; Μ.το.8320). 
αὐτοσοφία, ἡ, αὐεοίμίε τοιδάομε; οἵ (σοά, στιν υββσῖρ.τοί 1.46. 

4850); ιιοη.Ασ. ὦ... (}}1.2.820Α); Μαχοψ. Γ μα, 4(Μ.00.5 120); οἵ 
Τοροσ, Διῃ.457.2.δο( }7.26.2160}; Β15.}».64.4.τοί(φτός ; Μ.21.536.}; 
ΤΡτος.. Ὀγ,17:24{(Μ.87.τ4ογΒ); 5οι, Οτνεονηη τη ἢΠ1|.τ4.7(Ρ.280.18 ; 
λ1.13.110978) Οἷζ, 5. αὐτοβασιλεία; ΑΙδ ρεηϊ. 46(Μ.25.938); Ογτιαροί, 

272 αὐτουργὸς 

Τράί 4(ρ.121.12; 6᾽.2154}; ΟΠ χίβι, {8885.1ς.176(1,5 070; Μ.30.4164); 
Μακ.ανηδιρ. (Μ. ΟΣ. τοϑ:})}); 10.}0, ποῦς: τ1.2(Μ.96.γ640). 

Ἑαὐτοστερέωμα, τό, ῥῤγίηαιρίε οὐ βγιηηπέθς; οὗ σοά, Οτ. εἰ. ἢ ᾿ς. 
17:2(Μ.12.12240}.Ψ 

αὐτόστοιχος, ςεἰξιγείϊαπί, τη ροη6ΉΗϊ, 
1541). 

Ἑαὐτοσύνεσις, ἡ, ῥγμάσηκο {οἰ ῇ; οἱ (μτῖβε, ΕΡΙρἢ.ἤσεν.77.30 

(Ρ.442.34; Μ.42.6858). 
αὐτοσύστατος, 1. "παἀδε ὃν {ἰδεῖ [, ΞεἰΓ )γανιρά, Μοὶ. αγδί!ν.22 

(Ρ.2ο6.4); 2. εχίδιϊηρ ὃγ τίσει, τεσ ῤβῥονηρ τῆς ἀληθείας ἀεὶ 
ἑδραίας οὔσης καὶ μὴ χρείαν ἐχούσης βοηθείας, ἀλλὰ αὖ. οὔσης ἘΡΙΡΗ. 
μαδγ.44.τ(ρ.τοο,ϑ; Μ.41.8210) ; αὐ. (ν.1, αὐτοσυστάτης Μ.42.449) οὔσης 
τῆς ἀληθείας 1.66.το(Ρ.31.14); 3. Ξεἰξεεονιριομάαίονν οὐκ ἔδει τὸ 
πνεῦμα αὐ. γίνεσθαι ἑαυτοῦ [1.6. 8.5 ἸΏΒΡΙΓΕΙ οὗ [ἢ 5ΟΥΡΕΙΓΕ5] 10.55.0 
(ρ.325.24; Μ.41.0888), οἷ. σύστασις, ἰδ.57.5(Ρ.350.30; 10048). 

αὐτόσωμα, τό, αδείγαε!, άεαὶ βοάν, Μαχ.πεὐοί ἀπ. ς  (Μ.4.320Ὰ}). 
Ἑαὐτοσωτηρία, ἡ, ῥγήηεῖρίς οὐ ξαἰυα!οη, ΟΥΞεἰἦμ [)5,6τ:2(Μ.12. 

14840). 
ἙἘαὐτοτάγαθος, ῥοτεόεείηρ {16 ῥγηερίε ὁ γσοσάηεϑς; 

βῦϑι., οἵ ὅρα, Τιοπιλχ,ἄ.η.1. 5(Μ.3.5038). 
Ἑαὐτόταξις, ἡ, ῥγηίηείρίο οὐ ὁγάεν, Ἰἴοτι τ. ἄ.η. 5. 5(Μ.3.8208). 
αὐτοτέλειος, αὐξοίμ εἰν ῥεγίεει ; οἵ (δγῖσε, ΕΡΙΡἢ κεν. 60.74{Ρ.222. 

15; Μ.42.3210)}; {6.77.2 ε(ρ.μ47.16; 6038}; οἱ Π. δποσρι, {1}146..4γ.9 
(Μ.δς ττόπο). 

ἙΚαὐτοτελεταρχία, ἡ, αὐδοίμίο φοἰ[-ονρτπαϊ 01} 
αιἐν.4.2(ΜΠ...τόςο). 

αὐτοτελής, 1. ῥεγξεεί τη {εἰς οἱ Τυη, τρία πρόσωπα αὐ. ῬΏΊΟΤΙΙ- 
ΠῈ5 Εἴ α] ἘΡ.8Ρ. ἸΡΙΡἢ.ἤαεν.72.ττ(ρ.266. 5; Μ. 42. 3078); 2. Ῥεγβεειἶν 
ἐμϊμιε αὐ. τοῦ ὄφεως τὴν ἐπαγγελίαν ἐπὶ τῆς ἐκβάσεως τῶν ἔργων 
ἐδέξατο Ξε. ὁ Ἀδάμ] (σδηηδαά. ἐγ τη. 3:22(Μ8ς. τύ40Ὰ); τῷ δὲ τὴν 
ἐπαγγελίαν ὡς εὐεργεαίαν αὐ. δεξαμένῳ ΝΙΓΘΡΗ, {τιν δ νη. 22 ο(Μ.86. 
41078); 3. ἡπάερεμάρη! τὰ δὲ πράγματα ἰδιάξουσαν καὶ αὐ. τὴν 

ὕπαρξιν ἔχειν, οὐδεὶς ἀμφιβάλλει Β85.6}.2το.4(3.316Ὰ; Μ.12.7738). 
αὐτοτελῶς, 1. εο»!ρίειεῖν, ΟἼοτη. οἐν.6.2(ρ.442.3;; Μ.0.241.}; Ελι8, 

}.4.6.δ(2440; Μ.2τ.4τό{); 2. αδεοίμιεῖν αὐ, δὲ λέγω τὸν κύριον πάντων, 
οὐδενὸς ὑπολειπομένουν κατὰ ἐξαίρεσιν (Ἰεπ᾿.ςἐν.6.17(Ρ.5οο.28; Μο. 

δῷιο); ἐπὰν μὴ μέρος φιλοσοφίας, ἀλλὰ τὴν αὐ. φιλοσοφίαν πολυ- 
πραγμονῶσι 1δι(ρ,5ττ. 5; 38:4} 

Ἑαὐτοτοιοῦτος, «με ας 1 ἴς, Οτεοριη δ. (Ν.12.40Β})}Δρ.1.115, 
»}.4.7.20(Μ.21. όξα; αὐτὸν τοιοῦτον ῃ.3350)). 

αὐτότροφος, τ ῤῥίνίηρ οπεὶς οἱὐη ἐἰατίν ὑγεαά, Ἐλαι Πα]. Πίδο, Ρ. 
ῬΡαμὶ. (Μ.8ς.)76 08). 

Ἑαύτουιός, ὁ, ὑϑῦν 50η.; οἵ ΟΠ τῖϑι, Οὐ. [0.32.2 8(18 ; Ρ.473.20; Μ.14. 
8170). 

Ἑρὐτοὔὐμνηγορία, ἡ, ῥγέπεῤ[ε οὔ ῥγαΐξε; οἵ ἀοα, ἘρΡΙρΡΒ.ἠαεγ.76.3ς 
(ρ.38ς,15; Μ|.42.5880}. 

Ἑαὐτούπαρξις, ἡ, αῤεοίμίε, ἐχίξίοηεε; οἱ σοα, Μαχ,ρανί!.3.21(}}. 
00.1055Ὰ). 

Ἑαὐτοὐπεραγαθότης, ἡ, ῥγίηπεΙρίε οὗ σερεν-ροοάμεςς, Του Ατ..». 
κ,6(Μ.3.8200}). 

Ἐαὐτουὐπερούσιος, αὐτοϊμιοὶν τεῤεν-ἐςεσηϊαῖ; οἵ σοά, ΤΗολ,ΑΥ. 
4.5.5.2(}8.3.8160), 

Ξαὐτοὔπομονή, ἡ, ἐπάμγαρεε 15εἰ; οἵ (Πσιϑί, Οὐνλονι. "7.4 τῇ 16’. 

(Ρ.147.3; Μ.13.4570). 
Ἑαὐτουὐπόστασις, ἡ, αείμαί εχίείσηεο, Μαχ.ϑεποὶ. ἀ.η.4.32(Μ.4. 

3058). 
αὐτουργία, ἡ, ᾿. ρεγξεοηπαὶ ἰαϑομν, τυογπῖηρ ψιῖῖι Ομ ̓5 ον πᾶ Πα 8, 

Ἐπι5.}..6.3.20.3(Μ.20.2534}; ΤΗατῖ, ἢ,6.5.10.4(3.1το52); σοπιπιθπαθα «8 
νιτίαοιβ, (ἸἹοιη. ῥασά.2,ο(ρ.2ος τς; Μ.8.4028); ΝΠ Ρ}.3.τοι( Μ.79. 
4320); Ογτ.άογ.τ2(1.4370); 2. αεἰτυτν (ΑΥΔ}}) τὸ ἀδύνατον εἶναι τὴν 
γενητὴν φύσιν μετασχεῖν τῆς τοῦ θεοῦ αὐ. ΑἸΉ.44γ.2.26(Μ.26.2018); 
ὕγτ. εἰμ. χ(δἤ, 61}; ἐδ. (68}}; 3. ρίατ., οποὶς οτδη, ἐοΉεγης, ΖΔΟΉ, 
Μιορ(Μ. ὃς. τοι )Ὰ); 4. ῥγοῤεγῖν, ΟΝΙς, (787)εαη.6, 

Ἑαὐτουργικῶς, α5 οηεἰ 5 οὐον! τοογίς, τοτίμοιί αδείδίαπεε, οἵ ΟΥΟΔΙΟΥ 
τὰ τῆς ἀνακτίσεως.. αὐ, αὐτὸς ὑπεδύσατο 1,εοπί. ἢ Ν ἐεί. τ, τ8(Μ.86. 

ΑποιΜοη λον. 34{Μ.80. 

ΠΟλῖ, ἃ5 

οἵ σοά, 11οη. τ. 

, 14608). 
αὐτουργός, Σ, ἀείίηιρ ὃν οπεσεῖξ, ορεγαΐγισ τοΐ ἢ οπεὶς οἸΡΉ γὲ- 

φομγοος, τοϊβοιέ απεϊςίαπεσ, ΟὨσνθ.ποηι.21τ.3 τη. [09.(8,1780)}; οὗ 
ΟΒγβὶ αὖ. εἰς ἡμᾶς ἀναδεδειγμένος, καὶ καινῆς... «χρηματίσας διαθήκης 
ἄγγελος εαἰἱ.44ς.1:3]7(0.118.20); οἵ (μΠςοδη τενεϊαείοη διὰ πίστεως 
παρειλήφαμεν λόγον, αὐ. σοφίᾳ πεπαιδευμένοι (]εΙη.5,7.1.2ο(ρ.64.1; 
Μ.8.8160}); 2. αεἰἵης τπάερεηάθηίίν, ἴῃ οπεἰ 5 οἹοη γἱρὴὶ ὁ Μωυσῆς... 
αὖ. μὲν αὐτὸς ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν θαυμάτων... ὑπηρέτης δὲ μᾶλλον, καὶ 
ὑπουργός Ογτ. 70.3.6(4.311τΆᾺ}; (ΑΤΙΔΠ) ὑπουργός ἐστι καὶ οὐχὶ αὐ. ὁ 
υἱός ΤΑΤ αὐ» }.7(Μ,28.4440); 3. ο. σεπίι,, εβεειηρ ὃν ομοϑεί αὐ, τῶν 
«ὐνἐπιταγμάτων (Ὠτνβ.ἠοη!.21.6 1ἢ: σον (το. τ88Ὲ}; Βα5.8ε].ο»ν.7.2(Μ. 



αὐτουσιόω 

. 85.1084Α}; ρεγδοηαὶϊΐν εομεεγηθά «οὐ τῶν ἰδίων προβάτων αὐ. ᾧὁ 
ποιμήν Ὀντ  τε.48(3.4370). 

Ἑαὐτουσιόω, ρ455., δσ ἐπεγεηὶ τη ἰδ ἐδϑεηες, αχ. οβοί,ε....7.1 
(4.650), 

Ἑαὐτοφερώνυμος, ῥέαγίηρ ἢ υϑῦν παρε οὐ, ἘπΙΠΑ]. ας. 
Ραμ (Μ.8ς.)7ο88). 

Ἑαὐτοφθορά, ἡ, ῥγίπμεϊρίε οὐ ἀεείγείτον, Το. Αὐ.4,»,.4.20(Μ.3. 
7170). 

Ἑαὐτοφιλανθρωπία, ἡ, ῥγέπεῖρὶσς 9 ἰουϊηρ-Κἰμάημεςς, στιν αζοΥ. 
23.τ(Μ4.3ς,11528}; Μαχιαριδὶρ.(Μιν01.132524). 

ῬἙαὐτοφονευτής, ὁ, τ ]ε146, το -μράογέν ὃ ἀκρωτηριάσας ἑαυτόν... 
αὖ. ἐστιν (αἩ.2|}}.22:; Ἐπι5.}.6.2.}(Μ,20.1 68 φονευτήν) ; (οη5ι. ΑΡΡ. 
8.2.5; ΝΠ. 60}.2.τ40(Μ.70.26τ10). 

Ἑαὐτοφρούρητος, Ξεἰζ-σαγάεα, ξ }α5ῖφμ νος τ(Μ.6.1τ4τ60}. 
αὐτοφυής, 1. «οἰξργοίυμ, παίμγαὶ, ΟἸδυα βασά,2.τοίρ.222.0; Μ.8, 

5250}; 1Ὁ.3.3(0.247.4:; 5800) ; Επι5,4.6.4.6(ρ.:26.34; Μ.22.232.4}; Ρτοοὶ. 
ΟΡ ονγ.τ7.2(Μ.65.8ο00)}; ϑνηδβ.».4(Μ.66.15330); ἐξ. τί 2808); οἵ 
Μοχαβ, ςροηίαηεοι, ΟΥ̓͂Ν γβ85. μη τ2(ι ρΡ.2τ8.20; Μ 45. ο12})); 2. 5εἰ{- 
ογίσίμαίε,; οἵ σοά, Ογας. δὲδ.4.τ2; ῬΔΗ,οῤ. 1 ατὲς5.(ρ.7.1; Μ.34.τοο1); 
οἱ Μαηϊοῃ. ρῥυποῖρ ε5. οὐ σοοῦ δπα ον], Ποροπ. γε. )(ρ.9.τ2; 
Μ.1ο.14374}) οἷξ, 5. ἀντέκειμαι; 85 ΨαΪΘηΈ, ἄθοη, [τη ἤαδν.1...3(}, 
Ἴ.4404);5 ΗἰἸρρ.ἡαδγ.6.3ο(ρ.157.1ς; Μ.1τ6.32380), ΒΡΙρἢ.ἤαδν.31.2 

(0.386.5; Μ.41.4714). 
αὐτόφυσις, ἡ, ἀαἰ. αὐτοφύσει ἃ5 αᾶν., ὃν 15 οἱον παΐμγε, παΐτν- 

αἰΐν, ἄδειο γν.3.7(0.33.21; ΝΜ τϑι600); Ιμροπὶ. ΗΝ ἐπὶ. 5. (86, 
1741}. 

᾿αὐτοφώνως, τοῖμ ᾿ς οἰ νηός, Βα. πον. 8. 8(2.76 0; Μ.31.3240). 
αὐτόφως, τό, αὐεδοίτεία ἱσμ; ΟΥ οα, Τϊοπ, Ατ.ά,η.2.8(}1.3, 6459); 

ΤΟντ. γι Ἰ(ό5.8ς; Μ.77.11328) --- Το. Ῥ. ζ.ο.τ.8(Ν1.94.8080) εἷϊ. 5. 
αὐτοζωή; οἵ ὅσῃ, Ἔυ5. 4.6.4.13(0ρ.173.3; Μ.22.2880); 18,{.τ4(Ρ.243. 
32; Μ.20.14120); ἰά.συἱλ,τιδίρ.66.33; Μ.24.8370ὴ; ΑἙῇ, ρεη, 46(}1.2ς. 
930); ἘΡΙΡἢ ἠσεγ. 71: 35(ρ. 447.:|: Μ.42.6938); Ομγγϑ.ἤσηι. 1.4.1 ΤῊ 
.0.(8.788) οἷἵ. 5. αὐτοπηγή; ἸΟΤΟΝνΒ55. σρι, 1.23 τῇ [0.(ρ.τοι.21); 
ἐν.1. 44(ρΡ.τοϑ.28). 

Ἑαὐτόφωτος, αὐεοίμίο ἰἰσηϊ; οἵ Τίοροβ, παι. δι οί, 3 (1.80.2 400}. 
Ἑαὐτοχάλκευτος, 5εἰζ-[ογρεά, ΤῬΎΟΟΙΟΡ ογ.17.2(ΜιῸ6ς.8ο90); (τθο. 
Ρὶ5.ἠθχιο οί .92.15044). 

αὐτοχειροτόνητος, Ξεἰ-ρῥοϊμίεί ἱερεὺς ἣν ἴσως αὖ. [3.. ΜΜελχισε- 
δέκ] (ἢγγβ. 01.35.5 ἴῃ σφη.(4.356Ὲ)}; γενοῦ αὐ. οἰκονόμος πενήτων. 
ἡ φιλανθρωπία ταύτην σοι δίδωσι τὴν ἱερωσύνην τὰ. Πονη.43.1 τῃ τ ον. 
(1ο.4018); αὐ. [8ς. οἱ δέκαιοι], μᾶλλον δὲ παρὰ θεοῦ χειροτονηθέντες 
βασιλεῖς ἨεΞνοῃ. Η, ἐν. του: τό( Μ.03.12768}); αὖ. πρεσβύτερος Μακχ. 
δεμοὶ ἐρρ. ίοη. (ν.8.χ(}λ.4. 5440). 

Ἑαὐτοχολή, ἡ, σεγγν ψαϊΐ, (Ἀτν 5. ἤο»:.1.5.2 ἐπ Ἐρ᾿ (αι. τ 20). 
Ἑαὐτοχολωτέω, δὲ ο"1ε᾿ 5 οἷὐΉ ἐῆέριν, σομίγαάίεί οπθϑεῖξ, Ὀλάγτα. 

{γ7}1}.2.27(}1.20.7608)}. 
αὐτόχρημα, 1. αείμαϊίν, γεαὶΐν απ ἱγμῖν, (οπβίρ. 6], νΖ,ἢ.ε, 

3.10.1(Μ.85.13440); ΝΊσΘρΡΗ. ὕτ,υ, δ γι 2οτ(.86.31724}); ὡς αὖ, βασι- 
λέα ἀτιμάσας 35. εἰκόνα] Απαβί. Απταδ.(Μ.80.τ4ο5Ὰ}); 2. 1Ἡ ψονν 
ἀεε, οὗ 15 οἵη ὁ σοφοῦν ἑτέρους δυνάμενος οὐκ αὐ. ἐστιν ἡ σοφία, 
ἀλλὰ τῆς ἐνούσης ἐν αὐτῷ σοφίας διάκονος (νγΥ, 7ο.τ.ο(4.73Ε); 14ἀρ. 
εαἱ. Κονηνϑιττίρ.234.0); ὅ. αὐεοίϊμέοίν θανάτον κρείττων ἐστὶν ὁ τοῦ 
ϑεοῦ λόγος, μᾶλλον δὲ αὐ. ζωή Ονχιαροί. ΤἼά!.12(Ρ.145.24; 61.240 Α}); 
Ἰα. σίαρ". χ.2)(1.2008); (Ὀϑπη. πα. το. ς(Μ.88,2530); 4. σεγηαθίο ἃ αὐ. 
Μακκαβαῖος ϑγτιε5.ε}.4(3}1.66.1332.)., ἐδ. 44{(12720}. 

αὐτοψεί, 1. οἱ ομεῖς οὐ ἐγες, (Ὦτυβ.}Ρ.2ο(2.6ο6 0); Επ5ῖ. 
ἐηραΞξί. π(Ρ.22.22; Μ.18,6210); Αταρῃ.ἤοη,.3.3(Μ.30.610)}; 2. »ιαπί- 
είν, ἩΠρρΡ. απ εἶν. 4π(0.29.3; Μ.1ο.7648); 10.}). ἀγίφη τί ].06. 
12808).ὕ 

ἙἘαὐτώροφος, τοί α παίμγαὶ γοοΐ, (συ. εαγηι.2.τ. 88, το} }},37. 
14304). 

αὔχημα, τό, 1. ροἰογίοιις αοἰϊευεριεγ, Οντ. ρα ρλ Οδη (τ. π4οο) ; 
2. ἐοπομγαδίε ἀἸδιμοίϊοη, ἴθ σεη., Μείῃιγῃρ.ι Ρσόοειῃ(Ρ.6.τ : 
Μ.18.364}; Ὀγτιαάογ.ο(1.2874); ΘορΡἢγ.Η.07γ.7.7(Μ.87.333260}; οἱ (οᾶ 
ὅσον μὲν ἦν δεκτικὸν θείων αὐ, τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Χριστοῦ, μετέσχεν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου διὰ τὴν ἕνωσιν Τῦγε. Τγίη, τη(65.248; Μ.77.1156}); 
τῶν μὲν οὖν οἰκείων αὐ. ἡ θεότης τῷ σώματι μεταδίδωσιν 10.0.,.ο.53.15 
(1.94. 10570); ; οἵ δοη κοινὰ γὰρ πάντα τοῦ ἑνὸς σεσαρκωμένου θεοῦ 
λόγου γεγένηται... ἕτερον δὲ τὸ ἐξ οὗ κοινὰ τὰ τῆς δόξης αὐ., καὶ ἕτερον 
ἐξ οὗ κοινὰ τὰ πάθη γνωρίζεται Ἰά Κονηα τ (Μο6. 56ςο); 3. γπογαὶ 
ϑρίσμάομγ, ογμανιεηΐ οὗ ἐπε ἐπαγαείογ, γτ, ἰαρεη.2(1.264}; 14, 
ἴς.τ.τ(2.290) ; Ια ἀονπιραςοί, 2δ(52,3040)). 

αὐχηματικός, αγγοραπὶ, Ὠιάντι. ΓΤ γίη.3.20(}.30.0488). 
Ἑαὐχηματικῶς, ας Ξονπείμίηρ ἰο δε ῥγομά οὗ, ΤἈατϑεαα,"παϊυ.ΒΜΗ͂Ψ 

Ἰ(Μ.ο6.6ο6.). 
αὐχμηρός, 1. ἰυΐϊηρ οἡ ἀγν ἰαπά, ἰαμά δαῖτα]. Μίδο Μρη αροεν, 
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ἄφατος 

4.2(ρ.159.21}; 2. ατδίεγε, Πιπί.2αροὶ,ττ. (Μ.6.4610); Ἐπ5.}.6.5.3.2 
(Μ.20.426}0}; Το. ιυΐγε (Μιος.8814) Ξε ἘΡΏγ.2.425Ὲ; 3. πεῆσα οὗ ϑδὺῃ 
1π ἐσ! ρθε ὁ ἥλιος πάλιν αὐχμηρότερος γέγονεν, ἐν ὥρᾳ τῆς κυριακῆς 
ἡμέρας ΤἈΡΒη εἤγομ.Ρ.52(Μ.1οϑ.1374). 

αὐχμώδης, σισίεγε, Ῥ41}}1... απι5.2(0.1τ6.26; Μ.34.τοΙ1Ὰ). 
Ἐἀφαγιάζω, εοηϑέεγαίε, ἘΡΊΡΗ.ἦαεν,20.5(0.327.16; ἀφηγησαμένων 

Μ.41.4008)}. 
ἀφαγνίζω, 1. ταπεῖϊξν, Ογτιαρ.εαὶ, Π εὐ.τ3:ττ(0,273.11); 2. τηρᾷ, 

γοίαπε, ἀεξεεγαίε, ΟΥ.ΝΆ2.07.4.52(Μ.3ς. 5768). 
ἀφαγνισμός, ὁ, ῥηγιπεοαϊοη; οὗ [,ενῖτεβ, Ογγιαάον, τι, 4060 

οἸρ Να.8:7, ΕΧΧ ἁγνισμός). 
Ἐῤφαγνιστέον, σπὲ Ἠπμδὲ ῥαγίν, εἰφαμσε, ΟἸΘΙ. 5 Ι}.2.23(ρ.102.12; 

Μ.8.10028). 
ἀφαίρεσις, ἡ, 1. ἸΙακτηρ ατοαγ, γοιουαὶ; [ἢ ε0]., ἴῃ ποραῖϊνε οἵ 

“ΔΡΟΡΒΔΈΟ᾽ τῃροΐορν τὰ μὲν οὖν ἡνωμένα τῆς ὅλης ϑεότητός ἐστιν τὸ 

ὑπεράγαθον, κτλ., καὶ ὅσα τῆς ὑπεροχικῆς ἐστιν ἁ. ΟΠ. ΑΥ.ἅ.η.2.3 
(Μ.3.6408Β); τὸν ὑπερούσιον ὑπερουσίως ὑμνῆσαι διὰ τῆς πάντων 
τῶν ὄντων ἃ. Ἰά γ5ς,.2(Μ.3.10254}; ΘΧΡΙαἰ πο ἐνταῦθα δέ, ἀπὸ τῶν 
ἐσχάτων ἐπὶ τὰ ἀρχικώτατα τὰς ἐπαναβάσεις ποιούμενοι, τὰ πάντα 
ἀφαιροῦμεν 1δ.(το251); 10... ζ.0.1.4(Μ4.04.8008) ; (τι50]., τοῦ, Καπο- 
515 τῆς κατὰ ἀ. λαμβανομένης φύσεως ἐκ τοῦ κοινοῦ τῶν ἀνθρώπων 
Τδοπτ. Πυπομορά δ( 1.86. 18018}); ταί, εἴοσηαὶ Τορος, ΤΡτος .}γ. 
24: 5(Μ.87.14524} οἰξ, 5. ἀποφατικῶς (Α}; 2. Ἰορίςα!] ποραίτον ἴῃ ρθη., 
ϑρεεῖες ἀρβηομῖς, φαην Ογασεῖ κατὰ ἃ. τοῦ ἐναντίου [ΠΗ μὲν 
ῥνναμέϊαμε ἐομίγωντῖ ἐ7μ5, φμοί ἀοβηείμν, ἀϊοφηὶ, [514.}Π]}ὄὄ οἰγη3.2.20.0; 
ΤΠ4].ἐρπὶ.4.82(Μιοτ.τ468Α}; 8. γωμουαὶ, γεμεδδίοη; οἱ 51π5, Ποηι. 
Οἰορ.τςο; 4. οἵ ορβουγαῦοη οἵ πιοοη, Μεέῃ, αγτν. 2(ρ.140.16; Μ. 
18.2440}; δ. ἰσες, (Ὦγγβ. ἤοης.40.3 τὴ Δῖ1.{7.508Ε}; (οἰ γχ.ἢ..6.2.32. 
ττ(}1.85.1330).Ψ 

ἀφαιρετής, ὁ, ὁπ6 «οὐὸό γερηεῖὶς, οἱ (ἢσιϑὶ ἁμαρτιῶν ἀ. ΤΠΠΡΡ. 
ἐμοορὶ,.3(0.250.2; Μ.το. 8530). 

ἀφαιρετικός, πόραϊυε εἴτε ἀ,, εἴτε ἀπαγορευτικὸν ἢ ἀρνητικὸν Β85. 
ἐἔμπ.τ.τοί,,223Α ; ΝΜ.20.5368}); ὀνόματα στερητικὰ ἢ ἀ. ΟΥ̓ Ν γ85. ἔῃ. 
12(1 0.378.13; Μ.4ς,ττοϑᾺ), 

[ΠΙἀφαίρησις, ἡ, τΞ- ἀφαίρεσις, ἰσδς, Τ᾿. [οὐ ττ(ρ.111.1). 
Ἐῤφανδής, ἀϊερίεαδίηρ, τι Να Ζ. εαγ".2.2(ροθιν.)}.2ος(Μ.27.1 5674). 
Ἐφάνερος, ἱπυϊείδίο, Ματς. Ετιορμδε.τ δ (Ν .6ς, 0154). 
ἀφανίζω, 1. ἀεῤγίνε οἵ ἀφανισθεὶς τῆς ἑαυτοῦ φύσεως Ἐχι5,4..6.4.13 

(ρ.172.1ο; Μ.22.288.}); 2. ἰεαιδ αείγαγν πολλοὺς πλανῶντες ἀ. ΠΙρρ. 
ἐμαεν.6.3ο(ρ.171.9; Μ.16.32588). 

ἀφανιστής, ὁ, 1. ἀοείγογογ, (4. Αηπάγ. ἃ ο(Ρ.51.16); ἘρΙρἢ.ἦκθν.42. 
11{Ρ.140.28 ; Μ.41.7400}; 2. εογγερίον, 4..1 δον. ἃ τοῦ(ρ.218.12). 

ἀφαντασίαστος, 1. ποί ἀϊοιιγδεὰ ὃν ἄγέανις, ΟΠγγβ λον. 4.3.4 ἴῃ 
τον, (το, 4ο6.)}; ὕπνοι ἄλυποι καὶ ἀ. δι τη μον 4(Ν].40.3720); 
2. ὕὲε ἥνομε υαί ἐαμπεῖες διδασκαλίαν ἃ. καὶ ἀκόμπαστον ἘΡΙΡΗ. 
ἐἰμκαεν.35. 3(Ρ. 43.27; Μ.4τ.6320) 3. τοῖἠομ τεσεη αὶ ροῖθεν εἰ ἄψυχον τὴν 
ψυχὴν εἴπωμεν σῶμα, ἀναίσθητον καὶ ἀ. ἔσται Μαχ,εῤ,6. (ΜΝ |.01.4288}; 
4, ποί ἃ ξαηίαδγ, γϑαΐ; οἵ πυτηδπ Ὀοᾶν οὗ (Ὠτβὶ, Τπαοι. Αης ἤσηι. 
ΒΜΥ͂ εἰ σγη.4(Μ.77.13030}} οἱ ὑμὶοη οὗ παΐασοϑ οὐ διαιρουμένων 
μετὰ τὴν ἄφραστον καὶ ἀ. ἕνωσιν Οεοαμπι. ρος. τ,2(0.32). 

ἀφαντασιάστως, ἠοἱ ας ἃ ζαπίαδγν, 1η γεαϊτέν, οἱ ὅθ. συγκατέβη 
ἀτρέπτως, ἀ. Ἰϑιάντη, Γγ1η.1.26(Μ.39.2804}; οὗ 15. ρογρθίμαὶ οχὶβ- 
ἴξπος, Ματγίπ.ρ.4(Μ.1,.87.1528}; (ΟἸιυγ5ἴο]., Οδουτη. 4 )ο..22:16 
(0.255) οἷ, 5, ἀσυγχύτως. 

Ἐἀφαντασίως, -- ἴοτερ,, [σι ΜΕ], (.1.5 τ Ρ.212). 
ἀφάνταστος, 1. ἐξ ἤγοηὶ ζ,Ή ον, νοήσεις, φρόνησις, Ὁ Ὠ65. 50,1". 

(Ρ.156.2,6; Ν].66,129020) διάνοια, Ἰ)1Δ 4, ῥενζ.ττ(Ρ.12.20); ὕπνος, ΠΡΕΥ. 
μιοΉ.120(}}.70.14850); 2. ηοἱ ῬΠαΡΊΉΟΥΝ, οὗ τοϑ}τγ οἱ ΟΠ τιβι 5 Πυσηδη 
δΐατο ἀρϑῖ, ἀοσίσιπε οἱ ἐπεανϑηὶν (γι τὸ ἀληθὲς καὶ ἀ. τῆς ψυχῆς 
αὐτοῦ Με] Ὁ Ῥοῦτο; Μ.Ξ.Ι221Ὰ}; τοί, σεπυοῖι: θύρα τοῦ δικαίον 
ἀληθὴς καὶ ἀ. Ν1] ΕΡ}.3.τ20(}.70. 4370); ̓ ἀναμφίβολος καὶ ἀ. κίνησις 
0.144 .ΡΦ,. 33(ρ.36,18); 3. ς, ρεηῖζ,, ὐἱηο ἃ υἱδίο οὗ ἃ. 53ς, 
ὮὈ εν} τοῦ θεοῦ ΓΗ άντι. [οὐ τ: 1τ2(Δ1.30. 1240). 

ἀφαντάστως, γεαίΐν, ποὶ ὉὩπμαρτηαγην ἀ. τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν 
πεπλήρωκεν Μαχ.αριδὶρ. (ΜΟΙ. 1ο 400). 

Ἐλφάντωσις, ἡ, αδοϊ!τοη, ἘΡῚΡΗ ἠαεν.45.4{Ρ.202.τν ; Μ.41.8360), 
Ἐἀφαπλόω, Ἐργεαά ομί, Απαβο δι Βς. (1.80. τοβ40). 
ἀφαρεί, πέρα εεςῖν, Τ)οτ. ἐσεί.5. 5(Μ1.88,16ς56})}; 1.4. ττ(τ6738}) ἐδ. 

16.2(1706Α). 
ἀφαρμόξω, δὲ ἰησμτίαδίς, 1 Βα. Ξἰγιεὶ, μονα. 4(1.326Ὰ ; Μ.30.164). 
ἄφατος, ὀεγομά τοογάς, μηςρεαξκαδίε; οὗ αοΐϊομ ΟΥὍἩ ΔΕ ῖ65 οἵ 

σοῦ, Οτοῤγίης,4.τ.7(0.303.6; Μ,11.3528)}; Μ|΄.)α5.7.2; Ἐπ5.ε μν1.3 
(Ρ.64.7; Μ.24.8320)); Ογε. ἢ εαἰοεῆ.γ7..., Ογτο νι. 40(3.οοῦ); ἰα, 70. 
2.4(4.2778) ; οἵ ΔΟΤΊΟΙ ΟΥ̓ ΔΕ Τθ 5 οἵ (ἢχιβι, Ομ γνβποηι. 6 8.1 τη [ὁ. 
(8.4058); 1Ὁ.7γο. (4140); οὗ οροτβίοπ οἵ Η, (Ποβί, 1.5.1. 1τ(3008Β); 
οἵ Βυσβη απ Ά11{168, 6], νΖ.λ,..3.2.1; ΟΠ γνϑ. ογηρ η αἱ. 4ττάίτο. 



ἀφάτως 

ἼΟ6Ε); οὗ πυροῦ, 51Ζ6, Ἰηθηβεῖν, οί σγΡρ.τ. ίρ.14.2τ; Μ. τ, 
4814); (οπβίαρ. ε],νΖ.λ.6.3.τ8,5.; ὙΠαΐ, 76;.0: 22(2.461). 

ἀφάτως, ἐρ α τϑᾶν ἐμαὶ σαηπηοΐ δὲ ἀδεογιδεά, αδπάαηίγ, τοῦ, ἘΡΗ. 
1:8 ᾿ἐπερίσσευε', τουτέστιν, ἐξεχύθη ΟἸγγβ λομι.1.2 τῇ ΕΡῆ. 
(11.78). 

᾿ ἀφεγγής, 1. τοϊπομὶ ἰρμεν ᾿ἴτ., ΑἸἢ..47.1.24(Μ.26.618); τ ΝᾺ 2. 
ογ.33.5(}1.36.2214}, Οντ, οεἰ.42(3,240Ε); τχιεῖ., μηεη ισἠηϊεησά, ΑἸΉ. 
6. ϑεγαρ.2.2(Ν.26.6008); Ογτ.}.2.14:2τ(Μ.72.702Ὰ}; 2. φσίοοντην, ἰά. 
Μιολ.42(3.4300) : 3. οδδειγε, (ἼοΥα, σἰγο ς, (ρ.345.1; ΜΊ.0.528); 4, ῥίτηά, 
ΟτΝαζ.εάγιη.τ.2.0. 5 ο(Ν].37.671Ὰ}); Νοόππ,ραν. [9.1] :6(Μ.432.8840). 

Ἐἀφεδράζω, Ξεἰ αραγὶ, οἵ δγοοβιδπ αθοη Σωτήρ: ὁ ἀφεδρασθεὶς ἐν 
τῷ πατρί Ἰτοη.ἤσεν.1.14.5 ΔΡ.ΤΠΡρ.ἤαεγ.6.46(ρ.1γ8.13; Μ.τ6.32708). 

ἀφεδρών, ὁ, 1. ῥγίυν, ΟἸδιη, ῥγοὶ, 4(ρ.30.1τὃ; Μ.8.1444}; ΕΡΙΡΠἄαδν, 
δρ.τοί(ρ.τόο.21; Μ.42.2170) ; ϑοοτ, ἠ,6.1.48,7,0(}1.65.177Δ}; 2. δἰογπαςῖ, 
Τ, [οὐ ,8(Ρ. 127. 10}; 3. ὑδμΐ, 710. 16] Ρούμι, Ω. 88, Ἰ0008). 
ἀφειδία, ἡ, εχίγαυασαμεε ἀπόοχου τῆς ἃ. καὶ χρῆσαι τῇ συμμετρίᾳ 

1514.}Ὲὲ].6}}.1.2717(}1.78.3458); Ογτ. οἰ. τθ(3,2158), 
Ἐῤφεκτέος, ἰο δὲ αὐείαϊμεά γον, ῬΊΟΙΡιρΡ. ΡΙΡΏ μαθν.33.ς 

(0}. ρ.454.0 ἴογ ἀφθέγκτων Μ.41.τ644}; ὈἸδιη. εἰ, τοίρ.142.7; Μ.Ο. 
7ο8Ὰ). 

ἀφέλεια, ἡ, 1. εἰρεῥίτεῖῖν οἵ ταῖμα, ΟἸδιῃ ῥαεά,τ.4(ρ.96.17.; Ν.8. 
2614}; (τυ ίοηι, 58.2 ἴῃ Μ1.{7.5 870); 2. τοαπὶ οὗ ἐμίείϊέρογιεε, Ἰα, 
ἀσνη.3.4 ἢ ΤΟ ο7.(το.2ΟΟ). 

ἀφελής, του᾿οῖε, ἠεραλν, ἘΡῶτ. 2.15 
Ἐφελκυσμός, ὁ, εἰϊοίγαοίτοη, ΒΩν, που ἶνι Ῥς.28: "ἃ: 1π7ὰ; 1.20. 

2888). 
ἀφελότης, ἡ, τ ἰοῖν; οἱ ἴλ6 αἰνίηθ πρρς, ΗΠρρ.ἤαεν.το. τό 

(ρ.278.3; Μ.16.34348}); οὗ ἐπε πι)α, ΡΙΡΕ. μα εγ.13.π3(0.207.6; Μ,42. 
4488); “ρορῤρίμἠ Βα ιδς, τόολ 6). 

ἀφελπίζω, -- ἀπελπίζω, ἀἐεςραϊν οἵ; τεῆεχ., ἐεσραῖν, ἩοΥταυῖς.3, 
12.2; ΗΙρΡρ.)α".3.4.6; τηςᾶ,, ἀόςραΐγ, ΟΥ, 70. 13.28(ρ.252.17; Μ.14. 

4488). 
[Π]άφελπισμός, ὁ, -- ἀπελπισμός, ΝῚ],.6}}.2.222(Μ.70.3108), 
[εἸάἀφελπιστία, ἡ, ν. ἀπελπιστέα, 
ἀφερέπονος, 1παοίοηΐ, δας ες] οὈἹῊρΡ εἰς ὑπόδειγμα τοῖς ἀ, ὡς ὁ 

“Δάξαρος Βαβιγερ. [|5,55.4(2.400Ὰ ; Μ.31. Ἰο490); ; Ἰ)ογιοεῖ, 13. 3(Μ. 88, 
17048): θα. 845 Ἰα ρος εἰώθασι φιλοῦντες ἐν διωγμοῖς τὸ ἀ. ἀγαπᾶν 

Οτιαάηοί τη [)},.20: κ( 1. τΊ.20Ὰ}. 
ἀφερεπόνως, τ οἰ ΠηρΉεος ἰὸ ὕσαγ ρμαΐη, ἘΡΊΡἢ.Παον.66.22 

(0Ρ.5ο,14; Ν.42.688). 
ἀφέσιμος, ἀ. [5ς. γράμματα] ἰοἰΐεγς 98} ῥραγάοη, (τθο. ΙΝ. σχ.435 

(λ}1.02.14684}. 
ἄφεσις, ἡ, Δ. γεηιϊεδτοη, οὗ 51η51 1. 1π σξη., ΓὨγουρῃ (Ἠχϊϑέ, ν, 

ἁμαρτία; 2. τὰ Ὀαρίϊθπι, βαγηπνττε; Τυδι.ἀταί.τ4.τ(Μ. 6, Ξο4}; δύο 
γὰρ συνέστη τὰ ἄ. ἁμαρτημάτων παρεχόμενα, πάθος διὰ Χριστόν, καὶ 

βάπτισμα Τ{π6Ὲ|]. [5 .(Ρ.313}; [τὲπ.ἤεν.1τ.2τ.2(Ἀ}.7.6578); οὐκ ἔστιν ἄ, 
ἁμαρτημάτων χωρὶς βαπτίσματος λαβεῖν Οτο»ιαγί. ο(ρ.56.21; Μ|Οττ. 
θοοο) ; ον Οἰφηι,.23; δγρθιαρι ομεὶ. ΑΡ}.7.4τ.8, (Πτνο. λοη 2801 
20: [ο.(8.1588}; ν. βάπτισμα; 3. [Ὠτουρῇ τοροηίΐβησο, [πϑι.ἀταΐί.141. 
“(}1.6,7070}; (ηεὶ, Αρ}.2.18.2 εἴς, ; ν. μετάνοια ; 4. τεῖ, ῬΙΌΒΙΕ τα 
οὗ τοπηββίοιι οὗ ροβί- ΒΑΡ. Βγηδ] 5πὶ 'π δγσοβίδη βγϑίοι, ΕΠΡΡ. 
ἐἠαεν.6.41(0.172.24; Μιτ6.32508Β); ἴῃ Νονθοβηίβιῃ, ἢοΐ σταπίδα [πη 
αα886 οἱ ἀεξααϊν 5ιη, ϑοοτ,ἦν6,1.το. 3(}᾽,6)ιιοτα); ρσταπίεα Ὦν οὐἵμο- 
ἋΟΧ ἕο ἰδρβοῖ ποῦ ἴῃ ΟἀΒΠΡῸΥ οὗ Ποαίῃ, 1}]0η. ἃ]. ἐγη.(ρ.60.2}} ν 
ἁμαρτάνω, μετάνοια, βάπτισμα; 5. οὈϊαϊπεα {Πχοπρ [81{Π, (Ἰεπη. 
εεἶ,τε(ρ.141.6: δέ.0,7054}; ΓΒα5.δαρ .1.2.7(2.634Α ; Μ.21:. τοφ6ο); 6 δ 
Ηοὶν σηπία; ἔπειθ Οὐποί. ἄρ}.8.12.50 αἹ.; [|..}.ας.(Ρ.232.21}; 
7. ΤὨγΟΌΡῊ τνοσὶς οἵ ΒΜΎΥ, Τ70.1).ταγης ἄρον. ΒΜΓΥ τύο(ρ.222; Μοῦ, 
τ268Α). 

Β. ἄ. τῶν λόγων γον» ἸῊΡ οἵ ἀσοοιηΐβ, Κ΄. Ῥεῖ. ᾧ τ22(0.79.7)}. 
ἀφετηρία, ἡ, Ε. οἰαγὶ ἴογ ἃ ἀδραίθ, σρεμῖηρ φατεϑιὶ, Μ ας Μρη. 

αΡοοῦν.3.23(0.1032.8}; 2. ομοὶ οἵ ἃ. τϑβϑύνοισ, ΗἸρρΡ. λον. 5. 2τίρ.124. 
12; Μ.τύ.31000). 

ἀφετικός, γεαάν ἰθ γερὰ; 
10048). 

ἄφετος, 1. ,»ε6; ἃ. οἱ ἀϊνΊη6 πϑξυτα οὗ ΟΠ τιβί, ἔγεθα ἔσο μοᾶν αἵ 
815 ἀοδτῃ φωνήσας γοῦν μέγα ἀ, ἀνεχώρει τοῦ σ ματος ὅλι5.(.6.4.12 
(ρ.τόφ.20; Μ.22.281}0}; ἄ. αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαντοῦ εὴν ἐκ τοῦ σώματος 
ἀναχώρησιν ἐποιεῖτο 14.ἱμεορἧ! ἔν (0.5.1; Μν,54.6124}; Ὁ. οὗ Βαπιδη 
ἔτεα Ψ}}}} ψυχὰς ἀνθρώπων ἄφετον ἐπὶ τῆς αὐθεκουσίου περὶ τὸ καλὸν 
ἢ τοὐναντίον αἱρέσεως τὴν φύσιν ἐπαγομένας 14.4,4.4.τ{(ρ.1τςο.22; Μ' 
22.252Β); α, οὗ Βυίηα Ὀοαᾶν ἔγχεα ἔσωσα ἀεδίῃ βηᾷ 5ῖη, ρατίῖοὶ- 
ραΐηρ τὰ Κιπράοπι οἵ ὅοα, Μείῃ.γε5.2.τδίρ.371.0; Μ.18,3130); 
2. ἰσοξε, τπιδαῖ, ἃ5 βυ08ι. ἐξηγεῖται...τὸ...«ἅ, εἰς τρυφάς ντ. ἄτι το 
(3.215Ε); 3. αδαμαορηεί, τοΥγρὲ ἀφέτους εἶναι τοὺς νέους (Ὦγγ5. 
μου. 59.}7 ἴῃ ΜΗ͵ΠΕ(7.6048); Ἰ4 ἤονη. 5.2 τη 1 }|655.(11.4628); 4. ὃ Κ»εε, 

οἱ σοα, ΕἸδηι.:"ν,2.15(ρ.148,18 ; Μ,8, 
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ΟΡ ἴο {πὸ ρυδ]ς λουτῆρες ἄφετοι ΤΟτορεηϊ. 415}.{Μ.86.7250}; 
5. παῖς οὗ ἃ Ναϊοπῖ, αθοη, ΥᾺ] ΠΡ. ΕρΙρἢ.ἠκαον.τιδίρ.305.7; 
Μ.41.4858). 

ἁφή, ἡ, ἰομεῖι, 5εΉη56 οὗ ἰομελ; 
Α. τ 1. ἀεῖ, τῆς ζωῆς [3ς. εἰκών] ἡ ἃ. Μαχ.αριδίρ (Μ.01.12480); 

2. σϑῖιξε οὗ βη ἡ κατὰ τὴν ἃ. αἴσθησις, πάντων ἔσχατον τῶν ἁμαρτανο- 

μένων ἐστί...καὶ οὐδὲ πρεπὸν ἅμα τοῖς σεμνοτέροις τῶν λόγων παρα- 
μιγνύειν, ὅσα τῆς ἃ. ἐστι κατηγορήματα (ὑτΟ Ν ν55.07..ἀογη. (ρ.τοῦ.14, 
20; Μ.44.11τ850); οἴ] ἀοηα 1 τῇ (απηὶ.(Ν.44.0038); 3. τοῦ, Ιης, ὁ 
ἅγιος λόγος... ὑπὸ ἁφὴν ἐγένετο καὶ σάρκα ἔλαβε Ἰ)ρὶρἢ,αης.3τ(Ρ.40.7; 

Μ.43.172}). 
Β. πιεῖ.; 1, οἵ βρίγζαδὶ ἴΟΌΓΒ, 85 ΟΠ0 οὗ βοῆβοβ οὗ 801} ὁ ἔξω 

ἄνθρωπος ἔχει ἃ. τὴν αἰσθητήν, καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἔχει ἁ., ἐκείνην τὴν 
ἅ. ἡ ἥψατο ἢ αἱμορροῦσα τοῦ κρασπέδου τοῦ Ἰπησαδ, δρείνη δὲ μόνη 
ἔχουσα θείαν τινὰ ἃ. ἥψατο τοῦ ᾿]ησοῦ καὶ διὰ τοῦτο ἐθεραπεύθη" καὶ 
ἐπεὶ θείᾳ αὐτοῦ ἁ. ἥψατο, διὰ τοῦτο δύναμις τοῦ ᾿Ϊησοῦ ἐξῆλθεν ἐπὶ 
τὴν θείαν αὐτῆς ἅ. ... περὶ ταύτης τῆς θειοτέρας ἃ. ᾿[ωάννης λέγει" καὶ 
αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς Οτοάϊαϊ,το,20 
(Ρ.16ο.1--ττὴ; ᾿ὅτι αἴσϑησιν θείαν εὑρήσεις᾽ [ὈῪΥ.2:5], καὶ ὄντων εἰδῶν 
ταύτης τῆς αἰσθήσεως, ὁράσεως. .«καὶ ἁ,, καθ᾽ ἣν ᾿Ιωάννης φησὶ ταῖς 
χερσὶν ἐψηλαφηκέναι "περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς Κα] Οδἰς.τ.48(ρ.98.18; 
Μ.11.7498); ἔστι δέ τις καὶ ἃ. τῆς ψυχῆς, ἡ ἁπτομένη τοῦ λόγου, διά 
τινος ἀσωμάτου καὶ νοητῆς ἐπαφῆς ἐνεργουμένη (ὐΥΝ γος, ΠΟΉΜΟΙ τη 
(απ. (}1.44.7808); 2. οἵ τοιςἢ οἵ ΟΠ τιβὲ ᾿]ησοῦς ἥψατο τοῦ λεπροῦ, 
ἵν᾽ αὐτὸν καθαρίσῃ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, διχῶς..«λέπρας αἰσθητῆς δι᾽ αἰσθητῆς 
ἃ. ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης διὰ τῆς ὡς ἀληθῶς θείας αὐτοῦ ἁ, ΟὉτι(ἰεἰδ. τ ὃ 
(ρ.00.2,4; Μ.τχ. 7400); 38, οὗ Η. σμοβὶ διὰ τῆς πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτῶν 
[Ξ.. τῆς ρχορμεῖβ), ἕν᾽ οὕτως ὀνομάσω, ἁ. τοῦ καλουμένον ἁγίου 
πνεύματος διορατικώτεροί τε τὸν νοῦν ἐγίνοντο καὶ τὴν ψυχὴν λαμπρό- 
τεροι Οὐχ. εἰς.γ.α(ρ.156.3; Ν1.1.1.14258).Ψ 

ἀφηγτ-έομαι, ΡΙΟΡΙ]. ὁ -- ούμενος, αὐῥοί, (11. ΠΡΡ}.(ρ.4). 
ἀφήγησις, ἡ, γεπηρ; οἵ οἵδος οἵ ἀ00ο55, ἹΠπά γι δια ρῥ.2.182 

(Δ .00.15644}. 
ἀφηγητής, ὁ, σῖἋ6 τῶν θείων ἀ, καὶ μυσταγωγῶν ΝΙεῤῥ.3.τοῦ 

(31.70.4730). 
Ἐἀφηλικία, ἡ, εὐτίφῥροοί, Ὁ Βα5,.1 ας 6(2.5 02. ; Μ.31.14404), 
ἀφηλιξ, η01 ὁΓ} Κμὶϊ ασό, γομηρ, Ὑ Βόκί. δ. 1, ευτοττ2(ρ.:15); 

Τα ντα. Τγίη.2.14(31.,30.7ο88); [0.Δοσοῃ ῥγας, 70 (1.87.5 0378). 
ἀφηλ-όω, 1. μπηατὶ, Πα51. 41αἰ.τοδ.2(Μ.6.728λ); 2. ΒΑΣΑΝ οἰ ἃ ΤΆ}, 
ϑορῃτ. ΗΠ ηγιΟγγιεὶ [σ.51τ(Μ.87.35450); 3. πιεῖ,, ἀοίαεί, ἡ ἐκκλησία, 
ὑπὲρ αὑτῆς βλέπουσα αὐτὸν τῷ σταυρῷ προσηλωμένον, ἕνα ἐκείνη τῆς 

ἁμαρτίας --οωθῇ ΠΟ Δτρ.(σηΐϊ.Ξ2τ(Μ.40.140.}. 
ἄφημος, “1εγὶ ἔχε στόμ᾽ ἃ. Ογακ. δήθ. 5.430. (1.1. ἴον στόμα φιμῷ). 
ἀφηνιάζ-ω, τεῖ 12: Θρῥοξ]οη ἤμελλον αἱρέσεις “σειν τὸν Χριστὸν 

ἀπὸ τοῦ πατρῴου θελήματος ἘΡΙρ]1.ἐαεν.60. κοί Ρ.307.τὸ ; Μ1.4.2.2066) 
8]. 

Ἐφηνιαστικός, γεξγαείογν, γεδεί οι ᾿ τιθιϊ, 85. σπθ5ε., Οὖς [ο.το.20 
(18;}.202.25; Μ.14.3608); ΟΥτγ. ] 5.321 τοί. 60. 8680). 

Ἐἀφηνιάω, οἵ. ἀφηνιάζω; 1. Ἰῴγοῖῦ οὐ ἰδ γνοίης, ἘΡιά σι οἶνεια; 
2. ταρῖ,, γευοί; ἃ. Δ05., 1ϑι σι. 4. πίρ.ττ0.22; Μ.20.11538}; Ομ γγϑ. 
}μά.8,3(1. 670); ὕγε. Ος. ττρίιτσοῦ); ΒΡ. ο΄. ἀΘΩΪ,; γοροί ἀραϊηβε, 
ΤΙρΡη. έδί ττ, Ὑπαάτ, ργουτϊά, κ(4.550}; ΟΟΠΑΙο κῶν δ, 

ἀφθαρσία, ἡ, τη εογγρίίοη {(ΡἈνβιοαὶ, ποτα}, ἀπ ΒΡ ἴ08]}; 171: 
τπογίαἰῖν (πὸ ὑνγὸ τπραηϊηρθ σαηποῖ αἰννανθ 6. Οἰρατὶν ἀἰἰβη- 
συ 5006); 

Ι, ἃ5 αἀἰνίπο αἰτιθαίΐο; 
Α. οἵ Οοά, Ταΐοναϊ. (0.7.0; Μ.0.8208); ἐπιβάλωμεν τῇ τοῦ θεοῦ 

ἄ. ΓἸδιη. "ἐγ 4.6(ρ.26ο.το; Μ.8.1240Ὰ)}; ὁ δὲ θεὸς...«ἁ, οίῃ.γε5.1.3.. 
(Ρ.272.3}; Ατῃ ἔρο οὶ ἐς ἄγ. 5 (}1.26.τοῖ2λ); τι γοο, Πρ οίδι (1.45, 
1257}; 85 αἰἰτἱϑθΐζο οὗ Βοίῃ ἘΑΊΠΕΥ δπαὰ ϑομ, ἀοίοπαθα ἀραῖπδῖ 
ἘποΙηΐ15 περὶ τῆς ἀ, τοῦ πατρὸς διαλέγεται ἔπς, Ἰλολ 115] ὡς οὐκ 
ἐξ ἐνεργείας προσούσης αὐτῷ. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἐνέργειά τίς ἐστιν ἡ 
ὄντως ζωὴ ἑαυτὴν ἐνεργοῦσα καὶ εἰ ταὐτόν ἐστι τῷ σημαινομένῳ τὸ δὲ 
ἀεὶ ξῆν καὶ τὸ μηδέποτε εἰς φθορὰν διαλύεσθαι οὔπω τῷ λόγῳ προστί- 
θημι..«ὅτι μέντοι μία ζἡ» τῆς ἀ. ἐστὶ διάνοια ὡσαύτως ἐπί τε τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ νοουμένη καὶ κατ᾽ οὐδὲν τὸ τοῦ πατρὸς ἄφθαρτον 
τῆς ἀ. τοῦ υἱοῦ παραλλάσσει, οὔτε ὑφέσει τινὶ καὶ ἐπιτάσει οὔτε τινὶ 
ἄλλῳ διαφορᾶς τρόπῳ τῆς κατὰ τὴν ἀ. παραλλαγῆς εὑρισκομένης, 
τοῦτο καὶ νῦν φημι..-ὡς ἂν μηδεμίαν ἔχοι διὰ τούτου χώραν ὁ λόγος 
αὐτῷ τῇ κατὰ τὴν ἀἁ, ἐννοίᾳ τῷ πατρὶ προσμαρτυρῶν τὸ πρὸς τὸν υἱὸν 
ἀκοινώνητον, ὡς γὰρ περὶ τὸν πατέρα ἡ ἀ, καταλαμβάνεται, οὕτως καὶ 
ἐπὶ τοῦ μονογενοῦς εἷναι οὐκ ἀμφιβάλλεται, τὸ γὰρ τῆς φθορᾶς ἀπαρά- 
δεκτθν, ὅπερ ἀ, καὶ ἔστι καὶ λέγεται, ἴσον μᾶλλον δὲ τὸν αὐτὸν ἔχει 
λόγον ἐφ᾽ οὗπερ ἂν λέγηται, τί οὖν παθὼν μόνῳ προσμαρτυρεῖ τῷ 
ἀγεννήτῳ θεῷ τὸ μὴ ἐξ ἐνεργείας εἶναι τὴν ἀ, αὐτῷ, ὡς διὰ τούτου τὴν 
κατὰ τοῦ μονογενοῦ; παραλλαγὴν τοῦ πατρὸς δεικνύων; εἰ μὲν γὰρ 
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φθαρτὸν ὑποτίθεται τὸν κτιστὸν ἑαυτοῦ θεόν, καλῶς τῇ τοῦ φθαρτηῦ 
πρὸς τὸ ἄφθαρτον διαφορᾷ τὴν κατὰ φύσιν παραλλαγὴν ἀποδείκνυσιν" 
εἰ δὲ ἀνεπίδεκτος φθορᾷς ὡσαύτως ἑκάτερος καὶ οὔτε τὸ μᾶλλον οὔτε 
τὸ ἧττον ἐν τῇ κατὰ φύσιν ἀ. καταλαμβάνεται, πῶς δείκνυσι τοῦ πατρὸς 
πρὸς τὸν μονογενῆ υἱὸν τὸ ἀσύγκριτον; ΟΥ̓ Ν γ55. Εηπ τζία Ρ.310.17-- 
βῆ; Μ.45.το320-ιορόΑ}). 

Β, οἵ Ομηβὲ, ΟἸδιη, ῥαφά.τιδίρ,τορ.τ6; Ν|.8.2804); ὁ κύριος, ἡ ἀ. 
νικήσασα τὸν δξνα:ον Με. 5γ1. 33 Τῷ. 34.25; Μ,18.728); ΑἸῈ. Κ᾽. 
αμ.4(Μ.2].τ4560) ; νοοῦμεν τὸν κύριον, ὅς ἐστι...ἃ, ΟΥ̓ Ν Υ85. ΠΟΊΠΟΙΣ 
τη (απ, (Ν.44.τοοβο); Το ἢ. δγη» εἰ ἄπη. τ4(6{.18.58τ0); τοῖ, Νῦν 
ἔπρεπε γὰρ τὸν ἐπὶ ἀ. τοῦ παντὸς ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ γενόμενον, ἀπὸ 
τῆς ὑπηρετούσης αὐτοῦ τῇ γεννήσει τῆς ἀ. ἄρξασθαι στ. Νυ85. παῖῦυ, 

(Μ.46. 11368). 
11, ἴπ τηεπ; 

Α.. Ομ γβῦ 85 105 βοισοο; ἴ- ἴῃ σεη, ἡ νύμφη πρὸς τοὺς ἑταίρους τοῦ 
νυμφίου φησὶν ὡς οὐδεμίαν ἔχουσα πρὸς τοὺς ἀλώπεκας μετουσίαν: 
ἐκοινώνησαν γὰρ ἡμῖν, φησίν, αἵματος καὶ σαρκός, καὶ ἡμεῖς αὐτῷ 
τῆς ἀ, Οτοολοί ἴῃ Οαπὶ.2:το(Μ.17.2650); σὺ γὰρ εἶ μόνος κύριε.. 
ἡ πηγὴ τῆς ἀ, Α΄. 7ο.τορ(ρ.2ο8.6); Ατππιοιι. [ο. 14: ((Μ. 85.14888)} 
Ἰοίαγο. λονη. 2(13. 208λ); ἥξει πάντως “Ὁ: ἡμᾶς καὶ τὰ ἐν Χριστῷ, 
τοῦτ᾽ ἔστιν, ἡ ἀ. γτνρ.45(0.155.18; 52.1308}); 14.76.1. οίᾳ .958) 8].; 
Απαβίβιφην εἰ γεϑρ.143(Μ.80. "οδὼ); 2. Ὠανὶπρ τοϑιοσεα 1 Ὀγ ΒΞ 
βανησ ἡγουκ, [χρη ἦσε7.2.18.7(Μ.7.9378) οἷτ, 5. συνενόω; οὐκ ἄλλου 
ἦν τὸ ὐιρῶν εἰς ἀ, μεταβαλεῖν, εἰ μὴ αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος τοῦ καὶ τὴν 
ἀρχὴν ἐξ οὐκ ὄντων πεποιηκότος τὰ ὅλα ΑἸ. ἑπε,20,1τ(Μ.,25.1200) ; 1Ὁ. 
1. δ(τοοΆ); ; 1δι8,4(100})} ; τὸ ὑπὲρ ἡμῶν σφάγιον, ἔνδυμα ἀφθαρσίας, καὶ 
ὄν, καὶ καλούμενον αι, Νὰξ. δΥ.45.13(ΜΜ.36.Ψὕ 6400); ; ὄντος [50, (ΠΓ15{} τοῦ 
διὰ τῆς οἰκείας πείρας εἰς ἀ, ἐξαιρουμένου τὸν ἄνθρωπον (τ. ΝΥ 55 μη. 
12(2 Ρ.201.0; Μ.4-. 9040); Χριοτὸς.. ῥίζα.. «τεθειμένος τῶν εἰς καινό- 
τητα ζωῆς ἀναμορφουμένων ἐν πνεύματι, καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀ. 
Ογγηομῖσεη. (51. 602Ὰ}); 1δ.(6028) οἰἷϊ. 5, ἀνακομιδή; ἐν ἡμῖν γάρ 
ἐστιν ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ πνεύματος, μετατρέπων εἰς ἀ, τὸ φθείρεσθαι 
πεφυκός 14.70.0. τί. 8248); ἰά,15.1.5(2.1320)}; ὑπέμεινε.. 'σταυρόν, 
ἵνα σαρκὶ παθὼν τὸν θάνατον καὶ οὐ φύσει θεότητος, γένηται πρωτό-. 
τοκὸς ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ὁδοποιήσῃ τῇ ἀνθρώπου φύσει τὴν εἰς ἃ. 
ὁδόν 1Δ.6}.45(ρ.155.26; 55, 1200}; μετὰ τὸ πάθος τῆς ἀθανασίας καὶ 
τῆς ἀ, μετέδωκε πᾶς, ῬΞαοϑ: 3τ(1.1200); ἐνανθρωπήσας γὰρ ὁ θεὸς 
λόγος κατέλυσε τοῦ θανάτου τὸ κράτος" καταλύσας δὲ ἐπηγγείλατο 
ἡμῖν τὴν ἀνάστασιν" τῇ δὲ ἀναστάσει ἀ, ... συνέζευκται" τῆς δὲ ἀφθαρ- 
σίας μεθέξει καὶ τὰ ὁρώμενα τὰ. ΠεΡ.5:0(3.5958}; Ῥτος,.} 5 τα ττ- το 
(Μ. 87. 2041Α); ἢδηοα οὗ ΒΜΥ ζωοδόχον σῶμα αὐτῆς, τὸ πηγάσαν 

ἃ, ἐν τῇ.«φθαρτῇ ἡμῶν φύσει Ἰοα, ἄονη, τα( ],86.53080) ; ἔτ Ν 2. 
ΘΟ ν.Ραι. 2572(3.38.3364) οἷξ, 5. ἄμφιον. 

Β. Βυμπίθῃ ἐΡΏΗΟΥ αἰ γν (ποῖ αἰννᾶνϑ ἴο "6 αἰ ρτηςπεὰ του τ, 
2180} οοτίαίηιν), οἵ, ἀνάστασις; 1. ἀἰβοιιδϑίοη οἱ 115 ΡΟΒΒΙΗΪν ; 
8. ταῖ, 508], ἰῃ ΘΟΠΕΤΟΨΟΙΒΥ ψ ἢ Ηγμοίδοι οὐκ οἶδα δὲ πῶς καὶ 
περὶ ἀθανασίας ψυχῆς ἀπιστεῖ [5ὦ, Πετγβοίβομ].. «εἰ μὲν γὰρ ὅτι 
δεκτικὴ ἁμαρτίας, ψυχὴ δὲ ἡ ἁμαρτάνουσα αὐτὴ ἀποθανεῖται, καὶ 
ἡμεῖς ἐροῦμεν αὐτὴν θνητήν" εἰ δὲ τὴν παντελῆ διάλυσιν καὶ ἐξεφανισμὸν 
αὐτῆς θάνατον νομίζει, ἡμεῖς οὐ προσησόμεθα οὐδὲ μέχρι ἐπινοίας ἰδεῖν 
δυνάμενοι οὐσίαν θνητὴν μεταβάλλουσαν εἰς ἀθάνατον, καὶ φύσιν 
φθαρτὴν ἐπὶ τὸ ἄφθαρτον" ὅμοιον γὰρ τοῦτο τῷ λέγειν μεταβάλλειν τι 
ἀπὸ σώματος εἰς ἀσώματον" ὡς ὑποκειμένου τινὸς κοινοῦ τῆς τῶν 
σωμάτων καὶ ἀσωμάτων φύσεως, ὅπερ μένει, ὥσπερ μένειν φασὶ τὸ 
ὑλικὸν οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ τῶν ποιοτήτων μεταβαλλουσῶν εἰς ἀ, οὐ 
ταὐτὸν δέ ἐστιν {τὸν τὴν φθαρτὴν φύσιν ἐνδύεσθαι ἀ,, καὶ τὸ τὴν 
φθαρτὴν φύσιν μεταβάλλειν εἰς ἀ, τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς θνητῆς 

λεκτέον, οὗ μεταβαλλούσης μὲν εἰς πἰδρῆθαν ἐνδυομένης δὲ αὐτὴν 
0γ. 7ο.13. δτίτο; Β.203,21 Πν Μ.14.πτός); Ὁ. χεῖ. θοᾶν τοῦ θεοῦ οὖν 
δυνατοῦ ὄντος ζωοποιεῖν τὸ πλάσμα τοῦ ἑαυτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς 
δυναμένης ζωοποιεῖσθαι, τί λοιπὸν τὸ κωλύον αὐτὴν μετέχειν τῆς ἀ.; 
χε ἤαεν.".53.3(}1.7.11320); ῬΟΒΒΙΌΠΙτΥ Οὗ 15 ΠπητηοσἈ Πἰν Ρτονεα ΒΥ 
ΕἸΠ]ΔᾺ πα ἘΏΟΟΘΗΉ δείέκνυται..«διὰ τούτου 5ς. ΕΠ768] ἀφθαροίας ἡμῶν 
ὑπάρχον τὸ σῶμα δεκτικόν, καθάπερ ἐδείχθη καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Ενὼχ μετα- 
τιθεμένου, εἰ μὴ γὰρ ἀ. ἠδύνατο δέξασθαι, οὐκ ἂν οὐδὲ διέμεινεν ἐν 
ἀπαθείᾳ τοσούτῳ χρόνῳ ΜΓ, γ65.3.π(ρ.506.τοῖ, ; Μ.18.3200) ; απ Όν 
᾿λοϑυχτθοίοη οὐ ζἢγιϑὶ τοῦτο γὰρ ἦν κατὰ τοῦ θανάτου τρόπαιον 
ταύτην ἐπιδείξασϑαι πᾶσιν, καὶ πάντας πιστώσασθαι τὴν παρ᾽ αὐτοῦ 
γενομένην τῆς φθορᾶς ἀπάλειψιν, καὶ λουπὸν τὴν τῶν σωμάτων ἃ., ἧς 
πᾶσιν ὥσπερ ἐνέχυρον καὶ γνώρισμα τῆς ἐπὶ πάντας ἐσομένης ἀναστά- 
σειυς τετήρηκεν ἄφθαρτον τὸ ἑαυτοῦ σῶμα Αἰῃ ηε. 32. 4(Μ, 25. 1368); 
πῶ ὃς. «τὸ τοῦ θανάτον τέλος ἐδείκνυτο, καὶ ἡ κατὰ τούτου νίκη, εἰ μὴ 

ἐπ᾽ ἄλέι πάντων προσκαλεσάμενος αὐτὸν ἤλεγξε νεκρὸν κενωθέντα 
λοιπὸν τῇ τοῦ σώματος ἀ.; 1.23. 4“( 314}; δου ρῇ ἀπτίηρ' οαττη]ν ἢξς 
5 θοᾶν Βδά ποΐ γεῖ δἰϊαϊηδά ἴο ἀ., ὈΠγγβι λον. 80,2 τη 7.. (ἃ. 4750); 
ἀ, ἱπιρ γπρ ἀπάθεια, ὙΠ, 5.5 ο: γι. 937); 2. τεῦ. τηϑη 8 βίδίβ ἴῃ 
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᾿ ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν’ φησι: 

ἀφθαρσία 

ΡάτΘ 156, Ἱτητηοσ αν Ὠ15 ἀοϑηθα 5ίαίο, ἰοβί ἐμγουρᾷ βίη. εἰ γὰρ 
καθ᾽ ὑπόθεσιν ἡ γυνὴ μὴ ἠπάτητο καὶ ὁ Ἀδὰμ μὴ παραπεπτώκει, 
κτισθεὶς δὲ ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ ἀφθαρσίᾳ κεκρατήκει τῆς ἀ., οὔτ᾽ ἂν εἰς 
χοῦν θανάτου καταβεβήκει ΟΥ. [0.1τ.30(22: ρ.25.4: Μ.14.570}; πεποίητο 
εὐἐπὶ ἁ. Ονχ, Κορ. ς: τϑίρ.186.24; Μ.74.7804); 1. τ χα ξ(ρ, 82,1; 
184Δ); 10 ς,6:2(Μ, δ. 7454); Ῥτος.,15.45:96.(}}. 87.3425Ὰ)} οἵα. 
ὅεη.3:τ8(Μ.87.2160,0); Ργομβοα οἷν ἕο πιζατο {6 εἰ. μένοιεν 
καλοί, ἔχωσι τὴν ἐν παραδείσῳ ἄλνπον..«ζωήν, πρὸς τῷ καὶ τῆς ἐν 
οὐρανοῖς ἁ. αὐτοὺς τὴν ἐπαγγελίαν ἔχειν ΑἸ ἦπε.3.4(Ν1.2ς τοτο) ; 
Ρεουδαν γιὸνν οὗ Αὐδιλβ δἴαϊα ἔτει γὰρ πηλουργούμενον τὸν Ἀδάμ, 
ὡς ἔστιν εἰπεῖν, καὶ τηκτὸν ὄντα καὶ ὑδαρῆ, καὶ μηδέπω φθάσαντα 
δέκην ὀστράκου τῇ ἀ, κραταιωθῆναι Μεῖῇ..Ἔν»ρ.3.π(ρ,31.16; Μ.18,688); 
3. ἃ5 ΠῸρΡ6 86 τενναχά οὗ (βέλη; ἃ. Ρχουπ 566 ν᾽ ΟΠ τίβε, 7 5ῖ. 
ταροἱΐ,42.4(Μ,6.3020) ; ΑἸ ἡηέ.9.2(Μ.2 5.128); 10.32.6( 520) ἢ Ὁ. ροαὶ 
Δηα γονατα οἵ χαὶν (Βγιβυδη 1 νῆφε, ὡς θεοῦ ἀθλητής. τὸ θέκα 
ἄ, καὶ ζωὴ αἰώνιος Ἰρτι. οῖνε.3.4; Χριστιανοὶ παροικοῦσιν ἐν φθαρτοῖς, 
τὴν ἐν οὐρανοῖς ἀἁ, προσδεχόμενοι [᾽ορη.6.8; διὰ τὸ ἑλέσθαι τοὺς 
αἱρουμένους τὰ αὐτῷ [8ς. θεῷ} ἀρεστὰ καὶ ἀ, καὶ συνουσίας καταξι- 
θῆναι Ταβὲ, ταροΐ,το.3(Μ.6.241ΑᾺ}; τοῖς [μὲν] [3ς. τε. ἱπποσοηῖ] 
ἀπ᾽ ἀρχῆς, τοῖς δὲ ἐκ μετανοίας, ζωὴν χαρισάμενος ἃ, δωρήσηται. καὶ 
δόξαν αἰωνίαν περιποιήσῃ Ἰτεπιίαεν. τ, 1ο, τ(Μ,7.5524}; τῷ ἀγαπᾶν τὸι 
πατέρα εἰς οἰκείαν ἰσχὺν καὶ δύναμιν ἁ, κομιεζομένους ΟἸ τ φΦ. ιἰ.ς.3 

(ρ.178.15; Μ.0.6338); ταννατα οὗ αἰπιϑρίνίηρ, 1.32(ρ.18ὅ1.6; ῬΑ 
ἐνδβαν ον» ΘΕ ἀρεμθε ει δεαχα μείνας..-«.τῶν στεφάνων τῆς ἀἁ. ἐλπίδος 

μεταλαβεῖν 1Ρ.3(Ρ.161.3: δο8Β); ὅταν ἐπὶ τὸ πέρας ἔλθωσι [5ς. οἱ 
ἱερώτατοι ἄνδρες] τοῦ τῇδε βίου τὴν εἰς ἁ. αὐτῶν ὅδόν, ὡς ἐγγυτέραν 
ἤδη γεγενημένην, ἐμφανέστερον ὁρῶσι Ποπ τ 6.}.7.1.2(Μ.3,5530)}: 

Τιεοπτ.οὶ [0.5 αον(Μ 80. 2οότο) ; α. ῥεὶχ οὐ τηαυίνγαοπι ἐστεῴφανω- 
μένον.. «τὸν τῆς ἀ. στέφανον Πῆ. Βυίΐγε,τ.τ: ἰδιτο,ν ας ΡΠ φοί(ρ.88. 
3): «4. 70.4(Ρ.153.8}; ΚΡ. σά ἀρ Τλὰπ λνσι κυ δ, δ, ϑοιφστο); ἐδις.τ. 

42(4240). 
(, ἐπεονγμρΠοη; 1. οὗ τηβὴ 5 δἰ[πατίοη Βοῖνεθοη σουτταρτίοι αὐ 

ἱποουτσαρείοη, διῇ... ν»}».3.7(0.34.2}8. ; Μοτβ,όοο.-724}) οἷτ, 5. φθορά; 
14,γ65.2.τϑ8(0.368.13}},; Μ 18, 2120 }.}; ὥσπερ ἡ λογικὴ ψυχὴ οὐκ οὖσα 
ἀρετὴ ἢ κακία δεκτικὴ ἀμφοτέρων ἐστὶ τούτων, οὕτω καὶ τὸ ἡμέτερον 
σῶμα οὐ φθορὰ ἣ ἀ. τυγχάνον δέχεται κατὰ διαφόρους χρόνους τὰς 
ἐγκειμένας οὐσιώδεις ποιότητας. ἀμελεῖ γοῦν οὐ φθορὰ σπεΐρεται καὶ 
ἐγείρεται οὐκ ἀ., ἀλλ᾽ "ἐν ἀ.᾿ Ὀϊαάνπι. τί ογ.15: 42{ρ.τ0.2}.}.. «1 
Οὐθϑίοη (τὰ πάντα) ΟΥΡΊΠΒΠΥ παάθ ἐπὶ δ θολοίς, (γτ. ἢ ειϑετιο 
(Δ1.72.οο80); 2. 85 ἔπιε οἔ ματος ἀπά 115 τθηθετα, ἰρῃ. Μίαρη.6. 2) 
1α. Ἐρλ. 17.1 οἷ, 5 «μύρον; τοῦ πάλιν ἐν ἀ. γενέσθαι διὰ πίστιν τὴν ἐν 
αὐτῷ ἴβς. Ομῆβα] αἰτήσεις πέμποντες [π|5ῖ. Σαροἱ.τ4.5(}1.6.5.45}}; 
ὅ. σίνεη {ΠτΟῸΡἢ 5αογαιηοηῖϑβ ; 8. Βαρτίϑη), Μθί ἢ ἐγηῖρ.3.8(0.30.1ο: 
Μ.18.730) οἵ. 5. ἀναγεννάω; τὸ λουτρὸν λάβω τῆς ἀ. “4. ἰονν ἃ 
12ο(ρΡ.220.24 τ.}.}; ὁ γὰρ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀ. μὴ δεξάμενος, πόρρω... 
καθίσταται τῆς πρὸς θεὸν ὁμοιώσεως {8 α5.Ξἰγμεὶ, μοηϊ.τ. τα, 5348: 
Μ.30.1338); τ. Ν47.0γ.40.4(}1.36. 3610); : 1.40. β31:(404.); ὁ νυμφίος 
ἐκπορευθεὶς ἡρμόσατο ἑαυτῷ παρθένον ἡμᾶς διὰ τῆς μυστικῆς ἀναγεν- 
νήσεως τὴν τοῖς εἰδώλοις ἐκπορνευθεῖσαν, εἰς ἀ. παρθενικὴν ἀναστοι- 
χειώσας τὴν φύσιν ΟΥΝ γδ5. ον. 11 τη απ! .(Μ.44.00174}; Ὀϊαα ρον]. 
δίρ.98.23); ἴὰ ΡΙΆΨΕΥ [ῸΓ σαἰθομαπηθπβ καταξεώσας αὐτοὺς τοῦ 
λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀ. [.11.γγ.( ὁπ. Τρ. 
8.6,6; ἐπειδὴ ἀῴφεσιν εἶπεν ἁμαρτιῶν, διὰ τῶν ἑξῆς αὐτὴν πιστοῦται 
λέγων, τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀ, ὁ γὰρ υἱότητα ἐνδυόμενος, δῆλον ὅτι 
ἄφθαρτος γίνεται (ἢτνθ,λονι.3.7 τῇῷἢἜδ 20 ον. (το.4308}; ΒΡ ΓΙδηλαΐ νυ ΟΥ 
85 ἀφθαρσίας πηγή ΚΙ! Βαῤὲι(ρ. 400); ἔνδυμα ἀφθαρσίας 1δ.(ρ.401): 
Ὁ. ἐασμαχιβῖ, ΟἸεῃ, ῥαεξά,:2. 2(ρ.168.2ἢ.. ; Μ.8.4008- 4124) οἷί. 5. αἷμα; 
τριτιδίρ.ττ8.0; 3058); Μδοι Μρη, αροῦν.3.23(ρ.τογ.4}; Κὐρῖν δὲ καὶ 
σαρκὶ τῇ ἰδίᾳ πρὸς ἀ. ἡμᾶς διαμορφῶν Οντ. ἐς. ς,δ(2.906}) ; 4. (Πτουρἢ 
σοΒρεϊ τὸ δὲ εὐαγγέλιον ἀπάρτισμά ἐστιν ἀφθαρσίας Ἰρπὰ, Δία .0.:. 
Μοῦ. ὁ γηῃΡ.0.3(ρ.118.6; Μ,18.185Ὰ}; 5. ΓΗΧΟῸΡῊ σοπνουβίοη 8ΠΩ͂ ἃ 
(μτιβεέίαῃ ἰἰΐθ, τ ἢ ἘΠΕ ΕΝ 1 15 518, αἰτηιοβὲ Βαυλιρα ὁ τὸν τῆς ἀ. 
ἀγῶνα φθείρας 20 16;1.7.51 ὑποταγὴ δὲ θεοῦ, ἀ. Ἰτοη.ἦαὸγ.4.38.5(Μ.7. 
τόθ); οὐ γὰρ πεσούμεθα εἰς φθορὰν οἱ διαβαίνοντες εἰς ἀἁ. (δια, ῥαειΐ, 
τιοίρ.130.28.; Μ.8,3524}; ἁμαρτία φθορὰ οὖσα οὐ δύναται κοινωνίαν 
ἔχειν μετὰ τῆς ἀ., ἥτις ἐστὶ δικαιοσύνη 1(.5[».3.17(ρ.244.18; Μ.8, 
12088Β}; 2δ.6.τοίρ.402.31; Ν].0.3440); “Ἡρακλέων. ..εἰς δὲ τὸν ᾿ὅπου 

πῶς ἐν ἀγνοίᾳ καὶ ἀπιστίᾳ 
καὶ ἁμαρτήμασιν ὄντες ἐν ἀ, δύνανται γενέσθαι ; μηδὲ ἐν τούτῳ κατ- 
ακούων ἑαυτοῦ" εἰ γὰρ οἱ ἐν ἀγνοίᾳ καὶ ἀπιστίᾳ καὶ ἁμαρτήμασιν ὄντες 
ἐν ἁ, οὐ δύνανται γενέσθαι, πῶς οἱ ἀπόστολοι ἐν ἀγνοίᾳ ποτὲ καὶ ἐν 
ἀπιστίᾳ καὶ ἐν ἁμαρτήμασιν γενόμενοι ἐν ἀ. γεγόνασιν δύνανται οὖν 
οἱ ἐν ἀγνοίᾳ..«γενόμενοι γενέσθαι ἐν ἀ, εἰ μεταβάλλοιεν ΟΥ, [0.το.τ4(3; 
Β.314.17}.; Μ.14.5 528,0}; 6. ἀφθαρσία δα νἱγριπιῖγ, αχερ. ρῇ. 
0:24 διηγήσαντό τινες εἶναι τὸ ᾿ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐν ἀ.᾽ καθαρεύοντα 
ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς φθορᾶς- ἔργα δὲ τῆς φθορᾶς ἐστι τὰ κατὰ τὴν 



ἀφθαρτίζω 

συνουσίαν, ὅθεν καὶ ἡ συνήθεια ᾿ἀφθόρους᾽ ὀνομάζει τοὺς καθαροὺς ἀπὸ 
συνουσίας, καὶ ᾿ἐφθαρμένους᾽ τοὺς μίξεως γευσαμένους. ὅρα δὲ εἰ 
δύναται πᾶσα μὲν ἁμαρτία φϑορὰ εἶναι ψυχῆς, ἡ δὲ παντελὴς αὐτῆς 
ἀποχὴ ἀ. Οτοεοηε ἴῃ ἘῤΠ.6:24(0.576.13{.)}, νἹτρίηϊν Ἰδααϊηρσ ἴο 
ἀ.: εἰς τὸ μὴ μοιχοὺς γεγονέναι, καὶ αὖ πάλιν εἰς σωφροσύνην, καὶ 
ἀπὸ σωφροσύνης εἰς παρθενίαν, ἔνθα μελετήσαντες τῆς σαρκὸς ὑπερ- 
φρονεῖν εἰς τὸν τῆς ἀ, εὔδιον ἀφόβως ὁρμίζονται χῶρον Μείῃ. 5)η1.1.2 
(ρ.1ο.24; Μ.18. 418); μοὶ δοκῶ, ὅτι τῆς εἰς τὸν παράδεισον ἀποκατα- 
στάσεως καὶ τῆς εἰς τὴν ἃ, μεταβολῆς... οὐδὲν αἴτιον οὕτως ἄλλο γέγονε 
ὡς ἁγνεία τὖ.4.2(ρ.46.1τ0; 888) ; ἐπέκουρον εἰς ἀφθαρσίας κτῆσιν τὴν 

ποῤθειζαν ὁ θεὸς ἐβοιρήσατο .4.4(0.40.τ0; 928); οὗ νἹΓρΡΊΠΔ] ΣΠσΟΥ- 
ταρίίοι οἱ ΒΜΥ ὅτι τὸ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματος ἁγίου ἦν... 
οὐδὲν ἧττον ἡ ἀ. συνδιεφυλάχϑη τῷ τόκῳ ΟΥΝ υ 55. Ειρι.4(2 Ρ.56.17; 
ΜΝ «45. δ28.); τῷ κυρίῳ ᾿Ϊησοῦ ἐστιν ἐγκεκλειαμένη τε καὶ τηρουμένη 
ἐν ἀ. στερεηί. ἀϊ:Ρ.(Μ.86.657.}; ὁ θεὸς. «αὐτὴν ἐνέδυσεν ἀ, σύσσω- 
μον Μοά. ον. 5(}1.86.32800); οἱ ΒΜΝ' 45 τὸ ἄνθος τῆς ἀ. πάτο, 
ογ.τ4{Μ.07.ττοοὰ}); 7. ἃ5 ἀβρεοῖ οὗ βριίτῖτααὶ ᾿ξ 6, 8. ἴῃ σοτι. ὅρασις 
δὲ θεοῦ περιποιητικὴ ἀφθαρσίας ἤτθη ἦσόν.4.58.3(Μ.7.«τοϑ0); εἴ ΟἸεπ᾿. 
σἰγ.6.25(ρ.402.32; Μ.0.3440}; ἐπίγνωσις τοῦ θεοῦ, ἥτις ἐστὶ κοινωνία 

ἀφθαρσίας 1.4.6(ρ.26ο.τι; Μ.8.12408); εαμπβῖοα ἢ (ἢ γδὲ ἃ5 
ΔαΠΟΥ οὗ βρίτίταδ] [1ξ6, 14. »οϊ.ττίρ.82..3; Μ.8.2374}; ϑένοσ, ἢ. 
6: 4(0.313.2}; Ὁ. τοῦ, ᾿σαγπηθηῖ οὗ ἱποουσιρίϊοη᾽ (Ἰογ.15:53), ΡῈ ΠΗ. 
ἱπίοτργεῖθα οὗ εἴδατα οὗ στᾶσα 1ῃ [15 ἴδ νύμφη.. «λαμβάνουσα... «τῆς 
ἐπαγγελίας καὶ τῆς ἀ. τὸ ἔνδυμα ΟΥτ.Ξελοὶ τη Οαπὶ.7 ττ( Μ 17. 2800) ; 
φόρεσον ἔνδυμα ἀφθαρσίας, ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς διαπρέπων Ὀγγ.Ἡ εαἰδεῖι. 
15.26; τίς γὰρ ἂν βλέπων περὶ ἑαυτὸν τὸν ἡλιοειδῆ τοῦ κυρίου 
χιτῶνα, τὸν διὰ καθαράτητος καὶ ἀ, αὐτῷ περιτεθέντα.. εἶτα κατα- 
δέχεται τὸ πτωχόν τε καὶ ῥακῶδες ἱμάτιον; Οτ Ν γββι ον τ 1 τῇ (αηὶ, 
(Μ.44.τοοσο); (δο. ί5,ἀσα. τϑόδί Μ.02.15394}; Απαβί ι λον, δ 80. 
τού48). 

Ὁ. πορβῖ., σεῦ. [86 δροὴ ϑοόρῆϊα ὅπως...διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ 
πληρώματος, ὀρεχθῇ τῶν διαφερόντων, ἔχουσά τινα ὀδμὴν ἀφθαρσίας, 
ἐγκαταλειφθεῖσαν αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ Ιχοπι.ἤαόγ.τ.4.1τ(Μ.7. 4804); πϑγηθ 
οὗ ἀθοῃ, Τματ.ἤαεγ.1.12(4.3204); ΜΆΠΊΟΘΉ. εἰ καλοῖεν [5ς, ΜΔΠΙΟΉ 688) 
τἀγαθὸν ἀ., φθορὰν ὀνομάσουσι τὸ κακόν ΓΙ Βοκί, αν. τ τί 1.18, 
1Ο8 48). 

Ἐἀφθαρτίζω, ἐνιριογίαϊἠεε, οἱ Ὀοαν οἵ (ῃχιβὶ τὸ βαρὺ καὶ γεῶδες 
εἰς οὐρανοὺς ἀνελήφθη μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἀφθαρτισθέν ΤίθΗ. [γ.26 
(Μ.7.1244.0}; ἔχων καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἡμῶν μορφὴν ἀφθαρτι- 
σθεῖσαν Τπάτ.διι4.4}}.2.8(λ}1.09.11334}; οἵ τηδῃ, ἐπγοῦρ]ὶ ἀθαίῃ δηα 
Ἰλθϑασγθοίοη οἵ (Πτῖβὺ ἀφ᾽ οὗ ἀνέστη τὸ ἐξ ἡμῶν αὐτῷ προσληφθὲν 
ἀφθαρτίσας σαρκίον ὄντως ἠφθαρτίσμεθα 70.) ἡραρ.τ.2τ( ΝΜ] .04.12538}; 
{10.}.8..}.(Μ.96.9168}; {τ. ΝΖ. Ολγ,βαξιρτοστλ, 2 2(}}.38.155Ὰ}; οὗ 
ἘΜΨΥ, Τδαάτγιϑίμα.οΣ.5.2(}.09.7218). 

Ἐἀφθαρτοδοκῆται, οἱ, ἱεαείεγς οὗ {6 παίμεγαὶ Τηρορηδιτὶν οὗ 
ἐπε Ὀγε-γεφιεγγεείϊοη ῥοάν οὐ Οὐγῖςί, οὐἹτἸοῖζεα ὃν Τοῦτ, Βιλί ἐςὶ, εἰ 
Ἐπ. τι (Μι86.121τ60); Ἐπρίγατιυ Εμένε.27(Μ.86.2317.); [0.0 .λιαεν, 
84(Μ.04.7530)}; οὗ Τναρτ, ἦ.6.4.30(ρ.1οο.17; Ν.86.27818); [ὁ.},[.0.3, 
δ Μ.ρ 4. 11008). 

Ἐἀφθαρτοποιέω, γεηε7 ΤΉ εονγβηΡὶο, 70. ]1ηλ. σαὶ. 3ο(Μ.88.11578). 
Ἐἀφθαρτοποιός, γεπάογίηρ ἱηοογγεῤ(ίνϊε, Τιϑουῖ Ἡ, Ν 6ςὲ, 5.2 (1.86. 

τ410)}. 
ἄφθαρτος, ἐπεονγγηρ δίς; ἡηηονίαϊ, τη εονγερβίεά; 
Α. ἴῃ ρεη., ἀεβουρίίοῃ οὗ δὴ ἰῃσουγαΡ.]ς εββεησα {τεξ, (Ἡτιϑι 8 

Βαμηθη νὴ) ἀἁ. γὰρ οὐσία οὐ γεννᾷ, οὐ γεννᾶται, οὐκ αὔξει, οὐχ ὑπνοῖ, 
οὐ πεινᾷ, οὐ διψᾷ, οὐ κοπιᾷ, οὐ πάσχει, οὐ θνήσκει, οὐ τιτρᾶται ὑπὸ 
ἥλων καὶ λόγχης, οὐχ ἱδροῖ, οὐχ αἱμορροεῖ, τοιαῦται οὐσίαι εἰσὶν ἢ τε 
τῶν ἀγγέλων, ἥ τε τῶν ψυχῶν τῶν ἐκ σωμάτων ἀπηλλαγμένων ἘΙΡΡ. 
β.τες.(Ρ.254.6; Μ.το.δό10). 

Β. οἵ σοὐ δπά (μη βι; 1. ἴῃ ρεη. ; 8. ρρᾶῃ τῶν Πλατωνικῶν..«τὸν 

δὲ θεὸν οἱ μὲν ἕνα φασὶν αὐτὸν εἰπεῖν ἀγένητον καὶ ἄ. ΗΙρρΡ.ἤἄσεγιτοτο 

(ρ.20.12; Μ.τ6,2 410); ᾿Επίκουρος. «τὸν δὲ θεὸν ὁμολογῶν εἶναι ἀΐδιον 
καὶ ἄ. ἰδ.1τ.22(ρΡ.26,18 ; 30408) ; ἴῃ (οΔοβίηρ' οὗ Ναὶ, σπ., ΗδΥϑο]θοῦ, 
ἀρᾷ οἴμεν [ΟΠ] νοεῖς οὗ ΡΙαϊτομπίβε πα Ῥψιμαρούθδη τθδοῃίηρ, 1.6. 
20(Ρ.155.23; 22258); Ιτοη., οὗ ρβρδῃ φοας τῶν δ᾽ ἀ. ἐκείνων τάφους 
τε καὶ θήκας ἐπιδεικνύουσιν αὐτοί.. «ἀγνοοῦντες τὸ ἀληθῶς μακάριον 
καὶ ἃ, ἀνενδεὲὲ ὑπάρχον (οπϑβί.ο7.5.ς.4{0.158,2,ς ; Μ.20.12410); 
Ῥ. Ομ τιβεῖδη (οἴ, ΤΠ .1:17}, Ατίβειαροί, 4.1 οἷκ. 5. ἀναλλοίωτος; 
μόνος ἄ, ... ὁ θεὸς Τυαβί.ἀϊαὶ.ς.4(4.6.4888); {π5|.}».γε5.(ρ.45; Μ.6. 
158:8}; ὁ θεὸς..«μένες μακάριος καὶ ἄ. (Ἰετη.5.γ7.6.12(ρ.484.24; Μ.0. 
3258); ὁ πατὴρ αὐτὸς ἕλκει πρὸς αὑτὸν πάντα τὸν καθαρῶς βεβιωκότα 
καὶ εἰς ἔννοιαν τῆς μακαρίας καὶ ἀ. φύσεως κεχωρηκότα ἐδ.5.13(0.381. 
17; 1248}; δ. 5.τοί(ρ.260.1; 074}; Οτιδίς.4.τ4(0.284.27; Μ.1τ1,10458); 
Ατῇ. ρομὶ.22(Μ.25.44})); τὰ θεῖον ἃ. ... αὐτὸ γὰρ ὅ τί ποτέ ἐστιν, ἅ. 
ἐστιν ἡ δὲ τοῦ ἀἁ. ἔννοια αὕτη, τὸ μὴ εἰς φθορὰν τὸ ὃν διαλύεσθαι, 
οὐκοῦν ἃ. εἰπόντες, ὃ μὴ πάσχει ἡ φύσις εἴπομεν ΟΥ̓ Ν γ88.ἰγες ἀττ(Μ. 
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45.1218,0}; Οῃγγβιλοηιη ΜΊ.26129(3.214}); Ογτ ἀταί. Ῥείη. γ(5,.6358); 
Τμαι ὔεε!. (0.63.1; 4.155); 2. οἵ Η. σποβῖ, τη σοηίγονευβυ ΜΙ 
Μδοβαοη αυι5, ὅτ. ἌΣ 22(Μ.4-. 13280) οἷϊ. 5. ἀναλλοέωτος ; 
3. ἴῃ ΕᾺΠΟΙΏΙΆΠ σΟΠΙΓΟνΘΙ͂ΒΥ ; 8.. ἙΠΠΟΠΊ5 τηϑα ἕδος μαι Οοά 
ἰ5 ἄ. ἃ τϑᾶβϑοπ ΠΥ Ἐδίμου οαηποῖ σουππηαπιοαῖα 18 βυ ϑίδησδ ἴο 
ϑ0η τὸν.. υἱὸν πρὸ πάντων...τῇ ἑαυτοῦ δυνάμεις καὶ ἐνεργείᾳ ἐγέννησέ 
τε καὶ ἔκτισε καὶ ἐποίησεν, οὐδὲν τῆς ἑαυτοῦ ὑποστάσεως μεταδοὺς τῷ 
γεννηθέντι, ἄ. γὰρ...ὁ θεός- ὁ δ᾽ ἄ, τῆς ἑαυτοῦ οὐσίας οὐ μεταδίδωσιν 
Εππ.αροὶ.28(Μ,30.8684Α); ΠοΙαϊπρ ἄἅ. πα ἀγέννητος ἴο Ὀ5 τημτυδ! ν 
δ χοϊαβῖνα εἰ κατὰ τὸ ἀτελεύτητον, φησί [55. Τὸ ΠΟΙ1115}, τῆς ζωῆς 
μόνον ἐστὶν ἄ. καὶ κατὰ τὸ ἄναρχον μόνον ἀγέννητος, καθ᾽ ὃ μή ἐστιν ἀ., 
φθαρτὸς ἔσται, καὶ καθ᾽ ὃ μή ἐστιν ἀγέννητος, γεννητὸς ἔσται. καὶ 
ἐπαναλαβὼν πάλιν τὸ αὐτό φησιν ἔσται ἄρα κατὰ μὲν τὸ ἄναρχον 
ἀγέννητος ὁμοῦ καὶ φθαρτός, κατὰ δὲ τὸ ἀτελεύτητον ἄ. ὁμοῦ καὶ 
γεννητός στ, ΝΥΞ65. ΓΕ ξιξ: Ρ.351: 2. Μ.4-. ἸοδοᾺ); Ῥ. οὐἴμοάοχ 
γον ἄ. γὰρ καὶ ἀγέννητον εἶναι τὸν ΒῈ τῶν ὅλων λέγομεν, κατὰ 
διαφόρους ἐπιβολὰς τοῖς ὀνόμασι τούτοις προσαγορεύοντες. ὅταν μὲν 
γὰρ εἰς τοὺς κάτοπιν αἰῶνας ἀποβλέψωμεν,..-ἀγέννητον αὐτὸν λέγο- 
μεν: ὅταν δὲ τοῖς ἐπερχομένοις αἰῶσι τὸν νοῦν ἐπεκτείνωμεν... 
προσαγορεύομεν ἄ. ὡς οὗ τὸ ἀτελεύτητον τῆς ζωῆς, ἄ," οὕτω τὸ ἄναρχον 
αὐτῆς, ἀγέννητον ὠνομάσθη Βα5, ἔμη.τ.7(1.Ζιϑε--2τοὰ ; Μ.29.5258.0): 
τὸ ἅ. τὸ μὴ προσεῖναι τῷ θεῷ φθορὰν σημαίνει... τίνος μὲν ἕξεως 
προλαβούσης στέρησιν ἐμφαίνει τὸ ἅς; τὸ.τιο(2210.,Ε; Μ.5320--5224); 
ς. ἅτ. Νυβ5., δἴτου οἰεηρ Β65, 7.1.7 {ν. ΘΌΡΓΆ) γοα ἴθ Ὸ ΠΟυηλ5 
τό τε γὰρ μὴ ἐξ αἰτίας εἶναΐ τινος διὰ τῆς τοῦ ἀνάρχου τε καὶ ἀγεννήτου 
φωνῆς ἐξαγγέλλομεν, καὶ τὸ μηδενὶ περιγράφεσθαι τέλει μηδὲ εἰς 
φθορὰν διαλύεσθαι, τοῦτο ἡ τοῦ ἀ. τε καὶ ἀτελευτήτου διασημαίνει 
λέξις: καὶ τούτῳ διορίζεται τὰ δεῖν ἐπὶ τῆς θείας ζωῆς τὸ μὲν τὴν ἀρχὴν 
μὴ ἔχειν ἀγεννήτως εἶναι λέγειν, τὸ δὲ ἀτελευτήτως εἶναι ἅ. κατονο- 
μάζειν..«τὸν οὖν μηδέποτε τοῦ εἶναι πανόμενον ἀλλότριόν τε τῆς κατὰ 
φθορὰν διαλύσεως ὄντα ἃ. ὀνομάξεσθαι λέγει (ἀὐ δ 85. μη. τ(τ 
Ρ.358.6 8, ; ΝΜ. 45.τοϑος,Ρ0); ἅ, δῃα ἀγέννητος Ὀεϊησ ποῖ ᾿ΠῈ Π8}}ν 
Θχοϊυβῖνε, θὰ σοιηρ]εσαδηῖαγν, ἐδ.(1 0».350.20; Μ.4ς.τοῦ 1}; 1δ.1 
ἃ ρΡ.182.18; 4284}; ἐδ.12(1 Ρ.252.2οὕ, ; 953..,0); 4. οἵ Ὁ γσΙβῖ ἃ5. ἄ, 1η 
μ15 ἀινιηλῖν, ᾿]ορη 0.2 οἷτ, 5. λύτρον ; ὁ λόγος ὁ τοῦ θεοῦ ἄσαρκος ὧν 
ἐνεδύσατο τὴν ἁγίαν σάρκα...μίξας τὸ φθαρτὸν τῷ ἀ. ΗΙρρ.απίϊεῖν. 4 
(0.7.1; Μ.1το.7328); Ατῃἑης9.τ(Μ.25,1124} οἷξ. 5, ἀνάστασις ; ἐπὶ μὲν 
τῆς οἰκείας δυνάμεως ἃ., ἐπὶ δὲ τῆς ἀσθενείας τῆς ἡμῶν παθητός 
,εο Μαρ.ερ.35(ρ.41.1τ7; Μ,Ὀ Ϊ,.κ4.807})}; τεῖ, Ῥαβϑονθῦ, 7615} δπὰ 
Ομ γιςύίδη ἐστὶν.. φθαρτὸν καὶ ἄ. ... φθαρτὸν κατὰ τὴν τοῦ προβάτου 
σφαγήν, ἃ, διὰ τὴν τοῦ κυρίου ζωήν ΜΕ]. βα55.2,3.0.1.7,12; 5. ΟΥ̓́ ΒΤ δι᾽ 5 
θοάγ; 8. οὐδβοάοχ, οἱ τἴβεη. θοαν δείξῃ δὲ ἑαυτὸν καὶ θανάτου 
κρείττονα, ἀπαρχὴν τῆς τῶν ὅλων ἀναστάσεως τὸ ἴδιον σῶμα ἄ, 
ἐπιδεικνύμενος ΑἸΠ.151.ς.20.2(}Έ,25.122λ}; μετά γε τὴν ἀνάστασιν ἦν... 
τὸ σῶμα...οὐ γὰρ ἔτι πείνης, ἢ κόπου... δεκτικόν..«ἀλλᾷ λοιπὸν ἃ, 
Ουτ.ερ. πίῃ. τπ5ό.4; 52.1300); οὐκοῦν καὶ θνητόν ἐστι καὶ παθητὸν 
μετὰ τὴν ἀνάστασιν ; οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἃ. ΤΠαΐϊ. Ἔγα»,.2(4.121) ; ἀἸδοι55ΙΟη 
οὗ μον ἱποουγιρΈ 6 σίβθη Ὀοαν σοι] 6. ΠΑΡΑ 6 οὗ οατηρ εἴς. 
ἄξιον δὲ διαπορῆσαι πῶς σῶμα ἄ. τύπους ἐδείκνυτο τῶν ἥλων, καὶ 
ἁπτὸν ἦν θνητῇ χειρί. ἀλλὰ μὴ θορυβηϑῇς" συγκαταβάσεως γὰρ ἦν τὸ 
γινόμενον. «ὦστε πιστευθῆναι τὴν ἀνάστασιν, τοῦτο δείκνυται ΟΠγ5. 
μον. 8.1 ἴῃ [0.(8. 5206}; 1Ὁ.8 7. 2(ς 210}; Ὁ. 115 Ἱπσοττα ρΓὈΠΠ1ν ἀ5θὰ 
8.8 δΥριτηθηΐ αραϊηβί ΜΆσοθ 15᾽ ΑἸ] Θροα ἘΠ Θοτν {πϑῖ 1ὲ νγα5 βοραυαίθα 
ἔτοσλὶ οτα ἴτε ᾿δδιισσεοῖίοη ζαύγτοῦ δὲ τοῦ πρόοντος ἐν θεῷ 
λόγου ἀφοριζομένου μὲν τοῦ σώματος (κἂν ἀθάνατον τοῦτο καὶ ἄ, 
ἢ τῷ δὲ θεῷ συναφθησομένου Ἐλλι5. Μή αγοοὶ τ τ(ρ.6.17, ν.]. ἄφθιτον 
Μ.24.7248); οὐκοῦν ἄνευ λόγου μόνον τὸ σῶμα στήσεται ἐν...ἀ, 
ἀλογίᾳ...; 1ὃ.2.4{(0.57].4} 8200) οἱ ῥῬάβϑιπι; ἑνῶν μὲν τὸν λόγον τῷ 
θεῷ τὴν δὲ σάρκα χωρίζων τῆς τοῦ λόγου ἐνεργείας καὶ καταλιπὼν 
αὐτὴν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἀθάνατον μὲν καὶ ἄ. ἄψυχον δὲ καὶ ἀνενέργητον 
ὑπὸ τοῦ λόγου 14,6.ἰ}..3.το(ρ.167.12; Ν΄.24.το2ο00} ; 6. πΒοτεῖ,, οὐ ΟΠ 515 
Ὀοάν Ὀεΐοτε Ἀ δβδυσγθοῖίοη ἄλλη γὰρ ἀπώλεια τῶν ανιχαίων...καὶ 
ἄλλο πάλιν τῶν λεγόντων ἃ, σῶμα ἀναλαβεῖν ἐκ τῆς ἁγίας θεοτόκου 
τὸν... Χριστόν ΤΑΤΉ φι. πέιτιδ( Μ.28,6728); ἃ5 ἤθσεθν οἱ (σαϊδηιϊίθ8 
Γαϊανῖται ὁμολογοῦσι τὸν θεὸν λόγον ἐνανθρωπῆσαι ἐκ τῆς παρθένου 
τελείως καὶ ἀληθινῶς" ἀπὸ δὲ τῆς ἐνώσεως ἃ. ὁμολογοῦσιν εἶναι τὸ 
σῶμα ΤΠ Θομί.Β. 56εἰ, το (Μ.86.12608) ; ὅταν οὖν εἴπῃ τις τῶν πατέρων, 
ὅτι οὐχ ὑπέμεινε φθορὰν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦτο λέγει, ὅτι οὐ 
διαμπὰξ ἐλύθη...ἐν πολλοῖς γὰρ πρὸ τῆς ἀναστάσεως φθαρτὸν αὐτὸ 
λέγουσι, μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν, ἄ, 1δ.1ο.2(12610) ; Βανο γα} βοῆοοἑβ 
οἱ {πουρμῖῦ φιῖμη [Π15 βοοῖ Γαξανῖται,.. 
τῆς ἑνώσεως τὸ τοῦ κυρίον σῶμα κατὰ πάντα τρόπον ἃ, εἶναι 'ΙΠῚ, 
ΟΡ λμαεν.(Μ.86.448); οἵτινες οὐ κατὰ πάντα τρόπον ἃ, λέγουσι τὸ 
σῶμα τοῦ κυρίου... ἀλλὰ δυνάμει μὲν φθαρτόν, μηδόλως δὲ φθαρῆναι τῇ 
ἐπικρατείᾳ τοῦ λόγου 1ᾧ.; ἄλλοι, οἵτινες καλοῦνται καὶ ἀκτιστῆται" 
λέγουσι γὰρ ὅτι οὐ μόνον ἄ. ..-. ἀλλὰ καὶ ἄκτιστον γεγονέναι τὸ τοῦ κυρίου 
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σῶμα τν.(Μ.86.440); Τυβεπίαη᾽5 ορὶπίοη ὡρμήθη λέγειν...ἅ, τὸ σῶμα 

τοῦ...Χριστοῦ ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως γεγενῆσθαι... «ἁμαρτίας φθορά, τὸ 

λέγειν ἄ. πρὸ τῆς ἀναστάσεως τὸ σῶμα τοῦ κυρίου... εἰ γὰρ τοῦτο 

δοθήσεται, φαντασία, οὐκ ἀλήθεια, ἡ σάρκωσις καὶ ἐνανθρώπησις τοῦ 

θεοῦ λόγου γέγονεν Ἐπδίται,", Εμίνεῖ.33(Ν1.86,24138,0); Εναρτ,.ε. 

4.30(ρ.190.17; Μ.86.27818). 
Ὁ. οὗ ξαΐατε Π{{π’: 1. ἴῃ ρεη. ἀναστήσει ἡμᾶς ὁ θεὸς διὰ τοῦ Χριστοῦ 

αὐτοῦ καὶ ἀ. .-. ποιήσει Τα5ι.41α1.46.7(ΝΜ.6.5760) ; ἐδ.117.3(7484); τῆς 

ἀτελευτήτου καὶ ἀ. ζωῆς Ἐπ5.6.}}..3.τό(ρ.174.23; Μ.24.1033}); (πὶ. 

43»».5.1.1; Ὀίοπ. Ατ.ά,η.1.4{Μ.3.5928}; 1Δ.9.}.7.1.1(Μ.3.5538); 18Β85. 

διυγαγοί. 62(ρ.301.15); 2. οὗ Κίπράοπι οἵ (οα οὐκ ἔχει ἐπιθυμίαν ἡ ἃ. 

βασιλεία, ἀλλὰ παρουσίαν πάντων τῶν ἀγαθῶν ΟἸδια. 7γ.46{(0.223.31); 

ἄ. καὶ ἀγήρω..«τὴν βασιλείαν ἔσεσθαι Ἐλι5.6.1ἢ.5.1](Ρ.176.34; Μ.234. 

το278); ἴδ.(ρ.1η8.7; 10498); 3. οἵ τοβυττθοιοη ον ἡμῶν. «τὰ 

σκηνώματα ἐκ τοῦ χοὸς ἄ. ἀνίστανται Μεῖῃ.γ65.2.2τ(ρ.375.1} Μ..18, 

Δ28:0); 8.3.τ4(ρ.41ττ0})ρ.Οεσατῃ, ῬΑ. 53:29 8.(Ά1.118.13120); ΒΒ... 

Ϊ3.π6(ρ.175.13; Μ.24.10330) ; 14. Μαγεεῖ].2.τ(ρ.54.26; Μ.24.7800) ; 4. τη- 

Ξοτγαρθοη ἃ τονατὰ οὐ (Ὠειβείδη νἰγίαα πα τηϑγίγτάοπι οἱ 50. 

ἄνθρωποι] ἐὰν ἀξίους τῷ ἐκείνου 55. θεοῦ} βουλεύματι ἑαυτοὺς δι᾽ 

ἔργων δείξωσι, τῆς μετ᾽ αὐτοῦ ἀναστροφῆς καταξιωθῆναι προσειλήφα- 

μεν συμβασιλεύοντας, ἀ. καὶ ἀπαθεῖς γενομένους ιῖ, Ταροΐ.το.2(Ν 6, 

3414}; οἱ τῷ Χριστῷ πιστεύοντες... ἴσασι. ..ὅτι ἀποθνήσκοντες... ἄ. 

διὰ τῆς ἀναστάσεως γίνονται ΑἸΠ Ἷη:.21.2(}1.25.1444}); οὗ πιατίντ᾽ 5 

οὐονῃ καταξιωθῆναι τοῦ ἀ. στεφανοῦ (πη. ΑρΡ.5.1.2} 5. οἱ τῃε 

σμδηρε οὗ 8011} (ΟΥίρεπιβο) αἴτεον ἀθαῖῃ ἀνεστοιχειοῦτο..αὐτῇ ψυχῇ 

[1.6. οἵ Ηεΐεπα] ἐπὶ τὴν ἄ. καὶ ἀγγελικὴν οὐσίαν, πρὸς τὸν αὐτῆς ἀνα- 

λαμβανομένη σωτῆρα Ἐπ5.».,3.46{(ρ.97.το; Μ'.20.ΤτΟ5}}) ; δ. βρίτιταα! 

Ἰου δῃ ἱπᾶϊοαϊίομ οἵ ἱπιτιοσίδιν, Ὠἰβα.}εγ7.25(Ρ.28.5) οἶδ. 5, χαρά; 

ἤ. εχερ. σῦοσιιρ 481. τοῦτο εἶπεν διὰ τὰ ἐξ οὐρανοῦ εἶναι τὸν θεὸν 

λόγον τὸν ἀτρέπτως γεγονότα ἄνθρωπον. ..εἰκόνα δὲ νῦν λέγει πεφορη- 

κέναι ἡμᾶς τοῦ χοϊκοῦ κατὰ τὸ τεθνήξεσθαι, εἰκόνα δὲ τοῦ ἐπουρανίου 

κατὰ τὸ ἀναστήσεσθαι καὶ διαμενεῖν ἀφθάρτους Τμᾶτ ΜΟΡ5. ΤΟΥ, 

15 τ481.(ρ.105.26). 
Ὁ). τεῖ. τηβιἶβ οοπάϊτίου ; 1. Αἄδιη ὑννου]ὰ πᾶνα τοιηδϊηβὰ ἄ. 1 Π6 

Βα ηοΐ βἰπῃε, Αἴ ζμς.4.6(Μ 25.140}; Ῥαΐ οὐκ ἔχων ἐξ οἰκείας 

φύσεως τό τε ἄ. καὶ ἀνώλεθρον Ογτ. 7ο.1.9(4.948); ἀἰδουδδίοπ οὗἁ 

ααυρβείομ ζητητέον, εἰ ἄ. ἦν Ἀδάμ, πῶς ὑπεδέξατο τοῦτον φθορά; εἰ δὲ 

φθαρτός, τί πλέον ἀπὸ τῆς ἀποφάσεως λεγούσης, “ἢ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖοθε"" ἄ. οὖν μὲν ὁ γηγενὴς οὐκ ἐπλάσθη" οὐ 

γὰρ ἄ. τὸ ἀφ᾽ οὗ πέπλασται" μετὰ δὲ τὴν πλάσιν ᾿ἐνεφύσησεν ὁ θεὸς εἰς 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς᾽..«ἔχει τοίνυν ἄ. μὲν τὴν ψυχήν, 

φθειρόμενον δὲ τὸ σῶμα Ῥτος..06η.3: τ8(Μ.87.2τ60,0); 2. ἈυμηδῈ 

801 ἱπηπιοσίαὶ ; 8. ἴῃ Ῥᾶρδῃ ἱπουρῃΐ τὴν ψυχὴν οἱ μέν 30. τῶν 

Πλατωνικῶν] φασιν αὐτὸν [5ο. ΡΙαϊο] ἀγένητον λέγειν καὶ ἄ. ΗΙΡΡ. 

παόγιαποίρ.21τ.5; Μ.16.30444)}; Ὁ. Ομϑτίδη ἡ μὲν ψυχή ἐστιν ἄ,, 

μέρος οὖσα τοῦ θεοῦ καὶ ἐμφύσημα Ἐ7α5:.5.γε5.(ρ.46; Μ.6.1588Ὰ); 

μεταδεδωκέναι τὸν θεὸν τοῦ ἀἁ. πνεύματος τῷ ἀνθρώπῳ Οτ(ἰεἰς5.4.37 

(ρ.3ο8.1τ8; Μιττιτοῦςο) ; ἄ, γὰρ φύσιν πεποίηκε [50. 04] τὴν νοερὰν 

καὶ αὐτῷ συγγενῆ Ἰᾶῤνίηε.3.χ.τα(ρ.218.1τ; 31.11.2734). 

Ἐ. ὑμεονγερί, ΟἹ ΟΠ αβείδα {6 οα βαττῃ; 1. ἴῃ ρθη. θέωμεν τὴν 

ὁδὸν τὴν εὐθεῖαν, ἀγῶνα τὸν ἄ. 20 ἴε».7.3.: ἡ ζωὴ ἣν ἐγὼ διδάσκω ἄ. 

ἐστιν ΑὈ Το. τ2](0.236.5); 2. 115. οαυδε8. αὐτὸς [56. ΟἾΓΙΞ1] ἐν 

ἡμῖν κατοικῶν... μετάνοιαν διδοὺς ἡμῖν εἰσάγει εἰς τὸν ἄ, ναόν Βαγη. 

τ6.0; οἱ δὲ νενοηκότες τὰ προσόντα Τῷ ὄντι καλὰ καὶ ἄ. τῇ ἀρετῇ Τυ8ι, 

2αροϊ.ττ.8(}1.6.4644); τούς τε ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀνθρώπους ὁ θεός... 

ἐποίησεν, εἰ μὲν τὰ εὐάρεστα αὐτῷ αἱροῖντο, καὶ ἀ. ... αὐτοὺς τηρῆσαι 

ἰᾷ. 4ταϊ. 88, -(Δ1,6.6850); ἀγάπη τῆς γνώσεως ἄ. ποιεῖ ΟἸΘΙΛ.5,7.6,15 

(0.402.33; Μ.0.3454); ἄρτον ζωῆς ὃν οἱ ἐσθίοντες ἄ. διαμείνωσιν 

ΑὙΤ ον. τ33(0.240.7}; λῦσαι φθορὰν προῆλθες ἴβο. κύριε], ἵνα ὦ, 

πάντα τεύχοις ΤΜΕΙΠ. σγηϊοὲ ἀπ. τ4(ΝΠ|.18.3810); 3. οἵ ἔγαϊ5. οἵ 

(τ βείαπ Π|π οὗτοι γὰρ οὔκ εἰσιν φυτεία πατρός" εἰ γὰρ ἦσαν, ἐφαίνοντο 

ἂν κλάδοι τοῦ σταυροῦ, καὶ ἣν ἂν ἃ καρπὸς αὐτῶν ἄ. Ἰρη. 7 γαϊ.ττ.2; 

δέχονται τροφὴν ἄ. Μαχ.,αῤ.2.2π(Μ.00.τ2200}; 4. -- υἱγριπαὶ, οἵ 

ΒΜΨΝ ὁ μόνος ἐξ ἁγίου πνεύματος ἀπὸ ἀ. παρθένου Ἰ.εο Μαρ.εῤ.35 

(0.42.1; ΜΡΙ͂,.54.8ο8Β); 5. ἐφεοννῤηδίσο; Οτιοβῖ,, οὗ τῆς6 ᾿βριγιτααὶ᾽ 

τὴν δὲ μίαν λέγει [5ο. ΗεγΥΔΟΙΈ 0] τὴν ἄ. τῆς ἐκλογῆς φύσιν (οΡρ. 

πολλοί “ὯῸ τὸ ψυχικοῦ Ὅτ. 0.13.5τίσο; ρ.280.2; Μ.Ρ14.4038). 

Ε΄. πειῖ., 650. 85 βιθβῖ.; 1. 0 πηρετβμδῦϊς (1.6. βριΐαα}} 

(Ὠΐηρβ εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀ. κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς φθαρτοῖς ; 

Βανγπ.19.8; ἐκεῖνα ἀγαπῆσαι, τὰ ἀγαθὰ τὰ ἄ. 2Οἴεπι.6.6; ἵνα μικρὰ καὶ 

ἐπίκηρα μεγάλοις καὶ ἀ. παραβάλωμεν ὈἸετη...5.3(ρ.161.21; Μ.ο. 

6084); Ὀίοη Αγ. ἄ.)1.το.3(}1.3.0370}; 2. ἡμοονγριδεπίν ; ἃ. ἃ5 βἰῖτ- 

Ῥυΐε οὗ σοἄ τῷ δὲ ἀγενήτῳ ἀκολουθεῖν πάντως καὶ τὸ ἄ. Ηἱρρ.Ππαέγ. 

τρίρ.2ο.4; Μ.16.30418}; ἘΤαβιιφι ἢν. 5.2(}}.6.14578λ; 70.10. 8.0.1.4ᾷ 

(Μ.ο4.8οοα)}; Ὁ. οὗ τε 5κν τὸ ἄφθαρτον τῆς οὐσίας αὐτοῦ [3ς. 

οὐρανοῦ] ἀφορῶντες 1 Τιϑῖφ, Ὁ }γ.5.2(Μ.6,14574). 
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ἀφθάρτως, τοίίλιομ! ευονίηρ εὐτγμρίίοτι; 1.1.6. τετιδὶπίηρ ἀἰϊνίηθ, 
οἵ ϑοῃ οὐ γὰρ ὑπόστασιν ὁτέραν ἑαυτῷ λαβὼν ἥνωσεν, ἀλλὰ φύσιν 
ἥρμοσεν ἁ. τῇ ἑαντοῦ ὑποστάσει. Απαρί, πε, )ὴὶΑ( Μ λοι λδερνν 1. 
ἴοσ ἀφράοτως 80. Ποεὶ, Ῥαϊν.21.8(0.135.10); 2. 6. τεχποίνορ 8 υἱοὶ, 

οἱ ΒΝΥ ἀ. ἐγγέννησεν ἡ Μαρία τὸν ᾿ΪΙησοῦν 4.ΡΙΙ(θθο.τῷν, | 

Ἐἄφθαστος, ἐμαὶ εανηοὶ δὲ ξαιῆ! μρ, ομένιηείηρ αἰ, οἱ ὅ. ̓οδὰ 
ὁ τοῦ οὐρανίου βυθοῦ ἐρευνητὴς ἃ, Ττμάχδευᾷ. ον, 208. 00.740}; 

Πδποα οἱ τῶν δογμάτων ὁ βυθός, ἱπεχρίτεαδὶε, ποῖ ἰο δὲ ῥίἰωνιδεᾷ, 

ἰᾧ. “ 

Ἐἀφθέγμων, τγημἰογαδίε, ἰηεῇαδίε; οἵ σοᾶ, Θίοπ, Ατιολιι5.8(86.8. 

3360). ᾿ 
Ἐἀφθεγέία, ἡ, 1. εἰΐογεε, οἱ (οἄ τῆς θείας εἰρήνης καὶ ἡσυχίας, ἣν ὁ 

ἱερὸς ᾿Ιοῦστος ἀ. καλεῖ ίοπ. Ατ.α.πιττοτ( Μ.3.0404); 2. Ξρεεολίεδομξες ἃ 

οὗ Ζαοματίας, Στ μας. παϊυ. [ο. Βαρὶ. (5.90); οὗ ἱπέδιητ Τοβυβ, ἀπδϑβ.ϑ. 

λοά.τ5(Ν4.80.2324}; οἵὗἉ ταν βτο5 ἴῃ [πε ῥσεβθησε οἵ σα δι᾽ ἀφθεγξίας 

τῷ ἀδύτῳ τῶν ἀδύτων παρακύψαντες Μαχ.ερ. τί νοι, βοςο); 3. 1η- 

εἰαδητιν, Οεο.ῬΊ5.ἤθα. το ](Μ.92.1517Ὰ; Ρ.636 ἀφθαρσίας); Αμπαχτ. 

ογ.χ2(Μ.07.τούτα). 

Ἐῤφθιτοεργός, ὁ, 056 τοῦο τοργὰς τεριεεασίησίν; οἵ Ομ γβε, αᾶος. 

Ογρν.χ.84(Μ.8ς.8368). 
ἀφθιτόμητις, ὁ εἰθγηαὶ εομηδεὶ, οἵ τη6 Υογά, Οὐ ΝΖ. σαν»Ή.1.2. 

41τ.41(3{.37.0124}. 

Ἐἀφθονόπλουστος, η05ἐ εορίοιις, ἤγηνι. (4.8 τ ῬὉῬ.564). 

ἀφθορία, ἡ, 1. ἐμαςηϊίν, ριγίν: οἵ ἃ σεΠραῖα τπᾶη, Βαβ,αδεεὶ. 

τ.τ(2.3108; Μ.321.8728)}; οἱ ἃ ΜΟΓΏΔΠ, στ. ΝαζΖιεαγηι.τ.2.3.το( Μ.37. 

6344); οὗ ΒΜΝ τὸ παιδίον ἐγεννήθη καὶ τὴν τῆς μητρὸς ἀ. οὐκ ἐλυ- 

μήνατο ΟΥτΝ γ85. Ετοι.2(2 Ρ.3218.17; Μ.45.4028); διὰ τῆς παρθενικῆς 

ἀ. ἐπὶ τὸν ἀνθρώπινον βίον διαπεράσας ΟΥι Ν᾽ γε5.παίϊυ (Μ.46.11288); 

Απαϑί πὶ. σθνηἢ.3.2(34.80.13888); ἱπ ροη., {88α5.Α ποι έν. (Μ, 30. 

669); τ. Ναζιεανη!.2.1.92.5(14414}; 2. βαστν, βρ᾽ τιῖθμα} ἃ5. Ψ}0}] 88 

Βοάῆν, μάτια. 6}}.2.54(Μ.99.12684); 3. -- ἀφθαρσία, ἐπεονγωριῖ- 

δηπτιν, ὑρηνπονίαϊτν ὅσα τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ ἐφαρμόζεται, ταῦτα καὶ 

περὶ τὸ ἅγιον θεωρεῖται πνεῦμα" ἡ ἀ,, ἡ μακαριότης ατΝ γ55. μά (Ὁ, 

45.144). 
ἄφθορος, 1. εἰαδίο, υἱγρίη; οἵ ἃ ὍΟΥ͂ ΟΥ̓ ΠΕ] θαῖα πᾶ, (]ειὴ, σίγ. 

3.4{ρ.208.2; Μ.8,11324)}; Εναρτγ ἡ.ε.4.36(ρ.18ς.22; Μ,δ6.2760 4); οἵ 

(τίσι ἄ. ἐφύλαξεν ἐν παρθενίᾳ τὴν σάρκα κοσμήσας Μετ Ἐγβ.ι.5 

(Ρ.13.12; Μ.18.458); οὗ ἃ Ψψογηδπ: Ἐνς, Τυβτιταϊ, τοο.5(Μ.6,7124}; 

ΒΜΨ, τον γεϑ.ογιαἰδεἢ.:3(ρ.86.15; Μ.45.618); Βορῆτ, Ηρ. ν». (ΝΜ. 

87.3176λ}); τὴν ἄσπορον σύλληψιν καὶ τὴν ἄ, γέννησιν Μαχ.ρρ.το( οι. 

5020}; ἴὰ φθι,, ᾿ᾳ51.1αροΐ.15.6(}1.6.3408); ΜεΊΒ ογηρ.τοπ(ριὃνο; ΝΜ, 
18.378); ϑοοτ.ἦμ6.3.12.1ττ|Μ.67.4130); πευΐ, 85 5 βι, τὸ ἄ, ἐπὶ τῆς 
παρθενίας λεγόμενον, σημαντικόν ἐστι τῆς ἐν αὐτῇ καθαρότητος Οτ. 

Νγββισίγριι( Μ.46,3200); 2. οἵἩ Βρίτἱῖπαὶ ρυσιν ἡ ἄ, ψυχὴ παρθένος 

ἐστί, κἂν ἄνδρα ἔχῃ (Πτγδ.0».2 8.7 ΤῊ Η εὐ,(τ12.269.Ὰ}; 3. --- ἀφϑαρ- 

τος, Ἱπεονγριδίο, ἡρρμονίαὶ τὸ ἀγένητον, ἄτρεπτον φανθέν, καὶ 

ἀπροοδεὲς καὶ ἄ. ἔσται ΜΘ: ἐγεαί.(ρ.403.2ο ; Μ.18,3400). 

Ἐἀφθόρως, τοίξομ! ἰοςς ΟΓ υἱγρίητιν ἐκ παρθένου ἁγίας γεννηθεὶς 

ἀσπόρως τε καὶ ἀἁ. σάρκα ἀνέλαβε Ατϊϑι αῤοὶ,τπ.τ; ἀσπόρως συνέλαβε 

καὶ ἀ. ἔτεκεν ᾿Ἀπαβέβ ἐν. (Δ1.80.12860); [0.Ὁ. βο.1.2(Μ.04.7020); 

Με}. ϑγηο Απηνο(Μ,18. 3690). 
κἄφιγμα, τό, Ξίογγ τῶν βασιλέων τὸ ἄ. {16 Βοοὶ ὁ Κίηρς, Βορῆγ. 

Ἡ.παΐξίυ.(Ρ.513.31). 
Ἐἀφιδιάζω, ν. Ἐἀπιδιάζω. 
Ἐἀφιδιαστικός, ν. Ἐἀπιδιαστικός. 

ἀφιερ-όω, 1. λαϊΐοιυ, ἱγεαὶ ας Ποῖν, τοῖ. 76 νν 15}. ὑνουβηῖρ σχεδὸν ὡς 

τὰ ἔθνη “-ωσαν αὐτὸν ἶϑο. 604] ἐν τῷ ναῷ αγπ.τ6.2; 2. ἐοηδθέγαίς, 

ἀφάϊεαίε: ἴὰ σοπ., ΟἸδιη. εἰν. 6.4{ρ.449.12; Μ,.9.2528); προσευκτήρια 

καὶ ναοὶ τῷ θεῷ --ωμένα Β'5.}.6.5.τ( ρος; Μ.21.3128}; το ΝΥ 85,0 γ, 

ἀονι(ρ.30.τι; Μ.44.11370}; τὸ ““ωμένον τῷ θεῷ ἀνάθημα ἀνομάζεται 

Ὑπάτ.ορι.9:3(4.08); ταεά., οὗὨἩ βοετπρ ἀρᾶτὲ οἱ ἐπ μαγίβεο Ῥχεβδῆ 

ἔου οοηβοογαείομ, {ϑόρῆτ, ΕἸ ἰτέγριτοί Μ.87.3080}})} ; οὗ βοττὶπρ ἀραγί 

ξαποπίοα! θοοκ 5 βδοσεά, Επ5.}.6.12.23(5070 ; Μ.0028); οὗ 8 Τυ]ῸΥ 

ὁοηῃβοοταῖθα ὃν σοά, Ολγορμ. Ραξεῖ.Ρ.402(Μ.02.το284}; οἵ σοῃβθογα- 

τίοπ οἵ ρεῖβοηβ ἴοὸ Θοα ἴπ (Πτιβείδῃ βεγνίοο πα ἀϑοριὶς ΗΠ τούτῳ 

τέθνηκεν ἡ σάρξ, ζῇ δὲ αὐτὸς μόνος “-ὦσας τὸν τάφον εἰς ναὸν ἅγιον 

κυρίῳ ΟἸεπι.εν.4.22{(ρ.300.10; Μ.8.13488); τὸ ““ωμένον.. τῷ θεῷ σῶμα 

Βα. αςερὶ.τ.2(2.3190; Μ.31.8720)}; Ὀιάντα. 1 γἱη.2.4(}1.30.7458}; αὐτὴν 

τὴν καρδίαν, αὐτὸν τὸν νοῦν ἀ. Μας.λερ.ἤονι.τ4.3(}}1.34.5728); τοὺς 

λογικοὺς ναοὺς ἀ. τῷ θεῷ ὙΠάϊ, τύ ονγ,4: τ6(3.184); Π]ομ Ατνσιάιτιτ 

(Ν1.3.3728); Ποτ. ἀοεί τς, τ(}}.88.1η888); οὗ Βυιηδηϊίν οἵ (ΟΠ γβῦ ἃ5 

ομβθοζδαῖθα ἰθηρ]ε, Ἐλυβι, γισαδί τοίρ.21.14; Μ.18.6238); 35. τρσῖ,, 

ἀςεϊρη τὸν ἐγκέφαλον ἀ. τῷ λογισμῷ ΟΥ̓ Ν υββυλοριιορίζια(Μ.44. 

1560); 4. ποηοιν ᾿Ονώριον τῇ συνήθει καθοσιώσει ἀ. [ΟΟ.4ς2.Μτη. 

481. 
Ἐφιέρωμα, τό, ἐοηςεογαίε οὐγεεῖ, πους οὔενίηρ, ΑΔ. Απάν.ἃ τι 



ἀφίημι 

(Ρ.52.6 ποῖ.)}; Επ5.0.(,3.στ(ρ.09.8; Μ.20.1112Ὰ}); ζωῆς τε ἀθανάτου 
καὶ βασιλείας ἐνθέου λαμπρὰ ἀ. τα... τϑί(ρ.250.27; Μ.20.14408). 

ἀφίημι, (ἴοτ ἀφέω 4.ν.}; 1: τη6α,, ἰδὲ ἰοοςε ἴοτιρια, νοίοθ, Ταΐογαί. 
1{0.2.12; Μ.6.8058); 2. Ξἰγοίεοἶ; ομὶ, Ἐπι5.4.,6.8,τ(ρ.363.51; Μ.22. 5800); 
Νολη, αν, Γο.19:24{Μ.43.004Ὰ}; 3. ἐογρῖνε; ἃ. ΔῸ5. ΟΥ̓́Θ. ἀαΐ., ΙρῈ, 
Ρ Πα δ.α: ῬοΙνς..}.6,2; ΟἸοτα. ἐν.}.χ(ρ.58.:; Μ.ν0. 5120}; Ὁ. Ο. ο., 
Ὀΐοη. ΑἹ, ῥ᾽ (ρ.ὅο.1ο0); τοὺς ἀπαλλαττομένους τοῦ βίου ἀφίεσθαι ἰὰ. 
ΔΡ.Ελιβ.λ...6,44.4(Μ.20.622Ὰ}); 4. γεξέγυε δίδωσιν αὐτὸ τοῖς πτωχοῖς, 
μηδὲν ἀφήσας ἑαυτῷ 70. Δοβοῃ.  γαϊ,.2ο2(Ν .87.30020); 5. ῥίαεε ἀφίεται 
τὸ θεῖον σῶμα ἐν τῇ προθέσει ὥσπερ ἐν Βηθλεέμ Τϑορῃχ, ἢ ,ἰγέμγριτο 
(Δ{.87.308900); 6. ᾿ηἰτϑῺβ. ο. ρφεηϊξ,, περίσεί μὴ ἀφείσῃς τοῦ δρέπειν 

καρποὺς πνευματικούς ΝΙ]. 6 Ρ}.4.1τ(Μ.70. 5454}; 7. πηρά., ρίνε τ, ϑοοτ, 
ἐι.6.3.1τὴ.0(Μ.6᾽.425ΑᾺ]. 

ἀφικνέομαι, 1. γεαεῖ, οἵ ἃ ΤΏ ΟΣ, Θη ποι ποουηθηΐ ἀφῖκται εἰς 
ἐμὲ Εὐφρόνιόν τε καὶ Γεώργιον εἶναι τὴν πίστιν δοκιμωτάτους (οηϑί. 
8Ρ.Ελ|5.0.0.3.6(ρ.ττο.τ8; Μ.20.11274}; 2. οὗἩ σομϊηρ οὗ ἀδν οὗ τῆς 
Τιοσὰ δηα Μεββϑίδῃ, Τπατσηί 6:ο(2.122. οἸτηρ [06] 2:21; ΧΧ 
ἐλθεῖν) ; 14..1}5.τ:.28,20(ρ.11.232;2.182); γτ.1,.ε.4: τ6(3}.72.53660); δποα 
ὁ ἀφικόμενος ἐΐε κομηρ οη6, ἐπ ΜΙ εποίαΐ (εἴ. Μτοττ: 3 ὁ ἐρχόμενος), 
Ἐπ|5.6, ἢ. τ δ(ρ.64.34; Μ.24.8350). 

Ἐἀφιλάδελφος, τοηίμοιὶ ὀγοϊπογίν ἰουε, [Β85.ςοἩ5ἰ.3ο(2.578ς ; Μ.31. 
τ4200). 

Ἐἀφιλαλληλία, ἡ, ἰαεῖ οὗἩ νιμίμμαὶ ἰουε, γυ. δ] αἰ, 5, 84τε, ν.1. 
φιλίας Αὐδθετ). 

Ἐἀφιλάλληλος, τοι ποι τηριμαὶ ἰοῦ, Ογτεῤ.γ (53. 2108); 14.5.35 
(3.648); 14. “»ι.0(3.2610), 

ἘΔφιλαλλήλως, 19): ἢ ὠπϊουτηρ τπαηηον, Ογτ. ίαρἢ. Εα.π(τ. 25: Ὰ}); 
14..4:1.13(3.333}). 

Ἐἀφιλανθρώπευτος, εογγῶν» ἰο ἀμρπαρμτν, απε-οείαὶ, ἸΣΡὮτ.3. 
2888. 

Ἐἀφιλαργυρέω, λαῦε η0 ἰοῦ οὐ τισηῆέν, νυ. [0.3.4(4.277}. 
Ἐἀφιλάρετος, "οἱ ΓΑΣΤΉΡ 70} υἱγίμο, Ογτ.],κιτθττς(].72.8170}); Ια. 

7.μἰπ.5(65,16}}}. 
Ἐἀφίλαρχος, τη: βεγέμΐ ἰο ῥοιθεγ, Τῇ. Ῥαεῖ; ᾧ τογ(ρ.70.18); πεῖ. 

ἃ5 βιισβί,, ἐρ  Πγθητ6 ἰο Ῥότθόν, ἘΡΉΤ.1.2ο40, 
ἀφίλαυτος, ἤγεε ἤγοηε δε ξείουε, μρδεϊβεῖ, 1514. ῬῸ].ε}Ὀ}Ὀε1.278(}}1.γ8. 

3450); πϑαΐ, 85 δι ῦβι., 10.1).υἱγί(Μ ος.88ᾺΑ) -- ἘΡὮχ.3.425Ε. 
Ἐἀφιλαύτως, τη δεϊ  μΐν, ΟἸθιη. εἰν. 8. τίρ.δ1.7; Μ.0.κ6τλ). 
Ἐἀφιλεργέω, Ξτἀγίηῖ ἤγοι ἰαδοιν, ἰουα τάϊεπεδς, Ογτοἠοημραξεῖι.21 

(55.2120}; 1Ὁ.20(3360) ; 14,.4...18(3.648.);, ἀφιλοερ- 14.οἰαῤ. Εκ.(. 
2888). 

Ἐῤλφιλεργής, τε, ἰααν, ὑγτ. ον βαξοδ.26(ς2,3038). 
Ἐἀφιλεργία, ἡ, ἰάϊοηεδ5, ἰαξίμεςς, Ογτ,15.3.1τ(2.3748}; 14. π.9:26 

(Μ.72.6 518}; ΙΔ ἠοληι βαβεΪ.26{(ς3,2038Β). 
Ἐἀφιλέταιρος, το πομε φασίεῖν οὗ ὑγἱοηάς, Β85.6}.2.2(3.71Ὲ ; Μ1.32. 

2258). 
ἀφιλήδονος, Ἠοΐ γἹείατηρ ἰο ῥίεαφξηγε, ἘΓΆΥνϑ.ῥαξολ.2(8.255Ε). 
Ἐἀφιλοδοξία, ἡ, ἐπα γεγεπεσ ἰ0. σίονν ὑπογραμμὸς γὰρ ἡμῖν 

ἀφιλοδοξίας εὑρίσκεται Χριστός (γύ, [0.3.4(4.286Ε). 
Ἐῤφιλοεργέω, ν. ᾿Γἀφιλεργέω. 
Ἐἀφιλοθεάμων, »2101} ἰδίῃ σοπίοηρίαϊοη, Ὀγτιδορι.2(65.360Ὲ). 
Ἐἀφιλοθεΐα, ἡ, εἰν ἰοὸ οά, γτ.1ς.5.3(2.8028); τὰ τῆς τῶν 

᾿Ιουδαίων ἀ. τολμήματα τὰ πορι, βακεἢ. 2 ο(τ".3408); Ἰᾶ ΡΟ ατεχιαεί,ς 
(Η..3.8η60). ἷ 

Ἐἀφιλόθεος, Πηρίοιις, αἱ ἐμηαΐεν τοἱ ἢ Οοά, ῬΑ]} ἢ νυς.5(ρ.31.24; 
Ἀ1.47.20}; ἀἁ, ... ὁ μαντείαις προσέχων ὕνΥ,15.2.4(2.200 4}; 1.3.2 
(395Α) 4].; ὦ τῆς ἀ, τῶν ᾿Ιουδαίων ψυχῆς Τιοοῦτ. Ν.  6γηι.2(}}1.03. 
1502Α); παρὰ τὴν παράδοσιν... περιπατεῖ ὁ ἃ, ᾿ΓΠατιδεέμα,.}}.2.131 
(Μ.99.14240); πεδυϊ. 85. βαῦξῖ,, Ονσαρ.εαὶ, 7.21: τ4(ρ.170.15}; 14. 
αάἄον.τά(τ.486Ὰ}). 

Ἐἀφιλοθέως, ον ΟΓ ΦΉΗΪΕν ΟΥ̓ ΤΉ ἃ εἰαΐε Οὗ ΦΉΗΣΙΝ Ιῖὸ Οοά, ηρτομεῖν, 
θιάντη, {γίμ.τ.ατ(}.30.2028); ὑντιλονμβαδελ, ττ(ςἤ, 150Ὲ}; Γβοπτ.Ν. 
447}.2(.03.1 5020). 

Ἐἀφιλοικτιρμόνως (-εἱρμόνως), ῥΙΠΠ]επεῖν, (-ει-) Ονγ,αἀογ.6(τ. τϑτα); 
14. σία! Εχ.2(1.2818}); 16.(2868). 

ἀφιλοικτίρμων, τ γε, ρῥτίείθος, Τὺα5.1ς,15117(}].24.1804}; ἀ. 
αἱρετικῶν Ὀγγιαάοσγ.ταξτ.4840); ΟΙντηρ. οὐ 2:2: τοί Μ.02.244}), 

ἀφιλοκάλητος, μπασδογηεά, μηπσαγεά ἔογ, Τ)οτ, ἀθεί, τό, 4(Μ.88. τϑοοΑ) 
ΟἸΌ, 5. ἀσύστροφος ; Τ1ο.}) ἑγτραρ, (Δ1.05.334). 

Ἐἀφιλοκομπέω, δὲ αὐεγδε ἰο αὐγοραηει, Ὀγτ. [ο.ο(4.7270). 
Ἐἀφιλοκομπία, ἡ, ἀἸδηκε ὁ δοακίϊηρ, ἱπερτἶν, Ονγ.15.3.ς(2. 

5326Ε}, 
Ἐἀφιλόκομπος, συεγδέ ἰ0 ΟΥοσαΉεε, ποὶ δοασίεί, Αμλμηιοη. 70, 

1τ: 24{(Μ} 83. 1468})} ; ἀ. τὸ θεῖον ἀεί Ὀγτ, ρἰαρή. ου.(1.375Ὲ}}; 14. “«47τη.τὸ 
(3.266), 

ἀφιλόλογος, αὐάγε8 ἰο Τδαξομίηρ, ΙΔ ρόνξ,45(Ρ.52.1). 

278ὃ 3 , 

ἀφομοίωσις 

Ἐἀφιλομαθής, "οὶ ἀεείγοιις οὗ ἰεαγμίηρ, Ογγν, 70.5.τ(4.τ400); ἐ.2.5 
(2ο1Δ). 

Ἐφιλομαθία, ἡ, αὖδοηεε οὗ ἀεξῖγε ἰο ἱεαγη, υοἱμμίανν ἱρμογαηεε, 
Ογτ.Ζαεῖ,. ττ͵(3.8154}. 

Ἐἀφιλόμαχος, ηοὶ οηά οὐ ἐξήϊηρ, Ογτ, ο6ἰ.4τί3.2280}; 1ἃ..}0.10 
(4.840). 

[᾿]ἀφιλόνικος, ποὶ ἀδείγοις οὗ υἱείοτγ, ΟἸδιη. ον. ς. (0.345.25, ν.}. 
ἀφιλόνεικος ΝΜ.0.528). 

[Ἐἀφιλονίκως, ποὶ γον ἐξ καἶ ὁ υἱείονν πύθεσθε παρὰ τῶν εἰδότων 
ἀ, καὶ ἀδηρίτως ὈἸΟΙῊ. 5 ἐγ. 5.1(0.330.27; ἀφιλονείκως Μ.0.170}; ἐδι8.1 
(Ρ.8ο.24; ξότΑ). 

Ἐἀφιλοξενέω, ῥὲ τος ρτίαδίο, Ογύυ. 70.3.4(4.284}}). 
Ἐἀφιλοξενία, ἡ, ἑαεὰκ ὁΓ μοορηαϊτν, τοίου. 3 ς. 5. Ογας. 5 1}.8, 304. 
Ἐἀφιλόπλουτος, ἀεερίξτηρ τὩοφαϊ δ, Οντ.1.ε.6:2ο(Μ.72. προ). 
Ἐἀφιλοπόλεμος, σύέγδε ἰθ0 τῦαῦν ριρανκε, Ογτιαάον.τ(τ.440); 14. 

70 το(4.840 4}; 14. πογμυβαδεῖ (5, 3038), 
Ἐἀφιλοπραγμόνως, τουτί οι τε θδομιεηδος, τοῖοι ἀϊείγαείσι;, 

νι. ς τοο: Ζ(Μ 69. τ2ότΑ). 
Ἐἀφιλοστοργέω, δὲ τοαμίἱηρ τ. παίμγαί οἤεείϊοη, Ογτ.1ς.2.4(2. 

2144}. 
ἀφιλοστοργία, ἡ, τυασμΐ οὗἨ πμαϊμγαὶ αβεχίίομ (ΟἹ Ὑποτηθος οὗ αἱ 

ἴασιν); τεῖ, Ἑάομι, Οντ, ηη,ο(3.2618); ρῥΙατ., μπηαίμγαΐ μη ξῖμά- 
πέδϑος, 14. Αδά.δ(3.36οᾺ). 

Ἐἀφιλοτεκνία, ταν! οὗ ἰουὸ ἰοιυαγάς οπεῖς ἐἠηάγοη, Ὑπατι δια, εῤῥ. 
2ιττσίΜ.00.13848). 

Ἐἀφιλόῦλος, ἠοῖ ἰο τηαίβεν οὐ τπαίογίαὶ ἐβίπρς, ὙΠατιδιπα, ον»... 
2.1τ2(}.09.8168). 

Ἐἀφιλοχρηματέω, δὲ ἤγεε ἤρου ἴονε οὐ γἱεῖες, Ὀγτ ἠδ. χδ(5..244Ὲ). 
ἀφιματ-όω, οἰ βοιηθομε οὗ εἰοίηρ “ὦσαι πειρώμενον τὸν 

πλησίον οτῃ, αγῥτγ. 3(ρ 15 τι; Μ.18,545λ) τὸ Αἀδυη ἐζαϊ,4.2(0.128. 
4, Ν.1, ἀμφαιματῶσαι Μ.11.18οδΑ). 

ἄφιξις, ἡ, σοηρ; 1. οἱ Ἰηο. τοῦτο τῆς εἰς ἀνθρώπους ἀ. τέλος 
ἦν, τὸν πάλαι τῆς τοῦ πατρὸς γνώσεως ἀποπεπλανημένον εἰς τὴν 
οἰκείαν ἐπαναγαγεῖν 1δυ5.4.,6.4.τπτ(ρ.173.1; Μ.22.2808Β}; τῆς πρώτης 

αὐτοῦ ἀ. 14, ἐγ.1.6.(Μ.24.5020); προφῆται οἱ τούτου τὴν ἄ. προκηρύ- 
ξαντες 1(..}».6.χ.2(5}0; Μ.21.298); 2. οὗἩ βϑϑοοπα σοχηϊηρ τὴν ἐσομένην 
ἐν τῇ κρίσει δευτέραν ἄ, αὐτοῦ Τιάντη, 1γί».3.38(Μ.30.0778}; ὙΠαγ. 
Ηδυδοὶ. ἐν. ΜΠ]1.πο:23(0.78.27) ; οἱ μετ᾽ αὐτοῦ μεταξὺ [Ὀεΐοτε] τῆς ἀ, 
ὑπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐρράγησαν Τάτ, ἠ.6.4.8.το(3.058). 

ἀφιστάνω, «΄αμὦ ἀραγὲ ἔγονε, ῥείθαγε, Οτι απ! τ"(Μ.17.257Δ 
.144.28 ἐφιστάνειν). 

ἀφίστημι, 1. τοἱμάγαιο ἤγοηι ξορυημηΐση νὰ ΟΒΌΓΟΙ. ἀφιστάμενος 
τῆς τῶν ἀδελφῶν συνοδίας ἴγοη ἤαον,3.4.2(}1.7.87Α}).}Ρ.Επι5.ἢν6.4.τα.τ 
(1.20.3280); 2. ἀροΞίαίϊεε, ἩοΥμπ. οἦηι.8.8.2; ἔνιαι εἷς τὸ παντελὲς 
ἀπέστησαν Ἰγϑη.ἢαε».1.13.7(Μ.7.502Α} ἃ].; τὸν Ἄρειον αὐτοῦ τε καὶ 
τῆς ἐκκλησίας ἀποστῆναι ῬΏΠΟΒΕ, ἤ,6.2.1(Μ.δς, 4650); 3. σίυε ἩΡ, 
ἐθᾶξε : 6. ῬΙΟΡ!., ΟἸ61).οἰν.7.τό(ρ.66.2; Μ.0.520Χ}; (Πγνβ. ον}. 5.2 τῇ 
70.(8.87})); ἰ4.ποτμ. 1 1.6 ἡ οπῖ. (0.530). 

[Ἰἀφί-ω, --- ἀφίημι; Ε. Τογρῖίσε τὰ ἀ. τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφειλήματα 
ἘΡΒ τ, 3.208} ; 2. ἰδαυε, αδαμάθη τὔουσιν τὴν ὁδὸν αὐτῶν τὴν ἀληθινήν 
ΠεΙπη.υἷ5.3.7.1; Ἐπ5,4], φόγηι τ (Μ.86.4008); [0}14. Ὁγ ῥγεάϊοαλξε οὐκ 
“τὼ ὑμᾶς ὀρφανούς ]0.14:τ8 οἸΤΑΡ.ριρῃ.λαογ.δο.63(ρ.212.20; Μ, 
42.3058); 3, 6, 860, ρΡ6Γ5, εἴ Ἰηβῃ., σείζον, ρεγη!, Δι, Κρ τ π(ρ.70. 
8; Μ|.25.6640) - ϑοοτ. ἦ.6.3.8.42(Μ,67.4044}; (οηςεὶ, }.3.8,5, 

Ἐἀφλέκτως, τοΙποιμί δοίη δεγηί, 1155. ἱπ|.(0.241.34). 
Ἐἀφλεξία, ἡ, ἐρεεονιδι τ τ ν, 60. 15. ἐεχ. τ486(}1.02.1540Ὰ), 
Ἐἄφλεψ, τοϊομ ὑδίης, ΜοΙοῖ πα  βόηι.τ(Ν1.64.11408), 
ἀφλόγιστος, τριδηγηὶ, 9} 4] πον ττ. βίρ,6ι.17; Μ.34.11ς50). 
ἀφοβία, ἡ, 1. αὐϑεηεε οὗ γοάΐν ζεαν, ὑεριείν, βαγη.2ο.α; ὅ ψευδο- 

προφήτης ᾧ ἕπεται ἄδεια καὶ ἃ. Μ1α65 ἀρ.1.15.1.6.ς.17.2(Μ,20. 
4734) Η εἶ σοφίας ἀρχὴ φόβος θεοῦ, ἁ. καὶ ἀθέτησις τοὐμαντίον ἂν γένοιτο 

τῆς σοφίας “Βαϊ. 5.13:1(1.682); 2. φογεηΐίν, ᾿γδείονι ζγοθι απαὶείν, 
ΒΟΡἢτ. Π.ριεγη.(Μ.87.21404). 

ἀφόδευσις, ἧ, σδηΐ, Βαγη.το, τὸ (]οιη. ῥραεά.2.το(ρ.2ο8.22; Μ.8. 
4070); δ εἰοὶ ΟἸογι βαεά.(Ρ.530.20; Μ.9.)80 0). 

ἀφολκή, ἡ, ἀγαισίηρ αἴϑαᾶν, ἀϊειγακίίοι;, (ἸΘΠ.. οἰγ.5.252(0.χ80,1τό; Μ, 
8.108388), 

Ἐῤφομοιάξω, γ»ιαλε ἰτξε, ἸΡΙΡἢ.λαεν.73.24(0.207.16; Μ.42.4480). 
Ἐἀφομοιότης, ἡ, γέξδορεδίαηεο, ΤΠαοῖ Αποιάονι ΒΗ δὲ δγν. (ΑἹ. 

77.Χ3970). 
ἀφομοίωσις, ἡ, 1. δεεονήηρ {, ἀϑειριτίαίϊοη ἰο τοὺς ἐχομένους 

τῆς πρὸς τὸ θεῖον ἀ. (Ἰετη.εεἰ.33(0.147.121; Μ.0.7168)}; ἧς ἐτύχομεν 
πρὸς τὸ θεῖον ἀ. Ἔλπι5.}.6.7.το(3168 ; Μ.21.5304}; 2. «γηηδοίίεαϊ γε- 
γεβεηίαίίοη τῇ κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀ, ὑπὲρ πάντων τῶν 
ἐθνῶν λύτρον ἑαυτὸν τῷ πατρὶ προσηγάγετο ΤΟτΥΟΝ γββιοζομνς. (Μ.46. 
1165); ἃ, καὶ ὑπόστασις ταὐτὸν οὐκ ἔστι: τὸ μὲν γὰρ τύπος, τὸ δὲ 



ἀφορίζω 
ἀλήθεια τυγχάνει Ματο, ΕΤ Ορι84.10.3(}}.65,.11500)); ΣΜοΒ, δ γε. δὲ 
“ἄπ. ο(Μ.18,5600). 

ἀφορίζ-ω, Α. οαεί οὐ, δωμιφὶ ὁ θεὸς τὸν παρ᾽ αὑτοῦ ἐπισπείραντα 
τὸ ζιζάνιον ἀφώρισε τῆς ἰδίας μετουαίας ἴγχοπ ἠαεν.4.40.3(Ν .7.1114Ὰ}; 
[Βα5.δαρί.2.9.τ(2.6660 ; Ν.51.τό120) ; διὰ τοῦ ἀφορίσαντος ἐκ παρα- 
δείσου τρυφῆς τὴν εἰς παράδεισον αὖθις ἐπανάζευξιν ἐχαρίσω ὙΜεῖῇ, 
δ γη1,οἱ πη.δ(}}.18,5684). 

Β. ομὶ οὔξ, βριϊθα!ν τοῦ μὴ “τοντος καὶ ἀποσταυροῦντος ἑαυτὸν 
τῶν παθῶν (]6π|.5γ.2.2ο(Ρ.172.12 ; Μ.8.1τος 324) 4]. ; ρ8585., δέραζαίε 
οπεϑεί ἤγουν, 1.3. ττίρ.220.13; 11730).Ψ 

(. ἐχεομηημμίςαίε; 1. τὰ σοὰ., Οὐ ἢ ΜΜ]||.π8:2τίρ.τ64.13; Μ' 
17.2008})}; Ει5.].5εγι.5(}1.86.3438); Ῥτος...}).12:32(Μ.87. 00 Ὰ}; 
Ζ. οἱ τυπου Ἔχοοπιπιηϊοϑίϊοι οὗ ργθϑῖβ, 1.6. ΒΌΒΡΟ:ΒΊοη ἔγοτη οἴπος, 
Ἀπ ἐειηρογάσν ἐχοϊυβίοη ἔσοτὰ (οιητηυπηίοι, Οσησί Α ρ.8.28,3 8].; 
ὁ τὴν εὐσέβειαν μὴ διδάσκων ἐπίσκοπος, “"εται" καθαιρεῖται δὲ μένων 
ἀδίδακτος ϑορμν, Η,οοΉ.(Μ.87.3368}); 5. οἱ Ἰαἰτν ; ἃ. οὗ πια]οτ εχ- 
σοι πο ἢ; ἃ. Ὁ. Ψῃϊσηῃ οἴἴεπαάευ 15. οαϊ ΟΝ ΕΑΡτεὶν [γοσα᾿ 
Ὁμυχοῇ, ΤΗΙρρ. Αγίομι. 80. Ἐπ. ἦ.6.5.28,0(},2ο. .5138); τοὺς ἀθέους 
αἱρεσιώτας ἀμετανοήτως ἔχοντας ἀφορίσατε ἀπὸ τῶν πιστῶν καὶ τῆς 

ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ ἐκκηρύκτους ποιήσατε (σηοί. Ρ.6.1τ8.1; ΤῊ, 
τύ ον.π5:π(3.το3); 11. ἃ. 1655 βενεσε ἴοστη ἱπ ῬυΠΙΟἢ ΟΠ ΠΆΕΥ, Ἰπουρὴ 
ποῖ ουΐ ΟΕ ἔτοτὴ ΟΒυτΟΙ, 15 τα απςεα ἰο βεοοπά ρτϑᾶς οἱ ρεῃϊζεπίϑ 
(οἱ ἀκροώμενοι), 865.6.188 ἐαπ.4(3.2710; Μ,32.673Α}; . ΟΥ̓ τηῖποῦ 
ΧΘΟΠΉΤΏΠΠΙΟΆΤΙΟΝ, ΕΥ̓͂ ΨΏΙΟΏ ΟἤθΠΕΥ 18 ΓΕ] ΡΟΥΆΤΙν ἀερτινεα οἵ 
ΟΟμηπη πίοι, Ὀειαρ χτραπορα τσ Τουτῖῃ ὅταάε οἵ Ρεμϊτεπῖς (ωϑη- 
οἰφίθμ 65) τοὺς λέγοντας μετανοεῖν ““εἰν χρόνον ὡρισμένον κατὰ τὴν 
ἀναλογίαν τοῦ ἁμαρτήματος (ποδὶ. .4.Ρ}.2.1τ6.4; ῬΑ]1.. 1 ππ|5.33(Ρ.97. 
20; Μ.34.1τοθᾺ}. 
Ὀ. γεζεν, αϑϑίρη ἰο εἰ μιᾷ τις ἀφορίσῃ ὑποστάσει τὸ ὁ θεός᾽, ἐκβάλλει 

τὴν ἑτέραν Τλάντῃ, Τγ2.2.το( .30.736Ὰ}; λόγους, οὖς οὐδέποτε αὐ 
ταῖς περὶ σαυτοῦ γνώσεσιν ἀφώρισας (1:6].(γΖ.᾿..6.3.τ0.4(Μ.8ς.13458}; 
γνώσεως, ἥτις μόνῃ τῇ τριάδι ἀφώρισται Ῥῇοτ. οὐ .222(ΝΠ.το3.7088). 

Ε. ἀευοίε ἀφώρισεν ἑαυτὸν εἰς ἔργα καὶ θλίψεις ῬΏΠΟΧ.ο}.37(0.18.). 
Ἐς βοὶ ἀραγὶ ὃν τἰδεῖβ τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων οἱ σοφώτατοι τὸ τῆς ᾿ 

Ἀθηνᾶς ἕδος ὕπαιθρον ἀφώρισαν (61).5|7.5.5(ρ.244.15; ΝΜί.9.408); 
δἰαἰΐοη, [0.14] οὨγοΉ.1τ4. Ὁ. 374(}1.07.5574}). 
Ο. “εἰ ἀβαγὲ ἴογ ἃ. Βρεοίαὶ βρίγροβα, ο, ἀδΐ.; 1. βϑύβοηβ ἀφόρισον 

αὐτοὺς τῷ λόγῳ καὶ τῷ κηρύγματι ΟΠτγβ, μον. 82.1 ΤΗ ν] ο.(8,4844); 
2. τπίηρβ ὦ παράδεισος, πρὸς ἄλυπον ἀνάπαυσιν τοῖς ἁγίοις ἀφωρι- 

σμένος ΜΕΙ.γ65.1.55(0.313.8; ΝΙ.41.11488); ὙΠατ.λ,6.2.26,1(3.802); 
ῬμΠοβι. λ.6.3.22(Μ, δε, 5128); ἣ; ΤᾺ 1π6110}8] τηδτίοΥβ, γ65 67,6, ἀΣΣΊΡΉ, 
Οοηρὶ..4.}}.).2.81 ΟΛὨϊ. (445)αεἰ.(ρΡ.77.6; Η.2.5888). 

Η. ρῥίαεα τὰν ἃ. ̓ ρατείσυϊατ οἶλ55 τὸν ὐν; ὡς τελείων διανοιῶν διδά- 
ακαλον, τοῖς ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς “τομεν ΤἸοη, Ατ,ἃ.5.3,3(}1.3,6818). 

1, ῥμὶ ατοᾶγ Ἰὴ ΤΠ ΒΊΟΥ ΡΙΐποπ, ΤΠΙ. δεμά,  ορη. εἸ(Ν.99.1} 1358). 
ἀφορισμός, ὁ, 1. οαΞΠΉς Οὐ εἰς ἀ, παντὸς πνεύματος πονηροῦ 

Θοετδρ.όμολ.20: 2. δεβραγαίοη, οἱ ἃ 5] 2ΠῈΓ, 800. 1, ἀπέχεσθαι 
παλαιᾶς συνηθείας καὶ ἀφορισμῶν Οὐηῃοί ρῥ.θ.1το.τ; ἰουδαϊκοὺς ἀ. 
1δ.6.3ο.1; 3. ἐχερεμηϊοαϊση ; ἴῃ βοα., Γ᾿ τοη. ΑἹ], 7γ.(ρ.62.6); (τ. 
Νψββ. ας, (}1.46.3120); 170.}).6 0.1 ἌΡΗ. 2ο(1,95.3728) ; οἱ ρυ]θβίβ, 
φηΐηον ἐχεοριμηεαϊίουη, σῶμ. Αρῥ.13,32; οἵ Ἰαϊῦν; Ῥμα]ον ἐχέθη 
τηηϊοα θη; ταοϑῦ βανεσο ἔοστα, Οὐ Ν 85. ρισαη. 5 (Ν.4:.2324Α}; 1655 
βανοχξ ἔογη, Β85,6}.τ88 εα.4(3,271Ὲ; Ν΄,32.6724); ΠΗΉΟΥ ἐχεοηι- 
φηιμϊοα! ]9Ή., Οοηϑὶ, ἄρ}. 5.8.1; 4. εἰ 00 οὗ ἃ ὈοΟΚ, Ἰουβυφη διόῤῆ. 
ατ(Μ.22.0218); 5. 5οοἰμοίοη ἴῃ ταοηαβίουν ΡΥβου τέως μὲν ἀ. καὶ 
ἀσιτίας 56. ἄξιός ἐστιν} Β45.γερ.ὃγ.44(2.4208Β ; Μ.31.ττο0}}). 

ἀφοριστικός, 1. ἀεβηῖηρ, ἀεἰ πη τῊρ ἀ, ἔννοιαι περὶ τοῦ πνεύματος 
Βα5..5}17.ο(Ζ τοὶ; Μ.322.1084}; θεῖα θελήματα, τῶν ὄντων ἀ. καὶ 
ποιητικά Ὀϊομ ἀτ.4.5.5.8(}},32.8240), 2. ἀϊειτηεῖυε τῇ ἁ, ἰδιότητι τῇ 
ἀπὸ τοῦ πατρὸς Τιεοηί. Βιεα. δεν. 25 (Ν}.8δ,1ρορο) ; τῶν ἀ. αὐτοῦ ἀπὸ 
τοῦ κοινοῦ ἰδιωμάτων 1.6, οὗ Ἰνορο5] Τυΐορ. 2γ ἄορι. (1.86.2948Ὰ}; 
. γοεεηρ τὰς ἀ, ἔχουσιν οἱ ἱεράρχαι δυνάμεις Ὀϊολ. ΑΥ.6.}1.5.3.} 
(λ1.3.5648); ἀγαθῶν ποιητικὸς καὶ κακῶν ἀἁ, Ῥτος....5.7:τὸ-τὐ(Μ.87. 
10644); 4. κεερτηρ ἀραγὲ ἐν τῷ ἃ. μοναστηρίῳ ὡς κατάκριτον ἐξώριξζεν 

70. Ομ. διαί, 4(Ν1.88,68:5.). 
Ἐῤφοριστρία, ἡ, 210 5 ΕΥν ῥγίδξοηῃ ἁ,, ἐν αἷς οἱ ἀπειθεῖς καὶ δυσήνιοι 

κατακλείονται (οη 5. δ᾽ μα. 25(}1.00.17134}. 
Ἐἀφορκίζω, ἐχογεῖσο, ἱγεαὲ ὃν Ἡιδαης οὗ ἃ εἰαγηι, Ογτ Ναΐ. τ7(3. 

4δο, ν.}. ἐφορκίζειν ΑἸ 6); εν ς.{(0.24.23); ταεᾶ., 100 Ἂς τη. 
210.ὅ0. 

Ἐἀφορκισμός, ὁ, ἐχυγεΐφη, Επεβοὶ ὈΡ.275,276; ἀρεμίεὶ σομίαϊπίηρ 
α εὔαγι, ΟΟ ἀς  ἔηνζτο. 28, 

Ἐῤφορμολογία, ἡ, ῥίεα, Απαρὶ. 5, οά,τ( Μ 80. 2800). 
ἀφοσιόω, 1. αοί.; ἀεφιῖὶ οπεσοίξ οἵ, Μᾶς, ον. ρεγξιτί .34.8404); 

2. τηεᾷ.; 8. φαἰῖον, δέ ἀεοερίαδίο ἰο, ΟΥ.Να.07.21.34(Μ.3ς.11248}; 
Ῥ. Ῥγορέαίο, ἀρέεαξε, 1Ὁ.7.τ6(776Ὰ};} οὐ παῖε ἃ ζογηιαὶ γεοορη:οῊ 
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οὗ, Οὐ Ν υ85.6ρ.τ(}1.46.10048); ἃ. αδογείναίο, 15ὰ5.υ.(.χ.1οίρ.11.28; 
Μ.2ο,. 9210); σα Ναζ.ρ.τοί .37.400}; 6. γαῖξε οὐγεείΐοης, Το. Δηΐιορ. 
Ογν.4(ρ.155.28; Μ.77.248})) ; ἔ, Ῥετῇ. Ῥίςρ!]., ρεγξμμείονν,, ΒᾺ8.9.244Ὶ. 
2(3.37)8Α; Μ.32.913}). 

"ἀφοσιωμένως,ν ν. Ἐάαφωσιωμένως. 
ἀφοσίωσις, ἤ, ἐχειγαϊοη, 1μοὸ Μαρ.ερ.τοίρ.50.37; ΜΟΡΕ, 54. 8444). 
Ἐῤφότε, --- ἀφ᾽ ὅτε, ἤγονε ἐδ ἐἶριθ τοίϑη, 10. Μα],εἰγοη.] ρ.τἹ6(Μ,., 
2816 

ἐν ΠΡΡΨΝΝ ἡ, Ἰηεξαῤτίεν, ΤΑΛΉ. ροὶϊ.2.18(Μ.26.1τ64}). 
Ἀφροδίτη, ἡ, “ρἠγοάϊίε; ἡμέρα Ἀφροδίτης Βγίάαν, ΟἸΕΙῊ.“ἰ7.}.12 

(Ρ.54.6; Μ.9.5048). 
Ἐἀφρόμορφος, ρα» κ6; δριτῃθι οὗ 161}γ- Π5ῃ, πὶ σΟΙ ΡΥ ΒΟῚ Οἵ 

Ἰαϊῖου ψ] ἢ ἃ ΟἸουσυτηδηβ ἴασο, 00, ῬΙ5.ἐαγηι.1.32. 
Ἐῤφροποιέω, ἤρα, 7γοί, Με ἰδῥν. (ρ.456.2) ; 14. δ γη:}.2.2(ρ.1τ6. 

21; Μ.18.404). 
Ἐἀφρόφορος, ἠρανηῖης, δένει, βε.2(Μ.59.590); Ν1.εῤ}.2.04{Μ.70. 

241})). 
ἄφρων, 7οοἰτεῖ, 65ρ. οὗ ΠΟ] ΕνΟΥ5 γενόμενος ἄ, ἐρεῖς ὅτι οὐκ ἔστι 

θεός ΤΑΙΠ ἀἱαὶ. Τγίη.3.6(Μ.28,12128); Βα5.γερ.γ.26ο(2. ΞΟ20 ; Μ',31. 
12568); ἄ. ἡ γραφὴ τὸν δυσσεβῆ εἴωθεν ὀνομάζειν “αι Ζαραι τ τό 
(2.1τ640). 

ἀφυβρίζω, ἐξῶςς ἰὸ γαρο, ὅνπερ. 4(1.66,12360).Ψ 
ἀφυλίζω, εἰγαΐῖη οὔ, εἴ. γνηρ.δ6.4(0Ρ.68.18; Μ.18.120Λ). 
Ἑἀφυλλορρόως, τρτίῃσμξ σἰεάάίηρ ἰέαυες, ἘΠΡΙΡ.}οη;.τ(}1.43. 

4290). 
ἔἄφυπνος, αἴϑαΐε, Οντ, 0.γ(4.670}). 
ἄφυρτος, πο εο δε, αχιανιϑὶσ. Δ .οτ.12280). 
ἀφύσικος, ῥεγομά παΐμγε πᾶσιν αὐτοῖς ἀ. εἶναι λέγων εἰς κατά- 

ληψιν ΑΙοχ. Δ]. ορ,Αἰεχ.2τ(ρ.23.8; Μ.18. 55 6Β)αΡ.ὙΒαϊ ἦ..9.1.4.21(ν.1]. οὐ 

φυσικήν 3.735). 
ἀφυσιολόγητος, γηοἱ ἐχῤίαϊηε ὃγ ξείσπεο, Οτ Ν γβδ. εχ. 25 (Μ.44.Ψ 

880). 
ἀφύτευτος, τηςῖ,, σεεϊάρηίαὶ, ἐμεχρεείεᾷ μὴ περιιδεῖν ἀθεράπευτον 

τὴν ἄρριζόν τε καὶ ἀἁ, ταύτην δυσμένειαν ΟΥ̓ ΝΥ 55... 1(Μ.40.τοοΙΔλ). 
Ἐῤφυῶς, ῥροίἰϊπμῖν, ἱπαρῥγοῤγταιεῖν, Αἀατη.ἀταί.4.7(0 152,16; Μ. 

11.18174)}); Οεμῃηδῆ, ἐγ φη.40:2](Μ.8ς. τοι); Μαχιαηδι. ἴοι. 
132520). 

Ἐἀφφώ (᾿ἀπφώ), (Π 60 γ, ΧΠ ὩΣ δύεη ΠΕ) ἴῃ χρη θη οὗ ποῦ ὁ 
θεὸς ᾿Ηλιοὺ ἀ.; 4Ἐ6ρ.2:14: ἀ, ἑρμηνεύεται ἄμφω, τουτέστι τὸ πνεῦμα 
τὸ διπλοῦν ΤΑΙ, ,ἐορημοςςϑη!. 6(}1.28,474); τὸ ἀπφὼ προσφώνησές 
ἐστιν ἀδελφική Ἰάγτη.  γἱ5.2.ττ(Μ.530.6ς 64}; ἀ. ὁ κρύφιος ἑρμη- 
νεύεται, κατὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν ἄλλων ἑρμηνευτῶν 1 πα] τ φη.Ὁ τῇ ἁἰΐερ. 
(1.5τὅ). 

᾿ἀφωσιωμένως, ῥεγίμπαονίν, ΟΒγγϑ.έγμε.2.5(2.4208); ἀπω- 1885. 
ποιποῖπ ᾿5.28(1.122Ε; Μ.29.3010); ἀφο- ΑἸπῖοι, [ο.12:4{Μ.85.14818}.Ψ 

ἀφώτιστος, Δ, 1"; 1, ποὲ τἰϊρππαϊε, οἵ τπιοοῖ ἰπὶ 115 ὉΠα568 τὸ 
εἶναι καθόλου τῇ ἰδίᾳ φύσει ἀφεγγὲς καὶ ἀ. αὐ ν᾽ι.νβε, αμην γε. 
(}1.46.33Ὰ}; Ρτος, σεν τ: τ (Μ.87.884}; οὗ ρυίπιοναὶ ἀμυίκηθθβ τῶν 
σωμάτων ἡ φύσις. «πάντως ἀ. ἦν 1.1 τ2(448}; οὗἩἨἁ ρεγβοῃβ τὸ φῶς... 
πάντα δοκεῖ...τὸν ἀέρα πληροῦν, πλὴν εἰ μὴ τις ἐν ἀντρίοις οἰκίσκοις 
καθειργμένος ἀ. διαμένοι Πα τ γαη.2(4.11:); 2. τοτπομὶ ἰἰρὶ, ρτυτηρ 
το ἐΐρἐὶ, οὗ ᾶχε δικαίοις μὲν φωτιστικήν, ἀλλ᾽ οὐ καυστικήν, ἁμαρτω- 
λοῖς δὲ καυστικήν, ἀλλ᾽ ἀ. ΑηάτιΔε5, ρος, ϑ(Μ.ιού.4ο1λ); ἀδύνατον 
«εἶναι πῦρ ἀ. 0.1). }1«».1.4(Μ.04.τπορο); ὅ. ῥὑἰτά ἀἁ. βλεφάρων 
Νοῃῃ.ραν. 7σ.ο:21(}1.4.3.8288); ἐδ.9: τ(8248); 1)1οη,. Ατ.6.}}.3...0(}1.2, 

4334). 
Β. τηεῖΐ.; 1, μηεμἸρμἰοηεά, μηϊηδίγείεί ἀ, ψυχὴ ἀδύνατός ἐστι 

πρὸς νόησιν Βαϑβ. μΉ.2.16(1. 2510 ; Μ.20.6048})}; εἰ φωτίζει πάντα 
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, πῶς ἀ. μεμενήκασι τοσοῦτοι ; 
ΟΥ.Να2.0;}.33.1ττ(Μ.36.2280); Γγνυβ.ἠσηι. δ τὰ [0.(8.480}; οὔτε ἃ. 
ὄντα δεῖ ἐπιβάλλειν τοῖς πνευματικοῖς θεωρήμασιν 1δα,ῥεγξιδίρ.1ο. 
4); Ἰϑϊοη. Ατνορ.8,2(8]1..3.10028); 2. εβρ. μηδωῤιίςοάᾷ τί μὲ ποιεῖς 
γεοφώτιστον καὶ ἀ.; τι ΝαΖ,ον.33.17(}1.36.2360); οὐ φέρω ἃ, εἶναι 
μετὰ τὸ φώτισμα 1.34.ττί252}}}; 10.40.22(3888); αἰσχυνθῆτε ὅσοι ἃ, 

τυγχάνετε (Ἤγνγ5.Π0}1.10.2 2 ει, τς 54}; ῬΆ]] ΟΠ γν5.7(ρ.30.14; 
Μ.47.24). 

ἙἈχααβιτικός, {κε Αἠαῦ, τεμγάσγοιις ἡ Ἀ, χείρ Πάν, δεμα, ἐρ. 
Ζ,τοό( 00.136: Ὰ}) 

ἘἈχαβαϊκός, -- ἔοτερ., ΤΠατ Θαιά, 6). 2.40. Μ 09. τ2568), 
᾿ἀχάλαζος, »εε Ἴνονη μαϊϊ, Οναε. 51.3.46. 
ἀχαλιναγώγητος, δ» ϊεά, τε πη ὐαον.5.8,χ(λ4.7.χ1444}); ΗΙΡΡ. 

5.22 τῷ δη(ρ.59.10) ; ̓ ρῆγ. 2. τϑολ. 
ἄχαλκος, το μοι νιόηεν, Οὐ. Ναζιεαγ.2.1.12.2οο(Μ.37.1180Ὰ} 

Μαχ,αγηδῖς. (Ν.9χ. 1268). 
ἀχανής, 1. ἀεαά τυπτόμεναι ἔμενον ἀ. Ῥεῖ. ἢ ΑΙ] ἐπενεῖ. (1.33. 

1277Α}0Ρ.ΓΠατ.}.6.4.22.5 (4.088); οἰμηπρ, γχδῖ. ὁρῶντες τὴν 



͵ 

ἀχανιάω 

ἀπορίαν ἀἁ. ἔμενον ΑἸῊ«ἄδον.3.1(0.3.5; Μ.25.4200); (Πγν5.5ας.6.12 
(Ρ.1τόξ.1ο; 1.4320); ΣΝΠ.πανγ.6(Μ.γ0.6 574}. 

Ἐἀχανιάω, δεεονια ηεμέο, Τάτ, διπα,.εῤ}.2.37(}1.99.12280). 
Ἐχαρακτήριστος, τοτμομί ἀϊείτηεῖυο ξεαίμγε,; 1. τὰ σετι., στον 85, 

Ἐπμηδ(2 Ρ.1τ03.τ5; Μι4:.788}) τ 16 .ἀδέ! (Μ,46.561.4); καθ᾽ ἑαυτὸν ἀ. 
πᾶς καθέστηκε νοῦς Μαχ.καρ.5. τοί .90.13568); 2. τὰ να!επί. βγϑίειη 
Μεσότητος τέκνα ἀ. ἦσαν 4]. ΟΠ. Ρ.ἘΡΙΡΠ.λαεγ.3τ.6(ῃ.304.5} Μ.41, 
4854); ὅ. οἵ τῆς αἰνίπε τϑάϑοι (ΝΆ 556 Π6) ὁ Χριστός, ὁ ἐν πᾶσι τοῖς 
γενητοῖς υἱὸς ἀνθρώπου κεχαρακτηρισμένος ἀπὸ τοῦ ἀ. λόγου ΗΊΡΡ. 
μαεγ.ς.π(ρ.8η.6; Μ.16.32128.}; τὸ εἶδος τὸ κατελθὰν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ἀἁ. 
ὅποῖόν ἐστιν εἶδεν οὐδείς 1. ς.δ(ρ.01.24; 31438). 

ἀχάρακτος, ὠηάϊγημεά νυκτιφανὴς ἀ. ἀστήρ ΝοΏΠ.ρα7.0.2ο:τ 
(Μ1.432.9088). 

Ἐἀχαρίεις, τριρίσαξαγιέ; οἵ γγεα]5β, ϑορῆτ ΗΠ νεῖν Ογγ.εἰ }09.ττ(Μ.87. 
34520). 

Ἐἀχαρίτωτος, γη0ἱ τρτημτΗρ ργασος, ἴσο. ΟἸΠπα.ςἊαἰ.7(Μ.88.8ο8Α), 
Ἐἄχαυνος, τΠασεθπ δὶς ἰο ταῖς ἐναντίαις θέλξεσιν ἅ, ΤΠάτι σιμά, 

μαΐϊυ. ΒΥ γ( ἴ.οδ.6ο 20). 
Ἐἀχαύνωτος, μγπρα 1 τὸν τῆς εὐσεβείας τόνον εἶχεν ἀ. σε]νε. 

᾿.6...1τὴ.8; ἀμείλικτον, ἤτοι ἀνένδοτον καὶ ἀ. Μαχ.Ξε οῖ,ε.ἢ.2.4(Μ.4. 
448). 

Ἐἀχειμαστί, τοτέ οι εἰϊείμγῥαηεε, Μεῖῃ  γηρ τ. 3(0.120.16; Μ.18. 
2170). 

ἀχειραγώγητος, γε ΘῊΡ ἰο δὲ ἰεά, οὐςηαΐθ ἡ τῶν ᾿Ιονδαίων ἀ. 
γνώμη Οντ. [0.5.2(4.4770}; 1δ.6. τ(624}). 

Ἐῤχειρί, οὗ 115 οιἵϑη ἀεεογά ἃ. καὶ αὐτοματί ΤΕΡΙρΠ. ἀοη!.2(Μ.43. 

4570). 
ἀχειρίδωτος, τοι οι εἰεόυες, 502.᾿,.6.5.14.1(Μ.67.τοῦδο). 
Ἐἀχειρόθετος, πο Ἰηουοίυτηρ ΤΙ ροΣΊ ΠΟ. οὗ μαηάς ἀ, ὑπηρεσία Β45. 

ἐρ.2τ7(3.3250 ; Νί,32.706Ὰ). 
Ἐἀχειρομίαντος, η01 ἀοἠἰεὦ ὃν ἐπε τϑονὶ οὗ ἐμὰ μαμάς, ι.6. Ὁν Ὀεὶπσ 

[δϑἰοποα 85 δὰ πὰρ; οἵ ἀοά, [5]. 6]. ἐερῥ.4.207(Μ.78.13018). 
Ἐἀχειρόπλαστος, "οΐ γιαΐφ ὃγ βαης ὁ χερσὶν ἀ. ἐκ πηλοῦ διαπλάσας 

τὸν ἄνθρωπον ΤΟγτ, Η σεεμνς, τοί ],22.1τ074}; 170.1),μο}}.5(}]}.οὔ, 
6520). 

ἀχειροποίητος, πο τιαάο ὃν παμάς, τεῖ, Ἰταρυβββίοπ οἵ Πὶ5 ἔδοα 
Βε ὈΥ (Ὠτβὶ τὸ ἌΡρατγ (ν. «4. }α([4.2) εἰκόνα ἐποίησε τὴν λεγομένην 

ἀ. 110.) .(οηοί, 4(Μ.05.320Ὰ}; ἄρ, οὐ θοαν οὗ ΒΜ ἃ5 ἀ. [ἈὈδγηϑο]8 
οὗ (ἢτίϑι, Μοα, ἄογηι. 2(}}.86.32209Ὰ). 

Ἐἄχειρος, ἐὐἱϊδομ παπάς, Μεῖδ νας. 3.15 (0.412.1; Μ.18.3174); ο. 
ΡΙ5. Π γαεῖ. τ. 46(}1.92.1302.Ὰ}). 

Ἐἀχειρότευκτος, "οἱ τησάε ὃν παμάς τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀ. σκηνωμάτων 
{10.}).. }.τ6(}.ο6.τοοτΑ). 

Ἐἀχειρότμητος, 50 ἐμὲ ὃγ μαμάς, Τ1ο.1)ἱονι.4.,Δο( .06.6320). 
ἀχειροτόνητος, γογαάατηεα, 1514. 6] ἐρῥ.3.75(Μ.,78.,7844), 
ἀχείρωτος, 1. 11; 8. ἑηυϊηοίδία σταυρὸς τὸ ὅπλον τὸ ἀ. (Πτγπ.ἡονι. 

5. Μ|ι.26:30(3.100); οἱ Τιηΐπ., {{865.Ναζ, ταί. ,(Μ.28,860); Ὁ. τηι- 
ῥγερμαδίε ἃ. σηκός Ι516ῬΕ],ρῥ.1.τ74(Μ.γ78.2074}; 2. τηοίὶ,; ἃ. οἱ 
ῬΘΙΒΟΏ5, Ἠοὶ ἰο δὲ οϑογεορῆε ἁ. ἔσται ὃ ἐνάρετος (Ὦτγπ, μ0η1.24.3 ΤῊ 
ΜΙ.(7.Δ04Ὰ}; φιλανθρωπία ψυχὴν ἀ. πᾶσιν ἐργάζεται 1.6 4. 5(6410); 
πρὸς τὸ μέλλον ἃ. 1. ςἰαἰ.7.4(2.800}) ; Ὁ. οὗ {Ππ|πρ5, μοὶ ἰο δὲ τιαξίενοά 
τὸ ἀ. χειρώσασθαι ]514.Ὀὲ].6}}.2.4ο(Μ.78.4844}; 4.5. τϑτ(14320); 
ς. μηαεεϊει τῇ τῶν φωστήρων φλογὶ μένειν ἁ. ἵ [51 φι.δὲ γ 5.03 
(Μ.6.153330); ΟὨγγβιίορι.3.2, τῷ ἄφιργτης, (3.734); φύσις πρὸς ἅπαν 
πάθος ἀ. Β55.561.0γ.3.2(Ν] .8ς.400). 

[Π]Ἀχέρουσος, οὗ «4οἤόγοι (ΤΊ ΝΕΥ ἴῃ πεῖθου ἡγοῦ) Ἠχέρουσα λίμνη 
ρος. Βαπ.22. 

ἀχθοφορικός, «μἼαδίς (07 δεαγίηρ δηεγάφης, 1885... τά(τιδ8κ.; Μ, 
20.1418)}. 

Ἐχλεύαστος, ἠοὲ τιοεπεά αἱ, Αἰ υἵπο, τ. (1.25. τό80). 
Ἐἀχλοηφόρος, τεὐἱίμομέ ργαδς, {ῆτγβ καἰ. Πγοάταά. τ(83,408). 
Ἑἀχλυοποιός, σα δήηρ τηῖδί, Τ1ϑ 6.) γζ.15(Ὁ.92.25). 
ἀχόρταστος, {ηδαἰταδίδ, 1.5.1. γί ΝΜ .86.4008); [514,ῬΡεὶ,εῤῥ. 

2.233(Μ.78.6680), 
Ἐἀχραντία, ἡ, ῥιγεν; οἱ ΒΜΥ, Ὑπατιδιυᾶ, παν. ΒΛΙ͂ΨΙ γ(}1.οὅ. 

6034). 
ἄχραντος, μράεβίε Ὁν 5ῖη, ἴῃ σθη. ἄ, τὴν ψυχὴν ἔχειν χρή (Ιεηι. 

εἰγν.7.7(ρ.36.27} Μ.9.4694); Βα5.6}.45.1(3.134. ; Μἴ.,32,3684); ὔντ. 
“5ι.77(3.330Ὲ)}; οἵ σοά ἄ. ἡὶ θεία φύσις ἩετδοΙδοὶ ἂρ.ΟΥ. 79.13.25 
(ρ.248.20; Ν.14.4400); οἵ. οὐ νομιστέον τὸ ἕν ἐπὶ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων 
τῷ ἀ. χωρὶς Χριστοῦ Οτ.41α],.4(0.128.5); ΜΙΝ εν. εἰ Αεἶ.ταί(ρ.12.14}; 
7ο λον. 4. 2τ(.ο6.620Ὰ}; οὗ Ομ σίϑε θεὸς ἐν ἀνθρώπον σχήματι ἅ. 
ΟἸετα, ῥαεά.τ.2(ρ.91.23; Μ.8,2520); τῇ προσθήκῃ τοῦ ὕδατος τὴν ἄ, 
καθαρότητα ἐδήλου καὶ ὅτι τοῦ θεοῦ τὸ σῶμα ΤΑ. ““Ροϊχ.τ8(}.26. 
11258); τὸ χωρῆσαι δυνάμενον ἃ. σῶμα πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος 
σωματικῶς ΤΑΊΛΠ, κόνΡι. βά.τηίρ.0; Μ.26.12600}, οὗ Η. Οβοςῖ, Ψ. 

280 ἀχώρητος 

Εωῤί.α; οἵ Ταπ,, ΤΒαι. Ἐς. 57:6(1.986); οἱ δα ομαυβ μεταλάβοι τῶν 
μυστικῶν καὶ ἀἁ. σώματός τε καὶ αἴματος Χριστοῦ Ν1].ρ}.3.280(Μ. 
70.5210}; μεταλαβεῖν τοῦ ἀἁ. θύματος ῬὨΠοΒι.ἠ.6.2.12(Μ.6ς.4160); 
παραφυλαττέσθωσαν ἄ. κοινωνίαν 170. 6]. εν. (ΝΈ.88.19290}; οἱ ΒΜΥ͂ 
θεός, ἐξ ἀ. κόρης Ἐλι5.4.,6.4.το(ρ.τό9.3; Μ.22.2818); τῆς ἀ, παστάδος 
στ Ν, γϑβ λον. ἠπὶ Οαπὶ.(Μ.141.9530); νοητὸν θυσιαστήριον ἐξ ἀ, λαγό- 
νων θεῷ δεδομημένον Τπάτιϑιυά,παξυ, ΒΨ 1(Μ.06.6930) ; οὗ ρο8- 
Ρεΐβ, Μ.Εμρίια; οἵ ὈΒυσοῦ, ῬΑ} 1. ]αμ5. τόσα (ρ.9.9.; Ν.34.1002). 

Ἐἀχραντόσωμος, τὐἱἢ δοάν τἰπάεξίο, Με. Ἐνρηρ.τῖ.2(Ρ.133.13; 
Μ, τῷ, 2008), 

ἀχράντως, 1. ὐὐϊπομὶ ἀοβίεριοηί; ἃ. τοῖ. ρεὺποσαϊτίοη. οὗ ὅθ ὁ 
θεὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐγέννησε τὸν μονογενῆ ἀἁ. Ἐριρπ ἠεγιδο.τ(ρ.τόδ.χ; 
Μ.42.225Ὰ}); τῆς ἀγεννησίας ἐξ αὐτῆς ἀ, γεννησάσης τὸν μονογενῇ 1. 
η6.45(ρ.399.11; 6120) ; Ὁ. τεῖ, (Ὠτβι 5 Ὀἰσιῃ, ἰ΄ όαρὶ Πάτερ. 516.8; 
Μ.42.8128); ἄνω ἐξ πατρὸς τελείως γεγέννηται ἀχρόνως καὶ ἀνάρχως 
καὶ κάτω ἐκ μητρὸς μόνης ἀἁ. καὶ ἀμολύντως Ι΄ «παον.60.25(0.176.4; 
Μ.42.2440); 2. τὐτι ποι τ εγίνιρ ἀοπ ἰθηεθηί εἰς τὴν ἀπάθειαν θεούμενος 
ἄνθρωπος ἀ. μοναδικὸς γίνεται (Ἰ6ΠΊ.5 γ.4.23(0.315.26; Μ.8.1361Ὰ}; 
δύναμις [5ς. θεοῦ] ἀ, ταῖς ὅλαις οὐσίαις ἐπιβατεύουσα ΤΟ νΥ, Τγίη (65, 
8Β; Μ.77.1132Ὰ}; 3. τοτμομί καμδηρ ἀεἠίεηηθη! τῶν ἀτελέστων ἀ. 
ἀποδιαστέλλουσι τὰ ἅγια Τ)]οη,. ΑΥ.«,᾽.2.5(}1.3,1454). 

ἀχρειοσύνη, ἡ, »δάοτηρ, (σα. 47.138. 
Ἐἀχρειώδης, ἐἰδείεςς, Α ΤἼον. ἃ Ἰο(Ρ.105.2). 
Ἐἀχρείωσις, ἡ, ἀϊξαῤίεριοηΐ τὴν τοῦ σώματος κατάλυσιν καὶ ἀ, ΝΙ, 

4Ρ}.3.268(Μ.70.5178); τεῖ, 41] πάντες... «ἠχρειώθησαν᾽ τὴν ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας τοῦ Ἀδὰμ ἀ. Ατεῖῃ. ροειτ(Μ,1οῦ. 5774). 
ἀχρημάτιστος, ἀεῤγίνειί οὗ γευεημός, [ὁ ΜαἹ) εὐνοη. τ Ρ.324(Μ.07. 

4840). 
ἄχρι, ΜΉΠ|Ι, ας ὰν ἀδὶ ἀμγίηρ ἄ, τῆς αὐτοῦ ζωῆς Ιο 14]. ἐἠγοη.8 

Ρ.21ο(Μ.07.3288). 
Ἐἀχριστιανός, μη-Ο(λνγιξίίαη, Τστορεπε, εἶτ. (Μ.86,603}). 
ἄχρονος, ἐπάερεπάάεηϊ οὗ ἐπε; 1. οἵ οὐ τῆς ἀ. καὶ ἀνάρχου καὶ 

ἀγενήτου καὶ ἀναλλοιώτου οὐσίας, ἐφ᾽ ἧς τὸ εἶναι μόνον ἐπιπρέπει 
νοεῖν Επι5.6.ἐ{.2.ο(ρ.τοϑ.31; Μ.24.917Ὰ}; ΟΥΝᾺΖ,0»,23.8(ΜΠ,35, ττόοῦῦ ; 
Βα5.5ς].0γ.τ, (1 8ς. 360); Αφη. ταὶ. (Ν.85. 0608) ; 2. οἵ σεποτγαιίοη οὗ 
Θρὴ τὸ ὅτε ἐγένετο᾽ ἀόριστον ἐκφορὰν καὶ ἅ. μηνύει (Ἰριι. 5 ν.6,16 
(ρ.φοδ.το; Μ.0.3768); τὸ ἄ. τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκ πατρὸς ὑποστάσεως 
Ολης.(358)αηπαϊἤ ρΡ.ΡΙΡἢ.᾿αεν.73. πίρ. 283. 26; Μ.42. 4240); Β85. 
ἔμη.2.τό(ι. 2510; ΜΝ. 29. όο40); ἦν γὰρ πρὸ Ἀβραὰμ καὶ πρὸ Νῶε καὶ 
πρὸ Ἀδὰμ καὶ πρὸ πάντων τῶν κτισμάτων, ἄ. ὧν 1 ΡΙΡΗ. μαεν. 54.5 

(Ρ.322.24; Μ.41.0608); τὴν ἀ. τοῦ θεοῦ ἐκ πατρὸς γέννησιν (τ, Λήτελ,. 
46(3.4:60); 3. οἱ Ἴτη., Αεηταί, (Μ.85.υδο8); (κα. Νειχ ταί τοί ΝΜ. 
48.868), 4. ἴῃ Μαγοοβίδη βγϑβίδπι, οἵ οραοδα, γον ἤσϑν. τ.17.2(}1.7. 
6414). 

ἀχρόνως, 1. ἐποίεον; ἃ. τοῖ, σα πουαίοη οἱ ΟΠ ὁ υἱὸς ἀ, γεννηθεὶς 
ὑπὸ τοῦ πατρός Ατιερ. Αἰεχ,(ρ.244.0; Μ.26.7008); δγννμδι π|.(345}} 
(0.252.15; Μ.26.7208}; ἀ, καὶ ἀπαθῶς ἐξ ἑαυτοῦ αὐτὸν γεννήσας δ'γηιδ. 
δέγριτ ἀπαΐν2ς; Τιθοπι. ἩΝ ὁδὶ. τ 30 (31.86.1 ποσοῦ); Β. οἱ ψογκίηρ οἔ 
Η. μοβὶ πᾶν ἀγαθὸν πρᾶγμα ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος διὰ τοῦ 
μονογενοῦς θεοῦ ἀ. εἰς τελείωσιν ἄγεται τ Ν, γ85.ἰγός ἀπ} .45.120Ὰ}; 
κατὰ τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς εἰς πνεῦμα ἀ. 
ἀναγεννώμεθα Τιθοπί. ΕΝ εςι.2.2ο(Μ.86.15818); 2. τηιεογρεοϊν 5 ἰὸ 
ἐΐηι6 οὐ γὰρ..«ἀς -.. ψεύσαιτο προφήτης Ευδίηρακὶ τ τ(ρ.41.5; Μ.18. 
6458). 

ἀχρύσωτος, ἡπαδε τοτέμομ! ἐμ ρίογμιθηὶ οὐ ροίά, Ογτιαίον.(1.3038). 
Ἐἀχυροφαγέω, εὐἱ ἐἰαβῇ, γτ.15.2.π(2.20ο(}). 
Ἐχυροφάγος, εαἰτηρ ἐμαξξ, ΟὮτγβ, {γ ἴν {ὁγ.45: τ Μ.04.το21}), 
Ἐχώλευτος, ΠγΉ: στηρίγματα ἀ. πεν. βακε.δ.2(ρ.157.17; 8. 

2600). 
Ἑἀχώλωτος, "0! ταμτίαϊειί, οἵ ἃ ὈΓΌΠ10α] ἰοχί, 

(}1.43.2450). 
ἀχώνευτος, ποὲ τηεἰθ4 ἄοιοη, ϑοοτ ἦ.6.5.τ6.12(Μ.67.6058}. 
ἀχώρητος, Δ. "σὲ ἰο δέ εοπίαϊπεί; 1. ᾽᾿ν 5ρασο, ἐρ μτίο, τοι ρεο; 

ἃ. οἱ ἀοά ὁ θεός, πάντα χωρῶν, μύνος δὲ ἀ. ὧν Ἡρτιη,»αμά.τ.τ; ὁ 
τόπῳ τε ἀ. καὶ τῷ κόσμῳ ὅλῳ Τυί.Ἰαἰ.127.2(}1.6.7728); ΤΠΡὮΗ]ΛῊτ, 
“μιοὶ 105 (Μ.6.10324}; Οὐ Ν γ585.ογαϊ θεῖ, τά(ρ.02.1. ; Μ.45.4.0}; οἵ 
ἘΔΊΠΕΙ τὸν ἀ. πατέρα χωρητὸν διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως ὑποτίθενται 
δγηγη. πη. (345)70Ρ. 253.πῦ; Μ.26.γ}320); ἡ τῶν γενητῶν φύσις τῆς ἀ. 
πατρικῆς οὐσίας δἰεσξῶσα 1χι5.4.6.4. 6(Ρ. .150.25; Μ.22. 2650); Μαχ, 
αγηϑίρ. (Μ.91.11840); ΚΕ. Οἱ θ0ὴ ἀ, ἐστι καὶ ὁ υἱὸς ὡς ὁ πατήρ, καὶ πάντα 
περιέχει ἩΙρρ.ῥαξελ, 3(ρ.260; Μ.10.7018}; ε5ρΡ. τεῖ, [ης, ὀπτανόμενος 
οὐ καθόσον αὐτός ἐστιν, ἀ-. γάρ Μας.Αδρ εἰευ,8(Ν.34.8061}}, Ονγτ. 
7ωἰπ.8(65.2874}; ἀ. ὧν τῇ φύσει γίνεται χωρητός Τ᾿ατ, φσολ. 3: 12(2. 
703); 6. οἱ ΠΗ. Οπμοβῖ ἀ., ἀναλλοίωτον, ἄποιον τ ΝᾺ 2.0γ.4τ.0(Μ.36. 
4418); ἅ. πη γαϊεηξ. πγβίςαι, οἵ τὰς α]ἰγηδέε ῥσίῃοῖρὶς, ἴσεηιἤαεγ.τ, 
χ.τ(Μ.7.445Ὰ}; 2. τπχεῖ., ΤΠ εο ργεἠοηςί ϑίο τὸ ἀ, λογισμοῖς ἀνθρωπίνοις 

᾿ρΡΙρηυθης.Ὁ 



ἀχώριστος 

τῆς θείας δυνάμεως ΟΥΝ ν85.ἤσμ.Ι τὴ (αμὶ.(Μ.44.7810); ἀ. ἐστι τῷ 
πλήθει τὸ ἐνιαῖον τοῦ θείου ἔρωτος Ὠϊοη. Ατ,ἄ.».4.12(Μ.3.7000}; τὴν 
νυνὶ μὲν ἀ. γνῶσιν, χωρηθησομένην δὲ κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐν τῷ 
μέλλοντι αἰῶνι 1514.Ῥ6].}}.2.Ξ6(Μ'ι78. 500); ἀ. αὐτοῖς [50. τοῖς 
σοφοῖς τοῦ κόσμου] ἡ τοῦ θεοῦ ἀποκάλυψις ϑενεγ. Ζ0 ὉΥ.2:14{0.235.5). 

Β. 8οΐ., α. ρϑηϊ,; 1. μμαϑὶς ἰο εοπίαϊη, ΟΥ̓ Ν ν55. ἔπη. τ 2(1 ἢ. 250. 
26; Μ. 45. 9528); ; 1α. φ ῥῖν.(Μ. 46. 6074); 2. πμαλίε ἰο ερπηῤγελιεν τὸ ἁ. 
εἶνδι τὴν ἀνθρωπίνην πτωχείαν τῶν ὑπὲρ λόγον τε καὶ ἔννοιαν δι- 
δαγμάτων ΟτιΝΝν85. Εμη.8(2 ρ.τᾶβοτν Ν.45.7810); Ια πον ορτ 8(Μ. 
44.148Ὰ}). 

ἀχώριστος, Δ. τηδεῤαναδίε; 1. οἵ ΤΥ. θεὸν ἕκαστον ἂν θεωρῆται 
μόνον, τοῦ νοῦ χωρίζοντος τὰ ἀ, (τ ΝᾺ Ζ. ογ.23.τ1(}}.35.1164.); οὐκ 
ἀφορίζων τὸ πνεῦμα τῆς δυάδος.. ἀλλὰ... ἑνῶν καὶ δηλῶν ἐν πατρὶ καὶ 
υἱῷ τὸ πνεῦμα τὸ ἀ. ]άγιη. (885. μη. 5(.. 3108; Ν. 20. 1458); ἁ 
ὁρῶ τὴν ἐνέργειαν τοῦ πατρός, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 

τ. (Α170 ; Μ.761Α}; διὰ πάντων βεβαιούσης ἡμῖν τῆς θείας γραφῆς τὴν 
διάνοιαν, ἀ. περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος κεκτῆσθαι τὴν 
ἔννοιαν ΤΙ γ δε ἐομΐ. (}1.6.1217.4}; οἵ, ἀδιαίρετος; 2. οὗ ἘδΔίλεΙ 
Δα ὅϑοπ πεπιστεύκαμεν αὐτοὺς ἀ. ὑπάρχειν ἑαυτῶν δγηεδ.“4η1.(34:) 
ο(Ρ.253.3}; Μ.26.7338); ἀ. ἐστιν ὡς τῇ φύσει καὶ τοῖς θελήμασι καὶ 
τοῖς προορισμοῖς τοῦ πατρός {1)18,.4γ,6(Δ1.6ς. ττόσο); ὥσπερ ἀχώ- 
ριστον ἀνθρώπου πᾶν τὰ φύσει προσὸν αὐτῷ, οὕτω καὶ θεοῦ πᾶν τὸ ἐν 
αὐτῷ καὶ ἐξ αὐτοῦ. ἐν πατρὶ δὲ καὶ ἐκ πατρὸς ὃ λόγος" ἀ. ἄρα καὶ 
συναΐδιος Ὀντ ἰδ ες.4{(51.26Ὲ); 3, ὉΠ γ]βίο!,, οἵ ἀπίοη οἵ παίαγεβ, ἄτῃ, 
44γ.2.4τ(Μ.26.2334}; ἀ. πρὸς τὴν θείαν φύσιν ἔχων τὴν συνάφειον 
Ἰπάτ. ΜΟρβ, ἐγ». (ρ.ο8,26; Μ.δ6,τοΙ70); τοῦ φαινομένου θεὸς 
Νεβί. ἐν. ο(ρ.262.4); ἦν ἀ. ὁ λόγος τῆς ἰδίας σαρκός, ἐν ἑκάστῳ καιρῷ 
Ἑυϊορ .«Ῥαΐ». 8(Μ. 86. 29258); τριὰς γὰρ ἔμεινεν ἡ τριάς, καὶ μετὰ τὴν 

ἕνωσιν τοῦ μονογενοῦς, ἀ. μεινάσης τῆς ἁγίας αὐτοῦ σαρκός, καὶ ἔτι 
μετ᾽ αὐτοῦ μενούσης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα Επεΐοί,Ὀ.254; οἵ ( γΙπι᾽ 5 ῥτο- 
ἐχἰβίεπος ἀνεπινόητον τῆς ἀρχῆς τὸ πρεσβύτερον, ἀἁ. δὲ ταύτης τοῦ 
θεοῦ λόγου τὸ εἶναι Βα5,ΕμΉ.2.τ4{1.2408 ; Μ.20.6008); 4. οὗ Η, ΟΠοξί 
ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ τὸ πνεῦμα τὸ ἀ. [)]άγτη ({Β 85. μη. κι 211; Μ.20. 

458); Τύντ, Τγίη (68,130; Μ.77.ττ400); τὴν ἀ. καὶ συγγενῆ τῆς 
θείας οὐσίας τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ὑπόστασιν 1514 Ῥ6] ἐρῥ.τιδοι 
78.2210}; οἵ υπίοηα οὗ Ὠνρου ΘΕ ΓΑ Πν 5 τ1685 ταὶ ἢ (σά, ὅτ, 
Ν 55. “ῤῥοϊ. 54(Ν}.45.1256}) οεἷξ, 5, ἀναμάρτητος. 

ἘΒ.. οὗ τπιδηΐϑ] ἰδές, ἀείογημίμεά, ρῥγοξομημά ἀ. μνήμη (Ἰφηηςερ.το; 
ἀ. λήθη εαΐ.1,κ.17: ττίρ.120.11}). 

ἀχωρίστως, ἐμεεραγαδίν, 1. Ττη., {ζδο5. Ναζ.ίαὶ.)(}4.38.8ς7) 
αἷϊ, 5. ἀσυναλεέπτως ; τεῖ, ἘΔΊΠΕΥ πα ὅοη ἀ. ἀεὶ ὄντος τοῦ πατρὸς 

πρὸς τὸν υἱὸν καὶ τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα (1 ε],νΖ. ἤ.6.2.1τ5.4(}} 8ς. 
1257}; ὁ υἱὸς..«ἐκ πατρὸς γεννηθεὶς ἀἁ. καὶ ἀδιαστάτως Τῦγτ. Τγη.8 
(65.118; Μ.γ7.ττ360); Νίαγν. 05.3.4; 1ο.Ἐ) πόρε δ .906.ς572})) οἷ. 5. 
ἀνεκφοιτήτως; τεῖ. Θοπ ἃπ6 Η, (ἀδοβί, ΟΥ. ΝΥΞΒ5, τ. 655.4(Μ.22. 
4200); τοῖ, Η. (μοβὲ 1 (σοαμεβρά μετὰ θεοῦ ἀ. ὃν ἀεί Ταντη. 
((Β85.)} μην 2148; Μ. 20. 7530); Ῥτοο ΟΡ ἄγρι β(ρ. 103. 26; ΝΜ. ός. 
8608); 2. (γιδῖο], ἀ. ἐν τῷ ἑνὶ πῤῥοσώπῳ θεότητα καὶ ἀνθ οροπο. 
τῆτα Τ Παῖς ϑγαρ.2(4.173)}; διὰ τῶν ἀνθρωπίνων ἄγει τὴν ἀνθρωπότητα" 
οἰκῶν μὲν ἀ., οἰκονομῶν δὲ θεοπρεπῶς Βα8.86].0).25.2(}1.8ς.2048); 
γι μας. οὐϊ. 5. φύσις. 

ἀἁψηλάφητος, οὶ ἰο δὲ μαμαϊεά; Ἀ. τι, Νιΐ,Ρ}.3.το5(Δ1.79.4578) 
τς [.(τρ.εαῤρ." δ ΝΜ 8ς. 1852); 2. τηεῖ., μηομεμαδίε; οἱ σοα, Ιρη. 
Ροΐνε.2.2; ἵνα ψηλαφηθῇ κατὰ τὴν φύσιν τῆς λεπτότητος τῆς ψυχῆς ὁ 
ἀ. Μδς, Δερ.μοιη,4.ττ(}}.34.4800) ; Γγγπ5.λορι.32.1 τῃ Π|ὁΡ.(12.203}00}; 
οἵ ὅοη, {τ νγτ.Η] οεσωγς. 8(Μ.23.ττοῦΒ); ΓΑ ΤΉ {4:5}. “τ(}.28,4648); οὗ 
ΒΏΡΈ]5 ἀ. σχῆμα, Γηγγ5. Ζαεῖ,.τ(2.7018); 3. ἐμαὶ σαηημοὶ δὲ γε} ἐν τῷ 
ψηλαφητῷ σκότει ὁ ἀἁ. θάνατος ἐκρύβετο Μοὶ. ῥβα55.23(ρ.4.12). 

ἀψήφιστος, "οί τοῦγ έν γε ΟΜΤῊΡ τὴ ΘΗ Ἶ 5 ΟἸΘΉ ἐνὸς, πμεριδία, τιθαῖ. 
85 5 0ϑξ. τὸ ἀ., τὸ μὴ μετρεῖν ἑαυτόν, τὸ ἔχειν ἑαυτὸν γῆν καὶ σποδόν 
ΒΑΥ5.} 6 . (86, 000})) ; ὁ κατέχων τὸ ἀ. ἐν γνώσει, ἐπιτελεῖ πᾶσαν τὴν 
γραφήν Αβοῤῥμς αὶγ.(Μ.65.3738). 

ἁψικόρως, δοίη, ΟΥ 50 ας ἰο ῥε, χιεϊεξὶν σαἰσά, Ογτιαάον, δ(1.2840)); 
1α. γ»Δ1:.(}1.72.420Ὰ}}; 14.1,0.6: 12(Μ.72.5 800). 

ἄψιλος, ΡτΟΌ. [.1, ἔογ ἄψυχος, ΜΆΧ Ρμδ.. (Μν0 1.320). 
ἁψίς (ἀψίς), ἡ, 1. ἀγολ; ἃ. 11{., ρΙατ., αγεϊεά ὑγίάρε, Το. Μαὶ οἰγοη. 

13 Ρ.330(Μ.07.5054}; . τηεῖ,, ἰοῤ, δμερἠεσὶ γαπῆ εἰς τὴν τῆς ἁγιωσύνης 
ἃ. ἀναβεβηκέναι ΝΙ] Επίορ.43(Μ.79.11370}; εἰς τὴν ἃ, τῆς ἐπισκοπῆς 
διαβῆναι ΟΒατά,εα.το; 2. βράᾶεε δεμεαι υαμῖξ οὗ α εἰμγεῖ, (ἀ-) Οοά. 
“4}».43. 

ἄψυχος, τὐτί οι ἐομΐ; 1. οἱ (Πτβί 85 τη ζαιπεά Ὁγ Αρο]πατίως, 
ΑΡΟΙ]. ἢ». 2(Ρ.2ο4.τ6)αρΡ.ἀπαβεϑμοηορ} (Μ.89.ττ844) οαἷϊ. 5. ἄνους ; 
ἵνα τὴν ἄ, ἐκείνην σάρκα συζεύξῃ τῷ..«θεῷ ΟἸΝ 65, }ο 45 (}}.45. 
12338Β); [,ϑοπτ Ἡμομορὶ (Ν.86.186ς0) οἷς. 5. ἄνους; ἀδηϊοα Ὀν 
οὐ μβοάοχ, Τ6τ. Ὑμδαπη «βάρ. ίρ.149.17; Μ.10.11338); ΑἸὰ, θ᾽. 
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οἷς, 5. ἄνους; 2. οἵ τηεῃ, ζὨγγϑ.ἤοηι,13.4 ἔῃ τὐΤίρμε(ιι,622Ε}; 3. οἵ 
Δῃλ 415, Οτ.λογμοιδιχ τα {εγ.(ρ. 132.13; ἄλογοι. Μ.13. 4310); 4. οἵ ἤχει 
Τίτου τὴν ἄμορφον καὶ ἀνείδεον ἃ. τε καὶ ἀσχημάτιστον οὐσίαν.. 
φωτίσας τε καὶ ψυχώσος Ἐλι5...(,τ2(Ὁ. 231.31; Μ.2ο. 13890). 

Ἐλψυχόω, ΡΆᾶ58., δὲ ἀεορομάεηϊ, ςοπ]. ἔοσ ΜΒ ἡντικότει, Ῥα]]}υ. 
Ολενς. (Μ.47.1τ0; ἠντισκότει Ρ.30.11). 

Β 
βαβαί, ἐχοϊαηπιαίίοη οὗ 5 ΓΡ 56 ἀπ όοπάεγ, Οἱ}; ἴῃ βευίοιβ σοη- 

ἰεχί5, {Ἐπιβέ, ας, τό(ρ.40.6) εἰξ. 5. ἔντριτος ; β. τῆς τοῦ θεοῦ φιλαν- 
θρωπίας Ὀῃγγβ.ἤοηι.57.1 τη 70.(8.333.}; 1δ.71.2(4τ90}; β. πόση ἡ 
ἀναισθησία 1.72.2(4244Α); 4 πορι.22.2 ἠμ Ἐρἢ (ατ.16)ς0)}; κληρονόμοι 
τοῦ θεοῦ" β, τῆς τιμῆς ΙςὰὈΕ],.6}}Ὀ.5.107(}}.γ8.14490). 

“ βαβαλίζω, ἐμὶ} 1΄ὸ εἰδορ (εἰ. βαβαλιστήριον, εγαάίε), τηεξὶ. δουλεύσει 
τὸ ἡγεμονικὸν βαβαλίσαντι...ἔρωτι Ν1).6ρ}.3.33τ(ΝΠ,70.5418). 

Βαβυλών, ἡ, Βαῤδνίον ; 1. ἱπτετρτοῖθα Όγ ἀογναίίοη ἔγοπι ΠΘΌΥ. 
5323 ἃ5 ἴψγ}0Ά οἵ σοηξιθιοι απ ἀἰθοτάθγ, απ ἔγθα. {γϑηβὶαῖθα 
σύγχυσις (α.ν.)}, Οτιλονι.20.4 ἐπ 76γ.(Ρ.314.3; Μ.13.5320); ΜΕ. 
Φγηρ.4.4{Ρ.49.13;Μ.18.924}; ἘΒ685..15,272(1.5874;Μ,30.5070); Θεσι). 
Αρος.τῇ τ π(ρ.185); Τδτπ. ΟΡ δομίσρὶ, (Ν.08.4018); δἃ5. ἴγρε οἵ 
ΡῬεθϑεηΐ ψουα, Ατειῃ. ρος, "2(Μ.τοθ.7130); 2. 85 αἰβρυ ϊθοα ἩϑΙὴς 
ἴοι ἔοπιβ, ὕγας δι. 5. 143,150.; ΘΒΡ, Ἔχορ. τΡϑίσι ς: 12 πα ΛΡος.14:8, 
οὔ Ἱτεη,μαεν. 5.26.1(Μ.7.1τ920); Ἐλι5.ἢ.6.2.τ5,2(Μ.20.1734}; ΗἸετ.υζ. 
{τ ϑορηγ. Ρ] )δίρ.9.1; Μ..ΡΓ,.23.6228); Οεουϊη ρος,τό: το(ρ.182); 
Ατείῃ ρος. 52(Μ.τοῦ.7130) εἴς. ; Βαϊ τΡείγις τις ττεγργείεα Π1|, οὗ 
ΒδΌν]ου πὰ πλΙβθι θα γν ΟΥΚ {μετὰ οὗ Τμαάάδθιβ, (όβηι, πα, ἕο. 
24(Μ.88.1130); 3. ΒΙΠΉΠ]Πα Τὴν 564 ἔον ΟΡ, Ατεῖῃ ρος. 52(Μ.1ο6.7130); 
οὐ στουπα ἐπᾶΐ τήϑαν οὐ ποάοχ ννεῖα 5]410 {Ππετὲ Ὀν ΑΥδηβ, οἱ τ. 

53(720Α). 
Ἐβάγυλος, ὁ, (1,α1. δαιεἶμο) σομηδοῖίον, ΤὨρδη. ἀγοη. 8 χ(ν,], 

βάγιλον ; βαϊοῦλον Μ.τοϑ.252Α}; 1δ..302(9378). 
[ΠβΒαδδείμ ([Ἐ]βαδδήν, βαδδίν), τό, (Ηεθτ. Ὦ" 12) λῆηὲ ἴπδη, 

ΗἸΡΡ.αη.4.36. (το, 6:78); πᾶς, αη.1ο: κ(2.12580); Αμαάχ 868. 
Αροειτοί Μ.τοῦ.2718). 

Ἐβάδιμος, 5.ν.1., ΞΞ- βάσιμος 2, ῥοσεῖῥίο, Ὀντι ρίαρ᾽. ἔχ.χ(ι.245Ὰ). 
βάδισις, ἡ, τοαϊξδίηρ; τὰοῖ,, γόργθδς ; οἵ ϑΒρτϑαᾷ οἱ ἰβρτοβυ, (Ἐπ᾿. 

.».34(0.218.0}; τῦαᾶν οὐ {6 τῆς ἐμῆς β. τὸν τρόπον, τουτέστι, τῆς 
ἀναστροφῆς τοῦ βίου (Πγγϑ.μονι.12.2 τη ᾿λμε,(ατ.203}). 

Ἐβαθμίδιον, τό, εἰερ, 10.ΜοΒοΠ ῥγαϊ. 6τ(Μ.87.20130}). 
βαθμίς, ἡ, 1. “(ῤ, τι ἶννγβ5.0. 10ς.(Μ.44.4018)}; ἴῃ βριγιίυδ!) 

αϑοθηΐ, τι Ναᾷζιρανρ.1.2.2. 2ο(].37.580Ὰ); μέαν β. τῆς τῶν ἀρετῶν 
κλίμακος ἀναβῆναι ΝΙΙ ΟΡ ῥ.4.42(Μ.79.56900); ιαά, ῥεγ,92(ρ0.134.3); 
2. 8. τηβαβϑυτα οἱ μεῖρῃι, Ρτοςο,, Π .1τ:20(Μ.87.0ο8Ὰ) 

βαθμός, ὁ, ςἰε, φγαάο, ἀεργέε; 1. οἵ ἄδργεεβ οἱ Κίπβῆιρ β, τῆς 
συγγενείας 1Β85.τοηδί.20, τ(2. 564 ; Ν.31.13800); 2. οἱ ἀδρτοαβ ΟΥ 
βίαρεβ. οὔ Ργόριοθα ἴῃ Ιητ6]Πδοίαα] 8πα βριτ αὶ [πὸ τελειῶσαι 
σωτηρίῳ ἡμᾶς β. εἰς παίδευσιν ΟἸετη.᾿»αεά.χ.τ(ρ.9χ.16; Μ.8,2528); 
Ματθίας ἐν ταῖς παραδόσεσι παραινῶν ᾿θαύμασον τὰ παρόντα᾽, β, τοῦτον 
πρῶτον τῆς ἐπέκεινα γνώσεως ὑποτιθέμενος Ἰα.5ἰγν.2.0(0.137.3; Μ.8. 
οδΙΑ); πρῶτον εὐσεβείας β. Ἐπ5.4.ε.1τ.6(ρ.27.34; Μ.22.ς60); Μας,Αερ. 
λονι.8.3(Ν1.34.5200); 1δ.8.4(5 290}; ΚΓ Ραεΐ;. ᾧ 4ο(ῃ.32.1); ἐπὶ τὴν θείαν 
ἑνότητα..«τοὺς βι Μαχ.αρ.εαΐ.: 70.4:18(0.135.13); οὐ Μοβαϊς ἀ85- 
ῬΘηβϑίοη 8.5 ἢγϑῖ “Εν Ἰῃ Ργόρζαββ ἴὸ (μΠβια Ψἂν οἱ Πρ, Επ5. 
4.6.1.6(ρ.29.15; 570); 3. γαπῖ; ἃ. 1π 5ἴαϊς ἀπὸ ἈΠῸ ἴδλι5.}.6.8 ς 
(λ{.20.7524}; ἔναρτ.ἦ.Ἢ.2.τ(0.37. 9; Μ.86.24835); Ὁ. ἴῃ (Πγιβίϊδῃ 
ἐχλ εξ ογάον; ἱ. ἴῃ βεη. τοῖς ἐν βαθμῷ Ἐὰ5.6ρ.188 εαη.τ(3.2608 ; 
Μ.32.668.}; κληρικοὶ δὲ ὄντες τοῦ β. καθαιροῦνται 1.217 σαν. 5226 Ὰ; 
Μ.7)974); Ἰά γομμηί το(2.211Β ; Μ.31.64814), Ῥυ]ΟΠ. .οῤ. ϑιγαΐ.(Ρ.20.22; 
Η.2.480); ῬΠΠοβε.ἢ.6.8.4(Μ.65. ςόοα); Οεππαά, οηονο (ρ.8ο.ς; Μιὅς, 
τότδ0) ; ἐξ. ραγίς, οὗ τῆς [τες τηαΐοῦ ογάουβ, (μη. Αρῥ.82; οἱ τρεῖς 
β. διὰ τῆς καθιερώσεως συμπλεγμένος (οά, ἀξγ.3., ΟρΡΡ. Βιαξαςοῃϑβ, 
ΤΕ ο 5, ΘΧοσοβίβ, οἷς, Βα 5..}.217 “αἩ 5τ(3. 3250 ; Μ,32,706.Ὰ}); ὙΠάτ, 
Μορϑ.: Τήν. 3:ττ4ῖ.(ρ.132.1το; Μ.66,9410) εἰζ, 5, ἀναγνώστης ; οἵ σρ[85- 
οοραῖθ, Οβϑατά,εαη.ς; ΟΥΝ ν853.Ρ.τ(Μι46,τοοϑο); 411. Οἶνγς.8 
(Ρ.47.18; Μ.4).28), ΟΕ ρΡΒ,(431)εαη,τ(ρ.27.20) ; οἵ Ρῥτ]εβεῃοοά, Ἰέρῆτ, 
1.734; Οὐ ΝΖ. ρ.8(}1.37.330}; Ν1].ἐΡ}Ὀ.4.1(}1.70.5 440); Ββορῆγ. Η. 
τηῖγι γε. 70.36(Μ.87.3540Ὰ}); οὗ αἰασοηδῖς, ΤΡΊοη. νυ. Ροίνειτι ; 65, 
ἐρ.τγο(3. 2 900; Μ.32.64ςΑὙ; ῬΒΠοσΙ.λ..4.4(Μ.6ς.4844Α}): Ναχ..}.14(Μ. 
01.5264}; οὗ οὔποθ οὗ ἀφδοοηοβθβ, Οὐ Ν υ 85. ας. (ρ.402.15; Μ.46, 
ΟϑΒὈ); 111. οὗ ΠηΠΙΒ οΥ18] ΧΑ ΚΒ. ἃ8. ΞΈΘ ΡΒ [ἢ ΟΥΕΥΪν ΘΌΤΒ.15 οὗἉ δοοὶ, 

(Μ.26.8.48) οἷξ. 5, ἀνόητος ; (Ρ(381)εῤ.αρ.ὙΠπας.ἦ.6.5.0.12(3.1032) [ Ὀχοιιοίϊοι, Οϑαχᾷ,ἐσηντο; Οοηδὶ. ΑΓ ρΡ.8.18.3; οἷ, χορ. τΤίπλ,3:13, 



βαθμόω 

ἐν.8.22.4; ὈΠγυβιλοηθ. 1.1 ἴα τ Τιρατιδοθο); Ζ{1|..ας,(ρ.2ο8.20}; 
4. ργαάδ οἵ Ῥοηϊζεηΐϊθ ἢπ ΠΟ ρ πᾶν βυϑίθι οἱ Ομυχοῃ ἐάν... 
μοιχεύσῃ τις, ἐν ἑπτὰ ἔτεσι δεῖ αὐτὸν τοῦ τελείου τυχεῖν κατὰ τοὺς β. 
τοὺς προάγοντας ΟΛΠο,(φι4)εαη.20ο; ὅτι Ν υββ. ρα. (Μ.45.2324}; 
70. ΠὈιλαον.8ο(Μ.94.7330); 5. [ἢ60]., οὗ ργϑάες ᾿ηττοάιοθα ὈῪ 500- 
οΥἀΙπαιοηἰδίὶ ἀοοίτίηθ οὗ Ττίη., Ἔεχερ. χ.2ο: 26 γραφὴ ἐκώλυσεν ἐν 
τῷ θυσιαστηρίῳ, ἐν ᾧ ἡ τριὰς δοξάζεται, ἀναβαθμοὺς ποιεῖν" ὥστε μὴ 
ὡς ἐν βαθμοῖς διορίζεσθαι ἀνθρώπους, καθ᾽ ὕφεσίν τινα εἶναι τὰς θείας 
ὑποστάσεις Ὀϊάντῃ. Τγέρμ.τ.τ8(Μ.29.3488); βαθμῷ μόνον αὐτὸ [36, τὸ 
ἅγιον πνεῦμα] διαφέρειν τῶν ἀγγέλων [ῬπΠοιαπιαιοιμδομδ} Αἰμ.εῤ. 
έγαβ.τ(Μ.26. 21ΑᾺ}; τοῦ. Οτίρθη ἐπὶ τῆς. «τριάδος βαθμοὺς ἐπινοήσας 
Ταβίπ.Ογ(ρ.τρο.τό; Μ.86.9470); τεῦ. Δροϊηασίι. περὶ τῆς θείας 
φύσεως κιβδήλοις ἐχρήσατο λόγοις, β. τινας ἀξιωμάτων γεννήσας ἜΠαϊ. 
ἢι.6.5.3.3(3.τοτό) ; 6. ογάεγ οἵ βούν]οε ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
β. Μαο.Αδρσ.ραγξ, 29(Ν.324.9320); 7. εἰσρ, σἰγτάς. ἄνθρωπος χοϊκὸς 
μετὰ ἑνὸς β. ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανόν ΒΑΥϊΉ Βα 655. σαν (Ν.τοά.14400). 

Ἐβαθμ-όω, ταΐε ἱμίο οἱερς, τεῖ, ᾿Αβοφηβίοσι τὸν λεπτομερέστατον 
ἀέρα “«“ὦσας ΤΕΡΙΡΗ. ἤονι.4(Μ4.43.4800), 

βάθος, τό, ἀερίβ; 1. οἵ ἴῃς. Ῥηπιοναὶ αὔγϑθ, Μϑίῃ. Ἔν. 8.14 
(ριτοοιττ; Μ.18.1τ644}); γῆν ἐκ τοῦ β. διαλελυμένην ἀνέσπασε Ῥτοο!. 
ΟΡ ονγ.2.2(Μ.6ς.6038); 2. οὗ ἀδρίῃβ οἵ {π6 τπα τὰ β. τῆς καρδίας 
καὶ τοῦ νοῦ Ἰπιι, ἀ͵αἰ.τ21.2(Μ.6.7578); ΟἸεπι, βαφί.3.2(0.241.20; Μ.δ, 
500Α); εἰς τὰ β. τῆς ψυχῆς...τὸ φῶς Ἰα.5]γ.7.1(0.20.12; Μ,0.4538); 
ΟΥ, [σ.6,58(327; Ρ.τ66.28 ; Μ1.1τ4.3014); ΜοΙΠ σγηρ.3.δ(ρ.35.17; Μ.18, 
734); Μας.Αδρ.εαγί 3τ(}.34.0320); 3... Οὗ χϑοοπα!θ ΟΥ δαἀναησρα 
Κπογίςαρε τὰ β, τῆς θείας γνώσεως ΙΟ ἰδ, 40.1; ΜΔ Χ.ρ.τ( ΜΙ. 
ΘοΔΟῚ; Ε5Ρ. οἵ βριἰῖθα] βεῆξε οἱ βουρίαγο τὰ β. τοῦ εὐαγγελικοῦ νοῦ 
Οὐ. 7ο.τιϑίτο; Ρ.13.17; Μ.14.370); τὰ β. τῆς γραφῆς 10.20.το(Ὀ.330.12; 
κ06.); Μοῖῃ σγρηρ.5.4{(0.57.1τ; Μ.οτϑ.Το10}); 14.γ65.1τ.45(0.204.15; Μ. 
4τι11168); Βα5.πεχ.2.τ(1.12Ὰ.; Ν.29.280); (Ἡγν5.5ἐαΐ.1.2(2.34}; β. «.» 
τῶν ἱερῶν γραφῶν. ..ἡ κεκρυμμένη. ..«γνῶσις Ογτ. τ Ὸγ.2: το(ρ.257.11; 
Μ.74.86:8) ; τ6 :, (ἀποβίϊοβ φάσκοντες μόνοι τὰ β. γινώσκειν ἨΙΡρΡ. λαεγ. 
5.6(0.78.3; Μ.16.21264); 4. οἵ ἀξδρίἢ5 οὗ σοα τοῖς τοῦ πατρὸς 
λογισμοῖς..«ἐνοπτεύων τὰ ἐν αὐτῷ β. Ἐπ5.6..}..3.3(0.154.33; ΝΜ.24. 
9970); Ογτ. Η.δαἰδε.4.τ6; ἸἩϊοη. Ατ.ά.η.0.5(}1.3.0128}; 5. οἱ ναίθηϊ. 
ἢτϑῖ ῬΥΙΠΟΙΡΙῈ. σιγὴ---μητὴρ. τῶν προβληθέντων ὑπὸ τοῦ β. (Ἰοπι. 
ἐχε. Τμάοὶ, ο(Ρ.ττό.24; Ν.9.6738); 6. τηδίάσ οἵ ἃ, Ὀοοὶς, τιν 88, 
ῳ. Ερἅν.(Μ.46.8400). 

βάθρον, τό, 1. δάξε, οι κίον; ταεῖ. ὁμολογίαν... Πέτρος..«ὡς 
κρηπῖδα καὶ β, ἀπέθετο 1514.Ῥεὶ,.,}.1.235(}1.78.3280); 2. ῥοοί, 
(θο. Ῥ15.εαγ»}.1,.32; 3. ραυδτηθηΐ, Ομγυγβιλον. 4.1τὸ τη Μ11.(γ.65 0; 
4. δεπεῖ ἴθ σατο, 1ὑτπ5.}.6.το.4.44(Μ.20.8650) ; ρου ΜΒΙΟΠ ἴο ἰὰν 
8ι σοῦρβθ, (ῃγγϑβ.λο». 1.5 τ 2 οΥ (το.4250) νν.1}}. βόθρου, θρόνου, 
βαράθρου). 

βαθύγειος, ἀδεῤ ἐπ 1ἐσ φανγ!, ἘΠΡὮΤ, 3. 3808, 
Ἐβαθύγλυπτος, ἀφορὶν εαγυεά, Ῥ᾽Ὰ}}.51) ανηδο. τ83(Μι86.2250 4). 
Ἐβαθύγνοφος, ἐξεῤρ τη ρίοομι, Τατ ΝΟ γι ῥαϊ, τ512(Ν}.38,2574). 
Βαθύκνημος, ἐἀϊρἠ-σπομίόγοά; οἵ ἃ Ἰοίτν τοοΐσνδα!τ, Ῥ881.5}}, 

Θ.} ἢ. 4ο3(}Ε.86.2135.4)}. 
βαθυκρήπις, τοῖ ἦν ἀεοῤ ἡομηδαίοηδ; οἵ (Π6 δαστῃ, Νόμη.ῥαν,70. 

6: σοί .43.8018). 
Ἐβαθυκρύσταλλος, ἀδερ τη ἴεσ, ῬΔᾺ].5}}. δορὴ.637(}1.86,21438). 
βαθυκύμων, 1. τοῖα ἀθε} πτραΐεγς, ΝΟΏΠ.Ρατ. 70.3:23(}1.43,7600}); 

2. τοι γοοὶς ροίηρ ἀφο ξογ' τοαίον, ἐγ μι, ϑγυιθβ. βγηηη.ο. περ. ος; 
Μ.66.τότὄ). 

βαθύν-ω, Ε. παλια ἀφε, ἐοίΐοιο οὶ, Νοθη. ραν. 7ο.6:τ2(Μ.43.706Ὰ); 
ἐῤιτο: 4τί(οοδα); 2. ἡτμαΐε ἰο ἀεδεομα, ἰσιθεν ὅ.. «λόγος καὶ κατὰ γῆν 
ἑαυτὸν “ας Ἐπ5,, ττίρ.228.526; Μ,20.13840); ϑγτ65.7)1οη: 6{(Ρ.240. 
22; Μ.66.11208); 3. »ιαδε ἀθΉ56 καπνὸς ἢ ὁμίχλη “-ει...τὸν ἀέρα αΥ, 
Νυ95. μη τίν Ρ.311.3; Μ.45.1το240); 4, Ἰηΐγδηβ.; 8. δηδ, ἀόσθηδ- 
γαΐε, Οντ. ρίαρη. ἔχ. (1.290); 14..70.1.4(4.318};} Ἀ. ροο ἀεεῤίν, ἠᾶῦο 
Ῥγοξοιιμα μιεαηίηρ τοῦ δὲ λόγου “"οντος, τὸν νοῦν ἀναπτυκτέον 11). 
Τγῖμ.τ.)(Ν.39.2764}. 

Ἐβαθυπρήων, ἰοξίν, ῬΑᾺ}.511, ορἢ, 626(Μ.86,21428). 
βαθύς, ἀσερ; 1. ῥγοξοιριά, οἱ Ῥεᾶος, θυ. 7σ.6.τ(ρ.107.4; Ν,τ4. 

το); ΟΒτγϑβ. ον. 19.0 τη Δ. (7. 2584}; ϑγπιθβ,ε,.2ο( Μ.66.13570) ; οὗ 
αἰνίηθ την ϑύθυεβ θεὸς ἐν οὐρανῷ ἀποκαλύπτων βαθέα καὶ ἀπόκρυφα 
Ῥεγς.(Ὁ.4.2}; οὗ βριτίτ8] βθῦβα οἱ βουρίατε 8πα Ῥυοξοσπα {γαῖ οἵ 
ΟΕ δ ηϊν τῆς περικοπῆς...τὸ νόημα τὸ β. ΟΥ.ἢ0)".10.11 ἴηι {6}. 
(ρ.1τ66.3:; Μ.13.4850); θεωρημάτων βαθυτέρων 1.8. ο(ρ.62.32; 3450); 
14,.70.2.2ο(24; ρ.86.1ο; Μ.14.1640)}; ἀνατρέχειν εἰς τοὺς βαθυτέρους 
λόγους 1.20. 2ο(31 ; Ρ.282.τ6 ; 6688); ἘΡΙΡΗ.ἤαον.75.4(0ρ.336.τ6; Μ.42. 
ΞΟΟΑ); Ογτιαάον.2(1.718); οἵ ῬΕΙ50Π}5 μὴ βαθεῖς τὴν διάνοιαν ΟΥ. Νά Ζ. 
07.21.24(Μ.3τττο08); 2. ἀσορ-γοοϊοά, εἰεαάξαδὶ στερροί τινες καὶ β. 
Ἐπ|5.(,6.3.5(0.125.4; Μ.22.2124}; οἱ βι ᾿Εβραῖοι Ὦυν5. 02.21.1 ΤῊ 
«ἀε.(9.1τ608}; 3. σηεΐσηϊ, ογῖρίηαὶ, οἵ Ἰαπσιασο, ἘΡΙΡΉ.ἤσεν.26.1 
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(Ρ.276.2; Ν.41.2328); 10.66.13(ρ.25.5; Μ.42.480) ; 4. ἀδεβ.5θε: οἵ ογ68, 
1ο.Μ4].εἰγόπιατ τ. 26ο(Μ.97.4ο06); 5. ασἀναηεεά ; οἵ οἷά ἄσο, (Ὦγγϑ. 
μον 409.6 ἐπ Μ|.(7. 512}; ὥγπθβ.ρ.ο(Μ.66.132450); ΤᾺΡΠη.εὐγοη. ρ.τό 
(Μ.τοϑ.978). 

Ἐβαθύχειλος, οὔξειγε οὗ Ξβεέεβ,, ὕγυ, [0η.2τ(3.3838). 
βάϊνος, οὕ ρμαϊνιποοοά, Αρορλμέμι Ῥαὶν (Μ.65.280Ὰ)}; Πόσο ᾿σμὶ.2 

(0.13.4); 7]..}.8.. [.20(}1.06.11334}. 
βαίν-ω, ρο; 1. τηεῖ. ἔξω τοῦ εὐαγγελίου μὴ β. Οὐ. [0.35.τ(ρ.425.τς; 

Μ.14.74060); περαιτέρω ““οντες ἑαυτοὺς ταῖς ἀσεβείαις ἐνέφυρον ΑΤΙι. 
φεπί(Μ.25.20Ὰ}; β. ὁμοδόξως 14.“44γν.1ι (}1.26.21Ὰ}); 2. β. γονυκλισίας 
σέμηβεεῖ, Βαυιμ. 4 ες5. ραν, (Μοτος τ4ο 50); 8. μοτῖ. ρίσρ!., ὁδέαδ- 
ἰἰμοᾷ, βγη, Ἐπ5.}..6.8,7.4(Μ.20.1574}; ΟΥ̓ Ν ν85. ἐἐμη.4(2. Ρ.70.28; Μ, 
45.6ς530); (Ὠγγβ.ἤορ.20.4 ἴηι ον. (Ο.6638). 

βάϊον, τό, 1. ῥαϊη-δναμεῖ, ἀϑοά Ὁν τπποηκα ἴοΥ θα ΚοττιηδΚίηρ, 
1} α]1. ἢ ποη.28(ρ.87.4; Μ.34.τοξολ); “ρορλιλ αι (Μ 65.920); 1Ὁ. 
(2768); 85 5ῖρτι οὔ ὉΠΌΡἢ οὐ νἱοίονν, ΤῸ ΝΦρΙι. 5.4; ΟΥ Μὰρ ταὶ, 
(1.Ζας.)4.7γ(Μ.Γ,.77.231Ὰ}; τοῦ, ΟΠ ΥΙβΕ 5. ἐπίγν ἰπῖο [Θγαβαίθνη 
φοῖνιξ... .τὰ β. παράσχων παισὶ... .εὐφημοῦσι ΟὐΥ.Π αἰεί, τοιτο; ὡς 
νενικηκότι τὸν θάνατον ὑπήντησαν αὐτῷ μετὰ βαΐων Ατηπιοπ. 9.12:13 
(Μ.8ς.14730); δόποα ταῦ, Ῥα ὴ Θιιαν τῆς ἑορτῆς ἐγγιζούσης λάβω- 
μεν τὰ β. τῶν φοινίκων Α(ἢ,.ἐῤ. {ε5|.28(ρ.206.14; Μ.26,14336); Ἰϑαϊορ. 
»αϊμι.τ(ῖ,86.2014Ὰ}); βοόορῆν. ΠΡ Μίαν, Αορ.8(λ1.87.370411}; ἃ5. ὈΓΙΖα 
ἴπ σμαγίοί-γαοθ, ντϑδιυ δα. 44{(0.135.4): 10. ΜΌΒΟΠ Κγαὶ, 52 (Μ.87. 
4017Δ}; πέπος Ζ., ἀξαὶ, ἐομνδα, ἰὴ Βρροάτομις τῷ πέμπτῳ β, Το. 
Μαὶ εἰγοη.τ3 Ρ.340(Μ.0}.ποδ}; ἄχρις ἀπολύσεως τοῦ πρώτου β. 
ὙΠΡΠη εἄγοπ. .313(Μ.τοϑ. 76 0). 

Ἐβαϊπάντησις, ἡ, [ΟΥ̓ βαϊαπάντησις, τισείίηρ τοῦ δαξηϑ, 1.0, σταοῖ- 
Ἰὴσ οἵ (ηῖβὲ οὐ Ῥαλὴ ϑυπάαν, ΒΟΡἢγ Ἡ κανηι.7 {||{Ν}0Π|87..37654}. 

Ἐβαίτων, ν. βαιών. 
βαιών, ὁ, α ΚΙπα οὗ 5πᾶΚὸ, ΒΡΙρΒ,ἤσρν. κο, (ῃΡ.248.τ5, νῸὶ. βέωνος 

Μ.4τ. ββϑο) ; ἐν. 40.ϑίρ.90.4. ΘΟ]. ἴοΥ βαέτων Μι02Α). 
Ἐβακάντιβος, ὁ, (1.1. παεαη 5) αρπδηΐος ῥΊοϑἑορ, ντιθβ. 6}. 67 

{ν.1, βασκάντιβος Μ.66.τ4580). 
Ἐβακλίζω, ἐμ σοὶ, φρο, Πτάαος, [ας.4.7(0.70.8} 
βακτηρία, ἡ, σἰἴεξ, εἰαί; 
Α΄. οχορ.; 1. οἵ Ῥαββονϑύ 5ία ἢ (ἘΠ χ.τσ: τα) περὶ δὲ τῆς β. οὕτως 

ἔχω..«τὴν μὲν ὑπερειστικὴν οἶδα, τὴν δὲ ποιμαντικήν τε καὶ διδα- 
σκαλικήν, καὶ τὰ λογικὰ πρόβατα ἐπιστρέφουσαν. ἀλλὰ σοὶ νῦν 
τὴν ὑπερείδουσαν ὃ νόμος διακελεύεται, μήπου τῶν λογισμὸν 
ὀκλάσῃς..«μήπου περιενεχθῇῆς ἀθέως τ. Νὰ 7.0γ.45.το( Μ.36.06408) ; 
2. τεῖ, Ῥ5.22:4 ἱπίευργεῖθε ἃ. οὔ ἀρηρῃς ματὶ οἵ (τοββ, 5|6- 
αἰ ἐγηρ βίσθηρίῃ ἀπά ρυ!άδποο, ΤΠαῖ. ᾿ς, 22:4 (τ|740}; ΟΥ̓ ἀϊνίη 
φτοηρίῃ, Ηδϑυο ΒΗ, ἐν. Ἐς τος: τοι Μ.03.τ2030): Β. οΓ ἩΠ, σΠοβε, ὅτ, 
Νυ55. δέρῃ. (Μ.46.6028}; 3. τοῦ, 15.361:6, ζοοῇ ροτο ἡ πολυδόνητος 
γνώμη, ἡ β. νομιζομένη. καὶ βέλος εὑρισκομένη 151,16] Δ ῤ,ιτ,4τὸ 
(Λ1.γ8.4168);, 4. οἵ (Βσίξι 5. ποίου οὐ [6550,. ὙΠ ΟΪαν οἷν πσδο- 
Ἰῃρ, δἰαβῇ ἔρριψα τὴν β. ὡς ὁδηγὸν ἀνόμματον. τοῦτον γὰρ [56.Ψ 
Χριστόν] ἔγνων εἶναι τὴν β. ᾿Ιεσσαὶ τὴν βλαστήσασαν {85 ἿΠΉῸ 51 

(Ρ.245.25). 
Β, 8 Θῃ1θ]60Ππὶ οἵ ΡΠ] πορ ΠμοΥ 5 νοσαίοι, ΝΊΉΡΧόγο, τ} 1.70.720Ὰ), 
α. πιοὶ,, σρῥονέ ὁ ταξίαρχος τῶν ἀποστόλων Πέτρος, ἡ τῶν νοητῶν 

θρεμμάτων β, φο. ΙΒ, εαν».82.4. 
βακχεία, ἡ, ἤγέηεν, ταρε; οἵ τανὶπρ οὗ ποαΐῆθη ργορῃοί, ΟἸδπν, 

ῥγοϊ,ταίρ.84.τ8 σοηΐ. ἴοι βαγχικήν Μι0.2400); οἵ ἀἀάιοιίοη τὸ 
ὨρδΙΘη. γουβῃῖρ, Ὑπατϊ, ιν, τγ(3.1226}; οἵ ἀοιηοιίς. μοβϑοαβίοσι, 
ΟΠ γγϑβ. δίαρ.τ(1.1750); ΤΗάε, ἢ γο, ο(ττ88); οἵ τανν οἱ ϑνασίαγο, ΟΠ Ύψα. 
λον. 4.4 τη «(ς.(0.380} 1 ΟἹ ψναηΐομ θοδανίουτ, {γοσολτ εσ, ἤ ον, 
οί Μ.806. Ξ02Α). 

βακχεύ-ω, 1. ᾿πίγδη5.; ἀεί α5 ἰμοιρὴ ἐγομσί οί, τασο, ἘΝΊ] πανν.5 
(Μ.γο.δ4κο) ; οὐ Τ)δν!], ΓΠγνβ λον, ὅ ιτ ἴῃ ΔΠ1.(7. δι 7 Ὁ}. ΚΠ μομτ  4 4 πὶ 
«(ς«(ο.30Ο}; εἰς τὴν πόλιν...β. ἸάΞ(α!.2.τ(2.200}: 2. ῬΆ55.; ἃ. ῥὲ 1::- 
ΦρΊγο τοι ΓΥΘΗΣΥ κατὰ τοὺς “-ομένους τῷ Διονύσῳ (Πγν5.ἤο᾽5.8.1.3 

ἡ ΜΙ 277}: ἘΝΉ παννιτ( 1.79. 5030), Τάτ, ἡ οἱ τ 3(3. 1260}; Ὁ. ὃς 
Τηορίγε (ἰὰ σοοά 56 η 86) θείῳ “-ὅμενος πνεύματι [ὁ.1}γξασ, (ΜΟς. 

370). 
Ἐβαλά, ἢ ἡ, ἢ εἰατὰι οἵ σνθα]ς, ἀΐεία αἀπϑηι ἐνηναία, φῖα ΓᾺΡ 

ῥαϊονιαιία οὐρημὶ ῥεγεμε; σιμὲ πρὶ (ἰγπρεὶ ἀἰσμηΐ σύν, β. 
δαϊφηαίϊία, 151. Ὁ] ον. 5.22 0. 

βαλανεῖον, τό, δαιϊδ-"οιδο, δαϊδεν Ἰἰϊ., τοῖς, δςο], τοραϊαςίουῦ5 
αραϊηβὲ ΠΗ ΧοΩῖ Ρατ ίηρ, (Ἰαοα μα.30; Οὐσησ, ριον ἐριτ.οοΥ; 
ΟἼΤα]].εαη.77; ποῖ, β.. γάρ ἐστιν ἡ ἐκκλησία πνευματικόν ΓΉγν5, 
Κοη1.1 5.5 ἴῃ 2(ογ. (το. 551Ὰ}. 

βαλανηφαγέω, ἰΐτδ ὁη ἀεονη5, ίατοο), [5.112 ἀρ.1λ05, 7 αγεοί δ, τ,3 
(ρ.17.:6; Μ.24.7408), 

βαλανικός, Οὗ ΟΥ̓ 7ὸγν {πὸ δαὶ! ; τιθαϊ. 85. βα πτ,, ῥγίσρ οὗ αὶ ϑαβέὶ, 
Τοῦτ Ν ὦ, }ο. ΕἸδοη. 38(ρ0.76.24), 



βαλαντιαῖος 

Ἐβαλαντιαῖος, οὗ δε ἐγε-δαϊϊ οὐ ξας ἴπ Μ Ἀϊος ἴῃς παμηοιτβ οἵ {Π6 
εΥς ἅτε οοηταϊπεα, ΒΟρΡἢγ Η ἡ γγνεὶ 7σ.6ο(Μ.8).2δότΑ). 

βαλάντιον, τό, 1. δοχ γενέσθαι ἐκ ξύλων β. τέσσαρα ἴ7ο.Ὦ.. 7.6 
(Μ.οὔ.9ο044}); 2. δγε-δαϊϊ οὐ Ξαε σουιταλῖπρ [Π6 μτηΟσΥ5 Οὗ {πε ἐγε, 
ΒΟΡΒΧ.Η.»γ.Ογγ.εἱ 9.60(}}.87).56614}). 

Ἐβαλαντιόσκοπος, ὁ, ρμγεε-τυαίεον, ἐουείθι5 ῥέγϑοη, Ῥ4]}},υ ΟἿνγ5. 
πίρ.32.1; Μ.47.20). 

βαλβίς, ἡ, 1. γορβε Ἰοτταὶηρ βιασιίηρ πὰ πη βῃίηρ 1|π6 οἱ ἃ Τασδ, 
τηεί, ; 8. δερίηηΐηρ οἵ ἃ σΆτδασ, Ὠγνϑ.}.072.2.5.3 τη 20 ογ.(το.6118); 
ἰά.ἀῃο.8.5(1. 5200}; ΟΥ Βορὶπηίησ οὐ (γραῖα, πάος Ογργ.1.82 
(Δ}1.8ς.8368); οὗ Τουπαδίοη οὐ Τθιηρ]ο, Νοόπη.}α;. 0.2: 20(Μ.42. 
7648); οἵ δῇ δριιηθηΐ, Τ Παῖς ῥγουϊά,τί(4.487)}; Το ιππαρ.τ. 2(Μ.04. 
12334}} Οἵ Ὀδρε5πη4) τε στέῃ, Νοπῃ, ῥαγ, [0.3:7(7684}; Ὁ, απνέμτηρ 
ἐο δὲ αἰϊαϊμϑά, σοαί, οὐδε τοῖς λόγοις..«ὥτων οὐκ ἐδίδου βαλβῖδα 
ΤὭΡΗν] ἔχε οηΐ. τ3(ρ.487.23; ΝΠ, 113. 0400); 2. ἐρεῖ, δοιριάανν, Ἑμάος, 
Ονργ.2.2τ4{Μ.8ς.8ς38); τηοί,, οὗ τοβίταϊης οἱ ραββίομβ, ΝῚ] ῥγαξοί. 3. 
(Μ1.γ0.τοῦ40). 

Ἐβαλίσσηνος, 56η5. ἀαὉ, βαλισσήνοις βάκλοις τύπτειν 10.Μ8]. 
εἰνοη. Ρ..187(Μ.97.2074}.ὕ 

βαλλίστρα, ἡ, ([μΑ(. δαϊτείγα) εαἰαρμὶ, ας. Αορι λον. 52.20.25). 
Ἰβαλλιστράριος, ὁ (βαλλιστάριος ἴ,.3}),1,Α1. δα  ειαγί5, τσογκεν οὗ 

ἃ εαἰαριἶ!, αν! εγγηση, ΟΙΟ 8621; Ταβίπ.ηον.85.2,5(0.415.12,22,24). 
βάλλ-ω, Α. ἀπὲ; ἤρηὸς 1. σίομσ, ΑἸῇ..4γ.2.28(}}.26.2ο50) ; 2. ῥίοιν, 

οὗ ἴῃς ψιμᾷ ἔπαρμα θέντες τῇ “-ομένῃ (1.6. ἐο τοὐϊπάιϑαγα) ῬᾺ]],υ, 
(Ἶνγϑιξίρ.δ9.:; Μ.47.50); 3. αἰΐαε, μαγηι, Οοηβίρ. 6], νχ. 6.2.1. 
ἀτ{(Μ.85.1τ2418); Τα υ.φι..32 12 1 ευ(τ,211}; 4. νεχ, Ομ 5. ΠΟΙΟῚ 
ῃ Ἐρλιᾷατιδοο, ν.]. δάκνεσθαι); ΤΠπαΐ. Ὀς.76:2(2.1143); 1ϑιτος:32 
(61); ὅ. ὅρκοις β. τινα αἄγεγο, ΓΠΡΠα,εἤγον. Ὁ. 23 6(Μ. τοδ. π030). 
Β. ἐΐγοῖῦ μέ, εἰγοίο οπὲ, Τοῦτ Νυ γι, 45 (}.93.17258): Πδπςα 

1, ἀανὴν β. ὧν ομί, ΡΜ το. 220. 22 ῖοσ, ἡ τείφαη ΒΟΡΥΤΙ 3 
0.205); 2. γεοίίδ δαὶ οβῇῆςε, ἀρορη! αι. 4ερ.33(81.34.2π60); Ἐρῆγ. 
2Ζιιοσο; [ἀν φιιτσα; ὅ. βι μετάνοιαν γ7παἶε οὐοίξαμεθ οὗ ΔΡΟΊΟΡῪ ΟΥ τὰ- 
ψεγθησο, ἀρορἠηϊῥι Βαϊ (Μ.65.276Ὰ,27}8}; Ἰδοτ.ἀσεί.0.2(Μ.88,1720 Δ); 
ΤδοπεΝυ, [9. Εἰδορι, τ4(0.30.1); Αμδβτδιφη ε γόοΡι δ (Μ.80. 6414}; οὗ 1] 
Ῥιοβίσδξίου τ ργάνετ, 10. ΜόβοΣ, γα, 4ο(Μ.8,.28031); ἐϑιτοο(ζοῦολ), 
. ρίαεσ, ξεὲ ἵνα βάλω αὐτὴν εἰς μοναστήριον ΤιΘο τ Ν υ, 76. ΕἸ θεν. 

24{0.51.27}; 1δ.43(0.87.21); Βδηος 1. ῥίαμί αι νίπο, [0.1 ]δοΡλν, Τ γεῖι. 
τοί.120); 2. β. ῥίζαν εἰγῖκε τοοῖ, τδ.; 3. ῥόμν ναῖον, δτα, γο βῆ, 

2,5(0.226.τ4); 4. ἰαν ἴο τηἱηα, Γ]6πὶ0ῥγοί. το(ρ.76.3; Μ.8. 2218}; ὅτ, 
ἜΠαντη.βαη  Ον. (0.12.1; Μ,το, οσ 58); δ. σοὶ αδομὲ, δέρίη, ἀρορλίᾷ, 
Ῥαϊ»(Μ.6ς.974); 1δ.(1404); 16.(436.); 6. ῥγοεεοά μὴ ἐφ᾽ ἡσυχίας 
εσθαι τὸ πρᾶγμα ᾿δυι.ὦ.6.5.4(ρττορ.ς ; Μ.22.2044); 7. Ῥᾶ55., ψαἰ τπ 
Ιονς ἐβλήθη εἰς ἔρωτα αὐτῆς 1ο.Μ 8]. εἦγοη.5 »».45(41.07.1178})}; 8. ἔξω 
β. ἐχεονεημηίοαϊο, (σης. 4}Ρ.2.τό.1. 

Ἐβαλσαμουργία, ἡ, ἀϊδετί πη οὐ δαΐξαμι, οἵ ΒΜΨ στακτή, ἡ ἐκ 
παρθενικῆς β. ἀποστάξασα Χριστῷ ΤΒατιδίαα,ηαπυ. ΒΕ (δ .06. 
692})). 

Ἐβαλσαμουργός, ὁ, δαίξα»-ιυον κεν, ῬᾺ]]. ἢ. Γιαμ5.8(0.27.20:; Μ.34. 
τοϑϑῦ). 

Ἐβαλσαμών, ὁ, ῥαίξαμ!-ραγάοη, Ῥα}]. ἦι. 1 ,αν5.8(0.27.20; Μ.34.τοσκο). 
βαλτίδιον, τό (νγυϊείεη βαλτέδιν), δεὶ!, Μὲ γ. Αγέρη.532(ρ.46.27); ἐδ. 

(ρΡ.47.24). 
βάμμα, τό, ὦνε; ἀγεά ἐγίηρε ἰο α ξαγνηερηΐ, τοῦ. ΝΌτη. 15:38 τὸ κόκ- 

κινον β. περιτιθέναι αὐτοῖς ἐνετείλατο ὑμῖν Πιϑί. ταὶ.46.-(Μ.6. 5768}. 
ἄβαναυσέω, τοογὶς εὐ οπεὶ 5. παμάξ, ϑντδβιγερη. τδίρ.4ς.τ; Μι66, 

1002). 
Ἐβαναυσοποιΐα, ἡ, }εγξογυπαμεε οὐ υμραγὶίν, ἘΘΙΡΉ ἐαρ, βά,ττ 

(ρ.51τ.24; Μ.42.ϑοτο). 
βάναυσος, τπεεἠαμιεαΐ; οἵ ῬοΙβοπβ, αὐδαρ; ἤσπος 1. ὑμίραν, 

ἐἰπϑεγαὶ, το εν. 40.ς ; Τα5ι. 41αἰ.3.3(Μ.6.48τᾺ}; τοῖ. Ῥοῖγ. ΕΠ). ὅστις 
οὐχ οὕτω φρονεῖ κοινωνός ἐστι τῆς τοῦ κναφέως τοῦ β. σκαιότητος 
710.) ἰγίδαρ, ἡο( ἴ,0 5.574}; 2. ἰοτυ, σογατα ἀτιμάζει... 
...β.. ἐπιθυμίαις ΜοΙΠ γρ. τι. τ(ρ.120.23 ; Ν].18,205 4}; 3. σἰαεξ, 
εἰενείηαίε οἱ β.ι καὶ ῥάθυμοι (Πχγϑβ.ἠονι.44.2 τη [1.(7.4724}} ἐν τοῖς 
πολέμοις χαῦνοι καὶ β, τᾶ. ἠονι.3.4 τη ΣΤἬδ55.(1τ.4468}; 14 ,ἡιον.17.2 
ἤη τ. (ττιδ ποῦ); οἵ τδίηρθ, ἰχιγίσμς ἐπὶ τὸ β., τὰ πλείονα... 
ἐξήγαγον, τὸ ἀναγκαῖον. «διαφθείραντες Πγν 5. ἠοῖ. 40.4 τη ΜΠ (5000); 
14, ἤθηι.10. 5 τῷ. ΕΗ (τ1.28τ10)). 

βαναυσουργός, ὁ, ογίδαη, τισοπαρῖς, Τπιβῖ. σωροί. π5.3(Μ,6.4128). 
βάνδον, τό, 1. δημοίρη, δαμηθῦ, (οβτα, πα. 0ρ.1τ(Μ.88.444λὴ); 

Οἰνόη Ραξεῖ. Ὁ. 383(Μ.92.9810); 2. ἀείαεϊρηοηὶ, θαμὰ οἵ Ξοϊ]1οὺς 
(υεχτίδγη), Το, ΝΜ]. εἰγοη τῇ Ρ.461τ(}}1.07.6730); Απαβίάρ. . ἡακ.2. 
4τ(ἴ.9ο.τ680); ΤὨΡΗπ.εὐγοη.Ρ. 26 (Μιοτοδ.ός 70). 

Ἐβανιάρι(ο)ν, τό, (1,31. δαίϊποαγίμηη) ῥεδίτο ῥαϊδς, Το. Μ 4]. εἰγοη. 
9 Ρ.222(Μ.07.3458). 

Ἐβαπτέον, οη6 τημδί ὦνε, ΟἸετα. ῥαφά,3.ττ(ρ.271.27; Μ.8.6378). 
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«αὐτὴν [50. ἁγνείαν} ᾿ 
᾿ ὁμοουσίου τριάδος (( ΒΡ ἰ.8δ(ρ.44.5); Οτ. }».16 τ΄... 70.3:τ5(0.512.20). 

βαπτίζω 

βαπτίζ-ω, 1. σεδνηεονρο, οἵη, ῥίμηρε, 
Α.. ρΡ455. Ἰ Υ8Π5., Οὗ 5815, οἵἴμὲ ναῦς “"ομένη ΟἸοτι.4.4.5.24{ρ.182, 

20: Μ.ο.δ4οο); Ὀμτγβ. ἄορι. 1.3 τῇ [0.(8.5Ὲ} ἸΙά,λομι.34.3 ἴθ Ηερ.(12. 
3160); ΝῚ] ὀχοῦε.42(ΜΜ.70.7728); ΟΥγ..7...8(4.2328). 

Β. ρίμηρε: α ϑνοσά, (ῃγυβιάοηι. .3 τη ΕΡλι(αχ 2}; |δ.14.2 
(1050); Βα5.58].07.7.2(Μ 85, ττ2Ὰ}; ἴῃς Πα, ἀρ, (Ὠγγϑλοηι. 3.6 ἴῃ 
δ ογ.(το.45τῈ); 14. ἤθη. 5.3 ἡμι τ ΤἼοςς (τι. 4648); 14. ἢσηιϊ.5 5.5 τα Η εὐ. 
(12.2328). 

Ε. φαδηηοῦρε; 1. ταβα, ᾿πίγατιβ., δέπ ὰ ψμαῖοσ, Αἰτισ,εὐγοη(Μ, 
1ο. 600) ; Ρᾶ85., οὗ Ῥδιβοῃβ οὐ μὴν ὅλος ἐβαπτίσθη ἴϑ5. ἐν βορβόρῳ 
ὁ “Ἰερεμίας] οὐδὲ γὰρ ζῆν οὕτως ἠδύνατο (Βγνϑ. ᾿΄.1η. }6ν.538:6 (64. 
τοοΙ Ὁ) ; 7ο. Μοβοῃυ γαΐ.44{(}}.87.2Ζοοολ); 2. ἐγοιθη β. σε τὰ κύματα 
Οῃτυβ.  α5.0.5(..7798); Ρ64855., Οὐ.Να2Ζ.07.45,21(Μ.36.60 520}; (Ὦτνϑ, 
μο»ι.31.1 1Ἰη ο.(8.τ80Ὲ}; 3. πιοῖ,, οἠηΐ, συσγιοξοίηι; ἃ. ῬοΥβοη 5 ὑπὸ 
μέθης “-ὄμενος εἰς ὕπνον (Ἰειη  ῥαεά.2.2(ρ.172.17; Μ.8.4214}; ὁ διά- 

᾿ βολος...βαπτίσας τὸν ἀκροατὴν ὕπνῳ (γγϑ. ἤον!.43.1 1. 541..(0.3250} 

ὕντ. 79.32.τ(4.126Ε) ; 65ρΡ. οὗ εἴξες[5 οἵ 51π ἡμᾶς βεβαπτισμένους ταῖς 
βαρυτάταις ἁμαρτίαις Τυ5ι. 41αἰ.86.6(Μ.6.6δτ10); Ἰσποΐάπος ἀγνοίᾳ 
βεβαπτισμένος ΓἸεη,, ῥγοί.τ(ρ.5.11; Μ.8.574}; δῃηά οἴμποῦ βρίειταδι 
Βιπάταμσεβ πολλῇ βαπτισθέντες περιουσίᾳ (Ὦγνπ. 0η1.63.2 ἦη ΜΙ . 
(γ.63204Ὰ}; ὑπὸ τῆς ἡδονῆς..«-οςται ἰὁ.40.5(443Ε):; πτωχείᾳ βαπτισθῆναι 
14. Κ». οὐ ργοθνα(Μ,64.5ο80); Ὁ. συ] εῖες οἵ πιϊπὰ δα 50} ὁ νοῦς 
βεβαπτισμένος τῷ οἴνῳ {Β48..5.2οτ(1 6οος ; Μ.5ο,6204Α); ΜασιΑορ, 
ἤονι.45.3(}1.34.7)880); (Πγνβ8.ζοηι. 47.4 τῇ 4:.(0.356}0); ΝΙ], σχενε. δ 
(Μ1.70.79074}; βεβάπτισται...εἰς ἀβουλίαν ὁ νοῦς ντιἠοπ βραδεδοτ(ς", 
110}; Ο. {Ππὶρ λήθη στοντες τὸ πολλάκις ἀνεγνωσμένον (γι, 70.3.3 
(4.2684). 

11. τυαςὶς, δαῤριῖσε (ν. βάπτισμα); 
Α. οὗ σετευιοηϊδὶ ᾿ἰαβιγατϊους οὐ [οννβἢ 1νανν τὸ σθπεσθαι ἀψάμενόν 

τινος ὧν ἀπηγορεύεται ὑπὸ Μωυσέως Τιπῖ,4ταἰ.46.2(λ1.6.ς 730) ; ΟἸ ει. 
οἰγ.3.12(ρ.234.4; Μ.8.11848); τ, Ν62.07.30.17(Μ,36,.35306) οἴ, 5. Β'; οἵ 
ΒΙΤΏΣΠΔΥ ῬυΥ Πσαῖοτν Ὑγαβηιησ Ῥσαοῖβοα Ὀγ (γι βιίδηβ, ον. ἴδε. 
11. 30. 

Β. οἵ Τομμπ᾿β Ὀδρίβιη, Ππιβι.41αἰ.51.2(}1.6. 5880); ΤΗΙΡΡ. {ιεορῇι.3 3 
(ρ. 2595 .5 ᾿ Μ.το, 8530); " ἐβάπτισε Μωὺῦσῆς, ἀλλ᾽ καὶ πρὸ 

τούτου, ἐν νεφέλῃ καὶ ἐν θαλάσσῃ... τυπικῶς δὲ τοῦτο ἦν... ἐβάπτισε 
καὶ ᾿Ιωάννης, οὐκ ἔτι μὲν ᾿Ιουδαϊκῶς" οὐ γὰρ ἐν ὕδατι μόνον, ἀλλὰ καὶ 
εἰς μετάνοιαν...--εἰ καὶ ᾿Ιησοῦς, ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι (τ ΝᾺ 2.0}.20.17 
(Μ.36.3530); οἵ Ομ πε 5 Βαρίβπι ὃν [οῃ, ἀββοσίαῖοα νυ ἢ ΘΟΠΒΠῚΡ 
κατὰ θέλημα καὶ δύναμιν Ιρῃ, δῇ γγη.τ.ῖ ; οἰοσπβίηρς 4πῸ} ΘΒ ΠΟ. νὴ ρΡ 
Ὀαρ σαὶ ψιεῖογ, Δ. Ερἢ.18.2; ΟἸδπη. δε. 7(0.τ 38,28; Μ.0.7018}: σὶν- 
ἴῃρ Ἔχϑιηρὶο ἴοὸ (τιβίαπβ τὸ 6 Ὀαρεζοα, ΓΗρρωἠεορήι (ρΡ.26ο.8 ; 
8561}}) ; Ῥτος]. ΟΡ ογ.7.3(ΜΠ.6ς. 7600}; ψναϑη!ηρ ἀννεν 515, ΟΥ̓ ΦΟΉΡΗ. 
ἦι ΜΖ .π6.δ(ρ.48ς.21; Μ.13.12854}; ἄοεβ ποῖ πηρ]ν {παῖ (ΟΠ τιβε 5 
ΘτῸ 5 ])]δοῖ ἰὼ Το 5 Τὰνν, 16.(Ποἰς.2.4(Ρ.11.21; Μοττ.δο10), 

Ο. οἵ (Βυβείδη Ὀαρέεϊβιῃ (ν, βάπτισμα); 1. 5οοῃε οἵ νουῦθς 8. αἱ 
Εἰπγ65 ᾿ι566 Ἰοοϑοὶν Ἰὴ βθῆβο οἱ ῥεγζονηι δόύθῖσε οὗ βαβι!δΉ, ᾿νοπαἰῃρ 
ψαΐοτ- δαρείσπι, ὑποίοη, 8π4 ππροϑιίο. ΟἹἨ παπή5, οἵ, ὀαριε σαι 
δἴμις τ ἀφμῖς ἐπι υἱοῖδηϊδιδ, εἰ τη εἰγίδηταίο υτειδεΐι, Οτιεοληνη. 
ἦι Κορ ς. 8(}1.14.τοχϑο}; ΟἿ ντ, Η,εαίφελ 2τ.α; ἀνα βαπτιζόμενοι 15 
566] οἵ οαηαηϊ!άαῖοβ. ἔοσ θαρβηι, ἐϊέαριὐηδέ ἀῤῥιδιδις; νι. θὰ 
ΡΈΠ. ΒΙρπιῆθα. ὈΘΡΕΙΖίπς τὰ ναῖοΥ αἰοπο, ᾿.ἀἐ.2(}4.25.ΟἸΧΧχν 9); 
χρίσεις δὲ πρῶτον ἐλαίῳ" ἔπειτα β. ὕδατι, καὶ τελευταῖον σφραγίσεις 
μύρῳ Οὐηεὶ. Αρβ.7.22.2:} ν. ὕδωρ; ΠΤ. ΟΥ Οςοαβίοπα! ν ἀοιοῖοθ. Ὀὰρ- 
εἰχίπσ ἴῃ ψαῖθε πα θαρεϊζίηρσ ἢ Η. ΟΠοξὶ ἃ5 δοραγαῖδ δσζοῃϑ, 
χεῖ, Ας,ϑ: τῇ, ὁ μὲν Φίλιππος... ἐβάπτιξεν Ἀπ ὁ δὲ Πέτρος τῷ 
πνεύματι Οτοεονημτῖη τον αν {1 90.334}; 2. τοῖς Τοσναϊα, οἵ 
Βαρτείσιι ; 8. ΔαΤ]Ἰπ γα ΟΠ. ἰπ ΠΆτηθ οἱ (τ πὲ ἐν τῷ ὀνόματι ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ...β. Α(Οαφμ εἰ 1 ποεἰ.534(Ρ.260.}}; οἵ ΗΘγπιοἷς.3.7.2; οἵνΟ τ, 
εονώπῖη Βονη. 5. 8(Μ.14.τΟ300) ; Βα5,, δ} ὴν.28(3.238Β; Μ.32.1160) ; Ὀ. 1ῃ 
τὸ τπτρϑίο]α ἤιε β. εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος (οἴ, Μί.28: 10) 14.7.1; β. εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ 

ἐν ὕδατι" 

οἵ, ΕἸσγπθππ5 ἐριγνρν(Μ. Ὀ],.3.τῶττὰ)}; τρισμακαρίᾳ τινὶ ἐπονο- 
μασίᾳ ον Οἴδ».13.4; αὐ ΝΝ υβ5ιδαρὶ ἐν (δ! 40. ς 850) ; ἔοτ (ἘΠ ρΟΪορῈ- 
08] ᾿πρ]Π]οδ ϊοῦ5 οὐ Τυϊζατίαμ ἔοσιπαΐα ν, βάπτισμα; τ, ΙΟγΩλμ]ὴ, 
οὗ δαπιϊπιβίγα οι ; ἐν αοῖ. νοῖοθ ποῖ οἶζειι ἀϑεα τη δοιαὶ ννοχὰκ 
οἵ δατηϊηἰδίγαξίοῃ, ὈλῈ πτομέν σε εἰς ὄνομα κτλ, «Χαμ ρριει(ρ.753. 
13); 11. δε οὗ τηδα. ᾿παϊσαΐθς 56] - θαρτίθη ἴἢ σαξς οὐ Τ ροὶα ὑστέρᾳ 
ἡμέρᾳ “-Ὅμαι ((, Ραμ. εἰ Τἰεεὶ.,,(ρ.260.7)}; δῖ τῆϊ5. σᾶβα τοσορηϊζοα 
85 ΘΧοορτ 8] πα ΠΙΡΉΪν ἱττοροίατ, Βαβιεὶ,υ, ΤΠφεί, τ(Νί , 8ς,Ξ 268); 
ἴῃ 5ῖαπαβγα ἔοσιηθίβ σεται Θεόδωρος εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς κτὰ, 
Το. Μοβοπ χα. τ] (Μ.87.204:ΑᾺ); ὙΠατιδιπά,ερ}.2.24{Μ.00.11024) 
εἴς., νοῦ 15 ρσόῦ, ρ655.; ουϊϑίας. ἀςίθα!]! ἔθ] οὗ δα ἰβίτα- 
ΤἸΟῈ “ομαι (πι68,} τε γε οἠεσεὶ  δαῤιῖπει τοῖς ὑπὸ ᾿Γησοῦ βαπτισα- 
μένοις ΟΥ.70.32.7(0.437.5; Μ.14.7608); χθὲς...ὁ δεσπότης... ὕδατι 
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ἐβαπτίσατο, σήμερον δὲ δοῦλος αἵματι κ"εται Πγνθ. ῥα. Ποη.2(2. 
526Ὰ); δυΐ τηρᾶ, θεαὶ 1ποΥσμαηροδῦϊν τ1λ ράᾶ55. τί οὖν.. «οὐκ 
ἐβαπτίσθησαν οὗτοι ;..«ἀλλὰ ἐβαπτίσαντο 14. ποη1.30.2 τπ 2(ογ.(το. 
651Ε); Δ: μᾷΆ85. 15 αἱ ἰεαϑί 85 σοιηπηοη 45 τηβά, οἱ... θέλοντες 
βαπτισθῆναι Ἡογτὴ..υ15.3.7.3; ον. ΟἾρη.8.23; 1 7υϑο, φη εἰ γε}. 44(Μ. 
6.1280Α). 

βάπτισις, ἡ, ῥαῤίσίηρ, δαρίϊϑηιν (Ξ- βάπτισμα, α.ν.}; 1. οὗ ὈΒγῖδε 5 
Ὀαρίδηα, ΓΑ ΠΟ φο.σεγρὶ. 4τ(Μ.,28,7254); ϑορῆτ. Π αγηος τἰ.(Μ.8]. 
4756Ὰ}; ἀερίοϊοδα ἴῃ ατί, 10. θιτριαρ. τ Β(Μ.94.1240 4) ; 170.1). Οὐηε,.3 
(Μ.9ς.2130); 2. οἱ Ο(μειβίίδη θαριβηι ἐμνήθη τὴν ἱερὰν β. [530. ὁ 
ΚΚωνστάντινος] 502.ἦ..6,2.34.1τ(}1.67.10200); οὗ Τ]Π]|4Π αἴματι σφαγίων 
τὴν καθ᾽ ἡμᾶς β. ἀπονίψασθαι ἔδ.5.2.2(12128); οὗ ἘΒΟΙἸΔῊ τηοτῃοα 
οὗ δαγαϊϊβτογπο θαρείσπι, ἐῤ.6.26.2(13610). 

βάπτισμα, τό, ἀτῤῥίηρ, δαβέϊδηι (ΝΒ. ἔου σοπνεηίοποο βοηλο τ6- 
ΓΟΥθησθα το Τὴ6 νογρ βαπτί-ξἕω α4.ν. 416 Ἱποϊμαρα ἴῃ 1Π15 ΔΥΈΟΪΕ, 
ΡῬτεΐδοβα (κα τϑίρσυθησθϑ ἴὸ 1,80 ἐ6χ15) Ὁν “οἴ,᾿. Υ̓Ποτα ΘΟ ΠΟΥ 
ννοτᾷ ἀοποίίῃσ Ὀαρίϑπι ΟΥ ἃ Κιπαάτεα [468 (6.5. ἀναβαπτίζω, ὕδωρ) 
15. 564 ἴῃ 8 ἰοχί ψΠΊΟΏ ἰ5 πος οἰζεά, μ15 ψοχα 15 ᾿παϊοβδιθα 1π 
ῬΆΥΘΠΙΠ6565); 

1. οἵ Τενιβῃ ὈαΡ 5Πὶ:; ψ ΒΙΓῇ ΓΠγιϑὶ 5 δάνεηΐ γτοπάεγεα νϑ] 6 169ς5 
τί.««ὄφελος ἐκείνου τοῦ β., ὃ τὴν σάρκα καὶ μόνον τὸ σῶμα φαιδρύνει; 

7Ταβι ἀταὶ.τ4.τ(Μ.6, Ξ040) ; 1.20.τ(5370}; [8ς την β. ῥτθϑουρεα ὃν 
Τῶν ΒΘΙηρ' ΠΟΙ ΡΙΠοηαρα ἴῃ πὸ ΟΠ τι ϑιίαη Ὀαρίθπι, (]ΘΙ,. "ἐγ.2.12 
(Ρ.234.6; Μ.8,11848); οἵ τιον. Βορι.2.12(Μ.14.0120); ΜΉΙΘΗ, 
ὈΘΙῺΡ σΔΥΠ81] 8πη4 ποῖ βρί 8], τοβοι Ὁ] οα ΠΘΥΘΈΙ.41] (γι 
Ὀαρίβιη, οἱ. ΕἸχμα 8 ηπ5 ἐρινρν. τ (ΜΡ Γ,.3.1τ1668), μας ἐγριῆεα 
(βηβείδη Ραρ ΐβηι, οἵ, τ. ΝΑ 2Ζ.ογ.30.1τ7(}1.36.3520) οἴ, 5. βαπτίζω; 
δέδοται...διὰ τῆς ἥβωύσεως ἐντολῆς...τὸ ὕδωρ τοῦ ἁγιασμοῦ, τύπον 
ἐπέχον τοῦ. .«ἁγίου...β.,..«.τοῦ ἐν Χριστῷ ὕὑγτ,,ἐἰτττ32)(Μ.72.7125}}; 
[ον εα “ῬαρΕ5πιβ᾽ οἵ ΕἸοοα αηὰ δα 588 85 [Π1τα ἴῃ βϑυύῖθβ, ΟΥ, 
ΝαΖ.ον.30.17(Μ.36.356.Ὰ). 

ΗΙ. οἵ Ἰομη᾿Β θαρίΐϑιι, ῃ ρεη., [π51,ἀταἰ.88.2(Μ.,6.685}); 16.88.7 
(6884); Πιδίοτιοιν αἰοδίεα Ὀν Τοβερῆιβ, οἵ τ εἰς.1.47(ρ.97.1; 
Μ.1τ.7450) ; 85 ἔξ] Π] τ ηΐ οἵ οΟ]α αἸδροηβαίοη, ποῦ Ρασὶππῖπηρ Οὗ Ππθῦν, 
οἵ τιον, πους Β(Μτ4.το308): οοηἰταϑί παλαιᾶς τὸ τέλος, καὶ 
τῆς καινῆς διαθήκης ἀρχὴ τὸ β, ᾿Ιωάννης γὰρ ἦν ἀρχηγός Οντ.Η. 
εαἰεσεἦ.53.6, ἐπᾶάδα ὃν (Ὠγβι᾿5. δἀνθηΐ, οἱ. Ππι5ι,421α].51.2(}1.6..588}}} ; 
οἤεοίβ: πὸ τερεπεύϑίιοη οομΐεσσθα, οἱντσ, [ο.6.52(17; Ρ.143.12; 
Μ.14.2578); ΠΟΥ δαορίϊνα Βοηβῆϊρ, θὰ Γ ΟἾΪΥ τοι ββίοη οὗ 51η5, 
ΤΗΙΡρ. ἐμ θορἢ.. 3(Ρ.259. .5} Μ.το. 8520); Ὀγυ. .εαἰεε2ο.6; τοὶ πηοθτα 
ὙΘΒΠΙηρ, Βαϊ ρίνεῃ εἰς μετάνοιαν, οἵἁ αΥ.ΝᾺ2.07.30.17(Μ}.26.3530) οἷε. 
8. βαπτίζω; οοὐἹὰ πο οοηΐεσ Η. ὅδμοβξί, Ατηγηοη. ἄς. τ: 2: (Μ. ὃς. 
15720); Βεπθα ΒΌΡΘΓΟΥ ἴοὸ 7ενν8ῃ Ῥαρείθπι, ἔτ, Ν42.07.390.17(}}. 
46.3520}; ΓΒ γνβ,ἤ 07.17.2 τη 70,(8.080)}; Βαΐ ρου θοῦ, 1δ.; τὸ.. θεῷ 
β. τελείως ἔχει ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ “ζεσθαι, τὸ δὲ ᾿Ιωάννου 
εἰς αὐτὸ μὲν εἶχεν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, διὰ μετάνοιαν δέ, ἀτελὴς γὰρ ἦν 
εαἰ.,ω.3:2(0.28.10}; ποῖ ΙηἔοτοΥ ἴο τη. Δαἀμληϊδίογοα Ὀγν (σιβὶ 
ἀ]βοῖρ 65 ἀπσίηρ ΗΒ τα! ηἰβῖσν ἑκάτερα γὰρ ἴ5ο. β.] ὁμοίως τῆς ἐκ τοῦ 
πνεύματος χάριτος ἄμοιρα ἦν (Ὦτγϑ. ἤοη!.20.1 ἐπι [ο.(τ6 50); Βα Ἰπέρθυϊουῦ 
τὸ Ομ βτδη Ὀαρτϑγη ἐγὼ μετανοίας βαπτίξω β., αὐτὸς δὲ υἱοθεσίας 
δωρεῖται χάρισμα {ΠΠρροἐμεορῥ(ρ.250.ς; Μιτο. 8.20); ΟΥ, 70.6.33 
(17; }».143.8; Μ.14.2578); ᾿Ιωάννης μὲν γὰρ τὸ αἰσθητὸν πρῶτον 
ἐβάπτισεν β., ᾿ἴησοῦς δὲ τὸ νοητόν 16, ἔν.76 τη: [0.(0.543.7}; Πεπος 
τὸ πρῶτον β. πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου δίδωσιν ᾿Ιωάννης, ὃ ἑρμηνεύεται 
᾿κατάβασις᾽, τὸ δὲ δεύτερον ἐν Αἰνών, ἐγγὺς τοῦ Σαλήμ. «Αἰνὼν δὲ 
ἑρμηνεύεται ὀφθαλμὸς βασάνου᾽ καὶ Σαλὴμ “αὐτὸς ὔ ἀναβαίνων". 

ἔπρεπέ γε τὸ πρῶτον εἶναι β.ι παρὰ καταβάσει, τὸ δὲ δεύτερον παρὰ 
ἀναβαίνοντι τὖ.(Ρ.543.208.}; ὕγτ. [0.2.τ(4.156Ὲ}; Ῥτεραταίϊοη 1η- 
νοϊνεα Ἰηϑ ὙΠΟ ]οἡ πὶ ρύάψευ, οἵ. Οτ,ο;.2,.4(0.302.26; Μι1τ.4210). 

ΤΠ]. οὗ με βε ΒΒ Βαρτβπι ὃν Ἰοθπ; 
Α.. Βἰβεοτίοιν οὗ ΝῊ δοσοιπῖ ἀφξεπαεά, οἴ Οτο εἰς. τι ΔΕ, (ρ.00. 

2411.; Μ.11.73220.}. 
Ἡ,, 15 βἰρηίποδῆοθ δα] ραγροβο; 1. αϑβοοιδιθα ἢ ΟΠ τῖβε 5 

5ΟΠΒΠΙΡ κατὰ θέλημα καὶ δύναμιν, οἵ, Τρτι δήηγνη.τ.τ; ὃν 1 (τοῦ 
Ῥδυῖοοκ οὗ υἱοθεσία κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, οἵ ΤΉΘΓ ΝΟΡΘ. [γ.Ἰη:2.8(Ρ.208. 
24: Μ.δό,οδοθ); πούεῖ, ἀοσίγηθ {πὲ (ΠΥΙ8 0 5. βομβηρ θεραῃ αἵ 
Ὀδρίίβυῃ ἀθηϊρά, ἘΡΙΡἢ.ἤάον. τ. 2ο(Ρ.278.1ι; Μ.41.025Ὰ}; εἴ, τπδοῦν 
οἵ Ἐδιομιῖος, Ἅ4]. σι., Μίατοαβ, ἀπα (οσιπίθαβ, παῖ αθοὸη (χῖβέ 
αἀεβοοπαδα ὁ Πυσηθη [6511 αἵ θαρίβηι, [τοη.}α67.1.7.2(}1.7.5 134}; 
1Ὁ.τ.τ4.6(δοϑᾺ)}; 4Ὁ.1.26. (6868); οὐ ΕΡΙΡἢ. ἀαεν.28.τ(ρΡ.314.5; Μ.41. 
2804}; 1.30 τ4(ρ.25τι18; 4200); 2. οἰξαηβίησ αηᾶ βαποιγιηρ οἱ 
ὈδΡΟΙΒση8] τνϑίοσυ, οἵ ρτι. ρά..τ8.2; οἵ ΟἸοτα. εἰ. 7(ρ.128.28; Μ.0.7018); 
οἵἁ Ῥτος! ΟΡ ογ.7.3(}1,6ς. 7600) ; δηᾷ βαηοι ἔντηρ οἵ ΠΟΪ]Θ ὈΘΡΕΙΒΙπ] 
το, νι Ἡ μαἰσοξ, τι; 1.12.ττ; 3. 85. Ἔχϑιηρίε ἰὼ (ΒΥ 5Έ18}8 
βάπτισόν με, ᾿Ιωάννη, ἵνα μηδεὶς β. καταφρονήσῃ ΤΗΪΡρ μεσρῆ 
(Ρρ.26ο,8; Μ.1το, 8560); τι, ΝαΖ.ον.30.14(Ν} ,36.2349}}}; οὗΛΔΡοΟΙ] φοά 
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μη Ἀν ττίρ. 49 2.1; Μ.28.1224)}; οἱ σηςὶ. Α4ρ.7.22.5. τσ Ρτοςο ΟΡ 
ογ».7.3([.5.); 4. νναβῆϊηρ ἀὐνὰν 51π5, Οτιεορηη η Μη τθιδ(ρ.48ς.21; 
Μ.13.12854}); 5. ἀο! νεὴρσ ἔτοπῃ τα τὸ β. αὐτοῦ πυρὸς ἡμᾶς ἐξείλετο 
καὶ τὸ πάθος πάθους (Ἰδγη,ἐχε, Τμάοἱ.76(0.13τ1; Μ.9.6038); 6. «αἱ 
Ὀαρτίϑπι (ἢχὶβὶ ας σοα βΞεπὶ ἔοσίῃ Η, (ποβέ, Πα 85 πηδὴ γοσεῖνοα 
πῃ, ΝΙ].4ῤ}Ὀ.2.203(Μ.79.3458); 7. θαρτῖδπα αἰτεβίεα τσατῃ οὗ Το π᾿ 5 
τη βϑίοῃ, οἱ Οδηϑί. 4,Ρ}.7.22.5; ἀϑα δπαςᾷ ἰτ, (Ἰδῖη,βν, τ. Ζτίρ.84.18; 
Μ.8,8724); 8, αἰδοιιδδίουι οἱ φυδϑίίοη γνῃν (χίϑὲ γῆ Πδα πὸ πεοά 
οἵ Ὀαρχίβηη οὗ τερεπίδησθ, Τυβι ἀα.88.4(Μ.6,6858); οὔ ΟἸφΏν, δε.7 
(ρ.128.28; Μ.0.7018); οἵ Ογτ Η.«αἰδε.3.1τ; οἵ Ρτοο] ΟΡ ὁγ.7.3(Μ.6ς. 
608) εἴς.) ππᾶάφυνεπὶ θαρτιβπι, οὔτ, ΝΑ 2.0».30.1(Μ.36.3528}; οἵ. 
ἘΡΙΡΠ. χα. ξά τε(ρ.51τ6.13}΄. ; Μ.42.8428,0) ; 9. (Πηβτο]. οἴ. τὸ μὲν οὖν 
σχῆμα κατὰ τὴν σάρκα ἐν ὕδατι “ζεται ΑΡΟΙ]] φμοά τη Ομ. ττ(ρ.302. 
ΤΦΣ Μ.28.132Ὰ); οὐκ ἔστιν ἄλλος ὁ βαπτισθείς, καὶ ἄλλος ὁμὴ βαπτισθείς. 

ἀλλ᾽ οὗτός ἐστιν ὃ υἱός μου τι ητιδαρί.2.6(}1.88.18774}. 
Ὁ. τῇδ ἃ [ὲνν ῬαρΈζΖοα (ἢ γιβὲ ἀοθ5 ποῖ ΡΙΚ τῃδὲ ΟὨ  ἰβείδη5 

τηιϑὲ οὔβεγνα Τεννδῃ Τὰν, ν. βαπτίζω. 
Ὁ). Ομ σε β ἀρ ἃ Ὀαρίβιη ἰπιουρχοῖθ; 1. ΌγῪ ΜΆΥΟΟΒΊΔΏΒ, 85 

ΤΟΥ βθπηῦ 30 ΒΕΌΠ5. (ΟΠίδβιπθΩῖ 1η Πὶπι, [το αϑν.1.14.6(Μ.7. 
ὅο8.}; 2. 85 ἥχ!ηνσ Π]ΠἸ ΠῚ1Πὶ ἀρᾷ ἴῸΙ ΡΥΙαϑὶ 5 οὐ πδίϊοι, οἴ, (φω- 
τίζω) ΟΝ οσδδ5.ἐαη.τι; 3. 45 ρεσίεσί ᾶρθ, 50 {π8ἴ 1Ποβ6 ἀνὴρ ἃ5 
ΟΠ] σοη ᾿ν1}} Ὅς Υ156 ῸΡ 85 πιθὴ οὗ 30, Οὗ Ἑ ΤΉ φ, πΟ4.24(Ν1.28, 
6120). 

Εν, [εϑέῖναὶ οἱ Ομ σβι ᾿Β Ὀαρίϊδιη, ορβεοσνεα 1, Ὁ Βοπὶα ὁπ 
8 Νονεθευ, οἱ. ριρῃ, ἤαόν, κι. τ6(Ρ.270.14; Μ.41.920Ὰ}; 2. Όν Βδ5)- 
᾿α’α πη 5 (ἢ 811-πῖρῃτ τϑϑά ηρθ) Οἢ τς Τ ὙΪ οὐ τὶ Τ ὙΙ, ΟἸαπι. εἰν. 
1.2τ(ρ.00.21; Μ.8,888Α) (πι ΤΟΙ θεῖν 6 απιατν, ΠΡΙΡΙ ἤαδγ. τ. 
24{(0.202.2; Μ.41.0328}}; 3. ροη. αἱ ΒΡΙΡἤδην (6 74η.), οἰ ΤΗΙΡΡ. 
ἐμιεοῤ (0.257; Μ.το,β8κ2); ΟΥ̓ Νὰ 2.0γ.30.1τ(}1.306.336Ὰ)};} ἀπά ΟΙΠΕΟΥ 
ΒΡΙρθδην Ποιηε8; τὴν τῶν ἐπιφανίων ἑορτὴν ἀργείτωσαν διὰ τὸ ἐν 
αὐτῇ ἀνάδειξιν γεγενῆσθαι τῆς τοῦ Χριστοῦ θεότητος..«ἐν τῷ β. (οποί. 
ΔΡ}.8.54.1; οἵΟΡτου ΟΡ ὁγ.7.τ(}8,6ς.7570}; Οὐβιη [πα ἰορ. (Μ.88. 
1078}; οἱ βγη. Π᾿αξεῖ Ρ.2οοί Μ.02.5130) ; ἀν σΟΥτοθροόπαιπρ' ἴὸ ΠΙῚΗ 
ἀν οἵ (τϑβαίϊομ, οἱ .16.0.2το(1.ς.} αἵ ἢγϑι οϑ] γα ῖθα τη σΟΠ) ΠΟΙ ΙΟΣ 
ὙΠ ΒΡΙΡΒδην, Ὀιι ἰδίου βοραγαΐθα [τοι 11, [οὐ Νισιμαίτο. Μ.06. 
14404}), ΡΘΥῦν οντὴρ ἴο [Θτι5816Πὶ ᾿γ δβίβ᾽ ΑἸ ΠΙ σα] ν 1η σε δγαείηρν 
αἱ ΒΘΙΒΙοἤαπὶ δηα Ἰοτάδη οα β8}π6 ἦἄδν, 16.(14418,14450) ; σοῃίχεϑί 
Οὐϑηη. Πα. ἰοῥ.π(19178}; ΑἸΤΙΘΠΔΠ5 τοϊαιηθα φαυ]δῖ ρσϑοίίσε, [0.ΝΊΟ. 
μαϊῖυ,(14408); [Θβτεναὶ βαρ ροβθα ν οἸρίπαῖθα Ὁν [μη ̓5 αἀἸβοὶρ]65 
Οἡ ὅἀἂν οὗ (ῃε θαρίβη), 16ὁ.(1440}). 

Ε΄, οἴουν 1Πδὲ Ὀαρέίβεη Κιπα]ε ἔγχε ἴῃ [ογάϑῃ, οἵ. μι5ι. 414,88. 
(}6.6.6858); πῦρ [1.6. Χριστός] ἐν ὕδατι “-ζόμενον ΚτΟΟ], ΟΡ ὁγ7.7.2(Μ, 
65.760); οἱ}. δισην ΡΠ ΡΙΡἢ ἤαεν.30.τ(ρ. 2511; Μι41,420Δ}; οἵ. 
(ὕδωρ) Οἰγοη. Ῥαξε. .225(Μ.02.548.Ὰ}. 

Γ(,, δρρῃοδίίοη οἵ Ἐ8.73:13-14 ἴο (ἢ τιβι 5 θαρέιίδιι, ν. δράκων. 
ΙΝ, εχερ, Μο,τοῖ 28, 10.121: 50, ἰηζεγρτεῖεά οἱ ὕτοββ, πᾶ δ 
ΒΡ γΊὴρΡ την ϑέῖοαὶ ἀφίῃ νυ Ομ σβὲ ὼς Ὀαρίβπι (ν. ᾿πίταὰ ΥἹ]. 
Ἐ.9), ΟὨγν5.}}0},.2.5.2 τἢ 70.(8.146})}; οὗ ̓ Αβοδηβίοη, Οὐ. 70.6.5 61,{27 
Ρ.τόπ τῆ, ; Μ.14.20 70 1); οὗ πιατίγτγάοπι, γν]ο]ῖ σου ε 5. ΓΘ 5ΒΊῸᾺ 
οἱ 5βίηβ, ν. ἰαπὰ ὙΠ; ἂβ ἴγρε οὗ νοϊυπίατν ἡγουκβ οὗ νἱσίπε τὸ τοῦ 
κυρίου β. τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς κατὰ πρόθεσιν ἑκονοίων καὶ ἡμετέρων 
πόνων τύπος ὑπάρχει Μαχ σε. Τα  30(Μ.00.368Ρ); 14. οαρ.2.9οο(Μ.0ο. 
12200); οὗ τηοχεπορίίοῃ οὗ εττηΪν ἀεϑίτγε τὸ τοῦ κυρίου β. ἐστιν ἡ 
παντελὴς πρὸς τὸν αἰσθητὸν κοσμὸν τῆς προαιρέσεως ἡμῶν νέκρωσις 

1δ.2.οδ( 2200}. 
Ν. οἵ Ῥαρζίβιῃη Δατη πίετε α ὃν αΠἸ5ο 0165 ἀαγηρ (ἢ σβτ 8 

ΤΙ ἰϑίγν ; αοβίζοη νεῖ που [ἐϑὰ5 Ὀαρεχοα οἴ, παρὰ τῷ ᾿Ιωάννῃ 
᾿Ιησοῦς γινώσκεται παρὰ τοῖς Φαρισαίοις “οζων, ἐν τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ --ζων...ὁ δὲ παρὰ τοῖς τρισὶν ᾿Ϊησοῦς οὐδαμῶς “αζει ΟΥ, 70. 
τοιϑί(6 ; Ρ.178.8.; Ἀ1.14.320Ὰ); Χριστὸς οὖν ἐν ὕδατι οὐ «ζει... ἑαυτῷ 
δὲ τηρεῖ τὸ ἁγίῳ πνεύματι "υζειν {ῤ.6.,23(13; 0.133.22; 2410); [ἢ15 
Ὀαρτϑιη ποῖ ΒΌΡΘΙΟΥ 1ὼ οἴοος τὸ ομη᾿β, Οῆγνβιλομι,20.1 τη 70. 
(8.τ656) ; ἀἸδοιιδβίοη οὗ σιιοβίίοη ὃν ΠΟ ηῚ ΑΡοβίίες ἡγοσα Ὀαρτὶζοί, 
οἵ ΕἸ εῖη. ἐγ. δ(ρ.1οό.:21 ; Μ.9.7450); ξῃχγϑβ,ασεφης, 4ε.12(3.770Ὰ}; αἰ5ο 
ΒΜ, οἴ ΖΊ ας, ἐγιδαρῤι.(Μ.02.1ο77Α}. 

ΥΙ. οἵ Ραρί(ίβτη ἰὴ (τ ἢ ; 
Α. ἴγρ85 8Π6 ἔουθϑηβαονηρβ; ἔ. ἰπ ΟἿ᾽, ν. ὕδωρ ; 8. ἴγὦᾧ[65: πΔ.Υ 

αἴβοιββεα, Οὐ Ν γβοιδαριβν.(1.46.5888); ΤΑΊΉ φαονῥιτοι(Μ.28. 
γ6οᾺ)}; οἰ ΠΙάντῃ. Τγ15.2.140(Μ.30.6064}; σογητηομθδο ἔνρε5: ΘΡΙΓΙ 
Δηα νου οἵ ὕεῃ. τσ 2, (]θχη, εἰ, Β(ρΡ.128,5.2.; Μ,0.7οτ 8); τος. σδη. 
1:2(Μ.87.488); ΠΕῚ ἂν οὗ (τεδίίομ, ν. λουτρόν; ΕἸοοά, Ρ͵ος!.ΟΡ 
ογν.7.3(Μ.6ς.7δοῦ); [0.10. [ο.4.ο(λ1.94.1τ124Ὰ}; ἀπ ΑΥκ, οἵ, ΕἸ τ Πα τι8 
ἐριΟγνρῤνι απ. ..3.τ216Ὰ}; εἰομα ἂἀημά Κρ ὅδα (όσοι τ- 4), 
οἴίον. [ο.6.41{(ρ.153.16; Μ.14.2760)}; Βαβ, δρὲγ,ιτί(4.260 ; ΝΙ.32.1248); 
Ομ γνϑι λον ἴῃ ΤΟον.Υ0:.1(3.2235Ὰ); ΒΔ5.36].0γ.13.2(Μ.8ς.1γ6.) εἴς. ; 
Ραββᾶρβ οἵ [ογάδῃ, ἴγ01οα] οὗ Ῥαρίϊϑιη ἱπῖο Τ6βι5 {1 βῆμα), ΟΥ̓. 
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7ο.6.41(26; Ρ.1τ53.16; Μ.14.276}); ἴγατι5- Ἰοτάδῃ {τἰρ65 ΤΡ ν ἔποβα 
705 δεᾷ Ὀν 1, [μοβ6 βεύυ δα οἡ [Π]5 5146 οὗ τίνου ὑγριῖν σεπῖ]]ς 
(Ὠτβείδηβ οβα Κπον]εᾶρα ἀπα σοηααοῖΐ ἰ5 ρεγἔδοιθα Ὀν ὈΔΡ Ι5Πη, 
ΝΠ ΡΡ.τ, απ}. 79,1058); ἰᾶνὸγ τὰ ΤΡ γηδο]6, σγγ Η. εαἰδεΐ..3.5; Οντ. 
αάον.ο(1.312Ὰ); ἘΠΠ]ΠΔΠ 5 (Ἀττποὶ] βαοτίποο, Βαβ. 07.132, 2(2. τσ; 
Μ.531.4280); ΟτοΝ γββιδαρέ ἐν. (Μ.46.5020); Ναδιηδη 5 οἰσαηδίηρ, 
οἵ Ἵτεη, Κ».233(0..407; Μ.7.12488)}; οἕογ, 70.6.47(28; ρ.156.ΞΠ-; Μ.14. 
2818); ΟὙἸ Ν 55. δαῤίι λν. (5020) ; πα σδη. οἸδαπβίηρ οὐ Ἰερευβ, Οντ. 
εἰαρὶ.] ου.τ(ι.3584); ἕουηϊαΐη οἵ 15.7:2, 14.}5.1.4(2.1174}; νοΙσα 
οὗ Τιοτα Ονοτ νγαΐουϑ (05.28:3), Βαϑ.λοηι τη 5.28: (τ ττ8κ ; Μ.20. 
2800) εἴς, ; ὕδατα πολλά οἵ 5.92:4, ]οα. δα Ἰος.(}1.33.1τ6260)}; 9. 

. 4113, τὰ Η, ,εαἰφο.3.ττ; οἱ ΤΕΡΙΡΠ. ον. 2(81.43.4608); Κ͵ἼΙ Βαρὶ. 
(Ρ.400); Ὁ. Ῥγορῆθίς [ΟΥΟΘΗΒΟΟΨΊΩΡΒΕῚ ΤᾺ} ν Οΐεα, βαγηντι; 15, 
1:1τ6-τ, ΟΣ. Νυϑβ5.δαῤὲ,(Ἔγ.(5934); ἘΖΘΟΙ.47:3, ἼΜεΙ. }ὴ(0.313); 
Ἐ Ζεο ,26:2ς, τι Ν γβδιβαῤίι ἐγ.(5034}) οἴο.; 2. τὰ ΝΊ ἡ προβατικὴ 
κολυμβήθρα (Τ10.5:2), (δγγϑιΐονι.36.1 τῇ 70.(8,3078}; τῆδὴ ΠΠ΄ 
ῬΙομοΥ (1,α.22: τοὺ, γε. .6.22:το(Μ.72. 0040}; 3. ἴῃ Οτοοῖκ ροοίδ, 
ΟἸεπη, εἰν. 4.22(0.31τ.2; Μ,8.14528); 4. τὰ Νβίαγο, οἵ. ΜΕ]. ῥαῤὶ,(ρ.310); 
ὙΨΘΙΟΥ 86 ΘΡΙΓ ἢ ὈΒΡΈΒΤη Το ρτοβθηΐθα πυτθο 1 08}}ν ᾿ῃ ἐμαπάοι- 
δίοσγη, ΤΑ ΤΠ, ταί. Γγ19.3.27(ΜΜ.28.1245Ὰ} οΟἸΤ. 5. βροντή. 

Β.. ἀεἴ. (ἅγιον β. ἴτεη.; τὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ β. ΟΥ.70.32.7(6; Ρ.436.21; 
Μ.14.7570); ΟτιΝ υββιδαῤῥ μν.(Μ1.46.5938) εἴς.); 1. 585. β. τηβϑῃβ 
ΘΠχα ἸπΠ]δἴοτν τΐα, Ἱπο]ααϊηρ ϑγαῖοι-θαρίβιη ἀπ βυθοθθηυθηΐ 
ἀποΐου Δη6 ηροβιτοη οὗ μαπάβ, οἕ, ῥὲν ἐρηροσιοηερε τιαη ΜῈ 
ἀροςίοἰϊεαγιρη δριγιίς ξαπείμες ἀαϑαίμν τη δαρίίοηιο, ΟΥΟῥγίηε.τ.3.2 

(ρ.50.4; Μ.11.1478); 1δ.2.τ0.7(Ρ.181.7; 2308); 14, }0.6.33(17; Ρ.143.4; 
Μ.14.2574}; οἴ. σηῖπές δαρη σα! δέν τη ἀφμΐδ.. υἱοίδ δια εἰ Ἰη 
εἰγίδηηαΐε υἱδιδη, Ἰὰ ἐογηη τη Κορ. ς. δ(Ν}.14.1το280); σἔι γτ. Η, καἰ δεῖ. 
21.1; οἱ Πιάντη. Τγήγ.2.12(Μ.30,.0δ8ο 1.) ; 2. θὰ πὰ. ἀδποῦεβ γα ῖθυ- 
Ὀαρτίβτῃ 1 ὙΤσῖη, ἔογηχαΐα, ΟΥἠ θνθὴ ὈΔΡΕ 5181 τίου εἰοπα τὸ 
ὕδωρ..-«τὸ β. γινόμενον (Π]επη.ἐχε. ΤἠΠάοὶ, 82{(Ρ.132.13; Νῖ.ο,ο60) ; οἵ. 
}εγ Τριροο οηθ τπαρέθη ἀροΞκίοίογμμε ῥοσὲ δαρίτονεϊ ρσγαίϊίαηε εἰ 
γεηουαίοπεη! βαπείμς ερίγτμες ἰγαάδεϑαίμγ, Οτορνΐηε,τ.3.7(0.58,20: Μ.. 
11.1534}; 14,70.32.7(6;}0».436.21; Μ.14.7570})}; 1ᾶ. Ν.36 1η 70.(0.512. 
12); ΟἹ δοά,εαη.48; ἐξ ρηςὶ..4.Ρ}.7.22.2; Τί ΟΡ λαεν,(}1.86,134). 

(Ὁ. Βαρτίβιμαὶ τίξε ; 1. Ἰαυρεὶν νναυγδηξεα Κ᾽ πηνντϊτίοη ἐτβ ἀτΊοη, 
ποῖ βορίατο, Βαβ, δρίγιθδία. 55α; Μ,32.1888}); 2. ἀεβουριίίοηβ : ἰτὴ- 
τοουβίομ, τυδοξο ἃ Ρουχίηρ οὐ νέου Γ {τέρα πᾶπλθ, 16. 
7.1: τεγῆοναὶ οὗ ραυτηθηΐβ, Ὀ] βϑίησ' Δηα ἜΧΟΤΟΙβΠὶ οἱ 0115, τεπιιηςα- 
ἘοΩ οὗ ϑαΐδη δηα πποίὶου τ! ἘΧοσοϊΖϑα οἱ], ττ ες ἴο αὶ ἐπ υ οΥϑῖοι 
ψΠ Οὐρ4] ἰπτευχορατοηβ, τλοίίοῃ, γορίηρσ, ὈΙΒΠΟΡ᾽ 8 αποϊίοῃ, οοη- 
ΒΙσΤΒΓΟΝ, 8Π4 ἸΡΟΒ οι οἱ παπαᾶβ, οἵ ΗΙΡΡ ἐγαάαρ.21τ--25.. {0]}] 
δοσουπί, ντ. Ἡ εαϊσεῖ.το--2ι; οἵ οησι. Ρ}.7.22. τῇ, ; οἵ, (σφραγί- 
ζω) Τῖοπ. ἀσ.6.}.2.2.5- (8.2.2 6. Π1) ; οἵ, 1ο.}. ἐδ τι νὰν τὰ ὐπίαν τ : 
3. 556 018] οἰσσηθηῖβ; 8. ϑναΐου, ν, ὕδωρ, κατάδυσις; Ὁ . πη. ξοτ- 
τά18, οἴ, μὲ φαϊμιαγε, δαρίϊορημηι ἩΘῊ αἰτίεν πϊϑὶ ἐπεάν ελν; ποένηὰν 
ογηΐμηι ἱγίμταϊίς αμείογτίαίο, 14 ἐπὶ }α!γῖς οἱ {{11 εἰ ερίγίμας ξαπεὶϊ 
εὐρηοιπίηαίίομε οι ρίσαιεν, ἃ, ῥγίηξ.τ.5.2 (0.50.7; Μ.ττ.1470} ; ν. βα- 
πτίζω, λουτρόν; Α1Π.ε. ϑέγαρ.4.1τ2(}8.26.65324); εχρίαπαίϊοπ οὗ 
Τούτη], στ Ν γβαδαρίλγ.(Μ.46.5850); πηδητίοῃ. οὗ θοῇ Ῥδύβοη 
Ὠδόρδβατν, ἴα... 5 (}}.46.10324}; αἸδαι55 1 0 οὗ σιν γῆν, ΏΘη 
ΟΠτιδὲ οτάοχρα τι οἱ τσ. [οτσλαϊα, αροσίοίϊμς φοἰϊες ΟΠΡΊΘΙ ἸΉ 
ὀαῤίϊερο ἨΟΜΕΉ αϑορδεῦί, Οτιεο, η Κορ. 5.8(Μ.14.ἸΟ0300}); 
Β45.Ρ1γ.28(3.238; Μ.32.1τ60} ; εξ. ἀδβου ρου Οἱ Ὀδριίβιη 85 εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ κυρίου ἩεΥΡ..υ15.3.7.2 εἴς,; οἱ.4, απ εἰ Τ ἰδεῖ. 34(0.26ο.7); 
{Π60]. ᾿πρ οατουβ οὐἨ ἔουπιαία, οἵ ΑἸ ἄρον, 31. 2(ρ.27.23; Ν.2ς. 
4130); 14. 4».2.4τ(}1.26.2364}; ΤΑΤΠ..4γ.4.2τ(ρ.67.17; Μ.26. οΟΑ)}; 
Ἐ45. μη... 5(1.277Ὰ; Μ,29.δόδο); Βιάντῃ. Τ γ1η.2.τ5(Μ,20.717Ὰ}; 
4. ΟἸΒΟΥ Ρατΐβ οὗ σἱΐα ; 8. σοι ΠΟΙ Δ ῸΙΟη οὗ [)6ν 1], (Ἰοηλ οχε. ΚΓ μάοὶ. 
77(ρ.τ31.8; ΝΜ 0.603); οἴ, (λουτρόν) ΤΗῚρΡ  οορἧ.το(ρ.263.153; Μ.το. 
Β6ΙΑ); οἵ Οτοπαγί, 7(Ρ.1ό6.20; Μιτα. Β8 5); οἵ. (ἀποτάσσομα) Ὀντ.. 
εαίφενι.το.4; [α}] ἀσσοπηΐ οἱ ρζοσδάμχε, 16.10.2-τι ; ἄλλα δὲ ὅσα περὶ 
τὸ β., ἀποτάσσεσθαι τῷ σατανᾷ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ Βα5.'ῬΌΙγ.66 
(3.558 ; Μ.32,1880) ; οἵ, (Πτγϑ. ἤσεμ, 6.4. τὴ Οοἱἁ (ττ. 3606); οὔ γτ. }μἰη.7 
(63,248) ; []} ἀσσοιμηΐ, οὗ, (ἀποταγή) μολομηὶυῦ ἐν τὐρκι. κνδι τ πο 
(ὐβπ).1πᾶ ἱ0Ρ. τ(}]71,88, 608); 4. 5(3138); Ὁ «86 οἵ οτ66α; ἱ. 1ὴ ρθη. 
ὁ τὸν κανόνα τῆς ἀληθείας...ἐν ἑαυτῷ κατέχων, ὃν διὰ τοῦ β. εἴληφε 

Ἰτεπ,ἤαεν.1.0.4(Ν.7.5458}; ΗΙΡρ. ἐμεορᾶ. το(ρ.264.1τ5, Μ.το,ϑότΑ); 
ον Γμσνυβ. πον. 40.1 τ. τ ογ.(10,3708); οἵ (Οβηη. Γηα.ἐο.5(Μ,88,2218); 
11. οὐθα8] ᾿πϊοσγόραίοιῦ ἀυτησ δοία] Ὀδρίϑια, οἰ ἩΙΡρ. γα. 
αῤ.21; ἐπὶ τὴν ἁγίαν τοῦ θείου β. ἐχειραγωγεῖσθε κολυμβήθραν... «καὶ 
ὡμολογήσατε τὴν σωτήριον ὁμολογίαν, καὶ κατεδύετε τρίτον εἰς τὸ ὕδωρ 
Ογτ. Η.“αἰθοὐ.20.4; 111. ἀδοϊαταΐοτν ογθθα τροιίθα, αἰζευ γε πυποῖὶα- 
ὥοτ, Ὀρίουα δοίπ8] Ὀαρίϊσπι τούτου σύμβολον, τὸ στραφῆναΐ σε ἀπὸ 

δυσμῶν πρὸς ἀνατολὴν... τότε σοι ἐλέγετο εἰπεῖν’ πιστεύω εἰς τὸν 
πατέρα, καὶ εἰς τὸν υἱόν, καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα, καὶ εἰς ἕν βι μετα- 
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νοέας 1διτο,1ι; οὔ Βα5, δ Ρρέγ.26(3.21Ὲ; Μ.32.1134}); οἵ. δεῖ τοῖς φωτιζο- 
μένοις τὴν πίστιν ἐκμανθάνειν καὶ τῇ πέμπτῃ τῆς ἑβδομάδος ἀπαγγέλλειν 
τῷ ἐπισκόπῳ ἢ τοῖς πρεσβυτέροις (Ἰ,Δοὰ.ἐαη.46; οὗ δγηδιΆρ.Οὐοηςὶ. 
4Ρ.7.4τ.4; οἵ, Ἀάε5.. οἱ ἐεείαπιεπέη, φεοά αἀἰσῥοσιείηης αὐ ραΐγεηε 
οἱ βίϊωμε εἰ ερίγε ξαπερη, αὐ ἐαεγηι ἰαυαεγηι γερεη γα] θηϊς 
ὑεμ]ομίξς, ἐσ [6551 δἱσὶ “ογεάο τὴ ἄεθι ῥραΐίγενι ομιηροισηίοη, εἴς,, 
ΤΑΊΆ. Τγίν οἱ δ ρὶν.7(}1.26.11078); θὰ: ΕἸΟΒοΖζαῖτοβ κέχρηνται... .β., ἐπὶ 
τῇ τῶν στοιχείων ὁμολογίᾳ ΤὨατ, ἤα6».2.7(4.353); ας. γοτήονδὶ οἵ ρᾷτ- 
πηδηΐβ, π᾿ υργεῖθα οι ροοα]ΐν, οἴ, (ἀποδύω) Βα5.561,ῥαςεἢ.2.τ(Μ. 
28. τοβϑῦ); Οὐ Ν, γϑοιδαριὶ } .(Μ.46.42 00); (Πτν5. ον, 6.4 τη Οοἱ, (τι. 
2600) ; οἴ οι. Ατ.6...7.ώ.8(Μ.2.565Ὰ); πα τοαπῖονδὶ οἵ βατ4]5, τΠ6 
ταϑὶς ΟΥ τῆε Ὀαρτίζευ, στ Ν γα. λομοττ ἐπ Οαπὶ, (Ν|.41.τοο88Β}; ᾿πῖοτ- 
Ρτοῖθα βϑυυαθο σαν, 2ὁ.(1.6.)}; ἀ. ἀβϑαγηριίοι οὐ Ὀαρ βηναὶ σόθο, 
οἵ γτ Η. εαἰδεὐ,.3.5; αΥ.ΝαΖ.ογ.40.25(Μ}.36.32026); 5γτηο Ή δεν ἰηζοτ- 
τοῖα, συιΝυβ5.δαρι. ἀ17.(}1.46.4200}); Ια ῥαρίΟλν.(Μ.46.5038); 
Ομτνϑ ἀοηι.30. 5 τῷ σε. (4.4030}}; Λϑβίϑορῃ. Βς.6(Μ.40.441τ0}; λοι. 
Ατ.4.}}.2.3.8(Ν1.2.4040}; ἴῃ ἃ πο κΚ ὈΔΡΕθπὶ οἡ ἴῃς βίαρθ, (ἠγοη. 
ακΞελ.᾿.2)6(}1,02.68:Α}; τὴν ἁγέαν.. στολήν, ἣν αὐτὸν ἡ τοῦ ἁγίου β. 
ἠμφιάσατο χάρις Τ70.1),Β. }.3ο(Μ.06.11400); 6. ρίνιηρ οἵ ᾿ἢτιβίίατι 
Ὠδῖηο᾽ ὁ Βαρνάβας ἀνεγνώρισεν αὐτόν.. ᾧ καὶ πνεῦμα ἅγιον ἐδόθη ἐπὶ 
τοῦ β., μετωνόμασέν τε αὐτὸν ᾿Πρακλείδην 44. Βαγη. τ7(Ρ.208.12); τῶν 
μετονομασάντων με Μάρκον ἐν τῷ ὕδατι τοῦ β. 1δ.26{(Ρ.302.5}; οἴ. 
(. Τβασά.τ(ρ.273.})}; οἰ τ Ν γββιδαρι τ ).(Μ.46.4178)}; Τύτερεπε. 
ἐϊορ.(Μ.86.γ81.}); 1. ἀποίίοπ νεῖ ΟὨγίδηι, ο ΗΙρρΡ ἰγαά,αρ.22; εἴ, 
ΤΗΙρΡ.ἐαη.134:; οἷ. (σφραγίζω) (τη 4ρ.1δι5,ἢ.6.6.43.1:(Μ.20.6244); 
Ογτ. Ἡ. εαἰσεῖ.2τ.1} Βαβι δῬεν, δίς, 5 πα; Μ.22.1888Β); δεῖ τοῖς φωτιζο- 
μένοις μετὰ τὸ β, ... χρίεσθαι... «χρίσματι ἑπονρανίῳ, καὶ μετόχοις εἶναι 
τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ ΟἸδοά καη.48; οἔ ον. ΑΡ.5.22.2; οἵ. 
7.44.1; μόνον β. ὑποδέξηται, καὶ τὸ χρῖσμα ῥώσῃ" εὐθὺς ἴλεως εὑρί- 
σκεται ἡ.«τριάς Ἰλιάγιη, Τγ1η.2.14(Μ.30.7124}; οἵ. (σφραγίζω) [1οη. 
Ατ.6..2.2.7(Ν1..5,306}}; οἵὨὁ ΤΠ, ΟΡ μαον.(Μ.86.1324}; τὸ ἔλαιον βαπτί- 
σματι παραλαμβάνεται, μηνύον τὴν χρῖσιν ἡμῶν, καὶ χριστοὺς ἡμᾶς 

ἐργαζόμενον ἴο.1). ξ,0.4.0(Μν04.11258); πού ργαστβοα ὃν Νοναῖίαη- 
Ι5ῖ5, ῆΟ δ΄ [σίου ἀποιηθα οἡ 7οπῖηρ ΟΠΌχοΙ, οἵ Τα. ἠαθν.3. 
5(4.345); οἴ. (σφραγίζω) ΤΟΓΡ(Ξ:δι)εαη.7; σοηίταβε ΟΝῚς. (225)εαη. 8; 
8. Ξιρῃῖηρ ὙΠ ΟΥΟΒ5, Οἱνοταριεηοἶ.25.2; οἵ άντη. 1 γ1ρ.2,τ4(Μ, 
20.6074}; (μεν. ἤοη!.13.1 τη Ὀλη (11.208) εἰς. ; πὶ ΙΟσμι]α οἵ κα- 
ΤῊ] ΠΙΒ σϑίιοη, ν. βαπτέξω; 1. ΒρΡοΟΠΒοΥ5 αἱ Ραρ ϊ5πὶ, οἵ, ΠΙρρἰγαά,αρ, 
20.2; ὨΙοπ. Ατ.6.}.2.2.7 {3060}; ἘΟτόροησ, δ. (781Α}; Ἰηπσὲ θῈ οσίῃ., 
ὙΠατιδίπα,ἐῤῥ.2,2τὸ φι.τ4(Μ.09.106ς5 8), ν. ἀνάδοχος ; τορὶ δία! ἢ 
οὗ οαπα!άαϊε. ἀπα ΒρΟΏβοΥ5, (σῴραγίζω) Τοπ.ΑΥ.6.}}.2.2.Ξ(3064}; 
}. σαττνίπρ οὗ ἰατὴρϑ Ὀν οαμα!άαῖε5, οἱ. 4. 7 μον. 26(Ρ.142. 6); ἐὐ. 2] 
(ρ.142.5}; Οὐ. ΝαΖ.ον, 40, 46(Μ. 36. 42:Α)}; τὸ. 45. 2(6240); Ποπου ἐὰν τὸν 
χιτῶνα τῆς πίστεως μὴ Οβῤυπώσωμεν- ἐὰν τὴν λαμπάδα τῆς χάριτος 

«μὴ κατασβέσωμεν [385.3 6]. ῥαξεῖμ.τ, (Μ.28.τοδι}; Κι. σαπα!αδοἾΝ 
οἤευϊηρ ποῦ δέ μοι τὸ καρποφορούμενον ἐπὶ τῷ β.; ΟΥ Νᾷζ,ογ. 40.525 
(3030) ; 5. πετεῖ, Ιοσπβ οὗ ΐε; 8, ννπου! Πθτηθυβίοι (σευίαϊη 
Ματοοβίδη5), οἵ, (ὕδωρ) Ιτοἤαϑν.τ.21.4(Μ.7.6645}; Ὁ. ΜΓ ἴστε, 
πηχλθυϑίοη (πποιίϑη), ὙΠαε.λαεγ.4.3(4.356) ; ΘΟΟΓ, ἢ. 6.5.24.6(Μ. 
67η.640Ὰ), ν. κατάδυσις, (ἀπ. ῤΡιδο; οἵ, κατὰ κεφαλῆς ἄνω τοὺς 
πόδας στρέφοντες τῶν βαπτιζομένων (τοῦ. Ἐπ ΠΟΙΉ 85), ἸρΙρΡμναμαειθὸ 
(Ρ.232.0; Μ.42,3370}; 6. ἴῃ. ΨΒΙΟΩ ἔοι ϊα 15. ἵστταρὶ (Ματγοοβίαμ), 
σε Ινεη,ἠαεν,1.21.3(Μ.7.6614}); (βετετῖοβ ἴῃ ἘξυΡΌ), 1ῖου, Α] ἀρ. ἔππ5, 
ἦ..4.7.9.2(Μ.2ο. 6538); (Μοπιίδηίβ) τίνα οὖν λόγον ἔχει τὸ β, ἐγκριθῆναι 

τῶν «-ζόντων εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ Μοντανὸν ἢ Πρίσκιλλαν; Βᾶ5.. 

188 εαη.τ(3. 2600; Μ,52. (6688); (Ατί8Π) “ζεται Βάρβας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
πατρός, δι᾽ υἱοῦ, ἐν ἁγίῳ πνεύματι ΤΠαΓ,},εοῖ,ἦ..6.2.25(Μ.86.10968); 
(Εὐπουηδη) εἰς ὄνομα θεοῦ ἀκτίστον...καὶ υἱοῦ κεκτισμένου καὶ... 
πνεύματος..«ὑπὸ τοῦ κεκτισμένου νἱοῦ κτισθέντος ἘρΙρΗ. αόν.76, τ 4 
(0Ρ.414.3; Μ.42.6378Β); ἃ. ἴῃ ΜΏΙΟΠ ΟΕΠΟΥ ᾿ΠΙΓαῖοΟΥν τ 65. νετα 6Π}- 
ΡΙονεί, ςρ. (Ατροογδίδη Ὀγαπαίηρ οἵ ΠΡΉ δῦ, ν. καυτηριάζω; ςἴ. 
Ηδγδοίθοη 8}. ΟἸδπλ. εἰ. 25(0.143.22; Μ΄.0.7008); 6. ἐπ ΨΕΊΙΟΉ σἱΐο ννὰβ 
ἔγβαθοηῦν τερεαῖβα (ΕἸ ἢ Ζαῖτε), οἵ. ΗΙρρ ἤαόν.ο.1δ(ρ.254.17; Μ.τό. 
43010); (ΕΒΙοΠΙτ6), ἘΡΙΡΗ.ἤαδν.3ο.τό(ρ.353.0; Μ 41, 4328); (δέατοι- 
ΟὨἶ6), 10.42.3(0.90.7; 7ο00}; (Ν᾽ ΑΙ πε πη), ΟΥνεορηνῖν Ερ᾿ νας 
(ρΡ.413.1); 6. ἄδγε οὗ Δατῃ]η]βίσατίοη, υ5ὰ, Ἰὐαβίου, Οὐ, Η, εαἰεεῆ,. 
18.32: τί δ᾽ ἄν γένοιτο τῆς ἡμέρας τοῦ πάσχα συγγενέστερον πρὸς 
τὸ β.; Βεβιλονι τα, τ(2.τ4Ὰ; Μ.31.4240)}; εἴ ῬΑ] Ολγγνς, ο(Ρ.56,22; 
Μ.47.33); Εαβίεσ, Ῥεηϊοοοβῖ, ᾿ρΙιρθδην, οὔτ. ΝᾺ Ζ.ον.40.24{(Μ.36. 
3024); ἴῃ 6γυβαίεα. οα ἀοάηοσίίοπ ἔεαϑὶ οὗ (μύτοῃ οἵ Ηοὶν 
ΘΕΡΌ]Οῆ τα, οἱ ϑοΖ.ὐ.6.2.26.4(Μ.67. τοῦδ) οἷα, 5, μύησις; ν, πάσχα; 
7. ρῬτίναϊα δ] 5 γδίίοι ἱπ σπλοῦροπον, ΤΠατιδέθα. εῤῥ}.2.210 ΦΉ, 
τ4(Μ.09.1665Ὰ); ἰοσθιάεπ 85 τδρΌδΥ ργαοίϊςο, οἵ. ΟΡ(ς36)αεί. 4 
(400 4.ὉΡ.181.22; Η.2.12610}; 8. τηϊπίβτοῦ οὗ Ὀαρείβιῃ ; 8. 561-58 0- 
τἰδηὴ, οἵ, Α΄ Ραμ, εἰ Τ δεῖ. 4(0.260.7)}; ἜΧΡΙδἰηφα 85 Ὧἢ ἱγΓΘΡΌΪΑΤΙΥ 
ῬΕΙΓΉ 55:06 ἐν καιρῷ μὲν κινδύνων, ἐν ἀμηχανίᾳ δὲ τοῦ πράγματος 



ἄπτισμα β μ 
ἐπινοηθέντος Βα5.5ς6 1 υ, Τἄσεὶ τ(Μ.85. 5368); Ῥ. οἸοΥρν ; 1. ΦῬΙβθοΡ, 
ψοβε ρχέβεηοα 15 Ὠδσοσβατν, οὗ στ, ϑηενγη:.8.2; ργεβθηῖ, θὰΐ ποῖ 
δου Πν Ραρεἰσίπρ, οἰ ΗΙΡρ γα. α.21; ἈΟΥΠΊΑΙ ταϊηΐβίευ, οἵ. Πτοη. 
Ατ.ε.ἢ..2.2.7(Μ.2,306})}; 1. ρυιοϑί, Ογτ. Η αἰδοῖ, 17.35; ΜΏΟΒΘ ΡαΙΐ 15 
650. ἴο Ὁ1685 Ψαίου, Οὐ Ν υβ5δαρὲι δ .(Μ.46.4210); οἱ Οοηξὶ, 4}Ρ.3. 
ἀα1; οὗ, τοῖς μὲν ἀφελεστέροις τῶν πρεσβυτέρων τοῦτο ἐγχειρίζομεν 
ΟΒχγβ.ἤοηι.3.3 ἴῃ ΤΟῸγ (το. 4}; 1. ἀραοοι, ἈΡρθασθηι!ν ὈΔΡΊΙΖΕΒ, 
οἵ Ηἱρρυνγαά,αρ.2τ; Ῥεγπηττοα τὸ ἀο 50, Ουγ, Ἡ. οαίδολι. 1.35; ἴῃ 
ΔΌβοηος οὐ ὈΙδμορ δηᾶ ψΏΘη ρυοϑίβ πορ]θοῖ ἀπὲν, ο[ΟΒΥγϑιλονι. 
46.3 ἴῃ ει(9.3490Ὲ}; ἴὰ αὔβοηςσθ οὗ ρυτίθβε, μας, χεῖη 2: αν, 20 1 30(1. 
06); Ργοο..21αγ.20:34{}}.87.τ2174}; [οτ ἀάθη ἴὸ (ὁ 50, οἵ (Οὐη δέ, 
Χ4}».3.πτιὰ; οἵ ἐδ. 8,4διχ εν; οὐ Δέαχ. δελοί,6.}}.3(}1.4.400}): ἐν. τηϊηοῦ 
οἴετσν, οι! άεῃ, οἱ οησὶ, 4}Ρ.3.1τιχ; ΟΣ. Ιαγτπεπ, α5ὰ. Σου άεη, 
οὗ Β45,6}.188 φαρτ(3.2708; Μ.32.669.); Ουηεὶ. ΑΡΡι3.τοι; οἵ. 70. 
Μίοβοἢ. ῥγαϊ.τ76(Ν .87.304409); Ια ντηθπ ἴῃ ΘΠΊΘΙΡΈΠΟΥ ρατίοσμι ὈΔΡ- 
τίθγα 1} 58τα, γοροαῖθα βαρβθα θη! ν ΨΙῊ ἡναῖου, οἵ ἐϑι(30454); 
Τ]ΟΠΚ ΟΥ Ἰαγμιθη ρου θα ἴῃ δππδυρθηοΥ, οἱ Τάτ. ϑτ4,.Ρ}.2.24 
(Δ 99.11924}; οἵ.2Ὁ.2.15](Δῖ.90.14924.,8}; ὈαρΕβιὴβ. ρου ουπιθα Ὧν 
ΑἸΒαμββδῖθβ αθ ἃ ΟὨ]Πἃ γτοοορτιΖεα δηά σοιηρ]εῖςα Ὀγ ὈΙΞΠΟΡ 5 
τποίίοπ, γ᾽, 41}. 2(Μ.25.οκχχνὶ })}; οἵ. 7 Μοβοι ῥγαϊ, τογ(ϑο840) ; 
Τματοϑιθαᾷ, 6 ρ}.2.157(λ1.99.14928); . πόοπιοη, ἰοσθιᾷοη, ΕΡΙΡΒ. 
μαθν.79.3(0.477.33; Ν.42.7448}; οἵ. 70. Μοβοῃ, ῥγαὶ. 3(28530); οἵ (ηεί. 
43,}}ΡΡ.3.0.τ,4; ΝΟ. ΤΠΔΥ ὈΠΙΚ ϑϑιδ δ Ὀαρίβηη οἵ ψΟπΊθη, ν, 
λουτρόν; Ῥοηηϊτιεα Ὀν Βεογείοβ: (Μαζοϊοηῖοβ), ΕΡΙΡΗ.αδγ.42.4 
(ρ.τοο.ς; Μ.41.7000); (Μοπίαμβίβ), οὐ τ Πἴδημβ ὁ. ΟὙργι τί. 
ΡΙ..3.12138}; Ῥοταδα μὺ ἀγονηεα ἤεΥθ6 1 δα σμηάσοῃ ἰὴ Ρεῖ- 
ΒΘΟΒΤΟΠ 15 χα ηἸβίου οἱ τηδυγνυ Β Ραρ δηλ᾽, ὈΠγνβ,ραη, ΒΕγΉ.δ(2. 
6430); ν. ἰηἴγα 1, 

Ὁ. οἱῆτ οΕ Η. ἀποκῖ ἴῃ θαρίίξηι; 1. ᾿ὰ ροη,, αἰδβείποεινα οἵ ΟΠ γ]8- 
τἴαπ θαρτίθιι, Τυπι. ἀξαϊ.29.τ(}1.6,5374}); σξΟτ, ῥγέπε.2.το,(ρ.181.7; 
Μ.11.2308}); πνεῦμα ἅγιον ἐδόθη ἐπὶ τοῦ β. 4, Βαγη. τ](Ρ.208.11); Ογτ, 
Ἡεαἰθεῖι.3.3.; «οἰ ΟΥ Να2.0;,30.17(}}.26.3530); ἰ΄.07.40.8(268.4); 
Οὐ Ν υ95δαρίιΟἷν. (Μ.46.5818); ιάντῃ. (1 Β65.) δ ημη. 5(1. 2108 ; Μ.20. 
7454}; Τάτ. Μορ5. Κο»η.6: τ7(ρ.1τ25.τὸ; Μ,66.8ο040); τὸ ὕδωρ... «τοῦ β. 
μὸν παντὸς..««ἡμᾶς ἀπαλλάττει ῥύπου, ὥστε καὶ ναὸν ἡμᾶς ἄγιον γενέσθαι 

θεοῦ, καὶ τῆς θείας αὐτοῦ φύσεως κοινωνοὺς διὰ μετοχῆς τοῦ ἁγίου πνεύ- 

ματος Ογτ.1,..22:8(Ν1.72.0040) ; οὗ, (ἀναγέννησις) ἴα. }0.2(4.1470); τὸ 

πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἐκομίσαντο ἐν τῷ β. ἩΠΕΥ.Η. 

ῥαρὶ.(ἅ.1ο.8618); τὸ ἅγιον πνεῦμα δεχόμεθα διὰ τοῦ β. ἐπειδὴ δὲ καὶ 

πνεῦμα θεοῦ λέγεται, καὶ πνεῦμα Χριστοῦ- τούτου χάριν διὰ τοῦ πνεύ- 

ματος τὼν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν δεχόμεθα ίατς, Ετ.οριιδο.(Μιθ 5. τοο8}) ; 

Το. ΕἸ μη. σεαϊ, 25 (Μ88, το 48); 2. ἸῺ τε]. [0 ῬΑΙΠΟΌΪΑΥ εἰθιθη ἐ5 Ϊῃ 

ττα ; ἃ. Βαοχαιηθηῖ ν σοηΐογγοα ἈΒγοαρἢ νγαῖου- Βα ρεβιη, ν, ὕδωρ; 
Ῥ. οοπηροϊοα ἐβρεςῖϑ ἢν νν [ἢ σΠσϊϑιπδίίοι, ν. χρῖσμα ; οἷ. (σφραγέξω) 
(τη. 40. 5.}.6.6.43.15(}1.29.6244}; α. δηα (τεῦ. Ας.8: 18) νντ 1 ἴππ- 
Ροβίιοὰ οὗ παηάβ, εἴτ ργίησ.τ. 3.2 (0.50.4; Μ.11.14788); {ν.1.3. 

(ρ.58.20; 1534}; οἵ, (ἀναβαπτίζω) Απαβὶ 5, φι οὶ γ65ρ.86(Ν|.89.7120); 

3. ((ποβί) ὅρισε σοηξεγτεᾶ ἴῃ νοητὸν β. αἰ5ὲ, ἔγομι αἰσθητὸν δι’ 

ὕδατος ΟἸειμ, ες, ΤἼδοὶ, δτ(ρ.132.3; Μ.0.6068) ; 4. τοσορίίοη οὗ ϑρίτε 

τωρ 165. ἱλᾶψο!τισ οὐ Ομ τῖβῖ, οἴ ΕἸΣ Π]ΠἸΙΔΠλ5 ἐρινΡΥ τ2(Μ.Ρ ΠΗ... 
12144)}; Μαχο Εγιοῤτδε (1.65. το288); ΤΒάτιδιαα,αηέργλντ (ΝΜ. 
99.336); δι οἱ Ττῃ., Βαβιλοη!.24. (2. το4Ὰ ; Μ.31.600}); Παγπη. 
(1865. ἔτι. (2178; Μ.20.7618). 

Ε,, οεἴεοιθ οἵ θαριίβιῃ; 1. ΤΕΙΆ]ββῖοι οὗ 51η5 τὸ β. τὸ φέρον ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν Βαγη.ττ.τ: Ταϑι.ἀταϊ, τά. τ(Μ.6. 5040); ΓΝ18]. {γν.(Ρ.313) οἰἷξ, 5, 
ἄφεσις ; Ματοοβίαι ἀἸΒποιίοη Ὀείννεθῃ τὸ...β. τοῦ φαινομένου ᾽]ησοῦ 
ἀφέσεως ἁμαρτιῶν Πα τὴν.. «ἀπολύτρωσιν τοῦ ἐν αὐτῷ κατελθόντος 
Χριστοῦ εἰς τελείωσιν. «τὸ μὲν ψυχικόν, τὴν δὲ πνευματικὴν εἶναι 
ὑφίστανται ἰτεη.ἤαεγ.τ.21.2(Μ.7.6578}; Ο]ετη. ῥα. τ δ(ρ.120.16; Μ.ὃ, 
3008}; “4. Τῆοι. ἃ τ32(ρ.230.8); Βοος [Ε15 Παιώνιον φάρμακον (]6πι. 

ῥαεά,τιδίρ.τοϑ. 53; 2850) ; 86 χεοὶριθηΐβ ἅτ διὐλιξόμενοι βαπτίσματι 
1ι.(ρ.1τορ.4.; 2888}; οἴ, (ἀναγεννάω) [(.,6εἰ.7(ρΡ.138,31; Μ.9.7018Β); ΟΥ 
γαγ .3ο(ῃ.36.:21; Μ.ττ.6οο0) οἷξ. 5. ἄφεσις ; ον. ΟἾθνι.8.25; Ογτ. 
εαἰφεῖ!.3.1: Οὐ Ν γϑϑιδαρ! ἢν. (Δ1.46.5800) ; ΟΠτγβιίλονη.27.1 ἴῃ θη. 
(4.256); 14«μονῖ.9.3. ἴῃ Η εδ.(12.918); Ατηγιοι, Δ6ρ.ἐῤ.2ο(ρΡ.1ο9.26); 
ὑντ.1ς.1.τ(2.170) ; πόποε τὸ τοῦ β, καθάρσιον ΤΗΪΡΡ.ἐπεοῤἧοτοίρ.263. 
τ3: Μιτοιβότα); ᾿ποϊυάϊπρ τοπηΐββίομ οὐ Ῥσθ- ὈΔΡ 5ΓΠΔΙ ἀροϑίαθϑυ, 
ΟΑπο, (ςτ4)εαη.12; γϑι  ββίομ Οὗ ΟΥΙΡΊΠΩΙ 510 ἢν Ἰηἴϑηῦ Ὀαρ 5πὶ εππ- 
Ῥμαβίζοα, οἵιΟτλορι. 8,3 τὴ 1 οὐ.(ρ.398.13.; Ν..12.4968); Οοά. Αβ.ττο; 
ΜΉΙΟΙ ἀοοίτίπα 15. ρυπαρσίηρ!ν οοποεαδά, 1514, ῬῈ].ἐρ}.3.το5(} 1.78, 
8808) ; Βαϊ τειχιϊββίοη δἰδοϊνα οα]ν 1 σαπα!ϊάδίε ηοΐ ἴῃ 5βῖαϊε οἱ 5ἴη, 
Οτολονι.21 τῇ 1.κ.(0Ρ.130.24}; ποῖ πηΒρΊ08] ΟΥ ΔρρΡΙΟαθ]Ὲ. τὸ ὈοάΠν 
αἴβδαβος, Ουυ. [μἰη.7(62.2470}; ἄοεβ ποῖ ᾿ποϊμαθ ρθυβονθσαμος ἴῃ 
ἰὨ δβθηθβα,9Ἠ ΤΠάτ ΝΟρβ.: ΤΊ.3: 2(ρ.τοι.2]; Μιδδ,ο4οα); οἴ1δ.3:6 
(ρ.112.0);. Ματο Εγορμες 4(Μ.65.0888); Ὀαρείθιη τερξαῖςα ὈΥ͂ 
ΕἸΟΠοζαίεδ8. ἔου τε πἰβδϑίοη οὗ ροϑί- ῬΑ ρΡΌ 5Π18] 51η5, ΗΙΡΡ.ἤαθν.0.13 

2Ζὅ0 βάπτισμα 

(0.252.1; Μ.16.33870) ; οὔ ἐδ.0.15(ρ.253.14.; 23014}; 1] ΟΥδοαϑ β, ... εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν δγριν. ΠἸοεν,(Δἅ..3.5338); ϑδγηεδιαρ. ᾿ὑρΙρΠ. αγε.ττ 
(Ρ.147.15; Ν1.43.2220)};5 ὀγηδιΝίς -ΟΡ(ρ.8ο.15; Η.2.2888); β. ... 
ἀφέσεως ἁμαρτιῶν ΤΑΤἢ ἐμέενρν.(Ρ.66.26; Μ,26.12328); 2. φυδὶδβοι- 
ἔοι ἕου ξμίσυ ἴητο Κιηράοιη οὗ μδάνϑῃ ; ἃ. πϑοδβδιῖν, ν, βασιλεία; 
Ραχεοϊρατίοη ἰὰ Κίηράοπι οἵ ΟἩσΙβῈ σοπηθοίοα 68ρ, ΙΓ ΟὨγβπηά- 
τίου, ΟΙ δοα,εαη.48; Ὁ. θαρτίβημδὶ στᾶθο [0561 ὈΘῚηρ βασιλεία....ἐντὸς 
ὑμῶν ([,0.17:21), ΠΙΟΥΗ δαρι, (δ .40.861}); οὔατος, Ευιοῤμδει4(Μ. 
65. τοῦ5Β); πα “[ἐγυβαίθπι τ πὶ τπῈ Ἀφαγτ᾽, 18. (ἸΟ008}; 6. ῥχα- 
Ομ βείδα σἱραϑοιβ 505. δαπττεα τὸ ΚΙηράοιι τητουρἢ ΟἸΥΙΒ 5 
ψ]σατίουβ ΒΑΡ ἰ5η1, οἵ. ΤΒαγ ΑΡας, σρηϑο.τ7(}1.97.15418}; 4, δας Βαρ- 
πηι πα Πςίεην ψιτπουτ ρογβανοσαησο πη σορᾷ Πνίῃρ, 9 ἰθμ6.0; 
δαγηϊῖα τὸ ΟΒασοι, θυῖ ποῖ γεῖ ἴο τὰς ἄνω μονάς, ὑγτι ρἰαῤῥ,.1,ον. 
τ(1,3584}; . Ξαϊναίίοη, ν. σωτηρία; ποῖ Ἀ}} ΒΑΡΤΖΕα ἅτ βάν, 
οἷ. 70.1.5 εα]. τ( Ν.88,6360) ; ἀπ βοῖπθ ἃτο ὈΔρΕΖοα εἰς κατάκρισιν, 
οἵ Οτιλοηι. δ. 5 ἴῃ Εσοεβ (ρ.383.7πι.; Μ.12.7130..};} πορατίνοϊν, πἢ- 
Ὀαρ(ϊχοά δἵς ἴο θὲ οοπάρῃιηβα, ριρῃ ἑσον.38.6(ρ.318,.10; Μι4ι, 
4840); 45. 8416 ἴποβϑεὲ ψὴῸ τοϊοοῖ Ὀδρτίϑιῃ, (ὐγτ..5,5.6(2.9168); 
4. ΠΡουδου ἔτγοιῃ ἀδαίῃ, (4. πἰ..17(0.47.13}; οἵ, βαπτιζόμενοι.... 
ἀπαθανατιζόμεθα (Ἰδιν. ραειί.τ.6(ρ.1τος,21; Μ.8, 2814); διὰ τοῦ β. λύεται 
τοῦ θανάτου τὸ κέντρον ντ.Ε]. εαἰδο.4.ττ. Βα5.Θ0],ογν.1.4.2(Ν] ὃς, 1764}; 
Βαρτβιη θροιηνρ τηθᾶῃ5 οἱ σαῖμηρ ἱπλοσί γ᾽ δεῦτε. ..ἐπὶ τὴν τοῦ β. 
ἀθανασίαν ΤΗῚΪρρ.ἐπεσρλ.δ(ρ.262.15 ; ΝΜ]. τοι δύοΒ); ἐἰοην ἰδ τλ.τὸ; 
φυτεία γὰρ πρὸς ἀθανασίαν τὸ β,ι 88.5.56]. ῥαδεί. τ. Ξ(Μ. 28. τοῦοῦ) ; οἱ, 
τι δι νββιδαρὶ ἀ}}.(Μ,46.4200}; τὸ β. τῆς ζωῆς Ἰταν.({Β5,) μη. 5 
(1.310ΕῈ; Μ.29.7454}; β. δύναμίς ἐστι πρὸς τὴν ἀνάστασιν 1βι15,}10}.13.1 
(2144; Μ.31.4240) ; Ποησθ ζωοποιόν, Ογτ.}],εαἰφε.το.ι; 5. ἀεΙῆοα- 
(ἴοι, οἷ, ὅ τῆς ἀθανασίας πατὴρ τὸν.. υἱὸν... «ἀπέστειλεν. .«ὃς ἀφικόμενος 
εἰς τὸν ἄνθρωπον λούσασθαι ὕδατι καὶ πνεύματι.. «ἐνεφύσησεν ἡμῖν 
πνεῦμα ζωῆς. ... εἰ οὖν ἀθάνατος γέγονεν ὁ ἄνθρωπος, ἔσται καὶ θεός 
ΤΠΠΡρΡ. ἐμ ρορλ.δίρ.262. 5 ; 1. 1το. 8604); εἰ μὲν γὰρ οὐ προσκυνητόν [86. 
τὸ πνεῦμα], πῶς ἐμὲ θεοῖ διὰ τοῦ β.ι; Οτ,Νε2.ογ.31.2ο(Ρ.1ὅ1,.12; Μ.56, 
165 α); Ν1].6Ρ}.2.203(}1.79.3458) οἵ, 5. κατοικέω; νγτ,},..22:8(Μ.72. 
ὁ040}); )᾽οπ.Δτ.6.}..2...6(4..3.4044}; 6. τοροπογα! Θ, ΟἹ η) θλς. Γ ώοί. 
γ7(ρ.131τ.8; Μ.9.6040) ; 14. 6οἰ, κίρ.1328,15; Μ.9,700}0}} ; οἵ, (ἀναγέννησις) 
1Ὁ.7(0.138.26.;7ο14}; ΟΥ..9.6.33(17; ρ.143.12; Μ1.14.2578}; ἵν Τ ον. 
1332(ρ.229.11); 5.561 ῥαδεΐτ. (ΜΠ. 28, ΤΟΒ00)); οἵ, (ἀναγεννάω) (γτ.}1. 
εαἰθεῖ,.3.4; οἴ. (γεννάω) 19.20.4; ΞΒρΙ {ἃ} το ὈἸστ]} ΟΧΡ Ια μο 6, (ἀΥ Ν΄ ψβαὶ 
δαῤι Ο"ν.4.46.58008},); ΟΣ Πιάγαι. 7 γὲμ.2.12(Ν1.30.680}}}; τῆς νοητῆς 
τῆς διὰ τοῦ β. γεννήσεως (ΠΥ, ἠοη1.3.5.2 τὴ 0.(8.145Ε}; οἵ, [5.406], 
ΦΡ}.3.τοΞ( Μ.γ8.8800), [0.}). ἔο.4.ο(}1.94.1121Ὰ}; 7[ὁ.1).5..}.8(}.06.Ψ 
0208}; οἵ. (ἀναγέννησις) 11ο0η.Ατ.6.ἢ,2.5.1(},.3.3024} ἀπ πιξὸ οἵ θεο- 
γενεσέα ἈΞ ΒΥ ΠΟΠΥ ΠῚ [ΟἿ βάπτισμα, ν. ἀναγέννησις, παλιγγενεσία, 
λουτρόν; 7. ΤΟΠΟΝΧΆΙ πη το-γεαζτίου ἀνακαινέζοντος αὐτὸν Ἀνανίον 

τῷ β. ΜεΙῃ,ςγηρ.3.ο(0.37.10; Μ.18.768); οἴ. Βα 5,..)}17.28(3.232.; Μ.32. 
1174}; πνεῦμα... τὸ ἀνακτίζον διὰ τοῦ β. ΟΥΝα2.0γ.31.20(ρ.184.2; Νι.50, 
τό60) ; οἵ, (ὕδωρ) Οπτγϑιλοιη. 6.4 τη οἱ, (ττ.370Ὰ}; Ματς, Ετιορηδε(Μ. 
θ5.1:0258); β. ὅπερ ἐστὶ καινῆς σύμβολον κτίσεως τος, (υ,(δη.ττοττο 
(}1.87.710); οἵ. (ὕδωρ) 70.}0..}.0.4.ο( 1 .04.11214}; ἀηὰ γοδιογαίοη, οἱ 
αἰντηδ ἱπιαρσα ἄλλοι δὲ λέγουσιν οὔτε ἐν ψυχῇ οὔτε ἐν σώματι, ἀλλὰ ἀρε- 
τὴν εἶναι τὸ κατ᾽ εἰκόνα’ ἕτεροι δὲ φάσκουσι μὴ εἶναι τὴν ἀρετήν, ἀλλὰ 
τὸ β. καὶ τὸ χάρισμα τὸ ἐν β. ἘΒΙΡἢ ἀκαέγ.70.3(0.225,13; Μ.42.344Ὰλ); 
ν. εἰκών ; 8, ἀνίηδ βουβὴ: ὈΚ δἀορίίου, ν. νἑοποιέω, νἐοθεσία, νίο- 
θετέω; οἷ. ξεειμάα.. «παϊυτία5 φας 65ὶ τη: δαῤιίξιο μίτος [)εῖ σέπε- 
γαί, ΕἸταλ δηι5 σρινργ τ Μ. Ὀ}..3.12154}; σπΌΠηρ Ὀαριιζεα τὸ 
δα. “Ὅτ Τα θ᾽, 1514. 6]. ἐρ}.4.24(Μ.78.1076Ὰ}; τη κίπρ Ἐμοὶ οὐ- 
Πα ἢ (Ὠτβῖ, Ονν Η αἰδοῖ. 3.1, [514.}}0],ἐρ}.3.τοΞξ(δ8οΒ,0); 
ΤῊΙ15. ΒΟΏΒΗΙΡ κατὰ θέσιν αἀἸ5ῖ. τοίη (γχιδι 5 ΒΌΠΒΠΡ κατὰ φύσιν, 
Ογτ. ἢ] οαἱφοὶ,.3.χ4:; τιεαπατεα ΓὨχουρὴ ΟἸατΟἢ ἃ γᾶς οἱ ΟΠ σίβε, οἱ. 
ἘΠ ]ΠΔηπ8. ἐριΟνρυ. δ 2154); Ὀαρέϊϑιη. ρῥτοαιτοηρ σὨΠ]άχοη τὸ 
βυχοι, ΜοιΒιογηρ.8.5(0.87.12); 9. ταγϑῖ, ἀσφατῃ ἀπε τοϑαγσθοιοὴ 
ΨΠ Ομ σιβῖ, οβε ΡυΠᾺ] ἀηα τιβίηρ βι βγη 0 1:5 ἔστι γὰρ καὶ 
ταφῆναι μετὰ Χριστοῦ καλῶς διὰ τοῦ βι ΟΥΠορ! Σ 0.14 Τῃ. [6γ.(ρ.172.Ψ 
24; Μ.13.4030); εξ τα, οορεητῖη δον, (ΝΜ 14.χο28 4}; γι οαἰδοῖ. 
20.7; 1.20.4. οἵνδ.4.τῶ, Βα δεν. 235 (3.288 ; Μ.322,120λ}); ὥσπερ ὁ 
Χριστὸς ἀπέθανς καὶ... .ἀνέστη- οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ β. θνήσκοντες 
ἀνιστάμεθᾳ ΤΑΤΏ φερε. ο2(41.28,7538}; Βαβ.56]. ῥαφεῆ,τ, (Μ.28, 
τοδοῦ); Ζ [ϑτιφι οἱ γ65.137(Μ.6.12800}; οἵ, μέρος γενόμενοι τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς κατὰ τὴν ἀνάστασιν κοινωνίας, ἧς ἐν 

τῷ β. πληροῦν τοὺς τύπους ἡγούμεθα γα τ. ΜΟρ5. ο"..7:4(0.124.π6; 
Μ.66.8οςΒ); Μαγς. ΒΥ ορεδε. 4(Μ1.6ς.0850); 1)}]1οη.Α΄τ.6.}.2.2.6(}}.3. 
4044}; οἴ 18.4.3.το(4848); Ἰδατγοῃ.ῥαςελ. (Μ,86.25074}); 10,10. [.0.4.0 
(Μ.04.11178}; ν. ὕδωρ, συσταυρόω; 10. σοπαϊιδϑι Οἱ ον] ρόννοῦβ, 
οἵ Ἰεσα  ἐχε. μάο!.δίρ.131.3; Μ.0.60320); δοῦλος θεοῦ ἅμα τῷ ἀνελθεῖν 
τοῦ β. καὶ κύριος τῶν ἀκαθάρτων λέγεται πνευμάτων 1.77(0.141.12; 
6030); οἵ. (γένεσις) 14,6εἰ.7(0.138,20; Μ.0.7018); ΝΙ,.6ρ}.2.16(Μ.70. 



βάπτισμα 

20ΒΑ) οἷζ, 5. δαίμων; ᾿ἰδοτδξίοι ἔχοι [αἴ δηα [86 518 75, (εχ χε, 
ΤἼάοί, ϑ(ρ.ττοις; 6030}; Πα ῥτον βίοι οἵ ὑγεΆΡΟ 58 [ΟΥ̓ βρίὶτἰτι8]} 
τγνατίατς, Ματς. τ ορηϑε.4(Ν.65.907Δ); 11. ΠΌΤ Ἰπβ.Ίοη, οἵ, οὐ ζόμενοι 
φωτιζόμεθα. ΟἸεπι.᾿αᾳρά. τ (ρ.τος.2ο; Μ.8. 281Ὰ}); οἱ.1δ.(0.τοό.22; 2844); 
ὃ εἴτε β.. εἴτε φώτισμα... «βούλοιτό τις ὀνομάζειν ΟΥΟΝ γ85.0».καϊδοἶ,.32 
(Ρ.122.12; Μ.45.844}; οἵ, ὁ δὲ μὴ βαπτισθεὶς οὐ ὙΡ τίσ το Βα5.ἤομι. 
13.1(2. Ἰ13Ε Μ,31.4240); ἨΙΕΙ.Ἡ δαρὶ (Μ.4ο. 86:4); Ογε, {μἶ.γ(65, 
2480); Τάτ. δύμα ρ}.2.2τοὸ φη.τ4(Μ.90.τόδ654) ; ν. λουτρόν ; οἴ. ἴτοα. 
56 οἵ φώτισμα, φωτισμός 8.5 5ΞΥΠΟΠΨΙΠΒ ἴοΥ βάπτισμα; 12. ρεγίοοί- 
ἴῃς οἵ Κηον)εαρε πρὸ τοῦ...β., ἀτελής πως καὶ νηπιώδης δείκνυται 
γνῶσις καὶ πολιτεία ΝΙ], 6} }.1.51τ(Μ.79.1058}; Πιαα,ῥενζ.76(0.94.26) ; 
ν. λουτρόν; 13. ἰτεράοπ), 65ρ. ἔγομη [ᾶνν, ΝΠ]. ρῥ.ι.21τ(}.70.161Ὰ}; 
14, 5δηοιποθίϊονν Ὁ πα πιοῖᾶὶ το[ουιηθίοη, [πϑι,41αἰ.14.2(}1.6. 
5040); οἱ, δαῤριίδνεϊ βαμεϊβεαϊοηεηι, ἘΛττΠ]Ἰθ πὰ φρινῥῤν. (1. ΓΓ,. 
3:1211Ὰ) ; ΟτοΝυβ5 βαρι.ἰν. (Μ.46.5960) ; οὗ ἅγιοι, ἐν οἷς οἰκεῖ... 
ἁγιότης μία πατρὰς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος διὰ τὸν ἕνα τοῦ Β. 

ἁγιασμόν Ὀϊάντη. ({Β45.)} Ε μη. 5(1.317Ὲ; Μ.29.7618); τεπαοτίπρ ον 
Πρῃ του απ Βεξζευ 8818 ἴο οοπίεπα ου βρὶ [8] ΡΙ]ΖΕ5, 1514.} 6]... 
4. “ΩΝ. 78.12928})}; Ὀτοϊθοηρ ὈδρΕΖοα ρεύβοι ἀραϊηβῦ ΒΡργΌΔΟἢ οὗ 
5, Βαβ λον ῖῃ ᾿ς. 28(1.1230); Μ.20.3040); ὈμῈ Ὀαρίϊβηιαὶ σσαος ποῖ 
ἐγγοβιβίι 16, δίαγο Εσνοβιδει(Μι6π. τοδοῦ); μρῆςς αρείϑαι ἡγαϑὲ ᾿ς 
Ὀγθβουνεα Ὦγ σοοᾶ Πντηρ, 20 ΐδηι.θ.ο.; ΗΟ ΘΔ ΌΪ65 10 το ἰδδὰς [Ὼ 
ἀνάπαυσις, “4. αι. Τφεῖ, δ(ρ.23..5); δπα 15 ἔτεα. ἱπου]ςαῖεά, οἔ, 
Β45..5)}}1γ.26(3.22Α ; Μ.22.1128}); 63.356], ρῥαϑε.τ. (1.28, τοδια); Ογτ, 
1ς.τιτί(2.180); Μίατο ΒΕ ορμδο, (οβς0) ; 
Ὀαρτϑπι81 σγαθς 1156} Θρβ 165. τηρὴ τὸ (0 ροοῦ ψουκβ, Μῦς, ΕΥ. 
οριεδε. (020); νεἱτουτ ἡ ΠΊ ἢ ΚΑΙ ἀπϑα Ὀαρτβια σϑηποῖ βὰνς ἔτοτη 
ΒΕ", ΝΙ μη  .(Μ.70.12404Ὰ}; 15. ὁορίοσεηρ οἵἨ 508] (ν. σφραγίς); 
ἃ. Ὀαρί βιὰ 8 568} οὗ [8 τ, Βδ5. μ0.3.5(1,2768 ; Ν.5ο, 6650); Ῥ. ἃ5 
ἘΠΌΥΘΘΚΑΌΪς 5866], 945, ἤοη!.13.5(2.1τ7; Ν,31.42234); ΟΥ̓ ὙΠΊΟΗ 
Δησεἶβ ΜΠ τϑοορτχε [αἰ τΠξα], οὗ, (σφραγίς) 1Ρ.13.4(1178.; Μ.4320); 
Ῥσθβοσνίηρ ἐλ ΓὨ [ἃ] ἔγοσ ἤοΥν βυνοτα δ ἐπίτγαηςσε το ραγβαϊΐβς, 20,11. 
φίιιϑα; 4280) ; 5 πιδτὶς οἱ (Ὠγῖβ 5 οὐ 5} ]ρ, οἱ. (σφραγίς) τ. Ν ΑΖ. 
ογ.40.4(Μ.36.364Α); 6. 248 οονεηδπΐ 568], πόπος τερίδοθβ [ον 5} 
ΟἸχουμλοίϊϑίομ, ν. περιτομή; ἴ6. δαχηδοίοῃ ἴὸ δασμαγίβῦ, οἴ. (σῴφρα- 
γίζω) Ὀϊοη Ατ,6.},2.2.7(}1.3.3060}; οἱ«Ογτ. Ἡ εαἰφελιτοτ; 17. οατα 
οὗ ρυδταάϊδη ΔΠΡῸ], Βοσι παρ δ θαρτβια, προῤῥίὈιλίαςι (ες. (. 
44.2218}; Κὰ ΒΑΡ (0.304); ΤΟΥ ἀβϑιβδίδησε οὐ ΒΏΡΕ]5 δ ὈδρΕ 51 ν, 
ἄγγελος; 18. εἴἴεοῖ. βυσιιπατῖζεα, (Ἰδηη, ῥαρά, τ δ(ρρ.1ος--8; λ{.8 
280-1); νυν Η. γοεαίεε.ό,, Βα5. Ἀονῖ. 12.π(2.1170; Μ1.31.4334}; οἴ, 
(φώτισμα) (τ. Ν82.0»γ.4ο. 30. 36.3618,0); [514,]}6].ἐρ}.3.1τοΞ(1.γ8. 
88οβέ.). 

Ἐ. Ῥοβι-Βαρ βιη] ϑἷη, ν. λουτρόν, ἁμαρτάνω ; ἴ. τερατάσα ἃ5 τη- 
ξουρίνβθ!ς, Ἰη ογρτοιθα 85 Β] βρη θπιν ἀραϊηβὲ 11, ΟΠοϑὶ (ΜῈ.12:24-- 
42) Ὀγ ΟΥ. 8)π4 ἸΉρη, δος, ΑἸ ριδέγαρ.4.0(}8.26.6408); 2. ομδ τὸ- 
Ρεπίδμπορ ρουημς4, ΟΕ. Ἐογλπαρά.4.3.6 οἷδ. 5. μετάνοια ; 8. 50ἢι 
51η το Ὀ6 ὀχρίβίβα τὰ Ταΐαγο Ηρ, ΟἸόῃ.οἱγ.6.14(ρ.486,26; Ν.0.332λ}; 
τγουρῃ Ραρίίϑα οἱ ἤτε, Οτάορι.8.3 τ. 67.(ρ0.19.0.; Μ.13.2814}; 
τ. Να2.0».20.το(}.526.3570}; 4. γεραταρθα 85. ῬΥΔΟΏΔΌ]6. ΓΠτοιρἢ 
Ρϑῆβηοο, οἴ, ἀοοίσπο οἵ ΕἸΟΠοΖαῖίοβ δηά οὗ (8]]15ῖπι5, ΗΙΡΡ.λαδν.9.13 
(ρ.252.1; Μ.τό.33870}; 1δ.0.τ2(0.251.2; 33874)}; 5. 8Πη6 αβϑισηβα 85 
᾿πον 80 ]ς, Το τη. καὶ, γ7(}}.88,8ο4Α}); 6. Η. ποβὲ τετηδίηϑ ργοβοηξ 
το 501} οὗ {π6 Βαρεϊζοά, 18 Ὠξδοεθβασν δυνϑι[Πηρ᾽ 5 σον υβίοη, ἔσότη 
510, οἵ. (σφραγίζω) Βα5.ϑ}ῆῇγ.40(3.340; Μ.32.1410}; 7. ἈοΙ.7:13 εχ- 
ὈΪδΙηδα 5 ποῖ τοίουγηρ ἰο 5. Ῥϑῃ}᾿5 βοβί- Ῥαρεβπιαὶ Ἐχρουίθησο, 
Ματς. ΕΥορςε (Μ. 65.002}; 8. ΝΟνδιδηβὲ ἀοοίηϊηθ διβοκεα, οἵ, 
(λουτρόν) ΑΙ εῤ. ϑέγα.4.13(Ν1.26.653Ρ0); στ Ν82.9;.30.τοί }1.36.3578); 
ΤΡΙΡ  ἦαεν.50.2(0.365.15; Μι.41.10208); ν, μετάνοια, 

(. Ραρείϑηι ποῖ ἴο 6 τερβαίθα ; 1. τερειοη Ἀ]Π]Περοα ἀραίηβὲ 
(α] δίας, ΕΠρρυμαδν.ο.τ(ρ.251.2; Μ.16.34874}; 8η6 ργϑοίίξθα ὃν 
μογρίϊοβ, ν. ἀναβαπτίζω; 2. πῸ τορεου οι ῬΟΥΡΊ 551016, οὔ ΟΥμαγί. 
30(ρ.26.22; Μ.ττ.δοτα); 14 ἐοερνῖη Ρ᾿ν,4: 5(0.413.2); Αἰ ορυδέναρ. 
4.π2{Μ,26.656.); Ονχ.Ἡ. ῥγοοσαίεεῖ, 7; ΟΝ. Ρδῖῃ οὗ τι! δύο 5 ἀδροϑὶ- 
ἔοῃ, (αη.}}.47; Οοηεί ΑρΡ.6.15.2; ΝῚ ρ}ιτ.24(.γ79.92λ}); 3. ἕν 
βάπτισμα ἴὰχ οτεεᾶς, γι, Η.οαϊθοί. το; ΤΑΤΠ ἐπέενρΥ.(ρ.66.26; Μ, 
26.12328)}; ϑγηθιαρ.ἘΡΙΡΠ. αῃε.ττϑ,ττοίρρ.147.15,140.2; Μ.43.2320, 
2368}; ὁ", Νίκ -ΟΡίρ.8ο.ῖς ; Η.2.2888) ; 4. σοπαϊ]ο0η8] Ὀαρείδπι 
ἴπ (565 οὗ ἀοαυβὶ, οἵ (οά..47.72 οἵ ϑορῆτ, Η ἐοη .(Ά1.87.3369.).᾿ 

Η]. σοπαϊ ]0Ὲ5 ἴον εἰβοῖῖνθ τεοεριίοπ; 1. ἔα, οἵ. (λουτρόνὴ 
ΤΗΙΡρΡ. {μεορὶι. τοί(ρ.263.14; Μ,τοιδότα); Οντ. Ἡ, ἐαἰφεἦι.3.4; οἵ.1}.2.πε; 
πίστις μὲν γὰρ τελειοῦται διὰ β. β. δὲ θεμελιοῦται διὰ τῆς πίστεως 
Βα5. ϑρῖν. 28(3. 24: ΝΜ 1.32. 1178); ; πᾶν ὕδωρ ἐπιτήδειον εἰς τὴν τοῦ β. 
χρείαν, μόνον ἐὰν εὕρῃ πίστιν τοῦ λαμβάνοντος ΟΥτΟ Ν᾽ νβ5ι δορί τε, 
(Μ. 46. 4210); ὕγι. Ψιίη. η(δ5, 2480); οἵ Ματις, ΕΥ̓ οριδε. 40}. ός .985}); ; 
ἢ... «ἁμαρτιῶν ἄφεσις πᾶσιν ὁμοίως διὰ τοῦ β. δίδοται: ἡ δὲ χάρις 
τοῦ πνεύματος κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως 0.1). ο.4.ο(Ν].9ᾳ. 
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11210}; σοι ρ]εἀ ψΙ 8 γνῶσις, ΟύεΡ. Ὀἐοὶ. (Μ.88.5 720); 2. τερεηίδπςς, 
ΟἸφιῃ. ῥαρά. τ. δ(ρ.1ο9.4; Μ.8,2888); Βα5. οη1.13.τ(2.1148 ; Μ.31,4254}; 
γτ. Ἡ.καἰδεί.3.τπ; ΤΑΤΒ ἐμ ονρν(Ρ.66.26; Μ.26.12328Β); ὑπννοΥ ΠΥ 
ΤΕ σΕΡΌΟΙ σαϑατπρ ἴῃ ρμοϑϑεββίοη ὈΥΚ ΘΝ] Βρ᾽ γ]5, ΟἸθυη χε, Τ ἀάοί. 
83(Ρ0.132.15; Μ.0.696}) ; ἀπ ἰεαάϊπηρ τὸ Ὀαρί5πὶ οἱ ἤτο, οξ.ΟΥ λον, 
26 τῇ 1.ε.(ρ.165.10}; ἤδποα Βαρίϊδιαι ἴο 6 ἀθηϊρα ἴο ἀῃτθρθηΐδηῖ, 
151, Ῥ6] ἐῤ}.4.τ8τ(}1.)8.12738Β); 3. νου] Π655. οἱ ΤΣ θΓοΥ; 8. π- 
ΡὈἰΘα τὸ 8 Ὠθοθβϑαυν, οὐ ΕΔ ΠῈ5 δῤιΟγρν(ΟΡΙ, 3. ταττᾺ}} 
Ὁ. πηθΟρβθαγσν [ΟΥ̓ νϑ] αν, οἱ Οὐ. ΝᾶζΖ,ον.40.20(Μ.36.3068)}; οἐ, 
ΟΥτ, Η καἰφολ. 11.385; μέγα...τὸ β. ἀλλὰ μέγα αὐτὸ οὐχ ὁ “οζων ποιεῖ, 
ἀλλ᾽ ὁ καλούμενος εἰς τὸ β. (μτγνϑ.ἰοη}.3.2 τῷ ΤΟΥ (Ἰο.Ἰ8Ὰ}; 1δ.8.τ 
(660); οἵ. (φωτέξω) 1514.}6].6Ρ}».2.37 (78. 481.}; ἔογ Βουθεῖσαὶ θδρΡ- 
{151ὴ, ν. ηἴτὰ Ν. 

Ι. ῥυβραγϑίϊοῃ ἴοσ θαρίίδιῃ ; 1. 115 προρββιῦγ, Οἰδιη χε, Τἰάοὶ, 83 
(Ρ.132.15; Μ.9.6960); οἱκθτιλον, δ. 5 τη σοοκ(ρ.381.5; Μ.13.7130); 

. σι ΝᾺ 2Ζ.07.30.14(Μ,36.3400}; οἵνΟγτ. Η ῥγοσαϊσεὶ. 4; Ἰὰ καϊοεῖι,  τς; 
10.Ὁ. βο.4.ο(1.94.ττ210); 2. ἱποϊιᾷο5. σατοοποίοα! ἐθδομβίηρ, οἵνΟτ, 
0;.2.4{0.302.26; Μ.11.4210); γε. εαἰδοΐ. Ῥαββίηι; οἵ. Ταπ. ΟΡ ἤαεν. 
(Μ.86.728}; 3. [Ἀϑίϊμσ πρὸ...«τοῦ βι προνηστευσάτω ὁ "οἴων καὶ ὁ 
“οζόμενος καὶ εἴ τινες ἄλλοι δύνανται. κελεύεις δὲ νηστεῦσαι τὸν 
““ζόμενον πρὸ μιᾶς ἢ δύο Ὀϊά.7.4; εἴ, Ο]επιοας. Γλοὶ,84(ρ.132.:2ο; 
Μ.ο.6060); ον Οἰθμι.13.ττ 4]. οηςὶ. ΑΡ0.7.22.0; 4. εὐπξσίου, 
οἱ. .4, Τἠησαά.7(Ρ.278.1); γε. ΠῚ εαἰοεϊα.ς,; ὅτ. Νά. 07.40.27(} 4,50. 
2074); 5. ἐχοσοίβιῃ, οἵ. ΗΙρρ γα, αρ.20.3,8; Ογτ.1}, ῥγοεσωϊεε,; 1(. 
εαἰεεί!,1.5: ΟΥΝᾺ2Ζ.07.40.27(}1.36.3074). 
. τηϊαμὶ Ῥαρτίσηι; 1. 115 ῥσδοῖϊος ; ἃ. ρουπὰρϑ πρ]164, Δ Ροῖνο. 

9.323; Ὀ. ΥΟΡΊΑΥ Ρχδοῦςζε, οἱνογχιλορι. δ. ὅὲ Πιον.(Ρ.308.13; Μ.12. 
4068); οἱ. ὁεείσεία αὖ ἀροσίοἰτς ἰγαιττοη δ διιδεορῖ!, οἰΐανι ῥαγυμίς 
ῥαριῖεηηον ἀαγὶ, Ἰᾶ κοι ῖη Κονπν ο(Ν]| 14. το 478}; Ρτεδαρροβοά, τ, 
Ηϊο Ἡ δαρ!.(}].40.86ος) ; [ὁ.ΟἸχι.σεαξ,)(1,88,8044}); οἴ πα τι δε, 
4}}.2.τ57(Δ1.00.1492Ὰ): 5. ΤΟΏΡῚν ταοογη πιο ηα 66, οἴ, 151. Ρ0].6ρῥ.ι. 
τ25(Μ.78,2650) ; γτεοουηπιεπάεα αἵ 3 γοαγβ5, Ἔχοορί 1Π ΟΙΏΘΙΡΘΙΠΟΥ, 
(τ. ΝΑ 2.0»,40.28(Μ.36.400λ); Βαρτίβιι αἴ 2 γνϑαγβ, ἢ ΝΊρΕρ, του δίνης. 

᾿ ο(ΜΜ.86,2903}00); 6. ΟΒΠάγεη {τεφαθητν ἀπθαροχοά ον ηρ ἴο δχ- 
Ῥόϑιισα Ὀγ ραγοηῖβ, οἵ ΙΗ δα, (δ 0}; δἀηα, τὰ Μαυτοίαηία, 
ΓΒ ΟὨΠ το τα ηϑοι θα ἔγοπι ΒΑ. ΔΎ ἢ 5. ὑγῃοβο αρτίπη ἰ5 απ- 
σετίβϑιη, (οά..Δ}»}.72; 2. 1138 Ῥύτροβε ; 8. {πὲ γι Ἰββίοη οὗ 5[η, οἵ, 
ΟΥμόηι. δ. ἐπ ΠΣ συ (ρ.308.1ι; Μ,12.4068}; ἀββοτίοα ἀραϊπβί ΠοΙαρίαι 
τύπος τοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν βαπτίσματος οὐκ ἀληθής (οὐ «ἡγεῖτο, 

Ὁ. ὈΥΓΊΆΤΗΪν, ἴο ΘΘσγ6 ροβιτνο θοποῆϊο οἵ Ὀαριπιηα] στάςο, [516 
161, 6Ρ}.3.το5(}}.γ8.δ80811.}; οδιαϊηδα ΓὨχοὰρῃ δ τ οὐ τποβο Ὀτίηρ- 
ἴῃς ΟΠ άγθὴ τὸ Ὀαρίίβτη, 1 πιϑῖιφι. δὲ γϑορ. 56 (}{.6.12070); 3. τπ- 
ὈΘΡΌΖΟα ΘΒΠ]άτεη Ιοβα αἀναηΐδρθβ οὗ ὈαριΖοα ἴῃ σεβασγοοτίοῃ, οἴ. 
δ. οἷ. οὔτε εἰς βασιλείαν εἰσέρχονται: ἀλλ᾽ οὔτε πάλιν εἰς κόλασιν 
1 φμ, μενττοί.28,6724); οἴ, (ἀβάπτιστος) ΑΠαβι. β, δ γδΣρ.82 
(Δ1.80.7000). 

Κ΄. οἸΤπΠ108] ὈαρΌ Κη]; 8. ἀοδῖῃ-θ6α αροβηιν οὗ πε ν]γ-οοηνοσγίεα 

Ράρδῃ, οἴ. (λουτρόν) Β85.6.269.2(3.4τός ; Μ.32.1ἸοοΙΒ); Ὁ. α) τσ 
ροβίροπεα Ὁγ (Ἀγ βεατιβ. ὉΠ ἀαπρδγοιβὶν 1], ΟΣ ἔραν οἱ ροβί- 
ὈΔΡρΑΪΒη1Δ] 51η; Ὀγ (πρίαπίπε, οὔ πι5,.0..4.62{(ρ.143.τ6; Μ.2ο. 
1216Ὰ}; Ὀν (ηβίδητιαθ, οἱ ΑὉΒ..σγη, 2 τ(ρΡ.26ο.4; Μ.26.7404) ; ὃγ 
ΤὨΘΟΘΟΒΙᾺΒ 1, ϑοοτ ἡ... ς.6,2(ΝΜ|,67.5720) ; ἔΟΥΠΊΟΥ γορατάξα 85 Ρχουΐξ 
ΟἹ ΤΕΒΌΓΤΥΘΟΙΟΣ 864 ἃ5 ᾿Βαρτ5πηὶ ἴογ αοδα᾽ (τύ οτ.τς:20), οὗ ΤΡΙΡΗ. 
ἤααν.28,0(ρ.318,24; Μ.41.3854}; ἴο 6 Βιρρ]επιδηζοα Ὁ. σα ΟΠ ΕΟᾺ] 
Ἰηϑγιοί Ιου ΠΏ ΘῺ Ροββίθὶς, οἴ, (φώτισμα) (] 504. ἐαη.47; Ἰαϊτίοσ α]ς- 
ΖΆΔΙΠεκ ἔγοπι οταϊπαΐίομ, οἴ, (περιχέω) (τ. 80. 1 5.᾿..6.6.43.17(}} 
20.6248); οἵ. (φωτίζω) ΟΝεοσθεβ.εαη.12; δηα 15 5 το ρὶν ἀοργοζα- 
64, το Ν γε5δωρὶ, 417.(}1.46.4170); ἐδ.(4324); ΟὨγγϑ. οι. 1.8 τρ Ἅε, 
(9.144); Ογτι σίαβρΆ, ἔχ, (τ. 2730}; 14.1,6.3:25(ΜΜ.72.525Ὰ}; {10.1).8.}. 
δ( ΜΠ. οὐ. 200}); οἱ τ, ΝΖ, 4ο.1τ(Μ.36...734). 

Ι,.. ᾿βαρίίβιη ἴου ἀθαᾶ᾽ (τοτ.ῖς : 29), ἱπιουργοῖθα 1. ὃν Οοτη- 
τῃΐδη8, οὗ ν]Ἱοδ οι 5 ὈΘΡΟ5πι ΟἹ Ὀ0ΠΔ1 οὗ πηραρεῖζοα ἀδας, ρΙρὶ. 
ἔαρ. 28.δ(ρ. 318,10; Μ.41.384}0}); 80 ὃν Ματοϊοπῖΐοβ, (Πγγϑ. ον 40.1 
τ. τον. (το.3780}; οἵ ΤΟΥ Πα πιι5 σάσογσς ΜΙ αγείοηθηι, στο Μ ΓΙ,. 
2.4040[{.}; 2. Ὀν ΤΗεοαοίιμ5, οἵ Ὀαρεΐϑιη παἀοτίαικοη [ῸΥ πιο ὮΥΚ 
ΘΠΗΡΈΪΒ ἢ ΠᾶΠ16 οὐ ᾿λοομ᾽ (Ὠτὶβε, ο[.(]Θη}.ἐχε, Τ οί, 22(0.113.28 - Μ, 
ο.668); 3. οὗἨ οΟἸΙπῖσα! Ὀαρίβιη {ν. Κὶ βυρτγτα), ΠΕ ΡΙΡΗ. μαονγ. 28,6 
(ρ.318,24.; Μ1.41.385.); 4, οἵ Ὀαρτείβηια! ῥγοξοββίουι οὐ θοῇ ἴὴ 
τεβαισυθοίοη οἱ ον, οὔ Πγνβ,μονῖιφουῖ τὴ τον (το. 3700); 70.1). 
σον. 15:20 (}1.05.6030); ν. νεκρός; 5. οἵ 5γ ΠΡ} 108] ἀθαῖ ἢ 
Ομτβί ἴῃ Ὀαρίδαι, Τῆι. ζύν.15:20(3.27.). 

Μ, Ὀαριίβχιαῃ οὗ ἀββά ; [ουθιάςῃ, οἵ(σά. «{}..18, 
Ν,, Βοτοῖ, Βαρίβπλ; 1. ποῖ ἴσια ΟΥ̓ σϑηϊηδ τὸ β, τὸ αἱρετικὸν οὐκ 

οἰκεῖον καὶ γνήσιον ὕδωρ λογιζομένη [50. ἡ σοφία] (]6π|.εἐγ.τ το(ρ.62. 
3; Μ,8.8134Ὰ}; στη] δηα ακίη ἰο εν 150 Ὀαρ(ίβηι, οἵ, ΕἸσΙΏΠΙΆΠιΙ5 
ἐῤριγρν. τ. ΡΓ. 3. τ2τ5Ὰ}; σοηίθιτ!ηρ το τοραπογβίίοῃ, ἐδ.14(1.6.); 
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διπεποιηίαῃ Οποβέῖοβ θαρίίζε εἰς πορνείαν, οἱ. ΟἸετα. ἐγ. 2.18(ρ.246.28; 

Μ.8.12120); 2. Ταϊπἰτατίαῃ ἔοσπηαα πὸ ρυαγϑηΐοςε οὗ να] Ὀαρτίβτα 

1ξ υϑεὰ ΒΥ ὑπουῖμοῦοχ, οἱ ΕἸ Πα πὰ5 ἐρ.ΟὙΡΥ. θ(τ2ττα)}; ΟΕ ΑΤΗ. 

4γ.2.42(ΝΜ.26.2313}; Βαϑ,Ερ.109 ἐαη.41(3.2914.; Μ.32.732Ά); οὗν τ, 

Νγϑβϑ.ογιεαί δεῖ, 3Ξο(Ρ.156.8; Μ.45.1008}; 8. 4}} Πετεῖ, Ὀαρτίβια. σοπ- 

οἰ ἀοΥρα ἰηνϑηᾷ, οἱ Εἰ θηα5 ὁριγρν.23(12218) ; ὈῪ Ὀυρσίδτ πα 

ΕἸ απ, Ὀοοαῦβε. οἱ, ..τῆς ἐκκλησίας ἀποστάντες οὐκέτι ἔσχον 

τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ἑαυτοῖς... «λαϊκοὶ γενόμενοι, οὔτε 

τοῦ «ζειν...εἶχον τὴν ἐξουσίαν, οὐκέτι δυνάμενοι χάριν πνεύματος... 

ἑτέροις παρέχειν, ἧς αὐτοὶ ἐκπεπτώκασι Β45.6Ρ.188 καΉ.τ(3.2Ἴ0Ὰ ; 

Μ.32.6688); ὈΥ͂ εαΥ]γ Αξίοαπ πα Αβίδῃ οομης!]5, οἵ Πιον, Α].8Ρ. 

Ἐπ5.1.6.7.7.51.20.6404}; μήτε. «τὸ ἴΞο, βάπτισμα] παρὰ τῶν ἀσεβῶν 

δεκτὸν ὑμῖν ἔστω Οοηῃεί. 4}.6.1:.2; Ἰχνα! 1 ογάευϑ γθηάθυ ὈΔΡ ΊΒΓῺΒ 

Ἰηνα!α, οἵ, ΤΟΟΝΊΟ, βαρ ΤΙ ΟΡ μαενρΡὶ.(Μ.86.734); οὐνιΟντ Η, 

Ῥηγοεαίδε!!.(ϑοταα ΜΘ5. ΟὨΪΥ); 4. ποτοῦ, ὈαΡ ΒΠὶ Ταρατα θα 85 νϑ] ἃ 

(ἐποτείοτε ποῖ τὸ θῈ τερεαῖϊθα ἡγβοη Ἀουετίοβ ΘΒΤΘΥ Ομυτχο!), οἴ. 

ΘΕ ΡΠ απ 5 ἐπθοτν, Πῖοπ. Α].8Ρ.15,ἢ.6.7.5.4{Μ.20.6454}); τοῦτον ἐγὼ 

τὸν κανόνα..-παρὰ τοῦ μακαρίου πάπα. ..᾿Ηρακλᾷ παρέλαβον. τοὺς 

γὰρ προσιόντας ἀπὸ τῶν αἱρεσέων..«συνήγαγεν...οὐ δεηθεὶς ἐπ᾿ αὐτῶν 

ἑτέρου β. Ῥλϊοπ.Α].1}.7.7.4(}1.20.6494}; Πετεῖ. Ὀαρίϊβεη ἔουτηδιὶν 

τοςοϊνοα ὈῪ δὴ ΔΙοχϑμαγίδῃ σοπηπιιπίσαπϊ ποῖ τγεαῖθα 85 ἰπνα}16], 

Ἰ8.6ρ.Ἐπ5.}.,6.7.0.τ(6534); πετεῖίς το Ὀ6 ἀποίπῖθα ομ]ν διὰ τί οἱ 

ὀρθόδοξοι τὸν προσφεύγοντα τῇ ὀρθοδοξίᾳ αἱρετικὸν οὐ βαπτίζουσιν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀληθεῖ τῷ νόθῳ ἐῶσι β.;...τὸ σφάλμα...τοῦ...8. Ξε. 

διορθοῦται) τῇ ἐπιχρίσει τοῦ ἁγίου μύρου 1Τ7Τυβί, ΗΕ γεφρ.ταίΜ.6. 

τφότοῦ) ; οἵ, (ἀναβαπτέζω) ἘΡΊΡΒ εχ. βά.τ3(0.513.24:; Μ.42.δοδα); 

εἴ. (ἀναβαπτίζω) Απαϑῖ. 5. οἱ γε: Ρ.86(Μ.80.7120); 5. αἴδίπι, θεΐννθεεη 

Βογεῖ. δῃᾷ βομιβηλδίῖοαὶ Ὀαρτίβηι, Βαβ.ῤ.τ88 ἐῶ. τ(3.2608 ; ΝΙ.32. 

6684) οἷξ. 5. ἀθετέω;; απιᾷ Βεΐνγεοη Πεγεβίθβ νΏΟ58 Ὀδρτίβιη [5 τθοορ- 

ηἰζοῦ, απ τμοβα πθοβα δαμοιεηῖθ τὸ Ὀαρι[Ζεᾶ Αἴγεβῃ οἡ εηϊετίπρ 1 

Οδυχοῦ; Ἰαζίοσ ἱποϊαας τοδὶ ὕποβῖ. δηα οχίσοπιθυ ΤΠ τη 

μοτοϑῖθβ, οιΟΝ!ς (3 2π)εσητο; Βαβ.6}.188 εαη.τ(3.269Ο; Ἀ1.668}; οἔ, 

ΟἸαοᾶνεαπ.8; ΕΠ Ρ(βιγεαη.; ϊάψῃι. Τυἱη.2.15(}1.39.720Ὰ}; 

ΤΊΟΡ λαόν. (Μ.86.1:2Α 6); ΟΤΎΠ] εαη.ο5; οἵ Ὑπάτιϑιθα,.ρ}.1.40 

(Δ.99.τος2ο) ; οἵ, ἐδ,2.24(ττ024}; 6. οἸ Πάτα Ὀαρ ζεα ἱπ Θϑοπαιίβιη 

αϊτπουΐ τοῖς σοημβθηΐ ἴο θὲ 6]]Ρ10]6 ἴον ογάϊηδίοῃ, οἵ οά..4[ν.57; 

7. μΒετιεῖ. ταὐδθοιίομ οἵ Ὀαρτῖβπι, ΟΥ ον π(ρ.308,20; ΝΙ.11.4298}; ὈΥ ᾿ 

Αβοοάταρίίδε, οἷ, λύτρωσιν καλοῦσι τὴν ὅλων ἐπίγνωσιν Ὑπατιἠαεν, 

τιτοί4.502); (Ταδοοάτιρ!) Τί ΟΡ ᾿αεν.(Μ.86.138). 

ΨΙΙ. πιατίνγάοιῃ ἃ5 Ὀαριίβπι οὗ Ὀ]οοά, ν. αἷμα; οἱ ἾΜΕ], ». 

(ρ.313); β. τὸ μαρτύριον εὐλόγως λέγοιτ᾽ ἄν Οτ.οογηη ἴηι, ΔΊ .τθ.6 

(ρ.484.16; Μ.13.13848)}; οὐκ ἔστιν ἄφεσιν ἁμαρτημάτων χωρὶς β. 

λαβεῖν...β. ἡμῖν δίδοται τὸ τοῦ μαρτυρίου 14 ππαγί,3οί(ρ.26.23; Μ.ττ. 

δοιΑ); εἴ τις μὴ λάβῃ τὸ β., σωτηρίαν οὐκ ἔχει" πλὴν μόνων μαρτύ- 

ρων, οἵ καὶ χωρὶς τοῦ ὕδατος λαμβάνουσι τὴν βασιλείαν ντ. Ἡ.εαἰεελ. 

4ο; οἵἁ,Βα5.5)}17γ.36(3.3οΟ; Ν.32.1320); στ. Ν82.97.30.17(Μ.36.356Ὰ)}; 

οὐ Ομτγ5, αη.1 περ. 2(2. 526); τῷ διὰ τοῦ θανάτου β. Βμ5.56}.0, ΤΑδεὶ, 

τ(}.8ς. 5526); {10.1).8...12(Ν}.06.0644}; οὗ 70. Βαρέ., οἴ. 10.Ὁ. [σ. 

4.9(}1.04.11258). 
ΨΙΠ. ρεμι θητίαὶ “θαρβαι᾽ οὗ ἔθαῖβ, ν. δάκρυον. 
Τ1Χ. Ὀαρείϑιη Ὀγ ᾿ϑρισῖῖ αηὰ ἤτε᾽ (1.6.3:τ6); 
Α. ἰηϊεγρτείεα 85 Ἰθθπίιοϑὶ τὸ. αὐτὸ β. τοῖς μὲν ἀναξίοις καὶ 

κακοῖς “"ζομένοις εἰς πῦρ καὶ εἰς κρῖμα γίνεται, τοῖς δὲ καλῶς καὶ ἐπὶ 

σωτηρίᾳ καταβαίνουσιν εἰς πνεῦμα ἅγιον καὶ σωτηρίαν γίνεται ΟΥ. οι. 

26 Ἰη Ιμει(ρ.χός.ττ); δὲ Ῥεηϊθοοβὶ πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρὶ τοὺς 

ἀποστόλους ἐβάπτισεν Ὀγτ. ἘΠ. καἰθεῖ!.3.0; ἔτε 15 ΞγγΠ00] οὗ 11. ΟΠοβῖ, 

οἔ Ὀγχιαάον.τ2(1.4266); τορθίθου στϑρσεβθηΐϊ (μτβιίδῃ Ῥαρίϑτη ἴῃ 

58 ΠΟ. γηρ δηά ρυΥ γὴν ἀβροοῖβ, οἵ.14.15.1.1(2.17Ὲ}; {πὰ δρίσῖ 

ἀπ ἄγε τορτεβοηῖ Ἡ. Ομοβὲ ἴῃ ἀἰβετεης ταράεβ οὗ ἀοτίνιεν, ἃ8 

ἐνεργητικόν Δ καθαρτικόν, Μααχα ἐεοὶ.2.6Α(}ῖ.90.11526) οἰ, 5. 

πῦρ; (τῖϑε δ5 ὁ αὐτὸς...β. ὕδατος καὶ πνεύματος καὶ πυρός, τισὶν δὲ 

καὶ αἵματος Οτ. 7ο.6.43(26; ρΡ.152.1τ0; Μ.14.2768); Ἐποηλδη Ἰηζοτ- 

Ῥτεϊαιίοη τῷ περὶ τῆς γεέννης τὸ πνεῦμα τὸ θεῖον συγκατατάττεις, διὰ 

τὸ λέγειν τὸν ᾿Ιωάννην, “αὐτὸς...“οσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί" 

Τὶάντα. ({Β45.)τρηι.5(1.3088 ; Μ.20.140 4). 
Β΄. ἱπίεγργείθα 85 ἀἰβίποϊ; [ῃοϑ8ὲ ῃῸ Πᾶνα Ῥγαβεσνεα ΞΡ ΤΙ - 

Ραρεβπι ἀπάθῆϊεα, τίβε ἴθ ἢθγβῖ τοβιστεο0ῃ; ροβί- θαρτιβεηαΐ 

9 Ώ615 τοροῖνε ρα ποδίοτν ἄτα- αρτβηι μετεδίτου, Οὐ. μοῦ.3.5 10 

7εγι(ρ.τρυτο; Μ.13.2814}; δρί τι: θαρεῖθμι Ἰητεγργεῖοθα οἱ Τεηϊθοοβῖ, 

Ἦχε- δαρείϑιι οὐ ρυγιποαΐοτυυ θαρ ίβμι (ῃὴ ΠΕΥΥ ΓΊΝΟΥ αἴ ΘΠίταποβ ἴο 

Ῥδγαῖςο) ρίνεηῃ Ὁγ Ομῆβιὶ ἰοὸ ἴποβ6 ΨῆΟ Βᾶνα Ῥτόβευνοα {Π6}Ὁ 

ψναῖοτ-απά-Βρι τ -δαρείδμι ἰηΐδος, οἔα κορι.24 τ 1,ς.(ρ.158.20; Μ, 

13.18640); εξ, Ογας. 51}.2.204,2 52,315; Οὐ, 6 εἰ πὶ ̓ς.36: τ4(Ν .12.13370}; 

Θρἰσις- δαρτίθπι τορτθβθηῖβ ΟΠ βτδη τῖτι, ἤγε- Ῥαρεῖθτα τῆς τοϑαπρ 

οὗ ὅπ8] πάσοπηεπί, Β85.5}ῖγ.36(3.398; Νί.32.1320) οἷτ, 5. πῦρ; οἵ. 

Ῥὶάντη ([Β65.) μη. σ(1. 3080; Μ.29.7408). 
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(. ἱπτογργειβᾷ 1 τεγα ν ἀμ 85 ψγατσδαΐ ἔοσ Ὀταπαϊηρ οὗ εατ5 ἴῃ 

Ραρβιι, ν. Ν1.Ο, Κ.α βιρτα. 
Ὁ. οοπέχζαϑῖοά νετἢ ναβῃϊπρ οὗ ἀἰβοίρ δ᾽ ἔεες (70.1.3: το), οἵ Οτ. 

.70.32.1(6; Ρ.431.5; Μ.14.1608). 
Χ, ᾿Βαριἴϑηη οἱ ἀεβιτε᾽, ἀϊβοιββεα ἀντὲ β, ποιεῖται τὴν ὁρμὴν τοῦ 

β. ἀπᾶ τοϊθοϊβᾷ 65 τὲ βηυίναϊεηί οὗ Ῥαρτίθπι, Οὐ. Νὰ 7.0γ.40.22(Μ. 
46.3888). 

ΧΙ. ταϊογρτείβείοι οὗ νναῖθσ δῃᾷ Ὀ᾽οοά (70.19:.34) τεῦ. θαρ δια; 

οἴ. ὁ ἐκχέας ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ τὰ δύο..«καθάρσια, ὕδωρ καὶ αἷμα, 

λόγον καὶ πνεῦμα Οἴαμα. Κγ-Ρακεὶ  (Μ.5.13σοα); ἱπτευρτθῖδα οἵ Βρ- 
ἔβα δηά πηαυίνσάοια, ΟΥΝΑζ. αΡΉ}.1.2.34.217(Μ.37.0614)}; οἵ. 
Ῥδυτα]Π] δ πι5 ἀς δαρε στο τοί Μ. ΡΠ. χ.τ2117Ὰ}; οἵ Ὀαρτίϑιη 8πα δπομὰ- 
τίβί, οἵ, (ὕδωρ) Ομγγβ.βοηι. 8 5.2 μι 70.(8.501Ὲ}; Ογτ, [0.12(4.το740}; 

Οβγοη Βα ρ.22ο(Μ.02.5360); 85 ῥγον!αἷπρ ἃ Ὀαρτίδτα ἴου ἀεδά, 

ΟἿ ὙΤμάτι Αρποιοῤηδε. τ7(Μ.07.15410), 
ΧΙἼΙ, Ὀαρ ϊππὶ α5 στοιπα οἵ 8ῃ οδτἢ ὁρκώσας αὐτὸν εἰς τὸ ἅγιον β. 

μὴ προδοῦναι Ο γον Βαδεῖ.Ρ.325(Μ,92.8338). 
ΧΙΠ. [ποῖα] εἰγιποίοσν β., βάπταισμα, ἐν ᾧ βάλλεται, ἤγουν 

πίπτει, τὸ πταῖσμα Απαβῖ.5,ἠοα.2(Μ.80.8 10}. 
ΧΙΨ, 5.ν.1., δαῤιίειενν ὠκοδόμησεν ἐκκλησίας καὶ βαπτίσματα 

ΑραίμυνΟνγ.111.143. 
βαπτισμός, ὁ, ἀἱρῥῖνιρ, βαριίσηε; ἀ5ὰ, 5ὺ ποπ. ὙΠ βάπτισμα, 

ας ἀδρὰ οἵ οὐποᾶοχ (μγϑεῖδα Ὀαρί δια. Ομ ον ἴὼ Οομηπιεπξ 
οα Ηεβ. 6: 2,9:τὸ; 1. οἵ [ϑνγϑη. στα 18} ΘΟ] οη5, ὑντ  ε. 
οττοί Μ.74.0848}); 2. οἵ ΤοΠπ᾽5 Βαρεβιη, Οὐ, }σ.6.26(14; Ρ.136.0: Μ. 

14.24ς0); 3. οἱ ΟὨγβείαῃ Ὀαρείσπι; 8. ἐχθρ. Ηε},6:2 τί δέ ἐστι, 
βαπτισμῶν διδαχῆς; οὐχ ὡς πολλῶν ὄντων τῶν β., ἀλλ' ἑνός. τί οὖν 

αὐτὸ πληθυντικῶς εἶπε; διὰ τὸ εἰπεῖν, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλό- 

μένοι μετανοίας. εἰ γὰρ πάλιν αὐτοὺς ἐβάπτισε...διηνεκῶς ἔμελλον 
ἀδιόρθωτοι μένειν (Βτγβιἦλονι.9.9 ἴω Ηοδ.(12.058); τὸ βάπτισμα. .«ὃ 
πληθυντικῶς ὠνόμασεν διὰ τὸ πλῆθος τῶν καταξιουμένων, εἴρηκε δὲ 
βαπτιαμῶν ϑονοι. Ηεὐ.6: 2(0.340.14); Ῥ. ἴῃ ρθη. τῇ χάριτι τοῦ β. 
ἐσμυγβ. ραβελ. 3(8.2588); (δ. οὗ βςμίϑιθατια θαρίίϑπι τυπωθήτω τοὺς 
ἀπὸ τοῦ β. ἐκείνων προσερχομένους χρίεσθαι 15,6. τ88 εαπ.1(3. 

2700; Μ.32.66ρο), γνΠοσς βύποη. ΜΠ βάπτισμα ἴπ βάπι6 Ῥαβθαρε; 
ἁ. οἵ Βεοτεῖ. αἰϊατίοηβ ; ἱ. οἵ τοχαθηΐ σαἰζααὶ νγαβηρ5 οἵ ΤΠ Ιομ 89 

εἰ συναντήσειέ τινι ἀνιὼν ἀπὸ τῆς τῶν ὑδάτων καταδύσεως καὶ βαπτι- 

σμοῦ, ὡσαύτως πάλιν ἀνατρέχει βαπτίζεσθαι Ἰριρῃ. ἠαόν.30.2(Ρ.3224. 

το; Μ.41.4088}; ᾿ἱ. οὗ ΜΑτοϊοηϊτε τορϑίμἴοι οἵ ΒΑΡ Ιβπὰ ἴὸυσ σου, Ἰββῖοα 

οὗ Ροξῖ- δαρεῖ5πι8] 515 ἔξεστιν ἕως τριῶν λουτρῶν, τουτέστι τριῶν β., 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν δίδοσθαι ἴά4.᾿αον.42.3(ρ.98.τ8; Μ.41.7008); 1. οἵ 
ϑδτυρβάθαῃ ὈΔρΕ515 ϑεὸν δὲ ἕνα λέγουσι" καὶ δῆθεν αὐτὸν σέβουσι 
β. τισι χρώμενοι Ἰά μαθν.53.τ(ρΡ.31π.1; Μι41.9008), 

Ἐβαπτιστήρ, ὁ, ῥαῤιίδίονν μάρμαρα τῆς εἰσόδου τοῦ β, λαβὼν ἐν 

τῷ βαλανείῳ..-προσέθηκεν ῬΑΙ]ν ΟἾγν5.14{0.83.23; Μ.47.48)} ΤΡ Πη, 

εἰγοπ.Ό.τ4(Μ.τοδ.024}. 

βαπτιστήριον, τό, δαῤίίείογν; ὈσΠαΐησ ἀ5ὰ. Δα]οϊπίηρ ΟΥ̓ δὲ- 

τδομδα τὸ οματοῖ, ον ΑἸ Πιεῤιεηεγεῖ. 3(ρ.172.7,16; Μ,25.2280,229Ὰ}} 

ἴῃ οαΐοῦ σοοπὶ οὗ Μη οι ταπυποϊδείοῃ ἀπά χροϊταιίοι οἱ οτοθα τοοΚ 

Ρίδος Ὀεΐογε αρίϊππι, ὕντ. Η καϊφεῖ10.2; ΜΏΘΥΘ Ῥαρεῖϑπὶ γγὰ5 ρεῦ- 

[ουπιοά, τι Ν, γβϑιδαρι 1 7,(}1.46.4204} εἴς. ; 151. ἔτοιι κολυμβήθρα 

4.ν.» ϑοοτ...6.7.4.4(Μ.67.7458}} ἴῃ ΨΨΠΙΟΙ βδ ΤΌ Ιν τηΐρι θὲ Βοιρ)ῦ, 

ὙΜατ ΠΤ δοι. ᾿.6.1, 350} 1.86.1810); Ἰύναρτ,ἢ,6...δίρ.56.1τ0; Μ.86.25244}; 

τῷ καθαρτικῷ β. ὈϊοΠ ΑΥ.κ.1,4.3.το( Μ.3.4848}; μγεῖ., ἴθ Βαρ δια) 

οοπίεχί ὕδωρ... τὸ τοῦ ἡλίου β. Με] δαρι.(Ρ.311); ν. φωτιστήριον, 

βαπτιστής, ὁ, δαρίἔσον, δαριΐει; 1. ἔτοα, οἵ 10. Βαρί., Ταϑὲ ταὶ, 

σο.2(Μ.6. 5850}; ΟἸδιπ.εχο. Το. 5(0.107,2; Μ.9.6568); ΟΥ, }0.1.5(7; 

Ρ.το,9; Μ.14.334}; μιμοῦ πάπιε, 1Ὁ.6.27(14; Ρ.137.5; 2488}; 18. 

δ.1}ι.2.](Ρ.1το5.2; Μ.24.9ο90); 2. οἵ πιϊπίβτεγ οἵ (Ππνβιίαη Ὀαρί5πι, 

ΟΥ.Ναζοον.34.12(Ν.30.2520); 1δ.40.25(2930); 3. ο᾽ατ,, ἃ Του 15}} 5θοῖ, 

Τυβι ἀϊαϊ.8ο0.4(Μ.6.6058)}; σοτγεβροπάϊησ 10 Ηθιμεγο δα ἰ5[5, οἱ. 

ἘΡΙΡΗ.μαον.τ(ρΡ.214.5; Μ.41.2564). 

Ἐβαπτιστικός, δαρίΊΞηαὶ, Ἰἰάγηι. 1ἰγέη.2.14(}1.30.7008}; ᾿ΓΆΡΠΙΙ, 

εἰγοη.Ρ.34τ(Μ.τοῦ.8218). 
βάπτω, ἀΐρ; ἐποματίβεῖς να ίευ ἴῃ ΒΑ] οο, ἀ1ι.  ασ(Ρ0.228.24,28 

230.10}; οἵ Βαριϊθπὶ τὸ μὲν σῶμα β. ὕδατι 50. Βίπιοπ Μαρ8] 

Ογτ. Ἡ.ῥγοκεαϊφεῖ,.2; Χριοτὸς..«ἦλθε..«ἵνα μὲν τάχιστα βάψῃ ἐν ᾽Ϊορ- 

δάνου ῥεέθροις ϑορῆτ.Η.ἐαγηι.5.οτ(}}.87.3760Ὰ}); ὙΠ ὈΔΡΌΒΠΑΙ το. 

[βεβά]μιεθα ἐν ὕδασι ζω[ῆς αἰωνίου] Ῥύῶχγ.840.43. 

βάραθρον, τό, ῥί(; τηοῖ,, οὐ ἀεϑιγιοίίοη οἵσ, ἀσεβείας β. ΑἸ. Αγ. 

τ.2ο(Μ.26.538}); β. τῆς ἀπωλείας Όγτ, 0.2.1(4.1504}); τοῦτο τὸ β. [56. 

φιλαργνρία] ΟὨτγ5."ονι.50.5 ἴῃ Μ|.(1.518Ὰ}, ν τους ἀφδηϊείοη διὰ 
μικροῦ σοφίσματος... ἑαυτοὺς ὠθοῦσιν ἐπὶ τὸ β. Βαβι λοη.24.6(2.τοβα 

Μ.531.6120); ἄγεις τὰς νέας οὐ πρὸς θεόν, ἀλλ᾽ εἰς β. ἸΔ.ερ.τηοίϑ 1500 ; 

Μ.32.64:Ὰ}. 
Ἐβαραθρόω, εὐϑεὶ ἡμ10 α ῥῖ!, ἘΟΒγγΒ5.γοντῖδς (9.846). 



βαρβαρεύω 

Ἐβαρβαρεύ-ω, δ ἐῃ παπάς 9} ϑαγϑαγίαης ““θείσης ποτὲ τῆς Πᾷᾳαλαι- 

280 

στήνης ὁδοῦ, γέγονεν..-«σπάνη τοῦ ἐλαίου ΤΑΠακτ, 5. γε αἱ, ο(ΟΓ( 20.635. ᾿ 
23). ᾿ 

Ἐβαρβαρέω, -Ξ ἴοτερ., {10.Ὁ.ἐρ. ΤᾺΡ᾽ἰατ( .05.3570). 
Ἐβαρβαρία, ἡ, είγαηξε εὐμπῖγν, ἘΡΙΡΗ, σερηι.)(Ν.43.3008). 
βαρβαρικός, ποη-(Οοοἷς, ξογεῖφη, που 564; οὗ ὈΪΡΠΟΆ] ἸΥΥ ΕΠ ρ5, 
ΟἸΘπλ. εἰν. τιρ(ρ.29.17; Μ.8.741Ὰ}; τὸ β. 186 ἐσμηΐνν Οὗ ἐδ δαγϑαγίαης, 
οὐΐϑιάς Βουηδη δπιρίτα, 70. 14]. εἰγοη.12 Ὁ.205(Ν.07.4458); τὰ β. 

(ΟΒδίο αν, 28. Ξ 
βαρβαρισμός, ὁ, τι56 οΓ ξργοίρη ἰαηρμαᾶρε, ῥαγθαγίθηι; οἵ [6]58 

γοΠσίοηβ οἵ πεαίμεπ, ΕΡΙΡἢ. ἤαογ.8ο.τοίρ.495.6; Ν,.42.7728); ἃ ἐπ. 
βά.6(ρ.5ο2.16; λ1.42.7840); εβρ. οὗ 5ἴαῖε οἵ το] ρίοι θθθψεθη Αἀλτγη 
αη4 Νοδῇ, ἰάιαμαςτ(ρ.τό2.6; Μ.4τ.τό50); ΤΕΠΡΡ.ΤῊ. ῥ».δο(Ρ 351; 
Μ.1τ7.το480) ; 1ο.10 λαόν. τ(.94.6770). ' 

Ἐβαρβαρόθυμος, οὐ δαγδαγοτις νεϊπά, Ονας. 51.3.32. 
Ἐβαρβαρολέξις, ἡ, 56 οὗ ζογεῖση τυογάς, οἴ. δαγῥαγίδηιιι5 ΤῈ θνδο 

Ιαἰΐμο 6’, ἄμμι ἐογγισμρίεν, φμαπάο αμέοηι δαγδαγα υεγδα Γιαἰϊηῖς 
εἰοχιῖῖς ἱπίεγμηίεν, δαγϑαγοίεκῖς ἀϊφίμν, 151, ἘΠ. οἰγηι.1.32.3. 

βάρβαρος ποη-νεθῖ, ἠογεῖρη, μηοοϊ θά; 1. οἵ θν8 ἀπᾶ 
ΟἸτιϑιίδηβ, ἃ5 ἀθβουςα ὃν ραραπβ, Ηονμ Οἰδνμντοῖτ; ἐ8.4.τ2. οἵ, 
ῬΟΥΡΏΨΕΥ 8Ρ.Ἐπι5.}.6.6,10.7(}1.20. 5654); 45 ἀεβουθθα ὃν (τ βυδηβ, 
Ταβέ, ταροὶ. 5.4(}1.6,3368) ; 1Ὁ.7.2(437); Ταῖιογαΐ, τ(ρ.1.1; Μ.6.8044); 
ΟἸδτα, ἐν, 6.6(6.453.17; Μ.0.2654}); ἐδ.6.17(ρ.500.33; 3810); 2. οἵ ρϑη- 
16 ορρ. [ετγ8, Τα. Ρς.82: τ(τιττδοο); 14. οδεῖ..3: τ1(2.1040); 
3. ἴῃ δϑβοοίατίου ΠῚ Ἕλλην οἵ ρᾶρατιϑ δηά μδυεί!οβ ορρ. οὐ ποάοχ 
Οὐ ϑείαης “Ἕλληνες ἔσεσθε καὶ Οὐαλεντῖνοι καὶ β. Ἐλππ.ΔΡ.ΟτΟ Ν Υ58. 
Ἐμηιτδίι ρΡ.346.1τ: Μι45.τούπ0); 4. τὸ β. ἐμι6 δαγδαγίαης σοΟἸ]θοι νεῖν, 
Μίοην χο ον. θ(Ρ.107.32; Μ.ττ12.8020). 

Ἐβαρβαρόφρων, οὗ δαγϑαγοις τεῖρά, Ογας. 5 1}.1.342, 5.06. 
βαρβαρόω, ρα85., δὲ πεῖν ϊαοά παραδῶμεν τῷ ἄρχοντι τῷ νῷ τὸν 

λογισμὸν ἐκεῖνον, τὸν βεβαρβαρωμένον μέν, κατεσκευασμένον δὲ 
ἐσθῆτι πολιτικῇ ΟΠΥγπ5.λοη,.37.3 18. 4..(9.285ΑᾺ}; Βδποθ ἀερεηθγαίο, 
νέζονιο ξαυᾶρὸ βεβαρβάρωταΐ τις τυχόν, ἁλοὺς παρ᾽ ἐκείνοις ἐν 

ἡλικίᾳ μικρᾷ Ογτι πον ῥακε ο( 55. ττ5Ὰ}. 
βαρβαρώδης, ῥαγῥαγίε, ὠηεῖυϊαθά, 70. ΟἸτηλ, 5εαΐ. 2(}7.88.6680). 
Ἐβαρβαρωνυμία, ἡ, δαγδαγομς πονιθηείαίαγε; οἱ ἃ Οποϑῖ, δβοη, 

ἘΡΙΡΆ.ἤαον.25.3(0.271.2; Ν.41.324}). 
Ἐβαρβαρώνυμος, τοῖέβ ϑαγϑαγοιι5 Ἠαηιδ; οἵ ἃ στιοβί. ἀθου, ζΕΡίρῃ, 

ἐρί! παν. (Ὁ.354.22}). 
Ἀβαρβᾶτος, (1,αἰ. δαγαΐν5) δεαγάθα ; ἃ5 ϑατπᾶτηθ, Ολγοη. Ῥαβεῖ:, 

Ῥ.34ο(Μ.02.8850). 
Ἐβαρβηλίτης (-τώτης), ὁ, τηΘΙΆΡεΓ οἵ ἃ σποβί. βεοῖ (ν. βαρβηλώλ); 

Κπονπ 4150 (ρτοῦ. ἀοτβινεν) 85. βορβορῖται, βορβοριανοί, Ἰγρῃ. 
μαθόν.1.20.τ; ἘΡΙΡΗυ σον. (ρ.158.5; Μ,41,τ618); 1ἃ,ἤαον.26.3(0.270.26; 

Ἅ.41.3474}; Τάδε, μαον.τ.13(4.3040). 
Ἐβαρβηλώ (-ὧθ, -ρώ), ἡ, πδίὴθ οὗ ὈΓΠΠΔΤΥ δπδοῖ ἱπ ἃ (σποβί, 

φυβίεπι, [τϑὰἤαθγ,1.29.1; ΕΡΙΡ ἤσεγ,2τ.2(ρ.240.12; Μ.4τ,2880) ; τὖ. 
25.2(0.269.2: 4210); ἐδ.26,τοί(ρ.288,17; 3484}; Τάτ αεν.τ.13(4.3040). 

βαρ-έω, 1. τοείρἧ! ἀοιση, ΟρῬΥά55; Ῥᾶ55., δε δμγάομθά; οὗ τὰς θοαν 
κεκλήρωται ἡ ψυχὴ συνεζεῦχθαι τῷ γηίνῳ καὶ “"οὔντι σώματι ον. 70. 

6. χ(ρ.τότ.τ ; Μ.14.2028); τὰ ““οὔντα πάθη ΠονΟἸειηνττιτό; ἐγ δίς, 

οὐεγεοιηε δικαιοσύνῃ β. τὴν ἀδικίαν Τδθ5.Να 2. ἀϊα].τ72(ΝΠ.38.1137}} 

2. ῥίαεε α τοοῖρηὶ, ΝΊ ὀχενο.42()1.79.7728}; τηρεῖ, ἐκ τοῦ ἡμετέρου 

φορτίου “-ἥσον εἰς τὸ ἔλεος σοῦ παῖ, 5... 6(Μ.80.10938); 3. "πά 

Θρβγεσϑίυθ ὅταν “-ὥνται τὸν λέγοντα Οτ,ἦοπι.20.6 ἴῃ. {6γ{ρ.186.28: Μ. 
12,3130};--οὐμενοι τὴν. «διατριβήν (Ὦτγ5.Π0η1.4.11 τη. Μ|.(1.68Ὰ); μηδὲ 
τὸν ἄρτον βεβαρημένον ἐσθίωσιν [1.6. δμεγάεηδοηιεῖν ἐαγη 64] ἘΡΊΡΗ. μά. 

2ι(ρ.525.1; Μ.42.8200) ; 4. ἱπίταμ5., 1 εἰΐη6, πα α δίας ΤΟ ατα5 πρὸς 

κακίαν β. στο Ν γβ5.ογ. αϊδοὶ. 6(Μ,45.29Ὰ.; βρίσας Ρ.35.14). 
Ἐβαρζαμανᾶται, οἱ, Ῥετδίδη οἰποοτβ, ρεχῃ. φρρεγίπιομάθηϊς, 10. 

ΝΑ] ὐμοηοτι Ρ.271(}1.97.412.); οοπ]. ἴοτ βαρζαμαρ- 1δ,(4οο0). 
βάρησις, ἧ, ἀδαυΐπεδδ, βγοϑϑηεθς εὐχῆς...ἐμπόδια, ἀκηδία, β. 

σώματος ἘΡΏτ.3.345Ε; Οτ  Ν 55.161 {0.81.18; Μ,34.4330). 
βάρις, ἡ, δξα5}6 β. τὰς οἰκίας φησίν, ἅσπερ βασιλείας ἐξέδωκε Σύμ- 

μαχος ΟΥ. [γ.47 ἴἢ Γανι,(ρ,256.6, Μ.13.6338); β. ...- τὰς τῶν οἰκοδο- 

μημάτων περιγραφὰς ἐν τετραγώνῳ τῷ σχήματι τ ΝΝ υ 59. θς 5. 1}}.Β 12 

(Μ..44.5568). 
Ἐβάρρις, ἡ, ἀουό-εοἱρ, [5ε5.Ν 82. 4͵α].τ4ο(Μ.38.1072). : 

ἘΒαρσανουφίτης, ὁ, ῥοἰϊοιοεν οΓ Βαγραπμβἧϊας, ταθταθεν οὗ ἃ 

ταοπορῃγβίίθ βθοῦ, τ, ΟΡ μαεν.(Μ1.86,454}); 10.1).Παϑν.](Μ.04.7568). 

Ἐβαρυαλγία, ἡ, φγέευοιες σεβεγίησ, Οουτα. ΟΡ ογ.2(}1.98.2698). 

Ἐβαρυαχθέω, 6 ἀεαυΐίν δειγάθηθά, Ηγρετ.ιση. τ31(}1.19.14884}. 

βαρύγλωσσος, 1. ργαῦε οὗ Ξρέεεὶ!, ΟΥ.56].1η Ἐξοοὐι. 3(Μ.13.7730)} 

2. Ξρεαβκίηρ οβεμεῖυοῖν, ΝΟΠη.Ρα».70.τ0:34{(31.43.8374). 

Ἐβαρύγχητος, ᾿σαυγ-Ποιοίηρ, τισεγηξεὶ ᾿Ῥαχὴλ...Β. ἐκπέμπει μέλος 

170. μόνη (ΝΜ .96,6528). 

2888 

βασιλεία 

Ἐβαρύδαρτος, δεαϊίησ μεαυῖίν, ΤΥ δια, εῤῥ.2.41(81.99.12528). 
βαρυκάρδιος, εἰοῖυ 0} ἰεαγὶ, οδειίπα!; οὗ ἀπε] ΐθνευβ, «4. εἰν εἰ 

ἀπάγ.τϑίρ.125.10}; Οτ ΝΥ 35.6Ρ.30}1.46.10178); ὙΠ4ξ, Ὀς.4: (1,631); 
πραΐ. 45 50 5ῖ., οὐδιίπαςν; οἵ [6 ν}]8 ἴῃ χοὐδοιηρ Ομγῖδὲ, ὈΙάντα. 
Ἐ».4ι3(δ.530.1τ650). 

Ἐβαρύκρανος, ἠεαυγ- εαάεά, ΟΥ, ΝᾺΖ. ραν η.1.2.28,245(Μ.37.8744). 
[Ἐβαρυκτυπής, ἀεαυγ-σομηάτηρ, Ογαο, διδ.8.432. 
βαρύλλιον, τό, {16 τοεὶρίῃ!; οἵ ἃ Μεῖρς αἰζαομεα ἴο ἃ ὑδρο- 

σκόπιον (Ἰηβίταμηεηξ ἴῸΓ ΠιΘΑ ΘΈΣΙ Πρ ΒρΘοῖῆο ρταν]ν οὗ 4165} ἴὸ 
Καδρ ἴἴ ἀρτίρμι νεπ Ρ]οσα ἰπ νγαῖου, ὅν π65.6}. 15 (Μ.66,13528). 

Ἐβαρύναχθος, ἐεαυΐίν ἰαάφη, Ἐπάος γρν.2.τος( Μ.85.8498). 

Ἐβαρύνουσος, δαάὶν ἀϊΞοαςοά, Νοπη,ραγ.79.6:2(Μ,43.1034). 

βαρύν-ω, τορίρη ἀριθη, Ορῥῆεδς; Ῥά55.ν δ6 παγάφηεά ἀροὶτϑῖ μὴ 
"υθῇς, κύριε..., κατὰ τῆς δούλης σου Κ᾽, αμ.τοίρ.381,14). 
Ἐβαρυογκωδής, τοεϊρἠίηρ πθαυτίν ; 5ΌροΓ!. (μευ. ἃΒ βυ 081.) τὰ β, 

τοῦ σώματος Μεϊεῖ.παϊ ποητιβν ορβ5.(Μι64.το85}). 
Ἀβαρυπαϑής, σέγν ῥαϊμξμὶ, Ἐπα5.ἢ.6.π0.4.1τ2(Μ.20.8520). 
Ἐβαρυπειθής, οἰοτο ἰο ῥείΐευε, Νοηη.} αν. 79.3::τ2(}.43.1688), 
Ἐβαρυσθενής, σεν τῖρἧϊν, Ογας, δ1ν,14.1οι. 

. Ξξβαρυσταθμία, ἢ, τπαξίηρ ἐπε δαίαηεθ ἰεαυγν, τοοϊρ μη, ΜΊν. 
“γίομι.38(Ρ.62.6). 

Ἐβαρυστονέω, ργοαῃ ἰομάϊν, ἘΡΙΡΗ ἠαεγ.1ο.τ(ρ.233.23; Μ.42.3400), 
βαρύσωμος, ἄσαὺν τη. δοάν, {7 υβῖιφηςεὶ γος ρ.43(Μ.6.12808). 
βαρυφωνία, ἡ, ργαυϊίν, ὑνηργοοδίυθη655 ὁ δρεεεί, Βορἢγ. Π.ον.}.1] 

᾿ (}1.87.33480). 

Ι, 

βαρύφωνος, ργαυε οΓ ΣΡεεεῖίι, ϑορὴγ. Η.0γ.71.17(Μ.87.33480), 
Ἐβαρυχυμία, ἢ, ὀχέε55 9Γ μία; ςαυβίηρ αἰδῆρατετηθπῖ οὗ [ῃῈ 

οοτηρίδχίοη, στον γβ5. δι, Ρ.375.30; Μ.45. 110 10). 
βαρυωπέω, δέ ἀΐν»-Ξἰσμεά, [ΌΔ65.Ν ΑΖ. ἀταἰ.24(Μ.38,884). 
βασανισμός, ὁ, ἑογίμεγε ; ταδηταὶ, Το. Ὀλτρ εαῤ.ΒΌΡΡ] (Μ.8ς.1857). 
βασανιστήριον, τό, ἰογίμγο-εἰαηιδεν τὸ σῶμα...β. τῆς ψυχῆς Μεῖμ, 

γε5. τ. Ἴ(ρ.319.18; Μ.41.11530). 
["ἸΒασανῖτις, ἱδοίίης ; β. λίθος ἰομελείοηθ ἡ β, λίθος τὸν χρυσὸν 

δοκιμάζει, ἐξ ἧς λίθου οἶμαι καὶ τὸ βασανίζεσθαι ὠνοματοπεποιῆσθαι 

Τ1914.Ῥὲ].6ρ}}.5.27ο(}1.γ8.14930}. 
["]βάσανον, τό, ἑογίηγε (ΞΞ βάσανος, ἡ, 1.5}, ΤΆΡΒπ. εἦγοη. τοί Μ. 

1οϑ8.1Ο88). 
βασιλεία, ἡ, ςουεγεῖρηῖν, γεῖση, ΙΗ ΘΟ 
1. ΞΕΘΌΪΩΥ; 
Α. γιῖδ, ςουεγοῖσηίν ; ΟἸαΒβ 6 α ἱπῖο ἴοαΣ ΥΡ65 ἴῃ ογάεσ οὗ τροσαὶ 

ΘΧΟΘΙ]Θηοδ, (Ἰετη. οἰργυτ. Ζάίρ.99.22 ; Μ.8,0058). 
᾿ Β. γδῖρμε; 85. ὉὨτοποϊορίοαὶ ρετοα, Ταξιογαί.30(Ρ.39.24; Μ.6. 
8818); Ε115.}.6.τοιοί4840 ; Μ.21. 8050); ῬΆΠοβι, ἡ. 6.0. (}}.65.5724). 

(. κἰηρ᾽ς τιαϊέεὶν, ΟτοΝ υβ5. ῥγο ἶν.(ρΡ.137.51; Μι46.2454); 0, 
Απίυγσίαὶ Ἴνα. τ(Ρ.125.17; Μ.83.τ44τ0}; Ἐναρτ,ἡ.6.2.τβ(ρ.68.4; Μ.86. 

25480). 
Ὁ. Ρίατν., Βοοῖς οΓἹ Κίηρϑ, Οσοηϑι Αρρ.1.5.2; ΟἾγγϑιπονι.38.1 10 

1]ο.(8.2174}; ΤΆΔε 28 τ Ἐκ. (1.167). 
ΕΙ. {Π60].; 
Α. οἔἸκίπράοῃι οὗ (οἄ (βασιλεία οὐ βασίλειον); 1. Οὔ 5 Βονθγοίρηῖν 

τορατάρα δ8 ὑποίοϊα, οομβίβειηρ ἴῃ ἢἰ5 ΔΌΒΟΙα 6 Βονετερν ἃ5 

Οτεαῖου ἀπά ἢΐβ τυὶβ, Ὀν σύϑος, ονοῦ δ Ἐπξὰ]} ννῆο νου πῖατη]ν βυὉ- 

ταῖς ἴο ἴτ, (μτγϑ.ἤσρ!.30.6 ἠῃ τον. (το.311Ὲ}; 2. (σοᾷ᾽Β βονδσείρηι 

δας μουεν ἃ5. δϑβθητῖα] δἰ θαΐο, ζντ. ἡ γἱη.γ1(6᾽.80; Μ1.71.11328); 

70.0.ιο.1.8(Ν1.04.8ο0Ὰ}; σογπαρατγεα νν τ ῬΌνΕΥ Ὀεβίοψεα ὈῪ σοὰ 

ὁπ φαίην ταῖοτα, Αἰμοηδρίορ.τ8.τ(}1.6.0258); ΘΧΡΥΘΒΘΘα ἴῃ τ η]- 

ψεῖβαὶ οτάον, Ὀίοη. Ασ .η..12.2(}1.3.0608); 3. Οοα᾽5 Κιῃρᾷοιῃ οὌνετ 

βαϊτηξα! ; ἃ. β. τοῦ θεοῦ ρεη. Ἰάςπείπεά ψΠ β. τῶν οὐρανῶν Ὀατὶ ΤῊ] 

βααδιίοῃ φαροεϊοποα, 514. ΡῈ]. .3.2ο6(Μ.γ8.8804}; ἀπά, ἔοτ' Ρυτ- 

ΡΌβ65 οἱ ἃ ραγιίσυϊαῦ τνϑβῖ. οχριαηϑίίοπ, ἀθηϊεᾶ, ναρτ, Ροηΐϊ, κα. 

Ῥγαεί. Ἀ. 2,3(}1.49.1221τ0}; Μακ.ταροθιφοὶ.2.οο(Ν.90.11680); αἰ ετθηῖ 

ἀξᾶρεὲ ἐχρίαἰπθά, Οὐ. γν.36 ἴηι 70.3:5(0.512.308.); Ὁ. τεραγάςα 85 

οθηΐχαὶ ἰΐετι ἴῃ δροβίο!ς ρτεδομίηρ, σίθη.42.3.; Ο. τητεχρτγεῖθα 

ἐβοματοϊορίοδι!ν ; ἴ. οὗ Κιπσάοπι ἴο Ὀ6 ἐϑι 5864 αἱ βθη. τεβασγεο- 

εἶοπ απᾶ ἤπαὶ οοπβυτηπιδίίοπ, σύ ίριη.5ο.3; [υ51. ταῤοΐ,ττ.τ2(Μ.6. 

2418); Ομγυβιἤορι. τό. 4 τη ΜΠ. (7.2ο88); 14. πον».4.3 5 ἘΡλ.(ττ.208); 

Ἐ]αρτιφι εἰ γος ρ.τ2ο( .6.τόρ0); Ῥειτ 1,80ά. ὕγ,ἴη δέ ἐ.26:26(Ν.86, 

33250); 1ϊ, οἵ ἢχβὲ ἀπα βϑοοπά αὐνεπίβ οἵ (ῃτίβε, ἐχερ. Μι,3:2, 

Ομτγβιζοηι.:ο.2 ἴῃ Μι.(7.1424)}, 1. οὗ ἔαΐατε καῖε οὗ ὈΪς55ςα, 

2ἴδηι. 5.5; Μ.ΟΡοῖνε.2ο.2; δα 5. Μανοθι!..1(0.33.30; Μ.24.Ἴ800) ; 

Θρχδρ δε, τ3.8; Ὑπαάτιαβεεῖ. ττ(ρ.297.16 ; 4.τοΙ0); 48 [ΟΥΠῚ οὗ ἀἰνίπα 

Βεδυαϊν ρὰΐ οὐ ΒΥ ἴμοβε πο 58|8}} 'θθατ ἱπιᾶρθ οἵ [π6 Πδανθηϊν᾽, 

Μαχ.αροιμοοὶ, 2.950} |.0ο.ττό94}; αἰδαηρυϊβῃεα ἔγοπὶ Ῥάγδαϊβθ, 

ΟΠ συ 8.5 εγηῖ.7.5 ἦι σ θη. (4.6818); ἰἀθηθβεᾷ νη ἤδανοη᾿ ΟΡΡ. 

γέευνα ΟΥ κόλασις, Ταϑι.ἠϊαϊ.τ11.3(Μ.6.7484); Αἀδτ ἀΐαΐ.2.1τ(ρ.18. 

56; Μ.11.17778); Οἤγγβ μον. 30.5 ἦν Μ(1.3540); ἰα.Πον",1.5.51} 



βασιλεία 

Κορ (ο,θοτ1Α}); Ια, ἤοηι.2.3 τὴ τον (1το.128); ΙΔ ἤοη!.12.4 ἴ. ᾽πε (τ. 
2020); ῬτοΟΙΟΡ ὁγ.1.5(}1.65.8378); Ιἀσηβοα ἢ ΑΡΥΒΒατη᾿β 
Βοβοπι᾽, (ἢχγϑιλομι.26.4 τη. ΜΠ (7 3τοῦ); οἵ, Μαγχοίοηϊτε. ἀθηῖαὶ, 
Αἀατῃ16].5.ττ(ρ.78.1τ0; Μ.11,17768); Ἱπο] ΔἸ ηρ'. οτβ465 οἵ Ὀ]εββεα- 
π|655, ΟΠχν8. ἐάν, τοτοί!,330); τορατάεα 85 ρ]δος 'ῃ βεοοπα ἤϑανθηὶν 
Ρίατπιθ, (οβηῃ. "λα ἰσρ.3(Μ.88,1770); σε Ρσος, εη.τ:6(Μ.87.6ς0) ; 
ἤθη ΜϑΏΙΟΙ, ΓΠΘΟΥΥ οἱ ΞΡΠΘσΙοαὶ πδανϑη τοἸδεοίοα, (οβιῃ. γα. ο». 
6(3368); ἰν. 8.5 Θσμβιβεϊηρ' ἴῃ ἱππποσία γ, ΙΡῊ.ΕΡῆ.το.; ΜΕΙΉ.γος. 
τ.δτ(Ρ.326.9; Μ.41.Υ1604Ὰ};. ντ. ΤΟ ογ.τς: κοί .74.0128) εἴς. ; 5. ζωὴ 
αἰώνιος, 8ι ὈΓΟΒΕΠΐ το] ν ὅτις ποῖ {}}]}Ὺ τθ8}1Ζ6 4 ἴῃ τΠ}15 116, δ ίθμι. 
5.5; ΗἸΡΡ.ἤαδγ. 5. 8(Ρ.91.12; Μ.1τ6.31420); Μείῃ.γ65.2.18(0.371.3; ΜΝ. 
18.2840); Μασ. Αερ λον. 4.τ:(Μ,34.4848); ν. ζωή; ἀϑϑοοϊαίθα ψ Ὲ ἢ 
ξωὴ αἰώνιος ἴχ ογεᾶαὶ Τουπλα]ατεβ, Αὐνριοηρὶ (ρ.64.το; Μ,67. 
ΙΟΙ2Β); δγηηθιΡ. ἘΡῚΡΠ. αηξιττοίρ.149.3; Μ.43.2368);7; δγηιιαρ. 
(οηςὶ..41Ρ.7.4τ.8; ἅ, ςομδιβειηρ τὰ ρσαβοηξ Ἀρρυθμδηβίοη οὗ ἀϊνίπε 
{γα}, Οτ.5ς οἰ ἦς τ44: τ3(Μ1.12.16}38); 4.0». 25 (ρ.357.9; Μ τα, 4960); 
ΟΥΝαΖ.ογ,45.23(Μ.326.6π56Α); Μαχ,καρ.3. 5 (ΜΝ 1.90.1 2840); Ποησο Ἰἄθη- 
{Πεα ψῖτῃ 1. φῶς Δα ἀπο τ] οα ΤΠχουρη ἔίἢ, Ιγοη ἦαεν. 
5.28.1τ(Μ.7.1το8Ὰ}; 11. νἱβίοη οὗ Οσοά, ΟἸδιμ φ.4.5.το(Ρ.172.7; Μ.0. 
6248); τ Ν 42.07.20, τ2(Μ.35.Ἰοϑοο); :6.40.4τ(Μ.36.4240}; 14, τανε. 
1.2.34.258(Μ1.37.0644); Οὐ Ν 85. εν  (ρ.205.14; Μ.46.277}}; 6. σου- 
ΒΙΒΌΠΡ [ἢ Ταρδηδυδτου αι οὐ Ὲ οὗ Η. μοβξί; 1. ὄδχϑρ. 1 0 1112 
[γτεδαϊηρ ἐλθέτω τὸ ἅγιον πνεῦμά σου ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ καθαρισάτω ἡμᾶς 
ἔοτ ἐλθέτω ἡ β. σον (εἴ, οοά4.7οο,162}], στ Ν γ85.0γ ἀοη. 3(ρ.6ο.23; 
Μ.44.τ1570}; Μᾶχ.ογ,ἄονη. Δ]. 00.8858}; 14. Ἔχϑρ. Μετατιι, (τυ. 
ἤον;, 7.2 10 ἅ7|.{7.41]8};} ᾿5ἰ4.Ῥε], ἐῤῥ.1.68(Μ,78.2280)}; ἴογ ἀϊ- 
ἔεσεπί ἱπιεγργοίβείομ, οἵ ΟἸθιη. φ. 4.5. 2τ(ρ.18ο.1ς; Μ,0.6260); 111. ἴῃ 
Βεα., ΟΥ, βο ῃ Ἐς.67: τπ( ΝΜ]. 12.15ο80); Ὀνγ ταὶ, Τγίη.7(ς,.6548); 14. 
ἐξι65.ττίθ᾽. το κῈν ; 1α. ἐν. 271.τ2:28(Μ.72.4080); πδῆσς δββοοίαιεα τι 
θαρίίβια, 1, 70.2(4.1410); 2. ἃ5. βασιλεία ἐντὸς ὑμῶν (1,0.17: 21), 
Ἰἀθπίποα ψΙ Ἰπα ψ ]Π]ηρ οὗ Τοροβ ἴῃ Ὀε νου, ΟΥυογμη ἐπ [ΜΙ]. 
το.Ι4{0.τ7.28; Μ΄.13.870Ὰ}); Βεϊηρ ἐντὸς 10 γραμῖτεβ οἷν ἡ ἀρετὴ τοῦ 
θέλειν ἡμῶν ἴον 115 ΔρΡΡΥΘΒοηβίομ, Ατἢ,υ. “πίση. 2. (Μ.26.8724}; (τ. 
ΝΙγβ5.υἹγρ. τί ρ.30ο.τ ; Μ',.46.372})) 5 Ἶον οἱ Η, ΟΠμοβὶ 85. ργεβθηΐ 
ἀρραβών οἱ οἴετπα! 7ον, 1α. ἐν 6 1. {ρ.79.1; Μ.46.53044) ; ἰ απίοι ἡΠ ἢ 
(ὐοά τπτουρῇ ἀφϑθαρσία, Ἰᾶ, ῥέγξι(Ρ.2ος.τ4; Μ,46.2770); ὥντ. κα) τῶι 
(Μ.72.841Α); Μαχ.ραῤομιεοί. ο2(Μ.00.1τ69Ὰ}); Ἰἀαπ ΠΗ 6α τνίτῃ Ὀαριί8- 
1η8] ρχβσε, ν, βάπτισμα; ΜΙ Κπονίθαρα οἵ (οά, οἴ, Οτ. λον. 36 
τη Πιει(ρ.2τ6.12; Μ.13.τ8054)}; ψιξῃ ἤατἢ δηθὰ Κπον]εᾶρε οὐ Οοά, 
ΑἸΏ.ρόη! 3ο(Μ 25.600); ν. ἐντός ; δ. ἃ5 Ἰπανν τσ οὗ Τοροϑ, Οἱ. 70. 
10.12{Ρ.312.1|; Μ.14.5480); π, 85 Ὀχθβθηξ οοπαϊζίου οὗ ἴμοβα ψγῆο 
᾿νε νἱτέμουβιν, ἝἸδτι, ἐγ. 2τίρ.223,21)8Ρ. 70. Ὁῥανγαϊ (Μ.ος. τάφο) ; 
Οτνοοηῖη τη, ΜΖ τα. τά(ρ.97.13; Μ.13.10120}; Πδησα ἃ. 85 σοπβ βεηρ 
ἴῃ ΟΥ̓ ΟἸοβεὶν αββοοίαϊεα ψ ἢ, νἸτίπθβ, Μοίῃ. ἐγηηρ.το,2(Ρ.122.1ο; Μ. 
18.1038); Ἐναρτ. Ροηΐ,ογ. 38(Ν71.70.ττ76Ὰ); ΟΠγνβ8.:}ιον.23.5 ἴῃ θη. (4. 
2130); 650. ὙΠῈ ἀπάθεια Δη4 γνῶσις, ἔναρτ, Ῥοπίιεαῤοῥγαεί. Δ, χ(Μ, 
40.12210}; πεποβ οι. 14:17 γον Γ6ῃ ἃ5 οὐκ ἔστιν ἡ β. ... βρῶσις 
καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἀπάθεια καὶ μακαριότης ΟΥΝ γϑ5. 02). 
5 τ Ἐτοὶ.(Μ1.44.6968); ἰδεπΉ Βα ψ]Π αὐτοδικαιοσύνη, Μαχ.φι. Ταὶ,. 
(Μ,90.6168); 1. ἀββοοϊαΐβα ψ ἢ ἀϊν!ηθ νείβάοση, ΟἸβτη. εἰν. 2. τοί. 167. 
τό; Μ.8,1ο44Ὰ) ; Κι. εαυαίοα ἢ αἰ νίπο τενεϊατίοη πὶ βουίρτατσο, Οτ. 
ἐΟΉ Ἢ ΜΠ πο.τ2(ρ.13.28; Μ.ι3,8610); ἘΒα65.1ς.Ξορί(τ.6120 ; Μ.2ο. 
571,8}; ὙΠ ΟΠ τιβυ ΒΒ ἐεβοῃίηρ, Οτιεσηπῖμ ί το, τ4(Ρ.17.28; 
8694); ἡ] Ῥτοβϑομίησ οἵ ρόβρεὶ, [514.ῬῈ]1.6,}.2.τοΒ(1.78.6448); 
Οντ.1,.ε.13: τοί δ].72.7720} ; 19 ταδη!  εβέρα ἴῃ ρον ἀπά ἐγατῃ, Ἐρίρῆ. 
μα6)7.76.37(0.380.26; Μ.45.5968) ; τῖλ, 45 Κίηράοπι οἵ Πσῃς, ορρ. τείρῃ 
οἱ ἀδυκηθββ, Μοίῃ.γες. 1.32(ρ.260.14; Μ.18.,2 680); Μας,Αερ.ἤόν.2.5 
(Μ.34.4684); 16.(4688) ; ορρ. τοῖρῃ οὗ 5ἷπ, τον. 2ο(ρ.358.28; Μ.ττ. 
4970); Ὀγτ.Ἡ.εαἰεεῖι.23.1τ5.; ΟρΡ. Κίπράοπι οἹἁὨ Ὑπδτβ οὐ [15 ννουἹά᾽, 
Πορι, ]ρη.20.2; ορρ. ὑγυϑηην οἵ Πδν]], ΜΕ]. ῥα5ς.68 ρΡ.11.17; Τοὶά, 
ῬεΙ,.ρ}.4.24(Ν.78,10738) ; π΄. αἰκῖ, ἔγοτη νίβῃ]6 Ὁβατοι : ἘΧρ Ποἰ Εν, 
᾿Ιά.0.4; ἔδιτοιν; Ογτ. Ἡ οαΐφελ. 18,28, Ἰπηρ]οῖεῖν, Βαϊ σοπποοιθά 
ΜῊ ὍΒαχοἢ οἱ τῆς ἤτβί-Ῥοσπ᾽ (Η6}.12:23), ΟἸδιη ᾿γοί ο(ρ.62.::; 
Μ.8.1038}; δῃᾷ ΜΓ Πδανθηὶν ΟΒυτΟΗ, Δ ῥαρά.2.τ(ρ.1ς7.24; Μ.8. 
3884); ΟἸοβοὶν ταϊατεά τὸ Ὁμπατγοι, Ἡδτπη. εέρι.ο. τς; 11 ρ (οηεὶ. 
4.8.8.2; 4. ἐπίτν ἰηἴο κίησάοτῃ; ἃ, Κίπράοπι τορατᾶθα 65 σο- 
ἔευτεα οὐὁἩ βία με Ὀν ῥτασα δοπα; ἱ. α5 βὶῖ οἱ (οά, τορι. 
ὅτ.1; ἐδ᾽ορη. το, ; 85 Ἰπῃουϊΐαπος Ὀδβίονε! Ὁν Οοά, ΟἸδιη. δὶ. 44 
(0.149.1τ6; Μ.0.720Ὰ}); ποῖ Ἑατπεά 85 χαυγατᾷ, 10.ΟἸ πὰ, 5 καὶ. 22(Μ.88, 
0730); 18. τὸ μὲ αυναϊτεᾷ Ὀν ἐαιτἴμ], 2 ]δρι.τ2.1; ἴο σοτε ὅταν τὰ 
δύο ἕν, καὶ τὸ ἔξω ὡς τὸ ἔσω, κτλ. 1.12.2; ΟἸετη, ΞΕ γ.3.132(0,238.24:; 
Μ.διττοϑᾺ); ΗΝ. ηξατβα Τῆτο Ρἢ ρόοννευ οἵ αοά, ᾿ήορη..τ; τῃχουρἢ 
μϑταβ Οἱ ( γῖϑε, ΗΠ. οέηι.0.12.5; Τητουρἢ Η. Ομοβί, Βα5.5 ῥίγ.536 
(3.208; ΝΙ,32.1328}; ἦν. [ὨγΟΘΡῊ ρΥβος οἵ Ὀαριίβηι, 1πα Πρ οη σα Ὁ]6 
ἴον 8}1 ὅᾶνβ τηδγίγιβ, ΠΕΤΙ,, σέγη.9.16.2; Πρ ΟἸθη1.13.21; ΟγΥ.Ἡ. 
ταϊδοῖ.3.4.; 1δ.3.το; 1 Βαβι δαρί.τ.2.4(2.6310; Μ.31.15324}; ΟΥΝαΖ.ον. 
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40.3(}1.26.3618) οἵἔ, 5. κλείς ; Β65.᾿ογ.1.3.2(2.τ5ὰ; Μ.31.428Α}; 70. 
3:5 Ὑρ ΓΘ 85 ἐὰν μὴ ἀναγεννηθῆτε ὕδατι ζῶντι, εἰς ὄνομα πατρός, 
υἱοῦ, ἁγίου πνεύματος, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βι τῶν οὐρανῶν Ηοηι. 
Οἴδνιτι τ 26; Ὀυ Δ ΡΕ5η18] σσᾶοθ πλαβέ θῈ ργεβοσνβα Ὀγ ροοά Ἰνίηρ, 
20(Ἰ]ορι,6.0; λα τερθηεσδίοη 15 ΠπΚοα ἢ ΟὈβοσνϑησθ οὗ σοπ)- 
τα ἀπηθπῖβ ἐὰν...μὴ γεννηθῇς ἄνωθεν, καὶ τὴν τῶν δογμάτων παρα- 
λάβῃς ἀκρίβειαν.. «πόρρω τῆς β. εἶ τῶν οὐρανῶν (ΠΥγΒ.᾿οημ.24.5 ἴῃ 
.}.(8.τ40Ὰ}; ν. ποῖ ἴο Ὀὲ ἱππεῖ ὃν ᾿ἤθβῃ ἀπά ΠΙοοᾶ᾽ (ὔοσ. 
15: 50), θὰ: ἤ65} οδῃ 6 ποτ 64 Ὁγ 6 Θρ ΤΙ πα θο τα πϑουτηρα 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ἴο οηΐοε Κιηράοχῃ, [γοπ.ἤαον.5.0.4(}.7.11468); ΜοίΉ.γες. 
2.18(ρ.371.3; Μ.18.28,0); ἤΈ5}} αηᾷ Β]οοα νν}}} ΞΠΔΥΘ ἰὴ γΟβΌ ΓΟ, 
θα τααβ ρὰδ ΟΠ ἱΠοουγ ρ  ΠΠ1ν ἴῃ ογάσσ ἴο θητου Κησάοιῃ, ϑδνου. 
1 ον.τ5: 5ο(ρ.277.3); ὙΠάΤΜορβ. τον. : κοίρ.195.30); Ογτυ τον. 
15: 5ο(Μ.74.0128); σάρξ, ψΗΪΟΏ σϑηηοῦ ἰπμοσῖὶ Κιηράοηι, Ἰἀοητἰ δρᾷ 
Ψ]Γ πονηρὰ πρᾶξις, (ἢγγβ. ἄσηι.42.1 ἐπε ΣΟ ον (το. 4618); οἴ, πᾶς ὅ τὴν 
ἑαυτοῦ σάρκα τρέφων εἰς κόρον, οὐ δύναται βασιλείας θεοῦ κληρο- 
νομῆσαι ΓΗ, Σ(Ὁ;.15: 50(3.279); Β. τερατάθα ἃ. αἰταίπα]ς. Υ 
Πυτηδπ ΘΠἀθαν ῦῦ, ΟΥ 88 το αχα οὗ νίγίθε; ἃ. ἃβ5. τευναγᾷ, (ει, 
ῥγοὶ.τίρ.6.33; Μ.8.608); Ἐπ, αροὶ.27(Μ.3ο.865); τὸ ΒῈ ραχομαβεί, 
ΟἸειη φ.ἀἄ.5.32(ρ δι. τὸ; Μ.0.6370); 650. Ὁν δὲηιπρίνίηρ, ἔγθα, οιη- 
ῬΒΔΞΙΖοά 89 πες. συδ  βοβίίοη ἔου εηΐχν, ἐδι(ρ.Ἴδι.τ4; 6370); Β68. 
ἤοημ.7.τ(2. 510; Μ.3τ. 281 Ὰ}); ά γέ. ζμ5.8,2(2. 350; Μ.31,0370}; ΟΠχυ5. 
ἤορι.47.4 τῷἪ ΜΠ. (7.402Ὰ}}; 11. 85. ρο4] αἰταϊηφα ὃν βευβενείαποθ ἰῃ 
ΟΠμηΞ 5 βεσνίσθ, (ἢ... πίοη οα(Μ.26,076Ὰ}); 1.. ἃ5. αἰταῖπαθ]ς Ὀν 
Βοοά πνίηρ, ἴσῃ. Ερλντό.α, 2( ]φη.6.0; Βαγη.2ι.τ; Τυβι, ΖἸαϊ.117.3 
(Μ.6.7484}; ΟἸεπι ὁ γοί. ττ(ρ.83,6; Μ.8,2278); ἰά,ραεά,.5.ττ(ρ.281.2:; 
Μ,8,6608); ὕγγβ. οιη.3.1.3 ἢ. 4.0.2 48};: Τηάτ, φρο. 30: 2ο(Ω. 
1017); ἰδ. δἰίαϊηβα τῇγοιρῃ [αἰτπ, Ἰγθην ἤσουν. 5.28,1(Μ.7.110 70); 
ΤΒαῖ φι. 48 ἡη δ. (1.52); 14, αὐέδει.ττίρ.291.16; 4, τοιο) ; ν. ΤΠ ἀπὰ 
ΜΟΥ 5. 45 Καγϑ οἱ Κἰηράοπι, Οὐ Ν᾽ γ85. 05.1.1 ἠῃ Οαπὶ. (Μ.44.το240}; 
ΝἹ. γνῶσις 85 ΚεαΥΚ οἵ Κίπράαοχη, ν, γνῶσις ; Υἱέ, ατταϊηοα ΓΠγΟυρῃ 
ἀπάθεια, Ἐς ναρτ. Ῥοητ καροῤῥγαεὶ. Α 2(ΝΜ,40.12210}; οὐνΟΥ Ν, γ55. ἤοι, α 
τι Βφο (Μ.44.6068); νὴ}. ἡσυχία 85 ὁδὸς βασιλείας, ΓὮτνΞ.ῥαϊ. οἱ 
εομϑτη (12. 8100); ἴκ. δείαϊποα τηστουρἢ βυθ)αραΐτίου οὗ ἤδβῃ, 
Μεῖὴ.γέ5.τ 6τ(ρ.326.0; Μ.41.1τ60Ὰ}; ΤΠὨΣΟΌΡ υἹτριηϊῖν, ἰάν σε. 
(0Ρ.7.13; Μ.18,374); 20.2.7(0.25.1τ0; 608); πρροβϑιτν οἵ Ἠ νιγρίη!ν 
ΑἸοροα ὃν Ἠ]δτδσβ5, ἘΡΙΡΗ. ἤπερ. 67.τ(ρ.134.2; Μ.42.1738}); ἀδηϊοά, 
ΟΒτγβ. λοι. 47.4 ἴηι Μ|.(7.4924})} κ. δὐτοτοα ἢ αἰ σα]ν Όγ τίς, 
ΕἸεπιφ.ά,5ιτό(ρ.170.13; Μ.9.620}); ἐξ. τϑ(ρ.171,5; 6216); (Πτγβ.ἤόηι. 
3.515 Ῥλεὶ,(1τ.2118); ΧΙ. οὈταϊηθα ΓὨγουρἢ νίοϊεπος (Μτ.11: 12), 1.6. 
[ΤΟ ΡῊ βίσινιηρ ἢ σα ἱπ ᾿σάνεσ, Ἰσασηϊηρ, δημα ἀβοοοἴβτη, 
ΟἸδτη. σ γ. 5.3(ρ.336.τ6; Μ.9.334), 1δ.4.(ρ.250.1ο; Μ.8.12178)} οἷτῖ, 5, 
βιαστής ; 1.6.17(}.509.7; Μ.9.3814}; 14... 5.2τ(ρ.171.22; Μ.ο.ὅΖεο) 
οἷΌ. 5. βιάζξω; Απί, Μοη Κονμ.το( 1.80. 18418) οἷτ. ς. βιαστός ; χὲϊ, [οτ- 
[εϊξεα ΌὈν βοπιβπιαῖῖοβ, Ιρη. Ῥλξίαά.3.3; τϑραϊηθα ὑνμεπ τμοβς ὈΔΡ- 
ιἰσεὰ ἴῃ 50 ίδπι ἀγα ϑατηϊ {6 ἰο Οἤστο γ σοπβιὶρπαῖίου ψ τα 
οἰβηλ, ΟἸβοα αη.48; ΧΙ], 55, ΜΊςΣΒ ΔΕ] ἀπα Ῥοῖογ 5 κλειδοῦχοι 
τῆς β. τῶν οὐρανῶν ν. κλειδοῦχος, 

Β, οἵ Ομχιβί᾽β Κίηράοιη; 1. ἀἰβεϊηοτίου οὗἩ βοὴ Ῥατεςὶρατίοη 
ΜΙ ἘΔΊΠΘΥ [πὶ εἴθυιαὶ δα ΔΌβοϊαῖα βονεγοίρηϊν ἤτοι ἱποδυθαῖε 
ΟΠ τι 8. ἀογναίινε ΔΠη4 ᾿δοοποπηῖο᾽ Κίηράομι, ᾿γ ΠΟΙ. 15 ΟΠ ΘΕ πι65 
5814 το ᾶνε μαᾶ ἰξιηροταὶ Ῥερίππίηρ πὰ τὸ Ὀς ἀεϑειποα ἕο ὃς 
σοηβυμηπηαϊοα αἱ ρατοι518, Οὐ. 79.τ.28(2ο; Ρ.3ς.21; Μ.14.768); οὐκοῦν 
ὅρον τινὰ ἔχειν δοκεῖ ἡ κατὰ ἄνθρωπον αὐτοῦ οἰκονομία τε καὶ β. 
οὐδὲν γὰρ ἕτερον βούλεται ἢ τοῦτο τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ῥηθέν, ἕως 
ἂν θῇ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ὑποπόδιον... ἐπειδὰν τοὺς ἐχθροὺς σχῇ 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν οὐκέτι χρήζει τῆς ἐν μέρει ταύτης β. ... συμ- 
βασιλεύει γὰρ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ οὗ ὃ λόγος ἣν τε καὶ ἐστίν ΜάδγῸΕΙ]]. [ν. 
104. 8Ρ.Ἐπ|. ΔΜαγεεϊὶ.5.4{0.54.3; Μ.24.816.Ὰ); Ἐπι5.15.9:7(}1.24.1538); 
διπλῆ γὰρ ἡ τοῦ σωτῆρος β. ἡ μὲν προαιώνιος καὶ ἀρχὴν οὐκ ἔχουσα, ἡ 
δὲ μετὰ τοὺς αἰῶνας, ἀρχὴν ἀπὸ τῆς οἰκονομίας λαμβάνουσα {(Ὦγνϑ. 
ἐομι ΐη Ῥς.οδ: τίς Οτ1Ὲ}; οἷ, οἷδεν οὖν ὁ Δαβὶδ τὸν Χριστὸν καὶ 
προαιώνιον ἔχοντα τὸν τῆς θεότητος θρόνον... οἷδεν αὐτὸν καὶ β. 
δεχόμενον ἀνθρωπίνως ἐν χρόνῳ, διὰ τὸ τῆς οἰκονομίας νεώτερον ΟΥΥ. 
Ἐς. 2:͵(},60.721Ὰ,8); ὡς γὰρ θεός, ἔμφυτον ἔχει τὴν β., ὡς δὲ 
ἄνθρωπος, χειροτονητὴν δέχεται ταύτην ΤΠατ. Ὀς.2:6(1.62ο) ; οἴ. ὡς 
γὰρ θεός, ὃ υἱὸς αἰώνιον ἔχει τὸν θρόνον, ἀλλ᾽ ἔλαβεν ὡς ἄνθρωπος, 
ὅπερ εἶχεν ὡς θεός ἐξιτοο: 1τ(1392); 2. οἱ ϑ0η 5 βονογειστιῖν ἃ5 οββθῆ- 
[Δ] δία θυξο οὐ αἰνίημν ἑνὸς ὄντος θεοῦ τοῦ δὲ υἱοῦ..«μία ἔσται 
ἀρχὴ καὶ β. μία Ἐππ|8.6.ἐ}.2.γ(ρ.1το4.6; Μ.24.0ο80) ; μονογενὴς τοῦ θεοῦ 
υἱὸς... «πρόεισι μὲν τῆς πατρικῆς θεότητός τε καὶ β. 10.2.17(ρ.12τοτῳ; 
940Α}; ὁ δὲ σωτὴρ. ..θεὸς ὧν καὶ τὴν β, τοῦ πατρὸς ἀεὶ βασιλεύων ΑἸτΉ. 
«ἅνιτιὐ(.26.τοβΑ) ; τὴν μὲν θεότητα καὶ τὴν πατρικὴν β, αὐτοῦ 1.1. 
49{1130) ; συναΐδιον καὶ προαιώνιον τὴν β, ἔχων, ὡς ὁ γεννήσας αὐτόν, 
κοινὴ γὰρ ἡ β. ΤΠτνς, ῥαῖν.1.2(8.2348); 8. 5. 'δσοποιηϊο᾽ Κίπραάοπι 
ΟΥΟΥ ΘΗ ΚΙΠΩ͂, υΡ Ἰ ΠἸῺΡ σΟΠΒαΤ π΄! ΙΟἢ Ποχϑαΐζου,; 8. δϑϑοοιαιθα 
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τ ἔμπα] Ἰυάσεγιεπὶ ὄψονται τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τὸ κράτος οἱ 

ἄπιστοι, καὶ ξενισθήσονται ἰδόντες τὸ βασίλειον τοῦ κόσμου ἐν τῷ΄ 

"Ιησοῦ 2(Ἰοιη.τΊ.5; Ογας. 5 1}.2.341; "ξρεβ.8ρ. Εὰ5.}.6.3.20.4{Μ.20. 

2538); Οὐγ. Η μαἰθεῖ. 4.15; ΟὨχγπ5.ἠονι,θ.. ἴῃ 2 Τῆι. ττ.7158}} Ὁ. Θα)- 

νϑϊεπί ἰὸ β. τοῦ θεοῦ ΟΥ τῶν οὐρανῶν ἃ5 μεανεπὶν βἴαίε οὗ Ὀ]οββοᾶ 

τάξεις προφητῶν, μαρτύρων τε καὶ ἀποστόλων εἰς β. Χριστοῦ ἀναπαυ- 

ὀμενοι. Ηἱρρ.απίϊοῖν. οίρ.40.9; Μ.το.7804); χαρήσονται ἐν τῇ β. τοῦ 

θεοῦ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (οηεὶ..4Ρ}.7.32.5; ατταϊηαθ]ε ὉΥ Ὀοᾶν 1 

οδράϊεπε τὸ ἀϊνίαθ αν, Με .765.1,6τ(Ρ.326.12; Μ.4τ.1τόσ4}; πὶ 

ΡΙΆΥΟΣ ἴον ἀθρατγίβά κύριε.. μνήσθητι ἡμῶν ἐν τῇ βασιλίᾳ σου. ἀμήν 

ΜΑΜΑτ.382; ας. Ἰδεμ βεᾶ ψτἢ Ἡ, Ομοβὲ ἢ Ποτα (Ἡτβῦ ννὰβ 

ἀποίηϊεά α5 κίηρ, Οτ Ν, 89. Μ αεεά. τό(}1.45.1521Ὰ}); 4. ἀποβοη οὗ 

115. οἰθχηϊέν; ἐ. εἴασαν ἔγεη, ἀββετίεα Χριστὸς πάλιν παραγινό- 

μενος..«καὶ αἰώνιον τὴν β, ἔχων κεκήρυκται Τα ἀταί.34.2(Μ.6. 

488); ΣΤ Βοβο,ραίηι, 3(Ν}}.τϑ, τϑόδ0)); ἘΡΙρΡἢ.ἤαθν.20.4{Ρ.325.153;; ΝΜ. 
41.3068); ἐτνβραῖηι.τ,2(8.2344); ἡ τούτου β. ἀκατάλυτος ἔσται 

καὶ αἰώνιος (Ο581.1π4.10}.2(Ν|.88.1128) ; 1, ῬγοΌ]Θ τὴ ἩΠΘΊΠΕΥ ἴὉ Π85᾿ 
Βερι ππίηρ οἱ ἐπίηρ' ἀἰβοιβ56ά, τοῦ, τοΥ.15:24 ἀπά Τ5ιοῦ:τ: Κίηρ- 

ἄοσπι ἱπιουρτυοῖς 45 οοηβίβιηρ 1π σΟμλ πη απ] Ονοὶ ΜΒΙΟΏ ΟΠ Πβὶ 

γρῖρῃβ τὸ γὰρ παραδοῦναι αὐτὸν τῷ πατρὶ τὴν β., ταῦτόν ἐστι κατὰ τὴν 

διάνοιαν τῷ παραγαγεῖν τοὺς πάντας τῷ θεῷ τι Ν υβ5υμοηεη ΤΙ ον. 
15:280}1.44.1532 50); β. οὖν καλεῖ τὸ ἔθνος, τὸν λαόν, τὴν οἰκουμένην 

τὴν ὑπὸ τὸν βασιλέα.. παραδίδωσιν οὖν ὁ σωτὴρ τὴν β., ἤγουν τὴν 

ἀνθρωπότητα τήν ποτε βασιλευθεῖσαν τῇ ἁμαρτίᾳ,...ἵνα. «παραστήσῃ 

αὐτὴν τῷ θεῷ καὶ πατρί ΣΟ τνβ. πον Ἢ 5.06: τ(5.6134): Ἰπτετρτοῖεά. 
8.5 δουεγεῖση!ν δια ραββαρθβ ΧΡ  ΙΠ6α 1 ΠΟη- 5 ογἀὴ8 Ποηἶβι δηα 
ὙΠΟΙν Τα τατίατι τ ΥΠῚ5 οὐ γὰρ διακόπτεται αὐτοῦ ἡ β." κρατεῖ γὰρ 
καὶ ἰσχύει καὶ μένει, ἕως ἂν πάντα κατορθώσῃ ΟὨγτγϑ."0;.30.5 ΤΉ 
τῦογ.(το.360Ε); παραδίδωσι τὴν β. τῷ θεῷ....οὐκ αὐτὸς τῆς β. γυμνού- 

μενος, ἀλλὰ τὸν τύραννον διάβολον... ὑποτάττων, καὶ πάντας ὑποκύψαι 

παρασκευάζων, καὶ. .«ἐπιγνῶναι θεόν ΤΏΔΕ, Σύ ογ.15:24(3.270) ; οὗ. τὸ δὲ 
ἕως, οὐ χρόνου σημαντικόν, ἀλλ᾽ ἰδίωμα τῆς θείας γραφῆς ---πῶς δὲ καὶ 
οἱ ἅγιοι συμβασιλεύουσιν ἣ τίνι συμβασιλεύουσι, τοῦ τὴν β, ὑποσχο- 
μένου ἀποτιθεμένου τὴν β.; 1ᾶ.Ῥ ιτορ: Τ(1.1393); Πα ἀἸκίμι, οηρ βιζεα 
Βεῦνεεῃ δίεσηϑὶ ἀπ φοοπουηῖς Κιηράοιῃηβ (ν. βαρτα Β.1) τῆς... 

νοουμένης β. οὐκ ἔσται πέρας" τῆς δευτέρας δέ, τί; τὸ λαβεῖν ἡμᾶς ὑπὸ 
χεῖρα σωζομένους ΟΥ.ΝαΖ.ογ.30.4{Ρ.113.12; Ν.36.1088); Ρερὶππίπρ οὗ 
Κιησάοτηῃ ΘΧΡΙΘμθα 85 Ὀείηρ ἀπὸ τοῦ μὴ ἄρχειν τῶν ἁμαρτανόντων 

μετανοησάντων ἥκειν ἐπὶ τὴν βι ὈΙάντα, 5,96: τ( 1.20. 1508Ὰ}); Η, γὙοῖ, 
τεϑοπίπρ οἵ Μδιοθ]]υβ, Μδτοεὶ], [γ.90 ἀρ. Ἐπ. Μαγεεῖ!.2,3(0.51.20:; 
Μ.24.8ο90) οἷϊ. 5. βασιλεύς ; ὁ λόγος ἀρχὴν βασιλείας εἴληφεν, ἀλλ᾽ ὁ 
ἀπατηθεὶς ὑπὸ τοῦ διαβόλου ἄνθρωπος διὰ τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως 
βασιλεὺς γέγονεν, ἵνα βασιλεὺς γενόμενος τὸν πρότερον ἀπατήσαντα 
γικήσῃ διάβολον 14. {γ.1οΆ 1δ.2.4{0.54.10; δ16Ὰ); ἀρχὴν βασιλείας 
ἀπό τινος λαβόντος χρόνου τοῦ δεσπότου ἡμῶν Χριστοῦ ἰά. [γ-τοο 1.2.3 
(ρ.51.36; 812); [Ρ5.2:6 εἴς.} ἀρχὴν βασιλείας εἴληφεν ὁ ἄνθρωπος διὰ 
τοῦ λόγου, εἰ οὖν εἴληφεν ἀρχὴν βασιλείας πρὸ ἐτῶν ὅλων οὐ πλειόνων 
(ἢν τετρακοσίων, οὐδὲν παράδοξον, εἰ τὸν πρὸ οὕτως ὀλίγου χρόνου τῆς 
β. ταύτης τυχόντα ὁ ἀπόστολός φησιν παραδώσειν τὴν β., δηλονότι τῷ 
θεῷ τῷ καταστήσαντι αὐτόν, ὡς ἡ γραφή φησιν, βασιλέα 14. ἔν 102 1Ὁ. 
2.4{ρ.52.30; 8120); οὐ δι’ ἑαυτόν, ἀλλὰ δι’ ἡμᾶς, τὴν ἀνθρωπίνην 
ἀνείληφε σάρκα' εἰ δὲ δι’ ἡμᾶς ἀνειληφὼς φαίνεται...ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
κρίσεως τέλους τεύξεται, οὐκέτι οὐδὲ ταύτης τῆς ἐν μέρει βασιλείας 
ἔσται χρεία Ἰᾶ. ἣνιτοό 1Ὁ.2.4(0.55.7; δι601{.); μέγιστον ἡμῖν μυστή- 

ριον..«ὃ ἀπόστολος ἀνακαλύπτει, τέλος μὲν ἔσεσθαι φάσκων τῆς 

Χριστοῦ β. Ἰὰ, ἤν τοι 1δ.2.4(0.52.21; 8120}; Μδτοθ!]5 ααἀπλιειεα εἴοτ- 
πἷῖν οὗ μβε 5 Κίηράοτη ἴῃ ῥχοϊεββίον οὗ ἔα ἢ πλδᾶθ τὸ ]0}105, 
ΡΙοΟΌ. ἰπ βεη88ε οἵ δἴβιηϑὶ αἀἴνίης βονεσοίρηῖν οὗ Ἰμοροθ ψΠΏΪη 
(οαπμεαᾷ, ἰἅ.6}.6ρ0.Εριρ.ἤαον.72.2(0.257.25: Μ.42.3858) τείας ἤθη 
οὗ Ναχοθι]υβ. νεωτερίζεις.. «ἀρχήν τε πρόσκαιρον καὶ νεωτέραν τῇ 

β. τοῦ Χριστοῦ διδοὺς καὶ ταύτης τέλος ὑφιστάμενος Τξιι5. ΜΙαγοεί. 
2.4(ρ.56.19; 820Ὰ); 14.6..}.3.16(0.175.20; Μ.24.10348) εἰΓ. 5. βασι- 
λεύω ; Αορας,ὕδς5. [γ]αγεοὶ, (ρ.262.8:; Μ.42.3020); ΤΠ τα, ΤΥΪ,..3.20 

(Ν1.39.8024) οἷζ, 5. βασιλεύς : τοῦ, Ε16}0.12.:..8 ἂν ἐροίμην τοὺς παυθῆναί 
ποτε τὴν β. Χριστοῦ νομίζοντας, τίνος β. διαμεμνῆσθαι νῦν τὸν ἀπό- 
στολον φήσομεν... «πότερα τὴν υἱοῦ β. ἐν τούτοις φησίν, ἢ γοῦν τὴν 
αὐτοῖς τοῖς ἁγίοις δοθησομένην; εἰ μὲν οὖν ἀμείνω τοῦ μεταπίπτειν 
εἶναί φασι τήν τε β. καὶ ὑπεροχὴν τοῦ υἱοῦ, πεφλυαρηκότας εἰκῆ 
κατερυθριάσειν οἶμαι τοὺς δι’ ἐναντίας" εἰ δὲ δή, μεθέντες τὸν υἱόν, 

ἀπαραποίητον ἔσεσθαι τοῖς ἁγίοις τὰ βασιλεύειν ἐροῦσι, πρῶτον μὲν 

ἀμείνους καὶ αὐτοῦ φανήσονται τοῦ Χριστοῦ, -.. τὸ οὖν, ὅταν παραδῷ 

τὴν β., οὐ τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι ταύτην ἀποθήσει, ἀλλ᾽ ὅτι ὑφ᾽ ἑτέρων 

ἐχομένην ἐκσπάσας προσάξει τῷ πατρί: συγκατάρξει γε μὴν τούτῳ 

καὶ αὐτός Οντ, Πεὐ.τ2:28(}}.74.οοδο--09078); ἦν. εἴδγηϊον ἀββοτίοα ἴα 
οὐδ] ξἰαϊθπιφηῖθ, οὔ ϑγνδ, πὶ. (34τ)τ(ρ.249.7; Ν1.26.721Ὰ) οἵξ. 8. 
βασιλεύς; δγηιδι π. (24τ)4(0.251.1ο; Μ.26.7250); οὗ ἡ β. ἀκατά- 

201 βασιλεία 

παυστὸος οὖσα διαμενεῖ εἰς τοὺς ἀπείρους αἰῶνας δγρ!ὸ. 4η|.(345}1 

(ρ.251.31; Μ.26,7288); Οθαγά. ερ. καἰ ρ. Τάτ, ἢ.6.2.8.48(3.820); 

Οντ. Π ραϊοοῖι τς. τ; ϑγμδιαρ Οοηςὶ. ΑΡΡ.1.41.6; δνρδ.Νῖς. -Ο Ρ(ρΡ,8ο. 

τῷ; Ἡ.2.2888); ν. 85 σοείεγηδὶ ψ τ οτηδπ δραρίτε, Ψ ΒΊΟΝ 15 το Ὀς 

βιροιβεάθα οὨΪἷν αἴ ἤΠ8] οοπδυτηπιαίίοη, ζΑπάβτ,α, ἐμά ἀρ Μ. 

80.12120); 6. ῬΙορατθᾶ ἴογ ΒΚ βιισοεβδίοη οὗ Τ)ανίαϊς γποηδυςῆν, 

Τάτ. φι.32 ἐπι ΣΚερ.(α.316); ἴ. ΟΠτΙδτ᾽ 5. Κιπράοπι ἴο δ6 σοπβαπηπια- 

τε οὐ φαυτῃ αζο. γα Π]Θπατίθῃ ἰσϑομίηρ, 650. οἵ (δγμίμαβ, (δυβ 

Ἐκ ΆΡ.Τ  5.}.6.3.28,2(}].20.273}); Ὀῖοπ. Α].ρ.158.}.6.7.25.2(Μ.20, 

6014); Ὑμάτιλμαεν.2.3(4.330); οἱ ἔτεπϑθυβ, ἤ67.5.32.1(Μ.7.12108); ΠᾺ 

5.33.3(12138); οἱ Νερο5, Τοπ.Α1,8 0.1 5.}.6.1.24.4(6924}; οὗ ΑΡοΪ]- 

Ἰϊρδτίας, ΕΡΙΡΒ.μαόν.77.31(0.450.2; Μ.42.6978): ΠΕΠΟΣ. ἩΝΟΘΒ5 γ}}}} Ὀς 

που αερᾷ ἴῃ τἴπηες οἱ Ομγιϑι᾿ β Κίηράοπι, Βαγη.8.6; 8. (ἈτῖβεΒ γερὴ 

ἐγοτὰ {πὸ {τοε᾽ {(θ5.95:1ο τεδθίηρ ἀπὸ ξύλου), Βανη.ὃ.5; οἵ, Ταβῖ, 

χαῤοϊ.41.4(21.6.3028); ἰΔ,ἀ͵αὶ.73.1(Μ.6.6458); (ΟΣ. ΤδΥτα ΠΙΆ πα5, σώνεν- 

5 ΜΜαγείομθηι, χτο; Δ, αἀνεγδς Πμάσεος το, δια τλλὴν ΓΔΕ 

τυτῖτογ5); ῃ. (Ὠσίβι 88 μέτηβϑ! (Π8 β.: Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, 

ἡ β. τῶν οὐρανῶν, ὡμοιωμένη θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ον. 

εοπμΐη Μίο. (ρ.6.1; Μ.13.8458); ὥσπερ αὐτός ἐστιν ἡ αὐτοσοφία.... 

οὕτω...καὶ ἡ αὐτοβασιλεία...κἂν ζητῇς τὸ αὐτῶν ἐστιν ἡ β. τῶν οὐρανῶν', 

δύνασαι λέγειν, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ὁ Χριστός, καθὸ αὐτοβασιλεία ἐστίν 1.14. 

γ(Ρ.289.11; 11078} 1. ΟΕ τΙδι 5 Κἰηράοτη αἰτδίμαῦ]ς ὈῪ 508] ἐπ ᾿γεβεηϊ 

᾿ς, Μας. Αδορ.λοηι.2.5(λ4.34.4688); νϑτίουϑὶν ἱπιογρτείεα ἱπ τη ]5 

αϑρθοῖ, δἰΓΠΕῚ 85 νἰβίοπ οἵ (ἢ τίδε δἰταῖπαθ]ς Γ χοῦ ἢ Βυ βοτηρ᾽ οἱ 

θέλοντές με ἰδεῖν καὶ ἅψασθαί μον τῆς β., ὀφείλουσιν θλιβέντες καὶ 

παθόντες λαβεῖν με ΒαγΉ.7.11; ΟΥ̓ ἂ5 ρΡτοδοβίηρ οἱ ἡ οτά, ἀπα ἃοί5 

οὗ τἱρμεθουβηεββ οἶμαι νοεῖσθαι... Χριστοῦ βασιλείαν τοὺς προϊόντας 

σωτηρίους τοῖς ἀκούουσι λόγους καὶ τὰ μὲν ἐπιτελούμενα ἔργα 

δικαιοσύνης καὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν ΟΥ.07γ.25(ρ.257.10; Μ.11.4960); 

ἡ. Ομυίβεῖβ Κίησάοτα οοπδιϑιϊηρ οἵ ἴῃς δι] ονὸγ γμότὰ ἢὲ 

γᾺ]ς5, Οσ  Νι γβϑιἠονμιῖῃ ΤΟ ν.15:28(Ν|.4...13250); Κ΄ 15 τογα]ν ϑγιὴ- 

οι χεᾷ ᾿ν Μαρὶβ ρι οὗ ροἱ]ά, Ιγτεηςἤωογ.3.0.2(Μ.7.8714}; ΟΙεην. 

ῥαεά.2.ϑί(ρ.το5.28; Μ.8.4698); τ. Ν82.ον.38.17(}}1.36.3324); οὔ 85, 
αν. ρεπεγαὶ.δίχιδοις ; ΝΙ.31.14724};1. 85 που οὗ θανίάις τοπο, 

Ομ τίδε ἰγαηϑέετβ τ ρᾺ] μα Πρ -ρυ θεν διαζιθ το ἀρχιερεῖς οἵ 

σμυτοῖ, ἘΡΙῚΡ. ἦεν. ο(ρ.325.1το; Μ.41.3968). 
Ε΄ οἵ Κίηράοχῃ οὗ ἀπαϊντάεα Ταϊηϊῖν, Τμάτ, Τγίη.28(Μ.75.11880); 

Ῥίάαςςε.βαϊγΡτοοτη.(ρ.8.9). 
Ὁ. οἱ κίπράοπι οἵ Βεϊίδνευθ; 1. οἱ Κίπρὶν βἴδίλιβ οὐ 81] [56] Πα ΟΥ5 

(εἴ. τΡεῖζ.2:9) πάντες...οὗ πιστοί, κεκλημένοι εἰς β. κατά τε τὴν 

ἐπίγνωσιν, κατά τε τὴν κληρονομίαν ΓἸεγη. εἰ, 44(0.140.16; Μ.0,720Ὰ); 
τὸν εἰς β. κεχρισμένον λαόν 1δ.64(ρ.155.9; 7280); Μᾶς. Δερ, ἤ0η1.2.5 
(Μ.34.4650); 2. οὗ ἴαξατε τοίρῃ οὗ βαϊητβ ψ τ} Ομ γίβε (οῇ, Τ24η.7:27}} 
δ. 85 ΠΗΠΘΠηἶαΙ οὐ ἐαγί]ν Κίηράαοχῃ, [χες ἤαον.5.35.1τ(Μ.7.1210Ὰ}; 
Απάτιδβοϑ. ρος, δ(}.τοῦ.4138); Ὁ. ποῖ ἜΧΡΠ ΠΟ ν πλ ]πη18] χαρή- 
σονται ἐπὶ τῇ β. τοῦ κυρίου αὐτῶν εἰς τοὺς αἰῶνας (Ἰ6Ιη. ῥγοί,το 
(Ρ.69.τ8 ; Μ.8.2088); ΕΠρΡΡ.Όαρ.4.55.5(Μ.1ο.6650); μεν. θαη.7:2] 
(6.241τ0)); τ. Η εὖ.τ2:28(ΝΜ.74.0060); ΤΠαΙ, αη.7:27(2.1200); δ. 1π- 
τεχργεῖρά ἃ5 Ῥιόρῆεον ΠΗ. ἴπ Οοηβιίαμεηο᾽5. σο]εργατομ οἵ 
{θη Π 6118, ἀπ αββοσίατίοη οὐ ΤλαἸτηαίλι5. δΔη6 ἩδηΠ ΔΙΆ Πιι5 
ἴῃ διυρίχα, Επ|5...,3(ρ.2οτ.1; Μ.20.15294); 4. ἴοὸ μὲ οὈξαίπεα ὃν 
τὴ6 ψοτίδν, ΠΙρρ.Ὀ)α».4.6ο.1 οἰίπρ 8]Περεα βανγίηρ Οἱ ΟἸγΙβὲ τὸ 
7068. 

Ε. οἱ Αἀδιηβ τονὰὶ ςϑίδῖε, Ἄοχοβδηρεᾷ [ἰοὺ ὑνύϑθην 85 γοβα] οἱ 
ἘΔ]1, Με].}α55.40 Ρ.8.1τ0; Μᾶτοε!!, ἤγι90 ἃΡ.Ελπ5.Λ͵αγεεί,.2.3(ρ.51.20; 
Μ.24.8ορ0) οἷτ. 5. βασιλεύς ; ΟὙ Ν᾽ β5.ῃοη.ορ.21(}1.44.204}. 

Ε. οἵ Κίἰησάοιη οἵ 5ρίτῖϊ, ορρ. Κίπράοπι οὗ ἰδτθσ, σουγοβροπάϊῃρ 
τὸ κίηράογῃβ οἱ αν! δηα 58}, Μαχφν. αἱ, δε. Μ,00.7720); οἵ. 
70. .Πε.τ2:28(Μν05,0024}. 

σ΄ οὗ Κίηράοιι οἵ νου] ἀἰν] 6 ἀγλουρ ΘΡΟΒ]65 Ψ ΠΟ ΠῚ 55ΙΟΠΆΓΥ͂ 
5ΡΠοτο5 ψέτα δ] οττςα τὸ {πο πὶ, ὙΠᾶτ. 5.67: το(ι.τοῦ3). 

Ἡ. οἵ αν 5 Κίηραοτα ἐχαηβέογγοα ΤΒΥΟΠΡῊ ΟἸσὶβὶ τὸ ὈΙΒΠΟΡΒ5 οὗ 
Ομυσοι, Ἐρίρῃ.ἤαεν.20.4(0.225.10; Μ.41.3068}; ἷ5 Κἰηράοτῃ ΒΟμ)Σ 
Ομχβι, .4.,1:.2(Ρ.21τ0.6). 

Ἱ, οἵ Κίπρϑῃ!ρ οἱ ῥμι]βορμοῦ (ϑιοῖο), ΟἸθμ), εἰσ. 2. 4(0.123.3; Μ,8, 

9528). 
7. οὗ χὰ]6 οἵ ἐν]! ρόννεῖβ; 1. ἀπαοῃσὶδί, Ισϑηςλαθγ.5.325,4(Μ.7. 

11018}; ΗἸρΡΡ. Ῥαη.4.55.3(ΝΜ1ο.6650); 14. απὲϊεῖγ. 4(ρ.36.δ; Μ.1ο. 
7734}; Μεοῖβογηρ. 6. 4(0.68.24; Μ.18.120Ὰ}; Ογτ. ἢ] εαἰδεῖμ ας αι; τ. 
15.143; 2. Τ)εν}], ΡΆ]]1 υἠγγς.2ο(ρ.145.22; Μ.47.81); 3. εν]}, εἴ. ἡ 
παλαιὰ β. Τρῃ. Ερκ.19.3; ΜΕΙΒ σγηῖρ.το,τ(ρ.122.3; Μ.18.1020); δαὶ, 
δἰπος ὁν} 15 τηδη 5 οὐνι ἡγΟΥΪς, 1 θὰ μάνα πὸ β., στ ΝαΖ.07.40.45 
(Μ1.36.4244); 4. ἀεαῖῃ, ΟἸδιανεχο, ΤἼάοί, ἐδ(ρ.126.8; Μ.0.0850); ΟΥ. 
Νγβ5.ἤσρι τη τ ν.1 5: 28(Μ}.44.1316Ὰ); 5. ἀΔΥΚΠΘ655, Μας.Δορ. ΠοΊη. 
2.5(}1,34.4688); 6. ρτεβεὴΐ δρθ, δαυδίς ἃ ΨΊῈ ΒΘΟΌΪΔΥ ῬΌΥΕΣ οὗ 
Ἐομ)ς τὴν β. τοῦ νῦν αἰῶνος οὐ γινώσκω. .«.ἐπιψινώσκω τὸν κύριον 



βασίλειος 

ἡμῶν ΜΙ. δοῖ 1.6; 7. Οποβῖ, ἀογηίασσε, Ηδγβοίδου ἀρ.Ο τ, 70.1.60 
(Ρ.291.21; Μ,14.5134} οἷἵ, 5. βασιλικός. ; 

βασίλειος, γοναί,; : 
Α. τα ρσεη. (1655 ἔτεα. ἔπᾶῃ βασιλικός), τοῦ. ΟΒγὶδι ἃ5 Κίπρ τὴν 

ἀντίτυπον τοῦ β,ι σώματος Χριστοῦ δεκτὴν εὐχαριστίαν προσφέρετε 
(οηεί, ἄρ}.56.30.2; τοί. Οχοββ ὅπου τὸ συμπέρασμα τῆς..«οἰκονομέας, 
ὅπου τὸ πλήρωμα τῶν ἀγώνων τῶν μυστικῶν, ὅπου τὸ β. ὄντως τὸ 
διάδοχον Μᾶς. Νέρπ. αροιγ.3.τ4{Ρ.02.14). 

Β. πραῖ, ἃ5 βυθβί.; 1. ῥαίαες, γογαῖ μοί, ἔγθα. Ὀὶατ.; βεποα 
εἰμεν εἶ, Ἐλιβ5. ἦς 6.το,4.42(}1.20.8658); 1δ.1ο.4.63(8764); τηεί., τεῖ, σαῖο- 
οὨυτηξηβ ἤδη περὶ τὸ προαύλιον τῶν β, γεγόνατε Οντ. Ἡ ῥγοκαϊδεΐ. 
τ; 2. Τηιρεγίαὶ ἐομγί, σϑαί οὗ φουεγηνιθηξ ἐν Ῥώμῃ εἶχον πάλαι 
“Ῥωμαίων οἱ βασιλεῖς τὰ βι Ταῖς, ον. :τ8(3.17}; Θοοτ, ἦ.6.3.13.1 
(Μ, 67). 4120}; 3. βουεγεῖρη σμίδονῖέν, 2Ο]θηι. 7.5; 44..0.5(Ρ.153.11}; 
Ἐλι5.}.6.7.6(3ο40 ; Μ.21. 5160); Βορῆσ, Ηρ. νη. (Μ.87.22οΟΑ) ; ἤδηςο, 
ἴὰ ΤΟΥ] δαάτεςβ, [ἢ6 φρρῥόγονγ᾽ς τιαγεςὶν δέομαι τοῦ β. σου Ρεὶ, 4γ.5 
(Μ1,26.82τ0); 4. κίηράονι, ἐηρίγε, Ἐπ5.4.6.53.7(0.χ45.20; Μ.22.24:8); 
ἘΡΙΡἢ. αν. ο.τίρ.225.14; Μ'ν41τ.2724}; (οβῃι πᾶ, 1οῤ.2(}1.88.ττ50); 
70.Μα]. οὐγοη.2 Ὁ. 52(}1.07.128Ὰ}); οἵ Κίηρσάᾶοτη οἵ οί, ν. βασιλεία. 

Ο, ἔδπη. 65 διυ5ξ,, φμδθῃ, ΦΉΡγεςς, ῬΗΠοϑι.ἡ.6.7.6(Μ,6ς. 6550); 
τηδί., οἵ ἈοΠΊδ 85 ἱσῆ ρ 714] οἷον (ςἔ, βασιλίς), ΑΒοτς,ἐρία ἢ. οἷν, 5. 
βασίλισσα. 

Ὦ. 88 ΡΙΌΡΕΘΥ Ὥ8ΤῊ6; οὗ Β451} οὗ ὕδεβασεα, ἴῃ δοσζοβέις Βασίλειος 
ἀληθῶς ' ἡ βάσις τῶν ἀρετῶν ἡ βίβλος τῶν ἐπαίνων [ ὁ βίος τῶν 
θαυμάτων ἘΡΏΤ. με. Βας.γ53(0.145). 

βασιλεύς, ὁ, 1. ἀίῃρ; : 
Α΄. οὗ ΒΘΟΌΪΑΥ ΤΌ]ΕΥΒ.; 1. ας, οὗ ἔπιθ Κὶηρ β. τοίνυν ἐστὶν ὃ ἄρχων 

κατὰ νόμους, ὁ τὴν τοῦ ἄρχειν ἑκόντων ἐπιστήμην ἔχων, οἷός ἐστιν ὁ 
κύριος, τοὺς εἰς αὐτὸν καὶ δι᾽ αὐτοῦ πιστεύοντας προιέμενος (Ἰοτη. ἐγ. 
1.24{Ρ.τοο.22; Μ΄,8,90088); β. ἀἶϑῖ, ἔγότη τύραννος, ϑγπθβ.γ ρῊ. τ 3(ρ.30. 
11; Μ.δ6.τοϑςξο); 2. οὗ εἴρετου, το Β6 ῥταγξβᾷ ἔοσ ὃν (μεϊβιίδῃβ, 
ΤΠΡΗΙΑπε  νίοϊ, τ ατ( Μ 6. τ 41 Ὰ}); ΕἸ Ρ ΓΟ Β 85 Τοεάδεγαϊὶ οἵ Πδανθηὶν 
Κίηρ, οὐ νβΡαρα ἐῤ.79.ἀπι (ΜΟῚ, το 008); τἰσῃίθουβ βονε- 
τοῖσι 5. ὈΥΙΘΒΕΙΝ βίθίιβ πᾶς β. δέκαιος ἱερατικὴν ἔχει τάξιν Ἰγδη.ἤαον. 
4.8.2(}1.7.0054}; 3. 501]5 οὗ ἰκίηρθ, Ἐορείμοσ ὙΠ ῥυϊεβῖς δηᾶ 
Ῥτορηδίβ, ἱπᾶψγειε Ὁν Δομδιποῖη {να]θηΐ.), Ισεπ.ΐαεν,τ..2(Μ 1.7. 
5168); 4. ἰάδα [πδ΄ σΠΒΔΠΡῸ5 1 βιισσοβϑίοη οὐ Κίπρθ αὐτὸ ἱπα]σαϊεα 
ΒΚ Δρρβάτζαποβ οὗ οοπλεΐῖβ τϑ]θοΐθα ἴῃ σοπποχίοῃ ΨΙ ϑίϑυ οὗ Βεῖἢ- 
Ἰθῆοτη, ὉΒαβ. Οὐ. ρεμεγαὶ. 6(2. οι ; Μ.31.14728). 

Β. οἵ αἀϊνίπθ σι]ογ5; 1. οἱ σοί, ἴτει.; 85 β. τῶν αἰώνων χΊίεν!, 
61.2; (οβτιη. [πα ἰοῤ.π5(}1.88.2040); 11. [αει(Ὁ.200.8) εἴ ἔτεα.; 85 β. 
ΟΡΡ. ον] 845 τύραννος, Ὑδατ(απὶ.1:2(2.30); 88 Κιπρ' οὗ ἔρνη, 
ὉΡΡ. {815 σου, Ηον. (Ἰδηι.20.2; 2. οὗ Ομ γῖβε; 8. ἴθ σϑῃ,, ἔτεα. 
κυρίῳ ἡμῶν καὶ θεῷ καὶ β. ΓαξΔΡ.Οομοὶ. ΑΡ}.8.τ5.9; σωτῆρα, β., καὶ 
θεὸν ἡμῶν (Οοηῃοὶ. 4,;}Ρ.2.24.7; ἐν τῷ διοπετεῖ ἱερῷ Διὶ ᾿Ηλίῳ θεῷ 
μεγάλῳ β., ᾿Ϊησοῦ τὸ Περσικὸν κράτος ἀνέθηκεν Ῥεγ5.(ρ.18.4); ἀπό- 
στολον ἔχων τιμὴν Χριστοῦ. βασιλῆος ΜΑ͂ΜΑ τ.248, Ῥαιρη.Μοη. 
ϑοίογ. (ρ.114.22); Ὁ. ΟΡΡ. διροτου, 85 ἰπὴρ οὗ Κίπρβ ἐπιγινώσκω τὸν 
κύριον ἡμῶν καὶ β, τῶν βασιλέων Μ. 5 ε111,6; ᾿ς. ἃ5 β. τῶν αἰώνων (ῆγνϑ. 
ἤον.4.8 τη ΤΤτην(ατ. 6540); ΤηδΕ, Τῖ.1: τΊ(3.644); ἘΜΕΕΒδνητ ο 
«πη. 6(Ν. τ, 4610); ἱπαννε!] ηρ' 501} οὗ Βε] νου (εἶ. βασιλεία ἐντὸς 
ὑμῶν) λαλεῖν. «τῷ β.ι τῶν αἰώνων ἐν σοὶ κατοικοῦντι (Ἰοτη..4.5.3ς 
(ρ.182.15; Ννο. 6414}; 4, 45 Κίῃρ οὗ 411 οσοδξίίοῃ, Οοηϑβὶ. 4 Ρ}.7.47.3:; 
ἐθελήσας..«τῷ σπέρματι αὐτοῦ [1.,6, Ῥθαν] φυλάξαι τὴν βασιλείαν, 
διὰ τὸν ἐξ αὐτοῦ τεχθησόμενον κατὰ σάρκα β, τῆς κτίσεως ΤΗΔΕ φῶ. 
22 τῷ τ Κερ.(1.376);} 6. 85 εἴοτηαὶ Κιπρ διαμένοντα β. καὶ θεὸν εἰς 
τοὺς αἰῶνας δγηιδ, π|.(341τ)1τ{0.240.7) Μ.26,7214); ἢ. οὗ ΟἩγιϑι 5 
αἰνῖπε παίασγε 45 β., Οὐ, 7ο.τ.28(20; Ὁ.35.27; Μ.14.760); δ. τοῦ. 1ῃ- 
σαγηδίο {Π{; 85 ἰστπρ ΟὨΤΙΒΕ τγχὰ8 δηοιηίθα ψῈ Γῆ Η, μος ψ8Ο ἰ5 
Β15 βονϑειρῃ ρόνοῦ, ΟΝ υ85. ]αεεά. το(Μ.45.τ321.Ὰ}; ἐτέχθη τὰν 
βασιλέαν Χριστόν [516] Θαρ.Ολν.(0.438); ἃ8 τῆϑα ἢ ὰ5 ᾿δοοῃόχηϊο- 
ΕἸν᾽ 8 Κιὴρ ὅ...τὴν σάρκα... «προλαβὼν κατεστάθη β. ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν 
ἕνα διὰ τοῦ λόγου ὁ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν πρότερον ἐκπεπτω- 
κὼς ἄνθρωπος βασιλεΐας τυχεῖν δυνηθῇ" τοῦτον οὖν τὸν ἄνθρωπον τὸν 
πρότερον διὰ τὴν παρακοὴν τῆς βασιλείας ἐκπεπτωκότα κύριον καὶ θεὸν 
γενέσθαι βουλόμενος ὁ θεὸς ταύτην τὴν οἰκονομίαν εἰργάσατο ϑτοε!!. 
99 8Ρ.Ἐπ5. Μαγεεῖ.2.3(0.51.20; Μ.24.8ο00) ; ὅσα λέγεται λαμβάνειν, 
ἵνα ἡμεῖς μετασχῶμεν, εἴληφεν. κεχειροτόνημαι, φησίν, εἰς βι παρὰ 
τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ὥστε διαγγέλλειν τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ Ογτ.Ρς. 
42:6(}1.60.7200); 85 Κιῃσ τη. ΓΠ15 56π86 (ἢ σιβε γείστβ 85 βδσοπα Αἄδτη, 
πα ΜΗ] παηα Ὄνεὺ 15 Κίηράοπι ἴο ἘΒΈΠΟΥ, Μᾶτοο]], ἔγ.1ΤῸ2 80. πι|5. 
Μαγεεῖϊ!.2.4(0.52.2 5 ; 8120) οἰ, 5. βασιλεία ; ἀποτίθεσθαι τὸν μονογενῆ 
τὴν βασιλείαν, καὶ μὴ εἶναι β. αἰώνιον ὑποτάσσεσθαί τε τῷ θεῷ ὥς 
τινα ἀντίθεον...«καὶ εἶναι μόνον τὰ πάντα ἐν πᾶσι τὸν πατέρα φαντά- 
ξονται, ἀφ᾽ ὧν... Παῦλος ἔγραψε Ἰοιάντη,. Τ ΐη.3.2ο(Μ.30.8024}; Βυσῃ 
ΕΙΠΡΒΠΙΡ αἰ5ξ. ἴτομὰ 15 εἴεγηδὶ βίβίιιβ 85 ἰΐπρ, Αἴῃ, γι 40(Μ.26. 
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1138}; Β. 85 Κίπρ ονεῦ βύτοη, Μδτςε!, ἤγ.90 ἀρ. ἘυβΜαγοοὶϊ,2.3 
(0.51.30; Μ,24.8ορο) οἷξ. 5, σι; ἐδ. (ρ.51.27; ϑοοο); ΑἸΒ ἐχρ Ῥς. 67:1 
(Μ.27.2066); Γηγνβ σημη ςιοὐ: τ(τ.613Ὰ}); ἃ5 β. τοῦ ᾿Ισραήλ 11|. 
“{π|.(ρ.180.3); Π15 ξαποίίοηῃ ἃ5. β. σοβσοίηρ ἸΥδ σσγθββοῦβ, αἰ. ἔσΌσα 
ἢϊθ ξπ Ποῦ ἃ8 Βῃορμοσα οὗ ψ ]πρ ὈΘ]Π αν τ, Βα5..5}ὴγ.17(3. 148: 
Μι22.074}; 8. οἵ Η. Ομοβῖ; ἀἰβουβϑίοῃ τ μοῖμοσ ΠΕ 15 Κίηρ᾽ ἂ5 δῖον 
ἈΠ ΟΠ 8ἃτ6 Κίηρ καὶ τὸ πνεῦμα β, λέγεις ;.«“πῶς οὐχὶ τὸ πνεῦμα 
τῆς ζωῆς. βασιλεύει ἡμῖν; ἡμεῖς λέγομεν ὅτι ὦ πατήρ ἐστι β. καὶ ὁ 
υἱός" τὸ δὲ πνεῦμα ὑπηρέτης. -.. ὁ γὰρ ὑπηρέτης, κἂν μὴ ἢ β., τῆς αὐτῆς 
ἐστι τῷ β. οὐσίας ΑΛ Μαερά, 4ταἰ,2.1)(Ν.28.1320Α), 

Ε. οἵ τῆς ἔα 118 6], ΟἸειη. ον, (0. 5ο0.8; Μι,9. 2814); 14. δοἰ.44(ρ.140. 
15; Μ.0.720Ὰ}); 4. λον. 137(0.244.4}; οἱ γὰρ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ χρίονται 
τὸ ἀγιαστικὸν ἔλαιον, καὶ γίγνονται ἀξιωματικοὶ καὶ β.ι ας. Αδρ,ἤση. 
15.35(Μ.34.6008). 

Ὦ. οὗ Δροβί!ββ β. μὲν τοὺς ἄρξαντας ἀποστόλους τῆς κληρονομίας 
αὐτοῦ φησι ΑἸΠιοΡ. Ὀ 5.67: 15(Μ.27.2074); Ὀιάγιηῃ, "5.67: 15. }}.30. 
14458); ΤΠάτΡς. 67: τε(1.τού3); οἷ, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἐπέδρα- 
μον οἱ ἀπόστολοι,...βασιλέων δυνατώτεροι (Ὠτυβ, αι 5. 44:τ3(ς. 
1810). 

Ἐ, οὗ ἃ ὈΐΒΒορΡ οὗτος ὑμῶν β, καὶ δυνάστης Οοηςί. 4,Ρ}.2.26.41 ἐδ. 
2.34.1, 

Ε΄, οἱ Μοβεβ, ὕγας, δ. τι. 38. 
Οσ. οὗ Με]ομιζεάδκ, (οβυα. η6 10}. 5(Μ.88.236}); ὁ μόνος ἱερεὺς καὶ 

β. ἐδ.(22)}). 
Ἡ, οἱ πιδὴ ἃ5 τι]ου οἱἁὨ ογβαίίομ, (οβ΄. ἐορ.3(}1.88,1538). 
Ι. οἵ [μ6 ΡΒμ]οβορῃδτ, Γ]επη. 5 ἐρ.2.τοί(ρ.167.20 ; Μ.8,1ο448). 
Ψ. οἵ Ῥεν!, Π ον. ΟἸδι.8,22. 
Κ΄. (Δδηιο.) οὗ τ] β οὗ γε! πηβ οἵ ᾿Ισρῃξ ἀπά ἀατκπεβϑ, Ηδρεηι. 

«ἀγοξιγ(ρ. το; Μ.10.14374). 
1. τεῖ,, οὗ δ. δχοαι]βηΐ οσαΐου β. σὺ τῶν λόγων ΟΥΝᾺΖ. 6.24 

(Δ1.37.608). ᾿ 
1. ἃ5 86]., γογαΐ τῷ β. ... πολίσματι ϑορῇτ. Η.ν, Απαςὶ.(Μ.02. 

16840); οὗ ἘΔΊΒΕΥ ἴῃ τοὶ. ἴο Η, ὅποβὲ μὴ λέγοντες βασιλεύτερον ἢ 
προγενέστερον αὐτοῦ ἱάνπι, Τγὲρ.2.17(Μ.30.7218). 

βασιλεύ-ω, 1. γχῆακε ἔτη, αῤῥοῖμί ας δίηρ ἐν χαρᾷ... πὐουσιν αὐτόν 
ἘΡὮτ,.3.1388 ; ΒΕ5.36].0γ.14. τ(Μ,8ς. 894); Το.ΝΊο παν. (Μι96.14450). 

ΠῚ. γεῖρῃ, γεῖσ ας κίηρ, ρουέγ; 
Α΄, βεουϊαγ ἡ πτουσα πόλις (ΟΣ ΨΊΓΗ ΕἸΠρ56 οἱὨ πόλις) ξαρτίαὶ οἷν 

Δ5 8εαῖ οἱ ρου] τὰ]ε; οὗ Βοιῃθ, Ἐπ5.4.5.3.7{Ρ.144.1το; Μ.22. 
2410}; οὗ ὉΡ, 1ἅ.Ὁ.(,3.47(ρ.07.13; Μ.20.ττο8.); ϑοοτῪ.δ.1.17.130, 
67.1214)}; ΟὔΒΑΙς, καρ; ΤὨρδη,εἤγοη. Ρ. 3ε(Μιτοϑ.1454); ἐδιΡ.8ο 
(2448); 110. ἐῤ. ΤΑΡΛ! τ (Μ0 5. 3010}; ΟΣ 7οπιβαίθι ες θεαὶ οἵ 
σοῦ τυὶς, Ζὴ!. ας. (ρ.2ο8.22). 

Β. αἰνιπε ; 1. οἱ σοά; ἴῃ βξῃ,, ν. βασιλεία; χερουβὶμ καλεῖ πᾶν τὰ 
δυνατόν. οὕτως λέγει, ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβίμ, ἀντὶ τοῦ, ὃ 
δυνατῶς “των δέ, φι, 40 1 Οδη.(1, 55}; ἃ5. τοὶρπίηρ' ΟνΕΥ 8015 οὗ 
ἴα τἢΠι], Οτνον.25(ρ.357.3; Μι1τι. 4960); 2. οὗ (Πγιβέ, ν. βασιλεία; 
8. ΘΧΘΟΤΟΙΒΙΠΡ' ΔΌΒΟΪαϊΕ αἰνηθ βονεγεϊσηέν, ΑἸΠ,.4».1.46(Μ.26.1το8.) 
οἸτ, 5. βασιλεία ; Ὁ. ἴῃ 15. “ΘοοΠοΙηο᾽ βονθγειρηίν ; τοῦ, Ῥβιοῦτι κνεὶ 
ὁ κύριος, οὐκ ἀπὸ τοῦ μὴ ““εἰν καθάπαξ ἐπὶ τὸ “-εἰν ἐληλυθώς, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τοῦ μὴ ἄρχειν τῶν ἁμαρτανόντων μετανοησάντων ἥκειν ἐπὶ τὴν 
βασιλείαν ᾽άντη, Ῥε,ο6: τ(Μ.30.1 5084); βασιλεῦσαι δὲ τὸν κύριον 
ἔφη, οὐχ ὡς τὸ τηνικαῦτα τὴν βασιλείαν δεξάμενον, ἀλλ᾽ ὡς τότε τοῖς 
ἀνθρώποις τὴν οἰκείαν δείξαντα βασιλείαν Ταῖς. Ὁ .οὔ: τ(1.1206); 
ς. εἴοση τν οἵ ΟΝ γι 5. τπ]ς, ββουζεὰ ἀραῖπϑὲ Μδυοθ 5 οὐδὲ γὰρ 
παύεσθαι αὐτὸν τῆς βασιλείας ὅ...«ἀπόστολος ἔφη, ἢ γὰρ ἂν τἀναντία 
ἔγραψε τῷ Γαβριὴλ θεσπίσαντι...““σειν αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας... ἀλλὰ 
παραδώσειν τὴν βασιλείαν, δηλαδὴ τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ “οομένους, τῷ θεῷ 
Ἐλαβ.6. ἐδ. 53.τό(ρ.175.20; Μ.24.10328); Ογτ. Η οαἰδεῖ. 15.290; Ογτι ΗΠ οὗ. 
12:28(Μ.74.0ο66-0978}; οἴ, Χριστὸν σὺν διαβόλῳ “-θησόμενον 70.}). 
ἤαεν.δ4{Μ,94.716Ὰ}; ἃ. ἢ15 τεῖρῃ ονετ 41} {πῖπρβ, ΑΤΉ..4γ7γ.1.40(}}.26. 
1130); ΟΥ̓ δ. ῬΘΟΡΙΈ, 15,6, 1ἅ.3.16(0.175.20; Μι24.10338) εἴα.; 
6, δὶθ γείρτι δϑβοοιαϊεαά ὙΠ 5 ευὴρ ἐβασίλευσε... διὰ τοῦ πεπον- 
θέναι τὸν σταυρόν ΟΥ. 70.1.28(ρ.40.1τ; Μ.14.ἸΟ 0}; ἔ, ἜΧε͵οϊβεά ἤτοση 
{88 {τοε᾽, Ταβί. Σαροί,4τ,.4(Μ.6.3028}; ἃ, ἀέα].74.Χ(}1.6.6458); Δ. ΟΣ 
Ομ τΙβι 5 πϑανεπὶν σεῖρτι, οοπεγαβεθα τ ἢ δαυίῃ]ν τείρτι οὗ ἘΠΊΡΘΙΟΥΚ 
«“ὄντων Μαξιμιανοῦ καὶ Διοκλητιανοῦ...ἐν οὐρανοῖς δὲ σὔοντος τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Μ΄. [)α5.12.»; ὅτι ἔτεα. ἴῃ «ἀεἰα Μαγίνγιη; 3. οἵ 
Η. Οβοβί, αὐ νΝυββ,ογ, ἄοηι, (ρ.60.21; Μ.44.ττ570); Δ Μαεεά. ταί Μς. 
13218); πῶς οὐχὶ τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς “-εἰ ἡμῖν; ΤΑ. Μ αερά.ἀἼα],.2.1) 
(1.28,1320Ὰ); 4. οὗ ξυΐζυτε τεῖρτι οὗ βαϊπίβ ψΐῊ ΟΕ δὶ οἱ ἀξίως 
μεταλαμβάνοντες τῶν ἐκεῖ ἀγαθῶν ἀναπαύονται καὶ ἀναπαυόμενοι 
“ουσιν ΑςἔἸΤἼονι Α τ36(Ρ.243.10}; ὅταν τοίνυν πάντα τὰ ὀγδοήκοντα 
ἔτη, ἢ καὶ ἑκατὸν διαμείνωμεν ἐν τῇ ἀσκήσει, οὐκ ἴσα τοῖς ἑκατὸν 
ἔτεσι “στομεέν, ἀλλ᾽... «αἰῶνας αἰώνων “τομεν ΑΙ υ ηίοη, τό(Μ.26.8688); 
Οεουτη..42οε.20:4(0.210). 



βασιλιδίπολις 

Ὁ, οὗ τεῖρῃ οὗ ἐνὶ! ρογοῖβ, 65ρ. οἵ 5ἰπ δια ἄρα (οἔ. Εοχα.6:12), 
Οὐνγ.25(0.357.22; Μ.11.407.); ἈἈριΝ.γες.2.8(ρ.345.6; Μ.τ8.2088); 
Ατλοΐης.4.4(Ν1.25.1048}; ΑἸ Μ] αεορά, ταὶ. 2.τ](Μ.28,1322Ο0Α} ; οὗ χεῖρτι 
οἵ ἀξπιουϑ ΟἹ 1815 ἡννουἹά, ξΊῃγυβιλονἦη ᾿ς. 96: τ(ς.6ττε). 

Ἐβασιλιδίπολις, ἡ, εαρτίαϊ εἴν (οἴ, βασιλὶς πόλις); οὗ (οπϑίαητ- 
ΠΟΡΙΘ, Το. ΝΙς.παϊυ.(Μ.96.1448.). 

βασιλίζ-ω, 1. δόλπαυς ἰἶξε γοναῖΐν, οὗ ἩΆΡΑΙ μετὰ τὸ κυῆσαι τὴν 
παῖδα, καὶ σὔουσαν ἴσως ἀτιμάσαι τὴν δέσποιναν, ὡς τῆς ἡγεμονίας εἰς 
τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθησόμενον περιστησομένης 516. 6}.4ῤ}.2.274(Ν.18. 
7040); 2. ῥαυε γοναὶ ςἰαϊς, οἵ Ἔλοτηδ 5 ᾿τηρευῖδὶ οἱἐν “ὐουσα πόλις 
Β65.56}.υ. Τἀεεϊ (Μ ὃς κ4τὸ. 

βασιλικός, 1. 44].; Δ. ῥεϊοηρ της ἰοα κίηρ: 1 . 4} ἐῖὸ ἐταῥεγοῦ ; οἵ 
8 ΠΗΡΕΥΙΔ] βαϊςί, ν. πρόσταγμα, πρόγραμμα; ἡ β. αὐλή τιρενγίαὶ 
ΠΟΉὶ, [τϑῃ.ἐρ.Ψ Ῥίον. ἘΡ. Εν ὦ... 5:-20.5(Ν1.20.4854) ; ΒρΙρῃ,ἤκεν. 4.3 

(ρ.405.14; Μ.41.10734)}; β 
ΠΉΡΘΙΙΔΙ ἰχσεαβαγν, {8Β85..5.47(1.4174; ΝΙ.30.2004}; ΠΗΡΕΙ8] ΤΟΡΕ, 
ΡμΠοβῦ, ἡ.6.53.22 (Δἴ δς, 5124); β. ὁδός κἰηρ᾽ς μιρίπσαν, 4. απ]. οὲ ΤΑφεὶ, 
2(ϑοῖης ΜΘ5 οἡἱν; Ρ.237.4); τηξί., γογαῖ γοαᾷ, οἵ ἴπ6 υἱὰ πιεάϊα Τὰ 
εἴδιοβ προσήκει τὸν ἀσκητήν, καὶ τὴν μέσην ὄντως καὶ β. ὁδὸν πορευό- 
μενον, ἐπὲ θάτερα μηδαμῶς ἀποκλίνειν Ὁ Βα5.0η5ὶ,4.2(2.π46; Μ,31. 
13408)}; οἱ ΨΑΥ οἵ Τοτὰ, Ἐλπ5,6....1.8(ρ.66.1; Ν.24.83171.) οἷξ. 5 
ὀρθοτομέω; ΤΠαι απὶ.7:τ(2.1400); ἀροῤρῥὲ Βαΐν (Μ.δς, 3200); β. 
πόλις τογαί ΟΥ εαῤταὶ εἰἐν, Ἐπι5. Μανεοίί..4{(0.58.8; Μ.24.821})}; αὖ. 
ἡ β. Οβγοη Βακοΐ, . δας .02.0858}); 2. τοῦ. (οα 45 Κίπρ, οἵ ἀθοᾶεβ 
οὗ Ὀ]εββεά αἴξεν ἀδαΐῃ 85 σονα! βέοσθμουβαβ (οἵ. Μι.13:30), {8Β65.1-. 
132(1.4710; Μ.30.322Α); ΟΥ Βαρίίδπι, {κ οἰτουτηοϊδίοη. οἵ ΟἹά 
(ονεηδηΐ, 85 568] οὗ τουδὶ οὐ πουβῃ 0, ΤΗαε απ: 2(2.30); Οὐϑπι. 
Τά ἰορια( Μ.88,γ760); οἵ σμτίβπι βιστἐγίηρ τογαὶ Ἑμδσδοίευ χρῖσμα 
δέ, ὡς ἱερὸν καὶ βι Οτ.Να2.0»ν.40.4(}1.36.2644); οἵ Ῥτοά!σα! 5 τοῦς ὁ 
ἄσωτος υἱὸς ἐν τῇ ἐπιστροφῇ τὸν β. χιτῶνα περιεβάλετο Ἀπαδίϑιλεκχ. 
12(Μ.89.το534). 

Β.. τοογίδν οὗ ἃ διηρ, ερίομιά, ἐπκεοϊϊσηὶ, Ἐπα5.0υ.0.1.31{0.22.}; 
Μ.20.9458); ἰ4.4.6.3.4{ρ.1ττ0.8; ΜΝ.22.2044)}, ὈὨΒγνβ λον. 1. δ ἦρ ΛΑ}. 
(7.178); ἀφβοτερίιοι οἱ β, ἄνθρωπος, ΟἸετη. 5 ,;.7.7(0.28.7; Μ1.0.4528); 
ἀοβοσρονε οὗ πα Β ῬσΌροῖ βίαϊε, συ Ν υ85. ον ορὴζ.4(21.44.1360); 
οὗ τὰς νοῦς βασιλικώτατος, Νίατςο. ΒΥ Οβηδε,Β(Ν 6 ς. τοο8Β) ; τηθαᾶϊο,, οὗ 
τη υΐεγν ἡ β, φλέψ ΤΑΊ. ἐο}}.(}1.28,14330)., 

Π. δβ βιιῦβί.; Α, ὠμρεγίαὶ οὐ γοναὶ οβίεϊαϊ, Τα5.ν.Ἁ,τοτόί(ρ.15.26; 
Μ.20.932.); 1ὁ.4.43(0.125.14; 1193}; 0.00. ἐρησέρι. ΒΜ Ρ τ (Μ.06. 
14894}); ὁ β. βασίλειος ΟΙ(Ο ϑδττ(} 5αεο. ν11); β. καὶ σπαθαρίῳ ΟἿ 
8ρο2; ΤΠατιϑιαᾷ,.ρ}.2.τοό(Μ.99.132640); τοῦ. ο. 4: [46 β. ̓πἰογρτείβα 
ὃν Ηργδοίθου 8485 ἴγρε οἵ ἀεπλατρθ ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἐβασίλευεν 
τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ' διὰ δὲ τὸ μικρὰν αὐτοῦ καὶ πρόσκαιρον εἶναι τὴν 

ἀεονωμονυ ὠνομάσθη ᾿ἰογαοίεοι ἀρ.Οτζ. 70.13.δοί(ρ.291.10; Μ,14. 

513Ἁ, 
Β, βασιλική, ἡ (ἔοτ βασιλικὴ οἰκία) ̓ αἰεϊρα καὶ] [ον ρεδὶῖς ϑμδίμδες, 

δαετίϊεα; 1. ἴῃ σεη., 70, Μα] οἰὔγοη..31τ8(}1.97.47660); 2. οὗ βομαῖε- 
δουβο θα} Ὁν Ὀοηείδητίης κτίσας ἐγγὺς καὶ β. ἔχουσαν κόγχην..-- 
ἥνπερ ἐκάλεσεν σενᾶτον (ἤγομ. Βαξεῖ..284(}1.02.7ο0Ὰ)}; 3. οἵ ἃ 
Ἰυσρετηεηΐ Πα], 1710... γίονι. βδ(}1.ο6.12058); 4. οὗὁ ρδες πεῖς 
Οὐτήδδδη ΘΙ] ἀεἰτνετςα οτδςὶθϑ, 1 [π5ι.ἐοἤΟγ.37(Μ,6.3ο8.Α); 5. οἵ 
8. Ομ ΤΟῖ β, τῶν πανταχοῦ βελτίονα...τὴν δὲ τῆς β. καμάραν, πότερον 
λακωναρίαν ἢ δι᾿ ἑτέρας τινὸς ἐργασίὰς γενέσθαι... δοκεῖ; (οπβί, 80. 
Ἐμ5.υ.(,3.311.(0Ρ.02.12,27; Μ.20.10028,0); (ά. 47.902; πεν (ΒΖ ς 
Ρ-τϑο)γί( δεβαγοα Ῥβ θθίηα, βαες, ν]). 

βασιλίς, ἡ, Α. 5υδ5ῖ., φμόοη; 1. ἴὰ βεῆ., Επ5.}.6.2.1.12(}1.20. 
1470); Τπας. ΒΡ». γο: τ2(1.1175) εἴς, ; οὗ τῆς εἴάρτεος, Επι5.}.0,2.42 
(Ρ.05.2ς; Μι2ο.τιοφα}; Ὑμαῖ ἤν 6...28,1(3.1ο060); Εναρτ, ἦ.ε.1.2ο(Ρ}.28. 
26; Μ.86.24734}); νη ΑΡ. δ] γιεο.(ρ.1πὸ.21); οὗ ἃ Ῥχίποςβ5, (] 6}, 
οἰγιτ (Ρ.05.:; Μ.8,8074); Οὗ ἃ τόναὶ δάν, Ὑμάᾶτ, ἠγεῖὶ, τ7(3.1228); 
2. οἵ (μυχοῦ, Επ5.}.6.το.4.4τ(Μ.20.8658); Βαβι σηιη Ἐς. 44:τ|{.. 
τ60}) ; Μ.20.4130); ΟΥΝΑζΖ.0γ.36,6(}},36.2724); μνυσταγωγοῦσι |36. 
ἈΡΟΒ[]65] τὴν β. Ονγ, 5.44: ττί( Μ.60.τολτο); 8. οὗ ΒΜΨΝ, []0.Π χορ. 
π(}}.ο6.6488); 17ο.1).1ο:..6.ττ(}.06.6770}; ΑἸάγ,ΟΥ,ο7.5(}}.97.8038); 
19.τφ(τοβοΒ); [0.Ἐπ.ἐοηεερί ΒΜΥ͂ ταί. οδ.τ4818); ἘΜΦΙΒ, δ  γη.εὶ 
“πη.5(Μ1.18.360Ὰ}); ΣϑορΒν Η ἐγίοά, (Μ.87.2 0058); 4. οἵ 5οι]} τϊτφᾷ 
ἴο (τσ, Μας,Αερ.6}.2(}1.34.4174};, 5. Οὗ ἃ Ραγαῦ ψαδ!τν 85 
᾿Ζαρεπ᾽ οἱ νἸχίπεϑ, ΞΟρῃγ. .παΐτυ,(ρ.513) οἷτ. 5, διάκρισις ; Βα Δ]1ν, 
Ἰοιὐη. ςεαί. 25(Μ.88,0808) εἴς. 

Ἐ. αὐ]., γογαῖ; 1. ἴῃ. σϑῃ. τοῖς γε μὴν οὖσιν ἐν εὐπαθείαις καὶ πνευ- 
ματικοῖς ἀναθήμασιν, τὴν ἁπάντων β. φύσιν ἀντιγεραίρουσιν ὕγτ, βορῖ. 
}αξελ,ο( 53, το8Ὲ); 14. αὐον.2(1.600); Ἰᾶ.Ος.Ξ7(3.804}); 10. 7(1118}; 2. οἵ 
ΙΩΒ Π᾽5 Ὠϑίυτθ, ἃ8 50 ΥΕΙρὴ οἱ σγεαίοη, στ Ν υβ5. ορ.ορ17..4(Μ1.44. 
1360}; 5. οἵ ΤΠη., ΒΟρΡἢτ. Ηρ. γη.(Μ.87.31608); πάτο, ῤοε.τ 
(Μ.τοῦ.2244}; 4. ἔτεα. ὙΠ πόλις, εαρτίαί οτἰγ; οἵ οπιο, Ταβὶ.1 ἀροἱ, 
26.2(Μ.6.368.4}; Ἐπιβ.υ Ο τι όίρ.20.4; Μῇ.20.941Ὰ}; Βαϑ."δν.8,7(..77Ὲ; 
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βαστάζξω 

Μ,20.1810}; οὗ ΟΡ, τ. Ν42.6}.88(}1.4γ.τότο); Εναρτ. .ε.1.17(0.27.2} 
Μ.86.24694); ΒΟΡΗΧ.Η πγ Ονγγ.οἱ }0.32(Μ.87.3 5241}; οἱ ΑἸεχαπατσία, 
5 Π65. γον. τπ(Ρ.07.12; Μ.66.12450). 

βασίλισσα, ἡ, φίξενι, ργεςς; 1. 1ῃ σατι., Τατιογαὶ. 5(ρ.2ς.6; Μ.6, 
8)6Α); ΡΑ]],υΟΠμνγϑςιοίρ.56.8; Μ.47.32)}; ΟΥγτ. Ῥμί εν (Ξ3. 1208; βασι- 
λίσι Ρ.26.31); 2. οὗ (μυτοι, ΜΟΙ. »»Ρ.7.ο(ρ.8ο.5 ; Μ.18.1374) οἷξ, 
8. ἀναμάρτητος ; βασιλέα μὲν καλῶν τὸν Χριστόν, β. δὲ τὴν ἀπὸ τῶν 
πιστῶν συνεστῶσαν ἐκκλησίαν Τάτ. ΝΟΡΒ.}ς.44:2(0.279.31); Ογτ. 
Ἐς. 44:το(.δο.1ο418); 3. οἱ ΒΜ ἡ τεκοῦσα αὐτὸν β. καὶ κυρία 
καὶ θεοτόκος δογματίζεται ΓΑΙ αηημπΐ τ 3(Μ.28.0274}; 1 οι κοι.ς 
(Λ1.ο6.655})}; Απατιτ. ον. τ4(Μ.07.ττο4Α})}; 4. ἑξήκοντά εἰσι β., καὶ 
ὀγδοήκοντα παλλακαί (Ὀληῖ.6:}) Ἰητοτοτοίθα χοϑρθουῦ νον οἱ ἔποδ8 
ὙγΠ0 ΒΡοπίβπθϑοιιϑὶν ἄδβισχο τὸ ζο]]οὺν ΟΠ σὶβὲ πα οὗ {ποβα ΠΟ δοῖ 
νἰγταουβ!ν Γτοιρῇ ἔραν οἱ ραπιβῃπιοπί, τ Ν υ85.0η1.1 5 τη, Οαπὶ. 
᾿(Μ.44.1ττ120}; Τπαιςι σπί. 6 :η(2.127); 5. τιδῖ., οὗ εἰν οὗ Κοπὶα οἵ 
Ρέσ. οὐ ΟΒΌτοΣ εἰς Ῥώμην ὃς ἔπεμψεν ἐμὲ βασιλείαν ἀθρῆσαι καὶ β. 
ἰδεῖν χρυσόστολον χρυσοπέδιλον Αετοιοῤπηαρῤἧ.8. 

βάσιμος, 1. ῥαςεαδίεο, αεοεςεῖϑίθ, ΟἸδτη. ἐγ. 5. (Ρ.448.18 ; ἈΓ.9.604Ὰ}; 
65. }17.66(3.5:8 ; Μ.22.1804}; ταδί, καρδέαν οὐ β., οὐχ ἱππήλατον 
τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν Ονγ. οεἰ.43(3.2420)}; ἵνα..«λιταῖς β,ι ἀπο- 
φήνῃ τὴν τοῦ πατρὸς ἀκοήν ΙΔ αροΐ, Τ μάϊ τοί ρ.139.22 ; 6.2344}: 2. βο5- 
οἵδίε βι αὐτῇ τὸ χρῆμα τιθέντος θεοῦ Ἰᾶ.Ζαελ.4τ(3.7174}; ν. βάδιμος ; 

] 3. εἶοσανγ πάσης ἀποδείξεως βασιμώτερον ὁμολογίαν καὶ πίστιν διδούς 
Μαχιρ βμεοὶ ΟΜ οο.τοδκο). 

βάσις, ἡ, 1. γκοΐηρ, μιουθηθηΐ; ἴῃ ἰβὲ οὗ ΠΙΆ ΌΟ]ΠΟΘ] ῬοΊβοΒ δηα 
1Π1]ηρ8, ἢ ἀαηεε φόνοι, μοιχοί... χάλαζαι, ταραχαΐ, βάσεις (οπίγαά.τ 
Ῥ.5; 2. ἰοίθον ῥατγί, δαξῖς εἰ μὴ περιλυθείη τῶν τῆς ψυχῆς β. ἡ νεκρὰ... 
τῶν δερμάτων περιβολή ΟΥΟΝνο5.υ, 10ς5.(Μ1.45.333Ὰ}} 3. γομηαἀαί0Ή, 
τηξῖ, πεφυκὼς δογμάτων, πατέρ, β. ἀνωμαλούσας δεικνύεις τὰς αἱρέσεις 
(θο. 15.2272},.12.1. 

βασκανία, ἡ, 1. εὐ11 ἐγ, ῥειοτεληπδηὶ, Ἐπι5.Α], εν. (Μ.86.3568); 
2. Ζεαἴοιίεν, ἐπῦν, τραϊρηῖέν β. ἐν ὑμῖν μὴ κατοικείτω Ιρτι. ΚΟ».7.2; 
Μείῃ.γ65.1.43(ρ.280.τ6; Μ.18.272Ὰ}); οὐδὲν φθόνου χεῖρον καὶ βασκα- 
νίας ΟἸγνβ.ἤπονι 4 δι. ἐπ 7σ.(8,282.Α); 2.83.4(4040}; ἡ παμφάγος.... 
τῆς β.... φλόξ Ιἅ.566.3.14{0.73.23} 1.3010}; φθάνον...ἐπὶ τοῖς τοῦ 
πλησίον καλοῖς β. ἀεππδή., ἐγ. ον. τ: 2ο(ρ.36ο.2; Μ.8ς.τ669Α}; σουρ] θα 
ὙΠ ΓΠ φθόνος 85 σαιι88 οἱ 50ἢ15πι, ΓΗ ΠΟΙ. (335)6ρι ρ. ΑΙ. νη. 21(Ρ.247. 
3τ; Μ,26.7170); 650. οὗ ἴεν], [Πυδεινπομαγεΐ τ(}1.6.2134); ὅτ 82. 
ΦαΥΉ.2.2(ρΟΘΠ1.}1.3417(Ν.37.1476}; Οντ, 70εἰ. 38(3.2358). 

βάσκανος, θηυίοιξ, "παἰϊρηαπι, Μεὶ. 77.1.3(ρ.3οδ; Μ',5,12124); β. 
καὶ πλεονεκτικῷ κεχρημένος ὀφθαλμῷ ΗΙΡρ Ῥ. 44 τη: ᾿γ.(ρ.174.1}} ὁ 
β. εἰς ἐν ὁρᾷ μόνον, τὴν ἐπιθυμίαν πληρῶσαι τὴν ἑαυτοῦ (ἤγνβ.λοηι.55.3 

ἐπι 70.(8.225Ὰ); οὗ (δίῃ β. πρῶτος Ογτ. ἢ. εαἰδεἶ.2.7; οἵ θεν, Μ. 
Ροΐγε.17.1; Οτ. ΝαζΖιεαγηι.χ.1.7.66(}1.3),44τΑ}; ἐδιττν 27. (4 01) ; οἵ 
Οοᾶ ὁ θεὸς δεῖ λέγεσθαι β. Τυ]π. τη. ἀρ. ντ, {εἰη.3(62,03Ε}; ἄρ. 
νεφέλαι...β, πρὸς ὀλίγον τὸ φῶς... .«ἐπισκιάζουσιν Με. 5γ1}.8.4(ρ.8ς. 
14: Μ.18.1440)}. 

βασκοσύνη, ἡ, δΣογεεῦν διαφύλαξον τὸν οἶκον τοῦτον... 
ἀερίνων πνευμάτων ῬαῤΟλν.(Ρ.422), βαδα. ἵν. 

Ἐβασμίδιον, τό, --- βασμίς, στο Μαρ ἀκταὶ. ({τ.240}}.}2.24(Δ1.1..77. 
2788). 

βασμίς, ἡ, ΞΞ βαθμός, Απΐοη, δλρ.ν ϑδν»ε δὲν ὶ.27(0.64.6). 
βασταγάριος, ὁ, ῥογίεγ, καγγίεγ, 0.14]. εἰγοη. τ Ρ.444(Μ.07. 

6530) ; οἴῆοιδὶ οὗ 5. Βορβία δὲ ᾿Ρ ὁ β., ἵνα βαστᾷ τὸν τῆς ἐκκλησίας 
ἅγιον εἰς λίτας καὶ ἑορτὰς ἐπισήμους Εἰμελοὶ, (0.230). 

Ἐβασταγή, ἡ, 1. ορπυέεγαηεε, ἱγαμερῥοτί, Ττνα μον ρὲ. 3.τα(Μ. 
64.44τ0}; (οϑιῃ. Τη4, 9 }.τ(Μ.88,074}; 16. Ξ(216Ὰ}); ταςξ, μερίμνῃ τῆς 
τοῦ ἑαυτῶν κρίματος β. 70. τη. ςεαἱ.27(Μ.88,1το8.}); 2. ἰοα ἔχοντες 
β. τριάκοντα ἀλόγων Ονγ.5.υ,δϑαδιποίρ.16ο.4). 

Ἀβασταγμός, ὁ, Πἰίησ, εαγγγίηρ, 70.Μα] ἐἤγοόηττ Ρ.276(Μ.07. 
4170); Μέτν. Αγίθηι. 3ο(Ρ.41.1). 

Ἐβασταγός, εἀῤραδίε οὗ ἐπάμγαπερ, Το. ΟἼτα, ρας. τ3(Μ.88,11068); 
ΑπιΜοη ἀοιττοί Μ.80.1760})). 

βαστάζ-ω, 1. δδαγ, αν, τηδῖ, ἀμφότερα τὰ μυστήρια εἷς αὐτῶν 
βαστάσαι οὐκ ἦν δυνατός 7αβε. ἀίαίι ταν. 2(}1.6.7328); οὗ τηϑη ὈΘΑΥΪΠ 

᾿τηαρὸ οὗ ἀοά, Πον,. ΟἾδη.53,1: ἰδιττ 4; οὗ Γῃτὶϑῖ τὰς ἀσθενείας ἡμῶν 
βαστάσαντος ΟΥ.ΝΑΖ.ον».14.1ς5(}}.3ς.8768); (Ὦτνϑ. 05.32.3 ἢ. Εονι, 
(0.757}}; οἵ της (μηδ βδατίησ τπ6 οτοββ, ΕΠ αεμο ᾧ χά(ρ.15.5); 
10.γ4(ρ.5ο.0); 2. δέαν ἃ 114, Το. Τμοβοάογμι, ΒΛΙΥ 2.1τ3(ρ.428.14}; 
ἃ. μμαογίαξο ἀπορρήτους ἐβάστασα τελετάς ὅγποβ.6ρ.57(Μ.66.14804}; 
4. Ιοἰεγαίο. ὅεαν τοῦ, ἐπάμγε, οι ἐγρ.5.7(0.62.7; Μ.1δ. 1008}; 
ΑΤἢ«ἀεεν.8(ρ.7.23; Μ.25.4204Ὰ); Μδο. Αθρ.μομ.27.7(Ν|.34.6070)}; --ε, 
καὶ ὅτε θέλει ἰάσεταί σε Κ7. Ῥαεΐ,. ᾧ οο(ρ.61.π); “-οὦ σε τὸ ἅπαξ τοῦτο 
10.1τ42(0.80.4}; 5. ξρβονί, μῥδοϊὶά, 1ἴτ., Ηουτηυἷς. 3.8.2; 1(1.5ὲ»1.0.4.2} 
(ε].ΟνΖ.}...2.7.30}1.8-.12320}; τηεῖ., Μίϑίῃ. ν»Ρρ.6.3(0.67.12; Μι18. 
1178). 

᾽ 3 “ 
«ἀπὸ β. πάσης 



βαστακτῶς 

Ἐβαστακτῶς, ὧν δοίη φαγί, τρί. αὶ ἀγαηίςθπ τϑη β. ἀποφέρεσθαι 
Μδςορη. αβοεν. 3.43(0.149.8). 

Ἐβάσταξις, ἡ, λοίάἀϊηρ, εαγγγίηρ, Οτ.ο.6.36(2ο; Ρ.145.1τ7; Μ.14. 
2610). 

Ἐβατᾶν, τό, ἢ εἰδογίμηι πίπτει τὸ β. καὶ ὃ τροῦλλος τῆς ἐκκλησίας 
᾿Εδέσης ΤΕΡΒη.εἤγοη.ρ.Ζοῦ( Μ.1οϑ.7248). 

βάτος, ὁ, δαί! (ΠΗ εθτανν τηθαβασθ), ἘρΙρμ ηιόης.2τ(Μ,43.2128); 
ΤΠάτζφι.2: ἐμ 3Κερ.(1.466). 

βάτος, ὁ, ἡ, ὑγαγηδὶο διιδὶι; 1. οἱ Ὀυτηΐπρ Ὀυ5ἢ (Εχ.3:2), τΐορι. 
17.5; 7αβὲ. τωῤοῖ.62.3(Μ.6.4210) εἴς, ; ἱπεετργεῖθα συ ο σα] ν ; 
8. οἱ 15ταϑὶ 5 βασν,ναι ἀεβρὶῖε Εργροδῃ ρεχβοσσομ, Τάτ. τῇ 
Ἐχ.(α.122); ανὰ Ερυρί 5 [ϑγοον, ανεηρεα ὃν αἰνίπε ψυαίῃ, Ἐλι8. 
ἄ.ε.5.13(0.237.21; Μ.22.3920); »οᾺ οὗ ὈΒ ΓΟ ᾽ 5 οοπτίπυαὶ τοπουνα! ΔΥΓΟΥ 
Ρεσβθουτίοη, Τηάι. αβϑεῖ,ο(Ρ.228.1; 4.934}; 6. ἴδοι {μα ὯῸ ᾿ππᾶσα 
οἱ οά οου]ᾷ θὲ οαγνεβα ἤοτα ἃ β. 15 τεαβοη ἴοσ (σοᾶ᾽᾿ 5 ΔρΡῬΕδσδηθα 
ἴῃ Ὀα5ῃ, ἰά φη, δ ἐπὶ Ἐχ. (1.122); ἃ. βἴποα β. 15. ἃ πόχτὶν οἱαηῖ, τηδπὶ- 
[εβίδίοῃ οὗ ἱνορὸ5 ἴο Μοβεβ αἵ βερίπηϊηρ' οὗ ργόσεβ5 οὗ γβαθιρίοι 
σΟΥΓΕΒΡΟΙ 5 ἴο Αβοθηβίοι ΑἰΓΕΥ σσονν ίτς ΨΨ]ΌΠ ΒΟΥ 5 αἱ οἰοβα οἵ 
τμαῖ ρσόςεβ5, ΟἸθπι.ραεά.τ.8(ρ.203.17; Μ.8.4884}; 6. ἐγριΐγιπρ υπηΐοῃ 
οὗ Βυμηδη δηα ἀἰνίηα παίαγοβ ἴῃ ΟΠ γχὶβέ, {16 τ ΠΘ ΠΥ ΤΕ]  πΙπσ 
δπτίτο, Ουτι ίαῤἧ. χιχ(ι. 2628); 1.15.τ.4(2.1070}; Ια, Ολγμη (τὶ, 
Ἴ370); ΤΥ Νεβε. ἐγαεῖ.τ.3.228(ρ.128); 1}.1.3.220(0.128); 10.1.3.234 
(Ρ.141); ὥσπερ μία ἦν καὶ ἀδιαέρετος ἡ τῆς.-..β. ὑπόστασις... «ἀβλαβῶς 
περιειλημμένη τῷ πυρὶ...«μηδ᾽ αὐτῆς ἐνεργείας τῆς φλογὸς λυμαινο- 
μένης τῷ φυτῷ, οὕτω δὴ ἐν τῷ ἑνικῷ προσώπῳ Χριστοῦ ἀμαχεί μοι 
νόει τὴν θείαν καὶ ἀνθρωπίνην ἰδιότητα Ἐφδτ,Αηΐ. ἐΚ  (Μ.86.21ο8.); 
οἴ. αὐ Ν ν85.ν.,10ς5.(Μ.44.33201.); ἴ. τγρἔγιης ΒΜ, Οτ Ν υ85.παέ. 
(Μ.46.11368); ΓΕΡΙρῃ. λον. (}1.42.4030); ΤΒαΐ 6 τὴ ἔχ. (1.122); 
Ῥγος ΟΡ ογοϊαμά, ΒΗ τίρ.1ο3.14; Μιός. 6814); ἘΠαοί, Απο.ἤθη.2.2 
(ρΡ.74.21; Μ.77.1272 4}; ΤΟτορθητῖἀΐς}.(Ὁ1.86.6574}; Μαχοανεδερ.(. 
91.1148}}; ἤδποα 85 δρεπει οἵ ΒΜΥ, Ερἢγχ. 3. 200; χαῖρε ἡ β. ἡ 
καιομένη τῷ νοητῷ πυρί ΓΒγνΒΙρΡ.εμειη ΒΙΤ τ(ρ.331.0); χαῖρε, β., 
τὸ πυρίπλοκον θαῦμα “Γαγ.διυᾷ αὐ. ΒΜ γ(Μ.06.6808); δ. Ἰπζοτ- 
ρτγοίεα ὃν Ποσοΐδθ ἃ5 ἀδῃοίηρ [Π6 δἷῦ ἰῃτουρῇ ἩΠιοΐ τῆς ἐδέαι 
ἀφβορηᾷ θεὸν ἀπὸ τοῦ β. λαλήσαντα, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ σκοτεινοῦ ἀέρος 
- β. γάρ ἐστι πᾶς ὁ σκότει ὑποκείμενος ἀήρ----...«εἴρηκεν Μωῦσῆς, ὅτι 
ἄνωθεν κάτω πᾶσαι διέβησαν τοῦ φωτὸς αἱ ἰδέαι βατὸν ἔχουσαι τὸν 
ἀέρα" οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ ἡμῖν ὃ λόγος ἀπὸ τοῦ β. γνωρίζεται" φωνὴ 
γάρ ἐστε σημαντικὴ τοῦ λόγον πλησσόμενος ἀήρ, οὗ δίχα λόγος 
ἀνθρώπινος οὐ γνωρίζεται ἨΪρΡρΡ ἠαθγ.8,0(ρ.228.28 ; Μ.16.33544}); ΠΗ. ἃ5 
50 1Ὼ00] οἵ (ΓΒ 51} 5 τεαάδσηρίννα νου πϑρ τὸ διὰ βάτου σύμβολόν ἐστι 
φωτὸς ἁγίου τοῦ διαβαίνοντος ἐκ γῆς καὶ ἀνατρέχοντος αὖθις εἰς οὐρα- 
νὸν διὰ τοῦ ξύλου ΓἸοτη.5.7.1.24{0.102.5; δι᾿ ἀβάτου Μ.8.912Ὰ}); ἔ. ἂ5 
ἰγρε οἵ ὉΠ ηβαδη αἰτοῦ τύπος τῆς τραπέζης τῆς μυστικῆς ἡ β." τύπος 
δὲ τῶν ἁμαρτημάτων τὰ ὑποδήματα ῬεγΞ.εαῤὶ,(Μ.86.22440); 2. πδπλδ 
οἱ πιοπαβίθγυ ἢ 5116 οἱ θυτηΐηρ Ὀμ5}, {Ν1].πα77.4(}1.70.628.). 

Ἐβατραχώδης, ἤγορ-Πὲ᾽ β. ... φωνάς ὁτ. Νυ55. τη. 2(2 ρ.4261τ.4; Μ', 
45.5408); ῥίασμεα ὃν ἤγορξ τῆς β. ζωῆς Ἰά.υ.}105.(44.44.2480}; τηεῖξ., 
ἤν, εοννμρὲ, 18.(3450,348}). 

βατταρίζ-ω, οἰμέεγ; δησα 1, ῥαδδϊε, ἑαἰᾷ ῥοοϊιεἠΐν, Οντ. Τμΐμοτο 
(65.332) ; 1ἄ γαερ.τϑ(6.3888); Ῥογρῆντν ἀρ. ΤΒαΐξ αὐεοϊ,τίρ. 13.3} 4. 
ἼΟ2Β); τη64,, Ν1].ε}}.3.220(Ν1.70.4800); 2. Ξαἂν 7οοἰτεηῖν μυρία δεινὰ 
σύροντες ΘΟΡΗΣ. Ἡ.εῤ.ςνη.(Μ.8᾽.321818); εἴδωλα τὰς σεβασμίους εἰκόνας 
πθοντας {]0.).ἐ,. ΤΑΡΗ. “τι. 95.3134); Ὑπατιδιθάςρῥιτ δ( 1.00. 

9314). 
[Ἐ]βαττάρισμα, τό, ΞἰαἸΕ ΠΕΡ : πσποα ῥαύῥίϊηρ, ποηπδεμδιεαὶ ἰαϊξ, 

Τατα3.ε}.5(Μ1.98.14650); Ὑπατιδειάᾶ,ρ}.2.1540(Ν|.00.1480Ὰ}); 1.2.162 
(1 σοςο). 

βαττολογ-έω, Φῤεακ 5ἰαγγμεγίηρὶν ; ἔδησε 1. δαδῥίε ξοοϊ!δἠΐν, Τὰ 
56 ῃ. μὴ ἐπιστάμενος, ἀλλὰ «-ὧν καὶ λέγων δι. ἐγορἢ.2.4.4{0.224.τ1); 
650. οὗ 'ναῖπ τερϑι οηὐ ἰὼ ῥύάνοὶ (Ν|.6:7) προσευχάμενοι μὴ 
“νήσωμεν ἀλλὰ θεολογήσωμεν ΟΥοΥ,2τ(ρ.345.3; ΝΙ.1τ.4800); στ Ν 88. 
ογιάσηε, τίῃ.τ6.52; Ν.44.11298}; Ὀιάντη. Τγῖη.3.τοί }1.30.8578}); Οῇγνϑ, 
ἤον.43.2 τ. 70.(8.2570): 2. δαν ἐοοἰέεμῖν, ῥγαίε τοιαῦτα “-οὔσι Αἴῇ. 
“4ν.1.8(}1.26.250); Ομχνβ. ἤορι.2.5 τη Μ|Π.(7. 2900}; ΤΝΗ,ρενγίφι 6. τ} Ὁ, 
10.856). 

Ἐβαττολογητέον, 0216 2415: δαῤῥϊε, ε56 'ναῖτη γεῤεἰτἠοη᾽ ἴῃ Ῥτάνεσ, 
Οτ.ογιϑίρ.3216.26; Μ.11.4418). 

βαττολογία, ἡ, “Ο᾽ΡΙΕΡΊΗΡ Ξρεεοῖ ; ἤδτος μηροὶ σομΐ μὲν αηεδ, 
οοίϊεἢ ραδῥίτηρ οὐκ ἔστι λόγος, ἀλλὰ β.- ὡς ἄν τις ᾿Ελληνικώτερον 

ἑρμηνεύων εἴποι τὸν νοῦν, φλυαρία τι Ν νβ5, ον, ἄονττ(ρ.12.36; Μ.44. 
1128}; (Ὦχνβιἤομι. 9.3 τη ἢ11.07. 2404}; ΑΞτϑορἢ ἠόοηι τ Ἐς. 5(Μ, 

40.3078). 
Ἐβαττόλογος, ΣΡΈΑΝΤΉΡ οαηημονίηρίν; Βεπος ροαβίηρ γοοϊἑελίν, 

δαδῥίτη λῆρός τίς ἐστι καὶ β, ΟΥΟΝ 5, ον, ἄρον. τ(ρ.14.28; Μ,44.11280); 
(πχν5.ποηρμη 11. 7:14(3.270). 

204 βέβαιος 
Ἐβαῦδος, ἡ, (ΗΠξΌγ, 13) ὀγαηεῖ βαστάζων β, ἐξ ἰτέας κατέστρεψε 

τοὺς λάκκους διὰ τῆς βι Εν. Τἄοηι.1} 2.2. 
βαυκάλη, βαύκαλις, ἡ, ΑἸεχαπάτίαηῃ πᾶπιθ ἴου ἃ ἰδ, πϑύτου- 

προκαοά, δαυιπθηνασο ν65856], ΡηΠ]οβί. λ. 5. . 4(Ν 6 ς. 4644); Ἀδηςο υϑεᾶ 
8.5 ΠΙΟΚπδτὴς οὗ ΑἸδχαπάσυ, δὴ ἀἰεχαπασίδη Ὀσεβοντοσυ, 1ῤ.(4620) ; 
8.130 ἄϑῆηθ οὗ ἃ σὔυχοι ἴῃ ΑἸοχδπασία οἱ νΒ]οἢ ΑὙΐλ5 τγα8 ΡΥ βΌν- 
τοῖ, ΕΡΙῚρΡἢ.ἤαεν.68,4{0.144.5; Μ.42.1808}; 1δ.60.1{0.153.21; 2010). 

βαυκάλιον, τό, ἀϊπ). οὗ ἴοτερ.», ΡΔ]]. ἢ. ιατ5.(ρ.50.13, ν.]. ̓ καυμάλιον, 
Μ.34.10574}; Αδορβμδ. Ραίν.(ΜΜ.65.2760}; ἐδ. (Ἰό0}))}; αἰβο καυκάλιον 
1δ.(2οΞΒ); Ὀντ.ϑ.συδαν.τοίρ.31.4); 70. ΜόβΟΒ, ῥγαΐ τοί Μ.87.28658). 

βαφή, ἡ, 1. ἐρρῥίηρ, οἵ Ὀαρτίβιη διὰ τῆς ἁγνοτάτης β. ἀναγεννη- 
θῆναι θεῷ ον". ΟἸθν.7.8;2. ἀνείηρ ; ταεῖ., εοἱομ, πεν ἀποσπᾶσαι 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τὴν ἀπὸ τοῦ λόγον ἐγγινομένην β. ΟΥ, [0.32.22(π4; 
Ρ.46 5.12; Μ.14.8054)}. 

βδέλυγμα, τό, οὐἼεοὶ οΓ ἰοαίδίη, ασϑονείηαϊίον; 1. τὰ ρει; οἵ 
βοᾶν αἰπιοίοφα Ὀν ἀΐβεαβε, Ῥμιοϑῖ, ἡ, 6.7.13(Μ.65.5400}; οὗ ἐν} 
ΒΡΕΘΟΒ ὅσα κακῶς λέγομεν βδελύγματά εἰσιν ἐν τῷ στόματι ἡμῶν ΟΥ. 
ΠοῊ}. 5.1. τῇ 4γ.(ρ.40.13; Μ1.13.3000}; οὗ ἸλΠΊΟΥΑ] ᾿τϑοῖῖσεβ ἴῃ ση., 
{8Β45.15.8χίτ. 4364; Μ.30.2524}; Οὗ δυιήδῃ ῥχίάς β, ἔναντι κυρίου 
Τμάᾶι, χε, 28: τ(2.008); 2. 650. οὗ 1Δοἱς, {Β485..5.82(1.4268.; Μ.20. 
2534}; Ὀνχ.αάον.τ(1.414Α}:; Τμάτιφν.3 ἐπὶ 4 Κὰρ. (1.513); ἀπ ραραηίβπ) 
ἴῃ βεη, ἐπιμιγήσεσθε ἐν βδελύγμασιν ἐθνῶν Τ', 7.23.2; ΔΙΠ, ξεη!.27 
(4.25.5 20); ὥρης. 4,Ρ}.2.22.8; 3. β. ἐρημώσεως αδομηηαϊοη οὗ 
ἀεεοίαϊίοη (8τι.ττ1:31τ, ΜΈ.24::15) Νέρων... ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει ᾿Ϊερουσα- 
λὴμ ἔστησεν τὸ β.᾽ (Ἰξτη,5,».1.2τ{(ρ.70.2; Μι,8.8ς74)}; δύο οὖν β. 
προείρηκεν Δανιήλ, ἕν μὲν ἀφανισμοῦ, ἕν δὲ ἐρημώσεως. τί τὸ τοῦ 
ἀφανισμοῦ ἀλλ᾽ ἢ ὃ ἔστησεν ἐκεῖ κατὰ τὸν καιρὸν ὁ Ἀντίοχος ; καὶ τί 
τὸ τῆς ἐρημώσεως, ἀλλ᾽ ἢ τὸ καθ᾽ ὅλον, ὡς πάρεσται ὁ ἀντίχριστος ; 
Ηἰρρ.] αη.4.54.τ{Μ.10.6658); ἐπὶ τέλει [1.6. δ [Δ}} οὔ Τεταβαίθση ἴο 
Τιῖ5] τὸ...β. τῆς ἐρημώσεως ἐν αὐτῷ κατέστη τῷ πάλαι τοῦ θεοῦ 
περιβοήτῳ νεῷ Ἐὰιι5.}..6.3.5.4(Ν]}.20.2248); β. ἐρημώσεως καθολικῶς ὁ 
ἀντίχριστος, γέγονε δὲ καὶ β. τῆς ἐρημώσεως “Ἱερουσαλὴμ ἡ εἰκὼν 
Καίσαρος, ἣν ἀνέστησε Πιλᾶτος ἐν τῷ ναῷ ἜΠατ, [{Ἔταο]. Δ] 24:τὸ 
(ρ.τ96.33); τὸν ἀνδριάντα τοῦ τότε τὴν πόλιν ἑλόντος φησίν, ὃ ὁ 
ἐρημώσας τὴν πόλιν καὶ τὸν ναὸν ἔστησεν ἔνδον (Ὦτγϑ.ἢ07).7.5.2 ΤῊ 
Μ|(1.7268); τὰς προρρήσεις..«τὰς περὶ τῆς ἁλώσεως τῶν “]εροσολύ- 
μων, ἃς...ἃ Δανιὴλ τοῦ β. τῆς ἐρημώσεως μνησθείς... -προανεφώνησαν 
ἰ4 λοι. 4.0 τ. Αευργτης. (2.068); πρῶτον μὲν εἰσενήνεκται τὸ “β. τῆς 
ἐρημώσεως᾽ εἰς τὸν..--νεών, ὅτε τὸν βωμὸν τῷ 4 ιἴ ἀνέστησεν ὃ δυσσεβὴς 
βασιλεὺς Ἀντίοχος- καὶ χοῖρον γὰρ ἐν αὐτῷ προσενήνοχεν εἰς θυσίαν... 
εἶτα... Πιλᾶτος ἡγεμονεύων..«νύκτωρ εἰς τὸν..«ναὸν τὰς βασιλικὰς 
εἰσεκόμισεν εἰκόνας, παρὰ τὸν θεῖον νόμον. μετὰ τούτους δὲ ἐπὶ τῆς 
συντελείας τοῦτο γενήσεται" τὸ γὰρ ἀληθινὸν ᾽β. τῆς ἐρημώσεως" τοῦ 
κόσμου, ἤτοι “ὃ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας...᾽, λέγω δὴ ὁ ἀντίχριστος, 
καθεσθήσεται εἰς τὸν ἐν ᾿Ἰεροσυλύμοις ναὸν βλασφημῶν ΠΕ Ρ.ἐαί. 
Μ|.24:τπ(ρΡ.197.2); σα αν. ττ 2 τ(2.1284); ἐδ.0:27(1251); ἀνδριάντος 
ὃν ἐν τῷ ναῷ καθίδρυσε [5ε. 15] 1885.50].0γ..8. 4(Μ8ς.4164}; 
βρὶτυ4] ἱπτεγργείδίίοη μένει δὲ μόνον ἐν τῷ ναῷ τὸ εἴδωλον τῆς 
ἁμαρτίας, περὶ οὗ φησὶν ὁ κύριος. ὅταν ἴδητε τὸ β. τῆς ἐρημώσεως; 
εἰ ὅτι δὲ τόπος ἅγιος καὶ ναὸς ὃ νοῦς ὑπάρχει τοῦ ἀνθρώπου, μαρτυρεῖ 
ὃ Παῦλος ΤὮΔΙ. ἀρ. ἐαὶ. Μ1.24:τ5(0.107.25}; οἵ Ατἴὰ5. ἔπεμψ᾽ Ἄρειον 
τὸ β, ἐρημίας στ. ΝαΖιεαγηι.2.1.11. 578 (1.27. τούρα). 

βδελυγμία, ἡ, βίδ, παςίίηεος, ΟΒγγβ. ἤοηι.73.3 ἢ. ΜΙ] (7. 71ττο); ΝΗ]. 
4Ρ}.3.4(Μ.79.3658); ΤΠάτοψη.3 τη 4 Κρ. (1.513). 

Ἐβδελύζομαι, ἰοαίἠε, 70. Ἰ1π.5εαἰ.τ(λ4.88.6270). 
βδελυκτός, αὐλονγεά, ἰοαίμξονιε πᾶν σχίσμα β, ἦν ὑμῖν τα ίορι.3.6; 

β. ἐπιθυμίας 1.50.1; ἀκάθαρτα καὶ β. βρώματα ΟΥ, [0.5.δ(ρ.τοπ.1ο; 
Δ1.14.106.Ὰ}); ἐὰν εἰδῆτε ἑαυτοὺς...β. Ἰᾶ.»ναγί. 3ο(Ρ.36.12; Μι1τ.6130); 
τοῖς δικαίοις... «ἡ ἀδικία β. ΕΓ. τ γ»}ρ.8.τόίρ.τος. το; Μ.τ8. 1694); οἵ 
Βοσδϑῖθβ, Α1}..47.1τ.τ(}.26.128); 14.5γ5.2ο(Ρ.247.1το; Μ,26.7174}} 650. 
οἵ Μβῃιοβοδηβ, [516.Ὀ6].6ῤ}Ὀ.1.52(Ν].78.216Ὰ}); ΤΟΥ Ν γβο ον, 7 τὴ..0. 
(ρ.242.26). 

Ἐβδέλυξις, ἡ, ἰοαϊίηρ, ΔττΜοη.λον».}(Μ.80.14538). 
Ἐβδελυρωπός, ὕομἰ-υἱδξαρεί, Ἑπάος γργ.τιο(Μ. 85.860). 
βδελύσσ-ομαι, αὖον τῆς... «ταύτης ἐξ λυ υνηρ δ νλήμα ἡ ἐνέργεια 

Βεγαρ. πέρ. π5.᾿.6.ς το. 2(Ὧ.20.4814}; ππεται...τὸ ἅγιον μολύνεσθαι 
ΟΙομα.}»ασά.2.τοίρ.217.1τ; Μ.8, 5174)} ; τῶν “-ομένων τὸν γάμον 14..ν. 
4.6(ρ.210.28; Μ1.8.11538)}; ὁ νόμος...οὐ β. ... ἀνθρώπου γένεσιν “ἡ 
3.12(ρ.234.10; 11848}; β. τὴν παιδουργίαν Μεΐῃ. δν.2.2(ρ.1η.δ; 
18.498); ανιχαῖον...βδελυξόμεθα 151ἃ.ῬῈ].Ρῥ.1.245(}}.γ8. 3250). 

Ἐβεβαιόπιστος, βνηηῖν δεϊϊουΐη, εἰοαάγαδὶ τὴ τό ξατίλ, ατο ΤΥ. 
οΡιϑο.2.τ(Μ. 65. 9200); ΝΠ]. ρ.3.3το(Μ.79.5270}; ρου Νμεσορεηί. 
τ(Μ.959.15ϑοο) ; β. γνώμῃ ὙΠατι δία. ερῥ.2.1]8(},99.1553λ). 

βέβαιος, βγη", εἰοαάζαςί, γεϊϊαδίο; οἵ τῃ6 [αι τΠ 8], εοη άθη!, σμρὸ, 
7Ταυβί. ταροΐ,τ2.το( Μ.6,. 3454}; 1α.4τϊαϊ.35.2(Μ.6.5490); οἵ ΟΠιατοῆ, 
ρηεὶν ἐεαδιϊεἰο, τΟΙοη.47.6; βϑσιγε, υαἰϊά, οἵ Θυςματιβὶ ἐκείνη β. 



βεβαίωσις 

εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα...«ἵνα...ἢ....β. πᾶν ὃ πράσ- 
σετε ἸῺ ΘΉγ}Ή.8,1,2; οἱ Βαριίβπι, 1 [50 {81 γον. τ4(}.6. τ2ότ0). 

βεβαίωσις, ἡ, 1. ἤγητ δι αδ 5 }μιθηΐ τοῦ θεοῦ λόγου, τὴν ἐπὶ τῆς 
ἐκκλησίας...«στάσιν τε καὶ β,., ἣν ὄρος ἐλαιῶν... «ὀνομάζει Ἐλι5,(,6.6.τὰ 
(Ρ.277.17; Μ.22.4π60); Οεῃηδα, Κ᾽ (σδη.40:ο( 1, 8ς.τ6570); 2. ἀϑϑμν- 
ΘΉ.6 πειθὼ ἡ β. τῆς πίστεως ΟἸογη.:»».τοττίρ.34.3; Μ.8,7408) ; ἐὰν δὲ 
γένηται 5... ἡ ψυχή] ἐν β. τῆς μακαριότητος ὥστε ἀνεπίδεκτος εἶναι 
τοῦ θανάτου Ὀγχ.ἄταί.πδ(ρ.τ70.20); εεν]αΐηῖν, ῬΉΠΟχ.,}.3ο(Ρ.170); 
3. σμαγαηίεε ἔστιν οἷον εἰπεῖν ἔγγραφος διδασκαλίας β, ΟἸ]επη, θεἰ, 27 
(ρ.145.1; Μ.0.7120); ἀμὴν ἀμὴν..«μετὰ διορισμοῦ καὶ β. ΟΠιγϑβ.ἤοηι. 
44.1 τη 70.(8,2580); (61.0ν2.}..2.2.33.5(}1.85.123278); 4. α[γηιαίοῃ 
τά, ὡς, πῇ μὲν ἐπὶ ὁμοιώσεως εἴληπται παρὰ τῇ-.--γραφῇ" πῆ δὲ ἐπὶ 
β..... τὸ δεύτερον" ὡς ἀγαθὸς ὁ θεός ἜΠατιϑῖθπα.6}}.2.6 5 (Μ.09.12884}. 

Ἐβεβαιωσύνη, ἡ, βγηῖ ἀϑσϑδμγαηοο, Τστι. ῬμΙαά, Ῥτοετη. 
Ἐβεβαιωτικῶς, τ. αῃὁ αἰ γηιαϊΐυς σόησε, ὙΠαγδευά, ρῥ.2.6 5 (ΝΜ .00. 

12888). : 
βεβασανισμένως, τουτί δευεῦε ξογμίτην, Οτ εἰς.2.5τ(ρ.174.15; Μτι. 

8778); 1Ὁ.3.28(ρ.234.22 ; 0604), 
βέβηλος, ῥγοΐαηε, ἐμ αἰοιροά, τὰ σϑῃ. β. γενόμενος καταλείπει ἁγια- 

σμόν Οτιἤομ,. 17.531. [6γ.{Ρ.147.το; Μ.13.4570); ἀεῆπεα ἃ5 γαστρί- 
μάργος, ἀκρατής, κοσμικός, τὰ πνευματικὰ ἀπεμπολῶν (Ὦτυϑ5.᾿οη. 
31.1 10 ΠεΡ.(12.2864}); β. ... τὸ μὴ ἅγιον, τουτέστι τὸ κοινόν ὙΠαΐ, 75. 
κό: 2Ζ(Ρ.220.22; 2.365); β. -.- τὸ κοινὸν καὶ τῶν θείων κεχωρισμένον 14. 
Ἐπεελ.22: 26(2.852); οἱ ρεσβοῃβ τὰ λόγια μεταδώσομεν β. καὶ ἀναξίοις 
ἀνδράσιν Η!ρρ.αηέξελγοτοτίρ.4.14:; Μ.10.7288); οἱ 5βαουιῆοεθβ οἴεσεά 
ἴο Ι4οἱβ βρώματα...τῇ ἰδίᾳ φύσει λιτὰ ὄντα, τῇ ἐπικλήσει τῶν δαιμόνων 
Β. γίνεται Οντ.Η. οαἰδοῖ.το.] ; β. τῆς ἀπωλείας -..βρώματα Ϊί.δα0.6.3. 

βεβηλ-όω, ῥγοΐαπε, γηαΐε σορηηηοη ἵνα μὴ “-ωθῇ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
7αβι. ἀ1α1.21.τ0}}.6.5 208}; ὙΠαΥ Ἤδγθο].} 5.57: τ5.}1.18.13644}; ΑἸΉ. 
“44γ.3.τ(}1.326.3244}; ἤδηοα ἀεβέο, ῥοϊίεΐθ “-οῦνται πάντως αἱ ὁδοί ὕγτ. 
Ρ»ο: 25 }.69.7814}; Το. Μοπινη Νίε Κίνν. (Ν.96,1385}). 

βεβήλωσις, ἡ, 1. ῥγοξαπαίϊου!; οἱ Βα ὈΡα ἢ ἀεβεοχαύίοι, ΕρΙρῃ. 
μαθγτο. π(Ρ.222.21 ; ΝΙ.41,2688); Ἰαοϊδίτοιβ ψοιβμὶρ, ὕγτοῶς, (3. 
ΤΟ7Ὲ}; ράξϑη τπιγίβοίοσν, 1΄.Ζαε,.4(7434}); 2. ροϊϊμίοη, ΜοΊΠισγηιρ. 
6,τ(ρ.6ς.2; Μ.1τ8.1130). 

βεβιασμένως, 1. ὧν σομιρμίδίοη, Ἐπ5.}.ε.6.6(2 508 ; Μ.21.4258); 
2. ὃν υἱοίοηεε, Ἰτϑρ ἤσαεγ.τ,τθ.3(Μ.7.63228) ; οὗ Τογοεα οχερεβὶβ, Μείῇῃ. 
7γ65.1.54{(ρ.3το.14; Μ.41.11204}; Ε1ι5,}.6.1.0(32Ὰ; Ν.21.72}). 

Ἐβεελζεβούλ, ὁ, Βεείφεὀμί (οἷ. Μι.12:24), ΕἸρΡρΡ.λαενγ.6.33(0.162.3; 
Μ.16.32430}; ὕντιΟς.3(3.65Ὲ); β. τῶν δαιμονίων ὁ ἔξαρχος 1.5α].5.6 
(Μ1.122.1320}}). 

Ἐβελία, βελίαρ, ὁ, Βείταν, 8, τιαιὴς οἵ 1)εν}] (οἔ, ζογιδττς ἀπ ΟἹ 
Βεἰ!αΐ) υἱοὶ Βελίαρ Οἵ,( εἰς.6,43(Ρ.113.20; Μι1τ.13654}); Βελίῃ γὰρ ἐμὸς 
νόος ἐστὶν ἐδητύς τ ΝΖ. οΩγη1.2.1.345(}]}.37.006Ὰ); Βελέαρ, τῇ ̓ Εβραϊκῇ 
φωνῇ τὸν ἀποστάτην καλέσας οὕτως (Πγγϑ.ἠονι.13.3 ἰη: 2(ον.(10.5330)} 
φεῦγ᾽ ἀπ᾽ ἐμῶν μελέων, ὄφι, πῦρ, Βελίαρ κακορέκτα (Ὁ οούπ. 

βελοθήκη, ἡ, φείνεν, ΟΥ,σηαγν τη 1 5:το( Μ, 17.610} ; ἱπτογρτγεῖεα 
ΤΥ ΒΕΔ} ν οὐ ἤεβἢ αβϑυτηθα ὃν Τόροβ, 15.15.40: 2(Ν}.24.4200) ; 
τοί, τῇ β. τῆς ἀληθείας χρησάμενος ΝῚ Φρῥ.1.141(}1.79.1440}); οἵ τῃε 
Διτηοιτσν οὗ τὰς ΤΠ ον]], ζ Πτγβιρεηέιτ(3.7018) οἰζ. 5. ἐκκλησία; ἙΝΗ, 
»εγῖςξί.το, (1.79. Θο00); Οὐοβηλ. 8]. εἰοῖ.(}1.38,400) ἴῃ τ. ΝᾺ Ζ,εανρι. 
2.1.10.31. 

βέλος, τό, ἀγγοῖῦ, ἀαγὶ; οἱ ἀϊγίπε νϑάρσεαμος, ον, ἰδη1.16.20: Ὀγ 
τηθϑη8 οἱ ἤϊδοαϑε βέλει θεοῦ πεπυρωμένῳ πληγεὶς πρηνὴς ἔκειτο 1115, 
τ. (ὅ,τ. 58(0.35.16; Μ,20.9724}; Ἔχερ, 5,37:2 οἱ λόγοι τοῦ κυρίου β. 
εἰσίν...ὃ λέγων οὖν τὸν λόγον τοῦ κυρίου β. ἀφίησι: καὶ ἐπὰν λέγῃ 
ἐπιστρεπτικά, τῷ β. τούτῳ τιτρώσκει τὸν..-ἀκροατήν ΟΥ.}}5.37:3 
(0.14) Ξ-Ξ- θάνω. .ς,37:.2(}1.30.132418); δηλοῖ δέ ποτε τὰς κολάσεις 
τὰ β. καὶ ποτε δὴ καὶ τὰ πεπυρωμένα β, τοῦ διαβόλου...τὰ πρὸς 
ἐπιθυμίαν κινήσαντα 1δι.(ρ.15) οο ΤΙάντη,Ὀς.37:2(12418); δοκεῖ τὰ 
ἐνταῦθα λεγόμενα Κ, λογικὰ εἶναι" μᾶλλον δὲ αὐτοὺς τοὺς τοῦ θεοῦ 
λόγονς, νύττοντας καὶ τιτρώσκοντας..«τὴν ψυχήν, καὶ τὴν συνείδησιν 
«- ᾧκολάξοντας {Β45,ἠονιτη ᾿5.37(1.3640; Μ.30.888); Ογτ..Ὀς.37153(}}. 
δ9.956Ὰ); Ἔχερ. Ῥβ,ρο: 5 β. ἐν ἡμέρᾳ πετόμενον, τὴν ὡς ἐν φωτὶ καὶ 
ἐναργῶς ἐπιβουλήν τῤ.9ο: κ(12204Ὰ}; ἜΧορ. Ἰοὺ 6:4 ὁ ᾿]ὼβ τὰ τοῦ 
διαβόλου β,,...ἐπειδὴ κατὰ συγχώρησιν ἐγίγνετο τοῦ θεοῦ, β. κυρίου 
ὠνόμασεν [Β48.ἠογη.ὴ ᾿ς. 273 640; Μ.δδ0); β. γὰρ τὰς τιμωρίας 
λέγει ΟἸνΙΊρΡ. Τοῦ 6:4(Μ.03.880): χορ. 15.40:2 πλεῖστα μὲν γὰρ τὰ 
τοῦ θεοῦ β. γεγόνασι, καὶ ὑπὲρ πάντα Χριστὸν κρυπτόμενον μέν, ..., 
ὡς ἐν φαρέτρᾳ τῇ προγνώσει τοῦ πατρός ΟνΥΥ.[5.4.4(2.658ᾺΑ); τοῦτο τὸ 
ἐκλεκτὸν β. ἀναιρεῖ. «τὸν σατανᾶν.. ἀναιρεῖ δὲ. «τοὺς τῆς ἀληθείας 
ἐχθρούς, ...τιτρώσκει δὲ...εἰς ὄνησίν τε καὶ σωτηρίαν 1Ὁ.(6 588) ; β. ... 
αὐτὸν τὸν τιτρώσκοντα τὰς ἐρώσας αὐτοῦ ψυχάς ΤΗαΙ,1.5.40: 2(ρ.103. 
20; 2.348); τέθειται δὲ καὶ β. ... ἐκλεκτόν, ἵνα τιτρώσκῃ τοὺς ἀξίους 
τῶν..«κέντρων...ὃ καὶ αὐτό, ὡς ἐν φαρέτρᾳ λανθάνει τῇ σαρκί, ἣν 
ἀνείληφεν, τοῖς ἀξίοις μόνοις ὁρώμενον Ῥτος.(.7ς.40:2(Μ,87.24640); 

295 βῆμα 
Ἔχοσ, ΕΡΉ.6:τό β. τοῦ πονηροῦ οἱ πονηροί εἰσι διαλογισμοί ΟΥ̓́͵ΣΟ»»1.ἴἩ 
ἘΕρλ}ιδ:τό(ρ.574); Βα5.ερη5ἰ.1.2(2.550 ; Μ,31.13808); β. δὲ αὐτοῦ 
καὶ τοὺς πειρασμούς φησι, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἀτόπους (ὮΓΥ5.}01}. 
24.1 τη. Ερλν(ατ. 1808); εχερ. Ζύοσ.το: 3 οὐ σαρκικὰ τῶν ἁγίων τὰ β.. 
πνευματικὰ δὲ μᾶλλον καὶ δυνατὰ τῷ θεῷ, χρήσιμά τε πρὸς καθαίρεσιν 
ὀχυρωμάτων, τῶν ἑλληνικῶν δογμάτων..«καὶ αἱρετικῶν Οντ,2(ὉΥ. 
το: 3φ(ρ.258,8; Μ.74.0480}; οὗ τ1π6 ᾿άατί οἵ ἰονο᾽ (εχερ. (ὑδηΐ.2: 5) 
αὐ Ν γ 95. δον. 4 ἐπὶ Οαπὶ.(4.44.8528); εὐ. σ(Β60Ὰ) οἰζ, 5, ἀγάπη; τὸ 
ἐκλεκτὸν β. ἐν τῇ καρδίᾳ δεξαμένη διὰ τῆς γλυκείας πληγῆς 16. 6(880Ὰ); 
1δ. 3 (τος) εἰ. 5. τιτρώσκω; ὕντ. β΄. Οαηι.2:6(}1.60.τ2810); ὙΠάτ, 
(απ. 21:5 οἷἵ. 8. τιτρώσκω. 

βελοστασία, ἡ, ῥαΐίογγν οὗ τναγίτκε ἐηρῖπες, ἄρ. β. τῆς γαστριμαρ- 
γίας ΤΟμτνβ.λονι τη {01 511 τ(το, 8300). 

βελτιότης, ἡ, σεῤενίον ροοάώμεςς, ἘΡΊΡΠ.λαεγ.64.6η(ρ.509.18), 
βελτι-όω, ἐφέργουδ, ἴῶ β8π. κακουργουμένη σιτίοις καὶ ποτοῖς ἡ 

ψυχὴ “-οὔται Πτορη.6.0; ἐνδιατριβὴ...τοῦ..-«πάσχα ὀλίγῳ ““ουμένη παρ᾽ 
αὐτὸ καὶ κρείττων τυγχάνουσα ΟΥ. [0.το.τοί4; »υτρο.το; Μ.14.3400); 
τῶν ὑπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ σωτῆρος «-ωθέντων 1δ.τ32.6τί(5ο; Ρ.2093.32; 
5160}; ΔΙΠ.9,.4.,.1(}1.26.10418) οἰζ. 5. μιμέομαι; τῇ προσθήκῃ τῆς 
υὐὐἐπιγνώσεως ““ούμεθα [845.15.225(1.5 400; Μ.30.5128); ΟὨΤΙΒΙΟ], 
φαίνεται γὰρ μηδὲν --ὦσας αὐτὸς τὴν σάρκα, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸς δι’ 
αὐτῆς “-ωθείς, εἴ γε..-«τότε ὑψώθη καὶ υἱὸς ἐλέχθη, ὅτε γέγονεν ἄνθρω- 
πος Αἰ. γ.1.38(Μ.26.890); τὸν Χριστὸν...ἐκ προκοπῆς ἔργων “«ωθέντα 
7υβίπ.εοη 7 ατίρ.02.28; Μ.86.1τοτ7.). 

βελτίωσις, ἡ, Ῥηργουενιθηὶ, τεῖ. Αὐίδῃ ἀοοίτίηβ οἱ ὅοηῃ εἰ μὲν οὖν 
κατὰ τὴν πρώτην |36. δεάνοιαν 1.6. ἴῃ. Βεῆ86. οὗ 'δοη ὉΥ φσύδοθ᾽] οἷοί 
εἰσι καὶ οἱ ἐκ β. τρόπων ἐπικτώμενοι τὴν τοῦ ὀνόματος χάριν..«ἵνα 
υἱοὶ θεοῦ γένωνται... οὐδὲν διαφέρειν ἡμῶν δόξειεν ΑἸῊ «ἀδογ.δ(ρΡ.6.12; 
Μ.25.4250); ἐξ ἀρετῆς ἄρα καὶ β. ταῦτα ἐσχηκώς, εἰκότως ἐλέχϑη διὰ 
ταῦτα...υἱός,..«καὶ οὐκ ἔστιν ἀληθινὸς υἱός 14.,.47γ.1.37(Μ.26.804}; εἰ 
ἐξ ἀρετῆς ἕπεται τὸ θέλειν καὶ τὸ μὴ θέλειν, καὶ τρόπων β., ὅμοιος καθ᾽ 
ὑμᾶς ὁ υἱός ἐστι τῷ πατρί' ταῦτα δὲ ποιότητος ἴδια: δηλονότι σύνθετον 
τὸν θεὸν ἐϊς ποιότητος καὶ οὐσίας λέγετε 14.6.4, ».8(}.26.1τ0448)}. 

Ἐβελτιωτής, ὁ, ἠηργουεν, γεξογεμέν, Ογχ ίμφ5.τ3(5'.1208). 
Ἐβελτιωτικός, »παξίηρ δοί εν, τηργουίηρ; οἵ ΡΕΠ]ΟΒορὴν ἀπ σο- 

τοπιρίδιίοι, ΟἸθτη.  ν.7.1(ρ.4.158,; Μ.0.4054). 
Ἐβενετίζω, δέ α Ξε ῤῥογίεν οὗ (μα Βίμος (οἰτοὰβ ἀπ ΡΟ Π1οὰ] ἴΔ0- 

Ἐοη), ΤὨΡΒπ. εἰγοη ρ τ οο(.τοῦ.4244). 
Ἐβενεφίκιον, τό, (1.ϊ, δεμοβείμη) φἹὶ, δνῖδε, ΟΝῚς, (325)εαηι.12, 
Ἐβέργιον, τό, γοί, τοαπὰὶ, Μ|γ. Αγίορι.25(Ρ.35.26). 
Ἐβέργος, τό, οκΐεν, τὐἱὴν εἴς τι χαλάδριον βέργεσι πεπλεγμένον 

τοῦτον ἐνθέμενοι Κ΄. Μίακχ,2ο(Μ.90.το88). 
βέρεδον, τό, (1,αἱ. νεγεάμ5) ῥρος!-ἦονδε, 7ο. ΝΑ]. οἰγοητα Ρ.3711(Μ. 

97.5614). 
[Ἐ]βεριδάριος {{"]βηρι-), ὁ, (Πα, υεγεάαγίμ5) σομγίεν βηρι- ἘΡ. 
ΑεριΑρ. τ αρῤοί,56ε.77(0.157.1τν ΝΜ|.25.3880) ; ΤπρΡΠη οὐγοη. τό Μ. 
τοϑ.4374). 

Ἐβέρνακλος, ὁ, (1 αἴ, σεγηασι 5) ῥμδίῖς οἰαυε, [ΜᾺ]. ἐἰγοη.1 

Ρ.τϑ)(Μ.07.2074). 
Ἐβεστήτωρ, ὁ, (1.4. σε! 1107} κεέρεν οὗ ἐἰ τυαγάγοθο, ΠΡ ὮΠ. ἐἰγοΉ, 

Ριτοι(Μ.τοϑ. 4076; βεστίτορες 46 ΒοοΙ); Ὑπατι ϑεπα. ἐΡ}ι, ττ τις (ΜΝ, 
99.:2800}. 

Ἐβεστιάριον, τό, (1,41, τεϑι]αγ 51}; 1. τοαγάγοδθ πραϊιποσίτῳ β. 
ΟἸΚ( βϑοο(Νίςαρα) ; 2. εἰοιμίηρ, ῬΒοτπόπιος.2. τ(Μ τοί. 569Ὰ). 

Ἐβεστιάριος, ὁ, (1,Αἴ. υὑδδίαγίμϑ) ΘΘΡΟΥ ΟΥ̓ {6 τοαγάγοδε,  Λατ, 
διαᾷ,ἤσρεδι το Μ.00.17858); ΜΙ ΑΜΑ͂ 4.281. 

βεστίον, τό, (1.αξ. τιαςι5)ὺ εἰοιλίηρ, [0.Μ 4]. εἄγοη.τ3 Ρ.322(Μ.07. 
4844). 

Ἐβετερᾶνος, ὁ, (181. υδέογαη5) ἀἰδομαγροά Ξοἰάϊεν, ΤΑΤΗ ςόγηι, Πά.1 
(Μ.26.126 54). 

Ἐβῆλον, τό, ([,μ8{. νείτ)»})}; 1. σμγίαΐη, μαμρτηρ ; Ῥ᾽ασθα Ῥβίοσε, οὐ 
ἰηξίθϑα οἵ, ἃ ἄοου, 4.7 λόνι ἃ οϑίρ.211.5); Τι [οὐ φε(ρ.118.10}; 65ρ. 
οὗ εὐτίαΐῃ ϑουδεπίηρ ΠΏΡΘΥΪΔΙ ρυθβοησο- Βα πιῦοτ, Α(Π αροί ρΉ 5.3 
(Μ.2ς.δοοο); ὕντϑιυ δα, κτ(ρ.142.17);} ΟΥ Βογθθηϊηρ ΘΙ ροτου 5 Ὀ66- 
ΟΒαιαΡοΥ, [ο. δία) ελγον.τᾷ ρ.3255(Μ.07.5294}; Οἵ συτίδιηῃ ΘΟ] βρ' 
4.18] ςεογϑίαγίμη, 50 ΘΥΓΑΠΡΟα ἃ5 ἴο βούδθη Οἱ ὈΟΓ σουτί-ΤΟΟΠὶ 
δ ΘΠ φομαπιθον, Μ.μῤίντοτ; εἴ γνβι λον. 5.4 ἴηι 2 Γ μια, δθοῦ); 
τ564 ἴῃ σΠαγοΠ65. 85 ἀοογ-συτίαίη οὐ βαῃμοζιδΥν -βοσεθη, ΑΓΒ, “Ὁ, 
πκδ(ρ.214.36; Μ.25.7 60}; 2. ῥαηηόν; δε ἴο ἀδοογαῖθ βίγεείβ. ἴῸΓ 
ἸΉΡΟΥΆΙ ΡῬήόρτοββαβ, δοθί Ν σεγριι (ΝΜ 93,15688); ἤσηρ οὐϊ. αἵ 
ΒΙΡροάτομιε 85 βίρτι [μὲ τᾶσθβ ψεσὰ θϑίηρ 614, 10. 1]. εὐγοη.τϑ 
μ.474(Μ1.97.6808) 41].; 3. υεἱλ, ἀ56α 85 τηᾶτκ οἱ πορουγ ἔου βαϊητβ 
ΠΕΡ ἴϑς. τὴν εἰκόνα] ἰδόντες μετὰ φώτων καὶ β. δοξαζομένην Ατο(. 
νιϑψη (Μ.04.1303}). 

βῆμα, τό, Α. εἰο,, ξοίησ; Παπος 1. φαΐ, ΟἸετη. "γ.44{(0Ρ.22:1.28); 
Ομτνϑιλονι.72.4 ἴ Μ|Π.(7.70 44}. 2. τπεῖ., τοῖν οὗ {6 περὶ β. καὶ 



βηματέω 

λόγου ἄργου ἀπολογίαν δώσουσι ἘΡὮΙ.2.948 ; 3. ῥᾷεε; 8.5 Ταραϑατα 
οὗ Ἰεπρίῃ, (μτγβυλονι 4δ01 ἠῃ σεη.(4.4818) ; ῬᾺ]] ἢ. αμ5.47{0.136.14; 
Μ 34, ττοδ.}); ἅν ν Ολγγο.το(ρ.62.18; Ν.47.36). 

Ἐ. ῥίαϊξογηι; 1. γοδί Ὁ} τραγικῇ φωνῇ ἀνεβόησεν ἐπὶ τὸ β, ἀνα- 
βάς Τα5:.2αῥοϊ.τ2.ττΜ.6.4654)}; Το. λ45],εἤγον.13.0.3220(Ν].907.4028); 
2. ἐγίϑιιμαὶί οἵ τηαριοιταῖθ, Ἐρ.ϊμρά, 0. Ἐπ 5.ἢ.ε.ς.1.290(}1.20.4208) ; 
ΑἸ, ἐρ.εμεγεῖ, (ρΡ.τ73.το; Μ.25.2324}; ετεςέεα ὃν Ῥβϑὰ] οὗ ϑατιο- 
βαΐα 1ῇ ἱπιιϊαίίοη οὐ βθειιΐαγ τηϑριβίταϊοβ, δ] ἢ, ἐρ.Ρ.Ἐλπι5.ἢ.6. 
7.320.0(7120}; οὗ Ἰυάρτηξηί-σεαῖ οὐ ἀοά, Ογαε, δὴν.8.82;, Ῥα]].υ. 
Ολνγνε. (0.27.2; Μ.47.11}; Οντ.Ος.τ2ο(3.173Ὲ}; 1.:1|.7ας.(ρ.218,13}; οὗ 
Ομσῖβί, Ομσυϑ λον. 2.4 ἠπ 70.(8,488})}; λέγεται [5ς. τὸ θυσιαστήριον] 
παρὰ πᾶσι καὶ β., διὰ τὸ μέλλον τοῦ Χριστοῦ β. ἾΪο. [6} ἐἠπγρ.(0.441}; 
προσευχή ἐστι.-..β. κυρίου, πρὸ τοῦ β. μέλλοντος 10,(]ἰηὶ,5εαἰ,28(}1.88, 
11208); παραδίδωμι ἐμαντὴν τῷ φοβερῷ καὶ φρικτῷ β. τοῦ Χριστοῦ 
Μίατς. ας νον. 67; ταςῖ. δέκαζε τοὺς λογισμοὺς ἐν τῷ β, τῆς 
καρδίας ΝΙ]Εμίον.τ2( 1.70. 1το80}; 3. ἤςπος, τηεῖ,, ἰοσαὶ ῥεϑῖηφε5 
τοῖς ἄλλο τι θεραπεύουσιν ἀντὶ τοῦ β. ϑγῃδβδ.ερ. το Μ.66.14760); 
7μάϊείαὶ ἀπ βογεϊν οὗ ἃ. Ὀίδμορ, αὐ. ΝαΖ.υν,17.8(Μ].3ς. 9764). 

(. 66ε].; 1. Τγήρμηξ, ἐμαὶ, σαμοίμανν οἵ ομυσο (1.6. ταὶθεα 
Ῥἰαϊζοιτη ὑΠοΥθο ϑίοοα ΔἸΤΘΥ πα 5εδῖβ οἵ θίβῃορ ἀηπα οὐπεὺ 
Οἰεγρν, [ΟΥ ποι δοζσεθ5 τὸ 11 νγ85. δχοϊπβίνεὶν τεβοῦνεα) οὐ δεῖ 
πρεσβυτέρους πρὸ τοῦ ἐπισκόπου καθέζεσθαι ἐν τῷ β. (Πμαοα.εώπ.56; 
μετῆλθες εἰς τὸ β, καὶ κρατεῖς θρόνου τ. ΝᾺΖ.αγ».2.1.12.437(}}.3}]. 
1107}; 14.07.40.46(}.436.4254); {11 .-ρ.( ὁπ. Αρβιδιττιτο; οὐρανίων 
δυνάμεων ἅπαν τὸ β, καὶ ὁ περὶ τὸ θυσιαστήριον πληροῦται τόπος 
ΟΒγγϑ.5αε.6.4{(0.147.18; 1.4240}; 14,ἠονη.31.2 1π ονμ.(0.7460)); τοῦ 
θείου τῶν ἀρχιερέων β. ΤΒάτςζιλαεν.4(4.371); ἀντὶ τοῦ σπηλαίου τὸ 
ἱερατικὸν ἀσπασώμεθα β. ῬτΟΟ] ΟΡ ογ.17.2(Μ.65.8ο90}); εἰσέρχεται εἰς 
τὸ ἅγιον β.. καὶ θυμιάσας τὴν τράπεζαν [1 ἶγγς.(Ρ.361.27}; ἐντὸς τοῦ 
ἁγίου β. Ἐπελοὶ,(Ρ.5}; οὗ βαποΐμβη!θβ οἱ τπατίγτιβ, συ. ΝΑ2.07.7.15 
(Ν1.35.7730); 1Ὁ.44.12(Μ.36.6200); β. ᾿Κοποα τὸ ρίαοα οἵ Ὁ τῖβυ δ 
ΒΘΞΒΊΟῚ. ΔΓ ἀΡΟΒεΪο8. θδσθαβο οὗ Δυταηροτηδηξ οἱ ργοβον ἴα 8᾽ βεαῖϑ 
ΟΠ ΟἰἸΤΠΟΥ 5:46. οὗ ὈΙΒΠοΟρΡ᾽᾿ 5. σπαίτ, {Β65.᾿ εν δὶ. 6(}.250.13); απὰ τὸ 
μεν μὶν βΘΠΟΙΙΔΤΥ, Ἰβορδτ Ἡ ἰὐενρ. (8). 20840) ; ἤδῆσα 2. {Π6 
εἰογρν τὴν τάξιν τοῦ βι ὅτ, ΝΑ 2.ογ.43.2:(Μ.326.ς 538); 1.43. )(ς644); 
Ῥᾳ]].}.1, ατς5.7τ(}.34.1242Ὰ}; οὗ ρΡᾶρὴ ἰδὼν: 1πϑτιτπἰοα ὈΚ Τπ|΄8ῃ, 
830Ζ.ἦ,.6.5.τ6.2(}.67.12614}; 3. μι, ρ]δοθα ἴῃ τ]44]8 οὗ ΠΥ οὐ 
ΠΘΆΧΟΥ ἈΠ΄, ἴτοπὶ ΠΟΙ (οβρεὶ δα ἘΡΙβυϊα ἡγε σα 8Δη4 86Γ- 
ΠΊΟΠ5 ΡΙεδομρά, οὗ, ἄμβων, 802,ἢ,.ε.8,ς.2(Δ1,67.1 5280); 120.0,2.11 
(τόοος) ; στιλπειδωρὶ.2.τ(}1.88,18720). 

1). (Μέαπίς ἢ.) ἔοοδὶ οδήθοξς οἵ σθυθιθοῶν δὲ ψ ΗΟ Ῥαββίοῃ οἵ 
Μοβοβ τνῶϑ σογησηθιποταϊθα, δηα Πα πὴ οἵ ᾿πσοιηθηΐ ἘπΊρ ΠΑ 5ΙΖρά, 
ΡῬεΐοτε 1παρσειπηδηΐ-βεαῖ ἐρεικεἰιἧπε ΡΙοΐαχε οὗ Μοβεβ ἃπᾷ Μαπίςῃ. 
ξορίαγοβ, οἵ. Ἱαηπτεϊαθαι Ῥεαϊη-δοοῖ (Μαπὶοῃ. Μ55 ἐπ Ομ θβίευ 
Βεαῖεν (Ο]]εο 10), ν. [15 39 ὈΡ.344--5; Ζειἐδολν ἢ Γὰν ἀϊ6 πϑμίεδία- 
τη τοῖο ΤῊ δϑεηβοθα ! 3] Ρ0.2--τὸ ; οἷ. Απρυβίίπυ5 σοπίγα ἐρὶδίμείανη 
Ῥμμάανιοηῖ: 8(Μ.}],.42.170). 

Ἐβηματέω, 5εἰ ἠοοΐ μροὴ, ἐμΐθν, ὑστερεπι ἀὲςρ.(Μ.86.7608). 
βηματίζω, ΘΗ ρον ἐδε βῆμα, οἱείαίε τη ἐπε δαμείμαγν, Ατείῃ, 

ΑΡρ.εαἱ, ρος, ὃ: 4(ρ. 200.23). 
! "βημόθυρον, τό, βαποίμανν ἄοον, Βθατείηρ οἵ βῆμα ἔτοπη Ὀοᾶν οἵ 
σμυχοῦ ὁ ἑερεὺς..«θυμιᾷ τὸν λαὸν μικρὸν προελθὼν τῶν β. [ἀἰιἤγγς. 
(ρ.378.19); Εμεδοῖ,(ρ.5). 

Ἐβήναβλον (-αυλον), τό, (1,31. φεπαδιίνη) ἐπρεηρτςρέαγ, 10. 
Μ4].εἰνοη. 6 Ρ.τό3(}}.0᾽.2658); βήναυλον ἜΡὮΓ.1, 820, 

Ἐβήξιλλον, τό, (1,28. νεχτἰϊρη) οἰαπάαγά, οὗ ται] τατν βιαπαατα 88 
ΘΧΆΤΏΡΙΕ οὗ (γοβ5 οὗ τῇδε βασιλεῖς, πάσης πονηρᾶς ἕξεως ἐπὶ σκεδα- 
σμῷ, τὸ σταυροειδὲς παραλαμβάνεσθαι αἰσθόμενοι σχῆμα, τὰ καλού- 
μενα τῇ Ῥωμαϊκῇ διαλέκτῳ β. ἐμηχανήσαντο ΜεΙΠ, Ῥονβά τ(ρ. τ ο4.20 ; 
ΜῈ τϑ,4οοΟ). 

["]βηριδάριος, ν . [Π]βεριδάριος. 
[Ἐβῆρος, ὁ, ΞΞ βίρρος, εἰοαξ ; ἃ5 ἴἸὰ ἀνρὶς ΟΡΡ. βΙὮ οἱ αϑοεί!οβ, 

(ύδηρτ 12. 
βήσαλον, τό, ὀγίεξ, ΟΥΜαρ αὶ ({χ.Ζ4.0}..}4.36(}}..Ρ1..77.23830, 

οοπ͵. βισ-); ᾿ἔχογε.3 φ. 337). 
βήχιον, τό, εο ρἢ τὸ β. δεινῶς αὐτὸν διεσπάραττεν Μῳ. Ἄγίρηι. 31 

(Ρ.50.15). 
βία, ἡ, 1. (7ζονοε, ήοίονεο, τεῖ. σα ἀξ ϊηρθ ] τάϑη 2ὴ τὸ- 

ἀεπιρίίοη β, γὰρ οὐ πρόσεστι τῷ θεῷ ΠΊορη.7.4:; τεῖ. Ἀθη ἔτες 
111 β. θεῷ οὐ πρόσεστι" ἀγαθὴ δὲ ὡνωμὴ πάντοτε συμπάρεστιν αὐτῷ 
τεπ ἠκαεν.4.56.8(.7.το008)}; αχερ. Μί,ττ: 2, ΟἸδιη. φ. 4.5. 2τίρ.172. 
23; Μ.0.6250) οἷξ. 5. βιάζω ; τοῦ, ῥῬγοῦ]οτη ῃρίμοΥ ὅθι τγαβ Ὀςροςίξη 
Ὀν ἘριῃοΥβ ΜῈ ΟΥ Ὁ ζοηῃδίταίηϊς, τι ΝαΖ.ογ.20.δ(ρ.81.4; Μ,36, 
81Α); ν. βιάζω; 2. Παρίε ἠκολούθησεν αὐτῷ μετὰ β. Τ. 51.3.4; 
3. μεξοσετεν τοῦτο ποιεῖτο μεγάλης β." εἰ δὲ χωρὶς β. μηδόλως λειτουρ- 
γήτωῳ [1.86. ἴζεσ οοητδοῦ Ψ ΔΓ ἰχαρυσὲν} ΛΔ ογσε. τῇ. 

206 βιβλίον 
Ἐβιαγωγή, ἡ, ῬΉΉΕΥ οὗ [16, το Μαρ. ἀἱαὶ (ττ.Ζ486}ν.}1.3(Μ..}}..77. 

1638). 
βιάζ-ω, 1. ερηδίγαΐη,, ἐοηῥεῖ, ἱγεαὶ τοὶ ἦ υἱοί φῆ; τασὰ, δῃὰ Ραβ53., 

ἐοΉδίγαῖη Ομι6561 “-ομένη ἑαυτὴν ἐπέμενεν Τ5ῖ, 2αῥοΐ.2.ς(Ν,6.4448); 
Οὐ. 7ο.1ο.δί2; ρ.3ο8.6; Μ.14.5414.); Μασιλερ, μοη1.10.3(}1.34.6440); 
{Π60]. υἱὸν...«ἔπεμψεν [3ς. θεός], ὡς πείθων οὐ “μενος ὈΙορη.7.αἃν 
μῆτε τοῦ θεοῦ --ομένον, εἰ μὴ θέλοι τις κατασχεῖν αὐτοῦ τὴν τέχνην. 
τὰ οὖν. «παραβάντα..-«παρὰ τὴν αὐτῶν ἀπέστησαν αἰτίαν τε λαεν.4. 
20.2(ΝΠ.7.11118}; τὸ μὲν γὰρ ἄκοντας σώζειν ἐστὶ “υομένον, τὸ δὲ 
αἱρουμένους χαριζομένου. οὐδὲ τῶν καθευδόντων... ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
θεοῦ, ἀλλ᾽ οἱ [Ν{ττ1: 120] Ο]εμ...5.2τ(0.173.21; Μ,0.6250}; θέλων 
«οὐὑπέστησεν ὁ θεὸς τὰ πάντα ἢ βιασθείς ; ΟΥΝᾺΖ.0γ.20.6{(ρ.81,1ο; Μ, 
26.814}; τεῖ, ΘΟῚ 5 ρεηογαζίοῃ οὐ γὰρ βιασθεὶς ὁ πατὴρ ὑπὸ ἀνάγκης 
φυσικῆς ἀχθείς, ὡς οὐκ ἤθελεν, ἐγέννησε τὸν υἱὸν δγιηδ. δίνη. (351) 
ἀηαϊΪ.25; Ἔχερ. ΜΙ.11:12 αὕτη βία καλή, θεὸν βιάσασθαι καὶ παρὰ 
θεοῦ ζῳὴν ἁρπάσαι (]επλ.4.ἀ.5.21{(0.173.23; 6250); οὐ δὲ ““ὀμενοί εἶσιν 
οἱ τῇ εἰδωλολατρείᾳ ἀποταττόμενοι καὶ. Μί τ ττὶτ2(ρ,85,23); ν, βιαστής ; 
2. τιηρά,, γπαῇὲ ΔΉ ἐἤογί τὸ ἡ ψυχὴ φέρειν ῥᾷον “᾿εται τὰς γεγενημένας 
ἐπιβουλάς Οτ. [0.6.2(τ ρ.τοϑιο; Μ.14.2014}; ΟΒγψβ8.5ας.3.ο(ρΡ.05.1: τ᾿ 
4874): ΤΠάτ,λ,γεῖ.26(3,1271) ; 3. τογεδὶ, ἀϊξίογί, ἀο υἹἱοίεηος ἰ0 τὸν νοῦν 
ἐβιάσατο ΜοΙῃ.γΕς.1. Ξ8(ρ.320.0; Μ.41.11530); οἵ ννγδβτίηρ {Π6 πιοδιι- 
ἴῃς’ οὗ ποτγας, (Ἰς. έν. πίρ.18.26; Μ.8,7208Β); ΟΥ. 70.13.ττ(ρ.215.25; 
Μ.14.4168); Επ5.2...3.3(ρνίτδτιτο; Μ,24.0020). 

βίαιος, 1. υἱοἰδηΐ οὐ β. ὁ θεός (Ἰοτη. Κγν.20(0.217.16); Εχερ, δίτιττ 12 
γενοῦ β. ἐκεῖ, γενοῦ ἅρπαξ 5ς. τῆς βασιλείας] (γγπι οι τ ὁ ΤῊ 
27. (1τ.7260); 2. φηξογεεά, ἐονηβρμίδοῦν αὐθαίρετος γάρ, ἀλλ᾽ οὐ Β. 
ὅ πόνος Τάτ, λ.γεἰ.28(3.1287); 3. {ογεεά, τυγεεϊεά ; οἱ Ἔχερεθὶβ. αὐά 
Ἰητεγρτείδαοις, Οτν, ἤο.1τ3.46{(0.272.11; Μ.14.4800); 5.6.3. 2(0 .τ5ι- 
1; Μ.24.002Ὰ); Ῥτος,.(φη.4: τ6(}1.87.2778}; 4. πδιιῖ, ἃ5. ϑυιΐ)κῖ., 
ῳοίεηξε, ΤΉΡΒη εἤγοη.Ρ.222(Μ,τοβ, κό6 58). 

βιαστής, ὁ, γπαΉ οΓ υἱοίξηεξ, Ἔχορ. Μ1.11:12 οἱ γὰρ ἁρπάζοντες τὴν 
βασιλείαν β.᾽, οὐ τοῖς ἐριστικοῖς λόγοις, ἐνδελεχείᾳ δὲ ὀρθοῦ βίου 
ἀδιαλείπτοις τε εὐχαῖς ἐκβιάζεσθαι εἴρηνται (Ἰοιὴ. 5: .7.5.2(0.220 17; 
Μ.0.334}; βιαστῶν ἐστιν ἡ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 18.4.2(ρ,25ο,τὸ ; Μ΄ ὃ, 
12178); 65.776 η1.2.0(2.21ττα; Μ.31.6450); ΟΠγνβ. μον. 54.4 ἰπ 10. 
(8.320) ; 1514. }ε].4ῤ}.4.136(}.γ8.χ12178); ν. βιάζω. 

βιαστός, τε γε 10 υἱοίσηεε, τεῖ. Μι.τ1:12 β. γάρ ἐστιν βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν Ἀπ, Μου. ἦσο. 130(Μ.80.18418). 

βιάτωρ, ὁ, (1,δἱ. υταϊον) ἀῤῥαγτίον, σιμαηπομεν βι ἀπὸ πρημικιρήων 
(υἱαίον δὰ ὈΥΡΆ467115), ΟἸΠΟΙΔ] σοποθυηθα ἢ δατηπβίτατϊίοῃ οὗ 
ΠΡΟ ΪΔ] βϑίαῖοβ, ΜΙ 4,Μ14 γ.24353(Ἰ ΔΚ, ς. 5οο). 

Ἐβιβάσκω, σαὐναηεε, ἰαΐκα εἰγτάος μακρὰ “ὧν ΤΔΡΟΙΙ, είς Ῥςτοῦ: 3 
(11.33.14658 ; Ρ.211τ.8 βιβάσθων). 

βιβλαρίδιον, τό, ἐζ 16 δοοῖ, Ἡδυι.Ἵ5.2.τ.3;; 1.2.4.3. 
βιβλιδάριον, τό, -Ξ ἴοτερ.; οἱ ἃ Νὲενν 1 εϑίαηιθηῖ, ΟΥ̓́ΘΝΕΓΔΟΙΝ 

τΠοτθίγοι, ΡᾺ]], ἢ,  α:5.8(Ρ.27.1ττ; βιβλίον γεγραμμένον Νί.34.το358); 
Ξο! -αἀορτοοίδζοτν, οὗ δ ΠΟΥ 5 οὐαὶ ὑνουκ, 10. 2ς(ρ.80,17.; ΤΟ. 14}: μὲ 
βου, Οεουχῃ. ἄροῦ,το: 2(ρ.121), 

βιβλίδιον, τό, {τ 6 δοσῖ,, ἱγεαίτ5ε, Τρτι. Ρρἀ.2ο,α ; ΠΥ σιτία; 
1.2.τ.3; ἀδρτεοιδίοτν, οἱ δυῖμοῦ 5. οὐνη σου, (ἁ6]. νΖ,λνσί τοῖος 
(}1.8ς,12128}; βαγοαϑῇςο, οἱ ποτεῖ, νυυησθ, ΒΟΡὮ͵, Π ἐῤι νη. (Μι87. 
21008}; οἱ Το 5ῃ ρῃν]δοΐευιοβ, 1516. Ῥ6],ρ}.2.1τοο( Μ.γ, οι 0}): υὐ ἃ 
ΤαΘΙ ΠΟΥ 1πὶ (ἰδ οἰ 5} 56 ἴο ΘΠΉΡΘΙΟΥ ΟΥ̓ ΡΌνεΥΠοΥβ, {π|5ι. χαροί, 
290.2(Μ.6.3734}; 14. 2Ζαβροΐ.2.8(44.6.4454}; 1δ.1τ4.1(468.4). 

βιβλίον, τό, εἰν οὗ βύβλος (ραρντι!5); ἤδθῆσθ 
Α.. ἀοσμρηθηὶ, τονε ΤῊΡ ; οἵ Τα 5 θην] αοσίετοβ, ΟΠγυβ. 0.1.7... τὴ 

Μ|.(7.7038}; οὗ ἃ αἰσξίοηατν, ΤὨατ, φίς 54 τὴ 1 Καρ,(τ.380}: οἵ ἀἢ 
ἡπαϊοίμπδας (ἰδοίϊ5), ῬΔ]1.υΟἠγγς.ταίρ.85.8; Μ.47.48); ἃ [ετίοτ, 
ΤὨΡν] χε ρεμὶ, ἀ(ρ,484.36; Μ.113.0450)}; ἃ σογεῆοαῖο, Μαγο "ίας, 
ΡΟ ἢ.6. 

Β. ῥοοῖ; 1. ἀϊυϊδιοη Οὐ νοίμρῃε οἱ ἃ νοῦκ, Ταῖνογαὶ, πδίρ, 3ντα; 
Μ.6.8808), ΟΥ. [ο.το.46(20; Ρ.225.12; λόγον Μ.14.3070); [των ἡμέ, 
5.33.4(Μ.7.12144}; ἤξηοε οὗ {π6 βεραζαῖε Ῥοοΐκβ οἱ ἰὴ. ΒΙΌΪς, [αει. 
ἀταϊ.75.τ(}Ὲ.6,.6524}; ΑΤΠ..ἐῤ.ἐπεγεῖ. 4(Ρ.173.1τ0; Μ.25.2328)}; (Ἤτν5. 
ἔπι. 43.1 τη 70.(8.2488}; ῥΙυτγ, ; ἃ. τὴ8. Οἰά Τεείαμιεμ! (85. (γ15- 
[ἰδ βοτρίυγθ) τὰ β., καὶ οὗ ἀπόστολοι..«λέγουσιν 2ΖΟἰδη.14.2.: (Ὁ5 
7εν 5} βουίρίασε) Οὐνλονι. 4.12 1ἢἢ 767.(0.117.4: Μ.13.4170); Ὁ. ἐδ 
Βιδὶε, Οὐ. 7ο δ.δ(ς; ρ.χ17.20; Μ.14.2168); Ογχ. Ἡ.καἰθεί, τους ᾿ Ομτνϑ, 
μοηι.47.3 τῷ ΜΖ (7.401 Α}; 2. ἃ εογερῤἑείδ τρονκ, νει 1 σοιπροβεὰ οἵ 
ταδὴν αἰν βίου; 8. οὗ ἃ βΌΒΡρΕΙ-ΌΟΟΚ τἰϑεὰ ἴῃ δαμηϊη!βίευμ ατῃδ, 
ΟΠ τνυ5. σία τς. (2. 1504Ὰ); Ὀ. οὗ ἃ Νεὲνν Τεβίδπιομι β. ἔχον ὅλην τὴν 
νέαν διαθήκην ἴο.Μοβοῃ, ῥγαὶ,τ34(Ν Π.87.29974}; ς. οὗ ἃ ΒΙΌΪς, (ἢτν5. 
ῥονι.32.3 τὴ [0.(8.1808); 18.54.3(313Ε}; ἃ. οὗ {π6 Ῥοοκ5 οὗ αἰντμε 
Ἰαασετηξηΐῖ, Τὶ ἀδγ.Β τοίρ.114); Σ᾿ ρος. 70.4{0.72); 6. 05., οἵα ὈσῸΚ 
οὗ τηᾶρὶς εἰ βούλει Χριστιανὸς γενέσθαι, φέρε μοι τὸ β. σον καὶ πᾶντα 
τὰ περίεργά σον (4}1,.ν.Ηνρ.(᾿.90). 



βιβλιοτάφος 

μοὶ τραῦ [π|5 Ῥοοίςβ βιβλιοφόρος ἢ β. καὶ σητοτρόφος καλούμενος 
19)4.}Ὲὲ]. ἐῥ.1.127(.4.78.2688)}. ᾿ 

Ἐβιβλιοφορέω, εαγγγ ῥοοῖς, 15: Ῥε]. 9 ρ}.τ.234(Μ,78.328.). 
Ἐβιβλιοφόρος, ὀοολ- αν Ηρ, οἱ ἴῃῇξ βυηδρόρσιια κτῆνος... β. 

ΤΟρεβ. ΝΖ. άταί τ83(}1.38.τχόο); 848. ϑυθϑβί., 1514. ῬΈ6].ἐῤ}.1.127(}1.78. 
2688) οἰξ, 5, βιβλιοτάφος. 

[ΠἸΒιβλιαφυλακεῖον, τό, ἰδγαγγν, γεσογά-οὐἶεΉ, Ατασλοτι. [9.21:25 
(Δ4.85.1524Ὰ}. ᾿ 

βιβλιοφύλαξ, ὁ, ἰἰῤγαγίαη, γερίείγαγ, Πίαϊ, Τίν.οἱ ἀφμτζίττό το; ὁ 
κύριος ᾿Ισίδωρος ὁ β. τοῦ πατριαρχείον Απᾶϑι..οά, τοί Μ.80.τ85Α}; 
Στέφανος μοναχὸς καὶ β. ἀνέγνω ΟΝΙς.(γβηγαεὶ. τ(Η.4.530). 

βίβλος, ἡ, Δ. ραῤννγιις ἐκ β. -.. σκεῦός τι ποιησάμενοι (]ΘΤΩ.51}.1.23 
(ρ.04.6; Μ,8,8074). 

Β.. τογδη το] οὗ ῬΆΡυτιϑ; πεπος ὅσος, ΘΈΛΟΙ ΤῸ]} οὐ σοῦδχ, 
᾿ττεξρεοῖίνε οἱ 115 τι ῖο ΣΙ] ; 1. οὗ Ἰμἀιντ 8] θοΟΚΒ οἵ ΒΙΌΪ6, Τπ5{, 
ἀ1α].πὸτ(Μ.6.5170); ἐν ταῖς τῶν προφητῶν β. 1ά. ταροΐ.31τ,7(}1.6.3774}; 
ΟτΥλον. το. τη 76γ.(ρ.74.π6; Μ.14.2610); ΜοΙΠ σγεριτ. (ρ.12.τ8; Μ, 
18.458); 2. Ρ[ατ.; 8. οἵ σοΠδοϊοα ψγοσκβ οὗ ομα διῖμου, 6.5. θΟΟΚΒ 
οὗ Μοβεβ, ζύ ορι.43.1; οὐ Ῥββιηβ, θοοὶκα οἵ ϑοϊοιθοη, εἴο., Μείῃ, 
5γ}51}.7.4{(0.75.10; 1200}; Β. οὗ σοταρΙεῖς ΒΙΌ]6, Οὐ, 16.1.2 2(ρ.26.33; 
Μ.14.61Α}; Επ5.0..4.17(0.124.2; Μ.20.1τό5 4}; ΑἸΠ εῤιθηεγεῖ, 3(ρ.172. 
τό; Μ.2Ξ5.2204); (ῃγγϑβ λομι.32.3 10. [0.(8.188})); 8. 5πρ., [μ8 Βηδ 6, 
ΟΝ 85. μηνί ρ.201,12; ΝΜ. 4ς,. τοῦ }0); [Πδοης. ΠΠποπορλ (Μ.86, 
τϑι6 9}; Ρτος, σΟδη τς: τ8(}}.8).3454}); 4. Ξἴηρ. οὐ Ρ]0χ., Οὗ {πὸ θοοΚΚ 
οἵ Τρ, Ηδυπηὲς.1.3.2; ΟΥἉ [0.5.7(4: Ρ6το4.1; Μ.14.1934); στ ΝΑ. 
εαγ.2.Ξ(ροδγη.)1.342(}1,.37,14754}; Ἰπτεγρτοίθα 5 ΝΊ, ᾿έάαϑε. [αε. 
1.13(0.751.1); 5. πιϑῖ., οὗ ππᾶροβ βίβλοι τῶν ἀγραμμάτων 7ο.1)εἴσιαρ, 
2. το Μ.04.12030}) ; οὗ σοηδοίθπος πᾶσάν μου τῆς συνειδήσεως ἀναγνοὺς 
τὴν β. ΜΑΧ. 6.4 (1. οτ.6220). 

Ἐβίγκας, (1,8ἴ, τὐηεαδ) ιαγοεὶ ἰξοῖς σοη μον, 5 ϑπουϊ οὗ δοοϊαπιδ- 
τίοη Αὔγουστε ᾿Ιουστινιανέ, τοῦ βίγκας [ἐπ υἱηοα5] Οἰγοη. Βακεῖ. 
ΒρΡ.338.341(}1.02.881..,3808); Αηδϑί ρα αχ.τ (ΝΜ 90. 1120). 

Ἐβίγλα, ἡ, (Δ. οὐσεῖα) ρμαγά, ΤΉΡΒΠ. εἤγοἢ..2οϑ(. τοδ,6410). 
βιζάκιον, τό, ῥεύδίδ, «ριαϊὶ ρίδεο οὗ δσίομε, Μδο. θρ. λον. τ]. 1.34. 

6280); Πϑοτ. οεὶ,4.το( 1.88,16728); Απτ Μοη, ον». δΟ(Δ.89.τ6284}. 
Ἐβικαρία, ἡ» (1.41. τἱεαγία) οὔἥδοθ οὗ υἱοαν οὗ ὅτι Ἱπιρευίαὶ ἀϊοσεβα 

Μακάριύός τις ἀπὸ β, ῬΑ]}.}.1 απ5.6ίρ.157.10; Μ.34.12338). 
Ἐβικάριος, ὁ, (1,41. σἱεαγίμε) ἀορμῖν ; 1. οἵ ἀἄδραΐν οὗ ῥγϑείουδῃ 

Ρτοίβοι, υέεαν οἵ δὰ ἱπηρουῖαὶ αἴοοεβθ, Ατῃ.ἢ.4γ.γ7(ρ.187.1; Μ.25, 
ποι): ΕΠππΐηπ5 ἐῤ. Βας.(Μ,32.5330); Β65.6}.237(3.3658; Ν.32.8858Β); 
ΝΙ].ερ»}»ε2.162 τ|{.(Μ.79.27718}; ϑοοτ,ἢ.6.1.12.2(Μ.67.76.04); 2. οἵ 
Ρίβῃορ οἱ Ὑπεββαϊοηῖοα 85 νίσατ οὗ Ῥορα οἵ οιηξβ ονεῖ Ε. ΠΙντῖ- 
σαχὰ ἔτοια τπηὸ οἵ Ῥϑιηβδιβ, Μαχεη ερ.τ2(Μ. ΡῈ}. 87.19τ})}; 3, οὗ 
ῬΟΡΘ6 ἃ5 νῖσδσ (1.6. τοργοβοπίαξινθ, μα ηΟ 5ΌΡΡ]165 τη6 Ρἷδοο) 
οἱ 55, Ῥεῖοσ. δηᾷ Ῥαὺὶ, ΗδάᾶνΡᾳρα ἐριοηει (ΜΡ Ι,.ο6.12τ80) ; 
4. Ππείεηαηὶ (υἱεαγίμς εοἤ ον! 5), Το, Ν4].εἰγορ.13 0.332(}1,07.406Ὰ}; 
Ηρ η.ἐζγοη. Ὁ. 2) 8( 1 τοδ. 6880}; ν, οὐἐκάριος, ᾿ 

Ἐβικεννάλια, τά, (1αἴ. υἱεεπηαϊία) ἐοουαὶ ἴ: πομομν οἢ ἐπε 
ἐροη δ εἰΐ γεαν οὗ ἃ γείρη, Οἠγοη Βαςελ..282(Μ.02.7ο 40). 

βικίον, τό, 727 οὐ εαδῖ, ἘΡΙΡΒ.»ι’5,24(Ν]Ρ,..43.2844). 
Ἐβίνδιξ, ὁ, ([2ἴ. υἱηάοαὴ ἐρερενίαὶ απ -οο]]θείον, ΝῚ].6Ρ0.2.282 τἰτ. 

(Μ.50.341Ὰ}; 10.2.32] ({τ(Ξὅοο) ; Ογτοδιυ, ϑαδ, π4(0.145.22}; τοὺς πολι- 
τευομένους ἅπαντας ἐπῆρε [55. ΑηδβίαΞ 5] τῆς βουλῆς, καὶ ἐποίησεν 
ἀντ᾽ αὐτῶν τοὺς λεγομένους β, εἰς πᾶσαν πόλιν τῆς Ρωμανίας 1ο.Μ8)]. 
εἰγοη.τό Ρ.4οο( .07.5020) ; Οἰγον ῬαφοΡ. 230 (Μ.02.8858). 

βιοδώτωρ, {{{6- σίυτης, Νοπη.»αν.7ο.τον 38(Ν1.43.8378), Ῥα0].5}}, 
δορὶ... )3(}.86.2156}). 

βιοθανατ-έω, {16 ὃν νἱοίεῆεε οὐ γὰρ αἱ ψυχαὶ τῶν «-οὐύντων δαίμονες 
γίνονται (Ἤτν5.} α5.2.1(1.727}}. 

βιοθάνατος, ὁ, ἱ. σηα τοῦο ἀϊες ὃν υἱοίοηεε αἱ ψυχαὶ τῶν β. οὐ 
γίνονται δαίμονες (τυ 5.1 2.2.1 εἰϊ,(1,726})}; 2. ἴῃ σϑῃ., ἴῃ Ὀ8α 56η568, 
Οὗ οΥτηπαῖ5 ὁ μοιχὸς καὶ κυνηγὸς καὶ β. ϑς. Ἄδωνις] Αὐϊβειαροί,ττ. 
4; 4.Ρας:.) Δ Ἐάν. 5(Ρ.36.14; Μ.2.12474}; Οἠγοη, Ῥαδελ.». 3 4ο( Μ.02. 
8884); πᾷ οὗ βαϊοϊάε5, οἵ, υὐαηι διοιμβαπαιϊ ἡπογί εομεϊηϑτὲ [536.Ψ 
Τα 845], Οαϑϑίδμυβ ἐπ ςιτμς σοεποδίογηη 7.τ4(]. ΡΓ,..40.304λ)}; 1α. 
οοἰϊαϊοηός 2.5(Μ.ὈΓ,.40.5308); Βθῆος 85 ἴδιτη οὗ αρι86 65ρ. Βρρ]θα 
ὃν Ὠεδίῃρη ἴὸ (μυιβείδηβ, οἷς ερμς ἰδὲ σι υ͵ἱδς δἰ ἩΟΘΉ γόχ, 
ῥϊοιμαπαϊεῦ, Μ|, Βαῦνίαο τι χ(.4.5.5᾽ Ἰατιαδυῖὶ 24 Ὀ.571); πα το (Βεῖϑί, 
Τστεσουτ ας, 2(Μ 86,678). 

Ἐβιοθανέω, (0,11 σμϊεῖάε, 70. 6]. δϑρη, (Μ.88.10248). 
Ἐβιοθϑανής, ὁ, ο716 το ἀΐες ὃγ υἱοίοηεο, ποτα 1. ἃ σμϊοίάς β. ἐστιν 

ὁ ἰδίᾳ προαιρέσει ἐξάγων ἑαυτὸν τοῦ βίου Μί. ὈΊοη.153.1; 70. 76]. δόγηι. 
(Δ}.88,10248); 2. ἃ εγῖηπαϊ, ἃβ τούτη οὗ ἀθυ56 ΔρρΠ δα τὸ Ὀηβέ Κ 
Ῥαρὰῃβ ὁ Χριστὸς... ἀνεπαύσατο ὡς β. Μί, Ρίοη.13.3. 

βιολογέω, ἀξεεγίδο ἐπ {ξε οἱ, Ἐπιβτ.εηφαί, ε(ρ.56.4: Μ.18.6658). 
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Ἐβιβλιοτάφος, ὁ, ϑοοϊ-Ξερμϊοῖγδ, οἵ αι ἸἰΌγατν οοἰ]οοΐοΥυ γιὸ ἀ068., 

᾽ 

βίος 

Ἀβιοπαίγμων, ἢ ῥίαγίηρ τοί! {ϊ{6, Ο60.ῬῚΒ.οαγηι,υἱξντ. 
βιοπλανής, 1. τοαπά γίνη ἸΏ. ἐϑαγεῖς οὗ α ἰϊυΐηρ, ΝΟΙη, ραν, 70.13:20 

(}1.43.865Α); Βδησα δ ΉΡ, ἱπεομδίατ, ἰδιτς: το(8768); 18.20:23 
(0128); 2. τοϊμάϊηρ β. λαβυρίνθου εο.ῬΙ5.εανηεουϊέ,το, 

πβιοτοριστέω, ῥγουϊάε [ον οπε'ς {ἰὐΐηρ, Οτιεχοιῃ Ἐςιβδ:τό( Μ. τ], 
1200). 

Ἀβιοποριστικός, ἱ. ῥγουϊαϊηρ α ΠἸυεϊἱποοά, Ἐλι8.}.6.πίιδο; Μ,21. 
454); 2. ὁ} ῥγουϊάϊηρ α Πυεϊμοοά β. χρείαν ΟἸντΑρ, Ἐτεὶ.2: τ(}.03. 
5010). 

βίος, ὁ, Α. ἐξξε, πιοάο οὗ {6 (ορὈ. ξωή); 1. ῥεγΙοᾷ οΓ 186, ἐ2{6- ἴηι 
τὸν πάντα μου τῆς ζωῆς β. ον. Οἴόρι.τ.τ4.; Ἐπ5.}}..6.1το.4.6ο(Μ.20. 
8734); ΤὨαι ἠ,γοὶ. τ6(3.1223}; 2. 188 οαϊναγα σείτυϊέϊδ5 ΟΥ̓ εἴτοιεμι" 
δίαμοες οὗ {3 ἔν τε ἐσθῆτι καὶ διαίτῃ καὶ τῷ λοιπῷ β. Ῥίορη.5.4; 
ΟἸδιη. ἐγ.) τό(ρ.68.4; Ν.9.52324); τὸ τὸν β, ἡμῶν τῇ νεκρότητι 
σβέννυσθαι (οἵ ἐπε εχτϊποίίοπ οἵ ς᾽ 5 οατινατα δος ν 1165) ΟΡΡ. τὴν 

ζωὴν ἡμῶν διαλύεσθαι ΟὙ Ν γ85.07.ἐαἰσελ.δ(ρ.41.6); 3. Ππυεϊποοί, 
γιθαης ΟἹ σιῤεϊξίδησα, ῥγορῥενίν εἰς ᾿Ιουδαίαν ὁρμήσω, πρότερον τὸν 
ἐμὸν διαθεὶς βι Ηο» Οίενι..8; Ἐπ5.υ..3,τ(ρ.γ76.1τ6; Μ,20.10538); 
Οὐρὶ. Αρ}.5.χ..3; 4. γιαπηεν οὗ {ϊξε, εομάμει, ῥεμαυϊοεν ὃ β. ὁ 
Χριστιανῶν..-σύστημά τί ἐστι λογικῶν πράξεων ΟἸεγη. ραθά.τιτλ(ρ,τ5τ. 
24; Μ.8.3764); Οτιλονι. 4.16 Ἰπ 76γ(ρ.χ22.τι; Μ.13.14240); 14,70. 
20.36{(ρ.377.11; Μ.14.6608)}; (ηγχνβ.λοηι.24.2 τη Κονι.(9.006Ε); ἰα, 
ἐοηι. 6.3 ἢ 2 Τίνι. (ττι6 050); --Ξ πολιτεία: τὸ γὰρ β.᾽ ἀντὶ τῆς πολι- 
τείας ἔλεξε..-«τῷ δὲ βρέφει, ὥσπερ οὔκ ἐστι πολιτεία, οὕτως οὐδὲ β. 
Ἐ7αβύιφι εἰ γε ρ.88(Μ.6.13200); δα Τσσαβίοπαν ᾿π ΟΡ. 86Π86, 
ὀςεοηῃίταὶ ἐπαγαείεγ οὗ [ἴ{2, σομτταβῖεα ψ]Π πολιτεία (115 οαΐναγα 
ογάουίηρ' πᾷ σοηπα!το 5) τὴν πολιτείαν ἀμείψας, τὸν β. οὐ συμμετέ- 
βαλεν ΤὨάτ. :γεἰ.17(3.1220); ἀηα σοηιταβῖοα ψ τ σχῆμα, Ἐπίγαϊ, 
υ.Εμίνελ 55(Μ.86.23370); οὗ Ρατυσ]αῦ τηοαε5 οὗ 116 πολλοὶ... «τῆς 
εὐσεβείας οἱ β., μοναδικοὶ καὶ κοινωνικοί, κτὰ. Ὑπάϊ, θ5.24::1τ2(1.760); 
οἵ ἴμ6 “σποβιίο᾽ 11ἴ6, (Ἰ6ηλ.5:}.7.τ6(ρ.73.το ; Μ.9.5448) αἰ. ; Ῥχορπϑίϊο 
απ ἀροβίο!ς, Οτιλονι. 4.14 1. [6γ.(ρ.120.23; Μ.13.4244}} 'ῬΏΠο- 
Βορμίοα!᾽, Βαβ,σσοεὶ,2.1(2.3238,; Μ.31.8818); πιοπαϑιϊο, Ῥα]]. ἡ. ἔαρ. 
φχοσπι(ρ.10.1; Μ.34.:τοοΙ); β56ου Δ Υ ἐλήλυθεν ἐκ τοῦ ἔξωθεν βίου 
Βαβ.γέρ. [μ5.20.2(2.3640; Μ.31.0710}; β. ἀδιάφορος, τογἰἀϊν {7 6, ὅοΖ. 
}..6.3.4.3(Ν1.67.το370}; οἵ [86 Πνεβ οὗ ἔμα βαϊηΐῖβ, Β88.6.2.3(3.730; 
Μ.32.2204}); 5. 405., ζοοΐ {ξε; οοπίταβίοα ὙΠ πέστες, ΟΠ τ γΒ.μθηη, 
44.1τ . Ηοδ.(τ2.311τῸ} «].; ψ δόγματα, ἰά πον. 4 τη ΔΙ! (]. 
ὅ4οο) ; ἃ, μο»3.0.3 ἠμ ΤῊ655.(11.4008) 8].; ΜΈ μάθησις, ([6Π}.5}». 
7.(Ρ.33.29; Μ.9.4640); ψίι λόγος, 1.3.5(ρ.216.15; Μ.8.11488}; β. 
ἄνευ λόγου πλεῖον ἐνεργεῖν πέφυκεν ἢ λόγος ἄνευ β. ἀῤορῥι!, Βαὶϊγ αἱ. 
(0.246); “ΙΗ αἰτουτηοϊβίοη, ΓΆγνϑ. λον. 6.4 ἐπ ΚονΝ.(9.4178)}; Ὀὰϊ 
αϑϑοοϊδῖθα ἩΠΠ ἔργων ἐπίδειξις, Δ .λον».46.3 ἦῃι Με.(4858) «].; αῃαὰ 
Μὴ Κπον]θᾶρε οὗ ἀοά, ἰά ἤον.2.2 ἐμ (οἷ. {11.335}; ἀπ δαυαίοα 
ψ ἢ ἁγιασμός, 14. ἤσηι.9.2 τ ἡ Τύνπι(ατ. 960); 5. τε  ΠΟσϑ ἢ ἴὸ 
θεωρία, Οτ.Να2.0».21.6(Μ.3-ς.το888); 1.1. 7}αο (Ν ΒΡ τοῦ Ρ.τοῦ) εἱξ, 5. 
σύγκρασις ; 6. Οὗ {15 φαγί ΠΪν, ΤοιΏροταὶ [τς τῷ νῦν β. 2Οἰεη,.2ο.2; ὁ β. 
οὗτος Τρῃ. Κοηι.7.3; κοινός (Ἰστα, εἰγ.7.7(0.37.18; Μ.9.4606) ; σωματι- 
κός Οτιῤγίηε.τ,ϑ. 4(ρ.103.18); τρεπτός (ΟρὈ. ἄτρεπτος ζωή) ΟΥΝΥΞ5, 
ογ.εαἰδεὐ.Ξο(ρ.156.0; Μ.45.1008)}; Ζήνων ἔτι νέος ὧν β. καὶ γάμῳ 
ἀπαγορεύσας 30Ζ.Ἶ,.6.1.28,6(}1.67.τἸπο5 4}; ΠἰΚεποᾶ ἴο βἰθθρ, Ὁ νυ. 
μοηι.34.2 ἐπ Εοριι(ο.601Α)}; ἴο ἃ ἄγβαιη, 14. 7 }λάγιτοίι.134); 1α. 
ἢονῖ.1 5.3 ἴῃ τ Τήν (ττ.6308); 8. βίαρα, ἰδ; δὴ ἴηπ, ἰα. ΕἸγΟ}.2.5 
(3.300); ἃ τοοά, 14.ἐῤ.δο(3. 6260); ἃ σοπῖεβῖ, ΟἸεηι,ἀ.5.3(Ρ.162. 
6; Μ.0.6ο88); Βα5.56},0γ.27.τ(Ὁ].8ς,3080); ΑπιιΜοη. μον! ττ2(Μ.80. 
17818); ἢδποδ ἑερεὺς ἀπὸ β. 5εεμῖαν ῥΥἱδδὶ (ορὈ. ἀββαδοπρεσβύτερος) 
Νονισε.44;) τοῖς ἐν τῷ β. (ορρῃ. τπορκ5) Τμάτιδιυᾶιρῥ.τ τοί. 
99.940); 7. ἐπ ῥγεδοηὶ ἀρε, ἰδεῖς τοογἀ-ογάον (- αἴων) τὴν ἐπὶ 
συντελείᾳ τοῦ β. δευτέραν...ἐσομένην. «παρουσίαν Ἰριβ.(.6.1.τ(ρ.4.1τ; 
Μ.22.178); 1δ.η.3(ρ.342.3; Μ.5578), Οἰδηιρ. τοί .2.458}; τὸ τοῦ β, 
τέλος Τάτ αἰ.4.4(3.286); 8. τοογί πὰ ΡΈΠΟΙΑΙ πλήρης ὁ β. δικα- 

στηρίων τε καὶ βουλευτηρίων καὶ ἐκκλησιῶν ΟἸεηλ.5:,γ7.8,7(0.93.30; 
Ν0.5888); Επι5...6.4.28(}}1.20.400Ὰ); [(4.}.6.6.ττ(2οόκ ; Μ.21.5058) ; 
Ἐρίρἢ λαον.66.:2(ρ.18.17; Ν.42.334}; {10.1).8..}.32(Μ.06.ττ688). 

Β. -- ζωή Πξ ἰο κονμο, οἰεγηαὶ {76 εἰς μακάριον β., γέρας εὐξζωΐας, 
ζωὴν αἰώνιον (Ἰεπι.,αφά.τ.το(ρ.146.20; Μ.8.3640); ἵνα β. αἰώνιον ἔχω- 
μεν (εἰβιαρ, τ εἰς,4.3ο(Ρ.299.20; Μ.11.10720); ΟΥεἰς.4.32τ(ρ.30τ. 
το; Μ.11.10720); ἔτοα. ἴῃ ὅτ, Ννβ8. ἡ ἀνθρωπίνη ζῳὴ.««πρὸς τὸν 
μακάριον καὶ ἀπαθῆ β. ἐπαναδράμοι γι Ν υ85, μον. ορἱξ.22.2(Μ.44. 

2040); τέλειος β. 1ᾶ.Ὁ.}705.2(Μ.44.300Ὰ}; 1δ.6(3ο14); τῶν ἀγγέλων ὁ 

β. ἰᾶά τπογέ. (.46. 5160); ἡ ὄντως ζωὴ δι’ ἐλπίδος ἀπόκειται, ἡ δὲ 

παροῦσα ζωὴ οἱονεὶ σπέρμα τῆς μελλούσης ἐστί...ὅ νῦν β. ἀναλογεῖ 

πρὸς τὸν κόκκον" ὃ δὲ προσδοκώμενος β., ἐν τῷ κάλλει τοῦ στάχυος 
δείκνυται 14 Ρμϊεῤ.(Ν.46.8760); ΤΠά τι," 5.26: :τ4(1.773}; ἐν ἐκείνῳ τῷ 
Β. 14.}..6...16.5(3.932); τοῦ β. τούτου σοιρ!οα ν ἢ τοῦ ἀναισθήτου β. 

ΟἸῸ 9414. 



βιοσσόος 

Ε. δίορσγαρ᾽ν, ΟτἋ οἷ5.2.τίρ.141.14; Μ,τι.8178}; 1ῤ,6.8(ρ.78.}; 
13000) ; Ῥ4]}}. ἢ {απ δι ρτόθιι,(ρ.11.20; Μ.34.1003). 

βιοσσόος, ταύ {ϊ{ι, {||ὲ- δ ῤῥογέηρ, Νοόπη, ραν. 7ο.3:28(}1.43. 
7728); 1ϑ.ς τ 26(780Ὰ}; ἐ.14: 27(8724). 

Ἐβιοσφαγῶς, ὧν υἱοίοη! εἰσμσίηεν, Ογυ, Ἡ,καΐφε,.τ5.6. 1.13.3, 
Ἐβιότευσις (᾿βιώτευσις), ἡ, 1. {{ξὲ, ταν οὐ {{{ὲ, ΣΟ αος.ΝαὰΖιάϊαῖ. το 

(}1.38.11.22); 2. παδιαϊοπ πολίχνη βιωτεύσεως Δαυΐδ ΑὉ 4ρ.Επ5.1-. 
20: τ(Μ,24.206}). 

βιοτεύ-ω, ἐΐνε, οἵ (πε 11ξε οὗἩ τῆς 50] ἔθνη τινὰ τῶν ψυχῶν ἀποτί- 
θεται..-«πρὸς τὴν ἐν σώματι ζωὴν “ὐοντα ΟΥῥγίηε.τ.8,4(ρ.1το2.13}; 
ἵνα μὴ..-χοιρώδη βίον... «τὴν ψυχὴν “τειν παρασκευάσωσιν 50. ἡδοναί 
Με ξαΐ, τίρ.404.τ5; Μ.τ8,3338). 

βιοτή, ἡ, 1. γη0δ, ταν οὐ {{ε, ΟἸειη, ῥαεᾶ.53.12(0.202.30; Μ.8. 
6844) Ε ΘΠ Θ5. ἀψρηι.τ. 2ο(ρ. 58; Μι66.1588) ; 2. {Π|5 Θαχτῆϊν, ἰΘιροταὶ 
1:ξξ τὴν ἐνθάδε β. Ταβῖ, 2αῤοί. τ2.2(Μ.6,4648) ; 8. εἰεγηαὶ ἰδ, ἐριγτιμαὶ 
{7ὲ (--- ζωή) ᾿ ἕξειν αἰώνιον (εἸ8.8ρ.ΟΥ( εἰς.2.77(Ρ.τορ.13; Μ τι. 
οἵόο) ; ( ε5.}.5.14{0.15.20; ; 12018); ΟΥ,ἦῤ. 5.24{0.25.0; 12178); Νοῃῃ. 
}αν.0.12:25(Μ.43.8520) ; τὴν μέλλουσαν...β. ΤΏΔΕ. ἰς ὅτ: Δ(ρ.240.21; 
2.383). 

βιότης, ἡ, 1. ἐξείτηιε, ἰεηιρίλ ὁ {{{6 διὰ τὸ ἄπειρον τῆς β. (1.6. οὗ 
ἀεγοσ8) Ταῖιογαΐ, τλ(ρ.τ6.3; Μ.6.8374); 2. ἰδτ5 {π|, ἡποπαη {ἴξε, 
ΤΠάι.}..6.1.22.τ(2.822}; 3. τΞ- ζωή ἐρίγείαί {ὲ ὁδοὺς βιότητος ἐλέγχει 
παιδεία (εἴ. Ῥτ.6:23) ΟΙ6Π1.5:γ7,1,20(ρ.111.8 ; Μ.8.0285)}. 

βιοτήσιος, 1. ῥεγίαϊπτης ἰο ἰἤῖξ ΜΝ ἐϊξε κυμάτων β. Ὅνποβ. 
ἠγηήη.τ τοκίρ.62; Μ.66.1580) ; Ἐπιάοο,ν}».2.533ο(Μ.8ς. 8570); 2. {{{6- 
στυίηρ, Νοηη.}αν. 70.4:15(ΝΠ.43.7760); 1δ.4:31(7808); 1δ.4: Ξ2(7848). 

βίοτος, ὁ, ἐΐε, ῥἠγείεαὶ [{{6, Νοτη βάν. 70.21:23(}.43.0200). 
βιοτρόφος, ἐ{ε-5εἰδἰαϊμτηρ, (δο.ΡΙ5 ἀοχι δος 1.02.1480Ὰ). 
Ἐβιοφορέομαι, ῥέ ἐγεωϊρα υἱοίογεϊγ, δὸ ἀϊείγοςοο, ἘρΙρὰ. ἤαον. 6.24 

(ρ.52.3; Μ.42.608) ; {.68,7(0.147.18.; το6Α}; ἐφ. 60. το(ρ.τόο.11 : 2178). 
βιόω, Δ. {ἴνε; ρῶς ομδ᾽ 5 ἐξ (ορὈ. ζάω -- οχῖϑε ρῇγϑβι αν}; 1. ἴῃ 

ΡΈΏ, οἱ νην ἃ ροοά [1ἔ6, ΟἸδιλ. 9 ,γ.7.7(0.36.6; Μ.9.4680) ; κατὰ τὸν 
νόμον...β.ι ΟΥ((εἰ5.7.28(0.179.10; Μ.11.1461.}; κατ᾽ ἀρετὴν β. ιὰ. 
νης, 3.τ τδί(ρ.222.5; Μ.11.2804); τ Νγ85.0». αϊδεῖ, φο(ρ.τό.3; Μ. 
45.10 40} 2. ΤΟΥ τατον, α 86 116, ΟΥιΐονι, 60,6 ἦι 76γ.(ρ.186..: 
Μ.13.3132Ὰ); ΟΥΟΝ ν85. ρὲ νος. (Μ.46.1τ4060); ϑγνπεβ.  ίοη ςίρ. “48, 
τ; Μι66.11288). 
᾽Β. ἢ τοε α γιαγγίεά {6 τινες..«ἐγκρατεύονται ἀπὸ γάμου μετὰ τὸ 

βιῶσαι ἘῬΙΡΙ παόν.13,τ(ο0η}. μετὰ τὸ οὕτως βιῶσαι Ῥ.2ο6,2; Μ,41. 
2374}; τοί. (μυτοῃ 5 γα θοίίουι οὗἨἉ πιδυτ θα Τρ ἔτοπιὶ οταϊ δ. 0. 
τὸν ἔτι (συμ)βιοῦντα καὶ τεκνογονοῦντα...οὐ δέχεται ἐῤ.50.Δ(ς0Π]. 
συμβιοῦντα Ρ.367.τό ; 1024Ὰ}. 
(, τὰ βεβιωμένα 1}|6 ἐυεπίς οὗ ἰ{{6, εομάπμεὶ ὁ, οτιδ᾽ 5 {Π|Πὲ τῶν εὖ ἢ 

κακῶς βεβιωμένων ἡ δικαία κρίσις ΑἸΠοπαρ.γ65.τοί(ρ.72.15.;Μ.6. 
10134}; Βαβ.ἤδα,τ.4(1,5Α;Μ,29.128); ΟὮτγβ.ἤπουι.27.6 τη Οοη.(4.2644). 

[Ἐ]βιρίν, τό, ἠσοάοά εἰσαῖξ ἔοΥ οὐϊάοοτν νγεαχ, ῬᾺ]} ἦι. σης. 63(ρ.τ158, 
12, ν.1. βιρρίον Μ.34. 12358). 

Ἐβιρροφόρος (βυρρ-)}, ὁ, τύξαγεν οἵ α βιρρίον (-- βιρίν), οἵ ογάππαγν 
οἰσοηβ αὐ ΑΥΠΘΩβ, ΟΡΡ. ΡΗΠΟΞΟρ δ. τριβωνοφόροι τε καὶ β. ῬΑ]}.}. 
1 αη5.27(0.ττι.4; βυρρ- Μ.34.1τ86Ὰ). 

Ἐβίσεξτος (βίσεκστος, βίσσεξτος), (1,αἴ. δίξεχί5) οὐ π6 ἀομϑίρά 
δεἰχίδ, δίς! , Ῥτορευὶν οὗ Ἰητογοα]αΐεα ἄν ΨΠῊ ἩΜΒΙΟΝ ἴπ ἐνεῖν 
ξουτ ἢ ψεαν {πε 6.ἢ ἀἂν Ὀεΐοτε Καϊοπάβ οἵ Ματσοὴ (1.ς, ζφ 8 60.) 
γγ65 απ ρ]]σαϊοα ἴῃ Τα] Δ σα] ηάδτ, θὰ τιϑεα αἶδὸ οἵ γϑαὺ ἴῃ ψνῃ ]Οἢ 
115. Ἰπτοσοβ το ΟΟΟΠ͵Β ἡ τετραετία τοῦ λεγομένου β. Απαδι. πὶ. 
5εγη1.2.6(Μ.80,τ4810) ; ἔτους τετραετηρίδος βισσέξτου (γον, Ῥαςεῖ,. 
Ριτο( Μ.02.88Α) 4]. ; ἡμέρα, ἥτις λέγεται β. 70.1). [.ο.2.7(}1.04.8074}; 
Ποιεῖ, 45 510 8:, Καῖσαρ ᾿]ούλιος...τὸ β. ἐφηῦρε 70.Μα].εἰγο ὦ Ὁ. 215 
(Δ1.97.3364) ; μετὰ τὸ βίσεκστον (ἤγον. Ῥακεΐ.Ρ.22τ(53}8); τὰ βίσεξτα 
2.0. 38δίοσθΑ); Μαχ.εορῤμ.τ7(}4.10.1233}0,1236Ὰ}. 

Ἐβισσίον, τό, (βίσσα, ἡ), τοΐγε-7αγ, οἵ, βῖκος ; Ῥεγς.(ρ.25.12); 1ι,Θοητ. 
Νινυδν».52(Μ.03.1712Ὰ ; ἴπὶ ἴουτα βίσσα, 17128}); 19. 4ο(1729}). 

ἐβιώδης, ὁ Πἰυεϊμοοά β. πορισμόν ἘρίρἈ.λαθν.76.τίρ.34τ.:ο; 
Μ.42.5174}). 

βιώσιμος, αἰΐυε, υἱϊαί, τ. Ν82.0».21.34(Π,35.11244}; πεῖ. 85 
βι05ί., Αγετῃ, ρος. 6(Μ.τοό.}760)). 
᾿Ἡβιωσίμως, ἴηι με ἐμ)ογηιθηὶ οὗ [176 σὲ δὲ πολλάκις γένοιτο συνεορ- 

τάσαι...β. ἔχοντα τιν ζ..}».12ο(Μ.37.216Α). 
βίωσις, ἡ, τᾶν ὁ9[ {ΐξε, Οὐοτβῖ.ογ.5.ε. ττίρ,τό8.6; Ν.20.12648}); 

Τ7αβύ ζει, δὲ γ65}.το4(}].6.,12734}). 
Ἐβίωτευσις, ν. ῬἘβιότευσις. 
βιωτικός, 1. δεοηρίης τὸ ἐμεῖς {ΠΠ|62 Ἀδτιοθ, οὗ ρουϑοης, τρορίαἶν, οὗ ἰδ6 

τοογίά, Μαοιλορ ἰϊδεγίομηθη!. 27(8]1.34. δον) ; 650. ορρ. τποπκβ, Ομυγϑ. 
μοι Τό. 5 1. ΤΟ ον. (το, τ410}}; 14. 5ας.3.τπ(ρ.79.10; τ.3044}; [4.1 62.4.1 
(1.7318); υἱὸς δὲ τοῦ... ᾿Ιωσήφ ἐστιν ϑο. ᾿Ιάκωβος] ἐκ τῆς β. αὐτοῦ 
γυναικός [1.6, ΘΑΙοτη6, ορρ. ΒΜΨΝ] ΠΙΡρ.ΤΗ. β'.τ.6(ρ.7.6; Μ.1τ7. 
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10408); οἱ ἰμίηρβ, ἑοηρογαὶ, δαγίμῖν, ΤΠῈΟΥΙῊ.115.1.53.1.; ΗἸΡρΡ. αη.4. 
52.1; ΥΟΙΝ ν85. ον 4 τη Οαπὶ. (Μ.44.8524}; φροντίδος...βιωτικωτέρας 
ΟΠ γνϑ. ἠονη. ὃ 5.4. τῷ 11. (7 .8τοΒ); ΝΗ ἐῤὈιλτο(Μ.79. 4530); τὰ β., 
τρονίαϊν ῥοξδεσοδΊ ΟΣ ΟΥ αὐναμίαρες, ΓΟἸοτη φ..ς τ πίρ,τόρ.20; Μν0. 
6208); Οτ.(εἰς,τ.67 (ρ.121.26; Μ.1τ. Ἴ850); (πεὶ. .2,1Ρ}.2.4.3: 2. 5εγμ- 
ἰαν, ἰαν ; οἵ οὨ]Π] τε τὸ θο βἀυοαίεα ὦ 1ὴ πιο δβίουθϑ, Βαβυγορ ὔῦγ.202 
(2.18; Μ,31.1288.}; ΟΥ̓ Ἰαγγηο ΟΡΡ. οἱογον ΟΥ̓́ΤΟΙ 5, Οἢτνϑ. 
εομιῤεηεῖ, τ. 5(1.130Ὲ)}; ΝΠ]. ρ}».3.1 5 3(}1.70.4530): Ματο. Εσ ορμρί.7. 
ττ(}.6ς.1το888Β); ἰαγυγοίπθη ΟΡΡ. ὨΠ5, (ἢτνβ. ἤσηϊ. 4.5 16. ἐ ε.(3. 
460); οἵ οἷν]] φα  Που 65. β. δυναστείας Τ,οὸ Μαρ.6ρ.032.τ{ρ.31.8: Μι 
ΡΙ,.54.0384}; ἀμήχανον...β. κριτηρίῳ παραβάλλεσθαι τὸ θεῖον κριτή- 
ριον ΤΠ άγ δέυα,ερ}.2. τοί Μἔ,09.1420Ὰ); οἱ ἃ δοοιῖαγ ΒυΠ]απρ, Οντ, 
5. υυϑαν.27(ρ.1τ1.21); 3. δοϊοηρίηρ ἰο ῥιιίῖς Πέδ ἐν τοῖς β. ... ἐν τοῖς 
ἰδιωτικοῖς (ῃτνβιλορ.1 5.5 τη ἐΩΣΧ δημοτικοῖς 11.218}; 4. δό- 
ἰοηρίηρ ἰο δρίγιμαί ΟΥ δἰεγμαὶ {6 β, παραίνεσις (Ἰοτη ῥαεά,3.13 
(Ρ.284.20; Μ.δ. δός); β. ὠφέλεια 1α.ἰν.ὅ,17(Ρ.515.11; Μι0.3030). 

Βιωτιεῶς; 1. πὰ τρονἰϊν οὐ πο ρτνε αἰ ἸΠΩΜΉΕΥ τοὺς 3. “περιπατή- 
σαντες Πγγβ, ἤον.16.3 τη τ ογν.(το.1388); οὐ κοσμικῶς ἐχάρην... οὐδὲ 
β., ἀλλ᾽ ἐν κυρίῳ Ἰὰ ἦομι.15.1 τι Ὀβτὶ. (ττ.310Ὰ}; βιωτικώτερον ζῶντα 
ἰᾷ ϑέαρ. τ Υ(1.1 550); 1δ.3.τ2(221Ὲ}}; 2. ἐτὶ ἰδ6 τρον], ἐη ογάϊπανν (ΟΡ. 
ΤΩΟΠ8 5110) {ξε ἐπικουρεῖν ἐμοὶ β, θαλαττεύοντι Βορῃτ. ΠᾺΡρι νη (Μ. 
87.31400). 

βιωφελῶς, 20}. α τόᾶν ῥγοξίανίφ ον {{{6, Ἐπι5.υ.(,2.πτ(0.47.12.. Μ.20. 
0034); (οῃηβῖ.0γ7.5.εο(Ρ.1τ64.18; βιωφελές Μ.20.12560}; 10 ΠῚ]. ας, 
Δς.(Μ.8ς.632Ὰ}; Ξυρε1]., (]ει.»αε.2.7(0.102.2; Μ,8.4644). 

Ἐβλαβοποιός, ἐηγηγίοιιΣ, Μροίῃγος.τ.4τ(ρ.287.6; Μ.18,26οο): Ια 
ἰεργ. πίρ.4.55.16); τὰ.,.β. τοῦ πονηροῦ βλαστήματα ΤΌ Πτηγπι λοι 1.6. 
151: ΤΙ(το, 8501). 

βλακεία, ἡ, '. εἰεριάϊέν, Οτ«}ο.το, 27(17; Ρ.20ο. 18; Μ.14. 3500}; 
(ἢ γυβ8. 7 λάντ. (1.40); ἡ ποτ. δι τπ Οοἱ.(ατ. 3804}; 2. Ποο ἰδ οσίεγα- 
οη, ἀἰδῥίαν, ΟἸοτα ραεά,2.3(ρ.178.15; Μ.8.4234}; ἀλαζονείας, κενο- 
δοξίας, βι πληροῦσι (Ὠγγβιἤοηι. 87,3 τη 117. 8ι); ΝΠ] ρῥ...84(Μ. 
Ἴ9.2400); 3. ἱμχν, δοξίηεδς περὶ μύρων καὶ τῆς ἄλλης β. (Ὠτγπιἠονῃ. 
δι3 1}. Τῆι, (ττ.5038)};} Αβιιάιη λομι (ΝΜ .40.1680); Ν1)..4:}.(}.γ0. 
6078); 4. {αεἰἸἀϊοιισηεος πόσης...Β..... τὸ μὴ δύνασθαι πένησι συγ- 
καθέζεσθαι (ἬγνΞ. ο».1.2 1. Οοἱ,(11.3278); 5. οἰαεσίηδες, τοραηπεςς, 
τμάοίδηεο, ΟὮγν5,Π0Ή1.55.2 ἐπ ΜΠ (7. 557}; Ἰά ἤομι, 5.4 τὴ τ Ποας, (τι. 
4659); γτ. 4γ,.34(3.288Ὲ)}. 

βλάκευμα, τό, ἀεί οὐ ἰχιῦν οὐ ῥίδαφιγο, στ Να Ζιέαγηι. 1. 2.χο, 12 
(Μ.37.724Ὰ}); ἐῤ.2.1.88.35(14264}); τὰ β. τῆς νέας ἡλικίας ΝῚ])ΕΡ}.1.140 
(Μ.γ79.1414}. 

βλακεύτω, 1. δὲ οἰαεῖ, τημδοϊεηξ, τεῖ. Μτιτ1 112 οὐδὲ τῶν καθευδόν- 
τῶν καὶ «"όντων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ (ἸοΙη.4.4.5.2τ(ρ.173.22 
Μ.ο.6250); (Ἤτγγϑβ.5ας.3.14{0.72.1τ0; 1.3014}; 2. δὲ ἰμλιἼοΗς, ΣΟ 7], 1α. 
λονι. δ. τὰ ΤΉ. (αι Ο3Α}; 3. γηθα,, δοαςὶ Τοοί εἶν, Ὀἱάντη. ον, 

3:4(Μ.39.16938). 
βλακικός, ἰαηγίοις, 50}, οἤειμίηαίο, ΟἼδτα ῥαριὶ.5.ο(ρ,20Ξ.6; Μ, 

δ.402Ὰ}; Βα5.6}.2.0(3.740 ; Μ.32.2325). 
βλακώδης, ἐὐειπίμαϊο, ἱμχιγίοις, οἵ θουθοηβ, ΟὙΝ γοϑιογισηιια 

(ρ.34.35; Μ.44.1ττ410};; β. ... σωτάδεια 14. μη. τι Ρ.25.10; Ἀ1..4.5.2524}; 
Β. διάχυσις τὰ ,ἀοιῖ. τ απι.(Μ.44.9οο0); β. λογισμόν (Ἡγγπ,ἠόνη. 
30.1 τη 20(ογ.(το.π 784}; β. ἐπιθυμίας τὰ ἐονεῤιηεῖ.τιοί 1380), 

βλακωδῶς, τοῦ 7οοί᾽εἢ ἀγγοραπεο, {7αϑτ.ρ. Ζεη. δεγιιοίΜ., 
11020}.Ψ 

βλάξ, 1. οἰαεῖ, τηάοΐσηὶ, ΝῚ].ρ}.2.40(Μ.79.221Ὰ}; 2. ἰπιχινγίοις, 
ἰαςεῖυϊοιις, (Ποηδί. Ρ.8.232.1τ; ὈΒτνο. αη. (6.201); Δ. ἠοηι.6.4 τη 
ΖΤΡη.(1τ.6078). 

βλαπτικός, ἠμρίξεϊί, νηβεκίουοδ., 9 ροΥ],, ΤΉΡΗν] να σέηϊ.5 
{ρ.482.24.; Μ.113.0410}; πϑαΐ, ἃ5. ϑυῦβι., τιν υν85. Μὰ. (Ν1.4.5.1018}; 
πδιΐ, ΒΌΡΕΥΪ, 85 βιθβί., Ἐπ|5.}.6.τ.4(12Ὰ; Μ.21,400). 

βλαστάνω, 1. τα η5., ἡπῶκε ἰοὸ ργόῖθ, ῥγοάμες; τιοῖ., Οἵ {6 {τ 5 
οἵ νἱγίιιδ5 εἴο,, (Ἰ]θτη, 5,2 8(0.178.33; ΝΜ 9.6250); ΜεΙΠ,γηριδιατ 
(ρ.93.16; Μ.18.1520}; τοῦτο βλαστησάτω ἡμῶν τὰ χείλη (Ὠγνβ, λον. 
33.4 15 Πεδ.(12.3088}; 2. ἱπίγαπϑ,, σἠσοοὶ γον, διά, δργομι; οἵ 
Λδυοὴ 8 τοῦ, χύϊρι".43.5; Τα ψ.34 τῇ δέ μερα. (1.242}} 5. ἐγρα οὗ 
(τοββ, ον τον. 9.7 τη Ν ρι, (ρ.63.18; Μι12.6228}; ἀπά οἵ (Ὠγιβί, 
29.9.οἱρ.66.23; 63:4}; Οντ.1ς.2.τ(2.1208)}. 

βλαστάω, -- βλαστάνω, Ἠδη.ς51)».4.5. ΟἸζ, 5, δένδρον. 
βλαστ-έω, τΞ ἔοχερ. “ο“οὔντας καρπούς Ἐλι5,1.(13(0Ρ.3237.8; Μ.20., 

14008)}. 
βλάστη, ἡ, φγοιοίδ, ἐγορ, Ποιρεγίηον ταεῖ., οἵ ᾿“Ποννθυβ᾽ οὐ ἰιπιοτία] 

[τἰ, Μεῖῃ ἐγηρ.8.τίρ.ο4.1; Μ.τ8.1530}; οὗ Ππ115 οὗ ραρθῃ 56 η5881- 
1ν, Ἐπ|5...( 7(ρ,213.τοὸ; Μ.20.1353.}; οὗ ρτόν τ ὙΒΙ ἢ ΠΟ 65 (Πς 
ΜΟΤα ἴῃ ῬΑ 0]6 οἵ δον, (ἢγνβιμοηε 4.4 ἢ Μ|Ι.() 4120}; οἵ 
ΒΈΠΘΓΙΔΙ ΓεϑΌσσθοῦοπ, ΤΉ. ἐς. 66: τ4{ρ.26ο.8; 2.400); Οἵ πενν ΟΥ̓ΘΔΊΙΟΙ 
1π ΟΠ τιβῖ, γτιαάον.τοίι.331}). 



βλάστημα 

βλάστημα, τό, 1. ῥίαη!, βοτοον; ναεῖ., οἵ 5, Βατπαθ85 τὸ πολύανθες, 
τῆς πίστεως β. ΑΙοχ 54]. Βαγη.(Ρ.4370); 2. ργοιοῦλι, ἐγορ, ῥγοάμεϊ, οἵ 
γαϊχζασο πῃ δυτήδῃ πϑίατε οὗ θοᾶν δὴά 501] τὸ διφυὲς τουτὶ β. Ἐ 5. 
}.6.6.6(2468; Μ.21.420Ὰ}; τὰ τῆς τέχνης β. ὙΠατ, ῥγου!ά.6(4.580) ; οἵ 
Ομηβῦδη ἀοοίχσπα 5. 5018] ραβίσσαρο [36. ποίμνιον] τρέφειν 
ἐνθέοις τισὶ καὶ ὠφελίμοις β. ϑορῃν. Η. ἐριογη.(Μ.87.21078); 3. 5οίοη, 
οβορνίηρ, οἵ Ομ βι τὸ πρωτόγονον τοῦ θεοῦ καὶ πρῶτον β. ΜοΙ ἢ. 
5γ)2.3.4(0.30.20; Μ.18.658)}; Ἀξῆος μαΐυδ οἵ ἃ σουητγν οὗτος τῆς 
Γαλατῶν γῆς β. γέγονεν ΝΗ, .“411}.(Μ.79:7660). 

βλάστησις, ἡ, φγοτοίί, βογμίηαΠοη; οἵ Ῥ]απίβ εἴς,, Σ᾿ αβύ, ἤθα, 
(1.18.7130); Βαδβιἦδχ. τί 1.408; Μν.29.064); } [ἀϑῖ {τε .δὲ γοοροτττί 6. 
τ2 600) ; τηεΐ. τὴν Εὐτυχοῦς ἐκτρέπων φιλοσύγχυτον β. ΒΟΡΒΥΗ.εῤ. 
“γη.(Μ.87.32172}). 

βλαστόν, τό, «Ποοί, ῥίαη!, Ατίϑι, αροί. 6.1; 16.12.1. 
βλαστός, ὁ, 1. σγοιοί, 5ἤσοῖ; τυιεῖ, ἀνεφύοντο... ἀγαθῶν δύο β., ἡ 

“Ῥωμαίων ἀρχὴ καὶ ἡ εὐσεβὴς διδασκαλία Ἔπι5... τό(ρ.249.17; Μ.2ο. 
1424λ); οἱ ΒΜΨ φομηρατοα τ] Ὀυτππσ Ὀπ58, συ Ν ν85.0.}0ς, 
(Ν.44.3320); οὗ Ῥυδαϊηρσ οἵ Αδγοη Β τοῦ, (Ὁη5ὶ..4.:;Ρ}.5.7.26; ἃ5 ἴγρε 
οὗ (ἢτιβε α5 Βγαπςῇ, {ποῖ ἀ1α1.86.4(}}.6.6818) ; οἵ (ῃτΙδι 85 Βτγδηςῇ, 
Τ΄ 7ι|4.54.4; (οηὶ, Αρῤῥιδιττιτο; οἱ ὅοι. θα Η, (μοϑὲ 65 οββῃοοίβ 
ἕγοπὶ Ἐδι μετ ἀοῖν, Πιοη. τ, Δ.η.2.7(}1.4.6458) οἷζ, 5, θεόφυτος ; 
2. βεῖ!, Βανη.7.8; Ἐπι5.υ..3.43(ρ.06.13,ν.1. καρπούς Μ.50.ττοΒᾺ). 

Ἐβλαστώδης, χεγρεμαϊίοε, Δθβι. 5. }οἄ,2(Μ.80.650). 
βλασφημ-έω, Α. ἴὴ σεη., εἰαμάον, ἀϊδογεάτε; 650. 1. οἵ ἰγθαβοηδϊς. 

αἰζογαμοος ϑραϊπδὲ βίαίο, ΠορΟἴονηιιτιο; Ἐναρτ. ἦ.6.1.7(0.16.22; 
Ν1.86.24444}}; 1δ.6.5(ρ.225.21; χβάρο) ; 2. οἱ ἀἸδογεά δ] βιαιειηθηῖβ 
αδουϊ ματα ὦστε τὸ σεμνὸν. «ὄνομα ὑμῶν μεγάλως «-ηθῆναι τ εν. 
τι; ΤΡ᾿. Τγαὶ.8,2; ὈΊορΉ.5.τ4; ΗἸρρ μαθν.7.32(ρ.220.2; Μ.τ6.33308), 

Ἐ. Φρεὰξ ἱγγευεγεμέϊν οὗ ἀϊοῖη ἱπίηρο, ῥίαεῤἠειπε; 1. ἀραϊηβῖ 
Οοά «πα Οοα Β πβϑηηθ, δ ίφημ. 3.1; ΗΙΡΡ.ἑαογιτ ὑτοει ρ.2.}; Μ.τό, 
202ΟΑ); Βει5.γερ, ζμ5.το(2.3544; Μ.31.0488}; Ο(Πτυβ,ἤοηι.72.4 τη 6. 
(8.428); 2. ἀραϊπβὲ (ῃτίβ, ἔγχεα. ; δηπαῖθα ἢ ὈΙΑΒΡΗΘΠΙν ἀρϑιηβῖ 
ψΉΟ16 Τυϊαϊν, ΤΑΤᾺ ρον. οςσθμ 40(Ν1.28,764} ; σΟὨ5Ι5ΌΠ Ωρ ἴῃ ἀρ 18] 
οὗ Ομ τῖθὲ ἀπάεσ ρογβοουτίοη, 7 Ῥοῖνε.ο; [π51.ταροΐ,3τ.6(}1.6,3714}; 
8. ἀραΐπξκί Η. ΟΠμοβὲ (Ἀ11.12:24--32), ἔτϑα. ; ἰηϊεγρτείθα ἃ5. ροϑβῖ- 
ΒΑΡ ΒΓΔ] 5ἴπ, Οὐ. 70.28.το(13; Ρ.408.23; Μ.14.7134}} τῃ15. νίονν χο- 
Ἰροῖρα Ὀγ Αἰμβηδβίαβ, το ἸητεΎρσοίβ ἴϑθοη οὗ Μδη᾽ ἀπά “1, σμοετ᾽ 
οἵ δυιηθα πη αἰνίπα ἡβίστοβ οὗ Ομχβῦ, οξιοῤιϑόγαρ.4.τ](}}.26. 
6641); 50, ΓΑΙ οορημι. ἐςςϑηΐ. 40(}1.28.760) - ΓΑ τ, φι, 4π|.12(}1.28, 
6448); 1514. ῬΕ],ἐρῥ.τ. ο(}1.78.221Ὰ); ἈρρΠδα τὸ Μοηζδηϊβι Ἀ5ΟΥΡ- 
τίοη οὗ Ε{|Ὸ “Ῥαυβοϊθίθ᾽ ἐο Μοηΐβηιβ δα ῬΥΊ501118, Βαβ.εῤ. 188 καΉ.1 
(3.269ο; Μ.32.6684); ν. βλασφημία; 4. οὗ ἀβϑεγίίοη οἱ Βοτεξ, αοο- 
ἐπῖηθβ, Ιρῃυϑηηγη. 5.2; ἈΡΟ]]ΟΣ ἀρ. Ἐλπι5,ἦνει.τ8.5.; (ΟἸθγη,5,5.3.17 
(0.243.10; Μ.8,1205 4); ΤΑΤΠ,“ο.1.2.18(}1.26.1ττ654) εἴο.; οἱ τε]εε- 
τίου οἵ ΟΙά Τεβίαιαεηις ὃν Ματζοϊοηϊζεβ πα Μαπίομθδηβ, ἔπ8.}.6. 
5.13.0(}1.20.4610); 10.}.}αεν.66(Μ.94..2174}; 5. Οἵ ὈΙΆΒΡΠΟΠΙν ἀραϊηβῖ 
ρεσϑῃ ροᾶς, (εἰ5.8ρ.Οτ. εἰς.8,38(0.253.4;; Μ.11.15728). 

Ο. αεὶ ἱγγουογεη!ϊν ἰοιθαγάᾶς, δίας ῤῥἧϊηιε ὃν ἀρεά, Ἠυτη. ομι.6..3: 
Ομσγβιλονι.76.3 ἐπὶ 70.(8.4406); ΤΕ, δἴον.2:24(3.54). 

Ὁ... ἀβϑεγί δἰ αςρΠοηιομεὶγν τινὲς δὲ αὐτῶν καὶ τὴν ἀντικειμένην εἶναι 
εὐοῦσιν αὐτοῦ δύναμιν (Βτγ5.ἤσηι.δ.2 τη. 70.(8. 500), (61. γ2.}.6.2.22. 
4(}1.8ς.12924}. 

Ἐβλασφημητέος, ἰσ δὲ ἀϊξογεάιεά, ΟἸς.ΣΙ».1.το(ρ.30.28.; Ψ..8, 

7448). ͵ 
Ἐβλασφημητήριον, τό, εοἰϊοεϊοη οὗ δίας ῤῥλομηῖδς; οἵ ἃ ὍΟΘΟΚ ὃν ἃ 

Μασεάοπίδῃ Πετειίς, ΠὨιάντη. Τυῖη.2.8(}},30.6οδ0). 
βλασφημία, ἡ, 1. εὐ11- ρεακίηρ; 
Α. τοῖν ταξη; 1. {Π|-οῃριεμεᾷ τρογάὰ οὐ φρεεεῖ βούλομαι μὲν εἰπεῖν τι 

καὶ τολμηρότερον, φείδομαι δὲ τῆς β. αἰδοῖ τῆς ἡμέρας τ. Νὰ Ζ.0».1τι5 
(}1.35.8370); 2. εἰαηάεν, γευϊίησ, Ἰστ. ΕΡἢ.το.2; φθόνου καὶ μίσους 
καὶ β. «.. καὶ διαβολῆς ἐκτὸς ὄντος (Ἰοπχ, δεῖ, Ξο(ρ.146.14; Μ.0.7130); 
καταλαλιὰν δέ, τὴν εἰς ἀπόντας ὑπό τινων β. (σεπηδῇ. Κορ. α τ20 
(ρ.36ο.7; Μ.85.χ6608); 3. ἱγεαφξοπαθία ἰαηφμαρε ἀραϊθθὶ ΘΠΊΡΘΤΟΥ, 
Ἰύναρτ.ἦ.6. 5. σ(ρ.2ο:.21; Μ.86,28ο18). 

Β. ἴῃ τοδομι το σοάᾷ απ ΠοΙν τθίηρϑ, ὀίαεῤῥἠενιν; 1. ἀραῖηβι 
Οοά, Ἰρῃοϑηηννη.5.2; Ἡδττη. 5 791.8,6.4: ἩΠΡΡ.ἠδενορτόθτῃ,(ρ.2.7; ΝΜ. 
16.320 Α) εἴ ἔτοᾳ,; 2. αραϊηβι (Πυ151 εἴσελθε εἰς τὰς τῶν ᾿Ιουδαίων 
συναγωγάς, καὶ ἴδε τὸν ᾿ΓΙησοῦν ὑπ᾽ αὐτῶν τῇ γλώσσῃ τῆς β. μαστιγού- 
μενον Οχιλομι.19.12 ἐμ 76γ.(ρ.τόδ.ς; λ1.13.4888}, Ἐυ5.ἡ]αγεείί. τα 
(Ρ.2.14 :Μ.24.7138); ΤΏΔΕ μαργ.4.7(4.361) ; 3. ἀρείηβὲ Π1, ποδί, Βκ8. 
δρίν.)ζϑί3.82 ; Μ.32.20ο9λ);ῇ, ΟΥ̓ Νυ 55, μηνί ρ.70.8; Ν.45.3000); 
Οἢγν5. 1.41.3 ἦι Μ|ι.(7.448Ε); 1514, ῬΟΙΘρῥ.τ. 0 (}1.78.2200); Ἔχερ. 
Μι.12:24--32, ἂ5 τεἸβοῦοι οὗ τοϑοῃϊηρ οἱ Η, Ομοβί (οἵ ΨΗΙΟΝ ομἱν 
1π6 ροτίεςς ἂὐς τϑοίρίθη 8) οοῃίσαβιθα ἢ} ἰϑθομίηρ οἵ 5οὴ βσίνθῃ 
τὸ ἴδε ππϊπβιίγυςιεα, ΤΗρν ἄγροι β.τ(ρ.76.17; Μ.10.241Ὰ); [815 νδνν 
τεϊςοτςα ᾿ν Αἰῃαπαβίαβ, ὁρ. δέγαρ.4.17(}1.26,6644); ἰπτεγρτεῖβα οὗ 

299 βλέμμα 
ΒΙΆΒΡΗΘΙΩΥ ἀραϊπϑὶ Η. (μοβὲ οοπίταβῖθα τα ὈΙΑΒΡΠΕ ΠΥ ἀραϊπβὲ 
Βιιχιαη πβίσχ οἵ (Βτβι, Οῆγνβ. "οι. 41.3 ἴῃ Μ|Π|.(.440Ὰ}); ΔΡΡΙΙεα 
τὸ Ῥποιππαίοιηϑομοὶ, Β65. 5} 1γ.28(3. κο ΚΕ; ΝΙ.32.200Ὰ}; ν. βλασφημέω; 
4. οἵ ἀοοιτπεϑ οἵ πεγβῦςς, ἔγεα.; ξιν. Νέαχοίου, Γυ81, Σαροΐ. 26. Ἐ(Μ, 
6.53 69Α); Ῥαίτραββίϑῃβ τὴν εἰς τὸν πατέρα β. ΗἸΡΡ.ἠαεγ.0.12(Ρ.240. 
το; Μ.16,3386.4}); Ατία5, ΑἸ... 47γ.1.7(}1.26.254) α].; Αὐΐδη8 δηα 58 ε]- 
Ἰίδπβ, 365. ἤν. 24.2(Διτοοσ; Μ.31. 6010); Νεβζοτίαβ βλασφημίας πατήρ 
Ἐναρτ.ἰ.6.1.7(ρ.12.20; Μ,86.24364); οἵ ἃ 5ομιβπιαϊίς, Βίοη, Α].ΔΡ. 
Ετι5.}..6.7.8(Μ.20.6528); οἵ Βετεῖ. θα ρ᾿5ηι ἀσεβείας γὰρ ἐκεῖνο καὶ 
βλασφημιῶν πεπληρῶσθαι 1}.7.0.Δ(656Ὰ); 5. ρτοάποεα Ὀν Ξα ΒΠςα- 
(ἰοη οὗ ναίῃ χεαβοπίπρβ ἴου ἰαϊτῃ, Μεῖῃ,γες.1.27(ρ.256,7; Μ.41. 
115330Ὁ); ΟΠ γυβιζονη.5.2 ἰ αΤήμι(ττ. 5764}; Ὀν τε νσεβ. σεβα!ρ 
ἔτοια ρτάς, Οοριςί..4}.7.1.2;: δῃα Ὀν ξογαὶ Ἰηϊουρυθίβιοη. οὗ 
βουρίατε, [τὰ ψο. 4η|.72(}1.28,6400); 6. σομβίβεπρ' 1η εν]]-Ἰνίηρ, 
(τυβ. λοι. 6 8.3 τ 70.(8.403Ε). 

11. ἀϊξεγοαῖὶ, ἀἰςποησμν, σεαμάαὶ, Ἔ5ρ0. οὗ νῆας 15. αἰβογθα τα ]ς 
τὸ τερυϊατίοι οἵ (τ βιδη5. ὥστε καὶ βλασφημίας ἐπιφέρεσθαι τῷ 
ὀνόματι κυρίου διὰ τὴν ὑμετέραν ἀφροσύνην Τ( ]6η1.47.1; Οοηεὶ. ΡΡι 
4.5.4; ΟΒενβιλοηι.το.3 ἡ. [0.(8.113}); δῆτα Θεεαβ 190 οὗ δεαπμάαὶ, οὗ 
αἰϊρηᾶαπος αἱ μοαῖῃδη ραπι65 εἴς. τοῦτο δὲ πᾶσι τοῖς Χριστιανοῖς 
ἀεὶ κεκήρυκται, ὥστε ὅπου β. εἰσί, μὴ προσιέναι (οἷ. “47γ.15. 

111. ἴπ᾿ ΠΕΌΤΙΆΪ ΟΥ φορά β86ηβ6; Α. μειῖχαὶ, εἤσνρε, ἀεεμξαι ἢ 
ΟνΒΙΟἢ τᾶν ὈΕ ἵσὰς οὐ ἴ8]56) εἰ δέ τινες ἐν βλασφημίαις τοῦ μὴ καλῶς 
ὁδεύειν... .ἐλέγχοιντο (οηοὶ. 4,Ρ}.2.47.3. 

Ἐ.. ἴῃ ροοά 5εη56, γεργοοί, γιϑρηϑα γεμδε ὁ κύριος. ."οἱονεὶ μάστιγι 
τῇ β. τὸ νωθρὸν τῆς διανοίας ἐπεγείρων (Ἰο. ῥαεά,τ,δίρ.128,33; Μ.ι8, 

4208); δ.(0.120.2 ; 3208). 
Ἐβλασφημόγλωσσος, ἠαυΐηρ δίας ῤἠενηηρ ἰσηριεες ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ 

τὰς ἀκάνθας, τὰς...β. αἱρέσεις ΤΕΡΙΡΒ. λοιη.4(Ν1.43.4854). 

βλάσφημος, Δ. οἰαρπάργοι5, ουϊἱ-εῤεακίηρ; 1. ἀραϊμβὶ "6 μετὰ 
τὸ..«ἀποβληθῆναι τοὺς πονηροὺς καὶ ὑποκριτὰς καὶ β. ΤΠΕΙΙ). 5 77}.0. 
18.3; β., κατηγορίαις χαίροντες ΤΒάΤ. ΜΟρ5.2 7 η1.3:2(ρ,214.20; Μ.δό. 
0450); 2. ἀραϊπβὲ οα ἀηά Ποῖν τπίπρβ, ὀίαδρηθηποιες ; 8. ἀραϊπβὶ 

᾿εδέθθη ροαᾶβ εἴς. παρεγγράφειν μὲν εἰς τὰ ἐκείνης [5ς. Σιβύλλης] 
πολλὰ καὶ β. εἰκῇ δύνασθε (Ε]5.αῃρ, το δἰς.7.53(ρ.203.27; Μ.11.149178)};} 
Ἐ. ασαΐπϑί οὐ, τίσι, δα ἢ. (δοβῖ; οἵ ἀροβίβαίεβ, Ηθτπι. ἦς. 
φ.19.1; Οὐ ἴμόβαὲ ψηΟ βββουὶ ἴαϊβε ἀοοίτιμεβ οἵ Ὁτεαίίομ, δ θἢ.γέ5, 
τι σοίρ.304.4; Μ.18.2808); οἵ ραρϑὴ ρευβεοιίοτβ, ἔτιβιῦ, 3. 1(Ρ.γ6.0; 
Ν.20.10534); οἵ 7οννῖβῃ Ορροβιτίοπ ἴοὸ ΟΠ χὶβὶ, ΟὨτγϑβ.λον,55.95 ΤΉ 
10.(8.3240}; οἵ ὈΙΆΞΡΠΘΠΟΙ5 Βρθθοῖ ἀραΐηβι ὅοη οἵ δῃ (Ν11.12:32), 
1914. Ῥ6].ορῥ.1.Ξ0(}8.78.221ΑᾺ)}; οἱ Πουθίϊοβ ἴῃ ρεῆ., ἰχϑῃς ἤρα 
(Μ.7.44οα); ΗΙἸΡρ.ἤαον.9.2(Ρ.230.24; Μ.τ6.32704Ὰ); Ααἀαιῃ.Π1α].1.2} 
(ρ.54.15; Μ.1τ1.17578)}; ΑἸἢ..47γ.1.17(}1.26.484}); θεοκαταγνῶσται, οἱ 
καὶ 8. 70.) .λαργ.ο2(Μ.04.}578). 

Ἡ. 45 ϑιθδί.; 1. τηβϑο., σἰαμάσνγεν, δίας ΡΊΕν; ἃ. ἀραϊηβδῖ ΠΊΘΗ, 
Ορηοὶ. Α͂ΡΡ}Ὀ.4.6.5.; 8. ἀροϊπδὲ Οοά, ΠΙρΡρ.λασγ.α Ῥγοθηλ,(ρ.2.12: Μ,χό, 
2020Α); τὸν Σιαβέλλιον ἡ ἐκκλησία...ἐν ἀθέοις καὶ β. κατέλεξεν 5, 
ε.1}..2.4{Ρ.το2.35; Μ,24.9ο58); οἵ Το ῖβ. Οματρεβ ἀραίηϑὲ (Ἡγῖβα 
β., Μωσέως παραβάτην (οηεὶ. Αρῥ.5.τ4.0: (Ὠτνβ.λοηι δ 4.1 ἴῃ [6.(8. 
4824}; 2. πιδαῖ. ; ἃ. ἐἰϊ-οηιοηφά φρεθεὶ ὀκνῶ λέγειν τὸ β, ΟΥ̓ Ν 2.0. 
τουτί Μ.35.τοςδα); Ὁ. ῥίαςρἠονηοις ἐρεδεῖ, Ὀϊοπ, ἀρ. ἀτἢ ἄρον 26 
(Ρ.22.τ0; Μ.25.4648}; τὰ β. ΟΥ Ν 55. Ειρτ( Ρ.6ο.10, ν.ἰ, βλασφή- 
ματα Νί.45.6328). 

Ἐβλασφημοσύνη, ἡ, ἐε1|-Ἔρεακίηρ ἀγνεῦσαι δ᾽ ἀκοὰς β. ἀλεγεινῆς 
ΔΒΟΠΙΘρ ϑν π65.6,.57(Μ.66.13030). 

βλασφήμως, ῥίαερἠονιομοὶν, (ΟἸεπῚ. οἐν.3.18(0.244.22; Μ.8,12080); 
β. ζῆν ΟτΙασ. 4 ]α].({τ.Ζ40}.}4.18(Μ..}1..77.350}}.Ψ 

βλάττα, ἡ, (1,Δἱ. δία!) ῥπΎρίε λίθος σάπῴειρος πορφυρίζων, ὡς β. 
πορφύρας τῆς μελαίνης τὸ εἶδος [ΨΜΏΕΓς πορφύρας 15. ῬΙΌΒΡ. ἃ. 6]055] 
ΡΙΡΗ. σερη.5(Μ.43.207Δ). 
βλαύτη, ἡ, εἰέρῥεν β. ἢ φαικασίοις χρηστέον" κονίποδας αὐτὰ ἐκά- 

λουν οἱ Ἀττικοί (ἰδιη, ραεα.2.ττίρ.227.0; Μ.8,5378}; ἡ γε καὶ προσάλ- 
λονται β. Ἀττικῆς ἀκριβέστερον ὄνγῃιεβ. εαἰυ.τ3(ρ.215.1ο; Μ.66.11024). 

βλέμμα, τό, 1. ἰοοΐ,, σίαηεε τὸ β. εἶχε περίπικρον Τ]ΟΥΙΠ.572}.6.2.5; 
αἰδὼς δὲ πρὸς γυναῖκας καὶ β. τετραμμένον εἰς γῆν ΟἸδιλ. },.44{0.221. 
30); μή σου τὸ β. ἁμαρτανέτω ΟνΥ. ΗΠ ῥγοεαϊοε.8; ἵνα μὴ τὸ β. 
᾿ῥεμβόμενον ποιήσῃ ῥέμβεσθαι καὶ τὴν καρδίαν 1.0; ἱκετεύομεν τὴν σὴν 
ἐπιείκειαν, ἵνα..«γαληναίῳ β, τοὺς ἡμετέρους πρέσβεις ἀθρήσειας 
ΟΑΥτα. ΡΟ οηοὶ.τίρ.228.1τ6; Μ,26,7004); τὸν καιρόν, ὃν λέγετε φθάνειν 
ὑμᾶς, βλέμματος γοργότερον παρέρχεται Ἐεγ75.(0.34.18); τὸ δὲ ἔργον 
τῆς ταπεινώσεώς ἐστιν.. «τὸ β. ἔχειν χαμαί Ἰ)5αΐδδ ογ.2ο(Μ.40.11574}; 
οἵ Θοά οὗ τὸ β. ξηραίνει ἀβύσσους [1.0 (δηςὶ..1Ρ}.8.7.δ1 οἵ 50ὴ 
ἴῃ (τδαϊίΐοῃ πάντα αὐτὸς ἐδημιούργησεν ὁ υἱὸς..«νεύματι πατρικῷ 
οὐκ ὀφθαλμῶν βλέμματι (101. νΖ.}.,6.2.10.2ο(Μ.85.τ2808); οἵ (σιδὲ 
Ἰοοκίησ ἀρορ 8. Ῥεΐου, (ἢγνβ8.᾿ον. δ 5.1 15. Δ1.{7.8058}; 2. (Π6 56π88 
οὗ βἰρδι θυρίδες δὲ ἡμῖν ὑπάρχουσι τὰ τοῦ σώματος αἰσθητήρια, β.» 



βλέπω 

ἀκοή, καὶ τὰ ἄλλα ἘΡΙΡρΠ.᾿αδγ.9.4{0.2ο02.17; Μ.41.2290)}; 3. Ἔν61 
αι. 11τ., Εον. ΟἿδη5.3.34; (61. νΖ.}..6.3.τ0.35(1.85.13538}; Ὁ. τηδῖ,, οὗ 
{μὲ τη 5 ογε εἴς. ὡς ἀγαθὸς πύκτης, ἀμετεώριστον ἔχε τὸ τῆς 
ψυχῆς β. Βα5.ἤοη.3.4(2.20Β; Μ.31.2084); τοῦ φρονήματος τὸ β, 
ΜδοΜρι. αρσον.2.21(0.44.3}; τῷ τῆς διανοίας β. (6].ΟνΖ.ἦ..6.2.10.22 
(Μ.8-. 1800); σκότος...τῆς ψυχῆς τῷ β. [1|.}αὅγ.(ρ.τἼ8.10}; ἤδηος 
αὐτὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτὴν εἶχεν τὸ β. τῇ γνώμῃ στηριζόμενον (Πε παΐ ᾿ιῖ8 ἐγὲ 
οἩ τῇ}. ῬΏΠοσϑί. β.6.4.6(Ν.6ς. Ξ 200). 

βλέπ-ω, Α. Ο. Ρ΄ερ. ΟΥἩΔερεπάθηξ οἴαπδα; 1. ῥεγεεῖυε, μι Δεγείαμά 
ὅταν --ητε.. «οὕτως ἐγκαταλελεῖφθαι αὐτούς ΒαγΉ.4.14; π-εἰς οὖν ὅτι ἡ 
μετάνοια σύνεσίς ἐστι μεγάλη Ἠειτηπαηά.4.2.2; στ εὶς δὲ πολλοὺς... 
μετανενοηκότας Ἰὰ,Ξἴ.8.6.6; α05. ἕνα οἱ μὴ σὐοντες “πωσε Ογτο εἰς, 
ἡ ϑο(ριιροτο; Μ.11.14760); ΟΠ τν5. ον. 4.5.2 ἐη ΜΠ.(7.4770}} 2. ἐοη- 
δὲάρν, γμανὶ σετε, ἐπὶ τίνων τέθεικεν Βαγη.13.6; β. μή φΟΉΒΊΔΕΥ 
το ὐδ ΠΕ σὐετε μὴ τὸν χρηματίσαντα τῷ ἑκατοντάρχῃ ἄγγελον, τὸν 
ἅγιον τῶν ἁγίων σωτῆρα εἶπεν Ῥϊάντη. Τγῖπ.2.8(Μ.30.588Α); 8. ἰοοῖ 
το, παῦε γεραγά ἴο μὴ πρὸς ἀπέχθειαν “των, ἀλλὰ πρὸς ἀλήθειαν (εἰ. 
νζ.ἢ..6.2.20.8(}1.8ς. 1281}; εἰς..«ὁμόνοιαν...β, 1δ.2.7.30(12428); πρὸς 
τὴν ἀνάζευξιν ἔβλεπεν ΤΏΡΒΥ].οχε. Κορ. (ρ.226.22; Μ.113.9330); 4. ἰοοῖ 
γευεγεμέϊνν ἰονγαγαβ τὸ πρὸς τὴν κτίσιν “-ειν.««πρὸς τὴν ἀληθινὴν 
θεότητα --εἰν τ ν85.Ή7.5(2 Ὁ.103,24,26; Μι45.6810); 5. ὙΠ ἕνα 
ΟΥ μή ἴἸαξ6 βεφά τπαΐ, δσθαγε ἰθςὶ “τε μήποτε..«βλάψῃς σου τὴν σάρκα 
Ηδετηλνς.3.το.7; Δ. ύηη.τ. 5; Οἢτυϑ. ἤσηι.12.2 τη (οἱ. (ττ.4144}; 170. 
Β.Ορηςὶ.τ3(Μ.05.32208); 6. λαῦε γεξογοηεο ἴὸ τὸ μὴ πρὸς τὸν. σταυρω- 
θέντα “-εἰν τοῦ ἀποστόλου τὸν λόγον στο ν85.ΕπΉ.6(2 Ρ.143.27; Μ. 
45.7208); 7. γεξμὶ πὶ ἡ καινὴ αὕτη σοφία πρὸς ἀτιμίαν οἴεται --ειῖν ΤΡ. 
4(2}.09.21; 6774); 8. ἰσοΐ ἰοιυαγάς, Κα; οἵ ἃ ὈΠΠαϊηρ,, Ο]ΕΠ|.5,γ.7.} 
(Ρ.22.2; Μ.0.461Α). 

Β, ς. δὐο.; 1, εοῃδίάεν, ἤαῦ γεραγά ἰο μηδεὶς κατὰ σάρκα ---“ἔτω τὸν 
πλησίον Τστι Μαρη.6.2; Βαγηςτο,ττ; ΟΠ γνβ,ἤορι. 5.1 ἴῃ, τον. (το.33Ὲ)} 
Ὦρμος κοί ον 5 οὐ “ει τοὺς ἀνθρώπους ἀνθρώπους 1Ὁ.0.4(78Ὲ)}}; 
2. παῦε γεζογθηεε ἰο οὐδὲν ἂν εἴη ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ τὸν αὐτὸν [36. τὸν 
σωτῆρα] «-εῖν καὶ τὴν παροῦσαν Ἐπι5.4.6.7.3(0.347.17; Μ.22. 5658); 
3. ἰσοῖ π|ὃὁ" ἰθ, αὐνηῖγε κοινὸν δ᾽ ὥσπερ ἄγαλμα δι᾽ ἀρετὴν τοῖς ὁμο- 
δόξοις ἐβλέπετο ῬΗΙοϑί.ἢ.6.53.6(1.6ς. 4804); 4. ἰοοῖ ομὲ, Ξεθῖ -ε μοι 
βιβλίον 7ο.Μοβοῃ. ,γαί.134(Μ.87.20074}; 5. ἐχαρητηξ, ζεεἶ χερσὶ γη- 
ραιαῖς με νήπιον “-ἧς θ0. Ί5,“α»0}.52.1; ὅ. Ἔχὸρ, ῬῊ1].3:2 σὐετε 
τοὺς κύνας ; ὯΟ ΟἾΘΑΥ ῬΆ͵Ά]16] ἴοΥ χεπάοτίπρ' δείθαγα οὗ, Ὀὺῖ οἴ, εἴπατε 
Ἀρχίππῳ, --ε τὴν διακονίαν... .φοβοῦντός ἐστι τοῦτο τὸ ῥῆμα πανταχοῦ, 
ὡς ὅταν λέγῃ, 'π-ετε τοὺς κύνας᾽, ἧκνετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὃ συλαγω- 
γῶν᾽..«καὶ πανταχοῦ οὕτω φησὶν ὅταν φοβῇ. ““-ε, φησί, τὴν διακονέαν᾽ 
Ὁ γγϑ λον. 13.2 τη. Οοἷ.(1τ.414Ἀ). 

α, ρΡίςρ!].; 1. ὁ στῶν, ἡ “πουσα 5667, ῥγοῤρῥεῖ( 655), ἨΙΡΡ.ἤαθν.3.8 
(ρ.89.14; Μ.16.31208); Τπατ,ιψ, τ7 ἴῃ τἀ Κερ.(1.369); 2. τὰ «“πόμενα 
ἐδι6 υἱξίδϊὁ ὠπήσογϑο, Οτο ργῖρε, 4.2.τ(ρ.308.3; ΝΜ 1Σ.360Ὰ}); ΓὮγνϑ. ἤόηι. 
45.8 τη. Οδη.(4.5360Ὲ)}; 3. “’ὧν ἱγδ τὸν στοντα πλοῦτον ὈΙάντη. ᾿ς, 
5ο:ττ( 8.30.153130). ᾿ 

βλεφαρίζω, τοίη, ΟἸεπι, ῥαεά.3.1τίρ.274.26; Μ.8,6454). 
βλέφαρον, τό, ἐνεϊὰ ὀφθαλμοὺς καὶ β., καὶ ὦτα. .«εὑρίσκοντες 

γεγραμμένα τοῦ θεοῦ..«μεταλαμβάνομεν εἰς ἀλληγορίαν τὰ γεγραμ- 
μένα ΟΥ. [0.13.22(0.245.24; Μ.14.4368); τὰ β. καὶ αἱ ὄφρνες, τὸ τῶν 
θεοπτικῶν νοήσεων φρουρητικόν Το. ΑΥ.ε.ἢ.15.3(}1.3.3228). 

Ἐβλήσκ-ω, ξαξὶ τόπος ἔνθα “οονται οἱ φάρμακοι ἄῤος Βαμ. 538 
(0.60); ἐῤ,.4τ(ρ.62). ' 

βλητέον, οη γεμδὶ ξαςξέ, ῥμὶ τὸν μηδέποτε παλαιούμενον τῆς ἀλη" 
θείας νοῦν εἰς τὸν καινὸν ἄνθρωπον β. Βαβιἤογ τη ΤΣ.33(1.15370; ΜΝ. 

29.3378). 
βλήχημα, τό, ὀϊεαίτηεο, Βεαβιδσόχ, δ. 6(1. 55Ὲ; Μ.29.132.}; Τ 8 65.Ν82. 

ἀταϊ,τττ( Μ.28.088), ᾿ 
Ἐβληχηματώδης, ῥίοαξίηρ, ΝΙ],6ῤ}».2.236(}}7.79.321Ὰ). 
Ἐβληχηρός, -Ξ οτὲρ,, οὗ {π6 ποῖξὲ τηϑᾶςβ Ὀγ Ἰοσιβῖβ θα την, Ογτ. 

“7οοἷ.τ7(3. τοῦ) σΟΠ]. βληχράν). 
Ἐβληχητικός, --- βληχηματώδης, Β45.Πονμτη ΒΞ. 2δ(ΤἼ14Ὲ; Μ.20. 

281). 
["Ἰβλήχομαι, ῥΐεαὶ, 1 865.ΝᾺ 2. ἐ1αἰ.64{Μ.38.032). 
βληχώδης, ῥίεαϊηρ, (οποὶ. 4Ρ}.8.40.3. 
Ἐβλοσυρέω (ἐβλοσσυρέω), ἰού ΡΥ] βλοσσυροῖ πὸ ὄμμα. αὐτοῦ 

Τλπαβέ.β.γείαϊ, 2οίρ.72.2}; {10.Ὁ..8..].τ2(1.06,0768}. 
Ἐβλοσυρία, ἡ, ὀγαξε):-αεεάηεςς, 1465. ΝΖ. ἄτα τοοί .328.081). 
βλύσις, ἡ, φιρίηρ 7}, ἤον εἰκὼν τῆς..«θεοτόκον ἐκ τῆς... 

παλάμης...τὴν τοῦ μύρου β. προχέουτα (τετῖη. ΟΡ δρ.ἀορη.4(Μ.08. 
1858). 

βλύσμα, τό, δε όιηρ ρ, φ0.Ῥ15, Ῥὲγ5.2.τλ(31.02.12138). 
βλυστάν-ω, 1. ᾿Ἰπίτϑῃϑ., με ξον ἢ ὡς ὕδωρ... ἄλλους ἐξ ἄλλων 

νοτίζον καὶ πάλιν πρὸς ἄλλους «-ον 1914,}6].4}}.τ.2}4(.γ)8.3440} 
τηοῖ, σοφίαν πρὸς τὰς χρείας ποικίλως ““ουσαν Μδχ.(αρ.2.50(Μι00, 

300 
᾽ 

βοήθημα 
12328); 2. ἴγδῆϑ., ᾿Ομ ζογιδι αἱ τῶν ὑδάτων πηγαὶ...«τὸ ὕδωρ “ὐουσι 
Τσθτν9.76).4(0.7994); τοὶ. ὦ στεναγμὸς...«“πων φιλόχριστα νάματα 
ἐσμεγϑ. ἠονμΐη Ῥς.δη(ς.6οϑο). 

Ἀβοασμός, ὁ, ἐν, Εχογε,.13(0.336). 
βο-άω, 1. ὧἷὖν αἰομά ἵπ᾿ επίτεαῖν ; ἃ. ἴῃ ρϑη. σύνετε, “υὦ, ὅτι... 

Ταβε,ἀϊα].24.1(}].6.5288); Ὁ. οἵ Οοα ἀρρβα!ϊπρ ἕο πιθῃ ἐπὶ τὸ 
λουτρὸν..-«παρακαλεῖ μονονουχὶ «-ῶν καὶ λέγων ΟἸδτη. ῥγοί. το(ρ.60.4; 
Μ.8.2ο8Α); ΗΙρρ.ἤαεν, .8(Ρ.92.4; Μ.16.31438); Ο. ἴῃ Ῥτάγδυ, σύίθηι, 
44.711 ταύτην..-πρὸς τὸν θεὸν ὥφειλες “-ῆσαι τὴν φωνήν.. αὐ δέ ταῦτα 
οὐ πρὸς τὸν θεὸν οὐκ ἐβοήσας τὴν φωνήν σου ΜΕ]. })ᾳ55.16,11 Ρ.12.24, 
41; Μεῖμ. γηρ.4.χ(ρ.48.18; Μ.τ8.800); Ὑμάτξισο ἠμ Νιη,(1.222); 
2. «αἱ! ξον οὐρανόθεν βασιλῆος ἀρηγόνα χεῖρα --ἥσας ΤΆΡΟ]].»ηεὶὈ-. 
171:7(}1.33.13328); 3. ῥγοείαΐρη; 8. ταῦ. βΒαοσδα ρυοοϊαιηδίϊομ οἵ ἘΠ] 5]- 
εἷδῃ Ὠϊετορμδπὶ, ΗἸρΡρ λαεγ. ες. Βίρ.06.11; Μ.τ6.31 500); Ὁ. οὗἩἉ Ῥτοταα!- 
σαθου. οὗ ΡΒ] βορῃΪςα] τεποῖβ Παρμενίδης... «τὸν κόσμον ἀγέννητον 
λέγων εἶναι «-ᾧ ὙΒατ αβεεῖ. (0.65.6; 4.157}; 6. τὰ ἀἰνηο γϑυβιδίοη 
δηά τοδομίηρ, μεπος ἔτεα. ἱπιχοαμποίηρ βοτίρίστα! οἰ ΌοηΒ; οὗ 
Ομτϑε, βουδρ. απ. δίρ.54; Ν.18,12168); Νοηῃ.»αγ).,[σ.8:50(Μ.43. 
8178) 8].; ἐν εὐαγγελίοις ὁ αὐτὸς υἱὸς “ο, ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν᾽ 
(εἰ. νΖ.᾿.6.2.τ5.5(Μ.85.τ2570}; Οὐϑπλ. Τη 0 .2(Ν.88.1244}; οἱ σοά, 
Τοροβ, οὐ Η, Ομοβί βρβαϊκίῃρ ἐπχουρα ῥτορδεί5, Τπ5ε.Φ:αϊ.24.(Μ, 
6.5 280); 1δ.25.τ(52904}; ΟἸδια, ραδά.2.το(.214.24; Μ.8.512.); Ἐλι18, 
5.1}..2.22(ρ.132.1; Μ.24.057}0); ΤΏΔΕ, Εσοε,.2: 5(2.601) ; οἵὗἩ Ῥχθδοῃὶηρ 
οὗ Ῥτορδοίς, Τυβτιίαϊ. 12. τ(ςο08); ΜεΙ ἐγρηρ.4.4(ρ.50.0; Μ.18.920); 
Ασδο. ΜΕ], μον (Ρ.01.533; Μ.77.14128); Οὗ ἀπν αἰίοταποοβ οὗ ἱπβρίτεα 
ψΥϊτευβ, Επ5. ΜΠ] αγεεῖ].τιτίρ.3.30; Μ.24.7174)};8 Ια 6 λ.τ οί Ρ.83.3; 
860Α}); γι. 7ο.τ.3(4.248); Τάτ Ρ ες, ο:τί(τ. 656); (5π|.1πᾶ,}0.2(1258); 
οὗ βεπρέιγα τεϑοΐπρ' --ὥσιν αἱ θεῖαι γραφαί Ογτ.70.τ.3(4.248); {ε]. 
ΟγΖ.}..6.2.16.τος}1.8ς.12648); οὗ 1ιᾶνν 5 σοτωτηδηαιηδιίβ, ΤὨΩΤ,ἦ,6.1. 
21.7(3.802) ; οὗ Ῥγροθρίβ οἱ ΝΤ ουᾷ τὸ θεῖον ἐπίταγμα Ν]].6}}».2.25 
(Ν1.79.212Ὰ}; 4. ἰαϊᾷ οὗ, ἀδεΐαγο εἰ στρατιὴν πτερόεσσαν ἢ αἰθέρος ἔργα 
βοήσω Νοπηῃ.ραν.7ο.3:12(Μ.43.1688); ἐδ. 5: 30(7928); οἵ ΟΠ βδα 
ΠΟΙ ἤρϑϑοΙβ ““ὥντας ὅτι εἰσὶ Χριστιανοί ΟΑπς,(21:4)εαη.3; ἈδπΟΣα 
δι. γουραὶ, γπακο γπαηξεδί, οἵ ῬΘΥΒΟη5 ΟΥ {Π]ὴρ5 τῶν πραγμάτων ἁπάν- 
τῶν αὐτὰ «-ὦντων (Ὠγνυ8.ἤοηι.17.6 τ ΜΗ (7. 2300); ΟγτιΟς.34(4.620); 
Ῥ. ποῖξε αδνοαά, εεἰονγαίθ, κακῶς β. ἀεξαμ!ε λοιδοροῦνταί τε καὶ 
κακῶς ἡμᾶς “-ὥσι 70.Ἐ]66π}ν, Τ γε, 2(ρ.114); ρᾶ55., δε εχέοϊ ἰδ, δὲ 
ποις, Ἐπ5.}.6.5.1.τ(}1.20.4080); 16,0. τιϑίρ.ττ.}; Μ.2ο.921Ὰ); 
ΕἸχτ,.ε,.44(}1.7}ω1 5120); ἴῃ θα 5εηβ6, δὲ ποίογίοιις, (Ὦτγβι λον. 1.6 
τη ΜΠ11.(7.144}. 
Ἐβοεργάξ, τό, ερίεν, τε οτὶηρ οὗ ΤΣ ἼΣ 9 (τΈλερ.6:8) ουπά ἴῃ ΤΧΧ 

Ὀν Τμάτιφ. το ἐπ ΣΕ ρ(τ.365) μεῖς Μ55. γεδὰ βερεχθάν, βερ- 
σεχθάν, ἀργόξ. 

βοή, ἡ, ΟΎ; 1. οὗ ἀἰνίης οὐ πεν θην τἰεγαποδβ οὐ παρεδέξατο 
τὴν βοὴζν τὴν» θείαν τὴν πρὸς αὐτόν Οτιόηρσαςὶ. 7 (ρ.201.14 σ0}]. ΤΟΥ 
βοήθειαν Μ.12.10240}); ταῖς τῶν ἀγγέλων ἐξ οὐρανοῦ φερομέναις β. 
Μοίῃ.ςγΡῃΡ.3.6(0.32.1τ7; Μ.18,604}; 2. οὗ ᾿Ἰπβρισγοα αὐτογαηοεβ, 0.5. 
Μαγεεϊὶ.2.3(0.48.20; Μ. 24. 8054}; Ια.6.4}..2.23(0.134.18.; Μ.24.ΟΎ10); 
3. οὗ ΡΥΑΥΘῚ οὐ φωνὴν δὲ ἐνταῦθα καὶ β. τὴν κραυγὴν νοητέον, ἀλλὰ τὴν 
τῆς ψυχῆς προθυμίαν. ... ὃ θεὸς πρὸς σιγῶντα... ἔφη Μωσῆν" τί βοᾷς 
πρός με; β, τὴν σιγὴν ὀνομάζων διὰ τὴν σπουδαίαν τῆς διανοίας εὐχήν 
Ὑπάι. ες. 3:4(1.627); Νοπη ραν. [9.015τ0}1.43.8208}; 4. οἵ δοοϊαπηα- 
τίοη, Μείῃιογηρ.ττίρ.133.6; Μ.18,.2ΟΟΑῚ ; ἐδ. {ρ.135.2; 2124}; 5. ὅσα, 
δοίη οἵ Ξῆθερ βρυγμοὺς λεόντων, β. προβάτων, κραυγὰς ὀνάγρων 
τ. ασ ἀταϊ (τι 280}. )2(Μ.Ἐ}..77.226 4}. 

Ἐβοήδιον, τό, ν. βοΐδιον. 

βοήθεια, ἡ, 1. λεῖρ, αἴά, το α!]σα] ἡ τῶν..«νοσημάτων β, ἰατρικὴ 
καλεῖται (Ἰδιι, ῥᾳεά.1.2(0.93.το; Μ.8,256ΑᾺ}); (ὐης!, Αρ.2.4τ.5; αὐνῖπο, 
ἤξηος εαπίναϊδηῖς τὸ φγαζε, (]ογᾺ. ς,».6.17(0.,514.21; Μ.0.3034}); τὴν 
παρὰ τοῦ ϑεοῦ β. ἐπ᾽ ἀνθρώποις αἰτοῦ Ἰὰ, Κα. 44{0.223.15); Οτὴῤγίης.3. 
1.17{0.226.3; Μ.1Ι.2844}; τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ β. Ἰᾶ. [0.20.5(0.332.10; 
Μ.14.5840) ; β. γὰρ δεόμεθα ἵνα μὴ ἄλλο τι παρὰ τὴν ἀλήθειαν φρονή- 
σωμεν [1.6. 1ὰ τοδα]ηρ' Βου]ρίιγς] 14,4 :α] ττίρ.τ46.6); ἔφθασεν ἐπί σε 
[1,6,. σομυνεγῖ τεηαρβῦηρσ Ὀαρ 5] ἡ β. τοῦ θεοῦ ΑΤἼοηι. Β 21(ρ.34. 
11); Βαϑβ,ἠολη ἴῃ 9. 45(1.113Ὲ ; Μ.20.4248}; μὴ ἀποστήσῃς ἀφ᾽ ἡμῶν 
τὴν σὴν βι 1]. ἀὄε.(0.1τ68,8); 2. το αγν ἤογεε ἐκύκλωσεν ἡ β. τὸν 
οἶκόν σον Αἰ ΧαηΡ}ι2ε(Ρ.γ6.τ6); Νανν. 705.2.4(0Ρ.463); ῬΑ]].6, 
Οἠνγοιοίρ.51.14; Μ.47.30). 

βοήθημα, τό, Ἰπδαης οΓ αεϑϊξίαηεε, αἰάᾷ, γεδοιγεο, (ἰδ ῥαρά. τ. 8 
(ρ.τ28.3; Μ.8,2288)}; Οτιεἰς.4.η8(0.348.8; Μυτιττ406); ὁ θεὸς... 
κατέπεμψεν...τὸ ἄριστον καὶ εὐκλεέστατον β., τὴν ἁγνείαν Μεῖἢ. δ γγη. 
4.2(ρ.47.ττ; Μ.18.80Δ); οὗ Τῆς. δι᾿ ὀργάνου θνητοῦ, καταλλήλον β., 
τοῖς θνητοῖς εἰς ὁμιλίαν κατήει Ἐπ5.}.ἝΟ.τ4(ρ.241τ.23; Μ.20. τ4ο80) ; 
τηράϊο., γον, ΟΥ. 76.χ.53τ(40; Ρ.45.8; Μ.14.02}}}; Ἐλιι5.ἰ (ἡ. τ4(0.242. 
40; Τ4000}; ῃγνπ5. ῥαγαϊνὶ.5(3.41Α}). 



βοηθός 

βοηϑός, ὁ, 1. ἀεῖρεν, οἱ Οοα δρᾷ (βχῖβε Χριστὸν... τὸν...β. τῆς 
ἀσθενείας ἡμῶν τΟΐϊφηι.36.1; Ταβί. ἀταἰ.3ο.3(Ν.6. 5404}; ἐπὶ πατρὸς καὶ 
νίοῦ. καὶ ἁγίου πνεύματος, ἐφ᾽ ὧν μαρτύρων καὶ β. αὲ ἐντολαὶ... 
φυλάσσεσθαι ὀφείλουσιν ΟἸετλ, ἐεἶ, τ3(0.140.21; Μ,9.7048); ταπεινῶν 
ἐστε θεὸς...β. ΟΥ..7ο.13.28(ρ.252.1τ6; Μ.14.4488); καλεῖν τὴν σοφίαν 
παραστῆναί οἱ βοηθόν Μεῖ ΠΣ γη:.το,τ(ρ.121.14; Μ.18.1028); β, καὶ 
κύριε τῶν ἁπάντων ϑεγαρ.εμοἦ..3.1; 2. ἀϑειδίαη! δδογδίανγν ὁ καθωσιω- 
μένος β. τοῦ θείου κονσιστορίον (ΟὨαΙς ἀεί. τ4{40Ὁ 2.1.5 }Ὁ.64.30; 
Ἡ.2.5720); Ἐναρτυ. ἶ,6.2.τ8(ρ.74.22; Μ.86.25608); 3. Ὑπειϑεν ΟΓ ἃ 
βοήθεια οὗ ἴτοορϑ οὐ ροϊῖος, Ματο, Βίας, Ῥονρῆ.27. 

βόησις, ἡ, ἰομά μἰέγαμεο, σμσμηρ, ἘΡίοπ.υ, Ροῖγς.18. 
["]Βοητάς, ὁ, ἴογ βοηθός, ΤΡεΙΓΙ ΑἹ, ρὴγ5.22. 
βοθρεύω, 1. Δ α ῥἷξ οὐ ἀϊεῖ;, ὙΠάτιϑιαα,  οεη. 1.70 (}1.00.17448); 

2. ῥίαηὲ ἐπ ἃ ἱγεμεῖ, 10.Ἐ]Θ νη. Τ γε. τοί ρ.120) ; ἐδ. 4τ(Ρ.152). 
βοθρίζω, δην ἐπ α ρὲ; ταρῖ,, διιδεπέγνρε, ουενιο δοίη τοὺς Χριστοῦ 

στρατιώτας..«κενοδοξίᾳ καὶ γαστριμαργίᾳ βοθρίσας Τύντιβοιμε, ἀϊσ Δ΄ 

(53.415Ὲ). 
βόθρος, ὁ, ῥίϊ, τηεῖ. κατασπᾷ [80. 548} σε εἰς β. κακῶν ΟΥτΗ. 

εαἰδεῖι.2.3; τὸν τῆς παρανομίας β. ΤΑΙ, οί, τι τί Ν.26.11208) ; εἰς 
β. πορνείας ΤΟνγτ, πον ἀϊσιτδί πῃ, 41}; β. ... διαβολικόν, τὴν πλεονε- 
ξίαν Οντ.].ε.τ21:15(}1.72.7334}. 

βοΐδιον, τό, εαἱξ, πεῖξεγ, ΑἸ ἐγ. 6(ρ.21ς.4.; Μ.25.7614}; ΟΥ, 
ΝαΖ.07.26.18(Μ.35.12524}); (Ὦγν5. δ΄ .ἦηι. 76γ.31: τὰ(Μ.64.0760); ἴῃ ἴοχτη., 
βοήδια, τά οπεη, 11. εο.π(Ρ.47.11). 

Ἐβοϊλᾶς, ὁ, δογαν, δίαυν ποδίοενιαμ, ΤὨρδη.εἤγοη..50)(Μ.τοϑ, 
8770. 

Ἐβοκάλιος, ὁ, (1,5ἴ, φοραϊϊδ) δίηρεν; οἵ Ἡξερτονν ᾿ϑδἰ συ "ΒΙΏρΡΘΥΒ, 
(οϑια. Τη6.ορ.5(}}.88.2480}; Οἀγοη Ῥαξο..86{(Μ.02.2448). 

Ἐβολβιτόω, παῖε ὁ εοτο-ἀμηρ; ρετῖ. θίορ!], Ράᾶ55,, βαυομγίηρ οὗ 
εοιυ-ἀμρηρ, ΘΠ ΒΙΉΡ ἡ κοπρώδης αὐτοῦ καὶ βεβολβιτωμένη φωνή τ. 
Νν585. Εμ2.τ2)(ι Ρ.340.26; Μ,45.τούο08). 

βολβός, ὁ, 1. ἐνε- αϊ!, 170.}).4γιοηι τί Μ.96.1308}); 2. ἃ ἰπα οὗ 
586-58}, Τ᾽ δα 6. τοίρ.27.12; Μ.122.13258). 

βολή, ἡ, 1. δοϊὶ κεραυνῶν β. (ομβῖ.4Ρ.Επ5.υ.(.τ](ρ.1γ8.1τ4; Μ.2ο. 
Τ2840); 2. γᾶν, Ἐπ5.1.(.153(Ρ.237.7; Μ.20.14008), ἢν. τὰς β. τῶν 
θαυμάτων (60. ΡῚΒ. αν 1.24.2; 3. ρίαρεε, ταχεῖ, οὐσία.-.«νοῦ μόνον 
ληπτὴ βολαῖς τ, Ναζιεαγηι.ι.2.το.οτ(}.37.687); 4. εαϑηρ αἴϑαᾶν, 
ριείηρ οἱἕ οὐ κατὰ β., ἀλλὰ κατὰ πρόσληψιν Ογγ, 5.76: τἸ{00}}}. ΤΟΥ 
καταβολήν Μ.60.τι020 ; ροίῇ. τοδα κατ᾽ ἀποβολήν). 
βολίς, ἡ, τηο5116, Ἰαυοϊη, ἢρ. τὴν τῆς κατάρας β. τ ὰρ ἀ1α].({γ. 

Ζ4Ο0Β.)2(Μ.Ρ ,.77.254λ}). 
βολιστικός, εαραῤίς 0} οἱμΙΉρ ΟΥ βοιμάδίηρ, Οἵ ἃ βουῃαϊηρ-] δᾶ 

πῶς..«ἡ τῶν σωμάτων 64, ὑδάτων] φύσις, βι κατὰ φύσιν ὑπάρχουσα, 
ὁρᾶται ἄδυτος καὶ ἀβόλιστος ἐν τοῖς ὕδασι τῆς Μαρμαρικῆς Πεντα- 
πόλεως ; ΤΔΊΠ. φιεπί.136(}1.28.684Ὰ) ἔν μους, 11 ὑδάτων 5πο]α δε 
τρί, βολιστική --- εαραδῖθ οΥ δείηρ βοιριά64]. 

Ἐβομβαίνω, δαδῥϊςε, ἰαϊζ ποηδόηδο, ΝῚ.ρ}.3.174(31.79.4658). 
βομβ-ἔω, ἀι. ἰηἴγαιδ.; 1. διέζῶ, ΗΙΡΡ.᾿αεν.4.28(Ρ.55.26, ν.]. ἐπι- 

βομβεῖ Μ.τ6.3ο018); οἱ Ὀεε5, Μοτῃ.765.2.2{(0.323.7; Μ.4τ.11658); οὗ 
{πὸ μρατέ, ῥδεαὶ αμάιδίν, πη} ἐβόμβει ἡ καρδία μον Τ. Ζεν.2.ς; 
ἤδποα 2. ἑαϊᾷ τιεαπτηρίεεεῖν, ἐπαιον ἰάϊν, οὗ Ῥαὰ] οἱ ϑαπιοβαῖα δπᾶ 
Νεβίοσιαβ, ϑορῆτγ Ηρ. νη. (1.87. 31610). 

Β.. [ἸΔ}8.ν, δτέσς γομηα μέλιτται κηρίον «-οὔσαι ΓὨγγ5.5[α!.2.τ(2.214). 
Ἐβόμβημα, τό, δωσχίηρ, Ἀδπος ἰαΐε ἐμαῆεν τὰ ἐξ ἀπιστίας β. 

Τβοπί. ΗΝ εςὶ.4.1ο(.86.168:58). 
βόμβησις, ἡ, 1. διιφοίησ, επηῤὶν ἡοΐδο, Πθυισα ἐγεσονιε γ ρε Π]10Ὲ}} 

οἵ ἃ δουμᾶ τὴν δοκοῦσαν εἶναι β. εἰς λειότητα μετέβαλον [50. Ε.Χ Χ], 
φήσαντες, ᾿ἔζησε δὲ Ἀδὰμ τριάκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη᾽ [1.6. ἴοΥ ΗΘΌΓ. 
δ πα ΑΘ “ἐννακόσια ἔτος καὶ τριάκοντα ἔτος ἘΡΙΡΗ.»Ιδη5.2(Μ.43. 
2408); 2. εγοιοί, τι μα 6, τ, ΝᾺ2.0γ.42.5(}1.36.4640). 

βομβύκιον, τό, «γαῖ! διιςεῖηρ Ἰηδεσὶ; Παποα τηεξ., μδεῖ655 ἐΥΊΠ ΠΗ 
τοιαῦτά τινα κινεῖ β. 55. ὁ διάβολος] ΑΓΠ.Φρ. ἀγνημη.(λ1.26.11724}. 

[“Ἰ]Βόμβυλος, ὁ, (-- βομβύλιος 11, 1.5}, νεπϑεῖ, 1αγν, Ὑμάϊ, ῥγουϊᾷ. 

44.539). 
Ἐβομβωνάρια, τά, “πε ἄγαϊθεγς, (ὐβγα. 100. 5(}|.88.2130); 

70.Μ8].εἤγοη.12 Ρ.288(ΜΝ.97.436Α). 
Ἐβοόζυξ, Πῖὲ ΔὮὁδοχ-νοῖο; οὐ ογεβοεπέ ποοπ, Ἐπάοογῥνυτγτ 

(Μ.8ς.8564). ᾿ 
βοοστάσιον, τό, σχ-Ξἰαἰϊ, Βα5.λθχ.0.3(1.825; Μ.20.1038); Οἤγν5. 

ἐοιη.52.4 τη ΜΙ (5440); τὉ.88..4(830}). 
βοράτινος, οὐ 7μπρεν δένδρα..«ἀρκεύθινα καὶ β. Μ΄. λάοί.α τι 

(Ρ.67.30). 
Ἐβορβοριανοί, οἱ, παπῖα οὗ Δαῃογεηΐβ οὗ ἃ (ἀποβίϊο βϑσξ, 8150 

Ο411684 βορβορῖται, βαρβηλιωταί, ναασσινοΐ, κοδδιανοί, ΤΟΤΟΥΙΟΙ5 ἴοΥ 
6ν}} Ἰἰνίπρ' (βόρβορος --- μιά), ἘΡΙΓ.2.2420 ; ἘΡΙΡΗ. λαεν.26.3(ρ.279. 
τϑ; Μ.4τ.3360); ῬΏΙΠοϑε. ἢ. 6,2.15 0}. ς. 050); ΤΠαί ἦαεγ.τ.13(4.304). 

301 βουκέλλατος 

βορβορῖται, οἱ, Ξ-- ἴοτορ,, ΕΡΙΡἢ. ἦκεν.25.2(0.268.21); Τι, ΟΡ 
ἐμαεν.(}Ά.86.2οΑ). 

ἐβορβοροκοίλιστος, τα] οινίης ἴῃ τα χοῖρος β. ΤΛηδϑβῖ, 5. γείαί. 

40(Ρ.70). 
βόρβορος, ὁ, τημα; Βηιθατθαά οἡ Ομ ἀγθη᾿β ἐοσεῃθδαβ ἃ5 δροΐτο- 

Ῥαὶς σπάσηι ἀραϊπϑε 6] ενο, ὉΒγγβ,ἤσμι. 1 2.7 1. ΤΟον.(το.1070); 
ταβί., ἡηογαὶ βμλ, ΟἸετα ῥγοὶ, το(ρ.68.8; Μ.δ8.2054});  ίοη. 1. ρ. Ελπ5. 
ἐ.6.7.7.2(Μ.20.6188); Ογγ. ἄνι.53(3.307}). 

βορβορόω, «γεν τοῖἐϊ το, (Ὠγγϑβ λον. 1.2.7 ἢ ΤΟ ον (το.107}} 
ἽΠ|}6 νιν ἡ βεβορβορωμένη θάλασσα 7..«4δν.Ἀ τοίρ.101.14); πιεῖ.» 
ἀεοβίό, Ογτ. Ἢ ῥγοεαίφεξ, 4, 14. εαἰδε..6.34; ἘΡΗτ.3.τόῈ; ΟὨτγϑ.ἤοηι. 
12.2 ἴῃ (οἱ, (ττ.414Ε}; ΝΙ.6Ρ}.3.171(Μ.}9.4640); πῶς ..-διαμένοιεν ἂν 
«ὐνοὐχὶ βεβορβορωμένη ἴϑο. ἡ ἐκκλησία]; ἘΠαάτ, δε, ἐῤΡ.τ48(Μ 00. 
ΙΟΒΟΑ). 

βορβορώδης, δίίν, τοαοῖ. β. βίῳ (ΟἸεγλ,4.4.5.χ τ(ριτδοοῖο ποῖ. ; 
Μ.ο.6ο44); Οτνυβαυ.ος. (Μ.44.3450)}; ΝΠ. 6}}.3.171τ|Μ.70.4640); 
τὸ β. τῶν Νικολαϊτῶν Ατείῃ. ροε. Ξ(Νῇ.τοῦ. 536). 

βορβόρωσις, ἢ, ἀεξίφηιοη!, Τάτ. δε, ερ}ιτ. 6(Δ6.00.0280). 
Γ"]Βορδονάριος, ὁ, ν. βουρδωνάριος. 
Ἐβορδόνη, ἡ, ν. Ἐβορδώνη. 
Ἐβορδόνιον, τό, γομηρ μμεῖο, Το ΔΙΌΒΟΠ ῥγαὶ τοῖ( Μ.87.29608); 16. 

τ2ο(Ζοϑ88). 
[Ἐ]Βορδών, ν. βουρδών. 
Ἐβορδώνη, ἡ, ζοηιαὶς τεμῖο, ΤᾺΡΒα, οἰ γοη.Ῥ τε π(ν.), βορδόνη Μ.χοϑ, 

421Δ}. 
βορεινός, πογίβεγη, ΑἸΏ ΚΟ απ. (Μ.27.1356Ὰ}; Βαβ,λδα.7.4(1.678: 

Μ.20.1518Β); ὕντϑιν. αν. 371(ρ.126.14). 
Ἐβορειοτικός, πογίπογη, ΟΥ.5 1.1 Ἐχεεὶ,. 8(Μ.13.7060). 
Ἐβορρόφορος, ὃ, πον τοῖπά, Τάτ στα. ρῥ. τ. 3(Μιν00.0 110). 
βοσκημα, τό, ειώ ῥεαξί, ῬΙυτ. καλ16; ταεῖ., οὐ Ἀευθίῖοβ απ {Πα τ 

Βοτάβ οἱ [Ὁ] ονγευβ, ΕΡΙΡἢ. ἤμαον.13.2(Ρ.207.2; Μ.41.2370); ἐδ.42.τι 
(Ρ.1ογ.το; 7090). 

Ἐβοσκητός, ὁ, πεγάδγιαν, ΓΒΑτ ἢ. Ἐδεθ5. ηδα (ΜΟτολ 4400). 
βοσκός, ὁ, σγας5-σαἰηνρ ἀξεειῖο; οἱ Μεβοροίατηΐδη τη ΚΒ, 802... 

6,32.2(}}.67.13054}; Οὗ ταοηκϑ τη Ῥαϊοβίης, Εναρτ, ἤ,6.1.2τ(ρ.,30.24; 
Μ.86.24808); 70. ΜοΞοι. ῥγαὶ.21(Μ.8).28688); 1,δολτ.Ν δ. 4(}. 
ο3.τόβ80). 

βόσκ-ω, φγΩ26:; Ὦδησα ἐἶσε ας απ ἀϑοοιῖς ρα! ρ ργα55 περὶ τὴν Νεκρὰν 
θάλασσαν ἔβοσκε 70.Μοβοῦ. γα, τοί ἴ,87.3028.4); τηδα, ἀναχωρητὴς 
εἰς τὰ ὄρη ταῦτα ἦν.. «πολλὰ ἔτη ποιήσας “-όμενος ἐδ. 84(2ο41Α). 

Ἐβότα, τά, (1,Αἴ. νοία) ἀϊό5 υοἱογηι (τὰ 7ατι.), ἴᾺ 61455. {1Π|65 ἄν 
οἱ πεμπομρῥαϊίο οὗ νον ἴου ὀταρ σου 5 βαίειν ἀπα οὗ ραντπεηΐ οὗ 
νΟΥΒ ΤΟΥ Ῥχθνιοῦβ σοατ (οξ, ΡΠ] αν, ραμεργνίομς ο4.2; Τεγξ, 46 ξογοηα 
12); 835 ὅἀἂγν οὗ Ῥᾶρϑῃ το]οϊοϊηρ τὰς λεγομένας καλάνδας, καὶ τὰ 
λεγόμενα β. ... ἐκ τῆς τῶν πιστῶν πολιτείας περιαιρεθῆναι βουλόμεθα 
ΟΥ̓ τὰ]. εαη.62. 

βοτάνη, ἡ, λεγδαρε, ῥίαηϊ!, τιεῖ. ἵνα μὴ τοῦ διαβόλου β. τις εὑρεθῇ 
ἐν ὑμῖν Τσῃ. Ερῆ.το.3; ἀλλοτρίας β. ἀπέχεσθε, ἥτις ἐστὶν αἵρεσις 14. 
1γαϊ.6.1; ἀπέχεσθε τῶν κακῶν β. ἄστινας οὐ γεωργεῖ...Χριστός 1ὰ. 
ΡΒ αά.5.τ: ΟἸθτα. εν. 6.γ(ρ.461.25 ; Δ1.0.281Ὰ}) οἷξ. 5. γῆ; αὐ ΓΠαυπι. 
Ῥαη.Ογ.γ(ρ.19.24; Μ.το. το 3). 

Ἐβοτανοφάγιον, τό, ἀϊεὶ οὐ κεγὺς, ἘΡΏτ.3.166Ε. 
βότρυς, ὁ, δμπεῖ ΟΓ ργαβρεξ, ταβῖ., Ἔβχερ. θη, δοῖτι αἵματι... 

σταφυλῆς...«τῆς ἁγίας σαρκὸς αὐτοῦ ὡς β. ἐπὶ ξύλον θλιβείσης Η]ρρ. 
αμεδγοττίρ.το.τθ; Μ.το. 7374}; ἴῃ ϑιοδαγίδε ἀπὸ τῆς ἀμπέλου τρεῖς 
β. ἀποθλίψαντες ἐν ποτηρίῳ συγκοινωνήσατέ μοι Α.Μ|.25(0.253.1}; οἵ 
Ομτβε, Οὐ Ν᾽ υ85.λονι.3 τ απ. (Μ.44.8200); ἡ ἄμπελος [83., ΒΜΚ] 
τὸν β. βλαστήσασα τῆς ζωῆς ΑΌΤΕΡΗΠ σεσιῦ5.ο(0.454.6); οὗ {ΠῈ 
Ρτορείβ, ΟἸεσα, »αϑ.2.3(0.τ67.24; Μ,8,4004Α}; οὗ ργδσεβ, Μοίη. σγρρ. 
ς.5(ρ.59.4; Μ.τ8.τοσΒ) οἷξ. 5. ἄμπελος ; αἶδο Ὡδαΐ,, τηεΐ,, οὗ {χὰ ῖῃ,, 
Ο τ. 7σ.1.30(32; Ρ.37.20; Μ.14.80Ὰ) οἱξ. 5. ἄμπελος, 

ΓἸβοττίον, τό, ν. ["]βουττίον. 
βούβρωστις, ἡ, πᾶπτ6 οὗ Δπ ηδεσέ, ὃ Ξξ βούπρηστις, ᾧ ῥοΊδοη Ομ 5 

ῥδεειΐο, ῬΏοτ. πογηήοε.ο. 25 (Μ.1ο4. 7680). 
Ἐβοῦγλιν, τό, ἐαρρεν, 10.}14].εἤγοη. τᾶ Ρ.403(3}.07.7138). 
βούγλωσσος, ὁ, ὀμρίοςς, ὁχ-ϊοηριθ, ἃ ΒΡΕΟΙΘΒ Οὗ Ρ]δηΐ; οὗ ἃ 

'φο]άρθη βούγλωσσος ΔΙΏΟΠΡ 5Ρ0115 βίο! Ὁγν Ἀοῆδη (705.7:21; γλῶσ- 
σαν Τ,Χ ΧῚ, ΝΙσΟρΡΒ, τυ δ γηιιδο( Μ.86,30410). 

βουζύγιος, ρεγίαϊηηρ ἰο ἐπθ γοκίηρ οἵ δὰ ΟΣ ιΓἢ ἀπ 855, γαῖ. 
Ὠι.22:1τὸ οὐκ ἂν ἐκφύγοιεν τὴν β. ἀράν Γ]δτη.5|7.2.23(0.180.24; Μ.8, 
τοϑο ). 

βουθήλεια, ἡ, εὐτο, Η]οτ.((Ξορῆγ. ΡᾺ].)υΐγ 11}. 5) (ρ.38.1). 
Ἐβουθυτία, ἡ, Ξαεγίβεα οΥ οκοη, ᾿ενς.(ρ.26.12). 
Ἐβουκάκρατον, τό, ὀγεῥαά εἰφορεά τη τοῖμο, ΤΑΛΉ ἡοἰε, Μ.28, 5200). 
Ἐβουκέλλατος, ὁ, δίδεμ! ὑγοαά, ῬΑ} ἢ. 1 απ5.τϑίρ.48.8; Μ.34. 

1051). 



; βουκίν 

βουκίν, τό, ν. βουκίον. 
Ἐβούκινον, τό, (1{,ἰ. μεμα) ἐγιωηρεῖ, 7ο ΜοβΟΠ γα  τπ ( Μ 87. 

20178)}. 

βουκί(ο)ν {{Ἐ]βουκκίον), τό, δίξομῖϊ, Ῥιονφεὶ οὐ δγεαά, ρόῤλβα. 
Ραϊγν.(}1.65.884Α); βονκκία Ποτ.ἀσεί,ττ.8(Ν.88,17454); Απαϑῖ, δ. ἠσά.2 
(21.809. 57)4}). : 

βουκόλησις, ἡ, ἀφοορίϊομ,, ῥεριωτίοοηὶ, Οτο εἶς5.2.70(0.201.27; Μ. 
11.0208). Η ᾿ 

βούκρανον, τό, οὐ-ἠφαά, Ἰδπος πὸ σοῃδίο!]αίιου Ταμγς, οι. 
5)ηΗῸ:}.8.τ4(ρ.τοΖ.9; Μ.18.1658). 

Ἐβουκτασία, ἡ, οἰαμρλΐον οὗ ὀχοη, ΟΥΟΝαζΖιαγηι.3.2(ΕΡΊρτ,)87.4 
(Μ.38.1244). 

᾿ς Ββουλαῖος, ὁ ἐδια εομηεῖ, δριῖμος οὗ ΤΏδιμβ, ϑυπεβιγερη. οί; 
Ρ.46.4:; Ν.66.10934). 

Ἐβουλευματικός, αὐΐξς ἰο ἰαΐε εοιγδεῖ, ῥμγροσίυε ἃ ἄνθρωπος...β. 
ἐστι ζῶον ΜεΙ]ει. καί, ἤονι. Δο( Νῖ.64.12760), ν.1. βουλευτικόν). 

βούλευσις, ἡ, ἀεἰθογα! 05 μετὰ τὴν βούλησιν, ζήτησις, καὶ σκέψις" 
καὶ μετὰ ταῦτα, εἶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι, γίνεται βουλή, ἤγουν β. 7ο.Ὦ. 
1.0.2.22(Ν.04.9454}. 

βουλευτήριον, τό, 1. εοιέηεῖΐ; οἱ {πε βεηθίβ, ϑψνπεβγερη.2ο(1 5; 
Ὀ.46.2; Μ.66.τοῦ3.); οἵ Ἰοσ4] σοιηςῖ]β, [514.}}6].9ῤ}.2.τ46(Μ.78. 
5064); 2. ἔδησε [86 ρέζία, τοί, (ΠΤ Δ 5 ΘΠ το δα 5 σμγίαϊος ἀυγίηρ 
τῆς ἰαϑὲ Ῥειβεσυτίοιι, το] βαβρα ἔχου ἐμπεὶσ οὈΠρϑΌοηΒ ΒΥ (οηβίδῃ- 
τίηθ δηᾶ [ΠοἸπῖα5, Γπ5.0.(.2.2ο(ρ.40.16; Μ.20.9970) ; τοῖ᾿ Β:πηοπίδοβὶ 
οταϊπατίοι βουσῃξ ἴῃ. ΟΥ̓ Υ ἴὸ ονϑάδ συγ] ρηόγα, Βα] υ«Οὐνγνσ.τς 
(ρ.90.τ2,16; Μ.47.51); τοῦ. 1πο] σΊΠτν οἱ σωγίαϊος ἴον οὐαϊηδίοῃ, 
ΟἸΗντ ριρ. Τάς. ἢ..6.4.0.5 (3.062); 3. οἱ ΟΠατοἢ τὸ κοινὸν τῶν ψυχῶν 
β. 1Β65.1ς.τοδ(τ.4528 ; Ν1.30.2808) ; 4. εομηβεὶ, ἀρ ῥογαϊίοη, ΘΕΥΆΡ. 
ρυποη.7(Μ.40.0320); οὗ πε ἀε]Ροσαῖΐινε ἔδου!ν οἱ 1Π6 ταϊπα τῆς 
ψυχῆς τὸ β. (μγγνϑβ. ον. 59.6 τ ΜΠ. (7.6ο30); Ὑμαι ΒΒ. ττϑ: ττ2ί(ι. 
1466); οὗ {πα σοιιη86] οὗ σοά, ΟΥΝ γ85.07.. ἡ 6Ή.1126(}}1.44.2608). 

βουλή, ἡ, 1. ἀεἰἐβεγαίίοη, εοιφηδεῖ, ἀΕΣΊΡΉ; 
Α, οὗ τρη; 1. ὠεϊβογαοη β. δέ ἐστι ζήτησις περὶ τοῦ πῶς ἂν 

ἐν τοῖς παροῦσι πράγμασιν διεξάγοιμεν ΟἸΘΙ.5,7.2.τοίρ.τρο.το; Μ.δ, 
τοοϑ6}); 115 οὔδ]εοῖβ, “Κα {Πο86. οὐ προαίρεσις, ἀΥὸ' Τηδεζεοιβ 1] πρ 
ὑπ 16 βοορε οἱ ἔγεε. σμοῖοθ, Μοϊθζι μα οριιβγηορβ. (1.64. 
1116); τη τη8 5 Ῥοββθββίο Οὐ [ἢ15 [δον αἴριιεβ πδ΄ ΠΙ5 
ΔΟΙΙΟΏ5 81:6 πο ἀδἰθυμηηθα, Νοιηθϑιπα, πομι0(Μ.40.7648) ; ἀ550οῖ- 
αἰεα «ἰΓ προαίρεσις ΜΈΪΟΗ 18 ὄρεξις βουλευτική, Με]εῖ.(1.6.); δπα 
ἀεῆπεα 85 ἃ [ιποίίοῃ οἵ {π6 δρρεεινε ψ1}} ὄρεξις ζητητική, Μαχ, 
ορηδε,(.91.168}; 70.10. [ι0.2.22(}3.94.9454)}; ψνιῷετο, πόνενου, 1Ὁ 15 
ἐαααῖεα ἩῈΠ βούλευσις πα αἰδῦ, ἔτοτη προαίρεσις ΜΙΟΉ 15 ἀαΠηΘ6α 
ει ὀρέξεως καὶ βουλῆς καὶ κρίσεως σύνοδος ΜΑΧ.ορηδε.(134); εαπιαῖοα 
ψ Γ σκοπός 8.5 ΟὈἤεοῖ οὗ ἀεΠΒθεταίοη, Τμάᾶτ Ῥς. τ: (1.684); Ζ. ἐ015:- 
Ξοἰ; ἃ. οἵ ροοᾶ σοιη86] 85 ἃ (Ἀγ β θη νἴγίαε, σύ δη.2.3.5 ΟἸ τ, ἐεὶ, 
ὀπί(ρ.τ55.14; Μ,0.728}); ΘΠ δ5 σε οὗ Ἡ, μοβὺ (οἴ. 15.11:2), Τυϑῖ. 
ἄταΐ.30.2(Μ.6. ςόοο) ; Ὀεβίοννβα 680. οὰ 24 816, 1ὁ.87.4(6848); Ὁ. οἵ 
δ] οοπηςοὶ, Π14,2.6; Ηδγτη δέν. 6.3.5 δῖς,; 650, πονηρὰ β. ουτὶ 

ἡπρμῖφε (ροτῇ. ἐαπίναιϊθης τὸ ΗφΌΥ, ΚΠ 3), Ηειτηοἷς.1.2.4; 16, 

οἔηι.0.28.4; ο. β. λαμβάνω ἐμίεάᾷ, (ε].Ὀν2.ἢ,.6.τ,4.2(Μ|.85.12018); 
λαμβάνει β. τινος ΤιδΟΠΈΝ.ν. [0.ΕΪδομι.ττίρ.21.11); αἷβοὸ β. εἶχες {ῤ. 
(0.22.13); 3. 2011}; οὗ ταϑῃ 5 ἴτεβ ψ1], ἩΓΘΤΉ. σγΡη.5.τ(ρ.53.1ι; Μ.τᾶ. 
9074}; 1Ὰ. ἐγμαγι. 2(ρ.520,6) οἷζ, 5, συμπέρασμα; ἐν τῇ β. κείσθω τῇ 
σῇ ἴϑ3.. ἴῃς. ἀδοϊδίοη ποίου οὐ ποὶ ἴοὸ [Ο] ον [μ6 σοι Π861 οὗ Ρετ- 
ἔδοιϊίου (Με.το τ: 21}] ΟΠ Υν 5. 6Ήη11.6.3(2.321Ὲ). 

Β. οἱ σοά; 1. οἱ ΒαῖΠετ; ἃ. εομησοὶ, ἵ. ἴθ σοι. οὐδὲν λέληθεν 
τὴν β. αὐτοῦ τ ϊδν.27.6. Ταδὶ, ταὶ, τος. 2(Μ.6.7160) εἱ ἴτεαᾳ.; 11. τοῦ, 
Οτεδίϊοη, Ηδττη.υΐ5.1.3.4.1 85 σαα58 οὗ σγρδίίοη οἱ δηρεἾβ 84 5ριτ 5, 
Ηορ.ΟἸρρι.3.53; ποτῃϊπρ' ογραῖθα ἀρᾶτὶ ἔγοτα 1, ΜΈΙΉ.γ65.1.36(}.277. 
6; Μι4τιττοῖο); οἱ οα 5 σοιη56} ἴῃ οΥθϑε ηρ' τη8} ἐν...τῇ πρώτῃ β. 
λέγων ὁ θεός, 'ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα᾽, καὶ τὸ ᾿καθ᾽ ὁμοίωσιν' 
προσέθηκεν" δεικνὺς ὅτι καὶ προαίρεσιν ἡμῖν αὐτεξουσίαν ἐμβαλεῖ,...ἐν 
δὲ τῇ κατασκευῇ ὕστερον μόνον εἶπε τὸ κατ᾽ εἰκόνα᾽ 1885." γε, Π0η1. 
τι20(1.233Ὰ; Μ΄.530.206}; Ιἀση 8} ψῖ ἢ οα᾽ 5 δύναμις, αΥΟΝ ν85,ἦ6χ,} 
(Μ.4.2.69Ὰ}; ροτέδος απ Ἱποοπίτοψευεθ!α, σντιρίαῤἢισρη.τ.3(1.74}; 
11). τεῦ, σοπηπμοιβ ργοψίάσθπος, Μϑί.γες.2.τοί(ρ.350.6); ἔν. ἃ5. ἀ6- 
Βπΐηρ ἀαταίίοπ οὗ πιδη᾿β 1Π{, ξΑτῃ φη, “πίνττα(Μ.28,6680); ν. 1ἴ5 
ἐτημη αἰ  ὈΠΠῚ ̓ Κ’ Βρυῆθα ἴπ βοτρίατα Ὁν οά᾽ 5 'οαίπ᾽, [ντ. Τ ΐη.12 
(63,188; Μ.77.11480}); νἱ. 45 πε βοῦτοβ οὗ 4] σοοᾶ, ΟὙΟΝγ85.,γὲς ΟἿ] 
(Μ.45.1204Ὰ}; γ]]. βογνοᾶ Ὀγ βούδρῆμη, Μείῃ.;65.1.40(Ρ.303.12; 
Μ.18,280Ὰ}); τονϑαὶβα Ὀν δηρείβ, ΤΠ ]ΟΠ. ΑΥ.ς, ἢ.8.2(},3.241Ὰ}; ἐβΡ. ὉγΚ 
Ομεῖδε 5. ἄγγελος μεγάλης β. ([5.0:6) Τυβὲ,ἀταὶ.τ26.1(}}.6,γ680); 
β. τῆς μεγάλης μέγαν ἄγγελον ΟἿ 4.οποκα; Αἰἢ..4γ.3.63(}1.26. 
4514}; [Β65..5.226(1,5ποΆ ; Μ.30. 5120); ντ.15.τ. 5(2.1550); ΤΊΠΤΕ, ]ς, 
οἵδ(ρ.49.17; 2.235}; Τιομ.Αὐ.οἦἢ.4.4(Ν|.3.τ810}; ἐχθουτθα Ὀν ὅοη, 

302 βούλημα 

Ι Ἐπ5.6..0.2.3(ρ.155.20; Μ,24.ἸΟ008); δ γηιδιδίγηι.τ ἀπαϊ. τϑίρ.255.32; 
Μ.26.7370); ΤΑ τ ἀίαϊ, Τνίη 2.9(Μ.28.11604) ; ν}}. τεῦ, σεπογδῦοη οἵ 
ὅοῃ ὃν ΕδίοΥ 5 βουλή: οὐκ ἔστιν ἀνθρώπινον ἔργον, ἀλλὰ τῆς β. τοῦ 
προβάλλοντος αὐτὸν πατρός Τυϑῖ.ἀϊαϊ.76.τ(Μ.6.6520) ; ἐῤ.τοο,4(7090) 
οἷξ, 5. δύναμις ; γεγεννῆσθαι ἀπὸ τοῦ πατρός, δυνάμει καὶ β. αὐτοῦ, 
ἀλλ᾽ οὐ κατὰ ἀποτομήν 1.128.4(7768); 1815 ἀοοσίτιπα. αϑϑογίεα ὃν 
Ατίδῃβ τὸ γὰρ κεφάλαιον εἶναι...ἐπὶ τὴν βι τοῦ πατρὸς ἀνενεγκεῖν τοῦ 
υἱοῦ τὴν γένεσιν, καὶ μὴ πάθος ἀποφῆναι τοῦ θεοῦ τὴν γονήν ᾿Αϑὶ, 
Θορῆῇ. [΄.18 ἀρ. Εν5. λ]αγεεϊ τ. 4{ρ.19.14; Μ.24.156.}); πὰ τεξατοα Ὁν 
οὐ ποάοχ ψῆο ταδϊηταίποα τῆαϊς 50. 15 ΠΙΠ:56}} ΤΑΙ ΠΟΥ 8 βουλή, 
Αἴ..4.γ».3.63(41.26.4574}; 1δ.χ.δγη(4640); 10.2.2(1524) οἷ. 5, ἐνούσιος ; 
αὐτός.. ἐστιν ἡ ζῶσα καὶ ἐνυπόστατος β. τε καὶ θέλησις τοῦ γεννήσαντος 
αὐτόν Ονγτ.70.5.5(4.5270}; ἰά λον ῥαξελ. )ο(5.327Ὲ};} 1α,ἐλι65.7(5 5, 
54Ὲ}; 14. ἀἰαὶ. Τνῖη, 2(ς..455Ὰ}; 1χ. τεῖ. Ιης, αηὰ ἀδθαῖῃ οἵ (Ἠγιβί 
λόγος αὐτοῦ ὑπάρχων...τῇ β. αὐτοῦ γενόμενος ἄνθρωπος Τυβὶ, ταροὶ, 
23.2(Μ.6.5644); 1ὰ.41α].75.4(Μ.6.6520) ; ἐΡ.81.2(6844); τοῦ ὑπομείναν- 
τος κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς β. ... παθεῖν ἰδ.05.2(1010); (ἀο],Ονγ2.ἢ.ε. 
2.24.6(Μ.8ς.13008); Μαχιοῤμεςε,(Μ.01.480); Ὁ. Ρἷατ.», εοιηηαηάμηθηίς 
οὗ σα, Τιοπ. Ατ.ορ. δ (Μ..τοβϑςα); α. εὐτἰϊ, Θααϊνα!επε ἴο βούλησις, 
ἀϊβε. !τοῖὴ οὐσία οἱ Οοα ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ τὸ μὴ εἶναι οὐσία οὐ 
δέχεται" ἡ δὲ β. ... δέχεται τὸ μὴ βούλεσθαι 1 7υ5ῖ,φμ.Ο}ν.4.τ( 1.6. 
14324}); 2. οἵἩ 50; τοτίἰ; ἃ. τοῦ, ργε- εχ βίης (Ὁ ΓΙβί δι βιβτηρ Ὀγ ΠΙΞ 
οὐῖι Μη θελήματι καὶ β. ὑπέστη πρὸ χρόνων καὶ πρὸ αἰώνων πλήρης 
θεός ΔΥῸ}. Επ5.(ρ.3.1; Ν1.4.2.2128}; Ὁ. τεῖ, ΒαυπΊοον Οὐ 5οι 5. Μὴ] 
ψι ἢ ἘΔΊΠοΥ 5, Ἐιοη. ΑἸ. ἐγ 1.2.22142(0.235.τι; Μ.1ο.:5080); οἵ 
τΠοῖν ἸΔοπεῖίν, πάν. ΜορΆ. ῥκἵη [6.5 ττοί(ρ.326.ς; ΝΙ.66.7440); Ὁ. τοῦ. 
αηϊῦν οἵ ΟΠ γῖβυ᾽ 5 ψ}}} ἰπ Νιαβδϊογ δ᾽ νῖδνν, Νοβῦ. ἤν. ο(ρ.224.1 5). 
ΕἸ δἰεγ.οί. 5(Η.2.8ο6ς) οἰϊ. 5, θέλημα; 3. οὗ Τγίῃ., τοῦ, τοῦ. ἀπιν 
οἱ ψ}11 ἴῃ Οοαπεαᾷ οὔτε γὰρ χρόνῳ διαιρεῖται ἀλλήλων τὰ πρόσωπα 
τῆς θεότητος, οὔτε τόπῳ, οὐ βι ΟΥΝΥΒ5 εοηιςοὶ (Ν.45.1800); 
Θενογιγεαὶ. 5. 2(Μ.56.472); συντρέχει τῆς ἁγίας τριάδος εἰς μίαν β, τε 
καὶ γνώμην ἀεὶ τὰ θελήματα ὕντ. [0.4.τ(4.3348); (6].ΟγΖ.ἦν.6.2.15.4 
(}1.85.1257}). 

ΤΙ. σομαίε β. σύγκλητος ; οἵ οιπο, ἔπιβ.ἦ.6.5.21,.4(Μ.20.4888); οὗ 
ΟΡ, Ῥμι]οϑὶ. ἦ.6.2.0(}}.65.4728}; Δ05.,) Πιι5.}.6.2.2.2(1408); Πόπος 
σοηπαίο-ἤοτδε ὃ μὲν ἐπὶ τὴν β. βαδίζει, ὁ δὲ ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ΑἸΆ, ρφΉὶ. 
43(Μ.25.85Ὁ}; οὗ 606]. εἰοΥ5 ἃ5 σύμβουλοι τοῦ ἐπισκόπου... «συνέδριον 
καὶ β. τῆς ἐκκλησίας (ρηδὶ.4.|Ρ.2.28.,4. 

βούλημα, τό, 1. ἀεί οἔ εὐτϊ], εὐὴϊ, βμγβοδε; 
Α. οἵ πιθα; τοῖ. γα ψν}}} ἱπνοϊνιηρ πηοταὶ γαβροηβ: 1 ν οἰκείῳ 

τοίνυν β., καὶ οἰκείᾳ ἐξουσίᾳ ἣ στεφανοῦται ἢ τιμωρεῖται ὁ ἄνθρωπος 
ΝῚ].2}}.2.328(Μ.79.3614). 

Β. οἵ σοά; 1. τεῦ, σοάΐδβ ρονεσ, Οὐ νυ85. μη. τ2(1 Ρ.270.13; 
Μ.45.98:}0); οὐδὲν ἐναντιοῦται τῷ αὐτοῦ β. ἘΡΙΡΠ.ἤαεν.7ο.7(0.230.2ο; 
Μ.42.2500) ; δύναμιν..«μόνῳ..«τῷ οἰκείῳ β.ι μετρουμένην Τγτ, Τγ7.1 
(65,84; Μ.}}.11324), 10.Ὁ. ιο.τ.8(1.94.8οδο); 2. τεῖ, Ὁσγθατίοῃ γῆν... 
ἥδρασεν ἐπὶ τὸν ἀσφαλῆ τοῦ ἰδίον β. θεμέλιον τ(ἰ6η1.33.3: μόνον αὐτοῦ 
τὸ β. κοσμοποιία ΟἸοτηῃ. ,γοϊ.4{ρ.48,16; Μ,8,1644); τ. ΝΆ2.ο».20.0 
(Μ.3:.1ο0768); Οὐ Ν γ85.Επμη.τ2(ι Ρ.281.6; Μ.45.ο88}0); 3. τεξ, Θοπ 5 
ροποταιῖίοῃ: (ΑΓ18}) οὕτω καὶ αὐτὸς τῷ β. τοῦ θεοῦ, οὐκ ὧν πρότερον, 
γέγονεν ΑἸΠοῤ.Αεπ.1|ὸ.τ2(Ν1.25.5658}; (οΥΠοάοΧ) ἄμεσός ἐστι τοῦ 
υἱοῦ ἡ πρὸς τὸν πατέρα συνάφεια, καὶ οὐκ ἐξωθεῖται οὐδὲ ἐξείργεται 
ὑπὸ τῆς ἀδιαστάτου συναφείας τὸ β. τὸ τῇ ἀγαθῇ φύσει διὰ παντὸς 
ἐνυπάρχον τ γ55.Επμη.8(2 Ρ.182.το; Μ.4ς.7768); 4. ταῦ. Ῥσοσθβϑίοιι 
οἵ Ἡ. ὕδποβὶ ἐκ τοῦ πατρὸς β. ἀφορμᾶται ΟτιΝ, γϑ5. γε ΔΠἸ(Μ.4:. 
1204); 5. τεῖ, Θοὴ ὧἃβΒ ἀροπΐ οἵ Βδιῃετβ ν}}}}, Ταβι ἀδαί, ότι. τ( Μ 0. 
6τ40); ἐδιτοΞ. 3717}; Βα5. Επρ.2.2ο(1,2578; Μ.20.6170); 86. οἵ σοά ̓ξ 
Ὑ11}}} τοῦ, ἴῃς, αηᾷ Ατοηοπιρηΐ, σύ ΐροηι δ. Ταβι, ἀϊαὶ.το3.3(}].6.7174); 
ΟἸεμα. ῥαᾳοά.τ.(ρ,τούντο; Μ.8.2818); 7. οὗ Οοα᾽β ῥσχονάθησβ Ἔχοὺ- 
οἰβεά ονεῦ Ομυσοῦ ὃν δηρεὶβ, ΟΥ.097.31.6(ρ.308.21; Μ.11.5568); 8. οἵ 
(οά᾽β ν}}}} 45 βίαπαδζά δηᾷ ρυίάς οὗ Ἀυπηαῃ πόσα! ν, Ταϊογαί.7 
(ρ.7.18; Μ.6.8208)}; Οὐ. 70.10.3(ρ.301.14; Μ.14.529.); ΟΥΟἾΝγϑ8.0γ. 
ἀονι.4(0.7ο.18; Μ,44.ττ64Α); 9. 45. ἱτπηραπέθα 'π 5011 καὶ ἐν τοῖς 
ἐσφαλμένοις ἴχνη τινὰ σώζει τοῦ ϑεοῦ β. ΟΥωπανγί. 47(0.43.4; Μοττ. 
6298); 10. τοῖ, Ἰἀοητίτν οὔ 1] τὰ ἘΔΈΒΕΥ δηα ὅοι, 1])ιοπ, ΑἹ, ἐγιΐη δε, 
22:42(0.234.3; Μ.το 5088); θρησκεύομεν οὖν τὸν πατέρα..«καὶ τὸν 
υἱὸν..-ὄντα δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα, ἕν δὲ τῇ ὁμονοίᾳ καὶ τῇ συμ- 
φωνίᾳ καὶ τῇ ταυτότητι τοῦ β. Οτ,(εἰς.8.τ2(ρ.230.2; Μ.11,15330); 
Βα5.δὶγιτϑίξ.τόα; Μ.32.1000}; οὐ μόνον κοινὰ τὰ ἔργα ἀλλὰ καὶ... 
τοῦ β. ἡ ταυτότης ὙΠαΥΜΟΡΒ. γγἶμ 76.5ττοίρ.326.5; Μ.66.7448): 
11, τεῦ ομβ Ὑ}}} ἴῃ Ττΐη. ἐν γὰρ... «τὸ β, τοῦ θεοῦ ἐν μιᾷ ταὐτότητι 
ΟἸκηι. εἰν. 6 τδίρ.504.14; Μ.0. 2600); κατὰ τὸ ἕν καὶ ταὐτὸ τῆς θεότητος 
οοὐκίνημά τὲ καὶ β. καὶ τὴν τῆς οὐσίας ταὐτότητα ΟΥ.Να2.0;.20.7(Μ.35, 
1ο734}; οὐδεμιᾶς παρατάσεως ἐν τῇ τοῦ θείον β. κινήσει ἀπὸ τοῦ πατρὸς 
διὰ τοῦ υἱοῦ ἐπὶ τὸ πνεῦμα γινομένης ΟΥΝ γ85.ἐγες αἀτ(Μ.45.1208). 

ΠῚ. ῥυἹμεῖριθ, πόγῆὶ καθαρὰν ἀποδεικνύουσαν τὴν πολιτείαν καὶ 
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ἀποκαθιστανομένην. εἰς τὸ β. τῆς φύσεως τοῦ λόγου ΟΥ. 70.32,2τ(Ρ.462. 
27; Μ τ. 8008); τὸ β. τῆς φύσεως καταμαθεῖν ἔστιν, ἐξ ὧν οὐ δια- 
φερόμεθα πρὸς ἀλλήλους ἘΝ]. Ἐρτει.33(}1.79.120}}). 

ΠΙ|Ι. ῥιμνῥονί, ἸΗΘΟΉΤΗΣ, τηϊορ οη; οἱ τηθΘ ΠΪ ΠΡ οἵ αἐνπε τονεῖὰ- 
ἰοῦ οὗ προφῆται ἐν τῷ λέγειν οὐ τὰ Ἰἴδια ἀλλὰ τὰ τοῦ θείου 8. Οτοον. 
28.,8(ρ.380.1τ4; Μ.ττ. 5280); ; τὸ β. τοῦ ἐν τοῖς προφήταις πνεύματος 1, 
(εἰς.6.τοίρ.δο.31; Ν.τι. 1320 4); οἵ τὴς ᾿'ταϊμᾶ᾽ οἵ Ὁῃύχοῃ ἴῃ Τογπηαα- 
τοι οἱ ἀοοίσίηε τηροῦμεν καὶ τὸ β. τῆς ἐκκλησίας 1Ὁ.5.22(0.23.20; 
Τ2168); Οὗ 86η86 οἵ ἃ Ῥᾶββαϑα οὐ {π6515 οὗ ἃ νυυῖτει, (]6πι. 5 γ.2.0 
(Ρ.135.20; Μ΄. 8,9770); τὸ β. μυστικόν Οτιλον, 4.1 τη. {67.{Ρ.22.1} Ν'. 
13.2840); β. ... τῶν γραμμάτων 18.19.1 Ι(ρ.τό7.τ; 4850); οὐκ ἔχων... 
ἐκ τῶν θείων γραφῶν τὸ ἑαυτοῦ κατασκευάσαι β, Ματοε!!, Γγ.716 ἀρ. 
Εἰι5.)αγεοίί. τι 4(ρ.20.τ4; Μ.2.4.7560). 

βούλησις, ἡ, 1. τοῦδ, ῥμνροδο; 
Α. τὰ σβη. τὴν μὲν θέλησιν νοῦν εἶναι ὀρεκτικὸν.. «τὴν δὲ β. εὔλογον 

ὄρεξιν ἢ τὴν περί τινος θέλησιν ΟἸδγη. [γ.4τ(ρ.220,22) 40. Μαχ. γΥΥ. 
(Μ1|91.9170); ιι58. ἰη σοοᾷ 5686, ἀἸ5ῖ. ἔτοπὶ ἐπιθυμέα: ὥστ᾽ ἂν τὸ 
μὲν ἀστεῖον 8. ὀνομάσαι, ἣν ὁρίζονται εὔλογον ὄρεξιν, τὸ δὲ φαῦλον 
ἐπιθυμίαν, ἦν φασιν εἶναι ἄλογον ὄρεξιν. Οἵ. 6.20. 2220; Ρ.355.20; 
Μ.14.6210); μέ λέγονται γάρ [3ς-. ἴΏ 3οτίρίατα] τινες εἶναι καὶ θεοῦ 

ἐπιθυμίαι, ὀνομαζομένων οὕτως αὐτοῦ τῶν β. 1.20. Δ3(20; Ρ.356.1; 

6244); Β. αἶϑο υβ64 οὗ ΕΥ̓] ἀδβίτο ΟΥ̓ ΡΌΓΡΟΒΕ παρόντος χρόνου τῆς 
ἀνοσίον β. (οπβί. 8Ρ. (ς].ΟνχΖ.ἦ.6.4.1.3; β. οἶδα, νοῦ ῥοπὴν καὶ συνδρο- 
μὴν τῶν ὅσσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν Οτ ΝᾺ Ζ.}}}}.1. 1.34. 2:.(Μ,27. 9484); 1 1π τεὶ. ἴο 
ἂν} τὸ κακὸν παρὰ τὴν ὁδὸν καὶ... -παρὰ τὴν β. ... στέρησις ἄρα ἐστὶ 
τὸ κακόν...καὶ μηδαμῶς μηδαμῆ μηδὲν ὄν Ὠϊοη. ΑΥ,4.0..4.32(Ν],3. 
7220} ἄϊδι. ἔτοπὶ προαίρεσις: τὴν αὐτὴν.. 
βουλητὸν πρὸς τὸ βουλευτόν, ἔχειν τὴν β. φασι πρὸς τὴν προαίρεσιν" 
εἴπερ ταῦτα μόνα προαιρούμεθα, ἃ δι᾽ ἡμῶν οἰόμεθα δύνασθαι γενέσθαι. 
βουλόμεθα δὲ καὶ τὰ μὴ δι᾽ ἡμῶν οἷά τε γενέσθαι δίαχ. θρηδε. (Μ. 91. 
130); β. γὰρ εἶναί φασιν, οὐ τὴν ἁπλῶς φυσικήν, ἀλλὰ τὴν ποιάν" 
ἐν λίαν: τὴν περί τινος θέλησιν 1δ,(21Ὰ). 
Β. τεῖ. τη; 1. οἵ ἔγεθ ψ1}}, 66 },γ65.1.37(0.278.14; Μ,18,2038); 

ὁ ἀνδρωπαςο οὐτόδῥοικότου β. Νὴ αὐτοπροαίρετον πρὸς τὴν αἔρεσιν... 
τοῦ καλοῦ λαβών 16.1.3 8(0.28ο.το; Μ.41.11054); οὐ προφθάνει τὰς 
ἡμετέρας β., ἵνα μὴ λυμήνηται τὸ αὐτεξούσιον ἡμῶν" ὅταν δὲ ἡμεῖς 
ἑλώμεθα, τότε πολλὴν εἰσάγει τὴν βοήθειαν ἡμῖν ΟΠ γγ5,μον.12.3 ΤΏ 
Ηεῤ.(12.12400); 2. οὗ τηϑη 8 Ψ1], τεπήσσεα ᾿ηθῆροϊίνα Ὀγ 15 [βοἰς 
οὗ σουγοϑρομαϊην δύναμις, ΟΥΝ 55. νην ο(2 0.21το.12; Μ..45.8οδο); οὗ 
ΜΓ ΈΔΙΚτι685 οὗ τηϑ 8. ΜΠ 85. ἃ σϑιβθ οἵ δν]], 1[9)}10π. τ. α,9..4.25(}}.3. 
ἼΔ6Α); τεῦ, τῆς “ρποβτιο᾽ ἡ β. καὶ ἡ κρίσις καὶ ἡ ἄσκησις ἡ αὐτή (Ἰετη. 
βἰν.2,τό(ρ.153.23; Μ.8. τοτ68). 

Ὁ. τοῦ, σοᾶ; 1. τὰ σϑη., τοίομμο αι; ο]υτ., ΟτΥ, [σ.2ο.22(ρ.456.1. 
Μ.14.6244}; ποίησις θεοῦ, αὐτή ἐστιν ἡ β. 514, ῬῈ],ἐρῥ.1.353(}1.γ)8. 
3840); ἀἰδῖ, ἔγοπι οὐσία οἵ (οἄ, ἘΤυπφη Οἦγ.4.τ(}1.6.14200}; 
ἐαπαῖθα ὙΠ (σοα 5. ψίβάοπι, ὕντ πὲς. γ7(5᾽.510}; ροννεῦ, τι Ν 985. 
μεν. ()1.44.60Δ}; ἀπ ὅριτιε τὰ Ομασο, (οηβίρ.ϑοοτ, ἤ,6.1.0.44 
(51.67.034}; ἃ5 ΒΠ απ: πϑτϊηρ᾽ ταη65 οἵ πδανθηὶν πίθγγοην, }1οπ. ΔΓ. 
ἐ.1.π.4(Ν}..3.31768}; 2. ἴα Οτεαίάοῃ, ᾧ Γαϑύφα,}}7.2.7(}1,6.14288); Βα5. 
ἘπμΉ.3.51τ(1.2578; Μ.20.6170); ατ ΝΝ υ58, δα. (}}.44.60Δ}) ; (σηδὶ. ρΡ. 
π,7.18; οἵ αἰνίπθ ραγροβε ἴῃ (τϑϑίϊοῃ συνάναρχον.. «τῇ μακαρίᾳ 
φύσει τὴν περὶ τῶν..«δημιουργεῖσθαι μελλόντων ἐκέκτητο β. Ζαοῃ, δῆς. 
ορα (1.85. τορ7.}; 8. οἵ Ῥγονίάοῃοο, τρί, αἰβεϊηοίίοιι θεΐννεεῃ (σ᾿ 
Ροβιεῖνα 101} [ΟΥ φορά 8η6 Π]5 ρεσγηίββίοη οἵ εν }]} οὔθ᾽ οἱ διωκόμενοι 
βουλήσει τοῦ θεοῦ διώκονται... «ἀλλὰ μὴν οὐδὲν ἄνευ θελήματος τοῦ 
κυρίου (Ἰοπι.5ἐγ.4.12(0.286.8 ; Μ,8,12030); τῶν γὰρ γινομένων ἃ μὲν 
κατὰ β. γίνεται, ἃ δὲ κατ᾽ εὐδοκίαν, ἃ δὲ κατὰ συγχώρησιν ΟΥ. ἢ΄.57 1Ή 
1,ε.(Ρ.261}; οὐ μὴν ἐνέργειαν καλοῦμεν τὴν β, κακῶν γὰρ ἀναίτιος 
ὁ θεός μας ἠαον.5.553(4.456); 1ῃ βία Πρ [6 ἸΏΊνοΥβα, (η5 . 
“41}Ρ.7.45.2; ἴῃ γαίγβοὶθβ, εῤ.8.1.}.; 4. οἵ αἰνίηθ ραγροβε οἱ τοάριημ- 
τοι, Πίοπ, ἀτ. ἄ,»..2.6(},.3.6440) ; 5. ταῦ. ρεπουϑίῖοι οἱ ὅπ; 8. Ὀγ 
ΜῊ] οἱ ΤΑΊΠΟΥ, ἐβρθοῖα!ν ἴῃ Ατίδη ἀοοίχίπο, δἰ γηιδι 4π1.(345}2 
(ρ.252.8; Μ.26.7280); Ἐπιη. αροΐ,24(Μ.50.8604) ; καθὸ καὶ εἰκόνα βου- 
λήσεως ὀνομάζουσιν Βε5.ἔμη.1.24{(1.22 50; Μ.20.5658}); τα ρ.Οὐηοὶ. 
ΑΡ.8.1τ2.5; Ὀντυίμος, (51,438); 1Ὁ.7(ςτᾺ}; 10.1)5.““νἱϑηηδπ(ρ.15ς. 
1Ὁ.; ΝΙ.96,13124}) οἷ. 5. θέλησις; Ὁ. ἀδη]α] οἵ (Π18 ἀοοίγεδ Ὀγ 
οτέδοάοχ, ΔΙῊ..457.3.62(Μ,26,4528--.56Ὰ) οἰζ, 5. ἀνάγκη; ἀπ 8.556 1- 
τίοτι ἐμαὶ ϑοὴ ἰβ βούλησις οἵ ΕΔΙΠΘΙ υἱὸν δέ, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν τοῦ 
πατρὸς β. (οπδέςῤ.(ΟΡΙ[Ζ 3 0.58.4}; εἴ τις βουλήσει τοῦ θεοῦ ὡς ἕν 
τῶν ποιημάτων γεγονέναι λέγοι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω 
δγγιδιδήέγηντ ἀπαϊ᾿.24.: ἐπεὶ φύσει καὶ μὴ ἐκ β. ἐστιν ὁ υἱός ΑἸΉ, ἄγ. 
3.66(}}.26,46τ1Ο); 2.3.6)(4658); 1Ὁ,2. (1400) ; γεννηθέντος δὲ τοῦ υἱοῦ 
ἐκ πατρὸς ἀληθινῇ γεννήσει, οὐ ποιήσει τῇ ἐκ β. ΑΡΟ]]. 4.566. ι.34 
(ρ.18ο.16; Μ.10.11170}; ὡς μήτε ἐκβάλλειν τοῦ δόγματος τὴν ἐπὶ τῷ 
υἱῷ β. τοῦ γεννήσαντος, οἷον στενοχωρουμένην ἐν τῇ συναφείᾳ τῆς... 
ἑνότητος, μήτε...τὴν ἀδιάστατον διαλύειν συνάφειαν, ὅταν ἐνθεωρῆται 
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303 βούλομαι 

τῇ γεννήσει βούλησις ατδΝ γος. διριδ( ρ.τδτιιο; Μ.45.}730); οὐ β 
γεννᾷ τὸν υἱόν, ἀλλὰ φύσει (γτ.ἱμ65.7(5..530); ἦτοι σοφία, ἤτοι β., ἢ 
ἕτερόν τι τῶν ὅσα καθ᾽ ἑαυτὰ οὐκ ἐνυπόστατα μέν, ἐνυπάρχει δὲ ὅμως 
τῶν ὄντων τισίν... ἐνυπόστατος ὧν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, τῇ ἀνυποστάτῳ β. 
κατ᾽ οὐδὲν ἔσται προσεοικώς ἐδ. Β(δτ Ὁ 1.); 1δ.15(1 538} οἰτ, 8. ἐνούσιος ; 
ΤΑΙ αἱταί, Τγίν.2.9(Μ.28.ττ690}; 6. οὗ παὶῖν οὗ Ψ}}} βαρ 5ἰδείηρ Ὀεῖ. 
ἘΆΓΠοΥ ἀηᾷ ὅοη, {Ὀδι} βδτη “ἐν 30. 4309.14) οἷζ. 5. προκοπή; ἔθη. 
αροί. 24(Μ, 30. 8608) οἷἵ, 5. ἐνέργεια; Βα5. πη. 4{1.282Ε; Μ.20.ὅδορ0) ; 
ὡς μία θεότης, οὕτω καὶ βι τι ΝΆ2.ογν.30.τ2ί(ρ,126.16; Ν. 46.120Ὰ}; 
Ο(Βτυβι μον! 7. 6{(1.5118); [5ἰα. ΡΟ ἐῤῥο 353(}.78. 3840); ἤ, οἱ τῇε 
οπα ΜΠ οὐ Τυῖη., Βορῆτ ΗΕ ἐρισγη.(Μ.87).31574). 

Ὁ. τεῖ. Οἤσιθυ; 1. οἱ Ομ βεβ Ν}} τὸ τένξαὶ Ὠΐμβ.}}, ΟἸοτη ἔχε. 
Τῇάοϊ. π(ρ.1ογ7.7; Μ.9.6π60); ἴἰο Ξυῆετν, ἔτ η. ΑἹ. 9γ.1.ω.22:43(0}.243.2}; 
2. οἵ οὴς ΜΠ} ἢ Ομβῦ μέα αὐτοῦ ἡ φύσις ἐστὶ καὶ ἡ β. καὶ ἡ ἐνέργεια 
Αδο [γ ἀρ. οει Βαϊγ.4τ(ρ.312.6); ἐδι(ρ.311.15). 

Ε. τεῖ, Η. μποβὶ τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ πατρὸς καὶ β. τοῦ υἱοῦ ἀοράτως 
παρὸν ὑποδεικνύει τὴν ἐνέργειαν τὴν θείαν 1 Βα5.ἠηγεί,ο(ρ.30ς.16); 
ταῦ, Ἰἀεπο ιν οὗ ἢ]5 Ψ1] δᾶ ρονςῖ, [0.1). .9.1.71(}8.94.8ο50). 

11. ςεηξε, Ἰπεαμίηφ; οἵ δὰ δ ΠΟΥ οὐ βρράκοῦ, (θη, ον, 1. 28(ρ.11ο, 
5; Μ.8,9254); ἐδ. 8(ρ.36ο.24; Μ΄.ο.8ο0); Οτ. 70.1ο.13(0.1832.12; Μ.14. 
2288). 

Ἐβουλητικός, εαῤραδίς οὗ τοὴϊπηρ, ἘΡΊΡΒ. ἦἀαον.72.7(ρ.262.ττ; Μ.45. 

3920). 
Ἐβουλητικῶς, ὃν τοὐησ, Μαχ.εδοὶ, ἀ,π.τ.4(.4.4.1τ030).Ψ 
βουλητός, το 64, οὐ εεῖ οὗ το οὔτε δυνατὸν ἦν (οὔτε β. εἶναΐ μοι 

εἴποιμ᾽ ἄν στ [ αῦτη. απ Ον,τί(ρ.3.ς; Μ.το. το 534); Πϊοη. ΑΥ,α.22.4.322 
(}1.3.723Α},; τέλος οὖν εἶναί φασι τὸ β, ... πρὸς τὸ τέλος δέ, τὸ 
βουλευτὸν Μαχιαριςε. νοΥ.130) ; οὗ οὈ]εοῖ οὗ σοά᾽5 ΜΠ] τὸ τῷ θεῷ 
Β. πάντως εἶναι δυνατὸν ΑἸΠΘΠδσιγός. ετίρ. 5.10 ; Μ1.6.0038). 

Ἐβούλκανγος (βουρκ-), ὁ, (1ἀτ, Κἐμσαπη δ) υοίεξαπο, αὐ Μαρ. (ταὶ, 
(2 8.0}..}4.20(..}1..77.3708}; τῇδέ, βούρκανος ἀσεβείας 1]0.}).εῤ. 
ΤἈῤἧ  (Μ.05.3568). 

βούλλα, ἡ, ([μἴ. δι 4) ξραὶ, Ἰυδολτ Ν υ..70. Εἰοϑηι. 46(ρ.00.11); 
(σρ(ὀϑε)αεί. τ (Π.3.1276Ὰ}.Ψ 

Ἐβουλλόῳω, 5ςἐαἰ, ΤιεοπίΝυ, 0. Ἰδορι. 46(0.96.10); 1.(0.07.3}; 
(ΟΡ(δβ  αει. τ 2(Ὲ1.3.12404}; τοῦ, βεμαϊηρ οἵ τοῦὰ οὗ ΒΜΥ τὸ (οη- 
5ΓΒΠῸΙΠΟΡΙ]6 πΠΘΘΥ 5εαὶ, 10.) ἤόν.ο.τ8(Ν.96.7524}. 

βούλ-ομαι, 1. εὐῖολι; 
Α. οἵ πιθη; 1. οὗ Ταῦο 8] ΜἹ]Π]ηρ᾽ ἴῃ τε]. ἴο ἀθβίγο δη σθϑβῸη 

προηγεῖται τοίνυν πάντων τὸ «τεσθαι" αἱ γὰρ λογικαὶ δυνάμεις τοῦ 
“εσθαι διάκονοι πεφύκασι (]Θη1.5,».2.17(Ρ.152.12; Μ,8,τοτ6}) ; οὐδεὶς 
ζητεῖ, μὴ «οηθείς" καὶ οὐδεὶς “νεται, μὴ λογισάμενος" καὶ οὐδεὶς 
λογίζεται μὴ ὀρεγόμενος" καὶ οὐδεὶς λογικῶς ἀρέγεται, μὴ ὑπάρχων 
φύσει λογικός Μαχοοῤρηδε. ἴοχ.244Α}; 2. οἱ ἔσθ ψΨ1}} ἴῃ τε], ἴὸ στϑοθ 
γίνωσκε ὅτι ψυχὴν ἔχεις αὐτεξούσιον. «ζῶον λογικὸν ἄφθαρτον... 
ἐξουσίαν ἔχον ποιεῖν ἃ “-εται (γτ. Η.εαἰδοῖ.4.τᾶ, ἡμῶν γὰρ τὸ 
προελέσθαι καὶ «-ηθῆναι, θεοῦ δὲ τὸ ἀνύσαι καὶ εἰς τέλος ἀγαγεῖν 
ΟΠ γνβ.ἀον.12.3 16. Π.εὺ.(12.1254}; ὁμολογουμένου μὲν γὰρ τοῦ παρ᾽ 
ἡμῖν εἶναι τὴν ἐξουσίαν τῆς τε τῶν καλῶν καὶ τῶν χειρόνων αἱρέσεως, 
συναπηλέγχετο καὶ τὸ τὰ περὶ ἡμᾶς γινόμενα ἀπὸ τῆς ἡμετέρας συμ- 
βαίνειν αἰτέας. τῆς δέ γε τοῦ ποιεῖν ἐξουσίας ἅπερ ἂν “-ὥμεθα ἐν 
ἡμῖν οὐκ οὔσης, οὐδὲ τὰ περὶ ἡμᾶς γινόμενα ἑτέρως γινόμενα ἐφαίνετο 
ἀλλ᾽ ἢ κατὰ τὸ δοκοῦν τῷ ποιοῦντι θεῷ ἽΠπατιΜορβ. Κο»η.9: τ4(ρ.144. 
47; Μι66.8260); Βυϊ τὸ ““εσθαι παρὰ θεοῦ ΟΥ.Να2.ογ.37.13(}}.36. 
3004}; 3. τοῖ. ᾿Ἰτηρογίδηοε οἵ τὶρῃξ πιοίϊν ἢ ΠΊΟΥΆΙ ΒΟΊΊΟΙ τοῖς 
μὲν γὰρ ὁμοῦ τῷ θέλειν καὶ τὸ δύνασθαι πάρεστιν... οἱ δέ, εἰ καὶ μήπω 
δύνανται, τὸ “τεσθαι ἤδη ἔχουσιν. ἔργον δὲ τὸ μὲν ““εσθαι ψυχῆς, τὸ 
πράττειν δὲ οὐκ ἄνευ σώματος. οὐδὲ μὴν τῷ τέλει παραμετρεῖται μόνῳ 
τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ τῇ ἑκάστου κρίνεται προαιρέσει (Ἰετη.57.2.5 
(Ρ.127.9; Μ.8.906:8); ὁρᾷς ὅτι... «πλείονα καρποῦσθαι τὸν ἔπαινον τόν 
γε ἑλόμενον καὶ “-ηθέντα, ἢ ἀναγκασθέντα καλὸν εἶναι (τγϑ5.ἰαμά. 
Ραμ. 6(2.Ξ09Ὰ}); 4. οὗ δν}} ἀδβίτθ, στ. ΝαΖ,ογ.42.8(Ν1.36.468}). 

Β. οἵ Οοα; 1. οὗ τοίου οὗ σοα᾽Β ψ}1} ἴο ΠῚ5 ρόονγοσ ὁ θεὸς εἰ ὅσα 
μὲν “πεται ποιεῖν, δύναται ποιεῖν, οὐχ ὅσα δὲ δύναται ποιεῖν, ““Ἔται 
ποιεῖν" οὐ ταὐτὸν ἄρα παρ᾽ αὐτῷ τὸ εἶναι τῷ “-εσθαι Κ Γδτι 7.3.3 
(ΜΜ.6.1τ4338}; θεοῦ δὲ τὸ -τεσθαι πρᾶξίς ἐστιν τ. ΝᾺ 2.07.2. ο(}7.3ς. 
ἸΟ760); οὐ γὰρ πάθει συνέχεται τὸ θεῖον, ἵνα ὃ “τεται μὴ πράττῃ ἢ 
πράττῃ ὃ μὴ “-"εται" δυνατὸς γάρ ἐστι ποιεῖν ὃ “νεται ΕΡΙΡἢ.. Πα 67.70.7 
(ρ.230.2ο ; Ν.42.3400); 2. οἵ Οὐα᾽ 5 ψ}}} τὰ Ογεδοηι ψιλῷ τῷ “εσθαι 
δημιουργεῖ ΟἸδηη, ῥγοΐ.4(ρ.48.τ8; Μ.8,1644}); 3, οὗ οα᾽5 ργον!άξηῃςε 
π τεῖ. ἴο δν}] οὔτε πάθοιμεν ἄν τι, μὴ “"ομένου θεοῦ, οὔτε μὴν ὧν 
πάσχομεν βλαβερόν τί ἐστιν, ἢ τοιοῦτον, ὥστε ἐνεῖναι βέλτιόν τι κἀν 
ἐπινοίᾳ λαβεῖν Βα, ἠθηι.9.3(2.74Ά; Μ.321.3320); τούτου δὴ χάριν 
ἐνδίδωσιν ὁ πάνσοφος ἐπιφανῆναι τὸν ἀλιτήριον. εὔδηλον γὰρ ὡς οὐκ ἂν 
ὠφθη μὴ --ομένου θεοῦ" οὐ μὴν ἐνέργειαν καλοῦμεν τὴν βούλησιν. 
κακῶν γὰρ ἀναΐτιος ὁ θεός Τμάτ ἤσεν.5.253(4.456); 4. οἱ οα᾽ ΒΜ} 1ὰ 



βουνευρίζω 

76]. ἴο Θοῃ 5 ρεπογαίίοῃ: (Δι 18Π) τότε ἐγέννησεν ὅτε ἐβούλετο Ἐλαπι. 
ἀρ. ΟΥ ΝΥ 95. μηνί Ρ.209.12; Μ, 45. 8οϑΑ); (οὐτμοάοχ), Οτ.ΝαΖ.0;. 
20.0 (Ν1.2-, 1ἸΟ760); ; εἰ γὰρ τότε ἐγέννησε τὸν υἱόν, ὅτε ἐβούλετο᾽ »" 
ἐβούλετο δὲ τὸ ἀγαθὸν ἀ ἀεΐ, σύνδρομος δὲ τῇ βουλήσει ἡ ν δύναμις, ἀ ἀεὶ ἄρα 
ὁ υἱὸς μετὰ τοῦ πατρὸς νοηθήσεται, τοῦ ἀεὶ καὶ “οομένου τὸ καλόν, καὶ 

δυναμένου ἔχειν ὃ “-εται τ Ν γ85, πη Ο(2 ρ.21τ. 20; Μ. 45’ 8008); 5. οἵ 
ἰΔοπΌτΥ οὗ ψ|} τὰ ΕΔΓΠΟΙ ἀηα ϑοὴ ἔλεγεν, “εἰ “"ει᾽, οὐχ ἕτερόν 
τι «πόμενον εἰδὼς εἶτα τοῦτο πυνθανόμενος, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς εἰδὼς ὅτι 

νεται παρενεγκεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ποτήριον, ἠπίστατο δικαίως ὃ “σεται 
δυνατὸν αὐτῷ ΤΏϊοπ, ΑἹ, Κγιῖη [.0.221.42(0Ρ.235.1; ΜΙ το, 5980); ΟΠ τγβ. 
μονμῖη Δὲ. 26:20(3.188}; 6. οὗ οπε Ὑ}1}}} τὰ Τυη., ϑανει,ζεαὶ, 5.2 
(Μ.56.472). 

ΤΙ. τιφαῃς ΟΣ ΟἸεια. οἐγ.2.8(ρ.133.28; Μ.8,9720) ; ἐρωτῆσαι...τέ 
πϑεταῖ αὐτοῖς ἡ τοσαύτη δαπάνη (ὮτγΒ.ἠο7.3.5 τη. 0.(8.230}; Ἐναρτ. 
Ῥοηζ,ον, 5ο(Ν,79.11778). 

ΠῚ. »παϊπίαϊη ἴῃ ατριπηρηΐ, ΟἸδηλ, ῥαοά.τ δ(ρ.1τ9.7; Μ. 8.2088); 
14.ςἐγ.2.8(ρ.134.8 ; λ1.8.0764). 

Ἐβουνευρίζω, ὅδαὶ τοῦ τὴ ξογηιδά οὗ ἰδηάοη Οὗ ΦἩ οχ, ΤΟΝ. 
υ..7σ. Εἰφοηι, τό(Ὁ.34.12}; Ματς. Τῆς. 9, ΡονΡ ἢ 00. 

, Ἐβούνευρον, τό, τοὐὴρ πιαάο οὗ ἰογάοη οὗ αη ὁ, Κ΄. Ῥαη.(ρ.588.24); 
γεν. Εμίδγηι ϑίρ. 81,10); {10.}),8..}.28(}1.06.11208); δβ. ἃ τοῦ- 
γηθηΐ ἴῃ Π86]1, Τγτ, ον, ἀϊυ.τ4{5".4ττ0). 

βουνίζω, ἀἔφξαρ τῤρ, ἡμαξς ἱσρεῖθογ, ἘΡῚΡΠΠ6η5.21τ(Μ.43.2720). 
βουνός, ὁ, 1. ψτ|1, τὉπορμἀ, Ἡδυτα.υἱς,1.3.4; ον, Οἴδη.3,45. Τάτ, 

{1.42 ΤῈ 2 Κρρ. (. 445); (τε] ΟγΖ.ἢ,6,..τΊ.2ο( 1,8: 12608); 8.5 ϑντηροὶ 
οἵ Οτοδίίοη πρὸ τῶν β. (ΡΥ. 8:25) ΤΑΙ εχρ, βά.3(Μ.25.2030) ; ἱπτετ- 
ῬτοίδΈΟΗΒ; 8. ΡΥ.8:25 ὄρη Δη4 βουνοί ξαιπιαίδα τὴ, Δροϑῖϊος πὰ 
ΤΠ οῖσ ϑιιοοθϑβοῦβ, ΜδυοΕ]}}, [ν.22 ἀρ. Ἐλι5.6.1}1.3.3(ρ 1οντο; Μ.24.0800); 
δια ἢ τὰς θείας καὶ ὑπερκοσμίους δυνάμεις, Ἐλχι5.6, ἢ τ ττί(ρ.70.24; 

8458):}. [61.3:22 ὄντως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ β. ̓ ἸπτοΥρΥοίοα οἵ ραραη ροαϑ 
δῃἃ μεσοδβ, ΟΥ(ἁἤσηϊ, 5.3 1 67.(0.34.2; Μ,1τ2.300}}); 2. ἤξαῤ οἵ σοτῃ, 
“ρορῥί, Βαϊ (Μ.65.10200) ; 85 τυϑαθυσο, ΕΡῚΡΒ. ηδη5.21(Ν.43.2720). 

Ἐβουοπρόσωπος, ὁ.-}αεεα, Τὶ δα, τϑιτίοπα ΜΘ; Μ.122.1241Ὰ}.Ψ 
[ΙβΒουρδουνάριος, ὁ, ν. βουρδωνάριος. 
βουρδών ({Ἐ]Βαρδών), ὁ, (41. δμγα0) γπμῖς, βορ- Τυυβίτατῖ,ν Εμένοβ. 

72(}1.86.22560}; βορ- 10. ΜΟΒΟΠ γαϊιτοι( Μ.87.2 9608); Οὐγομ Ῥαςεβ. 
μ.113(Ν.02.2018). 

βουρδωνάριος {{Ἴβορδον- []βουρδουν-), ὁ, (1,8τι δηιγάσμαγῖμ) 
τμίθίεον, Ὀνγτιδιν, δ αθ.8(Ρ.92.13); βορδον- Το. ΜοβοΠΟργαϊ.τ25(Μ.87. 
20888) ; βουρδουν- Τδοη Ν᾿. γι 56(Μ.03.17310). 
ΠΡουρῖχο ὧν (βουρικ-), τάν ἃ Κιπᾶ οἱ οσαγτίαρο, Ρἷαγ. βουρικ- 

τ. Ναζ.ἰδε. (ΝΜ. 31. 302}; Οἠγοη. Βωβεἢ. .3οο( .02. 7888). 
"βούρκανος, ὁ, ν. Ἐβούλκανος, 
βοῦς, ὁ, ἡ, 1. σεως, ἙΟΥ͂ Ν 85. 0». τῷ ὔθη.1126(Μ.44. χδεθ); ἢ 

2. ἃ αἰβχιοι οἵ (ΟπβἐθΠΠΟΡ]Θ (Ξξρουιης δοαγίμνη), Οἰγοη Βακεῖ,. 
Ρ 381(Μ. 02. 9814). 

Ἐβουτιστής, ὁ, δαῤίίσονν γι Οἴποῖαὶ τὰ ΠΒΌγΟ οὗ 5. ϑορῆϊα δὲ ΟΡ 
ὁ β. ἵσταται ἐν τῇ ἁγίᾳ κολυμβήθρᾳ, καὶ ὁ ἱερεὺς λέγει τὰς εὐχάς, ὁ δὲ 
ἀρχιερεὺς σταυρώνει τὸ ὕδωρ, ὃ δὲ β. βαπτίζει τὸν μέλλοντα βαπτισθῆναι 
ἐπμομοὶ, (0.225}; 1Ὁ.(Ρ.230). 

["]βουττίον {{Ἐ]βοττ-), τό, εαδῖς, 70. [4]. εἤγορ..2 Ῥ.3ταίβοττ- οοά,, 
λ1,97.473Ὰ}) Ξε ἠροη. αξελ. .2716(Μ.02.68ςΑ). 

βοῦττις, ἡ, ξαδὰ, [0.18]. ἐλγοη 12 ρΡ.ατ4{Μ.07.4134)}. 
βούτυρον, τό, ὑμέΐον, τεῖ. 15.715 τὸ β. τρέφεσθαι ἄρτου παρίστησι 

λιμόν Ἐκπ|5.}5.7:21--22(Ν.24.1404Ὰ)}); παιδικῇ τροφῇ χρῆτωι ὁ Ἔμ- 
μανονὴλ διὰ τὴν σάρκα, β. [Β85.15.2ο2(1.520Ε ; Μ.30.4658); ΤΏατ.ς, 
χττοίρ.30.6; 2.218}. 

βραβεῖον, τό, ργῆξε, γεισαγᾷ; 1. οἱ Ἀδανεηὶΐν τονγασά ({τ64.}; ἃ. οὗ 
Ομτβυ 5 σοπαθεδὶ οὗ ἀβαίῃ τὸν τὰ β., τῆς κατὰ τοῦ θανάτου νίκης 
ἀναδησάμενον Ἐπ5,1 ν,το(ρ.247).24; Μ.20.14208); Ὁ. οἱ τονατὰ οἵ 
νἱτίας, σύ ϊοηι.5.5; Ἰῦυ5.(4.6.3.7{ρ.146.27; Ν].22.2450}; δγγβ.5ας.τ.8 
(ρ.20.14; 4.3698); ῬΠῈ παΐατε οὗ τοννατα βρϑοιῆδα, δι.) ᾿τππηοτ- 
ἰαὲν, Δ1.Ῥοῖνε.τη.α; Ἰδὰ5.9.(..το(ρ.ττ.τᾷ; Μ.20.9218}; εἴθ 18] Π1ξδ, 
ΟἸει φιά, 5. τ(ρ.τόο.τ2; Νέ.0. 6058}; πάογείαπαϊηρ, (οπβίρ.Ε].Ὀν2. 
Ψ.ε.2.5.60}1.8ς.12338); Η. ἀμοβὲ, Βα5,ρὶγ 4ο(3.354; Μ.33.144Ὰ}; οἱ 
8 ῬΑΪπὶ Μαρία, ἐγερθεῖσα, λάβε τοῦτο τὸ β., ὃ ἔδωκέ μοι ὁ φυτεύσας 
τὸν παράδεισον ἴο( ΤἭρβο, ἥογνι, ΒΓ τ. (ρ..378,23); οἷ, τὸ δὲ β. ἦν 
φοῖνιξ 1δ.2.5(ρ.414.7}); 2. Οἱ τενατά οὗἩ ἐν!-ἀοίηρ, Ταῖ,ογαὶ.33(ρ.35. 
12; Μ.6.δ76}). 

Βραβευτής, ὁ, στραγάον, ἡμάσο αἱ σοΉ 51, οἵ (οᾶ, ϑψηεβ,6}.137 
(Δ ,.66.15258}; οὗ ΟΒτῖβὶ ὁ β. ὃ μονογενὴς υἱός ΟἸοΙη.:ἰγ.7.3(0.14.25; 

Μ.0.4240). 
Ἐβραδεύτω, 407216 οἰοιοῖν, ἀοίαν ἰη: ΦΟἸΜΙΉΗΡ σνοντες εἰς τὸ βάπτισμα 
Τυμδίγαῖ, ἐἰαξ απἴν.17(0.471). 

Ἐβραδυγλωσσία, ἡ, «ἰοτσηθ5: οὗ «βέδεῖι, Ογυ,Ος.53(3.128}; ϑορῇχ. "]. 
ἐγ. (}1.87.2το60}) ; 14,0;.7.τ7}1.8)..33480). 

304 βραχυφαγία 

Ἐβραδυγράφος, εἰσι αἱ τογιηρ, Οεο.ΡΙ5. Πεγαεῖ.τ.153(Μ.02. 
1327]4}). 

Ἐβραδυνόητος, 5ἰοῖῦ οὐ Ἰμέεϊϊεεὶ, εἸοῖ, πα. ποηι Β(Μ.64.ττ88.}. 
Ἐβραδυπαθέω, γαῖ τὸαγ εἱοιυίν, ἘΝῚ], ῥεγῖδί. τι. 22(Μ.79.9460). 
Ἐβραδυπευθής, Ξἰσισῖν μεαγά, ΝΟΠῺ.ραγ. 0.5 17(Μ,43.7854). 
Ἐβραδύπιστος, εἰσιν οἔ δεϊτεῦ, ῬᾺΟΑΥρ.αη.230(Μ.40.1494). 
βραδύς, «ἰοω, πρυΐϊ., ἰαίε ὀψὲ καὶ β, περὶ τὴν νύκτα ΤΑΙ]. 

αὐγη.(Μ.26.13298); ΟοΙρ. δαν, βράδιον ἰαίεν, ἰοο ἰαΐε, τΟ ἴδηι; 
Οτοῤγίηετ τ4(ρ.219.0; Μ.11.2768); Ἐιδιφ Μανίη,5.4(}1.22.0520); 
Δ ρορίμΡαὶν. (Μ.65.220Ὰ}; ν. πρᾶος. 

Ἐβραδυστομέω, δέ εἶσιν οὗ τοἰεναηεε, Όγγυ. 7ομ ρτοει.(3.3668). 
Ἐβραδυτοκέω, ἀείαν ἴη σίυΐηρ δίνει, ὙΟΏΥγ 5. οηεερὶ. 79. Βαρί.(3. 
ο). 

Ἵ ̓ ἈΕ ΕΥΒΗΝ 4αἱ εἰοιοῖν, Αὐτ.οη λοηι.)7(Μ.89.14534). 
“βραδυφαγία, ἡ, εαἰΐηρ οἱοιοῖγ, ἘΡὮτ.3.4258. 
βράσις, ἡ, 1. ῥοϊίηρ (οἵ ΘΚ 6 1), Απαϑῦ. 5, ση, δὲ γ65.92(Μ.δ0.7280); 

2. ἰἠγοισίηρ ἩΡὶ οὗ Ἰοπδμ᾿β δ]εστίοηυ ἔτομι στοαὶ 5, Οὐ ΝᾺ Σ. καγηι. 

2.1.68,65(}}.37.1414.). 
βράσμα, τό, 1. δοϊΐηρ, Ἰο.Μοκοῃ. »γαὶ.290(Μ.87.28774); 71ο.Μοι.. 

ἀγνηηι σεο.(Μ.06.15070); 2. δοϊϊεα (1.6. ςοοῖκαα) οι, Νοριοο,:53) 
ὅ. τγρίης (οὗ ἢτςο), αςο.ῬῚ5.πεχ,οσ4(Μ.02.15 084); οἱ ἔτος. οὗ Πε]], 
Ἅβος. Εφά.(ρ.28); βράσματα βελιάρ ΤΟντ, πον ἄϊυ.τ4{τ3,.410Ὰ}; μθπσα 
8. ἐἠακίης γέλως παρειᾶς β. ΟΥ.ΝΑ2Ζ.ἐαγη..1.2,34.τττ(Μ.37.0534}; 
. πρμτ, ἐμγτηοῖἑ, οἱ Ῥετβεσαπίίομι, Ροῖτ ΑἹ ριεα.τα(Μ.18.406Α}; 
οὗ Ραβςίοῃ, συ ΝΖ, εανηι.1.2.1.544(ΜΜ.37.5624}; 1δ.1.2.3.27(6354) ; 2. 
2.1.45.3ο6(1375.}; ΟΥ̓ Β6Ο,]αΥ Ἰἰΐς, 14.0γ.42.24(Μ.20.4888) ; οὗ τΕ15 
ποτα, Μαχ. αρ.5.16(Μι06.1 2800); οὗ τυχτηοῦ ρῥτοάυοςξα ὃν τίϑε οὗ 
Βοταβν, ἀμπαβί, δι οά 8(}.80.1360). 

Ἐβρασματώδης, “ῥίνη; οἱ Ἰδαιρῃΐου, ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.ον.5.25(Μ.:ς 
6028). 

Ἐβρασμώδης, δοίη, οβεγυέξοοη!, ΟΥΝΝ γβ5.μοημορίξ τ ΝΜ... 
δου) ; πϑί., ἐμός, ΜοΙοτ αὶ ποσειβνπορβ.(Μι64.11368,11378). 

[Π]βραυκάνομαι, ἐγν ; οὗ ΟΠ] τευ, ῬΗΠοϑι νει ι(Μ.6ς, ὅθ Β). 
βραχιάλιον {{"]βραχιάριον), τό, 1. ὀγαεεϊοί, ΑὉ 4ρ. ΤΕ φιι.2 ἐμ 

2Κερ.(1.404); βραχιάριον ΑὉ ἀρ. Ῥῖος. σα. αρ.τι τοί Μ.8).χχοῦ); 2. ἃ 
Ῥαγὶ οὗ τμε ἀδἔεποε οὗ ΓΡ, Οὐγοη Ραςο,. Ὁ. 3ο3(Μ.02.Ἰοορ ). 

βραχιόλιον, τό, --- ἴοτερ. 1, ΠΘΟΗΤΟΝ.", 70. οὐδ (0.14.5). 
βραχίων, ὃ, αγΉ:, ἃ5 ϑγτηθοὶ, οἱ Ξίχεηρτῃ β, τὴν δύναμιν καλεῖ Ὑπατ, 

ἰξισιὶπ(ρ.203.37; 2.354); τὸν β. ἐπὶ τῆς ἐνεργείας...ἔλαβε ἰὰ. ᾿ς. 88:14 
(1.1234); δικαιοσύνης β. καὶ ὅπλα ΤῊΡὮΗν],ἐχε, φοηϊ.(ρ.482.253; Μ.113. 
9410}; οἱ ὅοῃ τὸν υἱόν... (Ησαΐας β, ἀπεκάλει Ευι5,6.1ἢ,1.20(ρ.95.27.: 
Μ.24.8028); β. ... μὴ ἄλλον τοῦ λόγου καὶ τῆς σοφίας καὶ αὐτοῦ τοῦ 
κυρίου, ὅς ἐστιν ὁ Χριστὸς..«νόμιζε τὰ.ἀ.6.6.24{(0.203.20; Μ.23.4510); 
ἐκλήθη β., ὅτι ὁμοούσιος... «τῷ πατρί (Ὦγν5. Ἐπῖγο.2.8(3.3038); β. δὲ 
τοῦ πατρὸς ὀνομάζει τὸν υἱόν" ἐνεργεῖ γὰρ δι᾽ αὐτοῦ τὰ πάντα (ντ Ὀ.. 
88: τ( Μι,60.12128); οὗ Η. σπορὶ εἕωϑεν ἡ γραφὴ. ..ἢ χεῖρα ἢ β. καλεῖν 
τὸ πνεῦμα 6]. νγ2.}.6.2.21.12(ΝΠ,8ς.12868); ἀδι. 5. δᾶάν,, υἱοϊεμιῖν 
εἰσελθεῖν βραχίονι διεβεβαιώσατο (τ. Μαρ. ταί, (ττ.Ζ46}}.}3.“0( ΜῈ. ,. 
"7.2860). 

Ἐβραχυδίαιτος, οὗ τφραγίηρ ἀρῥείτϊε, 7ο.ἀτρ.εαρ.48(}1.85.τ8.28). 
Ἐβραχυεπῶς, 29) ἔξτο τυογάξ, Ταδῖ, Ταῤοὶ, 40. Ο(Μ.6.4οΙΒ); 14. ϑαροὶ. 

οι 6.460. ). 
Ἐβραχυμέριμνος, {εἰ οὐ σμογί-ἰἸυο καγες, ΟΠ τυ, ἤν μι {67.134 

(Μ.64.8:174). 
βραχύνομαι, σλογίθη:, γεάμσε ἰο σριαὶϊΐ δοιήραςς, δίῃ. Ρονρῆ.2 

(Ρ.δοκιαι, τᾷ; Μ.18.,481}). 
Ἐβραχυπορέω, ἑαΐξ ἃ 5κογὲ εἰ, βᾷ55 φωιεμὶν ἱμγομσὶ, θίῃ.γ65.5.6 

(ρ.339.17; Μ.41.11720}; Ογτιαάον,.53(1.824). 
βραχύσκιος, εὐἱϊ ἃ σον δεἠαάοιυ, Ογτ.ον.τ.τ(ρ.3328.12 

4600). 
βραχυτελής, “έν ὀηάίνιο, ῥυῖοξ, Ἰθῖοπ. Α].8 0. Ἐπι|5.}.6.14.55 

(740; Μ.21.12768)}; 1514 ῬΕ] ρ}.τ. 3τ(}}.78.2 018); 1ὁ.1.403(440}). 
βραχύτης, ἡ, σἠογίπεος; 1. οἵ 5ἴαίιτο, Ῥῃμποβί, .διτοιττ( Μος. 

5024}; οὗ ταηρε (οἵ 5105 Τὰ Υ5} εἴ τε αὐτῶν οὐ μετέχει, τοῦτο οὐ... τῆς 
β. ἐστι τῆς φωτιστικῆς αὐτοῦ διαδόσεως Τϑοη. Ατ,.5.4.4{(Ν}].3.6070}; 
2. εμιαϊΐμεες (οἵ ΟΠ] άγθη), οἵ ᾿ἱποασπαῖθ ΟΠ τῖβὲ πάσης γενόμενον 
ἥττονα β, ΤΜεΙΉ, ,δγη. οἱ πη. τ4(Μ.18.3818); 83. ἴπ ΡΟ 6 ααἀηγτα55, 
85 ἴδσγπὶ οἱ 56] -ἀΠρρτδοιδίοη, γοΉ7 ἀμεμιδίε ξεγυαμ παρὰ τῆς β. 
ἡμῶν, οὐκ ἄκαιρον.. «ἀκοῦσαί σον τὴν σεμνοπρέπειαν Οτ Ναχ,ορ. 
202(Μ,37.3328); ΕΡΙρΡΠ ἠαεν, 4ο.τ(ρ.81.22; Μ.41.680Ὰ); ΑΙηηλοπ. θν. 
ἐρ.23(0.11ο.36); ϑηῤῥίϊεαϊίο ἈΡ.Ἐναρτ. ἢ. 6.3. ς(ρ.τος τα; λ΄.80.π0ος Δ); 
4, ῥονεγίν, ΤΡ Βη.εἤγοη.. οδί. τοϑ.}7288). 

Ἀβραχύτιμος, εἰδαρ, Τματιϑεμάᾶ,ογ.11.3(Ν1,00.8170). 
Ἐβραχυφαγέω, εαΐ εραγίηρίν, ἀπ Μοη,λοηι, 7 (Μ.80.14534) 
Ἐβραχυφαγία, ἡ, ἰἰρὴϊ ἀϊεὶ, εαἰτηρ ἐραγιηρὶν, ἘΡἢχ.3.425Ὲ; Ὑ Πα]. 

ἐεηϊ, 4. 2τ .01.14618). 

:Μ.τι. 



βρέβιον 

βρέβιον, τό, (1.αἰ, ὑγουϊαγίμηη) 1. ὑνίοῦ, ἀσομηθηῖ; 2. σαηρηαῦν, 
Οοά. ξγιοα αἱ.; οἱ τπ6 Ηρρο Βσενίασν (303), 1.33,341; 3. τησεη- 
ἐογν, ῬῈᾺ1Π νΟὐγν5.3(ρ τρυτό; Μ.47.14); 4. ἀεεομηῖς, ἐδ. 5(0.32.8; Μ.47. 
20); 16.12(ρρ.70.7,72.12; Μ.417.39,41). 

Ἐβρεγκάριος, ὁ, (9) τραϊϑγ-οανγ ον, ἘΡὮΥ.2.17δὰ. 
βρεκτός, τσαϊεά: οἵ βοακεᾶ ρΐθ8. δ8. δυίϊοῖς οὗ πιοηῃδβίῖο αἸεῖ, 

Ἐ4]]. ἢ. Παπς.τϑίρ.48.6; Μ.34.1το51.); ἸΜατο.θιδοιῦ Ρογρθιο; 70. 
Μοβοδ ῥγαϊ. το) Μ.87.2ο68.}; ΝΙΟΕρἢ. τσ νη, τ ΝΜ .86. ΖοοΟΑ), 

[“Ιβρένθιον, τό, ἱεχηγίοιι ςεθμὶ, ΟἸδτη ῥᾳοά.2.δ(ρ.τοῦ.0; Μ.8,4608). 
βρεφικός, ὁ7 αἢ τηξαπὶ βοήν...β. Ῥεῖχ, αν.οῤ.(0.4ς.27; ΜΡΙ,.π4. 

7424). 
Ἐβρεφοκτονία, ἡ, ἐηξαμιίεϊάο, δ: Β0Πο] πσηιος, 4ο(Ρ.25.27). 
Ἐβρεφοπρεπής, ς"]|αδὲε ἰσ α εἰμ[4, Ν1..ρ}.4.61(},70.5770); δᾶ, 

}εγξ, 6τ(Ρ.70.7). 
πβρεφοπρεπῷς, 5 ΟΥ̓ δὲ απ Ἰηξαηὶ, ΝῊ. 6ρ}.2.40(88.70.221Ὰ}; [ο. 

Μοηι ἄγη. ἰγν5.7(Μ.06.13810). 
Ἐβρεφοτρεφής, ποηγέδμίηρ απ τηξαηὶ, ΤΒαγιδιυα παῖ, ΒΥ 7 

(Μ.96.6οδ.). ᾿ 
Ἐβρεφοτροφεῖον, τό, ἐομπάϊηρ- οορταί, ΟΟΡ(ρ36)αεί.τ(Ας(Ὁ 4 

Ρ.129.42; Η.2.11020). 
Ἐβρεφουργέω, ζογηῆὴ τμῖ0 απ ἐμιῦνγνο, σηρεμάον, ΤΑΤΗ οεεμγ5. 3(Μ, 

28.016) ; Μεϊεί, ναὶ κονιιβψιορϑδ. (Ν}.64.1ο85Β}; ἐδ. 2ε(12444}; ταδί, 
ΟΥ δρι σῖτα] τερίστῃ, ΤΡτος.α..}7.23:25(}}.87.τ4π560). 

Ἐβρεφοφανής, αῤῥέαγίηρ αϑ ὧν ἐμ γαηέ, ΤΆΤ οσομγϑ. τ (Μ. 28.0880). 
βρεφόω, μ655., δέσομτε απ τηξαπί, ἘΛΟΠῚ.Ν6}.20.44(44.8᾽ τ Ρ.23:). 
βρέχω, 1. γαΐ; ἜΧερ. (ἀρ.10:24, ν. κύριος; 2. Ῥ855., ἀεεεεμά 

ὩΡΟΙ ; Βαπος ὑαρθῃ ἰο ὄντως νομίζομεν πρᾶγμά σοι ἐβράχη Τιδοπί. 
Νιυ. 6. Εἰοον. 22(0.45.22); 5. Ῥά55., τεδεὶ νι ἡ καλῶς βραχεῖσά μοι 
κόρη ἐδ.24{0.51.17}. 

Ἀβριαρῶς, υἱρογομδῖν, εἰγοηρὶν β. αὐτῷ διαλεχθῆναι τι αρ ἀταὶ, 
(.Ζ8ς.}.}1.4(}}..}ῖ,.72.1748). 

Ἐβρῖθον, τό, σἱροίγ, οἱνοηρίβ, (4110, ΗνΡ.Ρ.48, 
Ἐβριμηδόν, τοῖίζ σγοαῃ5, ΝΟ. αν. 70.ττ:28(Μ.43.8454). 
βρισαύχην, ἐἠαμρῆξν, δονιδαςίίε, τί Ναζιεαγη.1.2.14.τοτί( 1.27, 

7634}. 
Ἐβρόμα, τό, ν. βρῶμα. 
Ξβρομιαῖος, εγαελίτηρ, {10.1.6}. ΤῊῤ᾽[, τ4(Μ.05.3618). 
Ἐβροντέος, ἐπωηάογοιίς, Οτ ΝΥ β5. μη 4(Μι45.624Ά; βρονταία 2 

Ρ.53.1). 
βροντή, ἡ, ἐμιπάον, ἐχορ. ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν β. (ΑΤη.4:13): πρεπόντως 

ἂν νοηθεΐη ἡ στερεουμένη β, ὅ πιστὸς λόγος, καὶ ἀσάλευτος τοῦ πνεύ- 
ματος ὁ νόμος. τούτου γὰρ ὑπηρέτας εἶναι θέλων τὸν ᾿Ιακὼβ καὶ τὸν 
᾿Ιωάννην, ἐκάλεσεν ὁ κύριος βοανεργές, ὅ ἐστιν, υἱοὶ βροντῆς ΑἸῇῃ. δ. 
ϑέγαρ.τ.τοί 1.26.556Ὰ}; οὐ τηεαηῖηρ οὗ υἱοὶ βροντῆς (Μἴ0.3:17}: γεν- 
νώμενον ἀπὸ τῆς μεγαλοφωνίας τοῦ θεοῦ βροντῶντος καὶ μεγάλα 
οὐρανόθεν βοῶντος τοῖς ἔχουσιν ὦτα καὶ σοφοῖς Οτνεοηηη ΐη Δ11.12.32 
{ρ.140.41; Μι12.10574}; υἱοὺς β. κεκλημένους διὰ τὴν μεγαλοφωνέαν 
τῶν νοημάτων καὶ δογμάτων αὐτῶν 14,.Δῥος.3δίρ.40.5); β. ... τὸ 
κήρυγμα τὸ εὐαγγελικὸν αἰνίττεται..«διὸ καὶ τοὺς ἀποστόλους... 
βοανῆργες ὠνόμαζεν ἘΠπ|5.} 5.76: τ8(}.23.8070) ; υἱοὶ β. ... διὰ τὸ μέγα 
καὶ διαπρύσιον ἠχῆσαι τῇ οἰκουμένῃ τῆς θεολογίας τὰ δόγματα Ὑιοῖ. 
Με.3:14},(0.297.15); υἱοὺς β. ... τουτέστι βαπτίσματος υἱούς. ἐπειδὴ 
γὰρ ἡ β. συνίσταται ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, τοῦτο δέ ἐστιν ἡ τοῦ 
ἁγίου βαπτίσματος μυσταγωγία, συμβολικῶς τὸ βάπτισμα β. καλεῖ 
ἐστερεωμένην ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος ΤΑΤῊ ταὶ. Τγτη.2.21(}],28, 
1245}). 

Ἐβροντηδόν, {6 ἱππηάογ, Ογας, δ1δ.5.345; Εἰνηηη. (4.5 τ ρ. 505). 
Ἐβρόντησις, ἡ, ἐμ άἀογίηρ, ΤΡ ς.8ο: 8(..1182). 
Ἐβροντοηχ-έομαι, δὲ εαἰϊε ὃν πυοἵσε οὗ ἐϊεμον τὸν.. 

οὐρανοῦ ΠΥ ΒΙΡρ.ἐπειῖη 70. Βαρῤὶ.3(0.33.17). 
Ἐβροντοηχής, οομηάτηρ πὲ ἐἰπονάθν, (σθυτη ΟΡ ογ.τ(Μ.98,2210). 
Ἐβροντόλογος, πέϊεγίηρ ἐμιπάσν, Ῥυοςῖ. ΟΡ ογ.15.6( Δ .6ς,8ονΑ). 
Ἐβροντόπαις, ὁ, 50} οὐ ἐξιηάεν; οἱ 58. Τοῆῃ, Τύϑε5. ΝαΖιύτωϊ,20 

(1.38.880). 
Ἐβροντόφωνος, τοῦίἑ πυοῖεε οὗ ξιπάεν, ΟΠμεγβιρρ.εηειη [0.Βαρί.3 

(0.33.14). 
Τὰ ροτυγενής, δογηι οὗ πιογίαἰ για, Μοᾶ, ἄον, (Ν1.86.22070). 
βροτοειδής, {κε πιογία! τιαη, ΝοΟλπῥαν,7ο.1:1τ4(Μ,43,7528); 16. 

8: το(ϑι6Α) ; 1Ὁ.1τ4: (8688). 
Ἐβροτόμορφος, 19} Ῥιογίαὶ ξογηι, Μοᾶ, ἄονμι (Ν.86.32078). 
Ἐβροτοπλάστης, ὁ, ζ0Υη16} οὗ πιογίαί μίεη, Μοα ἄγη. (Μ.86.32070). 
Ἑβροτοπορία, ἡ, Του, Ή}, ἸΏ ΡΟΥΪ ὁΓ πιθη, 1 865.ΝαΖ.ϊαὶ, ττό 

(Μ.38.1113). 
βροτοσσόος, 560] 1ηογίαϊς, Το.) ΠΟΥ ΡΘΗ τοδίρ. 217; Μ.ο6. 

8378). 
Ἐβροτοφόρος, ὁ, δεαγεν οὗ τπογίαϊς, ἘΡΏΤ.3.547Ὰ, 

, κι ,“"ούμενον ἐξ 

305 βρῶσις 

Ἐβροτοφυής, τ: τηονίαἷ παίμγο, οᾶ. ἄογ.(Μ.86.32850). 
Ἑβροτόω, γηαξε πιονίαϊ; οὗ Ἰηςαγπαῖς (μχβῖ, σύ ΝΑ Ζιρα»ηη.1.1.0.42 

(Μ.37.460Ὰ)}; ΤΟΥ. Ναζιλγοραϊ, τι Μ.38,1774}. 
Ἐβρουμάλιον, τό, (υ80. θ0}1.) ὀγριαϊία, τὰς Βοιηδὴ ψὶηῖοι- 

8Ο]5ῖ16 6 ξδβίνα}; ἱπετίταϊοα ὧν Ἐλοιησϊαβ, [ο.Μαὶ,εἤγοη.7 Ρ.τ͵ο(Μ. 
07.2858); Οἤγοη. Ῥαροᾷ. ΡυΙ14(Μ.02.300) φαοτίηρ δαςποτίτυ οὐ 1]οηϊὰ5 
Μδοοὶ (οὗ. Ρ] την, μαϊμγαὶὶς βἱείογία 4.3); οὐβογνδιοα ἔοσθιάθη 
(αἸοὴρσ νΣ ἢ (μδῖ οὗ τὰ βότα) το (ῃγιβείαηβ, ΟἼτα]]. εαη.62; ουβασνοα 
Ὀν [ὸ ΤΠ τὸ κατ᾽ ἐκεῖνο καιρὸν βρουμάλιον, ἤτοι ἑορτὴν δαιμονιώδη, 
ἐξετέλει, Διόνυσον καὶ Βροῦμον εὐφημῶν εἰς τὴν αὐτὴν τελετήν, ὡς 
τῶν σπερμάτων καὶ τοῦ οἶνον γενεσιουργούς ϑίορῃ. ας, δ .ρ.. (ΜΝ, 
100.11708)}. 

βροῦχος, ὁ, τοϊηρῖδος ἰοεμδί, ΝΗΡ. .3: 153(Μ. 70.457Ὰ}; 85 αἰνίηα 
Ῥίαρις, ἄρος, Βαγ,τοί(ρ.94.11); κάμπη, ἀκρίς, β., ἐρυσίβη Ἰαϊτετρτοῖεὰ 
Το οί νον οὗ ΤΙρ τῇ Ὀ Πςϑεσ, ΘΒ αἸτηδ πη βού, ΘΕΠΠΒΟΉ ΘΙ, Νερυ- 
ομβάποεζζαυ, Τβαάτ, Μορ5, σεἶ,114(6.,66.2138); οχερ. οεὶ 2:25 (ἡ 
ἀκρὶς καὶ ὁ β. ... ἡ δύναμίς μου) τοχί εἸηρίογεα Ὀν Αὐϊδης ἕο ΤῊ Ὴ]- 
ΤΩΪΣ6 οἰριῖποδῆος οὗ δύναμις ΏΦη ἀρρΙϊοα τὸ ὅοπ, Ατῃ εέ7.20 
(Ρ.16.38; Μ.25.4524Α}; ὥσπερ ἡ κάμπη καὶ ὁ β. λέγονται δύναμις, οὕτω 
καὶ αὐτὸς λέγεται δύναμις τοῦ πατρός ἰὰἜῤ..4ερ. 1 δ. τ2(Μ.2:. 5658). 

Ἐβροχθισμός, ὁ, ρμίρτηρ, ἘΝῚ.μανρ. (}{.70.6458). 
βροχίζω, ἐπεμαγε, ἩῚΡΡ.)α».4.33.4: Τῃγγϑ. μοι. 8(13,221Ὲ). 
Ἐβρόχιος, οὗ οὐ ὃγ ἃ ἤοοξὲ θανεῖν ἐθέλει βρόχιον μόρον ΝΟΛ.)α᾽. 

..ο.8:22(Μ.43.8τ60). 
Ἐβρόχισμα, τό, ποῦξε, Ν}6Ρ}.2.226(Μ.70.3178). 

ὲ ἐἰμνο το ὁ, χείρ, τιοιδξωϊ, Ἐρὶρη μαεν.66.34(0.74.2; Μ.42. 
41). 
βρυγμός, ὁ, γοωγτηρ β. τῶν λεόντων ἩΗϊοτοσῖγ Υ τδίρ.10.27; Μ. 

ΡΙ..23.636Ὰ). 
Ἐβρυερῶς, νἱρογοτεεῖγ, βοισεν μἶν β. τούτῳ ἀντέλεγεν ΓᾺΡ η.εἰγοη. 

Ῥ.226(Μ.τοῦ. 5038, ἡ [ῸΥ βριαρῶς). 
βρύζ-ὦ, ἡεγηιοηί, αδοιμμὰ τΏ ἀρτιτόκοις ἐπέεσσι τόσος “τες ΟΥ̓ ΝΑ Ζ 

Ἴ χαγ.2.2(601{80}.}4(Μ.38.134}; ζοανα, Αραῖῃ αν. Πἰιπτοίρ.56). 
Ἐβρυκτικός, ξίθοη ἰο γοαγίηρ, 1 865.ΝᾺΖ. ταὶ. τ4ο0(Μ.38,1072). 
Ἐβρύλλιον, τό, γεσά, 70.ΟἸ τ. Ξεαὶ το(Μ 88. 88το). 
βρύσις, ἡ, ΞΡ᾿ΉΡ; οἱ τπ6 Τουπίϑιη οἵ ἀἰνίπο ρτᾶος, ἔΡτος, ας Ῥν. 

δειδίΜ.86.12658); οἵ (Βτβδὶ ἡ β. ἡ γλυκεῖα ΑΙ ΤἼομ. ἃ 30(Ρ.157.5). 
βρυτήρ, ὁ, 0η6 τοῦ σανιδθς ἰο Σργῖπρ ῥονιάι, ἘΠαγιδιυια, πα. ΒΜ 

"(Μ.96.6020}); οἵ (τισὶ β. νοημάτων Ηἰγν.(4.5 τ |θ».650). 
βρυχητικός, ΡΊΘΦ ἰο γοαγίηρ, ΤΟΥ ΝΝ γβ55,)Ό7Σ ἴῃ θη. 1: 96(Μ 1.44. 

268). 
Ἐβρυχικός, αὐΐξ ἰο γοῦν ἀπολέσας... 
Αμδβειρια δ ακχ.(Μ 00.121). 

βρυώδης, "0557; ταεῖ,, πϑοίεςς βι συγγραφὰς ἀποπτύεις 60.Ὀ15. 
δέν. τοι( .92.16204). 

βρῶμα, τό, Α. ᾿ροά; 1. 650. Ρ]υτ., οὗ ἱοοάς ἔογθιάδῃ ὃν [ον 8 
δν, Πιά.6.3; Βαγηοτο.; Ἐπι5.6..},.2.2ο(ρΡ.127.14; Μ'.24.0400}); 2. βρω- 
μάτων ἀποχή εἴο., οἵ Ομγδεαῃ αρβίίποπος ; 8. ἴῃ σεϑη., Β85.267.1.1 
(2.28; Μ.21.1τ648}; Ἐπ5.4].δεγημ.τ(}.86.3170}; [0.1).76}.3(Μ ος.608); 
1πη ἰογὴ βρομάτων ῬΑΙΏΡΒ.Η, απ ς ; Β. οὗ Ἠογεῖ. νϑραδίυιθηϊδηι πα 
Θχοθβινεῖν βοσιριίοι5 Δ. Πδηο8 ἔγοιῃ σοτίίη [οοάβ, ΗΙΡΡ. ἦεν. 
1.24{ρ.28.2; Μ.16.3052.}; ἘΡΙΡΠ ἤαδν,48.8(0.230.22; Μ.41.8688) ; 
(ὐησὶ..4Ρ.6.56.3; οὗ Ξυρρὶν οἵ [οοἄ (ο Μαμπιοπθαῃ “ΕἸ δοῖ Ὀν {πὲ 
“ΠἸμδδγουβ᾽, Ἠερετη. «ἀγολ.τοίρ.16.13 ; Μ.το.14444}; τΤΊηλ.4:3 (κωλυόν- 
τῶν γαμεῖν, καὶ ἀπέχεσθαι βρωμάτων) αἸβοιιβ5θα, 1516.Ῥ6} Ρ.4.ττ2 
(Μ.)8. 117170} . οὗ Ἰοοά ἴοσ 188 ἰῃ μδαῖμοα ΒΘ ΗΟΘ5; ; 8. ἴῃ ΡΈη. τὰ 
«0. τῆς πομπῆς τοῦ σατανᾶ, τῇ ἰδίᾳ φύσει λιτὰ ὄντα, τῇ ἐπικλήσει 
τῶν δαιμόνων βέβηλα γίνεται νν,. Η εαἰεεῖ.10.7; ΟΠ γγβιοΉ 7. Σ ΤῊ 
ΤΟ ον (το. 1150}; 0 ὃν (ΒΥ ΒΌδη5. ΠΟΥ ΡῬουβθοῦτοι ; ἱ. οὗ ἰοοά 
(αϑῖθαὰ ἀμ εσ σοπιραίβιοη, Οἀποι(314)εαη.3; 1ϊ. οὗ ἔοοά ἴβκοπ Ὁ 
Ομ δη5 ἴο βοθηξ οὗ ράρβϑη ἐξδίιναΐβ, θυΐ ποῖ οἤεσεα 85 ββουγίβος, 
1Ὁ.1; 4. ταεῖ. ; ἃ. οἵ ἰατἢ ἀπά Κπον]θᾶρα 8 ἰοοα οἵ 5οα], (Ἰ6πλ. ῥαεά. 
τιδί(ρ.112.26; Μ,8.206Ὰ); [ά.5ἐγος ττ(ρ.373.1; Μ.9.1058) α].; Ὁ. Ἔχε, 
τοτν.3:1-2 ὅ ἀπόστολος δυνατὸς ἦν διδόναι τὸ β,, οἷς γὰρ ἂν ἐπετέθουν 
χεῖρας, ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον, ὅ ἐστι β, ζωῆς Ἰτεη.6έ7.4.38.2(Μ. 

,τὸ β. ὁ λεών, οὐκ ἔστι λεών 

᾿Ἴ.ττοῦ0}; γάλα μὲν ἡ κατήχησις...Β. δὲ ἡ ἐποπτικὴ θεωρία ΟἸετη. εἰν. ς. 
τοί(ρ.370.15; Μ.9 τοτα}; ν. γάλα; 5. οὗ δι Παγϑί β. σωτήριον ϑδνογυ. 
ἐγεαΐ.6 αριζοβια Τα 19}. τοί(ρ.3ο6.14; θυσιαστήριον Μ.56.488). 

Β, πτηογαεῖὶν ; εἰαείΐα.. «γαεεε β. ἀῤῥεϊϊαίμν, 1514.}]. δίνη. ς.45.6, 
βρωματίζ-ω, με, Ρ6455., οἵ (ῃχίδε χολὴν ““εται τ ΝᾺ Ζ.0γ.20.20 

(ρ.1ο5.16; Ἀ].26.1οΥ8}; τηεῖ., οὗ 58. Ῥδὰ], ᾿ς. ἀα0}. ἀσο, πων αὐτοὺς 
«ὐτὴν φυσικὴν τῶν ὁρατῶν θεωρίαν Μακχ,ε}.36(}.91.6200). 

βρωμέω, οἰη, ΤΟγτι λον ἀτυ.τ4(52,41τῈ). 
βρῶσις, ἡ, Δ, ξροά; 1. οἱ αἰεῖ ἰοτθιἀάθη Ὁν Του πῃ Πὰνν, Βαγ. 

το; ιορῃ.6.3; Ταβί, {τα].57.30}.6.6ο50); 2. οἱ ἔπι δ οἱ Ἑάξῃ, 
.«..ἀπών.εἰ Μ|1.2ο(0.92.1}ὺ; ΝΙ]6}.2.31τ8(Μ.70.2568); ΤΑμπαβί. Απύ, 



βρωστήρ 
σον. 4(Μ.80.τ3800); 3. οἵ ευοματῖδε, Ἐπι5.6.}.3.12{ρ.169.1; Μ.24. 

τοζάλ[ὺ; Ὀγυϑιάορι.47.1 τη 0.(8.2150); ἡ αὐτοζωὴ τοῖς θνητοῖς 

ἑαυτὸν εἰς β. ... χαρίζεται Τογτιον ἀΐυ.τοί(5".37128); 16.(3780); 
4. τὰςῖ., Ἔχερ. Το.6 β. γὰρ καὶ πόσις τοῦ θείου λόγου ἡ γνῶσίς ἐστι τῆς 

θείας οὐσίας ΟἸετα. Ξἰγ.ς.τοί(ρ.370.20; Μ.9.1το 4); ροοά ΟΥΚΒ 85 οὐκ 
ἀπολλυμένη β. ΟὨγν 5. λονιι44.1 ἤῃ 70.(8.260Ὰ)}; τὴν τῆς ψυχῆς β. 
Τιβοπτ.Ν 0. Ἐϊοριη. τ(Ρ.7.10,12); ΟΥΜανσ ταί, (ἰχ.Ζ80}.)2.22(Μ.ΡῈ. 
66.176}. ᾿ 

Β. γι, οὐἱΪν ἰπ οἰϊβείομβ οὐ Μι,δτ: το, εν. 751. ταροΐ.τ5.ττ( Μ. 6, 
4524}; ὈΒγυβίβοηι.20.3 ἠῃ ΜΠ.(].2620). 

βρωστήρ, ὁ, ἀδυομῦθν ; Πθποε φιοίι, Όντ Ος. 58{3.00Ε). 
Ἐβύβλον, τό, -- βίβλος, δοοῖ, Ἑπιάοο.ν᾽.2,71(31.85.8 520). 
Ἐβυζάνω, σιεία, 0.6]. οσηῖ!. (Μ4.88,10244}). 
Ἀβύζια, τά, ὑγεαξίς, Κ΄. θη. (ρ.52.26) ; 1.5α].18.35 (0.58.7). 
βύθιος, 1. ἀξέρ ; οἵ ἃ ΜΕ}}, ΝΌππ. ραν. 70.4::τ5(Μ.43.7760); 2. τη ἐμέ 

ἄδρ»: οἵ αὐῖκ οἵ Μοβϑδ, στιν υβ85.0.λ7ος,(Μ.44.3294}); οἵ ᾿5γΆ 6165 αἵ 

Βοα ὅθα, ἐφι3τΟἼ2Α); οὗ ἃ οδτοὶ οὗ ἤβῃ, Νοπη. αν. [ο.2τ:Ὲ6(οτ68); 
3. ὁ} 6 ἀθὲΡ τὴν β. ἄμμον (μγνβ. λον. 77.595 ἴα Τί, ττ.6510); 
Νοπα.ραν. 9.21: τοί 1.43.0174}; 85 5αδδέ,, β5 ἡ} ἔστι καὶ ἐν βυθίοισι 
πόθου νόμος ατ.Ν 82. ἐαγη:.2.2(ρ 6 η},)4.27(}.37.15074}; 4. τηεῖ., ὦθ6Ρ 
β. καὶ σκοτεινὲ διάβολε ΜΙ. 56. 5(ρ.115.27)} οὗ ἃ ἄξερ 515}, Ν1]. 6. 

3.274(Ν1.70. 5200); 5. γαϊομί., οπὲ οὐ 18 ἢτϑί ρϑὶσ {(βύθιος πα 

μέξις) οὗ ἀδοῃ5 οἵ [Ππ6 ἀεοδά, ἔγϑη σον, τ.τ.2(Μ.7.4404}} ΗΠρΡρ. ἠαόγ. 

δ.3οίρ.τα)τς; Ἀ{.16.32386); ΝΑ]. .ὉΡ.ἘΡΙΡ. ἐαδν.31.5(0.392.14: ΝΜ. 

41τ.4844). 
Ἐβυθοδρόμος, ὁ, ΣΉ 96 οὗ ἐπε ἀδερ, ἀΐνεν, (80. ῬΙ5. λόχου) Μ.92. 

15124}. 
βύθοϑεν, γγογὴ ἑλο αὖνε5, Το. Μοη ἄγη. Βίας. Β(Ν.ο6.14054). 
βυθός, ὁ, 1. ἀερέϊ; οὗ τῃε 5866, Βαγητο. 5; Ηδιτη.υἷ5.3.2.5; Επ5. 

φιΟτο(ρ.15.2ο; Ν.20.0200) ; οὗ ρτίτηεναι 'ββδ᾽ ἃ5 5στηθοὶ οὗ ἀβαιῃ, 

Ἡδτιη.υ75.3.5.2; οἱ νναῖου οὗ Ραρτίβπι ὁ β. διὰ σωφροσύνην θνησκούσῃ 

βάπτισμα ἐγίνετο πρὸς ψυχῆς σωτηρίαν ον". (61.13.20; σοπηθοῖθα 
ψτἢ Ἐξά ὅθα, (Ὀβηι. Μ6]. γηηη.2(λ1.08.4658}; 2. πιεῖ. ; ἀ. ἀδιι. 1 
Βαᾷ 56Π56 εἰς β. ἀτοπίας ..-ἐκπεεπτωκότα Ἐλι5, Μή αγοεὶ!.2.4{Ρ.55.10 ; Δ. 

24.8178Β); ὈΒεγβιλονι. 56.2 ἐμ 41|.{7.5688} (οἱ. ΟγΖ.}..6.2.20.4{ΜἹ,85, 

τ2810); Ὁ. ἴῃ σορά Ξ6η86 τὸ πάντων αἴτιον...«ἐν ἀπορρήτῳ β. γνώσεως 
τεταμιευμένον Ἐλι5..,(.τ2(ρ0.229,24; ΝΙ.20.13858); 3. (σποβῖ.; 8. ὁπῈ 

οὗ ρυϊπιατν δἰθπλθπβ (1 σκότος ἀπά ὕδωρ) ἴῃ ΝΙΟοἰδΙτατ ἀοοίτπα 

οὗ Οτϑαίίοη, ἘΡίρῃ. ἤαθν.25.5(ρ.272.19; Μ.41.3288); Ῥ. {π6 ῬΣΙΠΙΔΣΨ 

δθοῃ, ΜΠ σιγή, οἵ Ναϊοτε, οραοδά, 4]. π.ἐδ.31.2(ρ.386.1; 4760); 

4. Μαπίοῃ., αροάς οὗ θέλησις, ᾿έ6Ρ.ῬΊοι (Δ1.88,536}); 5. οἵἨ ἀορτῃ5 

οἴ ταυγϑίουίοβ ὅ ἡσυχίαν καταλαβὼν ἔγνω β. μυστηρίων Το. τη. 5εαί. 

27 1.88. ττοοῦ); 6. οἵ ἀερίῃβ οἵ βο} ἀρχὴ μὲν ἡσυχίας τὸ ἀπο- 
σείεσθαι κτύπους, ὡς τὸν β. ταράσσοντας ἐ.(Τ0078). 

Ἐβυθοστροφία, ἡ, μῤάεαυαί ἤγοηι {6 ἀορίης, ΝᾺ Μίαρη. 62(}1.79. 
ἸΟ 520}; ἘΝῚ. ῥεῖ... 5(Μ.79.8210). 

Ἐβύλαρος, ὁ, ἀμηρ-δδειέ, ἘΡΊΡΗ.μαθν.4ο.τ(ρ.83.26; Μ.41.6818). 
ἈἘβυρροφόρος, ὁ, ν. Ἐβιρροφόρος. 
βυρσεῖον, τό, ἑαηπεγγ, ῬᾺ]].}. Γαιι5.3ο(ρ.96.3; Μ.34.11058). 

βυρσεύω, γ’αζε ομΐ οἵ ἰδαϊδεν ; γαῖ. Οτιρϑη᾿5 οθ]θοίίομ τΠδ1 ᾿ἰξεγαὶ 

Ἰητετργεϊδτίομ οἵ εη.3:21 Μοῦ τῆϑκε οά 8 ἰδ ει -ΟΥΚΘΥ, 

ἘΡΙΡΗ αμδ.62(ρ.74.14; Μ.43.1280)}; τεῖ. Ὀοοϊκ-ργοάποθοι οὐΐ οἱ 

φδισβιηθηΐ ᾿Ιουδαῖε, διὰ" τί.«προσκυνεῖς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου, 

ἐπειδὴ ἐκ δερμάτων τυγχάνει..«βεβυρσευμένον; ΤΑΠαβί.5, Γμά.415}.2 

(Μ.89.12320}). 
Ἐβυρσοδεύτης, ὁ, ἰφαίμογ-τυογβον, ἘΡῚΡ]..αης.62(Ν.43.τ280 ; βυρσο- 

δέψης Ρ.74.13). , 
βυρσοτόμος, ὁ, εὐϑέίεν οὗ ἰεαίεῦ, ἐκερ. βῃ.3:21, 1 ϑοβ. ΝαΖ. ζαὶ. 

το2(Μ.38.ττοϑ); οὐ, ΕΡΙρΡμ ἀρ, δ2(ρ.74.13; Μ,.43.1280). 

Ἐβυτίον, τό, ἃ Βουπᾳ Ἰηἀϊοσίνε οἱἉ τἱάϊου]ε διέσυρε τὸ λαλούμενον, 

βυτία ποιῶν καὶ λαιβία Αμαβί,Αρ.α. Μαν.α, 3(Μ.90.1130), 

Ἐβωβόομαι, Ρᾶ55., ὑδεοηθ ἀμ, ΜΙΝ ον. εἰ Αεἢ.22(ρ.21.18), 

βῶλος, ὁ, ἡ, 1. ἀρηρ, εἰορά οἵ ξβασίῃ; αϑοὰ 1ἢ τϑά!οηθ τὸ 

οἰδθης ον οἵ Βοοᾶ, (εο.ΡΙ5,λεα τοτο(1,02.15514}; τοῦ. [θννβ 

Δεριίνεα οἵ {πεῖῦ σοπηῖτν οὐδ᾽ ὁποῖά τις β. οὐδ᾽ ἑστία λείπεται 

σεἶβ.αρ.Οτι εἰς. 8. δο(ρ.286.6; Μ.11.16214}; Πρ. ἄνϑρωπος...δεκτικὸς 
ὧν ἀγαθοῦ καὶ πονηροῦ, ὡσεὶ β. τῶν ἑκατέρων σπερμάτων Ἰἤ61.ρα55. 

48.8.7; 2. ἱμηῖρ, ππσροὶ; οἱ ροϊά, ΟΙειη. ο,ν,2.20(Ρ.175.29; ΝΜ δ, 

τοῦοΒ); οὗ Δποῖπευ πηΐποσαὶ, Οὐ Ν᾽ ν85.ἤσηι. 14 10 Οαη.(}1.44.το720); 

3. ΜΔΆΙΟΙ., οἵ τὴᾶβ5 οὗ τηϑίζεσ ἴο δε ἀεβίτογεα ὈῪ γα ἴῃ ἤμαὶ 

σοπϑηβίίοη, Ηδρογη. γοττίρ.19.4; Μ.10,14458)}; 16.153(Ρ.21.7; 

τ4480); Τίς. Βοβί, ΜΖ αη.1.30(ΜΜ|.18.1113}}. 

βωμός, ὁ, Δ. αἰαγ; 1. υδὰ, οὗ Ῥαρδὴ αἰΐατβ, τύ θρ.25.4.; ΗΊΡΡ. 

απίεδιν.4ο(ρ.33.5; Μ.1ο.7694}; 4..Τῆονι. Ἀ. 1θ(ρ.τοτ.16) ; 2. οὗ Τεν 15} 

Αἰτατ5 (45 σατεῖν ἴῃ ΠΧ Χ): οὗ αἴας οἵ βδουίῆοε οἵ ἴβαδς, ξξβῖ, 

μοχ (Μ.18.7640); ἀπά οὐ ΤερμΈ μα 8᾽5 ἀδαρμέεν, Μείῃ. 5 γρρ.ττ(Ρ.134, 
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20; Μ.18.2124}; οὗ πὶ αἰζτασ Ἔετεοῖθα ν᾽ Ἰοβιθα, Ὑπάτϊιφη το ἐμ 65. 

(1.316); 3. (Βεβιίαη ; 8. ἔτεα. πιξί. βι δὲ ἀληθῶς ἅγιον τὴν δικαέαν 

ψυχήν ΟἸετη.εἰγ.7.6(ρ.24.17; Μ.9.4454}; ἴῃ τορὶν ἴο Οματρα οὗ 

(οΙςας {παὶ (Ὠτιβείατβ πᾶνο πὸ β.: βωμοὶ μέν εἰσιν ἡμῖν τὸ ἑκάστου 

τῶν δικαίων ἡγεμονικόν Οτ«(εἷς.8.17(ρ.234.τ8; Μοτι.15414)}; τοῖ, 

νϊάονν5 θεοῦ εἰσιν ἔμψυχος β. ΜοΙΝ.5»Ρ.5.δίρ.62.21; Μ.18,1124}} 

Ομγυϑ.λοηι. 6 5.3 ἐπ [0.(8.3934}; Ὁ. τάτον Ητ,, ϑγηεβ. αἰαὶ τ(} 1.66. 

15738}; ἰῃ ἱπνδηΐουν οὗ ὕθυσοι [αγηέζαγς ἰὴ Ἰέρνρῖ, ΡαωρλνΡ.τόι. 

21) (ϑαθο, ν οὐ ν}).Ψ 
Β. ῥαξο οὗ ἃ μιὰν, Ῥϑαὶ. 51}, αριδο. τ55(λ1.86,22578). 

Ἐβωμόσκοπος, ν. μωμόσκοπος. 

Ι" 

Ἐγαβέξ, εἰρῃ ἀδποιίίηρ οἱχ; υϑ64 αἱ ΑΙοχαπάσία, Αἰριηοῃ, 0. 
19: 14(λ1.8ς.15128). 

γάγίγ)ραινα, ἡ, φαΜΡΥΘΉΘ; πιοῖ., οἵ πεῖοθν, τιν γϑ5. )]αρεά. τ 
(ΝΜ 45. 1τ3ο10); οὗ δὐἀάϊοτίοη ἴο 5ἰπ, ἘΝΙ Ναί, εον τοί Ν1.79.12120); 
Τμαι.2 ΤΥνι.2: τ7(4.68 4); ταστ οὗ ἀθιιβ6 ταῦτα λαλήσει ἡ γ. Μ΄ αἰΤοῖη.2 

(0.56). 
Γάδειρα, τά, (ἰαἀΐε; πχεῖ., ὀχίγρηι6 ἰἸηη1ἰ5 πέρατα. .«τὰ τῆς φύσεως 

Γ. Ἰο. μοι ττ (1 ,.96.γ7640). 
γαζαρηνός, ὁ, ἀἰνίηον; ὃ ἴῸΓ γαληνοῦ, ΥΝ ν 55. Ἰροὶὶ. 38(,4.45. 

1200 0); 85 ΠᾶΙῚ6 οἵ ἃ οἶαβ8 οἵ ΒΑ ν]ομίαπ πιαρίὶοίαπ5, Ρίρἢ ὀχ. 
βά.τίρ.512.1τ0; Μ.42.δο40). 

γαζοφυλάκιον, τό, 1. οὐ εγίονν δολ γ. ... ἐστὶν τόπος νομισμάτων 

εἰς τιμὴν θεοῦ καὶ οἰκονομίαν ἀναπαύσεως πενήτων προσφερομένων ΟΥ. 
70.19.72; ρ.3ο6.3τ; Ν.14.537}}; ἃ8. 5 ύ1100} οἵ οματσίτγ, ΟΒγγϑ λοι. 
43.1 ἴῃ} ΤΟ ογ.(το.4018); 1. εἰδενι.4(3.2544}; 2. γεβροδτίονγν ἴου [Θν 15} 
βουίρζυτοβ, ἴ,.ς. σεμίσαῖ, ἘΡΙΡΒ ἦαον.30.3(ρ.538.0,10; Μι4 χα. 4οο0). 

γαζοφύλαξ, ὁ, -- γαζοφυλάκιον, Νοπι.ῥαγ. 0.8: 2ο(Μ.4.3.8161}). 
ἘΓαιανῖται, οἱ, ῥοϊϊοιυενς οΓ (ἰαΐμ5, βεοῖ πὶτῃ πιοπορ για τοὴ- 

ἀδηοίαβ, Τά. ΟΡ μαογ.(Μ.86.448};. ΤΠ βοπί. Β,βεε 7 (Μ.86,12458}}.); 

1διτο(Ι2608Β,12610). 
γαι-όω, γπηαῖε εαγίζν, Ξοἰϊά; τιοῖ., οἵ τῆς βοιὶ κακυνομένης δὲ 

παχύνεται καὶ “-οὔται ϑγῃοδβυίμφονηη (Μ.66.1202}; γεοῦται Ρ.155.5)» 

γάλα, τό, »εϊκ, 1. τπρί. ; α. οὗ γυάϊηθηῖβ οἱ (Ὠτιβείαι ἀοοίσῃο 
(εξ. τῦοτ.3:2, Ηεθ.ς: 12) γ. ἔτι ἐδέοντο, τῆς εἰσαγωγικῆς.-.-τοῦ εὐαγ- 
γελίου διδασκαλίας Βα5.ἤο»».12.13(2.τοδξ; Μ.531.4120): (μενβ.ἤσηι. 
8.3 ἐπ Ηρ. (12.878); ὈΟγτ, 7οοῖ,44(3.2430); οἱ οι, τ ορ.9.4(Μ.3. 
11124};} ἀνατραφεὶς ἐν τῷ γ. τῶν ἐντολῶν ΠΆΙΟΧ,ορ.δ(ρ.τ61); 
Ὁ. Ξντηθο]ϊζίηρ ψΠ0]6 ἀοοίτίης οἵ (μτβῖ, οἵ, ἉΡοΙγ,2:5. ὁ ἀναγεν- 
νήσας ἡμᾶς ἐκτρέφει τῷ ἰδίῳ γ., τῷ λόγῳ" πᾶν γὰρ τὸ γεννῆσαν ἔοικεν 
εὐθὺς παρέχειν τῷ γεννωμένῳ τροφήν. καθάπερ δὲ ἡ ἀναγέννησις, 

ἀναλόγως οὕτως καὶ ἡ τροφὴ γέγονεν τῷ ἀνθρώπῳ πνευματική..«τὸ 

αὐτὸ ἄρα καὶ αἷμα καὶ γ. τοῦ κυρίου πάθους καὶ διδασκαλίας σύμβο- 
λον ΟἸδιη. ῥασί. τ δ(ρ.110.το ῦ, ; Μ.8,.3094Ὰ) ἃ].; μα Πῖδ. ]οοά, «τᾧ. 
(ρ ττβιχ; 3058); ΘΧΕΡ. [5.55:1 οἶνος δὲ καὶ γ. τὰ μυστικὰ τῆς ἀνα- 
γεννήσεως σύμβολα. οἱ γὰρ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννώμενοι, 

ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τῷ λογικῷ τρέφονται γάλακτι, οἶνόν τε πίνουσι, 

περὶ οὗ φησι" τοῦτό μού ἐστι τὸ αἷμα Ῥτος.(Ὁ.ἰς.55:τ|}},87.2 5524} ν. 
αἷμα; φΌΒΡΟΙ οὗ 5. ἸνιΚα σοπιρατοα 1 ΜΠ, Τόσα, ΟΡ ἐοηεηρὶ. 
(Δ.ο8.4138}; 6. ΟΥἨ ὈΒτίβ 5. Βυυπμλην ὡς νηπίοις, ὁ ἄρτος ὁ τέλειος 
τοῦ πατρός, γ. ἡμῖν ἑαυτὸν παρέσχεν, ὅπερ ἦν ἡ κατ᾽ ἄνθρωπον αὐτοῦ 
παρουσία Ἰτοημαθν.4.38.τ(Ν.7.1106Ὰ}; ἅ. ἐχορ. οη,49112 ἤτοι τοὺς 
ἀποστόλους ἐσήμανεν τοὺς ὑπὸ τοῦ λόγον ἁγιασθέντας καὶ ὡς γ. γεννη- 
θέντας...ἢ.-«τὰς ἐντολὰς τοῦ κυρίου λέγει.-..γ. δὲ ἡμῖν γεγενημένας 

Β!ρρ δόη. 7}αε.το(Ρ.35.5); 2. ταχρὶ ; γα Πκ τῖχεα 1 πόπον βίνοη 

τὸ πεν Ὀαρεἰϊχοά, 85 5υπιθοὶ οὗ ἐπίτν ἴητο ἰαπα οὗ ὑγοηχῖθα δρὰ 

85 [οὐ βυϊαθ16 ἴον μαθερ5, Βαγῃ.6.17; οξ ΠΙρρ γαάναριτθ; ΤΗΙΡΡ. 

εαΉ..144,148. οἵ, Του ] Παπ5 46 εογοηα 3, ἀἀυογδ5 Μίωγειομέηι τ.14; 

ἰπτεγρτεῖβα 85 βυπιθ  Πζίηρ' τοοθρτίου οὗ (Ὠτιβείαῃ ἀοοίτίπο, ΟἸθηι. 

}αοί.τ δ(ρ.120.1τ; Ν.8,3008). 
[Ἐγαλάγρα {{᾿]γαλαιάγρα), ἡ, -- γαλεάγρα, 1. εαρε ἴοΥ ἰοη5, 

Τ' 71οὐ 27(Ρ.120.1); 2. ἵγαβ, -αιάγρα, ΝῚ].6Ρ}.2.96(Μ.70.2444}. 

Ἐχαλαδοτέω, «πελίε, Ογας, 51}.2.τ02. 
[Ἐ]γαλαιάγρα, ἡ, ν. [Π]γαλάγρα. 
Ἐπαλακτικός, γεΐκν, οἵ σο]ουγ λίθος γ. ΠΠΡΡ.ἤαεγ.4.33(0.59.23; 

Μ,16.3οοδ.}). 
Ἐγαλακτοδοτέω, σμελίε, ΟΥΤ. καὶ. 5.21: τοί(ῖ.12.12530). 
γαλακτοειδής, η 1] -ἰἴ8ὲ, ΟἸονη, ραφά,τιδ(ρ.119.1ο; Μ,8,3088). 
Ἐγαλακτοροία, ἡ, ἤοτὸ οὗ τη κ, ῬΊΌΥ,, 10οὐ υύπμος (Μ.06.15058). 



γαλακτόροος 
Ἐγαλακτόροος, ἤοιυΐηρ τοῦτ γε, γι. 4.5 τ ρ.468). 
Ἐγαλακτορροέω, στρ τοτεξ ἐπτὶκ, Απαϑῖ.διἠοά, τ Ἀ(.80.220Α). 
γαλακτοτροφ-έω, μοι 1 ε τοτὶμ ἩΠΑ, σμοβῖε, ἴπι σατι., ΟὨγνβ. πον, 

1η.6 τω Με.(7.2308}; 14.1.4:.3. τί, Ἴ326Ε); ταῖ. Οῃσιβῖ, ἃ5 βίρτι οἱ ἢΪ5 
γ6 81 πυτηδην σαρκωθεὶς ...καὶ ευηθεὶς ἀληθῶς Ὁντ. Η οαἰσοῖ, 4.0; 
(μτνβ λον. δο.᾿ τη ἢ11.(7.1 6600}; Ἐπ15. ΛΑ] κον»ι. ττ( 1.86.3764}; τπεῖ., 
οἱ γυαίπηθπίβ οἵ (τι βοβ ἀοσοίσπε ἐκ τῶν αὐτῶν μαζῶν ᾿ὐούμαθε, 
τῆς τε παλαιᾶς καὶ τῆς καινῆς διαθήκης ΤΑΤΗ ν.δνηεῖί. 2τ(}.28. τεοολ); 
οἵ ὈΙΒΠΟΒ5 τοὺς τῷ λόγῳ --ἥσαντας (ὁηδὶ..4.1}.2.33.2, 

γαλακτοτροφία, ἡ, πομγιοίίηρ οὐδε ηΐδ, σμοκίηρ, Ἰ514ῬῈ] ἐρῥ. 
Διδο(Μ.γ8.8724}); οὗ Ομεῖβι, (ῆγνβ. λον. 8.3 τἢ ΜΠ.(7.124Ὰ};} ΓΟΤ 
1ῃ. σοηίταβϑι ὙΠ 5016 ἔοοα οὗ ΝΤ,, 14.ἤον.2.53 ττι δ((Ὅν.4:.1.53(3.2728) 
80ο. Νοβίοτιαιβ δεἰσεθαίοα το τμη6 Οοαμεδα ὃν Ατίδηβ δῃα Αροὶ- 
ΠΉΘτΙΘ 5 γαλακτοτροφίας κοινωνὸν διὰ τὴν οἰκειότητα τὸν θεὸν λόγον 
ποιεῖν Νοπτ 6 ρ.Ον».2(ρ.31.32:; Νῖ.77.568); 5ῖρῃ οἱ τρα!τν οἵ ἴπο. τὴν 
μέχρι σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ γ, ἐνανθρώπησιν τοῦ θεοῦ Αγοϊῃ. ρος. 
67(}.τοῦ.773}). 

"γαλακτουργία, ἡ ἡ, 1π1|8- υδεάϊηρ, οἔ δαπιδηϊῖν οὗ Ομ γιβί διὰ τῆς 
τοιαύτης γ. ἐθισθέντες τρώγειν καὶ πίνειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἴτοπι.ἠα67. 
4.38.τ(Μ..γ.ττοδΑ). 

Ἐγαλακτουχία, ἡ, τὐεαητηρ, ΟἸετη. ἐγ. 2, τϑίρ.τ63.6; Ν.8.το3324}; 10. 
3.1τ(ρ.228.25; 11734}; 1δ.(ρ.229.1; 11738)}. 

Ἐγαλακτοφαής, 7η1ἰς:- οἱονεί, ΤΑΛἸΉ, κ.111:.(Μ.27.1288}). 
Ἐγαλακτοφορέω, γε νης, το γ85.δο».ο ἠῃ Οαμ.(Ν].44.0560). 
γαλακτώδης, 1 ν; τηοῖ,, δητίαδίς ον δαδες; οἵ ἰρδομίηρ σῖνθα 

ἴο ὈαριρηδΥβ, 1π|5.ἢ.6.4.23.8(Ν1.20.2884}; Ογτ. Η εαἰεεῖ. 4.3; ἜΠαΕ. 
φι.δ τη δ)έ.(1.264). 

Ἐγαλαποτίζω, 5.ν.1]., μεοά τοί ἢ νΉ, ΟΥὐνεχροίη Ῥν.τ](}.17.1018). 
ἘΓαλατιστί, ἐγ: ἐἑο αίαίίαη ἰαησίαρο, Τμα, ΟΡ μκαεγ.(}}.86.τ6Ὰ}). 
Ἐγαλατρωπρόσωπος, ἠαυίησ α τη ρλης ξαεο; οἵ ἰῆξ. πιοοῃ, 

ΕὉ. Βανί ν᾽ ἀββῖπον Ρ.14). 
Ἐγαλβιανός, ὁ, ει τη] οἰηαὶ ΠοΥΌ, Βορῃσ Ἡ ρει γγοοὶ 79.τοί 1.87. 

34710). 
Ἐγαλεύομαι, {ΐτ!6 οἡ τεῖϊ6, 10.1),λαογ. τοτ( Ν.04.7728). 
γαληναῖος, 1. εαἰρι, ἱναηφιῖ, Οὗ βοὰϊβ γγῆο γξοεῖνε (ῆσϑὲ ὁ 

λόγος ἁπάσης ψυχῆς τὸ εὐσταθὲς καὶ γ. ... σημαίνει τῆς τὰν γεννηθέντα 

θεὸν παραδεξαμένης Τπι5.4.6.7.τ(0.207.το ; Μ.22.5οΙῸ); αὙ Ν γββυΐνρ. 
τά(ρ.31τ.1; Μ.46.4844}; γ. .-. δεῖ τὴν τῆς παρθένου ψυχήν ΤΒ85.ΔΠΟ, 
τῆν. 40(ΝΠ.30.7650}; 2. ΣΟΥΕΉΘ, δοΗΪΡΉ οἵ σοπηΐδηδησε ; Οἱ ΕἸ ΡεσοΥ, 
(λυ. ὁρ.(οηϑετ(ρ.228.τ6; Ἀ1.26. 7οΟΟΑ) οἷτ, 5. βλέμμα; γ. τῇ προσόψει 
28. (ρ.278.τ8 ; Μ',26,7020); οἵ (μγῖβυ, Νοηη. αν. 79.1:43(21.43.7574}.Ψ 

γαληναίως, ῥεαεεξμἰγν, ἱγαηφητ ν γ. ἔχωμεν ΜΠ ΕΊΏ, ἘγΡ,.4.2(0.47. 
131 γαλήνην ἔχομεν Μ.τϑ,80Α}). 

Ἐγαληνεύω, εαΐηι, τηξί,, [514.ἘῈ] ἐρῥ.1.182(}1.γ8.2018). 
Ἐγαληνέω, δὲ σαΐνι, Ἐλι5. Δ]. ον. τ .86.3174). 
γαλήνη, ἡ, “αἰ, 650. ζηΐθρῖον ἐαίηι, ἰγαμφμ εἶν; 1. ἴῃ ρθη. ὅ 

Χριστιανὸς...γ. καὶ εἰρήνης οἰκεῖάς ' ἐστιν ΟἸοτη. ῥαφά.2.1(0.1903.20; 
Μι8. 4654); 2Ὁ.2.το(ρ.224.18; Κ228)}; ΟΥΟ ΒΡ». 44:.3{ {0.55}; γυνὴ καθά- 
περ ἐν τινὶ διδασκαλείῳ φιλοσοφίας τῇ οἰκίᾳ καθημένη. ...διηνεκῶς 
δύναται ἀπολαύειν γ. (Ἤγνβ. ἐονη.6 1.3 τη 9.(8.266Ὰ}; 2. 650. οἱ αυϊεῖ 

τοῖα ῬΒΞΒΙΟΥ5 εἰσὶν ἀνεπίδεκτοι πάντῃ καὶ κατὰ τὴν σάρκα καὶ κατὰ 
τὴν καρδίαν οὗτοι τῆς ἐπιθυμίας, γ. ἄγοντες τῶν παθημάτων Μείῃ. 
5 γΡ}.ττ(ριτ58.1τ6; Μ.18. 2160}; 4. (0.128.21; 2160); ΠπρΟδϑθαΥν ἴοσ 
ρρτοδοῆίηρ Ηοὶν (στη ΐοπ, (ἢΠγν5."αἰυ.1.7(2.3658); ΤΏατ.᾿.6, 
5.36.5(3.1072); αὐϑ]ἐν οἱ (μχίβυδῃ ΗΓ οεθοῖθα ὃν [πς., Ῥσος! ΟΡ 
97.13.2(ΝΠ.6ς.7928}; 3. τῆνοι. ὑπ᾽ αὐτοῦ ἴβς, Χριστοῦ] ὁδηγούμενοι ἐν 
πολλῇ γ. ἐσόμεθα ας, Δερ, ἤονη.τ4.3(1.34.5728}); ἡ ἀληθὴς γένεται γ., 
ὅταν μὴ μόνον α ἐνέργειαι, ἀλλὰ καὶ αἱ περὶ αὐτῶν μνῆμαι σχολάζουσαι 
καιρὸν παρέχωσι τῇ ψυχῇ δυνηθῆναι τοὺς ἐνεσφραγισμένους τύπονς 
ἰδεῖν Ν ἐχεγε.48(Μ.70.7770); οὗ σα]τη οὗ ρύαάγεσῦ με π αἰβουγϑῖνε 
{Ποιιρ 15 5ΈΠ|66, ξΌῃτυς,ῥαϊ. δἰ ἐοπειηνι. (12. 810}}) ; ὁ διὰ πνεύματος 
ἁγίου γ. κτησάμενος, οὐκ ἀγνοεῖ τὸ θεώρημα 0.[Ἰἰπη.5εαἰ.27(}1.88. 
11008}; 4. Ξεγεητίν ; ὃι8 βῖν]ε οἵ δα άγεϑβ το οι ροτοῦ, ὉΟΡ(δδι)αεί.2 
(Η..3.τοῦτο). 

Ἐγαληνιαῖος, καΐηε, ἱγαηφῖὶ, Οομβὶ,ἈΡ. Ἐπιβ.υ,(᾽, 4. τοίρ.122.0; Μ. 
20.11608); ΟἿΟΝ γ55,υγρ. τ(ρ.320.18; Μ.46.4010); ΟἸνρ. }ὸ}Ὁ 38 τι 

(21.93.4018). 
γαληνιάω, ῥὲ εαἰνη, βηά βέαεα -- ὥντας ἁγίῳ συμφέρεσθαι πνεύματι 

ΟἸεια. ραφά.3.τίρ.291.6; Ν'.8,6800}); τεϑα!πρ' ἔγοτα ἔβα τἢ, 16.ςἐν.4.6 
(ρ.262.17; Μ.8.12448); ΓΈΡΟΝ ΡῬΙΈβοησΘ οὗ ἃ δαϊηΐ, ΑἸΝυυ άπίοι,. 8) 
(1,26.0658}; ἴτοτὴ ἈΌβοποθ οἵ ἄδβισο, ὕ [βι,ονιν, (}1,6.2404}; Βα. 
λον ΐμ ᾿ς. ,2(1,153Ε; Μ,20.3768); ἔγοῦι ἀϊνίπο τονε] ατίομ, ὕγτσ. 7θ.1ὸ 

(4.839). 
γαλήνιος, εαἰρι, Ἐπ|5.0.(᾽,τ.17(}}1.20.0324 ; 60η]. γαληνὸν ρΡ.τ6,24); 

ἘΡΙΡΠ ΧΡ. Πα. τίρ.406.21; Μ.42.7730). 
Ἐγαληνόμορφος, εαἶρι, ἴο, ιεαγηι βεμί, ταίρ.215; Μ.ο6,82324). 

307 γάμος 
γαληνότης, ἡ, 1. εαἰνι, ἱγαμφιεεἑ εν, οἵ τη. ἡ αὐτὴ ὁδηγία καὶ γ., 

ἡ αὐτὴ καὶ οὐσία Ὀϊάγῃι. Τγ2η.2.8(Μ.30.6298}; εβ80. οἱ αϊνηδ 
ΟἸδιιθπον ἴῃ τεραγα ἰὸ τηδῇ τῆς ἐνούσης γ. τῷ θεῷ νικώσης ἀεὶ τὰς 
ἀνθρωπίνας μικροψυχίας ΟΥτ.15.3.τ(2.3780); 14, 7} δἰ, 3ο(2. 2210); 1. 
φἰαῤθιΝιαμ.(1.386.,8); [514 Ῥεὶ,εῤὈ.2.τ23(ΜΜ.γ8.5168}; 2. ΞογδΉτίν, 
8.8. ἔδυ οὗ ΡΟ το δαάγεββ [0 ΘΙΡΘΤΟΥ, Οὐτιρ.21τ(0.73.21; 53.070); 
ὙΒατιδοντη, ἰδεῖ. (Μ.86.2320), ἘΡιαρ.ΟὈΟΡ(ς6)αει. (400 30.131. 
19; Η..2.110320}; ΒΠπΠ6 ὈΙΒΠΟΡ5, Μακε. τϑ( ΟΣ. σ894). 

Ἐγαληνοφόρος, ὑγίηρίηρ βεαες, ν.]. ἴογ γαμνοφόροι, ΤΟ γτιἠοηι Δ, 
ττ(ς3.2700); ΑἸοχ. 56]. Βαγη. ρτοειη. (ρ.438})). 

ἘΓαλιλαῖοι, οἱ, ὐσαϊπίεαηις; 1. 7ον ἢ βεοῖ, Ἰουπάδα Ὁν Τιἀκ5 
σα ]αδὰβ (οἷ. Ας. 5:27), [δὲ ἀ:αἰ,8ο,4(Μ.6.6658); 2. ἴθγιῃ οὗ δθιι58 
ἴοχυ ΟἸἩ σιβείδηβ ἀϑεα Ὁ. οιιροσου ξ]ϊδη γπὸὺ νυτοῖο κατὰ Γαλιλαίων 
86 υβεα {ῃς ψογὰ ἴῃ Π15 ἰοϊξοισ, δισ. ἐῤιϑο(ρ.146.5); Γαλιλαίους 
ἀντὶ Χριστιανῶν ὀνομάσας Οτ.Να2Ζ.0γ.4.76(Μ.35.6018); 7.1 άοὶ 41 
(Ρ.8ο.1 5); 3. ἴδγτὴ οἵ ἀρθιι58 υιϑϑαἀ [Ὸσ οτίπούοχ ὃν Μαμεβ, ἐῤ. ἀἀὼ, 
(Μ.8ό,9ο44). 

ξγαλλάζω, νέχ οπεεοϊ, ἘΡΡΏΥ.3.220Ε. 
Ἐγαλλικόν, τό, δοαρ, ΤΗΡΠη.εὔγοη..202(Μ.τοδ,7100). 
Ἐγαλοπάροχος, ῥγουΐάτγισ πη, ταρί. γ. τοῦ Χριστοῦ φιλανθρωπίαν 

Ἀπαττ.ογ. τοί .97.1225.). 
γαλουχ-έω, σπολίε; τεῖ, ΓΠτκῖ, 8 βῖρτι οἵ ἴτας παμηδηϊ γ, ΝΠ εῤῥ. 

1.140(Μ.79.1440) ; ΑτηρῃἤοΡι.τ. 3(Μν30.400) ; τηδῖ. ((ἢ, γάλα) ἐεοα ττεξι 
21}, οἵ εἸδειηθπῖαγν (στ βίαι ἀοοίσης οὐδέπω τέλειος...ἐν Χριστῷ 
γεννᾶται πρότερον καὶ “-εἴται Μεῖῃ. ἜνΡ».3.0(0.27.18; Μ.18.,764}; 
γηοι 7 7..9:.48(0.368.4); οἱ Τά αῖθπι 85 ρτεραγδτοη ἴου ΟΒτβΠπτγ, 
Επ|5.1ς.28:9(}1.24.2880}; οὗ ρεῃίζεηςε, ΕΡἢσ. 3.164 ; οὗ τῇ εν! 1η- 
ἔυσδησε --εὖ τὸ βρέφος τῷ τῆς μαγείας μαζῷ ϑορῃτ. Ην. “παςὶ.(Μ. 
9Ζ.1τ6844). 

Ἐγαλούχησις, ἡ, τμεληρ, ΘΟρἢν, Π.0γ.2.32(}1.87.32578); 16.7.3 
(33258); Απεαβι. δι οά.13(}1.80.2334). 

γαλουχία, ἡ, 1. ἐηολίΐηρ, δα, ῥενξ,86(ρ.118.15); 2. ῥοδεοσοῖοη οὗ 
Ἰ γε, Τατγιϑιααιμαίυ, ΒΖ 7(}1.ο6.6ο6λ}. 

Ἐγαλουχικός, το ϑ1σηρ οὗ παρ, ὙΒαγιδιπα,».2.144(Δ.00. 
1453). 

γαμ-έω, )ΜΑΡΥ͂Κ εἶ. «τις ἐν κλήρῳ ὧν --οίη, μένειν τὸν τοιοῦτον ἐν τῷ 
κλήρῳ ὡς μὴ ἡμαρτηκότα [1.6. ὑπ ογ (Δ|Π5ἰ0.5] ΠΙρρ.ἤαογ.ο. τλ(ρ.240. 
25; Μ.1τ6,33868). 

ἐγαμιαῖος, παἰγἠπομίαὶ, [ ες. (Ὁ τοιτοσο ; προγαμιαίων ρΡ.17.0). 
γαμικός, οὐ γιαγγίαρε, ὀγίᾳαϊ, τοῖ, Οδηΐ. γ. τις διασκενή, δίδωσι 

τῇ θεωρίᾳ τὰς ὕλας στ Ν γϑ5.ἤοηι. 6 τῷ (απ. (}1.44.802}) ; εἰκὼν γ. τίς 
ἐστι κατασκευή, ἐν ἡ κάλλους ἐπιθυμίᾳ μεσιτεύει τῷ πόθῳ 1τδ.1 (7728). 

γαμικῶς, 5 ΤΏ τιαγγίαρε, πὸ ἡπανγίσά ῥεοῤῥίε, Οτοοηι.Ζοι ἴῃ 
7 εγ.(Ρ.182.23; Μ.13.ςοδο}; ἤρ, ψνχὴ πρακτική,..«ἣν.ἁ πᾶς τις τὴν 
θείαν μετιὼν φιλοσοφίαν γ. εἰσοικίζεται Μαχιαριϑῖρ. (Μ.91.1372Δ). 

Ἐγαμνοφόρος, ν, ἔἘγαληνοφύρος. 
Ἐγαμοκλοπία, ἡ, {{{1ε|} ἱπίογεομσο, Ογας. δ1δ.2.53 
γάμος, ὁ, ἩΟΥΙαΡΕ; 
Α. [πὸ|; 1, 85 αἀἰντης ᾿ηϑετυτίοη ; 8. ἰὴ ΡΈη., σοπηπιοη ΨΑΥ οἱ [1ἴ0, 

Μ1Π6α Ὀν Οοα ἴογ ῥγοοσγεβείοῃ οὗ ομ ] γε, (Ἰδηι. ἴν.2.23(ρ.188.26 ; 
Μ.8ι,τοῦκο); στ. Ν42.0}.37.0(Μ.36.2028); βίου κοινωνίαν εἶναι τὸν γ. 
ΟΒγνβ.ἰαμά. Μίαχ.53(3.2168); Αβειάτη λοι, 5(Δ1.40.2280}; Ὁ. ἴηβι!- 
τυαϊεα αἴζεν {πε ἘΔ]] ὁ προσηγούμενος σκοπὸς τοῦ θεοῦ ἣἧν τοῦ μὴ διὰ γ. 
γενέσθαι ἡμᾶς καὶ φθορᾶς, ἡ δὲ παράβασις τῆς ἐντολῆς τὸν γ. εἰσήγαγε 
διὰ τὸ ἀνομῆσαι τὸν ἤδάμ ΛΙΠ.ἐ.}. Ἐς. το 7 (Μ.27.3 400) οἷ. Μαχ. 
χη ἀμδ. 3(Ν.0ο0.7888); ΓΒ τγβυυῖνρ.γ(1.2828) ; τὸ ρτόνϑηῦ Τογησδίοη, 
1δ. το(282Ε); ἰ6 ἀσοηπη ΤΟῸν,7: 2(3. ΤΟ 5Ὰ}; δ. ἃ χάρισμα σμἀονγγοαά ΨΠῊ 
ΒΡΘΟΙΔ] Ὀ]οβϑίπσβ, (Ἰδιη, ον.3.12(0.231,321; Μι8. 1180 Ὰ); Οχ,οονμιΐῃ 
Μι.τ4.τ6(Ρ.324.0; Ν.13,12294Ὰ}; [55, κοινωνία γάμου]...ὁ τῆς φύσεως 
δεσμός, ὁ διὰ τῆς εὐλογίας ζυγός Β45.ἤεχ,7.5(1.684 ; Μ.20.1608); 
ΟΕ γνβ.ἤομι.12.4 ἴῃ Ο οἱ (ττ.4τ8εν); 2. ταλυυαρα δηά εοο], ἰανν; ἃ. ἃ 
σΟΠΟΟΥΠ, οὗ ὈΙΒΠΟΡ5 πρέπει δὲ τοῖς γαμοῦσι καὶ ταῖς γαμουμέναις μετὰ 
γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τὴν ἕνωσιν ποιεῖσθαι, ἵνα ὁ γ. ἦ κατὰ κύριον 
Ἰρῃ.Ῥοῖνε. 5.2; σε] Ὀτατεα ἴῃ (ΠΘῚΓ ᾿γδβεποα, τ Ναχ.6}.193(}1.37. 
3160); Ὁ. ψΙ ὨοΥθυο5. εἰ δὲ τὸν οὐκ ἔχοντα τὴν τῆς πίστεως 

; 1Ὁ.5.430. 

συμφωνίαν οὐ διέλυσε γ., δῆλον ὅτι τὸν γ. ἔννομον, ἀλλ᾽ οὐ παρά- 
νομὸν οἶδεν Ταῖς λαδ;.5.25(4.460); ὁ. ἔουθίδαοη τὸ βϑιβοῃβ οπ- 
βδογείθα ἐο (οα τῶν κανονικῶν τὰς πορνείας εἰς γ. μὴ καταλογίζεσθαι 
Β85.εῤ.τ88 σαρ.6(3.2728Β: Μ.32.6738); ἐδιτοῦ ἐαπ. τϑίζοζα ; Μ,7298}); τὸ 
ὈΙΒΠΟΡβ, ᾿υϊθϑῖθ, ἀπ ἀθδοοῦβ αἰζου οταϊπαίίοπ, (σης. 40.6.17. 
ἴο ἀφβϑοοηθββοβ γ 80 Πᾶνα γϑσοινο ηροβι!οὴ οὗ μαπά5, ((Πα]ς, ἐάν. 
15: ἴο σοπβθούαίθα νἸΥρΡῊ5 ἃ πα τη 5, ἐδιτό; 8. ἴῃ Ὠδτεῖ. ορὶηΐοι ; 
αἰίαοκεαά Ὦν Θαιαγηϊηι5 πα Μαγοίοη, ᾿γοπιίαον, τ. 28,1(}}.7.6914Ὰ}; 
Ὀγ ΗΪΕΥΆΟΒ5 85 σΟΠΈΤΒΥΥ ἴο σΌΒΡΕ], ὈΡΙρἢ.ἤαόν.67.τ(ρ.133,232; Μ.42. 
1734); ὉγνΥ Ταῦ. πα ἢἰ5. ΒΟΒΟΟΪ 85. [ουπίοδέίοι, 10.46,2(ρ.2οχ.6; 
Μ.41.8408); Τπαξ, ἤαον.τ.2ο(4.312); ὈὉν ΟΠοβίϊοβ 5. νου οὗ ον }}, 



; 
γαμοστολέω 

18.τ.3(201}; ἀείεπαεα Ὁν οτἱποᾶοχ εἴ τις τὸν γ. μέμφοιτο...ἁ, ἔ. 
Οὔαπρτιεαπ. τ; ἐδ.0; ΤΒαβ. Αηςσ υἱνρ. 38(81,30.7450); ΟΒγνϑ8.λοηι. 4.2}. 
ἦπὶ σι δ: τί(6.1230); Οσηξὶ. 4. Ρ}Ὀ.6.14.3 8].; ςΕ, ἀποτάσσω; 4. ΤΛΟΥΟΥ 
ἴο νιρίηϊν, ν. παρθενία; 5. Ξεςοπα τηδττίαρσε (ο. δίγαμος, διγαμέα) 
ΟΡΡοββᾷ ἢ οἷός τις ἐτέχθη, μένειν, ἢ ἐφ᾽ ἑνὶ γι ὁ γὰρ δεύτερος εὐπρεπής 
ἐστι μοιχεία ΑΙΠΘΩΔρ. ἶερ,532.2(}ῖ. 6,654); τοραταςξα 85. ἔδι!ς το Ὁ 
ἐχριαἰβᾷ Ὀν ὑτάνου δπά ζαϑιίηρ θεΐίοχε δ πλ5θίοῃ τὸ (οτητητιηίοη, 
ΟἸμδοά ἐαρ.τ; φαταττε4 ας σοποεθϑίουν το Ἀπτηδὴ γε Κπεβ5, ΟἹ 6 πι. 
5ἰγ.5.τ(Ρ.107. 14; ; Μ.8.ττοφο); Βαϊ ξουθάςη ἴο ῥσίεϑῖβ, ΕΡΊΡἢ. ἤσεν. 
59.4{(Ρ.367.14; Μ.41.1024Χ4}; ΠΟ πῆᾶν ποῖ 5583 δ ψεδαϊησ τη88] οἵ 
ἃ Ξεσοῃα τᾶτγίασε, ΟΝεοσβεβ,εαη 7; τοδὶ ΠΟ. Βὰ5. σοῃίταοίεα 
βδοοηῃᾷ τιδυσίαρε ἱπο σίθ]6 ΤΟΥ ΒΟΙν οτάετβ, Οη. ἄρῥ.17; ΤῆοΤα 
1δῃ Ὸ ΠΙΔΙΤαΘ 5 ΟΡΡΟβεα ὀνομάζουσι δὲ τὸ τοιοῦτον οὐκ ἔτι γ., 
ἀλλὰ πολυγαμέαν Β45.6}.188 εα5.4(3.2710; Μ.32.6724}; τϑίτου εαμ.δοὸ 
(2970; Μ.75320) ; ῬθῈ ἔτοση δίοϑυ Δ σεηΐ. τποσα ᾿θηϊθπΐ νλδνν 8] τ ῃ 
Ῥαβθα οὐ τὐοσ.7:320, Ιονν ΤΥ ΤΠΘΔΥΤΥ 85 οἴζθη ἃ5 5Π6 ἰοβθβ. ΠΟΥ 
Βα απα δηά τῆπ|5 τομὴ ἐν σεμνῷ γ. ἘΡΙΡἢ ἶαόν. πο. δ(Ρ.271.1; 
Μ.4τ.το288); καλὸν μὲν καὶ ὁ δεύτερος γ. ΟΠτγπ5. ποτ ΤΠ ἐρπι 5το(3. 
2256); αἰδοιιϑθεά, Τα, αν. 26(4.4609) ; τηδγγίαρο ψ] ἢ ἀεσδαβοά 

ΕἾ 5 βἰβίοσ Του αθη, Βα5.ορ.τόο.2(3.2400 ; Μ.32.6248). 
Β. τηεῖ. ; 1. οἵ (Βη5ὲ ἀπά Ὁμύτχοῃ, ν. νύμφη, νυμφίος ; ἐχορ. Ἐκ. 

2:21 διὰ τοῦ γ. Μωυσέως ὁ τοῦ ᾿[Ιησοῦ νοητὸς γ. ἐδείκνυτο, καὶ διὰ τῆς 
Αἰθιοπικῆς νύμφης, ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία ἐδηλοῦτο Ἰγχϑοη.αεν.4.20.12 
(ΜΜ.7.το4260); οὔ γε καρ. Ἐκ. δ(1. 2594); Ὑμάί φη, 4 ἐπ Εχ.(1.121}; 
τρϑῦ, ἘΡἢ.5:22-22 ἅγιος ὅ γ. τὸ μυστήριον τοίνυν τοῦτο εἰς τὸν Χριστὸν 
καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἄγει ὅ ἀπόστολος (ΟἸοτη. ν,4.το(ρ.2534.20; Μ.ι8, 
ατ85 4); 1α,ραδά.2.8(ρ.2οο.16; Μ.8.4808)}; (τγυϑβ. ἤση!.20.5 τὴ Ἐρῆ, 
(1π1.1498); μάν, Ερῆ. 5 τ21τ(3.435}; Απάτ, τ γἹοά.(Ν.07.14000); εχερ. 
ΑΡοῦ.19:7}.. πνευματικὸς γ. τοῦ κυρίου ἐπὶ τῇ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν 
μνηστείᾳ ἐστί, καὶ οὕτω τέλειος γ. τε, ρος, (τοῦ, 4ΟΑ}); 
2. οἵ 501ΤΠΙ{π|8} τπαττίασο οἵ Ὁ γίβι ΙΓ Ἰπαϊντά 81 κου], ας. Αερ. 
μορι.47.17(.24.Βοβο) οἷξ. 5. νύμφη; τι Ν γϑϑιυῖνρτίρ.311,23; Μ,46, 
4840); ἰα μόΉΣ τῷ (απ (Μ1.44.765Ὰ};} ἐπὶ τοῦ κόσμου παρθένοι 
μένουσι πρὸ τοῦ γ., μετὰ δὲ τὸν γ. οὐκέτι, ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως" ἀλλὰ 
κἂν μὴ ὦσι παρθένοι πρὸ τοῦ γ. τούτου, μετὰ τὸν γ. παρθένοι γίνονται 

Ομενβ.ἤονη.21.1 τ. 2 ον (το. 05 ῈΕ)}; ΤΟῃμτηγβ,ρακεῖ, δ, (ρ 181. ; 83, 
2720); 70.(]1πλ.5 αἰ. (}1.88.8120); 3. τῇ ρᾶρϑὴ ἂἃπά Οποβί. ϑυπη- 
ΒΟ σπι, οὗ ἈΌΤΏΠΘΙΒ. γ. παρὰ τοῖς Πυθαγορείοις...«ἡ ἑξὰς καλεῖται 
ΟἸεπι, 5 ἐγ. 5.14{0.387.24; Μ.9.137Ὰ}; 1Ὁ.6.τδίρ.502.24:; 2654); οὗ 5ρὶτ]- 
ταδὶ τοϑυσίασα ἐπβοίθα ἴῃ ψαϊθηξ. ταγβίθυιθβ, [ταπ δ αθγ.1.21..(Μ.7. 
6614}; σοπηθοςοα ἢ Ὑπδυσιαρο᾽ οἵ Τῆοβα γνῆο ἃτ6 δατπη ρα ἃ5 
188 βανβά πο τῆ ρίρσοσηβ, {Π15 τιδυγασθο Ῥδῖπρ τοϊαΐεα ἴο πς 
συν Ρ 65 οἵ 8 θοη8, (Ἰογα οχε, Τ}άοί, δ4(ρ.128.1τ0; Μ.9.6800). 

γαμοστολέω, ῤῥγέῥαγε ἔῶγν τοορδάίηρ, 70. ]| 8} εἰγοη..244(41.97. 

3738). 
Ἐγανοφόρος, 7ογιρίοϊηρ, ν.1. [ῸΣ γαμνοφόρος, Τντιλον ἀτυ.ττί( ἢ, 

3794). 
γάνζν᾽γυμαι, δὲ “ἰαΐ, γε)οῖφε, τοῦ. βρ τῖπ8]} 1ον, ΟΙεια, ῥαφ.τ.τ(ρ.9ο. 

5; Μ.8,2404); ὁ υἱὸς...γ. ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς θέᾳ Ἐχι5.ε.1}..3.3(ρ.χοό.4; 
Μ.24.τοοοΒ); γάνν- (ῃγγϑ. οη1.53.5 1 ΜΙ. (). 5440); γαάίαίς 536. 
αἰτία]... εἰς τὴν εὔτακτον ταυτότητα..«γαννυμένη θιοη.Ατγ.4.η.12.3(}}, 

3.072}. 
Ἐγάνυσμα, τό, ἐχηϊαϊοη, ὅτι ΝΖ. εαγμ,.2.τ. 88,1 28(3}.37.14404}; 

νει λον ἄϊυιτο( 3. 3744). 
Ἀγαράμαντες, οἱ, ραττοῦ-} κα Ὀϊγάς, 5ο οα]16α ἔτοπι σαταπιδητᾶαθ 

(Λ[τίοδη ὑτῖθα ῃ] ἢ ἐχροσίβα 186 πι), ῬΒΠ]οϑε. ἤ.6.3.ττ( 6 ς. ΞΟ). 
γαργαλίζω, {ἰελίε, {ΠΠΠ|Δαἰδ; τηεῖ., ἱφηρί, σεάμες, τεῖ, ϑοριβϑιβ 

κνήθοντες καὶ γ. (]εΙ,.5.7.1.3(ρ 1505; Ν.8.7120}; οὗ ᾿ΑΒΟΙν ΟΊ 5.685, 
14.}αθ4.2.4{Ρ.122.15; Μ.8.4414}; 14 ῥγοϊ.τοί(ρ.77.20; Μ.8.2258); Μας, 
Αδριλοηι τς, πο .34.6ο000); οὗ εν, Αἰῇν, “πίοη. 5(81.26.8488); 
Οοϑῃ. "η4.ἐοῤ.2(}.88,120}). 

γαργαρίζω, ϑαγρίε, Μοϊοι, πα, ποι, τοί Μ.64.ττοῦΒ). 
ἐγάργαρος, ὁ, ἑμγοαὶ, ΒΟΡΏΤ. Η.»ηγ Ογγ.οἱ 70.4τ(Μ.87.35808}. 
γαστήρ, ἡ, 1. δείΐν, σἰονμαοῖι; τηβῖ., 85 5εδΐῖ οὗ ἸΟΥΤΟΥ ἀρρείἴε5 τὰ 

ὑπὸ γαστέρα Οἰδιη, ῥασᾶ, δι τοί, δττ, 54. ; ΜΒ, φομ0) ; 16. εἰγ.τ. (60.19.18: 
ἍΜ .8.7244); ὅτι Ν4Ζ.ον,τ4,17)(Ν}}.35.8808); 110... 7.24{(Μ.ο δ. χοβ4Ὰ); 
τὸ κατὰ γαστρός Γ(Ἰετὴ,5...8,4{0Ρ.87.4; Μῇ.0.576Ὰ}; τοῖς μετὰ γαστέρα 
151:4.}Ὲ1..}}.5.28(1.78.1341Ὰ}; 2. τοοτῖῦ; τηεῖ., οὗ βεπευδεῖνε ΡΟΥΨΕΥ 
οἵ Θοᾷ (Ρ5.1ορ: 3) 6β. τοῦ, βορϑί ηρ οὗὐἨ ὅοπ γ. ἐπὶ θεοῦ... 
ματικόν τι..«αὐτὸ τὸ γεννητικὸν τοῦ θεοῦ Βιάντῃ. ({Β45.}. πη. 5(. 
τα; Μ.20.7510); ΤΑΤΉ αὶ. Τγίη.τ. τοί Μ1.28.11484) οἰζ, 8, στόμα; ἡ 
ὑπόστασις τὸ εἶναι σημαίνει" ἡ γ. τὸ γεννητικόν 1.1.2 0(11.1...}; Μας. 
Αεσιλομι. πο, 2(Ν1.34.7210}; μυσταγωγεῖται γ. θεὸν ἀγέννητον, τουτέστι 
τὸν, πατέρα, γ. πρὸ ἑωσφόρου καὶ πρὸ αἰώνων τὸν υἱὸν γεννῶσαν, 
καθὼς λέγει [Ῥ5,1τορ: 30] {Βαβι ηγείδο(ῃ.305.10); 3. ἃ Κὶπά οἵ 
δατίῃθη Ῥοΐ, ἔχουνε 3τ(ρ.342). 

πνεὺ" 

308 γελαστέον 

Ἐγαστρέομαι, δὲ ἀτεἰεηἀφ4, οΙει,. "αὶ, ον. 2τ(.64.1225}). 
γαστρίδουλος, ὁ, οἰσυε ὁΓ ἐπε δεῖϊν, (Ηγγϑιλορει 4.1 τῆ 70.(8, 

2580); ΒΔ] ν ΟἰγνΣ.τπ(ρ,92.12; Μ.47.52). 
γαστριμαργέω, δὲ εἰμηομοις, ΟΠτνβ5. ποι. 4.8 τὰ 1. (7.61 Ὰ}; Ι516. 

Ῥε].ἐρὈ.2.12:(Μ.78.5778); ΝΠ ερῥ.3.46(Μ,70,4130). 
γαστριμαργία, ἡ, κίον ἡ γ. ἀκρασία περὶ τὴν τροφήν ΟἾἶδι. 

ῥαεά.2.τ(Ρ.τ62.13; Μ.8.2074};} μήτηρ τῶν ἀλόγων παθῶν γ. τοὺς 
πρώτους ἀνθρώπους τῆς τρυφῆς ἐξεώσατο ᾿514.}6}.Ρῥιτιδοί .78. 
2280); γ. ... τὸ ἀξέως ἐσθίειν καὶ πολλά, λαιμαργίαν δὲ τὸ ἐνηδόνεσθει 
βρώμασιν ἘΝ] οἡ εορ.(Μ.70.14370); ἡ μανία περὶ τὸ πληροῦσθαι τὴν 
γαστέρα.. «λέγεται γ. ...« ὅταν γένηται περὶ τὸν λαιμὸν...«ἡ ἧδοτύ, 
καλεῖται λαιμαργία Ῥογ,ἀοεῖ, τς. 2(Μι88,τ1γ7800); τεοῖ, ἱπϑτϊζαῦοι οἵ 
Βα τα σμ το οἴποῖα}5 Ὁν Μοηίαδπιῃβ ἕνα διὰ τῆς γ. ἡ διδασκαλέα... 
κρατύνηται ἈΡΟΙΟΠ,ἈΡ. πι5.ἢ.6.ς.18.2(Μ.20.4768). 

Ἐγαστριμαργικός, ρἰμιοποις, δῖ ἢ.γ65.τ. ο(Ρ.324.22; Δ΄.4τ.1157}}} 
Τἐσντιλορε τυ. τα". 406 Α). 

γαστρίμαργος, φἰμίίοηοιις ὃ νοῦς... πτερνίζει τὰ πάθη τὰ γ. 51:0. 
Ῥεῖρ}.τ. τοί .γ78.3058); 845. βιιθϑῖ., (]δθη, ῥαδά.2.τ(ρ.1τ55.τ6; ΜοῊ, 
4814}; γ. ἔξω ἔστω τῆς ἐκκλησίας Οτ,λονι.7.3 ἴηι 76γ.{ρ.54.4; Μ.Ὶ 3. 
3334}; τῶν γ. ὧν θεὸς ἡ κοιλία ΑἸηρῃ.δείϊσσ, ττο(Μ.37.1 585}. 

Ἐγαστρόφιλος, ὁ, ῥεϊγν-ἰουεν, ΟΥ. ΝΖ, εανη.2.(ροσπλ.)ς τ4τ(Μ.57. 
1532). 

Ἐγαστρόφρων, εἰμἐοηοις, ΘΊΘΡΗ δον, διερὰ (.τοο. τ᾿ 20}. 
Ἐγαύδιον, τό, τηξάβιαγα ΟὗὨ ᾿δΡΊ ἀϑϑα ἴῃ (εν]οὴ {Τα Ρτο θα λ), 

δθουΐ 24 ΒΟΙΊΔῊ τη1165, (οβιῃ. 4.0 }.1τ(Ν.88,4450).Ψ 
[᾿]γαυνάκης, ὁ, -Ξ- καυνάκης ; ἐπτεῖ γὰρ, ΟἸοτῃ ῥαεά...ο(ρ.204.5ε; 

Μ.8.48085). 
Ἐγεγεννημένως, ας δδίησ σεμεγαίοά, οἵ οι ὑπόστασις χαρακτηρί- 

ζεται.. «ἐπὶ τῆς θείας οὐσίας ἀπὸ τρόπου ὑπάρξεως" καθ᾽ ὃν ἡ μὲν 
γεννητικῶς, ἡ δὲ γι, ἡ δὲ ἐκ πορευτικῶς Τιδοπί, Ἡ, Λε .2.4(Μ.86. 

15370). 
Ἐγεγωνόφωνος, ἰσμά-οοἴεεί, Ἰ514.ῬῈ].6}}.3.28ο(}.78.0574}. 
γέεννα, ἡ, ξεμεηηα (Πεθσ, ὨΔΩ͂ Ἃ συαἱεν ὁΓ Ηἱϊππορὴ, κοὶϊ, 

1. ρἷαος οὗ ζαΐυτο μα μβῃτηρηΐ, Τυβὲ, αῤοΐ,το,δ(Μ.6.3578); τυ α. 
μοηι.3δ.4 ἴῃ 70.(8,2210), Βα δίοη οὐ ἔα] 6 πη δηρθὶβ, ὁγαες, δὲῥ.τ. 
103; ἀεηλοβ ΠΟΙ αβϑιηρ 115. εχίβδίθηοε, Ὁ χυβ.μοη!.Χ 3.5 ἡ ΜΈ]. 
1758); ΠοΠρ ἡ γέεννα οὐ φαίνεται τοῖς ἀπίστοις 14.1.α5.4.3(1.7558); 
2. οματγδοίοιιζεᾶ Ὁγ ἢτχς, (βγβ. ἤθη,.2.5.3 τη [0.(8.1470}; 85. τ 
ῬΟΙΒηπιθηϊ ἔοσ ἤχα οὗ Ἰαϑῖ, λῖαχ.ριτ( Μ.91.3850}; Ὁν ἤδεν σίνεν 
γαπηΐηρ ΓὨτΟΊΡΉ 1, ΟἸοτη χε, ΤΠάοί. Ξϑίρ.ττ8.20; ΝΙ.9.6778); ἐπιρι!- 
Ὧ655, 16.; βεραγαῦζοη ἔγοιῃ σοα, (μγνβιλοη!.22.8 ἐπὶ 11|.(7.2 950}: 
Ῥὰϊ σοι ρυβίηρ ἀοργεθβ. οὗ Ρυῃιβῃτηςξηξ, ἴδοι ορ ἤοηι. 40.3(Ν.3:. 
1640); τδ. (1654); 8. ετετιῖεν πεβεοηθα ὃν ΟΥ,, ἤονη. 19.1.5 τη εν. 
(Ρ.175. 5᾽, Μ.15. 4970); ἀείεπάςά Ε5Ρ. Ὀγ (Βγν5.; Ἄρονη. 36, τὰ ἦῃ Μ1|ι(]. 
411Ὰ}); εἰ τέλος ἔχει τὸ τῆς γ. πῦρ. ὅτι μὲν οὐκ ἔχει, ὁ Χριοτὸς 
ἀπεφήνατο 1, [051.9.1 τ. τ ογ.(1ο.730); ΤΟγτ, πον. ἀϊυ.τ4(ς2. 4044}; 
4. τονεϊατίοη οἵ ρεμοηηᾶ ἀπὸ τὸ ρα 5 γποσον ἡ γ. γὰρ τῇ βασιλείᾳ 
συμπράττει, τοὺς ἀνθρώπους τῷ φόβῳ ὠθοῦσα πρὸς αὐτήν (ῃγνπ5. θη:. 
15.311 1ΤΊηλ(ττ, 6380); 14. ἤοηι.3.5 ἴῃ Ῥ᾿η (1τ. 000) ; 70. 76}. δόρην. 
(Μ.88,19618); τποιρὴ (οα 5ῃου ἃ Ὡς ἀερίγοά μὴ φόβῳ γ., ἀλλ᾽ 
ἐπιθυμίᾳ βασιλείας (Ἤγν5.ἢ 01.15.4 ἸΏ 1 Τίηι.(630Ὲ); 5. Βγταθο ζεά 
Όν ΕἸοοά, 1.1 5.4(6380); 6. Μδηϊοῃ., ῥίαος οὗ ᾿τηρτιβοηπηθπὶ οἵ 
τηδίίοσ, 10. .64η.1.68(}}.04.1ς6 58}; ν. ἄδης. 

Ἐγεεννικός, οὗ ξεΐεπηα, 865. Να2.41α].71(Μ.38,9 40). 
[ἘΠγεημόρος, ὁ, ΞΞ γημόρος, ππδϑαμάμιαη, ΟΥΝαζιεαγηιτ.τ. 5.45 

(ΜΜ.37.4214}. 
γεη-πονέω, -πόνος, ν, γη-. 
[“Ἰγεηπονικός, ασγίσμί γαῖ, Βα5.6}.26ο.4(3,3088Β; Μ.32.96ο0) ; 

Ονυτ ρίαρἠ Οεη.τ(1.148). 
γεῖσος, τό, ᾿γο͵δείτηρ βαγὶ οὗ ἔπε γοοῦ, εὐγπῖος, (Πτγ3.ἐἰαξιατ. 

(2.118}). 

["]γείσσωμα, τό, εννπαϊμη!, ἜΟχρρ. ΡΝ τοαυνϑά τιομί τη τοιμὰ 

ρου οἵ Τεπιρῖο, Τάτ ψιί4ο τ Ἐσεεῖ. 4οτ26(2. 022), 
["Ἰγειτονιάρχης, ὃ, φμῖοῇ οὔεον σῇ αᾳ τυαγά, ἰοεαὶ αὐγεϊμίςγαίον 

κατέστησεν ἀνὰ ἑκάστῳ ῥεγεῶνι τοὺς λεγομένους γε ΤΟτορεηῖ. ἰορ. Ἦονι. 

(Δ 1,86.5770); ἢρ. ἐγέννησεν ἡ ̓ Ελιοάβετ τὸν γ. τῶν οὐρανῶν (Βγγϑίρρ. 
ἐηειτῃ 70. Βαῤί.(0.33.:). 

γ(θιώρας ({Π]γηόρας), ὁ, οἰγαΉρΈγ, (τερτεβεπεϊηρ ΗΘ Ὅτ, Ἵλ, ἴ.ς. 

ποῖ ἃ εν) 515. ἐσυφίοα Ἡ 1} ῥσοβεϊγίθ, γηόρ-, Ἰαβιιΐαὶ.τ55.τ(Μ 0. 
760Α}); τούς τε καλουμένους γ. τοὺς ἐπιμίκτους Αἰτίοιορ. Αγῖει, (το, 
611); γειώρ-, ὙΠαζ, 1ς5.τ4:τ(Ρ.70.3; 2.266). 

γελασῖναι, αἱ, ἀπηῤίές, 10.148]. εἧγομος ᾿υτοσ( ,07.τοό 1) Ῥοτῃ. [ον 
γελασῖνοι, 

Ἐγελαστέον, ο" πιιιδὲ ἰαμρῆι, ΟἸοτη, ραθά.2.5(ρ.185.24; Μ.8.4488}}; 
1. (0.186.17; 440λ). 



γελάω 

γελ-άω, 1. ἰαμρὶ, ἂν δὲ ““ὥμεν καὶ παίζωμεν,...«καὶ πρὸ τῆς συμ: 
βολῆς ὑπὸ τῆς οἰκείας καταπεσούμεθα ῥᾳθυμίας. οὐ τοίνυν ἡμέτερον 
τὸ “ὧν διηνεκῶς (ἢτν5.λοηι.6.7 τη Μὲ. (7.00Ὰ}}; ἴο ἸαῸΡ πᾶν Ἰἰεδά 
Ἰπἴῖο 515. τὸ ὐᾷν...οὐ δοκεῖ μὲν ὡμολογημένον ἁμάρτημα εἶναι, ἄγει 
δὲ εἰς ὡμολογημένον ἁμάρτημα 14.5ἰαἰ.τη.4(2.1574); τὸ -“-ᾧἂν ὅλως 
«Χριστιανοῖς οὐκ ἐπιτρέπεται, μάλιστα δὲ μοναχοῖς Δπί,οῃ.κογ.ο5 
({.89.1γ210); οὗ βριταδὶ “ταῖσι σοφέα γελῶσα ϑγπεβ. ἦγ. 1.38 
(ρ.58; Μ.66.τ:580); 2. ἰαιρὴ αἱ, ἀσγτάε, οἵ Ῥᾶρσατιϑ ἀεταἰηρ (ΒΥ ΒΔ 5 
“κἄτε δὲ ὑμεῖς, ὡς καὶ κλαύσοντες Ταῖ.ογαὶ.5352(0ρ.33.14; Μ.6.8728); οἱ 
ΒΟΡΠΙδῖβ ἀπιστεῖν ἐθέλοντες, “-“ὥσι τῆς ἁπάσης σεμνότητος ἀξίαν 
ἀλήθειαν (ΕΠῚ.δέγ.1.2(Ρ.14.21; Μ.8,7124};} ταῦτα [5ς, (Βτιβδῃ 
ζαποσαὶ υἱῖ65] μὲν εἴπερ ἴδοιεν...οἱ ἀνίεροι πρὸς ἡμῶν τελούμενα... 
γελάσουσιν Τ)]οπ.Ατ.6...}.3.1(Μ.3.5560}; οὗ ΟΒτβεδηβ. τἱαοα ηρ 
ραρσατι ουτοτῦβ; ταῖ, ἕο ]ονγεῖβ οὗ Αυβίου!β γελάσαιμι δ᾽ ἂν καὶ τοὺς 
μέχρι νῦν τοῖς δόγμασιν αὐτοῦ καταχρωμένους Ταῖ,ογαΐ.2(Ρ.3.4; Μ.6. 
8088); 1Ρ.3(0.4.6; 8124}; ν. γέλως. 

γελοιάομαι, ἡπαζε οπμεϑεὶ γίδίσμίομς, ἘΡΙΡΠ ἐαρ, βἄττίρ.511.22 ; 
Δ.,42.8ϑοχο). 

Ἐγελοίασμα, τό, 7651, ΤἈατι δια, ρ}ιι τ(Μ 90.0520)}; 16. 2.ττΆ 
(13818). ᾿ 

Ἀγελοιάστρια, ἡ, ξενιαὶε δεβοοη, ΑἸΉ υἱνριτβ(Ρ.48,3; Μ.28.268Α). 
Ἐγελοιολογία, ἡ, 7εεἶηρ ἰασηρηαρε, ΑἸτῃ,ἄγ.1.4(Μ.26.208). 
γελοιότης, ἡ, σὐεηγάϊξν, Οντιῶς,83(3.116Ὰ}. 
Ἐγελοποιός, 7η1γ}- γουοξίηρ; ᾿αγίοδ γι καὶ ἐμβρόντητον... 

ἑστίασιν ἘΜ ΕΤΠ, δ΄ νη. εἰ ἄπη. τ(Μ,1τ8.3498); α5 Βα 8ῖ., 2651 7, Ν1,,ΦΡ. 
2.12(Μ.79.2050). 

[Ἐ]Γελώ, ἡ, [-οὖῦς, ΡΙΌΓ, -οὔδες Κιπα οὗ ἔδχμα]β σα Ίγε, Ὀε]ενϑά 
τὸ ἢν [ῃτουρῊ [Π6 δἱγ, επῖου ΒΥ οἰοξεά ἄσοῖς 8πα βυβοσαίᾳ ΟΠ] άταπ 
λέγουσιν ὅτι γυναῖκές εἰσι Στρύγγαι αἱ καὶ Γελοῦδες λεγόμεναι [0.1Ὁ. 
ἄγας, (Μ.04.τθοφΑ}). 

γέλως, ὁ, Δ. ἰφμρίηον; 1. ἀςἴ, απὰ ἀεθουριοηβ γ.» παρειᾶς βράσμα, 
παλμὸς καρδίας ΟΥΝΑΖ.ἐαγη1.1.2.34.1τττίΜ,37.0524}; εὐκολίαν τινὰ 
τῇ διεξόδῳ τοῦ πνεύματος μηχανωμένη ἡ φύσις, ἀνευρύνει τὸν περὶ τὸ 
στόμα πόρον, ἑκατέρωθεν περὶ τὸ ἄσθμα τὰς παρεΐας διαστέλλουσα, 
ὄνομα δὲ τῷ γινομένῳ γ. ἐστίν τ Ν ν85.ἠση}.ορὴξ.12.5(Μ.44.τ600}; 
οὕτως γὰρ καὶ αὐτὸν ὁρίζονται: βρασμώδη κίνησιν τῶν περὶ τὸ 
πρόσωπον μυῶν, ἤτοι τοῦ μυώδους πλατύσματος ἐκ τῶν ἔνδοθεν 
σπλάγχνων τοῦ κινουμένου πνεύματος ὠθουμένου. παρὰ τὸ γελῷ γ. 
ἐκλήθη" τὸ δὲ γελῶ παρὰ τὸ ἕλη, ὃ σημαίνει τὴν θερμασίαν" οἱ γὰρ 
θερμοὶ πολλὰ γελῶσιν ΜοΙοί, "αὶ. Ποητιντιορβ.(Μ.64.11378); ΤΟΥ εἰν- 
τηοίορν οἱ ᾿Ισαάκ ν.5.ν. ; 2. ΡΘτγ1551:0]6 806 ΟΠ] ΘΟ. ΟΏΔ0]8 ἰδ ρἬοΣ 
ἡ εν καθ᾽ ἁρμονίαν τοῦ προσώπου..-κόσμιος ἄνεσις μειδέαμα κέκληται... 
σωφρονούντων [6] γ." ἡ δὲ ἐκμελὴς τοῦ προσώπου ἔκλυσις, εἰ μὲν ἐπὶ 
γυναικῶν γίνοιτο, κιχλισμὸς προσαγορεύεται, γ. δέ ἐστι πορνικός, εἰ δὲ 
ἐπὶ ἀνδρῶν, καγχασμός, γ. ἐστὶν οὗτος μνηστηριώδης κἀξυβρίζων (]επι. 
ῥαρά.2.π(ρ.1τ86,2Ὲ. ; Μ,8,448--4404}; τὸ γὰρ γ. ἀκρατεῖ..«κατέχεσθαι, 
ἀκρασίας σημεῖον... ἄχρι μὲν γὰρ μειδιάματος φαιδροῦ τὴν διάχυσιν 
τῆς ψυχῆς ὑποφαίνειν οὐκ ἀπρεπές Βαϑ. γέ. [μ5.17](2.4500; Μ.31,061ΑᾺ); 
ταῦτα λέγω, οὐ τὸν γ. ἐκκόπτων, ἀλλὰ τὴν διάχυσιν ἀναιρῶν (Ὦγγ8. 
λοι. 6.6 ἠη Μ1.(7.074}; 3. γαοάεχατίουι σουηβ6 1166, τι ΝΆ Ζ. σαν, 
τ.2.32.13(Μ.37.0174}; ΟΒγγ5.ῥαξοῖ, 5(3.156Ὲ); τῖσῃς υ586. κατακαλύ- 
πτεῖς...τὴν κεφαλήν, καὶ γελᾷς, ὦ γύναι, ἐν ἐκκλησίᾳ καθημένη; εἰσῆλθες 
ἐξομολογήσασθαι τὰ ἁμαρτήματα. ..καὶ μετὰ γ. τοῦτο ποιεῖς ;..«καὶ τί 
κακὸν ὁ γ., φησίν, οὐ κακὸν ὁ γ., ἀλλὰ κακὸν τὸ παρὰ μέτρον, τὸ 
ἄκαιρον, ὃ γ. ἔγκειται ἐν ἡμῖν, ἵνα, ὅταν φίλους ἔδωμεν διὰ μακροῦ 
χρόνου, τοῦτο ποιῶμεν... ὦ γ. ἔγκειται τῇ ψυχῇ τῇ ἡμετέρᾳ, ἕνα ἀνῆταί 
ποτε ἡ ψυχή, οὐχ ἵνα διαχέηται 1. Π0η1.1.5.4. 14 ΗεΡ.(12.1568,0); 
4. νεῖν οἴζθη σοπαοιηηδᾷ ; 8, ἴῃ σεη. οὐδέποτε καιρὸς γέλωτός ἐστι 
τῷ πιστῷ Βαϑ.γ6ρ.δ».2τ(2.4250; Μ,21.11048}; γ. γέλωτος εὖ φρονοῦσιν 
ἄξιος, μάλιστα μὲν πᾶς, τὸν πλέον δ᾽ ὁ πορνικός γ. ἄτακτος ἐκφέρει καὶ 
δάκρυον ΟΥΝΑΖ.(47}1.1.2.33.77}1.(}1,37.9334.,8};16.07.8,0(Μ.35. 800}; 
ἐχθρὸν ἑαυτοῦ ποιεῖ καὶ τὸν γ., καὶ περιφορὰν ὀνομάζει τὸ πάθος, ὅπερ 
σόν ἐστι κατὰ διάνοιαν τῇ παραφορᾷ τε καὶ παρανοΐᾳ. εἴ τι γὰρ ἄλλο 
τις ὀνομάσειε κυρίως τὸν γ., ὃ μήτε λόγος ἐστί, μήτε ἔργον ἐπί τινι 
σκοπῷ κατορθούμενον. διάλυσις δὲ στόματος ἀπρεπής, καὶ πνεύματος 
κλάνος, καὶ βρασμὸς ὅλου τοῦ σώματος...τέ ἂν ἄλλο εἴη τοῦτο, φησί, 
καὶ οὐ παράνοια; ΟτΝΥΒβ, ἠοῖ. ἐμ Ἐπεὶ. (}1.44.6450); Β. Ἰποορμὶ- 
Ῥαῖθὶς. ὙΠ Ο βίδα νοσδιίοῃ πα νἱγέαθβ: ἘΠ6 ὁχαμρ!α οὗ 
ΓΒ σῖβο το τπονεσ ἱπυρηθά, Βαβ.γεσ. [ε5.17(2.36οα ; Μέ.31.0610); οὐ 
γὰρ εἰς μετεωρισμὸν ἐκλήθημεν, καὶ γι Απε, οι. ἤοηιοκ(}}.89.17210); 
εἰ οὐδὲν οὕτω τῇ ταπεινοφροσύνη ὡς τὸ πένθος συνέρχεται, οὐδὲν 
πάντως αὐτῇ ὡς ὁ γ. ἀνθέστηκεν 0.{ΠΠπ|.ςταἰ.7(}1.88.8048); ὁ γ. ὁ 
ἄκαιρος, ποτὲ μὲν ἐκ πορνείας δαίμονος, ποτὲ δὲ ἐκ κενοδοξίας, ... 

ποτὲ δὲ ἐκ τρυφῆς 1δ.26(1ο210) : . 15 ἐν} σοηβεαμθποθϑ μάλιστα γὰρ 
μειρακίοις καὶ γυναιξὶν ὄλισθος εἰς διαβολὰς ὁ γ. ἐστίν ὈἸειη. βαεά.2.5 
(0.186.21; Μ.8.4498); εἰς γ. ἐκκαλούμενοι πορνείας πρόδρομον 1.3.4 
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(0.252.17; 5074); ὁ γ. τὸν μακαρισμὸν τοῦ πένθους ἔξω βάλλει...τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον λυπεῖ, ψυχὴν οὐκ ὠφελεῖ, σῶμα διαφθείρει, τὰς ἀρετὰς 
διώκει: οὐκ ἔχει μνήμην θανάτου..«περέελε ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸν γ., καὶ δώ- 
ρησόν μοι πένθος καὶ κλαυθμόν, ὃν ζητεῖς παρ᾽ ἐμοῦ ὁ θεός ἸῬΏΥ.8Ρ. 
δ οθοῖ, πε τὰ Το. ΟἸΠχὰ,ςοαϊ. 26(}.88,10454}); πολλάκις γοῦν ἀπὸ γ. αἰσχρὰ 
ῥήματα τίκτεται, ἀπὸ ῥημάτων αἰσχρῶν πράξεις αἰσχρότεραι" πολλάκις 
ἀπὸ ῥημάτων καὶ γέλωτος λοιδορία καὶ ὕβρις ΟΠγν 5. έα!.15,4(2.157}} 
ΝΠ. αγαθη.77(Ν.79.12568); τῶν γὰρ ἀφρόνων ἐστὶν ὁ γέλως ΑΠτ. 
Μοπ. ον» οί Μ.80.17240); 5. 845 Ἐχργαβδίου. οὗ βργιίϊααὶ 7οὸν ᾿ὅτι 
πικρῷ λόγῳ μου γελάσομαι᾽. ἔστι τις ἐπαγγελία γ. ἧς ἐπαγγελίας 
ἐπώνυμός ἐστιν ὃ πατριάρχης ᾿Ισαάκ' ἑρμηνεύεται γὰρ Γ΄. ὅτι ἐπαγ- 
γελία γ., δῆλον [ὅτι] ἐκ τοῦ “μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν᾽ - ἡ δὲ ἐπαγγελία 
“ὅτι γελάσονται᾽ ΟΥἤκορ.20.6 τη: εγ.(ρ.1τ85.2τ{.; Μ.13.στ20.}); διὰ 
τοῦ κλαυθμοῦ ἄγει ἐπὶ τὸν μακαριζόμενον γ. 1δ.(ρ.1τ886,14; 5138); τὸν 
ἐν ἐπαγγελίᾳ γ. ποθῶν καὶ τὴν θείαν ἱλαρότητα Ἰ1ἃ. ἔγ.10 10} ,4Ή. 
(Ρ.230.2ο; Μ.13.6124); Βαβ.γέρ. {π|5.17(2.3608 ; ΝΙ.31.9610); μακάριοι 
οἱ κλαίοντες ....ὅτι.. «αὐτοὶ γελάσουσε, γ. δὲ λέγει οὐ τὸν διὰ τῶν παρειῶν 
ἐκπίπτοντα ψόφον ἐν τῷ αἵματος ἀναβρασμῷ, ἀλλὰ τὴν ἄκρατον καὶ 
ἀμιγῇ παντὸς σκυϑρωποῦ ἱλαρότητα 1. οη1.4.4(2.280; Μ.31.2284}; 
ὃ γ. σημεῖον τῆς ἔνδον φαιδρότητος ΟΥ̓͂Ν ν55.Ὀίαεῖί (Μ.46.8800). 

Β. ἀογίςίοη ; ΟὈ]ες 5 ἴου ΟΒτιβδηβ: πραῖῃξη ΨΟΥΒΗΙΡ, (Ἰδτα, ρα. 
4.3(ρ.238.1ττ; Μ.8, 5608); 14. γοί.2(ρ.13.11; Μ1.8,768); ἐχορ. Ατα.7:0 
“γέλως᾽ μὲν οὖν..«ἡ παντὸς εἰδώλου ποίησις" πρέποι δ᾽ ἄν, οἶμαι, 
κυρίως τε καὶ ἰδικῶς ᾿'γέλωτα᾽ νοεῖσθαι τὸν Βεελφεγώρ, διάτοι καὶ 
αὐτὸ τὸ τοῦ σχήματος ἀκαλλές γτ.4πι.68(3.325Ὲ); οὐ ΓΒ Μορ5. 
“»».7:4-0ο(Ν.66.280Ὰ)}; {π|ηρ8 οἵ {Π15 νου, ΝΗ. ῥεγῖδί,9.2(Μ.70. 
8654); ἔοι Ῥαρβδῃβ, σετίϑιῃ (τ βείδαπ Ὀγβοῦοθθ, 5 ἢ 85. ἰπξαπῖὶ 
Ὀαρίβπι απὰ Ηοὶν (οιημαμηίοπ, ου Δτ,6.},.7.3.1τΜ..3.5 650); 
ἀπέθανε θάνατον γέλωτος α γίάϊοιίοις ἀδαϊί, ῬΏΛΙΟΧ. ,Ρ. (0.186). 

Ἐγελωτοκάρηνος, {011} ἃ σογπεάταη᾽ 5 ν»ναϑίς, ὕ 60. 15, σαν. Ὁ}.70. 
Ἐγελωτολόγος, γπαΐῖην τά 7εεἰ5, δοηΐ, ΑΡΡι(ρ.84). 
Ἐγελωτοποιητέον, 076 »ηεί ῥίαν ἰδὲ δβοση, Οἴθπι, ραεαά,2.5(ρ.185. 

τᾶ; Μ.8.4488). 
γέμτ-ω, ὑὲ ἐμϊϊ; 1. 1πτ,,. 6. ραηϊῖ., Ὀπσν5.ἤοῖι.72. 4 τ {Μ|.(].Ἴ06Ὰ}); 

6. 8ι0ο. θησαυρὸν εὗρον --οντα ταῦτα ἼΠρΡὨη εὐγοη.Ρ.128(Μ.1ο8.3538); 
805. ἀνάθεμα... ἔστω..-πᾶς ἀνύγων τὸ μνῆμα... ἐπειδὴ “-εἰ (σ-ΟἿ1 
ΡΡ.ττ8--το( ΕἸΘΓΠΘΤΟρΟΙ 5, 588); 2. πιεῖ, ϑεοῦ ““ετε Ἰσῃ. ἴαρη.τά.1; 
πνοντες ἁμαρτιῶν Βαγπεῖτοῖτ; θειότητος ““ων τοῦτο ποιεῖ ον, (Ἴ εν, 
1.6; τοῦ φρίκης “ὔοντος βήματος 0.1). ἤσηι,4.,4(Μ.06,6378); α. 66ο, 
ὁδὸν.««“τουσαν θλίψεις ΝῊ.6}}.4.1(Μ1.70.5458}; ο,, ὈΥΕΡ. ἀκροατήριον 
κὸν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις Οτιονι.26.6 ἐμ [εγ.(ρ.τ8δ.11; γελῶν Μ.13. 
2138). 

γενάρχης, ὁ, 1. γε ἀπεέδίον Ἀδὰμ ὁ ἀνθρώπων γ. Β85.6}.362(3. 
4640; Μ.32.1τ044) εἰς, ; 2, ογίρτηαίον, οἵ Οοα 85 πάντων γ. ΑὙξῃ 80. 
εαΐϊ. ΑΡοε.41:4(0.241.10); 3. ποαῖ,, βγεῖ ῥγίηειρίς τὰ δὲ ἐκ τῶν γ. 
γεγενημένα {7 υ5ι.οη  μἰρτοθι.(Μ.6,14028); τὰ μὲν γ. ἐστὶν ἔργα 
θεοῦ {πϑἴ{φ{|.π| γεςρ.40(}.6,12938)}. 

Ἐγεναρχικός, ογίρίπαϊην, Β85..}.36.1(3.2640 ; Μ.32.1104Ὰ}. 
γενεά, ἡ, ρεπεγαίίοη ; ἡτατρ, εἰς γενεὰς γενεῶν δΕΙΆΡ.Ἔμο,.13.το:; 

ΠΟ ΒΒ. 1ηρ οὗ 1. ρετίοα οὗ αθοιξ τ Γν γοᾶτβ, ΟἸετη. οὲγ. τ. 2ι(ρ.ὃς.2; 
Μ.8.8728); 2. ἸΙδηρίῃ οὗ τὴθ Ὀείννεεπ δἰγίῃ οὗ ὁπ ῥγοὰρ οὗ σοη- 
ἰδ ροσατῖθ5 ἀπ ἀφαίῃ οὗ τπεῖν Ἰαϑὲ ϑασν Νηρ τπισπθοσ, οἵ. ΐθηι. 
σοι; ἔππιθ,...6.3..2.8(}}.20.2840) ; τεῖ. ἀαἴε οἵ Αροο. ἐπὶ τῆς ἡμετέρας 
γ. Φρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιάνον ἀρχῆς [το ἐκεν,5.30.3(Μ.7.12078). 

γενεαλογ-έω, ἰγᾶξε ὁπεἰς ἀδξερηΐ; 1. οἵ (Πτϑτ᾽ 5. Ὠυτηδηϊῖν εὐαγ- 
γελισταὶ -“-οὔσι τὸν Χριστὸν τὸ κατὰ σάρκα ΤΑτῃ, ροίϊ.τ.ο(Μ.26. 
108); θεολογεῖται μὲν ὁ λόγος, “-εἶται δὲ ὁ ἄνθρωπος ΤΑΤΠ.ΔρΡ. 
ΟἿ Αἴοχ. σεί. κ(.3.8810); κατὰ σάρκα γὰρ «-εἴται Χριστὸς ὁ θεός 
Ῥίαϊ Οκγέφί.οἱ Π4.τ2(Ρ.60.25); 2. οὗ Ομ τιβείαπβ, νσῆο ἔγασθ ὑΠΕ}Γ 
ἀεβοθπῖ ἔτομῃ (ἢτιβί, Ατιβειαροί τς. ; ΡΒ αγρι(πη.4:4(Μ.40.028). 

γενεαλογία, ἡ, ἐπε 0} ἀέδεθηὶ, φεμδαίονγ; 1. Ἔχερ. χ1Ἴπ|.1:4 πα 
ΤΙϊ.3:0, Ἰπἰρερτοίβα 85 σεΐεστὴρ τὸ ποβῖ, ἄθοπ58, [τ6 ἢ. ἤαϑν. ΡτΌΘ",. 
(Μ.7.4374}; 7.8 ττδοίηρ τμοἷσ ἀσβοςπί ἴσο ΑΡγαπαπι ἀπα Πανα, 
ΟὨτγϑβ.ἠοηιδς ἐπ Τῆη (ττ.765Ὲ}; Τλατ Τήν 4[.(3.640); {ποϑὲ 
Τὸν ΨῆΟ βθᾶσοῃ ρεηθαίορν οἵ ζητιβὲ ἴῃ Οὐδ τὸ ἄθὴν ἀδβοθηΐ 
ἔτοπι Αὔσαμασα δηά ανιὰ, Τάτ, Μορβ.1 1 1»1.113}.(Μ.66.03741.}; 
Οτεεκ τβεοροηίθβ, 70,1). τ τι. τ (ΝΜ .05.ἸοοοᾺ); 2. οὗ σϑηθϑορία5 
οὗ Ὀμτὶβὲ απ τῆεὶγ ἀπο τ165, Οὐ εἰς.2.32(ρ. 150.08.; Μ,1τ.8520); 
3. ἤδτὴς ἕο ΒοοΙς οὗ σεπεϑιβ, Ολγοη Ῥαξεβ. Ὁ. 22(Μ.02. 1008). 

γενεθλιακός, 1. οὗ ἃ ὀίνιμάαγ τοῦ γ. ἱππικοῦ Οἰγο. βαδοῖ 28 ς 
(Μ.92.7124); 2. ϑ8ϑἴτοὶ., δεϊοηρίηρ ἰὸ μαι ον σας ηρ κατά τινα 
τερατείαν τῶν γ. λόγων ΟΥ̓͂Ν γ55.ἔμπιττ( Ρ.268.5; Μ.45.876}). 

γενεθλιαλογέω, εαξὶ Ἠσηυἶες, ῥγασίίδε αᾳείγοίορν, ΟΥτ(εἰ5.1.36 
(ρ.8).2ῳ; Μ.11.7294}; ΟΥΝ ν 85. ζ6:.(}1.45.172}}}; 1δ.(1738). 

γενεθλιαλογία, ἡ, εαείίηρ οΓ παϊυϊέίες, αείγοίονγ ; σον ἀδιπηδα 88 
ἀεοοῖξα!, Οτι εἰς. 6,ϑοίρ.:51:.21; Μ.11.14208); Βαϑ.ἠδχ.6.5(1.544 Μ. 



γενεθλιάς 

29.1284}; 45 δαδὶηβί βου ρίωγο, Αι γησῤρ5.τ15(λ1,28,4480}; ΟἸ ΠΡ. 
Ἐεεἰ.7:τ(}1.03.5570)}; ὃδ8 ψοὰκΚ οὗ ἀφιηοηβ, ΟΥ̓ ΝΥ55. αὶ. (Μ|,45. 
1720); ἰΐ5. οπρίηῃ αὐἰσραϊδα τὸ Ομ ἄδθαηβ, Τμαὶ εεῖ. τ(Ρ.το.Ι; 

4.609). 
Ἐγενεθλιάς, ἐερηρεμτίαί, ΝΟΠη, ραν. 7σ.9: τ(Μ,43.8248). 
γενέθλιος, ἔτεα. ΜΠῈ 5ι05ϊ,, 6.5. ἡμέρα, υπάογϑίοοα ; 1. (οὗ α) 

ὑγιμάαν, σΟΙ Οὐδ ο. σοπαεμηηθα ἴῃ δατὶν Ομαχοῃ ἐπ᾽ οὐδεμιᾶς 
γραφῆς εὕρομεν ὑπὸ δικαίου γ. ἀγόμενον ΟΥ,ονμ τη Μίί,το,22(0.30.4; 
Δ1.1.8064}) ; 1.59.4: εη.(Ν.1τ2.15324}; 2. σπηῖυονδαῦν ΟἹ τιαγίνγάονα 
8:5 ὈϊΣΓΠ αν ἴο εἴεγηβ! 116, ΤΠ, Ροῖγε.τδ,5; Μ|Ρίομ.2.1, Μ΄. ἀγίαάῃ. 
(Ρ.123); ποῖ ἴο θ6 οὔβεύνεα ἀμγηρ 1,οπί, ΟἹ δοα καρ, σι; οἵαν. 52 
ὙΏΕΤΕ ΟΤΟΙΩΒΤΥ͂ Βιγ μάανβ βθοῖη ἴο θὲ τϑίθυσθα το; 3. Ναἰυλν οἵ 
ΓΒ τϑὶ (ν. γένεσις, γέννησις) ἸἀοηΈ|6 64 ΜΠ ἐπιφάνεια αν. τη} 
Ιαΐθυ 41} οθηΐ. ; ἔγοσῃ {πὲ {{ππ6] 8 ̓ 56ρατδίε [εαβί, αἰθὸ οδ]]βα τὰ 
θεοφάνια;; γ. ἥτις ἡμῖν ἐπιτελείσθω εἰκοστῇ πέμπτῃ τοῦ ἐνάτον μηνός. 
μεθ᾽ ἣν ἡ ἐπιφάνιος (οησὶ, Αρῥ.5.1τ.τῖ.; τὸ.8,33.6; Το. ΝΙου αν (ΜΝ. 
96.14404}; ἰτοιὴ δὲ οεπί. γ. τεβεσνεα ἴο Ναίνεν, ν. θεοφάνεια; 
οαἰεθγαῖθα τὰ Βοχηδη σἤ10}} οὴ 25 ἢ ες,, ἀαἴε δαορίεα Ὀγ οἴδεῖ 
σὨυτομΘ5, οὐ Πχυϑιπαΐντα δηα 41.(2.3.4-.-6ὅ2)}; Χριστοῦ γενέθλιον 
ὅπερ ἀπλανῶς λίαν ἑορτάζει ἡ...«ἐκκλησία τῇ εἰκάδι πέμπτῃ τοῦ κατὰ 
“Ῥωμαίους Δεκεμβρίου μηνός Οβγοη αςεῖ τα ,92.894}; πάντες... 
διδάσκαλοι τῆς ἐκκλησίας... ὡρίσαντο εἶναι τὴν γ. ἡμέραν τοῦ Χριστοῦ 
τῇ πρὸ ἀκτὼ καλανδῶν ᾿Ιανοναρίων ΑἸεχ,Βαὶ,εγς (Ν.87.40200) ; 10. 
ΝΙς μαξυ.(Μ.96.14458); ἀεπουρίϊομ οἱ [δαβί αἱ ΑἸεκδηάγια, ΒΟΡὮτ. 
Η.»ἶνινγ εἰ 7ο.τ2(}4.87.246ο00); 4. οἱ ρατέϊου]αῦ Ὀἰσι πάαγϑο: οἵ 
ΒΜ, Ἐ]ο λοι τ 96.6618); ]10.ἘΠπ} -ἐοπεορί, ΒΡ τοί... 
1416}; Αμάτυ,ογ. 2(Μ.97.8414}; οὗ 1ο. Βαρι., Ολγοη Ραςξείι ρα 
(Μ.92.804). 

Ἐγενεογραφία, ἡ, φεμεαίοργ, ΑΛάΥ ΟΥ,ο7.2(Μ.07.8520). 
Ἐγενεσία, ἡ, ρεηθγα 05) περαιτέρω τετάρτης.-..)γ. ΑἸΏ ΒΟΠοΙΑβί, 

εοἰ ,9.ττ(ρ. τοῦδ). 
γενεσιάρχης, ὁ, εγεξαΐον, ΟΥ̓ ρΊΜαἰΟΥ κτίστης καὶ γ. τῆς ὅλης... 

κτίσεως ὈἸετη. χε. Τ μάοί,τοίρ.112.0; Μι0, 6684); ἘΡΙρῃ,ἦμεγ.60.57 
(Ρ.2ο5.24; ΜΜ.42.2028); στιΑρτ. κεῖ. 3.τ](}1.08.8764); οὗ ἘΔΊΠΕΙ 45 
απίΐον οὗ Ἰίοροβ, ἔδι5,..(12(ρ.232.28; Μ.20.13028). 

γενέσιος, οὗ ὦ ὀϊγίπααν απρνένδανν ; τιουῖ, ἃ5 ϑαβι., διγνέμάαγ (ςἴ. 
γενέσια Ἀ]ιτ., 1.5); Απαβ Αττ,  όγηι.2.8(}}.80.14840)}; Τματιδιαᾷ, 
παν. ΒΡ εἴτ, (.06,68ο0). 
γενεσιουργ-έω, 1. “Γξαΐξ τὸ φῶς οὐ “-εἴ τὴν ἑαυτοῦ αὐγήν, ἀλλὰ γεννᾷ 

Θιάντη. Τγ15.2.22(Ν.30.5520); (Ὀβιῃ.1ηα.10}.τ(}1.88.804); 70.Ὁ. 
Μαρ.τ. 24(Μ,04.15208}; 2. δνίηρ Ἰηῖο δοίη ἴτοτῃ ΘᾺ παρ ρα πο ρίας, 
στ. ΝΥ58. γέ. 3(}. 46. 6730); 3, ϑἐπεγαίε, οἱ σποβῖ, δϑοῃβ δυνάμεις... 
ἀπορρυεῖσαι ἐγενεσιούργησαν τὸν....᾿ Τησοῦν ἴγεῃἤσεν.τ.15.3(}1.7. 6208); 
ΗΙΡΡ.ἡαεγ.6. 51(Ρ. 183. 12; Μ.1τ6, 3270). 

γενεσιουργία, ἡ, ξεηογα 100..; ἴν σ6Ὲ., οὗ τῆὴ86. δαί ἀνενέργητος 
πρὸς...γ. στιρτ, ΕδεΪ.3.τ(}]1.08.8440) ; [Π60],, 15τ|5.4,6.4.15(0.180.24; 
Μ.22.201}) ; 4 ΜΠ αγεοὶ, τ τί(ρ.5.26; Ν].24.7218). 

γενεσιουργός, (αα]. ἀπα 5051.) εγφαίον; 1. οὗ (ἀοά 85 τενεαϊεα ἢ 
ογδαίίομ, τοῦ, 580.12:5, Οτνβεί, ἡ 5. (Ὁ .12.1τοϑ10}; ΑἸὰ, ρου .44 
(Μ.25.880); 18685.15,154{(1.4880; Μ.320.3728); 2. βεῆ., οριῖηςς οἱ 
Οοα, ΟἸεπλ. εἰν, 3.το(ρ.227.3; Μ.8. 1698); γτ. 0.1 «5(4. 448): Ια. ΤΟΣ Ι 
(6". τι); 3. τῆςο]., τεῦ, ϑοι 5 ρεπευδίίοη γεννητὸν γάρ ἐστι τὸ πατέρα 
ἔχον, γενητὸν δὲ τὸ γ. ἔχον ΤΑΤ ὐταί. Τγ 1.2. τοί .28,1172Ὰ}; ἡ 
κτίσις τοιῶσδε [36, γεννᾷ), ὁ γ.. ἐναντίως 1Τ]άντη. Τ᾽ ΗΒΙ, ὙΡ υτν 
2128); 4. οὗ ΠΟρΡῸΒ ἴῃ τοϊδτίοη ἴὸ (τρατίου, Μακ.ρ. 1 (Δι, οΙΑ}; 
5. οὗ πδίυτγε γ. φύσεως ΟἸςηη. ῥαφά.2.το(ρ.200.26; Μ.8. 5οο), 

γένεσις, ἡ, 1. ογίρίη, δομγεο, ῥεέφτηπίηρ, Ταϊ. ογα!.χ2(ρ.12.20; 
Μ.6.822Ά); Μοτῖδ αν δὴ!7.δί(ρ.164.14); ἀρχὴ γενέσεως ῥγηειρίε οὗ 
ΟΥ̓ΊΡΊΗ, ΔΕΒΕπαρ εζ.το, Τ(}7.6,9288); ΔΘ... ογεαί.γ(ρ.408.18; Μ.18. 
2408); ἀφηῃϊοᾷ οἵ οά ἀρχῆς γ. αὐτοῦ... οὐχ εὑρισκομένης Οτ. 5. 1.20 
(32; ΣΡ37αα; Μ.14.770}; ἀδηϊεα οὗ ϑοη᾽β ἀἰνιηῖν ὁ ἄπειρος γένεσιν 
ἔχειν οὗ δβοται Ὀιάσψι, Τγίμ.3,5(δ1.30.8414); ὈθπῈ ἀβεα τὸ ἤξβουθε 
βου 5 ρεηδσγαίίοη, 115,6.1},1,2(ρ0.63,21; Μ.24.8328) ; 14.4.6.5.1(0.212. 
26; Μ.22.353.) οἷξ, 5. δημιουργίᾳ; φουητεγρδιζ οἱ φθορά: γ. δὲ καὶ 
φϑορὰν τὴν ἐν κτίσει προηγουμένως γίνεσθαι ἀνάγκη (ἸεΙη.517.3.0 
(Ρ.225.12; Μ.8.11658); (ΕἸ, ρ.ΟΥ(ἰδἰς.6.52(Ρ.122.3; Μ.11.13770); 
ΗἸῚΡΡ. ἤδεῖ: σι 1πίρ.110.25; Μ.1τό.21700) ; 15.5.}.6.ττ.ρ(5230 ; δῇ.21. 
δόϑο); 2. γεραϊίοη οἱ ψουἹα, ᾿γεη ἤαον.τ.τ4.τ(Μ.7.5934}; ΓΠρΡΡ.ἐαόν. 
διτδίρ.ττοςτθ; Μι16.31708}; ΟΥΝ 55,0». 1ῃ (σεη.1: 26(λ1.44.2574); 
αἀεξοπαθα ἀραίηϑι (ΠΟ 105 εἰ ἀϊνίηθ Του ἁγία δὲ γ. δι᾿ ἣν ὁ κόσμος 
συνέστηκεν (Ἰογγ. 5 17.2.1τ1(0.2453.26; Μ.8.τ2050) ; βλασφημοῦσι.. «τὴν γ. 
διαβάλλοντες 10.(0.243.1τ|; 1205}; οὗ ογραίίοη ἐα πἰλϊο, 1.5.14 
(ρ.4π1.16; Μ.0.1850); οἵ τηδῃ, Οὐ [γι ἑη Μ|Ὲι(ρ.το. τ; Μ.7. 2808); 

ννον ἡ ἐκ θεοῦ πρώτη πλάσις" γέννησις δέ, ἡ...διὰ τὴν παράβασιν ἐξ 
ἀλλήλων διαδοχή 0.8. [.0.2.30(}1.04.0768}; ἀοα οἵ ΟἿ᾽ 85 ὁ θεὸς 
τῆς γ. Δαδῃ). ταὶ. τοίρ.22.1; Μ.11.17334}; 1δ,1.13(ρ.28.20; 17370}; 

310 γενητός 
3, εὐφαϊοά πηϊθεγϑε, ἐγεαίμγος, ἩΠΡΡ.ἤαον. ς ποί(ρ.τατ.17,18; Μ τύ, 
21710); Οντ. 0.5.4(4.5044}; 4. Βοοῖ οὐ (ἀεμεξῖδ, [ιδι ταί. 20.1(}].6. 
5170); ΟΥ.ογ.232.2(Ρ. 3611; Μι11.4804Ὰ}; (ὐηί, Αριτιδις; 5. ργο- 
ἐγεαϊίοη, φεμεγαίίομ, (Ἰοτη, ραϑά,4.3(0.247.21; Μι 8. πδι18}; πος τὸ 
ζοηάογηηεα, ἰ4.ἐχς.} μάοιϊ, 6](0.120.5; Μιο ὁδοῦ); ΓΟ ϑ Δ οννν 
βρ᾽ γα} ΧΕΡΕΈΠΘΙΘΌΟΩ ὁ νόμος τὴν ἀναγέννησιν ἡμῶν προφητεύων 
διὰ σαρκικῆς γ. ἰα.δἰν.3.12(0Ρ.224.0; ΝΜ]... 11848); (σηδί, ἐρΡ.6.50.:; 
Οποβῖ., οἵ βεποσϑῦοι οἱ Δθοηβ, [τεπυἠαεν,τ.3.1(Ν1,7.408.4}; δπσς 
Ῥψιμαροσθαῃ Ὠϑῖηθ ἴου ἀυα ιν, Αηδτ. μδοα,ἀδεαά.(ρ.31); 6. δίγιὰ; 
ἴῃ φσεῃ., [χϑηἤαογ τ, τϑ,3(Ν1.7.6458); ΟΥΛΟΜΊΑΤΟΙΙ ἣὲ 7 ογι(ρ.το.3; 
Μ.13.2688)}; ΟΥΟΝ γ55.07.εαἰοοί,.33(Ρ.122.3; Μ,4:.844)}; οἱ {υ]51᾽5 
Βέστῃ, Ταυϑι.ἀταί.44,4(Μ,6. 5688); ΞΒρεοι 8.105 οἱ 115 ἀαἴο, (Ἴ61}.5 7. 
τ. Ζι(ρ.9ο.18; Μ.8.8854); Οσ, 0.2.37(30; ρ.96.8; Μ.14.1811); Μαρκίων 
τὴν γ. τοῦ σωτῆρος..«παρῃτήσατο..ονομίζων.««χωρὶς γ. ... κατεληλυ- 
θότα αὐτὸν Τ]ρρ.ἠαεγ.7.21τ(ρ.217.5; Μ,16.333254); αὶ ΝΝ γββ. ον, αίβείι. 
τ3(ρ.ὅτ.το; 450); λόγος, γ. σαρκὸς ἀνθρωπίνης ἀνασχόμενος ἘΛΙΒ, 
ροϊ.τ.τ2(}1.26.11134}; γ. τοῦ δεσπότου..«κατὰ σάρκα (Ὀδι)ὴ. Πιά, 
0}.2(}}.88.1218, ν.}. γεννήσει) ; τοῖ, πτηδι (51η1}} πρίασο τὴν 

παλαιὰν γ. παραιτούμενος 1 δἴ.ογαί, τ(}.12.12; Μ.0,8208); τῆς φθαρτῆς 
γ. ΑΙ. ρ Μαγεεί .18(}.27.32}}); 7. ὈΔρΕΒυ μα] γοῤτνίἑ γ. «-. καινῆς 
τε καὶ πνευματικῆς (Ἰδη,.6οἶ,7(ρ,138..2; Μ.9.7018}; παλιγγενεσίας 

. ΟΥ. 70.532. τ8(πτ; ρ.457.28; Μ.14.79020) ; 135. ᾿Ὦ 100 ἐαγ.20(3.202Ὲ ; 
Ν. 22.7214}; (Ὠγν5.ἤοηι.7. 3 ἴῃ (οὶ. (τ 3140); 8 . Ἀδῖτοίϊ. . πμαϊιυῖῖν; 
τ νεῖος ̓ μἰς ἐεδίτην οἷ. εἱμαρμένη: οὔτε γὰρ θεὸς ἔστιν, οὔτε πρόνοια, 
ἀλλὰ γ. τὰ πάντα ὑπόκειται ΠογμΟἰδηι.14.3; ἡ γέννησις τοῦ σωτῆρος 
γενέσεως ἡμᾶς...ἐξέβαλεν ΟἸειη ἐχς Τμάοὶ, 6(0.120.30; Μιν0.6038Β); 
ἘΣΡΙΡΒ ἠδ. 5.τ(ρ.184.5; Μ.41.2Ο10}; αἀδίαι!εα τοΐατςατοι οἵ ἰάεὰ, 
(ὨὨχυβ.άου. 1.3 τ τ τηη.(11.5538}); εἰ γ. ἐστι, πίστις οὐκ ἔστιν" εἰ γ. 
ἐστι, θεὸς οὐκ ἔστιν" εἰ γ. ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἀρετή, οὐκ ἔστι κακία" εἰ γ. 
ἐστι, πάντα μάτην... «ποιοῦμεν καὶ πάσχομεν ΤΟ Βγγβ ῥγου. 5 (2.772; 
Ματοιθίδον. ονρ}ιδς. 

Ἐγενετάρχης, ὁ, (γεαίον, αἱ. «ἄροειτδ:τ7(ρ.422.10). 
γενετήρ, ὁ, ζαἰπεν; οἱ ἀοα, Ογαε. 51.3.28; ἐδ.5.206; Νόπι).}αν..}ο. 

1:τΜΜ.43.7404}; ἐθνα τ 12(7528). 
γγενετήριος, 4 ἐμ Παίδον, ϑγτιεβ.ἤγη!η.3.4τ(ρ.45; Μ.66,1505). 
γενέτης, ὁ, ωπον; οἱ σοῦ ἐπε Ἑδίπει, συ ΝαΖιαῦνι.1.3,2 08 

(}1.3,.6324); Νοηηραγ. 0.1: 17(Μ.43.}520}; οἱ τῖβε, ατ ΝαΖιεάγ. 
2. ΞΊΘΘΕΙ͂ΒΙ }β .4(}1..537.14804}.Ψ 
Ὑγ νη; ἡ, )ατὸ, Οτ Ν γεδιλονορ9(Μ.44.2440). 
Ἐγενηΐτης, ὑσαγάεά, 0.16]. εἠγοηντι ρΡ.282(Μ.97.428.4)}. 
Ἐγενηματικός, ἐπὶ γ. Ῥτοοσισ δ». :27(}Μ.87.128}}) ΘΥΥΟΥ 

ἐπιγενηματικός. 
Ἐφψένησις, ἡ, ΘΥΓΟΥ ἴοΥ γέννησις, 6.5. ΑΙ ΟΣ. 5.35 το ( 1.27.1058); 

Δα γένεσις, 6... Β45.361.0γ.2(λ1.85,458), 
γενητός [οΟὙἹπρ τὸ οοπἔιβίοη οὗ ΜΝ δηῃά ρχῃγῖοα βουγσοαβ 11 151Π 

ΤΩΘ ΠΥ ᾿ᾷ865 νΊΥΓΠΆ}]Υ ΠΡΟ ΟΒΒΙΌΪΘ τὸ ἀφοᾶς ΝΠοΙΠοΥ ϑνοσχα βοᾷ Ὁν 
ΔΊΟΥ ἴπ ΡΑΙΓΟΪΑΥ ραβϑαρα νγὰβ γενητὸς ΟΥ̓ γεννητός. 1ἐΠΈΓΙΕΒ 
πάρε Ὀοτῇ {Π68ὲ μρδάϊηρθ ἰο ον ταχῖ οἱὁἨ ΟΥΤ1σᾺ] δα ΙΟῊ 5, ΠΟΤ 
διν 8 }|40}6], μαυϊηρ ἐομῖς τηΐο ἐπιβίθηοα, ογφίπαίεί, Ἰδπὸς ἐγραϊδα; 
1, οἱ ογβαίασεβ 1 ρεη., Οτ( εἰς.3,.34{0ρ.231.8; Μ.11.0640); 14. [,.10 1π 
.]0.(ρ.493.5}; ΨΊΏ Ιά68 οὗ {ποθ ὶγ Ὀδῖηρ' ΡΕΥΙ ΒΔ 0]ε Σωκράτης...ν. καὶ 
φθαρτός ΑἸΠΕπαρ ἶφν.8,2(Μ.6.9ο5Ὰ); Ογακ. δ. 5.3.1; εἰ μὲν γι καὶ 
ἀγένητον, δύναται τὸ ἀγένητον ἄφθαρτον τὸ δὲ γ. φθαρτὸν Λάκπιῃ. ταί, 
4.8(ρ.126.14ἴ.; Μειτ,τβοοΒ) ; οἵ ρᾷρϑδῃ ροάϑ θεοὺς γ,, καὶ διὰ μὲν τὸ 
γεγενῆσθαι. «φθαρῆναι Πιρρ.λαεν.τ.τοίρ.20.1τ; Μ.10.30410); οἱ 
σμβηρεθῦ!ς πβίατε οἵ εἰειπθαῖβ, ΟΙθ ἐγ. 1 ἀτίρ.24.11; Μιδι 400); 
οἵ δηρεὶβ ὅλως γὰρ τὸ γ. οὐκ ἀνούσιον 1Δ.ὁχε, Το! το(ρ.1ο0.21 ; 
Μι9.ὅδοο); 2. οὗ υπιαπ πϑίαυτο οἱ (τιθὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ 
ἀρχιερέως γ. θεοῦ Οτ.πρἰ τη Ἐς. τ(Νῇ.12.1ο808)}; λόγος ὧν δημιουργός, 
ὕστερον πεποίηται ἀρχιερεύς, ἐνδυσάμενος σῶμα τὸ γ. καὶ ποιητὸν 
ΑΙΒ..4γ.2.8(Μ.26.1644); τϑ.τ οί 371}; ἴρι. }ἢ.7.2 ἢ 1 ἰεχῖβ 
5 γεννητὸς καὶ ἀγέννητος 15 φιοιε Ὀγ ΑἸΏ, 45. γ. καὶ ἀγένητος 
5). 470. 21.209; Μ.26.7760}); ἀηά ᾿πίογργοῖο θΚν ΠῚ γενητὸν αὐτὸν 
λέγων διὰ τὴν σάρκα 1ὐ.(Ρ.272.3; Ἴ11Ὰ}} Σ , οὗ τῆς Αὐἱαι (Οὴς ἐροη 
οἱ ὅοη δύο κυρίοις λατρεύειν, ἐνὶ μὲν ἀγενήτῳ, τῷ δὲ ἑτέρῳ γε καὶ 

κτίσματι Αἰῇ..4γ»ν.3.τ6(Μ.26.3530); ἀπιουμίῃν ἴὸ ἀπ Ποῖβι λέγουσι 
δύο θεούς, καὶ τούτους διαφόρους ἔχοντας τὰς φύσεις, τὸν μὲν γ., τὸν 

δὲ ἀγένητον 1δ.(356Ὰ}; ΏΙΟΗ ᾿πο] 1465 πὶ οῖῖρ γενητά, ΑἸ ΠΑ 5115 
ΝΑΖΘΙΒΟΙ ἢ 515 ἀριειηά, ἐν». τ͵7(ρ.245.1.; Δ1.26.7120); ἐδιτοίρ.246,23; 
7168}; Αβτιϑορἢ, [γ.3; γεννητός ἐστιν ἅμα καὶ γ. (ϑαγά.ἐρ.ἐα! 0. 
Τμαι.}.,..2.8,37(3.844); ν]ονν τορι α]αῖεα Ὁν οὐ βοῦοχ μὴ τῶν γ. ἐστιν 
ὁ λόγος Α1ἢ..4.γ.2,28(21.26.2050); τίς ἡ χρεία...γ. θεοῦ τῷ ἀγενήτῳ 
θεῷ; 1 148..41γ.2(Δ|.6Ξ.11530}; τὰ βοα. ἴῃ Βα θγά δ. ολἶϑ1 το ηἶπο- 
Ἰοῦν ἑτέροις παρὰ Χριστὸν...γ. ΟΥ΄,, 0.2.28(23; » 85,7}; Μ.14.1610); 
Επι5.4.6.5.τ(ρ.211.12; Μ.22.3524Α}; ΠΡΙΡΒ ἠαεν. 4.δίρ,417.τ14; Μω4τ, 
1ο841Α); 4. (ΘΕ }} 181) αἶθὸ Ἀρρ εα ἰο Οοα]ιεαα ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν 

ἴογ 



γενητῶς 

θεὸν εἶναι πάντων δημιουργὸν καὶ πατέρα, εὐδοκήσαντα δὲ πεφηνέναι.." 
ὄντα ἀόρατον".. οὕτως... «ἀγένητος ζ καὶ γι) ἩΙΡρ. Ὺαέν.. τοί. 244.π|: 
Μ.:6. 33784}} οἶδα ἕνα θεὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ πλὴν αὐτοῦ ἕτερον 
οὐδένα γ. καὶ παθητόν 1.0. ττί(ρ.246.5 ; 23794). 

ἈἘγενητῶς, 10: ἐπε ἩΙΩΉΜΕΥ οὗ ογδαϊοά Ἰμΐηρ5, ᾧ Γαϑὲ, φινοἱ ΓΈ 5 Ρ.120 
(}1.6.13800) οἷϊ. 5. συνθέτως ; 1 Ταϑ:,εοη μ1.2(Ν.6.14078). 

πγενίζ-, Ργοῦ. Τβοβέουβ οσα, δοαςὶ ὁ οπρὶς ῥεάϊργεε μή μοι 
γένος “-ε τ. ΝᾺ Ζ,καγ1.1.2.το. ΐ“7.(Μ «31. 074). 

γενικός, 1. ρεμργαῖΐ, τρῖυόγ αἰ; 8. ἸῈ ξΕῃ. οὐκ ἄν... λέγοιμεν ἐἔ ἔχειν 
ἀπὸ θεοῦ τὸ εἰδικὸν τόδε, τὸ ἬΒΕΊΈΡΡΗ πρὸς τὸ τύπτειν..«ἀλλὰ τὸ μὲν 

γ.) τὸ κινεῖσθαι Οτιῤηέφες 3. ζοίρ.Ζ35.4 ;ΝΜ.11.2038}; οὗ ἴῃς ᾿)αοαΐοτο- 
ΠΌΙΏΪΟ αἴγ86, ὉΒαβ.δαῤί,2.5.2(2. οὶ ; Μ.31.15030); οὗ ἴανν5, Π)]οά. 
)}». θη.20: 5(Ν.33.1τ5830); ν. γενικῶς; Β. [Π60].; οὗ ἀἴνιπε ρῥχγονιάδηςο, 
ΑἸΒοπδρ, ἰκρ.24.43(Μ.6.0484); οὗἨ τη 8 ρυπίβητηθηΐς ἴου ἘΔ} ἐπα 
γραάθηιρύου ἐτοιρῃ Ομτιθῖ, Ὀγτιάορη(ρ.561.1; 65. 3768}; οὗ τε- 
ἀοτηρίίοῃ, 14. «4νῥαε. 333. 5478); οὗ σγᾶσθ οὗ (βυϑῦ, 14.05.22: τ3(Ὁ].. 
80 .8770): ΟΠ σῖβιο]. εἰ,..ὁ Χριστὸς συνθετός ἐστι φύσις...ἢ γ. πάντως 
ἐστί, ἢ μοναδική Μακχ. οῤ. 13(Μ. ΟἹ, .517})}} ἐδι(521.); 2. ῥγίμεῖραϊ; 
οἵ τῆς ἔοι εἰεγηεπέβ τὰ γ. σώματα, ΟΥΑ ἤγ.20 1ῃ 70. (Ρ. 546. 25); 
16 ἔουγ. ῥυηςῖρ8)] Ῥϑββίομβ (ϑίο]ο) τὰ πάθη τὰ γενικώτατα 
ΟἸβηι, ῥαεά,τ. τ3ίρ.1ςο.22: Μ.8,3728}; ΟΥ̓ [7.25 ἔπι 76γ.(ρ.211.2}); ἴοῦγ 
οΔΙάϊη8] νἰγέμ65, ΝΙ]. ἜΡ. Τ,223(Ν1.70.1640); Αὐοίῃ, ἄροειτο( τού. 
5724}; οὗ Πιογθβίεβ, ΟΒτγϑ. μορι.46.3 τπ “'ς.(0. 3480); 3. δεϊοη ΤΉ ἰο 
ἃ εἶα55 γ. ἔχουσι τὸ γέρας οἱ ἱερεῖς ΤΠ τι. ἦη 4 Ραν (1.502); 4. οὗ 
ξεμπεγαὶ ἀρῥ[ίεαϊίοῃ, οὗ Ἰὰνγβ δέκα εἶναε τὰς γ. ἐντολάς 1585.μιοηι 
Ῥε,32(1.1338; Μ.29.3288); γ. νομοθεσίας ὨΙοά. Εκ.22: 5(}1.33.15830}; 
Τογδο] που. 25(ρ.48), ΤὨΡὨη, εἰγον.. 4ς (ΝΜ τοϑ,τόδο) ; βασιλικὸς δὲ 
τύπῳ 7. τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον ἐξέβαλεν 1.Ρ.τοφ(3044); ορρ. 
τοπικός, ΑἸΉ ΘΟΒο]αβῖ, οίΐ, τ. 12(0.20); 5. “οηεεγηθά εὐτδ {6 ῥυδ]ῖο 
ἱγεαξιῦν, ΤΠατιϑιυα,.}}.2.82 1. {Δ,00.13244}.Ψ 

γενικῶς, ρεηεγίεαϊἤν; 8. α5 ἃ οἷαξ5, ορρ. ἐδικώτερον, Οτ. 70.20.τὸ 
(0.339.27; Μ.14.5968); ΟΡΡ. τοῖς καθ᾽ ἕκαστον, ΟτιΝ γδ85.0, 1ος.48 
(γενικός ΝΜ|.44.3170})}; Β. ἂς ἃ τοὔοῖε, ΟΡρΡ. τοῖς μέρεσιν, (Πτγ58. 101}. 
5.1 ΤΉ Κορ. (9.460}). 

ἤγενισταί, οἵ, Τονν]5ἢ 5δεοῖ ; πᾶπι Ῥθτῃ. ἱπα]οβεῃρ οἸαῖπι οὗ 
εβοθηΐ ἔτοπι ΡΊϑθδτα, Τπῖ. ἀ1α].8ο. 4(Μ.6.665Α). 

γέννα, ἡ, ὀέγι}! ἤδηος ὀιγίμάαν; οὗ Νιαιίνιιν οἵ (μτίδι, {885.86]. 
ογ, 4ι(Μ.85.4608); οπι, Τά. ἰορ. 5(}1.88.1974); Οοησί. ΟΕ 20 }1.99. 
ΤἼΟΘΑ) ; 85 πϑιιῖ. Ρ]υγ, τὰ δὲ Χριστοῦ γ. 70. 6]. ῥοφητί, (Μ.88.19134}; 
μμάμαϑε Δ πτ, σεγη1.4{Μ.80.13024}. 

γεννάδας, ὁ, η:4Ἡ οὗ ποδὶφ δΊγέδ,, σση ϊδεηαῃ ; ἴτουι., ἐχεε θη ξρίίοτ : 
65Ρ. οὗ Πουϑίίοβ, Οὐ εἰς. 4.8τ(ρ.350.2ο; Μ.11.11524); Οὐ Ν γ55. Αῥοί!. 
94(Μ.45.11738)} 1δ.27(τ1844), 

Ἐγενναιοξωία, ἡ, ποδηϊεν, Βογς.(ρ.33.4). 
[Π]γεννάρχης, ὁ, -- γενάρχης, φέηογαίον, ξρμηάογ; οὗ Αἀδῃι, τ, 

Ἀρτ. Εδοί. τ. 3(Μ.08.761Ὰ}); τδ.4.2(0248), 
γενν-άω, ῥερεὶ, ἐῃσεέμάεν; 1. οἵ Βεπεγθ τοι οἵ Τόροβ, ΤΔΌρΡΒΕ] Ἰηβεῃ. 

ἴξη5. Όν 2πα-σ θη. ΑροϊορίΞῖς ὃ λόγος τῆς σοφίας,...«ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς τῶν ὅλων “ηθείς Τυβι ταί. δι. τ, 6. 6130); ;: 14, Ξαροί. 6. 3(Ν, 6. 
4534) 8].; ὁ λόγος ἐν ἀρχῇ “-ηθεὶς ἀντεγέννησε τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ποίησιν 
Ταῖ ογαὶ. (0.6.8; Μ.6.81 ΤΑ); 2. οἵ ΘἴΕΥΩΔ] ΒΘΒΘΓΆΤΙΟΩ οὐ ϑοη; 
Ά. Δἰπττηθα Ὀγ Οτήροη οὐχὶ “ἐγέννησεν ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν καὶ ἀπέλυσεν 
αὐτὸν ὃ πατὴρ ἀπὸ τῆς γενέσεως αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ε-ἷοᾷ αὐτόν ΟΥ ἤοηι. 

φι4 τὴ [εν.(ρ.γ0. 14. Μ.13.3574}}; ἐδι(0.10.24.27; 3258Ὰ); ὐύῤγίηε, 
4.4.τ(ρ.348.0; Μ,1τ.4018); Ὁ. ορροβεᾷ ὃν ΑΣδηΒ, 1ῃ (ΟΠ ΤΟΝ ΟΙΒΥ͂ 
ὙΠ νΒΟτα [15 Ὀδοῦταθ [κὸν ΟΣ, ἐθρ, ἰπ ρῆγαβε οὐκ ἦν πρὶν 
“-ηθῇ ἴτεα. οἰτοά, εἰσ, ΑΥὐ, Τλαὶ. Κ᾽. 38}. ἈΑΤῊ «ἄθον. 60}. 25. 4384); Ιᾷ 8. 
βαπῇ, θΡ. Αερ. 14}. τ2(Μ. 25. 5648); εἰ ἀγέννητός ἐστιν ὁ θεὸς τὴν οὐσίαν, 
οὖις οὐσίας διαστάσει τὸ --ηθὲν ἐγεννήθη ΛΑδτ, νΗΪ, π(ρ. 353.14.} Μ, 42. 
5360); ἡμᾶς χρονίτας ὠνόμασε. ..ἐπειδὴ «-ἄσθαι λέγομεν ἐκ τοῦ πατρὸς 

τὸν υἱόν" τὸ δὲ --ἄσθαι τοῖς Ἀρειανοῖς χρονικὴν Ι. χρονικόν] ΓΛΤΙ. ὁ1α]. 
Τγη.2.ττ( ,28,11730) ; Ο. ΔΕΒυτηςα «-ηθέντα, οὐ ποιηθέντα δ΄ γον. Δ’1ε. 
(325)(ρ.5τ; Μ.20.15408): ἃ ἀείοηοα Ὦν οὐ Βοάοχ, ἈΛΠ.Δη Δη8- 
Ἰορν Βῃρρογίϊπρ ΠΟηΒιΙ σβταπ ΙΑ] ὲν ἢ Ἐδτμου οἰκέαν μὲν οὖν τις 
βουλευόμενος κατασκευάζει, υἱὸν δὲ --ᾧ κατὰ φύσιν ΑἸΉ..47γ.3.62(Μ.26. 
4538); τοιοῦτον εἶναι τὸν λόγον οἷός ἐστιν ὃ «-ἤσας αὐτόν 1δ.1.531(760) ; 
τὸν ἐκ τοῦ θεοῦ θεὸν -- ηθέντα Ογγ. Ἡ ἐα! δεῖ. 4.7; ἀτιὰ ἜΧρυθβϑίηρ {πὲ 
αἸνὶη8 τα] Π5}10 ὁ γὰρ --ηθεὶς πρὸς τὸν γεγεννηκότα...«τὴν ἀνα- 
φορὰν ἔχει (το 5. Ετωι.4(2 Ρ0.88,22; Μ.45.6640); ὁμοούσιος ὄ -ηθεὶς 
τῷ "“ἥσαντι (Βγγ5. απο». Ἴ.2(1. 502Ε); ᾿ ἦν ὡς θεὸς συναΐδιος τῷ --ἥσαντι 

πατρί, καὶ ἐξ αὐτοῦ κατὰ φύσιν ἀ ἀπορρήτως γεγεννημένος νυ. γα. 
(5..7178}; {Ποιρἢ ΘΟΠΡΑΤίβοη οαρηοῖ ΡῈ ῥσθββεα, Δτῃ..4).1.25 
(Μ.26.608) : θδοδιιβθ σομθγατϊτίοι οὐ ὅοῃ 15 {{Ππ}161685 τὸν πρὸ πάντων 
αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον... οὐχ ὁμοίως μὲν τοῖς λοιποῖς 
γεννητοῖς ὑποστάντα οὐδὲ ζωὴν ἐμφερῆ τοῖς δι᾽ αὐτοῦ γεγεννημένοις 
ζῶντα [δυ5.6.1ἢςτϑί(φρ.66.18,22; Μ.24.83781.)}; οὐ χρόνοις ὑπόκειται, 

311 γέννημα 

ἵνα ὑπέρχρονος ἦ ὁ γεννήτωρ τοῦ “-ηθέντος Τ(Δ65.Ν42.41α].18(ΜΜ.38. 
813) ἀπ νἱτμουῖ ᾿ραββιομ᾽ ὁ λόγος ὁ υἱὸς ὀνομάζεται ὡς ἀπαθῶς 
“οηθείς ΤΏΔΕ, Τγίη. τοί .75.ττ5 70}; θὰ ταῖθου τὸν υἱὸν ἐγέννα ὥσπερ 
τινὸς φωτὸς ἀκτῖνα 105,4. ἰ}..π.8(ρ.66.20; 8270); {6 γγ5. Γμά,(1, 
8258); 3, οἱ ἀουθ]ς ρεπογδίοῃ (ἀϊντπε ἀπα πὰ πιᾷη) οὗ ϑοη ἔτοηι 
ἘΔΊΠεΥ δηα ΒΜΥῪ (ν. γέννησις), αἰπτηχηθα ἀραϊηδί ΝΝι ϑοίοσιαϑ ἐκ θεοῦ 
πατρὸς λόγον, “"ηθέντα μὲν θεϊκῶς πρὸ παντὸς αἰῶνος. ..ἐν ἐσχάτοις δὲ 
«οὐ Καιροῖς.. «κατὰ σάρκα ἐκ γυναικός Ογτι ξγοι (51. 7248); 10.6.44 
(ρ.36.2; 53,.15344}; ἐκ τοῦ πατρὸς “-ηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ..«ἐκ 

αρίας.--κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα Ἔναρτ.ἶ!.6.2.4{(0.40.20; Μ. 80. 2ΞοΒ 0) ; 
10.0.0 .«(Μιο6,.8168); οἴ, ““ωμένης τῆς σαρκὸς ἐκ τῆς θεοτόκον 
Μαρίας, αὐτὸς λέγεται γεγεννῆσθαι ΑἸἢ...47γ.3..3(Μ.26.3038); 4. οἵ 
Βυχήδτ ὈΣγτῇ οὐ (Ἀγβὶ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ... τοῦ ἐκ Μαρίας, ὃς ἀληθῶς 
ἐγεννήθη Ἰσῃ. Τγαίΐ οι; 14.Ερὲ.18.2;8; Τυβιἀταὶ. 4ς.4(Μ.6. 5734}; 
Ἠδογδο 1665 Δρ.Οχο ταὶ. τ(ρ.1τ8.0); ἔγσοσα ΒΜΝ πα Η. ΟΒοβί, γε, 
Ἡ «εαἰεοῖ.4.0; δγη. ΓΡΡ. (ΡρΡ. 23,24); : δνγριδι Ν ο. (359)ρ. Ἴμαι. ἐ..6. 2. 
21 «6. «β880) ; οῃ 51 ἢ Ὅεο. ἡ γὰρ πρώτη παρουσία τοῦ κυρίου ἡμῶν... 

ἡ γεγέννηται ἐν Βηθλεέμ... .-πρὸ ὀκτὼ καλανδῶν ᾿Ιανουαρίων Ἠ1ρ0». Πῶς. 
4.23.3(Μ το, 6454} (Ῥτοῦ. Ἰδΐευ ᾿πτουροϊδίϊοῃ); 5. οὗ σεηθγαϊίοι οὗ 
(σπποϑῖ. θοῆς τὴν δύναμιν τῶν γεγεννηκότων αἰώνων ΠΙρΡΡ.᾿αξν. 
6.3ο(ρ.157.25; Μ.16,32204); ἘΡΙΡΠ ἤαέγ,31.3(0.387.1ι; Μ.41τ.47}70; 
6. Ξρ γε ΓᾺ}}ν, Ἔ5Ρ. ἴῃ Ρ8855., δέ ἐηρεμάεγοά ΟΥ δογη, οἵ, 10.3: 3}; 
8. 1π σεη. οὗ [Πτιβείαηβ Ὀεηρ Ὀοτῃ ἅπὸνν οὐ γὰρ ἅπαξ ἐρῶ τὸν 
δίκαιον γεγεννῆσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ἀεὶ «υἄσθαι, καθ᾽ ἑκάστην 
πρᾶξιν ἀγαθήν, ἐν ἦ “τᾷ τὸν δίκαιον ὁ θεός Οτ,ἠἤθη:.0.4 ἢ 76;.(ρ.7ο. 

11Π|.; Μ.132.3574}; πιστεύσατε ἐπὶ τῷ “-ηθέντι Χριστῷ ἵνα οἱ “-“ηθέντες 
διὰ τῆς αὐτοῦ ζωῆς ζήσωσιν Αἱ, Το, Δ, Ποί(ρ.194.5}; ἄνωθεν αὐτοὺς 
Π. 6. Ὁ υβδη5) ἐκ θεοῦ γεγεννῆσθαι Μεας.Αεριλορ, 5.4(Μ,34.4078); 
Ῥτοο. σε. 5:3(}1.87,264Α}); Ὁ. Ὀαρτίϑηηβὶ διὰ γὰρ τοῦ ἀποθανεῖν τῇ 
σαρκὲ περιγίνεται ἡμῖν τὸ “-ηθῆναι τῷ πνεύματι Βδ5,ἤοιη.τ.τ(2.1130 ; 
Μ.31.4248); (πυγϑ.ἤσηι.7.2 τη (Οοἱ,(ττ.3748); ῥυίοδίβ Ὀερειιηρ 
σΒΠάγθη τὸ Ομαγοι Ὀν δαροβην πατέρας...“ [836. τῆς. ΕΡΙΞΟΟΡΑΙ 
ΟΥ̓ΕΥ] τῇ ἐκκλησίᾳ ἘΡΙΡΗ, Πα67.75.4{0.236.ς; Μ,42.ςΞΟ80}; 6. τηγϑῖ,, 
Οἱ Ὑνογαὰ ἐπροπάδγεα τη μξαγίβ. οὗ βαϊπῖβ οὗτος [8ς, ὁ λόγος] ὁ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς..«καὶ πάντοτε νέος ἐν ἁγίων καρδίαις “-ὦμενος Ἐ)ῖορη. 
1τ.4; οἵ ΟἾγβΕ Ὀυϊπρίηρ ΤΟΥ ΒΡΙΤ [8] σμΠ] σοι, Μᾶς, λον. ἤθη. 
30.2(ΝΠ1..34.7210); ΟἹ 501] Ῥογὰ ἴο 5ρι εἶτα] ΠΠς, ἐδ. 5.3(4074}; οὗ 
5011} Ὀτηρίηρ ἰουτἢ (ἢ τίδὶ Χριστὸς «τἅται μυστικῶς..«.καὶ μητέρα 
παρθένον ἀπεργαζόμενος τὴν «-ὦσαν ψυχήν Μαχ.ορ, ον (00. 
δ8οῦ). 

γέννημα, τό, ἐπαὶ τοὴϊεῖι τς δοροιἩ ΟΥ δόνη;, ΟἾΣΡΥΙΉΣ; αἶλὸ ῥγὸ- 
ἐπεὶ; 
Α. οἵ (Πτιξῦ; 1. 1ἢ 2πα δῃηα 32τὰ σϑηϊ.; ἃ, οὗ ὅοη ἃ5 θεροζξοῃ οὗ 

ἘΔΊΒΕΙ, ΟρΡΡ. ποίημα, ν.5.ν.; απᾶ ππίαβας τὸ γ. πρὸ πάντων..-τῶν 
κτισμάτων [ιι5ί.ἀταΐ.τ290.4(Μ.6.7778) αἰ. ; πρῶτον γ. εἶναι τῷ πατρί, 
οὐχ ὡς γενόμενον Αἰ ΠΕΠαρ ἐθριτο. 2(Μ. 6. Οο0Α}); Ὁ. ΟΥἨ (τισὶ π5 ΤΆδσα 
γΏ81ι, [ἢ νον αἰ δυῖοα ἴο Βιπιοη Μαρὶ5 ζΧριστὸς...γ. γυναικός, ἐξ 
αἱμάτων καὶ ἐπιθυμίας σαρκικῆς... .γεγεννημένος ΠῚρΡολαον.. (0.136. 
6; Μ.16,32070); 2. ἴῃ δατὶν βἴασεβ οἵ Ααὴ σοηίτζονογον ; ἃ. ΟΥ̓ Πο- 

Ε ἀοχ, Ββ,ἢ.6.1.2.4(Ν.20.ς20) οἷς. 8. δημιουργία; ἀγαθοῦ πατρὸς 
ἀγαθὸν γ. 1.1.6.4.2(0.152.4:; Μ.22.2538}; ἔτρα. ἀοίοηαοα ἀρεῖ. Ασίδη 
τιβᾶρα εἰ ἀγένητος ὁ θεός, οὐ γενητή, ἀλλὰ γ. ἐστιν ἡ τούτου εἰκών ΛΠ, 
Ζγιτ.τ(Μ.26.760); 14.Ὁγη.48(0.272.26; Μ.26.7770}) εἷς 5. ποώμα; 
Ὁ, 5668 ὃν ΑΥΤ15 85 δ]νηοϑ βυῆοη. ψ ἢ κτίσμα: κτίσμα τοῦ θεοῦ 
τέλειον...γ. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἕν τῶν γεγεννημένων ΑΥΕΡ. ἌἸεα.(Ρ.12.τὸ; 

Μ.26.7Ο00Α)οΙ Ἠ 80. ΡΊρἢἐαον.60.7(ρ.1 8.1, Ν΄.4.2.2138 τοδί γ, ΤῸΥ 
γεγεννημένων) ; εἴ τὶς λέγει τὸν υἱὸν κτίσμα ὡς ἕν τῶν κτισμάτων, ἢ γ. 
ιὡὡς ἕν τῶν γ., ἢ ποίημα ὡς ἕν τῶν ποιημάτων... «ἀἁ, ἔ. δννερ, 1π|.(341}2 
8}. Αἰ. γη.23(Ρ.240.371.; Μι206.7245)}; 3. ἴ΄ῃὲ Ἰαΐου οἴαροι,; 8... ὃν 
ἘΠ ΠΟΙΏΙΒΠ5. 1 ἀετοραῖοῦν Δ} ΒΟΥ  ΠΙΟΠΙΒΕ 5686 τοῦτο καὶ 
λεγόμενον ἀληθῶς γυ υἱὸν ὑ ὑπήκοον, ὑπουργὸν τελειότατον, πρὸς πᾶσαν 

δημιουργίαν καὶ γνώμην πατρικὴν ὑπηρετήσαντα [ 11. αροΐ.5 27(}1.30. 
8640); 85. δχργθββίηρ βιυθβίαποθ οὗ ὅοθ ΟρΡΡ. τῆς ἀγέννητον οἵ 
ΤΆΤΠΟΥ γ. τοίνυν τὸν υἱόν φαμεν. ..οὐχ ἕτερον μέν τι τὴν οὐσίαν νοοῦντες, 
ἕτερον δέτι παρ᾽ αὐτὴν τὸ σημαινόμενον' ἀλλ᾽ αὐτὴν εἶναι τὴν ὑπόστασιν, 
ἣν σημαίνει τοὔνομα 1}. τ (8488) ; οὐ Βαβ, ἔπι. 2.6(1.2420 ; Μ|,20.. ΞΘ 4ΑῚ; 
Ἀ. Πέποδ το]εσϊθα θν ΒΆ511] ΔΒ. ὈΠΒΟΥΡΕΠΤΑΙ παιδίον γάρ, φησίν, 
ἐγεννήθη ἡμῖν... οὐχὶ γ. ... καίτοι εἴπερ τὸ γ. οὐσίας ὑπῆρχε σημαντικόν, 
οὐκ ἂν ἕτερον ὄνομα παρὰ τοῦ πνεύματος ἐδιδάχθημεν 1Ὁ.2.7(2ηῚ33.} Μ' 
5840); ἀπ 85 (εβἰβηδιη ἃ {πη ΤϑῖΠΟῚ {Π8} ἃ θότγβομ, 20.2.8 
ἕὥμλ; Μοκδςο); ; οὕτω μὲν οὖν ἀλλοτρία τῆς τε κοινῆς συνηθείας καὶ τῆς 
τῶν γραφῶν χρήσεως ἡ φωνὴ τοῦ γ. ἀπελήλεγκται 1}. (40: Μ, 5888); 
ς. Ὀυΐ τιδοά πος Ὦν 881] γεννητῶς ὑπάρχων ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ υἱός,.. 
ὡς δὲ γ., τὸ ὁμοούσιον διασώζει 1. ο1|.24.4(2.τ020 . Μ.4τ θ ο8}; [ο]. 
Ἰονν ΠΡ τποβί σοητθιηροζαῦν ΠΑ ΠΘΥ5 νγΠῸ ἀβϑθυΐ ΠΟ ΠΠ Υ ΟἹἨ ΠΑΓΠΓΟ 
Ὀαίννεθῃ γεννήτωρ Δπα γ., 6.5. ΟΥ Νὰ 2.0».20.1το(ρ.88,2: Δ]. 36.880; 



γέννησις 

ἀἰξοϊρυ ϑῃϊηρ γ. ἔτοτῃ ποίημα απ κτίσμα ἀθ5ῖ. Ἐπποπήβῆ ἰάθη! ἢ- 

οδίίοπ, Οτ Ν γε. μη (2 ΡΡ.8ο.7-81.8; Μ.4-.6ς30--6568) ; (Πτγβ5.ἤορι, 

το.2 μι τον (το.Β2Ε) ; Οντ. 70.6.1(4.6528) οἷζ, 5, γινώσκω; 14. {Ππῆ5.15 

(5..1478) εἶτ. 5. ποέημα;; ςοῃδεααοποα οὗ ἸἀθΕἸΠοδτίοτι ἀἰδβοιιββεά εἰ, 

εἴ τι κτίσμα θεοῦ, τοῦτο καὶ γ., οὐδὲν τῶν γεγονότων λείπεται τῆς 

υἱοθεσίας 1δ.τϑ(1820)) ; εἰ κτίσμα καὶ γ. ταὐτόν ἐστιν, ὁ κτίζων ἔσται καὶ 

πατήρ. εἰ δὲ κτίζει ὁ υἱός, ἔσται ὁ αὐτὸς καὶ πατήρ 1.(1838) ; αϑρα 1655 

ἔτοα. Ὀγν ἰαΐευ ννυϊζοιβ, 6.6..70.}), Τγίη. 5(}1.95.160). 

Β. οἱ Οποβέ. ἀθοὴβ δευτέραν τετράδα, γ. πρώτης τετράδος [ΤΠ 

ξαογ.τ.τΆ.τ(Ν.7.6418); τῶν αἰώνων τὰ γ. ΗΙρρ.ἤαον.6.3τ(ρ.158.18; 

Μ.τό.22300). ᾿ 

(. οἐ Ἡ. σμοβί, τοξ. 70.15:26 ὃ γ. ἐστι τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ ΤΙβοπῖ, 

Β.“δεἰ,4.1(}1.86.12208}. 
Ὁ. ταθῦ. καθάπερ ἂν ἰδίου γ. ... ὅ.-σωτὴρ ἀναδέχεται τὰς ὠφελείας 

ΟἸδτη.οἐν.7.3(ρ.15.19; Μ.9.4268); τὰ ἐκ τῆς ἀδικίας.-.ἐκῴύοντα γ. 

Οοῃβί.ογ.ς.εὐτδ(ρ.176.253; Ν.20.τ2800); τὸ ψεῦδος γ. τοῦ᾽ διαβόλου 

Β45.6.223.4(3.3200 ; Μ.32.8288); Οὗ δροκεῃ ψοχὰ 88 ΘΔΠΔΙΟΟΥ οἵ 

Τροροϑ γ- --- ἐστε τοῦ νοῦ ϑενατ, 1 ρΊ]}.6(Μ,63.542). 

γέννησις, ἡ, φοπεγαίίοη,, ΘΗ ρΡ ΕΗΔεΥΤΉΗΡ, αἸδὸ δίγιἢ 1. οἵ αἰνὶπο δοη ; 

8. εἴεσηδὶ ροπογλείοη [ν. γεννάω] τὴν ἄναρχον.. παρὰ τοῦ πατρὸς 

γ. ΑΙδχ. Α]. 6. 4165. τ2(ρ.28.2; Μ.τδ. 5688); ποῖ ἴο ΡῈ οοπορινεβα οἵ 

ἰπ ἴοιγαβ οὗ Βαπιβη ρεπογαίίοῃ, ἴδ, ἀγ.1.28(Μ.26,604Α); ". ἀεπιεᾶ 

ὈγΥ Ατίβηβ 45 ἱποουηρθῦθ]6. Ἡ1ΓῊ ἀἰνίπα δὐβϑῆσς ἡμεῖς δὲ. μήτε 

τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ παριεμένης γέννησιν, ὡς ἀγεννήτου,...«μήτε μὴν 

ἑτέρας τινὸς ὑποκειμένης εἰς υἱοῦ γ.» μὴ ὄντα φαμὲν γεγεννῆσθαει τὸν 

υἱόν πη αροὶ.το(.20.8400) ; πρὸ τῆς ἰδίας γ. μὴ εἶναι τὴν οὐσίαν τοῦ 

μονογενοῦς 4 ἈΡ.ΟΥ Ν γ85. μη. 4(2 Ρ.184.4; Μ.4ς.7778}; ὅπ ΜΠ 

ἀϊνῆπε ᾿πραβϑ ιν εἰ μὲν τὸ ἀπαθὲς εἴη, μὴ εἶναι τὴν γ. ΟΥΟΝΥΒ5. 

ἐδ.(2 Ῥ.52.27]; 6210); πάσης...γ, οὐκ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐκτεινομένης ἔπη. 

ἐδ.(2 0.212.22; ϑο00); δ. δϑηχμηβα ὈνῪ οὐ μποῦοχ οὔτε τοῦ πατρὸς 

ἐκστάντος τῆς ἀγεννησίας, διότι γεγέννηκεν, οὔτε τοῦ υἱοῦ τῆς γ. ὅτι 

ἐκ τοῦ ἀγεννήτου Οτ.ΝαζΖ.ον.20.12().36.3488); Ὀδοθιθε οὐσία.. τοῦ 

υἱοῦ ἡ γ. Βαϑ.ἠοη1.24.4(2.1028Β ; Μ.31.60500); 1ᾶ. ΕΜΗ. τ ο(1.221Ὲ; Μ.29. 

5334}; Πυπιδη ΔΠΘΙΟΡΎ ποί το μ8 ἴοο ΟἸοβεὶν ὈΙοββεα οὐ χρὴ τὰ τῆς 

σαρκικῆς γ. ἰδιώματα ἐφαρμόζειν τῇ θείᾳ φύσει αν Νυ85.Π44.(Μ.4ς. 

140Ὰ}; ἴᾶ. Εγρ.8(2 Ρ.186.20; Ν.45.1800); ἴογ γ. 5 ἀπαθής, 1δι4{0.85.τ; 

δδοοὺ; Ταδί. Τί. ο(}1.75.11570}; ποῖ ΤειΏροσαὶ, ΟΥΟΝΥ 85. Ετμ.0 

(2 Ρ.213.29; 8120); ΤΙ. Τγίρι. 5(11528); ἃ Δῃ 1Π6Π40]8 τηγβίετν, 

ΟΒτγϑ.παϊυ.2(6.3048); Ονὐτοϊμοιμηϊσθη, (5'.707Ὰ}; σομΒ τα παρ αΠ - 

ξεγεποα Βούνγεθη Ρείβοηβ οἵ Βδΐμου δηᾶ ὅ0π, ἀπαβί. Κά.(ρ.272); 

70... 0.3.7 Δῇ.ο4.τοοϑο); 2. οὗ Ἰποδζηϑῖε ΟΠ; 8. δυχηδῃ γ. οὗ 

Τμορος ἀφηϊβα ΌΚ Ματοίοη πα οἴδιει ΠΕΥΘΊΙΟΒ, ΤΑΙ. “ροϊ].2..(Μ.26, 

1404); δπὰά ὃν Νεβίουίαβ, ΚΚ.Ὁ τ4{Ρ.287.})ρ.ΟΥΥ Ν ἐπ. τι δί6᾽,248) 

41.: 8150 ζα]οᾶ ἡ κάτω γ.» ΤΑ παν (ἄν. Α(}1.28.0658); Ῥ. χε Ὁ} }} 010: 

σεπεχαίίομ᾽ ἔτοπι δαῖμον πὰ ΒΜ τηδὶ πίδίηθα ασαὶηβὶ ΝΝΒΈΟΥ 5, 

Ἐυϊγοΐοϑ, Δη4 τποπορῃνδίζεϑ γεγέννηκε ὅ. «πατὴρ τὸν υἱὸν ἐξ ἑαυτοῦ 

γ. μιᾷ" πλὴν εὐδόκησεν ἐν αὐτῷ τὸ ἀνθρώπινον ἀνασῶσαι γένος... «διὰ γ. 

δηλονότι τῆς ἐκ γυναικός Ογτ, Ολγ μη.{5}.721Ὲ)}; 2}.(7474}}, 14.70.5 

(4.4418,0); μονογενὴς.««ὠνόμασται κατὰ τὴν ἄνωθεν γ., πρωτότοκος 

δὲ. ὡς πρῶτος τῆς ἐπὶ τὴν ζωὴν φερούσης γ. τὰς ὠδῖνας λύσας Τμαι. 

Τρ. το( .75.ττόοο); ὁμολογῶ δύο γ.. ἐκ θείας καὶ ἐκ σαρκός"..«δύο 

γ. ἐν ἑνὶ προσώπῳ Μαϊειία ἀρ. (ΓΡ( 48)αεί. 2(.4(Ὁ 2.τ.1}.119.34; 

Ἡ..2.1368}; πα Θβηττηεα ς5ρ. ἰῃ ΤΏτοο ΟΠαρίθυϑ ΟΠ ΤΌΨΕΙΞΥ εἶ τις 

οὐχ ὁμολογεῖ, τοῦ θεοῦ λόγου εἶναι τὰς δύο γεννήσεις, τήν τε πρὸ 

αἰώνων ἐκ τοῦ πατρός,..«τήν τε ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. «ἐκ τῆς... 

Μαρίας... .ἀ. ἔ, ΟΟΡ(ς53)απαι!.2 οὐ Τυβιη. ἐστ, απαἰ ἐμ α(ρ.00.22; Μ.86. 

1ΤοΙ30)}; Εληορ,»αΐγ".το( 1.86.20200); Ἐνδρτ.ἤ. 6.1 ττ(0.18.29; Μ.86. 

24408); δύο γ. ..- τήν τε..«ἀσωμάτως καὶ ἀιδίως, καὶ τὴν..«σαρκικῶς 

ΕἸ Αἴουιεαη. 4; 3. ἰμ6 Ναιίυϊν: ἃ. ἴὰ ϑεη., Τρ ΜαρΉ.1τ τ; ἴτϑῃ. 

ἤαογ.3.τ0.τ(Ν1.7.930Ὰ}; Οτ Ν γββ. ἐροὶ!.28(Μ.45.ττ848) οἰδ, 5. γήινος ; 

ϊ5. ρυμν ἀοξεπάςα, τι εἰς5.6.73(Ρ.142.24; Μ.τι 4080); ΔπΠ4 118 

γον αἰττηθά, ἐδ.(ρ.143.2; τ4080}; ἡ δὲ γ. αὐτοῦ διπλῇ γέγονε, 

καθ᾽ ἡμᾶς καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ἰά, [ν.11 τη Μτιτβί(ρ.2ο.1; Μ.17.2800) ; 

ΒαΞ.Πορι.4.3(2. 507); Ν..31.14644); βοῦτοες οὗ ρυθοθ ἴο ψοτγίά, ΟἹ. 

Νινξ5.ἰαμά. Βας.(}.46.7804}; ΡάγΑ]161 Ὑἢ Θἴρυθϑὶ ρεπθγίιοη, 

ΤΟμυγϑμα!υ..(6.39414); ξοχεῖο  α Ὁ. Ῥγορμεῖβ, Ομτγϑοπαΐῖυ.τ(2.2550); 

(ἰτρεξο!α δἷστῃ οὗ Ομτῖσε (Ναινιν, Βαριείστα, Ἐδβυτγθοιίομ) αἰβε, 

ΌΥ Το. Νίο. παι. (}1.96.1440Ὰ}; Ὁ. 0 ἔξαϑῖ οἵ Ναιίντιν (ν᾿. γενέθλιος) ; 

ας ΞοΌΤΟΒ οὗ 811 οἴμευ ἐεαϑίς, (μτυβ Βλτοροη,δ(1.4970); Κερὶ 12 

ἄδλνβ Ὀεΐοτε ΕρΡιρῆδην, (οβιι. Πη4.Ἰορ.5(Δ1.,88.το70); οἢ 25ῖ Τςεο,, 

Το. ΝΙο παν, 4404); ἐδι(14450); 4. τρίγημαὶ δίγιδ, τερόμεγαϊ]ο0η 

ζν. ἄνωθεν), τπχουρἢ ρυδοῖίςα οὐ νίτζας γίένεται..«ἦ ἄνωθεν γ. .-- ἐξ 

ἀναλήψεως ἀρετῆς καὶ τηρήσεως τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ 0τ, ,.35 1 70. 

(ρ.510.14}; ΟΒτυβυλονν.2.5.1 Ἰη.70.(8.1430}; ΤὨτΟυΡἢ Ῥαρίτί5πι, ΟΥ, 

5.35 ἴῃ 70((ρ.510.21,25}; νοητῆς τῆς διὰ τοῦ βαπτίσματος γ. (ΤΥ. 

πον.2.5.2 ἴηι 70.(8.145Ε}; ᾿δποε οὔ πιδη 8 τὨγεθίο!α Ὀίτίμ, ρῃνβὶσαὶ, 
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Ὀαριίβγηα), δρᾶ ἴῃ χεξαγχθοϊίοη, Οαὐν 85. μη. 4(2 Ρ.64.21; Μ.45, 

6360); Μαχιανιδὴρ.(Μ.91.13258); 5. Ξε γένεσις ἐγεαΐίοη, ΗἸρρ.ἠαεν. 

5. 2π(ρ.126.27; Ν.16.31048); πρὸ γὰρ τοῦ ὁρωμένονυ..«γεννήσεως, ἐγὼ 

γεγέννηκά σε ΑἸ εχ ΐη ̓ ς τοῦ: 3(Μ.27.4610)} Οτ Ν 88. πη. 4(2 

Ρ.58.3; Μ.45.6280); ἐῤ.8(Ρ.185.10,22; 7804.,8). 

γεννήτειρα, ἡ, ᾿ποίλιον, οἵ ΒΜΝ γ. ἐστι τοῦ λόγον 1,δοητ. ΗΝ εςί.3 

(Δ1.86. τόσ0Ὰ}; ποῖ. [56. παρρησία) γ. ... πάντων τῶν παθῶν Βθοχ ἀοεὶ. 

4.5-(Μ.88.1τ6654}); οἱ, ΑΡορ έν Ραῖν (Μ1.65.109Ὰ) οἸζ, 5, γεννήτρια. 

κγεννητή, ἡ» “- γενετή δγίϊ ἴῃ ρῆγταβε ἐκ γι: τίς γὰρ..«ὁ ἅγιος ἐκ 

γ.; ἈΡΟΙ!. γιό(ρ.217.19)Ὰρ. τι Ν γε5..4ρο}}.28(Μ.45.ττ840); Ογτιΐπε. 

μπίροη. (51.7030}; (8}}.0.Εν».(0.96); ΜΜτγ. Αγίοηι.34(Ρ.34.7). 

γεννητικός, ρεριογαίυε, ργοάμειυε; Ἵ. οἵ τλεῃ κάτοχος ἐπιθυμίας 

γ». ΜεΙῃ. 5 γηρ.2.2(ρ.17.3; Μ.18,408); 15:4 Ῥε] ερ.1.130(Μ.γ8,2730); 

τοῦ, τγρεβ οἱ Βαρβιιαὶ τεροποτβιίοη ἱπ ΟἹ ὅ νόμος τὴν ἀναγέννησιν 

ἡμῶν προφητεύων διὰ σαρκικῆς γενέσεως ἐπὶ τῇ γ. [50. καταβολῇ] τοῦ 

σπέρματος προσέφερε τὸ βάπτισμα (Ἰογα.5,Γ. 3.12(Ρ.234.9; Μ.8.11848}; 

2. οὗ εἴοτηδὶ ρεποιδιίοη οὗ ὅοη, δι ποτ᾿β πδέαγε θοῖηρ ἀεὶ γ.» Ατὰ. 

44“ν.3.66(Μ.26.4648}; ΤΑ. ἀταὶ. Τνῖη.τ.2ο(Μ.28,11484) οἷἴ. 5. στόμα; 

Ὁάντα (Β65. ποις β(ι 4160; Μ.20.1570) οἷξ, 5. γαστήρ; Τιϑοηΐ. Η. 

Νεεῖ.π 2. (Μ.86.14964) οἶτ. 5, ἀνεκπόρευτος ; ἃ5 αἰδῖ, Ττοτὴ ὅοι, ΑἸὮ, 

4γ.χ.2ϑ(61Α}; οὗ ψΒΟΠῚ ἴεττὴ ΔΡΡΕδΙβ ἴο δὲ 564 ραββίνεὶν ὁ υἱὸς 

λόγος τοῦ θεοῦ, υἱικῶς γ. Ῥιάντῃ. Τγῖηπ.2.2(Μ.10.4640); ὅ, Οπορῖ,, οὗ 

Ἑαΐπου μόνον [1.6. νετπουϊ ἔοτπα]δ 8608] εἶναι καὶ γι ΗἸΡΡ.Παδγ.10.13 

(ρΡ.273.217; Μ.16.34274}; 4. τηεῖ. ἀπείθεια ἁμαρτίας ἐστὶ γ. (Ἰεπι. αεά. 

τιαβίρ.τδο.26; Μ.8.3728); οὗ παπίθου ἴθη ΨΨΈΊΟΝ 15. γ. τελειότητος στ. 

Ναζιον 4ς.14{Μ.36.6410}; οὗἩ ὈΔΡΕΙΒΓΠΔ] νγαῖθγβ ὁ ἄρρητός σου λόγος... 

γ. αὐτὰ κατασκευασάτω ϑεταρ.εελ.το,2; οἵ ΘΡίβοοραὶ οσὐάθσ ἃ8 

πατέρων γ. τάξις ἘΡῚΡΆ.ἢαεν.75.4{ρ.336.5; Μ..42. 5080); οἵ οΥἱριηδὶ οἵ 

ἃ {ταπβίδιίοι ἀνήρηται ὁ λόγος ἀπὸ τοῦ γ. τόπου Ἰά.πηεη5.1(Μ.43. 

2488). 
Ἐγεννητικῶς, ὅγ τϑαγ ΟΡ φεπεναϊίοη, ΤΆΤ ἀΐαί. Τνίν.τ. 6(Ν1.28. 

11254Α) οἰἷζ. 5. δημιουργικῶς ; Ὀιάν παι {Βα5. μη. β(1.2088.; Ν|.20. 

7168}; ἰἅ. Τγΐρ.χ.35(Ν.320.4370) ; οὐκέτι γ. ... ἀλλὰ κτιστικῶς ἘρΡΙιρΡρΆ. 

καεν.76.4ο(ρ.394.28; Μ.42.6040); Ἰιδομε. 1. ἰός 2.4(Ν|.86.15370) οἱζ, 

5. γεγεννημένως. 

Ἐγεννητοαγέννητος (ἔγεννηταγέννητοΞ)», ὑεροί!ε»-ηδεγο ἢ εἰ 

ταὐτόν, φασί, ὁ νἱὸς τῷ πατρὶ κατ᾽ οὐσίαν, ἀγέννητος δὲ ὁ πατήρ, ἔσται 

τοῦτο καὶ ὁ υἱός" καλῶς, εἴπερ οὐσία θεοῦ τὸ ἀγέννητον, ἕν᾽ ἦ τις καινὴ 

μίξις γεννητοαγέννητον ΟΥ.ΝαΖ.0».20.12(ρ.90.9; Μ.36.894); Μακεδ." 

εἰ μία θεότης ἐστίν, ἀγέννητος δέ ἐστιν ἡ τοῦ πατρός, γεννητὴ δὲ ἐστιν 

τοῦ υἱοῦ, γ. ἐστιν ἡ θεότης ΤΑΙ ἄταϊ. Τνῖη.3.8(}1.28,12138). 

γεννητός, [ν. ἀγέννητος, ἃπιᾷ γενητός (10 ἩΓΒΊΟΙΝ 10 15 ἔτεα. Π0η- 

Τυβεᾷ ἴῃ Μ59]; 
Α. δεροίοη, φεπεγαίφα ; 1. οἵ οτεαΐατεδ; ἃ. ἃ8 Βανίηρ ἃ Ὀερσὶ μηϊηρ, 

ποῖ δίεσῃδὶ, ἔπι ἴῃ τ. ΡΒ οβορῃν (5.ν.1.) τὸ μὲν ἀεὶ ὄν, τὸ νοητόν, 

ἀγέννητον εἶναι διδάσκει [5ο. ΡΙαῖο}" τὸ δὲ οὐκ ὄν, τὸ αἰσθητὸν, [γ.] 

Αἰβεπαρ ἰερ.το. τ(Δ1.6.0294)}; ἤεποα ΟὈ]δοϊίοηβ οὐ Αὐδὴβ αρϑῖ. 

εἴετῃϑὶ ροπογβτίοη οἵ δοη (ν. 3.0); Ῥ. οὗ Οὐμοϑῖ. δϑοῖβ γ. ...ἕ ἀπὸ 

τοῦ ἀγεννήτου πατρός Ιτοῃ.ἤαδν.1.11.1(Ν1.7.561.); ΗΠρΡ. Παεν.6.30 

(Ρ.157.6; Μ,16.32304}); δ: τεῖ, (ἀποβῖ, σοησθρίοι οἵ ννου]α οὐκ ἐκτι- 

σμένα τὰ κτιστὰ ὁρίζεται, ἀλλὰ γ. καὶ ἀπὸ μετουσίας ΡΙΡἢ 67.32.2 

(ρ.441.5; Μι41.5450); 2. ονῖπρ ἴο σοηξιδίοπ νυ ἢ γενητός ἔγχεα. - 

ἐγεαίεά, 650. ἵπι ΕΑ ΪῪ ἘΔίΠΘ 5 μόνος γὰρ ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος ὁ 

θεὸς...τὰ δὲ λοιπὰ πάντα μετὰ τοῦτον γ. καὶ φθαρτά Τυϑὲ (ταὶ. ς.4{Μ, 

6.4388); τὰ θνητά τε καὶ γ. ΟἸδπι. 5 7.2.110Ρ.141.3, ν.]. γενητά Ν.8, 

9888); ΗἸΡΡ λαεν.6.τ2(ρ.138.0; Μ.16.32118); Ἐλπ|π5.4.6.3.2(Ρ.ττ2.τα,16; 

Μ.22.10219,193Ὰ τε ϊπρ γενητόν); 3. οἱ ἀϊνὶπε ὅοῃ ; 8. 115 οοηξι- 

οἷοι γαϊβοᾷ αἰ υ]ἶδς ἴῃ [86 Ἀρρ]!οαιίοη οὗ τετῃὶ τὸ 50ῃ ; 5ἴ5. υϑεὰ 

μείους Νίσδθα ἴὸ ὄχρύθββ τϑί δ οηβμρ Ὀεύνθθη ΕΔΊΒΕΥ ἀπά ὅοῃ, 

ἰὼ ἃ Ῥοββίδ]ν Β οσαἸ παι οηϊδί βεῆβθ, ΟΡ. ἀγέννητος: ὁ μὲν [30. 

Ἐδιμει] ἀγέννητος, ὁ δὲ [36. 500] γ. Ἐὰ5.4.6.5.1{0.21.3.28; Μ.22.3530); 

15.4.3(ρ.τ54.13; 2574}; θυϊ ἀυτίηρ ΑΠϑὴ σομΣΟΨΕΙΒΥ͂ Ρερῖῃβ ἴο θὲ 

ἄϊοι. ἔγοτα γενητός: τὰ δὲ γενητὰ ἀδύνατον, δημιουργήματα ὄντα, 

λέγεσθαι γ., εἰ μὴ ἄρα, μετὰ ταῦτα μετασχόντα τοῦ γ. υἱοῦ, γεγεν- 

νῆσθαι καὶ αὐτὰ λέγονται Αἴἢ..47.1.56{Μ.26,1208), Ἐπουρ} ΑΥΔΏδβιι8 

ἄοε5 ποῖ αἰγγανϑ αἰ Πεγθητίαία θεΐνγθοη ἴῃ 6 ἴνγο 5ρ6 }ΠΠηρϑ, νν ἱ ἢ ᾶτα 

οομβίδητὶν σοηξυβεά ἢπ Μ55; Ὁ. 8ἃ5 ΑΥΪΔῸ ὕδυπι ἴὺ ἘΧΡΥΘΒ5 ν]δνν 

τιδΐ ὅθι ἴ5 οσεαΐυσε, οὐ δὲ ᾿εαβί βῃδογάϊηθε αἰνίπα Ὀειηρ; ἀγέν- 

νῆτὸς Θχρυεβϑίησ σββαποα οἱ ἀἰν] Ἵν ἰδ ἀΡΡΙΠΟΔΌ]6 Ων τὸ ΕΔΕΠΕΥ, 

γ». Οπατασίουζεβ οι ἀγέννητον δὲ αὐτόν φαμεν διὰ τὸν τὴν φύσιν γ. 

ΑτΟ Τ αὶ. [5.2 ἀρ. Αἴμισγητο(}1.26.7ο 50); εἰ δὲ τὸ γ. αὐτὸν λέγεσθαι 

ὑπόφασίν τινα παρέχει...οὐ περὶ αὐτοῦ μόνου τὸ γ. εἶναί φησιν ἡ 

γραφή, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνομοίων αὐτῷ Ἐπ5.Νις ,. Βαΐη. (0.16. 

16,18; Μ.82. 164); τετπὶ τοὐδοϊο ἃ5 Ὀπβουρίαται! Ὀν ΟΑης. (358). 

σνη ἈΡ.ΕΡΙΡἢ. ἦαον,73.3(ρ.271.14; Μ.42.4088); σρο.]δοα.σριάρρηι. 

(Ὁ Ὀ.291.29--292.3; Μ.42.4378.0}; 8}} πΚοπιο98 Βδένεεη τῆς ἀγέννητος 
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απ τῃς γ. Ῥεΐηρ αἀοπιθα Ὀν Αποπιοδαηια ἀγέννητος... ἐκφύγοι... 
κοινωνίαν τὴν πρὸς τὸ γ. Ἐππ αῤοίὶ,ο(Ν.50.8438); 1ὃ. 11(845}); ο. πέηδὲ 
σοιηρδγα νεῖν ΤΑΤΟΙΥ͂ ιι5εα Όγ Ιαΐου Ἐδίμθυβ γ. δὲ τὸν υἱὸν οὐκ 
ἀρνούμεθα, ἀλλ᾽ οὐχὶ κτιστόν" οὔτε γάρ, ἐὰν τὸν υἱὸν γ. ὁρισώμεθα, ἐκ 
θεοῦ πατρὸς τὴν οὐσίαν ἔχειν ἀρνεῖσθαι δυνάμεθα ἘΡΊΡΒ ἐαεν.76.20 
(Ρ.378.4; Ν.42.5764}; Τότ υ85..4γ.ο} δα. 5(}1.45.τ2880); 10.}Ὁ. [ο. 
τι͵ (Μ.94.8170); δηᾷ οἰεδαγὶν αϊδί. ᾿ποτ γενητός, ἘΡΙΡΗ.ἠαογ.64.8 
(Ρ.417.16-τ; Μ.41.1084.); Ογτολιοδι (5). 154); ΤΑ1}.ἀ1αἰ. Τνῖρ.τ. τὸ 
(Μ.28.τ1444}. 

Β. δογη; 1. οἱατ., τπογίαἰς ἀπὸ πάντων τῶν γ. ΟΥΤΟΥ.23.τ(ρ,255.1τ; 
Μ.11.4924Ὰ)}; Ἐλιβ. 4. ργοετ.(Ρ.445.12; Μ.22,7168)}; Βαβ. δρῖγ.63(3. 
52; Μ.32.1844}); γεννητοὶ γυναικῶν (οἴ, Μίχχτ τ; 1.0,7:28) Οὐ, 7. 
20.44(33; ».388.χ0; Μ.τ4.67}0); τιν, νββ.ογάουμ, (ρ. τοῦς ; Μ.44. 
αἸὅ1}}; [10»4.Οἴ6».2.17 2. Τὰ 5686 οἱ ογεαίμγε πῶς γὰρ ἂν συνεγ- 
γίσαι ποτὲ τὸ γ. τῷ ἀγεννήτῳ ; ΟΙ]ετῺ.5ἰν.2.2(0Ρ.115.22; Μ.8.9368); Ἐπ|5., 
εἰ τιϑίρ.66.23; Μ.24.8370); ΟἸγνβ.μοηι.50.5 10 ΜΠ (7 πο 60); 3. οἵ 
Βυτηδπ πδίατο οὗ (ἢ γῖϑῖ, ΟΡΡ. ἀϊνιης, Ιρπ.Ε}ἢ.}.2 οτ. 85. ἰατρός ; γ. 
φύσει ΟΥ̓. [0.2.18(12; Ὁ.75.21; Μ,14.1450); Ροβί- ΝΊΟθηα. οὔτε ἀγέν- 
νητὸος οὐσία τῇ γ. κατὰ φύσιν συντίθεται ΒΑ8.5ε}.ογ. 25 (}}.85.2078); 
4. οἵ Βυχῆδη Ὀἰττῇ οὗ Ομ γῖβι, Τιϑε. 41αἰ.66.τ(Μ,6.6288) ; θεὸς...γ. κατὰ 
σάρκα (ντ ἐγ. (51. 71250}; 5. οἵ Ἑδίμου (βαθς 1 ῃδη) λέγων ἴ5ο. 
Νοδέι5] ἕνα τὸν πατέρα καὶ θεὸν τῶν ὅλων...γ. δέ, ὅταν γεννᾶται ἐκ 
παρθένου ἘΠΡΡἤαεγ. το. 27(Ὁ.282.8; Μ.τ6.3442Α)}; οἵ Δᾶάδιη οὐ γι, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῆς θείας διαπλασθέντα χειρός ΓῊαζ, γεεί, ἐοη.3(Μ.6.τ2οοο); 
6. οἱ 5ρίγἱΐα] Οἱγτἢ γεννητοὶ πνεύματος ἐσόμεθα ὕντιμγιπ,(τ, 
7258); Ἰά1{45.24(5..1648) 8]. 

γεννήτρια, ἡ, ἡποίμεν, δογεα οὐσία θεοῦ γ. ἐστιν (οηβί,ο7.5.ε.6 
(ρ.τόο.26; Μ.20.12404Ὰ)}; ἘΡΙρΡΒ,ἐαρ. βά.2τ(ρ.522.8; Μ,42.8248); [5ς, 
παρρησία] γ. ... τῶν παθῶν Αροῤῥέμ Βα (Μ].6ς. τόρ α); οὗ Πλοχ ἄρεὶ, 
4.5(Μ.88,16654) οἷἵ. 8. γεννήτειρα; τεῖ. Τοῖς οὗ Τ,εὺ ὀρθοδοξίας γ. 
ΒΟρΡἢτ. Η. 6.5 γη.(}}.87.31880); οἵ ΒΜΥ͂ θεοῦ...γ. Ἡοτλ. 6}. εἶεν. (ρ.55.Ψ 
5; Μ.Ρ]..63.4τ08); ϑορδγ. Η.ογ.2(Μ.87).32454}); 170.) ,ἐαγηιιαμημηι. 
χ͵5(ρ.242; Μ.ο6.853.). 

γεννήτωρ, ὁ, ὑερείίον, ξαϊλον; ἴ΄60]. ὅ πατὴρ ἀρχὴ τοῦ υἱοῦ καὶ γ. 
ἐστί ΑἸΏ..4ν.1.14{(Μ}.26.41Ὰ4}; Ἰ4.6ρ..4τρ. 18. τ6(}.25.Φ 730); Βαβ.ἤο». 
24.2(2,Ἰ000 ; ΜΙ,31.6010}; μὴ ὡς δημιουργὸν... «λέγειν τὸν πατέρα, ἀλλ᾽ 
ὡς γ. φυσικῶς Οντοίδες. τοί 1,768) ; [0.0 (ο.τ.6(,04.8044}; οὗ Εοα- 
Ραγοηΐβ, τ, Νά2.0γ.40.26(}..36.4060); οἵ τῆς. εν} γ. τῶν κακῶν 
Ογγ Ἡ εαἰοεῖ,.2.4. 

γεννητῶς, ὃν ρεηεγα 08; δι6ο]., 58. ἄορ. 24.4(2.τ020 ; Μ.21. 6οϑΑ) 
Οἵ, 8, γέννημα; ΟτΤ.Να2.0}.2ο. ἸοᾺΝ. 25.1077Α};}; Ουὐτνν γ8ς ΚΕἰρι. 4(2 
Ρ.79.15; Μ,45.6538); γτ, 76.1.5(4.468); οὗ ΑΒ6] Ἀβὲλ γ. ὑποστάντος 
ΟΝ ν55. τι (α Ρ.26.27; Μ.45.5020}). 

Ἐγενολόγιον, τό, ὑγοοί, Ἐχογε.δ(0.334). 
γένος, τό, ῥανιἶΐν, εἶαες, γασα; οἵ ΓΠτιβοθηβ ἃ5. ἃ ΤᾺ 06 ΟΥ̓́ΡΕΟΡΙΕ 

(οἴ. ΤΡεῖτ.2:0) καινὸν τοῦτο γ. ᾿ΙορΉ.1; τοῦ...Κγ. τῶν Χριστιανῶν 
Μ.Ροῖνε.3.2; οἵ ὈΠυσΟΙ 85 γ. τῶν δικαίων Ἠεῖπῃ.βέηι,0.17.5 ; ἐκ. 
τῆς ᾿Ελληνικῆς παιδείας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς νομικῆς εἰς τὸ ἕν γένος τοῦ 

σωζομένου συνάγονται λαοῦ οἱ τὴν πίστιν πρθσιέμενοι ΟἸεπη."ἰγ. δ. ς 

(Ρ.452.25; Μ.9.2618). 
ἑγεντίλιοι, οἱ, (1 ,ΔΓ, 5665) ρ6μ 1165 περὶ τῶν Σαρακηνῶν. . 

λεγόμενοι γ. (Ὦγνπ. ἤγ τ {6} .οτ 26(Μι,64.86ολ). 
γε-όομαι, [41585.. ῥξεοηις φαγί τῆς “-οϑείσης σαρκός ΟΥ Ν᾽ γββ5. δικά. 

1(Μ.45.2330}; 14.γ6ς.3(}]1.46.66ο0) ; ἐγτ,εοί 7 Τ65.1 8}; τοῦ, οταΐθ οἱ 
τή8 Ὀεΐοτα [πς., δίαχιαριδισ. (Ν].01.1το 440) οἵδ, 5. θεουργέω. 

[γεο-πονέω, []- πονία, τ. γη-. 
γεοῦχος, ἰαμαϊίογά, ὕγτ.  εαϊεε,15.22; 

1818). 
γεραίρω, (ο ποΉοτ ; 65ρΡ. τὸ σοά, τονε, ΠΊορη.3.5; ΟἸοπι ῥαρά. 

2.4(ρ.182.10; Μ.8,.4444)}; Ἐππι5.}.6.1.3.20(}}.20.768)}; Μοίἢ σν.3.6 
(0.32.1; Μ.18.690Ὰ)}; ΝΠ Ρῥ.Ι.222(}.γ9.τ680). 

γέρας, τό, !. ῥγίντερε, οἱ 8. Ἰοῇη γαβέϊηρ' οἡ Ὀτθαβὶ οὐ ( τιβὲ 
τοῦ γ. τούτον ἀξιωθείς ΟΥ. [0.23.20(13; ρ.461.25; Μ.14.Βοοκ) ; ῥγεγορα- 
Εἶνε, οἱ Ῥτε δι μοοά γενικὸν ἔχουσι τὸ γ. οἱ ἱερεῖς ΤΆΔΕ φην1 ἤη 20ὈἘαγ. 
(1.592); τά ψοΣ ἠῃ ἔίδυ,(α.183):; 2. γεραγά, τὰ σεη. εὐδαιμονέα...τῆς 
σοφίας γ. Τ5:.1...5.4(}}.6.481.4}; θεοῦ...γ. ἀξιοῦντος, καὶ κολάζοντος 
ἕκαστον κατὰ τὴν ἀξίαν Οτ.0ν.24.2(ρ.354.17; Μ.11.4020); 14. εἰ5.4.30 
(ρ.299.21; Μ.τ1.10720); οἵ παρρν ἀθαιἢ οἱ Ὑποοάοσβιτβ τοῦτο γ. 
ἐξενεγκών ῬὨΙοΚσῖ, ἤν διυτ. 2(Μ 65. 068); οὐ δέεσθαι 16 45 τεναζαᾷ ΤῸΥ 
ΒΌ ΥΩ 5. Δα χηϑτίνυαοπι, σύ ϊερι.6.2; Μ16]. Ρ.τ.2(Μ.5.1200); νυ, 
12.9:27(}1.γ72.6526} ; ἔογ φορά ᾿σΐδ οὰ Ἑβτίῃ, ΟἸεηι ῥαρά.τ.το(ρ.146.,20; 
Δ1.8.2640}; 1ἃ.5͵γ.}.2(0.8.31; Μ.9.4138). 

γερδία, ἡ, ([εγ410} τοεασυεγ, γτϑ.υ, δα. ϑοίρ.186.9,11). 
ἘΓερμανολέτης, ὁ, ἀδείγογεν οὐ σεγηαην, Ογαε, 51}.14.4-. 
Ἐγεροδοσία, ἡ,  γίξε-ρίυϊηρ, 170,1)... 7.30(}1,06.12320). 
γεροντικός, οὗ οἷά 1Π60, Ὠεποε τὸ [βιβλίον] γ. οὐ τὰ γ., πάη οἵ ἃ 

«οὗ νῦν 

ἀρορλ Ῥαὶν. (1.65. 

.313 γεωπετήῆς 

ὈοΟΙΚς οοπίφιμϊηρ [4165 οἵ ἀδεοσί [αἴθ 5 τοὺς βέους τῶν πατέρων σὺν τὰ 
γ. ΝΠ ρΡ.4.1(}1.γ7γ09.5454)}; ογ σε. τ2(Μ}.88,16330); 710. Μόβοῃ, 
γαϊ. 55(}1.87.20008). 

γερουσία, ἡ, δεηαίο; Ἄἐγηοά ἱερατικῆς...γ. 
(}1.8ς. 6134}; (σ61.νγΖ.᾿.6.2.22.2τ(Μ.8ς.1203}). 

γέρων, ὁ, οἰά »ιαη, 85. {116 οἱ αἱρηιν; 1. οἵ ἀδβοσὶ [δι ῃθυβ 
διδασκαλίας τῶν γ. Ὀὐναρτ. Ῥοπί, αρ.ῥγαεί. σοετη (Μ.40.12210)}; τ. 
ορ(12528)}); “ροῤῥίᾳ, Βαΐγ.(]1.6ς,734); θοτ.ἀοεί.τ. τ͵(Μ.88. τό400) ; 
2. (Ξϑηεχ), {1116 οἱ Ῥυϊππαία οἵ Αἰσίσαη οπυσοῖ, (οά, Αγ.9ο; 1δι92; 
ϑ.τοο; 3. τηδί,, οἵ αοα κἀκεῖνος ἀΐδιος γ. ὁ τῶν ὄντων πρεσβύτερος 
ΟἸΙοπι. ῥαεά.53.3(ρ.246.09; Μ.8.π80Ὰ); 85. ϑυτθο] οὗ ἄδοαν, 14,9 17.5.} 

(ρ.254.:Οὸ; Μ.9.69Ὰ). 
γεῦμα, τό, ἠογείαείθ, βγεϊ-  γεὶς γ. ... τῆς χάριτος Βαβ.ἠοηπιῖη 5.53 

(1 1494 ; Μ.29.3654); γ. τῆς κρίσεως ὈὨχν5. ἤθη. 5.4 τη. Π εν.(12.578)}; 
γ. ... ἁγίου πνεύματος ΑπΕρΡ.Βοβειαημιηὶ τος .8 5.178 50). 

γεῦσις, ἡ, 1. ἰαδίτηρ, οἵ Του άδη το, σμεὶ, ἄρῤὈ.6.7.3.; 151α,ῬῈ]. 
ἐρ.τ.ιϑι( .78.3201.}); οὗ οοα αἴξεν ἃ ξαβί, Ἰ)ῖοη. 1. ριεαη, (ρ.1ο2.5; 
Μ,1ο.1277Ὰ}; ταξί., οὗ μὴν ἐμόν: οὗ 5:πῦι] Ρ]δαβαγοβ, βεβ. 02}.21.1 
(..χό48: Μ.ο3τ. 5410}; ; γ. ἁμαρτίας 1.. ΟἸΤηγ. σεαζοτ 5(}. 88.8.30) ; οἵ 
βρ σῖζααὶ ταβεης τῶν μελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως ΒΩΥΉ.1.}; 

ἡ τοῦ πνεύματος γ. Μασ. Αερ,ἤοηιτδ,13(Ν).34,6220); γ. ἐξ οὐρανοῦ 1ᾶ. 
εν. 2(3Ά.34. 0004); ἡ τοῦ θεοῦ γ. ἐδι(φορΒ); Γάγτη.}"ς.3:0(}1,30. 
1320}; οὗ ρετσερί]οη οἱ ἤεβῃ οἱ (ἢτίβι διὰ γ. ἡμῖν νοητῆς ΒΒ. ἔοι. 
τη: Ἐς. 233(1 1404; Μ.20.3640), Ογτ. 5.532: (1. 69.888.Α); 2. ἐαείε, 
βαυσιν, Πον. Οἰθη,. 8.1. 

γεύστης, ὁ, ἐαΞίε; οὗ Ποοά, ατ Να Ζιεαγη.1.2.8.τ46(Ν1.37.6 50}, 
γευστός, ἐμαὶ γᾶν ὃ ἱαείεᾷ εἰ γ. ἐστιν ὁ κύριος, διὰ τῆς πίστεώς 

ἐστε γ. Οτ, Ξε ἴηι Ὀς.33(}1.12.12080). 
γεύ-ω, τηεα,, ἰαδίε; τηϑῖ. 1. ἐαδίο, ἐχῥεγίεηεο, ἴῃ σϑτι., οσ. ἄθβῃ διὰ 

σταυροῦ θανάτου ἐγεύσατο Ατἱδί. αροἱ,ταη(ρειτο το; Μι96.11218); ὅτ. 
Νγβ88. ἠόονιιο τ Οασηϊ. (}1.44.0760); ἴ, Μείη.γ65.1.Δο(ρ.28ς.2; Μ.41. 
11080}; {8ε5.Να2Ζ. ταί, τοοί Μ.38.9 81); 10 γν, ΟἸοιη ῥαδά,2.τ(ρ.τόο. 6; 
Μ.8,3034}; ἰχα(ἢ, 14.9.4..5.34{ρ.182.23; Μ.9. 6400); 2. Ξρε τα }ν διὰ 
τούτου [3ς, (ὨγΙ51] ἤθελεν ὁ δεσπότης τῆς ἀθανάτου γνώσεως ἡμᾶς 
““σασθαι τύϊερῃ.36.2; ἴπ6 Ψ1}} οὗ ἀοά, ΟἸ]διηγ. σ ἐγ. )ιχ(ρ.44.7; Μ.Ο. 
4854); τῆς ἀϊνίῃης ϑυνθρίηθββ, οἷ. Ῥ5,212:0. τοῦ ἀληθινοῦ ἄρτου... 
γύσασθε, τοῦ καταβάντος ἐξ οὐρανοῦ ΑἸΠ,6αρ.Ὲς5.33:0(Μ.27.1680); 
Ἰλιάντη. "ς.33:9(Ν.39.13204); ΓΑ ΡΟ]] οι, Ὀς..3:0(}1.33.13568}; Ῥχοο!. 
ΟΡ ογ.6.Ξ(Μ.65.γ7280), Τοτ.ἀοεὶ.4.τ(Μ.88.1657}) οἷεἴ, 5. γλυκύτης; 
τεῦ, ἀπάθεια, 70.ΟἸ τὴ. “εἰ. 20 (1.88, 1χ480)., 

γέφυρα, ἡ, Ε, δγίάρε; ταςεῖ., οἱ ΒΜ γ. κόσμον παντὸς πρὸς τὸν 
ὑπερκόσμιον οὐρανόν ἘΣΡΉΥ.3.5288; ἡ μόνη θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους γ. 
Ῥσοο]. ΟΡ ογοαμά, ΒΑΙΤ τίρ.το.18; Μιός. 6818); Μοά.ἄσγηι (1.86. 
33008); ΤΘΟΡΏΓΗ. ἐγίοα (1.87. ,οόδο); Ὑματγι διά, κα ἠπηαρΒ(Μ.00. 
17778); οἵ οπη 5. Ὀαρεβιη γ. τις ἂν ἑκατέρων τούτων τῶν βαπτι- 
σμάτων [5.0. ΤενΊϑη δπα (ΠΗ γβε4η1] Ομ χυβ δαῤὶ Οἡγ.3(2.3700); οὗ 
Ἑπαγῖῦν, Ια λοηῖ.1.2 ἴῃ ἰσργίης, (3.544); οἵ (τ βε Β ἀδβορηΐ πο 
Ηδάεβ, χοῦ ρ ογ.1τ,4(},6ς. 7850) ; ΟΣ Ῥγαάνδυ, 85 ὈΠᾶρο δοχοββ, 
Τῆδϑτ5. Οὗ ραβϑϑίπρ ονεῦ, τοχηρταϊουϑβ προσευχὴ... πειρασμῶν γέφυρα 
10.ΕἸϊπι. οὶ. 28(Μ.88,11204}; 2, ῥίαϊξογηι ἴὰ οἴτοῦβ, δ. ενρ.το 

(ρ.91:.1). 
Ἐγεφυροποιῖΐα, ἡ, ὀδιεϊάτησ οὐ ὀγίάρες, Τυιῖν. ἐσά,τ.4.56(( 70 

ΟΙἵ, 5. ὁδοαστρωσία. 
γεφυρ-όω, εομηδεὶ ὃν ἃ ῥγιάσε, ἐπ ἰοροί πεν ὁ τὴν γῆν καὶ τὸν 

οὐρανὸν -υώὡσας τῷ ἁγίῳ σου ὀνόματι ἐστι πτιδαρί.τ.4(Μ.10.11810}. 
[Ἐ]γεωδεσία, ἡ, ἰαπά-ἸἩφαϑγ Ηρ, φγυέγίηρ, ΑΔΑΌΤΙ,οα αν δ. 

(}1.1ο.7220). 
[Π]γεωδέτης, ὁ, σεέγύενον, παι. δοα, αγήϊ. (Δῖ,το.733}), 
γεώδης, εαγίἧν, εαγίἠἰν; Ἐν ἴῃ Ῥαά 56η86, οὗ ρᾶρᾷιϑ οἷς βίος ἐστὶ 

σαρκικός, γ. τε ὑγτ, ἄδαε.40(3. 5634}: Δηα {ΠΕ ῚῚ ὑγουβἢ]}», 15, 4.10 
(Ρ.121.28; ΔΔ.20.11570); ἀοηηοηβ, ον. Οἴθηιν.τ; ΠΟΥΘΙΙΟ 5. γι. πλάτ- 
τοντες ἀπάτας Ἐλιϑῖ. [γππ(ρ.00; Μ.18,6808); ἃ 411 ΚΙπα45 οὗ ΟΥΤΟΥ͂, 
Ἐπδ.ἐ Ο τείρ.248.2; Μ.20.14208); ντ.Ος,6η(3.1028); 2. ΟΡΡ. 5ρὶ σὶ- 
18] ; οἵ Δη1Π14] ΜΝ οἵ πιβὴ ψυχὴν γ. Ο]εη). εχ. 7 μοί. κο(ρ.12.1το; 
Μιο. 6844) Σ ΜΉΘ 15 Ρα σα Ὀγν ἔδαν οὗ (οα ἀπὸ πάσης τῆς γ. πὰ χεξξὴν 
τὸς Τη] Δα. δ». τό(Ὁ.τ8,24); ΟΥΟΝ γββ.ογ. ἄθηι.2(15.40.26; Μ|.44.11458}; 
(σεηπθα, οηεγεὶ.(Ρ.79.12; Μ.8ς. τό1δᾺ}: οὐ δαύίῃὶν ορρ. πεανεπὶν 
6, Βα5.:.(,3.46{(ρ.97.0; Μ.20.110 50}; ΟΥἨὨ οαγτῃ]γ σοιητεγρατίς. οὗ 
βριζαϑὶ τα! 1865. ἐν. γεωδεστέροις διαμορφοῦντες.. τὰ πνευματικά 
γτιος. 3(3.15Ὲ); οὗ Μοξαῖς Ουβῃρ λατρείαν ὡς γεωδεστέραν ἰά, 

.}0.δ(4.5654). 
γεωμέτρης, ὁ, ἰαηἀ-Ἰφαφνεῦ; τηδί,, Ἰτοπ,, οἵ Αξδεϊαβ. γ. τῆς 

ἡμετέρας εἰς Χριστὸν σωτηρίας ΕΡΙΡΉ.ἐαεν.76.8(0.348.23; Μ.42, 
520 Α). 

Ἐγεωπετής, ἐαδὲ 0 ἐπε καγίδ; οἵ Οϑιηβ, 1 465.Ν 87. 41α],112(Ν.38. 

903). 

Β85.56]1.0. 1 βιεεἰ.2.1] 

Ρ.42) 



γεωπονία 

γεω-πονία, -πόνος, ν, γη-. 
γεωργ-έω, δ α ἐμιδραπάγαρ; εἰ υαίθ, ταοῖ, ; 1. αἰ Ἰναὶσ» 8. οἵ 

ΟἈτΞ 5. οΥκ διὰ ὕβρεως δόξαν ἐγεώργησεν Ῥτοοὶ.ΟΡ ὁγ.2.2(Μ6ς, 
6ρδ6}; ἴῃ 501}15, Ιρτι. ϊία.3.1 οἷτ, 5. βοτάνη ; πα ἴῃ βΒύτοῇ θεία 
χάρις ταύτην «-εἴ τὴν ἐκκλησίαν (Πγγϑ.αποηι.12.τ(1.547}0); μδπος οὗ 
ΜΟΥΚ οὗ ὈΙΒΗΟΡ5 οἷς. τοὺς πολλοὺς “-οὔντα τῆς ἐκκλησίας ἡγούμενον 
Επ5.4,6.2.3(0.77.332; Μι22. 1400); «εἶν τὰς τῶν ἀνθρώπων πεπιστευ- 
μένας ψυχάς Τπαῖ.2 Τὴρι.2:0(3.682); ΤΊ ΒαΤΟΝ ἐπέ (4. το 42); ἴῃ βεῃ., οἵ 
ΒΡΙ ΣΙ] ἀϊγθοϊίοη μετὰ γὰρ τὸ πάντα ὑποτάξαι τὰ πάθη... καλὸν τὸ 
“οεἷν ἑτέρους Ν1]) ἐχεγο,4τ(Μ.79.7608), ἀηα ᾿ππρτονοηεπί [56. [Π8 
ΟΠ 5.18}} αὐτοῦ ἴβα, οἵ [6 ραρβῃ] “-εἴ τὴν ψυχήν ΟὨχν5Β. ἢ 07.43.5 τη 
Μμ1.(2.4668}); Ὁ. νἱχίι65 -νοῦμεν εὐσέβειαν Τα5ι. Δα, ττο,3(}1.6.7208) ; 
Οτ. 70.20.2(0.329.6; Μ,14. 5168); : 1Ὁ.20.3(ρ.320.6; 5778); ]οιβτριεαρ. 
οἴ .8ς. 1840); θά ν]οβ5 τῶν. .τὴν ἀσέβειαν “-ησάντων ΒΔ5.6}.02.2 
(2. τϑῸ ; Μ.32.4804); ΟτΝ υ85,ογιάοηι δ(ρ.86,17; Μ,44.11730); Οντ. 
.10.5.τ(4.4628}; ς. ὃν αὐ νδίίηρ νιττας εἴςγηαὶ Ηΐς 15 ορταϊηθᾶ, 
Ὠδηςα “-εὖν τὴν ξωήν Μείῃ.765.1.στ(ρ.30ς.12; Μ.18.2818); 14 πγηρ. 
οιφίρυχχοιιδ; Μ.18.1854); ““ἤσωμεν τὸν οὐρανόν (Ὠγνπ.ἤομι.7.0 ΤΏ 
Ἐρη, (9,406 Ε); ἐδ.21.2(9.6730); 2. ἑμιρίαμί ἐν ὅλῃ τῇ φύσει καὶ 
τῇ γραφῇ “"ούμενον θεῖον λόγον ΤΡτος,,γ.3τ:τό(Μ.87.15270); 
3. λαγυεςί, ταεῖ., ΟΥ τεαρίηρ εν], ΜῈ], ῥα55.88 Ρ.15.20; Ρ4]1 υλνγς. 
2οίρ.τ2ς.29; Μ.47.11}); 4. πεῖ, οὗ ῥσέβ. Ῥζορὶ, 85 βυρβῖ,, βαῦμιογς 
τὸ αὐτόθι -«-οῦν Μαϊοδβ ἐχο. ογμοίρ.τ60.8 ; Μ.112.777}).. 

Ἐγεωργητικός, φΊυ ἰῸ ομἰππυασίησ, ταρῖ., Απαβε δι οά, (Μ 80. 
640). 

γεωργία, ἡ, εἰ ναίϊίοη, ταθῖ.; 1. οὗ οὐ] ανδίου οὗ νἱγίτιθϑ εἷς, 
Οτχ άταί. 22(0.164.1); ἰϑαῖαϑ ὁγ7.6.4(0.20) εἴς, ; 2. οἵ δνδηρο! δου 
ἐνετείλατο κύριος γ. (Ἰ6ηλ.51}.7.12(0.57.11; Μ.0.512.}; ἡ γ. δὲ διττή: 
ἡ μὲν γὰρ ἄγραφος, ἡ δ᾽ ἔγγραφος 1.ττ(ρ.6.12; Μ.8,6034); (ἢγνϑ, 
ἀμομι.12.τ(1.548Ὰ); [516.}6]1.6}}Ὀ.1.488(}1.γ8.4480); ἃ59. ψΨοΥκ οἵ 
Ἑδίθοσ, νυ. 79.1τ0.2(4.8610) ; ΟἹ Ραβίοταὶ σατθ, Ἐλι5.᾿..6,3.,37.3(}}.20. 
2028): 3. οἱ σοα᾽β σᾶγα δπα ἰοηάϊησ, ΓΒαΐ ψμ.72 τη ἀδη.(1.84)} 
4. οἶς οἵ βαρ γΟΥΒΠΡ 8.5. γ. τοῦ ἐχθροῦ Α΄ Ῥμ,ττοίρ,48.12); 
5. οὗ Β6Χ8] ᾿ητοσοοῦγθο, Τπάτζι. ἐπ με μ(..346). 

γεωργικός, οὐἐτυαϊίηρ, ἐοηξεγηδ τὐλ πδϑαηπάῦν, ο. σου, βα. 
πῦρ) ἀγαθῶν γ. {Ἐπ 5τ. Παπ.6(0.31.10). 

γεώργιον, τό, 1. επἰτουαϊοα βείά, ἐἰΐαρε; οἵ (Βυγοῃ, Οτ.Ὺον. 1 7.5 
τη {ἐγ.(0.157.2; Μ.1.41]34}; τοῦ γ. τῶν ἀποστόλων ὕγτ ᾿ς, πα: 7 
(Μ.69.11ος 0); θεοῦ γ. ὁ ᾿Ισραήλ τὰ.ΟΚ5.5τί3.:78}); οἱ Δροβί!ε5. 85 γ. 
τοῦ ἄνω καλλιέργου ἔλοτη, Νί6],(,44.5 τ Ρ.171}; ἴῃ ΡΠ οἡ δ. δοῦρε 85 
τὸ τοῦ δεσπότου πολύχουν γ. ἢ71γ.Οεο.4{(Ρ.41.3}; 2. οορ, ταεῖ., ΟἸθι. 
Ἄρα Ζ; 2. 174.25; Δ1,8.4254}; 1Δε. ταί, Τγῖμ.τ.τ2(Μ.28. 1157} ; ἐν 

ΠΕ ΓῈ τὴν.. ι'ἁμαρτίαν Αβίνλτῃ, ῥγοά. (Ρ.1ο9.33). 
ἘΡΘ ὁ, ἀπμοραμώπαῃ, υἱηριάγοεοσον, ραγάθηενγ, ταθῖ.; Εν, οὗ 
ΤΕ 5} ἰεδάσευβ, γτ, οοζι (2.208); οἱ ΟΠγτιβίίδη ΓοβΌμουβ, Πιβί. 
ταῤροΐ,44.τ2(}1.6.3060) οἵ, 5, δεσπόζω; 70. Βαρί, ὁὅ τῆς ἐρήμου γι. 
ΟἸδιλ, ῥγοὶ.τίρ.9.33.; 31.8,658); τὸν τοῦ ᾿Ιορδάνου γ. (ΠΥνΒρρ.δμευῖη 
170. Βαρί.(Ρ.37.18); ἈΡΟΒΕ65. εὑρίσκεις αὐτοὺς γ. τὴν ἄμπελον τῆς 
ψυχῆς ἐργαζομένους Μας,Αθρ.ἠο.28,6(}1.34.7120); (ἼτνΒ.»6Ή1.1.2 
(2.460Ε); ΟΥΟΝ γ55.ἤέχ, ρτόθιῃ,(Μ,44.648); ἀϑοθίϊοβ, Μαχ,εαῤ.ἐβεοί.τ. 
τ] (δῖ. 9ο.τοϑ9Β) οἷξ, 5, ἀσκητής; 2. οἵ ὕοα, (Ἰετ.εγ.1,7(0.24.17; Μ'. 
8.7228) ΟἸ(. 5. σπείρω; Ἰᾶ,ῥαεά,2.δ(ρ.2οο.1ὃ ; Μ.8.4808); Οτιεησαξ Ὁ 
(Ρ.204.0 ; Μ.12.10288) ; οὗ ΕΑΙΒΕΥ 85 μυβθαπαάτηβῃ οἵ ( γδί, {ΠῸ ἴσια 
νῖπα, 16. 70.6.5γ7(37: Ρ-τός,.26; Μ.14.200Ὰ}; ἀηά οἵ ἤεξᾶνεῃ, ΟΥ Ν Υββ. 
ῥεαὶ. 2(Δ1,44.12138) ; οἵ τηδη γ. δέ φησι τὸν πατέρα..«οὐδὲ γὰρ ἄπρακτος 
ἢ ἄεργος εἰς ἡμᾶς ὁ πατήρ ὕγτ. 70.1το.32(4.8588) ; [τότ΄ ψοπα (τίϑβι, 
τποιρἢ τ4]1ςἃ ἄμπελος (10.τπ: 1} ἀοε5 ποῖ αἴ σ ἴῃ παΐατο (ἀραϊπβί 
Αὐἴδη ἱπίογρσθίδεοῃ οἱ Ῥᾶββδρε), 2Ὁ,(8600); πιεΐα ρου Ὀεὶηρ ΟἿ]ν 
ΒΨΙΠΌΟ] οὗ ρβίξσπαὶ οᾶτε, 1,(862.) οἰξί. 5, ἄμπελος; . οἱ (Βγτιβὶ ὁ τοῦ 
θεοῦ γ. ΟἸοπα, ῥγοὶ ττίρ.8ο.20; Ν.8.2320); ᾿]ησοῦς ὡς καλὸς γ. λόγου 
θεοῦ δεδύνηται τὴν πολλὴν ᾿Ελλάδα καὶ τὴν πολλὴν βάρβαρον ἐπισπεῖραι 
καὶ πληρῶσαι λόγων Οτ,( εἰ5.5.6χ(ρ.6ς.22; Μί.ττ.1281Χ.)}; σα Ἰναῖου 
οἵ ομαϑίιν, Μειλ, ον}. 7.τ(ρ.71.109; Μ.18.1254}; Μίδο. ερ.ἠορ. 28... 
(4.34.7130}; σα Νι γ55.υ, ἤ7ος,(Μ.44.3808); 4. ἰὴ σεη., (]8πι. 5 ».7.12 
(0.52.0; ΝΜ ο.οιΟ) οἷτ, 5. ἀμπελών; καὶ σὺ γ. γενοῦ σεαυτοῦ Ογ. 
ἢον.5.15 12. }6γ.(ρ.42.τὸ; Μ.13.,2124)}); οὗ ἃ δυπηδη ΤΑΠΘΥ γ., ὁ 
ἔμψυχον σπείρων ἄρουραν (Ἰειῃ. ῥαεά,2.το(ρ,2ο8,6; Μ.8.4974}; οἵ 
θ6ν!], 1ῤὁ.6.8(ρ.465.26; Μι9.2804}; ὁ γάμος, γ. τῶν κτισμάτων γενό- 
μενος Βα5.36ε1}.07.4.2(ΝΜ 85,650). 

γῆ, ἡ, 1. φαγί; ἃ. δ5 βιι οἵ νψῇῖοῖ τηδη 15 τηαᾶς (οἴ. ἀςξη,3: 10), 
Βαγη.6.9, τι Ν γος Ζαεγ.(ρ.307.7; Μ.46.0840); τε... ΟΕ Ὠππιδὴ 
τς γῇ δὲ ἀγόνῳ..«παραδεδωκότες ἀγρίαις συνεπνίξαντο βοτάναις, 
καθάπερ οἱ Φαρισαῖοι (Ἰ6Πι.ς γ.6.γ7(ρ.461.24:; Μ.0.2811.); ν. ἄδαμ, 
ἄνθρωπος, παρθένος ; Ὁ. τηρῖ., οὗἉ γρα]τῃ οἵ τηβῖϑσια {Π]ηρ5 ἡμεῖς δὲ ἐν 
ἀλλοτρίᾳ γῇ τὸν ἀλλότριον τῆς γ. προσκυνοῦμεν θεόν, ἀλλότριον τῶν ἐπὶ 
τῆς γ. πραγμάτων (τ. ἤο»".7.3 15 [ἐγ.(ρ.54.1τ5ἴ.;. 31...4.3338}} τὴν γ 
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β 

γηπόνος 

πρὸ τοῦ οὐρανοῦ ζητῶν ΟΠχυ5.ἤονι. 6. 5 τη Μ14.(η.838); ἀθοαδ οὗ ἀδνΊ5, 
Ομγοη. Ραβεδ.Ρ.230(Μ.92.5760}; 2. ἰαμά; ἃ. εβρ. οἵ Ῥσοπιιὶβεα [8 ηἢ] 
τὴν ἁγίαν γ. Οτ("εἰς.1.28(ρ.179.18; Μοττ. Ἰ461Ὰ}); ἃ5 ἴγρε οὗ βεᾶνξῃ, 
(οβιλ. “πα, ἰορ.Ἐ(Μ.88,248.Α); Ὅ. δἀηα ἴῃ σεπ, Οἵ ἤξάνφη τῆς...γ. 
ἀγαθῆς καὶ πολλῆς, ἐν ἧ ἐστιν ἡ ἐπουράνιος “Ιερουσαλήμ Ογτ.(εἰς.7.20 
(ρ.18ο.1ο; Μιττ 4610) Σ Εχερ. Ἀ5.26:13 γῇ ζώντων ἐκλήθη ἡ ἐν 
ἐπαγγελίαις γῆ, κατὰ τὴν αἰώνιον ζωήν Ὀϊάγιηῃ, Ὁ 5.261:13(ΝΜ,30.1208.}; 
ΟΥΝ 85. δεαὶ. 2,(Μ. 44. 2124); ΤὨαι, ᾿ς. 26:14(1.773); 83πα ὑδαϊααε 
Μιςις εὑρήσομεν ἐκεῖ τὴν ὑπερουράνιον γ. Οαὐδνϑβ δέω! 2(. 44. 
Ι200.Ὰ}; 18.{(12138}} 1815 Ἔχδρεβὶβ σοηζοϑῖεα ποίαν γ. ;.--τινὲς νοητήν 
φασιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τοῦτο' οὐδαμοῦ γὰρ εὑρίσκομεν ἐν τῇ γραφῇ γ. 
νοητήν...αἰσθητὸν τίθησιν ἔπαθλον (Ἤγγα, ποτ. 1.5.3 ΤΏ ἢ1ι.(7.1888,0); 
α. οὗ (Βυγοῆ ἐν τῇ γῇ τοῦ θεοῦ, τῇ ἐκκλησίᾳ Οτ ἤοηι.7.3 τη {[6γ.Ψ 
(ρ.53.324; Μ.12.332Ὰ); [4.0γ.26.4{0.361.520; Μ τι, 5016); ὑντιῶς.531 
(3.578); 3. ταδί, ἴὴ σρῆ. ψυχὴ οὖσα μὲν ἐν γῇ ἐρήμῳ ΟγτοΡ». 62:4 
(Μ.69.11200)}; ἔστι γῆ..«σατανική, οὗ διάγουσι...αἱ δυνάμεις τοῦ 
σκότους...καὶ ἔστι γῆ φωτεινὴ τῆς θεότητος Μασ. Αθρ.λορι.ι4.6(Ν]1.34. 

5738,0). 
γηγενής, εαγίἠθονη; 1. οὕ Αάδιη, Οτο( εἰς.4.30(ρ.3οη.8; Μ.11. 

τοδ40); 114]. 116. ἐρῥ. Ραμ. (. 85. 7524); ; πρὶ  νἱησ Ππἠρϑείοφειον, 
ἈΠ 5|Π{{]Π655 τὸν γ, εἰς ἅγιον καὶ ἐπουράνιον μεταπλάσας ἄνθρωπον 

ΟἸΙοπι. αρά.τ.τ)(ρ.148.21; Μ.8,3681.}; κακοήθεις ἀνθρώπους καὶ γ. 
14,5[γ.4.6{(ρ.261.30; ΜΒ. α2410) ; τῶν γ. πράξεων ΜοΙΠ εγριρ.δ.τὸ 
(0Ρ.1οσ.2; Μ.ι8.τ680); οὗ {μὲ πῖπα οὗ ἴῃ6 ἤρβηῃ τοὺς γ. φρόνημα 
ἔχοντες (Ἰοτη. εἰ, (0.138,3; Μ.9.7000) ; τὸ γ. ... ἐνδεικνύμενοι ἰ΄Ραειί. 
Ζιτοίρ.220.13; Μ,8,5244}); οἱ {πὸ ομ]άτοη οἵ βγαθὶ Ὁρρ. ρτορδοῖϑ 
θα ΔΡΟΒΈ65, Επ5,0,.6.2.3(0.79.32; Μ.22.1444}; οἱ τπᾶ} ΟρρΡ. ρᾶρᾷῃ 
βοάς, Τ]οάοτῦιθ. 5ισαϊαθ 80.1.5. ῥ.6.2.τ(40Ὰ} Μ.21. 1000}; 2. ἃ5 
8:0 5:., γιογίαϊί, ἸπαῊ τίς ἰσχὺς γηγενοῦς; τύ ΐθηι.30.2; ΟρΡΡ. δῆρε 5, 
1.5 αἷ.5.3; οἱ ΟἸγιδὲ 45 τηδὴ θεὸς ὦν, καὶ γ. γενόμενος {0.1}. ᾿οπι. 
6.3(Μ.οὐ.665.}. 

γήινος, οὗ εωγί, εαγιμῖν ; 1. Ἰιϊ. τὸν ποιητὴν τῶν οὐρανίων καὶ γ. .. 
θεόν Τυβὶ. ταροΐ, 58.τ(}}.6.4164}; τῆς γ. αὐτοῦ [Ξο. Χριστοῦ] γεννήσεως 
ΟΝ κγβ5. ροί .28(Ν.45.1τ848); νεκρώσας..«τὰ γ. μέλη πα Ρ6]. 0. 
1.103(Μ.78.306}0); 2. οὗ (6 θοαν ; ἔτεῳ. ἴῃ 5θηβε οἵ ηιαίογίαἰ ορῃ. 
Βριηταθ), ΟἸεπι. ἐγ. ς.14{0.302.7; Μ.0.140λ}); 0υ.. 70.6.14(7; Ὁ. 128. 241 
Μ,14.2250) ; 1δ.6,42(25: Ὁ. 151.17; 2738); Τμαῖ.ἡ.6.5.3.,(2.τοτ6}; ὅ. οἵ 
ΨΌΤΙΟΙν ΤὨΙπρθ ἴῃ Ραη. τὸ οὐράνιον φυτὸν τὸν ἄνθρωπον...γ. προσ- 
ανέχειν. ««πλάσμασιν (Ἰδπι.,γοΐ,2(ρ.19.12; Μ,8,.964Α); οἱ Μοόϑαῖς ογαϊ- 
ΔΠΟΒΒ 1 [}{,Φ 56η86, ΟΥ, [9.το τδίχ2; ρ.186,5; Μ.14.335}0}; οὗ ρῃγβισαὶ 
ΟΡΡ. βριτῖμδ] Ὀΐτει, Ομ συ 5. 0},.2 5.1 τη. [0.(8.1450} ἐπὶ τὴν γ. [56.Ψ 
τροφήν] τρέχετε 1.44.τ(2608}; δόξας γ.,...διαδήματα.. «πρόσκαιρα 
ΤΒατιδύαα,ρ}.2.177(}1.99.15498); τὰ γ. {6 {ἰἸΉ ΡΣ ΟΥ ΟΉ ΚΟΥΉΣ Οὗ δδιῖ5 
τουγί, Ταβί. ταῤοὶ.58.3(Μ.6.4168); ΟΥ. 7ο.το.24φ(χδ; ρΡ.1οό.30; Μετ4. 
2400); διαιρεῖ τὰ γ. ἀπὸ τῶν οὐρανίων (Ὠγγ5,ἠοηῖ.34.2 10. [σ.((ἸοΟ)} 
βοοσηδα ὃν (δ γιβίαηβ, 1514.}Ὲ].ἐῤὈ}.1.227(Μ.γ8.4240); ΝΙΠΡ}.4.τ 
(}1.79.5454}; 4. σοπηοιπρ τ ῥενζδεὶ, δηλ κακία γ. ΟἸδι, ῥγοίαι 
(Ρ.78.28; Μ.8.2280); οἵ ἀποϊθδῃ δρ τΙ[5, 1Ὁ.4(ρ.43.26; 1520}; τὰ πρὸ 
τῆς ἀπὸ ᾿Ϊησοῦ παιδεύσεως γ. ... κινήματα ΟΥ. .}σ. το.Ζα(τό ; ρ.ιτοῦ. 
24; Μ.14.3408); φρόνημα γ. ἴὰ,105.2:4{Ρ.448}; τῶν γ., ἐνθυμημάτων 
Ῥμι(δτγρι φπρτοεπι. (Μ,40.294Ὰ); οἵ πε ἱοο 5 ν]γρὶηβ. ἀγάπῃ τινὶ 
γ- Κατοσχεθεῖσμε Μαοιθριλομι.4.6(Μ.34.471Ὰ}.ὕ 

Ἐγηίνως, ἴῃ φἢ εαγί ἐν ΟΊ τῶν πολιτενομένων γ.- Οτ.«ἐον. 1η.. 

ἴῃ: 76γ.(ρ.14].22; Μ.12.4604Ὰ}; τοὺς...γ. φρονήσαντας ἰϑ᾽άγτῃ, 7722. 

1.21(Μ.39.3060). 
[]γηνός, ἴον καινός, πεῖν τῆς γ. διαθήκης ἈΝ ί,5.465.1τ. 
[Π]γηόρας, ν. γειώρας. 
γηπον-έω (γεηπονέω, [Ἐ]γεοπονέω), ἐϊ{ {᾿ὲ σγομηά, εἰπιναίε, 

γεηπ-, ᾿π5.}.6.τά τοῦ ; Μ.21.378); Ογτιαάον, δ(1.2530)}; ΙΔ. πμιὃς 
(3.3516); πιδΐ, τοῦ ““οὔντος τὴν ἐκκλησίαν τουτέστι τοῦ Χριοτοῦ 1α.1ς. 
τς, 2(2.7850); γεοπονήσας τῷ σταυρῷ τὴν ἄρουραν τῆς διανοίας ἴο.Μοῃ. 
ἀνηπη, σέο. τ( Δ.οὐ.τ3030), 

γηπονία ({" Ἰγεοπονία, γεωπονία), ἡ, {ΠΠαρο, αργ οι μγ6 γεοπε, 

ΤΗΙΡρ. [5.9 τὴ Ῥς5.(ρ.138.16); τοὺς τὰς γι. -... ἐσχηκότας ἀνθρώπους 
ΤΠ ον. ΑἸ. ἐγ. αὶ. (0.211.8); γεωπ-, Οπγγϑ, δον ἦν ,2711.γ:14(3.26Α}; ὁ 
τῆς γ. νόμος Ογυ. 70.6.4(4.3020); μά τιφ τὸ τ: εν. (α.116). 

Ἐγηπονικῶς, ὃν τὐογπτηρ οἩ ἰἢς ἰαμά γ. ζήσαντες ΓΠΡΒῊ ἐὐτοΉ, 
Ῥ.412(Μ.1ο8.0770). 

γηπόνος (γεηπόνος, γεωπόνος), ὁ, ἐἰἰεν οὗ ἐξα ργοιε, πδδαηε- 
ἡπαῃ, τ, γεωπ- νι5.4.6.2.3(0.11.34; Μ.22.τ400); γεηπ- (τ. Ν 85. 6. 
τοί. 46,1ο400); ΟὨΥνβ. ΠσΉΣ 5.4 ἴῃ Ζ( Ὃν, ( 1, 5480); ; ἰἢ Θοπιρατίβοι 
νὰ (τ Ἰπιίῃ5 διανείμωμεν ἑαυτοῖς τὰς ἀρετάς, καθάπερ τὴν γεωρ- 

ΕΓ γίαν οἱ γι ἰἀ ἢ 05.24.3 τῳ. Η ε.(12.2 55; [51 6]. 6ρ}.1.488(Μ.γ8. 
Ι 4480); τηξῖ,, ΟἹ [δ υν8ὴ ἰδάθυβ ἀγρῷ παρείκασε τὴν. «γῆν, καὶ γηπό- 

νους ὠνόμασε τοὺς προεστηκότας (γε. 7σοἱ, ο(3.2ο80) ; ἅς, τ2τί3. 

1524). 



γηραλαῖος 

[ΠἸγηραλαῖος, οὗ οἷά ἀρε, τιαΐεγε, ΜΙ. Εἰομίδι 5; πιθαξ, 85. βαθϑε., 
ΞΟΡΒΧ.Η.ο»ν.7(Μ. 87. 2248), 

Ἐγηραλεότης, ἡ, οἷά ἀσε, Τιτη Απίι παν. 70. Βαῤὶὲ,τ( 1.28. 90:0). 
γῆρας, τό, εαξὶ εὐίη, οἰορῖ οἵ βευρϑηῖ; τηδὲ., οἱ σϑῖπι ἀποδύεται... 

τὸ γ. τῆς ἁμαρτίας ΤὨαΐς,Ρ 5.22: 2(1.748); 1Ὁ.πο: τ2ίρ40) ; 4,20. 

5:17(3,317); 14. Ἐρλ.5:121(3.434). 
,“Ὑηράσκω, 1, δγοῖὸ οἰ, ταθεῖ. ζἐδγηράσατε πρὸς δεισιδαιμονίαν, 

νέοι ἀφίκεσθε πρὸς θεοσέβειαν ΕΟἸεπι. Ὀγοὶ, τοί(ρ.717.12; Μ.,8,2254); 
2. Ρεγί., οἱ τηίηρβ, δε απφμαίο μύθων...«γεγηρακότων Ἐλπι5.υ.(᾽, 
3.34{0.102.24.; Μι20.11208}; ὕγτ,15.2.3(2.2760); ΤΉΡὮΒΥ], οχε, σϑηΐ.3 

ἘΦ ΆΘᾺ Μ.113.9378). 
γηροκομεῖον, τό, δορί ξ07) οἷά Ῥεοῤίε, αἰριδίοιξο, Τ᾿ στερθητῖ δρ. 

Πορι. 55 (}1.86.6008); ὄντ... μένηι. 3:(ρ0.53.6);, Τιδοπτ.Ν,υ. 76. 
ΕἸροη,45(0.03.20) ; Μαχ.ρ.44( 1 .91.6484). 

᾿ γηροτροφψεῖον, τό, αἰγικδομδο, ΓΟταροπε,ἰεσ. οτη, 6 (}1.86,612}). 
Ὑιγαντιαῖος, σίραηξίε; τοοῖ., ἐχίγαογαΐμανν, οὗ σεγβασείηρ ἐχεοῖ- 

ἰεμεο, Ασαῖῃυσν, {{|,85(0.43). 
Ἐγιγαντιαίως, 12. ἐπ ῬΙαΉΉΣ οὗ ἃ ρίαμι, Ἀρϑίῃυν. 11.124 

(ρ. 63): 
Ἐγιγαντι-ἄω, δεβαυε {δὲ ἃ 51απὶ, Ζβαομ. Μη ορ (Μ 8: το 24}; οὗ 

μοβύοθβ -τᾷ δὲ καὶ τυραννῆσαι θέλει (60. ὈΡ15.Π εγαεί.τ.3ο( 1.92. 
1300Α). 

γιγαντικός, 1. Οὗ εἴ σταηίς (εἴ, ἀεη.6:4), Επ5.}.6.5.4(ϑόα ; Μ,21. 
2244); 2. ξἰραΉ ες, ἐηονμιομς, {ει65. Νὰ 2. 41αἱ. τ2:(Μ.58,τοχο), 

γιγάντιος, σίραμ ες δαίμονές τινες..«τετανικοὶ ἢ γ. Οτι( εἰς. 4.02 
(Ρ.365.; Μοττ.1πό00). 

Ἐγιγαντογενής, 1. σιαμί-δογη, (ἦγον, Βαςεῖ, Ὁ. 36(Μ. 92,1454Α}; 1. 
Ῥ.38(1498.}; 2. ρίαμέ κε γύνη...γ. ὑπάρχουσα τὴν ἡλικίαν 70.δ 4]. 
Ῥρὰ 17 Ὁ. 412(}. 97.6 008); ΤΡΒΠ.εἠγοη..14](}}. τοϑ, 4οΟΑ.. 

Ἐγιγαρτικός, ργαρεξίοπε-ἴκ6, Οὐ παν η [οὗ 28: τ8(Μι17.80). 
γίγας, ὁ, ξίαμί; 1. τοῖ, ἀδη.6:4. γ. ... σκολιοὲ μιαρῶς δύσφημα χέον- 

τες Ογας δδιτιχα; ΤΟ ομδ. 5.7; οἴβρυίησ οὗ ἀπσεὶβ Δπα ἡΤοτΆςι, 
ΔΑἰδβεηδρ. ἰδρ.24.5(}1.6.9488); γνοβα 5οὶ}5 αἷς ΔΗ ουὴρ ἀριηομϑ, 
2 .25.τ(ο0480) οἰί. 5. δαίμων; 4. πάώγ.εἰ ΜλΠ.2ο(Ρ.92.3); Ἡ ΏΙΟΝ, ἸΔΈΕΥ 
Ὀβοθιηβ Ραραιῃ ροβ, Ἐπὶ5.}.6.5.4(Ἰ860; Μ.21.3244Α}; Πονπ. Οἴφηι. 8.18; 
ποῖ ἴο θὲ ἰἀδηςῆρα τἢ ρ᾽αηΐβ οἵ ρᾶρβη τυγτμοίοσν, 16.8.15; 
ΝΆΤΙΟΙΒΙν ΟΠαγαοίουζεα ἃ5. ἰοηρ-Πνοά, ᾿τηρίουβ, Β5Π4 Δ ΠΟΥΠΊΔΙΪν 
14}, ὙΨμάϊ γε, 48 ἐπ σεη. (1.62); Οδημδά. β΄ Οθη.6:4(Μ.85.τ6444}); 
2. τηϑῖ,, οἵ Μδτζοῖομ ὁ θεομάχος οὗτος γ. (]6γη.οἰγ.3.4{(Ρ.2ο7.το; Μ.8. 
11304}; ᾿οἴ ΔΩ Βεσεῖοβ, Α1ῃ..4»7.3,42(ΜΠ,26.4128}); οὗ ῬΕΙΘ ΘΟ ἴΟΙΒ οἵ 
ΟΠ ΙΒ 18Π8 τὸ τῶν θεομάχων γ. στῖφος Ἐπ5...Ο, φ(Ρ. 210.3; Μ.2ο.13640); ; 
Οὗ Ρβϑβίοῃβ οὐχ ἁμαρτάνει δὲ ὁ ἄνθρωπος...εἰ μὴ πρότερον οὗ κραταιοὶ 
οὗτοι γ. [56. φιληδονία, φιλοδοξία, φιλαργυρία]..-περιγένωνται 70.Ὁ 
ρίγιηεφι ΜΚ. 80Ὰ); 3. ἃ5. σοπηρ] πποπέδυν δρὶτμεῖ οἵ Ὁβοθύοθβ 
βασιλεὺς βασιλέων...γ. γιγάντων Μοπ όχε. ον. 3(0.1τ76.15; Μ.112. 
8608). 

γίζγ)ν-ομαι, [8οχ΄ ΡΙΟΡΙ. γενάμενος ΓΙ άντη.:ς. Ρτοοχα, (ἢ (}1.39.11574}; 
(Ὁ-Ὁ1 τιυ)( οηητῃ βαθοιντ) ; 3}!. ΡΤ. ἰπ6]Ο, γέγοναν Ῥδγς (ρ.1 9.25, 
Ρ.20.21}}; 1. δὲ τιαΐφ οὐ οὐδαϊοά τοὺς ὑπὸ τοῦ ἀγεννήτον γεγονότας 

Ατδδηδρ  ςα.23.2(}].6,0410); ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἡμερῶν... ἄνθρωπον 
γεγονέναι Ιγχοηἤαόγ,τ.τ4.6(Μιγ7.6οϑα}; τοῦ, (σοά αὐτέα τοῦ γενέσθαι 
καὶ γενομένους εἶναι ΟἼΕΙ. οἵγ. 5. 12(ρ,280.17; Μ.9.1214); πάντων τῶν 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς διὰ Χριστοῦ γεγενημένων ΟΥ. [0.2.το(δ: ρ.65.2τ; Ν,14. 
1204}; τὰ ὑπὸ τοῦ ᾿Ϊησοῦ παράδοξα γεγενημένα 14. ( εἰς.τ.46(ρ.0 5.21; 
ΔΜ 1ι. 7440); Ἐλι5.}».6.7.Ἰτ(220Ὰ ; 21. 5414); ἀγέννητος ὁ Μινώταυρος 
«νοῦ τῷ ἀγεννήτως εἶναι, ἀλλὰ τῷ μὴ γενέσθαι ὅλως τ ν85. μη. 
(2Ρ.τ66.18 ; Μ.45.156}0) ἢ ΒΕΠΟΒ τὰ γεγονότα ἐγϑαϊοά ἐμέηρς, ἴχϑἤαθν. 
-«(238,τ(1105Ὰ); ὁ πατὴρ πάντων τῶν γεγονότων Ἠ!ρρ.᾿αογ.ο.ο(0.242.6; 
Μ,1τό. .33 144); ; ΟΥΤ. 7ο.ο(4. 7130); Μαχ.αρεδῖρ. (1. οτ. 10858)}; [Π60]. 
οὐκ ἦν ὁ μονογενὴς θεὸς πρὶν γενέσθαι, καθώς φησιν ὁ Εὐνόμιος (τ, 
Ν,β5. ἔπη, δ(2 Ρ.193.το; Μ.45.788})); 2. δόεονιθ, (Ἠτῖβίο],, σεῖ. 70. 
1:14 εἰ τὸν λόγον ϑου κεὶ σάρκα γεγενῆσθαι καὶ μὴ ἀνειληφέναι σῶμα 
ἀνθρώπου, φρασάτω τί ἐστι τὸ πεπονθὸς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ Αάδιῃ, ἀ1αἱ. 
4.1(0.175.21:; Μ.11.18228}; ΑἸΉ. “[γ.1.62(Ν1.26,1414}; υἱὰς ἀνθρώπου 
γέγονέ τε καὶ κεχρημάτικεν ὃ μονογενής ὕγτ, 9.τ.ο(Δ4. 940); ταχὶ εχ- 
Ρἰαϊπεά, Ῥγοο ΟΡ ἄγη δίρ.180.24; Μ.6:.8618) ; μείνας θεὸς ὅπερ ἦν, 
γέγονεν ἄνθρωπος ὅπερ οὐκ ἦν Τύγγη. Τγίμ.τδ(6θ, 2τὰ ; Μ.77.11528}; 
1ῃ 60], [ΑἸΔ}5] λέγοντας πρότερον βεβουλῆσθαι τὸν πατέρα, εἴθ᾽ οὕτως 
ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ γενέσθαι πατέρᾳ ΟΥ̓ Ν 55. ἔπη 8(2 ρ.τᾶτ,8., Μ.45.7730); 
3. ἢ (ἑνὸς) μόνον αἷγε αἱ, δὲ εομεεγηεί ὐτι πὲ ἰμίηρ ομῖν 
ἑνὸς “ὑεται μόνου τοῦ μὴ φλοχθῆναι (ἢγγπυυῖγρ.34(1.202Ε); 14. ἀοηῖ. 
10.2 1ἢ “ει(ο.1550); 14. 01.2.2 ἦε Η οὑ.(12.768); 4. ο. ροηῖ., ξαΐῃ 
ἐομγοὶ οἱ, Μεη.εχο ον. α(ρ.184.54.; Μ.113.8720}; “πεσθαι ἑαυτοῦ 
γεεοῦεν, γεδί ὁμεδεῖᾷ ἀπέλθατε οὖν γενέσθαι ἑαυτῶν (ἐστὲ γὰρ ἀπὸ 
κόπου) Ματς, ας, ῬοΥΡὴ. 40; 5. Ἰτίρεξιβ., σοῦ ἰο βᾶδς γένοιτο δὲ 
ἕνα 'καὶ ὁ καρπὸς τέλειος ἢ Οντ. ΠΟ ῤγοκαίεε, τ; τὰ εαἰσελ.τ.41; ΤΆΤ, 

315 γλυκαίνω 

ἄτορ.τοί Μ.28,4480}); τῷ σε γεννήσαντι..«κράτος ἐλθεῖν γένοιτο (60. 
ΡΙ5.οαγη τό; 6. δέεονιε οὗἩ τί ἐγένετο τὸ ἔνδυμα Α΄ Ῥβτϊ, ,δίρ.τς. 
τό). 
Ὁ ΒΝΝΝ κηοῖῦ; 1. οἵ ἀοα ; 8. Κηονιηρ 4}} παρε 85. Ὀβίηρ 

ἘΠΕΙΓ σαπε αὐτὴ 50, αἸνῚη6 Καον]θαρ6)] γὰρ ἑαυτὴν ἡ πάντων αἰτία 
κυουσα...ὃ θεὸς τὰ ὄντα “εἰ, οὐ τῇ ἐπιστήμῃ τῶν ὄντων, ἀλλὰ τῇ 
ἑαυτοῦ ἸλοΙ. ΔΙ. 4.2.7.2(3.8600); ποῖ ΚΣ ᾿πιρ]]θοῖαα! ΟΥἨΒ6Π51016 
Κπον]θᾶρσα, θαϊ ὡς ἔδια θελήματα ὁ θεὸς τὰ ὄντα “-εἰ Μαχιαγιδίρ. 
(Μ.91.τοϑς}8}; 8πα ἔν Κηοννῃ ΟὨΪγν ὈΓΚ ϑοὴ κτεται δὲ ὑπὸ μόνου τοῦ 
ἰδίου γεννήματος Ογτ. 70.6.1τ(4.6528); Ὁ. Οοαἶξβ Κπον]οαάρε οἵ χηλῃ 
Ρτδοεάδβ τηϑη 5 Κπονίεαρα οἱ σοῦ τοὺς πρὸ καταβολῆς κόσμον εἰς 
πίστιν ἐγνωσμένους θεῷ ΟἸοχη ῥαεί.1.7(0.125.13; Μ,8.3218); οὐ γὰρ 
ἡμεῖς αὐτὸν ἔγνωμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡμᾶς ἔγνω (Ὦγγϑ.ο»,.30.2 τῇ ΤΟ. 
(1ο.171.}; Ογτ. }0.6.1(4.654})}; ἀπα υπῖῖθβ τσ ἴο ἢ} πὶ ἔγνω κύριος 
τοὺς ὄντας αὐτοῦ ἀνακραθεὶς αὐτοὺς καὶ μεταδεδωκὼς αὐτοῖς τῆς 
ἑαυτοῦ θειότητος Οτ- [σ.το.4(1; Ρ.303.5; Μ.14.5328)}; αἰ5ῖ. ἔτοι) 
ἐπίστασθαι: διττοῦ.. «τοῦ τῆς γνώσεως ὀνόματος...ὅτε μὲν τὸ ἐπίστα- 
σθαι, ὅτε δὲ τὸ ἡνῶσθαι καὶ ἀνακεκρᾶσθαι τὸν κοντα τῷ “-ομένῳ. κατὰ 
τὸ πρότερον σημαινόμενον, πάντας ““εἰ ὁ θεός... κατὰ δὲ τὸ δεύτερον 
σημαινόμενον, μόνους τοὺς δικαίους εἰδέναι λέγεται ῬΙάγιι. Ἐπαη: 45 
ΘΙ. 39.12648); ; 2. οἵ πιδὴ Κπονηρ αοα ἐφωτίσθημεν γάρ' τὸ δὲ ἔστιν 
ἐπιγνῶναι τὸν θεόν. οὔκουν ἀτελὴς ὁ ὁ ἐγνωκὼς τὸ τέλειον. καί μου μὴ 
λάβησθε ὁμολογοῦντος ἐγνωκέναι τὸν θεόν; (]διη, βαφά.τ. (ρ.τος.2ἢ,; 
Μ.8,2898); “ομεν...«τουτέστιν, ἐλθεῖν εἰς οἰκειότητα τῶν προβάτων 
αὐτοῦ (ντ. 7ο.6.τ(4.653Ὲ); ΤΩΤΟΟΡΊΝ 76505, ἐδ.τ.δ(ρ.142.4; 2260); (τ. 
ΝᾷΖ. οΥ.40,45(}. 26. 4210); ; οὗ τοδὴ 5 Κπονίβαρε ἴῃ σεἰβίοι ἴο ἔβι τη 
τοῦ “εἰν τὸν θεὸν παρὰ τὸ πιστεύειν ΟΥτ. 0.το. 86; ρΡ.2301. 15; Μ. 14. 
5204); εἰ δὲ λέγεις τὸν πιστεύοντα καὶ “οειν: ἀφ᾽ ὧν πιστεύει, ἀπὸ 

τούτων καὶ σ“ει. ἀφ᾽ ὧν ἰὡνς 1} ἀπὸ τούτων καὶ πιστεύει. “"Ὅμεν δὲ ἐ εκ 

τῆς δυνάμεως ΡΞ θεόν. ὥστε πιστεύομεν μὲν τῷ γνωσθέντι, προσκυνοῦ" 
μεν δὲ τῷ πιστευθέντι Β85.6Ρ.23.3(3.3ς80; Μ,22.8724}; ὁ μὴ “ων τὴν 
ἀλήθειαν, οὔτε ἀληθῶς πιστεύειν δύναται [{εϑγοΐ.5., ἐγ. το. Μ.02. 
1500}; 650. οὗ Κπον]εάραε οὗ σοπτειηραεϊνε8 ὁ γνωστικὸς ἐργάτης... 
περὶ δὲ ὧν ἔγνω, τῶν μελλόντων καὶ ἔτει ἀοράτων πεπεισμένος ἀκριβῶς 
ΟἸεια, εἰγ.7.12(ρ.53.30; Μ.0.50 44); 10.2.τἹ(ρ.τρ3.10; Μ.8,.τοιδᾺ); πὸ 
Κπονν (οά ἴῃ 4 ψγὰδὰν ἐχρτεββε ἴῃ ραζδάοχε ἐν πᾶσιν ὁ θεὸς ““εται, 
καὶ χωρὶς πάντων" καὶ διὰ γνώσεως ὁ θεὸς --εται, καὶ διὰ ἀγνωσίας... 
οὐδὲ ἔν τινι τῶν ὄντων “-εται..«καὶ ἐκ πάντων πᾶσι ““εται, καὶ ἐξ 
οὐδενὸς οὐδεν Ἰ)ἰοη Ατι.5.7.3(Μ.32.8724); Ὀεσαῦυβα 5, θεός] ὑπὲρ 
νοῦν “εται 1Π.6}.1τ(Μ4.3.1το654}; ἀπα ρεγ δ οτν οὐἱν ἴπ θάνοι, (]δῖγ, 
δ ,6.11{(0.486.21; Μ.9.332.); Κπονίεαρσε οἵ σά ῥγοδυςίην Πο]!- 
Ὠ685, 1.7.7(0. 35.:0; 4084); 1δ.τ.7(0.25. τη; Μ.3. 7338); ; δῃᾷα απο 
ΜΙ (Ὠσιϑὲ ὥσπερ... «ἡ γνῶσις γνοῦσα ἐκεῖνο ὃ γνῶναι ἠθέλησεν, 
ἐνοῦται τῷ γνωσθέντι.. «οὕτως οὗ πιστοὶ τῇ γνώσει ἑνωθέντες τῷ 

γνωσθέντι Χριστῷ... ὑπὸ θεοῦ ἐγνώσθησαν Μαχ.ϑεἠοί, 4.η.7.4{(Μ.4. 
3530;09)}; Κπονηρ Ὀεῖπρ' ἸἀδητΒοα ψ 1] ἀοιησ, ΟΥὐιἠσημ ον ἠπ 76’. 
(0.72.61.; Μ.13.360Ὰ); ἀπᾷ ἰδὸκ οὗ Κπον]φαρο πιθδηϊαρ 51ὴ οὐκ 
ἔγνω τὸν κύριον ὁ λαὸς ὃ πεπλανημένος []Ἰειη, ῥαεά.2.8(0,202.22:; Μ.8. 
4858) ;1αῥγοΐ. ο(ριθ4.0; Μ.8. 1014); . οἵ (ΒΥ θ᾽ 5 παῖδ πον εάρς, 
ν. γνῶσις ; 4. ἴῃ ὈῆγΑΒΘ. χάριν γινώσκειν στϑε ἐπαηπᾷς, ΟἾδαι, νγ.3.2 
(Ρ.2ο1.1ο0; Μ.διτττ6λ); ΓΑτ ὐταί, ΤΥῖη..2.τ7(}1.28,1184}}}. 

[εἸγιώρας, ν. γειώρας. 

Ἐγλαυκαίνω, δὲ ὀίμιίςἠι γεν; οἵ σοΐουν οὗ ἰορτοθν, Μοιῃ ἰέῤγις 

(Ρ.455.11); ὁ. (Ρ.450.5). 
Ἐγλαύκη, ἡ. -Ξ γλαύξ, οτοΐ, Τ 8 65.Να 2. ἀταϊ. τ40(}}],38.,1072). 
Ὑλαφυρός, ῥοϊτεἠφά, οἰοραηὶ οὗ Ξίν]ο; Βόπσα Π116 οὗ ψότκ οὗ νυ. 

Γλαφυρῶν εἰς Γένεσιν (Εξοδον κτλ.) “Δόγοι (1.1,244 ςἴς,), 
γλεῦκος, τό, Ἰδὴῦ Ἰ0116, ἡμεϑ 5 150 οἵα Βαυθδσίδλη στὴ κ ποῦ τὰ 8 

[τοὶ ρτᾶρεθ, Μίουεας ον. Βίῃ.104.4; Ν.τι2.88 50}; γηοῖ,, οὗ [π- 
βρίγϑίίοη οἵ Η, ἤοϑβί, ΟΥΝ ν85. 0 ὴγ.(}1.46.701.}. 

γλισχρολογέομαι, ἀϊςρηίε αὐομὶ ἰγίβες, φιεῖδϑὶς, ΟΥιριαγί. (ρ.4.1ς; 
Μοττι. 658). 

γλισχρώδης, οἰΐελν; 
Μι4τ.1107}). 

γλίχτ-ομαι, ἀεεῖγο, Ρ55. ὦ θαυμάσιοι θεῷ “--ὄμενοι ΒοτΆριδροη θη. 

ἤδιιξ, ἃ5. ϑιῦϑε,, ΕΡΙΡΗἀαον.0η.72(0.522.21; 

(Μ.40.0364Ὰ). 
[Ἐ]Υλιχόνη, ἡ, Ξ- γλήχων, ρεμηγγοναί, ἃ ΞρΘοΙο5 οὗ ταϊηΐ, Τυδοπῖῦ, 

Νιυνδνηη, 6(Μιν02.17404). 
γλοιόομαι, βεοορια ἐμπῖίεῖς, υ͵ἱϑεοι, Τεοπῖ ΗΠ φόμοβρ (ΜΒ, τδτοο). 
Ἐγλούττων, ὁ, (14ἴ. οἰμ! 0) σἰίοη, ῬΑ]. } αππ.2ι(Μ.34.10 720; 

ν ], ρμ.ὅς.8 π.). 
γλυκαίν-ω, 1. φὐϑοίον,, τηοί. [56. Χριστόν] τὸν γλυκάναντα λόγοις 

θείοις Ἰ5ια.ῬΕ],.}}Ὀ.1.2032(Ν1.78.3530); τὸν γὰρ φάρυγγα ἔχει γλυκα- 
σμὸν οὐ ““όμενον, ἀλλὰ “τοντα ΝῊ ρ.Ῥτος,(α (ἰαπι,7: τοί 1.8γ.16920); 
χρηστότης.» «“πουσα τὰς ψυχάς γ᾽αεὶ ὦ τ3τ(0.82.12}; τίς δὲ συν- 
τυχὼν οὐ γεγλύκασται; ἽἽΠΔΠα τ, Βει.6}}.2.20(}1.00.12008}; οὗ τῆ6 



γλυκασία 

Βοβρεὶ τὰ λόγια κυρίου... ἐγλύκαινεν αὐτούς ΌΡαμ, εἰ ΤἼῇεε, τ(Ρ.236. 
4 ν.ἱ. ἐγγλυκαίνειν); «νετὰι τῷ λόγῳ τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια ὅτ. 
Νυϑϑι πον τ Οαηϊ.(Ν.44.84409); οὗ πι86ὲ οἵ ᾿ππαρεῦν τὸ τ κα α15- 
ΟΟΌΥβ6. ρϑἰαίβ]ς, (μτνϑ.ἠο}.34.2 ἐπ [ο.(8,1078}; οὗ Ομ βείδη τῷ 
ξύλῳ [1.6. (γ055] γλυκανθείς τ γ85.υ, 705.(}1.44.53684}; 2. ἑαξίε (ἠδ 
δισορίηι δες ΟΠ) τῶν --όντων τὴν τοῦ ὑψίστου χρηστότητα ΟΥ̓ ἐχε.τη Ῥς. 
77:30[.(}1,17.1454}; Ρᾷ85,, αφίς ϑιυσεὶ ἕως γλυκανθῇ ἐν τῷ στόματι 

ἡμῶν τὸ γάλα αὐτῆς [56; μετανοίας) Εδαίδβ 07.25.1ϑ(ρ.1τ70; Μ.40. 
τιβόλ). 

γλυκασία, ἡ, “ἰϑδείηεες, οτῃ.ἘγΡρ.2.7(0.2ς.8; Μ.18,6οΑ); 
Μαρ. (0.147); τηεξ. ὄψις ἀγαθὴ ὡς εἶδος τῆς γ. 4.}}1{.2(Ρ.2τ0.1}; 
ΝΙΗ.6}}.4.24(Μ.70. ΞότΑ). 

Ὑλύκασμα, τό, 1. φεὐδείη655, τηρῖ, ψαλμωδίας...γ. ΝΗΡ ῥ.5.318 
(}1.79.5378); 14 αν. 2 (Μ. 70. το β20) ; εὐχῆς...γ. Ἡιαά. ρον Οϑ(ρ.84. 
81.);. ΟΝΙο, (γϑγ)αει. 3(ῃ.4.1530); 2. Ρἷα., σευεοὶ ἰξίηρς, ουδοὶς : οἵ 
ποπδν, ΤΑ τη γηορς.(Ν1.28.380Ὰ}); τηεξ, τὰ τῆς εὐσεβείας γ. ΟΥ̓͂Ν γ85. 
Δ}17.(}1.46.7018); Ἰ4ογάϊη, (1,46, 5440), 

Ὑλυκασμός, ὁ, εὐ δείη655, Εκεσ. Οδῃΐ. : τό ὁ γ. τοῦ φάρυγγος τοῦ 
σωτῆρος Οτ.56:.1τ. 8..(Δ1.12.8008); οὗ [5ε, (Β 1151] τὴν φωνὴν ἑαυτῷ 
[50. 5. Ῥ811] χρήσας, γ. ἦν δι’ ἐκείνου φθεγγόμενος τ Νι κ85.ο»}.14 
τη Οὐ. (}1.44.τοϑ40)}; 10. Πιλγρηιπιαοί, (Μ.96.12688); Τ]0.}).8.. 
24{(Μ.96.1το770); ΤΟΙ Ναζι λγοβαξ, 8τοί( .38.20534); οἱ ΒΜΥ, 70. 
Μοηἠγνημ Ν το ίγν. (Μ.06.13840)); οὗ (ῃτνβ5., ἰΔἀγηη Οἐγγ5.6(Μ. 
οὔ.13818}; οἱ εἰοφθηοα ῥεῖθρα γλυκασμοῦ γλῶσσα βλύξει στωμύλη 
τ. ΝΖ. εαγη!.1.2.32.25(Μ.37.ο18.Α); οἱ {παῖ ἀπα τἱρη εοῦθηθδ5, 
Οτιάρυ. Ἐδεῖ.ο. τί οβι το Ὁ); γ. ὀρθοδοξίας (60. ΡΙΒ,εαγηηνοτ. τ. 

γλύκιος, οτ0δεὶ, τηεῖ. γ. ἀδελφούς ΤΠατιδίμα. 6.1. τ(}1.99.9088). 
Ἐγλυκολογ-έω, εἰσαξ τοῦ μοπεγεά τρογὰς “οοῦντι τὸ πταῖσμα Ν}], 
Ἐπίορ. τ .79.1120}). 

Ἐγλυκολογία, ἡ, ᾿ορεγεά τρογάς, ΤὨΡΠ. εἰγοη τ 2(}1.τοβ.4374). 
Ἐγλυκορήμων, Ξἰυεφεί-ρεαΐκτηρ, Αὐτ. οπ. πον. τθ(Μ.80.1476}}. 
[Ἐγλυκόφωνος, 5ιθεοί-υοἱεθά, 1 465.ΝᾺ2.41α].140(}1.38,το72). 
γλυκυδερκής, ετὐφεὶ ἰο ὑφἠοϊά, Ογαε..51}. 77.1.30. 
γλυκύδωρος, ὑφανγ]η ϑιρεεὶ για, οἵ ΒΝ γ. γεννῆτορ φωτός 

ΤΜεΙ, ϑγη,ο πη. χ4(}ῆ.18,3818). 
Ἐγλυκυμυθία, ἡ, ᾿οπεγοά ς«ρέεεῖ;, Με}. γηιριττοιίρ, τ 20.15; Μ.18. 

2040). 
“γλυκύνομαι, 670 γ δ 688, Ρῃιδιρ. απ. 2οδ(.40.1200). 
γλύκυσμα, τό, Ξισεοίηεξ5 παντὸς γ. --. γλυκύτερος... .ὁ κατ᾽ ἀβρεγήνιας 

βίος ΟΥΝν85,0..105.(}1.44.3658). 
Ἐγλυκυσταγής, Θτρόριϊν ἀγορῥίηρ, τὰςῖ. τὰ γ. τῆς μελιχρᾶς σου 

γλώττης ῥεῖθρα Τατ.δεμα, ἐαγιε.τ5.2(0.360). 
γλυκύτης, ἡ, στοεοίη6ες5, ταρῖ, ; ἅ. οὗ σά, ἰουϊηρσ-ἰπάηεες, Ῥλεγεν 

χρηστευσώμεθα ἑαυτοῖς κατὰ τὴν.(γ. τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς τίίοιη. 
14.3; ἡ γ. τοῦ θεοῦ μου ἀνήγαγεν ὑμᾶς ἐκ τῆς ἀβύσσου Α΄ ῬΠ11.130 
(Ρ.72.11); οὗ ΤΠ. ἡ πηγὴ πάσης γ. ἘΡΙΡ].. ἢ αον,74.12(Ρ.320.20; Μ.42. 
4078); Οὗ (Ἡτῖθὶ ὅ ἔχων τὴν γ. 4 Ῥ͵1.τ4τ(ρ.77.4); τῆς δεσποτικῆς 
ἐγεύσατο γ. ῬτοοΙ ΟΡ ὁγ.6. 5(}1,65.γ7280); ΚΡ αεὶ;, ᾧ ττοίρ.72.6); 2. οἵ 
5011 πηϊῖεα (ο σοά, ΟΥ«ἦοηι.2.1 ἴῃ. 6γ.(0.17.3; Μ.13.,2778); Οὐ ν85. 
υ.Μ1ο5.(λ1.44.3800}; γευσάμενος αὐτῆς τῆς γ. τοῦ εἶναι μετὰ τοῦ θεοῦ 
1)οτ.ἀοεί.4.τ(}.88.τ6:70)}; ἡσυχαστὴς...«ἐκκοπὴν γλυκύτητος θεοῦ 
λαβεῖν μὴ βουλόμενος Το.(]Πτπ.σεαὶ,27(Μ.88,ττοο}); 3. σμαυϊίν, 5 
βίγψἐθ οἱ ροῖῖε βάάγεββ, Βα 5. πτὴρ.6}.} Ἰεῖμ.(ρ.8.τ2; ΜΡ], κά. 8η8 0}; 
ΤὨΡΒη.οἰγοη.Ρ. 8) (Μ τοϑ, ότο). 

Ἐγλυκυφανής, δεεμτηρὶν ῥίεαξαηὶ, ΝῚ.6}}.2.186(Μ.)9.2074). 
Ἐγλυκυφόρος, γηρίάτη δισδεὶ νγαῖου πηγὰς..-«ἀλμυροφόρους καὶ 

γ. Ὀδυνβ. πον, 5.11 511--3(0.357.13). 
Ἐγλυός, ᾿χοῦ. 1.1. [οΟΥ γλοιός ρἰμἰΐμοις, Μεϊεῖ,παϊ. Ποηι.28--.20(Μ. 64. 

1260). 
γλυπτός, 1. εαγὸδα; οἵ Ῥάσαπ ἱσίαρες, (Ἰουη. 5 :».6.14{(0.487.15; 

Μ0.3334); Ατῇ ρθη τθ(λῆ.25.370}; πδατ. ἃ5. βυυρβί., καγυδὶ ἑρίαρε, 
«4. Βεϊγ εἰ Ῥαμ. 26{(Ρ.1900.6); Ἐπι5.4.6.0.1(0.404.34; Μ',22.6534}; ὔΟνγγ, 
Ος.ττδ(3.1484}; 2. Πειθη τύμβος...γ. Νοηη.»αγ. 9.10: 41τ(Ν|.43.0ο8Ὰ) 

γλῶσσα, ἡ, 1. ἰοήηρισ, ἃ5. Ἰπϑίσασηδηΐ Οὗ ΞΡΘΈΓἢ ; κατὰ τὴν γ. 
ογαΐ μαρτύριον (ἸΕτῊ.5.7γ.7.8(0. 28,21; Δ1.0.4734}; 8. ταϊοηα] ἔππο- 
τοι, ΟἸειη.ο:ν.7.0{(Ρ.30.12; Μ.9.4730}; ἡ γ. ... διάκονος. "διαλεκτικῆς 

ἐνεργείας Ογτ, Η αἰδοῖ. 4. 22; Τδάϊ Ργουϊά. Ἶε 513}; Ὁ. ἕμηοιίοι ἴῃ 
56ΎνΊοα οἵ σα; 1 ὈΥΆΨΕΣ, ἘΒαςξ «Απο,γρ, 2ο(}.30.7120) ; γ. δὲ ἐδόθη 
εὐὐἵνα ὑμνῇς τὸν ποιητήν ζὮγχνϑ. 411α0.2.5(2.264Ὰ}; χείρ ἐστιν ἡ γ. τῶν 
εὐχομένων, καὶ δι’ αὐτῆς κατέχομεν τὰ γόνατα τοῦ θεοῦ Ἰά4. ἢν. 5.1.5 
τ ΜΜ1|.(1.52610); ἴῃ ᾿πηϊ ϑέϊηρ ΟΠ τῖβὸ ἡ γι σου ὡς ἡ γ. ... τοῦ Χριστοῦ 
1}.78.3(7550); 6. τευΐτος. ὈΠ4]6. Βεσαιιβο οὗ 18 ΡΙΌΠΘηθ85 τὼ 51ὴ 
οὐκ ἀπέχεται τῆς γ., ἐν ἦ πονηρεύεται Ἡφγτη.:)15.2.2.5.; γ. ... ὄλισθος 
ἀνθρώποις μὴ λόγῳ κυβερνωμένη τ. ΝαΖ.ο».,(λ{.35.5248); 1514.}Ὀ6], 
Ε}}.1.325(}}.γ8,3724}; ἃ. τεῖ, Ῥοπεεσοβί ἐν γλώσσαις δὲ διὰ τὴν πρὸς 
τὸν λόγον οἰκείωσιν Οτ.Ν42.0».41.12(Ν|,26.4454); ΟΠ Υνβ.ρο».2.2(2. 
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4128); 10.) ,εαγηις βεη!.3(0.215, Μ.06.8320); 2. ἰαηφσηασε; 8. τεῖ, σοι- 
βαβιοη οὗ ἰοηραεβ5 (θεη. 11: 7) τι ΑἸ ΠΙΟΠΑΙΙν μα ἴο ΠΏ ΕΓ 70 ΟΥ 
Ἴ2 διεοκέδασε γὰρ αὐτῶν τὰς γ. καὶ ἀπὸ μιᾶς εἰς ἑβδομήκοντα δύο 

διένειμεν ἘΡΙΡΗ.ἠα6»γ.2(ρ.176.4; Μ.41.1348); 1δ.530.8(0.78.4; 6730); 
βανοηῖγ, ἐΐονα, Οἰδν. 18,4; ΤΓστοροητῖ, ἀρ. (Μι86.70 44); Ὁ. ΟἹ Ἰαηρσπαᾶρο5 
ΞΡΟΚθ δ Ῥεηΐβοοβε ἐλάλουν... ξέναις γ. ... τὸ σημεῖον τοῖς ἀπίστοις 
ΟΥΝαΣΖ, ον. 41. 15 (Ν|.36,4404}); τοδ βου ἴοΥ Τηΐγϑο] δηα 1{5 σα ΒΒΘ ΓΟΏ ἴὶ 
ἰδίευ. {τἰπηε8 αἰβοιβθοα, (ἢγνβ. θηϊ.1.4(2,4648,0); σοητγαβιεα νυνὶ ἢ 
ΒΔΡΕ], ἐδ.2,2(4720) τοῖς.««ἀποστόλοις ἡ χάρις τοῦ πνεύματος τὴν τῶν 
γ. εἴδησιν ἐδεδώκει, ἐπειδὴ τῶν ἐθνῶν ἁπάντων διδασκάλους ἀπὸο- 
φονθέντας ἔδει τὰς ἁπάντων εἰδέναι φωνάς Πα τ. ΣΟ ογ.12: (3.241); 
ϑονογαρ.εαὶ.«(4ς.217(ρ.27.22)}} δ, γένη γλωσσῶν (τύ οτ,Ζ:το, ἀ[.} 
᾿πτουργείθα 85 βρϑϑοῇ πῃ [ΟΥΕΙΡ τοηριθ5. χάρισμα εὐχῆς ἔχοντες 
πολλοὶ μετὰ γλώττης, ...καὶ ἡ . ἐφθέγγετο, ἣ τῇ Περσῶν ἢ τῇ Ῥωμαίων 
φωνῇ εὐχομένη, ὁ νοῦς δὲ οὐκ ἤδει τὸ λεγόμενον (Ὥγγϑ.ἠ0:1.3.5.5. 10 
ΤΟ ογι(το.3250}; ἰΐ8 πδίασε αἰδῖ, ἔγοσα σις δὲ Ῥεπιεοοβῖ οἱ μὲν 
ταῖς γ. ἐλάλουν, καίτοι πρὸ οὐκ εἰδότες αὐτὰς..«τὸ γλώσσαις λαλεῖν, 
οὐχ ὡς ἐν μοίρᾳ χαρίσματος [85 αἱ Ῥεοηΐδοοβι}, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τάξει 
σημείου τοῖς πιστοῖς ντ. τ ον. τ2το(Ν.74.8880) ; 115. ΘΙ ἔδο5 εἰς τύφον 
ἐξώγκωσε τὸ χάρισμα τῶν γ. Ταῖς. ΣΟ ογ.12::τ(3.241); 3. τηεῖ. ἡ γ. 
τὸ ψαλτήριον κυρίου (Ἰοιη. ραε.2.4{Ρ.182.22; Μ.8..4.14}; τὸν ᾿Ιησοῦν 
«ὐτῇ γ. τῆς βλασφημίας μαστιγούμενον ΟΥ.[01.10.12 1. [ὁγ(ρ.τοι, 
51 Μ.13.4888); 4. ἱποηρ ἐν πλατείαις ταῖς κρηπῖσι καὶ γ. τῶν ὑποδὴ- 
μάτων προϊόντες [56. Φαρισαῖοι] ᾿"ρ!Ιρῃ.ἤσεν.τό.τ(ρ.211.7; Μ.41.2404); 
δ. Ἰηροί, οἵ σο]ϊὰ (ΧΟ 05.7:21), τι Νὰ Ζιεαγ1.1.2.2.415(Μ..7. 
0124). 

γλωσσαλγ-έω, 1. ῥαῦς α ἀϊδεαξοά ἰοηρθ, πθῆσα δίαδρήφνιθ; οἵ 
ἈΘΥΘΙΙΟΒ, Ότ. ΝΣ. ογ.38. 2(Μ.536.3138}; δίορῃ Αγ}. (Ε..3.7404}; τῶν 
ἀπίστων... περὶ τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ -“-οὐντων Αὐιαδῖ δι βοάν. 
(λ1,89.2ς524Ὰ}; 2. ῥαῦς απ τιἰεἰπηρ ἰοησιε, ἐρεαῖ τε, ἘΡὮτ. 1.7; 
Ν!}. Εμορ.τη(}1.79.1113}}}; ΝΠ ον ςι.τα, 12 (Μ.79.020}), 

γλωσσαλγία, ἡ, 1. ἰαἰκαίυεηεες, τ. ΝΖ. αγη,.1.2.4.ττ(ῖ.37.641λ); 
2. δίαερἠφην; τοῖ. πούείιοβ, αὐ ΝαΖιρ.4τ(Μ.37.858}, Ὀντι ἤει, 
(3.3924); Μεαχιαρδὶρ (ΜΕ 91.1200})); 10.1).εαγηι ἰἤεορ. δ,(Ρ,2ο7; Μύυο, 
8210). 

Ἐγλωσσαλλαγή, ἡ, σοπίμδίοι οὗ ἰἱοπρμες; αἱ ΒαΡεὶ, ρους. 3α».3 

(Ρ.86.14), 
γλωσσαργία, ἡ, ἰοφμαεῖίν, ὈἸδιη, »αεά.2.6(ρ.180.14.; Μ.8,456Ὰ). 
Ἐγλωσσίξ-ω, ἀΐος, ἤρ,, οἵἩ ἄγο, ἐἰεῖ πῦρ “τον καὶ ἐξερχόμενον διὰ 

.ὐϑυρίδων ΤΑΠπαϑβι.5.»εἰα!. τίρ.6ο). 
γλωσσόκομον, τό, 1. σαεκοὶ, Αἰδιαροὶ, οοιδοίρ.τ41.1; Μι25.260Α); 

Ματς τας Ρονρλ.τ4; ΟὨγνβ. οη1.47.5 1π [0.(8,2810)}; 2. εοβένι, 
Α4..Μ|.24(0Ρ.251.7}; ὙΠα .:.6.3.23.2(3,040); Ὀγτιδιυ. Εμξνηιιφοίρ.ύο. 
25}; Οἰγοη, Βαβε, Ρ.Ξοοί .02.7888). 

Ἐγλωσσοκοπ-έω, εἰ ομἐ ἐἢδ ἰοηρμε οὗ ἐγλωσσοκόπησαν Μαρτῖναν 
ΤὨρΒη εἰγοη. . 2820 τοδ,ύ978Β); ρ855. ἐπισκόπων τῶν διὰ τὴν 
ὀρθόδοξον πίστιν ““ηθέντων ΟΥΜαρ ἐϊαϊ, (τι. 250 }.}2.22(Μ]..Ρ1..7] 
2948). 

Ἐγλωσσοκόπος, Ξ«ἠαγῥ-ἰοησιει, δε, Α Ρ}.(ρ.84). 
Ἐγλωσσολογία, ἡ, ἐἰαίϊίον, ΤΡτος (ἃ. γ.το: 21(Μ.8).13211}}.Ψ 
Ἐγλωσσομανία, ἡ, ἡῆδαμε (αἰ, Ταϊιογαί. ,(ρ.4.τὸ; Μ.6,812.). 
Ἐγλωσσοπύρσευτος, ἐπε ἰσησιίες Οὗ γε τὸ πνεῦμα τεύχει γ. θεῶ 

]1ο.).εαγηῖς ῥοηξ τοδίρ,217; Μ.06.8378). 
Ἐγλωσσοπυρσόμορφος, «ἠαῤεά {ΐξπε ἰσηισιεες οὐ ἥγε; οὗ Η]. σποσῖ, 

Βορἢγ, Η ἐῶ}}.20.57(}1.87.2821.}; 70.1),εαγηιι βόη! πδίρ.2τς; Μιορ, 
836Α}. 
γλωσσότμητος, τὑΤ}} ἢ ἰοηστίο εἰεὶ οἰ, 1 Γαϑτιονιν, 3(Μ,6.25308). 
γλωσσοτομέω, εἰ σμὶ ἱπὸ ἰσησιίε οὗ, 1. Ἑάτιο, Δ] βέγδιτις(ρ.43.}. 

13); Ρ855., ἤανο οπεὶς ἰοήσιε ἐπὶ ομἱ ἐγλωσσοτομήθη πρῶτον Οτι ραν, 
232(ρ.21.5; Μιχα. 028); (ὐβαὶςαεί(Ἱ(Ὁ 2.1. ρ0.180.36; Η].2.2100}; 
Οἰνόη Βαςελ. 38ο( 92.0738). 

Ἐγλωσσοτομία, ἡ, εὐ ηρ οὐ οὐ δε ἰοηριο, Δι δῖ δι σέγητ ας. 3 
᾿ (Μ.89.11560), 

γλώττημα, τό, ἰογιριο, 10.1) αν βεηϊ. (0.214; Μ.06.833Ὰ). 
Ἐγλωττιαῖος, ὁ7 ἐπδ Ἰοηρπμε, πη Απτιηαίη. [ὁ. ΒαΡΙ.  (ῖ. 28. 000}9). 
Ἐγλώττισμα, τό, ἀαἠηἼηεος ὁΓ ἰαήρμαρε, ὅ0Ζ..6,3.1τ6.2(Μ,07. 

τοβδ Α). 
Ἐγλωττοφόρος, Παλίηρ ἃ ἰοησινο, εἰ γίηρ δρελεῖ, αΥςΝΝ ν 55, Διά, 

(Μ.46.737}). 
γνάμψις, ἡ, δεμαϊηρ, Με]εί, πα! ἠον. 7 .64.1τ840), 
Ἐγνησιάζω, δὲ Κα» "ταν τὐτίς, ΤΑ ΤΉ ςγηοβς.,6(λ1.28,.808). 
Ἐγνησιεύω, δὲ ρεμμῖηπς, Ὑμάγι δία, ρ.2.31(Μ.00.12044}; 1}.2.177 

(15498). 
Ἐγνήσιμος, δἴηεονο, Τιτη, ητιεγμε, (}1.86.257λ). 
Ἐγνησιοδίδακτος, ἱἐγείν ἰαισῖὶ, ΤΟΠγγϑισάον.2(τ11.824Ὰ). 
γνήσιος, 1. ῥείοηρτηρ ἰο {πὸ γαξο, ᾿.6. ἰατυζϊν δόσοίθη, ἱεστινπαιο, 
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6.8. Οἵ ἴβαας Ορρ. ᾿5Ηπ|86}, ΟΠ γγβ. ἤν, τ 6.6 τῷ Κοτπ(ο. 6128}; μϑῆςθ' [ ἀγνωσίας εἰσδύνει τὸν ὄντως μυστικὸν καθ᾽ ὃν ἀπομύει πάσας τὰς 
οἵ 50), ἜΧΡΥΈΒθΙΠσ σΈΒΕΪΠΕ ΞΟΠΒΗΙΡ υἱὸς τοῦ νοῦ γ. ὃ θεῖος λόγος 
ΟἸεηι. ῥγοί τοίρ.71.25; Μ.8,2120}); τὸν τοῦ θεοῦ παῖδα γ. καὶ μονογενῆ 
Ἐπ5.᾿,6.1.2.3(}.20.5 64); Χριστὸς γέννημα γ΄, ΟΒΥγβ.ἦσηα.10.2 τη τον. 
(1ο.82Ε}); ΟΥγ. 7ο.1τ.3(4.234); ΤΕ οἱ.1: τ3(3,476); 2. ται. ρομμΐηδ; 
8. οὗ βρίπταδὶ! ΤΠ] άτθη ὁ τοῦ πιστοῦ Ἀβραὰμ υἱὸς γ. ΟἸ]δπη,όχε. 
7 }άο!. 56(0.126.4; Μι0. 6850); γι... τῆς ἐκκλησίας τέκνα Ὀντ.Η, 
εαἰθεΐτριτ; γι ... τέκνον τῆς χάριτος (6].ὉνΖ,ἢ..6.2.24.3(Ν1.8ς.τ2068)} ; 
Β. οὗ Οἴου ὑϑ ΕἸ ΟΩΒΗΙρ5 ὁ τοῦ ᾿Ϊησοῦ γ. μαθητὴς Παῦλος Οτοἷς.τ.τ5 
(Ρ.66.τ2 ; Μ7.1τ.6808); γ. τῆς ἀληθοῦς φιλοσοφίας ἐραστής ππι5.ἢ.6. 
4.8,3(Μ.20.3244}; γ. φίλῳ Πονρι.Οἴδρινττό; γ. τῶν ἄνω μύστας ΟΥΝΕ2. 
ὁγ,8.6(31.3-ς.7068); 3. οὗ τδίηρθ; ἃ. οἵ ὈΙΡΠῸΔ] Ὀοοΐξβ, απ εμέϊε, 
6.5. οὗ 2 δπῇ 3 70. οὐ πάντες φασὶ γ. εἶναι ταύτας ΟΥ̓, 7ο.ς.3(ρ.τοῖ.33; 
Μ,τ4.τϑο.); 1.13.17{(ρ.2410τ; 4240); τὰ μὲν ὀνομαζόμενα Πέτρου, 
ὧν μόνην μίαν γ, ἔγνων ἐπιστολήν Ἐλι5.,..6.3.,3.4(}1.20.2174}; οὗ 815 
ἱητεγργοϊδιίοη. οἵ βουιρέαγε, Βαγην9.9; Ὁ. οὗ νἱτῖαςξβ δἷς., ρορμίηε, 
γμθ, το ἰθηι.62.2; Ἐπα5. (δορὶ ἐγ .Ο(Ρ.24.3; Μ,24,632Ὰ τοῖς... γνησίοις) ; 
ΟΠ τυβ.ἤσηι.2.2 τη. Κομ! (0.430); Ια εσηπηι, ἠῃ σαὶ. 4: ταῖ,(το. 7074}; 
Τηᾶκ.εΡ.97(4.1167); 4. 85 δι 81. ; 8. πηᾶβο,, ἡγίεμα, ΑἸΠ..6ρ. Θένα. 
(Μ1.26.5294)}; ΟἾγν5.ἐορε. τη. (σαὶ, 6: τ τῇ, (το.727Ὰ}; Ῥ. Ὡδαΐ,, ρερίῖς- 
τηδηθδς5, γεαϊν τὸ γ. τῆς ἀγάπης ἘΡ.}πιρά Δ Ρ.Ἐπ5.}.6.5..,6(Μ.20. 
4368); Οντ Ν αὐ .3(3.4760); οὗ φἴξυπ8] σεποσδείοη οἵ ὅθ τὸ γ. τοῦ 
υἱοῦ ΑἸῇ, Αγ.τ.ότ( ,26.140Ὰ}; τὸ γ. τῆς υἱότητος (Ἤγγβ. "01.71.2 
ἕἤῃ δ}. (7.6068); τὸ γ. τῆς γεννήσεως ΤΠαν, Ηφὗ.τι53(3.548); αἱ κλήσεις 
αὗται [830. υἱός, πατήρ] τὸ γ. καὶ οἰκεῖον γνωρίζουσιν τ, ᾺΖ,0᾽. 
29.16(ρ.98.0; Μ.26.06.}; τὰ γι. ἱερτηιαίο ἰμίηρα, ἴνος ἔσαβ το ρίοη, 
(ἀ60.Ρ15. Ῥὲγς.1.22(Μ.02.ττρρλ). 

Ἐγνησιοτέρως, αν, ἔτομη ΠΟΤΏΡ, οἱ γνήσιος, ἐομγίρομεῖν, ὨΔΙᾺ. 
ἰγοῤἧμ.2.8.3(ρ.234.6). ΝΣ 

γνησιότης, ἡ, 1. ἱερτριασν, ἱγι6 ΞΟ Πρ, ΟΠγνϑ.ἤον!.29.5 ἐμ Ποῦ. 
(12.21720); {Π60]. ὁ σωτὴρ...γ. ἐμφανίζων ΑἸοχ.Α],ορ, Αἶφα,Β(ρΡ.24.30; 
Μ.1τ8,5608); Αἰ. .47γ.3.66(Μ.26.4648); μονῆς τῆς γ. ἐπὶ τοῦ θεοῦ καὶ 
πατρός Οτ Ν Υ85, τωι. 3(2 Ρ.28.2; Ν.43.5038); ΟΑπο.(358)ερ, γη.8Ρ. 
ἘΡΙΡΗ.ἤαργ.73.2(0.269.21; Μ.42.4054}; ἘΡΙΡρἢ. ας. 3οί(ρ.30.22; Ν.45. 
728); ἡ γ. τοῦ υἱοῦ (Πγγπ, ἤθη1.1.5.2 τη [0.(8.870); 16.38. 5(2108) ; οὗ 
Ἑαΐδοχ- 5οὴ τ] ἸΟΠΒΗΙΡ τῆς αὐτῆς γ. πατρὸς πρὸς τὸν υἱόν, καὶ υἱοῦ 
πρὸς τὸν πατέρα ἘΡΙΊΡἢἤεν.62.8(ρ.307.26; Μ.4τ.τού18); 2. πιεί., 
δἰμοεντίν, γα; ἃ. ΟΕ ταθη τονναγάβ σα μετὰ τῆς γ. ... τὴν εὐχαρι- 
στίαν τῷ θεῷ τελεῖν Τάτ, Ορ5,Ὁ5.22:τ(ρ.143.5; Μ,66.6680) ; τῆς εἰς 
θεὸν...γ. ... ἐπίδειξιν ὕγτ ῬΞυττ: τ(}.60.7030) 4].; 14, αἄον.7(1.2200); 
Δῃα (βηβι, Ἐπι5,}.6.7.20.2(Ν1.20.7094); Οδοσπι. 4ρ0ε.53: (0.61); 
Ὁ, δεΐνγθθη πιθπ, Οντ. Ζαεῖι. 55(3.7344); ΤῊΔ], σδμΐ,τ 2τ(Μ 91.14208); 
ς, σοηθγα]ν, ἡ επάϊν γεία! οηςπρ, ἘΡΙΡὮ.ορ. “γαδι(ρ.464.τι ; Μ.42. 
7204); Οὗ Πυβραπά δῃα ν1δβ, [ἃ θα, βά,δ(ρ.5ο2.6; Μ,42.7848); μεπος 
ἡ ίομάκρ, Ἐππ5.0.(.3.δο(ρ,.τοδ.τς ; Νῖ.20.11328); ΟΠγνβ. ον. ἴῃ (αὶ. 
6: ττίτο, 7278); Οὐ δ αρ, ἀίαϊ (ἐγ. Ζαςἢ.} 4. ττ.1.,.7}.3358}); οὗ βραυοῖ- 
ἵπρ οὗ Ὠρατιῦβ Βῃ Η. ὕποβὲ οὐκ ἀγνοίᾳ... ἀλλὰ γ. {Ὁ 65.Να2.41αἷ.τ.τῇ 
(Ά1.38.8690) ; 3. δ5 βέν]β οὗ αὐάτεββ, ψομ ϑὴμεοντίν, Β85.6ῤ.τολ(. 
2140; Μ.32.5454); ΜΠ. “γε (ρ.42, ν.ἰ, ὁσιότης). 

γνησίως, 1. ἱφρτνπαϊεῖν, ἱγεῖν, τοῦ, ΟΠ τῖβε ὑπ᾽ αὐτοῦ γ. γεγεννημένος 
ἘΡΙΡΒ. ἠαενιόο. 55(ρ.202.2 ; ΝΊ.42.2888); τεῦ, (Βυιβιίδηβ α5 {γαϊν πλθῖ- 
θεῖβ οὗ Οῃγῖβέ, Ομ σγβ.λοιι.20.2 τη. Ἐρ᾿μ τ.1414}; οὗἨ αἰβοιρ εβηῖρ 
εἴς, τοὺς τῷ ᾽Ϊησοῦ γ. μεμαθητευμένους ΟΥ. 70.τ.26(24; Ρ.32.ττ:; Μ.14. 
698); Οτ ΝᾺ 2Ζ.0».7.2ο(}1.35.7808); τεῖ, ἃ Ἰογβ} βδεγναπέ γ. δουλεύοντα 
(Ὁ-Ὁ] τιϑ((ουητῃ, βᾶεο, ν]}; 2. εἰμεσγεῖν, οβεεϊομαίοῖν γ. τε αὐτὸν 
ἑώρακε ΑἸῊ.}..4γ.22(ρ.τ04,18; Μ.25.7170); Πον,, ΟἸδηι.τβ,ττ; ΟὨτν8. 
᾿σηι.6ο.5 τη ΜΙ () δορο). 

γνόφος, ὁ, ὠασγβηόος; 1. 11τ|, 8. ἀαγβη655, τοῖ, Ἐκι2ο: 2, Π ον, ἴον. 
2.44; ΟΥΝΥβ5.0υ.}705.45(Ν1.44.21τ68); Ὁ. οἷατ., οἰογηα εἰομάς τοὺς 
ἀνέμους τῶν γ. ΑΡοε, ΕΉ.τ7.7(0.46.3}); ἄγγελοι νεφελῶν καὶ γ. ἘΡΙΡὮ. 
216.5.22(Μ.43.2760); 2. τιρῦ.; 8. οἵ 515 γ. ἁμαρτημάτων ΤΠ. 
ΗδτϑΕὶ. ἴς. τ: το}. 18. 13ο00); ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.ογ.35.2(Μ,36.2604) ; οὗ ππΡο]]οῇ, 
εχασ, ΕΧ.2ΟΣΖΙ γ. ... ἡ τῶν πολλῶν ἀπιστία (ἸΘπη. δέν. ς, τ2(ρ.378.3:; 
Μ.0.1168}; δια τηθητα] Τοπίιβίοη, ΡΒΙοϑῖ, ἢ. 6.6.2 (Μ.65.ς5238); 
Ῥ. πινϑβί,, οὗ αἰνῖηε ἀβυκηθ85 Βοτα (οά ἄνγε}15, τεῖ, Εχ.2ο: 21 ὃ γ. 
τῆς ἀσαφείας....ἐν ᾧ ἐστιν ὁ θεός ΟΥ̓ Ν 95. Πότ τῇ Οαηὶ.(Μ.44.7138} 
Ὠιοη Ατιρεγβί.τ.3(Μ.3.τοοοο) ; 85 βυταροὶ οὗ ἐτβηβοθημάθποο θεὸν.., 
γνόφῳ τῇ ἀκαταληψίᾳ πανταχόθεν διειλημμένον α΄ Ν ν85.ν, 7ος.(Ν, 
44.3177}}; ὁ θεῖος γ. ἐστὶ τὸ ἀπρόσιτον φῶς Ὀϊοπ. ΑΥ.6ρ.5(}1,3.10754}; 
ὮδῃοΘ αϑϑοοίαι θα ΨΙΤῊ σοητοιηρίαἴίοῃ οὗ τηνβίοσίεβ, τοῦ, Μοβοβ ὁ ἐν 
τῷ θείῳ γ. ὀξυωπῶν, καὶ βλέπων ἐν αὐτῷ τὸ ἀόρατον τ 85. 55 Π1|. 
Α γ(}1.44.457Ὰ}; ψοβα δητοσηρ᾽ ἰηἴο ἀβυίκηθ85 15 γρε οὗ τηυβίιοδὶ 
Ἐχρεχίθησςα, Δ, ἦεν, (Μν,44.6 50}; θείῃρ Ῥσόρτθβ85 ἔγοπὴ γα θη] Κπον»- 
ἰβάρε ἴο την βίο! ᾿απ-Κπονηρ᾽, 1ἅ.υ.,Μ105.(3760}; ἡ...ὁδεύουσα πρὸς 
τὰ ἄνω ψυχὴ... ἐντὸς τῶν ἀδύτων τῆς θεογνωσίας γίνεται, τῷ θείῳ γ. 
πανταχόθεν διαληφθεῖσα 1(.ΠΟΊΉ.Τα ἐπὶ (απ (ἸΟοοὉ) ; εἰς τὸν γ. τῆς 

γνωστικὰς ἀντιλήψεις Ἰϊοπ. ΑΥγϑί.τ. 3(Ἰοο Α})}; ἀεΐ, αβ τὸ ὑπὸ θεῖον 
γ. γενέσθαι, τὸ δι᾿ ἀβλεψέίας καὶ ἀγνωσίας ἰδεῖν καὶ γνῶναι τὸ ὑπὲρ 
θέαν καὶ γνῶσιν Μαχ. 5 εΠοί τη τῖνϑι.2(Μ.4.421}; [λ6 ράσο οὗ τιγϑοςα] 
Κπονψίεαρε ἃ προεπαιδεύθη διὰ τοῦ γ., πάλιν διὰ τοῦ γ. διδάσκεται ΟΥ. 
Νγβ5.Ὁ, 105.(3778); εἰς τὸν γ. εἰσελθών, τὸν ἀειδῇ καὶ ἄυλον τῆς 
γνώσεως τόπον Μαχ.εαρ ἐμεοί. τ (νι οο.τττ)ο); αϑεα ἃς βγη πὶ 
οἱ σοπίειῃρ τοι πολλάκις ἔγνωμεν αὐτὸν [Ξς, 4511] καὶ ἐντὸς τοῦ γ. 
γενόμενον, οὗ ἦν ὁ θεός ΟΥΝ γϑα.ἰαμά. Βας.(Μ.46.8120); τὸν ὑπὲρ νοῦν 
εἰσδύνοντες γ. Ἰτοη. ΑΥ πα γοί. 2(ΤΟ328}; Πα ΙΟΥ {Π|6 τυ 5Ε108] ὈΥΕΒΘΠΟα 
οὗ Οοά κατὰ τοῦτον ἡμεῖς γενέσθαι τὸν ὑπέρφωτον εὐχόμεθα γ. 1.3 
(1ο254}); κατὰ τὸν θεῖον ἐκεῖνον καὶ ὑπέρφωτον καὶ ἀόρατον γι. Απάτ. 
Οὐνον 7 (Μ.07.0400). 

γνωματεύω, 7μάσέ, φοη 5167 ἐγνωμάτευσε δὲ ὅπως τὰ ἡμαρτημένα 
εὖ διαθείη Μοη. χε. Κορ! 6(ρΡ.102.12; Μ.113.8840). 

γνώμη, ἦ, ΠΠΔῺΥ ΤῊΘΔΠΣηρ5 πότε μὲν γὰρ δηλοῖ τὴν παραίνεσιν... 
πότε δὲ βουλὴν. «πότε δὲ ψῆφον...πότε δὲ ἐπὶ πίοτεως, ἢ δόξης, ἢ 
φρονήματος, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, κατὰ εἴκοσι ὀκτὼ σημαινόμενα λαμ- 
βάνεται τὸ τῆς γ. ὄνομα Τ0.}. [0.3.14{Μ,94.10458); σΕΜαχ Ργνν. 
(Μ.91.:οϑΒ,Ο); 

Αι μά; 1. τὶ βῆ. ὡς θεοῦ γνώμην κεκτημένος Τργ. ῬοΪγε.δ.τ; 
751. 41α].44.2(Μ.6.5608); τὴν γ, ὑγιῆ κεκτῆσθαι ΟἸεπι. ἐγ. 5.τ(ρ.320. 
80; Μι9.160); 118 ἸηϑιΔ}Π1ν, 10.8.7(0.93.20 ; 5888) ; τάδ βέχοηρ ἴῃ 
[Π8 {πιὸ Ὁ τβῆδη, Βα5.6ῤ.293(3.4324; Μ.32.10364}; ἀκόρεστον τοῦ 
διαβόλου γ. τνβ. οη,.7.7 ἐπ Κορε. (9.4024Α}; 2. ἴῃ 56 η88. οὗ βρινγε, 
εἰαγαείον διὰ τὸ ἀσθενὲς τῆς γ. Τ51.41α].47.2(Μ.6.5774); ορρ. Βοάν 
Τατιογαὶ.32(0.33.29; Μ.6.,8734); μηδὲ τὴν τῆς γ. νόσον παραπλησίαν 
τῇ τῶν εἰς τὰ σώματα δυστυχησάντων Βαπ5.ἰερ. 1. επί, Β(2.184Ὲ; 
Μ.31.5894). 

Β. οῤίπίοῃ, υἱεῖο, ἀοείγίηδ, 65ρ. οἱ Βδυβέοβ εἴ τις ἐν ἀλλοτρίᾳ 
γ. περιπατεῖ, οὗτος τῷ πάθει οὐ συγκατατίθεται Ἰρτι. ῬμΙϊαα.5.3; ςου- 
τγαϑίεα ψ ἢ ἔσαε γνῶσις, Ιτοπιἤαεγ.τ ργοθιη.(Μ.7.4494); [υϑε.61αἱ. 
35.4,6(}1.6.552Δ}.}; ΤΠ ερθ5.8.Ἐλι5.}.6.4.22.7(}1.20.381Ὰ}; γ. ἑτεροδο- 
ξούντων ΟΥ΄, 70.13.1τ(0.227.0; Μιτ14.4ΟΧᾺ}); 1δ.13.27{(0.251.21; 4450). 

Ὁ. τοτ]1.1. οἵ ἀοα; ἃ. ρει. συντρέχητε τῇ γ. τοῦ θεοῦ Τρτι.Ρ᾿.3.2; 
ΕΧΡΙ θβεα ὃν Ομγιβῖ, 26. ; 14. Κορ. 8.3; γ. θεοῦ ὑπηρετοῦντες Τυτ. αὶ. 
95.2(Μ.6.7010); τῆς θείας προνοίας καὶ γ. Ὀ]δΙη. ἐγ. 6.1)(0.513.23; Μ, 
9.3024); μονογαμέα..«κατὰ γνώμην θεοῦ ὑπάρχουσα (οπεί. 4Ρ}.3.2.5; 
Ῥ. ΟΡΡ. ἀνάγκη: εἰ μὲν γὰρ ἁπανταχοῦ παρὼν τῇ εὐδοκίᾳ, ἑτέρως 
πάλιν ἀνάγκῃ δουλεύων εὑρίσκετο, οὐκέτι κατὰ γ. τὴν παρουσίαν 
ποιούμενος, ἀλλὰ τῷ ἀπείρῳ τῆς φύσεως, καὶ τὴν γ. ἑπομένην ἔχων 
ΤΒαΜορϑβ. Κι ίησι(ρ.205.24{. ; Μ.66.0730)}; ς. οὗ Εδιμου, τεῦς σεπογα- 
τίου οὗ ὅοη, Ἐπ5,4.9.4.3(ρ.153.14; Μ.22.2568) οἷτ. 5, προαίρεσις; 
εἶναι δὲ γεννηθεῖσαν [85. Ἡνροβίαϑί5. οὗ 901]. «γνώμῃ τοῦ θεοῦ καὶ 
πατρός Εσύτι αροΐὶ.τ2(Μ,30,8488); 2. οἱ (μτιβὶ πρεσβυτέροις... ἀποδε- 
δειγμένοις ἐν γι ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ Ἰστι. Ῥ᾿ηϊαάῬχοσπι. ; (οηβί.ρ. Εἰ. 
υ.(.3.6ο(Ρ.το7.15; Ν.20.11208); μὴ.»«παρὰ γ. αὐτὸν [5ς, (Ἡγ 5] τὸ 
σωτήριον ὑπομεῖναι πάθος ΤΙ, Ζαεῖ!.τ3:7(2.τ658) ; οὐ γὰρ διαμάχεται 
ἐν τῷ... θεῷ γ. καὶ φύσις Τ,δοητ, ἢ, Ν 65, τιάτ( 1.86.1 018); [Η15 ΔΡΡ]Ϊοα- 
τίου ἔτεῃ. τοὐβοῖβα Όν Ἰδίοῦ υυυϊτουβ θθοαιιδβα οὗ θαι μνοσαὶ 11565 οὗ γ.: 
διχῶς δὲ τῆς γ. λεγομένης" λέγεται γὰρ γ. καὶ ἡ ἁπλῶς ῥοπὴ πρὸς τὸ 
θελητόν..«λέγεται γ. καὶ ἡ ἐκ προβουλεύσεως καὶ κρίσεως περί τι διά- 
θεοις" οὐκ ἀσφαλὲς ἣ γ. ἢ θέλημα γνωμικὸν εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ 
κατὰ τὸ τῆς γ. δεύτερον σημαινόμενον διὰ τὸ συνεισάγεσθαι τούτοις 
τὴν ἄγνοιαν Τντ, Τίη. 21(6 5.26}, ; Μ.77.ττόο ὉΠ.) ; μθῆςδ γ. λέγοντες 
ἐπὶ Χριστοῦ..«ψιλὸν αὐτὸν δογματίζουσιν ἄνθρωπον Μαχ. Ργν»» (ΜΟΙ. 
3080); 0.1). [0.3.τ4(Μ.04.το448,0); ν, θέλημα; 3. οἵ πιδη᾿ 5. ΜΗ]; 
8. ὕγε6 τοῦ!!, εἠοΐεε τῇ...τῶν αἱρουμένων αὐτεξουσίων γ. Ταῖ ογαί.7 
(0.7.21; Μ.6.8200); ΟἸει. ῥαεά.τ.ίρ.92.4; ΝΙ.8.2544)}; κυρία τῶν ἐν 
αἱρέσει πρακτέων ἡ ἑκάστου γ. ὕγτιαάογ.6(1.202})}; ορρ. ἀνάγκη: 
ταῦτά σε βούλεται ποιεῖν τῇ γ., ἃ καὶ ἀνάγκῃ σε δεῖ ποιῆσαι Οτν5. 
ἤἄονι. δ. 4 ἴηι Μ11.(7.738Ὰ}; Ογτ.αάονγτίτ.33Ε)}; αϑϑιβέεα ὃν ἀϊνιπε 
Ῥτοϊεοξίοι, Τμάτ, αη. τ: (2.το71); {{ ἀγάπη : ἔστι δὲ καὶ τοῖς νοήμασι 
συμφωνοῦντα, μηδέπω καὶ τῇ γ. συμφωνεῖν" οἷον, ὅταν τὴν αὐτὴν 
πίστιν ἔχοντες, μὴ ὧμεν συνημμένοι κατὰ τὴν ἀγάπην ΟὨΤγ5,ΟΉ1. 
3.1 1 ΤΟῸΥ (1.150); τε ἡποῖυε, Βα5.58].0γ.20.2(Μ,85.3208); ορρ. 
φύσις : ἐξουσία...-καὶ αὐθεντία...γ. προδήλως, ἀλλ᾽ οὐ φύσεως ὑπάρχει 
κινήματα [Πϑῆςς φοπάοιηπεά 45 [α5}5 [οΥ υπίοῃ οὐ ν 115 ἴη (τίβι] 
ΜαχΟΡνν»». (Μ.01.8200); γνώμῃ 9 μος οτῦμ ἀκεογά, φοίωμίανῖϊν, 
Ἐπ. Μ6].(ΒΖ 24 0.4); Ὁ. οὗ ΜῈ] ᾿ψεακεπεᾷ ΌῪ βἰπ τὴν ἀπὸ γ. καὶ 
ἔργων τοῖς ἀνθρώποις προσοῦσαν ἁμαρτίαν ΓΠάγΠι. Τγέρ.3.το( Μ.30. 
8570); Β5.56].ον.4.τ(Μ.8ς, 644); ἐῤ.4.3(694); 4. οἵ εν], Ιρῃ. 
Ρηαά.6,2; ἀπ ἀεπιοηβ, Ταϊ,ογαί, τδ(ρ.17.28.; Μ.6.8414). 

Ὦ. ἀφεΐδιοη, ἡμάροιοηὶ, Ταῖιογα!.32(ρ.33.τ4; Μι6.8728); κύριον 
εἶναι τὸν κριτὴν τῆς ἑαυτοῦ γ. ΟἸδτη.οἐγ,.4.ττ(ρ.283.13; Μ.8.12888); 
ΡΒΠοβι. ἤ.6.8.4(Μ.65. 5608); ἄνεν τῆς ἐμῆς γ. ((-ΟἹ τιτπ(Ὀοτίπίῃ, 



γνωμικός 

5866, ν); ΟὗὨ σομοῖ δτ ογάϊπαησθθ, ἈΡΡ]Εα τὸ βραχίουβ' αμονμες οἵ 

ΟΝ:ς.(325), οἵ. Ῥίῖχα, 5.5 1 ρΡ.523Η. 
Ε. αἰυϊεό γ. ἀγαθή Βανη.21.2; ΤΣ ΟΠΥγ 5. ρὶγ.3(3,δο10). 

γνωμικός, Δ, οὕ 116 πιά οὐ τοῇές 1. τηϊεμοπαΐ, Ῥμτροϑεὶν 

εἰβεείοά ἰατρενόμενος ἀπὸ τῆς ἰδίας γ. αὐτοῦ κακίας ἵΠ|πι5ζ 6 γέ5. 

τ22(}1.6.13734}; ΟΡΡ. φυσικός : οὐ φυσικὴν ἀλλὰ γ. νοοῦμεν συγ- 

γένειαν ΤΗΔει ἀν ρτοθη,.(2.το) ; τοῦ. Ομ σῖβυ [Ρ5.44:84] γ. γὰρ ταῦτα 

αἱρέσεως, οὐ φυσικῆς δυνάμεως 14.Ὀς,.44:8(1.891) ; τοῖς γ. κατορθώμασι 

ΟΡΡ. Ρμυϑίοδὶ ἀεβοθηῖ, ἰ4. 2 ον. τι: 22(3.345); 2. οὐ ὕγεε τ] [χχ 

ἑκούσια] τῶν θυσιῶν τὰ μὲν νομικά, τὰ δὲ γ. 14. Ξ,ττδ: τοδί:.1465); Ια, 

Ἐσρεΐ,.46: τ2(2.1037). 
Β, θέλημα γ. πιογαὶ τοῦ! οὐ τ ῊΪ ΟἹ ἐμοίοσ ΜΈΔΟΝ 15 να δὶς ; 1. οἵ 

τηθη ἴῃ ψεξη,, ν. θέλημα; 2. Ομτῖδίο]., ν, θέλημα; ὈΥ̓͂ τι κΚίπρ τῃς 

πηίοη οὗ ἀϊνίηΐον πα Πυϊπατῖν οπ8 οὗ θελήματα γ. ὙΨΠ]ΟὮ ταπηδ]ῃ 

ἀσεηοϊ αὐζου τῆ υπίοη Νεβίοσπιβ συνήγαγε τῇ τῶν γ. θελημάτων 

διαφορᾷ καὶ τὴν τῆς γνώμης παραλλαγήν' καθ᾽ ἣν οὐχ ἡ κατὰ φύσιν 

διαφορὰ δείκνυσθαι πέφυκεν, ἀλλ᾽ ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν, ποιουμένη τῆς 

ἀγαθότητος ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν γ. θελημάτων, ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν Ναχ. 

σρμςε, (01.440); οἴ, ὁ μὲν γὰρ [8ς. Νεβῖ.} ποιοτήτων γ. εἰσηγούμενος 

ἕνωσιν...ὁ δὲ 55. ϑενοιι5] ποιοτήτων φυσικῶν λέγων μόνον εἶναι 

διαφορὰν μετὰ τὴν ἕνωσιν 10.(44). 
Ο. πεαῖΐ, 65 βϑαθβί., ῥγουονν, δεπίεμεε, ῬΑ] (Ἶνγϑ.τό(Ρ.94.26; Μ. 

47.53). 
ΔΩΡΝΕΕ 1. σμεεϊηειϊν τὴν ἀπόδειξιν...γ, σχηματίσας ὙΠατ. Ποὖ. 

τι :6(3.614); οοπιρ.» ΟἸεπ).5ἐγ.5.3(0.337.21; Μ.0.368); Ξυροη]., 16.5.14 

(ρ.4τό.ς; τ064}; 2. ἀεί Ἰϑενγαϊεῖν ἑκουσίως καὶ γ. τὰ πάθη κατεδέξατο 

ὁ Χριστός Απαβι.5.Ποἀ.23(}1,80.3044); 8. ὃν ἐἶμε τοῦίῖὶ ὁ θεὸς λόγος γ. 

δύναται ἐνωθῆναι τῇ κτιστῇ φύσει, φυσικῶς δὲ οὐ δύναται Τιδοπί. Η. 

Νεεὶ τ τί .86.τποχΑ); 4. τρὶγἑμαϊν κατὰ σάρκα ζῇ...γ. ἀποθνήσκων 

Μαχυ. Τμαὶ.63(Μ.9ο.669}). 

Ἐγνωμοδοσία, ἡ, σοι η5εἶ, Οντ, αὐάον,γ2(1.4270). 

γνωμοδοτ-έω, 1. ρίυε αὐνίεο, οομηξοὶ, ἘΠ 5. ΡΊγ.4(3.δο 10); Ογτ. 

αἴον.Ξ3(1.053}; ἴτοῃ. “-ἦσαι τῷ θεῷ Ἰ14.1ς.4.2(2.6008); 2. δῖσε α5 ὧἩ 

ορίμϊοῃ, ΝῊ. Επμίορ.22(Μ,79.11210). 

Ἀγγωμοδότης, ὁ, αἀυΐδεν, τομηεῖϊον, Ῥίάντη. Τγῖν.2.1(Ν.30. 5654); 

Αβίιβορῃ. Ἐς. 1.40.4618); Οεσυτῃ. ΣΟ ν.7:25}.{ρΡ.436.20). 

Ἐγνωμοδότις, ἡ, ἴειπι. οἵ ἴοτερ, αὕτη [50. πλεονεξία] γ. εὐμήχανος 

ΝΠ ρενίδὶ. 8(}1.70.8800). 
Ἐγνωμόνως, ῥηῥοξεξμείίν, Ἑναρτ. Ῥοιΐ.0γ.73(}1.70.1τ84Ὰ). 

Ἐγνωμοφθόρος, πείνας οογγμρῥιίηρ, οἵ Βεχοῖοβ, Ῥα]] νυ, ἶγγβ.9 

(Ρ.56.23; Μ.47.33). 
γνώμων, ὁ, 1. ση ἐΠπαὶ κηοῖος, ᾿θησο σά ἀκριβεῖς γ, τῆς ἀληθείας 

υὐνοῦ γνωστικοί ΓΟἸοΙη.ςγ.7.τό(ρ.68,3; Μ.0.5324); γ. χρήσασθαι τοῦ 

προβλήματος Πλάτωνι Ἰυ5.}.6.ττ Ρτοθη. (5088 ; Μ.21.8440); σωφρου- 

σύνη..-εὐχῆς γ. ὙΝΠ οἱ (6.79. 11410}; 2. γμῖθ, πόγηῖ, οἵ αλτᾺ τῶν 

πατέρων..«παράδοσιν, ὥρπερ τινὰ γ. καὶ κανόνα προεκθέμενοι Επη. 

αῤοΐ.4(44.30.8408); τὸν γ. τῆς ἀληθείας Βα5. πη τ, 4(1.21210; Ν.20. 

5138); οἱ ἀϊνίης ἴανν, Οβγυβιπορι. 3.4 1η 2( ον (το. 5304); ΘψΏ65. 

γορη.3(ρ.14.4; Μ.66.τούτ0) ; οὗ ὈεΠαν συγ, Ν]].6Ρ}...193(}1.79.4374}} 

4, ἃ τηραβυτθ ὁ μόδιος..«καλεῖται δὲ καὶ γ. Ερίρῃυπεη5.23(Μ.43, 

2808). ὃ : 
ἐϑῤέίω Εὐτοῦ ἴου γωνιώδης, αηρμίαν, Ῥτος,α. Εχ, 26: το Μ.87. 

6450). 
Ὁ ΩΝΠΤΝ Α. “παξε ἐποῖθη; βαρεσπαίυσαν, 1. Οοά τὨτουρἢ 

ΟἾχῖβε ἔδει γὰρ τὸν μεσίτην θεοῦ τε καὶ ἀνθρώπων... «ἀνθρώποις... 

γνωρίσαι τὸν θεόν Ἰύδῃ ἰαεν.5,18,7(Ν.1.0378); ὁ λόγος, ᾧ...ὁ θεὸς... 

ἔσεται (οι ραφά.τ.7(Ρ.124.4.; Μ.8.320Ὰ}); ἰ4,εχε. ΤΠάοί, τοίρ.ττο.5: Μ. 

ουδότΑ}); 80 ἰ5 Κπονῃ ἴῃ [ηο., ΝΙΘ(Ή.5}Ρ.8.φ(ριοχ.14: Μ.18,1528); 

6 ε1.ν2.}..6.2.10.25(}.8ς. 12800)) οἰ, 5, διαφορά ; Δηἃ ἴῃ ογεαῖεα οτάευ, 

ΑἸ έις.2.2(λ1.25. 1004}; 2. την βίευίθβ οὗ πὸ [αὶ ἐγνώρισεν... «ἡμῖν 

ὁ δεσπότης διὰ τῶν προφητῶν τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐνεστῶτα ΒΥ. 

1.7: 18.5.3; τῆς ἀμπέλου Δαυὶδ. .οἧς ἐγνωρίσας ἡμῖν διὰ ᾿ησοῦ ἢ ϊά. 

9.2; 1.0.3; δ.1ο.2; 3. Ῥθ855.; 8. οὗ ἃ ἀτθᾶπι, ἀῤῥβέαν ἐνύπνιον..-σοὶ 

μὲν γνωρισθέν Τμαᾶϊ. Παη.2:Ἴ(2.τοΒο); Ῥ. 566:} ὃ μάρτυς ὡς ἄλλου 

πάσχοντος ἐγνωρίζετο ἴ70.1)..ἀγίεηι.37(Ν|.96.12858). 

Β. ζηοῖ Ἐν ἴῃ σοη., Ταδβί. ταῤοΪ.τ2ιττί,6.345Ὰ); ὁ γνωστικός, 

τά τε ὄντα καὶ τὰ ἐσόμενα «-ν (Ἰ]δτη.5 7.7.χτ(0.47.12; Μ.9.4024}; 1Ὁ. 

.π4(0.63.17; 5244} [Δ΄ 56Ώ58 οἱ βᾶγ αἰϊθηίτοη 10 Δάξαρον, ὃν ἐπὶ τοῦ 

ἐδάφους ἐρριμμένον...οὐκ ἐγνώριζες ἙΝῚ ῥεγῖδὶ..5(31.70.8448); 2. γε- 

εὐρΉ 6 οἱ ἐν οὐρανῷ ἄρχοντες..«οὐ πποντες αὐτόν Ταβί. ἀταἰ.56.6(}1.6. 

5564); 1.02.3(6964); Π,βοπτ,Ν υ, [ο. Π]εθην. 4δ(ρ.00.1); 3. σοίεηοιο- 

ἰεᾶρε “ομεν ὅτι. «τοῦτό ἐστι τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς Ταβι,ἀταὶ.τ4.τ(Μ.6. 

το40}); σὲ βασιλέα “-ομεν (ῃιδῖ,Αρ.Επ5.0.(,4.20(Ρ.125.7; Μ,20.τι688}; 

ἤεηοθ ῥγοίοος, Οὐηβτ δ. 4.0(Ρ.121.14; 11578}; ὀφείλει... «ἐκκλησία... 

τούτους [36. ΝΊΟΘΙΘ ὈΒΠΟΙ5] πνεὺν Ιηηοο.6. οἶδγ.(}1. 52.538); 4. ἀῤδηϊ 

οἱ δ᾽ ἂν μὴ εὑρίσκωνται βιοῦντες ὡς ἐδίδαξε, -“ἐσθωσαν μὴ ὄντες 
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Χριστιανοί Τυϑῖ. ταροὶ.τ6.8(}1.6,3534}; 14, 1α].102.4(7138); 5. Ῥα 88.» 
ῥε τοοῖἱ-βησιρη, ξανήοτις, Ἐι5.ἢ..6.5.1τ.1(21.20.4500}; Ι4..6.10.14{5030 ; 

Μ.21.8370)}; ἴάυ.Ο.τιϑίρ.11.7; Μ,20.9214}; ῬΒιοβῖ ἦ.6.3.4(}1.65, 
4854}; γε. }ὠἰπ.6(63,2068). 

γνώριμος, τ061}- ΒηοτθΉ; 1. 85 βυ58ἴ. πιᾶβο,, ρηρῖϊ, ἀϊδεῖρίδ; οἵ τλς 
Ὑψοῖνε οὗ γ. αὐτοῦ πάντες ἀπέστησαν Ταδὶ, Τα ροΐΪ.5ο.12(Μ.6,404Ὰ); 
ΟἸεπι ῥαφά.τ.Ξ(Ρ.07.3; Μ.8.2610) ; 158.4.6,4.4{Ρ.115.5; Μ.22.1074}} οἱ 
5, ῬΑ} 5 σοηνετίβ ὑπὲρ τῶν γ. οὖς αὐτὸς ἐγέννησεν ἐν πίστει ΟἸοΙλ. 
5.7.7.0{0.20.28; Μ.0.4714}; 2. ἃ5 505, πϑαΐ, ; ἀποιοίειίσο, ΑἸΉ, σρη! τ 
(Μ.25.44};  αμηϊαγτν τὸ γ. τοῦ σαρκικοῦ γένους Ὑοῖ, λ1ε.6:π(ρ.32:. 
24). 

γνώρισμα, τό, ἐδαἱ ὃν τοἰεἶ, α ἰἰπηρ ἐς κηοιοη, ἡπαρὶ Ὁ 1. ἴῃ σειν, 
ἐμαγαείογιοίίς, ΑἸ ἀδογ. (0.4.2; Μ.25.4210);, 1᾽΄ἀγῃ).} 5.8:1τ(.30. 
11854); ΟτιΝ, υβ85.ογ, εαἰσοϊ, 4ο(ρ.150.14; Μ.45.101)); εὐεργετεῖν... 
πεφυκότες [50. βασιλεῖς}, καὶ ἐδιαέίτατον.. ἔχοντες τοῦτο γ. ΑὨδ5Γ, 
Απειγδάτί.(ρ.254); 2. οἵ (σοά, ῥγοῤῥενὶν τῆς ἐκ τοῦ πατρὸς γεννήσεως 
ἐγ. ΑἸ ἀδον.τ7(ρ.14.14; Μι25.440); υἱὸν...ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς γ. 
χαρακτηριζόμενον ΟΥΝΥΒ5.41.695.6(Ν}.32.3274.}; ἴδιον θεότητος 
γνώρισμα, τὸ ἀληθῶς εἶναι ἃ. ἸΕμη τοί ρΡ.238.15; Μ,45.840}); ἔδιον 
δὲ γ. τῆς θείας φύσεώς ἐστι τὸ παντὸς ὑπερκεῖσθαι γνωρίσματος 1{]. 
υ.110ς5.(Μ.44.4048}; Μαχ. Ργν»γ.(ΔἴνοΙ, 008); 3. ἀϊειτμείτυε Κφαίιενο, 
οἱ Ὀαρ[ίβιη πῶς δὲ σὺ ἐρεῖς, τοῦ θεοῦ εἰμι, μὴ ἐπιφερόμενος τὰ γι; 
Βα5.ἤορι.153.4(2.1178; Μ.31.4320}); Οὗ οσμαν τὸ γ. τῶν τοῦ Χριστοῦ 
μαθητῶν Ομ τγ5,5ας.2.4{Ρ.40.23; 1.3770); ἰ4.λοη1.4.7 ἴῃ. Δ11.(7. 500); 
4, εἴρη, ῥγουῇ, τεῖ. ὉΒ το 5 Μ βΒ ΒΒ. τὸ καθεσθέντα αὐτὸν ὄνῳ... 
τοῖς ἀνθρώποις γ. ἔφερεν ὅτι αὐτὸς ἐστιν ὁ Χριστός Ἰιι5ι. 41αἰ.88.0 
(Μ.6.688.); οἱ σοπίχ!οη. μέγα γ. παλιγγενεσίας ΟἸΘὨγ. .(.5,42(ρ.190. 
τ8; Μ.9.649}0); 1ἃ.5͵γ.5.1(0.330.10; Μ.9.178}; Ἰδὰ5.6.1ἢ..3.3(Ρ.157.28; 
Μι24.τοοτοὺ); ΑἸμ. ἡ. “4γ.3(0.184.13; Μ.25.6074); ΟΥ̓ Ν νθ5.0.}10ς5.(Μ. 
44.4294}; τὸ γ. τῆς ἀποστολικῆς εἰκόνος (Ὠγγϑ.ἠονη.3.2 ἢ. Αι ργῖηε. 
(3.668); δ. πεηος ἀοεοιμσηί, ῬῺ1]. Ἵηλ. βιὰ 1δὰ5,},6.8.10.2(}}|.20. 
7644); γτ.15.3.2(2.4230); ῥγοξεδϑίοη οἵ [ἢ λέγε.. τῆς σεαυτοῦ 
πίστεως τὸ γ. Οοπβδῖρ. 61. γχ.ἦν6...19.13(Μ8ς,13480); 6, εἴρη, 
εγριϑοῖ, Ἐπ5.4.6.τ.6(ρ.24.3; Μ.22.4900); οἵ Ογοββ γ. τοῦ ἁγιωτάτου 
πάθους (οπμβί,8.Επι5.}.(,3.2ο(ρ.91.23; Μ.20,τοβ00}; 7. εἰρη βεαΐοη, 
παῖ, Τϑοπί. Η. Ν᾽ ἐει.4.3](Μ.86,170 50); αὐτὸς δὲ Μαγουνδὰτ τῷ γ. 
ΘΟρΡΉτγ Ην. Ἄπαςὶ. (Ν1.02.τ6844); Μαχ.βελοὶ, ες κοτς, δ(Ν].4.1130). 

γνωρισμός, ὁ, 7αομν οὐ πηοιοϊσάρε, ΝῚ Μ αφση.62(Μ.79. το 520). 
Ἐνωριστήριον, τό, ἀρ 5 1ἸῊΡ 7δαίμγε τὸ θεῖον καὶ τὰ ἁπλᾶ 

πάντα...τοῦ εἴδους γ. φέρουσι Ἰ,δοῦτ.11, Ν᾽ κέ τ τ .86.14080); τὸ 
ἰδιώτατον θεοῦ γ. 1.4.57(170 50). 

γνωριστικός, 1. για πηοιυη, ἐπάϊοαῖυε οὗ, γουεαϊτηρ ὄνομα γ. 
τοῦ τῆς σῆς θεότητος μύρου ΟΥ̓ Ν γϑ5.ποηι τη. (αι. (Μ.44.1810)} 
ἐδ. 1 γ(1ο454); ὡς ὑπέρκειται 56. ἡ θεία φύσις] παντὸς γ. νοήματος 
ἸᾷιυΜ1ος.41(ν.1. γνωστικοῦ Μ.44.3178}; ὁ παράκλητος...γ. ἐστιν 
ὄνομα (μτηγβ.ἤοηι, 4.1 ἴῃ [0.(8.36Ά}} ὙΠ 6οπτῖ.18. 5θεἰ.7.5(}1.86.12458): 
2. εἐἰαναείογίείίς, ἀϊπιηεί γι τινας ἰδιότητας.. τὸ γεννητὸν καὶ τὸ 
ἀγέννητον Βα5. ΜΉ.2.28(1.265}; Μ.20,6378); ΟΥ Ν᾽ γϑϑ, μη. 4(2 Ρ.51. 
τό; Μ.45.6214}; Ὀητνβ.ἤον. 4.3 π [0.(8.300}; 3. ρας. 85. βιθ8ῖ., 
ἀϊειϊηριίςἠΐηρ γασμίεν, Ταϑι. Φαροί.τ4.2(60})}. ἴογ γνωριστόν Μ,0. 
4688). 

Ἀγνωριστός, γεεογηϊσοα, Οτιαάηοι τη ἐἔχ. τΑ(Μ.17.20Ὰ}. 
Ἐγγωσιμάχοι, οἱ, ορῥοπεηὶς οΓ κηοιυϊσάρε; πθταθ οἵ ἀπ Βοσείϊοαὶ 

βεοῖ ορροβεᾶ ἴο 811 ἀοοίτίπο, μοι τηρ (μα Οοα ἀεπιαμπᾶβ οὴ]ν ρουὰ 
ψότκϑ, [0.1). λαόν, 88(}1.04.7574); ΤΠάτιδιυα.6ρ}.1 48 (}1,09.1ο80}). 

γνῶσις, ἢ, κηοιοίεάρε; 
Α. ἀεῖ, δηᾶ ςοομα; 1. ἴῃ ρθη. γ. δὲ ἐπιστήμη τοῦ ὄντος αὐτοῦ (161... 

εἰν. 2.τ](Ρ.15.3.8; Μ.8.τοτ20); ἕξις ἡ γ.ν, εἴτε διάθεσις 1Ὁ.4.22(ρ.309.28 ; 
1240}; γ. --- ἐστὲ θεωρία τῆς φύσεως τῶν ὄντων ΟἸνπρ. οί, τ: ταί, 
(Μ.93.4020); 2. 15 ὑνοίο!ἃ παΐυτε λέγεται... δίττη ἡ γ. ἡ μὲν 
κοινῶς, ἡ ἐν ἀνθρώποις ὁμοίως σύνεσίς τε καὶ ἀντίληψις...ἣν οὐκ ἄν 
ποτε ἔγωγε γ. τε ὀνομάσαιμι..«ἡ δέ, ἐξαιρέτως ὀνομαζομένη γ. ἀπὸ 

τῆς γνώμης καὶ τοῦ λόγου χαρακτηρίζεται- καθ᾽ ἣν μόναι αἱ λογικαὶ 

δυνάμεις γνώσεις γενήσονται (]61η.5ἰγ.6.1(0.425.17}},; Μ.9.2008,0); ἡ 
μὲν [30.. γ.] ἐπιστημονική, ἡ δὲ. «πρακτική Μαχ.αρβ.1.22(Μ.90.10028}; 
3, ἴγϑᾳ. ἰδεητιῆεα ψιὰτῃ ΟΒγ βδη ἀοοίτηθ, ἃ5 ΟΠ ΣΙΒΠΔΏΙΥ ἴῃ ρεὰ,, 
ϑοηιθίϊπιοβ οα]] δα γ. ἀληθή οὐ ἀληθείας, 1 Πιορη.12.6; [το ἦαεν,4.3.. 
8(21.7.τ0 778) οἷτ, 5. Β.3.4 ἱπῖτα ; ΟΥ. 7γ.2 τ. 10.χ14(0.486,22}; Ορρ. 

(ποβῖ. ἴδποῖθβ, ΠΙρρυλαονι το, βτ(ρ.288.5; Ν.16.34400); (ππι. πὰ. 
10}.τ(Μ.88.578)}; ορρ. νοῦν Κπον]εᾶρο, ῬΒΠΟχ ῤ.4(ρ.15ο[.); 
4. οἵ τπ6 βρίτζαα] τηϑαηΐηρ οὗ βουρίατε, Βαγη..8; 1.1ο.1ο; ἐὺ. 

13.7; οἵ Ηθτη).»15.2.2.τ, 
Β. οἵ ρεη. δυσπαι Κπον]εῖσε οἱ οά; 1. 1(5. ορίοοῖ; ἃ. σα ἰῃ 

ἈΠ Ή56}, ττδηβορηίηρ 411 Κπον]οάρο, αὐ Ν γβ5.ε},24{(Μ.46.1089}0); 
ἐν τῷ θείῳ πᾶσα γ. ἀργεῖ Μακχ.Ξελοὶ, ἀ.μ.1..(Μ.4.2000}; 70.1). [6.1.4 
(Μ1.94.8οοΒ) ; Ὁ. ἴῃ [15 τηγβίθυϊθβ το ΨΉΙΟΝ γι. ΠΟΙ 5 {μ|6 Κογ (τοῖς 



γνῶσις 

[,.5.11τ:52) πύλη ἐστὶ κεκλεισμένη, τὰ μυστήρια... τὰ ἀκατάκλειστα. ἡ. 
γ. κλεῖδα ἔχει ΟΥ. ἐγ τη Επεολ 441:ττ(Μ.τ7.2880); οἵ, Ηονι ΟἸδηιιτδιτο; οὗ 
ΤΠΠ, τὴν χάριν τῆς γ. τῆς ἁγίας τριάδος Ἐπ5. ΠΠαγεεῖζ. τ. τ(Ρ.3.το; Μ.:24. 
7168); οὗ 188 ροβρεῖ, “4, Ἀ1.τ42(ρ.8ο.5); οὗ (ες Κιηράουη, (ἤγυϑ. 
ἐἰοηι. 6 6.2 ἐπὶ 70.(8.ποῦο) ; 2. 115 οματβοίεσ,; ἃ. ἀϊνουβίεν οὐ συγγενᾶται 
τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ἐπίκτητός ἐστιν ἡ γ. καὶ...δεῖται κατὰ τὰς ἀρχὰς 
ἡ μάθησις αὐτῆς, ἔπειτα... «εἰς ἕξιν ἔρχεται, οὕτως ἐν ἕξει τελειωθεῖσα 
τῇ μυοτικῇ ἀμετάπτωτος δι᾽ ἀγάπην μένει ΟἸδτη. ςἐγ.6.ο(ρ.470.22; 
Μ,0.2070); πολλαχῶς ἡ γ. ... ἥ τε γὰρ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς σύνεσις, 
καὶ ἡ τῶν θαυμασίων αὐτοῦ κατανόησις Βε5.6.235.3(3.36 ἡ ; Μ.32. 
8730); Ὁ. ἃ ὨΙΡΊΙΕΥ ταν βίο} αηᾷ ἸονΕΥ ἀἸδουσβῖνε Κηον]θᾶρο, Μδο. 
Αερ ἤον,,20.6(Ν1,34.7208); ΤΟΥΤΏΘΥ ἀΙ ΒΕ ΠΡ ΒΗ ΘΩ͂ 85 γ. ἄληστος, ΠΊΟΝΙ. 
Ατ.ἀ.η..4.35(}1.3.7364}); ᾿πξευργεῖςα ἃ5 ἄληστον δὲ τὴν γ. ... τὴν ἐκ 
φυσικῆς θεωρίας ἢ ἐλλάμψεως ἀδιδάκτως προσγινομένην Μακχ,δεδοῖ. 
ἀ.».4.35(λ1.4.3ο80) ; 4 την ϑὲ (ΜΟΙ. 6γ60) ; 3. [15 δἰζαιπταθηΐ ; ἃ. ἴῃ 
ΤΟΙ ΠΙΘτατν ἰοχὴ ἀοτνεα ἔτομη β5θῆβθβ, Ο]επη. γ.4.26(ρ.320.24; 
Μ.8.12734}; οι. ΑΥ.4Ρ.7.2(Μ.3.1ο808); πᾶσι..«ἡ γ. τοῦ εἶναι θεὸν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ φυσικῶς ἐγκατέσπαρται 0.10). Κ.0.τ.τ(}1.04.7808}; Β. ἴῃ 
ΠΙΡΉΟΙ ἔουτης. 8. βρη, ΟἸδιι, δὲν. ς.τ(ρ.324.6; Μ.9.284); Οτοσεβοί. ἐγ 
(αηϊ.714(}1.τ7.2810); κατηξιώθη χαρίσματος γνώσεως Ῥ4]}.}.} απ5,38 
(ρ.120.14; Μ.34.1τ048); 6. ΟὈϊαπρα τῆχοιρ! ΟὨτβι, σύϊδρ.36.2 
Οἵζ, 5. γεύω; 50 ἴοη1.3.τ; ΟἸδια, εἰν. 6.γ(ρ.462,91 ; 2844}; ψῆο 15 Ηἰπι- 
861 οα]166 γ., Ιρῃ. ΕΡἢ.17.2:; ΟἸδπι. ον. 6,τ(ρ.423.:6; 2008); Μαπίςῃ. 
τὸ δὲ ἐν παραδείσῳ φυτὸν ἐξ οὗ γνωρίζουσι τὸ καλόν, αὐτός ἐστι ὁ 
᾿Ιησοῦς, ἡ γ. αὐτοῦ, ἡ ἐν τῷ κόσμῳ Ἡδρετη. ἀγελοττίρ.18.4; Μ.το. 
14454)}; ἃ. σοπίαϊηρα ἴῃ (εθοΒϊπσ οἵ ἀροβί]εβ απᾶ ἴῃ ΟΒυτοῆ γ. 
ἀληθής, ἡ τῶν ἀποστόλων διδαχή Ιγεη.λαεν.4.35.8(Ν},7.10778}; ἐν... 
τῇ ἀρχαίᾳ ἐκκλησίᾳ ἡ...γ. ΟἸθτη. 5 ἐγ.7.1π(Ρ.65.2τ; 5280) ; ἱπ Ξουρταγο 
οἶμαι...τἣς ὅλης γ. στοιχεῖα..ὅλας γραφάς ΟΥ, 70.1τ5.π(0,230.14; Ν. 
14.4050); (ἢτγϑβ. λό. 51.1 ἐπι δ. (7.200 Ὲ)}; 6. Ῥαβββ οπ ζὩτουρῃ 
ἸΠ5ΈΓΙΟΌΟΠ, βογαρ. μοΙ.3.2}.; Ἐλι5.ἢ..6.2,.1.τ3(Μ.20.1270); νυν. 
Ῥγοραϊθοεατ; 4. 115 αἰτὰ δῃα δἴδοίβ : ἴο πῃ ποδ ΤΠΔΠ᾿ 5 ΤΕΒΡΟΙΒ1- 
ὈΠΙ͂ν, ταίθν,4τ.4.; ἴἰο ἴδῃ Ὠΐτη ἕο ἀδερίβε ἀδαῖῃ, Ταῖνογαξ τοίρ.:ι. 
10; Μ,6.840Α); πα ἴο ἀϊδοεση φορᾷ δπᾶ ον], (μσυϑ.ἤορ!.13.1 ἐπ 
Κον».(9.5588); ἀπᾶ ἴο ἰδαα Πΐηι ἕο (Π6 ΕΠτπὲ ὕδαβς, Ὀϊοῃ, Ατσν.γι.5. 
ο(Μ.3.825Α); 5. 115 τβίδι!οι; 8. ἴο πέστις ; γ. Βα πίστις ΟἸοΒεῖν 
οοπηροϊοα ἕνα μετὰ τῆς πίστεως ὑμῶν τελείαν ἔχητε τὴν γ. Βανη.τ. 
δ; πίστις Ρεγίεοϊεα Ὦν γι: ἔστεν,, «ἡ γ. τελείωσίς τις ἀνθρώπου ὡς 
ἀνθρώπου..-πίστις μὲν..«ἐνδιάθετόν τί ἐστιν ἀγαθὸν...ὅθεν χρή, ἀπὸ 
ταύτης ἀναγόμενον τῆς πίστεως..«τὴν περὶ αὐτοῦ κομίσασθαι...γ. " 
ΟἸδτη. οἐγ.7.το(ρ.40.2τῇ. ; Μ.9.4770); 46.6.Ἰϑίρ.5τ6.26; 3974); ΟΥ.76. 
1ο.37ί2ι ; Ρ.3211.25; Μ.14.3730}; γι. ἀπαιςαηαθὶο πϊτῆοας πίστις: 
οὐδ᾽ ἄνευ πίστεως γ. ἐπακολουθῆσαι (Ἴοτη, εἰν... 6(ρ.120.20 ; ΝΙ.8,068Α) ; 
1δ. 5 τ(ρ.326.0; Ν].9.04}; ὅταν γὰρ πίστις μὴ ἧ, γ. οὐκ ἔστιν (Ὦγνϑ. 
μο»ι.18.2 ἴπ ὙΤῊ (ττιθπ το); Οποβί. ἀϊνοτος οἵ [8 ἔνο τε]δοϊοα, 
ΟἸετη. οἱν.2.3(ρ.ττϑ,κ; Μ.8,9418); παίῃταὶ Κπον]εᾶρε οὗ Οοᾷ ρτο- 
6665 ἔδΊ 1, Βα5,6}.255.τ(3,325 88; Μ.33.872..,8}); ἡ γὰρ γ. κατὰ φύσιν 
προηγεῖται τῆς πίστεως Μαδτο, ἘΤ Οβτίδειτ. ττ( ].65.9204Ὰ) ; Ἡεσν οι, 5. 
ἱεμηρ.τ δ (Μ.03.1βοοα)}; ῬᾺ ἴο σοφία: ἧ μὲν γάρ τί ἐστι γ., ταύτῃ 
πάντως καὶ σοφία τυγχάνει, ἣ δέ τι σοφία, οὐ πάντως γ." ἐν μόνῃ γὰρ 
τῇ τοῦ προφορικοῦ λόγον τὸ τῆς σοφίας ὄνομα φαντάζεται (Ἰ6Γ.. εἰ». 
ἡ.τοίρ.40.20}Π, ; Μ.9.4770) ; σοφέα...γ. θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμά- 
των...γ. δέ ἐστι θεωρία τῆς φύσεως τῶν ὄντων ΟἸντΩρ. Ετεῖ.τ: 16}. 
(Μ.03.4020); α. ἴὸ ἀγάπη: ὁ δὲ εἰς γι ἐπαναβαίνων τῆς ἀγάπης τὴν 
τελειότητα αἰτήσεται (ἸΕ.).517.7.7(0.34.25 ; 4658); ἐφ.7.το(ρ.41.78.; 
480); ἃ, το θεωρία, Τυῖ.2αῥοὶ.8.3(Μ.6,4578); (Ἰ6π.εἰν.4.22(ρ.308. 
23} Μ.8.13450); ἘνΑρΥΡομῖ.6}.7(}4.32.2578Β); οἶδε..«καὶ ἐπὶ τῆς 
ἀκριβοῦς γ. θεωρίαν λέγειν (ἢγγπ,ἤομῖ.7 5.1 τῇ 70.(8.4404}; τῆς ἐπ᾽ 
αὐτῷ θεωρίας συλλέγων τὴν γ. ὕντ, 70.5.4(4.5058}); 6. ἴο ζωή, ν.5.».; 
ἢ, το σωτηρία, ν.5.ν.: 6. ἃ5. ΟΠαΥΙ5πΊα ; οὗ ΟἿ᾽ ῥτορβεῖβ, Ἐπι5.}.6.11.} 
(521Β;: Μ.21.8640); ρσίνθῃ. ἴο Ὀπαθυβίδη πηγβίοσίθβ, ΟΥ, 70.32.8 
(6; Ρ.438,6}:. ; Μ.14.7614); {}}5}1. εγποη. 28(ρ.12.1; Μ.34.1116}); οἵ 
4 }161᾽5 ἰητευργδίατίοη οὗ ἀτεάμηβ, Τί. ζ2α.2: 3ο(2.τοβ8). 

(. σοπεέεγηρ᾽δεϊνα ΟΥ την 5[108] Κποφῖθάρα; 1. ἴπ σεη., Γ] δηλ. σίν,3.ς 
(Ρ.21τ6.τοῦ. ; Μ.8,11488}; γ. .«- θέα τίς ἐστι τῆς ψυχῆς τῶν ὄντων... 
τελειωθεῖσα δὲ τῶν συμπάντων ἰῤ.6.ϑί(ρ.466.24; ΝΙ,9.292Α); 2. 1:5 
δ ΒοἝηἄθη0ε ; ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ ἴῃ ραταάοχοβ, Πίοη, Ατ,α,».}.3(}1.3.8724) 
ΕἿ(. 5. γινώσκω; 14,6 }.τ(1.3.τούξ4} οἷτ, 5, ἀγνωσία; ἡ περὶ θεὸν 
ἀγνωσία...οὔκ ἐστιν ἀμαθία, ἀλλὰ γ. Μαχ.φολοί. ἀ.5η.7.1(}1.4.3414Ὰ}}; 
ὅ. 1[8 σγονίῃ; δἰτου νἹοΐουν νοῦ ραϑβϑίοηβ, ]εσ, ον. 3. 5(ρ.21..27; 
Μ ϑιττάπο); οἱ 1δ.6,1(0.482.τι ; Μ.0.3218}; ρίνοη τὸ ββοῖ 8.0. δἰ5 
ῬΙΌΡΤΕΒΒ, 16. δεῖ, γ(ρ.τδαια ; Μι0.72 50); ξοβέεσεδ ὃν 1Π6 ῥχδοζίοβ οἵ 
ἘΠΕ υἹΓέι65, 65Ρ. ζειηρεύϑῃος, 14.517.7.12(ρ.50.18; 4974); ΠαπΉΠν, 
Ναχ, σαν. 4. Ξβ(].90.τού 1) ταὶ Ἠδονοῇ. 5. ἐδρρ.τ. (93.150 10) οἿΤ, 
5. ταπείνωσις ; τινὰ γεσορτίοπ οὗ ἐῃς βδογδιηδηΐθ, Βοπ. Αχ.θ.}..6.3.5 
(Δ1.3.5360); 4. 115. γα βγη 5βΊ ου ; ποῖ Ἰηςεηἀεά ἔοχ 411, (]δηι.σὲγ.τ.ῖ 

310 γνῶσις 

(0.4.2; Μ.8,6804); Ὀαζ ρίνεη τὸ 55. 7απιεβ, Τόμη, ἀῃμα Ῥεῖδσ δἔζου 
᾿Κοβασγξοίίοι, [4, ῥγντϑ(ρ.100.22 ; Μ.20.1368); ἀηὰ Παπάεά ἄονη ἴο 
18ε ἔδνν 'π᾿ πηννγτζεη {γδαϊεοηβ οἵ Ἀροβε]65, 14,5 γ.6.γ(ρ.462,28; Μ. 
9.2844Ὰ}; ἀηα ὃν οἵδμεσ (Πγίβεϊαη τεδοῃειβ, εβρ. ὈΙΒῃορβ, Πίομ. Αὺ, 
6.}.τ.4(Μ1.3.3730); 16.6.8. 6(}}.3.τοο70); 5. 115 ρεγξεοξίοι ; Ἰονίῃν 
ἀπίοπ ἢ (οά διὰ γνώσεως... εἰσελθὼν ὁ νυμφίος ταῖς ἡγιασμέναις 
ἐνοικήσῃ ψυχαῖς ὙΠατι( ἀν :2(2.111); ἡ γ. ἐνωτικὴ τῶν ἐγνωκότων 
καὶ ἐγνωσμένων 1) ]οη. Ατ.α.».7.4(Μ.3.8720); Μαχ.δελοί.ἀ.»..7.4.(3}1.4. 
2530) οἷζ, 5, γινώσκω; ἡ γ. τῇ πείρᾳ τὸν ἄνθρωπον συνάπτει τῷ θεῷ 
Τϊαα, βόνῇ (Ρ.1ο.22); δα βϑι πη] διίοπ το Η]πὶ ὁ δ᾽ ἐν γ. καθεστώς, 
ἐξομοιούμενος θεῷ ΟἸοτη.5,».4.26(0.323.8; Μ.8.13774Ὰ}; 7 ὰπε, ἤγιι8 
(Μ.6.16008) οἰἷξ. 5. ὁμοίωσις ; Βα πονεῖ σοτηρίείοὶν αἰίαϊπρα ἴῃ τῃΪ5 
πές, Οὐ. 70.2.28(23;}.85.5; Μ.γ4.1610)}; Τηατ,γεεί.εὐη , 8(}1.6.12218); 
Ατείῃιδρ.εαΐ, Αρος.τ4:5(Ρ.388.6), 6. 115. εὔεοία: γοροηίαπιοο απὰ 
Ρυχβοβίϊομ βραδεῖα γὰρ γ. μετάνοια" γ, δὲ ἡ πρώτη ἀναμαρτησία 
ΟἸοπΊ. δέν. 2. 6(Ρ.127.1τ4; Μ.8.0618); ἡ γ..-- ἀπὸ τῶν παθῶν ἀπάγων καὶ 
χορίξων τὴν ψυχήν 16.7.12(ρ.51.19; Μ.0.500Ὰ}); πουτβῃτηθης οἵ {86 
508], 6.5, τοίΡ.370.21; ΤΟΙ) οἷξ, 5, βρῶσις ; Π]Πατηϊπαίίοι, ἃ, ῥαει.τ.6 
(ρΡ.1ογ.30; Μ.8,2858) οἷτ. 5. φωτισμός; φῶς ἐστι γ. ἀληθινῆς τὸ 
διακρίνειν. «τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ Ἰ)1Δ ἢ. ῥνξ,6(ρ.8.11); Εἔβαϊαϑβ ὁγ.24.2 
(Ρ.184); 710., ΟἸδτη, ῥαεά.1.δ(ρ.111.321; 2028}; σοοά ψοΥκβ ἕπεται... 
τὰ ἔργα τῇ γ. ὡς τῷ σώματι ἡ σκιά Ἰὰ,5:,.7.13(ρ.50.1; 5168); 
ἸΤη ΠΟΤ Δ 11τν, 1ὁ.6.Β(ρ.466.1:τί.; 2800) ; ρχεραταῖίου ἴου Βοιτίῆς νἱ πίοι, 
ἦδ.6.γ(ρ.462.31; 2844); 7, 115 πιαίτισα ; ΠΟΙν, Ο]δμ. οἰν,θ.1σ(ρ.408.12; 
Ν.9.3568); 164. ρεγξ,ϑο(ρ.102.13); ἐκκλησιαστική (δια. ἐἐγ.6.χὸ 
(Ρ.5ο7.0; 3774}; θεία Ἰλϊοη. Ατ.ἅ.η.4.0(}1.3.7058); Μαχιογιίον(Μ 
οο.βϑ00)) ; καθαρά 1}]οη. ἀχ. ἄ.η..4.6(7018}); θεουργική 14.6.}}.5.2(Μ,.. 
5018). 

Ὁ. αἰνίπο Κπον]βάρο; 1, σμδυαοι θυ βεῖοβ ; [Ἁ]|πὸ85 οὗ ρετίβοιομ, 
[οι  Ατ,.7:.7.2(21.3,860Α) ; Ἰ[561{ τῇδ. βοῦγοα οὗ 811 Καονεᾶρα, ἐἦ. 
(8690); ἐδ.1, (5968); αἃ' Κπον]οᾶσε φνΐ ροπεγίς, Μακχ βοἠοϊ, με γδί,ς 
(}1.4.429}0)}; 2. τηιῖπα} Κηονεαρο οἵ ἘλΊΠεΥ ἀπά ὅθι ψ τη Τ τη.» 
τοῖ. 1.0.10:22 αὕτη ἡ ἀντιταλαντεύουσα γ. ἐπ᾽ ἴσης δικαιοσύνης... 
σύμβολον (Ἰεπη,ῥαφά.τοοίρ.τ42...; Μ.8.3568); ἔγοπλ ΒΙ ἢ ΠῚ. δορὶ 
ἰδ ποῖ ἐχοϊμαβα, Βαβ,0ῤ.236.τ(3.36τα ; ΝΊ.32.8774}; ΤΉ, Τγέρι.23 
(}1.γ5.τι8ο0); 8. σοά᾽ 5 Κπον]δᾶρε οἱ ογοδίωγεθ; 0 πον ]ράρο οἱ 
Ὑ]ΟΚΟά, ἴῃ 5επβα οὗ ἴονε Οὐ βυπραίῃν, μὰς ΟὨΪγ οὗ τἱρβίθοιι, 
Οτ, δε τη Ῥς τ τ Θ(Ἀ7.12,11008); 14. ἤοη.1.ὃ ἠῃ 76γ.(ρ.7.2ο; Μ.13.2640); 
ΤΡτου.σ, γι᾿: γ(Μ.87.12134} 

Ἐ, (μτῖβτ Β Κπον εάρε; 1. Ρετροι πον]οᾶρε οὗ ἢ5 Βαμιθη 508] 
ἀπε το Ἡγροβίβίο τιπῖομ ἡ τοῦ κυρίου ψυχὴ...ἔχουσα.. «πᾶσαν γ. τῶν 
γεγονότων, τῶν ὄντων, τῶν ἐσομένων, οὐ φύσει, οὐ χάριτι, διὰ δὲ τὴν... 
καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν Τῦνγτ. Τ γί, ατ(3 261; Μ.γ7.τιόια}); 0.1), ο. 
2.21(ΝἸ9 Δ. τοδε αν); 2. 15 ἀρρατοπὲ ἀοδοζίνοποϑα (Μ|ς.13:.32} ἈΠΠ1ζοα 
Ὀν Αὐΐδηβ, Ατἢ..247,3.44(Μ.26.4178}); ἐῤ.3.371.(4048--24ο5Ὰ}; ἐν. 3,42 
(41:28) ; Ηἷ5 Ἵρτιουδηςο᾽ νϑυ οι 5]ν Ἰηςτογρτοίθα α5 ἱπαϊσαίίου τπαΐ ἐκ 
εὐτοῦ πατρὸς αὐτῷ ὑπῆρχε δεδομένη ἡ γ. Βα5.6}.236.4(3.3020; Μ.32. 
8808); ΟΥΝΑΖ,ο7.30.15[.(Ρρ.131.12,122.8; Μ.36.124..0); δ5 ἃ Γρ- 
Ἰὴρ ΟΥ̓ Ἱρποτδηςς, Ὀιάγτῃ ({1345,} μι, 4(1.2808 ; Μ.20.6061},0); οἔ[α, 
Ἐς.68:6(Μ.30.14534); Τδε5. ΝΖ. ταὶ. 3ο(Μ.38,877,880) ; ἃβ σροακίηρ 
αςς, Βυγηδη, ποῦ αἰνῖπο, παΐαγθ, ΟΥ̓ ΝΆ2.0)..30.15(ρ.132.:; 134Ὰ); 
Ογτμιος.22(5..218.-24); 85 Βρεακίηρ 65 ἡπάρο, ποῖ Κπουνίηρ Ϊμᾶρε- 
Τηθηΐ 88 ἃ ῥργϑβεηΐ Ὀὰϊ 85 ἃ ἔαζισα ἐνοηῖ, {( 465. ΝΖ ταὶ. 2 τ(880) ; 
3. ἢΪ5 Ῥοσγίοοῦ Κπονρᾶρε οἱ Ἐδίμοι ἐπὲ τελείαν γ. ἣν γινώσκει ἃ 
υἱὸς τὸν πατέρα ΟΥ̓. 70.32.28(18; Ρ.473.14; Μ.14.8178); ΑἸΉ..1γ.3.46 
(Μ.26.4218); ΓΠγγβ8.ἢοη1.50.2 ἐμ 70.(8.2058); 4. τος. ᾿ποπορ  γβ᾽τ885 
μέα...ἡ γ. ἐπὶ Χριστοῦ, καθάπερ καὶ ἡ θέλησις ΤΉσΙτ. Κγ.Ὧρ.)οεἰ. Ραὶν. 
41.30(Ρ.314.3). 

Ἐς ΔΉσε]ῖς Κπον]εᾶρε; 1. ποῖ ἀϊδουτοῖνα, Βὰξ ᾿ἱπετυϊῖνς, Γοη Αγ, 
4.5.7.2(Ν1.3.8688); Π]ΠΙς ἃ ἩΓῊ Ἰτησπταθ! 8 ἀϊνῖπα Ἰονε, ἰ4.6.}.4.50}}. 
3.4800); 8ηα ψ]τῃ ΡΣ γιπσ ρόννεσ, 14.ς.}.7.3(Μ.3. 2000}; ἀραϊηβι 
861. Ορἰπίοη (Ὀαβθα οὐ Μί,18:10) Πο] ἴὸ θὲ ἀείδει ϊνε Ἀηα ποῖ 
ἴδοβ ἴο ἴδος, τεῦ, Μο,13:32 οὐδὲ οἱ ἄγγελοι, φησίν, ἴσασι. «παχεῖα γὰρ 
καὶ τούτων ἡ γ., συγκρίσει τοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον Ἰδναρτ. Ροηΐ, 
4Ρ.1(}|.32.2574}); 2. 1[5 ΤΥΔΙΙΞΠΊΙ55Ίοη ; ἰη ΒΙΘΤΆΤΟΙΙΟΑ] οτάου, Πἴοης 
Ατ.6.}.1.4(Μ.3.212Ὰ};} τῶν θεολογικῶν γ. οἱ πρῶτοι τοῖς δευτέροις 
μεταδιδόασιν 1δ.το.2(2738); 1.12.5(2038); Αἶδο τὸ χηοπ, 6.5. οὗ [πς,ν, 
τῤ.4.4(1818). 

Ὁ. Οποβί.; 1. ἀοποίίπρ ἃ βοογεῖ βοίεποβ, (Ἰδηη. ον.7.7(ρ.31.8; Μ0. 
4573}} 80 Πνπιη οἵ Ναββεπεβ τὰ κεκρυμμένα τῆς ἁγίας ὁδοῦ, γ. 
καλέσας, παραδώσω ἈΡ.ἘΠΡΡ.ἤσεγ.  το(ρετος.3; Μ.τ,31501}}; ποδί. 
οἸαῖτη τὸ Βᾶνο τελεία γ. ἴπ σοηίχαθὶ ἴὸ ογαϊπαγν ΟΠ ἰαπ5. οἱ 
ψυχικοὶ ἄνθρωποι, οἱ δι’ ἔργων καὶ πίστεως ψιλῆς βεβαιούμενοι, καὶ μὴ 
τὴν τελείαν γ. ἔχοντες Ἰτοη, λαον.τ.6,2(λ{.7.5054}; γνῆοιη {Πὸν 566 Κ 
ἴο 5ϑάτσος πη 66γ ῥγθίαχί οὗ γ., Οὐ. 70.5.8ίρειος. 4; Μιχφ τό .}); α}- 

ἱ Ἰερίηρ βΌβρεὶ τὸ "6 βοῖγοα οὗ τῃεῖν βθοσθὲ Κπονίθαάρο, Ηἰρριλαον. 



γνώστης 

7.27(Ρ.207.5; Μ.16.33104}; γ. δη θαρ[ίϑπι ἔστιν δὲ οὐ τὸ λουτρὸν 

μόνον τὸ ἐλευθεροῦν, ἀλλὰ καὶ ἡ γ., τίνες ἦμεν, τί γεγόναμεν (Ἰδῃι. 

ἐχε. ΤΠ ἀο!.ἼΒ(ρ.131.17; Μ.0.606Ὰ); Μαηίομ. ἄἀθῃ δὶ οὗ βαϊνδτίοῃ ἴὸ 

οὐἵζποάοχ ὅτι οὐκ ἔμαθε τὴν γ. τοῦ παρακλήτου Ἡερειη.“Ἄγεξ.τι 

(το; Ρ.το.4; Μ.το,14458)}; ἴμεν {πϑηϊβεῖνεβ Ὀρὶῃρς βϑανρα γνώσει καὶ 

πίστει ᾿ίςρ.Ρβοὶ. (Μ.88.5720); 2. {πεῖς ἀοοίγηθ πνεῦμα γνώσεως ... 

ἐν γ. προέβαλε τὸν μονογενῆ ΟἸεπι.εχο. Το. γ(ρ.τοῦ, 385. ; ΝΙ.0.6578); 

[ΑἸ] οὗ πὶ δϑοὴ αἰἰτδαϊεα τὸ ἀδβῖτα ἴο ϑηϑίοῃ τὸ ὑπὲρ τὴν γ. 1Ὁ. 

4Δτ(ρ.ττ7.το; Μ.0.6764); Βερίῃπίηρ οὗ ρεγίβοτίοθ. 15. γ. ἀνθρώπου 

[1.6. Αάαπιαϑ, ἔπμ6 πρανθηϊν πιδῃ], ΗΙρρ.λαεγ.5.6(0.78.1388.; Μ.τ6. 

1268). 
᾿ ἩΗ. γεϊαϊοης ῖρ ἸΤμ 8. Ῥότβοι ἡ θεία γραφὴ γ. οἶδε τὴν οἰκειότητα 

γι. 70.6.τ(4.6520}; πεπος βόσμαὶ ἐπίθγεοοινσο, ὈἸΘΌ,. ΘΙ. 4.τγ(ρ.244.6; 

Μ.8.τ2οβα); Ἡϊρρ.ἤαεν.5.2ο(ρ.126.21; Μ.16.31948). 
1. [ϊςῖ, ογάφν, εογίβεαίϊε ἐπιδίδωσιν αὐτῷ...γ. ξενίου πέντε κεντη- 

ναρίων χρυσίου Τιεομί.Ν.ν,.70. ΕἸδοη, ττί(ρ.2τ.15)}; γ. συνηθείων ἃς 

παρεῖχον.. «τῶν στενῶν οἱ ναύκληροι ἰ (5. Μτη.4.11. 

γνώστης, ὁ, 076 τοῦο κηοῖὺς; 1. αἵνίηε, οἱ Ομ σιϑι ὅ.. τῶν κρυπτῶν 

γ. ΑὐΟ Χαμ Ρ}.28(ρ.78.17); τὸν πάντων γ. Ἐ7αυβιίποπαγο, (6. 

4138}; 85 9Π6 οὗ ἀἰνίηε πᾶηηθ5, Ποη. ΑΥ. ἄ.,. τ, 6(}7,3,5068); 2. ᾿ππιδη, 

ΔΑ (Ρα9ς5.).4πάν.4(0.48.11); οἵ ὈΙΒπορβ ἃ5. οὗ γ. τῶν γραφῶν (οηεί. 

4Ρ.2.25.1; εαυϊναϊςης τὸ 566ν, ἀϊυίηον, νυ. ἄγη. 3τ(3.2810); τοὺς 

μάντεις γ. ἐκάλουν, ὡς καὶ γινώσκειν τὰ κεκρυμμένα οἰομένους καὶ 

προγινώσκειν τὰ μηδέπω γεγενημένα ΤΒαΓ,ζυ..3.2 ΤῊ 4Κερ.(1.531). 

γνωστικός, 1, δα].; Α, δΓ οὐ δῶν πηποιοίηρ,, 1. σορηδίτυθ. ΟΡΡ. 

Ρτδοῖίοαὶ τῆς ἀληθείας τὸ μέν ἐστι γ., τὸ δὲ ποιητικόν ἐρρύηκεν δὲ ἀπὸ 

τοῦ θεωρητικοῦ ΟἸ δηλ. οἐν.6.ττίρ.477.25; Μ.9.3120}; 1οη, ΑΥΟΝνδέ.1.3 

(Μ.3.τοοτα); Μαχ ανδίςι (Μ.οτ. 2050); 2. ῥγοάμοίης κηοιυϊσάρα εἶδος 
ἐγ. διδασκαλίας ΟἸοτλ, ἐγ. 6.1π(ρ.402.3; Μ.0.344Ὰ); 14. δεἰ,το(ρ.τ41. 

το; Μ.9.7058); 3. οὗ τῆς Οημσϑῆς βεσίβ. τῆς λεγομένης γι. αἱρέσεως 

Τχοπιἤαογ.τ.ατ τ(Μ.7.56οΑ}); ν. 118. 
Ἐ. ἀρρ!οᾷ τὸ ϑρίττηα! 6; 1. τοῖςο, ῥγμάθηὶ, ἐμ ρλίομεί ἡ 

πίστις ἡ γ. Ο]οχη. εἰν. 6.8(ρ.466.6 ; Μ.9.2808); ἐῤ.6,0(Ρ.469.32 ; 2974}; 

ἀνὴρ ἃ γ. πάντα ἐν μέτρῳ ἐργάζεται ΕΡὮΓ.2. ΤΟΙ ; Οἱ ἰββομοΥβ. ὁ γ. 

Μωυσῆς ΟἸαιι. εἰν. 5.ττίρ.376.6; 1128); ΡΔ]}}. ἢ. απ5,41(0.138.2; Μ΄.34. 

1106); Ἐνβρυ Ρομε ησοέρ.ΒοοΥ. ᾿.6.4.23.70(}}.67.5200}; ὙΠ, 

ϑιαάᾶ,ρῥ.2. ττοί .99.13728)}; 2. δρίγημαϊ; ἃ. ἴῃ σθη., Ε5ρ. ἴῃ (Ἰςηι., 

οἵ ἃ ΨΥ οἱ [1ξξ τὴν γ. ἀγωγήν ΟἸεπι.εἰγ.6,τοίρ.498.1 ; Νί.9.356Ὰ}; 

ἐδ.5.4(Ρ.342.13; 458); ΜΠΙΓῃ Ιεαᾶς τὸ μϑάνθῃ, 16.4.6{(ρ.262.ττ; Μ.δ, 

12444}; οὗ νἱίχῖιις, 16.4.22(ρ.313.5; 13568}; ΟΥ̓ Ρετέοοοη, 1δι5.4 

(Ρ.342.2; Μ.9.454); βρώματος γ. μεταλαμβάνουσιν 1δ.(0ρ.342.το; 454}; 

οὗ βρίτἰζαδὶ Ἵχοσοῖβοβ, ἐδ.4.2τίρ.306.33; 13444); οἵ {τὰ}, ἐδ.5.14 

(Ρ.384.21; 1298}; οὗ Ἰονε, τεῖ. του. δι᾽ ἀγάπης γ. ἀγαπήσω 1.4. 

τϑίρ.207.16; 13208}; ΟρΡ. φόβος, 1δ.4.5τ(ρ.306.4; 13414}; Ῥχδοϊκοιοᾷ 

ἩΠῊ πνευματικός, ἐδι5.4{0.341.22: 440); ἴῃ Ἐ{Π|6 ΟΣ ϑδιγοηταίείς αἴ 

επά οἵ βϑνεσδὶ ὈοοΚ5, 6.00. ὅ,.«κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γ. ὑπομνη- 

μάτων πρῶτος..«Στρωματεύς 5;γ.1.2ρ(ρ.112.5; 9294); 19.3.18(ρ.247.15; 

12138); Ὁ. 45 σοτηρχίβιηρ ΒοΙΠ δοίίομ 8πα σοητεμπιρίβείομ, (]θτη, 

εεἶ.537(0.148.9; ΝΙ.0.7174) οἶδ, 5, πρακτικός ; πρᾶξις καὶ θεωρία μίαν 

κατὰ σύνοδον σοφίαν ἀποτελεῖ γ. δελοὶ.52 ἴῃ. Μαχ . ΤἼαϊ, 63(}1.00, 

602Α}); δ. οὗ 5ρί στα] ἱπτεγρτείδτίοη. οὗ βουϊρίατε τὴν διάπτυξιν... 

τὴν γ. τῶν γραφῶν Οἰεχα,Ε,γ.6.1ε(ρ.498.0; Μ.9.3568); 1Ὁ.6.16(0.400. 

13; 3570); οὗ δβοϊετῖο ἐγδα!οη, παπᾶ θα ἄοννῃ ὈΥῪ Δροβίϊεϑ τοι ρἢ 

οἵΆ] τοδομίπσ τὴν γ. παράδοσιν, ἣν μεταδοῦναι αὐτοῖς παρὼν [50.Ψ 

5, ῬΑᾺ]] παροῦσι ποθεῖ, οὐ γὰρ δι’ ἐπιστολῆς οἷά τε ἦν ταῦτα 

μηνύεσθαι ἰΡ.5.το(ρ.369.τόξ. ; το0Ὰ}; 16.6.7 (ρ.462.10; 2844}; 3. ῥεγ- 

ζεῖ, ἴ.ς. πανϊῃρ αἰταϊηθα το ἔ]1π685 οἵ Οῃγιββη 1 (μοὐ αἰνγανϑ 

οἰραυν ἀἰβ σι πῃ. 015. ἔτοπα 2.8) τὸν γ. ἡμᾶς παρακελεύεται βίον 

ἔργῳ τε καὶ λόγῳ ζητεῖν, τὴν ἀλήθειαν προτρέπει ΟἸοτη. "ἰγ.4.6(0.263. 

27; Μ.8.1τ2450); ψΠΙΟΩ 1{ Ἰεα45 τὸ σοα, ἐδ.4.23(0.315.29; 13614}; 

δηᾷ ἰ5 ἃ Ῥογῖθοϊ μαρτυρία, ἐδ.4.4{0.255.21; 12294}; 1δ.4.2τ(ρ.2ο6.3; 

12414}}; οὗ τῇς 508] γυμνὴν τῆς ὑλικῆς δορᾶς γενομένην τὴν γ. ψυχήν 

ἐδ. ττίρ.371.8; Μ.9.τοφΑ) ; νΙΟὮ 15 δὴ δατίηὶν ππᾶϑε οὗ σοά, ἐδ.7. 

ττ(ρ.46.19;.4808); 16.7.2(ρ.10.7; 4τ60) ; σοτηρατεά ψ1Ὲ 156. ΨΙΧΡΊΏΒ, 

10,7. τ2(0.52.10; Ξοο0); ἡσυχαοτὴς γ. οὐ δεηθήσεται λόγων Το. ἴπὰ. 

στοαὶ. 27(Μ1.88.το07Β); 4. δομίφιρίαπυθ οὐ φινείίοαὶ, ἵἴτεα. ἴῃ σοη- 
ποχίοῃ ψ ὮΝ θεωρία ἀπᾶ Κιράτεά ψγογάβ μεταλαμβάνειν. τῶν γ. 
θεωρημάτων ΟἸοτη.ἐἰγ.6.τ]ί(ρ.5ο0.16; Μ.9.3818); 1δ.7.3(Ρ.10.27; 4174); 
Ἐλι15.}». δι ττι(ς108 ; ΝΊ.21.8600)) οἷτ, 5. θεωρητικός ; ἐν πνεύματι γ. 

θεωρίας Μαχ,ανηδίρ.(Μ.91.12370) ; 14.ἐρ.τ(}1.91,3808); ΟΡΡ. πρακτι- 

κός, Οἵ. 70.τοιϑία; Ρ.307.32; Μ.14.5414) οἵξ, 5ιν.; γεύεται δὲ καὶ ὁ 

θεολόγος...τῆς πείρας τῆς γ. καὶ ὁ γνωστικός... ἔχει μέρος τῆς 

θεωρητικῆς πρὸς ὀλίγον ἀρετῆς Ὀϊαά. ρον .72(Ρ.00.1); δια ἡ Β]Οἢ εἰξεοῖβ 

νυ βοδτίου, (θο, ΡΙ5ι εχ. 26(}.02.14284). 
ΤΙ. τηᾶϑο. 85 ϑιθϑί., οη:6 τοῖο βοβξόσϑες ἔγμς κηοιυϊρασε; 

Δ. τῃς ῥεγζοοί Ολγίδίίαη, τι τμ ΟἸοηθης ἃ ἴ.τ, Ἐχρυεϑβίηρ Ἠἰ5 
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γνωτοκτόνος 

1468] οὐ μοιίπεβθ, ἀθβουιθοᾷ 65ρ. ἰπ Ξἐγ.7; Π5. τννοίο!α ρϑυθοξίος 

τέλος..«τοῦ γ. ... διττόν, ἐφ᾽ ὧν μὲν ἡ θεωρία ἡ ἐπιστημονική, ἐφ᾽ ὧν 

δὲ ἡ πρᾶξις ΟἸειη.είγ.7.τ6(ρ.72,7; Μ.9.5414}; ἃ ἔγίεπα οὐ αοά ψΠὺ 

Ιονδ5 Βέμα, 2Ὁ.7.1τ(ρ.40.12; 4064}; ἃ ΤΑΪΥΤΟΥ οὗὨ αν]ηε Ρευδοιοη ἡ 

τοῦ γ. ὁσιότης...«τὴν εὐεργεσίαν ἐπιδείκνυσι τοῦ θεοῦ 1.1.1(0.31.28; 

4570); οοπδίαης ἰὼ Ὀγάγοτ, 1δ.(0.30.30; 4560); ΓὨτΟΌΡΙΙ γΙοἢ πὸ 

τἶβθ αθονε ἴπὸ μου], ἐῤ.(0.20.25; 4568); ποῖ 5 }6 οἵ ἴο ρϑββίοῃβ, 

ἐδ.6.ο(0.468.27; 2964); 1.7.3(Ρ.13.10; 4244}; 1)1αα, ῥεγ[.72(ρ.88.23) 

81.: 8. Ιονεῦ οὗ σαῖῃ, (Ἰδπι. δέν. 4.3(0.252.9; Μ.8,12218); ῬΘΥΈΕΟΙΙΥ 

οὐ μοᾶοχ απ ἐνίηρ δος, τῆς ροΒρ6!, 1ὁ.7.16(ρ.13.15,19} Μ.0,5444,8); 

ἀεοϑίτίηρ θοΓ ΠΙ5 ον πα ἢΪ5 πεῖρ θουγ᾿5 βαἸναῖίοῃ, 16.7.3{0.12.3; 

4208); ΜὨΐοΒ πὸ ἐ4ε τ 65. ννἱτη Πἰ5 οὐγῃ ϑαναπῖαρα, 16.7.0(Ρ.30.ὅ; 

4130); ἀοϊῃρ ροοᾶ ομ]ν ἴογ ἰονε, ἐῤ.4.2:(ρ.3οδ,1ό; Μ.8,13458); 

ΘΑΡΘΙ ἴο οὔδν δῃᾷ τεαᾶν ἴοτ τπατύνγάοιι, ἐῤ.4.4{Ρ.254.6; 12258); 
α ἀοιῃοά πιϑη, ἐν.}.13(ρ.58.25; Μ.9.5148}; 10.4.25; (ρ.314.23; Μ.8, 
1360Α}; γΚπὸ σοι ίπε5 δοιίοι ψ [ἢ σοπτεπιρ ἴοι, ΕΜ χ καρ. αἱ. τϑὸ 
(1.90. 1τ445Ὰ}; Βαξ 65ρ. οὗ σοπιοιαρίαἰΐνο ορρ. αοἰϊνε ΟἸσιβιδῃ, 
1δ.τ62(14404); Ῥνβοβα τηϑὶῃ σοηοουπ 15. θεωρία, (Ἰετη.5,γ,7.3(Ρ.12. 
22; Μ.9.4214)}; ΨΠῈῸ ῥῬτᾶγβ τῃδὲ 58 θεωρία την σοπίϊπις ἀηά 
ἰρογθαϑο, ἐδ.7.7(0.34.26; 4658); ἀπ τεα ἢ 65 ἰΓ το ΟΠ 6γ5, 1Ὁ.7.1(ρ.4. 
22: 4054}; Ώοβα ἐμᾷ 15 ἡ θεωρία τῶν ἀρετῶν ἩΜαχ.εαρβ. αἰ. 143(Μ. 
90.14340) : τνῆο 15 τῆ8 τ Ομ τιβείδῃ ἐποιρῇ Πα] θνβα ἰηβαπβ Ὀγ ΒΕ 
Ῥτείβσεα, Νίαχ.ολοὶ, 4, η.}.3(}1.4.356Ὰ}; ρατβοα Ὀν ἀθηηοῃβ πολε- 
μοῦσιν οἱ δαίμονες. «τοὺς δὲ γ., ἵνα ἐγχρονίζωσιν ἐν αὐτοῖς οἱ ἐμ- 

παθεῖς λογισμοί Ἰά,εανί!.2.οο(Ν.90.10138); αὐ. ϑοοτχ ἦν6.4.23.6ο(Μ. 
67.Ξ20Ὰ) ὁ Γ', {116 οὗ ἃ θοοκ Ὀγ Ἰύναρτίιθ Ῥοπίίοιϑ, ὑσο. ἀραϊπρ 
τῇ (πὸ Ιάθα] οὗ τῆς σοητειηρ αἴϊνα το] Κ ; οἷ, ἐπεστήμη. 

Β.. ροἷατ,, Ομοςριίος, τλδιη θογ8 Οὗ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΠΟΥΒ 5εοῖβ ; Πάτα 88 οὗ 
(σι ἔοῦ ἃ νατοῖν οἵ 2παά-οθηῦ, ἀπ] 5]. ΠΟγθϑίθ8 15 ῬσῸΡ. οἱ 
τϑιῃτςεπῖ, οὔρίπ. [ΤΌ πϑθι8 βθαπη5 ἴο ἔθνα σοπδηρα ἰἴ5. 88. ἴὸ 
Ορδῖτεβ, ναἰθητπίδηβ, δηά (δυροογαίίδηβ, ἤαδγ,τοιτ τί Μ.7.560Ὰ); 
οὔεἱδ.τ.50.1π(7ο4Α}); 1.31.3(7054.,8); 50{Π| ἰηἴο να γίοιι5. ΒΟΠΟΟΪ5, ἐὖ.2. 
13.το(7488); φοιαρ,, ἰτοῦ, οὗ βοηλ8 ψα]θπ ἰπίδηβ ὙΠῸ πινθηΐ ΟἾΠΟΥ 
δΔεοὴβ δηϊξοθάρδηϊς τὸ Βυθός πα ΖΣιγή: τελείων τελειότεροι φανῶσιν 
ὄντες, καὶ γνωστικῶν γνωστικώτεροι ἐῤ.τ.ττο (604); απὰ οἱ ὕδτ- 
Ροογδιίβδηβ, 1.1.2 5,6(6858) ; 50 αἰξο Ηρ}. οὗ Νϑαββεηββ, οὔπουυν δε 
οαΠοα Ορμῖῖεβ, ΗἸρρ αν. 5.2(Ρ.77.4; Μ.16.31234}; 1ὃ.5.6(ρ.78.2; 
31254}; ἀηὰ τοῖν οἤβῃοοῖς, 1δ.5.23(0.125.23; 31010); ΠὉΡΙΡἢ.., αἰδὸ 
οὗ Ορῃϊϊε3, ἤαεν.26 Ραββῖπι, Ῥν]Ὸ ἢ βίατϑϑ ΓΠ6}γ ἀοσίτγιμοβ ἴῃ ἀοζαϊλὶ; 

“ἀῃᾷ οὗ Υ Δἰδπεϊηίδη5, 2Ὁ.31.τ{(ρ.382.18; Μ.41.4738}} 10,1) .λαεν.26(Μ. 
94.6028) ; οἱ ΟΠ] ΟνγεῚ5. οἱ ἔα]56 γνῶσις οἵ τ] 1.6: 20, (Ὦγν 8. ἤ0᾽η. 
18. ίμ τΤηι(ττ. 6550). 

111. πειιῖ. ἃ5 βιυσϑί.; 
Α. φτρήογο οὗ (ργεαϊον) πποιοὶἐάσε, τὰ σοτιρ. ἐπὶ τὸ ὑψηλότερον καὶ 

γνωστικώτερον ἐπεκτεινόμενος [Το .ἤαεγ.1.1τ1.3(Μ.7.565Ὰ}. 

Β, εορησε ζαομγ, Ὀΐοπ, τ. ἢ.7.τ(8.3,2050); 1δ.13.,3(3044). 
γνωστικῶς, 1. ἐπιοἰϊφειμαϊν, ερπεογηΐηρ πηοιοϊθιὶρε (ΟΡ. [Ἀ1{}) τὸ 

αὐτὸ γοῦν ἔργον..«ἤτοι διὰ πίστεως ἢ καὶ γ. ἐνεργούμενον (Ἰ6ΠῚ,51}.4. 
τϑίρ.208.17; Μ.8.13218); Πιοη Ατε ,τ4{(Μ,3.2214}; ἐδι1τς.2(3324); 
2. τυϊξεῖν κατ᾽ ἐκλογὴν τῶν καλῶν τἀγαθὸν ἑλομένῳ γ. ὈἸΘΠ,.57.4. 

23(ρ.313.27; Μ.8.13574)}; Μαχιονιάοη. (Μ.οο.ὅ804Ὰ); 3. φρίγημαίίν; 
ἃ. τεῦ. Ξρίτξαδὶ Π116 τὸν γ. πολιτενόμενον (ει. 5 7.4.5(0.257.23; Μ δ, 
12330); 19.3.1ο(0.227.10; 1172}; ἀπανδροῦσθαι γ, 18.4.21(0.307.5: 
13448}; οὗ ἰονς, 1.6, ο(ρ.468.23.; Μ.9.296λ); νόμος...τῆς καινῆς [86. 

διαθήκης ]-.«τὸν νοῦν γ. ἀναβιβάζει ΜΆχ,Γαρ,τ.Ο](Μ.00,1ϑόκο); ἴῃ βεηβ8 
οὗ ῥονξοειν ὅ μίαν ἔχων ἀρετὴν γ. πάσας ἔχει (ἸξιῊ.ε͵},2.τϑίρ.τος, 
4; Μ 8. τοολ); 1Ὁ.4.1(ρ.272.22; τ2054); ΜΆχ.σ. 7 Βαϊ. 25(Μ.00.3338); 
Ἐ. οἵ δριχίταθ! (πιγβεῖςα]) Ἰητεγργεϊαζίου. οἱ βογίρτατο ὁ νόμος 
πνευματικὸς ὧν καὶ γ. νοούμενος (]6Π1.5,7.3.12(ρ.234.20; Μι,8.11840); 
γνωστικώτερον...ὁ τόπος οὗτος τῆς γραφῆς κατανοούμενος ΜΆΧ,ΠΙν. 

Τμαὶ.65(Μ.0ο.68τ0). 
Ἀγνωστοποιέω, πίακε κηοῖυη, ΠνηιημΡ. 1 Ἰγ.δο.(0.156.20). 
γνωστός, βποτον, κηοιθαδίο; Μέρα τὴ, ἐὐαναείεγίσει ὃν, Κποῖο- 

ἰεάρε γ. δὲ ἡ πίστις ΓἸετη.εἰνγ.2.4{ρ.121.1; Μ,.8.048Α); φίυϊηρ βηοτυ- 
ἰεάσε τοῦ “τῆς ζωῆς᾽ ξύλου καὶ τοῦ γ. ᾿καλοῦ τε καὶ πονηροῦ᾽ ΜεΙῆ, 
5γ)}Ή:.3.7(ρ.34.το; Μ.1τ8.724}; ῬᾺ]].}.1,αμε5.25(ρ.8ο.18; τοῦ γινώσκειν 
Μ.54.τορτΑ); Ῥτοο!.ΟΡ ὁγ.6.3(}.6ς.7254}; Β45.361,0γν.3.2(Μ.85. 520); 
Ῥίατ. ἃ5 βυῦϑι,, γρία  σος γνωστοὺς οὖν ἔθος ἀποκαλεῖν τοῖς "Ελλήνων 

παισὶν οὐχ ὅπως τοὺς κατὰ γένους οἰκείους μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁμαίμους 

ἀδελφούς ὕντ.ο.6.τ(4.6520). 
γνωστῶς, ἐριεἰ ἰρδὶγ, εἰεαγῖν, οἵ Ῥϑαϊπιβ νυ ἢ ἴοτεῖςε}} ΟΠ τῖβι ἐν 

ἀπορρήτῳ δὲ καὶ οὐ γ. ΟΥ- 70.1τ9.5(1 ; Ρ.304.3; Μ.14.5338}; τεῖ, Εἰχ. 
33:12 τῷ..«Μωσῇ γ. ἰδεῖν αἰτήσαντι τὸν θεόν “Πα, ἰἐξεεὶ.3:0(2.703); 
δχρ  ἰπβᾶ τὸ γ. ὁρώμενον εὔδηλον ὡς θεωρίᾳ μόνον, καὶ οὐκ αἰσθήσει 

καταλαμβάνεται ΤΙάγτη. Εχ.33:τ4(Μ4.39.1113}}.Ψ 
Ἐψνωτοκτόνος, ὁ, α "γαἰγίοἴάε, Ἐπάος γρν.1.30(Μ.85.8330). 



γνωφερός 

[Ἐ]γνωφερός, ἴον γνοφερός, ρ'οοπιν, ΤΑπδβί.ϑ. γεα!, 4ο(ρ.8}). 

γογγύζω, τηρρηαν, φυτοηδίδ; ρα55., δὲ ηεγηιμγθά αἱ ΟΥ̓ αραϊησί, 

οἵ Ὀίθῃορϑ τί μέγα ἂν γογγυσθῶμεν, οἱ τοῦ σταυρωθέντος διάκονοι; 

ΟΥιΝ γϑβιραϑιὴρ. (Ν1.46.5160); οἱ Νίοβεβ εἰ μὴ ὁ γογγυσθεὶς ἱκέτευσεν, 

οὐκ ἂν τὴν τιμωρίαν διέφευγεν Αϑτ.ΑΙη.Ὺλον:.13(}1.40.3618). 

γογγυστικός, ἐποίησά ἰο φγιθηδίθ, τιεαῖ. ἃ5 βα ϑῖ, πάτριον γὰρ τὸ 
γ. τοῖς θεομάχοις οὐκ ἐπιστραφήσεται Οοτγη, ΟΡ ὁγ.2(Ν1.08,2440}. 

Ἀγογγύστρια, ᾿ 841]. ἔειη., εὐοίη ἡ περιστερὰ γ. 1ύδο5. ΝᾺ2.41αἱ, 

τ4ο(Μ.38.1072)}. Γ 

γοητεία, ἡ, »Ιασίε, τοϊεθογαξε; 1. τι, Ῥασϑῃ Ἐχρ δηδέιοη οἵ 

ΟἸὨ τ σε 5 ταίτβοβϑ, Οὐ εἰς. 2.40(ρ.171.τ6; Μ.1τ. 8734}; Ραρβϑὴ ἀδβῖρηα- 

(ἴοι οἵ Ομ ἰβεϊδητεν ἄλλος τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς γ. (65.10.2. 5(ρ.178.26; 

8820) οἷς. ; 2. τηεῖ., γπαρὶς 9 Ναμαγε, ἀφοεῖ με αἰγαειίοη, οὗ τυονίά οὗ 
Ξθη5ε, ἃ5 ἴπ ΡΏΠΟ ἀπα ΡΙουίηυ5. ἡ ἡδονὴ.««νύκτωρ ἐν αὐτοῖς τοῖς 

ἐνυπνίοις μετὰ γ. .-- ἐπιβουλεύουσα (Ἰοτη.51».2.2ο(ρ.178.18.; Μ.δ, 

τοῦς); Βιάάδθα. ἰπ ραρᾶῃ τηνβίθυθβ, 14. ργοὶ,δίρ.11.12; Μ.8.698) 

οἷζ, 5. ἐγκρύπτω; ἀςβηαά γ. δὲ ἀκούσας, νόησόν μοι τὴν ποικίλην τῆς 

ζωῆς ταύτης ἀπάτην, δι᾿ ἧς οἱ ἄνθρωποι...εἰς ἀλόγων μορφὰς μετα- 

πλάττονται αὐ Ν γ85.:,7ος.(Μ.44.4280) ; οἵ Ὀ]δαβαγοβ οὗ ργαβθηῖ [11ς 

ἡ διὰ τῶν ἡδονῶν γ.- ἰά λον. τ ἦι (απι.(Μ.44.0968) ; ΟρΡΡ. εὐσέβεια, 

ἰἅ Ρ:ς ἃ. 7(}1,44.4574}. 
γοητεύ-ω, ῥειυτεἶι; 1. 11τ., δακτυλίους ᾿Εξηκέοστου...«γεγοητευμένους 

ΟἸδηλ. εν. 1. 21{(ρ.83.4; Μ.8.8680) ; ὁ μάγος 50. ὃ. ὙΠομλδ5].--ἐλαίῳ καὶ 

ὕδατι καὶ ἄρτῳ...σὲ οὐδέπω ἐγοήτευσεν 4.7 οτη.  το2(ρ,261.16); 

2. ταρῖ., δερμίϊο, φμϊῖτο, σράμοο, οἵ ῬονῚ} τὸ θηρίον -οον καταδουλοῦται 

-ὐτοὺς ἀνθρώπους ΟἸεπὶ. ῥγοί. τίρ.8,3; Μ.8,610) ; Ἡιομ ΑΙ ῥτιΣ ΠῚ οὗ 

(ρ.202.7); οὗ 5ἰπέμ!] ρ]βαάβατεβ {πᾶὶ Ῥερα]Ὲ 5οὰὶ, Μεῖῃ, ον. 6.5 
(0.70.5; Μιιβ.α21Ὰ}; οὐ ποπιθη, 151, ΡῈ]. 0ῥ.1.213(Μ.18.3174); οὗ 
ῬοΟΏΡΙαι᾽5 νυ ῖξε, 1.2.2 36(6730); οἵ ἀθοβίνευβ ἴῃ βεῆ., ΑἸππίοῃ. 46. 

17:32}. 1.85.1 5680); 3. τἰ56 αγίίβεοες ὁ δὲ ἡμέτερος διδάσκαλος οὐδέν 

τι τοιοῦτο ἐγοητεύσατο Πορ"(ἰ6η1.2.15. 
γοήτης, ὁ, σογοέγοῦ, Τροὶ, ΔΒΌ.νν, ἄξν.53(Μ.98,6418). 
γοητικός, ἡπαρίε, 0 τοϊεολα  γ. πράγματος “ροε. ἀαη: 4(0Ρ.142); 

ν. βίβλους τ. Να2.0»ν.24.τ2(Μ.35.11844); οἵἨ βία οὐ Ἐργνρῶδῃ 

γηαρ οἰδηϑ γ. ξύλα Οτ Ν γ585.0.}705.24(Ν1.44.3080); (ῇτγπ,:᾿σηι, δ,4 τὴ 
2 ογ.(το.40178); γ. μαγγανείαις ΤΗΡΠπ, εἄγοη,  ττ( Μ.1οβΒ.85Ὰ). 

Ἐγοητόστομος, ῥειοτομτηρ Ἷ οὐεἾ8. φρεεέεῆ, οἵ ἔνε γύναι γ. 
ΤΟμτγϑἀομμτη Ἐς.02:13(5.6228). 

Ἐγοήτρια, ἡ, Ξογεεγε55, .Ῥεγ5.3.4(0Ρ.442.8);} Αρδίῃυ Ον. Π].86 

(0.44). 
Ἐγοητρίς, ἡ, σύγεθγέδς5, Οὐ ΝΥ 5. θη φασὶ, (ρ.63,22; Μ,45.1ο8Ὰ). 

γομάρι(οὴ)ν, τό, ἰοσαά οὗ α ὑεαςὶ, 10. ΜοόΒοῇ, ῥ»α!,24(Μ.87.28608,0); 

Τοτ ἄοεί.7.53(}1.88,1700}}). 

Ἐγομᾶτος, ἰαάρη, βΠ64 δόρκωνα...γ. σίτου ΤιδοπιΝ . 70. Εἰδόηιςτο 

(0.19.7). 
ἀνομεύς, ὁ, ἰσαίεν, εἰευεάονε, ((-Ο1 τ(Ρ.123). 

γομ-όω ({]γωμόω), 1. ἰοαά, γωμ-, Τ. οὐ ο(ρ.τορ.1); 1δ.25(ρ.118, 

14); Δαδιη ἀίαϊ,τ(ρ.26.21; Μ.11.1131}}} Ἰηΐτϑτβ., οἱ [π6 ψαχίὴρ 

τοῦ ὁ τῆς σελήνης φόρτος, ἵνα ἄρξηται πάλιν ἀπὸ νεομηνίας “ποῦν 

ἘΡΙΡΕ.ἤαογ.66.23(ρ.51.17; Μ.42.604}; τλοῖ,, δ. ἀπ}. ἀοῦ, “-ὥσας τὸν 

ἀέρα λόγους Πα! Το Αφι] (7ο ν.; 2. {1 «αοῦνται....οἷ.. «λάκκοι 

ὑντβ.υ. Εμδγηι 4(Ρ.66.4, ν.1. γεμοῦνται) ; ἐγομώθησαν 1δ.(ρΡ.66.0, 

ν.]. ἐγεμίσθησαν). 
Ἀγομφότομος, ῥίεγεεά οὐ ξαδίοηο τ! παῖς, ΝΟΠΆ.ῥῶν. [0.10:15 

(Δ1.43.9ο1Α). , 
ἐγομφώδης, αγίϊεμίαἰδά, ΤΟ Θε5.Ν 42. ἀταϊ. τ4ο( Ν.38.1077). 
γομφωτός, 7αείομοά τοὐϊέ παῖς, Νόππ. ραν. 70.109: τ15(Μ.4.3.0Ο Δ}. 
Ἐμγονατίς, ἡ, ζηοί ΟΥ̓ 70ο1πὶ οἵ ἃ τοεὰ, ἘρΙρῇῃ αεν, 64. 68(ρ.512.15; 

ΔΓ.4τ ττϑ0}}. 
Ἐψόνατον, τό, ξηδ6, ἔρος Ῥαμὶ. 534(0.58). 
γονατόομαι, δ {ιγη δ δα τοὶ βηδες; ἐχερ. ῬὮΠ].2:1τὸ λέγομεν 

μὴ πάντως τὰ ἐπουράνια ἔχειν σώματα γεγονατωμένα ΟΥ̓ ΦΟἸΉΜ.ἴπ 
Ερλιχιταίρ. 410). 

ἐψονάχιον, τό, σρυθγτΉρΡ, Ῥτοῦ. εἰοαΐ, ἀϑεᾷ δἰ τοσμαίεῖν ὙΠ 

παλλίν, Του ΝΟ. 70, ΕἸδορ, τ(ρ.38.0Έ.) ; δ.(0.30.14). 
γονεύς, ὁ, ῥαγεηῖ; οἵ Ομτίβῃ δπα Ὁῇυχοῃ, ἀροβῦοβ πα Ῥυορμεῖδ, 

κιϑ Βρ᾿αἰτι8] Ρατθηῖβ οἵ με ανεῖβ, ΓΡεῖσΣ ΑἹ,ράνς.21; οἵ Αἰβαπάβιιβ 

5 βρίτίξαα! ρατεπὶ, (οπβίδμπἊιιβ πηριαρ. Αἴ ἐλ. .4»γ.24(Ν1.25.7218}. 
[Ἐ]γονία, ἡ, ἴοΥ γωνία, εογηεν, «4.11.8 τοι π(ρ.321). 
Ἐγονικάρχης, ὁ, οηΖ τοῆο ἤας γὴρὶ! οὗ οτὐπενοὶρ ὃν τηλογταηξα 

κυριεύσει ὃ γ. Νομιοειτοῦ ; 1διτοῦ. 
γονικός, 1. σηερείγαί, ῥαγόηίωΐ τῷ πλούτῳ...γ. «Αφομ.τίρ.55. 

14); Οντ.ϑιυ Επβνηι. 47(ρ.68,1το); Το] όΞΟΠ, ῥγαὶ τδ8(Μ.87.30658); 
2. πευΐ, α5 βυθβί., αημοείγωϊ ῥγορόνὶν ; βἴησ., Νοριοειτοῦ; Ρἷατ., 4, 
Τοῦ. Δ. 6τ(Ρ.17}.20)}- 

πγονιμοποιός, {7 Ἐ1}Πςΐηρ, θυ. Ατο ἡ τς.8(}.3.3374). 
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γονιμότης, ἡ, ῥεγειν, ἐεοωμάδν, 1. 11, Ογγι αἱ. 30(3.δόοο); 
Τϊοπ. σοι ες. ο(Μ4.3.3370); οὗ ΒΜΝ ἡ ἄχραντος γ. Ποχτα.ἐρ. ΕΡΊρΑ, 

(ρ.58,23; ΜΡΙ,.63.520}); 2. τηοεῖ,, οὐ αἰνῖπα ἔδουη αν ἀδύνατον γὰρ 

τὸν θεὸν... ἔρημον τῆς φυσικῆς γ. ἡ δὲ γι ... ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας, ὅμοιον 

κατὰ φύσιν γεννᾷν ΤΟγτ. γἱπ.γ(65.υΟ; Μ.77.11334) κε 10.}. β0,1.ὃ 

(Μ.94.8128); οἵ Ὑτίη., ΘΟ, Ατ.ἄ.5.1.4{(ΜΜ.3.5924) οἷτ, 5, ἐκφῴανσις ; 

ἈπίιΜοηι ον (ΝΜ .80.14330); οὗ ἀϊνίπα ἔδουπα ον τεροινεα ἰπῖο της 

πᾷ, Μαχ.αρηδιρ (Ν.01.12600). 
τ γονοποιός, {εν σῖτῃρ, φφηογαἰτηρ; οἵ 500} Ἀς]ὰ ΒΥ 5οπια Ῥ}}110- 

ΞΟΡἤδτβ ἴὸ θὲ ὕδωρ γ.» 17 υβιιεοίΟγ 7(}1.6,2568); ΠοΥτηΐα5 17 γ15.1 

(Μ1.6.ττό94}. 
γόνυ, τὸ, ΚΉ66, γόνυ (γόνατα) τίθημι, κλίνω, κάμπτω δεπὰ ομδὶ 5 

ἔπεὸς, ἴῃ Ῥοβίασε οὐ Ομτιβείδῃ ρτανοῖ, ν. γονυκλισία; 1. 1ὰ ρμῆναῖε 

ΡΓΑΥΘΥ; 8. ᾿π βΈῃ. τοὺς..«στρατιώτας...γ. θέντας ἐπὶ τὴν γῆν κατὰ 

τὸ οἰκεῖον ἡμῖν τῶν εὐχῶν ἔθος Ἰδ5.ἢ.6.ς5.5.1(Μ.20.4414}; κλίνας τὰ γ, 
καὶ τὰς χεῖρας ἐκτείνας προσηύχετο ΑἸΠυυ. πίη. 54(Μ.26.0214); ΝΗ, 

“Ρ}ι1.57(}1.79.1214}); 70] πα, ρα, τ π(Μ. 88, οου) ; οἱ Οτβὺ ἃ5 πιδῃ, 

[ 

Ῥτονίηρ ἢΐβ θοάΠ]ν ἱποαχηδίίοη, ζΑ τη, ἐόν. Π.24{Ρ.20; Μ.26,12770); 
Ὁ. 6βρ. οὗ ἰπἰδγοθβδίοη ἔκλιναν τὰ γ. ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς τὸν κύριον 

Αἰ Ρ μὴ 5τ(ρ.16.17); οὗ 5. Τατὴςξβ κείμενος ἐπὶ τοῖς γ.) καὶ αἰτούμενος 

ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἄφεσιν, ὡς ἀπεσκληκέναι τὰ γ. αὐτοῦ δίκην καμήλου 

Ηδρθ5.8}.Ε5.}.6.2.23.0(ΝΜ.20.1974}; Πα 8 βρη ΟὗἩ ΒΟΥΓΟΥ͂Σ [ῸΥ 518 

θεὶς τὰ γ. ἐξωμολογούμην τῷ κυρίῳ πάλιν τὰς ἁμαρτίας μου Ηοτμι, 

οἷς.3.1.5. τηεῖ. παιδεύθητε εἰς μετάνοιαν, κάμψαντες τὰ γ. τῆς καρδίας 

ὑμῶν τΟϊοηι.57.1; οἵ οηεὶ, 4,Ρ}.2.22.π4; Ὁ. ἃ5. ἀβοθίϊοα] Ἔχούςῖβε, οἱ 
Ῥαϊθοτηἴδῃ τοηκβ εἰσὶ δὲ γονάτων αὐτοῖς συχναὶ καὶ ἀδιάκοποι 
κλίσεις Ἐναρτ.᾿.6.τ.2τ(ρ.32.6; Μ.86.24810); ζϑορλτ. Η ν, Δ1ἀν. ἄερ, 
τοί Μ.87.37040}; 2. ᾿τατρ.; ἃ. δὲ Ῥερίπηϊηρ οἵ Δηϑρμοτα δἶζοι 

Ρδμϊοηῖ5 θὰ οαϊοομυχηθηθ μᾶνα 1δξτ, ἀβᾶσον βαγνβ; ὅσοι πιστοί, 
κλίνωμεν γ. Τρ Οὐοηςί. ΑΡΡι8.το.2, Ὅ. [οὐθιάάε. οπ ϑυ μά αν 
κυριακὴν δὲ χαρμοσύνης ἡμέραν ἄγομεν διὰ τὸν ἀναστάντα ἐν αὐτῇ, ἐν ἡ 
οὐδὲ γ. κλίνειν παρειλήφαμεν Ῥεῖτ, 1 ΑΙ οριραπ.15(}1}.18. Σο88); ἃΠα 1 
Ῥαβομαιάς, «4. Ραμὶ.(Ρ.1.12); ἐπειδή τινές εἰσιν ἐν τῇ κυριακῇ γ. 
κλίνοντες καὶ ἐν ταῖς τῆς πεντηκοστῆς ἡμέραις..«ἑστῶτας ἔδοξε τῇ 
ἁγίᾳ συνόδῳ τὰς εὐχὰς ἀποδιδόναι τῷ θεῷ ΟΝΙο.(225)εῶη,.20; οὐδ᾽ ἐν 
ταῖς εὐχαῖς γ. κλίνομεν. «τοὺς γὰρ τῆς κατὰ θεὸν ἀναστάσεως ἠξεω- 
μένους οὐκέτ᾽ αὖθις οἷόν τε ἐπὶ γῆς πίπτειν Ἐλι5. ῥαϑοῆ, (Μ.24.7000); 
συδίοιῃ ἐταοξα Ὀδοῖκ ἴο Ιτεπαδὰβ τὸ δὲ ἐν τῇ κυριακῇ μὴ κλίνειν γι. 
σύμβολόν ἐστι τῆς ἀναστάσεως...ἐκ τῶν ἀποστολικῶν δὲ χρόνων ἡ 

τοιαύτη συνήθεια ἔλαβε τὴν ἀρχήν, καθώς φησιν ὁ μακάριος Βίρηναῖζος 
7, φι εἰ γε5 ρα (}.6,15648} τε Ιτεη. }».7(}1.1.12334}; ἰαίοσ ἀ6- 
τ 116 Ἱεριβατίοι : ϑεν. Απτιᾶριεαι Α4ς.21τ(ρ.16.11}; ταῖς κυριακαῖς 
μὴ γ.- κλίνειν ἐκ τῶν..-πατέρων κανονικῶς παρελάβομεν. «δῆλον τοῖς 
πιστοῖς καθιστῶμεν, ὦστε μετὰ τὴν ἐν τῷ σαββάτῳ ἑσπερινὴν τῶν 

ἱερωμένων πρὸς τὸ θυσιαστήριον εἴσοδον...μηδένα γ. κλίνειν μέχρι τῆς 

ἐφεξῆς κατὰ τὴν κυριακὴν ἑσπέρας, καθ᾽ ἣν μετὰ τὴν ἐν τῷ λυχνικῷ 
εἴσοδον αὖθις τὰ γόνατα κάμπτοντες ΟἼῪἋ]],εαῃ: 90; ΞΒΡΙΠ ΓΑ] ᾿ηΐοτρχη, 
πεντηκοστὴ γάρ ἐστιν ἀνάστασις ψυχῆς-""τοῦτο γὰρ καὶ σύμβολόν ἐστι 
τὸ μὴ κλίνειν ἡμᾶς γ. ἐν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ πᾶσαν τὴν πεντηκοστήν 
Τυοτ.ἀοεί. τς α( Μ.88.17894); τὸ μὴ κλίνειν γ. τῇ ἀναστασίμῳ ἡμέρᾳ 
τῆς ἁγίας κυριακῆς, σημαίνει τὴν τῆς καταπτώσεως ἡμῶν ἀνόρθωσιν 
γενομένην διὰ τῆς..«.τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως. τὸ δὲ μέχρι τῆς πεντη- 
κοστῆς μὴ κλίνειν γ., ἔστι τὰς ἑπτὰ ἡμέρας μετὰ τὸ ἅγιον πάσχα 
ἐπταπλουμένας κρατεῖν τῇ διακαινησίμῳ {ετμ.ΟΡ οογφαρὶ, (Μ.οϑ. 
2020}; δ. γ. κλίνοντες ῥομΤθηῖ5, ΕἸΓΠΕΙ 15. ΒΡΘΟΪΔ] σαιεροτυ οἱ 
Ροηϊξοπῖβ ΟΥὙ ἸΏΟΥῈ ΡΙΟΌ. ἴῃ βέη. Οὗ Ἐπο88 ΒαΡρ))ολτηρ ἴσου Τοσο" 
Πα ἄοῃ ἀμ ἀπάεγροϊηρ ἀἸ5ορ πο, ΟΝ οσαοβ.αΉ, 5 ΟἸζ, 5, κατηχέω; 
ἃ. αἱ τοπιηοίατίου. οἱ εν}, ΟΠ γγϑυμονη,2.7 τι ΖΟογ (το,4380); 
3, τεῖ. ῬὨΙ 2 τι ἐπὶ τῆς ἀναστάσεως... ὅτε πάντες..«ἄγγελοι, οἵ τε 
ἄνθρωποι καὶ..-νεκροὶ ἀνιστάμενοι γ. κλινοῦσιν ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ϊησοῦ 
τῷ θεῷ (οι. 1π4.10}.2(Μ.88.1324) 

γονυκλινέω, ἀηδοὶ, ΡΗ Οαγρ (ἀπ 88(Μ.40.850). 
γονυκλινής, ὁ δεπάφάᾷ ξηδε, πηπδοϊίηρ, Ηονη,ἴδνι.3.τ; Ἐπβυυς, 

4.67{(Ρ.145.16; Μ.20.12218). 
πγονυκλισία, ἡ, ὑεημάδϊηρ ἰδ βηδε, σοπυιβοχίοη, ν. γόνυ; 1. τὰ 

Ρκνϑεα ρυάνοσ; 8. οὗ Κπθοὶπρ' ροβίατο ἴῃ ρτάγεγ, ΟἸδιλ χε, Τλάοί δά 
(ρ.122.2ο; Μ.9.6974); ΝΠ ἐ,ῥ.1.8)(Μ4.79.1214}; Ὁ. 65ρ. 1π ἱπίεγοςββ- 
βίου, Μαῖς, Ὠίδοιυ, Βογρὴ 20; Ἰωθοπτ Ν.υ, 70. Εἰ σον. 26(0.54.10); ἀπ 
ἃ5 βῖδπι οὗ ρϑῃϊΐθπος ἡ γ. δὲ ὅτι ἀναγκαία ἐστίν, ὅτε τις μέλλει τῶν 
ἰδίων ἐπὶ θεοῦ ἁμαρτημάτων κατηγορεῖν Οτ.0γ.3τ. π(ρ.306.21; ΜΙ. 
5524); ἐπαύσαντο αἱ ἀποστασίαι [1.6. αἴΓΕΥ [Π8 ῬεΥΒΘΟυ 015], καὶ 
ἤκμασαν αἵ γ. ΔΘ ΒΟρἢ ἠοη:. 5 τη Γ 5. 5(Μ.40.4364}; ρεοτογηλεα 
Ὀοΐοσς σοπἤεβϑίοι, 70. [6]. ῥοσηῖ (Μ.88,18800); ἱμηροβθα ακι8. ἃ 
Ῥέπᾶπος, Τάτ δια. ερ.2.2το( Μ.00.τ6614); τὸ δὲ ἐπιτίμιον, γ. 
πεντεκαίδεκα 1τϑ.(τ661 0}; 6. ὩΠΊΟΠΕ ΠΊΌΠΚ5, 85. ἈΒΟΘΤΙΟΔΙ ἘΧΕΓΤΟΙΒ6, 
ΝΗ. }.3.68(}.19.4200); ΜΉ οΥς ΘΟ ΠΒΧΙΟΗΒ τγΟ χα ΠῚ] Ρ]1οα πολλὰς 



γονυκλιτέω 

ὥρας γ. ποιῶν ηὔχετο Ευιβίγαϊυ, μένε, 5.38(}{.86,23208); Το ΌΚΞΟἢ.. 
γαϊ.δο(Μ.87.20370), Ὑπαγιδτυά, ον τα Μ.90.8170); ἑβδομήκοντα 
ἑπτὰ γ. ποιοῦντες Ψ΄. Αἰεχ. Αεοορι. ο(Ρ,680,17); αἷθο αἀάτοβοθα ἴο 
ΤΏ6Π, ΒΟΟΟΙΏΡΘΏΥ ΩΡ ἃ τοαεβῖ, [0.0] 1τ,βοα . 4(}1.88,6808) ; 4. 5. πὶ- 
ΒΟ Ιχὶπρ 5ρΡΙγτ8] ΘΕ ΥΩΙΊΒΒΙΟῚ τὸ κάμπτειν τὰ γόνατα. οὐμβολόν ἐστιν 

ἄλλης γ. τῆς γινομένης ἐν τῷ ὑποτάσσεσθαι τῷ θεῷ Ογιεοριη. τ ΕΡὴ, 
4:1{Ρ.410}; τὴν δὲ νοητὴν γ., οὕτως ὀνομαζομένην παρὰ τὸ ὑπο- 
πεπτωκέναι τῷ θεῷ 1.07.31.3(ρ.306.26; Μ.1τ.552Β); ἀῃά οὗ 5ἰπ8]- 
Π685 ἤἥ...γ. σύμβολόν ἐστι τῆς ἐν ταῖς ἁμαρτίαις πτώσεως ἡμῶν {π5ἴ. 
δὲ γε βυιτο( .6.12648); Βα5. ϑ᾽Ῥὲγ.66(3. 561): Μ.32.1020) οἷξ, 5. δὲ- 
ανάστασις ; 8. 8.3 ΒΥΠΟΙΥ ΠῚ Οἵ ΡΥΆΨΕΥ, ἰ6.ἀςεεί.τ.4(2.3510); ΜΊ,321.877.}; 
αὐτῶν τῇ γ. προσκαρτερούντων ΟΥΟΝ γβ5.»αγὶί.2(}1.46.76οΑ})}; 2. ἴῃ 
[πξαγρ. ΡΙΆΥΕΥ; 8. ἴῃ ρθη... Οὗ ἃ Πσουΐϑ]η ΡΥΆΨΟΙ οὗ [Π6 ϑυπαχίβ, τε- 
οἴἴθα ψτη ΡΘΟΡ]Ὲ Κπροϊηρ, δέν ]θα εὐχὴ γονυκλισίας, ΘοΥΑΡ. ἐμ εἾ.12 
τἰξ,; οἵ ΒΕΠΟΠΟΧΙΟΩΒ. αὐέου ρα ἢ ῥα] ἴπ ἀἰνὶπε οῆϊοα, ΑἸ σένρ, 
20(Ρ.55.232; Μ1.28.,2760); εὐχὰς... «προστάσσεται [5ς. ἡ ἐκκλησία] μετὰ 
πάσης...γ. ἐν ταῖς τεταγμέναις ὥραις (ν.1, ἡμέραις) ἘΡΙΡΗ ἐχ». 4.34 
(Ρ.525.17; Μ.42.835Α); Ὁ. τοῦ. δος], ἱοριβ]αϊίοη Του ]αησ σοηὰ- 
Πεχίοη δη4 Κπρεηρ οὐ ϑυπάαν δπἃ αἱ βάβοθα] βθαβοῦ τῆς 
πεντηκοστῆς ὅλης τῶν πεντήκοντα ἡμερῶν, ἐν αἷς οὔτε γ. γίνονται, 
οὔτε νηστεία προστέτακται 1.22(Ρ.523.6; 8284); ῬΠοι πονιος.7. 4 ΜΝ, 
1Τ04.1076Ὰ}; 1δ.7.5(το760) ; βοιηδίπηθ5. αἰδὸ οα δαίατᾶαν σάββατον 
καὶ κυριαικήν: ταύτας τὰς ἡμέρας οὔτε γ. ... βαλεῖν Νορῖοι.536; 1.200; 
18.208; τὰς δὲ σαββατοκυριακὰς καὶ τὰς ἑορτὰς γ. κάτω μὴ ποιῶμεν, 
ἀλλὰ προσκυνήσεις μόνον 70. [6].εαποηαν.3.3(Ρ.440); αὖ Οπϊπμιδ- 
βοῆα Ὧ0 γῆρας ἴὸ Ὀ6 δαΐθῃ ΠῚ] ΔΕΙΕΥ ἢγδὶ ρεπυῆοχίοπ δἵ 
νΈΒΡοῖβ, Δίοιηος. 30; 3. 1ῃ ΘΧΟΥΟΙδη μετὰ δευτέραν γ. ἐξέβαλε τὸ 
πνεῦμα ΡᾺ]]. ἡ. 1 απς.36(0.1ογ.21; Μ,34.ττβολ). 

γονυκλιτέω, ἀπεεῖ, ἦ 7ο, [6].}οεητ (Δ .88.τοτό}) ; {70.}).8..}].3ο(Μ. 
ο6.11400}. 

γονυπετ-έω, ῥαἰΐ ἡ οπεὶς ἤηθεξ, ρεμηεοὶ αἰτεῖ «οὧῶν ἀθανασίαν 
ΟἸδτ. ψ.α᾽.5.8(Ρ.165.2; Μ.9,6 120); τὐ.φίρυτρο,τ3; ὅ490); ΒΞ,.ν.5,4.22 
(}1.20.11604Ὰ}; ἐν κυριακῇ...μήτε ποεῖν. μήτε ἐν πεντηκοστῇ ΤἸΛΙΏ. 
σγηίαρ,2.τη(}1.28,8404}; 6. ἀοο., πα εἰς, ἀπεεὶ Κογ βοιηοϊῃϊασ ἴο 
ΒΟΓΏΘΟΠΒ ταῦτα “«ὧν εἰς τὸν ἅγιον Μ{ϊ1γιεο,β(ρ.01.3). 

Ἐγονυπέτησις, ἡ, ξεηεβεχίοη, ὙΒΠατιΒιχα.ογ ατ( ΜΠ .90.8130). 
ἘΓοραθηνοί, οἱ, ν, ἘΓορθηνοί. 

Ὑγοργεύτ-ω, δῖ, Δη6 τη. ; 1. Παξίθη, γιοῦέ φξαρογὶν τονιατάβ, Μας. 
Αερ λοηι,4.6(4.34.476}); ΝῚ], ἐῤῥ.1.26(Μ.79.920); 2. δὲ ξασεν, βόθη 
που ἐν ταῖς προσευχαῖς ΤΑΤΒ,γεπη!. 2(Μ1.28. 4000) ; ΕΡΏΤ.3.2720, 

Ἐγοργονεύ-ω, δε αἸϊρεη!, τοαϊελξί “σον, ἵνα μὴ ἔξω μείνῃς μετὰ 
τῶν μωρῶν παρθένων ΝῚ]. ΕΡ}.4.1(Μ.70.545})}. 

γοργότης, ἡ, 1. στ η655, Αὐαβί. 5, οά. 2(Μ 89,640), 2. νροιν, 
Ζραί ἐν ποίᾳ νήψει καὶ γ. πίστεως Μας. Λορ δον, ς 6(Δ1.34. 5120) ; τὸ, 
ἐξῶσθαι τὴν ὀσφύν, γοργότητος...σύμβολον Οντ, ἰαῤἢ. ἔχ, χα. 40; 
3. ῥεγοεῖέν, γεῖ. [)6ν}] μηχανημάτων γ. Β45.861,ῥαεελ,.2.6(}1,28,.χοϑολ). 

ἘΓορθηνοί (“Γοραθηνοί, ἘΓορθηωνοί, ἘΓοροθηνοῦ), οἱ, Ἀἀμετεμ 5 οὗ 
ΘΟΙῪ ἈΕΥΘΒν πη ΠΟΠΟΩ͂ Ὀγ, Ηορεβ. ἀρ. Επι5.ἢ.6.4.22,π(Γοραθηνοί; Γορ- 
θηωνοΐ Μ,20.3804); οἱἨ Βαχλυιαη οΥρίπ, οὈβουνίηρ ξεβεῖνα 5 1 
{ενῖβ, ἘΡΙΡΗ ἀαογ. τ)ίρ.2ος. ςἢ , Γοροθηνοί, ν.}. Γορθηνοί Μ.41.236.}); 
0.8 .λαόν, τοί 94.685); οἤῃοοι οὗ Βἰμηοηίδηβ, Ἑμάτιλαεν. τ τ(4. 
288). : 

Ἐγούλα, ἡ, (141, ρμία) ἰζγοαί, Τιϑοπι.Ν ὦ, 70. ΕἸδοηι. 38(ρ.γ6.24). 
δγοῦνα, ἡ, γε, 77) ραγηιεηὶ, Βατίῃ. Ἐα 685, σαν (ΝΜ τος. 1405Ὰ), 
Ἐγουνάριος, ὁ, γγῖεγ, Οἰγοη. Βαξεὶ.Ρ.33)(}1.02.88οᾺ)}; οἴα-- 

ΟἹ τ(ρ.56). 
δγοώδης, ἡπαρίο; Ὠδιιξ, Ὀ]ΌΥ, 85 βι5ὲ,, μιαρὶς ἀφυΐέές, Ἰιβι. ηραςί. 

ο(ρ.27.12; Μ.οτϑ,6σοο). 
Ἐγοωδῶς, ὧν ἐτοξενγ, Ἐπιβειησαςί. (0.35.5; Μ,18,6370). 
Γραικιστί, τη: σγεεῖς, ΓΓΡ(όγδ)αεῖ.16(}ῃ.3.12848). 
Ἐγραϊκάς, οἰ τοοτταμ ἦι μυθολογῶν ὕθλῳ γ. ΟἸαπλ, »γοί.6(ρ.51.12; 

Μ.8,1728); ἰ4.ῥαφά.3.4{0.252.20:; Μ.8,. Ξο68); Γῃγγϑ8. κόηι. 1.1 ἴῃ 2 ΊΤΆδος. 
(11.511Ὲ). 

γραῖς, ἡ, τον! αἩ ΟΓ τπαίμγε γεαγα, οἷά τοονιαη, (ΒΡ τὶ τ(ρ.1.Ὁ); 
Ατῇ αροἱ (οη5ὶ.τ5(Μ.25.6134}; ῬᾺ]].}. Πατς.6τ(ρ.155.4; Μ.34.1228Ὰ); 
164.υΟὐγν5.8(0.45.18; Μ.47.2}). 

γράμμα, τό, 1. εὐγὴ θη εἰαγαείον, τοῦ, (18].6:11, ναυϊοιβὶν ἰπῖευ- 
Ρτεῖςα; οἵ 5. Ῥαιὶ 5 αὐνκνναγὰ τ. μαπανττίηρ ἐνταῦθα οὐδὲν ἄλλο 
αἰνίττεται, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ἔγραψε τὴν ἐπιστολὴν ἅπασαν... τὸ δέ, 
πηλίκοις, ἐμοὶ δοκεῖ οὐ τὸ μέγεθος, ἀλλὰ τὴν ἀμορφίαν τῶν γ. ἐμφαίνων 
λέγειν (Ὦγνβ,εογήτης ἐπ Οαἰ.6: ττ(το.7278,0); Τάτ αἱ. 6: τχ(3.304}; ἃ5 
ΘΙΡειβίΖιηρ ΒΘ ΤΟ 5η 685 Οὐ 15 δΔατηοηϊτοη5. μείζοσιν ἐχρήσατο γ. 
ἐμφαίνων ὅτι οὔτε αὐτὸς ἐρυθριᾷ, οὔτε ἀρνεῖται τὰ λεγόμενα ΤὨδτ. 
Μορϑ53.(αἱ.6: ττ(ρ.1ο7.23; Μ.66.012.Α); 85 5ἰρπινηρ 5Ό]πῖτγ οἵ 
ἀοοίτίηθ ἀπ ἱπ σι ηρ [Π8ὲ ᾿ξ ψψὰ5 815 οσσῃ Βαπάνετηρ, 1ο0.Ὁ. 
(αϊ, 6. ττ(Μ.95.817}),820Ὰ}); 2. οὗ βοτίρίυτα (ν, γραφήν); δ. ΜΙ αἷς- 
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τἰποτῖνα αἴίγθαζο, 6.0. ἱερόν, Ὀγτιαίον, λ(1.13208}}; (Ὀ5η}.1η 4.10.2 
(Μ.88.920)); ῬΊυσ, ἱερὰ... ὡς..«τὰ ἱεροποιοῦντα καὶ θεοποιοῦντα γ. 
ΕἸδιη, ῥγοίο(ρ.ὅς. 5; Μ.8,1970)}; Οὐ εἰς.4.27(ρ.29θ.1ς; Μιτ1.τοδ8ΔῚὴ; 
γι μειμηῖρόη.(5..681.Α); θεῖον, ΟΥΟ Τμαϊμη, απ. γι (ρ.18.23; Μ, 
10.10728); ἘΡΙΡΠ λαεγ,δο.τ(ρ.48ς,17; Μ.42.}574}; ρὶυτ,, Οὐι εἐ5,4.0 
(Ρ.280.23 ; το404}); ἅγιον, Ὀ]ῈΓ., Οὐ. 70.6.4ο(24; ρ.150.2; Μ.14.5600}; 
ΑἸ, ρεηί, ι( Μ.25.848); τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γ. (Βτγ5.ἠσημντῷ.0 12 
ΜΙ.(7.2570)}; Ὁ. οὗ ΟΥ οὐ ΝΊΣ, Οτιεσηημποίμ Δ|..12.3(0.73.17; Μ.13. 
ο814); 14..7σ.το,3ο(ιϑ; μ.203.24; Μ.14.2614) Οἵ. 5. παλαιός; ς. οἵ 
ΡΒΥΠΟΜΠΪΑΥ ΟΟΚΒ τοῦ προφητικοῦ γι Τανι. (1 Βαβ.) ἐπεμι τιχοιλ; 
Μ.20.Ἴ210); τὰ γ. ἀποστολικὰ τείχη τῶν ἐκκλησιῶν ἐστιν (Ἤτγν "5. ̓ομι. 
ἦι 21 }5,3:1(6.2828}); οἵ (ΔΠΈ10]65, ὙΠάτ αρς σόοι, (2.3); ἃ. οὗ 
Ῥατες, ραββαρεβ τὸ ἀποστολικὸν γ. τὸ λέγον ΟΝῚς.(325)εαν. 2: ἜΜ, 
γεεί.οἸ }.6(8,6.12178}; γ. θεῖον ἀντιτιθεὶς ἀγράφῳ παραδόσει ἀνθρώ- 
πῶὼν ΥἹοῖ, }1-ς.7:0(}.334.10); 3. ἰεἰἰεν ορρ. δριητ (οἱ, χύ ον 5:6 1. 
ὃ νόμος κατὰ τὸ γ. .-. τῷ νόμῳ κατὰ τὸ πνεῦμα ΟΥ̓ [0.13.8(0.222.5:; 
Μ.τ4.4000}; 1διτο,26(17.; Ρ,τοῦ.24; 3530); ἔνδυμα τῆς ἀσεβείας... ἡ 

φιλία τοῦ γ, ΟΥ̓ ΝαΖ.ογ.31.3(ρ.147.10; Μι 0.108}; αὐ Ν δε, ΚΊΦΗ.12 
(1 Ρ.286.17; Μ.4πιοοδ6Α) ; οὗ ΟἹ σομίταξῖθα ἢ ΝῚ πεπαλαέωται τὰ 
τοῦ γ., ἀνακεκαίνωται τὰ τοῦ πνεύματος 1) γι. [οδ ὁ: κ(1.30.1144λῚὴ; 
Μαχοριγνοί. (Μ.01.6848,0}; ν. πέστις; 4. γόφονρί, ἀρ ρονταὶ ἰδίϊον, ΟΠγγα. 
ἐαρῖη ᾿ς. (5.τ 8}; γ. βασιλικῶν Ῥναργ, ἤ.6.1.3(ρ.8.15; Μιδύν 2455}; 
(Ἄγοη. Βασεῖι. Ρ. 541(Δ|,02.8808); γ. κανονικά Ιοδρα Ὦν ἰπῆορ τὸ 
{χανε πρ οἰεύον, (ΟἹ Δοα,εαην4τ, 45.6}.224.2(3.3438:; Μι,32.8260); 
γράμματα τιμῆς ἰείίδν ὁΓ εοηργαϊεία! 06, σεις Ὁν οὴς ῬαΓΠ]ΔΥΟῊ 
ἴο ΔΠΟΊΠΘΥ ΟἿ Β15 ΘητΒτοηδιηφηῖ, Ἀρο]].ἐρ. ἱοσασς.(0.355.21: Μ.86, 
τρύφ); 5. (ὐποβῖ. ἱπίογρτη, οὗ Ἰεζξεγς οὐ δἱρβαρεῖ, Ππρρ.ἡαον. 6.40 
(ρ.1γ8,3: ΜΝ .16.,32708} οἷξ, 5, ἀπάρροια. 

γραμματεύς, ὃ, Ξεστρε, [ΘνΠΒ καλεῖ μὲν σοφὸν τὸν τῇ ᾿Ελληνικῇ 
στωμυλίᾳ κοσμούμενον’ γ. δέ, τὸν τῶν ᾿Ιονδαίων διδάσκαλον ΤΠ]. 
Ἰζογ.ττ20(3.170}; Ὀεϊονοῦ τὸ Ὀς. ἀρδεςοπμάδηί5. οἱ δίπηθοι, ΗΠΡ0., 
δέῃ, [αε.(Ρ.29.10); τοραγάρα ἃ5. ὁὴ6 οὗ βονὸπ [ον 5} βασίβ, ρὶρῆ. 
ἀπαε,τά(ρΡ.τ67.4; Μ.41.Υ72Ὰ}}; Ἰὰ,ἤαεν.τ7.τρ.214.6; Μ.41.250Ὰ). 

γραμματίζω, μετ, θᾳ535., δὲ ἰοαγηφὰ οἱ (ἐν Κριῷ γεννώμενοι... 
γεγραμματισμένοι ΕΠ ΡΡ.ἐαεγ.4.τίρ,ςο.τ; Μ,16.30838}. 

Ἐγραμματοδιακομιστής, ὃ, ἰεἰἐεν- κανοῦ, ἐπ ρ. Γ1ν.(ρ.70.10). 
Ἐγραμματοκομιστής, ὁ, ἰεἰϊογτ-εαγνῖεν, Ερι ἀδριαρ Ἰλαβ,ἀν6.χ.1.3.8 πὶ 

(ΔΠ1.20.1210}). 
[Πγραμματόκυφος, ἐμαὶ διπᾶς μηάδν {πα ἰοίίογ (οἵ τῆς 1,ανν), οὗ 

οἰανεῦν 6 {πὲ ἰδίεν ἀπολυθῶ τοῦ γ, ζυγοῦ ἩΜοΙ]κν δγηεῖ πη. 
(Δ1.18.3680). 

γραμματοφύλαξ, ὁ, κεερεῦ οὗ γεεογάς, ϑοστ, ἤν 6.τιτοΟ(Μ.67.128}}. 
Ἐγραμμιστής, ὁ, ἡπαρε ἀεοῖρηεν, ΤΉρΡΒπ εἤγον.».247(Δ1, τοῦ, 6208), 
γὙραμμοειδής, ἐκ ἃ κἰγατρηὶ ἔπε; οἵ ἸΙσμιπϊηρ, 70,1), νας. (Μ.04. 

τθοιϊ). 
Ἐγρασπρετής, οἰ τρονπφη δ, Ὀγγιαάον,δ(τ.χ0 70); 1. (Στ 0 Ε}; ἰὰ, 
Ομγαι (τ. 7408). 

Ἐγραοπρεπῶς, ἐξά γι οἷά τυοριαη, Ογτνοβρ. ποίρ.01.2: 55.158Ε), 
Ἐγραοτέρα, ΠΟΙ. [6ΠΊ, ἰογπηθα [τῸμ γραῦς, οἰδοῦ γραοτέρας 

πρεσβυτίδας ἘΡΙΡΠ.ἑαεν.γ79.4(0.418.28; Μ.42.7454). 
Ἐγραπτοάγραπτος, δοίἑ! αὐίο ἰο δὲ ἀεῤτείεα απ ποῖ αὐδίο ἰἴο ῥὲ 

ἀερτοιφά, οἵ (τι εἴη ἂν οὔτε γραπτός, οὔτε ἄγραπτος" ἀλλὰ γ. ἐξ 
ἡμισείας συνηνεγμένος. καὶ κατ᾽ οὐδ᾽ ἕτερον τέλειος Τάτ. ϑίμα, ῥγοδίτ 

(Μ4.09.4718). 
γραπτός, αὐὲφ ἰο δέ ἀεριειεά,; οἵ ΓΠεῖσι, Ὑμάτιδιαά, ῥγονίτ(Μ 00. 

4118). 
γραφεῖον, τό, 1. ῥοηεῖ, ραϊμὶ δγμδῖ,, ταθῖ. γ. νηστείας 70. ΠΠ]Ππ|. 

δεαί χδ(Μ.88,0330); 2. οὐ ΐηρ, δοοῖ, ΘΡΡΙΙΘα ἰοὸ {Πἰγὰ στοὺρ οὐ ΟΤ 
ΒοΟΙκΒ (μΒαρΊορταρμα), πθηςε οἵ Ῥβδ οῦ λέγεε...τὸ γι ΤΟ ]ενη.28.2; 4150 
οὗ ΒΙβίου 4] Ὠοοῖκ5 (7085., [αν ψ ]τἢ ΤΠ, 1 ἃπα 2 Ῥαγυ., τ- 4 ορὴ), 
ἘΡΙΡΒ γόης. 4(Ν .43.2448}, 0.10. {.0.4.17(Μνο4.ττδολ,8}; οἱ ριριι. 
ἠαεγ.20.7(0.320.8; Μ.41.4018}; οὗ ΞοΠρίυτα α5 ἃ ΒοΪο, ἄγη, Τγήη. 
2.8(ΜΜ.30.6ο80) ; οἱ ποῖ. ὈΟΟΚ5, 1 ΡΙΡ. ἤκεν.26.τ12(ρ.290.10; 2400). 

γραφή, ἡ, τογτησ, τογτέίοη ἀοειη θη; 
Α. σογιρίνιγε, '. 56 οἱ ἴδγιη ; 8. 1π ρεη., ἴογ ΟἿ᾽ λέγει γὰρ ἡ γ. 

τ ΐεμι.34.6; 2 Ἰερι.6.8: τ4.1; Βαγη.4.7.1α; οἵ ΟἿ᾽ αἀηὰ ΝΈ τπάϊ- 
[εσθηεν (το ἐπα οἱ 2πα οεηϊ.), Ιτϑη ἰαδν,τ.ι. 3(Μ.7.4524); Οὐ. 
Ῥγέπε.4.τχ(ρ.202.1τι; Μ.11.3418} οἷζ, 5. διαθήκη; ΑΙΟΧΙΙΨο ἤαμ. 5 
(ρ.8,22); τῆς νέας καὶ ἀρχαιοτέρας γ. νγτοϊπειμηίρεη, (ς'. 6788) ; ταῖς 
γ. αὐτῶν [3ς, ᾿Ιουδαίων] περιέτυχον καὶ τὰς ὑμῶν [530. Χριστιανῶν] 
ἔγνων Ῥενς.(0.9.20); Ὁ. οὗ Ἰηαινίάμᾳ! ΒοοΚΒ: γ. ... εὐαγγελίου [50. 
Μι.} Ιτεπιἤαον,3.τ.1(Μ.7.8448}; γ. τοῖς Κορινθίοις 1}.5.5.3(8ξοα}; οὗ 
ΒΌΞΡΕ]5, Οἰδιη, »αφά.τ.13(ρ.152.7; Μ.8.3768})}; τῦου,, ἐδετνδίριτττ.γ ; 
2021})}; Ἐοχῃ,, 1.5 ἐ».4.16(0.292.5; Μ.8.13058); ΟΥΟΝ 95, 41 }.65ς.6(Μ. 
32.3360)}; (μγνβιλόν, 6 ἐπ Μ1|.(7.138};} οὗ Δροοινρπαὶ υνυιτηρϑ, 
[σϑπἡαργ,τ.20.τ(Μ.7.6 534}; ς, οὗ ρασίὶς, τοχῖβ ; 'π ΟἹ, χύίθη.23.5; 
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περὶ τῆς γ. ἣν ἔφη ᾿Ησαίας Τυβτἀϊαϊ.ός.τ(Μ.6.6258); ἰὰ ΝΎ, οἱ ΜΙ, 
9:13 ἑτέρα δὲ γ. λέγει 20 ]θη1.2.4:; λα! δγθμαν θὰ ΟἹ οὐ ΝΊ, Οὐ. 
Ῥγίμε.4.2.π(ρ.31τ4.6; Μ.ττ.3658); Οτ Ν γ55..4 οἱ. τ (1.45. 11 450}; 80- 
Πομιραμΐθα Ὁγ ἃ {{|6, δαῖτα οἕ ΜοΠπϑιμγηθάδῃ βοηρίστεβ ἡ γ. 
τῆς γυναικός 70.) Ππαδν.τοτ(ῖ.04.7608}); γ. τῆς Καμήλου τοῦ θεοῦ 1, 
(γόου) ; 2. ἀιβιϊιςτῖνε ἐριτπεῖϑ ἱερά, ΤΟ ]εηι.53.τ; ΤΒΡΏΪ Απε. Αμιοί. 
ττ4(}1.6. τοι 5Ὰ); Επ5.}1,6.6.25.τ( 1.20. 5804}; ἁγία, ΤΗρΡὮἊ, Απτ. ἡ μιοὶ. 
2ιτρ(χοϑΙΒ); Ροϊγούθρ. ἔπ5,λ.ε.5.24.7(}{.20.4074}; Ρ᾽ατ., ΠΙρρ σεν. 
ρτόριη(ρ.3.17; Μ.τό.3021Ὰ); Οτοριαγέν(ρ.3.15; Ἀ1,.11.5654); θεία, 
ΤὨρΡΗ] αὶ “πίοὶ.2.22(τοβδΑ); ΟΥο εἰς. τι δ(ρ.50.32; Μ,ττ.668.); (ἤγγβ. 
ἠουι. 58,3 1 οη.(4.5668); μίατ., Τγοὰ ἐαεν.2.2).χ(}}.7.8020); Οτ (είς, 
.20(0.149,3; 8260); κανονική, ὈΙαχ,, Οὐά, Αν.24} ν. θεῖος, θεϊκάς, 
θεόπνευστος, κυριακός; 8. Οπεαχαςίοτβεῖοβ ; 8. ππιν τολμητέον εἰπεῖν 
πασῶν τῶν γ. εἶναι ἀπαρχὴν τὸ εὐαγγέλιον ΟΥ.70.1.2(41 Ὀ.6.5; Δ{.14. 
250); (δγγβιθορι.82 τη 2 ογ.4:13(Μ.3.270}) οἷϊ, 5. σῶμα; Ῥ. αΠΠἰ- 
οὐ]εῖες, ἰπτοηἀεα το Ιοαά τηδη το ἄδοροῦ ὑπαοτβίαπάϊην, Οὐ,» 1η6.4.2. 

ο(ρ.321.6; Μ.11.3738); σιωπῆς δὲ εἶδος καὶ ἡ ἀσάφεια, ἡ κέχρηται ἡ γ.. 
δυσθεώρητον κατασκευάζουσα τῶν δογμάτων τὸν νοῦν, πρὸς τὸ τῶν ἐν- 
τυγχανόντων λυσιτελές Βα5.5}17.66(3.56λ; Μ,32.18081,}; τὴν ἐν ταῖς γ. 

ἀσάφειαν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ νοῦ, διεγείρων [35. (Σο4] αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν 
ἐπετήδευσε 1885. ]Ξ.Ρτοετη (1. 2828; ΜΝ. 30. 1280); ἀτπι6 το ἀπτῆτορο- 
τη οΥΡμΐβτῃ, (μγνϑ.ἤορι. 7.5.2 τη 70.(8.4414}; ἡ γ. τὴν ἀλήθειαν πεζῷ 

λόγῳ ἡρμήνευσεν ἴ51.}}6].6}}.4.67}1.78.1τ254}; 6. ας ἀπιτηραίτοα 

νοεῖν τὰς γ. τὰς ἀληθεῖς τ(  θη.45.2; αἱ κυριακαὶ γ., τὴν ἀλήθειαν 

ἀποτίκτουσαι καὶ μένουσαι παρθένοι μετὰ τῆς ἐπικρύψεως τῶν τῆς 

ἀληθείας μυστηρίων ΓἸδΙη. 5 γ.7.τοίρ.66.23.; Μ.0.5208}; ΤρΙρῇ ἤαεν.ο. 
φ(ρ.τρρ.ττ ; Μ.41.2250); ΟΒτυβ. ἤστην. 68.2 ἠῃ [0.(8, 4060}; τποιρῊ ἴπ 
Ηοιμ.ΟἸδι. ἀϊθῆσα!ς ραββαραδ οἱ βου ρίατε τὰ σα Ποα “165᾽ τὰ τῶν 
γ. ψευδῆ εὐλόγως πρὸς δοκιμὴν ἔχοντα τυγχάνει, 3.4, 3.5; ἃ. ΤΟ]Ε 

ἃ5 ἃ ταΐοτ, ὈἸθπχ ῥγοί ο(ρ.ὅς.21; Μ.8,200Β) ; ἐξετάζοντες... εὑρίσκο- 
μεν διὰ τῆς τῶν γ. ὁδηγίας ΟΥΝ γ55.,γες α{1{81.45.125}0}; 6. 501 Π- 

οἴθηον, ἕπῃ. σοη τ( 1.25.4.) οἵδ, 5, θεόπνευστος ; οὐδὲν ἔλειπεν, οὐδὲ 
παρεσιώπησε τῶν συμφερόντων ἡμῖν ἡ θεία γ. ΤζὮγνϑ5. Ῥεεμά, τ(Β".728); 

Τάτ φη 4 ἠπ σθη.(1.8)}; Οντ, ρἰαρἢ Οθη.2(1.258); ἔ. οαποπ οὗ ΞοΠ]ρ- 

ἴατο, ν. κανών; 4. ἱπτεγρτείατίοη οὗ βορίατε; 8, πεοδβϑὲῖν τὰ 

ἀσαφῆ τῆς γ. ... οὐ δεῖ ἀναγιγνώσκειν, εἰ μή τις αὐτῶν σαφηνίζει τὸν 

νοῦν τῇ διηγήσει Οτ«εοηηηλ νη ΤΟ ογ.τ4:]( 15 τὸ Ρ.36); ΟΒτγβ.λομι. 

57.1 ἴῃ 10.(8.331Ὲ}} 1Ὁ.53.3(3138); Β. ρἜη. γ165 ἡ ἀλήθεια δὲ οὐκ 
ἐν τῷ μετατιθέναι τὰ σημαινόμενα εὑρίσκεται... ἀλλ᾽ ἐν. «τῷ βεβαιοῦν 

ἕκαστον τῶν ἀποδεικνυμένων κατὰ τὰς γ. ἐξ αὐτῶν πάλιν τῶν ὁμοίων 

γ. ΟΙΕπ,.:εν.7.τό(ρ.68.2οἵ, ; Μ.0.5330) ; οὗτος τῆς γ. ἐστιν ὁ τρόπος, ὡς 

αἰτιολογίαν τιθεμένης τὰ ἐκ τῆς ἐκβάσεως συμβαίνοντα. καὶ δεῖ πάντα 

μετὰ ἀκριβείας ἐξετάζειν, καὶ τὸν τρόπον τοῦ λέγοντος, καὶ τὴν ὑπό- 

θεσιν, καὶ τοὺς νόμους τοὺς τῆς γ.» εἴ γε μὴ μέλλοιμεν παραλογίξζεσθαι 

(μεγβιΐοηι.δι.2 τη. 70.(8.481Α}; οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ λέγειν, ὅτι ἐν ταῖς γ. 

γέγραπται, οὐδὲ ἁπλῶς παρασπῶντας ῥήματα καὶ σπαράσσοντας τὰ 

μέλη τοῦ σώματος τῶν θεοπνεύστων γ., ἔρημα καὶ γυμνὰ τῆς οἰκείας 
αὐτῶν συναφείας λαβόντας... ἀλλὰ χρὴ 'καὶ τὴν ἀκολουθίαν ἀναγνῶναι 

πᾶσαν ἰά πον ΐη 76,.1το: 2η(6.τ6ο6,0); ν. ἀλληγορέω; (ὁ, ἰῆτεο- 

[014 ςρῆβε, οἱαδοσαϊοᾷ δερ. ὃν Οὐ. ψῆο ἀενεϊορεα ΡΥ ηΟΙΡ]65. οἱ 

ῬΏΙΟ τὸ [οἰ αΐα ἐχερεβϑὶβ οἱ ἀπ ῆσα τεχβ ὥσπερ γὰρ ὁ ἄνθρωπος 

συνέστηκεν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, τὸν αὐτὸν τρόπον 

καὶ ἡ οἰκονομηθεῖσα ὑπὸ θεοῦ εἰς ἀνθρώπων σωτηρίαν γ. Οτοῤγίμο, 4. 

2.4{0.313.4; Μ.11.365λ}); [8118 ἡ.. ὁδὸς ποῦ πῶς δεῖ ἐντυγχάνειν ταῖς 

γ. «αἰ ἐστι τοιαύτη..-. τριχῶς ἀπογράφεσθαι δεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 

τὰ τῶν ἁγίων γραμμάτων νοήματα' ἵνα ὁ μὲν ἁπλούστερος οἰκοδομῆται 

ἀπὸ τῆς οἱονεὶ σαρκὸς τῆς γ., οὕτως ὀνομαζόντων ἡμῶν τὴν πρόχειρον 

ἐκδοχήν, ὃ δὲ ἐπὶ ποσὸν ἀναβεβηκὼς ἀπὸ τῆς ὡσπερεὶ ψυχῆς αὐτῆς, ὁ 

δὲ τέλειος.. ἀπὸ τοῦ πνευματικοῦ νόμου ἐῤ.{ρ.312.2}8,; 3648}; ΟΠγν8. 

“ειΐα Ῥν. το (Μ.64.7280); Απάτ Ομ 65,4 βοσιρτόοῖη(Ν].τοῦ.2 τ70) οἵε. 

5. ἀναγωγή; 5οπῖδ εχ ψι που ἸΠΠΈ͵Ὰ] 86ηβῈ εἰσέ τινὲς γ. τὸ 

σωματικὸν οὐδαμῶς ἔχουσαι...ἔστιν ὅπου οἱονεὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ 

πνεῦμα τῆς γ. μόνα χρὴ ζητεῖν Οτιῤνγίηκι4.2.5{(0.314.6; Μ.11.3658); 

περὶ πάσης τῆς θείας γ., ὅτι πᾶσα μὲν ἔχει τὸ πνευματικόν, οὐ πᾶσα 

δὲ τὸ σωματικόν 1δ.4.3.5(ρ.331.13; 3858); ΔΠΟΙΏΘΥ ἸΠΈΘΓΡΙΗ. Οὗ ἕῆτεε- 

[014 βϑῆξε τὸν ποιήσαντα τῇ γ. σῶμα καὶ ψυχὴν καὶ πνεῦμα, σῶμα 

μὲν τοῖς πρὸ ἡμῶν, ψυχὴν δὲ ἡμῖν, πνεῦμα δὲ τοῖς ἐν τῷ μέλλοντι 

αἰῶνι κληρονομήσουσι ζωὴν αἰώνιον. 14, μομῖ.2 τη {εν ἀρ. ]ηΐϊοι. τ. 30 

(ρ.36.1ς ; Μ1.12,4210}:; τὴν--.γ.» ἄνϑρωπον.. εἶναι" τὴν μὲν παλαιὰν 

διαθήκην ἔχουσαν σῶμα, ψυχὴν δὲ καὶ πνεῦμα καὶ νοῦν, τὴν καινήν, 

καὶ πάλιν, ὅλης τῆς ἁγίας γ., παλαιᾶς τέ φημι καὶ νέας, τὸ καθ᾽ 

ἱστορίαν γράμμα, σῶμα" τὸν δὲ νοῦν τῶν γεγραμμένων..-Ψυχήν Μδκχ. 

τηνεὶ. 6( δῖ οἱ 684.,8); ΞΌΡΕΓΙΟΥΠΥ͂ οἱ βριΐαδ] βθηβε ἡ ἁγία γ., τὸ 

μὲν φαινόμενον γράμμα, παρερχόμενον ἔχουσα" τὸ δὲ κρυπτόμενον τῷ 

γράμματι πνεῦμα, μηδέποτε τοῦ εἶναι πανόμενον 1Ὁ.(6848); 5. ἀαϊδουῖν 

ἀπ ἱπβριγατίου ; 8. ἴπ βθη. βορίαχε ἴο θῈ ῥγββεσνεά ἰηΐαοΐ τοῦ 
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προσθέντος ἢ ἀφελόντος τι τῆς γ., ἐπιτιμίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἔχοντος 

Ἰτεπυλαον.5.30.1(Μ.7.12040); ὅσα..«κηρύσσουσιν αἱ θεῖαι γ. ἴδωμεν, 

καὶ ὅσα διδάσκουσιν ἐπιγνῶμεν..«μὴ κατ᾽ ἰδίαν προαίρεσιν..«μηδὲ 

βιαζόμενοι τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ δεδομένα, ἀλλ᾽ ἢ ὃν τρόπον αὐτὸς ἐβου- 

λήθη διὰ τῶν ἁγίων γ. δεῖξαι, οὕτως ἴδωμεν ΕΠΡΡΟΝοδί ο(ρ.251.6. 

Μ.1ο.8174)}; μὴ οὖν ἐπίσπειρε ζιζάνια τῷ ἀγρῷ τῆς θείας γ. .Άτῃ. 

ἄϊαὶ, Τνίη.2.0(}}.28.11608}; ἐὰν δέ τις ἐγκαλῇ τῇ θείᾳ γ. ... κατα- 

μανθανέτω πᾶσαν τὴν τῶν ἀνθρωπίνων διακόσμησιν {8 45... 5.Ῥτοε.ὁ 

(τ 3810; Μ.30.1288)}; ποῖ ἰ0 δὲ πεσίεοίοα, (μγγβ.ἠοιη.8 5.4 ἴηι ΔΗ. 
(7. 8108}; 1514.}6}.0}}.3.202(λ}.γ8. 950}; Ὅν. βοτρταζα ἃ85. Τα] οἱ 

ἔα, Ατηρ ᾿σιααβλτ371.(}1,27.5044); ξ τ} ταὶ,  γίη.2. 3(Ν1.28, 

11618); οὐ Ν γθ5. Ἱγίη(ρ.73.1ο; Μ.322.6884}); κανάνι παντὸς δόγματος 
καὶ νόμῳ κεχρημένοι τῇ ἁγίᾳ γ. .." τοῦτο δεχόμεθα μόνον, ὅ τί περ ἂν 

ἢ συμφωνοῦν τῷ τῶν γεγραμμένων σκοπῷ ἰ(,αἩ ΠΗ}. εἰ γες.(}1.40.400}} 

Ὀμυνϑ λοηι. 53.2 ἦι 10.(8.3138}; δ. ἱπβρίταοπ, ἴῃς ψνοτκ οἵ ἢ]. 
ΟἸ)οϑῖ τὰς γ. ... τὰς δεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου τ(ἰδπι.145.2; Ιτοῃς 

᾿μαεγ.2.28..(Μ.7.8ο6 1.) οἷξ, 5, πνευματικός; μυρίας ἂν ἔχοιμί σοι 
γραφὰς παραφέρειν, ὧν οὐδὲ κεραία παρελεύσεται μία...τὸ γὰρ στόμα 
κυρίου, ἅγιον πνεῦμα, ἐλάλησεν ταῦτα (]ει}. ῥγοί Ο(Ὁ.62.0; Μ.8,102}0); 
τὰς γ. αἷς πεπιστεύκαμεν κυρίας οὖσας ἐξ αὐθεντείας παντοκρατορικῆς 
1ά.σὲγ.4.τ(ρ.248,21; Μ.διτ2τθ8}; 70.5.13(ρ.238 2.12; Μ.0.125}};} ΟΥἉἁ 
ῥυΐηῃσι.τιδίρ.3οι.το; Μ.11.3528); τῷ ἐν ταῖς θεοπνεύστοις γ. λαλοῦντι 
πνεύματι ἰὰ. [υ.6.48(:0; Ρρ.157.2.: Μ.14.284.}; ἃ δὲ αἱ γ. φθέγγονται, 
ταῦτα ὃ δεσπότης ἐφθέγξατο! ὥστε κἂν νεκρὸς ἀναστῇ, κἂν ἄγγελος 
ἐξ οὐρανοῦ καταβῇ, πάντων ἔστωσαν αἱ γ. ἀξιοπιστότεραι (Ὦγγπ.}.ας. 
4.3(1.7558); οὐδὲν ἁπλῶς ἐν ταῖς θείαις γ. κεῖται' πνεύματι γὰρ εἰρη- 
μέναι εἰσὶν ἁγίῳ ἴά.ποη!. 50,1 τη. }0.(8.2038); ΓΠαι.2 1 με. 3:το(3.600); 
ἐδι(δοι); ἅ. Ξοχίρίατο αηα τγαάίτίοιι, ν, παράδοσις ; 6. θογρίαγο ἀπ 
βρίτιτααὶ Π{8; ργοάπιςεβ. ἀειποδίίοη ὁ δὲ... κατακούσας τῶν γ. -.- οἷον 
ἐξ ἀνθρώπου θεὸς ἀποτελεῖται (ἸοΤΆ,5͵γ.7.τό(ρ.0 7.15} λ1.0.532}}}; 
τροφὴ ψυχῆς ἡ γ. Ἐπτποτιεοη  μ}.2(}1.28.1τ2148}} 41} ἅτε ἀὐρο τὸ 
το ἰξ ἋῸΓ βρίτιῖθα] δἀναποομιοηῖ, βάβιγον δ. οκ(Ζ, 4401; Μ.31, 
11480); Ομγνβ.πομι.9,6 ἴῃ ΜΠι.(1.208-228}; 7. οὕ. ὈΥ Πογοίΐοβ; 
8. ἴΠ 61 τηδι ῃοᾶβ οἱ ἱμίογρχη, τὴν μὲν τάξιν καὶ τὸν εἱρμὸν τῶν γι, 
ὑπερβαίνοντες, καί, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, λύοντες τὰ μέλη τῆς ἀληθείας 
χρη ἤαεν.1.8.χ(}.7.5214}; κἂν τολμήσωσι προφητικαῖς χρήσασθαι γ. 
καὶ οἱ τὰς αἱρέσεις μετιόντες, πρῶτον μὲν οὐ πάσαις, ἔπειτα οὐ 
τελείαις, οὐδὲ ὡς τὸ σῶμα καὶ τὸ ὕφος τῆς προφητείας ὑπαγορεύει 
ΟἸειῃ. ιν. 7.το(ρ.68,8; Μ.0.5324)}; 1ῤ.(ρ.γ4.2}ς; Β410)} Αἰδνεχῤ δ, 
61: 27(}.27.3018) οἷτ. 5. διαιρέω; ΟΥἨ ἙΟΙΊθ]οῖα. ΔΡαπαομηπθηΐ οἱ 
βοσίρίατε μὴ γὰρ μαθόντες τὰ τῆς γνώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς μυστή- 
ρια,..“παρεπέμψαντο τὰς γ. (Ἰειγ.5,γ.7.τό(μ.60.12 ; 5368); Ὁ. ἈρΡρθαϊοα 
το (65ρ. ΌΚ Αὐϊβῃ5) ἀρβί. σόοποι δ: ἀσ ΠΏ ΠΙΟπΒ παρὰ τὸ βούλημα τῆς 
θεοπνεύστου γ. τοιαῦτα 80. ΘἴΘΥ 8] σΟΠΕΥΔΌΟΠ οὗ ὅοη] τετολμήκασι 
περὶ αὐτοῦ διορίσασθαι ϑ'γηιδ. ἀπη|.(345)8(ρ.253.2ς; Μ.26.7334); ἐν 
γαῖς θείαις γ. οὐ γέγραπται περὶ τούτων [50. ὁμοούσιος 84 ὁμοιούσιος 
ϑγγην, 5 γη1.2 Δρ. ΑἸΉ Ἔγη.28(ρ.257.6; Μ.26.7418}; δγηιδ, δίνην, ἈΡ. 
ΔΙ ςγη.Β(ρ.236.1ι,τ4; 6938,0); ΟΕ]. ἐρια ρ. ἘΡΙΡΗ λαδν.73.25(ρ.20ὃ. 
241 Μ.42.452Ὰ}}; οἵ, μαθέτωσαν ἀπὸ τῶν γι, ὅτι καὶ ὁ τὰς αἱρέσεις 
ἐπινοήσας διάβολος διὰ τὴν ἰδέαν τῆς κακίας δυσωδίαν κιχρᾶται τὰς 
λέξεις τῶν γ. Ατἢ..“45.1.8(Δ8.26.250); οὗ Τα γοΠ65. μόνας δὲ τὰς γι. 
ἐρευνᾷν, ὡς βεβαιοτέρας οὔσας τῆς τῶν πατέρων ἐκθέσεως ΟΓΡ(445) 

αεἰ. (440 2.11 Ὁ.124.23; Ε].2.1414}. 
ΒΒ, (τον }) φήϊεϊ, Ἐπ5.ν.(,2.2τ(ρ.40.30; Μ.20.ΤοοοᾺ}) ; ἐῤ.2.23(ρ.5ο. 

21; ἸΟΟ0}}). 
. Ἰπάϊοίμιρηι, αεομδαϊίοη ; ἴῃ σατι., ἀραῦῦ ἰτοχὰ ἰεραὶ ργοοθθάίηρθ 

ἀπειθίας...γ. Ογτ Ἐς. 36:7(Δ1.60.0288) ; 14,.6.0(4.7248); ὙΠατψι,.37 
ἐμ τη (α.48} τὰ. Τα ττ4(3.702). 

Ὁ. δι έμιαρε, ῥίείμγε ὅπερ μόνον ἐγκαλεῖν ἡμῖν ἔχετε, ὅτι μὴ.-.ἐν 
γραφαῖς στεφάνους καὶ θυσίας φέρομεν Τυ5ῖ.ταροΐ.24.2(Μ.6. 2051 ΠΟὨ]. 
ταφαῖς). 

Ἑ. πιρῖ. θεοῦ...γ. ...« δημιουργία τοῦ κόσμου (Ἰροχ.5ἰγ.6,τ(ρ.400. 

17; Μ.0.3570). 
γραφία, ἡ, τογτίηρ, ἱγεαϊίςε, αὙΝ γ55. πε. ττ( δ δ.45.δ73Α.; λογο- 

γραφίας 2 Ὁ.265.7). 
γραφικός, 1. ὁ} ἀγατοίηρ οὐ τον ἴηρ ; γ. ἄσκησις ἃ5 ἀϑορίϊσα! οχου- 

αἶθθ, Ῥ41],}. 1 ατις.τ2(0.36.14; Μ.34.10350); 2. οὗ δεγίρίμγε, δεγιριεγαὶ, 
ας, Αοριἤονι,5.24{Μ.34.402Ὰ}; Βα. [ἀ.6(2.2200; Μ.31.692Ὰ); γι .. 
προβάλλει μαρτυρίας 1)]οά, [αἱ.(Μ.103.8728)}; θεορρύτους πηγὰς γ. 
Π δηλ. ἐγ. }}.2.2.3(ρ.220,3}; Τ.0.0).8..}.28(Δ|.06.1128Ὰ}; 3. εἰ εα, 
πργϑε τη. ἐπ σογίριαγες γ. ἐστιν καὶ μέγας διδάσκαλος δ ίζαςε, [α6,3.2 
(Ρ.53.7); ἐπισκόπους οὖς ἐδόκουν γ. ὑπάρχειν Απαδι.5,Ποα,.(Μ.80. 
1β: 0); γραφικώτατος ὑπάρχων ᾿Λπαδι, 5, γεία!, 40{0.600); 4. ποαῖ, ἃ 8 
φιαδϑί., φεεσίρίμγαί βαξεαρο, Ῥα]ὶ Ολυγς. τ2(ρ.69.4; Μ.417.30); 10. 
ΜοβςΠι ργαί Δ (}1.87.2803}0)); ΡΪΌΙ., ἐδ βεγίριεσες, ΟΥΝ Υ55, μη το 
(2 Ρ.242.12; Μ.4ς.8454), 



γράφω 
γράφτω, ΞΕ. τοῦδ ; Ὀ8.55.» γέγραπται ἐΐ οίαμας τυντπεη [56. ἰὴ βοτὶρ- 

τὰς} απα ἤξηςε 15 δι οχϊδεινε; οἵ ΟΥ δπὰ ΝΎ, τύίρι. 4.5; Βατηι. 
4.3; [ϑι. ταί, τοο.τ(Μ 6,76 04}; ΟΥιρ»έγιο.3.τιτοίρ.2322.6; Μν1τ. 2808}; 
η5.6 τόσο. (3.240; Μ.32.6240) εἴς, ; τοτα σαυοὶν ἴῃ δοῖ, πὐεὶ γάρ, 
μὴ ἀποκρίνου Βίαντα. Τγέη.3.42(Ν].30.Ο808); τὸ γεγραμμένον βαδεαρέ 
ΟΥ̓ τρογά οὗ εν Ίριεγο, ΤΟ φη1.15.1τ. Οὐ [γ.12 1ἢη.70.1: τ](ρ.404.}}; ΑΗ. 
βα55.21(ΝΠ|.28.2210}; Ρίατ,, Ὁ ΙΟρΡΉ.τ2.τ; Οὐ. 70.τ.τοίρ.10,322; Μ.14. 
408); Β85.6.τόο. 3(3.2500 ; 6250); 2. ἀερίεί (βΒρ.), ἐνῥὴξν τὸ τίμιον 
δὲ τῶν νοημάτων βάθος τὰ πορφυραυγὲς εἰκότως ἴον “εἰ φρο, ὈΊ5. 
ΦΩΥ1}.101.το. 

Ἐγράψιμον, τό, ἠαρμητογτίηρ, Ζοβ,αἰϊοφεῖα τ2(Μ.78,τ6οδ0). 
Ἐγραωδῶς, πὲ αἡ οἷά τοοππαη, ΟΥ, [0.1το,.42(26: }Ρ.210.25; Μ,14. 

380Α}. 
γρηγορ-ἔω, ὑὲ υἱρτίαηί, τοαίολι; 1. ἃς σμαγαοίουςιϊς οὐ σοί, ὅτ. 

ΝΆΖ.οΥ.31.22(0.172.12; Μ.36.1578); 2. οὗ βριπῖπα] νἱρίίαπος. κϑεὶ 
ἀκοίμητον πνεῦμα κεκτημένος ἴσῃ. Βοῖνε.τ.3; ἃ55. ρβαϊηραν, ες, 
δ4].3.2; ΠῚ Ἔχρθοϊαίίοι οὗ {Π6 Ἰνοχά, Μοῖῃ, σγηηρ. 5. (ρ.55.18; Μ, 
18. 1000}; ΙΓ [βαρ ἐν ἡμέρᾳ ἂν «ἢ τις, μὴ νήφῃ δέ, μυρίοις 
περιπεσεῖται δεινοῖς (Ὦγχγϑβ.ἤσοημ.0. 51 Ὑ ΤῊ655.(χ1. 4800); 18.1.3(420})); 
85 ἀρίθησθ ϑραϊηβί θδν}, αὐ Ν 85.75.2} .(Μ.46.301Ὰ}; ὅτι ἂν --ῶμεν, 
οὐ δεησόμεθα τῆς ἑτέρων βοηθείας (ῃγνα.λοη.1.4 ἵπ ΣΤ Αδος (τι. 
4208}; Οντχ. 1 ,.12:35(Μ.72.7440; ἐδ. (7454); 8. Ἰϊτατρ., οὗ ρᾶβομαὶ 
ν]ΡῚ] ἀγρυπνοῦντες καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ συναθροιζόμενοι 
““εἴτε (ηε!. 4 }}.5.10.3. 

γρηγόρησις, ἡ, τοακεξμίηεεε, οἱρίίαπεε; 1. ἴὰ σϑη., ΠΙΡΡ. αη. 
3.15.5; ἘΡΙΡΗ, ἤαέγ.τθ.τίρ.210.22; γρήγορσιν Μ.4τ.2404}; 2. οἵ ΞΒρΙ [04] 
νΊρΊποθ, ᾿ς. δαί.3.2; ἔνυξέ με...ἐπὶ τὴν γ. αὐτοῦ [3ς. θεοῦ] ἐῤ.τό.4; 
8.35. ΒΟΡτεῖν, ἘΡΙΡἢ.ἤαδγ.26.13(ρ.203.21; Μ.41.3528};} ἀπ [αβίηρ, 
(τυ λσηι, 9.3 τ 1 ΤῊΥόδς (τι 4800); Ογτ.1,2.1τ521.35(}1.72.744}}). 

Ἐγρηγορητέον, οη6 γητδὶ τοαίο!, Ἐτι5. [7.1.6 πλτ30(}}.,24..5644}}; 
ΤΒατ, ϑεμή.ἐῤ}.2.122(},99.14οοο). 

ἘΓρηγοριολόγοι, οἱ, ἔδοξε τὸῦο Φρεαΐ Πρ6 Ογέσονγ (οἱ ΝαΖΙΘΏΖιι5), 
(οϑιη.2[6].ςοποίρτοθυα, (Μ.38.343). 

Ἐγρήγορος, τορδοίεϊ, υἱρτίαμι, νας, δῖδιτιοϑ; Μᾶς, Αερ. πονη.7.8 
(21.34.5288}; ποαῦ, 85 5058.) οἰσίίαηεο, ϑοταρ. πη. Ξ4(0Ρ.78; Μ.40. 
Ὁ24λ). 

γρήγορσις, ἡ, υἱρτίαηεε, Ογτιαάογ. τ4{(1.5008); 14..70.6.1τ(4.6470). 
[Γ᾿ γρήπισμα, τό, ἴογ γρίπισμα, γαβαείοιις αεἰ, Τ. Καμ.5,6. 
γριπίζω, 5εἶσε, ἰαν λοίάᾷ οἵ, Τιομο Ν υιδν»,.45(Μ1.03.1724Ὰ}; οἵ 

ΠοῖΠπρ 8 ῥχοῆϊ, ΟΥ̓ ΝΥ55.6.27(Ρ.81.13; Ν.32.1002). 
γριφοειδής, επἰσηιαίῖοαί; οἵ ἙπΠοτηϊδη Ππθη ποτ οὗ ατρττηθηὶ, (τ. 

Ναζ.ον,28,ττίρ.38.14; Μ,36.40Ὰ). 
Ἐγριφοειδῶς, ἐπ ρηηαϊίεαϊΐν, Ζαοῖ ΜΠ Πρ (Μ8ς, τοδτο). 
Ἐγρονθίζω, ὀέεαὶ τοῖίβ ἤ 5,5, ΤὨΡη,εἰγοηρ.2οδίν.]. γροθιζόμένον 

Μ,τοϑ. 5338). 
γρόνθος, ὁ, Κ5:; Ἀθπσα ῥίοιυ Οὗ ἰἢο βςί, ῬοΙ͂νο.ερ.2.2; ΜΙΟΝΕν.οἱ 

“1ε}.3(0.3.}). 
Ἐγρυγμός, ὁ, φγμη Ηρ Ο ἃ Ρὶσ, Οὐ Μαρ Δ]αἱ,({τ.Ζ4.0ἢ.,}3,4 

(Δ1.}..77.226Ὰ) ρϑυῃ. ἔου γρυσμός. 
Ἐγρυλλοειδής, λϊάφομς, 10. 16] ρσφητ, ἐοηϊ υἱγρ, (Μ.88.10720). 
Ἐγρυπόρυγχος, Ποοκ-ποξεά, 10.ΝΜα] ἄγον. το Ὁ. 298(}1,07.3028). 
γρυτάριον, τό, 190] ν τελευτῶν... καταλιμπάνει τὰ γ. ῬΑ]]. ἢ. απ5. 

13(0.37.8; Μ.34.1ο350), 
Ἐγυγγλυσμός, ὁ, -- γίγγλυμος, Κὶπα οὔ 701η|, Μεϊδοτιμαί ονῃ. 

5ΞυΒορ5.(Μ. 64. 11208, ν.]. γυγλυσμός). 
γυμνάξζ-ω, 1. ἐγαίη, ἐχογεῖδο, 650. τοῦ, (Βυιβεϊδη 1; οὗ 115 ΠΐῈ 

ἃ ΤΥ Πρ ΤῸ Ποχῖ ευόμεθα τῷ νῦν βίῳ, ἵνα τῷ μέλλοντι στεφανω- 
θῶμεν 4(Ἴεη1.20.3) ΟΥ̓ βαϊνατίοη, ἘΠ ῖομ,ΑἹ, Κγιΐμ 1,..22: 46(ρ.248.2}; 
οἵ πραγίνυϑ, Δ,  λάοί Υ χ(Ρ.63.8); οὗ ἔα τοαυϊτίηρ τταϊηίηρ, ΕΡ. 
ληφάρ.Ἐλι5.}..6.5.1τ.43(λ1.20.4254)}; (Ἰεπι, δεῖ. 36(Ρ.148,4; Μ.7174}; 
ΒΟΙΠΊΘΌΣ65. ᾿χονίαοα Ὀν Πογοβίεβ, Οτγ ές.3.12(0ρ.212.26; Μοττ. 
0368); “-ομένων τῶν ἀγαθῶν ἐν αὐτῷ [56. τῷ κακῷ} Ῥτοςσ,Οδη.τι26 
(Λ1.87.1τ13Ὰ}); ἀϊνίηα. ἴονο Βοίηρ 115. υἱπηαϊε σαι88 ἡ ἀγάπη... 
γυμνάσασα κατασκευάζει τὸν ἴδιον ἀθλητήν (ἸοΙΩ.:,».7.11(0.48.22: 
Μ.0.4038); ὕγτ. 70.3.14(4.216Ὲ}; ἴῃ ΠΊροσ βϑἴαρες οὗ βρίτααὶ [11 Ὲ 
τοῖς εἰς γνῶσιν “πουσιν ΟἸΟΤῚ, κἐγ.6.τοίΡ.471.10.; 2000); 1Ὁ.7.7(0.325.5; 
4656); 650. ΟΥ̓ΡΆΠ5. ΟὗἨ ΤηΟΤᾺ] ἀπ 5ρ  ΓΊΕΠ18] Ρευσερίίουι διὰ τὴν ἕξιν 
τὰ αἰσθητήρια γυμνάσαντι πρὸς διάκρισιν καλοῦ καὶ κακοῦ Οτι( εἰς, 
4.50(0.323,10; Δ ΤΙ.ΤΙΟ0Β); {[Β85.15.172(1.5038; Μ.30. 4054); ὕντ. Η, 
εαἰδεῖι, 4.3; ἡ γεγυμνασμένη τὰ αἰσθητήρια ψυχή τ Ν γβ5.ἠονι, 4 ἱπ Οαπὶ. 
(Μ1.44.8440}); ΓΒ γγ5.ἤοην. δι4 τη Η6ν.(12.88Ὲ); 2. ἀϊςρπμίο, Ατηοηδρ.»Ες, 
"(ρ.56.14; Μ.διο888Β); κακῶς γυμνασθὲν κατὰ τοῦ θεοῦ ἽΠατ. ἤοτδοὶ. 
15.40:το(.18,13408}); ϑοοτ.ἤ,6.4.7.4(}1.67.302.Ὰ}; 3. ἀϊξειίδς ἐπὶ πολὺ 
γυμνάσας τὸ πρόβλημα Ἰδπ5.᾿..6.7.7.5(Μ.20.6494}; Ατἢ.«6ε7.27(Ρ0.23. 
20; Ἀ1.25.4658); 16.}. ΕΡΤεί, 3(0.6.16; ΝΜ. 26.τοκ6Ὰ); Οῃγνϑ θη. 5.5.1 
1.4: δῆ, (7.555); 4. ἐχαἨ γυμνάσωμεν τὰ κατὰ τὸν τόπον ΟΥ̓. 70.32. 
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Ι χᾳ(ι6; Ρ.467.22; Μ.14.8οδ0); τὸν περὶ τῆς πίστεως “των λόγον ζῃγνϑ. 

γυμνός 

ἦι. 10.3 τη ΤΟ ογ.(το.848);5. ἐχρίαΐη γύμνασον καὶ τὸν ἄλλον λόγον ΟΥ. 
᾿01,.1.7 ἴηι γ.(ρ.5.21} Μ.13.2610); 18.4.6.52.4(0.80.4.; Μ.22.1448}; 
σαφέστερον...ἐπὶ ὑποδείγματος αὐτὸ γυμνάσωμεν (ῃτνϑ.ἀοη.6 5.1 
ἴηι ΜΙ(7.6410); 6. νιρηαΐε οἠ τοὺς περὶ προνοίας καὶ κρίσεως 
κατὰ σαυτὸν ἀεὶ “τε λόγους ἘνΑρτ.ΡΟηϊ ὐἩοσί ἈΡ. βοοτ,᾿.6.4.23.70(Μ. 
67.5200); “-ε τοὺς λόγους τῶν ἁγίων γερόντων Τ)οτ,ἀσεὶ. 4. ττί Μ.88, 
τ673}}; 7. ἐπυεδίίψαὶθ ἸΟΘΡΆΪΥ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τὰ τῶν ἐπαρχιῶν 
"εσθαι ΟὨγν 5.6. ἰπηθε.γ.τ(3, 5160); ῬΆ]] υ Ολγγς.ίρ.ις.ο; Μ,47.12); 
Ἠδθτ80]. ποῦ. 25(ρ..46); ὙΠΡΠη..οὐγο».Ρ.77)(Μ.τοβ. 2280). 

γυμνασία, ἡ, ἐχεγεῖδο, ἰγαϊπίησ; ἴῃ ρθη. οὗ βριγιῖπα! οχογοῖξο, 
Ἰτϑηνςἤαον.4.38.2(31.7.11074} οἵ. 5. αἰσθητήριον; ἀναγκαία γὰρ ἡ 
γνῶσις.--«πρὸς ψυχῆς γυμνασίαν ΟἸἼδτη. ἐεἰ.28(0.145.26; Μ.9.7134}; 70. 
ΟἸϊπλ.Ξεαὶ, 4(Μ.88,7124)}; ΟΥ̓ ἐαβιϊησ, Ομ γνυβ, ἄορι. 13.5 ἐπ α Τί (τι. 
Ο012Α) Οἰΐ, 8. σωματικός ; ἐῤ.(6128); Ππίμα}. ας, ἄφιρτοθι, (Μ.8ς. 
6321}; οἱ βάν οἵ βοτρίαγο, Ὀ]οη. Ατ.Ζ,».2.0(}}..3,6488). 

γυμνάσιον, τό, 1. ἐχεγεῖξε, ἱγαϊητηρ, ἀϊδεϊῤῥ[δισ; ἃ. ἴὰ ρθῖ, ἄτυφον 
ἡ αὐτουργία γ. (]Ἰετὴ, βαεά,3,το(ρ.266.1ς ; Μ.8.625Α}; Ορρ. αὐτάρκεια: 
δικαιοσύνης .««κοινωνικῆς τὸ γι. 1δι(ρ.266.18 ; 6258); 1α.4.4.5.3(ρ.τότ. 

26; Μ.0.δοϑα); ΟΥΟ εἰς. ρχοειη βίῃ. 54.25; Μιττν 6494) ; Β. ΟὗὨ ἘΧΈΘΓΠΑΙ 
ἐνθηῖβ ἃ5 τηθϑηβ ΟΥ {γα ] ΠῚπρ' 501} τῷ θεῷ, ἃ βούλεται πρὸς γυμνάσιον 
ἡμῶν διατασσομένῳ Οὐ.07.1ο.1{ρ0.319.2}; Μ.11.4458); ἡ νόσος...γ. δὲ 
καὶ δοκίμιον Ἰ)»οη. Α].6Ρ,πι5,}}.6.7.22.6(Μ.20.6888); οἵ πα ευηρβ, 
Ἰυβ.4.6,3.5(0.125.4; Μ.22.2134); Οῃγυβιλονι, κοι 1. Δ11.(7 5140); οὗ 
ἰοτίυγοβ οἱ τηδσίνυβ 85 γι ἀρετῆς ΤΠαῖ,ἢ.6.4.22.10(2.994}; ἀπ οἴπεσ 
Ἔν }}5 ἃ5 ἃ ταϊπίηρ τοῦ βίου τὰ δυσχερῆ φιλοθείας γ. .5.861.0».1.3 
(Μ.8ς.220Ὰ); Ῥτος. Οσφη,1:26(}}.87.112.}); 6. οὗ βρίχξαα! ἰχαϊηϊηρ 
γ. μέν φαμεν εἶναι τῆς ψυχῆς τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν, τέλος δὲ τὴν θείαν 
Οτι εἰς, 6.τ2(ρ.83.τ6: Μττ.13008); γ. γὰρ ταπεινοφροσύνης ἡ ἐν τοῖς 
εὐτελεστέροις πράγμασι διατριβή Βαβ,τερ.ὖγ.280(2.5178 ; Μ.31,12858); 
814 Ρΐουϑ Ἐχογοΐβεβ, ΕῸ5.4,6,4.7(0.161.6 ; 2680); γτ, 5.76: τα(Μ60. 
11928}; 2, ἐγ ΣΉ ΗΡ φρομμά; ταεῖ., οἵ Ῥαϊδβεϊπθ, ἔου [Π6 Θροβίεβ, 
(μτγβ.΄οηι.33.5 τη. ΜΠ|ρμ.(7.3678}; εἰς τὸ τῶν θλίψεων κατιέναι γ. ΤΗΙ, 
Ἐς. 34:208.(τ.818); ἐν τῷ τῆς ἀρετῆς γ. 70] τη. σοὶ, 4(Ν8.88,7540). 

γύμνασμα, τό, ἐχέγοῖςε, ἱγαϊηίηρ; οὗ 50  τίηρθ οἵ τηατίγιβ, Ερ. 
Δ σά αρ.Ἐν5.}.6.5.1.42(Μ.20.4240); δηὰ οἵὨ τὴ6 ἰᾳδῖ, Οτ. σοί, ἐη ΚΒ. 
4:8 ἂρ. ῥλτίος.26.5(ρΡ.236.20; Μ.12.11574}; οΟΥἨ ἀβορίίοαὶ ργϑοιίοθϑ, 
(Ἰετη. αϑά.5,δ(ρ.26ο.13; Μ.8,6128); διὰ τῶν τῆς ταπεινοφροσύνης γ. 
Βαβ.γερ ὃν. 280(2. 5178; Μ.31.12858); γ. τι πρὸς εὐπείθειαν Ογγ. Πἶη. 
8(65,277}); θεῖα γ. 10.ΟἸ τη. 5εαἰ,.4(Μ.88.6858). 

ἔγυμνασμός, ὁ, ἐχογοίδ 6 τοῦ γ. τῆς χάριτος ας, Αεριλομηιτουτι 
(Μ.34.6418). 

γυμναστής, ὁ, ἰγαΐηον οὗ αἰ ίἰείες, οἵ ἃ βρίτίτυ8] σα ϊᾶθ, 70. πι. 
5εαἰ.4({Μ4.88.7248}; τ.(7 250). 

γυμναστικός, ποῖ. 45 50 5:,, τολαΐ ἐς σαὶ ἔον πρὶ τιτα] ἰγαΐη- 
ΤῊ εὑρήσεις δὲ ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ μίγμα τοῦ ὡσὰν ἱστορικοῦ πρὸς τὸ γ. 
Οτ, ».7γ4 ἐπ 70.πο 3τ(ρ.541.16).Ψ 

γυμναστικῶς, ὧν τόαᾶν οὗ Βρ᾿ για] ἀεί ρἰηδ αἱ κακώσεις... ἐπιφέ- 
ρονται....καὶ γ. ἵνα δοκιμασθῶσιν οἱ δίκαιοι ΟἸντΡ, 70 τ5(}1.03.χ720). 

Ἐγυμνήτευσις, ἡ, παλείηδε5, ῥουεγίγ ἡ γ., τοῦ τῆς ἀθανασίας 
περιβολαίου [30. πρόξενον] ὙΠάτ, ϑιπα.}.2.5Β(Μ.09.12720). 

Γ᾿] γυμνιτεύω, -- γυμνητεύω, δὲ πακοά, Οτιον,ττ.2(0.322.24; Μα. 
4498). 

Ἐγυμνοκέφαλος, δαγε-ἠεαάει, “4. Τποτπ. Α κό(ρ.τ73.1). 
Ἐγυμνόκριθον, τό, ἃ Κἰπα οὗ ψῃραῖ, δελοί, ἴθ ἕπῃ, ΡΡιΑ(Μ0Ή.2 

Ρ.642). 
γυμνοποδέω, δὲ δαγεῤξοοιεά, τ. Ν 7.ογ.45.το(.36.6408), 
γυμνός, ἃ. ησιοά, οἱ Αἄδτῃ δα Ενς Ὀεΐογο ΕΠ) οὐδὲ γὰρ ἤδεισαν 

ὅτι γ. ἦσαν, τῆς δόξης τῆς ἀφάτου περιστελλούσης αὐτούς ΟἸγνβ. ποι. 
16.1 ἐπ θη. (4.124Ά}; ἡ τῶν ὀφθαλμῶν διάνοιξις [5ς, παρέσχεν αὐτοῖς} 
γνῶναι ὅτι γ. ἐτύγχανον, καὶ αἰσχύνεσθαι Ποα, εη.4:8(Μ..3.15 688); 
Ογτυ ρἰαῤλι θη, )(τ,66); ΑπάτιΟυ ἐγιοά, (Μ.07.14018). 

Β. τηςῖ. ; 1. Ἡπαάογηεά, ρίατη, (ας 11 15) τη (ἐδ) 5 εἰ γ. δικαιοσύνης 
ἐπιδείξω τὸ σχῆμα (ει. ῥγοϊ,τ2(ρ.8ς.το; Μ.8.2418} θεὸς.«.γ. ἔσωθεν 
τὴν ψυχὴν βλέπων 1(.ςἰγ.6.17(0.512.21; Μ.0.2880); Επ5.λ.6.1.3.υ2(Μ. 
20.734) ΑΙ χη. α],2ο(Μ.28.7936,}.} οἷτ, 5. διαβολότης ; Ποπος ῥίαίη, 
εἶξαν ἴχνη Ἰδπι5.ἢνε.1.1.3(498); οὗ ἃ Ῥγοποιποειηθηΐ, Β85. ἐμή.8(2, 
222Α: ΝΊ.31,6720); 6βρ. οὗ ἔχτατῃ τὴν ἀλήθειαν γ. ΜΘ... γΗριο(ρ.115. 
3; Μ.18,τ8οκ); Επ|5,}.6.7.8(5120 ; Μ.21.5280); πη, αροί,3(Μ.30. 
8404); Βα5.ἤοη1.23.3(2.1860 ; Μ,31.5924); 2. οἵ ἀϊνίηἰτγ οἵ ΟἩχίβι, 
πη εά, μηοείοι πε, 1.6. ὉΥ τιδηδμοοά ; ἃ. γ. ἔτι παρὰ πατρὶ λόγος 
(γτ. 70.2.5(4.1864); Ἡστερθηξ ἱϊς».(Μ.86.6364); ποῖ τὰ ποιὰ 
126 ν}} μὰνς ἀτίδοκβα Ὠίτῃ φύσιν οὐκ εἶχεν ἡ ἐναντία δύναμις... «γυμνὴν 
ὑποστῆναι αὐτοῦ τὴν ἐμφάνειαν ΟΥ̓ ΝΙ γεβ.ογ.εαἰδοβ,24{ρ.92.18; Μοάς. 
640); 1δ.26(ρ.96.14; 684}; ἐννόησον. «πῶς... «ἀντιπαρετάξατο ὁ διάβολος, 
μᾶλλον δὲ οὐ θεῷ γ., ἀλλὰ θεῷ ἀνθρωπίνῃ κρυπτομένῳ φύσει (Ὦγγ5. 
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ἤόηι.2.1 ἐπ ΜΠ]. 20Α)}; Οομβε ΤΠ ας,αμά, τ6(}}.88,4070}; 85. βθοῃ. 
ἸΠΟΔΡΑΡΪῈ οὗ βυξεμηρ, Τμαοι. ΑἸςιέαριςγηιδ,τ6(}.77.13378); θεὸς 
δὲ πάσχειν οὐ πέφυκεν 1 465.Ν42. Ζ.αἰ.133(}1.28.1036) ; Ππογιταὶ τασιη 
ἴον ππϊησατπαῖς (οαΠεβα, 85 ψελός ἔΟΥ τηθτε Ἰπδηῃοοα μήτε θεὸν 
γ. οὔτε ἄνθρωπον ψιλὸν ὑποπτεύσητε τι ΔΏτ,δαρὶ.2.6(}1,88.,18)78); 
ΤΒαΥ ΒΑΓ Ε, ῥγαθρ.(ρ.109.12; ΜΙ ΟἹ. 1 5018) οἷζ, 5, ἐνανθρωπέω ; Μᾶχ. 
ορ.το(,οτ, 5024}; Ὁ. ς, ροηϊῖ,, το ῃομὲ (ν, πέτα () λόγον γ. τῶν 
ὑποδεεστέρων καθ᾽ αὑτόν ΟΥ, [σ.6.3κ(το; Ρ.144.34; 31.14.2618); ἃς. 
ΑΡοΙΠ πδυῖὰ5 γ. εἶναι τὴν θεότητα τοῦ σώματος [1.8. ΔΙΓΕΥ ΑΒΟΘΠΒΙΟΠ] 
τ. Νὰ 2.6}. τοῖ( .27.181Α). 

Ο. σἼ ροηϊξ,, ποὶ βαυτῆρ, οἴζοῃ Ὀ65Ε {τ ϑ]αιθα ὃν προ. ΡΥΘΡ.; 
τοὐϊμομέ; Ἐ. ἔγεε ἴτοτα, ἀευοτά οἵ γυμνὸν αἰσθητῶν πνευματικόν ΟΥ. 
.70.15.4ο(ρ.26:.20; Μ.τ4.460Ὰ}; νοῦς, «πάσης κακίας γ. Πορ Οἰθηη.6. 
16; 650. ἈΓΠΊΟΏΣ, [πὰ ΠΟΠΤΕΧῚ Οὗ 5ρι 88] 11{6 γ. τοῦ θυρεοῦ τῆς 
πίστεως καρδίαν ΟΥ. 6.32.5(0.420.5; 7458}; ψυχὴ ἡ γ..... ἀπὸ κοινωνίας 
πνεύματος Μας, ἀδριλο».τ8.2(Μ.34. 6360); 1.18, τ ἜΝ. .: "εεά 
ἔτοιῃ, ἀίμοείει, εἰγιρβοὶ οἵ, ἂρ. γυμνὴν τῆς ὑλικῆς δορᾶς γενομένην 
τὴν γνωστικὴν Ἰῶ» ΟἸοτη εν. 5ιττ(ρ.371,7; Μ,9.1044}); ἐδι.4.2: (0.310, 
4: Μ.8.τ3680) ; τπδὶ, γ. πάσης ἀγνοίας.. κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτὸν ὀψό- 
μενοι ΟΥ. τὸ τη [0.(ρ.403.}}} γ. [50. ψυχήν] διαμεῖναι σώματος 
Μέθῃ,γΕ5.1.20(ρ,250.2; Μ.4τ,1τ26}}}); γυμνὸν ἡμῖν αὐτὸν ἴϑς. διάβο- 
λον] ὁ Χριοτὸς τῶν μηχανημάτων κατέστησεν ΤΑΤΗ ῥαδελ.2.7(}1.28. 
Ιο800); ἴῃ 5ρι: Πα] 6, ἀείαειεί πρὸς τούτων γυμνὸς... Χριστῷ 
ἀκολούθει Το. ΟΠ] πη. 5 ει. 2(Μ.88,6ς 30); δ5. σομάϊιίομ οὐ ῥσάᾶνψοσ, 1. 
Ζοίο4ος) ; 1. 4(70 00); 8405., [56. ΔΓΠῚ5] τοἰμομὶ ἀοΐεμεο, (γν5. 
ἀοι!.9.3 ἵπ ΣΤ ες, (ττιο οὶ); 1 1Π.}α65.20(λ4.28.,236.}; οὗὨἨ 5βομ]β αἱ 
7υάρσεμιθης γ. ἑστώτων πάντων Απατιτιγοά. (Μι9).14088); 10. 
(1408). 

Ὁ. ϑαγε, Ῥίέγο, οἴϊειαυ ψῆθτα Επρ. ου])α 86 τῆς Δάνογθιαὶ οηΐν, 
ποϊδτησ δμὶ ἐκ προαιρέσεως γ. (Ἰ6Π|.5}7.7.12{0.53.1τ1; Μ.9.ποΙ0); 
1, ῥγοὶ.τ(ρ.3.}; Μ.8.52.}; Οτιῤγίηε.4.3.4(0.329.15; Ἀ1.11.3848)}; ἐξ οὐκ 
ὄντων γ. τῷ βουλήματι...ὃ βούλεται [50. θεός] ποιεῖν ΜεΙΠ ἐγδαΐ.Ὁ 
(ρ.498.25; Μ.1β, 3414}; (ῃγγβ.λοι. 4.1 τη Κορ (9.55); ἐκεῖ δὲ τῆς 
ψυχῆς γ. ἐστι τὸ κατόρθωμα 1ὖ.δ. 5(ΞοπὉ0) ; Ψιοῖ, δώ :τ41.(0Ρ.335.24): 
οὗ υπδοοσοιηρβηϊθα ομαπξ γ. φωνῇ, μὴ συνηχοῦντος αὐτῇ τοῦ ὀργάνου 
Βαβι ον μ ςιΔ(τ τόοκ ; Μ.20,3924). 

Ἐ-. ἴπ Ρῆγαβα γ. (τῇ) κεφαλῇ δαγεϊεαάεά, 1.5. ἐεαγίοπεῖν ; 1. ἴῃ σοοά 
β6η586, ἤγεεῖν, δοίάϊν, ΟἸετα, ῥασά,2.τοί(ρ.21τ.1τ; Μ.8.ς 048); (Πγν58. 
ἐόν, 4.3 τη ΜΠ (] 30 ΟὉ); ἰᾶ.βοιμντου ἘΠ (ατ.276Ά)}; 2. Ὑῆοῦς 
ἴτε. ἰὼ Ἀδὰ βδεῆβςο, σἠανμοίφεεῖν, (Ἰοτα ῥγοὶ, (ρ.58.26; Μ.8.18:0); 
Οτορ»ῖης.5,.1 (0.2ο0.11:; Μ.11.2644); Ἐπ|5.}..6.3.32.8(Μ.20.2840); 
Ομ γυβ.ἤοηι. 48.3 ἢἴη Μ|1.(7.408Ὰ); Τ0.Ὁ.. 7]αεοῦ.(Μ.04.14738); ὙΤΠάτ. 
δίθα,.}»}ιτ.8(Μ.00.9374); ἴῃ βῆ 56ῆβε αἶδο γ. τῇ φωνῇ τεῖ, 
Ἐπ οπ5 ἀαπνίηρ δομια] ον οἱ Ἑαΐμον ἀπᾶ ὅθ, ΟτοΝ γβ5, ει 
(ι Ρ.152.18; Ν,4..2024). 

γυμνότης, ἡ, πακεάπεξ», Οἱ Αἄδτὴ απα γα πρὸ τῆς παρακοῆς 
ἀναισθήτως ἔχειν τῆς γ. ..- μετὰ δὲ τὴν παρακοὴν εἰς ἔννοιαν ἐλθεῖν 
τῆς γ. Το Οεη.3:8(ΝΜ,33,1πό80) ; Ῥτος, σ᾽ σορ.2: 25: (Μ.87. 1804}; τὴν 
γ. .-. ἐκ τοῦ ἀπολωλεκέναι τὴν ἀρετὴν ἔνδυμα θεῖον ὑπάρχουσαν 1.53: 

(1930). 
γυμνοφανής, οῤεηῖν υἱείδϊο, νισηϊξεεί, Ομ. ἐρῥ.7.32.1. 
γυμν-όω, ΦΡΡ παϊοά; 1. ταρῖ,, εἰν Ὶρ, ἀεῤγῖυδ; ἃ. 1Ὲ σ6Ὲ., ΟἸΘιη ῥγοὶ. 

2(ρ.20.27; Μι8.τοοα); ΟΥ. οί ἔῃ οπιο κι 2οῖ. (Μ8.12.τορο); ΜεῖΉ ἐγηρ. 
4.1ο(ρ.38.1τ1; Μ.18.76ς) ; οἱ (σά, δος. ορὶπίοη δι Πθυτρα ἐοὸ Οτσοη 
ὁ θεὸς... «οὐδὲν οὐδαμῶς δημιουργήσας ἐγύμνωτο τοῦ πατὴρ καὶ προ- 
κράτωρ εἶναι οτῃ ἐγεαί. τ (ρ.5οο.2; Μ.18.3448); οἱ ΟΠ σΙσ᾽5 ἀνιηΥν 
αἴίογ ἀθδίῃ δηᾶ Ὀείοτε Ἐδβυσσθοῦοη τρέμει ὁ ἄδης θεὸν σαρκὸς 
γεγυμνωμένον Ῥτοοὶ.ΟΡ ὁγ.13.3(Μ.65.7020)) ; οὗ Ομ τιβὲ οἡ ὕτοββ, ὕγτ, 
Η.εαἰφεῖ,.20.2; “-ωθεὶς οὖν ἀπὸ τοῦ παντός ΤΑΤΉ. βα55.25(}1,28.2280); 
19.32(241τ0); οὗ Τεννϑ, ἡγβοτη (οά ἀορτινεα οἵ {ΠΟΥ ρτίν!εροβ, (γν8. 
ἠονι.6.2 τῷ. ον. (0.4740); 1δ.6.6(4898Β) ; Απαάγ. γ σοί (Μ.07.14018); 
οἱ θεν} αἴτεον [τά τετηρίδτίοη γυμνωθεὶς τῶν βελῶν Βα53.8ε]. ῥαξεῖ, 
2.7(31.28. τοδο0) ; ἀπα δὲ Ῥαββίοῃ μόνον γὰρ τοῦτο αὐτῷ [5(. διαβόλῳ] 
περιελείπετο λοιπὸν τὸ ἄθλον, πάντων --ὠθέντι ΤΑΤΗ ῥρα55.τ4(}1.28. 
2000) ; ἐδ. 2ο(2306..,8); Ὁ. 5Βρ᾿ ςπ8}}ν “- θεὶς τῆς ἐκ θεοῦ ἐλπίδος 155, 
σ.Ο.τ.πδίρ.3ς.1το; Μ,20.07ς 4); τοὺς τῆς θεοσεβείας κατ᾽ ἐπήρειαν τοῦ 
διαβόλον...γεγυμνωμένους ΝἸ] ἐῤῥ.2.τρο(}ῖ.79.3000}); 1}.2.322(3578}} 
οἱ Αἄδῖὼὴ δηῇ Ὦνε, ἔίορη.132.3; παραβάντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θείου 
χαρίσματος ἐγυμνώθησαν (16].ν2.}.6.2.24.5(ν.1. ἐστερήθησαν Μ ὃς, 
1300Β); οὗ Βνε ἐγυμνώθη τῆς θείας σωφροσύνης ΝΙ]Ρ̓.2. 318(3568); ξ 
ς, ΠΟΙ ΤΆΤΕΙΥ ἴῃ βοΟΑ 56η86, ἀεί, {γδε ἴγοτα τὴν ψυχὴν...“ ῷσαι 
τῶν ὑπόντων παθῶν ΟἸεΙη.φ.4.5.τ2(ρ.τόγ.τς; Μι0, 6160), 10. τ. 
σεαἰ. Ἰ(Μ. 88 .8010); 2. πιρῖ,, ἰαν ναγε, ἀϊδεουοῦ ; ἃ. γευδαΐ, ἡπαΐε τταμῖ- 
{πεδιὶ “-ὥσω γὰρ τὸ ἦθος τὸ ἐμαυτοῦ ΟἸεῖη ῥαεά.3. αίρ. 284.7; Μ.8, 
065); τὰ ἀπόρρητα --οὔντες Ἐπι5,1.Ο,ττ(Ρ.222.26; Μ.20.13764}; Νὴ), 
ἐΡ}.3.το2(Μ.79.4220); Ὑπατ( πέντ: σία.41); 14, Εφεελ. 20: 33(2.832); 

γυνή 

Ὁ. πηΐανοῦσαθὶ)ν, ἐαροςθ τὴν γοητείαν...-- σαντες ΜΟΓΉ.5γ»1.8.1.} 
(Ρ.99.18; Μ.18.τότ0); Οντιῶς ττ(3.31Ὲ}; 3. επδήφαϊηε, Με αγδη!ν.3 
(Ρ.151.1; Μ.1τ8.2454}; [0 Μοβο, ῥγαί. 15(Μ. 87. 2861); 10. 1),ἐοηι.2.8 
(Μ. δ. δοοΑ); 4, ἰραὺθ ορὶν, οἵ Ομ γβε ὁ μὴ “-ὥσας τὸν πατρικὸν 
θρόνον, σαρκωθεὶς ἐκ παρθένου Ῥτος] ΟΡ ὁγ.15.δ(}|.6 5.804); Ράᾶ388., 
δὲ ἐριῥιίοά οἶνον..«ἀμφιφορῆες.. "ἐγυμνώθησαν Νοπηῥαν. 79.2:4(Μ. 
43: ἡδοῦ); 5. φεἰ ας1ά6, ἀϊογεφαγά οἱ Ἕλληνες... «τοὺς τῆς φύσεως “-οὔντες 
νόμους (Ὠχνς κου 4.6 ἡπ ΤΟ ογ.(το.33Ὰ}. 

γυμνῶς, 1. οῤεέηῖν, ρῥίατηϊν, ΟΌΡ. ἠνιγμένως, μυστικῶς, ΟἸοπ,, ἔλα, 
Τλάοι. 6δίρ.128.26; Μ.0.6800); ΟΥ̓, [0.2.3ο(24; ρμ.88.1; Μ. 14. τ688); : 
ΜοΙ. γρη}.1.3(Ρ.12.5.; Μι18,448)}; ἐ.5.γ(ρ.61.54; το 08); ; τότε μὲν 
κεκαλυμμένως, τότε δὲ γ. 15τ|5.4.6.2.3(ρ, 8115; Δ1.22.1458)};} ΑΙΒ.οῤ. 
Ἐρϊεὶ, π(ρ.6.12; Μ.26.1οπ6Α); Ῥτος,, εη.3:1(}1.87.1810}; ΘΟΏΏΒ,, 
Οὐ. }0.1.π(Ρ.3. 7; 214}; δ ιι5.(.6.5.3(ρ.81.7; 1454); ΔΙΒ, 5 )Ή. τ76ρ. 244. 
20; Μ.26.7128); 2. τερὶν, ιογείγ, οὗ Ἰνοροβ οὐ γ. εἶναι αὐτὸν 'πρὸς 
τὸν θεόν᾽ ἀλλὰ ὄντα ᾿ἐὲν τῇ ἀρχῇ ΟΥ̓. 7ο.1τ.Ψ 3ο(42; Ῥιδτιιο; Μ.τ14. 101}}). 

γύμνωσις, ἡ, 1. ΤΙΡΙΡρῥίηρ, Πρ. σοῦ, Χριστέ, γυμνωθέντος, εὗρεν ἡ 
φύσις γ. ὄντως ψυχικῆς ἁμαρτάδος (60. }} 15, Ἐα}η1.30.2, 2. παῤείηεςς, 
οἱ Αὐδιῃ δηα ἔνε, Μοίῃ,γες τ, οίῃ.26ο.18., Μ1.41.11370); Πἰοα εν, 
4:22(Μ.32. 15604); ; τεραταεὰ Ἀ5 8 ἍΠ| ἴτοτι (οή, ΝΗ, έχεγε. 65(Μ. 70. 
8ΟΟΑ,Β); ἔδει μὴ γινώσκειν τὴν γ., ἵνα μὴ τῆς πρὸς θεὸν ἀτενίσεως ὁ 

ἄνθρωπος ἀφελκόμενος περισπᾶται περὶ τὴν τοῦ ἐλλείποντος ἀνα- 

πλήρωσιν Ῥτοσ, (δη.2:25(}1.87.1778); ἀθάνατον εἶχον τὸ φρόνημα, 
μηδὲν γυμνώσεως αἰσθανόμενοι 1Ρ.{τ770}); οἵ Νοαῇ, 7υϑτ.ταΐ.130.1 
(Μ.6.γ7930); ΟἸειμλ, βαφά.2.6(ρ.τϑϑ,τι; Μ.8.4.5385): οἱ [πο86 ροββοββθῆ 
Ὀν ἀεπιοῦβ, Ἐριρδ ἦεν. 39. τοί(ρ.34.5.25; Μι.41τ.4210}; ΟΠ γγβ.ίοτη. 
81.3 ἐμ Μὶ. (. 777Ὲ}:; οἵ Αἀαιμηῖδθ, ΡΙρΠ.λαθ).52.3(ρ.312.25; Μ.41. 
0578); τηδῖ., οὗ (Βειβὶ τεάδετηιησ ΠΑ ΚΟαΠ 655 οἱ τπαπ κι, αὐτὶ Νὰ, 
ΖαΥἨ1.1.2.34. ἸΟΘ(Δ. 37.0504}; ἐλευθεροῦτο τῆς γ. ἡ γῆ ῬτθεΙ: (Ρ Πορι. 
1.2(Μ,65.826Α). 

Ἐγυναιάξω, δέ αὐάιείφιί ἰο «οἴηόη, ΤῊ για ρ}.2.τογ( Μ ου. 
1368). 

Ἐγυναικαδέλφη, ἡ, τοῖψεἷς εἵδίογ, ῬᾺ]].}}. 1 ατες, τίρ.148.16, 
Ὑυαικὰ ἀδελφήν Μ.34. 1244). 

"γυναικοαρρενομανία, ἡ, εγοίογταπια, Τ7ο. Το}. σεν. (}Ὲ.88.10210}. 
Ἐγυναικόδουλος, ὁ, σἰαυε οἵ τοοη!ΈΉ, (τυ β. σμδιην,6(1.2360); ἰά. 

ἠιοη!.62,5 τη. Δ11.(7.6278), 1518, ΡῈ]. ρ}.32.53(}}.78.407}). 
γυναικοειδής, τυο»αηἦ;, νγιαάον, 3Ξ(τ, το 40). 
γυναικοιέραξ, ὁ, τρσριαηε μέμίεν, ῬΑ]. ἢ. 1 ας. π(ρ.τότ.τ 4; Μ.34. 

12510}; 14,Ὁ΄. Ολῆγς. τ2(0ρ.77.20; Μ.47.44); αχτηνοει.(Μ.00.2948). 
γυναικομανία, ἡ, "4655 70» τοορίθη,, (ἸΘῊ1. 51.2.0 (Ὁ0.225.0; Μ,8. 

«16 58}; ἔτι5...(,π(ρ.20 4.7; Μ.,20.13368); ΤβαπιοοηπεϑιτοίΜ.30.825Ὰ). 
Ἐγυναικομαστοβορέω, εαὶ {)|6 δγεαξὶς οὗἩ τροϊπξη, ΤΣ Δθ5. ΝᾺ 2. αὶ. 

τοί 38,085), 
[Ἐ]γυναικονῖτις, ἡ, ν. γυναικωνῖτις. 
Ἀγυναικόπαιδα, τά, τρόμο ἀπά εἰπίάγε, ΤᾺ ρὨΠ εἰ οΉ.Ρ.325 

(λ1.τοϑ.γ85ο). 
Ἐνγυναικοπρειτῶς, ἐκ α τοομαη, Ογτ, ἢ τε. δ4(3.4κ 00). 
[Ἐ]γυναικοτραφής, γέεαγεΐ ὧν τοοιπδη, ἐβομίηαιθ, ΟὮγνϑ5. 01. 

22.2 Τῇ Τζον(ιο.3010). 
γυναικωνῖτις (ονῖτις), ἡ, 1 .ΤΟΟΊΠ ΘΗ ᾿ξ ἀραγιηιεμς; ἢοῃσο 8. ἡγνοιηδη 5 

Ρατῖ οἵ ΟΣ ἡ γ- γέγονεν ἵνα διαιρῶνται αἱ γυναῖκες ἀπὸ τῶν 

ἀνδρῶν ϑορῆγ. Η. ἐμπενν. 4(}1.87.,ο85λ); οἵ Ῥγοςορῖπ5. Ο ΘΘ ΤΙ ΘΠΒΙ5 
ἀε δαμεία Ὅλ ἀρ χει 87. 2836); οἵ σοῃνοηὶ οἱ Ψολθη, -ονῦτες, Τα, 
πινοί,ο(3.1102); Ὁ. τοονπαη μά, τοοριερ ΠΟἸ]δοτ νεῖν, ΟἸθηι έν. 1.13 
(ρ.26.20; Μ.8,γ 56}; αγ.Ν42.0}.27.2(ρ.2.τὸ; Μ.36.128); [ΡᾺ}}.0. Ονγς. 
τόίρις.-; Μ.47.54}; [514.}ῬῈ].6ῤ}.4.71(}}.7 "ἃ, 11200) ; 6. τσοὶ ίγες σοῦ 5 
οἴορ (ν οσΘ ΜΜΟΤΘὴ ΟΔΥΓΟα οἡ {δὲ που), (ε]5.4Ρ.Ογ.( εἰς.3.5ς 
(Ρ.251:.7; Μ.:τ. 9938); 2. ἃ5 86]. ; 8. 97 τοοντδη, ἘΡΙΡΒ. Ὺαφν.70.4{0.478. 
32; Μ.42.7458); Ὁ. οὗ ἐἶιε τοοοίἀγεσείηρ ἰγαάς γ. ἐργάνη ΟἸδτῃ, ραξεὶ.3.4 

(ρ.252.11| Μ.8. 5038). 
γυνή, ἡ, τοογηῶη; 
Α΄ ἰὰ τοίαϊοη τὸ τηᾶῃ; 1. ΠεΥ 5ρι θα} σαι ν ΨΙΠ τπδ}}; 

8. ἀπε το ὈΘΓΒ Ῥείη, τηδλῆθ ἴῃ ἱπιΑρῈ οἔ (οὰ, τον. Ν,Ιυϑ5.07.Ζ 10 Ομ. 
1: 26(Μ. 44. 2164}; οὐκ ἐχρῆν μόνον τὸν ἄνδρα εἰκόνα λέγεσθαι, ἀλλὰ 
καὶ τὴν γ. γυναικὸς γὰρ καὶ ἀνδρὸς εἷς ὁ τύπος καὶ ὁ χαρακτήρ, καὶ ἡ 

ὁμοίωσις μέᾳ (Ὦγν5, 5 εγη1.2.2 ἰῴ σον. (4.6 544); Βα οἵ, ὨΙοα, δρει : 0 
(,. 23.156460,0)} οἷζ. 5. εἰκών ; Ὁ. Δηά “Ῥείπρ τοῦδε) 1η 58Π|δ ΜαΥ 
ὑπὲρ ἀνδρὸς σὰρξ ἐγένετο; τοῦτο καὶ ὑπὲρ γ. ὑπὲρ ἀνδρὸς ἀπέθανε; καὶ 
ἡ γ. τῷ θανάτῳ σώζεται (τι Ν8Ζ.ο»ν.37.7(}}.χ6. 2800) ; δ. Πεησο Βαμλαιὶ 
᾿δτατο ΔΩΩ νἱγῖ 16 3ΓΘ 5 πιδ 1 ἸΠ8Δ0 8ΠΩ͂ ΜοπΊΔη οὐκ ἄλλην τοίνυν 
πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα φύσιν ἔ ἔχειν ἡ γ.,) ἄλλην δὲ ὁ ἀνὴρ φαίνεται, ἀλλ᾽ 
ἢ τὴν αὐτήν, ὥστε καὶ τὴν ἀρετήν ΟἸετη.οἰν.4.δ(ρ.275.τὸ; Μ.8, 1272); Η 
1δ.(Ρ.275.τὸ; 12728); τὴν γ. οὐχ ἑτέρωθέν ποθεν διέπλασεν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 
ἀνδρός.. “διά τοι τοῦτο καὶ τοὺς αὐτοὺς νόμους καὶ ἀνδράσι προσφέρει 
καὶ γ." ἐπειδήπερ ἐν τῷ τοῦ σώματος σχήματι, καὶ οὐκ ἐν τῇ ψυχῇ τὸ 

ν,], 



’ὔ 

γυνὴ 
διάφορον Τματ αὐ εἰ. π(ρ.120.11; 4.826); οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γ., οὔτε 
γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ἐν κυρίῳ" εἰ γὰρ καὶ δευτερεύει τῷ σώματι, ἀλλ᾽ 
οὖν κατὰ ψυχὴν ἀθάνατόν τε οὖσαν καὶ λογικὴν οὐδὲν τοῦ ἀρρένος 
διενήνοχεν Ῥτος..Ο6η.2::τ8(2{.87.1724}; θὰτ γι δὲ ἀνδρὸς πολλῷ 
ἐλάττω λαχοῦσα τὴν φύσιν ὙΒα5,Αποιρΐγρ.34(Ν.30.740Ὰ); ἃ. τῆεῖτν 
δα} ν ἴῃ τηδτένσάοι, (]δμη. δέν 4.8(ρ.275.4; Μ.8..272Ὰ}; 1δ.(ρ.278, 
32; Ἰ280Α); ΑἸΠ.ἦγι6.27.3(Μ.25.1444}; ὕΒγγϑ, βάν Βαγη.τ(2.0348); 16. 
ῥαῃ. Βαν .4(2.686Ὲ); 6. ἀπά ἴὰ βρί πα] 16 ὡς γὰρ σώφρονα τὸν 
ἄνδρα καὶ τῶν ἡδονῶν κρείττονα δεῖν εἶναί φαμέν, οὕτω καὶ τὴν γ, 
σώφρονά τε ὁμοίως ἀξιώσομεν εἶναι (Ἰ61η.5.γ.4.8(ρ.275.31; 12720)} 
1Ὁ.6.πτα(ρ.482.14; Μ.0.3218}); πότε δύναται ἀνθρώπου φύσις ἁμιλληθῆναι 
γυναικὸς φύσει καρτερικῶς διαγούσῃ τὸν ἑαυτῆς βίον; πότε τὸ ἐν 
νηστείαις εὔτονον γυναικῶν μιμήσασθαι δύναται ἄνθρωπος, τὸ ἐν 
προσευχαῖς φιλόπονον, τὸ ἐν δάκρυσι δαψιλές, τὸ περὶ εὐποιίας ἕτοιμον; 
συ, Ν, υβ5. ον, ἴῃ εν. Υ:26(Μ,44.2768); 65. λοηι.2.π(2ατῈ; Μν31. 
1884}; 2. ρΗγϑίοαὶ ἢ} θυ ΥΥ ἀπα δ] οί Ιου. ἴο τηδη ; 8. ἄϊο (0 
τηδιμοα οὗ οστρατ!οη ὁ ἀνὴρ ἐκ τῆς γῆς καὶ ἡ γ. ἐκ τοῦ ἀνδρός 514. 
Ῥς).6Ρ}.τ.τ41(31.78.2760}; πα 650. ἴο ΒΔ} ἔστι τοίνυν ἀρχὴ καὶ 
δουλεία πρώτη, καθ᾽ ἣν καὶ γυναικῶν οἱ ἄνδρες κρατοῦσι’ μετὰ γὰρ 
τὴν ἁμαρτίαν ἡ ταύτης ἐγένετο χρεία. πρὸ γὰρ τῆς παρακοῆς ὁμότιμος 
ἦν τῷ ἀνδρί (μτν 5.5 γηι.4.1 ἴηι δη..(4. 6504}; θὰ ΗΠ πα] 1ῆἔσα- 
τἰομϑ εἰ γὰρ ὑποτέτακται ἡμῖν ἡ γ., ἀλλ᾽ ὡς γ., ἀλλ᾽ ὡς ἐλευθέρα καὶ ὡς 
ὁμότιμος Ἰά μον.56.2 τη ΤΟ ον. (το.2320 Εν; Ὁ. τεϊατῖηρ οὐἦΪν [0 Ρἢ 5108) 
πιρῖίοῖς τὸ γοῦν κυοφορεῖν καὶ τὸ τίκτειν τῇ γ. προσεῖναί φαμεν, 
καθὸ θήλεια τυγχάνει, οὐ καθὸ ἄνθρωπος...ἦ μὲν τοίνυν ταὐτὸν ἐστι, 
κατὰ ψυχήν ΟἸΟΙῊ.517.4.8(0.275.21; Ν΄.8,12728); {Β65.5ἱγεεί, ποηι.1.22 

(1.3354.; Μ.30.33}). 
Βι. Ροβίειοι 1π Ομ ϑ ΠΑ ΠΥ ; 1. Ροβιδιοι τὰ νου], ᾿λθτῖοῦ τὸ τ8αΐ 

οἵ τβᾶπ, Ὁμγυβίαμᾳ, γ͵αχ.4(3.217}); γυναιξὶν ἀναγκαῖον..«τὸ τῶν 
οἰκείων προνοεῖσθαι παίδων, καὶ εἰς φιλοσοφίαν αὐτοὺς ἐνάγειν τά, 
“πμα τ.4(4.7050); ἐπέτρεψε...«τῇ γ..... τὴν οἰκίαν... ἱστὸς γὰρ καὶ 
ἠλακάτη τῆς γ. αὐτὸς γὰρ ἔδωκε τῇ γ. ὑφάσματος σοφίαν 1ἃ.}10».34.4 
ἐμ ΤΟ ογ.(το.2τ68}; τ. ΝαΖ.0».28.34{(0.50.8; Μ].46.608); 2. ροβιεῖοι πὶ 
ΟΒασοη ; 84. ἀοθαυτεα ἔγτουη ἐοδοῃίηρ ἀπ ῥυιθβίν [ποϊοηβ οὐκ 
ἐπιτρέπομεν οὖν γ. διδάσκειν ἐν ἐκκλησίᾳ, ἀλλὰ μόνον προσεύχεσθαι 
(οί. Α}}.3.6.1: γ. τὸ σῶμα τυγχάνεις. «πέπαυσο τοίνυν τοὺς ἄνδρας 
διδάσκουσα ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ΝῊ,Ερ.2.1τό(3.79.240}) ; [τοπ ὈΔΡ- 
εἰζίπσ, Οὐηοδί. 4Ρ}.3.0.1; το βοηβ ὁ Χριστὸς... γυναῖκας οὐδαμοῦ ἐξαπέ:- 
στειλεν εἰς τὸ κήρυγμα... «εἰ γὰρ ἣν ἀναγκαῖον γυναιξὶν διδάσκειν, αὐτὸς 
ἂν ἐκέλευσε πρῶτος 1Φ.5.0.2; ἡ ἐξ ἀρχῆς τῆς γ. διδασκολία οὐ καλῶς 
τὸ κοινὸν ἔβλαβε γένος ΤΙ άντῃ, 7 γ15.5,4τ(} 1, 20.080Ὰ}; Οἱ Αια βζυδιψί, 
οἱ γε πο, .8ρ.6250) ; εἰ ἱερατεύειν γ. θεῷ προσετάσσοντο ἢ κανονικόν 
τι ἐργάζεσθαι ἐν ἐκκλησίᾳ, ἔδει μᾶλλον αὐτὴν τὴν Μαρίαν ἱερατείαν 
ἐπιτελέσαι ἐν καινῇ διαθήκη ....«ἀλλ᾽ οὐδὲ βάπτισμα διδόναι πεπίστευται 
Ἐριρἢυλφον.70.3(0.471.2]; Μ.42.7444}} 16.70.1(0.482.4.; 1400) ; (δησὶ. 
,,5.3.0.4.. Ὁ. εςς], ἸερΊΒΙ ΔΈΟΝ, οὐ δεῖ γι ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ εἰσέρχεσθαι 
(Ἰμοδ,εη. 441 ἄνευ τῆς διακόνου μηδεμία προσίτω γ. τῷ διακόνῳ ἢ 
τῷ ἐπισκόπῳ ΟὐΉς,..4.Ρ}».2.26.2; ἴο 510 ἀρατί τὰ σῃθγοι, 16.2.57.4; 
ΠΩ͂ τεοεῖνε Ποῖνγ (Ομ ηϊοη κατακεκαλυμμέναι τὴν κεφαλήν, ὡς 
ἁρμόζει γυναικῶν τάξει 1.2.57.2τ; Ο. ἴθ Μομίβηϊβδι βεοῖ γυναῖκες... 
εἰς ἐπισκοπὴν καὶ πρεσβυτέριον καθίστανται διὰ τὴν Εὔαν ἘΡΙΡΕ. ἦεν, 
40.3(0.343.18; Μ.41,8818}); 3. ἴῃ ΤηΟΠΑΒΕΟΊ51Ὴ ; ϑτισξ ΒΟρα Τα ἰοη οὗ 
ΨΟΠΊΘΏ ἰτοῦὶ τὰοηΐβ, {165,60}. |.3.τ(2.5420; Μ.21.13440); 1Ὁ.3.2(2. 
Βά440; 124.0); ΝΠ ΘΡ}.2.15ο(}.70.4534); ἀνάρμοστον γὰρ τοῖς ἅπαξ 
φυγοῦσι τὸν κόσμον ὁμιλεῖν γυναιξίν, ἣ γλίχεσθαι συντυχίας γυναικῶν 
Απε οι. ἤθη. τ] (Μ 80. 1480} ; ΒΑ ΠῚ6 ἈΡΡΠ165 ἰο ΠῸΠ5 παρεκτὸς μέντοι 
τοῦ πρεσβυτέρου καὶ τοῦ διακόνου οὐδεὶς περᾷ εἰς τὸ μοναστήριον τῶν 
γ. ῬᾺ]].}. 1, ατι5.53(ρ.07.2; Ἅ1.34.ττο50) ; 4. νοτηδη δ η4 5ρ σίας] 116, 
ἢΕΥ τοβιοτϑίίοῃ ἴο σγυαςς ὃν ἔδιτῇ [ἢ ΤΟβατυξοῦοι ἡ γ. ἐξαπατηθεῖσα 
ἐν παραβάσει.. «πρώτη τῆς ἀναστάσεως γίνεται μάρτυς, ἵνα τὴν ἐκ τῆς 
παραβάσεως καταστροφὴν διὰ τῆς κατὰ τὴν ἀνάστασιν πίστεως 
ἀνορθώσῃ τι ι γβθ. έπη.12(2 ρ.280.2; Μ.45.802.); αἱ γ. ἐκκαεῖ τοῦ 
διδασκάλον τῷ φίλτρῳ πυρούμεναι,... τῶν ἀποστόλων τὴν παρρησίαν 
ὠνίκησαν,.. ἔδει γὰρ δι᾽ ὧν διηκονήθη ὁ θάνατος, διὰ τούτων 
λειτουργηθῆναι καὶ τὴν ἀνάστασιν 70.}).10}.4.33(Ν]}.06.6308); σοπ- 
τοτηρ δενο παίατο οὗ πὲ ἰἰῸ ἡ δὲ γ. καθάπερ ἐν τινὶ διδασκαλείῳ 
φιλοσοφίας τῇ οἰκίᾳ καθημένη, καὶ τὸν νοῦν συνάγουσα ᾿εἰς ἑαυτήν, καὶ 
εὐχαῖς προσέχειν καὶ ἀναγνώσεσι καὶ τῇ ἄλλῃ δυνήσεται φιλοσοφίᾳ 
(Βτν9.λορι. 61.323 τ. [0.(8.36:}0}) ; ΠΟῪ τη ββίοι αἷ...γ. διὰ τῆς αἰδοῦς καὶ 
πραότητος τὴν θεοσέβειαν ἐνδείκνυσθε εἰς ἐπιστροφὴν καὶ προτροπὴν 
πίστεως καὶ τοῖς ἐκτὸς πᾶσιν (οηδί, ἄβῥβιτιτο.2:; ΘΧΟΙΟΙΒοα 6βρ. Ὁν 
τίνες τοννατάς τῆδῖγ δυβθηαβ οὐδὲν ἐσχυρότερον γ. εὐλαβοῦς καὶ 
συνετῆς, πρὸς τὸ ῥυθμίζειν ἄνδρα, καὶ διαπλάττειν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν 
ἐν οἷς ἂν θέλῃ (τυ, ἀοηι. 6 1.3 τη. [0.(8.366Ὰ}; 70.1}. τ ον.7: ταῦ, (Ὁ, 
οὐ. θ240) ; [171η}.2:12] περὶ τῆς ἐν τῷ βήματι διδασκαλίας λέγει, ... ἰδίᾳ 
δὲ παραινεῖν καὶ συμβουλεύειν οὐκ ἐκώλυσεν (ἬὭτγγπιἠοη!,1.3 ἢ: ΟΡ. 

420 γυρεύω 

τό: 3(3.177}; 5. ΜοΠπΊδ 5 τΠογᾺ] ΠΌΔΉ 65; 8, νἰγῖπθ5, ΠΕΣ ἴὙπῈ 
οὐπαιηεηΐβ, στ. ΝάζΖιον. 8. τοί Μ.2ς.8οοῦ), ΟΠ γυ5.ἤοΡ}.1.5 ἢ Ἐς. 48:17 
(ς. 5134}; 5:4. Ῥε] ἐρρ.2.53(}1.78.4ο6 ; Ῥ. νὶζεβ τῶν γ, ὅσαι λίαν ἐπι- 
δεικτικαὶ καὶ ῥάθυμοι, καὶ τὸ κάλυμμα τῆς αἰδοῦς ἀτιμάζουσαι τ.Νᾷ2. 
ογ.8.0(Μ1.35.8ο0 4); οὐδὲν αἰσχρότερον γ. τρυφώσοης, οὐδὲν αἰσχρότερον 
μεθνούσης. -.-πῶς ἐστιν ἀήδης οἴνου ἀποπνέουσα γ. ὀδωδότος, σεσηπότος 
Ομτγβ.λοηι.37.23 ἴπ “ς,((0.218Ὰ}; 1ἅ.}ον».1.5.2 τα ἰρνατ. 112Ὲ,1144}}} 
γ. δεινὸς καταγοητεῦσαι ῥήτωρ τοὺς μὴ προσέχοντας, καὶ παλακὸν τοῦ 
διαβόλου ὅπλον 1514.}Ε].}}».4.710} 1.78, ττοῦῦ ; τύγ' ; ἐπὶ γῆς ναυάγιον, 
πηγὴ κακίας, θησανρὸς ῥυπαρίας Λιαβζυ δι φο οἱ γος υπο(Μ. δ. 6366 [.). 

α. ἐχορσ,; 1. ΤῊ .3:1-, 85 τοῦ, ροοά εὐἀποδίοη οὗ μογ σληάγθη, 
ΟΠ τγϑβυάηηα τ.3(4.704}0.Ε); οἵ. 19] 4 ΡΟ, ἐρῥ.ι.316(}1,78,365})} οὐ ΒΥ 
ἡ δὲ γ. ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε: σωθήσεται δὲ διὰ τῆς 
τεκνογονίας ... Μαρίας ΤΌΒγν 5. )14,(2.826Ὰ}; 2. τύ υγιο: 5, πος Οἵ ΙΝ ο5, 
Ρυΐ οὗἉ ΡΙΟυΒ. ΟΊΠΘῚ ΠλΙΠἰβτεσίην ἴ0 ἀροΟΚΈ]ςς ᾽γ,᾽ εἰπὼν καὶ προσθεὶς 
ἀδελφήν᾽, τὸ πρέπον καὶ σῶφρον καὶ καθαρὸν τῆς συνεκδημούσης 
ἐδήλωσεν ϑενοτ, ζ ογ.0: σ(ρ.250.4); τὸ δὲ ἀδελφὴν γ. περιάγειν τινὲς 
οὕτως ἡρμήνευσαν, ὅτι καθάπερ τῷ κυρίῳ εἴποντα γ. πισταὶ. «οὕτω 
καί τισι τῶν ἀποστόλων ἠκολούθουν τινὲς θερμοτέραν ἐπιδεικνυμέναι 
πίστιν Τπάᾶτ, τ ο7.0: κ(4.210); γ. ἠκολούθουν, οὐ παιδοποιίας, οὐδὲ 
συμβιώσεως ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν οἰκείων χορηγοῦσαι 15}1.}"]} 6.3. 
τηδ( .78,865}) ; 3. τύοτιττ:ς, τοῦ. ΟΠατοῃ ἡ γ. κεῖται εἰς τύπον τῆς 
ἐκκλησίας" καὶ ὥσπερ... ἐκεῖναι εἶχον ἐξηπλωμένας τὰς τρίχας ἀντὶ 
σκεπάσματος" οὕτω καὶ ἡ ἐκκλησία τὰ τέκνα αὐτῆς ἐνδύει.. «ἐνδύμασι 
θεϊκοῖς Μασ Αοσιἠομι.τ2.15(}1.54.56 50) ; ἴῃ ΒΟΥΙο5 οἵ τυγϑί. 1 οσρ τη. 
ἀπἀεχβτοοα ἃβ ρᾶτί οἵ 50], δισ. γ. ... νοὸς εἶναί φαμεν, αὐτὴν τὴν 
ἕξιν τῆς πράξεως,..-κατακεκαλυμμένην πρακτικοῖς τέ λογισμοῖς καὶ 
ἤθεσι Μαχ.4..7 μαϊ.πΞ(Ν].00.320}}}; γ. ... ἡ σύνοικος αἴσθησις δι ἧς 
ἐπιβατεύει [30. ὁ νοῦς} τῇ φύσει τῶν αἰσθητῶν 1ῤ.(Μ.00.3228); πᾶσα γ., 
διάνοια..-νοός, προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ κεφαλῇ, 
τουτέστιν, ἄφετος τῆς ἐπ᾿ αὐτῇ τοῖς πολλοῖς πεπυκνωμένης μυστικοῖς 
θεωρήμασι νοερᾶς δυνάμεως, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἀποβαλ- 
λομένη τὴν ὡς κεφαλὴν καλύπτουσαν τὸν νοῦν, θείαν..«γνῶσιν τ. 
(3320); ὀφείλει οὖν ἔχειν.. «πᾶσα τοιαύτη γ., τὴν ἐξουσίαν τοῦ λόγου 
διὰ παντὸς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, λέγω δὲ τὴν λογικὴν ἐπιστασίαν 1}.(3308). 

Τ). 85 βυποηγιῃ οἵ ἔνε, Ιτϑη. {γτά4{(0.484.; Μ.7.15378}; τί λέγει ἡ 
γ. τῷ θεῷ; Οτιἰοηι.250.3 ἦθ 7 ογιτο; Ρ.182,5; Μ.13. 088); ΟΥ̓ ΝᾺ Ζ,οΥ, 
45.8(Μ.36.6534); δ.37.γ7(28ο 0); [ωἸἰναρ.Οὐσπδὶ. ,'ρΡ.8.15.50; σοπίταβιθα 
ΠῚ ΒΜΨ ἐκκλείσασα τὸν θάνατον τὸν ἐκ γ. πάλιν ὁ διὰ γυναικὸς 
ἡμῖν ζωὴ γεγεννημένος ἘΡΙρΡΠ.ερ. “ταὺ.(ρ.400.13}.; Μ.42.7120Ὰ}; 14. 
μαδγ.74.0(0.483.34}.; Μ.42.7538}; Απαάτιτιυγιτ( Μ,07.8ορο) ; 70. 1}. 
εὐπεορί. ΒΡΙ͂Ρ “τί ἴ.ο6.14068) οἷ. 5. ἀνάκλησις; ΜῈ ΒΜΡΝ ἀμ 
ΤΠ] ΙΒ οτἢ πρὸ ᾿]ωάννου ᾿Ελισάβετ προφητεύει, πρὸ τῆς γενέσεως τοῦ 
σωτῇρος ἡμῶν ἡ Μαρία προφητεύει, καὶ ὥσπερ ἤρξατο ἡ ἁμαρτέα ἀπὸ 
τῆς γ. καὶ μετὰ τοῦτο ἔφθασεν ἐπὶ τὸν ἄνδρα, οὕτω καὶ τὰ ἀγαθὰ ἀπὸ 
τῶν γ. ἤρξατο, ἵνα προτραπῶσιν αἱ γ., τὴν ἀσθένειαν... «ἀποθέμεναι, 
ζηλῶσαι τοὺς βίους τῶν μακαρίων τούτων Οτ,ἠοη!.8 ΤῊ 1.ε.(0.,55.2--5}; 
ψ ἢ ΟΔ,δδΠ 5}. ΝΟ πΊΔ ἢ γ. ... τὸ παλαιὸν ὅπλον τοῦ διαβόλον, ἡ τοῦ 
παραϑείσου με ἐκβαλοῦσα, ἡ μήτηρ τῆς ἁμαρτέας,...᾿ ᾿ουδαίοι φεύγουσι, 
καὶ ἡ γ. καταδιώκει (Πτν5,ἰξμῖες. Ολαη. 4(3. 4350}; οἱ, 5. δάμ ρΡαββίτα, 

Ἐ,. τηεῖ., οἵ 508] ὁ μὲν [50. νόμος] τοῦ νοός (τουτέστιν ὁ πνευματικός) 
ἀνήρ ἐστι, πρὸς ὃν ἡρμόσθη ἀπὰ θεοῦ γ. (ἡ ψυχὴ) ἀνδρὲ (τῷ νόμῳ) Οτ. 
εοναηι τη 1|.12.4(ρ.13.28; Μ.13.0818}; οὗ Πούώον πᾶσα γὰρ αἵρεσις 
φαύλη γ. ἸδρΙρἢμαον,70.Β(ρ.483.1τ; Μ.43.7520}; οὐἨ τνοακποθβ. ἀπά 
᾿πθΟΠΠν σημεῖον μὲν γὰρ ἡ γ. καὶ φρονήματος ἀνάνδρου, καὶ 
κεκλασμένου τύπος ὕντ.Ος5.5(3.5πτὴ ; 14. Ζαεἰ,3ο(3.6084). 

Ε΄ Βοτοῖ. φάσκουσι [5ς,. ϑὄσνουαι5} δὲ καὶ τὴν γ, εἶναι ἔργον τοῦ 
σατανᾶ, καθάπερ καὶ οἱ ἀρχοντικοὶ τοῦτο ἔφασαν 1 ΡΙρίν ἤαεν.45.2 
(Ρ.2οο.16; Μ,41.833}}. 

Ἐγύπειος, 9} ἃ υμἰϊενο, Τ|Ὰ5.6}.336.4(3.3630; ἍΜ1.,32,881:1)). 
Ἐγυρευτής, ὁ, υαραῤομπά, γεδίϊοες ῥΟΎΣΟΗ μοναχὸς γ. οὐκ οἴσει 

καρπὸν ἀρετῆς Ἀπί. Μοπ, λον. 20(Ν{.80.15161)}; 10.Ο] πη κε, 27(Μ,88, 
1112}}). 

υρεύ-ω, Α.. ἔτη, ; ἢ. Ἱποῦϑ ΤΉ εἴγεος ἐπγομρὶ γύψ, διὰ τὸ “οεῖν ὕψη 
Αμαβί δικοί, (Μ. 80.680); πεπλσς τοἹ655, 566 Γαβριὴλ... μετὰ στρατιᾶς 

ἀγγέλων οἵτινες ἐγύρευσαν πάσας τὰς κολάσεις “ρος. Ῥαμὶ.43(0.02); 
566 ἰο, αἰϊοηὰ ἰο, ᾿ξμεβοῖ,(ρ.229) οἷτ, 5. ἔξαρχος; 2. γοαρ, τα ἸΔῈ 
ἴῃ: πλατείας “-εἰν τι αρ ταὶ, (τι Ζαοἢ.)1. τοί Μ. ΕΪ..77.2 020); πᾶσαν 
πόλιν καὶ χώραν “-οντες Το. ΜΟΒΟΙ ῥγαϊ ττοί .87.2073}}; 1" 185 (2ο 608); 
3. ἐμεοηηραςς τί κακὸν εὑρὼν εἰς τὸν ᾿Ϊησοῦν ἐγύρευσας τὴν ἀπώλειαν 
αὐτοῦ; 44.01.13 χείμ, 230); 4. 5εεκ, ΔΙ γισεο. (Ρ.4π.το); ἐεψμΐγε ἸΉΗΐο, 
ΤΗΡΡ.ΤΆ. ἢ".8 ο,6(0.30.27; Μ.1χ7.1ο450}; 5. φμγγοι!α σοσαντες τὴν 
οἰκέαν Κ΄.λ1ας. Δ (0,128). 

Β. ᾿πίταηϑ.; 1. τεῖ. τπονοιποηῖβ παπὰς ἰὴ ρδΐη, τον ἠδ, Τροπ Ν, 
ἡ. δ γ)η.31(}1.03.1τ7004Ὰ}; 2. τραμάεν δΌοαυϊ, 4.]1|.}Ἐ} τοιτίρ.310); [ὁ. 
ΟἸπλ.Ξραί,27(Ν.88.ττ134}; μοναχοῦ ““οὌντος ἐν τῇ πόλει μετὰ μιᾶς κόρης 
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Τιεοπί.Ν.υ.. 76. Ε]δονι,24{ρ.40.17}; ἐϑι(ρ.51.26) ; 3. Ἰγάσε α εἰγεῖθ, ΜΓ. 
«ἀγίεοη.4τ(0.69.3). . 

τηγυρηδόν, αἰΐ γομπά, Μᾶς. ρη ἀροοῦ.3.τ(ρ.86.2). 
Ἐγυρίζω, τολῖνὶ γομη, Τα τ.5, ν.1.; (βγη. 16]. ςελοὶ, (Μ.38.532) 

ἴῃ Οτ. ΝᾺ Ζ..α7}}.2.2(ΕΡ)ρ7.)25. 
Ἐγυροβολέω, ἐγ} τη ἃ εἴγοίε, Τ᾽ αἰϊείη.2(Ρ.56). 
γυροειδής, εἰγεαιίαν, γομη; οἵ ἰοηβασε οἵ ῥυοβῖβ, ζσοσ. ΟΡ 

εοπίονρὶ, (}1.ο8,3020)}. “ 
γῦρος, ὁ, εγείδ, γίησ: οἵ τὰς φασι, ΟΥ̓ Ν γ 55. ἔμη.2(2 Ρ.347.10; 

Ν.4.5.5240}; ἐδι(ρυπότοτο; 5400}; Ογνβ. 1 λάγ.1.χ2(1.170}; [0.Ἡ]ΌΒΟΠ. 
ῥγαϊ.16(}1.87.29200); οἱ ἀδηςοτβ, “4. 76. ο(Ρ.101.15). 

[Ἐ]γύρωθεν, -- γυρόθεν, 4. ἃ εἰγεῖσ, τομπά αδομί, “1. ῬΪ.Β το.2 
(0.304); οἴ Στ Ομ γς.(0.371.10}; δ5. Ῥύορ. ο. σϑηϊ., γομηά, Βαγτῇῃ, 
Ἐᾶαβς. ραν. (ΜΝ το 4.13028), 

Ἐγυψοπλασία, ἡ, ρίαςίεν εαφήηρ, ΝᾺ] ρΡΡ}.4.61(Μ.70.57170). 

[“Ἰγωμόω, ν. γομόω. 
γωνία, ἡ, σΉσίΘ, ΣΟΥ; ταρί., οἵ ( τὶβὲ 85. σουμευ-βίομθ ὥσπερ 

τινὰ γ. συνείρων εἰς ὁμοψυχίαν ντ λ]εῖ,.35(3.422Α}} ᾿ 218. ῬΙΘΡ.; 1 

α «οὐηθν, ἐπὶ δύ οὔδομγε ῥίαςε, βεεγειίν (ςῖ. Ἐπρ, 'πο]8. πᾶ 
ΠΟΥΠΕΓὟ, ταῦ. ἕαῖδο ῥτορῆθὶ κατὰ γωνίαν... «προφητεύει Ἡϊοττη παμί. 
1115: Ρᾶσδπ ΡΒΠοΞορΠο 5, Ταῖς γα. 26(ρ.28.15; Μ.6,3644}; ΠογΕΙΟ5, 
ΑὙιαροὶ, ες. (ρ. 88,18; Μ,25.2400) ; ἀρϑῖ. ἰᾶάθα ἐμαὶ (μχῖδὶ τῆ5 
ἀἰβροββα οἱ μ15 θοᾶν αἱ 1  δϑαστθοιίοη, ἰὰ.79ς.23.1(21.25,1360}; ΨΠῊ 
μία 880. πρὶ γίηρ ΟΠ Θπεηΐ τὸν τοῦ θεοῦ λόγον ἀπὸ μιᾶς γ. 
ἐπισπεῖραι ΟΥ(6ἰ5.5.5ο(ρ.55.4; Μ.11.12624}; εἰς μέαν γ. ἔπεμψε τοῦτο 
ὅ φατε πνεῦμα (ε15.2Ὁ.6.78(0.140.25 ; τ416}). 

γωνιόομαι, ῥέξομιε αηρμίαγ, ἤαυθ κΟγΉθ75 ἀνάβασις..-περὶ τὸν 
οἶκον τοῦ θεοῦ μή γεγωνιωμένη, ἀνακλάσεις εὐθειῶν ἔχουσα. γέγρα- 
πται γὰρ ᾿καὶ ἑλικτὴ ἀνάβασις᾽ ΟΥ. [0.1το.4ο(24; Ρ.218.1; Μ.14.3858):; 
ὁδοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ... οὐδὲ ὅλως γεγωνιωμένης 1ᾶ,07}.10.3(0.343.12; 
Μι11.41778); τοῦ. πᾶς ἅγιος οὐ γεγωνίωται οὐδὲ ἔχει τι σκολιόν ΟΥΥ, 
1᾽5.77:πο( }.60.11038). 

Δαβ-, ν. ΖΔαυ-. 
δαγύς, ἡ, τῶν ἀοϊΐ, δομοί Οἰενειργοὶ,(0.314.22; Μ.9.7874). 
δᾳδίς, ἡ, ἑογεῖ;, Ὀγτ.Ος.46(3.7)). 
δαδουχ-έω, 1. εαγΥν 5 ἃ ἰογεῖ;, οἵ ΒΜΨΝ ἡ ὡς λυχνίᾳ...""ἥσασα 

αὐτὸν ἐν κόσμῳ Μοά,ἄργη.12(Μ.86.32ο8ς0); 2, ερηἤπμεῖ τοῖς ἰογ εἶδ 
πρὸς τὸν νυμφίον ἠπείγετο -“-οὐντων αὐτήν (Ἤτν5. ρα». Π)γος.4(2. 
6040); 3. εεἰοῦγαίε ὃγ καγγγίην ἰογεος τη ῥγοξεσϑίοῃ, τοῖ. γ γ 3 οΥ 65 
τὴν πλάνην καὶ τὴν ἁρπαγὴν καὶ τὸ πένθος αὐταῖν "ἔλευσις «-εἴ (6, 
Ῥγοί,2(ρ.11.22; Μ.8.72Α}; 4. (ϑἴπος δᾳδοῦχος Δ) ΒΙΘΕΤΟΡΠΘΩ ὑγ6 τα 
ΟΒΙΕ  οἴδοετα ἤὰ ΕἸοιβπιδὴ ταγβίεσι 5) θη ρἠίθη, Ἰητταὶς “-οῦμαι 
τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν θεὸν ἐποπτεῦσαι..«ἱεροφαντεῖ δὲ ὁ κύριος 
ἐδ. τηί(ρ.84.253; Μ.8,241ΑᾺ); περιλάμπει [5ς, 5. ΡΏΗΙΡ) τὸν Ναθαναὴλ 
δαδουχήσας αὐτῷ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον ΟὙΟΝ γ85.}0}1.1 5 ΤῊ 
ζαηΐ.(1.44.τοβολΡ); Ἰπίτατβ, ἀποστόλφις “-οὔσε πρὸς τὴν ἀλήθειαν 
Ὑμάϊς.1ς.8: 2ο(ρΡ.46.20); 5, ἡποπίηαίε, τὰ σεπ, νεφέλης. «νύκτωρ μὲν 
““οὐσης 1δ.4:6{(0.22.21; 2.100}; τοὺς ἐξ ἐθνῶν πάντων τῷ φωτὶ τῆς 

ἀστραπῆς ἐδαδούχησε [53ς. 510} ΠΈΒνΟΒ,Η.σογ.8(}1.03.14808) ; τοί. 
Η. Ομοβί παρ᾽ οὗ νοῦς ἀνθρώπων --εἴται ὁρᾶν ἘΓΕΞγ ΟΠ. ΦΉ.1.20 
(Δ1.03.1480Ὰ}; τοῦ, Το 15 λάμποντες καὶ “-οὔντες {{865.Ν 82. (1ω1.1 
(}.38.856); οὐ (μηδὲ, 10.1).λορι.1.13(}1.06.5640). 

δᾳδουχία, ἡ, ἰογεὶ, -δεαγίῃρ, ἘΞ. ἴτι τηνϑίθσυῖθο ; ἤθησο ἐἰπηϊπμαίοη 
διὰ τῆς ἄνωθεν ὃ. Χριστοῦ καθιέντος εἰς νοῦν.. οἷάπερ ἀκτῖνα λαμπράν 
Ὀντ.Ος.τ72(3.1068) ; διὰ τῆς τοῦ πνεύματος ὃ. προεγνωκὼς ὃ προφήτης 
14..5.3.π(2.3630}; προφητικῆς ὃ. ΤΒατ αἰξεεῖ, τίρ.32.10; 4.724}; ὅθο. 
ῬΊ5.Υ̓Ή1.51.1. 

δᾳδοῦχος, ὁ, ἰογελι-ϑδαγον, 65}0. ἸῺ ΤῊΥΘΓΟΥΙΘ5; χηθί,, οὗ ΒΜΥ θεο- 
γεννῆτορ καὶ ὃ. τῶν πιστῶν ΤΜΕΙΠ. δ νη εἰ «ἀηπηιποί(λῖ.18,37260}; οὗ 

ξαῖμοῖς αἱ (βαϊοράοῃ σύνταγμα τῶν...δι τῆς πίστεως ΒΟΡἢτγ.Η.οβ. 
σνη.(Μ.87).321854})., ὃ 

Ἐδαιδαλόγλωσσος, “τεὐϊε-ἰοηρισί, ϑντιοβ, ἤγηῖη. 3.2 ο͵)(ρ.τ4; Μ,66, 

150). 
δαιδαλοεργός, ὁ, δ᾿ ἰμἰ τοογκεν, ῬαᾺ].51],ατεδο.τ23(Μ.86.22:68). 
δαίδαλον, τό, εμημΐηρίν τοον πὰ πίη, οἷασ., Ῥάαμ].5}}. ϑορήνθος 

{Μ.80.21.4213}; 14 ἀπιϑο.ο7(Μ.806.52558), 
δαιμον-ἄω, δέ ῥυξεοδερά ὧν α ἀφυΐΐ, 1. 11ἰ,, Ἠοηι ΟἾθηι.7.το; συ. 

Ν͵, γε5.. ας. (Μ.46.τοοΙΆ-; δαιμόνων ρΡ.414.3}; ᾧ [υϑε(χενεἴ γε: .ο(Μ, 
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(7.788); 14.λο»ι.48.3 ἴῃ 10.(8.2878); οὗ νητοι οὗ Ἐπάοτ, Ἐπιβῖ, 
ἐηραξί.Δ(0.21.14:; Μ.18.620}}; 2. ΜΠ ἀπά σὴ 86 η8ε οὗ γάρ; οἱ 

βαρσϑη βοῖοτβ, Ταῖιογαὶ,22{0.24.26; Μ,6.856Ὰ); Ο]επὶιργοί, τ(ρ.4.25; 

Μ.8.564)}; εθρ. οἵ διογοῖίοβ, ἁποῦ ρ. π8.ἢ,6.5.16.8(Ν.20.468.); 
Ἐποά. ἐξ. 5.13.2(4608); ΤΗΙΪΡΡ. 4γτἱεηιῖδ.5.28,1ϑ(516Ὰ); “-ὥσα αἵρεσις 
Ἐπι5.}....7.3τ.τ(72οο); (τυ ϑ,ξίαρ,2.3(1.1824); 3. τοῦ, δοσαβαιοιι 

Ὀτούρῦ ἀραῖπβὲ (Πτδὲ ὉῪ ἴενθ, Οἢτγϑ8.ἤσηι. 56.1 10. 70.(8.3268); 
οὐδὲ γὰρ “-ὥντος ἦν τοσαύτην ἐπιδείκνυσθαι ἐπιείκειαν" οὐ --ὥντος 

τὸ τὰ ἀπόρρητα εἰδέναι ἰά.Ποη:.41.1 1η Δ11.(7. 4454} 1ϑομε, Ν  σέγη.2 
(λ1.93.15924}. 

δαιμονιακός, ν. δαιμονικός. 
Ἐδαιμονιάριος, ὁ, ἸΠαητας τὸν ἅγιον ᾿Επιφάνιον.. ἀπεκάλει [5ς. 

ΟΠευβοβίοιῃ) δ. Οζογο.(Μ.το3.107Ὰ}; δ. ἐστιν καθαρός 1«οοητ,Ν. Ὁ). 
5γ75.34(81.03.17120); ὅ ταξεώτης τοῦ ἐπάρχου...ὁ ἐπιλεγόμενος ἀπὸ 
Δαιμονιαρίων λγοι Βαδελ.ρ.382(Μ.02.0818). 

Ἀδαιμονιασμός, ὁ, ἀρ»πομῖς ροσβοδϑίοη, Οὐιεορηη τη δ1|.π8,δ(ρ.τος. 
15; ΔΓ 1 2.1100Ἁ}.. 

δαιμον-τάω, -- δαιμονάω, ΠΟ ΒΕΥ 11{., [π51.Φαροΐ,τ.2(λ1.6 44}; 
ΟἸοπ,. εἰ. ιπ(ρ.141.4; Μ.0.705Ὰ); ΟΒγγβιηηϊος ὐαηττ(3.443}); σοιῶν- 
τας γὰρ ἐκάλουν [50. 1π6 765] τοὺς εἰδωλολάτρας, διὰ τὸν ἐν αὐτοῖς 
ὄντα διάβολον Ογτ.ρἰαῤρἐ. δία, (1. 3810). 

δαιμονίζ-ομαι, δέ ῥυοϑεςοοά ὧν α ἀσπηϊ, 1.5α].17.3; ΟΥ. [γ.70 1 
70.(ρ.547.3}; 4.1 π(ρ.225.1τ0); ῬΑ}. μ 1 απ. τϑ(ρ.51.17; Μ.34,1ο500); 
Ἰορ᾿ϑ᾽αίίοι οἢ Τεσθρείου. οὗ βαουθμιθηῖβ ὈῪ ἴδοθα μοββαββθα, ἐὰν 
“νόμενος κατηχούμενος ἧ, καὶ θελήσῃ αὐτός, ἢ οἱ ἴδιοι αὐτοῦ, ἵνα λάβῃ 
τὸ ἅγιον βάπτισμα...ἐὰν ὁ “--όμενος μὴ καθαρισθῇ ἀπὸ τοῦ ἀκαθάρτου 
πνεύματος, οὐ δύναται λαβεῖν τὸ ἅγιον βάπτισμα" περὶ δὲ τὴν ἔξοδον 
βαπτίζεται, ἐὰν πιστός τις ὧν ““εται, ὀφείλει μεταλαβεῖν τῶν ἁγίων 
μυστηρίων...ἐὰν μὴ ἐξαγορεύῃ τὸ μυστήριον, μήτε ἄλλως πὼς βλα- 
σφημῇ, μεταλαμβανέτω: μὴ μέντοι καθ᾽ ἑκάστην 1.1 Α1.γ65Ρ.(Μ.33. 
12078,0). 

δαιμονικός, -ιακός, 1. ῥἐἠαηίον:-ἶἶκο, ρμοσίν, τοῦ. Ἰ)οζοῖ. καθὼς 
φρονοῦσιν καὶ συμβήσεται αὐτοῖς, οὖσιν ἀσωμάτοις καὶ ὃ. Ἰρτι, ΘΊΉΥΡΗ. 
2; 2. οὕ οὐ ῥεγίαϊνΐηρ ἰο εὐτΐ ἘρΊνΠΣ αἱ ἀπὸ τοὐναντίου πνεύματος 
ὃ. κινήσεις ΛΙΉΘΠαρ Ἶερ.25.3(}1.6.0408}; Οτο εἰς. 8.6τ(ρ,277.17; Μετ. 
τόοϑΑ); Επι5.6..}.1.12(Ρ.72.31; Μ.24.8408) : φανερὸν ἂν εἴη..«μὴ εἶναι 
ὃ. τινα δύναμιν... Χριστόν ΑἸ ἵμε.48,8(}1.55.184Ὰ)}; ΟἾτγ 5.5 αε,3,6 
(Ρ.57.3:; τι3840)}; Ν1.6}}.3.153(}1.79.456.}; Τάτ, ἢ, γοἰ,6(3.1160); μὴ 
ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς θέλειν..-περιγενέσθαι λογισμῶν ὃ, 1)ογ,ἐρ.1 
(21.838. 18404); 650. ῥοίοποίηρ ἰο οὐ εαμϑοὶ ὃν ἀεμιοης (1.6. Ἰοβτηθη 
νοίβ), Επ5.υ.,2.6τίρ.65.27; Ν.20.1ο5364}; 10.3.2] (ρ.00,20; τοῦδ0); 
ἀπέχεσθε.. «πάσης τῆς τῶν εἰδώλων πομπῆς..«καὶ πάσης θέας δ. (οἩςὶ. 
45.2.62.4: ὈΒτγ 5 λοηι, 0.1 ἴῃ τ ογ.(το.τ688) ; Βα5.5 6]. ον. 8. 2 (ΝΜ 8ς. 
1204}; ΕΜ. ΒΑ].118οιερῥιεαι (Μ.8ς, 6884); 3. ῥοκεοκβοά ὧν ουτὶ 
φρίγίιδ, ἀργηοηΐας, ΟἸαπι. σισ.6.τζρβτ,ο; Μ.0.3208); τ-ἰακός 1515, 
βισ.4 (540; Μ.321.260Δ}; τιακός Τροῤῥμλ. ΔΙας, “Ἴ69.5.3(ΝΜ,34.2138}} 
650. οὗ Βοείίοβ ὃ. τις ὧν [8ς. δ΄Δ 65) καὶ μανιώδης 1γ5.}.6.7.31.1 
(λ1.20.7200); οὗ ἐκ τῆς ὃ. ἐκκλησίας Το. Νίς.πατυ (Μ.06.14488) 4. τὸ 

ν τξῷ δαιμόνιον Τ΄. 5αἰ.1.τ(ν.1. δαιμόνιον Μ.122.13164). 
Ἐδαιμονιόθυτος, σαεγίβεεί ἰο ἀεριμοης (1.6. τὸ πολίποι ροῦϑ), Οὐ. 

(εἰς.8.2τίρ.2538.13; Μ.1τ1,15404}. 
Ἐδαιμονιόληπτος, ῥυπεύσοεί ὃν αὐ εὐἱΐ ερίγί!, Τασῖς ταροὶ 8.4 

(Μ1.6.3568); 14,2αροὶ,6.6(Ν1.6.4.538} εἷτ. 5. δαίμων. 
Ἐδαιμονιόμορφος, μαυϊηρ ἐπε ἐἤαρὸ οὗ ἀονιονς, {70.1) κου. (Μ ού. 

6574}. 
δαιμόνιον, τό, 1. :ρὲγ]!, ῥ)αμίοτε ψηλαφήσατέ με, καὶ ἴδετε ὅτι 

οὐκ εἰμὶ δι ἀσώματον Ισῃιοδηῖννη,.8 1 δὲ... ἄσαρκα φανταζόμενοι ἐκ 
νεκρῶν ἀναστήσεσθαι (οηεί. ἽΡ.6.26.3; 2. σορίμς, τοῦ. ϑοογαίθβ, 

Οἰειη. ἐγ. τι). 54.ττ; Μ.8,79070); ΟΥἍ,( οἷς, 6.δ(ρ.γ8.18; Μιχτ.1 3011); 
3. φοΐὶ ερίτί!; ἃ. τὰ σοῦ., βαγη.τό.7. ἩΘτι»αμά.2.3 ΟἿΤ, 5. κατα- 
λαλία; μέγα...δ. ἐστιν ἡ αὐθάδεια Ἰα.51:1.0.22..3.5 1ἢ.0.23.5;} Μένανδρον. 
οὐνἐνεργηθέντα.. ὑπὸ τῶν ὃ, Τακί, ταροί.26.4(}1.6. 2088); 14,4τα.18.0 
(Μ.6.σόοο) ; Ἰτεη ἤαεῦ.τ. 5.4(}1.7.4078}; τὰ δι ἀσώματα εἴρηται, οὐχ 
ὡς σῶμα μὴ ἔχοντα. ... ἀλλ᾽ ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν σῳζομένων πνεὺ- 
ματικῶν σκιὰ ὄντα ἀσώματα εἴρηται (]οιη.ὁνε. 1 Πάοί,τα(ρ.ται.τ5; 

Μ.9.6648); οἵ..-πολλοὶ παῖδες ἄχρηστοι γίνονται, ὑπὸ ὃ. ὀχλούμενοι, ... 

γίνονται γὰρ ἢ σεληνιαζόμενοι. ... ἢ πηροὶ..«ἣ μωροί Δ ἘΠοηιιλι α2 
(ρ.117.8); ΟτνΟ εἰς. τ. 5τ(0.82.20; λ{.ττ.720Ὰ}; οὐκ ὥκνησαν..«καὶ τὰ 
νομισθέντα ἂν ἐλάχιστα εἶναι τῶν ἁμαρτημάτων δαιμονίοις προσάψαι οἱ 
φήσαντες τὴν ὀξυχολίαν ὃ, εἶναι, ὁμοίως δὲ...τὴν καταλαλίαν ἰὰ..}0.20. 
46(29; Ρ.376.4; Μ.14.6578); τὸ δ. ὁ σεληνιασμός 1. μ1.1.2.1.2 ἢ. 67. 
(Ρ.98.17; Μ.13.3020); ἵνα ὃ. νοῆτε τὰ ἐφεδρεύοντα πνεύματα τοῖς 

ἀψύχοις μορφώμασι 14. ἄβος. 50.39.5); χάρισαι δύναμιν θεραπεὺυ- 

τικὴν ἐπὶ τὰ κτίσματα ταῦτα 56. ΑῖΟΥ ἀπα 01}] ὅπως ..«πᾶν δ. καὶ 
πᾶσα νόσος...ἀπαλλαγῇ ϑεταρ.σηεἶ,.17.2; ὃ. μεσημβρινόν (Ῥ5.00:6), 

Ὁ.12858}; 5110} ροσβοββίοιι Ὀδίζου {πη 51π, Οτνβ.ἦο»».δ4.6 ἱπ δ], ΕἸβελβεᾷ ψ τ ἀκηδέα, ΟγτοΡς.οοτ(Μ.69.1224), Εμελοὶ.(Ρ.277}} 



δαιμόνιος 

Ὅ, ἔχεν. τ ορ. 28:2}, ν, δαίμων; ς. οὗ Βερίῃεη ροάβ τεραγᾶρα 85 
ΘΝ] 5ρΡΙσ 5 ψευδοπροφῆται, ... τὰ τῆς πλάνης πνεύματα καὶ ὃ. δοξο- 
λογοῦσιν Ταυβι.414].7.3(Μ.6.4020); Ταῖνογαὶ, τοί ρ.21τ.17; Μ.6.8494); 
δεισιδαίμων... ὁ δεδιὼς τὰ δ. ΟἸδτη, 5 ,).7.1(ρ.5.12; Μ.0.4084); πάντων 
τῶν παρὰ τοῖς ἔθνεσι νομιζομένων θεῶν καταφρονεῖν ὡς οὐ θεῶν ἀλλὰ 
δ. Ογι(εἰς.3.2(Ρ.204.20; Μ.11.9244}; τῷ τοῦ τόπου δ. 1.8.36(ρ.25ι. 
23: 15720}; μή ποτε εἰδωλολατρήσωμεν καὶ τοῖς ὃ. ἑαυτοὺς ὑποτάξω- 
μεν" τὰ γὰρ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν δ. 14. »ηπαγὶ.32(0.28.1; Μ.ττι 048); τὸ 
λαοπλάνον ὃ, Ἐπ5.λ.4.7.17(}}.20.68ολ); τὰ λίχνα ὃ., θερώμενα τὴν ἀπὸ 
τῶν αἱμάτων..«τῶν θυσιῶν ἀπόλαυσιν, περὶ τοὺς βωμοὺς εἱλεῖται 7868. 

ἴς. 2361. 5588; Μ. 30.532); τὰ...δ., τὰ προσδιατρίβοντα τῷ περιγείῳ 
τόπῳ..«.εἰς τὸν οἰκεῖον τῆς ἀπ δϑδ᾽ ἀπελαθήσεται τόπον ἐδ. (5508; Μ, 
5338}; ΟΥΝ κ85. ιν 4(2 Ρ.75.16; Μ.45.6480); ΟΠγγ8. ον 15.45:7 
(6.154); ῬΗΠοβί λει ΒΓ θς. 5458); ἡ τῶν ἐθνῶν πληθὺς, ἡ..««καθέδρα 
δαιμονίων τυγχάνουσα Το. Μοη της τ(}}.86,3216.Α); 4, ευῖὶ, ϑαίαη 
τοῦ ὃ. ἡμᾶς νικήσαντος ΟΥ̓. 70.20.5 6(20 ; 0.376.22; Μ.τ4.666Ὰ); Νόπη. 
}αν»..7ο.τῦ :τ2(Μ,43,885}). 

δαιμόνιος, 1. τῤεγπαϊμγαὶ, ἀΐϊστηε ὄνομα ὃ. ἔσχε Μωῦσῆς (εἾ5.8Ρ. 
ΟτιΟεἰς.τ.2τ(ρ.72.4; Μ.ττ,θσό0}; (ε]5.16.5.24{ρ.36.23; 12334); . (ΕΒ. 
1Ὁ.8.48(0.26.6; τε888}; 2, ἀφνιοηῖε, ἐαμδοά ὃν ἀφμιθης ὃ. νόσου τ, 
Νγ 85. μη. Β(2 Ρ.1τ04.15; Μ.45.7808). 

δαιμονισμός, ὁ, ἀργηομῖς ῥοεςεβείοη, ΟΥ εἰς. 8, ΞΒ(ρ.275.τῦ; Μ.1τ. 
χύοςΒ); ἐδ.8.66(ρ.282.5 : τότ6 4). 

δαιμονιώδης, ἀεοϊ]ςἢ, ΟΥοῥ»ίης.2.8,α(ρ.τόο.9) οἰξ, 5. κατάστασις ; 
δ. αἵρεσις ΑἸΉ,ἀεογ. π(Ρ.5.22; Μ.25.425Α); ὃ. διδασκαλέας ἘΡΙρῆ. 
}αογ.42.14{(0.183.28; Μ.41.8138); δ. ἐπιβουλὰς δι᾽ ὧν ἐπάγεται τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ πονηρὰ πρὸς ἁμαρτίαν συμπτώματα τι ΝΝ ββ.ο», ἀ0η1.1 
(Ρ.20.14; Μ.44.11328); ΝΙ].Ρ}.3.33(}1.79.3020) οἷά. 5. θυμός ; ἐγ- 
κόσμιον...καὶ ὃ. καὶ ψυχικὴν σοφίαν ὕγτ. Ὀς.9:23(Μ.690.780Ὰ); 170... 
ἐΡι ΤΕΡ, ΟΜ. σ. 3560) εἷξ, 5, οἰώνισμα. 

Ἐδαιμονιωδῶς, ἀευϑλὶν, νιαάϊν, ἰδὲ σης ῥοσδεςδεά, ῬᾺ]] βιενποπϑ 
(0.40.6; Μ.34.11408); ΤῊρΡΒπ,εἤγοη, Ρ.Ο2(Μ.τοῦ.2768); δαιμωνιωδῶς 
ΟΡ. Ἡῥ. ἐγ, (Μ,87.31844). 

δαιμονίως, ὃν τεῤεγηαίμγαί ῥοίθον, ταϊγαςσμίομεῖν, (5.6 0.Οτμ εἰς, 
Δ.26(0.222.11; Μ.11.0524). 

Ἐδαιμονομανία, ἡ, ἡπαάηεες ὁΓὙ ἀρρῃοΉ-ϑον ἰρ. οὗ Ῥάραπῃ οὐ], 
Ασείῃ. 499..2)(Μ}.τοῦ.626.). 

δαιμονόπλοκος, τὐοσεν; ὃν ἐμι6 [ουϊ! σειρά τις εἶναι δ. ἡ καθόλον 
αἵρεσις Τπάτ.διπα,.ρ}Ὀ.1.4ο( 99 το530). 

Τδαιμονοποιός, Ὑπακτηρ τάθη ἑπίο ἠθηιθης ἀποσχέσθαι αὐτὸν τῶν 
σκοτεινῶν.. «καὶ ὃ. φθεγμάτων Τπατιϑίπα..,}Ὀ.2.ττό(Μ.00.13850). 

δαιμονώδης, ἀευ τε ἢ, ΓΠγσνβιοχρῖη Ῥειιτίς. 1208). 
Ἐδαιμοχαίρων, ἀεριοη-ἰουΐηρ Βεελφεγὼρ... ἑρμηνεύεται εἶδος ἀσχη- 

μοσύνης, καὶ δαιμοχαίρων 5 γΟἢ.Ἡ. ἘΞ. π1|.1ο5. 58(}1.27.11170}.Ψ 
δαίμων, ὁ, [ἀςο. δαίμοναν Μ1γ.δ0.13(0.132.5}7; ἀειποη, ἀευϊὶ, οὐἱΐ 

δρίγὴ!; ούγτη, δ. ... οὐχ ἥπερ Ἔλλησι δοκεῖ παρὰ τὸ δαήμονας εἶναι 
καὶ ἐπιστήμονας, ἀλλ᾽ ἢ παρὰ τὸ δειμαίνειν, ὅπερ ἐστὶ φοβεῖσθαι καὶ 
ἐκφοβεῖν, δαίμονάς τινας προσφυῶς ὀνομάζεσθαι Ἐπ5..6.4.5 (1428; 
Μ.2τ.2480); οὗ, ἀαριπομας αἰείειη ἐγαριηταϊϊεὶ ἀτεῖος αἰμηΐ φιαϑί 
δαήμονας 14 εεἰ βομίϊος αὐ γεγέηι βεῖος, Τιδοϊαιίλι5 ἀΐθίηαι Ἰμϑ{ε- 
ἐ10Ήδς 2. τοι Μ, ΡΕ.. 3314). 

Α, οὐρίῃ; 1. οἰἄθυ νίδνν, οἰβρυϊηρ' οὗἩ ταᾶγγιασοβ θεϊτνεθη ΔΔΏρεΙ Θ᾽ 
ΔΠΩ͂ ψοχηδη (οἴ. (εη.6:4), ΟΥὙἮἨ Τπ686 δῆρεὶβ {πϑιήβεῖνοβ, πιβῖ. 2ωρῤοί, 
5.3(Ν1.6.4528); αἱ τῶν γιγάντων ψυχαὶ οἱ περὶ τὸν κόσμον εἰσὶ πλανώ- 
μενοι ὃ. ΑΙΒοπαρ.ἰερ.25.τ(}.6.0480) ; 2. ἰαῖὸν τεξυςτα!οη ἀναγκαῖον... 
ἡμᾶς... εἰπεῖν...«ἐπειδὴ δὲ οἱ νἱοί, φησίν, τοῦ ἐπικληθέντος θεοῦ, του- 
τέστι, τοῦ “Ενώς, τὰς ἐκ τοῦ Κάιν θυγατέρας τεθέανται, ἃς καὶ τῶν 
ἀνθρώπων θυγατέρας εἶπεν ἡ γραφή" εἶτα προσεφθάρησαν αὐταῖς... 
ἀσύνετον δὲ τὸ οἴεσθαι τοὺς ἀσωμάτους δ. ἐνεργεῖν δύνασθαι τὰ σωμά- 
των, καὶ τὸ παρὰ φύσιν ἰδέαν ἐπιτελεῖν Ογτ,γεεῤιιίρ.6οτ.18 ; 62,2858); 
ἰά. σίαρ᾿ Οοη.2(1.288) ; {Ὁ αθ5.ΝὰΖ. ἠ1α.,48(Μ.38,017). 

Β. πϑΐυτο δηᾶ ἀεβίίην; 1. ἀἰβουββίοῃ ἡ ΠΟῖΠοΥ γραία}; 8. ο]4 
νίενν τ(μδὲ {πὸν Πᾶνε ἃ οογίδίῃ Κιηᾷ οἱ μοᾶν δ. δὲ πάντες σαρκίον 
μὲν οὐ κέκτηνται, πνευματικὴ δέ ἐστιν αὐτοῖς ἡ σύμπηξις ὡς πυρὸς 
καὶ ἀέρος. μόνοις γοῦν τοῖς πνεύματι θεοῦ φρουρουμένοις εὐσύνοπτα 
καὶ τὰ τῶν ὃ. ἐστὶ σώματα, τοῖς λοιποῖς δὲ οὐδαμῶς, λέγω δὲ τοῖς 
ψυχικοῖς Ταῖϊιογα! το(ρ.16.27; Μ.6,8404); ΟἸδηι. ν.7.δ(ρ.24.5; Μ.0. 
4448); οἴ 1Δ ἐχο ΤΠάΔοί, ϑιΐ.151.32; Μ.0.6068) ; οἵ. ἑαὶσ εογβις φμαίδ 
μαδεμὲ ἀαεηηοηες, φεσά ἐπὶ παϊμγαϊί!εν στ φμεοάάσηι δὲ υεἶμ! ἄμα 
ἰδὲ, εἰ ῥγορίον ἤσς ὑεῖ ῥιίαῖαν ἃ Ῥεμῖς τοὶ ἀἸδε ΤΉ ΓΟΡΡΟΥΦΜΗΣ, 
Οτ φγίπε Ρσοοση ϑίρ.ις 2; Μ.11.120Ὰ}; [ΟΥ̓ {πὲν τασϑὲ θὲ 16, 1. 
ἡηαγί. 45 (0.41.31; Μ.11.6248); 14, (εἰς.4.32(ρ.302.14; ΝΜ τα. το]δΌ,0}; 
{δ.8,χοίρ.245.6; 1608); Ῥ. Ἰαίου νίονν, [δῖ μὲν 40 ποΐξ ρῬοβθεβθ 
Ῥοάϊεϑ; 1868. ἷς. 701. 4478; Μ.3ο.27 "πὴ; νεῖ Εἶνε ἴο ΙΑ ΤΟΥΪΆΙ 
1ι5ῖ5 ἐδ. ; τῶν ὃ. ἕκαστος, οὔτε ὄψα προσφέρεται, οὔτε πολυποσίας, ἢ 
μέθης δέχεται κατηγόρημα. Φύσις γὰρ αὐτοὺς τῆς τῶν βρωμάτων 
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μετουσίας ἐχώρισεν τι Ννβ5, ῥα ρ.τ(Μ.46,4564)}; (Πγγϑματεί τ, 
(85,940); Τάτ, ]ς 15: τ(ρ.60.15; 2.265); ον Αγ ...4.27(3.728}); 
ς, ὙΒΟΙΠΕΣ μεν ἀἰἔἔεσ ἴθ παΐατα ἔτοιη δηρεὶβ ἅγιοι ἄγγελοι ἄλλης 
εἰσὶ φύσεως καὶ προαιρέσεως παρὰ τοὺς ἐπὶ γῆς πάντας ὃ, Οτχι( εἰς. 
4.37{(0.233.25; Μ.1τ1.0688); ἸαῖοΥ νίονν τί παρήλλακται ἡ οὐσία τῶν ὃ. 
τῶν ἀγγέλων; ἡ οὐσία οὐ παρήλλακται, ἀλλ᾽ ἡ προαίρεσις ΤΑΊ φε. 
“π|.(Μ.28.6044}); [Β45.1.ς.07(1.4478.; Μ.30.2778); ἅ, ποῖ 50}}5 οὗ τῆς 
ἀεαᾶ, Ταῖ,ογαί, τΟ(ρ.17.1τ; Μ.6. 8408); ΟΠγνβ,ἤονη.28,2 τὴ ΜΠ|.(η.3368)}; 
2. ἀοηιοηβ δηᾷ ὅν]; 8. ποῖ οσσδαϊρα δν}} δεῖ, περὶ δαιμόνων ἀκρι- 
βέστερον διειληφέναι ὅτι τε μὴ εἰσι, καθὸ δ. εἰσι, δημιουργήματα τοῦ 
θεοῦ, ἀλλὰ μόνον καθὸ λογικοί τινες, καὶ πόθεν ἐληλύθασιν ἐπὶ τὸ 
τοιοῦτοι γενέσθαι, ὡς ἐν καταστάσει δαιμόνων αὐτῶν ὑποστῆναι τὸ 
ἡγεμονικόν ΟΥ.Οεἰς.4.65(ρ.326.13; Μ.11.11330}; κατὰ δὲ ἡμᾶς πάντες 
ὃ, ἀποπεσόντες τῆς ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν ὁδοῦ, πρότερον οὐκ ὄντες δ." καὶ 
ἔστιν εἶδος τῶν ἐκπεσόντων θεοῦ τὸ τῶν ὃ. 1Ὁ.7.δοί(ρ.218,1δ8ι, ; χςτ70); 
οἱ ὃ. οὐ καθ᾽ ὃ ὃ. καλοῦνται, οὕτω γεγόνασιν" οὐδὲν γὰρ κακὸν ἐποίησεν 
ὁ θεός" ἀλλὰ καλοὶ μὲν γεγόνασι καὶ αὐτοί (ἢν. πἰοη.22(Ν,26.876.}); 
στ. Ναζ.ον.30.7(}.36.2418}; τούτους [36. δ.]...οὐ πονηροὺς ἐξ ἀρχῆς 
παρὰ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων δημιουργηθῆναί φαμεν, οὐδὲ τοιάνδε φύσιν 
λαχεῖν’ ἀλλὰ τῇ παρατροπῇ τῆς γνώμης, ἀπὸ τῶν ἀμεινόνων εἰς τὰ 
χείρω μεταπεσεῖν ΤΗατ,ὐοεί,.4(ρΡ.91.6; 4.7881.}; ἃ ἐαεγ. πα, 8(4.4ο7): 
Ποπ, τ. 4,»..4..4(Μ.3.7320); νον τΠαΐ ἀδΙηοπ5 ἅγὰ δν]] ὈΥ παῖογα 
οἰδθογαῖοὶν τεξαϊοα, 1ῤ.4.22(}1.3.7240--7250); πλῆθος πολὺ. «τῶν 
ἀγγέλων, οἵτινες, κακοὶ γεγονότες τὴν προαίρεσιν, καί, ἀντὶ τοῦ 
ἀγαθοῦ, τῇ ἀποστασίᾳ ἐξακολουθήσαντες τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν, δ. ὠνο- 
μάσθησαν {70.}.8. }. (Δ ρό.οο8.,8); Ὁ. θυΐ 4}} ἀγα πον αν], ψγιΓἢ- 
οὐτέ ροβϑθν οἱ τεροηίδηος ἡ τῶν ὃ. ὑπόστασις οὐκ ἔχει μετανοίας 
τόπον Ταῖ.ογαΐ. το(ρ.17.1; Μ.6.840Α}); ΟἸδῃ, ῥγοΐ. (0.32.3; Μ.8,1288); 
τὸ τῶν δ. ὄνομα οὐδὲ μέσον ἐστὶν ὡς τὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τινὲς 
μὲν ἀστεῖοι τινὲς δὲ φαῦλοϊ εἰσιν.. ἀεὶ δ᾽ ἐπὶ τῶν φαύλων ἔξω τοῦ 
παχυτέρου σώματος δυνάμεων τάσσεται τὸ τῶν ὃ, ὄνομα Οτι( εἰςιςος 
(ρ. 5.1; Μ.11.1188.Ὰ}; 1τὖ.8.31(0.246.24; τοότ60); Επι5.}.6.4.π(142Ὰ; 
Μ.21.2488); ο. ἀπ σϑυβα 8}} ον} ἴῃ 1Π6 νοῦ, ᾿Γαξιογαί, γ)(ρ.10. 
τό; 8448); 41. σατιϑ6 οὗ {ΠΕ1Γ ἀροϑίαβυ ; πιαὴ ὑπόθεσις δὲ αὐτοῖς τῆς 
ἀποστασίας οἱ ἄνθρωποι γένονται ἐδ. ϑί(ρ.8.4; 821λ}; Εἰι5,4.6.4.ο(Ρ.τύ2. 
14; Μ.22.272}; ὙΒΟΒα ΒΟΠΟΏτΤΑΌ]6 οΪδοο ἴῃ Ογραίοη {πὸ ν Θην!οῆ, 
1885. αε.δ(2.502Ὲ-- 5038; Μ.31.14.528.0}; οἵ, Β45.15.270(1 οτΈ -ςΟ2Ὰ, 
Μ.3ο.6004,8); ρτἱάο, Ἐπατιλαεν. ς.8(4.407); ἐξ ἀγγέλων ὃ. τινὰς αὕτη 
[5ς. οἴησις] πεποίηκε 0.(]΄ πη. 5 καἰ, 29 (Μ.88. τοο 8); ἰγαηβρτοβπῖο!. 
8 Πα Ἰρποτσάηςο, Ταῖογαϊ. (0.8.1; 8214}; Θ. ΒΘ ΠΊΟΩΒ 8η64 ρ᾿αβϑίοι, ν, 
πάθος; 3. {ΠῚ ΟἰτΙρηαῖο [αῖο ; ἃ. οἴθυπ ἃ] ΡΠἰβῃσπθηΐ, οἵ, ἀθανασία, 
ἀθάνατος ; Τυ5ῖ. ταῤοί,28.τ(}.6..3728) α].; Μ.ΟαΡ}Ρ.7; ΤΆΔΕ αον.ς ὃ 
(4.406); νὶενν [μα Οῃγιβι ἀραὶ 8450 ΤΟΥ {Ποῖ 15 σοι οπηηθα, ΝΠ] ἐῤ. 
1.204{Μ.79.160Ὰ}; Ὁ. ἀςς, ΟΥ, {Π6 ν ραχτοὶραῖα Ἰὰ πα] σροεαϊακίαδ15 
πάντων ἀσεβῶν ἀνθρώπων καὶ πρός γε δ, ἡ κόλασις πέρας ἔχει καὶ 
ἀποκατασταθήσονται ἀσεβεῖς τε καὶ ὃ. εἰς τὴν τρετεραν αὐτῶν τάξιν 
ΟΥ Ὡῤνῖπο. 2.το.8(ρ.183,2{. )8ρ. Ταβίη.Ογ. (Μ,86.075Ὰ}); «τὴν αὐτὴν 
τοῖς ἁγίοις τάξιν διὰ τῆς ἀποκαταστάσεως λαμβάνειν ὑπο 1δ.(ρ.2ος. 

28; Μ.86.9750) ; Τμεοηΐ. Β.ςεεί το(Μ. 86, 12ότο) ; 4. τΠεὶν ρυθβοηε ΠΆ80]- 
ἴα; ξαυὶ ἢ 1561} ΟΥ̓ ΔΙΓ βϑιισγουπαάϊηρ βασίἢ, Οτ (δὶς. 8, 22(0.248.28; 
Μ.11.15658); 1Π,ηανί,4πίρ.41,17; ΜΟΙτ 6214}; 1λλι5.}.6. ς 2ᾳ 810; Μ, 
21.3164}; Οδγγβιεχριίη ς.4τ(ς.1370). 

Ε. ραρδὴ φοᾶβ 85 ἀδπιοηβ,; 1. ἴῃ βθηῆ., Τυδί. ταροΐ.ς.2(Ν|.0.33068); 
οἱ δ. αὐτοὶ μετὰ τοῦ ἡγουμένου [αὐτῶν] Διός Τ αἴ΄ογαί δ(ρ.8.18; Μ.ό. 
8241Α); ΟἸδμλ. ῥγοὶ,2(ρ.20. 158; Μ.8,1218}; ἃ ἀδηῖοῃ οομ[οββιηρ 
προσκυνούμεθα ὑπ᾽ αὐτων [56. ρΡαρΆ15] ὡς θεοί: ἀλλ᾽ ἐν ἀληθείᾳ ἐσμὲν 
ὃ. 41. Βαγι}.6(0.142.20); ἑορταῖς... .αἵτινες ἐπὶ τιμῇ τῶν ὃ. ἐπιτελοῦνται 
(οηοὶ. 4Ρ}.2.62.4. ἰδίπαατια; 2. ᾿ἱπαϊνάπα]! ρᾶσαη ροάβ οἰ ἶοα 
ἀεδγηοηβ, 6.5. ρο]ϊο, ΟἸδηι ῥγοί.3(0.33.18; Μ.8,1294}; Οτ(εἰς.3.2Ὁ 
(Ρ.225.20; Μ.11.9568); Ῥτοίδιβ, ΟἸοπι, αξά,.5.τ(ρ,236.8; Μι8. 5568); 
᾿Ολυμπιακός, ἢ δαίμονος ἑορτή 155.55].0}7.27.1τ(Μ.85.300}}; 3. ρῬᾷρδι 
βοα5 αηα μετοεβ, ἀςτηοηβ ἰὴ ἀϊβρι δα, Ευ5.}...ς. 3(1820 ; Μ,21.2100); 
1Ὁ.4.15(15321..-1541}; Μ.2688,0); 4. ἀοηΊοῦβ ἴῃ βἴδίιθβ δι ἐνιδρυμένοι 
τισὶν ἀγάλμασι ΟΥ̓ εἰς. 8.4τ(ρ.2Ξ6.12; Μ.11.15 770); ΑΓ ἐαρ.ς.5:7 
(}.27.730); Ομ τν5.εαρ ίη Ῥοτβλ(ς. 058,0). 

Ὦ. ἀεξιηοηβ᾽ γα οηβιρβ ΠΤ τηθη, ἀραγί ἴτοπὶ ἀρ μβωοος 
1. ἀδριηοη ((.ς, δαΐαη) σαξοα ἄρον Βαπ.ἠέχιδιτίτιϑοῦ ; Μ.20.11} 
Ὁ); οὐχ, μον. δί2.8οβ; Μ.31.2488}); 2. ἀοτηοης ΒΘΠΟΤΑΙν πόκεῖς, ἸΝ 
πιᾷτι, Ρτοάυοϊηρ ἀγουρῆζο, ΤΆΤΠΙΠΘΒ, ᾿ΒἴοΤΗηΒ εἰς, πάντα ταῦτα δ. 
αὐτουργοῦσι δήμιοι, κρίσει τινὶ θείᾳ ἜΓΡΈΙ ἐξουσίαν ἐν καιροῖς τισι 

ταῦτ᾽ ἐνεργεῖν εἴτε εἰς ἐπιστροφὴν ἀνθρώπων ΟτοΟ εἰς, 8, 31τ(0.247.2}- ; 
Μ.ιι.τπ644Α); Οτι ΝΝ υβ5.αηη.εἱ γος. (Δ1.46.72}}); ὅ...δ., καθάπερ ἐχθρὸς 
καὶ πολέμιος, πολεμεῖ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ (ἩγνΞιαριΐη ἘΞ.14 
(ς.τότο); οὗ δ, πανταχοῦ τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἀθυμίαν ἐμβάλλειν 
ἐσπουδάκασι, καὶ πανταχοῦ χαίρουσι τῇ ἀπωλείᾳ 14.ἤοηπ.28.3 1... Ἅ11. 
(7.338.); ϑγπεβ.}.57(}1.66,13840); χαρὰ τοῖς ὃ, ἡ τῶν ἀνθρώπων 
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ἀπώλεια, καὶ τρυφῶσιν ἐκεῖνοι τοῖς ἡμετέροις κακοῖς Β45.56].07.22 
(Μ.8ς.2778); 3. ἴπ Ῥαρβῃῖβπι; 8, ᾿μϑορδίοΥβ Οἱ ἸΔοἸαῖτν οἱ μὲν περὶ 
τὰ εἴδωλα αὐτοὺς ἕλκοντες οἱ δ. εἰσιν.. οἱ προστετηκότες τῷ ἀπὸ τῶν 
ἱερείων αἴματι καὶ ταῦτα περιλιχμώμενοι ΑἸμε παρ ἰερ.26.τ(}.6.040}): 
2.27.:(053}}; ΕἘπ5.}».6.4.14{15328 ; Μ.21,2650) ; οὗ Ὀ6]1εἴ τη [αἴ τοιοῦ- 
τοί τινές εἶσιν οἱ δ. [οὗτοι] οἵ τὴν εἱμαρμένην ὥρισαν Ταῖϊογαὶ.Ο(Ρ.9. 
23; ΝΙ.6.8254}; δα οὗ ΟἴοΥ ον]]5 δ. φαῦλοι, ἐπιφανείας ποιησάμενοι, 
καὶ γυναῖκας ἐμοίχευσαν καὶ παῖδας διέφθειραν 75. ταροὶ.5.2(Μ.6, 
416Ὰ}; Ταῖ,ογαϊ, τ4(ρ.15.12 ; 8268); [ὨΤΟΙΡΉ 5δοτὶῆοε οἴδοτορα τὸ ἴΠετη, 
ἀοπιοπβ οὈίδίη ΡΟΎΘΥ ΟΥ̓́Τ Τιοη, οξτύοτ, το; 2ο, ἤοηι ἶθηι.0.0; 
Ορηεὶ..4.}}.7.2τ1 Ὁ. 85. ΟὈ]ΘΟΙΒ. Οὗ ὙγΟ5ΠῚΡ τὸν.. παρελθόντα εἰς τὸν 
βίον ὃ. τοῖς τὰ ἐπὶ γῆς εἰληχόσιν εὐχαριστητέον καὶ ἀπαρχὰς καὶ εὐχὰς 
ἀποδοτέον, ἕως ἂν ζῶμεν, ὡς ἂν φιλανθρώπων αὐτῶν τυγχάνοιμεν ([Ε]5. 
δρ.ΟΥ εἰς. 8.23(0.248.17; Μοττ. 5654); εαυδέρα ΜΈ Θηρεὶ5. ἀγγέ- 
λους θεοῦ ἢ ὃ. ἀγαθούς Οτ.1}.3.27(0.234.6: 9670); 1Ὁ.4.24{0.343.2]; 
τού1Β); ΡΙατϊο᾽ 5 νίειν δαιμόνων δὲ φύσεις ἀποδέχεται, καὶ τοὺς μὲν 
ἀγαθοὺς εἶναί φησιν αὐτῶν, τοὺς δὲ φαύλους Ἠ]ρρ. ἤδεν.τ.τοίΡ.21.3; Μ. 
τ6.30444}; 6. (Βτίβεϊαιι τοϊαταύοῃ οὗ ραρϑη νἱεν5 οὐχ ὑποκείμεθά γε 
δαίμοσιν ἀλλὰ τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ διὰ τοῦ ἡμᾶς προσαγαγόντος ᾿Ϊησοῦ 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ κατὰ νόμους μὲν θεοῦ οὐδεὶς εἴληχε ὃ. τὰ ἐπὶ γῆς" 
διὰ {δὲν τὴν σφῶν παρανομίαν τάχα μὲν αὐτοῖς διελόντες τοὺς τόπους 
Οτεἰς.8.33(ρ.248,26 1; Μ τε, τό Β), Κέλσος μὲν οὐ θέλει ἡμᾶς 
ἀχαρίστους εἶναι πρὸς τοὺς τῇδε ὃ., οἰόμενος ἡμᾶς ὀφείλει» αὐτοῖς 
χαριστήρια" καὶ ἡμεῖς δὲ.««φαμὲν πρὸς τοὺς μηδὲν εὐεργετοῦντας ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἱσταμένους μηδὲν ἀχάριοτον ἡμᾶς ποιεῖν, ὅταν 
αὐτοῖς μὴ δύωμεν 1.8,57(0.273.21; τόο10) ; 1.8, 25(ρ.241.21; 15520); 
ἃ. Ῥάρβῃ ορίηίοῃ ἐμαὶ ἀρεποὴβ σοόνεέσῃ ον Πα ἴὸ ὈῈ ορροξοά 
Ἔνδη Ὀγ ἰαἴϑι (τ ϑιἰδιι5 οὐχ οὕτως ἥλιος φανός, ὡς ἡ τοῦ θεοῦ πρόνοια 
σαφής" ἀλλ᾽ ὅμως τολμῶσί τινες λέγειν, ὅτι ὃ. τὰ καθ᾽ ἡμᾶς διοικοῦσι 
ΟὨτγβἀΐαΡ.τ. (2.255) ; εἰ δ. διῴκουν, οὐδὲν τῶν δαιμονιώντων ἀνθρώ- 
πων ἄμεινον διεκείμεθα, μᾶλλον δὲ κἀκείνων χείρους ἂν ἦμεν 1δ.(256}) ; 
μὴ δαίμοσι λογιζώμεθα τοῦ κόσμον τὴν οἰκονομίαν Τ τγπ, ῥγου.τ(2. 
1530); 4. {πεῖν δοῦν 1165 αππιοπσ (ΠΥ ΒΕ ΔΉ ; ἃ. ἴῃ ρ6η., 566 Κ ἴο ΤΑῚ 
ΤῈ} ἈΥΘΥ͂ ἔγοτῃ (οί δηᾷ (μτὶβί, Ταβὶ. χοροί. 58.3(}.6,4168)} ; ἐῤ.58. 
τ(416.); ΟτἉ,(εἶδ.8.64(Ρ.280.τ ἢ, ; ΜΟττ. 1612}; δι, οἵτινες ἡμᾶς ἐξ- 
αφανέσαι ἀπὸ τῶν σωζομένων καὶ ἐρημῶσαι σπουδάζουσι ΝΙ] ἐρ.3.90 
(Μ.79.4324)}; Ονγ  .ττϑ: ατ(Μ.60.12724}; οααθε ΟΠ Ἰβεδηβ το Ὀς 
Ρεχξεουίϊεα, Τι5ι.2αροὶ.τ.2(Ν1.6.4444); ἀμ ἀγα Βοίῃ τοτηρῖετϑ δηα 
ΒΔΟΟΘΊΒΕΙΒ αὐτοὶ γὰρ διεγείρουσιν ἡμᾶς εἰς τὸ ἁμαρτεῖν, καὶ αὐτοὶ κατή- 
γοροι γένονται..«αὐτοὶ οἱ ὃ. λέγοντες: οὐχ ἡμεῖς ὑπηρέται ὑμῶν 
γεγόναμεν εἰς τὸ ὀργισθῆναι, ἢ κενοδοξῆσαι 70. 76] Ροφηΐ!.ἐση! υἱγρ. 
(Μ.88.τοῦπα) ; . Ῥεὶπρ' τοβροΏβ1 06 ἔῸσ τηδὴν νἱοθς τῶν δὲ ἀμφὶ τὰς 
φλεγμαινούσας κυπταζόντων τραπέζας, τὰ σφέτερα τιθηνουμένων πάθη, 
ὃ. καθηγεῖται λιχνότατος, ὃν ἔγωγε οὐκ ἂν αἰσυνθείχην ᾿κοιλιοδαίμονα᾽ 
προσειπεῖν [καὶ] δαιμόνων κάκιστον (Ἰ6πι, ῥαεά.2,τ(ρ.τόπ,οΕ. ; Ν. 8, 
4944); ὁ δ. τοῦ θυμοῦ, ὃ ὃ, τῆς κενοδοξίας, ὁ ὃ. τῆς λύπης καὶ... 
ἑκάστου πάθους ἡ δύναμις Οτ.ἠοη!. 6.11 1. Εσδελ (ρ.300.188,; ΝΙ.τ5. 
“ΙΟ0Ὀ); ἔστι μὲν ὅτε καὶ ἄλλοι ἄλλας διαφόρους σατανικὰς διανοΐας 

ἐκτελοῦσιν οἱ ὃ. πρὸς πειρασμόν, καὶ βλάβην τῶν ἀνθρώπων" ἔστι δὲ 
ὅτε καὶ εἷς ὃ. πολλὰς τεκταίνει φαυλότητας ΝΊΦΡΡετ.204(Μ.70.1800) ; 
ὙΝΠ ταὶ, ἐορ. τ( .79.τ200); [0.ΟἸ τι. εαὶ.3(Μ.88.,664}) ; 1δ.23(0658) ; 
Μαχ.εαγί!.2.το( ].00.9808); Ὀαΐ ποῖ 80. 45 ἴο ὄδχοηθγαΐε ΤΠ8} [ΤΟΠῚ 
τοβροη ΗΠ ν ΤΟΥ 511, (] θα. οἐγ.6.12(ρ.481.1; Μ,0.320Ὰ}; [Ὥδοτν τῃαΐ 
τλετα τὰ ἔνο Κιπᾶς οἱ ἀεπιοηβ, [μς ὁπα ἴο τοηρὶ βοὰὶ, {πὸ ΟἴΠΟΥ 
ἴο τειηρὲ Ὀοάν, [0}}ν ρῬσορουηάεᾷ, 144,» }.8τ(Ρ.104.88.}; ο. ἀε- 
Τεἰνιηρ Ὀγ τηᾶρὶς διὰ τῆς τῶν ἐνεργούντων ὃ. τέχνης δυνάμεις ποιήσας 
μαγικάς Ταβί, Ταῤοὶ.26,2(Ν1.6.368.) ; ἕνα...πιστεύσωμέν τινας, ἐκ τῆς 
ἀσήμου φωνῆς τῶν ὀρνίθων μαθόντας ὅτι ἀπίασί ποι ἃ ὄρνιθες καὶ 
ποιήσουσι τόδε ἢ τόδε, προδηλοῦν, καὶ τοῦτ᾽ ἐροῦμεν ἀπὸ τῶν ἃ. 
συμβολικῶς ἀνθρώποις δεδηλῶσθαι κατὰ σκοπὸν τὸν περὶ τοῦ ἁπατὴη- 
θῆναι ὑπὸ τῶν ὃ. τὸν ἄνθρωπον καὶ κατασπασθῆναι αὐτοῦ τὸν νοῦν ἀπ᾽ 
οὐρανοῦ καὶ θεοῦ ἐπὶ γῆν καὶ τὰ ἔτι κατωτέρω Οτς εἰ5.4.07(0.370.27; 
Μ.11.11774}; οἷς εἴσό φηρηγαϊῖο, εἷυε οχίερίείμηι, στο φμαοὶδεὶ 1η1- 
ψιοίαιίο, εἶσ δἰΐανη βον ο ἀμ φιεϊειησηθ ῆος αὐττεῖς ὑεῖ βεσμάμη 
μἱ αἰφμία ἀ6 ξεδεγῖς οἱδοαίεν οσίεηάεγε, ἴηι Θρογα 0.6 ἀπε ΟΉ ΜΗ 
εγὶ πο ἀμδί!ο, ἀἰγίρορεέμηε υδἱ αὐὐπρε το ρεσιάτρι. απο 5. απο 
ΞΟ 1 φρο ΜΉ ρα εἶσηα, σας ἀοεμογμηὶ τάσηι ἀαονιομες οὗδεν- 
φαγί αὖ ἐς, φμξιις αγῇς μης σοϊορίαν ἱγαάίάογηϊ, τὰ σι, 16.7 
μι Νιι.(Ρ.147.34}-.; Μ.12.6084}); 14, (εἰς. 4.04(0.366.15}Π. ; 11728,0}; 
Ἐλι5.}.6.8,14.5(Μ.530.7810}; οσσαρδίίοῃ τὰ ΜΙ Οἢ 15 Του θη ἴο 
ΘΗ βιίαπβ, ον τ, ἠοηι. τὅ.7 τ Νιρη (00.148.,28.--140.2; 609Ὰ); εἰ δὲ 
ἀπὸ δαιμόνων ἐνεργείας ἀπατηλὰ περιπέτονται, μή μοι καθέζου δαιμόνων 
ἀπάταις προσκεχηνώς, μηδὲ γίνου διαβολικαῖς ἔκδοτος ἐνεργείαις 
{8Β45.1ς.77( 4344; Μ.30.2480): τ᾽. γ8(4240; Μ.2408); ἀδηποηὶσ ῥτα- 
“ΠἰςΌοπς ποῖ τὰς ρΥΌΡθοΥ, 70] πὰ. 5 εα].2(Μ.88,6600) ; ἐν τοῖς πειθο- 
μένοις τῷ ὃ. πολλάκις προφήτης ἐγένετο" ἐν τοῖς δὲ ἐξουθενοῦσιν 

ΜΖ 
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αὐτόν, ἀεὶ ἐψεύσατο.. οὐδὲν τῶν μελλόντων ἐκ προγνώσεως οἴδασιν 
ἐδ.(6724}; θοσαυδβα {πον ἀτὰ ἢ1α75, 5ῃοα]α πανοὸτ θῈ Βε ανεά, (Ὦγνϑ. 
ἤμονι.13.2 ἦῃ Μ|ι.(7.τ] ΟἽ); Ουτ. 70ο.τ2(4.το300); 5ρεὰκ ἴσυτῃ οπὶν 1 
ΠοΙρο δά ν Πίρμεῦ ρόνψεῖ, Εἰιβειεηξαςί.4(0.20.30; Μ.18,6200) ; 
ἃ. ἰοιηρίίπρ δηᾶ νοχὶπρ (ἘΠ ΒΌϑη5 ἴῃ ΟἾΠΕΥ νὰγβ. πολλῆς τοῖς 
ἀγωνιζομένοις διὰ τοὺς ἀνταγωνισμένους δ, χρεία τῆς νήψεως..«τῶν 
ἀντιπάλων φυλάξασθαι τὰς ἐπιβουλὰς πολλῶν ὄντων, καὶ ἀοράτων, καὶ 
πάθεσιν ἡμετέροις καὶ αἰσθήσεσιν ὅπλοις καθ᾽ ἡμῶν κεχρημένων ΝΙ!. 
Μαρη.το(Μ.79.το488); ἀλλήλοις... βοηθοῦσιν οἱ δ,, εἰς ἀπώλειαν τῶν 
τούτοις 86. 5115] περιπιπτόντων συμφωνοῦντες, τάχα πῶς ὁ ἄνθρωπος 
τῆς οἰκείας ἀπογνῷ σωτηρίας ἰΔ.6}}.3.42(Μ.70.4080}; καὶ τοῖς ἔξωθεν 
πράγμασι κέχρηνται πρὸς τὰς φαντασίας οἱ ὃ. ΤΙΝΙ, »παὶ,εορ.4(Μ.70. 
1205}; ἐν ταῖς καθ᾽ ὕπνον φαντασίαις τυποῦσιν ἡμῶν τὸ ἡγεμονικὸν 
καὶ σχηματίζουσιν οἱ δ. 1δ.(12040) ; πρὸ μὲν τοῦ πτώματος, φιλάνθρωπον" 
μετὰ δὲ τὸ πτῶμα ἀπότομον τὸν θεὸν λέγουσιν οἱ δ. 70. ]1πλ,5εα].ς 

. (Μ.88.80Α}); εἰσὶν ἀκάθαρτοι πονηρῶν πονηρότεροι ὃ., οἵ τὴν ἁμαρτίαν 
ἡμᾶς κατεργάζεσθαι μόνους οὐ συμβουλεύουσιν' ἀλλὰ κοινωνοὺς ἡμᾶς 
πρὸς τὸ κακόν, καὶ ἑτέρους ἔχειν συμβουλεύουσιν 1.2 6(τοό 0); ἴτραη. 
αἶδο ἰῃ ἀϊδριιῖϑα ὁ δι ὁ ἐν τῷ στρατιωτικῷ σχήματι φανείς ,1. ΜΠ τά 
(0.222,6) ; ναρτι Ῥοηί.ον. το Μ.70.1102Ὰ}; Θ.. τεσρῖνῚηρ 5011}}5. οὗ 
ὙἹΟΚΟΩ͂ αἴτον ἄδαιῃ, Πομ. ἴθ. 9.ο; ΜδοιΑορ.ἤο»η.22(Ν|.34.660Ὰ})}; 
Δα ἀείαϊπίηρ ΤΠοβ6 ποῖ γαῖ ρουίθου γ᾽ ρασῇεα, 16,44.0(7770}} ἐὰν 
ἐξέλθῃ ἡ ψυχὴ μὴ γνοῦσα τὴν ἀλήθειαν, παραδίδοται τοῖς δ., ὅπως 
δαμάσωσιν αὐτὴν ἐν ταῖς γεένναις τοῦ πυρός ἩΠΘροπι. Ἄτελ, ττ(ρ.1δ.10; 
Μ.1ο.14454}; 5. ἀεχομβ ἴῃ ϑρί γα] 16 ([ῸΥ δρθοῖαὶ ἀεπιοπ οὗ 
δοοίάϊς, τ[ῃ6 ποοπᾶδν ἀδν]}, ν. ἀκηδέα); ἃ. ἀἸΞ χα ΟἸἸΟΠ5. ἴῃ ΡΥΆΥΕΥ 
οαιιϑεα ΓΚ ἀεηιομ5 λέαν βασκαΐίνει ὃ ὃ. ἀνθρώπῳ προσευχομένῳ, καὶ 
πάσῃ χρᾶται μηχανῇ, λυμήνασθαι τὸν τούτου σκοπόν" οὐ παύεται οὖν τὰ 
νοήματα κινῶν τῶν πραγμάτων διὰ τῆς μνήμης, καὶ ὅλα τὰ πάθη ἀναμο- 
χλεύων διὰ τῆς σαρκός, ἵνα ἐμποδίσαι δυνηθῇ τῷ ἀρίστῳ αὐτοῦ δρόμῳ 
Ἐναρτ Ροπί. ον, 46(Μ.70.1176}}; τοὺς μὲν ἄκρως προσευχομένους 
πολεμοῦσιν οἱ ὃ., ἵνα τὰ νοήματα τῶν αἰσθητῶν ψιλὰ μὴ ἀναλαμβάνωσι" 
τοὺς δὲ γνωστικούς, ἵνα ἐγχρονίζωσιν ἐν αὐτοῖς οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί 
Μαχ. αν ξ.2.οο( Ν.90.10128); ἀἰδποιοη Βεῦψεθη αἰ ΓΟ Οἢ5 παῖ 
ζοτης ἔγοσα δ ὨΠΏΒΘΗ ἀηα {Πο88 σϑιιβεα Ὀν ἀδγηοῃ8 εἰ... χρημάτων, 
ἢ δόξης ἀνάμνησις γένοιτο, ἐκ τοῦ πράγματος δῆλον ὅτι ὁ θλίβων ἡμᾶς 
ἐπιγνωσθήσεται" καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ λογισμῶν ὡσαύτως, ἀπὸ τοῦ 
πράγματος εὑρήσεις τὸν παρεστῶτα, καὶ ὑποβάλλοντα τὰς φαντασίας 
ὃ. οὐ πάσας δὲ τὰς μνήμας τῶν τοιούτων πραγμάτων ἐκ δαιμόνων λέγω 
συμβαίνειν: ἐπειδὴ πέφυκε καὶ αὐτὸς ὁ νοῦς κινούμενος ὑπὸ ἀνθρώπου 
τῶν γεγονότων ἀναφέρειν τὰς φαντασίας, ἀλλ᾽ [νἱΖ. ἐκ δαιμόνων] ὅσαι 
τῶν μνημῶν θυμόν, ἢ ἐπιθυμίαν παρὰ φύσιν συνεπισπῶνται ἵΝ1]).»"αἱ. 
εὐ. 2(Μ.79.Ὑ12010}; Β. ΒΡΕΟΙΔ] τεπιριδιίοηϑ ἴπ ρχάνοι ἐπὰν καθαρῶς... 
προσεύχηται ὅ νοῦς... οἱ ὃ. ... ὑποτίθενται..«αὐτῷ δόξαν θεοῦ, καὶ 
σχηματισμόν τινα τῶν τῇ αἰσθήσει φίλων, ὡς δοκεῖν τελείως τετεῦχθαι 
αὐτὸν τοῦ περὶ προσευχῆς σκοποῦ, τοῦτο δέ,..ὑπὸ τοῦ τῆς κενοδοξίας 
πάθους γίνεσθαι, καὶ ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ ἁπτομένον, τοῦ κατὰ τὸ 
ἐγκέφαλον τόπου, καὶ φλεψὶ πάλλοντος Ὀναρτ. Ρομτ ον. 72(Μ.79.ττ810}; 
ὃ παμμίαρος φιλεῖ πολλάκις παρ᾽ αὐτὰς τὰς ἁγίας συνάξεις..-δυσφη- 
μεῖν τὸν κύριον. ... ὅθεν..«μανθάνομεν σαφῶς μὴ οὖσαν τὴν ἡμετέραν 
ψυχὴν τὴν τὰ ἄθεσμα... καὶ ἄρρητα λόγια ἔνδοθεν φθεγξαμένην- ἀλλὰ 
τὸν μισόθεον δ, 70, τη. εαἰ.22(Μ.88.0760) ; [ῃτοΟῸ ἢ νἱδίοηβ, ναρτ. 
Ῥοηῖ.ογιοφ(ατ888); δ. ἴῃ ΟΥθσ "0 α] ἀπά πιοηδβῖῖς ΠῸ, ΤΝΙπαΐ. 
εορ.Β(Μ.79.1 2000) οἰζ. 5, ἀναχωρητής ; εἴθισται τῷ ὃ. καὶ μάλιστα ἐν 
τοῖς ἀγωνιζομένοις, καὶ τὸν μονήρη βίον μετερχομένοις πολλάκις πᾶσαν 
αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν..«ἐν τοῖς παρὰ φύσιν μόνον..-αὐτοὺς παρασκευάζειν 
πολεμεῖσθαι 70. τ. 5εαἱ.τ5(Μ.88.8858); ἃ, Ῥυϊθοῖραὶ τοπιρίδτοτ5 
ἀπα τοιηθαΐϊοβ ἐν πάσαις ἡμῶν ταῖς κατὰ θεὸν ἐργασίαις τρεῖς ἡμῖν 
βοθύνους οἱ δ, ὀρύσσουσι. καὶ πρῶτον μὲν παλαίουσιν, ἵνα τὸ ἀγαϑὸν 
κωλύσωσι γενέσθαι" δεύτερον δὲ μετὰ τὴν πρώτην αὐτῶν ἧτταν, ἵνα μὴ 
κατὰ θεὸν τὸ τυχὸν γένηται. ὅταν δὲ καὶ τούτου οἱ κλέπται τοῦ σκοποῦ 
ἀποτύχωσι, τότε λοιπὸν ἡσυχίως ἐπιστάντες ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ 
μακαρίζουσιν ἡμᾶς, ὡς κατὰ θεὸν ἐν πᾶσιν πολιτευομένους. τοῦ μὲν 
προτέρου ἐχθρός, σπουδὴ καὶ μέριμνα θανάτου" τοῦ δὲ δευτέρου, ὑποταγὴ 
καὶ ἐξουδένωσις" τοῦ δὲ τρίτου, τὸ ἑαυτὸν διηνεκῶς καταμέμφεσθαι 
1δ. 26(τοΙ 30); 1}.23(077}}; 6. ππλϊτατιοηβ οὗ (Ποῖγ ρόννεῦ; 8. σδηποῖ 
ἐγαΐν Ῥτορμεβυ,, Π6Ὰ], οὐ Π6ΙΡ τήθη ἴῃ οἴποῦ ψάγϑ, Ταῖ.ογαί. τδίρ.20. 
15; Μ.6,8458); 1διτ7(ρ.18,24; 8444); Οτι(εἰς,8,ς7(ρ.274.9; Μ.1τ. 
τόο44); τοῦτο [8(. προφητεία]...ἔργον θεοῦ, ὅπερ οὐδὲ μιμήσασθαι 
δύναιντ᾽ ἂν οἱ ὃ., κἂν σφόδρα φιλονεικῶσιν...εἰ δέ που καὶ ὃ. τοῦτο 
πεποιήκασιν, ἀλλ᾽ ἀπατῶντες τοὺς ἀνοητοτέρους (ΠΠγΥγϑ8.ἤσνι. 1 0.2 10 
70.(8.1120}); δ. οὐ θεραπεύουσιν. εἰ δὲ ποτε, καὶ συγχωροῦντος τοῦ 
θεοῦ, ἐπιτύχοιέν τινος θεραπείας, καθάπερ ἄνθρωποι, εἰς δοκιμὴν τὴν 
σὴν ἡ συγχώρησις γίνεται, οὐκ ἐπειδὴ θεὸς ἀγνοεῖ, ἀλλ᾽ ἵνα σὺ παιδευ- 
θῇς, μηδὲ θεραπευόντων ἀνέχεσθαι τῶν ὃ. 14, 7}μά.1.7(1.508Ε}; τῶν 
ἐσομένων οὐδὲν οἱ ὃ, ἴσασι’ καταστοχαζόμενοι δὲ τῶν πραγμάτων, 
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«οὐπρολέγειν ἐπιχειροῦσι ὙΠάϊ, ΕΣοεὶ, 21: 22(2.845)}; 0.10. .ο.2.4(Μ. 
94.8774); ἄο ποῖ Κῆον βεοχεῖβ. οἵ πρατί, ΤΝΙ] μα , ἐορ. 270}, 79. 
12228}; Ῥ. σδηποῖ μάττῃ (ΠΥ ΙΒ Ια τ 8 οὐ ΕΑΘΌΣ ΣΝ ὑποτάξας ἑαυτὸν 
μόνῳ τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, πάθοι τι ἂν ὑπὸ τῶν δαιμονίων, ἅτε 

κρείττων δαιμόνων τυγχάνων ΟΥ εἰς.8.36(0.251.28; Μ.ττ.15720}; 1}.ὃ. 

27(0.243.7; τππός); τὸ μὲν παρὰ δαίμονος ἐνοχλεῖσθαι χαλεπὸν οὐδέν" 

οὐ γὰρ εἰς γέενναν ἐμβαλεῖν τὸ δαιμόνιον δύναται (Ὠγγϑ. πομιη α ΤΊ]. 
510(3.53218}); οὐδεὶς, «τῶν πονηρῶν ὃ. τοῦ ἐναρέτου ποτὲ κωλύει τὸ 

πρόθυμον Μαχ.φ. Τ αὶ. πο. 90. πϑτ,Ο); 70.}0. }.6.2.4(1.04.8778}; 
Ὀὰξ οἷν τπο86 ψνῆο ϑδιυδ]εος τμδίήβοϊνος ἰὼ τῃ6ηὶ, ΟΥ εἶ5.8.36 
(. 251.15: 15728); 10.8.34{0.25ο.6; 1560Ὰ}; Ῥεΐπρ ἀοροπάφης ΟΠ Ρεοτ- 
τηϊϑδίου οἱ (οα ἴου τπδη᾽ 5 σοοὰ διὰ πέντε αἰτίας φασὶ ,“παραχω- 
ρεῖσθαι ἡμᾶς ὑπὸ θεοῦ πολεμεῖσθαι ὑπὸ δαιμόνων καὶ πρώτην... «ἵνα 
πολεμούμενοι καὶ ἀντιπολεμοῦντες, εἰς διάκρισιν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς 

κακίας ἔλθωμεν. δευτέραν δέ, ἵνα πολέμῳ...«τὴν ἀρετὴν κτώμενοι, 
βεβαίαν αὐτὴν..«ἔξωμεν. τρέτην δέ, ἵνα προκόπτοντες εἰς τὴν ἀρετήν 
ὐ μάθωμεν ταπεινοφρονεῖν, τετάρτην δέ, ἵνα πειρασθέντες τῆς κακίας, 
τέλειον μῖσος αὐτὴν μισήσωμεν. πέμπτην δὲ ἐπὶ πάσαις, ἵνα ἀπαθεῖς 
γενόμενοι, μὴ ἐπιλαθώμεθα τῆς οἰκείας ἀσθενείας Μαχ.φΩγ1..5.67(3, 
90.10058}; {Πεῖτ ῬΟνΟΥ ΠΠΤΟα ἰὼ ἘΠ|5 τνου]ᾶ, Πγγ 8. ἐποονηργεἠεης. 
4.2(1.4748) οἷἴ. 85. κοσμοκράτωρ, 

ἘΠ. Ῥοββοββίοτσι, ἔγοα, ἀθϑοσ Ὀ6 6 [πὶ Βα 6 ὈΥΙΔΒ] ΠΠΠΔΡΌΓΨ 85 ΠΊΥ ΒΟ 
πίοι Ὀδθνεθη (μυϑὲ δηα 50}; 1, οἷοβθ γϑ ΕἸ 517) Ὀσέννθθη σοτ- 
ταῖτι πιδὴ δηᾷ ἀθιηοῃβ (τ ΠᾺ 7 5ρ 1115), οἴ, οσίμάτε» αὖ αὐτόν ξανῖς 
εῤίτιμδις φιοξήατη ἃ βγῶπα ἀὐίαΐα βοδδεβδος, τὰ ἐδὲ πομημίος ἐπ 
ἤρδο ἀαφιπομε 6556 παίος, αἰΐος τέγο α ῥπενο ἀϊηαξδε ᾿ἰϑίοναγι 
Μάος ἀφείαγαΐ, αἰτί α ῥγίμια αεἰαὶε ἀαϑηἸοτιθη:, φερε Γ νι ποηόμι πονεῖν 
παηὶϊ, 1ά εοὶ περ γι οχίμει, ρῥα55ι σέπέ, Οὐ ρτίης, 3,3. 5(ρ},261.1ο-- 262. 
1; Μ,1ι.3188,0); «4.ΤἼονι. ἃ 42 τἰτ (0.15.8); 4Ὁ.43(ρ.τ61.9}; οὗ μὲν 
κοινωνοῦσι Χριστῷ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, οἱ δὲ τῷ σατανᾷ καὶ τοῖς 
ὃ. Μας, Αφριἠσηι,15.32(Ν 1.34.5 078}; 1Ὁ.26.τ3(6844}; δ.27.το(7ο8.}, οὗ 
δ. ... οἰκήτορες ἀνθρώπων ἐγίνοντο Βα5,561.0γν.22.τ(}],8-,2728}; 1ἴ 
σϑπ58 τὸ δὲ τοὺς ὃ, γλίχεσθαι εἰς τὰ τῶν ἀνθρώπων εἰσδύειν σώματα, 
αἰτία αὕτη. πνεύματα ὄντες καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἔχοντες εἰς βρωτὰ καὶ 
ποτὰ καὶ συνουσίαν, μεταλαμβάνειν δὲ μὴ δυνάμενοι διὰ τὸ πνεύματα 
εἶναι καὶ δεῖσθαι ὀργάνων τῶν πρὸς τὴν χρῆσιν ἐπιτηδείων, εἰς τὰ ἀν- 
θρώπων εἰσίασιν σώματα, ἵνα, ὥσπερ ὑπονργούντων ὀργάνων τυχόντες, 
ὧν θέλουσιν ἐπιτυχεῖν ὃννατοὶ ὧσιν ἢ οἡ".ΟἸόμηνοίτο; 2. Ὀεξίοτς (μβὶ 

841} τάθη Ῥοβϑϑοββεα ὈΥ αογήοηβ, οἱ, ΟἸἼΗῈ5 ἀπορΊοηεΣ αμὶε αὐἀνεηϊηη 
ἀονηηϊ εἰ βξαἰναίονίς ποδιρί, φμτοὶΐ εἰ φεομγὶ πμιαηας απίμιας ῥ)ὸς- 
δ άθμός, ἴη δαγερι τηθμ ἶδμς ἐογρογίϑδφμο γερπαδαηί, ΟΥ ἤν. 1.4.1 
ἴῃ 7ος.(Ρ.376.21; Μ.12.803}); ῥὲν οεἰηριία βείεαία, φιαθ ἐοννη  ητης, 
»νῃαχέμὲ οἷ. μά ίο φρεοεχες Ῥέεέανηις, {{Π1...Δαθηισηξ, σε ρεσζαίπη 
ἐμά, χμοά αὐμείςίητις, ἱποβόγαν σας ὁδί, σοΉ σσεγαγπιι". εἴ ξογία 55 ε 
ΥΝ ποδῖς ἰοὶ ἀαφνροηἶῆο Φπ5ε εοηδεεγαίος, σοί βεχζεαία το» - 
{Ρη15...ῥὲν αἰτα ῥεεκαία,.. αἰτς ἀαεριομῖδις ΠΟΙΜΉ25 σοηςεσγαμίμν, 
εὐ 51] 5ΟΉ ΟΡ 5 Ἡπαἰρημοι ἐρίγίπέ ἰοφμῖ τὴ εονάς ἱμο, μὲ 6 ἀπμεαΐ αὐ 
αἰϊφμοί ορτὲς ρεεεαϊῖ, ἐμίείεσο φεῖα 16 ἀπέξενο ὑμεϊὶ, εἰ σοη σεεγεῖ ἱὸ αἰτεμῖ 
ἀαφηηοηῖ; ἀμέσογο ἐξ τὶ, μι σιιδεῖρίας μινοίοντα ἀταδοίίϊεα, ἰὰ ἤοηι.2 0.5 
ἐπ Νιι(ρ.103.13}Π., Μ.12,7220--7324}; 51 τη [οἰ απΐτπα ἀτοϊηῖ τενϑὶ 
ἀεγοίσμενί! φαπεία εομημδία εἰ τη αὐἀὐπμίϊονίησς 56 εορερίεχιης αἀἸαδοίὶτ 
αἰτογισήφηρ ἀποποπμι τἰϊσορῦγις ἀδοορία ἰγα τάν], σεπεγαδίΐ οἰμα 
ἀμδῖο εἰΐαη τμάθ βίτος, 1Ὁ.40.2(0.188.22 ; 720Ὰ}; 7δὺὴὺνϑ Ῥοββθϑϑθα ὈΚν 
ἀοπιοηβ Ὀοΐῃ Ῥείοστε πα δἰτευ (γί, Οἢγνϑ. ἐμὰ.1τ.6(1.5 068,0) ; 
3. ἀσϑογριίοι οὗ ροββεββίοη ὁ. ἀκάθαρτος ὃ., ὅταν ἔρχηται ἐπὶ ψυχὴν 
ἀνθρώπου. ..ὡς λύκος αἱμοβόρος ἕτοιμος εἰς βορὰν..«.ἔρχεται" ἀγριωτάτη 
ἡ παρουσία, βαρυτάτη ἡ αἴσθησις, σκοτώδης ἡ διάνοια γένεται..-σώματι 
γὰρ ἀλλοτρίῳ, ὡς ἰδίῳ κεχρῆσθαι βιάζεται, καὶ ὀργάνῳ ἀλλοτρίῳ. τὸν 
ἑστῶτα καταβάλλει. οἰκεῖος γάρ ἐστι τοῦ πεσόντος ἐξ οὐρανοῦ. 
παρατρέπει τὴν γλῶσσαν. στρεβλοῖ τὰ χείλη. ἀφρὸς ἀντὶ ῥημάτων. 
σκοτοῦται ὁ ἄνθρωπος. ἤνοικται ὁ ὀφθαλμός, καὶ δι’ αὐτοῦ οὐ βλέπει 
ἡ ψυχή" καὶ σπαίρει τρομικῶς ὁ ἄθλιος ἄνθρωπος πρὸ θανάτου. ἐχθροὶ 
τῶν ἀνθρώπων ἀληθῶς οἱ ὃ. Οντ.Ἡ ,ραἰοεῖ,.τό.15; (τυ. ϑίαρ.τοτᾷ. 
156,1}; ΗΙΟΙ ἀφιποηβίγαϊοβ φιοκοάμποεα οὗ ἀριποι5 ΠΩ] σοοσάπεο8 
οἱ Οοά ὅταν ἴδῃς ἄνθρωπον ὑπὸ ὃ, κινούμενον, προσκύνησον τὸν 
δεσπότην, μάθε τῶν ὃ. τὴν πονηρίαν' ἀμφότερα γάρ ἐστιν ἐδεῖν ἐπὶ 
τῶν δαιμονώντων. τούτων, καὶ τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν, καὶ τὴν τῶν 
ὃ. κακίαν: τὴν μὲν τῶν ὃ.. «κακίαν, ὅταν ταράττωσι καὶ ϑορυβῶσι. τὴν 
ψυχὴν τοῦ παραπαίοντος" τὴν δὲ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν, ὅταν οὕτως 
ἄγριον δαίμονα... κατέχῃ τὰ ἀταΡ. τ. 6(2.2 568); ΤΠαΙ.},.6.3.20.1(3.036}); 
ἃ ἀϊῆετγοπος ἴο Ὀ6 τπαᾶς Βεΐννεθη αἸΆΟ]ς ροββθβϑίοῦ ἀπα πϑιγαὶ 
ἀεργεβδίου ὡς καὶ πολλάκις σε ἀναπείθειν τὸν ὃ, εἰς πέλαγος, ἢ κατὰ 
κρημνῶν ἀφανίσαι σαυτόν...οὐ γὰρ ἐκείνου μόνον ἐστὶν αὐτὴ ἡ συμ- 
βουλή, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀθυμίας τῆς σῆς, καὶ ταύτης μᾶλλον ἢ ἐκείνου, 
τάχα δὲ καὶ μόνης ταύτης ΟΠγυΒ. δίαν.2.τ(1700); οὐχ ὁ ἃ. ἐστὶν ὁ 
τὴν ἀθυμίαν κινῶν, ἀλλ᾽ ἐκείνη ἡ ποιοῦσα τὸν ὃ, ἰσχυρόν 1Ρ.(1804}; 
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4. ἘΧΟΥΟΙΞΙΏ, ΓΔ ΟΙἸ56( ἔγοινι Θασ 651 ΕΠΠ168 δαιμονιολήπτους.. ἰῶνται, 
καταργοῦντες καὶ ἐκδιώκοντες τοὺς κατέχοντας τοὺς ἀνθρώπους ὃ. 

7αβι. αροὶ.6.6(Μ.6.456.Ὰ}; εἰ ἠπίστατό γε 56. (Ε]5115} τὸν περὶ δαιμό- 
νων λόγον.. οὐκ ἂν ἐνεκάλεσεν ἡμῖν, φάσκουσιν ὅτι οὐ χρὴ θεραπεύειν ὃ. 

ὅστις σέβει τὸν ἐπὶ πᾶσι θεόν. καὶ τοσοῦτόν γε ἀποδέομεν τοῦ θερα- 
πεύειν ὃ., ὥστε καὶ ἀπελαύνειν αὐτοὺς εὐχαῖς.. ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων 

ψυχῶν καὶ ἀπὸ τῶν τόπων, ἐν οἷς ἱδρύκασιν Οὐ (εἰς.7.6γ(ρ. “16, το ἔς; 
ΜΟΙ τσι68); 1.8,73(0.201,7; τύ288}; 1.9 π.].ρ,1 σι λιν 6.7.τὸ 4(}], 
20,66σοΑ); «(. ἈΜ11.τ2(Ρ.6.22) ἀνὰ ἔτεα. τὰ ρορυθαγ Πτοσαξαγο; ῬΟΥ- 
ουτηρα ποῖ ἢν Βυχίδη ρον ῦ, θὲ σοι (Ὠσίδε, Οὐ, ἄρριδιτς; 
5. 606]. ἸοσΊΒΙΔΤΊΟΙ οὐ. ῬΟββθβϑίοι, ν, προσδέχομαι. 

Ε, ἀοἴεδεαϊς οἵ ἀδιποπβ [Πτχουρη (Ἡσισί ἀπα ΟΠ τ ἢ ; 1. τῆτουρῇ ἴπο. 
Δ Πα [Ῥ,55:0η ὁ δὲ πέμψας τὸν ᾿Ϊησοῦν θεὸς ἐκλύσας πᾶσαν τὴν τῶν ὃ. 
ἐπιβουλήν Οτ.( εἰ5.3.20(}.227.2; Μιττ.Ος78): ὁ νομιζόμενος ἄνθρωπος 
πρὸς τὸ ἀποθανεῖν ἐπὶ καθαιρέσει μεγάλου ὃ. καὶ δαιμόνων ἄρχοντος, 
ὑποτάξαντος ὅλας... ψυχάς 1Ὁ.1τ.3τ(0.83,4.; 720ΑᾺ)}; 1. δο(γ.111.4; 
7600); σξ, τρια ποσίτα οὐμῖς ἀαοιπομιη αἰ ηγα ἀρρμΐδα, τ. Ποη:.17.1 
τ Νιρμι(ρ.τππις; Μι12.70 50) ; 1.17. ὄ(ρ. 165,12: 7100); : ἐπεδήμησεν ὁ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ Χριστός... ἵνα δὴ τὰ κράτη τῶν τυραννούντων ἀνατρέψας 
ὃ. ἐξέληται τῆς πικρᾶς τὰς ψυχὰς δουλείας Μεί!).  ογρέκ τ. 503.1; 
Μ,18.3 070}; τούτου γὰρ ἕνεκα καὶ σάρκα ἐφόρεσεν ὁ κύριος ᾽[Ιησοῦς... 
ὅπως δι᾿ ἧς σαρκὸς οἱ δ, ἀναδεῖξαι θεοὺς ἡλαζονεύσαντο. «διὰ ταύτης 
ἀνατραπέντες κατοπτευθῶσιν οὐκ ὄντες θεοί {ὺ.(0.το3.1τ; 2070}; 1. 
(ρ.304.2{Π0} 400,8}; ἀπὸ χρόνων τῆς ἐπιφανείας τοῦ... Χριστοῦ... 
δαιμόνων θάνατοι μνημονεύονται 1.115,4.6.ς Ργοσιη,(Ρ, 303.34 Μ.25, 
3370); ΓΟΤΡΕνΎν ΠμΏ ΒΡ ἐθϑ  γτηρ ΤῸ 1ἰ περὶ δὲ τοῦ μηκέτι δύνασθαί 
τι κατισχύειν τοὺς φαύλους δ. μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εἰς ἀνθρώ- 
πους πάροδον, καὶ αὐτὸς ὁ καθ᾽ ἡμᾶς τῶν δ. προήγορος ἐν τῇ καθ᾽ ἡμῶν 
συσκευῇ.«μαρτυρεῖ τὰςῥ.6.5.τ(17 00 ; Μ.21.3120}; “Φι (780); Μ.3οοΟ) ; 
εἰ ὁ ἐχθρὸς τοῦ γένους ἡμῶν διάβολος ἐκπεσὼν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, περὶ 
τὸν ἀέρα τὸν ὧδε κάτω πλανᾶται, κἀκεῖ τῶν σὺν αὐτῷ ὃ. ὡς ὁμοίων 
ἐν τῇ ἀπειθείᾳ ἐξουσιάζων, φαντασίας μὲν δι αὐτῶν ἐνεργεῖ τοῖς 
ἀπατωμένοις, ἐπιχειρεῖ δὲ τοῖς ἀνερχομένοις ἐμποδίζειν... ἦλθε δὲ ὁ 
κύριος, ἵνα τὸν μὲν διάβολον καταβάλῃ, τὸν δὲ ἀέρα καθαρίσῃ... ποίῳ 
δ᾽ ἂν ἄλλῳ θανάτῳ ἐγεγόνει ταῦτα ἢ τῷ ἐν ἀέρι γενομένῳ, φημὶ δὴ 
τῷ σταυρῷ; μόνος γὰρ ἐν τῷ ἀέρι τις ἀποθνήσκει, ὦ σταυρῷ τελειού- 
μενος.««οὕτως γὰρ ὑψωθείς, τὸν μὲν ἀέρα ἐκαθάριξεν ἀπὸ τε τῆς 
διαβολικῆς καὶ πάσης τῶν ὃ. ἐπιβουλῆς ΑἸ. ἡπε,2:. 5ύ(Μ. 35. 1401:. 
οἸηΪ δα 1π 5 μοσί σϑοθηβιοη᾽; γτ. Η εαϊφείνχο. 3 οἷἵ, 5. ἀμνός ; (τ, 
Νγ585.0γ.εαἰεε.τϑίρ.75.1; Μι45. 530}, ΟΒτνβιεχριίη 5. 4ι(5. 14310} : 
Β85.956].0», .28. τῷ. 8ς. 2128); 2. {πτουρῃ Ἠοὶγ Νᾷπιε ὁ ἡμέτερος 
᾿]Ιησοῦς, οὗ τὸ ὄνομα μυρίους ἤδη ἐναργῶς ἑώραται ὃ. ἐξελάσαν ψυχῶν 
καὶ σωμάτων Οκ(εἰς.τ.25(0.76.14; Μι1τ.γοϑλ); 10.3.36(ρ.233.τὸ; 
οὔδΑ); Βι5.4,..3.6(ρ.138.21; Μ.22.22:1Ὁὁ ; ΟΒγγνβιεν ρει Γςιιτοίς. 
2758}: 3. τγουρῃ βαογαηλοιτβ δια Βαογα  οη ἃ] Βίρτβ ; ἃ. ὈΔΌ 5} 
δ. ..- ἐν τῷ σωτηρίῳ ὕδατι ἀφανίζεται νγ, ΕἸ, ἐαἰδελ,το.3.; ἰδ.20.3; τῷ 
κατὰ Χριστὸν γινομένῳ βαπτίσματι ἀκροτηριάζονται...οὗἱ πρὸ τῆς 
πίστεως ἡμᾶς δονλωσάμενοι, καὶ τὰς ψυχὰς ἀποκτείναντες ὃ. ΝῚ,.}. 
2.τ6(Μ,70.208.}; Ὁ. φπς μα σὶβί, (Πγγ5.ἤοιη.46..3 1ἢ.}0.(8.2732.} οἷτι ες 
αἷμα; α. 51 οὗ στοββ τοῦ σταυροῦ γενομένου... «δαιμόνων φαντασία 

τῷ σημείῳ τούτῳ ἀπελαύνεται Λῃ σομ τ(Μ.25.54}; Τάτ, ..ε.3.3.4 
(3.013): 4. {τοῦ ἢ βϑτη 5, 6ΒΡ. τλαγίγτα αὖ ψυχαὶ τῶν διὰ Χριστια- 
νισμὸν ἀποθνῃσκόντων δι᾽ εὐσέβειαν... .«καθήρουν τὴν δύναμιν τῶν ὃ. 
Ογ εἰς. 8ι,4{(0.258.28; Μυιτοῖ δι) ; ἐῤ.8,ς  (ρ.272.17} Ιύο1Ὰ}; ἡ τέφρα 
τῶν ἁγίων μαρτύρων πονηροὺς ἀπελαύνει δ, (Ἤτγπ, ἰαἱ,8.2(2.028}); ἰά, 

}αη. }μ]η.2(2.6740}; 14.» αη, βαν.5.1 (2. ϑ,Β}. ἃ].; ΖΟΒυνβ τοις 
τιτίδ5,940) ; ὙΒατ. αξρεί, 3(ρ.00,2:; 4.701); 5. ΓΠΤΟΌΡΉ νἸρόγοιιβ 50111- 
τὰ] 110, Μασ. Λερ λοηι.ο,ττ(}],34. 5270) οἷτ, 5. ἀγωνίζομαι; Ὦνγε. 
ἤομι.14.5 1Ὁ᾿ (το (4 ττ4λ); 18.4.τ(2 730); δά τῆς νίτταθβ οὐδεμίαν 
γὰρ τῶν ἀρετῶν σχεδὸν οὕτω δεδοίκασιν οἱ ὃ., ὡς πραύτητα ΝΠ ηαί, 
εορ.τ4{ΜΜ.70.12Υγ60}; ἀσθενοῦσι μὲν οὗ δ., ὅταν διὰ τῶν ἐντολῶν μείωνται 

τὰ πάθη τὰ ἐν ἡμῖν" ἀπόλλυνται δέ, ὅταν εἰς τέλος διὰ τῆς ἀπαθείας 
τῆς ψυχῆς ΤΡ εὐντον ΜΧ. γαγ.2.22(Μ. 06,0 02.}. 

σ. εχερ.; 1, Κορ. 28: 4{Π|} νιον τπαϊ ἀσηοη ἰοἰρποα ΔΉ ΟἾ Ὁ, 
ἈΡΡΘΘΙΆΠΟΣ πῶς γὰρ ἠδύνατο ὃ. ψυχήν, οὐ λέγω δικαίου μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τοῦ τυχόντος, τὴν ἀπελθοῦσαν, ἣν οὐκ ἤδει ποῖ διάγει, καλέσαι ;... 
ἀλλὰ Σαοὺλ οὐκ εἶδεν, ἀλλ᾽ ἀκούσας παρὰ τῆς γυναικός, ὅπερ ἔβλεπεν, 
σχῆμα τῶν ἀνιόντων ἑνὸς καὶ ἐπιγνοὺς ὡς Σαμουήλ, τοιούτῳ ἐχρᾶτο, 
προσεκύνησεν. οὐδὲν δὲ τῷ ὃ. μορφῶσαι, ὅπερ ἤδει, σχῆμα τοῦ Σαμουήλ 
ΤΗΙΡρ.ἐηρασί,(ρ.123.2Π᾿; Μι1ο δος); οἰ. οὐχ ὅτι οὖν ἀνήγαγε τὸν 
Σαμουήλ, ἀλλὰ τῇ ἐγγαστριμύθῳ καὶ τῷ ἀποστάτῃ Σαοὺλ δ. ταρταραῖοι 
ἐξομοιωθέντες τῷ Σαμουὴλ ἐνεφάνισαν ἑαυτούς }1. Ἰοη.τά.ττ; οἵ, 
ΤΟΆβΟμ5 Δαναπορῦ Ὦν Οτρθη ἀρβί, ἀοιποῦ 5 πανὶ ΒΡΟΚοη 1π 
ΘΏΤΏΙΙΕ]᾽ 5. ῬΘΥΊΒ0Π δαιμόνιον δὲ οὐ δύναται εἰδέναι τὴν βασιλείαν Δαβὶδ 
τὴν ὑπὸ τοῦ κυρίου χειροτονηθεῖσαν Οτιδη ρακί. (Ρ.287.το; Μ.15. 
1020}; οἴ, χερὶν οὗ ἀφίεπαου οἵ γα ΠἸΌ ΠᾺ1 νον οὐκ ἔστε Σαμουήλ, 
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ψεύδεται τὸ δαιμόνιον, ἐπεὶ οὐ δύναται ψεύδεσθαι ἡ γραφή. τὰ δὲ 
βήματα τῆς γραφῆς [ἐστιν οὐκ ἔστιν ἐκ προσώπου τοῦ δαιμονίου 
[αὐτοῦ), ἀλλ᾽ ἐκ προσώπου αὐτῆς τ. 6(ρ.288. 81, ; Ἰο208,0) ; οἵ. ἐγὼ 
δὲ οὐ δύναμαι διδόναι δαιμονίῳ τηλικαύτην δύναμιν, ὅτι προφητεύει 
περὶ Σαοὺλ [Σαμουὴλ] καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ προφητεύει περὶ 
βασιλείας Δαβὶδ ὅτι μέλλει βασιλεύειν 1δ.8(ρ.292.1ο; Το25Α); ἡ ψυχὴ 
τοῦ Σαμουὴλ ἀνελθοῦσα ἐκ τοῦ δου διά τινα οἰκονομέαν, καὶ λαλήσασα 
τῷ Σαούλ, καὶ προειποῦσα αὐτῷ τὸν... θάνατον... ὅπερ δ. οὔτε ἐγίνωσκεν, 
οὔτε προειπεῖν ἠδύνατο, κἄν τινες οὕτω νομίζωσιν Απαβῖ. 5. σεγηπιἠπαρ, 
4(Μ.80.1176.}; {815 νῖενν τείπτεα δαιμόνιον δὲ λέγων [5ς. ΟΥρ6 Π] οὐ 
δύναται εἰδέναι τὴν βασιλείαν Δαβὶδ κτλ, «.. εἰ μὲν οὖν ἄδηλος ἦν ἡ 
βασιλεία, ἐξῆν ἂν ἴσως ἄγνοιαν ὑποκρίνεσθαί τινα σκηπτόμενον" εἰ δὲ 
μεμαρτύρητο μὲν ὑπὸ θεοῦ, κέχριστο δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὑπὸ τοῦ Σαμουήλ, 
ἔν τε τοῖς πολέμοις ἀριστεύων ἀεί... εἰ δὲ ταῦτα...καθεστήκει σαφῆ, τί 
ξένον...εἰ τὴν οὖσαν καὶ κεχειροτονημένην ὑπὸ τοῦ κυρίου διὰ τοῦ 
προφήτου βασιλείαν ἐπεγίνωσκεν ὁ ὃ.; Ἐιβει ησαςὶ.23(ρ.52.5; Μ.18,. 
6600) ; οὗ, ΒΒΜΜΕΣ [0 ΒΕΓ Πα ΟὈ] ΒΟ οη [τότ Ἰηϑρίτϑείοη οὗ βου ρέατο 
τροπολογῶν [36, ΟΥΡΕῺ] οὐ φρίττει “μύθους᾽ ὀνομάζειν ὅσα δεδημι- 
ουργηκέναι μὲν ἱστορεῖται θεός...ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐναντέων, ἅπερ ὁ 
μῦθος ἐν γαστρὶ πλαττόμενος ἀφανῶς ὑπηχεῖ, ταῦτα δογματικῷ 
βεβαιοῖ προγράμματι, δεικνύων ἀληθῆ 1δ.2τ(ρ.48.13Π0; 65 6.,8); ἴὸ 
{Π|τὰ οὐκοῦν ἀπορίᾳ προγνώσεως οὐδὲν ἀληθὲς ἐξεῖπεν ὁ ὃ. (οὐ γὰρ 
ἂν ἐναντία τῶν γεγονότων ἀπήγγειλεν), ἀλλὰ τὰ τῷ Σαμουὴλ εἰρημένα 
πρότερον, ὡς ἔφην, ὑποκλέψας, ὀλίγα ἅττα προσετίθη τούτοις, ἐκ τῶν 
εἰκότων ὁμοιότροπα συμπλέξας 1δ.13(Ρ.37.τό ; 641}; (γα ΔἸ Ἰ0Π 4] νὴονν 
οὗ ἀρραγτίου Ὀοίηρ ἃ ἀειποπῖς ἔταπμα ἀείοπαρα, Οὐ Ν γος, ησαεί, 
(0.66.1; Μ.45.1124}; ἐπιβύυψιν οὐ γε5}.52(}1.6. τοῦς); τμιχὰ νον, 
Ῥϑβεα ὁπ 1Ρδγ.τοῖτ3[., [πὶ (οᾶ, ἴῃ ογάδυ τὸ ρυιηϊϑῃ 56} ἴοι 
πωριεῖν τὼ ΘΟΠΒΌ]Γηρ ϑγοιπδὴ Οὐ ΕΠΑΟΥ, ἀῃποιπορά ἢϊβ. ἀθοιὴ 
ΤὨτουρῃ ποιῇ οἵ ϑαπιμο} ὃ. δέ τινα λαοπλάνον ἔφησαν δεῖξαι τὸ 
σχῆμα τοῦ Σαμουὴλ... «ἀνοέας..«ἐστι.. «αὐτὴν τοῖς τοῦ ψεύδους διδα- 
σκάλοις ἀνέθεσαν δαίμοσιν...δῆλον..«ὡς αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων θεός, 
σχηματίσας...τὸ εἶδος τοῦ Σαμουήλ, ἐξήνεγκε τὴν ἀπόφασιν, οὐ τῆς 
ἐγγαστριμύθου δρᾶσαι τοῦτο δυνηθείσης Τπαῖ φι. 63 τἢπ α Κὰρ (τ. 308}; 
ὁρίου ἐμαὶ ἐγγαστρίμυθος ῬτορΠοΒΙοα ποι πίπρ {παῖ 5Π6 σοι] ποΐ 
αν Κπονῃ ὃν πϑίμχαὶ Πηθαη5 το]θοιθα, ἐῤι(φοο) ; οὔικαὶ. ΕΥ1.1112 
(ρ.9τ,14); 2. αἰϊοροτῖσα!: ΠΧ.11: 5, οἵ. φμοσάαη ῥγιμορεμίίοας εἰαμὶ 
ἤῃι ἀεργριτῆς, τᾷ σεὶ τη δομ γαγτῖς ῥοϊοεία δια, φιεαοὶ εἰφείος ἐῃὶ Ἠταϊία 
δἱ ῥγύηὸς Ἰημεν ἀπεριοηδα; χμΐ μῖσὶ βεγεμδεὶ ἐμεγίηί..., δαποιβεα- 
Ποηερι ῥεγείρεγα [Ξἰγα οἰ Ἰαγανι ῥγιμιορομτ ομτηῖμο πη βοσϑηηί. 
ψιῖς Ἔγρὸ ἐςί, φμΐ ῥγίμιοροητος ἀεργρίϊοννη, τὰ εεὶ “ργίμείραίαες εἰ 
Ῥοϊόείαἰες᾽ ἀαφηιοηη βεγεμ δῖ! ἢ ποΉΉ6 ἀρηηίντις μιδς [εδμς Οἠνσίμε 9 
Οτ λον, 3.4 Τη Νίση. (0.10. 51Πν 2 Μ1.12.5071}.-5084); Ῥ5.20:8, οἵ, οίχη 
ἐς ᾿ἷς φεῖ ἴῃ: ἀαεριοπίδης οοηοδαηὶ: “δὶ ἐῃ δεγγίϑτι οἱ Εἰττμ ἐφιῖς᾽... 
ἘΠ 1 Ἰηυοεαηΐ “ΠΗ 75. εἰ ἐφμος᾽ Τὰ ἐδ ἀαένίομες, ἸΔ ἤν. 1.5.3 ἴῃ 705, 
(ρ. 3841 πῆς, Μ. 12. 890Ὰ,8); Ῥ5.1τ6:7 ἀνθεστηκότας τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ" 
τοὺς δαίμονάς φησι,...φυλαχθείημεν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ δαιμόνων τῶν 
ἐναντιουμένων τῇ δεξιᾷ Ονγ αα ἰος,(Μ.69.8168,0). 

Η. πετεῖ.; 1. 1ὰ τοδοῃίηρ ἀβοσιρεά τὸ ϑίπιοι Αἴαριιβ, ν. ὀνειρο- 
πομπός; 2. 1ῃ ἀπ! ςῈ Βουοβ 65; Φἀειοηβ ἀπογραΐεα τὸν δὲ διάβολον 
καὶ τοὺς ὑπ᾽ ἐκείνῳ τελοῦντας δι, κατὰ τοὺς Μαρκίωνος, καὶ Κέρδω- 
νος, καὶ τοὺς Μάνεντος μύθους, οὐκ ἀγενήτους εἶναι φαμέν ὙΠάι ον. 
5.8(4.406), {Πειηβοῖνεβ οσϑδίουβ οἵ του, τυ β, ον». 18,3 ἑῃ τον. 
(10.155); ἀβϑιβείηρ σβρεοῖα! ν [Π6 ψτοκεά, Ητρρ.λαεν.). 2Ξϑ(ρ.πορ. 
12; Μ.τό.33524Α}; δηᾷ ρίνειβ οἵ Πὰν, (μτνβ,ἠονη. 8.2 ἢ 70.(8. 500); 
ΆΤΠΪΑΥ ἀθπιοηθ᾽ ροββεββαά Ὁν Μάγοι δῃα (Υροογαίδηβ, 
[τεηνλαξν.τ.τ3.53(}1.7.5818}; Ἐριρἢ,ἤαεον.27.3(ρ.303.τ6; Μ.41.365})}; 
5, Ἐπομιῖς (Μ65541}) λέγουσιν ὅτι ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ τικτομένῳ 
παραυτίκα δ. οὐσιωδῶς συνάπτεται, ἐκ τῆς καταδίκης τοῦ Ἠδὰμ 
τούτου κεκληρωμένου: καὶ ὅτι οὗτος ὁ ὃ. εἰς τὰς ἀτόπους πράξεις 
κινεῖ τὸν ἄνθρωπον, οὐσιωδῶς αὐτῷ συνημμένον Ἔπ.ΟΡ  αεν.(Μ. 
δύ.48}8}; λέγουσιν ὅτι τὸ ἅγιον βάπτισμα οὐδὲν συμβάλλεται εἰς τὴν 
τοῦ ὃ. τούτου δίωξιν... «ὅτε μόνη ἡ ἐκτενὴς προσευχὴ διώκειν δύνα- 
ταὶ τοῦτον τὸν ὃ, διὰ χρέμψεως καὶ ἀποπτύσεως τοῦ προσερχομένου, 
φυγαδευομένου τούτου τοῦ δ, ὡς καπνοῦ ὁρωμένου ἐδ.; λέγουσιν ὅτι 
σπέρμα καὶ λόγος ἐνέπεσεν εἰς τὴν αρίαν" καὶ ὅτι τὸ σῶμα ὃ ἀνέλαβεν 
ἐξ αὐτῆς ὁ κύριος, δαιμόνων ἣν πεπληρωμένον, καὶ ἐξέβαλεν τὰ 
δαιμόνια, καὶ οὗτος αὐτὸ ἐνεδύσατο {Φι(4φολ})}; ΟΕ ὝΤμα , ἦν ε.4.11.7(:. 

ἵν ἴῃ [ΟἸΚείοτε, ν. Τ᾿. δα]. ραβϑίγη ; κἀγὼ Σολομῶν....ἔδωκα αὐτοῖς [50, 
ἴβγβο [65] ὥστε εἰδέναι τὰς δυνάμεις τῶν δ. καὶ τὰς μορφὰς αὐτῶν καὶ 
τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν ἀγγέλων ἐν οἷς καταργοῦνται οἱ ὃ. Τ΄ 5 61.15.14 
(Μ.122.τ2404}; ἔδιδε ἀθιηοηβ, ἐδ. 4.τ(1 3200); ᾿ι8644 ἔοΣ ΘΟΙΟσΏΟΙ 5 
θυ] ατπρ αοξίντῖος, ἐδιτοι τοί: 3220); τπῃουρὴ Ὁ. παΐαγα ἸηβιρϑῖοΥβ 
οὗ τῆδὴν ονῃ!5, 1.8.1} .{1328Ὰ}; ας νίονν τμδὶ ἀθπιοηβ νοτα Ξυ ] θοῦ 
ἴο Βοϊουσῃ ΨἹΡΌΓΣΟΙΒΙΥ ΟΡροΞββά, εομε, Βωρμεέσορεηί. (Μ.86, 108), 
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4}. ἴογὰ οὗ ἀρυβε, δοοχ ἀ,6.3.23.42(Ν1.67.4458); Ἰναρτ.ὐ.6.3.41 
(Ρ.120.27; Μ.86.26840). 

Κ. οἵ δῃη!ποῆχιϑι, Οὐ. ονι.9.3 1 εὙ.(ρ.410.32;. Μ.13.7364). 
Ἐδαιμωνιωδῶς, ν, ᾿δαιμονιωδῶς, 
["]δαίρω, -Ξ δέρω, δεαὶ, ἘΠΟΥτη,. 5 ἦηι.6.2.6, 
δάκν-ω, 1. δήΐε, ΞΠΤῊΡ, ταδῖ, κυων..«καὶ κατεσθίων τὸν πλησίον ΟΥ. 

.0.20.37(29; Ρ.378.28; Μ.14.0610); ὅταν γὰρ ὁ ὑβρίσας ἴδῃ μὴ 
καθικνουμένην αὐτοῦ τὴν πληγὴν τῆς τῶν λοιδορηϑέντων ψυχῆς, 
αὐτὸς “-εταῖι μειζόνως (Πγγ5.51α].2.8(2.330); Βονοτ, εν. 5(Ν1.56. 508); 
2. σἰαὐ, 10.Μοβοῆ, ἢγαὶ.δο(}1.87.20138). 

ἔδακρυηρός, έαγξεἰ, ςτγὰ. ΟἹ ον. 2(Μ.08.2724). 
Ἔδακρυολογία, ἡ, ἐξαγζηΐ ςρεοελ, ἸΡγ. 3, τϑόα, 
δάκρυον, τό, ἐξα ; [(6ἴ. θ᾿] τ, δάκρυσι; 
Α΄. σϑι565 Πα ΧΡ δηλ θη 5 διὰ τῆς λύπης μύονσιν αἱ λεπταὶ...τῶν 

πόρων διαπνοαί, καὶ διασφίγξασαι τὴν ἔνδοθεν τῶν σπλάγχνων διάθεσιν, 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς μήνιγγας τὸν νοτερὸν ἀτμὸν ἀναθλίβουοιν, ὃς 
πολὺς ἐναποληφθεὶς ταῖς τοῦ ἐγκεφάλου κοιλότησι, διὰ τῶν κατὰ τὴν 
βάσιν πόρων ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξωθεῖται, τῆς τῶν ὀφρύων συμπτώ- 
σεως ἐξελκομένης διὰ σταγόνων τὴν ὑγρασίαν (ἡ δὲ σταγὼν ὃ. λέγεται) 
τιν υβδι οι ορίξ12.5(}}.44.τθοι) ; γίνεται τῶν τῆς ψυχῆς τραυμάτων 
ὥσπερ αἷμα τὸ ὃ. 1. Εἰαετί. (Δ. 40.8800) ; }0.(] τη}. 5 καἰ. (Μι,88,8οϑμ); 
τὸ...ἐξ ἀγαθῶν ἄρξασθαι τοῦ πένθους δακρύων, καὶ εἰς πονηρὰ 
καταλῆξαι, οὐ θαῦμα. τὸ δὲ ἐξ ἐναντίων ἢ φυσικῶν εἰς πνευματικὰ 
μετεγκεντρίσαι ἀξιέπαινον 1.(δοδ0): οὐκ ἦν ἐν τῷ Ἀδὰμ πρὸ τῆς 
παραβάσεως δάκρυον: ὥσπερ οὐδὲ μετὰ τὴν ἀνάστασιν τὺ, (ΒορΟ). 

Β. τίρηξ π58 τὸ δ. οὐκ ἔστι νομοθεσία πρὸς τὸ θρηνεῖν, ἀλλὰ μέτρον... 
καὶ κανὼν ἀκριβής, καθ᾽ ὃν προσῆκε σεμνῶς...τοῖς τῆς φύσεως ὅροις 
ἐμμένοντας διαφέρειν τὰ λυπηρά. οὔτε οὖν γυναιξίν, οὔτε ἀνδράσιν 
ἐπιτέτραπται τὸ φιλοπενθὲς καὶ πολύδακρυ, ἀλλ᾽ ὅσον ἐπιστυγνάσαι 
τοῖς λυπηροῖς, καὶ μικρόν τι δι ἀποστάξαι, καὶ τοῦτο ἡσυχῆ, μὴ ἀναβρυ- 
χώμενον μηδὲ ὀλολύζοντα, μηδὲ καταρρηγνύντα χιτῶνα απ, ἤονη.4.0 
(2.308; Μ.31,2200) ; ὅταν ἀδελφὸν παρακαλῶμεν ἁμαρτάνοντα, κλαίειν 

. δεῖ. ὅταν παραινῶμέν τινι, ὁ δὲ μὴ προσέχῃ, ἀλλὰ ἀπολλύηται, κλαίειν 
δεῖ, ταῦτα φιλοσοφίας τὰ ὃ.- ὅταν μέντοι πένης τις γένηται, ὅταν ἐν 
νόσῳ ἢ σωματικῇ, ὅταν ἀποθάνῃ, οὐκέτι' ταῦτα γὰρ οὐ ὃ. ἄξια... 
διαβάλλομεν.. «τὰ δι, ἀκαίρως αὐτὰ μεταχειρίζοντες (Πγγϑ. ἤ 10.15.4 ἴῃ 
(οἱ (11.4170}; Βαά ταβα β ΠΕ ΒΕΡΡΙΟΒΒΘα ; ΡΆΤΑΙΚ 515. ΟΥ̓ ΔΡΟΡΙΟΧν, 
Βαβ. ἠοῖ. 4.5(2.20Ὲ; Μ.31.2208); [510ὈῬῈ] ἐῤῥ.2.τ70(2}.γ8, 280); ἰὸ [γα 
5ῃ64 πὶ ἀοροοτάδπος ψ ἢ τραβοη, [0.0] μ}).5εα 7 (Μ.88.8οπΑ). 

Ο, τδαῖβ οὗ τερεπίδησο; 1. 1 βοη,, τεῖ. ὃ. Μαν Μαράδίοπε 
ἐπισπένδουσα τῷ κυρίῳ μετανοίας ὃ. (ἸΘηγ ῥαεά.2.Β(ρ.τοι.8. Μι8, 
4658); τὸ γὰρ ὄντως ἐκ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας προχεό- 
μενον δ,, ἐν γνώσει ἀληθείας μετὰ καὶ πυρώσεως σπλάγχνων, βρῶσοίς 
ἐστι ψυχῆς χορηγουμένη ἐκ τοῦ ἐπουρανίου ἄρτου, οὗ προηγουμένως 
μετέσχε Μαρία καθεοθεῖσα πρὸς τοῖς ποσὶ τοῦ κυρίον ΜασιΔοριίομι. 
25.8(21.34.6720) ; βαβ. ον. 5. γ(2.4το; Μ.31.2500)}; ἐν οὐδενὶ μῶμον 
εὐρίσκων οὔτε παρὰ τῷ ἐπισκόπῳ οὔτε μὴν παρὰ τῷ ὑπ᾽ αὐτὸν τε- 
ταγμένῳ λαῷ, αἰσχυνθεὶς μετὰ αἰδοῦς καὶ πολλῶν ὃ. ἐξελεύσεται εἰρηνι- 
κῶς κατανενυγμένος...καὶ τὸ ποίμνιον ὅλον, θεασάμενον ἐκείνου τὰ ὃ. 
(σηρί ῤῥι2ιτοιαν ἘπνάρτιΡῬοι.ογ.)8(Δ1.79.1τ84); 2. Εἤϊσαογ μεγάλη 
γὰρ ἀρετή ἐστι τὸ ὃ., μέγα κατόρθωμα, μεγάλαι ἁμαρτίαι...διὰ δ. 
ἀπαλείφονται ἈΠ ῈΡ.τ͵(ρ.51.24; Μ.28.2728}; 5. ῬΟΙΘΙ ἃ5 ΡΧΟΘΣ, 10. 
(Ρ.52,5; Μ.1.ς.}; πορνεία. .«καὶ ὅσα τοιαῦτα... -πρὸς τὸ μηδὲ εἶναι χωρεῖ, 
λυθέντα τοῖς ὃ, Βα. ἤοῃι.21.7(2.τό8} ; 1.31.5 52}}}; Οὐ ΝΆ Ζ. αΡΏ.3.., 
46,27(Μ.37.13704}; Ἔχερ, Ῥ5.6:) ἀκονέτωσαν οἱ τὰς ἀργυρᾶς κλίνας 
ἔχοντες, οἵα τοῦ βασιλέως ἦν ἡ κλίνη: οὐ λιθοκόλλητος..«ἀλλὰ ϑάκρυαι 
λελουμένη...ἴσασιν οἱ πεῖραν λαβόντες ὃ λέγω, ὅσην εὐφροσύνην 
ἔχουσιν αὗται τῶν δ. αἱ πηγαί. ταῦτα τὰ ὃ. τὸ ἄσβεστον πῦρ σβέσαι 
δύνανται, τὸν ποταμὸν ἐκεῖνον τὸν πρὸ τοῦ βήματος ἑλκόμενον....οἱ 
νήφοντες... ὥσπερ ὑετῷ τοῖς δ. κεχρημένοι τούτοις, καὶ τὰ σπέρματα 
τῆς ἀρετῆς αὔξοντες. πάσῃ κακίᾳ..«ἀβατός ἐστιν εὐνὴ τοιαῦτα ὃ. 
σταλάζων, οὐδὲν ἡγεῖται τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ πάσης πολιορκίας 
ἀπαλλάττει τὴν ψυχήν (Ὦτνπ.ενριη Ἐς. (5.40 .--}ῦ; ὃ, καταφερομένων 
γαλήνη γίνεται, καὶ εὐδία, καὶ τὸ ἐκ τῶν ἁμαρτημάτων ἀφανίζεται 
σκότος. καὶ ὥσπερ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὕτως ἀπὸ δ. καὶ 
ἐξομολογήσεως καθωρόμεθα πάλιν...ἐκεῖνα ζητῶ τὰ ὃ. τὰ μὴ πρὸς 
ἐπίδειξιν, ἀλλὰ πρὸς κατάνυξιν γινόμενα 14, ἠονη.6. 5 η. ΜΠ (7 ΟΘΑ}; 1ὰ. 
πομι, 3.4 ἦτ: Οοἱ,(αι.417}}}) οἷξ. 5. ἀποσμήχω ; Ἰᾶ.ποριιίῃ 1 ογ.7: 20(3. 
2108); 1(.}.α5.τ.8(1.7188); μέγας σπόγγος τὰ ὃ. τῶν ἁμαρτιῶν: μεγάλη 
ἡ δύναμις τῶν δ. εἴπω σοι, πόσον ἰσχύει τὰ δ. ;...οἱ μάρτυρες ἐκχέουσχιν 
αἷμα, οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐκχέουσι δ. καὶ ἵνα μάθης ὅσην δύναμιν ἔχει τὰ ὃ, 
ἡ πόρνη μὴ αἷμα ἐξέχεεν; οὐ πηγὴν δακρύων ἐξέχεε, καὶ ἐξήλειψε τὰ 
ἁμαρτήματα;...ὃ Πέτρος, οὐκ ἠρνήσατο τὸν Χριστόν...; οὐ πηγὰς ὃ. 

ἐξέχεε...καὶ ἀπεσμήξατο αὐτοῦ τὸ ἁμάρτημα; Τῃγνγβ. ἔοι. 3.5 1. Ταὶς 
δοίς. 5808,0}; Απτιοημ. ον, 1,80,17618--}}; ἀναιρετικὰν.. τὸ δ. 

ἱ τὸ ἁγνὸν παντὸς φαινομένου, καὶ νοουμένου ῥύπον [0.{]πι.Ξ ρα )(Μ, 
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88,888); 10.(βο8}}); 3. ἴθϑὺβ 14 πΕ βεοα τυ} τοροπίδποβ, (Ἰθπ). 
Ῥαφή.2.δ(ρ.τρ4.2ο; Μ.8,46ς0); εἰ μὲν οὐ μεταγνόντας, δικαίως 50, 
Νονδτδη {τοαῖοα 5005]... εἰδὲ τοὺς ἐκτακέντας τοῖς ὃ., οὐ μιμήσομαι 
ΟτΝα2.07γ.20.τοί .36.2578)}; 4. ἀδηρεῦ οὗ ῥΥΠᾺ}6 ἴῃ ἴθατβ ὕνδρυ. 
Ῥοηΐ, ον. (16 0Ὰ}); μὴ ἐπαρθῶμεν ἐν τῇ προσευχῇ ἡμῶν ἐκχέοντες ὃ. 
οὐ γὰρ ἐξ ἡμῶν τὰ ὃ., ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἐπιχορηγούσης χάριτος ΑΛΤΟΙ., 
πον. το Μ.80.17480); ὃ ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ δ. ψυχικῶς φυσιούμενος, 
καὶ τοὺς μὴ δακρύοντας κατακρίνων, ὅμοιός ἐστι τῷ ὅπλον κατὰ τοῦ 
ἑαυτοῦ ἐχθροῦ... αἰτησαμένῳ, ἑαυτὸν δὲ ἐν τούτῳ διαχειρησαμένῳ 
ΤΟ. ΟΠ πὰ. ςεαἰ.7(}}.88.8008); ἴο θὲ ἡυᾶροα ὃν ῥαίη {Ππὸν ἜΧΡρτΕ55, ἐῥ. 
(Βοξοὺ ; 5. ἀἸβουβδίοη οὗ ᾿η8 0 }Π1{ν ἴο 5864 ργϑιοαὶ ἐθαῦβ τέ ποιήσω, 
ὅτι ἐπιθυμῶ τοῦ..«πενθῆσαι ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις μου. . «καὶ οὐκ ἔρχεται 
εἰς ὀφθαλμόν μου δ.;..-πρὸς ὅπερ φημί, ὅτι ὠφέλιμόν ἐστι τὸ ὅλως 
ἐπιθυμεῖν δακρύων... ἔστι δὲ καὶ κατασκευὴ ἔν τισιν ἀνθρώποις φυσική, 
εὐχερῶς δ. μὴ παρέχουσα. τί οὖν χρὴ δακρύων ἐπιθυμοῦντα; λέξω σοι. 
ἐὰν μὴ δύνῃ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν φαινομένων δακρῦσαι, ποίησον τὴν 
διάνοιάν σου, ὥσπερ καθ᾽ ὕπνον κλαίουσαν πολλάκις τεθέασαι, οὕτως 
καὶ γρηγοροῦσαν, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ...τῇ ἐνθυμήσει,...ἐκχέον δ. ... 
συνεχῶς γὰρ... «καὶ πυκνὰ τὴν καρδίαν κεντοῦντες τῇ μνήμῃ τῶν τοῦ 
θεοῦ θαυμάτων, παρεσκεύασαν ἔξωθεν ἀπὸ ἔσω βλύσαι ἀπὸ λιθίνων 
ὀφθαλμῶν τὸ τῶν δ. νᾶμα Ν1, Ρ}.3.25](},70.512Ὰ--513Ὰ). 

ΤῊ. 16 815 λα ῬαρΡΈΚΙη τοῖς δ. βαπτιζόμενος ἐκ δευτέρον ΟἸοτη.4. ας, 
4τίρ.ιρο,τι ; Μ.0, 6400); οἶδα καὶ πέμπτον [3.. βάπτισμα] ἔτι, τὸ τῶν 
δ." ἀλλ᾽ ἐπιπονώτερον, ὡς ὃ λούων καθ᾽ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην 
αὐτοῦ... τοῖς ὃ, αΥ.ΝᾺ2Ζ.0».30.1](}|.36.356Ὰ);, δεύτερον β. διὰ τῶν ὃ. 
Ὁ γνΞ, ΡΟΡΉΪ1.3.4(2.3ΟΤΑῚ; μείζων τοῦ βαπτίσματος μετὰ τὸ βάπτισμα 
τῶν ὃ, πηγὴ καθέστηκεν, εἰ καὶ τολμηρὸν ἐστί πὼς τὸ λεγόμενον" 

διότι ἐκεῖνο μὲν τῶν προγεγονότων ἐν ἡμῖν κακῶν ἐστι καθαρτήριον" 

τοῦτο δὲ τῶν μεταγεγονότων... καθαρτήριον 0.0 ]]π|.5εαὶ.(Μ,88, 
8044); ὥσπερ γὰρ διὰ τοῦ ἐν τῷ βαπτίσματι ὕδατος ἀναγεννώμεθα, 
οὕτω διὰ δι καὶ κατανύξεως ἀναβαπτιζόμενοι καθαιρόμεθα. πλήν, 
οὔτε τὸ βάπτισμα, οὔτε ἡ τῶν ὃ. κατάνυξις, ἄνευ τοῦ ἁγίου δίδοται 

πνεύματος. καὶ μὴ θαυμάσῃς" τὴν χάριν γὰρ ἣν ἐν τῷ βαπτίσματι 
νήπιοι βαπτιζόμενοι λαμβάνομεν, ταύτην ἀπολλύντες δεὰ ῥᾳθυμίας... 
διὰ μετανοίας, καὶ τῆς τῶν δ, πηγῆς ἀπολαμβάνομεν ἀπακῖ,5,}Ὁς. 6(Ν. 
80.11200). . 

ἘΣ, ἴδατβ πα ῬτΆΨΕΥ τίς γὰρ οὐκ ἐπίσταται ὑμῶν, ὅτι μάλιστα μὲν 
ἡ μετὰ οἴκτου καὶ ὃ. εὐχὴ μειλίσσεται τὸν θεόν; Πι31.{1α].00.5(Μ.6. 
602.); Α{ἰπυυΐνριτδίρ. 1.12; Μ.28.272Ὰ)}; Β45.0.45.τ(2.τ34Ὰ; Μ.22. 
4084}; κέχρησο τοῖς ὃ. πρὸς παντὸς αἰτήματος κατόρθωσιν" λίαν γὰρ 
χαίρει σου ὁ δεσπότης ἐν ὃ. προσευχὴν δεχόμενος Ῥναρστ. Ροπί.ο}.6 
(Δ1.γ9.ττ604}; τὸ φυτὸν τῆς εὐχῆς αἱ πηγαὶ τῶν ὃ. ποτίζουσαι (ὮτνΞ. 
«ἄππα .τ(4.721Ὲ}; ἐν κατανύξει μένει διηνεκεῖ, πηγὰς συνεχεῖς ἀφιεὶς 
δ.,..«οὐδὲν γὰρ οὕτως συγκολλᾷ καὶ ἕνοῖ τῷ θεῷ, ὡς τὰ τοιαῦτα ὃ. τὰ. 
μον δ. 5 ἦη Μ|ι(7 54}; ΝΗ] οηὶ, 58(}1.70.12458) οἷϊ. 5. λουτήρ; Βε5. 
561,0. 1 ̓θεἰ,2.28(Μ8ς, 130): χρὴ οὖν, πρὸ παντὸς αἰτήματος, κατόρ- 
θωσιν κεχρῆσθαι τοῖς ὃ. πάνυ γὰρ χαίρει ὃ δεσπότης ἡμῶν δεχόμενος 
προσευχὴν ἐν δ, μετὰ ταπεινῆς καρδίας... ὅθεν ὄντως ἔστιν ἰδεῖν τὰ 
σπέρματα τῆς εὐχῆς μετὰ δακρύων ἐν τῇ γῆ τῆς καρδίας ἐνσπειρόμενα 
διὰ τὴν ἐλπέδα τῆς τοῦ θερισμοῦ χαρᾶς Απι. οι ον. το Μ.80.17618-- 
Ὧν; δι τοδί 574}. 

Ἐς ΟἹ οὗ ἔδαῖβ οὐχ οἵ πολλοὶ ἔχουσι τὸ χάρισμα τῶν ὃ,., ἀλλ᾽ ὅσοι 
τὸν νοῦν ἔχουσιν ἄνω, ὅσοι τῶν γηΐνων ἐπιλανθάνονται, ὅσοι τῆς σαρκὸς 
πρόνοιαν οὐ ποιοῦσιν, οἵτινες οὐκ ἐπίστανται ὅλως, εἰ ἕνι κόσμος, 
οἵτινες ἐνέκρωσαν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς" τούτοις μόνοις δίδοται 
πένθος δακρύων ΑἸΠυἱγρ,τΊ(0.52.12; Μι28.,2720); Μας Αορἤοηηιτς, 
26(Μ..34.5038}; περὶ λήψεως ὃ. προσεύχου, ἕνα διὰ τοῦ πένθους μαλά- 
ξῃς τὴν ὑπάρχουσαν ἐν τῇ ψυχῇ σου ἀγριότητα ἘνΑρτ. ΟΠ, ογ. (Μ, 
"9. ττ68})). 

(. ὀχορ; 1. ἴθατβ οἱ (σῖβὲ (10.11:25) τὸ δ. αὐτοῦ, χαρὰ ἡμετέρα 
- ΑΓΒ Σπειεἰ σιν. (Μ.26.002Δ}; κύριος.. τὸ ὃ. προσήκατο, τὸ φυσικὸν 
τῇ σαρκὶ ἐπιγίνεσθαι σύμπτωμα συγχωρῶν. ὅπερ συμβαίνει, ὅταν τὰ 
κοῖλα τοῦ ἐγκεφάλου τῶν ἐκ τῆς λύπης ἀναθυμιάσεων πληρωθέντα, 
οἷον δι᾿ ὀχετῶν τιύθων τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς πόρων τοῦ ὑγροῦ τὸ 
βάρος ἀποσκευάζηται.. «εἶτα, οἶμαι, ὥσπερ τὸ νέφος εἰς ψεκάδα, οὕτως 
τὸ πάχος τῶν ἁτμῶν εἰς ὃ. διαλύεται Βα5.ἠογ.4.5(2.2ο τ, ; Μ.31τ. 
2281)3,}; 1. (20Ὰ ; ΜΠ. 2288) ςἴζ, 5, ἐμπαθής; μέτρα γὰρ ὁρίζει τῇ 
ἀνθρωπίνῃ φύσει μέχρι πόσου ἐπιοστάζειν δεῖ τοῖς κειμένοις τὸ δ., καὶ 
μὴ πέρα τοῦ προσήκοντος ἐπὶ νεκρῶν πρὸς θρήνους ἐξάγεσθαι ΤΠαΥ, 
Μορϑ. 70 1τ: 2ε(ριβόςιιο; Μ.66.7640)); ὕγτ, 7ο.7(4,686Ὰ) εἰξ. 5, δακρύω; 
2. τοὶ, οἵ Μτις: ς το ΡΗ1].4:4 πῶς σύμφωνα ταῦτα, φασί, τῷ ᾿πάντοτε 
χαίρετε"; οὐδὲ γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν ὃ, τε καὶ χαρὰ τὴν γένεσιν 
ἔχουσι.. πρὸς δὴ ταῦτα ἐροῦμεν, ὅτι...τὰ δι τῶν ἁγίων διὰ τὴν πρὸς 
θεὸν ἀγάπην ἐγίγνοντο. ἀεὶ οὖν ἐνορῶντες τῷ ἀγαπητῷ, καὶ τὴν ἐκεῖθεν 
ἑαυτοῖς εὐφροσύνην συναύξοντες, τὰ περὶ τοὺς ὁμοδούλους ἑαυτῶν 
ᾧκονόμουν" πενθοῦντες τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἐπανορθούμενοι αὐτοὺς διὰ 
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τῶν ὃ. ... ὑπὲρ τῶν εἰς τὸν ἀδελφὸν ὃ., τῆς χαρᾶς τοῦ κυρίου καταξιού- 
μενοι..«κλαίειν οὖν μετὰ κλαιόντων συγχωρεῖ ὁ ἀπόστολος, ἐπειδὴ τὸ 
δ. τοῦτο οἱονεὶ σπέρμα...γίνεται τῆς αἰωνίου χαρᾶς Βα5.ἤοη1.4.4(2.288Β ; 
Μ.31.2258); τὴν ἐκ τῶν ὃ. τούτων λέγων ἡδονήν, ὥσπερ γὰρ ἡ διὰ 
κόσμον χαρὰ λύπην ἔχει συγκεκληρωμένην, οὕτω τὰ κατὰ θεὸν δ. χαρὰν 
βλαστάνει διηνεκῆ καὶ ἀμάραντον (Ἠγνβ,λολη, 6.5 τῷ. ΜΠ|.(7.058}} 
3, εχορ. 1,0,7:3} ὃ. δέ ἐσμεν οἱ ἁμαρτωλοὶ μετανενοηκότες (]εγη, 
}αρά.2.8(Ρ.194.28, Μ.8.4684). 

Η.. τθαγ5 οὗ ἴδ] ἢ ἀΠρΈ]5, Δ] οροα (ἢ γτιβιίδτι θε]1εἴ οὖς [50. ἀγγέλους 
δὴ γενέσθαι κακοὺς καὶ κολάζεσθαι δεσμοῖς ὑποβληθέντας ἐν γῇ, ὅθεν 
καὶ τὰς θερμὰς πηγὰς εἶναι τὰ ἐκείνων ὃ. (ἰε]5.Αρ.Οτ (εἰς, ᾿ς, 2ίρ.56.0; 
Μαιτιτότο) ; τοξαϊοα 'τσὰς θερμὰς πηγὰς εἶναι τὰ ἐκείνων δ.᾿, πρᾶγμα 
οὔτε λεγόμενον οὔτ᾽ ἀκονόμενον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ..«.οὐδὲ γὰρ 
ἀνόητος οὕτως τις ἦν, ἵνα σωματοποιήσῃ ὃ, παραπλήσια τοῖς τῶν 
ἀνθρώπων ἐν τοῖς καταβεβηκόσιν ἐξ οὐρανοῦ ἀγγέλοις..«λεκτέον ὅτι 
οὐκ ἂν τις εἶπε τὰς θερμὰς πηγάς, ὧν αἱ πλεῖσται γλυκεῖα εἶσι, ὃ. εἶναι 
τῶν ἀγγέλων, ἐπεὶ ἡ φύσις τῶν ὃ. ἐστὶν ἁλμυρά' εἰ μὴ ἄρα οὗ κατὰ τὸν 
Κέλσον ἄγγελοι γλυκέα δακρύουσιν Οτοῖδι 5. ς(ρ.50. το , ; 1260.) 

Ἐδακρυρῶς, ἱεαγ μεν, Τματιϑταά,ερῥ.1, 2(Μν,00.017}). 
δακρυσταγής, ἱεαγίεὶ, ἤοτῊ νη. ττίρ.τ46.0; Μ.18,212}). 
Ἐδακρυτικός, ἰα: πομίαὐίο, ΑΤΉ ἀροϊ Οοη5ὶ.23(Μ,25.6248). 
δακρύτ-ω, τθδρρ; 1. ἴῃ ρεπ., οἵ ρβᾶρᾷῃ (61 {165 συοντες θεοί (Ἰδιη, 

Τγοί,α(Ρ.43.π6; Μ.8,1538}; τεῖ, (ε]βυβ᾽ δἱεσατίοι οὗ (ΠΥ βτίδῃ Βα] θῇ 
τηδι Βοῖ βργίηρε Δτὸ σαυβοα Ὀν ἴθδγβ οὐ [4116 ἈΠρο6]5, ν. δάκρυον; 
οἵ ΨΟΟΡΙηΡ ἃ5. ἀξποίηνσ 5ρ τα] αἸΠ]ςτοπ ἔστι καὶ ἔσω τὸ “τειν 
γ΄. Ραελ ᾧ 5353(0.30.21}; δι᾿ ὧν εἰς αἴσθησιν ὃ νοῦς ἔρχεται, καὶ βρίθει μὲν 
ἐνουσα ἡ ψυχή 1.4 χοί(ρ.145.26); 2. οἵ (τσὶ ἃ5 πιὰπ τίς δὲ χρεία 
“πεῖν ὃ ἔμελλεν ἀνιστᾶν μετ᾽ ὀλίγον; ἀλλ᾽ ἐδάκρυσεν ὁ ᾿[Ιησοῦς, ἵνα τὸ 
συμπαθὲς καὶ τὸ φιλάνθρωπον... ἡμῖν ὑποδείξῃ" ἐδάκρυσεν ὁ ᾿]ησοῦς 

ἵνα τὸ κλαίειν μετὰ κλαιόντων ἔργῳ μᾶλλον ἢ λόγῳ διδάξῃ. ... ἐδάκρυ- 
σεν, οὐκ ἐπένθησεν, τὸ μὲν ἀδάκρυτον.. «ὡς..«ἀπάνθρωπον παραιτού- 
μενος, τὸ δὲ φιλοπενθὲς ὡς ἀγενὲς καὶ ἄνανδρον διωθούμενος" τάξιν δὲ 
ἐπιτιθεὶς τῇ συμπαθείᾳ ἐδάκρυσεν ΤΗ ΡΡ.1.α5.(Ρ.244.14; Μ.62.77}}; 
οὕτως εἰδότες αὐτὸν ἄνθρωπον γενόμενον οὐκ ἀρνούμεϑα τὰ περὶ αὐτοῦ 

ἀνθρωπένως λεγόμενα οἷά ἐστι...τὸ δακρῦσαι ΑἸΒ..εῤ. 5» α}.2.8(Μ.26, 
6218); ΤΑΤΠ. σεν. Π4.24{Ρ.20; Μ.26.1277.4}; ὅταν οὖν λέγηται...“ εὶν 
.«δέχεται παρ᾽ ἡμῶν καὶ τῷ πατρὶ ἀναφέρει, πρεσβεύων ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα 
ἐν αὐτῷ ἐξαφανισθῇ ΤΑΊΤΒ..4γ.4.6δ(ρ.5ο.1τ; Μ.26.4768); τάχα καὶ “-ει, 
ἵνα τὸ δάκρυον ἐπαινετὸν ἀπεργάσηται τ. ΝᾺ 2.0».37.2(Μ.36.2840) ; 
“νει δὲ ὁ κύριος, ἑωρακὼς τὸν κατ᾽ ἰδίαν εἰκόνα γεγονότα ἄνθρωπον κατ- 
εφθαρμένον, ἵνα τὸ ἡμῶν περιστείλῃ δάκρυον...“νει δὲ μόνον καὶ εὐθὺς 
ἐπέχει τὸ δάκρυον, ἵνα μὴ δόξῃ τις ὠμὸς... εἶναι, καὶ ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς 
αὐτοῖς παιδεύων μὴ ἐπὶ πολὺ ἐκλύεσθαι ἐπὶ τοῖς τεθνηκόσι...διὰ τοῦτο 
οὖν συνεχώρησε τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ κλαῦσαι ὀλίγον, καίπερ ὧν τῇ φύσει 
ἄδακρυς καὶ ἁπάσης ἀνεπίδεκτος λύπης ὅσον εἰς ἰδίαν φύσιν.. ἐνόμιζον 
δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι ὅτι διὰ τὸν θάνατον ἐδάκρυσε Λαζάρου, αὐτὸς δὲ 
πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν κατελεῶν ἐδάκρυσεν... ὅτι πᾶσα ἡ ἀνθρω- 
πότης γέγονεν ὑπὰ θάνατον δικαίως Ογγ. 0.7(4.686Ὰ}; ν. δάκρυον. 

δακρυώδης, 1. ἐεαγξε; οἵ ἀγ ΚΟ πιθπ, Βδ5,ἠ0».14.3(2.1241: 
Μ,.31.4408); ὃ. φωνάς 1514. Ὀὲ].ο»}Ὺὲχτοι( Μ.78.ποϑα}; 2. βφονγοιυζεὶ, 
ἤρησο γεβεμίαρ! ἐν τῷ καιρῷ τῆς θεωρίας....ὃ. αὐτῷ 86, τῷ νῷ]...ἐν- 
νοΐας περιποιήσομεν 1)186.} 6} 7.6ϑ(ρ.84.6); 1δ.74(0.00.17}); ὅταν ἡ ψυχὴ 
«οὐδ. καὶ κάθυγρος..«γένηται, ὅ..«κύριος.. ἐλήλυθε 70. γι. 5εαἰ.7(Μ.88. 
8050), 

δακτύλιος, ὁ, γέ; ἢ. βίρῃηοῖ Υἱηρ 45 ΞΥΠΊΌΟΙ οἵ ριἔϊ5 οὗ Η. (ιοβῖ 
τί γὰρ ἂν εἴη σφραγὶς ἢ ὃ. ἀλλ᾽ ἢ τοῦ πνεύματος τὰ δῶρα, καὶ χάρις, καὶ 
εἰς νἱοθεσίαν ἀνάκλησις ; ἸοΌ.ΜΟῺῈ  ἕγις. 5(Μι86,23204Α); Ἔχορ, 1 0,15:22 
δότε...δ. τὸ σημεῖον τῆς πίστεως τὸ κατὰ τοῦ διαβόλον ΤΙϊ, Ποϑῖ. [γ.} τ. 
τπ: 225 (0.223); ὅ τε περὶ τὴν χεῖρα ὃ,, διὰ τῆς ἐν τῇ σφενδόνῃ γλυφῆς τὴν 
τῆς εἰκόνος ἐπανάληψιν ὑποσημαίνει το γϑος,0γ. ἀογπ. (0.40.1; Μ.44. 
11440}; 2. γἱὴρ οὐ εἰαῤίς ἴο βεῦῦτε ἃ ΒΟ, (στη. "πα. 9. 5(Μ.88,2048). 

Ἐδακτυλοδεικνέω, --- (ρετἢ. [.1. ἔοτ) δακτυλοδεικτέω, ΑΒ ΑἸ, 
μον. τ(Μ.40,1650}; ὙΠαάτι διαιρεῖ. 4,1. τί δέ. 99.4040). 

δακτυλοδεικτ-έω, 1. ῥοΐπέιδο ρον αἱ ϊ,, ἸΘηι, Ραδά,3.1τ(ρ.576., 
241; Μ.8,6408); ΕΡΙΡΗ. αν. τού(ρ.τ28,.τὸ; Μ.42.2004}; (οϑτῃ, [πιὰ 
(Μ.88.2128); 65ρ. ἰπ ἀοσιβίοι, Οῇγγβ. ἤπερ. 6(1.2616) ; ἴα, ἤοητ, τη 
17. 5:19(3.3108}); [0.10 .ἢ»η.12.18(Μ.06.8084}; τποξ., τπτδαίο, ροῖηὶ 
ἰο, Οντ. Ἡ, εαϊεεἦ.τ8.χ8, (α6].Ογζ.}.6.2,20.4(Μ.8ς.12810)}; 2. Βοπος 
φνηδοίΐε, ῥοῖμ ἰο Σὴμ δὲ καὶ ᾿]αφὲτ ε"οῦσι τοὺς περὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ 
ἐντυλίξαντα τὸ σῶμα τοῦ σωτῆρος Ν1] ρ}.1.8:(Μ.70.1200). 

πδακτυλοδείκτης, ὁ, ῥοϊηίεγ-οι, ἐμάϊεαίον; οἱ 70. Βαρί. 45 ΟἿδ 
ψΠῸ ροϊπίοα (ο (ἢ χίβί, ὈΠυυβιρρ. ἐπε. 70. Βαρί. (ρ.33.5). 

ἐδακτυλοδειξία, ἡ, δοΐμ Ηρ τοῦ μὲ βηρεν, τμαϊεαίομ, ὕγτ. 70.2.5 
(4.το5Ὲ}. 
που ποίνει τμἰτίαϊσ ὑν μη ρ οὐ βηρεῦς, ΔΙ Ρενς.τ τά 

.433.4). 



δάκτυλος 

δάκτυλος, ὁ, ἤηρεῦ; οἱ (οά, ἱπίοχρτείεα 1. 85 ρονεῖ, γεῖ, Εχ. 
411τ8 ὃ. γὰρ θεοῦ δύναμις νοεῖται θεοῦ, δι᾿ ἧς ἡ κτίσις τελειοῦται 
οὐρανοῦ καὶ γῆς ὧν ἀμφοῖν αἱ πλάκες νοηϑήσονται σύμβολα ΟἸ6ῃι. 5», 
6,τό(ρ.499.15; Μ.9.3570); 2. ἃ5 Η. (δποβῖ; 8. πὶ βξῆ. τὸ ἅγιον 
πνεῦμα ὃ. θεοῦ καλεῖ ΑἸ ἐμ ε.οὶ ς. 4γ.10(Μ.26.10204}; ὃ. δὲ θεοῦ... 
εἴρηται τὸ πνεῦμα, οὐχ ὅτι μικρά τίς ἐστι τῷ θεῷ συνοῦσα δύναμις... 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἕν τι τῶν κατὰ διαίρεσιν χαρισμάτων αὐτοῦ ἐστι τὸ χάρισμα 
τῶν σημείων καὶ ἰαμάτων, τὸ ἕν τι, καὶ οὐχὶ τὰ ὅλα χαρίσματα τοῦ 
πνεύματος δ, καλεῖ [τύ ογ.12:8-1τἰ] ΠΙάψι (565. μην β( 1, 2980; Μ. 
20.116}; πνεῦμα...ὃ καὶ ὃ. θεοῦ εἶναι διδασκόμεθα, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
{1 .0.11:20] ἰδι(οδα; Μ.7338); δ. θεοῦ τὸ πνεῦμα λέγων τὸ ἅγιον. 
ὃ. δὲ...τῆς οὐσίας ἐστὶ τοῦ σώματος, τὴν τοίνυν ἀχώριστον.. τῆς θείας 
οὐσίας τοῦ πνεύματος... ὑπόστασιν τῷ τοῦ ὃ. ὀνόματι ἐφανέρωσε 1514, 
Ῥε ρ}ιτιδο(Μ.78.22τ0); ἐνεχάραξε..«ταῖς ἁπάντων καρδίαις ὁ τοῦ 
πατρὸς κάλαμος, τουτέστιν ὁ υἱὸς τὴν παντὸς εἴδησιν ἀγαθοῦ, οἱονεί 
τινι ὃ. θεοῦ, τῷ τε τοῦ πατρὸς καὶ τῷ ἰδίῳ χρώμενος πνεύματι γγι ον." 
τίι.84.,8); ὃ, δὲ λέγεσθαι τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ Το» Μοπ,ζης (Μ,86. 
43220Α); Ὁ. ε5ρ. ἴπ ΟΤ᾽; 45 Ἰηβίσυτηθηΐϊ ἰὴ οἱαριο5 οἱ Εργρέ, ἀτῃ,ἐρ. 
ϑέγα.4.22(Ν{.26.673Α); ὁ ὃ, τοῦ θεοῦ ὃ μεταβαλὼν..-τὸν χοῦν εἰς 
ζῶα... παράκλητος ἦν, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὈΙάντη, 1 Β45. μη. 5 
(1.298 ; Μ.20.7168); ὃ, ἀντὶ τοῦ τῇ θεοῦ ἐνεργείᾳ ταῦτα γίνεται, καὶ 
οὐκ ἀνθρώπων... «ἐπεὶ.. ἠρέμα ἐγίνοντο τὰ γινόμενα, ὃ, ἐκάλεσαν, ἀλλ᾽ 
οὐ χεῖρας..«ἡ μὲν οὖν τρίτη μάστιξ δ. εἴρηται" ἡ δὲ πέμπτη ὡσανεὶ 
συμπληρωθέντων πέντε δ. ..- χεὶρ ὠνόμασται: ἃς τὸ πνεῦμα τὸ θεῖον 
ἐνήργησε Ῥτος..χ.8:22(Μ.,87.5.524}; Ἰῃγοὰρὴ ΠΟΘ ΡΟΥΕΙ ΘΟ π- 
ταθιιάτηφηξθ ἡνεσα ΣΙ ΓΘ ἀονγῃ καὶ ἔλαβεν [5ς. Μωυσῆς] παρὰ κυρίου 
τὰς δύο πλάκας τὰς γεγραμμένας τῷ ὃ. τῆς χειρὸς κυρίου ἐν πνεύματι 
Βανγη.14.2; ας ἃ5 οά᾽β ᾿πβΓΓΟΙΓ ΘΠ  1π 50}}]5 οὗ Ἰθδη τὰς τοῦ θεοῦ 
ἐντολὰς ἐν τῷ τῆς ψυχῆς πίνακι καὶ τῇ τῆς καρδίας πλακὶ ὃ. θεοῦ 
πνεύματι ἁγίῳ ἀναγεγραμμένας ἔχων ΤΡΙοη. Βοίνε. 4, μεταμελό- 
μενος γὰρ πάλιν λέξει, δ, θεοῦ ἐστιν ἐν αὐτῷ (ο5ηι, [π6,10}.3(Ν1.88, 
1648); 4. 45 Ἰῃηβίχυχηεηϊ οἱ ἴπο, αὐτὸς τῆς ἰδίας σαρκὸς γίνεται 
λατόμος [τ Εχ.24:12, 31:18, 24:1] τῆς τῷ θείῳ ὃ. καταγραφείσης... 
πάλιν τὸ ἀσύντριπτον ἔσχεν ἡ φύσις, ἀθάνατος γενομένη τοῖς τοῦ ὃ. 
χαράγμασιν [οἴ 1 ς.1:35} Οὐ Νί ν85.υ.10ς.2(81.44.3088). 

δαλίον, τό, «»ταἰΐ ἰογεῖ, (ὑγτ, π1.20(3.2041), ν.]. δᾳδίον ; δαλίέδιον 
Αὐδοτῇῦ. 

"]δαλματάκιον, τό, 41η|. οἱ δαλματική, ΤΕΡΙΡΗ ἐρτίμαεν. τβίρ.350. 
31). 

δαλματική, ἡ, γοδό, ΤΟΥ ὰ Ὁν ϑοθῈ5 δηα Ῥἤασίβοοβ, ἘΡΙΡΗ ἰαθν. 
15. 1(ρ,.200.15; Μ.41.2454}; σχήματα ἐθελοθρησκευτικὰ τῆς ἐνδυσίας... 
τῶν ὃ. ἤγουν κολοβίων Το. .λαεν. τ ( δἴ.94.6884). 

Γ"]δαλματίκιον, τό, αἰτα. ΟἹ ἴογερ., τ. Μὰρ ἀταὶ. ({γ.Ζ40}.}4.40 
(ΜΡ Γ..77.308Ὰ}. 

δαμάζ-ω, 1. Ἰαγπε, εαδάμε; Μϑηῖςῃ., τοῦ. ῬαἰΒητηεπε οὐ 808] 
αἰτοῦ ἀδαῖι, Βδροιη. ἀγολεετ(ρ.ιδιιι; Μ.10.14454}; οἱ σα ὁ πᾶσαν 
ἐνέργειαν κακωτικὴν «ων «4..0.75(0.187.325}; 2. αδεαϊ, ΝοΠπ, ῥα. 0. 

χ8:23(}8.43.8038). 
Ἐδαμασμός, ὁ, ἰαγηίηρ, ἐπασίομίηρ, δας, Αορ ἤοη1.23.2(Μ8.34.6618); 

ΝΙ ῤῥ.τ τοί [.70.1408); ΡΔ]}.ἀ. 1 πὲς. 2(Ρ.τ6.21; Μ.34.Ἰο11Ὰ}. 
Ἐδαμαστήριον, τό, ῥίαεε οὗ εἰαπίίςονιθηῖ; 11ἴ., Ῥοῖσ. 1 ΔΑ] ἐπεγεῖ. 4 

(1.33.1 2ϑεο)αρ. ΤΠαϊ.ἢ..6.4.22.15; τηρῖ, ἐγκράτεια...«λογισμῶν ὃ, ἘΝῚ]. 
υἱ!.5(Μ.79.11418); ἀγρυπνίᾳ..«πνευμάτων ὃ. 70.Γ]Ππη.Φεαΐ.20(Μ.88, 

9400). 
Ἐδαμάτωρ, ὁ, τιδάμεν, ΤΠάτ.ϑι4.ορ.2.17) (ΔΊ, 99.11608). 
ἘΔαμιανισταί, οἱ, 6 Πετουϊοαὶ βθοῖ (πποπορῆνϑιϊο), Ἐπ. ΟΡ μαδν. 

{(Μ.86.458) ; οἱ, 1}.(418). 
Ἐδανατζᾶνος, ὁ, 7αμῆίον, ΤιΘοητ ΔΌΌ.σ ν. Αργ. Δ Μ.οδ, 6440). 
δανείζ-, 1. ἰσμί ΟἾ ἩΣΉΨΥ. ταρῖ,, τὸ οα ὃ ἑτέρῳ μέλλεις “εἰν 

χρυσίον τοῦτο δάνεισον ἐμοί, καὶ ἐπὶ πλείοσι ΓΠγγπ,ἠον.76.4. τη ΜΠ. 
(7.7384}; 2. ἱεπά; ταεῖ., οἵ ρτορῃϑίβ τὴν γλῶτταν μὲν οὗτος ἐδάνεισεν 
ΟὨγγβ. οηῖ.21.1 ἴῃ θη. (4.τ81τῈ}; Ογτ, Δ τε..4(3.3034}; ΟΥ 8. ῥτιεβῖ, 
ΟΠ τν5. ἰόν. 8.7.4. τη 70.(8,518Ὲ}; 3, δεδίοιυ ἐδάνεισας χάριν Ποριἰοη. 
τό; καθάπερ ἐκείνη 50. (6 ροοῦ ψίᾶον} δύο κατέβαλεν ὀβόλους.... 
οὕτω καὶ σὺ δύο δάνεισον ὥρας τῷ θεῷ ΟΠ χνϑβ.δαρὶ.τ(2.3688) ; οἵ 
ΒΜΥ σὺ ἐδάνεισας θεῷ θείαν σάρκῳσιν ἣν οὐκ εἶχε ΓΜ οτΠ δγηνεἰ πη. 
τοί .18..3734}; 4. τηϑά,, δογγοισ ; ταβί. εἰ μὴ ἄρα παρὰ....᾿ Ἰουδαίων καὶ 
τοῦ Καϊάφα δανείσωνται τὰς δυσφημίας ΑἸἢ..“4ν᾽.3.67(}.26.4684}; 
(μγυϑἦορι. 52.4 τη. 411|.(7.5340}; ἡμέρα καὶ νὺξ. «παρ᾽ ἀλλήλων τὸν 
χρόνον “-όμεναι Τμαϊ,5.18:2(1.719); τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον “τομαι 
ΘΟΡΒΥ Η μαΐυ.(ρ.503.27). 

δάνειον, τό, ἰοα!, τηεῖ. παρὰ σοῦ [3ς, σοά] τὸ δ. εἰς τὸ μέλλον 
ἐκδέχεσθαι, καὶ ἐπίμετρον ζωὴν αἰώνιον Τιάγηιμ, 7 γὲη.2.27(31.,30. 
658). 

δανειστής, ὁ, γποπογν-ἰοηάεν, ἐγεάϊίον, ταδὶ. τρισὶ ὃ. περιέπεσα [50. 
σονεϊουβηθ55, Ρτϑϑᾷ, Ππατ]οίτυν], Ρ4}]}.}. 1 ατὲ5.37(ρ.111.7; Μ|.34,ττθ 50); 
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ἢ πεσοῦσα τοῦ ἐκ σπέρματος 4. τὸ κατὰ σάρκα Δριστοῦ, πρώτῃ 

ΖΔδαυίζὸ 

οὗ Οοά εὖγε ἡ ὑποχρέων ἔχουσα [ϊ.ε. ΒΜΥ] τὸν πάντων ὃ. ΤΜοεΙΉ. 

δγρινοῖ πη. τοί Ν.18,3734) 
δαπάνη, ἡ, 1. εὐςξΐ; τηθῖ., οὗὁἨ ζφοιηρεηβϑίίοῃ ΤΟΥ ϑ'π αὕτη τῶν 

ἁμαρτημάτων μου ἡ δ., τὸ..«διὰ τοιούτων ὁδεύειν πειρασμῶν (γγϑβ,6ῤ. 
τ4.τ(3.5050); δ. τυγχάνει τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων ἡ πρὸς τοὺς 
λυπήσαντας καταλλαγή Ἰ΄.᾿ον:.27.7 τη: (“6η.(4.2678); 2. ἐοηξι Ηρ θη; 
οἵ ναϑῖα οἵ τίπιθ, ἴά,ἀοη.32.5 ἴῃ 70.(8.182Ὲ}; Ὠσποε τιαίογίαὶ ζ0 
εοηδιρηριίοι, Ἰοοὰά ἴογ, βαβ.λθα,3.5(1..270; Μ,20.654); πυρὸς ὃ, 
Ομ γγϑυλονι, τᾷ τη 0.(8.76Ὲ)}; ῬΒΠοβιλ,6.9.17(Μ.65.5818); 7οαἀεν, 
Ῥτουϊεΐονις, Κ᾽ Ῥαε. Δ ο(Ρ.133.17); Οδνοη. Παξολρ. 3902(Μ.02.1οοδ); 
10.0.30) (τοτ68); ἹΠΡΒη«εἤγοη.Ρ.332(Μ. τοϑ.ϑοχΑ). 

δαπάνησις, ἡ, ἐοπειρηριίοη, ἐςροπάδαμγο, 1ο.Μοβοῦ ῥγαξιιδο( δ .87. 
20608). 

δαπανητικός, 1. εὐπσμήίηρ; ἀσυομγίηρ, ἘΕλιι, ας, 6(ρ.31.7}; πῦρ 
...δ. τοῦ ὕδατος τ. Ν γβ5.λ εχ. (Μ.44.68λ}); ὁομρ. τοῦ πυρὸς τούτου 
δαπανητικωτέραν. «φλόγα ΟὮγχγπ.ἤοηι.7.6 τ Κορπ(0.4000); 1Δ.ἤοηι, 
28,5 τπ Μ|(7.3408); 2. ἀεείγμείϊοο, τοαφίοξμὶ, Ἰθὰπδεχ, τ γ(τ.88.; Μς 
20.208); δ.2.4(π68; Μ.378}.; δ. ... πλούτου ἡ θεραπεία τῶν δεομένων 
14. ἠοηι.7.τ(2.528; Ν.31.2518); δ. τῶν καθομιλούντων παθῶν ἐγκρά- 
τειαν σιν υθ5.υ)10ς.(λ1.44.3884λ); 3. ποραῖ, ἃ5. 5 ῦβε,, ἀεςιγη ει 0Ή, 
τ. Να2.ογ.3ο.τϑίρ.1536.8; Μ.36.1284)}; (υγϑβἦομι. 6.8 ἐμ Κονι(ο. 
ὅτ 50); ΝΙ1.9}}Ὀ.2.225(}1.70.320}}). 

Ἐδάπτριος ("δαπτρεῖος), ἐεείγμεἰΐυῦ πρὶν πτόρθου γλυκεροῖο φυγεῖν 
δαπτρεῖαν ἐδωδήν ΟΥΝαΣΖ.οα715.1.1.8.τ21(}1.37.456Ὰ}; ττριὰ 1.2.5 

(Ροεπι.)3.33(14824); -τρια 1Ὁ.2,1.50.15(1380Α), 
Ἐδαρήσιμος, ἰΐαδίε ἰο δεαίίηρ, ὙΠπάτιδιαα,ερῥ.2.τ4{(}].00.1τ00Ὰ}. 
Ἐδαρμός, ὁ, δεαίΐηγ, Οοηεὶ. ἄρΡι4.1τ.4; Μαχ. αν! 4.δι(}Ί.0ο. 

τούδδο) ; ἘΠατιϑι, ρει. στ ],09.10078). 
Ἐδασμογράφος, ὁ, ἰωχ-εοἰϊεείογ᾽ 5 εἰεγκ, (τιΝιαχιεάνμηι,τ.53.1 5.04 

(Μ.37.7104). 
δασμολογ-έω, ἐχαεὶ ἐγίδιμίε γον, ταοῖ, ὁ Μαμωνᾶς...»»ὧν τοῦς ὑπο- 

χειρίους Οὐ Ν γβ5.}.τ8(Ν}.46.τοῦοο); ΝΜ αρη.τδ(Μ4.79.004.}; γτ. 
. αάον,α{1.1320)). 

δασμολόγος, ὁ, εοἰϊρείον 9 ἰσίδηε, Ογτ, εἰαρὴ, ἔχ. χ(τ, 5600). 
ϑασμός, ὁ, ἐγίδιιἑε ; υχιεῖ., οὗ οἸἴ5 οἵ Ναῖατε τὸ τῆδη, ΤΥ, ῥγουτά, 

2(4.510). 
Ἐδασυκέφαλος, τοί εἰ ἑοῖς ᾿αῖν, 4. Βαγιλ, (ρ.131.18). 
Ἐδασύκομος, τοῖς ἐβἸοὶς Τοίΐαρε, ΚΜ αε.Α(ρ.148). 
δασύτης, ἡ, γομρίμιοος; οἵ ϑυυΐαυι Ῥχσομυμοίατίοι οἵ ὕτοεκ, 502. 

ἦ.6.8.1ο.1(}8.67.15418}; τὴν προσοῦσαν αὐτοῖς [50, ΘΨΤΙΆΠ5] δ. ἐδόκεε 
πρὸς τὴν συνήθη ἡμῶν διηλλάχθαι φωνήν, τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ ἡ στοιχείου 
εἰς τὸ εἰ μεταβολὴν ἢ τὸ ἀνάπαλιν (Ἀ}}.0.δὲν.(ρ.4). 

Ἐδασύφωνος, ἠοαγεο-υοἱεεά, (Βγγβ.ἐχροῖη Π5.41(5.1330). 
Ἐδάτιβος, ([,3ξ. ἀαϊ 5) ἀρῥροϊμιεά ὁ ἐπίσκοπος, ὃ. γενόμενος 

δικάστης ΑἸ ΒΟΒοΙαβε, οὶ 4 ῬαΤΑ τ(ρ.00). 
ἘΔαυίδ, Δαβίδ, ἘΔαυείδ, ὁ, ἐϑαυϊ; 
Α,, ἃ5 δησοβίοσ οὗ (ἢ γιδὲ ὁ Χριστὸς...«ἐκ σπέρματος μὲν 4,,, πνεύ- 

ματος δὲ ἁγίου Ἰρῃ. Ερἢ.18.2; [4 Τγαίΐ,ο.τ; Ταδι, ἀταὶ.43.1(Μ.6,5684); 
ὅ..«κύριος υἱὸς μὲν τῇ οὐσίᾳ.. «τοῦ θεοῦ ἐστι, τὸ δὲ κατὰ σάρκα ἐκ 
σπέρματός ἐστι 4. ΑἸΠ.6ρ. ΕΡιοὶ, (0.5.1; Μ.26,10538); Ογτ.}].ἐαἰδολι. 
11.5. οἷ, 5. πατήρ; ΛΊΠ. Αῥοίϊ.τ.0(Μ.26.1πτοῦς,0); Ομγγϑβ.ἤοηι. 
2.31. 11.7.24. 1} Ογτιλονπβακο τίς. 2008); μάτι ον τ(Μ.97. 
δ178,Ο}; θα ατ φασι! βολίμοη, ο[.Μ1.22:42-45, Βαγη. 12.1.0; ποῖ 
ἐπιρὶ γίηρ {παΐ ΟΠ τίϑΕ 15. ππογα τη8, ΑἸΠ, Πίοη δ(ρ.51.1 τ; Μ.25. 
4800--4ἀ924}); τεῦ. οη,49:9, αν] 85. λέων αηα ΟΠ Π5ῖ ἃ5. σκύμνος 
λέοντος, Ἀπαάτ, γ.ογ.2(Μ.97.832..8}; ἙΠτοποίορν οἵ μι85. ἴ οἴο,, 
ΟἸομλ, ἐγιτ, Ζτ(ρ.71.228},. ; Μ.8.837}). 

Ἐ. ἴῃ τοϊαδτίοη τὸ (ἢ τϊϑὶ ὁ δὲ ἐκ Δ. καὶ πρὸ αὐτοῦ, ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, 
λύραν μὲν καὶ κιθάραν, τὰ ἄψυχα ὄργανα, ὑπεριδών.. τὸν ἄνθρωπον, 
ψυχήν τε καὶ σῶμα αὐτοῦ, ἁγίῳ πνεύματι ἁρμοσάμενος, ψάλλει τῷ θεῷ 
διὰ τοῦ πολυφώνου ὀργάνου καὶ προσάδει τῷ ὀργάνῳ τῷ ἀνθρώπῳ..- 
ναὶ μὴν ὁ Δ. ... προὔτρεπεν ὡς τὴν ἀλήθειαν, ἀπέτρεπε δὲ εἰδώλων, 
πολλοῦ γε ἔδει ὑμνεῖν αὐτὸν τοὺς δαίμονας ἀληθεῖ πρὸς αὐτοῦ διωκο- 
μένους μουσικῇ ΟἸδηχ, ῥγοΐ,τίρ.6,11|ς; Μι8,6οΑ); γος οἵ (μτβῖ, 
Ἔχοσ, ΕΖΟΟΠ. 34:25, ΟΥ. [0.1.23(ρ.28,26; Μ.14.640); οἔοτδιχ Δὐ(4τρ Ρ.46. 

: 020); ἐχεσ. 05.3:5, Ουτις,34{(3.621); Χχερν Αγ σκήνη γὰρ 

πρὸς ἀφθαρσίαν διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ..-πατρὸς ἐξεγήγερται 1. [0.4.5 
(4.403Ὰ); “4. ἐστι νοητὸς...Χριστός Μαχοφα. Τ Πα]. 53(Μ 00. ΞΟΙΑ); 

Εἰαθοταῖϊεά ἴπ τιγϑῖ, ΘΧΟρΌ5815 οἵ ὈΪΌ]ΠΙΟΑ] παγγαιίνεβ, ἐδι(ϑοΙΒ 1}; 

ἀεοίγεά Ομ τίϑι, ΟΠτυϑιεονιρμηςί.2.3(1.1444); ἀηα Ρχορβοβίρα Ὦλπη, 
ΝΙΜΕΡΡ.α ,8ο(Μ.79. 1880) ; τυτρ. εὐχαριστοῦμέν σοι.- ὑπὲρ τῆς ἁγίας 
ἀμπέλου Δ. τοῦ παιδός σου, ἧς ἐγνωρίσας ἡμῖν διὰ ᾿Ιησοῦ 14.0.2; εἴ, 
οὗτος [5ς. (ἢ γ151] ὁ τὸν οἶνον, τὸ αἷμα τῆς ἀμπέλου τῆς 4., ἐκχέας 
ἡμῶν ἐπὶ τὰς τετρωμένας ψυχάς ΟἸδτη.4.4.5.20(ρ.179.11; δ.9.6364). 

(. πὰ Ομιβάδης ; Ηἷ5. Κιησάοπι σοπεϊπαρα ἴῃ ΟΒυχοι, ἸΡΊΡΕ, 



“ὦ , 

Δαυϊτικός 

παον,20.3(0.323,5{{| 5; Μ.41.3024}; τεῦ, Αμλοῖτι, Πᾶνα ᾽ 5 τα οσπαοὶς 
Ὀδῖπρ Ἰαθητδο4 ΜῈ (Οἤσοα, Οἢγγβ.ἦονι.33.2 ΤῈ Α4τι(0, 255); 
ΓΕΒ ΤΥ ΟΟη. οἱ Ροᾶάν, Μίδιῃ.γ 5. τ. ς ίρ, 2οϑ, τ 8, ; Μι41.11288,0); 
ΡΙΟΡμοίβ. λέγουσιν αὐτοῖς παραγίνεσθαι δ. καὶ ἀνίστασθαι, οὐ περὶ 
ἐκείνου λέγοντες τοῦ τετελευτηκότος, ἀλλὰ τῶν ζηλούντων τὴν ἀρετὴν 
τὴν ἐκείνου ΠΥγ5.ἤ0η1.2.3 τη ΜΠ.(7.240); ἀτόροῖν οὗ Νιγββαβ ἄρῃι 
ἈΘΆΤΤΙ5[ ΠΟΙ ἢ15 σοτηρατοῦ ΙΓ ἄρ Π (σο!δτῃ, Οὐ Νι ν88, ξεσι. 
εν Ῥ.217.27) Μ.45.012Ὰ). 

Ὡς τοῖς ῬΘΑΙΠῚ5 85 Θααίναθης ἔου Ῥβα]τηῖβε, τ δνη.52.2:; Βαγητο. 
το; 7α5ῖ. χροΐ 4τ. τ(Ν.6,302Ὰ); ΟἸεπα. ραφί, τ, (ρ.97.28; Μ.8, 2640) ; 
νίονν ἘΠδζ 1)αν]α 5 ηοΐ δυτμοῦ οὗ 41} Ῥβα]πὶς χορια!ατοα, (οβιη. "πα, 
0}.5(}1.88,2408). 

Ε. Ξἰρηϊῆοδηοο οὗ σογίϑιη Ἱποϊάθηΐβ ἴῃ Ὠ15 Πἴδ τ μἷ5 ἀαποῖηρ Βοοσο 
186 τὶς ἣν ἡγοῦμαι τῆς εὐκινήτου καὶ πολυστρόφου κατὰ θεὸν πορείας 
εἶναι μυστήριον τι Να2.0».5.35(Ν1.36.7006}) ; 15 ΒρΌσΙηΡ 581} (ἃ ἰερ. 
24:8) οὐ γὰρ ὡς στρατηγὸς στρατιωτῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἱερεύς, οὕτως αὐτῶν 
προειστήκει, καὶ ἦν ἐκκλησία τὸ σπήλαιον ἐκεῖνο λοιπόν (Ἡγγ5. ])λαυτά 
2.1(4.76: }; ΨΨΒΙΟΙ ννᾶβ ἃ βυθαῖευ νἱοΐουν {πᾶπι {πΠ81 νεῖ ΟΠ ΔΤ, 
1.2. 2(γότο,0})}; Ηἰβ 5ῖπ δηα τορβμΐδησς ἀἰβοιββε, [ἃ,ἤοη!.2 6.6 ἐν 
411:,(7.321Ό {}; οἹ.1Ὁ.2.6(210}; Ια ἐχροΐη Ῥοεδ(ξ 4ς(,0); 4. ἥμαρτε, 
καὶ μέγιστα ἁμαρτήματα ἐπλημμέλησεν" ἀλλ᾽ οὐ κατέλιπεν, ἣν ὥδευσεν 
ὁδόν, ἀλλὰ..-πεσὼν ἀνέστη ΤΡας, Εξοολ.3:20(2.706); Αματγογιας 
(Μ.07. 1120}; Τ1η15 ΚΣοΣ τῆς 5ῃεντοδα ἕνα διὰ τούτου πάλιν ἡ τῶν 
ἐθνῶν πίστις καὶ ἀπὸ μέρους τῶν ἐξ ᾿Ισραὴλ σημαίνηται ὕγτ, 70.4.4 

(4.309 4). 
Ἐς, νδυῖοι5 Δ Π11165: Ραϊίεσῃ οὗ ρεπϊΐζθπος, νυ. ] σαίοε. 2.1 εἴ.; 

οὗ πιβοῖπεβθ, Οὐ. ΝΆ Ζ,ον. 5. 20 (}1,35.70 44); 1διτ4.2(861Ὰ}; ὁβρ. ἴῃ Ηἰβ 
ἀιττααα τὸ ὅδ], ὔτυϑ, αυϊὰ τ.3(4.75 10.) δὲ ραββίπι; ὅ μέγας 
θεραπευτής, ὃ καὶ πνευμάτων πονηρῶν κατεπάδων διὰ τοῦ ἐν αὐτῷ 
πνεύματος ΟΥ.ΝᾺΖ.οΥ,.1].2(9688Β); ΙΔ, εαγ».1.2.25.202(Μ.37.827); οὗ 
Ῥτίεποο, Οδγγ5. αυϊά 2,τ(4.7500}; Ὠυχηληεν, 1ὁ.2.4(766Ὲ}; ρσοπε- 
γοβιῖγ, 14.ἠοηιοΐῃ Κοηι,12: Ζο(Δ τό 90); ξαιτα, 1 ἀονη.3.8 {γι 2 ον. 
4:.13(3.2868); Πνίπσ ὈΚ ἰανν οἱ ροΌΞρο6], ΤΗσο ᾿ς.34:20(1.827); Δ 
τὴν εὐαγγελικὴν προθεωρῶν πολιτείαν, κατ᾽ ἐκείνην ἤθελε βιοῦν 1. 
τ4οτ4{1.1544); οἵ. ἔκστασις. 

ἸΔαυΐϊτικός (᾿Δαβιδικός, ἘΔαβιτικός), οΓἡ ραυϊά δαυϊτικὸν.. 
θησαύρισμα Ὠϊάγτ. Τ ίη, το τδ( ,20.356Ὰ); ψαλτήριον Δαβιτικόν ΓΑΤΗ. 
σγηορ5.τ(Ν|.28.2850); τὴν Δαβιδικὴν.. «λύραν ϑορθτ. Η.ν, ἀπαςί.(Μ,02. 
1705}}). 

ἘΔαυϊτικῶς (᾿Δαβιτικῶς), τη ἐδ τοογάς ὁ ἰ)αυϊά, αὐον {διε πναπηον 
οῇ αυϊάᾷ δαυϊτικῶς ἐπιφθέγγεσθαι" τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι 
1ιδοηί, Η. δέ ϑί. τ. τ }.86.145285); ΒΟρΡΆτ, ἢ πα  ο,(ρ.514.21); ἡ γῆ... 
αβιτικῶς ἀλαλάζουσα (σεττη ΟΡ ὁγ.2(Μ.08.2524); Τάτ. Θτυά, αϊίο, 
ΒΗΓ 7(Μ.06. 6060). 

Ἐδαφνηδαία, ἡ, ἰαμγεί οὐ δαν ἱγέε εἶδε δαφνηδαίαν Ῥγοϊευ.τίνν 11}. 
δαφνιδίαν, δαφνηδέαν, δαφνίδα, δάφνην Ρ.6); 1ῤ.3(νν.11, δαφνηδέᾳ, 
δάφνῃ Ό.7). 

Ἐδαφνόω, ἐγοίθη τοτὶ, ἰατιγεῖς, Ρα85., [0 ΜΆ], εἄγοη. τ: γν.3ο7(}].07. 

4644). 
Ἐδαψίλαιος, γε »ἡενεΐε ἐ ἐν ὃ, χώρῳ Αἴ Το, τϑοίρ.2328,1τς, σοπ]. 

διψαλέῳ). 
δαψίλεια, ἡ, 1. αὐπμάσηεε, ῥίοηίν; Πθθος ἴῃ Ρϑα 5θηβ6 ἐχϑϑς δι ... 

χρήζει ἡ τρυφή ΟἸετη, ακά.τ.τίρ.140.τό ; Δ1.8.3604); Βα. λοιη.ι. 4 
(2.30 ; Μ.31.1τ680) ; 2. ἐτϑοναϊν μετὰ... τῆς ἄλλης ἀρετῆς καὶ τὴν περὶ 
τοὺς πένητας ὃ. ἐπιδεικνυώμεθα (Ἤτγπ. μο»".3.6 ἡη (σθη.(4.218})} 
ἐλεημοσύνην μετὰ δαψιλείας ἐργαζόμενος 1ῤ.5.5(330) ; εἶδες... 
τῇ πολυτελείᾳ τῆς τραπέζης τὴν φιλοξενίαν ἐπιδεικνυμένην, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
ὃ. τῆς γνώμης; 1.43.3(4394); 3. τη ρογίαὶ ἱγεαςμγν (ἰανρτ 9), θα. 
χες ρεμ, 23(ρ.464.6; Ἀ1.113.8288). 

δαψιλής, 1. ἰαγσο, αρερὶθ ἡ ἐπαγγελέα ὡς δ, ΟΥ ΝαζΖιον.4τ.τ (41,36. 
4484); ϑγη65...4(Μ.66,13400); Β85.56].ογ.8,1(}1.8ς.τ16.Ὰ}; 2. μηὶ, 
εορισιδ; οἵ Βρεθοῖ δα νυ Ππρ', Τῦ15.4.6.2 Ῥγοετα (ῃ.52.7; Μ.22.06Α}; 
Ὅτ ΝΑΖ.ο7.1τ6.1(Μ.3Ξ5.90264}; 3. ποιξ, ἃ5 βιιθβῖ,; ἃ, αδμπήσηεξε, ἰαγρε- 
Ἐ655 τὸ ὃ. τῆς διακονίας Βα5.Ποη! Ἢ 5. τ4(1.3570; Μ.20.2648); 
". ἐἰϑεγαϊτν, ει βοοηεε, ντ. Ἡῥγοεαίδεβ.53; 4. πουϊ, ας δάν., νῖτῃ 
γελάω, Ἰαισῃ ἡδανεΐν καὶ γελάσαι μοι λοιπὸν ὃ. ἐνταῦθα ἐπέρχεται 
ὍΠγνυβ.ἠορι.22.5 τη ΤΟ ον (το, 1000), [ἃ ἤοηι.1.2.10 1ἢη Κσνπ.(ο, 5720). 

δὐρνννο 1, αὐμηάαρἶν, ρίσμ μεῖίν, ΟἸοτη. ραρά. τ. (ρ.τ12ο.8., Μ.8, 
300Α}; Οτι7γ.48 τη, [0.(0.523.20}; Επ5.}.6,6.2.1:-|Μ.20.Ξ 250}; 2, ἐχ- 
κροειυείν, Ἰπογαάιηαϊείν, ΤΊ Βοςῖ. α».2.το(Νξ.τβιτι 1580); : ΝΗΡ. 
1.1τ85(Μ,70.1534}; 1514.ὈΕ].ἐῤ}.1.320(Μ.78.32720}; 3... ΨΠῈ γελάω, 
ἀεανηΐν, ἀφερὶν, (Πγνβ.ςας,..τ8(ρ.02.26; τι4οο0), 

Ἐδεδειγμένως, εοηεἰ δυεῖν, 1 Ταδέιφη ἤν. 4.τ(Μ.6.1..45})}. 
Ἀδέδιξις, ἡ, ἑεγγοῦ, ΟΡ. ἢ.07.2.24{(Μ.8᾽.32.448). 
Ἐδεδοκιμασμένως, 1: ἀρῥγουσᾷ ἔαρβίοη, Οτον, 2 το(ρ,30ο.21; 

Αἤ.τι. 5444). 

᾿ ᾽ 
ΟΥΚ εν 

334 δειλαίνω 

δέησις, ἡ, ἐπίγεαίν, δε ῤῥίϊεαϊοι, ροοη; 1. αἴ, αὐα σδατας- 
ἐεγβτιοβ, χορ, ΤΠ Ἴπλ,2:1, ΟΥ;.14.3(0ρ.331.4; Μ.ττ. 4000) οἷ. 5. 
εὐχή; ; ὃ, μέν ἐστιν, ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς τινων λυπηρῶν ἱκετεία προσῴφερο- 
μένη Ἴπάτι ΣΤ Ἴη.51τ(3,646); τὸ ΡῈ δαἀαάγοβδοα ποῖ οαἷν τὸ 0 θὰζ 
αἰσὸ ἴο ΠοΙν τηφη, Τποαρῃ ποῖ τὸ ΟἴμεΥ5,. Οτιον.14.6(ρ.222.1τ,14; 
4640); ὃ, λέγεται, ὅταν τις ἀξιοῖ τὸν θεὸν εἰς πρᾶγμα 1 ἈΓγϑ5.ἢ τη. 
(8. 2240); 1: ΠΟΙ ΥΔΙΒΌΠΟΓΠΟΩ τὸ προσευχή: δ. οἵου, τὴν αἴτησιν 
ἐνδεῶν' τὴν δὲ προσευχὴν ἴσθι τῶν ἀμεινόνων (ἴτ. ΝᾺ 2.6 }}}.1.3.3.4.128 
(Δ. 32} ο 55}; ἡ μὲν προσευχὴ τὴν ἱκετηρίαν δηλοῖ τὴν πρὸς τὸν θεὸν, 
καὶ τὴν παράκλησιν' ἡ δὲ ὃ. τὴν αἴτησιν τὴν περὶ ὧν βούλεται αὐτῷ 

δεομένῳ παρασχεθῆναι ἐΟδΥνϑ. ΠΟ». 1.1 ζ): 2.10 1(5.0.448) τ ὃ. ἐστιν ἡ 

ἔνδεια καὶ τὸ λεῖμμα οὗ ἕκαστος ἀπορεῖ..«.οὕτως πτωχύς εἰμι καὶ 
ταπεινὸς πνεύματι, ὅτι αὕτη μου ἡ ἔνδεια... ὡς χάρτης δεήσεως τῶν 

κατορθωμάτων διὰ γραμμάτων βοᾷ ΑΞΓ.Β0ρ1λ.λοη".4.3 1. δ 5. 5(}1.40. 
4300); 2. Ξε ρῥίπεαίον, ΟΧΡΥ ϑβοα 1π τννοσσ, ΟΡ]), παθταὶ ΠΥΆΨΕΙ τοῖς 
μὲν οὖν ἐξ ἁμαρτιῶν μετανενοηκόσι...διὰ τῶν δεήσεων παρέχει ὁ θεὸς 
τὰ αἰτήματα, τοῖς δ᾽ ἀναμαρτήτως καὶ γνωστικῶς βιοῦσιν ἐννοησαμένο ις 

μόνον δίδωσιν (Ἰ6η1.5[γ.6.12(Ρ.482.25.: Μν0.2210}; τοὶ Ότοσα Ὦν ἔας- 
ἰῃρ, ῬοΙγς.6}.7.2; 44..0.84{ρ.τ02.20); ἀπῇ ἴραγβ, (Πγγβ. ρο η }.4.2 
(2.304) ; 1ἴ5 Εἴσαςν ἐπειδὰν δὲ ἀποκαθαρθεῖσα ψυχὴ τῆς περὶ θεοῦ 
ἀγνοίας, ἀνενέγκῃ δεήσεις, ἐν τῇ λαμπρότητι τῆς λογικῆς καὶ πνευ- 
ματικῆς ἡμέρας γενομένη, εἰσακούοντα ἔχει τῆς φωνῆς τὸν θεὸν {1}585. ἴς. 
τόφ(1.4048 ; Μ.30.3840)}; κατὰ δύο τρόπους ἐνεργουμένην οἷδα τοῦ 
δικαίον τὴν δ." καθ᾽ ἕνα μέν, ὁπόταν μετὰ τῶν κατ᾽ ἐντολὴν ἔργων τῷ 
θεῷ τὴν ταύτης ποιεῖται προσαγωγὴν τῆς ὃ. ὁ εὐχόμενος...εὐχῆς γὰρ 
καὶ δ, ὑπόστασις, ἡ διὰ τῶν ἀρετῶν ὑπάρχει προδήλως ἐκπλήρωσις" 
καθ᾽ ἣν ἰσχυρὰν καὶ πάντα δυναμένην ὃ δίκαιος ἔχει τὴν ὃ., ἐνεργου- 
μένην ταῖς ἐντολαῖς, καθ᾽ ἕτερον δὲ τρόπον ὁπόταν ὁ τῆς εὐχῆς τοῦ 
δικαίου δεόμενος, τὰ ἔργα τῆς εὐχῆς διαπράττεται, τόν τε πρότερον 
διορθούμενος βίον, καὶ τὴν ὃ. τοῦ δικαίου ἐσχυρὰν ποιούμενος διὰ τῆς 
οἰκείας καλῆς ἀναστροφῆς δυναμουμένην ΜΆχ. 4.7 μα]. (Μ 90. σδο0.- 
5024}; 3. 650. ἐμ εγ ΓΈ ΣΟΥ ῥγανοῦ ; 8. ἸῺ σοη., [δα }η.12.1; ἐνορκίζον- 
τες αὐτὸν μνήμην αὐτῶν ἔχειν ἐν ταῖς ὃ. αὐτοῦ 41. λον. Ὁ ὁ8(μ.185.}); 
ΟἸδιη. εἰν. 4.το(ρ.2οο.2ς ; Μ.8,1220Ὰ); Ὁ. Πτυτρ. ἡ πρώτη δὲ ὃ, ἐλέους 
γέμει, ὅταν ὑπὲρ τῶν ἐνεργουμένων παρακαλῶμεν" καὶ ἡ δευτέρα πάλιν, 
ὑπὲρ ἑτέρων τῶν ἐν μετανοίᾳ, ...«καὶ ἡ τρίτη... ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν (Ἤγν5, 
λονι.71.4 τη {4 {7 0008}; καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν... καὶ ἐν ἑσπέρᾳ καὶ 
ἐν πρωΐᾳ.. ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου, καὶ βασιλέων καὶ πάντων τῶν 
ἐν ὑπεροχῇ ὄντων ποιούμεθα τὴν ὃ. ΙΔ πονι.6.1 τῷ απ. (11.708); οὗ 
ΡΙΆγΕΙΒ ἰοῦ ἀραά μεγίστην ὄνησιν πιστεύοντες ἔσεσθαι ταῖς ψυχαῖς 
ὑπὲρ ὧν ἡ ὃ. ἀναφέρεται τῆς ἁγίας καὶ φρικωδεστάτης προκειμένης 
θυσίας γτ.Π].εαἰφε.23.0; 4. σου θα 1 Π ΟΥΠ6Ὶ ἴουπιβ ἀεποιϊὶην 
ρει οι τὴν δ. καὶ ἑκεσίαν ποιοῦμενοι ΧΟ ]δημ.59.2; μέα προσευχή, μία 
δι Ιρῃ.ἤ]αρη.7.α; τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὃ. 4.1 πόπι. Α 67(0.184.12); νηστεῖαι, 
δ., εὐχαί (Ἰςτι, σις. 1 μ4ο!.84{(μ.132.20; Μ.9.6074}; Ορηει..4.}}.2.26.2; 
πρόσδεξαι ὁ θεὸς τὴν ὃ. ἡμῶν καὶ ποίησον ἡμᾶς ἀξίους γενέσθαι τοῦ 
προσφέρειν σοι ὃ. καὶ ἱκεσίας καὶ θυσίας ἀναιμάκτους {.1|.(ἠγγς.(ρ.316. 
10); ν. εὐχή; 5, ψυίοσῃ ῥοΠΠ!ῸμΣ χωρὶς ψηφισμάτων καὶ χωρὶς 
δι Μαχτῖλυβ  αἷὰ ἀρ. πξ.ἢ,6.0.7.12(}].5ο. 8120); ΕΠ ππίπὰ5 6ρ. Βας. 
(Ν1.32.5310); δ. δὲ ἔγγραφον οὐδεὶς ἀρχόντων ἐπιδέχηται, ἀλλὰ βασιλεὺς 
μόνον Αβτιϑορῃιλονι τη ΠΣ. (ΜΛ .490.4018); ϑοοτ, ἦν. τ.8,18(}1.67. 
040). 

Ἐδεητήριον, τό, ῥίαεσο οὗ ργαᾶνεν, ἀθυτα ΟΡ ογ.τ(}.08.2260). 
δεητικός, Φμῤῥίϊεαίονν;, ποαϊ, ἃ5. ϑαθπί,, ῥεΠοη, Ἰοομ ΒΡ 

τιν, ργιδο( Μ,0 8,704}. 
δειγμάτιζω, 1. 7π6Κὲ ἃ Ξἦσιο οὗ, ἐχβοσο, “ξεοης. 5. ἃ 3.1τ3(ρ.02}; 

ἔλεγεν..«ἵνα μὴ μόνον ἀπὸ τῆς τοῦ Σίμωνος ἀπάτης φύγωσιν, ἀλλὰ καὶ 
δειγματέσουσιν αὐτόν “(, ̓εὶγ.εἰ Παμἰ.533(0.104.3}; εὖ. τὸ μὴ θέλων 
αὐτὴν δειγματίσαι᾽ εἰρῆσθαι δοκεῖ ὑπὸ τοῦ εὐαγγελιστοῦ: οὐ γὰρ ἔφησε 
“μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι᾽ ἀλλὰ 'μὴ δειγματίσαι θέλων᾽- πολλῆς 
οὔσης διαφορᾶς...τὸ μὲν γὰρ παραδειγματίσαι τὴν ἐπὶ κακῶς πράξαντι 
εἰς πάντας φανέρωσίν τε καὶ διαβολὴν ὑποβάλλει νοεῖν' τὸ δὲ δειγματίσαι 
τὸ φανερὸν ἁπλῶς ποιῆσαι ἔχις δΙορἢ.1.3(Μ,22.8840,0); ἀποδᾶσαι 

τὸ κάλυμμα τῆς ἀσεβείας καὶ δειγματίσαι τὴν αἵρεσιν Αἰῃ.ερ..1εν.1.18. 
ττ(Μ.25. 5644}; ὅτε... ἐπεδήμησεν ὁ σωτήρ, τότε ἡ πᾶσα φαντασία 
αὐτοῦ 530. 1)ὲν}} ἐδειγματέσθη ἰά, ἐν. [οδ( Μ.37.13488); ἵνα..«γυμνὸν 
αὐτὸν τῶν ἀρετῶν στήσαντες τοῖς ἀγγέλοις δειγματίσωσι ΝῚ, ἑἐμίορ, 8 

(}1.79.11224Α); 2. μιαΐε ἃ τἕσιο οἵ, ἀϊφρίαν, ἵπι σοοα Ξϑῆβε τοῦτο... 
εἰπὼν ἑαυτὸν ἐδειγμάτισεν ἔΓγγϑ. πογπ τη Ῥς.76:4(το.7401)} 3. γπαξὲ 
αῇ ἐχωρίε οὗ μὴ τὸν κακοπαθήσαντα χαροποιῆσαι πένητα μηδὲ τὸν 
τρυφήσαντα δειγματίσαι πλούσιον ας, ρτ. αροῦν.4.3ο(0.225.14). 

δεικτήριον, τό, ῥε ρηϊ, ῥἰαϊξοννι, ἀρ: Θ6]} υ, ΤΑ δεἰ.3.27(Μ.8ς.612}). 
δειλαίντ-ω, Α. δςεῖ.; καν; αος,, ΗΘΥΠῚ. 5 99..0.1.2:; ΜῈ 

ἀοροπάει εἰβιβ86, φορῆ. ΗΠπὴν » εἰ 1 ὁ.32(Μ. 87.3528Λ); 2. ἐγ [ν, 
ἤιρεη, ΑἸ Ηρ. τί .73.2 τὺ; ρα55., Ρ4]}.}λ.1,ατι5.3π(0.103.15; 
Μι.34.11148); ΤΠρΡΠη.οὐγοη]ν.74(Μ.τοϑ. 2320); 3. τιαῖδ αὶ εοτοαγά οὗ 



δειλανδρέω 

ἐγὼ..«σιγῆσαι βούλομαι, διότε “ει μὲ ὁ ἀνθρώπινος λογισμός Α. 
Δα ρβιτά(ρ.68,1). . 

Β. τηϑά., δὲ αὐγαϊάᾷ, Ἰστι. Κοηι.5.2; ΟὨγνβισαροίῃ Ἐς. 23(5.50}; 10. 
ΟἸΙ πὶ. καἰ. 2τ(}}.88.0458). 

δειλανδρέω, δὲ εοιοαγάϊν, 41. αμὶεἰ ΤἼφεϊ,25(0.253.6), Ἐρβγ. 3. 
3030᾽; Εππιβῃ. τ Ν 855. μη. 2(2 ρΡ 288,0; Μι45.5 600); ἐγτ, ον το. 
τι(Ξ".3820). 

Ἀδειλανδρία, ἡ, εοτθαγάϊεε, (60.115. εγ5.3.42(31.02.1238.}. 
Ἀδειλανδρίξω, 1. ῥίαν [ὲ εοισαγά, }|,δεθιττίρ.180.1)}; 2. ο, δος., 

7εαν, 4.(Ραςς.) “πάν. ϑ(ρ.21.25, ν.], ἐκφοβεῖν Ν.2.12338). 
[Ῥ]δειλητήριον, τό, -- δηλητήριον, ῥοίδοη, Τ)ατὴ γορἢ.4.τ(ρ.261.10). 
δειλιαίνομαι, δὲ α εοτθαγά, 70.ΟἸλαν, οαΐ, τί }}.88,0450). 
δειλιάω, ἐς αὐγαϊά ; ἴγαγ5., ἤξαν, 770. }6].5εγη. (1. 88.10218) ΕἸ. 5. 

ἐξαγορεύω. 
δειλοκοπέω, ἐφ»γείν, ΝῚ Εμίορ.23(Ν1.70.1124}). 
δειλός, ἐρισαγάϊν ; ἴῃ σοοα 56π86, γένογθηΐ, ξεαγιηρ (τοί, ΟἹ ὈΙΞΠΟΡ 

εἰ καὶ νέος, ἀλλὰ πρᾶος ὑπαρχέτω ὃ. τε καὶ ἡσύχιος (ηοὶ. Αρ.32.1.3. 
Ἐδειλοψυχέομαι, δὲ ἀϊεἠεαγίοηδά, τΑΊΏ, ῥα. 6(}.26.13048}. 
Ἐδειμάζω, ἔραγ, Αροῤῥιμ Βαὶν. (Ν.δς,το08). 
Ἐδειμαλέως, ἐἑρείάν, τ ἔξαν, Ογας. δ 1.1. 228, 
δεινολογέω, εονηρίωϊη ἰομάϊν, ΟΥ.( εἰ5.4.52(0.325.16; Ἀ1.11.1164}.Ψ 
δεινοπαθ-έω, 576, ἀεμίεἶῖν πολλὰ ὃ. Μέηγισευ,4(μ.329.3); τὰ εὖ 

πεπονθότα πρόσωπα καὶ τὰ --ἤσαντα ὑφ᾽ ἡμῶν ΤΠαΙΒΌΠα, 6 ρ}.2.00 
(21.00.135210}. 

Ἐδεινοπαθῶς, γπουϊηρῖν, ῬΗΠοϑί.ἢ.6.9.8(}.6ς.576Ὰ). 
Ἐδεινοποίησις, ἡ, ἀγεαάξε εονβροςτίϊον, οἵ Ὀοοΐκ5. οὗ Μία ομθδα 

ὮρΙΟΒΥ πλασματικῆς δ. ΕΡΙΡΗἤαεν.66.4(0.22.5; Νί.42.360). 
["]δεῖνος, ὁ, αἴξ ἴοττη οἵ δεῖνα, σελ ἃ 0η6, εα ἴο πα ϊοαῖθ ἴπαῖ 

186 παχηδ οὗ ἃ Ῥϑύβοη [5 ἴο δο ᾿πβεσίθᾳᾷ ὃν {Π6 τε άευ ΟΥΓὁἩ ΒΡΘΏΚΟΥ, οἵ. 
Γαΐ. απ ἔπιρ, “Ν,᾿ ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν, ὁ δ. δ τι Οἠγγ5.ρ. 
ἰυμεθοί, (ρ.5ο). 

δεινῶς, εἰευεγῖν, Ἰτεπιἤαεγ.1.3.6(}1.7.4778Β; σο}]. δεινοτέρως ἈΡ. 
ἘΡιρΒ λαόν. 51τ.τ5(}.409.13}}. 

δείνωσις, ἡ, -- - δεινότης, αἰὲν, 
(ρ.62.25; 6᾽.1974}; 14..}5.4.2(2.597}. 

δειπνάριον, τό, (ἄϊ), οἱ δεῖπνον), ιϑεα σοῃτειηρίπουβὶν, τυγείεἠφά 
ἄΐπησν, ΟἸετα ῥαεά.2.τ(ρ.156.13,17,18; Μ.8,3848), 

δειπνίζ-ω, ἐγ εγίαϊη; οἱἨ 8. 5ρί για] ἔξαθῖ, Οὐ, 70.1.32,22(31; Ρ.257. 
᾿; Μ.14.456Α}; τίνα...τρόπον..«-ἀλείφεται καὶ ““εται καὶ δοξάζεται [36. 
ὁ ᾿Ιησοῦς} ἐδιτιττίι2; ρ.17.15; 454). 

δειπνοκλήτωρ, ὁ, 056 τοῦο ἐμυϊε5 ἰο ἃ ζραδὶ, Ογτιαάον, τ(τ.1130); 
τά, ρίαρἢ. Εχ (τ 2 40); 14.}.4.14:23(}1.72.7020}.Ψ 

δειπνολόχος, Παρ οί ἀγομη οἱ [ϑαςὶς, βαγαςτίῖε, Ογας, 51δ.3,2 8; 
Οτ ΝᾺ Ζ. εαγη:.1.2.20.1τ21(Ν.37.8034). 

δεῖπνον, τό, δεῖπνος, ὁ, ἀΤΉΉ 6, ΣΈΡΡΩΥ; 1. ἴὴ ρεη., τοῦ, 1,0.7:37 
ἀλάβαστρον μύρον παρὰ τὸ ὃ. τὸ ἅγιον Κομίσασα ἡ γυνή ΟἸομα.  αφά,2.8 
(ριτοφ4τ; Μ.8,4651); τοῦ, ὕδπα, “4. λορι. ἃ τ46{(0.254.5,14); τοῖ. 
Μι.22:4 ἰδοῦ τὸ δ. ἕτοιμον καὶ μακάριος ὁ καλούμενος Α΄ βτί,τΩς 
(Ρ.67.7}; τοῦ, ξεεαίῃς οἵ ἔνε τϑουβαηᾶ ὁ τοὺς ἐχθύας θηρεύων [8ς. ὁ 
᾽]ησοῦς] εἰς τὸ ἄριστον καὶ εἰς τὸ δ, (Ἴ Ππορι. ἃ 47(Ρ.τό4.8) ; Βγτα ΒΟ]10Ὰ] 
ἰητογργοίδτοιη ἄριστον μέν ἐστιν ἡ πρώτη..«τροφή" ὃ, δὲ ἡ τελευταίᾳ 
καὶ τοῖς ἤδη ἐπὶ πλεῖον προκεκοφύσι παρατιθεμένη «.«ἄριστον μὲν εἶναι 
τὸν νοῦν τῶν παλαιῶν γραμμάτων, ὃ. δὲ τὰ ἐναποκεκρυμμένα τῇ καινῇ 
διαθήκῃ μυστήρια Οὐ. 0.32.2(0.426.1τ4,16; Ν,14.7418); 2. οἵ 1.881 
ΘΊΡΡΟΙ τὸ μὲν δ, ἐδείτνησε πρὸ τοῦ πάσχα, τὸ δὲ πάσχα οὐκ ἔφαγεν 
Η!:ρρ.»}αΞεῖ, [γι 5(ρ,270ἁ«τὖ; Μ,02,800); περὶ τοῦ ὃ. τοῦ δεσποτικοῦ 
70 .ῬΒϊορ.ῥαςελ,(Ὀ.2ο0.5); κυριακὸν δ. 1δ.(ρ.212.7}; ἦν δὲ ἡ μεγάλη 
τοῦ μυστικοῦ ὃ, ... ἡμέρα ΝΙΓΕΡΉ. ΓΕ δ γη.224{Ν.86.519020}; τὸν 
μυστικὸν τοῦ κυρίου μετὰ τῶν μαθητῶν ὃ. αγοη. Ῥακεῖ.Ὀ.225(Μ.02. 

Ξ480); 5. οἵ ουσμαγίϑε τὸ μὴ κοινωνεῖν τῶν μυστικῶν ὃ, ἐκείνων 
λιμὸς καὶ θάνατος (Ὦγνπ.ἤοημ.2 4. 5 ἦηι ΤΟ ον. (10.218); 1. ςεωη.τ4 
(3.5οο ); ἰα μοηι. 6.3 τη [5.61 τ(6.1420); τοῦ μυστικοῦ ὃ, πᾶσαν 
ἡμέραν μέτεχε ΝΕ βαγαεη. τ2ο( .70.τ26ο 0), Τῦντιβορι το. τοί ὅς 
4718}; Πϊοπ Ατ,6,}.3...τ(Ν}.3.4288}; Μακ. οἰοί,6.}..5...1(1.4.1378} 
0. 5. καν»1.74 τἴτο ; 69 Ρ. κυριακὸν δ. (τ ΟΥ.11:20), ΒΘ5.γέρ. δΥ 2τὸ 
(2.525Ε; Μ.3ττο4ο); ὙΤμάξχύον.τι: 2ο(3.236); ἐξῃρημένης μιᾶς 
ἐτησίας ἡμέρας ἐν ἧ τὸ κυριακὸν ὃ, ἐπιτελεῖται (οἵ. 4 γ.4τ; Οδομπα. 
τΟσγιατττ,(ρ.441.1; ΜΠ. αχβιϑοτο); 4. Θυέστεια δ. ΠΑΆ ΠΌΑ] ζσαξίς, οἵ 
ψΉΙΟΒ Ομ γϑυδη5 θῖ βοσαβοα ὃν ραρσαηβ, Διμοηδρ ίερ.3.τ(}1.6, 
ΒΟ6Ο) ; 1ἃ.γ65.4{(0.52.22; Μ.6ιοϑτο); Κρ. ιράΡ.Ἐλ5.}.6.5.1.14(21.20. 
4128); 5. τὸ ἔαχατον ὃ. ρίνεῃ ἴο σοπαοιηηεα Ὀοίοτε τπϑείγτάοτη 
τὸ ἔσχατον ἐκεῖνο ὃ. ὅπερ ἐλεύθερον ὀνομάζουσι. ὅσον δὲ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
οὐκ ἐλεύθερον ὃ. ἀλλ᾽ ἀγάπην ἐπεκάλουν τῇ αὐτῶν παρρησίᾳ δ. ΩΡ. 

τγί(Ρ.87.8). 
δειπνοποιΐα, ἡ, ῥγεραγαϊίοη οὗ α {εαςὶ, τι ΝαΖιοαν»ι,.1.2.32.470)}1. 

37.010 Ὰ}. 

εἰσυεγηδες, ὕνσνροϊ, ογἹεηὶ, 

339 δεκακέρατος 

δεῖπνος, ὁ, ν. δεῖπνον. 

Ἐδειροπέδη, ἡ, πδοῤίαεο, Οτ. ΝΣ οαγηι.1.2.20.220(Ν 1.37. Ό01Ὰ}.. 

δεῖσα, ἡ, γε, ΚΙ δ, δομιοῖ Ἰδέ, ῥγοὶ,4(0.313.51; Μ.0.1860); δελοί. 

ΕἸορι.ραρά.5.ττ(ρ.339.1:; Μ.0.7948). 
ἀδεισαλέος, πέδην, ΟἸειμ, ῥγοὶ.4(0.43.26; Μ.8,1520); ἰᾺ. ῥαφά.5.τι 

(ρ.278.8; Μ.8,6534}. 
δεισιδαιμον-έω, 1. ᾿οϊά ζαἰξε νεϊρίοιις ὑεϊίεξς ; ἃ. τεῖ. ῬορυΪαΓ 

Ραρϑῃίβπι, ΟἸδια, ῥγοί, τοίρ.77.4; Μ.8.2240); οἱ φιλοσοφοῦντες καὶ δι- 
δασκόμενοι μὴ “-εἶν Οτ (εἰς. 5. 35(0.328.15; Μ.ττ.1236Ὰ}; τίς ἀπόδειξις 
περὶ τοῦ εἶναι τούτους θεοὺς γένοιτ᾽ ἂν τοῖς ἐν τούτοις “υοὔσιν; ΑἸ, 
φορμί. τ8(Δ}.25.374}; εἰς ᾿Ηλιούπολιν ἔνθα «“ὧν πᾶς Ῥοῖγ1Ὲ ΑἹ ἐμενεῖ. 
7(}1.53.12874}0ρ0.Τάι,}.6.4.52.26; Ὁ. τεῦ, μόγεθν οὐ “νοῦμεν κατὰ 
τοὺς αἱρετικούς, μήπως ἡ τοῦ θεοῦ κτίσις κόσμος οὖσα ἐν τῷ πονηρῷ 
ἵδρυται εαἱ.1σ(α1τοίρ.144.14); ᾿μϑορτ, Δ] πο ῥἐιτεσιμηοπία( Ν δ6, 
τ8 770); συνόδων οὖν διαφόρων δεισιδαιμονησασῶν κατήργηνται συνόδοις 

“ μὲν κυριωτέραις τὰ ὑπ' αὐτῶν 1.(18804}; 2. μαῦε Ξεγμρίες, θ6 πεξταηὶ 
(ἔογ το ριοις. γβαβο 8) εἰ μὴ “"οὔντές γε περὶ τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ 
βλέποντες τὰ πράγματα Οὐ. 7ο.το.τ5(4; 0.315.20; Μ.14.5530); τεῖ, Δα, 
το: τὸ πνεῦμα... ἦλθε πρὸς αὐτὸν [5ς. δ. Τοῖει] ἔτε --οὔὖντα τἀ (δὶς. 

2.2{ρ.129.16 ; Μ τι ϑοοΑ) ; “-οὔμεν πῇ μὲν εἰπεῖν δύο θεούς, πῆ δὲ εἰπεῖν 
ἕνα θεόν 14. 4Ζ1α].2(0.122.0}.ὕ 

δεισιδαιμονία, ἡ, αἰξο γεϊιρίοη, δ ρεγεοη, τῃ ρθη. ἀθεότης καὶ 
δ. ΟἸειη. ῥγοὶ, 2(ρ.18.22; Μ.8.034}); ἦ..«“δ. πάθος, φόβος δαιμόνων οὖσα 
ἐκπαθῶν τε καὶ ἐμπαθῶν ἰ(.5“͵γ.2.8(ρ.134.0; Μ.8,0704}; Οτιεχνροῖη Ε΄. 
22:28(}}.17.2214}; οὗ ραραπίβιη τῆς ᾿ΕἙλληνικῆς δ. Οἴδπι,Ξν.7.4(ρ.10. 
τς; Μ,0.4280); τῇ, ὡς ἡμεῖς ὀνομάζομεν, εἰδωλολατρείᾳ, ὡς δὲ οἱ 
πολλοὶ λέγοιεν ἂν...τῇ ὃ. Οτιεἰς.6.1τ7(0.8).28; Μι1τ.12168); ΠἸοη. 
Δ] Αρ.Εππ5.ἡ.6.6.41.1(}1.20.6058}; ᾿Ελληνιαμόν..-«τὴν κατὰ τὰ πάτρια 
τῶν ἐθνῶν ἁπάντων εἰς πλείονας θεοὺς ὃ. 1115.4,6.1.2(0.7.30; Μ.22. 
248}; 1δ.(ρ.8.12; 240); οὗ υάαίδβιη, έίορ».τ) πᾶσαν ᾿Ιουδαϊκὴν δ. ΟΥ- 
Οεἰς.7.4τ0.102.}; τ48ο0); ὕΟὙΝ γϑβ,ογιεαίθελ. (0.77.1; Μ.145.508}} 
οὔ ΟΝ Ιβ δ ἃ5 βθοη ΒΚ. Ῥαραηβ, Μαχὶπηπιβ 1)εῖα ἀρ.1 }5...6.0. 
9.5 (}1.20.8250}; ψὶταῖη ΟΒυιβεδπῖον, Οτ εἰς.3.79(0.200.30; το210); 
οἱ τὰ ὀρθὰ φρονοῦντες μηδεμίᾳ δ. τῶν τόπων [τοῖ. Ἰ) ΟΠ 151 χηατῖντ- 
ΒὨΧΙΠ65] καταδεσμῶνται (οά. “[γ.83; ϑοοτ.᾿..6.7.25.0(Μ.67.7030). 

δεισιδαίμων, ΚΞ εγοοη5 μὴ προλήψει μηδ᾽ ἀνθρωπαρεσκείᾳ τῇ δ. 
κατεχομένους 751. ταροΐ.2..(Μ.6.3208); “Ελλήνων τοὺς δ. (Ἰετη, ῥγοὶ.2 
(0.12.6; Μ.8,734}; μεταβάλλειν...ἐκ ὃ. εἰς εὐσεβῆ τὸν παραδεξάμενον 
τὴν τοῦ λόγου. ..ἐπιδημέαν Οτ«(εἰς.4.5(ρ.278,12; Μ,ϑ11.10368); τοὺς δ, 
τῶν εἰδώλων ἘρΙΡΙΗ.Λαεγ.62.7(0.306.7; Μ.41.1Ο608) ; ρρΡΙοά τὸ (ΒΥ ]5- 
ἀιδτι5 Ὁν Ῥαρᾶῃϑ, Οὐ οἰς.3.710(0.270.1; 1021), 

δέκα, ἐδ; 1. ρδυΐεος ὨθΠΙΌΟΥ νι ΠΖὶπρ ΡοΥ θοϊοη μέγιστος 
οὐνἀριθμὸς ὅ δ. κατὰ τοὺς Πυθαγορικοὺς ὁ τετρακτύς τε ὧν καὶ πάντας 
τοὺς ἀριθμητικοὺς καὶ τοὺς ἁρμονικοὺς περιέχων λόγους Αἰβεπδρ. ἰερ. 
6.1(} 1.6 όταν); Οὐ. }0.1το,1{(ρ.171.7; Μ.14.208.); τὸν ὃ. τέλειον ὄντα 
καὶ οἰκεῖον θεοῦ (δεκάται γὰρ ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν ἱλασμῶν ἀναφέρονται, 
καὶ δεκάλογος ἡ πρώτη νομοθεσία) ἴα. [».62 10 [6γ.(ρ.228.27}; οἱ. 
ἄδεια πιρηθνς αὐΐψμε ρεγξεείμς ἐπυδητῦ Σ ἰοἱἶς ἐτῖηι οὶ δὰ 
ἐρδο γαϊΐο δὲ ογῖρο Ἄεομδμγρὶ, 14 ἢονη.13.4 τ. ἔευ(Ρ.413.1} Μ.12. 
5488); ἔθος τῇ θείᾳ γραφῇ τὸν ἀριθμὸν τὸν ὃ., τέλειον ἀεὶ προσδέχεσθαι 
καὶ εἰδέναι πληρέστατον, ἐπείπερ ἡ τῶν ἐφεξῆς ἀριθμῶν πάροδός τε καὶ 
θέσις, ἀνακύκλησίν τινα καὶ πολυπλασιασμὸν τῶν αὐτῶν εἰς τὰ αὐτὰ 

δεχομένη, πρὸς ὅπερ ἂν τις ἐθβελήσαι βαδίζει καὶ ἐκτείνεται ὕγυ, [9.4.3 
(4. 256Ε); Ατοίῃ, ρος. 62(}1.106.7528})}; 2. ἰὰ ποῖ, τῃοοῦν (Υα]οι- 
εἰπῖαη); οὗ πιπηρευ οὗ ἀοοηβ ρτοάιορα Ὀγ “όγος ἀπὰ Ζωή, ἰτοπ, 
μαόγ.τ.τ.2(Μ.7. 4404}; {διττοτ(ς61.}; ἐῤ.τ2.4{576Ὰ}; 5γτηθο  Ζοα Ὀγ 
ι΄, πεϑὲ Ιοἵτεγ οἵ ᾿Τ]ησοῦς 1.53. 2(400Ἁ}. 

Ἐδεκάγλωσσος, ἐεμ-ἰοηρηεα, ἰ.6.. εἰοφμομί, ὕδο ῬΙ5.δοίϊ. εἰϑαγ. 6 
(Μ.92.12704}. 

δεκαδικός, ἐφηοϊά, τημ ἰρι εξ ὃν ἰτη, ΟτΝαζ ον, 28,0(0.36.14; 
Μ.56.378); Ατοίῃ. ρος. 62(Μ.1οὍ.7538). 

Ἐδεκαδρομ-ἔω, μίγη, ἐχεεεά ἰεη, οἵ βενξηΐδοι ποηδάς ἃ5. γα- 
ΡΓγοβοπίίηρ ἴ[μ6 παταθεῦ οὗ απο αὐ Οοπηο}} οὗ ΤΡ οϑι5. εἷς ἦν 
ἀριθμὸς ἑπτασυνθέτους ἔχων “-οὖσας εἰς ἑαυτὸν ἐννάδας (60.115. 

δον, τοί ].02.16324), 
δεκαέξ, εἰχέθον;, 70. 1 !]Θεσα.υ. Τ γελ.(ρ.123); ΤΑπαβε, δι γεία! 4ο(Ρ.00). 

- Ἐδέκαθλος, ὁ, ἐδη οἰ ξοη!ε5ί, (σοο. ΡΒ, ἐαγη}.20.τ. 
Ἀδεκακέρατος, 1. τὐτίζ ἰεη πογηδ, ὩδΌλς ἀΡΡΠοα τὸ Ἰποπορῆγνβιῖο 

Ποσείιοβ τοὺς λεγομένους δεκακεράτων συνομοκεράτους, καὶ ὑπὸ τοῦ 
ἐν ἁγίοις Σωφρονίονυ ἐν τῷ λιβέλλῳ αὐτοῦ ἀναθεματιζομένους “Πα, 
Θεπᾶ, ἐσε (Ν] ου.18168); 2, πφιῖ, ἃ5 βυι5ῖ., πέγέσν οὐ ἐμὲ ΤΟ. ΕἸ ΟΥΉ 5 
Σευῆρος.- εἶπεν ἀποτελεῖσθαι μίαν φύσιν τὸν Χριστόν. ὡσαύτως καὶ 
Εὐτυχής, καὶ Διόσκορος, Τιμόθεός τε, καὶ Γαϊανός, καὶ ᾿Ιουλιανός, 
"Ἰάκωβος, καὶ Πέτρος ὁ Γναφεύς, καὶ Βαρσανούφιος, καὶ Θεοδόσιος τὸ 
ὃ. τῆς πλάνης. «παρέλαβον τὸ λέγειν, τὴν φύσιν πρόσωπον καὶ οὐκ ἔστι 
φύσις ἀπρόσωπος Απαβῦ. 5.04, δ( Μ,80.το88). 



δεκάκτινος 

Ἐδεκάκτινος, 16:1-γαγει θεοτόκε, δι᾿ Ἣν τὸ ὃ, κάλλος τῶν ἀποστόλων 
ἐκλέλεκται Τῶνσ. λον ἄϊυ. ατ(π᾽ (2814; ἢ 1.1. ἔοΥ δωδεκάκτενον). 
δεκάλογος, ἡ, ἀφεαίοριιε ἡ ὃ... Σ πρϑὸ ρορίαν σωτηρίαν ἁμαρτιῶν 

περιγράφουσα (ἰςπη, αφά.3.τ2(ρ. 28:1 ; Μ.8.6684); ὑπόδειγμα... «εἰς 
σαφήνειαν γνωστικὴν ἡ δ. ἰὰ,Ξἰγ.6,τδίρ.409.15; Μ.0.3570}, Η:ρρ.ἤδεν. 
8,14(0.224.8; Μ,16.35624) οἷζ, 5. ἀλληγορέω ; ΟΥ. ἔ».62 ἴῃ }εν.(0.228. 
28) οἷΐ. 8. δέκα ; τὸν νόμον θεοῦ..-παροασχόμενον αὐτοῖς τέλειον ἀριθμοῦ 
ὃ. (οησιὶ. 4 Ρ}.5.3.2. 

Ἐδεκάνευρος, ἱ6η-εἰγίησεά, Οτ, εἰ, ἴῃ ᾿ς. 221:2(Μ.12.13040). 
Ἐδεκανομέω, ᾿αῦδ ἰδη Ὠαπλτηὶ, ΤΠαγ δύπα, ἐρῥ.2.Ἰϑο( 90.1.5 570). 
δεκανός (δικανός), ὁ, 1. δὐπγί ἰδῖέγ, ΟΠΥνβ. Πογ.13.5 τῇ Π εὐ, (12. 

1370); πεῖς, (Δ .το3.1084}); μεταπέμπεται ἡμᾶς ὁ κουβικουλάριας 
«διὰ δύο δεκανῶν ἀπελθεῖν εἰς τὸ παλάτιον δ , θίαοιν, Ῥονρὴ.30; ἰδ. 
40: ΤΠ41.ῸΡ {τϑοἰϊ. 3(ρ.8.28 ; δικανῶν Ἀ7.01.14764}; 2. ΟΠΤΟΝ ὙΡΟΥ]ΓΟΥ 
ΨΠῸ Ὀυχοα {μὲ ἀεδά, ἫΩ Ἠοῦ.43 ῬΥΟΘΙ., οἵ τ(ρΡ.270,3,271.8); τ. 
πο Ξ(ρ.210.5,15); Ηγραί. .(ρ.126.1ς, 566 ἠοῖ Ρ. ΠΣ -- ἰΟ( Δ5.Μίη. 
τοϑ [0. 538]; Θεοδόρο δεκανοῦ “ΑΔ }Π 4 3.307; 3. Δ5ἴΧ0].; Ρ]ΌΥ., 
ἀδοαηξ, ἘΕΙΥΓΥ-ΒῚΧ αἰνἘ165. οαοἢ οὐ ΨψΠοπλ Ὀγοϑίθα ὈΝΘΙ θη 
ἀερτρεβ οἱ {Π6 σοάϊβο, [0.ὉὉ. [.0.2.1(}1.94.8070}. 

Ἐδεκάνουμον, τό, ἱε2 ΠΌΤΗΤΩΙ, εχερ. Μίτος 29 ἀσσάριον δ. εἶναι. 
δηλοῦται δὲ διὰ τοῦ δέκα, τοῦ ἰῶτα γράμματος" ἀρχὴ δέ ἐστὶ τοῦτο τοῦ 
ὀνόματος... Ϊησοῦ Χριστοῦ Μίαχ.φ ἀμ. 6(}.00.7808). 

δεκαπέντε, “{ίεεν, Ῥα]}. ἢ. αιες.35(ρ.04.7; Μ.34.ττοοῦ); ᾿ίάαςε. 

.(7ας.5.3(0.13.13). 
δεκαπλασιάζω, τη ρὶν ὃν ἱεη, ΗἸρρ.λαεν,4.4π(ρ.65.51; Μ.16. 

21060) οἷ, 5. ἑκατοντάς ; ΟΥ,εὐγαηηα ΜΠ τ4.ο(ρΡ.206.1ς ; Νί.13.12054}; 
ΜεΊΠ τγρηρ.8.ττίρ.ο4.ττ; Ν.18.156.}. 

Ἐδεκαπλασιασμός, ὁ, τ ρίνηρ ὃν ἴση, στιν γ85. ἄορι. 5 1ἸῈ 
(αμὶ (Μ.44.χ51135) ; Μαχ.απιδὶν, (Μ.91.14048). 

δεκάπληγος, ἡ, ἱε ῥίαρμες οἵ Ἐρνρί, ΗἸρρ.καεγ.8.τ4{(ρ.234.το; 
Μ.16.3362Ὰ); ΤΑτῃ Ἔγηορς.6(21.28,2074)}; Οὐηϑί. 1|Ρ}Ὀ'.2.26.2. οἷϊ, 5, 
δεκάς; 865. ἜΣ τ ᾿5..7(1.3630; Μ,30ο.850). 

Ἐδεκάπλωσις, ἡ, γρ ρίτοα το ὃν θη, Μαχιφη, ΓΠαβ π5(} 1,00, 

541). 
Ἐδεκάριθμος, (6: ἢπ πηῖδεν, Πγεηπ. (4.5 τ ρ.624). 
δεκάς, ἡ, Δ. 845 5 0βι.; 1. ἀξεαί, σγομ ΟΥ ϑεγίες οἵ ἱθη; ἃ. [πὶ 

Οποβὲ. ευβίθετη (ν᾽ δἰθπυη!8η); οὗ τεὴ ἀθοὴς ρῥχοάμοεά Ὀν “όγος 
απ Ζωή, Ἰτεπιἤαονοα, τ. 2(ΜΜ.7,4408); (ατοοβίδῃ) [οσπιςα ἔτομα τῆς 
τεἴγ8α ἐκ μονάδος καὶ δυάδος φάσκοντες τὰ ὅλᾳ συνεστηκέναι" καὶ ἀπὸ 
μονάδος ἕ ἕως τῶν τεσσάρων ἀριθμοῦντες οὕτω γεννῶσι τὴν ὃ. μία γὰρ 

καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρες συντεθεῖσαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸν τῶν δέκα 
αἰώνων ἀπεκύησαν ἀριθμόν 1δ.τ.τ6. τ(6204); ἰγρίβεά ἀΒ[ΙΟΠΟΤΊΙΟΔΙΠΠΥ 
ἑπτὰ μὲν σωματικὰ κυκλοειδῆ, ἃ ἃ καὶ οὐρανοὺς καλοῦσιν" ἔπειτα τὸν 
περιεκτικὸν αὐτῶν κύκλον, ὃν καὶ ὄγδοον οὐρανὸν ὀνομάζουσι' πρὸς δὲ 
τούτοις ἡλιόν τε καὶ σελήνην, ταῦτα δέκα ὄντα τὸν ἀριθμὸν εἰκόνας 
λέγουσιν εἶναι τῆς ἀοράτρυ ὃ, τῆς ἀπὸ “Λόγου καὶ Ζωῆς προελθούσης 

1Ὁ.1.γ7.τ(637Ὰ}; Ὀν ΟὈ]εοῖβ οἱ πδῖαγχα! ογοβίοπ μεθ᾽ ἣν τῆς δ, 
μνημονεύοντα [30. τὸν Μωυσῆν) φῶς λέγειν, καὶ ἡμέραν καὶ νύκτα 
στερέωμά τε καὶ ἑσπέραν, καὶ ὃ καλεῖται πρωΐ, ξηράν τε καὶ θάλασσαν, 
ἔτι τε βοτάνην, καὶ..«ξύλον" οὕτω δὲ διὰ τῶν δέκα ὀνομάτων τοὺς 
δέκα αἰῶνας μεμηνυκέναι 1.χ.χϑ, τ(644.Ὰ}; Ὁν ναγίοιι5. ράββασθθ ἴὰ 
Βουρίωσε τὴν ὃ, σημαίνεσθαι διὰ τῶν δέκα ἐθνῶν, ὧν ἐπηγγείλατο ὃ 
θεὸς τῷ Ἀβραὰμ εἰς κατάσχεσιν δοῦναι, λέγουσι. ..ἔτι τε 'Ροβοὰμ ὃ τὰ 
δέκα σκῆπτρα λαμβάνων; καὶ τῆς σκηνῆς αἱ δέκα αὐλαῖαι...καὶ οἱ 
δέκα υἱοὶ ᾿]Ιακὼβ... καὶ οἱ δέκα ἀπόστολοι οἷς φανεροῦται μετὰ τὴν 
ἔγερσιν ὁ κύριος 1δ.τ.18,3(6484); τεξαϊαίίοι, οὗ, φμά φμῖα ἐὰ Το εἰ 
Ζοο ἀεεορ ορῖδϑδὶ σηΐ ἄδομες εἰ πο ῥίμγος απ ΠΗ 5... σδν ΣΊΗ 
φμοχμα ῥίεγοα, φμῖϊά μἰῖψυε ᾿γιραγιίμηι ἐπί τρις Θεϊοηπαϊοηθηι εἰ 
ἀδεαάεην εἰ ἀμοιοςαάεηα, εἰ Ἠομ αἰξογαηι φεεηάαμε ῥγαδίενρ ἧς 
πμριόγμι  1δ.2.15.τ(158Ὰ}; ..1η ΟΥΠοΥ σρπίεκχίβ ὁ δέκατος ἀριθμὸς 
τετήρηται ὡς ἅγιος, οὐκ ὀλίγων μυστηρίων ἐν τῇ ὃ. ἀναγραφομένων 
Οτ..}ο.2.36(29; Ρ.95.16; Μ.14.1800}; ἄκουε, ἱερὰ καθολικὴ ἐκκλησία, 
ἡ τὴν δεκάπληγον ἐκπεφευγυῖα...καὶ τὴν δι ἐγνωκυῖα καὶ ἐπὶ τὸ ἰῶτα, 
ὅπερ ἐστὶν ἀρχὴ ὀνόματος ᾿]Ιησοῦ, πεπιστευκυῖα (η5ὶ. ρ}.2.26.2; 
2. τ. ὨΠΠΠΌΕΥ ἐξ: ἃ5. ἃ Β8τρα ππτθεσ, (] θη. 5 ν. 6. τό(ρ.409.13; Μ. 
9.3510}} 85 4. Ροτίβδοϊ πυτηθευ, ΖὉ.6.11{(ρ0.473.30; 2054): Αῃδε.ϊ δοά. 
ἀεεα. (0.39); οἷ. δέκα; ἴῃ τηδῃ ἡ τὸν ἄνθρωπον συνέχοψσα δ. ... εἴη δ᾽ 
ἂν σῶμά τε καὶ ψυχὴ αἵ τε πέντε αἰσθήσεις καὶ τὸ φωνητικὸν καὶ σπερ- 
ματικὸν καὶ τὸ διανοητικὸν ἢ πνευματικόν ΟἸδτῃ. ἐν, 2. 1τ(ρ. 130.25; Μ. 
8.9858); οἱ ἠν.6.τδ(ρ.50ο.: ; Μ.0.300Ὰ}; 'ἴπ νΔΙΪοι5 ραββᾶσοβ ἴῃ 50 ΠΡ- 
τγ65, οἵ, αἱ. ΟἸφίγαβοιτιδεμς ῥορμίμς πομογαὶΐ ἀδεοαάεν βεν ροϊοΉϊς 
μηογη ; ἀθεθλη ἐηΐτα ϑεγδα ἰσρὶς ἀσεερτξ; σε εἰ τὲ πουο ἱοδίαγηοηΐο 
οἰμε τον ϑομογαν πὲς δε ἄδοας »σ1εμὶ οἱ βγπεείπες Ἐρτγες ἀδηΐξ ἘΧΡΟΉΗΥ 
φεργριίραγε υἱγιμετθοδ, οἰ βεγυμς βάρος ἀξ Ἡφραϊτογῖς σέαθ ἰμογῖς ἀδεθηι 
τῃηηας οὔξονὶ Βορηο, εἰ ἀσεενε ετοτίαἰ ζει ἀεεερτὶ βοιοοείαίονι, Οτιἤοηι. 
16.6 ἐπ σεη.(ρ.143.15,18; Ν].12.2524}; ΒυγροΙχεᾷ Ὀγ ε΄, ἢτϑί ἰδεζου 

336 δεκτός 

οἱ ᾿Ιησοῦς: τὸ δεκάχορδον ψαλτήριον (Ρ5.32:2) τὸν λόγον τὸν ᾿Ιησοῦν 
μήννει, τῷ στοιχείῳ τῆς δεκάδος φανερούμενον (ἸΙσιη, ῥαεά,5.4{ρ.183. 
43; Μ.8,4440). 

Β. 45 δα].; θη ξοϊά, ΤΑΡΟΙ]], ητεὶ, Ὁ ς.32:2(}1.33.13538); 10.143: 
(15204). 

δεκατηλόγος, ὁ, “ΠἐΠπε-εχαςίογ, Βαβιπονμΐη οί ας; Μ,20. 
2808), 

Ἐδεκατήμερος, εσέγγν» 6: ἐαγς, Τάτ, Θιαα,97.11,1 5} 99. 9170), 
ἀδεκατία, ἡ, “]Π1ῊΡ, Ἰ)οχιάοεί. ας. χ(}.88,χγ881)). 
Ἐδεκατοπεντάς, ἡ, ἐμέ ἐβιεεμι αν, 70. Γμοθοιίονν. ΒΛΠ Α 

ΒῈΡΡ].(0.438.5). 
δέκατος, ἰδηϊλ; ἃ. πουϊ, [5ς. μέρος: προστιθεμένου τοῦ σαββάτου 

μεγάλου καὶ τοῦ ἡμίσεως τῆς.««φωτοποιοῦ νυκτὸς τριάκοντα ἐξ... 

ἡμέραι εἰσίν" ὅπερ ἐστὶ τὸ δ. ... τοῦ ἐνεαυτοῦ Ἰλοτιἄοοί. 15.1(}1.88, 
1788}; 2. ἴδῃ, ; 8. 50. μερίς] ἐοηἶ ρανὲ οὐ γὰρ ὥς τινες ὑπενόησαν 
δ. τῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ νηστεύειν νενομοθετήμεθα [0.1).7ε).3(}ἴ.ο 5.680) ; 
{86 σῖνοιι τὸ σοί, ἰδίῃ, γ.2.ατ(ρ.140.0; Μ.8.088Ὰ}); ἴο ὈΙΒΒΟΡΒ, 
Οοησῖ. 4}}Ρ.2.2η.6; τὸ οἴμοι ΟΙοσαν, 1ὁ.8.30.2; Ὁ. [5ς. ἡμέρα] ἐφημὴὶ 
αν ἡ τοῦ πάσχα τρῤτὴ ἀπὸ δ. ἤρχετο ΟἸοιη, πέρι. τπίριτάο.1Ο; οὔδΑ); 
0Υ. 9.62 τη {εγ.(0.228,28) οἴἴ. 5. δέκα. 

Ἐδεκάτωσις, ἡ, δίξίηρ, Ὀιάγτῃ, ἔγέοτ το Μ.30.3218)}; ΡΙΡΗ, 
μαενοτθιτίρ.211.2; Μ,41.2404}; 1δ.5ο.2(0.246.13.; 885}). 

δεκάφυλος, εὐηδίοίίηρ οἢ ἰδ} ἰγῖϑες, Ονας δι. 2 τ]τί(σοι). ἔοτ 
δωδεκάφυλος). 

δεκάχορδος, ἐξη-5ἰγτηρ ει, οἵ δι} ᾿Ἰπβτταμ σης ἀβοα ἦπ ρῥϑα!πράν, 
τεῦ. Ῥ5.32:2 εἶχον δὲ ξξ ψαλμοὺς καὶ ὃ. κιθάραν Ἴ΄ [οὗ τ4{(».111.22}; 
ὃ, δὲ τὸ ψαλτήριον λέγεται...τὸ σῶμα, ὡς πέντε αἰσθήσεις ἔχον, καὶ 
πέντε ἐνεργείας ψυχῆς ΟΥ56ἰ.1} 5.32: 2(λ1.12.13040}; ῥδαἑενίμηη 
σμίενη ἐἰεργαθὶ ἀεζαεἠογάοῃ τμδὲὶ σύμ ῥγορίον πρμιογιθ ἰλοραίορὶ 
ἰερίς, 1514, 1. οἰγηη.3.22.7} 85 βυ πη θο ζιὴρ παπιθ οὗ 1εϑὰς ( Ξε 10); 
ΟἸειη.ραεά.2. 4(Ρ. 183.32; Μ.8.4440); παιιῖ, ἃ5. βιρ5ῖ, ἐν τῷ παναρ- 
μονίῳ ὃ, πρὸς τὸν θεὸν ἐκελάδει Ἰ)1άγτη. Ἴγ1η.2.τ6(λ 1.30. 7218). 

Ἐδεκαχῶς, 67: ἐϊη1ε5, Μαχιρ. (Μ.01.12038). 
Ἐδεκάωρος, οὗ ἐετ ἰομῖς, δο Μρη ἀροεν.4.1τ(ρ.173.}}). 
ἘΔεκέμβριος, (1.Αἴ.  εκεερεδγμ5) (ὁ) Ὠεεοηδενγ, Δ.(Ραδς.) “πάν. 

15(0.37.8); ὃ. μηνός Οἰνόη Βαξερ τί Μ.0 2.804) οἷ, 5. γενέθλιος ; 
ΤὨΡΒῺἐἠγοΉ.Ὀ. τόγ(Μ. τοϑ,4450). 

ἐδεκέμπριμος, ὁ, (οἷ. [81 ἀδεσηηῤΥ 1) εογρογαὶ, ΝῚ].Ερ}.2. 200 τς. 

(}1.79.5480). 
ἐδεκουρίων, ὁ, ([μ4ἴ, ἐφει710} ἀῤεμγίομ, ΑἸ αροί.56ε, 6(ρ.136.10; 

Μ.25.3490); σῷ ἅερ.584.6. 
Ἐδέκρετον, τό, (1,41. ἀεογοίμνι) ἀδοῦθο, Οοά, Αν.τό. 
Ἐδεκτήριον, τό, γεζερίαείε, 66]. Ὀγ2,}..6.3.τοιτοί Μ.8 5. 1 3408), 
δεκτικός, 1. εαβραδίε οὗ γεεείυϊηρ;, 'τὶ σει., εαραδίε οὗ γεννητοῦ δὲ 

παντὸς ἦδε ἡ φύσις, κακίας καὶ ἀρετῆς δ, εἶναι Ἰυ5ῖ.2αροί.7.Ο(Μ.6. 
4560); ἀφθαρσίας ἡμῶν ὑπάρχον τὸ σῶμα ὃ. ΜεΙἢ.7γ65.3.π(Ρ.306.11; 
Μ,1τ8.3200); ἀδη)βα ὃν ἤθγοιῖοβ μὴ γὰρ εἶναι τὴν ὕλην δ. σωτηρίας 
τοι λαφν.τ.6.1τ(}.7, 5054); τὴν σάρκα ταύτην μὴ εἶναι ταύτην ἀθανα- 
σίας ὃ. ΜεΙῇ.γες. τ 4ο(Ρ.284.1:; Μι4τιιτοϑο); δε ἁμαρτίαν..«πάθους 
γέγονε ὃ, [5ο, ὃ ἄνθρωπος) ΠΙονι Οἴφηατθοτς ; οἵ τᾶ τὼ σοῖο τὸ 
αἰνίης ροΙ5 ὁ νοῦς δ. πως ὑπάρχει τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως ΟἸοαι, "έν, ος 
(Ρ.215.24; Μι.8,ττ450}; ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, ἵνα τὸν ἄνθρωπον ὃ. 
θεότητος ποιήσῃ ΑΤτἢ..4γ.2.50(λ{.26.273Δ}; δ. γινόμεθα τῆς δημιουργοῦ 
σοφίας καὶ δι᾿ αὐτῆς γινώσκειν δυνάμεθα τὸν αὐτῆς πατέρα ἰδ.2.}8 
(3120); τὸ πνεῦμα..-παρακαλοῦν τοὺς ὃ, αὐτοῦ ἘΛΊΙ. “1γ.4.20(ρ.77.25:; 
Μ.26, 5134}; τεῖ, ἴῃς, τὴν σάρκα δ. τοῦ λόγου κατασκευάσας ΑΙἢ,.47. 
1.6ο(1370) ; ΟΒγκῖοι. ἔδιον ἑαυτοῦ σῶμα...δ. θανάτου 1ῤ.1τ.44(το44}); 
παύσονται δὲ καὶ οἱ εἰπόντες μὴ εἶναι ὃ. θανάτου τὴν σάρκα, ἀλλὰ τῆς 
ἀθανάτου φύσεως εἶναι ταύτην ἴ({ῤ. Ερτεί, δί(ρ.13.10; Μι50.1ο0648}; 
Ὠογεΐῖ, αὐτὴν.. «τὴν θεότητα...ἐρεῖτε δ. εἶναι θανάτου ΤΑΤΉ.. Τροϊ,τ. 
τι(}}.26,11128}; αὐτὸν ἀπαθῆ θεὸν λόγον καὶ πρὸ τῆς σαρκώσεως... 
ἐρεῖτε δι εἶναι πάθους 1.2.2(1136Ὰ}) ; (Λυα)} κακίας καὶ ἀρετῆς ὃ. αὐτὸν 
εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ΟΕ], νΣ, ἱ. 64.2.26. 1(Μ, ὃς, 1308); Ὑτίη. ἀλλήλων 
φημὶ γεγονέναι ὃ. καὶ χωρητικούς.. ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς κατὰ τοῦ αὐτοῦ 
κεχωρηκότες τόπου καὶ ἀλλήλων δ. γεγονότες καὶ ἕν ὄντες ΤΌτΝ γββ. 

(γ.οἱ δαῦ, τίν, 45.12078, θ); 2. -- δεκτός, ἀεεζεῤίαδὶς ἵνα τοῦ λόγου 
τὸ κέρδος ὃ. αὐτοῖς γένηται Τάτ, ογμτο: 2(2,111), 

Ἐδεκτικῶς, ἠἀοερτίαδίν, εἰμάϊγ, Η οτη, ΟἾεν.4.1. 

δεκτός, 1. σεκερίαὐϊε; ἴο οα, Ἰη ψοη, εἰς τὸ φανῆναι ὃ, [ἐς. (ῃε 
ΡΘΟΡ!Ε] τῷ κυρίῳ Ἰλίου. ΑἸ,Αρ.1ὰ5,ἢ.,6.7.1ττ. 21(Μ.20.6608); δ. γὰρ τὰ 
εὐδοκούμενα ΤΉστ χε. 33 ἡ Ὀι.(1.207}; οὗ τϑ!ρίουβ οὐβουνδμοθο, 
Βαγη.τπ.8 οἷΐ, 8, σάββατον; νηστεία...δ, τῷ κυρίῳ ἩΟΥτα δέρειν. 3; 
ΟἸ6 μη. οἐγ. 5 ατ(0.370.26; Μ.9.1018)};. τὰς προσευχὰς ἀναπέμπουσα 
κυρέῳ ὃ. εἰς ὀσμὴν εὐωδίας ἴξίῃ. Ἔν. ς.δίρ.63.10; Μ.18.1120); τὴν 
ἀντίτυπον τοῦ βασιλείου σώματος Χριστοῦ δ, εὐχαριστίαν προσφέρετε 
(οηϑδὶ. 4Ρ}.6.30.2; μετανοοῦντας γενέσθαι ὃ. Ῥτος,Ο.στη.3:7(Μ.87. 



δεκτρία 

τοῦ); οὗ ἃ ΠΑΙΣῚ ὥσπερ..«ὁλοκαύτωμα ὃ. τῷ θεῷ ἡτοιμασμένον 
Μ.οΡοίνε.τ4.1; πθαΐ. 85 βϑαθβί, τὸ τῆς ἀγάπης ὃ. ἀναφέρειν τὸν κύριον 
ΟἸδπι.ῥαεά.2.8(0.197.23; Μ.8.4738); 2. εαῤαδίς οὐ δείηρ αἀγεμεώ, 
ἰο Ὁύσοι, οὗ Βευβοβ εἰ δὲ μεταγνοῖεν καὶ ἀναθεματίζοιεν ἕκαστον 
τούτων τῶν κακῶς λεχθέντων δ. αὐτοὺς γίνεσθαι (σδηρτ, αη  Ῥτοειη, 
(Ρ.80.27); ΟΟΡ(δο)ερ.ρ.Τμαι.}.4.2.28.6(.9ο); Βαβ.,ῥ.ιοο ἐαΉ}.18 
(3.201Β ; Μ.32.7174}; ὃ. ... τῇ ἐκκλησίᾳ τῦ.σαη. 2Ο(2920 ; ΝΜ, 720}; 
τοὺς ἑπομένους αὐτῷ 980, Ματοε!]]5] ἀναγκαῖον, ἀναθεματίσαντας 
ἐκείνην τὴν αἵρεσιν οὕτω ὃ. γενέσθαι τῇ κοινωνίᾳ ἐ.26ς.3(41οΕ; Μ. 
οϑ0Α}); ἴο Ὀυοϑίποοα οὗτοε [1.6. ᾿πϑθοταϊπαῖς οἰετσν] οὐδαμῶς ὃ, 
ὀφείλουσιν εἶναι ἐν ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ΟΝΊ1ο,(325)εαη τό; Βα5.6ρ.τ88 ξαΉ, 
14(2750; Μ.όβι1); 3, αὐνεϊξειδία τὸ βάπτισμά ἐστιν ὃ. 1διεαη,τ 

(279Β; Μι660Ὰ}; μήτε δὲ τὸ παρὰ τῶν ἀσεβῶν ὃ, ὑμῖν ἔστω (7158, 
Αρβῥ.6.τ5.2} οἵ νυϊθπρβ τὰ ἐν τοῖς σοῖς γεγραμμένοις βίβλοις, οὐκ 
ἔστιν δ, αὶ, Τήη, οἱ Ζφμῖϊοο τὸ; πῶς οὖν μὴ ὃ. ἔσονται οἱ οὶ μᾶλλον 

ἢ Ἀκύλας; ἰδιττο τὸ; 
τ. ΝαζΖ.εαγηι.τ.2.0.ο8(}}.327.67 54). 

δεκτρία, ἡ, γεεορίαείε, τ. ΝΖ. ἐαγη1.1.2.τΊ.22(}1.37.783.). 
δελεάζ-ω, 1. επῖδε; τηρί., αἰΐμγα, τὰ σόοι βοηθ6 ἡ γραφὴ... «πρὸς 

ὁμοιότητα προθέσεως ““οὐσα 545,561,.0}.14.τ(Μ] ὃς, 1848); τὰ δὰ 
Β6η86 ἀπολαύσεις “-οὐσας τὴν γεῦσιν (ἸΘΠ1.,517.}.7{0.28,16; Μ.9. 
4528); “"ὄμενος τῇ ««πρωτοκαθεδρίᾳ {ΠΠρΡ.“4γέφε. ΒΡ. ἔλι5. 6. ς.28.12 
(λ1.20.51530); ΜΙ νηρ.4.4(Ρ.το.17; Μ.τὅ.034}; ἡδονῇ βραχείᾳ δελε- 
ασθείς Βα. "ον. τά.τ(2.1228; Μ.31.4454}; 2. καἰοσῖ ὃν δαῖΐ!, ἀεεεῖνε, 
τεῖ, Ις, ὁ θεότητος ἐλπίδι δελεάσας 80. 1)6ν}}} τὸν ἄνθρωπον σαρ- 
κὸὺς προσλήμματι εἰκότως δελεασθήσεται 0.1), κοηι.τ. τοί. 96. το} ; 
ἐπειδὴ θεότητος ἐλπίδι ὃ ἐχθρὸς “-εἰ τὸν ἄνθρωπον σαρκὸς προβλήματι 
“Ξεται 1ἅ. ζ.0.3.1τ(}].04.0ὅτ0}; 3. Ῥ655., δὲ οὐεγοά ὡς δαῖὶ, ἘΡΙΡΗ ἐαογ. 
θ4.3ο(Ρ.448.17; Μ.4τ.τ1ο 54}; εὐ, 60.42(0.191.1τ2; Μ,42.2008). 

δέλεαρ, τό, ῥαϊί, ἢν. τούτῳ [36. γι 411] καθάπερ ὃ. ἀγκιστρεύουσιν 
τοὺς ἀθλίους (Ἰοτη, ῥαεά.5, (0.254.25; Μ.διθοτὰ) ; τεῖ, [ηος. κατὰ τοὺς 
λίχνους τῶν ἰχθύων. «τῷ δ. τῆς σαρκὸς συγκατασπασθῇ τὸ ἄγκιστρον 
τῆς θεότητος στ. Νγβ5. ογ.εαἰδε. 24{0.04.54; Μ. 45. 654); ; ὥσπερ γάρ τι ὃ, 
αὐτῷ τὴν οἰκείαν σάρκα προβαλλόμενος, διὰ τῶν οἰκείων ἥλων, ὡς δι᾿ 
ἀγκίστρων, ἰχθὺν ἤγρευσεν ΟἸγταρ, οὗ 4ο: 2ο(Μ.03.422}}} ; ἴῃ ἃ ροοά 
56η88 τὸ τῆς δικαιοσύνης ὃ. (]ετῃ ῥαεί.5,τ(ρ.τό3.21; Μ.8.4004}; ἴῃ 
δα 56ῃβ6, αἰΐμγενισηὶ τῆς ἐπιθυμίας τὰ δ. 16..517.4.6(Ρ.266.12; Μ.8, 
12528Β); τοῖς τῆς ἡδονῆς ὃ, ... κατέσπα ψυχάς Ἐπ5.4,6.4.0(ρ.τ63.12; 
Μ.22.2720}; ΝΗ δον. 8(Μ.70.1 2768). 

δελέασμα, τό, ῥα, σ, οὗτος νόμου πολιτείαν προβάλλεται δελε- 
ἄσματος δίκην ΗΙρρ.ἠσεν.ο.τ4{(ρ.252.1τ8; Μ.16.33008Β); Παπσα σδάμε" 
ἐΐοη, ἰδ ρίαΠ0}} μακάριος ὁ μὴ περιτραπεὶς ἐκ τῶν τῆς ἡδονῆς ὃ. Βα5. 
ῥομινη ῬϑισᾷιοθΕ; Μ.20.2248); ὁ προαπατήσας τὸν ἄνθρωπον τῷ 
τῆς ἡδονῆς ὃ. Οτ΄ Νψβ5.ον. εαϊδεϊ. Δ(ρ.οδ.13; Μ.45.68}0)}; ἡ τῶν τοῦ 
πονηροῦ ὃ. προτίμησις Δ. ογ.ἀοτη. 5(ρ. οϑ.22; Μ.44.11818}); ΝΗ. Λίαρη.. 

52(Μ.79.1037}). 
δελεασμός, ὁ, αἰϊιγεριοη, ἱοριριαίϊίοη, ἘΡΙΡΗ ἢαεν,60.73(0.221.22; 

Μ.42.3214); ΝΠ αρη. 2(λ1.79,072Ὰ). 
Ἐδελεαστικός, Ξεάμοίἧσε, (Ἰδιὴ. ἐγ,2.2ο(ρΡ.173.27; Μ.8ι. τος); ὔνσ, 

Ἡ, ,καϊφεἶ;.12.34. 
Ἐδελεαστικῶς, 10) δρμοιίυε τι Ήην, ΟἸδρ,.517.2.2ο(ρ.1γ8.18; Μ.8, 

τοῦπβα). 
δελτίον, τό, σ»"αἰΐ ὑοοῖίς, Ογτ.αάογ.τ(1.1Α}. 
δελτωτός, 1 ἰδὲ δἤαῤε οὐ ἐδ ἰεῆεν 4; πιθαῖ, ἃ5 δυῦβε,, [π6 σοὶ- 

5 δίοη Τγίαηρίε τὸ.. «διὰ τὴν Σικελίαν ἀστροθετούμενον 4, αἰ. ογαί. 
οίρ.το.το; Μ.6.8250), 

Ἐδελφιναῖος, οὗ ἃ ἀοἰρἠΐη, 4.10 πο(ρ.240.18). 
δέμα, τό, 1. δεπαΐς, διιιεῖ, Ῥα]ὶ ἰ. Δ τις. τδ(0.40.18; Μ.,34.1το0 528); 

18.2(ρ.1τη.8; ΤοΙ18})}; 502.},,6.6.,20.5(}.67.14750}; 2. ςοηιείδίηρ {δαὶ 
ὑϊμάς, ἐἰαγήῆ! περὶ δι καὶ λύματος 770. [6].5ἐγ»».(}1.88,10244}. 

δεμάτιον, τό, “»ταὶϊΐ διπάΐε, ροῤἧἠϊάι Βαὶγ. (Μ.65.340Ὰ). 
Ἐδενδροκόλαψ, ὁ, τοοοά- ἐμ 6}, ΜΙ οΙει, αὶ. Ποη!.27(.64.τ253Ὰ, ν.1. 

δενδροκόλαφος), 

Ἐδενδροκοπία, ἡ, ΕΠ ΠῊΡ ἀοοΉ οὐ γόος, Ο]ατ., ΤΗάζγ. Α], ἰδεῖ. 
(ρΡ.τό.18; Η.2.3240) ; 50} ..ἐΣδοἰ , (Ρ.17.21; Η,2.2250). 

δένδρον, τό, ἰγέέ, ἢν, ταῦτα... «τὰ ὃ, τὰ βλαστῶντα οἱ δίκαιοί εἰσιν οὗ 
μέλλοντες κατοικεῖν εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἐρχόμενον Ηρτγη,5:51.4.1; τὐὺς 
ἀγνίνους...κλάδους..«τὸ ὃ. τῆς ἁγνείας ΜΕΤΉ ἐγ. α(ρ.ττο. 6 ; Μ, 18, 
1884}; 85 ἄρχε οἵ ὈΒασοι,, (]δπι. ἐγ. 54(Ρ.226.4; Μ.0.7448); οἵ ἴγχεεβ 
1 δ τβαϊβ6 ἀποστείλῃ [3ς, ὁ θεός] τὸν ἄγγελον αὐτοῦ εἰς τὸν παράδεισον 
καὶ δώσῃ μοι ἐκ τοῦ ὃ. ἐν ᾧ ῥέει τὸ ἔλαιον ἐξ αὐτοῦ ἄ9ος, δ105.(ρ.5); 
τὸ θυμίαμα τῶν ὃ, τῶν ζώντων “ῤῥος. Βαν.γεἶ.0.3: τὸ ὃ. τῆς ζωῆς... 
ποιήσει πάντα τὰ ὃ. τὰ ἄκαρπα ποιῆσαι καρπόν 1}.0.14; ὃ. παμμεγέθη 
ὧραῖον, ἐν ᾧ ἐπανεπαύετο τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ ἐκ τῆς βίζης αὐτοῦ 
ἐξήρχετο πᾶν εὐωδέστατον ὕδωρ, μεριζόμενον εἰς τέσσαρα ὀρύγματα 
ρος. Ραμ. 4π(0.64); οἵ ὕτοςβ ἃ8 δ. ἀειθαλές, Ἐγγπ. εν. βραδεῖ. 3). 
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δεξιός 

δενδροτομέω, εἰεὲ ὠοῖστε ἱγεδς, ΟἸετΩ. 5.7.2. τδίρ.1τ64.16 ; Μ.8.10374). 
δενδροτομία, ἡ, ἰαγήης τοαείο, ϑγηθδ5. αίυ.τ(ρ.190.14; Μ.66.1τ084). 
δενδροφυής, φγοιυίηρ ὧδ ἱγέός, Πτρρ.καεν.5.7(0.79.16; Μ.16.321278)}. 
δενδρ-όω, ρά455., ῥξεονῖς ἶὲ ἃ ἰγεε 'ὰ Βῆδρε φλὸξ...“- θεῖσα δὲ εἰς 

ὕφος εἶρψεν ῬΑ] υΟἀγγετοί(ρ.ὅ2.το; Μ.47.35). 
δέννω, {-- δέω), ὀτηᾷ δέννω σεζ,) Σκόρπιε Ἀρτεμίσιε Βαρ.(ἢν,.3 Τὰ. 

2(}Ρ.422). 
ἐδεξιολαβέω, γερείθε ἀϊμαάϊν, Ρᾷ55.. 110.}).4Ρ.7 ρλί, τί Μ ος. 

360). 
δεξιός, Δ, δ].; 1. γιρἠἑ, ἴῃ μαι. διὰ τοῦτο ἐκείνων [50. τηδτνΥ5) 

ἐστὶν τὰ ὃ. μέρη τοῦ ἁγιάσματος ἩΘΥΏΊ,υ15.3,2.1; τῆς γὰρ ἀριστερᾶς 
χειρὸς κατεχούσης τὸ χρῆμα, ἤτοι τὸ βαλάντιον, ἡ ὃ. χεὶρ σπείρει τὸν 
καλὸν σπόρον εἰς τὴν χώραν τῆς καρδίας τῶν πενήτων ΤΛΤΆ, ῥγ.Δλ11.6:3. 
(Μ.27.13728}; οἵ ἢᾶπα οἱ (σοα θεὸς δὲ αὐτὸς... ἄνωθεν αὐτῷ ὃ. χεῖρα 
προτείνων Ἰλιι5,. (,τοίρ.223.15; Μ.20.13710); οὐ βούλεται δὲ ὁ μονο- 
γενὴς εἰδέναι τοὺς σαρκικοὺς λογισμοὺς τί ποιεῖ ἡ ὃ. χεὶρ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος, ἵνα μή ποτε τῇ ἀγαθῇ προθέσει καὶ τῇ πλουσίᾳ προαιρέσει 
προσεμποδίζωσι ΤΆΑΤΗ γ΄ 1.6:3(137128}; δας, 85. βυρδῖ, ἐὰν μὴ: 
ποιήσητε..«τὰ ἀριστερὰ εἰς τὰ δ. οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
“ἄργαρλ.35 (0.270); οἵ.«4, είν, δεν 38(ρ.94.10); 2. πδαΐϊ, 45 βαθβῖ., 
γσἠὶ μαπά οἱ (το τὸ γὰρ ὃ. οὐ τὴν κάτω χώραν δηλοῖ... ἀλλὰ τὴν πρὸς 
τὸ ἴσον σχέσιν ΒΔ5.5)1γ.15(3.11Ὸ; Νί,32.800); 3, οπ 1[6 τρί μαμά, 
(σποβῖ. τὸν σωτῆρα γενζν)ητὸν καὶ παθητὸν διὰ τοὺς ἀριστζερ)οὺς..- 
καὶ κατὰ τὸ πνευματικὸν ἐξ ἁγίου πνεύματος καὶ παρθένου, ὡς οἱ ὃ. 
ἄγγελοι γινώσκουσιν []οτη Ἔχο, ἡ μάσί.23(0.114.26; Μ.0.672Δ}; οἱ δ. ... 
οὔκ εἰσιν ἱκανοὶ παρακολουθοῦντες σώζειν καὶ φυλάσσειν ἡμᾶς" οὐ γάρ 
εἰσι τέλεον προνοητικοί, ὥσπερ ὃ ἀγαθὸς ποιμήν 1.73(ρ.130.8.; 6020) ; 
τεῖ, 7υβῖ τπδηῃ ὃ, τόποι στηκέτωσαν, ἀριστεροὶ μὴ μενέτωσαν ΑΙ. [0.114 
(Ρ.214.7}; Ὀὰϊ 581}. ὰ ρἤῆταβα ἐκ δεξιῶν, ᾽ῃ βειι. οἵ πρεσβύτεροι ἐκ ὃ. 
αὐτοῦ [3ς0, ἐπισκόπου) [.12.-ρ.(οησὶ, Α͂Ρῥ.8.12.3; ὃν ἐθεάσατο Στέφανος 
εοὐἑστῶτα ἐκ ὃ. τῆς δυνάμεως (ὐη5ὶ. Α͂Ρῥ}.6.30.1ο; ΜδΙς  γιορίξε. 
Δ3)ιιτ(Μ 6 ς. 9818); τεῖ. βοι β οἵ 151 οἱ τοιοῦτοι ἐκ ὃ, ἵστανται τοῦ. 
ἁγιάσματος (Ἰ]δπι.5ἰγ,.4.6(ρ.2ὅ1.12; Μ.8.1241τλ}; Οοδεί, ἐρ Ῥ5ιλλιτο 
(Μ.12.14324}; τεῖ. ρίβος οὐ ϑοῃ ἴῃ τϑϊαιοη ἴο Βαίΐμεν θρόνον ἐκ ὃ. 
αὐτοῦ Ῥοίγο.6}.2.1; λόγος θεός... ὁ ἐκ δ, τοῦ πατρός (Ἰοιη. ῥαφά.1.3 
(Ρ.91.24; Μ.8,2520); ἐκ ὃ. γοῦν καθήμενος, ἀριοτερὸν οὐ ποιεῖ τὸν 
πατέρα" ἀλλ᾽ ὅπερ ἐστὶ ὃ. καὶ τίμιον ἐν τῷ πατρί, τοῦτο καὶ ὁ υἱὸς 
ἔχει...διὰ τοῦτο γὰρ καὶ καθήμενος ἐκ ὃ. ὁ υἱὸς ὁρᾷ τὸν πατέρα καὶ 
αὐτὸς ἐκ ὃ, ... ὁ υἱὸς ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ, ὃ. γὰρ ὄντος 
τοῦ πατρὸς ἐν τῷ ὃ. ἐστιν ὁ υἱός" καὶ καθημένου τοῦ υἱοῦ ἐκ δ.) ὁ 
πατήρ ἐστιν ἐν τῷ νῷ ΑἸΒ.4γ.ι. Οτ(}1.20.1408) ; οὔτε κάθηται ἐκ ὃ. 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀλλ᾽’ ἀκούει λέγοντος τοῦ πατρός [Ὁ5.1ορ:1] (οηὶ. ἄΡ}}. 
γ.25.2: ἴῃ οτεδάς: ϑγηηδι η.(341)3(0.250.14; Μ.20.7240); δ. γηη, 
“4π|.(345)1(8.251.29; Μ.26,7288);ὺ διγηιδιδίγηιια ἀπαίμϑΒ, δγηι. 
δὴρηι.3(0ρ.226.4: Μ.26.609238); γνηδι Νίκ. (250). ΓΒατ, κι 2.21.6(3. 
880); ϑγγηιαρ. ἘΡΙΡΒ. ἀπε ττδίρ.147.1ο; Μ.43.2320); δγηιδι ἄρ. 
(0.32); 4. γτἱρῖέ παπᾷ ταϑὰ, Ἐπ5.υ.(..4.44{Ρ.τ86.1; Μ.20.11030)}; 
5. τομγίεους, κιμαΐν, πεῖ, ἃ8. ϑαθβῖ, διὰ τὸ ὃ. τῆς προαιρέσεως μὴ 
δυνάμενον [5ς. τὸν θεόν) παρορᾶν τὸν δεδεημένον τῶνδέ τινων ΟΥτ.0γ. 
11.4{0.323.20; Μ.11.4534}; 6. ψυχὴν πίστεως καὶ θεοῦ ὃ. ὁπόταν ἴσον 
τὸ τῆς ἐπαγγελίας καταστήσῃ Α(. 7ο.δοίρ.1δ4.τ6, σΟ0.}}}. ἀξίαν, 
δεκτικήν). 

Β. 85 ἔστη, βιιβί,; 1. γύρη! ἤαπά, Ἰτυροβεᾷ ὃν ὈΙβθορ 1. θα ρ Ισπια] 
τὶς διὰ τοῦ ἐπισκόπου σον ὁ θεὸς υἱοποιεῖταί σε, ἄνθρωπε" γνώριζε, 
υἱέ, τὴν δι, τὴν μητέρᾳ σου καὶ στέργε, καὶ τὸν μετὰ θεὸν γενόμενόν σου- 
πατέρα σέβου (πε, ρ}.2.33.1 ἴὰ τε οὗ σοῃβθοσαίϊοῃ ὁ δὲ ἱερεὺς..... 
ἐπὶ κεφαλῆς ἔχει τὴν τοῦ τελοῦντος αὐτὸν ἱεράρχου ὃ. Ὀϊοπ.Ατ.6.ἢ. 
5.2.2(Ν 1.2. 5008}; οὗ σοά, ϑυτῆθο!] οὗ ποηοῦσ, σίοσν, απ ροννεῖ δ. δὲ 
τοῦ θεοῦ ὅταν ἀκούσῃς, τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τοῦ θεοῦ εἶναι νόει 
ΤΑΙ φιισο ρι. 45(Μ.28,7280); δ. ... τὴν θείαν οὕτως ὀνομάζων ἐνέρ- 
γειαν ὙΠατ,)ς,19:7(1.727); ὃ. δὲ τὴν ἐπὶ τοῖς αἰτίοις αὐτοῦ βοήθειαν 
10.Ὁ, [,.0.1.ττΜ.04.8444}; δι δὲ τοῦ πατρὸς λέγομεν τὴν δόξαν καὶ 
τὴν τιμὴν τῆς θεότητος 1Ὁ.4.2(11048); σὶνιην [1ἴς, ἢξὶρ, ῥτοϊθοϊοι 

διὰ τῆς ὃ, ζωοποιῆσαι δύναται ἐἰομ! (ἰδηι.7.3; Ἐδαβ,}.6.6.3.4(} 4.20. 
5288}; θεός...ὃι αὐτοῖς ἐπήκοον παρέχων 14.70.1 3(ρ.040.1; Μ.2ο. 
1517}; ποίμανον αὐτοὺς ὑπὸ τὴν δ, σου (οηί. ἄρ .8.41τ.8; ἃ5 Ὠδάνεη]ν 
Ῥίδος οὗ (γῖβῖ καθίζοντα αὐτὸν ἐν ὃ. αὐτοῦ [8ς. θεοῦ) Τυϑι. ἀτα].32.5. 
(Μ.6.5448); ἐν δ, ὧν αὐτοῦ 55. θεοῦ) Οἵ-.70.13.8(ρ.23.ς; Νί,14. 
412Ὰ}; Ἐπι5.2.1..3.π4{ρ.171.14; Μ.24.το28.); ἐκάθισεν ἐν τῇ ὃ. τοῦ 
πατρός. ὃ. γὰρ τοῦ πατρὸς λέγω, οὐ τοπικήν, ἢ περιγραπτήν" ἀλλὰ 
λέγω ὃ. τοῦ θεοῦ εἶναι, τὴν ἄναρχον, καὶ προαιώνιον δόξαν, τὴν ἔχων 
ὁ υἱὸς πρὸ τῆς ἀνθρωπήσεως καὶ μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ταύτην 
ἔσχηκε Επεδοί (Ρ.254}); ἴπ ἰδ. οτεεαβ, δγνμδι ἀμ. (3ι)τ(ρ.240.5; 
Μ.26.721Ὰ}; 16.2(0.240.25; 7244}; 1δ.4{0.251.8; 7520); δγ»ιό. δίγηι 
(ρΡ.254.27; Μ.26.7368); εἴ γνηδι ϑαγά, Ογεμί (ρ0.τοο,τοι); Μϑυςεὶ!.. 
ἐρ.(ρΡ.258.1ο; Μ.42.3850); δ γηιὸ. Αρῥ.(}Ρ.24,20,21,34); δγηιδιαρ.. 
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ΤΡΙΡΒ, ρει ττοίρ.148.24; Μ.43,226Ὰ); ΤΑτἢ ὐρονρν. (ρ.66.2ο; Μι:6. 1 γὰρ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ δεσμῶν, ἀλλ᾽ ὁ Χριστὸς ὁ τὴν ἐξουσίαν ταύτην 
12328}); δγγηδιαρι(σηδί. ΑΡ}.7.4τ.06; δνγηϑιΝ το. ΟΡ(ρ.8ο.τι, ν.}. ἐκ 
δεξίων 11.2.288}} ; πα Π1δ ἔΟΥ {π|8 ὅθ ἡ δ, τοῦ φωτὸς ἡ καταστρέφουσα 
τὸν πονηρὸν ἐν τῇ ἰδίᾳ φύσει “41,7 μον. ἃ 48{(Ρ.164.12); ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ καὶ σοφία ὑμοίως χρηματίζει...καὶ ὃ. ΤΑΤΉ..4γ.4.33(0.82.4; Μ.26. 
5170}; ἡ ὃ. τοῦ θεοῦ ἡ ποιητικὴ πάντων τῶν ὄντων, ἥτις ἐστὶν ὁ κύριος 
«(αὕτη τὸν ἐνωθέντα πρὸς αὐτὴν ἄνθρωπον εἰς τὸ ἔδιον ὕψος ἀνήγαγε 
διὰ τῆς ἀνακράσεως ΟΥΟΝ 55. ἔη, 5(2 θ,117.4; Ν1,4ς.6078); ὃ. τοῦ 
πατρὸς τὴν τοῦ θεοῦ λέγομεν δύναμιν τὴν ποιητικὴν τοῦ παντός, ἧτις 
ἐστὶν ὃ κύριος 1δ.6(ρ.135.25; 7200); δ. γὰρ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ὁ υἱός 
(νχτ. ρἰαβρμι τη. 53(1.16Ὰ}; ΜΑΠΊΟἢ, ἡ ὃ. τοῦ φωτός Ἡδεροτη. Ἄγεἶ. Ξ(ρ.6. 
τ; Μ.109.14338) 1δ.(ρ τοιτᾷ; 14378}); ἢν... οἵ τὴς ροοσί πιατὶ σώζει δὲ 
530. ὁ θεός] καὶ εὐεργετεῖ διὰ τῆς ὃ., τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τοῦ.. ἀγαθοῦ Πομι. 
ΟἸορ.20.3 2. γίρἠηϊι λκαμά, ῥίεάρε, ρΊατ. θεῷ δ. ἔδωκα Ῥ4}1.λ.1ππς. 
χιίρ.65.16; Μ.34.10748); 5ῖπρ. συνείδησις πίστεως...«τῆς μελλούσης 
τρυφῆς ὃ. ἀπολαμβάνει (οηεὶ. 4 Ρ}.7.33.3. ᾿ 

δεξιότης, ἡ, ἩΡ»ΓΡἠΪΗ655, γἱσ σοιςησος, το Γαστῃ ράη.ν. 6 
(ρΡ.16.17; Μιτο.τού00); τ. Ν γββ, ἔην τί Ρν54.12; Μ.45.2844). 

δεξι-όω, 1. δοῖ., αἰΐρυϊαϊε, τ, ΑΛ ,ἐχογεοι ρ Ἰῦν ρτ.λ.6.6.12(0.220. 
1; Μ.88,18848); 2. τηεα. ; 8. ἐηϊεγίαϊη δέκα ἄρτοις... ἑκατὸν ἐδεξιώ- 
σαντὸ ἸΝΊΪ. ῥεγίϑἰ. τ. 2 ο(31,70.032Ὰ); Ὁ, τοείξορμισ, γοοεῖσε ας α βίο, 
ΑἸΠ.6ρ..4ερ.1.1δ.2γ(84.25.5804Ὰ); ΝΠ, ῥεγῖςξι,12.τί(οῦπα); δ, γεκεῖνε 
ἀϊμάϊν, ἱγεαὶ κτμάΐν, Ἐλι5,4. 6.8 Ῥχορτη. (0,251: ; Μ.22.5724}); Εύτμαὶ, 
Το ῤῥιεαὶ (Αι. ὃς. 880); ἃ. ῥομποιν, ΟτοΝ υββ5.Πορη ἴῃ Οαπὶ, 
{(Μ.44.8450); 6. μομοην, ἐπάοιυ τοῖς ἐντεῦθεν χρηστοῖς πολλάκις 
“-οὔται τὸ θεῖον τοὺς εὐσεβεῖς τ ΝΆ Ζ,ον.τ4. τοί ἴ.325. 8818) ; Ε, ρέει; 
ονεγαες φιλήματι τὸν τράχηλον δεξιώσασθαι (τ  Ν γ53.0γ. (οηι.2(ρ.38, 
30; Ν.41.11440); 8. δηηγασε, ἀζέέῤὶ μαθόντες. ..«τοῦσθαι τὰ βλάπτοντα 
ΝΗ αρη. 3Ξο(Μ.70.τοτ6})); 3. τπεᾶ., τὰ Ῥᾶ55. 56Π86, δὲ γεεείυοα σοτα- 
νᾶς..«πολλοὺς σπεύδει λυπῆσαι τοῦ “-ὦσασθαι ἘΡὮΣ.3.80α ; 4. ρΡᾷ58., 
δὲ γεορεῖυεά ; Οἵ τερεπῖδη 516 Υ5, 15π5...6.4.23.6(Ν],20,2858). 

δεξίωσις, ἡ, 1. φγαείοηςη655, ἰπὰ Ἰγραϊηιεμί; ο]ατ., Ἐλιβ. ἢ, 6.8.1. 
(}1.20.7400}; 5ϊηρ', στ Ν γϑϑιδαρι ἀπ} {Μ.46.420Ά}; Ο(ἢγν5.}ο»..43.2 
ἢ σεμ.(4.437Ε)}; 2. ῥοορτίαϊίν, Ἐπ5.ν.(5,4.λ4(ρΡ.136.ς; Μ.20.ττ030); 
τ, ΝΖ.ογ,8,12(Ν1.35.8ο010); Βα5.536}.υ, Τφεῖ, τί Ν] ὃς, 810); 3. ῥγο- 
ἐδοίοῃ, ἐτμαϊΐν ἀδϑιξίαμεο; ρατ., Ἐπι5,} τβίρ.259.12; Μ.20.τ440 4}; 
1ά.λ.6.4.15.47(}1.30.361Ὰ}; ΟΒΥγϑΐσηι. .5 τ Ὀβά (τ. 2ου 8}; 4. γ6- 
ἐϊξί, σοτηζονὶ, ἘΒαβ. ἰγιεὶ, οι. 2.5(1.3408 ; Μ.30.484};; 5. ΦΥ7Π!, οδξενίηρ, 
15115,41, βγη, Β(Δ.86,557})}; ὑγῖδε, Τστι Να Ζιλν.}α!.2271(Μ,328.5315Ὰ). 

Ἐδεξιώτης, ὅ, σμεκί-παδίεγ, ῬᾺ]. ἢ. Γιατ. κο(ρ.τ4ς5 πι(οημο Μ15); 
Μ.34.1217Ὰ}.ὕὕ 

δέος, τό (Α), Ε. καν; βοάϊν, Τυδι ταί. 82.4(Ά1.6.672.}; Ἐπι5.: 1}. 
τιτοί(ρ.69.5; Μ.24.8410)}; 2. ργομηά ἰογ βοαΐν ἔξαν ὃ. γάρ τι ἔχουσιν 
36. οἱ τοῦ σωτῆρος λόγοι] ἐν ἑαυτοῖς Τ51.ἀὲ1αἰ.8,2(Μ.6.402})}. 

ξδέος, τό (Β), ἰχεὶ πενία... καὶ τὸ ὃ. τῶν ἀναγκαίων (ἸὨγγϑιάονι. 3.4 

ἐῃ Ἐρλιιτικο). ᾿ 
Ἐδεπορτατίων, ἡ, (1.1, «ἀορογίαϊϊο) οχτΐε, ΑἸΏΘΟΒο]αϑί, οίζτο. 

{ρ.114); Ῥποξιηοιπος,Ο. 6 (}1.το4.760})). 
Ἐδεπόσιτον, τό, ([41, ἀοροστμη) ἀσοῥοσεῖ, Ἰρῃ Ῥοῖνε.6.2. οἷε, 5. 

ἄκκεπτα. 

Ἐδερβᾶς, Ῥε͵ρίδη ϑγοχᾷ, τὸ ῥγαθίογί) τὴν τάξιν...τοῖς προπυλαίοις 
τοῦ ὃ, ἐφιζάνοντες, ὃ δὴ φίλον ἀρχεῖον παρ᾽ “Ελλησιν ὀνομάζεσθαι 
ΒΌΡΒΥ Η, νυ. παςὶ, (ΝΜ ν02.16978). 

δέρμα, τό, 1. «κῃ, πϊάο, τ Ν γ88.0γ.αἰοο;.δ(ρ.46.6; Ἅ1.4ς. 360) ; 
Π564 5 ΟἸο Πίπρ Ὁν Ρσόρμεῖβ (ΗΕ0.11:37) διὰ τῆς.«τῶν κτηνογενῶν 
δ. ἐνδύσεως, καὶ ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ προδιετυποῦτο 
Αμδϑί.ϑιλεν. τ ΝΜ ,80.τος 24); 2. δαγὲ οἵ ἃ ἴγοθ, Τμαάτφι. 20 ἐμ θη. 
(1.533); 3. ῥραγοίηπεμ, ῬᾺ]}} υΟλγγς.2ο(ρ.125.17; Μ.41.70}; 4. ἰραϊδιον 
ἐσκεπασμένοις..«τοῖς ποσὶν ὑπὸ παχέων τινῶν δ. τ. Ταύτῃ. ῥαη.Ον.2 
{0.ς.20; Μιτιοιτοςόο). 

Ἐδερμακατούδιον, τό, ἢ φαγρηθηὶ οὗ σαϊΣ ζαν, Βατυίῃ. Πάρος, ἤσαν. 
{ΜῈ το. 14058). 

δερμάτινος, οὗ ελίη, τοί. σϑθη.3:21, ν. χιτών, 
δερματοφόρος, τϑεαγίηρ δκίης, Ἀπαβί δι θα. 2(}{.80.10538) 
δερματόω, εἰοίξε τοῖς σρίη, αεο.Ῥ5.Πσχ, τοί Μ.02.15294}. 
Ἐδερμοκουκούλιον (-κουλον), τό, ἰσαΐδεν εοτοὶ, Ν 1). ἘΡ}Ὀ.2.τ]8(}1.70. 

2020); δερμοκούκουλον ΝΊΓΘΡΗ τὺ δγη τ] Δ 1.86,30068). ᾿ 
δερμότυλον, τό, ἰεαϊε, εμδίοη, ῬΑ]1.}.. 1 ατι5.5πίρ.τ4ο.ε; Μ.534. 

12448). 
Ἐδεσέρτωρ, ὁ, ν. ᾿ἐδησέρτωρ. 
δέσις, ἡ, ὑτηάτης ἰορείλον, ῥομά λῦσαι τὴν ὃ. τῆς συμβιώσεως (Ἰδπι. 

Ῥαεά.2.7{(ρ.19ο0.1; Μ.8.4578}); οἵ θοαγν δπᾶ 50] ἂ χεδίιοη ἡ δὲ μὲν 
ἀρχεγόνοιο βροτοῦ ὃ. τ ΝᾺ Ζ.ἐα»».1.1.8.78(.}.37.452λ}; αὖ ΤεβΌγτθο- 
(οη ἀνάστασις, ἡ ὃ. τοῦ συνθέτου 1.1.2.34.25τ(063}), 

Ἐδέσμευσις, ἡ, ὥη ΡΥ] οΉῃ θη, ΒΟρῃτ. Π ας ἡπαςί. (Ν.02.1720 Δ). 
δεσμεύω, δεσμέω, δὶμά, τεῖ, ρονγεΥ5 Οὐ ὉΠΌτΟΝ ἴῃ χεσϑζα ἴο 5] οὐ 

ἡμῖν δεδωκώς (Ὠγνπ5. ον. 4.6 τι ἢ ε. (12.400); αὐτῷ μεταδίδωμι τὴν 
ἐξουσίαν τοῦ δεσμεύειν καὶ λύειν (δι. 9ρΡ.52(ΝΜ.3,368); ἐν χειρὶ γὰρ τῆς 
ἱερωσύνης ἐλύετο καὶ ἐδεσμεύετο τὰ ἁμαρτήματα [0 10}}.ἀγὲς.07(0.1τὃ, 
11; Μ.43.1034}; {815 ΡΟΨΓ 15 ἔγονη (σοι σὺ δὸς ἐξουσίαν..«λύειν ἃ δεῖ 
λύειν, καὶ δεσμεῖν ἃ δεῖ δεσμεῖν ἰ ον (ἰδη1.3.72.; τοῦ, Μ|1.711 εἰ γὰρ μὴ 
μέλλουσι κρίνειν ἁπάντων ἔσονται ἄκυροι καὶ μάτην τοῦ δεσμεῖν καὶ 
τοῦ λύειν ἐξουσίαν εἰλήφασι (Ὠγνϑιἠοηι.34.1 1ἢ᾿. ΔΠ.(7. 2840); τοῦ, 
ΠΠΡΟΒΘα ῬΕΟμΆΠΟΟ5 ὅσα ἄν ἔτη ἔλαβον παρὰ τοῦ δεσμεύσαντος αὖ- 
τούς 770. [6]. ῥοφηῖ. (Μ,.88, τοοςο); δεσμήσαντος 7 70.Ψ.[6}.5ἐγη(Μ 88, 
1020})} ; ΓΟ, ΟὈξοσ να Ποε5 πότε γὰρ τὸ σάββατον ἐπὶ ἀγαθῇ προφάσει οὐ 
λέλυται; πότε δὲ οὐκ ἐδεσμεύθη ἀπὸ πονηρίας οὐ μόνον τὸ σάββατον, 
ἀλλὰ πᾶσα ἡμέρα; ἘΡΙρΡΗ. ἐαον.Οὐ.82(ρ.τ2.4.3; Μ.4.2.1578}; οἵ τὴς 50] 
δεσμεῖται φόβῳ Πον(ἰδηη.τ.2; ας εἰς ῥτπ ἰσ, ΤΡεΙγ ΑἸ ρὰν.3 

(ρ.34). 
δεσμίδι(ο)ν, τό, ἀϊπ|. οὗ δεσμές, «ρταὶἑ διεΐο, (4.1 οἰγιδὶ ἀπαγ.Ὁ 

(Ρ.120.10,23). 
Ἀδεσμολύτης (δεσμόλυτος), ὁ, ομέ το γείραξος ἔγονι δοπίὶς, 

ἰἰδεγαίον, ΤΟΥ Νὰ ἐν, ραϊ.441(}1.38.173Δλ}; δεσμόλυτος 1δ.2:20(3334). 
δεσμός, ὁ, 1. δοηα ,; οἵ ΡΏγΒ51οΑ] θομ 5 ἂϑ οσιθιοπ οἵ πιαγίγτϑ, 

Ιρῃ ρλατ. 2; τὰ δηηγύηνατια,; Ροΐγοι ρον; πιρῖ., τὰ ροοά 5εῆβο, οἱ 
(σοά᾽᾿ 8 Ἰονε εἴς, τὸν δ. τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τίς δύναται ἐξηγήσασθαι; 
ΤΟ ϊονι.40.2; μεμαθηκὼς τὰ θεῖα ὃ. Ὑπατιψη. 50 ἠμ τ ἰκερ.(ι.386); οἐ 
Βαμηδὴ ἰονα ἡ τῆς ἀναλύσεως τῶν ἱερῶν τῶν φιλίων τούτων ὃ. ἐξουσία 
Οτ. Τμδυτη, ραη Ογδίρ.18.4; Μν1ο.1072}); οὗ οἰιαβι ιν, Μθίἢ,ενηρ. 
4.0(ρ.52.3; Μ.18.068); ἴὴ Ῥαα βθῆβε; πὰ ροη,, 20(76}}.20.4; τοῦ ὃ. 
καταμεγαλοφρονοῦντες τοῦ σαρκικοῦ (]οτη.5,7.7.7{(ρ.30.24.; Μ,9,.4568); 
οἵ Μοβαῖςο ἴνὰνν ἔλυσεν γὰρ ἡμᾶς ὁ κύριος ἐκ τῶν ὃ. (η5ὶ. ρῥ.6.15.πτ|; 
ἦλθεν... «λύων..«τὰ πεπεδημένα δεσμοῖς τῆς κατάρας 1ρΙρἢ ἀεν.20,ὃ 
(Ρ.331.1; Μι41,4048}; Ποτοῖ,, οὗ τε Πρ Ὀρίνγθοι θοᾶν ἀπὰ 
808} ὃ, αὐτῇ τὸ σῶμα δεδόσθαι τιμωρόν ΜίοτΠ.γες.1,2υ(ρ.26ο.12; Μ, 
41.11370}; ὃ, --- τὸ σῶμα μεμηχανῆσθαι κατὰ τῆς ψυχῆς 1.τ.2ο(ρ.26:. 
10; 11408}; ἔφης ὃ. εἶναι τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα Λακπιι). ταὶ. 3. τ(ρ,ττό. 
35; Μι1τ.17038); Τεῖ, Το. ἐλύεξτο... πᾶς ὃ. ... θεοῦ ἀνθρωπίνως φανε- 
ρονμένου Ἰσὰ. Ρλ..0.3; τεῦ, Οἢσῖδε δὲ Αβοδηβίοη λύσας πάλιν τὸν ὃ. 
τοῦ σώματος Ἠ!ρΡ.ἠαε7.8,.8(0.224.:ο; Μ.16.334066); 2. γεδίγίε 0}: 
ταξῖ,, πῃ ρεη., ΤΠαϊ,6ρ,112(4.1192); [4 7οη.1τ(2.1464); (ΓΡ(281)εῤ. ἀρ. 
Τάτ. ἡ.ε.5.0.3(3.1028); 3. σεησμγο, ἀϊφείρ[ίης, οἱ ἀοά δέχον τὸν δ. 
ᾧ ὁ θεὸς... γίνεται σύμψηφος ὙΠατ,λ.ε.ς.18.4(3.1047}; οἵ (Ππαγο ἢ τὰ 
τῆς ἱερωσύνης αὐτοῖς δεσμὰ περιτέθεικα ἰὰ,ἢ..Γο].5γ1(3.1237}; Δ, εις, 
τῷ, 8(3.το48); τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτὸν κοινωνίας ἐκώλυσε, καὶ τὸν 
ὃ. ἐπιθεὶς ὑπεχώρησεν 1δ.5.537.1τ(3.τογ8}; 1Δ.ἐρ.ττ4{(4.13τ0}; [15 Ῥόννοῦ 
οἵ Βυτσοῦ σοπιδβ ΓΠγου ἢ (τίσι, (Πυγϑι ον 4.6 ἐπ ον. (3,.40ς,0); 
4, ἐἰαΐῃ οὗ ἀγριπεηΐ, τ Μαρ ἀταί (ττ.Ζ.0}.}4.6(Μ,Ὀ1..77.331Ὰ}. 

Ἐδεσμόω, ὀτηα ἰορείμον, 41.}11.14{0.234.1}; Μοϊοτι αν πον. 25 (Μ,64. 
1220}). 

δεσμώτης, ὁ, ῥ»ΊίρΟ Εν ; 60Ε]., 9516 τιον ἐὐπσι ο, ΟΠΥγβιμομ. 4.6 ἴῃ 
ΗΠ εν.(12.490). 

Ἀδεσμωτικός, 0} ῥγίδοην, Τοι5. ἢ 6,8.το ττ( Μ,320,768Δ), 
δεσπόζ-ω, 1. αΌ5., ἐδ ἰογιί ΟΥἨὨ Ῥιαςίεν, οἵ τη προσετάγη τῷῶ...-πεῖν 

ΜεΊΉ,γ65.τ.35(0.274.1; Μ.4τ. 1008); οὗ σα ὡς γεωργοὶ γὰρ ἀγαθοὶ 
παρὰ τοῦ “οοντος τὴν ἀμοιβὴν ἔξομεν {πι5ῖ, Ταροΐ, 44.152 (Μ.6.32060}; οὗ 
ΟΠ γεἰϑέ εἰ ὁμοῦ θεὸς καὶ ἄνθρωπος ὁ Χριστός, δηλονάτι ὁμοῦ “-εἰ καὶ 
“νεται Το τ. ΠΝ εεὶ.1.43(Ν] δύ, πολ); οἵ, πη, ; 2. ο. ρϑηϊτ,, ἐδ 
ἰογᾷ οὐ ριαβίϑυ οἵ, οἵ υθλῃ τὸν κνεῖν, παντὸς τοῦ ὁρωμένου κόσμον 
λαχόντα ΜΆΧ.ΦΡ. τοί Μ ο1.4408); οὐ ΒΜΝ πάντων -τ-οὐσαὰ ἸύρΒτ. 
4,526Ε ; οἵ δῆ ρε}5 δι τῆς κτίσεως πάσης ΒΠΟΥΠ. 15.3.41 Οὗ σα τοῦ 
πάντων “-ντὸς [ι|51. ταροὶ.τ4.5(Δ1.6. 2480); ΑτῊ χεη .20(Μ1.2ς.578}; 
σοντα τῶν στοιχείων ὕντ, 4η,.46(3.30 08}; τὰ θεῖον.. «οὐδὲ μόνον 
᾿Ιουδαίων “-ον ΤΉσΙ, Εἰπεελ. τ τ (2.081); μά 885., δὲ αὶ βογυαμ, δε γπίδι, 
16 η1.11. Δί δδι.1,.43. εἷὔ, βαρτα; εἰ..«κύριος καὶ Χριστὸς... ἐποιήθη 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὁ ᾿Ιησοῦς, πῶς ἔτι ὑπὸ τοῦ θεοῦ “«“εται; 1ῤ.κτ4(Μ.86. 
1730 0); 3. Κορ εἤαγρε οὗ, α. σονΐ, τῶν. χρυσῶν ἐδέσπωσεν 510] 
ΔΙγΟεο0.8(0.04.0). 

δέσποινα, ἡ, μη δίγεδς; φμεε; οἵ ΒΜ, Ροίτ ΑἹ, {κι }1.18.5178)} 
αἰζ. 8. θεοτόκος ; ̓Ιωάννης.. υἱὸς ὧν θέσει τῆς δι Πιδοπῖ. Η. Δ᾽ 45).4.0 
(Μ.86.1τ6410)); ἰΟατερεηι τε ρ.(Μι86,6608)}; [0.Μοβοῃυ γα, 45(Μ.87. 
2900Β) Οἵ, 5, ἐκτύπωμα; (λγοη. Βασεμυριαι( Μ.02.804); ἘΠρΡΒπ εὐγοη. 
Ριοο( Μ, τοῦ, 2690) ; ἐδυνήθη... ὁ θεῖος λόγος... ἐνανθρωπῆσαι ἐν τῇ ὃ. 
710. Ἡ.Ἰεοη(Μ.96.13568); ἡ δ, πάντων καὶ θεοτόκος ΝΊΓΟΡΗ. Ὁ, 
υνδγηι. τ 50(}1,80.31218); ἃ5 ἔογη οὗ πα ἄτοβα παρθένε δ, ΡΗτ.2.5260 ; 
Μοα, ον τοί Μ.86.3205); 7. 1)ιεαγηπς ον, ΒΡΙ͂ΜἪ 22(ρ.220; Μοῦ. 
130648); [οΜοπιΐγριη το ΔΊ νν(.οδ.12880); Τατι Ναχ γι ῥαὶ. 634 
(Ν1.38.1874}. 

Ἐδεσποινιακός, τὐτὦ αἰ μογτὶν Ὁ δριρτσος, ϑντη ϑῖν!, [οῤ..}μ5|. 
(}1.86.32170.. 



δεσπόσυνος 

δεσπόσυνος, δείοηρτηρ ἰο ἰξε Τιονά, οἵ τοϊανες οὐ (γιβὶ δ. 
καλούμενοι διὰ τὴν πρὸς τὸ σωτήριον γένος συνάφειαν ΑἸτΙσ ρ. ΑΥΣὲ.5 
(Ρ.6ὅτ.20; Μ.οτο,ότΑ}). 

δεσποτεία, ἡ, 1. οι ενσηῖρ. Τὰ ἸΘρᾺἘ θοῆβο, Γ1|5.0.(0.2.36{(0.57.5; 
ἈΠ.20.10128}; ΟΥΙΝΑΖ οεί. (Ν1.37.302Ὰ)}; (υνβ ίομι. 20,6 τη “147. 
2670); Τπαι φεεῇ. 40: τό(2.1τ037); τηρὶ., Οὗ τὰς τμϊησθ οἱ ἐπ|5 {πὸ 
ῥήματι μόνον ἐστὶν ἡ ὃ. (τυ. ἢΠορι. 1.1.2 ἮΝ Τρ. (11. 6088); 2. ἰογά- 

δὐεῤρ, 5 {18 μὴ προσδεχομένης τῆς ἡμερωτάτης ὑμῶν ὃ. ὅ τη. 50}],}. 
4. 7μεὶ. Ω. 86.32170); 5. »πηαδέίενγν, ῥοῖῦεν, οἱ Ττϊη. μέα θεότης, μία ὃ., 
μέα κυριότης 1: ΡΙΡἢ. Παεν. 57.4(0.349.22; Μ.41. 10018)}; οἱ (σά εἰ τοῦ 
εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι ἡμᾶς δεσπόξει θεός, πῶς οὐκ ἔσται ἀπὸ τῆς 
αὐτῆς αὐτοῦ ὃ. τὸ γίνεσθαι ἡμᾶς ἀθανάτους; εἰ δὲ τὸ γενέσθαι ἡμᾶς 

ἀθανάτους, ἔξωθεν τῆς τοῦ θεοῦ ὃ, καθέστηκε, πῶς οὐκ ἔσται θεὸς τοῦ 
μὴ εἶναι ἡμᾶς μὴ δεσπόζων; ἱ 75 φιγ... 43(Ν|,6, τα 84}; πάνθ᾽ 
ὑποτετάχθαι τῇ ἐκείνου δ, μόνου (πδῖ.ο7.5.6,3(ρ.156.20; Μ΄. 20. 124ΔΟΛῚ; 
ΓΗ τνϑβ. λον. 4.5.2 ἴῃ Δ14.{7.4780); δοῦλον δὲ τῆς τοῦ θεοῦ ὃ, Ἰάδορε. 
43.515 7ο.(8.2538); οὐ διὰ τὸν φόβον, οὐδὲ διὰ δ, μόνον, ἀλλὰ καὶ δι᾽ 
αὐτὴν τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν εὐχαριστοῦμεν 1α.ἠιοηι.2.2 τη. (οἱ (ττ. 

226Α}); τὸ ἐπικείμενον ἡμῖν τῆς σῆς ὃ. ὄνομα ΤΠαςτ, )αη.3:33(2.τττῦ) ; 

οἵ (μγίβε, Ἐπ5.4.6.ς.6(Ρ.220.4; Μ.22.2808) οἷξ. 5. δευτέρως ; ὁ γὰρ 
βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς καὶ τοῦ μέρους πάντως τὴν ὃ. ἔχει τι γ858. 
ον.) ἴη Οαμὶ. (Ν.44. 0004}; (ηςί. ΑΡ.6.25.5; πῶς οὖν οὐκ ἐσχάτης 
ἀνοίας τῆς οὕτω προσηνοῦς ὃ. ... ἀμελοῦντας, ἀχαρίστῳ καὶ ἀγνώμονιε 
δουλεύειν τυράννῳ; μεν. λοῦη. 8.5 ἔῃ [ο.(8.510}; ἡ δὲ Μωσέως καὶ 
᾿Ηλίον παρουσία τὴν ζώντων καὶ νεκρῶν ἐμαρτύρησεν αὐτῷ ὃ. [1.6. αἱ 

Τταπϑῆραγαίον} [514.Ῥὲ]. εΡΡ. :. 2300}. γ8.32208); Ὁ]. ὅν. }.6.2.21. 17 
(Μ. ὃς. 1285); οὗ Ἰθν}] μὴ γὰρ ἑαντοὺς ἠλευθερώσατε ὅτι πάλιν ἐπὶ 
τὴν προτέραν τρέχετε ὃ. ΟΠ σνβ. ονη τη αἰ. 5ττίιο, 11:8). 

δεσπότης, ὁ, ἰογά, Ῥιαδίον (υϑα. ΞΞΞ κύριος ᾳ. νὼ); 1. ἴὴ ρεῆ., 85 
Βανιησ δας ποῖιέν ἄμπελος... οὐκέτι εὔχρηστός ἐστι τῷ ὃ. ἑαυτῆς...καὶ 
τοιοῦτοι ἄνθρωποι. ..γίγνονται ἄχρηστοι τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν ἨοτΥΙῊ. 51». 
0.26.4 4].; ὥστε..«τὸν ὃ. ἥκειν ἐπὶ τὸ νέπτειν τοὺς πόδας τοῦ πιστεύοντος 
δούλον ΟΥ. 70.32.12(7; Ὁ.444.33; Μ.14.7728); οὗ ἃ Βυθρεηᾶ καὶ ὃ. σὲ ᾿ 
οἶδα καὶ κύριον τῆς ἐμῆς ζωῆς ῬΑ]]. ἢ. ΠΣ σι. δτίρ,τ55.13; Μ.324.12284}; 
ἤρ΄. ἀγοράζει... «ἡμᾶς κύριος τιμίῳ αἵματι, ὃ. πάλαι τῶν πικρῶν ἀπαλ- 
λάσσων ἁμαρτιῶν (Ἰεπὶ.εοί.2ο(Ρ.142.τὸ; Μ,0.7οδ .}); δ. ... γεγόνασιν 
ὑμῶν ἐκεῖνοι 5ς. 140]59] Πρ. (Ἰομι.το, ; δύνασθε ὃ. γενέσθαι πάλιν 
Ζδι.το.25; 2. Ῥαγίϊο,, οἵ δον! ὁ τοῦδε τοῦ κόσμου ὃ. ΗΙρρ.ἠαέν. -. 
τ6(Ρ.112.24; Μ.τ6.3174}}}} ΠΟΥΠῚΔ] {1{16ὲ ΟὗἨ ΘΙΊΡΕΤΟΙΒ; Οἱ ΡὈηης65, 
ὝΗΡΠπ,εἑνοη.. 31 2(Μι.τοδ,7578})}} 85. ἴοσὴ οὗ δαγοββ ἴοὸ ὈΙΒΠΟΡ5, 
ΑἸΟΧ. ΤΉρβϑ, . κι {(ρ.145.7; Μι25.2684}; 70. Απιιριγν.ίρ.9.10; Μ. 
Ἴ7.1738}} οὗ ρῥηεϑὲ {ππιγρ.) εὐλόγησον, δ. εἴ, δ ΟἾγγς.(0.362.23}; 
3. 650. οἵ σοά; 8. ἴὴ ρεῆ. ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ μετανοίας τόπον ἔδωκεν 

ὁ ὃ, τύ ]ορι.7.π, σύ, ὃ. ἔδωκας... αὐτοῖς... οἷς δός, κύριε... διότι; ὃ., 
ἐπουράνιε βασιλεῦ 1Ρ.61.2; Βανγη.τ.} οἷϊ. 5. γνωρίζω; Ἡδττη.:}25.2.".5; 
βλασφήμους εἰς τὸν ἑαυτῶν εὑρίσκεσθαι δ. ἴτεη.ἢα6ν.2.26.τ(Ν,7.δο3Α); 
ὁ ὦν, ὃ. κύριε ἃ θεὸς ὃ παντοκράτωρ 1 .ρΡ.Ο( πη. Αρ}.8,5.1| σὺ οἶδας, 
ὃ., ὅτι... γ᾽, Ραελ. Δ τϑ(Ρ.142.3); Ὁ. οἵ Βαίποε, τ ίοη. θα: το. 3; 
τοῦ πατρὸς πάντων καὶ δ, θεοῦ υἱός Τυβῖ, τωροΐ.τ2.9(}}.6.3454}; ἐῤ, 
ὅτ. τοί(4218); (ἸΘη ,γοὶ. τοίρ.78,12; Μ,8,2284}) οἵἵ, 5. ἐξισόω; ὦ τῶν 
πάντων ἔχων τὸ κῦρος ὃ. ὦ τῆς μονήρους δυνάμεως πάτερ (δ. Ρ. 
εν Ζ.ἰν.6.3.τ0.26(Μ| 8ς.1552Ὰ}; ὃ., δ, τῶν ἁπάντων, κύριε οὐρανοῦ 
καὶ γῆς..., ὁ πατὴρ τοῦ κυρίον ἡμῶν. Ϊησοῦ Χριστοῦ 1.1.8ως.(ρ.322. 
17}; , οὗ (τε, (Ἰθιη, δ ν.4.7(0.20γ.0; ΝΙ.8,12538}); διὰ τὴν πρόστα- 
ξιν ὡς ὃ. τοῦ Χριστοῦ ΟΥ. 0.28.7(6; Ρ.208.26 ; Μί.1τ4.696})); ὁ πάσης 
κτίσεως δ. ὁ μονογενὴς υἱός Οτο Ν γ55,ἐρ. τί Μ.46. το. 40}; οὐ γὰρ κύριος 
«ὁ ἄνθρωπος τῆς διατάξεως τῆς τοῦ σωτῆρος, ἐπείπερ ὁ μὲν ὃ., ὁ δὲ 
ὑπήκοος (ρησὶ. 4,Ρ.).22.6: ἵνα.. «τῆς παρὰ τοῦ δι. φιλοτιμίας ἀπολαύ- 
σωμεν (Ὠγχγ5.ἦἤοπι.30.1 1. σδη.(4.2048); μήτηρ τοῦ ὃ. σου γέγονε τᾶ. 
(ἤοηι. 5.32.3 τη 70.(8.3148); ΤΏΔΕ, τύ ογ.2: 8(3.176); τὴν τοῦ ὃ. σταύρωσιν 
Απαβε,διλοά, τ Δ΄ 80.τοῦο) ; τάν νηῶν. (Μ.89.84τΑ). 

δεσποτικός, ΟΓ ΟΥ Γ07 ὦ ἰογά οὐ τιαδίεγ; 1. ἴμ60].; ἃ. οὗ, [07, ΟΥ 
Ἰοφραγάς ἰἔ6 1,ογάᾷ, ΟὈ]δοίνεΙν προΐετο [5.. [485] φόνον ὃ. ῇγγ5. 
Μοη,.8.χ1.3 τῇ Μ14.(7.717178}} δ. φίλος ἐστίν ΑΠΌΡ.Βοβε. 70. Βαρ! (Δ ὃς. 
1772Α}; ὁ λῃστὴς..«πόθῳ δεσποτικῷ τῶν ἥλων τὸν πόνον οὐ λογιξό- 
μενος Βα5.561.07.17.τ(}.8ς.2174}:; θείῳ καὶ δ. φόβῳ ἙΡτος,σ, ἔν. 
1δ' 27(Μ.87.12804Ὰ); {10.1).8. τοί. οὔ. 10328) οἰξ, 5, ἐκτύπωμα; 
ΡΒ. οὔ ἐδε Τιογά, ῥεϊονισίηρ ἰο ἐδ 1,ογα, ἔτεα. τὸν ὃ. τόκον Απεὶρ. Βοβί. 
.19.Βαρί τα Μ ὃς, 17768); πάθει Ατειῆ. ΑΡοειδο(Μ.τοῦ.748}})}; θάνατον 
Ὁ γυς.Πο».27.1 ἢ. ΠΗ οΡ.(12.2450)); κοινωνίαν τοῦ σώματος καὶ αἵματος 
τοῦ ὃ. Τ)ιάντα, Γγ1η.2.14{(Ν.30.7168}; κοινωνήσας τῶν ὃ, συμβόλων 

ῬΆΠΠ Οβγγς.ατίρ. 68,9; Μ.47.38); θέλημα Ὀγτ. 5.7: ττ(Μ.60.7524}; 
ιδόγμασι Ἰά. Αὐαι.τοί3.525Ὲ}; νόμῳ Οςφπηδα,ἐἠηεγεί.(Ρ.79.41; Μ.85. 
τό170); οἶκός ἐστι ὃ, ἡ ἐκκλησία ΤΠ γγϑιρτου. (2.7638); ε,, ἐβρ. οὗ 
Ἐδϑέναὶβ εἴς., ἀορείηίεαί νηστεία ῬΑΠΟ ἢγγ9. οἔ(ῥ. 55.3 ; Μ. 47. 22); 
«ἑορτῆς [1.6, γραραηῖε] Οντἠονη ἀϊυ.τ2(:3, 38: Ὲ}; ἡ ὃ. ἡμέρα τῇ 
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ἀναστάσει τετιμημένη Τάτ. ΣΟ γ.16:2(3.281) ; ἑορτῶν ΑΠΟΥ ΟΥ.07.17 
(λ1.07.11724}; Οοησ ϑμμ4.4(Μ.00.17040); 2. βεουϊαῖ; 8. γογαὶ τῶν 
ὃ. παιδίων ΡΔ]} ἁΟἠγγνε.η(ριτατιαῦ; Μ.47.61); τὸ δ, βρέφος [1.6. 
ΟΠ εῖ51) Ρενς.(Ρ.1η.5; ΝΜ τοιοῦ); ἤδηςε Ὁ. μβενταὶ τῷ ὃ. καϑίσματι 
τοῦ “Ιππικοῦ Οἰγοη Βαφε 3 0(Μ.02.8840); ἐμελοί,(ρ.5). 

δεσποτικῶς, τ 6 ἀπίδογῖίν οὗ α τπαδίογ; οἱ ἙατΠοΥ, τοῖν Της. 
τὸν ἀποστείλαντα οὐ ὃ. ἀλλὰ πατρικῶς [ο.[),δόνμας τ τϑί Μ.06.5728); οἵ 
οι δ. εἰπεῖν μὴ ῥίπτεσθαι μαργαρίτας 'ΓΒατ. δ πρεξ Ρτοριι, (2.671): 

τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρίαν, ἣν ὃ. πραγματεύεται 1α,εὖ.8:2(3.504)} 
οἵ Ἡ. μοβί δ. τὴν ἐλευθερίαν οἷς ἐθέλει χαρίζεται ἰα. Τγίη.2τ(Μ.ης. 
1178). 

Ἐδέτης, ὁ, 06 τοῖο ὑϊπ 5, τ Νὰ ζιεαγηι..τ 8, Ξτ(Μ]..37.450 1). 
δετός, ἐμαὶ νιαν δὲ δοιμά, τ Ναζιέαγηπ,1.τ.2.15(Μ.37.403Ἀ}. 
δευσοποι-έω, γε, τπεῖ. δόγματα “-σαντα...καὶ ποιώσαντα.. «τὴν 

ψυχήν ΟΥ( εἰς.τ. 5 2(ρ.1ο3.6; Μ.τι.757Ὰ}}; ὡσπερεὶ “-ηθέντες ἀπὸ τῆς 
κακίας 1.5.6 π(ρ.259.5 ; 1005). 

δευσοποιός, 1. ἐφορίν ἀγεά οἱονεὶ ὃ. τις βαφὴ γίνεται..-περὶ τὴν 
ψυχὴν Ογκεολ τ Κοιναττ [8 τ ρ.300)}; αὐ παυτη, ραη. Ον.13 
(ρ.59.26; Μοτο. τοϑ80) ; τοῖς, «καθάπερ τινὰ ὃ. βαφὴν τὴν αἱρετικὴν 
παραδεδεγμένοις τι Ν᾽ 5. ον, εαϊεοῖι, (0.38 .τι; Μ.4.5.324 ψευδοποιόν); 
καθάπερ τις ὃ. βαφὴ καὶ δυσέκνιπτος ἡ ἀπάτη 164. ςΠΜΉ Ο(3 Ρ.212.11: 
Μ.4:.800}}; τηεῖ. ὅταν ἁμάρτῃ δευσοποιά τε καὶ ἀναπόνιπτα ὥγτ65.ΕΡ. 
44(Μ.66.1360Ὰ}; 2. ἃ5. 50 8ι., ἄγεν, Βαβ.ἐερ ἐδ. σεμὶ (0.43; Μ.3:. 
5681); ὕβυνβιλοηι.30. 5 τη ΤΟῸν.(το.τ178};} ὩΠατ.1ς τε τδ(ρ.9.ὃ; 

2.170). 
δευσοποιῶς, ἠμ ἀεεῤίν ἐνειΐ {ασμίοη; Ἀδῆσε πιεῖ,, ἐμεξαεεαδίν, 

καἰ, ἄρβοε,ταῖοί.361.27). 
Ἐδευτεραρία, ἡ, ῥγίογεξς, ἀὡορρμῖν ἐπεαὰ οὗ πμημένγ, 

{Ρ.60.20). 
Ἐδευτεράριος, ὁ, φεεομᾷ ἴῃ τονπιαμά, ΤΑΙ ἀοεί, Απμι.ι8(Μ,28. 

πϑιΑ); γγδιυ διιλγηι 8(ρ.70.13}; Φλαβιανὸς πρεσβύτερος καὶ ὃ. 
τῆς Μοδέστου (ΟΡ(ςΞ6)αεί.χ( (Ὁ 53 Ρ.157.18; 1.2.12224}} ῥγῆίογ οἵ 
τποπαϑίογν, τι αρ, ταί, (τ. ΖΔ 0}..)ε.2(δ,.01..77.158.4}. 

Ἐδευτεράω, ν. δευτερόω. 
δευτερεῖος, ρ]πτ. δευτερεῖα, τά σεεομ γαρδ, οἵ ὅοη ὡσανεὶ τοῦ 

πατρὸς ὑπάρχοντα δύναμιν καὶ σοφίαν ἰσοκλεῇ καὶ τὰ ὃ. τῆς κατὰ 
πάντων βασιλείας τε καὶ ἀρχῆς ἐμπεπιστευμένον ἔδτι5.}.6.1.2.τὐ(Μ,20. 
60Α}); πρωτείοις μὲν τῆς τῶν ὅλων ἀρχῆς ὃ. δὲ τῆς πατρικῆς βασιλείας 
ἐνδοξαζόμενος 14.1.0 π(ρ.198.26; Μ.20.12248); οὗ 81ὴ πολὺ γὰρ 
δεινὸν ἡ μοιχεία τοσοῦτον ὅσον τὰ ὃ. ἔχειν αὐτὴν τῆς κολάσεως (ἰ62)1. 
6.7(ΜΜ.2.418). 

δευτερεύ-ω, ἱ. λοία Ξοεομά ῥίαεε; τὰ ταῦΐκ, οὗ ὅθι ἴῃ τοίου τὸ 
ἘαΙμοι ἄξιον εἶναι τῆς “-ούσης μετὰ τὸν θεὸν.. τιμῆς Οτ,(εἰς.7.57 
(ρ.206.26; Μ.11.1501}}}; τὸν δὲ τούτῳ [3ς. τῷ πανηγεμόνι] “τοντα θεῖον 
λόγον Ἐπ5.ἦ..ε.1.2.5(Μ.20.56}8}; πατὴρ.. ἀγαθοῦ γεννητικός, “τοντος δὲ 

καὶ ὡς ἂν ἀπὸ πρώτης καὶ ἡγουμένης οὐσίας ἐπιχορηγουμένου τοῦ υἱοῦ 
14,4.6.5π(ρ.214.1τ6; Μ4.23,3508); “-οὐσης δὲ μετὰ τὸν πατέρα τῆς 
δημιουργικῆς ὁμοῦ καὶ φωτιστικῆς δυνάμεως τοῦ θείου λόγου ἰκὶ.}.6. 
".τοί(32πὰ; Μ.21.5408) ; ὁ γὰρ ἐν ἔργοις ἔσος ὧν τῷ πατρὶ πῶς ἂν “τῶν 

κατὰ φύσιν αὐτοῦ; ὕντ. [γ-ρ.(] ἀτοτιαεί, 5(1}.3.861Ὲ}; οἵ ἢ. ποσὶ 
ἀξιώματι μὲν γὰρ π’ειν τοῦ υἱοῦ 45, μη. 3.τ(1.2728; Δ1.30.6 538} 
2. εονπε δεεοπά ἴὰ τι, οὗ Της. μὴ πρὸ τῆς καθόδον νοεῖσθαι τὴν σάρκα, 

ἀλλὰ “-εἰν μετὰ τὴν κάθοδον ΟΥ̓Ν 85. βοἱ 9(Μ.45.11414} οὗ (μυῖδε 
1π Τοἰδτοη ἴο 10. Βαρι. ἐχὼν μὲν τὸ πρῶ εμειν καθὸ λόγος ἐστί. 

πίων δὲ κατὰ τὴν σάρκα Οὐ με. (ρ. τοῦ, 34; κἢ .1130); 8. γέρεα! 
σύσαντος δὲ τοῦ προφήτου, δῆλον ὡς ταῖς αὐταῖς λέξεσιν ἕτερα πάλιν τὸ 

πνεῦμα ἐμήνυσεν ΟΥ̓ ς.58:1π(ρ.06). 
Ἐδευτερογαμέω, ΤΟΝ ὦ δεσμὰ {ηϊὸ, Πρὶρῃ.ἠαεγιδιιπ(ριζδιο; 

Μι4τ τοάτα); Ῥμοῖ, ποῖος. 3.2 (ΝΜ .το4.1168}}}; τοδί οΥβ. ΠΔΥΓν ὴρ ἃ 
Βοσο μα {ἰπὴ6 ἰὸ δὲ περὶ οὶς ἕον ρχεΐδσσπεηξ, ΑἸ ΟΠ α στ, οί τ 
(0.3); 10ϑοποϊαϑε, οί, κα ρ.41 τἰτ.(Ρ.288). 

Ἐδευτερογαμία, ἦ, 5εεομά τηπαγγίαρο, ΑἸτο. ρ. ἀγιςὶ (ρ.58.το; 
ΔΜ το, 56Ὰ}); Οσησὶ, ΑΡΡ.3.2.1.; ΑἸ Βομοϊαβί. οἱ. τοί(ρ.105); ὁ πολιτι- 
κὸς νόμος οὐ κολάζει τὴν δι Τηοτ, πόλος, 1.3.2 (ΜΈ. το 4.00 14}. 

Ἐδευτερόγαμος, ἐρίσο γιανγῖρα, ᾿χοτισα 1Π6]1Ρ1}0]6 ἴογ ῥυοβιμοοά, 

}΄.1)α;..5 

ἘΡΙρμιεαρ. 4. 2τίρ. 5.22.1; Μ.42.8248); ΑἸΒ. ΟΠ Ια 51. ἐο}].1.1(ρ.2). 
Ἐδευτερογραφέω, εοῤν, Μας. Μρῃ ἀροοῦ.3.το(Ρ.74.11). 
Ἐδευτεροδεκάδη, ἡ, ἱδηί ραγί οὗ α Π πὸ, Ἡϊοτ εονθς. τη Ἐσϑε.τή,4ς 

(Μ.Ρ1..25.4590) ρυόῦ. 1.1, ἴον δευτεροδεκάτη. 
Ἐδευτεροκῆρυξ, ὁ, ἰαἰδν ῥγεαερον; τεῖ, 2ΌοΥ. 1:14, Ματο ΕΥ, σῥιιδε. 
το.το( 6 π.τ12068). 

δευτερολογέω, γέῤεαὶ, ΤρΡΙΡΗ. ἀαογ.76.46(ρ.300.30; Μ,42.6138). 
δευτερολογία, ἡ, γεβεϊτοη, ΤΡΙΡΗ. με η.5.2(Μ.43.2408). 
Ἐδευτερόνοια, ἡ, 5εεομαὶ ἱπομρῆϊ, δατς, τιοβησε(Μ δ ς, οο60). 
δευτερονόμιον, τό, Πεμίργοπομν, πὰ ΟἿ᾽ Ποοῖκ, βαγῆ,το,2; 

υϊτίεπ ΡΥ Μόοβοβ, Οχι οἷς,2. ς4(ρ.τ78.5; ΔΙ αχ, 8844); (τυ. ἤν. 



δευτερόπρωτος 

9.4 ἢ ΜΠ (η.1258}; ε΄ δὲ βίβλος ἐστὶ τὸ δ. οὐ διὰ στόματος θεοῦ 
ὑπαγορευθέντα" διὸ οὔτε ἐτέθη ἐν τῷ ἀρῶνα τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῇ κιβωτῷ 

τῆς διαθήκης 1αἰ. Τίνι. οἱ ἀφο.) το, 
δευτερόπρωτος, (οἴ. ἴ,0.6:1) σεεομά αἰίον ἐπα βγϑι; οἵ τὸν ϑυπάαν 

τῆς δι κυριακῆς Ἐππ5ίτγαςυ. Ἐμέγε, ΟΟ(Μ.86,23818); ὃ. δὲ σάββατον 
καλεῖ τοῦτο τὸ σάββατον, οὐ μόνον ὡς ἑβδόμης ἡμέρας οὔσης, ἐν ἡ ἡ 
πρώτη τῶν ἀζύμων εὑρέθη, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἀπ᾿ αὐτῆς ἀριθμεῖν τὰς ν΄ 
ἡμέρας, καὶ ἑορτάξειν τὴν ἑορτήν, ἣν ἑορτὴν τῶν ἑβδομάδων ὁ θεῖος 
προσαγορεύει νόμος... εἴτε οὖν τὴν ιε΄ τῆς σελήνης, ὡς ἐν σαββάτῳ 
φθάσασαν, μετὰ τὸ θῦσαι τὸν ἀμνόν, δεύτερον ὠνόμασε σάββατον ὁ 
εὐαγγελιστής, εἴτε ὡς πρώτην οὖσαν τῆς πεντηκοστῆς, ἤγουν τῶν ἑπτὰ 
τῆς ἐν τούτῳ τῷ ἔτει πεντηκοστῆς, πανταχόθεν φαίνεται ὅτι τὴν ἐν 
τούτῳ τῷ ἔτει τοῦ πάσχα ἑορτὴν δηλῶσαι βουλόμενος ὁ εὐαγγελιστὴς δ, 
ὠνόμασε σάββατον Οβγοη. Ραδεδ. .2ττ(ῖ.92.5τός, 178,0); πϑαΐ, 8485 
5, τέ δέ ἐστι ἐν δι; ὅταν διπλῆ ἡ ἀργία ἡ καὶ τοῦ σαββάτου τοῦ 
κυρίου, καὶ ἑτέρας ἑορτῆς διαδεχομένης (ῃγγδιἤσηι. 39. τ ἴῃ ΛΠ (7. 
4310); δ. εἴρηται ἐπειδὴ δεύτερον μὲν ἦν τοῦ πάσχα πρῶτον δὲ τῶν 
ἀζύμων 1514.}}6].ε}}.2.ττο(Μ.78.8168). 

δεύτερος, Ξεορηά; 1. ἴῃ χδηκ; 8. οὗ 50}: 5 γί δε οβῃ]ρ τὸ ἘΔΙΠΟΓ 
υἱὸν.» «θεοῦ μαθόντες, καὶ ἐν δι χώρᾳ ἔχοντες Ταβῖ, ταροΐ.τ3.3(}1.6, 
2484}; οὕτω καὶ σοφία καὶ ἀλήθειά ἐστιν ὅ κύριος, καὶ οὐκ ἔστιν 
ἄλλης σοφίας ὃ. ΑἸΉ. Πτον,25. ,(ρ,ὅς,.9; Μ.25.5178}; ἡ ἐκ τοῦ πατρὸς 
μεγαλιότητος ὃ. μεγαλιύτης Ῥαρ.ΟΥγ.4.τ6.1τ.τ4{ρ.446}); χὰ Βα θοταϊπα- 
«ἰοηῖβὲ βεῆβε ὁ υἱὸς,.,.ὃ, γάρ ἐστι τοῦ πατρός ΟΥοῤγίης.3.5(ρ.56.3; 
Μ.11.1508); ὁ δέ, ὡς ἐξ αἰτίου γεγονὼς υἱὸς ὃ. οὗ ἐστιν υἱὸς καθέστηκεν 
«οὐ βουληθεὶς γὰρ ὃ θεὸς γέγονεν υἱοῦ πατὴρ καὶ φῶς ὃ. κατὰ πάντα 
ἑαυτῷ ἀφωμοιωμένον ὑπεστήσατο Ἐι5,41,6.4.3(Ρ.152.1τ,1ς; Μ.22. 
2568); τὸν πρῶτον κύριον ὡς ἄν καθόλου τῶν ἁπάντων δεσπότην, 
“Εβραῖοι ἀνεκφωνήτῳ προσρήσει τῇ διὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
ἀνηγόρευον- τὸν δὲ ὃ. οὐκέθ᾽ ὁμοίως, ἰδίως δ᾽ αὐτὸν κύριον ὠνόμαζον 
1δ.5.1(ρ.210.132; 2610); δ, εἰκότως καὶ αὐτὸς ἂν εὐσεβῶς χρηματίζοι 
κύριος 1δ.5.6(0Ρ.230,6; 2808); Εὐθπομηίδη ὃ. ἔσται τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, 
αἴτιον αὐτὸν ἔχων Ογτοίος.ο(5᾽.680) ; Ὁ. οὗἩ τηδη ἰπ τεϊδίίου ἴο σοά, 
Μαχ,εῤ.τοί,91.45210}; 2. ἸῺ {πε λέγει ἡ θεία γραφὴ περὶ τοῦ ὃ, 
οὐρανοῦ...[(6ῃ.1:8] (οβηη πιά, 2(ΜΠ.88.810) ; οὗ ξοσποτὴν οἱ ὕτε- 
δἴϊου απ ἴῃς. ἴῃ το]αύϊοη το ρεηοταίίοη οὗ ὅοι, τεῦ. Ρσ.8:22, τῇ. 
“4γ,2.5ο(Μ.26.2520); εἰ γὰρ εἰς ἔργα φησὶν ἐκτίσθαι, φαίνεται μὴ τὴν 
οὐσίαν ἑαυτοῦ σημᾶναι θέλων, ἀλλὰ τὴν εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ οἰκονομίαν 
γενομένην, ὅπερ ὃ. ἐστι τοῦ εἶναι 1δ.2.5τ(256Ὰ}; μηδὲ κατὰ τὴν πρώτην 
αὐτοῦ, μηδὲ κατὰ ὃ. γέννησιν τινὶ τῶν πάντων κοινωνοῦντα Τιεοηΐ, 
Ἡ.Ν ει. 4.00 1.86.τ6698); τὴν ἐπίκτησιν τῶν ἐκ τῆς ὃ. γεννήσεως προσ- 
ληφθέντων 18.4.τ2(τ6730}; οὗ Βοοοπα Ααἀνεηΐ, ν. παρούσια ; τηξξ, ὃ, 
φύσις ἡ συνήθεια Πον.ἰθη1.5.25; τεῖ. Μί.20: τό ὃ. πλάσιν ἐπ᾽ ἐσχάτων 
ἐποίησεν Βαγη.6.13.; ἴθγη, 85 βυθβί,, σεχονμ ἐὰν οἔ τϑεερ, σπάων, 
Ψ.θαπ.τοί(ρ.371.7); 70.776} εαποηαΐ.3.3(0Ρ.430);}. ποαΐ, 845. βδᾶν. 
πρότερον μὲν θεὸς λόγος ὧν, γενόμενος δὲ δ, υἱὸς ἀνθρώπου Ἐπι5.4,6. 
8.τ(ρ.364.8; Μ.22, 5028). 

δευτεροστάτης, ὁ, Ξοἰἀ16 οΓ {ἢ|6 Ξοεοηά ἱμε, Οτ.είτη Ἐχ.τ4:} 
(λ1.12.2880). 

"δευτερότης, ἡ ἡ, ἀμ ἰἸτα Π0Ή} καὶ υἱὸς μὲν κυρίως ἐστὶ δ. ὑπούταδεῦς 
ἐν ταυτότητι φύσεως Απαβί, 5. ἠοά. 2(Μ.80.ς 64). 

Ἐδευτερότοκος, Ξεεσπά-δονη, Ἰλλάντῃ, Τ τη.3.4()4.30.8360). 
Ἐδευτεροφανῶς, ὧγ α «ορομάανν γπαπιεείαἰίοη, ὉΪΟΝ Ατανει δια 

(Μ.3.2408); :δ.1τς.6(436.). 
δευτερ-όω (Γ-ἄω), 1. ῥηὲ τη ξεοοηά ῥίαεε, Ῥτοοῖ ΟΡ ἄορι τ (ΝΜ 65. 

Β27Α}; 2. ἀἴξομδς τη ἰἤθ σεορηά ῥίαεο, ας. Μρη αροὲν.2.2ο(Ρ.37.1)}} 
ἐδ.5.4τ(ρ.141:.2}); . ἐσαοὶι ἱγαζίδον (δευτέρωσι:), οἷ. ἀξείῤμίῖς 5ιεῖς 
φοἰδηὶ αἴσογα οἱ σοφοὶ “οοὔσιν, ἰά εξὶ, φαρίομίες ἀοερηΐ ἱγωάίοηες, 
ΤΠετ,}.τατιτοί 5 1, Ρ.49.18,ν.1.(οὴης Μ5); ““ὥσιν Μ.1..22.1034); 
4, τηρά,, γερεαὶ ομοϑεϊξ, Ὀ1αΪ. ΤΊη.εἱ ἀφμ,)ο νοὶ 

δευτέρως, φεεοπααγίίν, ΟΥ, 70.τ3:τό(ρ.240.2; Μ.14.42160); οἵ το- 
Ἰδτοπϑδὶρ Βεύνεεη ἘδίμοΥ δηα ὅοη ὀνομάζει κύριον δὲ τὸν..«λόγον, 
τὸν δὴ καὶ δ. ἡμῖν μετὰ τὸν τῶν ὅλων θεὸν κυριολογούμενον Ἐπι5.(.6.4.] 
(Ρ.1τόο,32; Μ.22.2688); δ. τὴν κυρείαν καὶ δεσποτείαν παρὰ τοῦ πατρὸς 
ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἀναδεξάμενος 1. τ.6(ρ.240.4 ; 2808). 

δευτέρωσις, ἡ, 1, «εεσμά γαηξ, Ῥϊου Ασνε 8,.2(Μι3. 2400); 
2. 5ϑέοηά φμανίον οἵ 7ετυβαεπι, ἱπίουρτη, οὗ ΠΣΦ ΒΜ Ρ.Ρτος,Ο, 

2Ραγ.34:22(Ν.87.1217}0}; ὅ. γερεήποη, ΟΥΝ γϑδιλοόν.δ τη (αηΐ. 
(44. 9400); Βρῆσα 4. 1658 αὐτο, Ἐπ5,}.6.12,.4(576Ὰ; Μ.2:. 
9560); (πεί. Αρῤῥ.ι.6.5; 10.2.5.6 οἴξ, 5. διαστολεύς, 

Ἐδευτερωτής, ὁ, ἐπ ογρνείεγ, (όβτη. ΜΕ]. εὐοϊ (Μ.38.466) τὰ Ου. 
ΝᾺ Ζ.6Ω7}1.1.1.10; 650, [ον φογίδε ναὶ μὴν καὶ τῶν πρώτων 
μαθημάτων ὃ. τινες ἦσαν αὐτοῖς" (οὕτω δὲ φίλον τοὺς ἐξηγητὰς τῶν 
παρ᾽ αὐτοῖς γραφῶν ὀνομάζειν) Ἐλ15.}.6χτ πίστη; Μ,21.8528); Ῥ͵ΌΟ, 
(.1ς5.22:τΜΜ4.87.21760}); 70. ᾿αον.τ4{Μ.94.6858).Ψ 
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Ἐδεφενσίων, ἡ, ([,ατ, “εγεης0) ἀεξεμεο, ΑἸΆ Βομοϊαϑι, οὐ 6.3 

(Ρ.8η. 
Ἐδεφένσωρ, ὁ, (1,αἴ. ἀείεηδον) ῥγοίδξείον, το ῖαρ ἀἱαὶ, (τγ. ΖΑΟἢ.) 

τς ΓΙ 11. 1Ἴ10). 
δέχτ-ομαι, γέεῖνε; ΒΟρἢτ. Ἡ ἐοη .(Μ.87..33658); οἱ τοσοὶν πρ ΟΥ 

πιαἀταἡτεϊπρ ἱπίο πάγοι, ἅ]ΠΡᾶρὰ ὁῤ. ίαηναΡ. ΑΞΒ,αροὶ, σσοι3η(ρττι. 
4; Μ.2:5,3018); ΟἌνοη. Βαφεν.ρ.336(Μ.92.8724) ; οὗ τϑορινίηρ Ὀαοὶς 
Ρεπϊθηῖβ, ΟΔπς (,τ4)εα.5; Βαβιεβριχος ἐαρ.22(3,2030 ; Μ.32.7244}; 
τΟσρίϑηκεαν.2; Ὑπάγιϑοντῃ ἐφε  ρτοσπι, (Δ.86.2220) ; Δα τθοοι!- 
ΟἸἸδα Ὠετείιοβ, Βαϑιεῤ.τδδ ἐαπ.5(3,272Ὰ.; Μ.6738); ΣΟΟΡ( δι)εαη.; 
οὗ πεαῦηρ σοηξεφϑίοῃ. ἐξαγόρενοιν «““όμενοι {|0..6].δε νι (1.88. 
19200)}; οἱ σοἄ δοοερτίπρ' 5ππογβ, Αυάσηοι.ἐρ.τἸ(ρ.τοῦ.24); τὰ ἰπο.; 
οὗ (μηῆςι τακίησ Βυχπδη πασχα τὸ Βἰμη9611, [5] ΡῸ] ;}.τιιο2(}. 
18.050). 

[᾿]δηάκων, ὁ, ν. διάκων. 

Ἐδηκτήρ, ῥἑΐηρ, ἘΝῚ, ῥορῖςί.2.4(31.79.520}}}. 
Ἐδηλατόρευσις, ἡ, τύογξ οΥ αἩ Ἰμζογντον, Τιδομῖ. ΒΒ μεδορθη (1.80. 

1τοβ50). 
Ἐδηλατορεύω, ἐπήογν αφαΐηεὶ, Ἡοροβ. 0.1: |5,},6.4,20.1(Μ.20, 

2534); ΒΔΠνιΟἠγνς.τγί(ρ.τοβ, 6; Μ,47.60}); Κ΄ Οἰνηηρ.3(0.411). 
Ἐδηλάτωρ, ὁ, (1[,αἴ. ἀείαίον), 1. τηονιον, Ὑματ,ερ.43(4.1103); 

2. μετα ργοφοεμίον, ΤΟτοσεπί ον, μον». 22(Ν 1,86. 5020}. 
δηλαυγῶς, εἰοαγὶν, [)1αὶ. ΤΊίηι. οἱ ἀφμῆττο νῦ. 
Ἀδηληγάτωρ, ὁ, ([εἰ. ἀεϊοραί5) ἀεϊορα ίοη, ΤῸ. Μὰ] εὐγοι,. 13 

Ρ.310(}1.07.4778). 
δηλητήριος, πηοΐ., ποχίοιδ; ἤδησθ, Ἰδυΐ, ἃ5. βι155ἴ,, οΐδοη: 

τερπνὰ ὃ, Οτ, ΝαζΖ.εανγ».2.1.12.338(} 8.37. ττο0Ὰ}; οἵ αἸα ΡΟ Ποὰ] 1π- 
ἀπισοπηθηῖβ τὸ 51π, Ἐπβ,}. 6. 1το.4.14{Μ.20.8530}; ΟὨγν5.᾽ο»ι.62.3 τῇ 
ΔΙ1.().624Α). 

δηλητηριώδης, πολίοι δ; τιϑυζ, Οἷθτ, 85 βρβί., Νουποβιη αὐ, πον 
(Μ.40.532.). 

ἐδηλοποιέω, Σ. γπαδ6 εἰεαν, γευδαὶ, 1385. ραγαί, τί. 347Ε Μ.30. 
644); τρτοῦ.. ».4:ττ(}.87.12440); (ὐοπίγαάιχ(ρ.6); 2. γιᾶλὲ 
εὐἰεὀναϊραά τοῦ..-ἀνδρὸς τὸ φαιδρὸν ὄνομα ἐδηλοποιήθη τι ἰαρ ἰταϊ. 
(ιτ.Ζ4ς}.)3.1(Ν}..}}.77.32150). 

δῆλος, εἶδαν, νιαμ1 65} ἃ5 βιι Ὀβῖ. δῆλοι, οἱ γίνε εἶπεν ὃ ἱερεὺς διὰ 
τῶν ἃ. {Εριρδιν, γοῤρ}. ΕΠ ίδασι ἃ 6(Ρ.32; Μ,.43.2060}; τά...δῆλα 
Ἠδθνο ἢ. δ. ἐδη}.2.93(Μ.02.154χ 0); Πρὴος. ὀγαείες, γϑυρίαοης δότε 
ἡμῖν δήλους" τέ ἄρα ἀποβήσεται ἡμῖν; ἔ δγ5.(0.8.18). 

Ἐδηλοσιεύω, ΟΥΤΟΥ ἴοΥ δημοσιεύω, ΤΑπαΒῖ. 5, γοα! 4ο(ρ.δ0). 
Ἐδηλοτικός, ν, δηλωτικός. 
δηλ-όω, 1. »ηιαῖε εἶδα, μιαπῖζοδὶς οἰσηῖν ἀνέστη δος. Χριστός]... 

ὡς καὶ... αἷ. γραφαὶ ἐδήλουν 7υβι ἀταί.85.1(Μ.6.670}) ἘΈΧΟΡ. Αἰλι.4:12 
κτίζειν πνεῦμα λέγεται. «τοῦ τοῖς ἀποστόλοις ἐμπνεύσαντος Χριστοῦ 

“π"ουμένου 1. αι5.4.ε.4.16(ρ.180.29; Μ.22.3100); (το) γχ.ἢ, 6.2.1. 2:(Μ. 
85.1237λ}; 2. πιρανρ ““οἵ δὲ [5.. προτίκτωρ]..-«τὸν προασκεπαστήν ΝΟΥ), 
ἐχε. ον τοίρ.2τ6.26; Μ.113.0200); “οὗ δὲ ἡ λέξις [1.6. χαβάρ] τὴν 
μεγάλην [Βαττἢ ΕΔ εβς παρ (Μιχο4.14488); ρα 85. ῬΌΟΡ]. ἃ βαῦςῖ,, 
μιδαμτηρ, Οτιβος.τ4(ρ.2).6); 3. οὐάεν “οὔσιν αὐτῷ" ἐλθέ (]}ς 
ν.Ηγρ.(ρ.70}; αὐ Μαρ ταὶ ({τγ.Ζας}.}3,1το(Μ.1,.77.2350); 4. ἀφείαγε 
ψαῦ, Οἰνόη Γαςοὶ.Ρ.286(Μ.02.}χ6 4}; 5. ρά485. ρῖορ!., αἰονοξαϊά, 
Ἐλιβ.ἦ..6.1,5.τ(}1,20.81.}; 1δ.6.14.8(5528); 1ἃ.τ.(ν1,58(0.34.25; Μ.530. 

9720). 
δήλωμα, τό, 1. Σμἀτεα]οη, ῥγοοί, Ὀἵοη. ΑἸ], ρ  Ατὰ, Πίομ τϑίρ.6ο.ο ; 

Μ.2ς. βο8Ὰ); {Πιοπ.ΑἹ. ἐγ. 1.ε.22:42(ρ.234.131 Μ.1ο.15088); 2. πότος, 
αν Νυβϑυ αεν (ρ.411.23; Μ.46.007Ὰ)}; Ια ]μη.2(2 Ρ.338.2ς; Μι4ς. 
5048}; . εοναμποαίίοη, γερονὶ, ΟἸΣΡΕ, (431)αε (Ὁ τ.τ.3.}0.17.23, 
Η.1.14888}); Πθυδο}.ο.(Μ1.02.0028); Οἠγοι. Βαςξεὴ,Ρ.302(Μ,03.1ο 58} 
ἜΒατιϑιμά.ρῥ.1.24(Μ.00.081}9}; 19.2.159(1407}}}. 

ϑήλως, εἰξαγῖίν, (ῃγν5.ἤοηι.δ6.3 τη 111.(7. 7600). 
δήλωσις, ἡ, 1. γπαπτξεείαιτοη, τηἀτοαϊίομ οὐδέπω γὰρ ἀποκεκάλυπτο 

ἡ τῶν προφητικῶν ὃ. μυστηρίων πρὸ τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας [οι 
5|}.5.14{0Ρ.385.22; Μ.0.1328); τῶν τῆς κιβωτοῦ μέτρων ὁ λόγος τῆς 
τριάδος ὃ. Ονγτι ρἰα ῥ᾽ Οὐη.2(1.3714):; Σβόρμγ. ταν. (Μ.87.3οΒ 0); 
2. ὕγμη, Οὐ ν γβο ἰαμά, Βας.(}1.46.8120); Ἰδρίρῃ ρέρηη. (Ν],43.30 10); 
Ῥτος,α. ..332:8(Μ.87).0844). 

δηλωτικός, ε:ρηβεαηὶ, ἱπά κα νο, ἰπὶ ποτ, ὄνομα [8ς, τοῦ Χριστοῦ) 
μύρου κεκενωμένου ὃ, Ἐδιι5..6.4.τ6{(ρ.195.20; Μ.22.2254}; Ζαβέὲις... 
τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ ὃ. 1) ιοά.Οδρη.22:13(λ{.32.15750}; καὶ τί 
θαυμαστὸν εἰ ἐπὶ θεοῦ, ὅπου γε οὐδὲ ἐπὶ ἀγγέλου εὕροι τις ἂν ὄνομα τῆς 
οὐσίας δ, (Πγγ5.ἠοηι.2.2 τῷ Π εν. (12.110}; οἱ ῥτόρῆεον τὸ δὲ 5ς. 
θη. 40:10] σύμβολον δ. ἦν τῶν γενησομένων τῷ Χριστῷ Πι5ῖ. Ταροὶ, 
32.5(Μ.6.280Α}; τὸ δὲ ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν᾽ γένοιτ᾽ ἂν ὃ, καὶ τῆς 
δευτέρας αὐτοῦ παρουσίας Ἰδιι5,4,6.6,δ(ρ.256.33; 4210}; δηλοτικός 

Μαχ.ρ. 2 Μ οχ.4608). 
δημαγωγ-έω, ὑὲ α ἰραάεγ οΓ ἰδὲ ᾿εοῤρίο, Ομυνβιδοηι.δο.3 τη ΜΙ. 
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().7) 0); ἤδποα ρου τοῦ πνεύματος πάντα «"οὔντος Ἰᾶ, πον. 6.4, 
1: τον. (το.3300). ᾿ 
δημαγωγικός, ΜΙ ἰοὸ ἰεαΐ {ἢ ῥοορίε; τιοαῖ. ἃ5 5 δδε,, (ῆγγβ λον. 

56.2 τη ΜΠ.().5610). 
Ἐδημαίτητος, ἀεριαμ σι ὃν ἐδ ρεορίδ, ὅγπθ8.6». τ3(Ν1.66.1 5400). 
δήμαρχος, ὅ, ;. ἐεαάον οὗ ἠδ βεορίς τὸν ᾿Ιακὼβ πατέρα εἶναι τῶν 

δώδεκα πατριαρχῶν, κἀκείνους τῶν δ. ΟΥ᾿γίηεξ.4.3.7(0.333.12,14; 
Μιτχ. 4884); 2. ἱεαίεν οὐ μὲ οὗ ἐπα είγειις ξασίίονις, ΤΉΡΗπ,είγοη. 
ρι24τ(Μ τοϑ. 6088). 

"δημεκδικ-έω, δὲ α ἀΘἴΕΠΞΟΥ ΟἸν 8 {15 ὁ “τῶν Ματο Ὀίασιυ Ρονρἦ.::. 
δημεύ-ω, 1. γηαῖ 6 ῥμδε; ἃ. ἀϊνμίσε τὰ τῶν Καβίρων --οντι 

μυστήρια Αἰμδπασ ἰθρ.4.τ(Μ06.8074)}; ῥᾷ55., ΟἸδαι, ῥγοὶ, (ρ.25.20; 
Μ.8.1124}; Ὁ. αὐἰηοηῖϑι; ρῥμδίτεῖν, Ἡστοροηί ἰς, Ηρ. 22(Μ.86.5038}}; 
2}. 3ο(5078); 15. 4Β(ύοΞ Ὁ); 2. ῥμηίδι ὃν βηῖηρ, ΑἸ, ἐῤ.επενεῖ.4{0.173. 
11; Μ.25.232Ὰ}; (ἢγνβιδονι. 7.7 τη ΣΟ ον (το, 61Α}; Ομγοη Βαςο. 9.32] 
(Ν1.92.844Ὰ}; ο. δος, οὗ τεβρϑοῖ τοῖς κυθεῖοι τὰς οὐσίας αὐτῶν (ε]. 
Ον2.ἢ}..6.τ.8.2(Μ.8ς. 1208). 

Ἐδημηγέρτης, ὁ, εἰ τοις ῥέγδση, Τιδοηϊιοῦ 7ο,αερ.2 {{(Ν,86, 
2ΟΖΙῸ). 

[᾿δημηγορεύω, 
1145). 

δημηγορέω, παῖε ἃ ῥεδης ἐροοεῖ, Ἐλιβ.}.6.2.το. τ(}]1.20.1570; 
(ῃχυβ.ἤσηι, 8.3.5 τῇ 70.(8,4020); 1514.}6].0}}.3.300(}.78.0734). 

δημηγορία, ἡ, 1. ἐαἰε ἰαἰκ, Οτι(Οεἰς,6.33(ρ.το.6; Μ.ττ.13488}); 
2. ῥιδίτε φρερεῖ, ογαίίοη, 1.6. τοί ρ.80.11; 13054}); (Πσγβ. ἤοτη. 54.2 τῇ 
.70.(8,2317}); Βα5. δε, ΤΑ δε, τ( 1.85, 4808); ἄδηος σερημοῦ, Οὐ εἶς. 4.ς 
(ρ.277.25; Μ.11.10330}; (Πτγβ.ἤοη, 48,1 τη 70.(28844); ῬΠΠορί. ᾿’. 
(ὅς. 6360). 

δημιουργ-ἔω, 1. Μαφἠΐοη, "Ῥαϊ ογαΐ.5353(0.35.17; Μ.6.8768); Ηολη. 
(ἴξμτο,θο, Ἐπ5.(.6.4.5(ρ.157.,2; Μι22.2610)}; 2. εἰεεί, ῥγοάπεε 
εἰρήνην “οἦσαι Οτ.ἤ0η1.13..5 1. {δγ (Ὁ 01.20; Μ1.12.3854}; κακοδοξίαν 
“οε ΟτΝαΖ,ερ.τ83(}1.37.2014.); ὉΠγνβιλονη. 58,3 τη ΜΠ|.(7. 5808}; 
33. ἐγεαίε; ἃ. οἵ (οά ἴῃ ρεπ., Αὐϊϑίαροί.τ3.8; Ταβι, ταροΐ,59.1(}.6, 
4160); ψιλῷ τῷ βούλεσθαι «εἴ (Ἰοτη ῥγοΐ.4{0.48.1τ8; Μ.8,1644}; οὐκ 
ἄλλῳ. τινὶ κελεύει «οεῖν, ἀλλὰ τὰ μὴ ὄντα καλεῖ ὙΒάτ φής τη στη. 
(1.13); ἀρρῆ θα αἷθὸ ἴοὸ (σοαβ βοῦνν ἴῃ ἐαϑηϊοπῖπαρ οχίβεησ 
ΘΏΠΙ65 θεὸς καὶ ἐξ ὄντων καὶ ἐκ μὴ ὄντων «εἴ ἰδ.2(1.26); καὶ ἐκ 
μὴ ὄντων ποιεῖ, καὶ ἐξ ὄντων “-εἴ'" τὸν μὲν γὰρ πρότερον οὐρανὸν ἐκ μὴ 
ὄντων ἐδημιούργησε, τὸν δὲ δεύτερον ἐξ ὑδάτων ἐποίησεν 1δ.14(1τ.17); 
Ὁ, Ἐπτοιρ ἐπε βεσοπα Ῥϑύβουῦι ὁ λόγος ἐν ἀρχῇ γεννηθείς, ἀντεγέν- 
νησε τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ποίησιν, αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν ὕλην “««ἦσας Ταϊιογαϊ. 5 
{ρ.6.9; Μ.6.8174}; ΑΙΒΕπαρ ἰερ.6.3(Δ]. 6, ροΙΟ); τοῦ κατὰ τὴν ἀρχὴν 
εὐὐπνήσαντος λόγου ΑΤΠ Ἶμε.τ. 4(Ν,25.070} ; τὸ δὲ ἐξ οὐκ ὄντων “-εἴσθαι 
τὸν κόσμον νεωτέραν ἔχει τὴν ὑπόστασιν καὶ πρόσφατον τὴν γένεσιν, 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ υἱοῦ πάντων εἰληφότων τὴν τοιαύτην οὐσίωσιν 
ΑἸεχ. ΑἸ] ερ. “Πἰδκ.4{(0.32.11; Μ.1τ8. 5538); ἀρχὴ γὰρ τῶν ὄντων μία, δι᾽ 
υἱοῦ εοοῦσα καὶ τελειοῦσα ἐν πνεύματι 85. Δ᾽ Ρίγ. 38(3.3τ1Ε ; Μ.32.1368) ; 
115 ΒΕΙπσ ΞΡ6ΟΙΆ] Τὰ ποίτοσι οὐ ὅοπ 1 σαϊαϊτίοπ το οἴου ῬΟΊΒΟ Β τοῦ 
μὲν πατρὸς εὐδοκοῦντος καὶ κελεύοντος, τοῦ δὲ υἱοῦ πράσσοντος καὶ 
“ποὔντος, τοῦ δὲ πνεύματος τρέφοντος καὶ αὔξοντος Ἰτεπ.ἢαεν.4.38.3 
{Μ.7.11ο88Β); θα στοαί τὨτοιρ ὅοη ἰ5 ἄπ τὸ ΕΔΈΒΟΣ 5 Ψ1]], 
ποῖ ἴο περοεϑδίῖν οὕτω γὰρ ἂν οὔτε πατὴρ προσδεηθείη υἱοῦ, μόνῳ τῷ 
θέλειν -“ὧν, ἀλλ᾽ ὅμως θέλει διὰ υἱοῦ Β85, δῖ». 28(22Α ; Μ.1568) ; ατ165- 
τίου Δ ἰἀγθϑβεα ἴοὸ [Πο86 νη 5814 ΕΔΊΠΟΥ οτεαῖεα ὅοη τὸ βεσνὲ Ἡΐππι 
1π οτεβίηρ νου εἰ γὰρ καλὸν τὸ «-εἶν (ὥσπερ οὖν καλόν, καὶ μόνον 
ἴδιον, καὶ μόνον ἐξαίρετον τῆς θεϊκῆς ἀφθόνου φύσεως, ἵν᾽ ἔχοι καὶ 
ὑπὸ τοῦ δοξάζηται), ἀνθότου μὴ πάντα δι᾽ ἑαυτοῦ ἔκτισεν, ἀλλ᾽ οἷον 
εἴπως κατώκνησεν; ὈΙάντη, Τγέμ. τ. 8(Ν1,20.2760) : Ἠδτςῖ, ἐκ μὴ ὄντων 
ἑκάτερον αὐτῶν πέφυκε “εἴν ῬΗ ΟΞ... ἢ.6.1το.2(λ}.6ς. “85 Α}); δ. ἃ5. αὐσεὶ- 
νἱν οὗ ὙΠ. τριὰς... «ἁγία... ὅλη τοῦ κτίζειν καὶ -οεῖν οὖσα ΑἸΒ.ἐῤ. 
ϑέαρ.τ,8(Μ.26, 964); ΟΟΡ(ς43)αηποϊ᾿. 6(ρ.228 ; Η..3.2854) οἷτ, 5. 
δημιουργικός ; ἃ, δοὴ τιοῦ ΒΠη5Ε 1 οτοατοα, Τάς, Τ γέ. 80.55.11 574}; 
οὗτός ἐστιν ὁ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐξ ἐμοῦ γεννηθεὶς οὐ δημι- 
ουργηθείς τι πε δαῤί.2.τ(.64.33; οὐ δ. οτη. Μ.88,18720}, 45 ἀ5861- 
το Ὀν ΑΠΙΔΠ5 υἱός... «ὡς τὰ κτίοματα διὰ τὸ δεδημιουργῆσθαι ΑἸΏ, 
εεγ.22(ρ.10.5; Μ.25,4568); τότε γὰρ γέγονεν ὅτε βεβούληται αὐτὸν 
ὁ θεὸς «-ἢσαι 1Δ.6Ρ. τρ. 11. το ῆ.2 5. 5648); 6. τεῦ. 1πα. ὅ θεὸς λόγος 
εὐνὲν τῇ γαστρὶ τῆς, «ἀεὶ παρθένου Μαρίας ἐδημιούργησεν ἑαυτῷ ἐξ 
αὐτῆς ἐν τῇ ἰδίᾳ ὑποστάσει σάρκα ὁμοούσιον ἡμῖν Ταπῖ. ΠῊρ.εὐεί. 
ΡΟ νδρτυ.  ε.5.4(0.20ο.12; Μ.86. 2800 Ὰ); ὁ τεχνίτης ἐν σοὶ πρὸς 
ἑαυτοῦ ἀσπόρως βρέφος -“-ηθήσεται ο.Ὁ.. ΚΚ.(}1.οὐ.8164Α); (. τεῖ, 
ἐΒΠΔΓΌΓΘ ΙΏΪΤΘΟ]65᾽, (Πγγβ.ἤονι.42.3 ἡ 70.(8.2 510}; δαὶ. 7.2: 6(ρ.108. 
35); ἃ. τεῖ. πιδηἷἶβ οδδίίομ ὁ πλάσας ἡμᾶς καὶ ““ἦσας ΤΟίορι.38. 
3; Οεηχισχε, Τλάοί, κτίρ.123.10; Νῖ.0.6844); Εὔα οὐκ ἐγεννήθη, ἀλλ᾽ 
ἐδημιουργήθη ΤΑΙ ἀΐ5.25(}1.28,.46 50}; Π. χοῦ. πὸὺνν ογοαιοα. ὈῪ 
5Ρ1Γ8] γερθπεγβίίου, οἵ Η, Ομοβί οεῦ δὲ τὴν πνευματικὴν ἀναγέν- 

ῥγοείαηα. ῥμδἰεῖν, Τ(αοβ. Να 2. 41αΪ.τ77(}}.48.Ψ 
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νησιν ΟΥ.ΝᾺΖ.07.4τ.14{(}}.40.,4488}; »-εἴ τὸ μέγα κτίσμα τὸν ἄνθρωπον, 
καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρει, καὶ ξωοποιεῖ καὶ εἰς οὐρανὸν ἐπιστρέφει... .τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον ιάντλ, ΓΤ ῖη.2.7(Μ.20.Ξ64λ); ἑτέραν ἐδημιούργησε 
κτίσιν...«ἐν Χριστῷ (ὮχγΞ, ἤον»".26.1 1: 10.(8.π480}; 1.2 5.2(τ450); 
ἴῃ Ὀαρίίθπι, ᾿υβίχατιυ, πίνε 8(Μ.86.2284.); 1. ΔηροῸ]βΒ. σαπηοῖ 
οἵξαῖε, δεὶηρ {πειβοῖνοβ ογθαΐαγοβ, Αἰἢ..4..2.21{(Μ.20.1924}; Ραϊ 
ταϑι 5 οτεδίϊνε σαρϑοιῖν ἰπιξαΐοβ ἰῃαὲ οὗ οα ΓΠΟῸΡΉ 11 15 τοϑίσο- 
τς ἴο ἰφβῃϊοπίπρ οὗ δα βιϊηρ ταΐοταὶ, Ὑπάτιφη.20 τη: θη.(1.36); 
. ϑῆροῖὶς ΡΥΌΡ. ογβαϊθα δ᾽ἱοὴρ Π Βοανοη ἀπὰ βατίῃ, 1}.4(1.8); 
4. ῬΟΡΙ. ἃ5 βυ 8τ,; ἃ. ὥζέεαίοῦ, Ατῃθηαρ ες, (ρ. 52.321; ΝΜ 6. ΟΒ10); 
ΑἸ ἄρον. τδίρ.15,23; Μ.25.4488); Υ.ΝᾺΖ.ο».4.15(}1.35, 5454}; Ὁ. ποι, 
ἐὐραίηγδ, ἐγεαίε ἰπΐπρ, ἈΚ. Ἐγη, 3τ(ρ.265.4ω1; Μ.26.7568); [Βα σιτθι 
(..4026 ; Μ.30.3844). 

δημιούργημα, τό, 1. τοογὰ, ῥγοάηεί; ἴῃ σϑη., ἢσ. ἐπιορκίαι...τῆς 
γλώσσης...δι Βαβιλογνπιῖῃ Ῥ5.533(1.15328.; Μ.20.3730); λοιδορίαν...τῆς 
κακίας δ. (τ 85.105 1|.{0.76.τὸ; Μ,46,301Ὰ); 2, εὐδαϊε βμΐηρ, 
ἐγθαίμγε; Ἀ. 1τι σεῃ., Ο]Ἰδιη ῥγοί, ττίρ.81.13;; Μ.8.233Ρ}; ἀρχὴ δημιουρ- 
γημάτων ὁ δημιουργός ΟΥ̓. 70.1.17(0Ρ.22.το; Μ.14.53Δλ}; πάντα μὲν 
καλὰ καὶ καλὰ λίαν τὰ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ὃ. ΤΗΪρμρεεορλοτ 
(Ρ.257.3; Μ.το.852Α}); αἰσθητὸς κόσμος... θεοῦ δ. Ἰὐχι5,,.(.τ)(ρ.533.4; 
Μ.20.13020); οὐκ ἠδύνατο μὴ δι᾽ αὐτοῦ [3., Τιορ05] γενέσθαι τὰ δ. 
Ατῇ, 2427.3.31(Μ}}.26.2128}; ἑνὸς δημιουργοῦ ἀγαθοῦ ἐστι πάντα τὰ 
ἄλογα ζῶα ὃ. Τ7πυ5ἴ εἰ γέ: ρ.127(}1.6.,1277}}; θαυμαστά...δ. ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ Ὄντ. Β5.8: Ἐ(Μ' 09.760 Ὰ}); Ὁ. οὗ τῆδῃ, Οἴδτα, ρα64.2.1 
(Ρ.157.1; Μ|.8,3858); σὸν γὰρ ἦν [5ς. ὁ ἄνθρωπος] ὃ. 11 ΡΟ οηεὶ. 
ΑἹρρ}.8.13.320; κοινὸν γὰρ τῆς θεότητος ὃ. τὸ πλαττόμενον ΒΕ5.36].0}.1.3 
(λ1.85.364); (ποϑβέ, ἄθῃ]α] [ἢδὲ Ὠλδπ᾿ 5 ρηνβίσαὶ παῦιγα ἰβ οσοδίασο οὗ 
(οά τὴν μὲν σάρκα...τοῦ πονηροῦ λέγοντες εἶναι δ, καὶ. Γμάας δίρ.τ58. 
20}; Ὁ. οὐ Δηροὶο Ρόννεῖθ ἀρχαὶ καὶ κυριότητες καὶ ταῦτα δοῦλα καὶ 
ταῦτα ὃ. ΤΟ γγ5. ον. 8(13.221Ε); ἃ. οἵ ον] τὸ πονηρὸν καὶ κακὸν 
αὐκ ὄν. καὶ τάχα τοῦτο ἔσηνε τοὺς εἰπόντας τὸν διάβολον μὴ εἶναι θεοῦ 
δ,: καθὸ γὰρ διάβολός ἐστιν οὐκ ἔστι θεοῦ ὃ., ᾧ δὲ συμβέβηκε διαβόλῳ 
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εἶναι, γενητὸς ὦν, οὐδενὸς κτιστοῦ ὄντος παρὲξ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, θεοῦ 
ἐστι κτίσμα" ὡς εἰ ἐφάσκομεν καὶ τὸν φονέα μὴ εἶναι θεοῦ ὃ., οὐκ 
ἀναιροῦντες τὸ ἣ ἄνθρωπός ἐστι πεποιῆσθαι αὐτὸν ὑπὸ θεοῦ ΟΥ. 70.2.13 
(7; Ρ«-69.18; Μ.14.1368); 6. οὗ ὅοη τὸ τέλειον τελείου δ. Ἐλι5,4,6.4.2 
(Ρ.152.3; Μ.22.2538}); ἀΘΠΙΟα ἀραῖηβὶ Αὐδη5 οὗτοι [5ς, ΑΥΪΘῊ5].. «τὸν 
κτίστην τῶν ἁπάντων κτίσμα ἢ δ. βλασφημῆσαι ἐτόλμησαν ΑἸ πε, εἰ 
6. .3Ὁν.1τ|}1.26.0858}; μὴ λεγέσθω θελήματος δ. ὁ υἱός Ἰᾷ,.4γ.2.67(Μ.26. 
4640); ἀσεβὲς...τὸ τὸν κτίστην τοῖς δι’ αὐτοῦ κεκτισμένοις δ, παρα- 
βάλλειν 14. 5νη.26.8(ρ.253.31; Μ.26,7334}); εἰ μὲν ὃ, ὃ μονογενής, οὐ 
παρίστησιν ἡμῖν τοῦ πατρὸς τὴν οὐσέαν' εἰ δὲ γνωρίζει ἡμῖν δι᾿ ἑαυτοῦ 
τὸν. πατέρα, οὐχὶ δ. ἀλλὰ υἱὸς ἀληθὴς καὶ εἰκὼν τοῦ θεοῦ Βα μη, 
2.32(1.2608 ; Μ.20.6480); ΤΟΤΟΝ γες..4γ.οἱ ϑαὐ.ο(Μ.45.12030); 7. οἵ 
Η. Οδοβὲ (Ασίδη), Β65. :1.2.33(1.370Ὰ; Μι20.640Ὰ). 

Ἐδημιουργητικός, ἐγεαίθδ,; ὩΘῊΓ. 85 σι3[,, ἐγσαϊδτθο ῥοιθοῦ, οἵ 
σοά, Ηφδυομ. Ε.Ρς. 1.78. 21(}.27.1ο580); ΑπαβτΚ φργυμιύμασ 30, 
89.ττότΑ}. 

Ἐδημιουργητικῶς, ὃν τοῦγ οΓ εγραίίοη, τοῖ, ὅοῃ τὸ μὲν εἶναι γεν- 
νητῶς καὶ οὐ δ. ο.}).[.4.τ8(Μ.04.ττᾶτο).Ψ 

Ῥδημιουργητός, εγεαίοα, Ὁ Π5τ. οὐ, Ογ.55(Μ.6.28τΑ4). 
δημιουργία, ἡ, Α. ἐγοοίίονι, Ἐν ἴθ ρᾶρδπ {Πποιρῆς ποτὲ μὲν φύσιν 

λέγουσι ποιηταί, ποτὲ δὲ νοῦν ἀρχηγὸν γενέσθαι τῆς ὅλης δ. Ποη.ΟἼδιη. 
6.10; δημιουργὸν αὐτὸν [56. οα]...ἀλλὰ ὅλης πρὸς δημιουργίαν δεό- 
μενον συ Νν85.υ.7705.(Μ.44.3378); ὕλην. «τὴν πρόφασιν αὐτῷ τῆς 
ὃ. παρέχουσαν Τ7α5ῖ,εοὐ γι 6(Μ.6,2528), 2. ὕποβῖ. ἀπ Μαπίοῃ. 
ἀϑουϊρίίοη οὗ ΟΥεβΈοη ἐῸ ΠΌΣΟΥ ΟΥ ἐν] οτοβίοσ, Ηδρθιη. ἄγελ.13 
(0.20.7; Μί,το 4484}; τὸν πονηρὸν μηδὲν ἔχειν κοινὸν πρὸς τὸν ἀγαθὸν 
θεὸν εἰς τὴν τοῦ κόσμον ὃ. ὈνΥ. ἢ καἰδεἰ,.6.13; εἰ γὰρ ἀγαθῆς φύσεως 
ἡ κατὰ τὸ ἀγαθὸν ἐνέργεια πάντως ἐστίν, ὁ λυπηρὸς οὗτος καὶ ἐπίκηρος 
βίος οὐκέτ᾽ ἄν, φησίν, εἰς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ δ. ἀνάγοιτο ΟΥ̓ Ν γ55.0;. 
καἰεεἦ. (0.38.8; Μ.45.324)}; ἀεημπαή. ἡγισεη.τ: τ(Μ 8ς,τ625}); 3. οἵ- 
τῃοῦοχ; 8. ἴῃ ρϑη., σύ ίθνη.32ο.6; τὴν ἐπὶ πάσης τῆς ὃ. θεωρουμένην 
ἀγαθότητα καὶ σοφίαν ΑἸΠοΠαρ,γ6ς.τ2(ρ.6Ζ.1το; Μι6.0078); ἐπανα- 
παύεται δὲ τερπόμενος τῇ δι (16 Π1.5».2.2{(ρ.116.8; Μ.8.0374}; τὸ σάβ- 
βατον δημιουργίας ἐστὶν ὑπόμνημα (οηεὶ. 4.}}.}.2..53.: ἤρκει τῆς δ. ὁ 
τρόπος δεῖξαι τοῦ νόμου τὸν δεσπότην (Βτγ5.ἤοηι. 0.1 τη Μ11.(7.438Ὰ)), 
ΟΥΘΘΈΪΟῊ ΟΥἨ Θν1}8 [5ΈΠ64 εἰ τοΐνυν μέμφεταί τις τῇ τῶν πονηρῶν 
ὃ., ἀποστερεῖ ἄρα τῶν τῆς νίκης βραβείων τοὺς τῆς ἀρετῆς ἀθλητάς 
Τματφμ.36 τ᾿. σϑη.(1.47)}; ἴᾷθ Ὠοτοῖ, ἀευθυπιπιϑί νον γέγονασί 
τινες ἐξ αὐτῆς τῆς ὃ. οἱ μὲν ἀγαθοὶ τὸν τρόπον, οἱ δὲ κακοί ΟΥΥ, 
Ἐς, 5714(Μ.60.11638); Β. οὗ χδη 5 ρίαοο 1 [Ὁ ἐπὶ τέλει τῆς δ. αὐτὸν 
προήγαγεν (6Πη.δχε, ΤΠ Δο]. 4τίρ.ττ9.30; Μ.0.6804); τῆς τοῦ θεοῦ ὃ. 
ἐχθρός [1.6. 561{-τΛ{ΠΔῖου] αη..4,}}.22) πάντες. «γὰρ ἄνθρωποι τοῦ 
ϑεοῦ.. «κατὰ τὸν τῆς δ. λόγον (ῃγχγβ."0)).1}7.35 ἐπι 1 Τύρ (ἀτιθ4οο); 
ἡμεῖς αὐτοὶ τὸ κεφάλαιον τῆς ὃ. (σηπαά, ἐγ. οι. 8:2 3(ρ.381.17; Μ. 
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85. 16070); τεῖ. ΒΟῃ5}1Ρ τὸ δέ, τέκνον, ἢ καὶ αὐτῷ πιστεύσαντι, ἢ κατὰ 
τῆς ὃ. λόγον ιςι. 7ε.2: δίρ. 285.10); τοῖο οὗ τηαπ᾿ 5 οὐβϑ τ ]οη ἃ5 
ΟὨτιβίοὶ, ΠΠαδιγα τοι ὡς γὰρ ὁ ̓ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ θεοῦ καὶ τῆς γῆς 
οὐ κατὰ μῖξιν, ἀλλὰ κατὰ ὃ., οὕτως... Χριστὸν ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ 
Μαρίας τῆς παρθένου ᾽αὶ. Αἰεὶ Ζαρῇ. 45 Ὁ. 41); σ΄. τοῦ, Ῥεύβοη δ 
ΨΌΙΚ οἴ ϑοη, σἔ, Ἐπι5.}.6.1.2.3(Ν. 20.530) οἰξ. 5. Εἰ; ἄλλη γὰρ υἱοῦ γένεσις 
καὶ ἄλλη ἡ ἡ διὰ τοῦ υἱοῦ ὃ. τ(,(.6.5.τ{Ρ.212.26; Ν. 22.3534}; συνόντα. 
πρὸ αἰώνων τῷ. "πατρὶ καὶ πρὸς πᾶσαν διαπονησόμενον αὐτῷ τὴν δ. 
εἴτε τῶν ὁρατῶν εἴτε τῶν ἀοράτων δγριν, ἴη!. (515)6(Ρ. 253.7: Μ.γ)6. 
7328); εἴ τις λέγων θεὸν τὸν Χριστὸν πρὸ αἰώνων υἱὸν τοῦ θεοῦ 

ὑπουργηκότα τῷ πατρὶ εἰς τὴν τῶν ὅλων δ, μὴ ὁμολογῇ, ἁ. ἔ. ϑγηηῦ. 
σέχιπ,απαιδ.5; Ατίδιι οὈἠεσξίομ πολλοὺς λαλεῖ λόγους ὁ θεός. ποῖον 
αὐτῶν ἄρα λέγομεν..«λόγον μονογενῆ τοῦ πατρός ;..«μικροῦ δεῖν ἄν- 
θρωπον τὸν θεὸν ὑπολαμβάνουσιν... ὥσπερ οὐκ ἀρκοῦντος ἑνὸς ἐκ τοῦ 
θεοῦ λόγου πᾶσαν τὴν ἐκ τοῦ βουλήματος τοῦ πατρὸς ὃ. ... πληρῶσαι 
Ατῃ ἄεον. τόφρ. 13.834; Μ,2ς. 444 (4: 2) Α): Βυποιηΐαη, Εἰ αροὶ. 27} 1. 
30. 8640). οἰΐ, 8. γέννημα; 1ᾧ. τϑ(8554); ἃ «οὕ 11. (ποβί οὔτε υἱὸς ἐλλιπῆ 
τὴν ὃ. μὴ τελειουμένην παρὰ τοῦ πνεύματος 1585. ΘΡῖν, 4Βί3.31Ὲ; Ἢ, 32. 
1368); ΟΥΟΝ γβ5. Δ] αεεά ο(Μ.45.13130); Βοῆςο οἱ Ταϊη, οὐδὲ τῆς τοῦ 
παντὸς ὃ. υἱοῦ καὶ πνεύματος τὴν ἐνέργειαν κεχωρισμένην τοῦ πατρός 
ΤΒατ γεεί. οΉ}.5(Μ.6.12174}:; (τ γχιλ,ε.2.21τ.6 (δὲ ὅς, τ2840), (Επ- 
που!) Η. (μοβὲ ᾿ποαδα τὰ (τεδίοῃ, ᾿ὑππ.αροί.25(}].30, 8610); 
6. δηροὶβ Βανίηρ πὸ ρατί ἴὰ Οτραίίοπ, ΠΤ] ἄγη. Τγῖη.2.6(31.30. 5404). 

ΒΒ, βρίτιταα] ἐγξαϊίον! ΟΥ̓γεεγσα ὁ ἵν (Ἠτιβῖ, ίορη,ο.5; αὕτη 
μείζων ἡ ὃ. (ῃτγδιλοηι. δ. 1. Ζ( ον (το.4050); εἴ τις ἐπίστευσεν 
αὐτῷ...«εἰς ἑτέραν ἦλθε δι τϑ.11.2(10.5154}; 650. ἴῃ Ὀδρέ 5, 14. ἤθη, 
3.5.1 15. 0.(8.1440); ἃ5 ννοτκ οἵ ψδοϊο Ἔπιη,, Τπατ, ἠέ). 5. 34.302). 
(, τρογρίηρ, οἵ (οαβ ῥρτονϊάθηοθ. κατὰ ὃ. τοῦ ἀγαθοῦ...θεοῦ 

περιέπεσαν αὐτοὶ οἱ Πέρσαι στο. Βαςξε, ρ. Δοϑ(.02.10120); ἰπ ρ6η., 
71,,ϑα .1) 2.1, 

ΤΠ). εοηοϊγμείίομ, ΟὙν γ65.ν.}105.(Λ1.44.330Ὰ); δ.(3218); Οἔγν. 
βας.π.7(0.136.7; 1.4108). 

Ε;. ῥγοογεαίίοι, ΤΉατ ῥγουϊά, (4.576). : 
Ἐκ σοηογοίο, σερίίοη, εὐξαίμγος ὃ. τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγενημένην... 

προσκυνεῖν οὐ θέλω Τατιογαί αἴρ. 5.6; Μ.6.8138); πρὸ πάσης...δ. ὁρω- 
μένης τε καὶ ἀοράτου τὸ πρῶτον καὶ μόνον τοῦ θεοῦ γέννημα 1515.}..6, 
1.2.3(Μ1.2ο. 530}. 

δημιουργικός, Δ. οὗ ἃ οἸαξριιαῃ; ἃ5. 5ιιϑῖ,, 
δραστήριος ἡ ὃ. ΟἸοιη κοί, 4(0.45.6; Μ,8,1568), 

Β. οεαίϊυε, 1. οὗ γλδὴ ἴπὶ ῥτοσγεαδίίοι, ΟἸδπι ῥαεά.2,τοίρ.212.τό: 
Μ.8,5ο98); 2, οὗ (οά; 8. τῇ βεῃ. ἐπὶ δὲ θεοῦ χεὶρ μὲν τὸ δ, ΟΥ. ΚΚ.4 1ἴῊ 
Κερ.(ρ.205.26; Μ.17.448); τὸν..-«τῶν καθόλου τε καὶ κατὰ μέρος ὃ. 
νοῦν ἔπι5,ῤ.ε,,,δίογα; Μ.21.1770}; εἶχε γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὸ ἀεὶ ὃ, καὶ 
τέλειον ἘΡΙΡἢ. λαφν.76, 38 (0. 401.21 ; Δ}. 42. 6οοΑ); οὐ κτιατή τις οὖσα ἐν 

τῇ τοῦ θεοῦ οὐσίᾳ φύσις, ἀλλὰ δ. τῶν πάντων 1Ῥ.76. κοίρ.4ος.14; 624λ}); 

θεότητος.. «γνώρισμα τὸ ὃι (ἢ γνϑ. μσμ.6 8.2 ΤΉ ΡῈ (0. 280Α) ; Ρτοςα. 

Οοη.τ τος} ,87.72Ὰ}; θεοῦ δὲ χεῖρες αἷ.. «ὃ, τε καὶ ἐνεργητικαὶ δυνάμεις 

Ἰυπιβίτατϊ, σία μέρ. (0.365); μέαν ἀρχὴν..«μίαν κίνησιν. «τῶν μετ᾽ 
ἔυταν ὄντων ἁπάντων δημιουργικήν ΠΌΡΗΓ. Η. ἐΡ. Σάρα (Μ.85).31 57Δ}} ἢ 

. ΜΑΙ ΓΝ, ἡ ἀγαθὴ ἀρχὴ τῶν Χριστιανῶν ἄρχει, ἡ δὲ δ. τῶν ᾿[ου- 
ἄλε Ααἀδτῃ ἤ1αἰ.1τ,3(0.4.,26; Μν,ττ. 7204); Ὁ. οἱ Ῥόδου ἀπ ΜοΥκ 
οἵ δοη τὸ δ. αἴτιον Αἴἢ, ἘγΉ.40{ρ.2 73. τ6; Μ.26.γ78ο}) ; Βαβι ρῆν. 38(3. 
310; Μ,32. 1368) οΕἷζ, 8. προκαταρκτικός ; Ὀπεγϑ, μον. 4.7 τὰ [9.(8.308); 
χεὶρ...ἡ ὃ. τῶν ὄντων ἁπάντων δύναμις... υἱὸς τοῦ θεοῦ τος. (α. [ς 8 :ιτ 
(}1.8γ.1ο844); ἅ. οἵ Π. Οδοξῖ, Βαβι μον η 1)5.32(τ.1535}05 Μ|,20. 
243λ); δ. κατὰ φύσιν τὸ πνεῦμα ὕντ ἰ ες.531(5..3318); αἀσηϊεα Ὀν 
Ἐππομλῖι5 θεότητος μὲν καὶ ὃ, δυνάμεως ἀπολειπόμενον [50. τὸ 
πνεῦμα], ἁγιαστικῆς καὶ διδασκαλικῆς πεπληρωμένον } πὴ αροὶ, 25(}]}. 

30.8610}; 6. τοῦ, ἀοσοίγης οὗ ορεγδτίοη οἱ τίπ. πὶ Ογθαῖίοπ εἴ τις 
λέγει...ὅτι οὐχ ἡ παναγία καὶ ὁμοούσιος τριὰς ἐδημιούργησε τὸν 
κόσμον... ἀλλ᾽ ὁ νοῦς, ὅν φασι ὃ., προῦπάρχων τοῦ κόσμον καὶ τὸ εἶναι 

αὐτῷ τῷ κόσμῳ παρέχων, γενητὸν ἀνέδειξεν, ἀ, ἔ. (ὉΡ(Ξ43)απαϊ[.6 
(0.228; Η.3,2854), 

Ε. ρφίαϊηϊηρ ΄ὸ Ογραϊοη, Πόσο παίμγαί τρεῖς εἶσιν οὗτοι θεῖοι 
τὸ δέον 

ἐγαβιοιμαηςρ 

σύμπαντος νόμοι" εἷς μὲν ἃ φυσικὰς ὁμοῦ καὶ ὃ. καθ᾽ ὃν.. 

γινώσκομεν Οντ. }ς, 10: δ(Μ, όο. 8524); κόσμος διττῶς λέγεται, καὶ 

ἡ σύστασις ἡ δι καὶ τῶν τε χων τὸ σύστημα τὸ πονηρόν ϑονοτ. ΕΡ]. 

2ι21.(0.207.27)}. 
1». γείαιτης ἴο, εὐ βο δῆ τοί, (γεοωϊΐον κατὰ μὲν οὖν τὸν δ. λόγον, 

ἐξ ὑδάτων καὶ ἐν ὕδασι ἔχει τὸ εἶναι ἡ γῆ..«κατὰ δὲ τὸν θεωρητικὸν καὶ 
τροπικὸν ὁ φθαρτὸς οὗτός ἐστι κόσμος, διύγροις πράξεσι...διεξαγάμενος 
εαἰ. ρος. τὴ: ττίρ.433.18), 

δημιουργικῶς, ὑν τῦαν ὁΓ ογεαϊΐοι, τὰ ρεπ, πάντα διὰ τοῦ υἱοῦ 
ἐγένετο...ὃ. καἰ. ον.ττα(ρ.202..1τ); φωτίξζει...δ. μὲν υἷος. «κατὰ 
μετοχὴν δὲ ἡ κτίσις 1 [υξτιφινεὶ γε:ρ. 40{[Δ1.6.12930}; Ογτ. ἰς, ̓ς, (2. 

809Ε}) οἷ. 8. ἐκπόρευσις ; τ᾽η, τὰ μὲν ἔστιν ἐκ τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ ὃ." ὃ 
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δὲ υἱὸς ἐκ τῆς ὑποστάσεως γεννητικῶς τὸ δὲ πνεῦμα ἐκπορευτικῶς 
ΤΑΤΗ (αἰ, Τεῖη.τ.6(}1.28,.11254}; 9] αγτ {Βα ει Ξ.208Α ; Μ.20. 
7161}; 14. Τγέμ. τοί Μ. 30 ὅτ); Ζύγτ, Τγίη. Ζ (65,288 ; Μ.77.11040); 
τεῦ. ἴῃς, τῆς τοῦ πνεύματος παρουσίας...δ. αὐτὸ [5ς. ΟΒτΙδτ 5. ὈσΩν 
διαπλαττούσης Τιεομί.1}. δ ἐδ, οὲ πεῖ. 2(Μ.86.13ς 20). 

δημιουργός, ὁ, Α. 85 βαθδί.; 1. ἐὐαβδηιαη, πλεῖ, Ῥιαΐνεγ, ἀμ τον 
ὁ ὃ. τῆς..«ἐπιστολῆς ϑγτιοπ,εριτοι( Μι66.χ 4601}; οἱ 1)ὸν} πάσης 
κακίας ὃ. Ογτ. 1] εαϊθεῆι. τὸ.4; μα ὃ, τῆς ὑπερηφανίας Τ|5ὰ5.ς δδ(ι,. 
4408; ΔΓ, 2ο.2610); αὐτὸς ὃ. τῆς ἁμαρτίας (Ἤτγν 5. ἐν 12.2 1π ρὲ. 
(11.088}; Πδποθ, ἢρ., ἐαιέδε ἔννομος ζωὴ παρρησίας ὃ. ΑἸΒ σα ρ.}ς. 
118:46(Μ.27.4880); ΟτΙΝαιεαγηι.2.1. 11. 458(Ν].37.τοῦτΑ)}; βία γὰρ 
ἢ φόβος ἀρετῆς οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ὃ. 135. οί ν, Τλοε τ (Μ ὅς, σοΟΒ); 
ῥγαρι 156} οἱ τῆς ἀρετῆς ὃ. 1516.}} 0]. .5.188(}}1.γ8,1445λ}; 2. εγεαίον; 
ἃ. οἱ (σά, ἴῃ μη. κτέστην καὶ ὃ. τῶν ἁπάντων Ατἱκι,αροΐ, 5.3; ἢ ομι. 
ΟἸειη. 1.4; τὰ γὰρ κτέσματα μηνύει τὸν ἑαυτῶν δ, ΛΈ), 1γν.τ.12(}1,20, 
260); ἀποσεσιώπηται μὲν ὃ τρόπος τῆς κτίσεως τῶν οὐρανίων δυνά- 
μέων, ἀπὸ γὰρ τῶν αἰσθητῶν μόνον τὸν ὃ. ἡμῖν ὁ τὴν κοσμογονίαν 
συγγραψάμενος ἀπεκάλυψε Βα5,. ϑριγι δί.310 ; Μ.32,130Λλ}); Ὁ. 050. οἱ 

ΓΑΊΠεσ, σύ ον. ζοντι; [δὲ ταροί, ἃ. 5(}1,0.327}}; ἔστι δὲ οὗτος ὁ δ., 
ὦ κατὰ μὲν τὴν ἀγάπην πατήρ, κατὰ δὲ τὴν δύναμιν κύριος, κατὰ δὲ 
τὴν σοφίαν ποιητής Ιχϑμ.ἠαον.π.17.1{Ν}. γιατ); (Ἰοη, δέγν να (0.34. 
το; Μ.8,7400); Οὐ, 0.20. 3ο(24; .267.23; Μ1.14.644Ά}; ΤΠ μτι Ἴθηι,Σ, 
45; Αἰμι σεμ!.2(Μ 25.550}; πιστεύομεν εἰς ἕνα τὸν μόνον..-«πατέρα...δ, 
τῶν πάντων δγηι. δίνη. 4(ρ.23ς5.2ς ; Μ.26.60213}:; τοῦ, τύ ογ. 8:6 τὸ μὲν 
γάρ ᾿ἐξ οὗ' τὸν ὃ. σημαίνειν Βα, ϑρίγ. (3.40; Μ.731); (Βυγβιλονη, 
22.2 ἢ. Δ11.(7.2770}; 70.10. ξμο τι (Μ| 94.796); δ. οἵ ὅοη, ᾿Ιορη, 72. 
Ταί.ογαί.7(0.7.12; Μ.6.82ομ), ΟἸδιη, ῥγοξτίρ.7.3τ,; Μ.ι8, οἰῶ); Ὅν. 70ο. 
1.10(0.22.18; 68); Ατῃ.γ.3.28(2845}; ὃ. ἀθανάτων καὶ θνητῶν, δ, 

τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός Ἰὐπη.ἜΧΡ, .2(0.250), Ογτ, ἐς,3.5 
(2.527); ἅ. οἱ ΤΠ. (μιοβῖ ὡς δ, καὶ ἀγαθὸς θεὸς μένων εἰς ἀεὶ τὸ 

πνεῦμα ΒΙάνπ. Γγ1:.2.7(Μ.30.5ύ40), 1Ὁ.3.4τ(8ο10}; ΤΟ νγτ, 7 γἱην (65, 
130; Μ,77.11408}; οἴνμδεν.Αητ (ΘΚ τὸ Ρ.294), [ο.1),ἠονε,4.ο(Μ οὐ, 
δοδο) εἴτι. 5, Β; 6. ἄξῃϊςα οἱ Εαίῖμοῖ τὰ γοϊδτίοι τὸ οι, Ογγυίλες. 
τοί(5᾽.70}) οἵ. 5. γεννήτωρ; τοῦ δὲ ἰδίου γεννήματος οὐκ ἔστι ὃ, ἀλλὰ 
κατὰ φύσιν πατήρ 14 ον βαξελχι(ςἤιτ 594); ἔ. ΄ὶὰὸ Ράρδιι ἀβοαρας 
δι... πάντων φησὶν ὁ ΠΙὨυθαγόρειος λόγος τὸν μέγαν γεωμέτρην καὶ 
ἀρ βκηφὴν ἥλιον ΗΙΡρ. ἀαογ.6. 28(ρ. 154.14; Μοτιό. 3234); . περὶ τοῦ ὃ. 
φησι [5-. Πλάτων) " τὸν..-πατέρα...τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον" καὶ 
εὑρόντα εἰς πάντας ἐξειπεῖν, ἀδύνατον' Ζα]ῃ. Μη «ορτῇ. (Μ. ὃς. τοῦ Δ); » 

8. πορί. ὁ δὲ Καρποκράτης ἀγγέλους τοῦ κόσμου ὃ. εἶναί φησι ΛΊΗΝ. 
“45γ.τ τό (Μ, 26.120); ψΑΙοπ μΙδτ τὸν ὃ. δὲ καὶ αὐτὸν ἄγγελον θεῷ 
ἐοικότα Τγρὰἤαεγ.1.5.2(Μ.γ7.ΔυύΑν; τὸν μὲν γὰρ δ, ὡς θεὸν καὶ πατέρα 
κληθέντα εἰκόνα τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ καὶ προφήτην προσεῖπεν (61. εἰν. 
4.1τ3(0Ρ.287.28 5» Μ.8.12078}; ἐὰν. ἀπολογούμενοι περὲ θεοῦ, ἕτερον μὲν 
εἶναι λέγωσι τὸν ἀγαθόν, οὐδενὸς τούτων ἔχοντα τὴν ἀρχήν, τῷ δὲ ὃ. 
πάντων τὰ τοιαῦτα προσάπτωσι... Οτιοοπη θη, }».1.85.}.6.6.11 
(2820 ; Ν|.12.538}; 6[. ἃ πρῶτος ὃ. ἐδημιούργησεν «1. Τ ον ἡ δίρυιου. 
χα}; ῃ, Μαχοολϊα ὃ. ... τοῦ κόσμον πονηρόν. ..ἀγαθὸν.. θεὸν κατα- 
λύοντα τὰ τοῦ ὃ. ποιήματα ΠΙρριλαεν.).2ο(0.2106.1; Μ.10. 2234}: τ ιος 
43(ρ.τ620ς; 2246Χλ}); ἄλλον δὲ εἶναι ὁρατὸν θεὸν καὶ κτίστην καὶ δ. Ἰρ10ῃ.. 
ἠαεν.42.53(0.07.5; Μ.41.6071)) ; οἱ μὲν τὰ Μαρκίωνος νοσοῦντες λέγουσι 
περὶ τοῦ ὃ. τοῦ δικαίου μόνον, καὶ οὐκ ἀγαθοῦ, ταῦτα εἰρῆσθαι (Ἤτν5. 
λον". ὅ,5 τη. 20 γ».(10.4020)}; ἐ. Μαιη0ἢ., ΓΒ] Κ. Ποταο] ἀρνὶ, Δ] ντπν 
(ρ. 127.16)}; ΟΠ γν5. ἠομι.8..4. τ: [ο.(δ.406Ὰ}; δ. τῆς κτίσεως ἕτερον 
ἐπεισαγαγεῖν παρὰ τὸν ἄντα βουλόμενοι τὰ,Ππονμ δ. τὴ ΖΟἿὖγ ΕΝ 4030}; 
φύσεως...δ. ὃ διάβολος ΤΑΙ Πρβοίϊ τοτο( Μιόντα σοῦ): }.. τοῦ. Ἄσιλὴ 
αὐσατηοης φασί,.. ἀεὲ ποιητής ἐστιν ὁ θεός, καὶ οὐκ ἐπυῤέγονεν αὐτῷ 
τοῦ δημιουργεῖν ἡ δύναμις" ἄρ᾽ οὖν, ἐττειδὴ ὃ. ἐστιν, ἀΐδιά ἐστι καὶ τὰ 
ποιήματα, καὶ οὐ θέμις εἰπεῖν οὐδὲ ἐπὶ τούτων, οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῇ; 
ἄφρονες...-: τί γὰρ ὅμοιον υἱὸς καὶ ποίημα; ΑἰΠ υἽ γι τι Μ.526.7524}: 
εἰ ἐκ διδασκαλίας τὸ δημιουργεῖν τινι προσγίνεται, φθόνον..«περὶ τὸν 
θεὸν εἰσάγουσιν...«ὅτι μὴ πολλοὺς δημιουργεῖν ἐδίδαξεν, ἕν᾽ ὥσπερ 
πολλοί... ἄγγελοι, οὕτω καὶ πολλοὶ ὃ. περὶ αὐτὸν ὦσιν 1ῤ.2.2ο(208}}}; 
ὃ, αὐτοὶ ἀντεισάγονσι τοῦ κόσμου, ἵνα καὶ τοῦ δημιουργεῖν τὸν υἱὸν ἀφ- 

έλωνται 1.2.28(2280) ; Καὶ πὶ τριπθηῖ ἀρϑῖν ἔοννΒὶ 50. { (ΠῸ ν᾽ ἀΒΌΣΙ 
ΟΠ βε 5 Βθα ὴρ Ἰπίγαςὶο5 τὸ ΒΘοΪχοθ}} φρουνήσουσί ποτε καὶ δ. εἶναι 
τὸν Βεελζεβοὺλ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Α1Π.ὁρ.δέγαρ.4.21(Μ,20.0 72}. 

Β. 45. 86]., ἐγεαξίτε, ΘῈ 0. οἵ ὅσῃ ὁ ὃ. λόγος Βαδπιμοηπιτη 1) 5.35 
(1.135Ε; Μ, 29. 3338}; ἜΡΙρ". παρ. πφίρ.του.τὸ; ΝΜ .42.384}} ΟΕ Ἢ. 
(πμοβὲ δ. τὸ πνεῦμα ὡς ὃ υἱός δονιλπα (ΘΝ τὸ Ρ.2094); τὸ πνεῦμα 
εὐτὸ ζωοποιὸν καὶ δ. [0.10.Δο15.4.0(Μ.06,δοδο) ; οὗ νυιβάοι, ΑΒ, [ν, 

2.40(81.20.,2324}; 18.2.77(312λ}; 1) ,άντη. Τρίη. Δ (Μ.30. 8128): οἵ ἤτο 
ἃς, Μδπθ δ ηβ, 0,1). ἀαογιϑοί .94.7324). 

δημοβόρος, ἀενομγίηρ ἰἕε βεορίε; πιεῖ., σγαβρίηρ ὃ. βασιλεῖς 
Ονας. δὴδ.τι.225; τῶν δ. ἔξαρχος 151:.} 6}. }Ὀ.3.153(Μ.78.84410). 

Ἐδημοδιδάσκαλος, ὁ, ἀδπασοριεε, ῬψτΘ5. 6 ρ 1 54(Μ.60.15538). 



δημοθοινία 

δημοθοινία, ἡ, ρῥεῥίϊε [εαςὶ, τεῖ, τύοτ.τ:22ΗΕ[. πανδαισέας καὶ δ. 
πληροῦντες ἐν ἐκκλησίαις Ογτι Ν᾿ οι.4.5(ρ.86,8; δ᾽, 1110). 

Ἐδημοθόρυβος, εἰϊξίμγδίηςρ ῥεοῤίε; οἵ τανοηϑ᾽ οὐἱεβ, 1 δε. ΝΖ. 
ἄταὶ, τ4ο(Μ.38.1072). 

δημοκατάρατος, εὐ 5ε4 ὃν ἐμὲ ῥευρίὶφ, Οτνοχροίμ γον: ,17. 
1038). 

δημοκῆρυξ, ὁ, ῥηδίίε οὐἵον, ΟΕ ΡΒ. Ομδπί σε (10 Ὁ τοῖος Ῥ. το. τ; 
Ἡ....14528).Ψ 

δημοκοπέω, ὕογέσ Ἰμῖο ῥεδίίς ΠΠ {6 5 Ῥα55., Βα5.ερ.35(3.112Ὲ ; Μ.32. 
220Α)}. 

δημοκοπία, ἡ, ῥοῤμίαν ἀῤῥεαΐ πομπείας καὶ ὃ. τῶν λόγων Βα5.86]. 
υ. Τ Ἀδοί τ ὃς, κοο})}. 

Ἐδημοκοπικῶς, 50 ἂς ἰ0 ραΐῃ ῥοβμίαγ τ ῥοΥ οὔτε δ. τὴν ταπεινο- 
φροσύνην ἐπιτηδεύειν Βα 5.γ6΄. [5.5τ(2.2 600, νν.]]. δημοκοπητικῶς, 
δημοτικῶς; Ν.2τ. 0760). 

δημοκρατέω, ὲ “1 ῥοιθοῦ; Οὗ 8. οἶτοι5 Ἑαοζίοη, 70. 168]. εἤγοηοτο, 
Ρ.244(ΜΜ.07.3730}; ΤΠΡΠΠ. εἰγοη. Ρ.τ4(Ν. τοϑ. 3858). 

δημοκρατία, ἡ, 1. ἀενησεέγαέν ; τηρεῖ, Οἱ ἤθανεηὶν Ὀοάῖε5 θαυμαστή 
γε τῶν ἀτόμων ἡ ὃ. --. εἰς μίαν.. συνοικίαν ἐπειγομένων Ὠοπ. Αἰ.ΆΡ, 
Επ5.}.6.14.25(776}); Μ,21.12778}; 2. ῥοριίαν ῥγέδεινε, Ἀτος, ἐριγν. 
(Ρ.23.35; Μ.77.34070)); {δ .{ρ.24.11; 3524); 8. εὔαηρε οὗ βοῖθθγ Ἀτηοῃς 
εἰσοὰβ ἑαοίίοπβ, ΤᾺρΡΠπ.εἰγον. το 4(Μ.1ο8,4161)). 

δῆμος, ὁ, 1. ῥεορίδ, Β]ατ, τοῦ ἐκείνου [55. ο6] δ. Οοηβι ἌΡ. ἔπι, 
(.3.γ1τ(0.70.12; Μ,20.το45Ὰ); τοῖς Χριστοῦ ὃ. [θ65.86].0γ.27. τ ὃς. 
312Ὰ); 2. εομιράην, δαπά, Ῥ]ατ. ὃ. μαρτύρων ἄπειροι (Βγγϑ,ἤοτη. 
12.4 τὴ, Κοη!.(0.5470); τῶν μαρτύρων οἱ ὃ. Τπᾶς, ᾿ς, 46:6(1.15}1); 
τῶν ἀοράτων οἱ δ. τά, ρῆντι το(3.408); 3. ἐορηδἐΐρ, ἐοηθημηθ τῷ ὃ. 
τῆς Ἠλεξανδρείας Α(ἢ..ἢ. Αγ. δίρ,2τι.7; Μ.2-ς.7520) ; 4. εἴγεια [ακίίοη 
τὸν πλοῦτον ἑαυτοῦ θηριομάχοις προσαναλίακων, καὶ ταῖς ματαίαις 
τῶν δ, φωναῖς ἐπαγαλλόμενος Βαδ.ποηιιίῃ οι ὁτίτο τοῦ ; Μ1.20.4774}; 
τῶν ὃ. ἀλλήλοις συναφθϑέντων Ἰύναστ,ἀ.6.4.τ(ρ.163.12; Μι86.2728); 
οἱ δ. τῶν πρασίνων (λγόη. Ραξεῖ, Ρ.336(Μ,02.8734}; 5. ζανμεῖν Σάτυρος 
ἱστορῶν τοὺς ὃ. Ἠλεξανδρέων ΤΡ] Απι.  μιοί,2.7(}1.6.1057Δ). 

Δημοσϑενίζω, ᾿ηηηίαίε 1λειπμοςίἑεμες, Οὐ ΝΑ 2.6. τοο( Μ.37.512}). 
ἐδημοσίευσις, ἡ, ῥεῤἑϊεῖέν, ἡπαλίηρ γιαρῖξεσί ; οἵ ϑεοοηᾷ Αἀνοηῖ 

λαθὼν ἦλθον: τότε δὲ μετὰ πολλῆς τῆς δι ΟἾγγβ. μοη1.53.5 1 1. 
(7.5414}; 14, ἐηοοιργθ μετ. 5.7(1, 4000}; ἐπαισχύνῃ τῶν αἰσχρῶν τὴν ὃ. 
ΝΗ ρίορ, τ4(Μ.79.11120); πρὸς...δημοσίευσιν τῶν κεκρυμμένων ἐπε- 
νοήθη ἡ εἰκών 0.1) ἡτηαρ.3.τ](Μ.04.13370). 

δημοσιεύ-ω, Α, γευεαὶ; 1. γ»νιαξε ποῖον ῥεδἰτεῖν; ἴῃ σθη., 1516. 
Ῥε].ἐρὈὈ.2.τοοί( Μ.78.5401}); ΑἸηγποη, 70.12: Ξο( 1,85. 4800); οὐράνιος 
ἀστὴρ ἐδημοσίευσεν αὐτὸν καὶ τὴν γέννησιν αὐτοῦ ενς.(ρ.28,8); τεῦ, 
10. Βαρύ. μέσος τῶν δύο διαθηκῶν τῆς μὲν καταλύων τὸ γράμμα, τῆς 
δὲ "των τὸ πνεῦμα στ. Νὰ 2.0;.43,75(}1.36. 5078}; ὁ πρόδρομος...τὸ φῶς 
τὸ ἀπρόσιτον...“-ειν ἀποστελλόμενον 0.1). ἐσηι.τ.3(Μ.06.5408}; οἵἉ 
Ομβε τὴν πατρικὴν αὐτοῦ περὶ ἡμᾶς ἀγάπην ἐδημοσίευσεν 10.2.2 
(580 Α); 2. αὐἰμη1} ἰο, “ΟΉ 7455, 5105, ΝῚ.6 0}Ὀ.1.37(}}.79. 1000); Β65.56], 
ΟΥ.τ7.3(ΝΠ.85.2255); ΝΊσορη. ὕτιυ, δγή τ 1.86. 20000); 3. ὀγίγηρ ἰοὸ 
ἔρλὶ, Οὐ ΝΥ 85." ον,.6 ἡμι απ, (Μ1.44.8924); ῬΆΠ0υ ΟΠ γ5.2ο(ρ.146.22; 
Μ.47.82), Τμάς Ὀς, 72: τ1.1114); 4. σοῖο Ἡ }Ρ ἃ Ῥούβοη, ἕο Πἰ5 οτραϊ, 
Βα5.56].0».7.2(Μ 85, τος Α); τὸ Η15 ἀἰβογβαϊε, ΓΠγνβ.ορι.3 5.4 τη ΜΠ, 
(7.4030}; Απαβίϑι δ 6 (Δ ,80. τοβ4Α}; δ. ἀϊερίαν ῥηδιεῖν, ΟΥΝα. 
ΟΥ,27.2(Ρ.3.2; ΜΕ.36.134}; [ἃ εῤ.45(Ά1.37.038}; ροοα ψοσκβ, ὅον. Δ ηΐ, 
ἀρ. λή1.6: (0.43.8); 6. μέγ ῥμϑϊεῖν, Βα5.εῤ.2.5(3.74Ὰ: Μ.52. 
2200); ΟΥ ΝΖ, ττ4(Ν1.37.2Ζοο0) ; ϑνηεβ, ἐηδομιπ, τ4(ρ.174.το; Μ.66. 
13078); 7. ῥεῤίτςἢ ὑχ ἩΥῺρ τὸ... «ἀπόρρητον... ἐν βίβλοις γράφων 
“εἰ Β65. ἔπμιη.τ τ3(1.226Α ; Μ.20.544Ὰ}; 8. “παν ῥεδιεῖν, Οαϊπ 
σημεῖον εἶχε -τ-ον αὐτόν ἘΠ ρΙρῃ ημρτυενϑί, (Δ1.4..5130); 9. αῤῥεαν 
ἴθ ρῃδίϊε, ΟΥ̓, 70.28.2 318; ρι4τοιτο; Μ.14.732Δ}; Βαγϑβιγες. (1.88. 
1810). 

Β, δὲ τη: ῥεεἰτε φεγοΐίθ, ἐπ ῥεδίτε τιδο, Τολι5.},. 6.0.0. τοί .20.8244}}; 
[γιάντη. 4ε.8:3ο(.30.τ6δ00); οὗὨἨ τῆϊηρθ, Ομγνβυλονι. δ 3.4 ἴη ζ0.(8. 
487Ε}; ῬΐορΙ]. 48 5ι08ῖ,, ῥοϊΐοε, Μίατς. Ἰλἴδσιν, Ῥονρλνου. 

δημόσιος, ῥιύἶε; 1. [ογὰ, ἃ5 βιιδβε,, λαγίοὶ, Τὶ [4.25.2 2. τπιϑαΐ, 
85 510 5:,; 8. ῥμδέϊᾳ ῥδιιάἀΐησ; ΟΥὨἨ ἅτι διαρί πτδαῖτο, Κρ. ιρά ρ. 
Ἐὰβ.λϊε.5.1τ.3γ7(}1.20.4210}); οἵ ρΈῦ]ο Ραῖῆβ, Οὐγοη Βαβελ..3τΆ 
(Μ1.92.7070}; Ὁ. ἰαχ, ῬΒοί, πόνος, 34 Δ τος. 5570); ρῥαγ., ῥμδς 
αβαῖγς, (Ὦτνβ. Ξας.6.4(0.140.7:; 1.4258}; 3, δημοσίᾳ ρωδ[ίεῖν, Τα5ι. 
Ζαῤοί.3.2(Μ.6.449Α.)}; Ταζιογα!, 25(ρ.26.26; Μι6,8608); Οτι(εἰς.2.63 
(ρ.τϑὃς.4; Μοττ.βοδΑ). 

δημοσίως, ῥεδίτεῖν, Οὐ. Νέαρ. 416]. (τπ,240}}.})3. 2701 ΡΣ... 77. 4115). 
Ἐδημοσκοπέω, ἐομγὲ ἐπε ρορμίαεο, ΝΙ].6Ρ}.2.215(4.70.3120]. 
δημότεροι, οἱ, ἐπε ῥερρίε δημοτέρων ἐριδός με..«σάωσον ΤΆροΟΙ]. 

νιοὶ, ᾿ς. τϑ:44(Ν1,32.13330}. 
δημοτεύω, ἐοτπρεὶ ἰο Ξεγὺς ὡς φοἰάτενς, ΤΉΡΒπ. εὐ οη.Ρ.το](Μ. τόδ, 

5124}. 

343 διά 

δημότης, ὁ, ῥαγφαιι, 22 ΡΙ Φεν οὗ εἴνειις {πε ἰοη1 μὴατ,, Οἰγοη. 
Ἐαξεβ..337(Μ.92.880Α); ἐδ..34ο(887.). 

δημοτικός, 1. ὁ ἐὲ κορηοη ῥοορίε; οὗ {᾿ς ἰατὶν χρῆναι τούτοις, 
ἐν ταῖς ὃ. καθέδραις ϑνιιο5..}.67(}}.60,1422.Α}; 2. γνοιιῖν ἃ5 κα σβῖ,, {δε 
}εορίε, ΟΥΥ αὐον.γ3(1.4520); ἐξείργεται τὸ ὃ, παντὸς ἱεροῦ πράγματος 

1δ.(454}). 
δημοφθόρος, ἀεείγονίηρ 1|ὸ ῥεορίο, ὕδο. ὈΪ5, ἐόν. 343(Δ|.2.π40 0 Ὰ}. 
δημοχαρής, ΖοΜΥῊ {πὸ ῥοῤρμίαεο, Ἰέρ] τ ποῦ; Ν] ]ὐμέομ. 5 

(λ1.γ9.ττζτο). 
δημώδης, 1. ῥηδίτε ὃ. λεηλασίᾳ ὙἍΜ1{6]. Κγ (0.207; ΜΙ,5.15200); 2. βόῤρι- 

ἰαν; 8. διαὶ τῷ ὃ. ὀνόματι ΑἸμοπαρ ἰὸρ.23. (ΜιοιοΥ; Ὁ. ργουσοεγδίαϊ 
τὸ ὃ, ῥῆμα 1 οη.λ].40.1}115.ἢ..6.7.22.7(Μ.20.080ΧᾺ)ὺ; σ.. κορτμο δ. 
πλῆθος 1νυ5,.}.6,.11.7(522}); Μ.21.8δς 0}, κάσμον ἐνταῦθα τὸ ὃ. πλῆθός 
φησι εαἱ. 0.1: το(ῃ.τ84.20); ἅ. ομέραν, ἰοτο, ἐοαγδὸ ταῖς ὃ. ἑστιάσεσιν 
ΟἸοτ, ῥαφιί,5.1(0Ρ.161.26; Μ.8,3068) ; χρῆσιν...«τὴν δ. μέν, λαθραίως δὲ 
καὶ μοιχικῶς ἐπιτελουμένην ΑΙ ορι ἄνπιοι, (.26.11738}} τπουτν ἃ» 
βιθδί, τὸ λαϊκὸν καὶ ὃ. καὶ ζτὸν ἄναγνον (Ἰ]οτὴ. ῥαει,2.10(0.21.2.10; 
Μ.8.Ξο88), 

δημωδῶς, ἐκ ρηδίτε, Οὐ εἷς. 2.0,(ρ.τ85.1το; Ν.ττνβοδΑ). 
δηνάριον, τό, ἐδηαγίης,; τυϑῖ., οἵ ΒΜΨ᾿ χαίροις, καλλιέμπορε τοῦ 

παρθενικοῦ δ, ΓΠάοτ, ἀπο, ολη, ΒΛΠ οἱ δνηι. (1.77.1 3030}.Ψ 
Ἐδηναρισμός, ὁ, υαἰμωΐοη, ΤῊ ἰόγηιδ Οὗ δηνάρια, ᾿ὐρὶρἢλ μπδη5.24 

(Μ.43.292.}. 
Ἐδηπουτᾶτος, ὁ, (1,1, ἀορηίαίς) ἀδρπίν, ΤΗατ ΑΙ δ ἢ (0.16.5; 

δηποτᾶτον [1.2.3244}. 

Ἐδησέρτωρ (ἤδεσ-), ὁ, ([χἴ. ἀδδογίον) ἀἰσδόλίον δεσέρτωρ ΤρῊ ῬοΪγε. 
6.2; Βεδβ.οῤ.268(3.4:148.; Μ,532.00 70). 

διά, 1. ὁ. σοηι,, ἑἠγομοῖν, Β; 
ΑἸ ρθη. ; 1. ὑδεαμδε οΓ δ. τῆς ἐνδείας ὨΙάψ τη. Γγύ».2.8(}.30.6134); 

2. αἱ Τηϊογυαῖς οὗ, τάϊομι ᾿ὰ [Οὐ δ. δύο (δυῶν, δυοῖν) [36. ἡμερῶν! 
δεν δϑεοη [εἴο.] ἄωγ; δι δύο ἐσθίοντες Ἐγήρἢ Παον. 20. ς(ρ,226.1ο; 
Ν.41.307}}; οἵγε, οι Ογγίαε,(0.225.}}; 10.Π᾿ποιυ  ρίριιο(Μ.4,. 
4320): ὃ. πέντε 108]... απς.4π(0.130.8, Μ|.24.12τοῦ. 

Β. 1860]. ; τἀγοιισῖ, ὃν πιραῆς οὗ δὰ ἀσοπῖ; 1. ὀχϑα, Τοισ τ, Οὐ. 
.10.2.τοί(δ; Ρ..64.12; Δ[.14.125Ὰ};; εἰ πάντα ὃ, τοῦ λόγου ἐγένετο οὐχ 
ὑπὸ τοῦ λόγου ἐγένετο 1.(0).64.20; 1550}; τὸ δὲ ὃ. τοῦ θεοῦ ἁπλού- 
στερον εἴρηται ἀντὶ τοῦ παρὰ τοῦ θεοῦ...τὸ μὲν ἐκ, ὡς ἐξ ὕλης" τὸ δὲ 
ὑπό, ὡς αἰτίου, τὸ δὲ δ., ὡς ὀργάνου Ῥτος, (Σ (ὐδη.41τ1(}1.87.2338); θὰ ϊ 
οὗ, οἷδε γὰρ τὸ δ. οὗ, τὸ ὑφ᾽ οὗ λέγειν ἡ γραφή..«.οὐ τὸ δεύτερον αἴτιον 
ἀλλὰ τὸ πρῶτον τιθεῖσα (τγγϑδ.ἠἤοηι.50.3 1 ΔΠ (7 ποδ; 2. σοῖ, 
Βδίμοῦ; 8. ψῇῆο νοσκβ ἐβιουρῃ ὅοπ, ΤΏΡΗΙ με μιίοὶ,τ.7(}1.6. 
το264}; Οὐ. 7ο.2.το(δ; ρ.ὅς.2: ; 120 Α}); ΑἸ ο,. ϑόγαρ.τ. 8(Μ.26. 06Ὰ}: 
Ὅ. Ψ»ῆΟ 15 τηβας Καοννῃ Βτουρη ὅπη, ντιρικα οὐ πρρ}.1 18 
(ρ.355,28); οἵ, εἰς μέαν ἄναρχον τῶν ὅλων ἀρχὴν ὃ. υἱοῦ...τὰ πάντα 
ἀνάγομεν δγνι, δίγοειχ σπαϊδ,26; ἀπα οτοιίος {πγοὰρ ἢ δου, αν. 
ΦΡΊ1».4(3.40 ; Μ|,32.738} εἴο, ; δ. ρου πος ΤἈγουρῃ ὅθ ἐν ἃ5 Ἰρὴ 
ῬΓΙοβΕ σὲ δοξάζω διὰ τοῦ... ἀρχιερέως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ...δι᾿ οὗ σοι σὺν 
αὐτῷ καὶ πνεύματι ἁγίῳ δόξα Μί. Ποῖνε.τ4.3; αἰνοῦμέν σε, ὑμνοῦμέν 
σε, δοξολογοῦμέν σε...διὰ τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως (οηςὶ..1}}».7.47.2: 
11, τὴ ἀοχοίοριοβ ἀρ] 6 α ἐ5ρ. ἴω βοοοπμα ] ουθοῃ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δ. 
οὗ ἐστιν αὐτῷ ἡ δόξα τ ο)».58.2; 1.64: δ. τοῦ παιδὸς αὐτοῦ τοῦ... 
᾿Πησοῦ Χριστοῦ, δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλωσύνη 11. Ἐυΐνε.20.2;; ὃ. οὗ 
τῷ πατρὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος ΑἸἢ .ῤ. Δ) ναι (}1.20.1τ0470}; 14,6}. 

Δ Έ76.2.6(}1.26.6170) οἷ(. 5. ἐν; (σης, 4 ρ.7.47.53.. δ. 7.4ος ΠΥ Ν γα, 
ΔΙ οἰροί, (Μ.46.864λ}); ἴοΥ ΠΥ ΠΟΥ τθ δι νν μετά; ἢ ἐν ἴον {μτ Βὸ- 
β0ῃ ν, ἐν; ὙΠῊ σύν [ῸΓ {ΠΠ͵ ΤΌΥβοι ν. σύν; ἴθ Ααϊδιν πύπβὸ, Βεδ. 
δρὶγνιτϑίϑιιος; δ1.32.88}} οἷτ, 5. μετά; ἐνταῦθα...τὴν δ. οὗ, ἣν οἱ τὰ 
Ἀρείου καὶ Εὐνομίον φρονοῦντες προσνέμουσι τῷ υἱῷ, ἐπὶ τοῦ πατρὸς 
τέθεικεν “Ίατ. τ ον.τ:τ(3.165); ἀθίοποι Ὦν Αὐϊδηδ 5 πιοτὸ ΒΟΥ ρ- 
ἴπγα], 1345. 1}.16{(3.138;.Μ.038); 515. τοϊαϊϑι θη ἐν μὲν. τῷ 
λέγειν δι οὗ ἐλάβομεν χάριν". «τὴν... χορηγίαν ἐμφαίνει" ἐν δὲ τῷ λέγειν 
“ὃ. οὗ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν᾽, τὴν ἡμετέραν πρόσληψιν...δ, 
Χριστοῦ πρὸς τὸν θεὰν.. «παρίστησιν. ἄρ᾽ οὖν ἡ ὁμολογία τῆς ἐνεργου- 
μένης παρ᾽ αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς χάριτος, ὑφαίρεοίς ἐστι τῆς δόξης; 1ν, 
τ7(3.14}8; Μ.οῦο) ; ἐδ. (2 τα ; Μ,078) οἷτ, 5, μετά ; ἀοίοποο οἱ Επιβοίνειν 
ΟἹ (ὑπόβεαγθη 5 π8ς οἵ ὃ,, Βοοζ,᾿,ς. 2.21.4}. (1.0 7.2498}; τὸ κοσομα αἰκὶ 
διτὰ Ῥουβοηβ, {πιὸ ταῤοί, δος. οἷτι 5. προΐστημε; ὁ πατὴρ..«ᾧ δ. τοῦ 
παιδὸς ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ. ..καὶ ὃ, τοῦ ἁγίον πνεύματος εἴη δόξα, τιμή, 
κράτος (Ἰοιη. φ αἰ. 5.42 {0 τοτιτὸ; Μ.0.6ς28); 3. νοῦ. ΠῚ. Ομοκί ; 8. γῃὸ 
Ῥτοσοθοθ. ἔσο ἘΔΙΠΟΥ Δῃγοιρη σοη, Οδο.1, Δοά,οῤ. σφ (ρ.280.}; 
Μ.42.4338)}; ἘΡΙΡΙ ἐαεν.γ0.44(0.308.13; Μ.42,.6ο00); Ὁ. 75. Κηύνν 
τπτοῦρ. ὅπ, ΟΥΤΏδαι ἐγηηΡ.(ρ.3.7; Μιτοι δ Α); [ἱὰ5. ει. 5,0 
(ρ.163.31; Μ24ω1ο 138}; οἱνιδγννην. δήγηι. 2(ρ.2:7.26; Μ.326,7.4Ὰ}: γε. 
Τγεηπ, τοί. 17Ὰ; Μ.77. 1454}; ας. ΓὨγοαρη ΠΟΙ οΟμμο 5. γόνα οι, 
ὕγγολες. 34{5᾽.3320); ρογοσίίοη, Βα5. δρήγι,8(3.32..; ΑΓ, 32.200); 
Οντ δες. 34(344}); 1(.41α]. γἱη. 7 (5). 6 52}0}; ἰηλν Πρ οἵ (ὑοᾷ ἴῃ πιο, 



διαβάθρα 

Α1..1γ.3.25(}1.26.3768); Β65.Εμη.5.5(1.2760; Μ.29.6658); ἃ. ΨμῸ 
σογθθ5 ᾿πίο δχιβίρπος το Ρ ἢ ὅοη (Βα ποιμδη), Βαη. ροΐ,26(}.530. 

8644}; 1Ὁ.(8648); 4. τεῦ, Της. ἄνθρωπον αὐτὸν ὃ. παρθένου γεννηθῆναι 
Ταυβι ἀϊα].15.4(}1.6.6520); ὁ θεὸς λάγος..«ἐτέχθη δ. παρθένου ἽΠαοΥ, 
Ἀποιλορ.2.7(ρ.77.23; Μ.77.13778}; (Ναίεητ.) οἵ Ομγῖβε ἃ5 διά δπὰ 
ποὶ ἐκ ΒΜΥ, ν. ἐκ, σωλήν;; 85 τηδα]ϊαῖογ Ὀείννεοπ σοῦ ἀπά τηδῃ ὃ. 
σοῦ γὰρ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ τὴν ἔχθραν κατέλυσεν.-.ὃ., σοῦ 
εὐὐεἰρήνη τῷ κόσμῳ ἐδωρήθη ἘΕΡΙΡΗ.ἤσηι, κ(λ1,43.5018); πέπαυται 
γὰρ ὃ. οοῦ τὰ τῆς Εὔας στυγηρά' ὥλοντο διὰ σοῦ τὰ φαῦλα ΤΠάοΙ, 
Αποιλο ΒΜ τπ(ρ.331.9[.}; Μοά.άονη, (1,86. 5 2814}; την] Πρ 
οἵ σά ἰπ τῖθῆ δομίενοα ἐῆτοιρὴ ΟΠτβι, Ὀγτ, 76.0.1(4.8248). 

11. ς, ἀζο.; 3. οὗ πὸ, ἐψγομ οι, [οοβομ, ᾿ αἰ. 137(Μ.87. 
δοοοῦ); 2. ὃγ ᾿δίηρ ὃ. ταύτην τὴν πρόφασιν Τοροτη, γε, Β(ρ.12.0; 
το. 4404}; δ. τέχνην.-«ποιοῦνται (ῃτγ5.ἠοηι.3.4 τὰ Ῥμτ(11.2118); 
ῬΑ ἢ. 1απ5.32(0.94.τ2; Μ.34. ττοςΑ); 3. τοῖ ἢ ἃ υἱοὶ 0, 650. ν ἢ 
ἰμῆπ. δι τὸ εἶναι ΒΡΙΡΗ λαεγ.52.2(Ρ.312.20; Μ.41.0560); - 70. 4], 
εἤγόηιτς Ρ.488(}1.07.5768); 4. τοτὲ γεξεγεηεα ἰο, αδομὶ, ἐομφεγμίηρ, 
Ἰο.Μαὶ. εἤγοη.ς ρ.τοζί Μ.97.1808)}; εἶπεν αὐτῇ δ, Μαρκιανόν (ἤγοῦ. 
ακεβιρ.3τοίΜ.93.8128). 

διαβάθρα, ἡ, 1. ἰαάάεν, ταεῖ, θεοῦ κάθοδος ἐπ᾽ ἄνθρωπον...δι [536. 
ἐστί] τῶν ἐπειρομένων ἀπολαῦσαι τοῦ ἐκεῖ φωτός Μεῖῃ ῬΟΥΡΙ.Σ 
(ρΡ.504.24:; Μ.18.4000); 2. 5ἰαΐγεαξε, Το. ἈΙΟΒΟΠ.ῥγαί.73(}{.87.2 9250); 
3. ὀνίάρε; ταεῖ., οἵ θοδίβ, Ὑμάϊζ,ἢ,6.3.25.2(3.942). 

διαβαίντω, 1. ῥᾳες ἱπγομρὴ, Οὐ. 7γ.20 τι 70. (ρ.5ο0.32}; γτηεῖ,, 
τοιηρίδιοπβ, Αἰ, πίοπ. 5(}1.26.8480); (πα15, ΤΗαϊ, Εφεε 34:6 
(2.877}} Ῥέ85. πάντων αὐτῷ διαβαθέντων τῶν κατ᾽ εὐσέβειαν τρόπων 
Μακ.6}.2(Μι τ. 4οτ); 14, »ιδὶρ. (Μιο1,.τΖτόο); 2. Ῥαᾷθς ονεῦ, δὸ 
ῥοενομά, ταρξ. νῷ καὶ αὐτὴν τὴν ἀγγελικὴν φύσιν διέβην Τατζηΐ.3:4 
(2.70); πεῆσα ἐγαηβεεηά τὴν ἕξιν δ. Ἐλπι5.4.6.τ.δίρ,30.6; Μ.22.768): 
3. ρὸ οὐ, δ6 Ἱγρηβξετγεά, ἴο ταύτην τέθεικε τὴν αἰτίαν...ἢ πάλιν εἰς 
τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν διέβαινεν (Πγνϑ5.ἠοη.17.5 ἠτ'}Ώ1.(7.2288); 1α. 
ποι. 1.8.1 ἐπ δον (το, 21Ὰ}); 4. ῥγοργθος; τῆςῖ,, τοῖς, οἰψυποίορν οὗ 
πάσχα: “-ων ἀεὶ τῷ λογισμῷ. .«ἀπὸ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων. ἐπὶ τὸν 
θεόν ΟτἋῺζ εὶς, 8.52(0.220.22; Μ.11,15524}); ἴῃ ρθη. δ. ἐπὶ τὸ. φθάσαι 
τῆς ἀληθείας θεάματα 1ἃ, 70.13.48(46; ρ.275.26; Μ.14.4850); ὁ δὲ 
κῶν ἀναβαίνει καὶ ἐπὶ τὸ πιστεῦσαι εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 14. [γν.7.1 10 6. 
{ρ.530.20}; ἐκ τοῦ παιδὸς ἐπὶ τὸν νεανίαν ὃ, Ἐα5.υ (τοτοίρ.γ7.20: 
Μ.2ο.9364); εἰς τὸν..--πατέρᾳ ἡ πίστις “-εἰ δι᾽ ἐμοῦ 50. (Πγ]51] ΑΡΟΪ]. 
δρ.ἐαἱ. }0.15:44{ρ.333.14}} 5. ῥγοζεοά, βα55 05; ταϑῖ., ἔπβ.υ.(..3.45 
{ρ.93.25; Μ'.2ο.τοο6.}; ἐπὶ τὸν ὕστατον αὐτοῦ τῆς ζωῆς διαβησόμεθα 
χρόνον 1}.4.30(ρ.132.31; 11880); 6. φῬετῆ,. Ρΐορ!,, σάναμερα λόγον... 
δεόμενον σοφοῦ..«καὶ ἐπὶ πλεῖον διαβεβηκότος Οτ.(εἰς5.7.32(ρ.182.25; 
Μ.ιι.1465 4); Παπὸς εὐηεμίαίς διαβεβηκόσι καὶ τελεωτέροις 
ἀθληταῖς 14.,0γ.20.2{0.382.18; Μ,11.5328). 

διαβάλλω, γέῤγουε, γεῤγοαεῖι (λῖ ποῦς τλ]10 6) μετὰ πολλῆς δ. [56, 
Το. Βαρι.} τῆς παρρησίας (Πγγυϑ. ἤ0»:.11.1 ἢ Μ11.{7.140Ὲ}} τοὺς 
ἄρχοντας ...δ. [56. (Π 1151] 2Ὁ,68.2(7.6728). 

διαβαπτίζομαι, οσεγιολεῖνι, φιδηπενφο, Τα Βοβῖ. 7 αη.2.71(}1.18. 
11458). 

διάβασις, ἡ, 1. σοδδίησ οὐεν, ῥαδδασε: Ἀθπσα Ῥαβϑουεν ἴῃ δἴνγη, 
οἵ πάσχα: ἡ τοῦ πάσχα ἑορτὴ..-παντὸς πάθους καὶ παντὸς αἰσθητοῦ ὃ. 
οὖσα (Ἰ6Π}.5}7.2.ττίγ).140.10; Μ.8.ο88Ὰ}); τὸ πάσχα τοῦτο..«φάακα τοῖς 
“Εβραίοις προσαγορεύεται... δηλοῖ δὲ.. τὴν ὃ. ΟΥ ΝᾺ Ζ.07.45.1ο( 1.46. 
6368); ΟΥτυ 07. 17(1. 5080) εἶτ, 5. διαβατήριος ; φασὲκ ὁ τῆς ἑορτῆς... 
καιρός, δηλοῖ δὲ δ, ἰά. ς.22:8(Μ.72.9048); πάσχα κυρίου, ὃ. ἀπὸ 
κακίας θοτ.ἤοε.22(Μ.88.182τ0); Οὐγοη. Βαξεῖ. Ὁ. (8.02. 5408}: 
τηεῖ., ἔτεα, ψ ἢ εἴσψτῃ. οὗ πάσχα ἴῃ τη ἀθυμέας νέφος .--οὐκ ἀφίησιν 
εὔκολον γίνεσθαι τὴν τοῦ λόγου ὃ. (Ἡγν5.5|α:.2.3(2.238); ἡμῖν δ. βαπτί- 
σματος (βγη [πη4.10}.5(Μ.88,106Ὰ}; προκάλυμμα τῆς--«τοῦ νοῦ πρὸς 
τὰ νοητὰ δι Μαχιαριδὶρ. (.01.11248); 2. πισαης οὗ ἐγοςοίηρ, “οη τ, 
ΤΕρΡΙρἢ.., ργορἢ.1ςτίρ.2ο; Μ.43.3078,4208). 

Ἐδιαβασκαίνω, εοπδημαϊν δόργμάρο, δηοῖο {1} τοὐϊί το, ο. ἀαϊ., ΟΥ᾽ 

σι βτοίθ.455). 
διαβαστάζ-ω, 1. ἐαγὲν οὐδέν, τπεῖ, χεῖρα τὸν μακάριον αἰτῶ προ- 

τεῖναί μοι μάρτυρα “τοντα τὸν λόγον ἐν τῷ πελάγει τοῦ θαύματος 
Βορἢγ. ἢ, “παρ (Μ.02.τ7ο8.);, 2. δαγν, δεαγ, (4. ἀπάγ.εὶ Δί τό 
(0.84.0}; 110.Ὁ...}.4ο0}1.96.12320}; εὖ8., ΝίοσΘρΒ Πτιν, ϑγ»9.179 
(Δ 1,86.31528); τηεῖ., οδίαϊη τὸ σῶμα ἀναπαύλαις --όμενον (Ἰδγι. 
Ῥαφά,2.0(Ρ.2ο7.21; Μ.8.4060); Ἐπ|5.15.40:23(}7.34.440Ὰ}; οἱ σοα ἐν 
αὐτῷ 530. τεπηρτδτοη]... “των ἡμᾶς ὈΠτψβι  αζαϊγ!.2(3.36Ὰ); 3. ση ἀΉ76, 
Ἰοϊεναὶς, ἘΡΙΡἢἦαεν. 59.4{(ρ.368,14; Μι4τι το240) ; ΟΒγγ5.ἤοηι. 7.0.1 ἢἪ 
.]0.(8.4τ44}; 1ᾶ «πον. 1.1.2 τη (οἷ. (11.407; 805., Ἰά,μονι.27.2 τη Κορε, 

(9.72 00). 
Ἐδιαβαστάω, εοηίαίη, Μοϊοῖ, αὶ, πο. 22(λ1.04.13208). 
διαβατήριος, 1. οὗ 16 αβδεουεν, (τι ΝΖ. ρ.χ2ο(Μ.37.2130);} 

2. ποιιῖ. ἂθ βϑυι ρδβῖ,, εγοσοίηρ οὐδν, βαδδαρο; 8. Ῥαδδουοῦ ἴὰ δἴγτη, οὗ 

344 διάβολος 

πάσχα: πάσχα ὅπερ ἑρμηνεύεται διαβατήρια, διαβαίνων ἀεὶ τῷ λογισμῷ 
μὐνἀπὸ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων ἐπὶ τὸν θεόν ΟτἋ( εἰς.8.22(ρ.230.22; 
Μ.:11.15524}); Επ5.ραδει. χ(}1.24.696 4) ; πάσχα.. «ἐστὶ κυρίου, τουτέστι, 
διάβασις ἤτοι διαβατήρια Ὀγτισάον.τ7(1. 5080); Οἄγομ, Ραξεῖ. 0.231 
(Μ.92,5 520); Β.. πιεῖ. θάνατος δ. γίνεται τῆς ἀιδίου ζωῆς 170.1),Β.}.4 

(Δ1.96.8888). 
διαβατικός, ῥεηοίναἰΐησ γεγόναμεν..«διαβατικοὶ τὴν διάνοιαν Οτ, 

ΝΆΖ.ον.4.τ24(ΜΝΜ.35. 6640) ; οοιηρ., ΣΈ ματι παλυ. 70. ΒαΡΙ (5.01). 
διαβεβαιωτικός, αὐγνιαιυε; ρτάτη., Ἰηπάτεαίυε τὸ ὁριστικὸν ὑπό 

τινων καλούμενον δ. Οτ,φ εἰ, 15: 5.4: 5 (Μ.12.11410)}. 
Ἐδιαβεβλημένως, εἰαπάεγομεῖν, εαἱ. ροε.γδ:τ3.{ρ..418.10}. 
διάβημα, τό, εἰερ; ἢσ., Οτ εχ Ῥς τό: τ4(Μ..17.109Ὲ}; στ. ΝΆ. ον. 

8.12(Ν1..2.5.8οιο); ξὀὈῬίοηυ, Βοίνειτο; πιεῖ,, ἐχερ. Ρ5.17:3] διαβήματα 
λέγει καθ᾽ ἃ ἐκ κακίας εἰς ἀρετήν, καὶ ἐξ αἰσθητῶν ἐπὶ νοητά, καὶ ἀπὸ 
τοῦ παρόντος αἰῶνος εἰς τὸν μέλλοντα διαβαίνει ντ. 5.17: 31(Μ.69. 
8258); Ἔχερ. 5.16: 5 διαβήματα...τῆς πράξεως τὴν ὁρμὴν προσηγόρευ- 
σεν Ἡμᾶς ς.16: κ(α.606) ; διὰ δακρύων ἀποκαθαρθῆναι τοὺς πόδας ἤτοι 
τὰ σαρκικὰ δ. Ἰλυϊοσ. ἐν Ν οναὶ. (1. τος.388.4). 

διαβήτης, ὁ, ῥαΐγ οὗ εοτηραςδές, Ἰλοτιοεί.6.0(Μ.88,τ6ού8). 
Ἐδιαβίωσις, ἡ, ἐστι ΟΓ Πἴξε, ἘΡΙρΗ. ἤαον.:4.τ(ρ.256.21; Μ.41τ.3080); 

ΟΥΝ γϑου, Ερὰν».(1.46.8320); Ὑματιδευά,ορ}.1 31 (Δῖ.99.1ο130); 10. 
διδο(ι 2070). 

διαβιώσκω, Ξεἰγυῖτε, καὶ. Αβος.6τ6(ρ.269.21). 
Ἐδιάβλεψις, ἡ, εἶδαν υἱδίοη, ΟΥεονηιοΐη λ1 εττ,τά(ρ.58.6; ΝΜ... 

9498). 
Ἐδιαβλητέος, ἡδεέξεαγγ ἰο δὲ οι ψαμὶς τὐῖ}}, "Ῥατιογαὶ, 4{0.5. 

14: Μ,6.8138}); πειῇ,, σηδ τησὲ πὰ μαμῖς τοτέδι, ΟἼοτε. σῖν.2.6{(ρ.120.2; 
Μ.8. οὐ). 

διαβλήτωρ, ὁ, εἰαπάογον, ΤΠ τ, σα ἐση 6 (},.99.17240). 
διαβλύζ-ω, ῥοτιν ῥοτίλ, ἢρ. αἱ τῆς δεσποτικῆς φιλανθρωπίας πηγαὶ 

τοῖς πιστεύουσι ““ουσι τἀγαθά ΤὨσΙ. 6}. 26(4. τοϑο). 
διαβο-άω, »ῃα]6 Ἰο γεδοιν νη τὴ πᾶσαν... Ελλάδα. «ψευδέσι φήμαις 

“-ὥσιν Ὀοσπβῖ,ον. 5. ἐ,τοί(ρ.τό4.20; Μ.20.12578). 
διαβόησις, ἡ, νήησ ομί οὐ αἰομά ; ῬΊατ., (οπϑί.ογ. διε ττ(ρ.167.16; 

Μ.2ο0.12618). 
Ἐδιαβοήτως, ἰομάϊγ, Ὑμάγ. Θά, ερῥ.τι48(Μ.00.1073}). 
διαβολή, ἡ, 1. ἐδ 76 κατηγορίας ἄξιος καὶ δ. (Ὦγγ5. 0᾽..6.2 Τἢ 

4 Τιρι (τ. 606Ὲ); 1. ἀογ.23.4 ἢ5 ΗΠ οδ.(12.2178)}; ταῖς ἐκ νόμον ὃ, 
ὑπενηνεγμένους γτιαάογ.τ4(1.5034); 2. ργοιπᾷ ἔοΥ ΕΗ ΉΡΕ ἡδονὴ... 
ἡ μὴ πρόσεστι τὸ χρειῶδες, ἤθους ἐστὶν ἑταιρικοῦ διαβολή ΟἸδτη. αεά. 
2.8(ρ.τοϑ.21; Μ.8,4768); οὐδὲ... εἰ θαυμαστὸν οἶκον..«λάβοι..«ληστής, 
ὃ. τῆς οἰκίας τὸ γινόμενον Γῃτνβ. ἀθηι.11.3 1 Κορε (ο. 5610); 14,051. 
4.8.1 ἐπ 70.(8,2848); δίαριειουγιἴη:655 διαβολῆς τῆς ἐσχάτης... ἀνά- 
πλεὼν τὴν.-αὐσον ὕγτιαογ,δ(1.1788); 1δ.(..1790); 3. ἐΐεί κε, ἠαϊγεά 
αὐτόματον ἔχομεν τὴν πρὸς τὰ λυποῦντα ὃ. Βα5.ἠ6χ.9.4{(1.80; Μ.20. 
τοῦ). 

διαβολικός, 1. ῥοϊοηρίηρ ἰο ἰδὲ Ῥουϊ, ἀοο. Ναἰοπείπιιβ οἵ Πατηαῃ 
βοᾶν ἐκ τῆς δ. οὐσίας πεπλασμένος ΗΙρΡΡ. ἠαεν.6.34{0ρ.163,132; Μ.χ6. 
42460); ἡ κακία ἐπλήμμυρε τῇ ὃ. ... φύσει ΟΥ Ν γ55.γε5.χ(Ν.46.6ο00); 
οἵ ρονψεσ, Οτξν. 5ᾳ ἔῃ 76γ.(ρ.225.17}; ἰά.Ὀς.35:τ2ί(ρ.0); ΟΥ̓Κ. 
εαἰδεἶ,.22.7; Ν}}.6}}.2.3τ4(Μ.79.32530); οἵ ἀδῃιουβ ἀπά πιρῃ, ΜΠ. Ῥίση. 
14.9; ΑἸ) ἀροΐ Οοηδι.7(Μ.25.6040); Ὀγτι ας. τ(3.531Ὲ}; 2, ἐπερίγεά 
ὃν 116 Πευῖ!, οπαμαϊηρ ἤγονι δε Τλευὶΐ ς οὗ Ῥεύβοιβ, ΔΊἢ,.4,γ».3.8(Μ. 
26.3374); οὗ δοῖβ απᾷ ργδοῦοεβ, “4.1.8 τιυ(ρ.288); Ατῇ. μιρ.28 
(Ρ.83.28, Μ.2-ς.6728); ΟἾγνβ. ονη.26.3 ἰη Π οὗ. (12.2400); τὸ ἐν ταῖς 
θλίψεσι σαλεύεαθαι ὃ. ἐστι ἰὰ ποι 4 ἵπι ΤΤἨέΘ 5 (ττ. 4520}, οὗ 
ῬρΠ 511, (λον. 4.1 ἐμ Κίον, (0.4540) οἷξ. 5, δόγμα ; 65}». Οὗ ἸΔοϊαῖτν, 
Ογτ. 70.11.7(4.90638); ΟἸγπιρ. ἢγ.ἷνι 7εγ.48::τ3(}1.02.7088); 170.Ὁ.Ψ 
Αἰγιρηι δοίρ.τοο. 33; Μι96.12174}; οὗ πιδητα] βἴδίεβ πα ὈΤΌΘΟΒ568, 
ΑἸἢ..4.7γ.3.38(1.26.2288}; Ταβ.εὐησὶ,7.τ(32.553Α.; Μ.31.1τ3658); ὕγγ. 
Ος.4(3.018)}; οἵ ἰειπρια ον, ζοηββρ, ἔπι5.υ,((.2.71(0.70.0; Μ.20. 
10454}; 111. ατ.{0.54.7}; οἵ ννίπε (Εποτγαῖῖτε νιον), ΕΡΊΡἢ.᾿εν.47.1 
(ρ.216.12; Μ.41.8ς28); 3. {πὸ εἶα! οὗ [μὲ ρου, ἀταδοϊίεαὶ; οἵ 
ἀδοεῖς, Οτισπανγοΐη [οὉ δι ο( Μ.α7.61.}; Βα5 λῆς, 4}. 18 6}}.(Ώ.4.41Ὲ}} 
οὗ σχεῖν, (οηϑειρ. Επ5.0,(᾽.3,2ο(ρ.87.18; Μ.20. τοϑομ); ἴτϑα. οὗ [π|- 
τπογα ν, (Ἰειη. σἰγ.3.12(ρ.2332.2; ΜιΒια1818); ΟΠ γγβ.λοηι. 51.5 10. 

(7.527); 1}.73.4(1138}. 
Ἐδιαβολικῶς, ἀταδοϊϊεαϊἑν, Γῃγν5."ομι.28, 5 τη ΤΟ ον (το.256Ὲ). 
διάβολος, ὁ, Α΄. εαἰμημηαίον, εἰαμάργον, ἸΡοἾνο.6 .5.2.; (οηςὶ, Α͂ΡΡ. 

2.12.3; ὈΠγγβιάοηι. δια ἐμ 21 .(1τ.,706Ὲ}; ὁ ὃ. ἐξ ἑαυτοῦ προῆλθεν ὃ. 
Ῥτγος.αΟὐν.1:2(Ν.8᾽.458). 

Β, ευΐ!, δαίαν, ρυῖπος οἵ ἀθιηοηβ, ἰεαάοσ οὗ ον δηροῖβ; 1. 1ὴ 
σεπ., Τα5ἴ ταροὶ.328.1(Μ.6.3728}; ΚΓ Αδεγε.4τ(ρ.21.0); ΟἸοιτι. Σ γ.5.14 
(0.38).ς; Μ.9.1368); ΑἸῃ.6ρ. Αερ.118.1(}1.25.5408}; 2. ἀεναϊίοη οἵ 
πϑίηδ; 8. ἴτοιῃ διαβάλλω (εαἰμημηΐαιε), Ογτ. Ἡ ἐαΐεεὶι.2.4.} ΟἸγγ 8. 
ἀϊαΡ.5.)(2. 2628); 1δο5. ΝαΖ. Δία. τ23(}1.38.τοι6); εἴ, Ογαδες ὑεγὸ 



διάβολος 

ἀϊαδοίτις εγίνείμαιον υοεαίμν, φηοά υεἰ εγίνεΐμα..«αὦ ἄδιηι γεζεγαΐ, τε 
φμία εἰφείογιη. τηποεοηίταηε εγττηῖδ5 βεϊς ἀζειφα!, 1514. εἰν. 
88.11.18, Ὁ. [τῸπῚ διαβάλλω (εὔοςς σὐεν), ἸώναουῬοηῖιριτοί Μ,32, 
264λ); 3. οὐρίῃ απ ἡδίισε; 8. (ὐπορῖ, οἵς.; 1, ναϊθπεηΐδη τὴν 
ὑλικὴν οὐσίαν ἐκ τριῶν παθῶν συστῆναι... «φόβου τε, καὶ λύπης, καὶ 
ἀπορίας. ... ἐκ..«τῆς λύπης τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας...γεγονέναι" 
ὅθεν τὸν ὃ. τὴν γένεσιν ἐσχηκέναι Ἰτεπ ἦκαεν.τ,.5.4(}1.γ).4074}; ὃ ὃ. ... 
ἄρχων τοῦ κόσμου ἨΡΡ.ἦλαεν.δ.34{(Ρ.τ62.τ5; Μ.16.23246.); ἡ σοφέα... 
ἐξέπεσε τῶν οὐρανῶν. ... εἶτα στενοῦσα, ἐκ τῶν στεναγμῶν ἐγέννα τὸν 
ὃ. ... καὶ... ὃ, ἐγέννησεν ἄλλους, οἵτινες κατεσκεύασαν τὸν κόσμον 
Οντ. Ἡ. καἰεε 6.τ ; 11. Ματοϊοηϊα τὸν ὃ. αὐτοφυῆ... καὶ αὐτογένητον 
Αἄατη,ἀταϊ.3.3(ρ.118,12; Μ.1τ,17020); 11ξ. Μδηςἢ,, ἀοα ἀπα Πον]] 
8.5 δἴδγῃβ! μι ΠΟΙΡΙ65, ΕΡΙΡἢ ἤαεν.66.8(0.20.4; Δ1.42.418}); ἵν. ἐαπιαῖοα 
ὈγΚ οἴου πούεοβ ΨἸΠ σκότος, Ῥτοςσ, α ρητ : 2(}1.,87.458); Ἀ. οὐ μο- 
Ἃοκχ; 1. αὶ οτϑαίῃσο, Οὐ, 79.2.τ3(7; Ρ.69.20; Μ.14,1360); Μεῖῃ.γ6ς.1. 
36(ρ.276,1ο; Μ.41.1το18,0); ΑἸΠ,.4γ7.2.70(Μ.26.206Ὰ}; τεῖ, ΤῸ 4ο:τ4- 
τὸν δ. πρῶτον κτίσμα εἶναι λέγει Ἰοιάντη. Γγῖη.τ. τ͵(Ν1.30.3418); 
Αχρίῃ. ρος. .τοῦ. 7200); Ὀείηρ δὴ ἀυομδησεὶ ἀγαθὸς κατα- 
σκευασθείς, ὃ, γέγονεν ἐξ οἰκείας προαιρέσεως... -ἀρχάγγελος γὰρ ὦν, δ. 
ὕστερον ἐκλήθη Ογτ. Ἡ ,εαἰεεῖ..2.4.: ἘΠ ςβν ἢ. Η, ἐγ δι :7(}{.93.12608}; 
οἷς οἵ σπούαρμη, ΑΙ. ρ. ϑέγαρ.τ.26(Μ.26. 028); 1ϊ. ταυίδθ]ο, 
ἘναρστιΡοιί.ερ. τοί Μ,32.204Α)}; δ, οὗ βϑὴε βββθῆοβ 5 ροοΩ 
δηρεῖς, Οὐ. 70.20.232(20; Ρ.357.20; Μ.14.6258); ΑἸ .6ρ. ϑεγαῤ.1.26 
(5928); Βανίηρ δι μουν οὗ δηρεὶ, {15845. αειϑ(2.502Ὲ; Μ.31,14528); 
᾿πμηοτίαὶ, Οὐ νι 85. μη, 2 Ρ.367.17; Μ,45.10028}; ΑΠΈΠΡ. Βοβῖ, ἢν. 
(Μ.86. 2071); ; Ἰῃσοίροσοαὶ, υ Ν υβο. ραν. (Μ.46.456Α); Ο(ῃχγδιλοη:. 
22.2 ἵη σφη.(4.1068); Τάτ ἤαεν. ς. δ(4.407); ποῖ εν} Ὀγ παῖατα, 85 
Ῥιονεα ἴσχοι [λοι.7:13, :άντη Κορ.7(0,2.37}; ἀπ ἔτοτῃ 2ῦοτ. 
1:14, 1.20 ο7.11:τΠ,{0.40.12}; ροββοβϑιηρ ἴγθ 8 1], Αἄατη, 41αἰ.3.0 
(ρ.τ28.10; Μ.11,18οχΑ) ; Βα5.ἐοη!.0.δί2.δ08Β ; Μ,31.3450}; ἘφΙρΡἢἤαέν. 
66.τό(ρ.4ο.τ; Μ.42.520}; λῖη, ἀίαᾳ, Τγίη.τ τ]. 28,1 τ414}); ἐν, ρίδοα 
οὗ οὐρίπ δείκνυσιν ὁ ἀπόστολος ὅτι οὐκ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἄγγελος ἦν ὁ ὃ., 
ἀλλ᾽ ἀέριόν τι πονηρὸν πνεῦμα ϑόνοῦ. Ἐῤἢ.2:23,(ρ.3ο8.5); 4. [Δ}}; } 
ἃ. Ῥγδ-σοβπαο, (ῃγνβ. ον». 2.2.2 τῷ Οδη. (4.105); ΤΟΔΘ5.Να2.41α1.123 
(}1.328,1οτ6); δ. ἄπ ἴο 815 οννὴ νγ]οκεάμεβς, Οὐνῤγίης.1.8,3(0.1τοο.4); 
ται} οὗ ἐχόσοϊβε οὗ ἔγες ψ}}}, Ονσ Ἡ εαέεοδ.2.4., Βα5.Πονι. Β(2.8ος ; 
Μ.51.3481); (γν5.41αὉ.2.2(3.2628); Ῥεῖτ, 1, Δοα. ον. ἀοηι(ρ ταν 8; Μ. 
86.333320); Τάτ, δεῖ. 3(0.97.4;.4.780}; νοϊαηέατν, 1ά ἀαον. 84.400); 
10.} .ἀγαε.(Μ.94.τδοοα) ; {70,1),..}.δ(λ|,.οδ,οοδΑ); ἄπο το ρῥηᾶς, ΟΥ. 
ῥηΐηε,.χ.τίρ.2τό.8; Μ.11.2724}; οὗ ΑἸ υἱγριδίρ.3.17; Μ.28.2574}; 
(μτνϑ. ον. τ6.4 τῇ 70.(8,040); ὙΠατ, ἤιε, .8(4.407) οἰΐ. 5. ἔκπτωσις ; 
7ο τι. βεα (0.88, τοοσο); Αμαβίδιμοα, 4(Μ.80.030)}; το, φροβί- 
φοβπηὶς, ἅπε το φνν οὗ πιδπ, ἜΡΓ ΤΑ ΡΤ Τρ Μ,18,2928); 
Οοηεί. 4}}.6.27.6., 8865.  αε.8(2.5903Ὲ ; Μ.31.14528); ἅ. ἰγγεῖχίονα!α, 
Οντ Ἡ, καϊεεῖ,4.τ; ; 6825, 1,αε.8(2. 5048; Μ. 31.14520}; (Ὦγγβ. βοφητὶ, 1,2 
(2.2810); Ἀεπος οὐκ ἔστι τῷ δ, μέρος ἐν παραδείσῳ ὥνποβ,6}. 8(}}, 
66.τ4ο 10) ; “ἢ, Ἰ 6 τὴ, ἐγ. 24(ρ.2τ4.υ; Μ.0.7384}); 5. ἀδϑείην, το θὲ ςαξί 
ἱπίο τα ψν [ἢ Ὠ15 Πποβῖβ, [π|58. ταροῖ. 28,1(Μ.6.3728}); ΤΗῚΡΡ. ἐσ ΣΉΜ, 
ἐοίρ. 305.24; Μ.το.0410); ΟΠ γν 5.7 μ67,1.0(1.11Ὰ}; 70.109. [ὁ.2.4(1.94. 
8778); ἢ ]τϑη ἤαεν...23,2; Ὀεΐοτα ΟΠ σῖβτβ δανεηΐ, θεϊηρ ἱστόταπξ 
οἱ ἢ15 Ταΐατα ἀδϑείων, Ἰλδνἢ] αἰ ποῖ ἄδτε ἴο ὈΙάϑρμειπθ ἀρδιηβῖ 
σοά, ἘΡΙΡΠ.λαεν. 30.ο(ρ.78,20; Μ',41τ,673}); ἐπειδὴ δὲ ἧκεν... ὁ σωτή- 
μίος λόγος, τῷ...δι ... προμηνύων τὴν ἀναμένουσαν αὐτὰν δίκην... 
σφοδρότερον ἔπνευσε καθ᾽ ἡμῶν, καὶ τὰς αἱρέσεις ἔτεκε Ἰ5ϊά, Ρ6], ἐῤῥ. 
2.Οοἱ ,78, 5320); 6. Βαᾶ5 βόνεν σίνεη ἴο ἢϊπὶ ονεῦ τῆς α1τ, ΑΥΠ Ἶης. 
25. 5 Ἐ.(λ{.25.1408) οἷΐ, 5. δαίμων; ΟΥ̓ γ55, αι. τ(}.46.4568); Ὑδάΐ, 
ἐιαον.κ5.8(4.407); Βα 5.56]. 7.23. τ(} 1.8, 2600}; 7. το] τΊοτιβ νν11}} ΤΏ ΔΤ ; 
ἂ, 85 φῃθιην οἱ σοά, αἰνγανγϑ ΠΟΞΈΠ]ς ἴο τῆδὴ ἃ8 σοῦ 5 παρε, ΟΥ, 
70ο.20.23(20; Ρ.356.27: Μ.14.6240}; ζ885.}.αε.0(2.504Ὲ ; Μ.31.14560); 
(δ γνβ. σαὶ, 2ο.5(2.29 60); 14, ἠοη.4.3 1ἢ.. ΤΊ (ττ. 7520); Ὑματαὐεεί. 3 
(0.97.4; 4.180); Ὁ. 15. ῆνυ ρειβομίῆρα ἐν δὲ τῷ δ. --- οὐκ ἔστιν 
εἰκὼν ζήλου, ἀλλ᾽ αὐτόζηλος Οτ.Ξεἰ, μι ἔχεελ,8:4(Ν].15.7906 0); Βε5. 
μον".ο.δίδιϑος ; Μ,31.3248.4}); ΟΒγγϑ, μόνε, 481 ἦμ [ο.(8.283Α}; Επ5.Α1. 
56}}}1.7(Ν.80.3256}}; ἤγειρεν ἡ θέα [3ς. οἵ Αἀδλιλξ Παρρίη 655] πρὸς 
βασκανίαν ὃ. Ἐ45,86].0γ.3,.32(Μ 8ς, 30); δ. σοπέτινοα τηϑυβ [811 ὈγῪ 
ἀςοεῖϊῖ, Ατ.εῤ.«4{ρ.118.2(Μ,2:. 5400); (τνβ. ἦν. 1 6.2 ἐπι δη.(Δ. 
1241)- 1250); {10.1).8.}.7( Δί οὐ.φο88); 830 Ῥτουρσῃς ἀδαῖ ἴοὸ πηδῃ, 
Με, ον. 5.5(ρ.59.8; Μ.18, ἸΟΘΒ}; ὥγυ. 79 τοί. 868); ἃ. αἀδροιῖ τὸ 
Ὀδ ἜΧρυθϑθϑα ἴῃ Ἰαβὶ: αν ὁ δ. ἐκ μιαρᾶς γυναικὸς ἐξελεύσεται... 
τίκτεται ἐν πλάνῃ ἐκ παρθένου, ὃ γὰρ θεὸς ἡμῶν σαρκικῶς ἡμῖν 
ἐπεδήμησε...ὃ δὲ ὃ. εἰ καὶ σάρκα ἀναλάβοι, ἀλλὰ ταῦτα ἐν δοκήσει 
ΤΗΙΡΡ.εοη δι. 22(ρ.208.5; Μ.1ο.0254); 6. Βυτγοῦαπρ τῆβη ΜΠ 
Βηδ͵Τ65, ἴσῃ. 7 γαϊ 8.1: Δ ίο.τ8.2; Ἠδστιπαμά.4.3.4; (οηδί. ΑρΡ.7. 
22.4; ΒΟΘΟΙΏΡΕΠΟ5. τη ἢ 1 ῬΕΙβοπ οὗ Πὶ5 ἐπα δου, (]6η1.517.4.14 
(0.20ο.1; Μ.τ8.τ3ο10); ἴῃ ΒοσΣ Ὡς αν6 115, ΤΟΝ ρἢ.8.6; ΤΙάντα. 
Κον".{(Ρ.5.18); ΤΑ Μ αεεά ἄτα, ττ(Μ,28,13050)}; ἃ5. Ὀείηρ Ἀ]5 
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(ρΡ.58.5; Μ.τβ,το 8), 

διαγογγύζω 

Ομ] άτεη, Οὐ οητιονᾳ ἴῃ {67.(ρ.70.5; Μ.13.35 60); Ονχ, Ἡ εαἰδεῖ,.2.4; 
Ομγνβιἤοηι. 54.315... }0.(8.3180}} σ4116α Ὀν Βὲβ παιης, ἐῤ.7.3.4(4444}}; 
658ρ. {ιᾶδ5, ΕΡΙρΡἢῃ ἤαεν.38,4(Ρ.67.15; Μ.41.66ος); ὕνγχ, }9.4.4(4.3054}; 
Ατχηοη. Γσιδ: 7 τ(}1,85.14418};} ἴθ6. πο κεα Βοΐπρ οὗ 5. βββθῆσο 
ὁμοουσίους τινὰς τῷ διαβόλῳ λέγων πς. Ποταο]6ολ}} ἀνθρώπους ΟΥ. 
.0.20.2ο(τ8; ρ.352.33; Μ.14.617}}); ἔν ΥΘβροηβι 6. ἔοσ Αἱ} βίη, Μεῖῃ. 
γ85.2.2(ρ.3321.18; Μ18,2070); ΟΥτγ. Η καϊφελιτοις; ΑἸ ιρ. Αερ,{ῖνον 
(Ν1.25.5408); εαμαίθά ΜῈ ἁμαρτία, ΤΙ άνη. δ οη1.}(0}.1,11,3.20, 
47); Το. Κορη.7:8(ρ.87.21); Ιοπιθηῖασ οὗ ὄν] ἀφοίτοο, σι, 
"πα 1.12.2,2; ΜΘΤΠ. γε5,2.2(ρ.331.3; Μ.18.2078)}; ἐβαβιϑαρί.τ.2. τος, 
6430; ΜΜ.31.15608}; ΙὨΒΡΙΤΟΥ οὗ τιάϊςι!6, (Ἠγγβιχομ 84. ἢ [0((8. 
5Ο2Α); δύ ψ Υ οὗ 512π| ἐπουρῃῖ5, ΓΤ, ροί!. 2.6(}1.26.11414}:; δδρ. 
ΟἹ Ἠεῖέβν, Ατῇῃ.ἐῤ. 4δρ.1 Ὁ. 2(Μ1.25. 5440}; 514.}Ρὲ],ἐῤῥ.2.0ο(}1.γ8.Ψ 
5230); 86ο, 0Π6 ν]ενν ἡ... ̓ λληνικὴ φιλοσοφία... ἐκ τοῦ δ. τὴν κίνησιν 
ἔχει ΟἸδιλ. σέγιτοτόίρ.52,17; Μ.8.,7964); 8. ἀοξοκίεα Βν (πε, {1ν 
ἀρ. σης, 4Ρ}.8.12.33. ΤΑΤΗ, ραες.20(}1.28,226.Ὰ); (Πτγς. ἠολη.2.1 δὶ 
Δ (7.208); δυδ]θοῖρα το (ρα 5. Ψ1] δηα ρόνεσ, ντ Π.οαίφελ 8.4. 
ΑΒΕ. Βοβε, ἐν. (1,86.20770); 80 {παῖ 1 Πα] πρθρα ποῖ ἴδασ, ΠΟΤῚ. 
1: 44.7.2: ΤΟΝερἢ.8,.4. ΟΠγνβ.ἤομι.32.2 ἐμ [0.(8.1880); μὰ5 ἱμνοϊαι- 
ΓΑΥΪΥ βειοῆιοά Βι Δ ΠΚΙΠα, 14. δέαρ.τ,4{τ.τ630) ; ἰά4. ἀταν.5.4(2.26.0)) ; 
18.3.2(269Ὰ); δεϊηρ οχραῖθα, ἀδβρῖτε (οα᾽β ἰογοκπον]θασθ οἵ Π15 
[4}}, ἴοτ τπδῃ ἴο 6 δῦϊο ἕο ῥσζονε ΒΙΠΉΒΟΙΓ πὶ σομτδϑὲ πα ἡ] ΟΤΟΜῈ 
οἵ νϊἱοΐοτγ, Ογτ. Η  καἰεελ.8,4.; ΤΑΤΗ ἀπ ατ(Μ.28.6040); ΤΒαι, 
φι.36 τη σοη.(1.47); 9. ἃ5. ἀπ ΠΟ τσῖ, ν. σατανᾶς, ἀντίχριστος ; 
10. εαιαίοα 1 (το ̓ 5 ταῖῃ, Οὐ. ἄῤοι.3ο(ρΡ.6.25); Ῥτος, , ον, 
22:τ(}.87.11448)}. 

ΟΟ. 85 Ἰοοσιίαν πιούθ οἱ ταάσοβα τὸ 5ανε ἐλθέ, 
ΟΥΝ δρ.ἀταϊ, ({γ.ΖΔ0}..}3.2ο( 1.0 1,.77. 2760). 

Ὁ. 85 86}., οἰαηίεγοιις, ἰαἰε- δεαγίμρ, Η οι ΟἸδι.5.46; (σης. ἰρρ. 
3.12.3; ΤΠάτ, Ορ5,2 ΤΊμι.3: 2(ρ.214.23; Μιθδ, 04:0). 

Ἐδιαβολόάτης, ἡ, 0» ῥγόβεγ ἰο ἐπε Πευὶΐ οὐ προσῆλθε τῇ Εΐᾳ 
γυμνῇ τῇ ἑαυτοῦ ὃ. ΤΑ. .φι, αἱ, οί ].28,703ς,0). 

Ἐδιαβομβέομαι, δου τιεαμτηρίοςεῖν, το Ατιά.πι4.τ1(Μ.3.7ο80). 
διαβούλιον, τό, 1. ερεηδεί, μία, Β45.15.1τ2ο(α,462Ὁ ; Μ.20.3120}; 
νυ. 9: )χβ( 69.780.) ; 2. ἐποϊηαιοι τὰ δύο ὃ. ἐν στέρνοις ἡμῶν 
7. (ςον τ.53. 

διαβρέχω, τὐαίεν ; γηεῖ,, (Πγγβ. ον, 9.4 ἴῃ οὐ. (12.278). 
διαβριθής, 1. τρειρηρ ἄοινη, Ὀγτιαάογ. (τ.1510); 2. ἄξαῦν, δηγάρη- 

50»16, ΟγτΟς.132(3.165}); ἰὰ. Ἄρι. 6ο(3.3278); 4. {μΐμ. ο(θ5. 4258). 
διαβρωτικός, ἐσησιρηίηρ, Πδυΐ, 8. ΒΓ, τὸ δ, αὐτοῦ [56. 6} 

Οδγγϑ.ἤοη!.20.1 ἐπ ΠΡ.(12.1878). 
Ἐδιαγαργαλίξζ-ω, ΠΗ ἰαΐδ; ναςῖ,, ἐφρὲ, δείίμεο, οἵ [Ὠ]πρ5 οἵ βεῆβε 

ὑπερεθίξει γὰρ ταῦτα καὶ “-εἰ καὶ παρα κολῖ τὴν ψυχὴν προσπάσχειν 
αὐτοῖς ας, Αερ.οαγιϊ,2ο(Μ.34.9258} 

διαγγελία, ἡ, ἀπηομηεεμεηῖ, Οτνοοιημει δι ασόηναρ. ῥάτος,53.:0 
(Ρ.209.12; Ν.12.848). 

διαγγέλλ-ω, φῃηομ 6, ῥγοείαΐηε, ῥγεαεῖ; χάρις..«“ὐουσα καιρούς 
1} ίορπ.ττις; ἄγγελος... καλεῖται..«ἐκ τοῦ “"εῖν τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρὰ 
τοῦ πατρός [αϑ51.4͵αἰ,66.1(Μ.6.6134}; διήγγελτο τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῖς 
ΠΕΙΡρ.ἠᾳον.}. 2Ζ6(ρ.304.26; Μ,1ό.33158}; ἐκεῖνοι [κο. ΟἿ᾽ ῥτορἢθ85}... 
τὰ τοῦ δεσπότου διήγγελον, οὗτος δὲ τὰ τοῦ πατρός (Πγγ8. ἤθη. 1.5 Τ᾿ 
ΔΠ.(7.2ττᾺ}} ἤθῆος σπιαΐς εὐἱάφηϊ, ῬΗΠοϑι ἐνόν α τι 3(Μός. 974). 

διάγγελμα, τό, αηΠοΗ πο θηΐ, ΝΙ ερῥοτ τδ8(Μ.79.1520); Ικ0ὸ 
Μαρερ.4(Μ..}}..54.8288; ἡρϑλω Ρ.25.23); 10.8.8. }Γα(Μ ρυ. 
8644); οὗ Απηυποίαςοη, Βορῃσχ, ΗΠ ο7.2.18(}}.87.32378). 

διάγγελος, ὁ, 1. ργεωεεγ, τι ΝᾺ Ζιεανμ.γ.2. το, δο(Μ.37.72Ο0Α}): 
2. 85 84]., ῥγοείαΡη ησ ναῦς ναυπηγοῖο διάγγελος 1δ.2.2(ροοτη.)7.08 

(15564). 
Ἐδιάγγελσις, ἡ, -- διάγγελμα, Ὀγγ.ἠον βαδεῖ ττ(53.1444). 
Ἐδιαγγελτήρ, ὁ, νιεδεοήρεν, Οὐγας. δ 1}.}.31 
διάγλυφος, εαγιυσά, ΟΥΝ, νβς, ἤορνν 4 ἴῃ Οαπὶ. (Δ1.24. 8404}; 14.6.55 

(1.46. ττοολ). 
διαγλύφω, ῥίεὰς τῆς. τοοσῖῃ, ΟἸοτη, ῥα ει(.2.7(0.103.,23; γλύφοντες 

Μ.8.465.). 
Ἐδιαγνεύω, ῥεγίξν ἱἐδογοι σιν ὃ 

ὃ., ἐξυπόλυσόν με 

εὐ τὴν καρδίαν ΝεΙΠ Ἔγηρ.5.4 

Ἐδιαγνίζ-ὦ, εἶσαι ἱπογοτσιίν σοεται.. 
σκεύη Ὀντ.αάον. τη(τ..4.420}. 

διαγνώμων, ὁ, αγῥηίγαίον, Οντ. αάον.τ53(1.4760). 
διάγνωσις, ἡ, 1. ἀϊξεογηίησ ἡ δὲ ἀληθὴς φρόνησις ὃ. ἐστι τῶν 

ποιητέων καὶ οὐ ποιητέων Βδ5.Ποη.12.6(2.103Ὰ ; Μ.31,400Ὰ); 2. ἀϊε- 
ΡΥ ΘΗ τὴν ψυχὴν. «πάσης πληροῦν ἀληθοῦς ὃ. Μαχ.ανηδίρ. (1.91. 
11254}; δέποε ἡ ρεμπεηὶ τὴν τοῦ μέλλοντος ἡμέραν τῆς οἰκουμενικῆς 
; ΝΗ .Ρ}.3.133(44.70.4454}); τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς ὃ. Ὑπαάτιαη.3:4 
2.18). 
διαγογγύζω, 1. ΗΜ ΠΕ ΟΥ̓ ΜΠΦΡΉΠΗΡ αἸΙΟΉΡ ἐξειηφοίυες ὃ. κατὰ τοὺς 

ν - , ε - 

«τὰ ταῖς θυσίαις ὑπηρετοῦντα 



διαγόρευσις 3 

᾿Ιουδαίους ΑΒ ἄδεν, τίρ, τιτο; Μ.25. 4164); 408., Τ' 7οὗ ταίρ.112.5}; 
2. φγιμηδίε αἱ; ο. ἀος., ΓἸ]οΙη.5.7,3.4{0.2132.22; Μ.8.114τ0); ς, ἀαΐ., 
ἈΑβιάτῃ ῥγοά.(ρ.1ο7.7). 

διαγόρευσις, ἡ, 1. ἀεείαγαποη, ΤᾺΘΥ, Ιορϑ.γηδι(ρ οϑυες, Μ66. 
10178); 2. ῥγέεερρὶ οἵ Τῶν, 1ᾶ. ον. 7: 5(ρ.125.23.; Μι66.8088) ; 
ὙἼΒατ, ΤῊ 2η.1 :τοί(,.641). 

πδιαγορευτικός, ἀεείαναίογν, (Ὦτνβ. ποη1.2.5 ἐῃ σα Τίνι αι. 5). 
διαγραφή, ἡ, 1. ἀες ρον τῆς τοῦ Νείλου δ. ΓἸ]δτη. 5.7.6. 3(ρ.440. 

12; ΝΙ.0.2538}} 2, ἀδίτησαίίοη ἀποβλέψαντας ἐκ τῆς ὃ. τὸν δημιουργή- 
σαντα νοῆσαι θεόν ον» Ἴδη. τοτδ; 3, ομἰέμο, 1.6. Το σῃοης οἵ ἃ 
θυ] τσ, [0 ΔίοΒοῃ  ῥγαὶ. ο2( 1.87.2 052); 4. ἰδυγ, ἰαχ, Οἠγό αςεβ. 

.380(31.053.007}). 
διαγράφ-ω, 1. ῥαΐη ἡ μὴ χρώμασι “-οὐσὰ τὸ πρόσωπον (ἢ τν5. 

μον. 4.3 ἢ τ Τίρη. (τι. 5710}; ἔνσ., 14. λοη1.13.2 1π τ ον. (το. Τα): 
2. ἡπαρτηδ, εοηξεῖυξ διάγραψόν π δύο ἡμαρτηκότας τὴν αὐτὴν.. 
ἁμαρτίαν (τι ἤομι,20.0 1ἢ. ἐγ (ριτοῖ.τβ; Μι13.5214}; τδιζρίτοτ, ὑδι 
5218); πρότερος... λογιαμὸς κει τὴν ἀπαβείαν ΤΡ ΕΥ 
3, δ τον ἄρτος ἰοὸ ῥᾶν, νιαΐε ἰο βᾷν, ας. ἀρ]. δος. Εὀθάλιος, 
ὃν..«εἰς μείζω τάξιν μεταχωρήααντα, «“ειν ἐπιχειροῦσι χρυσὸν οἱ 
τῆς ἡγεμονικῆς τάξεως τι Νὰ χ, ορ.ο(}1.37.308); πο α1., γρεκορ αἵ 

τοὺς ἀναιρεθέντας “ὐονται εἰς τριακοσίας μυριάδας ΤΠΠρρ.ΤΉ. β΄.20 

(0.54.24). 
ξδιαγρηγορέω, 1. δὲ {εἰν α'θαΐό, Ν1].6ρῥ.4.62(}1.79. 5800); 2. οἰαγὶ 

ἡπίο {μ|ἰ τοαβοβαίηες, Οντιαροί. Τ αὶ, β(ρ.τιδ,τ4 61,2124). 
διαγυμνάξ-ω, 1. κέερ τῇ παγά ἐχογεῖδε; ταθῖ., οἵ οα πτοντος,. «τοὺς 

ἁγίους ντ, ἡἤτοῖ. «ὁ53(5. 404Ὰ}); ὃ. τὴν ἀἰροληδίοῦ 14. 0}.τ8(3. 5908}: 
δ, οὐ. τῶν ἁγίων τὴν πίστιν 14, Ζαεῖι. 8(. .66534); Ρα55.. Ῥειγ ΑἸ]. εαπ. 
ΤΟΙ: τϑ 4588) ; ἘΡΒ τ, Δ.2140; εἰ. “πρὸς ἄσκησιν ἀρετῆς τὸν λόγον “-οἰμεν 
τὸν ἐν ἡμῖν, ὥσπερ σῶμα τῇ εὐμέτρῳ κινήσει Γι Βορὶ, ἡΖαη. 3(}]. τᾶ. 
1136Ὰ}}; τη6 4, “εσθαι τὴν τῶν μαθητῶν ψυχὴν εἰς τὸ πιστεύειν τῇ 
θείᾳ αὐτοῦ δυνάμει ἜΠατ, Μορϑ. δΠι ας τ 34(λ1,00.70000}; 2. τργοδίϊο τοι], 
πλεῖ, πρέπει τὴν ψυχὴν... «τὰ πτερὶ τοῦ θείου νόμου “-εἰν (ποτα πε 5 
ΒΡ. ἀρ, ἴθι σγη, σσίρ.278.3; Μ.26,7024); Οντ, δεςί, τ. γ(ρ.27.:ς ; 61, 
2358); ρ6885., 14 αὐογ.τό(ι. 982); Μαχ.Ξεἰοί.εἰἢι.2. 4«(Μ. 4. 444); 3. πᾶ 
δε αὐΐε καιροῦ πρὸς τοῦτο τοὺς λόγους ποοντος ἀκονιτὶ διαδείξομεν 
ντ. εἰρη. (δξ, 608). 

Ἐδιαγυμνασία, ἡ, ἠαγᾷ ἐχογεῖδο; τηξί., 
αὐτάρκη ὃ. 

ι2 

οὗ βριτιξθα] σοπῆϊος τὴν 
Ἰδιβ, ἢ το, 4.15(}1.20,85320}; 14.4.6.1,5(0.22.21; Μ,22. 

481). 

διαγωγή, ἡ, 1. τὸαν, ἨιαηΉΕ 7 βιβλίον...ἐν ᾧ ὅλην τὴν τοῦ μύϑου 
αὐτῶν ὃ. ... γνώσεται ἩΪρρ.ἦαεν.5.27(0.133.τ9; Μ.16. 2030); τὴν 

καθαράν...τοῦ βίου ὃ. τ. Νγβ5,0, ίαεγ.(Ὁ.372.7; Μ, 46.οϑτΑ}; 2. τᾶν 
9[ ἤϊε, Ομχγϑ. κόρη. 9.2 ἦη 70. (8. 564}; Νη  ἐχογε.(Μ.70.7250); οὗ 
ΤΏΘΩΚΒ τὸν χῶρον. ...ἐν ᾧ τὴν δι εἶχον ΟΥ̓ ΩΝ γ55,0. λἦχεγ.(ρ.4το.»5; Μ.46. 
οὐ60) ; Οἢγν5, ας. δ. 6(ρ. 15τ.θ: 1.426Ὰ}; οἵ (ΒΗΒΌΔηΒ, [{|51.ταροἱ.8.2 
(}1.6.3278}: οἱ (τιξε οὴ ἔδυ, ΑτΒιηετο (Μι2ς. τ 200). 

διαγωνίζομαι, ἀέζτάε {16 σοΉ ΠἸεὶ; Ἀρπος δε ἀρεῖςῖυε; οἵ ἀὰ ἀτσὰ- 
πιοπΐ, ζβολ. ΜΙτ δ (ΝΜ 8 5.11208). 

διαδάκν-ω, δίϊε; Πδησθ γεεᾷ ὁπ οὗς γὰρ ἂν φιλῶμεν, καὶ “᾿ομεν 
πολλάκις. ... καὶ ὁ Χριστὸς τῶν σαρκῶν αὐτοῦ ἔδωκεν ἡμῖν πλησθῆναι, 
εἰς φιλίαν πλείονα ἡμᾶς ἐπισπώμενος [ῃγνβ.λο).322.4 ἴῃ ΤΟ ον. 
(1ο0.218.}.Ψ 

διαδατέομαι, αἀἼάε6, ἔξ. διαδάσσομαι ἴου ΤΙΟΧΧ διαμεριῶ ΤΑΡΟΪ]. 
γηπεῖ. "ς.τοῚ τ:8(}1.32. τάβοῦ). 

διαδέχτομαι, 1. φμοέροά ἰο, γεερῖθε ΤΉ διιεοδοίοῃ, ἐὰ (ΒΌΤΟἢ ; τοῦ, 
Ἰοδάθυθηρ οἵ ΑἸοχκαπάτίβη ᾿ρατοομοιῖοαὶ 5000] τῆς..-κατηχήσεως 
τὴν διατριβὴν -“-εταῖ Διονύσιος Τθυ5.}}.6.6.20.4{Μ.20,ςϑο0Α); τοῖς βιιο- 
ΟΟΒΒΙοα οἵ ἐπίσκοποι Πα διάκονοι Δρροϊη 64 Ὦν ἀροβί]οβ ἀπόστολοι... 
ἐπινομὴν δεδώκασιν ὅπως, ἐὰν κοιμηθῶσιν, διαδέξωνται ἕτεροι 
δεδοκιμασμένοι ἄνδρες τὴν λειτουργίαν αὐτῶν τ ἰδη1.44.2:; “ται τὴν 
ἐκκλησίαν μετὰ τῶν ἀποστόλων ὁ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου Ἰάκωβος 
Περα5. 8Ρ.[Ὑ|5.}.,6.2.23.4(}.20.1074}; ἄλλοι τὴν ἐπισκοπὴν διεδέξαντο 
ἀπὸ τῶν ἀποστόλων [ἢ ΡΙΡΗ. ἐαδν.27.6(ρ.3ο8,8 ; Μ,41,3728}; τοῖ, στορὰ- 
Ιὰγ ἘρΊΒΟΟΡΕΙ δασοθϑθίοη παρὰ Ἡνικήτου “πεται Σωτήρ Ἡξεραβ,Ρ. 
1θ5.λ}.6.4.22.3(3770}; Ἰτοη.ἢαε7.3.3.3(}1.7. 8408); Τλιβ,ἐ.,0.3.χ4(240Ὰ}}; 
1Ρ.3.15(2404) εἴς, ; τεῦ, ρτορὶεῖίς βιισορββίοη, Ἰαοκίῃηρ ἈΤΛΟΤΡ' 
Μομπίβηιβιυ εἰ μὸν μετὰ Κοδρᾶτον καὶ... Ἀμμίαν, ὥς φασιν, αἱ περὶ 
ΜΜοντανὸν διεδέξαντο γυναῖκες τὸ αρόϑητικεῦ χάρισμα, τοὺς ἀπὸ 
Μοντανοῦ καὶ τῶν γυναικῶν τίνες παρ᾽ αὐτοῖς διεδέξαντο, δειξάτωσαν 
Αποῃ δ. 5.17 .4(4738); ; τοῖς ποτοῦ, τραοθοτσβ, [τοπ.ἦαον.2.0,2(724}}; 
διαδεξάμενος δὲ αὐτὸν [5ο. (Ὅτ60} Μαρκίων ἐῤ. 1.27.2(0 88 Α); 2. Φ07}16 
μρβοη, οὐεγίαδσ, ΟἹἨ αἰξαβίεσ, ὅτ ΤΉδατη. βώη. ΟΝ. τ6(ῃ. 26. 28 ; Μί,το. 
10070) ; 1λι5,}..6.1.8.3(Μ.20.1ο014}; ῬΗΠοΒΕ ἢ. 6.0.6 (Μ}.6ς. 5734); 3. γέ- 
φεῖσε δαςῖ ἰλῖο οῆοε, Ολγον Ραξεῖ . 3οο( Μ.02.7538); ΤΒΡΒ πα. εἰνοη, 
Ρ.221τ(Νῆ. τοῦ. 644). 

Ἐδιαδήλως, ὑεέγν εἰεαγίν, Ἐλι5, ἐμ ϑορὶ! Κγ.α(0.7}.13; Μ.54.612Ὰ). 

46 διαδοχή 

διάδημα, τό, 1, αἰαάεγη, εΥστο ; ταοῖ. τοῖς ἁγιοπρεπέσιν δεσμοῖς, 
ἅτινά ἐστιν ὃ. τῶν ἀληθῶς ὑπὸ θεοῦ καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἐκλελεγμένων 
ΡΟΙνΟ,ε.τ.1; τὸ δ. τῆς δικαιοσύνης ΟἸδοι, βαει.2.8(0Ρ.202.20; Μ.8, 
4850); ἀλήθειαν...τὸ ὃ. τῆς ἀϊδίου βασιλείας Π[}ονη.(]δη].13.20} Ποπρα 
ἐριρογίαὶ ῥοιθον ἐν. τῷ δι... δύο καὶ ἥμισυ διανύσαντα ἔτη [5ς. 
᾿Ἰουλιανόν]} ΡΒ οβι, ἡ. 6.7. τοί ].δς. 5530); 2. μεαά ἐΟΤΘΥ ΤῊΝ ἀποσκε- 
πάξει αὐτόν [5ς. ὈΘΙΌτο ἃΡΒΟΙΙΕΙΟΙΗ], ἐάν ἐστι καὶ ὃ τὸ ὃ, φορῶν 70. 76]. 
567}1.(Ν1.88.10240}.Ψ 

διαδιδράσκ-ω, ἐξέαβό, ἢρ, τοὺς.««τῶν λέξεων ἐχομένους καὶ περὶ 
ταύτας ἀσχολουμένους “εἰ τὰ πράγματα (Ἰοι.5ἐγ.2.1{0.τ|4.πῷᾳ; Μ1.8, 
9334}; ἵνα μηδὲν ἡμᾶς τῶν ἀναγκαίων διαδρᾶναι δυνηθῇ ΜοΙΉ ἐγηρ. 
7.5(ρ.76.4, ν.], ἀποδρᾶναι Μ|.18.1324}); π|5.ἢ..6.5.2.1(Μ,30.1.04}.Ψ 

διαδίδωμι, 1. ἀϊειγίδμίε τὸ διαδοῦναι τὴν κλάσιν τοῖς κληρικοῖς 
Βεσαάριεμεδοτε τ1ἴ.; 2. Φργεαά αὐγοαΐ, ῥμδἰϊοί τὸ πλάσμα τῶν κατὰ 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὑπομνήματα. «διαδεδωκότων [ὑπι5, ἐν ρ.τ.0.3(}},50. 
1088); 3. ρε55.» Ἐῤγεαί, οἵ ἀἰδοῦβα εἰς τὸ σῶμα διαδοθέν ΜΟΙ ἰεργ.Ὁ 
(Ρ.458.2); 1διγ(ρ.460.11). 

διαδικάξ-, ὀγίηρ 1η10 7μάσενμεη! πᾶσα ἀρετὴ πρὸς πᾶσαν κακίαν 
“πεται Βαᾳβ. Πῦη1.12.τοί(2. τοῦ»; Μ,321.4088). 

διάδικος, ὁ, ῥγοξοομ ον, Ἰδια ΤΟΙ ῤῥ.5.05(Μ.78.537Ν); 
4.325{ ῬΈΥνρΙα, β86ς, ἱν--νῖ. 

Ἐδιαδονέω, εἦαλε τ]οίομίν, ΟὮγν5. ραγαϊγ .:(3.3Ξ0); Πιοη ΑὙνρ. 
ὃ. 6(}}1..ττοολ). 

Ἐδιαδονίζομαι, ὑὲ ἀστία!ο, Του. ΑἹ. [ν.(0.104.1}).. 
Ἐδιαδόσιμος, ᾿Ἡ ΔΉ Π δ, ὥγτιος,ερ. Ξϑ(Μ  θ, οι); 1α. Πΐον 5 

(0.2γ7.18; Μ.66.11274}; οἵ ἀφαῖῃ ἀπά σἷπ Τπτοῦρ! Αὐδλπι, ΟἸγιὰρ. 
ΠΕ} οἴτῦί. 93. ΓΕΘ 

διάδοσις, ἡ, 1. Ζἠεινίδιίονς, οἵ οασπασῖκῖ, Ταξτι τωροί, 67.51.6. 
4200); ᾿αδίγαϊου, Ειεγε. 2] (ΔΙ Βοισττ; Οἰγομ, δαφελιρ. οο 1.02. 
ΙΟΟΣΟ); 2. αἀτίμδίοη, οἵ σῆς, Βοη, Αννα}... 3(Μ.3.3014}; Μαχ, 
δε οί, ε.ἢ.0.2(.4.854Ὰ}); 3. γα ΗΠ ςςοη: οἵ ἀΐξκοαθο οἷς, Πομ.Α]. 
ἀΡ.1 5.ψ.6.7.22.το(Μ,20.080Β); 2565. ον τη Ῥξαᾷιοῦς; Μ0.29.2:5λῚὴ; 
οἵ 8τᾶσο τοῖς μετ᾽ ἐκείνους [5ς. ἢύπὶ ΟἸ5010165] ἐκ δ. τὴν αὐτὴν 
ἐποίησαν χάριν Οτ. Νγ55. ἠοῖη. 1 Ἰη (απ! . (Μ.44. 7858); νοῶμεν θελή- 

ματος ὃ. ... ἐκ πατρὸς εἰς νἱὸν...διϊκνουμένην 15ι5.5᾽, ἐγ. 2ο(3.17Ὲ ; 
Μ.22.το40). 

διαδότης, ὁ, ἀ15 1 ΡΜ ΠΟΉ, 
(0.8.1τ8); 1Ὸ.γ{(Ρ.τ4.το). 

Ἐδιαδοτικός, ἀδγεαίτε, ἐγαη 5» 6, Ἰλιομ Ασ, ει. τ5.3(Δ1..2. 2018). 
Ἐδιαδοχεύ-ω, ῥοιν Ζογ ἐν σει {ἐπὴν αὐτὸν ὁ θεὸς σοφίαν (16].Ογ 2. 

}.6.2.τ7.τ8(}1.8ς.12604}; σοφία ἡ “κ“σασαὰ ἐπὶ Σολομῶντα 1δ.3.1}.50 

{(12720}. 
διαδοχή, ἡ, Δ. ΓοΠΏρΡΟΥΑΪ ἐμέ σϑίση; 1. οὗ {ΠππῸ, ἐση δ τοῦτο τῇ 

ὃ. τοῦ χρόνου συνέστησεν ὥψπθϑ. ἐρ.74(1.66.1440}}}; 2. ἢ ΘΙ ΡΒ αΘ 5 
οὐ ἰἄθαᾳ οἱ σοῃεηαν ΟΥ {ΓᾺ Π5)}]5ϑίοῃ, ΜΟΓΠ εν ηριθι(ρ ὁδ.16; 
Μ.18,117}}; τὰ νῦν ἐκ τῆς γῆς φυόμενα ἐκ τῆς σπερματικῆς ὃ. ἀπὸ τῆς 
πρώτης κτίσεως εἰς ἀεὶ διαμένει ΟΥ̓ Ν γε5, πηι τσ ρ.χ60.28 ; ΜΠ.45, 
1093) ; πῶς δύναται ἡ ἐν συνηθείᾳ τῆς ἁμαρτίας γενομένη φύσις, καὶ 
ὃ. τῆς ἁμαρτίας διαδεξαμένη, χωρὶς ἁμαρτίας εἶναι; ΤΑΤΉ. “Ροϊ!.5.8 
(1.26.11448); 3. οἵ 5υσοοββδίοῃ ἴῃ Οἴσα ; 8. οἱ ΟἿ᾽ ρυϊοβιμοοά ἃ8 
σοΒ σι ΠὩρ 1Π (ἢχιοί μὴ μετετέθη ἡ ἱερωσύνῃ.. ἀλλὰ μόνον ὃ. Προηῖ. 
ΠΛ ἐσέ. 5. ΞΜ 86.τότος) ; Β. Οἱ ἐριδοοραῖο, 1.6. ϑασοθοβίοη οἵ οσσιι- 
Ραπίβ οὗ ἃ ραυίσαεῦ 566, [σρη ἤαθ7.1.27.1(Μ.7.687}8} εἷτι 5. ἐπισκο- 
πικός; μετὰ τὴν ᾿Ιακώβου μαρτυρίαν..«λόγος κατέχει...βουλὴν..«τοὺς 
πάντας 56. ΒΌΤΨΙΝΙ Πρ ἈΡΟΒΕΪ65, αἰβοῖρ]ο5, ἀπ ΘΆΤΓΠ]ν τοϊατῖνοβ 
οἱ (ἘΠ τ|51] περὶ τοῦ τίνα χρὴ τῆς ᾿Ιακώβου ὃ. ἐπικρῖναι ἄξιον 
ποιήσασθαι Ἐπι5,}.6.3.1τ(}1.20.524.8}; ᾿Ιγνάτιος, τῆς κατ᾽ ἔϊντιόχειαν 
Πέτρου δ. δεύτερος τὴν ἐπισκοπὴν κεκληρωμένος ἐῤ,3..0.2(5888}; 
19.4.τ(3038) οἷξ. 5, κατάγω; Ἀθανάσιον, ὃν ἐξ ἀρχῆς ὁ θεὸς ἡμῖν 
δέδωκε κατὰ διαδοχὴν τῶν πατέρων ἡμῶν οΟἰοτογν ΟἱἨ ΑΙοΧαΒ Τα 
ἀρολίτῃ ἢν Ἵγ.δτ(0.220.14; Μ.25,7068)}; Ἀνικήτου ἐπισκόπου Ῥώμης 
τοῦ κατὰ τὴν ὃ, Πίου ἸΡΙΡΗ.λαεν.57.0(0.4οδ,8 ; Μ..41.2728}; εἰς ἐμὲ 
.ονἦ τῆς ἐπισκοπῆς κατήντησε ὃ. ὑντιἠονιρακε, (3. ὁ); οἱ Ματ- 
οἰοηἶτο Οἰδῆορθ. ἐξ ὅτον Μαρκίων ἐτελεύτησεν τοσούτων ἐπισκόπων, 
μᾶλλον δὲ ψευδεπισκόπων, παρ᾽ ὑμῖν διαδοχαὶ γεγόνασι Λαλη) ταὶ. 
τιϑίρ.τϑ,.1; Μ.11. 7208}; 4. οὗ 5ιισοοββίοπ οὐ ραρηκ ἀπᾷ ἰοβοδοΥβ, 
Ὠεποα οὗ {ΓΔ ΩΒΙΏΪΒ5ΙΟΙΙ οἱ {τα οη οἱ Τρασμτὴρ ; 8. ἴῃ ρθη, ὥς τινες 
λέγουσιν... «ἐκ ὃ. ἀκούσαντες (ἠγον.  ακολ. Ὁ. 8.(Μ. 032.700Ὰ}; ἐκ πλάνης 

τῆς πρὶν κρατούσης ὃ. δεδεγμένοι 6. ΒῈΝ ων μα ΒΟ ΝΕ ὁδὶ αφοθ᾿)ν 
Ὁ. οἵ τοσορηῖζεοα πασορβδίοι οὗ (οις βοῦς απᾷ ἰοδολιηρ τ ρΒΠΟΒΟρΙ- 
ΟΔ] 50 Π0015 στασιώδεις δὲ ἔχοντες τῶν δογμάτων τὰς δ. Τἀἰ,ογαὶ.2 5 
(0.27.4; Μ,6.8δοῦ); φιλοσοφίας...τρεῖς γεγόνασι ὃ. ἐπώνυμοι τῶν 
τόπων περὶ οὗς διέτριψαν ΟἸοῖπ, δίγ.1.14{0.30.15; Μ.διτόιλ); ἐκ τῆς 
Κυρηναϊκῆς δ, 1δ.2.2τ(ρ.184.1το; το77.}; τῆς ἐπ᾽ Ἀλεξανδρείας ᾿ριστο- 
τέλους δ. 1.5.}..0.7.32. ΘΝ. 30. 7248) τι Ν υβθιερ. 30}. 40.10240, 60). 
διδαχαῖς); Σωπάτρῳ.. κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ προεστῶτι τῆς Πλωτίνον 

ἀΐςρέησσν, Τιοοπε,Ν.ῳ:.. 70. ] δον. 



διαδοχή 

ὃ. ΘοζΖ. ἐν 6.1.5.1τ(}1.67.869Α) ; δ. οἱ τεδομοῦβ πα ἰρδοῃίηρ 'ῃ Ομυτοῃ ; 
ἴῃ φεῇ, ἀλλόκοτα ἀναπλάσματα, καὶ μὴ ἀρέσκοντα τοῖς τῆς ἀπὸ τοῦ 
᾿Ιησοῦ ὃ. Οτ(( εἰς. 5.δχ(ρ.ὅς.3; Μ,11.12778}; τὴν αὐθεντίαν τῆς εὐαγ- 
γελικῆς δ. ϑγηθ5. ΖΡ, 66(Ν.66.14000)} ; τούτῳ δὲ τῷ... ἀρχηγῷ γενομένῳ 
τῶν τῇδε μοναστηρίων [30. Απιομη]}, πολλοὶ... ἐγένοντο μαϑηταί, ὡς 

αἱ ὃ. ἐπιδείξουσι, πολλὰ δὲ καὶ θεσπέσια ἐπ᾿ αὐτῷ συμβέβηκεν ἃ 
μάλιστα τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον μοναχοῖς ἠκρίβωται, περὶ πολλοῦ 
ποιουμένοις, διαδοχῇ παραδόσεως ἀγράφου ἐπιμελῶς ἀπομνημονεύειν 
τὰς τῶν παλαιοτέρων ἀσκητῶν ἀρετάς ὅ0Ζ.ἢ.6.τ.14.4(}]}.67.90018}; οἵ 
Βοτοῖ. τΕΘΟΒΕΥΣ, Η!Ιρρ.᾿αεγ.9.7(0.240.26; Μ,16.33714}; τοῦ, ΤΠεο- 
ἀοίίοπ. ἀπὸ τῆς ὃ. Μαρκίωνος τοῦ αἱρεσιάρχου Οἰγοη. αβεί. 0.263 
(λ1.02.6444}; ἐ5ρ. οἵ ἀσοίτληαι)! πασοσθϑίοι ἀδγῖνεα ἔτομὶ ϑροβί]05, 
((ποκῖ.) μαθήσῃ γὰρ... ἀξιουμένη τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως, ἣν 
ἐκ ὃ, καὶ ἡμεῖς παρειλήφαμεν μετὰ καὶ τοῦ κανονίσαι πάντας τοὺς 
λόγους τῇ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίᾳ Ῥίο]. 8 Ρ. ΡΙΡΠ. ἤν. 

43.7(0.457.15; Μ΄ .41.5 688); οὗ ἰτασϊίίοῃ οὗ γνῶσις βπαξδα ἄοννῃ 
ἔσοσῆ Ὡροβὲϊοθ Ὀγ ᾿βιοσθββιοδ᾽, (ἸΟΤη, εἰγ.6.7(0.462.28; Μ,0.2844}; 
ἐχομένοις τοῦ κανόνος τῆς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κατὰ διαδοχὴν τῶν ἀπο- 
στόλων οὐρανίου ἐκκλησίας ΟΥργίης.4.2.τ(0. 308 τς; Μοττ. 3608); οἵ. 
δΕΥΘΘΙΆΓ..«ὁοοἰεσταςίίοα ῥγαεάιοαϊο ΤῈ δαεοοδδιοηῖς ογάϊηεν αὖ αρο- 

οἰοἱῖς ἰγαάτα, ἐδ. Ῥτοσπ, (ρ.8.26:; 1168}; τοῖ, (ἀποϑὲϊο ἜΧοθΘ 515. ΟΝ 
ἐοδόρημς αἰϊέεν ογείίογε, Η151 φμομαά πιοάμρι Ἀ6} Σμκοθς  ἸΘΉ ΘΗ σοείοςταῦ 
ἰδὲ ἐγαιάσγηί ποδὶς, τὰνοοπι δεν. 46 τη δ .{0.04.20; ΝΊ.13.16670}; 
τὰς τῶν.. ἀποστόλων ὃ. ... ὅσα τε. «-πραγματευθῆναι.. «λέγεται, καὶ 

ὅσοι..«ἐν ταῖς... «παροικίαις .«-προέστησαν, ὅσοι τε κατὰ γενεὰν ἑκάστην 
αὐτὸν θεῖον ἐπρέσβευσαν λόγον [ἰ.6.. ΒΠσσοΒδΊοη5. [το ἀρόβίες. οὗ 
ἘΕΉΜΝ δ ηαΔ Ἰοδαίηρ τοΘομογ5] Βιβ. ἠλιδιτ τ). 2488); 18.01.4 
(524); οἴ,28.7.22.2(7218}; οἱ ΟἸδιμεη 5 τοβοθ τς τοὺς ἐμφανεστέρους 
ἧς κατείληφεν ἀποστολικῆς ὃ. ἐπισημηνάμενος 1Ὁ.5.1ττ.2(4574}; οἴ.1Ὁ, 
6.13.8(540Ὰ}; ἅ. Οὗ ΟΙδῆορθ. 85. ἐσαῃβηεευβ ἀπ πρμοϊάει οὗ 
ἈΡΟΒΊΟΙΙΟ αἀοοίτίηδ ἐν ἑκάστῃ δὲ δ. καὶ ἐν ἑκάστῃ πόλει οὕτως ἔχει ὡς 
ὁ νόμος κηρύσσει καὶ οἱ προφῆται καὶ ὁ κύριος Ἡξορε5. 18.4.32.2(3170}; 
οἵ, Ἰναάτιομθηι τίαφηο ὡροσίοίογηρι.. ΤῊ θηηηῖ φρεϊοοία πάδοὶ Ῥεγδρίσεγθ 
ονημῖϑμς φῦ ὑόγα τοίη υἱάσγο, οἱ μαθειημδ ἀΡΉΗΗΘΥΑΥΘ 805 φμΐ 
αὖ ἀῤοκίοϊἐς τη εἰμ σμΗΐ ΡΊΣΕΟΡΙ ΤῊ: δεοίοετίς, οἰ σμμσσο» ΣΙ ΟΉΘΣ ΘΟΥΊΈ 
μδφε αὐ πος, ΤΗΣ ἩΤΗ 1} ἰαϊε ἀρομ εν} .«φμαΐα αὖ [15 [5ς5. (ὐγιο51108] 
ἀεγαίμγ, του ἰσεν.3.5.2(Ν1.7.8488}); τοί. δρίβοοραὶ βιυισσθϑϑοηβ τῇ 
αὐτῇ τάξει καὶ τῇ αὐτῇ διδαχῇ [ν.]. διαδοχῇ) ἢ τε ἀπὸ τῶν ἀποστόλων 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παράδοσις..-κατήντηκεν εἰς ἡμᾶς 1.3,3.,(8518}); οἔ, 
δἰ ἐριξοοβαΐης οιισσθπσιοηδ ἐἰπαγίδηα ψεγταϊῖς σεγίμη.. ἀσεφβ εν μΗΐ, 
τ8.4.20.2(το5 20), Ἐδι5,1ς,2:2) 2.24. τοο); στιδαζ.ον.Ζι. δίς, 
Ἰοϑ08}); 5. οἵ ὈΙΒΠΟΡ5 85 ΒΟ ββοῦβ [0 ΙΡΟΒΈΪΟ5 ἴῃ οχοτοῖβο οὗ ΒΙρἢ- 
Ὀτθοιμοοα δ ηα ριιδτ! 3:0 οἵ ΟΒΌΤΟΝ ἃβ ψΜ}Ὲ}] δ5 τὴ ἀοοΐπῃς, οἵ, 
ΗΠ ρρ.ἤαθγ.α Ῥυοεμι.(ρ.3.3; Μ.τ6. 3020 0) οἰζ, 5. διάδοχος ; ἰῃ σειν, (η 
ΠΟΠΒΘΟΓΆΤΙΟΝ ΡΥΑΥ 6) ποίησον ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας καὶ τόνδε ἐπίσκοπον 
ζῶντα, ἐπίσκοπον ἅγιον τῆς δ. τῶν ἁγίων ἀποστύλων ϑεγδρ.ομο, 28,1; 
6. οἱ ϑυςσοοββίοη οἵ ΠΠΟΘΠΕΕΣ ἴθ Οὔαγομ, ποτ. ρ.}15.ἢ..6.5.τ6.7 
{(31.20. 4650) εἰζ, 5. παράδοσις ; -Ὁ ΒΟ Ε 55] 0 οἵ Βεηοχατοηθ; 8. ἴῃ 
56, κατὰ γὰρ τὰς ὃ. τῶν γενῶν ἕτεροι καὶ ἕτεροι ἐγένοντο προφῆται 

Ἰαυβεσαροί, 31. 8(21.6.277}); οὗ (μηδέ τοῦ. «οἸακὼβ.. «κατὰ γένους 
διαδοχὴν υἱός 1. .32. τα(3800); ; οἱ Ραβαπ, Ῥηΐδδεν οἱ κατὰ διαδοχὴν 
γένους παῖς παρὰ πατρός, ὡς τὴν ἱερωσύνην καὶ τὴν ἱστορίαν δια- 

δεχόμενοι Αἰποπαρ, ἰθο.28,4(Ν|.6.ο56.Α)ς Μδτῃ ἀγδιίγο ττίρ.183.το) ; 1α, 
δν}1}.7.5(0.76.0; Μ.18.1224); ἐκ προγόνων ὃ, Ἐπι5.,,0.2.3.2(λ1.2ο, 
1444}; ΑἸ, ,“4γ.1.21(}]1.26.σ60); ΤΑΤΗ “αν. δίρ.0.25}; Βαϊ, σεολ, 
171::22(2.805); Β. οὗ ρεμοσαίιοπβ ὃν ΨΏΙΟἢ (ΒΥ βθαηβ μεῖς γϑιηονθα 
ἔγοτὴ ΔρΟΞΕΪς5 ὁ ̓ Ηγήσιππος ἐπὶ τῆς πρώτης τῶν ἀποστόλων γενόμενος 

δ. 15.}..6.2.23.1(Μ.20.10610}; τῶν κατὰ τὰς δι ἐκκλησιαστικῶν 1.3, 
2-,6(Ζ608}); οἵ Ἰρπιδῖιβ, (ὐυδαγαίιϑ, δίς. τὴν πρώτην τάξιν τῆς τῶν 

ἀποστόλων ἐπέχοντες δι 19.3.37.τ(2020}} 8. οὗ Βισοσϑβίοη ὈΥ̓͂ ΙΠΠΟΥῚ- 
ἴαπος, ἔπι5.ῳ,.(,2. 25 (ρ.56.21; Μ.20.1012.}. 

Β. φμοος 5101 Πἰςὶ, γον ΟΥ εαἰαίοσμε οὗ δημεσεσιοη; 1. οἵ Κιπιρϑ, 
Ταῖ.σγαί, 30(ρΡ.40.8; Μ.6. 8810); 2. οἵ ἸόδοΥ5 Οἵ ΡΗΠΟΒΌΡΉΪΟΔΙ ΞΟ ΠΟΟΪΒ5, 
ΟἸοχη. εἰν τυτάίρ.4τ. 5; Μ,8,765 4); 3. οὗ ὈΙΒΒΟΡ5 ἴπ ἘΠΕΙ͂Σ 5665. γενό- 
μένος δὲ ἐν Ῥώμῃ, διαδοχὴν ἐποιησάμην μέχρις Ἀνικήτου ΠΟρΡΈῈ5.Ά 0. 
νμ5.},.6.4.22.1(3}}.20,3770}; Ῥώμης τὴν ὃ. ἐπισκόπων... 
παραθέμενος Ξ5ς, [γϑηᾶ6115] εἰς ᾿Ελεύθερον.. τὰν κατάλογον ἵστησιν 
ἔχιβ,1δ. 5. 5.ο(4418)}; ἡ τῶν ἐν “Ῥώμῃ ἐπισκόπων δ, ταύτην ἔχει τὴν 
ἀκολουθίαν ἘΙΡΗ.ἠαεν.27.6(ρ.21το.6; Μ.41.3738}; 5οΖ.ἦ.6.τ.14.4(Ὁ1.67. 
Ὁ018) αἷζ. 5, Δ.4.Ὁ, 

Ὁ, ῥείηῃ οιεεερίδα, ΡῬΟΙΗΪΙΘΗΪ οὗ ἃ φισεοσϑον πᾶς ἄρχων μετὰ δ, 
τὰς νενομισμένας... «ἡμέρας ἐν τῇ..«ἐπαρχίᾳ προσμενέτω ΑΙ ΒΟΠοΙαΚῖ, 
«01}.4.τϑίρ.6ο). 

Ὁ. ραξστηρ στο τιῖο ἀδαίἢ τὸν ἐπέλθῃ ἡ δ. ὑμῶν Ἐλπι5.1.δογ.τ 
(11.86.45320). 

ἙΝ. φιξέσϑϑογ, γαρῖ. ἐσχάτην εὐλογίαν, ἥτις ὃ. οὐκ ἔχει Ἐγοίευ.0.2 
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διαθέω 

(0.13); τρεῖς γὰρ δ. εἰσι [3ς. ἴη ΝΊ] τῶν δέκα λόγων 70.Ἐ ἐσ ερὶ. 
ΒΜΨ ,(Μ.ο6.14070). 

Ἐὶ. ἐκ ὃ. ἄδειν σπισ απερῥοπαίΐν, ΤΉΘΙΕ,},,6.2.54.0(3.880). 
Ἐδιαδοχικῶς, σεερςεῖυεῖν, 150. Ῥ οί, 3(Μ.88,5Ξ 614). 
διάδοχος, 1. 461]., σμεοοθ}ρ τὸ βασίλειον...τὸ ὃ, Μίας. ἴρῃ, 

ΔΡοον.4.14{ρ.92.14); τοῦ θαύματος θαῦμα ὃ. Βα5.86].0γ.1.2(Ν].8ς, 
208); 2. βυἶδε., δυίζζθσςο» ὃ χρόνος...᾽ Ϊησοῦν...ἔχει τὸν παντὸς ὄντα 
καὶ χρόνου καὶ αἰῶνος ὃ. Μαχ.αγδῖρ. (Μ οτ. 1648); βασσοβϑίοι οὗ 
σοπογαϊίοηβ, Με, αγδι!γιτό.2(ρ.1806,10); 5μιοσοδβίου. ἴθ οἰῆςε: οἱ 
Κίηρβ, [πθιιἀ ταὶ, τος. (Δ |,6, 716); Οτιεορεμιιη (σεν ρ. ἢ 5.}.6.6.11 
(ϑτο; Μ.12.608); ΙΓ Ιᾶξα οὗ ἱηποϊϊαπος οὐ δυτΠουν, ρεῖν- 
Ιεσεπ εἴς. εἰς μέγα...τὸ Ρωμαίων ηὐξήθη κράτος" οὗ σὺ ὃ. εὐκταῖος 
γέγονας ΜΕΙ, [γ.1τ.3(0.208; Μ.5.12124}; οἵ ὈΙΞΒΠΟρ5, ΑΒ ἐῤνιοηεγεῖ.2 
(Ρ.170.28; Μ.25.2258); στ ΝᾺ 2.0». 21 δ(Μ,35, τοϑο}) ; Αὐητποη. ἄερ.. 
32(ρ.110.4); οὗ ἀθθοῖβ ἴῃ τποπαϑίοσίθθ, ΚΡ αελ, ᾧ τοῦ(ρ.69.20); 1Ὁ. 
117(Ρ.76.3}); ἐδ. τ4π(Ρ.92.4); Βιισοθβϑίουι ἢ οτογηϊάησα οὗ Ππποίιοα : 
οὗ Τοϑῆα ἃ5 βιισοθββοῦ οἱ ἴοβεβ, Κ΄. Ῥαεὶ, Δ 4τ(0..164.27}} ὩροβΈ]8ς 
85 5 σοθββουβ οἱ (πὶ ὁ θεὸς λόγος..«ἀνερχόμενος εἰς τὸν οὐρανὸν 
προκατεστήσατο ὃ. αὐτοῦ τοὺς ἀποστόλους Κ΄, Ῥαελ ᾧ τ35(ρ.8ς,20); 
ὈΙΞΠΟΡ5 ἁιαᾷ ἰοοΠοῦβ οἱ ΟΠΌΤΟΝ ἃ5 5ασοσβθοιβ οἱ ἀροβίϊοβ, ΟΥν λο)η. 
34. τῇ [ε.(ρ.202.10}; οἰ αι λον. 6.4. τὴ 15.(0.274.20}} ὈἸΒΠΟΡ5. ἃ5. 516- 
ΟΕΒΒΟΙ5 ΟὗἩ ἈΡΟΒΓΪΘΒ 1 ΝΆΤΙΟΙ5 ἀβρθοῖβ οὗ {ποῖτ ὑνοσκ τὸ ἐν ἐκκλησίᾳ 
παραδοθὲν ἅγιον πνεῦμα, οὗ τυχόντες πρότεροι οἱ ἀπόστολοι μετέδοσαν 
τοῖς ὀρθῶς πεπιστευκόσιν' ὧν ἡμεῖς δι τυγχάνοντες τῆς τε αὐτῆς 
χάριτος μετέχοντες ἀρχιερατείας τε καὶ διδασκαλίας καὶ φρουροὶ τῆς 
ἐκκλησίας λελογισμένοι ἘΠΡΡ. πεν. ργόθιη(ρ...3; Μ.16. 329); οἵ 
Ῥορθ πρὸς Πέτρον ἤτοι τὸν αὐτοῦ ὃ. ὙΠπάτιϑυπά ἐρῥ.τ. ( Μ οο. 
1178); οἵ Ποιεῖ. [δΌΠοΥς 85 5 ΠΟ βθουθ ἴῃ ὈῸΡΠ -ἰεδοδοΥ τοϊατοι- 
5810, ΠΙρρ.λαεν.ο.τοίρ.244.0; 33784}; Βοχαρ, Δ ητᾺΡ. Τύπ5,ἢ,6.6,12,6 
(λ}1.20.5458); οἵ ἴῆοβ ψῖο οοπίμπηας πὶ αὶ {τασίίίοῃ (τεῖ, ΙΔοἰαττν) 
τέκνα τοὺς ὃ, τῆς τοιαύτης ὀνομάζων βδελυρίας Ασαεῖῃ, ρος (ΝΜ τοῦ. 

5444). 
διαδύνω, ἡΉΉΊΕΥΣΕ ΘΉ σε ἴῃ, εἰμάν εἰς τὴν τῶν ἀοράτων θεωρίαν 

διαδνεῖσα.. ἡ διάνοια τ  Ν υβ5.ἤσηας ἐμ Πξεεὶ,.(.44.632Ὰ}; τηεα,, 14. 
ει. 1.45. τ60}; ἰά γος ἀτΠ|(.45.1210).Ψ 

διαέριος, 1. ἑμγοπρῖ {πὲ ΟἿ νεφῶν τε ὃ. πορεῖαι Τετι5,.(,1.4{0.τ07. 
28; Μ.σο.12218)};ῖ ΟΥ̓ ἾΝγΥβ5, ἔπι. τοί μΡ.227.24; Μ.45.8280), {Ν1]. 
ῥεγίδίς το, (Μ.79.8030}; 2. τη ἐπὸ αἷν' θυρεοὶ οὐκ ἐπὶ γῆς κείμενοι, ἀλλὰ 
ὃ. περὶ αὐτὸν θεωρούμενοι στ νβ8,ἀσηι.7 τη (απὶ. (1.44.03230}} 

ΤοιΜοπι πη Βεὶν, (Μ.ο96.13020), 
διαζεύγνυμι, }αγί, ξεῤαγαίο; οἵ 8011} ἀπαᾷ Βοᾶν ἴῃ ἄσαιῃ, Τρἢγτ. 

1,265); Τῇατ. γε, ἐοΉ [τί] ,6,12288}); [Π60]. οὐ γάρ ἐστιν ἐπινοῆσαι 

τομὴν ἢ διαίρεσιν κατ᾽ οὐδένα τρόπον...τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ διαζευχθῆναι 
ΟΝ γ55.}}7.655.4(ΜΜ.32.3320); τὰς τῆς ἁγίας τριάδος ὑποστάσεις οὐ 
διεξζευγμένας Οεῖ,Ογχ,᾿.6.2.23. (Δ1.85.1202Ὰ). 

διάζευξις, ἡ, σεῤραγαηρ, ρῥαγίΐησ; τὰ σοη., ΟΥ̓ ΝᾺ .07.6,.2(Μν5 
Ἴ2το); (ἢγνϑ8.βαε.ς.2(ρ.120.το; 1.4164}; ἘΝῚ] πανν.2(Μ.70.664Ὰ); 1, 
δ(δ6ο8Β); οἵ ἄφδτῃ, Μοιίῃ.γες. τ. 38(ρ.280.0; Μ.41.1τ054); ὅτ. Νὰ Ζ.ογ. 
7.22(7840); Επιβίγαϊι. Εμγεθ οδ(31.86.2284}). 

διαζήτησις, ἡ, φιιοξί, τηφιῖνν, ΟΥ. [5.64 1 9.0 τδί(0.525.τ), 
διαζωγραφέω, ῥαϊηὶ τη στοὺς εοίσμνς; τθῖ., οὐ ϑνοτῆ 5, νυ πρϑ 

οἷς,, τι Ν γεβιλονι τα τη Οαπὶ. (Μ.44.τοόξο)}; Ἰυοοητ. ΝΡ, 70, Εἴοομι, 
Ρτοσμ, (8.3.τ6) ; Ατείῃ..22οε.44(Μ.τού, 6000), 

διαζωγράφησις, ἡ, “ερτειίηρ, εαἰ.2 ΤΏμ.  ττ3(ρ.61.4). 
Ἐδιαθαλάττιος, ρτοῦ. 1.1. [οΥ δυσθαλάττιος. 
διαθάλπω, τη6., τρανὴ οπεφο Γῇ, Βας. Π δα... (τόπο; Μ1.30.1.538}. 
διαθερμαίνω, ΜΝ ἐμροιρ μι: τποῖ,, ῬΆ55.» Εν τυαγριρα, τποϑοι, νυ ἢ 

διηοίίου, ΟΠ γνβ. θαυ 2.5(4.γ768}; Δ ἀνηῆ, βουνὰ ΠΣ Κονη (0.68 48) ΩΝ 
μομι.3.2.4 τὰ Σύ ογ.(το.202Ὲ). 

διάθεσις, ἡ, 1, ὠϊεῤῥοσίποη, ἀγγαησοηθηὶ; ΟΥ ἴΔΟΙΕΙ] ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΣ, 
Οτγϑ,βας.3.18(0.02,2ς ; 1.4000) ; 2. α᾽αΉ ΡΕΊΗδΠὶ, ΟΥ̓ ΟΥΤΗΡ Σ τὶ ἈΤῚ ΟΥ̓ 
γῃοθίοσις, Ατῇ...17γ.2.4(}1.26.1530}; τούτῳ δὲ κεχρήμεθα τῆς ὃ. τῷ 
τρόπῳ (Πγγϑ5. ἤν. 5.1 τῷ Ε͵ε (αι.257Ὲ}; 3. ἀϊοροςίίίοη, αἰτιμθ, οἵ 
Ψ}1}}, ῬΌΤΡοβα, Οὐ.0;.2.3(ρ.301.2; Μι11.4208)}; 1α.σελοί τη (ἀπ| 0:7 
(Μ.τγ.2770}; ἡ μὲν γὰρ πίστις ἀπὸ ὃ. ψυχῆς γίνεται ΑἸΉ Ὁ, πΙ0Ὴ.77 
(Μ.26.0524}; ἵνα...τὴν ἡμετέραν περιπτυξώμεθα ὃ. 1(.ἰ0».3(Ν.26. 
7074); λέγουσι γὰρ κἂν μὴ γνησίᾳ ὃ. τὴν ἀλήθειαν ϑοτάρ. 7.30 

(ρ.44: Μι18,11168}; ἡ..«ἐμπαθεστέρα ὃ. τον 55...,.105.(}.....3284}}} 
ἔχουσιν ᾿Ελληνικὰς ὃ. ἐν ἑαυτοῖς Ογτο ᾿ς. 67:7 ΔΙ 69.11458}; 1.15.5.5 
(2.8710); ποῖ. τῶν δύο δ. τούτων, ἢ καὶ δυνάμεων, τῆς ἐννοίας καὶ 
τῆς θελήσεως..«τύπους..«τῶν δύο ὃ. τοῦ πατρὸς προελθεῖν το ΠΩΘΥ. 
1.12.1(Μ.7.5724}; 10 σομηθ  ΠΠπΘπΠίατν δα τοβ5 τὰ γράμματα τῆς σῆς 
ἱερᾶς ὃ. Α(Π.ρυδόγαρ.τ τ Μ.26. 5294}; 14, ἀφρεγ, (ρ.2.1τ0; Μ.25.4204})} 
{{τβας.6}..41}.{Ρ.128.14; Μ.2-ς.3530). 

διαθέ-ω, 1. γη ἰὸ απὰ Κο, τποῖ. τὸ γὰρ θεὸς ὄνομα φύσεώς ἐστι 
θεωρουμένης εἴτουν --ούσης τὰ πάντα δηλωτικόν ΤΑΊΛΗ. Δ] εεά ἀταί, τ 



διαθήγω 

(Μ.28.12028); 2. γί! ἃ γάεε, ταρῖ, ὠκυπόδως ἐνάρετον “τοὐυσι στάδιον 
Τύρα. Να Ζ. ἀ7α4.τ( 1,38,8 6), 

Ἐδιαθήγω, εἰἠρηίαϊε, Ογτίβοηι ῥαπεὶ,.τ4.τ(τ5.187Ὲ). 
διαθήκη, ἡ, 1. ἐερίαμιεηῖ, οὐ, ΤΟΥ τμθοϊ. ἀρρ]οαίίοη ν. τηΐτα 

2.0.1}; 2. ἐοπιραεί, ἐουσηαηί; ἃ. ἴῃ ρορη., ΑΓ, ἐῤ.446.1.1}.6(81.2Ξ. 
5400); ἀ151, ἔτοτη συνθήκη: τὴν συνθήκην, τουτέστι τὴν ἐπαγγελίαν, ὃ. 
ἡννικολεῖ γραφὴ διὰ τὸ βέβαιον. ... συνθῆκαι μὲν γὰρ πολλάκις 
ἀνατρέπονται, ὃ. δὲ νόμιμος οὐδαμῶς [514 Ῥε].ρ»}».2.τοῦ(Μ.γ8.6410) ; 

ἔθος γὰρ τῇ..-γραφῇ ὃ. ἀποκαλεῖν τὰς ἐπαγγελίας Ογτ.Ος.ττ2(3,1440); 
Ὁ. οὗἨ πϑίμσαὶ πιὰ ψ ἢ ον} ὅταν. «τῷ σατανᾷ ἀποτάττῃ, πᾶσαν 
τὴν πρὸς αὐτὸν ὃ. λύσας Οὐντ. Η εαἰεοὶ,, το; ς. οὗ Οοα τ τμᾶπ; 
ΐ, νϑυϊοιιβ Ιουπιβ ὃ. πλείους γεγόνασι τῇ ἀνθρωπότητι...καὶ..«ἑκάστης 

τῶν ὃ. ὃ χαρακτήρ [τοπιλαον,τοτο, (Μ.7,. 5564); τέσσαρες ἐδόθησαν 
καθολικαὶ ὃ. τῇ ἀνθρωπότητι [1.6. ΨΊ ΝΌΔΒ δηα Αθτάβαια, [πτουρῇ 
Ἄζοβεβ ἀηα (ἢ σ51] 1ῤ.3.1τ. (8808) ; ψΠᾺ ΑΡγαβαμι, ΟΥ, 7ο.9.39(23; 
Ρ.217.4:; Ν|.14.3844}; 1 Ἰδοῦ, Ἐβαϊαβ ὁγ.4{(ρΡ.15); τῆς. Οτδοῖκβ, 
ΟἸδιη. ον. 6, δίρ.46ς,20; Μ,0.2880); δαϊ δυνάμει [536. αἱ δ.] μία οὖσαι, 
ἡ μὲν παλαιά, ἡ δὲ καινή, διὰ υἱοῦ παρ᾽ ἑνὸς θεοῦ χορηγοῦνται 1, 
2.6(ρ.128.23; Μ.8,0640); μέα τῷ ἄντι ὃ. ἡ σωτήριος ἀπὸ καταβολῆς 
κόσμου εἰς ἡμᾶς διήκουσα 1.6. τα(ρ.485.1τ7; Μ.0.2288); δύο δὲ τῶν 
καλλινίκων οὗ χοροὶ μαρτύρων, εἷς μὲν τῆς δι τῆς καινῆς, θάτερος 
δὲ τῆς παλαιᾶς ἤεῖῃ,γός. τ, πδ(ρ. 5τό.0; Μ.4τ ΤΠ 400}; ΟΠ τνβ. ἤσμι, 4.4 
ἐῃ Ερλν(11.30Ε}; δύο μὲν αἱ ὃ., εἷς δὲ ὅ νομοθέτης [ἃ.}07.16.7 ἴῃ 
1|.(7.2130}} 11, ΟΙΑ ονεμπαμξ Μωυσῆς δὲ φαίνεται τὸν κύριον δ. 
καλῶν... «ἐπεὶ καὶ πρότερον εἶπεν ὃ. μὴ ζητεῖν αὐτὴν ἐν γραφῇ" ἔστι γὰρ 
ὃ. ἣν ὁ αἴτιος...θεός τίθεται, θεὸς δὲ παρὰ τὴν θέσιν εἴρηται (]εΠῚ, 
5:7.1.20(ρ.111.23; Μ.8,.920Ὰ); ρΡαββεα ἔτοπι ἴβσδοὶ, Βαγη.4.8; Ογυ. 
Ος.ττ2(3.1440}; στ Ἰ λα ηρ' ἴῃ ἡγοῦϊ οἵ 70. Βαρῖ, ἑτοιμάζων κυρίῳ 
λαὸν κατεσκευασμένον ἐπὶ τέλει τῆς παλαιᾶς γενομένης ὃ., ἢ ἐστι 
σαββατισμοῦ κορωνίς Οτ. 0.2.33(27; ».01.2; Μ.14.1720}; μέχρι τοῦ 
βαπτίσματος ὁ Χριστὸς ἐν τῷ τῆς παλαιᾶς δ. καιρῷ ὑπάρχων, τὰ τῆς 
παλαιᾶς ἔπραττεν 160. οὶ. (Μ.88. 5400) ; ἴῃ τε]. ἴο Ννν (ονεπαπίὶ 
ἡ δὲ παλαιὰ ὃ, ... μετὰ φόβου καὶ τρόμου διετάγη τοῖς πατράσιν 781. 
ἀτϊαϊ.61.ο(Μ.6.6328); ὁ παράκλητος... ἐνεργῶν νῦν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς 
αὐτῆς οὐσίας ἐστὶ... «τῷ... ἐνεργήσαντι κατὰ τὴν παλαιὰν ὃ, (]ομη, ἔχε. 
ΤἼαο!,24(ρ.115.9; Μ,0.6128) ; εἰς ἐνότητα πίστεως μιᾶς, τῆς κατὰ τὰς 
οἰκείας δ., μᾶλλον δὲ κατὰ δ, τὴν μίαν διαφόροις τοῖς χρόνοις Ἰάᾶ. 5,7. 
7.17(0.γ6.13; Μ.0.5528); οἵ, ἀροκίοίὶ φηΐηι.. ἀμο φωΐάρηι ἱδοιαηιθηία 
ἦη: ἀμοδης ῥοριμς [μῖ556 ἀοομογαμί; πηι αἰέορι οἰ διά δηι ἔδξε 
ἄἀδμηι, ῖ ἀτοβοσμεγηὶ μίγαχια αὦ εἰ ἡ αίειηι πορτίηέηι, Τγθ. ᾿αεν. 4. 
22.2(}1.7.10718); Ὀεϊηρ {τα βιοῦν ἀπα ῥχονϊἀϊηρ ἰγρε8 οἵ Νεὲν 
(ονεπαπξ, ΑἸΠ.. ὀχ. Ῥς. 49 Ῥτοεπη. (Μ},27,2208}); ΟνΥ.Ἡ εαἰδελ. 22. οἴ. 
τύπος, νόμος; ἴο, Βαρί, Ὀεϊηρ ὁ μέσος τῆς παλαιᾶς καὶ καινῆς δ. 
(οβτη. [πα ἰοῤ.5(}{.88.27}4}; 11. Νὸνν Ὁονοπαπί ; εθοίρα ττουρῃ 
Ομτβε, Βα7,.14.5., Ταδῖ, ἀταϊ.12.2(Μ.6.5008); ζηλωτὴν ὄντα τῆς ὃ. 
Χριστοῦ Ἐρ. Τα σά ἀρ. Ἐλι5.}}.6.5.4.2(Μ1.20.4404}; καινῷ... καὶ νέῳ λαῷ 
καινὴ καὶ νέα ὃ. δεδώρηται (Ἰεγη. βαφά.τ,7(ρ.125.1; Μ.8.3214}; ΟΥ. 
( εἰς. 2.δίρ.τοῦ.τ4; Μ,τα. 9120), Επι5,4.6.τ.6(8.28.24; Μ.22.578) οἷζ, 5. 
ἀνανεόω ; ΤὨτΟΙΡἪ 5 ἀραῖμ, πομπὸς ἱπιευρτείεα α5 ἐδείαρηθηΐ, τοίϊὶ, 
(δ τυβ,ἠομη. τός τ ἦρι Π ε.(12.1:8Δ}; ὃ, διδομένης καινῆς, ἔδει γενέσθαι 
τὸν θάνατον, μετὰ γὰρ τὴν τῶν διατιθεμένων τελευτὴν αἱ ὃ. λαμβάνουσι 
τὴν ἰσχύν Τα ἐἶον.ο: το(3,601); 0.0. ἢν. 9. το(}ῖ.95.0728}; 8.5 
Ὀεὶπρ ΟΒῖβς ἢ πη86}8, αι δϊαΐ. 118,3(Μ.6.7 400); 1}.122.6(γ6οο) : 
ΕἸ ΠΑ ΙΒΕ1ς τροφὴ δὲ αὐτῷ καὶ ποτὸν γενέσθω τεταγμένον ἡ καινὴ ὃ. 
τοῦ κυρίου ΟἸδμγ, 5.3 (ρ.102.2; Μ.0.6ο88}; Ἔχορ. ἄρος.2:17 ὄνομα 
καινὸν γράφεται κατὰ τὴν καινὴν δ, ..- ἀεὶ καινόν ἐστι κατὰ τὴν ἀδιάδοχον 
καινὴν ὃ, ΟΥ, ΑΡοε.γ4(0.27}} τ]ὰ ρ Οοηεὶ, ΑΡ}.8.5.7; ΤΡίοπυ, Ῥοῖγε. 
2; 111. ας (0.104.3}} εβρ. Ἴπ νου 5 οὗ πε ἀὲϊοη τοῦτό μού ἐστι τὸ 
αἷμα τὸ τῆς καινῆς δ. 1δ.(ρ.202.18}, 1 Ολνγς.(0.328,17}; ΤΕ 11}. 
Μαγε.(ρ.1533.12}; δῖ Βας (ρ.405.10}; οἵ 5. ϑίορβθη 85 ὁ τῆς νέας ὃ. 
πρωτομάρτυς καὶ πρωτοδιάκονος ζο5τη.[η.10}.5(Μ.88.2074}; ἐν. πὸ 
βιοἢ σονοηδηῖ ΜΠ Πεαΐμει 'λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέν μοι"- 
κατὰ διαθήκην οὐκ ἔγνων ΟἸεπη. ἐεἶ.43(ρ.140.12; ΝΙ,9.720}; 3. τογτ ον 
ἐρυθηαηὶ, σορρίαγες οἢ ΟΙά οὐ Νεὶ Τεείαγηθηϊ; ἃ. ἴῃ βου. πάντων 
μὲν γὰρ αἴτιος τῶν καλῶν ὁ θεός.. ὡς τῆς τε δ. τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς 
γέας, τῶν δὲ...ὡς τῆς φιλοσοφίας ΟἸδιῃ, 5 γ. τ, (ρ.17.37; Μ.8.7170}; 
᾿]ησοῦς..«ὀχούμενος τῇ..-ὄνῳ, λέγω δὲ τοῖς ἀφελέσι τῆς παλαιᾶς ὃ. 
γράμμασι. ... ὀχεῖται δὲ καὶ τῷ..-πώλῳ, τῇ καινῇ ὃ. Οτ. 7. το. 8(18; 
Ῥ.2ο1.25; Μ.14.3570}; πεπιστευμένων. ..θεέων γραφῶν, τῆς τε λεγομένης 
παλαιᾶς ὃ. καὶ τῆς καλουμένης καινῆς ἴα ῥγίηει4.τιτίρ.202.12; Μετ. 
3410); ἰά, "γ.εονηπῖη Ἐζεε.(ρ.6ο.22 : Μ.13.6648) οἷἴ. 8. ἐγκρίνω; τά 
τέ τῆς παλαιᾶς καὶ τὰ τῆς νέας δ. βιβλία ΤΑΛΠ ἐνηορς.4(Μ.28.206Ὰ}); 
1.14 τἰι.(4324}; τὰ κανονικὰ τῆς καινῆς καὶ παλαιᾶς δ. ΟἹ ποά.εαη.50; 
Οαη. ΑρΡ.85; Ογτ. ἘΣ καἰεοῖι.4.33 οἷτ, 5. ἐκκλησέα ; γαλακτοτροφίᾳ προσ- 
ἔοικεν ἡ τῆς παλαιᾶς δ. παιδαγωγία, στερεᾷ δὲ τροφῇ τῆς καινῆς δ. ἡ 
φιλοσοφία (μγνϑ, 0η1.2.3 ἐπι 2 ογ ἀν 13(3.2728Β); 514. ΡῈ]. ορ}.4.200 
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(1.γ8.13044}); (ο5η1.1 6.0 }.1(}}.88.578); Μαχ.φις. Τ }αὶ. 63(}1.00.676}} 
οΟἹζ.5. ἐκκλησία ; Ὁ. Ῥατίς, οἵ Ο]4 Τοσίαιθηΐ τὰ τῆς παλαιᾶς ὃ. βιβλία 
Μεὶ. "ν.3(Ρ.3209; Μ.:.1216Ὰ}; ἐν τῇ παλαιᾷ ὃ. νομοθετεῖ ΓἸοῖη.Ξ γ.3.0 
(0.221.15 ; ΣΙ60Ὰ}; ἡ γραφὴ ...«ἐκ τῆς παλαιᾶς ἤρτηται δ, 1δ.4.2τ(ρ.307. 
32; 13454}} Οτιῤγίηε, 3.1. τό(ρ.224.11; Μ.11.2818); 14.0γ.22(ρ.346.13; 
Μ.1τ. 4810); Μοῖῃ,ἐγηρ.το,2(ρ.122.18; Μ.18,1038) : ἀαιιρ ὺΥ τὸ ζο πῃ, 
{Β85.6}.42.3(3.12710; Μ.33.3524}; ο. οὗ ΝΎ ἡ καινὴ δ. Οὐ..0.2.33(27; 
Ρ.90.20; Μ.14.1720)}; ἄριστον μὲν γὰρ οἱ εἰσαγωγικοὶ λόγοι...ἢ τὰ 
παλαιὰ λόγια, δεῖπνον δὲ οἱ ἐν προκοπῇ λόγοι μυστικοὶ ἢ οἱ τῆς νέας 
ὃ. 14,}».68 τη [,ς.14:12(0Ρ.267); τῆς νέας καὶ καινῆς ὃ. Ετι5.σ..}..2.0ὺ 
(Ρ.ττο.τό; Μ.24.0208); ἐν ταύταις ὁ βλέπων ἱερῶς ὄψεται τὴν ἐνοειδῆ 
«««ούμπνοιαν, ὡς ὑφ᾽ ἑνὸς... «πνεύματος κεκινημένην" ὅθεν..«μετὰ τὴν 
ἀρχαιοτέραν παράδοσιν ἡ καινὴ ὃ. κηρύσσεται Ἰλίου), Ατι. ἢ. 3. (τς. 
4328); 4. γεεογά, 1.5 α..26.8(Ν.122.1.3578); 77.Ζος.:1(Ρ.τοβ.12); αὶ. 
Ζτηινεἰ Αἰφιῖί.85 το, 

[Π]διαθηλύομαι, δὲ τοσπίοη, Ασοίῃ, ἄρος, Ξ2(}].τοῦ.717λ). 
διαθλεύω, σἰγεροίε ιἰδερογαίοῖν, Ἰάναρτ. ἦν θ.1..3(0.22.25, Μι86. 

24570). 
Ἐδίαθλος, 5.ν.]., ἐμ οὗ εοηἤἶτει δ. καὶ διαυγῇ καὶ διαστεφῇ ἀγῶνα 

Τμάγιϑιθα, ερ.2.τ4ο(Μ.09.144:Ὰ). 
διαθολ-όω, ἀαγίθη; τηεῖ,, ἰαγη δὶ! »οὥσαι..«τὸν νοῦν ΝΊΓΘΡΙ ἴΥ. 

φιδγη.τ21(Μ.86.31138). 
Ἐδιαθρέπτω, ποηγδἦι, ζεε, οἱ ΒΜ ἡ.««ἄρτον ζωοποιὸν ἐκ τοῦ 

καρποῦ αὐτῆς τὴν οἰκουμένην διαθρέψασα ΑΓ] ἢ ΘεζΉ 7.5.0 

(ρΡ.454.9). 
διαθρυλί(λ)έω, 1. τῤγεαΐ αϑγοαιί, ἀοοϊτῖπο5, γθρουῖβ, τυ πουγβ οἵοι, 

Ατλ ἡ, Αγ. 44(ρΡ.2ο08.32; Μ.25.7488); ὕγγβ,μονμ, 2.1 τ ΣΤ Ηδσ» (τι. 
422Ε}; -λλει 10.) λαεν.τοῦ( Μ.94.765Ὰ}); 2. Ρᾷ55., γέρισ τοί ἦν ἐμὲ ποῖσε 
οὗ, δὲ ἐεαξεπεά, ταςῖ. ἐκκλήσιαν ὑπὸ τῆς νέας ταύτης... «προφητείας... 

διατεθρυλημένην Αποη.8ρ. Επ5.ἦ,.6.5.τ6.4(Μ.20.465λὴ; βασιλέα ὑπὸ 
πολλῶν τὰ ὦτα διαθρυλλούμενον (Πγγπ. σι. 58,4 ἴῃ Κ1|.(7. 008}; 
διατεθρυλλημένος ΑΘη ἀταὶ.(Μ.8 ς.802.). 

Ἐδιαθρύλλητος, ζωόν, ΤΟ Δ ε5. ΝΖ. ἤ1α 1.1 4(}1.328.1103). 
Ἐδιάθρυψις, ἡ, οἰ ῥιμομδηθε5 κινημάτων ὃ. (ΠτνΒ.Ξας,6,2(0.14.5ς 

1.4220). 
διαίρεσις, ἡν ἴ. ἀτυϊξίοη; 
Α΄, τῆθοϊ.; 1. ἀεηϊςὰ ψ π Τῆπ., ν. τομή; ΚΠ Πουρὶι μονάδα. 

γὰρ ἐν τριάδι καὶ τριάδα ἐν μονάδι προσκυνοῦμεν, παράδοξον ἔχουσαν 
καὶ τὴν δ. καὶ τὴν ἕνωσιν... διαιρεῖται γὰρ ἀδιαιρέτως ἵν᾽ οὕτως εἴπωμεν 
καὶ συνάπτεται διῃρημένως Τυδῖ, Ππρ,εάτοί. (ρ.τρϑ.το; Μ.86.27908); 
αραϊηβί Μομπδτοβίϑη νῖενν οὗ ἔμοβα πὸ μερμθγίίηι οἱ ἀἰςῥοσίοηθηι 
ἐγίηϊαις, ἀτοϊδίοηθηι ῥγαεδιμημΗ! πηϊίαϊς, Του αἀύόνσης Ῥγαχδαμὶ 
323(Μ1.δ 1,2. τϑο0); δεῖ δὲ καὶ τὴν ἀσεβῇ σύγχυσιν ἐκείνου [80. Θαθοῖ- 
115] καὶ τὴν πανιώδη τούτου 56. ΑΥἸ05] δ. ἀποστρέφεσθαι καὶ φεύγειν 
τὴν μὲν θεότητα πατρὸς καὶ υἱοὺ καὶ ἁγίου πνεύματος μέαν ὅμολο- 
γοῦντας προστιθέντας δὲ καὶ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις (ῇΙνΒ.5 66.4.4 
(ρ.1τ15.τό; 1.410Ὰ}; οὐ τρία ἀλλόφυλά τε καὶ ἑτεροούσια...κατὰ τὴν 
Ἀρείου ὃ. τε καὶ ἀλλοτρίωσιν Πατ. Τν1»,28(Μ.75.11880); οὐ ψΏΙΟΝ 
ΟἸΤΟΥ ΒΘ ΌΘΙἢπ5 ἀσουβεα τῆς οὐ βοάοχ, }άἀτῃ. ἡροϊ,ι τ Μ,.26.1τ2ος): 
2. (Ὠτιβίο]., ἀθρηϊθα οἵ Ῥόσβου οὗ (ῇγίβε ἐπειδὴ καὶ φύσις ὅλη τοῦ 
λόγου ἐν ἐπιδείξει μορφῆς τῆς ἀνθρωπίνης καὶ σαρκὸς τῆς ὁρωμένης 
τοῦ δευτέρου Ἡδάμ, οὐκ ἐν ὃ. προσώπων ἀλλ᾽ ἐν ὑπάρξει θεότητος καὶ 
ἀνθρωπότητος ΤΑΤΗ, “βοϊ[].2.το( }1.26.11480); πᾶσαν συναίρεσίν τε καὶ 
ὃ, τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου.. ἀποπέμπεται αχιοῤπεος (Μ.01.888); 
ἐπὶ δὲ τοῦ πάντων ἡμῶν σωτῆρος Χριστοῦ συνεισενεγκὼν εἰς ἕνωσιν 
τὴν ἀληθῆ τε καὶ καθ᾽ ὑπόστασιν παραιτοῦ τὴν δι. ἕνα γὰρ οὕτως 
ὁμολογήσεις Χριστὸν καὶ υἱόν ὕγγ, Ν' δξὶ.2.8(0.45.37; 6.508}; Οὐ ΟΥΠΕΥ 
μη, βίβίειπεπξ οὗ ποπορῆνϑι!ς ἀοοίτίηε μέα φύσις ἐστίν, ἐπειδὴ 
πρόσωπον ἕν οὐκ ἔχον εἰς δύο διαέρεσιν, ἐπεὶ μηδὲ ἰδία φύσις τὸ σῶμα 
καὶ ἰδία φύσις ἡ θεότης κατὰ τὴν σάρκωσιν ΑΡΟ]].6Ρ. )ἴοΉ..3(ρ.257.10} 
ΔΡ.Πδοπτ Ἡποπορὴ (}1.86.1βόρο); ἰ5. τοξατεά, Ἰνεοπῖ, Βιερ. δεῦ.20 
(Μ.86.101201.}; ὁ ἀριθμὸς..«καθ᾽ ἑαυτὸν οὔτε διαιρεῖ οὔτε συνάπτει" 
ἀλλ᾽ ἀμφότερα δέχεται τῇ ποιᾷ σχέσει" οἷον ἡ δυάς, ἡ τετράς...ὦστε 
««Ττὴν φύσιν τοῦ ἀριθμοῦ μηδὲν ἀφωρισμένον ἔχειν, μήτε τὸ διῃρημέ- 
νον, μήτε τὸ ἡνωμένον..«ἀπαίδευτον οὖν τὸ τῇ φύσει τοῦ ἀριθμοῦ, 
ἀναγκαίως τὴν δ. τῶν πραγμάτων ἕπεσθαι νομοθετεῖν... εἰ μὲν ὃ ἀριθμὸς 
φύσεσιν ἐπιφημισθῇ, οὐ τὸ ποσὸν αὐτῶν προηγουμένως ἀλλὰ τὸ ἑτερο 
γενὲς συνίστησιν... «οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας, δύο λέγοντες τὰς 
φύσεις, τὸ ἑτεροειδὲς αὐτῶν οὐ τὸ κεχωριαμένον δηλοῦμεν, ἐκβάλ- 
λοντες αὐτῶν εἰ καὶ μὴ εἶεν ἀνυπόστατοι τὸν τῶν ὑποστάσεων 
ἀριθμόν' ὥσπερ ἐκεῖ τὸν τῶν οὐσιῶν, κἂν μηδ᾽ ὁποτέρα ὑπόστασις 
τὸ ἀνούσιον, ὥσπερ οὐδὲ ἐνταῦθα τὸ ἀνυπόστατον, ἔχειν ὡμολόγηται 
ἰά αγροδευ.(Μ.86.192088.}; ποησα εἰ ὁ ἀριθμὸς πάντως χωρίζει τὰ 
ἀριθμούμενα, οὐχ ὁ τῶν φύσεων μόνος ἀριθμὸς χωρίσει τὰς φύσεις, 
ἀλλὰ καὶ ὅ τῶν ἰδιοτήτων χωρίσει πάντως ἀριθμός. πῶς τοίνυν 
ἰδιότητας λέγοντες, οὐχὶ καὶ αὐτοὶ τῇ αἰτίᾳ τῆς ὃ. ὑποκείσονται; 



διαίρεσις 

ες Ἁ Ἁ “-- » , Γς » . ι “- -- ΕΣ , ; οὔτε δὲ τὸ τῇ ἐπινοίᾳ διαιρετόν, εἰς ταὐτὸν τῷ τῇ ἐνεργείᾳ φέρειν 
εὐσεβές..«καὶ διὰ τοῦτο τῆς κατ᾽ ἐνεργείαν ὃ. τὰς ὑποστάσεις ἐχούσης 
τε καὶ τιθεμένης, ἡ κατ᾽ ἐπίνοιαν ὃ. τὸν τῶν ὑποστάσεων ἀριθμὸν οὐ 
παραδέχεται 10.(τ0338); εἰ μὲν οὖν ἣν ποτε ὅτε οὐκ ἦν ταῦτα ἡνωμένα, 
σκοπείτω τις αὐτὰ οὕτως, ὡς πάντη κεχωρισμένα" εἰ δὲ σύνδρομον 
τῇ ὑπάρξει τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ θεοῦ λόγον ἔσμεν τὴν ἕνωσιν, 
πῶς τὰ μηδέποτε ἀλλήλων κεχωρισμένα, τὸν τῶν πάντη διαιρετῶν ὑπο- 
δέξεται λόγον; ἐπινοίᾳ μὲν οὖν ταῦτα λόγῳ ἂν τις διέλοι, οὐ μὴν αἰσθήσει 
καὶ ἐνεργείᾳ καὶ τοῦτο μετὰ τὴν ἕνωσιν, καὶ οὔ τί γε πρὶν συναφθῆναι" 
καθόλου γὰρ λαμβάνειν ὃ. πρὸ τῆς ἑνώσεως ἄτοπον.. «οὕτω τοίνυν ἐπὶ 
τὴς ὃ. οὐ γὰρ προεπινοεῖται τῶν πραγμάτων ἐν οἷς αὕτη θεωρεῖται, 
3 3 3 4 8 κα “Ἄ ς γὰ .] ’ ε 3 ᾿" 5 ἤ τ 3 , ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτῆς τῆς ἑνώσεως....ἐπινοίᾳ ἀλλ᾽ οὐκ ἐνεργείᾳ ἡ ἀνθρωπότης 
5 Ἁ - { -. , ᾽ "Ἢ 9 ᾿ς τ ν « » ἀπὸ τῆς θεότητος ἑνωθεῖσα χωρίζεται.. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως ἔσται ἡ κατ 
ἐπίνοιαν δ,, μὴ ἐνεργείᾳ ὄντων τῶν καθ᾽ ὧν ἡ ἐπίνοια, εἰ καὶ ὁμοῦ 
ταῦτα καὶ ἐν ταὐτῷ εἶεν 1. (Ἰ0537. 6; ἹΠορίςΑ] Ῥοβιίιοη οὗ ον τΊοίηδ ᾿ 

" νΊενν8 Ροϊητε οαΐ εἰ δὲ μήτε τὴν δι αἱ ὑποστάσεις κατ᾽ ἐκείνους [5ς. 
Νεβίου! 5], μήτε τὴν σύγχυσιν ἡ μιὰ φύσις κατὰ τούτους [55. πιοπὸ- 
ῬΉγ51165] εἰσάγει, λεγέτω τις ὁποῖόν τι ἕτερον εἶναι βούλεται τὸ τῆς 
ὃ. ἢ συγχύσεως ἀποτέλεσμα..-πῶς δὲ τὰς δύο φύσεις παραιτούμενοι, 
ὡς πάντως τῆς δυάδος κατ᾽ αὐτοὺς τὴν ὃ, εἰσαγούσης, δύο ἰδιότητας 
λέγειν οὐ παραιτοῦνται ; 1δ.(1036Α}); εἰ δὲ πάλιν ἐξ ὑποστάσεων ἤγουν 
προσώπων λέγων γεγενῆσθαι τὴν ἕνωσιν, τὴν ᾿Εβιῶνος, Παύλον τε 
τοῦ Σαμωσατέως καὶ Νεστορίου ὃ. ἀποδειχθῇ φρονῶν, ἕτοιμον αὖθις 
σχοίη τὸ ψεῦδος συνήγορον, ἀντὶ φύσεων εἰρηκέναι τὰς ὑποστάσεις 
ἀποφαινόμενος... Νεοτόριος...γὰρ κατὰ μόνην ψιλὴν τὴν προσηγορίαν, 
ὀνομάζων τὴν ἕνωσιν, κατ᾽ ἐνεργείαν τὴν τῶν πραγμάτων εἰσῆγε δ." 
καὶ οὗτος ψιλὴν τὴν διαφορὰν πρεσβεύων μετὰ τὴν ἔνωσιν, κατὰ μὲν 
τὴν ἐπίνοιαν εἶναι φρονεῖ τῶν διαφερόντων τὴν ὕπαρξιν- κατὰ δὲ τὴν 
ἐνέργειαν, τὴν αὐτῶν ἐπιδιατίθεται σύγχυσιν. ... εἰ μὴ ψιλὴν ἐκήρυττε 
τὴν διαφοράν, οὐ παρῃτεῖτο λέγειν ἐν “Χριστῷ μετὰ τὴν ἕνωσιν τὴν 
ἄτμητον καὶ ἀδιαίρετον τῶν διαφερόντων ποιότητα Μαχ οριιος. (Ν].0Υ. 
400-418); πᾶσαν σνυναίρεσίν τε καὶ ὃ. τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου... 
ἀποπέμπεται 1.(888), : 

Β. οὗ ΟΥΠΕΥ [ογπὶβ οὗ αἰν]βίοη ; 1. ἐμείβιοη, τηξα!ς,, ΕΡΙρΡΒ γῆς. 8 
(Μ.43.2480); 2. δεραγαίϊΐογι; οἵ πυβθαηα ἀπά υγῖξα, ΟΡ τ ΑἹ δε]. 
(ρ.23.21; Η.2.3360); ἔτοτη τἱρῃτθουβηθββ, ΒΘ πςδ ἐγαηδργοξσῖον διὰ 
δὲ τῆς εἰδωλοθύτων ἐδωδῆς ἔοικε καὶ τὰς ἄλλας ὃ. συντάττειν ΑΥοίΗ. 
ρος, (τοῦ. 5418); 3. ἀϊειγίδημίοη; οἱ β᾽ 5 οὗ Ἡ. σποβῖ, Πιάγπι. 
({885.) μη. β(α. 2980; Μ.20.716}}; οὗ Ρτοροχέν, Οτον 85, Ῥω (Μ. 
40.8928); 4. σεἰξοίτοη οἱ οἤουίηρ, ὄντ. μἶγ,, το(ό3,3478), 

11. ἀϊεμε ἸοΉ; 
Α΄ν τ860].; 1. 584 ΠΟΥ Εν οὗ Τγὶπ, θεὸν πατέρα καὶ υἱὸν θεὸν 

καὶ πνεῦμα ἅγιον, δεικνύντας αὐτῶν καὶ τὴν ἐν τῇ ἑνώσει δύναμιν καὶ 
τὴν ἐν τῇ τάξει ὃ. ΑΙΒοπδρ ἰορ,το, 3(}1. 6, οΟΒ); ἐῤ.12.2(οτ; ὅμο- 
λογουμένως ὃ. δηλουμένης τοῦ ἁγίου πνεύματος παρὰ τὸν υἱὸν ἐν τῷ 
{Μ|π|.12:32] Οὐ. 70.2.το(ό6; ρ.ὅς.12; Μ,τ4.1284}; μονὰς. «παράδοξον 
ἔχουσα τὴν ὃ. τῶν προσώπων καὶ τὴν ἕνωσιν 1Β853.}.εγςὶ,δο(Ρ.305, 
27); οἵ, ΤΑΙΣ βαρτα; Ὀὰϊ τευπὶ τητβὶ Β6 ΔΡΡΙΕα ἡ ἹῈ ἢ σϑΌ ΓΙ Οη οὔτε 
τὴν ἕνωσιν σύγχυσιν ἐργαζόμενοι, οὔτε τὴν ὃ. ἀλλοτρίωσιν τ ΝΖ. 
ο».30.ττῷΜ,36.3484}); ἐπὶ μὲν οὖν πάντων τῶν κτισμάτων ἡ μὲν τῶν 
ὑποστάσεων ὃ, πράγματι θεωρεῖται (πράγμασι γὰρ ὁ Πέτρος τὸν 
Παῦλον κεχωρισμένως θεωρεῖται)" ἡ δὲ κοινότης καὶ ἡ συνάφεια καὶ 
τὸ ἕν λόγῳ καὶ ἐπινοίᾳ... «ἐπὶ δὲ τῆς ἁγίας. «τριάδος τὸ ἀνάπαλιν, ἐκεῖ 
γὰρ τὸ μὲν κοινὸν καὶ ἕν πράγματι ϑεωρεῖται διὰ. «τὸ ταὐτὸν τῆς 
οὐσίας καὶ τῆς ἐνεργείας...ἐπινοίᾳ δὲ τὸ διῃρημένον... οὔτε γὰρ 
τοπικὴν διάστασιν.. «δυνάμεθα ἐπὶ τῆς ἀπεριγράπτου λέγειν θεότητος... 
οὔτε θελήματος διαφορὰν.. ἅτινα τὴν πραγματικὴν καὶ διόλον ἐν 
ἡμῖν γεννῶσι δι ΤΌγΥ, ΤΥῖμ. το(ό8. 14Ὲ-τόὰ; Μ 77 ττ4τ0--1τ448}; οὔτε τῷ 
ἐνὶ Σαβελλίζοντες κατὰ τῶν τριῶν, καὶ συναιρέσει κακῇ τὴν ὃ. λύοντες. 
οὔτε τοῖς τρισὶν Ἀρειανίζοντες κατὰ τοῦ ἑνός, καὶ πονηρᾷ ὃ. τὸ ἕν 
ἀνατρέποντες ΟὙ. ΝᾺ Ζ.0».432.16(}.36.4760) ; 2. οἵ φατα!π8] ἱπιρογίβῃσε 
ἴῃ ΟΠ β[οΙοσν οὗ ΤΠθοάοτε οὗ Μορβυδδιία δπᾶ Νδοίομπῃβ εἷς δὲ 
υἱὸς ὁμολογεῖται δικαίως. ἐπείπερ ἡ τῶν φύσεων δ. ἀναγκαίως ὀφείλει 
διαμένειν, καὶ ἡ τοῦ προσώπου ἕνωσις ἀδιασπάστως φυλάττεσθαι ΤΏατ. 
Μορϑ. ῥγιΐπιει(ρ.304.5; Μ.66.οΒ ΒΚ; τὴν μὲν τῶν φύσεων ἐπήνουν ὃ. 
κατὰ τὸν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ θεότητος λόγον καὶ τὴν τούτων εἰς ἑνὸς: 
προσώπου ουνάφειαν Νεβί,ρ.Ογν.2(ρ,3ο.:8: Μ.77.526); Βαϊ ποΐ νυ ῖτἢ- 
οὐἵ τερϑτά το πυροβίαεις πηΐσῃ Σευῆρος κακούργως ταὐτὸν εἶναι 
λέγει τῇ φύσει τὴν ὑπόστασιν, ἵνα τὴν σύγχυσιν διὰ τῆς μιᾶς κυρώσῃ 
φύσεως..«καὶ πάλιν τὴν διαίρεσιν εἰσηγήσηται τὴν ἐξ ὑποστάσεως πρε- 
σβεύων ἕνωσιν καὶ ὅτι καθάπερ Νεστόριος ψιλὴν λέγων τὴν ἕνωσιν, 
πραγματικὴν εἰσῆγε ὃ.» οὕτω καὶ Σευῆρος ψιλὴν λέγων φύσεων δια- 
φοράν, πραγματικὴν ποιεῖται τὴν σύγχυσιν Μαχιορηδε (Δἴ. οτ.20Α}. 

Β, τὰ ἰορίς, ἀἰσ 5: θη ΟΥ̓ Δτὶ ατρττηθηΐ μετὰ δ. καὶ τεχνολογίας ᾿Ελ- ληνικῆς Οὐ, εἰς,3.30(ρ.236.8.; Μ.ττ1.0728), 

349 
1, ἐαρ.δευ,τοί(τθ030); σοπιρίθχ ἀΠΥ απαϊνβεα, 14 ,αγρ. δ δ, (τ0320) ; 

διαιρέω 
[15.44:.3{.] διὰ κρυφίων ἔχει νοητὴν δ. 

Ὦ, ἀπγεγεμεε; οἵ αἰνίης Ἐ11165, Ὑμάτι Μορς. Ερλ.υ: 2(Ρ.120.16; 
Μ.66.9130); οὗ βρεθεῖ οὗ σενεϊδτίοπ οἵ 1η6 γϑοτγὰ (οἴ, ἴο.14:6), 
Οτ. 7ο.6,46(28; Ρ.155.30; Μ.14.2814}; ἰπ β6π., ΤΡὮΓ.Υ. 121}. 

διαιρ-έω, Α. ἀἰυϊάε, φοραγαίδ; 1. 'πι ρθη. ; οἵ Ῥῃαυβθθα βαρδζαίξηρ 
ἘΠΕΠΊΒΟΙνΕ5. ἔσο ΠῚ τεϑὲ οἵ [δνγ8, Οὐ [γ.34 τη 70 (ρι5το.6); 2, τοῖ, 
αἸβε θυτίοη οὗἩ δυσπατίβεις Ὀγοδα ἄρτον εἰς πολλὰ διελών ΐοη,Ατ, 
6.}..3.3.12(Μ.3.444λ); τὸ θεῖον σῶμα. .τῷ θιάσῳ πάντη ἀτμήτως 
““οὐμενον ΤΌ 65, ΝΖ. Δ᾽ αἰ τόο( Μ.38.1135); 8. [Π60], ; 8. οὗ Μαγοϊοηϊε 
βοραγβτίοη οἵ (οα οὗ πιδεῖος ἔτοηι σοα οὗ Ιονε ““οὔντες τὴν θεότητα 
Οτ. 5.409 ὧι 70.(ρ.523.24); τῶν «οούντων τὴν κατὰ τὸ εὐγγέλιον θεό- 
τητὰ ἐκ τῆς νομικῆς θεότητος 14. (ὐεἰ5.7.25(ρ.1γ6.17; Μ.11.14560)}; 
ἤεποε τοὺς “"οῦντας τὴν παλαιὰν καὶ νέαν γραφήν ΑΤΠ ἐχρ, "5.67:2} 
(λ1.27.3018); Κ. Τυῖπ., τεῦ, ϑθ} 5, Ατιεῤι ον (ρ.12.12; Μ.20. 
ἼΟΟΑ) οἷἵ. 5, υἱοπάτωρ; τοῖ, πιαξοχίδ] ες οοποορίϊοι οὗ σοά ἐκ τῆς 
οὐσίας φάσκειν τοῦ πατρὸς γεγεννῆσθαι τὸν υἱόν, οἱονεὶ μειουμένου καὶ 
λείποντος τῇ οὐσίᾳ..«τοῦ θεοῦ, ἐπὰν γεννήσῃ τὸν υἱόν..«καὶ σῶμα 
λέγειν τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν, καὶ διῃρῆσθαι τὸν πατέρα ΟΥ. 70.20.18 
(16; Ρ.351.9; Μ.τ4.6130); Δ] εραῖίοη. ασϑῖ. Τίοι. Δ]. ὅτι πατέρα 
λέγων... οὐκ ὀνομάζει τὸν υἱὸν καὶ πάλιν υἱὸν λέγων οὐκ ὀνομάζει τὸν 
πατέρα, ἀλλὰ “οεἴ καὶ μακρύνει καὶ μερίζει τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ πατρός 
ΑἸη, δ οη.τό(ρ.58.12; Μ.2-ς. το); ἴῃ Ατίαη δηά Ευβδδίδε το τς 
αἰίδοκοα Ὀν Μαγζο]ϊτ5 διελεῖν γὰρ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τολμήσας καὶ 
ἕτερον θεὸν τὸν λόγον ὀνομάσαι οὐσίᾳ τε καὶ δυνάμει διεστῶτα τοῦ 
πατρός Μάατοε]!. [7.72 8Ρ. 5. }]͵αγεοϊ!.τ.4(ρ.26.14:; Μ,34.76 50); 14, 
7.165 1δ.2.2{0Ρ.38.30; 7804); 14. [5.58 ἃΡ.Εὰ5.ε.ἰ1.3.τοί(ρ.123.18; Μι24. 
0448}; 14. ΗΠ 80 1δ.3.4(ρ.158.0; τοο48) εἰζ, 5, πλατύνω; τεῖ, Αγϊδὴ 
ἀοοίτηθ ἀναθϑεματέζειν δὲ καὶ τοὺς λέγοντας κτίσμα εἶναι τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον καὶ διῃρημένον ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Χριστοῦ" τοῦτο γάρ ἐστιν 
ἀληθῶς τὸ ἀποπηδᾶν ἀπὸ τῆς... αἱρέσεως τῶν Ἀρειάνων, τὸ μὴ «-εἴν 
τὴν ἁγίαν τριάδα καὶ λέγειν τι ταύτης εἶναι κτίσμα ΑἸΉ. ἰοιη.3(Μ.26. 
ϑοοΑ); ἄν τε διέλῃ πάλιν, ἕτερον μὲν τὸν πατέρα, ἕτερον δὲ τὸν υἱὸν 
καὶ τὸ πνεῦμα δὲ... ἕτερον εἶναι λέγων, ἐφέστηκεν Ἄρειος (ῃγνβ.δας, 
2.4{Ρ.Τ15.12 Χ, 410); ΒΥ 8Π ἱπΐεγναὶ οὔ εἰπε, Βα5. ϑρῖν. οί3. 500 ; 
Μ.332.1778) οἷξ, 5. διάστημα; ἰπ οἸοάοχ ἀδβοιρηι, τσ ΝΑ Ζ.ν,6.22 
(Μ.35.7400) οἷτ, 5. συνάπτω; δύο ταῦτα ἔστι πρόσωπα διῃρημένα 
ΒΙάγτη ρ,οαὶ. ΗΠ εδ.τ τ 7(ρ.132.6); ὑποστάσεσι.. «ἀσυγχύτως ἡνωμέναις 
καὶ ἀδιαστάτως “-ουμέναις....εἰς πατέρᾳ καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα 
νυ. Τ νη. γ(6ν.8Ε.; Μ.77.ττ520); Γ ϊ, “αε.(ρ.162.1) οἷτ, 5, μοναδικῶς; 4. (ἢ σίβτοι. ; ἃ, οὗ ἈΡοΠ πα υίδη ἀϊνιβίοῃ οὗ Ὁ τίσις Βυϊηδηϊν (Ὀν 
ἀεηνπρ τῆς Βιπηδη νοῦς), ΟΥ̓ ΝΕ 2.ον.22.13(Μ.35.11458}; Ὁ. οὗ Ροσ- 
500. οὗ (ῃτῖβε; 1, αἰνἀθα ᾿ν ΘΑΥΥΎ Πογθιῖοϑ ἡἧ.««κακόνοια Οὐαλεντίνου 
καὶ Μαρκίωνος καὶ Μανιχαίου...ὧν οἱ μὲν... «δόκησιν εἰσηγήσαντο, οἱ 
δὲ “υοῦντες τὰ ἀδιαίρετα ἠρνήσαντο τὸ "ἃ λόγος σὰρξ ἐγένετο᾽ ΑἸΉ, 
6Ρ..41ἀεἱρλ.2(ΜΜ.26.10738)}; Η. Ὁν Νοβιουίιιβ ἀπα Πὶβ ἔο] οτος 
τὸ θεοτόκος εἰσάγειν, ὡς κράσεως γινομένης καὶ τῶν δύο φύσεων 
μὴ “-ουμένων Νεαρῖ, (Ὁ το(ρ.273.0)6.Ογτ, αροὶ ογίεμ!. 4(ρ.45.27; 61. 
Τ70Β); “-οὖντες γάρ, φασίν, τὰς ὑποστάσεις ἑνοῦμεν τὸ πρόσωπον 
Οντερ. ο(ρ τους; 55.100}; οἵ. ὃ «-ῶν τὰς φύσεις δύο υἱοὺς λέγει 
ἴα. ἀταὶ Ν᾽ ἐει.(Μ.76.2520); ἕνα μὲν Χριστὸν καὶ υἱὸν ὁμολογεῖν ὑποπλάτ- 
τονται καὶ ἕν αὐτοῦ πρόσωπον εἶναί φασι" «"οὔντες δὲ πάλιν εἰς 
ὑποστάσεις δύο κεχωρισμένας ἀλλήλων Ἰά.ἐρ.5ο(ρ.097.26; τ676); οὐ 
γὰρ ἀνθρωπότης διεστήκει θεότητος, ὡς οἱ νῦν “ποὔντες τὸν Χριστόν 
φασι ΓΠάοι, ἀπο.εχρ ςγηιῷ.2(Μ.77.15160); 1.7 (12244}; ἴα ἤοηι. 3.4 
(Ρ.72.33; Μ.77.1388}) εἰξ, 5. δοῦλος ; Νεστόριος.. «τὰς φύσεις ““οὐμενὸς 
τε καὶ σπαραττόμενος Ἐναρτ,ἤ.6.1.2(Ρ.7.4; Μ.86.24244}; ΗΪ, οὐῖμο- 
ἀοχ ἀθῃῖα] οὗ Ξις ἢ τεδοῃϊησ προσκυνοῦμεν οὐ “νοὔῦντες τὸν υἱὸν καὶ 
τὸν λόγον, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν λόγον εἰδότες εἶναι τὸν υἱόν ΑΓΒ. ΕΡίςι.12 
(Ρ.17.25; Ἅ1.26.το69 4); δύο φύσεων...μήτε συγχεομένων...ἢ διαιρεθει- 
σῶν ἸΔ.ἀΡ.1 βοης, Ἡ ποηορ.(Μ.86.18.32})); ἡ κατ᾽ εὐδοκίαν ξνωσις 
μέαν ἀμφοτέρων...ἐργάζεται τὴν προσηγορίαν, τὴν θέλησιν, τὴν 
ἐνέργειαν.. «μηδενὶ τρόπῳ “-ουμένην ΤάυΜορϑ.ἐρ. ον. (0.58.6; 
Μ.δό,τοΣ20); μετὰ τὴν ἕνωσιν οὐ ““οὔμεν τὰς φύσεις ἀπ’ ἀλλήλων... 
ἀλλ᾽ ἕνα φαμὲν υἱόν Ὀγγορ.4πτ(ρ.155.: τ; 55,1370); προσκύνησον ὡς ἕνα, 
μὴ διελὼν εἰς δύο μετὰ τὴν ἔνωσιν 14. }.τίρ.23.13; 108}; ἰ4.ἐρ. 
17 ἀπα]}.3(ρ.40.28: 768) οἷέ, 5, συνάφεια: ἴα, ρ. πο(ρ.02.1:τ; τόσ); 
μηδ᾽ ἂν ἐκεῖνο.. .τολμήσῃς εἰπεῖν ὅτι τὸ προκόπτειν ἐν ἡλικίᾳ κτλ. τῷ 
ἀνθρώπῳ προσάψομεν, τοῦτο γάρ, ὀἶΐμαι, ἐστὶν ἕτερον οὐδὲν ἢ διελεῖν 
εἰς δύο τὸν ἕνα Χριστόν 1 λον. Ῥαρεἦ.χ7(53.3308) ; τῇ5. νίϑυν ἀσοθρ- 
τε4 ὃν ΑπΕοΟΠθηεβ. ἥκιστα μὲν εἰς δύο --οὔσι χτὸν ἔνα υἱὸν καὶ 
Χριστὸν καὶ κύριον Ἰὰ ορ.4ο(ρ.:2ς.ο; 114Ε}} ἕν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον 
εἶναι πιστεύουσι κατ᾽ οὐδένα «-οὔντες τρόπον εἰς δύο υἱούς Ἰά ἐρ. τὸ 
(ρ. τοῦ 31 ; 1710}; ἀνάθεμα τῷ “-οὔντι (ΟΒαϊο δε τί (Ὁ 5.1.1 0.03. 
6; Η.2.100ΕῈ}; ἕνα... Χριστὸν...οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ 
““οὐμενον ϑγιηδι Οβαϊε(ρ.1:ο.τ; 11.2.4πό0); γνωρίζομεν τὰς δύο 

Ο. ἐχερεσῖς, ἐαρῥίαη βίον, 
Βιάντη. Τ ῖη.2.6(Μ.30. 5564). 



διαίρω 

φύσεις" οὐ ""οὔμεν οὔτε διῃρημένας οὔτε συγκεχυμένας λέγομεν 1λ85. 

Θ6].8ρ.ΟὈΠαἰο. οί τί Ὁ χιτιτ }Ὁ.143.25 ; Η.2.1650}; οὐκ ἄλλος καὶ 

ἄλλος, ἀλλ᾽ ὁ αὐτός ἐστιν οὐκέτι “νούμενος ΤΗάοι. Αης,ἐαρυσγη. 

(Μ.7).12240); ὃ ἤνωσεν ἡ χάρις, μὴ --εἰτω ἔννοια 18. ἀλλ᾽ εἰ καὶ 

γέγονε διττός, ἀλλ᾽ εἷς ἐστι μὴ “-οὐμενος Ῥτος.  εη.17:23(Μ. 

8η. 3600}; ϑόρῆτ. Π.ον.2.46(}.87.32770); [815 τροδοδίησ ΤΟΟΟΡΊ 205 

βορατδίίοῃ οἵ παίασεβ ἴῃ ΔΔ]ν ΟὗἨ ΡΕΥΒΟΠι, Τ,οοπς. ΗΝ ὶ.2.2) (ΔΕ. 86, 

15 888}; ὧν ἐν τῇ ἑνώσει οὐ μένουσιν αἱ ὑποστάσεις φυσικῶς διῃρημέ- 

ναι, τούτων ἡ ἕνωσις φύσεώς ἐστιν ἀλλοίωσις ἐδ.2.2ϑ(α5880) ; 5. οὗ 

βερατχαῖίοπ οἵ Ομτβι 5. βρί τ, βοὰ], ἀπά Ὀοᾶν αἵ ἀςατϊῃ, Οὐ. τ]1αϊ,} 

(Ρ.138.5}; 6. τηςῖ., οἵ πιδῃ ἴῃ τα]. ἴο (οά οὐ ““οὔμαι ἀπὸ σοῦ 

ΑΟΤΑονη. Δ ϑχίρ.το6.14); 7. τηρᾶ,, δὲ ἀϊυϊάοὰ ἀφαΐηδὶ δ. καθ᾽ ἑαυτῶν 

1δ.04{0.207.13). 

Β. ἀϊειϊηρμίδι,, ΟὨτ51ο]. ; οὗ ἀϊβίπ, οἱ ΝΊ᾽ Ῥαββαρο5 ΔΡΡ ΙοΔθ]8 ἰὸ 

τῆς Βαπιαπῖιν ἤτοτα ἴῃοβα τοϊαϊίης τὸ τΠ6 αν πιῖγ, Οντ.ρ.4ο(ρ.26, 

13; 52.115Ὲ}; οὔτε μὴν φυσικὴν παραδέχονται [5ον ΑἸΠΟΟΒ ΘΙ ΘΑ) τὴν 

διαίρεσιν, καθὸ «φρονεῖν ἔδοξε τῷ τῶν ἀθλίων εὑρημάτων εἰσηγητῇ᾽ 

εοξῖσθαι δὲ μόνας διατείνονται τὰς ἐπὶ τῷ κυρίῳ φωνάς 1δ.(0.27.171 

1114}; τὰς δὲ φωνάς --οῦσι μόνας, “οοὔσι δὲ..«ὡς τὰς μὲν θεοπρεπεῖς 

εἶναι λέγειν, τὰς δὲ ἀνθρωπίνας Ἰὰ.6ρ.44{0.36.23; 1340): Ἰο Δ, ορ. 

Ονν (0.9.7; Μ.77.1738}} δύο οὐσίαι ἡνωμέναι καθ᾽ ὑπόστασιν' καὶ 

διῃρημέναι ὅσον ἐπινοίᾳ μόνῃ, ταῖς τε ποιότησι καὶ ἐνεργείαις, ὅροις 

τε καὶ θελήσεσαιν, μεᾶς οὔσης τῆς συνθέτου ὑποστάσεως καὶ ἑνὸς 

προσώπου 11. αο(Ν ΕΒ τοῦ Ῥ.3}). : 

Ὁ, σημαῖνεε ἱπομρς5 εἰς, ὙΝΗηΠπαὶ, ον. το ἴ.70.12218). 

Ὁ. ταρᾶ., δὲ 5οἱ ἴηι ὁρβοοτιίοη, 10. Μοβολ, γα! 66(Ν.87.20178). 

διαίρω, 1. γεΡη01|6, ᾿ΥΩΉΣΙΟΥ, ἘΡΙρΒυλαεν, 66. ο(ρ.30.10; λ1.42.448)}; 

2. ρέῃ ομεὶς γεομί, βρεαξ, Ἐπ5.4,..2,γ(0.141τ.12; Ν0.22.2370}; 1588. 

6}.226.τ(5.3466 ; Νῇ.32.8448); Ομ νϑ8.5(αἹ,2.τ(2.20}}). 

διαιτάριος, ὁ, (,Δἱ. ἀέξατ αν), οἰεισαγα οἱ Ἰπηρο γα] ραϊδςς, ὙΒάν, 

Τιοοι,}ν.(}1.86.224}). 

διαιτητής, ὁ, αγῥίίναίον,, οἱ Ὀμτίξῖ, Οτ (οἷς. 3.31(Ρ.284.τ8 : Μιτι. 

οὔολ). . 

διαιωνίζ-ω, 1. δγάμγε 707 δὐθν, δὲ εἰεγμαὶ; ἴῃ Θέτι. ΜΕΙ εργιτο 

(ρ.464.14); Τά ΡΟ: 880} 1.332.τότ0.}; Ὀυυβ.ἤορι.23.7 ἴῃ θη. (4. 

2048); οἵ οἴθτπαὶ 16, 14. πονποΐῃ Κορ. 5:3(3.1410); θιαα,ῥεν.41 

(Ρ.48.6); ϑορῆτ. Η.ἐρ.σνη.(}1.87,31848); τπεοἱ, τὸν γεννηθέντα σὺν 

τῷ πατρὶ “-εἰν ΑΤΉρέη!.41(}1.25,030); 2. ἴτ8}5., βεγβείταίε, Ἐπ5. 

υ.(Π.53,4τ(ρ.ος.το; Μ.2ο. τοι); 10.4.6ο(ρ.141.25; 12000}; τοῖο ῥὲν- 

ῥείμιν ἰὼ τὴν ἀρχὴν “εν λιπαρῶς ἐναρξάμενοι ας, ΜΙ ΡΉ «ἀροογ.4.25 

(ρ.2ο8.4); 3. δὲ ἀἀϊεινιίδιιιοά γερμίαγίν καλαμέων συντόμια πολλὰ 

ἄρτων «-ὄντων 70.Ν 6] εἶγοη.12 Ρ.280(}}.07.4374}; 1.13 Ρ.322(4841); 

Ομγομ. Ραδελ.θ.263(}{.02.6418). 

διακαθαίρ-ω, 1. ἡτἪη΄αἴε εἶδαν, Ατλνάδεν. 2(ρ.τουῖ; Μ.25.4568); ἐπ- 

Ρίαΐνι, ἀεβπε, ὈΒυγβιπομι.3.4.5 ΤἩ ΤΟ υγι (το. 3174}; 2. οὐδ, αΥ̓ΤΩΉΡΕ; 

ῬΆ55., Ο]διη. ον. 6.1(0.423.; Μ.9.209Α}; 3. εἰρῶν ατραν, γείηοῦε, 1.5.1 

(ρ.333.0; 254}; 1Ὁ.7.15(0.63.22; 5248); 4. γεῶρ, δαϊμεν τὰ δὲ νέα 

σπέρματα ἐπανθήσαντα “-εται εἰς τοὺς ἁλῶνας συγκομιζόμενα Ῥεῖ, 

ἘΑ]. γν-(Μ.18.5138}. 

πδιακαθαίρωσις, ἡ, ἰδογοτι σι εἰδαη σης οὐ βιγρτηρ, 

(3.480 Α). 
κδιακαινήσιμος, ἡ, [50. ἑβδομάς} πϑῖο τοφεῖς .ε. Ἐαδίεν τσοὶ εἴ 

τις τὴν ἑβδομάδα τῆς λαμπροφόρου ἀναστάσεως ἤγουν τῆς δ. σμικρύνει 

μίαν τῶν ἡμερῶν Ροσηἄρῥιτοτ; ἘΘουπι.ΟΡ οὐπίοναρὶ (Μ.98.3020); 

Οαἰεελ. διά, ο(Ν,90.17οοῦ). 

διακαλέομαι, 1. δὲ εαἰϊοὰ Ὄν ἃ πᾶπιθ οὐ {{π|6|, Οντιαάογ. γί. 

509); ἐδ. 5(1718}; 14.ἱρευεείρον, Β(5..7040); 2. δὲ εαἰϊεά οΥ δμημιοηϑά, 

1δ.(6798). 
ἐδιακαλλύνω, σάσγῃ, ΤΠατ αὐξρεί.2(ρ.56.15; 4.148). 

πδιακάλυμμα, τό, ἀἱοίαΐης υεῖϊ, ΠΜοτῃ, δγην ί πη α(Μ.τ8,3484). 

διακαλύπτομαι, δὲ οσυεγεά εοπιῤ[εϊεῖν, στιν υββιυ Δ1ο0ς.38(Μ.42. 

2121}), 
διακάμπτω, ἐπγη αἴῦαν οὐ ἀδίθ, ἘΡῚΡΠ μαεν. π0,12(0.277.1τ} ΜΆ41. 

1ο368). 
Ἐδιακαπνίζω, εὐηίοη πεαϊοιδῖν οὐ τοαγηεῖν, ΤΟΠτνβ5.ἤσηι, ἴῃ Ἐς. 

38:7(5.567}). 
Ἐδιακαταπονέομαι, 

(9.171}). 
Ἐδιακατάσχεσις, ἡ, σεεμῥαίίοι, Ταδί, 4τα].130.4(Ν1.6.7060). 

διακατελέγχομαι, δὲ τομξμίεα ἐπογοι σὴν, ἘΕΕΠχ ΠῚ Ρὰρα ἐρ. 

Ῥείνγ.2(ρ.14.0; Η.2.8258). 
διακατοχή, ἡ, ξοΞξϑεδοίοη, ἘΡΙΡΠ.λαον,δ6.83(Ρ.126.0; Μ.42.τότλ}). 

διάκαυσις, ἡ, δισηίηρ ἀεαὶ, ΑἸΕ, σοηὶ.27(Ν1.25.56.). 

διάκει-μαιν 1. δὲ τοὶ! ἀϊεροκεά, [εἶ αἰοοϊίοη, (ουβιαηταβ ΑΔ. 

τ(Μ.ς2.746); ΘΟ γγ 5.6. 56(3.6254); 14. ᾿ογη,6 2.5 ἦηι Ψ1ι.(7.6268) τᾶ. 

(Ὠτνβ5.5εαμά.7 

ῥὲ ἀϊείμνδεά οὐ ἀϊείγεςϑεά, 1 τνβ. βοσητί. τ. 8 

390 

....ς....;.-.-...-.., 

διακονέω 

ΤῈ νοι τοῖγα 0η6 οὗ τὴν ογάίηανν ἀεφμαϊηίαμεες, 14.ε}.4γ(3.619Ὰ}; 2. δὲ 

Σομοϊμεθά οὐ ἀφεμγεά πθπος μοί ἀπ ορτηϊοη,, Οὐτορῤγίηει.3.5(Ρ.331. 

14; Μεττ. 2858), Ὀντ, 7ο.ο(4.7410}; Δ πον ραδεἢ.16(ς5",2170); περὶ 

τὸ δόγμα --μένων πρ᾿οίάτησ {πὸ ογιμοάοκ ἀοεϊγίηε, δοὸχ. ἢ, 6.2.15.8 

(Μ.67.9δ6 50): 3. δὲ ογάεγεά οΥἩ αγγαηροά τετραχῆ τῶν στίχων --μένων 

ΟΥ̓ Ν γ55.υ. Μ105.(}1.44.32 0); ΟἈγυϑιλονι :4.1 ἢ Πρῥιτιτοβ0);., 

4. ρὲ εἰϊμαίοά ἀγρῷ τῆς πόλεως ἔξωθεν --μένῳ ΤΤΗ]ΟΒΓ ἡ 6.0.5 (Ν], 

65.5728); Ογτυδορλ, ο(3.6τ60); Το. δέοβομ, ῥγαὶο2(Μ.87.2040}}}. 

ἐδιακεκλασμένως, ἠαϊγ-ἠσαγίφάϊν, ΝῚ].6Ρ}Ὀ.3.203(Ν.79.5108). 

Ἐδιακεκομμένως, ἀφοην, σεραγαίεὶν, οἵ Και με ἀμ βοὴ ἐν μεᾷ 

ἄμφω τῇ φύσει, διῃρημένως δὲ ἀναμέρος ἑκάτερος, ὡς ὑπάρχων 

ἰδιοσυστάτως, πλὴν οὐ πάντη ὃ. (γτ, [0.3.5(4.3078}. 

διακεκριμένως, τοί ϊεγοπιταιοη, (ὐΝ γ 55. 7 .ε55.4( 1.35. 

4324}; κατὰ γένος ὃ. ΒΌΓΠ8],1)}16ς.6ρ.1 λαμ .(Μ.ὃς. 7400}; 00}. 

ἠνωμένως, (ομϑῖ, ας, ἰαμά τοί. 88,501}). 

Ἐδιακέλευσις, ἡ, φἰυτηρ οὗ ογίίοῦς, ΡΆΠΟΚ, μΚ (1.0 5.6361)). 

διακηρύσστω, ρῥγοείαϊπι, 4. ὈλῖΪ.1(0.8.23}; Οὐ Νγβ5. ἐημ τε(3 

Ρ.255.4; Μι4ς,δότολ); Θορηγ. Η νπαςὶ.(Δ1.02.τοϑ 51); ο. δος, ὁ νόμος 

νενενεινετὸν ἀρχιερέα Ογτγ.αὐον.1(1.2550), 

διακιν-έω, 1. πιοῖ., ἐπεῖδ, ῥργουοῖνδ, ΟἸοτα. θ᾽. 4.ποίρ. 285,35: Μ δ, 

1288}; 2. ῥγοκεοί, τυαϊδ ; ΔὈ5.; ἌΟΡ Π].τδ(0.57.3}. Διοη θα τ 

ΟΠ 8ς,1 5254}; ον πος. δ. τὴν ἔρημον ρΟῤλιὶ.! λαἰγ (Μι0ς. 850), 

[Ἐ]διακιχράω, εν, Ὀντ,αὐον.β(1.2730)} 6. “μι.7η4(4.35330). 

διάκλασις, ἡ, Ξτογπεςς; οἵ ἃ νοῖος, (μεν. δας,θ.2(0.143.61΄ 

4220}; οἵ ππὰ}5, ἰ4,ἢοηι.37.6 τη. ΔΠ1.(7.422Ὲ}. 

διακλ-άω, 1. ὑγεαξ ἴῃ ῥίσεος, (Πτνπ.ἢοιη.7.2.3 ΤῊ λΠ.(7. 7658}. 1. 

δ.4(837}; ἰ4, ἤονι.10.2 ἠη ἘΡλν(αχ.710}} τοῖς δυσμαγίδε ἀνέχεται 

“οὦμενος ἶβς. ὁ Χριστός] ἵνα πάντας ἐμπλήσῃ ἸᾺ, "01.2.4. 10: τ ον. 

(1το.213}}; 2. τιοῖ., τοϑαδοη οὐχ ἕνα διακλάσῃ..-τὴν ψυχὴν καταφέρεται 

ἡ πληγή Ἰᾶ κοι. 6.6 ἐι ῬΆ(ιτ.2430} 14.}οη.20.3 1Ὲ ἰ{ε}.(13.275}). 

διακλονέω, εἕαξε υἱοίομίίν, Οτ. Ν᾿ γβδ θῖν. 3(0.202,23; Μ.40.332}}). 

κδιάκλυσις, ἡ, τοασξίησ, Ἐπάν διμα,6ρ}.2.2το(λέ.00.16611)). 

Ἀδιακλώθω, τύεατο, τ. Ναζιοντο δ(1.3ς.10528), 

διακνίζω, ΡαΞ8., ἐξ ἐηγαροιί, Ομγοη. Ραδελυρ. Δ 5(}1.92.10121)). 

διακοιλαίνω, λοίϊοιο, ντ..15.4(3.0308), 
Ἐδιακολοβόω, εμγίατὶ, ΟΥΝ 85, μηνί 1.115.2; Μ,45.3408). 

διακομιδή, ἡ, 1. ἰγαηιοῤῥοτίαίοη, 170.1),Ἁγίομτ.αδίρ.157.0; Μοῦ, 

τ2688) ; 2. 7ογηεν, ῥασδαρθ τὴν τοῦ σωτῆρος...δ. ... εἰς Αἴγυπτον 

ΕἘπ5.0.6.0.3(ρ.409.12; Μ.22.6600), 

διακομίζ-ω, εὐ}, εοπῦεγ; ταρῖ, ἄσκησις... τὸν κόσμον..«μετὰ 

ῥαστώνης ἀβασάνιστον ἐκεῖ “οουσα Δ τ μ,ἘγηΡ.το,δ(ρ.120.3; ΝΜ 18. 

2048}; γγ,αάον.2(1.5 00). 
Ἐδιακομιστής, ὁ, Ῥέαγεν οἵ ἃ ἰοζίοτ, ὅψτιθβ,.ρ. δ 1.00,13455); 1ν.13 

(Μ.13408}); ἐδιδοί .1τ4334}; οἱ ἀν οὐαὶ βῇδιθηιοηϊ ΟΥ̓ ΤΠ πΞαρΘ, λπὶ. 

Μοπ λον. ο(Μ.80.1 5200); Μωσῆς...τῶν παρὰ θεοῦ νόμων ὃ. (ὑγτ. ψίαρἢ. 

Ἐχικ( 3165); 1ἃ.Ζαολ.31(4.73 0} Ια ΡΒ» 471:4{Μ.60. τοῦτ), 

Ἐδιακονάω, σἤσγρεη ἡ γνῶσις περιγίνεται...οὐδ᾽ ἐκ παιδείας τῆς 

ἐγκυκλίου" ἀγαπητὸν γὰρ εἰ παρασκευάσαι μόνον τὴν ψυχὴν καὶ 

διακονῆσαι δύναιτο (Ἰδιν.5,γ.7.3(ρ.14.17; Μ.9.4240) [δῖ ροτι, ἴγομι 

διακονέω, 5εγ:6 Οἵ ὁημῖρ ὉΥ τῆρᾶηβ οἵ ργοραοάφυτιίς 5.165]. 
διακον-έω, 1. ἰπ ρἜπ.., σεν, μη Ἰϑίον 10, αἰριϊηἸδίον; 

Α. φορθθ; 1. οὗ νψελίηρ αὐ τΑΌ]., 4. λήϊα (ρ.36.31) εἴς.; 2. ὁ 

ΡΕΥΒΟΠΔΙ αἰτοπάδποα ὉΡΟῚ ἃ ΥΩΔΒΙΕΥ, (Πυγϑιἤοηι,72.3 τὰ δέ]. 

7058); ἰά ἤονι. 4.2 τι ΤῊ (ατ.152Ὲ}} οἵ αἰιοπάαπος ὈῪ διακονητής 

ὉΡΟῊ 5ΘΠΙΟΥ Ἰποηῖς ἴῃ ἃ ΘΟΙΠΠΪΕΥ, ροῤῥμμ, Ῥαιν. (1.6 5.2510); 

ἃ. οἵἍ ΨΟΥΚ οἵ δὴ δηῖπια!, 70. Μόβοι. ῥγαί. 1 δ(}}1.87.3025}0)). 

Β. ποῆοο ῥγονμοίθ, ἐιγίλονγ {6 εαμίδε ὁ οἱ εἰσέτι ««οὔντες τῇ 

δικαιοσύνῃ τοῦ κηρύγματος Αὐήϑίιαροί τε. 2(Ν1.06.11210); Οτι(ἰεἰς,6.70 

(ριτπο,ῖο ; Δέ,1τ.14170). 

Ε- αἰϊομὰ ἰο, κανο ας ομθς ὑμείμδες τοῖς πράγμασιν ἃ “-οῦνται ον. 

(εἰς,τ λε(ρ.76.11; Μ.11.708Ὰ) ; καταξιωθῇς -“-“ἤσασθαΐ τινι πνευματικῷ 

πράγματι (ῃγγδ.λοηι.δ.2 τη Μ|Ι.(].122Ἀ}); τῇ ἐπιστολῇ τοῦ γράμματος 

“σάμενος ΤΒαΥΝΟρβ, ἤεῥιρτοουη (Μ,66,0528); Ἐναρστ, 6.3.2 

(0.38.28; Μ.86.24800); ταῖς ἀποκρίσεσι “-ῶν ΑἸΠΒΟΒομοϊαβι οί, 

τ.2(Ρ.11); Βεπος ἤαῦε α ραν οιείαν διδῖμθος Οὐ τηϊσδίοτι ὁ... Γαβριὴλ, 

“"ἡσάμενος πρὸς τὴν Μαρίαν Πίάνπι. Τγίη.2.4(}]}.30.4810}; οὗ ὑγουαἷν 

Ὀυβίποϑββ ΟΡΡ. πιο! αιίοη, Οντ. Ἡ. ῥγοεαϊέεῖ. 13. 
Ὁ. φιρρὶν Ἰυαηῖς οἔ, αἢονά αςεϊοίαπεθ ἰο, πηϊπῖσίον 1. οὗ πιᾶζουίαὶ 

{Πρ ὁ λύχνος --σει τὸ φῶς (ΟἸδηι, βαεά.2.3(0.170.22: Μ.8,4368): 

ἐδ. τι(Ρ.117.12; 3048}; ΟἨΒγγβ.λσηι.39.1 τα Μι (2.432); εἐβρ. οἵ 

πιίηϊϑἑταϊίοηϑ το Ῥοοῦ, πᾶ τῃοβα ἴῃ χροοῖρέ οἱ Βα νοπείοηβ ἔτοπι 

Ομυχςοι ἔππιά5. χήραν, τὴν καταλεγεῖσαν εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν χηρῶν, 

τουτέστι, τὴν -«-ουμένην ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας Βαβιόριτοῦ ἐαΠ.24{3. 

2030; Ν..32.1248); ΟΒτγβ.ἤονη.10.3 ΤῊ Μι().246Ά}; ἀπέστειλεν νομί- 

σματα..«παρακαλέσασα αὐτὸν ἐκεῖνα “υῆσαι τοῖς.. «ἀδελφοῖς ΡᾺ]].} 

ζονι.1 5.2 ἴῃ Βοητ(0.5050); εἰ ἁπλῶς τῶν περὶ ἡμᾶς “-μένων ἦσθα ΙΪ 1αν5.πϑίρ.151.22; Μ.34.12030); ΝΟ, .2.τοΞ(Μ.1}9.2484.); 2. οἱ 



διακόνημα 

ἀἰδίσαοίς Ἠωυσῆς...πολιτείαν...δομκόνησεν ἀγαθήν" ἡ δέ ἐστι τροφὴ! 
ἀνθρώπων (]επ|.5ἰγ.τ.36(ρ.1ος.2ς; Μ.8.09168); Μωσέως..«ταύτην [5ς. 
χάριν) “οησαμένου 1515. ΛΙαγεοὶ!,τ. τίρ.3.12; Ν.24.7168); ὅγε. 70.5.6 
(4.311Ὶ1}; Ρά85., δὲ βιγηιδηεά τὸ φθαρτὸν... ταῖς...τοῦ πνεύματος 
βουλαῖς τε καὶ πράξεσιν διηκονεῖτο Ἐπι5.(.ε.7.τ{(ρ.302.23; Μ.22.4068); 
“Ἱερεμίας τοῖς..«παρὰ θεοῦ “-οὐμενὸς λόγοις Ογτ, ἰς.1.3(2.828); Δίαχ. 
αγηδὴρ.(31.01.1253}}; ἃ. πδηοθ ἀἀριμίςίον, ΤνδρΥ, ἦ.6.1.22(0.33.1; 
Μ.86.21848). 

11. ξεγυε ἀοα; ᾿ 
ΑΔ, πὰ ροη,, Οτοῦ εἰς, 4.4(ρ.277.τὸ; Μ11.10538)}; ΝΆ ορῥ.2. τό, 

ἤ0.2810); κα. {ι.7{(ρ.1. 58,8). 
Β,. οὗ ἀῃρεῖβ: βαυνίηρ ΟΠ τῖβε (Δ1τ.4:ττ), ΟἸδιλ σχε, ΓΤ βάοί, Βξ(ρ.132. 

27; Μ.9.6074}; 1ὉΠΠ]Πτρ Βεμεϑὶβ οἵ οὰ, Ατὰ.γν.3.12(Μ,26.3484}; 
(1 ΟνγΖ.ἦ.6.2,24.τ6 (1.8. 13018}; 650. ἴῃ τ ἰδεοτίῃρ ἕο τηθη, Πα5ῖ. 
ἀἤ1α].79.2(Μ.6,6618); Οτο εἰς.τ.π(ρ.γό.ττ; Μ 11.708}; δι Ξ.4(0.4.18; 
1185}}; τοῦτο γὰρ ἔργον.. «τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων τε καὶ δυνάμεών 
ἐστι τὸ --εῖν πρὸς εὐεργεσίαν καὶ τιμὴν τῆς εἰκόνος τοῦ θεοῦ, τουτέστι 
τοῦ ἀνθρώπου ἔβγῃ. [πα ἰοῤ.2(}1.88,117}0}; ν. ἄγγελος. 

Ο, μττπ ΟΒυτοΣ ; 1. 1η σεπ,, ΟΥὨ ταϊηϊδῖγν οἱ ψοχά, ΟΥ. 0.32.1 
(το; Ρ.454.2; Μ.14.7884); Β45.δὶγιγο(,,ὅγυ; Μι32.2178}; ν. δια- 
κονία; 8η4 Η, ΟΠοβῖ τὸ πνεῦμα...οὐ διηκονεῖτο Φίλιππος τῷ βαπτιζο- 
μένῳ ΟΥἐοΉ ΠΗ ἴῃ ΤΟ ον. ττ14({} 18 00.234); οἵ τοαϊηἰβίεγίηρ τὸ Οσοά 
ψ ΙΓ Πτατσ, ΜΟΥΒΗΙΡ οὐδεὶς ἀξιος...προσέρχεσθαι ἢ λειτουργεῖν σοι... 
τὸ γὰρ “σαί σοι μέγα καὶ φοβερόν ἀπ|.. }ας.(Ρ.118.27}; οὗ τηϊπιδίοσίησ 
δταςς Δ οὔπος. οὗ ἀροβί!εβῃῖρ, ΟΥ.εορεηι τ τ ογ.12:28(1.5 τὸ 
Ρ.32.4); 2. ἴῃ βαγῖϊο, εζο], οἴοος ; ἃ. οἵ δΡοβεῖες, Οὐ. 70,3: τηᾷο; 
Ρ.453.27; Μ.14.1850}; ἀροόβίϊεβ δῃᾷ ριορβεῖβ, τὺ.π. 2 (24; ρ.31.22; 
680); Ρ. οἵὗἨ Ὀίξῃορβ. διαδέχεται, «τοῦτον Φαβιανός, ἐπὶ μῆνα τῇ 
λειτουργίᾳ --ησάμενον Ἔλι5.}1.6.6,20. τ( 1.30. 5888); 1}.7.2.τ(6498) ; δ. οὗ 
ἀξαςοηθβ; 1. ἴῃ σξη. οἱ ἀπόστολοι καὶ ἐπίσκοποι καὶ διδάσκαλοι καὶ 
διάκονοι οὗ πορευθέντες κατὰ τὴν σεμνότητα τοῦ θεοῦ καὶ ἐπισκοπή- 
σαντες καὶ διδάξαντες καὶ --ἥσαντες ἁγνῶς. «τοῖς ἐκλεκτοῖς τοῦ θεοῦ, 
οἱ μὲν κεκοιμημένοι, οὗ δὲ ἔτι ὄντες Ἠθτ). νἦδ.3.5.1; γενόμενος διά- 
κονος.. «οὐκ ἤθελε καταδέξασθαι «-εἴν Αῤορλϊλι αι. (νδτ. το 3Ὰ); 
ῬΆΠΟυ Οἢγγ5.τξίρ.ο2.το; Μ,47.52}; 11. ΜΠ ἐπιρμαβὶς οα Γαποιίοη οὗ 
ΤΑΙ Ἰ5ΈΘΥΙΠΡ ῬΟΟΥ ΎΘ]ΙΘΕ διάκονοι... κακῶς “"ἤσαντες καὶ διαρπάσαντες 
χηρῶν καὶ ὀρφανῶν τὴν ζωήν ΤΠΠΟΥΠ., 5 21.0.26.2; 1]. οἵ ἀδαςοηΐς 
οἴδος σομίταϑῖθα ψιΓἢ ᾿υϊθθτς οὔτε διάκονοι ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ 
τάξει ἐπιστεύθησάν τὶ μυστήριον ἐπιτελεῖν, ἀλλὰ μόνον «-εῖἴν τὰ 
ἐπιτελούμενα ἘΡΙρἢ.ἠαον.79.4{ρ.478.31; λ1.42.7454}; θὰ τοσαταρά ἂς 
Ὁ. 5[6}0 (ον Τ 8 ῬγΟΙηΟ ΪΟ ἴο Ὀ᾽]β Ποσα οὗ γὰρ καλῶς “«-ἥσαντες.., 
τόπον ἑαυτοῖς περιποιοῦνται τὸν ποιμενικόν Ογάο κεῖ. 41Ρ}.323; ἵν. οἵ 
Ἰπυγρ. ξαποίίοηθ οἵ ἀδβοοῃ οὐ προσφέρει, τοῦ δὲ ἐπισκόπον 
προσενεγκόντος ἢ τοῦ πρεοβυτέρου, αὐτὸς ἐπιδίδωσι τῷ λαῷ, οὐχ ὡς 
ἱερεὺς ἀλλ᾽ ὡς “υούμενος ἱερεῦσι (γιὲ. .4|}Ρ}.8.28.4; ᾿ΡΙΡἢ. ἀαεν.70.4 
(Ρ.478.31; 7454}; ὃ “"οὐμενὸς τοῖς μυστηρίοις [Πγν5.ἤοηι.82.6 ἴῃ ἡ, 
(7. 1004}; οὗ τεδαϊηρ οὗ ργαάγεῦβ ἀρροϊηϊθα ἕο ΒῈ ξαϊή Ὀγν ἀεδδοοηβ, 
Επαρ.Οοηςὶ, ΑΡ}.8.6.1; ν. οἱ ἀφδοοπ ὁ βοῖβοῃβὶ αἰζθπάδηοε ΠΡΟΠ 
Πὶβ βαρεσίου, «(..70.3ο(ρ.τ67.8); σε ΣΠΊρρ,εαη.-ς.34; ἃ. οἵ “ΠοΔΟΟΏ65565, 
ἴῃ φα πη δέ γα τοι. Οὐ ΡΟΟΥ-τ ]]ο τὸ τνίάοννς, (οηοί, Δρρ.3.14.2. 

ΠῚ, τεῦ, σροῦκ οἵ (γε; 1. 85 ἘΔΊδοτ 5 ἀροπί ἴῃ Οτδα θα ἑτέρου 
μὲν πεποιηκότος, αὐτοῦ δὲ “οησαμένον ἘαΒ,6. ἐμ. 2. τα(ρυττότα; Μ.24. 
ο200); ὁγηηϑ. π|.(345)δ(ρ.253.6; Μ.26.7328) ; 2. ἃ5 τηραϊαῖοσ μ6- 
ἔνε (οα ἀπ τη8ῃ οὐ μὴν ὃ ἐπὶ πάντων, ἀλλ᾽ ὃ ἐκείνου δεύτερος, τὰ 
τοῦ πατρὸς εἰς ἀνθρώπους --οὐμενος Ἐπι8.4.6.5.τοί(ρ.232.1τ2; Μ.22. 
3854); ἕνα, μεσίτης γενόμενος θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὰ μὲν θεοῦ ἡμῖν, 
τὰ δὲ ἡμῶν τῷ θεῷ “-ἢ ΤΑ1..47,4.6(ρ.50.10; Ἀ1.26.4768); 45 τηραΐα- 
ἴον οἵ ὈΔρείδταα! στᾶσα, Ἐλι8.6.ἐ.53.δ(ρ.163,24; Μ.24.1το134}. 

διακόνημα, τό, “7126 ΟΥ̓ τεϊμἶεῖνν ἘΧχουςϊβθα φ Πα ΟΒατοι, ο. 
Μοβοῃ, ῥγαΐ, ττϑ(Μ.87.2 9818). 

"διακονητής { --ἰτής), ὁ, αἰϊομάσαηϊ, γνηΐρίσίογ " οἵ αἰτοπάδῃξ ὈΡΟΠ 
8. 5ΘΏΪΟΥ ΤΠΟΠΪς ἱῃ ᾿ΠΟΠΕΞΓΟΓΥ, ἀροῤκίη Βαϊ» (Μ.65.τοφᾺ}; ἐδ. (Ω6οαγ; 
ὁ ὃ. ... τοῦ ἀββᾶ 70. Μοβοῃ ῥγαὶ. γ28(}|.87. 3ΟΟΙΑ.; οὗ ΒΠγ ΠΙΟΠΆΒΙΕΥν 
βεινδηξ (ρα γάθηθῚ, οοο]ς οἴς.), 16. 1ρϑ(ξο2: 0); Ἰλοτ οεῖ,4.τοί!.88, 
16720}; οὗἩ ΒΙΡΉ -Ὑαπἰκέηρ᾽ βεσναπέ ἴῃ τηοπαβίοιν -ἰτής Ἐρἢγ. 2.176}. 

"διακονήτρια, ἡ, γεηιαίε αἰϊομάαηῃ!, τηϊηϊξίγαπὶ (ποῖ ἐδομηΐοαὶ 
ἵει (οΥ ἀξαςοηε55), 5ΓΘΡΕ Πᾶσι υ, δέερλ (ΜΝ. Ιοο. 1688), ᾿ 

διακονία, ἡ, Α. ἴπ ρεη,; 1, φογυΐεο, ξμηοίίο ἕως ἐκτελέσω τὴν 
δι μου εἰς ἣν ἀπεστάλην 4.“ πάγ.οἱ 411.γ{(0ρ.γ4.2}; χειρῶν ὃ, ΠΙσῃ. 
Α]ΔΡ.Ἐπι5.}.6.14.26(7700; Μ.2τ. 2810); Ατῇ,.4γ.2.27(Ν1.26.2ο54}); 
ΟἾγγβ. σία. 8,1(2.02}); σατανικὰς ὃ, ἐκτελοῦσιν οἱ δαίμονες ΝΙ]. Ρῥ. 
1.204{Μ.70.1806}; 2. 65ρ. γηἼη1πἰγαϊίον ἴὸ τιθϑά, ῥγουίδτον, οἵ ΤοΉΟΥ, 
ἴοοά εἴς,, ΟΥ, [5.50 ἐπ 70.{(0.531.18); Βοπος -- θεραπεία, (]οη..Φ. ἃ. ς. 
4π(ρ,1τ85,το; Μ.9. 6414); 3. φἀνμτηϊοιγα ὁ, τρϊηῖδίγν ὃ. θανάτου 
Οἴδτλεκε. ΤἼάοι, “ϑ(ρ.126.0; ΜΙ.ο.688.): ὃ. τοῦ πνεύματος..«τοῦ νόμου 
Τματ, ζ(ογ.3:8(3.203); δ. τῆς καταλλαγῆς αἰ. 2 ογ.51τ8(Ρ.386.4). 

351 διακονικῶς 

Β. τοῦ. βασνίσε τὸ οᾶ; 2. [πῃ ρεη, ἔχει γὰρ... γάμος ἰδίας λειτουρ- 
γίας καὶ δι τῷ κυρίῳ διαφερούσας ΟἸΘηη. οἐγ.3.12(ρ.231.20; Μ.8,1180Ὰ) : 
τ. 70.2.3ο(24; Ρ.87.26; Μ.14.τ68λ); Ματο Εγ ριξε. 2. τοΊ(Μ. ὃς. 
9614}; Οὗ ΑΙ ΠΙΒρν]ηρ' ἃ5 βεῦνοε τὸ (οᾷ, Ποσμι, έρετ.ο; Ομ γυγβ. ἄστη. 
79.5 ἴῃ 7σ (8.47τ0}; 2. οἵ Το. Βαρι., ΟΥ. [0.2.2ο(24; Ρ.87.0; Μ.14. 
1650); 3. οἵ Τιονηῖο5, χοϊθρ!.4ο.5; ἃηα ρχίθεῖβ, ΟἸθιη, έν, κιδ(ρ.348, 
ῖ4ᾳ; Μ.0.578); οἵ ῥρχόρβοί, Ἰ4.ἐχσο ΤΠοί, ,4(ρ τις; Μ.9.672Δλ}); 4. οἵ 
ΔΏΡΕΪ5 οὐ μέαν...πιστεύονται ὃ. εὐαγγελικὴν ἄγγελοι οὐδὲ μόνην τὴν: 
πρὸς τοὺς ποιμένας γεγενημένην ΟΥ. 70.1,τά(ρ.18.28.; Μ1,14.488); Βὰς. 
Ἐπ 2ιι(τ 250; Μ,20.6204} οἷτ. 5. ὑπουργός; σβαι, [Πα.ο}.2(Μ.88, 
1240}; ἐδ. Ξ(2600) ; 5. ἜΧΟΥοΟΙβοα τὰ ΟΠ ἢ ; 8. ἴῃ ΒΌΉ., Οὗ μΥ680}}- 
Ἰπρ, σοηϑοϊατίομ οἴο,, ΤΠΠΟττη παρ. 12..5.::; ΟἸφιη 5.3 τ(ρ0.183.10; 
ΜιοιόάτΑ); ὙΜατο, ἐν ἐσ 60 Μ.65.τούς Ὁ); Ὁ. οὗ Τμα ΑΓ. οου- 
νΊς6, ΡοοΥ-τθ εἴ, ἀραὶ τπαϊηὐσ γα ο το Τῆοϑο πα] τα Ϊ ΠΡ Ὀν ὈΒύτοῃ, 
Ἠεγτη παμά.2.6; τὴν οὐσίαν καθιερώσασα τῇ..-«ἐκκλησίᾳ.. εἰς τὴν τῶν 

- πτωχῶν δ, Οτ Ναχοίεοί, (Μ.37.380Ὰ}; Οὐηςι, ἸρΡ.3.13.χ2,4 πιὰ ἤθποοὸ, 
Ρίατ., αἰνης, Ογυ "]αἰ.57(3.8440γ; ες. οἵ Πλατρ, βογν]οθ, [5.0], . 
τ.τ23(λ1.78.264}) οἷτ, 5. δῶρον; Ὀγ ΨΠΟΪῈ σοηστοσαίίοη ὁ θέμενος 
ἡμᾶς εἰς τὴν δ. ταύτην 1,1|..}αε.(ρ.τρ4.2}; ἃ. οὗ ῬατΙο, πλἰπίβίσν ; 
1, οἵὗἨ βροβεῖθβ, ΟἸθαη, έν, 3.6(ρ.220.20; Μ.8,11574}; ον. 7ο.32.τΊίτο; 
Ρ.453.14.} δὲ.τ4.7858}}; 18. Οὗ ΒΙΒορ5 ὃν ἐπίσκοπον ἔγνων. .-κεκτῆσθαι 
τὴν δι ἴσῃ, λα τι; Ποθεινός, ὃ τὴν ὃ. τῆς ἐπισκοπῆς ἐν Δου- 
γδούνῳ πεπιστευμένος 15}.1,πρά 0. 1δπ5.ἢ.6. 5.1.20(2},20.420Α}); δ}. οἵ 
ΘνΔΠρΌ]ἰ5[5, Οὐ, 70.1.τ2(13; Ρ.17.21; Μ.14.458); ἐγ. οὗ θόνοη οἵ Δ, 
ὅ (τερατήοα ἃ5 διάκονον), ΗἸρρ.ἦαόν.7.26{ρ.5::.7; Μ,10.324.38}} ν. οἵ 
Ρατίϊο. οἴῆος, ἀΐαεοηαίθ, οἵ διάκονοι ὙΠῸ ἃγὸ δηϊγωξίδα ψ ἢ ὃ. 
Χριστοῦ ἴσῃ, δαρη,6.τ; 1ὰΞ Ῥμαά.το.:; 164. δληννη, τ 2.1; οἴϊοο Βοηρ 
ἸΆΤΡΕΙν σοησουμοα ψιῃ ροοτ-το οῦ, Ἠδη,5ίρ.0,26,2:; ἀπ σολ- 
Ρατοά νηϊτὴ ΟἹ πηϊηϊδὲγν οἵ Τ,ϑνΊτεβ, σΟϊρη.ηο.ς τ ἂς τοοβπϊοαὶ (6.11, 
Αἰ ςγη 28(ρ.265.5; Μ.20.7614); Οὐηδι ἄρριϑαβ,4; (Πγνβ.5ας.2.7 
(6.46.8 ; 1.380Ὰ) (θξ τοΐογεποε Πότε τηὰν ῬΟΒΒ. θὲ ἴο ρθη. τη 15 ΓΝ}; 
αἴ5ῖ. ἔγοτὴ ἐδαομμιρ οἴῆςο, ΡΒ] οβι, ἡ. 6.3.1 Δ ὅς, σ09Ὰ}); τορατάςη 
5 ΤΟΡΌΪΑΥ βἴαρε ἴῃ ἐσο]. ρχθίουπιεπε ἠξιώθη μὲν ἐκκλησιαστικῆς δ." 
ἠξιώθη δὲ τοῦ πρεσβύτερος εἶναι ΞΘ πε5.Θρ.Ο6(Μ.66. 12 80) ; ἐνδιατρί- 
“ας οὖν χρόνον μικρὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς ὃ. κατὰ τοὺς θείους κανόνας, 
ἵνα εὐεργετήσῃ πλείονας, ἀνάγεται καὶ εἰς τὴν τῶν πρεσβυτέρων 
καθέδραν Ἐαδίταῖ υ, μένει τ 5(}1.86.2202.); ν. βαθμός, διάκονος ; 
ἢεηςς νἱ, -- δον οὗ ἀφαεοης οΟἸοοτίνοιϊν, δὴ ρ. οηςὶ. ΑΡῥι8.το.:; 
{1 [αε.{ρ.208.0}; νἱΐ. οὗ οὔκ οἵ ἀραοόμος5 εὔχρηστόν ἐστιν... ταῖς 
γυναιξὶν ὃ. καταστῆσαι Ογήο Ετοὶ. 4Ρ}.24; ἣν τις προτεταγμένη τοῦ 
χοροῦ τῆς παρθενίας ἐν τῷ τῆς ὃ. βαθμῷ ΟΥΝ νββ, Μ αεν. (ρ.402.1:; 
Μι46,088}}); ὙΠατ Μορβ. τ Τῆρ Ξτοίρυισο αν ΜΝ .«δό, 44}; γυνὴ. ..τοῦ 
τῆς δ. ἠξιωμένη χαρίσματος ΤῊαΙ.ἢ.6.4.14.1τ(3.02}}. 

(, οὐ νεἰμίξίγν οὐ φογοίεε οἵ ϑοῃ ὅσον ὁ υἱὸς διαφέρει δούλου, τοσοῦ- 
τον καὶ τῆς ὃ. τῶν δούλων ἡ τοῦ υἱοῦ δι κρείττων γέγονε Διδιγια, ες 
(Μ.56.128λ)}; οὐ δουλικὴν ὑπέμεινε δ. ... οὐδὲ ἐξεδόθη παρά τινος, 
ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἔδωκεν (Ἤτγς, πόηι. τ 4 ἐπι Οαἰ, (το. 663 Α}; οὗ τπμ6 ψοῦς οὗ 
τπς Ἰνοροβ ἴῃ Οὐρατίοη τό δι᾽ αὐτοῦ", οὐ δ. ἕνεκεν αὐτῷ κεῖται, 
ἀλλὰ συνεργείας ΤΒάτ, Μορς. [».2 ἴῃ 76.(ρ.312.14; Μ.6ό.γ20 0). 

Ὡς οὗ τῆς οἴδες οἵ Η. Οποβ τοῦ ἁγίου πνεύματος. .«ἑτοίμον τε 
παρεστῶτος εἰς ἣν τέτακται ὃ. Τιι5.6 ἐ{.4.π(ρ.τό2.1; Μ.54.τοοοῦῦ; 
πνεῦμα. «ὡδήγησεν αὐτούς. καὶ μὴ...τὴν ὁδηγίαν πάλιν εἰς ταπεινὴν 
δι ἐκλάβῃς. τοῦτο γὰρ καὶ θεοῦ ἔργον Βαβ. δ» ὲγ.40(3.42Α; Μ,22, 
100 Ὰ); ἡ αὐτὴ δὲ ἡ ὃ. τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ λόγου ἘρΙρῃ. ρκιθὺ 
(0.87.2; Μ.4.2.1458}. 

διακονικός, οὗ ΟΥ̓ ῥογίαἸη]Ὴρ [0 τεϊπξίγν, ἀρακον,, οὐ Φίαεομαίο: 
Ἀ,, 85 86]. ἑτέρα τις ἐπιστολὴ τοῖς ἐν Ρώμῃ τοῦ Διονυσίου φέρεται 

διακονικὴ διὰ "Ιππολύτου Ἐλι5.ἢ.6.6,46. -(Μ.20.636); νατίου5 ᾿πίοΥΡΙη, 
Ε, ϑεγυϊσοαδίε [1.6. σοπταϊηίηρ Ῥγαοίίοαὶ δαν!οε]; 2, -- ἐπιστολὴ 
εἰρηνική (ν. εἰρηνικός), 3. ἐοη έν θ τοί; ἀδαξοτις ; 4, σομεογηο τοῦ! 
εροἰοειακίεαὶί αὐριτηϊδίγαίίον, οἴ, ἠδ τηϊηϊςίογης, Ἐλαἤηι5 αα Ἰος, 
(ΟἿ 5 Ἐπ5.λ.6.Ρ.629.12); 5. ρετῆ., σοη ὃν ἃ ἄξαζον ἃ5 ΤΠ ΘΑΒΘΠΡΟΥ, 

Β. πουξ, ἃ5 568ι., ῥίαες ἴῃ, οὐ ῥανί οἔ, εἰμιγεί,, πισοὰ 70» νητηΐριεν 
φῇ αἰίαν, 1. οἵ ΞΔΟΥΙΒΕΚ ΟΥ νΕϑΕΎν,, ὑν δ Θ βαοσοα ψΈββ615 νγοῖο Κορε: 
564 ὈΥ ἀδδ ΟῊ8 δη4 ἐογθιἀάθη το βι άδασοηϑ, (1 804. καη.21 Ἀπὸ 
ἀπε ὈΥ ῥτίεβίβ, Ογτ.β.:. Εμιἄγηιιοίρ.57.25); ἐδ. 48(ρ.6..13,15,18}; 
680. ὈΥ οοἸερταπί, ἴο. Μοβοῇ, ῥγαϊ. 2ς:(Μ.87.28724}; οὗ 1, ἾΜαγε. 
(ρ.143.10}; 2. ἃ5. βοραζαΐθ ὈυΠαϊηρ οἶκον εὗρεν μέγαν διακονικοῦ 
τάξιν ἐπέχοντα ὕγτ, δι, αν. τβίρ.1ο 2.4); 3. ΘΠ ΟΥ δαπείμανγν, ἷἴ.6. 
τα ρατί οἵ σῃΏσοῃ τἰβθα ὈΥ ΠΙϊηἰβίους, ΟΥ ἐπαρεῖ, σου Ἰπ τιρ ΑἸ τα Υ, 
βἰτυθ τοῦ ἤΘΔΥ Βα ΠοίΏΒ Γ᾽ 8Π4 τι86 85 5οΥίβίυ, ροῤῥμμι Ῥαὶν(Μ.6ς. 
1404}; οἵ, τὸν δὲ ἀνδριάντα μεταστησάμενοι ἐν τῷ τῆς ἐκκλησίας ὃ. 
τὰ πρέποντα ἐθεράπενον.. στάσει...σεμνοτέρᾳ ῬΒΠΠοβι, ...7.23(ΜῸς. 
5404}; ΤΑΠαΚ 5. γείαί, ς2( Ρ.γ6.21). 

διακονικῶς, {7 {6 ἩΠΩΉΜΘΥ ΟΓ α ξογυσηί, τεῖ. Ματίῆα ταρασσομένην. 
ὃ, ΟἸετα. φ.(..5.το(ρ.τόδ.τς ; Μ.0.6130); τοῦ. Ομ τϑι δ. ἐπλάττετο ὕγτ.. 



διακόνισσα 

Ἰ]ς.4.4(2.6628); οἵ Η. Ομοβί, τεῖξ. ἐνεργοῦν. ..αὐτεξουσίως οὐ δ. 1]. 

Δαγε.(ρ.134.4). : 
διακόνισσα, ἡ, ἀφαζοηαςς (οἷ. διάκονος, ἡ); 1. ἴπ Β6ῃ. τὴν γυναῖκα 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κατέστησεν δ. 4.1|.28(ρ.259.5}, ΨΏΕΤΕ δ. ΔΡΡΘΕΙΒ ἴο 

ΡΟββ655 δία ιβ ἱπέθυίου τὸ ἐμαΐ οὗ πρεσβῦτις ᾳιν.; ΟΝις. (22 5)εαη. το; 

σεμνοτάτῃ γυναικὶ καὶ τῷ θεῷ προσομιλούσῃ, τῇ ὃ. Σ᾿αβινιανῇ Ῥβ}]. 

λ. Τα τις 4τί(ρ.120.5); 160 Ἂς. Μίη.258; 2. Ἰαποίίομ; ποὲ ὀχοτοῖβα οἵ 

ρυϊθβιμοοά θαΐ ταϊπίβιγν ἴο, Ῥοιῆς, 680. ᾿ιβϑιβῖαπιος αἴ ὙΨΟΠΊΘΙ 5 

Ῥαριίϑιπβ, ἘΡίρῃλαεν.9.3(ρ.478.τ6; Μ.42.71440): ἰάἐνΡ. βά.:τ 

(ρ.525.18; Μ.42.8246) οἷξ 8. ἀειπάρθενος ; ὃ. οὐκ εὐλογεῖ" ἀλλ᾽ οὐδέ 

τι ὧν ποιοῦσιν οἱ πρεσβύτεροι ἢ οἱ διάκονοι ἐπιτελεῖ, ἀλλ᾽ ἢ τοῦ 

φυλάττειν τὰς θύρας, καὶ ἐξυπηρετεῖσθαι τοῖς πρεαβυτέροις ἐν τῷ 

βαπτίζεσθαι τὰς γυναῖκας (οηρί. 4Ρ}.8.28,4; ΤᾺΠΠ]5. τηᾶτπν ἴάβκβ, 

γρατίϊο, δβϑίβίαποα αἵ. Ὀαρίϊβπι, οἵ.1).3.τ6.2; 8. οταϊπαίίοη, οὗ 

ἀδαοομοββ; ἃ. ἀρρίϊν. τερεῖνεβ πὸ ἱπηροβίξίοπ οἵ παπᾶβ, ΟΝΊς, 

(ᾳ2ο)εαμιτο; Ἀ. Ὀπτ ἱπιροβίοπ οἵ παιι5. ἜΧΡ ΠΟΙ ν τηθπίϊοηεα, 

Οοηοί..4}}.8.19.2; (ΟΒαῖς καρ; 64 ἱπιρ]168 οὐκ ἐπιτρέπομεν δὲ 

πρεσβυτέροις χειροτονεῖν διακόνους ἢ ὃ. ... ἀλλὰ μόνοις τοῖς ἐπισκά- 

ποις Οομεὶ. 4Ρ}.3.ττ.3; ς. οταϊπαιίοῃ ὈῪ ὈΙΒΠΟΡ ἴ(ακ65 ῥἷδοβ παρ- 

εστῶτος τοῦ πρεσβυτερίου καὶ τῶν διακόνων καὶ τῶν ὃ. 1Ὁ.8.10.2; 

ἃ, οτἀϊπαϊίομ ὈΥΑΥΟΥ [ΟΥ ἀεξασοηθβδ, 10.8.20; 4. ἃ σομῃβοοχαῖεα 

Ῥδβοὴ, 7αβἴη.ἐὐ4,1.3.53(ρ.431;) Βοίοπονῖος,9.20(  ΟΉ.2 Ὀ. κ65}); 

5. υλ! βοδίοηβ. ἴου οἴδοο; 8. ἴῃ ραπ, δ. ... χειροτονεῖσθαι... μετὰ 

ἀκριβοῦς δοκιμασίας (ΟΒαΙς καμ.τς; Ὁ. πλιιδὲ θῈ μονόγαμοι ἐγκρα- 

τευσάμεναε ἢ χηρεύσασαι ἀπὸ μονογαμίας ἢ ἀειπάρθενοι Ἐρίρῃ. 

ἐχρ. β.2τ(ρ.522.20: Μ.42.8254}; ἡγαβῖ ποῖ τηᾶτγν αἴτει ογαϊ πίοι, 

Οὐδαϊοιεαη τς; ῬΒοϊοπορῖσε,, 20.01.2 Ὁ.565); δ. πιπιμλθ τ ΔΡῈ 

ἔος οταϊπαίίοη ; 1. ἀθδοοηθθθ οτἀαϊηεδα αἱ 1ῦ, “4.Μ|ι.28(ρ.259.5); 

1. ἂρεὲ ἤχεά αἱ ὅο (ς, τΤ᾿τη.5:0), οἵσά. ΤΠ] 5.τό.2.27; 111. αἱ 40, 

ΟΟμαὶς ἐαη απ; ΟἽ 11]. εαρ.141 1840; 6. ΠυμΊΡΕῚ οἵ ἀεδοοηαββεβ 

ἴὴ 4 ομυοἢ ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ Κωνσταντινουπόλεως εἶναι. ..κ' 

ὃ. Ῥῃοι.ποροε.τ.3ο(ἈΠοΉ..2}0.417}} υτηθοῚ ταϊβεᾷ ὃν ΠΘτδΟ] 15 τὸ 

40, ἰδ. ; 
Ἐδιακονιστής, ὁ, γηἰηϊδίον, αἰεμάαηὶ, κι. Αταιλονι, τ(}1.40,1738). 

Ἐδιακονιτής, ὁ, ν. Ἐδιακονητής. 
διάκονος, ὁ, 1. 1ῃ σΈΠ.; 
Α΄. Ξερῳαηὶ; οἵ ΜΔΙΓΟΙ δ 8016, ΟἸἰβηι»αϑἄ.2.τ(ρ.1ό1.20; Μ.8, 

2068); οὗ ἃ ἰδιςο-σαγτῖθι, Βαβ,οῤ.2οοί3.208Ὰ ; Ν].32.7338); 16.231 

ἔξσας; Μ.8618); οἱ ἃ τόν] οβῆοϊδ! 85. Κίηρ᾽᾿β βεσναῃξ, (6]5,80.ΟΥ. 

ζ εἰ5.8.3:(ρ.250.20; ΝΙ.11.15608); οἱ ΓΙ τβὲ 845 δ. πάντων ῬοΙνς,Ερ.5.2. 
Β. ἀροηΐ, γηϊηϊοίγαηὶ, σχεομίαη!; οἵ α ἰαῖμεῦ μὴ αἴτιον ἡγήσησθε 

μᾶλλον δὲ ὃ. γενέσεως ΟἸεπι,5ἰγ.3.12{ρ.236,25; Μ.8,11804); κἂν 
γεωργός τις ἧἦ...δ, ἐστι σπερμάτων καταβολῆς 1δ.6.τδίρ,5ο7.28; Μ.ο. 

4170); ἐν ἀγγέλῳ ὃ. τῆς τιμωρίας Ἐπ5.0.6.5.13(0.237.10; Μ.52.3020); 

Μωσέα ὃ. καὶ ὑπηρέτην..«τῆς εἰς ἀνθρώπους ἐκδόσεως Ἰά.6.1}..2.τ4 

(ρ.ττό.6; Μ.24.0208); τῆς ἀληθείας δ. ΑἸ, »6η}.4τ(Μ,25.848); ὁ τῆς 
οὐῤργῆς...δ. Β65.7.4.7(2.2218; Μ.51.672}; Ογτ. σίαρ}ι. Ὀὶ.(1.430Ὰ); οὗ 
Ἰιοροβ 85 τηϊηἰβῖοσ᾽ οἱ ρσόρἤδον, Οτι εἰς. 5. 12(0.14.5; Μ.11.12008); 

τηεῖ. μαντική. «τῶν ἐν κόσμῳ πλεονεξιῶν ἐστί σοι ὃ. Ταῖ ογαὶ. τοίρ.21. 

15; Ν.6.840Ὰ); αἷ..«λογικαὶ δυνάμεις τοῦ βούλεσθαι ὃ. πεφύκασι ἝἸετα. 

“ἱν.2.1](0.153.22; Μ'.8,τοΙ68) ; ὕβριν...μέθης εἶναι δ, 1ὰ. Ῥαεά.5.7{ρ.180. 

2Ζο; Μ.8.4568). 
(. εθρ., γηΐηϊδίον, ἀρεμί, φονυαηὶ οἵ Οοα, ΟἸοτη. ίγοτιτίρ. 6.25; 

Μ.8.6938); οὗ μὲν προφῆται...οὐ κλέπται, ἀλλὰ ὃ, 1ῤ.τ.17(0.53.3; 

7068); ἡμεῖς...οἱ ὃ, Χριστοῦ Οντ, Ἡ ῥγοεαϊεεῖ. 4; ὙΒαβ.δαρὶ.2.0.3 

(α.ὁόϑα; Μ.53τ.16168); οὗ 7ο. Βαρέ. 85 δ. οὗ (γβι 5 πσϑῖ δανθηὶ, 

Οτάβονι τὶ ἴῃ 1,6. (0.81.1τ0}; οἱ τοιηἰβίου οἵ θεν], ΟἸοτι. ἐγ 1.17(0.55. 

τ: βοοοὺ); Ὠοχ.ἄοεί.9.4(ΜΜ.88,17244}. 
11. ἴῃ ΟΠ τἰβείδπ ταϊηϊβίγν, δεγυσηξ, ἀρεμί, ἀδαςοῖ; 
Α.. ἀπιθοβηίς αν, δην τηΐηΐβίον, ἰγσγεθροοτίνε οἱ ραγεϊουδυ οΠῖοα, 

6.6. ὃ. τῆς ἀληθείας, τῆς καινῆς διαθήκης εἴα. ; οὗ ΒΡΟΒ[]65, Ρτορεῖβ, 

πὰ οἴδοῖβ, Οτιῤγίης. 4.2.7(0.318.1ο; Μ.ττ.3724}); 14, (εἷ5.τ. 3ϑ(ρ.90. 

2: Μ1.χ1.7338}; Επ5.4.6.1.7(0.35.4; Μ.22.604); [885.15.57(1.422Α; 

Μ.30.2214); ΟΥ ΝΥ 85, μη 8(Σ ρμύτο5.1]; Μ,45.792.4). 
Β. τερμβηΐοα!ν, ἀδαεοη; 1. ἐχρτοββίησ πυποίοῃ, γαῖθοῦ ἴΠδη ΡΟΒ- 

φοβδίοῃ οἱ ἀοῆμπιτς {{π||| ἃ. αϑϑοοίατοα ψ τ ἐπίσκοπος ἴῃ ΝΊ;, 

ΒΘΣΠδΥ τεῖτα Ὀοίῃρ τοδί τἰοϊεᾷ τὸ οπε οβῆος τότε γὰρ τέως ἐκοινώνουν 

τοῖς ὀνόμασι, καὶ ὃ. ὅ ἐπίσκοπος ἐλέγετο (ὮγνΒ. ΠΟ». ΤΟΣ ἐπ ΡΊΠΙ. 

(τ α954}; Ὁ. ἴῃ βυῦ -ἀροβιο!ὶς ασα αββοοίατοα ψ ἢ ἐπέσκοπος (Ὀοτἢῃ 

[οεταβ Ὀοίηρ ςοηπεοῖεᾷ ὙΠ 15.60: 17), Θηα τερατάβα 85. οἱ δροβϑ- 

τοῖς ἀρροϊπίτποηξϊ, ΣΟ θ᾽η,42.4. οἶτ, 5. ἐπίσκοπος ; Πδηζε 2. διάκονοι 

8.5 βεςοπά ογάοτυ ἴῃ ὑπτο-Ἰο]4 τιϊϊβίτν πρεσβυτέροις καὶ ὃ, Ῥοϊγςεῤ. 

κι; Ρίάντποι οἷϊ 5. ἐπίσκοπος : Ἀπ 858 τ8]Χ οὐάθγ ἴῃ τἈτεθίο!α 

τηϊηϊσίσγ, μη πα. Ῥτοενα. οἷτ 8. πρεσβύτερος; τῷ ἐπισκόπῳ 

προσέχετε καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ ὃ. 18.7.1 .1ἅ. Μαρη.τ3.1. τὰ, Ῥοῖγε. 

6.1; προθϑβατν ΜΠῊ Ὀίϑμορβ ἀῃμα Ῥτεβγτοῦβ ἔοΥ 811} Ὀτάπομοβ οὗ 

352 διάκονος 

Ομυτοὶ Ἰἰς, 14. ΤναἹ!.7.2; ἴτοα, αἴίον Ἰρμαῖίυβ, ϑοσηδίμηδβ πὶ Π0Π- 

ἠαποῦοη ΜΕ χῆραι α.ν.», ΟἸεπι, ῥαθά.3.12(Ρ.280.20; Μ.8.6766); τ. 

ογ.28(0.377.18; Μ.1τ.5240); ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος, καὶ ὃ. ὁμοούσιοί 

εἰσιν ΤΑτη Δέαϊ. Τνίη.:.21(Ν4.28.11578)}; ἴγοΘ ΟΥΘΙ5 ἃτ6 μιμήματα 

ἀγγελικῆς δόξης ΟἸεπὶ. εἰν, 6.τ3(ρ.485.1τ; Μ.0.3280), (τὰ (ἀδδοοι 5) 

Ῥεῖπρ ρροίϊμτοα ἕοσ ΓΙ ποτὶ οἵ ἰανν οὗἨ τῆγας νυ ὐτοϑβοϑ᾽ (0 1. 

19:15), Ογάο Εεεὶ. 4Ρ}.3ο; Ταποτίοιι Ὀεΐπρ ἀντίληψις, ΟΟ  γϑβῤγορῆ. 

οὐεεμτί!.2,5(6.1τ884); 3. σουχοβροπάϊηῃρ ἴο Ἰονῖῖς ἴῃ ΟἿ᾽ τα] ϑῖγν, 

Βϑῆςθ ἄδαοοη ἔγθα. οδ]οα λευέτης α.ν.; 4. ἀοδοου5. ἰὴ το] Ἰοη ἰὼ 

ϑρνρὴ οἵ ἐς, δ: τ; 8. ϑένδῃ τορδγαβᾷ α5 ἥτϑι ἀοϑοοῃβ, οἴ. διοῤλαπης 

υὐὐφιρὶ εἰρείας 6εὶ αὖ ἀροσίοἱ ἐς ῥγίπιις ἀϊαέοημς, γον ἦα6».3.12.10 

(Μ.7.9ο 48); ἐδ.4.τ5. τ(το 34}; ΟὐΟΤΡΊου, Ποῖγε.τ2; τοῖς ἑπτὰ ὃ. Ογτ. 

Η εαἰδεῖ.τ7.24; ὁ ἐκλεξάμενος διὰ τοῦ μονογενοῦς σου τοὺς ἑπτὰ ὃ, 

Θεγαρ,οεῖ.26.1; οἵ, Βαβμογα!.11.2(3.3ο6 1 ; Μ, 31.8450}; Οὐηοι ΑΡΡ. 

2.55.2; Ὁ. ἀξασοηθ ἀποοππεοίεα ν]ἢ ϑθνοι ὁποῖον..-ἀξίωμα εἶχον 

οὗτοι..«ἄρα..«τῶν δι; καὶ μὴν τοῦτο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις οὐκ ἔστιν, 

ἀλλὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐστὶν ἡ οἰκονομία" καίτοι οὐδέπω οὐδεὶς 

ἐπίσκοπος ἦν, ἀλλ᾽ οἱ ἀπόστολοι μόνον. ὅθεν οὔτε ὃ., οὔτε πρεσβυτέρων 

οἶμαι τὸ ὄνομα εἶναι δῆλον ΟΠ τΥ5.ἠ0η1.14.3 ἢ “4ει(ο.ττ5}; ΟἼΤΘΗ, 

εαπιτθ; 5. ἀδαοοηβ Ὀεϊϊενο τὸ πανς Ὀθδη ἀρροϊηϊοά ὈΥ̓͂ ΒΡΟΘΙ]ΟΒ, 

ΑΟΡεἰν.οἱ Ῥαμὶ.αΞ(ρ.18ς.2}; «Α4Τῆομι ἃ τόρί(ρ.284.5); οτἀαϊποὰ Ὀν 

Τηδάάαθιβ, τορεῖμου ἢ ΟΙβμορβ ἃπα ῥχίεϑῖβ, ἀπα θηϊγυβιεα 

ψ ἢ ΠταγρΊοΑ] 'ραποπ᾽, «4. ΤἈαάά. 5(0.275.17)}; 6. 5ἴατι οἵ ἄφδσοι ; 

8. ἀρροϊηΓεᾷ ὃν ΟΒύυτοῆ, Ἰρῃ ῬΑ ]αά.το,ῖ; Τάς. ΟἿΤ. 5, ἐπίσκοπος ; 

Ῥ. ογδαϊηθα ὃν ίβῃορδ (ν. ἱπέτα 1οὴ); 6. ἱποιαἀεβα ἴῃ κλῆρος α.ν.» 

Ἠϊρρ.ἤαεν.9.το(ρ.249.24: Μ.16.33868); ΕΥ̓͂ ππρΠοατίοπ, ΟΥ̓ ἠΘ1,.1.1.8 

ἐπ 7εγιρ.81.6; Μ.13.3600); ΟΑἸὩς, (3:4) εαη.τ4; οοπγαβῖ, πον ἐπὶ 

δηΐηε [ἀἸασοημ 5} ῥαγίϊεερς τορι ἴηι εἶσγο, Ηἱρρ ἱγα αρ.9.3; 

ἅ. ποιτηα}ν ταηκοα πδχῖ ἴῃ Οσᾶου ΑἴΈΕΥ πρεσβύτεροι Ὀὰῖ ταθαςοπεδα 

αἴζευ ἀναγνῶσται ἴῃ Ογάο Εεεῖ. Αρῥ.1ο; 6. βαθδος ἴο ΒΙΒΠΟΡ ἀπά 

ΒΙδβνίειβ, [βρη αρη.2; ΟἸεηλ.5,}.7.1(0.4.20; Μ.9.4054) οἷζ, 5. 

πρεσβύτερος : [οτ ἄκη ἴο 518 ἀἸοπρ ρτεβ τευ, ΟΝις.(32325)εαη. 18; 

εἴ, οἱ ὃ. παριστάσθωσαν (οπϑεί..“Ρ}.32.51.4; ἀπα τὸ Ὀ6 ββαϊεᾶ Ὀοίοσε 

ῥτοβῦγίεν, ὈΙμαοᾶ,εαν.2ο; ΟΤΤῚᾺ}}.ἐαη.1; ἀρὰ ἴὸ σομητηηϊοαῖο 

Ὀοΐοτα ὈΙΞΟΡ οἵ ρμτίεβὶ, ΟΝΊς, (22)σαη. 18; ἅ. τοίοστοα ἴο ἃ5 

ὑπηρέται, 85 λειτουργοί ν.5.:νν. ἀπὰ ἃ5 ὑποδρηστῆρες, ΟΥ Νὰ Ζ. αν. 

2.τ τ. 1τ(}.37.12554} οἷἕ, 5. ὅττι; 5. Βυξ ἅτ [6] ονγτβαγνηῖβ ἢ 

Οίβμορ, Ιρπυϑηηγγη.12.2; ἃ, ΒΡ αά.4.; Β. ἀπά γριὲν (μτῖϑὶ ἐντρεπέ- 

σθωσαν τοὺς ὃ. ὡς ᾿[Ιησοῦν Χριοτόν, ὡς καὶ τὸν ἐπίσκοπον ὄντα τύπον 

τοῦ πατρός, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους ὡς συνέδριον θεοῦ καὶ ὡς σύνδεσμον 

ἀποστόλων Τρτι. ὕγαῖ!.3.1; οἴ Μαρη.6.ν οἷτ. 5. πρεσβύτερος; Ροίΐγο. 

4.5.3 οἰ. 8. πρεσβύτερος ; ΟΥὙ θεοῦ ἐντολήν ΤΙρῃ. ϑηεγνγη ὅ,τ; 1. Πα ΔΙῸ 

ῬΙΟΡΟΥΪν βεινδηῖβ οὐ Οοάα, ἐδ.1ο.1; ΑπεΜοπιάονι.τ23(Μ.890.1817}); 

ἢ. τεοοϊνίπρ ΠοποῸΣ ἄτι τὸ ρτορῃεῖβ, Οοριδί. Αρ}.3.30.1; 7. ἴαπο- 

εἴἰοπβ; 8. ὈΙδπορβ δηᾷ ἀςβοοηβ ρευΐογπι βογνίοθ οὗ ρτόρῃεῖβ πὰ 

τοϑοβεῖβ, θέας τ οἷξ, 5, ἐπίσκοπος ; Ὁ. ἀδάσοῃ 5εῦνεβ ΠΠυτΟς, [6τι.Ψ 

Τγαῖ!.2.3; ἘΠΙῚρρ.εα".5.34) δ. 650. 5εῦν 88 πα αἰζεηάβ ᾿ροὰ ὈΙβΠΟΡ; 

ἱ. Βεΐπο οἰοβαὶν αϑβοοίαιεα Ὑἢ Ὀίϑμορ ἰπ [155 οὐ τηϊπβτοσίδ] 

οἴῆςε5, (Ἰεπι. ραφά.3.τλ(ρ.280.20; Μ.8.6760); ἀπὰ Ὀεϊϊενεᾷ το Βᾶνε 

Ῥθθῃ οἱοβοῖν ἀϑβοοίϑίθα ννῖτι ἀροβῦ!εβ ἃ5 ρούβομαὶ δἰτοηἀαηΐβ, 4, 

Ταορι. Α δπίρ.182.11); Π ον] ον. τό. τ ; 11. ἀπά Βροοία!ν ογἀαϊποα τὸ 

επὶβ Ταποϊίου. (ν. ἱπέτα το), οἱ ΗΠ ρρ ἱγαάαρ.9.2.; 111. ἀοῦηρ 5 

ὈΙβμορ 5 ἀρεηΐ απᾶ πιϊμίβῖευ ; ἴῃ ροη., 10,30; Οοησί. ΑΡ}.2.26.5, 

2.30.2; 85. ᾿ΟΙΒΒΟΡ᾿ 5 ἐγο᾽, (ἴδηι ρ.12(Μ.2.48.}; Οοησι. Δρ.3.44.4; 

1514. Ῥε].εῤ}.4.188(Μ.78.12778}; τοροσίηρ τὸ ὈΙΒΟΡ οη οοπάϊτίοη οὗ 

Ηϊ5 ρϑορῖς, Ποριφηι...61; οἵ ΤΣ ΗῚΡΡ.κανι.5.35; ν᾿. αἰίεπ 5. ὈΙΒΠΟΡ 

ὁπ τυταΐ νἱϑιτατίομβ, ΤΡίομ.ν. Ῥοΐγε.27} ν. ΟΒτυΐθ5. Ἔρίβοορα!ι ἰοίτετβ, 

Ἐπ5...6.6.τ0.:ο(Μ.20.5724}; ἀπᾷ βεπὶ ὈΥ Ὀίβμορ οἡ οὐγαπάβ, ΤΠ, 

αῤοϊ. ἐς. 6η(ρ.145.20; Μ.25.3680); νἱ, δἴζοπ 5 σοσπο}}5 ΜΓ ὈΙΒΠΟΡ 

Οἵ 5 Βἰβ τθργεβοιζαῖνο, ᾿π5.}.6.6..4.3.2(6168) ; 1Ὁ.7.38.1(7084}; 50ζ. 

λ.6.4.16.16(}}.67.1τ570); ἅ. αἶϑὸ βθῦψεβ ὑσεβονγίειβ, ἔΠῈρΡΡ.600.5.34) 

ἐχειροτονήθη...δ., ὡς καὶ τῷ πρεσβυτέρῳ διακονήσων Βα58.}.1τ6ο0(3. 

2588; Μ.32.6410); Οὐση5ὶ..4.Ρ}.3.20.2; 6. ΜῈ Ῥγεβ νυ τοῦ5, ἀρΆΟΟἢΘ5 

τργέβεηξ ἃ σμιγοι ἰῃ ἀΌβαποθ οἱ 115 Ὀίδπορ, Ιρῃ. ΡΠαἄ.1ο.2; ἔ. αἀ- 

μαϊηϊβίετς δἰτηβρίνίπρ ἀπ ροοτ-τ μοῦ, ΠΕ ΗΠρρ γα αρ.ο; ΤΗῚΡρ. 

εαπ.5.36: Ογάο ἵξεεὶ. 4.22; (οηοὶ. Αρ}.2.32.1. 18.3.10.1} ἃ. τος 

δἰοῖς, ΤΕ ΖΗΙρρ.εαη 34; Οοησι. ΑΡΡ.3.το.1; Ἀ. ἴαδοθεβ, οὐ ΠΙΡΡ ἰγαά. 

αῥ.33; οἰ Η!Ιρρ.εαηότ; ΤΡΙοπ.νΡοῖγε.τ2; θά Ῥυδδοῆ65. Ξενο- 

φῶντα....τὸν ὃ. καταλιμπάνω. «καὶ γὰρ αὐτὸς ὥσπερ κἀγὼ καταγγέλλει 

τὸν ᾿Ιησοῦν Α4..ΤἼον»».Ἀ 66(ρ.183.7); ΟΑποι(στ4)οαη. 2} ὈᾺΣ ῬΕΥΤΏ Β- 

δίοῃ ρίνςη Ὀγ Τιοοπέϊιϑ το Αδτίαβ ἴῸ Ρυθᾶ ἢ 85 ἃ ἀφασοὴ τοραταάρα 85 

ἀραβαδὶ, οἴ ΡΒ Οβε.}.6.5.τγ(Δ6.6ς. σο80); ἅἀπᾶ οορηβαγεά, Τλάτ,ἢ.ἐ. 

4.24.6: Ὀἴϑπορβ τοῖπβε ἰὸ ἀϊβρυΐς τὰ Αδεαβ 8 ἀδφαοοη, ῬΆΠοβι. 

Μ.ε.4.τ2(525Ὰ}}; ἃ. ἴπ Ῥεσβθουτίοη αἰίθη 5 ἸΡΟῚ ΠΟΙ ς530 75 ἴπ ὈΤΙΒΟπ, 

Δ1.Ρενρ.2(ρ.65.17); 1δ.δ(ρ.71.25); ἐδ. το(ρ.17.1); 1. ἀϑϑ᾽5ῖ5 αἱ ἙΟΟΙαοἷδ5- 

εἴα ἐὐϊδιπδὶβ, Οοηϑί. ΑΡ}.2.4.7.τ; Κι δ ραβίοια] σατο οὗ 5] ηοΥ5 



διάκονος 

ΘΧΡΕ]δα ἔτοιῃ ΟΒυτοῦ, ἐῤ.2.16.1; 1. ΔΤ ΡῈ 5 σοηρυθρδίιοῃ ἴῃ ΟΠ ΣΟ 
86 Κοορβ οὐάευ, 1Ὁ.2.57.15; ὙΠαῚ, ἢν6,5.18,21; ται. σιυιαταβ ἄο015, 
οἵ, Βεδακεαζίαᾳ 2.57. 6(ΕῸΠΚ τ Ρ.162.3); διακόνοις..«ἡ φυλακὴ τῶν τῆς 
ἐκκλησίας πυλῶν ἀφώρισται Μίαχ.δοἑοί,ρ,. ιομ. ἄν.8ιτ(Μ.4.5480); 
Βα: οἵ, 164. ςοβοῖ, 6. ἢ. 5.6(}1.4.τ654) οἷτ, 5, ὑποδιάκονος ; 1... ΕΧΟΙ- 
Οοἰζο8 οδπα ἴθ ἴοσ Ὀδρίβιη ἐν τῷ φωτιστηρίῳ...ἐπιορκιζόντων 
αὐτοὺς τῶν ὃ. Ὀϑγτ,(ρ.09.21; Η.2.153774}; ἀσδοοη 5 διμοτοῃ δὲ Ὀὰρ- 
τἰδαι Ὀεῖης {Πδΐ οὗ καθαρτικὴ...διακόσμησις ἸΏ νΟΙν]Ωρ ργοραγαίίοη 
οἱ οδπα!ηδίεβ, Ποη τι. ἢ, 5.16 (λ1.3.508.); Μαχ,σολοί, οι. 6(Μ.4. 
1640): ἀδασοι ἀββοθπαβ 1πῖο νγαῖοσ ΨΊ οαπαϊάαῖο, ΟΕ ΠΙΡρ ἰγαά. 
αῤ.21; Ο. ἀδδσοῃ δηα Ὀαρίιδιῃ ; 1. ρουτηϊεεα τὸ Ὀαρίϊζο, Ουτγ, 
εαἰφεἦι.α.35 ; ἀξετῃ ΑΌβεηςε οὐ ΒΙββορ, πεῖ ρτιοβίβ περ! ρσεηΐ, ἀδασοι 
ὈΑΡ 1Ζ65 ; {Π|5 ἃ βοδπαδὶ ἰο τηϑην, Ὀὰΐ ἀρρτονεᾶ ὃν Ὁῃγχνβ. οι. 4.3 
τῷ. «4. (9.340Ε) ; ρευσηι {66 ἴῃ αΌβοπος οὗ ρηεξε, Τί οι. 2} αγ.2 0:30 
(1.596); Ργος,α.2} 7.29: 34(Μ.87.12174}); ᾿ξ. Του άάρη, (σης ΑρΡῥ. 
4πι|ιι; 1Ὁ.8.46.π|| Μακ.Ξολοῖ,ε.}.3.2(Ν.4. 400); Ὁ. αἱ δυσματιβε: 
ἀεδοοηβ Ρεγΐοστι τιδὴν ἀαἴ165 δηα ἀγα οἱ τοῦ σεπτοῦ θυσιαστηρίου ὃ. 
1514,}ὲ].6ρ}.4.τ88(..,78.12778); οἔ, δ, ... μυστηρίων ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ 
ἴση. 7 γαϊ!.2.54.; Ῥαζίϊς. Γπποϊίοηβ ἰποῖπθας ἢ. ρχθρασζαίίοη οὐ αἰϊαυ, 
Αἰ. Το. ἃ 4ο(ρ.τόξς.18); Ε1. τοδαϊηρ προέτρεπον τὸν μὲν ὃ. ἀναγινώσκειν 
ψαλμόν ΑἸΕ, μεξ.24{0.84.τ6; Μ.25.676Ὰ); οἱ ὕοβρεὶ δ. ἢ πρεσβύτερος 
ἀναγινωσκέτω τὰ εὐαγγέλια (οῃμεί..4.1Ρ}.2.57.7; ἀναγινώσκει ἐνθάδε 
[5ς, ΑἸεχαηάχ!α) μόνος ὁ ἀρχιδιάκονος- παρὰ δὲ ἄλλοις, διάκονοι 802Ζ. 
ἦ....7.τ0.6(}1.6).14774} βοτηείμλεβ σοι ἰπίπρ οὔῆσεβ δπα {165 οὗ 
ἄξφασοι ἃπα τοϑαοΥ, 070 8882; οἵ. εὐαγγέλιον, 11. ἀαχηρ βεγνίος, 
Ῥτοσϊαταβ οι οὗ 1πβιγασῦοπ5 ἴο ΟΠ στο ΊΊΟη, ὑναυὴσ Πο86 αἱ 
ναυίδτιος ]Π Ἔδοῃ ΟἴΠΕΥ ἴο αἀερατί Ρεΐῖοσς (ογηγηππίου, Οσηβρί. 
4}Ρ.2.54.1; ἀλλα σαἰθοιιηθὴβ ἀπά ππὶηἰτἰϊθα τὸ σαν, 1.11.1. 
8.6.2; ΤΟ ΒΥ γ5. γοάτρ.τ.53(8.374}); [11..αε.(ρ.τ76.1.5} εἴσ, ; ἀπποιποὶησ 
5] 65. οἵ ῥῬτᾶνεσ, Στ αρ (οηςὶ, ἄρ.8.13.2; ὅταν.. ὁ δι λέγῃ, ὑπὲρ 
τῶν κατηχουμένων ἐκτενῶς δεηθῶμεν (Ἤγν5.λο».2. 5 τη. δΔ(ογ.(το, 
4358); ὁ δ. βοᾷ, ὑπὲρ τῶν ἐν Χριστῷ κεκοιμημένων Ἰα,ἠσηι.21.4 π Αε, 
(9.176Ὰ}); ΙΔ ῤγορἐ οὐδοηνγ 1.2. 56.188.) Στὶ, 7αε,(ρ.τ7ο.τ8); δαα ἴῃ 
ἸἸτατρΊθθ ΡΆ 5511 ; ΟΑΠ]Π πρὶ [ΟῚ 51]]6τῖσα απ δἰζοηιίοπ Ὀείοις τεδάϊηρ, 
Ομγγβ.ἤοηι.3.4 ἴ 211 }|655.(11.527Ὲ}; 14, πον. Σο. 5 18. Α(ε.(0.150Ὲ}; Δη- 
πΟΌΠΟΙΏΡ Κ]δ5 οἵ ρεᾶςθ, νυ Η α! θεἶ,.23.3; δα αἰ βηλβϑῖπρ' σοηστερα- 
ὕοῃ, δ ρ.Οὐηεὶ. 4.,}}Ὀ.8.τ5.τὸ; Γῆγγϑ. }μ4.53.6(1.6140); ΟΣ ΠΜαγε, 
(0.142.27); ἴν. ὈΓηρίηρ οἰοπηθηῖθ. το σοΙεργαπὶ αἱ οἤετίογυ, οἴ, 
Ἠιρρ ἐγοά αῤ.23.1; ΤΠ ρρ.α,.3.2ο; οὗ δ. προσαγέτωσαν τὰ δῶρα 
τῷ ἐπισκόπῳ πρὸς τὸ θυσιαστήριον {1|.ρ.(ὐηϑέ, ρῥ.8.12.3; δηθὰ 
βίϑπαϊηρ ΒΥ ψΙ ἢ ἴδῃ ἰὸ Κδὲρ ᾿μβϑοίβ ἔγοσῃ οὔ 1668, ἐδ, ; ν. Ὀτιηρ- 
ἷησ ΜΘΊΘΙ το ὈΙσδῃορ 8η4 ῥγίθϑίβ δ΄ ΔΙΊΔΥ [ῸΥ ΔΟ] τσὴ οἱ μη 5, νυ, 
Ἡ.εαἰδεἶ..23.21 Μὶ. σοτητηπη]σαίηρ [δ ῬΕΟρΙδ, Τυ5{. χαῤοί,δς. (Μ. 
6.4288) οἷτ. 5. εὐχαριστέω; 10.67.π(4200) ; Δατηϊπίϑεουϊηρ ΟἤΆΠςΘ, 
Η!:ρρ.ἱγαά.α.23.7-2ὃ; ΤΗΙρρ.ἐαπ.5τ.216; οἱ Πτν8.ἠοηι, δ 2.6 τη. Μ|. 
(7.790Ὰ) οἷ. 5. διακονέω ; μα [αἰκιηρι. ΟΟἸπγλαπίοι ἕο [6 ἀρβεηΐ, 
7αβέ, χαροὶ,δς, (Δ 1,6.4288) ; τ0.67. Ξ(4200) ; νὴ. αἰδιΡαύπρ τὰκ δηά 
ΠΟΠΕΟΥ͂ αἰΐοσ (οτητηππῖοι ἴο ΠΕΥΥ ΒΔΡΈ ΖΕ, 1 ργεβονευβ αγὸ ποῖ 
ΡὈταβθηῖ, οὐ ΠΡΌ. τη. το.τ45, ΜΔ, Ιηἰγοαιπιοίηρ ΘΠΘΥρΡΏΤΩΘΙΒ. δὲ 
ΘυσΒατιβί ἴου ρτάνεσ ἴο Ὅς τηδαςδ οα {πεῖν Ραμα, ΟΠ τγϑυμοορῤγε- 
ἠόμ5.4.4(1.4778); κ. ουθι θη τὸ οοδἰερταῖθ, ΟΝ ς, (225) απ. 18; 
(οπμοὶ. Αρρ.8.46.ττ| Ὀπὶ οἴ. ὃ. ὁμοίως θύααντας..«πεπαῦσθαι.. «πάσης 
τῆς ἱερᾶς λειτουργίας, τῆς τε τοῦ ἄρτον ἢ ποτήριον ἀναφέρειν (Δπςο, 
(214)εαη.2; Χι δηα ἰοὸ σοχηπιπιοαίε ρῥχιοϑίβ, ΟΝΙο. (225) κω». 18; 
4. αἱ ἀραῤξ, ῬτεβΟνίου οὐ ἀδβοοη αἰβίσ αῖθ5. εὐλογέα, οἵ ΗΠΡΡ. 
ἱγωά.αῤ.26; τ. αἵ δριβοορᾷὶ! εἰδοίομβ δη6 σοῃβθοσαίίοηβ, ἀθδοοῃ 
ἀβορσίαῖπθ ρορυΐαΥ ΜΙ], ΤΡίοη.υ, Ροΐγο. 22; Ὀτίηρβ οαηαιάαίς τὸ 
ςομβθοσδίηρ ὈΙβπορβ, 10.223; ἀδβοοπϑ᾽ ΠΟ] (σοϑρε]θ Ὄνεὺ Ππεβα οἵ 
οδδαϊααῖθ ἀμαχγίηρ σοπδβθοζαιίοη, Οοησὶ. ἄρΡ.8.4.6;} 8. ἀδδοου᾿β 
οἴπος οὔξθῃ σοτηθηθα ἢ ρατίςο, οἴποίαὶ ροβιιίοη τὰ ΟΒΌΤΙΟΙ, 6.Ρ., 
Βοδα οἵ τπομπαβίοιν ὁ εὐλαβέστατος...δ, καὶ ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος 
Ογτυῥισοί(ρ.15.27; 52.1074}; ΤΠαϊ.0}.27(4.τοβο); ΟἿ 8647; δ. ... 
οἰκονόμος ΟἿ( 8822; δ. τε καὶ ἐπορκιστής Ἐπι5.»:..2.τ(ρ.009.7; Μ.20, 
146}; ὃ. καὶ ἑατρός ῬΠιομἄ.τοά4.538; Θμῤῥ[ οι ρ.  Βοιγί οἱ. (4Ὸ 
4.1.3 Ὁ.36.14; Η.2.523Ε}; ἔν ἴῃ βθη.: 1Π 51Π|116 οἵ 58:0, ἀδδοοηβ 
οοτηρατεὰ νι τοίχαρχοι, (Ἰφπιερ. τ4(Ν.2.40Ὰ}) οἴ, 8, πρεσβύτερος; 
ζοησὶ, ρῥ.2.57.2; βατασηατν οἵ ἀεαοομ᾿β ἀπ165 ἀπα ὈΓΙνΊΘρεβ, ἐδν 
8,28,2; τι. ΒΡΙΠ 88] Ἰητοχρεείαξοηβ οὐ ἀθδοοη᾿β οἴποα οὗτος πρεσβύ- 
τερός ἐστι τῷ ὄντι... καὶ ὃ. ἀληθὴς..«ἐὰν ποιῇ καὶ διδάσκῃ τὰ τοῦ 
κυρίου ΟἸετὴ,5 γ.6.13(ρΡ. 48: τ; Μ.9.2284}; διακόνου λόγον ἐπέχει ὃ 
πρὸς τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας ἀλείφων τὸν νοῦν, καὶ τοὺς ἐμπαθεῖς ἀπελαύνων 
λογισμοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ δεῤοὶ.82 ἰὴ 70. Π]πλ, οὶ, 4(Μ.88,7.574); οἵ. δια- 
κονῶν ἐστι, σώματι μὲν ἀνθρώποις παρεστώς, νοΐ δὲ ἐν οὐρανοῖς διὰ 
προσευχῆς κρούων Το]. 5εαἰ.4{ΜΜ.88.7174}; 8. ΄αλη Ποϑύοηβ ΤῸΓ 
ἀεδοοπ᾿β οἴποα; 8. σϑῆ. ΤῆοΓᾺ] Ὁμασδοίεσ δ, ἄμεμπτοι... μὴ διάβο- 
λοι, μὴ δίλογοι, ἀφιλάργυροι, ἐγκρατεῖς περὶ πάντα, εὔσπλαγχνοι, 
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ἐπιμελεῖς, πορευόμενοι κατὰ τὴν ἀλήθειαν τοῦ κυρίου Ῥοΐνς.ε}.5.2; 
δεδοκιμασμένοι..-μεμαρτυρημένοι παρὰ τοῦ πλήθους,...εὐμετάδοτοι, 
κοινωνικοΐί, κτὰ. Ὅγάο Εεεὶ. ΑρΡ.2ο; Οσηξὶ. 4Ρ.7.4τ1; (Ὠγνϑ8,ἤσηι. 
Ι1.1ἴη Τίς (ττι 040); Ὁ. ρος: ἀξδοοι ογαἀδίποα αἵ τῇ, 44.11.28 
(ρ.259.3); ταὶ πιὰ πὶ αρὲ ἤχεα αἵ 25, (δά. ΑΓ .τὸ; ΟἼΤΥ]],ἐα».14; 
ς. ΙΠΔΥΠΔΡῈ πὸ ΔΓ, οἵ, ἴγεη, ἤαεγ.τ.13.5(}1.7.5 881}; (ΟἸΒΠ),5 17.3.12 
(0.237.21; Μ.8.11024Ὰ)}; Ογάο Ἐεοὶ ΑρΡ.20; φτον] ἀφ ἀδδοορ ἰἢ- 
ξοχιηβ ὈΙβῃορ δὲ οταϊπαίϊοη οὗ δὶ5 ἱπῖθηΐίοῦ ἴο τᾶν, Οάης. 
(3Ξτ14)εάποτο; Οαη. Αρρ.5: ΟἼτα]], ἐαη.13; ποῖ ἴο τηδΥτν αἴζεσ οχαϊπα- 
τοι, (ὐηςὶ. ΑΡΡ.6.τη.1;, δίγαμοι ποῖ ἴο ὃς φατε, οὔ Οχι λον! 17 
1: 1 (ρ.1τ21.4; Μ.13.18474); Ογάο Ἐεοὶ,. ΑΡΡιτ; Ὀυῖ δάμ τε Ὁγ 
(ΑἸ ΠἸβῖαβ δος, ΗἸΡρ.ἦδεν.9.12{(ρ0.240.24; Μ.16.33868); 9. πυπΊθοχ οὗ 
ἀεδοοῦθ ἴῃ ἃ σμαχοῃ: αἱ βοτῃς, βανεη, Οὐση. 80. 5.ἢ,6.6.43.11 
(Ν1.20.621Ὰ}; ὅοζΖ.}.6.7.10.3(Μ.67.14764}; 1815. ἴΠ6 σαποπίοϑὶ Ὡὰπὶ- 
ὈΕῈῚ Ὀαβεά οὐ ἀς,6:2 δ. ἕπτα ὀφείλουσιν εἶναι κατὰ τὸν κανόνα, κἂν 

. πάνυ μεγάλη εἴη ἡ πόλις ΟΝ δοραρ5.,α».14; Ὀ.ΧῈ ΤΌΤΑΌΘΥ ΨΆΥΙΘ5, 6.5. 

Ν 

ἀρ.6δ:2 ἀρδοϊαγεά το ὲῈ ᾿σγθίθναπι ἴο απδϑείοι, ΟἼΓγα οαηιτό; 48 
ἀεδδοοηβ βίρτι ἰεϊτεσ οἵ Ἐάδ ββδῃ οἰεσον τὸ Ῥῃοζυβ δηᾶ Ἐλιβζαι 85, 
δ ῤὈῥίσιαΡ. ΟΒοσντ εἰ. (Α(Ὸ 2.1τ.3.0.36.71}; Η.2.5330)}; τοῦ ἀφξαοοχιϑ 
ἴῃ »τθδῖ σμυγοὴ οὗ ΟΠ 5 ΒΉΓΠΟΡΙΕ, Ἰησγεαβεά ἴοὸ τὸ Ὁγ Ηθυδο]Πι5, 
Ῥῃοί,μογος. τ. ο( Μ.το4.1ο 30); 10, ογαϊπδίϊου : Ὀβθορ αἰοης ἱτὰ- 
Ῥοβϑ85 μη α5 οὐ ἀδβοοη, 5ἰρτιγιησ τπαὶ ἀδδσοῃ 15 ογάιηαα το δῖ- 
το Πα Ὁροη ὈΙΒΒΟΡ, οἵ ΗἸΡΡ.ἰγαά αρ.ο; ΤΗΪΡΡ. ἐαη.5.38; (ομδί Ρρ.8. 
χ7.2; ΟΘτοηΟὴΥ ἀεβοσ θεᾷ Ὀυεῆν, Ποῦ. Αγ. δ. ἢ. ς.2(}7.3. 5008); οταϊπα- 
ΟΣ ῬΙΔΥΘΥ ἴον ἄδδοοῃ, οὐ ΗΙΡρ. γα, αρ.ο; ϑεσαρ.εμεῖ, 26; (οηδί. 
ΑΡ}.8.18.1-. 11. ἀτε85:; ἃ. ψῃϊε τοῦθ Ππομπόνιος ὁ ὃ. ... ἦν 
ἐνδεδυμένος ἐσθῆτα λαμπράν Μί. ΒενΡ.τοίρ.77.1); ΟἹ ΗῚΡΡ.ἐ4η.3]. 
201; εἴ. οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑποδρηστῆρες ἐν εἴμασε παμφανόωσιν Οτ. ΝΖ. αν. 
2.1.τό,1τ(Ν}}.37.12554}; Ο(ἢγγβ,λοηι. 2.6 τῷ Μ. (7. 7800); Ὁ. ἄξασοη 
ΒΊταα ἴοσ βεσνῖςθ, (ορηϑί. Αρ}.2.57.4; οατηρ βἴο!θ οπ ἰοξε 958οι]- 
ἀετ, Πμσγϑ. ῥγοάίρ.τ.53(8.374); ΗΒ ὀθόνη 5ἰρτι  ἔγίηρ ΟὨτίβε᾿ 5 μσΠΥ 
ἴῃ ΨΆΒΗΙΠΡ ἅπ4 ψΨΊρὶπρ ΟἸΒΟρ]ε8᾽ ἴδεῖ, 1516.Ὀ6].6}}.1.126(Μ.78. 
2120); 15ορΒγ. Η ἰϊμγρ.)(Μ.87. 2088}; ο. βυταθο σπι οὗ ἀδαςοη᾿ β 
αἀγε55 []}}Ὺ βχρίβιπδά, ἐδ.(3οϑϑα.,Β); 12. τηδπίθηδηος οὗ ἀδαοοηβ: 
οΟἴϊεηρϑ ἅτ αἰν! δα ἀοηρ ἀθβοοὴβ Δ Π ΟἸΠΟΙ οἰετσν Ὀν ὈΙΒΏΟΡ 
ἀπα Ῥχδϑίβ, (αη. ΑΡΡ.4; ὅσον... ἑκάστῃ τῶν πρεσβυτίδων δίδοται, 
διπλοῦν διδόσθω τοῖς ὃ. εἰς γέρας Χριστοῦ (ὑοπεί. ΑΡ}.2.28.5;; αἱ... 
ἀπαρχαὶ τῶν ἱερέων εἰσί, καὶ τῶν αὐτοῖς ἐξυπηρετουμένων ὃ. ἰ0.8.30.2; 
ΒΌΣΡΙΙ5 οὗ ᾿δυ ϊορια᾽ αἰνία6α ἀτηοτρ Ὀἴβπορ, ρῥτιθβίβ, ἀδασοηβ, 50- 
ἀβδοοηβ, ἴῃ Ῥγοροτσίίοτι οὗ 4, 3, 2,1, 10.8,31.2; 13, ἀδᾶσοτι ΠουτΏΑ}}ν 
Ῥτοιποίεα ἴο ΊΡΏΘΥ οἴποςρ, οἵνόγωο Ἐπεί, Αρῥ.22; ἱἰταρ] 64, ΓΡίοπ, 
τι Ροίγειττ; οἵ, τ ΙΠ.. 4:12 85. πίϑυργεῖοα Ὁν Οοηεί. Αρῥ.8.22.4; 
ΟΠγγβ. λό, ΣΟΥ ἦπ τ Τίρι(ττιδο50); Τάτ. Μορ5.1: Τῆνι.3:τ3(Μ.66. 
9410); 11}. 7ας.(ρ.2ο8.τ0); ἔτεα. βιισοορεαϑβ Π15 ὈΙΒΒΟΡ, ΤΡίοη.ν. Ῥοΐγε. 
27} δησβ οὐ πϑίοη ἐο ρυἹθϑιποοά ἃ ΒδΧ ἴο ρχεΐεπθηΐῖ, π]ορ. ρ. 
ῬΒοὶ,οὐἄ.τ82(Μ.1το3.5334); 14. ἀβροβίοη οὗ ἀδασοι ἴοΥ ᾿πη πιοσ τ ν, 
ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΪν ἱπνοϊνὶπρ ΘΧΟοχητηππίοαίΐου, Βα. 188 ξαη.3 
(3.2718; Μ4.32.6728); ἀξαοοη ἐν χείλεσι μιανθείς τοτηονοά ἴγοιηῃ οἴῆςο, 
ὈαῸ σομίϊη65 ἴο τεσδῖνα (Τα ΠΠΙῸΠ ΙΓ ἀδδοοηΒ, 14.6.21} ἐαΉ. 
7ο(327Ε; Μ.δοιΑ); τϑιηονεα ἔτοσὰ οἴἶοε [{ ἔοιπα ραν οὗ οὐἴπῃθ, 
ἀπ ποῖ τοϑίουθα, ὄνομ 1 ρεηϊοπί, Ὑπάτγιϑεθα,ρῥ. 5. τοῖ(Μ. ρου. 
1581}}). 

Ο. διάκονος, ἢ, Φεαξογόδδ, 85. ἸαΔΌΠΟΥ Δηαἃ ἐνϑηρο  8ῖ ἃπιοηρ' 
“ΜΟΊ Ἐη, Ο]δ πη. 61}.3.6{(0.220.24; Μ.8.11574}; οἴνΟγάο Ἐξεεὶ.4.}}.24:-28; 
85 1 θυτι αν Ὀδίνθεη ἰαγ οταθη 8η4 θαοοη ΟΥ̓ ὈΐΒῆορ, σοτα- 
ΡδΙρα ψ ἢ Η. Ομοβῖ ἴῃ γεϊδτίοη τὸ Ὁ εϊβῦ ἀπα θα] ονουβ, (γιέ. ἄρ. 
2.26.6; Βα5 διυϊμπουν ον ΨΙάοννθ, 10.3.7.7} 15 ὙΘΡΌΪΑΙ ΠΙΪΠΙΒΊΘΥ 
οὗ Ομυσοῃ, Ῥα)}.υ.Οἠγγϑ.το(ρ.ὅτ.3; Μ,47.35); ἐδιτό(ρ.τογ.3; 60); 
170.1), “γιεμα.67(Ρ.174.το; Μ.96.13164}; δ. οὗ ἸΨΟΠΊΘ 5. ΘΟΠΊΓΙΏΣΥ, 
ῬΑ]1.}. 1 απ5.7ο(ρ.τ66.8; Μ.34.12424}; ἴτρᾳ. 85. {{π|6 οἵ τηαϊνίάιι415 
Ἀγαλίασις δ. [( 12.3.1238; Φαυστῖνα ὃ. ΑΜ Α τιῖρά; 1Ὁ.1.226᾽ τᾷ. 
1.326; 1Ὁ.3.144 (ϑϑες, ν--]}; δι σομιβθογαίθα ρεύβοῃ, Β85.62}. 100 ΖαΉ.44 
(3.2068 ; Μ.32.7298) ; ογδαϊηθα ἡ] Ἱπιροβιοῃ οἵ μαηαᾶς, ΓΟ ΆΙΟ, 
ἐφ, 1 5; Ταϊπίτασσῃ ἀρ6 [ΟΥ̓ ΟΥΙΠΘΈΌΟΙ, 40; οατοῖα] ἰρϑεϊησ τα- 
αὔῖτοα, 1. 

111. (Πθ0].; 
Α΄, οὗ θοῇ 85 ἀροηΐ οἵ Εαίπετβ ψ}11}}, Ο]οιη ῥαδά.τ.2(ρ.91.24; Μ.8, 

2520); θεοῦ μὲν υἱός, σωτὴρ δὲ ἀνθρώπων, καὶ τοῦ μὲν διάκονος ἡμῶν 
δὲ παιδαγωγός 1.3.τ(ρ.237.2; 5574}; (ΑτΔη), ΡΒ οβί, ἡ,6.9.14(Μ.6ς. 
6360) οἰξ. 5. ὑπηρέτης ; ἀΘη!δα καθὸ λόγος ἐστὶν... «ὃς εἰς τὰ ἴδια ἥκει 
καὶ διαλέγεται μετ᾽ ἐξουσίας, οὐχ ὡς ἄν τις ὃ. τῶν παρὰ θεοῦ δεδομένων 
λόγων ἈΡΟ]].ἀρ.καὶ, 0.12: 5ο(ρ.335.7); ον γε, 70.1.0(4.73Ε). 

Β. ΘΗ. σοί τὸν δ. τοῦ πεπονθότος θεοῦ Ταῖ᾿ογαὶ.τ3(ρ.15.5; Μ.6, 
8364); (Βα ϑ:} 46λπ|), ΟἸ]απι. οἐγ.2.8(ρ.133.8,το; Μ.8.,0738); ἡ περιστερὰ 
δὲ σῶμα ὥφθη, ἣν οἱ μὲν τὸ ἅγιον πνεῦμα φασιν, οἱ δὲ ἀπὸ Βαοιλείδον 
τὸν δ. 1Δ.6χε, Τἀοὶ, τόρ. ττ12.5; Μ.0.66 5). 



διακοπή 

(. (αγοοβίβη), οἵ βενεη Ἰθεέϊεσς ψῃ ]οἢ σοργοβεπί ἀροηΐ οἱ Νοῦς 
ἴῃ. γοδῦοῃ, [τεη.ἦαδν.1.14.7(ΝΠ.7.6 88). 

διακοπή, ἧ, ὅγεαξ, ραῤ, ᾿ηϊογγερίΐοη; ταρί., Οὐ. 7ο.6.2(α ; Ρ.τοϑ.γ5; 
Μ,14.2Ο1Α}; ἡ δοκοῦσα δὲ δ. τῶν εἰς “Ιεροσόλυμα ἀνόδων τοῦ ᾿ΪΙησοῦ... 
οὕτω μόνως σώζεσθαι δύναται [τοῖ. αἸΒοΥΕΡΘΉοΥ Βεῖννθθιη δοσουπίβ ἢ 
ξουγ ἢ σΌΒΡΟΙ ἀπα βϑυηορί!05] δ. τοι τί; Ρ.2ος.το; 3648); ὃ. τῆς 
τοῦ κακοῦ συνεχείας [360. δἰ Ὀαρ(Βτη] τ Ν υ55.0γ.καϊδεῖ,,2π(0.134.12 
Μ.45.808); Ογτ.15.2.3(2.280}). 

Ἐδιακοπτικός, αὐΐα ἰο σε ἰγοιρ, ΟἸδτη. ῥασά.τ. ττίρ.147.1τ2; Μ.8. 
3654}; [ἅ.γν.(Μ1.9.744Ὰ}. 

Ἐδιακοσιονταέτης, ὥρο ἠμπάγε γεαγς οἷά, Απαϑὶ δι φιεῖ το ρ.οῦ 
(Μ.89.γ7410). 

διακόσιος, ἔσο ἐπμάγεά, ἴῃ τηνϑί. οχορ, ὁ δὲ δι πάλιν ἀριθμὸς 
τὴν τῆς φύσεως ἡμῶν εἰς ἑαυτὴν διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας δηλοῖ 
ἀποκατάστασιν ΤπατΟαπὲ.8: τ2(2.τ63). 

διακοσιοστός, ἐὐο- μηάγεάι, ΟἸοτᾺ. σἐγ. Ζείρ.)4.6; Μ.8.844Ὰ); 
19.(ρ.75.16; 8488). 

διακοσμ-έω, 1, ογάθ», αγγαηρε; οἵ Οοα οτγάοτίπρ πηΐνουβα δα. 
ΡΙδῖο θεὸν..-τὸν ““ήσαντα τὸ πᾶν ΗἩΙρρ.ἤαεγ.τ.το(ρ.19.7; Μ.16.2041Α}; 
οὗ Ἑδίδεσ, σύζορι.33.2; τὸν λόγον...δι᾿ οὗ τὰ πάντα ὃ πατὴρ “-εἴ ΑἸΉ. 
φο.41(ΜΜ.2:.068}); 14. ἐπε.τ.1(Μ,25.07Ὰ}; ΟΥ ὅοπι, ά. σορί.4ο(βο 0}; 1Ὁ. 
(814); ἐδ.43(884); 2. αἄογη, ῬΏΠοβι, ".6,3, ΞΜ. 65. 4854); ; Τπάϊλισι, 
81. 4(3. 821); 14, φι.20 ἴῃ Ὅν. (ᾳ. 20); : Τηξΐ, τούτους. ..ἐπαίνοις οὐκ ἔχει 

κόρον “υεῖν ῬΏΠοΞΚΙ.}).64.8.2(ς557Ὰ). 
διακόσμησις, ἡ, 1. ογάεγίηα, αΥ̓αηροηη:; οἵ αΠίνουβα, ὈΚ ὅ0 πῃ, 

Ατῇ, χεη!. 38(Μ.25.760); “δ. 4τ(84) ; 1δ.46(928); το Ν γβ5 ες ἀπί 1.45. 
1284) οἷζ. 5. θέλημα ; Ὁν δῆρεῖ5, Ραρίαβ [γ.4; 2. ογάεν, γαη, εἶας5; οἵ 
ΔΏρε 5, τ Ν 85. ον. 6 ἴῃ Οαηὶ,.(Μ.44.803Ὰ)}; Ῥίοσ. Ατ. ἰ,2.τ(}.3. 
1374); 18.2.2(1408); τη μἸϑίογίαὶ ογάεγ, Ἰὰ.6.ἢ.,2.2.4(}4..3.,3030}; 14 ερ.8,1 
(Μ.3.τοδ8}) ; 8. ογάσγεά εἰαίενιοηὶ, ἐχ ροσί!οη ἀληθείας δ. ἜΔξ ογαΐ.2] 
(Ρ.29.:ο; Μ.6.8658). 

διάκοσμος, ὁ, ΟΥ̓ΉΙ ΕΗ ὁ πρόδρομος..«μαρτύρων ὃ. Τματι Βευά, 

ἐῤῥ.5.31(λἴ.ο9.12288). 
διακουφίζω, γηαἶε ἰΐρβ!, αἰϊφυΐαίό, 7ο.)....325(Μ.06. 1030). 
διακράζω, εν αἰομά, ῥγοοίαΐγ, Οντιαάον, π(τ αι "ΟΑ); 14. ἐμειμίρεη, 

(5..7030) ; Τϑβηγχ γορ.4.τ(Ὁ.250.12). 
, διακραττ-έω, 1. εοηΐγοὶ, φουόγη, ἀἸγόεῖ συνῆκα τὸν...--οῦντα εἶναι 
θεόν Αὐἱβι αροί.τ.2(Μ.06.ττοδΑ)}; Μοίῃ,Ἐνη.8,τα(ριτοι, τό; Μ 18, 
τό40}; 1ἅ.γ65.1.23(ρ.247.3; Μ.41τ,10020); ὁ λόγος... οὐρανὸν εἰς αἰῶνα 
“εἶ Ἐπ5..(Οὐτ2(ρ.22..2:; ΝΕ.20.12068); 2. φδείαδίἐεῖ, ἐοηῆγηι τὴν 
ἀπειλὴν τῆς παραβάσεως --οὔσαν τὴν καθ᾽ ἡμῶν φθοράν ΑἸῇ.ἦης.8.2 
(Μ.25.το008}); 3. ΘΗ ΡΡΟΥΙ, ὙΠΩΙΉΙΑΊΉ, Ὀγέβόγυεξ τὰ σώματα ἡμῶν ἐν 

ἁγιασμῷ “"ούὔμενα Μεῖῃ.γε5.1 ὄτί(ρ,226.το; τόθ); 65. Εμ.1.} 
(1.2180; Μ.20.5258); ΟἜγνπ5. ον. 18.3 τ. Μ|.(7.2378) 1δ.52.4(5358); 
4. ρ885., δὲ εἰφεβεα ΟΥ̓. γεειγαϊμεά, ΟἈτψο. ἤοηι.22.3 τῷ Η εΡ.(12. 
200Δ). 

διακράτησις, ἡ, 1. ὀνερονυαίίοη, Ομ ν8. πον ἄϊυ.0.4(12.3878); 
2. οδεογυαμεο οἵ Ια, Τμάγιϑιμα,.ρ}.1.8(}1.99.0368). 

διακρατητικός, αὐΐε ἰ0 ἘΠπα ΤΉ ΟΥ δ βονί, πιθυῦῖ. ἃ5. σαδϑί. ζωὴ 
ἦν, τὸ ὃ. τῆς κτίσεως δηλῶν (Ἤγγπιἤοι.2.3 τπ Η εν. (12.180). 

[᾿]διακρητικός, -- διακριτικός, (οη5,.4.}.2.6.4 (ν.1. ἴον δικαιοκρι- 
τικός). 

διακρίν-ω, [ΔοΥ. Ῥᾶ55. ΡίΟΡΙ. διακρινηθέντων ΟΥΟΝ γ85.6.ἐαη.(Μ.4-. 
2258)}; Α. 1. ξεραγαίο; ἤδπος βεϊθοί, εἤσοςε, ΝόπηΡαγ. 7σιχπ τό 
(Μ,43.8764); 2. Ξεβραγαὶδ τηῖο εἰοημομίαὶ ῥαγίδ; Ὠδσε ὀαρομμά, 
ἐχρίατῃ, ΗΙΡΡ.᾿αθν.4.τς(Ρ.48.28.; Μ.οτ6. 20 82}). 

Β. ἀϊοιηρμῖδι; 1. ΘΟ ἔγομι οσθαϊοη εἰ ἐν ψιλῷ καὶ μόνῳ τῷ 
ὀνόματι διακέκριται θεὸς ὁ υἱός, πλεονεκτήσει τὴν κτίσιν... οὐδέν 
Πιάγαῃι. Τγίρ.3.τοί Μ8.20.8568); 2. ἀἴδεεγη 8 ἴππ6ὸ ΟΥ̓ ἔαϊβθ, αρ- 
Ὀναῖξδθ πάντα προφήτην λαλοῦντα ἐν πνεύματι οὐ...-“-εἴτε ᾿)ῖά.ττ.}; 
3. ὉβηβίοΙ., τεῖ. τῃ8 ἔνο πδέμσοθ, ΑΙΊρΡΗ. 7γ.(Μ|,30.1094) οἷΐ, 5, 
ἔκπτωσις; “"ειν γὰρ ἐδίδασκον 56. ὈρΡροπδηΐς οὐ ΑὙἸ115] τῇ τοῦ 
χρόνου διαστολῇ, τίς τε φύσις ἁἀσάρκου θεοῦ, τίς τε φύσις κατ᾽ οἰκονομίαν 
ἀτρέπτως ἀνθρώπου γενομένου Ἰᾶά 80. ιΞι. Μοη.ἐρ.(Μ.86.0131)) ; δια- 
κεκριμέναι γὰρ αἱ φύσεις, ἕν δὲ τὸ πρόσωπον τῇ ἑνώσει ἀποτελούμενον 
ΤΒαν Μορβ. Κ» τη ϑίρ.209.10; Μ.66.0818); οὐ γὰρ ἔστιν ἑτέρως 530. 
λέγειν]...τὰ πάντη διακεκριμένα, ἢ τὸ λέγειν δύο φύσεις καὶ ὑποστάσεις 
εἶναι Ἰιδοπί. Η ἡμοπορὴ, Β(}1.86.17730); λέγετε κατά τι ““εσθαι τοῦ 
ἰδέου πατρὸς τὸν υἱὸν καὶ λόγον, ἢ οὐχί; ἴσμεν οὖν ὅτι λέγετε, καὶ ὅτι 
τοῦτο εἶναι τὴν ὑπόστασιν ὁμολογεῖτε. ... τῆς ἰδίας σαρκὸς λέγετε κατά 
τι σϑεσθαι τὸν λόγον ἢ οὐχί; εἶ μὲν οὖν κατὰ μηδέν, ἐγγυτέραν ταύτην 
τῷ λόγῳ καὶ ἡνωμένην μᾶλλον τοῦ πατρὸς παρεστήσατε, εἴπερ τοῦ 
πατρὸς καθ᾽ ὑπόστασιν" τῆς δὲ σαρκὸς τῆς ἐν αὐτῷ οὐδὲ κατὰ φύσιν 
οὐδὲ καθ᾽ ὑπόστασιν διακέκριται ὃ λόγος" εἰ δὲ κατά τι, καὶ ταύτην τοῦ 

λόγου “οετε διαφορᾶς λόγῳ, καὶ οὐ διαιρέσεως, τί τοῦτο, ἀποκρίνασθε, 
εἰ μὲν οὖν τῷ αὐτῷ καθ᾽ ὃ καὶ τοῦ πατρὸς διωρίζετο, ὑπόστασις δὲ 

354 διακριτικός 

αὐτή, πρῶτον μὲν δύο τὰς ὑποστάσεις Χριστοῦ δεδώκατε' εἶτα δὲ καὶ 
ἔσην τῷ πατρὶ κατὰ πάντα τὴν σάρκα παριστάνετε, εἴ γε τοῖς αὐτοῖς 
καὶ μόνοις ἔκ τε τοῦ πατρὸς καὶ τῆς οἰκείας σαρκὸς ““εται ὁ λόγος 1.18 
(17808,0) ; 4. οὗ Ρεύβοῃβ ἴῃ Τυίη., Πῖου. Ατ.1,ν5.2.2(Ν|.2. 6400); ἐξ.2.1ι 
(Μ.6498); ν. διάκρισις. 
. ἡμάρο ἃ Ῥεύβοῃ, Επι|5.0.(΄.2.τδ8(ρΡ.48.7; Μ,20.οο6Α), 
Ὁ. ἐχαρηῖηε, σοπδίάεγ, Ἐπα5.} Ο,ο(ρ.217.34; Μ.20.τ3610); Βαβ, ἤν, 

1. ᾿ς. ατί(τ.τ0 7} ; Μ.20.4708); Τθῖοπ. Αγ. .»..3.2(}1.3.68τ18), 
Ε΄, ῥΟΉΔΟΥ ταῦτά μου... καὶ “τοντος ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἨρτΙλ υἵκ,1. 

2.2; 14.5ῇηι.2.1; Ἐπ5.0.(.1.27(ρ0.20.23: Μ.20.9410). 
Ἐς, τἸηδ4. ΔΠ4 Ρᾶ55., ᾿δείίαϊο, δ ἐπ ἀομεδι, τὶ σθη. ἐπαινεῖ τὴν 

Σαμαρεῖτιν ὡσὰν..«μὴ διακριθεῖσαν ἐφ᾽ οἷς ἔλεγεν αὐτῇ ΕΘΥΔΟΙδΟΙ 
ΔΒ. Υ, 7ο.13.τοί(Ρ.24-.2; Μ.1τ4.4120}; Εοτ. Οἰδηι.2.40;); κοινωνῆσαι 
Μακαρίῳ «-ομαι Το. οβοῃ ῥγαϊ οΟ(Μ.87.20 530); ο. δοῦ., δὲ 1η 
ἀοιδί αδομί, Ὁοηβί.ρΡ. 6]. Ον2....6.3.15.5; 4150 δοζ,, Ῥᾳ]].}.] απς.81 
(Μ.34.12588); 70.Μοβοῖ. ῥγαΐ οα(Μ.87.29530); Ρῖορ]. 85 βιιθβε, οἱ δ., 
Βοσυδίϊοβ ΠῸ ἀἰδββθηϊθα ἔγομ ἀθοιβι θη οὗ (ουΠ0}} οὗ Ὁ Βδ] δάση ; 50- 
οΒ]]οα εἰπὸν Ῥεοααδβε {Πὲν σοηδεεοα ἃ τἰτὰ ρατίν, ἰδὲ Ηδοϊίαίονς, 
Ῥεΐννεεπ οτι ποάοχ δηᾷ Ευςγο 805, ΟΥ 85 σεη. ἤθῖπο ἴου αἰ βϑιάθηςϑ 
ἔτοιη Ομβίσθάοῃ, ἐἠδ δεραγαιεις, ΤᾺ Θοπί. Β. ςοεὶ.4.7(}.86,γ2250) ; 1. 
5.3(12200); οὗ τούτου 36. Διοσκόρου) ἀντιλαμβανόμενοι ἀπέστησαν 
τῆς.. «καθολικῆς...«ἐκκλησίας, καὶ ὠνόμασαν ἑαυτοὺς δ., διὰ τὸ ενεσθαι 
αὐτοὺς κοινωνεῖν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ Τιγη.ΟΡ ἀπε’. Οἱ. 86.53.); 68Ρ. 
οὗ οτὔδ οὗ [Β656, 1οῆπ, ψῆο ψτοῖε 4 ΟΒΌσΟΙ Ὠἰβθίοτν ᾿Ιωάννης ὁ 
“όμενος μετὰ [Ὁ]. περὶ) Σεβήρου ἱστορεῖ ὙΠάτχ,1,δοι.᾿.6.2.21τ(}.86. 
2008); ᾿Ιωάννου τοῦ δ. ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ΟΝ]ς.(78}) 
ἀεὶ, 5(Π.4.305})}. 

διάκρισις, ἡ, Δ, σεῤραγαίτον, ἀτεηείτορι; Ἦν. ἴὰ βθη, δ. ... τῶν 
ἜΠΟΣ ἀπὸ τῶν ἀπίστων ΟἸεπη.6εἶ,4ο(Ρ.148.27; Μ.0.7170); ὁ θάνατος 
κονδι... ψυχῆς ἀπὸ σώματος Μεῖῃ.γ65.1.38(ρ.28ο.3; Μ, 41. 1040); 1. 
2. ΒΡῈ 384.7}; ὁ ἀὴρ τοῖς Αἰγυπτίοις μὲν οὐδεμίαν νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
παρεῖχε ὃ. ΟΥΝ 85,0, Μ0ς.28(}7.44.300}} 1.20 (1...) ; 2. οὗ ἀἰβέηο- 
ἄρῃ οἵ Ῥειβοπβ νη Οοαμοδα ἄρρητος..«ἐν τούτοις καταλαμβάνε- 
ται καὶ ἡ κοινωνία καὶ ἡ δ, ὅτ. ΝΥΞ5, ἀτῇ.6ςς5.4(Ν. 32. 2220}; ΠΙοΠ. ΑΥ, 
ἀ.π.2.4(. 3 6400); ; ἔστι δὲ καὶ ὃ. ἐν ταῖς ὑπερουσίοις θεολογίαις, οὐχ 
ἣν ἔφην μόνον, ὅτι κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἕνωσιν ἀμιγῶς ἵδρυται, καὶ ἀσυγ- 
χύτως ἑκάστη τῶν ἑναρχικῶν ὑποστάσεων" ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὰ τῆς 
ὑπερουσίου θεογονίας οὐκ ἀντιστρέφει πρὸς ἄλληλα ἐδ. (6410); {}. 
(644Α); ὃ. θείαν φαμὲν.. «τὰς ἀγαθοπρεπεῖς τῆς θεαρχίας προόδους τδ. 
2.1τ(6498); ἐπὶ τῶν θείων αἱ ἐνώσεις τῶν δ. ἐπικρατοῦσι,..«καὶ μετὰ 
τῆς τοῦ ἑνὸς ἀνεκφοίτητον καὶ ἑνιαΐαν ὃ. 1Ρ.(6:24}); ἡ κατὰ τὰς ὑποστά- 
σεις δι μόνη 70.10. ξ.ο.1.)(Μ.94.8ο8.}); 3. οἵ (Π6 ἔψνο παΐατεβ ἴῃ ΟΠ χὶβὶ 
ἐπαλλαττομένων τῶν κατὰ τὴν ὃ. τε καὶ ἕνωσιν σχέσεων Ἑδοηΐ. Β. 
Νερί.εἰ Επτ(Μ.86.12804Ὰ). 

Β. αἰυϊθίοη πολλὴ τῆς ἐξουσίας ὃ. Ἐπ5.υ.(.2.Ξδ(ρ,ὅς.:; Μ.20. 
10334); τὴν τοῦ ὅλου εἰς τὰ μέρη ὃ. Τιοομξ. ΒΙΝ 66, εἰ μι τ(Μ,86. 
12οό0). 

Ὁ. ἀϊδεεγηηθηΐ; 1. βοῖθδν φ αἀἸϑεγηηαϊον ἤτω σοφὸς ἐν δ, λόγων 
το ϊεμι 48,5; δ, καλοῦ τε καὶ κακοῦ ΟΥ. 70.6.5τ(32; Ρ.160.2]; Μ.14. 
2800); Εἰϊαρι(οηςὶ, ΑΡΡ.8.12.17; Ῥτος.Ό..15.3:3(}1.87.Ἰ0008); 2. ἀϊς- 
ἐγ ΠΟΉ, ΘΉΕΥΟΥ 7μάρεπιφηΐ, Μας. Αερ. εἶου. αϑίΜ. 34. φοις); πηγὴ καὶ 
ῥίζα καὶ κεφαλὴ καὶ σύνδεσμος πάσης ἀρετῆς ἐστιν ἡ δ. ἘΝῚ υ, (0. 
(}1.70.14688); ο0.Μοβοὶ ῥγαὶ, 6(Μ.87. 2900); τὴν πασῶν ἀρετῶν 
βασιλίδα ὃ. Βορῆτ. Η μαϊΐυ. (Ὁ. 513); 3, ἐχατηϊμαίΐον, ξογμίΐηγν, ΟΥ. 0. 
28.8(7; Ρ.390.4; Μ.14.6078); τὴν ὃ. ἐποιεῖτο τῶν λεγομένων Ἐπ5.ν(, 
4.33(0.120.13; Μ.20.11818); Τα τ.ἢ.6.2,26.το(3.804). 

Τ. ἐεδίίαϊοη, ἀοι δὶ, ΟἸοτη, φ ἄ.5.3τίρ.180.32; Μ.0.6378); Βαπ.ε. 
51,2(3.1440; Μ,32.202Α); ὁ διάβολος... ἐπεισήγαγεν...«γογγνυσμόν, ἤ, 
εἰ μηδὲν τούτων, ὃ. (ΞΞ διαλογισμός ῬὨ1].2:14) (ῃγγπ. ον. δ.2 τη 
με. (11.2588). 

Ἐδιακριτήριον, τό, 7.ἀρἝη!Ηη, αγδηγανιοηΐ, Ῥτοο]. ΟΡ ογ.6.13(Μ.6ς. 
7458). 

Ἐδιακριτής, Οἰδεεγητηρ, βεγεοῤίίυε νοῦν...δ, ἀγαθῶν τε καὶ φαύλων 
ἘΡΙΡΠ. αης.δ(ρ.96,7; Μ.42.τδοορ), 

διακριτικός, Δ. 8Δα].; 1. αδίο ἴο ἀἰδηριεῖςι, ἀϊτεϊηρυιδπΐηρ, ἀ15- 
ΦΕΡΉΤΗΡ, σ. βεπϊῖ. τῆς δ. τῶν σημαινουσῶν τι φωνῶν νοήσεως (ἸεΕγλ.5 7. 
7.7(0.28.27; Μ.0.4534}; δ. γενέσθαι ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ΟΥ, 70.Χ3.24 
(Ρ.248.5; Μ.14.440Ὰ}; οἱ γὰρ ἔχοντες πνεῦμα θεῖον, ὃ. πνευμάτων Ε15. 
}.6.12.5(5760 ; Μ.21.036})) ; ΟΥτ. καἰ δεἶ,.το.53; ὁ ἄνθρωπος...δ. παθῶν 
Μας.ΔΛερ λοπι.26.τ(Μ.34.6768) ; 2. Οἀὐκ|εγη]ηρ, ῥοτοοςοῖηΡ ΣΉΡΦΥΊΟΥ 
7μάρομιεμὲ ἀνὴρ πνευματοφόρος καὶ δ, ῬΔ]], ἢ, Γαμς.ττίρ.324.1ι; Μ. 34. 
10340); 1Ὁ.24{(0.77.14 τοβο0}; ; ἀρορίμ! Ῥαὶν (Μ. ὅπ. 2010); τὸ.«τῶν 
ἡδέων... «ἡδέως ἀπέχεσθαι καὶ διακριτικώτατον καὶ γνωστικώτατον 
Ὀϊδα.  ενξ.44{0.5ο.18); ῬΏΠΟΧ.ε,.51(0.τ70), 

Β, πευΐ 85 βυθδί.; 1. ἐαομὶν οὐ ἀἰςο ΗΠ ΘΗΪ τὸ δι ἔχοντες Ηοηι. 
Οἰρηι.2.30; ἑπτὰ ὀφθαλμοὺς ἔχουσα [58ς. πίστις] διὰ τὸ δ, [τοξ, αν ἢ 



διακρουστέον 

οἰξίθ οἵ ϑρίτ] ϑελοῖ.24 ἴα Μαχ.φιι ΚΤ αἱ, 54(Μ.90.5334); 2. 51} οΥ 

Ῥοῦῦεν ἢ ἐμ! ΡΥ τὸ ὃ. τῆς θείας γραφῆς Μδτς. δον ον 8. 
ἃς κοεϊϊαϊίοη, ἀοδὶ, ΟὨγνβ. μον. δ.2 ἐπ ΡἐΔ (ττ.2580). 
. Ἐδιακρουστέον, 076 γημ5ὲ γερεῖ οὐ γεσῖδὶ, 1518. ΡῈ]. ἐρ}.5.28(}.γ8. 

14410).Ψ 
οἰ διακρουστικός, εαραδίε οὐ γεΞξοϊυϊηρ λογικὴ διέξοδος...ὃ. .-- τῶν 

ἀποριῶν ΟἸετι. 5.7.6. 17{0,512.11; Μ1.0.3888). 
ἐδιακτενισμός, ὁ, εἰαδογαίε εογηδίηρ οΓ ἐπε μαΐν, ΟἸδτῃ, ραεά.3.3 

(ρ.246.2; Μ.8.5770). "“ 
᾿ διακτορίη, ἡ, οὐεε, ξεγυΐεό Μάρθα διακτορίην...εἶχε τραπέζης 

Νουη.»αν. 7ο.12:2(Ν1.43.8400); 600]., οἥῖες οἵ Ἰεοῖοσ, Ἐπάος (νργ. 

τ. 208(Μ.8-ς.8448); οὗ ἐχοτοεϊβί, 19.301. 
“διάκτορος, ὁ, Ξεγυαηὶ, αἰϊομἀατ ; 85 δι4].» τοϊμϑίεντηρ, ἸΝοπτι. ραν. 

7.6: 12(Μ.43.796Ὰ}); 1δ.1: 52(7608); δ. ἔργον 1δ.12: 26(8530); 19.15:4 

(8608); 1.13: τ2(8618). 
εἰξδιακτυπέω, 6416 αὶ ποίξ6, Ογτ,αἄονγ.τδίτ. 5090). 
ἀδιακυβέρνησις, ἡ, ῥίοιηρ; ταοῖ., ρΐάσηεο, ἀϊγεείίοη, μετῃ.γες. 

2.1ο(ρ.351.12); (].ΟγΖ.. 6. 3.1ττι; Τμάτιδιια,ρῥ.2. ΣΙ (Μ 00. 

1384}. 
πϑιακυβερνητικός, ῥτ᾽οϊηρ, βμϊάϊησ; ταεῖ., ἘΡΊΡΉ.ἤαον. 7.25 

(Ρ.428.1το; Ν,.42.671Δ). 
διακυβιστάω, ῥίμηρό ἱπγοιρ],, ΟΝ γ55.6ρ.20(Μ,46.το85Α). 
διακυκ-άω, ταῖς σομβιδίοη; ἀ08., νυ, Ὲς.36:32(Μ.60.9484); (. 

δ6α.,. ἑξγοῖυ ἵμίο τοημιδίοη, τυ 85, ἔμρετᾷ Ρ.65,3; Μ.45.2930); 

Ουγ. 7οοἷ.24(4.2τ74); οἱ δὴ ἀτριπηθηΐς ὅπερ ὁ ὑμέτερος...“-ἃ λόγος 

ΖΔΟΒ ΜΠ ορ.(Μ ὃς. τοοδα). 
Ἐδιακυμβαλίζω, αἰΐωγια το, Οα Ν 55. Ειρνιτί Ρ.25.8; Ν.45.2534). 

διακύπτ-ω, 1. αἄναπεε τονγαιβ ; ταδῖ,, ΟΣ Ῥτόρτεββ τονψαγαβ [Δ], 

Οτγ5.λονι.3.5.3 ἢ 0.(8.205Ὲ); 2. ῥέεν ομ; ἃ. ἴὰκ σ6τι. διακύψας τῆς 

θυρίδος (παρακύψας Τ,ΧΧ αςη.26:8) ΟἸετη, ῥαδί τ. (ρ.το3.1ο; Μ.8. 
2773}; ΟΒγυβιλοηι.24.5 ἴῃ: ΤΟ ον (το, 2188); 65.56.0. 1 ἠεεῖ. 2 Ἰϑ(Μ, 
8ς. ζ074); -- ἀναφαίνω (τεῖ, ῬΒ5,01:8), οτ. ἀσεὶ.13.1(Μ.88,17604}; 

Ποπσο ἀῤῥϑαν, ἀαιυη τῆς. «πορρηθείσης ἡμέρας ὅσον διακυψάσης μόνον 

Β85.3εἴ.υ. Τ δεῖ.2.2ο(6048); Ὁ. τηεῖ,, ἰοοῖ ἴθ, ἐομεόνῃ ομδϑείξ «ολι, 

Τηᾶι.ορ.α4(4.τορ 4); οὗ Θοα οὐκ ἀπαξιοῖ “-ειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὴν 

ἐπιμελείαν τῶν ἀνθρώπων [Β43.15.183(τ.5130; Μ.30.4280) ; ΤΠαι, 

Ῥγουϊά, τ(4.488); 8. «ογηἶσε εἰοϑεῖν. θησαυρὸς δικαιοσύνης ὃ νόμος 

τοῖς οὐ προσέχουσι τῇ σκιᾷ, “"ουσι δὲ μᾶλλον αὐτήν Ογτ.1ς5,3.3(2. 

4554)" 
διακυρίττεομαι, 1. δ: ἀραίϊηεὶ, ϑγιιεβιοαΐυ, τα(ρ.5τ5.6; Μοδό. 

1024}; 2. τηεῖ,, τοηεηὦ ἘΝ ὁ πάντα τολμῶν οὗτος. .«ἀρθεὶς ἀφ᾽ 

ἡμῶν αὐτῷ “"εται τῷ θεῷ 1Δ.6}.5}(Μ.66.13030).. 
διακυρόω, εὐηβνγηι, γτ. Ὀς,36:25(}1.60.041ΑᾺ). 
διακωδωνίζω, 1. ῥγοῦά ὃν ΥἱΉΡΙΗΡ 50. ΟΟΪΠ5}; τηεῖ., ἱδεὶ, ἐΐν ὁ 

σατανᾶς...«διακωδωνίσας..-αὐτὸν [36. [685] ἐν ἀρχῇ (Ὠτνβ.ἤοηι.δ1.3 

ἐπ ΜΙ.(7.716Ὲ); ἰάνλοηι.12.1 τη Ηεδ.(12.1500); ΝῚ ἐῤ}.3.153(}Μ.70. 

4568); αΌ8. διακωδωνήσας (ρτοῦ». ΘἸΙτΟΥ ἔοΥ -ἰσας) Ι56.ΡῈ].ἐῤῥ.3. 

38-(}1.78.το288); 2. τργεαΐ αὐγοαά, ΟὨΥΨ5. ζοπιγερ.6(1.2618). 

Ἐδιακωθωνίζομαι, ἀγίηξ ἐδαγά, ΟτΝ 55. ἔπιτί Ρ.51.11; Μ.45. 

2808); 1δ.(0.τ03.1τ0; 4408). 
διάκων, ὅ, -- διάκονος, [ο«(ΜΟΒΟΒ ῥγαΐ, 2το( Μ.87.Ζτοο, ν.1. δηάκων). 

διαλαλ-έω, ἴ. ῥαῤδίε τῶν ἐν ταῖς αἱρέσεσιν...“-οὔντων ζῶς) 

σωτήρια τὰ ὀλέθρια ΟΥ.70.32.5(ρ.434.1; Μ.14.1538); ὅὁΡέαξ τη- 

εοἰσγθμεἶν, ἃ5. ΟῊΒ ροββεββθά, ἔνδοθι Ν ὺ. ϑγην.45(}8.03.17258); τοὺς 

ἐκ δαιμόνων “"οὖὔντας καὶ προφητεύοντας 1Ὁ.(17250); 1.53(173268); 

φῤεαῖ μηᾶεν ἱπερίγαιίοη οἵ Ἡ. Ομοϑὲ, ἐδ. (17368); 2. 5ρέαξ οἔ, 

ἄδοονῖδε, δο Μρι. αρούν.2.2ο(ρ.39.10):; 3. ἀδοίάε, ῥα5ς ἃ γεβοίμ! 00 

τοῦτο ἀξιῶ τὴν ἁγίαν σύνοδον «ἦσαι ΟΟΡ(3ο4)αο1.(Μ1.110.8248); 

ῬΑ] ΟΠγγνς.τα(ρ.87.ττ; Μ.47.40); 4. νπιαΐε αὶ ῥγοροσαὶ ἴὰ ἀεραῖς 

διελάλησα ἀναγνωσθῆναι αὐτήν 50. τὴν ἐπιστολήν] ΟὈΠαΪς ἀεέντ 

(400 2.1.1 Ρ.84.22; Η.2.80Ὰ); Ἐναρτ.Ν.6.2.τϑίρ.68.9; Μ.86.25494); 

1ν.(ρ.80.8; 2οβτα); 5. ἡπαλε ἃ φρεεεῖι, ἴῃ [με σοῦτϑε οὗ ἃ ἘΠῚ], Οἠγοη. 

Ῥαβολι.322(Ν.92.8254); 6. σαν, ἐρεακ --- λαλέω, Ἐλ15,6.}}:.5.5(Ρ.16ο, 

28; Μ.24.τοοβο); 1 ΔῈ}. ἄτα]. Τγῖη.2.29{Μ.28.12018); 16.3.3(12Ο8Ὰ). 

᾿ς πδιαλάλητος, ωνηδ4, Ὑπάτ, Βιυά ἐῤῥ.2.68(Μ.99.12960); ἐ.2.82 

(13248); πειιξ. 8ἃ5 5 081., ΟΥΝυβ5υ. ραν. (Δ1.46.8404). 

διαλαλία, ἡ, 1. ἀΐξεσιγξε, ΠΡΙΡΗ ἤαον.64.73(0.523.18 η.); 2. ἀστή 

1Ὧ8 οουζθὲ οὗ ἃ ἀερδαΐδ; ἃ. γϑϑίμίίοη, ῥγοροβαΐ, ΟΟμαὶς. σε. τ( 4 Ὁ 

2.1.1 Ρ.84.6; Η.2.80.); Ἐνδρτ.ἤ.ε.2.τϑ(Ρ.83.1ο; Μ.86.25720); ἐ1Ὁ. 

(Ρ.8).28 ; 2580}; Ὅ. Ξρεθεῖι, ἀφεϊαγαίίοη ἡ ὃ. μου ἀνεγνώσθη ΘΙ ΓΊΤΠΝ 

ἀεί Ά0 0 .2.1.τὉ.02.26,30; Ε.2.το00)}; Τ7αυβίη.ἐῤ. μάν. Ζορς.(ρ.65. 

25; Μ.β86.τοβ 5 8); 6. ογάδν σίνθῃ ὉΥ͂ ΘΙΏΡΘΙΟΣ, Ἐναρτ.λ.6.2.τϑίρ.ο:. 

28; Μ.86.258:8). 
διαλαμβάν-ω, Α. ἰαν ῥοϊά οὔ; 1. τπεῖ., ἑακα ῥοξδεξοίοη οὗ κτύπου 

καὶ ταραχῆς ἀθρόας διαλαβούσης τὸ στρατιωτικόν Επ5.0.(.2.0(Ρ.44.20; 

Μ.2ο.οϑθο) ; 4.1. 8(ρ.217.27; Μ.20.13618) ; διαλαβούσης δὲ αὐτοὺς 

3599 διαλεκτικός 

νυκτός Ἰἅ.4.6.πο.γ(ρ.470.16; Μ.22.751Α}; ἐδιτοιδίρ.480.36; 7138); ἡ 

διορθωτικὴ τῆς φύσεως δύναμις καὶ τῆς ἀρχῆς ἁψαμένη καὶ μεχρὶ τοῦ 

τέλους [Ξ6. τῆς ζωῆς] ἑαυτὴν ἐπεκτείνασα καὶ τὰ διὰ μέσου τούτων 

πάντα διαλαβοῦσα το Υ55.07.εαἰφεἠ..27(0.1ο2.10; Μι4:ς. 600); 2. αἱ- 

ἰαεβ, ουεντυλιοῖνη, Ἔλα5.υ.0.3.5ο(ρ.1ο05.27; Μ.20.11250); 3. τηοϊμάε, 

εονῤγομομά, Οὐ γϑ55.ον. εαἰθεὶ,, 32(0.121.1, ν.}. καταλαμβάνει 810); 
4. ἰαἶε ἴῃ καμά, εομηπέμος ἄρξομαι...τοῦ λέγειν, ὅθεν διέλαβον κακῶς 

φυτεύειν ἘΡΙΡΑ μαογ.60.2ο(Ρ.169.20; Μ.42,2320); 16.69.28(Ρ.178.0; 

2488); 5. ἰαΐλε 12, ἐπεῖοδε ἃ Ῥὶδοβ, Επ5.ν.(.3.30(Ρ.94.23) Ν.20ο. 

ττοολ); γι. ».2ο:4({Μ.69.8260); Ρ453., δὲ ἐπεϊοσεοά οὐ ἐουεγρά πόδες 
υονδιειλημμένοι τοῖς ὑποδήμασι ΟὙΝγ55.ν. Μος.(Μ.44.3560); Ια, 

υὐΜΜαεν.(ρ.309.18; Μι46.ο850); 6. γεεοῖυε; 8. δῃ ΒΟΒΟΌΓ, Ροβι ας 

εἰς,, Επ5.1.6.4.10(ΜΜ.20.3774); Ρετῆ, δοϊά τῶν...τὴν ἔπαρχον διειλη- 

φότων ἐξουσίαν [4.0.0.2.44{Ρ.60.3; Μ.20.1ο021Ὰ}; [.},το(ρ.223.1; 

Μ.20.13730); Β. ἃ σοποερίϊου οΥ υπἀετϑίδηάίϊηρ τὰ περὶ τοῦ θεοῦ ὃ. 

ΟἸοτα. -ίν.7.7(0.34.3; Μ.9.4640); 8405., καυε ἃ τοπεερῥϊομ ΟΥ ὠρμάεγ- 

᾿δἰαμάϊηρ περὶ..«τῶν ὅλων ἀληθῶς. ..«διείληφεν τὉ.7.1ττ(Ρ.43.20; 48:4). 

Β. εαἰοὶι ἔγε διέλαβεν πᾶς ὁ ναὸς καὶ ἐκαύθη Μαγο ον ον. 

δ; τηεΐ. περισσοτέρως ἀνήφθη καὶ διέλαβεν...ἡ θρησκεία αὐτῶν ἈΑραίι. 

υΟν.111.68(Ρ.35). 
Ε. ἀἰονίάε; 1. τὙπᾶγὰ οἱῇ αἱ ἱπιενυαὶς, ταβῖ., Ῥάδ8., δὲ ἀϊοϊάεά οτ 

δομηπάοά δοκεῖ... ὅὁδὸς...«ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ πορεία διειλημμένη ταῖς 
ἡλικίαις καθάπερ σταθμοῖς Βαϑ5.ο»1.21.2(2.164Ε; Μ.31.5448); ον. 

Νίψεϑβ.ογιαἰδεΐ.27(ρ.1ο2.6; Μ.45.690) ; 2. ομὲ οἱ, ὀομπά ὈῪ ἃ νν8}} οσ 

ξογιβοδίίοη, Κὶ (Ορηςὶ.37(0.567.3); 3. τηϊσνγμρὲ μεταξὺ διαλαβόντες 

φασί, "σὺ τίς εἶ" ΟΥτ. 70.5.4(4.5100}; 4. ἀἴδοιι55; Ο. 806.» Αἰμεμαρ.γός. 
τά(ρ.ὅς.5; Μ.6. τοῦτο); Μείῃ.γ65.1.25(ρ.251.13; Μ.41.11298); Αἰῶ. 
ἐπετα(Μ.2ς, 960); ΕΠ ρυσαΙν τοῦ πρώτου βιβλίου τοῦ κατὰ τῶν 
εἴκοσιν αἱρέσεων ““οντος τολίεΐ ἀδαὶα τοί! 6 αἰαεῖς οπ ἐπε 20 βόγεξτες 
Ἐρίρῃ.απαριας ((Ὁ 5 χα Ρ.τόζ. ἢ; Μ.42.8400); ὁ. περέ, ΟἸετη. Σ γ.8.2 

(ρ.81.17; Μ.9.5618); Οὐ (εἰδ.5.45(ρ.48.16; Μ.1τ.12400); Ἐπ5.ἢ.ε.1.4.1 
(Λ1.2ο.760); ἔοΠονεὰ Ὀγ οἰαυβθ, ΟΥ. [0.2.τ(ρ.52.3; Μ.14.1το 40); τ. 
φβϑιτοίχ4; Ρ.413.25; 7218); Ἐλι5.4.6.3.3(ρ.:τ2.8; Μ.22.102}); 5. ἀεβηε, 

τε 6 ἀμφιβολίας...διαλαβόντες ΟΥΟΝ γ85. ἔμηιτ(ι ρΡ.70.0; Μ.45.300Ὰ); 
6. ργαςρ, εοπιργεμοηά, Οτοεχε.ΐη φάτ ττοί Μ.17.1360); Ἐφ 5.0.ε. 

4.π5(ρ.174.33; Μ.22.2928); 7. ἀεεῖάε, 7μάρσ, Ἐλι5.ἢ.6.1.30.το( 1.20. 
720Α); διαλαβὼν ὃ προφήτης ἀποκρίνεται Οντ. 5.2.4{2.2958). 

Ὁ. Ἰγαύενξα κυβερνήτην μυρία διαλαβόντα πελάγη ΟὨτγβ.ποπι.26.0 

ἦι ΜΙ.().3230}; Ἰάνβσηι.24.3 ἴῃ Ηεῦ.(12.2248); 1Ὁ.(226Ά, ν.}, δια- 

βαίνειν). 
Ἑ. ἀατη διαλαβούσης..«τῆς ξω Ἐπ5.ν.(.4.22(ρ.125.30; Μ.20.11604). 

διαλαμπής, εἠἰπίηρ εἵματα...διαλαμπέα στ. ΝαζΖιοανηι.2. (ρος ηλ.} 

6.1(Μ.37.15434}. 
διαλάμπ-ω, 1. εἀΐπε, Οὐ Οαπὶ.3{ρ.179.21; Μ.χ7.2614}; 2. δὲ τἰξμις- 

ἐνίοις ΟΥ δρείπεμξ; οὗ Ῥεσβοηβ, Επι5.0,.(.3.ο(ρ.8τ.9; Μ.20,1ο64Α); ὃ. ἐν 

ἔργοις ἀγαθοῖς 845. αγαά.ττίτ 3510; Μ.30.714}; ΟὨγγβ.ἠοη}.7.6 

ἐμ Βοιμν(. 4ο1Α}; 3. δὲ οδυΐοιι5 οὐ ραϊφηὶ ἀπὸ τῶν ευὑόντων τὴν ψῆφον 

ἐνεργεῖν 1514.ῬῈ].ε}}.5.342(Μ.78.15364). 
διαλεαίνω, ἐγέϊγαίε, Οτ.οπανγοῖν [οὐ 2ο: τ8(Μ.17.7320}; 

γπαξε σεμοοίλ, Ὑ70.1).Β. 7.3ο(Μ.96.11458). 
διαλέγ-ω, Δ. δοῖ.; σέραγαὶα ομδ ἤγομι ἀποίδον, Ογας. 51.3.87; τ. 

8.412. 
ΒΒ. ἄερ.; 3. λοϊᾷ οομύενϑθ τοῖίϊ ὅταν ἡμῖν πηταὶ μετανοοῦσιν ὁ 

θεὸς λέγει 'μετανοῶ᾽ Οτἦονι.18.6 ἱπ 76γ.(ρ.159.26; Μ.13.4774}} 16. 

:ϑ.δ(ρ.τότ. τ ; 4804}; ἴῃ Ρτανοτ τρία τὰ νοούμενα, ὡς ἑνὶ δὲ “σ“όμεθα 

Μειτίας ἀρ. ΤΗε.ἢ.6.2.321.8(3.900); 2. σαν, μεν, Ὀαα, εν} Ἰο(ρ.86. 
12); Τίάαςε. [αειχ.55(ρ.780.5); 3. ἀϊδεοιγδθ, ῥγεαει, δὶς. Ἐρ.8Ρ. 
Ἐπ5.}.2.7.30.10(Ν.20.1138); Εππικ.ἐδ.6.1τ9.16(5698); Βαβ,ἤσηιτ4.χ(2, 
1228}; Μ.531.4454}. . 

διαλείπ-ω, 1. ἐεαξ6 "γοηϊ, ο. σΘΆΪΌ. ὃ. τοῦ ἐν ἀνθώποις εἶναι Ἡ ἐτὰ- 
εἴεοι δρ.όσ. 7ο.6.30(23; Ρ.14].23; Μ.14.2650); 2. ἐέαϑε ἰ0 ἐπίξὶ, Ἐ.5. 

ἀ.ε.7.τ(ρ.318.109; Μ.22.5200); διαλελοιπότων ἤδη τῶν παρ' 'Ββραίοις 
προφητῶν ἴ4.}».6.το.τ4(σοςα; Μ.21.8400); 3. αϑαπάοη, ἀεϑεγὶ τοὺς 
μὲν ἐν θαλάσσῃ....οὐ “τες ΤΆ Οτ. ΜΕ]. (4.5 χ Ρ.200). 

διαλεκτικός, 1. «᾿1Π|6α τη ἀϊαϊεοίἑε, ΒΌΡΕΥ], διαλεκτικώτατον ὄντα 
κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων ῬΔ]}.}:.1,απη5.86(ρ.117.5; Μ.34.11880) ; πιᾶβς, 
85 50 ϊ.,), ΟἸοΥη. 7.1. 28(ρ.109.14; Μ.8.0248); ΟτΥεἰς.2.2ο(ρ.140.4; 

Μ,11.8260); 650. ἴπ θα βεηβ6, ΟἹειη.β ν.1.2Βίρ.τοο.12 ; 9244); ΟΥ. 
ΝαΖ.ογ.27.ο(ρ.16.8, Μ.36.24Ὰ}; (οὶ, 6Ρ.ῸΡ τίρ.85.12; Μ.ΡΊ, το. 
49οΑ); 2. ἔδπι. 45 βυδβί., ἀἱαϊφοίίο, ἀϊερωίαί0η; ἀδῇ. ἀπ 5ῦορε, 
ΟἸδτα. είν. θ(Ρ.30.12; Μ.8.7410); μικτὴ δὲ φιλοσοφίᾳ οὖσα τῇ ἀληθεῖ 
ἡ ἀληθὴς δ. ... ὑπεξαναβαίνει ἐπὶ τὴν πάντων κρατίστην οὐσίαν τολμᾷ 

τε ἐπέκεινα ἐπὶ τῶν ὅλων θεόν,-..-ἐπιστήμην τῶν θείων καὶ οὐρανίων 

ἐπαγγελλομένη 1δ.1.28(ρ.τορ.6 ; 9244); ἡ ὃ. φρόνησίς ἐστι περὶ τὰ 

νοητὰ διαιρετική,. «μόνη αὕτη ἐπὶ τὴν ἀληθῆ σοφίαν χειραγωγεῖ 

Ζδ.(ρ.1ο9.15; 9248); συνεργεῖ..«ἦ δι πρὸς τὸ μὴ ὑποπίπτειν ταῖς... 

πηξί,, 



διάλεξις 

αἱρέσεσιν 1Ρ.τ.ο(ρ.ὅ 53. 28; 8174}; ἴῃ Ὀϑα β5επ86 τῆς φιλοσοφίας καὶ 
τῆς δ. εὑρετής Π. 6. ὁ διάβολος] 19.τ.ο(Ρ.29.30 ; 7418). 

διάλεξις, ἡ, 1. τρεσεῖ, εοηθδνξα 01, ΟἸαπι. ἔγιχτίρ.109.2); ἡ γὰρ 
εὐχὴ ὃ. ἐστι πρὸς τὸν θεόν (Ἤγγπ. ομι.30. 5 τῷὁ. σδη.(4.301Ὲ); εἰς δ. ἐλθεῖν 
14. μο1.87.2 τ. 0.(8.521Ε}; κατὰ διάλεξιν τοογὰ 707 τοογά, τάσδε. 
.Ϊα6.1.55(ρ.78ο.6}; 2. ἰαηρμαρε, ἀταϊεεῖ, ΟΒγυβ.λον.30.4 5 (ἐη.(4. 
8004); 1ά ἤον!.31.4 ἦμι. [0.(8.τδο0; Ὀμάτιψι το ἦμ Γμᾶ.(1.337}; 
3, μορηΐν, ἀϊσεοιγδα; ὈΘΩσΕ ἐγεαίἴϑε, Ἐπὺπι5...6.5.26(}1.20.5 094}; ἐῤ.6. 

13.3(548.). 
Ἐδιαλεπτουργέω, σΟΉΓΟΥΉ οΉδδε εὐὐς δὴν ἀδίαϊϊς οὗ, πιρρίε ουεν, 

στιν ες. ἔην τί Ρ.284.4; Μ.45.0020). 
διαλεπτύν-ω, ἀρηΐηίςῇ, τεώμεο ργεαϊΐν, αὐ Ν γ85. πη. 2(2 Ρ 3211; 

Μι45.4930); Ῥειβδ8.» Ο. σϑηῖϊί,, δέ ἀεῤγίυεά, δον! ΟΓ “"όμενος τῶν 
κέδρων ὁ Λίβανος 1 δοριΐῃ Οαπέιρσόστη. (1.44.7610). 

διαλευκαίνω, τἰἰπεδίγαίο, τα  εἰθαγ, Οτοόχειῃ Ἐς.36:14(Μ.17.1208}; 
ὕντ.ς,4:2(8.60.7330); 14. αἱ.22(3.8388); ἔοΠ]ονγεα ΌΥ οἰαυβε, 14, 
αἀ07.2(1.508); (ἃ, ς,.37: λοί(ο694} ; 14.1ς.3.3(2.4750).Ψ 

Ἐδιαλήγω, εεαξε, ταὶ, τηνι ἀφμλιοῦ νο, 
διαληπτέον, ογξ τηεδὶ ἀϊδειιδ5, ἱγεαὶ, (Ἰετη βαθά,2.τοί(ρ.2οΒ.1; Μ.8, 

4074} 14.5}».2.23{Ρ.188,26. Μ.8.τοβ 0) ; 1.3. 5(ρ.214.14; 11448).. 
Ἐδιαλικμάω, τοήμμοτυ αὐὐαν ἱμβογομρβῖν, ΤΑΡΟ]] μοὶ, Βς.τ7:43(}1.33. 

1333}. 
. διαλιμπάν-ω, ἐμίογη!, 1. ἐέαδε; ο. Ρίςρ!]., ἔδπι5..1.5.18:7(Μ.24. 
2178); ϑεγαρ.ῥοηιοη, (Μ.40.09328); ΟΠχγϑ. λορ. 8.3 τη 2 Τί (τι. 
100); 8ὖ05., Ἰά ἐσνηη τ σα]. 4Ἰτοί(το.Ἴο80); 148. δεἶ.3ο(12.65 94}; 6. 
ἴηδη., ΤὨτ, ϑια.}}. 1 44(Μ.0.1ο694Ὰ}; 2. ἰδανε αἰοηδ, αἰΐοῖν ἰο τεσὶ 
μάχαι... οὕποτ᾽ αὐτοὺς διελίμπανον Ἐπι5.1,(᾽ το(ρ.248.32; Μ.20.14218);. 
Ά. ἰοἱ βᾶξ5 ἴβο. {{Ὼ6], (ῃτγϑ.ποηε ς Μ|,26:39(3.158}; 4. ἰπγιεὶ 
στοῶν, γε Ρημἶδε τὸν θεὸν ἀπὸ σοῦ μὴ “-εἰν Ἐπ5..}.Ξογηη. 21 ττ( Μ.86. 
4314). 

διαλλακτήριος, γόεοηεἸ Πρ, τιοαταϊΐηρ, Βαβιλόομηιῖ Ἐς. τᾷ. ΘΟΕ; 
Μ,20.2120); ὅτ, ΝΑ 2Ζ.0γ.21. 36(Ν. 35. 11284}; ΔῊ, ΟΣ.ογ.1(Μ.07.8134}; 
πεαΐξ, ἃ5 ϑι 0 8ιϊ., οὗ ΒΜΨΥ τὸ τοῦ κόσμου ὃ. ἘΡΗχ.3. 5300, 

διάλληλος, 1. γεείῥγοεαὶ, εαἱ. Αροο.3:2ο(ρ.235.26); Αὐτοί, ροε,ό 
(Μ.1οῦ. 5490); ; 2. αἰϊεγηαίϊΐϊηρ, εογτερομάϊης, Απάτ σον τοί Μ.07. 
1217}; 3. Ὡδαΐ, 85 βιρβί,, εογγεερομάθηεε ἵνα. «τῷ ἰῷ τοῦ χαλκοῦ, 
τὸν ἰὸν τῆς κακίας ἀντυκαραθεῖι, ὡς ἐν οὐνκρίσει, τὸ τοῦ χαλκοῦ 
παραδείξῃ διάλληλον δ. ττ(τοφοῦ). 

διαλογή, ἡ, 1. ὐἰξεοιγςο, ἀπο ΡΘΗ, ἘΡΊΡΒ.δαον.20.3(0.227.1; 
Μ.41.2734); 2. γεαδομίηρ, ἀρριηεηΐ, ἀἰξοιδοίοη, 18.48.3(0.224.τι; 
ϑόος) ; 1ῤ.77.1ϑ(ρ. 4321 τι; Μ.42.6658); οἴ. εἰς διαλογισμοὺς καὶ. εἰς δ. 
λέξεων φμίδδίες ἀθουτ ποτά, ἐδ.76.0(Ρ,350.22 ; 5320). 

διαλογίζομαι, 1. γεαϑο0Ὴ, Ἡεττη ϑέδιτιῖ. 2; {. 4.1.4; Ἠετδοίεοη ἀρ. 
Οὐ. 70.το.τοί4; Ρ.320.14; Μ.τά4. 5610); Ατἴῇ, τυ, πηϊοη.42(Μ.26.:0058); 
2. ἀϊτρμίο, ἀγρμ, Ἐοτυλ, τὴς.3,1.0; 1δ.4.3} 1ᾶ.ςΐμ.0.2.6, 

διαλογικῶς, 1. ἐπ 6 ἡπαηον οὗ α ἀταίοριε, ῬΟΙγ Ομ, Κ᾿’. 7οῦ 2:τ 
(0.25); Τάτ ἐγαη.. Ρτοςτα. (. 3); Ἰᾶ,φριτοί(4.1210); 2. κομίσῃ ουεῖν, 
ἵπ ἃ τοηϊεδὶ Νηφαλίῳ μὲν ὁ Σεβῆρος ὃ. συμπλέκεται ἜνΑρτ.ἢ.6.3.33 
(0.12.5; Μ.86. 2669Α). 

διαλογισμός, ὁ, 1. ἐποιιρἠξ οὐδὲν λέληθεν αὐτὸν.. «τῶν ὃ. ὧν ποιού- 
μεθα χ(ίφη,2τ.3; 'οὐδεὶς γὰρ καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου' καὶ ὃ. ἀλλοτρίων 
Οτολο!.81.2 ἴῃ 105.(ρ.431.23)80.Ῥτου.. 0ς.τ5:63(Μ.87.10320}; ὁ 
δὲ Χριστὸς καὶ τοὺς ὃ. τῶν ἀνθρώπων ἤδει Δαφτη,ἄ7α].1.17(0.36.14; 
Μ.1.17440); Οὗ Ἰα8ὲ δπᾶ ρεπβοίεα βἴαρε οὗ Ἰπβουρμῃὶ Ῥεΐοτς αἵ- 
τεγαῆςσα ἡ δὲ φρόνησις πλατυνθεῖσα, ποιεῖ τὸν δ. ΜΑΧ.ορηδο (ΜΟΥ. 
21Ὰ}); 2. ἀτριμαίίοη, ἀγρηριθηὶ, Ἔχερ, τΤίτη,2:8 δ, τὴν ἀμφιβολίαν 
λέγει (μυνβ5.ἤοη. δ ἰπ Τῆι ται ποσοῦ); ΤΏας. τ 1 }}.2:8(3.65ο). 

διάλογος, ὁ, !. ἀΐτρείο, ἀγρινιοηΐ, (615.Δ.Οτο εἰς, ,.τ(ρΡ.203.12; 
Μ.τ1.0214})}; 2. πϑτὴθ ρίνεῃ ἰὸ τ. Μααν, 45 δυαῖμοσ οἵ δ ἱαϊορμθς 
(ἃ. Ῥορε ΖβοἊοματίαβ Ἰηῖο ἀσεβεῖ), 170.}). 3,4. Δονηι. τ6(ΜΟς, 261). 

Ἐδιάλοιπος, γεπαϊητησ, ῬᾺ]1 μι Γιατ. π(ρ.21.20, ν.1. ὑπολοίπους 
Μ.24.τοι"}). 

Ἐδιαλοχέω, ὑγίηρ ον; ταεῖ., Ἀπαϑὲ. Ἀρ.σΜαχ, 2(Μ,90.2040). 
διάλυσις, ἡ, 1. ἐχῬΊΑΙ ΟΝ, οἱ 5ἴη5, ῃγγϑβ.λομ. 9.2 ἴῃ ΜΊ.(). ΤΆ τε}; 

2. ἐδ ΠΈΡΙ ἀτυϊδιοη οὗ Ἰημουϊέαποο, ὕϑυσ,αο (Ὁ 5 Ρ.90.16; 
Ἡ..2.τ4760}); 3. ἀρνεεμηεηΐ συνθήκας καὶ δ. ἐγγράφους Ῥῃοὶ γιογίοι.2.1 

(ΜῈ. το 4.572). 
διαλύτης, ὁ, 656 τῦῦο ἀΐοεοίυες, ἀϊσεθαγρες αὶ ἀεδῖ, τ ΝᾺ Ζ.εῤ.60 

(}1.37.1330). 
διαλύ-ω, Α. δγεακ ρ; 1. «ἃ 5ΠΙΡ, Θθοη.Α1.4Ρ.Ἐ1πι5.}.6.14. 24(7748; 

Μ.21. 12738)}} 2. ἀιφϑοῖυδ ὕδωρ ὥσπερ..«καταστάζουσα διέλυσεν. αὐτὸν 
[55. τὸν Ἀδάμ] ἡ ἁμαρτία ΜεΙιδ.πγ»"}.3.π(ρ.31.17; Μ.18.680); τὸν 
γὰρ ἄνθρωπον. ..διέλυσεν εἰς ὕλην πάλιν [5ς, ὁ θεός} Ἰα.γε5.τ.43(0.201. 
5; Μι18.2720); τῷ θανάτῳ τὴν ζωὴν ἡμῶν “εσθαι Οτ  ν855.0γ. “αἱρεῖ, 
δί(ῃ.41.5; Μ.45.334}; 16.37(0.142.0:; 938); ταδτυίαρσο, ΤἬΗτ ἤπαξνις, 25 
(4.469) οἷξ, 5. γάμος ; Ρ688., ῥεγέςι, ἄξεαν ἅτινα 30. σπέρματα) πεσόντα 

356 διαμονή 

εἰς τὴν γῆν ξηρὰ καὶ γυμνὰ ““εται θ ΜΠΡ8 8.5: 7αβῖ, ταῤοὶ. το. 4(Μ.6. 
3514); ΟΥ, 70.13.33(ρ.258.3; Μ.14.4560); 8. ἐχίτηφμΐδα 8 ἰΒιρ, 
ΘΒ γγ9. ἤοηῖ. 50.3 ἴπ [σ.(8.2980); 4. ἀῖερεῖ, ἄρ. τῆς συκοφαντίας 
διαλῦσαι τὰ κύματα ΤΠάξ,ἐρ. τού(4.1τ76); 5. γείεασε, ἰά. ΒΞ. 72 ττά4(1. 
1120) Οἶτ. 5, κραταιόω ; 6. ἰόοξε ἃ Ὀσπμα οὗ Ἔχοοχητηυπηϊσατίοη, 1α.ἢ.6. 
5.31.1,2(3.1το70); 7. δγεαῖ ἃ ξαδὶ, κεόρ ἃ Ῥετίοα ἔγεε ἤγοηι [αδιΐηρ, 7ο. 
[ε].εαῃοηαν.3.2(0.420); τὴν..«γέννησιν τῆς..«θεοτόκου...“σομεν εἰς 
ἔλαιον καὶ ἰχθύας (αἰδοη διμά, (Μ.00.τόο60) ; 1διο(τ7Οο0); τὴν δὲ 
ἅπασαν ἑβδομάδα τοῦ ἁγίου πνεύματος “"ομεν...ἐν παντὶ βρώματι 
Απηφϑέ ἐθρῃρ.(0.270); 8. ἀδεθανρε οὐ βᾶν οὐδῖβ ἀδθις; ρᾷβ85., δὲ 
γεϊεασε ἴτοτῃ ἃ ἀερθῦ, ζῃσνβ. μθη.1.3 μι ῬΠΪ.(ττ.777Ὲ}} ταθῖ. χταϑᾶ,, 
ἐχρῥίαίε ἁμαρτήματα “όμεθα Ἰὰἤονι.9.2 τ. ΜΠ|.(7.1224}; 1δι.(1320; 
ἐδ. 14. 4(1820) ; Ῥα88., οὗ 5η5, δὲ ἐχρίαιϊεά, Ἰὰ.1 α5.6.3(τ.776Ὲ}; οὗ 5[η- 
ΠΟΥ, ῥὲ αὐεϑοίυεά, μαῦὲ οῃδ᾽ 5 ἴηι ἐσηεείξα πολλοὶ... καὶ ἐνταῦϑα ““ονται 
καὶ ἐκεῖ κρίνονται τΡ.(Ἰ.6.). 

Β. γεΐακ, τυδα ΚέΉ ; Ῥα55., δὲ ἐμεγυαίεά; οἵ ἴῃς Ὀοᾶν, ΟὨσΥυβ. ἤθη. 
ύ. 3 10 2 ογ.(το. 4714); Σ 14. ποηι.23.2 ἐπ Ἐρῤλι(ατ. τ]6Α}; αἶδοὸ δοῦ, σεις. 
τοὺς ἀμῶντας...τὸ τῆς ὥρας θερμόν ΤἈστ.σαΪ.6:0(3.304) ; Ρετί. ῬορΙ. 
Ῥα58., δηεγυαίει, σἰσεῖ, ἀἸδεοίμίε; οἵ Ῥεύβοηβ, σῃγυβ πόηι. 2.8 ἐγ 2 ον, 
(το. 4408): 10.13.4(536.}; 16. ΒΡῈ 7.3 τ Τύρα, (ατ.58}Ὲ}; τὸν... .δια- 
λελυμένον. .«βίον Ἰὰἢον,. 1.4 τὴ ογ.(το.4238); 80. οὗ οὔς ἰαυρῃϊηρ 
πηγεβέγαηϑαϊν, ἠδίρίδδς, ουεγεονῖε, Ἰὰ.πορι. 4.7 ἡ ΜΈ,(7.608). 

διαμανθάνω, ἰεαγη;, Ογτ. εἰ. τ(65. το}. 
διαμαντεύω, ἐρηϑμἶ απ ογαεὶς, ΓΌΡΠπ. εἄγορ.Ρ.336(Μ χοβ.81:24). 
διαμάρτημα, τό, τ"ςίαΐε, ΝΝετηεπ.παί, ποη.8(Μ.40.6 534). 
Ἐδιαμάρτησις, ἡ, τη2δίακε, ΤΠατ,δέπα.Ρ}.2.21(}1.00.11810)}. 
ἐδιαμαρτυρητέον, ογὲ τπμδὶ ἰεεΐγ, ὙΠατιδιμά,4ρ}.2.22(Μ.90. 

11884). 
διαμαρτυρία, ἡ, 1. 1658} σῤῥἐεαϊ οὐ ῥίοα ἴον ἃ σᾶ586 ἴο Ὀ6 τοξεσσρα 

ἴο 8 ΒΙρῆθν οουτί ἀνάγκην ἔχομεν ἐπὶ τήνδε τὴν ὃ. ἐλθεῖν... «ἀξιοῦντες 
«οὐτηρῆσαι τὴν ἀκρόασιν... «αὐτῷ τῷ....«βασιλεῖ ΕΡ.Ὀϊοη.(ρ.τ6ο.5; Μ. 
25.302 ; 2. 5οἱ 6)" οἰαίθητθηί οὐ ἀφεϊαγαίοη, 4.{Ῥα55.)». 4 πάγ.τεί(ρ.35. 
24; Μ.2.12484); (ἰομι.εοη ες. ἰτ.(Μ.2.280}; ΤΉατ, ᾿ς. 8ο:ο(1. 1182). 

Ἐδιαμαρτύρ-ω, Α. δοξ,, εαἰΐ ἰο τοτίηδδς “πε αὐτοῖς τὸν οὐρανόν ΤΕ. 
πΞιτιβιτο)ί(τ. 1416); Παποα, τ. ἀδῖ,, τοαγη, ΟΒγνβ.} 01.13.1 ἐη 70. 
(8.728). 

Β.. υϑα. πιά, ; 1. «καἰ ἰο τοΐίγιδε5, Οἰδη, εομ δε. 4(}1.2.324); Π ονι. 
Οἰφηι.τδ. 5; ΤΒάι, Ζαεΐ.53:7(2. τόορ) ; 2. τυαγῇ, Ἰὰς τιδ: τϑ8ίι. 1412) 
3. 405,» αἴέγηι βοϊοιπηΐν διὰ τοῦ ᾿Ιεζηκιὴλ διεμαρτύρατο ὃ θεός Τυβῖ. 
ἀταί.82. .(Μ. 6,669); Τμάϊς.λ. γε. 8(3.1τ8ο); Απάτιαςβ, 4ρος.72(Μ. 
1οῦ.440}). 

Ἰδιαμαρυκ-άομαι, γείπαίδ, ταεῖ, ὥστε...»-ἄσθαι τὰ ῥήματα 
Ομ γυ5,.ἤονη. 4.7 ἵπι ὅσ θη. (4. 200). 

διαμάσησις, ἡ, »"αεἰϊεαίίοη, Νετηθβιπαί, λον. 25(Μ.40.6920); Μεϊεί. 
πμαξιδονμι τοί .64.τ180Ὰ). 

διαμαστίγωσις, ἡ, Ξεομγρίηρ, ὙΒαῚ αΚεεῖ,τοίρ.245.20; 4.053). 
διαμαστίξζω, “εσεῦρε; τηεῖ,, Ἐπ5.0.(.4.2ο(ρ.129.6; Μ.20.11770). 
"διαμέλω, ἐχαν, 6 ἰδογομσἠΐν, Ογτομοιηῖρεν (51. 6780). 
Ἐδιαμεριμνάω, δέ αγιχίσιες, ἙΟΉΓΕΥ; πεσε  ἀδομὶ ; ο. δοο., Απββί. 8. 

ογηαχ (Μ.80.8280); ςο. περί, 1δ.; αὖ5., Ταχϑβ. αροῖ. (Μ.08.14240}8Ρ. 
ΤΗρΡΒη εἤγοη. ». 2860}. τοϑ.9248). 

διαμέρισις, ἡ, σεραγαίοη, ἀτυίΐδιον, ἘΡΊῚΡΗ πδης.22(Μ.4.3.2760). 
διάμεσος, ἔ. ἐμίεγημιεάϊαίε, ΑἸεΧ.Τγο Μάη. (ΝΜ 1.18.4170 ; σοπ]. 

ἄμεσοι Ὁ.9.3); 2. πδαΐϊ, 5 βυρβί., ἀὐβογσηοε πολὺ τὸ ὃ, ἀξο.Α]ν, 
Ολγυ5.4(ρ.163.21). 

διαμηνύω, 1. ῥοΐτ! σμί εἰφανῖν, ὔγτ. αὐογοττίτ.388Ε); 18,1 3(4718); 
2. τορᾶ., ἔσθ ὦ ΣΜΜΗΗΟΉΣ ἴῸ ΟΥΘἾΒ Ῥ͵ΙΘΒΘΠΟΒ διεμηνύσατο δέ, καὶ 
ἦλθεν πρὸς αὐτὸν ὅλον τὸ συνέδριον «4. ῬὴΪ.Β) ττ.2(Ρ.310). 

διαμηχαν-άομαι, εομίγῖσε, ἀευῖδα προφάσεως “-ὥμαι Πον, ἴδηι. 
10.20, ΟοὨ. προφάσεις. 

Ἐδιαμίμησις, ἡ, ἐγιτίαίίοη, Τῇ Οὐγγ».4(ρ.200.6). 
ἐδιαμόλιβδος, ἰεαάφη, ΤΑΤΛΏ γιατ ι2ο(Μ,27.1381}). 
διαμολύνω, ῥοϊϊμίε, ΟΥ Νγ85. Ετοη, τί Ρ.281.21; ΜΊ,45.080.). 
διαμονή, ἡ, οἰ αηοδ, βεγηταπόηοε; 1. ἴῃ φοῃοτεῖε 56η88, γέσησ- 

ίαεε, ἀιυεϊϊτηρ-ρίαεε, Όγτ.ς.61:7(Μ.69.11458) 14..Ζαεῖ,. ὄρ. 1400); 
Ῥτος.Ο αη..7:2(Ν1.8).12 614}; 2. δεγηιαηεησς, ἀμγαϊΐοη τῶν ἀτόμων 
«τῆς περὶ τὴν δ, διαφορᾶς Ῥίοπ. ΑἸ ΔΡ,Ἐὰβ..6.14.25(1750 :Ν.;1. 
12760}; δι᾿ αὐτοῦ᾽ [50. τοῦ θεοῦ} τοῖς πᾶσιν ἡ ὃ. Β45.5}»17.7(4.70; 
Μ.32.81.); Ὀοῃβί.δρ.ς] ΟνΖ. ἡ.6.3.10.24(Ν1.85.13534)}; Με]εῖ,παί. 
μον. (Μ.όᾳ. 1277); οὗ ἀἰρβίσαςίβ τῆς ἀληθείας ὃ. ΟἸεη.Ξν.7.3(ρ.14. 
20; Μ.0.4240); τὴν ἁρμόζουσαν δικαίῳ πράξει ὃ. ΟΥ.δη απ ἢ οὗ(Μ. 
1]. 888); ΟἸοη.Ρ. είν. 2(Μ. 2.284}; οὗ Ὠυτηδὴ [εἶδ τῶν ἀνθρώπων ἡ 
φύσις.. «ἀνώμαλον ἔχει τὴν ζωὴν καὶ τὴν δι ΑἸΠΕΠδρ.; ες. τγ(ρ.68.21 ; 
Μι6.τοοϑΒ); (Ἰεπι, ῥαεά.2.τῴρ.154.14; Μ.8.3770}; 18Β65.:ἐγεοί, κονῖ.22 
(1.335; Μ.20.36Α); τῶν μαρτύρων...ἡ ἐν Χριστῷ τελεία δ. Τ,εο Μαρ, 
9}.43(0.4.15; ΜΡ .54.8248); οἱ Οοἄ τῆς ἀιδίου αὐτοῦ δ. Οἰδνιορ, 



διάμονος 

τεῖ, ἴπο, ἡ τοῦ θεοῦ φύσις... ἀκατάσειστον ἔχει τὴν ἐφ᾽ οἷς ἐστι ὃ. ὕντ. 
ἡπειμῖρεν. (5}.6838); ἡ τοῦ λόγου φύσις..«ἐν ἀκλονήτῳ σώζεται δ. τ. 
(ἸοΙ}); οἵ Ομτῖδὲ Ταβριὴλ ὁ ἀρχάγγελος τὰ περὶ τῆς αἰωνίου ὃ. τοῦ 
σωτῆρος ἐδίδαξε Οντ. Ἡ εαἰδεΐ, 15.117; οἵ. Η. Ομοδί ἦ...«ἅπαυστος δ. 
μεθ᾽ υἱοῦ καὶ πατρὸς θεωρουμένη Β45..5}17.63(3.524; Μ,32.χ848). 
γεν ῆθμης, βεγμιαηθη, ἐπάμγίηρ, ἈΠΟΠ ρ.π5...,6.5.16.1το( 1.20. 

4128 
διαμορφ-όω, 1. ρῖνε ξογηι ἰο, «ἧαῥέ, τεῖ, (τεαϊοῃ τὴν...γῆν, ἣν 

ταῖς σαῖς χεροὶ διεμόρφωσας Οτ.Ν υ55.υ ας. (ρ.397).8; Μ.46.ο8 40); 
Βαβ.561.0γν.29.1(}}.8ς.228.Ὰ}; ΘΟΡΒν Η͂. "παρε (Νὴ. 92. 17170) οἷ. 5. 
διαπλάσσω; τηξᾶ,, Τξος Βιαγριδευ.(Ν.86.190328); ἤρ, Παῦλος..- 
τοὺς ἐκπεσόντας...»"οἵ ἀναπλάσσων αὐτοὺς εἰς εὐσέβειαν [0 8].4: 10] 
1845.15.13(1.3874; Μ4.30.140Ὰ}; τηεΐῖ. Χριστοῦ ἐν ἡμῖν “νουμένου 
ΜδοΑδρ.ῥεγξαι( 1.34.848})); 2. γεῤγέθοηὶ αἰϊερογίσα! ν παραδείξαιμε 
«οὐτὰ τοῖς ἀρχαίοις συμβεβηκότα --ὧν εὐτέχνως εἰς τύπον τῶν νοητῶν 
Ογτιαάον,τ(τ. 110}; δ. 5(1520); διὰ παντὸς...«τοῦ γεγονότος ἐν τῇ ἁγίᾳ 
σκηνῇ, τὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῖν ““οὔται μυστήριον 18.0(3254Α); ὙΠπατ, 
ἐγα".3(4.170); ἀνθρωπίνως “οἴ τὸν θεὸν ἡ γραφὴ τὸν ἀσχημάτιστον 
ὍΙΤΩΡ Ρ- 76εν.χ4:το(},03,66ο0). 

διαμύσσω, ῥίεγεο {γομρὶ, ΗῚρΡΡ.ἤαογ. 5 οίρ.98.1; Μι16.31510). 
ῊῊ γοίμη; πξαῖ, 45 σα 5ι., ΕΡΙΡΠ ἤσεγ. 4. τίρ.2οο.9; Μ.41. 

8338). ; 
διαμφιβάλλω, ἐΐϊεριίο, ΟὙ ΝΥ 55. μη τί ρΡ.206.22, ν.1. διασφαλ- 

λόμενος Μ.4:.1το0 50); Απαϑβῖ, δ, οά, τοί Μ.80.1848)}; ΤΡ], ἐχει ρεμξ, 
14{Ρ.488.1; Μ.τ132.040}). 

. δδιαμφότεροι, δοίἑ, ΑἸηρἢ. ἤσονι.τ.τ(}1.30.278). 
πδιαμωκίζω, νοεῖς, 170.}).6ῤ.ΤᾺΡἈ Θ(Δ1.065.253Ὰ). 
διαμωμάομαι, πὰ {απ τοῖ τ, Ογτιαροί,ονίομί (ρ.ὅο,τ ; 61.102}; 

Ἰα ἐμεῖο. (5605 Ὰ} ; 14.1ς.3.4{2.51τᾺ}. 
διαναβάλλομαι, μὲ οὐ εομμμαίΐν, ΟὨτυβ. λοι. 22.5 τ ΜΕ(), 

2810) ; Ογγ. Ζαεῖι.44(3.7208), 
᾿διαναδίδωμι, Ρ455., δὲ αἰειγίδιοα, 1ο.1). ξ.0.2.}1(Μ. οα. δοόο). 
“διανακαλύπτω, γευσαῖ κονρἑεϊεῖν, 6τ. Νυβ5. μη τί Ρ.383.26: Μ. 

45.11120}. 
διαναπαύ-ω, 1. εοἰ.; 5, σίσα γέδὶ 0, γεΐγεδς ὁ θεὸς...» εἰ τοὺς 

πεπιεσμένους το... Α}.5 0}. Ἐπ5.ἢ.4.7.11.25(Μ.20.6728)}; τοῦτον..«καμά- 
τοῦ “σὰς ΕπΒ..( 6(ρ.2ο0.1; Μ.20.13458); ὅ..«φάβος ὁ τοῦ θεοῦ...“-ῶν 
αὐτούς (Ἶτγ5. ποηι.14.4 ἴηι Τί. (11.630 Ὰ)}; . ῥγουϊάς α γερηρ- 
»}ίαξε, Ῥ4]1,}..1 απ. 2τ(ρ.64.2ο0; Μ.34.το740); 6. ἀξεμαρε, τείΐουε, ΟΥ. 
ΐγ.52 τῷἪ [0.(Ρ.526.1τ8}; 4. Ξαἰεῖν, ἱπάμιρε Ῥαββίουι, Ομ γγβ. λον. 50.2 
1 70.(8.2060}; 6. 5εὶ ἀοῖσ Ὀυτάρης, Επ5.0.(.4.7ο(ρ.146.322; Μ.20. 
12254}; αὐτῷ τὸ σκῆνος τελευτήσαντι τὸν βίον..«μέλλοι “"εσθαι 1.4. 
δο(Ρ.142.11:; Μ,1212Α}); 2. τηρᾶ,, ηά γεζγες ηιθηΐ, ΟΠ τγ 8. 051.51.1 
1 ο.(8.,2008). 

Ἐδιανάπτω, ἐμκίμαϊε φῶς διανάψας. Ὄβτγβ, ἄονι.30.3 τ 2( ογ.(ν.1. 
διανοίας το, 6544). 

διανάστασις, ἡ, γἱδήης τ}, ἴτοσα ἰῃς Κηδδ5 ἴὰ ΡΥΆγοΥ καθ᾽ ἑκάστην 
δὲ γονυκλισίαν καὶ δι, ἔργῳ δείκνυμεν, ὅτι διὰ τῆς ἁμαρτίας εἰς γῆν 
κατερρύημεν, καὶ διὰ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς εἰς οὐρα- 
νὸν ἀνεκλήθημεν Βα5. δ ,ῥὲγι6δ(3. 6}; Μ. 32.1020); Ξεοὸ ἐσεοῖ Ῥοβίῃτσο, 
Ὀβγγυϑλονι. 6.3 τη. 2 ον, (το.4178); οἵ Ἑτο ἢ ἴῃ μεῖβῃῖ, 1αι. ΝΥ585. 
ΟΥ ἵπ Οοη.1ι 26(Μ. 44.2600) ; τηεΐ. τί βούλονται αἱ σάλπιγγες καὶ ἡ 
ἠχή; πρὸς ὃ., πρὸς εὐφροσύνην (Ὠγνϑ. ποι. 76.4 τη Μ|ι.(7.7278})} τὴν 
δὲ τοῦ ζήλου τῆς εὐσεβείας ὃ. ΤΒατ, διθα.εῤῥ.1. 35 (Μ 00. το204}. 

Ἐδιανατίθεμαι, ρίαεε οπ πεῖς Ξβομίάεγς, Νσερἢ, συ, δγηηνοι 
(Ν1.86.31724}; 1. 2ος(21740). 

διαναυμαχέω, ΔΗ: 67 ΤῊ ΟΠ 1ε} αἱ 56α; ταεῖ., 
τ2200). 

Ἐδιάνευμα, τό, ἐπε εηιθηὶ, Ογτιαάον. τ(1.38Ε)}; Απαβί ρα. 
(Μ.90.2ο40). 

"διανευρόω, γα! τ, ταεῖ., ΟγτιΟς.τ67(3.1944}; ἰάᾶ..ς.4.4(2.6710); 
14.5.34: τό(Μ.6φ.8028). 

Ἐδιάνευσις, ἡ, ᾿ποϊπαΐοη, Ογτ.Ος. τὴ 2(3.τοῦο), 
διανήθω, ἐῤτη οἰ, Ογτ. δας, ε(,. πτος). 
διάνηξις, ἡ, “τοτηρηίηρ, ἘΡΙΡΠ λάον, 59.3(0.366.15; Μ.41.10218). 
Ἐδιανήφω, 1. δὲ ξοῦον διανήφωμεν ἔννοιαν ἀγαθὴν κτησάμενοι Μας. 

Αερλον,.4.171(Μ.34.4854}; 2. γοξοῦεν σορδοίοι 5655 ΟΥ τοῤγίείν, Ἐπ5. 
1ς.24:6-τοί(Μ.24.2 600); Α(Π.ἢ..4γ.5)(ρ.215.25; Μ.25.7610); τηεά., 
Αμαβί ϑιφινσί γε ριοτ(Ν,89.7248}; 3. κὶ δὲ ορηῃδείοιες οὗ, ατυαξεη ἰο; 
πεῖ, γϑαἰ26 τῆς ἀληθείας διανήψας τὰ πρότερόν σοι γραφέντα λαμπρᾷ 
καὶ φιλαλήθει δίελθε φωνῇ Ἐλι5.Π θγοεῖ.453(5300; Μ.22.8ς7Ὰ). 

διανήχω, τοι ἐμγοη σὴν ΟΥ ἀεῦοσς; 1. ϑοῖ., ταδί. δ. σωτηρίως ἐκ τοῦ 
παρθενικοῦ πελάγους ΤΜΟΕΙΠ. νη. οἱ πηι ττ( .τ8,3730); 2. δὰ. 
τηδά.; πηεῖ., ἰγαυεγεθ, ΤΊ Βοβι αμῃ.2.7(Μ.18.1ττ458); Οντιαάογ.6 
(1 2οτα) ; [Δ λον ραξεῖ. {53.164}; ἐγος 5 ἃ τίνοσ, ΤᾺΡὮΨ]. χα. ΚΟΊΗ. 

5υπ65.6}.4(}}.66. 
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Ρεῖν.2(Μ.2 .284); ; οὗ... "ἄτρεπτος καὶ ἀνελλιπὴς ἡ ἡ ὃ. (οηρὶ. 4ΡΡ. 7.35.0] ' 

διαπεφωνημένως 

6(ρ.226.29; Μ.113.036Ὰ}); σχεδίας ποιήσαντες τὸν ποταμὸν δι ΤΏΡΒη. 
εἤγοη.Ὁ.237](λΕ.τοδ. ποθ). 

διανθέω, τηδά,, ἑανὸ ἃ δομφμεῖ, οὗ ᾿ῚΠΕ οἴνου...διηνθημένου ΤῊαϊ, 
“45».6:6(2.1435, ν] διηνθισμένου). 

διανίημι, ἀΐεβρεντα, ἀΐξοοῖυε τὰ πάντα συνίστασθαι πηγνυμένου [8ς. 
τοῦ ὕδατος] καὶ πάλιν διανιεμένου (αος, ΤΙ 8165) ΗἸΡΡ. ἤκεν.1.τ(ρ.4.1ς ; 
Μ.τό.2ο 210). 

διανίστ-ημι, Α.. Δοῖ.; 1. γαΐεό ε, νιακὸ 10 δἰαμά --ἄσιν εἰς προσευ- 
χάς [3ς,͵ οἱ πρεσβύτεροι τοὺς λαούς] Οντισαο}.13(1.4540); τπεῖ,, ΟἸΘτα, 
ῥγοί.ο(ῃ.63.17; Μ.8.196.}; ἡμᾶς ἐκ θανάτου ὃ. Ονγ. 70.4.π(4.330Ὲ)}; 
2. ἀγοῖξε, εἰΐγμμίαίθ, ἐχοίίε, ΟἸετα, ῥαεά, τ, ϑ(ρ.120.2; Μ.8.2208); τὸ 
πνεῦμα. «πρὸς τὴν τῶν νοητῶν θεωρίαν τὸν. «νοῦν δ, [8Β485.}5.5(1. 
4810; Μ,30.1250); ΟΒγνβ.λοη1.4.2 τὴ Μπ|.(7.480); τὰ ὑποδείγματα καὶ 
τὸ εἰς εὐλάβειαν βλέπειν ὃ. τοὺς φοιτητάς 15140Ῥ6}.}}Ὀ.5.262(Μ.78. 

1480). 
Β. ρα55. ΠΕ ροτῖ, δηᾶ δοχ. 2 δοῖ., σίαπά μ 0, γὲβε; 1. αγίδε ἔγοτα 

τῆς ἀξδᾷ, (Ἰοτλ,  ν, 5.11(0.375.16; Ν.0.1124); 2. δὲ ἀγομξεά πρὸς 
ἀντίρρησιν ““ασαι ΟΥΙΝαΖ.ερ.τό6(Μ.21.27]68); “"αται μὲν πρὸς τὸ 
ὕψος τῶν λεγομένων τέως, σκοτοῦται δὲ καὶ οὐχ ἵσταται (Ὦγν5.ἤοην. 
24.3 ἴη 10.(8.τ4τᾺ}}; οὗ Ῥαβϑίομβ, ἐδ. 4. 5(33}); ἸΙᾶ«λονι.22.6 τη ΜΠ.(. 
2820). 

Ἐδιανίσχ-τω, ἢ ῥα» ἀσμηδεν αἱ προφητικαὶ “νουσι νεφέλαι ξΈοπι. 
Μεῖ. (4.5 τ Ρ.238). 

Ἐδιανοηματικός, η:οΠ,αιυε, γοβεειῖυο, Τιθοὶϊ. ΒΝ ες. εἰ Ἐπάν 
(Μ.86.12οόο); Τάτ. ϑευα. ερ}.τ. οί .οο.Τορόο). 

Ἐδιανομία, ἡ, ἀϊείγῤμίοη, ΤΒαΊ.5.118:4(1.1577}, ῬότΏ, 1.1, ἴὸσ 
διανόμην. 

Ἐδιαντιβάλλω, ἀϊδοιες ἱπογομρῆϊΐ; Ρᾶ55., Ἐπί οι Κ σι. (Μ.86. 
2405Α). 

Ἐδιανυκτέρευσις, ἦ, 1. υἱριί ὃγ εἴσῆξϊ τὴν μεγάλην... τοῦ πάσχα 
ὃ. Επ5.}...6.0.2(Μ5.20.5370); ΤΟΙ Νοῖν, Ὴς.3(}.86.20ς 0); Ο΄γοη, 
Ῥαξελ.Ὁ.267(Μ.02.6568); 2. γευεὶγν ὧν πῖίσί!, πδβίβ. 5. 6(Μ.80. 
1το88)}. 

διανυκτερεύω, ῥα55 ἰλὲ πῖρδ! ὃ. τὴν νύκτα Κὴ͵,Ζος,. (0.10.5); 6Ὀ5, 
15; Βδῆςς δῶρ υἱρί, Α.Μ5Έι.Β(ρ.225.15); ϑοοτ,Ὺνδ.:.20.1)(Μ.67. 
1344}. 

Βδιανυκτέριος, ἰασίίηρ ἱβγομρήομε ἐπε πίρη!, Απάτι τιονγιτοί Μ.07. 
12450). 

διανύττω, ῥγίοϊ, εἰΐηρ; ταϑῖ., εἰφπμίαίο, αγομδὲ τὰ πάθη ὙΒΑΣ, 
Ηετδο] 80. καὶ. Μ|.5.27(0.37.10)} Ὄγτ. Ὁ ς5.τ40(3.182}). 

διαξαίν-ω, 1. “εα} [0 {πεν ΟὨσγβ.οη!.11.5 ΤΉ Ἐρ. (τ .888); Σ 14, 
κορι.27.5 ἴῃ 2 ογ. (το. 6268); 2. τηβῖ., ἀπαῖγσε κατὰ μικρὸν “ὐομεν 
ὑμῖν τὰ ἐν ταῖς γραφαῖς κείμενα Οὔτγβ. ἤδη. 2 5.1 ἴῃ 70.(8.1438}} 
Τιεοπί, ΗΠ πόπορὶ. ΕΒΌΙῸΟπΙα(Μ.86.18τ68). 

διαξέω, Ξεγαίεν, Ζαομ. ΜΙ τομὴ (Μ4.8ς..1360). 
διαπαιγμός, ὁ, 765ἰΐηρ, τηοοκῖησ, Μαχ.Ξεμοϊ.ἃ.5.3.1τ(}}.4.23}4}. 
πδιαπαίγνιον, τό, “ἐδ7θο} οΓ 165, Α51.ϑορῇ.ἦοηι.2 ἵπ Ἐς. 5(Μ.4ο. 

4120). 
διαπαίζω, 1. αὐοϊά, εἰμάε, Οοπβί,ρ. ΑἸ ἀροὶ,5ες.87{(0.166.1}; 

Μ.25. 2050}; 141. Ρ.Ὑπά1.}....2.16.3(3.864); 2. ἀείμάε, «4.(}α55.) 
«ἀπάγ.(ρ. το; Μ.2.12208); τηρα,, ἀείμάε οπεϑείξ, Ογτ.Σ.ο5(3.1260; 
ΟΠ, Αυθδοτί). 

Ἐδιαπανάω, ὈΤΟΌ. ΦΙΤΟΥ ἴοι δαπανάω, 70. 6}. ἀοεἰ.2ο(Ρ.232). 
διαπαννυχίζω, κέ υἹρῚ] αἰἰ πίρμ!, ΘΟ. Α]. ἀρ. Επ5.}.ε.6.40.6(} 1.20, 

6048). 
ἬΒΗΤΒΕΥ ὑγίησ ᾿πῖο ἃ οοτίαὶπ βίαϊε οὐ σοπαϊτοὴ τὸν πάντα 

τὰ ὄντα “"οντα [1.6. 604] εἰς γένεσιν ΟΥΟΝ γ55. μη. 5(Μ.45.7200; διὰ 
κτίσεως παραγαγόντα 2 ἢ.144.20). 

διαπαρατριβή, ἡ, γμδῥίη ἩΡ ἀραϊηεὶ, ῥτειίον:, ΟἸετα.5}}.1.8(ρ.26. 
18; Μ.8.73260)}; Ομτνϑβ.ἤο.17.1 ἐπ Τίνι ττι480); ΑΕ Μοπ ἤσηι. 
Ι 30(Μ. 80.18410). 

διαπαρθένευσις, ἡ, ἀο Ποτοογτηρ οὗ α υἱγρίγ, Ογτιαάογ.8(1.2508); 14. 
φἰαρῆ. Πι.(1.421Ὰ}). 

Ἀδιαπεζεύω, ἰγαυόγεε ἡ 70οἱ, ἘΡΙρὮ ἐχρ. βά.2(0.407.15; Μ,42. 

7168). 
διαπείθομαι, δ6 ῥεγεμαάεά, Οντ.αᾶον.δ(ι.276}). 

᾿ διαπερασμός, ὁ, ἀεἰἸηηαίίοη, ἘΡΙρἢ.δαεν.66.τ4{(Ρ.37.5: Μ.42. 

490). 
Ἐδιαπερόνησις, ᾿ απεβκαίηρ, Μαχ. μοί, ἅ.η.3.τ(Μ.4.23]4}. 
Ἐδιαπεταγμός, ὁ, εἰγείοδίηρ οἱ οὗ ἴῃπε μαπάς, Ν1].6Ρ}.3.243(Μ.70. 

ΟΟὈ). 
: Ἐδιαπετάζω, ῥίοιν αἴοαγ, γιακὲ ἰο Ην ατυαν, ζαςε5.Ναζ. ἀΐαϊ. 18] 
(Μ.38.1τ64). 

Ἐδιαπέτασμα, τό, νεῖΐ, ΤΑ. σεεις.τ8(Μ.28.0078). 
Ἐδιαπευθύνω, Ζογγεεί, ΟἸγτΩρ. Κγ.5 εν. Αη1:.(Μ.80.τ1808). 
Ἐδιαπεφωνημένως, ἀϊυεγρεμεῖν, ϑοοτ, ἢ. 6.5.22.τ6(Μ,6}.6280). 



διαπήγνυμι 

διαπήγνυμι, Ξοἱ ερ ἐκεῖ ὃ. θυσιαστήριον Ὀγτιαάον. 4(τ.ο80); 1 .1ὸ 
(3550); τηρῖ., δείαϑ 5} τὸ ναὶ καὶ τὸ οὔ...διαπεπήχθω ὀρθῶς 1.6 
(2148); τηξ(, τὸν τῆς ἀναστάσεως ὃ. ὅρον [50. ὁ θεός] ΤΑῚΒ ρῥοίϊ, 1.14 
(Μ..26.11178). 

διαπιπράσκω, 5εἰξ οὔ, ταὶ. ΤΊηπ οἱ Αἀφιρϊττϑ τθ, Οἧγο. Ῥαβοβ, 
Ρ.247(Μ.02.5934}); Ρᾶ585., ὈΒτνβιἤσηι, 2.6 τῷ 1655. αι. 450})). 

διαπιστέω, ἀϊοδείδευε, Ομ γγϑ8.λοηι.23.3 ἴηι [0.(8.1364)};} 10.40.3 
(2418); ἡ ἀνάστασις ἂν διηπιστήθη 14.ἢ05}.43.2 ἐν Μ11.(7.450Ὲ}} 1ὰ. 
μον. 6 2.4 ἐμ [0.(8.31730};} 405.) ΟΣ Ῥϑύβοῃβ, Μαςιάδρ αὶ. 26(}.34. 
8888). 

διαπλανάω, ἢ παῖε ἰο τοαάεγ αδομὶ, 5.ν.1., γοίευ.δ(ρ. 12). 
Ἐδιαπλασιασμός, ὁ, ἀμρίϊεαϊτοη, ΤὨας, Ὁ 5.1: κ(,.614). 
διάπλασις, ἡ, 1. ζιδἰπιοτηρ, ῥογγπαίίοη, ἐγεαίτον, οὗ τάδῃ τῆς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐκ χοὸς ὃ, Γ]επλ.: γ7.5.τ4(0.392.}; Μ.9.1404}); τὴν ἐξ Ἀδὰμ 
δ. Τιροπίοῦ 70.5 σεν. 2(Ν.86.2036Ὰ)}; 70.}.8...6(1.ο6.9058) εἰς, ; 
οἵ ἰοεῖῃβ 'ὰ ποτ, Β65.Ἐπη.2.5(1.241Ὲ ; ΝΙ,29.581.); Οὐ Ν 85. πηι 
(1 Ρ.150.22; Μ. 45. 3924}; Νειλθβ παῖ λμοη1,2(Ν.40.5728); οὗ Ῥοᾶν οἵ 
Ομβὲ αἵ ἴῃς, εἰ γὰρ τῆς φύσεως ἐργαζομένης ἀδύνατον ἑρμηνεῦσαι 
τῆς ὃ. τὸν τρόπον, πῶς τοῦ πνεύματος θαυματουργοῦντος δυνησόμεθα 
ταῦτα εἰπεῖν; (ῃγχνβ.ἤ051.4.3. 1 ΜΠ] (7.508); Οντ.αροῖ. ΤΠ ο(Ρ.135. 
15; 61.2200}; τὴν ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ σώματος γεγενημένην δ. 
Τάτ, γα τ(4.28); οὗ {πε 5οὰ] τῆς ψυχῆς τὴν δ., πολλῷ θαυμαστο- 
τέραν τῆς ἐν τοῖς σώμασιν οὖσαν (Ὦγχν5. 07.12.2 1: 70.(8.68Ὲ); 
2. ἔργηι, δἤαρε,  Ἰαβῖ.οοὐ.Ο᾽.4(Μ4.6.2404}; ΟἸγν 5.5  7Ή}}7.5(1.23ςΑ}}; 
εἰς ἀκεφάλου ἀνδρὸς δ, τυπωθῆναι ΤΏΡΠη οὐγοη. Ρ. 423(Μ, τοϑ,τοοτα); 
τηεῖ., οὗ μας ΨΏΙΟΙ 15 Τοσπιθα ὃν 188 ἰρηϑρΊπδίϊου οὐχ ὑπέγραψας 
πολλάκις μορφὴν εὐειδῆ, καὶ ἔπαθές τι πρὸς τὴν ὃς; Οβεγβ. λον.7.7 
ἦηι 20 ογ.(το.4010). 

διάπλασμα, τό, ἔογηι, σῆαρα, πιοάδοὶ, ἘΠ. α5.ςΙρμεὶ. ΠοΉι.2.14(1.345Ὲ 
Μ,320.57)0); Βα5. βεὶ ον 6. 2(Μ 8ς 88). 

διαπλάσστω, ῥογρι, τηομἶά, {αϑλίσοη; 1. οἱ ΟὙβαίϊου τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὴν γῆν διεμόρφωσε καὶ διέπλασεν 55, ὁ θεόςἾ Βορῆχ. ἢν. 
Απαςὶ, (Μ.02.τ7170); οὗ σχεδία. οὗ τῆδη, (Ἰδτα, ῥά, 1. 3(ρ.04.13; 
Μ.8,2578); Οἤτυϑβ. λον. 10.2 τη 2(ογι(το. 070); Βα5.36],0γ.2.2(Μ δς. 
444}; ἴῃ ρϑῆ. τὰ ὄργανα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ διαπέπλασται. ΑΙἢ..ἐ;. 
ἄγη. (Μ.26.11734}; ὙΠαΐ, οη.3:τ--2(2.1470}; 2. οἵ ΟὨΠἃ ἔπ οτ 
τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ τὸν ᾿Ισαὰκ διέπλασε (Ἤγψβ. ομ!.Ιό.4 τῷ ον (Ο. 
6ο8Ε); τὰ δὲ ῥήματα τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ ἱερέως λεγόμενα... καθάπερ ἐν 
νηδύϊ τινὶ “- εἰ. τὸν βαπτιζόμενον 1Δ..εὐηη.ἷη Οαἰ.4:28(1ο.71τ0) ; τεξ, 
ἴῃς. ἐν τῇ.--«νηδύϊ ὁ λόγος ἑαυτῷ τὸν οἶκον διεπλάσατο ΤΑΤΗ..4γ.4.34 
(Ρ.83.1; Μ.26. 5208); Ομγνβ. 01.1.5 1. Αδι(0.00); ἡ μορφὴ..«καθ᾽ ἣν 
ἐν μήτρᾳ συλληφθεὶς διεπέπλαστο ΘΟΡΗτ. Η. ἐῤ.Ἔγη.(Μ.87.3173}}}; 
3. τηεῖ.; ἃ. Οὗ Οπαγασείοσ ὁ παιδοτρίβης..«“νων τὸν μανθάνοντα (Ἰδπι. 
δἰγ.6.17(0.514.26; Μι0.302.)}; ΟΥ̓ ΝαΖ.ογ.41.14(}1.26.4488); τῷ τῆς 
ἀρετῆς ἢ κακίας λόγῳ “-ὀμενοι τι γϑθιν Μος.(Μ.44.2288); τηρά. 
τοιούτους... «φαίνεσθαι καὶ “εσθαι τοὺς Χριστῷ τελουμένους, οἵους 
σφᾶς ἐν ἐκκλησίαις ἐπὶ τὸ σεμνότερον σχηματίζουσι (Ιδη. ῥαε.3.ττ 
(Ρ.28ο.16; Νί.8.6578); Ὁ. οἵ 4 ἀοβουρίιοι. ΟΥἨ ΘΧρ]δτιβέϊοπ, (ΠσΥ8. 
ἤορ.30.5 10. Μι.(7.3548); Ογτ ς. 4ο τί 1 .60.0020}); ὡς ἐξ ὁμοιύτητος 
τῶν καθ᾽ ἡμᾶς πραγμάτων ὃ. τὰ νοητά 1.0: κ(γ7640); ΙἅἉ,αῴον.τ4(. 
4171Ε}; οὗ ἔυΐατο ὄνθηῖβ ξοσθϑηβαονοα ἴῃ ραϑὲ. τὰ γὰρ μέλλοντα 
διεπλάττετο..«ὡς ἐν σκιᾷ, τοῖς προτέροις (ἨἩγτγϑ.ἤονη.7.4 τη ΤΟ τ. 

(το. 550). 
Ἐδιάπλαστος, ῥί[ταδίε, ᾿Αἰδέσιρ: γο5, τ" (1.6, τοοϑβ; ; ἀδιαπλάστῳ 

Ρ.68.25). 
. διαπλοκή, ἦ, 1. δογιδίπαϊίοη τὸ δὲ ποικίλον τοῦτο τῆς σοφίας 
εἶδος, τὸ ἐκ τῆς πρὸς τὰ ἐναντία ὃ. συνιστάμενον στ Ν 85. ἤν. δ τη 
(απὲ, (Μ.44.048}}); Δ5110]., 14. ἐαἱ.(Ν].45.1τ668); 2. ἐηραρερηδηΐ, σοΉ- 
ἱεεὶ τὰς ἐν δικαστηρίῳ δ. Βθα5,ἤοη!.τ2.ττί2.1078 ; Μ.32τ.4οβῃ). 

διάπλοκος, 1ηἰογιρουθη, ῥίατοά, ΟΥ ΝΖ. ρ.τοί Μ.37.408}; τ. 
Νν55.}..}105.(}1.44.3200}; Βορῆγ. .υ, παςῖ.(Μ.92.17240). 

διαπλ-όω, ἐχίεπά, ἐῤγεαᾷ ομῖ; 1. ϑοῖ. τὰς..«χεῖρας πρὸς οὐρανὸν δ. 
Αϑβειάτσα λορι τί 1.40.3370); οὐ αοά οὐρανὸν ““ὥὦσας Βα5.λοη τη 
Ἐς. 232(1.1340; Μ.29.3290); ἢρ. τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἔνδυμα, ὅπερ ὁ 
Χριστός σοι -“-ὦσας προτείνεται τ γε5ιδαῤ« (ΝΜ .46.4200); τπεί. 
τὸν ἄπειρον βυθὸν τῆς Οὐαλεντίνον πολυπλανοῦς ὕλης εὐτονώτατα 
“"ὦσας Ἐπ15.}.6.4.1ττ.3(Ν1.20.3204}); 2: τηξᾷ, δηα ρ6888., ατ Ν νεβ, ον. 
4 ἴῃ φη!.(Μ.44.8288); ΤΟντ. οὶ γ᾽ Τί6..70; Μ.}}.11858); τηβί. ὑπο- 
κάτωθεν αὐτοῦ φῶς «-ούμενον (Χαμ Ρ}οτο(ρ.68.22). 

διάπνευσις, ἡ, εὐασσμαίΐορ! οἵ ἴπ6 Ῥοννε]β, 70.Ο] τα, ρα. 14(}}.88. 
8658). 

Ἐδιαποβλέπωῳ, [Η70: οἠεἰς ρᾷζε ῥέπείγαϊηρὶν ἐῤρορ; ταρῦ., Ογνβ. 
ῥοηι.48,5 ἐπὶ 70,(8.282.). 

διαποιμαίνω, ῥεεά, Οντιαάογ. (1.610); Ιά ρίαριεν χ(τ τ0Ὰ}; 14, 
Θορἧ.42(3.6208). 

διαπόμπησις, ἡ» ν. διοπόμπησις, 
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διαπόνησις, ἡ, ἐχεγεϊδίηρ, ΟἸοΙη, ῥαφά.3.τοίρ.264.2ς; Μ.8,6214); 
19.(ρ.266.4; 6254). 

Ἐδιαπονητέον, 056 τ::|5ὲ 1οἿ], ΟἸοτὴ, ῥαφά.3.το(ρ.266,1; Μ.8,6248). 
διαπορέω, 1. ἴταη8., ἐγομδίε, υεχ, (Ὠχγϑ. ἤθη. 50,4 τ Μ|,(, 

590); ἐν. 64.3(6300); 1.80. 2(7684); 2. Ῥᾶ55., δέ αἱ α ἰοςς, ΨΊοι. Με, 
6:34(0.327.26). 

διαπορητικῶς, 

4124). 
Ἐδιαπόρθμευσις, ἡ, 1. ἐγαπερογίαϊοη,, ἐρηυενίηρ, ἘΡΙΡΗ ἠαεν,δ6.0 

(Ρ.30.24; Μ.42.448}); 2. ἐμαὶ τοὐτο; τς εοηϑεγεά [3.. ΤὨχΟΙΡΉ, 561|568] 
αἱ ἐπιδηλότεραι τῶν αἰσθήσεων ὃ., οἱ σαφέστεροι λόγοι, τὰ τρανέστερα 
τῶν ὁρατῶν Του, Ατ.4.».4.1τ1(}.2.7004}. 

Ἐδιαπορθμευτής, ὁ, ἐθηεγεγ ὁ υἱὸς γεννητὸς.. 
ἁγίου πνεύματος Τιδομ. ΠΝ ει.1.20(}}.86.14858). 

Ἐδιαπορθμευτικός, ῥεγηιδαϊίησ, Ῥοπ. τε. ἢ.13.1(Μ.3.2018); 1 

στρ. 6(333}). ΦΧ. 
Ἐδιαπορθμευτικῶς, σ5 οηὲ τοὴο ἰγαηϑηεῖίς, ον. Ατ.6.}.1.3..(Μ1.3. 

5640). 
διαπορθμεύ-ω, 1. εὐμύεν, γα Ή11, Οὗ ΟἸγΙβὲ οὐκ ἄνθρωπος αὐτὴν 

[55. τὴν σωτηρίαν) διεπόρθμευσεν εἰς τὴν γῆν.. ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ μονο- 
γενής ΟὨγνβ.ἤοηι.3.4 ἢ Ηοὖ.(12.32Α}}; Βα5.8ε}.υ. 1 δεῖ τ( 1. 85.4810); 
Μαχ.αρηδὶρ. (ΜΝ ΟΙ.11214}; οὗ τὰς ἔδου 65 γλῶττα ὃ, τοῖς ἔξω τὸν 
νοῦν ΑΤᾺ, ἐν. Ξς εοηηη, (Ν.27.5658); Τϑοπ,Ατ δ η.4.τ(Μ,3.606 4); 8 
ΤΟΡοΙΕ ΟΥ 5βιδίειπεμί, Βαϑ.ρ.221τ(3.3340; Μ.32.8160}; ΤΠαῖ, ἦν. 
5.20,0(3. 1054); σε] ΟνΖ.᾿..6.2.28, τ4(Μ. ὃς, 13120); ; ἃ αἰνίπε τηδϑβαρσα 
“πων δὲ εἰς ἡμᾶς τὰς ἄνωθεν καὶ παρὰ πατρὸς φωνὰς... υἱός Ὀνγαάον, 
τοί(ι.3600) ; προφῆται...τοὺς παρὰ τοῦ πνεύματος στοντες λόγους ἰά. 
7.2.5(4.τ00Ὲ}); Ὑπάς. Εσεελ.α τ 28(2.602); Ῥά55., δ6 ἱγαηϑαἰδά, Ατείῃ. 
βος. τί. τοῦ. 7128}; 2. ἀεεονιρίϊοι ἃ ἸΟΌΤΠΕΥ ΟΥ νογᾶρδ, ἰβςῇ, 
ἐδοῖ  (Ρ.18,21; Ἡ.2.32280); 3. ἐγαυεῦξο, ογοδ5 ἃ τνοῦ, ΟΠ γν 5. ἤ0η1,35.1 
ἦπ ΖΟ ον (το, 6130), 

ἐδιαπορπάω, ῥίη Ἰορείδεν, ταςξῖ, ὃ ἐκ ῥυπαρῶν τε καὶ παρακεκομ- 
μένων. λεξειδίων διαπεπορπημένος τῶν ἐναντίων λόγος ΟΥΝ 85. η.ο 

(2 Ρ.2ο5.τϑ; Μ,4ς.ϑοτο). 
διαπρίζω, τατὸ ἱβγομρῆ, (ἢτνβ. σριῖς Ἐς, 44{(5.174}). 
διαπρί-ω, Ξοτὺ ἀοη δῦ ; Ρ655., τηδέ., δὲ δὶ ἰο ἐμε χμΐοῖ, ὃς ροαάεοά 

ΜΙ ΕΠΥΥ ΟΥ̓́ΤΑΡΕ τῷ φθόνῳ... ““εσθαι ΟΥτ.ἤοη!.12 τη {,ε.(0.84.1}} 
Ονγτ. 70.5.χ2(4.26τ0) ; 1α.. μοῦ βακελ 6(τ3,708). 

Ἐδιάπρυμνος, ὃ τοῦ ἦς οἰογη Πξὲ 6 ῥγοῖυ, ᾿ΓΆΡΒη εἰγοη. τοδί. 
Ιοϑ. 5120). 

διαπρύσιος, ὀγεϊίαημὶ, ἀεί ηρμοπεά; οὗ μούβοηβ, Τμαγιδίπα ρῥ. 
1.7 (δ .90.9234}; ἐδ.1.1τ](061}). 

διαπρυσίως, εἰραγῖν, ῥεπείναϊησὶν; ταεῖ., Με ῥα (Μ 18, 
4020); ὃ τῆς ἀληθείας ὃ. πᾶσιν ἐμβοᾷ λόγος Μακχ.6ρ.13(Ν ΟἹ. 5200); 
11.0.1), μα ἄονι. 22 (.05.268}). 

. Ἐδιάπταισμα, τὸ 7, Ὑπάτ, τα. ορῥ.2.22ο(Μ.99.τόόδ0). 
διαπταίω, 477; 1. 1η. ἀοοσίτίπθ, ἐδ τηϊςίακοη, ῬΊΟΙ, ρ. ρΡ.ἸΡΙΡἢ. 

ἐαθν. 33.3(ρ.451τ.6; Μ.41.5578); 2. ἴῃ τηότα]β, αὶ, Βαβιγερ. [ε5.15(2. 
456Α; Μ.21. οϑοὺ; : τ). 8γχί(4456; Μι11418)ὺ}; ΟΥτ.5.14:3(Μ.69.8ο50); 
ἐπανόρθωσιν τῶν διαπταισμένων 1(. ρἰαβρής σεη.τί(ι.τ68); τα. }μἶῃ.8 
(62,2780). 

Ἐδιαπτερνιστής, ὁ, σι ῥῥίαμίον (ςἴ. πτερνιστής), ΟἸειη, όαε, Τλάοῖς 
53.1(Ρ.124.18; Μι0.6840). 

διάπτυξις, ἡ, ἐχῥ᾿Ἰσα 0Ὴ δ. ... 

(Ρ.498.0; Μ.0.3568). 
διάπτωσις, ἡ, 1. {αἰ} ταξὶ,, εγγον ἔχει πολλὴν δ. [50. ἴῃ ἀχρυχηδπι 
ΜειΠ.γ 65. ταρίρ.302.4; Μ.18,2774Ὰ}; 2. διγοεηρ οἵ ἃ τυπηουχ, ΟΥ, 
Νγϑ85.αη. εἰ γε5.(Ν1.46.218); ἀϊδεοίνἑοι οὗ 6Ἰοπηθηΐβ, Βα. Χ, 1.11 
(τ ττο; Μ.29.25}). 

διαπυτίζω, Φ,ὲὴ: σε, ΟἸοτη ῥαφ,2.2(0Ρ.171.25; Μ.8.4208). 
Ἐδιαπώλησις, ἡ, 5εἰϊηρ, ΤΟ. Ὶ Η.ν, 70. ἢ. 26(Μ.04.4684}. 
Ἐδιάραιος, 7γχατὶ; οὗ 8 θοαγν, ορρ. ἰσχυρός, ΤΠγγ5.,γον.τ(2.753). 
Ἐδιαρετίζομαι, σομίοεμὶ τ οἱγία, ϑγυιθδιτερη.ο(ρ,56.5; Μ.δ6, 

ΙΙΟΙῸ). 
Ἐδιαρίζω, ῥγουϊάε τὐτίἦ αἢ αἰϊοτθαηεθ, Το. ΘΟΒοαβί, οι ρ.το. 
διάριον, τό, ([,αὐ, ἀϊαγίμη) ἀαν᾿ 5 αἰϊοευαηεε, γτιδιυ, ων. δ(ρ.9ο. 

4); ΔΙλ,βοδοίαβε οί, τ. (ρ.9). 
δίαρμα, τό, εἰεναίίον, ἰοξίίηεδς; 1. 1τ0., οὗ ἃ ταουπϊαίη, {Β868.15.256 

(1.5740; Μ.30ο.5694}; 2. τηρΐ., οἵ ρύάψει μετὰ ὃ. ἐνθέου τῆς εὐχῆς 
ΟἸεηλ.:!γ.7.7(0.34.6; Ν,9.4654}; ε5ρ. οὗ 500}, σχαίίαἰίον;, ΟΥ, 70.10.23 
(τό; ρ.1τ05.2; Μ.14.348.), [Β85.15.228(552Α; Μ.- 174}; Ῥχος.Ὁ.1ς, 
33:5(}}1.87.2206})}. 

Ἐδιαρμένιος, ἠαυϊηρ ἴῦο 5αϊΐο; οἱἨ ἃ. τπϑτομαῃί-5Ώ1ρ, ὅν η 65. }.4 
(Μ.66.12290}); 1δ.τ3ο(1 5134}. 

Ἐδιάρπαγμα, τό, “παἰοσλίηρ ατοᾶν, γοδϑενν, ἘΒα5. ας.}(2.ς020; Μ.31. 
14400}. 

ἦπ βοἰγίοφεν, ἘΒαβιμονιῃ Ἐς ότί(τ.τ03Ὲ ; Μ,20. 

«διαπορθμευτὴς τοῦ 

γνωστικὴν τῶν γραφῶν ΓἸοΙη.5 7.615 



διαρράπτω 

. διαρράπτω, οἰζίεἶ,, τηϊδγύσαυνο, ΟὨγγϑ. ποι. 49. 5 τη ΠῚ, {7. 5108}. 
Ἐδιαρραψῳδέω, ἀεείαίγη, τι ΝΝ υγ85, μηνί Ρ.50.18; Ν.4ς.2804); 

Ἰὰ, Αρῥοϊ, 4ο(1.45.τ2160). 
., Ἐδιαρρηγμός, ὁ, γεπάϊηρ δ, τῶν ἱματίων ᾿Απαβί, 5. φο.οἰ γ65}}.38 
(Μ.80.58ο Ὁ). ᾿ 

διαρρήκτης, ὁ, 056 τοῖο ὀγεαΐς, ἢρ. δ. τῆς εὐαρμοστίας τοῦ βίου 
Με... γν}2}.2.5(Ρ.22.13; Μ,18.568). 

["Ἴδιαρριν- ἐω, (ἰαἴε ἔοττη οὗ διαρρινάω), ὃ ὁπογὶ τοῖς μυξωτῆρσιν ἐν 
ἀλλήλοις “οοὔντες Ταβί. “ταὶ, τοι. 3(οΟῃ]. ἴοΙ διερινοῦντες Ν.6.7120). 

διαρριπίζω, εοοἱ ὧγ ἀγίυτηρ ἃ φαγγεηὶ οὗ αἿν ρον, ζα, ΑἸΏ.λ..47.12 
(.180.12; Μ.25.7084); ὁ πνεύμων...τὸ ἔνδον ἡμῶν θερμὸν δ, καὶ 
σϑμτος Βαβ.ἠεχ.7.τ(ι.638.; Μ.20.14908)}; Β45.861.υ. ΤἈεο α(Μ δς, 
5138). 

ἐδιαρτία, ἡ, ξογηι, ἠογηιαίϊοη. σύμμορφος πηλίνης εὐτελοῦς ὃ.» 
Χριστέ, γεγονώς ζοβτμ. ΜΕ], νηρη.2.4ο(Ρ.166; Μ.οϑ, 461}). 

Ἐδιασαλπίζω, ποΐξδε αὐγοαΐ, Ἐ!ρΡΏΣ.3.4068 ΟΙζ. 85. ἅρπαγμα. 
διασάφησις, ἡ, ἐχρῥίαπαίϊίοη, ἐμέογργεία 0, «4.Ὲεὶγιοεἱ πάγοις 

(0.124.5); ΟντΝ αὐ. 3τ(3. οο0); Μαχιορηδς  Μ.01.2400). 
διάσεισμα, τό, ἐπί ΟΉ, ΛΠ σγπίαρ 6. δ(ρ.126.το; Μ.28,841}0). 
"διασκαλιδεύω, Τηυεεραίς, σεαγεΐ εἰοδεῖν ὃ. καὶ καλλιεργεῖν τὸν 

νοητὸν τῶν θείων γραφῶν πἀραο εἶδον ΟἸγρ. [οὗ Ῥυοετα. (1.03. 
178); 14. εἰ. 8(Μ.93,5 440). 

διασκεδάννυμι, 1. ὑγίηρ ἰο ποηρῆ, τεῖ, Ῥ5. 431:1τὸ τὴν βουλὴν αὐτῶν 
διεσκέδασεν ὁ θεός ΤὨΡρΠη εἶ οη.Ρ.332(Ν, τοϑ,βοοΑ); 2. ῥμὲ α σἱορ 10, 
σίοηεο, Τλσν ἐγορἧ.3.6(ρ.247.3); 83. ρ458., δὲ ἀϊυενγιοαά ἴτουτα διάσκε- 
δασθῆναι ἐξ αὐτῆς [5ς, τῆς θείας ἀδολεσχίας) ΤΑπαβῖ, 5. γε αἰ. 23(ρ.74). 

διασκεδασμός, ὁ, 1. κα εγίηρ τὸν ὃ. ὃν διεσκεδάσθησαν [535. [6:8] 
φεύγοντες τὰς.««συμφοράς Βλι5..5.6::12(}}.24.1324)};} 2. γτχεξ,, ῥὲν- 
ἐμγϑαϊομ, πηγεοὶ, Το. (Ἰἰπι,ςεαί. ,6(Ν.88. τος). 
διασκελίζω, οἰγείεἶι ψατῃ ἃ βίσας ἐσκάλωσα τὸν ἕνα μου πόδα εἰς 

τὰ “Ἰ]εροσόλυμα, καὶ τὸν ἕτερόν μου διεσκέλισα εἰς τοὺς οὐρανούς 
Βατίἢ  Εε55. Ἴξαν. (Μ. το. 1440). 
Ἀδιασκέλισις, ἡ, εἰγίας εἰς τοὺς ζοὐρανοὺς ἀνέβης μίαν δ. Βατιῃ. 

Ἐπε85. ραν. (Ν.τοά.14334}. 
διασκεπάξω, εὐυέν, ῥργοίεεϊ, Μεϊοτι αὶ μον τ(Μ 4. 1156). 
διασκευάζω, ΞΕ. ἀεαὶ τοι, ῬΆΠοβε.᾿.6.6.1τ(}}1.65.5228); 2. ρμ858., δέ 

κορηροσοά ΟΥ ἐλ ργεςϑοά τη τοογάς ἀνθρωπίνως ὃ. ταῦτα Ατείῃ. ἄβοε. 
55:(Μ.1τού.7284). 

διασκευαστής, ὁ, 076 τὸῦό ΓΟΉΙυΟΣ ΟΥ αγγαησες, Ὅγτ. 70.ττ.12(4. 
1020 Ε). 

. διασκευή, ἡ, 1. αΥΥαΉΡΟΙΉΦΉΗΪ ΟΥ 8 διριπηεηΐ, σεεομηΐ, το Ν γϑ85, 
ἀόηι. 1 τῷ (απ. (Μ.44.7600) οἷς, 5. ᾧσμα; Ογτ αζον.7(1.2178); 14, .7ο. 
1. 4(. 422}; τϑιττ. 8(9474); 2. ογἀεγίης, οὗ τεϊοιπηδίιομ πάντα. ..δι᾿ 
αὐτοῦ [50. τοῦ θεοῦ] τὴν εἰς τὰ ἀμείνω. δέχεται ὃ, 14.5.1: τί. ὅφ9. 
8130), 

Ἐδιασκολιεύομαι, ἰγαϑεγς6 ἐγοοβοά πω ὦ Ο.ν Βεηϊζ,, [Όβεβ. ΝᾶᾷζΖ. 
ἀἄϊαϊ.78(}1.38.045). 
. ἤδιασκοτητέον, 0516 Ἠέδὶ ἘΧΩΉΗΜΘ ΟἹ ΟΊ άεν τοεὶ, Ἐπλ5. 6. ἐξιττο 
(Ρ.8ο.2ο; Μ.24.8640). 

Βιμσν αὐ πόζ ὡς 1. φεα εν αὐγοα τὸν λαὸν αὐτοῦ διεσκόρπισα 7. 
04.3.2} ΟΥ λοῦρη.12.3 ἦι ἐγι(ρ.9ο.κ; Μ.13.23844); ἢρ. ὃ θεὰς...ππἁει 
αὐτούς ἴϑο. τοὺς δαιμονιώδεις λογισμούς] Ν1].6}}.2.τ20 (1.70. 2570); : 
2. ονεγ γοιὸ, ῬᾺ]}. ἢ. δαιιδ.4τ(Ρ.128.15.; Ν.34.12330); τηεῖ, ὃ. τὴν 
βουλὴν αὐτῶν 44. ῬΙμ].48(Ρ.21.13); ΕἸ5.}5.1401:6(}1,24.440)), 

διασκορπισμός, ὃ, δοαϊίεντηΡ; Οἵ τηοῆον, 1868, εν. 66(Ρ.8ο.11}); 
7ενιβὴ ὠϊεῥεγοίοῃ,, Τ.  δυ.τό.5. 
, "Ῥδιασκύλλω, 1. ἐδίογί, Μᾶς. Μρη,αροον.3.43(0.151.}}; 2. ἰγομδῖε, 
αππον, ἘΆ1} υΟἶνγνς. (0.29.25; Μ.41.10). 

διασμήχ-ω, γ᾽ τοοὶΐ, εἰδαησθ, Βαβιμοπῖη ᾿5.7(1 το Β ; Μ.29. 
2450); ταρῖ, θεοῦ..«τὴν καρδίαν... “ποντος ὕντ, 5.37: τ Μ.60.0528) ; 
1.3] τ2ο(οδ80)) ; 14.Ος.34(3.620). 

διασμύχ-ω, 1. ἰτ8}|5., δ ἩΡ, ΠΟΉΣΏΗΦ, ταρί. τοῦ πένθους οἱονεὶ 
πυρός τινος..«τὰς ψυχὰς “ποντος ΟτΝυβ5.υ. δἤαογ.(ρ.4οο.8; Ν.46. 
9850); 2. Ἰπίγβηβ., δριομίάεγ, τρί, ἐπὶ τῷ σώματι τοῦ πυρετοῦ “οντος 
Ἰ4.παϊο.(Δ1.46.11324}); Μακ.6}.τ(Μ.01.3810). 

διασπαθάω, «φμαηάεν, ὈΠτγβ.ἤσηι.7.3 τη. Ἐρά, ττ.508, νν.1]. δια- 
πτῶσι, διασπῶσῳρ) ; 1ά.}ο75.3.3 τὴ ᾿Ϊηϊ. (ττ. 2158, νν.1]. διασπαθίζονταφ, 
διασκορπίζοντας), 

διασπαθίζω, -- [ογερ., (Ὠγγ5.ἤοηι.3.3 τη Ῥλα,(ττ.2158). 
Ἐδιασπαραγμός, ὁ, ἱεαγίηρ, γεμάϊηρ, ΤΟΏσγνβ. νη. 761.4(1τ.8370}; 

Τβοθο Ν υ, δ γ»,.24(}1.03.17ο 0). 
Ἐδιασπαργανόω, εγηύγαρ, Μεϊειπαΐι πον, τ Ν.64.11538). 
διασπασμός, ὁ, ἱφαγίηρ 1η ῥίεεος, Τ, [μά.23.53 
διασπ-άω, ἰδαγ ἀομη ον ; 1. αςί., το πία!ν, δγριδ ΟΠαϊει(ρ.120.17; 

Η.2.4568) οἷἵ. 5. δυάς; καηεεὶ 4. Ὀοπα, τι Νὰ Ζ.07.40.21(}}.36.4048); 
ἄτοροῖίυδ δι ταϑυτῖαρο, {0.6} -εαη.(Ρ.438}); 2. Ρᾷ85.; ἃ. δὲ εἰγαϊησί ΟΥ 

359 διάστημα 

ἰογη, ταεῖ, τῶν νεύρων “-ωμένων ζῃγγπ,ἠομ!. 68,4 ἴῃ Μι.(7.6158) ; 14. 
κόρη. 96. 6 τὴ τΟογ.(χο.341Ὲ}; ἐδ. 37. 4(3408); οὗ ΒΜΥ πῶς οὐ “-ἄἅται 

γὸν κύριον φέρουσα; ΤΕΈΡὨτιμαμΠν.4τ(ρ.86); Ῥ. οἱ ρῥτορεχίυ; δὲ 
ἀϊυϊάφά, ορῬ. οοτηιταση!ῖν οἵ ροοάϑ οὗ σαυν ΟΠ σι βτίαηβ αἵ ξευι 58 |6ῖπ, 
ΟὮχυ5. ἤονι.1Ι. 41 6. (0.03Ε}; α. οὗ Ρειβοηβ, δὲ σεραγωίο οὗτος... 
διεσπασμένος λίαν πόρρω ἙΠατ.διταά,ερ}.2. 5 (Μι09.12724). 

διασπεύδω, ἠαΞξίοη;, Ογτιαίον.2(1.76Ὲ); δ. ,(818). 
διασπορά, ἡ, δεαίίογίηρ, αἀἰφῥενρίο, ἀἰςρεγεαὶ; 1. ταθῖὶ ἡ...ἐκ 

πολλῶν ἕνωσις ἐκ πολυφωνίας καὶ δ, ἁρμονίαν λαβοῦσα θεϊκὴν μία 
γίνεται συμφωνία (Ἰετα, ῥγοΐ οἰ. 65.321; Μ.8,2ο00); φεαίίονγίης, 
ῥεείοιοΐηρ οἵ τλοηονυ, Ὀϊδά, ῥεγξδδίρ.8ο.7); 3. γαείοῃ. ; ἃ. οὗἨ ρεϑύβοῃϑβ, 
ϑεαπΠεγεὰ δαπά τοὺς γονεῖς...«τὴν ὃ. ἐπαναγαγεῖν βουλομένους Βα5.6}. 
τδοί(3. 2504; Μ.32.6448); (εχερ. 0.7:35) οὕτω τὰ ἔθνη ἐκάλουν οἱ 
"Ἰουδαῖοι, διὰ τὸ πανταχοῦ διεσπάρθαι καὶ ἀδεῶς ἀλλήλοις ἐπιμέίγνυσθαι 
ΟὨχνβ. ον. 51.3 1 7σ.(8.207}}; ταῖς τῶν ᾿Ελλήνων ὃ. Οντ.70.5.1 

. (4.46170}); Ὁ. οὗ Τορίοη οὗ Ἔχ ς ἴβ8ς, οὗ ἐπέσκοποι) οἷ νῦν εἰσιν ἐν τῇ ὃ. 
Β45.ἐριτοςί3.2874; Μ.32.7ο8 0}; οὗ Το, Οοηρὶ. ΑΡρ.6.24.5; ἐν τῇ 
ὃ. τῆς γῆς Ἀπατι( 6ε5.ροζιτοί τοῦ. 28χο). 

Ἐδιασποράδην, 5Ξεαίογεάϊν, ἑόγε απΔ ἱβεγε, ΟἸδτα. ἐγ. τ τ)ίρ.36.4; 

Μ.8,7538). 
["Ἰδιασπορέη, ἡ, -Ξ διασπορά, ἀτερεγϑίοη οἱ 71ενν5, {Δ }00]] νησί, 

Β..χ328 (ι.(Μ.22.1521Ὰ}. 
“διάσταλμα, τό, ογάϊπαμοε, εογηηπμά μελοηδυεων ὃ ἔλαβον ὃ. 

ῥήματος ἐν τῇ καρδίᾳ Βανη.10.11, 
διαστασιάζω, {788., ἐαμ56 ἰο ἀΐξαργεε, φςεὶ αἱ υαγταρεε τὰ περὶ τὴν 

πρεσβείαν καὶ πάνυ χεμηλῶς διεστασίασεν ἡμᾶς ΘΥΏ65..}.οο(Μ.66. 
140644}. 

διάστασις, ἡ, Ξἐῤαγαίϊοη, ἴὮ60], υἱὸν...γεννώμενον..«οὐ κατὰ ὃ. 
ἢ τομὴν ἢ διαίρεσιν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας προβεβλημένον Ἐππι5.4.6. 
4.3(0.154.17; Μ.22.2578}; 1ὁ.5.τ(Ρ.211.25; 2528}; δ, γηΐ, (0.352. 
12; Μ.42.5260) εἴ. 5. γεννάω; οὐκ οὐσίας ὃ, τὸ γεννηθὲν ἐγεννήθη 
ΤΑΤΒ ἀταί. ΤΥτΉ.2.13(Ν.28.1χ770). 

διαστατός, ῥαυϊηᾷ ἐΧΙ ΉΤΟ οὐ ἀϊηηδηδίοη, ἀδηϊθα οἵ ἀρὰ τὸ 
ἀσώματον τὸ μὴ ὑπάρχειν αὐτοῦ τριχῆ ὃ. τὴν οὐσίαν [535. σημαίνει) 
Β45.ἔμη.τ.ο(1.221Ὲ,; Μ.20.53224). 

διαστατῶς, ϑεραγαίεῖν, ἀραγὶ, τοῖ, ἘλυπΟΔ 8 οἱ...«ἐκβεβηκέναι 
τοῦ πατρὸς τὴν οὐσίαν οἰόμενοι τὸν υἱὸν ὃ. τε καὶ κεχωρισμένως ΟΥ̓Υ, 
ἐλε5.6(ς". 400). 

διαστείβω, ἐχργδδς σχαειζγ, ὕγσ. αρ.οαΐ, Βεν.1: δίϑυρρΡ!.)(ρ.35ς. 29). 
διαστείχ-ω, ΔΑ. ||; 1. ρὸ ομοὶς τῦαγ, ῥγοκεδά, ΝΟππ. ραν. 0.4:28 

(Μ.43.780Α}; 1Ὁ.το: χα(8368); δ. τ2τι τ(β 560); 2. κὸ ἱπγοιρ ΟΥ ἀεγο85, 
4ἢ.2:23(7640}; 21Ὁ.7:τ(Βο40) ; 2Ὁ.1τ8: τ(θθ80) ; ο. ψεηῖ., σὸ οὐ τοαὶξ τροῖς 
«Χριστὸν. .«τοντα θαλάσσης τῦ.6: το(7060) ; 8. ον β μη, ρὸ ἤγονι, ἰθαῦε, 
ἐδιττταίβ450). 

Ἐ. τηϑῖ.; 1. δκίομα ἰο εἰς πάντας ἐν ἔσῳ..."“εἰ βλάβη Ὀγτιαάον. Ὁ 
(1.2ο68Β); 2. εομίϊπιεα, ῥα ἡ ἸΗΦΩΥν οὐκ ἀτραχὺ...τὸ χρῆμα... 
ἀλλὰ...θεῷ πίσυνοι -τωμεν 1ριο(αβοα)}; Ὑπατιδιυα, ρῥ.2.75 (0.90. 
132128). 

διαστέλλ-ω, Α. ἀϊνϊάε ὃ. τὸ μέλος τῷ διαψάλματι ὕγτ. ̓ ς,3:4(Μ.69. 
7250); ξηςς ὠἐειτηριῖςι, οἰ εγομίτα!θ ῥοίισόθη ; 1. τγαηβ., ΟἸΘχη. 5 ». 
2.8(ρ.133.20; Μ.8.0730); ὃ. τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια 1δ.6.το(ρ.472.2ς; 
Μ.9.304λ}); τὴν δεισιδαιμονίαν...δ, ἀπὸ τῆς εὐσεβείας ϑγιιε5..}.67 
(}1.66.1421Ὰ}; εχερ. [0.6:63 τὸ πνεῦμα πρὸς τὸ κατὰ σάρκα διέστειλεν 
[3ς, ὁ Χριστός] ἵνα μὴ μόνον τὸ φαινόμενον ἀλλὰ καὶ τὸ ἀόρατον αὐτοῦ 
πιατεύσαντες μάθωσιν Αἰδπ.οῤοϑέγαβρ.4.το .26.6650); εἰ δὲ ἔργον 
ἦν ὃ λόγος, πάντως ἂν καὶ αὐτὸς ἐν σοφίᾳ ἐγεγόνει, καὶ οὔτ᾽ ἄν διέστελ- 
λὲν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἔργων ἡ γραφή 1ᾶ..4γ.2.72(ΜΠ.26.3008); μόνον 
ἀνόμασι τὴν ἁγίαν τρίαδα ὃ. ὕνγ. [0.χ.2(4.158); 14.ἐῤπ65.τ2(ςἶ, 1008), 4. 
23(2250) οἷτί. 5. δυάς; πηδά., Οτ, Γο.4.2τ(12; Ρ.130.32; Ν.14.2378); 
Επι5.}.6.1τ. Ἰ(5220; Μ.:2ι. 850); ΡΆ58., δὲ ἀϊειτηρμεῖεἠ δα διασταλέντων 
τοῦ '"ἡμῖν᾽ καὶ τοῦ ᾿ἁπλῶς᾽ ΟΥ..0.1 34(40; Ρ.44.2ο; Μ.14.028); 2. 1Π- 
{τ8}|5.,ἡπῶκ6 ἃ ἀϊεεϊπείίοη, ἀϊδιρμῖδῆ ῥγεειξείν, τηθά. »ΟἸειη, ῥαεά.τ. ὃ 
(Ρ. Ἰοϑ, 4; Μ.8.4730); τάεἰγ.τ.2ο(ρ.63.7; ἜΠΗ): Ὁ 7 οι ϑμ6): 
Ῥ.359.6,18; Μ.14.6280,620Α). 

Β. ἐπεά,, ἐχρῥαμά, Ἰπεγέαξε, ταθῖ. πῶς σϑονται καὶ οὐ συστέλλονται 
τὴν προπέτειαν ; ϑειαρ. αν. ο(ρ.57; Μ.18.12214}. 
Ὁ, πγεά,, εοηρμαμὦ πθεται μὴ τὸν πάντα λαὸν συναναβαίνειν ἑαυτῷ 

ΟἸοτα. οἰ. 5.1 2(ρ.377.20; Νέ.0.1τ168); ὁ νόμος σωματικῶς μὲν “"όμενος 
ΤΡΡΙΡἢἠαον.8. Ξ(ρ,100.22; Μ,41,2120}; 1Φ.50.2(ρΡ.247.2; 8850) ; ΡΙΟΡΙ. 
Ρᾶ88. 85 βϑυρϑί. τὰ ἐν τῷ..«Σινᾷ...τὴν τοῦ οὐομένου γνῶσιν ὠδίνοντα 
Ογτο σίαρμ. Νιρν. (1.383). 

Ἐδιαστεφής, εογεεγηεά τοῦδ, ἰεαάῖηο ἰο ἃ ἐγοιϑη ὃ. ἀγῶνα ἼΠαΓ. 
Θυσθάᾶ. εῤῥ.2.τ4ο(}.00.144Ὰ}. 

Ἐδιαστήκω, γε 10, Ὧσ. πολὺ ὃ. τῆς βασιλικῆς λεωφόρου, τοῦτ᾽ 
ἔοτι τῆς ἀποστολικῆς πίστεως (εἰ (νΖ.ἦἢ..6.2.20.4{Μ.8ς5.12810).Ψ 

διάστημα, τό, Α. ἐμίογυα!; 1. τοειηροτγαὶ, Ὀείνοφη νοὸ ἐνεπίϑ ; 



διαστηματικός 

8. ἷῃ ροη,, Βαγῃ.9.8; Ο]εζη. εἰν. τ. τίρ.87.2; Ν.8.8768); Μεῖἢ.:γρ}. 
δ.14(Ρ.68,21:; Νῖ,τβ, 1204); πέντε ἡμέρας ἐπὶ τῆς οἰκίας κατέχεται τὸ 
πρόβατον 3.5. Ὀδίογα Ραββονει].-... ἔπειτα... θύεται, ... πέντε διαστή- 
ματα χρόνου δηλοῦται ταῖς πέντε ταύταις ἡμέραις ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι συν- 
τελείας ΤΟῃγγο, ῥαδοὶ. ".2(83,262.}; οἵ, 28.5.τ(252.}); σδαϑο οἵ ἴῃ γΘΔΥ 
μετοπωρινῷ ὃ. Ἐπ5.1.( ,δ(ρ.200.2; Μ.20.13458); ρ᾽ατ,, τοαίεπες οἵ ἴῃς 
τήρῃῖ, Ογύς. 6: )(}1.60.7450); ΣΡαΉ οἵ τἴτης τῆς ἐπιούσης ἡμέρας... 
οὐκ οἶδας εἰ τὸ ὃ. ὄψει (Ἤγγϑ.ἤο᾽».10.5 τη ΜΈ. (7.2524Α}; ἀνήλωσεν ἐν 
ματαιότητι τὸ δ. τῆς ἡμέρας Ἐπαῖδ5 07.τοίρ.67; Μ.40.11358}; Ὁ. Ὀείοτεα 
ΒΘ ΘΤΆΤΊΟΩ, οἵ ὅοη, Δ]Περεᾶ ὈΚῪ Ατίϑηβ προηγεῖται κατ᾽ αὐτοὺς τῆς 
τὰ ὅλα δημιουργούσης τοῦ θεοῦ σοφίας ἐκεῖνο τὸ ὃ. ἐν ᾧ φασι μὴ 
γεγενῆσθαι τὸν υἱὸν ὑπὸ τοῦ πατρός" ψευδομένης κατ᾽ αὐτοὺς καὶ τῆς 
'πρωτότοκον᾽ αὐτὸν εἶναι 'πάσης κτίσεως᾽ ἀναγορευούσης γραφῆς 
ΑἸΕχ. Α]. ερ. Αἰδπ.6(Ρ.23.21:; Μ.18.5574}; οὐ Ποάοχ βιαϊοιλθηῖ ἀεὶ δὲ 
παρόντος αὐτῷ [30. τῷ πατρί]...οὐ χρονικῶς, οὐδὲ ἐκ ὃ. οὐδὲ ἐξ οὐκ 
ὄντων γεννήσας Τὸν μονογενῆ υἱόν 1.7(0.23.321; 5578); οὐδὲ τὸ ἦν 
ποτε ὅτε οὐκ ἦν ἐξ ἀγράφων ἐπισφαλῶς λέγοντας χρονικάν τι ὃ. προ- 
ἐνθυμητέον αὐτοῦ δγηιδ..4π|.(345)3(0.252.1τ4; Μ.26.7204} ; τὸ λεγόμενον 
ἐν τῷ..««Ψαλμῷ πρὸς τὸν υἱὸν “ἡ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν 
αἰώνων᾽ οὐκ ἐπιτρέπει τινὰ κἂν τὸ τυχὸν δ. λογίσασθαι ἐν ᾧ μὴ ὑπῆρχεν 
ὁ λόγος ΑἸὨ..41γ.1.1τ2(Μ.26.314};; ὅτε οὐκ ἦν, ὥς φατε ἴβο. ΕᾺΠΟΙΠΙΔΗΒ] 
τί ἦν ἐκεῖνο τὸ δι; τίνα αὐτῷ προσηγορίαν ἐπινοήσετε; ἡ μὲν γὰρ 
κοινὴ συνήθεια ἢ χρόνοις ἢ αἰῶσιν ἅπαν ὃ. ὑποβάλλει Βα5, Εμη.2.τ(ι. 
248Α; Μ.20. 5068) ; οὗ χρονικοῖς ὃ, τοῦ μὲν πατρὸς τὰν υἱόν, τοῦ δὲ υἱοῦ 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διαιροῦσι [3ς. ΒΘ Β6]ΠἸ 85 Πα ΑΥΔΗ 5] 14, δέν. 50 
(3. Ξο Ὁ ; Μ.32.1778})}; ὁ πρεσβυτέραν τῆς τοῦ υἱοῦ ζωῆς τὴν τοῦ πατρὸς 
δογματίζων δ. τινι τὸν μονογενῆ τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ πάντως διΐστησι" 
τοῦτο δὲ ἢ ἄπειρον...ἤ τισι πέρασι καὶ σημείοις φανεροῖς ὁριξόμενον. 
ἀλλ᾽ ἄπειρον μὲν εἰπεῖν οὐκ ἐάσει ᾧ τῆς μεσότητος λόγος ἢ παντελῶς 
τὴν τοῦ πατρός τε καὶ υἱοῦ ἔννοιαν διαγράφει τῷ λόγῳ. ... οὐκοῦν... 
οὐδεμίαν ξξει χώραν ἄπειρον ἐννοεῖν τὸ ὃ., ἀλλὰ πεπερασμένῳ τινὶ κατὰ 
πᾶσαν ἀνάγκην τὸν μονογενῆ τοῦ πατρὸς διαστήσουσι. .-.. ὃ λόγος οὗτος 
οὐκ ἐξ ἀιδίου εἶναι τὸν ἐπὶ πάντων θεόν' ἀλλ᾽ ἀπό τινος ὡρισμένου 
σημείου τὴν ἀρχὴν ἐσχηκέναι κατασκευάσει: ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστι 
εοὐτὸ μετά τι γενόμενον διὰ τοῦ πρὸ ἑαυτοῦ ὃ, ὁρίζει καὶ τὴν τοῦ προὔπονο- 
ουμένου ὑπόστασιν τι γε5, ἕπτ Ρ.τ22.520[Ἐ,; Μ,45.3570--3608}; 
ς. τεῖ, ΗδὈ.2:0 οὐκ εἶπεν ἀποθάνῃ" ὥσπερ γὰρ ὄντως γευσάμενος, οὕτω 
μικρὸν ἐν αὐτῷ ποιήσας δ., εὐθέως ἀνέστη [5ς, ὁ Χριστός] (Ὦγγπι λοι. 
4.2 μη Πεδ.(12.410); 2. ΞΒΡΘΈΑΙ ; 8. οὗ ἀἰβίδιγρθ θεΐνγθοπ ἔνγοὸ Ροϊηΐβ ; 
ἐ. ἴῃ ρβη., ΜΙ, Ρενρ.7(Ρ.73.10); λεπροὲ ἐκ ὃ. μόνον ἐνορῶντες ΟἸδη:.ἐρτί. 
Α 6(}Μ.2.4764}; ἐν ἀγῶνι... «σταδίοις ὥρισται τὰ ὃ. Ἐπι|5.1.(ὕ.δ(ρ.207.22; 
Μ.20.13444}; ν᾿ 85 ἃ Τηδδβισα οὗ ἀαυβ᾽ ἸΟΌΤΏΘΥ5 πολλοῖς δ. εἴσω 
χωρῆσαι τῆς χώρας πεποίηκεν ΤῊΡΠπ, εἰγοη. τε  Μ.τοΒ, 2480); οἱ 
188 σΘΡΒΟΙ ΤΥ ΟΣ Βρ8Π οὗ {π6 Παπά, (Πτνβ.᾿οη.22.4 τη 4-π.(9.1834}} 
ταδί, οἱ ἀπὸ Βασιλείδου πίστιν ἅμα καὶ ἐκλογὴν οἰκείαν εἶναι καθ᾽ 
ἕκαστον δ, (Ἰ6π|.5,7.2.23(ρ:1τ8.18; Μ.8,0418); οὗ τηΐεγναὶθ Ὀείψθθῃ 
πυΏθοσβ, ἐδ. 6,τό(ρ.503.29; Μ.9.3604}; οἵ τερειοπ ΟΥ τη] Πρ] 10α- 
τίοη ὁ δέκατος ἀριθμὸς... «τῷ δεκαδίκῳ δ. τὸν ἑκατὸν ἀπετέλεσε Ατεῖῃ. 
Αροι,δ2(Μ.τοῦθ.7538}); 11, ἀδίτου, ἄστρα τάξει καὶ ὃ. φερόμενα ΑτΙβί. 
ὡΡοΐ,4.2(Μ 96. Στοθ αν); τῶν κόσμων ἄνισα τὰ δ. ἩΠΡΡ ἤσεγ.1.13(Ρ.17.3:; 
Μ.τ6.20378); [0.Ὲ} Ηιν. 70. Πιατ(Μ 0 4.448.); 11}. τοῖς ὑπγ οὗ 
Ἑδίδε πα ὅοη χωρίζομεν αὐτὸν [30. τὸν υἱόν] τοῦ πατρός, τόπους 
καὶ ὃ. τινα μεταξὺ τῆς συναφείας αὐτῶν σωματικῶς ἐπινοοῦντες ϑγνηεῦ, 
“«ἀπὶ.(345)0(0.253.3ς; Μ.26.7338); ἄδπιδὶ οἵὐ ἀποιηοεαῃ ἀοοίτπο 
οὐδενὸς δ. μεσιτεύοντος τῇ φυσικῇ πρὸς τὸν πατέρα τοῦ υἱοῦ συναφείᾳ 
Β45.5}}}7.14(3.τοῦ ; Μ.322.880); Ὁ. ἐἀϊυϊδίοη; περατουμένης τῆς ὕλης 
καθ᾽ ἑκάτερον ὃ, ὕδατος βουλήσει τοῦ θεοῦ (τεῖ. οτοδείπρϑ οἵ δα ὅεὰ 
8π6 Ἰοτγάδηῃ) (]θιη. εἰ. δ(ρ.128.22; Ν,.9.7014)}; σ. ἐϊδίαπεο, ἐχίεπί, 
ΟἸοτα."͵γ.6. τοίρ.471.26; Μ.0.32014}; βραχεῖ δ. ΟΥ. [0.το.27(17; Ρ.20ο. 
6; Μ.14.3568); {10.}..8. }.22(Μ.ο6.τοῦ1Β)}; ἃ. ἴῃ σοποζαῖθ 586Πη568, 
ἐχίδησΊΟ ἴο ἃ ὈυΠάΙηρ προσθεὶς ἄλλο ὃ. πολὺ τῷ τείχει 70. 4]. 
εἶγοη..3 Ὁ.32ο(Μ.97.480Α). 

Β. .}. [οσ διάδημα, Ατεῖῃ (}οε, 53(Μ1.τοῦ.7χ6}). 
διαστηματικός, 1. ἰΘΙΏΡΟΙΆΙ ; 8. θεεγγίηρ τοί τη ἴπε τὰ... 

κτίσματα...δὃ, ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχει... δὲ τοῦ θεοῦ λόγος οὐκ ἔχων 
ἀρχὴν τοῦ εἶναι... «ἦν ἀεί ΑἸῇ..4γ.2.51(Μ.26.2680) ; τὴν δ, τῶν αἰώνων 
παράτασιν ΟτςΝ Υ85. Εμη τ2(1 Ρ.343.29; Μ.45.τοῦ44}); ᾿"Ογτ,πος, (ἢ, 
35Ὲ}; Β. ἐποοϊυτηρ ἐδ οομεθρὶὲ οὗ ἔζτπα ἡ γὰρ “ἀρχὴ (Οεπ.1: 1) παντὸς δ. 
νοήματος ἀλλοτρίως ἔχει ΟΥ ΙΝ γ95.}:6χ.8(}]1.44.724}; αἰτίαν [Ξς. (οα]... 
παντὸς δ. νοήματος ὑπερκειμένην Ἰᾷ τη ξαμί. (Μ.46.1720}); τεῦ, σϑῆθτα- 
τἰοη οὗ ϑοὴ μηδὲν εἶναι,..ὃ μεταξὺ τῆς τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα 
συναφείας εὑρίσκεται, μὴ δ. τι νόημα 14. μη 4(α Ρ.85.28; Μ.45.6618); 
2. βραῖία!, εὐπαΐηθα τοὐπίη ἀϊμεηδίοης τῆς σωματικῆς καὶ ὃ 
φύσεως ὈὉΡΡ. ἡ νοερά τε καὶ ἀδιάστατος φύσις το Ν γ55.απῖρινεἰ γέ5. 

360 διαστρώννυμι 

διαστηματικῶς, ἐφπρογαϊϊν, 15 ἐΐπδ, οπαταοζετιβῖς. οἵ οτεδίθα 
ὉΡΡ. αἰνίπα Βείπρ αὕτῃ [56. στραῖθα ΒοΙΠρ] διαστηματικῇ τινι 
παρατάσει συμπαρεκτείνεται, καὶ χρόνῳ καὶ τόπῳ περιειργομένη, 
ἐκείνη 35. αἸν! πη! }} ὑπερεκπίπτει πᾶσαν διαστήματος ἔννοιαν. «οὔτε 
ἀρχὴν οὔτε τέλος προοσίεται...οὐ δ. ἔκ τινος εἴς τι τῇ ζωῇ διοδεύουσα 
ΟΥ̓ Ν γ 955, Εμη.τ2(1 ρ.236.6; Μ.45.0238); 26.(ρ.344.22; τοῦ40). 

διαστίζω, 1. εροί, τοῖο, Βα5.ἀξεεὶ.τ.2(2. 3208; Μ.31.8738); 
2. ἀιειτηρδι, πα α ἀϊειηείϊοι, δειτυσεη κἂν πιστεύσῃς ὡς ἀληθὲς 
εἴη τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ προσκομίσῃς τῷ θυσιαστηρίῳ πρὸς 
μεταποίησιν, μὴ διαστίξῃς δὲ τὴν τοῦ σώματος καὶ τῆς θεότητος φύσιν, 
ἐροῦμεν καί σοι [66η.4:2] ΑἸΩΡΥ, [Κρ .Ὑμάτ. ἐγαη.2(4.145). 

διάστιξις, ἡ, 1. ἰΙερα} ἀἰεπείίοη, αἰ ονοη αίοη τὴν...δ. περὶ τῶν 
διχονοούντων δικαστῶν ΑἸΠ ΒΟΠοΙαβί. οἰ .4.1)(ρ.6ο); 1δ.8.4(0.94); 
Ῥμοζιπορῖος. τ τί Ν. το4.841Ὰ}; 2. ῥγεσοσίρὶ, γερμίαίίον, 1δ.13.3(0040). 

διαστολεύς, ὁ, ομε τῦῆῖο δεῤαγαίες οὐ ἀϊειηρμίδμος; οἱ ἈξεΕαΒ, 
ἘΡΙΡΒ.λαεν.γ6.28(ρ.376.20; Μ.42.5133) οἷτ, 5. ὁροθέτης; πὲ τοῦ!ο 
αἀϊςεγινείμαϊος ὃ. ἀγαθὸς γινέσθω, νόμον καὶ δευτέρωσιν διαιρῶν (οηεί. 
.4}.2.5.6. 

διαστολή, ἧ, ἔ. Ξἐῤαγαϊϊομ ; δι. 11ἴ., οὗ ραταπρ οὗ 105 ἱπ ῬσαΥυΘσ, 
ΟτΝ υγβϑ αν (ρ.308.21; Μ.46.085 4); Ὦ. οὗ ἃ ρϑιι58 ΟΥ̓ Ἰῃϊεγναὶ 
Ῥδίνγθθῃ ψοσαβ κατὰ τὴν ὃ. τῆς ἀναγνώσεως τοιαύτην ἀποδεξώμεθα 
διάνοιαν (Ἰοπ. ῥαεά.τ.δ(ρ.111.4; Μ.8.29028); 6. ἀϊειπείίου, αἰ εγθησε; 
Βεοΐῖννθου βοῃ ΠΑ Ογθαγ65 τὸ πνεῦμα ἐν ψαλμοῖς μετὰ καλλίστης 
ὃ. εἴρηκεν ὅτι ᾿εὐθὺς ὁ λόγος τοῦ κυρίου καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν 
πίστει᾽ ΑἸΉ...“4γ.2.71{Μ,26.300Ὰ}; 1}.2.72(4008) ; θαυ οοη Εαῖμεσ δηᾶ 
Θ0ῃ οὐ γάρ ἐστι σωματική τις ὃ., ἀλλὰ λόγος ἐνυπόστατος, υἱὸς ἐκ 
πατρὸς ὥν, πνεῦμα ἐκ πνεύματος καὶ θεὸς ἐκ θεοῦ ἘΡῚΡΠ.ἤαεν.76.35 
(Ρ.38ς.21; Μ.42.588}})}); Ὀεύνγθη Ῥουβοπβ οἵ Ὑτίπ. ἀνατρέψει τὴν τῶν 
προσώπων δ. ἡ τῆς φύσεως ταυτότης Οντ. 70.τ.4(4.368); ἃ. ρ]τγ,, ’ῃ 
Ποποῖοῖθ βδῆβθ, σεῤραγαίε ῥάςεαρε θρηνεῖ περικοπάς τινας καὶ ὃ. 

περιγράφων ἀρχομένας ἑξῆς ἀπὸ τῶν παρ᾽ ᾿Εβραίοις στοιχείων ΟΥ 
μιιΐα Παρ. (ρ.245.8; Μι14.6ο50); ὃ. κεφαλαίων τῶν ἐν ταῖς γραφαῖς 
ζητουμένων Ἐλι5.ἢ.6.2.1τ8.1(Ν.20.1840) ; 6. οὗ ἃ σοπίταβίεα 5ϊδτετηεηΐ 
τὸ βητὸν μόνον... ἐπειπών, τὴν πᾶσαν ὃ. παρελθών ἘΦΙΡΗ δαεν.64.2 
(ρ.4ο 5.8; Μ.41.10728)}; ὈΠγνβ, ον. 14.3 ἢ Η εν. (12.1440}; ἵ. οἷυτ,, 
ἐβαησες οὐ ἀϊβενδηοες οἵ ἴππθ, Μαίἢ.γός.1.34{(0.273.1; Μ.41.τ0070); 
2. ἀϊειἱμείμθες Οὗ Ἰεϊζεσα τη τι ηρ, Απαάτιχ ρα μ.7(},907.14370}; 
3. ῥγεεορὶ, εοηημαμά οἵ Οοά, Αποη.8Ρ.Ἐλι5.ἦ. εις, τ6.8(Μ.20.4684); 
ὅσα κατὰ ὃ. τοῦ νόμου φυλάττειν προσετάχθησαν Ἰυρὶρἢἤαεν.8.ς 
(ρ.190.17; Μ.41.2128). 

διαστράπτω, ρίαπεε ἐπε ἐρλῖηρ, βαδὶι, ϑεθοὶτ αι Μαχυφη Τἤαί δε 
(Μ 9ο. 5604}; ἰταη5., ἐϊσλίοη ἄμμε διαστράψοις δνοφερὸν κνέφας ἐκ 
σέθεν αἴγλης ΤΑΡοΟ]] »τοί, θ5.γ7120(Μ.33.11338). 

διάστρεμμα, τό, ερπίεηϊοη, ἀγραγηεμία! οι, 
(Μ.89.2οτά). 

Ἐδιαστρεπτέον, ογ6 τιμδὶ ἰμγη αείε, ἀϊνενί, γὰ ἀὐρυτηεηΐ, (]6ΠῈ,σὲν. 
4.6(ρΡ.217.5; Μ.8.11404}. 

διαστρέφω, ἐτνη ΔἸ εγοηί τῦαγς, ἐευϊοὶ αϑοιὶ; 1. ἀΐτῥίαεσε αὶ Ὀυτάεῃ, 
ΤὨΡΒπ.εἤγοπ.2ιβ(Μ τ δ, 5560); Ρα55., οἱ ἰείζειβ οὗ [η6 δρδδρεῖ, 
δὲ ῥμὶ οἱ ὁ ογάεν οὐ ἀϊδαγγαηρεά, (Ὠτγϑβ,ἤοῖπ. τσ. 8 ἐπ Μ|.(7.150Ὰ}; 
2. ῬΕ885.γ οὗ {π6 Παῖτγ, δέ ραγίοά, ΤΗῚΡΡ.ΤῊ. )γ.21(Ρ.55.16); 3. τπεῖ,, 
ἀϊοίμνὺ σγφαιϊῖν, ΟΠτγβ.μομι.21.: ἐπ Ηεν.(12.1048); ἵνα μὴ διαστραφῶ- 
σιν, ὡς τἀναντία κελευόμενοι ἰ΄ά. Κοηι.4.3 τπ 2( ον. (1ο.4580}; 4. ῥεγυενί 
τὸ σχίσμα ὑμῶν πολλοὺς διέστρεψεν τ ϊεηι.46.9; 1δ.47.5; οὐκ ἐγένετο 
χρήσιμος ὃ πλασθεὶς ἀλλὰ διεστράφη (ῃγγπ.ἠονη.7.5 τη στη. (4.6810); 
οἱ ἀκόλαστοι καὶ διεστραμμένοι 14. 5ἐαἱ.1.12(2.104); οἱ ψΟΙΑΒ πικροῖς 
τε καὶ διεστραμμένοις.. λόγοις τῶν πλανωμένων τὸν νοῦν ΟΥΥ. 10. 
Ρτοθη (4.20); 5. οὗ 8 ἰεχί; δὲ εουγρὶ, ΟΥ. [9.6.4τ(24; Ρ.150.24; 
Μ.14.21728). 

διαστροφεύς, ὁ, ο76 τοῖο ἀϊξίογί5 ΟΥ̓ βεγυενὶς, Ἐπ5.4.6.3.4(0.110.16: 
Μ.22.2048); σοφισταὶ καὶ τῶν λόγων ὃ. ἘΡΙΡἢ ᾿σεν 60. 56(}.203.2ς; 
Μ.42.2800). 

διαστροφή, ἡ, ἐμγηΐησ αδί46 Ἴγοης τοῖαὶ ἐς γίρί; 1. ῥενυεξγεῖῖν, 
ἐνόν, ΟἸδιλ. ν.7.3(ρ.11.3; Μ.9.4178}; 1δ.7.16(0.72.33; 5410); Ὀοηβτ. 
ΔΡ.ΑἸΒιαῤοὶ,5εε.Βγίρ.166.16; Μ.25. 4050); Βαβι ἤπορι η ὈςΠ(Ι το2 6; 
Μ.29.2408); 2. ἀεδαξεπεηὶ οἱ οςοἴπαρε, 10.Μ8].εἠγοη.τΒ Ῥ.486{(Μ.97. 
ἼοΔ4Ο); 3. ἰδραάένιρ αείγαγ πολλαί εἰσιν αἱ ὃ. τοῦ ἐχθροῦ 41.ῬἈ1}.Β. 142 
(8.82.4); 4. γεφεαιίομ, ΤΑΚΉ Ἔνημορς.}7(4.28,436Ὶ). 

διάστροφος, ἐοϊςί σα, ἀϊδίογίεα ; ταθῖ., ῥεγυεγίξα τὴν δ. ἑτεροδοξίαν 
Ἐπ5.}.6.7.30.τ(Μ.20.7ο9Ὰ); 14.4.{{͵ πιτϑίρ.8ο.12; Μ.24.8648); ἐν δ, 
νουθεσίᾳ ἀπολέσαι τοιαύτην κόρην Ἀραίῃυ.Ον.111.86(0.44); οὗ ΡεΙβοιβ 
τοὺς ὃ, διὰ τοῦ φθόνον τι Μαρ.ἀταϊ (τ. ΖΑ. Ἐ.}3. 15 (Μ. }..77.2 510). 

διαστρόφως, ἐμ α ἀἀϊείονίεί ῬαΜΉΟν ἀπ᾽ αὐτῆς ἶ5.. ΕΡΙδῖ1ε τὸ 
ῬΕΠΙΡΡίδμΒ ἴῃ Ματοίοπ᾽ 5 απο], διὰ τὸ δ. παρ᾽ αὐτῷ κεῖσθαι, οὐδὲν 

Αμδρί.β.λ σα. 12 

(Μ.46.488) ; τᾶ. λον. ορῖ.22.3(Μ.44.212Ὰ}; τὸ θεῖον μηδὲ τόπῳ περι-  ἐξελεξάμεθα ἘΡΙΡρΠ ἀαθν.42.τ2(ρ.182.5; Μ.41.8124). 
ληπτὸν ἢ ὃ, τὰς μεταβάσεις ποιεῖσθαι πεφυκός ΟΌγγ. 70.2.1(4.128.). διαστρώννυμι, ἰαν ἀοιυη ταρῖ.; 1. ῥίαεε ἰορσοίμεν, ὈἸδιη.5!ν.4.2 



διαστύφω 

{Ρ.249.21; Μ.8.1τ2174}; 2. ρμᾶ55., 6 αἰϊαγνεί, οφεδοτά46, Βα5.561ν, Τ δε. τ 
(Μ.8ς. Ξοοῦ). : 

διαστύφτ-ω, σσηδόγυθ, βυθός ἅλας εἰδότες... «τὴν θείαν διδασκαλίαν 
τὴν ““ουσαν τὰ σεσηπότα Τάτ, ση ρτοσιλ, (2.11). 

διασυνίστημι, εοηείγμεί, ΑἸ «ἀδονιο(Ρ.8,18; Μ.25.4324). 
Ἐδιασυντηρέω, 66}, γείατη, ΓΒ65.ποισέγρ.τ3(Μ.30.6074). 
Ῥδιασυριτικός, ὑγίηρτηρ αἰ βραγαρ ΗΊΘΗΣ Οὐ γἱάτομῖσ, Οἴδτη, ῥαφά.τ.9 

(0Ρ.137.13; Μ.8.3450) οἷΐ, 5, διάσυρσις. . 
Ἐδιασυριτικῶς, τησεξίησίν, Τπάτ. Μορ5. Ν᾿ αὐ.2: τοῦ, (}1,66.4164}. 
διασυρμός, ὁ, ἀϊεῥαγαρεμιεη, γἱάίοίε, ἃ Υῃοίοτίοα! ἤρτιτα, οἵ, 

ἀϊαενγηιος θα, φμας Ῥιαρῆα 5μΉΐ, υεγδῖς πεῖ, αμὶ πη μίνια ἐαίοἶϊ, 
[514,}1.οἐγη1.2.21.42. 

διάσυρσις, ἡ, γἱΔἸομρ ὃ. ... ἐστι ψόγος διασυριτικός Ο(Ἰδγη. ῥαξά.τ,ο 
(Ρ.137.12; Μ.8.34π0.. 

διασύρτης, ὁ, ἀἱεῥαγαρεγ, ἘΡΏΓ.1.1141. 
διασύρω, 1. ὠὦγὰρ γομρηϊν, 4.4 πάγ.εἰ Μ1|.2τ(ρ.τ1ο2.8) ; ἐδ. 2Ζ6(ρ.1ο3. 

4}; Ατμ.6ριοπεγεῖ,3(0Ρ.172.20; Μ.25.2208); 2. ἄξατο ομὲ ΟΥ̓ εχίεμ {ΜῈ 
{τ η16 βουλόμενος διασῦραι εἰς ὑπέρθεσιν Ματς. ας, Ρονῥἧ.22; ες. 
(0.11.12); ἴτδῃϑ., θρϑσγα. Ἄγε. (0.7.1; Μ.1ο.14368) ; ῬΆ55., δὲ ῥγο- 
ἰσηρεά ἔμεινεν ὃ ἦχος διασυρείς ΤΑπαβτ, 5. γεἰα!,3(0.61); 405., ἐάν, 
ἤΐπρεν; οἵ Ῥεύβοπβ, Κ7..αη.τοίρ.271.10); 70, α] εἰνοη.τ3 Ρ.338(Μ.07. 
5054); 19.}0.348(5208). 

διασύστασις, ἡ, ἐὐ»ὈΠ ΗΠ ΠΗ, Ἐιακίης πόσο εονηπομάαρίς (οἵ. 
20 ογ.6:48.), ΟἸςτα. :0,.4.2τ(Ρ,3ο6.1ς; Μ.8,12418). 

Ἐδιασυστατικός, αὐΐξ οΥ εαἰσμίαϊφα ἰο τορημεηα τἰδ ἢ ἡ πολυμαθία 
δ. τυγχάνει (Ἰετη.5.7.1.2(0.13.23; Μ'8,7ο04). 

διασφαγή, ἡ, ὀγεαεῖ, ρὰρ ἴὰ ἃ Μ8}1, ΕΡΙΡΒ. ἤάεν. 50.12(Ρ.377.0 
Μ.41.το368); Ογε..“4δ4.4(3.3:70). 

διασφάλλω, ουογίμνηε τ ογὶν; Ῥᾶ55.. Ταβῖ., δὰ τυγοΉρ, δε. ἀϊοῤγουθά ; 
οἴ ἃ βίατειηδπῦ, Βα 5.» 991}. 3(2.2058Β ; Μ.31.6533.); Ὠιάντη. Τγῖη.3.20 
(Μ.3..8074); Ναπιδϑ.ηπαί, πον. τ8(}.40.6840). 

διασφίγγω, ῥ᾽μὰ ρηϊϊΐν, ἢρ. ταῖς ἀλύτοις ἀνάγκαις ὃ. τὸν λόγον 
στ Ν γ55. μη ο(2 Ρ.200.25; Μ.45.8088); 14. ῥοϊ!.45(Μ.4ς.12324}; 
Μαχ.κα}.3.τ2(Μ.00.τ2640). 
διασφύξω, ῴγοῦ τοῖϊᾷ [{6, εἰν, Ηϊρρ.ἤαον. 5. ο(Ρ.97.26; Μ.τό. 

21510); οἵ ΒοηΒΗΙΡ, δου. μεσαθν οὗ Β8511665 ταύτης τῆς υἱότητος... 
τὸ..«λεπτομερὲς..«διέσφυξε καὶ ἀνῆλθε... κάτωθεν ἄνω 1Ὁ.7.22(ρ.108.30; 
Μ..3305})}; διέσφυξε καὶ ἐγεννήθη ἀπὸ τοῦ κοσμικοῦ σπέρματος καὶ τῆς 
πανσπερμίας τοῦ σωροῦ ὁ μέγας ἄρχων 1.7.23(Ρ.200.24; Μ.322108). 

διασχηματίζ-ω, 1. ἔογηι, ξασίον εἰς ἑκατέρας χρείας διεσχημάτιστο 
[5Ξς-. τὸ πάλαι φρούριον] ὅγε. }.6)(Μ.66.2ττ0); 2. ῥεείαγε, ἀδδογῖδα 
ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἡ θεία πανταχόθεν --εἰ γραφή 55. σπογαθίτη δηα 
ΒΕΤΆΡἢΠΙΠ1]} ΤΠ ,.4γ. τ} .65.1τς2Δ). 

διασχίζω, 1. ἐφαγ ἀῤατὶ; ἃ. ἔσ. μὴ ἐπιτρέψετε διασχισθῆναι τὰ μέλη 
τοῦ Χριστοῦ ΑἸ οροΐ, Ξε. 34{0.112.241 Μ.25.2058); Ὁ. τηεί,, ἀΐοίάε, 
ταῖι56 ἀἰϊδαρνεοριοηέ ανηθηρ, Πγνβ. 04.35.1 τὰ Μ{|.{1.301]0}} τηρα, 
δηα Ράᾶ55., δὲ ἀϊυταφα αἱ... διεσχισμέναι., ἐκκλησίαι Το . Α1.Δ0.Επι5. 
ἐλ.6.7.5.1(Μ.20.6418) ; οἱ ἐξ Ἀρείου τὴν πρὸς τὸν πατέρα τοῦ μονογενοῦς 
ὁμοιότητα εἰς πολλὰς αἱρέσεις διεσχίσαντο ῬΉϊ]οΚι.᾿.6.3.το(Μ.ός. 
585Ὰ}); 2. ρ858., δὲ ὀγοΐοῃ, οἵ ἃ ἰγϑϑΐῖν, ΤὨρηγ] ας. ἰοη.3(0.223.0; 
Μ.113.9200), ᾿ 

διάσχισις, ἡ, εἰδαυίηρ, γομάϊηρ ἡ τῶν πετρῶν ὃ, Αδαδ. Β.}οά.τ 

ΟἸ80. 454}. 
διασχοινίζω, δεβαγαίε; Ῥᾶ55., δὲ δεραγαίφα τὴν ἐπ᾽ αἰτίαις εὐλόγοις 

ἀνδρὸς διεσχοινισμένην [30, γυναῖκα] Ὀγτιαάον,.δ(1.2838) ; τηδὶ, γένος... 
ὡς ἐν φαυλότητι δογμάτων διεσχοινισμένον τ. ττ(3080); 14.,1.5.4.3 
(2.632Ε); οἵ [ῃ6 ὕγγο παίτσοϑ πὶ (τὶδὲ τὰ πολὺ τῆς ἀλλήλων ὁμοουσιό- 
τητος διεστηκότα τε καὶ ἀμετρήτῳ διαφορᾷ διεσχοινισμένα ἰᾷ.1ης. 
μηΐρεη (5 δοντὴ ; 1α Ν 6ςὶ.2(0.332.13; 61.310). 

διασώζ-ω, 1. Ξαυέ; 8. ἴῃ βΈΠ. τὰ ὑπάρχοντα...δ, ΗΙΡΡ. αη.4.51.4; 
τηδί,, ῥγέδεγυε, τπαϊηίαίῃ οὕτω γὰρ ἂν ἡ θεία τριάς, καὶ τὸ ἅγιον 
κήρυγμα τῆς μοναρχίας “-οἰτο ὨοΠ. Βα ΔΡ.Ατῇ, ἄδογ.26(Μ.25.4654); 

Μαχ.ρ. δ ῇ.οτ.5574); Ὁ. οὗ βαϊνϑίοα στουρῃὶ ὃν (ἢ γιβι, ὕντ. 
1,ι.4:τ(Μ.72.5360) ; διὰ γυναικὸς ὁ ἄνθρωπος ἐθανατώθη" διὰ γυναικὸς 
πάλιν διεσώθη Ἑυΐορ, ΚΚ. Τνῖη.4.6(0.367); 2. δεεογὲ οὐ εομάμεϊ ξαξεῖν, 
καθά ν οι ήν. Ηδετβο]. εριρι λγον Βαξεξιρ.290(Μ.92. 
ΙΟΖ1Β). ι 

Ἐδιάσωσις, ἡ, αὐ τηρ, ῥγεδογυϊηρ τὴν ἐν ξυλίνῃ λάρνακι μικρὰν τοῦ 
γένους ὃ. [530. οἵ ΝΟΔΠ] τον νβ55ν. Ερ᾿ν.(}1.46.844Ὰ); τὴν ὁδὸν 
ἐδιδάχθη τὴν πρὸς ὃ. μᾶλλον ἐπιτηδείαν 1δ.(8498) ; καστελλάτους καρά- 
βους παρασχεθῆναι εἰς ὃ. αὐτῶν (σηθι. ΡΟρΟ!. σας τ( Μ.ὈῚ..87.11548). 

διασωστής, ὁ, ραγίά, ΗδτρΟΪ. ἐρ.(Μ.02.1Ο0218). 
Ἐδιασωφρονίζομαι, εογηρεὶξ 1: υἱγίιθ, ὥγΠΘ5.γΡΉ.τϑίρ.56.4; 

Μ.δδ.ττοτο). 
διαταγή, ἡ, 1. εοηηιαμά, σονηηηαμάρμιοπὶ, ογάθν, Ἐαβ.7εῈρ. [μ|5.12 

(2.3548Β; Μ.31.0480); (Ὠγυβ. λον. 40.3 τη 70.(8. 2408); Αὐφε, ἄβοῦ.θ4 

Ν2 

361 διατρανόω 

(Μ.τοῦ.7248); {π|6 οὗ ψοσῖκ αἱ ὃ. ὑμῖν δι᾽ ἐμοῦ λήμεντος...«προσπε- 
φωνημέναι (απ. Αρῥ.8ς; διαταγαὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων (οηεὶ. ἄῤῥ. 
τἰ.; 2. γερμίαίίοη τῆς ἐκκλησίας ὃ, ΑἸ, ἢ, Αγ.34{Ρ.202.10; Μ.25. 

7320). 
διατακτικῶς, ὧγ αν οὐ αἰβδεγεηαἰΐίοη, Οτιον,27.8(ρ.368.11; Μ,11. 

5128). 
διατάκτωρ, ὁ, 056 ἦ; εοπημαηά, ἘΡὮΤ.1.1148, 
διάταξις, ἡ, γερμίαίτον;, Τλάντα. ν.᾿ :8(Μ.30.16240); ἘΡΊΡΠ ἦαόν. 

45.4(0.202.5; Μ.41.8268); 18.70.το(Ρ.243.2; Μ.42.3560) ; 1}.75.}(0.338. 
20; 5134}. 

διατατικῶς, Ζ9)1 ἃ τοί δὴ Ξφηϑε ἀφανίζων τὴν ὕβριν τῶν ὑπερηφάνων, 
οὐχ ἕν μόνον τῶν κακῶν ἐξαναλίσκει, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἑνὸς ἁμαρτήματος δ, 
ἐφ᾽ ὅλα τὰ εἴδη τῆς κακίας ἐξακούειν προσήκει τῆς ὕβρεως [Β65.15.267 
(1.5834; Μ.2ο.589Α). : 

διατείν-ω, 1. ατί., δέ εομα πεῖνα τὸ εἰς σωτηρίαν καὶ ἀΐδιον ὑγιείαν 
δ. ΟἸοσα, ῥαεά.τ.8(ρ.128,14; Μ,8.3204}; φιλοσοφέα...““ουσα ἐπὶ τὴν... 
εἴδησιν Ἰά.5!ν.1.2ο(ρ.62.33; Μ.8,8168) ; 2. τηεά,, εἰγείεκ σμοεεῖξ; ἃ. 1, 
Ομ γγ9. λον. 57.4 ἴῃ ΜῈ () πβτο); τά βοηε, 245 τῃ Κορ, 605Ὰ); Ιἅ, 
μον, 14.3 ἰμ τ Τίμι(ατ. 6208); Ὁ. τηρί., ὀχογὶ ονεϑοίξ, οπάθαυομν, Ογτ, 
ΜΠ. .λ(,. 4τ00)}; 3. Ρᾳ55., γεαξῖι, ἐχίεμ τὸ ἄσμα.. ἀπὸ τῶν ἄκρων 
ἐπὶ τὰ μέσα διαταθέν (Ἰετη ῥγοὶ.χίρ.6.8 ; Μ,8,570). 

διατειχίζω, 1. οδείγεεὶ, ΤΌ 665. ΝΖ. 41α].τ4ο(Ν.28.1077}; 2. λίμάον, 
Ῥγευεηῖ, (Ἀγγ5.}}.το(3.6ο68). 

διατείχισμα, τό, τϑαἴ οὗ Ῥατί! το οΥ βαρδζϑίϊοῃ ; τπδῖ., οὗ οἰουά 
οὗ Εχοάιβ, Οχιοχει μι ̓ς.7713τ(Μ.17.1418}; ΟΥ Ν γ55.ν.105.32(Μ.44. 

3000); 1δ.44(314})). 
διατεκταίνω, ζαδἠϊοη; 1. δςῖ, ; τιδῖ., Ογτυ Ν᾿ αὐ 5(3.4808); 2. τηεά,, 

αελίοη ξον ὀμ σοι; ἴὰ σοτι., [ἀ,,.05.32:9(ΜΆ.60.8768) ; οὗ σοά οτεαῖπρ 
ψνοτ]α, ἃ σίαρβισεηπ.τ(ι.4Ὰ4}); Ἰά ΜΊεβ.37(3.4254}. 

ἡδιατελεστέον, 016 μηδὲ βεγξόυεγε, ΟἸδτη. δἰν.3.5(0.215.23; Μ.8. 
11450). 

διατέμν-ω, 1. ἐμὲ ἰφγοιρὶ, ἀΐδδουεν ; 8. ταοῖ., ἀϊδιεμῖίε, ΟὨτγ 5. ον, 
19.1 ἴηι Ηοὗ.(12.183Α)}; Ὄντος τοί3.314};}; ΟΠ τβίο]. κατὰ μηδένα 
τρόπον --εαθαι δεῖν ἴβο. τὸν λόγον ἑνωθέντα τῇ σαρκί] ἸΔ «αροἱ. ΤῊ !,3 
(Ρ.118.23; 61,2128}; Β. εἰμὶ ομέ, ογτῖ! ἃ Ῥάββαρα, οἱ, Οτιεοηει η Κοηι. 
το. 43(Μ.14.12908}); 2. αν τυαδίε, ΤΠρΗπ εἰγοη.Ρ.228(Μ.1οβ, 5770). 

διατετραίνω, ῥογε ἰἠπγομσῖ, ἂρ. ὦτα εἰς αἴσθησιν διατετρημένα 
ΟἸεπι.  αδ.2.τ2(ρ.224.0; Μ.8.5524). 

διατήρησις, ἡ, 1. ἀσορίηρ, ῥγεκεγυαίίονι, οἵ Ῥάβοβαὶ Ἰαγαῦ, ομοβθα 
Οἢ ἢτθὲ αν οἵ ψεεκ, Βπίνοι, ῥαφολ.2(Μ.86.2203Ὰ); ἴῃ 56 η58. οὗ 
δἴθσηΆ] 11 μενοῦμεν εἰς δ. Ογτ, πον ῥαδελ.24{53,2048); 2. οὐξεγυσηέο 
δογμάτων ἀκριβῶν ὃ. (ῃτγπ.ἤονι.47.2 τη. ΜΜ|.(Ἴ. 4010); 14. ἦοη.7.4 ἴῊ 

ΡἈε|.(1τ.2208). 
διατηρητέον, 076 Ἠμεδὶ οὔξεγυε, ΟἸεηι. ῥαφά.2.τοίρ.211.12; Μ.8, 

5048). 
διατηρητικός, ἀϊεροςοί ἔογ εοῤρίηρ οὐ δἱμΔἸΉρ ἰορει ον τὸ πάντων 

ὃ. τῶν συντιθεμένων Τ,δοηί, Η, Ν᾽ ἐε,.111(Μ.86.14528}; οὗ οτεαῖίνε 
Τοροβ πάντων,..δ, τε καὶ διοριστικός ἐστιν, ἐπεὶ καὶ προακτικός 
2. 

διατίθημι, [ρτε5. ᾿πῆπ. διατιθεῖν Οὐηδί Αρ.1.3.χο; 3. ΡΙυτ, ορί. 
801. τηδά. διάθοιντο οπ,εχε. ρεπὶ.2τίρ.462.8; Μ.113.8240)}}; Α΄ τοί, ; 
1. ἀγγαηρο, Ρμὶ ἴῃ ογάδν; ταεῖ., 95εἰ γίρῃ! ἐπαγιώθη τὸν ἄρχοντα 
τοῦ Δάρας διατιθέναι τὸ πλημμεληθέν Μίεη.εχε, ον. τ(ρ.181.23; 
Μ.113.8688); 2. ἐμῆτει πῤοη ὅσα διέθεσαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ τοῦ γένους 
ὑμῶν Τυβι.ἑαὶ.6).6(Μ.6.6290); ΟΥΟεἰς.3.ς(ρ.2ο6.24; ΜΟΣΙ. 0250); 
ΟΒγγβ.δέαρ.3.7(1.2188); 8150 πιοᾶ,, ἘΡΙΡΠ. σεν. 66.4(Ρ.23.1; Μ.42. 
360); 1.16. πτ(ριβ4τιιτ; σι); Ὀμτγβἤοηινετα ᾷ ἦμ Ἐρῤλι(ατ. 86); 
3, ἀΐξροξε, ἀγγαηρ; πθπςα ὡς Ήΐα!6 εἰ γὰρ κυριώτερον τοῦ σώματος 
ἡ ψυχή, οὐκ ἰσχύει τὰ ἀκυρότερα αὐτὴν διαθεῖναι πρὸς ἑαυτά (γνϑβ. 
λονι.8ο.4 τη 11.07.7 10}. 

Β. Ρ4855.; 1. δὲ φρο άση! διατεθέντες ὅτι θεοῦ κρίσει ταῦτα ἐπιτελεῖ- 
ται Ὠιάνπι. ̓ ς.1ὴ:23(Ν1.30.12520); ΟΥτ,15.4.5(2.Ἴ014.,7028); 2. ἀε- 
ἐἰρλὶ ἴῃ πάνυ... διατεθέντες ἐν τῷ ἀποστόλῳ ΑΤ πον". Α. 26(ρ.140.10). 

διατίλλω, ἱδαν 17, ῥίεεες, ΟΥΝ γβ5. Μ εἰ. (Μ.46.861}). 
διατίμησις, ἡ, ναϊμαίϊον! ὑπὲρ διατίμησιν δεγομά 'υαἷπε, ῬΑ]].ἢ. 

1αις.6(ρΡ.23.14; Μ.34.τοΙ180). 
διατιμητικός, βαίηρ ἃ ῥεμαϊν, ῥεπαὶ, Ἠρρλαθν. 5.2 (Ρ.121.18; 

Μ.1τ6,21868). 
διατμέω, ἐναῤογαίο, Βα5.}65.3.7(1.200 ; ΝΙ.20.608). 
ἀδιατομῖται, οἱ, ἐποξέ τοῆο σεραγαὶε ΟΥ ἀϊυϊάε; τϑτὴβ σίνεπ ἴο 

Ασίδῃ Βοιθίϊοβ, [ο.}).ἀσένιδο( Μ.94.720Ὰ}). 
διατορνεύω, 1. γομ πα ἢ; 405.» δέζομια τομμά ; οἵ ταοοῃ αἵ ἴῃς 11], 

Ονγτιαάον.6(1,206Ὲ); 2. σἤαρό, [αϑδίοη, Ἰὰά μόνε βαδολ.ττί(πν. 1550). 
διατρανόω, τπακ εἶφαγ, εἤοιῦ ΟΥ̓ 5ἰαίε εἰεαγίν, ΟΥ̓ Ν 55, ΕΉ.12 

(1 Ρ.3ο1.6; Μ,45.1ο120); Ογτ, 5. 3234:τ3(Μ.69.0044Ὰ); Ζϑοῃ. Μιῖορίῇ. 
(Μ.8ς.11298); Ρ655., ΡΏ ] οι ἡ. 6.4.8(}1.65.521}). 



διατρεπτικῶς 

Ἐδιατρεπτικῶς, 
Μ.8,0848). 

διατρέχτ-ω, 1, βαςς5 οὐ ἴο “οὔσης εἰς αὐτὸν [50. Ἐς 501] τῆς τοῦ 

γεννήσαντος ἀρχῆς τε καὶ κυριότητος (ντ ἵἠ65.(5}.226.Ὰ); 2. βαδς 
αῖθαν, οἵ {της ἕκτη...-διέτρεχε.. ὥρη Νοηη,ῥαν.9.4:6(Μ,43.7750). 

διάτρητος, ῥεγξογαϊδιί, την είταἰ, Τάτ φα.2 ἐμ 4 Κρ. (1.513). 
διατρυπάω, ῥίογος ἐμγοισὶ; Ῥα88., ἄρ, ψυχὴν... 

ὑπὸ φροντίδων (Ὠγν5.ἠοη1.47.4 ἐη ΜῈΠ1.(7. 4020). 
διάττ-ω, Α. ἸηΊγΔηΒ; 1. γμδῆ ΟΥ̓ άαγὲ γαῤτάϊν, ἢ, ὁ νοῦς... ἐπεὶ 

πρὸς τὸ εὐθύ Ὀντιαάονο(1.280Ὲ) ; εἰς πᾶν εἶδος ἀκαθαρσίας... ἑπθοντες Ἰα. 

(5.ττ(3.320); 2. αγγῖσε, αἰϊαΐη, Ἰᾶ αἄογ.τ(1.208}; ἰἃι σίαρἢ δ. ἢ 
(1.1288); εἰς τὰ τῶν ἀρετῶν ὑψώματα....»-εν 1δ.7(240}0) ; 3, ρεπείγαίε 
ἠχὴ..«εἰς τὸ ἄνω “σουσα 1 ρἰαῤά. χ.2(τ.206Ὲ); 14..σἀον.τό(1. 5628); 
“ϑ εἰ. .«ἦ δικαιοῦσα χάρις εἰς πάντας ἐν ἔσῳ 14. ον. 3:2 1τ(ρ.τ70.3; Μ.74. 
Ἴ8ΟΑ); 4. δμγραθς παντὸς ἐπέκεινα κακοῦ -τουσαν δίκην Ἰᾷ,αἀ07.6 

(1..1868); ἐδ.15(5430). ᾿ 
. Βι ἴταμβ.; 1. αἰαΐῃ ψυχὴ..«τρίβον οὐκέτι τὴν προτεθεῖσαν --ουσα 
Ογτ.ος.32(3.454); 2. ἱγαυεῖ, ἰγαύογδε ει τοϑὰ, ἢρ. οἶμον ὀρθήν τε καὶ 
ἀπλανῇ “οι τις ἄν τά, αὐογ. τό. 576); 3, Ῥαᾶες οἤ, ἐγωμδηὶ ἀμαθὲς 
γὰρ οἴεσθαι...τὸν Ἀδὰμ... «τῆς ἐπ᾽ αὐτῷ γενομένης ἀρᾶς τὴν δύναμιν... 
ποντα φυσικῶς 1(. σἰαῤῥιἝεη, (τ. Υ2Ὰ). 

διατυπ-όω, 1. ἔογηι ῥενξεειίν, τεομία ἐκεῖ χαλκὸς τὸ κρεμάμενον ἣν 
εἰς σχῆμα ὄφεως διατυπωθείς (Ὦγγϑ5.οη1.27.2 ἐπ 7σ.(8. ποτοῦ; οἵ {πὸ 
εαῆτνο, Δ λον, 4.3 τ. Μ|γ(] 51Ὰ}; Ἰᾶ ἤοτμ.7.2 ἐμ τ ΤΆ θο5.(1τ. 4750}; 
2. τέῤγεδεηΐὶ ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ καλουμένου πυλῶνος διατετύπωται παιδίον 
μὲν γενέσεως σύμβολον (ἸδΙὴ.οἰγ.5.7(0.354.τ6; Μ.9.694); ταῦτα 
διετύπου ἃ δὴ φωναὶ προφητῶν..«ἐβόων Ἐπι5.».(..,..3(ρ.γ8,21; Μ.2ο. 
10578);8 ΟΥἾΝΥΚ5.0γ.εαἱθεῖ,,35(0.122.21; ἀποτυποῦται Μι4-.880); 
Ατείῃ. ρος. 8(Μ.τοῦ.7458); 38. ἡπαρίηπε, εοηεεῖσο, ξογηα τη ἐπε ππῖμά, 
Ἐπ5.4.1ἢ. .3: 3(Ρ. 154.27; ΜΝ. .24. 9978); οὐδὲ διάνοια διατυπῶσαι τὸ τοιοῦτον 
δύναιτ᾽ ἄν ὁποῖός ἐστιν ὁ θεός ΟΠ τγϑ.σέγηι.2.2 ἴηι θη. ᾳ. 6548); Επ|5. 
ΑἹ. βονηη. 21 ττ(Μ.86.4378); 4. οἰρηῖΐξν καθὼς ἂν αὐτοὶ διατυπώσητε 
ΕἘπ5.0.(,3.52(Ρ.τοο.12) ; 1Ὁ.4.πδίρ.140.51; Ν'.20.12088); ἴῃ (Ὦγγϑ. 650. 
ἴῃ Ρῆταβα ἄνωθεν “οῦν οἵ (οα᾽ 5 σοπιτθαπιοδίίοι. τὸ τη8Π τοῦτο 
ἄνωθεν αὐτῷ διατετυπωμένον ἦν (Ἀχνπιονι τη Οα].4: χο(το. 7124}; 
2.4: 31(1ο.7120): ἰᾶ,μονι.2.1 ἐπ Ἐρβι(ατ.τοῦ); ἄνωθεν ταῦτα ὁ θεὸς 
ἐβούλετο, καὶ οὕτω διατετύπωτο 14. λοι. 5.1 τη (οἱ (τε. 3584, ν.].Ψ 
διετ-); αἰτεῖ δὲ τὸν πατέρα, καὶ τὸ τῆς εὐχῆς σχῆμα «-οἵ νγ. 6.8 
(4.70 5Α}; Ἰά, Πεΐη ο(63, Ξο80}; ταῖς ἀσθενεστέραις συγκατιὼν ἀκοαῖς 
ταῦτα “οοἵ ΤΏας, Επεοἧ.44:1τ(2.1032}} ΑἸαπιοιῖι. “46.τό: 8( 1.8 5.1 5568); 
Ατείῃ. ρος, (Μτοῦ, 160); τὴν ἄνω διετυπώσατο “Ϊερουσαλήμ καὶ. 
“44.3:τ32(ὉΡ.62.20}; δ. ἀΐεροξὸ οὐδὲ γὰρ ἦν ἑτέρως ἀναστῆναι αὐτὴν 
ἃς, τὴν σκηνὴν Δαυΐδ] μὴ τοῦ τὴν ἀρχὴν διαπλάσαντος αὐτῇ χεῖρα 
ὀρέξαντος καὶ διατυπώσαντος ἄνωθεν τῇ δι' ὕδατος ἀναγεννήσει καὶ 
πνεύματος ΟἾΥΥγ5.ἢ079.11.2 1 [0.(8. 654); ὕγτ. Ναλ.. ττ(3. 4880); Σ 85Ρ. 
Δ5 8. ἐεβίβιπεπίδυν ἰδρϑ], ἴοτπὶ προσήκει -“-οῦν αὐτὸν τὸν οἶκον αὐτοῦ 

14.1.5,3.4(2.4954); Οὐγοῃ. Βαφοῖρ. αττ(}1.02.7934); 6, ἀρῥοϊπὶ ὁ 
βασιλεὺς. «τὸν... Αἰδέσιον οἰνοχοεῖν αὐτῷ διετύπωσεν σε} ΟΥΖ.}.ε. 
3.0.6; 7. Ἰηάηε τοῖς αὐτοῖς δὲ ἄλλην [30, ἐπιστολήν] περὶ εἰρήνης 
“"οὔται Ἐλι5,Ἢ.6.6.46.5(}1.20.6368}; 14.υ.(,3.24{ρ. 80. 6; Μ.2ο. 1084); ̓ 
1514. ΡῈ]. ρ}.2.96(Μ.78.5 400); 8. ῥγεδεγίδε, ὁμαοὶ ἡμέραν δ᾽ εὐχῶν 
ἡγεῖσθαι...διετύπου Ἐπι5.0.(.4.τϑίρ.124.6; Μ.2ο.ττότα); ΑἸ ἄδεῦς 
(0.4.17; Μ.25.4244); Βα 5.6.22.2(3.1τοοΒ; Μ. 82. 2924); Οβγγϑ. ἤοηι. 
1.2 1, ΤΟῸΥ(1ο.136Ὰ}; Ιουδαίους μέν, οἷς ἅπαντα τὰ σωματικὰ 
“διετετύπωτο Ἰα υἵγριοί(τ.200Ὰ)}; Ογγιαάον, 3(1.830); τούτων..-μετὰ 
πάσης.««ἐμμελείας παρ᾽ ἡμῶν διατυπωθέντων ϑγηηδι Παῖς (ρ.120.4; 
ΗἩ.2.4560}; [πϑῖπ..», Τὐάγ. ορ5.(Ρ.64.36; Μι86. 1838); ; Μαχιέρβιτο 
(Μοιοῦ; ῬΆ58., δὲ ἀεαὶξ τὰ ὃν εὐἄϊεὶ, εἴ. τύπος [πάντων 
διατυπωϑ[ ἐντων] ἤτοι κ[ αἱ] ἐξωρισθέντων ἀνοσίων.. “Ἑλλήνων 16 
“42. Μηηπ.3124; 9. ἤρηο, ἐγριδοϊδο οὗ δέκα ἀπόστολοι...τὴν ἀάρατον 
διετύπουν..«δεκάδα ἴχοη.ἦαόγ.τ.τ8,3(Μ.7.648Α}; τοῦτο καὶ ὁ πάλαι 
νόμος αὐτοῖς ὡς ἐν σκιαῖς διετύπου, καὶ προανεκήρυττε τὴν χάριν διὰ 
τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ΟΥΥ.]ς.τ.τί2.170), 

διατύπωσις, ἡ, 1. ΣΡ ΞΘΊΟΗ, τηανκ,, ΣΊΡΉ ἐπεὶ τοίνυν ἐσημειώθη τὸ 
φῶς τοῦ προσώπου κυρίου ἐφ᾽ ἡμᾶς σταυρικαῖς διαγραφαῖς καὶ ὃ. 
ἀεσα. ΟΡ ἀγ.τ(Μ.08.2248); 2. υϑεα το ἀεβοσίθε [με διοζηῖς βπςηςς 
οἵ βουπά, ἤδπςα ΡΠ, ἠογηιαίίσῃ, ἐοη βριγαίίομ ; Ῥετῃ. ῥεγειδοῖο αἱ 
μὲν 536. φωναί) φέρονται διὰ τῶν φωνητικῶν ὀργάνων: αἱ δὲ [86.Ψ 
ἀκοαΐ) ὑποδέχονται διὰ τῆς ἐν μέσῳ τοῦ ἀέρος πληγῆς καὶ δ. Μεῖεε, 
μαὶιπονι,3ο(Μ.64.12848); 3. «εἰρη βεα 05} ἕτοιμον ὑποδέξασθαι τῇ 
καρδίᾳ τὰς ἐκ τῆς θείας διδασκαλίας ἐγγινομένας ὃ. Β65.εῤ.2.2(3.71Ὲ ; 
Μ,32.2258); Ατϑῖῃ, ρος (Μ.τού. κτό60) ; πεποα ῥέύβοσε, ρίαη ὥστε 
τὴν τῷ θεῷ δοκοῦσαν καὶ νῦν ἐξενεχθῆναι περὶ ἡμῶν δ, Νίεϑι. Κγ Ατὰ 
(Ρ.199.18)}40. Εναρτ.ἦ.6.1.7(}1.86,24406); 4. ἀϊςροτίοη, ἀγναηρενπεηὶ 
τὴν κρίσιν τῆς ὃ. ἐπέτρεψεν τοῦ καθ᾽ αὑτὸν βίου ζοῃϑί.ο».5,.ε.τ3(ρΡ.172. 
22); οὐ γὰρ δὴ μόνον ἀπὸ τῆς δημιουργίας φαίνεσθαι βούλεται, ἀλλὰ 

. ἀἰσομαξίυεῖν; βυρευ]., ΟἸετη,οἰγ.2.1ο(ρ.τα8,τὸ; 

.διατετρυπημένην... 

362 διαφέρω 

καὶ ἀπὸ τῆς δ. ΟὨγν5. Κγ 10. 767.5:22(Μ.64.8168); 5. ἔογηι, ῥα εγη, 
σγϑίοι. ψυχαὶ... «ταύτην λαβοῦσαι τὴν δ. τῆς μορφῆς Μείῃ.γ65.3.18 
(ρ.41:5.15; Μ,18,228Α); πρὸς μίαν δ. ἄγεσθαι τοῦτο ἦ θεία πρόνοια 
βούλεται (οηδί. ἀρ. Ελπι5.υ.(,,.τϑ(ρ.86.16; Μ.20.το77.}; ἐπὶ τὸ κορυ- 
φαιότατον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὃ. ὁ λόγος ἡμᾶς ἐπείγει (οηεί. ρῥ. 
8.3.2; 6. ἰοειανιοπίαγν ἀϊεροςίίο, (Οοα. Αὔγιδι; τὴν ὃ. πάντων τούτων 
τῶν ἀγαθῶν ἔγραψε, καὶ μάρτυρας ἀνατέθεικε Ατιδβῖ. δ. φΗ εἰ γεϑρ οὔ 
(Μ,89.γ7460) ; 7. γερμαοη, ογάϊπαηεο τὰς κανονικὰς δι τῶν κοινοβίων 
ΤΑΙ οῤι ες! τοχ( .28,8400); εἰς ἁρμονίαν αὐτοὺς καταστῆσαι ταῖς 
ἐκκλησιαστικαῖς ὃ. ἜΠαΥ Μορϑ5. ΤΊ.τ: κ(ρ.226.20; Μ.66,9488}); (ΟΠ ΑΙς. 
εαη.8; πρὸς ἀποτέλεσμα τῆς θείας διατυπώσεως 150 ΜᾺρ.6}.53.1 
(Ρ.43.22; ΜΡΙ,. κ4.7088); ἐδιτοῦ.2(Ρ.56.26; τοο48}; ϑοοτ ἡ.6.7.13.6 
(Μ.6).7618}; Ἐναρτ,.ε,2,τ8(ρ.80.22; Μ.86.25818); 1 εοπί, Ν υ. 16. 
Εἰδορ. (ρ.το.7}; 8. γμΐθ Οὗ ΤλοπβΈ]ς οσάθτϑ μοναστήριον γυναικῶν... 
τὴν αὐτὴν ἔχον ὃ., τὴν αὐτὴν πολιτείαν Ῥ4]}}, 1.1 45.33(Ρ,06.7; Μ.34. 
11058), 

Ἐδιατυχέω, ἐπὶ Ιο ἀεεορηῤ[ίο διητύχησε δὲ τοῦ βουλεύματος 
ΤὨΡΒπ εἰγοη, Ὀ.22τ(Μ.τοϑ. 640), 

διατωθάζω, τποσῖ, ἰαπιρὶ 1΄ο σεογη, ΟἸντΆΡ. 70 221:τ0(}.03.2488). 
Ἐδιαυαίνω, ἄγν το ρίειεῖν, ὙΤΠατΆΦΗΟΣΙ τὴ θη. (τ.υ 8); 1α.}}..6. 

2.30.γ(3.0ο6). | 
διαυγάζω, 1. δὲ ἱγαηπδραγόηί, ἀμαρὴ, ΒῚΒ αἰρ445}; 2. πρπίημαὶε 

ὁ θεὸς...διαυγάσῃ τὰ ζεζοφωμένα τῶν διανοημάτων ἘΡΙΡΠΗ απειτοῖ 
(ρ.122.1; Μ.43.200 4); 3. οἵ αν, ἀνε, ἀ (Ραςς.) πάν. δ(Ρ.18.530); 
Οντ. ᾿ς.) :7(}|.60.7400) ; Ι4.Ος. τοί. τστο), 

διαυγασμός, ὁ, ἀατυη, Ογτ.Ος.τ24{3.τ5 68), 
διαύγεια, ἡ, ἐῥίεπάοι;, φσίονν ; οἵ οὐ, ΠὨῖοπ, τ. ἡ. 2.4(Μ.3.144Ὰ}; 

Ασρίῃ. ἄβοχιτο(Μ. τοῦ. 572}. 
διαυγής, 1. εἰφαν, ῥρεϊϊμεια, ποῖ. τὸν ὃ. καὶ καθαρὸν ᾿Γησοῦν Γ(Ἰδτη. 

»}αεά.2.τ2(Ρ.228.6; Μ.8. 5400}; δ. ... λόγους 1(,5|7.1.12(ρ.35.25; Μ. 8, 
544}; νῷ ὃ. καὶ καθαρῷ νοούμενον τὸν... θεοῦ λόγον Ἐπ. Ο,ττ(ρ.226. 
22; Μ.22.1380}0); νηστείᾳ διαυγεστέραν ἐποίησε τὴν ψυχήν Βαβ. ον. 
Ι ̓ οἕ. 80): Μ.31.1800); 2. πϑιιῖ. ἃ5 δάν., δαί: τεῖ, βουηά, (ἢτνϑ. 
μόμπ.58.2 ἐγ δον. (ιο.656}). 

διαυθεντέω, ἀσηηίπεεν, ἴου αὐθεντέω ἴῃ ἀΤίκ.2:12, ΤΟ τγ5. οοη. 

τ.ο(9.778Ε). 
Ἐδιαυθεντίζω, ἀςΞεγὶ απἰμοντα!υεῖν, 170.1). 4γίενι. 33(ΝΈ οὐ. τ2810). 
δίαυλος, ὁ, ἀομδίε σομςε, πὶ ἃ τὰσα; 1. ἢρ, πόδας.. τὸν τῆς ἀρετῆς 

ὃ. ἐξανύσαντας Παίς, ῥγουτά. τοί(4. 670) ; 2. τηρί,, οἰγείεὶ,, ἰγαεὶ ; οἵ ΨΟτγα5 
1ῃ. ἃ ΒρΡΕΘΟἢ κἂν μυρίους περιβάληται λόγων ὃ. ἢγγϑ.ἐρ.ο4(2.6430); 
14 ἀον.ὅ,1 ἴῃ ΤΟ ογ.(το.44Ὰ); ῬΑ] νι Οἠγνς.4(ρΡ.26,6; Μ.47.17}). 

διαφάνεια, ἡ, ἐγαηδβαάγεπεν, Βαβι Π65.3.4(1.26Α; Μ.29.618). 
διαθοτήες, 1, ῥγίρμί τόπῳ ὃ. καὶ ἀμιάντῳ (ἸαΙη. εἰ. 37(0ρ.148.1ς; 

Μ.9.7178}; 2. ἐἠωρκίγίοιδ, οἔ ἀεεαβ5, Ταῖιογαὶ, φοίρ.40.0; Μι6ι 8810}; 
ὃ. ἐκκλησίας Ἰ5υ5.}.6. τ τὶ .(Μ. 20. 4080); οἵ ΡΕΙΒοΊΒ, 1δ.5.21.τ(4884}; 
Ογγ το. 24(3.4128). 

διάφαυμα, τό, ἄστη, γοίου.23(ρΡ.46); Αἰ υἱγρ.ο(ρ.56.2; Μ,28, 
2160); 10.12.8... 22(Μ.06.τοπ6}). 

διάφαυσις, ἡ. ἄστυ, 10. ΜΟΙ, ῥγαὶ, 86.87.30 640). 
[᾿]διάφαυσμα, τό, -Ξ- διάφαυμα, Το. ὙΠεπ5. μη. 2(Ν].5 9.638); 

Οσηρὶ δι. τ4{Μ.00.17008} οἷἵ, 5, ἐκκλησιάρχης. 
["]διαφαύω, -- διαφαύσκω, ἄαιυμ, 4.{(᾿Ὀαςς: )Ρεὶν.εἰ Ῥαμ, (ρ.122. 

6); ΤὨρΒπ.εάγομ. τοί Μ.τοβ, σοῖς); 776.1).8..}.20(Μ.90.12224}: 
αῦ5. πρὸ τοῦ διαφαῦσαι (1655 ἴτοπὶ διαφαύσκω) {Επ5ι,ἦεχ.(Μ.18. 

7168). 
["Ἰδιαφάω, --- διαφαύσκω, ἀαῦη, .4.Βανίὰ.4(0.134.25)}; Οἠνγοη. 

Ῥαροῖ..Ρ.318(Ν.92. 60) 8]. ; }0.Μ 4] οὐγοη. 14 Ρ.360(Μ.97.5498). 
“διαφέρ-ω, 1. ἃ ἔ77εν, Τηῆ. ᾧοντο [56, Μοπϑτο Δ ῃ5].. 'παρίστασθαι 

μὴ “πεῖν τῷ ἀριθμῷ τὸν υἱὸν τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ ἕν οὐ μόνον οὐσίᾳ ἀλλὰ 
καὶ ὑποκειμένῳ τυγχάνοντας ἀμφοτέρους, κατά τινος ἐπινοίας διαφόρους, 

οὐ κατὰ ὑπόστασιν λέγεσθαι πατέρα καὶ υἱόν Οτ. 70.1το.3](21; Ρ.212.τ8; 
Μ.14.3768); ποῖ π᾿ βββεπος μοναρχία..«κἂν ἀριθμῷ “ἢ, τῇ γε οὐσίᾳ 
μὴ τέμνεσθαι τ. Ν82.ογ.20.2(ρ.γς.6; Μ.36.768); εἷς ἐστιν ὁ θεὸς τῇ 
συνυπάρξει τῶν τριῶν..«ὑποστάσεων, τῶν -“οουσῶν ἀλλήλων οὐ τῇ 
οὐσίᾳ, ἀλλὰ τοῖς τῆς ὑπάρξεως τρόποις Τ7αβζ, φυε οὶ γε}. τας( 6. 
13020); ν. διαφορά; 2. γ»παξό α ἀϊογοηεο, δὲ οὗ ἱριῤρογίαπες τῷ δεσπότῃ 
δ. ταῦτα (Πγνβ.ἠο᾽».26.2 τπι ον. (0.702); 14, ἀομι.δι. τῇ ἘΡά (τ. 
52Ε}; Πηξ(,, ΖΟΉΦΕΥΗ οποβε οὐδὲν “τομαι 74. ἤονι.30.1 ἴῃ ΤΟ ΟΥ (το. 
3620); 3, ς. ἀδῖ., δείοηρ ἰο; ἃ. οἵ ρτορετῖν, 4.Τῆον. ἃ 24(ρ.148.10); 
(οπβίρ. Επ5, ἤν ντο,  ατ(}}.20.8848); ῬΆ]] νι Ολγγςιοίρ. 5ς.1π; Μ,47. 
32); 8150 ο. βεηΪ. κυμητήρ[ ον] δ[ιαἸφέρον Ἀνδρέου ((-(} «α(Ὁ 5λες. 
ψ])}; δι τγίϑαος,ν11); 18. 45 (Ὁ βαθο,ν); Ὁ. πηρῖ,, σεῖ, ας, 5:4 ἃ ἐπαγ- 
γελόμεθα θεῷ, οὐκ ἔτι λοιπόν ἐστιν ἡμῶν, ἀλλὰ θεῷ “"εἰ ΤΑΤΠ ,α55.3 
(Μ.28.1τ880); δὲ Ῥγόβεν ἴο, ὡρῥεγίαϊῃ ἴο οὐ...-οει ἀνθρωπίνῃ φύσει 
τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ θεῷ ΑἸ Ἰπε,εἰ ε..4γ.7(}].26.0038); ῥημάτων ἐδιότης... 
“πουσα τοῖς εὐσεβέσιν ΒΆδ.γερ. {5 τα(2.3:4Ὲ ; Μ.31,.9408); μηδὲν τῇ 



διαφθέγγομαι 

ἡμετέρᾳ θρησκείᾳ ““ουσῶν ἱστοριῶν 1 Ταϑῖ.ἐὐἤ Οὐ, ο(}1.6.2578); ὙΠάΓ, 
εγαη.2(4.81); γεξεν ἴο ὅσα... εὐτελῆ ῥήματα ὑπὸ τοῦ κυρίου εἴρηται, τῇ 
πτωχείᾳ αὐτοῦ “εἰ ΔΒ ΐηε. εξ ἐκ. .Αγ.Βί(οΟ6.}; 6. ὈΙΟΡΙ]., ΟΥ̓ ῬΕΙΒΟΗΒ; 
ἡ, μἰμοίοι, ΑΟὙΜον,Α Ἰ3(0.189.1); ἘΡΙΡΗ.μαον.66.3(0.21.0; Ν.43. 
468); 4ροῤ͵ιλ, Ῥαὶγ.(Μ.65.2524}; 11, ῥαγίδαης, αἀὐδενεμὶς οὗ πυοντες 
Ἀθανασίου ΡΙομά, τοτ4.8; 4. ταεά,, ἀφοῖῖης, γεξιδε μηδὲν δ. 802.ἢ.Ε. 
5.0.4(Ν1.67.οπ6}); 1Ὁ.5.13.4(}1.12520); 5. ἴχαηβ,, σηάμγε πάνους 
““ομένων Ῥτος,.εη.3:7(Μ.87.1τ97γ 1)... 

διαφθέγγομαι, φρεαξ, τΐεν, ς τ. γ65.1 Θτ(}],41. 1157}; ἀνα- Ρ.325. 
22). : 

διαφϑον-ἕω, ἐπῦν; πιρᾶ,, ὁ, ὅδῇ., ΟΥΎ 561. Ὀ5.26:2(Μ.12.12020): 
Οντιαἄογ, (τ, 4860); [0.18]. εἰγοη.32 0.35(}}.97.1058); ᾿δῆσα τοί β- 
λοϊά τοϊοτταδίίοπ ομὶ οὗ ἐπῦν, 5.ν.1., οὗτος... «πολλὰ..«διὰ βασκανίαν 
““εἴται (τνϑ.ἤον.9.1 15 (οἱ, (ΤΊ. 3910). 

διαφίημι, 1. αδαμάοη;, ΟτΝ γ85.6.4(Ν1.46.το284}); 2. αἰΐοτθ ἰο ἀδ- 
ῥαγί, ϑὅντιεβ.,. τ τ(Μ. 66. 15008). 

Β᾿διαφιλονεικέω, εὐπίοηά αἀραῖηϑὶ τὰ τἱναῖτυ, ΟἸθιη. οἐγ.4. 13(Ρ.288, 
251 Μ.8.13200Ὰ}.Ψ ᾿ 

διαφλέγω, δπγη ἱπογομρλὶγ, Μ.Τανγ.8(ρ.468), στ νυ 85.γ65.3(} 1.46. 
δδοο) ; Ολγομ, Ῥαξεβ.Ρ.263(Μ.92.6440).. ᾿ : 

διαφοιτάω, εῤγεαά, ῥοηείγαία, Ὠου.Α1.8ρ.Ἐπ|5.ἢ.,6.}.23.3(}1.20. 
6028) ; 1514.Ῥε].ἐῤῥιτιετ( Μ.78, 2130); οἱ σοα᾽β Ρονεσ τὰ καθολικώ- 
τατα τῶν ἐνεργημάτων αὐτοῦ [30. τοῦ θεοῦ] διαπεφοίτηκεν ἐπ᾽ ἴσης 
πάντα (Ἰεη,. εἰν. 5.14{(ρ.4τ7.8; Μ.9.1074}; 14. Κγ.23(0.202.22); οὗ Τ,ΟρΡῸΒ 
ῬΟΠδίσα ηρ πηϊνοῦβα, ΟΥ, 70.6.30(23; Ρ.147.16; Μ.14.2650). 

πδιαφοίτησις, ἡ, Ξῤγεαάίηρ; οἱ βοβρεὶ, ὅτ Ν γββιδίρλ (46. 
οϑ0). 

διαφορά, ἡ, 1. ἀΐογόηοε, ἀἸδιμο οὉ ; ἃ. τὰ σϑη. δι δίδωμι γαῖ α 
ἀϊοιίμείίοη, ΟΥ. 7ο.28.0(8; Ρ.400.2; Μ.14.70 0); λύω τὴν δ, γεδοῖυνε α 
ἀϊοιἐμείίον, ἐδι(ρ.4οο.7; ἸοΟΑ); Ῥ. [Π90]., ἀαῃιοα ἴῃ Τχίη, ἕνα...θεὸν 
ἐκ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ οὐ πλείους. ἕν γὰρ πλείοσιν ἑτερότης ἔσται καὶ δ, Ἔπι5, 
4.6.4.3(0.152.22; Μ.22.253); 1.6. οἵ ἴῃ Βα δίϑποβ τῆς..«κατὰ τὴν 
φύσιν ἰδιότητος μηδεμίαν ἑτέρου πρὸς τὸ ἕτερον ἐπινοεῖσθαι διαφοράν, 
ἀλλ᾽ ἐν τῇ κοινότητι τῆς οὐσίας τὰς γνωριστικὰς ἰδιότητας ἐπιλάμπειν 
ἑκάστῳ συ Ν, γ85.4}}7.655.5(}1.32.3368) ; ἕν..«ὄνομα... ἡμῖν τὴν ἐνότητα 
τῆς οὐσίας τῶν ἐν τῇ πίστει προσώπων διερμηνεύει...διὰ γὰρ τῶν 
κλήσεων τούτων οὐ φύσεως διαφορὰν διδασκόμεθα ἀλλὰ μόνας τὰς τῶν 
ὑποστάσεων γνωριστικὰς ἰδιότητας 14. Εμη.2(2 ἢ.301.21; Μι45.4720); 
μήτε πὰρὰ τὸ πλέον καὶ ἔλαττὸν τὴν δ. ἐξευρίσκοι, διότι τὴν ἐλάττωσιν 
ὁ τῆς τελειότητος οὐ παραδέχεται λόγος 1ἃ.ογ.εαἰθεΐ Ῥτοοτὴ,(ρ.5.1τ; 
Μ.45.120); τὸ θεῖον..«κατὰ πάντα τέλειον. “εἰ οὖν πολλοὺς ἐροῦμεν 
θεοὺς ἀνάγκη διαφορὰν ἐν τοῖς πολλοῖς θεωρεῖσθαι. εἰ γὰρ οὐδεμία ὃ. 
ἐν αὐτοῖς, εἷς μᾶλλόν ἐστι καὶ οὐ πολλοί. εἰ δὲ ὃ, ἐν αὐτοῖς, ποῦ ἡ 
τελειότης; Τῦντ. Τγίμ α(δθιες; Μ.77.11284}; ας ἰπ Ῥεύβοὴ ὥστε 
ἀριθμῷ μὲν τὴν δ. ... ὑπάρχειν καὶ ταῖς ἐἰδιότησι, ἐν δὲ τῷ λόγῳ τῆς 
θεότητος, τὴν ἑνότητα θεωρεῖσθαι ΒΔ5.: μι τ τοί, 2210: Μ|.29.5568); 
οὔτε τῆς τῶν ὑποστάσεων ὃ. τὸ τῆς φύσεως συνεχὲς διασπώσης οὔτε 
τῆς κατ᾽ οὐσίαν κοινότητος τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρισμάτων ἀναχεούσης 
αΥ Ν, ν55.41}}.655.4(33.32.3324}; 1δ.7(3270); οἷ. ἡμᾶς. .τήν τε τῆς 
φύσεως ἑνότητα [3ς0. οὗ Ῥεΐεῖ ἀπά Ρ41}} καὶ τὴν τῶν ὑποστάσεων ὃ. 
παραστήσαντες ιὰ. Επμη.7(2 Ρ.168.3; Μ.45.7570); ΤΌντ, Τ ίη. το(όὅ, 
15Ε; Μ.17.1144Ὰ}; διὰ τοῦ μὲν λέγειν τρεῖς ὑποστάσεις ἡ δ." διὰ τοῦ 
ὁμολογεῖν δὲ μίαν οὐσίαν ἡ ἕνωσις ὁμολογεῖται ΜαΧχΟΟρδε (ΜΟΙ. 
148λ); οὗ Ἑδίδῃει ἀπά ϑοη οὐκοῦν ἡ τῶν ὀνομάτων ὃ. λαμβάνεται 
μὲν ἐπὶ τῶν ὁμοουσίων...δέδεικται γὰρ ὡς οὐκ ἀνατρέφει τῶν ὅμο- 
φυῶν τὴν πρὸς ἄλληλα φυσικὴν ὁμοιότητα τῶν ὀνομάτων ἡ δ, 
Οντοδος.τοίς},18741.); 2. ἀϊβεγέηεε Ὀεῦεθη ἀϊνίπα ἀπα ΠυΤηΔῃ 
πϑίυτος οὗ (τϑὶ τὴν δ. τῆς τε τοῦ λαβόντος φύσεως καὶ τῆς τοῦ 
ληφθέντος ἡμῖν ὑποδείκνυσιν ἡ θεία γραφή ὙΠατ,Δίορϑ. 7». Δροϊ. 
(Ρ.321.14); 14. ἡ»εἰηιο,Βίρ.200.17; Μ.66.0818); οὔιδγεηδ. Ολαῖς (0.120. 
45; Π.2.4560) οἷτ, 5. φύσις ; θεωρεῖ μέν τινα ὃ. φύσεων ὁ νοῦς: ταὐτὸν 
γὰρ οὔτι που θεότης τε καὶ ἀνθρωπότης Ογτ,ἱμεῖρεμ (τ. 2τῈ}}} 
εἷς γὰρ ἐξ ἀμφοῖν Χριστός..-.γνωριζομένης τῆς δ. τῶν οὐσιῶν ( τε] ὈγΖ. 
[.6.2.τ9.2.(Μ.8ς. 2800); οὐδὲ ὅλως γάρ φαμεν οὔτε ὃ. ὑποστάσεων 
ἐν τῇ μιᾷ ὑποστάσει τοῦ κυρίου--- μὴ γένοιτο---εαἩἰ καὶ ὑποστατικῶν 
μερικῶν ἰδιωμάτων ἴσμεν ὃ. Τιεοητ. ΟΝ ε,.2.15(Μ.86.1π610}; εἴ τις 
οὐχ ὁμολογεῖ...τὴν κατ᾽ οὐσίαν τῶν φύσεων δ. μετὰ τὴν..«ἕνωσιν ἐξ 
ὧν ὁ εἷς.. ὑπάρχει Χριστός... εἴη κατἄκριτος ΟἹ ΑἴεΥ.εαΉ.11 οὐκοῦν 
εἴπερ ὃ. ἐπὶ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἕνωσιν λέγομεν... οὐ διαιροῦμεν τῷ 
ἀριθμῷ τὰ σημαινόμενα παντελῶς, ἀλλὰ δηλοῦμεν σωζομένην τῶν 
ἡνωμένων τὴν ὕπαρξιν ΜΑΧ.ορ. τας. ΟἹ. 610) : μέαν ἀμφοτέρων ἐκ τῆς 
ἑνώσεως τοῖς εὐσεβέσιν οὐκ ἐδίδου γνωρίζεσθαι φύσιν...«μὴ σώξουσα 
τὴν κατ᾽ οὐσίαν ὃ. μετὰ τὴν ἕνωσιν' ἀλλ᾽ ὑπόστασιν μίαν παρεῖχεν 
ὁρᾷν ἐκ τῆς ἑνώσεως σύνθετον 1. (5560) ; οἵ. ἠδ. ττ( ΝΜ. 4608}: οὐχ ὡς τῶν 
δύο φύσεων ἀποτελεσασῶν μίαν σύνθετον φύσιν, ἀλλ᾽ ἐνωθεισῶν 
ἀλλήλαις κατ᾽ ἀλήθειαν εἰς μέαν ὑπόστασιν ούνθετον τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, 

363 διαχρίω 

καὶ σώζεσθαι αὐτῶν τὴν οὐσιώδη δ. ὁριζόμεθα 70.1).}.0.3.3(1.04. 
9030); ἴῃ ᾿ποπορῃγϑίςα ἀοοΐτπς Νιοβῖται.. τὴν δ. τῆς σαρκὸς καὶ 
τῆς θεότητος μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀναιροῦσιν Τίγα ΟΡ ἤαεν.(Μ.86.444); 
ποιοτήτων λέγων 55. ϑόνεγιβ οὗ ἀπίίος ἢ] φυσικῶν, ἀλλ᾽ οὐ φύσεων, 
ἤγουν οὐσιῶν ἐπὶ Χριστοῦ διαφορὰν μετὰ τὴν ἕνωσιν Μαχ.ορμδε Μοι. 
414}; εἷς οὖν Νεστορίῳ τε τῶν Σευήρῳ περὶ τοῦ δυσσεβεῖν ὑπάρχει 
σκοπός. ... ὃ μὲν γὰρ διὰ τὴν σύγχυσιν. «τὴν οὐσιώδη δ, προσωπικὴν 
ποιεῖται διαίρεσιν" ὁ δὲ διὰ τὴν διαίρεσιν τὴν οὐσιώδη μὴ λέγων δ,, τὴν 
καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν φυσικὴν ἐργάζεται σύγχυσιν" δέον μήτε σύγχυσιν 
ἐπὶ Χριστοῦ, μήτε διαίρεσιν" ἀλλ᾽ ἕνωσιν τῶν κατ᾽ οὐσίαν διαφερόντων, 
καὶ διαφορὰν τῶν καθ᾽ ὑπόστασιν ἡνωμένων ὁμολογεῖν 1δ. (560); 
ἴῃ τηοποίμο!τα οοπξεββίομ. ὁμολογοῦμεν. .«τὸν...Χριστὸν..μέαν ὑπό- 
στασιν σύνθετον ἐν δύο καὶ μετὰ τὴν ἔνωσιν κηρύττοντες φύσεσι, τὴν δ. 
ἑκατέρας γνωρίζοντες φύσεως κατὰ τὴν αὐτῶν ἰδιότητα Ῥαυ].ῸΡ εῤ. 
Ταάν.(Μ.Ρ]..87.954}; ἴοσ. ῥσόθίθτη οἵ Ομυβο᾿Β μυτηδη πα αἰνίπε 
ΜΠ ν. θέλημα; 3. αἀναπίαρε εἷς ὃ. καὶ προτροπὴν τῶν ἐκπαιδευομένων 
ταῦτα γέγραπται Τυί, ταροὶ,21.4(Μ.6.3608); 4. ἀἰνμϊοίον, ἀδοιγμε05 
τὴν ἐκ τοῦ κατακλυσμοῦ ὃ. ἐνίκησεν ἂν ἡ τοῦ λόγου φορά Β85.86].0γ, 
6.3(Μ.8ς. 960). 

διαφορία, ἡ, -Ξ- διαφορά, 5.ν.1., τὴν ἐκ τῆς ὁμωνυμίας ὃ. ΑἸΉ.5γη. 
46{(ρ.263.1; Μ.26.7560). 

Ἀδιαφορῖται, οἱ, 80. ΔἸ [εΥπαἴῖνα ΠΆΠῚς ἴοτ ἃ 56οΐ Οὗ ΤΟ ΠΟΡγ51[68, 
αἶδο (4114 Νιοβῖται, Τίγ..ΟΡ ἀαογ.(Μ.86.444). 

διάφορος, σοχιρ., Ξῥονῖον, ἐχοο ῊΡ οὐδενς, ΟἸοτη ϑας, ΤβάρΙ. αἹ 
(Ρ.112.12; Μ.9.6658); 1}.4τ(ρ.1το.τό; 6170); ἘΠΡΒπ εἰγοη. . ο6τ(Μ, 
1τοϑ. 6498). 

διάφραγμα, τό, δαγγίεν, Ἀρ. ἐνταῦθα μὲν γὰρ.. «πολλοῖς διεστήκασι, 
χρώματι, σχήματι κτλ. ... ἐκεῖ δὲ τούτων οὐδὲν ἔστι τῶν δ. ΟἾτνΒ. 
Ποη1.1.1 ἴῃ τ Τύρν(τι, 508); ἐπειδὴ αἱ ἁμαρτίαι διϊστῶσιν ἡμᾶς ἀπὸ 
τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγγίζοντος, περιέλωμεν..«τὸ...ὃ. Οντ. Ῥ:.72::27(Μ.60. 

τι850). 
διαφράσσω, ἤογηι α δανγίογ ; Ῥ855.ν πιεῖ.» δέ ξεραγαίε ἔγ0Ή: τοὺς ... 

ποικίλῃ πλάνῃ θεοῦ διαπεφραγμένοις Ἐπ]ορ. ῥΚ Νουαι. (Ν.104.3498). 
διαφρουρέω, γαγά, ραγγίδομ, ΤΉΡΒπ εὐγοη. .235(ΜΟχοϑ. 5920). 
Ἐδιαφύλαξις, ἡ, «αἴ ἐοερίηρ, ΓΆΤΗ Ἔνηορ5.71(Μ.28.4360). 
διαφυλάσσω, 1. Κεεῤ Ξαΐε, (στιϑῖ. 80. Επ5.ν.(,3.6ο(Ρ.τορ.2; Μ.20. 

11334}; Οοποῖ,ἦξ,4.42(Ρ.135.11; 11020); 2. οὔξεγυδ ἃ οσυδίοτῃη, Επ85. 
ἦ..6.5.24.1(4.20.4038}.ὕ : 

Ἐδιαφυρόω, γεῖχ, εοηομηα, κοηζμδε, ταβά., Οὐ Ν γβ5,λορειορίξ.13. 
4(Μ.44.τ65}). 

Ἐδιαφύρ-ω, 5.ν.1., »ἷκ, ἐοΉ ομα τριὰς τελεία...οὐ συναλοιφή τις 
οὖσα οὐδὲ πρὸς ἑαυτὴν “-ομένη ἘΡῚΡμ λαον.6.3τ(Μ.42.593}; 00]. 
διαφερομένη ῬὉ.280.8). 

διαφωνέω, 1. τμΐόν, ΑΡου Μο5.31(0.20); 2. ὶ ξγοῖν τοεανγ, Τ. [οὐ 13 
(Ρ.1τ1.13}:; 19.27(Ρ.120.4,10). 

διαφώτισις, ἡ, εἰμοϊδαϊίοη (5ς. οἵ βουρίατο), ΓΑ ἸΠ σγηορς.4(31.28, 

2050). 
Ἐδιάφωτος, ἐΠμρεϊπαϊδά, Πρἠὶ, 10. Μ 4]. ἐἤγον.τᾷ Ὁ.36ο(Μ.97.5368). 
["]διαχαίνω, -- διαχάσκω, γραβε, τγαεῖ, ΟΒτγϑβι λον. δια τη τζον. 

(10.708); ναρστι.6.1.17(ρ.27.4; Μ.86.24694). 
διαχαλάω, γείακ; Ρ885., δέ ἐπερυαίσα; οἵ Ῥεύβοπβ, (ῆγνυϑ λον. 

22.1 ἴῃ ἘΡλ.(ατ.τΊ5}}). 
διαχαράσσω, 1. 5Ξεὐε7, 70. Μοβοδ, ῥγαὶ,47(}.87.2ροἹ0); 2. τηεά,, 

φξεγαίεῖι, ἰαεεγαίς, δπ. Ἔχε. Κονη.14(Ρ.207.17; Μ.113.0058); ὅ. ἀδεονῖδε 
ΟΥ̓ τα Ἐ6 5ῖρτι οἵ οτοβ8, «4. Τίον. Ἀ, κο(ρ.1τ66,18}; »παγὴ ομὶ διαχάραξόν 
μοι πῶς γίνεται τὸ ἔργον...καὶ.. κάλαμον λαβὼν διεχάρασσεν μετρῶν 
τὸν τόπον 1δ.τβ(ρ.127.5,7)}} ᾿πιΒ.οπονπαδὶ, (Ρ.2.11); το, τοὺς τύπους 
τῆς ἀληθείας, οὖς οἱ προφῆται..«.διέτυπον, διεχάραττον, κατήγγελλον 
ἘρΡίρῃ.ορ.γαριαρ.ιἤαεν.78.4{0.454.27; Μ.42.7040); 4. Ἱπμάτ 6 Ἐπ ροη 
ἰαδὶοὶς, τοῖς, Ἐπ5.}.6.5.4.4(Μ.20.43]8};} Β45.0}.45.1τ(3.1231Α.; Μ.32. 
3654); αὐ δ, ν85.6}.2ο(Μ.46.1ο808). 

Ἐδιαχαυν-όω, Ξἰασΐξεη, ςογίθη; πιρῖ. ἐπειδὰν. «ἡμᾶς “σ“ὥσῃ 30. ὁ 
διάβολος], καθάπερ τις χειμάρρους ἐπιχέεται (Πτγ5.ἤθηι.14.2 ἴη ἘΡΒ. 
(ἼΙἼἸΟ5Α); πιρά., γείας ὃ. τὴν διάνοιαν ΤΊϊ. Βοκί. αη.2.τ4(Μ.18, 
1τ6ο0}). 

᾿ διαχειμάζομαι, δὲ ἐενρεκίμοιι5, γαρα; τηξῖ., οἵ ρειβοῃβ, ΤΙ Βοβί, 
Μαη.2.2(61.τϑ.ττ50). 

Ἐδιαχειραγωγ-έω, ἰδα(, τηεί. θεοφιλὲς..«ἀπὸ τῆς γλώττης ἐπὶ τὰ 

ἔργα τὸ κόσμιον «εἴν Ὀ]ετη. δέγ.2,23(ρ.193.4; Μ.8.τοο6Β); ῬΆ55,ν οὗ 
Ρειβοηβ ἐπὶ τὴν θεωρίαν “-ούμενοι 14. [γ.6ο(Ρ.227.24). 

Ἐδιαχερσόω, ἀγν ἩΡ, ΤΔε5. ΝΖ. ἄτα τπ2(Μ 28. ττοῦ). 
διαχέω, 1. ρετί. ρΡίορΙ. Ρα585., δβϑοϊμίθ Ὀ]θαβαγθβ, νυ 5 δςττο 

(Δ 69. ττ26}); 2. ὀγεαΐ 8. {τοαῖν, ΓΠΡἢν!]}. ἐχο, οηι.3(ρ.222.24; Μ.113. 
9208). 

διαχρίω, ῥέεεηιεανγ, Οτυβϑιυ. 105. τ7(Μ.44.3.40); ΕἾγγβ. ἤλομ, 
88.3 τ1τἢη. 1.7. 8298); Οοηβὲ. Πιδο σά, 2 (Μ.88, κοδ 0). | 



διαχύνω 

[Ἐ]διαχύν-ω, ἰαΐε ἔογτῃ οὗ διαχέω ; 1. όοπν οἱ; ταεῖ., ἘΠΡΡ. ἤαεν. 
φιΙφίριτοριι; Μ.16.21678); 2. φῤγεαᾷ αὐγοαά, ἀΐδρεγξε: ρᾷ55., Δἴ. 
ἦ..41.771(0.226.τ4; Μ.25.7881); τὰ ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς εἴδη ἐκεῖσε τῇ 
Θηβαΐδι κσεται ἘΡΙΡΗμαογ.66.τ(ρ.17.5; Μ.42.324}). 

Ἐδιάχυτος, ἀ᾽βηεεά, Δλάτ, τον. 21(Μ.07.12718)}. 
διαχωρίζ-ω, 1. ςεραγαΐε ἐτόλμησαν...ἀσεβῶς τὸν ἕνα θεὸν διαχωρί- 

σαι τῷ λόγῳ Ὀντ, Ἡ.εαἰδεῖ!.4.4.; ο. σοηϊῇ. ὅτι οὐδὲ μιᾶς ἐνεργείας τῆς 
παρὰ πατρὸς ἐνεργουμένης τὸ ἅγιον πνεῦμα διακεχώρισται ΟΥΝΥΒ8. 
1 γ]η.)(ρ.8ο.4); 2. ἀἰειηρμῖςι, ΟἸετα ῥαθά,2.4{(0Ρ.182.1τ9; Μ.8.441Ὰ}; 
ἑτεροδόξους “τοντας δίκαιον θεὸν ἀπὸ ἀγαθοῦ Οτιεοναη, ἶη Ἐρλιδ:ι 
(ρ.568.8); Ραᾳ55. Ἰπιρϑχβ., α ἀἰσ ποιοη 15 τηαᾶθ διακεχώρισται.. «ἀνὰ 
μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος Ἡ]ρρ.ἤαογ.5.27(0.133.7; Μ.16.32038}; 3. ἐδα 7 
1. ρῥίδεος, 7ο.ΜΟΒΟΙ. ῥγαΐ, 6ο(Ν.87.292098). 

Ἔδιαχωριστικός, σεῤαγαίϊυε τὸ πνεῦμα ὃ. ἔχει δύναμιν ἐνεργειῶν 
ὑλικῶν ΟἸΪοτη. δε. 2π(ρ.142.20; ΜΕ.9.7008); ἘΡΊΡΆΙ ΧΡ. Κά, ο(Ρ.5ο6.29 ; 
Μ.42.7020). ᾿ 

διάψαλμα, τό, Ξεἶαΐ; (Εερτ, 12) ἃ τυιιβῖςαὶ οὐ Ἰεγρίοαὶ ἀϊσεοτίοι 
τηδυκίηρ 8. αϊνιϑῖοι οὗ [Π6 ῥ56]πι; 1. νϑυϊοῖϑ ᾿π ουρυο 5 ἐστο- 
χασάμεθα μήποτε ὑπεσήμαναν οἱ θέντες αὐτὸ 530. τὸ δ.] ῥυθμοῦ τινος 
ἢ μέλους ἢ μέρους μεταβολὴν γεγονέναι κατὰ τοὺς τόπους ἣ κρουμάτων 
ἀνακωχήν, ἢ καὶ ἐποχὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος μάλιστα, ἢ...ἀπὸ 
νοήματος εἰς νόημα μεταβολήν, ἢ καὶ τρόπου διδασκαλέας εἰς ἕτερον 
τρόπον ἢ διανοίας καὶ δυνάμεως λόγου ἐνάλλαγμα. οὔτε δὲ παρὰ τῷ 
Ἀκύλᾳ κεῖται οὔτε ἐν τῷ ᾿Εβραϊκῷ, ἀλλ᾽ ἀντὶ δι γέγραπται "ἀεί ΤΗΪΡΡ. 
5.13 ἴῃ Ῥες.(ρ.142.3; Μιχοι 204); οἱιοτ, δοίη Ῥοο.ρτοεῖη.(Ν.12. 
τοσ]Ο,τούοο); ΤΕαί. ᾿ςς, σόοι. (τ. δοῦ,607)}; τπυκίηρ ἃ σἤϑηρα 
ΘΙΓΒοΥ οὗ τηρίσα τὸ δ, διὰ τὰς ἐναλλαγάς προσκεῖσθαι τῶν ῥυθμῶν, 
οὐχὶ δὲ διὰ τὴν ὑποχώρησιν τοῦ ἁγίου πνεύματος, ὧς τινες ἐφαντάσθησαν 
ΊΔΙΙ. )γ.(}1.26. 1210); ΟΥ οἵ ϑἴπρεῖβ, (σβυη. πα, }.5(}}.88,2480) ; 
ΟΥ οὗ Τμ6γγ6, ΑἸ Π όχρ.ς.53:5(}1.27.690) ; Ογτ. ΡΞ. 43:-το(Μ.69.1Ο2 10); 
Ἠεβγο. ΗΟ Ρ.Ῥς. 82: (}1.03.1260}}}; {Π15 ᾿πΐϑτρση. το]βοϊθα Ὀν Οτ. 
Νν55. 6: }}.Β τοί 1.44.5330}; ΞΞ ἃ Ῥϑιιβε ἔστιν οὖν τὸ ὃ. ... μεταξὺ 
τῆς ψαλμωδίας γενομένη κατὰ τὸ ἀθρόον ἐπηρέμησις, πρὸς ὑποδοχὴν 
τοῦ θεόθεν ἐπικρινομένου νοήματος... ὡς δ᾽ ἂν μὴ νομισθείη τοῖς πολλοῖς 
σημεῖον γίνεσθαι τὴν σιωπὴν τοῦ ἐπιλελοιπέναι τὸν προφητεύοντα τὴν 
τοῦ ἁγίου πνεύματος δύναμιν, τούτου χάριν τινὲς τῶν ἑρμηνέων ἀντὶ 
τοῦ ὃ. τὸ ᾿ἀεὶ᾽ τοῖς διαλείμμασι τούτοις ἐγγράφουσιν 10.(5368); 5164, 
Ἡ.εἰγημ.6.19.15; 2. οὗ τῃπ6 ροτέοῃ οἵ ἔπε ρῥϑαΐπὰὶ αἴξεσ σοίαδ, Ταβξ, 
ἀταϊ.47.1τ(}1.6.ςς68}.Ψ 

διαψεύδω, ἐεεεῖνε; τιε4., αὐ5., ΗῚΡΡ.ἠαδν.4.7(0.40.}; Μ.τ6.30708}; 
Ζ}.6.2τ(ρ.140.10; 3227Ὰ); ΟΥ. .67 τη 7σ.(0.537.11). 

διαψηφιστής, ὁ, 1. τ βῥογίον δ. τῆς ἀσεβείας Βια5. 5 ῥίγ,42(3.368; 
Μ.32.1458);Ϊ ΝΠ Ηορ. οί Μ.}9.1120Ὰ)}; 2. αεροιραηί, (Τιαῖ, 
γαιομα  ἐ5) Βα5.εΡ.215(3.3238; Μ.32.780}). 

Ἐδιάψοφος, 5.ν.]., ποῖδν ὃ. καὶ σαθρὰς φωνάς ΟΝΙς,(γϑ))γεξιη..(Π.. 

λ.4248). ᾿ 
Ἐδιάψυχος, ἐυΐηρ, Ατεῖ ρος (ΝΜ τοῦ. 7464). 
Ἐδιαψυχραίνω, ργοῖῦ εοοἱ; οἱ ἕαϊῖῃ, Νίσορῃ. Ὀχιυ, δ γη)ι τα 1.86. 

ΔΙΤΘΑῚ. 
δίβουλος, οὗ πο τὶς, αχιορηδο (ἴ.01.568) οἷζ, 5. θέλημα. 
᾿Ἐδιγαμέω, 7167 ἃ Ξεεομὰ ἰζπε, Οτιβοηι. 20.4 1. }67.(Ρ.182.24; 

Μ.13.5οϑο); ΟΝξοςδοβ. 2.7; Αηδβί δι οά, 2(Μ1.89.680)). 
Ἐδιγαμία, ἡ, Ξεεομά τηαγγίαρε οἱ νόμῳ ἀνθρωπίνῳ διγαμίας ποιού- 

μενοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ τῷ ἡμετέρῳ διδασκάλῳ εἰσί Τιβί, Ταβοΐ, τοις 
(Μ.6.3498); τοῦ, τῦοτ,γ7:8,0 οὐκ αὐτὸ τοῦτο ὃ. ἀποφηνάμενος 5.. ὁ 
Παῦλος] εἶναι καλὸν ἀλλ᾽ ἄμεινον κρίνας τῆς ἐκπυρώσεως εἴ. }. 
4.12{ρ.41τ.7; Μ.τ8,808); σοπαάθτημδά ὃὉν Νονβίδηβί τῆς δ. ὡς 
πορνείας κατηγοροῦσιν ΤΏσΙ, ΤΟ ογ.8:20(32.212); οἷ, γάμος. 

δίγαμος, ἐοῖσε γηαγγίσα ἤρξαντο ἐπίσκοποι... καὶ διάκονοι δίγαμοι... 
καθίστασθαι εἰς κλήρους ΕΙρρ.΄αενι.12(Ρ.249.24; Μ.16.33868}; 
μετέχει μὲν σωτηρίας τινὸς καὶ ἡ δ., οὐ μὴν τοσαύτης μακαριότητος, 
ὅσης παρὸν διγαμεῖν καθαρεύσασα ΟΥλοη!.20.4 1 767.(Ρ.182.20; 
Μ.13.ο80); τοὺς δ. παντελῶς ὁ κανὼν τῆς ὑπηρεσίας ἀπέκλεισε 45. 
Ε}.188 «απ.12(3.2750; Μ,22.6818); οἵ τ ἤορ!. 17 10... (Ὁ.τ2τ.13; Μ. 
13.1847Ὰ}); βΒθοοῃα τηϑυταρα Τοηάοιηηῃοα ὉΡ Νοναϊθηϊοδία. τοὺς 
Καθαροὺς.. «ὁμολογῆσαι. .«προσήκει....δ, κοινωνεῖν ΟΝ ο.(225)εαη. 8, 
οἱ Νανατιανοὶ οἱ περὶ Φρυγίαν διγάμους οὐ δέχονται ϑύοτ.᾿.6.5.22.60 
(Μ.6η.641Α}; οἴ, γάμος. 

διγενής, ὁ} ἱιροζοίά γεπογαίτον, Απιαβί. 5, ἠοά.(}1.80.1170). 

Ἐδίγλυφος, εαγυεί τοῦ! τοὸ ἤαξες οτ ξασιηρ ἐαεῖ σαν, στ. ΝᾺ 2. ΠαΥΉ}. 
2.2(Ροςι.)7.126 (1.37. τότ}; (οβη}. Ν6]. σεἠοὶ α Ἰος.(Μ.48,480). 

Ἐδιγλωσσία, ἡ, ἀδοοῖἐξεϊηθ55, 14.2.4. το Βαγη.το.]. 
δίγλωσσος, ἀομ ]ε-ἰογιρμεα οὐκ ἔσῃ διγνώμων οὐδέ δ, 14.2.4 τ 

Βαγη.19.1; Ογας. δ᾽Ά0.3.37; ταᾶβο. ἃ5 βυθῦβί,, δοοζγιἦ..1.22.6(,67. 
1418). 

364 διδάσκαλος 

δίγνωμος, οΓ ποο ργαείίραϊ τοῖς; οἵ (Ὠχὶδὶ, Μαχιοῤτδς (Μ.οχ.568). 
διγνώμων, οὗ ἕο ορϊπίοης οὐκ ἔσῃ ὃ. ᾿)1ἀ.2,4. τε Βαγη.τ9.1; ΠΊΡΡ. 
δαεγοτο τοί ̓.276.15; Μ.τό.3431Ὰ). 

Ἐδιγύναιος, τοῖο δας γπανγίδα α δεονα τοῖξε, ΑΝ ἢ..4γ.73(ρ.223.22; 
Μ,25.7818). 

δίδαγμα, τό, ἐριδίγμείτον, ἱδαείτηρ ; ῬΙατ., οἱ (ϑϑομτηρ οὗ ἀροβι]65, 
Μεῖμ σεαί. τίρ.404.2; Μ.18.3334.);ῺῃὨὨ ΤΗΙΡρ. ας.12(0Ρ,215.24; Μ.62. 
71}); 1ΑτᾺ. 4ρο}}.τ.τ(Μ.26.10038); Οδουπῃ. ἄροι.22: τ4{0.253); οὗ 
ἴδῃ ΤΟΙπηθΠἀτηθηϊβ τὰ θεῖα ὃ. ΟτΝ γ55.υ.}10ς. 45 (Ν|.44.5160); οἱ 
τοδομίηρσ οὗ (μγῖβε, Ταυβί, σαροὶ,2.2(Μ.6.4444}; Ογγν..70.4.3(4.3788); 
τῶν δεσποτεκῶν ὃ, μαι. Τγῖπ.11(}1.75.1τ610}. 

διδακτικός, 1. οὗ ρεγβοη8, αῤὲ αἱ ἰεασβίηρ, ΟΠγγϑ5.ἤο»,6.3 η: ἘΡΆ. 
(11.428); “δ. οὐ τὸν εὐγλωττίᾳ λέγει κεκοσμημένον, ἀλλὰ τὸν τὰ ϑεῖα 
πεπαιδευμένον, καὶ παραινεῖν δυνάμενον τὰ προσήκοντα Τάτ ΤΊΠ:. 
4:2(2.6:4); τὸν τοῦ νόμου ὃ. ἘΜΕΙμυδ γε. Αηη.5(}1.18.3608); 
2. τηοῖ., ἐμοίγμειίυσ ὃ. .«.. τὴν σοφίαν ΟἸεπι.ἰγ.1.5(ρ.20.8; Μ.8. 
7248); ΟΥτ Η. καἰδεξ.2τ.7; Οτ Ν γ85.ἐγος ἀ11(}4.45.128}). 

πδιδακτικῶς, ὧς ἃ ἰθασίεν, ἱμεσεἰζυεῖγ, ΟΥ. [γ.46 Ἰπ 70.(Ρ.521.30); 
κηρυττέτω δὲ τὴν εὐαγγελικὴν ὁ λόγος πίστιν ἁπλοϊκῶς οὕτω καὶ δ. 
ΤΠαι, Τγίμ.2(Μ.75.11408); [Ὁ γτ. Τγῖη. 23(65.28Ὲ ; Μ.77.ττό40). 

διδακτός, ἐπιισἠὶ, ἰσαγηΐ; οὗ Ῥδιβοῦβ (τεξ, 70.6:45) ἐαμῖ!, ἱπ’ 
εἰγμείοά δ. θεοῦ γεγονότες Ογτ. 5.22: τί .69.8400). 

Ἐδιδάκτρια, ἡ, γιἴείγ655; οἵ Ἐνε, 0 ῃτγβ5.}ον.3.3 τπ σδη.(6.5474)}; 
ὦ πόσων κακῶν Εὔα δ. Τῃχγο.λοηιιη 5.02:5(ς.6220). 

Ἐδιδακτῶς, ὑγ 660: οὗ ἱεαελίηρ οὐ ἱποιγιμείϊονι, Ογτ. Ὀ5.44:τ|Μ.60. 
1Ο280) ; κεῖται γὰρ ἐν ἀμφοῖν ἴξο. ΕΔΊΠΟΥ ἀπᾶ 501} ἡ ἑκατέρου γνῶσις 
ἀκριβής, οὐ ὃ. ἀλλὰ φυσικῶς 1ά. 70.2.6(4.222Ὰ}; 4 ἐπε5.τ5(5}.1524}. 

διδασκαλεῖον, τό, 1. ἐεωεἠίηρ-Ρίατο, οἵ ἃ ΟἸυσοἢ τὸ καθ᾽ ἡμᾶς δ. 
ΑἸΠ οριοπογεῖ, (ρΡ.τη6.το; Μ,25.2360); 2. σξελοοὶ οὐ ἱπομρὴἠϊ ὁ Πλάτων 
υὐὐσυνέστησε τὸ ὃ. ΗΙρρ.ἦσον.τ τδίρ.19.2; Μ.1τ6.3041.); Οτι( εἶ5.3.5τ 
(0.247.20; Μ.11.09888); Ετπι5,..6.4.1.3(}1.20.23160); 3. ἱεαεἠίηρ, ἄοε- 
ἐγῖμε, Ταβι. 2Ζαβροὶ,2.13(Μ.6.4458}; [ταπ.ἦαεν.1.21.2(Μ.17.6884); ΟΠγυϑ. 
πον 4.6 ἴα Αειῤνίπε,(3,80Ε}; 4. ῥοείίίου οὐ οὔ!οῦ οὗ ἰδαελεῦ οὐκ ἐμὸν 
«τὸ δι σήμερον ἸΜΟΊΠ.ῥαίΐηι. (δ .18.3858). 

διδασκαλία, ἡ, 1. ἱεαελέηρ, τηείγμείοη; ἃ. οἵ Ὀδυιβὶ τὴν διδα- 
σκαλίαν τοῦ σωτῆρος, ἥτις ἐστὲ βρῶμα ἡμῶν πνευματικόν (ἸΙΕτη. ΞΡ, 
1.16{Ρ.73.27; Μ.9.5448); ἀδύνατόν ἐστιν ἄνευ τῆς τούτου ὃ. ἀλη- 
θείᾳ σωζούσῃ ἐπιστῆναι ΗΠ ον ΟἾενι.3.54; ΑἸμ σομί.τ(}.25.44}; οὗ 
Δροβίΐθβ, Ο]ειη.  γ.).17(0.76.22; Μ.0. 5520) οἷῖ. 5. παράδοσις ; πίστις 
«ὐὲκ δ. ἀποστολικῆς ὅὁρμωμένη καὶ παραδόσεως τῶν πατέρων, 
βεβαιουμένη ἔκ τε νέας καὶ παλαιᾶς διαθήκης Αἰμιεῤιἀἀοίρἢ.6(Μ.26. 
ΙοϑοΑ); δῃᾷὰ οὗ {πεῖν βασσθββοι σώζοντες διδασκαλίας παράδοσιν 
εὐθὺς ἀπὸ τῶν... ἀποστόλων ΟἸδπι. εἰν. τ,τ(ρ.9.4; Μ.8.700Ὰ); τὴν ἐξ 
ἀρχῆς παράδοσιν καὶ ὃ. καὶ πίστιν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἣν ὁ μὲν 
κύριος ἔδωκεν, οἱ δὲ ἀπόστολοι ἐκήρυξαν, καὶ οἱ πατέρες ἐφύλαξαν 
ΑἸ. ϑέγαρ.χ.28(Μ.26.5020); δγ»δ. ΝῚς.(187}(Π.4.4568); οὗ β.Πρ- 
ἴαχε ΟΡΡ. ἰτδάϊείομ, ν. παράδοσις; σεῃ, οἱ (Ἀγ βταη ἱξδομίηρ, 
65ρ. οἵ οτίδοάοχ ἴαιι, ΟἸδη),  ν.7.2(ρ.9.10; Μ,9.4164}; τῇ ἐκκλη- 
σιαστικῇ ὃ. Εὐ5. Μαγεεῖϊ.τ.3(Ρ.17.20; Μ.24.7409}; ἴῃ, σε τ(Μ.25. 
48); θυΐ αἷβο οὗ ποτιεῖ. τρδοβηρ, Ιρὲ. Ἐρῤῆ.τ7.τ; ΟἸδηι, οὶ, 2 (Ρ.146. 
8; Μ.0.7138); ΑΓ .ἀροὶ.5εε.77(0.156.3ο0; Μ.2:.3884); ἃ5 Γπποίοα οἵ 
ίΞθορβ, Ηἰρριζαεγοῖ ῥτγοοση.(ρ.3.4; Μ.16,39 200) οἷξ, 5, διάδοχος; 
ΕἸεη..}.2(64.2.36Ά}; ν. ἐπίσκοπος ; Ὁ. ἴῃ {{π|Σ οὗὨἨἁ νου καθολικὴ δ. 
περὶ λαϊκῶν Οοηξί, ΑΡΡετιχ τἰῦ.; δ. ἴῃ τοδομίηρ οὗ Δτῖι5 τεῦ, οτδα- 
ἀνα ΓΟΡῸΒ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ ἐκ ὃ. ἐκτήσατο τὸ δημιουργεῖν ΔΈ. 
.4γν.2.28(64.26.2 084}; ἀφηϊθα Ὀν Αἰμαμαβθίὰβ οὐκ ἐκ ὃ. γέγονε 
δημιουργὸς ὃ λόγος 1Ῥ.2.2ο(2ΖοΒΑ); 2. Ξἰαϊεηιοηί, οἵ ἃ Ἰογῃϊαὶ μϑ- 
πίοη, ΟΟΒαὶς αὶ, 4(40Ὁ 2.1.3. Ρ.65.27; Η.2.5}38). 

διδασκαλικός, 1. οὗἩἍ ΟΥ δον ἱεαεπίηρ, Τηδιγιροίίυε; τεῖ, Ἡ, μοϑῖ, 
Ἐπῃ αροΐ,25(Μ,30.8610)) εἷϊ, 8. δημιουργικὸς ; 2. εὐαγαείεγίκίίς Οὗ ΟΥ 
δεϊοησίηρ ἰο ἃ ἰσαεῆεν τὴν δ. τῆς παραδόσεως φροντίδα (Ἰοτη.6εἰ.2] 
(Ρ.144.2}; Μ.9.7128}; ὈΒτνβ. οἴη αἰ, δ:ιδ(το,Ἴ25Α); Ἰά. ἤοηι.3.5 
ἴῃ: Ἠεν.(12.348); οἱ οἷος οὐ βοβιτίοι οὗ ἸοϑοῃοΥ τὸν δ. θρόνον Μεῖῃ, 
ἰεῤγ.τϑίρ.466.10}; ΟὨχγγβ. λόηι.67.2 ἴῃ ΜΠ. (η.6640); {1}.72.3(7048); 
. πριΐ, 88 βαῦρϑί., βογημαὶ οἰαϊονμεηΐ οὐ ἀοαιμηεηῖ, Ο(ΏΑΙς, σε. τᾷ 
(4( Ὁ 2.1τ.30.64.34,35; Η..2.5720}; Ὀϑντια (Ὁ 3.0.93.7,9,12; Η.2. 
τόξο, 9); ὈΟΡ(ς 36) αι τ( (Ὁ 3 Ρ.134.6; Η.2.1107Ὲ}. 

διδασκάλιον, τό, 3. ἐμειγμείίοη, ἰεαοίηρ, ἈΠοά.Δρ. Ἐπ5.ἢ.6. 
5,13.4(Μ.20.4600); Βα5.᾿σηι.24.2(2,τοοῦ ; ΝΜ. 31.604.) Ῥα]} υ(ἦγνε.8 
(0.47.5; Μ.47.28); 2. Ξοἤοοὶ πάσης τῆς οἰκουμένης ἦσαν [36. ΡΥΟρἢ6[5) 
ὃ. ἱερὸν τῆς περὶ θεοῦ γνώσεως ΑἸ ἐηε.12.5(Μ,25.1178). 

διδάσκαλος, ὁ, ἱεαεῆεν; 1. ἴῃ σερη., Οὐ ἀροβίίεβ. τῶν κοινῶν τῆς 
οἰκουμένης δ, (ῃγγϑβ. λον Ῥλίϊιργοστα. 11.7138); οὐ 5. Ῥαιυὶ, 
4. Χαμ ρ}.1(0.ὅ2.11); οὗ 5. Ῥοΐεν, {10.}).8..}.ττ(Μ.06.9608); οἵ 
ΟΠ συβοβίοτω, Τμαᾶτ.ὐ.6.5.32.8(3.1072}); οὗ ὈΙΒμορβ, 97.,Βοίγειτθ.2: ν. 
ἐπίσκοπος; οἵ (ῃγτῖδτ, 7υϑῖ. ταροὶ.τ2.0(Ν].6.3454); 44. Ῥείγοοἱ Απ4γ.8 



διδάσκω 

(Ρ.121.21); ΟὨσνϑβ.ἤονι.79.2 τη [0.(8.4688}); 2, ἃ5 δὰ οΥᾶεσ ἴῃ Οῃυτο ἢ 

προφητῶν καὶ ὃ. Π14.15.1,2; Ἡεττλ.Ὁ15.3.5.1; ΟἸδιη.εοἰ.23(ρ.1432.6; 

Μ.0,7ο080). 

διδάσκ-ω, 1. ἰφαοῖ;; οἵ (μχῖβι, Ῥοῖνο.ρ.2.3; τὸν υἱὸν...«τὸν τὴν 

ἀλήθειαν περὶ τοῦ θεοῦ διδάξαντα ΟἸοτα. ».7.1οίρ.43.2; Μ.9.4810); 

ἃ σωτὴρ τοὺς ἀποστόλους ἐδίδασκεν, τὰ μὲν πρῶτα τυπικῶς καὶ 

μυστικῶς, τὰ δὲ ὕστερα παραβολικῶς καὶ ἠνιγμένως, τὰ δὲ τρίτα 

σαφῶς καὶ γυμνῶς κατὰ μόνας Ἰᾶ ἐχο ΤἼάοι 6δ(ρ.128.24.; Μ.0.6800); 

Αἰμυήρο τά. 6(Μ.25.1218}; ἴῃ ρ6π.», οὗ [056 τεϑομίηρ ΟΠ Δη διῇ, 

Ηειτη.υἷς.3.5.1; Αἴ, ροη  46(}1.25.038); ε5Ρ. οἵ ὈΙΒπΟρ5, ν. ἐπί- 
σκοπος; οἵ Ξοηρίατε, ἰὰ..47γ.1.36(Μ.26.850); ϑ'ιγνπὸ. δίτηι. 3 Ἀρ. ΑἸΠ, 
σγη.ϑ(ρΡ.236.15; Μ.26.6930); ὅν». 4π|.(545)10.26(71204); οἱ σοᾶ ἴῃ 

Ατίδη ἐμπθοίορυ ὡς δὲ παρὰ διδασκάλου καὶ τεχνίτου μεμάθηκε τὸ 

δημιουργεῖν ἶβς. ὁ λόγος] καὶ οὕτως ὑπηρέτησε τῷ διδάξαντι θεῷ Ἀ{}. 
“4γ.2.28(Μ.26.2ο5ο); 2. ἀενριοηςίγαίς, ρίυε ῥγοοῦ οἔ, Ἰᾶ,ἀῤοΐ,566.45 

(ρ.120.26; Μ.25.2288); Τάς. ς.1ο: χ(α.725); 16. 7σπ,3: τοί2.1473}; 
3, εἴυο ἀϊγεοίίοης ΟΥ̓ ΘΤδ᾽5 βασιλέων ἴδιον τὸ ὃδ., τὸ δὲ πϑεσθαι τῶν 
ἀρχομένων ἰᾷ.Ὀ:.ττϑ: τοοί(!.1463). 

διδαχή, ἡ, ἰσαοίμηρ; 1. οἵ (τ βείαη ἰεδομίηρ οὐ ἀοοίτίης, Βανη. 
τόν; 7πβι.4ταϊ.55.8(}}.6.5534); ΟΥ̓ Ν γ985,0γ, αἰσοξυρτοοτη (ρ.1.4; Μ. 
45.10Ὰ); 2. {Π|6 οὗ νγοκ δ. κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς 
ἔθνεσιν ὨΙά.τἴϊ., ΑἸΒιεῤι πη. (Μ.26.11770}; ΡΙαγ., Ἐπι5....6.3.25.4 
(Ν1.2ο.2694). 

διδί, (Ηεῦτ. "1 Τὴ την δεϊουοά, Ῥέαϊ. ΤῊ Εἰ Αφμῖ!.85 το, 

διδυμεύ-ω, ὑδαν μοίῃ5, ἜΕχερ. Οβηΐ.4:2 “ουσαι δὲ ἄλλως, διὰ τὸ 
διττὸν τῆς νοήσεως τῆς τερητῆς (510) καὶ πνευματικῆς ΟΥ.5ελοὶ ἴῃ 
Οαη.4:2(Μ.17.2600); “-εἰν τῇ μὲν ψυχῇ τὴν ἀπάθειαν, τῷ δὲ σωμα- 
τικῷ βίῳ τὴν εὐσχημοσύνην γεννῶντας Οτ ΝΥ 55.6Ρ.Ῥτος,.(αη].4:2 

(.8;.χό41), ον Οὐ Ν᾽ γβ8.ἤση.7 ἡῃ Οὐπὶ, (Ν.44.9288}; ΝΉ,ΔΡ.Ρτος. 
Οσιμηί 4: )(τό44}). 

διδυμοτοκία, ἡ, ῥγοάιείίοη οΓ ποίης, ταοῖ. μηκέτι εἴπῃς ...εἰ... 
προήγαγεν ὃ πατὴρ..«τὰ ἀμφότερα ἴβς. ὅοη ἀηα Ἡ. (Πο51] ἅμα, ἄρα 
ἂν ἀδελφοθεΐα καὶ ὃ. ἐστὶν ἐν τῇ τριάδι; ΤΟΝ υβθιύπαρ (Μ.44. 
12400); ΝΊΑΡ.Ῥτος.  αη 4: 2(41.8).1644Ὰ). 

διδυμοτόκος, ῥγοάμείηρ ποίῃβ, Βαβιμόχ.ο. δι 85Ὰ ; Μ',29.200Ὰ); 
ΟτιΝ, υββιλομι. 7 ἐμ Οαπὶ,(Δ.44.0258.,9288); εἰ δὲ ἐν τῷ ἅμα προῆλθον 

ἴ3ς. ϑοη δῃὰ Η.. Βοβι] εὔδηλον ὅτι δ. ἐστὶν ὁ πατήρ Ατγιδϑῖ.5.ἠ04.22 

(Μ.80.2888). 
Ἐδιδυμοφυῶς, 1: μοοίοϊα παΐμγε; τοῦ, 1πο., Απμαϑί. 5, ἡδχ. τ2(}1.80, 

10538). 
ἐδιδύσκω, εἰν! δαοῖ πάλιν τὸ ὕδωρ ἐδίδυσκεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ 

Κ.Ζος.6(ρ.τοο.4); ἐδ. ττίρ.104.5), 
δίδωμι, [ρτε5. ἱπᾶϊς, δίδει Ῥοφη. ΑρΡῥ.τ.τΊ; διδόαμεν ΟΥΦΟΉΈΡ. 

ἐμ Οεμιαρ. Ἐπ5.}.6.6,.ττί2β8α ; Μ.12.65 4}; Οητυϑιδονι, 40,2 ἐμ τον, 
(το, 2800) ; 70. 6] ῥοεηπίϊ ἐοη υΐνρ, (1.88. 1056}; ἰπῆπ, δίδειν 170. 6}. 
Ῥοομῖ!. (Μ.88.19120); ΡίορΙ. διδοῦντες ᾿, 1ο.ΜᾺ]. οἤγοη.18 Ρ.443(Μ.01. 
534); ἱπιρεῖ, δίδος 7ο.(ΝοβοΣ ῥγαΐ,τοῖ( Μ.87.30770) ; 80υ. Ρίορ!. 
δώσας 1Ὁ.τϑδ(βοδφο); δόσας 70.Ν 4].εὐγοι.2 Ρ.26(Ν}.97.028); 50]. 
δώσῃς Ἐπι5.Α1, κεν! 8(}1.86.5618)1; ρίϑε; 1. αὐηνϊρῖδίον ΟΟταταυηΐοιι 
οὐ δεῖ ὑπηρέτην ἄρτον διδόναι (],Δοά,αη.25; 2. ῬΙΟΡ],, δ ῥῥοΥίαν, 
δεμείαείον, α05., οἵ ἴμοθα ὙΠῸ τδϊπεαϊ Ομυσοῃ νιάονβ, (ὐηξί, 
4.3.5.2) 8. οἱ σοᾶ; 8. 808. ἑτοιμότερον γὰρ ἑαυτὸν λέγει ὁ κύριος 

εἰς τὰ διδόναι τοῦ αἰτοῦντος 20 6}1.15.4; Ῥάᾶ55., Οἵ Βρ᾿Πῖα4] οἹ 5 
εἰρήνη...ἐδέδοτο πᾶσιν τί ϊδν".2.2 τὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν ῬΟΙ͂νο. 

εῤ.3.2; 66]. γ2.}..6.2.7.4(Μ4.85.12534}: Οἔ Η, (σβοβί, ρίνεπ Ὀγ ἘδίΠεΥ 

τὨτουρη ὅοπ, οὐ ΌῪ ϑοὴ ἐγὼ λόγος ὧν τοῦ πατρὸς αὐτὸς ἐμαυτῷ 

ἀνθρώπῳ γενομένῳ δίδωμι τὸ πνεῦμα Αἴὰ.4“γ.1.46(Μ.26,1088}; 
Μωυσεῖ μὲν ἐδίδον καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ᾿Εβδομήκοντα [βο, ὁ λόγος 
τὸ πνεῦμα] 1.1.48(1128}; ὁ αὐτός [50. (ΠτΙ51] ἐστι διδοὺς καὶ λαμ- 
βάνων, διδοὺς μὲν ὡς θεοῦ λόγος, λαμβάνων δὲ ὡς ἄνθρωπος 1. 

(τχ20); ὁ τὸ πνεῦμα διδοὺς κύριος 1δ.τ. Ξο(ττ64}; διὰ τίνος δὲ καὶ 
παρὰ τίνος ἔδει τὸ πνεῦμα δίδοσθαι ἢ διὰ τοῦ υἱοῦ, οὗ καὶ τὸ πνεῦμά 
ἐστι; 1Ρ.(11]Ὰ}; τὸ πνεῦμα. «παρὰ τοῦ πατρὸς δι υἱοῦ δίδοσθαι 
πεπιστεύκαμεν ἰᾶ,ἐῤ. ϑόγαρ.4.6(6.26.645}) ; Ῥ. φγαηΐ, αἰΐοτυ ὡς ἡ τοῦ 
θεοῦ χάρις ἔδωκεν Οντ. Η.εαἰδεῖ!,.τ0.9; θεοῦ διδόντος ΟΥΟΝ γ55.φηρασί. 

(ρ.63.21 ; Μι45,1το8Β); ἐδι(ρ.ὅβιτο; 1130}; 4. οδ ΒΟ γθβε σαν ἴον 
παραδίδωμι: τοὺς ἐν μετάλλοις ἐπὶ τιμωρίᾳ δεδομένους Ἰῦιι5.ἢ.ε.0.τ.} 

(ΜΝ .2ο.8οια); ἰά,»ῃ.. Ξίρ.910.5; Μ.20.1480Ὰ); 5. τηεξ.; ἃ, οἱεν 

ῬτάγεΥΒ αἱ γὰρ [παρ᾽ ὑμῶν διδόμεναι εὐχαί Ρ],οΜμ.10920.1 [5860, ἵν]; 
Ῥ. γομᾶξγ, οἤοῖυ, ερβεμι. Αγελ. το(ρ.τό.ατ; Μ.τοιτ4Ὰ); α. οἴεν, 

ἀράίοαϊο δῶμεν ἑαυτούς [5.. τῷ θεῷ] Ογτ.Η ῥγοεαϊδεν 9; 6. ς, νοεῖν 
δίυε ΟΥ ἐαιι56 οὐ ἴο ἀπαοχβίδπα ὁ λόγος..«νοεῖν δίδωσι στ Ν γ55.ἤ εχ, 
τ16(Μ.44.79.}; ἐφιχ,χδίδια); ΟΠ τΥυβ.λοντ.2.1 ἐηὶ 21 Ἴιδ55.(11.5150); 
ἢ. »μὶ ξονιοαγά, γεεοηθμθηα οι. σαπια!άατε ἴον οἢῆοο, 14.5ας.3.τοίρ.81. 
τό; 1.3041}; 8. ς. 4αξ,, σέγίκε, σίυφ α δίοιο ἰο, Τ, [μά.3.3} 10. ΜΟΒΟΒ. 

3605 
ῤναΐ το(Μ.87.28610) ; ᾿εοπίΝ υ. δ γηη.33(Μ7.03.17128); Οἐγομ. Ραςελ. 

διεκπίπτω 

Ῥ.382(}1.92.9818); αἰδὸ 9, 800.) 70.Μοβομ, ῥγαϊ.1ο(Μ.8).29248); 

9. τοιμά ξογε ἡ φωνὴ ἔδωκεν διὰ...τῆς πόλεως Τ΄ οὐ 4ο(ρ.129.22). 

διεγγυάω, πιεᾶ., τηεῖ., ἀφεόσεγαίς, ϑγπ65.6}.152(Μ.66.15170). 

διεγείρ-ω, 1. ἀγοι5ε, οἰἰημαίξ; ταβῖ., Οτιζ εἶδ.4.44{0.317.90; Μετ, 

ττοοῦ); Βα5.ν. Δ 1οτοίρ.12.11; Μ.20,024Α); Ογγϑβ,ἤμοηι.2.6 ἐπ (οἱ. 

(1:1.3428}; οἱ Οοά ὁ κύριος.--“των, νουθετῶν ΟἸοτα ῥγοί ο(ρ.63.16; 

Μ,8.1τ06.); ὁ σωτὴρ.-.ἐπὶ τὸν ἔλεον τὸν ἡμέτερον “-εἰ τὸν πατέρα Ονγ. 

Ῥ- ΘΒ: τοί Μ.69.2480); 2. γαΐδε τῷ, ΟὨγγβ,ἤοη,.18.. πὶ Ζ(γ (το. 

κό4ς,Ὁ); εαἱ. 2ογ.8: τδ(ρ.404.15); 3. τηεᾶ. ἀπά ρᾶ58.; ἃ. σἰαρά τῤ- 

γίρη!, Αἰῃν. πίον 8(Μ.26.8568); Β. τηεῖ., σγοιοδα ομέσεϊ, δε αγομδεά, 

ΑΟΡεὶν.εἱ Ῥαιμ.32(ρ.193.8); Ομσγβ.ἤοηι.34.1 ἐπ 70.(8,195Ὰ}; 1.45.4 

(2740); Βδῆσβ αγίβο εὔχεται τὸν μονογενῆ. ..διεγερθῆναι Ογυ.Ὀς.9:20 

(Μ1.69.7760); ὃ. ΡΈΟΡΙ. πεαῦ. ἃ5 βυθρβῖ., τὸ διεγηγερμένον ἰϊυεϊίηδες, 

φολμομιόηεε, Οτ. πον. 5.1 ἴῃ 76γ.{ρ.125.10} Μ.13.4294); ἢ.» τεῖ, 70. 

4:14 οὕτω δὲ τὸ πνεῦμα καλεῖ...τὸ δ. καὶ θερμὸν τῆς χάριτος ΟΒγν5. 

ἤοηι.31χ ἡπ 70.(8.1844). 
διέγερσις, ἡ, σγοιδίηρ ; ἵ. ταεῖ, τὴν τῆς προσοχῆς ὃ. ψιο 64:34 

(Ρ.312.3); τὴν..«εἰς τὸ ἀγαθὸν δ, Ῥτος.Ο (αμί.8: 5(4.87).17720); 
2. ταεΐοῃ,, οὗ ἃ γομδίηρ εΥν, ΤὨΡΒπ.εἤγοη. .254(Μ.1οϑ.636Α). 

διεγερτικός, τρια ἐπιστολὴ...ὃ. πίστεως Επ5.ἢ.4.4.23.2 

(Μ.20.2848); ἡ τοῦ κυρίου ἐπιφάνεια ὃ. ... [56. ἐστί] τῶν τῆς ψυχῆς 

ἰδιωμάτων Βα5.ἐῤ.26ο.γ(5.4οολ ; Μ'.32.0640); πεῖ. 88 βιῦςι, τῆς 
ἐπιστολῆς τὸ...δ. πρὸς ζήτησιν τῆς ἀληθείας ΝΝΊ0Ο].6.(Μ.6ς.10520). 

Ἐδιεγκαρτερέω, Πίοπ,ΑἸ,ἐρ.καπιτ(Μ.το. 1277) ΕἸΤῸχ ἴῸΥ ἐγκαρτε- 

ρέω (Ρ.101.5). 
Ἐδιεγκολπίζομαι, φαννν 10: ἰἤ6 πεαγί, ΝΙ]ρ}.3.252(}}.79.505.). 
Ἐδιεγχειρέω, σίεηρὶ, τριάδνίαο, ὙὨΡΆΨ] σχσ ροηί. (Ρ.482.32: Μ. 

ττ3.9444). 
δίεδρος, ῥήγεα, ὠμά οβιεά,; βαρετ]., Ῥγτταρ,ΟἸμαογ οι. 3(},.3. 

8018). 
διεζευγμένως, ἀϊειἐπειυεῖν ἐὰν ὃ. λέγωμεν τὸν υἱὸν ποτὲ μὲν 

υἱὸν τοῦ πατρὸς ποτὲ δὲ υἱὸν τοῦ θεοῦ ἀλλὰ δ. αὐτὸν οὐδέποτε νοοῦμεν 

Τ7αβίφι εἰ γ65}.18(Μ.6.1264}). 
διειδής, ἱγαμοραγοηὶ, εἶσαν; 1. ταεῖ. τὸ δ. νᾶμα τοῦ βίον Βαϑ5.ἤστη. 

21.11(2.1720; Μ..31.5618); ΟΥΟΝ γβ5.υ, 40ς.(Μ.44.3454}; τῆς..ὁ“διδα- 

σκαλίας τὸ ὃ. Ὑπάξιφν Στὸ ἤῃ θη. (τ.1τ16); 2. οὗ δὰ ἐγε, εἶδαν, 

μηοϑεοηγεά, Ομτγβ.ἤοηι.90.4 ἴῃ Μ|.(7.844Α); βαρει]., 1.1). ἀταϊφεί.α 

(1.0 4.5200); 8. τη! φίδίε, ΟἸετα, εἰν. 6.1π(ρ.490.18; Μ.0,3400). 
διεκβολή, ἡ, 1. δοτίγοε οὐ σῤγίηρ οἵ ἃ τίνοσ, Οὐ. 70.10.32(18; Ρ.2οὅ. 

τι; Μ.14.3654); ΕρΡΙρΒ δαονα τίρετϑι ιο; Μ.41.1974}; τηεῖ,, ογίρτη 
γοῖς οὐκ ἄναρχον ἔχουσιν εἰς τὸ εἶναι ὃ. Ογτιαὐογ.6(1.2050); 2. 514ὅὲ- 

εἰαηηεὶ, βεεοηάανγ γῖσεν, Μεῖῃ.γ 65.1.55 (Ρ.213.11; Μ.41.11488); ἢρ. 

δ, ἐργάζονται, παροχετεύοντες τὴν θείαν διδασκαλίαν ΟἸντηρ. Κγ. {67 
121:1τ4(Μ.03.6568); πεηος οἤδήσοι οὗ ἃ νὶπθ, Ουγ τον. θχ(3.4548); 

φρεφοῖ οἵ αἀάνεες ἱπεονίϑα [1.6. ἰὼ ἃ πϑιταῖῖνε] ἔχεται πάλιν τῆς τοῦ 

θεοῦ ὃ.- καί φησιν, ὡς πρός γε τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων συναγωγήν 14..15.3.3 

(2.464). 
διεκδικ-έω, 1. υἱηαϊοαίο, εἰαῖμι μδΐοσ ἔν, ἀφο, ΟΠτγβ.ἤσηι.17.7 

ἠῃ ΜΙ|,(7.2338); Ογτ. 7ο.6(4.571Ε); ἐπιστολαὶ...ἐν αἷς εὕρηνται ποικίλαι 

βλασφημίαι τοὺς περὶ Ἄρειον “-οὔσαι ΟΝ ς, (787) εἰμ. (Η.4.400Ὰ}}; 
2. αυεηρὲ «τῶν ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ θεράποντα... θάνατον ἐπήγαγεν 

Απαβῖ. δι φιορὲ γ 5}. 62(Μ.80.648})); 3. εἰαίηι ἔογ οἨ σε οἷα τυραννίδας 

τὰς φιλαρχίας “-οὔντες Ἐπ5.ἢ.6.8,1.8(}}.20.7410); Οϑατα ρα; 

Οοά.4γ.56. 
πδιεκδικία, ἡ, ῥεμαΐν, Το. ϑομο αβί, οί, οι .66 τἰϊ. 

ἀδιέκδοσις, ἡ, καί, Αῥοε.2ο: τ(ρ.460.31) ΘΥΧΟΥ ἔογ διέκδυσις, Ατεῖῃ. 

Αροε,δο(Μ.τοῦ.7498). 
διεκδρομή, ἡ, σ" ἐδοίης [ον 1. εἰγεαμε οἵ παῖες τὰς τῶν 

ῥείθρων δ. ῬΏΪοϑι.᾿.6.3.ο(Ν.65.4920) ; 2. οὐτιῦδε ΟΥ̓ ῥασϑαρέ; Οὗ Ἐπ, 

ΟἸδτα, ραεά.2.ο(ρ.204.10; Μ.8,.4898); Ογταῴον,δ(1,206Ὰ); οἵ εἐνεηῖβ 

τὰ μεγάλα...τῶν πραγμάτων...οὐκ ἀθαύμαστον ἔχει τὴν εἰς πέρας ὃ, 

ἰ4.Ζαεῖι.4τ(3.7174); 8. οἵ βεποτγαίίοῃ οὗ ὅθι Παῦλος... δεικνὺς τὴν ἐκ 

πατρὸς οἷονεί πως εἰς τὸ ἔξω δ. ἰ4.4ρ.εαἰ.Π 8.113 ΞᾺΡΡ].(ρ.301.2:1). 

["]διεκδύν-ω, (εἴ. διεκδύομαι 1.5} Ἔξεαρε ἔγ0η1 “"αι τὴν νόσον ΟΥ̓Υ. 

σον ττ(ι. 5268); 4.0 ς.ογ(3.1298); ΟἸγταρ. Ἐεεὶ.7:το( .03.56098); Ὁ. 

ρεηῖξ,, Οντ. Ζαεῖ..92(3,1808). 
ἐδιεκθλίβω, ῥγέε5, οὐγιδίγαΐη, ρα55.. [08 65. Ν 2. ἀϊαὶ τοῖ( Μ.38.1169). 

διεκθρώσκω, ἐδαῤ ομ ἤγοηι; ταχεῖ. »Ο. σθηΐξ,, ΟἸδπα. ῥγοὶ,2(ρ.19.2; Ν..8, 

938); 8}05., Με ογη.6.3(ρ.67.14 Μ.18.1178). 
Ἐδιεκκαλέω, ΞΠΡΉΟΉ ; Ῥα55.; Οα..4[7.28, 
διεκλάμπω, βαεῖ! ζονιὰ, ΑπάγΟτ ον, τ͵(Μ.07.11764}. 
Ἐδιεκνεύω, αϑὐοΐά, εἰμεν; ο. σοηῖξ,, Ονταἄον.τ(ι.26.}; ο. ἀεο., 1ὦ, 

Ναλι 533(3.5ττρὴ) ; α. ἰηΒπ., 1, ζει, 64(3.4594). 
πδιεκνήφω, ῥεεοῖθ δοῦον, Ογτος. 88(3.τ2ολλ). 
διεκπίπτω, ὁ. φορΐξ,, γεῖδο οσ Κα] 10 αΠαΐῃ; ἃ. 504], Απαβῖ,β,ἤαέν. 



διεκπλήσσομαι 

(Ρ.258); 8ῃ ΟὈ]δοΐ οἵ ῥσύᾶψνει πάσης διεξέπεσες τῆς εὐχῆς Ἐρῆτ. 
2.456ῈΕ. 

Ἀδιεκπλήσσομαι, 
1208). 

Ἀδιεκσείω, ἀγίυε οἱ, ἘῸ5.0.6.4.ο(ρ.τ62.30; Μ.22.2728). 
ἤδιέκτασις, ἡ, εἰνοίοδιέηᾳ [30.. ὁπ6561{], ΟἸεπὶ, ῥαφά.2.ο(ρ.2ο7.το; 

Ν.8,4698). 
διεκτελέω, Σ. ἜΣ Ἢ Ἐνάδἐλ εν νῆοδδα ; Μ.86.248τ0) ; 

2. τρομά οὐιοβ Ηΐβ, Ὁῃπυνθιρρ.έμειῖη ΒΗ )(ρ.337.33). 
διεκτρέχω, γ7: ομὲ ὁΓ ἐδ6 ταν, Οντ.αάογ,το(τ. 5230}. 
Ἐδιεκφάντωρ, ὁ, 0Π6 τοῦο ἡπᾶβὸς εἰδῶν ΟΥ ἐἰεάς ἱρὴ προη, ἘΡΏὮτ. 

2.268}. 
Ἐδιέκχυσις, ἧ, ν. πρόσχυσις. 
Ἐδιέλαιος, το ἕο τοῖς ἄναψον λύχνους ἑπτὰ ὃ. Τ', ἄν. Α 4(Ρ.8ο. 

24)- 
διελαύνω, 1. Ἤλεὶ ἐβγοιρῖι, ταϑῦ, οἱ...εἰς τὸ τῆς ἀληθείας διελάσαντες 

φῶς νη. 5.47 :τ2(}].60.1οῦ40); τοὺς εἰς κατάληξιν ἤδη καιρῶν 
διεληλακότας 14. σἀογ.τ](ττϑΟ); 2. αγγίυδ αἱ, ταδί. τοσοῦτον. .«διή- 
λαυνεν ἁτοπίας ἡ...θέα Ἐπι5.0.(.2.δτ(ρ.66.1τ4; Μ.20.1ο368). 

Ἐδιελεγκτικός, εαβανίε οὗ γεξτηρ; ας φοηϊξ,, ΓἸδγλ, εἐσ.6.11(0.47}. 
τό; Μ.9.3128), 

Ἐδιελεγκτικῶς, 9: ἐορίεῖ6 γε! οη, ἘΡΙΡΏ ἤαξν,76.47(0.288.1; 
Μ.42.502}). 

διέλευσις, ἡ, ἐγΔΉ511, ῥαδείηρ δι τῶν ἡμερῶν Ἑναρτ.ἦ,.6.τ.4{ρ.0.1τ; 
Μ.86.2420ᾺΑ). 

Ἐδιέμπαιγμα, τό, {ἰἰυετοη;, ἀεεετὶ, ΤΟὮτνο πον. τ 5.92 :(5.6220). 
Ἐδιεμπράσσω, ῥενίογηι τὰ παράδοξα ἔργα διεμπεπραγμένα Ἐὰ.5.1ς. 

49:4{Ν1.24.4320). 
διενεκτέον, 0716 ημεδ ἀἰςρμίθ, ϑγτιεβ.γθρη Ζιί(ρ. 51; Ν.66. Ἰ0078). 
διένεξις, ἡ, ἀόγοηεο, ἀἰδαργοεθηΐ, Το .Η. ποηΡῆι. ἐρϑο ΠΟ Ὰ 

(Μ.86.18ο054); ΤΡγυος..}γ.2ς :8-τοί Μ.87.14738Β,15044)}; ΤΟΔῚ ΟΡ 
ἐῤ.(Ν.096.14228). 

Ἐδιενηνεγμένως, Ξεῤαγαϊεῖν εἰς μίαν δ᾽ οὖν ὅμως θεότητα φυσικῶς 
ἀναφέροντες αὐτά, καὶ τὸ πάντη ὃ, εἶναι νοεῖν παραιτούμενοι ὕντ. 0.1.5 
(4.46). 

διενθυμέομαι, 1. ἠοϊᾷ δὴ ορὶπίοῃ, ἐξέ, ἐοηϑίἀον, τταπ5., Οοπβῖ. 
ΔΌ.Ἐλι5.0.(,3.6οίρ.τογ.14; Μ.20.11298}; ΟνΥ, Ν᾽ 6 ,,2.3(0,38.20; 61,208); 
4, [ο.5.1(4.Ξ 084}; ο, ἀδρεηάφηξ οαιι56, ἐδ.(5168) ; 14 ἐπειῖρον εἰς 
6ϑ60); 2. ἰαξε ἐηῖο κορμί ἀέναον, ῥοπάον, Ἰὰ.5.44:3(Ν].69.το 20); 
1.86: 6(τ208}); {70.1).8..}.5(}1.ο6.8020)}. 

Ἐδιενιζάνω, 5εΠ6, ἀφρορίξ ομσϑείβ ἡ οὐ ἴηι, 1 ε5.ΝαζΖ.άταϊΐ,τάο 
(Ν1.28.το 53). 

διενοχλέω, δέ αἩΠΟΥΤΉΡ, ο, ἀαῖ., 1.5; 1. 405., Ε 5.υ.(,,.5(ρ.79.0; 
Μ.20.το 70); ΟἸτνϑ.λοη.3.6 ἐμ [0.(8.258); 1514,}ὲ].6}}.2.62(Μ.78. 
ξοδα); 2. (1815., ἄπῆον, ΟΥ̓ Ν γβ5. δον. (Ὁ].46.4524); ΟΠγνβ. ἤθη. 
ὅ65.5 1. ΜΜι(7.6τ1Β); ἰᾶ ἤονι. 4.2 τὰ Ττ.(11.752Ὰ). 

Ἐδιεντέλλω, εη)οίη, Μαχ. εβοί, ἄ.η.τ. 5(Ν].4.2ο00}. 
Ἐδιεξαγορεύω, ῥγοοίαίηε ρηδηεῖν, Ἐπὰι5. Ητογοεῖ, 48{5440), ν.1. ἐξαγ- 

Μ,22.865})). 
διεξάγ-ω, Α. δοῖ.; 1. εχίεμ ΔΡΡΙοαίου οὗ ἃ ἴδστη, ΕΡΙΡἢ ἕκαεν. 

20.22(ρ.364.4; Ν.41.4448); 2. ογάφον, ἀγγαηρο, Το. ομ. ἔγη. ας. τ 
(Δ1.96.1372ΔᾺ ; “των δὲ τοῦ βίου τὸν ἄξονα 30. ὁ θεός] 60. 15.}:6χ.341 
(Μ1.02.τ466Ὰ}; Ρ858., δε αἀγγαηρεά οὐ αὐἀγεῖμείογεά, (στ Ν ψββιον ϑιτό 
(0.47.3; Μι16.4814); οἴ ΖΟνΥ, Τρίη, (65,30; Μ.2}.11248); 83. ἰδραΐ, ῥῶβς 
οὔθ᾿ 5 Ππἴρ, ΟἸθτη. κ[γ.4.2ο(0.304.21; Μ.8.13378}); το γ88. πτη.δὲ γα. 
(Μ.46.τοδοὺ) ; πιρά., Μεκχιαριδὲρ (ΜΊΟτ. το 70); 405., ἐἴῦε, ΟἸΘ Ὼ, 5 γ.2 τς 
(Ρ.1δονῖτ ; Μ.8,τοοϑο) ; 4. ρε85., δὲ ῥεγῥεϊμαίεα πρὸς τὸ διηνεκὲς τὸ 
γένος ἡμῶν οεται το Ν γ85.0».καϊφεἶ.28(0. 157: 9; Μ.45.750); δ, οἵ ἃ 
{τα], δὲ εομαμεϊφά, Οοηοί..4.Ρ}.2.11.2. 

Β, πιρᾶ.; 1. ρῥαες ὕνοπι, Οὐ Ν υ885.,ἑγὲς ΟΠ(Μ.45.1284) οἷζ. 5. 
θέλημα; 2. ρὸ ομέ ἀρατηδὶ τὰ Ὀδιι]α, ο. 86ο., Ατείῃ, ἄροειβαί Μ.τοῦ. 

7248). 
διεξαγωγή, ἡ, 1. ῥεν[ονηαηζε, ἐχθομ 10Ή,, Ονγ. 70.4.7(4. 4310}; 

2. αὐὠρνιϊηῃιείγαϊοη, ἀἰγέσο. οἱ ταῖν οῖβα ὈΥ σοῦ, Μαχιαριδὲρ, 
(Μ.9τ.ττ21Ὰ}); 1δ.(αχγ60) ; βούλησις θεοῦ, δι᾿ ἣν πάντα.. «τὴν πρόσφορον 
ὃ. λαμβάνει ἰδι(τ1808); 3. αγγαμρεριφηΐ οἵ δ. ἰζεγατν σους, Π]οη. Δ], 
ἈΡ.Ἐπι5.}...7.25.8(}1.20.6070) ; 4. τοογ οὐ ἰτυίηρ, ἰἶξα; τιοᾶε οἵ οκτοίηΕ, 
οἱ Οοά τὸ ἀκίνητον. ...τῆς τοῦ θεοῦ δ. Τα 5,Θῥῖγιτο(3.128,; Μ.32.034}. 

διεξανύω, φοεονῤἑίδι; σορῤίδὲσ, ἃ, ΟΟυΥβΘ ἴῃ ἃ ταῦθ, Ἐλπι5..( 6 
(ρ.2ο7.21; Μ.20.13444}; ομδ᾽ 5 16, 1ά.ν.(ν1.17(ρ.16.21; Μ.20.9324}. 

διεξέρχομαι, ρὸ εονεῤίοίοὶν ἰἠγομρῖ; ταρῖ,, ἀφοονερίϊεῖ!, ΟἸΨΤΩΡ. 
Ἐκ.) ττοίΜ.93.56904); ΤΡχος,(,.Ργ.24:27(}}1.87.14680); Τάτερεηί, 
ἐερ. ον. (Μ.86.5841.8}. 

Ἐδιεξέτασις, ἡ, ἱεραὶ Ἰηφμεῖνν τ σχανηηαίϊοι,, Τηγνϑιποριτη ἔς. 
9.51: 1(5.636Ὲ). 

Ἐδιεξηχέω, τὐΐόν, Τστορϑηῦ, ας», (}1.86.7460). 

δὲ Ῥαμίο-οἰγίοξοη, Τιι Βοβὶ. ἤδη. 2.58(}1.18, 

366 διεσπασμένως 

["]διεξιτητέον, 956 γεμϑὲ ροὸ ἰμγοιρση, ἐπυσείίραὶθ, Ἐλι5. ἔξ ἰογοεὶ, 42 
(5370; Μ.22.8530). 

διεξοδεύω, 1. τηυεείτραΐς ἃ. Βα Ὀ]εοῖ ἑκογομσηίν, Οτι(οἰς.3.δη(ρ.26ο, 
13; Μ.ττιιοοθα); ΟαΝ υβ5,ογ. καἰσεϊ, 2(ρ.82.12; Μ.45.604); Μαχ. 
ἀπϑὲρ,(Ν.91.12324}; 2. δρεακ αἱ ἰεηρίῇ σομεεγηΐηρ, οῖυε α {εἰ αε- 
ἐοαηὶ οὗ, ΒαΒ.6.1}..3.3(0.153.20; Μ,24.0060); 16.,4,6.τοιδίρι4φρο.τι; 
Μ.22.7884); 1ῤ.5.2(Ρ.217.26; 2604); γηράτίαίε, ΟΥυ.0.2.32(26; 
Ρ.89.25; Μ.14.1600); 4. οαννν ἱπγομρὴι ἰο ἰδ6 ἐηά, ασεονιῤἑίδα, καί. 
«ροε.τοιτ(ρ.327.23). 

διεξοδικός, 1. ἀδεογιδίηρ οὐ παγγαϊηρ τη ἀφίατὶ, ΟἸθτη. εἰν. τ 8(ρ.26. 
το; Μ.8.7368); {Β45.15.τ64(1.4068 ; ΜΙ,1ο.2804); ΟἸγιηρ. Εἰ οοἰ.7:1τ2 
(Μ4.93.5658)}; ἤξδπος ἀδίαϊίο, Σὲ. σοτηρ., Μαχυρηγεὶ (ΝΜ 91.7088); 
ἀϊξηδε, Οὐ Ν γ85.Ετ:.4(2 Ρ.81.17; Μ.45.6 560); 2. βοισίηρ εοπημαϊν 
μόνη ἡ νύμφη ὃ. ἐν ἑαυτῇ ἔχει τὸ ὕδωρ ΟτοΝ γϑ5. κόνις τι Οαη,.(Μ.44. 
Ο770); 3. ἀοραγίτηρ, ἰσαυϊηρ ἐλ15 τοονά τοῦ καθ᾽ ἑαυτὸν ὃ. τέλους 
Ἐλμ4].1)1ᾶς, ἐρ}ωΡ αὶ, ()4.85.}058). 

διέξοδος, ἡ, 1. σοίηρ ζογίἠ; οἵ πιαγῖγτϑ ἐπίετπρ ασαεπα ἀπ σταη- 
πἰὴρ [8 σαυηίίεῖ οὗ ΨὨΪρ5 αὖ ἴ86 δηΐτϑηοα ὑπέφερον... «τὰς ὃ. τῶν 
μαστίγων ἘρΟΣρά, 0. .5.1.6.5.1.38(}.20.424Α}; τηρεῖ, τὴν..«πρὸς 
τὸ τέλος ὃ. τῆς ζωῆς ΤΡτος.Ο.».320: 12(Μ.87.15250}; 2. δ» 5510Ή, 
ἘΧΡΥΕΒΟΊΟΝ φωνὴ ἡ φθάνουσα πρὸς θεὸν...ἐστὶ..«ἡ τοῦ ἡγεμονικοῦ 
καθαρὰ...ὃ, τῶν πρὸς θεὸν ἀναπεμπομένων λόγων ΟΥ5εἰ.1 ἘΞ. 4:4 
(}1.12.11418); 3. αἀϊδοιιδοῖοι; ἡ..«περὶ τῶν νοηθέντων λογικὴ ὃ. ... 
διαλεκτικὴ λέγεται ΟἸΕΓη.ΣΙγ.6.τ](ρ.σ12.0; Μ.9.2888); 4. ῥγοσέδς οὗ 
ἀϊδοογημ θη: “ἡ διάνοια᾽, ἥτις ἐστὶν δ, λογική Οτιεονη τη ἘΡρλν4:τϑ 
(0.416). 

Ἐδιεξοίχομαι, ἐδέαρε ἤγομι, Ογτι ον. 8(1.2718); ἐδιταί(τ, Ξ044). 
Ἐδιεξομολογέομαι, ἡπαῖε 4 ἐοΉ  ϑδείοη, ῬΏΚ(ΑΥρ. Οαπ}.131τ(Ν.40. 

ΙΟΙ᾿). 
Ἐδιεξωθέω, γίνε δαελ, γερο, (ῆγνϑβ. 51.3.4 1. τ ΤἼ}οσ5. (1.445). 
Ἐδιεπαγγέλλω, ῤῥγοήηῖδε γα  ἐξμἰζν τὸ πάλαι διεπηγγελμένον διὰ 

φωνῆς ᾿Ησαΐου Ογτιαάονγ,ο(1.310Ὲ). 
διέπ-ω, ἐογζιεὶ, Ἰπαηαρε, αὐηημιδίον; 1. οὗ σοα οτάειῃρ [Π6 

ἀπίνοτβε, Μοιῃ σνΡ.δ. τό(ρ.τος. ει; Μ.18.1680); Ατα ρεηί. 36(}1.25. 
720}; 1δ,43(1720}; 2. μοί, σεσρν ἃ ῬΟΒΙΌΟΙ οΥ οἶος, Π]οα,,᾽ς5,88:29 
(Μ.33.τ6224); Ἐπάος νρ».χ. οδ(Ν.8ς. 8440); Ῥχος,.. 5.16: τορίΜ, 
8).21οϑ0); οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΡ “των τὸν τόπον τῆς ἐπισκοπῆς ΑἸδχΗ͂, 7718. 
Ἐπι5.ἤ..6.6.1τ.3(}1.20.5444); (ε],ΟνχΖ.λ.6,2.το.1τ(Μ.85.12450); ΕνΑΡΊ, 
ἦνν6.τ.4(0.0.3; Μ.86.24288). 

Ἐδιεργής, 5.ν.1., υἱρίαηϊ, Α., [σ(Θοί(ρ.184.το), 
διερείδτω, Ξε ῤῥογί, ταςξῖ, ὀστᾶ..«λέγει τοὺς σώφρονας λογισμούς, 

τοὺς τὴν ψυχὴν “τοντας Οντ. Ῥ».6:3(Μ.60.7440). 
διερευνητικός, ᾿ὲ [0»} ἘΧΦΗΙΗΡ ΟΥ ἱπυεορραίϊηρ, ΟΥ Ν γ85.ἤσηι. 

ορτ.5.2(Ν1.44.1τ370). 
Ἐδιερινέω, ν. ["]διαρρινέω. 
διερμηνεύτω, ἐμίεγῥγεὶ ; ταεᾶ., γευεαΐ ομεϑείξ, οὗ (οά τὸν...“υόμενον 

τοῖς ἁγίοις ΘεΙταρ.δμεἶ,.13.4. 
διέρπ-ω, 1. ῥᾶ55 ΟΥ ᾿γοοργεαδς ἴο ἐξ ὁμοιώσεων.. «ὁ λόγος τῶν 

σωματικῶν “-ει..«ἐπὶ τὰ νοητά Ὀντγοαὐογ.τδ(1.5740}; 2. Οἱ ὈΘΙΒΟΏΒ, 
γεαεῖι, αἰἰαΐη, ἀρετῆς εἰς τοῦτο “-εἰν 16. (3120); 1δ.1π(5228) ; 3. ἐχίοηά 
οὐ αῤῥῖν ἴο ὁ νόμος...εἰς πάντα εὐει χρόνον ἐδ. τ2(4130). 

Ἐδιερρέω, ταὶς ατὐαγν, Α5ι. ΑΛ ἀοη.τ(Μ.40.1724}. 
διερριμμένως, ἀϊεεοηηεοίεάίν, ΟἸοτη. ον 1. τΖίρ.36.4; Μ.8.7538); εὖ. 

γ.18(ρΡ.78.2ο; Μ.ρ. 560). 
Ἐδιερυθραίνομαι, δέοοηλε σενγ γε, το Ν γββιυ Μος5.(Μ1.44.4170). 
διέρχομαι, 1. ῥᾷα55 ἰἠγοισὶ ; Ἰὰ Βαγάθβαηρβ᾽ (ἢ τιβιοϊορῪ ὥσπερ... 

ὕδωρ διὰ σωλῆνος διέρχεται, μηδὲν προσλαμβάνον, οὕτω καὶ ὃ λόγος 
διὰ Μαρίας καὶ οὐκ ἐκ Μαρίας Ἀἀαπ). ταῖς ο(ρ.191.2ς; Μ.11.18454}; 
Ὀγγ  εαἰσοί! 4.0; 2. ροὸ Ἰἠγομρὴ ἀϊδίτιοι οχ νου, ρο αὐοιέ, οἵ ἀοα 
ὁ θεὸς.. ὃς διῆλθεν διὰ τοῦ δούλου αὐτοῦ εὐεργετῶν πάντας 4. 4πάν. 
τοίρ.52.11). 

διερωτητέον, 926 τε αδὲν, Αμπαβῖ ϑιμοᾷ, τ3(Ν.89.2078). 
διεσθί-ω, δαὶ, ΞΟΉΣΊ6; οἵ Ρδυβοῃβ, Βα5.3 61,9, 6,2(Μ.8ς.924); οἵ 

ΔΠΙΠΉ815, Οτιἤον, το, δ τ. {εγ.(0.78.14; Μ.13.268Δ} ; πιεῖ. τὰς καρδέας 
““ομένας ὑπὸ τῶν δυνάμεων τῶν ἀντικειμένων 16.,(0,78.15 ; 3688); 
καθάπερ...τὸν σῖτον ὁ σὴς..«οὕτω τὰς..«Ψυχὰς ἡ ὠμότης..«διέφαγε 
Οτνβ.ἠοη.1 5.8 τ. ΤΟ Ὸν.(το.3750); τᾶ οηι.1ο.2 τῷ ΕΠ}. (τ.78Ὲ}; οἵ 
ἢτο, σοηδριο, τ υββιλεχ, τ2(.44.764}. 

διεσμιλευμένως, ἐν: ῥοϊἐδηθά εἰγίο, Ὀνγ,ρίαῤῥιφη.2(1.488); 14 πε, 
πμιρθη.(ε1.6780). 

διεσπαρμένως, 10) ἃ ἀϊε]οτμ θά τιαηηπον, ἀἰδοοηπηθοίοαϊν, ΟΥ̓ ῥΥτη, 
4.6(ρ.332.5 ; Μ.1τ. 2860) ; (Πχγβ. λον. 1.2.6 ἐμ ΤΟον (το. 2670); σοπηϑά. 
ἢ. Κορι.9132-53(Μ.85.17128)}}; {πίον ονΐν, ΟὨγνβ,ἤοη2.1.5.4 τἪ 
χ(ογ.(το.3568). 

διεσπασμένως, 1. σεῤαγαίείνγ, Βα5. ϑρῖγι ο8(3.49ς; Μ.32.176}); 
2. αἱ α ἀἠξεγεμὲ ἐγηα, ΟὨΥνβ. Βοη1.1. καὶ τῷ Α4ε.(0.00)). 



διεσταλμένως 

Ἐδιεσταλμένως, Ξσεραγαίεῖν, αβραγὶ ἤἔγορε οἰδονς, ΤΟΥ Ν 55. σομ5, 
(Δ, 46. ττότΑ}); Ονσ, ἤηη.2(3.2480). , 
διεστραμμένως, ῥεγυέγδεῖν, ῥγεροπδίονοιοῖγν, ἀἰδιογίεαϊν τὸ καλὸν... 

δόγμα ὃ, ἀκηκοότες (ἸδΙη,5|7.3.4{(0.209.21; Μ.8.11220); πάντα ὃ. 
ἔπραττον ΑἸΒ..6,. ϑέγαρ.4.22(Μ.26,674.); ΟὨτγϑ. λοι 67.10.23 
(6.16 9,1618). 

Ἐδιετοιμασία, ἡ, ἀρλβῥμοΣ ΝΗ, ἐΡῥ. , Ἴ(Ν, τ. 369Α). 
Ἐδιευδιάξζ-εῳ, οηον εαἰπι, ἢρσ, πρὸς τὴν προκειμένην τοῦ βίου 

ναυτιλίαν “τοντες τι Υ85, ρα .2(}}.46.4808). 
διευθετέω, ογγαηρε, ῬὨϊοκι ἡ. 6.8, Β(Ν|.6ς, 5644). 
Ἐδιευθυμέομαι, γεγοῖεε, Βα5. οη1.4.τ(2.25Ὰ; Μ.31.2170}; Ογνταΐον. 

τγ(1 500); ς, ἐπί, 1ᾶ..}0.το.2(4.8864). 
διευθύν-ω, 1. “εἰ γίρἠϊ, ογάογ αγίρἠΐ; οἵ σοῦ, τ(ΐον,2ο.8; Με. 

ϑγριδιτπίρ.τοϑ.18; Μ.τ8,1684); ὦ τὰς ἀύλους 50. οὐσίας] τῶν ἄνω 
στρατευμάτων τριὰς ““ουσα (0.15. 6γ5.1.2(Μ,02.110]4}; 2. πιεα,; 
εἰ Ῥεορίς ἰο γίρἀϊδ, 5616 ἃ φμοείίοη, τ. Ν2.07.20.ο(ρ.87.5; Μ.36.8 50); 
3. ἀφὰν δὲ ῥγοφρεγοιίς, "ομγίδι; οἵ Ῥοίβοπβ, ΝΙ].6ῤ}Ὀ.2.1τ12(Μ.70. 
2404}; 4. εεἰαδ 15}, βγρεῖν οὕτω τὰ τῆς ἀρχῆς...“’εται “ΓΠΡΒη,εἤγοῦ. 
Β.36ο(}1.τοϑ.δό40). 

διευκρινέω, ἀϊοιἐηιρείοι εἰθαγῖίν, [Π60]. οὐ χωρισθεὶς [30. ὁ υἱός] τῆς 
τοῦ πατρὸς ὑποστάσεως, ἀλλ᾽..«ἰδιοποιεῖται τὴν ἐνανθρώπησιν ἵνα 

διευκρινηθῶσιν αἱ ἡευρθάσεις ΤΑΙ ἠϊαὶ, Τγῖη.3.15(}1.28.12258}; 
οὕτως εἴρηται..«διὰ τὸ μὴ σύγχυσιν νοῆσαι τῶν θείων ὑποστάσεων, 
ἑκάστην δὲ διευκρινηϑῆναι ῬΙαντη. 7 γ1η.3.232(81..30.0240). 

διευκρινής, εἶδαν, (16].νγΖ, ἤ,.64.2.22.7(Μ.8ς.12028). 
διευλύτωσις, ἡ, γείσαξο, γείεξ ἴτοτη ἀἸβεαβο, 70. ΕἸδεῖη, Τ γεἦ,.32 

(Ρ.142). 
"διευμαρίξ- ω, ἡπαΐε σαδν ῥᾷδια...τὰ τῶν ἐντολῶν ἔσται, τῆς τοῦ 

θεοῦ ἀγάπης αὐτὰ -«οούσης ας. Δερ. ῥεγξιτ4(λῖ.34.852Ὰ). 
διευρύνω, οῤέη, (εο.Ῥ15. εχ. τϑ4ο( Μ.092.15754}; τηεῖ,, ἐαβονε, 

ἘΠπατ, δε. 8(ρ.211.5; 4.91). 
Ἐδιεφθαρμένως, οὐγγερίΐν, ῥεγυεγεεῖν, ῬΆ]].}. 1, ατι5.47(ρ.τ48,1τ6; 

διεφθαρμένῳ σκοπῷ ΝΜ.34.12018)}. 
Ἐδιεχειρόμενοι, [.], ἴοι διεγειρόμενοι, ἡ τυν ἡ δον ζνϑὸν: 
διεχθρεύ-ω, δὲ αἱ ἐμὶν ; 405., ΟἸδηλ, ἐγ. 7.τά4(ρ.ὅ1.20; Μ.9.5208); 

τηθα,, τηρέ, ἡ ἀλήθεια... οὐ “εταί τινι 10.(ρ.60,34; 5170). 
Ἐδιζήμων, “εεξκίηρ, Νοπη αν. 7ο.8:21(}.43.8168)}. 
Ἐδιζήτωρ, ὁ, σεέκεν, (τ. ΝΖ. οαγ1.2.2(ερὶρτ,)ο2(}1.38.1214). 
διηγέομαι, ἐχρίαϊηι ἃ ῬΆταθο, Πογδοίθοη ἀρ.ΟΥ, 7. τοιττίο; Ρ.18ο. 

το; Μ.14.324Ά)};9 Οτι ον. 6.2 ἴῃ 767.{(Ρ. 48. 19; Μ.132.2240); 19.11.3 
(Ρ.8ο.21 ; 3060); ὁ. ἀρ]. δοο., ἐαρίαϊῃ οὐ τηϊεγῤγεὶ 5, Ἡγδοίεοι ΒΡ. 
εὐπάᾶ, 70.12.δο(θο; Ρ,201.24; ᾿Ρ134}); Ο. ἀντί, 1Ρ.13.3τ(1ο; Ρ.255,30; 
4534). 

διήγημα, τό, Ξοἠ ΠΡ ον δ, οἰα  ΦΉΗΐ τὸ δὲ εὐαγγέλιον ὃ. νόμου καὶ 
πλήρωμα Μεὶ,βα55.40 Β.6.33; ΜοΙΒ, αν δὴῖν.τ.2(0.147.8; Μ.18.2418}); 
Δ..4),.1. 550}. 26.1250).Ψ 

διήγησις, ἡ, 1. ἀξεϊαγαϊοη, τ. Νυ85. μοχ αι Μ.44.730}; 2. τηΐογ- 
ῥγείαϊΐση, ἐαρίϊσαοη, ΟΥοργίης. 2. τ2ίτι; Ὁ.214.}; Μ.11.2608); 14, 
βοη!. 6.2 τη }67.(ρ.40.7; Μ,13.3254); 14, }ο.13.46(0.272.12; Μ.14. 
4800). 

Ἐδιηδής, 67} δτοεεὶ, (Πτγϑ. »γοά. {μ4.5(2.721ΑᾺ}. 
Ἐδιηδύνω, Ρ455.. 6 αἰϊιγεά ΟοΥ εοαχεά Εὔα... ἐπεὶ ἐγεύσατο ἡδονῆς, 

διηδύνθη πρὸς σωματικὴν ἐπιθυμίαν ὨΔα, ῥεγξιπδ(ρ.62.13). 
διήλυσις, ἡ, σρῥεπίηξ ; οἵ βεενε οὗ 8 ρϑυγιξηῖ, Ρ88].3}},αγιδο.287 

(}1.86.22628); αἵ ἴορ οὗ ἀϑβοθηΐ ἴο Ρυ]ρὶ!, 1δ.2ος (1.ς.). 
Ἐδιημέρευσις, ἡ, τῶν οὗ τρομαάϊηρ, {η16, οσσ ρα Π0Ή, ΘΟΡὮΤ. ΤΙ. 

ϑ“παρὶ, (Ν.02.17204), 
Ἐδιημερινός, ἠατΐν, Βορθγ, Η ὁ, ἀπας.(Μ}.02.τ7088). 
Ἐδιήμερος, ο) ἐδε φτοεομά ἤσαν, Ἐνδρτ.}.6.4.20(0Ρ.178.23; Μ.86. 

2756Α). 
διῃρημένως, σοῤαγαίείν, τὨθο]. δ, ὁρᾶται καὶ ἐν μονάδι κατα- 

λαμβάνεται ΟτιδΝ, γ85,0γ.εαἰεελ, α(ρ.τό.τ; Μ.45.170}; ὄντ. 70.3.5(4. 
4078) οἰξ. 5. διακεκομμένως ; {π|5ῖ.[τπρ.ὐϊεί.ρ. ὥναρτ.ἦ.6.5.4{Ρ.τοῦ, 
23; Μ|.86.27968); (ΒτΙ510]., τὰ 618] οὗ βαρσροϑίιου [δα δ΄ πο. 5ῸΠ 
ΘὨἰΟΙΡΩ, 80 αἰτοδαν εχ ϑιίηρ θοᾶν ὁ κύριος τὸ ἡμέτερον ἀνέλαβε σῶμα 
««ἀλλ᾽ οὐ ὃ. αὐτὸ ἀνέλαβεν... ἀλλ᾽ ἀδιαίρετον ἐκ μήτρας ἐποιήσατο τὴν 

ἕνωσιν δτο, ΒΤ ριέδο,το. (Μ 65.ττ244). 
Ἐδιθεῖα, ἡ, δείτεξ ἢ: πὸ ροάς, τ. Να2.07.26.τ8(1.35.12248}; ἐδ, ὅ1, 

τ3(ρ.162.6; Μ.326.1480).Ψ 
ἀδιθεΐτης, ὁ, οπε τοῖο ῥείζευες ἐπ πθὸ σοάς οἱ τὸν υἱὸν σέβοντες... 

ὑμεῖς..«.οὐ ὃ.; ΟΥ ΝΆ 7.0».4τ.τ2(ρ.τό.1; Μ.26.1480). 
Ἔδιθελής, ᾿αυΐηρ ἤρὸ τουτί οὔκουν ὃ, ὁ τῆς Μαρίας υἱὸς ἕνα μὴ κατὰ 

τοὺς Μανιχαίων νόμους σαρκικῷ θελήματι ἀντιστρατεύηται τὸ θέλημα 
τοῦ θεοῦ Απαβίϑποηορὴ (ΝΜ 80.Ὑτϑτα). 

Ἐδίθεος, ῥεϊευΐηρ ΤῺ πὸ ρούς, Ηΐρρ.ἤαεν.ο.ττίρ.246.7; Μ.οτό. 

33798). 

367 δικαιολογία 

δίθυμος, αὐ ναγίαηεε, Οτιόχροῖ ῬΥ.26:20(8.17.2400}.ὕ 
Ἐδιθυραμβιστής, ὁ, οη6 τοῖο ιδός δοηιδασίῖς ἰαπσμαρσα, αὐ γ88. 

Επμιτζᾷ ρΡ.259.27; Μ.45.964λ). 
Ἐδιθυραμβωδῶς, ἀτίἠγγανιδτοαίίν, δονιδαριοαϊἑν, ϑγπεβιγάρηνις 

(0.34.3; Μ.66.τοϑοῦ). 
Ἐδιϊδρύω, ἐείανἰϊερ νην, Οντ. 15.4.5(2.714λ4}; πιβα., εοπημα 

βνηιοῦ φοἰθά ; ἴῃ Οπδ᾽5 Τα, Δ ἠογε ρακεὶ,.24.3(53.2808). 
διΐημι, 1. δοῖ,; φργεαά οἱ ψαρθ, Ογχγ. 5.26: (Ν.69.8538); 

2. Ρ658.; δὲ δοαΐϊβοά γε οὐ ῥογηιθαϊθάᾷ εὐτϊΐ, ἘΠΡΡ.ἠαθν.4.324{0.60.25; 
Μ,16.30004). 

διϊθύν-ω, εἶδέν, σία; ταδῖ., γτιὐον ῥαδο 5. (53. 2088); οἱ οά 
δεσπότην τῶν ὅλων...τὸ πᾶν “οντα 1ᾶ.ἀῥαε.32(3.5470); 14.15.4.2 

(2.595); οὗ ομα Ἂχρἰδϊηληρ 8 ἀπο! ραββαρα, Μαχιαρεδεν. οι. 
(12728). . 

Ἀδιϊκτωρ, ὁ, ὁπό τοῖο ἐεἰϊς οἵ; ς. σεπῖῖ,, ΤΑ τῇ Ραΐμι.8(}1.26.13088). 
᾿ διϊππεύτω, Δ. (γ8Δ085.; 1. γ146 Οὐ ΟΥἩὁ οΥοςς ; ΡΓΌΡρΙ. ρᾶ85.,) οὗ ἃ 

᾿χορᾷ ἐπαΐ καρ ὃθ γἱάάρη οὐεῦ, ΤὨἈα ἢ γοἰ.4(3.1151}; 2. ἰγαυεγξε, Οντ. 
7ο.4.5(4.3814}; ΕἘπ5.ν.(,3.26{(ρ.9ο.7; Μ.2ο.τοβ8.Ὰ}; 1 465.Να2, τα}. 
(Ν1.38.853); 405.,1.0.10..γιίθηι.42(0.τ62.24; Μ.96.12808); 3. ῥῶ55 ὃγ, 
χαδῖ., ἰὴ ρτιονουθαὶ βαγίηρ, ΟΥῊΡ πὸ ῥγοβὲ ἰοὸ ὁ δεύτερος ὑμᾶς οὐ 
διϊππεύσει πλοῦς 1514. 6].6}.2.17τ(}}.78,6210). 

Β. ᾿πίχϑῃϑ.; 1, οὗ ἴΐης, Ρῶ55, εἰαβρεε, 4... 70.1(0.155.3); ντ. 70.2.5 
(4.τ09Ὰ)}; Βορῇχ. Π.ΡΉγΟΥγ.οἱ 70.51(Μ.87.36130)}; 2. ῥγοργέδς; οἵ 
186 σουτϑα οὗ βρεοοῃ οὐ δυριμηρηῖ, ὕντ. [ο.6(4. 585}; ρᾷ855., (ἃ. ἔσῃ, 
Ῥαξοῖι.5.3(52.40}0); 3. ῥαδς μρηοεεᾷ μὴ “- εν ἐᾶν τὰ ἐν τῇ θεοπνεύστῳ 
γραφῇ θεωρήματα 1α. [σ.1ττ. τ2(4.τοοῦΒ); 4. αἰαῖ ἁγνὴ καὶ ὁμόφρων 
ἡ συζυγία “τε πρὸς τὰς οὐρανίας πύλας ϑενοχιαρ.οαῖ, ΣΡ ΕΙ;.3:} 
(Ρ.ὅο.21). 

Ἐδιϊππι(ο)ν, τό, εἴγοιις, ΤΠρἢη, εἰγοη.Ρ.242(Μ.1ο8,8248); :8.Ρ.341 

(8244). 
διΐσττημι, ΔΑ. ἴχαηβ., ἀϊυϊάε, ξεραγαίε τὴν θάλασσαν... διέστησαν 

προφῆται δύο (εχ. εεἰ,6(ρ.138.21; Μ.0.7ο1 4); Βα5.6ρ.203.3(3.301Β; 
Μ.32.741λ); ΟὨ510]. θεόν τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον, οὐ ““αντες εἰς 
ἄνθρωπον ἰδικῶς..«καὶ εἰς θεὸν λόγον ἰδικῶς Ογτιχρὶι αι φαρ.2 
(0.18.7; 61.1480); Οοα τῆς ϑὅοῃ ἴγοίὰ Βαΐμοε, ὉΥ δὴ ἰπίοτναὶ) 
Οὗ τὴς, σι Ν υβ5. μηνί ΡΡ.122.31,123.13; Μ.45.3570 1.) οἷἵ. 5. 
διάστημα. 

Β. ᾿ῖτϑῃβ.; 1. Ῥαμξό, οίοῤ, ΟἸειη, ῥαθά. τ δί(ρ.τατ.3; Μ.8.2020); 
2. γιοῦ ατῦαν, ῬΉΔ]οβτ. ἐλ ιτοιο( Μ 6, 589), 

δικάξ-ω, 1. οί 45 7μάρό, 51} 1 εἰρη θΗ; οὗ (Βεῖϑε, (ἢσυβ5.᾿σηι, 
25.3 τῇ, [ο.(8.147}}; ταεῖ, ἀφθαλμοὶ..«“πουσιν ὑγιαίνοντες μέν, ὀρθῶς 
Τάς, Εφφεδιρτόριη, (2.669); 2. ἡμᾶρε, ο. ἀαῖ., 1.5; ο. δος,» ΑἸΠοπαρ. 
ἰερ.τ2.τ(Μ.6.90138); ἘΡΙρἢ λαδν.42.1τ(0.140.22; Μ,41.7400); Ογγϑ. 
ἤονι.3.3 τη 8111πι.(τπτ.676Ὰ}; Ρᾶ55., Πεγγη "3 αη4,2.5; ὃ Χριστιανός, 
ἐν ᾧ ἐστι Χριστὸς “-όμενος.. καταδεδυνάστευται ὑπὸ τοῦ ἀδίκου ΟΥ, 

λοη!.14.17 10. 6γ.(Ρ.124.3: Μ.13.428.Α); (Βυγϑιλοηι. 61... τη {41.0]. 
6118); ΤΟΙ. ρ.τε2(4.ττ00). 

Ἐδικαιοεύρετος, γέλίν ξομηά ὃ. σταυρόν ΤΣ τγ5. α407.2(11.8248). 
δικαιοκρισία, ἡ, γίσἠϊεομδ ἡμἀρεηθηῖ; 1. ἴπ σϑη., ΟΥισχρυη Ἐγ. 

26: τὴ(Μ.17.2408)}; Βαϑ5.ἀχ,6.7(1.578 ; Μ.29.1340); ΤΠῃάτιορ,χχό(4. 
1107); 2. οὗ ἀοα, {{π|6 οὗ ψνοτκ οὗ ΟἸθη. περὶ προνοίας καὶ δ. θεοῦ 
Απαϑῖ. διφι οἱ γε Ρ.οδ(Μ.80.7410)}; ἡ τοῦ θεοῦ ὃ, ταῖς ἡμετέραις 
διαθέσεσιν ἐξομοιοῦται Μετῃ. ᾽ .(0.526.11; Μ.18.4088); 15,0. ,1. 58 
(0.35.8; Μ.20.0720); ΑἸ εχ. Ὀς τοο: τ(Μ.27.4240); {Βαβ5.ἀοημίῃ 
οι] (1.2363Ε; Μ.ο. ὅς): (ὐὐὈπμε. ρρμριι.6.ττ; Ὁῃγγβ,ἠορι.31.4 ἴῃ 
Κον.(9.751Ὰ}} ὑγτ. 15.4.4(2.6848); 70. Ῥ.βο3.(Μ. 94.98:1Α). 

δικαιοκρίτης, ὁ, γίσἠϊεοις ἡμάρε, Ἰ. ἴῃ σϑη., 7. Ῥεγ5.τ.4{0.423.1}}; 
2. οἵ σοά, ΠΙρρ.αῃη εἶν. 4ο(ρ.33.0; Μ.1ο,7608); ΟΥ Ν γ 85.» 16 (ΝΜ .46. 
τοσ)λ); Τρμᾶι (οἱ.3: 2ε(3.49 7); ἰα.. Τὴν. ιι(3.646); ΗἩςφθγοῃ. Η,}ς. 
{1.πτ8.τ37(Ν .27.1206}0)}; 3. οἱ (Βυῖβ φιλάνθρωπος γὰρ εἰμί, ἀλλὰ 
καὶ δ, ΤΗΙρρ.εοηοηη. 47(ρ.3οϑ,2ς; Μ.το 9504); ονς εαρὶ, (Μ,ι8ὅ,. 
2240). 

Ἐδικαιοκριτικός, γίσλίεοις τῇ ἡμάρενιεηὶ; οἵ ὈΙΒΠΟΡ 5 σμδτϑοῖευ, 
Οοηϑὶ.4:}}.2.6.4(νν.11. δίκαιος κριτικός, διακρητικός). 

Ἐδικαιόκριτος, -Ξ ἴοτορ., Οτ.δεί π ᾿Ξ. τ45 11(Μ.12.1τ6764}. 
Ἐδικαιοκτονέω, «(αν γέρἠϊέοιις πΊ6Ή, Ἐλα51. -«ἐηφαξί. 2π(ρ.55.27; Μ.τᾶ, 

6654). 
δικαιολογ-έομαι, 7:5 ν ομσϑοῖξ; τὰ σεὰ. ““εἶται περὶ τῶν κακο- 

λογούντων αὐτόν ΟΥἤΟ.1 4.1.1 16. {67.(0.115.17; Μ.13.4τ60); ΟΠ γγ8. 
ἦιοηι.51.5 τ “ἴοι(9. 2860); τα ἔνι, 41.5 1π ΤΟῸν (το.304Ὰ}; οὐκ ἔστιν 
οὐδεὶς τῶν ἁγίων τοιαῦτα ουούμενος, ὡς φθόνον. . ὑπάρχοντες καθαροί 
εαἰ.],κ.τ5:24{0.120.18}; οὗ Οοά οὐδὲ... ἁπλῶς ἐκφέρει τὴν καταδίκην, 
ἀλλὰ πρότερον “-εἴται (ῃγγβι λοι ΜΙ] Σδι24(3.134)}; Ια. βη τη 
[6γ.27:4(δ.64.οδχα). 

δικαιολογία, ἡ, 2ίδα 1: με βεαϊοη, το Ν γϑ8.0γ, αἰδεΐ,. 22(ρ.8ς.2; 
Μ.45.600); ΟΒγνϑ8. ἐλαυϊᾷ 2.τ(4.760Ὲ)} ; ΤΏΡΗ]. ΑἹ. εονεριοη. 3(Μ1,65,274}; 



δικαιομετρία 

ἐναντιοῦται ἀλλήλοις ὃ. καὶ ταπείνωσις Μδτο. ΕΥ̓ ορδειτ, τ)ό(Μ, ὅς. 
9214); Βα8.561.0γ.4.τ( 1 .8ς.6 58); 6. ρεηὶί, ὃ. τῇ τῶν κανόνων ῬᾺ]]. 
9 Οπγγς ο(ρ.53.1τ; Μ.47.31). 

ἐδικαιομετρία, ἡ, 7:ἐδέ πιεαξμο, Απὶ. οη. λον. γ6(}1.80.τό560). 
δικαιοπραγής, αὐοἰτηρ 75}, ΤΉΡὮν] κα. ρθη. (ρ.482.το; Μ.113. 

9410). 
Ἐδικαιοπραγματεία, ἡ, γίρλίεοι!Σ ἀεαϊίηρ, ΠΟΤ. ΗΘτδοῖ. ἔς. 9: τῇ 

(Μ.18.13654}. 
Ἐδικαιοπρακτικός, αεἰϊηρ γίρηιδοιεῖν, Οτ.5 οἱ τη σόμ.ττ26(Μ.12. 

961). 
Ἐδικαιοπραξία, ἡ, γεσἠϊεοις ἀφαίΐηρ, Τϑ51.416].44.2(Ν}}.6. 5608}; ἐδ. 

46,γ(5760). 
“δίκαιος, 725], γὴρίιεοις; 
Δ. ψἱτἢ ῥυίτηατν οοηποίβίϊοι οὗ μὲ; οἱ σοά; 1. ἴῃ ρεη, ὃ. ἐν 

τοῖς κρίμασιν τΟἰθη1.27.1; ϑεὰν τῶν πάντων ἐπόπτην ὃ, οἴδαμεν [ι51, 
2αροΐ,τ2.6(Μ.6.465.Α); ρῥτόθίθεη αἰβοιιββεά οἵ μονν Οοά ψῆὸ 15 
ἀγαθὸς καὶ δίκαιος σϑ Ὀδ6 544 ἴο ᾿μαγάδπ ῬΠδυθο᾿ 5 πϑαγῖ᾽, ΟΥ. 
γίης.3.1.ο(ρ.2ο9.τῇϊ.; Μ,χτ, 264 }} Ρῥχό θη οὐ σϑοοποῖ μην (οα 5 
ὉΠΑϑοΐου 85 δέηση 5 ὙΠ Ὠ15 ΟΠΘΥΘΟΙΟΙ 845 ζμμδέε5 Τὰ τεβρεοῖ οἵ 
ἡμαρσοτηθπί δηα ΡὨΠΙβητηθηΐ, οἵ 14 μον. 8,1 ἐπ Νιη. (ρ.51.13; Μ. 
12.6220.}; Ἐλι5.6.1}..2.2ο(ρ.120.26; Μ,24.0530); οἴδαμεν ἕνα θεὸν... 
ὃ, καὶ ἀγαθόν Ατιερ. Αἰεχ,(Ρ.12.6; Μ.26.70 94); δ. δὲ ὁ αὐτός ἐστιν, 
ὅταν κρίνων τὰ κατ' ἀξίαν ἑκάστῳ ἀπονέμῃ Κὴή.ἀδενε.32(Ρ.68.4); ὁμο- 
λογεῖται. «μὴ μόνον δυνατὸν εἶναι...τὸ θεῖον, ἀλλὰ καὶ ὃ., καὶ ἀγαθόν, 
καὶ σοφόν. ... οὔτε τὸ ἀγαθὸν ἀληθῶς ἐστιν ἀγαθόν, μὴ μετὰ τοῦ δ. τε 
καὶ σοφοῦ καὶ τοῦ δυνατοῦ τεταγμένον ΟὙΟΝ γ85.0γ.οαἰφοΐ,. Ζο(ρὈ.78.12, 
79.4; ΝΜ. 45.560); εἰ γάρ ἐστι θεός, ὃ. ἐστιν" εἰ δὲ ὃ. ἐστι, τὸ κατ᾽ 
ἀξίαν ἀπονέμει ἑκάστῳ" εἰ δὲ οὐδέν ἐστι μετὰ ταῦτα, ποῦ τὸ κατ᾽ 
ἀξίαν ἀπολήψεται ἕκαστος; Τ(ῃγνϑ, ῥγου.4(2.7674); ἦν γὰρ. .«ὅτι 
μάλιστα πρέπον τῷ ὃ. πατρὶ τὸ καταρραχϑὲν ἐκ πλεονεξίας ὑψῶσαι 
πάλιν Ογτ. 7ο.1ττ.τ2(4.τοο7Β); ὅσα δὲ λέγομεν ἐπὶ θεοῦ καταφατικῶς, 
οὐ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν δηλοῖ, κἂν ἀγαθόν, κἂν δ. ... κἂν 
ὅ τι ἂν ἄλλο εἰπῆς, οὐ φύσιν λέγεις θεοῦ, ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν 70.}0. 
.[.ο.χ.4(Μ.04.8008); 2. Βετεῖ, αἰβίη. θεΐνγεεη Ἴπ8ι Οοά᾽ οἵ ΟΤ δὰ 
'δοοά σοα’ οἵ ΝΤ᾿; 8. (εγάοῃ δῃᾷ Ματγοίοῃ, [χρη ἠαθγ. τ. 27.τ(Μ.7. 
6884) οἷξ. 5. ἀγαθός: ΗΙΡρἤαεν.7.37(0.223.15; Μ.16.33430); ςἔ. 
ἀϊχεγῖμε αἰτιί 6556 γμδιη, αἰϊμα δομπιρῃ, εἰ βας ἀίοϊςἸ ΟΉ6 οἰΐαρι ἰη 
αἰυτητίαιϊδ τἰδὶ σπὶ, αὐβγηιαηίες δομίέηι φίάοημ ἀδιθνι 6556 Ῥαίγερι... 
Ολνιϑιῖ, εἰ ποη ἡμοίμρι, 7ιδμη ὕεγο ἱερὶς εἰ ῥγορῤἠοίαγμηη ἀδμη, δε 
ἑανηθη δοητμι, ΟΥ. ῥγ]ηε.2.4. τ (Ρ,132.τ6; Μ.τ1.2036); ἐδ.2.ς.2(ρ.135.4; 
2050); 1ἃ,ἀοη. δ, 6 ἐμ Ἐχ.(ρ.220.18 ; ΜΙ,12.258})); ἄφες ἰορὶς ἩΟῊ ἐσσὶ 
ῥοηίια, 566 7ιἐδέπε5, εἰ Μογϑὶ ἰδα ποη ᾿δομέϊαξονο εογἸηεὶ, σοά εἰ ξαρι, 
ἰαᾳ ἄση.9.4 τὰ Νίη. φ. 50.τ; Μ.12.6280); Ἰά. πον. τ ἕπ οί. 125.6; Μ, 
13.18404}; ὃ. μὲν εἶναι τὸν δημιουργόν, ἀγαθὸν δὲ τὸν τοῦ  ριστοῦ 
πατέρα 14.70.1.35(40; Ρ.44.32; Μ.14.920); Ὑματ μάεν.τ.24(4.314); 
Ρ. 800. Αρε!ες εἶναί τινα θεὸν ἀγαθόν,...τὸν δὲ πάντα κτίσαντα εἶναι 
δ,,..«καὶ τρίτον τὸν Μωσεῖ λαλήσαντα...καὶ τέταρτον ἕτερον, κακῶν 
αἴτιον ΠΠΡΡ.ἠαεν,).38(0.224.3; Μ.16.3346Ὰ); ς, ας, Ῥ͵εροι τρίτην... 
ὃ, εἶναι ἀρχὴν καὶ μέσην ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ τεταγμένην 1}.7.51τ(ρ.216. 
19; 33340); α, δοο. απ 85 τρίτος θεὸς πάρεστιν. «οὔτε τὴν 
κακίαν ἔχων καὶ ἀδικέαν...οὔτε τὴν ἀγαθότητα καὶ φωτεινὴν οὐσίαν, 

μεσαίτατος δὲ ὧν δ. ἘΡΙΡΠ. αον.33.το(ρ.461τ.χι; Μ.41.5738); 3. τεῖ, 
Ἀοπα.3:26, οἱ, 7 παρίφθ αρμ ἀσμμι υἱδίρη ἐπί, μὲ φμΐα 
εμνιωη δαεομίηε αὐ ἡμεἀεοίτηι κἰαϊμεγαί, Ῥγασξέης τι σηία!ομὲ εἰ 
ραϊεμίίασ ἀεριίαγεί. παρῆι οἱ ῥωμίγεί ἐρ ἦρε ἐΉῬοΥΕ ῬΦΕΓΩΙΟΥΦΉΣ, 
7μδίει Ἠοη υἱάογείν τίογμηι αὐ 7 1εἰμεν 4μέηι ῥμηΐογαι! εὐοέανε, δἱ 
«οὐδ δίθμϊεί.. ἷτι ῥγαροΉ σαθεμίο, γεοίθ ογῖΐ 7μ5ἰπς 7μάες μη ἤμιμνο, 
Οτγοοηη η ἔοι, ,,8(Μ. 14. 9510); ; ὈὃὉβγγυβ.ἤομ.7.2 τη: Κορ (0.485) 
οἵ, 5, δικαιοσύνη ; ἔδει...τὰς πρὸς τὸν Ἀβραὰμ πληρωθῆναι ὑποσχέσεις 
εὐτῷ μὴ μόνον εἶναι ὃ, τὸν θεόν, ἀλλὰ καὶ τῷ δικαιοῦν τὸν διὰ τῆς 
πίοτεως τοῦ ᾿Ϊησοῦ οἰκεῖον θεοῦ καὶ λαὸν γινόμενον Οδοῦτη. Κορ. 
3:25:-26(0.423.10); 70... Κον.5: 26(Μ.0ς.4654); 4. τοῦ. {τεδτιηθηΐ 
οὗ θεν} τὰ Αἰοπειπεηΐ, ΟΥΝ γ88.0». αϊδεΐι, 6(ρ.97.8: Μ.45.688). 

Β. 11 ῬΥΪΠΙΔΤΥ οοπποίϑεοι οὗ γὰρ μδοις : 1. οὗ δ} ἴῃ παίιτσαὶ 
βίϑίε φύσει δ᾽ αὖ κοινωνικοὺς καὶ δ. ὁ θεὰς ἡμᾶς ἐδημιούργησεν ΟἸ]6 1). 
δἰγιτ δ(ρ.23.3; Μ.8.7204}; 2. οἱ ΟΤ᾽ ξΞαϊπέβ, σύ ]ρηι.9.3; πατράσιν 
ἡμῶν τοῖς ὃ. 18.30.7; 1.33.7} 1Ὁ.45.3,4; ΦΟίονι.6.0; Ηετμι. έν. τς. 4) 
οὗ ἴλοβς Ὀεΐοτα ἴῃς Τίανν, Γαϑε ἡταΐ, το (ΜῈν6. 517}; ἐδ.20.τ(5178}; οἱ 
τοσοῦτοι ὃ. μηδὲν τούτων τῶν νομίμων πράξαντες μεμαρτύρηνται ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ τ9.20.3(5378); μέχρι Ἱωυσέως οὐδεὶς ἁπλῶς ὃ. οὐδὲν ὅλως 
τούτων..«ἐφύλαξεν οὐδὲ ἐντολὴν ἔλαβε φυλάσσειν, πλὴν τὴν ἀρχὴν 
λαβούσης ἀπὸ Ἀβραὰμ τῆς περιτομῆς 1ὖ.46.4(5716.4}); 1}.67.7(632Α}; 
1.8ς. 23(6760) ; οὗ ΡτΌΡεῖβ, .7.τ(402Ὰ}}; ἐδ, τοῦ. 4(7218); οἱ ΝΟΔΗ, τ᾽. 
138,τ(7034); οὗ. ογημῖς προ δον, φμῖ απο ἀὐγαλαηι ἐεγιπὶ 
7, εἴ. «Ραϊνιαγομαγινη, φεῖ αμπὶθ ἤογφεη {μδγεηὶ, οἱ εἴμ [15 φᾶς 
Ῥγαφάϊείαᾳ σε, εἰ δίμθ ἰθρὲ Μιογεὲ 7 ἱπεαδαηίαν, Ἰτευ.λαεν. 4.16.2 
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(Μ.7.του7 4); ΓἸ]επι. ἐν. 2.2οίρ.18ο.21; Μ.8,τοόθᾺ)}; τοῖ. Ἐποτγαῖτα 
ἴποοσν οὔθ᾽ οἵ πρὸ τῆς παρουσίας ἃ. οὔθ᾽ οἱ μετὰ τὴν παρουσίαν 
γεγαμηκότες...σωθήσονται ἴδ.3.12(ρ.238.4; 1102Ὰ}; ὁ Χριστὸς γέγονε 
πρὸς Μωσέα,..«πρὸς ἕκαστον τῶν ὃ. ΟτποηάίφοΣ τη [εγ.(ρ.64.12; 
Μ013.3494); (ἢ, ῥμονῖε ἰδεδὶ 7μδίμς ἀδναμαμι, ἡμεδίμς Μογδες, 7ιδέμ 
μημδφμῖεαμε {ἰδίῳ υἱγουμη, σε αὐ εονπραγαίτοηεηι (γί πο 
“μη γι, τάν μον... τῷ Ἐξεελ,(Ρ.4ττ.τπ: Μ.13.7368)}; οὗ Νοδῇ, 
Ομ γυ8.᾿οη1.23.5 τ σοη.(4.212Ε}; οἵ 70}, ἐὁ.23.4(212}); Τάτ φω, 5 
τ: εη.(1.71}; τεῦ. Ἐοχη τ τᾷ πολλοὲ δ." καὶ οὐδεὶς αὐτῶν τῆς τοῦ 
θανάτου ἐξουσίας ἑαυτὸν ἠδυνήθη λυτρώσασθαι (ε] νΖ.᾿.2.2.24.26 
(Μ.85.13040); ὁ χορὸς τῶν ὃ. καὶ προφητῶν (οϑιη. ια,,0}.2(Μ.88, 
768); 16.(930); Νῶς ὃ τέλειος δ. ὧν 1. Ξ(2320) ; οἱ ΑΕ], ΟἸ]εῖη, ῥαφά.τ.6 
(ρ.τε8,ιχ8; Μ.8,3050); Οὐϑιῃ. Τα. 10}. 5(228.4}; {1ὶ. [ἀε.(0Ρ.220.10 π.}; 
μνήσθητι... «τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ πατριαρχῶν καὶ δ. 1δ.(ρ.214.20); 
οὔήεσι οὗ ΟΠ σιβεβ ρυθαοῃίηρ ἴῃ Ηδάᾶδβ, (]επι. χε, Τ μάοὶ. τϑ(ρ.112.20; 
Μ,9.6650) ; 5 ἀρβοθπὶ σιντηρ {πότ τοαδιηρίίοι, νυ Η. καϊεεῖ, 4.1; 
3. οἵ (μχιβί μετέλαβον τοῦ ῥήματος τοῦ δ. Ἡδττηυἱς.3.7.6; ἵνα ἀνομία 
μὲν πολλῶν ἐν δ. ἑνὶ κρυβῇ, δικαιοσύνη δὲ ἑνὸς πολλοὺς ἀνόμους δικαιώσῃ 
Ῥίορη.9.5; ἀπεκτείνατε γὰρ τὸν ὃ. Πιιί,ἀταὶ.τ6.4(Μ.6.5124}; τῆς κατὰ 
τοῦ ὃ. ... κακῆς προλήψεως αἴτιοι 1δ.17.1(5128); τοῦ μόνου ἀμώμου 
καὶ δ. φωτός 1.11. 3(5138); ἐῤ.86.4(6818) ; μετὰ τὸ ἀναιρεθῆναι τὸν δ. 
ἐδιττο. 3(7528); μισεῖν, ὃν ἐφονεύσατε, ὃ. 1ὁ.136.2(7800) ; 45 ἀιτίτγρε 
οἵ Αβθεὶ τύπος γὰρ ὁ ὃ. ὁ παλαιὸς τοῦ νέου ὃ, (Ἰεγη. ῥαφά. τ 6(ρ.118.21; 
Μ.8.30 50); ἃῃὰ οὗ Νοδῇ, οἵιθγιίονι. 2.3 τ θη. (Ρ.30.17; Μ.12. 
1670); 18.(ρ.31.15; τ680); ν. Νῶε; 1α,7σ.τοιδί(ᾳ; Ρ.τ76.15; Μ.14. 
4168); ὡς θεὸς ὧν καὶ λόγος....κριτής ἐστι δ. ... ὃ. οὖν φύσει καὶ ὅσιος 
ὦν, διὰ τοῦτο ἀγαπᾷν λέγεται δικαιοσύνην Αἴἢ,47.1.52(Μ.26.1208}; 
4, οἱ Ἡ. σμοξῖ, Ἠειηριαηά.ς.2.7 οἱ. 8. κενός; 5. οὗ τἱρῃΐδοιιβ 
ΘΏΡΕΪΚ, 14.5195.6.3.2; 6. οὗ ΓΒηβΈαηΒ; 8. 1η ρβη, κολληθῶμεν οὖν 
τοῖς...δ." εἰσὶν δὲ οὗτοι ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ τΟίονι.46.4; ἐν καθαρᾷ 
καρδίᾳ δουλεύσωμεν τῷ θεῷ, καὶ ἐσόμεθα δ. 2ΖΟίδηι.ττ,ῖ; ἐμμείνωμεν 
οὖν ἐφ᾽ οἷς ἐπιστεύσαμεν δ, καὶ ὅσιοι 1δ.15.3; οἱ δὲ δι εὐπραγήσαντες... 
ἔσονται 'δόξαν διδόντες τῷ θεῷ᾽ 1.17.7} μετὰ δ. καὶ ταπεινῶν ἀναστρα- 
φήσῃ Ὠιά.5.0 τε Βαγηετοδ; Βαγηίτοι οἷ(. 5. αἰών; Ηογυσίς. τσ 8; 
ἡ γὰρ μετάνοια τοῖς δ. ἔχει τέλος 10.2.2.5 ; ἀνομία οὐκ ὀφείλει ἀναβαίνειν 
ἐπὶ καρδίαν ἀνδρὸς ὃ, τὰ, γεπαηά.4.1τ.4.. ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ οὐ φαίνονται 
οὔτε οἱ ὃ. οὔτε οἱ ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ πάντες ὅμοιοί εἰσιν 14,5 7»92.3.3; 
σεμνοὶ καὶ ὃ. καὶ λίαν πορευθέντες ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ τὰς ἐντολὰς 
κυρίου πεφυλακότες 10.8.3.8: συναγωγὴ ἀνδρῶν δ. 45 506ηε οὗ ταδηϊ- 
[εβίδ οι οὗ Βριτἱξ οἵ ρσόρῆεον, Φπαμάττιο; ἐδ. 11.15-τ4; ὃ θεὸς... 
παντὸς..«τοῦ γένους τῶν δ, Μί, Βοῖΐνε.14.1; Τ)6ν}} 848 ὁ ἀντικείμενος τῷ 
γένει τῶν δ. 1.17.1; ὅστις..«ἀγαπᾷ κύριον τὸν θεὸν...δ, ἀληθῶς ἂν τς 
7αβι. ἀϊαϊ.93.3(}1.6,6970) ᾿ οἵ Ρεπίϊθηΐ ΒΙΠΏΘΥ ἡ γὰρ χρηστότης..«τοῦ 
θεοῦ..-τὸν μετανοοῦντα. ...ὡς δ. ... ἔχει ἐν.47.Ξ(680Ὰ}; βίαϊε. οὗ ἜΠΗ 
δ. τευείνοα ἔγοΐὴ Ὁ χίϑδὶ, 10. 16. (γϑο0); Ταξιογα!.(Ρ.7.16; Μ.6. 
8208); (Ἰεπι. αεά,3.6(0.257.12; Μ.8.6ο058); 16.3.11(0.278.18; 6534); 
ἦ μὲν οὖν τίς ἐστι ὃ., πάντως δὗτοὶ καὶ πιστός, ἧἦ δὲ πιστός, οὐδέπω καὶ 
δ. τὴν κατὰ προκοπὴν καὶ τελείωσιν δικαιοσύνην λέγω, καθ᾿ ἣν ὁ 
γνωστικὸς ὃ. λέγεται ἰἅΩ͂, εἰν 6. τ2ί(ρ. 483.18: Μ.0.3248); μέαν εἶναι τὴν 
ἀληθῆ ἐκκλησίαν... «εἰς ἣν οἱ κατὰ πρόθεσιν ὃ. ἐγκαταλέγονται 1.7.1 
(Ρ.76. 6; 552Α}; ὅτον οὖν μὴ κατὰ ἀνάγκην ἣ φόβον ἢ ἐλπίδα δ. τις ἢ, 
ἀλλ᾽ ἐκ προαιρέσεως, αὕτη ἡ ὁδὸς λέγεται βασιλική 18.7.τ2(Ρ.53.1; 
5ΟΙΒ); ὅ ἄνθρωπος ὁ ὃ. καὶ ὁ Χριστὸς πνεῦμα ἕν Οτ.41αἱ.3(ρ.126. 8); 
οὗ, Τιορὸβ 85 υἱέ, φσ εἰΐαηε ἐπεδνίαγὶ 7μδεϊς.. ορϊαδίϊε ἀμετίων, 
1Δ.Οαμὶ, (ρ.τϑς.21; Μ.13.1558); οὐ γὰρ ἅπαξ ἐρῶ τὸν ὃ. γεγεννῆσθαι 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ἀεὶ γεννᾶσθαι καθ᾽ ἑκάστην πρᾶξιν ἀγαθήν, ἐν ἧ 
γεννᾷ τὸν ὃ, ὁ θεὸς 1ᾶ.}|0᾽».0.4 1η| 76γ.(ρ.70.12; Μ.13.32574}; οὐκ ἔστιν 
οὔτε ὃ. εἶναι χωρὶς Χριστοῦ οὔτε ἅγιον χωρὶς αὐτοῦ 1}.17.3(ρ.147.4; 
4570); οἵ, φμῖ "δίμι5 οὶ, ἡωειτανε γερίμαν παδϑεὶ, τά λονι.36 ἴῃ 16. 
(Ρ.216.21); 14, (εἰς. 8,2ο(ρ.237.17; Μ.1τ.τ5488); τοὺς δι παρωνύμους 
εἶναι Χριστοῦ τῆς δικαιοσύνης Δ, εογιητοίς ΜΙ τ )ιστίρ.88,27; Μ.13. 
τοῦ); Π1ομ.Α],. 0. Ἐπ5.}.6.14.25(77}8; Μ.21.12770}; ὃ. γενέσθαι ἐκ 
τῆς αὐτοῦ δικαιοσύνης καὶ ἁγίους ἐκ τῆς αὐτοῦ ἁγιωσύνης Ἐμι5.6.,}1.53.15 
(Ρ.173.1} Μ.24.1ο200}; τοῦ μὲν δ, ἡ ψυχὴ χωριζομένη τῆς πρὸς τὸ 
σῶμα συμπαθείας, τὴν ζωὴν ἔχει κεκρυμμένην σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ 
θεῷ Βα5. "ον Ἐς] (1 ΟΟΒ ; Μ.20.2330}; πᾶς δ. ἐν ὑψηλοῖς ἔχει 
τὴν διατριβήν τρ.28(1210Ὸ; Μ.2008Β); 19.32(1228Β; Μ.3240); δ." διὰ 
ταύτης τῆς προσηγορίας τὴν καθόλον ἀρετὴν ταύτην ἐμφαίνει. τὸ 
γὰρ ὃ. ὄνομα ἔθος ἡμῖν ἐπὶ τῶν πᾶσαν ἀρετὴν μετιόντων λέγειν 
Ομ γγϑβ.ἀθηι.33.5 ἴηι σϑη.(4.212Ὲ}}; ὃ. ... τὸν ἐνάρετον ἐν ἅπασι λέγει" 
ἔστι μὲν γὰρ δικαιοσύνη...ἡ καθόλου ἀρετή, ... δ. οὖν ὧν, τουτέστι 
χρηστὸς καὶ ἐπιεικής τα. ἔοι. 4.3 ἢ; Μ.(]. 52,8); μόνῳ δὲ τῷ ὃ. πάντα 
δεδούλωται, ὥσπερ δεσπότῃ, τὰ πάθη Μ.οΊΤλάοΙ ΟΣ 2(0.62); μνησθῆναι 
καταξίωσον.«παντὸς πνεύματος ὃ. ἐν πίστει τοῦ Χριστοῦ σον τετελειω- 
μένου Γϊ. [1ας.(0.21τ2.18}); Ὁ, τε, τΤΊτη.1:8-, ν. νομιμῶς ; ς. ἃ8 σοη- 
αἰτίοη οὗ τῆς ξα ἘΠ] διὰ τῆς πίστεως τῆς τοῦ Χριστοῦ θεοσεβεῖς καὶ 
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πιστεύοντες τῷ θεῷ διὰ τοῦ Χριστοῦ...δ. καὶ εὐάρεστοι τῷ θεῷ 
ἐλπίζομεν φανῆναι 1.02.4(6068); ΟἸδιη,εο δο(ρ.154.27; Μ.0,7288); 
οοπίχαβιεα ἢ τμαΐ οἱ τἱρῃΐθουβ ππάοσ Τιανν, ἴα. σι 6.6(ρ.454.1 ; 
Μ.0.265Α}; ἴπ τοὶ. τὸ Ὀαρῦβπι ἡ πίστις μὲν ἡμῖν ἐδωρήσατο τῶν 
ἁμαρτημάτων τὴν ἄφεσιν, καὶ.. δικαίους διὰ τῆς τοῦ λουτροῦ παλιγ- 
γενεαίας ἀπέφηνε ΤΠας, ΚοΡ!.5:1--2(3.53}; ν, δικαιοσύνη, δικαιόω; οἵ 
Ἰῆοθ6. ψῆῸ ᾿νε νγ6}} αὐῦοσ Ὀαρῦβη τῶν γὰρ μετὰ τὸ βάπτισμα 
ἀπολλυμένων τὸ ὕδωρ τοῦ ᾿Ιορδάνου εἰς τὴν θάλασσαν ἄπεισι τῶν 
ἁλῶν’ τὸ δὲ ἄλλο τὸ ὕδωρ ἐστὶ τῶν ὃ. Οτι λον. 4.2 ἐπ 765 (ρ.5το.31; 
Μ.8).τοοβῸ); ἃ. απο} ν οὗ τηδτἷἶβ ἀρρθασιηὴρσ στρῃΐδθοιβ Βεΐοσα 
ἀοά, οἵ, ἀἠβεῖϊές γε δὶ τῷ σομορεες ἀδὲ 75 μη} 6556, μὶ πὸρ οὗ 
αἴταηι ξαέδαρ φετά δομῖ ξαείας, μίδὶ ῥγοῤίον ἱῤδίοθε δοῖεν, οἱ ἀδιεηι 
ἰαμίεμι φμαεγας δομὲ ρεγῖς γεϊγιδιίογονι, 14. ἢ 0η3.2 τῷ [,ε.(ρ.τό.14; 
Μ.13.1807.Ὰ}; 8. σοα ̓β αϑϑιίβίθῃοε ἴὸ στισβίδουβ, οἷ. ἡμδέῖϊς ἐγρὸ εἰ 
αἰφεὶῖς ἰρδε αὐεεὶ ἄσς, ΤῊ δΡΊογδ5 ὑϑγὸ αὐτμὲ ἀπροὶῖ, τὰς ἔοι. 
24.3 τὰ Νιεν. (0.232.8; Μ.,12.7620) ; γίνεται πάντα τῷ ὃ. βατὰ Ἐρυθρὰν 
διοδεύοντι θάλατταν καὶ τὴν ἔρημον 14. ἤονῃ.4.1 τη 765.(Ρ.3208.22; Μ. 
87.τοῦπο) : ὁ θεὸς...τέως μὲν βοηθεῖ τοῖς δ. μερικῶς, ὕστερον δὲ 
ἀποδίδωσι τοὺς μισθοὺς αὐτοῖς τελείως Οντ. Η, οαἰεολ.18.4:; ἔστε δὲ 
τῷ ὃ. ἀληθινὴ βοήθεια ὁ θεός Β55. δον οι 4π(τ. 71 ; Μ.29.4170); 
ΟΒΥγ 5. χρυ 5.5 :τ4(ς,388}; ἔν τουγατα οἱ τρη θοι5 εἰ γὰρ τὸν μισθὸν 
τῷ ὃ. ἁ θεὸς συντόμως ἀπεδίδου, εὐθέως ἐμπορίαν ἠσκοῦμεν καὶ οὐ 
θεοσέβειαν. ἐδοκοῦμεν γὰρ εἶναι ὃ., οὐ τὸ εὐσεβές, ἀλλὰ τὸ κερδαλέον 
διώκοντες 2(Ἰδηι.20.4; Ἡδτγγη υἷς.1.4.2.; 1,5 ῖ01.4.2 ΟἿΈ. 5. αἰών; τάς 
τε τῶν ὃ. ψυχὰς ἀναπαύσεσθαι καὶ αὐτὰς ἐν τῷ τῆς μεσότητος τόπῳ 
τα λαεν.τ.7.1τ(Ν}.7.513Α}; πρὸ τῆς ἀναστάσεως οὖν Χριστῷ ἐστιν ἃ 
δὃ., καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ ζῇ μετὰ Χριοτοῦ Οτ.τα].23(Ρ.164.20) ; 14, 
(εἰς.7.2τ(0.172.24; Μ.11.14524}; περὶ τοῦ..«μέλλοντος αἰῶνος καὶ τῶν 
ἐν αὐτῷ γερῶν...ἐπὶ τοὺς ὃ. 1δ.8.48(ρ.263.1τς ; τοϑ880) ; 1.8, »τ(ρ.266, 
12; 15020}; ΟΥτ. Η. καίδοῆ. 18.4; 1.18.18; δ. ΠΙΔΌΠ ιν οἱ δ. ἴο 51η 
μεταπτωτή ἐστι καὶ ἡ τοῦ ὃ. ψυχή, ὡς μαρτυρεῖ καὶ ὃ ᾿Ιεξηκιὴλ 
λέγων τὸν ὃ. ἀφίστασθαι δύνασθαι τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, ὡς μὴ 
λογίσασθαι αὐτῷ τὴν προτέραν δικαιοσύνην Οτιοογπ ἴῃ Μ|.14.20 
(ρ.26ο.30; Μ.13.11720); Β. τοῦθ ]65 οὗ τἱρίθουβ ὁ δὲ λέγων μὴ 
πρέπειν τῷ ὃ. τὴν θλῖψιν, οὐδὲν ἕτερον λέγει ἢ μὴ ἁρμόζειν τῷ ἀθλητῇ 
τὸν ἀνταγωνιστήν Βαβ.ποηι ἴ Β5.332(1.156.,8; Μ.29.3818); ὁ μὲν γὰρ 
δ. ἐν συμφοραῖς ἦν' ὁ δὲ μιαρὸς...ἐν εὐπραγίᾳ.. ἀλλ᾽ οὔτε ἐκεῖνος... 
ἐκέρδαινέ τι, οὔτε ᾧ ἅγιος οὗτος ἐβλάπτετο (ΠΥνΒ. χροΐ Β5.7:2 
(5.518); παντὶ δ. αἱ κακώσεις αἴτιαι μισθῶν γίνονται τᾶ ποηι. 1.2 τΉ 
“4ε.(.1310); 1. τεῖ, ὕεηδτν, οὗ, 7εδέμς ταί δδὶ οἱ τὴ τηϊογιογίδιις 
ΞΈῥεν φοΉΣίσΗ , φΐα Τηΐι5 τ αὐϑοομά το ογαὶ ῥαϊγθη.. 5964 ἐαΡ! ΘΗ 
ἄεμς ἐάἄμοῖξ δμρη ἔογας, σὲ γὲς βοςεϊσὶ εἰ γογίρη υἱδιθτίτεμε γαῖ 
Φεῤοκεῖί, Οὐ δοηλ,21.2 τῷ ΝΡ (ρ.2ο2.το; Μ.12.730}); 7. Ρᾶρϑη 8ο- 
σαβατοι [Πα ἰὴ Ὁ βδη νίενν τἱρμΐθοιιϑ ἀτὰ σπδοοθρίαθὶο τὸ σά, 
(εἰ5.ρ.Οτι οἰς.3.6χ(ρ.256.21; Μοττ.τόοτο); 8. ({|6ὲ οὗ 35, 78τη65, 
Ηερε5.4ρ.Ἐλι5,}.6.2.23.7(λ1.20.1078}); ΟἸοπ,. ἐγ 13(ρ.199.21})1Ὁ.2.τ0ς 
(1368); 9. εἴγτωῃ., οἱ ϑαδάμορθεβ ἑρμηνευόμενοι δικαιότατοι 70.7). 
ἠαογι τοί .94.688Α); 10. οἵ {πὶπρβ δ. ἔργα Ἠετπιμαηά.6.2.3; 14. 
σἴη1.2.0.; εἴς. 

Ο, ῥί, πιροὶ, οἱ Ῥεύβοὴβ ἀγαπᾶσθαι δίκαιάς ἐστι Βα5.ἤοριχτ. (2. 
οὔα; Μ.31.384Ὰ); (ῃχυϑβ.5ας.3.7(1.3850); πειραθῆναι δίκαιοι Τμάΐ. 
Ζαεῖ.τ4: (2.1662); οὗ τϊηρθ, γίραϊ, βίπηρ, ἤταγρ, ἄξιον καὶ δ, εἴ, 
ἨἩΣ:ρρΡ ἰγαά.αρ.4.3; ϑετιαρ.εμεῖ. τα; Στ ρ.Οσηπδὶ..4.}.8.12.ς, 11|. 
7αε.(ρ.τοϑ.18). 

Ὁ). ἀδαΐ, ἃ5 δι βι.; 1. δέτε; 8. ἴῃ ββῖι. τὸ δὲ δ. πᾶν καλόν Μείῃ. 
γ65.1.31(0.26 5.1; Μ.4τ.11414}; δ. ... τὸ πρὸς ἀξίαν ἑκάστῳ νεμητικόν 
αΥ Ν γ85.8ρ. Ποεῖ, Ῥαΐν.353(ρ.254.28); Ὁ. οἵ σοα τί οὖν...τὸ δ.; τὸ μὴ 
τυραννικῇ τινε χρήσασθαι κατὰ τοῦ κατέχοντος ἡμᾶς αὐθεντίᾳ 1(.0γ. 
εαἰφεἶ!.22(0.84.τ6:; Μ.45.60})); Τάς. Ὀς. 17: 23(1.708); ἐπὶ τῆς τιμωρίας 
«θεὸς τοῦ ὃ. τὸν ὅρον ἐφύλαξε 14. Κοηι.5:τ5(3,58); Ῥτοσ.α. 1 ευ.20:2 
(λ1.8).γ640); 2. γίρ μεοιςησες, 1514.}ὲ].6}}.2.8:(}}.γ8.5294); ῥΙατ,, 
τρμοοιες αεὶς, ΟΥ̓. [7.12 1. 76». (ρ.20 4.1]; Μ.13.5608) ; 3. (ΞΞ 1,Δἵ, 75) 
γῖρλι; ἃ. οἵν!!, Ἐλι5.υ.(,..62(ρ.ττο.7; Μ.20.11374}); ἤξηςς τὸ τοῦ νόμου 
δ. 7μγιβργμάθηεε, ΖΔΟΠ ΜΙ ορ β  Λ1.8:. τοζοα)ὺ; Ῥ. οὗ οὐ σβρ 
οὐδενὸς τῶν εἰς τὴν δεσποτείαν ἐλαττουμένου ὃ. Ἐπω5.υ.(.2.20(ρ.58.12; 
ἸΟΣΤΑ)»; Ἢ Οσπϑί.8Ρ. Ἐπ|5.}.6.το. 5: τ(Μ.20.8848); ἔθος...τῇ ἐκκλησίᾳ 
τῆς Ῥώμης, ἀκίνητα μὴ κρατεῖν ὃ. [1.6. Ῥτορεογίν-ἰρῃτ5. Ονεσ ἱπὶ- 
τιον Ὁ]6 ροββθββίοῃϑ] ΤΒαΥ.1,οοῖ.ἢ.6.2.5 5(Ν}.86,212Ὰ); 6. οἰνὶς δοὺς 
δίκαιον μητροπόλεως...τῇ...Μύρᾳ 70.418]. ελγοη.14. 0.365 (}1.07.544Ὰ); 
ΟἸνοη. Ῥαξεῖ,..335(Μ.02.860Ὰ} ; ἃ, εςο], τῷ ὃ. τῆς χειροτονίας ΒΔ5]1150, 
απίομεγνε (ρ.52.15; Μ.86.2612Α); τὸ πατριαρχικὸν δ. Τύναρτ,ἦ.6.5.6 
(ρ.1ού.15; Μ.86. 2600); 6. ἴῃ σεῃ. τοῖς δ, κοινωνίας οὐκ ἔχουσι ῬΎΟΟ. 
1 ευ.τ9:9(Μ1.87.7514)};} 4. }μγιραϊεαϊϊοη, Οὐά. ΑΒ ο.(Η.τ.8078); 
τόπων τῷ σῷ ὑπαχθέντων 1.60 Μαρ.ἐρ.τοδ(ρ.56.20; ΜΙ. .54. 
1ΟῸ 48). 

369 
ὃ. γενόμενοι Τυθϑι. 41α].52.4(}1.6.5028); ἡμεῖς οὖν, ἐν ἀκροβυστίᾳ...᾿ 

δικαιοσύνη 

δικαιοσύνη, ἡ, Δ. ἡμδίϊες; 1. τὰ βξη, ἡ δ. ἀγαθὸν εἶναι λέγεται οὐ 
τῷ ἀρετὴν ἔχειν (ἀρετὴ γάρ ἐστιν αὐτή), ἀλλὰ τῷ αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν καὶ 
δι᾿ αὐτὴν ἀγαθὴν εἶναι...κατὰ πάντα ἄρα τὰ μέρη, καθ᾽ ἃ τὸ ἀγαθὸν 
ἐξετάζεται, καὶ ἡ ὃ. χαρακτηρίζεται ΟἸοτῃ. ῥαεά.τ.8(0.127,24; Μ',8, 
328); ὃ. δὲ συμφωνία τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν 16 .5ἰν.4.26(0.321,3; Μ.8, 
13734}; κἂν ἡ ξξις ἡ μεταδοτικὴ παρ᾽ ἡμῖν δ. λέγηται 1δ.7.τ2(0.50.10; 
Μ...4074); 85. σοῦ οὗ τῆς οαχαΐῖηα]ὶ νἰγίυες περὶ ἀνδρείας καὶ 
φρονήσεως καὶ σωφροσύνης τῆς τε ἐπὶ πᾶσι παντελοῦς ἀρετῆς δ. 1δ.7.3 
(Ρ.13.8; 4210); τὸ τῆς δ. ὄνομα ταὐτὸν μέν ἐστι παρὰ πᾶσιν ΓΕλλησιν' 
ἤδη δὲ ἀποδείκνυται ἄλλη μὲν ἡ κατ᾽ ᾿Επίκουρον ὃ., ἄλλη δὲ ἡ κατὰ 
τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς, ἀρνουμένους τὸ τριμερὲς τῆς ψυχῆς. ἄλλη δὲ 
κατὰ τοὺς ἀπὸ Πλάτωνος, ἰδιοπραγίαν τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς φάσκοντας 
εἶναι τὴν δ, ΟΥ( εἶς. 5,4 7(ρ.51.18; Μ.11.12530)}; ὅστι ὃ. ἕξις ἀπονεμη- 
τικὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν" δυσθήρατον δὲ τοῦτο, τῶν μὲν.. οὐκ ἐξευρισκόντων 
ἑκάστῳ διανεῖμαι τὸ ἔσον, τῶν δέ, διὰ τὸ προκατέχεαθαι ὑπὸ παθῶν 

᾿ ἀνθρωπίνων, ἀφανιζόντων τὸ δίκαιον, ὅταν πενήτων μὲν καταῴρο- 
νῶσι, δυνάστας δὲ ἀδικοῦντας μὴ διελέγχωσι Βδ5.ἢ0η:.12.8(2ι το Ὰ ; 
Μι31.4018);} ΟΡΡ. αϊνίπθ 1πϑᾶοθ ἔστι δὲ ὃ., ἡ μέν τις ἐν ἡμῖν 
στρεφομένη, ἡ τοῦ ἴσου διανομή..«ἡ δέ τις οὐρανόθεν ἐπαγομένη...ἢ τε 
ἐπανορθωτική, καὶ ἡ ἀνταποδοτική, ἧς πολὺ τὸ δυσθεώρητον, διὰ τὸ 
ὕψος τῶν ἐναποκειμένων αὐτῇ δογμάτων 1, (το40; Μι4ο10); ὃ. δέ, μὴ 
πλέον ζητεῖν ἔχειν συ, Νὰ ζισαγη,...2.34.5ο(Μ.37.950Ὰ)}; δ. ... τὴν 
ὀρθὴν τῆς ψυχῆς ἡγεμονίαν, καὶ τῶν ὑπηκόων παθῶν τὴν συμμετρίαν 
Τμάτ ῥγουϊά. (4.561); 2. οἵ Θοά τὸ δὲ μόνον δέκαιον μέτρον, ὃ μόνος 
ὄντως θεός,..«μετρεῖ τε πάντα καὶ σταθμᾶται, οἱονεὶ τρυτάνῃ τῇ ὃ. 
τὴν τῶν ὅλων.. "περιλαμβάνων καὶ ἀνέχων φύσιν ΟἸεηι. »γοί.6(Ρ.53.5; 
Μ.8.176Ὰ}; ἡ νομοθεσία τὴν τοῦ θεοῦ δ. ἅμα καὶ ἀγαθότητα καταγ- 
γέλλει 14.57.2. τϑίΡ. 1581; Μ.8,10254); ἀγαθὴ γὰρ ἡ τοῦ θεοῦ ὃ. ἡνῇ 
δικαία ἐστὶν ἡ ἀγαθότης αὐτοῦ 1}.6.14{0.486.20; Μ.9.3324); 
2ρετῖτα ἀσδεὶ ἐγεαίογῖς τ ογπῖδις ἀῤῥάγεγε, ΟΥ ἐῤνΐης.2.0.(ρ.χ7:. ᾿ ᾿ 
Μ.11.2328); οἰΐα απήητα εγρα αἸπογόρε 75 τας δες )ενυδης εἰ.. 
Ῥγουϊάομιαε 6715 7μεμίανι ἐὐμέμθης ἀτεῖξ. ουμϊηογαία μας ἊΝ 
διό. οἱ αἰἶα δοπίίαϊῖδ...ἐηει θη δ: 67} Ῥεγεριείεηα,. δἰρηῖα ἰΟΦΏΤΙΗΥ, 
14. ἐογμιιῖη Οαηΐ. 30. 104.25; Μ. 13. 1628); ἡ 50. τοῦ θεοῦ] ὑπόστασις 
καὶ ἀθανασία ἐστί" καὶ...δι. ... καὶ οὐκ ἔστι κατὰ σύνθεσιν ταῦτα ὃ 
θεός, ἀλλὰ κατὰ διαφόρους ἐπινοίας λεγόμενος" ἀθανασία μὲν διὰ τὸ 
ἀτελεύτητον... «δ. διὰ τὸ ἴσον ΤΑΙΒ ταὶ. γί.  τϑ8(Μ.26.11440); αὐτοῦ 
τοῦ θεοῦ ἡ ὃ. ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν Βα5. μον. Ἐς. (1 τοβα; 
Μ.20. ΣΑτΑῚ; 1 μον. τ. (2 Το 4 ; Μ.31.4010); [15 Κοηθθς Βεὶπρ 
ξουμα ἴῃ τθη, Οὐ Ν γ85.0γ αϊδεῖι. 2τ(ρ. 81,4; Μ.4-.5).Π.}; 3. γχεΐ, 
Ματχοϊοῃ β αἀἰδιιποίου Ὀείνγθθη. αι ἀπα 'ροοά᾽ ἡεϊτας, οἱ τ. 
Ῥυίης.2.5.π(ρ.132.25}1,; ΜΤΤ, 2044}; οἵ, ἐδιες ἰερὶς πορ ἐδὶ δοπμς 5ά 
7ιδέτις, ἐἰ Μογεὶ ἰεκ πον δοπμτίαίδνη εοηεηεὶ σφὰ 7μδίτέίαμι, Ἰᾶ πολ, 
9. τ τη Νιι(ρ.50.2; ΤΣ 12.6280) ; ν. δέκαιος ; ἀγαθότης. 

Β, γιρλιδοιδηεσς; 1 ; 1. ἴὰ βεῃ., ΟἸειλ. οί. 4. 25(Ρ. 319.21; Μ.8.13608) 
εἶτ. 8. εἰρήνη; ῷ ἡ δ. τετράγωνός ἐστι, παντόθεν ἴση καὶ ὁμοία ἐν λόγῳ, 
ἐν ἔργῳ, ἐν ἀποχῇ κακῶν, ἐν εὐποιίᾳ, ἐν τελειότητι γνωστικῇ τὸ.6.12 
(Ρ.483.15; Μ.0.3248); ὃ. δὲ... οὐ τὴν μερικὴν ἀρετήν φησιν, ἀλλὰ τὴν 
καθόλου ὈΙνΒιχροῖη 5. 4:6(ς.208); ὃ. τὴν καθόλου ἀρετὴν λέγει, 
τὴν ἐν τῷ βίῳ εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, πραότητα 16 λον. δ. τη 
2 Τίνι. (11.620) ; ὃ. γάρ ἐστι, μὴ μόνον τὸ κρύπτειν τὰ καλά, ἀλλὰ καὶ τὸ 
μὴ ἐννοεῖν τι τῶν ἀπηγορευμένων ίατςο Ἔσοῤιδα. 2.1271(Μ.6 5.40 Ὰ}); 
2. οἵ σοᾶ, Τυβτ. ταῤοῖ.6.1(}}.6,23360); πηγῆς τῆς δι (οηεί.6ρ.6εὶ. 
(2. }.4.2.1. “250. 8ς,12378}; τοῦ, Ἀρο αυδη νἱονν οὗ [πς. ἐληλυθέναι 
τὴν θεότητα...ἵνα αὐτὴ ἀναιχμαλώτιστος μείνῃ, καὶ οὕτως ὀφθῇ 
καθαρὰ ὃ., πότε γοῦν οὐκ ἦν τῆς θεότητος καθαρὰ ἡ δ, ; [ΔΤ ἄροϊξ, τι 
(Μ.26.11498}; γεῖ, Ἑλοτι. 3: 25, δικαιοσύνης ἔνδειξις, τὸ μὴ μόνον 
αὐτὸν εἶναι δίκαιον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑτέρους ἐν ἁμαρτίᾳ κατασαπέντας 
ἐξαίφνης δικαίους ποιεῖν ΟὮγνβ. λοηι.7.2 τῃ Κονι,(9.4850); ἠνέσχετο 
γὰρ ὅ θεός, ἵνα δείξῃ τὴν ἑαυτοῦ δ. ... συγχωρήσας τοίνυν ἁμαρτάνειν 
ἀθρόαν τὴν ἄφεσιν ἐχαρίσατο ϑόνεγ, Κον.3:25(ρ.217.3); ἔνδειξιν δ. 
τὸ μὴ μόνον δειχθῆναι τὸν θεὸν δίκαιον, ἀλλὰ καὶ δικαιοῦντα τοὺς 
πιστεύοντας εἷς Χριστόν 0.1). 0».3:25(Ν 0 ς.4654}; 3. Οῃτίβε 5 
ΠΡ θουβη655, οἵ, ἡμδέδᾳ ἐδ, Τὰ αμΐθην πρηφμαμι ῥγοζδείο 
τη αν καῤὶε!, ΟΥο γέρε. τ. 8.3(ρ.τοῦ.13; Μιχχ. 1788); φμΐα ὄγρο 
Ολνέβεης, οἱεμέ υσγδιηι οἱ ξαρτεηῖα ἐπὶ, ἰα εἰΐανι 7μοιτΐα εαὶ, ἐοηδε- 
ΦΉ6Ή8... ΟΥ̓, μὶ δα φαθ 10 ὑεγϑο οἱ ξαρτεηίία  αεία φτεπὶ, οἰΐαης ἴσα 
7 ΉΠΠα, φαθ ὁεὶ Ομγίβίμδ, ξαεία ἐφεε ἀϊοσαμίμν, 16.2.0.4{0.τ67.27; 
2288); οἵ 1δ.4.4.τ{0.351.3; 2038}; γέρμαὶ 1 ποδὶς 7μδἰππα ἐρδε 
ἀογηῖημ ποσίεν, Ἰὰ, 05.25.3 ἢ. Ν.(Ρ.237.10; Μ.12.7674}; ὃ. θεοῦ 
αὐτός ἰα μονι.8.2 ἴῃ ε7.(0.57.7} Μ.13.3370); 1.14. 1τ2(ρ.11}.22; 
4204); ἸΔ οι τη ΜΙ, τ2ιττίρ.88,28 ; ΜῈ.13.Ἰοῦ 44}; ζητεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν 
ζητεῖν ἐστι τὸν λόγον καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν δ. καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ 
τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ Ἰά, [0.32.53τ(τ0; Ρ.478.28; Μ.14.8250); τεῖ. 15. 
41:2 ὃ, δὲ αὐτὸν ἐκάλουν Ἐπι5.6.1}.1.2ο(0.94.27; Μ.24.8808); χεΐ. 
Ῥ5,07:2, τὉ.(0.095,20; 8020); οὐ μόνον λόγος κεκλημένος... «ἀλλὰ καὶ 



δικαιοσύνη 

υἱὸς καὶ...δ. καὶ ἥλιος δ, καὶ σοφία 1δ.(ρ.96.30; 8038); Βα5.ογ.12.9 
(2.τοςΒ; Μ.31.4040); (ΒΥβὲ 45 δ. ἴπ βεπ58 οἵ 7μ5:126 οἱ διὰ τοῦ υἱοῦ 
σωθέντες τῇ δυνάμει τοῦ πατρὸς ἐσώθησαν, καὶ οἱ παρὰ τούτου κρινό- 
μένοι τῇ ὃ. τοῦ θεοῦ τὴν κρίσιν ὑπέχουσιν. Χριστὸς γάρ ἐστιν ἡ τοῦ 
θεοῦ ὃ. ἡ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἀποκαλυπτομένη τι γ85. ἔπη, 6(2 Ρ.139. 

15; Μ1.45.7240); 4. οἵ (μγίβι 5 τρῃτθοιβηεββ Ἰυϑα νιηρ. 5᾽Πμποῖβ τί 
γὰρ ἄλλο τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἠδυνήθη καλύψαι ἢ ἐκείνου ὃ. ;...ὦ τῆς 
γλυκείας ἀνταλλαγῆς...ἵνα,..δ,.... ἐνὸς πολλοὺς ἀνόμους δικαιώσῃ 
ίορη..3,5; ἴὰ σ8π, τάχα δὲ διὰ τοῦ ἰῶτα καὶ τῆς κεραίας ἡ δ. 
κέκραγεν αὐτοῦ ΟἸοηι, Κν.58(ρ.227.1; Μ.0.7650); τεῖ. Ατοπθιηθηΐ οὐ 
τοσαύτη ἦν τῶν ἁμαρτωλῶν ἡ ἀνομία, ὅση τοῦ ὑπεραποθνήσκοντος ἡ ὃ. 
Οντ. ἢ. εαἰδεῖ..13.341 5. ἴῃ ΟΠ τ᾿ 5 πυτήδῃ [1{6 τεκτονικὰ ἔργα εἰργά- 
ζετο..-«ἄροτρα καὶ ζυγά: διὰ τούτων καὶ τὰ τῆς ὃ. σύμβολα διδάσκων 
Τιβε,ἀίαὶ.88.8(}1.6.6888); αὐτὸς..-πρότερος ὥδευσεν τὴν τῆς ὃ. ὁδόν 
Τάς: 84:τ4(1.1200); 6. ἔογ {Π6 ΔΏΡῈΙ οἵ τἱρῃξθουβηθδο ν, ἄγγελος 
11..1το.ἃ; 7. ἴὰ πιθη ; 8, πϑίτχα τὸν τῆς φύσεως δημιουργὸν ἕνα γινώ- 
σκομεν, καθὸ καὶ τὴν ὃ, φυσικὴν εἰρήκαμεν (]ΘΠχ. 5 γ τοτοίρ.60.17; ΜΝ 8, 
8008); εἰς πάντας ἐξ ἀρχῆς ἀνάρχου ἴση ἀτεχνῶς ἡ φυσικὴ ὃ., κατ᾽ 
ἀξίαν ἑκάστου γένους γενομένη 1δ.5.τ4{Ρ.42τ.0; Μ.9.2058); οἷ. 75, ἴα6 
ὅ7τις, φμαηι Ἰημέδϑε ἐγεαίμγῖς σπιρίϑιις ἐγεάίηιις, Οὐ ῥγίηις.2.0.4{(0Ρ.168, 
5; Μ.ττ, 2280) ; Ὁ. ορταπεα ΤὨχοιρῊ ΡΒΠΟΞΟρῺν ἦν μὲν. οὖν πρὸ τῆς 
τοῦ κυρίου παρουσίας εἰς ὃ. "Ἕλλησιν ἀναγκαία φιλοσοφία (]δΙῺ,5ἐγ.1.5 
(ρ.17.31) Μ.8.γ170); τοὺς ἐν δ. τῇ κατὰ νόμον καὶ κατὰ φιλοσοφίαν 
βεβιωκότας ἐδ.6.6(ρ.454.21; Μ.9.2688); δ. [του Τὰν ἐπὶ τοὺς 
ἀνθρώπους καταβέβηκεν ἡ ὃ. καὶ γράμματι καὶ σώματι, τῷ λόγῳ καὶ 
τῷ νόμῳ 1α4.ῥαδά.τ.ο(0.142.4; Μ.8.3568); 1.5 ἐγ.6.6(Ρ.454.21; Μ.0. 
2688); ἐδ.(0.457.10; 2734}; ἡ ἐπίτασις γὰρ τῆς κατὰ τὸν νόμον δ, τὸν 
γνωστικὸν δείκνυσιν 1Ὁ.6.τδ(ρ.516.21; 3974}; εἰς τὸ ἐπὶ πλέον τῆς κατὰ 
νόμον ὃ. κατ᾽ ἐπίτασιν προεληλυθέναι 19.7.το(ρ.4τ.τ; 4808}; τεῖ. Μτ. 
φιις δ. γὰρ ἐνταῦθα τὴν ἐκπλήρωσιν καλεῖ τῶν ἐντολῶν ἁπασῶν 

ὈΒγυϑιμονι. του ἴῃ ΜΠ.(7.1408); Μωυσῆς δείκνυσιν ἡμῖν τὴν ἐκ τοῦ 
νόμου ὃ. ... καὶ ἄλλως οὐκ ἕνι δίκαιον γενέσθαι ἐν νόμῳ, ἀλλ᾽ ἢ πάντα 
πληρώσωντα' τοῦτο δὲ οὐδενὶ γέγονε δυνατόν. οὐκοῦν διαπέπτωκεν ἡ 
ὃ. αὕτη 14, δοηι.1 7.1 τἦῃ οι. (0.622, ; Ὀὰξ ΟγΙβιίδῃ τσ τοοιιβῆθϑ5 
ποῖ αἵ νατίδθποο ψ τῇ 1, οὗ. ἀοσόδαξ [50. (Ὠχ5[115]-- αὐτριρίθης ἰεφέηι, 
εἰ ἐῃβσθης γεδιβεαϊοηες ἱορὶς ἐμ ποδὶς, Ἰτεμ,ἑαεγ.4.15.τ(}.7.10078)}; 
(. βουχοθβ οἵ (γι ϑιιδηβ᾽ τρ θοῦβη 655; ἃ. σοῦ, ψγῆο οἶνεϑ 1 ἴῃ 
τοΐαχη ἴου βδουῆσε ἴο Ηἰπὶ οὗ οὗ ον ΠΡ ΘΟ 5η655, οἵντιἤομι. 
34.3 14 ΝΡ (Ρ.220.το; ΝΙ.12.7608); ἴονς οἵ ἀοᾷ, ΟΙεδηι ραδά.τ.9 
(ρ.141.20; Μ.8.356.); ἃ!. (μχβε, Οτγιεονηη τη ΜΠ1.τ2.ττί(Ρ.88,28; 
Μ.12.1το044}); ἡ γὰρ αὐτοδικαιοσύνη... Χριστός ἐστιν... ἀπ᾽ ἐκείνης δὲ 
ὃ. ἡ ἐν ἑκάστῳ ὃ. τυποῦται ὡς γίνεσθαι ἐν τοῖς σωζομένοις πολλὰς δ. 
14..7ο.6.6(3: ριττ5.4; Μ.14.2128); οὕτως καὶ οἱ δίκαιοί ἐσμεν ὡς 
ἄνθρωποι, οὐχ ὡς ἡ ἁμαρτία ὃ. ὅϑεν ὁ υἱὸς...δι ἀκούει" ἡμεῖς δὲ μετα- 
λήψει ὃ. δίκαιοι 145. ῥοΉ}1}.2(2,6058 , Μ.321.1480Ὰ)}; ΜίδοιΑδρ. ἤσηη. 
21.4(}1..34.7324} οἵ. 5. δικαιόω ; 11}, οὈταϊποα Ὀγ ργδοα ΓὨτουρῇ ἔῃ, 
5 ἴὼ σᾶβ8 οἵ Αδιββδι πιατὸς ὧν, ἐσφραγίσθη εἰς δ. ντ, Ἡ. εαἰφε. 
σι ΟΠχγβ.ἤο»η.17.2 ἐπ Κοη:(0.6228); 14.ἦσηι. 1.1.3 1ῃ. 20 ον (1ο.5188) 
οἷϊ. 5. δικαιόω; ἐπειδὴ γὰρ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς λέγειν, ὅτι μείζων αὕτη ἡ 
ὃ. ἡ διὰ πόνων, δείκνυσιν ὅτι σκύβαλον τοῦτό ἐστι πρὸς ἐκείνην... «ποία 
δέ ἐστιν αὕτη; ἡ ἀπὸ πίστεως τοῦ θεοῦ" τουτέστι, καὶ αὕτη παρὰ θεοῦ 
δέδοται, θεοῦ ἐστιν αὕτη ἡ ὃ. Ἰά,ποηι.11.8 τὼ Ῥβ (ατ. 2850); ΤΠαΕ, 
Κορ. 4:4(3.47); ἡ χάρις τὴν διὰ πίστεως δ. τοῖς πεπιστευκόσι δωρη- 
σαμένη 1δ.5 ττ(3.6ο); ἰδέαν ὃ, τὴν ἄκαιρον τοῦ νόμου προσηγόρευσε 
φυλακήν..«θεοῦ δὲ ὃδ., τὴν κατὰ χάριν διὰ τῆς πίστεως γινομένην 
ὠνόμασε ἰδιτοῖ (αι); 70. Κορ: 30--32(Μ.05.5214}; ἦν. ΓΠγοΘΡἢ 
Βαρέΐδηι, οἱ Οτ,σηι.13.4 τ δῆ (0.120.25 ἘΠ; ΝΙ.12.2350); 85 δικαιο- 
σύνης δωρεά {8Β45.δωβὶ.1.2.17(2.6428.; Μ,31.15568); ν. ΓὨγτουρἢ ἔδαγ 
οἵ οἄ, Ο]επι, ον. 7.12(ρ.56.1; Μ.0. 5004); δαὶ, 2(0γ,7:τ(ρ.303.33); 
νἱ. [τοπὶ ψγουΐτβ, Οἴςηι. 7.4. 1ϑ(ρ.200.27; Μ.8.13258) ; σοπίχαβε (ἢτγϑβ. 
μορ!.11.3 ἠμ Ζογι(το, τ80); ἀδρτθοίδιοη οἵ τσ θοιιβῆθ55 Οἱ ὑΤΟΥΚ5 
ποῦ ἱπλρὶ γίηρ ἸΔΧΙΌΥ ῥᾳθυμίας ὑπόθεσιν εἶναι τὰ λεγόμενα 1(.ἢο». 
ΟΣ ἵῃ ον (0.512Ὰ}; Δ. Ὀδρ᾽ πίηρ δὲ σοηνειβίοι, ΓΠΘΕ  ιδ4το 
(1.1205)}; 6. πὰ Ομ βείαι 16, Βαγη.τ.4; ἐὰν γάρ τις τούτων 
[Ξο. πέστις, ἐλπίς, ἀγάπη] ἐντὸς ἧ, πεπλήρωκεν ἐντολὴν δικαιοσύνης 
Ῥοῖϊγς,6.3.3; διχῆ οὖν τῆς πάσης ὃ. τετμημένης, πρός τε θεὸν καὶ 
ἀνθρώπους, ὅστις..-ἀγαπᾷ κύριον... καὶ τὸν πλησίον..«δόκαιος ἀληθῶς 
ἂν εἴη Ταβί.ἀἸα].05.3(Μ1.6:6070) ; ἐῤιττο.3(7208) ; ἔγϑη. μαδν.4.56.7(}1. 
".τοο 70}; ΟἸδηχ, ῥγοὶ, τοίρ.68.17; Μ.8.2058) ; αἱ μὲν εἰς δ, ὁδοί, «πολλαΐ 
τε καὶ ποικίλαι καὶ φέρουσαι εἰς τὴν κυρίαν ὁδόν τε καὶ πύλην Ἰὰ,5ἰγ. 
τ. Ἱ(0.25.το; Μ.8,7338); ἦ μὲν οὖν τίς ἐστι δίκαιος, πάντως οὗτος καὶ 
πιστός, ἢ δὲ πιστός, οὐδέπω καὶ δίκαιος, τὴν κατὰ προκοπὴν καὶ 
τελείωσιν ὃ, λέγω, καθ᾽ ἣν ὅ γνωστικὸς δίκαιος λέγεται 1Ὁ.6.τ2(ρ.483. 
20; Ν.0.3248); ἐξ ἰδιοπραγίας καὶ τῆς πρὸς θεὸν ἀγάπης ἡ δ, τὉ.6. 
τοίρ.405.10; 3408): ἡ δ. διπλῆ, ἡ μὲν δι ἀγάπην, ἡ δὲ διὰ φόβον 
1.7. τα(ρ. 56,1; 5Ο9Α}); 14. εἰ. 37(ρ.148.14; Μ.0.7178}; οὗ, δ05.υμΐ... 

370 δικαιόω 

γέρας δμη1..., γέρος δὰ ἐο ἀἀτειἑ χιιοί.. 7Η 5 Πα 6 γερημμι ῥαγαυον το 
ἔπ πιοριῦγῖς σεῖς, Οχιμοηι.12.8 ἴ Νιμι(ρ.τοο, 26; Μ.12.6610); οὗ 
Απιοην 5 δοιτηϊϊαρο χώραν τινὰ καθ᾽ ἑαυτὴν οὖσαν θεοσεβείας 
καὶ δ. Αμων π|οη.44(Μ.26.0088); οὐ τὸν ἀγγελικὸν ἀσπασάμενοι 
Βίον τὴν εὐαγγελικὴν ἐν αὐτοῖς ὃ. καρποῦνται ἽΠπατ. 5.71: 3(1.1103); 
ἔν 115 τοϊαϊτίοι τὸ δἴεσμιαὶ οὐ δπτιγο 6 καθηράμενος δ. καὶ τῇ ἄλλῃ 
ἀρετῇ πάσῃ [3ς. ὄψεται τὸν θεόν} Τα51.1αἰ.4.4(}}.6.4840}; ΟἸοπι, ῥαεώ. 
3.ττ(ρ.27]8.1τ9; Μ.8.6538); ὁ δι’ ἀγάπην..«προσβλέπων τὸ κάλλος ...δι’ 
οὗ κάλλους ἐπὶ τὸν τεχνίτην καὶ τὸ ὄντως καλὸν αὐτὸς ἑαυτὸν παραπέμπει, 
σύμβολον ἅγιον τὸν χαρακτῆρα τῆς ὃ. τὸν φωτεινὸν ἐπιδεικνύμενος τοῖς 
ἐφεστῶσι τῇ ἀνόδῳ ἀγγέλοις ἰὰ.Ξἰν.4.τϑ(ρ.200.1τ8; Μ,8.13254}); Δ. ἐεἰ, 
δοίρ.154.24; Μ.9.7288); οἵνΟΥ ῥγίηο.2.3.2(ρ.117.4; Μιχα, το00) ; ὁπό- 
τὰν ὃ. αἰτίᾳ ὁ ἄνθρωπος ἀθάνατος γένηται }ο»».(Ἰεημ.10.20; δ. ΟΠΕΙ 
εὔἴδοιβ ὃ. μετανοεῖν συμβουλενούσης (ἰδῆ), ῥαφίά.τ.τοίρ.145.9; Μ.δ. 
46ο(); ἔργον...τῆς ὃ. ... ἐπὶ τὸ ἄμεινον αἰεὶ κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον 
ἕκαστον προάγειν 14.517.7.2(ρ.9.28; Μ.9.4164); 1δ.7.1ττ(0.48.,22; 4938}; 
οι Οτιζονο.ο ἡ Νιηι (ρ.66.28 ; Μ.12.6254); 25 ΣΠῶ6 ὑεγο Ἠαΐμγα 
ἐομίγαωγίᾳ εδὶ; ἴῃ ἐρεϊτις ὑτάριγ ἸΟΡΊΟΥ, ΤῈ ἩΟΟΙΣΕΙΜΗΣ Ὁδγ0 ἡμεἰϊ 
ἀπίεῖον ἱπυλητ αν, στε υἱγίμες ἡμεῖς αἰ μίογεὶ, Ἰὰ ἔρον. 1.4.2 τη 705. 
(Ρ.378.1το; Μ.12.8ρ40)}; ἡ δὲ ὃ. ... πάντας φίλους, πάντας συνήθεις, 
πάντας εὐνοϊκῶς διατίθησι πρὸς ἡμᾶς ΟὨγγδ.μον.14.2 1 ΛΝ (τ. 
207Ε); ᾿Ὀγεβϑούνϑβ τη 5 ρδαῦα ΜΙ Οοά, ΤΕ  ο»»,.5:2(3.53); Η. οἵ 
ἘΜΨΝ πάσης ὃ. ἀνωτέραν 0.1 }0.ἐὐλιςορί. ΒΜ τδί( ΝΜ 96.14894}; 
8. (ποβί. τὴν ὃ. τοῦ θεοῦ κοινωνίαν τινὰ εἶναι μετ᾽ ἰσότητος...δ, τῆς 
κοινῆς ἅπασιν ἐπ᾽ ἴσης δοθείσης...δι γὰρ ἐν αὐτοῖς ἀναφαίνεται ἡ 
κοινότης [ρΙΡΗ. Ὁ ΔΡ.Ἰ] ει. 5 ,7.3.2(ρ.1τ08.1.; Μι8,1τοπᾺ); ἡ δὲ αρπο- 
κράτους ὃ. καὶ τῶν ἐπ᾽ ἴσης αὐτῷ τὴν ἀκόλαστον μετιόντων κοινωνίαν 
ΟἸεπι. εἰν. 3.6(0.221.6; Μ.8,11578}); Βασιλείδης δὲ ὑποστατὰς 4. τε καὶ 
τὴν θυγατέρα αὐτῆς τὴν Εἰρήνην ὑπολαμβάνει ἐν ὀγδοάδι μένειν ἐνδια- 
τεταγμένας 1.4. 2:(ρ.320.3.; 13724}.Ψ 

Ε. ρίυτ.; 1. 7μασενμεηίς (Ξ- δικαιώματα), οἴ, Οτ ον, το: ἐπ ἔχ. 
(Ρ.245.7; Μ.12.3608); 2. τῦογὰς οὐ γἱρἠϊεομιδηθδδ, γὴϑἠίδοις ἀθεά5, 
Ρε:.5α1.9ο.6; Μας.Αερ.λονμι.το, 4(}1.324. 5410}; 1.1]. [ἀει(ρ.το2.17}; 70. 
Τβεββ. ἄορ. ΒΜ ).4(ρ.41τ1.3}; [ο.) .3Ζαῃ.1τ.75(Δ1.04.15738). 

δικαιοφανής, Ξεἰ[-7εοξνίηρ, ῥίαμειδίο, δια, ΡΟ], ρ.5.140(}.78. 
14138). 

δικαι-όω, Α.. σε γέρἠϊ, εογγθεὶ, Οδτα. ΣΙγ.4.22(ρ.312.1; Μ.8.13538); 
“μετὰ τοσοῦτον αἰῶνα ὁ θεὸς ἀνεμνήσθη --ὥσαι τὸν ἀνθρώπων βίον᾽,... 
φήσομεν ὅτι οὐκ ἔστιν ὅτ᾽ οὐκ ἐβουλήθη ᾿-“-“ὥσαι τὸν ἀνθρώπων βίον 
ὃ θεός", ἀλλὰ καὶ ἀεὶ ἐπεμελήθη διδοὺς ἀρετῆς ἀφορμὰς τοῦ ἐπανορ- 
θοῦσθαι τὸ λογικὸν ζῷον Οτι( εἰς.4.7(ρ.279.11; Μν11.10374}; ΓΒ85. 
1ς.42(τ.4134 ; Μῇ.30.2008}; δῆτα 

Β. ἄξονι γσἠξ; ο. ἰπῆη., ΑΙΠαπδρ. γε, (ρ.53.1; Μ.6.9810}; ΟΝ]ς, 
(325)εαη. 1; Ὀομδί.ρ. ΑἸἢ ἀῤοί, 5 6οιδδ(ρ.χ65.4; Μ.25. 4010); ὔντ, 
ἀάογ τοί .3548}; Ῥτος,δη.1: 5 (Μ.87.610) ; καὶ, ἄρουν.δ:4(0.264.28). 

΄. μοίά, ἰπτηῖ εἰ. τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου “-οἷς μὴ παρέρχεσθαι 8ο. 
Μσῃ, αροῦν.4.ττ(ρΡ.172.27); “-οἷς...τὸ ἀγέννητον εἶναι τὴν οὐσίαν 
ΤΑΤΉ ταὶ, Τγηη.2.21(Μ}.28.11808)}. 

ΤΠ). ἀεέρῃ ἰο δε, ῥγομομπμεε τοῦτο.. «ἀνδράσι. «ἀνάρμοστον ἐδικαίωσεν 
Ορηεί. 4Ρ}.1τ.3.ττ. 

Ε΄ ῥνοῦε, αἰϊεδὶ --οὔσιν ὡς οὐ διὰ τὴν κρίσιν ἡ ἀνάστασις γίνεται 
κατὰ πρῶτον λόγον Αἰμεηδρ.γ65.14(ρ.65.14; Μ.6.το010); ἡ κοινὴ 
συνήθεια ἔχει λέγειν’ ὁ δεῖνα ἐδικαιώθη ἀληθινὸς εἶναι υἱὸς τοῦδε 
Τᾶντη. 7 γ15.1.27(}}.39.4048). 

Ἑ. «ἤἴοῖῦ ἰο δὲ γίρλϊ!, υἱμάϊεαϊδ, 1.5.᾿}.6.8.2.2(38.20.7440); ἐδωυκαίωσε 
γὰρ ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν τὴν δίκην ἡμῶν ΑΤΆ ΕΝ. ϑιτοο: τ(Μ.27. 
4240); τοι. ρος, Α8(Μ,τοῦ,7051}). 

6. ῥμὲ τῇ ἰδὲ γῖρβι, {δι ΐν; 1. τὶ σθπ, “τοῦ τὰ πραχθέντα ἡ ψυχὴ 
ΤΙ Παη 3.3} οἱ ποοῦντες ἑαυτοὺς καὶ λέγοντες εἶναι τέκνα Ἡβραάμ 
Ταβιταϊ.25.τ( 8.6. 5204); ἔδωμεν τίς ἐδικαιώθη, τίς κατεδικάσθη 
Οτιλον. 4.5 τη [6γ.(ρ.20.6; Μ.13.203Ὰ)}; ει ,γς. τ ο(ρ.324.τς ; Μ, 
41.11518)}, ΑΙΠυ.ἀπίοη.55(}1.26.924λ); Οὐοηςὶ, (ρ.3.24.3; ΟΒγνϑ. 
5.10» τ: (ΜΈ 64.6124}; Μας.ἀερ.ε.(}}.34.4138}; Βοτιἀοεία Ο(Μ, 88, 
τ6288); 2. οἵ χη 1υδι1πολῦου Ὀείογτε ἀοα; ἃ, οἵ φϑλτ 65 γῆῸ 
τὰ ψιπουξ 1πε Τᾶνν, ταῦ, φαθθη οὗ ὅθεθα τῆς ἀποστολικῆς ἀνεμνή- 
σθην διδασκαλίας, ἢ τοὺς δίχα νόμου “υωθέντας ἐθαύμασεν... «αὕτη 
γὰρ..«ἠρκέοθη τῷ τῆς φύσεως νόμῳ Βαϊ, ι.33 ἢ ΔΚ ρ, (1.410); οἴ, 
14, δει.τί(ρ.5το.ο, ; 4.1024); Ὁ. οὗ ΟΥξοκβ τῆτοῦρη ΡὨΠΟΒΟρΡην, 
ΟΙ6πι.οἰν.τ.4{ρ.17.20; Μ.8,γ7170); καθ᾽ ἑαυτὴν ἐδικαίου ποτὲ καὶ ἡ 
φιλοσοφία τοὺς Ἕλληνας, οὐκ εἷς τὴν καθόλου δὲ δικαιοσύνην, εἰς ἣν 
εὑρίσκεται συνεργός 1Ὁ.τ.2ο(ρ.63.10; 8160); α. οὗ οα᾽5. [150ΠΠΟΔῸΟη 
οἴ ππρη ἰῇ ΟΤ᾽; ἢ. ἴῃ σοι. οἱ Πρμίςοιβ Ὀοίοσο Τ᾿ς,, Εἰ ι5.4.6.2.3(ρ.01. 
22; Μι22.1τ618); 11. οἵ Αάδηι Ὀν 815 οροάϊςῃος δ {με ἤγϑε, (Ἴδα, έν, 
4.23(ρ.315.0; Δ1,8.13608); εἶδ, οἱ Νοδῇ δὰ ἔπος, 150 Πεα {κε 
ΑΡτάδδηι, Κπ5.(.6.1.π5(Ρ0.21.7; Δ1.22.45Ὰ}; ἵν. Οὗ ΛΌΥΔΒΔΤΩ 5 1 5}1Π08- 
τοι ὃν ἔδιεμ, Ταβι, ἀ7α1.23.4(Ν|.6. 5284}; οἵ, Μάες ἐπῖηε, σμαθ 65 αὦ 
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ἀειη. αἰδοίη, 7σβεαὶ μορείησμι, Ττρτ ἤαεν.4.5.5(}}.7.9868) ;΄ 
τοί ὧδ ἀῤγαλωη, φμοά ἐὰ ορεγίδις ἐάο1 75 οαΐι5. 51}: φΜΊΩ κε7- 
ἐπρς 6ϑὲ 610 φμ ϑεγέ ογεάτὶ, ορτς βάεϊ, εἰ 7, Πα, οἱ ἰοϊίτι5 δον αι δ 
ορεγανὶ, ΟΥνοομεριῖη Κορ. 4.τ(Μ].τ4 οὔτο) ; ὉΥ ὑγουκβ πα αὶ ἢ, ΟΥΥ. 
Ἡ. «αἱρεῖ. ς.ς; ΟΠ νβ.λορ. 8.1 τη πον. (0.4070,09) ; 1δ.0. (5118); κἂν εἶ 
λέγοιτο τυχὸν ἐξ ἔργων δεδικαιῶσθαι διὰ...τὸ προσενεγκεῖν τὸν ᾿Ισαὰκ 
πειραζόμενον, ἀλλ᾽ ἦν καὶ τοῦτο αὐτῷ πίστεως τῆς ἑδραιοτάτης 
ἀπόδειξις ἐναργής ὈνΥ. Κορ. 4:2(ρ.τϑτ.16; Μ.74.7818) ; οἰ. οὐ γὰρ κατὰ 
νόμον πολιτευσάμενος ὁ... Ἀβραὰμ τῆς θείας μαρτυρίας τετύχηκεν, 
ἀλλὰ τῷ κεκληκότι πιστεύσας τῆς δικαιοσύνης τὸν πλοῦτον ἐτρύγησε 
παῖ. ο».4:5(3.46) ; ν. αἰδουβδίου οὗ ᾿υ5 Ποβίίοη οὐ [μοϑὲ ὈΘΌνΘΘἢ 
ΑΡταδδῖα πα ίοβοβ, Ταδβί τα. 2.2(}1.6.606.); οἱ Ἰχοπιίαθν. 4.13.1 
(Μ.7.1τοογὰ); νἱ. Ὀν Τῶν, Οὐ. 70.13.40(47; Ρ.276.14; Μ.14.4884}); 
ΤΒαβυδαρί.1.2.ττ(2.6278; Μ.21.15440); 4. οἱ Ῥδτιβεεθ, μιβποα 
κατὰ ἀποχὴν κακῶν ΟἸδη,. γι, τδίρ.5τό.το; ΝΕ.0.3074}; 6. οὗ (Πχιβὲ; 
ἷ. ἨΪδ Ἰυαϑδποβέϊοι ἐΠγουρΡὮ ρΡοτξοτσπεποβ οἱ γγουκβ οἱ [ἂνν ἀθηϊρά, ᾿ 
Ταβι ἀταί.6η.6(}1.6.6290) ; Βαϊ αδϑοσίεα Ὀν ἘΡιοπίΐεβ, ΗἸρρ.ἡαεγ.7.34 
(Ρ.221.1; Μ.16.33428); ᾿ϊ. τοῦ. τΤΊ.3: τό “ἐδικαιώθη ἐν πνεύματιἶ, 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπεφάνθη, ἤτ᾽ οὖν ἐβεβαιώθη... ἀληθινὸς εἶναι θεός Ἰ)Ἰάντη. 
ΤΥ 1.1.27(}1.20.4048); ἤτοι τοῦτο λέγει" ᾿καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ 
τῶν τέκνων αὐτῆς᾽ - ἢ ὅτι δόλον οὐκ ἐποίησεν ΟΠΥΨΒ. ΠΟΜΊΟΣΙΟΙ τη Σ ΤΊ. 
(1τ.6ο6 4); ἀντὶ τοῦ ὥφθη μὲν ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη δὲ ἐν πνεύματι 
πολιτευσάμενος, εἰ γὰρ καὶ ἐν σαρκὶ ἦν, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ σάρκα ἐπολιτεύετο, 
ἀλλ᾽ ὑπέταξε τῷ πνεύματι τὴν σάρκα, δικαιοσύνης ἡμῖν ὑπανοίγων 
ὁδόν, ἢ καὶ τοῦτό φησιν ὅτι τοῦ πνεύματος σημεῖα ποιοῦντος, ἐδικαιοῦτο 
κατὰ τὴν ἡμετέραν ὁμολογίαν καὶ πίστιν ὅ...«Χριστός ϑανετ. ΣΤ π.5:τό 
(0.320.6); οἷ, τὴν γὰρ ἀνθρωπείαν φύσιν ἀνειληφώς, ἐλευθέραν ταύτην 
ἁμαρτημάτων ἐφύλαξεν. ἔχει δὲ καὶ ἑτέραν διάνοιαν τουτὶ τὸ βητόν... 
διὰ τοῦ θείου πνεύματος ἐνεργεῖ τὰ θαύματα... «ἀπεδείχθη τοίνυν διὰ τῶν 
θαυμάτων... «ὅτι... θεοῦ υἱός ΤΏαστ, Σ ΤΊμι.2:τ6(2.658); ἡ ἐκκλησία ἡ 
ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τῆς ὁμολογίας ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι καί. Ττη,.53:τ 
(ρ.231.26); Οεουτῃ.: Τῆρι.3: τοίρ.458.15); ἢ, οὗ ΟὨΥΙΒΌΔ ΗΒ ;. 1. 1 ρέῃ. 
οὐκ ἀποχῇ κακῶν μόνον «-ωθείς, πρὸς δὲ καὶ τῇ κυριακῇ τελειωθεὶς 
εὐποιΐᾳ (Ἰετη.εἰγ.4.6(ρ.26τ.6; Ν1.8.1241τ4); ἀνατρέχει. ..ἐπὶ τὸν κύριον 
ἡ τῶν καλῶν διδασκαλία ἡ “-οὔσα 18.6.7 (ρ.461.2ι; Μ.9.2814}; οὐχ ἡ 
τῶν πράξεων ἀποχὴ “-οἵ τὸν πιστόν, ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἐννοιῶν ἁγνεία καὶ 
εἰλικρίνεια ἰὰ, [γ.65(ρ.228.2ο; Μ'ι0.753Ά); ΑΙἴῃιοχρ.Ός.ττδ: τ25(Μ.27. 
5010); 13, Ὀν Ομ τιβῖ, 2ορη.9.5 οἰξ. 85. δίκαιος ; ἐν Χριστῷ. .«τελειού- 
μενοι “«-ωθείημεν ΟΥ̓ ΠΟΙ.10.15 τη {εγ.(0.χ76.4; Μ.13.5ΟΟΒ); 14. 70. 
2.7(4} Ὀᾳὅτ.το; Μ.14.1200}; οὗ, τοὺς ὑβρίζοντας εἰς ἑαυτόν τε καὶ τὸν 
πατέρα -τοἴ (Ε]5,Δρ,.Οχ,(εἷς5.2.35(ρ.1ότ.τ8; Μ.11.8574Ὰ); ιοά,-, 
7ο:22(Ν ,33.τ6100); τοὺς ἐν Χριστῷ δεδικαιωμένους ἐδίοτ: τ(τό:όο) 
τ ντ οι  τ3(Μ 6. 1228) ; αὐ πισταὶ ψυχαὶ μόνῳ τῷ κυρίῳ ἐλπί- 
ζουσιν ἀεί, πᾶσαν δικαιοσύνην αὐτῷ ἀἁπονέμουσαι" ὥσπερ γὰρ χωρὶς 
τῆς ἀμπέλου τὸ κλῆμα ψύχεται, οὕτως καὶ ὁ ἄνευ Χριστοῦ ε«νοὔσθαι 
θέλων. ὡς ὁ λῃστὴς... ἐστίν, ὁ μὴ διὰ τῆς εἰσόδου εἰσερχόμενος... 
οὕτως ὁ ἄνευ τοῦ “-οὔντος ἑαυτῷ «-οὐμενος ας, Αερ ον. 21τ.4(Ν}.24. 
7324); ὕντ,15.3.3(2.440Ὲ); 1.5. Ξ(8600); 18. ̓ Πὲ6λ,.4τ(3.4200}; 1, 
φίαρἠιρη. (τ, 610}; ἵνα “-ὥσῃ τὰ δικαιοσύνην οὐκ ἔχοντα Ἰᾷξ65.τό 
(5.,177Ὲ}; ΙΔ Ρμίφἠ (ρ.56.14; 53.172} 111. 650. ΓὩχουρὴ Ἐρφδυστες- 
τοι, οἵ, ἡμδηβεαί ἐῆρο ἐος Οἠγίσίης Ἰαμιρηριοάρ χε πουᾶρε υἱ 1 
ὀχ ίο ὙΘΟΜΥΕΠΟΣ Τρδῖς σΟορογμΉ, Οτν οι η, ΟΊ. 4.1 
(Δ1.τ4.οδόμ) ; ἀγιπτιρηρ τί 88, 8610) ; ἐν. Ὁν σταοο, ὨΣάν πηι, 
Τγῖη.2.1τ4(Μ.50.γ7160); τὸν γὰρ δίκαιον... ἐποίησεν ἁμαρτωλόν... 
μᾶλλον δὲ.. «ἁμαρτίαν.. ἵνα καὶ ἡμεῖς γενώμεθα, οὐκ εἶπε, δίκαιοι, ἀλλὰ 
δικαιοσύνη, καὶ θεοῦ δικαιοσύνη. θεοῦ γάρ ἐστιν αὕτη, ὅταν μὴ ἐξ 
ἔργων...ἀλλ᾽ ἀπὸ χάριτος --ωθῶμεν (Ὦγνβ. ΠΟΡ1.1Υ,2 ΤῊ 2 ον, (το. 
5180) ; δικαιοσύνην δὲ τὴν εὐαγγελικὴν ὑπέδειξε δωρεάν, ἵν᾽ ὅπερ ὃ 
νόμος κατεπόνει τῷ κρίματι, τοῦθ᾽ ἡ δωρεὰ τοῦ εὐαγγελίου »-«ὥσῃ τῇ 
χάριτι οι ἴσῃ, ροῦν. 4.12(0.175.14); «Χριστοῦ δὲ... «ἀναλάμψαντος, 
εἰσβέβηκεν ἡ δικαιοσύνη, “-οὖσα χάριτι, καὶ ἀποσοβοῦσα τῶν ἡμετέρων 
σωμάτων τὴν φθοράν Ονγτ. ἄορ». δ(ρ.562.2:; 65,376Ε); ὈΚΥ σταςς σὴς 
οὐκ ἀπὸ κατορθωμάτων, οὐδὲ πόνων, οὐδὲ ἀμοιβῆς, ἀλλ᾽ ἀπὸ χάρι- 

τὸς μόνης τὸ γένος ἐδικαίωσε τὸ ἡμέτερον (Ὦτγϑ, [π4.7.3(1.665Ὲ) ; 
γι. {πγουρῇ [Αἰ τῇ οὐ δι᾽ ἑαυτῶν «-οὐμεθα οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας 
.«.ἢ ἔργων ὧν κατειργασάμεθα ἐν ὁσιότητι καρδίας, ἀλλὰ διὰ τῆς 
πίατεως, δι᾽ ἧς πάντας τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος ὅ... θεὸς ἐδικαίωσεν σζίφηε, 
22.4; οἱ Ἰτρη.ἤσον.4.5. (ΜΝ .7.0868); ὃν ψΏΙσῆ τποβς Ὀοίοτο. ἔν 
ὙΜΕΙΕ [π5{1Π66,, οἴ.10.4.1.2.τ(Τοο074} ; ΟἸεπι. 5 γ.52.4{ρ.119.16; Μ.8,0448); 
ον Οτιβόνῃ.1.5.4 τῷ Ντρ.(ρ.137.1ΠΠ.; Μ. 12.600.) ; οἔ. φιῖ δὰ (6 7: 581- 
βεαΐμν, αρμ σοί ἀφιι ἤπαθεὶ ρἰογίαηι φΐ σεεμογονι μοί αῆε 
μαδεί, οἱ μιάθὶ φοίμες ἐμερθοίον δὶ. «ποῦν αὐίθηι ῥμίος φμοά «ἡ φμῖς 
ῥαδόαϊ ἰαίοηα βάερη ὃ φῶ 7 βεαΐς μαδεαὶ ρίογίαγῃ αρμὦ ἄθτη, 
}οςοίξ οἱμεὶ σόηε ἐὰ μαδογε οἱ τη7οιοἐτταρ.. ἱπάϊοίιηι ἐρέεν ὑεέγαξ 
άεϊὶ σδὶ τἰδὲ πο ἀοἰ ἐφ Μγ..ὙΠογ θη: δοὲ ει φαΐ υϑγε ἐγθα!, ορπμς 
ἐαεῖ, οἱ 75 ταθ, εἰ ἰοἰϊες δομεαι5 ορέγαγὶ, Ἰὰ.ἐοιππι ἴῃ Εοηλ.4.τ 
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(Μ.14.96181.); οἷ. ἐμεξηη.. δἰ βεαγὶ α ἀφο ξάθς δ5ὶ φέέαφ ἐγϑατὶ τῃ 
7μϑ βοαμέονι. οἱ μαες βάες σηιὶ γωδιἐβεαία ξμθντὶ...ἤαογδὶ ΤῊ ἀμτημαδ 
δοίο, τἰΐον ϑαγραπὶ ἴῃ κα τω φὸῖ ἡ οί5 ὀρέγει ἔεγαηΐ, ΠΟ, ἐγρὸ δὰ 
ορεγίδηις γαάτχ 7μ5ἰτίτας, δοιὰ ἐκ γαῖα 751 ἴα ἐγιμοίας ὈΡόγεμι 
ἐγόϑεῖὶ, 1δ.(0658); πάντα ἄνθρωπον ἡ πίστις «το (ῃχνδι ἄορι. δ, ΤΏ 
Κορ, (0.4884); Τάτ, οηι.3:28(3.45); Ογτιαάον.8(1.2730); [0.1}}.σηι. 
π:τ(}].05.4738Β); ὉΥ αι Δ]ομδ. ἡ τελεία..«καύχησις ἐν θεῷ, ὅτε 
μήτε ἐπὶ δικαιοσύνῃ τις ἐπαίρεται τῇ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἔγνω μὲν ἐνδεῆ ὄντα 
ἑαυτὸν δικαιοσύνης ἀληθοῦς, πίστει δὲ μόνῃ τῇ εἰς Χριστὸν δεδικαι- 
ὠμένον Βα5.ἰοη.20. 3(2. 1588; Μ.341.5206); οἵ, οὐ γὰρ δὴ δι᾿ ἔργων 
ἀξιεπαίνων, ἀλλὰ διὰ μόνης πίστεως τῶν μυστικῶν τετυχήκαμεν 
ἀγαθῶν (πὰ οοηΐεχί γτοίεγτιηρ ἴο Ὀδρίδεααὶ σσαοθ) ἜΠαϊ αβεεὶ.] 
(ρ.189.2οῇ. ; 4.802); νὶ, {πτουρῃ οὐ μοάοχ Βοθῖ, ὕγτ. σ.5.4(4. 
5088); 16,ΠεΡ.3:2(Ρ.401.20) ; Υἱῖ. νου κα ἄοπα ῥυῖου ἴο [1 ἠο ποῖ 
78ἐν τὰ πρὸ τῆς πίστεως ἔργα κἂν δοκῇ εἶναι δεξιὰ οὐ “-οἵ τὸν 
ποιήσαντα αὐτά τορι Κοηι.3:28( 1.5. 12. 0.222}} Υ1}}. τὰ ὈΔΡ- 
τβιη, {Βαϑιδαρί,χ.2.1τ(2.6374; Μ.31.15448); ἐδικαίωσε". διὰ τῆς τοῦ 
λουτροῦ παλιγγενεσίας (ΟἸγγϑ,μογπ.16.2 τη ον (9. 5050); ο[.14. 
ἠορ!.7.2 1 ΖΟογ.(το. 4810}; τὸ κήρυγμα ἐν τῷ βαπτίσματι...“-"οἵ καὶ 
ἁγιάζει καὶ, 200γ..10(Ρ.367.22); “-οἵ γὰρ ἡμᾶς ἥκιστα μὲν ὁ νόμος, 
ἀπαλλάξει δὲ,. «πλημμελημάτων ἡ διὰ τοῦ... βαπτίσματος χάρις 
Ογτ.1ς.2.5(2.3438); 14. }σεἶἰ.42(3.224Ὲ); 14, ἀαροἱ, Τμάὶ,τλ(ρ.145.25; 6ὶ, 
2404}; {πβἰ{φινογ ἑν 44(Μ.6.12804Ὰ); τῆς κατὰ χάριν Χριστοῦ τοῦ 
ϑεοῦ δεδικαιωμένης ἐκκλησίας ἐν τῷ βαπτίσματι ἘΜ οίη, δγηε,εἰ ΑΉΉ.12 
(Μ4.18.371}}; κι. Ὀγ 116 βΌΒΡΟΙ ἐν τῷ “οὖν δυναμένῳ εὐαγγελίῳ 
εαἰ, 2 ΟΥ,ττὶ τοίρ.425.3); Χι ΓΠτουρΡ βριίγιαὶ βαουῆσεβ, οὔ τεπ. 
ἢαεγ.4.17.1{Ν1.7.10208); πὶ. 7υπυποιίίο Ὁ ψγοτκβ, σΟίδνι.30.3; 
π5ι.. ἀθηϊθα, Βαβιλονη 5. 22(τ 141 ; Μ.20.3484}); ν. δυρτα ἵνν!; 
Ἀπ οὗ, Ηδθγηι, οἦη!. 5.7.1; αἀἸβοῦββιοι οἵ 80.2: 171, ΟΕ Ιάγτα, ας. 
2:26(Μ.39.17528); ΟΥ̓ Ὠγν5. ἤγυΐῃ αᾳ...: τῇ τοί Ν 64. τοά5 0}; Ἀβραὰμ 
««,ἑκατέρας πίστεως ἐστὶν εἰκών" καὶ τῆς πρὸ τοῦ βαπτίσματος, τῆς μὴ 
ἐπιζητούσης ἔργα, μόνον δὲ...τὸ ῥῆμα τῆς σωτηρίας, ᾧ ““οὐμεθα 
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᾿ πιστεύοντες εἰς Χριστόν, καὶ τῆς μετὰ τὸ βάπτιομα, τῆς συνεζευγμέ- 

νῆς τοῖς ἔργοις δπος 55. Ρ8} δηα ἴ8πι685 ἄρῖϑθ, καὶ, [ατ.2:20--21 
(ρ.16,29); Ογτ. 1 ο»».4: 2(ρ.180.11 π.; Μ.74.1ο 88}; κὲδ. ᾿υβΠοαξίοι 
τεβοσνβα ἴοσ [ὰΐατο, Βαγη.4.1ο; χὶλί, ἀρβολιΐα 1ιϑ Πσαίοη (Ὀεἴοτα 
Οοά) οομίζαβίοαᾷ 1} χοϊαΐίνα δ ποίη οθταϊηβα ἔγοτη τάδῃ, 
οἵ τ ἠορι.0.2 τη ἔσο (ρ.410.3; Μ.13,7358); Ἔχθρ. Ῥ5.142:2, 14..70. 
2.17{(11; ρ.74.1; Μ.14.τ440); κὶν. ἘΘΙοΠΙΐα ἀοοίχπα οὗ 50 1Ποδίὶοη 
Ὀγν Μοβαίς νη, ΕΠρρ.λαδν.7.34(ρ. 2211; Μ.16.33428); 18.10.32 
(Ρ.281.10; 34394). 

δικαίωμα, τό, 1. γίρλίσοιις ἀεὶ, ΑἸΉ ἐχρ. Ῥς ττδ: τα](Μ.27. 5008) ; 
{Β45.δαρὶ.2.6.2(2.6608 ; Μ.31.15907λ)᾽;, Οσηδὶ..4}}.3.12.2; ὅταν... 
στοιχῶμεν τοῖς δ. ἡμῶν, τότε..«ἑαυτοὺς ἐπιβουλεύομεν Ἰ)οτ. ἀρεῖ, ς.τ 
(Μ.88.16760); 2. γἱρλίδομςηδες, δίῃ, γες,2.8(ρ.344.13,21; Μ.41. 
11768,0}); 3. γοαδον;, ΗΠ εα οη ἴΟΥ δ δοίζοη ποῖον δ, τοῦ συνοικῆσαι 
εὗρεν; (Ὦγνβ, 07.30.0 τη Αε.(9. 2950); 12ῤ.40. (3064); θάνατος... 
ἐστι τὸ εὑρεθῆναι δ. μετὰ τοῦ θελήματος Τ)οτ,ἐσοῖ, ς.2(Μ.88.16778); 
1᾽.9.τ(τ717Ὰ}; 4. ῥγοορί, ἀγρι θη ἐπὶ. «τοῦ πιστοῦ πολλὰ μὲν ἡμῖν 
τὰ δ, ΠΥ. ΟΡρῥηρη.2.2(1.588); 5. ἀοεσιηηεηΐ, 650. οἱ τυυιτίθῃ δΙρὶ- 
ΤΏΘΠΕ ΟΥ ῃ]68 παρεῖναι... Εὐτυχῆ καὶ τοῖς αὐτοῦ ὃ. χρήσασθαι ΓΒΡΗ. 
(449γαει, (Ὁ 2.τ.τ 0Ὁ.00.3; Η.2.96}); 6. ῥοπά μετὰ τοῦ ὁμοφύλου καὶ 
μυρία ἔχων ὃ., τὸ συγγενές, τὸ λογικόν (Ὠγγ5.ἦομι.2.5.3 ἴῃ Ποῦ. 
(12,2224Α); 7. αεἰ οὗ 7μ5:1ε6, 7μἀροηιοηὶ διὰ τοῦ τῆς μετανοίας δ, 
παιδευομένην Τ885.1ς,42(1.412Ὰ.; Μ.30.2008); Β85.7ε. μιι5.25.1(2. 
210; Μ,3τ.0840); Μαχ.αηδίρ (Λνοτ.11324}); 8. ογάϊπαηες, ἴπ ρει; 
Ἐλιβ.λ.6.1,2.το(Ν].20.610}; Οοηςὶ..Αρ}.6.24.2; οἱ Οοά προστάγματα 
καὶ δ, τοῦ κυρίου τ(ϊορῖ.2.8 1Ὸ.58,2; Βαγη.1.2:; 18.χ.1;; φυλάσσειν 
ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἕνα ἐν τοῖς ὃ. αὐτοῦ εὐφράνθωμεν 

1δ,4.τι; τδιτό.0; 1δ.2τ.5; ἐνεδυναμώθην ἐν πᾶσι τοῖς ὃ. τοῦ κυρίου 
Ἠεγπ)παμα.τ2.6.4; Τυϑῖ, ἐταὶ,46.2(Μ,6,5738); ΤΗρΔΑπε. Δπμίοί. 
3.15(}.6.11418); Οτ. δε, ἴηι Ἐς, τ8:8-τοί Ν.12.12448); Επι5,.4.6.1.6(ρ.24. 
15; Μ.22.4900); {8485.1.ς.77(1.433Ε; Μ.30.2488); (Ὁ»εὶ..4Ρ}.7.38.ς; 
πὰρ. (οηεὶ..ΑΡΡ.8.6.5; ὃ. δὲ τὰς ἐντολὰς λέγει. «τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 
ὃ. καὶ ἡ ἐντολὴ τοῦ θεοῦ (λαπηδά, ἐγ ον. ττ2ο(Μ.8ς5.16724). 

, δικαίωσις, ἡ, 1. οἱ !εαίοη,, ἀοίηρ 75}126 ἴο ἡ ὃ. τῆς χήρας 1885. 
1ς5.44(τ.4148; Μ.30.2ο10); 2. 75 βοαίοη ; ἃ. ἴῃ σϑη, τὰ ἁμαρτήματα 
τοῦ ᾿Ιαραὴλ συγκρινόμενα τοῖς πταίσμασιν ᾽Ϊούδα γέγονε ὃ. τῆς ψυχῆς 
τῆς ᾿Ισραὴλ συναγωγῆς ΟΥἔσηι. 4... ἐπ [6γ.(Ρ.24.2; ἅ.13.2850}; Ὁ. οἵ 
σοάΐβ γυβΕΠβοαοι οὗ πῆδη ; ἑ. ἴῃ σϑπ, θεοῦ.. «παρέχοντος ἡμῖν..«τὴν 
ἀληθινὴν...δ. ἐν ἦ καταστήσομεθα, ἁμαρτεῖν οὐκ ἐπιδεχόμενοι τότε. ... 
σημαίνων δὲ διὰ τῆς ὃ. τὸ εἶναι αὐτῶν ἐν ἀπολαύσει τότε, ὃ, τὸ ἁμαρτίαν 

μὴ ἐπιδέχεσθαι καλῶν --αὕτη γὰρ ἀληθὴς δι ἀεππαά. Κ΄. Κονι.8:33 
(Ρ.384.8,13,14,15; Μὲ. 85. τ]οιο[.)}} 11. τὨτουρ 1νᾶνν, ἐπ Το υνΊ5}} 5γ5- 
ἴθ, Τπατ Μορβ. Π εὐ. ττ:τ(ρ.2το.4; Μ.66.0658) ; 111, τ[Ὡγουρὴ Ομτβι 

- , ᾿ μ ’ ᾿ “- ᾿ ΠῚ ᾿ » “« 
πᾶσά τε προσαγωγὴ καὶ τελείωσις ἐν Χριστῷ... καὶ..-πᾶσα δ. ἐν αὐτῷ 



δικαιωτήριον 

τε καὶ δι’ αὐτοῦ Ογτιαάον.ττί(τ.388Ὲ}; ῥεραντίσμεθα δι᾿ αὐτοῦ πρὸς δ, 
14. εδ.3:1.{0.308.14}; [ἄ » 65 }.(Ρ.500.3; 62.203Ὲ) οἱ. 5. ἀνυπαίτιος ; 
ὧν. ν ρῖϑδοθ, ἘΜοτ. ϑγη,.εἱ ἀμη)(Μ.τ8,3265Α); ν. Ὁν α!ἢ τῆς 
κατὰ πίστιν ὃ. ΤαΥ Μορ5. ον. 3:28(0.117).24; Μ.66,7930); πα ΒΔΡ- 
Ἐβήὴ ἐγράφετο δὲ δι᾽ ἀμφοῖν ἴϑς, ῬΠΙΔΥ οὗ οἱουᾶ δπα4 Ἐς 964) ὁ 
Χριστός, ἤτοι τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ μυστήριον, ἤγουν ὡς ἐν πίστει τε καὶ ἁγίῳ 
βαπτίσματι, ὃ. καὶ ἁγιασμός Ογτ.1ς.2.4(2.2834}; νἱ. Ὀπῖ 7050 ΠΟΔΌΟΕ 
ὈΨ ψγουκ5 ἱτηρ]] 64 ἴῃ νον {Πδὲ ρας Ὁ Απϑηΐαβ δα ΒΑρΡΡηΐτα οὗ 
ΒΔ] τλεῖν Ῥυορεσίν ἴὸ ΡΟΟΥ σουπηϊεᾷ ἴον πϑΌποδίίουι, Οτιεσμεμι μα 
Εχ.(Μ.12.2768}. 

δικαιωτήριον, τό, 1. ῥίαεε οὐ βωιμίεἰμεμὶ, Οομβέ.ον.5.ο.τοίρ.τ64.31; 
Μ.20.12578); Βαβ.ίορ ἴδ. σεπὶ. ἀ(ρ.54; Μ.31τ.5800); Ἐναρτ.ἦ.6.1.} 
(Ρ.:6.26; Μ.86,24444}): 2. ἡμάροριεμὲ θείας κρίσεως δ, προσδοκῶντες 
Ἐπ5.1. γ(0.213.3; Μ.20.13524}; 14. ἀ.6.3.6(Ρ.130.15; Μ.22.2364); 
(ρηϑξί..4Ρ}.1.39,2; Ὀίοη, Ατ,4.:.4.35(Μ.3.7368). 

δικαιωτής, ὁ, 7μεβεγ; οἱ Μεβϑδρ ἴῃ [6158 ἀμα Ομ τβείδη 
Ἐβουρμῦ, [6 ]5.8}0.ΟΥτ,( εἰς5.4.2(0.274.13; Μ.11.10208). 

δικανός, ὁ, ν. δεκανός, 
Ἰδικαρράφος, ὁ, ο"6 το ἰαδνϊοαίϊος ἰσισδιτ5, ἱτιϊριοιις ῥεΥδΟΉ,, 

Ονὐτ.[ς.5.4(2.821Ὲ). 
δικαστήριον, τό, 1. ἰατυ-εομνὶ, ῥίαεε οΓ μάρομοηΐ; οἵ (ἢ τΙσΓ 5 

Ἰυάρεπιεηῖ-5εαῇ, ΜοΙΡ, Ἐνη.2.6{(0.24.3; Μ.18.574}; φρικτὸν... «τοῦ 
Χριστοῦ ὃ. Βεβιλοντῖη Ῥς, 3α(τιτοτο , Μ.29.372λ}; 2. 7μάρομιοηὶ ἐπὶ 
τοῦ φοβεροῦ..«τῆς κτίσεως πάσης δ, Β65..5}}27.15(3.128; Μ,32,034}; 
ΟΠ τυ ϑ λοι ΝΜ 18 .254(3.60); τα ἄορι. 4.5.4 τ [0.(8.2674}; 3. οὔτε 
οὗ γμάρε προκαθέζξεταί σου ὃ νοῦς πεπιστευμένος τὸ ὃ. Βα5.ἠοη1.12.0 
(2.τοῦΒ ; Μ.531.4050). 

δικαστής, ὁ, ἡμάρο; 1. Οὗ 56ου]ΑΥ Ἰυρεβ δαΐέμονες...ὃ. ἔχοντες 
ὑποχειρίους... «φονεύειν ἡμᾶς παρασκευάζουσιν [5.2 αῤροΐὶ.τ.2(Μ.6, 
444Α}}; Αἰῃοπαρ. ἶθρ,. 2. 4(Μ,.6.806.4}); παντὸς γὰρ εἶναι ὃ. τοὺς ἱερεῖς 
τοῦ θεοῦ δοκιμωτέρους ἜΡΣ ΔἸ ΡΠ Ὶ : Μ.20.1τ768}; παραιτήσῃ 
δ. παράνομον (οΉ δὶ, ΑΡῥ. 4.6.5; 2. οἵ σοἄ πὰ Ομτϑι, Ταξιογαΐ. 12 
ζ; 13.25; Μ.6,8320); τοῦ μεγάλου δ, Αἰιεπαρ ἶερ.12. τοῦ. 6,134); 
ΟΥ,ἤ0᾽».12.5 1᾿ 6γι(ρ.02.14; Μ.13.3850); (ὐησὶ. 4ΡΡ. 8,4.5; ΟΒγγβ. 
ἐκομι4ο. 4 τη [6.(8.2424} 5. ἴῃ ρδη., οὗ ἃ ΟΥἹΌςΟ δ, τῶν λόγων ΜοΙΠ.γ65. 
1.33(0.270.15; Ν.4τ.το07.}; μὴ τῶν ἔργων ἔσο ὃ. Ν) Επμϊορ,το(Μ,70. 
1113}). 

δικέρατον, τό, ΞΒυ τη σοηδίκίϊηρ οἱ ποῦ Ξἠΐφιας, ΤῊΡΠη,εἤγον.Ὀ.345 
(Μ.1οϑ.8228). 

δίκη, ἡ, 1. ῥεπαϊέν, οἱ ἄϊνιπα ᾿πἀρεπιθηΐ πιστεύοντες... κατ᾽ ἀξίαν 
τῶν πράξεων ἕκαστον τίσειν διὰ πυρὸς αἰωνίου δίκας Ταβί. Ταῤοΐ. τῇ.4 
(Μ.6.3530); αἰωνίαν δ. ὑπ᾽ ἐμπύροις θεοῦ τιμωρίαις παθεῖν ετἴῇ. 
Φγηρ.ττ(ρ τ35.σ; Μ.18.2128); αἰώνιος ὃ. Ομτγϑ «κἰαΐ, 5.2(2.62Ὲ) ; γτ. 
ϑἰαριεη.2(1.42Ά); 2. Ῥατίο, πε δώσῃ ὃ. τῷ φίσκῳ τάλαντον (Ὁ-- 
ΟἹ τι οϑί( ὐπητῇ, 886ο. ν). 

"δικηλής, (ἔοσ ["]διχηλής) αἀϊυϊάίηρ {πὸ Ποοῦ ὃ. τὸν εὐσεβῶς ἐν τῷ 
αἰῶνι τούτῳ πολιτευόμενον Οτβεὶ ἴῃ 1 ευ.ττι3(Μ4.12.4014}; (ν. 
διχηλέω). 

δικίδιον, τό, 41π|. οὗ δίκη, ἰατοστῖὶ, Ὁ 65. }. το ίΝ.66.14888). 
Ἐδικλήματος, τοτίϊ πσο δγωμεῖιες, ΤΑ ἸΠ. ἀἱς».36(}}.28.488.). 
δικόρυμβος, ἐοο-ῥσακεά, Ῥ4α].5}}. Θορἢ  840(Ν.86.21518). 
["]δίκραιρος, (ἔοχ δικέραιος, τη 171 στα 8) ποο-μογηθά, Ῥαα].51]. 

δορὶ 8ε6(}}.86.21518). 
δικρανοφόρος, τηᾶϑ0. 85 5 8:,, (οἴ, Γ48. βεγοῖξον) ραοϊ-δίνα ; ἃ5 

Τοῦτα οὗ ἀρυδ ἕοσ ἀὐιὰβ, Ὁοηϑῦρ.ε].ΟνΖ.᾿".6.3.τ0.2τ(Μ.8ς.12400}.Ψ 
δίκρουνος, τοίἐΐ ἀοιὶε βσιγεε ὃ. ὑετὸν αἵματος καὶ ὕδατος (σοτη. 

ΟΡ ογν.2(Μ.98.28.4}. 
Ἐδικτυάλωτος, ἐαἠσἠΐ τ ἃ Ἠεῖ; 

(ρ.17γ5.1τ6; Μ.66.13080). 
δίκτυον, τά, 1. μεΐ; τηεΐ., οὐ (Βυιβειδη Ῥυεδοῃϊηρ δα Τα ΒΘ ΟΏΔΥΥ 

ψγοχὶς χάριν λόγον πεπλεγμένην ὡς δ. καὶ συγκειμένην ἀπὸ τῶν... 
γραφῶν ὡς ἀμφίβληστρον ΟΥ. πο". 16. τη 67.(0.132.6; Μ.13.437}}; 
γέγονας εἴσω ὃ. ἐκκλησιαστικῶν (ντ, Η. ῥγοεαϊεεῖ. τ; εὐαγγελικῆς 
μυσταγωγίας τὸ ὃ. ἁπλώσαντες Ἰα..δΔρ.εαἰ. 1.6.5: τίρ.40.26; λῖνον Μ.72. 
5530); εἴσω τῶν ἀποστολικῶν δ, ἐγένετο ΤΌ ῬλΙ Ή ῬΡγόςτη,(3,711); 
Οὗ 5ῆϑγββ. οἵ ἔαϊβε τϑαβοηΐηρ, Ἐτι5.6.1}.1.14{0.74.28; Μ.24.8538); 
2. ἰαμΐεε, τεῖ. Οαπῖ.2:9 Ἰητετρτεῖεα οὗ ΠρΉϊ οὗ τονοϊδτίοη πιεαϊαϊοά 
Ὁν ἴνν, ααςΝυβς, ποηι. 5 ἴῃ Οαη!.(Μ.44.8640); τεῦ, 4 ερ.1:2 ἰαζεοτ- 
Ῥγοίθᾷ οὐ Τοῃβδαθθποςβ οὗ 515, Νη, ἔχεν, ο(Μ.79.7818}; Βεπσα 
ὅ, ῥαϊμείγαάε αἰν] ἸῺ ρ᾽ Βα πος ΙΑ ΥΥ 'ἕοτῃ Ῥοαν οὗ σδυτοῦ, ἔεποὶπρ ἴπ 
τὴς αἰταν, ΕἘπ5,᾿,6.10.4.44(ΝΠ.20.865})). 

Ἐδικτύφιον, τό, «»ηαἱΐ πεὶ, ΟἸετα,. ἄ.5.2ο(ρ.172.32; σοη]. δικτύδια 
Μ.9.6254). 

δίκυμος, ἐυίῃ, ἀοιεδίε δ. ὄρος Ογαε, δῖδ.τ2,84:; σοπ]. ἴον δείκμος, 
19.5.22. 

δίλογος, ἀομδἰθ-ἰοη θα διάκονοι... μὴ ὃ. Ῥοΐγο,εβ.5.2. 

οὗ δῃϊτηαὶβ, ϑυῃθ5. ΟΡ 14 
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διμέδιμνον, τό, πιδᾶπατα οὗ σοῦ διισἠεἰς χωρίον... ὃ νοῦς γέγονε τῆς... 
θεότητος, ὥσπερ...καὶ ἡ σάρξ, οὐ σύνοικος, ὡς ἡ τῶν αἱρετικῶν..- 
πλανᾶται οἴησις, οὐ γὰρ ἂν μεδιμναῖον, λέγουσα, χωρήσει δ., σωματικῶς 
τὰ ἄυλα κρίνουσα 0.}0.[.0.3.6(Μ.04. τοῦδ); ἸάΜ αν. Ὡς (ΝΜ. 4. 
15200). 

διμερής, ἦη: ἐτῦο ῬαΥῚΣ; 85 βαρ βί., ζαείτοη, ἀτυϊδίοη, [0.48].εἤγοη.. 
τ8 Ρ.402(Μ.07.7128). 

διμηνιαῖος {{"]διμηναῖος), ποο ν»ιομ!ἧς οἷά ἔφη [35. Νεβίοτί 5} ἐγὼ 
ἃ. ἢ τριμηνιαῖον θεὸν οὐ λέγω ΟΥτ.4Ρ.253(ρ.66.28 ; διμηναῖον 53.84Ὲ}; 
ἔφη [3.. ΝΒ[ΟΓΙΙ5] δ. ἢ τριμηνιαῖον μὴ δεῖν λέγεσθαι θεόν ΤΠαοῖ, πο. 
ΔΡ.ΟΕῬἢ.(431τ)αεἰ.τ(40Ὁ τ.τ.2 ῬὉ.38.το, ν.]. διμηναῖον ἘΔΥ.13070}; 
ἐγὼ τὸν γενόμενον διμηναῖον.. οὐκ ἂν θεὸν ὀνομάσαιμι ΤΠΡΗΠ.εἤγοη. 
Ρ.77(} 1. τοϑ.240Α}); ὁ διμηναῖος [5ς. χρόνος] ἐραξε οὗ τοῦ »πομίβ5, 70. 
ΘΟΒοΪαβί, οἰ κω .12. 

Ἐδιμόδιον, τό, τηδαϑυσα εἐομίαϊητηρ τοῦ νιοάϊὲ, 10. α] εἤγον. τι 
Ρ.278(Μ.07.4200). 

διμοιρίτης, ὁ, 1. ἰσαίεν οὗ ἃ διμοιρέα, σογηβαην εονηπανάεν, ϑγυθυ. 
1 ΟΡ. 8(Ρ.171.18; ΝΙ.66.13058) ; 2. πατηδ σίνεπ ἴο ΡΟ Ππϑτῖιβ δια 
Πὶ8 [ΟΠΟ Ε 8 85 σοηξεββίηρ ΟΠΥΒΈ 1 ΟἿἹΥΚ ὑνὸ οἱ 1π6 ἔπτεε ρατίβ οἵ 
μὶβ ισπαὴ Ὠαίυγο δπα ἀεηνψίηρ [6 ΓΑ ΟΠ8] 5οὰ], ΕΡΙΡΗ. ἀμας.77 
(Ρ.41:5.5; Μ.42.8740); Ἰᾶ,δαον.78.τ(0.452,2; Μ.42.7008Β); Ἐμδε ίοη. 
ἐῤ.(Μ.86.9ο5 0); 70.1).1αεν.77(}}.94.γ28.). 

Ἐδιμοιρότριτον, τό, μαἰ απά ἰμἰνά, ἀθποῦπρ τηϑιμδγηδίς δ) ἔγαςσ- 
τοη5, Μαχορδο (Μ.0Σ.2608). 

Ἐδιοδευτός, ῥακεωῤίο, ΟΥ. [0.6.46(28; Ρ.155,530; Ν.14.2814). 
διοδεύω, 1. ῥαες5 ἱπγοιρῆ; ἃ. Ἰττ.; ἴῃ ψαϊοδί. ΟΒσιβίοίοσυ, ἴτειν. 

μαεγ.1.7.2(Μ.7.513.) οἷζ, 5. σωλήν; Οὗ Βοὺξ {παν6]]Πὴρ ΤὨΤΟΌΡΉ 
αἰσθητὸς κόσμος, Μακ.ανιδὶρ. (ΜΟΟΙ.12528); Ὁ. πιεῖ, ; οὗ δϑθοὴ ΘΟρδ18. 
Ῥαβϑίηρ χορ πάθος, Ἰτρηἤαον,τ,4.5(Μ.,7.4858); οὗ δὶ ΠΙβίουίδ. 
{γανουβίησ ἃ ΡΕΙΟΩ͂, (ε] νι. 6.4.1; 2. βᾶδς οὔ, (7055 8. ΤΊΨΕΥ, 
ΤΗρΒη εὐζοη, ) τοϑί . τοϑ, 512.)}; 8. εχίηᾷ πῦρ...διοδεῦσαν κατέ- 
φλεξεν ἨΠΡΡ. αη.3.20.23(0.1γ8.11ὺ; 4. ρῥᾷᾳες αἰὐσᾶγν, ΝΙ]. Επίορ.τ 
(.79.ττορο). 

Ἐδιόδμητος, τοοπάεν ξεν δμ:!, ῬαᾺ].51]. οῤ . ]ο(Μ.86.214τΑ}. 
διοικ-έω, 1. εομίγοὶ; ἃ. ἴῃ βεα,, 1,5; Ὁ. οὗ ποσὰ] δηα βριστυα } 

1ηΠπδησε “-εῖν τὴν ἀγνωμοσύνην τῶν ἀνθρώπων Πον, ΟἸδηι.2.6Σ; ἔτι 
ὑπὸ σαρκὸς -οεἶται θα. αδεεί.2(2.325Ὲ, Νῇ.31.8850); “-οὐμεθα, δέει 
τε τιμωρίας, καὶ σωτηρίας ἐλπίδι... καὶ ἀσκήσει τῶν ἀρετῶν τ, ΝΖ. 
07.30.10(Ρ.138.2; Μ.36.1288); ψυχικὸν κληθὲν σῶμα τὸ ψυχῇ καὶ οὐ 
πνεύματι ἁγίῳ “οούμενον Οδοιτα, ΤΟ Ὁγ. τς: 44{0.443.0}; ο. οἵ αἴνὶπε 
θΟνοτη τ θηΐ οὗ γγου]α : ραρϑη θεοὺς τοὺς τὰ πάντα “-οὔντας 7. (ἀνῥ.4:; 
ΟΒπβίδη τὴν τοῦ δημιουργήσαντος καὶ -“-οὖῦντος τόδε τὸ πᾶν.. δύναμιν 
ΑἸ ΒΕΠΔΡ.»65.Ξ(ρ.52.321; Μ.6.981}0}; τοῦ τέχνῃ ἀφάτῳ καὶ δυνάμει 
“-οὔντος τὰ ὅλα θεοῦ Οτ. ῤγῖηε.4.1.1(0Ρ.303.6; Μ.11.3528); ΜΕΙΠ ἐγηρ. 
2.4(ρ.10.8; Μ.18.520); ἀγαθῇ θεοῦ προνοίᾳ...--εἶσθαι τὸν κόσμον 
ΠονἸενι.2.36; αὐτοματισμὸς μὲν οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ κατὰ πρόνοιαν 
“"εἶται ὁ κόσμος 1Ὁ.1τ.24; ἃ. οἵ ΟἸΠΕΥ ρονγεγβ, ζοάϊας (4 ] 6 π ἰϊ8}}} 
ὡς γὰρ ὑπ᾽ ἐκείνων ἡ γένεσις ““εἴται, οὕτως ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἡ 
ἀναγέννησις ἐφορᾶται (ἸοΙ, ἐχε. ἐ ποί, 250 .115.13 : Μ.9.6728) ; ΔΠΡΈΪ5 
(Να!εη ]πΐ8η), ἴχεηνλαεν. τ.23.3(Ν.7.6124); κατ᾽ ἔϑνος καὶ κατὰ 
βασιλείαν ἀρχάγγελοι “οοὔσιν (οΒη).[π6.20}.2(.4.88.13260}; 2. οὐ- 
γηϊμδίεν; ἃ. οἵ ῥυιοβδίβ᾽ δάμη ]βίσα ΠΟ. ὁπ δατίῃ οὗ Πρδανθπὶν 
{πΐπρθ, Οἤγγϑβ.5ας. 3. 5(0.54.7; 1.38238); Ὁ. οὐ ϑἀτηϊηϊδίταϊτίοη. οὗ 
ΟΒύυτοι, ΌΚ ἀῃ ἀροβεϊς, Οἴθηιρ. 5(Ν8.2.408); Ὁν Οῖθπορβ, ΜΙ ΑΜ «ἴ 
τ τὴ]οί δά κ, ο. 340); τὸν τοῦ ἐπισκόπου κλῆρον...“-ἥσαντος ΕΡΙΡΗ. 
ἤιαέτ. 63.3(Ρ.4οο.9; Μι4τ. τοθ40); (ΟΡ(δι)εαν.2; ὅ τὴν ἐκκλησίαν... 
““ὧν ἐπίσκοπος (ΟΒα ον. 12; ΤὭαστ. ρ.86(4.1157); 6. τησπδϑβίϊο, Ὁν 
οἰκονόμος οἱ τηοπαβίετν, Κ᾽ αεῖ ᾧ βπ(ρ. 56. 14); ΤΕ ΡΙΓομά, τοι; 
3. αεἰ ας "ΜΟΜΩΘΕΥ ΤῸ ἃ. αἰτοὺβ δοίη τῷ οἰκείῳ σοῦ δήμῳ παρ- 
ενοχλοῦσιν, ἵνα ὁ Κρούκης ““ἤσῃ ΤΉΡΠΗ. εἦγοτι. Ρ.24τ(Μ.τοβδ.6ο8Α). 

διοίκησις, ἡ, Δ, αὐνεπμιείγαϊον, εοηϊγοὶ, ογάογτηξ 1. τὰ βεη. οὐ 
χρὴ ἐπίσκοπον ἢ πρεσβύτερον καθιέναι ἑαυτὸν εἰς δημοσίας δ. (αἩ. 
ΑΡΡιδι; 2. οὗ οτάετπρ οἱ ψουἹά; 8. ὈῪ ρᾶρϑῃ ἀει[165 δι᾿ οὖς... ἡ 
τῶν δημοσίων δ. συνίσταται ΜΑΧΊΤΩ "5 Ὠ 4184.8}}.Ε5.ἢ.4.9.068.6 
(Μ.2ο.8250); ῬὍ. ὃν Οοα οὐρανοὶ τῇ δ. αὐτοῦ σαλευόμενοι ἐν εἰρήνῃ 
ὑποτάσσονται αὐτῷ τΟϊοπ.2ο.α; Τυβῖ,ἀϊαὶ.20.3(Μ.6.5378); οἵ λογικὴ 
καὶ θεία ὃ. τεβεςϊεᾷ 1π πυχπαπ σονεχιιηρηΐ, ΟΠ]. οἐγ.1.24{ρ.1οο.3; 
Μ.8. 9058); τῇ μιᾷ καὶ θείᾳ τῇ προνοητικῇ δ. 19.2.2(ρ.χττ5.2; 9330); ΟΥ 
07.6.3(0.312.14; Μ.11.4374}; τοῖ. Ῥσοῦίθηιβ οὗ ρχονίάεβηςρ, ἰᾷ. ῥγίῃε. 
3.1.17(0.229.1; Μ.ττ,2850)}; Ἐπ8,.ε.6,.6(2400 ; Μ,21.4248)}; ες, ὃν 
(μηβε, Ἐπι5.ε.1.1.13(0.72.12; Μ.24.852.}; τῆς τῶν ὅλων δ. τὴν 
πρόνοιαν ἀναδέχεσθαι αὐτόν 1Ὁ.5.2(0.142.13; 0774}; ὑπήκοος πρὸς τὴν 
τῶν ὄντων δημιουργίαν. ..ὑπήκοος πρὸς πᾶσαν ὃ. Ἐπη ἐχ. Π4.2(0.256) ; 
α, Ὀν δῆρεὶς ρούγειβ τινὰ τῶν πεπιστευμένων τὰς ἐν οὐρανοῖς ὃ, 
Ῥίορη.7.2; ΑἸθθηαρ ἰορ.24.3(Μ 6.048.) Μεῖῃ.γ65.1.327(0.278.2; Μ.4:. 
11044}; οὗ εν! τὴν τοῦ ἀέρος παρὰ τοῦ δημιουργοῦ κεκληρωμένος 



διοικητής 

ὃ. Βα5.8ς].07.23.1τ(Μ.8ς,2600); 3. οἵ δοοὶ, βαπιϊδίτα το τὴν δ. 
τῆς ἐκκλησίας (ἰφη.6ῤ.3(}}.2.374};. ον, ΟἾδηι. 3.64; ἔθος.. «τὸν ἐν 
τῇ Ἀλεξανδρείᾳ ἀρχιεπίσκοπον πάσης τε Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος, 
Μίαρεώτου τε καὶ Λιβύης, Ἀμμωνιακῆς, Μαρμαρίδος τε καὶ Πεντα- 
πόλεως ἔχειν τὴν ἐκκλησιαστικὴν δι ἘΡΙΡἢ ἤ467.68.τ(ρ.141.17; Μ.42. 
1854); Ῥτος.15.42:1τ- ο( .87.22648); ταοπαβέῖς, Κ᾽ Ραεῆ, ᾧ 130 
(ρ.82.27); ϑευσία Οἰνηρ.τίρ.44); 4. οἱ Ομυτοὰ ογάον οὐδὲν παρα- 
κεχαραγμένον τῆς πίστεως... «οὔτε τῆς ὁμολογίας, οὔτε τῆς ἐκκλησια- 
στικῆς δ. καὶ κανόνος καὶ πίστεως ἘΡΙρἢ.ἤσεγ.7ο.το(Ρ.242.27; Μ.42. 

3560). ᾿ 
Β., τρῆεγε οὗ αὐρεηειγα οΉ ΟΥ φουόγημισηΐ; 1. ἴὰ σϑῃ,, Ἐπ5.}.6. 

2.23.2(}1.20,1960); 2. ἃ ργοιρ οὗ εἰυἹῖ ῥγουΐηεος πονευηβα ὈΥ ἃ νἱσατ, 
(ρηβί.ρ. Ετιβ...(.4.36(ρ.131.30; ΝΙ.20.11858); (οηβε, ἐδ. 3.τοί(ρ.86.26; 
10770); ὅγηῃθβ,ερ.73(}.66.14370) ; 3. χεσοστηζεᾷ Ὀγ ὉΠΌΣΟΝ ἀπα επὰ- 
Ῥὶογεάᾶ 885 απ οὗ δαγηἠηἸβίχαϊίοη, σγομρ οὗ Ῥγουΐπεες δατηϊτάβιογθά 
Ὀν ΘΧΘΙΌΝ ΟΥ ῥαίτδσοῆ τοὺς ὑπὲρ διοίκησιν ἐπισκόπους ταῖς ὑπερ-- 
ορίοις ἐκκλησίαις μὴ ἐπιέναι.. «ἀλλὰ..«τὸν μὲν Ἠλεξανδρείας ἐπίσκοπον 
τὰ ἐν Αἰγύπτῳ μόνον οἰκονομεῖν, τοὺς δὲ τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόπους 
τὴν ἀνατολὴν. ...διοικεῖν..«καὶ τοὺς τῆς Ἀσιανῆς δ. τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν 
μόνην οἰκονομεῖν (ΓΟΡ(381)εΩΉ.2; ὃ ἀρχιερεὺς τῆς Αἰγυπτιακῆς ὃ. 
ῬΆ]].ν. ΟΠ γγ5.1(0.39.5; Μ.47.24); ἐδι(ρ.41.1τ2; 25); νενοσηκότων πρα- 
γμάτων ὅλης τῆς Ἀσιανῆς δ. δι᾽ ἀπειρίαν.. «ποιμένων 1δ.τ4{(0.88."56; 
50); κληροῦται... τῆς... Ποντικῆς ὃ. ᾿Ελλάδιος..., Γρηγόριος ὁ Νύο- 
σῆς..., καὶ ᾿᾽Οτρήιος ϑοοτ.ἦ.6.5.8.το(Μ,67, 5Β0Α); συνελθοῦσα σύνοδος 
ενὲς τῆς Αἰγυπτιακῆς δι Ογτ.ερ.Υ](0.33.5; 55,670) ; εἰ δὲ πρὸς τὸν τῆς 
αὐτῆς ἐπαρχίας μητροπολίτην ἐπίσκοπος..«ἀμφισβητοίη, κατα- 
λαμβανέτω ἢ τὸν ἔξαρχον τῆς ὃ., ἢ τὸν τῆς... Κωνσταντινουπόλεως 
θρόνον, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ δικαζέσθω ὈΌΒΑΙς, οαη.Ὁ; οἷ. «πατριάρχαι ὃ, 
ἑκάστης 164. αεἰ.2(4{Ὁ 2.1.2 0.78.26; Ἡ..2.28:8); τοποτηρητῶν τῶν 
ἀποστολικῶν θρόνων τῆς ἀνατολικῆς ὃ, ΟΝῚς,(γ)87)αεἰ.3(Η.4.124Ε) ; 
4. ἀϊοσεξε ρονθτηθά Ὀν ὈΙβπορ, (σά. 4 γ.55 Εἶτ. [Ξε παροικία Ἰπῖτα]; 
ἦῤ. 56 [πη οι αι ρσθαθ]α ΠΗ παροικία]; ἐδ. 1τῇ. 

Ο, ἀϊρερίΐοη, 41. 1σιο(ρ.τ56.21). 
διοικητής, ὁ, αὐνεηείγαίον, σομίγοἰ θν, Οἵ ὈΙΒΠΟΡ οἰκονόμον καὶ δ. 

τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων (οπεοὶ..4}}.2.3:.5; οἵ Οοα πάντων ὃ. 
Ατιεῤ. Αἰοχαρ. ΑἸΠ. 5 γη.τ6(0.24..30; Μ.26.7094); οἵ Γυδὲ τὸν πρῶ- 
τον ὃ. τῶν ὅλων (Ἰξη}.εἰγ.7.2(ρ.8.14; Μ.9.4134}. 

διοικονομέω, 1. ἐδαὶ τοΐ!ἢ, αἰξομᾷ ἰο, ΟΥομονι.1.2.. ἢ. 76γ.(ρ.00.25; 
Δ1.13.3840); 2. αγγαηρο, ογάογ, ΜδιΠ γες.ι.43(ρ.201.2; Ν.41.1113Α}; 
(οηβέ.07.5...3(ρ.156.26 ; Μ..20.12408); Θτπη.ΟΡ ογυχ(Μ.08.232}). 

δίοιξις, ἡ, ΟῤΦη]ΉΡ, ταεῖ. τῶν γραφῶν...δ. ταῖς τῶν μανθάνειν 
ὀρεγομένων ψυχαῖς ΟἸςπι. 5 ̓».2.ττ(ρ.130.7; Μ.8.985Α4). 

διολισϑαίν-ω, 1. “ἢ αἰρῶν ἴτοτα, αἰ ατῦαν ἴτοτα, Μείῃ.γ6ς. τ όι 
(Ρ.326.8; Μν41.11608}; Ἐιι5.6.}}.τ.χ(ρ.72.6; Μ.24.84900); Ὠϊάγτα. 
1γ1}.3.2](λ4.39.9444}; “των τῶν..«νοημάτων Ὁ ε].Ὀν2.}..6.2.13.4(Ν.85. 
1253}; 6, ἐκ: ἐκ τῆς μνήμης “ποντος ὥγῃηοβ.η σοι. τ2(ρ.183.16; Μι6ό, 
13168); 2. Κρ ατὐαν τονατάς, Ογτ ίαῤἧ. Π (α,4το 0); οὐρανὸς καὶ 
γῆ---πρὸς πτῶσιν ποοντες Β65.36],07,1τ.2(Μ.85.200). 

Ἐδιομιλέω, ἐὐησεγξε ἱορείδον, 7ο.}).Β..7.238(Μ.06.12204). 
Ἐδιομοσία, ἡ, ῥίεάρε, ογαὶ τοαγγαμέν, ΛΊΠ ΒΟΠοΙαδὲ, οί. 5, 2(0.71). 
ἘΔιονυσιακῶς, {ἀε ιοηγοίας ([Ώ6 Ατδοραρ το) ἐπεέπερ...ταῦτα 

μιμήματα κἂν οὐκ ἀνθρωπόμορφα" μάτην καὶ ὅσα ἄλλα αἰσθηταῖς 
εἰκόσι, 4, εἰπεῖν, παραδέδοται ἡμῖν" δι’ ὧν ἐπὶ τὰς νοητὰς.. «φησίν, 
ἀναγόμεθα θεωρίας Τμάτιϑιμα, ερὈ.2.36(}1.90.12208). 

διοπετής, {αϊΐσῃ ἤγοτ (οά, τλθβο. α5. βυυθδῖ,, ἈρΡΈν, ἃ νε]εᾶ 
ὩΔΤΩΘ ἔογ (Βειβὲ, δγς.(ρ.28.10). 

ἸἘδιοπλίζομαι, αν» ογισδοί ῇ ἱμογομρμίν, ἘΡΙΡΗ, ἤαογ.66.7ο(ρ.112.4; 
Μ.42.τ4τᾺ}). 

Ἐδιοπόμπησις, ἡ, ἀΐδηιδεαὶ, ρεϊξίηρ γἱά οἵ, ΟἸδα.  γ.7.6(ρ.2ς.2Ι, 
ν.], διαπομπήσει Μ.0.4484). 

Ἐδιόρασις, ἡ, Τηεῖρ], ΝΊΘΘΡἢ ΤΠ τ γι. 2τό(Μ.86.3185 4); 6.236 
(3201), 

διορατικός, !. εἰδαγεοισμίεά, τ 85. μη. Ο(2 ρ.2ο8.16; Μ ᾷς. 
8050); (γυ5.ἤ)5.4.2 ὧν Τήν, (11.572); πθιιΐ, 845 βαῦθϑι,, Οτ.ελοί. 
ἤῃ: (δηϊ.2:τ|(Μ.τ7.2688)}; ΓΒ τνβ.ἤοημ. 5.5 ἴῃ 2 ΤῊῆθοδ (τα. 5448); 14. 
πομι. 12.210. ΤΤῆίρι, (1τ1.622Ὰ); 2. ἀἸδεογμίηρ, βεγοοροθ; ἃ. 1π σεη., 
οὗ 5ρίῖταϑὶ ἀπά ᾿πιθ]]θοίι4] ᾿πβίρῃΐ τὸ δ. τῆς ψυχῆς. «ὄμμα (Ἰοτα, 
}αεά.2.ο(Ρ.2ο6.31; Μ.8.406Ὰ); ὅ δὴ συνίων καὶ δ, οὗτός ἐστιν ὃ 
γνωστικός ἰά.5ἰ7.4.22(ρ.3ο8.5; Μ.8.13458); ψυχὴν..«τοῦ τε ἀληθοῦς ὃ. 
καὶ τοῦ ψευδοῦς διελεγκτικήν 1δι6.1τ(ρ.477.15: Μ.0.3128):; 19.7.7 
(Ρ.33.23; 4648); ψυχαὶ νοεραὶ καὶ δ. ΟτΟἍΕεοη ἴῃ Μίξιατ.τ7(Ρ.63.7; 
Μ.13.οὅτΑ); ἃ. τῆς ἀληθείας ὄψεις Ἰᾶ. 70.20.32(26; Ρ.260.1ο; Μ.14. 
ὅ450); τὸ λογικὸν.. «καὶ δ, τῆς φρονήσεως κάλλος Μοί,Φνη:.6.1 
(ρ.ὅς.5; Μ.τϑιττ30); ὃ. τοῦ βελτίονος στ Ν γον, Πος τοί .44.3058); 
ὁ κεκαθαρμένος καὶ ὃ. τῆς ψυχῆς ὀφθαλμός 14. ον.5 ἴῃ Οαηὶ.(.44. 
8648); ὃ. ἐκεῖνος, ὁ δι᾽ ἑνὸς τοῦ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοῦ πρὸς μόνον τὸ 
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διοριστικός 

ἀγαθὸν βλέπων τὉ.δ(0524}); 16. πμη.32(2 Ρ.14.2; Μ.45.5)70); ὃ δὲ δ. 
τὴν ψυχὴν καὶ πεπαιδευμένος, μὴ μόνοις ὀφθαλμοῖς ἐπιτρέπων τὴν τῶν 
ὄντων ἐπίσκεψιν, οὐ μέχρι τῶν φαινομένων στήσεται..«ἀλλὰ καὶ ψυχῆς 
φύσιν περινοεῖ 1(νἹγροιτίρ.291.23; Μ.46.3648); [5]8.Ῥὲ].ο,ῥ.2.188 
(}1.γ8.6270); τοῦ. 70.3:23 «Αἰνὼν δὲ ἑρμηνεύεται ὀφθαλμὸς βασάνου, 
τουτέστιν ἐξητασμένη..«καὶ ἔγκοπος θεωρία. ὃ. τοίνυν ἐγένοντο οἱ 
βαπτισθέντες Ν1].6}}Ὀ.1.273(81.70.1844); Κι Ραελ, ᾧ 42(ρΡ.26.20); Γ΄, 
ῬαεΐΣ δ(ρ.1τ74.}}}; οἱ ἀδπιομβ δ. -..-. τῶν ὑλικῶν ἰδιωμάτων {Β85.15. 
218(1.543Α; Μ.30.4960) ; Β. ΟΣ Ῥχορῃρίίο ᾿ϑισηϊ οἵ ᾿βεοοηά βίραῖ᾽, οὗ 
ἀδιθοῃβ ἔχοντές τι περὶ τῶν μελλόντων ὃ., ἅτε γυμνοὶ τῶν γηίνων 
σωμάτων τυγχάνοντες Οτι(εἰς.4.02(ρΡ.36ς.12; Μ.11.11690); 10.7.4 
(ρ.156,4.; 14258) οἵἵ. 5. ἀφή; καθαρεύουσα ψυχὴ..«δύναται, δ. γενομένη, 
πλείονα καὶ μακρότερα βλέπειν τῶν δαιμόνων Αἴἢ,».Αἀπίοπ.54(Μ.26. 
8938); [516 ῬΕ],ερ.1.42(Μ.78.20ο80); «ροῤῥί,ςΡαίν.(Μδς. 38:0); 

, Ὀνχ.15.2.5(2.341Ε}; ὅταν γὰρ ὁ ἐν αὐτοῖς κύριος...«ἀποκαλύπτῃ αὐτοῖς, 
ὃ. εἰσιν" καὶ μὴ ἀποκαλύπτοντος, ὡς πάντες ἄνθρωποί εἰσιν, μέντοι γε 
ἀδιάλειπτον ἕτερον δ. ἔχουσι τὸν κύριον ὁρᾶν ἵὉ. Ῥαεῖ, ᾧ 48(ρ.31.12); 
Ογτδ.υ.5αδ.γ(ρ.91.190); ΟὙαρ. ἀταϊ. ((χ.Ζαςδ.)2.8(Μ,.01..66,1418); 
ἐξ. χ,τα(τότα); Μαφυς. ίδο,. ΡοΡΡἢ.35; Τλοχ.ἀοείεττ,6(Μ.88.χ)41Ὰ); 
Ο. ξΟΉ ΣΙ ΒΗΠΉΡ ΤῊ ῥγοβέειῖο ἱηδῖρὶ τὸ ὃ. χάρισμα 45 τοπαβίῖο αἰίαΐη- 
Ιηδηΐ, ΔΙ ηΟΠΒ5 6}.3(Ρ.439.13); ΒατΙβ. γέ: ριρτοθαι (Μ.88,18129); 
Βίορῃ, Π΄ας δ ορ (ΜΝ του. 1688); 4. πθιιξ. 5 βυιθβξ., ἐπείρα, ἀΐε- 
ΠΟΥ ΗΘΉ τὸ ὃ, τῆς ψυχῆς ἀποτείνειν πρὸς τὴν εὕρεσιν ΟἸΘΠη, ἐγ. 5.1 
(Ρ.333.8;Μ.0.254); Οὐ» »Κγ».6 τπι ὰ Καρ.(ρ.297.10; Μ.12.9031); Ογνϑβ. 
Ποη.13.1 ἴῃ. Ἐρ}ι(τιοθα); Ῥσοῦ]. ΟΡ ἀηημη!, 2 (Μ.8ς. 4204); οὗ σοά 
ΠΟ Ὲ ἰεγαϑ᾽ ταργεβεηΐς τὸ δι, Ὀιάντ ({Β45.} μὲ. 5(1.3160; Μ.20. 
7570}; 6. 1ῃ ἰπτεσργείδίίοῃ οὐ πϑιὴθ [5χα6ὶ ὁ τῷ ὄντι δ. ΟἾδπι. οἰν.τος 
(ρ.2ο.15; Μ,8.7254); ΟΥ. ,".26 ἐπὶ 70.(ρ.503.25); Επ5.4.6.4.το(ρ. 166. 
11; Μ.22.2778); 104. -,71:17(Μ4.33.16134); ΝῊ ὀχόγε.26(Μ.γ0.7538). 

Ἰδιορατικῶς, 1, τὐἱ ἀϊδοοεγηηεηὶ, ΟΥ. [9.20.33(2]; Ρ.370.22; Ν΄. 
14.6480) ; Βας5.πονηοΐῃ Ῥς.48(1.182Ε ; Μ.29.4454); ΡῬτος. Ὁ Οη.18:χ--3 
(Μ.8γ).3650); 2. τοῦ εἶταν ῥεγεοῥίίοη, [Β85.15.182(1.512Ε; Μ.3ο. 

διοργανόω, ῥαεἠίοη, ΤτΝ γ85.07.2 ἢ θη. : 26(Μ.44.2038); 
Τιδοπξ ΗΝ 6ς:.4.0(Μ.86.τ6όοο). 

διορϑόω, εογγεοΐ, ξεἰ γῖφἠϊ, ἀνιεμά ; οὗ Τῶοταὶ αηα βρὶ για αιηθπά- 
τηθηΐ, ΟΥἷῥῤγίμξ.3.1.23(0.24τ,.4; Μ,ττ. 3008); ΚΡ αεὶ, Φ 7ο(ρ.ς 1.17); 
διορθῶσαί σε τοῦ σφάλματος ΓΚ Ῥαεῖ.Λ, 2(Ρ.125.5)}; ϑορβτ. Η μεν. 
Ογν.εἰ 70.37(Μ.81.35640); οὗ ψοτκ οὗ μηδὲ, Ατῃἕμο.43.)(Μ.2ς. 
173λ}); τὴν τῶν μαθητῶν πενίαν τῷ πλούτῳ τῆς χάριτος διορθωσάμενος 
Β45.561.0γ.6.1(Μ.85.84}). 

διόρθωσις, ἡ, φοΥΥΦΠΟΗ, δοτηρ γέρἠϊ!, απομάρμιθμὶ, οὗ τλοτα! δὰ 
βρ τπ4} δπλθπαπηθηΐ ἡ ἐκ μεταμελείας ὃ. τ γ85.0γ, αἰ φοῆ,3ς 
(Ρ.τ28,15, ν.]. ὄρθωσις Μ.45.028); ΤῃτΟΌρΡἢ ρΡἤγϑίσαὶ βυβοτηρ, ΝῚ]. 
6ὺ}.3.110(Μ.70.4648}; ἄγγελοι...αὐτῷ φανέντες εἰς ὃ. Κ΄. Ῥαεί, ᾧ τοῦ 
(Ρ.71.21); Κ΄ Ραελι.4 27(ρ.155.11); μετάνοιαν καὶ δ. Ογτ, Ὀ».48:ς 
(}1.60.9072}); ἡ εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἴσοδος παραδηλοῖ...τὴν διὰ μετα- 
νοΐας ὃ. Μαχυηγοὶ (Δ. οτ, 6894); οὗ σψοτὶς οὗ Ὁῃπβῖ, Οὐ νυ 95... 
εαἰθεΐ!. 27 (0.1.3; Μ.4ς.72Ὰ)}; μετὰ τὴν ὃ. τῶν ἀνθρωπίνων πλημ- 
μελημάτων ἀναλελυκότα ἸΤΟτΟΝγ85. 4γ,εἰ αὐ. 6(Μ.45.12808); οἵ 
Ομ βι5 δ. οὗ τῆς ἔνανν, νυ. 9.16: τ(Μ.60.813}). 

διορθωτής, ὁ, ΖΟΥ̓ΥΘΕΙΟΥ, ΟΦ τὸο Ξεὶς γίσἠϊ, ἴταπιἤαεν,τ.153.1τ(}.7. 
5778}; Οὗ ΕἸΙΏΡΒΤΟΥ ἕνα δὲ καὶ τὸν ἐπὶ γῆς δ. Ἐπι|5.., το(ρ.222.1τι; Μ.2ο. 
13730); ΟΒτγς ἤσηι.ὅο. 1 ἦπ ΓΜ ὶ.(7.606Ε}); οἵ (Ὠτίσε ὅ..«λόγος...δ,. ... 
τῶν ἁμαρτιῶν (Ἰοτη. αεά.τ.8(ρ.120.28 ; Μ.8.3328)}; δ. τοῦ παντὸς 
Ἐμ5...(.χ2{(ρ.2531.18 ; 13808); ἀδιόρθωτον ἡμῖν τὸ κακόν, σοῦ δεῖται δ. 
Οντ. Ἡ. δαἐεεὶι.12.17; ΟΥὙΟΝγ55.:.}λος.(Μ.44.3070); ΜαςΑδρ.δίευ. τι 
(Μ.34.90004}; οὗ Η. σμοβὶ ὁ κοινὸς τοῦ βίου ὃ. Βαβιμον, η Ῥςιτία, 
92Α; Μ.20.21τ6.}). 

["]διορία, ν. διωρία. 
διορίζ-ω, 1. ἀἀϊειϊηρμίδη, Μείῃ,γες.2.2(ρ.332.15; Μ.4τ. τόδ 4}; 

ἰδέαι... «ποιότησι,..«διωρισμέναι ΗονΟἰδηι.3.34; ἡ τούτων ἴ53ς. 
ἀθανασία ἀγγέλων]...διωρισμένη ἐκείνης [30. ἀθανασίας θεοῦ] ὅσον 
δημιούργημα δημιουργοῦ Τλιάντη. Τγίη.4.τ6(}.30.8724}; 2. σεραγαΐε, 
εἐτυϊάε, οἵ ἱαποίλοι οὗ Τιοροβ ᾧ πάντα διατέτακται καὶ ““εται [)1ΟΡΉ. 
7.2; οἵ Ηοταβ ἴῃ α]επεπίϑη ϑγβίριη καθὸ μὲν ἐδράζει καὶ στηρίζει 
σταυρὸν εἶναι, καθὸ δὲ μερίζει καὶ ““ει, ὅρον Ἰτοη.Παεν.1.3.5(Μ.7. 
4764}; (ἢ γΊ5ἴ0], πνόντες.. «ἡμῖν γυμνὸν τοῦ ἐνωθέντος λόγου δεικνύντες 
ἕτερον Χριστὸν καὶ υἱόν Ὀντ. Η ὁ. το(Ρ.20ο.6). 

διορισμός, ὁ, ἀτυϊδίοη,, ξοῤῥαγαίτομ; οἵ σταυρός ((ποβί.), “3..76.08 
(Ρ.Ζοο.11) οἷζ, 5, σταυρός ; ν. διορίζω, ὄρος. 

διοριστικός, 1. ἀτυϊάϊηρ, ξεραγαῖῖσε; οἵ Ἐοτὰ5 ἴῃ Ὑ Α]οηΐ, ϑυβίθση 
γΠΟ56 ὃ. ἐνέργεια 15 ΑἸπἀεα τὸ ἴθ Μί το: 34, [ταρλαον.1.3.5(Μ.7. 
476Α}; 2. ἀεϊογνείμίηρ, Τδοῦῖ. ΗΝ ο .1.13(Μ.86.14528) οἷτ. 5. 
διατηρητικός ; 8. ἀτείμεῖτυε μόναις δὲ ἰδιότησιν χαρακτηριστικαῖς εἴτ᾽ 
οὖν ὃ. ἀλλήλων νοεῖσθαι γτγ.αροί, ογίφη!, (ρ.51.33; 61.18.20). 



διορυγή, 

διορυγή, ἡ, 1. ῥίαεε μοϊϊοιυοά οὶ, εαυε, ἠοίΐοιυ, Ἰωξοπῖ, Ν,ν..70. 
Εἰφεν, 4τ(ρ.8ο.12); (τ. ἀρ ἀταϊ,((Σ.280}.}2.1{Μ..}..66.1290}; 2. ἀϊρ- 
δίηρ ᾿πγομρὴ μνημάτων δ. 1514.}6]. ἐρῥ.χτ 40ο(Μ.]8.4494). 

Ἐδιορυκτής, ὁ, 0η6 τοῆο ἀϊρε ἰξγομρῖ, δηγρίαν, Το δαὶ. 8.9(Μ.122. 
1328}. 

διορυχή, ἡ, ἀἰρείηρ ἐπγοισὶ ἴου Ὀυγρίατν, Ἐβα]αβ ογ.8.17(ρ.40). 
ΚΔιοσκοριανοί, οἱ, ΠΘΠῚ6 ΟὗἩ ΠΙΟΠΟΡΏ 5:16 ϑεοῖ ψῆο0 ϑβεραγαῖθα 

ἴτοτα Τίμα. 1 ΑἹ. αἴζεν Ἰατίεσ τερεῖνεα βοπῖε οἰεσρν οἵ Ῥσοίειϊιβ ἱπΐο 
ὈΟΠΙΠΊΠΠΙΟΙ, “}ο[]σιθονς ἢ Ῥιοσεογις, Ττ..ΟΡ μαεν.(Μ.86.440). 

ἘΔιοσκορῖται, οἱ, -Ξ- ἴοτερ., δι. ἐγ ρἢ  ΞῸΡΡ!.(}.283.11:); Δμδϑῖ. 
δ. μαθγ. (0.261). 

διοτρεφής, ῥτοῦ. {.1, ῸΓ διοπτῆρας, 5εεγς ἐπὶ γόητας καὶ ὃ, 
αὐτομολεῖν ἐζαε9, Νὰ Ζιϊαί, ττ2(Μ.38.002). 

Ἐδιούσιος, οὗ ἐτῦσ Ξιἰδείαμεες ὃ. ὄντος Χριστοῦ εοπί. ΗΠ. Ν᾽ 65,.1.24 
(Μ.86.14928)}. : 

διόχλησις, ἡ, αηηογαπεσ, Ἐλι5. Ὀς.142: ττ(}.24. 528). 
Ἐδίπετρος, ᾿ δε ιϑθεΉ ἕο γοεξς ἐν τῷ φρέατι διπέτρῳ ἘΡΊΡΗ. σόητηε. 

τοί Μ.43.30 ὁ; (οΠ]. τῇ φρεάτιδι πέτρᾳ). 
- διπλῆ, ἡ, 1. 8. ΟΥΈΟΔ] βίρτι,}» αἀἦρία. μαπε σονιρίογες ποςίχι αὐ- 
ῬΟΉΜΗΙ ἴῃ δγῖς δεείοσιαςίεογηι υἱγονη αὐ φεραγαπάα ὑεἰ [αα] 
ἀφριποπείγαπάα ἱσείζηπομία.. δογριγαγνι. ἢ» αἀτρίο περὶ στίχον. ματε 
ῥγῆπης Πιορογας δ γγασμδαμμα βοϑμῖ! Ηοητογίοῖς ὑεγεῖδμς αὐ Ξεραγα- 
ποηθη Οἰνηιρὶ α ξαεῖο. ἢ» ἀτρῖε περιεστιγμένη..«Παης αηλφμῖ τη ΠΣ 
οῤῥοπεδαπὶ φάθ Ζομοάοίης..«πθη. γρεὶθ αὐγεεεγαὶ, αμὶ ἀεϊγακεγαὶ, 
αμὶ ρερημίαυέγαὶ.. .» αἱρίο ὀβολισμένη ΤΉ ΕΥΡΟΜΤΙΗΥ αὐ Ξοραγαμάος 
ἤη εομιοοάτις σε ἰγαροεξάϊ!ς ῥεγίοάσς...Ξ αἰῤίο φιέροόγμε οδοίαία 
ῥομεμν αὐ ἐοπαϊοηος ἰσσογμη ας ἐραρονις ρεγβοηαγεηφηε πεμία- 
ἰα5. ΣΣ - ἀΐρίο γρεία εἰ αὐύονοα σι βόγης οδοίαία ρΟΉΣΙ βημία ἰοζο δο 
πιομαάο, εἰρη βεαίψιο εἰγιτίθηι δοφιθηίθη φοφιθ 6556, 1514... δἰ ψηη. 
1.21.13{.: 2. α Βἰμά οὗ γοά, Ἀσπος ἃ ῥίοτο οἵ σις 8 τοῦ, Ττεροηΐ, 
ἰερ. Η οι. (Μ.86.5848) ; ἐδ. το(π02Α). 

διπλόη, ἡ, 1, ἀοιδίε-ἀράμεςς, τηο πα ἸΟΉ ἰὼ ργὸ πῦο τῦᾶγξ 
εἰς τὴν μέαν ἐκείνην ἕξιν ἐκ τῆς εἰς τὴν ὃ. ἐπιτηδειότητος ἐκθλίψαντας 
ἑαυτούς (6 Π.51»γ.7.7(0.35.3; Δ1.0ο.465 0); 1ὁδ:7.1τ8(}.γ8.2.; 5568); 1ἃ. 
εεἰ. δίρ.129.3; Μ.0.7018Β)}; 2. αγιδίριεϊν, ΟτιΟ εἰς. τ. τϑ(ρ.70.4; Μ.τΙ. 
6020); Οτ. ΝαΖιεῤ. 8 (}1.37. 1168}; Ογυαρ. αὶ, ογ.3:1τ4{0.370.13); 
3. ἀμρ[ίεῖν, το ΝΖ. αγη1.1.2.34.64{Μ}.27.0504}; ρἷπτ,, 46.2.1.14.25 
(12474}); Οτγβ μον. ὅι1 τπ ον (ΤΟ. Α02ΕῈ}; ΟΥτ Ῥς, τα τ τ(Μ.60.1030); 
4. πυοίοί ἐπαγαείεν, [ΠΏ 50]. ἁπλῆς...«τῆς τοῦ λόγου φύσεως... οὐδεμίαν 
ὃ. καὶ σύνθεσιν ἐν ἑαυτῇ δεικνυούσης Οτ Ν γββ.ο»,ἐαΐδελ τίρ.9.τὸ; 
Μ.45.120}); οὗ αἰνίπα πδίυσα πᾶσαν ὃ. ἀπαναινομένη 1οη, ΑΥ.,»,4.0 
(Μ..2.825Ὰ}; (Βσιβίοὶ. τῶν φύσεων ἀσύγχυτος ἡ ὃ. γνωρίζεται ΞΟΡΗΥΉἩ, 

ἐῤονη.(Μ.87.31778). 
διπλοῖς, ἡ, εἰοαΐ, Ἐλι5.},6.7.18, 2(Μ. 20,6800); ΟὗἨ ῬυΙεβο]ν τοῦς, 

Οτιεηρασὶ, (Ρ.28κττ; Μ.12.1ο168); οἱ ὈΙΒΠΟΡ᾽ 5 οἴοαῖκ, 'ῃ σου δ  βοη 
οἵ Β451 ψ τ ῃ ΘγηθεΙ, στ: Να2.0».43.12(}}.36. 5964); [ο.Μοπ.ἤγΡρι. 
Βα: «(Μ.ο6.1272}}). 

. Ἐδιπλοκαρδία, ἡ, ἀμρίϊοϊίν, διά. κ.τ; Βανη.20.1. 
Ἐδιπλοκίνδυνος, σεν ἀαηρενθιις, βου 5. εγαεὶ.τ. τδ( ΝΜ 02. 

Τ21ΟΑ). 
διπλόος, 1. ἐμαϊ, οὗ ἴῆῶο κἰμάς; ἃ. 1π ΒῈΠ. τὸ βάπτισμα οὖν ὃ. ..., 

τὸ μὲν αἰσθητὸν δι’ ὕδατος...τὸ δὲ νοητὸν διὰ πνεύματος ΟἸΙΕτλ. Ἔχε. 
Τβάοὶϊ, δτ(Ρ. 132.8:} Μ.. 6968); δ. τε ἡ δύναμις τοῦ πυρός, ἡ μὲν πρὸς 
δημιουργίαν...«ἡ δὲ πρὸς ἀνάλωσιν Ἰα.6εῖ. 26(ρ. 144.1:6: Μ,9.7124}; οἱ 
Ῥεπίθοοβίαὶ τοηρτιο5 ὃ. τὴν χρῆσιν..«τὸν μὲν διάβολον καταφλέγειν, 
φωτίζειν δὲ τοὺς καθημένους ἐν σκότει ΤΌ ΠτΥΞΚ. ῥέηΐ.2(3.702Ε)}; 
Ὁ. (μηβίο!., οἵ (μεῖϑὲ 35. ροββθϑϑίηὴρ ὕνψο Ὡϑίασοθ ἀπεστάλη μέν, 
ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος ὃ. γὰρ ἦν ΟΥ.Να2.07.38.15(Μ.36.3280) ; λαβὼν τό, 
Ζριστός, ὡς τῶν δύο φύσεων προσηγορίαν σημαντικήν, ἀκινδύνως 
αὐτὸν καὶ δούλου μορφήν.-..καὶ θεὸν ὀνομάζει, τῶν λεγομένων εἰς τὸ 
τῶν φύσεων ἀλήπτως μεριζομένων ὃ. Νεβί. ΚΚ» Ὁ ο(ρ.254.12)ρ.Ὁντ. 
ἀροϊ, ογτοηέ(ρ. 29. 6; 6' τόσο); οἷ. τιηφα ἐρὸ ἀμρίτεσνι Ο ἀγιβίντι 
βοίμε ἀῤῥεῖϊοἕ ΠΟΙ φερισροη οἱ ἰορίτη φοἰμεῥίϊο εἰ ἀεὶ 
πμρσμραὶΐ βδεϊαμίθηι Νεβί ν.Ὁ ο(ρ.259.8); ἀπρίτοεσηι εοηβίξανπεν εἰ 
αὐογειβ μὲ πρτέμι, 18.{ρ.263.14}; ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὃ. ἐστὶ τὰς φύ- 
σεις ἐξ. τοί(ρ.274.15); ὁ εἷς ἐστι δ., οὐ τῇ ἀξίᾳ, ἀλλὰ τῇ φύσει ἐ. 
Γ τδίρ.ϑι.ϑ)αρ.ντ Ν᾿ δὶ. 2.6(0.44.6; 61.448); Ναβί. Ρ. Ῥ «(ρ. 354. 13) 
1}.(0.72.34; 65.008}; ἀποσώζει δὲ...ἐν τῇ καθ᾽ ἑαυτὸν θεωρίᾳ τὸ ἐν 
νοήσει ὃ. διὰ τὴν μετὰ σαρκὸς οἰκονομίαν ὕνγτ. 6.1τ.0(4.974}) ; εἰμὲ 
γὰρ νῦν κατ᾽ οὐσίαν ὃ., καὶ ἄνθρωπος δηλαδὴ καὶ θεός ΤΟτ Ν᾽ 85. ἤσηι. 
6.36 τ. 7ο.(0.2τ4.11);: ὁρᾷς αὐτὸν ἐπὶ πῶλον σήμερον: ἀλλ᾽ ὡς 
ἄνθρωπον' ὃ. γὰρ ἦν Ἑα]ορ.᾿αΐνι. δ(1.86.29258); κατὰ Γρηγόριον καὶ 
τοὺς λοιποὺς πατέρας οὖν Κυρίλλῳ φαμέν, ὅτιπερ ὃ. κατὰ τὴν οὐσίαν" 
καὶ πάλιν κατὰ τὸν αὐτὸν Κυρίλλου σκοπόν, ὡς οὐ ὃ. τῇ χαρακτηριστικῇ 
ὑποστάσει- εἷς γὰρ ἔμεινε καὶ ἐνανθρωπήσας ὁ θεὸς λόγος ΕΡτ,Απί,. 
7) ».(Μ.86,2τοϑθ); Ἐστερσεπι, {τ ς}.(Μ.86.6.48); τὴν φύσιν ἁπλοῦς. ἅτε 
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διαμείνας θεός...καὶ αὖθις δ. ὡς γενόμενος σάρξ Μαχιοῤηδε(Μιο τ. 
738); 2. ἀοινιδίσά, 1.6. ἕῦο μετὰ ὃ. ἦμαρ Νοπη,ραν. [0.4.43(}}.43. 
818); 1. 1: ἸϑίροιΒ); ποιεῖ ὃ, μερίδας ἑκάστῳ τῶν κληρικῶν καὶ 
βάπτει εἰς τὸν κρατῆρα 11. 7αᾶς. (ρ. 230. 10). 

Ἐδιπλοσύνθετος, ἐοηδίμεά ἐπ βαΐγς; οἵ τμε Ῥόπεβ. τουπηᾶ τς 
Ὀταῖπ, Μεϊεπαὶ, ποι τ(Ν.64.11 520). 

Ἐδιπλότειχος, ᾿συΐηρ πσὸ τοαῖϊς, ΤΗΙΡΡ.ΤΉ. [».7.1(Ρ.33.2; Μ.1ττ7, 
10320). 

Ἐδιπλοτομία, ἡ, ἀομδίς Ἰηεϊςίοη, Μῖν. ἀγίοηι, 27(Ρ.40.10). 
Ἐδίπλουτος, ἀοιδὶν γίελ, δεἰοῖ.28 τὰ 10.(] πὰ. αὶ. τ 1.88.6 520). 
δίπλωσις, ἡ, ἀσμδίϊησ, Τιεοηῖ. ΗΝ 65:.7.4(Μ.86.1γ68.Α}); Ρΐατ,, 

ἱάς, Ηϊεν Ἡ. Τγίη, (Μ. 40.860), 
Ἐδιπροσωπίτης, ὁ, 616 τοῖο πος ἀοείγίηε οὗ πὸ βόγϑοης τῃ ΟἸγΙΣὶ, 

Ἐυβι.Μοη.Φ». (ΜΝ .86.,0244}. 
διπρόσωπος, 1. ποοζοϊ δ. κακὸν ὁ θυμὸς μετὰ ψεύδους ΤΟΡαη 4.1; 

2. πυο-ϊαεεά, ἀφεεῖεί, Τ᾿ Αφον 2.5; 18.3.2; ὃ. τὴν καρδίαν Οντ. βς. 
1 τ: β(Μ 69. ΤΙ174}}; ἃ, ὁΓ τὸῶο βεέγϑβοης, (ὨΥΪΒΤΟΙ, ἐφ᾽ ἑνὸς δὲ προσώπου 

πολλάκις δ, ἡμῖν εἰσφέρεται λόγον σχῆμα καὶ κατ᾽ οὐδένα τρόπον 
ἀδικεῖ τὴν ἀλήθειαν Ογτ. Ῥμΐολ.(ρ.37.21; 53.1448}; μηδὲ διστὰς εἰς 
ἄνθρωπον ἰδικῶς καὶ εἰς θεὸν λόγον, ὃ. ἡμῖν ἀνατύπου τὸν ᾿Εμμανουήλ 
ἰ4ἱπειίρο. (5,.604Ὲ}; 1,δοπί. ΗΝ 65ι.2.16(Μ].86.15720}; οὐ γὰρ ἂν 
ἔλεγόν ποτε γνωμικῶν ἐπὶ Χριστοῦ θελημάτων διαφοράν, ἵνα μὴ...δ, 
αὐτὸν κηρύττωσιν αχ.οῤμδε,(Νί.οτ.568); ἀπαβί. 5. οά (Μ.80.ττ70). 

δίπτυχος, 1. ἀομδίοά, ἀοιδὶ6:; πιθιΐ. ἃ 5 βιι βῖ,, τονε ηρ-ιαδἰσὶ, Ἶο. 
Μα)]. εἤὔγομ.π Ρ.138(Μ.07.2368); 2. πιδαῖ. Ῥ]ΌΥ. 85. βδιιϑί., ἀξῥέγο!δ 
ἔγτοσα ῬΜΐο ἢ πϑῖτθβ. οὗ πόδα σοτητποιηογαῖθα αἵ δυσῃατγιβί, Ἰ νη 
Δηα ἀερατίεα, ψψοτο τεϑα, εἴς ἘΡΙΡΗ.μαθν.ς. 2(0Ρ.325.4; Μ.42.5 084}; 
8. ἴῃ ρθη., ἐπ]. }ας.(0.212.22}; οἵ Γι Οἤγγνς.(Ρ.388.8); βιστιποδηςε, 
οἱ Θισπ, Αὐ. ..,3.3.8(41.3.4374}; Ὁ. ᾿πβοσίοη οὗ ΠΒΙΏ65. 8.5 ΤΟΟΟΡ Ϊ- 
τίου. οὗ ρῥιθῖν δῃᾷ οὐποάοχυ, οὐ Τάτ, λ..6.5.24.τ2(3.τογό); Αἰτιο. 
ἐρ.Ογν.(ρ.24.22; Μ.77.3528); ΟὈΠαΙς, εἰ. ταί 40 Ὁ 2.1.3 04.40.36; Ε.2. 
5520); ΟὐΡ(ς3δ)αεὶ. κίρ.64.4; Ἡ.2.12240); ἐν τοῖς ἱεροῖς δ. ἔνθρτ. 
ἦ..6.3.Ὥι(ρ.ττο,4; Μ.86.26408Β); 6, Ππᾶτηθ5. οὗ σοῦπο}}5 5: ΠΉ] τὶν 1ῃ0- 
βογίθα, (ρζρί(ςξ)αι. 4(ρ.178.425; Η.2.12570}; 1.5 (0.76.20; 15408}}} 
Απαβῖ ρα Μαχ.τ. τ3(Μ.00.1288); α. παπηθ5 γοιπονθα ἃ5. β'ρῃ οἵ 
σοπαφεηπαίοπ, ὕντ.ρ.77(Ρ.61.2; 55.2Οο94}; Ταδῖπ. ἐορζ.{Ρ.104.3; Μ. 
86.1το270}; Τάτ εοῖ. (ν (}}.86.2208); [0.Μ4].εἰγον τῇ Ρ.484{Μ.07. 
ἼοΤΑ). 

Ἐδιπυλίς, ἡ, ἀομδὶε ραίεισαν, Μ.ΡΊοΙ.3.6(0.46.22). 
Ἐδιπυρόω, ρ455., ὑ6 ποΐερ ἱοοίοά ὃν βγε; οἵ σοϊά, Τμάγι δίπα,ῥ. 

τ. 4ο(Μ.00.τοκ 24). 
Ἐδιριγεύω, (18. ἀγροὶ) ἐπφοτί, 7Το.Μ8].εἤγον. 13 Ὁ. 322(Μ. ο7. 481), 
Ἐδίρριζος, το! ἀομδίθ νοοῖ ὃ δὲ μυστικὸς καὶ ἡμέτερος κόκκος, 

ὡς διφυὴς καὶ ὃ. ἐστιν! ἄνω μὲν τὸν πατέρα προαιώνιον ῥίζαν αὐχῶν 
κάτω δὲ τὴν μητέρα, καὶ δι᾽ αὐτῆς... «τὸν ᾿]εσσαί σι. ΟΡ ογ.2(Μ.98, 
2654). 

δίς, οῖεε ἡ ὃ. πρὰ ἕξ ἐπε ἱεαῤ-γεαν ἄαν, 1.6. ἘΈΡ. 241} (πρὸ ἐξ καλ. 
Μαρτ.) τῇξη οσοσυττίηρ ἔσθ, ΗΙΡρ.εαπ ῤῥαςεῖ, (,το.870). 

Ἐδισάγιος, ἐοΐεε ποῖν, 70.1). γίςαρ.2(Μ.95.250}. 
δισάκκιον {{ "]δισσάκιον), τό, ἀομδίε Ξαφῖ, ῥαπηΐον, (οβιη. λα. τ. 

ττ(Μ.88. 4410); δέσσακιον δ. π(2οκᾺ}). 
Ἐδίσεκτος, ποι. ἃ5 βιιϑί., ἰσαρ-νεαγ ὦαν, Μαχ.εοῖρμ, (ΝΜ. το, 

1221}; ν. δίς. 
["]δισεξαδέλφη, ἡ ἡ, ξεκοηά τομδίη, Το. 6]. ῥοοηῖ, (Μ.88,18020). 
δισεξάδελφος, ὁ, Ξεεοηά τοι ΊΉ; οἱ ΟΒχτιβί 85 ὃ. οἱ Ἰοῆη Βαρίϊϑξ, 

ΠΙρρΡ. ΤῊ. [ν.6.6{(Ρ.32.5). 
Ἐδισιγνατεύω, (1,31. ἀεςῖσηο), ἀεσῖρηαίο, Ἰο. Μὰ], εἰ γοη 7 Ρ δ ί Μ. 

97.2800). 
Ἐδίσκαλμος, ποο-οαγεί, ϑγτιο5..}.4(6.66.13370). 
δισκάριον, τό, ραίτη, (ἄγοη Ὀαφε.Ρ.20ο(Μ.92.τοοτο), 
δισκεύ-ω, ἀν, ἰΐγοιυ ἀοτύη, ῥγεερηαίο; οὗ ΤὨροάοταβ, Μύυη- 

ταπϊδὶ ργόρμεξ ἀναλαμβανόμενον εἰς οὐρανοὺς παρεκστῆναί τε καὶ 
καταπιστεῦσαι ἑαυτὸν τῷ τῆς ἀπάτης πνεύματι καὶ “υθέντα κακῶς 
τελευτῆσαι Αποη,Δρ.π5,}.6.5.16.14{Μ.20.,4608) πτεῖ, ΜΊ.4:6-- ἐν τῷ 
σῶσαι τοῦ ὕψους ἄνωθεν αὑτὸν κάτω Μασ ρη σροῶ,.3.τϑ(ρ.ο8.7); 
ἐμαντὴν “σω ῬΑ]. 1 αμς.δοί(ρ.τός, 6; Μ,34.12418). 

Ἐδίσκηνος, 0} πο ἰαδογπαεῖες, Ἀτιδϑι. δι ἤόχ. τ) Μ.80.τού5}). 
Ἐδισκοκάλυμμα, τό, νεῖϊ εουεγίηρ ῥραίθη, Τϑορῃγ. Ἢ ἰἰπεγρ. 5 (Μ.81. 

308 50); 5γιιθολβη) δίσκος τὸ ἅγιον πνεῦμα, ὁ πατὴρ ὃ. Τιπι ΑῸΓ, 
ἄεεεν,. ΒΛ γ(}1.28,0520}). 

δίσκος, ὁ, 1. ογῦ οὗ βιὰ οὐ τῆοοπ, ΤΗῚρΡρΡ. ἐἠεορλτ(ρ.257.5; Μί,το, 
852λ); ἩΗδξερςεπι. Ἄγεὶι.8(ρ.13.3; Ν.10.14408}; ΤΑΙ ἀημερ (Μ.5δ, 
9240); 2. ῥίαϊε, δοοτ.ἦ,,6.7.21τ.3(Μ.67.7810); 3. 65ρ. ῥαίδη, βϑῦ5. τπὰὸ οἵ 
ρο]ά, Ἐναρτ,ἢ,6.6.21(0ρ.236.18 ; Μ.86,28730); ΟΠοβσοοβ 1δ.(0.237.28; 
2876) ; ἐπομαχοιὶς Ὀτοδα ἀθροβιςεα τπεύεξοι ὃν ἀφβοοιβ, [0.Μόβοῇ, 
γαϊ. 2: 1.87. 2862}; ΟΥ ΡΥὶοβΕ δεχόμενος ὁ ἱερεὺς... -παρὰ διακόνου... 



δισκούσσωρ 

τὴν προσφορὰάν.. «θεὶς... 
Βοι σίηρ' Η. ΟΠοβῖ, Τίμα Απτ, ἄρφον. ΒΜ )γ(Μ.28.0530)); Ξυτα ΒΟ σίησ 
αἰοα (0561 ϑυτηοζίηρ Η. αποβὲ οσ ΒΜ), Σϑορλγ Η ἰΐμανρ. 
5(Μ.87.2 0858}; οὐ παπᾶς οὗ ἴποβε ψῆο Ὀυτιεα (μτ]βῖ, ἘΒα5.᾿μινεὶ. 
π2(ρ.201.15}; Οὐ ΟἹ οὗ {Π6 νοητὸς ἥλιος [1,6. ΟὨγ]51], ἐδ.(ρ,301.16) ; 
ὥσπερ-..ὁ ἡλιακὸς ὃ. χωρεῖ τὸ φῶς, οὕτω καὶ οὗτος χωρεῖ τὸν Χριστὸν 
θυσιαξόμενον 10. [6]. ἰέμγρ,(Ρ,442): 55, Ὀεδυΐησ τοργοβοπίδιίοι οἵ 
1Αϑῖ ϑύρρεῖ, 170.) Ὧρ. ΤᾺΡΠὶ, 28(Ν1.05.3814});. Ὀ]εβδεὰ Ὀν ϑβίρνι οἵ 
ΟΥΟ85 10 δ ςσΒαγίβες δοίίοη, 1, Μαγο. (Ρ.124.8); δὲ ἴῃ δαπηηἰδίτα- 
οπ οὗ (οτπηηιπίοη τὸν δ. ἐπάρῃ [.1|.ας.(Ρ.232.24}; 4. ροηρ, 
Μδτοε!!. [γ.112 ΒΡ. Ἐπι5. ΜΠ] αγεεί. τ. 3(ρ.15.1ττ; Μ.24.7458). 

Ἐδισκούσσωρ, ὁ, (1,αἰ. ἐΐδοι5 507) Ῥμδίίε αμάτίον, ΠΌΡΕΝ Η.»ἶν. 
ὕγν.εἰ 16.68(}}.87.36578). 

["]Ἰδισσάκιον, ν. δισάκκιον. 

Ἐδισσεύω, γεῤεαϊ, ῬΑ] Οννς.4(0.27γ.τὸ; Μ. 4): 17); ϑίθρῃ. Πα. 
νοδίορλ (ΝΜ του. τογόο). 

Ἐδισσογραφέω, τὐγ16 ΤΏ πο Ἰῦᾶγς, Ῥᾶ88., 
5080). 

δισσολογέω, γέῤεαὶ, ἘΡΙΡΠι αεγ. 8. Β(ρ.το4.28 ; δεδισσολογισμένον 
Μ.41.220Ὰ}; 4, γπϑης. 2(Μ.43.240Ὰ}; Βα 4]. το, 0. Ραμ (Μ δς. 

7248). 
δισσολογία, ἡ, γεῤειτοη, ἘΡΙΡΆ καθ. 8. 8(ρ.194.28.; Μ.41.2208}; 16. 

φιϑης.2(Μ.43.2404}. 
Ἐδισσολογίζομαι, ν. Σισοολονδι 
δισσόλογος, ἐομῥίε-ἰσηρμσά, ἀφεοίξμεί ὑπαρχέτω... ἰχήρϑι: “μὴ ὃ. 

(ὐηςὶ..4}}.3.5.1. 
Ἐδισσόω, ἀομϑίε, Μαχ.αριδὶρ. (Ν.0τ, ἐπομὴ, 
δισταγμός, ὃ ὁ, 1. μμρεγίαϊηεν, ἄἀομδὲ; Ἀθτιοα ἀϊεῥεἰτοῦ, τυαπὶ οὗ [ατίἢ 

σχίομα.. «δεέστρεψεν.. «πολλοὺς εἰς ὃ. ΤΟΙδρν. 46.090; σατανᾶς... .ἐνέβαλέ 
τισι περὶ τοῦ πνεύματος δ. ΑἸΏΡΗ, 6. δγνη.(Ν.39.068) ; μηδὲ παραρ- 
ρύητε ἀπ᾽ αὐτῆς [3ς. τῆς πίστεως] ἕν τινι δι ἘΡἢΓ.2.2430; Θωμᾶς... 
δίδυμος ὅ ἐστι ὃ. Μαχ.ανεϑδὲσ. (Μ οτ.τ3810); 2. ἐεοίίαϊοη, Ἡθδττη, θέρει, 
9.28.4; Οοπδίναρ, Ἐπ ἦι, δ.το δ. 3(ΝΠ. οι βο 28). 

διστάζ-ω, 1. ῥὲ εἰπεεγίαϊη, δὲ ἀομδι εἶ, Ἡοττι παρ .2.4; ἨΊΡΡ.Ρ. 
γέρ.(Ρ.253.1τ2; Μ.το, 8608) ; “-εἰν εἰ ἔστι πρόνοια ΟΥ̓ ΒΟΉ... 2.11 1 6. 
(ρ.97.2}; Μ.13.20328); τίς “ει εἰ αὐτοδικαιοσύνη ἀγαθόν ἐστι; ἰά. [0.1.9 
(τι; Ρ.15.12; Μ.Σ4.418); “ούντων μήποτε ᾿Ιωάννης εἴη Χριστός 1. 
6.8(5; Ρ.116.20; 2130); τὴν αὐτὴν μὲν ἡμῖν διάνοιαν ἔχοντας, περὶ δὲ 
τὸ ὄνομα μόνον σὔοντας ΑἰΠ.5γη,4τίρ.260.32; Μ.26.γ7654); 14..47.2.2 
(Μ.26.χ524}); Ἐπι5.41,ςεγη..4(Μ.86.3374}; 2. ἀϊερείτουο, δὲ τη τοαπὶ οὗ 
ἐμτι, στίφη ττ.2 οἴΐ. 5. δίψυχος : “"οντες εἰς τὸν θεόν Ἡεστηιγηαπά.9.5; 
μὴ διστάσαι περὶ θεοῦ (Ἰρτη,  ἐγ.7.τοίρ.40.35; Μι9.4770) : Οὐ. 70.1. 
41τ(24: 0.39.1; Μ.14.81.); “εἰν περὶ τῆς... «ἀναστάσεως ΑἸ.ἵπε. 
41.3(Μ1.25.1400); ῬΒΙοχ,ερ.τη7(ρ.τ68); έδαεε, [αε.τ.τ4{(Ρ. 751.13); 
ἅ, ἐορίίαϊο, 1)14.4.1 τε Βαγηντοιτι; ἤύουσιν αἰτεῖσθαι ἩΘτη,.5Σ71.5. 
4.3; ““ετε πιστεῦσαι Τα. 41α1.28.2(Ν1.6. 5264}; ΟἸδτη,Σ ν.4.22(ρ.3ο8. 
31; Μ.8.13484Α); γ. 70.6.4(2; Ρ.1το.τ6; Μ.14.2046); ἕνα.«μὴ “ἢ 
γινώσκων τὸ θεῖον ΑἸΉ, φεπὶ,.23(}1.25.458); Οϑαγά,ἐαη.11. 

διστακτικός, 1. ἀομδίϊηρ, ἀϊδρεϊσυηρ Θωμᾶς... ἐστι πᾶς ὃ. 
ἄνθρωπος Μαχ.αγεδὶρ, (Μιοτ. τ2810); 2. ἐαῥγεδεῖτις πριοογίαϊμέν ὃ. ... 
φωνήν Οὐ, ο.6.50(28; ρ.1τ68.13; Μ.14.3044)}; Βαβιλογε. τ Βς.48{(.. 
1808 ; Μ,29.4400) ; ἘΡΙΡἢ ἦαον.73.τ(ρ.268,20 ; Μ,42.4018). 

διστακτικῶς, μιπισεγίατηϊν, λεσιαιηρῖν, οἱ ϑεγωῖ- Αὐἰδηβ περὶ δὲ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος... οὐ δ. ὁρμῶνται, ἀλλ᾽.««ἀφειδῶς κτίσμα αὐτὸ. 

ὁρίζονται ἸΡΊῚΡΗ.ἤαεγ.73.τ(ρ. 268,24; Μ.42.4οτο). 
"διστασιάζω, δὲ αἱ ναγίαηεε, ΝΠ. }}.2.5ο(Μ.70.2210). 
Ἐδίστασις, ἡ, ὠώοιδί, πηρογίαϊμίν, ΟΥ, 70 ποτ; Ρ.38.28, ν.1. 

διαστάσεως Μ΄.14.814). 
δίστομος, Ρ αγίοίαὶς ὡς γὰρ τὰ ὃ. ., οὕτως καὶ ὁ ἀλέκτωρ μηνύει 

τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ κατὰ τὴν ἰδίαν λαλιάν ρος. Βαν,δ(ρ.80.18). 
Ἐδισύπαρχος, ὁ, ὁπό ὐἶο δας πεῖ ᾿ῥγεξεείμγε ἔστε, τ Ν 8.2.0γ.21..28 

(Δ|.2ς ττ1130})., 
Ἐδισυπόστατος, 0} 00 ἠνῥοδίαϑες, ἸΤιβοι ΗΝ εεί.2. (1.86. 

15448}; οὐδὲν γὰρ ὄντων ἕν ἀριθμῷ ὄν, δ. ἐστι 1Ὁ.2.τ6(15720). 
Ἐδίσχιστος, “Ἰυἱάρα, Ἰδησς ερηἰγαάἝείονν, ΟΥΝαξ.ανηι.2.τ. τι. 

τοι δ Μ.37.τοῦολ). 
δισώματος, ἐτυο-ὁοάτα, ΑἸἰμεπαρσ ἰοσ.τθ, 155 διὰ σώματος Μι6. 

0288); οὗ (ἢ6 ξετγηδὶςε ρυὶποῖθ]8 ἴῃ βϑϑίειη οὗ Ταβὲ. π., ΗΙΡΡ.ἤαξν, 
το τδίρ.276.1τ6; Μ,τό,34314). 

δίσωμος, --- ἴογεσ,; 1 Ῥοταῖῖς ουϑέετῃ “τῶν... ζῳδίων τὰ μὲν 
ἀρρενικὰ...τὰ δὲ θηλυκά: καὶ τὰ μὲν δ,, τὰ δὲ οὔ ΠΙρΡΡ ἤαεν,5.τ(ρ.τοό. 
15; Μι1τ6.31τ638);: οὗ ξεγηγαὶα ῥυϊπείρίο, Ταβθσῃ ἐδ. ς.26(0.127.1; 
4το40). 

Ἐδιυλάττω, λοιοί, ἘΡΏὮΤ.2.2360, 
διυλίζ-τω, 1. εἴγαῖη, βέίον; ταρῖ,, υϑῖ, ΜΊ,22: 253-24, οἵ, οηημία 

᾿φμαὶ, φεῦ τη ομεμέδτι φμαδοινήψιο αρτὶ..«δοργεραΐ φιοά ε5ἰ δον ἀτάμηη 
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“ἐν τῷ ἁγίῳ ὃ, 1Βα5,᾿ινενει.3τ(0.264.23}; 5υτα-' 

Ατοῖμ. ροετίΜ.τοῦ. 

διχόνοια 

ἐναῦ μὲς σίας παξέγα.. εἰεογα σρμί, ΟΥνεονμ.5 6.20 ἐπ ΜΕ(Ρ.36. 
22; Μ.13.16260); ἄκρατον τῆς γραφῆς..«λόγον πάσης τρυγέας διυλι- 
σμένον τ ν55. λον. τα Οαμὶ.(Μ.44.07160); 2. ῥωγιΐν, τεβῆπε; οἵ 
ρο]4, ΟἸεπη,ς γ.2.2ο(Ρ.176.1; Μ.8.τοῦ08); ταδί. ευόμενοι βαπτίσματι 
14,Ραεά.τιδίρ.τορ. 4; Μ.8.2888); πνεύματα ἀκάθαρτα συμπεπλεγμένα 
τῇ ψυχῇ ““εσθαι ἀπὸ τῆς γενέσεως τῆς καινῆς [1.6. ὈΔΡ. 511] Ια. δεἶ.7 
(ρ.138.31; Μ.0.7018). 

Ἀδιυλισμός, ὁ, ῥεγίβεαϊίομ, [τορι ἤαον.1.14.8(Μ.7.612.Ὰ); ΟἸδη). 
ἀν θυ νην, 41; Μ.8,2888). 

διυλιστήρ, ὁ, μ{ϊεν, οἰγαίηον, ἘΡΊΡΙ; γποης.24(Μ.,43.2848}; ΤΒαΐ, 

αὔῆρει.π(ρ.6.11; 4.699). 
διυλιστήριον, τό, ὑὐειεν τὶ ΕΝ ἰηΐεγρτιπ. οἱ ΤΊ (τη εν), 

ΕΡΙΡΒ.ἤαθν.15.5(0.337.13; Μ.42.509})). 
διυττηρετέω, τογύδ, ΟἸΘ,. οἰ. 6(ρ.138.22 ; Μ.9.7ο1Δ). 
[Ἐ]διφρελάτης, ὁ, -- διφρηλάτης, «ἰαγιοίεεγ, ΤΟΡὮΣ Ἢ ἰγίοά. 

(Μ.87.39774). 
Ἐδιφροστάτης, ὁ, ἐἰαγτοίσεγ, ἅεο, ΡΙ5.Π γαεῖ,τ.2ο7(}1.02.1315.}; 

ταδῖ,, οὗ σθϑβοῃ, [Δ ϑαη.26ο(Μ.02.τὄοολ). 
διφυής, Α, λαυΐϊηρ πὸὸ παίμγες,; 1. ταϑῖ, διψυχίαν καὶ τὸ οἱονεὶ τῆς 

γνώμης δ. Ὀντιαάον. 1. 2450); 2. τῃθοϊ. εἰ δὲ φεύγει τις τὸ λέγειν γέν- 
νημα, μόνον δὲ λέγει ὑπάρχειν τὸν λόγον σὺν τῷ θεῷ" φοβηθήτω...«μὴ 
«ἐμπέσῃ εἰς ἀτοπίαν, ὃ. τινα εἰσάγων τὸν θεόν ΑΊΉ. “4..4.3(0Ρ.47.8; 
Μ.26.4728); ὁ Εὐνομίου θεός, ὃ. τις ἢ πολυσύνθετος ΟΥΝ γ55. ΜΉ .Ο(2 
ῬΡ.207.1ὴ; Μ.45.8040) ; 3. Ομηβῖο}. ἡ γὰρ ὑπόστασις... καθ᾽ ἣν καὶ 
λόγος θεὸς ὧν τὴν φύσιν νοεῖται, δεντέραν ἔχει ἀρχήν, οὐκ ἔτε ἁπλῆ καὶ 
μονοφυὴς ἐν τοῖς θείοις προσώποις νοουμένη, ἀλλὰ σύνθετος καὶ ὃ. 
Τιϑοηῖ. ΗΝ 9,.4.43(Μ.86,1716}0)); Χριστέ, ...ὁ δι ἄνθραξ 1.11. ας.(Ρ.τό2. 
7); 10.}0. 7ᾳοον.8(Ν.04.14130); μῆτερ τοῦ ὃ. ΤΟτΙΝΑΣΖ Οὐν,ρα!.1702 
(λ1.28.2704}). 

Β. γεϊαϊϊπρ ἰο ποῦ παδεγες ὃ. τὴν γνῶσιν ἔχει 85, ὦ Χριστός] 
νοεῖται γὰρ ἐν αὐτῷ θεός τε καὶ ἄνθρωπος Ὀνγτ.αάον.ο(1.318.4). 

Ἐδιφύλλιον, τό, ἐυο-ἰεαυεά ὑσοῖ, ῥανιρλὶοὶ, ΟΟΡ(68:)αε!.14(Ώ.2. 
- 1264}. 

Ἐδίφυλλος, ἐοο-ἰεαυεά, (οβηῃ. π4.ἴσ}.1τ(Μ.88.4.44}0). 
Ἐδιφυσίτης, ὁ, ἀτρῥῥγοῖίε; ταοποργϑὶζα δῖα ἔου ΓΒαΙσβοπίδῃ 

οὐ μοάοχ, ἄρῥοόῤλῥιὰ Ῥαὶν. (Μ.65.4328); Τίπι. 1 ΑἹ.}ν.3(Μ.86.2730}. 
Ἐδίφυσος, οὐ τοῦ Ἠσίηγές ἰχθυοφάγοι ὄρνιθες ὃ. ... ὄντες ἀκάθαρτοι 

κρίνονται ἘΡὮῺΣ.3.1846. ' 
Ἐδιχαλακέω, ὑγεαῖς αρηάεν, ΤΟΥ ΝΑ 2 Οἤγι ρα! τοοτί(.38.271Ὰ}. 
διχηλ-έω, ῥαγέ 16 ποοΐ τί δὲ τὸ “-“οὔῦν; ὅτι ὃ δίκαιος καὶ ἐν τούτῳ 

τῷ κόσμῳ περιπατεῖ καὶ τὸν ἅγιον αἰῶνα ἐνδέχεται Βαγοι Ύ ; τὸ 
““οὖν δικαιοσύνην ἐμφαίνει τὴν ἰσοστάσιον μηρυκάζουσαν τὴν οἰκείαν 
δικαιοσύνης τροφήν, τὸν λόγον ἔκτοσθεν εἰσιόντα...διὰ κατηχήσεως, 
ἔνδοθεν δὲ ἀναπεμπόμενον...εἰς ἀνάμνησιν λογικήν ΟἸοτΙη, ῥαδά.5.υτ 
(0.278.14; Μ.8.652.); τὰ...“μοῦντα καὶ μηρυκισμὸν ἀνάγοντα τῶν 
ἱερείων καθαρὰ καὶ δεκτὰ τῷ θεῷ παραδίδωσιν ἡ γραφή Ἰά.εἰν.7.τ8 
(ρ.77.4: Μ.0.556Ὰ}); ἡ τῶν “-οὔντων ἐδραιότης τῶν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ... 
μελετώντων 1.(0.77.8; 556Ὰ}; ᾿πτογργχεῖεα οὗ αἰνΊϑίοπ οὗ [5 νου] 
84 15 ΘΟπσοσηθ. ἔτΌσπ ϑριτῖτα} τηΐϊπρα, ον τ, λση1.7.6 τῇ διευ, 
(ρ.380. 38. ; Μ.τ2. 4Βο ΟΠ), 

διχηλία, ἡ, ἀἰοϊεῖοη οὗ ἰδ μοοῦ ὃ. δέ γε τύπος ἂν εἴη...«τοῦ ἐπ᾽ 
ἄμφω βαίνειν ἡμᾶς ὀρθῶς..«δύνασθαι, εἰς τὸ καθ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ... 

εἰς ἑτέρους ντ.αάογ.τ4(1. ΞΟ). 
Ἐδιχόμητις, οὗ ἀτυϊάεά εομηδοὶ, Νοππ.ραν. 70.71.43(Μ.43.8120) ; δ. 

11: 4ο(8458) ; 1.20: 2Ζοί(ο138). 
διχονο-έω, δὲ αἱ υαγίσηες, δὲ ἀϊυϊάεά ἴῃ ΟΡτΗΟΗ πρὸς τὴν τῶν πρὸς 

ἀλλήλους “-οὐντων ὁμόνοιαν βοηθοὺς ἀποστείλαιμε (Οπϑέ,αρ. τι5...(᾽. 
2.δ6(ρ.6).24; Μ.20.1Ο40ΑᾺ); θεοῦ λαὸν. ..“υεῖν οὔτε πρέπον (Οηῃδί.1.2.71 
(0.69.24; 10448}; ΟἸγγβ. ἠορ. 38. 5 ἐπ Οὐη.(4.2000); οἱ ἕν πνεῦμα 
λαβόντες...οὐκ ἀφείλετε “-εῖν Ια. ΠΟΉΙΙΟΙ τῇ ἘΡῤῆν(ττ. 800) ; ̓ ]σραὴλ... 
γεγονότος ὑπὸ Χριστοῦ, πῶς ἂν ἀκόλουθον «-εῖν ἔτι; ΟντιΟς. τοί3.218}; 
ἐρεῖ γὰρ ἴσως τις τοῖς σοῖς..-«ἑπόμενος λογισμοῖς, ὅτι καὶ ἀπίθανον. ..τὸ 
παραιτεῖσθαι τὸ πάθος τὴν τοῦ δούλου μορφὴν καὶ --οῦσαν ὁρᾶσθαι 
πρὸς τὸν πατέρα καὶ πρὸς τὸν..«ἐνοικήσαντα λόγον τὰ, αροί Πα. 4 
(ριταςο; 61, 210λ); ἀπὸ τῆς ἡμετέρας --εἶ πίστεως [46]. }.Ογγ.τ(ρ.76. 
24: Μ.77.034}; [0.4]. εἤγοη.τδ ν.476(}}.07.69028); “-ουσῶν διανοιῶν 
ΤΟΙΝῚ ΟΡ εῤ.(Μ.06.14224). 

διχόνοια, ἡ, ἀϊουϊξτοη οὗ ορίπίοη, ἀϊςεογά ἀπόθεσθε.. στάσιν... δ. 
ΟτοΖίαϊ. το(ρ.152.14); ὡς μηδὲν ἔτι πρὸς ὃ. ἢ πίστεως ἀμφισβήτησιν 
ὑπολείπεσθαι (οπεῖ. 4 ρ.Εππ,υ.(,.,.τγίρ.8ς.τ; Μ.2ο.τογ40}; ἠλέγχθη 
[1.6,. αἴ Νισαδθα)] ἅπαντα... ὅσα... «διχονοίας πρόφασιν ἐδόκει γεννᾶν 
(οηϑί. ἐρ.(Ορί(Ζ 3 0.53.3). ϑοοτ.ἢ,6.1.0.2ο(Μ.6η.85 4}; Π0|Ῥάρὰ ἐῤ. 
ίαη. Ρ. ΔΕΒ αροί. 5 6ε.ε(ρ.τος. 31; Μ].2ς.2808); οὐδὲ γὰρ εὔλογόν 
ἐστι ὃ. τινὰ ἢ στάσιν ἐν ὑμῖν κινηθῆναι (οῃδίδῃταϑ [τηρ.1Ὁ.55(ρ.135-. 
27: 348})}; τί τὸ αἴσχιστον καὶ τὸ βλαβερώτατον; ἡ ὃ. τ. ΝᾺ 2.07.32.2 
(λ}1.36.1768}); τὸ νοσοῦν ἐκ τῆς πίστεως ἐν ὃ. (οῃδὶ, ΑΡὈ.2.20.3; μὴ 



διχονόως 

ἀφεῖναι ἐρεσχελίαν τινὰ καὶ ὃ, εἶναι (ἢτγΞ. ἤορ.20.6 ἐπ Ἐρλι. 
152Α}; ὥρμησεν ἡ πλάνη καὶ ἡ ὃ, ὑποσπείρειν ἀπὸ τῆς μιᾶς θεοσεβείας 
εἰς πολλὰς παραπεποιημένας γνώμας ΕΡΙῚΡΗ ἤαογ.8.ο(ρΡ.107.9; Μ.4τ. 
2244}; δεῖ σεμνότερον διανοεῖσθαι, ἵνα μὴ ὑψαυχενίαν κτησώμεθα ἣ ὃ. 
14.ἐρ.«4γαῦ.(Ρ.471.30; Μ.42.73324}); μέλος ἐστὶν ἡ. παρ᾽ ὑμῖν ἐκκλησία 
τῆς ἁπανταχοῦ. ὥστε δίκαιοι ἄν εἴητε..-πᾶσαν ὃ. ἐκ ποδῶν ποιησά- 
μενον 1514. ῬῈ].6ῤ}.4.το(Μ.78.11600}; ἐκκλησιῶν, οὐ διεσπαρμένων 
εἰς ὃ, ... ἀλλ ἡνωμένων ἐν πνεύματι Ὀγτ,αάογν,ο(1.315Ὲ}; 14,0 ς.τὸ 
(3.214); Τπαϊί ἐγαη.1(4.34). 

Ἐδιχονόως, σομον οι δῖν, ἀϊδεογάσημεν, ἘΡὮΧ.2.2436. 
Ἐδιχοστάτης, ὁ, αοίϊοιι5 βεγϑον,, Ἡθττη. εἴην. 8,7.6. 
Ἐδιχότμητος, εἐτυτάσά, οἱ Νιεξίουδιϑια ἡ διχότομος δόξα, μᾶλλον 

δὲ ἡ ὃ. γλῶσσα Τιεοπτ, ΗΝ ἐσέ ρτόθι (Μ.86. 14οοΑᾺ). 
διχοτομέω, 1. ομἐ τη: πθο, οὶ αϑιμάθν ; ταῖ. ΜΈ.24:πι,1,0.12:46, οἴ, 

ϑόμες ἱμάϊοαί ῥοέπας φιονμηι.. .εραγωπάμε αὖ απΐμα Ξρίγίίις 
ἐηατσαίγ7...1ὦ ἐπεὶ ἀπίνιαθ σηροίαπίτα.. ἀϊυιδα...αὖ ἐο ερίγιε 50, 
5ΩΉΕ10]...5ὲ ϑϑγὸ ἦσε ΠΟ ὧδ ἀεὶ φριγίμς, δοᾷ (6 παίμγα.. απΐηιαα 
ἐηιἰρεμάτη δϑὶ, ῥγ5 67τὲ5 τηπ6 110} 11|ὰ ἀἰδείμν σας αὐ Ἰτηαρίμθηι.. οἱ 
δρἰμάίηόμι ἠαεία ἐπί, ΟΥτῤγιισιΖιχο, (ρ.τδχ.4; Μ.11.2308); φωὶΐ 
εηΐ ῥεσεαυὴ! ἀἰυ ΔΕ ΗΝ εἰ ρα)ς φάθρε 6715 ἐρηὶ ἐμ αἀοῖτδης ῥοΉΗΥ, 
φορά αμέθηε ἩΘΉ 65 ἐμ γευεγε εν αὐ ἀφιέγ, Ἰὰ ΓΟΉΉ..5 67.5.7 ἐπ ΜΙ. 
(Ρ.132,20; Μ.13.16018); ἃ, ἐὐηηη ἢ οη1.2.9(Μ1.14.8030); Β45, 5}. 
40(3.340; Μ.32.1410) οἷζ,. 5. διχοτομία; 2. δεῥαγαίξ, ἀἸοίάε, 70.Ὁ. 
ἠιο"η.12.0(}1.06.7930). 

διχοτομία, ἡ, ομἐ της ο', τεῖ, Μτιδάτοι οἱ λυπήσαντες τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον τῇ πονηρίᾳ. -διχοτομηθήσονται παντελῶς" τῆς ὃ. νοουμένης 
κατὰ τὴν εἰς τὸ παντελὲς ἀ ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἀλλοτρίωσιν. -.. δ. ... ἡ 
ἀπὸ τοῦ πνεύματος εἰς τὸ διηνεκὲς τῆς ψυχῆς ἀλλοτρίωσις ΒΔ5. ΘΡΊΤ,40 
(3.240; Μ.32.141τ0). 

Ἐδιχοψυχία, ἡ, ἀίυϊδίοη οὗ ἐομὶ, ἀομδὶ6- πη μάεάηεδς, Οτ. εἰ, ἦμ Ἐς. 
67:6 (Μ.12.1ξο 5). 

Ἐδίχρυσον, τό, ἠαϊ Ὁ ἄργυρον, ἘΡΙΡΏῬΙΦΉ5.24(21.43.2801Ὰ.8). 
δίχρως, ἡο-εοἰοηγεά ; οὗ ἃ τατησοαῖ, Απαβ, θι οί, τ4(}],80.2440)). 
Ἐδιψαλέως, ἐλ ΐν, Ὑμάγιϑιμα..ρ}.2.τ48(}1.09.1461}). 
διψ-άω, ἰῤίγεὶ, Ξριτ84}}ν εὗρον πάντας μεθύοντας καὶ οὐδένα... 

“"ὥντα ἀργαῤρ᾿, (Ρ.60); ΟΥι ῥγὴμε.2.ττι ίρ.τϑς. τό; Μ.11.2424); Ἔχθρ, 
70.41:τ2, Οἵ,..70.13.3}.(ρ.228.88.; Μ.14.4040); 1α. {γ.54 τπ 0.(ρ.528, 
16},}); ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ νομικοῦ διψώσει πάλιν, ὄρεξιν ἔχων 
τοῦ εὐαγγελικοῦ πύματος...τὸ δὲ εὐαγγέλιον ἐπεὶ ἀδιάδοχόν ἐστιν, ὁ 
πίνων ἐξ αὐτοῦ οὐ διψώσει εἰς τὸν αἰῶνα τ. 56(0.520.12); ΜεΙἢ. Ἐν. 
4-5(0.51.2; Μ.18.038); ““ὦὥντι καὶ εὐχομένῳ τῆς ἐν θεῷ τυχεῖν σωτηρίας 
Οοηβίρ.ΕἘὼ5...(.4.62{ρ.143.6; Μ.20.12124); [{Π|ΡΡὰ 4..Α1οχιαρ. 
Ατδιαροὶ, ο6ε. 53(ρ.134.13; Μ|,25.3458)}; 56: 586ε 4 ἴῃ Ὀαρίΐθτα, χ. 
ΝαΑ2.0γ.40.27(Μ.26.39070); ὔγγ.15.4.τ(2.5678); 14. 7», τ6(3.3700); 
διψῆν μὲν τῆς σωτηρίας ΓΙ. }.6, 5.31.1(3.1070); ῃξηςε ἴῃ σϑη., ἐδείγε 
ϑαρεγίν, Αμαϑῖ. ὅσο οἱ νέο ϑο τιῖ.(}Ὲ.80.7168). 

Ἐδιψυχ-έω, δὲ ἀοιδἰετπάφά, ἀοεδί, ποσίίαίε, 14.4.4; μὴ “-ὥμεν, 
ἀλλὰ ἐλπίσαντες ὑπομείνωμεν 20 ἰόρεντι. 4; πάντες οἱ μὴ π"οὔντες 
καθαρισθήσονται ἀπὰ.. ἁμαρτημάτων Ἡρτγηγ,υἿ5.3.2.2; Ἰάωπαηά,0.1; 
ἐὰν δὲ... “ἧς αἰτούμενος, σεαυτὸν αἰτιῶ καὶ μὴ τὸν διδόντα σοι 1.0.8; 
τί «υεἴς περὶ τῶν ἐντολῶν Ἰά.57).6,1.2:; λήψονται ἔασιν παρὰ τοῦ κυρίου 
τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν, ἐὰν μὴ ““ἤσωσιν ἐπὶ ταῖς ἐντολαῖς ταύταις 1. 
8.11.3; Ογο ταὶ. δ(ρ.134.12); 4. ΡΠ τδ(ρ.9.9); Δ}, 8. ἔφης. 3Β(ρ.1το. 
13; ἐδυσψύχησε Μ.54.ττο30); θεὸς “-εῖν οὐκ ἐξ' θαρσεῖν δὲ κελεύει 
Οντ. Ζαεβ.4τ(3.7180); καλὴ...«ἡ πίστις, ἰσχύειν ἐν ἡμῖν τὴν...χάριν 
παρασκευάζουσα, καὶ τὸ «νεῖν ἐπιζήμιον 14. 7σ.6.τ(4.6030); μηδ᾽ 
ὅλως “-ἥσωμεν αἰτήσασθαΐ τι παρὰ κυρίου Αητ. Μοη ἠοηι δ: (1.80. 
τ602})). 

διψυχία, ἡ, τἡπάεοϊςῖοῃ;, ἀουδί, πέδίίαμεν ἐνίοτε πονηρὰ πράσσοντες 
οὐ γινώσκομεν διὰ τὴν δ, καὶ ἀπιστίαν...ἐν τοῖς στήθεσιν ἡμῶν 2ΟΪδη. 
10.2; τὸ πνεῦμα ὑμῶν..«μὴ ἔχον δύναμιν ἀπὸ τῶν μαλακιῶν...καὶ ὃ. 
ἨΥπη.υ15.32.11.2; βλέπετε τὴν δ. ... πονηρὰ γάρ ἐστι...καὶ πολλοὺς 
ἐκριζοῖ ἀπὸ τῆς πίστεως ....καὶ γὰρ αὕτη ἡ ὃ. θυγάτηρ ἐστὶ τοῦ διαβόλου 
«««καταφρόνησον οὖν τῆς δ. καὶ κατακυρίευσον αὐτῆς... ἐνδυσάμενος 
τὴν πίστιν τὴν ἰσχυράν Ἰά“παμά.0.0; 1δίτο,τοῖ; 1δ.1το.2.2; διαβόλῳ... 
μολύνειν ἡμᾶς διαλογισμοῖς ...θέλοντι ἀρνήσεως ἢ δ. ΟΥο»Ἰαγέ.ττ(ρ.11.7; 
Μ.τι.5774}; Ιά.ῥγέηε,λ.τ.7(ρ.3202.13; Μ.11.3528); ΡΠ λα ἀμ, Ῥγόθία, 
(0.10.1; Μ.34.1002}; ἀπάτη καὶ δόλος... χρῆμα. ..ἀδελφὴν ἔχον.. «τὴν 
ὃ. Ογτιαάον,7(1.2450); 14.Ζαε.4τ(3.7188); 14, 7σ.0(4.7544); νοῦν οὐ 
ταῖς δ. χωλεύοντα 16,ἀροϊ, ογέον τοίρ.54.32.; 61. 1868); 14 ἀονεβραξελνο 
(52.1188); Απππηοη, ον. 6ρ.6{(ρ.143.9); οὗ δὲ ἐρχόμενοι πρὸς αὐτὸν 
οὐκ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἀλλ᾽ ἐν ὃ., καὶ ποιοῦντες τὰ ἔργα αὐτῶν ὥστε 
δοξασθῆναι ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὗτοι οὐκ εἰσακουσθήσονται παρὰ τοῦ 
ϑεοῦ ἐν οἷς αἰτοῦσιν αὐτόν τῤ.(Ρ.τ48.τοὺ) ; δ. εἰ ἀληθῇ ταῦτά εἶσιν Βατβ. 
γεερ.(Μ.86.8028); 458. ὀλιγοψυχία, ΑὨτ.οπ.ἀο»,.8Ξ(Μ 80. 6021) : ὁης8 
οἵ [86 ψυχικὰ πάθη, 70.1).5δήγιπε. (Μ ος.888). 

376 διωρία 

δίψυχος, 1. ὠηάσοϊάἀοα, μπεογίαϊη, τυαϑοντηρ οἱ ὃ. καὶ οἱ διστά- 
ζοντες περὶ τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως εἰς κρίμα...γίνονται ΤΟ ἰεμι.αι.2; 
Ἡεγη.υ15.3.4.3; οἱ δ, ... οὐδὲν ὅλως ἐπιτυγχάνουσι τῶν αἰτημάτων 
αὐτῶν Ἰάπαπά.9.5; πᾶς γὰρ δ. ἀνήρ, ἐὰν μὴ μετανοήσῃ, δυσκόλως 
σωθήσεται 1.9.6; 1.11.4; 14.5151.8.1.2; δὃ., οἱ δὲ τὸν κύριον ἔχοντες 
ἐπὶ τὰ χείλη, ἐπὶ τὴν καρδίαν δὲ μὴ ἔχοντες 1Ὁ.0.21.1; δύο πάσχει 
ὃ ᾿Ιησοῦς ἐν ἀνθρώποις" ὑπὸ μὲν τῶν ἀπίστων καταδικάζεται, ὑπὸ 
δὲ τῶν ὃ. διακρίνεται ΟΥμο,1.14.8 τῷό {67.(ρ.112.21 Μ,13.4138); μὴ 
γίνου δ. ἐν προσευχῇ σου, εἰ ἔσται ἣ οὔ (ὐημεὶ, ΑρὈΡ.7.1ττ; ΟγτῸΡς. 
τα :τ(Μ.69.7906Ὰ); ΑπίΜοπ, μον δοίΜ.80.16934); 2. δεφυΐηρ ἦρε ἴθ 
δομὶς οὐ (1 δοο. βἰῃρ) οὐ ἕῦσ βοιεἰίς, (Πσιβίοὶ. μὴ τοίνυν ἀπὸ- 
διοριζέτωσαν [80. τὸν Χριστόν] ὡς δίψυχοι Ογτιγδερ.π(ρ.586.15, ν.1. 
δίψυχον 65.“ 9ο0). 

[Ἐδιωγμίτης, ὁ, ῥοϊϊοοτιαη, ρομάαγμο, Μ΄ Ροῖνε.7.α; Μ.Ριοη. τς. α 
(0.53.32); 1Ὁ.15.}{0.54.8); τῷ ὃ. ἄρχοντι ἈΡΡΙν. εαχαίναίθηξς ἴὸ 
εἰρηνάρχῳ, ΝΜ. ραρ.2.τ{(0.95.24). 

διωγμός, ὁ, 1. ῥεγεεσμέτον οἵ (ΒΒ βδηβ ὈῪ πηροίϊενεῖβ Πολύκαρ- 
πὸν ὅστις..«κατέπαυσε τὸν ὃ. Μί, Ροΐγεονχ.τ; Δομετιανὸν... καταπαῦσαι 
«Τὸν κατὰ τῆς ἐκκλησίας ὃ. ΗερεΒ.Δρ.Ε 5.}.6.3.20.5(Μ.20.2538)}; 
Ἰτϑη. [γ.4ο(Μ.7.: 260}; ΟἸειη. ρῥαεά.3.δί(ρ.26ο.13; Μ.8,6128); τεῖ. ρχοῦ- 
ἰδῖὴ οὗ ἀινίπε ψ1]} 1 Βοοά, τά. ςἰγ.4.12(Ρ.286.0; Μ.8.12030) ; ὁ ἐν τοῖς 
ὃ. φεύγων οὐχὲ μὴ εἰς δῶμα μὴ ἀναβαινέτω Οτιλορ!.19.12 15 [6γ. 
(ρ.τόρ.9; Μ. 13.4804}; ᾿Ιγνάτιον.. ,τὸν ἐν τῷ ὃ. ἐν Ρώμῃ θηρίοις 
μαχησάμενον 16. ἤο».Ὁ τη 1,ε.(ρ.37.6; Μ.18. 1815 Ὰ); ; 85. 45581}15 Οἵ 
Ὀοαγν οὗ (τῖϑβε, 14. σ.το.3ς(2ο; ρ. χοῦ. 26; Μ.14.3724}); Πέτρος..«πρὸ 
τοῦ ὃ. γέγονεν δρίσκωπὸς; ἐν δὲ τῷ ὃ. ἐπαῤῥένησεν ΑἸ. ἀροΐ,  θει 59 
(ρ.139.4; Ν.2ς.32568); τεῖ. Ὀερίίδπι οἵ ψαῖδσ πὶ {πη οὗ ρδβοδ, οὗ 
δ]οοά ἴῃ ρεχβεοιίοηβ, Οὐχ. Η.εαἰδε.5.το; τῷ καιρῷ τῶν ὃ. ἐναθλή- 
σασα ΟΥΟΝΥΒ5.. Μακε (Ρ.371.27; Μ.46,0614}; τοὺς. .«φεύγοντας... 
προσλαμβάνεσθε...χαίροντες ὅτι κοινωνοὶ αὐτῶν τοῦ ὃ. γεγένησθε 
Ουηϑί. 4ρ.5.3.1; τοῖς δ. τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἀεὶ ἐπανθοῦσαν ἢ τγ5. 
δίαΐ.τ.7(2.100); οὗ τηουποβίιοθ 85 δαμυίϊναϊοπὶ τὸ 5 δτπρ ἴῃ 
Ῥειβεουίίοη, 14, ἀοη}.74.3 τη 70.(8.4370 ; ὙΒά1.λ.6.1.3.τ(3.727}; οὗ 
᾿ναταὰ ᾿οιβθοαςομ Οὗ 50] ὈΥ ον! ἀββῖσθβ, (Ἰ]θί,φ,,5.2π(ρ.176. 
ἢ; Μ,0.6298); 2. γωπηΐηρ οἵ αὶ τασρ, (ῇγχγβ.ἤονη.2 5.3 τη. 2(ογ.(το. 
6178). 

διωκάθω, ῥήέγεια, ΟἸοιη. Ῥαεά.2.τ(ρ.τόο.1ι; Μ.8.32034). 
Ἐδιωκτήριον, τό, ἐλαὶ τὐκίει ἀγῖυες αὐὐαν, ᾿Ἀπατοτ.ογ.το(Μ.9]. 

ΙΟ218). 
διώκτης, ὁ, 1. ῥεγεεσμίον, )΄ἄ.5.2; ΟἸδμλ. γ. Κ. σ(ρ.243.4; Μ.0.484); 

Δικινίον τοῦ ὃ. Οοπδί,αρ,ϑοοτ. ἦ.6.1.9.34(Μ.67.938)}, οἵα. 8ρ.Ελ8. 
φ.(.2.46(Ρ.60.27; Μ.20.10244}; Ἐλι5..,(.4.1ττ ἰτ(ρ.114.17; 11458); οὗ 
(οῃβίδητιβ ὠμότερος τῶν πρὸ αὐτοῦ τυράννων καὶ ὃ. ΑἸἢ.ἢ..4. 
4ο(Ρ.2ο5.17; Μ.25,7408); οὗ ΘΙΏΡΘΙΟΥ 70] παραλογιστὴς καὶ ὃ. 
στ. ΝαΖ.0γ,21.22(Μ.35. ΙἸ21Α}); Δ οαγηι.1.2.10.704(Ν.37.7314}; Δεκίον 
τοῦ ὃ. Ἡΐετιν Ραμ. Βίρ.5.6); Ογυ.Ὀ..17:33(Μ.60.8240); οὗ 8. Ῥαὺ], 
Οτιλονιντ τό τη [ἐγ.(0.14.30; Μ.13.2730); δ. «... ὄντος τῇ τοῦ Χριστοῦ 
πίστει ί. Ὀεΐγ.εἰ Ραμ, 3ο(Ρ.152.5); 2. οηε τοῆο ἀγίυες ἀτὐαν |8ς. 
Χριστέ] ὃ. τοῦ σκότους 4.ΤἼοητ, ἃ, δοίρ.1οὅ.χ1); οὗ ἃ Ποτρίϊο ὃ. 
ἐστὶ τῆς..«πίστεως ΟΥ̓ γ585. Επ.2(1 Ρ.31τ6,28; Μ.4ς. 4800}; 3. Δἀ)]., 
οἵ ̓ογϑεομη: δ. καιρός τ. ΝΖ. καγηι.1.2.2.515(Μ.37. 6104}; 1δ.1.2.34. 
2ιδίρότα). 

διωκτικός, αὐΐέ ἰο ἀγίνε αἴὐαν, (σηςί, 4 Ρ}.8.29.3. 
ἸἘδιωκτικῶς, ἐσ {6 ἐχίδηΐ οἱ ῥεγξεε 05, 596 ὡς ἰ0 ῥϑγϑέσμ!ε τῆς 

αἱρέσεως ὃ, ἀναπαφλασάσης Τματιϑιυά, ερῥ.2.χ2τ(Ν].00.1306}). 
Ἐδιώκτριος, ὈΗΙΠῊΡ ἰὸ βρη! ταθῖ., οἵ Ῥυδυευ δ, πάσης ἀντικει- 

μένης δυνάμεως ΝΙ],Ρῥ.2.τ55(Μ.79.4570). 
διώκ-ω, ἔ. διέ, ἤρῆος ᾿ηγδη ομεἷς θῶγν, ἰγαυεὶ ἐδίωξε μέχρι 

Συριῶν ΠΡ. εἠγοη. Ρ το Ν, τοϑ. 2404, ν.]. ἐδηίωσεὶ); 2. ἄγῖυε ομΐ, 
ἐχρεὶ, 1δ.0.30(Μ.τοϑ.1538)}; πὰ τηοπαβεῖς ἀἰϊβοὶρ! μα ἄμεινον διῶξαί 
τινα τῆς μονῆς, ἢ θέλημα ἴδιον ἐᾶσαι τοὺς ὑπηκόους οἰκεῖον ποιεῖν, 
ὁ μὲν γὰρ διώξας πολλάκις τὸν διωχθέντα ταπεινότερον ἀπειργάσατο 
70. πη, ας. τ4(Μ.88.12008)}; 8. ̓ )εγεεσμίε, ΟΠ γὶϑσι ἐδιώχθη ἐπὶ Ποντίου 
Πιλάτου Ἰση. Τγαϊ οτ; ΟΠ ϑδη5 διὰ ζῆλον καὶ φθόνον οἷ...στῦλοι 
ἐδιώχθησαν τί ἰφη.5.2; ἀγαπῶσι πάντας, καὶ ὑπὸ πάντων ““Ὄνται 

Ῥίορη.5.ττ; ΟἸοπι, ον.7.1(0.2.6; Μ.9.4018); (σης. 4}.5.3.1. 
διώνυμος, 1. λαυΐηρ πο παγπος, ΟΥὐΌ Βς.72:28(0.07}; τοῖς, 7ο.1το: 30 

τὰ δύο ἕν εἶναί φατε, ἢ τὸ ἕν ὃ. ... εἰ τὸ ἕν δι Σαβελλίου τὸ ἐπιτήδευμα, 
τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ πατέρα λέγοντος ΤΑἸΏ. 47.4.0(ρ.53.5; Μ.26.480λ); 
τεῖ, ΑΡιδῖμαν (Μο.2:26), ΟΕσγβ.λορῖ.30.1 ἠῃ 11.(η.4320}; οἵ 8, 
ὙΠοτηδ5 δ. ... Θωμᾶς ὃν Δίδυμον καλέουσι Νοπη.ῥαν, [ο.ττ! τό(Μ.43. 
841Α); 2. ζαγ-}αὐνπεὰ, το Ν γ88.ογ.εαίφελ, τΒ(0.76.12; Μ.4ς.ς6Ὰ}); ἰἅ, 
Εμηᾷ ρι3τ.τό; Μ,45.260Ὰ), 

διωρία {{"]διορία), ἡ, 1. ἐπέεγυαϊ δι... τετράμηνον ἘΕΥΔΟΙδΟΙ ΔΡ. 
Οὐ. 70.13.4τ{(ρ.267.8; διορίαν Μ.14.4728); Ῥενς.(8.2ς.17); ΕΝΏ. "677. 
(Μ.γ9.68τ1Α}); 2. γεςρίϊε, διορ- ,ἴ, Τἠον. Α, τό(Ρ.281.171.}; ΜΈ ρῥ.1.234 



διωστήρ 

(Μ2.γ79.1694Α); ΤΟτχερεηί ρον. (1.86.57}8); 3. ῥαχεά “ἔρια, ΝΊ]], 
ἐρ}.3.212(Μ.79.4800); 4. ὁρῥογίμηίν, ἘΡὮΧ. 3.200 Ὲ ; ΤΉΡΒΩ. εἰγοη. 

Ρ.398(Μ.1ο8.9480). 
διωστήρ, ὁ, δοῖ οἵ αι ἀοοτ, ΤΝ1ῥογίδί,ττ.ττ( Μ.70.017}). 
δόγμα, τό, Α. ορ᾽πίοη (εἶ. δόξα), (Ὦγν5.ἤοη1.2.5.1 ἐνὶ ΜΜ4:.(7.308Ὰ}); 

1.26. (3140); ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ 
περὶ τῶν πραγμάτων ὃ." οἷον ὁ θάνατος οὐ δεινόν,..«ἀλλὰ τὸ ὃ, τὸ περὶ 
τοῦ θανάτου διότι δεινόν ἘΝῚ]. ΕΡίεἰ. τοί Μ.79.τ 2804}; ΟἸντὴρ, 70 8:4 
(Μ.93.τοϑο). ' 

ἘΒ. βχοά δεϊτεῦ, Ἰεποῖ; 1. ἴτὶ σεπ, ; ἀεῖ, τὸ μὲν δ, ἐστὶ κατάληψίς τις 
λογική ΟἸοχη. οἐγ.8, (0.90.2; Μ,0. 5814}; Χριστιανοὶ... οὐδὲ δ, ἀνθρω- 
πίνου προεστᾶσιν ὥσπερ ἔνιοι [)Ίορη.5.3; Ταῖιογαί. 27(Ρ.20.τό; Μ.6. 
8658); Ατἰμφηασ.γεσ.χίρ.48,3; Μ.6.0744}; ἐδ.2(0Ρ.5ο.5; Ο778); ἀσεβέσι 
ὃ. ἑαυτοὺς ἀνατεθείκασιν ΟΥ.07.20.τοί(ρ.385.22; ΜΟΥΙ,53260); 16.(δἰς. 
τ.4(Ρ.117.1τ0; Μ.1τ. 7814}; 14.70.6. τοί ; Ρ.120.4:; Μ.14.2208); Μεῖῃ. 
Φγη1.5.4(0.57.17; Μ.τϑ, το 4); (οηϑβί.9». 5. ἐἰτοίρ.164,27; Μ.20.12518); 
ὃ. περὶ θεοῦ γεγραφέναι ἀπὸ τῆς οἰκείας ἑαυτῶν προαιρέσεως. τὸ γὰρ 
ὃ, ὄνομα τῆς ἀνθρωπίνης ἔχεται βουλῆς τε καὶ γνώμης, ὅτι δὲ τοῦθ᾽ 
οὕτως ἔχει μαρτυρεῖ,..τὰ τῶν φιλοσόφων καλούμενα δ." ὅτι δὲ καὶ 
τὰ συγκλήτῳ δόξαντα ἔτι καὶ νῦν ὃ. συγκλήτου λέγεται, οὐδένα ἀγνοεῖν 
οἶμαι ίδτο!!!. [γ.76 ΒΡ.Ἐπ|5.})αγεεϊ,. τ. 4(0.20.17; Μ.24.7560); ἡ μὲν 
ὑποψία τῆς ἀνάγκης...τὸ δὲ ὃ. τῆς προαιρέσεως ΤΊ Βοβῖ, ἐν. 1..6:43 
(Ρ.162.ττὴ); 2. οὗ ἐεηεῖβ οὗ ῬἢΠ]ΟΒΟΡΒΟΙ5 τῶν δ. ἐναντίων ὄντων [π5ῖ. 
παροΐὶ,7.53(Μ.6.3374}; τοῖς Πλάτωνος ἔπῃ δ. 'Ταῖ.οναί,2τ(0.26.28 ; Ν-ὅ. 
8608); δεινὸν καὶ ἀθέμιτον ὃ. [1.6. {πὶ οὗ ἐγαπϑταϊρταίτοι οἱ 5005] 
ἜΠΡΒ.Απε ἡ μίοὶ.3.7(}.6.11324}; οἱ ῬΒΠΟΒΟΡΪΟΆ] ταδοπιπρ ἃ5 ρτα- 
Ραζαϊίοη ἔοσ Κπονίθαρε οὐ οά, ΟἸςιι. εἰν, τ. π(ρ.20.14; Μ.8.7254); 
ἀσεβῶν δ. [}.6. οἵ Ἐρίοσυτα5] Οτι εἰς. 6.2 6(ρ.96. 6; Μ.11.13320); 
Ἐπ5.}.4.το.τάίτοςΒ ; Μ,21.8400); Ἀριστοτέλους...τὸ ἀνθρωπικὸν τῶν 
ὃ. τ, Ν2.0γ.27.τοί(ρ.19.3; Μ.26.240); 3. οὗ Ὀε)εῖβ. οἵ Ῥαρβϑῃ τε- 
᾿ρίοθ πῶς τιμητέον τούτους παρ᾽ οἷς δογμάτων ἐναντιότης ἐστὶ 
πολλή; Ταῖ ογαὶ. δ(ρ.8.21; Μ.6.8244}; Οεἰς.αρ.Οτγ δἰς.8,ὀδίρ.284.1ς; 
Μ.ττ. τ62οΑ) ; Χριστοῦ τὰ περὶ τῶν ἐθνικῶν εἰδώλων καταργήσαντος ὃ. 
Οτ. [".35 ἴῃ {6γ.{ρ.216.22); (τ, Ν 42.07.27. π(ρ.δ.χτ; Μ.26.178); διάβο- 
λὸς τῶν οὐκ ὄντων θεῶν τὰ ὃ. ἀκολασίας ἐνέπλησε ΤΠατ, ΣΤ .655.4:} 
(3.516); 4. ἴὰ Τιἀδίβτη ; οὗ ἴθπεῖβ οὗ Μοβες, Ταῖ.γαὶ. 4ο(ρ.41.4; Μ.ό. 
8848); (εἰ5.ρ.Οτο εἶς. 5. 4τ(ρ.44.25; Μ.11.12458); εἴ τίς γε ἐντύχοι 
τοῖς ψαλμοῖς εὕροι ἂν πολλῶν καὶ σοφῶν δ. πλήρη τὴν βίβλον Οτ.1δ. 
4.45(0.240.24; Ο778); 14. }σ(τριτοίᾳ; Ρ.315.21:; Μ.14.5528}; δ, ... Σαδ- 
δουκαίων οί. γΕ5.το τ(ρ,204.το; Μ.41τ.11240); Επ5.}.4.1τ.0(5248; 
Μ.21.8604); μγυβιίομι, 26. τη 10.(8. το}; 5. οὐ Ομ βείαη ἀσο- 
{π|πῈ8 ; 8. ἴὴ σεῃ. ῴφατε μὴ δεῖν δεδιέναι τὸν θάνατον, κοινωνοῦντες ἡμῶν 
τοῖς δ. Ταϊιογαὶ, τοίρ.21.0; Μ.6.8494); ΑΥ̓Ββοπαρ ἰφριττ τί Μι6.9 124}; 
ΟἸεπι.5ἐν.7.τ6(Ρ.73.17; Μ.0,5444} οἵξ, 5. ὀρθοτομία; τὰ Χριστιανῶν ὃ. 
(ε]5.8}Ρ.ΟγιΟεἰς.3.76(ρΡ.268,14; Μ.ττ.το2ο0); εὐχαὶ..«πεπληρωμέναι 
ἀπορρήτων καὶ θαυμασίων ὃ. ΟΥοΥ.2. (0.303. ς; Μ.11.424Ὰ}); ἵνα μὴ ᾿ 
««(ἀποστῶμεν τῶν δ. Ἰάῥγήηξ.4.2.0(ρ.321.το; Μ.11.3738)} τῆς ἀληθείας 
τὰ δ. Ἰᾶ. [γ.12 τη 767.22:τ(0Ρ.203.10; Μ.14. 5680); 16. Γο.τοιτδίι; 
Ρ.180.2; Μ.14.3378); τὸ περὶ ἀναστάσεως κατὰ τὰς γραφὰς ὃ. τὰ. εἰς. 
5.22(Ρ.23.11:; 12164}; Δ Οσηξτίρ.92.31; Μ.τ7.2534); ἐν τῷ βάθει 
κρύπτει [β8ς. ὁ νύμφιος] τὰ θεωρήματα. «δηλῶν τὰ σιωπώμενα δ, 14, 
δομοὶ τη Οαπὶ.41:3(}4.17.2724)};}; Ἐλι5.}.6.τ.3.1τ2(Μ.20.734};}; τὰ περὶ 
ψυχῆς ἀθανασίας καὶ νεκρῶν ἀναστάσεως ἐκκλησιαστικὰ ὃ. 10.3.26.4 
(2120); τὸ...τῆς ἐκκλησίας ὃ, ἰᾶ.6.{}:.πτο(ρ.68.26; Μ,24.8410); περὶ 
δ. ... κοινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ΑἸ ἀῤοΐ.π δε. 6ο(Ρ.147.20; Μ.25.3720); 
τὰ εὐαγγελικὰ δ. 1Δ.ἐαροΐῃ 5.24:4(Μ.27.1440}; Βαπ.ἦδχ.6,2{(1.518; 
Μ.20.1200}; τὸ εὐσεβὲς ὃ. τῆς μοναρχίας 1ὰ.5}17.47(3.30Ὲ; Μ.32. 
1630); ΟΥΝΑΖ.ον.28.2(ρ.23.3; Μ.536.288); πόθος τις.. «τῶν θείων ὃ. καὶ 
τῆς περὶ ἐκεῖνα φιλοσοφίας Ἐναρτ. Ῥοητ.6}.1(Μ.32.248.}); τὸ ἅγιον 
πνεῦμα ἐν ὑμῖν ὃ κύριος ἔδωκεν ἐν τῇ χειροθεσίᾳ, δι’ οὗ ἅγια ὃ. 
μεμαθήκατε (οποὶ..4.Ρ}.2.32.3; τὰ τῆς εὐσεβείας δ. 1Ὁ.3.5.3; ΟΠ γν5. 
ἔσηι.ὅ.2 τῷ Ῥλη (αι. 2350); τῆς ἀκραιφνοῦς ὀρθότητος τῶν ἐκκλησιαστι- 
κῶν δ. Ὀγτ.]ς.5.2(2.771}}; 14..}0.2.2(4.1684}; τελείων τῆς θεολογίας 
δ. Τατι ΝΝ γ95. ἄορ. 5.13 1. 7ο. (Ὁ. τη8.τ4}; τοῦ. ἀΊ50 0165 ἐπιτηδειότεροι 
εὐπρὸς τὴν μυσταγωγίαν καὶ τὴν ἀνάληψιν..-«τῶν ἀπορρητοτέρων... 
τῆς θεολογίας δι 1}.γ7.1ο(0.241.22}; τοῦ, ἀοοίχιπο οὗ ΔηρῈ}5 τῶν 
ἀθέων “Ελλήνων τὰ ὃ. περὶ τῶν παρὰ σφίσιν ἐθνάρχων μηδὲν κοινὸν 
ἔχοντα τοῖς...τῆς ἐκκλησίας ὃ. Οδούτη ρος. 22:8(Ρ.251) ; τοῖ. Αροο. 
22:14 διὰ τῶν πυλώνων, τουτέστι τῶν ἀποστολικῶν ὃ. καὶ διδαγμάτων 
δ. (0.253); Οὐδ. πᾶ. ο}.2(Μ.88.728); οΓ Ῥϑεγδεῖο ἐσασιέίοη ἀγέων 
καὶ ἐκκρίτων πατέρων.. οὖὗς..«κοινοὺς διδασκάλους ὁμολογοῦμεν, ὧν 
τὰ ὃ. νόμον αἱ ἅγιαι... ἐκκλησίαι γινώσκουσι ϑετρ...3(Ὲ.3.13168); 
Ὁ, ἴῃ γοϊδίίοπ το εἰσὶ οοπάποῖ, Αἰμοηδρ ἶορ.3.2(Μ.6.8074}); 
ἐκκλησίαν...τυγχάνουσαν ἁγνὴν παρθένον διὰ τὴν τῶν δ. καὶ ἠθῶν 
ὀρθότητα ΟΥ. [7.4.5 14: [0.(0.520,16); ὁ γὰρ θεοσεβείας τρόπος ἐκ δύο 
τούτων συνέστηκε, δ. εὐσεβῶν καὶ πράξεων ἀγαθῶν" καὶ οὔτε τὰ ὃ. 

377 δόγμα 

χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν εὐπρόσδϑεκτα τῷ θεῷ, οὔτε τὰ μὴ μετ᾽ εὐσεβῶν δ. 
ἔργα τελούμενα προσδέχεται ὁ θεός Οντ, Ἢ ἐαἰεεῖι.4.2; τεῦ, Μι.28:τὸῊ 
διαιρῶν εἰς δύο τὴν τῶν Χριστιανῶν πολιτείαν, εἴς τε τὸ ἠθικὸν μέρος καὶ 
εἷς τὴν τῶν δ, ἀκρίβειαν, τὸ μὲν σωτήριον δ, ἐν τῇ τοῦ βαπτίσματος 
παραδόσει κατησφαλίσατο, τὸν δὲ βίον ἡμῶν διὰ τῆς τηρήσεως τῶν 
ἐντολῶν αὐτοῦ κατορθοῦσθαι κελεύει Οτ Ν γ55.ε.24(Μ.46.1οΒ0Ὰ}; 
Ομ γγϑ ον. 9.5 ἐμ Κορ (0.431Α); τεῖ. ἀτΤῇεββ.5:8 βίον μετὰ 
ὀρθῶν αἰνίττεται Ἰᾷ ἤοηι.0.3 ἴηι ΓΤ 55. (11.4008); τῶν μὲν δ, ἕνεκεν 
πολλάκις ἂν αὐτοὺς διαβάλλοιεν Ἕλληνες, βίου δὲ ὀρθοῦ οὐκ ἂν ἐπιλά- 
βοιντο τᾶ ποι. 10,2 ἔν Τίνι. (11.6028); ο. οἱ Πογεεῖςα] ἀΟΙΠ65 
ταῦτα τὰ ὃ. ... οὐκ ἔστιν ὑγιοῦς γνώμης" ταῦτα τὰ ὃ. ἀσύμφωνά ἐστι 
τῇ ἐκκλησίᾳ Ἰτοπ.Ἐρ. Εἰον. ἀρ. Ἐπ5.}..6.5.20.4(Μ.20.4840}); (ΟἸεπ. εἰν, 
“.τδ(ρ.68.24; Μ.9.5330); ΗἸρΡρ.᾿αον.ο.1τ(ρ.245.23; Μ.16.33704}; ΟΥ. 
μον. τό.ο τ 67.(Ρ.τ4τ.6; Μ.13.4490); Ὀοη. ΑἸ, Ρ.Ἐλι5.}..5.}.6(Μ,20. 
6484); τεῖ, δγοε]]5᾽ ἀΟσξ η6 τὴν τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ τούτον ὃ. ἀτοπίαν 

᾿Ἐπύ5. αγεεϊ!.2.2(ρ,43.20; Μ.24.7074}; Αἴ..4γ.2.43(Μ4.26.2404}; ὅτ, 
ΝᾺ Ζ.07.28.ττίρ.39.2; Μ.36.404); ἐκτόπων ὃ. Οοηπεὶ ΑΡΡ.6.8.1; Ογτ. 
ἐμες.ττ(τῦ, τσοὶ); τὸν ὑπὲρ Ἀξτίου καὶ τοῦ δ. τόμον ῬΗΠοΒι, ἦ,4.8,2 
(Μ.ός. πόα); Ἐναρυ. .5.4.37(0.186.17; Μ.86,27724); ὙΒαΥ ΔΕ, 
Ῥγαερι(ρ.τδς.χ3; ΜιρΥ, 4844); ἅ. ὁ ἐβοϊουίς Δ "1005 ΟρΡΡ. ΡΌΒ]Ϊς 
κήρυγμα οἵ ὉΒυτοῊ ; 1. οὗ τηγβί. βεῆβθ οὗ βουιρίαγς, τεῦ, ἴῃς στ οὗ 
6επ.17:22,2] Ἀβραὰμ... -προβλέψας εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν περιέτεμεν, λαβὼν 
τριῶν γραμμάτων ὃ. Βαγη.0.1; τρία ἔλαβεν ἐν τῇ συνέσει δ. Ἰδιτο.τ; 

ἯΙ, οἵ πῦστρ. τταδιοη δια 115 βἰρτβοδηςς, τοῦ, Ὀδρτβγηδὶ ἕοτγηυ]α 
ὁ μὲν κύριος ὡς..«σωτήριον δ. τὴν μετὰ πατρὸς σύνταξιν τοῦ ἁγίον 
πνεύματος παραδέδωκε Β65.517.25(3, 210; Μι32.1120}; τῶν ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δ. καὶ κηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου 
διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως δια- 
δοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα...οὗτος ὁ λόγος τῆς τῶν 
ἀγράφων παραδόσεως, ὡς μὴ καταμεληϑεῖσαν τῶν ὃ. τὴν γνῶσιν εὐκατα- 
φρόνητον τοῖς πολλοῖς γενέσθαι διὰ συνήθειαν. ἄλλο γὰρ ὃ., καὶ ἄλλο 
κήρυγμα. τὸ μὲν γὰρ σιωπᾶται, τὰ δὲ κηρύγματα δημοσιεύεται. σιωπῆς 
δὲ εἶδος καὶ ἡ ἀσάφεια, ἧ κέχρηται ἡ γραφή, δυσθεώρητον κατασκενάζουσα 
τῶν ὃ. τὸν νοῦν πρὸς τὸ τῶν ἐντυγχανόντων λυσιτελές 18. 66(: 4}),55Ὲ ; 
Μ.188.,1808.); δυσωπητικὰ. γάρ πως τὰ παλαιὰ τῶν ὃ. 1δ.7τ(608 ; 
Μ.2οο0); τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παραδιδομένων...διδαγμάτων τὰ μέν ἐστι 
ὃ., τὰ δὲ κηρύγματα. καὶ ἡ διαφορά, τὰ μὲν δ. μετ᾽ ἐπικρύψεως καὶ 
σοφίας ἀπαγγέλλεται, καὶ τὴν ἀσάφειαν πολλάκις ἐξεπίτηδες περιβαλ- 
λεται, ὡς ἂν 'μὴ βεβήλοις εἶεν τὰ ἅγια ἔκθετα...᾽, τὰ δὲ κηρύγματα 
χωρίς τινος ἐπικρύψεως ἀπαγγέλλεται... εἶναι δὲ καὶ τῶν ὃ. ἔτι τινὰ 
μυστικώτερα, ἃ παντελῶς ὡς τὸ ἔπος φάναι σεσίγηται, ἐκείνοις δὲ 
μόνοις μυστικῶς παραδέδοται, οἷ... ἔχουσι πνευματικὴν σοφίαν πιστοῖς 
ταῦτα παρατίθεσθαι [1.ε. δος. ΕἸΠ]ΠΟΡΊα5] ῬΒοῖ, οοά, 230(Μ.103.10288}; 
6. ῥνίηεῖρίο, Οὐ. τ Ἐχοο.30:25(}.17.288.). 

Ο. «γείφης οὐ δεϊϊεξ, γεϊρίοη, εὐεεά;, 1. ἴὰ σϑη. μιασμὸν...τό τινος 
ἅψασθαι ἤτοι θιγεῖν ἄλλου τινὸς ἀνθρώπου ἀπὸ ἄλλου ὃ. ἘΡΙΡΗ ἤαέν.0.3 
(Ρ.2οο.1γ; Μ.41.2288); Τυδίπ.εσηξι(ρ.94.0; Μ.86,1οτ70) ; 2. οὗ ῬΡᾶρδῃ 
τοὶ ρίοη οὐ τὸ ὃ. ... σατανικὸν μόνον ἦν, ἀλλὰ καὶ ὁ βίος διαβολικός 
Ουνβ ον. 4.1 τῃ Κορ(0.4.40); 14. ἄπ! 1.2 τη (αἱ. (ττ.4070)}; Τυ51. 
ΠαριριΟ γον Ῥασε.Ρ.333(Μ.92.864Α); 3. οὗ Τυααίδτα, ΟΥ Ν γ85.0ν. 
εαἰεε.3Ξίρ.τό.9; Μ.4-.17}}; 4. οἵ Ομ βδπὶτν τὸ ὃ. ... τῆς ἀληθείας 
Αγίβειαροῖί, τε(ρ.11ο.26); βάρβαρον ἄνωθεν εἶναι τὸ δ. (6]5.4ρ.Ο τ. εἰς. 
1.2(ρ.57.1; Μιτ, 6564}; (ε]ς.10.2.4{(ρ.130.27; ϑοΙΑ); τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ὃ. 
Επ5.}.6.2.13.2(Μ.20.168Ὰ}); ἐπίσκοποι τοῦ ὃ. 1δ.7.30.το(720 4}; 1δ.0.5.2 
(ϑοδα); Οτ. Ν Ζ.ον.4.74(Μ.35.6οοᾺ); τοῖς ἔξω τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς δ. τ. 
Νγϑ85.ο», εαἰδεἢ;,τίρ.7.5; Μ.45.12Ὰ};} τὸ κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ δ, 
εὐσεβές 14. Ἐπ. 7(2 Ρυτπκ το; Μ.45.7448); τὸ δ. τὸ ἡμέτερον (ὮτΥΒ. 
μονι.32.6 ἴῃ ΤΟ ογ.(1ο.307})); τοῦ Χριστιανικοῦ δ, ΤΥ ΝΟρ5.: Τῆρι. 
τ:4{(0.71.23; Μ.66.9374); [αϑίπ.εοη(Ρ.1ο2.26; Μ.86.10278); ΤΟΟΝῚ 
ΓΡ εῤ.(Μ.96.14200; 5. οὗ πετεῖ, σγβίεπβ, ΗΠΡΡ. δεν ρτόδτη. (Ὁ.3.26; 
Μ.16.3021Ὰ}); ἘΡΙΡΙ, ἤαεν.26.4(ρ.280.13; Μ,41.3378). 

Ὦ, “γεορὶ, ογάϊπαμοε; 1. ἴὰ. ρει, ΑἸΒΘΠαΡ.γ65.το(ρ.72.το; Μ.ό. 
1Ο12}}}; τὰ τῆς γενέσεως ὃ., οἷον τὸ ἀδικῆσαι Μςτἢ.. Ἔγρ.8.τδ(Ρ. το 7, 
τ; Μ.τϑ.τ600); 2. οἵ ΡῬγθοορίς οὗ (τ βεδη σομάϊςς κατὰ τὸ δ. τοῦ 
εὐαγγελίου (ςἴ. Μί το; 40), οὕτω ποιήσατε Ὀϊά,τν.3; Ἰρη. ἤαρη.3.τ; 
τρία οὖν δ. ἐστιν κυρίου" ζωῆς ἔλπις ἀρχὴ καὶ τέλος πίστεως ἡμῶν, καὶ 
δικαιοσύνη κρίσεως ἀρχὴ καὶ τέλος, ἀγάπη εὐφροσύνης... -μαρτυρία 
Βανγη.1.6; ΟἸδτη. εἰν. 7. τ6(ρ.70.27; Μ.0.5370); λόγος. ..βεβαιωθεὶς τοῖς 
ὃ. πρὸς τὸ καλόν Οτ(᾿γέπο.3.τ.4(ρ.1το0.0; Μ.11.2534}; οἵ (Βγϑτ 5 
τεδοδίηρ 845 σωτηρίας ὃ, 1.4.τ.2(ρ.206.5; 3458); 1ἅ. 70.320. Ξοίξτ; 
Ρ.282.23; Μ.14.6680); Μεῖῃ.γε5.1.6τ(ρ.326.8; Μ.41τ.1160λ}; 3, οὗ Ῥγε- 
σερῖβ οὗ Μοβαῖς Τὰν, Ογας. δ1}.8.301; παρὰ τὸ δ. τοῦ νόμον ΤὨατ. 
Ἐς): τίτ.813}); τεῖ, ΡΒ. 2: τς, Οτεομηι, μι ἘΡ᾿.2ττο(ρ,406.148.} ν. 
νόμος ; πολλὴν γὰρ ἐνταῦθα διαφοράν φησιν ἐντολῆς καὶ δογμάτων" 
ἢ τὴν πίστιν φησί, ὃ. αὐτὴν καλῶν... ἣ τὴν παραγγελίαν (Ἤτνπ. ἤσηι. 
5.2 ἴῃ Ἐρῆἢν(1χ.358); τὸν νόμον..«ἐν δι, τοῖς ἰδίοις, καταργήσας ϑδνετγ. 



δογματίζω 

ρ. 2Ζ:Ί(Ρ. 300. 8); τὸν νόμον ἔπαυσεν, ὃς τοῖχόν τινα μιμούμενος, 

ἀπ᾽ ἀλληλῶν ὑ ὑμᾶς διεέργει.. «τοῦτο γὰρ εἶπε τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν... 

ὃ, δὲ τὴν εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν ἐκάλεσεν Πα, Ερἧ..2: τπ(3. ΥΩ: 3 
4. οἱ ἀϊνϊπα ἄδογεθα ἴπ ρεη,, θγας. 51.3.656; ἘΡΙρΡΒ. (πιρ.ΟἸεα. 
δἷγ. 3: λ(ρ.109.13; Νέ.8ι 1004}; οὐ δύναται νικηθῆναι τὸ ὃ. τοῦ θεοῦ 
ὑπὸ ὃ, ἀνθρωπίνου Μί. Δροϊοη.24{0.32.27); Με ἐγ»:ρ.2.2(ρ.17.17; 
Μ.τδ. 400}; 1ᾶ.γὲ5.1.45(ρ,294.1τ Μ.4τ.τ1168); (οπϑβί.07.5.εἸτ(ρ.168.ς; 
Μ.20.12648); ἀνάγκη τὴν ὁμοίωσιν...ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν οὐσίαν τοῦ υἱοῦ 
φέρειν. εἰ γὰρ μὴ οὕτω τις λάβοι οὔτε πλέον τι τῶν γενητῶν ἔχων 
φανήσεται. .«οὔτε τοῦ πατρὸς ὅμοιος ἔσται, ἀλλὰ τῶν τοῦ πατρὸς ὅμοιος 
ἔσται δ." καὶ τοῦ πατρὸς διαφέρει ὅτι ὁ μὲν πατὴρ πατήρ ἐστι, τὰ δὲ 
δι... τοῦ πατρός ἐστιν, εἰ τοίνυν κατὰ τὰ δ. ... ὅμοιός ἐστιν ὁ υἱὸς 
τῷ πατρί, ὁ μὲν πατὴρ κατ᾽ αὐτοὺς ὀνόματι μόνον πατὴρ ἔσται ΔΙΉ. 
“ν.3.χτ(Ν1.26.3448};} ΙΕ Ι,νο. κα. 4(ρΡ.1.2ο; Μ.18.4160); Β65.86ε]. 
ογ.1τ.3(Ν,8ς.,1568); 5. ἤδῆσα οὗ βοσιρίυγοβ 88 θεῖα δ, (Οηδί,ΔΡ.Ελ8. 
υ.Ο,,χ.δο(ρ.τοῦ.5; Ν.20.11324); Εχιβ.ῖ.4.4π(ρ.126.14:; ττοῦΑ}; 6. οἵ 
ϑατῃογι τίνα ἀθοτσθθβ οὗ ὉΠΌΤΟΙ σοιηο1}}5 δηα δος 165; ἃ. οἵ 
“Αροβίοιις (ουμποι", Ομχγϑ.λο».5.3 ἴηι Μάϊ.(7.784}; ϑδνεσι σαὶ δι 
(Ρ.30ο0.11); δ. καὶ κρίσει τῶν ἀποστόλων ἘκιϊΠ 4], )160..4:.(}].8ς.6578}; 
Ῥ. ἴῃ Ἰαῖεσ δΒιβίοσυ, τεῖ, Οὐδτιοάδοίτηδιι σοπίτονθιβυ σύνοδοι...δι᾽ 
ἐπιστολῶν ἐκκλησιαστικὸν ὃ, τοῖς πανταχόσε διετυποῦντο Βι5.ἢ.6, 
5.23.2(Μ,20.4028}; τεῖ. Ὀαρίδιμαὶ σοπίτονειθυ ὃ. περὶ τούτου 
γέγονεν ἐν ταῖς μεγίσταις τῶν ἐπισκόπων συνόδοις )1οη.Α].22.,7.5.5 
(6454); τεῖ, ἐσοοπηχησηϊοδίίοι οἱ Νονδίϊβη ὃ. παρίσταται τοῖς πᾶσιν, 
τὸν μὲν Νοουάτον...ἐν ἀλλοτρίοις τῆς ἐκκλησίας ἡγεῖσθαι Ἐλι5.ἢ..6. 
6.43.2(}1.2ο.6168); οὗ Νίοοπε ἀδβιηιοη τὰ τῆς συνόδου δ. κυρῶν 
ἐπεσφραγίζετο 14.υ.(.3.23(0,88.,.4; Μ, 20. Ἰοθ40); τοῦδε τοῦ ὃ, συγ- 
γραφεῖς (Ατηρ. (ορεί,τ(ρ.237.28; Μ.26.6978) ; οἱ αὐ τοπ5 Πότα- 
ἴο τὰ προσυφαινόμενα τῇ πίστει ἐκείνῃ δ. Β65.6}.258.2(3.3030; Μ.32. 
9400); ΟὙΝ 55. Φροϊ! τοί. 4: 1614}; τίς νόμος... «ποῖον συνόδου ὃ. 
τοιοῦτον ἡμῖν παρακατέθετο; 10.34(τ2004) ; Ηοττη, 6. ΕρΊΡἢ.3(0.58. 
15; Μ.Ρ}.63.5208); ἐκ τῆς τῶν παραβατῶν λύμης χωρισθέντες εἰς 
τὰ τῆς. ἀποστολικῆς καθέδρας ὃ. καὶ ἐντολὰς ἐπανέρχεσθε 1ἃ.6.εἶεν. 
(Ρ.54.1:1; Μ.1..63.4178); 7. οἵ 5εουϊασ ἀξοσεεβ; 8. ὃ. συγκλήτου 
ϑβέηαίς εοηδμἑμη, Ογας. 51.8.45; τὸ δ. τῆς συγκλήτου ἐστὶν Χριστι- 
ανοὺς μὴ εἶναι Μί. Αροϊϊονγι.23(0.32.25); Ὁ. οἱ τηρετῖαὶ εαἀϊοῖβ, ΕἘΏ5. 
ἐ.ε.4.6,3(Ν}]},20.321324}; Κ΄ Αϑερειτί(ρ.59.20); Μ Οἰνει(ρ.12 Ὁ); οὗ ἀδοσθα 
οἱ ἀπρυβίαβ (1,0.2: 1) ἃ5 ἀϊνίπεν Ἰηβριτϑα, (βυγϑ,ναῦ.τ.2(2. 2560); 
ς. ΟΡετα, αἶδο οἱ ἄξδογβοβ οἵ Ἰοοδὶ ΔΌΪΒΟΣ 1168 διώκεται τὸ τῶν θεοσεβῶν 
γένος καινοῖς ἐλαυνόμενον ὃ. κατὰ τὴν Ἀσίαν ΜΕ] .»- ΔΡ.Ἐπ5..,6. 
4.26.5(}1.20.2934); 8, τηεῖ., γορ ΠΡ τῷ ὃ. τῆς ὀργῆς Τ7αβί.εῤ. 
Ζεη.εἰ δεγ.2(Μ.6.11840). 

δογματίζ-ω, Α.. ἰαν ἀοιῦη αρῷὸ ΟΡΙΗΪΟΉ ΟΥ ἀοεϊγίμε, ἱεαεῖ; ας ἃ ἄσε- 
ἐγίμδ; 1. τεπιεῖβ οὗ ῬὨ]οορ ἢ οΆ] βομοοΐβ, Τυβέ. ταροΐ,2.1(},6.3294}; 
18.4.8(3338) οἷξ, 5. δοξάζω; Στωϊκοὶ..«τὸν θεὸν εἰς πῦρ ἀναλύεσθαι 
“νουσι .1δ,20.2(3510); ὡς οἱ Στωϊκοὶ «-ουσι Ταϊ,ογαϊ, 6(ρ.6.17; Μ.6. 
8178); Εὐριπίδης...ὡς ἔστιν θεὸς τῶν ΑἸΒοηδρ ίερ. 5 (ὡς ἐκεῖνος 
“νῶν Μ΄ δ, ὈΟΟΑ) ; τὸ διε ὅλου κεχωρηκὸς πνεῦμα θεὸν “τ“οὐσι ΤΏΡὮΙ.Απί. 
«τπιοἱ.2.4(Μ6,το52Ὰ}); ἐϑεὶν μὴ εἶναι πρόνοιαν 1Ὁ.3.2(11244}}; Ο]εμ). 
ῥγοὶ. Ξ(Ρ.5τ.4; Μ.8,172Ὰ); 1. ἴγις.τ4(0.386.22; Νί.9.136Α); τὸν ὅ τί 
ποτὶ οὖν “οὐοντα,.«λέγῃς σοφόν Οτι( εἰς5.3.72(ρ.264.4; Μ.11.1ο13})}; 
πολλὰ καὶ διάφορᾳ ἐδογμάτισαν, τὴν οἰκείαν τῶν ὑποθέσεων ἀκολουθίαν 
ἀλήθειαν εἶναι νομίσαντες Ηο»».Οἴφηι,.2.8; τὴν μονάδα καὶ πρόνοιαν, 
καὶ τὸ κωλύειν θύεσθαι τοῖς... θεοῖς, Πυθαγόρας ἐδογμάτισεν 70.1). 

ἤαεγ. (Μ.ο4.ὅδι0)}; 2. Ῥᾶρδη τοὶρίουβ βε]οῖς τῇ κτίσει χρῆναι 
προσκυνεῖν. «ὐουσιν Ογγ, Μ͵τεἶ.37(3.424Ε); ἃ. [ενε δ Ὀεὶς 5, [π5ξ, 
ἄταϊ.62.53(Ν]1.6.6178); 4. (μη πάδη ἀοοίτης, Οὐδ ἀεί. (Π.1.1614}; 
οι. Α],ρ. ΕἘπ5.ἢ}.6.7.24.5(}}1.20.6928); ὁ παρὰ σοὶ “-ὄμενος ὅρος 
Ἐπ. ηραςὶ,4{0.20.20; Μ.τ8, 6200); Ἐπι5.6.ἐ}..1.7(ρ.6ς.18; Μ.24.8368) 
αἷξ. 5. ἐνοικέω; ΟΑΥΝΆΖ.0).28.π5(ρ.28,12; Μ.26.220); οὐδὲ γὰρ τὸν 
ἄνθρωπον χωρίζομεν τῆς θεότητος, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ““ομεν 
14 ἐριτοτ( Μ.37.1778); Οἴγσυβ.ἤσοηι.20,3 τη τΟογι(το, Ἴ1Ὲ}; ᾿ϑιά.Ῥεὶ. 
ἐΡ}.3.ττ2(Μ.78. 8170}; ἐν δύο φύσεσι τὸν κύριον...“εσθαι (ΕΡΗἢ.(440) 
αεἰ (400 2.τ.τ Ῥοιδτοτο; Ἡ.2.2160); ἀσώματον δὲ αὐτὸν δογματίσαι 

ϑοοτ, ἡ. 6.6,7.5(}}.67.6848); Β45.86}.0γ.9.2(Ν1.8ς5.1378}; δηλ, γορῆ,. 
1.1{(0.192.12}); 5. Πετεῖ, ἐρϑοῃίηρ αὐτοὺς δὲ μὴ διὰ πράξεως, ἀλλὰ διὰ 
τὸ φύσει πνευματικοὺς εἶναι... σωθήσεσθαι “ϑουσιν Ἰγοῃ, ἤαεν.τ.6.2 

(Δ1.7.5058); ἀσαφέστατον ἐδογματίζετο αὐτῷ πρᾶγμα ἘΒοά,4ρ.Ἐπ5. 
ἐμι.6.5.13.5(}1.20.4614); παρὰ τίνει γὰρ ἡ ἀλήθεια ἄλλων ἄλλα 
“"όντων; (ἸΕ η. «ἰ;. 7: τοί. 63. 27; Μ. 9. 5248): Ναασσηνοὶ.. «ἐκεῖνα εὐουσιν 

ἃ πρότερον οἷ. «φιλόσοφοι ἐδογμάτισαν ἨΪΡρ..αέγ.5.2(0.77.5; ΜΝ. 
τό. 3123) : 10.6. 3(Ρ. 134.0: 22068); Μαρκίων.. «ἐδογμάτισε δύο εἶναι 

τὰ τοῦ παντὸς αἴτια 1.7.20(ρ.210.12; 22238); [ὅ1|5.6.1}..2.0(ρ.1ο0. 
5; δ΄.24.017 4); ΑἸ. 47.2.το(Μ.26, 188.); ΦΆΤ, ροί,2.τ6(}}.26. 
ττόοο). 

Β, Ἱεαεῆ,, ἀδείαγε : ΟἿ τοδοῃιησ οἵ Ὁ Βγῖθί, ρσορμοῖβ, ἀροβί!οβ, [Β85, 

378 δοκέω 

4.42.2(3.1268 ; Μ.32.3404.); ΤΒδ5.δαῤί.τ.2.22(2.645:8; Μ,31.15644); 
(οηϑὶ. .4}.3.5.5;} ΟὨγτνς.ἠοη1.71.2 τη Μ|ι.(7.6018). 

Ο. ἄφεγεε, ἰαν ἀριθη α ἰαιὸ; 1. οἵ ΒΕ] ἸΘρΡΊ 5] 8 το, 650. ΠῚ ΡΟΥΑ] 
οὐϊοῖβ, ο. 4ος,, Με, σγρρ.8.τό(ρ.τ1οϑ.4; Μ.18.172.); μὴ δογματίσοι 
κατὰ Κομεντιόλου τὸν θάνατον ΤῊΡἮὮν]. Ἔχς. ἰο»!.1(}.222,12; Μ.112, 
9204); 2. οὗ ες]. ογαϊπδηςεβ; 8. Ἔρίβοοραὶ ἐδογμάτισεν [530, (4]- 
115ῖιι5] ὅπως εἰ ἐπίσκοπος ἁμάρτοι τι, εἰ καὶ πρὸς θάνατον, μὴ δεῖν 
κατατίθεσθαι ἩΗ]ρρΡ.ἤδεέν.9.12(0.249.22:; Μ.16.33868); Ὁ. σοποδτ, 
Οβϑασζα. ερ. ἀἸοχ. ρ. ΑἸ. ἀροὶ, 56. 4ο(ρΡ.ττ8.2ο; Μ.2:.3178); τοῖς ἐν συνο- 
δικῷ γράμματι κανονικῶς. ..«δεδογματισμένοις ΒΕ5.6}.02.3(ζ.τδδα; ΜΝ. 
42.484Ὰ); 1.263, 2(405ῈἙ; Μ.0778); 3. οὗ αἰνίης ἄἀφοσθοβ οὐδὲν μὴ 
παρέλθῃ τῶν δεδογματισμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ στζϊερι.27.5.; Οἰφηη.ρ.2(Μ. 
2.368); 4. ΟἸΙΤΟΙ ἱπ (πηδᾷ, ἐγ. Κονη. 7: (Μ.8 5. τ6808Β; ἐδαμάξετο 

Ρ.369.17). " 
δογματικός, 1. ἰαγίηρ ἀοιθῃ αἢῷ ΟΡΤΉΙΟΝ Οὐ ἀοείγίμε οὐ μόνον οἱ 

ἐφεκτικοί, ἀλλὰ καὶ πᾶς δ. ΟἸΘΓη.εἰν.8. (0.90.4; Μ.0. 581); 2. ἐμεογειῖ- 
εαἷ, οὐμεεγησα τοξ ρεμεγαΐ ῥγέρπειῤρίοςε ἡ ὃ. τῶν ἰατρῶν τέχνη Μδτοε}}, 
0.16 ἀρ. Ἐπ5 Μ]αγεεῖ τ.4{(0.20.20; Μ.24.1514); 3. ἀοείγίπαὶ, κορ- 
εεγηθα τοῖς ἀοείγίηδ, ΟἸοτη..δἰγ. 5.τ(0.332.253; ΜΙ.9.248); ΟΥος. 36:21 
(ρ.11); δ. θεωρήμασι ἘΠ|5.23».5.1ι ῬχορΙη(ςο8Β ; Μ.21.8440); οὗτος 
[56.. ὁ ψαλμός] δογματικώτερος ὧν 16. 5.140 Ρτορίη.(Ν.24.444}; ὃ 
θεολογίαις 1α.υ-(.4.33(0.131.14; Μ.20.11818}; 14..6.3.3(0.113.8; Μ. 
22.1030}; δ. μαθήμασιν τοῦ σωτῆρος {.{}.113.22; 1030}; ὕγτ. 9. 
Ῥγόοσι, (4.50); ΟΡΡ. ῥτασῦοαὶ, σοποεγηβα ν]τἢ ΡΥϑοίῖοβ ΟΣ ΘΊΠΙς6Β, 
Ἐπ|5.}.6.7.δί3134 ; Μἴ. 5204); Ογτ. Η.εαϊδοί,ξ.τὸ; εἰς τὸν ἠθικὸν ἐμπεσὼν 
λόγον, πάλιν ἀναμίγνυσι τὸν ὃ. ΟΠ γγπ,ερηπεν τη σαϊ.πττ(ιο. 78}; 
Ογτιαάογ. (τ.τ668); δ. εὐτεχνίας καὶ πρακτικῆς ἀστειότητος ἸὰΡς. 
46:το(Μ.69.τος 70); δύο νεβροΐ, ἡ ἠθικὴ καὶ δ. διδασκαλία 1. 7γ- (απ. 
4:5} 1.69.12888); ὙΠα τ, δ 5.α: τίι.609); ποαξ. 85 βιιρσι., ΟἸει, ῥαεά. 
τ.τί(ρ.90.22; Μ,8,2400) ; καταλύσας... τὸν τῶν ἠθικῶν λόγον, ἐπὶ τὰ ὃ. 

| ἐκβαίνει (Ἶτνπ.ο».13.2 τῇ. Κοτη.(0.5448); 16.2..3(660}0)}; ΤῸῃτγϑ. 
.βα.31(1τ.8214). 

δογματικῶς, ἀοείγεμαϊἧγ, ὧ5 ἐοηεεγηεά τὐτίλ ἀοείγίηε οὐ ὃ. εἴρηται, 
ἀλλ᾽ ἀγωνιστικῷς ΒΑ5.0}.2το.5(3. 2160; Μ.42.716}; πολλὰ δι᾽ ὀλίγων 
ὃ, ἐκπαιδεύει ὁ λόγος ΟΥ̓ Ν δ, λοηι,2 τὴ Οαπὶ.(Μ.44.7060) ; τῶν...ἐν 
ἱστορίας χαρακτῆρι δ. εἰρημένων 14. ἔπ, τ2(1 Ρ.279.5; Μ.45.0850); 
Πιάγι. Τγέη.3.8(}1.30.8408). 

Ἐδογματισμός, ὁ, ἀορνπαϊτε ῥγίπερίο, Μ οι γδ5.τ. δ(ρ.253.4; Μ.41. 
1132}). 

Ἐδογματιστής, ὁ, ὁγ:6 τοῦῆο ἰαγς ἀοιθη ἃ ἀοείγίηε; 1. οἵ ΡῃΠοβοροΥ5 
οἱ τῶν ᾿Ἑλλήνων ὃ. Ηἱρρ.ἠαεγιτοςδ(ρ.26ς.24; Μ.16.34140); 2. οἵ 
Ομηβι δ, ἀξιόπιστον 1516, Ὲ}.ἐρ}.1.2ο(Μ.78.196Ὰ}); τδ.τιτορ(Ως60) ; 
4. οὗ [Ὠεοϊορίβηβ, στ, Να2.0».34.4(Μ.36.2440}); ἰτοπΊοα!]ν, οὗ ννουἹά- 
Ὀ6 {μεοϊορσίαπβ, οσπ. 8. Επ5.}.6.6.43.8(Μ.20.620Ὰ)}; Επδι,δηρασὶ, 
(Ρ.24.2ο; Μ.18.6240); δ. καὶ μυθολόγων ὅτ. ΝΆ2.ον.41.τϑ8(ρ.166.13 ; 
Μ.36.1520); ΟὙΟΝ Β5. ἔμηντί ρΡ.135.6; Μ,45.3734); 1ῤ.8(2 Ρ.τρο.8; 
854); τοῖς νέοις ὃ. ΟΥχ.6.21(ρ.117.15; 53.820); Μαχ...13(Μ.ΟΙ. 
5200), 

Ἐδογματοθεσία, ἡ, 1551 οὐ απ εἄτεὶ, Τ πη. Απι,άσεον. ΒΜ ὁ 
(Μ.28.9538). 

δογματοποιΐα, ἡ, ῥαγιίεαίτον οὗ ἀρείγίηε; τεῖ. Ἰλθσεϑίοβ, Οὐ Ν γϑ85. 
ν. Μος.(Λ1.44.3324)}; 14. Επη.3(2 Ρ.5.18);} 16, οὶ!.37(Μ|.4ς.τ2οδο) ; 
Ἑυβίχαϊ,. Ἐπμίγεῖ. Δο(Ν.86.23004); :20.36(22160); Κλ. αχ,20(Μ.οο. 
978). 

δοκ-έω, 1. ἰμἰμΐ τί “πεῖτε; ΤΟ ΐφηι.44,6; Ἡδττη.υΐβ.2.4.1; ΗΙρΡΡ.ἤαδγ. 
8,1τοίρ.231.9; Μ,16,33550); 2. κοί αὐ ορίμίοη, αϑοιὲ τὰ μὲν περὶ... 
Μοντανὸν ὁμοίως “-οὔσι ἐδιτο, 26(ρ.282.23; 234300); 3. σέόν!; (Ἡσίβίοὶ. ; 
ἃ. ΟΥ̓ Πούοχ τὸν σαρκωθέντα λόγον .«.ἐν τοῖς ἀνθρωπότητος καθικέσθαι 
μέτροις, διὰ τοῦ “-εῖν ὑπομεῖναι τὰ αὐτῆς Οντ. ἔ,ς.22:30(Μ.72.0200}; 
1ᾶ. Τ"ἀ5.28(ρ.δο,21; 52,250); τὸ ὑψοῦσθαι “-εἶν 4, με (ρ. 5 5.5; 55. 
170Ε): τὸ μὴ εἰδέναι «υεῖν α αῤοῖ, ΤΑ! 4(ρΡ.124.2ο; 6'.2188Β); θεὸς 
γὰρ ὦν, ἐδόκει ἄνθρωπος εἶναι δι᾿ ἣν ἀνείληφε φύσιν ἜΠαΙ ἐγαη.τί4. 
42) Ὁ. πὶ ἀοσρες ἤξύϑβιθβ, ΙρῊ, ΘΉΉ}7Ή.4.2; ἄπιστοι, λέγουσιν, τὸ --εῖν 
πεπονθέναι αὐτόν 10.2 --Ξ 14. 7γαϊ το, (Μδτοιοπ) δοκήσει πεφηνότα, 
οὔτε γένεσιν ὑπομείναντα οὔτε πάθος, ἀλλὰ τῷ “-εἶν ἩΠρρ.ἦαόγ. το. το 
(ρ.28ο.13; Μ,τό.3428Ὰ); ἡμεῖς τὸ “εἴν ἐπὶ τοῦ παθεῖν οὐ τάσσομεν 
Οτιρὶς.2.τό(ρ.145.12; Μ.11.828Ὰ); Με. γ65.2.τ8(ρ.37ο.8; Μ.18. 
2840); ἐδόκει σῶμα ἔχειν, κὴ ἔχων ΛΑΙΉ,.4γ,2.43(}1.26.2370); 6. ἀᾶν. 
τῷ “-εἴν ΟΥ τὸ «υεῖν σεεπιησίν, 1: ἀῤῥέαγαηεε, Τρῃ. Τγαὶ! το; οἷ, εἰ 
ῥαγδιδ υἱγρτηῖς εἴ Ἰροίμ5 ἐχίηάε Ἰηζαμίς ογάο τὸ “-εῖν ᾿αῤεγ θη Η 7, 
Τεγτιάς ἐαγης (λγίςι! τ ΜῸ ΡΪ,.2.7540); ΗἹΡΡ.ἠαόγι το το(οϊξ, ΒΕΡΥΔ); 
εἷ, ΠΟῊ τὸ “-εῖν ἠμπία θείεγος παογείίεος, Ἐϊεγ αὐνενσιες Βείασίαμος 2.14 
(Μ.}}..23. 5508}; τῷ --εἶν ἀνεχώρησαν ΘΟΡὮΥ  μγ.Ογγ,οὶ 70.(}1.81. 
35730); ΤἈΡΒη εὐζοη.».τϑγ(Μ.τοϑ. 4840); ἀγροογεαϊϊν εἶπεν αὐτῷ 
τῷ «πεῖν: ἀπέλθωμεν [ο(ΓΠε55.4ονη. ΒΜ 2.το(ρ.421.32); 4. ξδονῃ 
φορά; 8. ἴῃ βεῆ,, 1.8; ο. ἵνα εἴ Ἰηῆῃ., (Οηβέναρ, Επ5.᾽.6.1ο.ς τοί ἢ, 



δοκή 
20.8884Α}); Ὁ. οὗ 600]. ἐπδοίχηθηΐβ, ἔἴσθα. αἰδῖ, τοι ἀροβίο!ο ἐσγδαὶ- 
ἄσῃ οὗ ἀοοίσίης περὶ μὲν τοῦ πάσχα ἔδοξε τὰ ὑποτεταγμένα᾽, τότε 
γὰρ ἔδοξε πάντας πείθεσθαι" περὶ δὲ τῆς πίστεως ἔγραψαν οὐκ 
᾿ἔδοξεν᾽, ἀλλ᾽ ᾿οὕτως πιστεύει ἡ καθολικὴ ἐκκλησία᾽ ΑἴΠ.Σ»η.5(0.234. 
9; Μ.26.6880); 5. ες δε, δὲ αρῥαγεηί, Οσμβῖρ. ΑἸ ἀροί.5ες.70 
(ρ.148.10; Μ.25.3738); Οϑαχά. δῤιοαίξ,ρ. ΔΊ. αροῖ,ἐε.44{0.121,36; 
Μ.2ς. 3328); : δ. δὲ ον τυαίοἶι ἤογῦ ἄλγεα τεκταίνοντας ἄναξ δοκέεσκεν 
ὁπωπαῖς ΤΑΡΟΙ͂, 1η6..Ὁς5.33:1 (Ν1.33.1356}}). 
ξδοκή, ἡ, -- δοχή, γεεερίτοη, ἘΠ]. ἐεηΐ.2.τοί Μ. 91. 14408). 
δόκησις, ἡ, 1. ἀρῥέαγαμεθ ΟΡΡ. τραϊέέν ; δ. (ῃχβίοὶ,, οὗ ἀσοεξίς 

Ποτεβίεβ ; οἱ, (ϑαιπισηι5) σαϊναίογοηι.. ῥα θε..οδμην πορίηθηξ, 
1τρη.|646}.1.24.2(}}.7.6}48}; ( αἰςπε πίη) οὐ γὰρ δοκήσει... ἀλλ᾽ ἐν 
ὑποστάσει ἀληθείας ἐγίνετο 1δ.5.1.2(1122Α); δοκήσει τινὲς αὐτὸν 
πεφανερῶσθαι ὑπέλαβον ΟἸετη, Ξἐγ.6.0(0Ρ.467.12 ; Μ.9.2020); (δαταχη- 
05) σωτῆρα ἀγέννητον...καὶ ἀσώματον...δοκήσει δὲ ἐπιπεφηνέναι 
ἄνθρωπον ΗΙΡΡ.᾿αογ.7.2ϑ(ρ.2ο0.5; Μ.16.232228); (Δίατοίοη. απα (ετ- 
ἄρῃ), :διτοιτοίρ.28ο.12; 34284); (δατοίοι,, ναϊοητίηι5, ἀπὰ (ση05- 
Ὁο8), Ιά Ῥΐη Μι,25: 24(ρ. 209.8; Μ.το.8684) εἰϊ. 5. φασματώδης ; 
εἰρηκέναι τινὰ τῶν ἐν ταῖς αἱρέσεσι δοκήσει τὸν ᾿Ιησοῦν.. “πεπονθέναι 
οὐ πεπονθότα ΟΥ,Ἤ εἰς.2.τό(ρ.145.8; Μ.11.8284}); οὐ ὃ. ἀλλ᾽ ἀλήθειαν 
εἶναι. «κατὰ τὴν..«εἰς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν 10.4.πο(ρ.288.20; 1Ο528}; 
14..70.το.δ(4ᾳ; Ρ.176.16:; Μ.14.2168); 14. [».53 1π [0.(ρ.527.18); περὶ 
ἕνα τῶν ἀριθμῶν τῆς τριάδος διεσφαλμένοι.. ὅτε δὲ τὸν τοῦ υἱοῦ, ὡς 
Ἀρτεμᾶς καὶ οἱ δοκήσει αὐτὸν ἀποφηνάμενοι πεφηνέναι ΝίοΓΠ. ἐγ. 
8ι1τοίρ.93.4.; Μ.18,1528); ἀληθείᾳ γὰρ καὶ οὐ ὃ. ἦν ὃ ἐφάνη 1ἃ.γε5.2.8 
(ρ.344.20; Μ.41.1τ|60);}; ΑἸΕΧ.Α].6ρ..Αἰεχ.χ(ρ.28.1τς ; ΜΕ.18. 5680); 
(δηϊςπμθαη9) Αἰ. ΕΡτεὶ, Ἰ(ρυιχ.ο; Μ.26.τοῦτᾺ)}; (δ αἰεπέϊηιιβ, 
Ματοίοπ, Μδῃίσμθαμβ) 14.6ρ. ἀἀορἢ.,(}1.26.10738); (ΔΡΟΙ Ἶ ΠΔΤ]81}8) 
ἢ ἀλλοίωσιν τοῦ λόγου φαντάζονται, ἢ ὃ. τὴν οἰκονομίαν τοῦ πάθους 
ὑπολαμβάνουσι ΤΑΤΗ. “οἰ .1τ.2(}}1.26. τορ64) ; (ϑιπηοηίαγ5) ἑαυτὸν μὲν 
εἶναι τὸν..«ὡς πατέρα φανέντα' παρὰ δὲ ᾿Ιουδαίοις ὕστερον οὐκ ἐν 
σαρκί, ἀλλὰ δοκήσει ὡς Χριστὸν.. φανέντα Ονγ.Η «εαἰσεῖ.6.14; οὐ γὰρ 
νεώτερον τοῦτο τῆς ὃ. τὸ ἀσέβημα, ἀλλὰ πάλαι ἀπὸ τοῦ ματαιό- 
φρονος ἀρξάμενον Οὐαλεντίνου Β45.εῤ.261.2(2.4020 ; Μ΄.32.0ὅ90) ; τ. 
Ναζιαγηι.2.τ ῖτ. τϑ3(} 1,3} 11τοὰ}; Οτ Ν υγϑ5.ορ. 2(}1.46.το20}}) οἷ. 
8. κατασχηματίζω; (ΔΡΟΙΠ Δ Τ]Ά18) τές οὖν ὁ ἄνθρωπος ὅ... ἐπὶ βρώσει 
τε καὶ τῇ πόσει ὀνειδιζόμενος ;...εἰ μὲν μὴ μετεῖχε, ὃ. ἦν" εἰ δὲ μετεῖχε, 
γήον τὸ μετεχόμενον' τὸ δὲ οὐράνιον διὰ τῶν γηΐνων οὐ τρέφεται 16. 
Α4}α}}.34(Μ.45.11τ078}; (ΒΘ πποπῖβ)5) ἘΡΙΡΗ.μαον.2τ.τί.238.12; Μ,41, 
2858); ((ποβειο) σάρκα δὲ αὐτὸν μὴ εἰληφέναι, ἀλλ᾽ ἢ μόνον ὃ. εἶναι 
1.26.το(ρ.287.1ς ; 2450); (Δτιοποπί!05) 18.40.8(Ρ.80.} ; 6808); ((εΓ- 
ἀοη) μὴ εἶναι δὲ τὸν Χριστὸν γεγεννημένον..«ἀλλὰ δοκήσει ὄντα καὶ 
δοκήσει πεφηνότα, δοκήσει δὲ τὰ ὅλα πεποιηκότα 1}.41.1{(Ρ.91. τ; 
6020); (βατοϊου) ἐῤ. 42. ττ(ρ.τ26.6; 7204): 2δι(Ρ.128.1τοὸ; 7320); τὸ 
δεῖραι καὶ τὸ τύψαι... οὐ δ. ἦν, ἀλλὰ ἀφῆς ἐστι σωματικῆς καὶ ἐνσάρκου 
ὑποστάσεως δηλωτικόν ἰφι(ριιςτοῖς; 2688); (Βατιάθβαθ8) 10.56.2 
(Ρ.341.12; 0920) ; εἶπεν...᾿ἐν τῇ καρδίᾳ. τῆς γῆς, ἵνα καὶ τὸν τάφον 
δηλώσῃ, καὶ μηδεὶς ὃ, ὑποπτεύσῃ ὈὨτγ5.051.43.2 τῷ ΜΙ . (7. 4501)} ; Ἰᾶ, 
ἀογμν 4 τη. Ηεὐ.(12.44Α)}; Ογτ ρίαῤ᾿ι σεη.7(1.240Ὰ); Ἰᾶάτηοίροη. 
(51. 6818); οἷ. μηδὲν νοεῖν κατὰ ὃ., ἀλλὰ πάντα καθ᾽ ὑπόστασιν καὶ 
ἀλήθειαν ἘπαΓ ΠΟΥ εομ μ, τ2(Μ.28,13770}; (πποπορῃγβιϊθ) ἀναθεματί- 
ζεσθαι.. κατὰ...δὃ, τερατευομένων [80. ΤΟ ΟΡ γ51165] ΒΆ51}150.6ηογεὶ. 
(ρ.51.2; Ν.86.26018); ν. φαντασία; Ὁ. {πεο]., οὗ ρεποιοη. οἵ ὅομ 
γεννήσαντα οὐ ὃ., ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ Ατιεῤ, Αἰοα,(ρ.12.8; Μ.26.700Ὰ}; 
ἤρθηςδ 2. ἀοοείίς ἤθγοδγν ὁ τῆς ὃ. ἐξάρχων ᾿Ιούλιος Κασσιανός ΟἸδπι. 
σἱγ.3.τ3(ρ.228.0Ὸ; ΝΜί.8,11020}; 19.3.17(0.243.11; 1205 4}; 3. ῥγείδηεα 
ταύτης ὃ. ἐστιν ἡ εἰρωνεία τ. Νὰ Ζ.ταγη}.1.2,34.87(Ν.37.052.4}); 4. ἀ6- 
εἰξτοῖ,, γεϑοίυε ὅ.. «λόγος ..ἰδίᾳ δ. ... ἐνηνθρώπησε ἘΡΙρΡἢ.ἠκαεγ.60.52 
(Ρ.1οο.18 ; Μ.42.2848). 

Ἐδοκησισκοπία, ἧ, ἐὐη σέ ἀέναον, οὗ, ἀεξεγεηεε ἰο, ορίπίοῃ, ΝΊ. 
δον. 7(Μ.70.12764). 

Ἐδοκησισοφέω, ἤσε ἃ ἐὐηεοϊέ οΓ τοϊφάονη, ῥγείδηα ἰσ οὐ πτακε ἃ 
ἀιορίαν οὗ ωἱδάον, ὕντ. [ο.τ.πο(4.ττολ); 18.5.5(0270)}; ΟἹ ρᾶρδῃ 
τΈΏΌΒοῖ5, 14,Ζαεῖ,.6γ(3.746Ὲ). 

δοκησισοφία, ἡ, εὐηεοῖ! οὗ τοϊδάονῃ ; ἐανε τοϊδάονῃ, γτ. 0.3.ς(4. 
408}; 1δι οί, 550}; 1α, οεἶ,40(3.2278). 

ἘἜδοκηταί, οἱ, ἀσεεί!ςἐ5, ἸΏοθ8. ὙΠῸ πιδιτιίαϊη 1Π βοῦν σμασϑοῖοι οὗ 
Ἰης,; 1. 85 ἀἰδέϊησε βεοῖ, ψ ῈΠ ῬΘΟΆΠ]ΠΔΥ δυϑίθσῃ οὐ θοίιοὲ Φρυγῶν... 
ἐγκρατητῶν...δι ΟἸδηι. ίγ.7.17(0.76.26; Μ,9.552Ὰ);5 Ηἰρρ.ἤαεν.8.2 
(ρ.225.0; Μ.τ6.33474}); οἵ γ᾽ ἑαυτοὺς ὃ. ἀπεκάλεσαν 1Ὁ.8.8(ρ.226.6; 
53470); τῆς τῶν δ. πολυπλόκου..«αἱρέσεως 1Ὁ.8.ττίρ.231.18; 22584}; 
1δ.το.τό(ρ.277.15 ; 3434}; 2. οἵ [Ο]ονγεῖβ οὗ Νατοίοῃ ἀπά οἴ μοιβ ΠΟ 
ἀθὴν τον οὗ ΟΠ βῈ 5 Βιπηθὴ Ὀοᾶν, ϑοιαρ. παρ. 5.ἢ.9.6.12.6 
(21.20.5458); Ὀγτυϊμειμῖρσο, (τ, 6800); 29. (6908); ἱποϊυθάτηρ Μαδτ- 
οἷοι, ψαϊδηείπιιβ, αηα ἥδηρα, Τμαὶ.ο}.82(4.1142); οἱ Τποορν 5168, 
Ἐπβι. οι. ρ.(}1.86.916})). 

379 δολουργός 

Ἐδοκιανή, ἡ, (οἵ, 1,61. ὠμεΐαγμ 5) οὗπεες οὗ ἄὰκ, Μαχιαρδερ. (οι. 
12848). 

[᾿δοκίδη, ἡ, ναγίδῃΐ οὗ δοκίς, ἃ Κιπά οὗἁ τιαρίθοσ, Τμαζοσμ.: 5 ΤῊ 
(ερ.(τ.τ8). 

δοκιμάζ-ω, 1. ἐθξ:; γαῖ, Ῥχορμοίθ δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε 
ιά.12.1; οὕτω δοκιμάσεις τὸν προφήτην καὶ τὸν ψευδοπροφήτην 
Ἠδεττη ηαμά.1ι.}; 2. αῤῥγοῦε ἀῇεν ἱεσίηρ, ἴα υἱς.1.2.4; δοκιμα- 
αθέντες...οἱ μάρτυρες ἐν ταῖς κατὰ τοὺς πειρασμοὺς. «προσβολαῖς 
ΜριΠ.γές. τ ό(Ρ.315.7; Μ.41.11498); οὗ σαπαϊάαίο5. ἔοσ γαϊεητἰηίδιι 
ἱηϊπα οι, ΕΠρρ.ἠαεγ.6.4τ(ρ.172.26; Μ.16.32598)}; ἴοτ Ὀαρίίβπι, οἵ, 
ἰ4ἰγαᾷ.α.20.χ; Οὐπεὶ.Αρ}.8.32.1τ,; ἴον δορὶ. οὔδοθ, οὗ ῥσορμεδῖβ 
προφήτης δεδοκιμασμένος...οὐ κριθήσεται 1164. ππτιττ; οἱ ἐπίσκοποι 
δηᾷ διάκονοι: χειροτονήσατε.. ἑαυτοῖς.««ἄνδρας.. ἀληθεῖς καὶ δεδοκι- 
μασμένους 18.15.1; οὗ ἴμοβϑε οοχνειῖβ ΨΏΟ ψεῖα Δρροϊῃῖεα ἃ8 
ἰβμορβ δῃηὰ ἀξβοοῃβ ὈΥ ἀροβίίεβ καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, 
᾿δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι τίει. 42.4; ΔΩ Βυσορββοῦβ Οἱ 500 ἢ 
τοὶ ἰβῖοβ ὅπως..«διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιμασμένοι ἄνδρες τὴν 
λειτοψργίαν αὐτῶν 1. 44.2; οἱ ῬΙΒΒΟΡβ, Οοηςὶ ρ.2.1.3; οὕτως γὰρ 
“οἔσθω.. εἰ ἔστι σεμνός, πιστὸς καὶ κόσμιος, κτλ. 19.2.2. 3) “"ἔσθω εἰ 

ἄμωμός ἐστι περὶ τὰς βιωτικὰς χρείας 1Ὁ.2.3.1; οὗ ἀξαοοῃβ, 1Ὁ.32.16.1; 
οἱ Ὀίβμορβ, ρυίθϑίβ, δα ἀροοηβ, ἐῤ,7.321.1; ἃ, ἀεείάε, γεδοίσε, Ἐξ, 
υ.Ὁ.4.52(ρ.139.12; Μ.20.Σ 2044); ΑΙ. ἀδογ.32(0.28.2ο; Μ.25.4168); ΟΥ. 
Νγββυ αςν.(Ρ.375.22; Μ.46.0640). 

δοκιμασία, ἡ, ἰεεί, ἐδδίηρ; 1. ἐβοῃαίοϊορίοδὶ ἥξει ἡ κτίσις τῶν 
ἀνθρώπων εἰς τὴν πύρωσιν τῆς ὃ. ... καὶ ἀπολοῦνται 1.16.5; τὸ τοῦ 
πυρὸς βάπτισμα τὴν ἐν τῇ κρίσει ὃ, λέγων Β85..}27.36(3.308; Μ.32. 
1320); 2. οἱ τειιρίαἰίοηβ, Μας. Αερ,  αΐ.2)(Μ.34.8880), Ογτς. 
22:το(Μ.69.8818); 154. ρεγ[.7δ(ρ.96.5); 3. οἵ 56]1-οχαιηϊπαίιοῃ οἱ 
ΟΠπῈ ἴο Ὀξε Δρροιϊηϊρά το ῥυδϑῦν οὔϊος, ΟΠ γγβ. σας. 4.2(ρ.τοδ.16; 1. 
4068). 

δοκιμαστής, ὁ, ἰδείεγ, ῥγουεῦ; οὗ Οοἀ 45 Ἰυᾶρε, Ταῖϊιογαί, δ(ρ.6.25; 
Μ.6.8170). 

᾿ δοκιμαστικός, ἐεοίη ποταμοῦ πυρὸς ὃ. τῶν ἀνθρώπων ζνγτ,.Η, 
εαἰφεῖ,.τ5.21. 

δοκιμή, ἡ, 1. 2οείΐηῃρ, ἱγταὶ ᾿Ιὼβ οὐ μισηθεὶς ὑπὸ κυρίου, ἀλλὰ ὃ. 
χάριν εἰς τὸ τοῦ παρανόμου πέπτωκε οτόμα Οτ εχ ἦτ Ἀν. δι Μ.1]. 
2208); ; τὸν πονηρὸν πρὸς δοκιμὴν ἀνθρώπων ἐγρηγορότα Η ΟΜ. (16}».3. 
3: ; τὰ τῶν γραφῶν ψευδῆ εὐλόγως πρὸς δοκιμὴν ἔ ἔχοντα τυγχάνει 1.3. 4; 
οἷ,«τῶν πραγμάτων αὐτόπται διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου δ, τὴν ὑπὲρ ὧν 
ἐμαρτύρησαν ἀλήθειαν ἐπιστώσαντο Ἐλι5.4.6.3.δ(0.1327.23; Μ.22.2320); 
2. αἰἰοιίοη, ἱγίαὶ χήρα ἐν ὃ. πολλῇ ΤΡΊοη νυ. Βοΐγε.21. 

δοκίμιος, αῤῥτουεί, γεϊταδίε ὃ. δόγματα ϑορῇτ. Η.ἐΡ.5γη.(Ν.87. 
21528); τὸ ὃ. γεϊϊατ έν, Βα5.4.6.2.3(0.74.28). 

Ἐδοκιμότης, ἡ, ἐχεείϊομεε, τοογίβ ὃ, φράσεως {78 ἐοἤ Ογ.5ς 
(Μ}.6.3040); δ. τῆς ἀρετῆς (Ὠγν5.᾿}051.24.3 ἴπ Α4-,(0.τ070). 

δοκίμως, τοογίμἶν, Ἐλι5.6}.(αες.(0Ρ.43.4; Μ.20.153742). 
δοκίς, ἦ, δδαηι, Ὠδὴβ ρίνθῃ ἴο 8 Κἰμᾷ οὗ τχβίθοσ θεζαιβα οἱ ἰἴ5 

Βῆαρα κομῆται ἢ δοκίδες ἢ πωγωνίαι ἢ πίθοι Οχο( εἰἶδ.χ. Ξδ(ρ.1ο0.31; 
Μ.11.7688); Επι5.4,6.0.τ{(ρ.406.7; Μ.22.6564); Οἠτοη. Βακε.Ρ.323(Μ, 
92.828); ν. [:"]δοκίδη, δοκίτης. 

δοκίτης, ὁ, ναχίατι οὗ ἴοτερ., ΤὨρὨη. εὐγοη. .270(Μ, τοϑ,όβο0). 
δολιεύ-ομαι, 1. ῥγαοίῖδε ἐμ ΟΥ δόΐαυε ἱγεασἠονοιεῖν Ἰοιυαγάς, 

ἘΡΏΤ, 3, 2144.; ΕΡΙΡΒ. ἤσέν.50.7(0.372.το; Μ.41τ.1020Ὰ}; τεῦ, ᾿5.33:13Ὁ 
ἐστὶ τὸ μὴ “σασθαι τὸν πλησίον [)ογ.ἐρεί.4.3(Μ.88, τ 6610) εἴς. ; 2. τι56 
τίς; οἵ πότήθη, ΤΟ Κεδ. τας, 

Ἐδολιολάλος, τῤεαξίηρ ριῖίο, Το τς. ΒΟ Ν εςὶοὲ Ειτ(}.86.13010). 
"δολιοπλόκος, τε α.]ῊΡ εὐτΐες, ὥγαε. σ12. 12.428. 
δολιότης, ἡ, ἀειετὶ, ΦΗΜΉΪΗΣ, Ἡξετμι.5"»».8,6.2; Μαο.Δὲρ, ἤσηι, 3.4 

(}1.24.4690); οὐ ῥᾳδιουργία ἡ ὃ. ἐστίν, ἀλλὰ ἡλήῥτς τούτων τυγχάνει 
Ὀιάντη. 8 ρ.καΐ..«4..13: το(ρ.215.32}; 85 Ὀγϑοιίβεα Ὁν ον, Ατμ.ἐ. 
ἄς. {1τ.4(Μ4..25. 5450); ΤΝΗ, πα]. (ὐᾷ. 27(Μ.70.12320}; ΟΥ̓ ΔΓΙΓΗχΙΒΕ 
ὑπὸ πολλῆς ὃ. ὁ παγκάκιστος ὥσπερ πρᾶος ἐλεύσεται Ἐοχῃ. εἰ. 
(Δ ΒΒΑΥΨ τϑοϑβϑ Ρ.171); οὗ ψογήριβ τοῖος, 1, 05.4.3. 

Ἐδολιοτρόπως, (εεοῖ εἰΐν, Ε1.Η καπὶ.τ. (0.290). 
Ἐδολομέτρης, ὁ, 9716 το :565 ξαίξε τιϑαξηζες, (οησὶ. ρῥ.4.6.5. 
᾿δολοποιξω, ἀεί ἱγεασἠογομεῖν ἰοιυαγάς, τς. ΕΥ ορη5ε.1.τ24(Ν ὅς. 

ΟοΖ1Α). 
δόλος, ὁ, ρμ16, ἀφεστ; ἀεἤἢηεα ἔστι δὲ ὁ ὃ. κακοποιΐα λαθραία ἐν 

προσποιήσει τῶν βελτιόνων τῷ πλησίον προσφερομένη Ῥα5.Ποη1.1Ώ 
Ἐς. 53(1,1538Β; Μ.20.372}); ὃ. τὸ πρὸς ἐπιβουλὴν περίεργον, ὅταν τις, 
ἀγαθόν τι σχηματισάμενος, καὶ τοῦτο, ὥσπερ δέλεαρ, τινὶ προθείς, 

δι’ αὐτοῦ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς κατεργάσηται Ἰάγερ.δν.77(2.4420, Μ,21, 
1136). 

Ἐδολότροπος, φρο, τὐῖΐν ; ΟἹ εν, ξρίρμ ἤομι.4(Μ.43.4818). 
δολουργός, -- δολοεργός, ἱγεαεἤεγοιξ, ΒΔ5.γΕ 85}. 5(2,2ο70 ; Μ.21. 

6370). 



δολουργῶς 

πδολουργῶς, ρπίϊεζμϊϊν, Ν1.2Ρ}.3.142(Μ.79.4498); Πεσγοἢ.5. 

ἐδμρ.1.74{Μ.03.15048). 
δολοφονία, ἡ, τεμγάθροι 5 ΤΗΪ6ΉΗ], αὐ Ναρ ἀταϊ, (τγ.2Ζ8 0 }.})2.8(Μ,8 . 

66.147). 
Ἐδολοφωνέω, σὐάγεςς γα ξεν, Τα 6.5. 
δόμα, τό, ΡΠ, ΠΙΡΡ.Ὀα».3.6.2; Οὐ. 7ο.τοιτϑ(1τ; Ρ.184.22; Μ.14. 

4200); ΤΡΙοην Ροίνειτο; τοῖς τοῦ θεοῦ ὃ. (οηδὶ..4}.2.24.7; οἵ 
οὔἴδευγίηρθ ἴο οἰεῖρν, 18.2.28.5; ἴΟΥ τιάονβ, 16.3.4.2; 10.4.81; κυρίως 
γὰρ ὃ. μὲν τὰ τοῖς ἐνδεέσι διδόμενα, δῶρα δέ, τὰ τοῖς ἀπροσδεέσιν 
εἰσκομιζόμενα...«δῶρα μέν, οἱ ἐνυπάρχοντες ἑκάστῳ εἴδει τῶν συμ- 
πληρούντων τὴν κτίσιν πνευματικοὶ λόγοι, δι’ ὧν ὁ τῆς κτίσεως γνωρί- 
ζεται ποιητής..., ὃ. δέ, οἱ ἐνόντες ἑκάστῳ τούτων αὖθις φυσικοὶ 
νόμοι: τοῦτ᾽ ἔστι τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα, δι᾿ ὧν παιδεύεταΐ τὶς πρὸς 
ἀρετήν ΤΟντ, οἰ Τί65.648 ; Μ..77.12724}; ΤΒατιφμν ἦς Β..(1.260). 

δομαῖος, ὀείοησίηρ 10, Ῥατὶ οἔ, τμ6 δμἠάίηρ, Ῥαιὶ. 51] «αηιθο. 18] 
(Μ.86,2259.}. 

[ἘἸδομάτιον, τό, ν. δωμάτιον. 
δομάω (["]δομ-ἐὼ), μή, ΟΥΝα2.οανη1.1.2.32. »,ϑγ(Μ .27. ΠῚ : 

τηβϑᾶ., νας. δ1δ.4.,84; ΤὙματψι. 45 ἐπ ΖΚ αρ.(1.454)} -εἶται ΟλγοΉ. 
Ῥαρεῖ.. 323(Μ.02.8288); ρα85.,. Τί 45 τη [2)1.(1.202}} τά φ:,.5.5 τη 
4 Καρ.(τ.τ 51). 

δομέστικος, ὁ, (αἰ. ἐονιδοίτοι 5) {11}Ὶ6 οὗ ρϑίδσε οὐ ΟἴμοῚ ἱτὴ- 
ῬΘΙΔΙ οβὲεϊαὶ, 1. οἵ ραίασε οὔῆςϊα! ὃ. τῆς βασιλικῆς τραπέζης ΟΡ 
(6δ:1)αεί.τ(Η.3.τοκόο); 2. οὗ βυα ἴοση οὗ Πλ]ηἰβίοι, ΡΟΨΕΥΠΟΣΥ ΟΥ 
ῬΈΠΕΙΑΙ. δι τοῦ ἐπάρχου 1514, 6] ἐρῥ.1.30ο {11.(Μ1.7γ8,3574)}; τὸν 
πραιπόσιτον..«καὶ. «τὸν τοῦ αὐτοῦ...δὃ, Το ΜΑ] εἰγοη.τΊ Ρ.4το(Μ.07. 
δοϑβΑ):; ὃ. τοῦ στρατηγοῦ Απαβέ,Αρ. σα, ακ.2.31τ(Μ.90.1694}; 3. οὗ 
μιοαᾷᾶ οὗ ἃ αἰνίβίοῃ οὗ {π6 ϑδελοίαθ πράου τἢ6 ἐοηιθ5, ῬᾺ]] Δ. 1 ἀμ5.44 
(ρ.131.7; Μι34.τ2ο0 0); ΤΠάβ, ΠΡ, Ἐγη.(Ρ.120.12; Η.1.13450); 70. 
Μα] εὐγοι 13 Ρ.333(}.07.4074}; 4. οἵ ἃ ἰαχαίίοη οἴποοσ, Μία οδι5 
ἔχο. ξεμὶ.δ(0.573.28; Μ.113. 7880); 5. οὗ οΥ̓ΓΕΥ οἱ φεσεσαοηῖδὶ Ὀοᾶν- 
βυδτά, ΤΠΡΠΗ. εὐγοη.Ρ. 235 (Μ.τοϑ.7858); 6. οἵ ες]. Ἰεβᾶου οἱ ΟΠΟΥΥ, 
Ἐποδοῖὶ.(ρ.225). 

[Πδομέω, ν. δομάω. 
δόμημα, τό, διιτίτηρ, Ἐλι5. ἦι. 6.10.4. (0. 20.8658).. 
δομήτωρ, ὁ, δμηϊάεν, ἂρ., ὙΜαχιὀνημη. 2(.01.1421Ὰ}; οὗ (το ὁ ὃ. 

οὐρανοῦ ΤοιΜοπι ἄγη» Βίας. (Μοοδ. 1440). 
δόμος, ὁ, ἀομϑε; οὗ αὶ σῆυσοι, (Ὁ βόκα(άεταβα, 406); Ὁ Αἰς. 

ΜιμιισίΝαχοβ, βαθς, ν]]-ἰχ); Οἱ Ῥειβίαπ ἤγθ- θτηρ οβ, (60. Ί5. 
ἐαγ1.4.τ68, 

Ἐδονακοτρεφής, πεν 17: ἃ γε ; οὗ ἃ 5Βρῖσα (ΠΕ γα 410 65, θὰ οἵ, 
Ἐχ.3ο:232, (δπι.4:14), Νοηη.»αγ. [9.το: 30(Ν.43.005}0)}. 

δον-ἕω, αρτίαίε; κνὶ ὕεαΐ, ἴπι τοῖοι οὗ ρυιεῖ “-οὐμενος...τὸ πρόσωπον 
ΒΟΓΑΡΦρ.ΠΟΉ. 6( . 40.9320). 

δόξα, ἡ, Α. ἐμίομέϊον;, Ἐπ ὰ5.0.0᾽,4.26(0.12).24 Μ.20.1176.}. 
Β. ἀοεϊγίηε, ἐγϑίθη οὗ δέ τῆς ἀποστολικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς δ. 

Ἐπ15.}.6.4.7.5(Μ.20.3174};} ὡς μὴ ὀρθὴν ἐχόντων. ..δ. 1Δ.80.ΜΑτςΕ]], 
Ῥ.713 6ριδυμπά. Μανεεῖϊ. τ, 4(0.27.:21; Μ.24.7680) ; οἵ Οδαγά,ἐρ.εαἰ δια. 
Α(Β.αροὶ, 56, 46(}.122.28; Μ.25,3338); τὴν ὑγιαίνουσαν πίστιν καὶ 
εὐσεβῆ ὃ. Βα5.7μἀ,8(2.5220; ΜΙ. 2τ.6γ60); περὶ λατρείας καὶ περὶ τῆς 
τοῦ θεοῦ ὃ. ΟΒγγϑ ἠονι.7.6 τ. ΤΟ ον.(το.500); ῬΒΙοβί. ἢ.6.2.12(Μ},6 5. 
ΚΟΙΑ); ὁ ᾿Ιωσὴφ...δ, ἑτέρας ἦν, οὐ τῆς Αἰγυπτιακῆς (Ὦγψβ, βορι. 4.4 
15 Την(ατ.7540); Ογτ. 70.0.1(4.811Ὲ}; (ΠΠΙ5 ΙΔ μν ἀδβοσιθεα Ὀν ορ- 
Ροπρηίβ 85 τὴν ἄθεον...δ, 1Δοῖηῖι5 ΔΡ. Επ5.0.(,2.5(ρ.43.1; Μ,20.9848). 

ο΄ ΕἹ, ῥοποιν, ἡἀτοιμοίίομ, δίουγ ; σοτηίηρ 1. ἕτοιμη βοοα σερυζϑίϊοῃ, 
αεἴ, ὁρίζονται εἶναι δ., τὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν ἔπαινον ΟΥ. 0.32.26(1 ; 
Ρ.471.14; Μ.14.8130); ἴῃ ρεῃ. ἐν ταῖς ἐντολαῖς...περὶ πρωτείων ἢ περὶ 
ὃ. τινὸς οὐκ ἔστιν ἩοΙτη.51:».8.).6; Μείῃ, γῃρ.8.2(0.82.17; Μ,18, 
1400); τ, Ναζ.0γ.15.5(}1.35.0208Β); ἀπετάξατο 50. (Πγ]15].. «τρυφῇ, 
ὃ., πλούτῳ (οηοί. ΑΡΡ.5.5.3) καταφρονήσωμεν τῆς τῶν πολλῶν ὃ. 
Ομ γυβ, λον. 3.6 τη [0.(8.250}; ὅτε. 76,1. (4.988); 85 δμανίὴρ ὕῸ 
Ροσθδηθηῖ οἤἴδοξ οα πιθη, Βα5,ἤοη.23.2(2.1868; Μ.31,.5020); 6Π- 
ἀδηροσπρ ἴα! ὅταν γὰρ διὰ δ, πέστιν ἀμείβωσιν ὀρθήν τυ 5. 0Ή1. 
3.5 1π [0.(8,244}}; 2. ἴτοτηῃ βοτηθίπιηρσ ΠΊΟΝΙ Ἔχα]β ΟῊῈ [ἢ ΤΩ ̓Β ΕΥ̓ 65 
ΟΥ̓ΪΠ ΟὨΘ᾽5 ΟὟ, 6.0. Ομ] άτεῃ δ. πατέρων ὁσιότης παίδων (σησὶ, ΑΡῥ. 
γ.24.8; Ἰεδτηῖησ, [{8Β465.15.228(1.5 600 ; ΜΙ.20.5374)}; 3. ἴτοιη ὅσα, 
το ϊονι,32.5.: 1.2.1 οἷἵ, 8, πλατυσμός; σύ.. «δίδως τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώ- 
πων ὃ. καὶ τιμὴν καὶ ἐξουσίαν ἐν.61.2; ὃ. παρὰ θεῷ καὶ τιμὴν παρὰ 
ἀνθρώποις οἴσει (Πγν5.ἤοηι.77.5 15. 0.(8.4570); ἀπα (ῃγχϑῖ εἰ καὶ 
πᾶσα ἡ ὃ. σου ἐν τῷ κυρίῳ... Χριστῷ ὑπάρχει ἐστηριγμένη καὶ οὐκ ἐξ 
ἀνθρωπίνου, ἀλλ᾽ ἐκ θείου ἀξιώματος ἐγκαυχᾶσαι Δ ΟΝ γ.εἰ εἶν 
{(Ρ.8.12)}; 4. Ὀπὲ ποῖ το θὲ βοιισῆί τὸ μὲν δ, ἐρᾶν ἀδοξία, ὃ. δὲ ὄντως 
τὸ ταύτης ὑπερορᾶν (Ἡγγβ.ἤοη!.3.6 τη. [0.(8.250); ἀπα σοηϊταβίθα 
ΠΗ Πράνθη]ν ρ]οτν τῶν δὲ χοϊκῶν καὶ κατὰ σάρκα ζώντων, ἡ ὃ. 
αὐτῶν κατασκηνοῦν εἰς τὸν χοῦν λέγεται Βαβι πονεῖ Ἐς. (1 ἸΟΟ. ; 
Μ.29.2364}); ἀπ ῥίον οἵ σοα, Ττερεπι.ορ. ἢ ον. 48(Μ.86.6ο8Α). 

380 δόξα 

Ὁ, ρίογν, μιαγεεῖν, 4, Το. Β )ο(ρ.32,28); 45 {π||ὲ οἱ φἀἄτεθ5, ἐδ. τὸ 
(0.30.7); οὗ α Κίηρ, 170... }.τό(Μ.06.10044)}; οὗ τενεγζεηος 
ΠΕ οι ἴο ὈΙΒΒΟΡ, Οὐρηϑί, 4Ρ}.3.13.1. 

Ε-. ναϊηρίονν, δοαφιμίνιόες φυσιώμενοι.. «διὰ δόξης Ταῖ.ογαὶ. ̓ χδίρ. ἷ2ὅ. 
το; Μ. 6.8644); πόρρω. ..ἦν δόξης, καὶ τύφου..«ἐλεύθερος (Βτγϑβ. ἤοηι. 
17.5 τη Κορ (9,6200) ; 1. 10η.3.5.5 15. ΤΟῸΥ.(1ο.3284}; φιλοτιμίᾳ δὲ 
καὶ κενῇ ὃ. δεδουλωμένους ὙΠαΐ.ἢ.6.1.2.γ(3.725). 

Ἐς οίογν, ὶ.ε. ἀλΖΖιπηρ βΒρεμάουσ ψΠΟΝ 15 1ὰ ΟΥ̓ δηὰ ΝῚ βου ΑΓ 
αἰτεραῖς οὗ σοδηρδα πα τηβηξοδίβίοη οὗ αἰνίηα ῥσόβεπσα (οἷ. 
Ἐχ.ιδιτο, ΖΕ ριϑειχ, 15.6: τὴ; Εν οὗ σοάα ; ἃ. Ἰῃ ρέῃ. οἱ ἄγγελοι τῆς 
ὃ. τοῦ προσώπου κυρίου Τ. εν, τ8.5; Ἡεττη.»ιαη4.12.4.2; οἱ ἀληθινοὶ 
προσκυνηταὶ..«ἀφομοιοῦνται τῇ ὃ. τοῦ θεοῦ καὶ εἰσὶν μετ᾽ αὐτοῦ 
ἀθάνατοι Μ΄. αΥΡ.1; οὗτος ὁ τόπος..-ἀπόβλητός ἐστι τῆς ὃ. τοῦ θεοῦ 
ρος Ῥαμὶ, ατίρ.62); 1δ.44{(Ρ.63); τὰ χερουβὶμ τῆς δ. κατασκιάζοντα 
τὸ ἱλαστήριον ΑἸΠ.ἐρ. 4 ἀεἰρ᾿.7(Μ.26.1ο800) ; ἄστεκτος ἡ μεγαλοπρέ- 
πεια τῆς ὃ. σου ζοηεί. Αρ.2.22.12} δ. δὲ πολλάκις ἡ γραφὴ λέγει 
αὐτὴν τοῦ θεοῦ οὐσίαν’ ἐπειδὴ γὰρ ἀψηλάφητος καὶ ἀνέφικτος, ὃ, αὐτὴν 
ὠνόμασεν, --- πρῶτος τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ ὃ. λέγει ᾿ΪΙεζεκιὴλ.. θεασά- 
μενος τὸν θεὸν καθεζόμενον, καὶ ἐπάγων" τοῦτο ὁμοίωμα τῆς δ. κυρίου, 
«οὐὴῆν οὖν εἶπε ὃ. ὁ ̓ Ιεζεκιήλ, ταύτην ὁ θεός φησι τὸ ἐγώ ϑενετ. Ερἠ.τ: 17 
(Ρ.3οὅ.24Π.)}; Ὁ. τιορίοπ, ἴοσ οα ὁ θρόνος τῆς δ. σου ρος. η.0.4: 
Τ.1.ευ.3.4; ἐνώπιον τῆς ἁγίας ὃ. σου Τ. Ανν.Β φ(Ρ.1ο8,22); τοὺς... 
λειτουργήσαντας τῇ...ὃι αὐτοῦ τΟ]όρ.9.2; ὁ θεός,...ἡ.. «ἀκίνητος ὃ. 
Ομγνβ5.μοη.3.4 τη Κορε (0.453Ὰ}; εὐλογημένον εἴη τὸ ὄνομα τῆς ὃ, 
αὐτοῦ 170... 7.τη(Δ.96.1ο120) ; ς, ἀϊπῖ. ἂ5. ουϊννατζα τϑηϊοβίατίος 
ἔγομι ἰπν]510]5 αἰνὴπο οββοπος οὐ τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ ἔβλεπον 36. οἱ 
προφῆται] ἀλλὰ τὴν δ. ΤΑΤΉ φη. η|.280}4.28,.616Ὰ}; ἐπωχεῖτο...ἡ τοῦ 
θεοῦ δ., οὐκ αὐτὸς ὁ θεός,.. «ἀλλ᾽ ἡ τούτου δ, ἡ πρὸς τὰς οἰκονομέας 
ἐπιφαινομένη Ἰματ, Εἰ φεεΐ το: τϑ(2.7143); ὁρῶσι [3ς. ΔΠΡῈ15]...δ. τινὰ 
τῇ αὐτῶν φύσει συμμετρουμένην, ... μετὰ μέντοι τὴν ἐνανθρώπησιν 
ὦφθη..«οὐχ ὁμοιώματι δ. ἀλλ᾽ ἀληθεῖ..-χρησάμενος 14. ἐγαΉ.τ(4.22); 
ἃ. 55. αἰνίης βοόνγοσ, ν, δύναμις; 6, εἤξεεῖς οἱ πιαπὶ[εβίςα σίοτν 
ὀφθεῖσα ἡ ὃ. τοῦ θεοῦ τοὺς μὲν εἰς γῆν κατήνεγκεν, τοὺς δὲ πυρὶ 
κατέφλεξεν (οηΣὶ, ΑρΡ.6.3,2; ]ἬΘπ σοπιπαιπιοαῖεα τὸ Μοβεβ ϑείας 
ἐνεπλήσθη ὃ. τοῦ νομοθέτου τὸ πρόσωπον καὶ τὸ σέλας ἐκεῖθεν ὑπὲρ 
ἀστραπὴν ἐκπεμπιόμενον ἀντιβλέπειν οὐκ εἴα τοὺς ἐντυγχάνοντας Ἵ αϊ. 
φιόρ τ΄: Εχ.(1.τ732); 2. Ῥατες, οὗ Ἐδίπει Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐκάλεσεν 
ἡμᾶς.. ἀπὸ ἀγνωσίας εἰς ἐπίγνωσιν δόξης ὀνόματος αὐτοῦ τύ ΐενι. 50,2; 

7. 7οὐ κο(ρ.136.5); Οτιλορι τ δ ἡ [6.(ρ.8.6; Μι1Ά.265 4); πατρι- 
κῆς δ. Ἐλι5.4.1}..1.13(ρ0.74.3; Μ.24.8520); {10.}.8..}.3Ξ41(Μ.06.11618}; 
3. Βοη Βεΐηρ' ἱτίαρε, τοβδοϊίοπ, οὐ ᾿υϑῖτο οὗ Εαβιδετ᾽β σίοτν εἰκὼν 
γάρ ἐστι τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ καὶ ἀπαύγασμα οὐ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῆς 
δ. αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀιδίου φωτὸς αὐτοῦ...καὶ ἀπόρροια εἰλικρινὴς τῆς 
παντοκρατορικῆς δ. αὐτοῦ ΟΥ. 0.13.2:(0.249.20; Μ.14.444Α}; ὅλης 
μὲν οὖν οἶμαι τῆς ὃ. τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἀπαύγασμα εἶναι τὸν υἱόν. «φθάνειν 
μέντοι γε ἀπὸ τοῦ ἀπαυγάσματος τούτου τῆς ὅλης δ. μερικὰ ἀπαυγά- 
σματα ἐπὶ τὴν λοιπὴν λογικὴν κτίσιν" οὐκ οἶμαι γάρ τινα τὸ πᾶν δύνασθαι 
χωρῆσαι τῆς ὅλης δ. τοῦ θεοῦ ἀπαύγασμα ἢ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τ.53.58 
(Ρ.424.71 820,8); πότε γὰρ ὁ θεὸς... «ἀπαύγασμα οὐκ εἶχε τῆς ἰδίας ὃ.; 
14 ργῆηε. 4.4. τ(ρ.440.πτο; Μοττ οι); φῶς ἱλαρὸν ἁγίας ὃ. ἀθανάτου 
πατρὸς... ]Ϊησοῦ Χριστέ Εἰγμημ. 41 Ὁ Ρ.40);}) ἀπόρροια τῆς τοῦ 
παντοκράτορος ὃ. εἰλικρινήῆς Ἐπ5.4.4.4.3(ρ.154.1; Μ.22.2560); ᾿Α51. 
ΒΌΡΗ. "ει ΘΌ.Μδτοε]!. ΠΩΣ ΔΡ.Ευ5. Μαγεει. χ.4(Ρ.25.7:; Μ.24.164ι) : 
τῆς-..«οὐσίας.. «δυνάμεως καὶ ὃ. τοῦ πατρὸς ἀπαράλλακτον εἰκόνα 
γηιὺ, Ἅπη|. (341)2. 249.17: Μ.26. 510); ; ὁ μὲν υἱὸς ἐν τῷ πατρί, ὡς τὸ 
ἐπὶ τῆς εἰκόνος κάλλος ἐν τῇ ἀρχετύπῳ μορφῇ..«ἐκεῖ δὲ οὐκ ἔστι 
χωρίσαι τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον... οὔτε τῆς θείας ὃ. τὸ ἀπαύγασμα. ... ἐκ 

γὰρ τῆς ὃ. ἐστὶ τὸ ἀπαύγασμα ΟὙΝΥΒς. Εμη.τι Ρ.2ο0ο.12; Μ.4-. 
4484.,8) ; τὸ τῆς ὃ. ἀπαύγασμα καὶ πάντα ὅσα τοιαῦτα τὸ μὴ ἀναρμόστως 

ἔχειν τοῦ υἱοῦ τὴν οὐσίαν πρὸς τὸν πατέρα μαρτύρεται 1ῤ.4(2 0.04.5; 
6724); ὅταν τοῦτο εἴπῃς, οὐδὲ τὴν ὃ. πάντως εἶναι δώσεις...οὐ γὰρ 
ἔστι... «τυφλὴν.. «νομισθῆναι τὴν ὃ. εἶναι.. ὥστε εἰ τὸ ἀπαύγασμα οὐκ 
ἦν, οὐδὲ ἡ ὃ. ἦν 1Ὁ.8(2 [.101.12; 7850}; ὃ. δὲ ὁ πατήρ, ὅθεν τὸ μονο- 
γενὲς φῶς ἀπηυγάσθη 1.(2 Ρ.τ03.23:; 7804); ὥφθη.. ἡ δ. κυρίου... 
ἤτοι γέγονεν ἐμφανὴς ὁ υἱός, ἡ ὃ. τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς γτιαάοτοιι 
(1.4024); τονθα!πρ ΑΙ ΠοΥ 5 σου ἴο πὸ βαϊηῖβ, σϑυαρ.θμεἠ.13.4. 
4. οἵ δοη, “4..70.88(ρ.194.7); ἔοικεν ἡ θειότης αὐτοῦ ἰδίως κατὰ τὴν 
γραφὴν δ. αὐτοῦ ὀνομάζεσθαι... «ἀπὸ τοῦ πλούτου. ..τούτου τῆς θειότητος 
καὶ τῆς δ. αὐτοῦ μεταδιδούς ΟΥιεονγπ ἴηι ΡΛ. ιτδίρ.4το) ; τῆς παρὰ 
τῷ θανάτῳ δ. αὐτοῦ 14. ο.το.τϑίᾳ; Ρ.318.2]; Μ.14.5608); Χριστοῦ 
ἐπιδημίαν...«τὴν νοητὴν γεγονέναι... «τοῖς τεϑεαμένοις Χριστοῦ τὴν ὃ. 
προφήταις 1.1. 7(0; μ.11.30; 260); ἐκ τῶν ὀστῶν καὶ ἐκ τῆς σαρκός, 
τουτέστιν ἐκ τῆς ἁγιωσύνης καὶ ἐκ τῆς δ. ΜΟΙ ἐγηρ.3.8(0.36.7: Μ. 8, 
138); συναπεγεννήθη ἐκ τοῦ πατρὸς ἀϊδίως ἡ ὁμοία ὃ. καὶ δύναμις 
ΤΑΙ ἐαΡ. βά.2(Μ.25.2040); ἐπαγγελίαν τῆς ὃ. τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ 41, μη] (0.38.0); θεός ἐστιν καὶ ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν καὶ τῆς δ. 



δόξα 

κύριος Ογτιαροΐ, Τἠάί, 55(ρ.131.12; 6᾽,2250); 85 ἀδηοίίηρ' 8505. [ἃ]} 
αἸνπῖτν ὃ. αὐτὸν καλεῖ, ἅτε φυσικῶς ἀπαύγασμα ὄντα τῆς πατρικῆς δ. 
Τλιάντα, Τνῖη.1.32(Μ.20.420Ὰ}; Χορ. ΕΡἢ.1: 17 ἐνταῦθα τὴν οἰκονομίαν 
διώρισε" καὶ δ, μὲν τὸν μονογενῆ καλεῖ" ᾿Ἰησοῦν δὲ Χριστὸν τὸ κήρυγμα 
τῆς οἰκονομίας" τῆς μὲν γὰρ οἰκονομίας θεός, τῆς δὲ ὃ. πατήρ ΤΑΤΏΗ, 
«ΟἸ 771. 5 56}:1.531(Μ}.28.608); τὸν αὐτὰν τοῦ αὐτοῦ καὶ θεὸν ἐκάλεσε καὶ 
πατέρα" θεὸν μὲν ὡς ἀνθρώπου, πατέρα δὲ ὡς θεοῦ, δ. γὰρ τὴν θείαν 
φύσιν ὠνόμασεν ΤΒατ Ερ᾿.τ1: τ7(3.407); οἱ. διὰ τοῦ ἀνθρώπου, οὗ 
ἀνέλαβεν ἡ δ. ἐκείνη ἀκατάληπτος, ἥτις, δι’ ἀνθρώπου τοῖς ἀνθρώποις 
συνελθεῖν κατηξίωσεν Α΄, Ῥεῖγ εἰ αν. 22(Ρ.τ28.8); 5. ομαγδοίοσιβίλος 
816 ΦΌΒΙ 65 οὗ ΟῚ 5 σΊΟΥΥ ; 8. ἀουνεα ἔγοια Εδίμοσ ; ὦ. οσέμοάοχ, 
10. Βδῆ. ν. 3 ΒΌρτα ; τεῦ, 10.6:27 ἐν τῇ μορφῇ τοῦ θεοῦ ἐστι, καὶ ἐν τῷ 
πατρὶ ὧν ἐσφράγισται τῇ πατρῴᾳ ὃ. ΟΥ̓͂Ν γ55.Εμη.4(2 ρ.04.23; Μ.45. 
6724}; 1Δ. Βα θοταϊπειοτπίβε ἀηα Ατίδη οὐ γὰρ ἀγένητον οὐδὲ ἄναρχον 
«οεἶχε τὴν ὃ. ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρὸς λαβών Ἐλι5.6.1}..π.2ο(ρ.82.20; 
ΜΠ.24.868Ρ); τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἐξουσίαν Ἀστέριος ὃ. ὀνομάζει Ματοο}]. 
.».03 ἀἂρ.ευπα.  Ἴαγεεῖϊ.2. (0.40.5; Ν.24.7024); τὸ ζῆν καὶ τὸ εἶναι 
παρὰ τοῦ πατρὸς εἰληφότα καὶ τὰς ὃ, ΑἸἢ,5γη.τό(ρ.244.5; Μ.26.7098); 
Ὁ. Ῥεΐοσγο Οὐραίοης οὐκοῦν εἰ καὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι τὴν ὃ. 
εἶχεν ὁ υἱός Α1ἢ..4γ.1.38(}1.26.028); ὃ... θεὸς λόγος ὁ πρὸ κόσμον ἔχων 
τὴν τοῦ πατρὸς ὃ, ΟΥ̓ Νγββ. ποριῖῃ ΤΟ ν.1.5:28(6.44.13200); πῶς 
ὡς δόξης ἐπιδεὴς τὴν προκόσμιον αὐτοῦ δ. αἰτεῖ; Οντιαροὶ. ΤἼάί. τς 
(0. 131.1; 61.2250); 6. θοη 85 ἥλιος τῆς ὃ. Το. Μοπ, ἦν. Βας.31(Μ. 
96.13720); 14. ἀγηαη Οἰγγ5.8(Μ.06.τ3848); 4 ἀγνηη Ν το Μνγν. 7.06. 
13888); ἃ, ρῇοτν Βιάᾶάθη ἰπ Ιπο., ἘΠι5.4,6.6.1{(ρ.252.8; Μ,22.4130}; 
Ὀἰαβρμθπιβα, α΄, 7 ον. Β, 62(0.43.18); Βαϊ ποῖ Ιοβξ οὐ χωρισθεὶς τῆς ὃ. 
τοῦτο λέγει, ἀλλ᾽ ἐν ἀδόξῳ σώματι γεγονώς, ἕνα δείξῃ οὐ χωριζομένην 
τῆς θεϊκῆς δ. τὴν τοῦ δούλου μορφήν, ἀλλὰ ταύτην ἐπιδεικνυμένην, 
διὸ λέγει" καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω᾽, μίαν τὴν πρὸ σώματος καὶ ἐν 
σώματι ὃ. δεικνύς ΤΑΤΉ. 4Ροϊ].2.τ5(Μ.26.11578); Ὀυτἤονη. ῥαφοῖ. 7 
(55,2260); 6. βἴογν οἱ (τ βι 5 βοᾶν οὐ γὰρ ὁ κύριος τῆς δ. δοξάζεται, 
ἀλλ᾽ ἡ σὰρξ τοῦ κυρίου τῆς ὃ. αὕτη λαμβάνει ὃ. συναναβαίνουσα αὐτῷ 
εἰς οὐρανόν ΑΤἸΉ ἦρε. εἰ α,.47.3(Ν1.26.0808); εἰ δὲ καὶ ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν 
τὸ ἑαυτοῦ σῶμα... οὐχ ἑτέρῳ τινὶ παρ᾽ ἑαυτὸν τὴν ἐπὶ τούτῳ κεχάρισται 
ὃ, Ὀντγιαροῖ, ΤΠ (ρ.131τ.10; 6,,2258); ἴῃ Ἔταποῆρυταίίου ὅτε ἐν ὃ. 
ὥφθη τοῖς ἀποστόλοις ἐπὶ τοῦ ὄρους, οὐ δι᾽ ἑαυτὸν ἐποίησεν δεικνὺς 
ἑαυτόν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐκκλησίαν (Ἰοτη,ὁχε. ΤἼάοὶ, 4(ρ.τοῦ.24; Μ.0. 
6568); τίς...ἡ δ. τοῦ σώματος...παρεδείχθη τοῖς μαθηταῖς... ἐπὶ τοῦ 
ὄρους; ΟἹ. [ν.8 5 τη 1,.6.(ρ.274); 4. εἰ5.2.64{(ρ.18ό6.3; Μ,1τ.8960) ; τὴν 
ὃ. μὴ δυνάμενοι φέρειν...τὰ πρόσωπα καὶ τὰ γόνατα κλίνωσιν ἐπὶ τὴν 
γῆν ἐκ τῆς δ. τῆς θεότητος ΤΑΤΉ, κονηι β 4, 24(Ρ.21; Μ.26.12770) ; ἔ, τῆς 
Οτοϑβ 85 δ.» ΟΒγνβ, οηι.77.4 ἴῃ 70.(8.4π5 50); ΑἸηπιοη, 70.12: 8 (Μ δε, 
14168); 6. οὗ Η. ΟΠοβί τὸ δὲ πνεῦμα λέγεται πνεῦμα δυνάμεως καὶ 
πνεῦμα τῆς ὃ. ΔΙΏ..ἐρ. ϑεγαρ.τ.5(Μ.26, 5804}; Β85. 5} έ7.55(5.476; Μ. 
32.172); πῶς οὖν τὸ πνεῦμα συμμαρτυρήσει.. εἴπερ αὐτὸ τῆς τοῦ υἱοῦ 
δι ἀλλότριον ; Τιάγτη (Β65.) μη. ς(1,3028; Μ.20.725.}; αϑ ἰδεπεῖοαὶ 
ΠΤ αἸνίηθ οἹοῦν τὸ δὲ συνδετικὸν τῆς ἑνότητος ταύτης, ἡ ὃ. ἐστί: 
ὃ. δὲ λέγεσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἄν τις.. ἀντείποι. ... “τὴν δ. γάρ 
φησι ἣν ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς.᾽ ἔδωκε γὰρ..«.τοῖς μαθηταῖς 
τοιαύτην ὃ., ὁ εἰπὼν πρὸς αὐτούς" ᾿'λάβετε πνεῦμα ἅγιον." ἔλαβε δὲ 
ταύτην τὴν ὃ., ἣν πάντοτε εἶχε πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι, ὁ τὴν ἀνθρω- 
πίνην φύσιν περιβαλλόμενος, ἧς δοξασθείσης διὰ τοῦ πνεύματος ἐπὶ 
πᾶν τὸ συγγενὲς ἡ τῆς δ, τοῦ πνεύματος διάδοσις γίνεται ΟΥ̓ ἾΝ γ55. ον». 
15 1 Οαη.(Μ.44.1117},8}; ὃ. λέγειν αὐτὸν οἶμαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
34. λονι.η τον, 5:.28(Μ4.44.13200); οἵ. δ. σου [36. πνεύματος τῇ ὃ. 
Α., 1ο.ο4(ρ.107.20); 7. οὗ Τηη. μία ὃ, τῆς ἁγίας τριάδος ΑἸΉ. 4γ.τ.18 
(λ1.26.480); οἵ.4.ῬἈ1]1.24(ρ.13.10); 8. οὗ ἀηρεῖδ, Ιρτὰ. δηεγγη. 6.1; οἱ... 
ἄγγελοι ἐκτὸς ὄντες σαρκὸς ἐν μακαριότητος ἀκρότητι διὰ τοῦτο καὶ 
δόξης εἰσίν Μοίῃ.γ65.1.40(ρ.302.8; Μ.18.,2774); ΑἸΏ..4γ.2.22(}1,26. 
Σ068); [οτξειτθα ν᾿ τε θα] βῃροῖβ, 2}... το(3418); τῶν ἀγγέλων καὶ... 
πάσης τῆς περὶ τὰ ὑπερκόομια ὃ. {Β45.15.237(1.5508 ; ΝΙ.30.5368); τεῦ, 
ΤηΘῊ᾽5 ΟΥἹΡΊΗΔΙ βίδα ἕνα ἔμεινεν ἔσος τῆς δ. ... τῶν..«ἀγγέλων Κ7.Ζο5.1ο 
(0.1το7.19); ἀγγελικὴ δ. 45 Βεανεηϊν βίαΐα οὗ (πε Ὀ]οββθα, (ἱ Ράττάὰ 
(0.87.2); Οὗ αῆρεὶβ οὗ ἀϊνίπα ῥσέβαποθ ἄγγελοι πρὸ προαώπου καὶ 
ἄγγελοι τῆς ὃ. ἘΡῚΡἢ,»6}5.22(Ν.43.2760) ; δόξαι 8.5 ΔΏροΘΙς οΓᾶοι, 
4,70.ττί(ρ.158,9); ἀρχάγγελοι, ὃ. καὶ δυνάμεις ἐπουράνιοι ΤΡίοπ, 
σι Ροῖΐγε.32; 9, οἵ ἀϊνίηβ τον βίθυὶθβ δα Ποὶν τῃΐπρβ τοιαύτης ὃ. [1.6.. 
ΘυσΒ 51] ἐν ταῖς χεροὶν ἐφαπτόμενοι Βεγς. οαρῤὶ,(Μ.86.32410}; ἄκουε 
τὰς ἃ. τοῦ θεοῦ ἘΤΟΙΤΩ.υἱς.1.3.3; 44..σ.03(ρ.τ96.10); τολμηροὶ..«καὶ 
αὐθάδεις, δ, οὐ τρέμοντες ΑἸΠ..Πον η τ 1 τι 27(Μ,2ς.2τ70); οὐ μὴ 
παύσηται ἡ ὃ, τοῦ θεοῦ ἐκ τοῦ νόμου αὐτοῦ ΤΕ ΡΙΡΗ ν ῥγοῤῇ.. 76γ.τ4{ρ.22; 
Μ.43.400}),4210}; οὗ Τιανγ δη πον σογθηδηΐ αἰσθητὴ ἦν ἡ ὃ. [86. 
Μωυσέως]. .-ἡ δὲ τῆς καινῆς νοητή ζῃγχγβ.ἤορι.7.Σ ἠη 2 ογ.(το.470Ε); 
εαἱ. 2 ον.53:τοί(μ.456.13}); οὗἩ πεν 7ογαβαίθμη ἧτις ἐστὶ ὃ. θεοῦ αἰώνιος 
ΤΟ ΠαΉ 5.12; δ, τῆς ἁγνείας ΜΙ ΘΊἢ 5 γ»:}.8.4(ρ.8ς.3; Μ.18.1448); ϑεταρ. 
φμελ.το,τ; 10, οὗ ἀϊντηθ ρίουν 85 σοτησηυηιοαίοθα ἴο οχθαΐαγθβ, ΟἹ. 
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97.23.5(0.353.12; Μ 11.402 Ὰ}; 680. ἴο ᾿ἴπδη; 8, 45 αἰνὶπα ρας υἱζ- 
ἰὰ8}}ν εαυμναϊεπὲ ἴο ργᾶςε ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ...τῆς ὃ. τοῦ θεοῦ ἐγυμνώθη, 
οὕτως καὶ οἱ νῦν. ἄνθρωποι τῆς τοῦ θεοῦ ὃ. μακρὰν γίνονται ἄβοε. 
Βανγ.4(ρΡ.87.36); δὸς τὴν ὃ, ἵνα ἔδω τὰ μυστήριά σου Αροος. ἰΞά.(ρ.24); 
Οτι εἰς. ς.δο(ρ.64.2; Μ.11.1276})); τοῦτο. «ἡμῶν τὸ σῶμα σῶμα ὃ. ἣν 
πρὸ τῆς παραβάσεως Μείϊι.γε65.3.14{0.41τ0.32); δ. θεοῦ ἐστιν ἀληθῶς 
ἐπ᾽ αὐτούς 4. τ Βο(ρ.35.4); δεκτικὸς δὲ τῆς τοῦ πνεύματος δ. γενό- 
μενος δι᾿ ἀπαθείας καὶ καθαρότητος ΟΥ̓͂Ν γϑ5,ἀσηι.1 5 τ Οαηὶ.(Μ.44. 
11178}; Τῆατ,;ς.9: 4(0.48,24; 2.234); ὃ. λέγει τὴν τῶν σημείων καὶ... 
ὁμοψυχίας...«λέγει δὲ τὴν τοῦ πνεύματος χάριν Ατηπιοι. 70.17:22(Μ 8ς, 
Σ 504}; οὗ ἀροϑβίε5 ὧν... ἡ δι ἡ αὐτή ΑἸεΧ.54). Βαγη.4(4370) ; Ἰάδητὶ- 
ἢεα ψΨ 1 τενεϊδίίοη οἱ ἀἰνίηδ {1} τὰ περὶ θεοῦ ἀκριβῶς γινωσκόμενα 
«οὐδι ἄν λέγοιτο εἶναι θεοῦ ὀφθεῖσα ΟΥ. 0.32.27(17; »ᾳ.472.28; Μ.τ4. 
ὅσ6}); ἢ. 85 τοναζᾷ οὐ τῆ8 Β]θββεὰ ἴῃ σεβυσγεοίοη [ἰξξ, δ5Ρ. οὗ 
ΧΩΔΙΨΙΒ μαρτυρήσας ἐπορεύθη εἰς τὸν.. «τόπον τῆς ὃ. ΤΟ Ίοηι. 5.4 οἱ... 

. ὑπομένοντες ....ὃ. ... ἐκληρονόμησαν 18.45.8; ἐκ δεξιῶν κάθηνται καὶ 
ἔχουσιν ὃ. Ἠδητη.υἱ5.3,2.1; Ἰδπαμά. 4.4.2; 14. ἦη..5.3.3; Ἐρ ι μά ἀρ. 
Ἐπ5.ἢ}.6.5.2.2(Μ.20.4334} ἕν᾽ εἰς δ, τὴν ἐν Χριστῷ ἀναστῶμεν Οτοἠομι. 
1ὅ.1τ0 ἴῃ 767.(Ρ.142.26; Μ.13.452.}; ὅταν.. «ἀναστῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν δ. 
ἐν τῇ δευτέρᾳ Χριστοῦ παρουσίᾳ 1ἅ. ξγν.22 15 1,6.(Ρ.243}; δίῃ. γές. τ. 
44{ρ.293.8; Μ.4τ.11130}; ἕνα τὴν ὃ. παρ᾽ αὐτῷ κτήσωνται μείζονα 
[5ο., χτηδτέντ5}, διὰ πολλῶν αὐτοὺς ἤλεγξε πόνων 1.1.5 6(ρ.315. τα; 
11498); ἕνα.. .συναριθμηϑῶ ἐν τῇ δ. ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς Α΄. Ῥ 1.30 

 (ρ.16.13); ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν τῆς σαρκὸς δευτέρᾳ ὃ. Ματοε]!, 
1.96 ἀρ. Ἐλβ Μαγοεῖ!.2. (0.51.1; Μ.24.8008); ἐν τῇ τῆς δ. ἀποπληρώσει 
Βα5.5Ρ1γ.26(3.228; Μ.32.1:130); δ, ... ἐστεφάνωται ᾧ κοινὸς ἄνθρωπος, 
καὶ ὃ. ... παντὶ τῷ ποιοῦντι τὸ ἀγαθὸν... ἀπόκειται... καὶ μεγάλη....ἡ δ. 
τοῦ δικαίου 16. 55(478Β; Μ.1698); τῶν μὲν ἁγίων..«ἡ ὃ. ἐστὶν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς 14 Ππορν. γι ̓Ξ. (τ τοος ; ΝῈ.20.22364}; δ. αἰώνιος ἰα ἀσηι.6.3 
(2.468; Μ1.31.2684}; αἰωνίου ζωῆς καὶ ὃ. Ορηδὶ. 41Ρ.2.47.3; τὴν μέλ- 
λουσαν ὃ. καὶ παρρησίαν (Ὠγγ5,ἤονι.72.5 1. 70.(8.457Ε}; ἵνα..«τὴν 
ἡμῶν οὐσίαν τῇ οὐρανίῳ τιμήσῃ ὃ. 770.1).8. 7.531(}1.οδ.ττότο) ; ἔρριψε 
[30. ὁ θεός]...αὐτὸν [50. Τ)6ν1}} ὡς ἀνάξιον τῆς ἄνωθεν ὃ. 16.7(0ο8Ὰ}; 
11. οὗ ΒΊΟΥ 85 νἱβι 016 Πρ οσ μ810, “ρος. ο5. τϑί(ρ.το}; Οτ.7ο. 
32.26(17; Ρ.471.23; Μ.τ4.8164); .4..70. Βαρί.4{(Ρ.520.0}; Ομγγβ ἤον, 
7.1 Ἱπ 2(ογ.(το.410Ε) οἷξ. 5.9 βαρτα; Τμάξιψι όο ἐπε ἔχ. (1.173) ςἷτ. 
8. 1.6 ΒΌΡΙΔ. 

Ο. κίονν, ῥγαΐξα, τὐυογςηῖρ, ἃ5 οοτεά; 1. χὰ σβῆ, ἰο (σοῦ συνέρ- 
χεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δ. Τρῃ. Ερὴ.13.1; ἸάΜαρης τε; 
2(ἴθνι. 1.1; Ὀγ ἄδεαβ, “4..0.τϑίρ.τότ.5); ἐν πράξεσιν ὃ διδοὺς ὃ. ... 
τῷ θεῷ Οτρλοι!. 2.1 τη 76γ.(ρ.97.τό; Μ.13.3034}; 14..70.1.37(42; 
Ρ.47.22; Μ.14.974); Ὀϊάνμι. 7γ29.1.25(Μ.30.3804); 2. ρατες, ἴο 
Ἐδίβοσ, Ἐπ5.6.,}..3.15(0.172.21; Μ.24.10294Α}; ν. 4 ἰηΐτα; ἴο ϑοῃ, 
4. 7σ.43(0Ρ.172.7); Ἐα5.6.1}..3.15(0.172.18; το294.); ταί. 2 γ.2:χὸ 
(Ρ.361.7); ἴο Ἡ, Οῇοβέ δ. σοι τὸ πνεῦμα: δ. σοι ἅγιε 4. 70.04{ρ.19]. 
10); 3. τὸ σοᾶ, ΠἸταγρ, ; 8. ἴῃ Οἱονία τη: ἐχεεϊσῖς, ΑἸ υἱγρ.2ο(ρ.56.5; 
Μ.28.276}) ; εξ οηϑδὶ..4}}.7.41.2 οἵ. 5, διά; 41..Μ1|.25(Ρ.245.3}; Ὁ. τὰ 
ϑαηοῖες πλήρης ἐστὶν ὃ οὐρανός, πλήρης ἐστὶν καὶ ἡ γῆ τῆς μεγαλο- 
πρεποῦς σου ὃ. κύριε τῶν δυνάμεων ϑεγαρ.εμεἶ.13.πὸ; 1.11. αγε. 
(Ρ.132.2); Ο. ἴῃ ΘαΟΠΆ ΓΙ 5Ε1Ο ΡΥ ΟῚ σοὶ ἡ δ. εἰς τοὺς αἰῶνας [)1ά.0.2; 
σοῦ ἐστιν ἡ ὃ. καὶ ἡ δύναμις διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 1.9.4; 75τ, ταροὶ, δός, 
3(}1.6.4284} οἱξ, 5. προΐστημι; 4. ἴῃ οἶοῖ ρϑγίβ οὗ ᾿ἰϊζασρυ δι᾽ οὗ 
σοὶ ἡ ὃ. καὶ τὸ ζκράτος» ἐν ἁγίῳ πνεύματι ϑεταρ.δμολ. ς.1Υ; ἐδ.τ.4} 
Παρ (οηςί. 4}}.8.5.}; 6. ἀοχοίορν, ἴο Ἐδίμοσ ᾧ ἡ ὃ. εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων τ ϊεηι.38.4; Ὀϊά.9.2; Ὁ ίορη.τ2.0; Οοηοὶ, ΑρΡ. 
3.18.2; αὐτῷ ἡ δ. καὶ τὸ κράτος ΟΥ Ν 85. λον. ορῖ[.2.34(Μ.44.2074)}; 
Ομενβ. δον. 59.7 τη ΔΜ: (7 δοπο); ἴο 8οῃ ᾧ ἡ δ. καὶ ἡ μεγαλωσύνη 
ΤΟ ϊθρη.20.12; ΜΟΡοῖνε.2ι; ᾧ ἐστιν ἡ δ. καὶ τὸ κράτος κτλ. Οτ,λονη. 
1.16 τη 76γ(ρ.τ6.11; Μ.τ13.2760); ΑἸΠιυ, “πίοπ,ο4(Μ.26.0768); ΟὨτγ5. 
ἦν. 4.1.4 ἴῃ Μπ.(7.4518). ΤΆΔΕ ῥγουΐά.το(4.686); ἰο Ἡ, αδποκὲ, ὔτ. 
Ν, γ5.ἤοη!. 14 1π (απὶ.(Μ.44.τοβ8Α); τὸ ἴμ6 Τῆχοθ Ῥϑιβοῦβ ὃ. ἀνα- 
πέμποντες τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι Ἰά.γε5.3(Μ. 
46.681.) ; (ῃγγϑ,ἠονιιῖη ΜΖ.7:14{3.32Ά); 70.) οἵγε (Μι0ς.978); 11. 
.1α6.(Ρ.224.25}; 4150 ψιποὰΐ καί: δ. σος πάτερ" ὃ. σοι λόγε' ὃ. σοι 
πνεῦμα ἅγιον Α.. 7ο.οδ(ρ.τ09.2); 1διο4(ρ.107.10}} ἴῃ σταοα δἔζοσ [οοά, 
ΑΒ υΐγρ.τά4(Ρ.49.7,10; Μ.28,2680).}; ὈΠγγο, κόρ, 5.5.5 τ. Μ|. (γι πότα); 
τ. 55.6(5630); οἴ, σοὶ ὃ. ἡ τῶν σπλάγχνων ἀγάπη σοὶ ὃ. τὸ τοῦ 
Χριστοῦ ὄνομα" σοὶ ὃ. ἡ ἐν Χριστῷ δύναμις ἱδρυμένη 4.1 δον. τ32 
(Ρ.239.26); ἴο Οοά ἴπ ἔτεα Ῥεβοηβ, ΟτσῸΝαΖ.ον. το. τ)7(Μ.3ς.1ο648)}; 
1δ.31.3π(ρ. τόσαι; Μ,36.1728); ἐν.45.3ο(6648); το Τυπίῖν, ἐῤ.26.10 
(Μ.35.12520); Ν]}]. Επμορ.534(Ν7,79. ΤΊ 404}; [Π60]. χεϊατίοη οὗ ἀοχοϊοσν 
ἴο ΒΑΡ ϑγη4] ἐοττηαΐα, στ γ85.6}.24(Ν1.4.6.10028}.; ἔοτ ΟΥΠΟΥ [οσπης 
Δηα ΠΟΤ ΤΥῖπ, ᾿π]ρΡ] σα τοηβ ν. διά; ἐν; μετά; σύν, 

Η. δ5 βυποῆσνηῃ ἔου ἀοχοίορν, ΤΒαβ. ἀηγνοὶ.35(ρ.266,1ο); τῶν 
τροπαρίων ψαλλομένων μετὰ τὴν δι ὙΒατ,ι ϑεηά, ῥγαδοαηεί, (Μ.00. 
τό880); ΟΣ ΟἾγγς.(0.353.τ0). 



δοξάζω 

δοξάζ-ω, Α. εἀΐηξ, ξογηι ἢ ορίηίοη;; Ἰϑίτϑιϑ., 1,5; τταήβ., ἠοὶ ἃ 8. 
Βα] οὐ ορίπίομ τὰ ἐναντέα ὃ, καὶ δογματίσαντες Τυβῖ. ταροὶ.4.8(Μ. 
6.3338); τὰ περὶ τὴν ἀνάστασιν “"“όμενα Ἠ]ρρ.ἠσεν.0.30(0.264.11); Μ. 
τό.34118}; οὗ μετεμψύχωσιν “ποντες Οτλοι. 4 1 1,6.(0.29.6}; οὐκ ἔδει 
[36. ἌᾶτΩ οὗ Τ65115]... ἀπ᾽ ἀνθρώπων πρῶτον κληθῆναι οὐδὲ...δοξασθῆναι 

18.14{(0.95.27); τοῦ τεθνεῶτος ἀναβίωσιν τὴν τοῦ παιδὸς κράτησιν 
ἐδόξαζον Επ5.0.(.1.22{(ρΡ.τ8.30; Μ.20.0370); τῶν τὸ ὁμοούσιον “οὄντων 
ῬΗΠοβι. λ.6.8.17(Μ.6ς, 5684); [τὶ ἴοτια δεδόξακαν, ΠΙρΡΡ μαετ.6. 3ο(ρ.157. 

4; 32388). : ἫΝ 
Β. ρἱογίίν, οἷυο μβοησεν ἰο; 1. οἵ σ]ουβοαίίοη οὗ ἀϊνίῃς Ῥεύβοπϑ ὈΥῪ 

ΤΊΔῈ; 8. ἴπ ρθη. οὕτως ἐποίησεν [30. ΜίοΞ65] εἰς τὸ δοξασθῆναι τὸ 
ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ ταίεηι.43.6; “ὦ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν θεὸν Ἰδτι. 
ϑηιγνηντ τ; δοξάσαι τὸ ὄνομα ἃ Ρληαά.το,ι; ἰὰ, Τγαΐ.τ.2., ἐὰν 
πάσχωμεν διὰ τὸ ὄνομα...““ωὧμὲεν αὖτόν Ῥοΐνο,6ρ.8.2; οἱ πάσχοντες 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος “-εἰν ὀφείλετε τὸν θεόν Ἡοττη.ο͵η1.0.28.5; ΜΙ. Ῥοῖγε. 
τ4.3 οἰ, 5. διά; (Ἰδιη.ῥασά.2.8(ρ.2οο.0:; Μ.8,4850); πίστις ὁμολογοῦσα 
εἶναι τοῦτον [5ο. 04] καὶ ““ουσα ὡς ὄντα 1(4.5͵γ7.7.τοί(ρ.40.2}; Μ.9. 
4170); ἔδει..«τέλειον ὄντα τὸν πατέρα, ἀριθμῷ “-εσθαι τελείῳ ἨΊΡΡ. 
μαεν.6.2ο(ρ.156.2]; Μ.τ6.32388); εὔλογον..«καταπαύειν τὴν εὐχήν... 

κοντα τὸν τῶν ὅλων πατέρα διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν ἁγίῳ πνεύματι ΟΥ. 
97.33.6(0.402.33; ΜΙ. 5614); διὰ Χριστοῦ...ἐνεῖν τὸν θεόν 1Δ. [0.1.12 
(13; .18.6; Μ.14.450); διὰ τούτων [5ς., τῶν αἰσθητῶν} ““οντας τὸν 
πεποιηκότα 1.τ.28(3ο; Ὁ.36.23; 774}; 16.32.4{0.431τ.2: ; 7400); “τομεν 
υὐσὲ καὶ τὸν ἀόρατόν σου πατέρα καὶ τὸ ἅγιόν σοὺ πνεῦμα καὶ τὴν 
μητέρα πασῶν κτίσεων Α΄ ΤἼοητ. Δ, 39(Ρ.157.16); πνεύματι “αοντες 
᾿Ιησοῦν Νίειμ.αγδῆϊγν.τ(Ρ.147.5; Μ.τ8.2418); πολλῶν. ..“πόντων ἐπὶ 
τῇ μαρτυρίᾳ τοῦ ᾿Ιακώβου Ἐλι5.ἢ.6.2.24.14(Ν1.20,2000); αγ.024.13 
(δαθο. ἐν); Βα5. δρίγ. 54(3.46Ὲ ; Μ.32.τ69Α); δεῖ.. ἡμᾶς βαπτίζεσθαι 
μέν, ὡς παρελάβομεν" πιστεύειν δέ, ὡς βαπτιζόμεθα" “-εἰν δέ, ὡς 
πεπιστεύκαμεν, πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα 1Δ.6.125.3(3.216}0 ; 
Μ.32.5498);} ΑΙΏΡΗ.6ρ.ἐγη.(Μ.29.060); ΟἸ ΝΥ 55.εῤ.24(Μ.46.10028); 
ΟΠΙετ (5 πο) ορ.(ρ.157.15; Μ.25.3520), Οαη. ΑΡΡ.34 οἰτι. 5. ἐνὶ δ. τὸν 
θεόν, οὐκ ἐκείνῳ δόξαν χαριζόμενοι, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς τὴν ἀθάνατον δόξαν 
ἐνδύοντες ϑόνοτ όνΡ. (ΝΜ. 56.400); προφητῶν, ἀποστόλων, μαρτύρων, 
δι᾽ οὖς ὁ δεσπότης ἡμῶν “-εται Χριστός Τῇ Ῥαςῆ Σ οο(ρ.269.18); 
Η. Ομοϑί, οἷ, πνεῦμα, συνδοξάζω; Ὁ. ἴῃ δα ΠΑΥΞΌΙΟ Ρτϑυθυ, “4.79. 
τοοίρ.2ο7.0); οἵ ΗΠρρ.οἰγαά.α}.4.τ3; ἴὰ Ἰἰτατρ, ρυάψεσ τὸ (Βτὶβὶ “ὐομέν 
σε καὶ αἰνοῦμεν καὶ εὐλογοῦμεν καὶ εὐχαριστοῦμεν τὴν πολλήν σου 
χρηστότητα καὶ μακροθυμίαν ἅγιε ᾿Ιησοῦ 41.0.1](0.189.23); ἴῃ 
ἀοχοίορν, Τμάςιλαεν.4.τ(4.350) οἶδ. 5. ἐν; ὁ. Ττουρῃ, ροοά ἰἱνὶηρ 
ἀλήθειαν ἀγάπα...ἵνα τὰ πνεῦμα, ὃ ὁ θεὸς κατῴκισεν ἐν τῇ σαρκὶ 
ταύτη, ἀληθὲς εὑρεθῇ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, καὶ οὕτως δοξασθήσεται 
ὅ κύριος ὃ ἐν σοὶ κατοικῶν Ἠοτη.αη.3.1; κυριακὴν ἐκείνην τὴν 
ἡμέραν ποιεῖ, ὅταν ἀποβάλλῃ φαῦλον νόημα..«τὴν ἐν αὑτῷ τοῦ κυρίου 
ἀνάστασιν ««ων (Ἰδτη. Ξγ,7.12(0.54.20; Μ.0. 5054); 1.εεἰ,42(0.149.0; 
Μ.9.720Ὰ); ““εται ὁ θεὸς διὰ τῆς εὐωδίας τοῦ βίου τῶν δικαίων ΟΥ, 
β.1ο ἐμ [με (0.236); Μειῃ. ογη.6.3(ρ.67.22; Μ.18,1178); “ὐωμεν τὸν 
υἱὸν μὴ τῇ δόξῃ ταύτῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ διὰ τῶν ἔργων (Ὦτνε, ἤονη. 
542.4 1 70.(8.300Ὰ}; 1.57.33360}; Ονγ. 7σ.ο(4.7460); Ὑπάτ χζον. 
6: 2ο(5.100); τινὰ τοσοῦτον τὸν θεὸν ἀγαπῶντα. .-ὦστε τὸν μὲν θεὸν ἐν 
αὐτῷ “"εσθαι, ἑαυτὸν δὲ ὡς μήτε ὄντα εἶναι Τα, ῥὲνΓ.13(0.1τ6.1); 
ἅ. τὨτουρΗ ππαυίνγάοιῃ δοξάσωμεν καὶ ἡμεῖς ὑψώσαντες τῷ ἑαυτῶν 
θανάτῳ τὸν θεόν, ἐπείπερ ὁ, μαρτυρῶν τῷ ἑαυτοῦ θανάτῳ δοξάσει τὸν 
θεόν Οτ.» πανί. το(ρ.47.3; Μ.1τ.636Α); 2. οἱ Οοα᾽β ρσοηποδέϊοη ὃν 
δηρος, ΟἸδτη νοὶ, τ2(ρ.84.14; Μ.8.2400); (οηπεὶ, ΑΡΡ.2.56.1. ὃ. τῃ8 
οη ΒΥ͂ {πὲ τπίνειβα κόσμος σε “-εἰ γι. 4|6Ὁ Ρ.40)}; 4. οἵ 
Θοπ᾿5 ρἱουβοδτίου. οὗ Ἐδίμπου, Οὐ. [9.2.13(7; ρ.69.14; Μ.14.1368); 
Ἐπ5.6..}..1.ττίρ.70.16; Μ.24.8458) οἷΐ, 5. ἀντιδοξάζω; οὐ γὰρ ὁ υἱὸς 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅ πατὴρ ἐδοξάσθη" πρὸ μὲν γὰρ τοῦ σταυροῦ οὐδὲ 
"]ουδαῖοι αὐτὸν ἤδεσαν..«μετὰ δὲ τὸν σταυρὸν ἡ οἰκουμένη.--προσέδρα- 
μεν πτνβι μόνη. δουΣ ἴῃ [ο0.(8.4138}; ὕγγ. 7σ.ο(4.746Ά,8); 5. Θοὴ 5 
φἱοτδεά Ὀγν Ἑδίμεσ, ἀτ ἕηςεὶ ς..4γ,4(Μ.26.9808) οἰζ. 5. ἀνθρωπότης; 
8. Τῃχοῦρῃ Ῥαββίου, Βαγη.ττ.ο; Ομγνβυῤεηΐ. τ. 3(2,461Ὲ); ἰἃ, 07.51.2 

ἐπ 70.(8,Ξοταν); οἵ.1}.72.2(4258,0); μέλλων σταυροῦσθαι ἔλεγε-..-.'δό- 
ξασόν σον τὸν υἱόν᾽, δόξαν τὸν σταυρὸν καλῶν τᾷ. πον ἴῃ Μ11.56:20(3. 
194); νι. 70.8(4.7ο 50); Ατηιηοῃ. 70.153: 32(Ν1.85,14854}, Ὁ. ΤὨτοΌΡῃ 
Βδϑυστθοῖίου, Ομ. 4}}.1.25.2 ποῦ ἐδόξασεν; ἐν τοῖς πρὸ τούτων 
γενομένοις" καὶ πάλιν δοξάσω μετὰ τὸν σταυρόν (ΏτγΞβ. ἤοη1.67.2 

ἴῃ 70.(8.4028); μετὰ τὸ δοξασθῆναι Χριστόν, τουτέστι μετὰ τὴν 

ἀνάστασιν ὄντ. 0.5.2(4.4130);5 Ιχηοη. 70.12:253(ΝΠ,.8ς.14730); 
ς. τὰσουρῃ ἀβοεπβίοα, Ομγυβλοη!. 80,2 τη 0.(8.4750); ὄντ. [0.0 
(4.745Ὲ)}; 4. τατουρῇ Π15 πιδπιξοβία οι τὸ νου] δτνα ΗΪβ5 ἀοτΩ  ΙΟη. 
ΔΒΑ δαϊμοτν, τοῖς 70. 17:1Ὸ τουτέστιν, ἢ ὅτι ἐξουσίαν αὐτῶν ἔχων, 
ἢ ὅτι δοξάσουσιν ἐμέ (Πτγπ.ἤοηι. 81. ἰη 70.(8.4190); ᾿δόξασόν με᾽, 
ἀντὶ τοῦ, φανέρωσόν με Ὀγτ.ἰ65.3ο(5}.2508); 6. ὅοῃ 5 β᾽οτιῆθα ὃν 
Η. Ομοβὶ ὁ παράκλητος...““ων τὸν Χριστὸν περιμένει τὸ ἐκείνου 
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θέλημα Οοπεὶ. Αρ}.2.26.6;: ἐδόξασε..«τὸν ᾿Ιησοῦν τὸ πνεῦμα... «ὡς 
πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀλλοτρία δύναμις Ονγτιαῤοί, Τά! ο(Ρ.155.6; 
61, 2200); ορρ. Νεβίοσίδμῃῃ σοποερίίοπ οὗ δύο Χριστοὺς...τὸν μὲν 
«-ὀμενον..«τὸν δὲ στοντα ἰδι(ρ.τΆς τι; 2200}; “44. Βαγί ἐ.7(0.144.27). οἴ, 
5. ἐν, 7. τῇθῃ 85 ρίουηρα Ὀν Οοα, τέο. 32.3; σὐειν.. Χριστὸν τὸν 
δοξάσαντα ὑμᾶς Ἰσῃ. ΕΡρἢ.2.2; ὁ. «ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
δοξασθήσεται αγη.21.1; ἀτιμοῦνται 5ς, Χριστιανοί] καὶ ἐν ταῖς 
ἀτιμίαις “τονται ὈΊΟΡΉ. 5.14: τῇ δοθείσῃ αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς δόξῃ 
τοὺς θεοσεβεῖς ἐδόξασεν ἀνθρώπους ΜδτςεΕ]]. ΚΚ. οΚ ἀρ. ΞΜ αγεεὶί.2. 
2(Ρ.50.40; Μ.24.8004}; Οοηδὶ. ΑΡΡ.4.14.1; .1Ὁ.7.30.3; εἰ “ὕομεν ἐν 
ἑαυτοῖς τὸν θεόν, προσδοκήσωμεν ὅτι δοξασθησόμεθα παρ᾽ αὐτοῦ Ογτ. 
.1ο.0(4.7460); ΤΒα .1ς.12: 2(2.258); 8, Ιὴ Ῥεπ., ἡσηποιν τούτους Κελτοὶ 
ὡς προφήτας...""ουσι ἨΊΡΡ ἤαογ.τ.25(0.29.21; ΜιῬι1ό6.30534); τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς “-ομένων βίβλων ἐδ. ταί(ρ.τοῦ.15.; 421660) ; τὸν λαλοῦντά σοι τὸν 
λόγον τοῦ θεοῦ δοξάσεις (οπεὶ. ΑΡῥ.7.0.1; ΟΕ] Ον Ζ.}...2.24.24(Μ.8ς. 
13048). 

(. βαγ ἐμ ἀοχοίορν ψάλλει.. «ψαλμὸν ἕκτον. «καὶ “ει Τ 70. 6} όδΉ ἢ. 
(Μ.88. τ880Α) ; Εμε οί, (ρ.491}; οὐ βτηρ!ν εἱηρ ὃ λαὸς τὸ τροπάριον 
“κει (σπηοὶ διμά, 2(Μ.99.1705Ὰ}. 

Ἐδοξάριοι, οἷ, ΤῊΘΙΊΒΡΟΙ5 Οἱ 5εοΐῖ, οἴμοι 08}166 ἀποσχίσται 
ψγΠ0 βεραταῖεα ἐπειηηβεῖνεβ ἔσοπιὶ ογρϑηϊζεὰ Ομυτοῇ [1ξ6 τὴν ἐδέαν 
δόξαν ζητοῦντες Τ0.1).παεγ.τοζ( Μ.04.716Ὰ). 

δοξάριον, τό, 1. ῥαϊίγγ, ξοπίονῤῥεδὶσ ΟΡΊ ΟΝ οὐ ἀοείγεηε τὰ τῶν 
ἀνοσίων αἱρετικῶν ὃ. Ογτι ρίαρλιφη.(1.1754})}; Ζαομ. ΜΙ ορ (ΝΜ ὃς. 
τος ]Α}; 2. ῥαϊέγγν, φοηθ βρη δὶθ σίονν, Οὐ, εἶ5.3.ο(ρ.2το.7; Μ.τι. 
9328); οὐ..«διὰ δοξάριον ἀσκοῦσι τὴν..«παρθενίαν 1}.7.48(0.190.20; 
14028); Βα5.{δν.5.6(1.46Ὰ ; Μ.20.1ο9Ὰ}); 14.6ρ.238(3.3660 ; Μ.32.880.); 
στ. Να2Ζ.καγη.1.2.25.447(}}.37.8444}; τὸ δ. τοῦ κόσμου τούτον 1514.ῬῈ]. 
ἐΡὈ.5.563(}}.78.τό404); Ονγὶθς. 36: 2 ,60.0498); 14..70.0(4.7210). 

Ἐδοξαστήρ, ὁ, οη6 τοῦο εἰονῖβες τοῦ ἁγίου πνεύματος... οὗ...σε εἶναι 
ὃ. ἀληθινὸν ἀκούοντες ΒΑ5.6}.5ο(3.1434; Μ.32.3888). 

δοξαστικός, οἰογίξγίηρ, οἵ Η. ΟΠοβὶ οὐδὲ τὴν δ. δύναμιν ἐπιδεί- 
ἔεται, ὃ ἂν μὴ αὐτὸ ἦ δόξα Οτ Νγ95. Μ]αεεά.22(Μ.45.13204). 

δοξαστός, [0 δὲ ρἱογπεί, εαἱ. 2 ον.4:4(Ρ.314.31). 
Ἐδοξοκαθαιρέτης, ὁ, σεδυεγίεγ οὗ γε ἀοείγιμε, Ἐπδὶ Μου ερ. 

(Μ.86.οοοο). 
δοξοκαλία, ἡ, μαΐξε εεἰζημαὶε οΓ ὑφαμῖν, ΟἸδ. ῥαεά,2.3(ρ.170.28; 

Μ.8.4368); 2Ὁ.2.το(ῃ.222.30; 5288). 
Ἐδοξολογ-έω, Α.. ρἰογίξν, ξῖσνε ρίονν ἰο, ῥγαΐδε; 1. οα, ΚΡ τηδυῖγψτϑ 

Ὀεΐοτα δχϑουίίοη, από; λελάληκεν γὰρ ἐν τῇ διαλέκτῳ τῶν 
χερουβίμ, “-οὔσα τὸν δεσπότην τῶν ἀρετῶν ἐνδειξαμένη τὴν δόξαν 
αὐτῶν 1΄. [οὗ Ξοί(ρ.126.2); “-οὔντες αὐτὸν..«ἤγουν εὐλογοῦντες Οτίδχε, 
ἕῃ ᾿ς.36:22(Μ.17.χ220); ΤΠ οπ.Α1. 5.2 τ 70 (ρ.204.1); ἘΡΙΡΒ. μαεν. 
ο.ϑίρ.241τ.0; Μ.42.3534); τὴν..«τριάδα ““οὔμεν 1.76.47(0.401.ς; 
6168); τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις....τὸν τῶν ὅλων “-ούντων θεόν νγ. 15.2.5 
(2.3438); ““εἴσθαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ 10.4.τ(543Ὲ}; 14..4γη.το(3.2688): 
14..ο.ττ.6(4.9550); Ῥτοο ΟΡ ἀονι.τ (1 .6ς, 8260); “εἶν τὴν σοφίαν 
τοῦ ποιήσαντος 14.07.2.4(Μ.6ς5.607Ὰ}; πρόσωπα τρία “εἴν Θορῇῃχ,11. 
ἐριτνη. (Ν1.87).3156Ὰ}; ὁ θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν τριάδι καὶ μονάδι “π-ούμενος 
Το... ,,.ο.2.5(}}.94.880Ὰ)}; ὈΚΥΎ Δῆρο}5 ἀγγέλοις ἔργον “υεἴν τὸν θεόν 
Βαβ.πονιοῖε ᾿ς. 28(1.122Ε; Μ.29.3010); Ὁν Βευδρῆϊπι ἢ ἩΠοτα 
ὙΥΟΙΒΏΡΌΕΙΒ αἴ ΘΌΟΠΑΙΒΈ τὸ αββοοίδίεα, ζῇγνβ.ἤοηι Σ 4.4 ἢ: ἘΡΗ. 
(11.1το88Β); 2. ρᾶτίϊς. Ἐδίμετ, Αξςιρ. Ἄγιδι, τ(ρ.56.31; Μ.το.ς 20); 
πατὴρ “-εἴται" υἱὸς συμπροσκυνεῖται- τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καταγγέλ- 
λεταν ἀΕμκιξεαἰΐοε,(Μ.1τ8,6720); τι ΝΑ Ζιεανηι τ, τ. 31.12(Μ.37.ΞΊτᾺ}); 
Ὑμάει αν. 4.τ(4.350) οἷζ, 5. ἐν; ἴῃ ΘΌΟΒΑΥ ΕΣ ῬΙΆΨΕΥ ἄξιον... ἐστίν 
σε τὸν ἀγένητον πατέρα... αἰνεῖν ὑμνεῖν “-εἶν Βεχαρ εηοδ τλ,τ; 11|.}ας. 
(ρΡ.198.21); Οοηϑὶ..4.}}.1.4).2 εἶτ, 5. διά; 38. 5οη, Οὐ. 70.1.22(23; 
Ρ.27.18; Ν.14.610); Βα5..δὲγιτό(2.130; Μ.32.030) οἷζ. 5. μετά ; τοὺς 
τέμνοντας τὰ βάϊα...καὶ “υοῦντας αὐτόν {8Β65,15,217(1,5428 ; Μ,3ο, 
4030); ἘρΙΡΠμαεγιδο.δ2(Ρ.21τ.18; Μ.42.32048); τῷ παρὰ πάσης 
“σουμένῳ τῆς κτίσεως Ονγ, ο.1.5(4.470); ἐδ. ς. Ξ(ς2320); 14. πειμπροη. 

(ς 5, 7οοῦ) ; ἔσται.--κατὰ τίνα τρόπον...ἐν τοῖς «"οὔσιν ὁ “"οὐμενος ; Ἰ΄. 
ἐμιες.το(1,1488); 4. (ἢεὲ Βεβυστοοίίοῃ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν 
δοξωλογοῦμεν Ραρ.(Οἢγ.(ῃ.434)} 5886ς, ν] ΓΝ}; 5. Ξαοχεαὰ τῃϊηρθ 
ἐδοξολόγησεν τοῦ ὑψηλοῦ τόπου τὸ ποίημα Τ᾽, 7οῦ 40(0.135.20) ; 6. ἐντὶ 
ϑριτ5. (ΤΟΏΙΟΔ}Ϊν) τὰ τῆς πλάνης πνεύματα.-..“-οὔσιν Τυπῖ, 161,1. 
(1.6.4020}. 

Β. δ05., ρῥγαΐξε (οά, Αἴτὶς. Ρ.«ἀγδί τ(ρ. 53.) Ὁ. λαβι φέρ 4.1 
(Μ.22.9ο0 4); Ογτ.Ὀς.20: τοί Μ.69.8574); σωτήριον χρῆμα τὸ --εῖν 1. 
15.2.τ(2.21ττᾺ}; «εἶν κατὰ τὸν..«Δαβίδ Ῥτος.Ό.1..48:12-22(Μ.87. 
24608). 

Ἐδοξολογητικῶς, 50 ὧς ἰο ρίογίξν, (σοτα.ΟΡ ον. 8(Μ.08.3640). 
δοξολογία, ἡ, Δ. ἀρονίρηοη οὗ ρίονν ΟΥ ῥγαΐξδ; 1. τὸ σοα; ἃ. ἴῃ 

ΡΘΏ. προπύλῳ ἑνὶ...τῆς τοῦ..«ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ ὃ, τὸν πάντα νέων 
κατακοσμῶν ἔδαβ.ἦ.6.το,4.65(Ν.20.876.Ὰ); εἰς δ. τοῦ ἑνὸς καὶ ἐπὶ 
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πάντων θεοῦ 1(.6.1}..2.23(0.133.22; Μ.24.061.); τῷ ψαλμῷ τῆς δ. Κ Ἰοι3.}; 7. ρατιῖς, οὗ ἀοχοίοργ, ν. ἐν, σύν; Β45..δ))0ὴῖγν.γ)4(3.638Β; Μ.32. 
18Β45.15.93(1.4440 ; Μ.30.2728); συμφυές ἐστιν ἀξίωμα τῷ θεῷ, αὐτὴ 
ἡ θεότης, ἡ σοφία...τὸ ἀγαθὸν εἶναι... καὶ εἴ τι ἄλλο τῶν εἰς ὃ, παρὰ τῆς 
«γραφῆς εἰρημένων ἐστίν ΟΥΝ γ55. Εινη. τ 0.154,12; Ν.45.3064}); ἡ 
δὲ τῶν τριῶν ὑμνῳδία παίδων, πνεύματα καὶ ψυχὰς δικαίων πρὸς 
κοινωνίαν τῆς δ. παραλαμβάνουσα 14. ῥοί .471(Μ.45.12378); Σαβαὼθ 
οὐκ ὄνομά τινος εἶπεν, ἀλλ᾽ ὄνομα δοξολογίας τῆς θεότητος ΕΡΙΡΏ. 
ἐαθνγ.26.το(ρ.288,21; Ν,41.4488); ΝΙ,ορ.3.252(Μ.70.5054); Ὁ. 88 
οἴεγεά ὉΚν ογεαϊίΐου, Βαβ..δχ.8.7(1.770; Μ.29.1τ814}; εἰς τὴν δ, 
παραλαμβάνεται ξύλα καρποφόρα 18Β85.15.οο(1.4440; Μ.30.268.); εἰ 
τὴν δημιουργίαν τῆς οὔσης κτίσεως ἐπῃσχύνθη δι᾿ ἑαυτοῦ ποιῆσαι ὃ 
ϑεός, καὶ τὴν ὃ. αὐτῆς οὐ προσίεται Ἰυιάντῃ ({Β45.) πη.4(1.2868Ὲ ; Μ. 
20.6804Α); αἶνον τὴν ὃ. καλεῖ, ἥτις αὐτῷ παρὰ τῆς κτίσεως ὅλης 
φυσικοῖς κινήμασιν αὐτὸν δοξολογούσης προσφέρεται. ἡ ἐκκλησία 
τοίνυν οὐ μόνον τὴν μετὰ τῆς κτίσεως ὃ. προσφέρειν ἐπαγγέλλεται, ἀλλὰ 
μετ᾽ φδῆς δοξάξειν, τουτέστι πνευματικὴν καὶ νοερὰν ὑμνῳδίαν 
προσφέρειν ἤπϑνοῃ.Η. ἐγ. ς. 68: 31(}1.03.12320};, δ. ὃν δηρε15, Ατὰ. 
ἐονμῖν Μ.11:37(Μ.25,2170); πῶς εἴπη τὰ σεραφίμ, ἅγιος, ἅγιος, 
ἅγιος, μὴ διδαχθέντα παρὰ τοῦ πνεύματος, ποσάκις ἐστὶν εὐσεβὲς τὴν 
ὃ. ταύτην ἀναφωνεῖν; Βε8. δ ̓γ.28(3.338; Μ.32.1404Ὰ); [8Β45.1ς.188 
(1510 ; Μ.30.4414}; ἐξουσίαι τεταγμέναι...διὰ τὴν ἄνω ἀκήρατον δ. 
ἘΡΙΊΡΙ ἔαρν.λο.Δ(Ρ.85.0; Μ.4τ.6840); Ομγνβ. ἤοηι. 5.5.6 τὴ ΜΠιι.(η.5638) 
οἷξ, ᾿πῖτα 6; ὕ7.Ζος.τείρ.τος.36); (οϑιη, πᾶ, ἐορ.3(Μ.88.1658}; ἅ. οὗ 
ΤΟ ΊΒῊ ΤΠ Π51081 ϑΟΥ ΠΡ, νυ. η1.π54(3.307Ε}; 6. ΟΠ τ βῦβῃ ; 1. 1ῃ τοὶ, 
ἴο ῬΙάγετ, ΟΥ.0».14.2(0ρ.331.6; Μ.τΣ. 461.) οἰζ. 5. εὐχή; εὔλογον δὲ 
ἀρξάμενον ἀπὸ δ. εἰς ὃ. καταλήγοντα καταπαύειν τὴν εὐχήν 18,32.6 
(0.402.32; 5614); προσευχῆς..«δύο εἰσὶ τρόποι" ὁ μέν, ὁ τῆς δ, μετὰ 
ταπεινοφροσύνης" δεύτερος δέ, ὁ τῆς αἰτήσεως ὑποβεβηκώς ἘΒ45.(οη5ί. 
1.2(2.5260; Μ.31.1228}}}; μὴ...«ἐγκάλωμεν τοῖς ἀγγέλοις.. ὅτε κατα- 
λύσαντες τὸν λόγον εἰς ὃ. πάλιν ἄρχονται τῶν ὕμνων. .«ἀποστολικοῖς 
γὰρ ἕπονται νόμοις, ἀπὸ ὃ. ἀρχόμενοι, καὶ εἰς τοῦτο τελευτῶντες, καὶ 
μετὰ τὴν τελευτὴν ταύτην προοιμιαζόμενοι πάλιν (ἢγγϑβ,ἠο»1. 5.5.6 ΤΉ 
ΜΈ.(7.5638); Ἰά,μονι.7.8 τὲ Ἐρλι(ττ.48Ε); {φττλ.Ρ εομίθμρὶ (Μ. 
ο8.ΔΟΙΑ}); 11. Ῥαβ5εα οὴ σοπιπιθιηοχζαίίοη οἵ αοα᾽ 5 θεηςῆϊβ ἴο χηϑῃ, 
ΒΆ5.. ΘΡ17.17(3.148; Μι060) ; 1.λ. οἴξογρά πὶ ἔοστη οἱ φοοά ᾿ἰνίηρ δύο δ. 
τρόποι" εἷς μέν, ὁ διὰ ῥημάτων, ἕτερος δέ, ὁ δι᾽ ὄψεως, καὶ τρίτος δὲ 
μετὰ τούτων, ὁ διὰ βίου καὶ ἔργων, καὶ γὰρ ἀνθρώπων οὐ φθεγγομένων 
μόνον, ἀλλὰ καὶ σιγώντων, δόξα ἀναφέρεται τῷ θεῷ (Ὠγγβ.Ἔυρ,ἰη Ἐς. 
148:3-δ(ς.4000); ἔν. δ5. οἷδοε ρευουγιθα Ὀν ϊάονβ ἐν εὐχαριοτίᾳ 
καὶ ὃ. διάγουσι 16, λ051.30.4 ΤΉ ΤΟ ογ.(1ο.214Ὲ);} Ψν. 848. ϑριτί πα] 
βϑουῆοθ, [Β65.λορεΐη Ῥϑιττβ(τ.3750; Μ.30.1128}); νΥἱ. ἘΧρΥ ϑϑβα ἴπ 
ἔοττη οἵ ἀοχοίορν αἴ ἐπα οἱ βείσποῃ, Ομγυβ λον τό. τὸ τη Κον(ο. 
620Ε); ἔϑος ἀεὶ τῷ Παύλῳ εἰς εὐχὰς καὶ δ. κατακλείειν τὴν παραίνεσιν 
1.27. τ(7180); 2. ματίϊο. τὸ Εδίμοσ, Οὐ.0ν.32.2(0.402.1τ; Μ,11. 5608); 
οἴεσθε οἢ τη δ᾿ 5 θ6 881 Ὀγ (ῃτιβί 5 ΠΙΡῚ ρῥυϊοβι, Ἐπι5,(.4.4.τό(ρ.τ186. 
4; Μ.22.3090); ἘΡΙΡἢ.η.3(ρ.24ττς; Μ..41.2770}; 3. το ὅοη, Αἰτὶς. 
ἐῤ. «γιέ, τ(Ρ.56.8; Μ.το.538); ΟΥ΄ [σ.τιχ(ς; Ρ.7.6; Μ.14.280); 1Ὁ.6.30 
(15; Ρ.140.0; 2520); 1Ὁ.13.25(0.249.22; 4410); Ἐπι5.4.6.7.τ(ρ.200.50; 
Μ.22.4924}}; 1α.6.{.πι2ο(ρ.81.4; Μ.24.8658) ; ἡ ἐν "Ιεροσολύμοις ὃ. [1.6.Ψ 
οἱ Ομ υ δι᾽ 5 εηἰσν] Αι, θ». 5. τι: 25 -27(Μ.27.4808); Βα5. ἔπη, τ 
(1.2298 ; Μ|.29.5528}; ἘΡΙρΡΠ.΄αθ7.42.ττ(ρ.1στι.6; Μ.41.γ768.); Ομτνσ. 
Ῥαγναϊγὶ.τ(3.348); 14 μοτι το, ἴῃ 2 Τνηπ.(ττ.722Ε}; μυρίαις δ. στεφα- 
νοῦσθαι Χριστόν Οεοαμχ, ροςις: τοί(ρ.82); 4. τὸ Ἡ. (σῃοβὶ δ. πνεύ- 
ματός ἐστὶν ἡ τῶν προσόντων αὐτῷ ἀπαρίθμησις Β65. )}ῖγ.54 Ἐ1. 
(3.460; Μ.32.τ680); 14.6ρ.52.4(3.τ460; Μ.32.3068); 10.258.χ(3030; 
Μ.9498); 5. ποί δβοσίθεα το βῆρεὶβ δοηρ ψ ἢ (οα, ΠΙάντῃ. ὕγίη. 
2.10(Μ.39.5404}; 6, {60}. Τρ Ποαίίομβ, 650. γαῖ. ἀοχοίοσυ (ν. 
πίτα) ; ἃ. ΤΠ. μετὰ πατρὸς ἀποπληροῦμεν τῷ μονογενεῖ τὴν ὃ., καὶ 
τὸ ἅγιον πνεῦμα μὴ διϊστῶμεν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ Βα5.5,}ῖγ.τ3(3.108; Μ.22, 
884}; 1δ.τ6(3.120 ; Μ.06Α) οἵ(. 5. μετά; ὡς γὰρ ἡ κρατοῦσα ἡμῶν ἀρχὴ 
καὶ ἡ ἐξουσία μέα, οὕτω καὶ ἡ παρ᾽ ἡμῶν δ, μία, καὶ οὗ πολλαί: διότι 
ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει 1ῤ.45(3.388Β; 1400}; 
[4,6 }.52.4(3.π46ς ; Μ.32.3068); μέα...δ. τοῖς τρισὶν ὡς ἑνὶ θεῷ 1885. 
σἰγεί. ποη1.1.3(1.3255 ; Μ.30.1530) ΣΑΙΏΡΗ.δῤ.5γη.(Μ.30.978}; τεῖ. Β6Ρ- 
τίβηλα! ἰουτηθΐα, ἘΡΙΡῊἶπο, (ρ.2 5115; Μ.41.2770); τρεῖς ὑποστάσεις 
μέα κυριότης μία θεότης μία ὃ. τά ἠαεν.:ς.6(0.273.2ς ; Μ.41τ.328}0) ; 2}. 
69.32(ρ.181.26; Μ.42.2538}; πῶς οὐκ ἴσος τῷ πατρί, τὴν αὐτὴν ὃ. ἣκ 
καὶ ἐκεῖνος λαμβάνων; (Πγγθιήονῃ. 10.2. τ 2 Τὴν. (1τ.722Ὲ τι.); Ἐπάτ. 
γεεὶ, ἐοη [.4(}}.6.1213Ὰ}; τὴν τριαδικὴν δ, ΤΜοΙ, σγην εἰ πη, τ (Μ.18. 
2718); Ὁ. Ομηβο]. ἀναθεματίζομεν τοὺς οὕτως ἀσεβοῦντας, τοὺς 
ἄνθρωπον ἐν τῇ θείᾳ ὃ. τιθέντας ΑΡΟΪ]. "4.5 δε. ῥί.5τ(ρ.179.6; Μ,1ο. 
1117}: μέαν μὲν..«τὴν ὃ. προαφέρομεν τῷ...Χριστῷ καὶ τὸν αὐτὸν 
θεὸν ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον ὁμολογοῦμεν...τῶν δὲ φύσεων τὰς ἰδιότητας 
οὐ παραιτησόμεθα λέγειν Τπατιαρ.γτιαρῤοὶ. Τ μα, Β(ρ.132.2; 63.226}: 
δ, καὶ τὸν τῆς ἑνώσεως λόγον προφέροντες, ἕνα Χριστὸν.. «τὸν τοῦ 

θεοῦ λόγον σεσαρκωμένον.. ὁμολογοῦμεν Τιδίη, εομ  (ρΡ.88.530; Μ.86. 

208Α}; ὥστε σύμφωνον τῷ....βαπτίσματι τὴν ὃ. ἀποπληροῦσθαι τῇ... 
τριάδι 164.6ῤιοτ(3.τ826 ; Μ.32.4760); οἵΑΙΩρΡἢ. 6.6 γη.(Μ.30.918); 
ξύεσ. ΟΡ φοηπέθρὶ (ΝΜ ο8.Δο1Α}); οὗ Γγθοἔο]α βαποίαβ, [Βα5.᾿υηγοί. 
5οίρ.394.4); 8)πἃ Τηβαρίοη, Ῥῃοί σά, 228(0.103.0578); 8. οἱ οὈ- 
Βοναηοα οἵ πιπίῃ ΠΟὺΣ ἐν ὕμνοις καὶ δ. ... ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ 
κύριος.. ἀπέδωκε τὸ πνεῦμα ΑἸῊ υἱγριτ2ίρ.46. 08, ; Μ.28.26:8); 9. οἵ 
Οἴονῖα ἴῃ ἐχεοςῖς, Ὁτοη Ατ.ε.ἦ,4.4(Μ.3. 1810); 65. μεγάλη ὃ. (γΒδη 
ΒΠΠΡ Οἡ ϑυηᾶαγνθ 8η6 ξοβεῖν 5), Επμολοὶ, (Ρ.1). 

Β. νἱτῦυα!ν αι ναϊθηΐ ἴο ρίογν οὐρανὸς καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ πάντα 
πλήρη τυγχάνει τῆς ὃ. αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἡ γῆ τῆς αὐτῆς μετέσχεν 
δυνάμεως Ἐλ15.4..6.1.τ{(Ρ.200.26; Μ.22.4800)) ; τὴν τοῦ..«λόγου ἔνσαρκον 
ὃ. καὶ τελείαν θεότητα ἘΡΊΡΗ παον, 60. 56(ρ.184.12; Μ.42.2578); ΒΞ. 
561.0γ.2ο.τ(Μ.85.3368)}.Ψ 

, ἢδοξολογικός, ξομεεγηδ ἐὐτί ῥγαΐς ὃ. τε καὶ εὐχαρίστον φωνῆς 
ΟΥΝ γ85.ῬῈς ΠΑ ο(1.44,4810); δ. ἀγρυπνίαν ϑίερμ, ὈΙάσιν, διερῇ,. 
(Μ τοο.τογό). 

Ἐδοξολόγος, ρίυϊης σίογν, ῥγαϊδίης τῶν ὃ. πνευμάτων, ἃ αἰνίσσεται 
χερουβίμ ΟἸδΠλ.5,γ7.5.δ(ρ.350.20; Μ.0.616); ἔῷα τὰ δ. τὰ ᾿Ησαΐου 
ἀλληγορούμενα 1.7.12(ρ. 57.τὸ ; Σ124), 

δοξομανέω, δέ ἐγαξν ἔργ ἔανιε, Οὐ. 70.32.2(0.420.2; Μ.14.7458); 
Βαβι γέμημ. 3(2.205Α ; Μ.51.6320) ; (Πγνβ.λοηι. 62. 5 Μ|.(7.6278). 

δοξομανία, ἡ, για ἀεεῖγε Κογ ἤαηιο, Ταῖιογαί ατίρ.11.20; Μι,6.829Α}); 
᾿Οἴεπι, ῥαθά.2.τ2(0.232.1τ; Μ.8. κ404); Βα5.}}7.76(3.6ςο; Μ.32.2120). 

ἐδοξοποιέω, γαῤγέραϊε α ἀοείγίηο, ἘΡῚΡΏ ἠαεγ. 66. 5 3(ρ.90.12; Μ.42. 
Ι008). 

ἔδοξοποιΐα, ἡ, ἐπ θη οη. οὗ ἰΐδοῦγν οὐ ἀοεϊγίηα, Οἴδυη ῥγοἱ. 2. (ρ.2ο. 
20; Μ.8.τοολ). 

ἐδοξοχαρής, ἀεϊρ ΠῊρ τῷ ρίονν, ἘναρΥυ. Ροπξ,ον.148(Μ.79.1200Ὰ}), 
δδορκαλίς, ἡ, ῥοοῖ, εἶαιο, Ἰηβιγυτηθηῖ οὗ τογῦαχε {μηρμία), ὅτ. 

ΝαζΖ.ογ.ς.40(Μ,35.7174). 
δορκάς ('δορκή), ἡ, δόρκων, ὁ, ραφείϊε; 1. νεῖ. Ῥτιδ: 5 δορκαὶ 

[ν.1. δορκάς] Οτ. 3(.62 ἐπ Γ,σι(ρ.263); ἡ ὃ. ζῶόν ἐστιν ὀξνδερκές, 
ἐπώνυμον τῇ ἑαυτοῦ ὀξυδορκίᾳ. ... ὃ. ἔσο πρὸς τὸ τὰ κάτω ἐρευνᾷν 
ΤΒαβ.λοπιίη νι ταί, ότδο; Μ.5τιτσοοῦ); 2. τεῖ, ὕδπΐ.2:ο ἡ ὃ. 
σημαίνει τὴν ὀξυωπίαν τοῦ τὸ πᾶν ἐπιβλέποντος...δι μὲν ὁμοιοῦται ὁ 
ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπιβλέψας τι Ν 95. ἔόνη, 5 ἡρ Οαη (Μ,44. 
δϑύτΑ) ; 5͵ ΠΤ} 87 ΘΧΡΙϑηδίοη ψ ἢ δά] τοι ἐπαΐ ΟὨ Υῖβῖ χαϑθυῦθ]65 {μ6 
ὃ, 85 ἃ ἀεβίτουευ οἵ βδογρεηίβ, Τα  αρη,2:0(2.62); δόρκωνι ῬΏ ΟΔτρ. 
(αηΐ.40(Μ.40.658}); 3. τοῦ. Α(.9:30 φερώνυμος ἦν, οὕτως ἐγρηγορυῖα 
καὶ νήφουσα, ὥσπερ ὃ. (Ἡτνϑ5.ἠ0η1.21.2 τη 42.(0.171})}.Ψ 

δόρκων, ὁ, 1. -- δορκάς ᾳιν.; 2. ἃ Κιπα οὗ ὅσαί, Τιδοη!.Ν.ν. 
70. Εἰοοιπ.το(ρ.10.6); 1δ.13(0.28.1). 

Ἐδορυκοίρανος, ὁ, ἰογά οὐ ἰδ φρέεαν, Ογας. 51}.14.261. 
δορυφορ-έω, Ε. αἰϊενά ας δοάνρμαγά, Ἔδεογί, 650. ἜΤ Ρ ΧΟΥ͂Σ ; ῥᾶ 388. 

ΡΊΟΡΙ., εὐτιἢ α δοάνριαγά, οἵ Ῥαὰ] οὗ ϑαιποβαΐα βαδίζων δημοσίᾳ καὶ 
“"ούμενος ΜΔΙΠἢ.ερ.8Ρ.Ἐπι5.}.6.7.30.8(Μ.20.7128); 2. αἰἱδμά πρόνι, οἵ 
Μοβββ δῃὰ ἘΜΠ6ῃ δ Τταηβῆρυταίίοι, ΕἸ|5.}γ.1,6.0:28(Μ.24. 5404}; 
““ούμενον ὑπὸ νόμου καὶ προφητῶν δεσπότην ὕγτ. Γ,ο.9127(Μ.172.6538}; 
ΟΣ δΔρεῖβ, Μβέῃ Ἔνρρ.7.0(ρ.8ο.3; Μ.τ8, 1360) ; Ἐλι5.}».6.7.τ6(2288; ΜΝ. 
21.5530); Χριστὸν... «προσδόκα... ὑπ᾽ ἀγγέλων «-οὐύμενον ντ. Η. εαΐεελι. 
4.15; σεραφὶμ...-οοῦντα τὸν υἱόν Ὀντγιαάογ, τοίχ.3534Ὲ); αἰτεπάϊηρ 
ΡΟ. ἐπ ματι βίο δἰετηθηΐϑ, {1 Ῥγαθσαπεὶ, (ρ.5340.12); Ρα55., οὗ ΒΝ 
ὑπὸ στρατιᾶς οὐρανίου... ἀγγέλων --ουμένην [86. κιβωτόν] Μοα, ἀον».4 
(Μ.86.3280Α}); 2. το(33048); 3. ἀροοηηραην τοὺς τῶν ἁγίων --οὔῦμεν 
θανάτους Βαβ.ἤοηι.τ7.τί2. 1204; Μ.31.484Ὰ); δύο διαθῇκαι.. τὸν ἕνα 
δεσπότην “ποὔὐσι ΤΟΒτνΒ.ἠμσημίη 1.ε.2: 1(2.8011Α)}); ψυχὴν ἀρεταῖς 
“οεἴσθαι Θγμθ5.ἐῤ.τοῖ( Μ.66.1472}}); 4. Ξόγυδ, τοαῖὶ ἐροη, Αἴποπαρ. 
γεξττ(ρ.ὅο.:; Μ.6,9928); Μοά.ἄογν». τ( 1.86. 32808). 

δορυφορία, ἡ, 1. Ἔξεογὶ, σμαγά ; οὗ ἱτηροτῖαὶ μοάνριατα, Επὰπ5...(, 
:.22(ρ.18.27); 16.3.41(0.97.12; Μ.2ο 1108}; οἵ ἐβοοτίβ οὗ ὨΙρῊ οἵῇ- 
οἷαἾ8, ζῃγνβ μόνο. ἦῃ ἘρΡλι(ττ, 698); Ῥηατεῖβ ραατάβ, Τῆι Ρ-. 
58: 8(1.094); οἱ τη! ]ΠΠτγν δϑοοτίβ ἴῃ σϑπ., ΑἸΒ αροί, 5 ε6.72(0.151.27; 
Μ,2:5.3770); τηβί. περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὥσπερ ἄρχοντα...τῶν αἰσθή- 
σεων ἡ ὃ. Ἰδϊοπ. ΑἸνΑρ. υ5,}.6.14.26(γγοο; Μ.2τ.γ2810); 2. οὗ Οοα᾽ἷβ 
ΒΉΡΟΙΙΟ χοησβ ὡς κύριος ἐκτὸς τῆς βασιλικῆς δ, πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην 
παράγέγονεν ἴΞο. Χριστός] ΤΗΙρρολεοῤλ, 4(ρ.250.14; Μ.το.8564); δ. 
τε θείας ἀμφὶ τὸν πάντων βασιλέα Ἰὰ5.;(Ο ρτοστη (ρ.τοῦ.0 ; Μ.2ο. 
13170) ; οὐκ ἂν δὲ ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν... .εἰ οἷά τις ἔνδοξος βασιλεὺς μετὰ 
ὃ. ἐνθέου... ἐπήει τὰ φι.δίερἢ.τ4(Μ.22.ο 280); οὗ Ξοταρῆῃίηι, ἘΜΟΙΕ. 
δγηι.εἱ ἄπη.2(Μ.18,3520); 8. αἰϊηάσηεε δ. φίλων προσποιητῶν Β45. 
ἤδχ. 5.2(τ.41Ὲ ; Μ.29.070); (Πγνβ. ἤονη. 53.5 ἴῃ ΜΠΠ.(7. Ξ45Α}; ΤΌΒ ν5. 
“44δν.2(2.1448); ἤδῆοε 4. ἡοποην, 70... Δαεν.Βο(Μ.04.7338); 5. ῥόον 
τὸν κόσμον φησὶ...τὴν δι, τὴν δόξαν (ῃτνο, ον αἰ. 6: τά(το. 
7280); 14, ἤοηι.Ὁ.5 ἴῃ ὙΠ ό55.(11.4038); ὕντ.Ἰς, 5.τ(2.7428); Οὐ Αρτ. 
Ἐεεὶ.2.0(.08,8328). 



δορυφορικός 

δορυφορικός, οἵ ΟΣ να δμανά; πραῖ. 5 50 88., ἐπαὶ πολτεῖὶ αεἰς 
5 ἃ γσμαγάὰ ἔστι δὲ ὁ θυμὸς τὸ 1, τοῦ λογισμοῦ Ἶο. Ὦ. 0.2.τό(Μ.04. 

9334}. 
ἘΔοσιθεανοί, οἷ, (ἢ νατίδηΐ 5ρ6 11 πρ5}), [οἰϊοιυεῦς οὗ [οοίίδοιες, 

Δ} βοθίίο βεοῖ οὐ τῃ8 βϑῃηδυ Δ η5, -θιανοί, ΗΕρ68. 8Ρ. 1 ιι5.}.6.4.22. 
κ(Μ.20.380Ὰ}); ἢχϑι βεοῖ ἀββουσδα ὃ. ΗΙΡΡοΙν τα ἴῃ σύνταγμα, ῬΠοΙ,. 
εοἶ.τοῖ(Μ, τοβ. 4044); ἘοβῖςΠδι5 ἀδοϊατοα Εἰπι561} 50η οἱ σοα οὗ δὲ 
4. οὐδὲ πρότερον ἤκμασαν" νῦν δὲ παντελῶς ἐπιλελοίπασαν, ὥστε τὸν 
ὅλον αὐτῶν ἱστορεῖσθαι ἀριθμὸν οὐκ εἶναι ἐν τοῖς τριάκοντα Οτιεἰς. 
6. ατίρ. ὃ1.26; Μ.11. 1308Ὰ); Δοοίθεός τις ἀναστὰς ἔφασκεν καὶ ἑαυτὸν εἶναι 
τὸν προφητευμένον χριστόν, ἀφ᾽ οὗ δεῦρο μέχρι εἰσὶν οἱ Δοσιθεηνοί, 
φέροντες καὶ βίβλους τοῦ Δοσιθέου καὶ μύθους τινὰς περὶ αὐτοῦ 
διηγούμενοι ὡς μὴ γευσαμένου θανάτου, ἀλλ᾽ ἐν τῷ βίῳ που τυγχάνοντος 
1ᾶ,. 70.1.27 (0.251.τ6; Δοσιθεινοί Ν.τ4.4458); οἵ, 14,ἐοηερι.δογ.31 10 ΜῈ, 
(60.59.25; Μ.12.16434); αβοθῖϊς ρυβοξῖσεβ, -θεοί, ἘΡΙΡΠ.λαεν.15.1 
(ρ.2ο 5.148; Μ.41τ.2374}; οἴβῃοοί οἵ Βιτηοηΐαηβ, ΤΠαΐ. βαονγ.τοτ(4. 
288); ἈΛΙΪκα Θατηατίίαη5, Ὀ6] αν 6 ἴῃ τοϑυστθοίίου, “οσθηνοί, Το. Ὦ. 
ἤφεν. 3 (}1.04.6858) ; Δοσθηνοί, οἵ δο Μρηιαροῦν.3.43(0.151.27) ΟἹ. 
5. ἐγκρατῖται. 

δοσοληψία (δασιληψία), ἡ, 1. γεεείυϊηρ οὗ ΣΊΠ5 οὐ ὀγῖδες, Τί Κεμν. 
4.6; περὶ τοῦ πρέχεσηο, τοὺς ἐπισκόπους πάσης δ. ΟΝ]. (787) αη.4 ἘἘ, 
(Η.4.488Ε}; 2. ΦΟΥΡΊΊΕΥΘΘ, κἸοίηρ αμὰ ἰαβίηρ, δοσιλ-, Τοιθδιώπαρ. 
2.12(ΝΠ.04.12018)};. 3. δ, τῆς πνοῆς ἜΠΠΗΜΟΙ Αρδτῆ. υ.Ογν. 1.48 

(Ρ.27). 
δοτός, 1. φίυεη, ὥξ. ἃ “ἰῇ ἦν καὶ οὕτω ϑεὸς ὡς μὴ δοτὸν ἔ ἔχων τὸ 

φύσει προσὸν αὐτῷ Ογτι λγαρ.(ς1,7428); ὃ. γὰρ ἦν ἐν αὐτῷ [8ς, 0. 
ΒΔΡΕ.] καὶ οὐκ οὐσιῶδες τὸ ἅγιον πνεῦμα 14. 70.2.τ(4.1τ258}; ὃ... 
ἡμῖν πᾶν..«ἀγαθόν, θεῷ δὲ οὐκέτι {ῤ.το,2(861Ὲ) ; 2. {αἰεά, ΑΛ ΚΑῚ 
Ἐπ|5.4.1.5εγ»ι.22.4(Ν1.86.456})}. 

βδουκανιός, (αἴ. ἀμεΐαη5) οὗ οὐ δεϊοηρτηρ ἰο ἃ ἃὺυχ τῆς 
δουκανιῆς τάξεως ΟἿ( 8δοο(ανρῖ, 577). 

Ἐδουκάτον, τό, (1,αἰ. ἀμεαϊμ5) οἴει οὗ ἀμχ: τὸ δι τῆς Ἀλεξανδρέων 
πόλεως Μί. Αγ εν, (Ρ.1τ67.26}; τὸ δ. ἔχοντα Παλαιστίνης Ονγτ.ϑ.υ. δαῦ. 

πόίρ.150.1). 
δουκηνάριος, ὁ, (1,αἱ. ὠμεεπαντ5) οὐλεϊαὶ γεεείυϊηρ βαίαγν οἵ 

20Ο,000 5εβίδγεας, ἱποϊαϊηρ παρ 6118] ρσοσατϑίου ; τοί, θοῦ δία 5 
αβϑιπηθα Ὁγ Ραμ] οὗ ϑαπιοβαῖα, δία] ἢ, ρ. ἀρ. Β5.}.6.7.30.8(Μ 4.20. 
1128); οὗ ΟἤΠοἾΑ15 τ] δοϊεᾷ 85 ἱπβρεοΐοχϑ οὗ ΡοΙΙοα δηα χερογίθα ἢ 
ΟΥΠΉΪΠ8] Π]ϑΕΓΘΥΒ ἴῃ ΡΙΟΝΊΠΟΘ5. ἴ0 ΘΙΠΡΕΙΟΙ 5 Ια ΡΊΣΙΕΥ Οἰο ΟΥ̓, 
ΑἸ λιαροΐ.56..75(ρ.155.24; Μ.25.3854}; Ἑύϊορ, ἡ. Νουαί, (λῖ.τ04.3538). 

δουλαγωγ-έω, εηδίαυνο, ἡμαΐε ἃ οἰανε οὔ; 1. [τἰ., Μεη,εχε Κοη.3 
(Ρ,177.15: Μ.:13.86τα); δοῦλος..«.ἐλευθεροῦται. εἰ δὲ ἀγνοεῖ ὁ 
δεσπάτης, δύναται ἐντὸς ἐνιαυτοῦ τοῦτον “-εῖν ΑἸ ϑοποϊαβέ, οοἰϊ, 1,2 
(Ρ.9); 2. τηβί., τεῦ, (οα᾽ 5 ἀθα! πηρϑ νη] ἢ πιδη λόγος... τὸν ἄνθρωπον... 
οὐ βίᾳ ἀνάγκης “-ὧν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐλευθερίαν ἑκουσίῳ προαιρέσει καλῶν 
ΗΙρρ.ἠαογ.το.32(0.201.14; ΝΙ.16.34518); ““εἴται μὲν ἐπιτάγμασι τοῖς 
τοῦ πνεύματος ὁ ᾿Ισραὴλ..«νἱοθετεῖται δὲ...ἐκκλησία Ιάγτῃ, ({Β45.} 
Ἐπηνκ(ι 3008; Μ.29.7414}; οἱ ΑΤΙΔῺ 5 “"οὔντας τὸν ἐλευθερωτήν ὅτ. 
Αμπεδαῤί.2.8(Μ.88.18808); οἵ 51 εἴς, εηϑίδνίηρ τλθη κακία...“νεῖ 
τοὺς χαμαιπετεῖς τῶν ἀνθρώπων Ταβῖ.2αροί,ττ.7(}].6.4610)}; τί 
κέρδος ἐκ τῆς ἔξωθεν ἐλευθερίας, ὅταν κυριώτερον ἐν ἡμῖν ““ἥται 
αἰσχρῶς ; (Ὠτυβ. μον Βοηι.12:20(3.1620); οἵἨ (Βγῖδε ὦ ἐλευθερία 
ἄφραστος -“-ηθεῖσα παρ᾽ ἡμῶν 4. [9.1]1(ρ.180. 10); οὗ τῆς ϑυι᾽ σατο 
οἵ πὲ ραββθίουβ, Διδβεπᾶρ. ες. τοί(ρ.72.6; Μ.6.1ο0120); ἄνθρωπος... 
ἑαυτὸν “ὧν Μειῃ, αγδίϊγ. τό(ρ.187.10) ; Αἴῇ, υ. Δ πίοη.7(Μ.26.8:28); 
[Β858.15.3τ(1. 4040; Ν].30.1800); Οῆγγβ, ρση Μαεε,2.2(3. 6310); ἙΝῚ. 
}εγῖδί.2.2(Μ.10. 820Α). 

δουλαγωγία, ἡ, ἐρ5ἰανερνιθηὶ, φ ) 6605. οὗ Ῥαββίουιβ οὐ ἤθβῃ, Βδβ8. 
τεΡ. [μ5.τ6.τ(2.3588Β.; Μ.31 9:78); : Ἰα,μονμῖη Ἐς. τ 950; Μ.20. 2248). 

δουλάριον, τό, «ἰαυε, ἀΐτη. οὗ δούλη ὈὰῈ ἀ56α. οὗ τη8]65, (8]].υ. 
Ηγρῥ.(Ρ.76); δοιίαρ 85 ρδάϊδῖουβ, δ4.Ταν,τοίρ.473)}} ν. λουδάριος. 

δουλεία, ἡ, 1. οἰσυενν, οὗ 5ριεμδ] βευνιααε τὸ ὑποπεσεῖν ...τοῖς 
πάθεσιν ἐσχάτῃ ὃ. (Ἰοτ.5:».2.22(0.192.21; Μ.8.1ο064); μετάθεσις τοῦ 
ψυχικοῦ ἐκ ὃ. εἰς ἐλευθερίαν Ἰά, χε. Τμάοὶ. 57(ρΡ.126.7; Μ.0.6850) ; ΟΥ. 
λοηι.δοΥ ἐπὶ Ἐχ,(Ρ.218,30); ἐπεδήμησεν ὁ... Χριατὸς. «ἵνα. ..«ἐξέληται 
τῆς πικρᾶς τὰς ψυχὰς ὃ. Μεῖῃ ΡΟΡΡῇ.τ(ρ.504.4; Μ.18.2070}; οὗ 
τηϑη 5 [ἴθ βἰαῖς, Μάγοθ]]. ἤγ,.96 ἃ. Επι5. ΜΠ] ανεεῖ.2.3(ρ.51.3; Μ.24. 
8008); τὴν..««ἁμαρτιῶν κακίστην ὃ. ἀποθέμενος, τὴν δὲ τοῦ κυρίου 
μακαριωτάτην ἊΣ κτησάμενος ΟΥτ,Η. καϊεοῖ,.1.2; ΒΑ 5. ΟΡΊγ.20(1.240); 
Μ.22.1204Ὰ}; ἐρρύσατο ὑμᾶς κύριος τῆς ὃ, τῶν ἐπεισάκτων δεσμῶν 
(ρηςὶ. 4 Ρ}.2.35.1; ΟΒγυβ. λοι. 54.1 τη. 70.(8.31:6.); ὙΠ, Πδγιτον25 
(2.468): οὗ οδεαϊεπε βογνίοα τὸ σοα, Ἠδττη. σῆμ. 5.6.7; Ογ( εἰς.8,8 
(Ρ.226.3ο; Ν.11.15298); Εἰι5.}.(,4. «βδῴρ. 127].21; Μ.20.1200Ὰ}; πολλοὶ 
ὃ. τρόποι" εἷς μὲν ὁ κατὰ τὴν δὴ μιονῥ ξαν: ἄπέρδς δὲ ὁ ἀπὸ τῆς 
πίστεως..-ἕτερος δὲ ἀπὸ τῆς πολιτείας...κατὰ πάντας τοὺς τρόπους 

τῆς ὃ. δοῦλος ἦν ὁ Παῦλος (ἢτν5. ἤν. 1: τη Κορ (0.420Ὲ}; 14. μον. 
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18,2 τη: Ἐρλι(ττ.τ28Ε), ΤΒαΐ. ""ς. 127: φί!. 777); ἰ1ᾶ..ς.60:12(0.237.32; 
2.380); οἵ ΟΠτβι ἐδούλευσε καὶ τὴν μέχρι σταυροῦ ὃ, ἅ Χριστός Τα5. 
ἀϊαϊ.134.5(Μ.6.1888); Οοηδὶ Αρῥ.3.10.4; 2. φογυΐϊζε ἴὸ τὰθα; οὗ 
ἀθδοοῃβ, 1δ.3.10.1; οὗ οἰδοία]5, ΤΟγεροπίι σφ, ον. 45(Μ.86. 6058) ; οὗ 
δηρεὶβ ἴἰοὸ ρα ὃ, τῶν ἀνέχων ἡ..«δοξολογία Ἐπδβιγαῖ. σἰαί αηΐμιτς 
(Ρ.446); ἴο ἔαϊδε σοάβ 1 ραραπ ψνουβαὶρ, ΤΠατιφισο ἐμ 705.(1.310); 
4. [6γ.3: 22(2.428.), τἀ, ἤαον.5.3(4.302); οἵ 5εγνίοθ ἴο τθῃ ὁοηϊγαβῖβα 
ψ ἢ λατρεία οἱ ὅοά, οἴ. ὃ. ἀεροίμγ ἀφο Ιαμημανι ἀοηηο, λατρεία 
ψέγο ποημιδὶ ἄεο ἱαπφμαηε ἄεο, Αυριφίρα τῷ Εχ. (ΜΡ ,,.34.631); 
3. Ἰερα] ἐαδτϊέν, ῬΒμοῖ, πόνηος.2.τ(Μ.1ο4.565})). 

Ἐδουλειανοί, οἱ, πατδ οὗ Ατίδα δεςῖ, 50 σϑ!]ςα 85 τὸν... τοῦ θεοῦ υἱὸν 
δοῦλον τοῦ πατρὸς τολμήσαντες καλέσαι Τ τ, σεν.4.4(4.350). 

Ἐδουλευτής, ὁ, σεγυαη, 4. 1}.Β τ.τ(Ρ.322.1). 
δουλεύ-ω, δὲ ἃ οἰανε οὗ, δόγυε; 1. ἴῃ σεῃ, μηδὲ αὐτοὶ [3ς. δοῦλοι] 

φυσιούσθωσαν, ἀλλ᾽ εἰς δόξαν θεοῦ πλέον “-ἐτωσαν, ἵνα κρείττονος 
ἐλευθερίας ἀπὸ θεοῦ τύχωσιν ἴρτι. Ῥοῖνε,4.4., προστάττει...-τειν ὦ 
δεσπότης..., τὴν δουλείαν γινώσκω Ταϊ.ογαϊ.4(0.4.24; Μ.ό.813.}); 2. οἵ 
βαύνίοα τὸ οά ἀῃᾷ (γῇ; ἃ. ἴῃ σεῃ. τοὺς ἐν.. «ἀμώμῳ προθέσει 
κύοντας τῷ θεῷ τίει. 4.5.7; --σωμεν αὐτῷ μετὰ φόβου καὶ πάσης 
εὐλαβείας ῬοΙνς..6.4; ἡ σάρξ, ἐν ἦ κατῴκησε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
ἐδούλευσε τῷ πνεύματι καλῶς ἐν σεμνότητι Ἡρδτγιη.5151.5.6.ς; 1δ.6.3.6; 
ὀγδοήκοντα καὶ ξξ ἔτη τῷ αὐτῷ...«καὶ πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν 
βασιλέα μου; Μ.οΡοῖγνε.9.54; ΟΥ.70.6.55(37; Ρ.τό4.17; Μ.14.207Ὰ}; 
Οοηοί.Αρ}.8.τό.5; τιμὴ γὰρ τῶν εὐσεβῶν, “-εἰν θεῷ ΤΆάςΡς, ὅτ: 5 
(τ.τοχ4); 14. γη.12: 12(3.133); Ὁ. οὗ Ναῖαγε᾽β ορβαϊεπος τὸ σγοαῖογ, 
Αὐβιαροίὶ. 5.4; Ααδπηι, ἄτα, ν.τΒ(Ρ.212.4; Μ.11.18578}; Οὐησὶ. Α͂ΡΡ. 
8.46.2; οοηςταβίεα ψ ἢ τηδὴ 5. νοπῖατν βεῖνισς, Με, ἀγδέγιτὸ 
(Ρ.186.14); 6, οὗ Δῆρε 5᾽ τυϊϊδίσν τὸ (τὶϑῖ ὁ γὰρ ἀγγέλων ἐν σαρκὶ 
κρατήσας εὐλόγως ὑπ᾽ ἀγγέλων ἤδη “-εται (Ἰοτὴ ἔχε, ὁ βάοὶ.85(0.132. 
28; Μ.9.6914}; ἅ. οἵ (σιβι 5 ορεάϊδβησε πηῖο ἀδαίῃ, μιβί, ὐταί.134.5 
(Μ.6.γ88.4) εἷϊ. 5. δουλεία ; 38. οἵ βεγνίος ἴο ραρᾶπ ρο΄5, Π) 09.2.5; ΟΥ 
Οεἰς.3.τε(ρ.214.1τ7; Μιττιοοα); Τμάϊι, 5.61: τ(ρ.240.21 ; 2.383); 4 
Ομ βήδη βϑεσνίος τὸ οἰμθῖ8 χρὴ οὖν καὶ ὑμᾶς [30, ἀδᾷσοῃ8) “-εἰν 
τοῖς ἀδελφοῖς ὡς Χριστοῦ μιμητάς (οπεὶ. 4.1}}.3.1τ0.4; 5. οὗ Ξεγνίσε ἴο 
ΕΠΊΡΕΙΟΣ ὈΥ οἤοΙα]9, (Ὁ-Ο] τια(ζοηπτῃ, 527-65); 6. ἀεδυοῖς οπεϑεϊῇ 
ἴο νἱτίας5, Ἠδττηυῖς.3.8.8; ΙΔῳφαπά,8.8; 1δ.9.12; ἴο τῆς Ἰαν, ΟΥ, 
(εἰς. ς.Ο(ρ.6.19; Μ.1τ.1188}}; 7. ταεῖ., δὲ δίαυε οἱ ἴαϊε απ σπδποα, 
ΜρΙΠ.ς»»"}Ρ.8,13(ρ.98.χ0; Μ.18.161.4}; Ῥδββιοηθ εἴς., Αἰβοπδρ.ἰθρ, 
321.2(Μ.6.οὐχο}; ΟἸειι. οἰγ.7.τ2(0.51.32; Μ.0.5008); οὐδαμῶς “τειν 
θέλοντες τοῖς τῆς ἁμαρτίας νόμοις τ. εἰς. 8. ς6(ρ.272.21; Μ.ττ.ΙοΙΑ}; 
ἡ κτίσις πᾶσα “- ει" τὸ δὲ πνεῦμα ἐλευθεροῖ Β45. 5} 17. 55(3.47Ὲ.; Μ.32. 
1728); ὁ “των ἡδοναῖς, δαίμοσιν ὁμιλεῖ ΤΓΗγγδι λον Ῥγεε.2(2.7858); 
Ἰδίίοι οὗ βουίρτασο, Οὐ, [σ.το. 4φο(24; Ρ.217.28; Μ.14.3858); [ῃ8. Εἰπὴδ 
οὐ πρέπει τῷ καιρῷ “-εἰν, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ ΑἸΠ.ορ. Ὀγας. 3(Ν.:-ς. 5250); 
ατι ΝαΖ.αγη.2.1.χτ.7ο8(Μ.37.1078.4}; 8. δὲ εεδἼθεὶ το, ΓΠαΕ ῥγουτά.3 
(4.522); τεΐ. Τπς, ἐδούλευσε σαρκὶ καὶ γενέσει τ. Να2.0γ.30.3(ρ.111.0; 
Μ,526.1οςο); 9. δὲ μηᾶδν ῥεμτθηίαὶ ἀξειῤρίίπε, Νονιοίιάδι,; 10. οΥὨ 
8. δαϊτοσ, ἐταηβίαϊου, βθιάδηΐϊ οἴς,, ῥοϊοιυ ἃ τεχὶ σἰαυϊσίν Ἀκύλας 
““ων τῇ ᾿Εβραϊκῇ λέξει Οτορ.τ.2(ΜΜ.11.528); ἘΠπ|5,(1,6.5.1(0.214.18; 
Μ.22. 2560) ; 1δ.9.4{6.412.2; 6640); ΤΒατ μη. 3:6(2.82). 

δούλη, ἡ, πατάςξεγυσηί, μαπάνπαιά ; ΟΥ (για ϑνουηθ 8.5 561- 
ναί οἱ οά, “Το. ἃ τβοίρ.270.2); Οχγ.ο24.τοίβαεο. [ν}); 
ΜΑΜΑ͂ τ.ιτότ(βαες. νὺ); δεόμεθά σον περὶ τῆς κοιμήσεως..«τοῦ 
δούλου σου τοῦδε ἢ τῆς ὃ. σου τῆσδε Θεταρ. ἐμ εἶ..30.2; ἔπιδε ἐπὶ τὴν δ. 
σον τήνδε τὴν προχειριζομένην εἰς διακονίαν (ηδὶ, ἄρῥ.8,20.2; οἵ 
ΒΝ τίς τὴν ἰδίαν δ. μητέρα προσκαλεσάμενος ἐνυβρίζεται; ὕγτι λον. 
ἄϊυ.4{(Ρ.το3.6: 53.3566); ἡ ὃ. καὶ μήτηρ Ῥτοο} ΟΡ ογ ἰαμά, ΒΜ τί(ρ.1ο3. 
17; Μ.6ς.6818); 14.γ.5.2(Ὡ].6ς.7208); ΓΕ ΡΙρΡἢ. ἄορ. 5(Μ.43.4970)}; οἵ 
ΟΥ̓ΘΔΊΊΟΣ 89 ὃ. τοῦ λόγου Ατῇ. 4γ.2.το(Μ.26.1τ680). 

δουλικός, 5ἐγεϊε; οὗ οὐθαϊυτοίν σοπαπίοπ 1ἢ τε]. ἴο σοά, Β45. 
ΔΡῖγ.20(3.240 ; Μ.32.117}}}; ἐδ. 46(308; Μ.1520); οὗ {πε βανεπίδ ἀαν 
ἑβδόμη, ἡ παροῦσα ζωή, ὃ. δέ, ὡς τῇ φθορᾷ δουλενούσης τῆς κτίσεως 
ϑεἑοῖ. 20 ̓π. [0.ΟΠ τα. εαὶ, (Μ}.88.7804}; οἱ τιβῖ, ασι Ν γβθ.λονη.13 τπ 
(κι. (Μ.44.το484) οἰ. 8. προσωπεῖον ; οὗἩ ΘΕ. Βίδη βανίουτσ ἐν εἰκόνι δ. 
ΗΙρρ.ἤαεν.ς. ἐτίρ.124.12; Μ.τό6.21008); πεαΐζ, ΡΙΌΓ. 85 βδυῦβί., δοηΐ. 
Ν.ν. 76. Εἰεονι. τ(ρ.7.5). 

Ἐδουλικοσμικός, εγΞἰαυσά ἰὸ {μ τυογϊά, ΓΟΠγγβ. απο. πη. τίβ, 262). 
Ἐδουλίριον, τό, γΕΤΉ ΟΥ αγηεδς, 10. Μέοβοῦ, ῥγαΐ,τογ(}}.87.290680) ; 

Ῥϑυῇ. {.]. ἔοσ λωρίδιον, αἴπ. οὗ λῶρος. 
δουλίς, ἡ, -- δούλη, Τ΄ ἀδν.Α τοίρ.95.18); Τ' 7οῦ φτίρ.ττ6.0); ΟΥ. 

Νγβϑβ.υ. ἡ εν. (0.378.4; Μ.46.9650); {ύῃτνϑβ.βοιμ.τοίι3.2394); ῬΑ]]. 
ἀ.[απ5.6τ(0.157.3) Μ.34.12334}; 85 86}. δ. ..- γυναικῶν (ΒτνΒ,ἤσθηι. 
3.2 τῷ, }11.{7.468}.Ψ 

Ἐδουλογάστριος, ρἰμἠοηοις, ἘΡΡΗΥ. 3.405. 
Ἐδουλογενής, 5“ἰαυε-ϑογη; Ἀδπσα κε ἃ εἰαυε, ΤΠατιϑίμα,07.11.12 

(Μ.90.8130). 



δουλοδοῦλος 385 δοχή 

πδουλοδοῦλος, ὁ, εἶαυε οΓ α εἰαυο, Ὑπατιϑεαᾶ,6}}.2.τογ]( 1.90. [} Τά ψι.21 τη 2Κερ.(1.416); οοπίταβιθα ] ἢ δ, ἀσεβείας 1ἅ. Ἐς. 

1268). : 
Ἐδουλόμοιος, ἐκ ἃ εαυε, Τάτ. διμά.}.2.τοο( Μ.00.14808)}. 
Ἐδουλόμορφος, ἐ ζογνι οὗ ἃ οἰαυε, ατ. ΝΖ, ανη,.1.2.25.τ2ο(Μ.37. 

822). 
Ἐδουλοπάθεια, ἡ, εἴασεν ἰο Ῥαδείοη;, ἘΡΡΏΓ.1.200Ε, 
Ἐδουλοπαθής, εὐ δίαυεί ἰσ ῥαβ51 00), ἘΡΏΓ.Ι.237Ε. 
πδουλοποιητέον, 0716 7π:ι5ὲ πιαΐα ἐηίο ὦ Ξογυηΐ οὐ γὰρ ἐπειδὴ ἐν 

πνεύματι λαλῶν κύριον ἐκάλεσε τὸν Χριᾶτόν, διὰ τοῦτο ὃ. τὸ πνεῦμα 
γὶςι. 6.12: 25(ρ.405.28). 

Ἐδουλοποιΐα, ἡ, ἐηείαυεμοηΐ, Του. Δτ. εκ. 8,τ(ν.1, δουλοπρεπεία 
Μ.3.2370). 

δουλοπρεπής, ῥεπιϊηρ ἃ εἶσυε, σεγυΐΐ φόβος ὃ. ΟἾγνΒ5.5 6.3.0 
(ρ.62.9; 1.386}; πῶς υἱοὺς θεοῦ κατασκευάξεις ὁ ὃ.; 1514. }61.6}}.2.6ς 
(Μ78.5 080); Ομ χίβιοὶ,, γε λδς.ο(5..724) οἷτ, 5. ἐνανθρώπησις ; θεὸς ̓  
ὧν φύσει...δ. ὑπέδυ μέτρον, τουτέστι τὸ ἀνθρώπινον ἰὰ αῤοὶ, Τβάϊ.το 

(Ρ.139.4; 6᾽.2330). 
δοῦλος, ὁ, Δ. οἰαυε; 1. ἴὰ σοη. ὃ. καὶ δούλας μὴ ὑπερηφάνει Τρτι. 

Ροΐγε.4.3: ὃ. ἐὰν ὦ, τὴν δουλείαν ὑπομένω ΤἸαΐ,ογαϊ.ττ(ρ.11,.31; Μ.. 
8294); τῇ φύσει δ, οὐδείς... ὥστε κἂν ὁ. μὲν δεσπότης, ὁ δὲ οἰκέτης 
λέγηται, ἀλλ᾽ οὖν πάντες..«ὡς κτήματα τοῦ πεποιηκότος ἡμᾶς, ὁμόδου- 
λοι Β65.5ίγ.5τί3.428; Μ.32.τόσ}); 2. οὗ ᾿πηρεσια] οΟΠΠ οἶα 15. 85 ὃ, οἱ 
οηροτζου, (6-ΟἹ χοπ((οππίῃ, 527-69); ἃ. οὗ ΟἸβὲ ἴῃ ἢἰθ Βυπιαπίεν 
(ἴογ μορφὴ ὃ. τεῦ, ῬΗΙ].2:8, ν. μορφή) ; ὃ. ἐν ταῖς γραφαῖς ἐλέχθη, καὶ 
παιδίσκης υἱός...ἀλλ᾽ ἔχει τὴν πρόφασιν καὶ τὸ αἴτιον εὔλογον..«τὰ 
τοιαῦτα...διότι ἄνθρωπος ....γέγονε, λαβὼν τὴν τοῦ δ. μορφήν, ἧτις ἦν 
ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἴῃ ἐρ.«4ερ.118.17(}1.25.5]60) ; ταπεινῶσαι ἑαυτὸν 
καὶ δ. ἀνθ᾽ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ ἡμῶν γενέσθαι τᾶ..4γ.1.43(Ν1.26.1ο018) ; 1, 
4ιιτ(τόολ); τῶν τοῦ Χριοτοῦ προσηγοριῶν..«τῶν τε ὑψηλοτέρων. ««καὶ 
τῶν δι᾽ ἡμᾶς ταπεινοτέρων, τοῦ θεοῦ, τοῦ υἱοῦ...τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ὃ. 
Οτ. ΝΑ Ζ.ογ7.2.ο8(Μ.25.5ο00}; τὸ δ. ἀκούειν εὖ δουλεύοντα πολλοῖς.««τῷ 
ὄντι γὰρ ἐδούλευσε σαρκί, καὶ γενέσει...διὰ τὴν ἡμετέραν ἐλευθερίαν 1. 
3ο.2(ριαττ.6; Μ.536.το 50}; ὁ ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς παρθένου πλασθεὶς κατὰ 
τὸν λόγον τοῦ προφήτου, ὁ ὃ. ἐστιν, οὐχ ὁ κύριος" τουτέστιν ὁ κατὰ 
σάρκα ἄνθρωπος ἐν ᾧ ὁ θεὸς ἐφανερώθη... «οὐχ ὁ θεός ἐστιν, ἀλλ᾽ ὁ 
ἄνθρωπος ΟἸΝ γβ5, μα.(}1.45.1370}; πῶς...«ὁ μονογενὴς ὃ, γεγένηται, 
μείνας ὃ ἦν, καὶ γενόμενος ὃ οὐκ ἦν; ΤΟΙ, ποι λον δ(ρ.84.1τ; Μ,77. 
1256); ποῦ ὃ διαιρῶν τὸν Χριστόν; ποῦ ὅ... Χριστὸν μὲν ἕνα λέγων, 
δύο δὲ ὑποτιθέμενος, τὸν μὲν δ., τὸν δὲ δεσπότην 10.3.4{}0.72.35; 
13880); κἂν εἴ τις λέγοι ὃ. αὐτὸν ὠνομάσθαι..«κατ᾽ οὐδένα τρόπον 
σκανδαλίζεσθαι πρέπει..«ἦν μὲν..«ἐλεύθερος ὡς υἱός,..«ἡμῖν τοῖς ὑπὸ 
ζυγὰ δουλείας συμμορφούμενος Οντ.αροῖ, Τα Ο(ρ.129.1τ; 6᾽.2230); 
ὁ ὃ. τοίνυν τῆς ληφθείσης φύσεως ὄνομα’ οὐκ ἐπειδὴ δουλεύει ἐκείνῃ... 
ἀλλ᾽ ἕνα δειχθῇ τῆς φύσεως αὐτῆς τὸ ἴδιον ΤΠᾶτ, ΕΞ, τοβ: 28(1.1200); 
156. οὗ 50}. ἰδηρτιαρδ τα]θοίεά, ἘΠ τοι. Α1. 6}. Ραμ. 5α».1(ρ.26); ἡ 
ἀπαρχὴ τῆς ἡμετέρας φύσεως, δι’ ἧς «καὶ ἡμεῖς τοῦ τῆς υἱοθεσίας 
χαρίσματος ἠξιώθημεν, τῆς τοῦ δ, προσηγορίας ἀπήλλακται Ὑαΐ.8ρ. 
Ογτισροϊ. Τα, 6(Ὁ.128.12 ; 6,.2220); οὐδὲ δ. αὐτὸν λέγειν δυνάμεθα" 
τὸ γὰρ τῆς δουλείας καὶ τῆς δεσποτείας ὄνομα οὐ φύσεώς εἶσι γνωρί- 
σματα, ἀλλὰ τῶν πρός τι. ... δούλη ἐστὶν ἡ σάρξ, εἰ μὴ ἥνωτο τῷ θεῷ 
λόγῳ" ἅπαξ δὲ ἐνωθεῖσα, πῶς ἔσται δούλη; εἷς γὰρ ὧν ὁ Χριστός, οὐ 
δύναται ὃ. ἑαυτοῦ εἶναι καὶ κύριος 0.10. ξ[.0.3.2τ(Μ.04.τοϑ5Ὰ}; 4. οὗ 
Ομβὶ 48 βοῇ, ορρ. οσεαϊίοῃ ἃ5 οδ᾿β βἰανθ, Εδυτη. )η. 5.5.5; 10. 
5.6.1; ΑἸἢ..41γ.1.55(81.26.1284} οἷ, 5. διακονία; ὅσῳ διέστηκεν υἱὸς 
δούλων, δείκνυσιν ἄλλον αὐτὸν εἶναι τῆς τῶν ἀγγέλων φύσεως 1.1.5} 
(1328); μἷβ οσγβαίυγοὶν βέαίαβ αββοσίθα ὃν ἘΠΙΠΟΙΊ1Π1Ι5, ν. 8. ὑπηρέτης ; 
5. οτδαίυσεὶν βἰδίῃβ 88 δι ἀδπϊοα οἵ Η,, ΟΠοβῖ, Βδ5..5}1;.40(3.42Α; 
Ν.32.1570}; δ. λέγεις τὸ πνεῦμα; ἀλλ᾽ ὃ δ, ... οὐκ οἷδε τί ποιεῖ ὁ 
κύριος αὐτοῦ, τὸ δὲ πνεῦμα οὕτως οἷδε τὰ τοῦ θεοῦ, ὡς καὶ τὸ πνεῦμα 
τοῦ ἀνθρώπου τὰ ἐν αὐτῷ 1. κο(420); Μ.τ6ο0) ; 128. 5τί42Ε; Ν.τόο0,0) ; 
ΤΑΙ ακεά ἄΐαϊ,τ, οί 1.28.1328.}; ἀβϑοσίβα Ὀγ Επποιμίδηβ, Τααϊ, 
Ῥς κγ:6(1.986); 6. οΥ βέδέιιβ οὗ τηδὴ Ὀεΐοτε σεαθιρίοι ὥσπερ ἡμεῖς 
οἱ ὃ. τοῦ θεοῦ υἱοὶ θεοῦ γεγόναμεν, οὕτως ᾧ δεσπότης τῶν ὃ. υἱὸς 
τοῦ ἰδίου ὃ. γέγονε θνητός, τουτέστι τοῦ Ἠδάμ, ἵνα οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀδὰμ 
«ννυΐοὶ τοῦ θεοῦ γένωνται ΑἸ πε.εὶ ς..4γ.8(Μ4.26.0068) ; ἰᾶ..47,2.51 
(Ν1.26.2530); οἱ 5]ανε (ορρ. μαθητής) οἵ ἀοά, Ηετδοίεοι δρ.Ότ. 7ο. 
6.2ο(12; Ρ.129.25; Ν.14.2368}; Οὗ [ῆοβα ψῆο βεσνα (σᾶ 1 ἴθαῦ, Ορρ. 
τῇο5886 ψῇο ἰονθ, Βαδβιζονιΐῃ ᾿ς. 33(ττά8ς; Μ,20.3644}; ὃ. γάρ εἶσι, 
πιστοί, οἵ φόβῳ τῶν ἠπειλημένων ἐκπληροῦντες τοῦ δεσπότου τὰς 
ἐντολάς Μαχογεὶ. (ΔΊ.ΟἹ.7Ο 000); οὗ [ῆο58 γιὸ ἀτὰ την ρ Ἰηδίχα- 
τηρηΐβ οἱ σοα, ἜΒ4ι. τ ΤΊη.6:11(3.670). 

Β. φογυαρί; 1. οἱ βίατ οὗ παεινιν ἃ5 βεύνδαῖ οἱ (ῃχιβὶ δ. τῆς 
γνώσεως ᾿Ιησοῦ ΟΥ.7ο.1.26(24; Ρ.32.20; Μ.14.72}} 2. οὗ (τΞοαη5 
85 βεσνδῃΐβ; ἃ. οἱ σοά, χύϊφνδο,2; 20 ἴδη1.2ο.τ; Ἠεγπ 24.4.12. 
1.2; 14. ξἔηα.θ.15.3; ϑοσδρ.δεῖ.ς.3; Βαβι ποιοῖ 5. 33(1.145..; Ν,20. 
356Ὰ}; [180 .(η:ε|.44}}.8.6.12; ἄκρα δὲ τιμὴ τὸ δ, ἀνομασθῆναι θεοῦ 
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6τ:(1.1οΙ 5); Ὁ. οἵ (μυίβι, Ηεσηλ. η.9.28.4; 4. Τ λοι. τ63(0.275. 
12); Δἰισ.  πίοη. 2(Μ. 26.9.04); [κ]ύριε βόητι. [τῷ] δ. σου 
Τιμ[οθ]έίῳ] ΜΑ͂ΜΑ͂ ταδτ(Ρησγρία, β566ο. 1ν); 1}.3.463 ((ογγουθ); 
᾿Ιάκωβος, ἀδελφὸς μὲν κατὰ σάρκα τοῦ Χριστοῦ, ὃ. δὲ ὡς θεοῦ 
μονογενοῦς (ηοί. 4. Ρ}».8.4ς.11 κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν, ὃ. εἶναι Χριστοῦ 
νὖ τοῦ Χριστοῦ δ., οὗτος ὄντως ἐλεύθερός ἐστι τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ 
γνήσιος ὃ., οὐδενὸς ἄλλου δ, γενέσθαι ΟἸγγΒ. ἐοτι.1.Σ ἐἠπ ῬΜή (ττ, 
104,0); [1ὲ..ας.(Ρ.226.6); 3. ἜΒρδ οί! οὗ ὈΙΒΠΟΡΒ, ῥσιθβῖθ, δὰ 
ἄεξαοουμβ, οὐ ΗΙρρ ἰγαά.αΡ.3.4; ἐν.8.4; τὸ.τα, 1] .-ἀΡ.Οοηδὶ ΑρΡ. 
8.5.6; Οοηεὶ.4.Ρ}.8,16.4; 16.8,18,2; 4. οἵ ἃ ὈΙΒΠΟΡ 85 5ε) -βίνεα 
ὃ, τῶν δ, τοῦ θεοῦ Μαυτ.ρ.(Μ.ὈΓ,..87.1038); 5: π]]αὺν οὗ ῬΟρΡΕβ, 
ἀρδίῃ Ῥαρα ερ.ΐπιῤ.(Μ.1,.87.1ττ62); Ηδάταρα ὁΡ.Ταγας. (ΜΡ }.. 
οὔ.1234}). 

(. τηδῖ,, οὗ 51]1ανε85 οὗ 51 οἴο. ὃ, ... ἐπιθυμίας ΑἸπεηαρ ἰερ, τ (ΝΜ. 
6.9364); χρημάτων ὃ. (ῃγνγβ.ἦον».ὅ. καὶ ἐπ ῬΙΠ1 (ατ.2420); οἵ ᾿ἱξεχα δὲ 
ἀχεροῖεβ δ, τῆς λέξεως Οὐ. 70.1το.18(13; 0.188.16; Μ.14.326}). 

ΤΠ). δ5 841]., σογυΐηρ, σδγεεὶ ἰο ἔθνη..«δοῦλα δικαιοσύνης Οτ,οη.30 
ἴῃ: 1,ε.(Ρ.185.24; Μ.13.18788); Μείῃ.γ65.2.τ8(ρ.371.1ο; Μ.18.2854); 
ἀοβουιθῖηρ Ὠγροίμβειοαὶ βίαϊζαβ οἱ (ἢ βε β υχλδηϊν ἀρατγ ἔχοτι 
απίοι ΙΓ Τοροβ, ξΌντ. Τγ]η. 2 (6 21Ά ; Ν.77.ττόοᾺ), 

Ἐδουλόσαρκος, ἐποίανεά ἰο ἐμε ες, Ὑπατιϑιυά,ορῥ.2.28(Μ.00. 
1100). 

Ἐδουλότροπος, 5670116, ἀ5ι. ΑἸ. ἤοη:. τ4(Ν.40.380}). 
δουλ-όω, 1. ἐηδίαυε, ταῖ, ΘὨΒ]ανδιηθηξ ἴο 51η εἴο. θανάτῳ “-ουμένους 

Βαγη.τό.9; οί, γηροτο, τίρ.122.4; Μ.1τ8,1020); 14, ἀγῤτίγοττ(Ρ.τ75. 
4; Μ.1τ8.2600); Βα5.ἤοη6,6(2.488 ; ΝΙ.31.2734}; το ἔα]δε ροῦβ, δέορτ,. 
2.1ο; 2. ραΐῃ ἐοηϊγοὶ οὐον, μοί τη δοπάαρε, Ἠπρρ.λαεν.α Ῥτοετα. (0.2. 
αι; Μ.16.3ο20Ὰ); Οὐ. 7ο.το.2ε(αδ; μ.108.7; Ν.14.3520); ΜοΊΒ. Ρονῆ. 
τ(ρ.5ο 4.17; Μ.18.4008)}. 

Ἐδούλωτος, εγηςἰαυεῶ, εαἱ. ἄροε.18: τ4{(ρ.444.32). 
δούξ, ὁ, (1[,)͵ἥὰ, ἀφ) τεϊτίανν ρουονΉΟΥ οὗ ΟΥἹΒ ΟΥ̓ ΠΊΟΤΘ ῬΥΟνΠΟ65 

ἴοι Ξβερασαῦοῃ Ὦν ῬΙοο]θ δὰ οἱὗὁ ΟΝ] ἀπ στ] Π]ϊαγν ρονγεῖβ ὁ τῆς 
Αἰγύπτου ὃ. ΤΡλιΒ. απ ιαγὶ, οἰ .2(Ν.20.15330); Μ,δεν.3(Ρ.173.25); 
ὅ...ὃ. τῆς Σκυθίας Μί. δαν.8.1; δ. Ἀρμενίας ΑἸΒιαροὶ Οοης,.22(Μ.2:-. 
624λ); ὃ. καὶ Αὐγονοταλίου τῆς Θηβαΐων χώρας Ο( 864η6.(Εργρὶ, 
577); ΤἈρΒη Ἄὐγοη. Ρ. 43(Μ].τοϑ.τ64Α); Βανίηρ Ὠοποσασν {π| οἵ 
ὕπατος, Ματς, ας. Ρονῥὶ 5. 

Ἐδούπημα, τό, εγαςἦ,, οἷα οἵ τπαπᾶετ, ὄγας..51}.8.432. 
δουριαλής, ὁ, ἐαῤίίοα οὗἩ {ἴὸ Σρέαγ, τ. Νὰ Ζ.οαγη3.2.1.1.35.Ν,37. 

906 Α}); 1Ὁ.2.1.τ6,68(12504). 
Ἐδουροφόρος, ὁ, τῤὝαγηίαη, Ογας, δ1δ.Υ1.103. 
ἀδοχεία, ἡ, -Ξ δοχή, ζέεαξὶ, Ὀϊοᾷ, Ὁ ..62: 6(Ν.33,15078). 
δοχεῖον, τό, Δ. γεεῥίαείο; 1. τὰ σθῃ, θάλασσα... «ποταμῶν οὖσα δ. 

Βα53.Π6χ.4.7(1.208.; Μ.29.034); τ. Ν42.:α},,.1.2.23.8(Ν }.327.028.}; 1. 
1.2.34.226(0614) οἰΐ. 5, θεηδόχος ; Τματ Ρ»,.143:13(1.1557}} ΟὗὨ νΈ55615 
ἴου τεσθρτίοι οὗ (οσαπιπηίοη, [Του] ἀἄδη βίησα ἤδη ΟὨ]Κ ἰ5 ἴο Ὀ6 
υϑεα, (ἼΤᾺ]] εαϑντοι ; 2. ΟΠ γβίοὶ, εἰ ἐκ πάντων τῶν ἔσων ἡμῖν ἐστι 
τοῖς χοϊκοῖς ὁ ἐπουράνιος ἄνθρωπος...οὐκ ἐπουράνιος ἀλλ᾽ ἐπουρανίου 
θεοῦ δ. ΑΡΟΙ]. Κγ.-οο(ρ.228,2)0.ΟΥ Ν γ55..4 οί! 4Ἅ8(Μι4-:.τ240}0); 3. οἱ 
Ομτιβὲ τὸ ὃ, τῆς σοφίας καὶ τῆς θεότητος ἘΡΙΡΗ.αγε.66(ρ.70.1ο; 
Μ.43.1330); 4. ἀφηϊαὶ ταῖς Ἡ. Ομοβὲ 15 ὃ, ... τοῦ προγεγονότος 
ἁγιασμοῦ Ὀντγοὴσος, 34{5}.3500}; 5. οἵ ΒΜ φέγγος ἀενάοιο δοχήϊον 
Ραι 51}, δορἧ τοί Μ.86,21468); δ. τοῦ στήσαντος τὰ ὅρη 70. Ἐπ0. 
ἐομεσρὶ. ΒΜ 4(Μ.06.14654}; 6. οὗ ΤΠ ΟΥ 501} 45 σϑσθρίδοὶβ οἱ 
ἰηδίχιοιίοη, (Ἰφτη.5}}.7.18(0.77.το; Μ.0.556Ὰ); οὗ Τοροθ, Με. 
5γη1}.3.8(0.37.14; Μ.1τ8,76Α); οἵ Ἡ, Ομοβῖ, Ὁῇγνϑβ. αν .2(6.2808); 
οὗ σοα δεῖ κενὴν εἶναι παθῶν τὴν ψυχὴν τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι ὃ. 
θεοῦ ὥγηῃ 65.6.5) (1.66.1 5060) ; φυχῆς δὲ κοιλία, τὸ ὃ. τῶν πνευματικῶν 
τροφῶν Οντ. ΒΞ. 3οῖ ο(Μιό0.0890) ; 7. οὗ τηδ 85 τεοςρίδοϊς ; 8. οὗ Η. 
Οποβῖ, ὅτ. ΝΆ2.0».32.11(Μ.36.188.Α)}; μάρτυς ἅγιος...δ. τοῦ ἁγίον 
πνεύματος (ης!. ΑΡ.5.1.2; Δανιὴλ...θείου πνεύματος ὃ. γενόμενος 
ΤΗάς, Παη. 5: τ2(2.ττ64); Ὁ. οἵ δν!] 5ρίσιτϑ, ΟΥ, ἢν, 5. ἐμ 1,κ.(0.257}} οὐ 
Ρδββῖοῃβ, ΟΠτυϑιρρ, ἔπε τη [0. Βαρ  ττ(ρ,41.22); 8. οὗ ΟΠΌΥΟΙ ἃ5 το- 
οερίδο!ς οὗ μακαρία ζωή, τ Ν᾽, γβ5,λοηι, ἰπ απ. (Μ.44.8050); οἵ πιο- 
πιϑϑίς 11 85 τῶν κυρίου ἐντολῶν...δι 1514, 6]. ἐῤῥ.1.278(Μ,78.3450); 
9. οὗ ϑαΐδη δ, πάσης κακίας Βαπ. λον, 8(2. 800; Μ.31.32484); 10. οἵ 
βκίῃ οἵ ΜδΠ65 τὸ,..τῆς κακέστης γνώμης δι τ. Ἡ ,οαἰεεἶ;.6.30. 

Β. εἰξιογη;, ΤὨΡΠη εἰγοη.Ρ.37ο(Μ.Ιοδ. 8888), 
Ὁ. ριμοςίςπομδο, ΤΠαάχιϑυπα, ἑανδ. το) Μ. 90. 1βοσο). 
δοχή, ἣ, 1. εη! εν ἸΗΘΉΪ, ξεασὶ; οἵ ἀσαρε, (οηςι. ΑΡ}.2.28.τ; 

ΤΙρη δηηνγη. δ; 2. γεξορίϊον ; ἤθμοε ἀϑδορεδὶν ΚονῪ ῥΏνροξε οὗ γε ΡΠ Ὁ, 
ΤὨΡὮΒπιεὐγομ. .Δ2τ(}. το, 7768); 3. ἐεμεγαϊ-γἱος, ΤἈΡΒη.εἠγοη. 
Ρ.317(}}.χοϑ. 7688); 4. γεερρίαςία, Ἀδμσθ τηθαδγε ὕδατος ὃ. δέκα 
1.5 61.16.7(}1.122.13400); 5. γεεεῖσεά ἐμιῤγεσείοη μνήμη... φυλάττει 
τὰς δ. τῶν πραγμάτων (60.}Ρ15.ἤθχ. 6Βο(Ν,02.14884). 



δόχια 

Ἐδόχια, τά, ᾿ιμεγαί-γἱΐες ὃ. ... προσαγορεύουσι [56. ἨΜΠ5] τὰ ἐπὶ 
τοῖς τεθνεῶσι νόμιμα Μεη. Ἔχε, Κορ. τ4{Ρ.207.20; Ν.113.9ο50). 

Ἐδοχμέω, ν. δοχμόω. ἡ 
δόχμιος, αείαμί; Πεπος πηεΐ., οδἰέφιθ, αγτοδίριμομς ὃ. ὀμφήν Νοππ. 

βὰν, σ.τ6:25(Μ.43.88τ0). 3 
δοχμτόω, 1. ρῥίαεε οὐϊφμεῖν, ΤΑΡΟΙΠ πρὶ: πποῖδίν.]. δοχμή- 

σαντες Μ,33.15248); 2. δεηά ἀρτοῃ αὐχένα -- σαντες Νοπη.ῥαγ. 0. 
8:33(}1.43.8178); γούνατα “«-ὦσαντες 1.10:3(8078); ταρά. αὐχένα 
““ὦσαντο 1.4: 2ο(7174}} αὐχένα «θέντα 1},4:23(77178). 

δόχος, ἕομΓΟΙΟΗΡ ἤκουσεν ἡ παρθένος τὸ ᾿χαῖρε᾽, καὶ εὐθέως δ. 
ἀνεδείχθη ΑΕΒ αηηηρί. 4{(0.445.24), 

δράγμα, τό, σἤεαΐ; 1. τεῖ. Ῥδν.253:1ο, Ογγ.Ος, οδ(3.1280}; 85 ἰγρὲ 
οὐ Βεβυτσθοίοη οα {Πἰτὰ ἄαν τρίτῃ ἀνέστη ἡμέρᾳ, ἥτις ἣν πρώτη τῶν 
ἑβδομάδων τοῦ θερισμοῦ, ἐν ἣ καὶ τὸ ὃ. ἐνομοθετεῖτο προσενεγκεῖν τὸν 
ἱερέα ΟἸεπ). ἢ. 28(ρ.217.1ο; Μ'.9.7578)}; πρωτότοκος ἐκ᾽ νεκρῶν..«καὶ 
ἀπαρχὴ τῆς ἁπάντων ἀναστάσεως...ἐλήφθη μὲν γὰρ ἐξ ἡμῶν...ἵνα καὶ 
καθάπερ ἐξ ἅλωνος δ. τὸ πρῶτον ἀναφέρηται τῷ θεῷ καὶ πατρί ΟνΥ. ὁ. 
4.2(4.355Ε); 2. τηεῖ,, τοί. Ῥ5.12ς :6 δέσμευε τὰ τῆς ἀληθείας δ. ΑἸ .ὁῤ. 
567} 4.4.23(}1.26.6768), ἀμήσατε τῶν σπερμάτων ὑμῶν τὰ ὃ. ΤΗάι. 
4:.7 ἴηι 7μά.(1.325};} οἵ ἃ βιβίτθουη 80π, ἰ.ἢ,γοῖ,26,τοίρ.14.21; 
3.-1270). 

ἐδρακήν, δᾶν,, 77: οπδ᾽ 5 ξΥα5Ρ, ρος. Ἐφα.(ρ.32). 
δρακονάρι(ο)ς, ὁ, ν. δρακωνάρι(ο)ς, 
᾿δρακοντιαῖος, δε οἩΡΊΗΡ [0 ἃ δεγρθηΐ, ἤθποα οἔ ἐδ Πουΐ!, ΑἸαρΡΉ. 

μι ορθηϊ. (Μ,30.1240);: τῶν ὃ. συριγμάτων, καὶ οὐ προφητικῶν 
κατηχημάτων πυθόμενοι Τ(ῃγγπ. ἤθη. ᾿ς.02:.3(ς5.622Ε)}; ϑίορῃ. 
Ῥιδοιυ, Έ ρἢ. (Δ. 1οο.11378); πειΐῖ, 85 φᾶν. ὁ τύραννος..«δρακοντιαῖόν 
τε συριεὶς μέγα 1δ.(ττ574}. 

Ἰδρακοντικός, τ᾿ ἔοχερ., ΤΡϑιηρΠ). ΑΡγα. εὑ. είν (ρ.9.2ο; Η.2. 
8400). 

δρακόντιον, τό, 5γῥεηΐ, ἔΤΡῚ. “4 πΙ.6. 
"δρακοντογόνος, Ξε ῤθηϊ-ησεμάεγε, ἀερυϊϊ ει, Οδο.ῬῚ5. κάνη. 

υἱέ, 52. 
δρακοντοειδής, τέγη με; 1. οἱ Ἠδανεπν ρόνεῖβ ἴθ ΟρΒέΐε 

βυϑίϑιῃ πρὸς.. ἀπόδειξιν φέρουσι τὴν τοῦ ἐγκεφάλου ἀνατομήν, αὐτὸν 
μὲν τὸν ἐγκέφαλον ἀπεικονίζοντες τῷ πατρὶ διὰ τὸ ἀκίνητον, τὴν δὲ 
παρεγκεφαλίδα τῷ υἱῷ διά τε τὸ κινεῖσθαι καὶ ὃ. ὑπάρχειν ΗΙρρ.᾿αδν. 
5.1Ἰ{(ρ.116.4; Μ.1τ6,31780); τὸ δὲ διάγραμμα τρίτον 'Ραφαὴλ ἔλεγεν 
εἶναι ὃ, ΟΥ.( εἰς.6,3ο(0.1ο0.13; Μ.11.1341.}; δ. ἄρχοντας Τδ.6.27(ρ.τοῦ, 
191 13534}} ποβέ, εἶναι δ, τὸν ἄρχοντα τὸν κατέχοντα τὸν κόσμον 
τοῦτον ΕΡΙῚΡΗ, ἠαεν.26.τοίρ.288,7; Μ.41.3450}; 2. οἵ εν ὃ. σατανᾶ 
4 απαει4π(ρ.3.23; Μ,42.86τ0); 10. αον. 45 (Μ.04.70 40) ; οἵα ἄριπομ, 
7.5 αἰ.14.7(Μ.122.133]4). ᾿ 

δρακοντοειδῶς, 1: {6 ἸΠΑΉΜΕΥ οἤ α ξεγῥεηΐ εἶναι δὲ ἐξ ὑπαρχῆς φοῦ 
δίκην τὸ σύμπαν, τὸ δὲ πνεῦμα δ, περὶ τὸ ὡὸν ὡς στέφανον. ..«περισφίγ- 
γειν τότε τὴν φύσιν ἴϑς, ἃςς. ἘΡΙσυτΘ4η5] ἘΡΙΡΉ ἦαον.8.τ(ρ.186.18; 
Μ.4τ.2 050). 

δρακοντοκέφαλος, το ἃ ξεγροη!ς μθα, (οβτα. Μ 6]. Ξελοὶ.(Μ.38. 
487) ἴῃ στ Νὰ Ζ. ἐάν η1.2.2(ροθ1.)}7.104. 

δρακοντόμορφος, 7: ἔογμι οὗ α ξεγῤθηΐ; οἵ ἀδιθσπβ, 1.5α1.18.τ; 
170.1}).8. 7.47 (Μ.06.12168). 

ἐδρακοντοπαῖς, ὁ, Οὔ ῥγίηρ οΓ α ἄναροη, Τ.δαἷ.ς.4(Μ.122.13210), 
ν, δρακοντόπους. 

"δρακοντοπνίκτης, ὁ, ἀγαροη-οἰγαηρίεν ; οἵ Ἠρφτϑοῖοβ, Αρδίῃ. 
τιν. Πἰτ4ο(ρ.}1). 

δρακοντόπους, 1. Ξε ῥηϊ- οἰ σα; οἵ δἰδηῖβ ἵπ ραρϑιὶ τιν ποίορψ, 
τι ΝΑ2.0γ.4.115(Ν.35.6534); Οοβχη. ΜΕ]. ςεΠοῖ.(Μ.38.488} τὰ Οτ ΝΕ. 
φαΥγ.2.2(ρ 6 :.)7. τος ; οὗ ἀϑηηοάδευς, Τι δαὶ. ς.4(ν.1. δρακοντοπαῖδα 
Μ.122.13210); 2. 85 5 8:., σον βρη - [οοἱϑα φιοΉδίεν ἴπ ραραπ παγτμο- 
Ἰοσν, Οβγνβ,ἤση.7.4 ἰῃ ΡΊΙ1(1τ. 4768). 

Ἐδρακοντόω, ἰΗ7Ή ἵμίο ἃ ξεν εηϊ, Το τ ἘῸΝ εὶ.2.47(Μ.86.τόοοο). 
“δρακοντώνυμος, ἀγαροη-παμοά, ΒΈθρρῃ. δου, δ ϑρ ἢ (ΝΜ τοο. 

11654}. 
δράκων, ὁ, Ξεγβεηὶ, ἀγαρομ; 1. 85. ΟὈ]θοῖ οἱ ρᾶρϑη ψΟΣΒΕΪρ, 

Αἰβί ροῖ, το(ρ.τοϑ,9) μαρτυρήσει... Ἐλευοὶς καὶ δ. ὁ μυστικὸς καὶ 
᾿Ορφεύς Ταῖοογαί. δ(ρ.9.12; Μ.6.8240); Σαβαζίων γοῦν μυστηρίων 
σύμβολον τοῖς μυουμένοις ὃ διὰ κόλπου θεός" ὃ. δέ ἐστιν αὗτος, διελκό- 
μένος τοῦ κόλπου τῶν τελουμένων (Ἰεῖη, ῥγοὶ. χ(ριτ4.το ; Ν.8,774}} 
ΟΥΟΝ 85, τυρι.2(2 Ρ.330.21; Μ.45.5168)}; 2. οἵ ρυίπιεναὶ οἶβοβ- 
ΠΔΟΠΞΕΘΙ 5 ΤΩ ΠΟ ΣΖΙῺρ ΡΟνΕΥ οὗ ἀδατῃ ἀπὰ ἐνὶ] (δ μα, ΒεΒειποίἢ 
εἴς.); ἃ. 85 [ΘΓ] Π66 1Ὲ 1)6ν}} δαίμων δὲ καὶ δ, καλεῖται, διὰ τὸ 
ἀποδεδρακέναι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ΤὨΡΗΙ Απτ, Δ ιμοὶ.2.28(}8.6. Ι0074Α)}; 
τύραννος καὶ ὃ, (Ἰ6πη. ῥγοί.τ(ρ.8.7; Μ.8,644}); Ια. 5 ἐγ. τ. 2τ(Ρ.77.17; 
Μ.8.8528); Πί.Ρεγῤρ.4(Ρ.67.15,20); ΟΥ, 3.30 ἐπὶ 76γ.(ρ.214.1τ4; Μ.13. 
5078); τεῖ, ἘΖΘΟΠ.291:2-.ς μήποτε χωρίον ἐστὶν τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν ὃ. ὃ 
τῆς “Αἰγύπτου ποταμὸς ὁ μηδὲ παιδίον ἀποκτεῖναι Μωσέα δυνηθείς. ἃ 

486 δρᾶμα 

ὥσπερ δὲ ὁ ὃ. ἐν τῷ Αἰγυπτίῳ ἐστὶν ποταμῷ, οὕτως ὃ θεὸς ἐν τῷ 
εὐφραίνοντι τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ ποταμῷ ΟΥ.7ο.0.48(20; ρ.157.14; Μ. 
14.2848}} τεῦ. ἄρος.12:τ-ὅ τίνα ἐξέφυγεν ἣ πάντως τὸν δ., ἵνα γεννήσῃ 
τὸν λαὸν ἡ νοητὴ Σιὼν τὸν ἄρσενα, τὸν τῶν γυναικείων παθῶν καὶ 
τῆς ἐκλύσεως εἰς τὴν ἐνότητα τοῦ κυρίου καταντήσαντα καὶ ἀπαρ- 
σενωθέντα τῇ σπουδῇ; ἤφίῃ, 5 γ.8.7(ρ.9ο.1; Μ.18.1408}; 1Ὁ.8.1ὸ 
(0.92.4; 1520); 1δι1τ(ρ.126.17; 2134}; Τα αγδηϊγ.τ](ρ.τρο,Ὁ; Μ.18, 
2650}; ὃ. καὶ ὄφιν, μέλανά τε καὶ ἑρπυστικόν, ἰοῦ θανατηφόρου γεν- 
νητικόν Ἐλλ5..6.1.τ6(3280 ; Μ.21. 5564) ; Χοῖ, ροχίγαϊς ΟΣ Ὁομβε, τὸ μὲν 
σωτήριον σημεῖον ὑπερκείμενον τῆς αὐτοῦ κεφαλῆς τῇ γραφῇ παραδούς, 
τὸν δ᾽ ἐχθρὸν... θῆρα τὸν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ.. πολιορκήσαντα... 
κατὰ βυθοῦ φερόμενον ποιήσας ἐν δράκοντος μορφῇ 1α.,ν.(,..3(ρ,γ8. 
12; Μ.20.1το574); Ατῇ.υ, Απίοη.6(}1,26,8404); ,(( ΡἈΙ αατ(ρ.43.13); 
τὸν δωδεκακέφαλον δ. ἰΟ(᾽ (5. Μ 1. 21το3, Β(ΑΙποΥρΊι5) ; ἰἀο π Πα γῇ 
δι, οὐ ΒΕΒοιποίῃ οὗ 700 40:14, ΟΥ, 70.1.τγ(ρ,2ινχτ; Μ,14.528)}; Ογγϑ. 
λον, 6.4 τη ῬΑ (τι. 2400); Ὁ. ἃ5. ονευϊῆγονη Ὀν ΟΠ τβέ, θβῃ. ἴῃ ἢἰς 
Βαρτίβτῃ (οἴ. Ῥ5.73:13) ἀπά 30 ἴῃ (τιβτίαπ Ὀαρτίβηη αὐτὸς ἐλθὼν... 
καὶ συντρίβων τὴν κάραν τοῦ δ. ἐπὶ τοῦ ὕδατος Τ᾿ ἄξεν 7.3; ἔσται δὲ 
καὶ πλῆθος μετὰ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐν τῇ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ τοῦ 
σωτῆρος ἐπιδημίᾳ, ἄρχοντος τῶν ὑδάτων, ἵνα συντρίψῃ τὰς κεφαλὰς 
τῶν ὃ. ἐπὶ τοῦ ὕδατος Οτ, 70.10.32(18 ; μ.2οὅ.ο; Μ.14.3654); ὁ δ. ἦν ἐν 
τοῖς ὕδασι κατὰ τὸν ᾿]Ιώβ, ὁ δεχόμενος τὸν ᾿Ιορδάνην ἐν τῷ στόματι 
αὐτοῦ. ἐπεὶ οὖν ἔδει συντρῖψαι τὰς κεφαλὰς τοῦ ὃ., καταβὰς ἐν τοῖς 
ὕδασιν ἔδησε τὸν ἰσχυρόν Οντ.Ἡ καίφοὶ.5.11; ὁ ἐν ὕδασι ᾿Ιορδάνου 
συντρίψας τὰς κεφαλὰς τῶν δ. ὑμῶν ΤΡ ρ λοι. 2(Μ.4.3.4608); ἡ τῆς 
᾿Ερυθρᾶς τοῦ βαπτίσματος θάλασσα...ἐν ᾧ καὶ πνεῦμα θεοῦ ἀληθῶς 
ἐπιφέρεται ὁμοῦ...ἐν ᾧ συντρίβεται ἡ κεφαλὴ τοῦ ὃ., καὶ ἄρχοντος τῶν 
ὃ. τῶν δαιμονικῶν τοῦ διαβόλου λαῶν τὑ.3(460Ὰ); τοῦ δεσπότου δὲ 
βαπτιζομένου ἐν τῇ οἰκονομίᾳ ἐπὶ τῷ τόν τε ὃ., τὸν ἐπὶ τοῖς ὕδασι 
δεξάμενον τὸν ᾿Ϊορδάνην, ἐν τῷ στόματι, ὡς ἱστορεῖ... ὁ ̓ Ιώβ, θανατῶσαι 
ῬΙάντι. 7 γέη.2.12(Μ.30.6844); ἐκεῖ δρακόντων κεφαλαὶ τοῖς ὕδασι 
συντριβόμεναι, καὶ ἐνταῦθα δυναστείαι δαιμόνων καταλυόμεναι τῇ τοῦ 
βαπτίσματος χάριτι Τάτ, ᾿Ξ.73::τ4(1.1131); πη, Μ 68]. ἀγνιη. (0.37; 
Μιοδ. 4650); ς. ἃ5 ὁοπαμεγοα ἴῃ τηαγινσάοιῃ, 09]. 1}οἱ.1 3τ(ρ.8ο. 
25); 4. Οὔ 1) 6ν}}, 4. Τῆονι. Α τόγ(ρ.281.12); 6. οὗ εν] 5ρί τσ, Οὐ. Ῥ.95 
ἴῃ αν (ρ,270.1; Μ.13.6524}); 1 ἄροε. 7ο.(ρ.94, οπεὲ ΜΘ ομἹν); ἔ. οὗ 
ἀτάροπ βυιγουπάϊηρ βαυῖῃ, ψίοβα Ὀ6ΠῪ ἰ5 Ηδάες, ἄροε Βαν.ς 
(Ρ.88.12); οὐ ΠΙΡΡ ἤαεν.4.47(0.69.τοῆ- ; Μ.τ6.31118); «4. Τ ον. 33 
(Ρ.149.1); δ. αἱ ἐῃε ρατουδία ὅταν ἐπιτελῶνται σημεῖα καὶ τέρατα ὑπ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ ὃ. ἐν πολλῇ ἐξουσίᾳ... δεικνύῃ ἑαυτόν, ὥσπερ θεόν...ἐν τῷ 
ἀέρι ἱπτάμενον, καὶ πάντας τοὺς δαίμονας ἐν τῷ ἀέρι ἐπηρμένους 
ὥσπερ ἀγγέλους ἔμπροσθεν τοῦ τυράννου ἘΡΉΤ.2.222Ε; οὗτος ὁ ὃ. 
εὑρίσκεται μιαρός, ἀπότομος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων 1[ἃ,2.2236 ; ὁ ὃ. 
τὴν ἑαυτοῦ σφραγῖδα ἀντὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ σωτῆρος 14,2,225 ; 1α, 
3.138}.; οἷ, τὴν σφραγῖδα τὴν τοῦ σωτῆρος ἐκ τούτων ἀφαιρεῖται 
Ἐομα. Με], (5. ΒΒΑΤΥ τϑο82 ρ.172); οἵ βεύρεηΐ οὗ Αρος.12:4 ἰπίετ- 
Ρτεϊεὰ οἵ ρόψει οἵ δη!Ποτιβῖ, οἵ Ἰγθπλαθν.2.31.3(Μ.7.82 50); δ." δὲ 
᾿πυρρόν᾽...ἢ διὰ τὸ φονικὸν αὐτοῦ καὶ αἱμοχαρές, ἣ διὰ τὸ πυρῶδες 
τῆς ἀγγελικῆς οὐσίας, εἰ καὶ τῶν ἀγγέλων» ἐκπέπτωκεν Ἀπάτι δες. 
“4οε.533(Μ1.τοῦ.3218}; οἵ. συγγενής εἰμι ἐκείνου τοῦ μέλλοντος ἀπὸ 
τῆς ἀνατολῆς ἔρχεσθαι.. ταῦτα εἰπόντος τοῦ ὃ. Α΄. Τλονμ.Α 321. {ρ.140. 
23)} 3. τοῖς Οἴθευ ἰηΐεσρτη. οἱ 5.73:13 δ. τὸν Φαραώ, κεφαλὰς 
δὲ αὐτοῦ τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν ἄρχοντας ...ἢ δι τοὺς Αἰγυπτίους, κεφαλὰς δὲ 
αὐτῶν τοὺς... «ἡγουμένους αὐτῶν Τὴπ5,}}5.73::τ2--τ8(}1.23.861 0); Αὐγυ- 
πτίων..«κεφαλήν, οὖς καὶ ὃ, διὰ τὸ πονηρὸν τῆς γλώσσης ὀνομάζει: 
εἶτα μετ᾽ αὐτῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐξάρχοντος αὐτῶν βασιλέως, ὃν καὶ 
αὐτὸν ὁμοίως ὃ. προσαγορεύει ΑἸ εαρ.Ὀ5.75:13(}}.27.3360); οἱ δὲ 
δυσαπόνιπτον ἔχοντες τὴν ἀκαθαρσίαν..«καταθοινήσονται τὰς τοῦ δ. 
κεφαλάς (ντ. Ῥς.73:τ4(Μ,60.1τ188.}); 4. ἀϑ ΘΏΌ]ο τα σαγτίοά ᾿γ Πον]], 
ΜΜ.δεδ.γ(0.τ76.31); 5. ᾿τηαροΥν οὗ δ, ἃ5 ῬΟΨΕΥ οὗ ον] {γα πϑέεγγοα τὸ 
Ἀυπιατι Τντδηΐβ, εἰρ. Ῥοιίραν, 65..δα],2,20; 1 Ἰοἰηῖηβ, (οπβτιΆρ. 
Ἐμ5.υ.(..2.46(0.60.27; Μ.20.1024Ὰ); οἵ Παδίμοπβ ἴῃ ρϑη,, Επ5...0 0 
(Ρ.216.3; Μ.20.13640); (Βοβτοθβ, θο. ΡΙ5. ξΩγ}}.2.22. 

δρακωνάρι(ο)ς (δρακονάρι(ο)ς), ὁ, (1,αἴ. ἀγαεοπαγίμ5) βέαγεν οἵ 
ἄναροη σἰαμάαγά, δἰαηἀαγά-δεαγον, ΤΙ. ἐρ. κο(4.1112}; ἐδ.133(1222); 
δρακωνάρις 7ηξον.({7}5. 4. 0.402); δρακονάρις 70. ΜΌΘΟΝ. ῥγαί.20(Μ.87. 
2868Α). 

δρᾶμα, τό, 1. αείίοη;, ἄγαγπα οἷν βῖαρα ; τηρδέ, τὸ δ, τοῦ βίου ΟἸΘτα. ἐν. 
7.1τπ(0.47.8; Μι0.4800); πανήγυριν τὸν βίον.«ἡμᾶς δὲ τὸ δ. τῆς 
ἀληθείας τὴν δικαιοσύνην ἥκειν ὡς εἰς θέατρον ἐπιδειξομένους ΜεΙΉ. 
ΔΥΡ διπίριδτιττ; Μ.ι8. 1404}; τῷ μεγάλῳ τοῦ κόσμου ὃ. ϑ΄γΠ68. 
ῥγουτά. τ4(Ρ.04.4.; Μ.66.12410); 2. »ιαάφοι οίονν, ῥίοι, ΑἸΠ. ἀροῖ. τε. 
6π(ρ.144.17; Μ,25.3650); Οτ Ν82.ογ.21.1ς(Μ.35.10018}; ΟΠγγα. ἦονη. 
33.3 τῷ, ΤΟ ογ.(1ο.3020)); 3, ἱγαρίε φυθμΐ, ( Ε]5.80.ΟΥΟεἰς.2. 5 π(ρ.178. 
20; Μ.ττ.8848); 4.Τονι. Δ τοο(ρ.212.20); οὗ ἃ τηαυίντγάομα, ΕἾ115. 
ἡ. Ρ. (ρ.918.31); Οὐ Ν 4 Ζ.0».21.14(Μ,35.τορδ0); 4. «ρεείασμίαν εγίγης 



δραματουργέω 387 
δρόμος 

ὦ ἀναξίου ὃ, Οοηβέ,αρ.Ο 61. γ2.1.2.2.7.2τ(}.85.12404Ὰ}; ὙΤματ, λ,6. , ΟἸοπι, χε Ῥμάοί.τοίρ.113.13; Μ.9.6688); ΟΡΡ. τοῃίειηρ αν τοῦ 

2.8. 57(3.840}; 5. εγίηιο εἰονν τὸ ἀνιαρὸν...δ, τῆς τὸν υἱὸν..«καταφα- 

γούσης συνέγραψε 14.15.5 :τ3(ρ.26.15 ; 2,201); παῃος εγήναα, ΤΊΠ.. ΟΡ 

βαεν.(Μ.86.21Α}; 6. μιπίασν, ξανίε, οἵ μεγεῖ. ἀοοίσιμβθ ἀτοπίαις καὶ ὃ. 

χρήσιμα (οῃδί.Δ 0.1 π|5.0..,3ῳ.64(ρ.1χ1.26; Μ.2ο.τ1400}; 7. ἀην ἰαΐό, 

οἰονν, ΟὨτυβ.ἤοηι.22.5 ἴηι ΤΟ ογι(τοιτο80); οἵ ΝαΊΒΔΗ 8 Ρατδθὶς, 

Τματ, φι.2ᾷ ἐμ 2Εερ. (1.425); 14.15.310(0.19.5; 2.102). 
δραματουργ-έω, 1. γεῤγεδεη! οΥὐἱ 5Βῖαθε, οὶ, τηεῖ, οὐ κατὰ φαντασίαν 

κατὰ τοὺς τῶν αἱρετικῶν παῖδας ἐδραματούργησεν ᾿Ϊησοῦς τὴν 

ἔνσαρκον αὐτοῦ παρουσίαν Οτ.ἤσηι. τ [,6.(ρ.7.8); 2. ἐπυδηὶ, ἀδυῖςο, 

 αϑείδαίε, Ὀουβί.αρ. 6]. γΖ.ἶ.6.3.18.1; Οϑατγά,ερ. Αἰθχ.αρ. ΔΙ ἀροὶ. 

560.37(0.115.20; Μ.25.3120)}; τούτον χάριν εἰρηκέναι τοὺς ἀγγέλους 

“νεἴἶ ὅδ. γόης ἘΡΙΡΙ.]αεν.23.τ(ρ.248.18; Μ.41.3004}; “εἶ, ἄλλην 

δραματουργίαν ὅ..-μιμολόγος 1Ὁ.24.3(Ρ.260.4; 2128); 1}.32.7(0.447.8; 

5538); 10.33.8(Ρ.458.30; 5690); 
9240); 3. ἀδυΐξε ἃ. οτἰτηῖϊηαὶ δοὶ ᾿Ιουδαῖοι ταῦτα ἐδραματούργουν κατὰ 

τοῦ δεσπότου Ῥαμ]. Τὐτα,ἤοι.2Ζ(ρ.14.0; Μ.77.14444}; ΒοοΥ ἢ6.5.16.4 
(1.6γ.6ο40); ῬΗΠοβι. }.6.4.τοίρ.63.4; Ν.65.524Α); 4. οἰαβε, ἐμαεὶ 

αὕτη ζωή, ἡ ἀπ᾽ ἀνθρωπίνων χειρῶν «-ουμένη ΜοΙΠ.γ65.2.τ5(Ρ.362. 

21: Μ118.312Ὰ); οἵ (μγίϑι β Βυτηδη οχρευίθησεβ ἃ γυεῖται.. ὑπὲρ 

ἡμῶν ΟΥΝαΣ.ογ.3ο.6(ρ.115.16; Μ.36.1008); ΟτΝ γ55.6ῤ.1(}1.46. 
τοϑόσ) ; Μαχ.αρεδὲν (Ν].01,.11248)}. 

δραματούργημα, τό, 1. ῥίο! οἵ Ῥίδν ; τιεῖ., ῥίοί, δοπερηΐηρ τῶν 

περὶ Εὐσέβιον...τὸ ὃ. ΔΙ, 4ρ.ἐπεγεῖ. (Ρ.175.18; Μ.25.2368); Π]οά. 
ψαι.(}1.το3.8738); Μαοι Νρη αροῦν.2.2τ(0.43.14); Οντ..70.5.4(4.520Ὰ}); 

Το. ιλονι,ττ 4} .96.7778); 2. ἐπυσηίίοη, ψαγιοαίίοη, ἘΡῚΡ Παετ. 

27.8(0.313.1; Μ.41.3770}; 1δ.31.36(0.437.28 ; 5418). 
δραματουργία, ἡ, 1. ςἱογν, ἄγαιμα, Ἐλι5.}..6.τ.8,4(Μ,20.1ο18}; 14, 

γι. αατίρ.939.5; Ν.20.15054}); ἰά φη. δ 6ρλ.7.2(Μ.22.9050); ὅτ Νασ. 

ογ.45.25(Ν.36.6570); 2. {αδϊε, βειίήΐοιις ἰαἰε, ἘΡΙΡΉ. ̓αον.24.3(ρ.260.4; 
Μ.41.3128); 1}.26.3(0.278.18; 3368); ὙΤΒΡΒη.εὐγοη.Ρ.τϑ6(λ.τοδ. 
3734}; 3. ῥίαν-αεἴηρ, ἘΡΊῚΡΗ ἤαεν.44.π(ρ.197.17; Μ.41,8290}; 4. ἀε- 
φίεσ, τησεϊίμαϊίοι δαίμονες... «ποικέλαις...δ, τὰς γνώμας.-“παρατρέ- 

πουσι Ταϊιογαί.το(ρ.17.2ο; Μ.6.8400); 44..0.14{0.187.8); ἘΡΙΡἢ. 
βαεν.73.24(ρ.297.το; Μ.42.4488); ΝΠ]. ρῥ.52.τ61(}}.γ0.28ο0). 

δραματουργός, 1. ἀνανιαϊίε, Ἐ7πβί.ογ.Ον.3(}1.6.2268); 2. 85 

βυρβέ,, σοίογηεν, ἀουΐξον διάβολος..«τῶν ἐχθίστων ὁ ὃ, αὐτός ἐστιν 

ἁπάντων Ἐλπιϑι.ἐη αςί, τ4{Ρ.30.8 ; Μ,18,6448). 

δραπετεία, ἡ, 1. γμηη Ηρ αἴοαγ, ἐδεαρο, [865.Ν 82. ἀ1α],.χ12(Ν1.38. 
902}; 2. ἐχρμίςϊοη; οἱ ἀδηποῃβ, 1Ὁ.43(012). 

δραπετεύω, 1. γι, σιρᾶν, δε αἢ αὐδοοηάδν., τηθῖ, πλοῦτον τὸν ἀεὶ 

μένοντα καὶ μηδέποτε ὃ. (Ὦγγπ.κονι.33.3 1. [0.(8.194Ὲ) οὗ 8. ἀἴβοαδε 
ἀἰβαρρεατίηρ, 1514.}Ὲε].2}}.3.120(Μ.78.8298); οἵ τῃς εὈΡπρ 868, 

Β45.561.0γ.τ.2(Ν.85.228)}; 2. ἥδε ἴο, ἔδέαρα 5 α ἐιρτηυο σἰαυὲ ἴο, 
τῆξῖ, οὐκ ἐδραπέτευσας πρὸς τὴν ἁμαρτίαν; ΟΥ̓͂Ν γ85.0». 40). 50.112. 

13; Μ.44.1τ8900) ; Ογτ. 70.1.4(4.370). 

δραπέτης, ὁ, γεηαῖοαν εἰαυο; οἵ 61], Βαβ. θη μη. τοί2.211Ὸ ; Μ. 

21.6488); οὐ [ἈΠ|6ὴ τηϑπι δ. τοῦ κατὰ 'φύσιν δεσπότου ΟΥΝΝ κυ 95,07, 

ἀοηι.π(ρ.98.15; Μ.44.11818); οὗ Του 5} παίῦίοι ὥσπερ...δ, ... παντα- 

χοῦ διεσπάρησαν [1514.}6].6}}.3.128(}.18.8294); πιεῖ, ὃ. ἐστὶν ὁ 

πλοῦτος (Ὠτυϑ5.ἤο»ι.23.3 τη Ῥς.48:17(5.5228). 
Ἐδραπετοδούλως, ἐΐξε γεπαῖσαν ἐεἰαῦες, ΣΕΡΙΡΗ.μονι.2(Μ,43.4578). 

Ἐδραπετοποιός, ἑαμδίην ἀροογίίοη, ΟὨτγβ."οηι.2.3 τ ἢ 5.48117 

(ς.. 5228). Ἰ 
ἐδραπετρία, ἡ, γαῖαν 5ἰασό, ὈΠτγβ5. ἤση. 1.5.3 ἴῃ ἘΡλυζττ. 1138); 

τοεῖ,, οἵ υηνεϊϊοά ποιηδθη ὃ. τινὰ τὴν κεφαλὴν ἀποδείκνυσι καὶ 

φυγάδα τῆς δοθείσης αὐτῇ..-ἐξουσίας 14. ἀρ.εαἰ. τ ογ.ττ :6(0.209.33). 

δράσσ-ω, Δ. δεί.; ἰαγ δμοίά ὁη, 5εἴ26, Ἐπ5.4.1.ςρι. 9(}1.86.3488); 

πιθί. ἀναγκαῖον ἁγιάζεσθαι τῷ αἵματι ““οντας καὶ ἐγγίζειν θεῷ 

γλιχομένους Οντο ρα ῤ᾿. Ἐκ. 3(1.3310). 

Β. τοεᾶ.; ἵν [αν μοί οἩ, οἶδε εἴ τις...""εται γυναῖκα Ῥόθη. ΑρΡ. 

2.2; ΤὨΡΒη.εἤγομ. .3τδ(}1,τοβ.7114}; 2. οὐαί, ἰῸ δραξάμενοι τῶν 

ὅρων τῆς ζωῆς ΟἸετη, ῥαφά.τιδ(ρ.τού., ν.1. ἀρξάμενοι Μ.2.2818); 

3. φγαϑρ, ἰαξὸ ἰο οῃδσεῖξ; ταεῖ. μετὰ τοῦ δράξασθαι τῆς ἀληθείας ἐπὶ 

τοὺς τύπους κατεπέσετε (Πτγ 5. ἐν. Οαἱ.5:λ(το.607.); βουλῆς 

ἀνωμάλου δραξάμενος {70.}.. ἀγίενι. τ4(}1.06.12648); 4. δεΊ86 ΟἿ; 

ἃ. ταοῖ,, Ῥοτάβ οὐ 'άθαβ (δράζωνται, ῥτ00. 1.1. ἴοτ δράξ-), Βιάνιῃ. 

Τγίρ.τ (ΝΜ .50.2810); Β. ἰακε αἀυφηίᾳρε οΓ δραξάμενοι...οὗ γραμ- 

ματεῖς τῆς τοῦ σωτῆρος ἀπουσίας ψιοξε.9: τό(ρ.5350.11}; Μη χε. 

οι τοίρ.215.14; Μ.113.90118); Ματς δον Ρογράδ4,; ὨέποΘ 

ο, ῥγομὲ ὃν, 1Ὁ.21. 
δραστήριος, 1. αείῦε ὈρΡΡ. Ῥάϑβῖνο δισσοῦ αἰτίου κατ᾽ αὐτοὺς [536. 

Θιοἱο5] ὄντος, τοῦ μὲν δι καὶ καταρχομένου, καθὸ ἡ πρόνοια, τοῦ δὲ 

πάσχοντος ..., καθὸ ἡ ὕλη ΑἸΠεπδρ ἰφρ.το.2(Ν 6.020}; μορφὴν δούλου 

λαβεῖν᾽ εἴρηται, οὐ μόνον τὴν σάρκα... «ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσίαν ἐκ τοῦ ὑπο- 

κειμένου, δούλη δὲ ἡ οὐσία, ὡς ἂν παϑητὴ καὶ ὑποκειμένη τῇ δ... «αὐτέᾳ 

Με. δας ον τοίρ.210.20; Μ.1τ13.. 

διορατικοῦ τῆς ἀληθείας συγκεκραμένου πρὸς τὸ ὃ. τ Ν, γ85.ἤοηι.13 Τῇ 

Οαμὶ. (Μ.44.τος]8)}; οἴ Οὐ εν. 1Η Μι.ιη.τό(ρ.633.2; Ν.13.1520Ὰ); 

2. εἰξρεϊίνε δ. μὲν ἡ δημιουργική ΟἸοτα, ῥγοί. 4(ρ.45.5; Μ.8,1568}; ὃ. 

ὄντος τοῦ λόγου Οτ..0.13.50(0.291.11; ΝΜ.14.5134}; τὴν δι καὶ προ- 

νοητικὴν αὐτοῦ χεῖρα Ἰά. [7.50 1 ]ο.(ρ.525.17); 514. ῬῈὲ].ἐῤ}Ὀ.3.34(}]. 

18.753); Τοπ, τε λ.τς.2(Μ1.3.3208); 1860]. οὐ προφορικὸς λόγος ἐν 

τῷ θεῷ, ἀλλὰ ζῶν καὶ ὑφεστηκώς, καὶ τῶν ὅλων δ, ὨΙάντη.([Β 865.) 

Επη. πα. 2ογ)ς ; Μ.20.7138). 

δράστης, ὃ, .1. {ιρίυε, γαμαῖθαν, Ογαο. 5 18.4.πτο(οοη]. Ι͂ῸΥ 

δράτης, ἀστήρ); 2. τ5 86]., υἱοϊφηϊ, ρορ᾽μ}.αὶν.(Μ.65.148Ὰ). 

δραστικός, ῥοιυογζμϊ, αεἰΐυο, εΠΠεαείοιις, Ταῖ.ογαί, τό(ρ.17,13.»15; 

Μ.6.8498); ἡ τούτου δραστικωτέρα αἰώνιος ζωή Ἰγεηἤαεν.5.3.3 

(}1.7.1132Ὰ}; μυστηρίοις ὃ. ΟἸδαι. εἰν.2.2ο(Ρ.170.17; Μ.δ,τοῦβᾺ); 1. 

6.τό(ρ.5οϑ.2ο; Μ.9.3808); δ. ... ἀπόδειξιν [514.Ὀὲ].6}}Ὀ.5.315(}1.γ8. 

το52Α}); 10.1). ζ.0.3.1ο(.04.1048Ὰ}; ΤὨΡΒπ.εἄγοη. .3321(Μ.1οϑ,ΒοοΑ); 

ὍΡΡ. σοπιοπηρίϑνε δ. τῆς ψυχῆς δύναμιν, ἔτι δὲ.. καὶ τὴν θεωρητικὴν 

Οὐ. 7ο.28.τοίο; Ρ.40ο.20; Μ.14.7000); ἰ4.αΡ. εἰ. }11.22:τ3(0,180.14) [ῸΥ 

δραστήριος, ἰάἀ ἐοηῖηε, ἴῃ ΜΠ αΊ.τό(ρ.633.2; 1.13.1 5204}; οἱ ΓΟρΡῸ5 ὁ 

υὐτοῦ σύμπαντος κόσμου δημιουργικός, ὃ. δυνάμει τοῖς πᾶσιν ἐπιπαρών 

Ἐπ5.4.6.4.5(ρ.157.190; Μ.22.2610}; ἴῃ ΜΑγο ἢ α8᾽ {πεοϊορν πρὸ γὰρ 

τοῦ τὸν κάσμον εἶναι ἦν ὁ λόγος ἐν τῷ πατρί. ὅτε δὲ ὁ παντοκράτωρ... 

πάντα...ποιῆσαι προέθετο, ἐνεργείας ἡ τοῦ κόσμου γένεσις ἐδεῖτο 

δραστικῆς" καὶ..«τότε ὁ λόγος προελθὼν ἐγίνετο. «ποιητής ΜΆτΟΕΙ], [γ. 

᾿ 54 80.Ε1|5.ε..}..3.3(0.153.14; Ν1.24.0064}; προῆλθεν ὁ λόγος ὃ. ἐνεργείᾳ 

ἰᾳ4. 7γ.το8 ἀριϑυμα ΜΙαγεεὶ.2.2(0.42.25:; Μ.24.7906Ὰ}; Ἐπι5.1δ.2.4{(ρ.57. 

13; 821Ὰ) οἷτ. 5. σάρξ; μετὰ τὴν σιγὴν.--προελθεῖν τὸν λόγον...ἐν ἀρχῇ 

τῆς κοσμοποιΐας δ. ἐνεργείᾳ 1(.6..}}.2.0(Ρ.100.7; οΙ7Β); 1δ.2,14(Ρ.118.Ψ 

3:;9334}; 1δ.3.3(ρ.157.5; ΤΟΟΙΒ). 
δραχμή, ἡ, ἀγαείηα; εχϑρ. Το.τ5:8, οἵ, κἱ αἀμίδεας ἐτδὶ εἰπμῖηα- 

τἰοηόηι δρίγίας φαμεῖῖ.. ἱμυθηΐες ἐπίγα [6 ἀναεῆμιανι. Ἰμίνα ἰδ πανήφιε 

εοἰϊοεαία εἰ ἕπαρο γερὶς ερεἰοςιῖς, Οτοβονι.13.4 τη σης (ρ.ττρ.14; 

Μ.12.2340); φαρϊεηίία ἐδ φίαε ἀγαείηπαμε ῥογάϊίαηι φμαῤδῖυτί... 

ἡιιααεὶ απἰοιι. φωαονμηὶ ἀφ ΟἸγίδο...6. πο ἱπυεητμηὶ, τὰ. ἐνερ. τη 

Κορι.8.6(Ν4.13.1τ740); ὃ. νόμισμα..«ἐστί, χαρακτῆρας ἔχον βασιλικούς. 

ὅτι δὲ πεαόντες..«εὑρήμεθα παρὰ Χριστοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν μεμορφώμεθα 

οὐπῶς ἂν ἐνδοιάσειέ τις; Ὀγτ.  ε.τπ:8(Μ.72.ϑο00); τὴν βασιλικὴν 

ἀνασώσασθαι εἰκόνα, ὑπὸ τὴν.--.τῶν παθῶν κόπρον γεγενημένην 

παραγεγονέναι, διὰ τῆς ὃ. παραβολικῶς παρῃνίξατο Μαχ.ρ.ττ( Μ.οΙ. 

4530); ἰΔ,αγιδὴρ.(Ν.91.1277}}. 

δράω, ἀο οἵ ῥεγξογηι γἱΐθ5, Ῥά55. ὈΙΟΡ].», οἵ Ρᾶραῆ τιν ϑίθυιεθ παρ- 

εδρεύουσιν...τοῖς.. Μητρὸς μεγάλης μυστηρίοις, μάλιστα καθορᾶν 

νομίζοντες διὰ τῶν δρωμένων ἐκεῖ τὸ ὅλον μυστήριον ΗΠρρ.ἠαργ.5.0 

(ρ.τοο.τ4; Μ.τθ.31558)}; ΟΥἹἨ {ον ]5 ἢ} σοτειηοηῖεθ δὲ [Ὁ8Ε1να]5, 0. 

ῬῃΠοροῥαςολ (ρ.211.8); τηδῖ., οἱ βρί σία] βϑογῆσο ὁ γνωστικὸς 

παρὰ ὅλον εὔχεται τὸν βίον...ἤδη τὴν τελείωσιν ἀπειληφὼς τοῦ κατὰ 

ἀγάπην δρωμένου ΟἸδυ).5ίγ.7.7(0.30.33; Μ.9.4560); ἰη ζϑποίξα! ἀ6- 

τἰναίίου οἵ ἄνθρωπος : παρὰ τὸ δρῶ τὸ βλέπω ἢ πράττω, ἄδρωπος καὶ 

ἄνθρωπος Μεϊεῖ.παΐπονρειβγλορϑ.(Μ.64.10848). 

δρεπανηφόρος, ὀξαγίηρᾷ α 5ἰεκίε; οἵ ῥτορμεῖ Ζεοβματθἢ (οἴ. 

Ζαοῆ.5:1-.2), ὨΙάγιηι. Τγΐη.2.το( Μ.30.6404). 

Ἐδρεπανιστής, ὁ, γέαῤῥε, ΣΟΠγγ5.ἀεεοἱ!.2(8.44); ΤΟΠτγβυλονι τη 1. 

8: 5ί(το.820Ὰ). 
δριμυγμός, ὁ, δἐ εγηιεϑς5 οὗ ΞρΊγ11, ΝῚΡὈ.1.2534(Μ.79.160Ὰ). 

δριμύσσ-ω, 1. εαπ56 ἰο φγιανί; ἃ. 11ἰ., ΟΥΟΝ γ85.ογ. εαἰεεὐ. δ(ρ.48,7; 

Μ.4ς.374}; ρ685. ἰπίτδῃβ., ομαγί, 1ᾶ.6Ρ.2(λ1.46.10128); Αβίϑορῃ. 

ἀορῃ5 ἴῃ ᾿ς. 5(.40.441Ὰ}; Β. τηρῖ, στεὶ τὰ τοῦ πατρὸς σπλάγχνα ἡ 

φωνὴ τοῦ παιδός Οτι Ν γ55.4εἰ{.(Μ.46.5690); ξΟμγγ5.λον.71(13,2170); 

λίθος ὁ πράσινος.. διὰ τῆς καυστικῆς τοῦ..«πράσου φύσεως, τὸν κατα- 

πιόντα αὐτὸν ἐδρίμυξε θάνατον Ῥ͵ος].ΟΡ ογ.6.1(Μ.65.7210); Νακ. χα, 

ΤΠαϊ. “4(Μ.00. 5098); Ρ885. ἱπίταηβ. τοῦ στόματος τῆς κοιλίας «"ομένου 

Οὐ. Ν, γβ8.λομι ορτβ.12.4(Μ.44.1570); ΒΆ}]} ν. Οδγγ5.1(0.40.15; Μ.417.24); 

2. ὀχαςρεγαίο, αηποὸν, Αταρῃἄσηι,2.5(Μ.30.520); ἐδρίμυττε τοὺς 

ἀρχιερεῖς...«ἀκούειν ἐκ τῶν ὄχλων" βασιλεὺς τοῦ ᾿Ιαραήλ᾽ Ῥτοο ΟΡ 

ογ.9.3(Μ.6ς.7730); Ρᾶ55. μὴ ὧδε “τοὐ Τῃγγβ.πορι.13(13.251Ὲ); ΤΊμη. 

Απίικαδετο(  .28,τοχ60); Ῥομηῖι, 79. Βαρῤὶ, τϑ(ρ.325), Απαβί. 5. Ποά.8 
(1.80.1364). 

δρομαίως, οἱ α γε, φμίεκῖν, Το ϑαϊτορίν.1. δρομαῖος Μ.122.13170); 

1. ]ο««ο(ρ.τΊ5.18); ἘΡΙΡΆ μαον.66.Β(ρ.28.24; Μ.42.414}; Οὔτνβ8. βάν. 
Βομι.2.3(2.62ο ΓΟ); 1,δοπί.Ν υ.. 70. ΕἸ δερ.27(0.56.13). 

Ἀδρομοκάμηλος, ἡ, ἀγογιεάαγγ, ΤΟΙ... ΕρΊρἢ.6)(}.41.1120). 
δρόμος, ὁ, 1. ἐ0π4756, γαξθ; τηδῖ, ἐπὶ τὸν τῆς πίστεως βέβαιον ὃ 

κατήντησαν ΤΟ 60.6.2; προσθεῖναι τῷ ὃ. σου Ιρῃ.οῖΐνε.1.2; τὸν τῆς 

εὐσεβείας.. .δράμετε ὃ. Ογτ,Ἡ.εαἰδεῖ,.τ.τ; εἰς τὸν ὑπὲρ παρθενίας δ. ... 

ἀασκουμένους ὉΒα5.Αποιυΐγρ.ο(Μ.3ο.6880); τοῖς τὸν ἐνόπλιον.. «κατὰ 

τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας τρέχουσι ὃ. ΟτΝ 85. μη.7(2 Ρ.172.23; 



δρομωνάριος ͵ 

Μ.45.1648); Μ|.ΤΙοὶ. 1 ατ(ρ.74.10}; 1δ.1 4τ(ρ.8ο.31); Π284.}6}}.70 
(ρ.τοο.24); οὗ πιοπαβς 86, 10, ] τη ῥαςί, τ2(}}.88,τβοΑ) ; 2. ογάον 
Οἱ ψουβηρ, (οπβίαρ. "π5.0.(.53.τϑίρ.8ς.τ6; Ν,20,1ο76.); 3. ερη- 
εομῦϑο, ΑἸΠιαροῖ, θε.7(0.03.20; Μ.25.2618); 4. δημόσιος ὃ. ἐμεῖς 
}μδΙίοη5, τας ἀναῖ!α 018 ΌΚ Θροτου ἴο Βίβπορβ, Ἐπ5.0.(.,5.6(ρ.79. 
30; ΝΜ.20.1ούο08); 18.4.43(0.135.16 ; 11034}; ΑἸ. ἢ..4γ.2ο(ρ.104.2; Μ. 
25.168); ᾿Νικόβουλον...τῇ τοῦ ὃ. φροντίδι καὶ τῇ τῆς μονῆς προεδρείᾳ 
στενοχωρούμενον τ, Ν 2... το6(Ν..37.2 214); Μαγο Ὀίας.υ, Ῥονρ. 54; 
περιεῖλε [Ξο, ξαϊτι. Τπηρ.].ετὸν δημόσιον τῶν χρειῶν ὃ., οἷον ἡμιόνων, 
βοῶν, καὶ ὄνων’ μόνον δὲ τῶν ἵππων ταῖς δημοσίαις χρείαις συνεχώρησεν 
ὑπουργεῖν ϑοογ,ἦ,6.3.1.52(Μ.67.3}}8). 

Ἐδρομωνάριος, ὃ. κάμηλος, ἀγογησάαγγν, 7.18]. οἰ γοη. 12 Ρ. ποσί. 
97.4538). 

δροσίζ-ὠ, δοάειυ, Το δίεη;, γεξγεε]: τὴν ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίαν διὰ τῆς 
ἐκκλησίας ὑμῶν δροσισθῆναι Ἰρτι. αρη.τᾷ; ὑπὸ τῆς οὐρανίου πηγῆς 
τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς «-όμενος ἘΡ.Τ᾿ισ4.6}0.Ἐλ15.ἢ,6.ς.1.92(Ν1.20. 
4114}; τῇ χάριτι -οόμενοι τοῦ θεοῦ ΟἸδτη, ῥαεά,2.το(ρ.5τό.27; Μ.8. 
5218); 14,5 ͵ γ,2.2ο(ρ.170.0; Μ,8.1ο480); ΗἸΡΡ. ϑα»,.2.531τ. 31 τὸ, 680 Α}); 
ἀσθένεια πυρετοὺς ψυχῶν ἀποσοβοῦσα, καὶ ἱδρῶτας βαπτίσματος 
“ουσα ΤΗΪΡΡ.  απ.(ρ.216.36; Μ.62.776); Δανιὴλ. «τὸν μὲν υἱὸν εἶδε 
κοντα τὴν κάμινον ΑἸΉ. ἀρ. ϑόγαρ.2.6(Μ.26.6178); ΟτιΝαζ.ον. 5.40 
(Μ4.35.7168); ΓΕΡΙΡΆ.Πονη.3(Ν1.43.4730); Ι514,}68].6}}.2.τ5τ(Μ.78. 
6050); κάμινος πυρὸς “σει τοὺς τρεῖς παῖδας 170.) .εδαὶ, δ(ρ.146). 

δροσισμός, ὁ, ῥεώεινίηρ ὄρος...ἡ..«θεοτόκος. ἐπεὶ ὥσπερ οἷ... 
φλεγόμενοι..«δροσίξονται ὑπὸ τὴν σκιὰν τῶν δένδρων τοῦ ὄρους... 
τοιούτῳ τρόπῳ....«ἧ..«παρθένος, τῷ ὃ. τῆς κνοφορίας..«τὰς ψυχὰς τῶν 
ἀνθρώπων καταφλεγομένας...ἀνεζώωσςε ΤΑΤΆ, ψι, Ξον ρι.85(Μ.28.7480). 

δροσοβόλος, τἠφάάίνιρ' ἄφῖυ εὖξαι τῇ θείᾳ σκεπασθῆναι δ, νεφέλῃ 7ο. 
(αγριεωῤ,δο(}],8ς.1840). 

δροσοειδής, ἧλε ἀφ, ἀστῶν νεφέλη ὃ. Ἐὃ᾿ὈἙἘΑ]], ὀινιοη. 2: δ(ρ.81.8 ; 
Μ.34.1171})}. 

δροσοειδῶς, ἰΐδε ἤει, Βα5.)6χ,8.4(τ.740; Μ.20.1738). 
Ἐδροσόμματος, ἄδην νεφέλης...ἐξ ἧς ὥσπερ τινὲς ὃ, σταγόνες οἱ... 

μαθηταὶ τῷ τῆς παρθένου καθορμισθέντες...ἐπέστησαν οἴκῳ [5306. δὲ 
ΤΟΥ 10}] σδστα. ΟΡ ογ.8(1.98.3658), 

Ἐδροσ-όομαι, δέ βΠ|6 τοῖς; ἄστυ, ΟΥ. ἐκ. ἴῃ τὔλ. τε λωὴ πῦλν δὲ 
ῥδεάσιωθώ τριττοὶ θεουδεῖς ἐμπύρως --ούμενοι 70.1),σαγη ἱμσοῤἧ, τοῦ 
{(Ρ.212; Μ',06.8324). 

Ἐδροσοποιός, ἡπακίηρ ἄδιυ, Πδπος πιαῖ., γεξγεσκίηρ, ΤΑΊ ἤαον.4 
(Μ.28.5098). 

ϑρόσος, ἡ, ἀδτυ; 1. ϊ.; ἐχερ. 7.6.6: ,88), ν, πόκος ; 2. τηρί, ; 8. οὗ 
ΠΟΟΙηρ᾽ τηοϊδίατα ἐγένετο τὸ μέσον τῆς καμίνου δ, λεπτή ἩΠΡΡ. ΌαΉ. 
2.32.0; Ὀτογ. τ6.3(Ρ.337.24; Μιιτι4ὅοΟ); (Οῃγγβιἤον»κ4.1ι ἠμ ΜΙ. 
(7.688); Ῥ. οἵ οοπιξοτε δ πα τοτεβητηθηΐ θησαυρὸν... «δυνάμει θεοῦ 
πατρὸς καὶ αἵματι θεοῦ παιδὸς καὶ δ, πνεύματος ἁγίου περιτετειχι- 
σμένον ΟἸοΙη.4..5.34{0.182.22; Μ.0.6400); Οτονπανί,27(ρ.23.22; Μοττ. 
5068); 20.33(0,28.10; 6040)"; τῆς ἀρετῆς τὸ κάλλιστον...χωρίον, ἔνθα... 
πάντα τῶν ἀμβροσίων πεπλήρωται δ. ΜΕΕΠ.5γΉη}.8,χτίρ.93.19; Μ.18, 
1530); τοί, ἀοιθ]α οἴδεοξ οἱ τίνει οἵ ἤτθ τοῦτο μὲν γὰρ φλὸξ καὶ 
ὀδύνη, ἐκεῖνο δὲ δ, καὶ ἄνεσις (ῃγυβ. ἤσηι 4 στ ἐπ ΜῈΈ(7.608). 

Ἐδροσοσυρίζω, τε}: ἀδῖο, ἘΜ ΘΊΗ, ὅγηνε πη. (Μ.τ8, 3640). 
ἐδρουγγάριος, ὁ, εονηπαηάθν οΓ ἃ δροῦγγος, Ἐοταοῖ ἐριΡ. ΟβγοΉ. 

-᾿αφεΐρ.4οο( Μ.92.1Ο0218). 
Ἐδροῦγγος, ὁ, (1,4, ἀγηηρ15) ἐγοοῤρ (Ξ-: μοῖρα τηϊτά ρατί οὗ ἃ 

ἐμγνηα), Δί. ἄγει, (0.53); οἵ ἃ θαμὰ οὗ τποηκβ, ΟΏγυϑ8.6}.14.2(3.5οόο), 
δρυάς, ἡ, ἰγέε, ΤῊ,γ65.2.0(ρ.347.27; Μ.18.3004). 
Ἐδρυμόθεν, ᾿νε ἐδ ἐορῥίσε, Οτ.ΝαΖ. καγνι.2.1.τ. τοτ(}].37.9844), 
[Ἡδρυμός, τό, ἐξτεβεὶ, ταεξ, τῷ δρυμεῖ τῶν κολάσεων τὴν προθυ- 

μίαν ἐκκλύσαντες Απατ, το. 7(0.ΧΧΙΟ). 

ἐδρυμοτομική, ἡ, :ροοάριαμὶς. γα, ΟὨγγϑ.ἤοηι. 52.4 ἴθ ΜΙ. 
5340, ν.}. δρυοτομικήν). 

δρυμών, ὁ, ἐλέεκεί; τηεῖ,, τεῦ, (Ητβε ὁ ἐν τῷ δ. τῆς φύσεως ἡμῶν... 
ἀναβλαστήσας τ Ν γ55. οῦηᾳ τῇ Οαμὶ, (Ν1.44.8408). 

δρυοτομικός, “Η]|αδ᾽6 Κογ7 ἰδ τοοοάοιείεν, ῬΆ]].ν.ΟἸγγ5.χίρ.4.1; 
Μ.47.5). 

δρύφακτος, ὁ, 1. Ρ]υτ,, εανε6 111, θττῖεΥ βαραχα ππν βαποίπατν {τε- 
βευνεα ἴου Οἷοτρν) ἔτοτη χεβὶ οὗ οὔυτοῃ, 502. ἢ.6.7.25.0(}1.67.14068); 
2. βῥαϊεοην, ΟὨτγς μονη.7.4 ἵμ Α44..(0.62Ὰ); Ια ἄορι. 1.6 ἐφ τον. 
(1ο.1ο68); ΤΙ. ἢ.6.3.τ4.8(3.028),. 8. οἰγμείμνε Ὁ ἰαἐεδισονι, Ἰὰ, 
4.60 τη ἔχ, (1. τόδ). 

Ἐδυαρχία, ἡ, ἐχτείδησε Οὗ πο ῥγίηοίῥἶθδ, ΟΌΡ. μοναρχία: ἐξ αὐτῆς 
δὲ τῆς ἀρχῆς ἐστι φύσει υἱὸς ὁ λόγος, οὐχ ὡς ἀρχὴ ἑτέρα καθ᾽ ἑαυτὸν 
ὑφεστώς... ἵνα μὴ τῇ ἑτερότητι δ. καὶ πολυαρχία γένηται ΤΑΤΗ. 4γ.4.1 
(0.44.1; Μ.26.4688). 

δυάς, ἡ, Α. “μαϊτέν; τ. ῬγΓΠαρογθαη ἀρχὴν τῶν ὅλων ἀγέννητον... 
τὴν μονάδα, γεννητὴν δὲ τὴν δ, καὶ πάντας τοὺς ἄλλους ἀριθμούς. καὶ 

388 δύναμαι 

τῆς μὲν δι πατέρα...εἶναι τὴν μονάδα, πάντων δὲ τῶν γεγεννημένων 
μητέρα ὃ., γεννητὴν γεννητῶν..«καὶ ἔστιν ἡ μὲν μονὰς ἄρρεν καὶ 
πρώτη, ἡ δὲ ὃ. θῆλυ Ἠϊρρ ἠαεν.6.23(ρ.149.27; Μ.16.322718)}; Αὐδῖ. 
ΓΤ δοα. ἀεεαά.(Ρ.32ο9.); 2. Ματϊοοβίδῃῃι ἐκ μονάδος καὶ ὃ. ... τὰ ὅλα 
συνεστηκέναι- καὶ ἀπὸ μονάδος ἕως τῶν τεσσάρων ἀριθμοῦντες οὕτω 
γεννῶσι τὴν δεκάδα... «πάλιν δ᾽ αὖ ἡ δ. ἀπ᾽ αὐτῆς προελθοῦσα ἕως τοῦ 
ἐπισήμου, οἷον δύο καὶ τέσσαρες καὶ ἕξ, τὴν δωδεκάδα ἐπέδειξε Ιτοῃ.. 
ἤαον,τ. τό. ( Μ.7.628Β)Αρ.ΕΡΙΡΗ λαον.34.τ2(0.23.22,25); 3. γαϊθη- 
τλδῃ προέβαλεν...ὁ πατὴρ..«νοῦν καὶ ἀλήθειαν, τουτέστι ὃ,, ἥτις 
κυρία καὶ ἀρχὴ γέγονε καὶ μήτηρ πάντων τῶν ἐντὸς πληρώματος... 
αἰώνων Η]ρρ.ἐἠαεν.6.2ο(ρ.156.17; Ν΄.1τ6.32384}; 85. 860} ἴῃ γαϊοηΐϊ. 
βυβίετα, 4]. ἡ. Δρ. ριρῃ, ἠἤαογ.3τ.6(0.393.7; Μ.41τ.4840) οεἷξζ, 5. 
τετράς; 4. οἵ ὈΥΪΠΟΙΡ]65 τὰ Μαη ομεῖθπι, ἘΡΙΡἢ, ἤκογ.66.6χίρ.90.24; 
Μ,42.1248); 5, Τυΐη, ; 8, οἵ Εβέμου απ ὅϑοη ; ἐ. οὐγμοάοχ, Οχιάταί, 
4{(0.126,16) οἷϊ, 8. ἑνάς; Οτ, Νά 2.0γ.20.2(ρ.75.7; Μ,36.768) οἷϊ. 8. 
μονάς ; γαῖ, 70.10: 27--30 δείξας τὴν τῶν προσώπων ὃ., ἐκήρυξε τὴν τῆς 
φύσεως ταυτότητα Ἰπαϊ. Τ γέ, (Ν.75.ττ650); τὴν ὃ. τῶν προσώπων, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ὁμότιμον τῶν προσώπων Ἰᾷ, Ζαοβ.2:0(2.τ6ο6) ; τεῦ, Οδῃ. 
10:24 δυάδα κυρίων ἡμῖν ἐπέδειξε Ἰὰ «εἰ. 2(ρ.55.3: 4.746); 65Ρ. ἴῃ 
αἴγεςεὶν πεῖ - 58 6} 18. Ῥο]δυίς, τεῖ, 70.το: 30 ἕνα μή τις τὸν αὐτὸν 
εἶναι πατέρα καὶ υἱὸν ὑπολάβῃ, μόνοις ὀνόμασι διαστελλομένους εἰς ὃ. 
«οὐἐπιφέρει τὸ ᾿ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί' Ογτ.ἱλες. τα(οῖ, 
1Ο0Ὲ} ; ἐν ἐδιαζούσαις ὑποστάσεσι ὃ. ... οὐ μόνοις ὀνόμασι διαστελλο- 
μένην 1δ.253(2250); τῇ ὃ. τῶν προσώπων ἐξήλασε τοῦ Σαβελλίου τὴν 
σύγχυσιν ΤΠας, Η ἐδ.1:8(3.553); α. Αὐίαη, Ατὶ Τ λαὶ, 7γ.2.2οὁ 80. ΑἸ. Ἐγη. 
15(ρ.2453.1; Μ,26,7084) οἷζ, 5. μονάς ; δ, οὐσίας εἰσάγει, μηδετέραν τῆς 
ἑτέρας πατέρα τυγχάνουσαν ΤΑΊΤΉ..47γ.4.3(ρ.47.το; Μ.26.4128); Μαρ- 
κίων. «ᾧ κοινὸν μὲν πρὸς τὸ ὑμέτερον φρόνημα τῶν θεῶν ἡ ὃ., καὶ τὸ 
παρηλλάχθαι κατὰ τὴν φύσιν ἑκάτερον πρὸς τὸ ἕτερον οἴεσθαι ατ. ΝΥ 85. 
Ἐπ τί Ρ.253.0; Μιη5.8608); Ῥ. τεῖ. ἀθηῖαὶ οὗ αἰνίη!γ οἱ Η. 
(μοβὲ τριάς ἐστιν, ἢ δ. ; εἰ μὲν οὖν ὃ. ἐστι, συναριθμείσθω παρ᾽ ὑμῶν 
τοῖς κτίσμασι τὸ πνεῦμα ΑΤΠ,6. ϑέγαρβ.τ.20(Μ.26.5960) ; ἐδ.1.3ο(5078); 
εἰ δὲ κτίσμα ἐστί, τὰ δὲ κτίσματα ἐξ οὐκ ὄντων ἐστί, δῆλον, ὅτι ἦν ὅτε 
οὐκ ἦν τριάς, ἀλλὰ δ, 18.3.7(6368); 6. (Βτίβίο]., οὗ ἀυα!ν οὗ παΐατοβ 
πῶς οὖν ἀπρόσφορον ἔσται ἐπὶ τῶν συντεθεισῶν φύσεων καὶ τὸ ἕν 
τέλειον πληρουσῶν ὃ. λέγειν, μονάδα δὲ ὑποστάσεως; Ἱβοπί. Η ποπορᾷ, 
341(Μ.86. 7880) ; ταὐτόν ἐστι...τὸ λέγειν μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ σεσαρκω- 
μένην, καὶ ὃ. φύσεων Χριστοῦ καθ᾽ ὑπόστασιν μίαν ἡνωμένην ἐδ. 
(18058Β); δος, χιοπορηνϑιϊοβ ἀναθεματίζοντες τοὺς διαιροῦντας τὸν 
ἕνα Χριστὸν μετὰ τὴν ἕνωσιν τῇ ὃ. τῶν φύσεων ϑεν.Απι δ. (Μ, 
86.18480); δος. ΑΠΕΌΟΟΒΘ65 δα Νεβιογίδης τεῖ. Μι,τονθ, ΤΠαγ. 
Νοβρϑ. "γ πε. 8(ρ.209.τ4; Μ,66.9814); ὃ. Χριστῶν Οντ ἱπειενζρον, (τ, 
6908); τοῖς..«εἰς υἱῶν δι τὸ τῆς οἰκονομίας διασπᾷν ἐπιχειροῦσι 
μυστήριον δγηηῦ.ΟΠαϊςι(ρ.129.17; Π].2.4568); ἰπ πποπορμγϑιξα ατριι- 
τηθηΐ δύο δὲ λέγειν παραιτοῦμαι φύσεις, ἵνα μὴ τῇ τῶν υἱῶν περιπέσω 
ὃ. Ἐπαΐ,ογαν..2(4.1ο0); 7. οὗἩ τηδτίοσ δπα ἔογγη, Ἐπ5.1.,6(ρ.207.το; 
Μ.20.13418); τριάδα τελείαν ἐκ τελείων τριῶν, μονάδος μὲν κινηθείσης 
διὰ τὸ πλούσιον, ὃ. δὲ ὑπερβαθείσης (ὑπὲρ γὰρ τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος), 
ἐξ ὧν τὰ σώματα, τριάδος δὲ δρισθείσης διὰ τὸ τέλειον τ. Νὰ Ζ.0γ.23.8 
(}1.35.ττόσο) ; ὃ. ἐστι.. «πᾶσα τῶν μετὰ θεὸν ὄντων ἡ σύμπηξις, οἷον τὰ 
μὲν αἰσθητὰ πάντα ὡς ἐξ ὕλης συνεστηκότα καὶ εἴδους ἐστὶ ὃ., τὰ δὲ 
νοητά, ὡσαύτως ἐξουσίας καὶ τοῦ εἰδοποιοῦντος αὐτὰ οὐσιωδῶς 
συμβεβηκότος Μαχ.αριδὲρ, (Μιοτ,τάοοῦ); 8. οἵὁἨ θοάγ' ἀπά χιϊπά τὴν 
ὑλικὴν δ. αΥ.ΝᾺ2.0».21.2(Μ.35.τοδ40) ; ἘΝῚ]. β΄'.Ῥαςεῦ τ(Λ.79.14030). 

Β, ῥαΐγ; 1. ἴῃ σϑπ. ἡ ὃ, τῶν ὀφθαλμῶν ΟὙΟΝγ85.λονη.7 πῃ Οαηὶ, 
(Μ1.44.920}0); οὗ Ατῖτι5 ἀπ ΜαἼεβάοηϊῃβ 85 ὀλέθριος δ. ἩΙάντα, Τίνι. 
2.8(Μ.39.6200); Οντιαάογιτα(τ.486}); 2. οἵ Ξγεγρῖθα ἴῃ αϊθητπίδη 
ϑυϑίθιῃ, [σεη, σόν τοῦτ τ( Μ.7,561.}); ἘΡΙρμ.λαεν, τ. 2(ρ.384.26; Μ,41. 
4768). 

δύν-αμαι, δὲ αὖἷε, βανε βοιθεν : 
. Ἀν ἴῃ β6ῃ,, ζω; ἔγδα, ἴῃ ρεσέ, ὡς μὴ δεδυνημένοι λέγειν πρὸς αὐτόν 
Οτ εἶ5.5.53(ρ.56.25; Μι1τ1.τ264Α); 1. φογητη ΐῃ Μ|.1τ. (ρ. 41,21; ΝΜ. 
13.0168); ΟΠγνβ, ἔδηηιγερ,τ(1.2404) οἷς, ; ο. ἵνα: εἰ δύνασαι ἵνα ὡς 
ἐξέρχῃ οὕτως καὶ εἰσέρχῃ, ὕπαγε ΑΙ ρορίμλ, Βαὶν. (Μ.65. 2120). 

ΒΒ. νΔΙΙΟῺΒ γηθθηΐηρβ ἀεῆηθα οὐ τῶν καθ᾽ ἕνα τρόπον λεγομένων, 
τὸ αὐασθαι, ἢ μὴ ““ασθαι" πολύσημον δέ, τὸ μὲν γάρ τι λέγεται κατὰ 
δυνάμεως ἔλλειψιν, καὶ ποτέ, καὶ πρός τι, ὡς τὸ μὴ σασθαι τὸ παιδίον 
ἀθλεῖν...«ἀθλήσει γὰρ ἴσως ποτέ...τὸ δέ, ὡς ἐπὶ πλεῖστον, ὡς τό" 
"οὐ τὔαται πόλις κρυβῆναι ἐπ᾽ ἄνω ὄρους κειμένη᾽..., τὸ δέ, ὡς οὐκ 
εὔλογον. οὐ “πανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος νηστεύειν᾽,...τὸ δέ, ὡς 
ἀβούλητον, ὡς τό, 'μὴ π’ασθαι ἐκεῖ σημεῖα ποιῆσαι", «.. ἔστι δέ τι καὶ 
τοιοῦτον ἐν τοῖς λεγομένοις, ὃ τῇ φύσει μὲν ἀδύνατον, θεῷ δὲ δυνατὸν 
βουληϑέντι.. «τούτων δὲ πάντων ἐκτός, τὸ παντελῶς ἀδύνατον καὶ 
ἀνεπίδεκτον. «ὡς... «πονηρὸν εἶναι θεὸν ἣ μὴ εἶναι...ἣ τὸ μὴ ὃν εἶναι ΟΥ. 
ΝαΖ.07.30.το(ρ.τ2τ. ΟΠ, ; Μ,36.1130). 

Ο. οὗ νῇῆδῖ 15 ροββίθ]ε θβοᾶυβε σοπβίβιίδης τυἱτῃ, ΟΣ τϑϑαϊς οὗ, 



δύναμις 

ἙΠασασΐου, δέστο, Ιανῦ, Ὀχορυϊείν, εἴς, πῶς “ἀμαι βλασφημῆσαι 
τὸν βασιλέα μου; Μ. Ῥοῖνε.9.3; τίς εὑρεθήσεται Παῦλος ὃ -«-ἄμενος 
λέγειν" κάλλιον γὰρ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι" ; ἐγὼ δὲ οὐ σταμαι 
τοῦτο λέγειν ΟΥ.ἤον!.20.3 τΏ. }67.(ρ.181.8; Μ.13. 5050}; οὐ σναται γὰρ 
«ὠκόσμος.. ὑμέας ἐχθαίρειν Νοπη, Ρα..0.7:7(}}.43.8058}; οὗ Ομτιβέ 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ οὐκ ἠδύνατο παθεῖν εἰ μὴ δι᾿ ἡμᾶς ΒανΉ.7.2; αἰΒΟΙ55ΙΟῺ 
οὗ Με.ὅ: 5 οὐ γὰρ εἶπεν, οὐκ ἤθελεν, ἀλλ᾽, οὐκ ἠδύνατο᾽, ὡς ἐρχομένης 
μὲν ἐπὶ τὴν ἐνεργοῦσαν δύναμιν συμπράξεως ὑπὸ πίστεως ἐκείνου εἰς 
ὃν ἐνήργει ἡ δύναμις... «ἀκριβῶς δὲ δοκοῦσέ μοι ὁ Ματθαῖος καὶ ὁ 
Μάρκος τὸ ὑπερέχον τῆς θείας δυνάμεως παραστῆσαι βουλόμενοι ὅτι 
καὶ ἐν ἀπιστίᾳ “-αται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πλεῖον ““αται, ὅσον εαται ἐν 
πίστει..., εἰρηκέναι οὐχ ὅτι οὐκ ἐποίησε δυνάμεις..«ἀλλ᾽ οὐκ ἐποίησεν... 
δυνάμεις πολλάς Οχνεογη ΜΠ τοιτοίρ.2 5.1; Μ.13.8848); οἷ, τὸ 
δέ, ὡς ἀβούλητον, ὡς τὸ μὴ εὐ ασθαι..«ποιῆσαε..«οὐκ οἶδα δέ, εἰ μὴ καὶ. ᾽ ἤτον, μ , Εὖ μὴ 
τοῦτο τῷ εὐλόγῳ προσθετέον Υ.Ν82.0γ.30.το(ρ.122.5; Ν.36.1164); 
τό 'οὐ τταται ὃ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν...᾽οὐκ ἀσθενείας σημεῖον, 
ἀλλὰ τοῦ μὴ ἐνδέχεσθαι, ἄλλην πατρὸς καὶ ἑτέραν υἱοῦ εἶναι τὴν 
βούλησιν 1514.ῬῈ].4}0}.1.253(41.78.3848); τὸ μὴ σϑασθαι πῶς εἴρηται 

σκοπητέον..«(τεῖ, Ὁ. τό: 5--6) τό, οὐ --ἤσῃ, ἀντὶ τοῦ, μὴ ἐξόντος, μηδὲ 
ἐγχωροῦντος, μηδὲ συγκεχωρημένου, μηδὲ ἐνδεχομένου τεθεικώς...τί 
οὖν ἐστιν, οὐ ““ἥσῃ; οὐκ ἔξεστί σοι, οὐ προσάξεις, οὐ ποιήσεις... «τὸ γὰρ 
"οὐ “ἴαται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν᾽ οὐκ ἀσθένειαν αὐτοῦ κατη- 
γορεῖ, ἀλλα... ῥώμην, ὅτι ἀνεπίδεκτός ἐστι τοῦ ἐναντίον τι τῷ πατρὶ 
ποιεῖν 1Ὁ.3.335(0034,}). 

Ὁ. οἵ βοιαθιϊηρ Ῥοβϑῖρ6 ΟΣ ἡδίαγαὶ, ἡμῶν, ἨΗΡ! ἐδύνατο λέγειν 
Οταεἰς.1.3(0.57.24; ΜΟτχ.6όοα) ; ἤξῆςε εἶ “"ασαι, εἴ τις “ταται ἐ[ νον, 
(1.6) τοομϊ, ῥίεαςο, Ἰᾶ ἠοηη. δια ἐπ 76}. (ρ.55.τ8; Μ.13.2268)}; ἐν τούτοις, 
εἴ τις ““αται, τηρείτω 1ϑ.12.1Ο(ρ.06.22; 3920) ; μεσ ὁ -νἄμενος ΘΉΚ- 
ΘΉΦ6 το εἰοοσες ὃ “-ἄμενος ἀναγινώσκειν τὸν ᾿Ϊεζηκιήλ 1δ. 11. 5(0.83. 

το; 3730). 
ΕΣ. το}, τον, γέξη86 περῆσαι οὐ “ταται βροτὸς οὗτος ἐς... ἑορτήν 

Νοηη.ῥαγ. 79.1τ: σ6(Μ.43.8498}; τεῖ, 70.12:320 τό, ᾿οὐκ ἠδύναντο᾽, 
κεῖται ἀντὶ τοῦ, οὐκ ἤθελον. καὶ γὰρ ἐν ἄλλοις δύναμιν τὴν προαίρεσιν 
νοοῦμεν Ατητηοῃ, 7ο.τ2: 4ο(Ν].85.14710). 

Ἐν βαυέ εἴἥεαεν, ῥγουαὶΐ οὐξὶ οὐ “ταται ἡ ἑορτὴ τοῦ υἱοῦ σου πρὸς 
τὴν ἑορτὴν τοῦ Χριστοῦ μον ἢ]..ἀγιαάῃ.2(0.124.2). 

δύναμις, ἡ, ῥοιθεῦ ; 
1. ἀεῇ. δ. λέγεται ἡ μὲν κατ᾽ ἐπιτηδειότητα, ἡ δὲ καθ᾽ ἕξιν, κατ᾽ 

ἐπιτηδειότητα μέν, ὡς ὅταν εἴπωμεν τὸ παιδίον δυνάμει γραμματικὸν 
εἶναι, καθὸ ἔχει ἐπιτηδειότητα πρὸς τὸ γενέσθαι γραμματικόν, καθ᾽ 
ἕξιν δέ, ὡς ὅταν εἴπωμεν τὸν ἠρεμοῦντα γραμματικὸν δυνάμει γραμ- 
ματικὰν εἶναι...δ. πάλιν λέγεται καθ᾽ ἕξιν, ὡς ὅταν εἴπωμεν τὸ παιδίον 
σπερματικόν, καθ᾽ ὃ πέφυκεν εἶναι σπερματικὸν καὶ ἔστι δυνάμει, εἰ καὶ 
μήπω τῇ ἐνεργείᾳ. ... ὃς λέγεται καὶ ἡ ἰσχύς. ὃ. λέγεται καὶ ἦ στρατιά 
ἘΠ. ἐγΡ. Ῥοεὶ. Βαὶγ.33(0.256.18). . 

Π. ἐμαιεῖίν, ὑῥβγϑίεαὶ ῥόῖθον ; οἵ Ὀ]οοά 85 ὃ. ζωτικὴ τῆς ψυχῆς ΟΥ̓ 
ἀϊα]. 2 2(0.164.15). ἱ 

ΠῚ. ῥγορεγίν, φιαϊν οἵ ΤΠϊηρϑ : Πθποα σίγέμθ, Ἡδυτη.υς.3.8.6,7. 
ἘΝ, εβίεαεν ἐγνώρισα...τῆς ἡσυχίας τὴν δ. ΑἸΩΠΊΟΙΒ5 6}.1(0.434.1). 
Ψ, ροϊομίαϊτ), ΟΌΡ. ἐνέργεια ἀεϊαἰ τίν, ΟΥ. }0.2.24{το ; Ρ 81,18; 

Μ.τΆ4.τπ574}; θνητὸς μὲν κατεσκευάσθη, δυνάμενος δέ, ἐκ προκοπῆς 
τελειούμενος, ἀθάνατος γενέσθαι, τουτέστι δυνάμει ἀθάνατος ΝΟΙΏΘ8. 
παΐιβομ τ( ῖ.40.516Ὰ}; τοῦ, σοποσδέου οἱ ὅοη τὸ ἀναθεματίζεσθαι τὸ 
πρὸ τοῦ γεννηθῆναι οὐκ ἦν οὐκ ἄτοπον ἐνομίσθη... ἤδη δὲ ὅ.. «βασιλεὺς 
τῷ λόγῳ κατεσκεύαζε καὶ κατὰ τὴν ἔνθεον αὐτοῦ γέννησιν τὸ πρὸ 
πάντων αἰώνων εἶναι αὐτόν, ἐπεὶ καὶ πρὶν ἐνεργείᾳ γεννηθῆναι δυνάμει 
ἦν ἐν τῷ πατρὶ ἀγεννήτως, ὄντος τοῦ. πατρὸς ἀεὶ πατρὸς... «δυνάμει 

πάντα ὄντος, ἀεί τε κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντος Ἐπι5.ερ.ἀες.τὸ 
(0.46.1τ9; Μ.20.15448); ἵν᾽ ἐν μὲν τῷ φῆσαι ἐν ἀρχῇ ἣν ἅ λόγος δείξῃ 
δυνάμει ἐν τῷ πατρὲ εἶναι τὸν λάγον..., ἐν δὲ τῷ καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς 
τὸν θεὸν ἐνεργείᾳ πρὸς τὸν θεὸν εἶναι τὸν λόγον Νέϑτο!!!, [ν.47 8Ρ. 08. 
ΜΜαγεεῖ!.2.2 (0.37.1; Μ.24.γ)850); Θέογνιν: ὃς τὸν θεὸν καὶ πρὸ τοῦ 
γεννῆσαι τὸν υἱὸν πατέρα οἴεται, ἅτε δὴ τὴν ὃ. ἔχοντα τοῦ γεννῆσαι 
ῬΗΙοϑί, ἢ. 6.2.τπ|}1.65,4778}; δυνάμει ἐστὶν ὃ δύναται γενέσθαι... οὕτω 
καὶ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐστιν ἕκαστος δυνάμει" ἐὰν δὲ.. «ἐνδύσηται τὸν 

͵ δ, “- 

καινὸν ἄνθρωπον..«τότε γίνεται ἐνεργείᾳ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 
εν 

ΤΠαΐ ἐγαη.3(4.1ο 4). 
ΨΙ. ηῖρλὶ, ῥοῖθεῦ; 
Α.. οἵ βριτΐμ8] σΕσθ στ ΟΥ ξοτετπἂς ἡ δὲ πραότης αὐτοῦ δ. Τρτι. 

Τγαϊὶ,3.2; 88 8 νἰτῖπα τῶν παρθένων τὰ ὀνόματα. ..ἡ μὲν πρώτη πίστις, 
ἡ δὲ δευτέρα ἐγκράτεια, ἡ δὲ τρίτη δ, ἩΘΥΓῊ. 52.0.15.2; ΟΥ ΠΟΎΣ ΤΉ 
1,ω.(0.12.3}; Ῥτος ΟΡ ογ.τΊ.2(ΜΠ|,6ς 8120); 1.1}..}46.(0.240.,21}. 

Β. οἱ ἀϊνίπϑ ρον Υ; 1. 1 ρθη, 85 αἰνίηθ δε θαῖα σοῦ ἐστιν ἡ δ, 
καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 1.8.2; 10.0.41 έτος; πάντα γὰρ ὃ 
θεός ἐστιν αὐτὸς αὑτῷ,...«πνεῦμα, δι, λόγος ΑΥΒοπδρ. ἰ6ρ.τ6.(Μ.6. 
9200); τε δόξα: ωσεϊ καταφανῆ ἐβούλετο γενέσθαι τὴν αὐτοῦ ὃ. 

389 δύναμις 

Οἰεπι.ῥαφά.1.8(ρ.203.1 5; ΝΙ.8,4884); εἰ δή τις νοεῖ θεόν..., νοείτω... 
φῶς ἀπρόσιτον, πᾶσαν ὃ. ἀγαθὴν.. συγκεκληρωμένον ἰα.6εἾ,21(0.142, 
22: Μ.0.7088}; οὐδ᾽ ὁ θεὸς δύναται ἀδικεῖν" ἐναντίον γάρ ἐστιν αὐτοῦ 
τῇ θειότητι καὶ τῇ κατ᾽ αὐτὴν πάσῃ ὃ. ἡ τοῦ ἀδικεῖν ὃ. ΟτΟ(εἰς,3.70 
(0.262.32; Μ.11 1ΟΙ20); ζητεῖσθαι χρὴ."τὴν τοῦ θεοῦ ὃ., εἰ μεγάλη 
καὶ ἀξιάγαστος, ὅτε τὸ δρώμενόν ἐστιν οὐκ ἀπεοικὸς τῇ θείᾳ δόξῃ. οὐ 
γὰρ ὅτι πάντα δύναται, διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἀτόπων ἐργάτην αὐτὸν 
ὁρᾶσθαι προσήκει γτ.ἀσρη (ρ.5όπ5.1τ; 65,380Ὲ); αὕτη ἡ ὑπόστασις... 
ἐστι...δ. ««. δι διὰ τὸ μηδὲν αὐτῷ ἀντικεῖσθαι ΤΑΤΙ 4] αἱ, Τνῖη τ8(Μ.28. 
1144}; ὃ. ἐστιν ὁ θεός, ὡς πᾶσαν δ. ἐν ἑαυτῷ προέχων καὶ ὑπερέχων, 
καὶ ὡς πάσης δ. αἴτιος, καὶ πάντα κατὰ δ, ἄκλιτον.. «παράγων, καὶ εὡς 
αὐτοῦ τοῦ εἶναι δι Ῥιοπ.ἀτ.4.».8,.2(Ν1..3.8800) ; 2. ἐ5Ρ. ἰὰ σγεδίϊοη 
θάλασσαν. ...ἐνέκλεισεν τῇ ἑαυτοῦ δ. ΤΟ ἴεηϊ.33.4; ὁ ἀοράτῳ δ. ... κτίσας 
τὸν κόσμον Ἡδττησΐς.1.53.4; ΟἸδπα, ῥγοί ττ(ρ.79.1ο; Μ.8,2204) ; 16.πἐν. 
6.τό(ρ.409.16; Μ.0.3570); Μεί.γες. 1. 36(0.277.11; Μι4τ,11ο 10); ὁ 
πατὴρ μετὰ σοφίας καὶ ὃ. διὰ τοῦ λόγου πάντα ποιῶν ίατοο]}, [΄.54 
ΔΡ.Ἐπ5.6..1.3.3(0.153.21; Μ.24.0068); Οοἄ 15. ΕΙπΊ56}Ὲ ροννεσ, ΜΈΤΆ, 
γες.τ.ποίρ.304.8; Μ.18.,2808Β); ὅ. ἴῃ Ρῥχονιάφηςς πρόνοια...τις...δ, 
θεϊκῆς ΟἸδχα ῥγοὶ.τοίρ.74.5; Μ.8.2178); 14. β'.42(ρ.220.32; Μ.9.7688); 
διήκει..«ἡἦ πρόνοια τοῦ θεοῦ διὰ πάντων, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ τῶν Στοϊκῶν 
πνεῦμα...οὖχ ὡς σῶμα δὲ περιέχον περιέχει..«ἀλλ' ὡς ὃ. θεία καὶ 
περιειληφυῖα τὰ περιεχόμενα ΟΥ.(εἰς.6.7τ(ρ.141.14; Μοιι.τ4050); 16. 
ῥυίμειϊ.4.3(ρ.6ς.12); Ἐπι5.6.1}..3.3(0.146.20; Μ.24.0840); 4. ἴῃ το- 
ἀορτιρίίοη καιρός, ὃν..-προέθετο.. «φανερῶσαι τὴν ἑαυτοῦ χρηστότητα 
καὶ ὃ. ᾿ιίορη.0.2:; κρυφία ὃ. τοῦ θεοῦ γέγονε τῷ σταυρωθέντι Χριστῷ, 
ὃν καὶ τὰ δαιμόνια φρίσσει Ταβί. 4: αἰ. 40.δ(Μ,6. 5858); ΟἸοιπα. ῥγοί,τι 
(Ρ.79.1ο; Μ.8.229Α}); 5. ἴῃ Ιῃς, προεκήρυξεν, ἵνα ὅταν γένηται, ὃ. καὶ 
βουλῇ τοῦ..-ποιητοῦ γενόμενον γνωσθῇ [α51.41αἰ.84.2(Μ.6.6738); τ. 
130.4(7068) ; Εχορ. ἴονττ 35, ν. 15 Ἰηἶτα ; 6. τη! οϑῖθα ἴῃ Ομ βί ὁ 
πατὴρ αὐτοῦ τοσαύτην ἔδωκεν αὐτῷ ὃ., ὦστε καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσ- 
σεσθαι τῷ ὀνόματι αὐτοῦ... εἰ δὲ τῇ τοῦ πάθους... οἰκονομίᾳ τοσαύτη ὃ. 
δείκνυται παρακολουθήσασα, πόση ἡ ἐν τῇ ἐνδόξῳ..«παρουσίᾳ; Τα. 
ἀϊαϊ.30.3-3τ.1(Μ.6.5 408); (ς]5.8ρ.ΟΥ  εἰς.2.6,(ρ.184.20; Μ.11 806 Ὰ); 
ἔχων ἐκ θεοῦ ὃ. Οτνἤοη,.20 ἐπ 1,ς.(Ρ.183.12); Ελιβ5.6.8.3.17(0.179.4; 
Μ|,24.10424}; οἱ (ἢ τῖϑυ 5 ψοτά 85 δ, θεοῦ, 51. Ταῤοΐ,τ4.5(Μ 6.3404); 
οὐδὲ ἔχει ὃ. τινα [τεῖ, φΘβῖδῇῃ ἱπ Τενίϑα ὑυδαϊ οι ἼΟ 15 τὸ Ὀ6 
απτοοορτίζαα 18}}}] ἘΠ] 8} σοτηδς πα δηοίπίβ Ὠΐμη] 14. ἀταϊ.8,4(4938); 
Ομ ϑι Β ΡΟΎΕΣ 15. ἘΠΕ 5. γ}}}}, Ἡοτδοίθου δρ.ΟΥ. 70.13.38(ρ.263. 
τῷ; Μ.14.4658); 7. ἴῃ ρϑη. οἵ ἀἰνίπα ορεγζαῖίοη ΟΥ̓ΤΩΒΠΙ65Γθα 
ΡΟΥΕΥ, ἐ5ρ. οἱ ὑσασὸ ἴῃ (τι ϑείδη 11ξ6 ἔρρωσθέ μοι ἐν δ, πατρός ἔσῃ 
ΘΉΨΥΉ.13.1; μοι δύναμιν αἰτεῖαθε ἔσωθέν τε καὶ ἔξωθεν, ἵνα μὴ μόνον 
λέγω, ἀλλὰ καὶ θέλω 1ᾷ. Κομι.3.2; Ηεοτη παρά. 5.2.1; ἐὰν ἐπιστραφῆτε 
πρὸς τὸν κύριον... «ἕξετε ὃ, τοῦ κατακυριεῦσαι τῶν ἔργων τοῦ διαβόλου 
4Ρ.12.6.2} ταδπταϊηίησ ΟΠυχοι, ἰα.υἷ5.3.2.5; τονε! εᾶ ἴῃ 16 οἵ 
Ομυγοῦ, Πορη.7.0; ἵνα... εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ τῇ ὃ. 
τοῦ θεοῦ δυνατοὶ γενηθῶμεν τϑ.0.Υ; ἴῃ ΔΡροΒίο]Ις ρχθβομίηρ, Παβῖ. 
ταροὶ.530.3(}1.6.χ888) ; οὗ τηϊγασιίουβ ῬΟΎΨΕΥ ΘΟΟΟΙΡΑΤγἱηρ ΡΌΒΡΕΙ, 
ἃ. ἀϊαί, τι. 4(.6. 004); ἡ πίστις δ. τις τοῦ θεοῦ (ἸεπΠ|.5,γ.2.ττ(ρ.138. 
28; ΜΒ οΒ40); 1.2.2 (Ρ.115.23; 0368); τὸ γνῶναι [8ς. τὸν πατέρα] 
ζωὴ αἰώνιος κατὰ μετουσίαν τῆς τοῦ ἀφθάρτου δ. 10.5.τοίρ.26 τ; Ν',0. 
Ο7λ); δύναμιν λαβοῦσα κυριακὴν ἡ ψυχὴ μελετᾷ εἶναι θεός 1.6.14 
(ρ.488,27; 3374}; φιλόσοφος...ἐὰν προσλάβῃ τὴν θείαν διὰ πίστεως ὃ, 
ἐδ. δι τκίρ.401.12; 3418); δι’ ἀγγέλων γὰρ ἡ θεία ὃ. παρέχει τὰ ἀγαθά 
ἐδ.6.τό(ρ.514.35; 3038); ἐπίγειος εἰκὼν θείας ὃ. ἡ γνωστικὴ ψυχή ἰὖ. 
ιστ(ρ.46.το; 4804); ΟΥ (εἶ5.4.6{0.278.26; Μ.11.το360) ; 650. ἴῃ ΓαΪτ- 
0165, Ταβι. ἀ1α1.70.4(}1.6.6641λ}; 8. οἵ Ρονγεῖ οἱ Ἐδίμεσ, ϑοη, δῃὰ 
Ἡ. Ομοβί σεβρεοίνεϊν ὁ. πατὴρ συνέχων τὰ πάντα φθάνει εἰς 
ἕκαστον τῶν ὄντων. .«ἐλαττόνως δὲ...ὁ υἱὸς φθάνων ἐπὶ μόνα τὰ λογικά 
«ον ἡττόνως τὸ πνεῦμα...ἐπὶ μόνους τοὺς ἁγίους διϊκνούμενον" ὥστε κατὰ 
τοῦτο μείζων ἡ ὃ. τοῦ πατρὸς παρὰ τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα. .-πλείων δὲ 
ἡ τοῦ υἱοῦ παρὰ τὸ πνεῦμα... καὶ πάλιν διαφέρουσα μᾶλλον τοῦ...πνεύ- 
ματος ἡ ὃ. παρὰ τὰ ἄλλα ἅγια Οτι ῤῥγῆηε.1.3.5(}..56.5; ΜΙΣΤΟΙΒΟΒ) ; 
9, ρατίίο., οἔ ρονεσ οἵ Ὁ εῖβί, Τρτν Ερἦνττ.2; Ὀεδίονεδα ΟἹ ΔΡΟΞΈΪ]65, 
Τυβέ. ταροὶ, το. τ2(Μ1.6.4044};} οα Μόοβοβ αἴ Ὀυτηϊηρ Ὀυδἢ, 19.62.4 
(424Α)}; οὐ ϑροβέϊθα ὈγῪ ΟΠ τϑὲ ἃ5. Βιρἢ ῥχιεβῖ, [Δ 41αἰ.42.1(Μ.6. 
πόλλ; ἐδ. 54.χ(Ξ 030) οἷτ, 5. στολή; ]οπη ον, 6.6(Ρ.456.2; Μι,0.2600); 
Οτοογ. τ. ίρ.200.4; Νῆ.τΙ, 5520); ἵνα μὴ μόνον, ὅτε παρῆν τῷ σώματι, 
ἀλλὰ καὶ νῦν, ὅτε πάρεστι δυνάμει καὶ τῷ πνεύματι, προφητεύῃ ἸᾺ. 
ἤοη.1.13 ἴῃ 76γ.(ρ.το.2ς; Μ.13.260Ὰ)}; Αἰ μετ (ΝΜ 1.25.974}; δ. 
γοερᾷ καὶ λογικῇ τὰς κατ᾽ εἰκόνα τὴν αὐτοῦ..-πεποιημένας ψυχὰς 
νοερὰς καὶ λογικὰς ἀπειργάζετο Ἐλιι5.6.1.τ.2οίρ.81.31; Μ.24.808.); 
πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης καὶ δ. κρῖναι δ γηηῦ. 4 η|.(341)3 ἃΡ.Δτῇ. 
Σγη 24(ρ 2ξοιτς; Μι26.725Ὰ}; οὗ ροψεὺ οὗ (τ δι 5 ποσὰ, [υ5τ.ἀταὶ. 
83.4(Μ.6.6734}); ἐδ.τολ. (7130); τοῖς {πεορῃδηϊεβ ἱπ ΟἽ δυνάμει 
φαινόμενος πρότερον ὡς ἀνὴρ καὶ ἄγγελος 1Ὁ.128.1(7738}; οἷ.1.128.4 
(7768); οἵ Οτβι 5 ρόνεσ ἰτηραιίθα ἴο ἀροβίΐθβ ὃν {π{πἰηρ ὕΡ οἱ 
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Βαμα ἴῃ Βἰεββίηρ, Οὐ. [γ.87 τη [1 ,ε.{ρ.275.18}); 10. ρατές., οἵ Ῥοννοῦ οὗ 
Η. Οποβί, 650. σχϑῖ. Ῥσόρῆθον πνεύματι τῷ ἐρχομένῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ 
καὶ ἔχοντι ὃ. ΟρΡΡΌ. πνεύματι τῷ ἐπιγείῳ...ἐν αὐτῷ ὃ. οὐκ ἔστιν ἤοττη. 
φιαηά.τι. τ]; πᾶν.. «πνεῦμα ἀπὸ θεοῦ δοθὲν οὐκ ἐπερωτᾶται, ἀλλὰ ἔχον 
τὴν ὃ. τῆς θεότητος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλεῖ πάντα, ὅτι ἄνωθέν ἐστιν ἀπὸ τῆς 
ὃ. τοῦ θείου πνεύματος ἐδιττις; οἵ, ὄντος δὲ τοῦ υἱοῦ ἐν πατρὶ καὶ 
πατρὸς ἐν υἱῷ, ἑνότητι καὶ δι πνεύματος ΑΙλοπαρ ἐορ.το. (6,004); 
ΟἸεπλ. δε. 25(Ρ.τ43.20; δ΄.9. 7008}; 1Ὁ.(ρ.144.1; 7000) ; τοῖς δὴ εοϑίβεις 
Ῥτορμοί ἐγὼ ὁ θεός εἰμι ἢ θεοῦ παῖς ἢ πνεῦμα θεῖον... καὶ ὄψεσθέ με 
αὖθις μετ᾽ οὐρανίου ὃ, ἐπανιόντα (65.860. γ.( εἰς, ο(ρ.τότ.το; ΝΜ. ττ. 
14338); τὸ φραγέλλιον εἰκόνα τυγχάνειν τῆς ὃ. καὶ ἐνεργείας τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ἘΠΕΥΘΟΙδοι ἀρ. Θππα. 7ο. το, 33(τ0; Ρ.207.1το; Μ.14.4684); ἦν 
γὰρ ἐπὶ τὸν ἩΗλίαν πνεῦμα καὶ ὃ., εἴτ᾽ οὖν πνευματικὸν χάρισμα, 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ ἕκαστον τῶν προφητῶν ΟΥ λον. 4 ἐπ 1,6.(Ρ.29.12); 
χάρις..«τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος διὰ τοῦ υἱοῦ τοῖς ἀξίοις ἐπιχόρηγοῦσα 
ὃ. ἘΝ, ἤαγοοί,τ.τ(ρ.3.24; Μ.24.7τ60); ΑἰΠ.6ριϑέγαρβοτ, 5( 1,26. 
580Α}) οἷἷ. 5. δόξα; ἐδ.4.4(6410); ἐν ἑαυτοῖς οἰκοῦσαν τὴν δ. τὴν θεϊκήν 
ΑἸΩΠΊΟΙ85 ἐΡ.1(0.423.4); 1Ὁ.2(0.426.11}); πνεῦμα, δι᾽ οὗ τὰς ἡμετέρας 
ἀσφαλίζεται ψυχάς... «ἀνατειχίζων ὥσπερ ἀρρήτῳ ὃ. πρὸς ἄμαχον 
εὐτολμίαν ὄντ. 7ο.ττι τ2(4.τοοῦῦ)}; (οβιῃ. [πη 19}.7(Μ.88,3618); 
11. Τηη., ἀϊνίης δ. 515. Ὀεϊηρ νἰσίμα]]ν ἐαυϊναίεμε τὸ ἀέυΐητν 
υἱὸν θεοῦ κατὰ θέλημα καὶ ὃ. Ἰρῃϑγεγγη... τ; υἱὸν. πρὸ πάντων 
ποιημάτων ἀπὸ τοῦ πατρὸς δυνάμει αὐτοῦ καὶ βουλῇ προελθόντα [π5ῖ. 
ταὶ, το 4(Μ.6.7ο 00}; Αἰδμεηαρ ίοσ.το. (ΝΜ. 6. 9008) οἱξ. 5, διαέρεσις ; 
ἐ0.24.τ(94.58) οἷτ, 5. ἐνόω; εἰ δὲ βούλεται μαϑεῖν πῶς εἷς θεὸς ἀποδεί- 
κνυται, γιγνωσκέτω ὅτι μέα ὃ. τούτου, καὶ ὅσον μὲν κατὰ τὴν ὃ. εἷς 
ἐστιν θεός, ὅσον δὲ κατὰ τὴν οἰκονομίαν τριχῆς ἡ ἐπίδειξις ΠΠρΡΡ Νοἕ 8 
(ρ.249.2: ; Μ.1ο.8168) ; οὐ δύο θεοὺς λέγω...δ. γὰρ μέα, ἡ ἐκ τοῦ παντός" 
τὸ δὲ πᾶν πατήρ, ἐξ οὗ δύναμις λόγος ἐδιττ(ρ.253.1ι; 8170); τοί, Το. 
1ο: 30 τὸ γὰρ 'ἐσμέν᾽ οὐκ ἀφ᾽ ἑνὸς λέγεται, ἀλλ᾽ ἐπὶ δύο- {(δύο» πρόσωπα 
ἔδειξεν, ὃ, δὲ μίαν 1Ὁ.7(0,247.12; 8124); ὁμολογοῦμεν δύο θεούς; ναί' 
ἡ δι. μία ἐστιν ΟΥ,ἀἸαἰ.2(ρ.124.6}; τοὺς... ἀναιροῦντας τὸ...κήρυγμα 
τῆς ἐκκλησίας,.«τὴν μοναρχίαν, εἰς τρεῖς ὃ. τινὰς καὶ μεμερισμένας 
ὑποστάσεις καὶ θεότητας τρεῖς 1ο., ,αρ. ΑἸ, ἀδογ.26(ρ.22.3; Μ.:ς. 
4610); δύο μὲν οὐσίαι καὶ δύο πράγματα καὶ δύο ὃ. Ἐπ|5.8 0. Μάτοε!!. 
1.12 δρ.ΐδυβ. δαγεεϊϊ.τ,4(0.26.20; Μ.24.76 50); εἰ μὴ τῷ πνεύματι 
προσέχοντες δυνάμει ἀδιαίρετον τὴν μονάδα εἶναι νομέξοιμεν, ἦρα οὐχ 
ἁμαρτησόμεθα; δτο!!!, ἔγι68 80. Ελ15.6.1}.2.τοίρ.124.1; Μ.24.9440) : 
ἀδιαίρετος καὶ ἀχώριστός ἐστιν, ἡ δύναμις τοῦ πατρός, ἃ υἱός Μδτοε]], 
ἐΡ.Ρ. ἘΡΙΡΆ ̓ αεν, 12. 3ρ. 258, σι; ἡ ὃ. Μ.42. 3884); οὗ ΜΆτοο] αδ᾽ ἀοο- 
1Π|ΠῸ λόγον ἔνδον ὑπάρχειν ἐν αὐτῷ τῷ θεῷ, καὶ τοῦτον ποτὲ μὲν ἡσυ- 
χάζειν ποτὲ δὲ ἐνεργεῖν δραστικῇ δι Επ5. ἡαγεεὶ!.2. 2(ρΡ.42.1ς; 7974); 
ΟΠ γν 5.4 Ή}05.7.2(1. ΞΟ20),Ξ 44); εἴ τις λέγει, ὡς οὐδὲ μέαν παντελῶς 
ἕξει ὁ Χριστὸς πρὸς οὐδὲ ἕν τῶν λογικῶν διαφορὰν οὐδὲ τῇ οὐσίᾳ οὐδὲ 
τῇ γνώσει οὐδὲ τῇ ἐφ᾽ ἅπαντα ὃ, ἢ ἐνεργείᾳ ΟΟΡ(ς43)απαίπ.τῃ; θεὸν δὲ 
λέγω... τὴν μέαν οὐσίαν καὶ φύσιν καὶ ὃ. Ἰρατα, γοβἢ ΒΌΡΡΙ.(Ρ.281.0); 
12. οἵ (μγβί 85 δ, οἱ Οοᾶ λάγος.. “ὑπάρχων καὶ πρωτότοκος καὶ ὃ. 
7α8ι. ταροί. 23. 2(Ν.6. 3644); 1.53. 6(3818); ; ἀρχὴν πρὸ πάντων τῶν 
κτισμάτων ὁ θεὸς γεγέννηκε ὃ. τινα ἐξ ἑαυτοῦ λογικήν, ἦτις καὶ δόξα 
κυρίου ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου καλεῖται, ποτὲ δὲ υἱὸς ποτὲ δὲ 
σοφία 14.ἀταὶ.61.τ(Ν}.6.6136}; λόγος καὶ σοφία καὶ ὃ. καὶ δόξα τοῦ γεν- 
νήσαντος ἐ.61.3(6τ6.}) ; μονογενὴς γὰρ ὅτι ἦν τῷ πατρὶ τῶν ὅλων οὗτος, 
ἰδίως ἐξ αὐτοῦ λόγος καὶ ὃ. “γεγεννημένος δ. τοι. τ(7214Ὰ}; ἐδ. 128.4(7768); 
θεὸς ἦν ἐν ἀρχῇ, τὴν δὲ ἀρχὴν λόγου ὃ. παρειλήφαμεν Ταῖ. ογαϊ. ΞΡ. δ. 
τό; Μ, 6.813); λόγος..«ὧν πνεῦμα θεοῦ, καὶ ἀρχὴ καὶ σοφία καὶ ὃ. 
ΤΗΝ κατήρχετο εἰς τοὺς ἐρόδητεξ: ἜΒΡΠΙ, Απί, “πμοἰ.2.το(Μ.6. 
τού40); δ. τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ κύριος ΟἸοχη.ίν. 6. 6(ρ.455.20:; Μ,0.2698) : 
ὃ, οὖν πατρικὴ ὑπάρχων ῥᾳδίως περιγίνεται ὧν ἂν ἐθέλῃ 1Ὁ.7.2(ρ.8.1ο; 
4120}; ἡ ὃ. ἡ πατρῴα, ὅ ἐστιν λόγος ΗΙΡΡ. Νοξϊ. τό(ρ. 25.0.24; Μιτο, 
8254); Γ ΤΗΙΡΡ. .23(Ρ.202.20) ; Χριστὸς... ἡ ἀκαταμάχητος ὃ. τοῦ πα- 
τρὸς καὶ δεξιά ΟΥ ἠοη!.10 τη Γ,ς.(ρ.70.5); Α4ΤΈονα. ἃ το(ρ.ττς.1); ἀεὶ 
δὲ ἦν...εἰ λόγος καὶ σοφία καὶ ὃ. ὁ Χριστός. ταῦτα γὰρ εἶναι τὸν Χριστὸν 
αἱ θείαι λέγουσι γραφαί... «ταῦτα δὲ δ, οὖσαι τοῦ θεοῦ τυγχάνουσιν Ὠϊοη. 
ἈΔΡ. ΑἸ. δεν. 26(0.22.22; Μ.25.4648); ἀεὶ τὸν Χριστὸν εἶναι, λόγον 
ὄντα καὶ σοφίαν καὶ δ. ... ἀναλόγως πάλιν ὁ Χριστὸς ἀτμὶς λέλεκται" 
ἀτμὶς γὰρ..«ἐστι τῆς τοῦ θεοῦ ὃ. Τῖοι.Α].Δρ.Ατῇ. Πίσῃ. τπίρ.57.2,1ο; 
1.25. 5ΟΙῸ,504λ); Επ5.}.6.7.12(2320Ὁ0 ; Μ|.21.5418})} οἷτ. 5. οὐσία; θεοῦ 
ὃ. καὶ σοφία Α(ἢ, σομί, 4ο(Μ.25.818); δι τοῦ πατρὸς ὅ λόγος Μδτοε!], 
64 ρ.Ἐπ5. Μαγοοϊὶ.2.2(Ρ.37.21; Μ.24.788.4); εἰ δυνάμεως εἰκών, 
οὐκέτι δ. τᾷ, Κγ.86 ἀρ. ἘρΙρΡἢ.λαογ.72.6(ρ.261,4; Μ.42.2800) ; ἀδιαίρετος 
ὃ. τοῦ θεοῦ Δ, Ρ.Ὁ 0. ἘΡΙΡΙ ἡαδν.72.2(ρ.257.28; 3850) ; οἵ. οὐσίας τε 
καὶ βουλῆς καὶ δ. καὶ δόξης ἀπαράλλακτον εἰκόνα Α51,δορῇ, 2.21 οὐ 
ογριδ,. 4π|.(34τ)2(ρ.240.17; Μ.26.7210) ; ὃ τοῦ θεοῦ λόγος καὶ ἡ σοφία 
καὶ ἡ εἰκὼν καὶ ἡ χεὶρ καὶ ἡ δ. ΑἸῃ. ἀρον, τγ(ρ.14.τ4; Μ. 25. 4440); 1α. 
Ῥίοηο(ρ.52.4; Μ.25.4028); 14.,.457.3. ((Μ. 26. 3240); ; οὐ κτίσμα, ἀλλὰ 
ὃ. [Δ.6,..4{γ.5(8.26.το 270) ; οοπίγαϑι ἡ ἀΐδιος αὐτοῦ δ. ... οὐχ ὁ μονο- 

390 δύναμις 

γενὴς υἱός, ἀλλ᾽ ὁ γεννήσας πατήρ. ἄλλην δὲ δ. καὶ σοφίαν διδάσκει 
θεοῦ εἶναι διὰ Χριστοῦ δεικνυμένην..«ἡ δι... ἦν ἀναρχόν τε καὶ ἀγέν- 
νήητον.-««ἀποφαίνονται λογισμοΐ, μία ἂν εἴη... καὶ ἡ αὐτή" πολλαὶ δὲ... 
ὑπ᾽ αὐτοῦ κτισθεῖσαι, ὧν πρωτότοκος καὶ μονογενὴς ἃ Χριστός ᾿Αϑῖ. 
ΘΟΡἢ, ΚΝ.24; τὴν δὲ δ. τοῦ πατρὸς λέγει λαμβάνειν ὃ, ὃ παράνομος 
[1.6.. Α51. 5ορῆ.} Ατῇ..4».3.2(3258); Οδϑατζά. οριεαι ΡΤ μαι.}.,6.2.8,43 
(3.845); λόγον.--καὶ σοφίαν καὶ ὃ. ογπιν. ἤπ|.(345)τ(ρ.251.26; Μ.26. 
7288); ἀγρι. δε ΑΡ.ΑἸΠ ἐγη. Ζοίρ, 58,0; Μ.26.745Α}); δ. δέ, ὡς συν- 
τηρητικὸς τῶν γενομένων ατ. Νὰ. ΟΥ.30. Ζοίρ.ϊ 39:15; Μ.36.1208); 
τοῦ θεοῦ δ. τε καὶ σοφία, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο ΟΥ̓ Ν ν55, ΕΠ. 2 
(2 Ρ.323.241; Μ.45.4078); Ογτ.λίδβι ἡ. )(ρ. 80. 15; 6'.το2}}}; λέγομεν τὸν 
πατέρα πάντα....διὰ τοῦ... υἱοῦ... .ποιεῖν' οὐχ ὡς δι᾽ ὀργάνου λειτουργικοῦ, 
ἀλλὰ φυσικῆς καὶ ἐνυποστάτου ὃ, ΤΌ ντ, Τγίη. (65,12 ; Μ.77.113270); 
13. οἱ δ. οὗ ὅοῃ ἰὴ γεϊατίοη τὸ ἢ. σμοβε, δτοε!!, [γ.60 ἀρ. Ἐ1|5.6.1}.3. 
4(Ρ.158.2ς ; Μ.24.Ἰοο 40}; 14. οἱ Ἡ, ΟΒοβῖ 85 δ. οὗ Ομ τι, ΟυσΝ ἐϑὶ,4. 
τ(Ρ.78.26; 6,, το ᾿} ; δ. οὐ Εδτμεσυ, 10. Ὁ. [.9.1.τ2(ΜΜ.94. 8404); ; 15. Ἔχερ. 
ΡΟ ΚΤῚ τὸ πνεῦμα οὖν καὶ τὴν ὃ. τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ οὐδὲν ἄλλο νοῆσαι 
θέμις ἢ τὸν λόγον Πιβῖ, Τωροΐ.33.6(Μ.6.3818); διὰ δυνάμεως τοῦ λόγου 
κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς...βουλήν, διὰ παρθένου ἄνθρωπος ἀπεκυήθη 1δ. 
46.Ξ(4070); οἱ. [τεη ἤαεν.5.1.3(Μ1.7.11220}; τὸ οὖν πνεῦμα ἅγιον...τὴν 
τοῦ σώματος τοῦ κυρίου γένεσιν λέγει, ὃ. δὲ ὑψίστου... «τὴν μόρφωσιν 
δηλοῖ τοῦ θεοῦ, ἣν ἐνετύπωσεν τῷ σώματι ἐν τῇ παρθένῳ (Ἰειη.ὀχε. 
Τράοιί. δο(ρ.127.2; Μ.0.6888) ; ἐνεργέστερον γὰρ τοῦ ἀνδρὸς ἐνεποίησεν 
ἡ τοῦ θεοῦ ὃ. ἐπισκιάσασα τῇ παρθένῳ σὺν τῷ ἐπεληλυθότι ἁγίῳ 
πνεύματι Ῥείτ.1 ΑἹ. ἐγ». (Α(Ὁ τ.τ.2}.30.2ς ; Μ.18,:12.4}; Ἰξλι5,4.6.1ο.8 
(ρ.481.τ9; Μ.22.7730); ὃ. τοῦ ὑψίστου ἸΔἀοη θα ψἰἢ ΗΕ, ΟΠμοβί, 
αρϑί, προῦν ἰμαὲ τ ἀδποῖος ὅοη, Απέ.ΡΙΟ]. 4 4αρι(ρ.6 50.320); δύο 
λέγει" πνεῦμα ἅγιον, καὶ ὃ. τίς ἡ ὃ. ἐστιν; Χριστὸς θεοῦ ὃ. ἔρχεται 
τοίνυν τὰ δύο" καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ ὁ Χριστὸς ὁ μονογενής 
ΑπΕρ.Βοβίαηηη ο(Μ.δς. 7814}; (Ν αἸοπ πα π) πνεῦμά ἐστιν ἡ 
σοφία..ὕψιστός ἐστιν ὁ δημιουργός... ὁ καινὸς ἄνθρωπος, ὁ ἀπὸ πνεύ- 
ματος ἁγίου.. καὶ τοῦ δημιουργοῦ. ..οἱ δ᾽ αὖ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς λέγουσιν 
εὐὖτι πνευματικὸν ἦν τὸ σῶμα τοῦ σωτῆρος" πνεῦμα γὰρ ἅγιον ἦλθεν... 

τουτέστιν ἡ σοφία, καὶ ἡ ὃ. τοῦ ὑψίστου, ἡ δημιουργικὴ τέχνη ΗΙρΡρ. 
μαεν.6.4ς(ρ.τό4.το; Μ.οτ6. 32470); (Β8 5:16 8) ἡ δ. τῆς κρίσεως 
[ὈγῸ Ὁ. ἴοΥ χρίσεως] ἀπὸ τῆς ἀκρωρείας ἄνωθεν διὰ τοῦ δημιουργοῦ 
μέχρι τῆς κτίσεως, ὅ ἐστι τοῦ υἱοῦ τὉ.γ.26(ρ.2ος.18; 32184}; 16. (ἢ γ]5- 
10]}., τϑῦ, (σθῃ. 40: 10--11 αἷμα τῆς σταφυλῆς σημαντικὸν τοῦ ἔχειν μὲν 
αἷμα τὸν φανησόμενον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἀνθρωπείου σπέρματος ἀλλ᾽ ἐκ 
θείας ὃ. Ταβύ, ταροὶ.35.0(Ν.6.3808)}; Νετηθβ.παί. ποηι. ,(Μ.40.6054) 
οἷὔ, 5, οὐσία; οἵ παίτιγεβ τῶν δύο φύσεων μέα ἐστὶν αὐθεντία καὶ μία δ. 
Νεβί. [ν.Α ττῴρ.τοδ.1τπ; Μ.86.10218}); υπίοη κατὰ δι σοπαοτηποά, ΓΟΡ 
(553) αηαιϊἑ.4. εἰϊ. 5. ἕνωσις ; οἵ (ΠγχΙθ 5 αἰνιηῖῖν ὁ κύριος ἀνεβόησε 
λέγων, ἡ ὃ. μου, ἡ ὃ., κατέλειψάς με Ευ. Ρεὶγ.5; ἡ κατασκηνώσασα ἃ. ἐν 
τῷ σώματι ΤΠΡΡ.}Ὀ»΄.3 τ. 70.101 γά4(ρ.τττιῖο; Μιτο,β688); μὴ καθ- 
ἐκνούμενον τῆς ὃ. τὸ πάθος 1Ρ.3(ρ.211.1τ6; 8680) ; τὴν θείαν ὃ. ἐνεσταυ- 
ρῶσθαι τῇ ὕλῃ..«λέγουσιν ΛΑΙΕΧΟνο, ἤαη.24{(ρ.35.22; Μ.18.4440); 
ἀσεβὴς οὖν ὁ τὸ πάθος ἀνάγων εἰς τὴν ὃ. ΑΡΟ]]. Πα. 56ει ῥὲ. το(ρ.17τ.1τ; 
Μ.το. 1008); οὔτε γὰρ ἄλλαξις.. οὔτε περικλεισμὸς ἐν πνεύματι γέγονεν 
περὶ τὴν.. «τοῦ θεοῦ ὃ. τϑι(ρ.τ7τ.5; ᾿ἸΟ04}; οἵ. εἰ γὰρ τὴν φύσιν ἐξ 
ἀνθρώπων ἔσχεν, ἀλλὰ...«τὴν ὃ, ἐξ οὐρανοῦ 1α. {γ.6{(ρ.20ς5.26) ρ. Γαΐ, 
ἐγα».2(4.1)4); ὡς ἄνθρωπος εὑρεθείς, ὡς υἱὸς ἐν ὃ. (ντ, [6.0(4.76410); 
17. οἵ ῥσορμείις τπβριχαῖοη 85 ἀἸνΊηθ ῬΟΥΨΟΥ {ν. 1ὸ βαρτθ), [πβὲ. 
ἄταϊ.87.4(Μ.6,6848); ΟἸετη. οἰγ.1.2τ(ρ.84.6; Μ.8,8608); ΠΙΡΡυΝοόι τι 
(ρΡ.253.22; Μ.το,β2οα); 18, οἵ ἀϊνίπε ρονοῦ ἴῃ αρίίδτα, (]δτη. θα. 
ΤἼάοϊ. (0 τ3τ.το; Μ.0.6030); ἡ δ. τῆς σωτηρίας ἡ ἀπὸ τῆς ὃ. 
ἐκείνης ἐρχομένη..«ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν τοῖς ὕδασι (4. Τκορι.  κ2 
(ρ.1τ68,17}; σοὶ δόξα ἡ ἐν τῷ βαπτίσματι ἀόρατος δ. 1δ.132(ρ.230.20); 
τεῖ. ῥυθ- δ ρΕ5πηαὶ ἀποίοη ᾿Σησοῦ ἐλθέτω ἡ νικητικὴ αὐτοῦ ὃ., καὶ 
ἐνιδρυσθήτω τῷ ἐλαίῳ τούτῳ ὥσπερ ἱδρύνθη ἐν τῷ συγγενεῖ αὐτοῦ ξύλῳ 
ἡ τότε αὐτοῦ ὃ., ἧς τὸν λόγον οὐκ ἤνεγκαν οἱ σταυρώσαντές σε 1}.1:7 
(0.26.6) ; ρατείς. οὗ θαρίβιπαὶ ἱμνοσδέοι οὗ Τ ῖμ., Οὐ. 7ο.6.342(17; 
Ρ.142.20; Μ.14.2574}; 19. 1π Θ Πασιβεϊς σοπβθοζαίίοῃ ὁ ἄρτος καὶ τὸ 
ἔλαιον ἁγιάξεται τῇ ὃ. τοῦ ὀνόματος θεοῦ, τὰ αὐτὰ ὄντα κατὰ τὸ 
φαινόμενον οἷα ἐλήφθη" ἀλλὰ δυνάμει εἰς δ. πνευματικὴν μεταβέβληται 
Εἰεγλεχς. Τπάοὶ. 82ίρ.132.το; Μ.9.6060); οὗ Ομ τίδι Β ἤδβῃ ἰπ ὕοπι- 
ΤΠ] ΟῊ τῆς ἁγίας σαρκὸς ἡ ὃ. συσσώμους ἀποτελεῖ τοὺς ἐν οἷς ἂν 
γένοιτο ὥντ. 7συττιττί4. τοοοα); 20. ἴῃ ροβρεὶ λόγοις..-μεστοῖς πνεύ- 

ματος θείου καὶ ὃ, βρύουσι Τυβὶ, Ζία! οΟΥ(Μ.6.4030); 21. οὗ ἔα: ἃς 
αἰνίπς ρόνεῦ, [σ, ρ᾿.14.2; ἡ πίστις ἄνωθέν ἐστι...καὶ ἔχει ὃ. 
μεγάλην Ἠδετγτα,Ρριαηά.0.ττ; οἵ, ἀπόστολοι...κοιμηθέντες ἐν ὃ. καὶ 
πίστει τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 1α.5΄»1.0.16.ς; ἡ πίστις ὃ. τις τοῦ θεοῦ, ἰσχὺς 
οὖσα τῆς ἀληθείας (Ἰ6γὴ.5,γ.2.1τ(ρ.128.28; Μ.8.0840); οἵνΟτ.0».31.} 
(Ρ.40ὁο.17; Μιιτσσόο); 22. (οα᾽β Ῥοννοῦ οοπίταβιοα νν ἢ εν} 5 
Ι86]κ οὗ δ,, Ηφγτη.»"αηά.7.2; αὐ 1 γα Κη θ88 οἵ ρῃοβῖβ, Ταῖ,ογαΐ, τό 
(Ρ.17.15; Μ,6.8498). 



δύναμις 

ΨΙΙ. οοπογοίοϊν, ῥοτθξῦ; 
Α. οἵ βρύα] Ὀεῖηρϑ; 1. οὗ (σα καθῆται...ἐκ δεξιῶν τῆς μεγάλης 

ὃ. Ἡεροβ.8Ρ0.Ετι5.}..6.2.23.τ(Μ.20.2008}; οἵ. δερῆρητις ογηῖμηι βαϊεγ, 
σῶμα οἱ εὐεργετικὴ ὃ. εἰ δημιουργική ΟΥὍῥγῆπε.τ.4.3(0.65.11)} 2. Οὗ 
ὅρη ἡ δὲ πρώτη ὃ. μετὰ τὰν πατέρα πάντων..«καὶ υἱὸς ὁ λόγος ἐστίν 

Ταξῖ. αροὶ.32.το(Μ.6.3808); οἵ. 14. 41α].61.τ(Μ.6.6τ30); οἵΟΥι ῤγίηε.τ, 
διοίρ.40.9; Μ.11.1284}; Ἐπ|5,4.6.4.15(0.170.35; Μ.22.3008); 8, οἱ Η. 
Οδοβὲ τῆς τρίτης δ. Επ|5.}».6.11.20(5418 ; ΝΙ.21.0018); τος σ φη. 
ττ26(21.87.1258); 4, οἵ σοβπηῖς 5ρ᾽ ἰτυ8] ρόννεῖβ, ροοα δηα ενἹὶ ἡ 
εἱμαρμένη ἐστὶ σύνοδος πολλῶν καὶ ἐναντίων ὃ., αὗται δέ εἶσιν ἀόρατοι 
καὶ ἀφανεῖς, ἐπιτροπεύουσαι τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ δι’ ἐκείνων 
πολιτευόμεναι ΟἸδιη. Ἔχε. Τπάοί, Θο(Ρ.120.15; Μ.9.6924); 16.7τ(ρ.120. 
22; 6028); ὃ. κρειττόνων καὶ χειρόνων ΟΥ.ΟΥγ.27.12(Ρ.371.1τ0; ΜΙ τ, 
σι68); ΙΔ Βἐ ἃ τυ στοιχεῖα, (Ἰοτη. 5 γ.6.τ(Ρ.5οδ,1; Μ.0.38οᾺ); 
5. Ῥαττὶς, οὗ αηρεὶς θεὸς ἀγγέλων καὶ δ. Μ΄. Ῥοίγειτα. τ; ἄγγελοι καὶ δ. 
εἰσίν Ταβι Δ α],85.4(Μ.6.6774}; ΑἸμοπδρ ἶορ.24.2(}.6.9458); ΟἸεπι. 
οἱγτ α͵](Ρ.53.6; Μ.8.7068); 18.5.6(ρ.35τ,6; Μ.9.644); ΙΔ εχο Τἰἠάοὶ,72 
(ρ.130.2; Μι9.6026); θεὸν..«πάσης ὃ. καὶ ἀγγέλων πάντων.«καὶ 
αἰώνων... ἰσχυρότερον (1. [0.τοφ(ρ.202.26); ἀγγέλους, ἀρχαγγέλους, 
ὃ. ἐξουσίας. ἀπὸ δὲ ἑπτά τινων ἀγγέλων τὸν κόσμον γεγενῆσθαι 1.6. ἴὰ 
φυβίδιῃ οὐ ϑαςαγπίημ5) ΗἸΡρ.λαθγ.7.28(ρ.2ο8.1τι; Μ.16.3322.); ΟΥ̓, 
Ῥγίμειτ.".3(ρ.71.25; Μ,11.13098); τάξιν ἀγγελικὴν ἢ ὃ. ἀρχικὴν ἢ 
ἐξουσίαν τὴν ἐπί τινων {.τ.6,2(ρ.81.4:; 1674}; 14,0γ.3τ.π(Ρ.308.1τ6; 
Μ.11.5538); αἱ δ. αἱ συνεργοῦσαι τῇ ψυχῇ καὶ τῷ νῷ 18. Ποηϊ.20.1 ΤΉ 
7ο5.(ρ.4τ8,23; Μ.12.9208); εὐχομένοις..«μυρίαι..«συνεύχονται ὃ. ἱεραΐ 
14.(εἰς.8.64{ρ.280,13; Μ.1τ,τό13Α}; Μοί ἢ. Ἔν»ῃΡ.3.6(ρ.34.1; Μι,1τ8,60Ὰ); 
Ἐλπι|5.4 ζ.τ ττ(ρ.70.2ς; Μ.24.8458); ΑἸΠ. επί, τοί. 25.400); τῇ ἑαυτοῦ 
ὃ. τόν τε ὁρατὸν κόσμον καὶ τὰς ἀοράτους ὃ. κινεῖ καὶ συνέχει τδ.44 
(880) ; 14..4γ.3.5τ(Μ1.26.4324}; δεγαρ.σμο,τ.3; καθαραὶ καὶ νοεραὶ 
καὶ ὑπερκόσμιοι ὃ, ΒΑ5..5}17.“8(5,21τ0; Μ.32.1364); ΟὨγγ 5.1 δογΉΡγε- 
βοη5.2.4(1.457Ἐ); ὃ οὗ συδτγάϊδη δΏραὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἐξαποστείλῃ 
ἡμῖν δ. φυλάττουσαν ἡμᾶς ἕως οὗ καταπολεμήσωμεν μεθ᾽ ὧν ἐπρά- 
ἔαμεν τοὺς ἄρχοντας τῆς πονηρίας ΑΤηϊποη85 ορμδε.4{Ρ.474.11); ΡΑ1]. 
μι Παμς. τβί(ρ.53.2τ; Μ.534.το580); ΝΙΡ}.2.188(}}.79.2070); Οντ.1ς. 
τι4(2.1038); ΤΏαι.Ρς,23: τοί,.754); Πίοη. Ατ.ς.}.2.2(}.3.1370); 6. οὗ 
6Ψ}} Ῥονεῖβ αἕ δ. τοῦ σατανᾶ Τρτι. Ερὴ.13.1; ἡ δ. .-- ὄφις κεκλημένη 
καὶ σατανᾶς Τιυβὶ ἀϊαἰ.τ25.4(Μ.6.,768.4); ΟἸδπι,Ξ ν.2.2ο(ρ.173.0; Μ.8. 
τος 20); ἴἅ,ἐχς, Το! βο(ρ.131.28.; Μί.9.6068); Ογησγί,τϑίρ.17.9; Μ. 
11.588}; δαίμονες ἢ ἄλλαι τινὲς ἡμῖν ἀόρατοι δ, {δ.46{Ρ.42.13.: 6284); 
14 (εἷς.3.536(0.233.7; Μιττ.9684); 16.5.π(ρ.5.20; 11884}; ὃ, ἀντικειμέ- 
νων Ἰ΄ ἦιονι.1.13 Ἰη [6γ.{ρ.1τ.πτο; Μ.13.2600) ; 14,.70.20.τοί τῇ ; Ρ.351- 
κι; Μι14.6τ6.); «4..0.23(ρ.163.26); τ. οϑίρ.20ο.14); 1. ττ4(ρΡ.2τ4. 
2), Μειμυσγρριτο.πί(ρ.126.20; Μ.18.2ο00); 1 Ρονῥ πίρ.5ο3.τι; Μ. 
18.507}; τὰς δουλωσαμένας ἡμᾶς ὃ. κατηγωνίσατο διὰ τοῦ σταυροει- 
δοῦς 18.(0.504.18; 4008); τὰς ἔξωθεν ἀμφὶ τὸν ἀέρα τοῦτον ἀσάρκους 
καὶ ἀνθρώποις ἀοράτους ὃ, Ἐπι5.4.6.το.ϑίρ,485.2; Μ.22.7808); κατα- 
χθονίους...δι ἰδ (ρ.488.τ0; 7840); ὔγτ.15.3.Ξ(2.524Ὰ}; ὙΠατφμ.20 τη 
(οη.(1.31τ); Τ70.Μα!. εἤγομ. 6 ρ.τόο(}.97.1008)}; Το). [.0.2.4(Μ.04. 
8730); 7. οἵ Δηρεὶς ρονγεῖβ 'π ρἤγαβα κύριος τῶν δ, (ν. σαβαώθ), 
ὙνΠοΥς τηθϑπίηρβ ἠφαυοηῖν βοῖθέγς πᾷ σης Ποσὶς οὐ ζογοδς (1.5) ἀγα 
ςοιηθὶηθᾷ, Ἠρτπιυΐς.1.3.4; ἀρρ] εα το (τίβυ, }υ5ε.416.20.τ(}}.6. 
5374}; 2Ὁ.36.2(5538); κύριος τῶν δ. διὰ τὸ θέλημα τοῦ δόντος αὐτῷ 
πατρός 1διϑς. τ(6168); ὁ ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς κύριος τῶν δ, 16.85.4(6774}; 
πϑτδ σαβαώθ ψΏδπ ἐταμβίαϊθα κύριος τῶν δ. ΟΥ κύριος στρατιῶν ΟΥ 
παντοκράτωρ ἴοδεβ πιᾶρίοαὶ εἰἴποδον, Οτ εἰσ. 4π(0.56.2; Μιτι. 
12534}; Γῃτῖβὲ Ὀοῖπρ' ρτεαΐου τπ8ῃ {πε686 δ. 45 Ἡπτιθε] θεοῦ δ., Ιά. }0. 
τιοί42; Ρ.51.20; Μ.τ4.το 44}; 85 {ΌΠ|6 Ῥγόρευ τὸ δίδου ἴπὶ γοἸαυοι. 
τὸ ογϑδίαχοβ, ποῖ ἴὸ [6 ὅοπ, Δἰμ..4γ».1.32(}}.26.80Α}); Ἔχερ.. 5.24: 
ΤΊ, ἀρρ!φα το ΓΠτβὲ δὲ Αβοθηβίοι, Ὑπάταρη.2:6(2.81); 8, Οὗ ἈΘΟΏΒ 
ἴῃ ποβί. βυβίοπιβ προστιθέασιν... Πρρουνικοῦ τινος ῥέουσαν ὃ. παρ- 
θένου καὶ ψυχὴν ζῶσαν Οεἶ5.αρ,Οτ.(οἰς.6.24{0.1το3.το; Μ.11.13480); 
ὃ. ἄπειρόν τι πλῆθος..-.γεγενημένων ΗἸρΡΡ ἦἠαεγ.5.τ2(0.1το4.20; Μ'οτό, 
3162}; οὗἨ Βιρτθιια οὐθαιϊνε ρόννευ πὶ Ῥεγδείς ογβϑίομη, ποβί δ, 
τιτδίριτοβ, τς, ; σι 6). 1); οὐ δ. δεξιαί ἀπᾷ ἀριστεραί, (ποϑί. 10. 
(ρ.109.21Π}; 21670}; Η!ρρ.ἵδ.5.τό(ρ.1τ2.15; 21741) αἷξ. 5, ὄφις; 
ὃ. σιγὴ ἀόρατος..«μεγάλη ὃδ., νοῦς τῶν ὅλων ᾿Βίτηοπ᾽ 1Ὁ.6.18(ρ.144. 
13; 3222Α}; ἑαυτὸν λέγων βο. ᾿ΒΙπλοη τὴν ὑπὲρ πάντα ὃ. εἶναι 16.6.10 
(Ρ.146.7; 32234}; Η ον. ΟἸρηι.2.22 (ΝΜ, 2:800); Αὐίδη οὐκ ἠδύνατο προ- 
βάλλειν, εἰ μὴ ὅτε καὶ ἡ τοῦ θελήματος ὃ. ἐπεγένετο 1Πκεηεα το Ν᾽ αἰεπί. 
ἀοοίτίπο οὗ ἄθομβ, ΑἸΆ..4»γ.2.60(Ν.26.4404}; οἵ ΜεΕΙΟΒΙ ΖΕ εἰς 85 ἃ δ.» 
ἩΠρρ.ἤαεγ.το.24(ρ.282.12; 24298);Ϊ ἘΡΙρΠ.ἤαεν. 55.π(0.324.4; Ν.4τ. 
9724}; 86. Μδῃιοἤθαηϑβ προβάλλειν ἐξ αὐτοῦ ὃ., λεγομένην μητέρα τῆς 
ζωῆς Ηερεπι. “γε Ἴ(ρ.το.; Μ.10.14.274}); ἑτέρας τρεῖς δ. 1διδ(ρ.11.5; 
14370}; 1δ.(ρ.12.4; :44094}; ἘρίρΒ.ἤκον.66.24(Ρ.51.22; Μ.42.608). 

Β. ξογεθ, αγῖν; οἵ δίφροιο ἢοβῖ, (μτυβ.ἠοηῖ.15.4 ἴῃ α Τίμ ττ, 
64τ0) εἴς, 

301. 
ἐ 

δυναστεία 

ΨΙΠΠ1Ι. ἀεὶ ΟἹ Ῥοιθεν, μεσ πὲν τυον; 
Α. οἵ τυϑοῖοβ δ. ... μαγικάς 7υϑ8ῖ, ταροΐ.26.2(Μ.6.368.); οοἱ- 

Ιεοξΐνεϊν ἐκ τῶν ἔργων καὶ ἐκ τῆς παρακολουθούσης ὃ. συνιέναι... 

δυνατόν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ καινὸς νόμος 16 ἀταϊ.1 τ.4(}}1.6. σοοα) ; 1ὁ.3ς5.8 

(5534); δ. τι. 47 410); ἐδ.132.τ(7810) ; τε οῤ. ΕἾοΥ ἀρ. Ἐὰ5.ψ.6.5.20.6 

(}1.20.4858); ΗἸρρ.λαεν.7.33(ρ.220.13; Μ.16,33424); ΟΥ̓ τηΐγϑο 88 
Ρεπογπηβά ὃν (τι 8 ἀἰβοῖρ!εβ ἀπά σοπεπυϊπρ ἴῃ. ὈΠυγοῇ, Οτ. 
(εἰς.τ.46(ρ.96.1; Ν.ττ.7440}; 14..70.6,20(14; Ρ.149.25; Μ.14.2520); Κ΄. 

Ραεῤοῷ τΊ(Ρ.11.12). 
Β. οὗ μι οὗ Η. σμοςῖ ([5.11τ:1--2)}, Τυϑῖ. ἀΐαί.87.2(Μ.6,6844); 1, 

88. τ(68 54}. 
ΙΧ. τηϊοησίν, υοιηιε; 
Α. φφμαγε οἵ ἃ ἈσΥΠΌΕΥ, τοῦ, τηθαβατθιηθηῖβ οὗ 81Κ, Οτιεῖς. 4.41 

(Ρ.314.22; Μ.ττ.10074). 
Β. οἵ νοΐμινηε οὗ βουμᾷ ; ἱπ ἀθδδοιι᾿β ΟΥΎῪ ὐρὶπρ σοηρτερϑίιομ ἴο 

οβἴηρ τῆοτα ἰουάϊν, οὗ. [τι Ολνν5.(0.370.0). 
α. 

2674}. 
Χ. εἰρηίβεαμεε, βαγρονὶ; 
Α. γιραηίηρ ἴῃ ρει. μαθεῖν...τίς ἡ δ, τοῦ ᾿Ισραὴλ ὀνόματος [α5ῖ. 

ἀϊαϊ.τ2ς.τ(Μ.6.16ς 0); Οτ΄.70.32.2τ(13; Ρ.462.22; Μ,14.8000); τὸ μὲν 

τοῦ πατρὸς ἕν ἐστιν ὄνομα, ποικίλη δὲ τῆς ἐνεργείας ἡ ὃ. νυν εαἰφεῆ, 
7.7; οἵ εἰρηίβολμποε οὗἉ 5οτίρίατε μεταπλάττων.. τῆς ἱστορίας τὴν ὃ. 

ἄαιϊ. 5ίηρ,, οἰγοησῖν, ΟΥ ΜᾺ σαὶ, ({τ.ΖΑ0}.}3.τ8 (ΜΡ 1.7]. 

. εἰς ἐννοίας πνευματικάς ὕντ.Ος.3(3.120); 14..0.1.5(4.488); Ῥτος.(, 
σεη.::2(Μ.8.1408)., 

Β. ἐμρ!εαιοη, φερε, Ταῖ.ογαί.τϑ(ρ.20.14; Μ.6.8458), 
ΟΕ. ἄδί. βίηρ., ἐμρὶρίίν, υἱνίμαϊν, τη ἐἤεεί ὀγδόης ἡμέρας... 

δυνάμει δ᾽ ἀεὶ πρώτης ὑπαρχούσης Τυϑι.4ταἷ.τ38.1τ(Μ.6.7938}; Οτ ίονι. 
χ4.τάᾷ ἴῃ {εγ.(Ρ.ττο.14: ΝΏ.13.4218}); ΟΥτ. ἢ σαἰδε},.23.4} Β85. ἘΜ... τὸ 
(1.222; Μ.20..5330); ΟΥ̓ Ν γ88.0γ. αἰδοῖ. 31(0.146.12; Μ.45.96}). 

Ἐδυναμοδότως, ας ὦ Ξοηγε8 ΟΓ βοιθεν, Τότ Αὐιο ἢ, διτ( Μ1..2,240Ὰ). 
Ἐδυναμοειδής, ῥοιθεν- γε ΠοειηΡ, σοπίταβιθα ὑνἢ δυναμοποιός, 

Ὀϊοη. Αγ. ἠ.8,1(}},3.240Α}. 

δυναμ-όω, Ξἰγεηρίλοη, 1. ἴὰ ρθη. ἐν ἔργοις “-οἵ ἴ5α. ϑυμός] τὸν 
ὀργιζόμενον Τί Πάη 4.2; ΟΥ.7σ.1τ3.32(41; ρ.257.3; Μ.14.456Ὰ}; οὐκ 
αὐτὸς [3ς. ὁ νόμος] τὴν ἁμαρτίαν ἐδυνάμωσεν (Βγγδ. οι. 42.2 ΠΣ 

σον. (10.391); ϑ 0π65. ῥγουϊά.τοίρ.84.10; Μ.66.1232.); 2. οἵ Οσά 

ἐδυναμώθητε ἐν τῇ πίστει ἩρΙΓῚ.υἷ5.3.12.3; ἄγγελοι. «ἀπὸ τῆς... 

θεωρίας “-ούμενοι πρὸς τὸ τὰ ἴδια ἔργα ἐπιτελεῖν Οτ.0γ.27.τοίρ.360.30; 
Μ.ττ. 5138); πάντα τὰ ὅπου ποτὲ -υούμενα μετέχειν αὐτοῦ, καθ᾽ ὃ 
δύναμίς ἐστι, πεπιστεύκαμεν Ἰά. 70.τ.35(238; Ὁ.43.π4; Μ.14.808) ; τὴν... 
“ποὔῦσαν τοῦ θεοῦ δεξιάν Ἐπ5,4.6.6,2(0.254.1]; Μ.22.4170}; τῷ ἐλέει 
αὐτοῦ --ούμενος Αἰ Ππυμάγν, 7μ5.(Μ1.26.9814}; οἵ (Ὠχιβὶ διὰ τὰ “σούμενα 
δύναμις λέγεται 14..45.2..8(Μ.26.228.)}; ΤἘ45.15.τϑ4(1.514Ε; Μ.30. 
4324); ἀδιαστάτως “-ωθεῖσα 55. ἡ ψυχή] τῷ προστάγματι (τ Ν γ58. 
λορι. 8 ἴῃ Οαπὶ (Μι44.0484}; “"οἵ...ὁ τῶν δυνάμεων κύριος οὖς ἂν 

ἕλοιτο Ὀντ..4᾽»,.68(3.325}; ἢ [56. δύναμις θεοῦ] διὰ τὴν περιουσίαν τοῦ 

δυνατοῦ καὶ τὴν ἀσθένειαν «-οἵ Ὠῖοπ.Ατ,4.».8.2(Μ.3.802Α); 3. οἵ 
ΒυσορΊ ποπὶπρ ΌΚ ΡοννΕΥ Ἱπ ΠΙτθοῦ]ν εἴνεη Ὁν Οοά ἀλκῆς καὶ ῥώμης 
“"οὐσης τοὺς ἀγωνιζομένους Ἐπ|5.0.(".2.7{(0ρ.44.1ο0; Μ.20.0824}; τῷ τε 
τῆς θεϊκῆς ἐπηγορίας ἐπωνύμῳ “-ούμενος ἰά.1.2(ρ.100.7; Μ.20, 
1325Ὰ}; 4. Ὀν ΟἾΠΕΥ ΠΙΘἢ ἾΒ ΡΥΆΥΕΙΒ ταῖς εὐχαῖς ὑμῶν “-οὐμενοι ΟΥ̓. 
Νν95. Κγ τί Μ.46.1τορᾺ). 

Ἐδυναμωνομία, ἡ, παν οὗ ῥοῖοον, Του, Ατ,ἰ.η.8.1(}]|.3,8800). 
Ἐδυναμώτερος, 7107 ῥοιυεν[μϊ, οἱ ΒΜΥ τῶν δυνάμεων δ. προελή- 

λυθας δύναμις ϑορῇτ.Η.0»γ.2.τ8(}.87.32370). 
Ἐδυναμώτης, ὁ, εἰγεησίθομεν, ἸΡΏΓ.2.4631. 
δυναστεία, ἡ, Δ. γμέρ, ῥοῖρεν, αμίμογτίν ; 1. ἴὰ σοῃ., οἵ [6 5.π 

ἡμέρας ἔχει τὴν ὃ. τ, ΝαΖ.0»,28.3ο(ρ.69.8; Μ.36,608); οὐ..«συγ- 

χωροῦμαι τῷ ἀέρι δοῦναι τὴν ἅπασαν δ. τῶν τοῦ ἀέρος εἶναι νομιζο- 

μένων 1}.28.28(ρ.6ς.9.; 650); οὗ υτηδῃ, ΟΡΡ. αἰνίπε, βῬονευ, ΤΠαῖ. 
76γ.τ|τ5(2.406); 2. οὗ βθοιϊατ ροννοῖθ: ΠροΥῖδὶ, στ, ἠ. 6. 5.18.2 
(5.τοάδη.}; 14,6 ρ.ττ2(4.1184); οἱ πιὰρ᾽πίταςεβ, Το. ΜΟβΟἢ, ,γαί.70 
(Μ.8᾽.29378)}; δδῆποβ. ῤγουΐηεε, τιν 85. μην τί Ρ.ὅ4.10; Μ|.45. 
2034); 3. οὗ 5ρίτταλὶ δαϊμουν Παῦλος... κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου 
ὃ. ὑποτάσσων τῇ Χριστοῦ... «διδασκαλίᾳ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν (τ. ( εἰς. 
7.21(0.173.17; Μ.11.14520); 70.}).εἀγηιιαφεηιρὶ (ἀν. (Μ.ο6.8440)); 
4. οἱ ἀϊνίηε. δαυϊμπουίν, Οοπβί.ρ. 6]. νΖ.ἢ.6.2.7.26(}1.8ς.12378); 
Ογτιχρί. χἱὶ οα.7(6.22.17; 6.1530). 

Β. ἐγγαμην, ορῥργεϑσῖυσ γαῖ; Ἵ. ἦτ σεπ., ΑἸ μι σγη (ρ.232.41; Μ.26. 
68:4); οὐ γὰρ προσεῖχε τῇ ὃ. τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων ὙΠαι, 
[5αττ3(0.59.27; 2.250); τὴν πλοῦτον, τὴν ὃ, ἰά. [δγ.12:1τ4(2.478); τῆς 
τῶν Ἀρειανῶν ὃ. (ΓΡ(381)6ῤ.4Ρ.Ἔὐπα.ἢ.6.5.0.2(3.το28); 2. οἵ 56ου 7 
ΕΥ̓ΤΔΤΠΙΠΥ βίᾳ καὶ ὃ. χρώμενον ΑἸ ἀροΐ,5έε.τ4(ρ.98.20; Μ,25,2720); 
ΟΠ τγ5.1,α5.6.τ(1.1738); οὗ Τα] 6 η’᾽ 5 τείστι 45 δυσσεβὴς δ. Ορρ. εὐσεβὴς 
βασιλεία, ὙΠάϊ.ἦ..6.3.28..3(3.945); 3. οἵ ἀθπίοηϊς ἘνΥΒΠῺν οἱ νικῶντες, 



δυναστεύω 

καὶ δι εὐσέβειαν ἀποθνήσκοντες, καθαιροῦσιν αὐτῶν τὴν ὃ, Οτι εἰς. 
8.44{0.259.7; Μ.1τ1.15810) ; Ποιη. (Ἴορι.4.5; Τάδε, ἄναε.2: κ(2.1545). 

Ό, ἰουά οἱ βοιθεν; ἴπι σα ξδίορτς οὗ νίοθβ, Ὁῃσυβ.λονι.2 6.3 ἠῃ 90 ον. 
(1ο.622Ε). 

δυναστεύ-ω, 1. γεὶ6 οὐδ Ἄβγαρος τῶν.- ἀθνῶν..«““ων Ἐπ5.ἢ,6. 
1.13.2(Μ|.20.1208); 2. ἀοηηίμαίο, μοϊ4 τῦαν ουεγ τὸν τῇ φθορᾷ 
δεδυναστευμένον ἄνθρωπον" Μετ ΡονΡ  τ(ρ. βο4.10; Μ.18,ΔοΟΒῚ); τοῦ 
θυμοῦ “οοντος ΟΥΝΆΖ.0».21.53ο(Μ.35.1τ178}; ΟὙΝ γος, ἀρῥοὶ!, (Μ.4ς. 
1133}; 8. δ 1η ἰ᾿ι6 ἀφεθη απ » οἵ αι 5ἴαυ, ΟἸδηλόχο, 7 μο!.7τ(ρ.129.3τ; 
Μ.ο.δορτὼ. ᾿ : 

δυνατός, Α. τηῖσηὶν, ῥοισενξεἶ: Ἰ. ΟἹ Οοἄ ὅ μόνος δ, ποιῆσαι ταῦτα 
«ἀγαθά τ(ίφηι.61.3: πρὸ πάντων εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι δ. εἶ ᾿τά. 
το, 4; δι ἑαυτὸν πλούσιος καὶ δ. τυγχάνει Μειῇ,εγεαϊ. 3(ρ.40ς.56; Μ. 
18.3368); 2. οἱ Η, Οῃοβί ἴῃ ῥτορμθίῖς ἱπβρίγαξίουι τὸ πνεῦμα τὸ 
θεῖον ἄνωθεν ἐρχόμενον δ, ἐστι Ἡΐεττη.»Ἰαμ.ττ.21; χωρισθέντος ἀπ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ πνεύματος τοῦ δυνατωτέρου θνητὸς γίνεται Ταῖ.ογαί.γ(Ρ.7. 
30; Μ.6,821.); 3. οὗὁἨ ἁ ογοραῖίνε ρυϊποῖρὶς (ἀποϑι); 8. οἱ ἴανν οὗ 
Τιοροβ- Οὐεαῖοσ, οἵ, ποβείσυβ ἀποη. (Ὁ 5, Κοριίφεθο- Οποριςοδο 
ΔΙΊ δ, Ρ.351.12); Ὁ. οὗ δβοπβ, ἐ}.16(ρ.357.22); δ, οὗ οἸβαΐου 
(ΒΑ 5} 4680} δυνατῶν δυνατώτερος Ηἰρρ.λαεν.7.23(ρ.200.27; Μ'τ6, 
33108); 4. οἵ ᾿πΒρ᾿ ΔΈΟΣ οὗἨ 510 ν], Ὁ Τυβί, οὐ σγ,48(}1.6.3οοο) ; 5. οὗ 
ΟΒιβδηβ, σον. 48.5; φυλάσσων...«τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ ἔσῃ ὃ, ἐν 
πάσῃ πράξει ἨετπιΗΩΗ 4.7.1; δυνατωτάτους... «ἀποστόλους ΟΥ̓, 70.2ο. 
36(29; Ρ.377.3; Μιτ4.6δοΑ); ὁ. οἵ 500}, (Ἰ]δη, χε. Τ ἀ(οἱ. πτίρ.124.2:; 
Μ.0.6848); ἴῃ Ατἱβίοξο! αι νίενς δυνατώτερον... τοῦ σώματος ΗΙΡΡ. 
Ὺαεγ.7.24{0.2ο1.22; Μ.1ό.3511λ); ΜοΙῃ. Ἐνηηρ.ττ.3(ρ.140.25; Μ,18, 
2200); 7. οὗ ἴαἸ ἢ, Ἡφχμγ πη ά.0.1ο, 

Β. βοκεῖδίε οὐ γὰρ ἦν ὃ. ἀφανισθῆναι Ξο. τὰ πάθη] διὰ τὸ ἐκτικὰ ἤδη 
καὶ ὃ. εἶναι Ἰτϑη. ἤσεν,τ,4.5(81.7.488.}; ἴῃ ΡΏχαβα ἐν δι: ἐφ᾽ ὅσον ἣν ἐν 
δ. ... δηλῶσαι ὑμῖν Βαγη.17. 

Ὦ, ποαξζ, 85 βυβρεξ,, ῥοῖσόν, (οηβῖ.ο».5..,2ο(ρ.184.8 ; Μ,20.1206Α}; 
ΑἸἴαν, Αηἰοη. 28(Μ.26.8820); τοῦ δ, τῆς ἐνεργείας τοῦ πνεύματος 
ΤΠατΜορϑ5. Ἐρὴ.6: τ](ρ.103.15; ΝΜ 66,9200); ΤΗδέ Τά δ: 5- τί. 
672); του. Αὐ,4...8.2(}1.3.8024). 

Ἐδυογαμία, ἡ, δίρανιν, Τάτ, Θταα, ρ}.1.24(Μ.00.085Ὰ): 
Ἐδυοπεντεκαιδεκάς, ἡ, ΦΥΟΉΡ ΟΥἩ ϑαγ οΥ δουσηΐφοτι, ΤΒαγ διυα, , 

1 5ι( ΜΝ 90. τορόΠ). 
"δυοὔπόστατος, οὐ πο ῥέγεοης, ΤΒάτ, δευα, ἐροη. τ(1.99.480). 
δυσάγγελος, μη ομοηρ εὐ, Τά ,ἐρ.τ(4.τοβ2), 
δυσαγέω, ῥερξογηι απ ἱγιρίοις ἀσεᾷ, ΜΕ]. ρα55.14 Ὀ.12.14. 
Ἐδυσαγκάλιστος, παγά ἰο οηδγαςο; ταθῖ., οὗ πετρεῖοβ, Γάντη. Τγίρι. 

3.4(Μ.30.8280). 
Ἐδυσάγρευτος, λαγὰ ἰο φαἰεἶι, Ἰδᾶτα.ἱγοβ ἢ τοδιη. (ρ.19ο.11). 
δυσάγωγος, ἠαγά ἴο ἰθα(, γεῤγαείονν, ἴῃ σοπ. δι πρὸς ἀρετὴν τὸ 

γένος τῶν ἀνθρώπων Ἐα5. ον, Ἷῃ Ῥοαί(ιθοῦ; Μι20.2128}; νοῦν...δ. 
ὕγγ, [οεἶ.8(3.2ο70); ἰᾶ, ἄγη,46(3.3018); τὸ δι σῶμα 10, ίοῃ. ἄγη. 
Οεο.ϑ(Νέ.οό.14008); 650. οὗ [5186], {Β685..5.187(1.5170; Μ.20.4374}; 
ΟΥ Ν, νβ5 μην, (Ν1.46,4338)}; Ονχ ον. (1.744); ἴα, σίαρλ. θη. πᾳ. 
1620). 

Ἐδυσάθεος, ουΐέγν ἀθηγίηρ (οά, Ξαρετ]., Ογτ.αάον, (1. τ] ςῈ). 
Ἐδυσάκουστος, λαγά οὐ ἡραγίησ, Ἀθαϊ. ἃ5. βι5ι. τὸ ἄνουν αὐτῆς 

ἴ5ο, τῆς ᾿Ιουδαίων συναγωγῆς] καὶ ὃ. πρὸς τὰ χρήσιμα δῖ. ἐγορὶ.4. 
τίρ.250.1το). 

δυσάλυκτος, λαγά ἰσ φοεάῤρο, ἸΑΡΟΙ] νηοί Ῥο.τ4: τ(ν.1. δυσάλευτον 
Μ.532.132280). 

δυσαμάρτητος, {ΠΠ|6 ἰΐαδὶε ἰσ εἴη, ΟΡΡ. πολυαμάρτητος, 345. 
γεμιε, (2.202) ; ΜΊ,31.6288), 

“δυσαναβίβαστος, ἠαγά ἰο ὀγίῃρ δαεῖ δι ἡ ψυχὴ ἐπὶ ταῦτα ἀφ᾽ ὧν 
ὠλίσθησε καλῶν Τα (0050; Μ.6, το 30). 

δυσανάγωγος, παγά 10 ἰφαΐδ π᾿ ῤ0 τινές εἶσι πήλινοι, καὶ ὃ. (ῆγνϑ. 
δοαμα.7(3.4774); Ια ογμκι, (2.900); Ιά.Κοηι.3,5 1τμ .10.(8.238}; 
5υηθβ. αΐυ, δ(ρ.2οι,0; Μ.66.ττ778). 

Ἐδυσαναθετέω, ἰ056 ᾿έαγί, ΤΡὮΥ,.3,2020. 
᾿δυσανάφορος, λαγά [0 δδαν, 1565.}ον.14.3(2.τ240; Μ.31.4404). 
᾿δυσαναφόρως, 50 ὡς ἰο δὲ αἰ ει ἰο ΕΠ περ; ταῦ, ἄτοννθν ἐγειάς, 
ῬΆ]]οςὶ, ἢ. 6.1ττ,3(}|.6ς. Ξ074). 

Ἐδυσανέγερτος, ἠαγά ἰο ἀγομδε, ΤΗτ, δε, ἐρΡ.2. 51.90.15 610). 
᾿δυσανόδευτος, ἠαγά 19 εἰϊπιῦ, 8εν. ΑὈτ,αρ. καί. 70. τ ττοίρ.325.31). 
δυσάνοικτος, ἠΠαγά ἰο ορεη, Το. ἢ τα  ξεαὶ τοί .88,0370). 
δυσάντης, ἠαγί ἰ0 εἰϊηη ; σοτὰρ., ΑἸΘΧΟΙ͂,γς ΜΠ] απ. 2τ(0,:98.24). 

- Ἐδυσάντλητος, ἠαγά ἰο ἀγατ (οἵ νυϑϊοτὴ ; τηϑῖ., Ἐυβίχαςυ, Επμίγεξ. 
τοι(Μ.86.23880), 

Ἐδυσαπόφορος, ἠαγά ἰο δδαν, εττα. ΟΡ ον. 2(Δ{.8.2648). 
᾿ Ἐδυσαυχεν-ἔω, δὲ γε αοίονν «ποῦντας ἐκ τοῦ θεοῦ Ματςο. ΠΙδΟ. 

ὡς ΡΟνΡῖ,.73. 
Ἐδυσβασάνιστος, Παγά ἰο ἰ65ἰ, Ογας, 51.7.18. 

392 δυσηνιάστως 
Ἐδυσβάτευτος, πευϊζ, 85 5ιι5ι., ἀειμν οὐ ἀρῥγοαεῖ;, Ὑμάτιϑεμά, 

φαμὶ. 2.6(0.550). 
Ἐδύσβουλος, 1|1-αὐυτεεά, Ογας. 51}. ττα. 
δυσδιακόμιστος, 1. ἠαγά ἰο δέαγ βαπτιζόμεθα γὰρ εἰς ἀπόθεσιν 

ἁμαρτίας καὶ οἷονεί τι δ, ἀληθῶς φορτίον ἀποτρεπόμενοι τὴν ἀσέβειαν 
νγτ. 19.2.4(2.2838); τηεῖ,, 14, σάογ, τΑ(τ. Ξ00Ε}); 2. λαγά ἰο εαννν ομί οτ 
ῥεζονηι; οἱ ἃ ταβὶς, Ὀγτ ἰπομπίροη, τ᾿, 6Βο0). 

δυσδιάλλακτος, ἠαγά ἰο τεεοπεῖΐο, ἐρερίαεανῖε, Τιβοπὶ. Ἡ ποπορῇ. 
ἰαϑεϊχηοηία( Μ.86.18408), 

Ἐδυσδιαπόρευτος, Παγά ἰ0 βαες ἰπγομρ,ι, ἙΝναρΥ, ἤ.6.2.π(ρ.ὅς.τς ; 
Μ.86,2541.Ὰ). 

Ἐδυσδιάτμητος, λαγὰ ἰο ἐμ! ἰξγοισί,, ΟὮγγβ. ποι 10. 5 ἐρε Κορε. 
(0.527). 

Ἐδυσδιατύπωτος, παγά ἰο 1πομ 4; ταεῖ,, (τυ 5." 75.4.2 ἠπ 2 Τύνη. 
(11.7534). 

δυσδιάφευκτος (-φυκτος), λαγά ἰ0 ἐδέαρε, ΟντυΡς 96: 3(}1.60. 
1248}; 1.αὐον.7(1.238Ε); δυσδιάφυκτον 14,0 ς5,3(3.140), 

δυσδιεξίτητος, ᾿αγά ἰο ρεὶ ομΐ ο, ϑγτιεβ5.ρ.τοά(Μ.66.1481:). 
δυσδιεξόδευτος, Ξε ἴοτερ. ὃ. πραγμάτων πλοκή ατΝ 85. ν. 

Τα (Μ.46. 9540); ἀνάγκη...δ. (ῇγγϑ. ἤν. 1.2.2 ἐη 2 ογ.(το. 522Ε)} 
1760, Β.εῤ. ΤΑρΛΙ 2(ΜΟῸς. 3488). 

δυσδιήγητος, 1. λαγά ἰο ἀσεεγῖδο, ἱμαάοςεγίνανῖε, ΟΥ. 70.20.2(ρ.328. 
18; Μ.14.573}) τὴν δ. σοφίαν [1.6. οὗ Οοα] {Β45.15.τπο( στ; Μ. 30. 
3000); ῬΔ]]. ἢ. απ. 36(ρ.τού.τς, ν.]. ἀδιήγητα Μ.34.11700); Ογτε.70.τ 
(4.80); Τμάτ ἡ. γεὶ.τϑ(4. 1251); 2. αἰ οὶ 9 εχεροεὶς, ΟΥ. 7ο.τὸ,30 
(23; Ρ.215.21; Μ,14.381Α}. 

δυσδιόδευτος, ἀἸΠ εμΐ! ἰο ἐχρίαὶῃ; οὗ ἃ Ῥαβϑαρο οἵ βοπρίιτο, 
ΟἸντηρ. 7οῦ 22: τ5(Μ.93.2450). 

δυσδιόρθωτος, Παγά 10 «εἰ γίρλ!, {Β45.1ς τταίτιάσδα; Μ.30.3018); 
Οβγυβ ον. 6 0.1 τη ΜΠ. (7.6ο6Ὰ}; Ἰ5] 4. 6]. ἐρ». 5.224{ὯΠ.78.τ4688). 

δυσείδεια, ἡ, τρί ηθς5, ΟΠγνβ, ἤσηι.74.4 ἐπ Η ἐδ (χ2.π46Ὰ); Ογτ. 
ἤον ῥαδελτο. 4{(53,1274}}; Μείδε,μαὶ, ἤσνι. 4(ὉΠ.64.ττβτΑ). 

δυσείμων, 2|1-ἀγεπεεά, ΟἸετη, φ.ἀ.5.55,5(ρ.182.11); 710.Ὁ1 Η.ν».70.}. 
26(Μ.94.4684); τιεΐ,, {70.}.8...2(Μ.06.8680). 

δυσέκβατος, 1. ἀαγά ἰο ξοίἰοτο ἰσ 1.6 ἐπα, Ογτιποηι,Ρασεῖιι τ(τϑ, 
2024}; 2. μαγά ἰο ἐξέαρε, Ονας. δ}.7.τοο. 

Ἐδυσεκβάτως, 50 ας ἰ0 δδ γοϊμείαηὶ ἰο φὸ οὶ ὃ. εἶχεν ὁ δαίμων ὅ 
κατοικῶν ἐν αὐτῷ (41].0. ΗνΡ.(Ρ.79). 

Ἐδυσέκβλητος, λαγά 0 εαεὶ σμί; οἵ ἀον]}, ΟΝ, γ55.0γ.ἀοηι.4(Ρ.82. 
22; Π0}]. ἴοτ δυσέκκλητος Μ΄. 44.11728). 

᾿δυσέκφραστος, οὐ ει ἰο ἐκρομηά, ΟγτιΟς. τρί, τότοὺ ; ἰᾷ, ζαΐν. 
τ(63,20Ὰ}). 

δυσεκφώνητος, ἠαγά ἰο ῥιὶ ἱπίο τρογᾶς δι ... τὰ τῆς θείας φύσεως 
ἴδια ὕνΥ. [0.1 Ῥχγοδηι. (4.80); ἰ4,ε}.4ο(Ρ.28.24; κ3.1τ80). 

“δυσέκφωνος, παγελὶν Ἐροίεη ΟΥ δχργεθοθ, Μας, Ἡρτ. αροον.2.»τ 
(0.42.9). 

Ἐδυσεμετέω, γείεἶ;, ΑὙὐφτῃ, ρος ο(Μ. τοῦ. 5644). 
Ἐδυσέμετος, γείεἠΐησ, ὅν ποβιεῤ. το Μ.66.1 πολ). 
᾿δυσένδοτος, λαγαΐν γιοίἀϊηρ, οἰμδύονη ᾿Ιουδαίων..«τὸ σκληρὸν 

τοῦ τρόπου καὶ πρὸς εὐσέβειαν δι Ἐλ15.4.6.7.1{ρ.30 4.10; Μ.22.49070}; 
ἦδ.9.5(ρ.4τόττ; 6724); ΓΟ γυϑ. σία. 4.4(2.54Ε); [4.ἠογη.6ο.: Ἰῃ [Μ!. 
(γ.θούλ. 

"δυσεξάγγελτος, οὗ ευτΐ γερονγὶ, Ἰ5ϊᾶ.Ῥ6].6}}.1.2417}1.78.3320). 
᾿δυσεξαγόρευτος, ΤΟ ΟῊΡ ἴο μεν, δεἤοὶ το ἰπ 70, ΟἸ τη. αὶ. 220}. 

88,076). 
ἐδυσεξάντλητος, λαγά ἰο ἄναιο; οἵ ναῖον, ΤΡτος,.Ργ.2ο: ε(Μ.87. 

1424}). 
ἸἘδυσεξάνυστος, ἀἠιεμ ἰο ἀεεονῤ[ίδ!; δι τὸ πρᾶγμα Τμᾶτ, Θιυά. 

ἐΡ»}.2.5τὩ1(}.99.τ261}}. 
δυσεξίτητος, 1. Παγά 0 κεί οὶ οὔ, Ογτ Ναἶ.2ο(3.40908); 2. καγά ἰο 

ξει γἱὰ οὐ, ἸΔ.αἀογ.2(1.678); 14, ρἰαρᾷ. ἔχ. (1. 2οο0). 
δυσέξοιστος, ἠαγά ἰο ἐχρίαΐμ, Οντ. {μἶνι.τ(63.10}}; ἐδ, (ΖοΑ). 
Ἐδυσεπίδεκτος, «[οῖῦ ἰ9 γρερίυο ὃ. τῆς ἀληθείας τετύχηκας ΤΟΥ. 

Νγ95..Αγ,εἰ δα.7(Μ.4:.12800)}. 
ἐδυσεπιτήδευτος, Π᾿αγά ἰο ῥμὶ ἱμίο ῥγαείΐοο, Ὀνγτυλβοντι ραβεῖ τι 

(55.1434). 
Ἐδυσέποπτος, οὔξειγ6, Ονγ. αἀον.6(1. 2028). 
δυσέργαστος, τΠπ01 τη ἰο τρονᾷ, Ογτ. ἄρ. τπ(4.6 44). 
δυσέργεια, ἡ, εἰ᾿ισοίδῃπεξς, εἱοίμ, ΟἸθιη.  ν.4.2τ(ρ.3ος.32; Μ.8. 

132414Ὰ}. 
Ἐδυσεύναστος, ᾿αγά ἰο «οοἱδα, Ογτι ρίαρλ εν. 6(1.18.485). 
᾿δυσεφίκτως, 50 ας ἰο δα Παγά ἰο ργαφρ, Ὀϊάντη, Τγίη. τ χ8(}}.30. 

3480). 
δυσήνεμος, 1, εἰογ7» τὸ ὃ. τῶν ἀρκτῴων Β45.ἢεχ.7.4(1.6)ς ; Μ'.20. 

1570); 2. μοΐξονιε δι ὀδμή Νοπη,ῥαν. 70.τττ30(Μ.43.8458). 
Ἐδυσηνιάστως, γεϊμείαπΐν, ϑγτιθβ,. ](Μ.66.τη8οΑ). 



᾽ δυσήνυτος 

δυσήνυτος, Παγά ἰο ἀεεονιρ δῖ, Όγγ.15.2.3(2.267Ε). 
δύσηχος, μηῤίδαξαηί ἴθ δομηά, ΟτιΝαζ.αγηι.1.2.28.245(Μ.51. 

8744}; 802.1.6.1.25.4(}}.67.14808); 1ο«δομ. ἀγνηΟὐ0, (Μ.06.13064). 
Ἐδυσϑαλάττιος, εἰογῖν, ἘΡΙΡΠ ἤσεν, 28,8(ρ.320.25; ΟΠ). ἴοτ 

διαθαλάττια Μ.41.3888). 
δυσθϑάνατος, 17:66 1ἸΏ ἃ ἐαγά ἀεαϊβ σώματα τῶν ἐν ναυαγίοις... 

δυσθανάτων ΑἸΒ6Π4Ρ.γ65.4(ρ.52.5; Μ.6,0814). 
Ἐδύσθνητος, ἀγίησ α μαγά ἀφαϊἑ ὁ δύστυχος Θεόδωρος.--θανάτῳ 

ἀώρῳ ὃ. γεγονώς 170.1).ἐῤ.ΤῊΡὨϊ. “8(Μ.95.3818). 
Ἐδύσθρησκος, Ξμῤεγοίἑΐουις, Ἑπάος, ΟὙγ.2.8(}}.8ς, 8454), 
δυσικός, ν. δυτικός, 
δύσις, ἡ, σεη της; τυθεὶ Παῦλος...κῆρυξ γενόμενος ἔν τε τῇ ἀνατολῇ 

καὶ ἐν τῇ δ. ... ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς ὃ. ἐλθών τΟίοηι. 5.1; ἴσυι Κοη.2.2; 
Πέτρος...ὁ τῆς ὃ, τὸ ακοτεινότερον τοῦ κόσμου μέρος..«φωτίσαι 
κελευσθείς ΟἸθη..6Ρ.τ(Μ.2.32λ); οἵ ψεβίεγη ροσίίοπ οὗ δβηρίτε οἱ 
κατὰ τὴν ὃ. ἐπίσκοποι ΑἸΒ,αροϊΟρη6,.2](}.25.6298) ; Οντ.αὐον.τοίτ. 
3358}; Γμαΐ.6}.7ο(4.1120) ; ν. δυσμή. 

Ἐδυσκαταληψία, ἡ, ὐἰέεμν 96 τον ργεδδησίοη, ὄψεται. οὕτως 
οὐδὲ τὸν θεόν, εἰ μή τις εἰσέλθοι τοῦ τῆς ὃ. ἔνδον παραπετάσματος ΟΥ̓. 
ἐχειΐῃ 5.17 :τ2(Μ.τ].τ120}; ὡς ἔν γε τοιαύτῃ δ. θεωρημάτων ΟΥΥ. 
αἄον.τ3(1.4588). 

δυασκατανόητος, ἡαγά ἰο πηπάονείαηά, ΗἩτρρ.ἠαθν.5.7(ρΡ.8ο.10; Μ.τό. 
41308); Οτ Ν γ85.10}1.3 ἴῃ Οαηϊ.(Μ.44.8170); 14 μη. ττί(2 Ρ.268,33; 
Μ.45.8770). 

Ἐδυσκατάνυκτος, “αγά ἰο ῥγίεϊςς ὙΠ σοι ραποίίοῃ, 1518. ῬῈ], Ρ. 
τι 46ο(}.78.4368). 

δυσκάτοπτος, Παγὰ ἰο ππάεγείαμα δ. ... τῶν ζητουμένων ἡ γνῶσις 
Οντιαΐον. (1.616); 14. ς.32: 4(}1,69.872}) ; 1ἃ.15.3,2(2,4030); ΟΙγτηρ. 
17οὐ 4ᾳ:τ2-τ6(38.03.}30). 

δυσκατόρθωτος, 1. λαγᾷ ο ἀραὶ τυΐει; οὗ ἃ αἰ ΠΠσα]} τεαάϊπρ, Τάτ, 
ορϑβ.Οαἱ.1:4(4}1.66.0ο00); 2. λαγά ἰο γενισάγν ΟΥ 53εἰ γὴρἠ, δτς. ΕΥ. 
οῤιδοι τοί ,65.10458). 

Ἐδυσκίνησις, ἡ, ἰ0551ρ οἵ ἃ Ροαΐῖ, ϑορῃγ ΗΠ ν Ογν οὶ 7σ. 
(Μ.8).34498). 

Ἐδυσκληρία, ἡ, »::5}ογμηε, Βα5.ἤοηι.8. (2.66 ; ΜΙ.31.3168); ΟΥ. 
Νυ55. πη τί Ρ.388.32; Ν',45.11170); ΟΠ τυ 8. ἀηηα 2.τ(4.1120}; 
Τμάι. Τγίη. τ (1.7: ττόδ0), 

Ἐδυσκουσσίων, ἡ, (1,8ἴ. ἀΐεις 510) σχανημαϊον οὗ ἀεοομηξδ; τεῖ, 
1,.5.12:48, ΝΠ. 6 ρ}Ὀ.2.22(Μ.79.2008). 

Ἐδυσμαχής, γεδείϊ οι5, Ογτ. Ἐς, 4ο: τ] }1.60.8ότο). 
δυσμάχητος, μαγά ἰο βρδὶ αραΐηδί, ΤᾺΡΒη οἰγοἢ.Ρ.207(Ν 1. τοϑ. 

"284). 
δυσμενής, Πο5 16; 45 βυϊθβῖ,, ἐδ6 ἐηότην; οἵ Τ)6ν]}, 4. Τάονι. Α 44 

(ρ.162.1); Βα5. ον, τ. ττί2.171Ὲ; Μ.31.5600); ὙΠαϊ, Εεοοἧ,31: ττ(2. 
938); ὁ κοινὸς ὃ. Ἰά ̓ αον.2 Ῥγοοιη.(4.327); Οὐ Απίϑαῤί.2.το( 1.88. 
τ881.}. ὶ 

ἀδυσμετακόμιστος, αἰ] εἰμὶ ἰο ἱγαπδρονί, τηϊγαείαδία πρὸς τὴν ἄνω 
πορείαν ὃ. [3ς. τὸ σῶμα] ΝΜ] αρη.4(Μ.19.0730); Ογτιαάον, (1. 
618); ἰᾶ. σίαρ". Εχ.5(1.3308); ἰ4.15.3.χ(2.3201Ε}; γνώμης -ε,τὸ δ, 1ά, 
Ος.τ3ς(3.1678). 

Ἐδυσμετανόητος, Παγάϊν ἰο δὲ γεῤοηίοά, αἰγποςὶ ὑεγοηά γεῤοπίαησο, 
Μαγς, Ετιοβιίσειτι ππί Μ, ὅς. 9120). 

δυσμή, ἡ, 1. φοἰΐησ, σμηϑεὶ; ταθῖ., οἶοδα οὗ Ἰ1ξ6 ; οὗ ἐπ οἱ Ῥγββδθπῖὶ 
αρε ἐπὶ δυσμαῖς τοῦ παρόντος αἰῶνος Ογτ. Κοητιπιτά(ρ.τδά4.1ο; ΝΜ, 
74.7858); 2. τοεξί ; τοῦ, Ὀδρί 5281 τεππποίδτίοιι πιδ 48 ὈῪ σδμ δα 
ἑαοϊηρ᾽ γεϑὲ (45 τοαϊπὶ οὐ ἀδυκηθθθ 8π6 Βαΐαη), ὕντ. Η  καἰεοῖ,.το.2; 
ἦδιτο.4; σύμβολον τὸ στραφῆναί σε ἀπὸ δυσμῶν πρὸς ἀνατολήν, τοῦ 
φωτὸς τὸ χωρίον 18.10.0; τεῦ, ΑΡδο,.1:8 ὃ, δηλοῖ κατὰ τὴν ᾿“Βλλάδα 
φωνήν...τῆς Ἀραβίας τὸ ὄνομα. νοῶ δὲ...διὰ τῆς Πραβίας τὴν σάρκα 
ταύτην...τὴν ὄντως δύσιν καὶ γενομένην διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἀληθῶς 
λεγομένην Μαχ.ερ.8(Μ,01.4444). 

δυσνόητος, μαγά ἰο δ εὐπάἀδγείοσί, Πττὰ. οΐηι.9.τ4.4; ἘΡΙρἢ ἤκεν. 
42.1τ(ρ.124.24; Μ.41.728Ὰ}; τεῦ, 2Ρείτσ,2:τό δοκεῖ δέ τισιν ὅ... Παῦλος 
ἐύτένα λέγειν... «δι... ὅτι δὲ σοφίας τῆς ἄνωθεν μεμέστωται ταῦτα οὐκ 
ἔστιν ἀμφιβάλλειν: λαλεῖ γὰρ ἐν αὐτῷ ὁ Χριστός ΟΥΤ.ΤΕ5ρ.τ2(ρ.596.5; 

63,3704}). 
Ἀδυσνοήτως, 50 ας [0 δὲ μαγῆ ἰο πρἀογείαπα, Αἀδτη ἀΐαῖ.τ.23(Ρ.44. 

2; Μιττ.τ)400). ᾿ 
δύσνους, εἰμ ρτά, 1514] ἐρΡιτιου( }.78,240}). 
Ἐδυσοκνέω, δὲ ἰσεγ ΟΥ εἰοίῦ, ἘΡὮΓ. 4.960; Τ,Θοπτ.Ν.υ..}.. ἘΪδερ1.30 

(Ρ.62.1ο). 
Ἀδυσόρεκτος, ἰσεϊίῃρ ἀεείγε, πᾶν τον, 7(}1.97.936.); θεὸν 

πρῶτον καλὸν καὶ ἔσχατον ὀρεκτὸν ἀποκαλεῖ καὶ ὃ. (οβΙη. ΜΕ]. οΠοί. 
ττΊ(}1.38.552) ἰὴ το ΝΖ. αγη}.1.1.5-6. 

Ἐδυσπαραδεκτέω, ἀεεερί τοῦ! αἰὐδομίν, Οτ. [0.2.20(24; ».86.22; 
Μ,14.1τ65Ὰ}. 

Ό2 

3093 δυσφημέω 

Ἐδυσπαραστάτως, οὐξοιγεϊγ, τεῖ. 70.4:42 ὡς ἰδιώτης δὲ τῷ λόγῳ 
ὁ ᾿Ιωάννης ὃ. ἔφρασεν ὃ νενόηκεν ΟΥ̓ [0.13.54{53; Ρ.284.11; Μ.ιχ4. 
500})). 

Ἐδυσπαύστως, 50 ὧς ἰ0 δὲ λαγὰ [0 ἀῤῥεέαάξε, ἘῤΡ.Παιρά ΑΡ.Ἐύ5.ἢ.6. 
5.1.57(Μ.20.4200). 

δυσπετέω, δε ἐηραϊἑδηὶ, δο ἐπίοίδγσηϊ, ς, πρός, Οο,βῖ.0γ.5.ς.22 (0.188, 
17; Μ.20. 130 40); 608., ΜδοιΜρη,αροῦν.4.3ο(ρ.221.12); ἘΜαχ καρ αἱ. 
48(Ν1.90.141τ28). 

Ἐδυσπλοέω, παῦε ἃ γοιρὶ! υογαρε, Βαβ.μοηι.τ4.4(2.1250; Μ.31. 

4528). 
δύσπλοος, ἀαγά ἰο παυΐραίε, ἘΡῚΡΠ ἤαεν.37.ο(ρ.62.4; Μ.41.6538). 
ψξδυσπράγημα, τό, τηἰδγογίιε, ΟτΝ γβ5, λον ΐῃ τον: δίΜ.46. 

4020); ΟΠ τγϑὶρρ.εηειῖρ Τμάν.(ρ.60.3). 
Ἐδυσπρόσβλητος, ἠαγά ἰο ργαῤῥῖό τοί, ταβῖ., Ουτ, Γωἰη.3(65.080). 
δυσσέβεια, ἡ, ἐρεῤτείγ, ἴῃ απ. ; τεῖ. βεηθαίορν ἴῃ ΜΙ. διὰ τὴν ἄγαν 

δ. αὐτῶν παρέδραμε Ἶϑ(. τρεῖς βασιλέας] ὁ εὐαγγελίστης ΑΥτΊο,ΔΡ.ἐαί. 
Μετ: τΊ(ρ.9.8); δ. τῆς κατὰ θεὸν πολιτείας τοῦ ᾿Ισραήλ Αἴῃ,σα. Ὀ 5.58 
Ῥτοδιῃ.(Μ.27.2640); ὃ., καὶ δεισιδαιμονίᾳ, καὶ πάσῃ παρανομίᾳ 
συζῶντας Τμάι. ᾿-.25:τ(1.764); κατάλληλος ἡ παρανομία τῇ ὃ. ἰὰ. 
Ἐονκ.χ τ 27(3.26); οἱ Τενίϑα αταξαάο τὸ (Ὠχίβε, Ἐπ5.4.6.2.3(0.76.10; 
Μ.22.13718}; ΔΙΆ εχ. 5.50 ῥρτοθαι. (2694); Οὐηςί, Αρβ.5.14.20; οὗ 
Βεσαβύ, Επι5. ΜΖαγεεϊ. τ. τ(ρ.6.19; Μ.24.7244}; ἡ κατὰ τοῦ πνεύματος 
ὃ. ΠΙάντη. ({Βα5) Εμμιία,312Ὰ; Μ.29.7488); [5140 Ὲ6].2ρῥ.1.245(}. 

᾿η8.322}} ΟἹ Ῥαρδηΐδπι, Οὐηδί.. 4}}.2.23.1; 1δι5 5.1; ΤΠατ. ΤῊ. 21:12 
(3.705); οὗ (ΟὨτιβείδηι τυ ἔτοπὶ ραραῃ βἰϑηάροϊηι, ΜΝ]. Αγαάμ. 6 
(Ρ.128.2:). 

δυσσεβ-έω, 1. δὲ ἐπιρίοιις “’ούντων δοξασμάτων ΟΥ. [᾽.54 τῈ. 70. 
(Ρ.528.50) ; ἐάν τις τῇ ἐπιθυμίᾳ χρῆται πρὸς νόμιμον γάμον, οὐκ ἀσεβεῖ, 
πρὸς μοιχείαν δὲ ὁρμῶν “-εἶ Πον ΟἸδηιαρ τ; Αδαρ. 5.58: τοίΜ. 
27.265ο) ; 2. Φρεαξ ἱγγουογομεῖν, Ῥγεαεῖι ἡπηρίοις ἀοεισίηθ, ῬΡαϊοϑί, ἢ.6. 
8.3(ἡἴ.-δς. 5578); Ῥα55., ἘναρτῪδ.1.4{ρ.9.30; Μ.86.24208); 8. ἱγεαὶ 
Ἰγγευεγοηίῖν, ῥγοΐαηο, Ο 80.153. Ρεν5.2.373(λ1,02.12364); 14. Πεγαεῖ. τ. 5 
(ΜΜ.02.12074}. 

δυσσέβημα, τό, αεὶ οὗ ἐφεῤίοῖν, Οοπδῖ. 0. 5,0,0,3.52(ρ.00.28; Μ. 
20.11134}; μὴ ὀμνύειν. «μήτε μὴν τὸν οὐρανὸν... Ἑλληνικὸν γὰρ τὸ ὃ. 
Ονηεὶ. Α͂ΡΡ.5.12.6; Τμάτ,᾿.γ61.7(3.1174); οὗ Πετφθν Ἀρειανῶν τὸ ὃ. 
ΒορΡἢτ. Η. 6. ςγη(Ν.87.21538), 

δυσσεβής, ὑμρίοις; οἵ Ῥαραη5,  ιάντα {Β85.)} μη. 5(1.3080; Μ. 
20.7408); Ὑμάᾶτ,(ο].4: τ8(3.496); οἵ ΒεΙεβν, Επ5.ἦ,6.4.7.4(Μ.20.3160); 
14. ἐλι1.π(ρ.64.2ο; Μ.24.8338)}; ΑΥἸΒ.ερ δόγαριττ(Μ.26.5328); 88. 
μοχ.σια(α τες; Μ,20.368); Τμαῖ.ἢ.ε.1.13.5(4.184); ῬΜΠοβί. ἢ.6.3.15 

(Μ.δς. σοσο); οἵ Βεγεῖίοβ, Ουτ. Η. ἐαίδοἤ,τό.9; Οσηςί. Αρρ.6.18.3; 
Ῥμεοσε. ἡ .6.7.2(}1.6ς.5378); Τυβίπ.εοη(ρ.9ο.8; Μέ.86,.1ο 30). 

δύστοκος, δεαγίηρ εὐιϊάνεν! τοῦ! ῥραΐη; οἱ Ἐνε, θο.ΡΊ5. αν, 

ΟἹ .53. 
Ἐδυστράχηλος, ἢ ἤξαῦν ΟἹ [6 περὶ, ὅεο. Ῥ]5.5ὁηαν.16(}.02. 

17418). 
πδύστρεπτος, ἠαγ ἰο ἰῃγῊ αεἰάο, ἱμουϊίαρο, (οτιδῖ,ον. 5.6.5 2(ρ.188. 

20). 
Ἐξδυστροπεύω, δ6 ῥέγνεγξε, Β45.6}.200(3.4350 ; Ν..32.10444). 
δυστροπία, ἡ, γηογαὶ ῥεγυογείίν, εὐἹ ἀϊδροσίίομ, ΡΤ. τ. 2610 ; 

ΟΠτυβ ἤμουν. 8.7.1 ἴῃ Μ|.(7.811Ὲ}; ἰά μονα. 9.2 τη τον. (το.168)} ῬᾺΙΙ. 

λ.1απιςιπτοίρ. 8.16; Μ.534.το650); οὗ Ἰ)εν}}, Ὠϊοά. 5.0: 13(Ν1.33. 
τ6250}; Ὀγτιαάον.3(1.τοοῦ); ἰά.Ὁς.το: 3(Ν1.60.7020); 14...5.3.1(2. 

4868}; 1}.(3800); οἵ ἀεαίῃ, 14.Ος.το6(3.1800) ; 14. Ν αἰ! 32(3. 5100); 14. 

7ο.γ1(4.6928)} Ευάος γρνγ.2.126(Μ.85.8400) ; ΡΙΓ,., ορῖΐ τῦαγο, γτ. 
Ῥε γτατί 520); 1ἃ.7,ε.τ7:20(Μ.72.8400)}; ΙΔ αροὶ. ΤῊ ΔΙ. 4{Ρ.123.27} Θ΄. 
2170). 

[Ἐ]δύστυχος, -- δυστυχής, μρρογίμησίε, 4..Δ1|.2τ(0.247.13, ΟῊΕ Μϑ 

ΟὨἶν). 
τος ουξ τωνεον, μαγά ἰο τιδᾶμε; οἔ ἔαϊϑε ἀοοίτπο, “ρορίμἠ. 

Μαε. 4ερ.(λ1.34.2128). 
δυσφημ-έω, 1. αςΞεγί εἰαμάεγοιεὶν μήτε ποίημα τὸν υἱὸν ἢ τὸ πνεῦμα 

οὐήσῃς Ὠτάγτα, (1 Β45) Εμη  ο7Ὰ : Μ.20.7460); ῬΗΠοβί, ἢ. 5.4.τοί Ν. 

ὅς.5248); 2. γευΐϊδ νόμον δὲ καὶ προφήτας “εἴ [50. ΑΡΕ]165], ἀνθρώπινα 

οὐ φάσκων εἶναι τὰ γεγραμμένα ΗῚΡΡ.ἠαεν.1.38(0.224.6; Μ.16. 4346 Α}); 

Μείῆ.γε5.2.24{ρ.379.14:; Μ.18.280Ὰ}); ἘΝ, ῥεγίφίνστ 4(Μ.70.900Ὰ}; 

3. δα ΣΡ ἤθρ6 οἱ “οοῦντες αὐτόν [50. Χριστόν] Τι5ῖ.ταροΐ.40.6(Ν.6.4018); 

Μαρκίων..«εἰς τὸν..«δημιουργὸν -τήσας Ηϊρρ.καδν.7.31(0.223.18; Μ, 

τθ6.33464}); ἰδ.το.13(0.274.0; 34278); ΟΥ. 70. 2.ττίδ; Ρ-66.9; Μ.14.1200); 

παύσασθε “-οὔντες, οἱ εὐφημεῖν καὶ πᾶσαν τιμὴν αὐτῷ ἀπονέμειν 

ὀφείλοντες Η ον ΟἸφττ. 8; “ποῦντες ἐν αὐταῖς ταῖς ἐκκλησίαις τὸν 

κύριον ΑἸμιοριοπενε. ,(ρ.172.14: Μ.25.229Ὰ}; ἰ4..4γ.1.8(}1.26.28.}; 

τὸ πνεῦμα..«.τὸ “οοὐμενον 14.6.5 έγαρ.τ.τ (1.26, 568.); Τιάνι ({Β65.} 

Ἐπηίιπ( 1 2208; Μ.20.7170); οὐ γὰρ ἐν τοῖς “-οὔσι τὸν υἱὸν κατοικεῖ 

ἴϑδο. τὸ πνεῦμα] Ονγ μος. τ2(5}.1230). 



δυσφημία 

δυσφημία, ἡ, 1. εἰαγάον ὃ. ... καὶ ψιθυρισμῶν ΜοΙῃ  Ἔγνηρ.5.4{(Ρ. 57. 
21; Μ.18,104λ}; Ὀγντορίαρλ εν. 4(1.τ1τ40) ; 2. 1 γεριίε, Οαη. ἄρΡι4ο; 
3. ἐμϑμΐ, Οτιλομι 14.153 τῇ 767.(ρ.121.3; Μ.13.4244)}; ἰά,.70.20.35 
(28; Ρ.274.τὸ; Μ.14.6 520); [1ι5.}..ε.τοιοί8π ; Μ.21τ.8ο8Ὰ}; 14.6.{}..τ01 
(ρ.6ὅ2.31; ΝΙ.24.8290) ; 4. δίαςερἠσνιν ἡ κατὰ Χριστοῦ δ. ἩΠΡΡ. ἠαδν.5.12 
(ριτοφ.14; Μ.τ6.31500); ἀθέου δ, 1Ρ.0.8(ρ.24τιτο; 33718); 1δ.το.τ 
(Ρ.279.10; 34350); κατὰ τοῦ θείου λόγου δ. Βπι5.}}.6.4.7.πτο(}8.20.220Ὰ); 
ΑἸ. 4γ.1.0(}}1.26.290}; τὴν τῶν ἀλόγων κατὰ τοῦ πνεύματος ὃ. (οἵ 
ἄφηϊοιβ οἱ ἀϊντην οἱ Η. ΘΒοβ) 14.σρυϑέγαρ.ι. τ 51.26.5 650); κατὰ 
ϑεοῦ ὃ. ὈντΟ Ν αὐν.τ|(3.4064}; 5. ευτί ξογεδοάίηρ ᾿Ρεβέκκα...«πρὸ ὠδῖνος 
«ὐὐδυσφόρητον.. «τὴν ὃ. ἐδέχετο, καὶ ἐν αὐτοῖς ἦν ἤδη τοῖς τοῦ θανάτου 
δείμασιν 14. οἰαρἠ.Οφη. 4(τ τττο). 

δύσφημος, 1. 1{|-ροκφη, Ἰγγουθγοηί, Οτβοημ.τ.7 ἴῃ [67.(ρ.6.3; 
Μ,ι13.2610); 14... 70.13.6{0.231.18; Μ.14.4ο80), Μείῃ.γες.1.45(ρ.204, 
τό; Μ.41.11168): 2. 1η5ΗΪΠΉΗΡ, οἰαμάεγοις, Τα5ῖ, ταροὶ.23.3(}.6. 
4648); 1ὃ.40.6(4οτα); οὗ ἘΡίοηΐτο οἰατοχηφηῖβ ἀρουΐ 5. Ρϑὰυ], ΟΥ. 
ἠοηπ.1ρ.τα ἴῃ 76γ7.(Ρ.τ67.20; Μ.13.4884}; 3. δίαςρἠομίοις τοσαῦτα... 
ὃ. περὶ τοῦ θεοῦ τά. 70.13.2τ(0.245.21; Μ.14.436Ὰ); Μεῖῃ.γες.1.36 
(Ρ.276.9; Μ.41.11018); ὃ. ἑτεροδόξων Ἐπι5.0.(΄.,.66(ρ.113.17; Μ.20. 
11448); οὔτε τὸν... υἱὸν αὐτὸν εἶναι τὸν πατέρα τις εἰπὼν διαδράσεται 
τὴν κατὰ τῶν ὃ. δίκην 1(.6...τ.}{ρ.6ς5.37; Μ.24.826}}) ; 1δ.1τ.2ο(ρ.88.0; 
8770}: οἵ ΑἸΠ8ῃ8 δ, καὶ δυσσεβεῖς Α1ἢ..4γ.1.11(}.26.338}; οὗ 0 8Π 
8η4 Ψαΐεπ5, Απαάτγ δος. ρος. 6(Μ.τοῦ,3324); 4. οὗ 1} γέῤιαε δ. ... 
ἔργα Τιβί. ταῤοί,26.7(}1.6.20694). 

δυσφορέω, ῥὲ ΉΡΥΥν, ϑεχεοά;; α. κατά εἴ φσροηϊΐ,, 
(11.τοϑ8.2078). 

δυσφόρητος, λαγά ἰ0ὸ ῥδαγ, Ογτ.  εὐυτι46(Μ,72.7160); ἰά. οἰαρῆ. 
Οεη.4(τ.τττο). 

δυσφώρατος, 1. λαγά ἰο ἀείοεί, Βα5.5ρι7.73(3.62Α., Ν΄.32.29 40); 
ΟΒτγβ.᾿ον. 19.1 τη Χ11.({7.2440);} ἰὰ ,ἤοη.2..5 τ ΒΔ (ττ. 202 Α}; 2. οὐ- 
δεῖν, μαγά ἰο πη άἀογείαμαᾷ πολὺ ἐν τοῖς εἰρημένοις.. ἀσαφὲς καὶ δ. διὰ 
τὴν ἑρμηνευτικὴν ἀτονίαν ΟΥὐΝυβ5. ροϊ] 48(Μ.45.1241Ὰ}. 

Ἐδυσχάλινος, ἠαγά ἰο Βεέερ τη ἐκεεί, (ΠΥν 5.5 ἰαὶ.τ.4(2.68). 
[ἢ]δύσχριστος, ἴογΥ δύσχρηστος, ἐπίγαείαρίε, τηεοπυσηῖοηΐξ, τοῖ. ἴ5. 

3:τοὸ, ᾿ιαί Ομ γίσι οἱ {μά.τ2(0.60.7}; Μία». τηυεεὶ. (Λ.00.204}}. 
Ἐδυσψυχέω, σ τη ἰοτν Φρῤιγτὶς, ῬΆ]].λ. 1 αν5.38(ρ.1τ0.13; Ν1.34. 

1103}0). 
δυσωδία, ἡ, 1. οἰεπεῖ; δ. 11{.; τεῖ, 70.11:320 οὐ γὰρ ἂν ἐφάνη ἡ 

χάρις..«εἰ μὴ καὶ ἡ ὃ. προεχώρησε (ὮγγϑΞ. ον. 6 2.5 1 70.(8.3720); 
8585. ὙΠ ἀοΙθομο Ροββθδϑίοι, Αἰδμυυ, πιο. 63(Μ.26.0334)}; δηθὰ 
Πετεδν, ΓΚ Ραελ. 4 γ(0.130.251.}; Ὁ. τηρέ., ῥοίηβ 15. δαά οὔριιν, στ. 
Ν 85, ἐῤ. τοί Μ. 46. ἸΟ770); 2 «ΤἹομίμε5ς, ΜΠ μὴ τὸν μονογενῆ. .«ἐξ αἵματος 
καὶ σαρκὸς καὶ τῆς ἄλλης ὃ. τῶν γυναικῶν γεγεννῆσθαι Ἠερειι. 
ἄγεν (ρ.7.τι; Μ.42.408); τηρί. δ. τῆς διδασκαλίας τοῦ ἄρχοντος 
τοῦ αἰῶνος τούτον ἴση, ἘΡ᾿.τ7.1; κακίας δ. ΑἸΒ,.4γ.1.8(}}.26,:Ξ) ; 
14, γη.2ο(ρ.247.6; Μ.26. 1100); οἵ 5ϊη, Οτ. Ναχ.εαγηι.1.2.8,το)(}. 
37.6564)}; ΟὙΟΝ γΒ5. Ποῦ. 1 ἴῃ (απ. (Μ.44.7720}}; Οντ. Ὀς. 37 16 (1.60. 
ϑθολ). 

δυσωπ-έω, 1. ΦῊΡῤΟΥΙΜΉΘ, το ΟΕ εὔχεται δέ, ὥσπερ --ὧν τὸ 
θεῖον Ἐπι5,4.6.7.τ(0ρ.327.2; Μ.22.5330); μεγάλη...«ἡ τῶν δυναμένων 
“εἶν τὸν θεὸν βοήθεια β5.εῤ.174(3.2628Β; Μ.32.652.); κ-ἢσαι...ὑπὲρ 
ἐμαυτοῦ 4, Βανη.6(0.294.13); περὶ τῶν μειζόνων --οὔσι ὈΠτν δ. ἤορη. 
55.6 τη 71 {5630}; 1α...0»1.234.3 τὰ ἘΡ᾿.(τ.τ830); ἐἐφ.(182Ε}; 
““ἥσωσι [3ς. ἴῃ8 561η{5] τὸν φιλάνθρωπον ᾿ΪΙησοῦν δέξασθαι...εὐχὰς 
ἡμῶν Ἐπ5.4]. 6. 8(Ν.86.3578)}; 10.Μ 4] εγοη 5 Ῥ.124(21.07.2170)}; 
“"οὔντων μαθεῖν Τιεοπί. Ν.υ, 70. Εἶδε». (ρ.8.10); “- ὧν ἕνα σκεπάζηται 
αὐτῷ 1δ.2τ(ρ.40.3); ταύτην τὴν παράκλησιν --ὦ τὸ ὄνομά σου ον. 
ΒΜΗΨΡ 42(ρ.100); Απαβίβιφι.ο γ65Ρ.63(Δ1.80.653Β); 1ῃ ΡΟ τα 86- 
αὐς55, ὥγαν, δὲ “-ὦ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἵνα..-μίαν εὐχὴν ποιήσω 4..(Ῥαςς.) 
“ἀμάν.τ4{(Ρ.32.14); ἸωδοπΈ ΝΟ. 70. Εἰδεηι.42(ρ0.86.15); 2. εοηυΐηξο, 
ῥεξηαάε “-ὧν ὑμᾶς ἀεὶ μνήμην ἔχειν τοῦ θεοῦ }05ι. ἀταϊ.46.5(}1.6. 
5768); 0,68.γ(636.}); 40.77.τ(6564}; “οούντων σε εἰς σωτηρίαν ΓἸοτα, 
2 γο1.7(Ρ.57.14; Μ.8,1848); 14 ἰ,ῥαθά. 2.10(Ρ.214.23; Μ,8, 518); 14. ἐν. 
2. τοίρ. 148. το; Μ.8,0848); “-ῆσαι τὸν βασιλέα...ὡς.. «τὰ... δριζόμενα 
κύρια εἶναι οὐ νομισθήσεται ΠΙρρ.}9α;..3.25.-; Οὐ ορα:ΘΙ Μ᾿ Τὶ θέα; 
“-"ὧν..«ὅτι.. οὗτος... «ἄξιός ἐστι τοῦ πιστεύεσθαι Ἰὰ(εἷς.τ.44{(0.94.16; 

Τ ἨρΒη εἰγοη.Ρ.102 

Μ.1τ.7418)}; Εὐ5.6.1}},1.2ο(ρ.84.22; Μ.24.8728); παρογσίᾳ.. αὐτοὺς 
““ὥῶν' μόνον ἵνα μὴ ἑτέροις δουλεύσωσι Α(Ώ. ἔγιε,13.5(Μ.25.120Ὰ}; 
Ομγυ8.ἤσηι.43.2 ἴἢ: τον. (το. 4034); 70. ΜόΚΟΠ, ῥγαϊ.τ(Μ.87.2 0058); 
ὅ. γρυεγέηεε, γέσρεεὶ οὐδὲ... «φοβοῦνται ἢ “-οὔνται οὐ τοὺς δαίμονας 
ΟἸετα, ῥγοὶ. 4(Ρ.41τ.5; Μ.8,14560); Βα5.λοη.1.3(2.34.; Μ.31.1656); “"οὐ- 
μένοι τὴν φωνὴν τοῦ κυρίου 1.24. χ(τοος ; Μ.6οΙΒ); τοῖ, 70.2:4 τῷ 
γὰρ δυσχερᾶναι ἔδειξεν ὅτι σφόδρα αὐτὴν “-εἴται (Πγγπ.λορι.21.3 ΤΏ 
.0.(8.1238}; ἐδ.46. τ(270Ὲ)}; 14.}ο»1.4.2 ἴηι: ΖΤεςς (αι. 534Ά}; Οντ. 
φσίαρλ εη,3(1.430); 1ᾶ, 78.τ0.2(4.903}0) ; αὐτὸν... ἐδυσώπει μικροῦ δεῖν 
ὡς πατέρα (4}}.ν. Ην»Ρ.(Ρ.71). 

394 δωδεκάριθμος 

δυσώπημα, τό, σγομμά φΓ ῥεγεμαδίοη, Βοπος 1. Ῥγορ᾽ηαίονγ 
οἰδεγίημρ τοῦτο ἀντὶ ὃ, προσάγων, ὅτι ἐν ἀσφαλείᾳ ψυχῆς καὶ ἀληθινῇ 
καρδίᾳ πεπόρευμαι ἐνώπιόν σου ἘΠαάτ.ετας].15.38:2(Μ.18.13200); ἐῥ. 
βοτι(όιο) --- Ῥτος, ,1ς5.55:τ-τ2(}1.87.25610}; 2. ἀγριησηὶ ἀξιό- 
πιοτα ὃ. προβάλλεται εἰς πίστωσιν ὙΠατ.ΉΘΥαΟ],.1 5,51: 6(13:26); ΝῚ], 
δερ!.2(Μ.79.12684). 

Ἐδυσώπησις, ἡ, ἢ. “Παληθ, ς6η156 οὗ δἤανιο, ἘΡΙΡἢ. αογ.73.τί(ρ.268. 
20; Μ,42.4018)}; 2. γεξιίαιίομ, ῥηρ 10. ὁμανρῖθ, Ἐλι5. ΜΙ γεεί τ. 
(Ρ.2.36; Μ.24.7164); ϑεταρ.  αη. 48(ρ.6η ; Μ.18.12370}; ὙΒαοι, ΑΠο. 
ἐχρισντηνιτοί Μ.,7.1320Ὰ}; 3. ἀρῥεαὶ, ῥεγεμαδίοη πλοῦτος ἀσθενὴς 
πρὸς δ, Ἰπαη, αῤοϊ.27(}.30.86 50}; εἰς δ. τοῦ θεοῦ τοῦ, ᾿ς. 85: τ2(Ν, 
33.1τ617})) ; ποῖα ῥήματα πρὸς δ. τῷ θεῷ προσήνεγκας ; Α51.ΘΟΡῊ ἤοτη. 
4 ἴῃ Ἐς. (Μ.40.4284Α); Μαχιορηδε Μι91.1070). 

δυσωπητέον, 0η6 τπημδὶ εομνίπεε, ΤΑΙ. .4γ.4.4(ρ.48.τ; Μ.26. 

4134). 
δυσωπητικός, 1. ἀῤῥεαϊΐηρ, ἱνιῤογίμηαίο, ΟΥ̓ ΝᾺ Ζ.ον.10.1 3(Μ. 38 

1οδ Δ}; (Ὠγυϑβ.1οη:.2.2 ἴῃ Ῥβίμη,. (τ. 80Ὲ); δ. γὰρ πατρὶ... αἷμα υἱοῦ 
10. παρ. τ. 21(Μ.94.12538); βαρεῖϊ., Ὑμάν Μορβ, ἔορ, 12: 1{}.150. 
20; Μι66,8608); 2. εοπυϊηείησ, βεγεμασιυε, Οτι εἰς. ατίρ.140.1; Μ. 
11.8168); 4. ἠο.το,4ο(24; Ρ.217.18; Μ,14.2854}; 3. τεμογαδίς, Πὰς. 
ϑρῖν.γτ(3.608 ; Μ.32.2ο0ο0). 

δυσωπητικῶς, 1. 50 ας ἰὸ ῥιεὲ 9 δἤαμιο, Τατιαρ. ΟἸδιη. ον. 3.12 
(Ρ.232.25; Μ.8.1181.); Ογ. 7σ.32.5(0ρ.422.18; Μ.14.753λ)}); 2. βεν- 
διαφίθοίν, ΟΥ̓ οονεριη Ἐχ. Μ.τ 2.28: αν), Ἰά, [0.32.το(] ; Ρ.442.8; Μιτ4 
"δ8Α): στιάρυ. εεὶ.3.2(Μ.08.8458); Μαχ.ανηδὶς (ΝΜ οτ.12240)}. 

δυσωπία, ἡ, 1. “λαηῖε, ἐ«Πανηοξαζοάηεδς τοῦ μετανοοῦντος δὲ τρόποι 
δύο, ὃ μὲν κοινότερος φόβος ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσιν, ὁ δὲ ἐδιαίτερος ἡ ὃ. ἡ 

πρὸς ἑαυτὴν τῆς ψυχῆς ἐκ συνειδήσεως ΟἸοτη,57.4.6(Ρ.26ς. 8; Μι8. 
12404}; ΟὙΟΝγβ8. δεν. (Ν],46.4488)};, 2. ἀϊδεοίγε Μωυσῆς... 
ἐσφράγισεν τὰς τῶν οἰκιῶν θύρας... εἰς δι τοῦ ἀγγέλου Με]. }ᾶ55.1τ5 Ρ.3. 
6; (Ἰ]εηλ. 5 ἐγ.4.1δ(0.204.12; Μ.8,.12000); Η ον». ἴδηις; 3. ῥμΤῊ 
ἰο ὁαμιθ, ἀῤῥέεαὶΐ ἰο δφηδε οὐ ἐἰαριο, Οτοὀ εἰς, 4.8τ(Ρ.352.5; Μ τι, 
11530}; 4. βεγεμαξίοη, Πσνα. ΟἸεη. 5.64: 5. γεοροσί, γενονρηζο, ΟἸδῊ. 
4.4.5.22(ρ.174.26; Μ.0.6288Β); 10.ὙἹ Η.ὺν, 70.) 80}. 94.441.) 

δυτικός, τυ 5! ἢ αἱ τῶν ὃ. ... μερῶν...ἐκκλησίαι (ηϑῖ,ἈΡ.] π5.υ(, 
3.π0(Ρ.86.20 ; Νί,20.1ο778Β); διατείνει ἴ5ε, ἡ ἐκκλησία) καὶ ἐπὶ τὴν ὃ. 
θάλασσαν Ἐπι5.4.6.6.18(0.270.20; Μ.22.4608}; τοὺς ἐν τοῖς δι μέρεσιν 
ἐπισκόπους ΑἸ σγηπιχ(ρ. 221,0; Μ.26,.68Υ.Ὰ}; ὃ. ἀρχιερέων ΟΥΝΆΖ.0», 
42.28(Μ.36. 5364}; ὃ. συνόδου Δ ἐρ.τοι(.27.1774}; Ἐριρἢ.ἀπο}.71.. 
(Ρ.249.τᾶ ; Μ,42.3730); ἡ τῶν...δ. γλῶττα Απαδῖ. 5. λοά, ττ( 80. 
103λ}); δυσικάς ρος. Παη (Ρ.115); σοτὴρ. οὗ ἐκείνων δυτικώτεροι 
ὙΠας. ἔσει. 27 το(2.000). 

δώδεκα, πρεῖσε; 1. οἵ ἀδοηβ ἴῃ  δ]εηῖ, ϑγϑίφση, ΘΠ ΔΈΣηΡ᾽ [ΓΟ] 
ΑΒΙΒτοροβ δθα ΤΠ οΙοϑῖα, γε. λαν.2.τ4.8(Ν.7.7564}; ν. δωδεκάς, 
ζῴδιον ; 2. οὗ ἈροΞ1]65, ΟΤ᾽ ἔγρθϑ οἱ ἀροβί!ας αηὰ ὕποξί, δρριοδΈοπ 
ἴο ἀοαεοδά οἵ αξοῃξ, ν. ἀπόστολος ; 8. οὗ πο νεῖν Ρσορδοῖβ, ν 
προφήτης. 
ἀραθ οὐ οῦδν Οὐ πεῖ σἱάος, Τ]Πρρ.ἤσεν. Ξ  τά(ρ.τορ.7; Μετ. 

210678). 
δωδεκαετής, 1. ἰαξίίηρ προῖσε γεαγς, Του. Δ] ἐριεαπ.(ρ.το. Ὁ; 

Μ.ιο. τ 81α}; Οοησί. ΑΡ}.2.1.4; 2. ποείυο γεαγς οἰ, Ἰτθὴἐμαξν.1.3.2 
(1.γ.469Α); ΗἸΡρ.ἠκενγ.5.26(ρ.121.21; Μ.16,32028); ἔν. Τ πον. ἃ τὸ 

(Ρ. 156). 
δωδεκαήμερος, ἰαείϊησ ἰροεῖνε ἄαγς; οἱ [οβένα]! οἵ (τ βίτηαϑ, 

δα. 45 5081., 70. [6]. οφη. (1.88. τοι 20). 
δωδεκάθεον, τό, ἐφ ρίε οὐ ἐμε ποείυε σοάς, 1 Λ1}. δ] ίεἢ. (Μ.:8, 

5254). 
Ἐδωδεκάκλωνος, τοῦ ποείυε ῥγαπεῖες, ΤΟΠτνβ. ασόρης. “ἧς. 3(3, 

782}. 
Ἐδωδεκάκτινος, οΓ ἐπρείνε γαγϑ, Μᾶς Μρπ αροεν.3.4τ(0.143.30)}; 

Τιβοπε. Βυμεσορεπί. (1.86. 1092. }. 
Ἐδωδεκακώδων, ὁ, γοδδ τοτίἑ ἰυϑοίυς ῥεἰϊς, τοίου. 8.3(0.17). 
Ἐδωδεκάλιϑον, τό, (Π6 μοερίυε ῥγεείομις οἰοημές ἴῃ πρὶ ΡΠ δι 5 

Βγοαβίρ δία ; πιοί,, οὗ ἀροβί]οβ, {1365.᾿ωτρειγδὶ. τα(0.261.5); Τϑορῆγ. ἢ], 
ἐπ πγρ.(Μ,87.30884). 

Ἐδωδεκαμελής, ὁ} ποοῖσε τιοιθογς, Ἰτθῃ,λαδν.τ.τ4.0(}1.7.6128). 
Ἐδωδεκαμερής, ἐτ πθεἶνε ῥαγίς, { Πιδι.ερ.Ζεη.οὶ δὲν. 1(Μ.6. 1180}. 
Ἐδωδεκάπληγος, πευΐ. 85 5ι051., [6 ἐποοΐτιο ἰασὲ ῥίαρμος οἵ ἅ{1|Ὲ 

[6 1}, ρος. Ξα (0.28); ἴοτῃ, αἃ58 βυῦβί,, σάροε. [ο.(0.04. βοηῈ Μ55 
ΟὨΪν). 

ἘΡΩΡΒΕΝΕΣ ἜΜΡῈ τό, ὑοοῖ οὗ 1 πρεῖτε ργοῤρ᾿οὶδ, ἘΡΙΡΉπιθης.4 
(Μ.43.2446); ίαϊ. Τίνι, εἰ ἀφμῖ!.77 νϑ; 70.10. [.0.4.1] (ΛΝ .94.11808)}. 

Ἐδωδεκάπυλος, ἠἰαυΐηρ προίνε ραΐξς; 1. δ, πόλις, ἢρ, οὗ ΒΥ, Κοπι. 
Με]. (485 ΚΙΤ Ρ.9); 2. πιριυῖ, 85. βιθβῖ., οἱ θυ] ηρ ̓ π 7αγαβαίοπὶ 
μανὶπηρ ὑψνεῖνα ραῖοβ, Οἠγοη. Βαςε,Ρ. 2: 4(Μ.92.6138). 

Ἐδωδεκάριθμος, 1. προεῖνε ἴῃ πιϑεν, ΝΟΏη αν. 70.2:12(Μ.43. 



δωδεκάς 

γοΙ0}; {10.}).8.7.τ( δῦ. οδ.864λ) ; 2. μοει, Ομ οὗ λὲ Τιοεῖυε, ΝΟμ. 

}αν.70.τ53: 3τ(δόξΑ). 
δωδεκάς, ἦ, ΦΡΟΏΡ ὁ μοεῖυσ; οὗ ΔΡΟΒΈ]65, Τατερεπί ἄς}. (}1.86. 

"484}; 70. ῆφαρ.τ4(Ν.95.488); Τπατ. τα... 5, χ(1.00.7240); οἱ 

Ματοοβίδη ἀβοπβ, ἀοάεεαά, Ἰτεμ.ἤαθν.τ.τό.τ(}.7.6204) οἶτ. 5, δυάς ; 

ψΑΠ ΟΠ. Δρ.ἘρΡίρμ.λαθν.31.ς(ρ.392.8; Μ.41.4844) αἱ. 

Ἐδωδεκάσκηπτρον, τό, [Π6 φοΡ ρα Ήν ΟΓ {Π|6 ποεῖυε {γ1865, ταΐοηι. 

21,4. 
δωδεκάφυλῴλ)ος, οὐ ἐοοῖυε ἰγίδος, ΟΥαε. δ 1.3.540;1δ.1ττ.36; Τατερεπξ. 

ἀϊςΡ.(Μ.86.70 44}; τπιϑαῖ. 885 βυιθβι,, [86 πρεῖτο ἰγίδες ΟἹ Ιςγαεὶ, το θη. 

ππιδ; 70.ΕἘὸπ|.Φοηερί. ΒΜ 6(}1.96.τ4680); 85 ῬοτπΕ Οἢ ΒΙΡῊ ρῥυϊθϑὶ 5 

Ῥτεαϑιρίαίε τὸ δωδεκάφυλλον Ηἤγηιη,(ν.1. -φύλον ΑΟὉ Ρ.543)} ἐειη. 

85 βιῦϑι,, γοίδυ.τ.3(0.3). 

Ἐδωδεκάφωτος, το ἐοεῖυε Πἰφ᾿5, [11 Μαγε.(θ.115.36). 

δωδεκάχορδος, 071} το οἶσε ΘΙΥΤΉΡΞ, 70.1)γίβαρ. ταί Μ.95.488). 

δωμάτιον {{Ἐ]δομ-), τό, 1. αἰπι. οἵ δῶμα, ἐοἴαρε δοματίῳ Επ5.4]. 

φόγ. 4(81.86.3334}; 2. -Ξ- δῶμα, λοιιδα, (ἢτγϑ.ἤοηι.30.4 τ: ον (ο. 

1430); ἰᾶιλορι.:.6 ἠμ 20 ον. (1το.426Ὲ); Του. Αγ .η.2.4(}.2.6418}; 

3. εἰγμείμγε, δι ἀίηρ, τυ5.υ.Ο,.. πδ(ρ.τ4τ.14; Μ.20.12098); 4. εὐαηι- 

ῥεν, Ομτγβ.δας. τ. (ρ.22.10; 1.3708}}; τηο Κ᾿ 5. τοὶ, ΝΙ].ἐῤῥ.2.ο6(31.70. 

2448); 5. ᾿οιϑο-ορ, ατο. Ὀάσιῦ ῬοΥρΡΆ. ΟΊ. 
Ἐδωματουργία, ἡ, εἐγεοίίομ οὗ α ὑμένι, Ἐπι5.0.(.3 εἰ. 36(ρ.}4.1; 

Μ,20.1οϑολ). 
δωμήτωρ, ὁ, 1. διμ]άον, Οτ ΝΖ. εαγηι.2.2(ροοπῃ.}7.6η(ν.1. δομήτηρα 

Μ.37.1556Ὰ}; 2. ἃ5 86].» οὐ α διμίϊάον ὃ. τέχνῃ Ῥ8ι1.51}. οῤ᾿ 456(Ν. 

806.21274}. 
τΔωνατιανοί (Δωνατικοί, Δωνατισταί), οἱ, {οἰ ΟΊ ΕΥΣ 9 οπαίτιξ, 

ΤῬοπαΐίεις ; τεϊα οι οἱ {πον νἱθνβ ἴὸ ἴπο88 οἵ Νονδιίίδηϊβίβ αἴ5- 

οὐθδεά, ἘΡΙρ ἄαεν.59.13(0.378.28 ; Μ.41.10378}; Α΄ ΐ8.η ΔΙΙορεα; 

ταατίγυ-οα10, ἀπά Βυ ο 465, ΤΏατ ἤα6ν.4.6(4.360); ΖΔωνατικοί' οἱ ἀπὸ 

Δονάτου τινὸς..«.ἐναρξάμενοι, τοῦ παραδεδωκότος αὐτοῖς ὀστοῦν τι ἐπὶ 

χειρὸς αὐτῶν κρατοῦντες, τοῦτο πρότερον ἀσπάζεσθαι, καὶ τηνικαῦτα 

τῆς προσφορᾶς..«μετέχειν 70.) .μαεν.ο5(}1.04.1570). 

δωρεά, ἡ, ΚἸΠ, ῥγεσεηΐ; οἵ σοά᾽β ρηΐβ, ἴῃ βέπ. ταῖς..«ὑπερβαλ- 

λούσαις αὐτοῦ ὃ. τῆς εἰρήνης εὐεργεσίαις τε κολληθῶμεν χ(ίθηι.10.2 

μεταλάβωμεν τῶν ἐπηγγελμένων δ. 1.35.4: τῷ δυναμένῳ. «ἡμᾶς 

εἰσαγαγεῖν ἐν τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ ὃ. εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ βασιλείαν 

Μ.Ροῖνε.:ο.2; Μειμ. αγδην.2(ρ.2ο6.8), Οῆτγβ. λον. 1 5.4 ἴηι ΡΠ (τ. 

3168); 630. οἵ ρ!ξξ οἱ Η. 6Ποβέ, οἴ, Βαγη,.1.2; ἴῃ Ὀαρείβηι βάπτισμα... 

πνεύματος ἁγίου δωρεᾶς πρόξενον Ογτ. ΗΠ. εαἰεοὶ,.2ο.6; ΟἹ αοά. οαη.47; 

Βαϑ5. κοῦ. 153.τ(2. 1140; Μ.31.4250); Ιἅλιοπιοῖμ Ῥ5.532(1.1368 ; Μ.20. 

2420}; (γγβιλορι. 4.7 τη Μ|.(7.60Ὰ}; 1δ.12.3(164Ὲ}; ἄφατος ἡ τοῦ 

πνεύματος χάρις, καὶ πολυειδὴς ἡ ὃ. 1ᾶ.Πο».86.5 τη 170υ.(8.5118); οἵ. 

βάπτισμα; 650. 855. Ροδί- Ὀθρτίβιηϑὶ σΠτβπχδτίομ, Βθσαρ.θμοῖ,.25.2: 

σφραγὶς δωρεᾶς πνεύματος ἁγίου ΣΟ Ρ(ϑι)εαη.1; Βέποα οἵ Ὀαρίβτα 

85 ἃ οἰξι, δον. ΟἸονι.τβιτο; ἴὰ ἐαςματῖβε ἡ κοινωνία καὶ ἡ ὃ. τοῦ 

παναγίου πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν [11..ας.{ρ.108.13); καὶ νῦν 

τὰς ὃ. τοῦ. «πνεύματος ἐπιχορήγησον αὐτῇ [56. ἐκκλησίᾳ] 10.(ρ.2ο8.1); 

οὗ βρίταδὶ θοπεῆϊ οἵ διοματῖβι, οἴ Τρτι, ϑηγγη.7.1; μὴ ἐννοῶν. .«τὸ 

μέγεθος τῶν προκειμένων, μὴ λογιξόμενος τὸν ὄγκον τῆς ὃ. ΟἾγν5. 

μοηι.28.1 ἐμ τον. (το.251Ὰ}; οἵ Ομ τῖβί ᾿β τβομίπρ. 45 ἀἠνῖπα ρΊ ΕΣ Ἰτὰ- 

Ρἰαμίεά ἴῃ βου], βαγη.0.0. 
δωρ-έομαι, ρίνε, ῥεδίοιυ ; τεῖ, (οα 88 ρίνεγ δι᾿ ὧν αὐτὸς ἐδωρήσατο 

λογικῶν δυνάμεων Τυβί. Ταρο].το,4{}1.6.3414}; διὰ μετανοίας κλῆσις 

αὐτοῖς δεδώρηται Ταῖιογαί. τε(ρ.17.7; Μ.6.8408); ὁσίως τῷ θεῷ 

ἀπαρχόμενοι τῶν παρ᾽ αὐτοῦ δεδωρημένων εἰς χρῆσιν..«ἀνθρώπων 

ΗΙρρ.ἦαογ.9.3ο(Ρ.263.22; Μ.16.34100)}; οὐχ ἡμεῖς τὰ διαφέροντα 

πεποιήκαμεν, ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν ἐδόξαμεν, ὁ δὲ θεὸς ταῦτα ἐδωρήσατο ΟΥ̓. 

ργίμε.3.τ.ϑο(ρ.234.ττ; Μ.11.2934); τι μαυπι ραν δ(ρ.16.25: Μ. 

1ο.1Ο72Δ}; χρησιμωτάτην...-εἷς ἀφθαρσίας κτῆσιν τὴν παρθενίαν ὁ θεὸς 

ἐδωρήσατο ΜεΙΆ,5γ»»}».4.4{0.40.20; Μ.τ8.028); Ηο.Οἴθριϑ.το; ζωὴν 

αἰώνιον σὺν ἔργοις καλοῖς «-εἴσθαι τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ βαπτίσματι 19.13.10; 

70. .κορ.τ. (}1.06.540}); οὗ ὅοτι 85 βΊνΕΥ τοῖς πᾶσι τὸ εἶναι «-εἴται, 

ὡς φύσει ὧν θεός Ὀἰάντα,({Β85.) τε. 5(1.3130; Ν.20.7520); εαἱ. ΤΕ. 

το: 3ο(ρ.89.3); τεῖ. Ἡ. σμοβὲ τὸ πνεῦμα τὸ προφητεῦσαν τὴν σύνεσιν 

τῶν αὐτοῦ λόγων ἐδωρήσατο τ. Τπϑυηλ.ῥαη.ΟΥ.τπ(ρ.34.τό; το0 30) ; 

τοῦ εἶναι τὴν διαμονὴν “-εἴται μεταλαμβανόμενον Πιάντῃ. {{Β85.) ΜΉ. 

κί ΞΙ1Ὸ ; Μ.29.7488); οὗ ΟΠΌτοΙ, ἐπιζητοῦσι “ουμένη Ἐδίορη τ. 

δώρημα, τό, »ἰ πᾶσιν γὰρ ὁ θεὸς δίδοσθαι θέλει ἐκ τῶν ἰδίων ὃ 

Ἠδτπι. »ηαη.2.4; πάντα τὰ τοῦ θεοῦ ὃ. ... μείζονά ἐστι τῆς θνητῆς 

ὑποστάσεως Οτ. [γυἱπερν τη 747.{ρ.105.}}} πᾶν δ. τέλειον ἐφ᾽ ἡμᾶς 

395 δωροφορία 

ἔρχεται παρὰ πατρὸς δι᾽ υἱοῦ ἐν ἁγίῳ πνεύματι ΟΥΥ.1 2.12 :το(Μ.72. 

φοϑΒ); 10.) .κοητ. (ΝΜ .06.5524). 
Κδωρημαῖος, ζεεἶγ είυθη, τιθαϊ, ἃ5 5ι85:., νυ Ἡ, καί φεῖ.13.46. 

δωρητικός, αὶ 0 φίϑε, ρτυίηρ, οἵ Οοά δ. τῶν εὐαγγελίων ΡΙΡΗ. 

μαεν.42.τλ(ρ.τό5.14; Μ.41τ.7888}; οἱ ΤΠ]. ΟΠοϑῖ πνεῦμα..-πάσης συνέ- 

σεώς τε καὶ ζωῆς ὃ. ΤΠ ῖ64, ἄγιο 1.65. ττόπο); οἵ ΑΕ] 88 δ. ἀπα 

(βίῃ 85 διανομεύς ΜΗ Οοά, Ρτος..φη.4:2(Μ.87.2370). 

δωροδοκ-ἔω, ὀγίδε, τοίη! συεν ὃν ὀγῖδος τοῖ. δἰνηβρίνϊηρ διὰ 

πενήτων ὃ ἡμέτερος δικαστὴς “-εἴται Ομτνβ.8ρ.70.1),ραγα ( ος. 

1468); οἷδε “εἶσθαι Χριστὸς ταῖς τῶν πενήτων χερσίν Ἐα5.501.07.20,2 

(}1.8ς5.χοδο). 
Ἐδωροδοκητέον, 716 1π||5ὲ τοῖπ Οὐ ὧν οἵδ, Ταῖιοναί. 40.5.13: 

Μ.6.8128). 
Ἐδωροδοσία, ἡ, ΡΊΠ προσευχὴ...τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ ὃ. Τιϑουι, Β, 

ῥαγαςε.2(Μ.86.το070). 

δωροδότης, ὁ, ρίσνεγ, οἱ Οοα γνώσεως δ. {1 Μίαγε.(Ρ.135.12). 

᾿ δωρολήπτης, ὁ, ὁη6 τὸίιο ἀεεορὶς ὀγῖδες, ΤΑΙ ογαί. τοίρ.11.4;; Μ.. 

8288); Η]ρρ.ἦαθν.ο.ττ(0.245.16.; Μ.16,33780). 

δωροληψία, ἡ, ἀεεοῥίαπεε οὗ γίδες, οἱ Μομίδμπιβ ὁ ἐπ᾽ ὀνόματι 

προσφορῶν τὴν ὃ. ἐπιτεχνώμενος Αροθοπ.ΔΡ."ρι5.ἢ..6.5.18.,2(Μ.20. 

4168); ἀπληστίας τῶν δ. Ἰύρἢτ.1.132Ὰ ; ΒΙΒῃΟΡ νατηθα ἀρδίηβί δ, ἰὴ 

Ηἶ5. ἐτεδξιποπὶ οἵ βίπποιβ, Οσηςί. 4ρ}.2.0.2; 18.2.17.1} Ὀνγ.15.5.4 

(2.821). 
᾿ς δῶρον, τό, ρί7ι; 1. οἵ σοά᾽5 ριΠ15 μακάρια.. τὰ δ. τοῦ θεοῦ. .ζωὴ... 

λαμπρότης ἐν δικαιοσύνῃ, ἀλήθεια ἐν παρρησίᾳ, πίστις ἐν πεποιθήσει, 

ἐγκράτεια ἐν ἁγιασμῷ τύίορι.35.1; δ. καὶ..«ἐπαγγελίαι ἩΘτ. 5. 

4.2.1; δ. τὸ μέγιστον... «ἑρμηνεὺς εἶναι τῶν τοῦ θεοῦ λόγων ΟΥ ΓΤ παῦμ). 

ῬαμιΟντπ(ρ.34.20; Μ.το,τοσδ 4); οὗ χουηἸββίοη. οὗ 515. ἴῃ ὈαΡΓΙ5ΠῚ, 

Βαβ.ἠονη.13.3(2. ττ6Ὲ ; Ν,.31.4324}); οὗ στᾶσα οἵ Ὀδρίίβιη λάβε παρὰ 

τοῦ δ. τὴν ἀσφάλειαν, καὶ δὸς τῷ δ. τὴν ἁγνείαν τ. ΝαΖ..».40.τ8(Μ.36. 

4810); οὗἉ Τοιηϊββίοη οὗ βηβ ἃ5 ἀἰβιίησεῖνε ρἰε οἵ Ῥαυις ραῖοη Ιῃ 

ΟΠ τῖβεα ἀθαῖῃ ἴῃ Βαρίίϑιη, Βείηρ αρϑοπε ἔτουη. [οἢ π᾿ 5. ΡΑρ 15Π|, 

ὈΒεγϑ λον. τους τη Μ1|.(7.τ4οὉ); οὗ Οοταπιπηίοη, ΤΉ, τον τα:28 

(3.230); 70.ΟἸλιη. 5 .α1.23(Μ.88,0760); 2. οὗ τηαπ᾽β οἴϊεσίπρβ ἴο ἀοά; 

ἃ. ἴῃ ρεη. δ. -.. καὶ.επροσφοραῖς χαίρει Ταβτῖ,ἀΐαὶ.28.4(Μ.6.5360); 

οὐδὲ..«φέροιμι ἄν τι παρ᾽ ἐμαυτοῦ ὃ. ἄξιον εἰς τιμὴν.«τῷ πάντων 

ἡγεμόνι Οτ παυτα.ῥάη.Ον.3(0.7.21; Μ.το.τού08);  ἶοηι (ἰθμ.τδ.το; 
οἱ ΟΤ βαςήβοεβ, Οοηϑὶ. 4}}.2.25.6: 10.2.25.π6; Ὁ. οἵ βριτῖτιδὶ 
βϑοτῆοο5 δ. δέ ἐστιν θεῷ ἡ ἑκάστου προσευχὴ καὶ εὐχαριστία 10.2.53.4; 

ἀνατέθεικα γὰρ ἐμαυτὸν καὶ ὡς δ. ἐπήγγελμαι τῷ θεῷ Ὀντ,αὐον.1 

(1.230); δ. ..- τῷ.««θεῷ, τὴν ἰδίαν ἕκαστος ἀνατίθησι ζωήν ἐῤδιτὸ 

(ς6οΑ); 6. ΟΥὗΓὨἉ φιοματίβεῖς οδἰδείοη, σύ ϊθηι.44.4.:; προσαγαγεῖν τὰ ὃ. 

ῬΆ]1υΟνγε.ταίρ.85.0; Μ.47.48); ἄρα αὐτὸ τὸ ὃ. φυσικὴν ἔχει σωτηρίαν 

Θενοτ ζεαί.6.4(Μ.ς6.488)αρ.ὐβπι. [πα ἰσρ. τοί .88.425Ὰ}; ἡ καθαρὰ 
σινδὼν ἡ ὑφαπλουμένη τῇ τῶν θείων ὃ. διακονίᾳ 1514.Ὁ}ῬῈὲ].ε}}.1.123(Μ. 

18.2640)}; ν. προσφέρω. 
δωροφορ-έω, ὑγίηρ ας α ΕἾ} διδάσκει...μὴ πρότερον αἰτεῖσθαί τι 

παρὰ τοῦ θεοῦ πρὶν αὐτῷ τι τῶν κεχαρισμένων “αἦσαι ΤΟΝ Υ88.0γ. 

ἄσηι. (ρ.30.27; Ν..44.11404}; μεῖζόν ἐστι [36. πνεῦμα] τῶν ἀπὸ μικρᾶς 

οὐνδυνάμεως τὰ κατὰ δύναμιν αὐτῷ “-οὐντων 14, Δ͵αερά. 14(Μ.45.12170)}; 

τῶν ἐν ἡμῖν τὰ τίμια, τῇ ἀτιμήτῳ φύσει “-οὔντες 10.25(1333λ}); οὗ 

οδετίησ οἵ δυο πατιβεῖς εἰευπεπῖβ, 15. Ῥεῖ. }.1.340(Μ.78.3818); οὗ 

ὙΟΥΘΠΪΡ κύριος... ἀξιώσειεν ἡμᾶς σεραφικῶς “οἦσαι καὶ προσᾷσαι τὴν 

πολυύμνητον ἐπῳδήν [1]. 7]αοι(ρ.164.15), Ὑπάτγιβιθά παδυ ΒΥ τ 
(Μ,οδ.68ο}). 

Ἐδωροφορητέον, 6η6 γΠ15: ΟΕ ας α ΕἸ δ. τῇ τοῦ λόγου μητρὶ τοὺς 
λόγους αὐτούς πιάτο τσγτ( Μ.07.8οθ0). 

δωροφορία, ἡ, Α. ὀγίηρίης οἢ φίξίς, οὔενίηρ ; οἵ σ!{τ τὸ σοά; 1. ἴῃ 
σρη, ἡ... Μάγων ὃ. Ἰ514. ΡῈ], ἐρῥ.1.τ8(}8.18.1038); Ὀγτ.Ρς.8:τ|}}.6ο. 
51}; ἱερεὺς..«δεχόμενος τὰς παρὰ τῶν λαῶν ὃ. 14 Ος, 4ο(3.710); 

ΘΟΡΒΧ Ηρ. ογη.(}1.87.3116Ὰ); 2. οἵ 5ρίτίτα] βδουῆοεβ. τὰς πάλαι 

μὲν ἀνατρέπων. ..θυσίας, εἰσφέρων δὲ τὰς τῆς νέας διαθήκης, τὰς δι᾿ 

αἰνέσεως ὃ. ΑἸΒΙΧΡΟΡς. 40 Ῥτόρηι (Ὁ].27.2298}; Οὐ Νυ885.0ν ἀοη1.2 

(ρ.30.23; ΜΠ.44.τ1270); ἐδ. (ρ.30.34.; 11404}; θυσίας πνευματικὰς καὶ 

ὃ. ντιαάον. τό τ|{.{τ.5574}; 14..70.4.5(4.401Ὲ}; 3. οὗἨ δυομαγίθς τὴν 

μυστικὴν δ. ΟὙΝΝ γ95. ἔπρειττ( ρΡ.269.14; Μ.45.8770); τῆς μυστικῆς 

καὶ ζωοποιοῦ δ, ἡ χάρις Οντ. ἔ,2.22:το(Μ.72.0088); 4. οἵ στοῦ 

οὔενίηρϑ ἴῃ ρέῃ, μὴ καὶ τὴν πρόθεσιν τῆς δ. ὑβρίσῃς, τὸν τρόπον τῆς 

δαπάνης αὐτῆς ἐρευνῶν 151. ῬῈ] ἐρῥ.1τ.187(Μ.78.3044), 
Β. ρίσϊηρ οἱ ῥνεσεμὶς ἄνεσίν τε καὶ δ. ἐπαγγελλόμενος ΤΗΔΤΜΟΡΒ, 

β ἴπ 70.51.43(0.321.2, ν.]. δορυφορίαν Μ.66.1454). 



ἑβδομαδάριος 

Ἐξβδομαδάριος, ον ἀμν ἔογ7 ἃ τὐϑοῖΣ; τῆᾶβο. ἃ5. βιιρβί,, λεῦὺ- 
ἀονπαάδαγίαη, 8. ἀξβιοοῃ τοβροηΒ1 18 ἔοσ ΟΠ ΤΟ ΒΟΥ νΊ ο5 ΤΟΥ αὶ ΜΘ  Κ 
αἴ 4 {{π|6, Οϑυγαο! (400 30.08.27; Η.2.1376Δ}. 

ἑβδομαδικός, ν. ἑβδοματικός. 
Ἐξβδομάριος, ο: ἀμὲν Κογ α τυεέϊ ; 85 βαθβῖ,, οὔ ομυτο οἰβοίαϊς, 

Τι οηῖ. Ν.υ. 70. Εἰδονι.14(0.29.20); οὗ ῥαίσίδτο᾽β βοσνδηΐβ, 1.18 
(0.36.1); 16.27(0.58.1). 

ἑβδομάς, ἡ, Α, 106 ΠΌΧΩΕΥ φούεη; 1. ἃ5 τη  ΒΓΘΥΪΟΙΒ ΤΤΏΡΟΥ, τοῦ, 
ΜῈ.18: 21ΠΠ0, οἶδε τὸ μυστήριον τῆς ἑ, Πέτρος.. οὔτε ὁ Πέτρος ἄλλον 
ἠρώτησεν, οὔτε ὁ κύριος ἐξέβη τοῦ κανόνος τοῦ ἑβδοματικοῦ Τ6τ. 
ἾΝΥ585.0},2 ἦι (6..1: 26(}.44.288Α); 5ἰρτ γίηρ ᾿βα θα μ᾽ ἀπᾶ 90 
“σοά’ τοῦτό ἐστιν ἑβδομάδος μυστήριον. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ τῶν ὅλων 
ἀνάπαυσις, ὃς τοῖς ἐν μικρῷ μιμουμένοις αὐτοῦ τὸ μέγα αὐτὸν χαρίζεται 
εἰς ἀνάπαυσιν Ποηι.ΟἾδρι.τ7.το; οἱ, ΟἸηῖτα; 2. ςἰρη νην δάση ν 
{πη6, ΟἸθηι. δγ.6.τό(ρ.504.1τ7; Μ.0.3600); τὸν αἰσθητὸν διαδεξαμένη 
χρόνον, τὸν ἐν ἑβδομάσιν ἀνακυκλούμενον ΟΥ̓ Ν γ85. 55, Π1}.Β. Ξ( 1.44. 
5040) ; 18. {5054}; ἐδ. δ(δοο0) ; 3. 5ἰρτγίηρ τοϑί, ΓἸ δια. εἶν 6.14(0.486. 
1; Μ.9.320Ὰ) οἵί. 5. ἀνάπαυσις; 1.7.το(ρ.42.14; 4818); 4. γαϊεη- 
111 18; ἃ. 85 ΤορΊου Ὀδῖον ὁραοδα, τα]οὰ ᾿ν ἀοπηλπσρε ἡ Σοφία 
ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ὀγδοάδος ἐνεργοῦσα ἕως τῆς ἑβδομάδος ΗΪρΡ.[αεν.6. 
33(0.162.4; Μ.16.32430); 16.7.2 4{ρ.202.0; 33118}; ἰηῖο ννϊοῆ τερίοῃ 
ΟὨτῖβὲ ἀεβοβηάβα ἔτοπι τηοππὶ οὗ Τγαπβῆσαυγαξίοη, Ιτεπ.ἦσεγ.1.14.6 
(Ν1.γ.6ο8.) ((ΠοιρῈ Ὀν βοπιο ἱπτογρτοίβα ἃ5 βανθπίῃ 48 ν}); ἀναβάντα 
εἰς τὸ ὄρος..«τὸν καταβάντα καὶ κρατηθέντα ἐν τῇ ἑ. τ. (684); ἐπεὶ 
γάρ ἐστιν ὁ κόσμος διῃρημένος εἰς ὀγδοάδα, ἥτις ἐστὶν ἡ κεφαλὴ τοῦ 
παντὸς κόσμου..«καὶ εἰς ἐἑ., ἥτις ἐστὶν ἡ κεφαλὴ τῆς ἐ. ... ἀναγκαῖον 
ἣν τὰ συγκεχυμένα φυλοκρινηθῆναι διὰ τῆς τοῦ ᾿Ιησοῦ διαιρέσεως. 
ἔπαθεν οὖν τοῦτο ὅπερ ἦν αὐτοῦ σωματικὸν μέρος, ὃ ἦν τῆς ἀμορφίας... 
ἀνέστη δὲ τοῦτο ὅπερ ἦν ψυχικὸν αὐτοῦ μέρος, ὅπερ ἦν τῆς ἑ,, καὶ 
ἀπεκατέστη εἰς τὴν ἑ. ἩΠρρ.΄αεν.1.27(Ρ.2ο7. 15, ; 33108,0}; δηᾷ 
ὙΙΓῊ ἢδ Θνδηρε]ίζεβ, 1Ὁ.7.26(0.204.10 8, ; 3315.4.8)}; Ὁ. 85 πιδῖηδ οὗ 
ἀδγπϊαγρα ἑπτὰ γὰρ οὐρανοὺς... «ὧν ἐπάνω τὸν δημιουργὸν εἶναι λέγουσι" 
καὶ διὰ τοῦτο ἑ, καλοῦσιν αὐτόν Ἰτεη.ἦα67.1.5.2(}1.7.4038}; 1}.1.14.7 
(6ο0 4) τούτου τοῦ διαστήματος. .«κύριος ἡ ἑ., καὶ ἔστιν ἡ μὲν ὀγδοὰς 
ἄρρητος, ῥητὸν δὲ ἡ ἐ." οὗτός ἐστι...ὁ τῆς ἐ, ἄρχων ὃ λαλήσας τῷ 
Μωυσῇ ἨΪΡρ.Παον.7.25(Ρ.203.τοῇ; ; Μ.16,33144); ἐῤ.6,26(ρ.1ός.:1; 
32508Β); 50 8130 δοο. ΒΑ5Π|465, ἐδ. το, τ4{0.275.26; 34300) ; 6. οὗ 50] 
τὸ μέρος θνητή τίς ἐστιν ἡ ψυχή, μεσότης τις οὖσα" ἔστι γὰρ ἑ. καὶ 
κατάπαυσις" ὑποκάτω γάρ ἐστι τῆς ὀγδοάδος 1Ὁ.6.32(ρ.τότ.τ; 22430). 

Ἐ,, εὐθεῖ; 1. Οἱ ΟΥὐδαίοη ὁ τὴν τοῦ χρόνου φύσιν κατασκευάσας θεάς... 
ἑβδομάδι αὐτὸν ἐκμετρῶν, ἀεὶ τὴν ἐἑ. εἰς ἑαυτὴν ἀνακυκλοῦσθαι κελεύει, 
ἐξαριθμοῦσαν τοῦ χρόνου τὴν κίνησιν Β45.ἢεχ.2.Β( 51; Μ,.29.400); τὰ 
κβ΄ ἔργα, ἃ ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν ταῖς ξέ ἡμέραις τῆς ἑ. ἘΡΙΡΒυ ΦΉΣ. 
(}{.43.2768); Τ0.1).4ἱς}.(Μ.06.13378); ἐδ.(χ3450); 2. οἵ βενεηΐν τνθοῖκς 
ῬΤΌΡΠΕΞΙΘα πὶ 1)4η, αἱ ἑβδομήκοντα ἑ. ἐπληρώθησαν ἕως Χριστοῦ 
ἡγουμένου κατὰ τὸν Δανιήλ ΟΥι ῥγίηει4, τι π(ρ.3οο.1ο; Μιυττ 5400); αἴ5- 
ΟυΒ564, 191|5.6.,6.8.5(0.374.0}Ἐς; Μ.22.6ο88}..); 3. Ππζυγο, ; 8. 65ρ. οὗ 
Ἡοῖν εκ, π5ι. οα]θα ἡ μεγάλη ἑ, σοηςί. 4.}}.8.53.31 μεγάλην δὲ 
καλοῦμεν τὴν ἑ., οὐκ ἐπειδὴ, πλέον ἔχει τὸ μῆκος τῶν ὡρῶν..«διὰ τοῦτο 
τοίνυν μεγάλην τὴν ἐ, καλοῦμεν, ἐπειδὴ τοσοῦτον πλῆθος δωρεῶν ἡμῖν 
ἐν αὐτῇ κεχάρισται ὃ δεσπότης (ῃγγϑβ,.ἤθηι.30.1 τη Οφη.(4.2948,0); ἰἅ. 
ἡἠιογιοΐη 5.14.5: 8(5. 5250); Ἰδατγς ἢ, ῥαεοῖ 6(1.86.24ο0Ὰ); τῇ μεγάλῃ 
ἑ. φωτίσαι τὰ παιδία 70. ΜοΞοῦ. ῥγαί. τό (}1.87.30328}; α150 οδ] θα ἡ 
ἁγία ἑ. (Οοηξὶ. 4Ρ}.5.13.4; Ῥτος.Ὁ, 765.ττττ(Μ.87. 0060); ἑ. τοῦ 
πάσχα Ἐπίνοῇ ῥαδελ. (ΜΝ ,86.23078); ἑ, τοῦ πάθους Οντο πον αδολοῖ 
(53.160); 10.2(314): Β. “το Κ5 οὗ Τιεπὶ τῆς νηστείας ἑ, Βαβι βονμ.τλ.τ 
(3.122; Μι31τ.4440}; ς. οὗ Ῥοπίξοοβε ἑορτῆς, τῆς...«πεντηκοστῆς 
ἑβδομάσι μὲν ἑπτὰ τετιμημένης Τῦτι5...,͵ 4.64{ρ.144.ττ; Μ.20.12208); 
Οντ. λον, βαφοῖι, τ( 3, τ6}0); 16. 2(318); γγοοκ οὗ Ῥεηξεοοβε ἴο μὲ Κορῖ 85 
ξεαβὲ, (οηδί. ΑΡ}.5.20.14.; Ὑχϑεὶς αἴίον ἃς ξαβέ, ἐδ. 5.20,18 ; ΑἸΉ, μισιδ 
(Ρ.γ2.8; Μ.25.6528); ἃ. ννεοκβ οὗ οδαμοπίοδ! ρϑῆβηςς, (σης ΑρΡ. 
2.16.2; 770..6].ῥορηῖὲ. (Ν1.88,1ο168); 4. Οποβέ, εἰσρίςςό [50.. ]ᾳἰ4α- 
φαοί} δερίομῃ ἀΐδο, φμος οἱ σαμείαῃε βεδαοηιαάαηα υοεαμί, οἱ 
πη ςη)μἴδημ8 ἐογμοηι σμη1 ῬΡαΘοΟΉ ΡΣ 5 σΉΉ}1} αὐ ρἱογίαπάμη, Ἰτθη. 
λαεν.τ.30. τοί ].7.)οΙΑ). 

(Ω Σδυθηῖ αν, καῤδαϊδ παρ᾽ “Ἐβραίοις ὃ καλεῖται σάββατον “Ελλη- 
νιστὶ ἑρμηνεύεται ἑ. “ΏΡὮ] Απε, “πιοὶ,2.τ)(Μ.6. τοόοο); ἀεϊβεοά ἴῃ 
Ῥᾶρδῃ [τογαΐῖαγβ, (]βιὴ, ἐγ. 5 τ4(ρ.308.17; Μ.0.τ648}; πὶ (μα βείδη 
αἰβροηβαίίοη ἃ ἀαν οἵ νους, 16.6, τό(ρ. κο2.τπ ; 3640) ; Ἰηξεσρσοίθα 285 
7 Οοοί ἢ ψεαγ, 1Π6 γα οὔ ἡπάροιηοηῖ, Μεῖῃ, σεαί, τ2(0.400.3ο; ΝΜΕ.18. 
3448). 

306 ἕβδομος 

τἑξβδοματιαῖος, ἰαδηρ α τύεερ, 10.ΟἸ τη. ςεαὶ, 4{Μ.88.,7018). 
Ἐἑξβδοματίζομαι, τρεη {6 τοϑεὶς, Ατηρ ἢ. μ6,.2.7(}1.30.530), 
ἑβδοματικός (ἑβδομαδικός), 1. δεϊοηρίηρ 1ο ξευεη, οὗ ξευέη ; ἃ. ἴπι 

86}.; τοῖ, Μιιτδϑι2εῖ. οὔτε ὁ κύριος ἐξέβη τοῦ κανόνος τοῦ ἑ, 1885. 
δἰγμοί, ποι. 7(1.341Ὲ ; Μ.30.498); Β. Ξρ ἔν ἱηρ' δἴοση αὶ] ψψοχ]α διὰ τὸν... 
ἑ, ἀριθμὸν τὸν εἰς τὸν σαββατισμὸν καταντῶντα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος 
Απατιβεβ, ρος, (Μ.τοῦ.2288); μὰς πιοσα οἴζθῃ 8 νου, ἐῤ.36 
(3320); διὰ τὸ τοῦ ἐ, ἀριθμοῦ τῷ παρόντι φθαρτῷ αἰῶνι σύστοιχον, 
καταντῶντος δηλαδὴ εἰς τὸν σαββατιομὸν καὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος 
Αὐβίῃ, ρος (Μ τού. 130); οὗ, ἑβδομάς ; ἕβδομος ἀπ ΟΠυΣΟΝ οα 
οασίῃ, ἀπατδε5. ρος, τ(2210,0); δ. ἴῃ τηγβῖ, ἀοοίγηα οὗ ὨυΙΩθοῖς 
(Ρυβαροσθαπ), Ηρ ἦαεν.4.τ4{0Ρ.46.34; Μ.χ6,3079ΑᾺ) εἴ ῥαβϑίτα; 
2. τυφορλῖν; ἃ. [πὶ ἑ, κύκλοις νῆστις διατελῶν Βα5.ε.45.1(3.1330; 
Μ.32.3658); τεῦ. Ὑνεο  ν ἕαδε οὗ πιοηκϑ ἑβδομαδικόν ἘΝῚ].ηα»».2(Μ. 
ἤ9.6174}; τὴν ἑβδομαδικὴν..«ἡμέραν τυεεὰ ἀαν, Μαχιεονρμ,ο(Μ. το. 
12378); 19.23(12418); Ὁ. τηρεῖ, τοὸ δα τίν ορρ. μεανεπὶν (νη ϊς 
Βεϊοηρβ ἴο εἰρῇίῃ ἀ8 νυ) τοῦ ἑ. τούτου χρόνου Βα5.ἠκόχ.5.Β(τ 21; Μ. 
29.524); ΟὙΝ γ 85. ς,6(}1..44. 6000); ἑβδομαδικὸς γὰρ οὗτος ὁ αἰών, τῇ 
εἰς ἑαντὸν τοῦ χρόνου περιελίξει πληρούμενος Μαχ.αγηδὶρ.(Μ.01.13770); 
1δι(1396}}; 1δ.(1397}); ἐν τῷ ἑ. τούτῳ βίῳ 70.Ὁ).. Κ» ,Ἀ͵ιει τ ττ(Μ.06. 
14080); 8, οὗ ἠδ ξευσμὶλ, ἄαν, φαδϑαϊεαὶ; ἃ. ἴτ., τ Νὰ ζ.0».15.30}1. 
35.9164); Μααχα ῤ βδοὶ.τιδο( Μ.96. 1το54}; Ὁ. τηδῖ, ὑπερβὰς δὲ τὸν 
κόσμον καὶ ἐν τῇ ἑ. ἀναπαύσει γεγενημένος, οὐκ αἰσθήσεται κακώσεως 
Πιάνψτι. οὐ τ: τ8(}1.30.11330). 

ἑβδομήκοντα, τουθηῖν; 1. οἵ ΤΙΧΧ {ταποίδίουβ, Τυβι. 4:α],68.7 
(Μ.6.636Α); οἱ ἑ. 1δ.124.3(765.}); 1δ.137.3(7928); []] βἴογν, [το ἤσαν. 
.21.2(Μ.7.0418); Γ]6πη.5ἐγ.1.22(ρ.92,16 ; Μ.8.8024}); Ἐ7α5:, εοἢ Ον.13 
(Μ.6.2650); ορρ. ψυῖῖους. οὗ Ἡδθῦγ, οτἱρίπαὶ, Οχιίονη. 1 2.5 ἐ Γευ. 
(ρ.464.15; Μ.12.5428); 2. οἵ βενθηΐν οἱάθυς ἴὸ οι Μόοβες τγὰ9 
ΒΌΡΡοΒββα ἴο μᾶνα δῃϊσχιυβίβα [ανν, Ποηη,ΟἾεν.2.38; ΟἿδμι,ρ. Ῥείγοι 
(Μ.2.254}); ἐδ.2(258); 3. οὗ βανεπὶν αἰβο]ρ]68, ἴο νΒοῖα γνῶσις τὰ 
τδηβτηϊθα θν ἈρΡΟ51165, ΟἸδτη. Κγ.13(ριτρ9.22; Μ.9.7404}; ἐχορ. ἔχ. 
15:27, Οἱ, ἰαγδογθς' γερῥογίθηίν ᾿δορίμαρίμια ραϊπιαγν,. ποῦς ὀπέμι 
5011 ἀμοάεοίτη. αροσίοὶὶ βάδην ΟἸγ δὶ ῥγασάϊεαγμηξ, 564 οἰ αἰϊὶ ξορίμα- 
ξίηία τιῖϑϑῖ.. γεξεγμίμν, Οτνλονι. 7.3 ἐπ Ἐχ(ρ.2ο0.8,1ο; Μ.12.34530); 
οἴ, ἰΔ.λο51.27.11 τῷ. Ναηι(ρ.271.2ΠΠν; Μ.12.7028,0); 4. ἃ5. βυιηθοῖ!ς 
παΠΊΏΘΥ (τοῦ. 7ετ,36: 10) πληρώσας τὸν συμβολικὸν ἀριθμὸν 'τῶν ἐτῶν 
τῶν ἐ.᾿ σαββάτου καὶ ἀναπαύσεως ὄντα ἰα, [γ.48 τη: 76γ.(0.222.20; 

Μ.13,5778). 
ἘἙξβδομηκονταετηρίς, ἡ, ῥεγίοά 0Γ ξευεηῖν γεαγς, Ἐπ5.4,6.8.2 

(0.382.31; Μ.22.6208). 
ἑβδομηκονταετής, οὗ Ξἐνεηὶν γεαγς, ΟἸετγη, Ξἐγ. τ. τίρ.87.12; Μ.8, 

8774); Ἐπ5.4,64.8.2(ρ.382.6; Μ.22.617}). 
Ἐξβδομηκονταετία, ἡ, ῥεγίοά οὔ Ξευεμῖν γέανς, ΑἸτίοιεἤγορ τό. 

(Μ.το.81Α}); Β45.6}.264(3.4οϑΑ ; Μ.32.0844). 
ἑβδομηκοστός, οὗ Ξξευεηὶν γέανς, Τα .  ιιτο: κ(ι.148). 
ἕβδομος, Α΄. φευθηδ; 1. 5 τηγϑῖ. παιαΡοΣ ὁ ἕ, παρὰ ᾿Ιουδαίοις 

ἀριθμός, τέμιος, ἐν ᾧ αἱ σκηνοπηγίαι....ξ, ἐνιαυτὸς παρ᾽ ἐκείνοις τίμιος 
ὁ τῆς ἀφέσεως λεγόμενος κτλ. ΤΟτΟΙΝ ν85.0».2 ἐῃ Οοη. Σιν 26(Μ.44. 
285); 2. ἡ ἐ. [536. ἡμέρα], ν, ἀνάπαυσις ; ἃ. ἃ. ϑαοτοίά ἄαν, ΤὨΡὮ]. ΔΏΐ. 
“Ἅμο].2.τ2(Ν1.6.τοδο0} ; ἀνε ἀπιοηρ ρᾶρδηβ, ΟἸῈ .οἰγ. 5.14{0.397.18; 
Μ.0.1618); Ῥ. Ξε νεητἢ ἀαν οἱ Οτδαϊίοη (Ὁ 6η.2:9) τοϊαϊθα ἴο ἰαβϑὲ 
ἡπαρεπηεηΐ ὅταν ἐλθὼν ὁ υἱὸς αὐτοῦ καταργήσει τὸν καιρὸν τοῦ ἀνόμου 
καὶ κρινεῖ τοὺς ἀσεβεῖς...τότε καλῶς καταπαύσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑ. 
βαγητπ. 5; ἐκείνη ἡ ἐ, [λν5. για ρογηθηι)}.. ὑπὸ ταύτης τῆς ἑ, [1.6. 588- 
Ὀ81] διασχηματίζεται.. οὐκέτι τὰ τοῦ βίου τούτου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
εναὕτη ἡ ἑ. ἐκείνης τῆς ἐ, τύπος ΤΟΥ Νν55.0γ.2 ἠπ θη. Τ᾿ 26(Μ.44. 
2808,0); Ὁ. Οἰγουτηβοσδε5. δαυίην {πὶ ἡ δὲ ἑἐ, πέρας γενομένη τῆς 
κτίσεως, ἐν ἑαυτῇ περιέγραψε τὸν συμπαρεκτεινόμενον τῇ κατασκευῇ 
τοῦ κόσμου χρόνον Οτιν γ55. ᾿ς. 6(Ν.44.6098); το Ν 85. οσενς. (Ν1.46. 
11530}); ἡ δὲ ἑ., τῆς χρονικῆς ἰδιότητος περιγράφει τὴν κίνησιν Μᾶκχ. 
φαροἱμεοί. τ, τ (Μ] θο.ττοῖοὴ; δελοῖ, τ τὰ 70.(] τη, οδ],4(Μ.88.7338); 
4. ορρ. ὀγδόη (ν. ὄγδοος) Ξἰσπνίπρ' εἴεγηιν, Τυβί “᾽α].24.1τ(Μ.6. 
5288); ὁ ἐν ἑ. σαββατιομός, καὶ ἣν ἔτι τῆς σκιᾶς ὁ καιράς Ογτ Μιτοΐ, 40 
(3.4388; ἑβδομάσι ΑἸΒΕΙΤΌ ; μετὰ τὴν ἑἐ, δουλικήν, τῇ ὀγδόῃ λύεται 
ἐλεύθερος ἡμέρᾳ Το.Ο]]πη.Ξεαἱ. Ξ(Μ,88,776}0); δελοὶ,2ο τὰ 70.(] πα. σεαί. 
5(780.;8) εξ. 5. δουλικός ; 6. ΥΘρΥΘΘΟΠτπρ σοβδαϊίοπ οἵ βαυτεὶν 
τβουρηΐβ, Μαχιρ ἐμοοὶ. το πς( Μ 90. ττο. 8); οἵετδιτι σσ(ατοφο); 3. ἃ5 
510 5ξ., Ππατηδ οὗ γα]εηῖ. αθον, γα] παρ. ἘΡῚρἢ.ἠαεν.3τ.6(ρ.303.6; 
Μ.41.4840). 

Β.. ραζ, ΡΙαγ, 85 βαῦβι., δε, ΑἸΏ. ἐμρ.6(ρ.72.4, Μ,25.6ς2Ὰ}). 



ἐβέλινος 
Ο. Ὡδαΐ. βίῃρ, ἂἃ5. δᾶν., σέυε ἱπιθδ, Ἰο. Όβοῃ. ῥγα!.73(}1.87. 

20250). : 
Ὁ. φευεη οἱ, 5.ν.1., πίστιν τῆς ἑ. χάρυτος Τηᾶντη, 7οὗ τι 2(Μ.30. 

τΙ2οῦ). 
Ἐξβέλινος, οὗ ἐδοην, 70. ΝΜ 8]. εἰγοΊ..12 Ρ.286(Μ.07.4334). 
Ἐξβένιος, -Ξ ἴοτερ,, [πὰ ΘΙΤΟ ε 5 1πἰογρτεϊθο0η. Οὗ ἘΖΘΟΠ. 27:15 

τὰ κέρατα ὁ Σύμμαχος ἐβένους ἡρμήνευσεν, ἀφ᾽ ὧν τὰ ἐβένια καλού- 
μενα γίνεται ΤΠαῖ, Εἰ ΣσεΪ,.2}:τ5(2.001) ; ν..8. κέρας. 

ἐβέννινος, --- ἔοτερ., (οβιη. [πα.10}.2(ΝΠ.88,1ο0Ὰ}; ἀπαϑῖϑ.οά.2 
(Μ.80.72Α}. 

Ἐ᾿βιωναῖος, ὁ, Εὐϊομίίθ, τπθιηθου οἱ πα ϑιζὶπρ σδοὶ τα] θο ΠὩΡ 
νἱτρίτι Ὀἰστίι οἱ ΟἈτβί, Ῥϑυ πα ερ᾿51165, Δηα 8}} ροβρεὶβ βχοθρί ΜΈ, 
(ν. «Ἐβραῖος), οἵ Ἰχομ.ἦαογ.1.26.2(Μ.7.6868); οἔ,10,3.11.7(8848); 
Ηἱρρ.ἤαεν.7.Βί(ρ.Ιιθο.το; Μ.16.32048); 19.7.34{0.221.8; 33428); εἴγτη,, 
ὡς οἱ πτωχοὶ τῇ διανοίᾳ ᾽Ε., τῆς πτωχῆς διανοίας ἐπώνυμοι (ἐβίων 
γὰρ ὃ πτωχὸς παρ᾽ Ἑβραίοις ὀνομάζεται) ΟΥἉ ῥγιηε.4.3.8(22; 0.334.1; 
Μ.τι. 3894}; 14, εοηρηνῖη Μ1{.πθ6.τ2{ρ.513.1; Μ1.13.14134}; 14.( εἰς.2.1 
(Ρ.126,1:0; Μ.11.7034}; θυ δος. ΟΥ. οἱ διττοὶ ᾿Ε,, ἦτοι ἐκ παρθένου 
ὁμολογοῦντες ὁμοίως ἡμῖν τὸν ᾿Ιησοῦν ἢ οὐχ οὕτω γεγεννῆσθαι ἀλλὰ 
ὡς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους ἰδ.5.ἀτ(ρ.65.7; 12770); Επ5.}.9.3.27.τ(Μ. 
20.2734Α}; ΟἿ ἰταηϑίαῖοσ Θυιτηδομὰ5. δὴ ΕΡΙοηϊΐο, 1ῤ.6,1χ7(}.2ο. 
56οα}); ΕρΙρῃ. ἤαθν.30.1(0.333.5; Μ.41.4058). 

ῬἘβιωνεῖς, οἱ, Εὐϊομείος, ν. ἴοτερ., Τματ,λσεέν.2,1τ(4.328). 
Ἕβραϊκός, Πεύνειο; 1. οὗ Ῥοορ]θ, Αἰτς, ἤγοη.18.3(Μ.10.,928); ΓΕ. 

προφῆται ΟἸ]οτη. Ξἐγ.1.τ7(ρ.56.3; Μ.8,8018); 2. οὗ Ιαηρύαρα, εἴντη. 6Χ- 
Ρἰαπηαίίοη ᾿Ε. κέκληται, ἀπὸ τοῦ ἽΕβερ ΤΟἾγν 5. ὁγηορβο.(6,316.Ὰ}; που, 
ἃ5 βιρβί,, Οὐ. εἰς. 5.48(ρ.52.25 ; Ν.11,12574}; ΟἽ Ὀοοκκ5 ποῖ ψχιῖθῃ 
ἴπ Ηδῦχον χογεοίεα ὃν 7ενν8, 1ἃ.07.14.4{0.332.3; Μ,τι. 4610), 

Ἑβραῖος, ὁ, Πεύγειυ (ἴοι εἴγτα. ν. περάτης, περατικὸς); Α.. 511. ἃ5 
βυθοθστι οὐ 76, ΟἸδίι, !7.1.23(Ρ.92.6}. ; Μ,8.8068}1.); οὗτοι γὰρ 
ἶΞξο. ᾿Ελληνισταί] ᾿Ελληνιστὶ διελέγοντο, ᾿Ε. ὄντες (ὨΣγ5. ΠΟΉΠΟΤΦΟΙ 
τη “ςι(οααχθ); θὰξ ἐχερ. 2 ΟΣ 1:22 οὐ γὰρ ἦν πάντας τοὺς “Ε, 
᾿Ισραηλίτας εἶναι" ἐπεὶ καὶ Ἀμμανῖται καὶ Μωαβῖται τοῦτο ἦσαν 
Ομ τυβ.λοῦη.2.5.1 τῇ 20 ογ.(το. 6120). 

Β. τεῖ, ἘΡΙ5118 το (δε Πεδγειος ; ἃ. Δα ΠΟΥἢΙΡ αἰβοιββαά ; 8. ν] εν 
οἱ Οἴειῃ, τὴν πρὸς ᾽Ε. δὲ ἐπιστολὴν Παύλου μὲν εἶναί φησιν γεγράφθαι 
δὲ 'Εβραίοις ᾿Εβραϊκῇ φωνῇ, “ουκᾶν δὲ.. αὐτὴν μεθερμηνεύσαντα 
ἐκδοῦναι τοῖς Ἕλλησιν Οἴετα, "ν.22(Ρ.2ο1.18; Μ.9.7488); οἵ. 1δ.(Ρ.202.1; 
1408}; Β. νῖον οὗ Οὐ: υ8εα δ βογρίαχαι ρτοοῦ τορεῖμοι τ 15,, 
Οτνε}. τος 1.11.658); οσδ ὍῈ βθόνη το ὃς Ῥϑι]η8 ἀθϑρία Θορ γαΥν 
ορίπίοῃ οὗ βοζῆβ, ἐδι(658.); ὁ χαρακτὴρ τῆς λέξεως τῆς Πρὸς “Ἔ, 
ἐπιγεγραμμένης ἐπιστολῆς οὐκ ἔχει τὸ ἐν λόγῳ ἰδιωτικὸν τοῦ ἀποστόλου 
««νἀλλ᾽ ἐστὶν ἡ ἐπιστολὴ συνθέσει τῆς λέξεως ᾿Ελληνικωτέρα....«ἐγὼ δὲ... 
εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι τὰ μὲν νοήματα τοῦ ἀποστόλου ἐστίν, ἡ δὲ φράσις καὶ ἡ 
σύνθεσις ἀπομνημονεύσαντός τινος τὰ ἀποστολικὰ καὶ ὥσπερ σχολιο- 
γραφήσαντός τινος τὰ εἰρημένα ὑπὸ τοῦ διδασκάλου Ἰᾶ, [γτη Ηεῦ.(Μ.τά. 
1208). Ενι5.ἦ,.6.6.2 5.11; 6. νἱονν Οὗ Ἐπ5.: σοπηϊεα ὈΥ ΒοΙὴ8 ΒΙΔΟῺΡ 
ἀντιλεγόμενα, Επ5,}.6.6.13.6{(5 480); χε]εοϊεα ΡΥ Ἐοιηδῃβ, 10.3.3.5 
(2178); ἰδ.6.2ο.3(5734}; οἰϊεά τὴ τύ ΐϊσηι,, Ἐπα5.ἢ..6.3.58.1τ(2030}; ἀμ ὉνΚ 
Ίτξη., ἐδ. 5.2 6(ςορα); αἰ! ρυτοά τὸ 5. Ῥαὰ! ττουϊ ααεβίομ, 2Ὁ. 
2.17.12(1804}; Ἑβραίοις γὰρ διὰ τῆς πατρίου γλώττης ἐγγράφως 
ὡμιληκότος τοῦ Παύλου, οἱ μὲν τὸν εὐαγγελιστὴν “ουκᾶν, οἱ δὲ τὸν 
Κλήμεντα τοῦτον [3ς, ΟἱἨἁ ἁΒΟΙΩ6] αὐτὸν ἑρμηνεῦσαι λέγουσι τὴν 
γραφήν" ὃ καὶ μᾶλλον εἴη ἀληθὲς τῷ τὸν ὅμοιον τῆς φράσεως χαρακτῆρα 
τήν τε τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολὴν καὶ τὴν πρὸς “Ε, ἀποσώζειν 1.3.38.2,3 
(2930,0) ; τηἷβ τοβείσηοην οἰϊδα ἀσϑίτιϑί Αὐῖδηβ Ὁν ΤΠ, ἐδ. Ῥγόθτα. 
(3.542); ἃ, οἰϊοα δ5 ῬϑΌ πο, ΑἸοχ. Α1].ερ.Αἰδχ.δ(0.23.23; Μ.18.557Ὰ}); 
ΑἸ... [ο5ὶ.30.0(Ν1.26.14378); ὈΙάνψτι. Τγΐη.1. 15. },.20.308.}; 2. ἸαΐοΥῦ 
ἀἰβοιιββιοὴβ οὗ δυῖπουβη!ρ, τϑοριθηΐβ, δηα ἀαΐα ; αἰβοιιββιοη ΨΥ 
δι. Ραι], Βεὶπρ' ΡΟΒΕ[6 οὗ σε ηΈ 1165, τοῖα ἰὸ Ηδρτανβ, Ομ γγϑ. ἤθη, ΤΏ 
Ἠεϑ.Ρυόοδτα,(12.: ΒΗ.) ; ἜρΊ5:16 ἀδίεα αἴζεσ Ἰουτπου ἴο ϑρβίη, Ὀεΐοτε 
βεζοπα οσηβῃ σαροϊνιν, δια Ἰπουρῃξ το ἤδνε θδδη ΣΙ ΓΕ [ἢ 
Ῥα]βϑίης, 2.(2})} ; οὗ αἱρετικοί φασι μὴ εἶναι Παύλου τὴν ἐπιστολήν, 
καὶ τούτου πρώτην ἀπόδειξιν προφέρουσι τὸ μὴ προτετάχθαι αὐτοῦ τὸ 
ὄνομα ὡς ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιστολαῖς" δεύτερον τὸ τὴν φράσιν ἄλλην 
εἶναι, τοῦτ᾽ ἔστι ξένην παρὰ τὴν Παύλου καὶ τὴν κατασκευήν. δεῖ 
τοίνυν εἰδέναι ὅτι Παῦλος ἐμισεῖτο ὑπὸ ᾿]ουδαέων ὡς ἀποστασίαν νόμου 
διδάσκων..«ὠφέλιμα τοίνυν γράφων “Εβραίοις οὐ προτίθησι τὸ ὄνομα 
ἑαυτοῦ, ἕνα μὴ τῷ μίσει τῷ πρὸς αὐτὸν ζημιωθῶσι τὴν ὠφέλειαν τὴν ἀπὸ 
ἐπιστολῆς ϑένεν, Περι ρσόσιι (ρ.345.18); Τορτοάιοίίοι οἱ ἘιΒΘ θ 5 
νίενν {π88 χἴ νγὰ5 τὶ δ ἴῃ ΠΠΘΌγανν 8 η6 ἰσϑηβαϊθα ὃν 5. {πΚ6 ΟΥ, 
τοχα Ρσοῦ., Βγ ΟἸειμεπὲ οἱ Εοπρ, ἐδ.(0.345.21). 

Ὁ. τοῦ, σοβρεὶ δος, Ἠεύγεισς (ἀϊνετρεπί ἔοττι οἱ Μί., ἴῃ ΗΘΌΥ. ΟΥ 
Αταπιαῖς, 566. Όν εν 5 }- Ομ βῦδη βεοίβ οὐ ΝαΖαύθηθβ ἀπᾶ ΕΡῖο- 
Ὠἰΐθ5, δηά ᾿ε]ονοα 1 δηςαϊςν ἴο θ6 οὐρῖπαὶ οἱ Μί.); ραββαροβ 
οἰϊοᾷ ὉΥ (Ἰεπι, οἐγ.2.0(0.137.4; Μ.8,.9814); Ογ. 70.2.12(6; Ρ.67.19; 
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'Μ.14.1320); 8614 τὸ Βαᾶνε σοπίαϊηοα 70.7:53-8:11, ΕἘπ5.}.6.3.30.1] 

ἔγγραφος 

(Μ.20.3000); τεοκοημθά αιμοπρ ἀἰβραῖςα Ὀορκϑ, 78.3.25. (2694); 
πδεα Ὀγ Εϊομϊϊτε5, 16,3.27.4(2738) ; ν. ᾿Εβιωναῖος, εὐαγγέλιον. 

Ἀέβραϊσμός, ὁ, ᾿εὐγειν ἰαηραρο, τή, τδι6 ἐμ {4} .{ρ.159.21 
Μ.13.4760). 

ἐγγαμίέζω, ρα35.ν δὲ ρίνεν ἴῃ ἡπαγγίαρθ, τάρβος. [συχτ(Ρ.19).- 
Ἐξγγαμος, ἡηαγγ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐνήργησεν ἐν τῇ ᾿Ελισάβετ. 

οὐ γὰρ μόνον παρθένους οἶδεν, ἀλλὰ γνωρίζει καὶ ἐγγάμους ΟΥγ.Η. 
εαἰφεὶ,.τὴ.7; ἘΡΙΡΠ λαεν. 61.2(ρ.134.25; Μ.42.1730). 

["]ἐγγαστερίμυθος, ὁ, -- ἐγγαστρίμυθος, Ογας. δ1}.3.226(0].» ΠΕ Γ. 

ΗΝ ΒΝ τά, ἀεριλι5 οὗ ἃ Ῥείβοῃ ἐγ[γ]άσ[τρ]οις τοῦ δεσμωτηρίου 
ΤῊ (0.551). 

ἐγγαστρίμυθος, ὁ, ἡ, νομί γιοφμςὶ, ἀεῖ, τί ἐστιν ἐ,; τινὲς ὑπὸ 
δαιμόνων ἐνεργούμενοι..«οὗς ἐντερομάντεις οἱ Ἕλληνες προσηγόρενον, 
ὡς ἔνδοθεν δοκοῦντες τοῦ δαίμονος φθέγγεσθαι Ἵμας,4:.20 1ἢ ἔσυ. 
(1.207); ἔγδα, οἵ ψοχῖθα ΘΠ ονβ τὸ ΡσορΡΒ βΥ ἴῃ 1815 τππᾶπηθν; ἢ. ἰὴ 
σϑῃ., (Ἰεπι, ῥγοί. ί(ρ.ττ.5; Μ.8.60Ὰ}); Δ ῥασά.2.τ(ρ.1τό5.1ι; Νί.8.4044); 
ΘΟ σμθα Ὀγ (τ βείδηϊεν, Οὐ ΝαΖ.07.5.25(Μ.35.6930); ὈμῈ 51}}} 
δεῖνα διποὴρ ποηῃ-(Πτϑιθηβ,Ἠ ζ 051 {εἰ γε: ρ.ϑι(Μ.6,13244); 
2. ([ει.), ε50. οὗ ψηοῃ οὗ Ἐπάου (6ρ.28:71}.} οἷ, δαίμων; 8. ἀβδογ- 
τίου τὲ ϑϑπιιθὶ τγα5. δοΐυδ!ν οα]] θα ῸΡ ὅτε μένουσιν αἱ ψυχαὶ 
ἀπέδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ καὶ τὴν Σαμονὴλ ψυχὴν κληθῆναι ὑπὸ τῆς ἐ, ... 
φαίνεται δὲ καὶ ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ τῶν οὕτως δικαίων... ὑπὸ ἐξουσίαν 
ἔπιπτον τῶν τοιούτων δυνάμεων, ὁποξα...ἐν τῇ ἐ. ...« ὁμολογεῖται αβὶ. 
ἀϊαϊ.τος.4(Μ.6.7218}); ἀϊδοιιδδίοη οὗ ἀυρυχηιθηΐβ οἵ ορροῃδηΐβ ΨῈῸ 
Αϑϑδσῦ ΠΩΡΟΒΒΙὈΠΙΓΥ οὗ Βαχπμ6}᾽ 5 θοίηρ ἰὰ Ηδα65 (ν. ᾧδης) λέγει ἡ ἐ. 
ἑωρακέναι τὸν Σαμουήλ, ψεύδεται Οτ«.εηραδὶ.3(0.285.1; Μ,12.1Ο108); 
"». ἄδηαὶ οἵ τὴῖβ ἔπθοσν, {ΠΙρροϑηραςὶ.(ρ.123.1τῇ.; Μιτοιδοξοξ); 
ΠΟΙ ΩΓΘΙ-ΒΙρΡΌΙΩΘηΐ5 : ἐν ΟΠ ἀδππθα 1ῃ βουρίαγε (6.5. [νὲν,20: 27; 
1Εερ, 18: 3}, εἴς.), Επβὲ,θησαδί, (ρ.17.14; Μ.18,.6168); ἐῤ.25(ρ.55.24; 
6654); ἐ. υϑεά ΠΠΠ|ΟΙΕ]Υ Ὀγ 841}, 4Ὁ.2 (0.18. 58. ; 6160) ; ἐδε1τ(0.33.31; 
6360); ὈΠΏρΊΩΡ ὉΡ 5015 ἴσοτὴ ΟἾΠΟΥ ψψου]Ἱὰ 15 ποῖ ἴῃ ΡΟνεῖ οὗ ἐ,, 
16. 3(ρ.το. 81}; 6178); ἐδ.16(0.43.2}..; 6480); τεῦ, ΤΕ ερ.28:14 φαίνεται 
εν ὡς οὐδαμοῦ... ἡ τοῦ θείου γράμματος ἔφησεν ἐκδοχὴ τὸν Σαμουὴλ 
ἀνῆχθαι διὰ τῆς ἐ, ἐν.3(0.20.1; 6204}; ἃ ῬΡῃαηίοτηῃ νγᾶ5 οδὶ θα ἀρ, 1.0 
(0.23.32; 6248); 85 ρΡῥΘδΓβ ἔγουῃ νΘΥῪ ΠΘΙΠδ οὗ ἐ, : πρῶτον ἐδήλωσεν 
τὸ πρόσωπον ὁποῖόν ἐστιν, ἐμμανές 1Ὁ.7(0.25.14; 6258); Εν ριορῃθον 
ποῖ ρϑηιῖπο οὐδὲν ἀπήγγελλεν ξένον ὁ διὰ τῆς ἐ. λεγόμενος ἀνῆχθαι, τὰ 
δὲ ὑπὸ τοῦ Σαμουὴλ εἰρημένα πρότερον ὡς ἴδια μὲν ἐσχημάτιζε 1.12 
(0.36.2; 6408); ποῖ, 85 ΟΥ ΤΕρτΘβϑηῖβ 11, ἃ ααεβίίοη οὗ ϑαιλμεὶ Ρεηρ 
ἴῃ Ηδάδβ, θυΐ οὗ ἐν βανίηρ ρονεσ ἴὸ Ὀγὴρ Αἰπὶ πρΡ, ἐδι1γ(0.44.38.; 
6498}; αϑβυτάϊεν οὗ Οτ.Β ἤθσα σπηρὶηρ ἴο [1{Φ 56 286, ἐδ,21(0Ρ 48,18; 
6568); τοιαύτῃ..«μεθόδῳ συνήθως ἀλληγορῶν ἅπαντα πανταχῶς, οὐχ 
οἷός τε ἐγένετο τὰ τῆς ἐ, τροπολογῆσαι ῥήματα μόνον 1.22(Ρ.51.Ὁ; 
660Α}; 881 ἀδοείνεά ὈΥ Ρηῃαμπίοιηβ, ΟτΝ γϑ8.ἐη σαὶ, (ρ.ὁς. 2, ; 
Μ.45. το 8.) ; Ἐπβίγαϊ, σἰαἐναμῖνι. (Ρ.5071.); 6. το ΠΕ ]ΟῺ5 οἱ 1815 
τπροχν, { {πθί{φπ.6ὲ γ65}.52(8.6.120688.}; 2. (γ1α5..) τηεῖ., ἀοτορα- 
ΤΟΥ ἰετπὶ ἴὸχσ Ἐπιμοχιβ, αὐ Ν 55. ἔμη.2(2 Ρ.Δ6τ1.1ο; ΜΝ. 45. 5400); 
οἵα. ΦΡοϊ 45(Ν.45.12328). 

ἐγγάστριος, τ: {16 τορνεὖ; οἱ ζμγχίδε ἴὰ νοῦ οὗ ΒΜΥ͂, ΤΕρβδιεν. 
παϊυ.6ο(Ρ.87); {1 ἀτ. παν. [σ.Βαρί. (5.88); ΒΘορηγ. Η,6ρ.6γη.(Μ,87. 
21614); τεῦ, 70. Βαρί.᾽5 ἐ, σκίρτησις 1.(31704}; πιεῖ. οὗ ἔχουσι 
μαθήματα ἐναντία τοῖς δόγμασι...ἐγγάστρια αὐτῶν Οχ.Ξοἰ.1,. οὖ 2οιις 
(Μ.12.1033}). 

Ἐἐγγαστρόω, Ζηηῤγέρηαίε, 
Τβομτ.Ν υ ϑγη.30(Ν1.03.1}χ}8). 

Ἐξγγεωργ-έω, ῥγοάμοι ας ὃγ πμιδϑαπάγγ, τεῦ, ταϊτδου οῦβὶν ῥχο- 
ἀυοεα Ἰοᾶνοβ. ἕτοιμος ἄρτος ταῖς χερσὶ τῶν διακονούντων ““οὐύμενος 
στ Ν γϑββ.ογ. αἰδοῖ. 23(ρ.88,11; Μ.45.610); ταῖς παλάμαις τῶν μαθητῶν 
ὡς ἀρούραις “-οὔντα κόρον αὐτοσχέδιον ἀγεώργητον τ. Αλτιδαῤί.2.1 
(Μ.88,18770). 

Ἐἐγγλυκαίνω, 1. εὐδείθῃ; ταοῖ,, Ἐπ5..15.60:6,7(ΜΝΜ.24.4020) ; Αὐτοί. 
ρος β(Μοτοῦ 5560); οἵ4.Ραμὶ εἰ Τἤσεί.τ οἰϊ. 5. γλυκαίνω; 2. ἴῃ- 
85; τηδῖ,, γόους δή εγηεος, ἘΡΟΣησάΡ. Ἐλπ5.},6.5.1.46(}}.20. 
4258); 3. Ξοἤεη, ἐπενυαίε, Του. ΑἹ], ἐν. Ἐεεὶ.2:τ4(Ρ.220.2; Μτο. 
15848). 

Ἐἐγγλυφίς, ἡ, εαγυεά τρογὶς, 70.) αϑνιτοι( Μ.04.7698). 
ἐγγλύφω, εατύε; τλοῖ,, ΤΉ ῤγε55 ὁπ, ΝῊ. ρ}.3.143(}.79.440})}. 
ἐγγοητεύω, ἑηάμεε ὃν εἐἰαγμις ὁ ὄφις...«τινα κατὰ τὴν αἴσθησιν 

ἡδονὴν ἐγγοητεύσας τῇ γεύσει το ν85.ο. Ορτ,2ο(}1.44.2 000). 
Ἐξγγόνιον, τό, »γαπάοἰη, Ογτδιυ. Εν νηι. 3ο(0.47.16). 
πἐγγραπτέον, 0716 Ἡμιδὶ ἸηΞεγῖδε ἐν σώφρονι ψυχῇ δικαιοσύνην ἐ. 

ΟἸειη ῥγοί.χο(ρ.γ6.26; Ν.8.2248) ; 1518.ῬῈ].6}}.3.280(Μ.78.0640). 
ἔγγραφος, Α. εὐ δη; 1ν ΟΡΡ. ἄγραφος : ἡ γεωργία [1.8. προβίο ο 

[ὰποῦου] δὲ διττή" ἡ μὲν ἄγραφος, ἡ δὲ ἔ, ΟἸδτη, εν, 1 τ(ρ.6.12; Μ.8, 

710. 4].εἰγοη.} Ρ.170(Μ.97.2858); 
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ἐγγράφω 
6034}; 10.4.τ8(ρ.297.6; τ220Ὰ); οὗ ψτ θη, ΟΡΡ, νἵσϑα ὑδσοδ, ἀχρὰ- 
τηβηΐ, πι5,ῤ.6.1τ.2(60; Μ'ν,21.324}; 1ἃ.}.6.4.24(Ν.20.3808)};}; 2. οἵ 
οἴποια]! ἀοουχηδηῖβ ; 8. ἰαὸΐζϑ 8Ὲα βίδιμεθθ ἐγγράφους... «παρέθετο 
διδασκαλίας Βλιδιὺ,(΄,3.5δίρ.τορ. 6; Μι20.1125Ὰ)}; 1α.}.,6.0.7.2(}1.20. 
8008): "Ὁ. οἵ σοῃίσββιοηβ οὐ [81{ἢ ἔ. ἧἦ τῆς πίστεως..«ὀρθοδοξία 1. 
5.22(4808); ὑποτάξας τοῖς ἑαυτοῦ γράμμασιν ἔ, τὴν τῶν ἀνδρῶν 
ὀρθοδοξίαν (Ἶ]Ετ,(335)6. Ὁ: 248.5; Μ,26,7204); Βαβ, βά.τ(2.2230; 
Μ.51.6η6ο). 

Β.. 650. τον θη τὴ Βτδίο, Ἰονδννα: ; 1νὴ ρεη.; οὗ (ΟΠ 8 Πα ΠΠΘ ἢ (5, 
(Ἰετα. ἐν. 5, 6(ρ.352.16; Μ.9.654); προφητείαν ΜίοΙΉ, ἐγηηρ το. 2(ρ.122. 
τ8; Μ.18.19038Β); χρησμός 115.}».4.τ.4(070; Μ,21.360); ἀπόδειξις Β25, 
ΦΡΙΥ.67(3.57Α; Μ,32.τ0324); Πον, (ἴϑημ.3.το; φωνή 1Ὁ.τ6.8; ὃὅμο- 
λογία ΤΒαβ.ϑαρῤὶ.1.3.τ(2. 6400 ; Μ.31.15738})}; 2. ΟρΡρΡ. ποῃ-βουρῥσγαὶ 
(ἄγραφος) ; ἃ. ε5ρ. οὗ ΟΤ᾽; τεῖ, Ῥα] πα οἸβειοηβ ὃ μέν ἐστιν ἐκείνου 
[56. Δοη-Ῥε]ενει] πλεονέκτημα, ἄγραφον τίθησιν [Ξο. 5. Ῥ4Ὰ1]...ὃ δέ 
ἐστι τοῦ πιστοῦ προτέρημα, τοῦτο δι᾽ ἐγγράφους μαρτυρίας κατασκευάζει 
ΟΕγνβ. ἤο»".8.2 16 Κολ.(ο, 4ΦΟΟΓῊ) ; ἰᾷ, ον, 29.. ἐπ Ζ( ογ.(το.6308) ; 1(. 
ἐονμντδιι ἵῃ Πεδ.(12.175Ὰ}; οἱ ΟἹ αν ορρ. υπυυίθῃ Ἰανν ἴῃ ἴῃ 6 
Πεατί (Τ1ετ.28:33) νομίζεις τοὺς ἐ, τῶν ἀγράφων νόμων κυριωτέρους 
εἶναι. [Ι516.ὈΡε].6}}Ὀ.3.τοδ(}}.γ8.8128}; οἵ σαγηοπ. ς.28: τπο(Μ,8ς. 
Ἰ6040); Ῥ. τεῖ, ποι- 1011 41} τα] οη5. οἵ ΟΒΌγοι, ΟἸδτα. ίγ.. τς 
(Ρ.498.1τ6; Μ.0.3568), Βα5.Ὁ}1γ7γ.66(2.540; Μ.32.188Ὰ) οἷτί. 5. παρά- 
δοσις ; ἃος, ῬηΘατ δ ΟΥΠΘ ΠΟΙ τὰς ἐκ τῶν ἐ, ἀποδείξεις ἐπιβοῶνται, τὴν 
ἄγραφον τῶν πατέρων μαρτυρίαν... ἀποπεμπόμενοι 1δ.2ε(ζις ; Μχχ20); 
ς, τοῦ. οὐβοάοχυ ρρ. ππνεϊτῖξῃ γα] οι δα τητοτρχείΐατίοι οὗ 
᾿οσθῦῖο5 (ΑΥαπ) τὸ δὲ 'πατὴρ᾽ ἁπλοῦν καὶ ἔ, ΑἸ..47.1,34(}1.26.818); 
τὴν.. ἔγγραφον πατρὸς χρῆσιν.. ὑπαμείψας ἀγέννητον ἀντὶ τοῦ πατρὸς 
κατωνόμασεν το Υ55, ἔΉη.2(2 0.335.2; Μ.45.5 000}; οἷ. δὲ οὗ δ οἢ 
τεδοδίηρ Ὁν Μαοραοπίδης, Πιάντη, 7712,2.το( Μ.30.7268); ἅ. ΑΥἸδΔὴ5 
ὈΙατηῖτι οτέμοάοχ ἴοσ ποξ Ἡ51Πρ' ΞΟΥΡΌΘΧΔΙ ἜΧΡΥ ββίουβ ὅτι καὶ μὴ 
ἔ. εἰσι πάλιν γογγύζουσιν ΑἸΉ δεν, 2τ(ρ.τ8,2; Μ.25.4534). 

6. γεεογάεά, ἤεπος ἀῤῥγουεά οἱ δὲ ὑπομένοντες ἐν πεποιθήσει...ξ, 
ἐγένοντο ἀπὸ τοῦ θεοῦ τί ἰφηϊ.45.8; ἔ, ἔσται ἡ νηστεία αὕτη Ἡοττὴ οἴ. 
5.3.8; ΟΡΡ. εἴδυπα ἔ, ἔχουσι τὰ ἐπιτίμια Ὀ]Θγγ.5,7.7.16(Ρ.74.28; Μ.0. 
5458); οὗ ρεορὶξ ψ10 8ῖῸ οὐκ ἔ., 1.3.τϑ(ρ.246.521; Μ.8.τατ20). 

Ὠ. οἀυικαίεα πόθεν οὗτος [530. ΟὨτΊ51] ἐρεύγεται ἕ, αὐδήν; γράμματα 
πῶς δεδάηκεν...; ΝΟΠη ῥα, 70.7:τ5(}1.42.8οδΑ). 

Ε. παῖ. οῥἷμτ. 48 0 5:.; 1. ἀοεμγηθηὶξ, τοῦς κελεύων δι᾽ 
ἐγγράφων ΤΉΡΕ], Απι, πἰοΐ.5.25(}1.6.1τ608); Ἡυϊτρβ οὐ Πουρείοβ, 
ΗἸΡΡ.ἡαδν.Ο.13(0.252.15; Ν.τ6,33008); πεπλασμένοις λόγοις καὶ ἐ, 
ΑἸεχ. Δ]. 465. 2(0.20.,27; Μ.18,552.)}; αἀοουμηδηΐῖβ Οὐ ἃ βυῃοῦ, 
Βπ5.ἢ.6.6..3,3(}1.20.5038); 2. Ξεγίρίαγε τὰ θεῖα ἔ. ἙἘπ5, αγεοϊ,. τι 
(Ρ.8.253; Μ.24.7280}; ΟΥτ. Η,καϊδε.τδιτι; ὨΙαντη. ({Β85.. μη. 4(1, 

2050; Μ.20.700Ὰ). 
ἐγγράφτω, 1, μὲ οἩ γοτογ, ἐργτία ἀοιθη; ἃ. 1χϊ. τὰ δὲ ὀνόματα 

αὐτῶν [3-. Ἰ)οσε 15[5]..«οὐκ ἔδοξέν μοι “-- εἰν βρη ἘΘΥΏΨ 5.3.1 1πὶ 501Ὲ0- 
ἔπγα, ΟἸοιη, ῥαει,.53.το(ρ.280.1το; Μ.8.6774)}; ΟΒγγϑιλονα, τό.1 τη ΜΠ. 
(7.2030); Ὁ. τηδῖ., Οὗ σοιμητηδηατηθηΐβ ἐν αὐταῖς “υόμενοι ταῖς 
καρδίαις ΟἸοτη ῥγοϊ, τοί(ρ.77.20; Μ.8.225Ὰ}; 1ἃ,κἐγ.6, τίρ.408.τ8; Μ.0. 
4568); 2. δηγοὶ: Ἀδο5. οὗ οβἰθομυτηθηβ, ντ. Η ῥγοεαϊεεῖ. 4; ἢρ., 
ΟΠ τἰβείβπβ ἴῃ ὈοοΙς οὗ Ππ|ὸ, Ἡιμτι.25.1.3.2.} δτηοηρ ἐμοϑ6 ῆῸ ΚΘΘΡ 
ΘΟ ΓΒ Πατη 5, 16,5 77}.5.3.2; «τηοτρ ἔπος οἱ Οσοα ΓὨτουρῃ ἴονε, 
(Ἰοτ, εἰν, 6.ο(ρ.468,27; ΜιοΙ2Ο6Α}; εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν ἀποστόλων ἐ. 
1Ὸ.6.13(ρ.485.1ο; 3284); ἴῃ ἤδανοι, ἴα,Φ.(.5.21τ(ρ.174.}; Μ.0.6250); 
3. αὐτί, Βα 5, ῖγ. 5ο(3.508 ; Μ.32.1τ774}; ἴο σᾶποῖ οὗ βοσιρίατο τὰς 
οὕτω μικρὰς ἐπιστολὰς..«ἔδει ἐγγεγράφθαι (Ἤγνβ.ἠοηι. ἴῃ ἀρρυμίν 
Ρτοθιι (11.7720); 4. αϑπίϑηι ἰο, ΤΆΡΗΣΙ. ἔχε. δεηὶ. ο(ρ. 486.21; Μ.113. 
9480); 5. ΤΉ δοΥϑε τοῖς... ἐγγεγραμμένοις ἐν ταύτῃ ᾿τῇ βίβλῳ τὴ πῆθν 
ΗΙΡΡ.  Ή.4.6ο.2; Με... 5 νη}.3.τ4{0.45.3; Μ.18.858); τπεῖ. τοῦ σπέρ- 
ματος ἐγγεγραμμένην ἔχοντος τὴν τῶν ἀνθρώπων φυήν ΑΓΠοπαρ,γ65, 
τγ(ρ.69.12 ; Μι6,τοοϑ})). 

ἐγγράφως, Α, 15 τυγηρ; 1. ἴῃ σεη. τὰ ὑπὸ Πέτρου κηρυσσόμενα 
ἐ. ἡμῖν παραδέδωκεν [50. 8. ΜΑΓΚ] [τοηςἤαον.3.τ.χ(Μ.7.845Δ}; ΟἸΕ πῃ. 
δἱγ.4.τ(0.249.2; Μ.8.12168); ΙΒ ΤᾺ 5 ἐῤ.(Ρ.143.18 ;Μ.2 5:3640) ; 1.6. 1ὴ 
ἰοίξειβ, τοί, Ἰστι., Ἐπι|5.}.6.3.36.4(Μ.20. 2880); τὰ δεινότατα αὐτοὺς ἐ, 
εἰπών ΑἸ ἀροΐ,σθε. 90.95.23; ΝΙ.25.2658); 1,6, ἴῃ Ἀἰδίοτιοθ! ἀοοιι- 
μθηΐ5, ϑοοτ ἤ,6.1.1,.3(}]1.67.33λ}); ἐμφέρεται ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Ρώμης ἐ. 
7.0. Μοβοα «ταί. 141(Μ. 87. 30128)}; 2. χεῖ. σοη ϑϑίομβ οἵ ἔα 1Π, ρτῖναία 
εἰπεῖν ἐ, τὴν ἑαυτοῦ πίστιν ΑἸΠ..ερ..4:6.1.Ὁ.18(}Π1.2:.π8τΑ}); οὗ δυηᾧ. 
Ν ο.(325) τὴν δὲ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας πίστιν ὡμολόγησαν ἐ, ἰά, 
ΕΡ. [ου.τ(}1.26.816Β)ρ.ΤΠαῖ.}..6.4.3.5; αὐ Νὰ Ζ.07.21.533(Ν|.35,Ἴτ210}; 
ἐ, ἐκτίθενται τὸ τῆς καθολικῆς πίστεως σύμβολον (36].Ογ2Ζ....6.2.26.4(}}., 
85,13088). 

Β. Ἰη ἰδσ τογίρίηγες ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν τὴν ἐ. τὰ ἄγραφα δηλοῦσαν 
ΟἸΕίη. οἷν. τίρ.8.3; 6960); τὸ κρῖμα τοῦ θεοῦ... ἐ, καταβέβληται 105. 
Ῥφχάο!ο(1.24.730) ; ΑτῈ,.47,2.25(}1.26.2008) ; τὸ πνεῦμα ἐ. φησίν Ἰά. 1 
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ἐγείρὼω 

Ζεμι.1(Ν.25.168); Οοποεὶ. Αρ}.3.9.4; ΠονιΟἴοηι. τ]. τα; ΑἸἰησποη, 46, 
15: Ἰ(Μ. ὃς. 15480). 

ἐγγυητής, ὁ, ογδ τὸῦο γσίυες σεεαγίν, ρμαγαίον, οβα Τα Ποῦ Οα 
15 Του ἀδη ἴο ὈΙΒΠΟΡ, (ἴδηι. ρ.5(}1.2.404}; πιεῖ., οἱ (οα πιστευέτω 
«ἐς θεῷ ΟἸδιη. ῳ.4,5.42(0Ρ.190,24; Ν.9,6524); ἙΝΗ, Ῥεγτοὶ.τ3(Μ.79. 
ού58); οἵ 5. Ῥ81} ἐ, τῆς ἀναστάσεως ΑἸ. 1776.21.2(Μ,2:5.1322}0}; Υ. 
Ν,γεβιψον.2 τη. Οαπί.(Μ.44.8040). 

ἐγγυμνάζ-ω, 1. ἱγαΐῃ ἔογ, ἐχεγεῖςε, 8150 ἐγν ; ̓πιθ! δοΐαδ]ν, Οτ. 
Νγϑ5ιλεχ 6(Μ.44.680) ; οἱ ΓΠτιϑὲ {ταϊμπὶηρ τπηϊηαβ οὗ ἀροβῖ]65, ΟΠ σν5. 
λον. ὅ 5.1 τῇ ΜΠ.(7.6438);} 18.(6448); 1ἀ λον.75.4 τπ 70.(8.4440) 
ΤΩΟΥΆ]Ϊν, 16. ἀ0}.21.3 τῷ ΣΟογ.(το.τ830); 14. λονι.14.1 τη [0.(8.810}; 
18.6}.1τ.τ(3.5280)}; 2. τηξα, ἀηα ρᾶ58., ἐχεγεῖδα οποϑοὶῥ ἴῃ, ῥγαείῖδε; 
1πε6]δοί8] ρυχϑυιί5, Οτν εἰς. 3.13(0.212.28; Μ.11,9368); ποτα] Ὲ- 
Βανίουτ, ΟἸ6πι.5 7.2.1δίριτότ.χο; Μ.8,10298}; τεῖ, ΟἿ 1ὰνν, ΟτΝ γββ. 
λοι. 5 τη Οαπὶ.(Μ.44.8778)}; ἀβοεῖ., ΟἸθιη, 7.7.7{(0.33.27; Μ.9.4648); 
1Ὸ.7.1τ{0.44.13; 4858); 1α.δεἶ,3π5(ρ.147.21; Μ.9.7160); πξεποε τηδα,, 
αεομδίοηε οησεείξ ἰο εσθαι παρασκευάζει πρὸ μὲν τοῦ χειμῶνος τῷ 
μετοπώρῳ (Πγυ5.ΠΟΡΆΙΣΙΟΙ τη Οδη.(4.838); ρᾶ85., Οντ. 0 ς5.7:1(Μ.6ο. 

7480). 
Ἐἐξγγύμνασμα, τό, ῥγεἰν αν ἐχεγεΐδε ταῦτ᾽ ἦν ἀγώνων ὥσπερ ἐ,, 

ἢ καὶ προτέλεια μειζόνων μυστηρίων τ. ΝΖ. ἐἀγ51.2.1.11.275(Μ.37. 
1ο48). 

Ἐἐγγυμναστήριον, τό, ἱγαϊηηρ ῥίασε, τοἰοοὶ, 
{Μ.37.213Ἀ}. 

Ἐέἔγγυμος, ν. Ἐἔγκυμος. 
ἐγγύς, ἤθαγ; Ἐ. δαν,; 8. οὗ ἀοἄ θεϊησ ΠΘΑΥ ἴο τη8η, σύ ερ.21.3; 

ΔΩ πάντα ἐ, αὐτῷ 1.27.3; ἐ. ἐστι τοῖς πιστεύουσι καὶ πόρρω τοῖς 
ἀθέοις (Ἰείη.4.4.5.4τ(ρ.187.26; Μ.ο.6484); ἴῃ δεῆβε οἱ κμοιῦγι τὰ 
κρυπτὰ ἡμῶν ἐ. αὐτῷ ἐστιν Ἰρῃ. ρἠ.15.3; Ὁ, οὗ ογτεαίυγεβ Ὀθοϊηρ ΠξαΣ 
ἴο ἀοάᾶ: δηρεῖθ, οορ., Δἰἢ λον Μ1|.11:27(}1.25.2170); τάθῃ, 
Ταῖ, ΤΑΥΤῚ ὁ ἐ. μαχαίρας, ἐ. θεοῦ Τρ.» })»η.4.2; ον Ῥθορ]δε ἐ, 
θεῷ βιοῦντας Ταβέ, τωροί, 21. 6(Μ.6,5461.)}; Μειῃ σνρῤ.8.το(ρ.1ο7.4; 
Μ.τϑ.τόοο); Ὀεὶπρ ΘΙ ΔΙ ἴὸ ἀηροὶθ, Ιου, τι, .9.4(Μ,3,2618); 
ς, ἴῃ Ῥῆχαϑε ἐ, ἔχων τὸ δάκρυον ατο. Ἰὰς ν Ρονρὶ. 8; 2. σοΙὰρ. 85 
Δ]. ὃ σατανᾶς...ἐγγύτερός ἐστι τῆς ψυχῆς Μίας. Δοριἤσμι,ςτ.2(ρ.21); 
ἐγγύτεροι...γινόμεθα... τῶν ὑπὲρ ἡμᾶς οὐσιῶν Τϊοπ,Ατ.ε, τ τ(Μ. 3, 
2728). 

ἐγγύτης, ἡ, πεαγηεος; 1. ἴῃ [ἔτη ἐ. τῆς ἐξόδου αγς, ΕἼ ΟΡη5.3.12 
(}1.6ς.9840); Ῥγος..75,Ὑ3:χπιχ(Μ,87.2ο808); 2. ἐχεσ, [0.14:0. οὗ 
τε] 5 ἢΙΡ Ὀεΐνγεεη Καῖῃοῦ πα ὅοη ποίαν μείζω ταύτης ζητεῖς ἐ; 
Ομγνβ. ον. 74.1 ἴῃ 70.(8.4340) το Ὁοα; οἵ Τσμουαθὶπὶ ἀπ 
ΒΟ μη, οπ, Ατ., ἀ,6.2(Ν.3.2Ο01Ὰ); δομίονοα Ὁν τὰςη ΤὨχΟῸΡΉ 
ΡῬτᾶγεσ, {|0.}).8..}.29(}1.96.τοάοῦ) ; ἐδ. (τος). 

ἔγγων, ὁ, ἡ, ργαμάελη4, ΤΆΡΒΩ. εὐγοη, Ὁ. 3(Ν. τοϑ,2768) ; 16.}.276 
(ἐγγόνου 6810). 

ἐγείρω, 1. ἰγβῃ5. ; 

Ἀ. ατϑαξεη, γομδε, ΣΕ17 πὴ ἢ, πιεῖ. ἤγειρεν θεοσεβείας σπέρμα ΟἸειη. 
γοϊτ(ρ.5.1τ6; Μ.8.574); {Π6 τηϊηά ἴο βρί τα} Πξ6, 14. ἐν. 5.3(ρ.33).8; 
Μ.ο.364). 

Β. γαῖδε; 1. ἴτοτη ἴῃς ἀδδα ὅς [50. (Ὠχιϑι] καὶ ἀληθῶς ἠγέρθη ἀπὸ 
νεκρῶν, ἐγείραντος αὐτὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὃς καὶ κατὰ τὸ ὁμοίωμα 
ἡμᾶς... ἐγερεῖ ὃ πατὴρ αὐτοῦ Ἰρῃ. Τγαϊ 9.2; Ῥοῖνο.ερ.5.2:; αἸδου βίο 
οπ πον (ἢ γῖϑὶ 85 τϑὶβοα οὐ λέγω, ὅτι τὸ πνεῦμα, ὡς δυνατώτερον 
τοῦ Χριστοῦ, ἤγειρεν αὐτὸν τὸν Χριστόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸν τὸν ναὸν τοῦ 
σώματος ἤγειρεν ὁ πατήρ, καὶ ὁ υἱός, καὶ τὸ πνεῦμα κτλ. ΤΑΤἢ ταί. 
7 γ15.3.28(Νῇ.28,12484); οἱ Ογγοτηεηῖρεν, 5.712}; ὁ ἑαυτὸν ἐγείρας 
ἐκ νεκρῶν Τιεοηΐ. Β.»Ιοδοῤεηὶ.(Μ.86.10770); ῬτορΠο 5 ὃν [50.. ΟὨχί51] 
δικαίως ἀνέμενον, παρὼν ἤγειρεν αὐτοὺς ἐκ νεκρῶν Ἰστι. Μαρη.0.2; 
Απιλοῃ..“4ς.17: 3ο( Μ ὃς, το68.}; τηοῖ., Πτότὴ ἀοδίῃ οἵ 51π, ΤΡυος α. 
Ργ.20:4(Μ.87).15138); 2. βἰηπογθ, σύ ϊσημ 59.4; 3, ὄγεβ οἱ βομ]}, (εἰ5, 
Θρ. τ εἰ5.7.ο(ρ,1ὅρ.Ζ2τ; Μι11.14768). 

(, γαῖξθ, δεῖ ἩΡ}1. Ρουβοιϑ: Κίηρβ, Μο], ῥα 55.538 Ρ.14.13; ΜΟβ65 ἃ 85 
8ι Ἰεδᾶάθσ, Ἐπδιν, (1.1 2{(ρ.13.17; Μ.20.0258}; ΔΑάδιη ἴτοια. θϑτίῃ, 
Ἠον.Οἰοθιτόο; 2. {πῆρε : ΟΠὨαχοη, ΓΟ] δπὶ, ἐγ. δίρ.218.29; Μ.0. 
7604); τοβ5 δθονξε [1{6 οἱ {πΠ|5 νου, Ογτδοῤ᾿.κ(3.6228); τπεῖ., 
τοῦ. ἴβυβεὶ ρῬαββιηρ [Ὠτουρῇὴ ρα ὅ6α τῷ ϑθεῷ..«ἐγείραντι τρόπαιον 
ΟΥ Νυβ5.υ.}710ς5.34(Μ.44.3125).ὕ 

11. ᾿πἰσβη5.; 
ΑΔ. δὲ ατϑαΐε, υἱρτίαμπε; 1. Ξριτιτθα Πν ἔνδοθεν ἐγρηγόρασιν (ἸδΙη. 

Ῥαεά.τιδίρ.τοῦ.1τϑ; Μ.8.2844); ὁ δὲ τὸ φῶς ἔχων ἐγρήγορεν... ἄρα πρὸς 
τὸν θεὸν ὃ πεφωτισμένος 18.5.0(0.2ο0.4{.; 403λ); Βε5. ον. 5τ.τ(2. 
1630; Μ.31.5418)}; ΤΠατ(αη!|.7:4(2.145);} τὸ ἐγρηγορός υἱριίαηξε, 
Οτυλον.1 5.1 ἵἦμ 6γ7.(0.125.18; Μ.13.4204}; 2. δὲ ξοῦϑν, 1.6. ἴγθ8 ἔσο πὶ 
ΘΧΘΡῬΘΙΔΊΟΙ, ντ. 70.το.2(4.9258). 

Β. γίδε ἴτοτῃ {πε ἀ6δᾷ, δέομ Οἰσηιτιό ν. 1.Β.1. 
Ὁ. γέξε, οἰαπά Ὡρ1 1. ἴὰ ρβὴ., Μη. νρηρ.6.4(Ὁ.69.2; Μ',18.1208):; 

αι Ναζοοῤ.ττό 



ἔγερμα 

ΤΗρΡΗ.εἤγομ.».380(}1.τοβ.9204); 2. ἃ5 ροξίατε οἵ ργάνεν, Ησηι, (ἴέμι. 

3.20. , 
Ὦ. ο. ἀπό, αγίφξε απ Ιεαῦό, ΟΥ.ἤονμ.14.15 10. 7γ (ρ.121.20,26; ΜΝ. 

13.4240). 
Ἐξγερμα, τό, σιυακεμίηρ, αγομδίηρ, Ῥτοοῖ. ΟΡ ογ.τᾶ.τ(}}.6ς.8208). 
Ἐἐγερσιβόητος, γαΐρίης ἰΐ6 οὖν ἐ. ἀλέκτωρ Νοπη.ῥαν.0.13:38(Ν. 

43.856. 
ἐγέρσιμος, βοηι τολίεἶ; οηε τοαΐες, οἵ ἄξατῃ οἵ (Ἡτβὶ 85 ἐ. ὕπνος 

Νοηη.ῥαγ. 70.201 9(}1.43.0008); 16.21: τ4(0178). 
Ἐἐῤγερσίνεκρος, σιυακεηίνρ {16 ἀφαᾷ, Μδῖῃ. 5 γηηρ,τα(ρ. τ31.51; Μ. 

τ8,2ο80). 
ἔγερσις, ἡ, 1. ατοαξίηρ ἴτοτη 516βρ, οἵ Ομ τδι᾿ 5 Ἐδβυσγεοιοῃ, τοῖ, 

Ῥ5.3:6, ΟἸδιη έν. 5.τ4(ρ.307.5; Μ.ι9.τότΑ); 2. γαϊξίησ; ἃ. τηεῖ,, οἵ 
οροπίπρ οἵ ὄγεβ οὐ 5808], Οὐ εἰς.7.30(ρ.100.14; Μι11.1477}}; οἱ 
ταϊμα τὴν εἰς ὕψος τῆς διανοίας ἀπὸ τῶν φθειρομένων ἔ. Μαᾶχ.Ερ.25 
(Δ στ. 6130); Ὁ. οἵ ἀφαᾷ ; οὗ Τιάζαταβ, {ΤΊ Βοβί, ῥαΐρ.2(}}.18,12640); 
ἴμ φεῃ., ϑοιδρμαμπατί(ρ.34; Μ.40.9098); ΟἸγγβ. οηι.32.8 1ἢ ΠῚ, 
(γ.3760); ῬΒΙοβτ. ἢ.6.2.8(}1.65.6294}); Ο. ἐγεοίίοη Οἱ Ὀυ] ΔΙ πρ5. εἴο,: 
βἴατιος, Εαϑ.υ.(,2,4τ(ρ.69.8; Μ',20.1ο218); νψν8}15, 16.3,3τ(ρ,02.16; 
10028Β); τῶν χωμάτων ἔ. ΟνγτΟς.τ42(3.1160); Βξ.», οΥ ΟὨτίθε 5 ΒΟΥ 
τελειοῦται δὲ αὐτοῦ ἶϑο. τοῦ ναοῦ] ἡ ἔ. ἐν... τρισὶν ἡμέραις ΟΥ.7ο. 
το.3γίσι; Ρ.211.33; Ν.14.3744}); οἵ Ὀοάϊε5 οἵ Ομυιβδηθ “οἰκοδομὴν 
ἐκ θεοῦ ἔχομεν᾽ οἷον..«τὴν ἔ. οαἰ. 20 ογ.5:τ(ρ.379.20); 3. γίξίηρ, ἢρ.» 
τεῖ, ἀϊνίπο παίατο ἕδρυσίς τε γὰρ αὐτῆς, θρόνοι τε καὶ ἐ. ΟντΟ ΜΙ Ἰεῆ.5 

(3.304); πιρί., ἴτοπλῦ [4}} ἰωΐο 5ἰα, Το. διρ. καρ. ϑα(Μ.δ5. 1854); 
{10.0)...}.ττ(.96.96τᾺ); 4. γοσιγγδείίοι;; οἵ Ομγίϑι, Κοννς. εἰν, 
ΔΡ.ΟἸοτι. εἰν. το(ρ.496.30; Μ.9.3520); [τϑηςἤαοντιτο, (ΝΜ .7.5404); 
Θογαρ. δαη. 4ο(ρ.50; Μ.18.12254}); τὴν ἔ, τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δι’ αὐτοῦ 
ἐποίησε ΑἸ ἔγενοὶ ς..47.2(Μ.26.0888) ; 70. .ἠον!,4.3ο(}7.ο6.6320) ; οὗ 
ἀεβᾶ, Μείῃ.;65.3.π(ρ.306.5; Μ,.18.3208)}; ἔογ αἰδοιββίοπ οἵ 160]. 
ῬΙΌΡΙοΠπιΒ ν. ἀνάστασις. 

Ἐἐγκαγχάξω, ἰαιισὶι ἰομάϊν, Βα5.γερ. [μ5.17.1(2.3508; Μ,31.0618). 
ἐγκαθείργνυμι, εἰμ μῤ, σπεΐοξε, Ἰηβα; Τοϑοἢϊπρ ἴῃ 5015, Ουτ, 70. 

2.τ(4.128Ε); 5085 πὶ Ηδαε65, 1΄.15.3.3(2.442Ὰ). , 
ἐγκαθείργω, --- ἕοτεσ.; Ρ8558.» οὗ 50] πὶ θοᾶν, τ. Ταϊπη. ραη. ΟΥ. 

2(ρ.4.17; Μι1ο.τοθ6.}; οἵ ἐοδοῃίηρ πὰ βουΐβ, Ουτυον ραδεῖ ο(π5. 
1220); οὗ 5ου]5 ἴῃ Ἠδᾶθ5, ἐδ. ττ(1 510); οἱ ΟΒγῖβέ ἰῃ οπιῦ, μεοπς. Η. 
τιοηορἢ. 25(Μ1.86.1784})). 

Ἐἐγκαθειρκτέον, 06 τμἐδὲ ὁπεῖσσε, [Ἴδτη. βαφ.2.το(Ρ.215.14; Ν.8. 
5120). 

ἐγκάθετος, 1. ῥμὲ 1 9εογεῖν, φεδογηθά; δπος ῥμὲ ἐπὶ ἀδορι- 
εν νομίζουσιν...ὡς ἐ. ἐκείνην τὴν προβολὴν τῆς πίστεως ἐποιησάμεθα 
Β65.6}.244.5(3.3790; Μ.32.9170); 2. 5616, γεδίἀφη!, [0.18]. εἤγοη. 
τ2 ρ.3190(Μ.97.4718); 85 5 5ῖ., Ξεηΐσν, ἘΡΊΡΗ, ἤρου. 8,8(Ρ.105.9,19; Μ. 
41.2200,2214}; 18.8.0(0.107.7; 2244}; 3. βοκίεά, ΟἽ ΡαΥΥΊ500 ἐμῖγν οὖς 
γάρ τινες καλοῦσιν ἐ,, ἐστηλωμένους ὠνόμασεν Τβαϊ, {0.23 τὴ 2 Κερ. 
8:τ4(1.421); 70.Μ8],εἠγοη.] Ὁ. τβ85(Μ.907.2064)}; 10.13 Ρ.320(4928); 
ΟἸγιιρ. 7ο το: 12(41.03.205}), : 

ἐγκαθιδρύω, 1. ἐηεία!!, ΜΕΓΠ. ἀρ. δα, ονη.7:23(ρ.206.3); ἐ, θρόνῳ 
ἐπί γοηε 8. ὈΙβθορ, ΡὨΙοϑί. .6.5.1(}1.65.5204}; Πα ,ἢ.6,4.6.7(3.954); 
ἐ, ταῖς ἀκοαῖς ο. ρομίτ,, δρίηρ ἰο 1ἢὲ αἰσηίίον οὗ, 151, ῬΕ]  ΡὈ.5.1το04 
(Μ.η8.14480), 2. ρᾶ55., γεδ4ε, Ονγ. 70.4.3(4.380}); οἵὗἨ ἁ ἑδα᾽ φαδ!ῖν, 
ῬμμΠοβίλ.6.12.το( .6ς. 6208). 

Ἐξγκαθιερόω, εὐηδοίγαίε τηπθαγαΐν ἣν [50. τριάδα] ταῖς ἡμετέραις 
διανοίαις ἐγκαθιερωθεῖσαν κατέχομεν (Ὁά..4».2. 

Ἐξγκαθικνέομαι, “σ»}}6 ἀοιυη Ἰηο αὐτὴν [536. τὴν θείαν φύσιν Ἶ]..«-τοῖς 
τῆς κτίσεως ἐγκαθικέσθαι μέτροις Ογτ. Ν᾿ οί. τ(ρ.15.14; 6.48). 

Ἐξγκάθισις, ἡ, ἐμαιοείπηρ, Οδοιμῃ. Κοη!.}: 1τ8(ρ.427.3). 
ἐγκαθισμός, ὁ, ἀποοϊ ηρ-ῖη; ἴθ ἴα ΠΟ ἃ] εἴντι. οἵ ΝοΡυΟδδά- 

ποΖΖᾶσ, Οὐ. Κγ.9 ἦἠπ 1 αηι.{0.238.17; Μ.13.6 000). 
Ἐἐγκαθορμάω, ἀαγῥομν; τηςία!! φιλόκοσμος οἴκαδε ἐγκαθώρμηται 

γυνή ΣΡίοπιν, Ῥοῖγε.ο; ἐπίσκοποι τὸ μὲν πήλινον γένος."«στρατείαις καὶ 
ἀξιώμασιν ἐγκαθώρμησαν ῬΑΆ]}. ἢ γγς.2ο(ρ.144.22; Μ,47.80). 

ἐγκαθορμίζτω, ὠπεΐον, ταεῖ, καθάπερ τι πλοῖον... «τῷ λιμένι τῆς 
ἀληθείας «-εἰ τὸν λόγον τ Ν γ985. ἔμης (2 Ρ.204.τ0; Μ.45.8ο1Ὰ); τηρᾷ, 
ἸΏΤΤΔΏΒ,, ΜῈ 110 μαγθοιν ἐπ᾽ ἔλαττον τινασσομένοις κόλποις ““ονται 
Ἐδ5.16χ.7.4(τ.676; Μ.29.1570). ; 

ἐγκαίνια, τά, 1. ἀοάτοαϊοη, εομδεογαϊίον,; ἃ. οἱ Τετηρ]ς, ΟἸηλ.5 17. 
τ.Ζτ(ρ.77.28; Ν.8.8534}); ΔΙΒιαροὶ, Οοηδὶ. τ8(Ν,25.6170}; Τάτ, 26 
ἤῃ 3Κερ.(1.473); Ὁ, ΟΥἩ σατο ῃ 8 τὰ ἐ, τοῦ ἐν “Ἱεροσολύμοις μαρτυρίου 
Ἐπ5.0.,.4.4ο(ρ.1τ6.8; Μ.20.11464}; οἵ 61.Ογ2.}.6.4.11.8; Οδγοη. 
Ῥαξεΐ.0.28.5(Ν1.92.7134); ποῖ το ἰᾳκα μἴδος ψιπουξ σοηβοηξ οὗ 
εἰηροτου, ΑἸΠ αροϊ Οοπςὶ τ4(}1.25.6128) ; αἸ5ζ, ἔτοπη ογάϊπατΥ σύναξις, 
1διτπ(6128}); ΜΕΪΓΝ οοὐ]ά 6 Πεϊα ἢτβέ, 85 ρσονβά Ὀγ βογιρέαγε, 16, τῷ 
(6178-Ὁ); 70. Μα].εἰγοη.18 Ρ.402(Μ.97.712.); 2. ἀπππα]ὶ ἐεασί οὗ 
ἀεάιοαίίοη οὐ εομϑοογαίϊίου Οἱ ἃ σματοι, Επ5.ἦ..6.10.3.1τ(}}.20.8484}); 

399 
- - - , ᾿ - 

᾿ ὦ, τιμᾶσθαι παλαιὸς νόμος, καὶ καλῶς ἔχων" μᾶλλον δέ, τὰ νέα τιμᾶ- 

ἐγκαταγράφω 

σθαι δι᾽ ἐγκαινίων': καὶ τοῦτο, οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις, ἑκάστης 

τοῦ ἐνιαυτοῦ περιτροπῆς τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπαγούσης, ἵνα μὴ ἐξίτηλα 

τῷ χρόνῳ γένηται τὰ καλά Οτ.ΝᾺ2.0γ.44.1(Μ.36.6ο84); τοῖ, βγῃοά δὲ 

Απείοςῃ (341) με] προφάσει τῶν λεγομένων ἐ, ΑἸΠ.5γ,.22(ρΡ.248.26; 

Μ.26.72οο); οἔιϑοοτ.Ὺ.6.2.8.2(}1.67.1064); τηεῖ, γενοῦ καινὸς ἀντὶ 

παλαιοῦ, καὶ ψυχῆς ἑόρταζε τὰ ἐ. ΟΥ.Να2.ογ.44.6(}},36.6130). 
ἐγκαινίζ-ω, 1. ἱπαμρμγαίο; ἃ. ἴῃ σεπ., Οὐγοη. Ῥαβοῖ, Ρ.283(Μ.92. 

7128); 1δ.}0.3ο5(7768}; Ὁ. εοηδϑογαία, (ῃ8 τοβ5 ὁ ἐν τῷ σώματι τοῦ 

Χριστοῦ ἐγκαινισθείς 4.{Ὀα55.)».4η4γ.το(ρ.24.17} ὈτάΖαη, νν6}}5 {67 

1:18) ἃ5 ἴγρ6 οἵ σοποθογζδτίοη οἱ Ὁ γβύδηβ, συ. ΝᾺ2,07.44.1,2(Μ.36. 

6ο8.,Β); 6. τηρῖ,, ἀφάϊεαίε τὸ Οοά; {μπ6 508], ΟΥ θγ,24.4{Ρ.355.10; 

ΜΠ 11.4030); ΑἸΠ.ἐΡ. Μαγεεῖ!. 7(}.27.290); ἃ. ἐοἰεὗγαίς (ἐμεαθηῖα), 

Ογτ. μι. 3τ(3.2818); πιεῖ, ἐ. τὴν ἐμαυτοῦ σωτηρίαν ΟΥΝΆΖ.0ν.44.4 

(Μ..36.6128); ἐ. τὴν ἀνάστασιν 18.45.24(657Ὰ}; Θ. ΕΧερ, Ε{6}.0:τ8 τί 

. ἐστιν, "ἐγκεκαίνισται᾽ ; βεβαία γέγονεν, ἐκυρώθη (Ὦτνϑβ. ο»1.1 6.1 1η 

Ηερ.(12.150Ὰ}; ΗοὈ.1ο: 20, ΑἸΉ..4γ.2,6:(Μ.26.285.Α); οἵ. Χριστὸς... 

τὴν δὲ εἰς οὐρανὸν ἡμῖν ἄνοδον «εἰ ἴά.6 0. ἐ65ϊ.22(0.205.20; Μ.26.14334); 

ἐἣν ἐνεκαίνισε᾽ τουτέστιν, ἣν κατεσκεύασε, καὶ ἧς ἤρξατο (Πτγϑ,λοηι. 

1. ἴῃ Πεὺ.(12.1800); ὄντ. 7ο.12(4.το76Ὲ); ἰ4..Ρ5.7:8(Μ.69.152Ὰ}; 
2. γεησῖῦ, 5ρ1τἰ τ 8}}ν πὐεσθε, καὶ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀπορρίψαντες, 

ἐν καινότητι ζωῆς πολιτεύεσθε (τ. Νά 2.0γ.44.6(}.36.6134); 16.44.1 
(6164); 3. ἱμπουαίο, Ἰμυοπί, Ατείῃ, ρος, 5(Μ.τοθ.6698). 

ἐγκαινισμός, ὁ, 1. ἀφράϊοα!οη, ἐοη δεογα 67. οὗ αι ὉΠ] ἀϊηρ᾽; Τετηρὶς, 
ΑἸΒιαροϊΟὐηδι τΒ(Ν1.25.6170); Οοηδί ΑρΡΡ.1.45.2} ΕΧχερ. Ι5.20τ1 
κατὰ τὴν ἐπιγραφήν, τοῦ ἐ. τοῦ οἴκου περιέχει τινὰς λόγους. καὶ 
ἔοικε κατὰ μὲν τὸ σωματικόν, ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ Σαλομῶντος 
ἀνεγερθέντος τοῦ..«ναοῦ ὁ λόγος διεξοδεύεσθαι" κατὰ δὲ τὸ νοητόν, τὴν 
ἐνσωμάτωσιν τοῦ θεοῦ λόγου σημαίνειν, καὶ τὸν ἐ. τοῦ καινῶς. «αὐτοῦ 

καταακευασθέντος οἴκου τὴν ἐπιγραφὴν δηλοῦν...ἢ τάχα οἶκον νοῆσαι 
προσήκει τὴν οἰκοδομουμένην ὑπὸ Χριστοῦ ἐκκλησίαν...ἐ, δὲ τῆς 

ἐκκλησίας ὑποληπτέον τὴν ἀνακαίνωσιν τοῦ νοός Βα5."ο)».ἴη 5.20 

(1.1240,Ε; Μ.29.3050-2ο84}; οἴκου τινὰ ἐγκαινισμόν ὀνομάζων" ὅστις 

ἐσμὲν ἡμεῖς, οἱ θεοῦ ναὸς εἶναι.. ἠξιωμένοι τ. Ν42.0;.44.5(Μ.36. 
6134}; ἐ, .-. οἴκον καλεῖ, τὴν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως νεουργίαν' ἣν ὧ 
υὐχριστὸς ὑπετέλεοε τὸν ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος θάνατον Βαΐ, 
Ῥε 2ο:τ(α.186); ἀεάϊεα!ίον ζεσίτναὶ οἵ ολατοι, 70. ἘΠ οοηοορ. ΒΜ 
22(Μ 1.96.1 500Ὰ}; 2. γεμείθαὶ (ν. τ ΒαΡτδ), δἴζου 14]Π1πρ' ἔτοτα ουδοα 
διδοὺς τόπον ἐγκαινισμοῦ 8Β65.}οεητί.6(2.δοϑο; Μ.31.14884)}; ΒΔρΡ- 
ἰἰβιπιαὶ (οοπῖτον. (ματι) ἕν...τὸ βάπτισμα καὶ εἷς ὁ ἐ. Ὀυΐ ποῖ 
ἐχοϊαδίην μοί] ΠἸν οὗ τεροαπίδησε, ἘΡΙΡΒ. ἦαθν. 59.2(Ρ.365.15,20; 
Μ.41.χο2 08,0); 3. ᾿μαμρηγαιοη, Ἔχορ. ΠΘΡ.τοῖ 20. ἐ. γὰρ λέγεται 
ἀρχὴ χρήσεως ΟὨτγ5.ἤοηι.10.1 τὰ Η εν. (τα. τϑοῦ)) ; ἐ, δὲ ὁδοῦ, τὸ πρῶτον 
διὰ τούτων ὁδεῦσαι ΤΙ. Η εὖὗ.το: 2ο(3.6ο8) ; οὗ παίινν οἱ (μχιβὲ ἐ. 
τῆς βασιλείας Το, ΝΙς, παΐυ.(Ν.06.14480). 

ἐγκακ-έω, ἰο56 ἤδαγὶ, ργοῖν ἰγοᾷ τὰς προσευχὰς ἡμῶν ἁπλῶς 
ἀναφέρειν πρὸς τὸν θεόν, μὴ ὡς αἱ ὠδίνουσαι «“-ὥμεν 2( ἴἶδηϊ.2.2. 

ἐγκαλλωπίζω, 1. αἴογη, τιαῖε ρίογίοιις, Οὐ γββ.λοηῖ. 5 τη (απὶ, 
(Μ.44.8724}; ΤἈάτΜορϑ. 7σοῖ.τ τ 6 -ο(Μ.66.213}0); 2. τπεᾷ.; 8. ἰαΐδ 

ῥνῖᾷε οὐ ρίονν ἐπι; ἴα σϑι., Οὐ εἰς.3.53(ρ.249.0; Μ,1τ.992Ὰ); [514.ΡῈ]. 
Φ}}.2.χ46(}1.78.6οοᾺ); ΝΠ ΔΜΙαρη. 8(}1.79.9808); ῬΠΟΟτρ.Ρ.ΡῬτος , 
ζαμὶα: το (Μ.87.1 5720); οὗ ἃ ῬΕΠΟΒΟΡΒΕΙ βἹογγ ἐπρ' ἰῃ Δ νευβ 165, 

Ὅτι Ν ζΖ.ογ.26.το( .35.12414); οἵ ταῖπρ ῥη]α6 ἴῃ Ομθ᾽ 5 ὈΔΡ.ΙΒΠΔ, 

ΟτΝυββ.δαρι ἢν. (Μ.46.506Ὰ}; ἵπ ταλτίθιβ ΜΘ. οὐρπμε τὸ θὲ ἃ 

βοιυτοθ οὔ 5ῆατηβ, Ομγυϑἤοηι.73.4 ἵν Μ1Π.(7.1130); οἱ Ματγοεῖβ 
φἱοσνίησ ἱπ Τυϑαϊκτίς ἀοοίτίπα, Ἐπ|5,6.ἢ.1.17(0.78.20; Μ.24.860}); 
Ὁ. ἑακε ῥίφασμνε ἴηι, 170. Ὁ, “γίθηι, 4Ἰ(ρ.τ64.πο; Μ.96.12964}; 6. δοαϑί, 
οἴσε ὁπ ες ε  [ αἷγς ἀοσαΐ, Βα. Εμμη. τ. 5(1.2140; Μ.29. 5160). 

ἐγκαλλώπισμα, τό, ογηαηηεηὶ, αἀογηηιθηὶ, ταοῖ. ὁ καθαρὸς βίος... 

ζωῆς ἐ. ΟΥΙ Νγ55.υ, αεν.(ρ.402.2ο; Μ.46.0804); {}Ὀ}Ὀ 41}, ῥγοεν(ρ.4. 

28; Μ.34.006) ; 15:4. ῬῈ]},6}}.3.το(Μ.78.7330); 1δ.4.το(τ0570). 
ἈἘἐγκαπηλεύω, μαμάϊε ἀοεοὶ μἱν, ο. ἀαῖ., ϑεταρ κῃ. 26(Ρ.53; 

Μ,18,12138). ὁ 
Ἀἐγκαρποφορία, ἡ, ἡγμἶ-δόανίηρ, ἘΡὮτΤ.3.1210. 
ἐγκαταβάλλω, 1. εκαξὶ ἐπίο; 5664, ΜεΕΙΠ.σγηηρ.2.5(ρ.21.ττ; ΝΜ. τᾶ, 

56Α); 2. ταεῖ., ἐμιρίαηι, Βαβιγερ. {μι5.2(2.3360; Μι31.9080); (οηϑὶ, 

249}».7.40.2; 1 Ταβῖι φηοὶ γε5Ρ.8(Μ.6.12578); Ογτ. ΤΟΟΥ.15:42}1.{ρ0.313. 

τ: πώς δάμεν ἃ. κεἰ ἀοιθ 1 Ὅσοκβ, 115.}.ε.11.7(5220; Μ.2τ, 

865}. 
Ἐξγκατάβρωμα, τό, )οοὦ, ἢρ., γε. (4.5 τ Ρ.460). 
Ἐἐγκαταγέλαστος, γίαϊομίοις, ΜΙ. Ρίοη, τᾶ,τλ. 
Ἐῤγκαταγί(γὴ)νομαι, δὃ6 οσοιρίφά τοῦ, Αάδτη Φαὶ. 5.14(0.202.24; 

τα. τ8534); ποποα δὲ ῥοροοσϑοί ὃν, πιοβῖ., οὗ ϑορηΐα ἐγκαταγενο- 

μένην δὲ τοῖς πάθεσι Το π.ἤα6γ7.1.2.3(}.7.457}} 
ἐγκαταγράφω, 1. ἐμξογῖδε ἩΡΟΉ,, τιθῖ, ἐγκαταγράψαντες τῇ διανοίᾳ 

ΔΤ ον. ἃ τοβίρ.220.5); 2. ἐηγοὶ αἡποηρ, Ογτιαάον. 4(1.132}). 



) ᾽ ἐγκαταδείκνυμι 

Ἐἐγκαταδείκνυμι, ἐράέραίο, Ογας. 518,8,3:0. , 
Ῥἐγκαταδεσμεύτω, ῥίμαά ἐαεὶ ἐπ, ταοῖ. τοῖς τῆς ἁμαρτίας “εσθαι 

ζυγοῖς Ογτιαάογ. (1,161). 
Ἐἐγκαταδέχομαι, γεεοῖθα, ἀςεερὶ, ἘΡΙΡΒ σης, τογίρ.130.17; Μ.43. 

2124). 
᾿εᾶει δίπά ξαδὶ 14} τηοῖ., ἰΐμὶ εἰοσεῖν τοῖ!! τῇ ὑποθέσει τῶν 

ἑορτῶν ἐγκατέδησε τῶν δωρεῶν τὰ ὑπομνήματα ὁ θεός ΟΠ γνβ.γοά. 
μά.τ.4(2.3820)); 1ά,ἤονι.8.2,1 ἵη ΜΈ.(7.1838); 1514, Ῥ6].ἐῤ}».2.116(Μ. 
78.5578}; τὸν τοῖς τῆς δουλείας ““οντα ζυγοῖς γγαάογ.τί:.378); 14. 
1|5.3.3(2.4348). 

Ἐἐγκαταθάπτω, δγν 1π, ΑἸΒΟΠαρ. 16.536. τ(}}. 6,608). 
Ῥἐγκαταθετέον, ο776 τη5ὲ αϑοίρη, ΟΥΟγ.3τ.τίρ.305.10; Μ11.5408). 
᾿ἐγκαταθρέω, σῶζε Ἰπίο, Ογτιαίον.τ(τ.60). 
᾿ἐγκατακαί-ω, δον τηΐο; ταεῖ,, Ἰηβαμιο τοῦ ἁγίου πνεύματος...τοῖς 

ἐσωτάτοις τῆς διανοίας μυχοῖς οἱονεί πως “οντος Οντ.1ς.2.4(2.5944}). 
ἐγκατάκλειστος, ἐηρῤγίδομεά παῖς ὀφείλει ἐ, εἶναι Τ, )}ο5.1τ4.6; 

Αι Τλοηι, Δ τ22(0.232,6); Το, Μόβοι. ῥγαΐ τοί .87.3ο16.); οὗ 50] 
ψυχὴ γὰρ ἐλεύθερον καὶ οὐκ ἐγκατάκλειστον οὐδενὶ τρόπῳ (τ. ΤΒδῦτη. 
}α»,ΟΥδ(ρ.χγ.τϑ; Μοτο, το720); ἘρΙρμ.λαθγ.66.44(Ρ.81.18; Μ.42.068). 

ἐγκατακλεί-ω, φἡμὲ {πη} ταθί., σηοῖοσα ἐν ἡσυχίᾳ διεκαρτέρουν 
ἐκεῖναι, καὶ τῇ ψυχῇ τὴν ὀδύνην «ὔουσαι Οτ Ν υβ5.. ΜΙ αεν.(ρ.40ο.1; 
Μ.46.9850). 

ἐγκατακλώθω, ἐπιογεοίηε, ἰμφονι; γαῖ. Μοβαῖο ἰαννβ 5 βοᾷ γ 
Ῥᾶρϑῃ ΡΗΠΟΒΟΡ ΙΟΙ5 τοῖς ἰδίοις λόγοις ἐγκατακλώσαντας Ογτ. 7μἷμ.τ 
(62,7Ὲ). 

ἐγκατακρούω, Παηηπεν ἐρ, ΟἸοτη, ρασά.2.ττίρ.226.:1; Μ.8. 5374}. 
"ἐγκατακύπτω, ἰοοΐς ἀοιθη ὁη, Βαβ.πονιιΐη ΒΡ. 3βδ( τησὰὶ Μ.20. 

3444}. 
ἐγκαταλέγεω, 1, αὐριῖί, Ἰπομάδ; ἄδηλοπβ, ἱἴπ βϑοοῃα τβηκ 

ἰηξεχίου ἴο ροάβ, ΟἸδιη, ῥγοί, φ(ρ.30.16; Μ.8.1218); ΟἈβδηβ α5 
50η5 οὗ σοῦ, 14. ον.1.27(0.1ογ.27; ΜΒ, φα1Ὰ); 16.6.0(Ρ.460.26; Μ.0. 
2914}; ἴῃ ἔσταβ βάτοι, 1.7.17(0.76.6; 5524} οἱ. 5, ἐκκλησία ; πτηοης 
Τινίηρ, Οτιεμαγγιῖη οὐ 23(Μ.τ7.688); τῆδη ἴῃ βεοοηά τϑῖ το ΔΏΡΘΪ5, 
Μείῇῃ.γέ5.1.35(0.273.15; Μ.4τ. ΤΙ α); 8ιησοηρ νρη5. οὗ (Βυτοῇ, 
ΒΑ5.θῥ.τοῦ οϑῃ.τδ(3.2028; Μ.32.7208); 8, Ῥαὰ] ΘΙΠΟΠΡ᾽ τυ ἸΏ 6 5565 οὗ 
Ἐβαστεοείοη, ΟΠ τγβ. ον. 38.4 ἐῃι τον, (το. 3560); 5. ΜατΕΗίας ὉΤΉΟΠΡ᾽ 
ἈΡΟΒΈ]Ε5, Δ ἔοι. 5.1 ἐῃ ΤΤ νι (ττ.5740); τμϊηρϑ, Οἴεπι. Ῥαφά.2.τ(ρτ56, 
18; Μ.8.53854); 1π οᾶποη οὗ βουίρέυχθ, Επ8.}.6..4.38.2(Μ.20.2030}; ἴῃ 
8. νοϊυτηθ, 1.4.23.7(3858) ; ἴῃ οΠδ᾽5 Ὑ,Γηρϑ, ΒοΟΤ. ἦ,6.3.23.27(Μ.6). 
4410}; οὗ 51π| 85 Ἱποϊ θα ἴπὶ ἡρουκ5 οὗ θεν], Οντ. Ἡ εαἰθελοτος ; ἐδ. 
10.7) 2. τέκοι, ξοηιῤγίδε ἴῃ εἰς. τὰ ἑκατὸν ἔτη τρεῖς “"ονται γενεαί 
ΟἸετη. ἐν.1.2τίρ.85.2; Μ.8,8728); 3. ἠηρανὶ, Οἴδτα, »}αεά.2.0(Ρ.207.27; 
Μ.8,4οδο). 

ἐγκατάλειμμα, τό, 1. γοαηὶ, νομαΐῃς, γέσὶ, τοῖ, ἸΔοϊαϊτους οαἱὲ 
τὰ ἐ. τῶν εἰδώλων ([,ΔἹ. γεϊέφμξας Ἰάἀοϊονινη) (ρα, Αγ.58; ἐνθύμιον, 
καὶ ἐ. ἐνθυμίου ΝΊΤΘΘΡΗ. {τυ γι, 6 (}1.86,30524}; στ. Ναζιΐν.ραὶ, 
105(Μ.38,200Ὰ); 2. »πογαὶ ἀοίεεί, ξαμ} τῶν ἐννοιῶν τῶν παρὰ τὸν 
ὀρθὸν λόγον, τῶν ἐ, (]ετη, οὶ. δ (ρ.15ς.2; Μι0.7280), 

ἐγκαταλείπ-ω, οσὐαγάονι, ξογεαξε, ἀφεογὶ; ἵ. τεῖ. Μι.27:46, ΤΠ ίοπ, 
ΑἹ Κρ». 1 ε.22:42(0.230.11); ὑνγ Ῥμίοῦ, (0.35.2; 53.1414}; 2. οἱ Οοά 
ΘΟ ἀοηΐὴρ τηθη τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ᾽ αὐτὸν οὐκ «εἰ τ ϊδημνατ. 
1; Ηδφτπι. 50.2.0; Ἰᾶωρπαμά.0.2; Οτν εἰς, κ.τίρ.33.4; Μ.11.12288); 
ἴο ἀΐνίπο ἡπαρετηθπξ, 14. γέρο. 3.τ.τ(ρ.217.4; Μ'11.2734}); ἴδννβ ἴο 
σαρεν!ν, ἰα,ἤορ.1.3 ἐπι {εγ.(ρ.2.20; Μ.13.2574); Ραᾶ58., οὗἨ βοαὶ 
ἀεβετίοα ὃν Οοά, Βα5.᾿ο7.7.7(2.6οα ; Μ.31,3008); ν. ἐγκατάλειψις; 
5. ΟΥ̓ τπδπὶ ἔογβακίὶπρ Οοᾶ, ΕσρΟἴρυι,το, ΟὉΒγν 5, οοητί.8.53(2. 
3458); ΠοΙηγηθπάιηθηίθ, [ 14.4.12; νἱτίαε, ΤΟ Ϊοι.2,.1; 4. ἴῃ 
ΒΑ 5114 εϑ᾽ βυβίβῃι ἐγκαταλελειμμένης υἱότητος ΗΙΡρΡ.λαον.το.τ4(Ρ.275. 
25; Μ,1τό6.32300). 

ἐγκατάλειψις, ἡ, Α. δοῖ,, γογξαξίηρ, αϑαηομηηομ; 1. ἴῃ Βεῃ.; οὗ 
ἃ Ὑ]6, ΤΟΥ (ὨτΙβι 5 βακβ, {Ταβέ. φι. εἰ γος ττοί .6.12570); οὗἩ τῆς 
Βοοά, [845,1]ς. τγίτ.380Ὰ ; Μ.30.1440); 2. οὗ τηαῃ θζ. Οοα προαναφω- 
νεῖ. εοὖς. .«ἐ, οὐδαμοῦ, ἀλλὰ βοήθειαν (ῃτγϑ5."0᾽».2.5 ἐῃι 2Ζζον. (χο.4322Α)}; 
ΕΧερ. Ῥβ,φτττο λήθην δὲ ἐπὶ θεοῦ μὴ πάθος εἶναι νόμιζε, ἀλλὰ τὴν ἐ. 
ὈντΟΡ4ττ τοί Μ.60.τοο0}0); ἡ ὀργὴ τῆς ἐ, {το}. Τί6λ,ὅςε; Μ.7). 
12738}); 16.(668; Μ.12730); τοῖ. Ομτῖβὲ ἢ τοβθς οὐκ ἄνθρωπος θεοῦ 
ἐχωρίζετο οὔτε θεὸς πρὸς ἄνθρωπον ἐ. διηγεῖτο ΤΑΤΒ. Αροϊϊ.2 0}, 
26.τ157.}. ᾿ 

Β. Ῥ455., δείηρ ξογσαΐση, αὐαμάονιριοηὶ, ἀονεϊίείϊοῃ ; 1. οἵ Ἠυτηδη 
παίαχα ἴπ σΕΈη.; ΤΟΥβαΚοη Ὀγ (οα Ρεῦσδιιβε οὗ ἘΔ], υσ.Ρμίελ. 
(ρ.35.1; 55.1414}; γαπβοπηβᾷ Ὀγ ΟΠ γίβί, ΙΔ Οὐ γι. (5,. 756 Ὲ); 2. ἃ5 
Βρίστΐπδὶ βἴαία οἵ ἱπαϊν! τια]5; 8. ἴῃ ρϑῃ,, Οσγβ. ἤθη! 5.4 1 ξορι. 
(9.508Ὲ) ; Οεουπι, "6.4: τ2(ρ.463.18); Ὁ. α5 βίδα οἵ βίππειβ, 1885. 
15.77(1.4338Β; Μ.30,2450); τοῦ δὲ ἁμαρτωλοῦ διὰ τὴν ἐ. περιαιρεῖται 
πᾶσα ἀσφάλεια 1. τηδ(482Λ; Μ.35 60); οἵ (Πγγδ.Ὺοη.12.2 ἐμ (οἱ, (ατ. 
414Ε); ὦ. 85 Βα] ατῪ ΡΟΠΙΞΗπΙθηΐ τὴν αἰτίαν τῆς ἐ, ἀποθέμενος, 

400 ἐγκατασπάω 

τουτέστι τὸν τῦφον... πᾶσα οὖν πτῶσις..-πρὸς τὴν ἀναλογίαν τῆς 
«» , 3, δὲ ; ΄-- ΓΑ ““ ᾿ ὑπερηφανίας κατ᾽ ἐγκατάλειψιν γίνεται, θεοῦ φειδομένου τῶν ἐγκαταλιμ- 

«πανομένων ῬΑΠ ἢ, Γαπε5.47(ρ.140.68, ; Μ,34.1202..8)}; ΖΡτος.,». 
1ττ28(4}.87.13334}; ἃ, 85 βρίγιῖαα] ττῖαὶ, ἐχερ. Ῥ5.41:τοῖ,, Οτνεχειῃ 
Ῥπιάτττοῦ (Μ.17.1360); ΟὨγγβ. πονήνουΣ ἐμ 2 ον. (το. 408Ε); πρὸς τὸ... 
ὠφέλιμον ἡ ἐ. τοῦ ϑεοῦ ΝΙ].6Ρ}.3.88(Μ.79.4288); ἘΝῚ ἡταΐ, ορ. τοί Μ. 
79.12120); γίνονται γὰρ ἐ., πρὸς τὸ μὴ τοὺς ἁγίους ἐπαίρεσθαι Ῥτοο. 
ΟΣ Κερ.2ς: τ8(}1.87.11134}; οἷδε γεννᾷν φόβος. «καὶ αἱ ὑπὸ θεοῦ ἐ,.... 
συνέχειαν ἐπιστατικὴν προσοχῆς ἐν τῷ ἡγεμονικῷ τοῦ ἀνθρώπου πειρω- 
μένου τὴν πηγὴν φράξαι τῶν κακῶν λογισμῶν...δι᾽ ἣν καὶ ἐ, ... πρὸς 
τὴν ἡμῶν τοῦ βίου διόρθωσιν, καὶ μάλιστα τοῖς γευσαμένοις τὴν ἀνάπαυ- 
σιν ἨσδνΟ 5, ἐϑηρ.1.7(Δ1.03.14844}; ορρ. ᾿]Παυτηϊπαιίοι, δα, ῥέεν. 
θρ(ρ.86.4); οἵ 70, 5 ργονίπρ δἰ5 νίττας, σμγυϑ. β.. 71οὐ 4ο:4(}1.64. 
6520); Θ. νΔΓΟΙ18 ζΟΙΤηΒ τέσσαρές εἰσι γενωκοὶ ἐ, τρόποι. ἡ μὲν οἰκονο- 
μική, ὡς ἐπὶ τοῦ κυρίου, ἵνα διὰ τῆς δοκούσης ἐ. οἱ ἐγκαταλελειμμένοι 
σωθῶσιν' ἡ δὲ πρὸς δοκιμήν, ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Ιώβ...ἡ δὲ πρὸς παίδευσιν 
πατρικήν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου...ἡ δὲ κατὰ ἀποστροφήν, ὡς ἐπὶ τῶν 
᾿Ιουδαέων ΤΑτηπιοη. Μ1.27:46(Μ.85.τ3800); τῶν ἐ., ἡ μὲν ἔστι διὰ 
κεκρυμμένην ἀρετήν, ἵνα φανερωθῇ, ὡς ἡ τοῦ ᾿Ιώβ' ἡ δὲ δι᾽ ἀποτροπὴν 
ὑπερηφανίας, ὡς ἐπὶ τοῦ Παύλον" ἡ δὲ πρὸς διόρθωσιν ἄλλου, ὡς ἐπὶ 
τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ πλουσίου...ἡ δὲ εἰς ἄλλου δόξαν, ὡς ὁ ἐκ γενετῆς 
τυφλός, εἰς δόξαν Χριστοῦ. ἡ δὲ εἰς ἄλλου ζῆλον, ὡς ἐπὶ τὴν μαρτυρίαν. 
καὶ ἁπλῶς τῆς ἐ. εἰσὶν εἴδη δύο' ἔστι γὰρ ἐ, οἰκονομικὴ καὶ παιδευτική, 
καὶ ἔστιν ἐ, τελεία ἀπογνωστική 0.00. ἐν. Μ|.27: (Μ.06.1412.)); 14. 7.0. 
2.20(Μ.04.0681,8) οἰξ. 5. ἀνιάτρευτος ; ἔ, ὃ. Ῥεῖοτ᾽᾿β ἀοηΐαὶ ἄμα ἰὸ ἐ,, 
σῃχυβθομι.12.3 τῷ Η οὗ.(12.288Α}; Πέτρος.. πρὸς μικρὸν ἐγκαταλει- 
φθεὶς οἰκονομικῇ τινι ἐ. 170.Ὁ.. 7.τα(Μ.96.96οΑ), 

ἐγκαταλιμπάνω, -- ἐγκαταλείπω, (Πγγ9.ἠοη!. 5.4 ἐῃ ΜΙ.(7.708) αἱ. ; 
Ῥ4}}.}.1.ατ|5.47{0.138.12; Μ,34.12οτ1Ὰ). 

["|ἐγκαταλίμτ-εω, ΡΙΟΌ. ΕΥΓΟΥ ἔῸΓ ἔογεβ, ενονται οἱ δίκαιοι πρὸς 
καιρόν ΟΥ. Ὁ 5.36: 25(ρ.12). 

ἐγκαταμίγνυμι, [ρτε8. ἐγκαταμέίσγειν ΑτῊ,ἢ..4γ.34, ν. 2 ἰπίτα]; 
1, εἰἴχ, ἀϑϑοοίαία τοῖ!λι, ΟἸετα. εἰ. 36{ρ.148.4.; Μ.ν0.7174}; Δηρε 5 ἰὴ 
Ῥτάνεῦ, Ὀγυβ. Ποη,.10.3 τι Μ|Ὶ.(7.2480); Ογτ. 7ο.τ.6(4.49Ὲ); 2. »ιὶς 
1} ἸποοταρΡ  Ό]εβ : [158 ψ ἢ ἰγαδ ργορμοῖβ, ΟἸθπη, εἰν. 7(Ρ.54.27; 
Μ.8.8008); Ομυγοῆ ἀπὰ διδίβ, Αἰ ἀ. 4γ.324(ρ.202.0; Μ.25.)32})}; 
ῬΆΡΔΙ ΟΡΙΠΙΟῺΒ ἴῃ Τπουρθς οἵ Ατίαπς, Οὐ Ν γβα. μην τ2(2 Ρ.280.20; 
ΜΝ 45. οοτ0); 8. τηεῖ,, δίεηα τοῖίβ, ἰηίδε Χριστιανῶν [86. πολιτεία] 
δέ, ἦ (ὃ) χρυσὸς ὁ βασιλικὸς ἐγκαταμέμικται, τὸ ἅγιον πνεῦμα []ετη. 
δέν 5. τ4(0.391.5; Μ1.9,1484}); Οὗ αἰνὶπε ἰονβ ἱπξιβίησ ἴϊβ οὐνα Ροοῦ- 
Ὠ655 πο τη οἵ 5ῃπευ5, [5[4. Ῥεῖ. ερῥ.5.307(}1.78.1516Α); 4, ἐγιῖνο- 
ἀμέσ, ΑἸ ἐς. Αγι4τ(ρ.2ο6.1ο; Μ,25.7418); 5. ἑπιδονέ ἴῃ αὶ ῬΟΟΚ, ὅοοσ. 
ἀ..6.4.23.π4(Μ.6}.5128}. 

᾿ἐγκαταμικτέον, οη6 »μδὶ τηϊηρίο εὐτίῇ, ΓἸεπι.}αε,2.2(ρΡ.170.1τ6; 
Μ.8.4168). 

ἐγκαταμίσγω, ν. ἐγκαταμίγνυμι. 
ἐγκαταπαίζ-ὠ, "ποεῖ, ἀδγίάδ; Ἔχερ. ΤῸΡ 40:14 ὥστε τὸν διά- 

βολον πρῶτον κτίσμα εἶναι λέγει, ἑαυτὸν ποιήσαντα «"εσϑαι ὑπὸ τῶν 
ἁγίων ἀγγέλων ὉΙάγυ, Τγίη.τ. τ] (Μ.30.3418); οὗ Πετθϊοβ σεσωρευ- 
μέναις γυναιξὶν “σὄντων Ἐπ5.},.6.2.13.8(Μ.20.τ608). 

"ἐγκαταπείρω, φήενος ἐμπγοιρὶ,, Ογτ. 70.5.2(4.4818); ἰᾶ,Κονη. ῥαξεΐ,.7 
(53,870). 

ἐγκαταπήγνυμι, τηεῖ., ἐπιῤ᾽απὶ ἵνα. «τὴν ἀσέβειαν ἐγκαταπήξωσι 
ΑΙ οροί, 5εε.Υ](Ρ.90.30; Μ.25.2768); ἐγκαταπέπηκται.. «τῷ ἐν ἡμῖν 
λογικῷ..«ἡ ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν πρακτέων ὀρθὴ..«κρίσις Ογχαάογ.τχίι. 
3830). 

"ἐγκαταπηδάω, ἰσαρ ἄστυν τηῖο; ταθῖ., γι. ]5.5.2(2.76 τ). 
ἐγκαταπνίγ-ω, εροεαϊθ; ταεῖ., οὗ που βοδῆοη ψυχὰς ἑαυτοῖς 

“οντες ξ665.Ν 47, 4τα].140(Μ.38.1το48). 
"ἐγκαταπραγματεύομαι, ῥέὲ φεεμρῤιεά τοὐϊ, ἘΔΈΠΑ] Τλας. 4ε. 

Ῥτόθῃ (Μ,8:-.6224). 
Ἐἐγκαταρριζόω, ἐνιρίαμ!, Ἰηῇα, ταεῖ. τὸ κέντρον τοῦ θανάτου 

ἐγκατερρίζωται ἡμῖν Μας. Αεριἀονι.25.4(Μ.34.6608); ἣν [3.. παρά- 
δοσιν»] οἱ ἐξ ἀρχῆς διαταξάμενοι παραδιδόντες τοῖς ἐφεξῆς. «ταῖς ἐκ- 
κλησίαις ἐγκατερρίξωσαν Β65.δίγ.7χ(3.608Β; Μ.32.Ζοο0). 

Ἐξγκαταρρωστέω, δ σἱεῖ τοί, ταδὶ, πολλὴν ἐγκατηρρωστηκότας 
τὴν ἐν ἁμαρτίαις φθοράν (υγιαον, τι. 5234). 

ἐγκατασκευάζω, μα55., δέ εοημρίμίεά, ΟὙΝ γεβ. ΑΡο1].α 5(Μ.4:. 
11524}.ὕ 

“ἐγκατασκεύαστος, Πιηρὶν φοηφεμίεα, Ἰτοηιλαον.4.38,5(}1.7. 
11070}.Ψ 
ἐγκατασκήπτω, μα] πιροη; οὗ ΠΙρμταΐπρ οὐ δρίἀθπηῖος, 2.5; τηδῖ. 

κατῆλθεν 36. Τιορ05] ἐνταῦθα καὶ προσεκολλήθη καὶ ἐγκατέσκηψεν 
ἐνανθρωπήσας εἰς αὐτήν [5., τὴν σάρκα) Μείμ.:»ρ}.7.8(0.78.1τ0, ν.1. 
ἐγκατεσκήνωσεν;; Νί.τ8,15364). 

"ἐγκατασπάω, ἀγαῖο ἀστοη ἵη!ο, Οὐ Ν γ85.ονάτη. (Μ.46.5 520). 



Η ᾽ ᾿ 
ἐγκατασπείρω 

ἐγκατασπείρ-ω, Ξοῖῦ, τηρίαηί; ἢ. ἴὰ Ὀοροετίηρ, ἘΡΙΡἢ ἤσονγ,26.5 
(0.282.2; Μ.41.3408}; 2, ἢρ., ΟΥ̓ Ν γ55.0γ.οαἰεεὶ,, 22(0.88,15; κατασπ- 
Μ.45.610); ἴὼ Οῃοβέ. ἐπομαχβος Ἰηνοσαίίομ χάρις..«“πουσα τὸν 
κόκκον τοῦ σινάπεως εἰς τὴν ἀγαθὴν γῆν Ἰτοη ἤν. τ.153.2(Μ.7.5814}; 
τὰ δὲ πνευματικά, ἃ “ει ἦ Ἀχαμώθ 1.1.7.5 ΔΡ.-ἘΡΙΡΒ.ἤαεν.31.23 
(0ρ.421.17) ἴογ ἃ ἂν κατασπείρῃ Ιτϑπ, ἢ 66}.1.7.5 (1.7. 520Ὰ, Μι4ι. 5208); : 
ὅ, τηοῖ,; ἃ, οὗ πασχα! ἱπωρ δητίηρ: ἀποβῖ, οὗ πρόνοια ἴῃ οὐσίαι, 
Οἴου. οἷν. 4.12{(ρ.287.2; Μ.8. 1206) ; σπερματικοὶ λόγοι ἴῃ Βοὰ], ΟΥ̓. 70. 
20.2(Ρ.228.17 ἘΜΆ. 5730) ; Βοὰὶ ἴῃ δῃϊπιαὶς πα στήθη, ΕΡΙΡΠΗ. καθ. 
26.0(Ρ.286.6:; Μ.41.3454}; Ῥοννοτβ ἴῃ βου], Ἐ Βαβ,εοηςί,2.τί2.5418; Μ, 
21.12404}; ἱτπυτηοσία εἰν τῇ οᾶν ΓΠτομρῃ 5018], θη. ἀταὶ (Μ.8ς,.9220); 
Ζϑομ.Μῖς σρῇ (Ν,85.11248); πουυίραρε οἵ οχιβίθηος οἵ σοῦ φυσικῶς 
ἡμῖν ἐ, Ἰόγντ, Τνῖμ. τ(6θ.τὸ : Μ.77.11214) τὸ Το... [ο.χ.2(Ν|.04.7020}; 
Ρ. οὗ ᾿πτε]] θοῦ] τωρ] πίη ; ἰοβομῖηρ 1 τη, «4..0.34(Ρ.τ68,20) ;- 
ΟἸδιη. "ἐγ... τϑίρ.78.21τ; Μ.0. 5πόο) ; Βιρρ. αν εν. τ(Ρ.3.13.; Μ.το. 7284); 
Ομτγϑ. μοι. 8.4 15. ΤΠ οος, (1τ.4840); [516.Ῥε]. ἐρῥ.1ι.4το(}}.78.4134}}; 
ς. οὗ τῇοταὶ ἱτηρ ητηρ; νιγί8 πὶ 508], ΟἸθγ. Ῥαδά.2.τοίρ.213.30; 
Μ.8.πο9 4); Οῃγγβ. ἤομι.23.3 τῷ Ἐρλι(ατ. 788); 4. ἐμιγοάμοθ ΠΘΤΘδΥΚ 
ἴῃ Ὁμαγοῃ, οοχ. .6.2.37.8ο(Ν.67.3200); Ρ6885., οὗ Τ σι, ἀοοίτηλα τὰ 
ΟἹ, [5]4.Ὀ}6].9ῤ}Ὀ.2.143(}1,78.5858); 5. ουογευλι δίνη, πεσθαι συμφοραῖς 
τὸν ὑπερόπτην Ογτι πον. ραδοῖ ττίς3, 1570). 

Ἐἐγκατασπορά, ἡ, ρίαν ῊΡ τὴν τῶν δογμάτων ἐ. ΟἸδτη.5:17.γ.18 

(0.79.5; Μ.9.5514). 
ἐγκαταστηρίζω, χα βγηηῖν ἴῃ, ο. ἀδι,, ΠιορΉ.1.2. 
Ἐξγκατασφραγίξω, τφαὶ ἩΡ ΤῊ ἡ διαθήκη. ..᾽Ιησοῦ ἐγκατασφραγισθῇ 

εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν Βαγη.4.8. 
ἐγκατασχάζω, ἔ.1. ἴοΥ ἐγκαγχάζω, Βδ5.γέρ. [45.17.1 αρουϑολοῖςς Ἰὰ 

70. Ὁ μπι.κεαί,γ(}1.88,8208), 
ἐγκατατάσσω, 1. Ἰπεϊμς ; 8. ῬΕΙΞΟΙΒ τὸν ἐγκαταταγέντα τῇ ἐκλεκτῇ 

υἱοθεσίᾳ (ὑδλ.5,7.1.27(ρ.1ο7.20; Μ.8.921.})}; ἐγκαταταγῆναι τῷ πρε- 
σβυτερίῳ τὸ.6.τη(ρ.486.τ; Μ.9.53204Ὰ}; (ῃγγϑ. πον. 4.1 τ οἱ. (ττ.3510} 
Μαχ.αρδισ. (.91.12770); ο. εἰς, Οτμωηαγί, 26(ρ.23.5; Μ τ. 5064}; 
Ῥ. τΐηρβ ἐγκατατέτακται τοῖς εὐαγγελίοις ΟΥ, 79.τττ(12: Ρ.17.5; 
Μ.14.440); ΤΡτος,. Ῥγ Ὡς: τί} 1.,87.14720}; 2. αὐνηΐξ, ξαμμοεί 105; Ῥδ55.;) 
Οἱοπα, ῥαφά.2.τοί(ρ.214.21; Μ.8,5124); 8. γείέφαϊε; Ῥ488,, ΒΡ] υ, Οἰννς, 
τ2(ρ.7ο.17; Μ.47.39)} 4. ῥὰ τῇ οδαγρε οὐ ἐπίσκοπον ἐγκατατάξας 
κωμυδρίῳ 1τὉ.7(0. 38. 20; Μ.41.23). 

Ἐἐγκατατείνω, 1πέγεαξε, Ἰη Ή ΣΤ ν, Ονγαάογ.τ(1.374). 
ἐγκατατίθημι, Ῥίατε οὐ δΐη, ἐι 5 1], ταρᾷ,; τηεῖ., Ε5Ρ. τοί, 80} τὸ 

μέγιστον...τῶν πρὸς τὴν ζωὴν μαθημάτων...ἐ. τῇ ψυχῇ δεῖ (ἸεΙη. 
4.4.5.Ἰ(ρ.τ64.1τ5; Μ.0.6128); συ Ταύτῃ, αν. Ογ. δ(Ρ.22.14; Μ.1ο, 
10710}); ΟΒ γβ. λον. 4.3 ἐπὶ ΤΊ (11.7530); Ογτ. 1 ε.14:28(Μ.72.7068). 

Ἐξγκατατρίβομαι, δέ τρεἰ} υϑγδεᾷ ἐν πράγμασιν ὅνψγιε5.:}.τ2τί( 66. 
1500}). 

Ἐἐγκατατρύχω, τῦέαν} σε, εχἤαιδί, Ογταάογοτίτ.34Α}; ἰά. 70.9 

(4.438). 
Ῥἐγκαταυγάζω, φηἰρἠϊση, ἘΡΊΡΉ, ἀπε, ποβίρ. 124.πτ; Μ.43.2044), 
Ἐἐγκαταυλίζ-ομαι, «ἠείίον, βηά γεξμρὲ ἴῃ, ταχεῖ. ταῖς διὰ Μωσέως 

ἐντολαῖς...πεσθαι Ουτ αάογ. (1.860), 
Ἐἐγκαταφέρομαι, δὲ ὀγομρίι ἄρτοι; ἰο, Οὐ Ν γ88.07. καϊφοῖ!. 24{0.04. 

τό; Μ.45.650). 
ἐγκαταφύομαι, σγοῖῦ τ }ρΡ τοῖμίη, ς. ἀδῖ., ΟνΥ. 70.2.5(4.2020). 
Ῥἐγκαταφύρομαι, δὲ γπῖχε τ} τοί, Οντ. σ.4.7(4.4378). 
ἐγκαταφυτεύω, ἠηῤίαμί; ναθί., ΟἸοίη, »7γοι.2(ρ.12.1}; Μ.8.138); 

ἐγ) καταφυτευθεὶς γνώσει 1(,Ξἰγ.6.1π(ς 0}, Ρ401.12 ἴοΥ καταφυτευ- 
θείς Μ.9.3418); Οἱ.70.2ο.28(20; Ρ.3279.1τ; Μ.1τ4.6644) ; ἐγκαταφυτεύσῃ 
ἐν αὐτοῖς τὸν ἁγνὸν.. «φόβον 1,110. (οηδὶ, Α}}.8,6,5. 

Ἐξγκαταχρώννυμι, σίυε τοἰσιῦ τὸ; ἢρ'., (Ὠγ5ῖ0]., νυ της ΡΘΗ. 
(- ΘΟ) οἱέ, 5. ἴδιος, 

ἐγκαταχώννυμι, εριοίδον, ΗΥ͂ν καθάπερ σπινθῆρα πυρὸς ἐγκαταχώσας 
αὐτοῖς τὴν ζωοποιὸν τοῦ πνεύματος δύναμιν γε, 70.4.π(4.340}), 01]. 
ἐγκαταχύσας ΛΕΥΙ). 

ἐγκαταχωρίζω, ἱπεϊμάφ; Ὅ655., ΟΥορμ.ΐη Κοηι τ 15 18 
Ῥιζεῖ; Μ.14.8420). 

ἐγκατοικέω, ἐπάισεῖ!, Βαγη.τ.4; Ὁλάντα. ({Β85.}Ἐ πη. (τ τοὶ ; Μ, 
29.744}). 

ἐγκατορύσσω, δι») ἵ3, τιεῖ. τὸν νοῦν ἐγκατορύξας τῇ κοιλίᾳ 
ΟἸεπι, αφά.2.τίρ.χ6η.8; Μ.8. 4088); ἰἸ(.5ἰν.7. τρίρ. ός. .34) Μ.οο. 5280); : 
λέγει δὲ ΠΠυθαγόρας.. «τὰς ψυχὰς ....εἶναι. ««θνητὰς μέν, ὅταν ὦσιν ἐν τῷ 
σώματι, οἱονεὶ ἐγκατορωρυγμένας ὡς ἐν τάφῳ ΗΙρρ.λαον.6.25 (0.152. 
18; Μ.τό.32310}; ἐ4.5.δίρ.953.13; 321468); Ογνεχειΐη :.7} 181 Μ}.17. 
1414); ὈΒτυϑβ ἠοῖ ἀτυ.τ. τ(12.3240). 

ἐγκαυστικός, ὑμγηὶ 1, ἐπεσμδίῖε, 70. ΜᾺ]. εἰγο. 12 Ρ.204(Μ.07. 
4454}; 1]... ΤΑΡρ[ὶ, 28(Μ.05.281.). 

ἐγκαυχ-άομαι, σίονγ, σχμ!. 1. τὶ σοα δῃηα ἀϊνίπε Ἐπίποβ, (]διη. 
»αεά.τιδί}.1τ0.24; Μ.8.209Ὰ}; 05. μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸν σταυρὸν ὅμο- 
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ἐγκλειστικός 

λογεῖν: ἄγγελοι γὰρ “-ὥνται Ογχ. Η. “αἰδεῖ.13.22; Μ.Νεν.εἰ Αελ.9 
(ρ.8.15); 2. τὰ Ῥαᾷ πΐηρβ, Ἔεχερ, Ε8.51:3 οὐ γὰρ εἶπε, 'τί καυχᾷ;᾿ 
ἀλλά, "τί - ἢ οὐδέποτε δὲ ἐν ἀγαθῷ λέγεται τὸ ᾿“-ἄσθαι᾽" ἀλλ᾽ εἴ τις 
ἁμαρτάνει, --ἅται ΟΥο Ξε ἴῃ ̓ ς. τι 3(Μ.12.14574); φαῦλον μὲν τὸ 
“»ἄσθαι᾽, μέσον δὲ τὸ 'καυχᾶσθαι᾽ 19.1...., Ὀὰῖ οἱ, κἂν γένῃ..«ἀγαθός, 
““ἤσεταί [3.. θεός} σοι Ἰὰ ὁχειῃ Ῥς.36:6(λῆ.17.1244); ΑἸΠ«ἀριόπεγεὶ, 
5(ρ.174.13; Μι,25.2334); Βα5.7γερ. {ιι5.2.4(2.3300; Μ.31.9168); Ι΄ Δ γεν, 
ὑγ.247(2. 4080; Μ.31.12480}; 805.» δοαδὶ, ἐχαϊ! οπορεϊζ, 10. ἘΠ. ἐοΉ Τρ , 
ΒΜΤΓ τοί ῖ.96.14920); ΤΏΡΠη. εἶργον ῬΡιφιό(Μ τοῦ. θδ50). 

ἔγκειμαι, 1. δὲ 12, δε Ἰἱπηαίε τοῖς ἀνθρώποις ὄρεξις ἔγκειταν Ὀ]ΕΠη. 
ῥγοί. το(ρ.67.4:; Μ.8.2044); ΟΥ..0.13.41{0.267.25; Μ.14.4720); Μεῖ. 
τος.2.Β(Ρ.344.17; Μ.18.308Α); τὸν ἐγκείμενον τῇ φύσει τῆς κτίσεως 
λόγον το ΝΝ γβ5.λ6χ.26(}1.44.880); 2. {Π60]., ἡπάεγε, τὰ Τ τίη, σοπξεχῖ 
νοῦς ἐστιν οἷον λόγος ἐγκείμενος Ὠϊοη,Α].4Ρ. ΔἸ. οη.23(ρ.63.18; 
Μ.25.5120); (Βτβίοὶ. τὸ σῶμα κύριος λέγεται διὰ τὴν ἐγκειμένην 
᾿θεότητα τον 85,6. 2(ΝΜ|.46.10210); 3. δὲ ῥγοηξ, αὐἀάϊείεα ἴο, σει. 
αάᾶ {π|ηρ5, ο. ἀαί., Οὐ. 7ο.2.3(0.57.10; ἐκκ- Μ.14.1130); ΟΥ ΝνΥβ8. 
αι. }1.45.1480); ο. ἐπί, ὕγτ ΒΞ. ο: τ2(Μ.60.ττοοο); 4. τὰ ἐγκείμενα; 
4. τηπαἰΐοενς, εοησεγης, Οτ. εἰς.3.54{0.240.27; Μ.11.0028); ΜοΙῃ,γ 65,1. 
σαί(ρ.312.1ο; Ν.41.1145}}; Ὁ. ῥαξδαρες οὗ βουιρίατο, ΗἸΡΡ. ἢ .(απί. 
(ρ 5 42.ττ; Μ.1ο. 6204); μὴ μόνον τὰ ἐγκείμενα εἰδέναι, ἀλλὰ καὶ τὴν 
αἰτίαν τῶν γεγραμμένων (ῃτγπ5.ἤοηι.8.4 ἐγ Η εὉ.(12.018). 

Ἐἐγκειμένως, 2η5ὐείσηἶγ, εαρεγίν, ουδὲ. ρ. 1 1.5.ν.Ο,.3.δο(Ρ.107.11, 
ν.]. ἐγκειμένους Μ.20.:129}). 

Ἐἐγκεκαλυμμένως, Ξεογεἶἶν, Ατηγήοι. 4-.17: οί ὃς, τρ68Α). 
ἐγκέλευσις, ἡ, εοηηπαπά, ΤΗρΡΗ] Αυτ ἡ πίοῖ.3.25(}1,6,11608); 

ΕἸ, }ασά.3.τ2(Ρ.290.24; ΜΜ.8.6808). 
ἐγκεντρίζ-ω, 1. ροασά, ΞΡ οη; ταεῖ., ἘΜεῖ γίνε ἀμη.2(Μ.18, 

2534); 2. φηργαῇ!, ἱηιρίαμὶ, ἢρ., ΟἸογα, οΙγ.1.τ(ρ.8.13; Μ.8.6974); 
Α(, ήοη.4(Ρ.40.0; Ν΄.25.4858); ΜδςιΑςρ.ῥαΐ.28(Ν].34.8880)}; τεῖ. 
Ἐοιητι : 17, ΟἸδιη..οἐγ δ. τξίρ.49ο.31; Ν.0.3414); 50 8|50 πιεῖ, ἡ κλῆσις 
ἡ ἐξ ἐθνῶν...ἐπὶ τὸ ξύλον τοῦ κυρίου ἐγκεντρισθεῖσα ΗΡΡ. .41 ἴῃ 
(εη.(ρ.67.2; Μ.το. 970); Οτ.Νὰ2.0».7.2(}1.35.7570); ΟΥΝ γΚ69. ἤθη 4 
ἤῃ Οαη!}.(}1.44.8448) ; 1514.Ῥε],ῤ}.1.64(Μ.78.2254); οὗ οσγοδίίοη δη- 
σταϊιοα ταἴο (ῇχίϑε, νχ,έξες, (51,238); Ξιπ ατῖν, ΤΟτορεηΐ, ΖΡ. 
(..86.7048}.; τεῦ, ὕγτοβϑ στελέχη δὲ πικρὰ ἐγκεντρίσαντες [5ς, 1)6ν}} αηα 
Ἠδάς5] αὐτῷ Εοπι. Μ6].(4.5 1 Ρ.58); Ππ60], ἕκαστον τῶν περὶ τὸ 
θεῖον ὀνομάτων τῇ οὐσίᾳ τοῦ θεοῦ “"οντος [55. ἙΠΠοτηλ}5] τ Ν γ88. 
Ἐπηνζίι Ρ.285.30; Μι45.11120}; ἴπ βῈπ., ὥψτθ5. 1 ϑοριη.7(0.157.18; 
Μ.66.12930). 

ἐγκεντρισμός, ὁ, γσγαξίηρ;, ἤρ., γεῖ. Ἐλουλ. τα: τ, ἰΟΌΥ τηθίμοαβ 
ἀρςοι θεά αλά ἀρ βα το ᾿συδετιπρ᾽ οὗ Τα 10 οα αἰ ἤεσθης οαϊοροσίεβ 
οἵ ςοπνοσίβ, ΟἸθυλ. ἐγ. 6.1(ρ.491.τ8 8}, ; Μ.9. 541 }; οολίταβίεα ψ τῇ 
θεμέλιον οἱ ἘΡΏ.2:2ο, (ῃγνϑ. λό». .᾿ τῷ ἘΡέ (αι. 300}; ΟὐὈ Νοῦς. 
11:13(0.293.5}); τεῖ, πεσεῖ. βεοῖ ὥσπερ δι᾽ ἐγκεντρισμοῦ.. «ἕτερα σώματα 
παραφϑείρεσθαι ἘΡΙΡΗ.ἠαονγ.25.7(0.274.14; Μ,41.3200}; οὗ οι] φυτὸν 
οὐράνιον, ἐ, ἀλλότριον οὐ δεξάμενον ὥγῃεϑβ. ῥγουϊά. τ τοίρ.δὃς. 4; Μ.66. 
12320), 

Ἐξγκεντρῶς, ῥοϊμίοαϊν, εἰφαγῖίν ; σοτὰρ., ῬΆ]]} υλγγς. (ρ.19.5; Μ 

417.13). 
ἐγκεράννυμι, τπῖχ τη, ἱρινμῖηρίο, ΟἸογη ῥγοὶ. τίρ.4.21; Μ.8.564}; 

ἘΠΡΡ.ἤσεν.Ξ.2τ(0.123.0; Μ.τό.31870); {Π60],, οὗ σοα ἐγκέκραται 
ἡμῖν ὡς συνέχων ἐν τῷ εἶναι τὴν φύσιν τ Ν γ85.0γ..οαἰδεἰ 2 ε(ρ.96.3; 
Μ.45.650); οἵ Το ΔΕ ΟΠΒΠΙΡ οἱ δύναμις τοῦ ὑψίστου ἴο Ὠυπηδη παίατο 
1 ἴης,, Ιἅ.6Ρ.3(Μ.46.1021}). 

ἀν διν διυτιελωὶ ὙΗΜΉ ἃ Υδῖ τὴ; ο. ἀαῖ., Οὐ Ν γ85. ἔμη.4(2 0.71.2; Μ. 

45.6440). 
ἐγκισσάω, 1. εσηεεῖυε, ο«ἀεη.30: 288. ; οὐρα Τυδιταί.86.2(Μ,6. 

ὄβοο) ; ΟΙΗΙΡρ.ἤαεν.κ.χ7(0.114.26; Μ.τ6.31150); (σποδῖ, σΟποθρΌοη 
οὗ ἄφουιβ, [στϑηςἤαθν.1.4.5(Ν.7.4804}; ΕΡΙΊΡΒ.ἐαον.25.ς(ρ.273.2; Μ.41. 
2288); ἢρ΄. ἐ. ἡ γαστήρ μου φρόνησιν ἘΡΉΤ.2.293Α ; τηδῖ, ὁ διάβολος 
,ὐφθόνον ἐ. καθ᾽ ἡμῶν ΜεΙΉ.γ65.1.3)7(0.278.1ι; Μ.18,2038); 1.2.1 
(Ρ.3320.14; 2978); ἘΡΙΡΒ ἤσαν. 31.4(0.380.23; 4800); 10.16.7(0.348.6; 
Μ.42.5280); Μακχοῖμοοει. [Μ.90.2040); 2. τιορῖ,, ἐπροηάσν, ἘΠρΡρΡ. αη. 
1.18.4(Μ.1ο.6938); ἘΡΙΡΗἤαογ.39.9(Ρ.78.2ο; Μ.41.6730); Αμπαβί,5. 
καεγ(Ό.260). 

Ἐἐγκίσσημα, τό, τεχμαὶ ἀεφεῖγε, ἰμδῖ, ἀτποβῖ. κατὰ τὸ ἐ, τῆς δυ- 
νάμεως τῆς ἀπὸ τῶν ῥάβδων ἐπὶ τὰ ἐγκεκισσημένα ΠΠρρ.ἤαεν.5.1} 
(ρ.114.27; Μ.16.31756}; τὸ ἐ. τοῦ ξύλου ἘΡΙΡἢ.ἐαεγ.10.1(Ρ.482.2ο; Μ. 

42.1528). 
ἐγκλεισμός, ὁ, δηείοσιγε ; δτθυαϊτἰοαὶ δὰ τηοπαβίς, Ῥ4]}. ἢ. 1 (πὲς. 

45(0.133.3; Νί.34.τ2170); ΝΙ].6Ρ}.2.ο6(}.70.2444). 
Ἐἐγκλειστήριον, τό, Σ. ῥγίδοη, (Πγγβ. [γ ἵη 67.20:2(Μ.64.0250); 

2. οεἶΐ οἵ Ἀουτητ, ὕντ.ϑυ, δαὐ.87(0.195.23); [ο.Μοβοῆ ῥγα! 60 (Μ,87, 
2021). 
ἐπ εχοδάναν, οὗ α γεεΐμξε ἐ. ζωή Τμαάτιδίμα, γι τ. 32(}.90.836Ὰ). 
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ἔγκλειστος 

Ἐἔγκλειστος, ἐρείοξοά; 1. τῆβϑο. ἃ5 βιιυῦδϑί., πεγηηὶ, ὡπεμουτίσ, 70. 
ΜοΒΟΠ ῥγαὶ, 4π(Μ.87.2οο08Β)}; ἐφιδοί2θ2185), ΤὨρΒη. εὐγοη.Ρ τοί ΝΜ. 
τοβι 050); ἐδ.0.367(8808) ; 2. ἔδει. ἃ5 5 5:., ἐπείοσεὦ πη, ΜΆΧ ρ. 
«τί .91.6258), 

Ἐξγκλείστρα, ἡ, πεγρμς εεἰΐ τοὺς...ἐν ἐ, βουλομένους ἀναχωρεῖν... 
πρότερον ἐν μοναστηρίῳ εἰσιέναι δεῖ (ἼΤΟ]] αη.4τ, ματι, ΟΥ.07.10 
(Μ.07.12458)}; ΤΒρΡΠπ.εἤγομ. . 3 67(Ν τοϑ, 8808); εςο]. ῥγίβομ, ΑἸΏ. 
ΘΟΒοΙΪ δι. οἰ τ π(ρ.22). “" 

Ἐξγκλειστρον, τό, περηείαρε, σἴερῃ. Ὠιασιυ δέοῤἢ(Μ του. τ480). 
ἐγκλείω, σἠμὲ τ, σρΉ ΗΘ ἐν αἰωνίῳ πυρὶ ἐξ. Ταβὶ. Ζαροὶ,8,3(Μ.6. 

4578); τρῆρκχ., οἵ ψιάγανγα! ἔοσ ῥσάγευ, Επ8.υ.(᾽,4.22(0.125.22; 
Μ.2ο.ττόθα}; ποῆςσα οὗ τϑοβιϑε8 μονάζοντα ἐγκεκλεισμένον (Ἤτνϑβ.Ρ. 
221(3.7228); Ρ4]].}..1,ατ|5.35(ρ.τοοτ4; Μ.34.11070); «ἀρορλϊμ, Βαΐν, 
(0Ρ.404.7; Μ.6ς.1208}; 70. Μοβομ, ῥγαὶ,7ο(}1.87.29244). 

ἔγκλημα, τό, 1. αερηφαΐοῃ, ἐἰαῦρε; Ἰορσα], οἵ Ῥαρδης ἀραϊτϑὲ (ἢτ]5- 
τδῶ8, ἀϊδεπαρίεσ.τ.4(Μ.6.8028)}; τρία ἐπιφημίζουσιν ἡμῖν ἐ,, 
ἀθεότητα Θυέστεια δεῖπνα Οἰδιποδείους μίξεις 1δ.3.τ(βο60): ρ.] ρα. 
ΔΡ.Ἐπ5,}.6.5.1.35(2{.20.4218}; οὗ Ἰεννβ δραίηβί ΟὨτῖβε, σῃγυβ. ἄορι. 
83.4 Ἰη.70.(8.4050); 16.84.2 (5008) ; βεη. οἵ Ῥτορμεῖβ δρϑίηβὲ 5: πη Εγ8, 
Οτιλονμ. 1 4.4 ἢ: 6γ.(Ὁ.τορ.14: ΝΕ.13.4080); Μεῖμ σγηηρ. 4.4{(ρ.5ο.9; 
Μ.18.902}}; ἢξποςε 2. γσμπά οἔ φορηρίαίηι, ἔδῶ!, ἐγίρι τοὺς διακόνους 
«δέον. «φυλάσσεσθαι τὰ ἐ. ὡς πῦρ Ἰρτι. ὕγαϊ,.5.54; ον 5,1.31 
(ρ.266.1 ; Μ.4τ.χτ1410); συγχωρῆσαι ἐ, (Βγγϑι λον 11,18 122(3. 
90); 14.μον ἴῃ ΜΠ.26:20(3.23Ε). 

ἐγκληματικῶς, 1. ὃν τοῶγ οὗ ἀεοδαϊίοη τοῦτο ἐ. διηγεῖται. ἘΡΙΡΗ. 
μαεν.66.65(ρ.τοζ.τό ; Μ.42.τ28.); 2. εγίρεϊαϊΐν, ἡ ἃ εγῖνμαὶ 
εἶανρε, ΑΤΉ Βομοίαϑί, οί. 5. (0.76); ῬΒοΐ μονιος. 9.27 (}.104.7774). 

ἔγκλησις, ἡ, ἐἰαῦρε, αεσιδαϊοη ἐ. δέ ἐστι ψόγος ἀδικούντων (Ἰετη. 
Ῥαδά.τ.ο(Ρ.137.1; Μ.8.3458); Ἐπι5.υ,.(,2.6ο(}.20.11228 ; ἐγκλήματος 
Ῥοτορ. 8); 170,1). ἀγέεηι. κα(ρ.90.17; Μ.ο6.13018). 

ἔγκλητος, ἰαδίε ἰο ἃ ἐμαγρε, δίαρισιοονἷν ; πιδαξ, ἃ5 βαρϑέ, τὸ ἐ, 
τῶν λόγων Οτἐηαγγο μη [οὗ 221:52(Μ 17.800) ; ρῥΙατ,, Ια δἰς.2.24(ρ.1ς2. 
12; Μ.ττ. 844). 

ἡἐγκλήτως, Μαμμεῖν, ἐν διανιδινογίην τιαηπον, Οὐ. εἶς. ς.53:(0.38.12; 
ΜΜ.11.12550)}. 

ἐγκλώθω, τηϊογποίηθ, σορϑίηθδ παραίνεσιν εὐφυεστάτοις ἐλέγχοις 
ἐγκεκλωσμένην ποιεῖται θεός νγτ.ἴς5.4.2(2.58530). 

ἐγκοίμησις, ἡ, οἰδοῤίηρ 8 ΟΥ̓ οΉ, ΟἸειι, ῥαφά.2.ο(ρ.204.25 ; Ν 8. 
4808). 

Ἐἐγκοίμισμα, τό, ἢ Ξωγεοῤῥιαρι5 ἔχεις τάφον ἔχοντά τι ἔξωθεν ἐ. 
πάνυ θαυμαστὸν..., ἔσωθεν δὲ δυσωδίας. .««γέμει Βατίἢ. 655, ἤσαν, 
(1 το 4.14130). 

Ἐἐγκοιτάω, ἐΐ 1:5146, Ἐδεγ5.{(0.45.15). 
ἐγκολάπτω, εαγυξ ἩΡΟῊ ἃ οἰσηα; ταεῖ., Τηϑογίδο, θηργαῦε αἰνῖμα 

τοβοῃίηρ ἴῃ {π6 πραχί, Οἢγγϑ.ἤορ. 6,6 ἐπ Οεη.(4.4714}); ἴῃς. Οτοββ ἴῃ 
186 πηπᾷ, 16. ἤση1.54.5 τὴ 1 ξ.{1.5528}; βουρῦατο, ἃ. 51.32.3 1. [0.Ψ 
(8,1888}); 5γ)ὴ65.9}.44(44.66.13690). 

ἐγκολλ-άω, σίμε ἰο; Ῥᾶβ5,» τηεῖ., δε προ, αὐδεγε ἰο τὰ τῆς ψυχῆς 
«οἰμέρη τῇ τοῦ θείου πόθου...--ἄσθαι χρηστότητι Ῥεά.}67}.34{(ρ.38. 
27). 

ἐγκολπίζω, τηεα., 1. ὀρηδγαςσε, σαν ΤΏ: ογεε 5 αγηιδ: ταεῖ., Οἱ σοᾶ 
ἐ. τὰ πάντα (]ετη.5 γ.5.12(0.380.12; Μ,9.1214}; 1.2.2(ρ.115.24; Μ.8, 
9368); τοὺς μὲν πονηροὺς ὁ διάβολος ἐ., τοὺς δὲ δικαίους ὁ κύριος ΟΥ. 
ἐχῤιη Ῥυ.τδι33(Μ.17.1074); Ατοῃ. ρος, τί. τοῦ, 5848); δημείοϑσε, 
ΟΠ τνγ5.ἤοῦη.7.3 τῷ ΤΤΠιοΣς.(1τ.44Ὲ}; ἐσηίαίη ; οὗ βίομβ σοηπίβιηΐηρ ἃ 
οοἴσυτ, ἀτεῖμ. ἤρος, ΘΜ .τοῦ. 7138); τργοτμᾶ: οἵ 5ΚῪ ΒΕΣΤΟΌΠΟΙΠΡ 
δαυτῃ, Ὄγι. Ἡ εαἰφεὶ, 6.5; 2, γϑεείυε, βοσδόθς ἴὰ ὁπο᾿β μεατί, ΝΠ. 
1. “7. 79.968); 2}.2.182(2068Β); 1.3. 5τ(4τ60); ῬΉ. ὕλιρ. 80. 0.Ὁ. 
ραγαϊ.(31.95.13818), 

ἐγκόλπιος, 1. ἐπ ἰδ δγεαςίὶ ἐγκόλπιός με τρώσῃς τ. ΝΑΖ.εαγη. 
2.1.88,140(}}.37.14404}; τηρί. τὸ δὲ ἐ, ἡμῶν κακὸν ὅ Εὐνόμιος 1ᾶ.6}.202 
(,1.37.2324}); ἐν τὸ πῦρ τῆς ἐπιθυμίας τ νυ55.υ.})705.(}1.44.4240); 
μητρικῆς κοιλίας ἐγγάστριος ὁ τοῦ ἀιδίου πατρὸς ἐ. ϑορἢτ. ΕΠ]... 5 νΉ. 
(Ν1.8).3τ61Α}); πέτρα σχισθεῖσα, ἐ. τὴν ἀμνάδα εἰσδέχεται 70.1). [ο». 
χχιτοί Μ.06.703}}; 2. 1 τἢ6 τοορῖῦ, τοῖ. ΒΜ τὴν θεὸν ἐ. ὑποδέχεσθαι 
μέλλουσαν Το... ξ.0.4.π4(Ν.04.1τ60Ὰ}; τὴν ἐ. ὡς βρέφος τὸν κτιστὴν 
βαστάσασαν 14.01.0. τα(Μ, 96.7418)}. 

ἄξγκολπον, τό, τοὐαΐ ἰς 10} ἐξ δγέαξί ; ΟΓ 505 ἴῃ. θοβοῖα οὗ ΕδίῃοΥ, 
Αμαϑβί, βιλοά. τ)(Μ.80.2648). 

ἐγκόλπω, πιθα,, ῥιέ ἐρ 1Ππ Κοἷᾷ οὗ ομεῖς γοδε; ἔξῆος ἵν, ομοΐοϑε, 
εηδγαίο, Μας,ρη. αρσεν.4.ττ(ρ.172.το); ῬΒΙοβε. .6.3.8(Ν 65. 4800); 
τησί., οὗ Οοἄ δηᾷ οσεαΐαζεβ, Οντ σίαρἢ, ἔχ, 2(1,300Ὲ) ; δοπῖ. ΗΝ ἐδ. 
2.3ο(Μ,86.1589Α); Επιίτατν, μενεῖ. 2(}1.86.2276}}; 2. ῥσεξεί, αρ- 
ῥγοῤγίαϊε, ΓΙ, ἀγίαάη.(Ὁ.χ28.21); Οἀγοη. Ῥακξεῖ,Ρ.46(Ν1.02.1640). 

ἐγκομβ-όομαι, δὲ εἰοιλιδα τοι, σίγα ομεϑεῖΓ τοί; ταθῦ., οἴ ΕΓ. 
δὶ, πᾶσας ἐκκεκομβωμένος...τὰς ἀρετάς ΝΊ].6}.2.1τ56(}1.70.253ς 
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(5ἰ9)}}; πάσας τὰς ἀρετὰς ὁ τοῦ ἀγῶνος ἄνθρωπος ““ὥσοιτο Ἰ)]αα, ῥόγῇ. 
βϑ5(ρ.1τ6.0); Απι. Μοη.ἠοηι. 1 2](Μ.80. 1820 Ὰ}. 

"ἐγκομίζω, φαΥνγ 1 οὐ ὁπ, ΜΙΝεν.ε, εὖ τ 2(0.11.23). 
ἔγκομμα, τό, οὐείαεϊε, Ἐπ5.υ.(.3.54(ρ.102.4; Μ.20.11170) ΞΞ 

..(Ο 8(Ρ.21τ6.4; Μ.20.13604}. 
Ἐἐγκομπάζω, δοαξί αδομὶ, ἩΐΡΡ.λαον.4.13(0.45.17} Μ.τ6.3ο784). 
"ἐγκονίζομαι, ἰακα ρανὶ τη ἃ σοπίεϑί, ΟΥ ΝΝ γββυσμν. (Ν.46.4364). 
ἐγκόπτω, :. τὐρμπά, »μείϊίαίε, Αὐπθμαρ: ἰορ.26.1(Μ.6.0524}); 2. εἰειν 

ἱδρῶτας (ῃτγϑβ. ἤθη. 58.5 τη [0.(8.3430}); 3. ἐπέογγρὶ ἅτ Δυραϊηθπί 
ΟΥ̓ Βρέθοἢ, Ταβί ἀταϊ.45. τ(Μ .6.5128)}; Ποπι.Οἶδηι.2.2; ἔδιτοα; 8 
Δοῦου, ΟΠτνϑ. λον. τ6.0 ἵπ Μ|.(7.2160); 4. ἐΐπάον, εἰεοὶ, ἑἠπυαγὶ, 
ἘρΟΪμπισάαρ. Ἐπ5.λ.6.5.τττ(Μ.20.4134}; στ. Νὰ Ζ.ογ.14.31τ(ΝΠ.35.Θ008); 
ΟὨτγϑ.λονι.62.5 πὶ 70. 4. 27)40};, ἸὙΠαάτιΜορϑ.62.3: (ΝΜ. 66. 6408); : 
ῬΆ55., δε ἀεῤγίσοά οὗ ὁ μαθητὴς οὐκ ὠφελεῖται, ἀλλὰ τὸν καρπὸν 
ἐγκόπτεται (Πτγϑ.ἠσηνο.6 τ Ῥλ τ (ττ.273Ε). 

ἐγκορδυλέω, τογαῦρ τῷ ΤΏ, ΘΨΏΘ5.γ6ΡΉ.τ5(ρ.33.1; Μ.66.1ο808). 
Ἐἐγκορυφόομαι, ΠῚ μίαν α5 τηΐο ἃ ἐγοςὶ, ΟΥ ΝΥ 55. ποη. 1. τη. (αῊΪ, 

(}1.44.0968). 
ἐγκόσμιος, γημμάσηε, οὐ (᾿ς τον; 1. ἴῃ. βεη. νοῦς ἐ. ῬΙολ,Υ, 

ἀ.η.4.6(Μ.3.7014}; Μοϊεῖ. πα ἤονι. ̓Ξ ΥΠΟΡΒ. (Μ.04ιττοι); ΚΠ αν. 
(0.418); Ρο]ογαξῖνο τὸ ἐ, πνεῦμα τῆς πλάνης Μασ. Λερ ἐδογίηφηΐττ 
(Μ.34.0444}; τὴν ἐ, καὶ δαιμονιώδη.. 'σοφίαν ὕγτ, Ἐς. οὐ 23(Μ,69.78οᾺ); 
ποαΐ, Ρἷατ., Ταῖισγαί,τΒ(Ν.6.8481; ν.}. ἐγκωμίων Ρ}.20.22); 2. ῥὴν- 
σἵεαὶ ΟΡΡ. βρί τυ] δπα βἴδιπιαὶ, ἐς ορῃ. ἀγγελικὴ κτίσις, τ Ν γ88, 
Ἐμη4(2}. 59.18; Μ.45.620}0); ΙΔ Μαεεά.τ4(.45.12178}); φῶς ἐ. ΟΡΡ. 
φῶς θεῖον καὶ νοητόν, Ὀγτ.αἴογ.8(ι.2644); οἴ.14..}0.2.χ(4.1480) ; 1)ίοη, 

Ατ.Ζ.η.4. τ6(Μ. 5. .1138)}} Ιμβοηῖ. Β.Νερὶ. οἱ Ἐπὶ τί Μ.86.12840)}, Ὠθατ. 
Ρίατ. παριστῶν ἐκ τῶν ἐν, οὐ τὰ ὑπερκόύόσμια ΤΗΙρρ. Ῥ. 32 τη Κγ. (ρ. 170. 

4); ΤΜεῖ μι ϑγηινοὶ πη. 13(Μ. 18.2804Ὰ); ΤΜαχιεαρ. αἱ δι(Μ.00.14170); 
3, τεῦ, (οα; ραραῃ, ἀἰβεϊηρι! βῃϊηρ' οσεαῖογ ἔχοτῃ ἐν ροᾶβ, νυ. [0.8 
(4.70.4); ΟἸτιβύβη, ἐρηηημαηθηὶ θεὸς ἐν ϑγτιθβ. πῃ 5οθΉΉ.τ4{0.176.13:; 
Μ.δό, 1800 Ὰ})} Ῥίομ. Ατ. 4....1.6(}1.3,5068); 4. ἰυΐηρ Ἰη τἶς τοογὶά ὁ 
χθὲς ἐ ἐ. ἐγκλίνεται τῇ σήμερον Ἠγηι. (45 Ι Ρ.500). 

ἐγκοσμογενής, οὗ δαγιλἶν εχίδίεηεε νἱὸν.. «ἀγαθῶν παροχὰν ἐ, ὥγῃ 68. 
ἀνηηη.4.224{0Ρ.32; Μ.66.τ6ο}). 

ἐγκοτέω, ρᾶ55.; δὲ γεραγάἀεφά τυἱἱἶ ἀπρεγ, ἘΡῚΡΗ ἤαον.30.ττ(ρ.346. 

18; Μ.41.4248); τδ.51.27(Ρ.208.17; 9360). 
γάρ χει; ἡ, ἱεηιρόνγαμεε, εομπεηςο, αὐομθησε; 1. ΔΟΠΏΪ ΠΟ 5 

ΔΙΑ 5οορδ ἐ, διάθεσίς ἐστιν ἀνυπέρβατος τῶν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 
φανέντων (Ἰεγλ, Σἰγ.2.τϑίριτςς.4; Μ.8,ΤΟ2ΟΑ.) ; ἐ. .-- σώματος ὑπεροψία 
κατὰ τὴν πρὸς θεὸν ὁμολογίαν. οὐ μόνον γὰρ περὶ τὰ ἀφροδίσια, ἀλλὰ 
καὶ περὶ τὰ ἄλλα, ἃ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ κακῶς οὐκ ἀρκουμένη τοῖς 
ἀναγκαίοις, ἡ ἐ, ἀναστρέφεται. ἔστι δὲ καὶ περὶ τὴν γλῶσσαν καὶ περὶ 
τὴν κτῆσιν καὶ περὶ τὴν χρῆσιν καὶ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἐ. οὐ διδάσκει δ᾽ 
αὕτη σωφρονεῖν μόνον, ἦγε παρέχει σωφροσύνην ἡμῖν, δύναμις οὖσα καὶ 
θεία χάρις 1τ.,.τ(ρ. 107. Δ}; Ἰ1048); ; 2}.4.6(ρ.218.10: 1152); 10. 3:1 
(ρ. 223. 58; 11618,0}; ; ε. δὲ λέγομεν οὐ πάντως τὴν παντελῇ ἃ ἀποχὴν τῶν 

βρωμάτων..., ἀλλὰ τὴν ἐπὶ καθαιρέσει τοῦ φρονήματος τῆς σαρκὸς πρὸς 
τὸν τῆς εὐσεβείας σκοπὸν ἐπιτετηδευμένην ἀποχὴν τῶν ἡδέων Β85.γερ. 
ιδ.τθ.2(2.3ποα; Μι2τιοῦοα); ἐῤ.τ6. 2(2508 ; Μ.0608); ἔστιν οὖν ἡ ἐ,, 
ἁμαρτίας ἀναίρεσις, παθῶν ἀπαλλοτρίωσις, σώματος νέκρωσις μέχρι 
καὶ αὐτῶν τῶν φυσικῶν παθημάτων.. ζωῆς πνευματικῆς ἀρχή, τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν πράξενος, ἐν ἑαυτῇ τὸ κέντρον τῆς ἡδονῆς ἀφανίζουσα 
1δ.1τ).2(36οο; Μορό4Α); ἐδ. το. τ(3628; Μιο684); ἐ, δὲ ἡγούμεθα ὁρίζεσθαι, 
οὐ μόνον τὴν τῶν βρωμάτων ἀποχήν (τοῦτο γὰρ πολλοὶ καὶ τῶν παρ᾽ 
Ἕλλησι φιλοσόφων κατώρθωσαν), ἀλλὰ πρό γε πάντων τὸν τῶν 
ὀφθαλμῶν ῥεμβασμόν {α5.ἐοηεί.τοί2.5648 ; Μ,31.13808); δι. τη, 
μοι. 14(4.40.3720}; τοῦτο γάρ ἐστιν ἐ., τὸ μηδενὶ ὑποσύρεσθαι πάθει 
Ομτγβ λοι. 3.3 11 1.(π1.7300); Ῥοεῖ. Γαιν.33(Ρ.258.3) ; ἔνγο Κιπα5 ἐ, 
αἰσθητή ἐστιν ἔκκλισις ἀ ἀπὸ πάντων τῶν διὰ σαρκὸς ἐνεργουμένων παρα- 
λόγων πράξεων. ἐ. δὲ νοητή ἐστιν ἔκκλισις νοῦ ἀπὸ ἡδονῆς νοημάτων 
ἐμπαθῶν ε}οῖ. ἵπ 70. ΕἸ π.. σεαΐ. τ Ξ(}. 88,005 8}: Μαχ. κα αἱ. 51(Μ. 
οὐ. 14120); οὔ, δι κα(τ41531Ὰ}; ΒΌΤΠΓΠΒΥΥ ἡ ἐ, πᾶσι μὲν ἁρμόδιος.. «ἐ, δέ 
φαμεν οὐ τῶν βρωμάτων μόνον, ἀλλὰ τὴν περιεκτικήν' τουτέστι, τὴν 
ἀποχὴν πάντων τῶν ἀπηγορευμένων...ἐ. γὰρ ἔργον ἐστὶ τὸ ἀπέχεσθαι 

πάσης ἀλόγων ἡδονῆς, καὶ μηδὲν παρὰ τὸ βούλημα ἐντολῶν τοῦ θεοῦ 
πράττειν. ἐ, ἐστι χαλινὸς ἄρχων τὴν ἐπὶ βρώματα, ἢ χρήματα, ἢ δόξαν, 
τοῦ ἐπιθυμητικοῦ ὁρμήν. οὐ γὰρ ἔστι τι τῶν ἀγαθῶν τίκτεσθαι ἄνευ .... 
ἐς ΑΠε Μοκ, ον 6(Μ.80.14494,8); 2. ποσεβοὶῖν ἡ δὲ ἡμετέρα φύσις 
ἐμπαθὴς οὖσα ἐ, δεῖται, δι᾿ ἧς πρὸς τὸ ὀλιγοδεὲς συνασκουμένη συνεγ- 
γίζειν πειρᾶται κατὰ διάθεσιν τῇ θείᾳ φύσει [Ἰοτη.ο,γ.2.τϑίρ τ 5.15; 
Μ.8.10308); Βα5.γέρ. βιξιτδ.τ(,.358Ά,Ο; Μ.31.0574,8) α].; 3. 1ῃ οοη- 
Ἰπαποιίοη ψ] 1} οἴπεῦ νἱγίθαθ5 δηά βρίτἰτααὶ ΔΟΓΙΝΣΙΘΘ: δεωρία; ΟἸδλ. 
Ξἰν.4.3(Ρ.252.2; Μ.8.12214}; ῥσᾶυοσ, ἀπέ Μοη. ον, 6(}1.80.14498); 
δυεῖν, 70. ΟἸϊπι, ϑκαί. τοί Μ.88.8880) ; ϑολοῖ.22 1δ.(0128}; ορράϊθποο, 
Τπάτιδειᾷ. ον» (δ. ο9. 6800) ; 5. μα} }ν οὗ (Πγιβείδη ἰονε, Ῥοϊνς.ε. 
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4.2: Ὀ]ετη. ον. 32.γ(0.222.32ο; Ν.8,11618); ροιβοηιπεα 45 ἀαυρῃζοτ οἱ 
ἘΠ, Ἠδπη.υἱς.3.8,4; 4. (Ἀγ βίδη ἐ, ἀ15{, ἔγότα ρᾶρϑῃ ἧ-.«ἀνθρω- 
πίνῃ ἐ., ἡ κατὰ τοὺς φιλοσόφους λέγω τῶν “Ελλήνων, τὸ διαμάχεσθαι τῇ 
ἐπιθυμίᾳ καὶ μὴ ἐξυπηρετεῖν αὐτῇ εἰς τὰ ἔργα ἐπαγγέλλεται, ἡ καθ᾽ 
ἡμᾶς δὲ τὸ μὴ ἐπιθυμεῖν, οὐχ ἕνα τις ἐπιθυμῶν καρτερῇ, ἀλλ᾽ ὅπως καὶ 

-- - 3 ἊΝ - ἣν » » ᾿ 3 ᾿ “Ἄ 

τοῦ ἐπιθυμεῖν ἐγκρατεύηται. λαβεῖν δὲ ἄλλως οὐκ ἔστι τὴν ἐ, ταύτην ἢ 
χάριτι τοῦ θεοῦ..-ὡς δὲ ὑγιαίνειν ἄμεινον τοῦ νοσοῦντα περὶ ὑγιείας 
διαλέγεσθαι, οὕτω...«ἡ κατὰ ἀλήθειαν: ἔ, τῆς ὑπὸ τῶν φιλοσόφων 

διδασκομένης ΟἸ]ΘΤῊ. 5[7.2.7(0.222.τ4, ; Μ διττότα) ; ἔστι.. 
ἰδιωτισμὸν πρὸς τινων κατορθοῦται, οἷον ἡδονῶν ἐ. ὡς γὰρ ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν ἔκ τε τοῦ μὴ δύνασθαι τυχεῖν ὧν ἐρᾷ τις καὶ ἐκ τοῦ πρὸς 
᾿- ͵ “ Σ κ" 5 . , Ἂ ,΄ ς Ἁ 3 ͵ -. ᾿ 

ἀνθρώπων φόβου, εἰσὶ δ᾽ οὗ διὰ τὰς μείζονας ἡδονὰς ἀπέχονται τῶν ἐν 
- ᾿ τῶ} " - - ᾿ Ἄ Ὁ -ἢ ΄, Ἅ Ν 7 τοῖς ποσὶν ἡδέων, οὕτως κἂν τῇ πίστει ἢ δι ἐπαγγελίαν ἢ διὰ φόβον 

θεοῦ ἐγκρατεύονταί τινες. ἀλλ᾽ ἔστι μὲν θεμέλιος γνώσεως ἡ τοιαύτη ἐ. 

Δ Η ᾿ 
“ἃ καὶ κατα 

καὶ προσαγωγή τις ἐπὶ τὸ βέλτιον 1.7. τ2(Ρ. 50. τα. ; Μ.0.4074}); απᾶ [ 
ἔγοτῃ μεγεῖ, ἐ. : οἴνου δὲ καὶ κρεωφαγίας ἀ ἀποχήν, καὶ τὴν ἄλλην ἐ., οὐ 
τοῖς αἱρετικοῖς παραπλησίως ἀσπάζεται. οἱ μὲν γὰρ ὡς βδελυκτῶν 
τούτων νομοθετοῦσιν ἀπέχεσθαι, ἡ δὲ ἐκκλησία, οὐδὲν περὶ τούτων 
νενομοθέτηκεν Ἰπαάςλαεν.5.20(4.470);. 5. Ῥγϑοίισο οὗ ἐ., 6βρΡ. ἴὰ 
αὈσποηος ἔτοιῃ ἰοοα ; τηοαδγαιίοη σοιη56166, ἘΒαΒ,εοηςὶ,4.τ(2. 
544Ε-.5458Β; Μ.31.1348..,8); 1.4. (Ξ46Α ; Μ.13508) οἷῖ. 5, ἀσκητής; 
5Πο114 Βϑοοηθ παδῖῖααὶ, ἀβιτη μοῦ, τ4(}].40.2810--3844}; α1- 
[εσεπί ρρ]Ποϑ οπ5 ἄλλη ἡ τοῖς ἀνευθύνοις, καὶ ἑτέρα τοῖς ὑπευθύνοις, 
ἁρμόξζουσα ἐ." οἱ μὲν γὰρ τὴν τοῦ σώματος κίνησιν εἰς σημεῖον κέκτην- 
ται' οἱ δὲ μέχρι θανάτου..-«πρὸς τοῦτο.. ἀδιαλήκτως διάκεινται [0. 
ΕἸ πη.ςεαἰ,14(Μ.88.8όςο) ; 6. ἴο Ὀς ἐτεαίβα 85 ριτ οἱ σοά ὁ ἁγνὸς ἐν 
τῇ σαρκὶ μὴ ἀλαζονευέσθω, γινώσκων, ὅτι ἕτερός ἐστιν ὃ ἐπιχορηγῶν 
αὐτῷ τὴν ἐ. τΟϊεηι.38.2; 1.35.2. 1.64; ἴο Ὀ6 οθίαϊποα ἐπτοῦρῃ 
Ῥύάψει, ἀπί.οη,ἠον» (ΜΝ .89.14408}; 7. Ἰουπαϑίοη οἵ νιτγίιςβ, 
εἴ. ῬΗΠΟ ἀρ. Ἐπ5.᾿.6.2,τ7.τό(Ν,20.1808) ἰο]]ονγεα ὃν (Ἰ]6πι. οἐγ.2.20 
(ρ.τγο.τ8 ; Νί.δ.1ο0494); Επι5.(.6..6(0.125.1ς; Ν.22.2280); Αϑβίάτα. 
μον τ4{Μ.40.372Ὰ}; ἀρχὴ καρποφορίας, ἄνθος, καὶ ἀρχὴ πρακτικῆς, ἐ. 
ΝΗ ρίγηαὶ. τ(}1.79.1145Ὰ); ἘΝῚ]. ῥογῖς!.2. τ Μ.70.8178}; τοῦ. το κΚβϑ, 
Ἡνρεγωπμοη.45(}1.79.14770}; 8. γερο δραϊηβδὲ δὐΐθοκβ οἱ 56 η588]- 
ἔν, ον ἰφιτοιτο; Βαβιγσηηη. 5(2.2ο7Ὰ; Μ.531.63174}; 9. ἐἰαείτέν, 
45 βίαϊς οὗ ἴδ; ἃ. ἀϊδέ, ἔγοπὶ παρθενία αὐτιὰ γάμος, Π1ο:».Οἴδηι.3. 
26; παρθενίαν ἀσκεῖν..«καὶ ἁγνείαν καὶ ἐ., τὴν δὲ μονογαμίαν τιμᾷ 
Ερίρῃ ἠαεν.48.0(0.221.12; Μ.4τ.8680) ; Ῥ. οἵἩ ργοῖςα οἱ σοπθπεπος 
Ὀν ψἀονίευ)Ξ καλὸν μὲν γὰρ ἡ ἐ. ... συγγνωστὸν δὲ καὶ τῷ δευτέρῳ 
γάμῳ προσελθεῖν Ογτ, Ἡ ,οαἐδελι 4.26 τν.6.35, κἂν ἀπολέσῃς γυναῖκα, 
δόξαζε. ἔσως σε εἰς ἐ. ἀγαγεῖν βούλεται ᾧ θεός (ἢγνϑ. ΠοΉ,.41.5 10 τ ον. 
(1ο. 2940) ; μηδεὶς δὲ αὐτὸν [56. 5. Ῥ41]] οἰέσθω τὴν μὲν ἀγαμίαν τοῖς 
ἀνδράσι, τὴν δέ γε μετὰ τὸν γάμον ἐ. ταῖς γυναιξὶ μόναις νομοθετεῖν 
ΤΒάϊ, τ ο».7:8(3.203) ; ς, οὗ Ἡνίπρ ΟΠ ΠΘΗΤ]ν [πὶ ΤΑΘΥΥΊΑΡΕ; Νοδῇ 
εἰ5. ῬΥΔΟΙΒΙΠΡ ΓΠ15 ΤΟΥ ἃ {{π|6, Αροε. Ραμὶ. δοίρ.68) ; μετὰ ταύτην 
[Ξς. μονότητα] ἐ. ἔπειτα δὲ χηροσύνη ἘΡΙΡΕ, Μά. 2τ(ρ. 523.1; Ν.42. 

8244); [11-8}0.(οηοι. Αρριδιτοιχι; ἃ. ἴῃ σεη, οἵ οσἤαβῖε Νἴε; τεξ, 
5. Ῥαὰ], ΟΒυγβ. ἢ0).10.2 τπ τον. (το.160Ὲ) ; ἰά,εονηη ἷη Οαἰ.2: (το. 
ὅδ1.}; ᾿Ὀγβῖβα οὗ σμπαβείν, ΑἸ, υγῷ. 24(Ρ. 59.14; Μ,28, 2800); ; 10. εἴ- 
ἔεςῖς ; 8. 5 γα οη συμβουλίαν ἐ “ἐποιησάμην περὶ ἐ,, ἣν ποιήσας τις 
οὐ μετανοήσει, ἀλλὰ καὶ ἑαυτὸν σώσει κἀμὲ τὸν συμβουλεύσαντα 20 6}}. 
15.1; Ἐετη}.15.2.2.2; ἐς. σωτηρία ἐστὶν ψυχῆς ὁδηγοῦσα εἰς φῶς 
εἰσάγουσα εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν Απίου δρῦν δΙν].2 
(Ρ.20.22); Ὑπατιδεαᾷ.ο». χ(} 1. ο0.680Β); Ὁ. δρ᾿άξααὶ οἴςοῖ; ἐπΠεπά- 
5Π1ρ οὗ δῆρεϊβ, ἀϑβί,άτῃ ξορι.τ4(31.40.3728); σωφροσύνην τίκτει ἐ, 
ΝΗ ρήγαπαί, 4(Ν1.70.11τ4860}; διὰ τοῦτο καλὸν ἡ ἐ,, ὅτι τὸ φλεγμαῖνον 
τῶν παθῶν... καταστέλλει, καὶ ταπεινοῖ πρὸς τὸ ἐπιεικέστερον ἿΝ]]. 
Ῥεγίδὶ.53.5(Μ.70.821Ὰ}; οἱ γὰρ τῆς ἐ. ἐρασταί, ἀριδήλως τῷ μὲν σώματι 
ἄρτιοι ὑπάρχουσι, τὴν δὲ φρένα ὑγιεῖς, τὴν ψυχὴν τῇ εἰς θεὸν θυμηδίᾳ 
εὐφραινόμενοι, τὸν νοῦν τῶν γηΐνων μὲν ἀφιστάμενον, καὶ τῶν ἄνω 

ὀρεγόμενον Ἀπ. Μομ ον (Μι89. τ4400); Μαχ.αϑοοὶ.25(Μ].90.0208) ; 
σ, Ῥηγϑίοαὶ εἴεοίβ, Βαβυρέρ. βμε5.τό.τ(2.3.588 ; Ν΄.31.0578); αἵ.. «λοιπαὶ 
ἀρεταὶ ἐν τῷ κρυπτῷ κατορθούμεναι, ὀλιγάκις διαφαίνονται τοῖς 
ἀνθρώποις" ἡ δὲ ἐ, «.. γνώριμον ποιεῖ τὸν ἔχοντα.. χαρακτηρίζει. «τὸν 
Χριστιανὸν τὸ κατεσκληκὸς τοῦ σώματος, καὶ ἡ ἐκ τῆς ἐ. ἐπανθοῦσα 
ὠχρία δείκνυσιν 1ὁ.τη.χ(πδτα; Μ. 9640); ; 85 οσπαιηεηΐ οἵ θοᾶν, ]επηι. 
Ῥαφά.3.2(ρΡ.231.28; Μ.8.Ξ6οΑ); 11. ἴῃ ἀπα]ς: Ποτθβίθβ; 8. Οποβῖ. 
(ϑαϊζυσπιη5), Ἰγεπ. εν. τ. 24.2(Μ.7.6754}); Ὁ. ἩΙετδοῖτεϑ ἕν δὲ μόνον 
τοῦτο κατορθῶσαι ἦλθε ἶ5ο. (ὨτΙ5{], τὸ τὴν ἐς κηρῦξαι ἐν τῷ κόσμῳ καὶ 
ἑαυτῷ ἀναλέξασθαι....ἐ." ἄνευ δὲ τούτου μὴ δύνασθαί {ζτιναΣ ζῆν ΕΡΙΡΗ. 
μαον.6:.τίρ.τ144.γ71.; Μ.42.1τ738); ο. Ἐπιογβεϊίες τοῖς δὲ εὐφήμως δι᾿ ἐ, 
ἀσεβοῦσιν εἴς τε τὴν κτίσιν καὶ τὸν..«θεὸν καὶ διδάσκουσι μὴ δεῖν 
παραδέχεσθαι γάμον τεϊιἰεα ὃν 10.2: 181., ΜΈ. 5:17 εἴς., (Ιδιη.5}}.53.6 
(ρ.21τ6. 30; Ν.8, 1148); ; 1}. 3: τϑ(ρ. 244.23 Ἰδοθοὺ; ; ζω υτὰ δὲ βδελύο- 
σονται, ἀπαγορεύοντες οὐχ ἕνεκεν ἐ. ... ἀλλὰ κατὰ φόβον καὶ ἰνδαλμὸν 
τοῦ μὴ καταδικασθῆναι ἀπὸ τῆς τῶν ἐμψύχων μεταλήψεως ἸΡρΙΡἢ ἤαεν. 

403 ἐγκρατηταί 

47.τ(ρ.21τ6.8; Μ.41.8528}); διὰ μὲν κοινωνίας ὁ κόσμος τὴν ἀρχὴν ἔσχε" 
διὰ δὲ τῆς ἐ. τὸ τέλος θέλει λαβεῖν Μας.Μριη ἀροον.3.43(0.151.30); 
4. οἴμουβ, ὈΒτυβ. λον. 4.2 τῷ ΤῊ, (1τ.7520}; ἡ ἐν «.. εἰς κραυπάλην... 
λογίζεται τῷ κατὰ τοὺς Ελληνας νηστεύοντι, καὶ τῷ κατὰ τοὺς 
Μανιχαίους ἀσιτοῦντι, καὶ τὰ καλὰ κτίσματα τοῦ θεοῦ βδελυττομένῳ 
ΝΙ].6}}.2.το( 1.79.2058}; 10.2.ττ(2058}; 12. Τιοπὲ 845 ΤΠΠη6 οἱ ἐ.» 
Αϑελπν ον. τ4(Μ.40.3770) ; 1ιεπίξῃ ἔατε 58 τὰ ὄψα τῆς ἐ. 1δ.(280}) ; 
18, περὶ ἐ. (116 οὗ ψοῦκ Ὁν ΟἸδτα. τηθητιοπαά, (]8π).) αφά.2.τὸ 
(Ρ.213,33; Μ,8, Ξο04Ὰ) (ρόβϑίθὶν, μποναενου, αἰ μα ϊηρ το αἰβουββίοη ἴῃ 
517.2--4}; 6150 οἱ (σποϑβί. ψψουὶς Όν (ἰββίδῃ, 14,5 ,γ.3.τα(ρ, 228,10; Μ.ι8, 
11020)}. 

ἐγκρατεύ-ομαι, !. ῥγασίίξε κεἰ γεείγαϊηὶ, αδοίαϊη; αἀεἴ, κτεται 
δὲ ὃ κατέχων τὰς παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ὁρμὰς ἢ ὁ κατέχων αὑτὸν 
ὥστε μὴ ὅρμᾶν παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον Γ(Ἰ]611.517.2.τδ(ρ.155.5; Μ.8. 
ἸΟΖΟΑ); 8, ἴῃ ρθη. τὸ πονηρὸν “σου...«τὸ δὲ ἀγαθὸν μή Ποτπ, παρά. 
8.2 εἴ ρα551π|, οἱ ΓΑΙ ἀοεί. π|.8(}1.28. κόξα εἰ Ῥαββίμη) ; Λυιβι ροὶ. 
15.6; ““εσθαι.. .«ἀγαθοεργίας κακίας ἔργον ΓἼἸΘΓῊ.517.4.2(ρΡ.25ττ6; Μ,8, 
12208})}; αἴονται δὲ ὁπότε τὸ σῶμα ὑποτάσσουσι (ἄλλως γὰρ “εσθαι 
ἁμαρτίας ἀδύνατον) Μίοίῃ.γε5.1.50{(0.323.τ41. ; Μ.4τ.τττός); Ὁ. ἔτομὶ 
ΒΘΏΒΌΘΔΗΙΥ πρὸ γε πάντων χρὴ μοναχὸν ““εσθαι ἀπὸ συντυχίας γυναικῶν, 
καὶ οἰνοποσίας Βα5.αϑεεὶ, ἀϊ5ς.2(2.212Ὲ; Μ.31.6524); ΑἸμχηοπαβ ὀῤηδο. 
2.10{(Ρ.471.1); Απει οπ. λον 6(Ν,80.τ4490); 2. ἐΐνε ἡ ἐπαςίν ; ἃ. 1π 
σεη., Πιδί,ταροί,29.τ(}.6.3734}; ἢ δι ἐπαγγελίαν ἢ διὰ φόβον θεοῦ 
“"ονταΐ τινες (]Θτη.5,7.7.12(ρ.50.18; Μ.9.4974); Οτι ῤγίηε..τιίρ. θυ. 
τ; Μ.11.25324); κρείσσων ἄρα ἡ ἐπιθυμοῦσα καὶ --ομένη τῆς μὴ 
ἐπιθυμούσης ἐστὶν..«καὶ «-ομένης ΜοΙΠιαγηιρβοττίρ. 140,30, ; Μ,18, 
2200); ΑἸΠ.ε}. Ὄγαε,(Ν.25.5328); Ὁ. οἱ νἱάονγθα ρεύβομβ (σοηδ8- 
οχαϊεα ν]ον5), ΑΤΠυἱγρ.2(ρ.37.5; Μ.28.,2530); ΤὨδε, λάρον. 26(4.460); 
ΡΙΙδβίβ τὰ χαρίσματα τῆς ἱερωσύνης διὰ τῶν ἀπὸ μονογαμίας “-ομένων 
καὶ τῶν ἐν παρθενίᾳ διατελούντων τῷ κόσμῳ προδιετύπου ἘΡΙΡἢ.}αεν. 
48.0(0.231.14; Μ,4τ.8680); Ο. οὗ τηϑυτιθα ῬΟΥΒΟΩ5 ΠΝ] πρ ἴῃ ΟΟΠ- 

ΟΤπΘησ6 πείσασα 50. ΜεΙδη 4) αὐτὸν καὶ ““εσθαι μετὰ τῆς ἰδίας 
γυναικὸς ῬᾺ]]1.}.} ἀπ. 54(ρ. 147.2; Μ. .34- 1227} ἱεριδαποη ἴοσ ῥτιοβῖβ 
δά οἴμοῖ ΟΥ̓ ΟΙ5 εἰ δὲ μὴ εἶεν ἱκανοὶ εἰς ὑπηρεσίαν ἀπὸ μοναζόντων, ἐξ 
““ομένων τῶν ἐδίων γυναικῶν ἢ χηρευσάντων ἀπὸ μονογαμίας. 

δευτερόγαμον δὲ οὐκ ἔξεστι δέχεσθαι ἐν αὐτῇ εἰς ἱερωαύνην, κἄν τε 
““ὄμενος εἴη (ἢ) χῆρος ἸζΡΊΡΆ, ἐλ». 4. 2τ(ρ.522.το  ς, ; Μ.42.8248); τὸν 
ἔτι {συμ )βιοῦντα...μιᾶς γυναικὸς ὄντα ἄνδρα, οὐ δέχεται, ἀλλὰ ἀπὸ 
μιᾶς ἐγκρατευσάμενον ἢ χηρεύσαντα διάκονόν τε καὶ πρεσβύτερον καὶ 
ἐπίσκοπον καὶ ὑποδιάκονον ἰ(.᾿αεγ.59.4(ρ.267.1τ8; ΝΙ.41.10244}); 14. 
ἐχΡ. βά.2τ(Ρ.522.2τ; Μ,42.8258); ἅ, οὐ “-ἀμενοι ἃ8 ΟΥ̓ΘΥ εβιἄθβ 
οἰεσσν κληρικοὶ ἢ ἐ. πρὸς χήρας ἢ παρθένους... «μὴ εἰσίτωσαν (σά, ἄν. 
38; οἵ μοί. πονπος, 8. το Μ τὸ 4. τοῦ 20}; ἀἰπί, ἔχου τποηκε, Ὀίάαξε. 
»}αῖν.7(Ρ.17.7}} ταῦϊκῖαρσ αίασ ν]τρὶηβ δἀηα νυἱάονβ, {.1{,}ας.(0,218. 
16); 3. ἐμδὶ, οἵ. μέλλων ὁ ἱερεὺς τὴν θείαν ἐπιτελεῖν μυσταγωγίαν 
ὀφείλει... -τεσθαΐ τε μικρὸν ἀφ᾽ ἑσπέρας 11. γγ5.(ρ.353.4); 4. ῥγαε- 
εἶδε αείίμεηεο, οὗἩ ἘΒΒΘῚ 65 μετὰ γὰρ τὸ δεῖξαι εἰ ““εσθαι δύναται [56. 
ἘΒΡΙΤΑΠΕ τ0 5601] ΠΙΡΡ. ἦἤδογ..23(ρ.258.τ6; Μ.16,32005}; Αἀαδγηῖῖεβ, 
ἘΡΙΡΠ. πᾶσ, π2(ρ.212.το; Ν.41τ.8488); ΗΙογαοίτες, 19.61(0.2.1; Μ. 42. 
12Ὰ); οι λαεγ. 6 (Μ. 94. 7118); : φοπαεταηεα εἴ τις ἁ«ἦπεται, ὡς ἂν 
βδελύττιον τῶν γάμων ἀναχωρήσας. ..ἀἁ, ἔ, (δηρτ,εαη,Ο. 

ἐγκρατευτής, ἱεηρεγαίε, 0. ΟΠ, ῥγαὶ, δο( Μ.87.20218); [1]. 
Οἢννς.(ρ.3321.18). 

ἐγκρατής, 1. ἐΉβενγαίΐδ: ἃ. οἵ ΟΠ ΥΙβαπϑ; ἴπὶ σοη,, Πδσπ,υἱς.1.2.4; 
20(Ἰεν.4.3; ἀξαοομβ, ῬΟΪγο.6.5.2 οἷζ. 5. διάκονος ; Ἰηδαισένυβ, (θη δὶ. 
“4Ρ}.2.40.4; Ὁ. ἴῃ ΤῊ]. τὸ ἀπάθεια: ἀνενδεὲς.. «τὸ θεῖον καὶ ἀπαθές, 
ὅθεν οὐδὲ ἐ, κυρίως ΟἸετη.1γ.2.τϑίρ. τος. τᾷ; Μ.8.10208}); οὐκ ἐ, οὗτος 
[5ς. τέλειος ἄνθρωπος} ἔτι, ἀλλ᾽ ἐν ἔξει γέγονεν ἀπαθείας, σχῆμα θεῖον 
ἐπενδύσασθαι ἀναμένων 1.4.22(ρ.200.11; Μι,13488); οὐδὲ ὃ ἐ, ἐστιν 
ἀπαθής, κρατῶν οὐκ ἀπόνως τῶν παθῶν" ὅταν δὲ ἕξις γένηται, οὐκέτι ἐ. 

ἴα. οεἰ. 4π(ρ.140.2οἵ, ; Μ.0.720Ὰ}; δ. τεῦ, ποπ-τηδίογία! ΓΠπρ5 ταπεινό- 
φρων.. ἐστιν ὁ περὶ δόξαν ἐ, ΒΑΒ.γερ. {μ5.16.3(2.3500 ; Μ',31.9600) ; δεῖ 
γὰρ τὸν ἐ., πάσης αἰσχίστης ἡδονῆς, καὶ ἐπιθυμίας ἀνώτερον εἶναι Ληΐ, 
Μοπ.ἠον (Μ.80.14400); 2. οοπηρηΐ; ἃ. οὐ ποῦοχ ; οὐ δβοδιῖοϑ, 
Βδ5.γοημη. δ(2. 2088 - Μ.31.6 408}; ἃ5 5051. τπ886., αἸ51. ἴχότα ΠΟ ΠΚΆ8, 
ίάασε. ῥαίγιτ(ρ.11.2); Βα 51. [δ πι., Ρσο. ννιάοννβ, 150. ἔγοηι παρθένοι, 
ΔΙ ἐῤ.οπεγεῖ. 3(0.172.20; Μ.25.2208}; οἵ Εἰ ΘΥ 8εχ τῶν μοναζόντων, 
τῶν ἁγίων παρθένων, τῶν ἐ., τῶν ἐν γάμῳ σεμνῷ Οντι πον. ἄτυ.τ](Μ. 
γ7.1Ο007}}}; Ὁ. Βεοχεῖ, ἀπὸ Σατουρνίνου καὶ Μαρκίωνος οἷ καλούμενοι ἐ., 
ἀγαμίαν ἐκήρυξαν Ἱτεπ.ἤ67.1.528,10(Ν].7.6 004}; οὗ Ματχτοϊομῖτεβ οὐ τῇ 
προαιρέσει γίνονται ἐ., τῇ δὲ πρὸς τὸν πεποιηκότα ἔχθρᾳ, μὴ βουλόμενοι 
χρῆσθαι τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ κτισθεῖσιν (ἸΘγὴ,517.3.3(0.2οτ.4; Μ.8.11128)}; 
Ααἀκεπλΐοβ, ἘΡΙΡΗ. ἤαεν. 52.2(ρ.312.6; Μ.41.956}}); ἩΠοΘγδοΙίθ65. οὐδεὶς 
δὲ μετ᾽ αὐτῶν συνάγεται, ἀλλὰ εἰ εἴη παρθένος ἢ μονάζων ἢ ἐ. ἢ χήρα 
2.67.2(ρ.135.8; Μ,42.1764}. 

[ἘΠἔγκρατηταί, οἱ, Ξ-Ξ ἐγκρατῖται α.ν. 



ἐγκρατητικός 

Ἐἐγκρατητικός, οὐεοηεησηεε, ΕΡΙΡῊ. Παρ. 46.2(ρ.2ο5.7; Μ.41.8490). 
Ἐξγκρατικός, ἐομηηοπέ, Ῥ41]}.}}.} απὲ5.56(Ν}.34.τἸτϑο). 
Ἐξγκρατιστής, ὁ, ὁο76 τοῦόο ῥγαείίξες Ξεἰ οεοηίγοί, ἀδεεῖς, ἨῚΡΌ. 

λω67.0.26(Ρ.26ο.23 ; Μ,τ6.324030). 
ἐγκρατῖται ({"]ξγκρατηταῖ), οἱ, Ἐπ ΠΣ 65, Ξοοῖ ὙΠῸ αρϑιαϊηρα 

ἔχογα ταδισίαρο δηά τ36 οἱ βεθῃ- τς ΔῈ δηα τυῖθθ, Ὀϑβίηρ' ΓΠΘῚΥ 85- 
σεἰοῖβια οὐ ἀπ8115ῖ ἀοοίσης οἵ ἐνὶ οὗ τηδτξου, οὔ τε ἤαεν. 1.28.1 
(Μ.γ.6904}); ΟἸφτη.  ἐ».7.17(0.76.25; Μ.0.5 524}; {πεῚ᾿ το - Ὀαρᾶβηι ἀ6- 
ἔξηᾶθα, Β65.9}.100 ἐ4.47(3.2ο δ); Μ|.32.7200) οἷτ, 5, ἀναβαπτίζω; 
ΔΥΌ πίβ ἕο θ6 δρᾷ ἴθ σοηίτονογαν ἢ μϑια, 16.2526.4(πό630 ; Μ. 
88τ0); ἐγκρατηταὶ... «πίστεως μὲν εὐαγγελικῆς 
ἀποστάται. "Δοσίθεος ὁ κορυφαῖος παρ᾽ αὐτοῖς...δι᾽ ὀκτὼ βιβλίων 
ὅλων κρατύνει τὸ δόγμα Μας δέρῃ ἀροίγ.3.43(ρ.τ5ι. 23) 1} ἀδβουρ- 
τίου οὗ ἰεποίβ, οὐἹρὶπ Ὀεΐῃρ ἀβουιθεα τὸ Ταῦβη, ἘΡΙΡΗ ἦἤαεν, 47.τ--3 
(ρρ.215.τῇϊ. ; ΜΝ. 41 8400}.); ξο ον α ΡΥ Τμάτ αι. τ. 2ο(4.311|}; 
ΤΡ μαθγ.(Μ.Β6.τ60) εἰζ, 5. σακκοφόροι; γον. Βακε. Ὁ. Ὡδο(. 
92.6330); [514.Ἐ},δέψη. 8.5.2 5, ἃ αἰΐογοπι νιον ἕτεροι δὲ ἑαυτοὺς 
ἀποκαλοῦντες ἐ, τὰ μὲν περὶ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ ὁμοίως καὶ τῇ 
ἐκκλησίᾳ ὁμολογοῦσι, περὶ δὲ πολιτείαν πεφυσιωμένοι ἀναστρέφονται 
ΗΙρρ.᾿μαεν.8.2ο(Ρ.248.26; Μί.τ6.32674). 

[“Ἰἐγκρέμαμαι, ῥὲ πμὴρ ἩΡ ἴπ ψυχαὶ δὲ ἐνεκρέμαντο ἐν τοῖς 
τροχοῖς Αἰ Το, αὶ ππ(ρ.171.20). 

Ἐἐγκρεμής, δαηρίηρ προη, Νιοὶ. 6.0: ΠῚ (Ρ.359.17).- 
Ἐἐξγκρημνίξ-ω, ἠεγέ οι ἡπίο, ταοῖ. ἀπωλείας ποονται φάραγξιν 

70. Ἐ]δοσα... Τ γε. (ρ.114). 
ἐγκρίν-ω, 1. φοἰδεί, αὐνμ1!, ἀσεορὲ Ῥούβοτιβ, οἱ σοα παῖδας ἀκάκους 

ἐ. ΟἸεπα. ῥγοΐ,το(ρ.77.3} Μ.8.2254}; πάντα πράττωμεν πρὸς τὸ ἐγκρι- 
θῆναι τῇ αὐτοῦ [5.. Χριστοῦ) ἀγάπῃ Οὐ. ͵ 70.32.2τ(13; Ὁ.463.12; Μ.14. 
8018); Ιλΐο Κιηράοπι οὗ ἤδξανεῃ, οί ἢ.»ε5.2,4{(0.337.6; Μ.41τ.11608); 
Ἰπΐο πυτάθου οὗ ἀροβέϊοβ, Οδγγβ,ἤσηι.30.. τ. Δ1|.{7.348Ὰ4}} το 6ςοὶ. 
αἸρΙΕΙε5, 16.5Ζ6.3.15(0.17.4; 1.3934}; 2. ἀεεερὶ, ἀῤῥγουε; οἵ σοά 
ΒΡΡτονίηρ τοῖον, ΟἸεγα, σίγολ ττ(ρ.33,26; Μ.8, 7498); ὕβτγϑ. μον. 
30. ἠ }11.(7.350Ὲ}}; βοπρίατθ. 85. ΟΒΠΟΠΪΟΆΙ τὰ μὲν τῶν γεγραμ- 
μένων πουσι [56. ΠοΙοῖίο5], τινὰ δὲ ἀποδοκιμάζουσιν...εἰσιν οἵ τε τὴν 
μὲν καινὴν “τοντες, τὴν δὲ παλαιὰν ἀποδοκιμάζοντες διαθήκην ΟΥἍ ἔν. 
φορη.ῖ Εποο (Ρ.60.22; Μ.13.6648); ἐδι(ρ.61.28; 6654); 3. γεεξον, 
σις περ τη, ΤΝΙ]. Ῥεγτοὶ.τ2(Ν.19.9648); 4. τὰ “ὐμενα πῆρε αὐνι σα 
τηἴο {μ6 Ὀοᾶν, 1 465.ΝαΖ.άΐαϊ, τ4ο(Μ.48.το7}}). 

ἔγκριτος, 1. οαὐνη θά, εἰοσθ τῶν..«φίλων τοὺς ἐ. Ἐλπι5.0.(,2.5 
(ρ.42.22; Μ.20.9848) ; 1Ὁ.2.8(ρ.44.12; οΒ88Β) ; οὗ ἔ, οὗ [ῃοβε δαγαίεα 
ἴο Καονίθαρσα οὗ ταγβίευϊθβ ὈὉγ ἤἔδιτα, ΟἸδια, σἰγ.6.τοίρ.495.23.; Ν' 0. 
4408); 19.7.1το(Ρ.41.12 ; 4808); ἴο ΒεοΙεῖῦ βοίεπος οὗ ρψρταμβ, 7 [ιϑῖ, 
φιν.εἰ τες. 25(Μ.6.12720}; εἷς τῶν δώδεκα, τουτέστι, τῶν ἐ. (ῇγχνϑ. 
ῥγοά. }μ4.2.2(2.3800); 14 .ἀρ.εαἰ..7ο.1:44(ρ.τοῦ.5) ἴοΥ ἐκκρίτους Ἰὰἤονη. 
201 τη 70.(8.1150); 2. ἀῤῥγουεά, αμϊβογία!ἶσνε ἔστω [55. ἈΘ ΠΟ 
Ῥαρί12685] τις τῶν ἐ, ΟΥΝδ2Ζ.ογ.40.26{(}1..36.329068)}; οὗ οτέμοάοχ 
ἘΔΊΠεΥΘ πατέρες ἔ. Οεσυϊῃ. Ἁβοσι τόθ. (0.30); ἀπαϑῖ.ϑ.ποά.33(Μ]. 
80.296}; ὅτ. ἰαπρυαρε, Αχεῖῃ. ρος (δ. τοῦ, 5400); φῆος εείαῦ- 
ἰτεμεά, «οἰ ϊοά, τοῖ, αἰϊτετηδίννε οὗ δροβίαϑν οὐ τηδυίνσαοιῃ ἐν 
πράγματι οὕτως ἐγκρίτῳ οὐδεμία καθίσταται βουλὴ ἢ διάσκεψις ΠΩ, 
ϑεα  ττ(ρ.25.15}; 3. ἐἰοςθΉ, ἐχεοϊἰρηὶ, οὗ 5, Ῥεῖοσ ὁ ἔ, τῶν ἀποστόλων 
{8585.δαρὶ.τ.2.13(2.6380; Μ.321,.15484); οἵ ἨἩ. Ομοβξί ἧ-..ἔ, ... δόξα 
θιάντα, Τγίη.2.1(}1.29.4520) ; πόλεις...αἱ ἔ. Ὑμάᾶς, ἄγηε.6:2(2.1435}; 
15, ΡῈ]. ἐρ»Ὀ.5.τοοί Μ.78.τ2804); 4. γεαΐ, ρεμμΐη8 τῶν πνευματικῶν... 

ἔ, ἐραστής Ογτ.5.33:2(Μ.60.88:4). 
ἔγκρυμμα, τό, 1. αηιϑιξοαάρ, (ςο, ῬΊ5,,} 6γ5.2.207(}1.92.12304}; 

2. ςεογεὶ αἰαεῖ ; ταρί., Ἐπ5.0.(.τ.38(ρ.25.10; Μ.20.9534); Μας,ἀδρ, 
ἐδ ἐονγ.ττ( .34.8328); ἡ κακία ἔ, ποιοῦσα 1Ὁ.ο(820Ὰ) -Ξ Τ Αγς. ΕῪ, 
ἐφ}. 28(Μ,6 5. τοῦ08); σκόπει κατευχόμενος λογισμῶν..-μὴ ἐ. πάθῃς 
Ἐναρτ. Ῥοηΐ.ογ.133(Ν}.79.11608); 3. σεογεί ραϊξεγίηρ τὰ τῶν ἕτερο- 
δόξων ἐ. βασιλικῷ προστάγματι διελύοντο Ἐπ|5.0.(,3.66(Ρ.112.4; Μ, 
20.1141})). 

Ἐξγκρυπτάζ-ομαι, ἰεγῖκ τὸ φιλήδονον πνεῦμα τὸ “-ὄμενον ἐν τοῖς 
τοῦ σώματος μέλεσι ΝΙ].ρ}.4.2(44.70.:528). 

ἐγκρύπτ-ω, ἱπΐταης,, ἠϊάδ 1, ταεῖ. ἁμαρτία τοῖς μὲν ζῶσιν...“ ει 
ϑεγαρ.Ρ. Εμάον (Ν].40.0254}; Ρα85., δε κιάάοη, εομεεαϊςά, τεΐῖ, ράϑατι 
ταγβίευθβ γοητείαν τὴν ἐγκεκρυμμένην αὐτοῖς (Ἴδη. »»ο!.2(0.11.12; 
Μ.8,6098}); οἵ ρονετ οἵ ἔδῖ τῇ Δα 6π 1π 508}, 1ἃ,5]γ.5.12(ρ.379.26; Μ.0. 
1208); οὗ 501} ἴῃ Ὀοᾶν, 14.δχε. ΤβάοΙ. στίρ.124.1: Μι0.6848); ἐγκρυ- 
βεῖσα ἡ κακία Μας.Αεριλοιι.2).6(}1.34.6288) ; οὗ Ιαάθῃ τηραιίπρ' οὗ 
βουίρέασο, Ομγψ 8. 07.13.2 1 θη (4. τοολ). 

ἐγκρύφιος, μϊἀ46Ή σπινθὴρ τῆς θεοσεβείας ἐ, ἐγεγόνει πυρσός θΟΡῇΓ. 
Ηυ. πάει. (Μ.02.τ6808). 

ἐγκτίζ- ὦ, οὐξαΐὶς τοτἠτηε οὐ γὰρ ἡ ἐν κόσμῳ σοφία κτίζουσά ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ἡ ““ομένη τοῖς ἔργοις Α1ἢ,,.4γ.2.70(}1.26.32120}); 1Ὁ.2.δο(ατόο) ; τῷ. 
2.8ὃτ(3178). 

" Ἂ οὐ Χριστιανοί τινες.. 

404 ἐγρηγόρησις 
ἐγκυβιστ-άω, ῥίμηρε τηῖο, 36.5.5 61.υ. Τἰοοὶ,2.2(λ}1.8ς, 600); ΘΟρὮΓ, 

Η. "νι γγ.οὲ 9.53(Μ.87.36200); τηδῖ., ὅϑ'γπθ5.}.73(}1.66.14378); 
βυθῷ θαυμάτων “ὧν ΑΠΠΠρΡ.Βοβί, [9,.Βαρῤί,.3(Μ1.85,17650). 

ἐγκυέω, φηρεηίεν, ταδὶ. πένθος... διάβολος ἐνεκύησεν ἐν τῇ τῶν 
ἀνθρώπων διανοίᾳ ΕΡΙΡΗ ἔαεν.55.τ(ρ.312.23, ν.1. ἐνοίκησεν Ἀ1.4τ. 

9560). 
ἐγκυκλ-έω, ἐφ γούμος μεθίσταται μὲν ὁ νοῦς εἰς τὸν λόγον, ὁ δὲ 

λόγος τὸν νοῦν εἰς τοὺς ἀκροατὰς «εἴ Ἰλίου, Α],Δρ,ΑἸΒ. 0 10..23(Ὁ.63. 
20; Μ',2:.51530}); ν. ἐκκυκλέω. 

Ἐἐγκύκλησις, ἡ, ν.]. [οΥ ἐκκύκλησις αν. 
Ἐξγκυκλητής, ὁ, 026 τοῦο γιουες γομμά, Ἀθησς σοηίθηιρίαϊες τοῖς 

τῆς ἀληθείας ἐ, ἘΡΙβἢ. αν. ἸΟ3(Ρ.124.11 ; Μ.43.204Ὰ). 
ἐγκύκλιος, εἰγεμίανγ; ἐπιστολὴ ἐ. εἰγεμίαν ἰδἰξον, ἐμεγείϊεαί; οἱ 

ΟἸδιηθαὶ οὗ Ἄόσηβ, Ἐριρἢ μαογ.3ο.1ς(ρ,352.}; Μ.41.4324}; οὗ ΑΙεχ- 
δηᾶοτ, 1ῤ.69.4(ρ0.155.26; Μ.42.299Ὰ); 18.60.ο(ρ.159.26; 2174}; τοί. 
τΡείχ., φα Σ εῖγ.ατ(Ρ.41.27}; ἐνποάαί ἰείίεγ, ΤΏΡΒη. εἈγοη. Ρ17(Μ, 
τοβ τότ᾿) εἴο. 

Ἐἐγκυλινδειέομαι, δὲ Τηυοϊυεά, τοαϊίοιν ἴα, ἘΡΙΡΗ. αον, 66. 8δίρ.131. 
24; Μ.42.1724}); ““ούμενος βορβόρῳ ΓὨχνβιΠον ἢ ΣΟ οΥ.7:20(3. 2100}; 
ΤΟγντ. λον ἀϊυ.τ4{53,4124}; τῷ βορβόρῳ τῶν τῆς ἀτιμίας παθῶν “-οὐμε- 
γος ταὶ, 6.τ:13(0.118,17}; 1]0.}).8..}.το(Μ.ο6.10378). 

Ἐἐγκυμαίν-ω, τονε ἀπίμεν απά {με μεν λήια...“ποντα Βαβιλέχ. 
2.3(1.158.; Μ.20.268) ; 14,6ρ.2το.5(3.314Ὲ; Μ,32.7728}; τηεῖ. γύονται.., 
αἱ ὀρέξεις περὶ τὰ τῆς μέθης ναυάγια (]οτη. }αφά.2.2(ρ.1τύρ.2ο; Μ.8. 

4130). 
Ἐξγκυματόομαι, ἷ δὲ ἰοςοεά αδομὶ τη, ο. 4αϊ., ΟΥΟΝ γ55.07. αἰ φοὶι.30 

(Ρ.156.13; Μ.45.1000). 
ἐγκυμον-ἔω, 1. ῥξέογιε ῥγερηαηὶ, τομεεῖυε μήτε μὴν “-οὐσαις 

ὁμιλείτωσαν (σης. ΑρΡ.6.26.8; ἘΡΙΡῊ, λαεν.26.5(ρ.282.3; Μ.41.3408}; 
Αμαϑί.ϑ. σά, )(Μ1.89.116λ)᾽;, οὗ ΒΜΝΨΝ, 7Τυβι.“ταἰ.γ8.3(Μ.6.6570); 
Με, γη οἱ ἀηη.(.18,3600); ρά655., οἵ Ομτβο, Ερὶρῃνηειῖ 
(Ρ.228.1; Μ,41.21730); τηεῖ. λογισμοὺς ἀθεμίτους..«τοῖς τῆς καρδίας 
ταμείοις ἐ, τι Αρτ. Κεοῖ,ο.8(Μ.08.το030); 2. ἐαγνν τη (ἢ τυονεδ; Ρ55., 
οἵ μηβῖ, Εριρῃ μασν,.3..27(0.370.6; Ν.41.4520); 18.51τ.20(ρ.30ο.:ο; 
9404); τοὶ ν ϑίγεββθα δρδίηϑὶ ἈΑρο]τηδσχίαμβ, 1.77.26(0.428.26; 
Μ.42.6)}70}; τχδῖ, ταῖς “-οὐσαῖς..«τὸν θεῖον ἔρωτα ψυχαῖς [51ἀ,ΡῈε]. 
ἐρὈ.τ.2ττ(ΜΜ.78.51τ60). 

Ἐξγκυμόνησις, ἡ, ἠηῤγερηώποη, ῥγερηαηον, ἘΡΊρΡΠΉ ἤπαεγ.6..1 
(0.399.23; Μ.41.τοῦ40) ; 1δ.77.28(ρ.441.5; Μ.42.68τ10). 

Ἐξγκυμονικός, δείοηρίης ἰ6 βγερηαηεν, ἘΡΊΙΡΒ ἐρ. γαδιαρ ἤαεν, 
η8.1τ2(Ρ.463.7; Μ.42.7178). 

Ἐἔγκυμος, σοηεεῖυεά, Ογας. Ὁ. Αἰ]. (0.1οο.7, ν.]. ἔγγ- Μ.28, 
1420Ὰ}. 

Ἐξγκυοφορέω, εαγνν τη ἰδ τοονμτῦ, ἘΡεΕῖΣ ΑἹ ρὰν5.22(0.53). 
ἐγκύπτω, ἔ. δέ τηπῖο; ἃ ῬΪδοθ, 4. αμιμίρριδ(ρ.61.25); ἃ ὈοΟΚ, 

(ε1.Ονζ.λ.6.2.8,2(Μ.8ς.12448)}; Βεπος 2. φραγεί;, ῥοεηείγαίς Ἰηϊο, εἰν, 
τοϊορι,4ο.τ; τοῦ, θΌΟΚ5, Οοβίη πα ἱοριργόοση. (Μ.88.53.4}; Απαϑῖ δ. 
μαεν.(Ὁ.257); 680. βύρσα, σύ ίεμι45.2; 18.55.1; Ῥοῖγο,ορ.3.:; 
Αὐίξεσροί. τδ(ρ.111.25); Μετῃ.γ65.1.45(ρΡ.204.17; Μ.4τ.τττό0); 1885. 
σγμοί.ἤποηι.1.τ(τ,3248. Μ.30.12Ὰ.)}; ζῃγνϑ,ἤοηι.72.4 ἴῃ ΔΜ11.(7.706Ὲ)}; 
3. ῥχόῦ. ἢ.1. ἔοσ ἐκκύπτω, 70.1).λονι.Βιττ( ].06.7160). 

Ἐξγκύτιον, τό, ὈΥΟΌ, ἴον ἐγκοίτεον, Ρ]αγ., δεάεϊοίἠος, ΤΟτερεηις, 
ἰερ. ον. β3(}|.86.6ο04}. 

Ἐἐγκωμίδιον, τό, ἐπαύοχμαίε ἐμεονιίμῃ, ραϊγν ῥγαΐςο, Τματιϑιυα, 
ἐαηΐ.6.4(0.341). 

ἐγκώμιον, τό, 1. ῥγαΐῖδε, Τ᾿ [οὖ τβϑ(ρ.114.20) ; ἐ, τοῦ ἑαυτοῦ βίου ΟΥ̓. 
( εἶδ. Ρτόδτη, (ρ.52.:τ; Ματ όᾳ40)} : μυρμήκων ἐ. 18.4.83(0.353.3; 
ἐτπ68); ὁ ὑπὸ τῶν πολλῶν ψόγος αὐτῷ ἐ, παρὰ θεῷ ἰὰ,ἤοτ.20.0 τ. ἐν, 
(ρ.102.21; Μ. 13. 5244); Ἐπ5. Μανγεεῖ!.:. 4(0.58.6,21; Μ.24.821},8248) ; 
τεῦ. [8138 ρσϑῖβα οὗ ρβᾶρβη ροάϑ, ἸΏ. σερί.τ6(Μ.25. 364); ; {δι (368,0); 
ἐ. τῆς παρθενίας Ἰὰ,01γρ.24(0).59.1τ1; Μ.28,28060}); 96] ΠΡταΐβα, (Ὀπϑβί. 
ΔΡ. ΑἸ. ἀροΐ, 5 σε.62(0Ρ.142.1; Μ.25. 3614); Οὐοημϑδί. Αρ.2.45.1; σγομμά, 
γα ον [ον ῥγαῖξε πολλοὶ ταπεινοὲ...βιαζόμενοι...οὐδὲ τοῦτο ἐ. (ὮτΤγ5. 
κοι.1.5.1 τ Μ|Ὲ.(7.τ85Ὲ}; 2. σείοργ, ῥαμεργγῖς, ΞοῊΡ οὗ ῥγαῖδε Χριστὸς 
ταῖς ἐπὶ πέρατα παρθενίας ἐλθούσαις τὰ ἐ. ψάλλει Μετῃ. Φγη}.7.1(Ρ.72. 
το; Μῆ|.18.1258); 1.1. [οὐ ῥταῖβα οἵ βαϊηΐβ δπα οἴποὺ ἕδτπουβ ἀοδά, 
Τ' οὖ 43(0.1τ42.τ0); τοί. ΒΜΨ, Ῥυοῦ ΟΡ ογν.6.17(Μ.6ς.7528}); ἔτοη., 
17.0.1) .ἐρ. ΤῊ ῤλὶ,22(Μ.05.3730); 4150 τὰ {1165 οἵ Ὠγτηῃβ εἰς. 

Ἐἐγκωφόω, ὲ ἀμηηδ, δαγ ποιίἠτηρ δοοαὶ, ο. πρός, Τπαοί, πο σι. 
ΒΗΓ. εἰ δγηιτ(Μ.77.13800).Ψ 

ἐγρεσίκωμος, εἰτγΥ]ῊΡ τὴ ρ ἰο γευδῖγγν, Οὐ ΝαΖιεαγνι.τ.1.7.77(}]1.37. 

444). 
[Π]έἐγρηγόρησις, ἡ, τυακτηρ, τυαβεξμῖηεδς σημαίνει... ὁ ὕπνος..«τὴν 

ἀπροσεξίαν τῆς ψυχῆς" τῆς προσοχῆς ἐ. καλουμένης ΟτΞεἰ, ἴῃ ̓5.53:6 
(Μ.12.11284}; Θεγδαριεβρηοη. 3(}1.40.9204}; ΟὙὐ Ν γ55.ἤοηι.10 τη (απὶ. 
(Μ.44.9020}). 



ἐγρήγορος 

ἐγρήγορος, τοαξείμϊ, τοαϊεὐ αὶ, υἱρηίαπε; 1. ἴὰ σοα. ἐ, ὀφθαλμῷ 
ΜΕ}. τδίρ.87,24); τεῖ, Ονγ] ἐ. τῷ ὄμματι περιεπατήσας ΑΙγρ.ερ. 
(ρ.74.30; Μ.77.1450); Μεϊει, καί, κοηει(Μ,64.11888}); 2. Βρι τ 8 ]]ν ; 
οὗ ᾿πάνοῖπηρ Τοροβ, ΟἸθη ραθά.2.0(0.207.1τ; Μ.8,4068); οἵ ΔΠΡῈ]5, 
ΑὙΤΒοηι ἃ 36(0Ρ.154.1); νοῦς ἐ, Οοηεὶ, ρ}.7.45.3; ἘΡΙΡΠ ἠαεγ.6δ,6ς 
(ρ.1ος.32; Μ.42.1420}); 1δ.6ο.δδ(ρ.2τ6,ς; 312.}; (ῃγνβ. 51.47.2 τη 
Με (7.480}}; 3. 45 50 51., ΠᾶΤ6 [ῸΓ ΔΏρ615 ἐὶ ἡ γραφὴ τοὺς ἀγ- 
γέλους καλεῖ, ὡς παρὰ τῷ Δανιήλ Οτ. ζγιτοςρ τῷ 1 αη.(}Ρ.274.8:Μ.1τ3. 
ὁπόο); τεῖ. ἀεη.6:4, Τ. δι. .6,.; ΤΟΝ ρῆ, 2.5; ρος. ἕη.1. 5.10.7; 
ΟἸεγα, ῥραφά,2.ο(ρ.2οὅ,2 ; Μ.8,4934). 

ἐγρήγορσις, ἡ, τυαῤίη, τὐαϊεἠ μἶηδε5; 1. ἃ5. (Βυιβεδη ρχδοῖῖοα; 
τηδϑῃ5 Οἱ Ὀβ]ηρ 116 τόσα ἔΠ]}ν, ΟἸ]οιη. αθά.2.ο(Ρ.207.15; Ν.8.4068); 
ΔΒΒΙΤΩ]ατηρ Ῥα]ανεῖβ ἴοὸ δῆρεΐβ, ἐῤ.(ρ.207.28; 4060); ποοθβϑασν, 
Ε5Ρ. ἔου πιομΐκβ, 151, ῬῈΣ, ἐρῥ.τ τοί 1.78. 2604}; δἃ5 οαροη αραϊηβὲ 
φραϑβδίομβ, ΗἩγρεχύποη τ Μ.70.τ4810}); οὗ ταιο αϊηθβα οὗ ταϊηά (1Ὸ 
ἄς, οὗ φρόνησις), ΤΠ ατ ῥγου].6(4.566) οἰξ, 5. φρόνησις; γομδίη ΟἹ. 
τη ἀραϊηβῖ αν] ἐπουρῃϊθ, ΗΈβνοῦ, ἢ .16»:}.76(Μ.93.15374}}; 5γτα- 
ΒΟ Ζεα ὉΥ καρυΐνη [ϑς, ῥάβδος], Ονυτι φίαῤλι εη, (1. 1480); {ντ, 
εοἰ ΚΤ Ὰ(65.34Ε;.Μ.77.1228.}; λύχνοι, Οντιαρ. εαἰ, ,κ.12: 3π(ρ.1ο3.1 ; ἴῸΓ 
γρηγόρησιν Μ'ι,72.440) ; τηγϑβῖ, ἡ ψυχὴ..«καθαρᾷ τῇ διανοίᾳ διὰ τῆς 
θείας ἐ, δέχεται τοῦ θεοῦ τὴν ἐμφάνειαν ΟΥ̓ Ν 55.1.10 ἐπ (απ. 
(Μ.41.9930); λεπτὴν ἐνετίθει ἐ, τῷ προφήτῃ θεός ΟΥγ. Ζαεῖ,253(3, 
6828); 2. οἵ ἀοά ἴῃ ᾿βυτθο] οὐ ἘΠΘΟΙΟρΎ τοῦ θεοῦ...ἐ,. δέ, τὴν εἰς τὸ 
προνοεῖν αὐτοῦ τῶν παιδείας ἢ σωτηρίας δεομένων προσοχήν ὨΙΟΙ..ΑΥ. 
ἐρ.9.6(Μ.3.11138}); (Δαν οὶ, 2(Μ,3.10228); . οὗ εἴευμδὶ υἱρὶ οὗ ξαϊτατς 
116, ΟἸδτη. ῥαεά.2.0(Ρ.2ο6.18 ; Ν].8.4028) ; ο.12.(ῃ.207.20; 4084). 

ἐγχαλκεύ-ω, ηΡΥΕΣς ἂς ΘΉ ὄγαξ5, ταϑθῖ. φρόνημα τὸ νεανικὸν καὶ 
φιλόθεον ττοντὸς Οντ. 70.το.2(4.88)8). 

Ἐἐγχαραδρ-όω, ἔμγγοιῦ, ταςὶ, σὰρξ... «ῥεύματι τῶν παθῶν --ωθεῖσα 
Μαχ.φι. Τ μαϊ.47(8}1.90.4254). 

ἐγχαράσσ-ω, 1. εηργαῦε; 8. Ἰ1ϊ., οὗ Τῶν οὗ Μοβεβ ὀπρτανϑᾶ ἡ 
14 0165, Ηρρ.)α».3.14.1; Οὐ υββ, Μ1ος5.(}1.44.3074}; Ὠδτὴεβ. οὗ 
ῬΑ. ΥΟΗ5. ΟἹ βἴοτιεβ οὗ ῥυδϑῖ β δρῃοα (Εχ.28:9ξ.), 29.(2208); 
ΠδηῸ6 Ὁ. χηδῖ., ἤϑτὴβ οὗ (οα ἐπρτανεα οἱ Πδατὶ οἵ ῥτθβῖ, οἔ, 
10χ.28:36, ΟἸ]εγλ. ἐλ. Τ Πᾶοἑ,27(0.115.24,27; Μ.0,6720); οἵ, Απάτι 868. 
«ρος. ὀδ( .τοθ.4440)); ὅταν γένῃ τῶν σῶν καρδιῶν λατόμος, ὥστε 
ἐν ταύταις τὰ θεῖα λόγια ἐγκεχαράχθαι παρὰ τοῦ θεοῦ Οτὶδγ55. 
υ.05.(Λ1.44.4280); τά μον. τ ἠπ Οαπὶ.(Μ.44.το768); ὃ τῆς φιλο- 
στοργίας τοὺς νόμους “των τῇ φύσει Ογν. Μτε,6π(3.4608); δ. δηά ἴῃ 
σ6η. οἵ 5ρ:: {181 Γοϑομιηρ, νἱγίπδθβ εἴς., Οὐ ρος. τίρ. 20); (ἢ συς. 
ἰοῦ. 5.4 Τῷ 21|65ς. (11. 5430}; Ογτ. ΒΒ 5.441:(Μι69,το2οῦ); οὗ ἀϊνπις 
ἹΠ͵18 96 ἱΠΠΡΙΘΒΒΘΩῖ οὐ 8011, Οἤτγϑ, μον!.2.4 ἐμ 2 πϑος (τι, "20 Ε); οἵ, 
Ογτι σίαρῤῥι( οι (1.50); οὗ τεδοιῖτρθ οὐ ἄφιηοηβ, Οὐ γββυυ.8 
(Ρ.282.17; Μι,46.3538)}; ΟΝ ἱτπαρὶπίηρβ, Ν]]. 6ρ}.3.288(}1.70.5250)) ; 
160]. οὐ..«ἐπιτάττει τῷ λόγῳ ὅ..«πατήρ... ὡς δὲ νοῦς ἀδιαστάτως..«τῷ 
ἐγκεχαραγμένῳ.. «λόγῳ φανερούμενος ἄντ. [0.1.5(4.488)}:; 2. Ἰηκογίδε, 
ἢρ, τὸν. ««ἐγκεχαραγμένον τῷ πόλῳ κύκλον ΟΥ̓͂Ν 55. Καὶ. (}1.45.1520); 
14, ϑὴγριττίρ.2ος.4; Ν',46.2650)}; ΕἸτη].6.48(31.77.1 5088); ΝΠ... 
3,43(Μ.70.4080); 3. εἰς γραφὴν ἐ, εονανη ἰο τοντηρ, ΟἸδτη. εἰν. .τ 
(0Ρ.422.9; Μ,9.2084}); 530 γεοογά, ΑἸ6Χ. ΑἸ οῤ. ΑἸ. τ; }0.28.20; Μ.18. 
5604); Ετπι5.}.6.1τ0.2.2(Μ,20.8450); Ατῇ.ρ. δόγαρ.1.33(Μ1.26.δοπο) ; 16, 
βοΐ, Ξφοιτοίρ.τοΙ.29; Μ.25.2800); ΕΡΗΓΤ.τ.2ΟΤΕ ; 4. ραΐηὶ, ΟΠσγβ.ἤόνη. 
1Ζ5.1 1. .70.(8. 7900}; 5. ομἶτηε, Ἐπα5.0.,4.2ο(ρ.129.10; Μ.30.11808); 
οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς τῷ δακτύλῳ “-“εἰν αὐτὸν [56 βῖργηι Οὗ στο55} δεῖ, ἀλλὰ 
πρότερον τῇ προαιρέσει μετὰ πολλῆς τῆς πίστεως (Ὦγγ5. 10.54.4 ΤῊ 
ΜΠ .(7.π5το). 

ἐγχάσκω, σαῤέε; ἐοίά τθ: ἐξ ορεη φησι, τοῖς Μι.17:2} τὴν 
ἅλωσιν τοῦ ξῴου τὸν στατῆρα ἐγκεχαμμένου Γ565.Ν42.41αἰ.τ82(Μ].48. 
1156). 

Ἐἐγχαυνόομαι, ῥὲ βίο τοῦ ἐομεοῖ!, τ Ν γβα. ον. δ τᾷ απ (Μ. 
44.9448). 

ἐγχειμάξω, Ρ855., δὲ οἰογηι-ἰοςσεά, ταοῖ. τὴν ψυχὴν..«ταῖς τοῦ βίου 
ζάλαις ἐγχειμασθεῖσαν ΟΥ̓͂Ν γ85.0. }7ος5.τ2(}.44.3044). 

ἐγχείρησις, ἡ, 1, ὠηδεγίακτηρ; Ἀδποα ἀμὶν διατηρεῖν τὰς τῆς 
ἱερωσύνης ἐ. ΟΝΊΟ.(γδη)εαη.14; 2. ἀγρηριομΐ, ῥγορβοςίδίον, (ΟἸθτα. 
σίγ.,.Β(ρ.224.τ5; ΜΒ. ττο40) ; ἐδ.6.2(ρ.423.30; Μ.9.21τ24}); 3. ἀεςεῖξ- 
1] δρη θυ ῥγῖδθ, τμασρίμαϊίοη, Ἰθυ8.}..6.3.2].6(}}.20,2730); οι, 
ΟἸἰο’η.2.28; 4. ἱποϊραϊίοη, ἐ, τῆς ἀσεβείας Βα5. τωῖντ, (α 216Ὰ ; Ν.20. 
520 Α). 

ἐγχειρίδιον, τό, παΉρίς τὰ ἐ, ἅπερ βαστάζουσιν οὗ διάκονοι, εἰσὶ 
τὰ σουδᾶρια τοῦ χρωτὸς τῶν ἀποστόλων ϑορβτ ΗΠ ἰζμνρ.8(} 1.87. 
οϑ80). ᾿ 
ἐγχειρίζω, Δ. ῥεὲ ἐμίο οπϑ᾽ς μαμάς, ἐμίγιδι; 1. οἵ Οοἄ επιταυβεπρ 

σονεγηχηθηΐ δἴο, ἐο πΊδη ; 8, οὐἱδοάοχ, (Ἰβιὴ. ς ἐν. 7.7(0.32.12; Μ.0. 
46οΑ); Κηονψ]εάρε οἵ ἀνία ἘΠηρϑ ἕο ἔῃΠοθ6 ψΟ τα ψοσίῃν, 1.7. 
τοίρ.4τ.6; 480Ὰ)}; ρῥτορμϑίϊο τηϊῃιβέσν, ΑἸἢ. 6}. Ὀγας. (Μ.25.5208); 

405 ἔδαφος 

σμυτοῦ ρσονεγητηδηξ, 1δ.6(1.5.); Κἰηρσεηίρ, ἰά4.λ..4ζ...44{Ρ.2ο08.20; ΜΝ. 
25.745}; ἱπᾶαρετηθηΐ ἴο ὅοη, δηὰ ἴμεποα ἴὸ δροβίϊεβ {τεῖ. Με. 
18:18), (ἢγνβ8.5 6.3. (ρ.54.21; 1.2820}; οὗ (μτῖβε οὐδὲ ἐνεχείριζε 
πάντα τὰ δόγματα καὶ, 0.2: 20(0.202.10}; Ὁ. Αὐδῃ ὁ θεὸς...τὸν μὲν 
υἱὸν μόνον εἰργάσατο, τὰ δὲ ἄλλα τῷ υἱῷ ἐνεχείρισεν ὡς βοηθῷ ΑἸΏ. 
“44γ.2.25(}}.26.2008) ; 2. οὗ τηθῃ : 8. 606]. σονοσηπιθηξ οὗ.. «ἀπόστολοι 
“«οἰίνῳ τὴν τῆς ἐπισκοπῆς λειτουργίαν ἐνεχείρισαν Ιτϑῃἤα67.3.5..,(λ. 
7.8404Α); Ὁ. πιϑδέ, ὁσίαις τῶν ἀκουόντων γνώμαις ἐγχειρίζων τὸν 
λόγον ΟΟηβί.8Ρ. 1 π5.υ.(,..6β(ρ.68,15; Μ.20.τοΉ1Ὰ}; 3. ρΡ485., ὃ δΉ:- 
ἐγμδιεα ἴο τὰ λοιπὰ τῶν ἐθνῶν... ἀγγέλοις τισὶν ἐγκεχειρισμένα Ἐλ15. 
ἄ.ε.4.8 {π|,(ρ.148.18, σοη]. ἔοτ ἐγκεχωριασμένα Νῆ.22.2608); ἕκαστος... 
τῶν ἐγχειρισθέντων αὐτῷ λόγον ἀποδώσει Α.Ώ..ἐρ. Ὀγας.Θ(Μ.25.5200} ; 
4, Ρ655.) δὲ ἐπ γμδίο τοι ; ἃ. Ατιρ6}5 ἹΈΗ νου ΠΡ, ΟΥὉ [0.10.30(23; 
Ῥ.216.1τ8; Μ.14.3810)}; ψΠῊ οᾶτε οὗ τὰθη, Επ5.ἐἠεορῆ. [ν.8(0.21.,23; 

. Μι.24.6200); Ρτοσ. ΟΝ νι.22:22(Μ.8).8644}); οἱ ἀδηηουβ τὰς ὠδῖνας 
ἐγκεχειρισμένοι παρὰ τοῦ διαβόλου δαίμονες ΝΙ],εῤ.3.42(Ν1.709.4ο80) ; 
Ῥ. οὗ ὈΙΒΠΟΡ5 ἢ δος], ρονθσησηθηξ, Οτ.ἤοντ χ.3 1.5. 7εγ.(ρ.81.6; 
Μ.13.360}); ἐδ.1.4.1 4φ(0.12ο.0; 4217) ; ̓ Ιάκωβον, ὃν...τὸν τῆς ἐπισκοπῆς 
ἐγχειρισθῆναι θρόνον Βα 5.ἢ..6.2.χ.2(}8.20.1526Ὰ}; ν ἢ σαγα οἵ βροῖκ 
Εὐδοξίου τὴν Ἀντιόχειαν ἐγχειρισθέντος ῬΉϊΟϑί.ἢ,.6.4.6(Μ.6ς, 5200) ; 
1Ὁ.8,2(557Α); ὙΠῊ ΟΥ̓ΠΕΙ 600]. Βαποίίοπϑ, δος. ταὶ βῖσν οὐ ποτά, 
(Ὠγτνβ ἐορειτη Μ|.χδι23(3.70); ΙΔ τοριποῖη Οσαὶτιτίτο, 6508); 5. οὗ 
ΤΩΘΠ); θην 51, ΠΟ Ή1911| σατοβ τὸ Οοα, ἘΠάε,.6ρ.τ4(4.1ο}4). 

Β. γεεονηνηθηά ἃ ῬΕΥβουι, ΟΥ. ΝΖ, ρ. τοί ].37.2568). 
Ἐἐγχείριον, τό, 1. λαμαάκενολίεξ, Ῥτοοὶ. ΟΡ ἀπητρ 6(Μ.85. 4480}; 

ΝΟ ρα του, δνηι.6(}1.86.20920); 2. τπαηίρ[ο, Ἰβορῃν Η με. 
(Μ..87.30888); Κ7 ρα}. 5(41.30.248). 

Ἐἐγχειρουργ-έω, »ηοάοὶ, ὀχοεμίς ΤῈ εἶδος “-ἦσας τῇ ὕλῃ Οτ Ν γ88. 
πον. 1.30.30(}1.44.2530). 

ἐγχορεύ-ω, ἄαπε τρον, τιδῖ. ; 1. ῥίαν αϑομὶ, αγηδθ οπ σοὶ τυϊίλ; 
τεῦ, Μδη]ομ 8}5 οἱ δὲ εἰληφέναι δοκοῦντες 56. τὰ εὐαγγέλια]... “ἁἡουσι 
τοῖς γράμμασι ϑεγαρ. ἤαη. 36(ρ.53; Μ.18,12138); 2. γα ρα τη, Ῥυοοί, 
ΟΡ ο».17.4(Μ.6ς.8134}. 

ἔξγχριμψις, ἡ, αἰασῖ, Ατείῃ. ἄῤῥος. 6(Μ.τοῦ. 6210). 
ἔγχρονος, εὐπάτοηδά ὃν ἐἴηηε, ἱεριρογαὶ; γαῖ, 4, Ἰῃ σοπίτονουαν 

ΙΕ Ῥαρϑβ ΠΕΊΘΟΥ ΜΟΥ] 15 ἀπογραϊρα ; ραρδη βυρασηδηΐ οὐδὲν ἔ, 
ἐστι παρὰ τῷ θεῷ. εἰ δὲ μηδὲν ἔ, ... δῆλον ὡς οὔτε τὸ παρεληλυθὸς 
τοῦ χρόνον ἁρμόζει ἐπιφέρειν τῷ θεῷ. εἰ δὲ τοῦτο μὴ ἁρμόζει, καὶ τὸ 
πεποιηκέναι τὸν θεὸν τὸ ὁτιοῦν οὐχ ἁρμόττει λέγειν 1 Πδέιφι Οἢγ.2 
(Μ.6.14168); τεξιξεά ὃν Ομ τϊβείδη, ἐδ. (1417. οἵ Ῥαβ51πὶ); ὁ αὐτὸς... 
μένων οὐδὲν ἔχει ἕ. ποιεῖ τοίνυν τὸν κόσμον τάττων αὐτὸν ἀεΐ ἐξ. (1425) 
τοῦ, οὐθαῖαγεβ ἔργα τῶν γεννητῶν ἔ, 1.53(14374}); ἔ. αἰών Ὡοπ.Ατ.4.,». 
1ο.3(Μ.3.037}). 

Ἐἐγχρόνως, ἐη ἐἕνισ, ἘΤακίφ ἦν. 3(Ν1.6.14378}; Τιδοπ. ΗΝ 6εὶ, 
130 (Μ 1.86. τσοοῦ). 

᾿Ἐἐγχρωμάτιστος, εοἰοηγεά, Τιδοηΐ. ΗΝ εςεὶ.2,.13(Μ.86.1 5608). 
ἐγχώννυμι, 1, δεν τῇ με εαγί, Ογγ. ε.8:9(Μ.72.6254}; Ποη.Ατ. 

4.5.4.2(Ν.53.606}}; 2. Ἀέπορ μῦν 1 τὰ μικρὰ τῶν βοτρυδίων. «τοῖς 
φύλλοις ἐγκεχωσμένα ντ. δ ορὶι.36(3.6128); τηεῖ, τοῖς... εἰρημένοις 
ἱστορικῶς ἢ μυστικὴ..«ἐγκέχωσται θεωρίᾳ 1ά.«4ρ.τ(3.627Ὲ}; ἐγκεχω- 
σμένον τῷ γράμματι νοῦν 1(.1]ς.3.τ(2.3568); ὁ ταῖς τῶν δαιμονίων 
ἀπάταις ἐγκεχωσμένος 1.2.1(2.2118); ᾿Ισραὴλ...«τῇ τοῦ γράμματος 
ἐνεχώσθη σκιᾷ 14. 7ο.6.1(4.6210); [3ς. λογισμός] ῥίζα πονηρίας ἐγ- 
κεχωσμένος ἐν ἡμῖν Ἐπορ. »Νουαὶ. (Μ.το4.3480). 

ἐγχωρ-έω, τὸ «οὖν ἰΐαΐ τοὐτεῖι τ5 αἰϊοτοαίε, πε ΐηρ δεῖν τὸ ἐ, ὁδῷ 
καὶ τάξει περὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ᾿Ϊησοῦ φκονομῆσθϑαι Οτι(εἰς.τιοθ 
(Ρ 120,11; Μ.11.7840); ῥοφοίθεϊτίν τὸ ἐ, διὰ τῆς παραγγελίας ἀναι- 
ροῦντες ΘΕΥΆΡ. δα τοίρ.34:; Μ.40, 0004); κατὰ τὸ ἐ, ας αν α5 ῥοδείδίσ, 
ἘΡΙΡΗ.ἠαον ργοοτη τίρ.τόρ.8 ; Μ.41.1734}; (Πγγϑδ.ΐονι. 2.5 τῷ Μ|(]. 
3720); ΡΙατ., ἑλξησς ᾿ἤαἱ αγό ῥοσοίδίο, τδ.23.707.2 044}; 1δ.72.χ()οχΟ). 

Ἐἐγχωριάζω, γερίἀξ απιοηρ, ς. ἀαῖϊ., Ἐπ5. ΠΊογοεϊ. τί 25Δ.; Μ.22. 
8284); Ο. παρά, Μεη χε, ονη.Βίρ.τ04.3; Μ.113.8850)), 

Ἐῤγχωρίζω, ν. ἐγχειρίζω. 
Ἐἐγχωρίτης, ὁ, γομρὶ; εομμηϊγγηιαη, ΝῊ, Ρ}.3.230(Μ.70.4800). 
ἐδαφίζ-ω, τηςῖ., ἀαφὴ ἰο ἐδ ργοιπά, ἀεείγον τὴν ἀποστολικὴν 

παράδοσιν ἐδαφισθεῖσαν ΒΔ5..)}]17.25(3.210; Μ.32.1120}); οἷον “"“ομένης 
τῆς ψυχῆς ΤΒα5.15.το(1.302Ὰ ; Μ.30.1524); ΝΠ ἐχονο. 8(}1.70.7028); 
Ῥενξ.(Ρ.τ4.8; Μιτο.τοφα). 

ἐδάφιον, τό, σμπάα! θη, ῥαξο; τορῖ., δαςγεά ἰεχὶ πρόσταξον αὐτῷ 
τὸ ἐ. τοῦ ἀποοτόλου ἀναγνωσθῆναι Λάλτη, αἱ, τ.253(0.224,8; ΝΟ ΙΙ. 
χϑό3Α); ἐκ τοῦ ἐ. διδασκόμεθα ΤΑΙ ταὶ, Τνῖη.3.12(Ν4.28.2200) ; 
Τηάντη. Τγέρ.1.27(}1.30.4044). 

ἔδαφος, τό, ξοιιπάαίίομ, ρασενηδηΐ; ἤειςς Ἐ. φαγβ, Ἐπβε ».(Μ1.18, 
6ϑ80); 2. Ξαεγε ἱδχὶ ὁ φιλόπονος ἀναγνοὺς τῆς θείας γραφῆς τὰ ἐ, ὅτ. 
ΝΙνβ8. ἔμη.3(2 Ρ.22.25; Ν',45, 5888); ἘΡΙΡΉ γιϑη5.7(}4.43.2488); νυ, 
αρ.εαἰ ΜΙ ἐς τοετη,(ῃ.4.22,24). 



ἔδεσμα 

ἔδεσμα, τό, γιραί, 7ζσοἀ: Ῥγτοῦ. φαομδυβεὶς πνευματικὰ ἔ, ΜΕΙΒ, 
αὐδί!γ.τ(ρ.147.19; Μ.18,24τ0). 

Ἐξδικτον, τό, (1,α1. οὐτοίίη) εἄϊεῖ, ΑἸΠ Ομ Ϊαβῖ. οἱ .3.4(0.47); 
28.5.2(0.72). 

Ἐξδνοφόρος, ὁ, φαγὸν Οὗ τοεφάϊηρ εἱ!, ΟτοΝ γβ85.ἤοηιο τη. (αη!. 
(Μ.44.7120). 

ἑδράζ-ω, εατέδε ἰο 511; ποπος Ε. Κα, ἐείαδἰ εἷς, οἵ ογβατίοη Ὁν ἀοὰ 
(οἷ. Ῥχ.8:25) ὁ δημιουργὸς..«γῆν.»νἥδρασεν ἐπὶ τὸν ἀσφαλῆ τοῦ ἰδίου 
βουλήματος θεμέλιον τ ἰδη.33.53; 15.60.1; Ογας, δήδιτιος ΑἸΏξηδρ. 
ἰορ.τ 4. τ(Μ.δ.οτ68); ΑἸΠ σεπὶ.36(Μ.25.120); Οντ.ς5,8: 5(}1.69.760Α); 
(οϑπι. πα. ρ.2(λ6.88.808)}; 2. εειανϊἸεἢ, εοη γι ἡδρασμένους ἐν 
ἀγάπῃ Ἰσῃυ δεν. τ; ἐν.13.2.:; Ἰᾶ Ροῖγε.χ.τ; ὃ νεὼς τοῦ θεοῦ [1.6. 
ΒοΙν τη], τρισὶν ἡδρασμένος θεμελίοις, πίστει, ἐλπίδι, ἀγάπῃ ΕαἼεπι. 
εἰγ.ς.τ(Ρ.334.28; Μ.0.294}; Οτ.».2: τοί 1.17.168}}; οἱ ἃ Ῥυεβί τοὺς 
δὲ ἑστῶτας “-εἰ (ῃτγ5...126(3.672}; 3. δείαθὶ εἶ, ξοιιά, ΟὨυτ ἢ 
ἐκκλησίᾳ... «ἡδρασμένῃ ἐν ὁμονοίᾳ θεοῦ Τρ ΡΠ αἄ,Ρτόετα. ; τὰ... «τῶν 
᾿Ιουδαίων λέλυται...τὰ δὲ τῆς ἐκκλησίας ἥδρασται ΤΑΤΗ..4γ.4.34{0.83. 
17; Μ.26. 5200); ποβῦ. περὶ τοῦ Ὅρον αὐτῶν..«δύο ἐνεργείας ἔχειν... 
τὴν ἑδραστικὴν καὶ τὴν μεριστικήν" καὶ καθὸ μὲν “-ει.«Σταυρὸν εἶναι 
Ττεη,ἤαθν.1.3.5(1.7.4764}; 4. απελον, δεγέλ, “44. [0.8ρ(Ρ.194.:ο). 

ἑδραῖος, εἰεαάίαςί, βγη; ταβῖ., εβρ. ἴῃ τοὶ. τὸ 1 ὁ δὲ ἅπαξ 
πιστὸς..«.τὸ πιστὸν τῆς ὁμολογέας ἐν...ἐ. δείκνυσι βίῳ ΟἸεπι. 5 ».7.8 
(ρ.3).25; Μ.9.4724}; ἑ. οὖν γενοῦ..«μήποτε τῇ πίστει βαμβαίνων 
ἩΙΡΡ. )α".2.37.5; Αἰμιοῤι δρ.[1Ὁ.4(Ν1.25.548Ὰ}; ἑδραῖα μένειν... 
τῆς μακαρίας ἐκείνης ψυχῆς τὰ ἔργα Βκ.5.6}.20(3.1Ο00 ; Μ.32.3120); 
πραΐ. 45 5ιιῦϑι., ΑἸΏ.ἐγη. π(ρ.277.28; Μι26.7800); τὸ ἑ. ... τῆς εἰς 
Χριστὸν δηλοῦται πίστεως Οεσυχι. “ροε.τιτοίρ.42); ὁοἰαδἰϊοἠεά ἑ. τὸν 
νοῦν τῆς..«γραφῆς ΟΥΥ. 70.5(4.4484). . 

ἑδραιότης, ἡ, εἰαὐ τ ν, εἰοαα αξίμεδς ἐκ τῆς κατ᾽ ἀλήθειαν ἑ. ΟἸδΓα. 
εἰγιτιτοίρ.6 2.6; Μ.8.81324); 1Ὁ.7.7(0.35.7; Μ.9.5650); 1}.7.18(ρ.77.8; 
5564); οὗ ϑαΐδῃ ̓β [4}} ἦν ποτε ἐν...ἐ, ΤΊΓ Βοςί ἤαηνι. 35(}1.18. 1128); 
οἵ [ῃς ἀϊνίπο, ὕγσ, ἐπειμηίροη, (53. 6838) ; οὗ 1}, 1δ.(686Ὲ) ; σρίτἱτυα] 
ΔΙ ν, ἰἃ. ποι βαφε (52.018); 14. ἀἄον.ττί(τ.460 4); 14.Ος,τόγ(3. 
1044}; ἕ, τὴν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ Ῥτος.Γ.15.12:τ-6(Μ.87.2ο640). 

ἑδραιόω, ἐςαδί5}, εοηβνηι; Ῥάβ5., οἵ [81{Π, ἘΡΙΡΠ.λαεγ.6.15 
(Ρ.361.16; Μ.42.5484}; ἴῃ ΞοΠἴατν 6, ἀροῤλίῬαὶγ (Μ.65.1888). 

ἑδραίωμα, τό, 1. 11ἰ., ξοιιμἀαξοη, θαδε ἑ. τοῦ χερουβικοῦ θρόνου 
Τϑορδγ, ἢ ἤν. 8(Ν1.87.3ο880) ; 2. τηεῖ., ἥγηι θαςε, σμεῤῥβονί; ἃ. οἵ 
ΡεΊβου5 Ἄτταλον Περγαμηνὸν τῷ γένει...ἑ. τῶν ἐνταῦθα ἀεὶ γεγονότα 
Ἐρι σά. Ἐι5.ἢ.6.5.1τ.1](}1.20.4τ6Ά}; οὗ ἃ Ὀΐδπῃορ, Βαϑ.9ῤ.29(3. 
ΙΟ0Β; Μ.22.2124}; Δεξδηοτβ οἵ ἴσας ἔα ΊΓΠ, ἐ6.214.4{2234 ; Μ.7800); οὗ 
Ομτϑι ἐ. λαμπρὸν ἑαυτὸν... ἀναθείς, φωτίζοντα τοὺς ἐν σκότῳ ΟνΥ. 
Ζαεῖ,.οτί4.77 0); οὗ 8. Ῥεῖοσ, 70. ῃδβϑ ἄγει ΒΜΥ Β δίρ.415.26); 
Ὄ. οἵ ττὰτ}}5 οὗ ἔδίἢ, τεῦ, τΤίτη.3:15. πῆξις ἐ. ἀληθείας ἘΡΙΡΗ. 
μαεγ.44.4(Ρ.το6.7; Ν.41τ.8 280); {δ.π5.0(0.337.12; ΟοΒ80); 2Ὁ.56.3(0.342. 
22; 9030) ; ΟὨγγϑιλοηιι 1.1 ἴῃ τ Τίνι. (τι. 6058); ΓΡτος,Ο..Ὁγ.14: 26(}, 
8η.τ6ς). ᾿ 

ἕδρασμα, τό, Ξεαἰ; ταϑδῖ,, σώρῤῥονί, ΟἸετη. ἐγ. 2.δ(ρ.129.9; Μ.8.0658) 
οἷϊ. 5. ἀντεπάγω; ξύλον τοῦ σταυροῦ, «ψυχῶν ἡμῶν... ἕξ, ἀσφαλές Μἴας. 
Δερ λοι. 47.τ6(}1.54.8ο84); οἱ 5. Β6511, Τπάτιϑεμπα, κα. 6.3(0.347) 
ΕἸ. 5. στῦλος. 

ἑδρασμός, ὁ, ὦ εἰ τσ ἄοιθη, Οτιοοναι η ΜΠ.16.4(ρ.477.21; Μ.13. 

13718). 
Ἐέδραστήριος, ὁ ἐπὲ 5Ξεαἱ οὐ δμίἑοοκς, 1514. ῬῈ}.6}}.4.1τ4(}.18. 

11888). 
Ἀἐδρεύω, δὲ Ξεαἰεί, εεἰανἰεμθα πνεῦμα ἕδρευσεν. ἐπὶ τοῦ θρόνου 

Ῥτος.ΟΡ ὁγ.τό.τ(}1.6ς. 8ο8.). 
Ἐἐδῶ, -Ξ- ἔσω, ἐηδίάε, Εχογς.23(0.340) ; ΜΠ τ, εο.14{0.135.16). 
ἐδωδή, ἡ, ξροοά, 1.5; ἰαεῖε ἐ. δ᾽ ὥσπερ φορολογοῦσα Ὁ) 1οη.Δ}.8Ρ, 

Ἐπ5.}.6.1τ4.26(7706 ; Μ.21,12810}. 
πξές, ({μ1. ἀδιι5) μεν! ἐ., ἄνελθε εἰς τὸν ἄμβωνα ΟζΡ(ς36)αεί. 5 

(Η..2.13330). 
ἐθελακρίβεια, ἧ, τρομ]4-6 ἀεεαγαον, παμβονηρ αενγ ἐχαεὶ 

ἀεβηηίοη, ϑδεμοῖ ΟἸ ρει ῥαεά. (ρ.336.22; Μ.9.7920); τοῦ, Νεβιίουϑη 
ἐκαροβὶβ, Ουρι π(ρ,61.4 ; 57. 1008). 

Ἐἐθελοακρότης, ἡ, ἀεεῖγε ἔογ ἐχεδδ5, τοῖ. ραραηβ δι’ ἐθελοακρότητα 
δεισιδαιμονίας Ὠιάντη. Τγΐμ.3.24(}1.39.0374} τεῖ. ΒΒ Ιβταθίϊοϑ. οὐ διὰ 
πίστιν ἀφηνιαζόντων.. ἀλλὰ κατὰ ἐθελοακρότητα δικαιοσύνης ...«σχι- 
ζόντων ἑαυτούς ἘΡΙΡΏ απε.τ4{0.22.23; Μ.43.418). 

Ἐἐθελοβλέπω, «δεῖ ομεἧς οὐθῃ το], ΤΑΤΆ. οἱ! Μ],28,1408}). 
πἐθελοδιδάσκαλος, ὁ, σεἰγαρῥοίϊη!οά ἱφαείιεν, ἘΓευτὴ. οἴη1.0.22.2; 

ΤΑΊ σνηορο.(Μ,28,53770). 
Ἐξθελοδικαιοσύνη, ἡ, οἤέεείσά νἱρζἰδοιιδηεςς; οἵ Μοηϊαηῃίβῖβ, 

Ἐριρμιλαδν. 48. τα(ρ.559.15; Μ.41.8778}); οὗ Με]θί5, 16.69.2 (ρ.155.1; 
Μ.42.208Ὰ). 

Ἐξθελοδόκησις, ἡ, αγδίϊναγν ορίμ!οη οΥ ἱπιεγρνείαϊοη, τεῖ. 

4ο6 ἐθελοταπεινοφροσύνη 

Ματχοίοη ἐν ἐ. τῶν τοῦ... Παύλου ἐπιστολῶν ἘΡΙΡΗ.ἠαέν.42.ττ(ρ.117. 
14; Μ.41.7200). 

Ἐἐθελοδοξία, ἡ, εεἰξ-ορτητομαίοηεδς, ας. Αερ.βαὶ, (ΝΜ .34.8684). 
Ἐἐθελοευλάβεια, ἡ, “εἰ εεθοδοη ρῥίείν, Ὁ Βα5.ἐοηβὶ.25(2.575Ε; Μ.51. 

14130). 
ἐθελοθρησκεία, ἡ, 5εἰξεἰόσοη τορος, δ βοΥοοη; Ἰ. οἵ Τεν 58 

ΨΟΙΒΗΙΡ ἐκπεπτωκότα... «ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίατεως ἐπὶ τὴν ᾿ἰουδαϊ- 
κὴν ἐ, Ἐπ5.}.6.6.12.1(Μ.20.5454}; 14.,4..6.1.2(0Ρ.0.2; Μ.22.258); 1.1.6 
(ρ.25.14; 520); ἄνα δέορὶ.6(Μ.22. 0040); 14.1ς.τἴ τό ῖ. (Μ.24.060}; οὗ 
ΘοΥθ65, ἘΡΙΡΒ.αηπαε.τ4(Ρ.τό.5; Μ.41.1724}; τῆς ἐ. τῆς κατὰ τὸν 
σωματικὸν νόμον Ῥτος,Ε.1 5.1: 20(Μ.87,1840Ὰ); 16.40:τ4{{.{24770} 
2. οἵ μείδϑν ἐν ἐ. εἰκῇ φυσιούμενος κατὰ τοῦ διδάξαντος τὴν καλὴν 
ὁμολογίαν ΤΑ τἢ. ταὶ. Τγὴμ. 2 τό(Μι28,11844}; στ Ν γ85.ηπιτίτ ρ.204. 
6; Μ.45.4528)}; ἐδιτ2(ι ρΡ.206.23; τοοδᾺ); ἘΡΙΡΗ λαον.42.ττίρ.132.τι; 
Μ,41.7 400); 3. οὗ ραρῃ ψούβῃ!ρ, Ογυ. {μἰη.χ(63.43Ὲ). 

Ἐξθελοθρησκευτικός, οὗ Ξε1}-ἐποδον τϑον Πρ, σι ρενσιτίτομα, ἸΟῚΡὮ. 
απαε.τοίρ.167.15; Μ.41.1728}} [0.1). λαὸν τί Μ].04.688.). 

Ἐξθελοθρησκεύω, τὐογ 5 ΠΡ ἀκοογάτηρ ἰο οπες ἤαπεγ; τοῖ. Ποσετοβ, 
Ἐριρμ.ἠαογ. ότι τίρ.380.17; Μ.4τ.το400). 

Ἐἐθελόθυτος, εἰ -ριριοίαἰε; τεῖ. υοΠρίουβ 116, 8 Ὲ, ΙΓ ν,.}0. 
ΟἸΐη.(}1.88,5074}); οὗ ἃ τπασίντγ, Εγηη. (4.5.1 0.504). 

ἐθελοκακ-έω, 1. ἐο εὐἱΐ ἀεἰἰδεναϊοῖν, δὲ τἰἰ-ἀϊεῥοςεά, Αἰλιοπαρ ίερ. 
41.4{Μ,6.0644); οὗ ἴον ἀραίηβί (μσῖβῖ, Αμημηοη ἀρ καί, [ο 8: τ 
(Ρ.273.35); 65ρ. Ρίςρ!., δῖ γες, τ 4π(ρ.205.6; Ν.4τ.τ1166); ““οὖντας 
τοὺς τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόπους ῬΆ]} νυ Ολγγς.2(ρ.21.26; Μ.47.15); Ονγτ, 
“4ηπι.30(3.2708Ὲ)}; Ια. 70.3.4(4.2710}; Τῦναρτ.}.6.3.25(0.122.15; Μ.δύ. 
26480); 2. ῥίαν ἐμ φοισαγά, ἰῦ56 ἐδαγί μὴ τὴν ἑαυτῶν “-ποῦντες 
ἀπογινώσκωμεν σωτηρίαν ας. Αορ.οἰεν.ττ(}}.34.8070); Τναρτ.ἦ.6. 
4.43(0.145.11; Μ.86.26064). 

ἐθελοκακία, ἡ, τοῖϊζμΐ τυτεβεάηε55, Οοπβίαπίμπβ Ππριρ. ΑἸ Π ἀροί. 
δέ. ππ(ρ.126.1; Μ.25.3408); Μδς,Αερ.,α!.5(Μ,34.8684); {1885.5 ἐγ. 
ἤονι.τ1.2ο0(1.3338Β ; Μ.30.20})). 

ἐθελόκακος, τταϊουοίομ!, τοὐ ξμίν ῥαᾷ; 1. οἵ ΠΠδυαΟΙΟΣ πρὸο- 
αἱρέσεως ἐ. Βαϑβ.γερ. γι τοί. 4210 ; Μ.31.τοο68) ; φρονιμότης, Μ. Ταγ.5 
(0.459); γνώμη, Οντ. ΒΡ 5.3τ12(Μ.69.868.); μανέα, (οβιη.[π6.0}.τὸ 
(Μ.88.4364); 2. οὗ ῬΕΥΒΟΗ5 τοὺς ἐ, ἐν Ιουδαίοις ΟΥ. 77.290 τη [9.(ρ.505, 
22); {Βαβ.μομμῖη Ῥε. 3Ἰ(ι.269Α ; Μ.30.970)};, Ρείγ, ΕΜ]. 6}. εας. 
(ρ.ττό.το; Μ.86.26324); Απαβτι δ Ῥς. 6 (}}1.80.11088). 

Ἐξθελοκακουργία, ἡ, τοῖϊγμεὶ τοϊεκεάηεδς; οἱ Ποτείίοβ, Τϑοπὶ. ἢ]. 
Νδςι. 2. 3(Μ.86.15278). 

Ἐἐθελοκακοῦργος, τοὔγμϊίν ἀοίηρ οὐ; τλᾶβο, ἃ5 βυῦϑῖ., «4. 7ο.1το Ὁ 
(Ρ.16ο.23); πδειῖ, ἃ5 βι ρ5[., αι. Μόοη.6ρ.(Ν{.86.0200). 

ἐθελοκάκως, τοΐεμοάϊν, 1514,}6].ε}}.4.213(}.78.13088); Αταβί!ι. 
«Αροε.τ(Μ.τοῦ.7840). 

ἐθελοκίνδυνος, γεαάν ἰσ ἔαεθ ἀαηρεῦ; πουξ, ἃ5 βιυρϑί,, Μομ,θλε, 
Κορποτοίρ.219.28; Μ.113.0240). 

ἐθελοκωφ-έω, αὐδεὶ ἀεαξμόδς, δἤτί οπεὶς ἕαὺς ἀρίἰδεγαίεῖν ; τοῖ. 
βουρίυτεὶ ον!άθεηςσε, Ἐπι5.6.1}.,3.3(ρ.156.22; Μ.24.Ἰτοο Ια}; οἱ μουξίιοβ, 
(Βτνβιεοηημι ἴῃ Οαΐ.τττ- (το δό10); 14, ἠονη ἀΐσ,ο(12.3848); ὥσπερ 
οὖν ἀκούοντες, μᾶλλον δὲ ““οὔντες Ογτι ἄορ. ΒΜ, Αρ.26.0; Μ.76. 
2730) οὗ ἸΔοϊαΐετβ, Ρσος. ..ς5.42: τό6(}.87.22738}; ἴταηϑ., εὔμὲ πες 
ἔαγς ἰο ἰταῖῃ, ΟἸδιη, ἐν, ϑ(ρ.465.22 ; Μ.0.280Ὰ), 

ἐθελοκωφία, ἡ, τοι εἰ ἀεαξιεςς, Τλαγ ἔοτας!, 5.50: 2(}1.18.13400}. 
ἐθελοντής, ὁ, νοϊμηίανν ἀρεηὶ; 5 ϑάν., τυτϊϊτηρὶν; 1. οἵ (ῃγῖβῖ; οὗ 

Ηὶβ νοϊαπίατν κένωσις (π χορὶν το Νεβίοσίδῃ ἀββουτοη ἴῃατ ἕνωσις 
φυσική ἸΤηΡ]165 ἐπαῖ κένωσις νγὰ5 οὐχ ἑκούσιος): κεκένωκεν ἑαυτὸν οὐκ 
ἀβουλήτως, ἀλλ᾽ ἐ. ὃ μονογενὴς γέγονεν ἄνθρωπος Ὀνγαροὶ. Τῆά!ί.4 
(ρ.110.22; 61.2130); οὗ ΠΙ5 ΜΠὶΜ ἴὸ βιῆετ ἐ. τὸν ὑπὲρ τῆς ἁπάντων 
σωτηρίας ὑπομεμένηκε τὸν σταυρόν τὰ.Ος.34(3.61}0) ; οὐ γὰρ ἐκ πλεονε- 
ξίας ᾿Ιουδαϊκῆς, ἀλλ᾽ ἐ. ἐπὶ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν... ἀνέβη σταυρόν 1ἃὰ..7}0.5.1 
(4.4524});; 1δ.5.3(498); 2. τοῦ, σεπεσαῖῦίομι οἵ ὅϑοσὶ ἀοο, ΑὙΪΔῺΒ ἑκουσίως 
αὐτὸν [1.6. (86. Εδίποχ] καὶ ἐ, τὸν υἱὸν γεγεννηκέναι...ὑπειλήφαμεν 

γι. Απΐ.(345)8(0.253.27; Μ.26.7334). 
ἐθελοντί, νοἰμηίαγτίν ἐ. κατώλισθον εἰς ἀπόστασιν νυ τε. 1 

(3.409Ε)}; 14. Γμἶη.11- τὸ Κν.(}1.76.τοδοῦ), 
Ἐῤξθελοπερισσοθρησκεία, ἡ, ἐλερεεῖσε γείἰρίοιις οὔεογθαηεε; οἵ 

ῬΠΑτγίβοαβ, ΕΡΙΡἢ. ἤαεν. τό. τίρ.Ζ21τ.9; Μ.41,240Ὰ), 
Ἐξθελοσοφία, ἡ, τοοιι4-ε τοϊράον, οἵ Ἠουφξῖϊοβ. ἐν σπηλαίῳ ἀνα- 

χωρῶν δι᾽ ὑπερβολὴν ἐ. ἘΡΙρΠ ἠαεν.τ3(0.306.1τ;.Μ.41.237}}} 1δ.0ὺ. 
28(ρ.178.1; Μ.42.2488); 1Ὁ.16.35(ρ.384.22.; 5884). 

Ἐξθελόσοφος, τον 4-ὃ τοῖδε, οἱ ΡῬάρϑῃβ ἐθελόσοφε καὶ γνῶσιν 
ἀνθρώποις ἐπαγγελλόμενε ἘΡΙΡρἢ ἠσον.5.2(ρ.184.22; Μ.41.2044}}; 
ΘΑΡΟΙ 5, 1δ.62,6{(ρ.304.24; το578}; ΟΥροι, 26.64.72(0.522.6; 11078); 
οὗ (ον: ίδηβ, Ὁῃτγβ,αρ.εαὶ, ΣΟ Ὸγ.1τ115-τό(ρΡ.213.1τ8). 

Ἐξθελοταπεινοφροσύνη, ἡ, τοομίἀ-δὲ πιρηῖμειγν, [Βα5.εοπίδιατίΜ. 
30.828). 



ἐθελότρεπτος 

Ἐξθελότρεπτος, ἐπαηροαδίο, ΜΙ. 6}}.2.124(}1.70.2538})}; οὗ Δρε]ο ' 
παίασα, [0.}).}.0.2.3 (Ὁ. 94.868). 

ἐθελουργέω, αεὶ βεεῖν, Ὦϊοι. Α].4Ρ.Ἐπ5.}.6.14.2 (7768 ; Μ.21. 
12714); Ουτο άψ.τοί3.6370). 

Ἐἐξθελουργία, ἡ, ξεεάοτη οὗ αεἴτοη, Οντ. [ἰη.3(63,79Ὰ). 
ἐθελουργός, ἀείΐη οὗ ομε᾽ 5 θισΉ ἤν εὰ τοῦ, υοἰ ΜΉΩΥΝ ῥοπῇ διανοίας 

ἐθελουργῷ τῆς ἑαυτῶν καταθλῆσαι ζωῆς Ογγιλον. βραδεῖ, ττ(ς3.1430)}; 
τ. τ6(2130). 

Ἀἐθελοφίλεχθρος, ἀεϊἐδοναίοἶῖν φμαΐνείξονιο, ῬΆΟΔτρ. ἂρ. οβπι. 
Ιη( ἰορ.τοί ].88,4364). 

ἐθελοφιλόσοφος, ὁ, τυομά- ὧς ῥῥἠοσοῤῥεγ, ῬᾺ]}. 1.1, ἀμ. Ὀγόετη, 
(Ρ.12.26; Μ.24.το03). 

Ἐξθελοφρονημότης, ἡ; οἰμδδογηηθδς, τοι γείηεςς, Μ|.Ταν. τ(ρ. 453). 
Ἐξθικῶς, οὐ είογτανιεν τὸ ἐσφραγίσθαι ἢ τὸ κεχρίσθαι ἐ. τέθεικε 

Οντιαρ.εαὶ. 9.6: 21(Ρ. 247.18) οὐ. 14. 76.3.5(4.3οο0). 
ἔθμη, ἡ, οὶ αἵ ἴοτ Ὠδδεησ ἃ Ρυ Πα ΐησ (ἐθμή 1.3}, ἘρΙΊΡΗ ἤαεν. 

52.2(Μ.4τιοτδα; ν.} ἴῸΚ αἴθμη Ρ.312.30). 
Ἐξθναγός, ὁ, ἰοαάίεν οὗ α Ῥεορίε, Ἰλϊοπ. ΑΥ.ε ἐ.9.4(Ν.3.2610}). 
ἐθνάρχης, ὁ, γμΐον; οἱ ὅσα οἱ ἴξ5ταεὶ, Πλτομ, ἀσ,εἀ.9.4(Μ.5.2 610}; 

Ῥᾶραι Πδίϊοπδὶ ρσοᾶβ, Ογυ. Γμίη.4(63.1320}; Οδοστη. .«ῤοξιτοιῖτο 
(Ρ.204); 18.(0Ρ.205); 85. 86]., γωέίηρ οὐέν Ἠαϊΐοης ἀξίωμα τοῦ ἐ, ἀγ- 
γέλου Β85.πμη.3.1τ(1,2720 ; Μ.20.6568). 

ἐθναρχία, ἡ, 1. ρουεγημτορίαὶ ἀπίγιεί, ῥεῖν δἰαίε τῶν ἀνθρώπων 
γένος εἰς ἐπαρχίας καὶ ἐ. ... κατετέτμητο 1[πι5...(ὕτ6(ρ.248.20; Μ.20. 
14218); 14.Ρ.6.5.τ{(τΊοα ; Μ.21.3124}; 16.,4.6..3.7{0.146.6; Μ.22.2458); 
2. οἵοις οὗ ξουέγον ὑπὲρ ἀρχιερωσύνης καὶ ἐ. ἐφιλονείκουν Του. ΑΥ. 
δΡ.8.τ(Μ.3.τοθκ 4}; 2Ὁ.(1ο808). 

ἐθνικός, μαϊομαΐ; 1. σεμένδ ΟΡΡ. βν]5ῃ, Ἡ σβοίθοι 80.Ο Υ, 70. 
13.τ6{(ρ.230.26; Μ.14.4210); Πονμ ἴομι.2.το; ΑἸΠ οῤιοπεγεῖ,53(0.172. 
2; Μ.25.2280); 2. βασαῃ ΟΡῃ. ΓΒ χιβυδη φιλέα ἐ, Ἠετγτη απ. το,1. 
4; ἐ. ὄντας αὐτοὺς Χριστὸς οὐδὲν ὠφελήσει ΠΙΡρ.ἤκεν.7.το(ρ.105.τ; 
Μ.τ6.33028}; (Ἰετ.,αφά.53.ϑ(ρ.261.2ο; Μ.8,6128); 1(.͵».2.13(0.142. 
17; Μ.8.0038); Οτιάορμ. 1.7 τη [6 .(Ρ.6.3; Μ1.13.2610); δόγμα ἐ. 1α. 76. 
13.52{(51: Ρ.280.14; Μ,14.4030); ΑἸΒ..ἐρ.ομεγεῖ. 4(0.173.15; 2324); τῶν 
ἐ. βιβλίων πάντων ἀπέχου (οηςὶ, Α͂Ρῥ.τ.6.1; οἵ,.5.το.2:; ΟΡΌΡ. πιστός, 
ἐδιτιτουῖ ; ἐ. ἐπιθυμέαι 1δ.2.6.43} μὴ ἐρχέσθω ἐπὶ κριτήριον ἐ, 1.2.45.1; 
{8 48.1ς ποτ. 522Α; Μ.30,4488); 85 βιδί., ΟἸθα," γ.δ,6(0.457.11; Μ, 
9.2720); τῷ ἐ. ἐθνικῶς..«ἔκαστα ἀποδίδοται 1Ὁ.1.1(Ρ.34.23; 4658); 
Οὐ. [ο.28,γ(6:; Ρ.308.4; 6068); ΔΑΙΠ αροΐὶ, δ εε. χά(ρ.98.12; Μ.25.2728)}; 
σουροα ΜΠ Ατίαπβ, ἰα.ἐῤ. ΔΩ ΡΠ. 2(Μ,26,1073}); 3. ογάίμανν, 
ἐοη μη ἐ, 5ς. ἄνθρωπον) καὶ ἀπαίδευτον (Ἰοτη. ῥαφά.2.δ(μ.187.Στ; 
Μ.8.4528); πειξ, 85 δᾶν. τὸ ἐ, ζῆν ΟΡΡ. τὸ εὖ ζῆν 1Ὁ.τ.1τ3(0Ρ.152.4:; 

3768). 
ἐθνικῶς, 1. 1: φομέϊίε ἐαδίϊοη τὸν ἐ. ζῶντα Βεδιδοηιῃ ᾿ς.48 

(1.τ820 ; Μ.29.4450); 2. ἦξ ραραη ξαδίτοι, πῆ ἰδ ᾿εαίμεη, Αι. 
1[0.27(0.166.1); ΟἸεῃν, βήν 6. 5(Ρ.452.20; Μ.9.2614), 1.7.τ4(ρ.62.25 ; 
5218). 

Ἐξθνίον, τό, τ»παἱ] παϊΐοη, ἱγῖδο, Ἡϊεν. δαὶ. (Μ.4ο.8ό40). 
τεογίσει ἐϊξκε ἃ μααίμοη, 1445. 7αᾶς.1.53(Ρ. 117’ η.6). 
Ἐξθνόμυθος, οὗ ῥαραη ἠαῤίος, μεγιμοίορίεαί ἐ, πλάνη ἘΡΙρἢ.λαθν.3 

(0Ρ.17γ9.3; Μ.4τ.1808}; 2Ὁ.62.7(0.306.1ς ; τοῦο0}; ἡ ἀπὸ τῶν ᾿Ἑλλήνων 
ἐ. διδασκαλία 1.64.6 π(ρ,Ξοκ το; 11844}; πεπξ, 45 βαβί,, Οσηοὶ, ρῥ. 
τ,6.2. 

Ἐξβθνοπάτωρ, ὁ, ζαίδιεν οὐ παξίοπε; οἱ ΑὈτάδμι, 170.1). δον. (Μ, 

96.6498). 
ἔϑνος, τό, 1. παΐξίοῃ, ῥεορίε; ΟΡΡ. λαός, τεῖ, Τοιττ :5ο ἀπέθανεν 

ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ διὰ τοῦτον οὐχὶ ὅλον τὸ ἔ, 
ἀπώλετο, καὶ ἐπίστησον εἶ δύνασαι τὸ μὲν ὄνομα τοῦ λαοῦ λαβεῖν εἰς 
τοὺς ἐκ περιτομῆς, τὸ δὲ τοῦ ἔ. εἰς τοὺς λοιπούς. ἀπέθανεν γὰρ οὗτος 
ὁ ἄνϑρωπος οὐ μόνον ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔ. ἀπόληται, 
ὡς εἶ ἔλεγεν τὸ χρηματέζον ἔ. καὶ πάντες οἱ ἐθνικοὶ ἀπόλωνται ΟΥ, 7ο. 
28, τοίτ4; Ρ.414.14}{.; Μ.14.7210--724Ὰ}; τεῖ, ΟΒατοῦ (οἴ. ΤΡΕΓ].2:9) 
καινὸν καὶ ξένον ἐ. “4. [0.3{(ρΡ.152.1τ0}; 1515..6.3.6{(ρ.137,28; Μ,22. 
2320}; 2. Ρίατ,, σομεϊες ΟΡΡ. ἴαννβ εἴτε ἐν ᾿Ιουδαίοις εἴτε ἐν ἐ. Ἰσῃ.. 
δήγγη.τ.2: Βαγη.τθ.2; Τυ5. Σαροὶ.40.τ( Δ, 6, 4000); Πορι. Οἴδη.2.το; 
οὗ σεπῦ!ε Ομ βιίδηβ, Ταβὲ,. 414 1.20.1(Μ.6.53274}; τηγϑῦ., ἐχερ, ἴϑτη. 
τττὸ ξ. δὲ κατὰ τὸν τόπον ἀλληγορητέον τὸν ὄχλον τῶν κακιῶν ΟΥ, {κ. 
27 τη. 1αρ.(Ρ.248.1}; Μ.13.624Ὰ}); 3. ρῖατ., ῥαραηξ ορῃ. ὉΒγιβίβηβ 
τὰ ἔ, γὰρ ἀκούοντα ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ Ζ(ίοτῃ. 
13.1; Μα.Ροῖνε.9.2; Ἡστη. σέμιντο; Ισρηςἠαεγ.2.32.4{Μ.}.820Ὰ}}; 
Οτιλονι. 5.3 τῷ. 767.(ρΡ.43.1τ0; Μ.12.3000); ἃ, 70.6.54(36; Ρ.163.1; Μ. 
14.2030); Πον. ΟἾθη,.13.4. 

Ἐξθνόφρονες, οἱ, Εἰμιορήγοηες, ΟΠ γιδδη Πογοιϊοθ ἐν" οἱ ταῖς 
συνηθείαις τῶν ἐθνῶν ἐπακολουθοῦντες, Χριστιανοὶ τἄλλα ὑπάρχοντες 
7ο.ιλαεν.ο4(Μ.94.7570). 

ἔθος, τό, εδίοτη, μαδτὲ, οοοἷ, σρεδίοτ, ἰγαάτοη τὰ ἀρχαῖα ἔ, κρατείτω 
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. καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν φνχήν, χείρων γίνεται.. 

οὐχ ἁπλῶς τὴν εἴ, λέγει (ντ, 70.6.τ(4.6 520) ; 

εἶδος 

ΟΝΙςο (525)εαη.6.; χεῖ. ῬΆβοθα] σοπίτονεξιϑυ οὐκ ἔ, ὄντος τοῦτον ἐπι- 
τελεῖν τὸν τρόπον ταῖς... ἐκκλησίαις ἐξ ἀποστολικῆς παραδόσεως τὸ... 

φυλαττούσαις Ἐπ|5.ἦ:.6.5.23.1(Μ.20.4924)}; τεῖ. Ρῥτομ Ιου. οὗ 
τηϑυσστης ἀδοραβεα γε 8 βἰβίεσ τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἔ, ... νόμου δύναμιν ἔχον 
Β85.εῤ.1τ6ο.2(3.24ου ; Μ.32.6248); ἐΡ.188 καη.2(2όδο ; Μι6δ40);,; οἵ 
᾿αγρ. Ργδοίῖοθ εἰ γὰρ ἄχρηστος μὲν ἡ τῶν σεμνῶν...τῆς ἁγίας τριάδος 
ὀνομάτων ὁμολογία, ἀνόνητα δὲ τὰ ἔ, τῆς ἐκκλησίας, ἐν δὲ τοῖς ἕἔ. 
τούτοις ἐστὶν ἡ σφραγίς, ἡ προσευχή, τὸ βάπτισμα κτλ. ΟΥΟΝ 55. ΜΉ, 
ττ(2 Ρ.270.320; 1.4:.8800). 

εἰδαίνω, ἔγοτο, ΤΑΤΉ ργορἧ.2(}1.28. τοῦ πᾺ). 
Ἐεἰδεάρχις, ἡ, δσμγεε οὐ ἔονηι, ξογηπαὶ ῥγέμείρὶε, ΤΟ. ΑΥΦ..2.τὸ 

(Μ].3.6480). 
εἰδέχθεια, ἢ, ἐρίϊπέ5ς, [π|. δα τηφρῖ. ἡ ψυχὴ ἐνοῦσα μὲν αὐτῷ 536. 

σώματι], καλὸν αὐτὸ δείκνυσιν, ὅταν δὲ αὐτὸ ἐρημώσῃ τῆς οἰκείας ἐνερ- 
γείας...εἰ, γίνεται πολλή"..«οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα ὅταν ἔρημον καταλίπῃ 

᾿ «ἡ εἰς (χγβ.ηοηι. 5.4 1π 
Ἐρλ.(ατ.37..,8); τηςῖ, ἐλεπρώθη τῇ εἰς ... τῆς ἁμαρτίας ΤΟγτ. οἰ 7} )} 
(6ῤ,οα ; Μ.77.11888}; Μαχ.ρ.4(Μ.ο:. 41); εαἱ. Αροε. 6: τόῥ. 420.0). 

εἰδεχθής, μιοίγ; γιεῖ,, υἱΐο, γερμίείυε ὃ δὲ ἐπὶ γαστέρα... «βίος... 
εἰ. ΟἸοτη. ῥγοὶ. 3(0.258.0; Μ8. 6ο88); οἵ δοίίοηβ οὗ πογδίῖοβ, ἔπι5..,(, 
Δ.64{(Ρ.τττ1.34; Μ.20.11400});3 ἘΒαβ.ἠομπιῃ ᾿ς, 2οί(ι 1206; Μ|29.3170); 
Οτ Ν ν85.}}015.2 ἴῃ (απὶ. (Μ.44.7800); πεῖ, 85. βυυῦϑί,, ΟΠ υνβ. ἤθη. 

. 34.4 τῇ Μ|.(7. 3058}; οὗ ργὰνς τοῦ τόπον τὸ εἰ, 1ᾶᾳ. Τπάγ.ι.0(1.120); 
Οντ.ς.41: 6 (Μ.69.τοοςᾺ) ; 1α,.1ς..ς.4(2.822}}; ΤΒάϊ.ερ.40(4.1τοβ). 

Ἐεἰδεχθῶς, γεῤριἰδτυεῖν, ΟΥΝ γ 55. νοῦ, Ο}».(Ρ.132.23; Μ.46.241ΑᾺ}. 
εἴδησις, ἡ, ξηοιρίοάσε; Ἐ. οὗ το] ρίοιβ Κηον]θᾶρο, χορ. Μέ.το:20 

γνῶσιν γὰρ σημαίνει ἡ τοῦ ὀνόματος εἴ. καὶ ἡ τοῦ εὐαγγελίου νόησις 
(Ἰεπι. 5 γ7.4.4{0.255.23;Μ.8.12204Α}; τὴν τῶν θείων εἴ. 1ὃ.5.1(0.354.6; 
Μ.0.688) ; 26.6,8(ρ.464.1τ ; 2850} ; ἐν τούτῳ γὰρ ἡ ἀληθής ἐστιν εἴ, τοῦ 
ζητουμένου, τὸ ἐν τούτῳ τὸ ἰδεῖν, ἐν τῷ μὴ ἰδεῖν. ὅτε ὑπέρκειται 
πάσης εἴ, τὰ ζητούμενον συ Νυβ5.υ. 19ς5.(Μ1.44.31174}; ἘΡΙΡΙ ἦαον. 

69.432(Ρ.191.17; Μ.42. 606); Ἔεχερ. ]ο.τοττ4, τὴν γνῶσιν ἐν τούτοις 
ἰά φάογιτοί(τ.3698); οὗ 

αἰνίμε Κηονίεάρο, Το. ἀσ..η.7.2(Μ.32,8604) αἷἱ, 5. νοῦς; 2. οἵ 
αἰογεης κίπαϑ οὗ Κπονίβάρα; χεῖ, δπ.4:τ τὴν μὲν πρώτην εἴς... 
περὶ εἰ. καὶ ὁράσεως συνισταμένης λέγει καὶ διὰ ἐννοίας, περὶ δὲ τῆς 
δευτέρας γνώσεως περὶ εἰ. διὰ χρήσεως ἀπαγγέλλει ἘΡΙΡἢ ἀαογ.69.46 
(ρΡ.193.171},;.Μ.42.2738); 3. ἐν εἰ, κηποιοϊηρὶν ὁ ἐν εἰ. ἐκδοὺς αἱρετικῷ 
ἐδίαν κτῆσιν ΑἸ ΘΟΒοΟΙαβέ. εοἰϊ.2.3(0.37); α. σοι. τοτέξ ἐς ἐηοιυϊοάρε 
οὗ, ῬΠοῖ,πονος...τ4{(Μ.το4.6ο0Α). 

Ἐεϊδογραφία, ἡ, ραϊμίτηρ οὐ ἤρωνγες, τ. ΝαΣ.ἐαγηι.1.2.20.287(Μ.37. 

905). 
εἰδοποι-έω, 1. ἐππάμε τοί Κογῆι τὸ εἶδος, καθ᾽ ὃ “-εἴται ὁ Πέτρος 

καὶ ὁ Παῦλος ΜοΙ.γε5.1.22(0Ρ.245.τὸ ; Μ.41.1002Ὰ}; 1ὁ.1.23(Ρ.247.4, 
ν.]. ἐἰδιοποιοῦντος το020) ; ἃ5 ἃ αἸΝῚΠ6 δοίν!ν τὴν ὕλην προῦποοτήσας, 
εἰ, ὕστερον Υ.Ν42.0».44.4(31..36.6 000); τὸ ἀνείδεον εἰ, Του Ατιάπ. 
4.3(31.3.6074Ὰ); τὰς ἀμόρφους “-ὧν οὐσίας (60.Ῥ15.1δκ.1643(Μ.02. 
Ι 5034); οἴ Μαχ. απιδίς. (Μιρι.1228Α}); ταῖς οἱοϊδιαρ οἵ πεν ]γ- ῬδΡ- 
11ΖΕ 6 τὸ ἀνείδεον “«-εἴται ἸϑΊοπ,, ΑΥ.6.}.2.3. 8(Μ.3. 4040); : ΓΒτιβίο]. ὃ γὰρ 
ἀσώματος, ἑαυτὸν τῇ προσλήψει τῆς σαρκὸς “ἦσας Πα. φεεεης. (Μ. 
ὅς.11450); Ζριστὸν...τῇ..-«ἐνανθρωπήσει...ἐξ ἡμῶν “-οὐμεν ον ΠΙΟΝ. 

Αὐνδ.ἢ.3.3.τ(Μ.3,4440); ““εἴται γὰρ νοητῶς τὸ θεῖον οὕτως [50. 1} 
ΟΒη51] ὕνσ. 5.4.4(2.6588}; Νεοβίοδη εἰδοποιηθέντα θεόν, οὐκ ὄντα 
δὲ τοῦτο..., ἄνθρωπον ἸΔ Οὐγαρ, (π᾿ .731Ὲ}} 2. ἐασήϊου τὴ ἐπ ᾿αλίονη 
οἔ, νυ. εἰμ. (63.172Ὲ}; Οἵ σοπίοιηρ]δίζνοβ πρὸς τὴν..«νοητὴν εὐπρέ- 
πειαν...«τὸ νοερὸν ἑαυτῶν ἀμεταστρέπτως “-οὔντες 1)]1Οη. ΑΥ.6.ἢ..4.3.1 
(Μ.3.4730); 3. ερηδίτμίθ ἃ φρόοῖες οὐκ ἀνάγκη δὲ πάσας λέγειν 
ἑκάστου τὰς διαφοράς, ἀλλὰ τὰς “«οοὐσας (6π|.5ἐγ.8,δίρ,91.0; Μ.0. 
5848); Ρ855., δό ἀϊυϊάφά τηὶο Ἐρεοῖθς μίαν μὲν εἶναι τῇ φύσει τὴν 
ἀρετήν, "εἶσθαι δὲ αὐτὴν ἐν ταῖς δυνάμεσι τῆς ψυχῆς Ἐναρτ, Ροπὶ, 
ἐαρυῤγαεὶ.Β οὐ( Μ.40.1252.}. 

εἰδοποίησις, ἡ, τηακτηρ οὗ ἃ ἔογηὶ, ξαβεϊοηΐηρ ἰὸ αὶ Ραϊίονη, { [αδῖ. 
ερη μὲ 51(Μ,6.15440); γτ.αάογ. τοί. 5550). 

εἰδοποιΐα, ἡ, 1. ῥγοάμείίον οὗ δονγτης, οηργαυΐηρ ᾿ριαᾶρές, ἃ5. ἀἰνὶηα 
ϑοινν ; [ἢ τηδῖ, 1ηἱουρσοίαϊςιοπ οἱ ἰδ ΌΪο5. οἱ ἀροαϊοριιο θεοῦ... 
γραφὴ καὶ εἰ, ἐναποκειμένη τῇ πλακὶ δημιουργία τοῦ κόσμου τυγχά- 
νει (Ἰοπι. ἐγι6,χδ(ρ.400.18; Μ.9.3570); Βιοπ.ἀσ 4.5.4.3(Μ.4.6074}; 
2. εἐἰαγαείογίξίϊε Κογηπαϊοι, εἰγμείηγε, Μαχ. Ξεἰοί.ε...2.5(Μ.4.480}; 
τεῖ, ὅοὸῃ ἁπάσης τῆς εἰ. δημιουργός Ἰά.Ξεἰοϊ. ἀ.η.2.το( Μ.4.220}}. 

εἰδοποιός, ἐγεαϊῊρ οὐ ρίυτηρ ἔοι, οἱ ὅοη ἀόρατον λόγον τὸν δὴ 
τοῦ παντὸς εἰ, Ἰδπ5.., ττίρ.227.ς ; Μ.20.12814}; τοῦ ᾿Ιησοῦ θεότης ..- 
εἶδος εἰ, ἐν τοῖς ἀνειδέοις Τλοπ, τ. 4.5.2.το( Μ.3.6480) ; τὁ.4.18(716Ὰ}; 
18.4.350(1368}; Ζασῃ. Μιτ ορ (Μ.8ς.ιχοιο) ; Ἱνεοιὶ. ΠΝ ἐεί, τ. 2(Μ.86. 
15248); οὗ Π)εν]] ὁ εἰ. τῶν παθῶν ΤΟγτ.εοἱ  ΤίδΑ,65Ε ; Μ,77.12690). 

εἶδος, τό, ζογηῃ!; 1. εἴ. οὐσία δέ ἐστιν, ἤτοι φύσις, παρ᾽ αὐτοῖς [Ξς΄. 
[Δ ΈΠ.615}, ὅπερ οὗ φιλόσοφοι λέγουσιν εἶ. εἶ, δέ, τὸ κατὰ πολλῶν καὶ 



εἴδω 

διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ λεγόμενον {1 ξοπῖ. Β. 56 τ υ(Μ.86.11034}; 
Ῥοεὶ. Ῥαὶν.533(0.258.1τ5); 2. φτηιαϊογία! σἤαρο, ἔογηις ἀεδηϊεαὰ οἵ σοά, 
ον. ΟἸρηι.τ.το; 8. 5ἤαρε, ξογηι, ἐχρυεβείοη, (μτίβῖοὶ. εἶ. τοῦ θεοῦ 
(τοῦ, ὥθη.32:20) ἰἀοπβοα τ ΟἸὨχίβῖ, Οντ πος. τ (5.117) τὸ εἶ. 
αὐτοῦ τοῦ γεγεννηκότος ἰἅ.ΔΊ1α]. Τγίη.π(5,. 5580); ΜΑΠΊΓΗ., ΟΡΡ. τεβ! ον 
ὁ υἱὸς μετεσχημάτισεν ἑαυτὸν εἰς ἀνθρώπου εἷ. ... μὴ ὧν ἄνθρωπος 
Ηδεροπι. Αγελ.βίρ.12.11; Μ.10.14408); 4. Κἰμα, Ξῤδεῖες τὸ τῆς συμ- 
βολικῆς ἑρμηνείας εἷ. ΟἸεπι.» γ.5.8(ρ.357.4; Μ.0.738); εἶ, εὐχῆς 1.1. 
(ρ.30.12; 4564); οὐ μόνον περῖ τι ἕν εἷ. τὴν ἐγκράτειαν συνορᾶν προσήκει 
2}.3.7(0.223.5; Ν.8.1τ618)}; Ηονμ.ΟἸθηιττ.27; ϑαταρ  ]αη. 4π(ρ.ὅ3; 
Μ.18.12320))} 5. κατ᾽ εἶδος ἀερογ ΤῊ 10 σρεεῖες, Ογυ. Ἡ. καἰδελ. τος; 
πδῆςο ἱμαιυϊάμαϊν, ἐπ ἀοίαϊ!, Η ον, ΟἾενηι.4.24; ΟὈτγϑ. δον. 26.8 τῇ 
Μι.(7.3258); 6. τεῦ, φοσ. 5:7, σῖρη! ἀπὰ τῆς ἐν πίστει χάριτος, εἰς τὴν 
κατ᾽ εἶδος χάριν ΜαΧ.ΡΙν εἰ. 24(Δ.01.7054); 7. ῥανίγ ἐκτιθέσθωσαν 
τὰ ὁμολογηθέντα ἀμφοτέροις εἴ. Ῥεν5.(ρ.44.15). ᾿ 

εἴδω, ν. ὁράω, οἶδα. : 
εἰδωλεῖον, τό, 140} ἱφιρῖε, 4..}0.38(ρ.τγα.1); 1δ.30(Ρ.170.15); 4. 

Τπαδά. (Ρ.275.15); Αἰης. ἐῤ. Αγ]ο!,4(ρ.6ο.το; Μ.το,θοᾺ); λατρεία δέ 
ἐστι διαβόλου, ἡ ἐν εἰδωλείοις εὐχή Οντ. ἢ εαἰθεΐι το. δ; ταεῖ, εἴ που εἰ, 
φκοδόμηται εἰς τὴν καρδίαν Οτιβονιι τό ἐπ 76γ.(0.τ6.1; Νί.13.2760). 

Ἐεἰδωλιανός, ᾿ἑάοϊταη᾽, ἀοτοραίουν παῖδ ΙΓ Ρὶπὶ ΟἿ ΘΙΏΡΕΙΟΥΙ 
7Τα118ι, Οτ ΝΑ 2.0ν.4.71(Μ.25.6044}. 

εἰδωλικός, 1. ῥεγίαϊηίηρ ἰο τάοἰς, οὗ Ἰάοἷς, οὗ ΜΓΟΙΘὨῚΡ εἰ, πανηγύρεις 
Οντ. Ἡ. εαϊδεῖ. το. ; εἰ. θυσίαι 1 Ταδῖ φμ.6 γε: .83(Μ.6.13240); 7.0. 
Β.7.τ}1.οδ.864Α); οἵ βαποίιιατίεβ, (μσυβιλοη, 8.5 ἴω 2 Τύη (ττ. 
7138); Τμάᾶτ.}.4.5.3.2(3.915); 170.}).8..7.2(8178); ἔχονε.(ρ.344); οὗ 
πδῖηθ5, Επ5.,.. ττίρ.947.1; Μ. 20, 15044); 2. τορος ρῥιης ταοῖς, 
ἑάοϊαίγοις ποιητὴς εἰ, ΟἸδτα. ῥγοὶ.2(0.13.22; Μ.8.}}4}; εἰ, πλάνη Ἐλι8. 
1. .4.3](0.122.15; Ν.2ο 1180); ΟὈντιαάον.τ4{(1.4840); ὙΠαι.ἢ.6.5.22.1 
(3.1οπο); Β45.56}.0».27.2(}1.8ς,3134}; 70.Ε]εοῖνυ. Τ γε. (0.113); 10. 
Υ Ἡ ἑκοη. (ΝΜ .96.13400) ; ἸσοποοΙαβεὶς νίονν [εἰκονικῆς ἀναστηλώσεως] 
οὐ μεταληφθείσης.. εἰς εἰ, προσκύνησιν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ Τάτ. 
Θευᾷ. ατνν τ. 2(Μ.00.3208); τηαβο. 85. βαρδβί., Ῥεῖχ, ΑἹ. θρηνεῖ, 
(Μ1.232.128 5 Β)ρ. Τα .ἐ..6.4.22.22} ποῖ. 85 5 5ϊ. τὸ τῶν εἰ. πρᾶξαι 
Ομ σνβ. ον,.3.5 ἴῃ τ ΤΑδ55.(11.4478Ὲ)} 3. τἀοί-ἶτξο, δ]ααῖηρ τὸ ἀπαπ 
ἘΠδουΐθβ, τεῦ, 15.42:τὸ οὐκ ἐκβάλλων. τὸν υἱόν, τοῦτό ῴησιν, ἀλλ᾽ ὅτι 
θεὸς εἰ. μετ᾽ ἐμὲ οὐκ ἔστιν (Ὠτγπ5.ἤοηι.4.2 ἐμ 70.(8.200) ; 1.(29Ὲ). 

εἰδωλικῶς, 1. 1} αὶ εργίαϊη, ἔογηι ΟΥ Ἰριαρθ, ΟΡΡ. λογικῶς, {7α5ἴ. 
φιςγ. (Μ.6.14138); 2. ἑαἀοϊαίγοιεῖν, ΤΒάτιϑιαα, αηέῖνγ.3,3.τ4( 00. 
4250). 

Ἐεϊἰδωλογραφέω, γεῤγεξομὶ, Ν ̓ γασει. ττ( .79.1ο73Δ}). 
Ἐεἰδωλογραφία, ἡ, ραϊηπίεά 1ἀοἱ, τοῦ. ᾿σοποοίαβς σομίτονουθν μὴ 

λέγε ταύτας...στηλογραφίας, ἀλλ᾽ εἰ, ϑίερῃ. δου, δε} (Μ.τοο. 

11578). 
Ἐεϊἰδωλοθύτης, ὁ, 0η6 τοῆσ Ξαργίβοος ἰο Ἰάοὶς, ἐοἶ τὐοΥ ΣΡ ΕΥ οὐκ 

αἰσχύνονται οἱ ᾿Ιουδαῖοι εἰ. ἡμᾶς..-ὀνομάζοντες Ὀτα], Ολγίπι, οἱ {.13 
(Ρ.74.1τ0) οὐ [Απϑϑβι.5. }μά ἀἸἰςΡ.2(Μ.80.12338)., 

εἰδωλόθυτον, τό, γηεαΐ δαονῖβεε 1ο ἰάοὶς, ἀ58ὲ Του] ἄθτι το ΟΜ τ]5- 
εἰδιιϑ, οὔ σ,15:20 ; ἀπὸ. δὲ τοῦ εἰ, λίαν πρόσεχε [14.6.3 Τυϑῖ. ἀ͵αἰ,34. 
8(,1.6.5408); 1Ὁ.35.τ(1,0.); Οἷδηα, ραδά,2.τ{ρ.159.12; Μ.8.2924}); 10. 
(ρ.τ66.14:; 4058}; Ογνεσηῖρι. 11.1.2 ἴῃ ΜΠ. (ρ.54.1; Μ.13.0410); Αϑί, 
Απχι ον τ4(Μ.40.53840) ; αὶ Δ]Π]οννεα ὃν Ψαϊοη ἴδῃ εἰ, ἀδιαφόρως 
ἐσθίουσι Ἰτεπἐαθν.τ.6. (1.7. 5084); ἀπαᾷ ΒαβἸ] 65, Επ5,}.6,4.1.1(Μ. 
20.3174}). 

εἰδωλολατρ(θ)ία, ἡ, Σἀοϊαίνν; 1. ἀεπ ΠΟ μ 5 δα 5ΟῸΡς εἰ, ἐκ τοῦ 
ἑνὸς εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπινέμησίς ἐστι θεούς (ἴδτη.5,».3.12(0.227.το; 
Μ,8,τ1808); ἃ. βρβθοῖθβ οἵ ἑοταϊοδέϊου, 1Ὁ.6.τ6(ρ.507.14; Μ.9.3778)}; 
10.7.χ(ρ.54.τὸ; 5048); Ορρ. γνῶσις τοῦ θεοῦ, Μεῖῃ.5»7η.17.6(ρ.77.1; 
Μ.18.1220); ρτεαίεβί βίη, Οοηδὶ, Αρῥ.2.23.1: ἴλο]. 88. οὗἩ σΠΔΤΙΠΒ, 
ΟΠ συβ ίονι. δι 5 ὑτε Οοἱ (ττ.387Δ,0); 2. ἴὰ ρβ.,, Βαγη.16.7; 1.20.1 
Ταβι. 41α1.22.τ(.6.5 218}; [τεη.᾿αεγ.5.29.2(Μ.7.12024}; ΟἸεῖα, ῥαεά. 
2.το(ρ.210.28; Ν.8.το44)}; Οτεἰς.τ. (ρ.58,21; Μιττ. 6644); ΟΥ̓Κ, 
εαἰδε.4.6;: 3. σαυδεβ; αἀπιηκθηησδθ δηα Οἴμοι νἱοςβ, ᾿Ὁ14.3.4; 
οοναιουιδηθββ, ΤΣ. {4.10.1 5π ἴῃ ρθη... ΣΗΡΡ. ..21 τῷ ῬΥ.(ρ.τό3.το; 
Μ.1το, δια); Ατῇ, σομὶ.8(}}1,25.174)};} τὰ ἐθνικὰ ἐπιτηδεύματα ἀπὸ 
κληδονισμῶν τὴν ἀρχὴν λαβόντα, διὰ φιλαργυρίας καὶ ἱππομανίας 
προκόψαντα, εἰς εἰ. ἐξώκειλε 8Β45.1ς.82(τ.426Ὰ ; Μ.30.25320)} ;: Ὠετο- 
ΌΤΒΠΙΡ, ΟΠ σγβ, λοι. 26.4 τῇ 20 ογ.(το.623Ε); ΡΙοῖ5 οἵ εν, Βα8.5ε]. 
ΟΥ.23.τ(Μ.8ς.2724} ; 4. Ῥτοι Πο5, ΟἸεα ῥγολιδίρ.ὅτ1.το; Μ.8.1024}; 
14.εἰν.6.τό(ρ.5οχ.13; Μ.0.5644); Β85.36].0}.6.2(Ν 8,808); εἵλετο [36. 
8 ΤΟΙ ο1] μᾶλλον νεκρὸν τὸ παιδίον ἰδεῖν, ἢ εἰδωλολατρείας ἀνασχέσθαι 
ΟὨγγβ. ον. 8. κα 1η Οοἱ (ττ.386Ὲ); 5. ἀεπουησοα ὄνεπ ὈΥ ῬΑΡΆΠ5, 
ΟἸειη. εἰσι. ταίρ.4οτ.Ι; Μ.0.1688) ; ἔον τποϑβς βαϊναϊίοι [{5 γα] οί] ἰδ 
ῃδοεβϑατν, 1}.6.δ(ρ.454.4; 2658); 6. εἔεοῦϑ οἱ ἐν τῇ εἰ. κατορωρυγμένον 
ἔχοντες τὸ ἡγεμονικόν (ἸΕτΩ.ε}7.6,6(0.453.27; Μ.0.2654}; τη 8 Ρεσ- 
ἄϊίση, Ας ρερ. 20 (}.25.608); 7. [18 ἀεϑίπισίίοα Ὁν ΟΗγίβε, ἐδι1 
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(54); ἴἃ ἕο. 3ο.6(Ν1.2ς. 1480); εβρ. Ἰβσουρῃ δϑαττροίίοη, 16.50.6 
(1850); [Πτουρ Βαρίίπαι, Ομτγ 5. ον ἦρι τον. 10: 1(3.2354}; [χουρ 
ἀρατῃ οὗ α πιατένυ, 27, ΤἼάοι.3(Ρ.131.18); 8. τιεϊδρἤῃουβ ἐξ εἶ, ... ἣν 
καλεῖ Βαβυλῶνα Οὐ. [..33 ἴῃ 76’.(Ρ.215.21) ΠΚφηςα τὸ οουά, {Β45. 
1ς.αλί(τ. 5470; Μ.30.9080) ; 9, ἐχερ. 00].3: 5 αὐτὸ [36. φιλαργυρίαν] εἰ, 
ἐκάλεσεν ὃ Παῦλος. .«διατέ δὲ εἰ. φησίν; ἔχουσι πολλοὶ χρήματα, καὶ 
χρήσασθαι αὐτοῖς οὐ τολμῶσιν, ἀλλὰ ἀφιεροῦσιν... καθάπερ τινῶν ἀνα- 
βημάτων οὐ τολμῶντες ἅψασθαι (ῃγνβ. ἤσηι. ὅ 5.3 ἴῃ 0.(8.2020); 
10. εςο]. Ιερ᾽5ἰαἰίοι, οα μθίμεσ ροϑὺ- θαρείβηιαὶ ἰΔοΙαἴτν σδῃ θὲ δὈ- 
βοϊνε οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἑαυτοῖς τινες ἐπιτρέψαντες τὰ ὑπὲρ τὴν ἱερατικὴν 
ἀξίαν... αὐχοῦσιν ὡς δυνάμενοι καὶ εἰ. συγχωρεῖν ΟΥ ον. 28. το(ρ.381.14; 
Μ.1τ. 5298); θῖ οἵ. 1ἃ (εἰς.3.51(0.247.228.; ΜΙτ 888,0) ; οἱ δὲ ἐλεύ- 
θεροι ἐν τριοὶν ἔτεσιν ἐξετασθήσονται ἐν μετανοίᾳ... τοὺς δὲ συνδούλους 
ἑαυτῶν ἑλκύσαντες ἐπὶ εἰ, ῬεῖγΙ ΑἸ]. ρ. απ (Μ.18.4808); δπᾶ- 
{πεπιαιίζεᾷ, ΟἹ, δοά,εαη.25; 11. Βογεῖ,, ϑθοη Μαριβ᾽ (οϑομίηρ 
ἐνδιαφορεῖν..«πρὸς τὴν εἰ, Οτἧ( εἰς.6.ττίρ.81.253; Μ.11.13084}; Ατίδη- 
ἶβῃι πᾶσαν τὴν διὰ τῶν σοφισμάτων κατασκευὴν τὴν περὶ τοῦ μὴ εἶναί 
ποτε τὸν ὄντως ὄντα..«τροπὴν εἰς εἰ, εἶναι διοριζόμεθα ΟΥΝ γ55. πη. 
8(2 Ρ.χ79.1; Μ.45.7728); οαἰ δα νέα εἰ,, ἐδιττί2 Ρ.271.28; 8814); 
12. Ἰοοποοϊαϑίβ᾽ ἔξατ [μλὶ νοπογδίίοη οὐ ἰσοηβ τρῃς Ἰεδα ἴο εἰ,, 
Τμάτιϑευᾷ, αμεγν.2 Ῥτοετη.(Μ.99.352})}. 

κεϊἰδωλολατρεύω, τρον ἢ Ἰάοὶς, ΤΗΙΡΡ.ἰἠεοῤἧιτο(ρ.263.2; Μ.1ο. 
8600) ; Ἐπι5.ε..}.2.22(ρ.132.τῸ; Μ.24.960.). 

Ἑεϊδωλολατρ-έω, τρονς πὴ Ἰάοίς; 1. ἴῃ σεη., 7.1 ευ.τητὰ; Ταβῖ, 
ἀϊαϊ, το. 6(Μ.6. 5174}; ΟἸεμα, ῥασά.γ.τοίρ.143.4; Μ.8.3574); ΟΥὐριαγὶ, 17 
(ρ.16.1; Μ.ττ,5840); ορρΡ. θεολατρέω, ΜεΙῃ.γ65.2.4{Ρ.325.18; Μ.41. 
11680); Επ5.ν.(.2.2ο(ρ.49.14; Μ.20.0978); 2. οὗ -"οὖὔντες σοηδοηληθα 
ΌΥ βου ρίατε, [Β45.15.2το(1.5448; Μ.30.500Ὰ}; ΟΠγν5.ἢ}0᾽5.3.5.1 ΤΉ 
Μι(7.2908); 3. οὗ ΟΠ Β δ π5 ; Γσοῦρηι οονψατγάϊοα, Ηδυτ ηαηά.11.4 
ἰᾶ.οἶρι..21.3} πεῖσαι μὲν ὁ ἐχθρὸς οὐ δύναται πρὸς τὸ “-εἶν βιάσασθαι 
δὲ βούλεται...προσέχωμεν οὖν, μήποτε “"ἥἤσωμεν ΟΥ»αΥ!. 22(Ρ.28, 
“ΕΠ; Μ.ιτ δ 414,8); Οἢτυβλονι. δι 5 τη (οἱ (τ1.388.); 4. οὗ Πεγεῖῖοβ: 
Θατηδυιῖδηβ ἡ αἵρεσις... ἐν ἑαυτῇ δὲ “-οὔσα κατ᾽ ἄγνοιαν ἘΡΙΡΗ κεν. 
9.2(ρ.199.3,9; Μ.41.2248,0); Αὐδηθ. μήτε διὰ τῆς τοῦ κτίσματος 
προσκυνήσεως τῷ πτώματι τῶν --οὔντων συγκαταπίπτοντες ΟΥΝΥ55, 
Ἐμην4(2 Ρ.11.8; Μ.45.6440); τί οὖν ποιοῦσιν οἱ λέγοντες, ὅτι κτιστός 
[30. 501] ἐστε ;...«εἰς. προσκυνοῦσιν, «τοῦσι 14. Π4.(Μ.45.137Ὰ}; 5. δ.» 
οὗ δαἀάιοιίοη ἴο πιδίοσίαὶ Ὀοαπῖν, (Ἰεπ,.)αδά.2. το(Ρ.220.17; Μ. δ. 
524Ὰ}; οἵ,ἴδ.2.12(0.233.8; 5524). 

εἰδωλολάτρης, ὁ, ἐἀΔοϊ-τοονερῥρεν, Ἰοίαίον καὶ αὐτοὺς [56. σεῃ- 
11165] εἰ, ὄντας κατηξίωσε [30. σοα]} γνῶναι τὴν βουλὴν αὐτοῦ [αβῖ. 
4τα].τ30.4(Ν.6.7808); Τεννθ σπαυρεα ψ ἢ Βεὶπρ εἰ., 1Ὁ.93.4(6970); 
ΟἸετα, ῥγοὶ, Β(ρ.6τ1.1,5; Μ.8.1δ00); Ἐδ5.4,6.1τ,6(ρ.32.28; Μ.22.640); 
{865.1-ς.26ο(1.571Ὰ; Μ.30.573})}; ἰοἰοταῖε Ὁγ (σοᾶ᾽ 5 ραϊίεποοθ, Όυγ. 
Ἠ.εαἰρεῖ.8.4; οἵ Ραυβοβ σΟΠΒ. τἰπρ βοοίϊῃβαγεῦβ, Ἠδυπλ πα, τι.4; 
ἀινδυ]οῖουβ ρεορὶθ, Οὐ ΝαΖιοαγη1.1.2.28,572(Ν}.37.8834); εἰ. δ᾽ Ἄρειος 
μιμούμενος ΑἸΠΡᾺ. δείδς. οΣ(Μ.37. 1500}; εἰ δέ τις υἱοῦ ὄνομα τῇ 
κτίσει τίθεται, ἐν τοῖς εἰ, τετάξεται τ Ν 85. μη. .4(2 Ρ.090.24; Μ,45. 
668); Ογγ. με. (ρ.6ο.22 ; 53.Υ704}; οΥ̓ΠΟάῸΧ σΔ116 εἰ, Όν Ἰσοπο- 
οἰαϑίς, στ. 1 Ῥαραὰ ερ.] ἐ0η5.1τ(Ώ.4.4Ὰ}. 

Ἀεϊἰδωλολατρικῶς, 1τἀοἰαίγοιεῖν, ΜΙ. Ῥίον.τ6.τ. 
δ εἰδωλολάτρις, ἡ, ἑάοἰαίγεςς, ΟὨγγϑ ἤον. το.3 ἴῃ τ ογίτο. 20), ν.]. 

-ἡς}; Ἰᾶ μου. 8, 5 τῇ Οοἱ (αχ.286Ὲ, γν.1]. -εία, -ἰα); 10.129. βιά, ἀογηι.ο 
(Μ.05.2520); 5 δα], πόλις..«πικρὰ καὶ εἰ, Ογγ. ΔΊ τεί,.τ4(3.4030). 

Ἐεϊἰδωλολατρισμός, ὁ, τὠοίαίνν, ρος. Βων.τ53(0.93.18). 
κεἰδωλομανέω, δὲ τάοἰ-τπά, ΟτιΝ γββιυ. Δ105.(Ν1.44.3034}}; 140». 

ἄον.τ(ρ.22.3; Μ.44.11220}; οἵ Αὐἰμϑηΐίδηβ, τα. ἐδ (Μ.46.5574}; 1α. 
Ἐπηπιπί Ρ του. ; Μ.45.6774)}; Ἐναρτοε.τοττ(ρ ιδιτό; Μ.86.24404); 
{σε Νὰ αἱαὶ. τττί δ, 38.980). 

πεἰδωλομανής; ταοἰ-τπαΐ, Ἰἀοίαίγοις τῆς ψυχῆς κινήσεις εἰ. Αἴῆδπονσ, 
ἰερ.27.τ(Μ.6.9534}); Ματο, δου, ον. 40; εἰ, πλάνη ΤΟ ΟΠ γνβ. ῥαςοῖ,. 
δ, (ρ.141.5; 88.2670); ΟγτιΟς.τί3.8Ε); ἀπάτη εἰ. Ἰα Ζαεῖ κο(3.730Ὰ}; 
85 5058:., “«1565.1τ2(Ρ.56.2); ΡῃΓΟΔΥρ. απ. ττ(}].40.450); Μάτο δα. 
τ Ῥον}ἢ.75. 

κεϊἰδωλομανία, ἡ, 1ἀοἰ-ταάηεες, τιαάηθςς οὗ Ἰάοίαιγν, ἴτεα. Ξε 
εἰδωλολατρία, 44. Βαγη.τδ(ρ.208.1); 4. Το. δ(0.28.16); εἴθε μέχρις 
ἀρρένων εἱστήκει... εἰ., καὶ μὴ εἰς θηλείας κατέφερον τὴν θείαν 
προσηγορίαν ΑἸῊρεπί. τοί .25.210); εἰ, καὶ ἀθεότης τᾶ 1η-ς.14..(Μ-. 
25.1200}; «ΦΔἰγυπτιακὴ εἰ, {Β85..ς.6(1.3828 ; Μ.30.1294}; ἀδΙλΟΠ5 
ψοσκίηρ τουρῇ ἴτ, ΟτΝ ν55.0», εαἰδεῖ, τϑ(ρ.75.3; Μ.45.530); 1(.Ὁ. 
Ον Τα. (.46.0130}; ἘΡΙΡ ἤαθν.32.3(0Ρ.442.10; Μι41. 5480) ; ΝῚ. 
ε}}.1.75(.79.116Ὰ}; 170.1).“γἱοηιιο(ρ.1οο.33; Μ.06.13174)}. 

εἰδωλόμορφος, ἐἀοϊ-ςμαρεά εἰ, ὕλαι Ἐυιδιι θη ξακί. 2 5(0.55.28; Μ.18, 
6654); ἘΒα8.εογρ δ. (}.30.8210). 

εἴδωλον, τό, Α. γαἰξε ροά, τοὶ, ἀοῖ. εἶδος ργασεε ξογήπαν βοηπαί, αὖ 
δ0 μὲν ἀϊριμμογθηι εἰ, ἀϑάμοί}, ἀϑς αρμα Ἠος5 ξογημμίαηε ξέε}. 



εἰδωλοπλαστέω 

ἸΦΊΠΗΡ ΟἾ2915 ξογηια τοὶ γζογηία Ἰάοίμην 56 ἀΐεὶ ἐχροςεῖί, Τοσχί. δ 
:4οϊοίαίγτα 4(Μ.Ρ],.1.6654}); 1. οἱἩ Ῥαρδὴ σοάβ, Βαρη.4.8; 1.0.6; 
{π8{. ταῤοΐϊ,δ4.τ(}1.6.4250); 14. 2αρῤοΐ, τ. κ(1.6.4640}; Αἰπεπαρ ον. 
15.1(Μ.6.920Ὰ); [το λα6γ.1.6.3(}.7.5ο8.); Πον ΟἸοιμ.το,; ΑἸΝ, 
επί τ 5(Μ.25.328); 2. γε]εοϊοα ; 8. Όν ράρβϑῃ {πίμκοῦβ, ΟἸθυη. ον. 5.14. 
(Ρ.402.1ς ; Μ.9.1608); Ὁ. Ὀν Ογιβίδηβ, 2 δι. τ. ; πῶς .««θεοὶ τὰ 
εἴ, ..- ἀκάθαρτα πνεύματα; (ἴοπιὶ ῥγοί.4{0.43.2-; Μι8, το 20); τὰ εἴ. τῶν 
ἐθνῶν δαιμόνια ΟΥομαγὶ, 52(ρ.28.8 ; Μ.11.6048); ΠΗ »».ΟἼθηι. 8.22; οὐκ 
ἔστι σώφρων ἐν τοῖς εἰ, ἸΏ. ροηΐ, 25 (Ν1.25.400)}; α. Ῥάρϑῃ ΟὈ] ΘΟ Ο8 
ἴο Ομηβίδη αἰὐεμᾶθ καταγέλαστοι, τοὺς μὲν ἄλλους... θεοὺς ὡς εἴ, 
βλασφημοῦντες, τὸν δὲ καὶ αὐτῶν ὡς..«εἰ, ἀθλιώτερον καὶ μηδὲ εἴ. ἔτι 
ἀλλ᾽ ζὄντ)ως νεκρὸν σέβοντες (Ε]ς,.ΔΡ.ΟΥ(εἰς.7.236(ρ.186.24{Π. ; ΜΙ. 
1472Ἀ.,8}); τοί 188] ο νουΒ ΠΡ 140]5 ἀἸβοιιβθθα, (6]5.2}.8,24(0.240.28Ή, ; 
1552.,8); ὅ.. 5ΡΘΟΙΑΙ ΠΠτασξου 5Έ 105; 14015 ἀ6δα, ἤδηος στονηδα 
ΠῚ ἤοντοῦβ, οσόνῃ Ὀαίηρ' 5υσαθοὶ οὗ ἔγεβάοπι ἔγζοπι οασθ, (θα. 
Ῥαεί.2.8(0.2ο2.1; Μ.8.4848}; εἴ. ... τῇ φύσει ἐστὶ ψευδῆ Οτιδονι. τό. 8 
ἴῃ: [6γ.(ρ.140.23; Μ.13.4408); Ὀεϊῃρ ποιῃῖπρ, Εἤονι Οἰθηκ.χ1.13; γ6- 
Β.1ΟΤΕΩ͂ το φετίδίη 1ος4111ε5 ἀπά πδίίοηβ, ΑἸ, ἔηε.46.5(}}.2:5.180Ὰ}; 
ὯΟ ΧΟΒΌΤΤΘΟΓΟΙ ἴου {Π6Π}, 16. πο. (850) ; 4. ΠὈοταίϊουι ἔγοτι ἔπθπὶ ΓΚ 
Ομ γῖβε, Ταβι.ἀταϊ,ττ2,6(Μ.6.7374}; ΑἸ ήτο, 31.20(Μ.25.1408}); 5. {Ποῖγ 
Ρτοίοπαρά μόνε αἰβοιιδ5εα, ΑἸΠδηαρ ἶερ.53,1(Ν1.6.041..,8); 6. {Πεῖτ 
ΨΟΥΒΒΣΡ ἱπβισαῖςα Ὀν ἀοηλοηβ, 1Ὁ.26.1(04900)) Οὐέ, 5. δαέμων; οἱ. 
ἄνισα εἴ, ... ἐν τῇ.οῤυπώσῃ ψυχῇ κατακέκρυπται ΟἸδτ ῥγοί, δ(ρ. 53, 
2; Μ.8.τ764Ὰ}; 7. ορρ.; 8. εἰκών; οὐδὲ τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ τὴν ζῶσαν 
δίκην εἰ, τῶν νεκρῶν καταστεπτέον (Ἰ]ετη. ῥαεά.2.ϑίρ.2ο2.6; Μ.8. 
4854); οι. Οἴἰδηιςττ 4: . ἀλήθεια, ΟἸδγα, ῥγοΐ. τίρ.6.1ο; Μ'8.6ο 4); ἐδ.} 
(Ρ.56.16: 1818); ΑΈἢ. ἔγηε.11.4(Μ1.25.1168); ς. Οοά πιστεύετε μὲν τοῖς 
εἰ, ... ἀπιστεῖτε δὲ τῷ θεῷ ΟἸογα, ῥγοὶ,4{ρ.47.17; Μ.8,1όο0); ΜοΙΒ, γος, 
1.32(ρ.268;τ4; Μ.4τιττ4); ΗονΟἰθητθ.τ4; ΑἸ ἴμεν. (1.25. 
1020); 8, Βεγδῖ, ; 8. σποξί, τὴν μὲν Ἀλήθειαν ὁρῶν εἴ, ὑπὸ Μάρκου 
γεγονυῖαν Ττρη, ἤαέν.1.15.4(0.7.6244); . Βαθ ἢ] αη σοποθρίϊοπ οὗ 
Ὁσοά σας εἰ,, Ἐππ5. 6, 1ἢ..20.τ(ρ.00.12; Μ.24.9008Β}; 6. Ἰσοποοίαβέ τὴν 
εἰκόνα τοῦ κυρίου...εἴ, πλάνης βλασφήμως ἀποκαλοίη ΤΠαάτ, ει, 
απ ῖνν.5 Ὁτοεῖη (Μ.00.3520); 9. 5[5. --- εἰδωλεῖον: τῶν ἐν Αἰγύπτῳ 
οἰκοδομηθέντων εἶ, ἘΡΙΡΗ. ἤα6᾽.22.2(0.247.2; Μ.4τ.2974}; ΟΠχνβ,ἤσηι. 
20.ΥὙ ἴῃ τον (το. τόβ})). 

Β. ῥβμαπίονῃ οὗ {τὲ νεἱμᾶ, 50. Ὅτοῦ. τεῦ, βρασαῃ ροᾶ εἴτε χρόνος 
ἐστὶν ὁ Κρόνος, μεταβάλλει, εἴτε καιρός, τρέπεται... οὔτε ἄρα ὁ Κρόνος 
οὔτε τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ εἴ. θεός ΑἸΒεπαρ, ἰε.22.ς5(}1.6.9270); οὗ ταξηΐαὶ 
ἸΠιβίουϑ. ἴῃ Ῥαραπ ἹΜΟΥΒΗΪΡ, 1.27. (0520); τ] ΟἷΔΥ οὐ ἄουθ]θ 
τΘΘΠ]ηρ Οὗ ΨΟΙΊ, τοῦ, σοϊάδη Τα] τὸ γοῦν ἐκπορνεῦσαν τῆς ἐπιθυμίας 
εἰς χρυσίον εἴ, γίνεται βασανιζόμενον πυρί, ᾧ μόνῳ τηρεῖται τρυφὴ 
καθάπερ εἴ., οὐκ ἀλήθεια ΟἸετη. ῥαεά.2.12(Ρ.232.32; Μ.8,. 5400); τηΐβ 
Ρ]αϊοπῖο ἔδυπὶ 5814 τὸ Ὀ6 αραμάοπεα ὃν Ομ ΙΒ ϑη5. Ὀθόβιιθα οὗ 
τηβϑηΐησ ἃ, Οὐ ρἰς,6,0(0.79.2οἷ.; Ν'11.13048}; εἴς, ορρ. ἀλήθεια, 
Μείμιον.6.2(ρ.66.4; Μ.τ8.1τ68); ᾿᾿ ἰα.γε65.1.52(ρ.208.12; Μ,4τ. 
11288}); ἐσκιαγραφημένα....εἴ, ὁρΡ. ἐμφανεῖς εἰκόνες, Θψῃ 65,1}: 501}}.15 
(ρ.τη8.7; Μ.66.13124}; τοῦ. σοπίοπηρΙατίοη ἐφορείας ἀξιοῦσθαι νοῦ 
καὶ θεοῦ, ἀλλὰ μὴ δεξαμενὴν εἶναι τῶν ἀορίστων εἰ, 1δ.τό(ρ.178.13; 
12124); Θετδρ. ση.λα(ρ.62; Μ.18,.12200); τεῖ. Μδηομεδυι ἵμεοῖν 
«εὖτε κατὰ τὴν ὀφθεῖσαν ἐν ἡλίῳ εἰκόνα τῆς ὕλης τὸν ἄνθρωπον 
δημιούργημα εἶναι λέγωσιν; καὶ γὰρ εἰκόνες εἴ, εἶσι τῶν ἀρχετύπων 
«εἴδωλον εἰδώλου τὸν ἄνθρωπον ὑπάρχειν οὕτω γε κατ᾽ αὐτοὺς 
καὶ μηδεμίαν ἔχειν ὑπόστασιν ΑἸΕΧΟΤ,γο, δή αΉ.23(0ρ.32.13,33.2; Μ.18, 
4418,0). 

Ο, ῥλαμίον, γ᾿οςὶ, οἵ. παῖδες... ὥσπερ εἴ, κατὰ τὰς ἀγορὰς ἀνειλοῦντο 
7οβερῆιπβ 8Ρ.}π|5,}...3.6.12(Ν},20.2288) ; Τὸιι5...(Ἁ,1. ςΒίρ.35.το; Μ.2ο. 
9734}; Ομγγϑ. ἤοηι.73.3 τη [1..(7.7118)}.Ψ 

Ὦ. ὕπασε, ἰἰβεμδες, ΟρΡΡ. ἀπεικονίσματα.. ἀειδῆ ΝοΊΠ,5γ}:.8.2 
(ρ.84.1; Μ.τ8.1418); ἀπατηλὸν εἴ. [35, ἁγνείας} 1Ὁ.τὸ.2(0.122.26; 
1068); 1ἅ.7γ65.1.28(ρ.257.5; Μ.41.1136.}; ΟΠγνβ.ἤοπι. 1 7.8 τη ΜΠ.(], 
2244). 

Ἐ;. εἰϊμοίγαϊίον,, ἐκαμιρία κἀν τοῖς φυτοῖς τῶν νῦν λεγομένων εἴδωλα 
φαίνεται Ἀδη. ἄτα. (}1.8ς.0528). 

εἰδωλοπλαστέω, παῖς Ἰάοϊς, 

344.27). 
εἰδωλοποι-ἕω, 1. ἡπακὲ ἐπίο αἢ ἰάοὶ, τ γϑ8.λόριιτᾷ ἠῃ Οαπὲ(Μ' 

44.10218}; ἥρ', γταῖ, βρεύβοηβ Βοϊάϊπρ' ἔβ͵58 ὁριηϊοηβ ου οα νοητὴν 
εἰδωλολατρείαν --οὔντες ἐν ἑαυτοῖς Β45..15.0δ(1.4460 ; Μ.20.2760); οὗ 
ΑὙἸΔΠ5 “τοὔντες ἑαυτῶν τὴν ὑπόνοιαν ΟΥ̓ γ855. ».12(1 }Ὁ.245.1; Μ. 
45.0440); διὰ τῶν Ἀρείου δογμάτων “-οὔντας τὴν κτίσιν 14.6Ρ.3(Μ.46. 
1ΟΙ78); Οὗ ΑΡρΟ]Π ΔΎ 5 ἐν τῷ σαρκίνῳ θεῷ, ὄν...-“-“σας ἀνέπλασε 16. 
“}οϊϊ τοί. 4τιττδοο); 2. ἐαῥγόος ὃν Ἰπιαρος τὰ ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως καὶ 
"ευεἴσθαι ἘΛΊΤΒ, 4γ.4.ττί(ρ.5ς.2; Μ.26.48τΑ). 

εἰδωλοποίησις, ἡ, ἡπακίηρ ὁ Ἰάοὶς, Ἔλι5.1ς τοῦ τ4(Ν1.24.2204}; 
Οντο γι. 68(3.3261). 

ἐρΡΙΡ ἐῤτθαον. (0}.342.17,2τ; 
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εἰδωλοποιΐα, ἡ, γιαπ είν οὗ Ἰάοὶς, Ὁ Τυβι ἡπομαγεντ(Μ.6.2134}} 
Ατῇ. ρεπὶ.24(Μ.25.480); ΟΥ̓ Ν 955. μη. τ2(2 Ρ.280.21; Μ.4:.9ο 10), 

εἰδωλοποιός, τὐοϊ-ἡπαΐκίηρ, Ἰάοίαίγομδ; οἵ Πογδβίθθ, τοῦ, Βαβι 65 
εἶ, ... διδασκαλία ἘΡΙΡΗ ἧἤκόν.24.7(ρ.264.8; Μι41.3168); τοῦ, (]- 
Ἰγυ!αἴδτιβ εἰ. ... αἵρεσις 1.70.τ(ρ.476.22; Μ.42.7414}; 1δ.γ0.4(0.479.8; 
1458); 85 βυββέ., ΟἱἨ Μάᾶσουβ, ᾿γῆο τηδᾶβ ἀλήθεια Ἰπῖο δὴ 100] (ν, 
εἴδωλον), [τεπιἤαδνοτ τς. 6(Μ.7.6284); Οοηςὶ, Αρῥ.4.6.ς; ἐ}.8.32.8. 

Ἐεϊδωλοπρετής, δεζΐης τα οἰ-ὐογεῖρ ἔθη... εἶ, Ογγιαὐογ.7(1.2200); 
19. το(Ξ6οΕ}). 

["]εἰδωλοχαρής, ἀεἰ μη ἐπὶ τάοὶς, ϑντιοϑ. "νη... οΣίριο; Μ66, 
1595). 

εἰθεισμένως, ἡ ἐ):6 ἀεομδίοηιθά τοὰαν, (εο.ῬῚ9 ΒΘ γς.1.175(Ν.02. 
12008), 

Ἐεΐθοις, Ξε εἴθε, τοομίά ἐπα]! εἴ. Σαββάτης μὴ ἐγεννήθη ΤΏΡΠΩ. 
φἰγοη. Ρ 15 5(}1.1ο8.4218); 1Ὁ.0.287γ(7ο5Α). 

εἰκαιοβουλία, ἡ, γαεήηεδς, γϑεκίοοεηδδς; οἵ ἩΟΥΒρρίηρ ἰά0]5, 
Οντ.ος 8ε(3. 1170); ἐν. τ (808) ; 14. Ζαελ.οο(4.7780) ; οὗ Βοτϑῖ, νἱον, 
14,6Ρ.τ(ρ.τ6,32; 53.100}; οὗ Τπ465 ἐπιμένοντα...τῇ εἰ, τῆς προδοσίας 
Ῥτοο!. ΟΡ ὁγ.το,Ξ(Μ.6ς.781.). 

Ἐεἰκαιόβουλος, γαεὶ;, γεείθ55, 4150 δίμρτᾷ; οἱ ορϊπίοηβ εἴς., Οντ, 
Ος Ργοθιη. (3.14); 14. Ζαε, (3.7 850); 14. ξμείη.2(63,30Ε}; ΟΥ Βοτδεῖος 
εἰ, καὶ ματαιόφρονας Τζ865.ΝαΖ. ἀταί,ο(Μ.38.868) ; οὗ ΞρΟΙϑ Εἰ Ου5 

᾿ ῬΘΟΡΪΒ, 1δ.1τ](τοοΙ). 
Ἐεϊκαιοδάπανος, ἐχίγαυαραπὶ, (οπςὶ, 1 Ρ.2.24.5. 
Ἐεἰκαιολατρεία, ἡ, ναίρ τυργεἠτρ οὗ Ἰ4ο]5, Ογτιαάον.6(1.181:)). 
Ῥεϊκαιολέσχης, ὁ, ὑαΐῃ ϑαδῥϊον, ΤΌ α65. Νὰ. ἀἸαὶ.1553(}1.38.ττοβ). 
Ἐεἰκαιολεσχία, ἡ, Τοοἰτδα δαὐδίο, 1665. Νὰ: ταὶ. τ͵ο( Μ.38.1133). 
εἰκαιολογέω, φρέακξ αὐηἰεεσῖν, ἰαϊξ ποηβεηςο, ὕγυναροὶ Τ μά! 

(Ρ.112.9; 6᾽,2064); ὨΙοη. ΑΥ.,»..5,2(Μ.3.6814}) ; ν. εἰκοτολογέω. 
εἰκαιολογία, ἡ, γαδ} ἑαϊβ ; οἵ Πεγεξ. ορίηϊοπβ, ΟΥσ. 70.1.2(4.140). 
εἰκαιομυθέω, ἑαΐξ ποηδθη56, Οντ, ρἰαρλ, Οεη. (1.204); 1Δ.05.64(4. 

970); 1ᾶ. Γμν.6(65.212Ὲ) ; ΙΔ αροἱ. Τά, Ξ(᾿.126.24; 61.229), 
᾿ς εἰκαιομυθία, ἡ, γοοἱ εἰ; ἰαϊβ, δαδδὶδ: οἵ νίενγνβ οἵ ορροῃεπῖβ, 
Βεχδβίίοβ. εἴο., Ὀνυσιαροί, ογέθηϊ (0.34.2; 6..1580); Ἰᾶ, ΠΡ ς.332:τ4(Μ,60. 
8890); Ῥαρϑη γηνίῆβ, 164. ἤμρ.)(63.440) ; Θατπ. ΟΡ ςγηιαεν. 3(}1.08. 
418}; 1δ.ο(48.Ὰ); Με, ,δγηιδὲ ἀμηιτ( .18.3408). 

Ἐεϊκαιόμυθος, ἐαἰδὴηρ ἰο πὸ Ῥώγροςο, νυ Ν ἐδὶ.2.τλ(ρ.51.17; 61. 
580}; 14, λοητιραξοὶ τ(53.2170); πραϊ. 85 βιιδβέ,, 14.Ος ααϑ(3.1400) ; 
14, Ατ(3. 620 Α}. 

Ἐεϊκαιοπονέω, κίσσα ποράϊοςς ἱγοιδίφ, Ογτ, 7ο.6.τ(4.6120); ματαιοπ- 
ΔυΡοτ). 

Ἐεϊκαιοπονία, ἡ, υαἱγ! ἰοτΪ, υαηῖέν “Ἑλλήνων εἰ. ΟΥΥ, 70.4.5(4.4058). 
Ἐεΐκασις, ἡ, σαΐη τάφα, ορτηϊοη ; οἱ Αἄατπ᾿β Πορο οὐ θεσοχηίπρ πκῈ 

6οά, ΤΑΊΛΆ  ψη  ΡΙ. πο. Μ.28.72174). 
εἰκασμός, ὁ, ἰάεα, ἡπαρίπίηρ, Απίοῃ. Παρ. δ νη. ΣΙ]. 8(ρ.28.18). 
εἰκονίζ-ω, 1. ,αξἠΐο, Με αγδιϊγ.ττίρ.τ74.το; οἔ.Μ.18,2608) ; 

2. γοργεέδεηΐ, ῥρογίγαγ; 8. ἰ1ϊ., ἴπ ΡῈ, παντὸς “"σομένου, οὐχ ἡ φύσις, 
ἀλλ᾽ ἡ ὑπόστασις “σεται ὙΠατ. Βεα, αγἐγν.3.34(ΝΠ 09.405 Α}); οὗ 5αοτεα 
ἸΏΔΘΕΒ ; ἀν Ῥοτίσανὶ οἱ οὐ ἱπιροββίθ]α, 0.1) ἐριαρ.τ.7(}1.94.12370}; 
πάλαι μὲν ὃ θεός, ἀσώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος, οὐδαμῶς “-ετο 1.116 
(12454); 11. Οοα ἱποδγηαία πιὰν Ὅε Ῥογίσανθα οὐ τὴν ἀόρατον “νὼ 
θεότητα, ἀλλ᾽ «σὦ θεοῦ τὴν ὁραθεῖσαν σάρκα ἐδ.τ.4(12360); “τ θεοῦ τὸ 
ὁρώμενον 1δ.τ. τό(1245λ); 184. ρῬοτίχαγα! οὗ (μη Τοσθἀάφη ἕτερον 
πρόσωπον διδόντες τῇ σαρκί, ὅπερ ““εἰν λέγουσιν ὈΟΡ(γε4)άφεν.(Η,4. 
3654); ἴῃ δῇ. εἴ τις τὸν Χριστὸν εἰκονίσει σταυρούμενον [0.]),ἤγπαρ.τ. 
27(12810); ν. εἰκών; Ὁ, τηοῖ,, Ρ685., δε γεβεειδα, οἵ αἀἰνίπα ἱτπαρὸ 
ἴῃ ΟΠ γῖβε ἐν τῷ μόνῳ σον ἀνθρώπῳ -"ὄμενον “4. 70.τορίρ.2ο8.10) ; 
2. ΤΡτν ᾿Ιακὼβ πρῶτος προσκυνήσας τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου ᾿Ιωσήφ, τὸν 
σταυρὸν εἰκόνισε 7ο.}), [.09.4.13(λ{.04.11320); τοῦτον τὸν ἄρτον οἱ ἄρτοι 
πτὸν [Π0 “πουσι] τῆς προθέσεως 1δι(τ400); 4. ἐγιηδοϊΐεε, εἰρη ν τὰς ἐν 
τῷ νόμῳ σκιάς, αἴτινες “σουσι τὴν ἀλήθειαν Ογγτ, Ἐ5.24:4(}1.60.8488); 
Μαχυψι. Τήφορ. (Μ.00.13078); ὁ διπλοῦς στέφανος ἐκ τῆς τῶν τριχῶν 
σημειώσεως, “-εἰ τὴν τοῦ κορυφαίον ἀποστόλου τιμίαν κάραν [βορῃτ. , 
ἐιμγρ.6(}1.87.30850); 5. ἐρηΐαίε, ἐοῤγθος παίμγε οὗ τὸν ἀπαθῶς υἱὸν 
στῶν ἐν πάθεσιν 1585.56].ὁ»τι(Μ.85.360); ἀ60.Ὀ15..Ρὲγ5.1.135(Ν,02. 
19014); {Πὲς Μίαγε,(Ρ.122.10); 6. τηεᾶ,, ἐμταρίηο, ζογοι φιθηαὶ ῥἱοίμνο 
φῇ τῆς θείας χάριτος μορφὴν --όμενος..«χαίρω Μαχ.ερ.2(Μ.01.3034). 

εἰκονικός, 1. Οὗ ΟΣ ῥεγίαϊηΐηρ ἰο αἩ ἡπιαρε, ῥ᾽είογιαί οὖς οὐ βλέπεις 
σαρκικῶς..«τούτους ὁρᾷς πνευματικῶς διὰ εἰ, τυπώσεως 170.1).δηςί. 
τοί Μ.95.3288) ; εἴ τις καὶ τὰς εἰ. ἀναζωγραφήσεις οὐκ ἀποδέχεται, ἃ, ἔ, 
ΟΝ!ς, 8γ)αεὶ,γ(Η.,4.4320); τ.(4448}; 70. ερ. ΤΡ, τ. 5. 
4134}; 2. βεγίαἸΉΗΡ ἰο οὐ σοηφίξιηρ Τρ {πὸ ἤπαρε οἱ οά διὰ τὴν πρὸς 
αὐτὸν εὐπρεπεστάτην ὁμοίωσιν καὶ εἰ. περιφάνειαν Θορῇτ Ἡ, 0».2.12 
(Δ1.87.32200}; τεῦ. ὅοπ, ἄσας, δας, ἐγ ΜΠ αγεεὶϊ, ρ.ἘΡΊΡΗ. καον.72.0 
(Ρ.264.17; Μ.42.3968); 3, «γγιδοϊϊοαὶ τὰ παρ᾽ ὑμῖν εἰκοσιτέσσαρα γράμ- 
ματα ἀπορροίας ὑπάρχειν...τῶν τριῶν δυνάμεων εἰκονικά [τα ἦκαδν. 
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1.14.5-(Μ.7.6044}; 4. ἰνρίεαϊ, Ἐλιθ.ἢ..6.τ.3.1(Μ4.20.724} αἴξ. 5. ἀπεργάξο- 
μαι; σκιώδη καὶ εἰ,., ἀλλ᾽ οὐκ ἀληθῆ Χριστὸν καὶ ἀρχιερέα Ἰὰ.ἀ.6,4.τ5 
(ρ.18ο.52; Μ.22.3000}; 1δ.5.3(ρ.221.0; 3640); τὴν υἱῶν προσηγορίαν 
ἔσχον εἰ. Ῥτος..1ς.1:2(}1.81.1820Ὰ); 5. γοργεβοη!α ἶνε ἐκ τῆς περὶ 
αὐτοὺς εἰ, τοῦ Χριστοῦ προσρήσεως Χριστιανοὺς ἐπεφήμισεν Ἐδιι5.ἡ.6. 
1.3.το(}1.20.720); 6, γεργεδοηίαϊυε οἵ δὴ Ἰάθαὶ τοι τν, ἀϑγιυαίῖυε 
δύναται δὲ ἀληθὴς δικαιοσύνη πρὸς ἀντιδιαστολὴν λέγεσθαι τῆς εἰ. 
Οὐ. ΚΘ να ττ( 7. β2Α}; 18. [γ.6 ἐπ 7ο.1:8(ρ.488,14); 7. τριϊαϊῖυε, 
εομη ον [εἴ εἰ, χειροθεσίᾳ (Οὐπ αι ρ.Ἐλι5.ἢ..6.6.43.0(λ1.20.6208); 1π|5.4.6. 
4.τπ(ρ.180.22; Νῖ.22.300}) οΙ(. 5. ἀντέμιμος. 

εἰκονικῶς, ςγηιδοϊίεαϊΐν, βρη οῖν; 1. οὐ βουιρίασαὶ ἔνρθβ 
πάσχα...'Εβραίων παισὶν εἰ, παραδεδομένου Ἐλι5,ραφελ.τ( Μ.24.6034}}; 
προλαβὼν τὸ μέλλον ὁ θεὸς διὰ συμβόλων εἰ. 1. 6(700}0); ἡ δὲ πέτρα ἦν 
εἰ, ὁ Χριστός ΤΛπαβῖϑ. μα. 4]9}.4(Μ.80.12440}; 2. ἴὰ ρεη., βρώγα- 
ευεῖν ἐπ᾿ ὀνόματι Βαβυλῶνος εἰ, Ρώμην σημαίνων Ἡϊοτγουὴν τ} ({τ. 
ΘορΡἢγ. Δ] )δίρ.9.1; Μ.1},23.6228). ᾿ 

εἰκόνισμα, τό, 1. ἐρίαρε, Ὑπάτ.ορβ..(ηι.6:24-7(Μ.66.2808); 
2. ΠΕοΉδδς; ἃ. οἵ σμΠ]ατθη Ὑοβοιι δ ηρ Ρᾶτεπῖβ ποίησον αὐτοὺς 
πατρὸς εἰ, αςο. Ῥῖ5.᾿οχ.τϑ45(Μ.92.15764); Β. οὗ Ἰά665 ἴῃ ΡΙαΐοπις ἄοο- 
{16 οὗ οτεαϊτίοῃι τὸ δὲ παράδειγμα τὴν διάνοιαν τοῦ θεοῦ εἶναι, ὃ 
καὶ ἰδέαν καλεῖ οἷον εἰ. τι ᾧ προσέχων ἐν τῇ ψυχῇ ὁ θεὸς τὰ πάντα 
ἐδημιούργει ἩΠρρ.λαεν.τοτοίρ.19.1το; Μ.τ6.30418); Ο. οὗ δαυίηὶν τὸ- 
βεοῖίομβ οὗ Ξιρτδιμαπάδῃδ τρα] 168, Μακ.Θελοῖ, ἦτ. 4(Μ.4.33Ὰ}; 
3. ἵγβὲ τὰ κρυπτὰ τοῦ μέλλοντος εἰ. σεο. Ῥ]5.ἠδα. 855 (Μ.02.15Ό0Ὰ}; τῆς 
ἀδιαφθορίας προὔπεχάραττεν εἰκονίσματα (σοττῃ ΟΡ ογ.2(Μ.ο8.2640) ; 
10.8.υ.4.τ20(}1.04.πτ400}). 

εἰκονισμός, ὁ, 1. {εριε55 οὐ πάντως ἀπαράλλακτον ἡμῖν εἰσφέρει 
τὴν ἰσότητα, ὁμοιότητα δὲ μᾶλλον καὶ εἰ. ὕνγτ. 70.2.8(4.227})) ; 16.3.3 
(26:9) ; 2. ἐγηιδοὶ τύπον....καὶ εἰ. οὐρανοῦ τὸ γράμμα. .«ποιεῖται..«τὴν 
λίθον Ὀγτιαάον. ττίτ.3818); 3. αἰνίπε παρε, ΟἸετη. οἷν. δ,ο(ρ.468, 5; 
Μ.0.209538) ; τὸ πνεῦμα..-μεταπλάττον...τὰς.««Ψψυχὰς..«καὶ τῆς ἀνω- 
τάτω πασῶν οὐσίας ἀποσημαΐνεται τὸν εἰ. ὔντ, [ο.1ττ.ττ(4.005Ὁ}} 
ἐσμεν εἰ. θεοῦ Ἰᾶ.ἀορν..Δ(63,372Α.; σοάα. εἰκόνες ρ.555.7}; 60. Ί5. 
εαγ1.26 {1. 

Ἑεἰκονιστικός, ΞἸΡΉ ΕΗ, γεργεδοηίαξῖνε οἵ, ἃ5 α. Ξηδονν οΥ τε ῆεο- 
ἘΙΟῊ ὁ χρόνος..«καθ᾽ ὃν ἐκράτει... ὃ νόμος, οὐκ ἦν δικαιοσύνης καρπῶν, 
ἀλλ᾽ εἰ, τῶν ἐν δικαιοσύνῃ καρπῶν Μαχ.φε. Τβαΐ, ο( 1.90. 2000). 

εἰκονογραφ-έω, ;. »μαΐϑ ἵγμαρές πῶς μὴ --εἴν ὃ νόμος διακελεύεται; 
Το υύμαρ τ. το δῖ 04.12454}; 2. ῥαΐηΐ ἃ ῥίείμγε οὗ, ἀοϊτησαΐ, οἵ 
᾿αϑῃοπὶασ οὗ 500] αἴξου ἀϊνιηθ ᾿τπᾶρὲ ἔστε δὲ ταῦτα τὰ χρώματα 
ἅπερ σοι λέγει ζωγραφεῖν πίστις..., γνῶσις, εὐλάβεια, ...καὶ ὅλος ὃ τῶν 
χρωμάτων χορὸς ὁ --ῶν σου τὴν ψυχήν Α΄. [0.20(ρ.1τ66.25); οἵ Ροτ- 
ἴταγαὶ" οἱ (μτιδὶ Ὀγ ἁγιωσύνη, ἀμεριμνία, πρᾳότης, 4.Τῆον".Ἀ 86 
(ρ.202.7); 3. ῥγεξεηί α ῥίρίμγε οὗ, βογίγαν ἡ δὲ 50. πανήγυρις] 
ὑδάτων ἁγιασμὸν καὶ βαπτίσματος “"εἴ μήτραν Ῥτοο]. ΟΡ ο»γ.5.2(}1.6ς. 
7058). ᾿ 

εἰκονογραφία, ἡ, 1. »ιαπιηρ οὗ Ἰηιαρεξ τῆς εἰδωλολατρείας ἕνεκα 
ἀπαγορεύει τὴν εἰ. 1ο.ιώμαρ.τ.γ7(}1.94.12370}); Τάτ δια, αμεγγ.3.1 
(1.ο.2800); 2. ἀδοοτρηοη, γεργεδθμίαϊοη τὰς τῶν ἁγίων νόων ἐν 
τοῖς λογίοις εἰ, Τοπ Ατνε.ἢ.,2.2(}1.3.1570}; τ. (1408)}; τῶν ἱερῶν 
λογίων ἀγγελοειδεῖς εἰ. 1Ὁ.2. (1458); 21Ὁ.15.0(227}}; τῆς θεαρχικῆς εἰ, 
14.6.}},..3.3(Ὁ.53.4294Ὰ}; ἐῤ.4.3,το(4810); 1Ὁ.4.53.1τ(4840); Μαχ.αγιδῖρ. 
(Λ.οτ.τ2130); 3. ῥίείεγζε προσκυνοῦμεν εἰκονογραφίας 70. λον. (ΝΜ, 
οὐ.6 574). 

Ἐεϊκονοθραύστης, ὁ, ἱευποείαςί, ΤοΟ.ΝΙ Π1.ν,. 70. Πιτοί].04.4570), 
Ἐεϊκονοκαύστης, ὁ, δ )Ή6 ΟΓ ἵρίασεδ; οἵ (ουηβιδητηθ (ορτοῦν- 

Ὠγ}15, ΘίεΈρΒ. Βασι δίορντιι, (Μ του. τοδοΑ). 
εἰκονοκλάστης, ὁ, 1εσποείαεί, (αουχη. ΟΡ ἐρ.4(}{.08.1808); εἰ, δέ, 

ὅτι τὰς..«ἁγέίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας..-«πυρὶ παραδεδώκασιν 0.) λα. 
τοί Μ.94.773λ}; τοῖς Χριστιανοκατηγόροις, ἤγουν εἰ., ἀνάθεμα Β85. 
ΛΠο.8].2Ὸεἰ1.(Π1.4.41}0)}. 

Ἐεϊκονοκτίστης, ὁ, ἡπαρομαξον, Αϑαῖῃν ν.11].34(0.20). 
Ἐεϊκονολάτρης, ὁ, ἡγηαρε-τοσνε ίρρεν, ἀρατῃν,Ογ.11},34(0Ρ.20). 
Ἐεξϊκονομαχέω, 10.0.7 ὡραϊηδὶ ἤπαρες, Τπάχιϑιυᾷ,ογ,1ο, 24(Μ 00, 

8284). 
Ἐεϊκονομαχικός, τὐαγγίη ἀραϊηδὶ πάρες, ΤΒάτιϑιαᾶ, απ εν. 2.7 (Μ, 

99.3560); ἰἅ.0γ.11.17(}}.99.8208); εἰοϊ ἴῃ ΟΝῚς, (γ87)σαη τί ]οη.2 

Ρ.647). 
Ἐεξϊκονομάχος, ᾿οδίϊς ἰο ἱγιαρεξ; 85 βυῦϑί., Οἱ ἰσοποοαϑίβ, συ, 

Ν,γβ5.ἀουι. 7.155 τη σ.(ρ.270.25); ΟΝ!ς,(γ8γ)αεὶ.τ(Η.4.60Ὲ}; Οεγτη. 
ΟΡ ον. τ(}].98.2324}; [10.1).Οὐνηεί, τοί 1.0 5.3288); ΤὨατ. δεμα, απνν. 

2.1(31.00.3538), 
Ἑεἰκονοπερίγραπτος, ἀορτοίανίο ΤΉ απ Ἰσοη; οἱ (Ὠτίϑὲ, Νόρες, 336. 
κεἰκονοποιέω, ἐαφἠϊοη, οἴσε ξογηι ἰο, Ταβξ, ταροῖ.το. τί }1.6.3ς560). 
εἰκονοποιός, ἡπαλκίησ ἢ παρε οὐ ἰϊβέρθες θεῖος δὲ χαρακτὴρ... 

ὄντως ὧν εἰκὼν εἰ, Τιάντα. ({Β45.) μη. Ξ(1.302Ὰ.; Μ,20,7240). 

41το 
. , 

εἰκὼν 

Ἀεϊκογουργία, ἡ, γεῤτεξεμίαϊοη, ὙΠατιδιυα, αν γν.3.2( 1.00. 
4170}. 

Ἐεἰκονοφίλης, ὁ, ἰοθον οὗ ἵππαρες, Ἀραῖῃν ΟΥ. 1{|.34{0.20). 
Ἑεϊκοσάδρομος, ἠσυΐτς γμη πυρηΐν ἰΐνηες πεντὰς γὰρ αὐτὸν εἰκοσα- 

δρόμου χρόνου μετῆρεν (χϑ0.Ρ 5.5 εν.3252(Μ.02.16484). 
Ἐεἰκοσαετηρικός, 07 {π6 ἱοεμίτεί αἀπητυεύξαῦγ, 1.6. οἵ (οπβἔϑῃ- 

ιἰμς 5 δοοδϑϑίοῃ εἰ, ὕμνοι Επ5.υ.(,1.τ(ρ.7.4; ΝΜ, 20.0124}; 28.4.40 
(ρ.132.6; ττ880). 

εἰκοσαετηρίς, ἡ, ποοηίοίλι γοαν ; οἱσεμμαῖίτα, [εϑτϊνα] σοἸ Ὀγαῖθα οα 
Ἐπϑητίθῖῃ δηηϊνευβατν οἱ ἃ τεῖρτι, 13|5.0.(..4.47](0.137.10; Μ.2ο. 
11078); 14.}....8.13.0(}.20.7774}; τᾶν’. ΒΡ. 2(ρ.900.27; Μ.20ο.14684); 
δοοτγ.ἦ.6.1.τό.τ(}1.67.1168); Ολγοη Ῥαξε. .282(Μ,92.7048). 

Ἐεϊκοσαόμβη, ἡ, Ξασογίξεε οὗ μιοεμέν, 56. 12 Βροβί!65,  ἀβδοοηβ, πὰ 
ϑι Ῥαὰ}, οχὰ Του θα οα. απαίοσυ οἱ μεσαίομη Παῦλος ὁ τῆς θείας 
εἰ. ἐξαίρετος {Ὁ 865.ΝαΖ, ταί, το3(Μ.38.1176). 

Ἑεϊκοσιοκταετηρίς, ἡ, ῥεγίοί οὐ ἐτϑεπίν-εἰρ ἢ! γεαγς, Ια Χ. ονιρμ. 
(Μ.19. 1260). 

εἰκοσιπέντε, πυοηὶγ-υε, ῬὨΪοσι, ἡ, 6. το ττ( ΝΜ] ὅς. 5028 410151}}}. 
εἰκοσιτρεῖς, ἐδεμίγ-ίἤγεε, ϑοοτ.ἦ..6.2.6.2(4.67.1920).Ψ 
Ἐεϊκοστοδεύτερος, ἰοεηίγ-ςεοοπά, ΟἼΥΙΠ]}] ἀεί. ττ(.3.12534).Ψ 
εἰκοτολογέω, γεαξοθ ἔγομι ῥγοδαδι 165, ῬΆΠυ Οἠγγϑιτο(οοῃ]. 

Β.121.12 ἴοσ εἰκαιολογοῦντες Μ.47.67). 
["]έίκριον, τό, ν. ἔκριον. 
εἰκών, ἡ, Πκεηό55, παρε, ῥίείμγε, 
1. 11. ; Α. (κε, εἰ, ... ἐστιν ὁμοίωμα καὶ παράδειγμα, καὶ ἐκτύπωμά 

τινος, ἐν ἑαυτῷ δεικνύον τὸ εἰκονιζόμενον,.. «πᾶσα εἰ, ἐκφαντορικὴ 
τοῦ κρυφίου ἐστὶ καὶ δεικτική. «διαφοραὶ δὲ εἰκόνων εἰσί" πρώτη....εἰ, 
ἐστιν ἡ φυσική. ... δεύτερος τρόπος εἰκόνος, ἡ ἐν τῷ θεῷ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἐσομένων ἔννοια, τουτέστιν ἡ προαιώνιος αὐτοῦ βούλησις ...«τρίτος τρόπος 
«οὐ κατὰ μίμησιν ὑπὸ θεοῦ γενόμενος, τουτέστιν ὁ ἄνθρωπος..«τέταρτος 
τρόπος εἰ, τῆς γραφῆς, σχήματα...καὶ τύπους ἀναπλαττούσης τῶν 
ἀοράτων...πέμπτος...ὁ προεικονίζων καὶ προδιαγράφων τὰ μέλλοντα, 
ὡς ἡ βάτος.. .τὴν παρθένον... ἕκτος...«ἡ πρὸς μνήμην τῶν γεγονότων... 
πρὸς τὴν εἰς ὕστερον τῶν θεωμένων ὠφέλειαν... διπλῆ δὲ αὕτη" διά τε 
λόγον ταῖς βίβλοις ἐγγραφομένου.. καὶ διὰ θεωρίας αἰσθητῆς [0.1Ὁ. 
τηαρ.3.τ6:--21(Ν.04.1337Ὰ--1:3410). 

Β. οἱ παροσίαὶ Ῥἱοΐαταβ Οὐ βίδ 165; 1. ῬΟΥΓΙΒΒΊΟΙ τὸ οχδοῖ ΠΠηΒΡ8 
8. ΤΊΔΥΪΚ οὗ ΠΏ ΡΟΥΑ] ἔανουτ, Τ0}Π.1πηρ.6ῤ. πδ(ρ.64.10); ᾿παρα5 οὗ υπ- 
ῬΟΡΌΪΔΥ οὐ ἀδροβεᾶ τα]οῦθ ονεσίῆγονη, Οὐγοη. Βασε.Ρ.3οτ(}.92. 
ΙΟ040); 2. ΤΟΡΥΘΒΘΩς ΕἸΏΡΟΘΙΟΥ 8Π6 ΥδΟΘΙνΝῈ ΥΕνΈΤΕΠΟΒ. καὶ γὰρ 
βασιλέως ἀπόντος, εἰ, βασιλέως πληροῖ χώραν βασιλέως" καὶ προσ- 
κυνοῦσιν ἄρχοντες..«καὶ δῆμοι προσκυνοῦσιν, οὐ πρὸς τὴν σανίδα 
βλέποντες, ἀλλὰ πρὸς τὸν χαρακτῆρα τοῦ βασιλέως ϑανοτιενμε,(ρ.808. 
42); 3. 85 ΟὈ]δβοῖ οὗ δἀογδιίἊοη ᾿προβθα οὐ ΟΠ γι βίϊδηβ θῦσον...τῇ εἰ, 
τοῦ αὐτοκράτορος ἢ, Αρῤοϊϊον.1; 4. ἵἴτι 51Π1}165. Σ]Πυδιγαϊτίηρ {Π6ο]. 
{πὰϊ85 ὥσπερ γὰρ καὶ βασιλέως καταπεμφθεῖσαν εἰ. τιμῶντες τὸ 
πρωτότυπον τῆς εἰ. αὐτὸν ἂν τιμήσαιμεν τὸν βασιλέα, τὸν αὐτὸν τρόπον 
ὁ πατὴρ ἂν εἴη διὰ τοῦ υἱοῦ τιμώμενος Ἰδι}5.ε,1}.2.7(ρ.1τοό.12; Μ.24. 
9120}; ἐν γὰρ τῇ εἰ. τὸ εἶδος καὶ ἡ μορφὴ τοῦ βασιλέως ἐστί..«-ἐκ δὲ τοῦ 
μὴ διαλλάττειν τὴν ὁμοιότητα... εἴποι ἂν ἡ εἰ.» ἐγὼ καὶ ὁ βασιλεὺς ἕν 
ἐσμεν ΑἸΠ..45.3.5(}1.26.3324}; ὃν τρόπον εἴ τις βασιλέως εἰκόνος, καλῶς 
καταασκευασαμένης..«μετενέγκοι τὰς ψηφίδας...«καὶ μεθαρμόσαι, καὶ 
ποιήσειεν ἐξ αὐτῶν μορφὴν κυνός..«καὶ λέγοι ταύτην εἶναι τὴν τοῦ 
βασιλέως, ... .τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ αἱρεσιάρχαι...ἐφαρμόξειν βιάξονται 
τοῖς ἑαυτῶν μύθοις τὰ λόγια τοῦ θεοῦ ΝΙ].εῤ}.1.247(Μ.7..1738}; Τυϑῖῃ. 
εοηξιαπαίἠοττίρ.92.30; Μ.86.10178). 

σ. οὗ ᾿πιᾶρ65 οἵ ρᾶρϑῃ 6.165; ἰοσθ ἄρῃ ὃν Νυχμῖα ἃ5 ἃ Ργίθδ- 
βΌτΤΘδη, ΟἸεδπη.5 7.1. τοίρ.45.1τ4; Μ.8.7774); Ῥγιμαροταβ ἰοσθι αϊηρ 
811 5.0 ΤΟΥ βθητα οΠ8, 16.5.5 (ρ.344.7; Μ.9.40Ὰ}; ο[.Ζεηο, ἦδις1Ὲ 
(Ρ.311.2; 1138}; ΜΟΥΒΙΙΡ οἱ ΝΟΡΘΟΒἀμοζζασβ πᾶρο ΠΚοποα ἴο 
ΒΓ 5510}. ἴὸ ΑὙἸαπῃ ρειβεσαζίοπ, Β65.6}.243.2(3.3730; Μ.32.005Ὰ}; 
ὙΥΟΙΒΗΙΡ οὗ ρᾶρη πῆθραεβ σομίγαβίδα } (βίδα ρσομιδἐτίοι οὗ 
{πεῖν πι56, ΟἸβη}. ᾿γο .4(ρ.47.0; Μ.8.1608}; οατπι5ε οὗ ράρϑῃ Ἰάοϊατεν 
ἐπειδὴ ἀπώλεσε τὸ κατ᾽ εἰκόνα...τοῦ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, διὰ τοῦτο κατ᾽ 
εἰ, καὶ ὁμοίωσιν ἀνθρώπον γέγονεν ὁ θεός Ἰύαϊοσ, [γ. ΤΥΐη.3.8(ρ.368). 

Ὁ). μη βδπ αἰτιάδβ τὸ υ8ὲ οἱ ἱπιᾶρεβ; ᾿. [ουθίάάςη Ὀγ Μοβε8 
ἵνα μηδεμία πρόφασις ἦ τῆς τῶν ἀγαλμάτων κατασκευῆς, τοὺς ἀνοή- 
τοὺς τῶν ἀνθρώπων... καθελκούσης ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς γῆν τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς τῆς ψυχῆς.-«νόμος..-μὴ ποιήσητε..-«πᾶσαν εἰ. Οτι(εἰς.4.31(0.20 1, 
18; Μ.1τ.το)6 4}; Τάτ αβεεί,2(ρ.51.10; 4.742); 2. δὲ αἰβαρρτονεά, 
650. ἱππᾶρε5 οἱ σοά οἵἦ ἢ χιβὲ [οἱ τεηἤσεν.1.25.5(}1.7.685}} Ἰἴτὰ 
4.5; ΟἸεμ). »γοϊ.4(0.47.28; Μ.8.1618Β); 14. ἐν.7.5(ρ.2ο.18; Μ.0.4368)}}; 
ὁρᾷ εἰ, περιεστεμμένην πρεσβύτου καὶ παρακειμένους λύχνους ...καὶ εἶπε' 
«ὐὐτί βούλεταί σοι τὸ τῆς εἰ, ταύτης ;.««ὁρῶ γάρ σε ἔτι ἐθνικῶς ζῶντα. 
καὶ..«ἀπεκρίνατο...σὺ εἶ, πάτερ, ὁ ἐν τῇ εἰ, γεγραμμένος μοι, ὃν στέφω 
καὶ φιλῶ καὶ σέβομαι .4..70.27(ρ.165.27) [οἷϊοά Ὀγ ἰσοποοϊλϑίδ, οἵ. 



1] , 

εἰκὼν 

ΟΝΙς,.(,87)αεί. 5(Η.4.2960)); οἱ, εἰσφέρει τὸν “υκομήδην στεφανοῦντα 
τὴν εἰ. τοῦ ἀποστόλον, ὥσπερ καὶ οἱ Ἕλληνες τὰ εἴδωλα. Βασίλειος... 
εἶπε' μὴ γένοιτο, ὅτι... ̓ Ιωάννης..-ἐναντίον τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ 
ἐφθέγξατο 1δ.(3000)}] ; ΟΠ τ 5ΕΙ81π|5 ΜΟΥΒΗΣΡ (ἾΤΙΒῦ ἃ5 ἰσηᾶρο οὗ Ἰῃν1510]6 
6οά, ᾿πείςαα οἱ ἀγάλματα, Οτο( εἰ5.8,τὴ)(ρ.235.5; Μ.11.15448); τίνα 
λέγεις καὶ ποίαν ταύτην, ἣν φὴς τοῦ Χριστοῦ εἰ, ; οὐκ οἶδα πόθεν αὐτὴ 
ὁρμηϑεῖσα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διαγράψαι εἰ. προστάττεις. ποίαν τοῦ 
Χριστοῦ εἰ, ἐπιζητεῖς ;..«ἔστιν ὅτε ἐν ἐκκλησίᾳ τὸ τοιοῦτον ἢ αὐτή, ἢ 
παρ᾽ ἄλλον τοῦτο ἤκουσας; Ἐλι5.6}.Οὐηδίαη. (Ν].20.15454,15480); 
ἡμεῖς διὰ τῶν.«-γραφῶν τῆς τῶν ἁγίων ἀπολαύομεν συνουσίας, οὐχὶ 
τῶν σωμάτων αὐτῶν, ἀλλὰ τῶν ψυχῶν τὰς εἰ, ἔχοντες (Ἤγνγϑδ, ον. 
ἤη Ῥς.14.5:2(5.5270) εἶτα αὲ ΟΟΡ(, 54) δον. (Ε1.4.3068), θὰ ν, 10. 
πέτα ; οἵ, ἑηυομὶ υείμτη ρεμάφης ἴῃ ξονγέδι5. ὁ) μδάθη δεείεδῖαε.. δἰ 
μαδεης Ἰριαρίηομε φμαρὶ (ἐἠγ15 1, υδἱ βαρεῖ στ] μδάαγη;.. μην ΘΥΡῸ 
φίάίςεονα, οἱ ἀεί οοίαίης δποθηι ἦη δεείφοῖα ΟΠγΊσΣ οοηίγα αμοίονταίθηι 
δι αν θΣ ΠΟΥ ΉΗ15 Ῥέμάεγε ἑὡπαρίμενι, δείάϊ εἰμ, ἘΡΙΡΆ. 
ἐρ.(1.43. β9οΌ,301Α); μνήμην ἔχετε.. «τοῦ μὴ ἀναφέρειν εἰκόνας ἐπ᾽ 
ἐκκλησίας, μήτε ἐν τοῖς κοιμητηρίοις τῶν ἀἁγέων..«οὐκ ἔξεστι γὰρ 
Χριστιανῷ δι’ ὀφθαλμῶν μετεωρίζεσθαι ΟἸΝΝἸο.(γ87)»ἐξμἰ.(Ὲ1.4.3800) ; 
[ςξ. “εἰ δὲ φὴς... ̓ Ἐπιφάνιον..«ταύτας ἀπαγορεῦσαι,..«παραγεγραμ- 
μένος καὶ ἐπίπλαστος ὃ λόγος, ἄλλου μὲν ὧν πόνος..«δεύτερον..«τάχα 
τοιοῦτό τι καὶ ὃ... Ἐπιφάνιος ἐπιδιορθώσασθαι θέλων, τὸ μὴ χρῆναι 
ποιεῖν εἰ. ἐνομοθέτησεν, εἴ γε καὶ αὐτοῦ δῶμεν εἶναι τὸν λόγον 70.}. 
ὕπαρ. (Μ.04.12574.,8) ; 10.2.τϑ(, 205 4}}; ὅσοι δὲ.. «τῶν πλοντώντων 
«τὴν εὐαγγελικὴν ἱστορίαν τοῖς ὑφανταῖς παρέδωκαν... ἐκεῖνα πωλή- 
σαντες, τὰς ζώσας εἰ. τοῦ θεοῦ τιμησάτωσαν. μὴ γράφε τὸν Χριστὸν 
ὐνἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς. «τὸν ἀσώματον λόγον περίφερε ᾿Αβἴ,Ατηἠσνη.ῖ 
(}1.40.168.,8), ας ν. 1τὖ. ᾿πῖται; τὰς τῶν ἁγίων ἰδέας οὐκ ἐν εἰ, .., 
ἀναμορφοῦν παρειλήφαμεν, ἀλλὰ τὰς τούτων ἀρετὰς..«οἷόν τινας 
ἐμψύχους εἰ, ἀναμάττεσθαι δεδιδάγμεθα Τμάοί. Αποιρ.ΟΝΙς. (γ8))αεὶ. 
6(404Ε)}; ΡῬτομιθιιεα ὃν ῬΒΠΟΧοπιβ, 0.1} 180γ. Κγ..6.(Π1.4.3050); 
ΤΗΡπιεἠγοη . τισί. 1τοϑ.3250); ροτγίταγαὶ οἱ ἀοα αἰναὺνβ αἰ5- 
δἰΠονεά, οἱ 1.11 ῬὰρΡᾳ ἐρ.1 ἐοη.1(Π1.4.5}}; οἵ. 7ο.ιύγασ. τ. 4.04. 
τ2360), ἐδ.τ. τό(12454} ΟἸΤΌ. 5. εἰκονέζω ; θεοῦ μὲν γὰρ τοῦ ἀσωμάτον καὶ 
ἀοράτου.. «ἀδύνατον ποιεῖν εἶ, 16.2.(12800); 3. ιι86 οἱ εἰκόνες ; ἃ. οἵ 
ΟΥΟΒ5 ΟΥ 5ίρῃ οὗ οτοββ, οἱ.ἴ5,υ.(,.2.4ο(ρ.98.10; Μ.20.11008}; Τα]η. 
Τπηρ.Ρυτ. ἠτεῖνι. δ(65.1940) οἴ, 5. σταυρός ; οἱ. ἀθανάτου βασιλέως 
εἰ, ὁ σταυρός ὑϑδανοτοογης(ρ. ὃρο. 2); ΟΥΝΗ,.ερ}.4.61(Μ.79.577}}; 
Ῥ, ΟΠ τ βιϊα 5υ πη 018 οἢ 5ἰρτιθί"σῖησδ, ΟΣ Ο]ετα, ῥαφά.3.1τ(0.270.7; ; Μ. 
8.653Α})}; ν. σφραγίς ; ο. ἴῃ (ποδί. ομ]}5 ((αΥροσγϑ δ) εἴ, ἡπαρτηες 
φμακάαηι ἀοριείαδ...ἰανομὶ, ἀτεσηῖθς ξογηίαηι Οὐ ἐαείαη! α ΕΠ αΐο 
οὐνεὶ μας εογοπαπί, σὲ ῥγοροητί ἐας σρὶ ἡγπαριμίδμς τπάϊ ρῥἠτίο- 
δορἤπογιηι...ἐἰ οὐδεγναμίίαρε εἴγεὰ φα5, ϑἸΡΉ ΠΡ μὲ φοηΐες, ἐαεῖμηϊ, 
Ιγϑπ.ἤαεν.τ.25.5(}1.γ7.6858}); ἘΡΙΡΒ  φερ.27.6(Ρ.210.14; Μ.41.3730)}; 
ΘΠΏΟΏ ΔΙῚ, Οἵ 5.6 ριΟοηρίαη! (Νί.20.15480); ΜΑΠΊΟΉ. τὸν τῆς μανίας 
ἐπώνυμον ὑπὸ τῶν Μανιχαίων εἰκόνι δορυφορούμενον 1., ἃ. οΥἴποάοχ 
ἱεσοηά οὗ ρογίταὶϊί οὗ (τὶβὶ ορταίηξα ὃν Αὔραὺ ἀπά ργεβεγνεὰ δἱ 
Πάεββα, Ἐρ.νρ.κ(ρ.282.22); «4. Τρααά,3(ρ.274.17}; [ΤΕ Ἐναρτ, ἢ, Ε. 
4.27{0ρ.175.7; Μ.86.27480); οι ιύμαρ, τ, Δ] (Μ.94.12618); 170.).εῥ. 
Τρ  (}1.95.3520}}; οἴ, τὰς μὲν ἀπὸ χρυσοῦ κατεσκευασμένας εἰ, τοὺς 
αὐτοῦ ἀγγέλους [οἰϊε ὃν Το. Ὁ. ἃ5 τῶν ἀγγέλων]...εἰς τιμὴν καὶ δόξαν 
αὐτοῦ ποιηθέντας νοοῦμεν [ΧΏΕΤῸ το ταίε 06 ἴο ΒΟτᾺ8] ΤΩΡ 65] Μετῃ. 
γες5.2.24{0.379.11]; Μ.18.2808Β)Δ0.7. παρ. 3.42(14208)};5 ϑβιυρροβεάᾶ 
ἴτῶᾶρα οὗ (γιὰ αἱ Ῥαμπεββ, Επ5....6.7.18.3(}1.20,ὅδος); [Οἵ ΡΏΠοβε, 
ἐ..6.7.3(1.65.527). 6}; ατγ.11 Ῥάρὰ ἐῤιονη (ΝΜ ο8.1400}; ὅσα. Ρ 
ἐρ ἄορι. 4(Μ.98.185}}}}; εαὐὶν ττηαρὲβ. οὗ ἀροβίϊοβ, Ἐλι5.}.6.7.18.4 
(68οο) ν. ἰηΐῖτα 4; τρατίντ᾽β ρίοϊατε ἀνάστητε..«ζωγράφοι' τὴν τοῦ 

στρατηγοῦ κολοβωθεῖσαν εἰ, ... μεγαλύνατε τέχναις. .-.ἐγγραφέσθω τῷ 
πίνακι καὶ ὅ.. «ἀγωνοθέτης Χριστὸς Β45.}}0}1.17.3(2,1418; Μ.31.4804); 
ὉΒ45.9}.36ο(3.463Α ; Μ.32.ττοοῦβὺ); οἱ. ὁ ἅγιος Βασίλειος, τί εἶχεν 
ἀνάγκην...καταβαλέσθαι εἰς Καισάρειαν, ἵνα ἱστορήσῃ τὴν εἰ, τοῦ 
Χριστοῦ; 110. οηδι.6(}1.95.2210}; ρἱοΐατο οὗ ΑΡΥΆ απ ᾿8 βασχίῆος, 
ΟτνΝ γ85.4ε1.(Ν1.46.5720}; ον σεσα, Ρ ἐριἀορη (1760) ; οἵ τηδυίνυ 
ἐπέχρωοσςε...ζωγράφος...ἐν εἰ, διαγραψάμενος, τὰς ἀριστείας τοῦ 
μάρτυρος στε. ΝΥ 55. Τἰάγν (Ὁ (Δ. 46. 1370): ; ἐν δακτυλίων σφενδόναις καὶ ἐν 

ἐκτυπώμασι, καὶ ἐν φιάλαις, καὶ ἐν θαλάμων τοίχοις, καὶ πανταχοῦ 
τὴν εἰ, τὴν ἁγίαν ἐκείνην διεχάραξαν, πολλοί (Βγνβ .ῳῥαη. Μίείεί. τί. 

5100); οἵ, ἀϑιι νη λον. τί ].40.3374}; Ἰεσεπα οὗ 5, Τα Κα 5 ρογίγαϊ 
οἱ ΒΜΨ, Ἐπάν] βοι ἡ.6.1.τ(}}.86. τό5 4); : ο[17]ο. δηδι 6.95. 
2210); 670. θν,. ΤΟΡἢ (Δ. Κ, 2400); ροτίσαις οἵ (ἢ τιϑε ξαϑῃϊοηθα 
Ρν ρᾶρᾶῃ ἀμπρ τοῖον ἴῃ βίνγ!α οἵ Ζβθυβ, ΤΒαγ. ],6οῖ.}.6.1.15(Μ.86. 
1734}; ῥϊοΐατε οὗ ἃ τηίτγαοϊβ, Ἐναρτ. ἢ.6.4.26(0.173.26; Ν΄.86,27458); 
οἵ ἃ ϑαϊηΐ, ΝΊΠΘΡΗ. Επτὺνιγηι. τ)7ι(Μ,86.31448); οὐ ΟΠ τῖϑὲ, ΟἼΤῸ]]. καρ. 
82 οἰἵ, 5. ἀμνός ; το] ρίου!5 ἱπιᾶροϑ Βεΐουα ἱγροτα! ρϑίαςθ, σευ. ΟΡ 
4}. ἀορσηι (Μ οϑ.τ85ΑᾺ}; 'μοὶν ππᾶροβ᾽, τάρβος. [ο.13(0.80}; ᾿πιᾶροϑ 
οἱ ὈΙΞΒΟρ5. εἴς, ἴῃ σματοθαβ, Τστ Τιοοε,".6.2.2ο(2ο0Ὶ}; 14. ἐκ ὶ Μ, 
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86,220 ΑἘὉ; οἵ, Μαμίοῃ. πι56 {(ν. ὁ ΒΌΡΓΙΑ); 4. νϑπούϑίοη Οὗ ᾿ηθρεβ ; 
Οσποβέ., [τεηἦσεν.τ. .25. ς(Μ.7. 6858); Α .0.27(Ρ. τδό. 5)} ; ΟΕλπι5.}.ε.7. 
18. “(Μ-: 20.6800); τοὺς χαρακτῆρας τῶν εἰ. αὐτῶν τιμῶ καὶ προσκυνῶ 
1Β45.6ρ.36ο(3.4634 ; Μ.32.11000}); ΟΥΑΨΘΓ Ὀδίοσα ἵππαρο, ΗΘ] Δα 15 
Ὁ. ΒαΞίτι ἀρ. ὁ. ιθπαρ.τ. 7 (Ν1.04.127}18}); οἱ ὙΠεοάοβίαβ ΣΕ προσ- 
κυνητὴς τῆς ἁγίας τριάδος, καὶ τῆς Χριστοῦ εἰ, 10.0Ρ. ΤῊΡλ  28(Μ. 
95.381.) ; ὁρῶ... «εἰ, τῆς.. «θεοτόκου ἑστῶσαν, καί φημι πρὸς αὐτήν' παρ- 
θένε, κτλ. ϑορἢγ. Ηυ.}1α»ν..46ρ.23(Μ.81.37138); προσκυνήσας [3ς. 
ΑΡραι] τὴν εἰ, ... ἰάθη 4..ΤΠα(ά,4(0.275.1); ῥίψας ἑαυτὸν ἔμπροσθεν 
τῆς εἰ. τῆς δερτόνου!: ἔλεγε Ψ. Παμῖοἶ 40.70.1). ἡγπαρ.3.42(1τ416}); οἵ. 
πόσης..«ἄξιοί εἰσι καταδίκης...οὗ εἰς τὴν εἰ. τοῦ υἱοῦ..«καὶ τῆς .««θεο- 
τόκου..«τετολμηκότες; ϑγαι, ΒΕ}. 7 εῤ. 75. (}}.86,32 174}; οἰ Ἰά ἑηιαρ. 
(Δ1.86.3220Ὰ); λέγει...ὁ δαίμων, μὴ προσκυνήσῃς ταύτῃ τῇ εἰ., καὶ 
οὐκ ἔτι σε πολεμῶ. εἶχεν δὲ ἡ εἰ. τὸ ἐκτύπωμα τῆς δεσποίνης 70. 

ΜορΟδιῤγαὶ, 45(}.87.20008}; ϑορῆτ, Ἡ νην Ογγ.εἰ [0.36(Ν}.8].3557}0)}; 
ἀχράντῳ καὶ τιμίᾳ εἰ, σου... Χριστέ ΤΑΙ ὕπαρ. Βενγί. 6(Μ,28.8οχ); 
τὰς θείας μορφώσεις τῶν ἁγίων εἰ, ... ἀσπάζεσθαι Απαβιϑιεγηαχ, [Μ. 
80.8320) ; Τ,δοηξ. Ν. ον». 3(Μ1.02.16040); {τ 11 Ῥαρα εῤ.1 605.1(}Ώ.4. 
50); ΡΥΙϑυ 5 οἤεγεᾷ τὸ Ὁμτιβί, ΒΜ, δια βαϊπίβ Ὀείοσε {ποὶσ ρἷο- 
ταχαϑ, τδ.(84,8); ψΊΓ Πρ 5 ἀπα Ἰησδηδε ἔμπροσθεν τῶν εἰ. τῶν ἁγίων 
φωταγωγίαν γίνεσθαι καὶ εὐώδη θυμίασιν ει. ερ ἄορ 4(Μ.08. 
1848); ΤΥ ΝΙΊσΕΡΆ. τιν, δνηι,τ)ο(Μ.86.3144.); ΒΙΘρΗ, ἴασιν. διερῆ. 
(1 τοο.το͵6Β--Ὁ) ; ἐδι(τοθοὶ); 5. τιϊσδοιοι 5. ̓ππαρε5, ἘΠασ, Γδοῖ, Κ᾽. 
(11.86.22 50) ; ἔχρισεν ἀμφοτέρους τῷ ἁγίῳ ἐλαίῳ, τοῦ τε τιμίου σταυροῦ, 
τοῦ τε τῆς ἁγίας... Μαρίας, τοῦ βρύοντος ἐκ τῆς ἁγίας εἰ, αὐτῆς τῆς 
οὔσης ἐν Σωζοπόλει Ἐπυιπίται.ν, Επίνελ.45(.86.2328.}); τηΐχγϑο]ε5. οἵ 
ΑΌρατ᾿β ρἰσίατο οἵ Ομτίβε, Ἐναρτ. .6.4.27(ρ.175.8; Μ.86,27494}; οὗ 
ΘνΙΠΘΟπ. [πΠ͵ῚΟΥἷ5 ροτίγαις, ΝΙΟΘΡῊ χιν. ὅγηιτγι(Μ.86.31448); 
ἔρριψεν εἷς ἐξ αὐτῶν [56. Σαρακηνῶν) σαγίταν κατὰ τῆς εἰ, τοῦ ἁγίου 
Θεοδώρου,...καὶ ἐξῆλθεν αἷμα, καὶ κατῆλθεν ἕως κάτω τῆς εἰ. Απαβῖ, 
5. «(ὉΡ. 7ο.Ὁ ἢ «ἹΠΊΑΚ,. 3. 42(}. 94 Ι 3934); ; πόσαι ἀναβλύσεις, πολλάκις δὲ καὶ 

«γεγόνασι; Τιβοπὶ. Ν, εν. Δ(Μ.03.τό 10) ; 
μῦρα πολλάκις Σβλυσάν: αἱ ἁγίαι εἰ. ΤΑΙ. φε, 4πηὶ.30(Μ.28,6210); 
αὐτὴν [56. λόγχην] ἄραντες..«ἐκέντησαν κατὰ τῆς πλευρᾶς τῆς εἶ. τοῦ 
σωτῆρος, παρευθὺ δὲ ἐξέβλυσεν αἷμα καὶ ὕδωρ ΤΑΛΒ παρ. Βενγ! 4(Μ. 
28. 8ϑοτα); σοι. ΟΡ εριάορηι. 4(Μ.08.1858); οὗ 5. Ταικεβ ροχίταιϊξ 
οἱ ΒΜΨΝ πολλὰ σημεῖα καὶ..«τέρατα ἐν τῇ τῆς..«θεομήτορος εἰ. -.. 
διαδεέίκνυνται 1 70.Π.6Ρ. ΤῊΡρΠ 4(4.05.3.528); 6. Ἰσοποοίαβιη πα ῥγο- 
[ε515 ἀραϊπβί οὐ] οὗ ἰτηαρθϑ; Ὁγ ΡΗΠΟΧΘΗΙ5, ν. ΒΏΡΥα 2; ἱπᾶροϑ οἱ 
Ομτῖϑὲ δπᾷ ΒΜΝ τοπονεᾷ Ὅν 762: 11 (720-.4) δ ᾿πβειραίοη οἵ 
7ενϑ, ΤΕρΡΒη εἄγοη. Ῥ. 336(Μ. 1τοϑ. 8124); οἵ. 110. .ρ. ΤΑΡΜΙ, ΘΜ. 95. 
256}); οἵ. ψιλῇ τῇ τοῦ γράμματος θεωρίᾳ ἐν τῇ τῶν... «γραφῶν ἀναγνώ- 
σει προσκεχηνώς [50. (οπδίθπεηθ, ὈΙΒΒΟΡ οὗ Ναρο] εἰ 41,.. -σύνδρομοι 
καὶ ἕτεροι τοῦ ἱερατικοῦ καταλόγου γεγόνασιν..-κακουργότατα πειρῶν- 
ταὶ τοὺς τῶν ἁγίων χαρακτῆρας μεταφέρειν ἐπὶ τὰ εἴδωλα σεῦ. 
5)η. ἠαεν.«ο( Μ.ο8. 11Δ-}} ἢ Ρτοσθοάϊηρβ οἱ 1,0 11 σὺ εὖ ὁ διώκτης τῶν 
εἰ. καὶ ὑβριστὴς καὶ καταλυτής ΤΌτ. Π ῬΆρὰ ἐρ. 60}. ΤΉ. 4.00); 
ΤὨρΒη.εἄγοη.Ὀ. 330(Μ. τοῦ. 8174) θὴρ καὶ λεοντώνυμος.. «εἶπεν εἰδω- 
λικῆς τεχνουργίας ὑπαρχούσης τῆς τῶν εἰ. ἀνατυπώσεως, οὐ δεῖ 
ταύτας προσκυνεῖν ϑιΕρἢ.Πίας, Ὁ. ΘΊ 60}. (Μ.τοο. τοῦ4Ο); οἴ. 77ο.1).ε.Ψ 
ΤῊΡΙ τ λ(3698); πυρπολεῖ [50. (ὐοπδίαπεπιθ (ΟρΙοηνΙη}5] ἅπασαν 
ἁγίων εἰ. θέαν 1τΡ.(3600); Ἰσοομποοϊαβίβ᾽ ἀπϑίμοιηα ὁ δὲ τολμῶν... 
κατασκευάσαι εἰ., ἢ προσκυνῆσαι, ἢ στῆσαι ἐν ἐκκλησίᾳ, ἢ ἐν ἰδιωτικῷ 
οἴκῳ... .«ἀναθεματιζέσθω...«ὡς ἐναντίος τῶν τοῦ θεοῦ προσταγμάτων, 
καὶ ἐχθρὸς τῶν πατρικῶν δογμάτων (ζΡ( 54) 4ἀεεν.(Η1.4.4178}; ἐῥ, 
(4254); εἴ τις τῆς τοῦ θεοῦ λόγου φύσεως καὶ τῆς σαρκὸς τὴν ἀδιαίρετον 
καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν...ἐν εἰ, πειρᾶται γράφειν, ὀνομάζων αὐτὴν 
Χριστὸν... «ἀνάθεμα 1.(425}0)}; 7. Ἰσοπμοοίαβος ἀγρατηξηΐβ; 8. τηδλῃ 
ΔΙ Θὴ6 [Π6 δατίῃ]ν ᾿ππιᾶρε οὗ σοί, ΟΝΊο.(γ)8))αεὶ. 6(Ε1,4.3334}); Ὅ. Ῥοτ- 
ἐταναὶ οἵ (ῃσβὲ 1π10]165 Νεϑτουδῃ βοραγαίοη οὗ πατηθην τ πὶ 
αἰνιπιῖν, ἐδ. (5330); οΕ1 70. Ουημει 4(Μ.05.3175); οι. ροτῖγαψα, οἔ 
ΟὨσῖβε Τρ] 165 ̓ ποπορηνβιῖα σοηξαβίοπ οἱ πυπηδηϊϊν δηὰ ἀεῖζν, 
Ιαἴίεσ θείην απο γοστηθο θεά, ΟΝ ς, (787) εξμι.(11.4. 5610) ; ἐδ.(424Ὲ)}; 
ἃ. σὐοματβις β]ειποῃΐ5 τῆς οαΪν ρχόρεῦ ἱτηαρὲ οὗ (Ὠγχίϑε, ΓΟΡ(754) 
ἀεογ.(.4.3694}); 6. ρΡυτρογε οἵ βδοοῃᾷ σομηγηδηατηρῃηΐ, οὗ. 70. Τ)ύγιαρ. 
τ. 7(}1.04.12880); 8. 18 ἀπ νοπειδίίοι ἀεοίεπαεςεα; 4. νε που ΠΟ 
οἴδοτεά ποῖ ἴο ἱπιαραβ αΐ τὸ ἴῇοβα οι τπὸν ἀεριςοῖ, ϑυν,50}}.7. 
ἤμιαρ.(Μ.86.3220Ὰ); οὐδὲ παρ᾽ ἡμῖν ὡς θεοὶ προσκυνοῦνται οἱ τῶν 
ἀγίων...εἰ, ... ὡς δὲ φίλους αὐτοῦ [5ς. προσκυνοῦμεν] τοὺς ἀποστόλους 
«ὐκαὲ λοιποὺς ἁγίους Τιοοπί Ν, βέγη. 3(Μ.03.15070,Ι600Ὰ); ἐγὼ μὲν 
προσκυνῶν εἶ, λέγω δόξα σοι ὅ θεὸς τῶν ἁγίων, καὶ οὐ λέγω δόξα σοι 
ξύλον ἢ ζωγραφία ταί. Ομ γῖδέ εἰ {π4.(0.74.16}); σε ΟΡ ἐῤ.ἀορηι. 4 
(}1.ο8.1810}; 70 .ΤΏ55.}».(Η.4.2920}; ΤΑΤΠ φινἊη!.320(Μ,28,6218); ἡ 
γὰρ τιμὴ τῆς εἰ, εἰς Χριστὸν ἀνατρέχει 17ο.) (Οοησὶ. 3(λ1.05.3170}; εἴ τις 
τὴν κατὰ τὴν εἰ, σχετικὴν προσκύνησιν τοῦ Χριστοῦ, εἰδώλων προασκύνη- 
σιν..«ἀποφαίνοι, καὶ οὐκ αὐτοῦ Χριστοῦ... αἱρετικὸς ἐστιν ΤΒαχ, διά, 
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ἀμ Πγν.1.2ο( 1 .00.32400) ; 16.3.3.14(425}); ἸΔ εῤριήηιαρ. Δἴ .οο.τοΔ0); Βα5. 
Δ» ὴγ.45(2.280; ΝΜ.32.1400) [ἡ τῆς εἰ, τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον δια- 
βαίνει (ΛΝ ΒΙΟῊ τΈδ]}}ν τοῖθυβ τὸ ΠΟΠΟΙΣ5 Τα] ἴο Ἐπ ροτουβ παρε 45 
1Πυβίγατεπρ ΤΊΪΉ. ὙΓΟΥΒΏ1Ρ}} οἰτεα ἴο Ξαρροχί αρῦονς ἀοσίτχιης, [0.} 
ἐριαρ.τ. Υ( Μ.04.12520}; 1Ὁ.1.27(12619); 1δ.3.42(13618); ὅτ.11 Ῥαρᾶ 
ἐῤισονηα. (Μ.08.1408)}); ΟΝΊς, (γ)87)γεμ..(Ηῃ.4.36οο}; {0.10 .(δηϑί.3 
(3178); 110. .ἐρ. ΤῊΡἢ] Δ (Μ.ο5.3840); Βίερμ, δου, δέερὶ, Δ, τοο. 
11138); ὙΒαγι5ῖθα, σηνν.1.8(3370); Ὁ. νϑηογαϊίοη οἴεγθα 15. τε]α- 
να, 8η6 ποΐ λάτρεια, Τ[τ,11 Ράρδ ἐῤ. ἔεοη. τ(Π.4.50}; οἱ. ]οὐἹιώπαρ. 
1.8(Μ.94.124098); 18.1τ.14{12444}; 1.3.4τ(13574.}; Τατας. ριτ(}1.οϑ. 
14338,0) ; ΤΒαχ, δέυα,ερ. παρ, ,.00. 5048); 14. }.2.85(}1.09.1320Ὰ); 
Ο. Ρύυγροβα οἵ ᾿πᾶροϑ; 2, ἴο δύοῖιϑα ἀσνοίίουι οὐ προσκυνεῖς εἰ., 
μηδὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ προσκύνει, ὅς ἐστιν εἰ, τοῦ ἀοράτου θεοῦ ζῶσα... 
προσκυνῷ «Χριστοῦ εἰ., ὡς σεσαρκωμένου θεοῦ" τῆς δεσποίνης.««οἷα 
μητρὸς τοῦ υἱοῦ.. «τῶν ἁγίων ὡς φίλων θεοῦ..«τούτων τὰς ἀριστείας... 
ἀναγράπτους καθίστημι, ὡς δι’ αὐτῶν ἁγιαζόμενος, καὶ πρὸς ζῆλον 
μιμήσεως ἀλειφόμενος 10.) ἡμᾶρ.τ.2τ(Μ.04.τ2520,0}); 110.) Ορηςὶ το 
(}1.95.228.,8); θύρα δὲ ἡ εἰ, λέγεται, ἥτις διανοίγει τὸν κατὰ θεὸν 
κτισθέντα νοῦν ἡμῶν πρὸς τὴν ἔνδον τοῦ πρωτοτύπου καθομοίωσιν 
Βίορῃ. Πῖδοσιδέορ}, (Δἴντοο 1124}; ὅταν δὲ ἴδω εἰ. ἀποστόλου ἣ 
μάρτυρος... ἱστορίαν τῶν παθημάτων αὐτῶν..«λέγω" δόξα σοι, ὃ θεὸς 
τοῦδε ἀποστόλου ἸοΙΟῪ Ἡ.ἰτο. τ 1 .96.12600)}; τὸ αἰσθητὸν ὄμμα 
πρὸς τὴν εἰ, ἁτενῶς βλέττων, τὸ νοητὸν τῆς καρδίας ὄμμα σὺν τῷ νῷ 
εἰς τὸ μυστήριον τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας ἀκοντίζω 1δ.13(13608) ; ἐ. ἴο 
᾿ηβίσποῖ ζωγράφος...ἐν εἰ, διαγραψάμενος τὰς ἀριστείας τοῦ μάρτυρος 
εὐπάντα.. «ὡς ἐν βιβλίῳ τινὲ γλωττοφόρῳ...τεχνουργησάμενος (Ὑ. 
Νυβς. Τ λάγ.(Μ.46.7370}; οὗ, Το ιέηαρ. τ 2] (Μι94.12810); εἰκόνας... 
βίβλους τῶν ἀγραμμάτνων 19.2.το(τ2930}); τοῦτο δ᾽ ἂν καὶ διὰ τοῦ 
προσέχειν τῇ εἶ, κατὰ τὸν τοῦ εἰ, λόγον γενήσεται. ἃ γὰρ ὁ λόγος τῆς 
ἱστορίας διὰ τῆς ἀκοῆς παρίστησι, ταῦτα γραφὴ σιωπῶσα διὰ μιμήσεως 
δείκνυσι ότι, ΟΡ ἐρ ἄορι. 4(Μ1.08.1 720); ἃ. πι56 οὗ ̓πηαρεβ πεοεββὶ" 
ἐαίοα ὃν ῥσδοίϊσε οὗ ἱπνοσδίίοῃ οἵ βαϊηΐ8, οὐ 1 0.) ,ὐδη51.22(3400); 
6. Ἰοοποοσίαβηι ᾿ἤνόῖνοβ ΜΑΠΙΟἤδθῃ ἀδρσθοιϊοῃ οὐ ταδίϊεσ, [0.1Ὁ. 
φηαρ.τοτο(124588..); ἔν ναπουβδίοη οὐ ἰτηᾶροβ [δι Πρα Ὁν τοίουθοδ 
τὸ σα οὗ τϑ]]οβ, 1.2. το(13058) ; Βηα ΠἸςοηρά ἰο ΤΕ Ἰ]5} νεποσζαιίοη οὗ 
ΤΟΙ] οὐ 1ανν, Ἰυβομτς Ν,  όγρι, 3(}1.03.16008) ; δ. Βασομα σοτητηδηστηδηΐ 
ἃ ἰειῃροτσαιῖν, ᾿Ῥαξακρορ!ο᾽ ἰανν αἸἰτεοίβα ἀρϑί, {θυ ]5ῃ τοπμάθπου ἴὸ 
Ἰἀοϊαΐτν ; ποῖ ἴο 8 1ἴ, ορβασνθα ὃν (μτβίδηβ, Το. εΐπαρ.  Β(Μ. 
904.12370,0}; 41 ποῖ δχοϊυᾶς τηδϊηρ οὗ Ὀτάζθη βουρθαξ εἴο., οἵ. 
ϑθνοαθρ, 10.) ἔηαρ.τ. 2] (1 2760); Ὑπάτι μα, αρεεέγγ, τ, (2364) ; Ἰσοπο- 
οἰαδίβ ρεύψεσί βοτίρζασο, {10.0.6}. ΤἬΡ᾽, τ(Ν.0ς.3734}; Β. ρτᾶσα 
οὗ ΗΠ. (ποβῖ ρειβίβίβ 1ῃ βαϊηϊθ᾽ ἰτηαροβ, [οΠιώηαρ.τιτοίΜ.0 4.12 400} 
ἐν εἰ. εἶναι τὴν θεότητα εἰπών τις οὐκ ἂν ἁμάρτῃ τοῦ δέοντος...ἀλλ᾽ 
οὐ φυσικῇ ἑνώσει ὙΠαγ.Βέπα, ΠΗ 77.1.12(3448); ὈδΓ εἴ τις προσκυνῶν 
τὴν εἰ, Χριστοῦ, ἐ ἐν αὐτῇ φυσικῶς τὴν θεότητα “προσκυνεῖσθαι λέγοι, 

ἀλλὰ μὴ καθ᾽ ὅσον ἐστὶ σκιὰ τῆς ἑνωθείσης αὐτῇ σαρκός, ἐπεὶ καὶ 
πανταχοῦ τὸ θεῖον, αἱρετικός ἐστιν 1.1.2ο(23400) ; 1. τα] 0 8α- 
ἄπορα 1ὰ Ξαρροτί, οξι τη, ΟΡ ζαθγισγη 4τ( Μ,08,770); όσα Οοη- 
δίαηί π᾿ 5 Ἐἰτὴ86 ἐν σανίσιν ἀεὶ...«τοῦ ποθουμένου μάρτυρος τὴν εἰ. 
ἐστηλογράφουν, ἢ καὶ..«Χριστοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐν ἱεραῖς ἐσθῆσι καὶ ἐν 
κειμηλίοις αἱ εἰ. παρά τε τῶν ἁγέων πατέρων ἡμῶν.. ἀνεζωγράφηνται 

ΟΝ, (787)γξεῖ.(Π1.4.3360,0)); σα] οὗ ποθροθ, ΠΚ6 τήϑὴν ΟἾΝΟΣ 
Ῥυθοίίσεβ, τοδί ΠΡΟ ἰχϑαϊτῖοη, ποῖ Ἔχρσθδθθ ΟΣ οἱ (Ὁ χβί, 
170.1).(οηςί. Ξ(Δ}1.05.3208); (ται οι ΔΠΘρρα ἴοὸ ρὸ Βδοὶς το αροϑ- 
το]. ἀρθ, ον Ἡ ἔσο, το ΜΠ .οδ.τφότΑ); ἀπ ῥσϑοίϊσα οὗ πηϊνειβαὶ 
Οδυτοῦ, Τῃατιβιμα,᾿}.2.8(}1.99.11520); ). τεξυςδξίοη οὗ ΟὈ] οοη5 
ΟἿ Ρ͵ΙΟΙΠΩ οὗ ΝΕΞ(ΟΥΘη15Π| οὐδείς ποτε... ἰδὼν ἀνθρώπου εἰ. ἐλογίσαιτο 
ὅτι χωρίζεται διὰ τοῦ ζωγράφου ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς ψυχῆς ΟΝΊΟ.(787) 
γέξμ.(ΠΠ.4.3530}; ἀπα οὗ τηοπορῃνβ: 151) εἰ συμπεριεγράφη ἀνακει- 
μένου..«.«ἐν φάτνῃ τῇ φύσει τῆς ἀνθρωπότητος ἡ φύσις τῆς θεότητος αὐτοῦ, 
συμπεριγράφεται καὶ ἐν τῇ..«.εἰ, τῆς ἀνθρωπότητος..«ἡ ἀπερέγραπτος 
θεότης αὐτοῦ δ.(3610); ἀπ οἡ στομπα πδὲ δσματγιβεὶς οοσηθηΐβ 
δἴοπα τὰ (μσιβι 5 ηθρα οὔτε ὁ κύριος, οὔτε οἱ ἀπόστολοι.. εἰ, εἶπον 
τὴν..«θυσίαν, ἀλλὰ αὐτὸ σῶμα καὶ αὐτὸ αἷμα 1Ὁ.(3600); Κ. ἀσσυβαίιοι 
οἱ ΙΔο]αῖτσν Πρ 165 ἔδιϊαχε τὸ ἀἸβεπρ 5} Ομ βῦδῃ ἔσγοτα ραρϑα 
ἵτῆᾶρεβ, 16.(3288); 1. Ἰσοοποοϊαβῖς ἄθπν ΟΠ σῖδῦ 5 ἴσα Βυταθῃϊίν, 
10. Ἡ.Ἰροη, 2(}1.96.τ3400}; ται. (Πτ]ϑι 5 αἰ ξααο τὸ ΟΔΕΞΑΙ 5 ἱπιριρ6 
απο πὶ βαρροχί, 10.}).ἱ ἤριαρ,3.χτ(}1.94.13330); 110. ὁρ ΤΆΡΜΙ. 
24(Ν.05.3760); Ὑματιδιυυά.Ζεοη. 2(Νῆ.99.4920); 1. Ῥοβϑιην οἵ 
ἸἀοΙαῖτν φοορ Ἱρποσαηΐ ἀϊξοουπξεά, [70.ὉὉ (ὐοηοί. τ3(}1.9ς.3208,0); 
9, νεποσαϊοη οὗ ἱγηαρὲβ Οἰβποία ἢν ἀρρεονεᾶ; ΟΝ. (787) ἐμ. 
(Η.4.3524}; καλῶς εἶναι τὴν τῶν σεπτῶν εἶ, ἀνάθεσιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
καὶ πνευματικῶς δι᾽ αὐτῶν ἀνάγεσθαι ἐπὶ τὴν τῶν πρωτοτύπων αὐτῶν 
ἀνάμνησιν..«καὶ τὴν ὀφειλομένην προσκύνησιν ἀπονέμειν..«.«εἰ μή που 
τὴν κατὰ λατρείαν προσκύνησίν τις ἐννόησεν τ, (4410): δ΄γγηεῦ. Ν τς. (78}) 
(Η...456Ὰ}. 
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3 , 

εικὼν 

11. τηοῖ.; 
ΑΙ ΙΏΔΡΘ 85 ΓΟΡΓΕ ΒΟ ὩΡ ἃ τεαῖϊλίν ; ἃ. τααίεσια! ἈΚαιθββϑϑ τοῆξος- 

ἴῃ ΒρΙ τ 18] τε 8 }1{165 ἡ σήμερον γὰρ ἀιδίου αἰωνὸς ἐστιν εἰ, ΟἸΘῺ,,»)» οὶ, 
οἰρ.64.6; Μ.8. τοῦς); ἡ δεκάλογος δὲ κατὰ μὲν οὐράνιον εἰ, περιέχει 
ἥλιον καὶ σελήνην..«ἡ δὲ τῆς γῆς εἰ, περιέχει ἀνθρώπους, κτήνη, κτλ. 
14..917.6.16(ρ.409.10,21; Μ,0.2570); ἀπὸ.«τῶν σωματικῶν, ὡς ἐξ εἰ. 
ἐναργεστάτης ἀναφοιτᾷν ἀναγκαῖον ἐπὶ τὰ πνευματικά ὕνγτ,Ο)ς.30(2, 
558); εἰ. «-. οὐρανοῦ τὴν λίθον ποιεῖται τὸ γράμμα τὸ ἱερόν 1Δ, αὐἴογ.τὸ 
(1,380Ε)}; τῆς ἀύλον φωτοδοσίας εἰ., τὰ ὑλικὰ φῶτα Ἰθοη Ατις,ἦ.1.2 
(λ1.3.1210}; ταῖς αἰσθηταῖς εἰ, τοὺς ὑπερουρανίους ἀνεγράψατο νοάς τῦ. 
(1244); ἰᾳ.4.5,4.4(ΜΜ.3.6070}; ψνϊοῦ τδῃ πδϑᾶβ το ᾿ϑαα ῃἰη ἴο σΟ.}- 
τεταρ δίοα, 14,6,}.1.2(}1.3.3728); 18.1.5 (3760); Ψψλοτοας. ιρῆοϑὲ 
ΘΗΘΈΪΟ ΟΥ̓ ΘΥ5 αΟ ποῖ πεδα {Πετὰ, 1α.«.ἢ.7.2(2οδο) 4]. ; μουοῖ, εἰ, δὲ ἐν 
ἡλίῳ ἑωρᾶσθαι τοιαύτην, οἷόν ἐστι τὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶδος ΑἸοχ ΤΥς. 
Μ,αμ.4(Ρ.7.6; Μ.τ8, 4160); 2. οἵ ποῃ-πιδίθυίδ] γα  τθ5. οὗ ἃ ἸΟΕΥ 
ΟΥΟΥ ταβθοτίηρ ἴποβς οὗ ἃ ίρῃεγ, ΟΙειη. ον. τ. 2(ρ.13.30; Μ.8.7098) 
οἷτ, 5. φιλοσοφία ; 1.4.8(0.278.10; 1277} οἷξ, 5. ἐκκλησία; Π ον, (ἸφΉι. 
2.25: εἰ, ὄντως τῶν ψυχῶν εἰσιν οὗ λόγοι ΒΔ5.6Ρ.0.1(3.008 ; Μ.32,2680) ; 
3. οἵ ΟΤ 85 ἴνρε οἵ ΝΤ τρα τ65; ον 5ῃ δηα ραραὴ ΔὈΙμΟῊΒ ἃ 
Ἰπηασα οἱ Ὀβριείβηι, ΟἸθυη. ἐγ. 4.22(ρ.311.2; Μ.8.1352Β); τὸ θυόμενον 
πρόβατον Χριστοῦ περιέχει εἰ, Οὐ. 7ο.τοιτδ(13; Ρ.186.20; Μ,14.2228); 
1ὁ.13.13(ρ.237.10; 4170) οἱξ, 5, ᾿Ιουδαῖος ; τὸν ναὸν εἰ, τυγχάνοντα τοῦ 
σωτῆρος Ἠτδοίεου ἀρ.ΟΥ. 70.το.38(22 ; Ρ.214.32; 3808); 14,1.1τ0..3 
(10; Ρ.206.2}7; 3650); ὁ τοῦ Ναυῆ ᾿Ιησοῦς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὴν εἰ, 
ἔφερεν 1ὰπ5.ἢ.ε.1.3.4(Ν1.20.608); ἐῤ.1.3.τπ(728}); ἐκείνη [50. ΟΥ̓] μὲν 
ἐν εἰ, τὴν ἀλήθειαν ἔγραψεν Ἰλϊοπ.ΑΥ.6.}..3.3.5(}1.32.4328); βοτησίλῃηδϑ 
τ-. τύπος ἀτπιἀ σύμβολον, Ἐλι5.ἢ..6.1.3.,2(604) οἰΐ, 5. τύπος ; Χριστός... 
οὐκέτι τύπους οὐδὲ εἰ,, ἀλλ᾽ αὐτὰς γυμνὰς ἀρετὰς... «παραδούς 1.1.3.13 
(73Δ}; 18.1.2.22(648) ; τῶν προφητῶν οἱ μὲν λόγῳ τὸν Χριστὸν προεκή- 
ρυξαν.. ἄλλοι τῆς οἰκονομέας τύπος ἐγένοντο, ὡς ἐν σκιαγραφίᾳ τὴν 
εἰ. προδεικνύντες τοῦ μέλλοντος Β45.36].0γ.1τ0.τ(}}.8ς.1278}; 4. οἵ 
ΝΤ δ τεβεοίίηρ αἰνὶπα το! Ἐ]65 1 σοηΐτγαθὶ ἴὸ τθτα βῆδαεβ δηὰ 
ΟὐΠἢη65 οὗ ΟΥ, Μρεμ. ον. 5.7(ρ.ὅ2.το; Μ.Σϑ. τοῦς); 1.0.2(ρ. 11ς. 
261. ; τ800) εἰἶϊ. 5. ἀλήθεια ; (51.16.0. ἘΝ. 88.1036) οἰἷξ, 8. σκιά; 
Μαχ. εδοί.6.}..5.5.Ψ 2(Μ. 4. 1370) οἷ, 5. ἀλήθεια; οἵ τῆς Τιὰνν οὐδὲ εἰ, 
ἦν ὁ νόμος, ἀλλ᾽ εἰ. προσκίασμα 70.1),ἡριαρ.τ.15(}1.04.12440}); 5. οὗ 
πηθροβ ἴῃ ΝΊΤ; οὗ βοουτρα τηϑάδθ Ὁν (γί, Ἠδγδοϊςοι 8Ρ. Ου. 7. 
τοι32(10; Ρ.207. ΓᾺ Μ.14.368.) οἷζ. 5. φραγέλλιον: ; εἰ, εἰσὶν ὥσπερ 
αἱ παραβολαὶ [5ς. οἱ ΟΠ 151] πραγμάτων οὐχ ὁρατῶν ὕντ.,ε.8:4(Μ. 
172.6240}; 6. 1ῇ ΡῈ. οὗ βου ρίαταὶ ἴγΡ 68, Οὐ. 70.15.το(ς8 ; Ρ.200.26 ; 
Μ.14.5128); ἔϑανοσιεγης,(ρ.800.21); 10.) ἑριαρ.3.22(Μ.94.13410) εἴς.; 
7. Ἰἰταγρ,; 8. οἵ μαγο δη ἈἰΘΤΘΤΌΠΥ (απρεὶῖς δια 6ςς}.) 85 
᾿τηρ65 οἱ {π6 ατν]ηε ὁ λεγόμενος ἱεραρχίαν...δηλοῖ εἰ, τῆς θεαρχικῆς 
ὡραιότητος ΒΙοτ ΑΥ.6.}..3,2(Μ|.3.χ 658) ; αὖται [3ς, 60], ΗΟ ΔΤΟὨ 65] 
δέ εἰσιν αἱ τελεσιουργοὶ τῆς θεαρχικῆς δυνάμεως εἰ. 14.6.ἢ..5.1.5(}}.3.Ψ 
5058}; 16.5.1 τ͵7(ςοϑ0) ; ᾿υἱοϑὲ ας (τ βε 5 ἴγῆαρο, Τηᾶτ δε. Ἰεοῦ 4 
(}1.09.4020,0}; ὈΙΒΠΟΡ, Μαχ.ρ. 3ο(Μ 0τ.6248); ἔστι...ἡ ἁγία ἐκ- 
κλησία τύπος, ὡς εἴρηται, καὶ εἰ. τοῦ μὲν θεοῦ τὰντνΣί, 34(Μ. οι. 7054); ; 
Ὁ. οἵ ϑδοταιιοηΐβ ἡ παροῦσα νῦν ἱερὰ τελετουργία, μόναις ἐν εἰ, 
ὁρωμένη ἩοῊ. Ατ.6.}..4.3.4(ΝΠ.3.4778)}; ἐπὶ τὰς τῶν τελουμένων ἀρχὰς 
ἀνοβλέψαντες... .«ἐπιγνωσόμεθα τίνων εἰσὶ χαρακτήρων τὰ ἐκτυπώματα, 
καὶ τίνων ἀφανῶν αἱ εἰ, 10.2...2(3070); οὗ θαΡρτίϑτα ἡ δι᾽ ὕδατος ὁλικὴ 
κάλυψις εἰς τὴν τοῦ θανάτου...εἰ, παρείληπται 1.2.3.7(4048}; εἴ, 
ἀπεδύεσθε τὸν χιτῶνα, καὶ τοῦτο ἦν εἰ, τοῦ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
ἀποδύεσθαι σὺν ταῖς πράξεσιν ντ. Ἡ. ἐαἰδεῖ!.20.2; οὗ ΘΠ ατΞῖ τὴν εἰ, 
τοῦ ἰδίου σώματος ποιεῖσθαι παρακελευόμενος Ἰ᾽5.4.,6.7.τ(ρ.366.21, 
Μ.22.πο6}); μετὰ τὰς εἰ, ... ἐπὶ τὴν θεοειδῇ τῶν ἀρχετύπων ἀλήθειαν 
Το. ΑἹ.6,}..3.3.τ(}]..2.458Ὰ}; εἶ, ἐκάλεσε τῶν ἀληθῶν τὰ νῦν τελού- 
μενα ἐν τῇ συνάξει Μαχ.Ξεμοὶ τι 1οο.(Μ,4.1374}; ἡνν ΒΙΟΒ 15 Δ ᾿πιαρα οὗ 
βρίπαα) 6, Ιου Ατ,6...4...4(4778}; 8. οὗ Οοα τεβεςιεα ἴπ οτϑα- 
ἰΐοη ἔχει μὲν τὰ αἰτιατὰ τὰς τῶν αἰτίων ἐνδεχομένας εἰ., αὐτὰ δὲ τὰ 
αἴτια τῶν αἰτιατῶν ἐξήρηται Ὀϊου. Ατ.ἀ.η.2.8(Μ.3.6450); 16.7.3(860})). 

Β. οὗ ἱπη8ρῈ 8.5 ἸΏΪΘΤΙΟΥ ἴο σϑϑ]ν ; 1. οχορ. Ῥ5.38:7 ἐπειδὴ ἐν εἰ, 
καὶ οὐκ ἐν ἀληθείᾳ νὸν διαπορεύεται ὁ ἄνθρωπος" ἡ γὰρ ἀληθὴς ζωὴ 
κατὰ τὸν μέλλοντα αἰῶνά ἐστιν" εἰκότως ὁ ψάλλων τὴν εἰ, ματαιότητα 
προσεῖπεν ΑΙΉ ἕν :ς, οογηνη. 38:.7(}.27.557}} τῷ νυ Ός. 38:7(Μ.60. 
ΟἹΟΒ); 88 σΒαγβοξεσίβες οἱ {τϑηϑιτουίποθα, ΤὨατ ἰὴ Ἰοσ.(1.8ς2}; 
Ῥ5.72:20 ἡ εἰ, πρόσκαιρον ἔχει τὸ ἄνθος" εἰ, τοίνυν ἀπεικάζει τῶν 
Βαβυλωνίων τὴν δυναστείαν, εἰς ὀλίγον ἀρκέσασαν χρόνον ἴα ἴπ ἴος. 
(1119); 2. ἴῃ ἀδρυβοϊαίουν βθῆβο, ὑβρηθηὶ οΥ ἐπ ππαρτηαίοη τὴν εἰ, 
ἔλαθεν περιφέρουσα τοῦ πάθους ἡ ψυχή ΟἸογη.5,7.2.2ο(ρ.174.53; Μ.8. 
1Ο568); Ἰά,ῥαρά.2.2(ρ.168.22; Μ.8.4128); μήτε...«ἐμπαθῶς ἐμπαγῆναι 
τῶν εἰ, ταπεινότητας Ῥίοπ,Αυ,ε,ἢν.2.2(}1.3.140Ὰ); Μαχ.κα.5. 2(} 1.00. 
12844}; 3. »ιογε ριαρε; οἵ (ΠΥ 51 85 Βυτηδηϊίν ἱ ἴῃ Ἰθα ν ομαη τοθοΒίηρ, 
Τιεο Μαρ.Ρ.3ο(ρ.46.1τ0; Μ.Ρ],.54. 7888) αἷἴ. 5, 1ΨΕ τηῖτα. 

Ο. »αΐονη, ἐχαρερίε; Ἐς οἱ (Ὠγχιβί οὗτος ἡμῖν εἰ, ἡ ἀκηλίδωτος, τούτῳ 



2. 2 
εὐκὼν 

«πειρατέον ἐξομοιοῦν τὴν ψυχήν ΟἸεπι, ῥαφά.τ.2{(ρ.91.2ς; Μ.8.25 20); 
πεποίηκεν ἃ ἐδίδαξεν, ἵνα ἕκαστος. ..ἐν εἰ, δὲ βλέπων λαμβάνῃ παρ᾽ 
αὐτοῦ τὸ παράδειγμα τοῦ ποιεῖν Αἰ, ρ. Μαγεεὶ. 13(}.27.254}); 2. ἴῃ 
ϑθΏ. γέγονεν. «ἡ Σοδομιτῶν δικαία τιμωρία τῆς εὐλογίστου τοῖς 
ἀνθρώποις σωτηρίας εἰ, (Ἰθτη, ῥασά,5.8(ρ.262.12; Μ.8.6168); 12.(ρ.262. 
25; ὅτ6); οἱ Νοδῇ ἀρχέτυπος εἰ., ζῶσα καὶ ἔμψυχος, ..«ὑπόδειγμα 
τρόπου ϑεοφιλοῦς παρεσχημένος Ἐπ5.}.6.7.8(βορα ; Μ,21.524Α}); ἡ ἐν 
παραδείσῳ διαγωγή, νηστείας ἐστὶν εἰ, Βα5.ἤο»".1.3(2.38; Μ.531.τ68.}}; 
ΝΠ ΦΡΡ.1.232(}{.70.τ680) ; πρὸς δὲ τὴν ἀρχέτυπον εἰ. τῆς ἀποστολικῆς 
ζωῆς ἀποσκοπῶν ΤΠατ, ει. ονγ.11.22(Μ.00.8240); 3. »Ῥαῤίεγῃε οὗ 
Ἐπουρῃς δείξω σοι τὸν λόγον καὶ τοῦ λόγου τὰ μυστήρια, κατὰ τὴν 
σὴν διηγούμενος εἰ. ΟἸδγηῃ, ῥγοί,τ2(ρ.84.7; Μ.8.2408). 

5, ἀδοοἼΡΉ ΟΝ ἔγγραπτον τὴν εἰ, τοῦ παραπτώματος ἔχοντες ΓἸρ). 
}αεά.2.2(ρ.τη7.16; Ν.8,4324). 

ΤῊ. οὗ ἱτῆᾶσε οὗ σοά ἴῃ τηβῃ; ἰπ ἀδῖ, οὗ τηϑῃ ἄνθρωπός ἐστιν 
ποίημα θεοῦ λογικόν, κατ᾽ εἰκόνα γενόμενον τοῦ κτίσαντος αὐτόν 885. 
σἰγμεί, πορῖ,τ δι. 3200; Μ.30.240); 

Α΄, Ρεύβοηβ οὗ σοαμοβαά χμϊσγοσβα ἴῃ 5οὰ]; 1, Τπΐη,, Οἵ ΝΠ, ορῥ.1. 
τ]4(}4.79.1524); Βα8.56].0γ.1,3(Μ.8ς.36}; ἔχει γὰρ αὐτὴ [50. ψυχή] 
καὶ τὸ λογικόν, καὶ τὸ ζωτικὸν ἐν ἑαυτῇ" καὶ γεννᾷ μὲν ὁ νοῦς τὸν λόγον, 
συμπρόεισι δὲ τῷ λόγῳ πνεῦμα, οὐ γεννώμενον καθάπερ ὁ λόγος, 
συμπαρομαρτοῦν δὲ ἀεὶ τῷ λόγῳ, καὶ συμπροϊὸν γεννωμένῳ, ἀλλὰ 
ταῦτα ὡς ἐν εἰ, πρόσεστι τῷ ἀνθρώπῳ" οὗ δὴ χάριν καὶ ἀνυπόστατος ὅ 
λόγος ἐστί, καὶ τὸ πνεῦμα ΤΠάϊιφη.20 ἐπ σεη.(τ.28); τὸ κυριώτατον 
τοῦ κατ᾽ εἰ, καὶ ὁμοίωσιν. ..τὸ μοναδικὸν τῆς ἐν τριάδι θεότητος... 
εὔδηλον ὅτι ἢ ἡμετέρα πάλιν ψυχή, καὶ ἅ ταύτης νοερὸς λόγος, καὶ ὁ 
νοῦς... «ἀγέννητος....ἐστὶν ἡ ψυχὴ καὶ ἀναίτιος εἰς τύπον τοῦ ἀγεννήτου 
καὶ ἀναιτίου θεοῦ καὶ πατρός" οὐκ ἀγέννητος δὲ ὅ νοερὸς αὐτῆς λόγος, 
ἰλλ᾽ ἐξ αὐτῆς γεννώμενος... «ἀπαθῶς, εἰς τύπον τοῦ γεννητοῦ υἱοῦ" ἃ δὲ 
νοῦς οὐδὲ ἀναίτιός ἐστιν, οὐδὲ γεννητός, ἀλλ᾽ ἐκπορευτός...καὶ ἀοράτως 
ψηλαφῶν, κατ᾽ εἶ, καὶ ὁμοίωσιν τοῦ παναγίου καὶ ἐκπορευτοῦ πνεύ- 
ματος ΤΑτιαβ(.5, σον! ἴγηαρ.τ(}1.80.11488,0); οἔ, αἱ τρεῖς.. «πάσης τῆς 
ἀνθρωπότητος ὁμοούσιοι ὑποστάσεις, κατ᾽ εἰ, τινά, ὡς καὶ Μεθοδίῳ 
δοκεῖ, τυπικῶς γεγόνασι τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος" τοῦ μὲν 
ἀναιτίου καὶ ἀγεννήτου δάμ, τύπον καὶ εἰ. ἔχοντος, τοῦ ἀναιτίου... 
πατρός: τοῦ δὲ γεννητοῦ αὐτοῦ υἱοῦ, εἷς ... τοῦ γεννητοῦ υἱοῦ...τοῦ 
ϑεοῦ- τῆς δὲ ἐκπορευτῆς Εὔας, σημαινούσης τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ἐκπορευτὴν ὑπόστασιν.. «οὐκοῦν ἔχεις τὸ κατ᾽ εἰ, ... τυπικὴν τριάδα ἐν 
μονάδι, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν 10. (Μ.80.1τ1458,0); 2. βεοοῃαᾷ Ῥείβοη 
ὁρᾶται..«ὡς ἐν εἰ, τινὶ καὶ τύπῳ, λέγω ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ διττή τις 
ἐνεργείας ἔμφασις εἰς εἰ, ... Χριστοῦ" καθάπερ γὰρ ἡ αὐτοῦ θεότης 
ἐνήργει, καὶ θεανδρικῶς ἐνήργει καὶ θεϊκῶς ἐν οὐρανῷ πρὸ τῆς τοῦ 
σώματος ἀναπλάσεως... οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ ἡ κατ᾽ εἰ, καὶ ὁμοίωσιν τοῦ 
ἀοράτου ϑεοῦ λόγου ὑπάρχουσα, ἐνεργεῖ μὲν καὶ ψυχανδρικῶς, τουτέστι 
σωματοψύχως, εἰς τύπον τοῦ θεανδρικῶς Χριστοῦ ἐδ. τ(11481).-11404}; 
Οἱ Απββί. δ, φονη, τρια (Μ Βοιττότο) ; 3, ταὐτά Ῥεβοη τὸ.««τὴν θείαν 
ἡμῖν ἐγχαράττον εἰ., καὶ σημάντρον δίκην ἐμποιοῦν τὸ ὑπερκόσμιον 
κάλλος, οὐχὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν; ἀλλ᾽ οὐχ ὡς θεός, φησίν, ἀλλ᾽ ὡς θείας 
χάριτος ὑπουργόν. οὐκ αὐτὸ τοιγαροῦν ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἡ δι’ αὐτοῦ χάρις 
ἐνσημαίνεται..«ἦν οὖν ἀναγκαῖον, εἶ, τῆς χάριτος, καὶ οὐχὶ μᾶλλον εἰ, 
θεοῦ διακεκλῆσθαι τὸν ἄνθρωπον Ογτ.ἀίαϊ. Τὶ γ10,.7(51.6388.,0). 

Β. οἵ ψῇαϊ 15 ταδᾶβ ἴῃ ἀϊνὶπα παρε ἀπ ἴῃ ψῆδέ 1ὲ σΟμΒβίϑ ; 
1. 50] ΟΥ ταῖίοπα] ρᾶτί οὗ τηδὴ (ρτεναϊθης ΟΟΠΟΘρίΙοη οὗ ΑἸδχατ- 
ἀτίδῃ 50800]), ΟΕ, βοϊϊον.8; εἰς... τοῦ θεοῦ ἃ λόγος αὐτοῦ... «εἰ, δὲ 
τοῦ λόγου ὃ ἄνθρωπος ὃ ἀληθινός, ὁ νοῦς ἃ ἐν ἀνθρώπῳ, ὁ κατ᾽ εἰκόνα 
τοῦ θεοῦ καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν διὰ τοῦτο γεγενῆσθαι λεγόμενος ΓἸετη. 
Ῥγοί. τοί Ῥ.71.24ΕΠ.; Μ.8.5120-2124}; εἰ, ... θεοῦ λόγος θεῖος...εἰ, δ᾽ 
εἰκόνος ἀνθρώπινος νοῦς 14. εἰγι δ, τάίρ.388. 148, ; ΝΙ.9.τ40Ὰ)}; 10.7.14 
(Ρ.6:.25; 5208); Ἐλι5, ΠΠαγεεῖ].2.53(ρ.40.7; Μ1.24.8οςο) ; Ιηξϑγρσθίβτοη 
ἀεΐεπάξα ἀρϑῖπδὲ ραᾶραῃ ρμΠοβορμειβ ὃν 5 γεββίῃρ αἰξεσεησα 
βϑύνεε εἰκών ((Ὠγῖβὲ) δηα πιαπ ογοαϊθα κατ᾽ εἶ,: ὁ Κέλσος, μὴ 
ἐνιδὼν τῇ διαφορᾷ τοῦ κατ᾽ εἰ, θεοῦ καὶ τῆς εἰ. αὐτοῦ, ὅτι εἰ, μὲν τοῦ 
θεοῦ ὁ πρωτότοκος πάσης κτίσεως ἐστιν ὁ αὐτολόγος...κατ᾽ εἰ, δὲ τοῦ 
θεοῦ ὃ ἄνθρωπος πεποίηται,... ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιστήσας [50. (Ε]58:15], ἐν 
τίνι τῶν τοῦ ἀνθρώπου τὸ κατ᾽ εἶ, τοῦ θεοῦ χαρακτηρίζεται,...«φησὶ τὸ 
οὐδ᾽ ἀνθρωπον ἐποίησεν εἰ. αὐτοῦ" οὐ γὰρ τοιόσδε ὁ θεὸς οὔτ᾽ ἄλλῳ 
εἴδει οὐδενὶ ὅμοιος, οἷον δ᾽ ἐστὶ τοῦ συνθέτου ἀνθρώπον τῷ χείρονυ 
μέρει, λέγω δὲ τῷ αώματι, νομίζειν ἐνυπάρχειν τὸ κατ᾽ εἰ, τοῦ θεοῦ, 
ὡς δ᾽ ὃ Κέλσος ἐξείληφεν, αὐτὸ εἶναι τὸ κατ᾽ εἰ, αὐτοῦ; εἰ γὰρ τὸ κατ᾽ 
εἰ. τοῦ θεοῦ ἐν τῷ σώματί ἐστι μόνῳ, ἐστέρηται τὸ κρεῖττον, ἡ ψυχή, τοῦ 
κατ᾽ εἰ, καὶ ἔστιν ἐν τῷ φθαρτῷ σώματι, ὅπερ οὐδεὶς ἡμῶν λέγει. εἰ δ᾽ 
ἐστὶν ἐν τῷ συναμφοτέρῳ τὸ κατ᾽ εἰ, τοῦ θεοῦ, ἀνάγκη σύνθετον εἶναι 
τὸν θεὸν... «λείπεται δὴ τὸ κατ᾽ εἰ. τοῦ θεοῦ ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς λεγομένῳ 
ἔσω ἀνθρώπῳ καὶ ἀνακαινουμένῳ καὶ πεφυκότι γίνεσθαι κατ᾽ εἰ. τοῦ 
κτίσαντος νοεῖσθαι ΟΥτο( εἰς.6.63(ρ.133.7-1534.:} Μ.1..13038--τ306.}); 
“ἢ 14.ἢΠοηι.1,13 1 Θεπ(ρ.1τ5.0; Μ.12.1 550); 18.13.3(ρ.118,17; 2344); 
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τῷ γηΐνῳ γὰρ τὴν ψυχὴν ἥνωσε 36. ὁ θεός} τὴν κατ᾽ εἰ, θεοῦ γεγενημένην 
ΜεῖΒ,γες.2.24{ρ.380.5; Μ.18.3200); πῶς δὲ τό, κατ᾽ εἰ, θεοῦ, νοητέον ; 
οὐδέν τι σωματικὸν καὶ γήϊνον ἐννοήσασθαι χρή 188,5 ἰγμεὶ Ποη1.1.4 
(1.325; Μ.30.130}; νοερὰν ψυχὴν καὶ εἰ, θεοῦ οἷδεν ὁ λόγος Οτ.Να:. 
οἵ.45.1(Μ4.36,6324)}; νἱηάισαϊεα ε5ρ. δραϊποί ΑΒ ΒΥΟροιπουρῃϊζας 
ἔστε.. «ὁμολογουμένως κατ᾽ εἰ, θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ἡ δὲ ὁμοιότης οὐ 
σωματική" ὃ γὰρ θεός ἐστιν ἀσώματος...τὸ δὲ κατ᾽ εἰ, θεοῦ πεποιῆσθαι 
τὸν ἄνθρωπον, ἑτέρας ἐμφάσεις...ἔχει. μόνος γὰρ αὐτὸς παρὰ πάντα 
τὰ ἐπὶ γῆς ζῷα λογικός ἐστι... ἐπιτηδειότητα πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν ἔχων, 
λαχὼν δὲ καὶ τὸ ἄρχειν ἁπάντων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς καθ᾽ ὁμοιότητα καὶ 
εἰ. θεοῦ. οὐκοῦν κατὰ τὸ εἶναι ζῷον λογικὸν...ἐν εἰ, θεοῦ πεποιῆσθαι 
λέγεται. εἰ δὲ νομίζουσι κατὰ τὸ τοῦ σώματος σχῆμα λέγεσθαι τὴν εἰ. 
οὐδὲν λυπεῖ καὶ τοῖς ἀλόγοις τῶν ζῴων σύμμορφον εἶναι τὸν θεόν 
Ογσρ.Οαἷος.(65.364Α--36:5Ὰ}); Μαχ.οῤ.ό(Μ.01.4598); 2. ἱτίασθ ἴτὰ 
ῬΙεββθα ὁπ Ψ ΒΟ] Πυμηθῃ σοπιρουπα πρὸς ἰδιότητα τῆς τελείας 
φύσεως δι᾽ ἀμφοῖν ἀφιγμένῳ, ψυχῆς δὴ λέγω καὶ σώματος, καθάπερ 
καὶ σφραγῖδα τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἐνέπηξεν ὁ δημιουργὸς τὸ πνεῦμα 
ἅγιον, τουτέστι, τὴν πνοὴν τῆς ζωῆς, δι᾽ ἧς πρὸς τὸ ἀρχέτυπον διεπλάτ- 
τετὸ κάλλος, ἀπετελεῖτο δὲ κατ᾽ εἷ. τοῦ κτίσαντος, πρὸς πᾶσαν ἰδέαν 
ἀρετῆς δυνάμει τοῦ ἐνοικισθέντος αὐτῷ διακρατούμενος πνεύματος ΟΥΥ. 
.70.0.τ1(4.822}),.}; 8. ἔτοβάοσζη ἔχοζη ὨΘΟΘΒΘΕΥ 88 506 614] οῃασζδοίΐδυ- 
ἰδΕ!ο ; (νίαν οὗ ΟΥ, Νυββ., γῆο ρΡ]δςθβ σσραϊίοη οὗ τῆδη ἾῺ ᾿ηυᾶρε᾽ δ6- 
ἔοτς αἰ ποίίοι οὔ 586Χ 65), Οὐ ΝΙ ν85. ον» ορίζιτό. 3-,(Μ.44.1808--τ81Ὰ}; 

᾿ ἐπεὶ δὲ πολὺς τῶν καθ' ἕκαστον ἀγαθῶν ὃ κατάλογος... .«περιληπτικῇ φωνῇ 
ἅπαντα συλλαβὼν ὁ λόγος ἐσήμανεν, ἐν τῷ εἰπεῖν, κατ᾽ εἴ, θεοῦ 
γεγενῆσθαι τὸν ἄνθρωπον... «ἕν δὲ τῶν πάντων καὶ τὸ ἐλεύθερον ἀνάγκης 
εἶναι, καὶ μὴ ὑπεζεῦχθαί τινι φυσικῇ δυναστείᾳ: ἀλλ᾽ αὐτεξούσιον 
πρὸς τὸ δοκοῦν ἔχειν τὴν γνώμην ἐδιτθ.το(1848}; εἰ. ἦν καὶ ὁμοίωμα... 
τῆς πάντων τῶν ὄντων βασιλευούσης δυνάμεως. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐν 
τῷ αὐτεξουσίῳ τῆς προαιρέσεως πρὸς τὸν ἐξουσιάζοντα πάντων εἶ χε τὴν 
ὁμοιότητα, οὐδεμιᾷ τινι τῶν ἔξωθεν ἀνάγκῃ δεδουλωμένος ἰὴ, τῖγρ.12 
(ρ.298.1ο; Μ.46,3600); αὐτοπροαίρετος ὦν, καὶ τὰς τῶν ἰδίων θελη- 
μάτων πεπιστευμένος ἡνίας" μοῖρα γὰρ τῆς εἰ, καὶ αὐτή, κατεξουσιάζει 
γὰρ τῶν οἰκείων θελημάτων θεός ὕντ. .70.0.τ(4.822Ε)}; 4. ἀοπχϊπίου 
ΟΥΕῚ ΟΥ̓ΘΔΈΙΟΩ (ΕΠ ρ ἢ βἰΖθα εβρ. ΕΚ ΑἈπείοσμοπα 586Π00]} ὅπου... ἡ τοῦ 
ἄρχειν δύναμις, ἐκεῖ ἡ τοῦ θεοῦ εἰ. 185. ἐγμεῖ. οι. τ.β(ι. 3280; Μ.3ο, 
200); τινὲς κατ᾽ εἰ, θεοῦ τὸν ἄνθρωπον ἐνόμισαν κατὰ τὸ τῆς ψυχῆς 
ἀόρατον. καὶ οὐ συνῆκαν, ὅτι καὶ ἄγγελος ἀόρατος, καὶ δαίμων 
ἀόρατος..«πῶς οὖν θεοῦ εἰ, ὁ ἄνθρωπος; κατὰ τὸ ἀρχικόν ὨΙοά σδη. 
1:26(Μ.33.15640,0); ἐμάθετε τί ἐστι τό, κατ᾽ εἰ,, ὅτι οὐκ οὐσίας ἐστὶν 
ἀξία, ἀλλ᾽ ἀρχῆς ὁμοιότης, καὶ ὅτι οὐ κατὰ τὴν τῆς μορφῆς εἰ, εἶπεν, 
ἀλλὰ κατὰ τὸν τῆς ἀρχῆς λόγον, διὸ καὶ ἐπήγαγε" καὶ ἀρχέτωσαν τῶν 
ἐχϑύων κτλ. ΟΠγγπ5.ἤονι.0.2 ἐμ ἀεη.(4.61,8); ποιήσωμεν ἄνθρωπον 
κατ᾽ εἰ. ἡμετέραν καὶ ὁμοίωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἕνα ἄρχων ἢ καὶ τῶν 
ὁρωμένων ἁπάντων καὶ τῶν ἐν αὐτῷ τικτομένων παθῶν" ἵνα ἄρχῃ, καὶ 
μὴ ἄρχηται 1.23. 5(2120); τείατατίοη οὗ οἴου νίθννς ἴῃ ἔδνουχ οἵ 
τιῖβ, Τα, ψη.20 τη (σδη.(1.3.4--27};; οὐ [Πϊ8 νἵδιν 15 Βαςβά ἰᾶδα ἐμαΐ 
Ῥοσηδῃ. Ῥγ5 ΠΟΐ τη868 ἴῃ Ἰτηᾶσε τί δή ποτε οὖν ὁ Παῦλος τὸν μὲν 
ἄνδρα εἰ, τοῦ θεοῦ λέγει, οὐκ ἔτι δὲ καὶ τὴν γυναῖκα, εἴπερ κατὰ τὸν 
τῆς ψυχῆς λόγον εἰ. θεοῦ ὃ ἄνθρωπος ; λέγει γάρ, ἀνὴρ... εἰ, καὶ δόξα 
θεοῦ ὑπάρχων, οὐκ ἀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν" γυνὴ δὲ 
δόξα ἀνδρός ἐστιν. εἰ τοίνυν εἰ, θεοῦ ἃ μὴ ὀφείλων καλύπτεσθαι τὴν 
κεφαλήν, δῆλον ὅτι καλυπτομένη οὐκ εἰ, θεοῦ, τῆς αὐτῆς ψυχῆς 
ὑπάρχουσα. πῶς οὖν θεοῦ εἰ, ὁ ἄνθρωπος; κατὰ τὸ ἀρχικόν Ὠϊοά, Ορη. 
τ: 2ό(:οθ40,0); δ. (ςοπηροῖθα ψζῃ 4) ΤΩΔΠ, ἃ5 ΤὨΪΟΥΟΟΟΒΙΏ, 5ΌΓΩΚ ὮΡ 
41} ογδαΐξίοῃ 1ῃ ΒἰΠΊβο ὥσπερ... βασιλεὺς πόλιν τινὰ μεγίστην κατασκευ- 
ἄσας..«μετὰ τὴν ἁπάντων ἐκπλήρωσιν, κελεύσειεν εἰ, αὐτοῦ γενομένην 
μεγίστην τινά, ἐν μέσῳ πάσης ἑστάναι τῆς πόλεως, εἰς ἔλεγχον τοῦ τῆς 
πόλεως αἰτίου.. οὕτω καὶ ὁ τῆς κτίσεως δημιουργὸς πεποίηκε μὲν 
πάντα τὸν κόσμον, ...τελευταῖον δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐν τάξει παρήγαγεν 
εἰ. οἰκείας, ὡς ἂν ἅπασα ἡ κτίσις τῇ τοῦ ἀνθρώπου χρείᾳ φαίνηται 
συνδουμένη ὙΠάτ, Μορ5.8ρ. ΤΕ, φη.20 ἐγ (δη.(1.29,30); καὶ τὰ μέν, 
κατ᾽ εἰ., ταύτην ἔχει τὴν ἔννοιαν, ὅτι ὅ ἄνθρωπος καὶ μόνος, ὡς πάντα 
ἔχων ἐν ἑαυτῷ ὁρατά τε καὶ ἀόρατα, νοητά τε καὶ αἰσθητά... δεικνύει 
ἕνα τινὰ δημιουργὸν πάντων τῶν ὄντων εἶναι τὸν θεόν καὶ κατὰ τοῦτο 
εἰ, ἐστι τοῦ θεοῦ, διὰ τὸ γνωρίζειν αὐτὸν ἕνα τοῦ παντὸς εἶναι δημιουρ- 
γόν.. «διαρρήδην τὸν ἄνθρωπον εἰς δόξαν θεοῦ γεγενῆσθαι φήσας, καὶ 
κατὰ τοῦτο εἰ. καλέσας, ὡς μόνος ὃ ἄνθρωπος δυνάμενος γνωρίσαι ἕνᾳ 
εἶναι τοῦ παντὸς τὸν θεὸν δημιουργόν (οι. 1η6.10}. 5(Μ.88,3008,0); 
6. οἴπεῖ νίεννβ ; 8. ἱτητηουτα ν ἀπ ἰγάννε Πρ οὗ Η. Ομοβὲ λόγος 
γὰρ ὁ ἐπουράνιος πνεῦμα γεγονὼς ἀπὸ τοῦ πνεύματος καὶ λόγος ἐκ 
λογικῆς δυνάμεως, κατὰ τὴν τοῦ γεννήσαντος αὐτὸν πατρὸς μέμησιν εἰ- 
κόνα τῆς ἀθανασίας τὸν ἄνθρωπον ἐποίησεν, ἵν᾽, ὥσπερ ἡ ἀφθαρσία 
παρὰ τῷ θεῷ, τὸν αὐτὸν τρόπον θεοῦ μοίρας ἄνθρωπος μεταλαβὼν ἔχῃ καὶ 
τὸ ἀθάνατον Ταϊ.ογαί.7(ρ.7.8; Μ.6.8208): μόνος δὲ ὅ ἄνθρωπος εἰ, καὶ 
ὁμοίωσις τοῦ θεοῦ... «ἄσαρκος μὲν οὖν ὃ τέλειος θεός, ἄνθρωπος δὲ 
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σάρξ: δεομὸς δὲ τῆς σαρκὸς ψυχή, σχετικὴ δὲ τῆς ψυχῆς ἡ σάρξ. τὸ 
δὲ τοιοῦτον τῆς συστάσεως εἶδος εἰ μὲν ὡς ναὸς εἴη, κατοικεῖν ἐν αὐτῷ 
θεὸς βούλεται διὰ τοῦ πρεσβεύοντος πνεύματος τ. τε(ρ.τό.153; 8374.,8); 
ἡ ἔνδοθεν ἡμῶν ψυχὴ τὴν αὐτοῦ εἰ. πρὸς ἀθανασίαν ἠμφίεσται δέοι. 
ΟἸο.τό.το; ςἔ, ἀθάνατος ; "Ὁ. οτα ἀηα ΝΥ Βάοπι ἕνα δὲ μὴ μόνον 
ὑπάρχῃ τὰ γενόμενα, ἀλλὰ καὶ καλῶς ὑπάρχῃ, ηὐδόκησεν ὃ θεὸς 
συγκαταβῆναι τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τοῖς κτίσμασιν- ὥστε τύπον τινὰ καὶ 
φαντασίαν εἰ. αὐτῆς ἐν πᾶσι...ἐνθεῖναι, ἵνα καὶ σοφὰ τὰ γενόμενα, καὶ 
ἄξια τοῦ θεοῦ ἔργα δείκνυται. ὡς γὰρ λόγου ὄντος τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 
εἰ. ἐστιν ὁ ἡμέτερος λόγος, οὕτως..«αὐτοῦ σοφίας εἰ, πάλιν ἐστὶν ἡ ἐν 
ἡμῖν γενομένη σοφία ΑἸ. 4ν.2.718(}1.26.3128,0}; ὁ. σοπηεοϊοα ΙΗ 
Ῥτιοοτοαιίοη οὗ ομ]άσγοη κατὰ τοῦτο εἰ, ὁ ἄνθρωπος γίνεται τοῦ θεοῦ, 
καθὸ εἰς γένεσιν ἀνθρώπου ἄνθρωπος συνεργεῖ Ὀ]οτη, ραεί.2.το(ρ.2ο8. 
το; Μ.8.40718); Μεῖμ.ςγηρ. τί(ρ.16.2; Μ.1τ8,480); 4. τα ΠΡ οὙ 
οὗ ᾿τιᾶρθβ οὐ μίαν τινὰ εἰ, καὶ ὁμοίωσιν κέκτηται, ἀλλὰ καὶ δευτέραν, 
καὶ τρίτην, καὶ τετάρτην, καὶ πέμπτην. ἐξεικονίζων ὥσπερ ἐν ἐσύό- 
πτρῳ τινὶ καὶ σκιαγραφίᾳ φυσικῇ, οὐ τυπικῇ, τῆς τρισυποστάτου 
θεότητος τὸ μυστήριον' οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ ἑνὸς 
τῆς αὐτῆς τριάδος θεοῦ λόγου σαφῶς προδιαγράφων:" καὶ τάχα κατ᾽ εἰ. 
μὲν ἔστι γυμνὴ ἡ ψυχή, τῆς γυμνῆς θεότητος" καθ᾽ ὁμοίωσιν δὲ τῆς τοῦ 

λόγου σαρκώσεως τὸ σύνθετον ἡμῶν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος 
ΣΑμαϑί, δι ϑορμΐναρ. (Μ.8ρ.114400--11454}; ἔχει σον καὶ ἕτερον κατ᾽ 
εἰ. θεοῦ ἡ ψυχή, λέγω δὴ τὸ ἑτεροούσιον αὐτὴν εἶναι πάσης κτιστῆς 
φύσεως ἐδ. (1τ48.)ο9(}}.44.13320}; 7. Βυμπηχηατν ὥστε. φιλονεικότερον 
ἐν τούτῳ διακείμενοι ἐκτὸς...βαίνουσι τῆς κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν 
ὑπόθεσιν παραδόσεως, τῆς πιστευούσης κατ᾽ εἰ, μὲν εἶναι πάντα 
ἄνθρωπον, μὴ ὁρίζειν δὲ... ἐν ποίῳ τέτακται τὸ κατ᾽ εἶ, -.- οἱ μὲν γὰρ 
λέγουσιν ἐν τῇ ψυχῇ πληροῦσθαι τὸ κατ᾽ εἰ.,.. «ἄλλοι δὲ λέγουσιν οὔτε 
ἐν ψυχῇ οὔτε ἐν σώματι, ἀλλὰ ἀρετὴν εἶναι τὸ κατ᾽ εἰ, ἕτεροι δὲ 
φάσκουσι μὴ εἶναι τὴν ἀρετήν, ἀλλὰ τὸ βάπτισμα καὶ τὸ χάρισμα τὸ ἐν 
τῷ βαπτίσματι... ἄλλοι δὲ πάλιν τοῦτο οὐ βούλονται, ἀλλὰ θέλουσι λέγειν 
τότε μὲν εἶναι τὸ κατ᾽ εἰ. ἐν τῷ Ἀδάμ, ἕως ὅτε ἐν παρακοῇ γέγονε καὶ... 
ἀπώλεσε τὸ κατ᾽ εἰ. καὶ πολλή τίς ἐστι τῶν ἀνθρώπων μυθοποιΐα, οἷς 
οὐ χρή..«τοῖς οὕτω ἢ οὕτω λέγουσιν, ἀλλ᾽ εἶναι μὲν πιστεύειν ἐν τῷ 
ἀνθρώπῳ τὸ κατ᾽ εἰ, ... ποῦ δέ ἐστιν ἢ ποῦ πεπλήρωται τὸ κατ᾽ εἰ., 
αὐτῷ μόνῳ ἔγνωσται τῷ θεῷ τῷ κατὰ χάριν τῷ ἀνθρώπῳ δωρησαμένῳ 
τὸ κατ᾽ εἰ, ἘΡΙρΡΠ.ἤαον.7ο.2(0.235.3-.22; Μ,42,34τ0.--344Α); κατὰ 
πόσους τρόπους λέγεται τό, κατ᾽ εἰ, ; κατὰ τὸ λογικόν, καὶ νοερόν, καὶ 
αὐτεξούσιον, κατὰ τὸ γεννᾷν τὸν νοῦν λόγον, καὶ προβάλλειν πνεῦμα- 
κατὰ τὸ ἀρχικόν Το.) υοἰπεπί. οί. 5.1688). 

(. ππᾶρὲ πα οΥἹρΊμα] βἰπ, ν. Ἀδάμ; 1. ᾿ἴηᾶρο ἰοβὲ ττουρἢ 
ἘΔ δῃμὰ σχεβίοσεα ὃν Ομτβῦ; 8. 115. Ιοββ ὁ μὲν κατ᾽ εἰ. τοῦ θεοῦ 
γεγονὼς χωρισθέντος ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πνεύματος..«θνητὸς γίνεται Ταξ. 
ογαί.7(Ρ.7.29; Μ.6.8214}); Ἡας, Αεριλονι.τ2.τ(1.34.557λ}; ὁ ἄνθρωπος 
κατ᾽ εἰ, θεοῦ ἐγένετο καὶ ὑμοίωσιν: ἡ δὲ ἁμαρτία τὸ κάλλος τῆς εἰ. 
ἠχρείωσεν, εἰς τὰς ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίας τὴν ψυχὴν καθέλκουσα [β85. 
ἀξεεί.τ.τ(2.3180 ; Ν.31.Β600); Οτ Ν υββυυΐ .12(ρ.200.20; Μ.46.3728}; 
Ὁ. 115 τεβτοσδίομ, Ὠρσοββαυν οὐκ ἔδει δὲ τὰ ἅπαξ κοινωνήσαντα τῆς 
τοῦ θεοῦ εἰ. ἀπολέσθαι ΑΙἢ.Ἴηε.τ.6(Μ.25.1208}); Πγουρη ΟΝ τΙβί ὡς 
γὰρ τῆς γραφείσης ἐν ξύλῳ μορφῆς παραφανισθείσης ἐκ τῶν ἔξωθεν 
ῥύπων, πάλιν χρεία τοῦτον παραγενέσθαι, οὗ καὶ ἔστιν ἡ μορφή, ἵνα ἀνα- 
καινισθῆναι ἡ εἰ. δυνηθῇ ἐν τῇ αὐτῇ ὕλῃ---διὰ γὰρ τὴν ἐκείνου γραφὴν 
καὶ αὐτὴ ἡ ὕλη ἐν ἦ καὶ γέγραπται, οὐκ ἐκβάλλεται, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ 
ἀνατυποῦται---κατὰ τοῦτο καὶ ὅ..«υἱός, εἰ. ὧν τοῦ πατρός, παρεγένετο 
ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους τόπους, ἵνα τὸν κατ᾽ αὐτὸν πεποιημένον ἄνθρωπον 
ἀνακαινίσῃ ἰδ.14.τ,2(τ200); ΔτΆ, 4οϊ.τ. (Δ. 26.1πτοτα}; τ. ΝαΖ.ον. 
7.23(}1.35.785 0) οἷζ, 5. ἀνασώζω; ΟΥΟΝγ58.ογἁ, ἄσηι τίρ.το.33; Μ.44. 
11258); ἰά οἱγριταίρ.2ο1.18; Μ,46.3720); Οντ.άταί. Τ ῖη.7(5'.638Ε); 
141. 7ας.(ρΡ.2οο.22); τπχουρῃ Η, ποβῖ ἀναπλάττεσθαι...εἰς εἰ, τὴν 
πρώτην τὴν ἀνθρώπου φύσιν...διὰ μετουσίας τοῦ πνεύματος ΟΥΥ. 79. 
τττο(4.03888}; οοῃ οἵ ΤΠ. 1π γεβίουιηρ ἹΠ]ΊΡῈ τοῦ σωτῆρος... 
ἡμᾶς ἀνακομίζοντος εἰς τὸ τῆς εἰ. ἀρχέτυπον, τουτέστι, τὸν χαρακτῆρα 
τοῦ πατρός, χαρακτὴρ... ἀληθινός... αὐτός ἐστιν ὁ υἱὸς" ὁμοίωσις... 
φυσικὴ τοῦ υἱοῦ, τὸ πνεῦμά ἐστι, πρὸς ὃ καὶ ἡμεῖς μορφούμενοι δι᾽ 
ἁγιασμοῦ, πρὸς αὐτὴν εἰδοποιούμεθα τὴν θεοῦ μορφήν Ἰά ἀταϊ. Τγίη. 
γ(51.6308); [του ΡῈ Ὀαρτίβηη ἀνιόντες [56. ἔτοπὶ [01{]...τὴν γεγραμ- 
μένην εἰ. καὶ ὁμοίωσιν τοῦ θεοῦ ἀπολαμβάνομεν, ἣν ἐδεξάμεθα διὰ 
τοῦ θεϊκοῦ ἐμφυσήματος; καὶ ἀπωλέσαμεν διὰ τοῦ ἁμαρτήματος 
Ὠιάνιι, Τγίη.2.12(Ά{.30.680 4}; Πιάντα. ({Β85.) τη. (1. 3034 ; Μ.20. 
7250); διπλῆν ἡμῖν ἔδωκε καὶ τὴν κάθαρσιν, δι’ ὕδατός τε καὶ 
πνεύματος" τοῦ μὲν πνεύματος, τὸ κατ᾽ εἰ, καὶ ὁμοίωσιν ἐν ἡμῖν ἀνα- 
καινίζοντος, τοῦ δὲ ὕδατος, διὰ τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος καθαί- 
ρβοντος τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας [0.1).[.0.4.0(}].04.ττ21Ὰ}; ἐνοικεῖ τοῦ... 
πνεύματος ἡ χάρις τῇ τοῦ βαπτισθέντος ψυχῇ..-τὸ κατ᾽ εἰ. καὶ καθ᾽ 
ὁμοίωσιν αὐτῇ ἀνακαινίζουσα ἴ70.}).Β.}.8(.ο6.9208); ὉΚΥ ταρεη- 
ἴδῆςε ἐν τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ γίνεται πᾶς ὁ τὸ κατ᾽ εἰ, διὰ μετανοίας 
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ἀναλαμβάνων ΟΥ [γ.14 τη 7εγ.(ρ.205.τ; Μ.15.5600); 2. ᾿τπᾶσα πανὸτ 
Ιοϑὲ οὔτε γὰρ ἀπώλεσεν ὁ ἄνθρωπος τὸ κατ᾽ εἰ., ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ἐχυδαίωσε 
τὸ κατ᾽ εἰ,, μολύνας ἑαυτὸν ἐν ἀδιαφόροις πράγμασι καὶ ἀνηκέστοις 
ἁμαρτίαις. ἰδοὺ γὰρ μετὰ τὸν Ἡδὰμ τῷ Νῶε λέγει..«πᾶς ὁ ἐκχέων αἷμα 
ἀνθρώπου. .-ἐκχυθήσεται τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὅτι ἐν εἰ, θεοῦ ἐποίησα τὸν 
ἄνθρωπον...«καὶ ὁρᾷς ὅτι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ λέγεται τὸ κατ᾽ εἰ. μετὰ 
δεκάτην γενεὰν τοῦ τὸν Ἀδὰμ πλασθῆναι; ἅμα δὲ καὶ Δαυὶδ μετὰ 
πολὺν χρόνον λέγει..«ἐν εἰ, διαπορεύεται ἄνθρωπος..«καὶ ὅρα ὅτι 
ἐξέπεσεν ὁ λόγος τῶν λεγόντων τὸν Ἀδὰμ τὸ κατ᾽ εἰ, ἀπολωλεκέναι 
ἘρΙρμιλαεν.,ο.3(00.235.24--236,0; Μ.42.3448--Ὁ)}; Απαβῖ δ, ςεγηινηας, 
2(Μ1.8ρ.ττόρο); Ὀὰῖ οτἱν Βἰάαεπη διὰ δὲ τῆς ζητουμένης δραχμῆς τὴν 
εἰς... τοῦ βασιλέως αἰνίσσεται, τὴν οὐχὶ παντελῶς ἀπολλυμένην, ἀλλὰ 
ὑποκεκρυμμένην τῇ κάπρῳ. κόπρον δὲ χρὴ νοεῖν...τὴν τῆς σαρκὸς 
ῥυπαρίαν. ἧς..«ἀνακαθαρθείσης διὰ τῆς ἐπιμελείας τοῦ βίου, ἔκδηλον τὸ 
ζητούμενον γίνεσθαι τ. Ν,γβ85.Ὀἱνρ.τ2(ρ.3ο1.8; Μ.46,3734); οὔ, δράχμη ; 
. βοϊυτίοι οἱ ἀΠΠου]τγ Ὀγ αἶδίη. Ὀείννεθη εἰ, ἀπ ὁμοίωσις, ἸατίοΥ 
Ὀοίηρ Ἰοβῦ, ἔοΥτΆοΥ τεταϊηθα ; ἃ, ἀϊβίῃ. θεϊνεθη εἰ, 85 Θομβει θη οἵ 
Βυμηδαϊίν, δηᾷ ὁμοίωσις ἃ5 ᾿Ἰπηρ] γἱηρ ΞΡΙΣΙ 18] ρεγεοϊίοιι, οὗ, ετω 
απίεηι δρίγίίς βῖς εσηημδίμς απῖμιαθ τὐλαν ῥίαςηιαί; ἈὈΥΟΡΙΟΥ 
εβμείοπορι δρίγίμς, ἐρ᾽νιμαϊῖς εἰ ῥεγζοείες ἤσηῖο ξαείνις ἐπεὶ: οἱ ἐς 
65! φῖ ξεεμπάμη ἱριασίμομι εἰ εἰμ ἰμάϊηοηι γαῖμα ἐδὶ ἀεὶ, δὲ ἀμ 60: 
ἀεξμενε! απίνιαθ ερίγημις, ἀπτηπαϊῖς5 δὶ υεγε, ψμῖ 65ὲ ἰαἴ]ς, οἱ σαγηαϊὶς 
ἀογοϊίείμς τη ῥονβδείιις ἐντὶ; ἡπαρίηοηι φάθι παδθης τη ῥίαδηιαίε, 
οἰ μάϊπεμε θέγο πο ἀϑομμίθης ῥεγ δρίγεμενι, ἔσθ ἤσεν. ς.6,1(Μ.7. 
113270-τ1284}; Ρας οἴ ΟἸδπα χε, ΓΤ άοὶ.54.2(Ρ.125.1; Μ.0.6854}; τινὲς 
τῶν ἡμετέρων τὸ μὲν κατ᾽ εἶ. εὐθέως κατὰ τὴν γένεσιν εἰληφέναι τὸν 
ἄνθρωπον, τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν δὲ ὕστερον κατὰ τὴν τελείωσιν μέλλειν 
ἀπολαμβάνειν ἐκδέχονται 1(.5|7.2.22(Ρ.185.26; Μ,8.τοβοο)}; 10.4.0 
(ρ.261.1ρξ, ; 12418); ΤΑ φυιβορι, 55(Μ.28.7338,0}; ὥσπερ εἰ. εἶπε 
τὴν τῆς ἀρχῆς δηλῶν εἰ., οὕτω καὶ ὁμοίωσιν, ὥστε κατὰ δύναμιν ἀνθρω- 
πίνην ὁμοίους ἡμᾶς γίνεσθαι θεῷ, κατὰ τὸ ἡμέτερον λέγω καὶ πρᾷον 
ἐξομοιοῦσθαι αὐτῷ (Ἤγχν5.ἀοη.0.3 1. σεη.(4.670); τὸ μὲν γὰρ κατ᾽ εἰ, 
τὸ νοερὸν δηλοῖ καὶ αὐτεξούσιον" τὸ δὲ καθ᾽ ὁμοίωσιν, τὴν τῆς ἀρετῆς 
κατὰ τὸ δυνατὸν ὁμοίωσιν 10.}0. [.ὁ.2.τ2(}1.04.02098); Ὁ. Παποδ εἰ, ἴπ 
οομίταϑβι ἴο ὁμοέωσες 15 ΠΠ ΚΕ πΡ' ΙΓ π]δΠ 5 ουθϑίϊοι ἡ βουλὴ 56. 
θεο0] δύο εἶχε, κατ᾽ εἰ., καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν' ἡ δημιουργία τὸ ἕν ἔχει 
μόνον, τὸ κατ᾽ εἰ, Ὁ Βαϑ.εἰγωεί ἤπομι.τ. τοί ..3320; Μ.30.204}; ΓατΝ γ85. 
μόνηι τ Οεη.1 τ 26(4.44.2734}} ο. 884 σοπβο πο πεν σαπποῖ Ὀς Ἰοβί 
τὸ. «κατ᾽ εἴ, φύσει δέδοται ἡμῖν" καὶ ἀμετάβλητον ἐξ ἀρχῆς καὶ εἰς τὸ 
τέλος συμπάρεστι' τὸ δὲ καθ᾽ ὁμοίωσιν, ἐκ προαιρέσεως, καὶ οἴκοθεν 
κατορθοῦμεν ὕστερον 1Β85.Ξἰγμοί, ἤοηλ.τ. 2ο(1.3324.)8; Μ.30.290;}) ; οἴ. 
ἄνθρωπον, εἰ. περιφέροντα θεοῦ, εἰ καὶ τὴν ὁμοιότητα ἀπώλεσεν 011. 
ΟἸερ:.το.) (Ὀυ: δου. [Π15 νου εἰ, γοβι 65 ἴῃ μοαᾶν πρόσιτε τῷ θεῷ... 
οἵ τινες ἔχετε αὐτοῦ ἐν μὲν τῷ σώματι τὴν εἰ., ὁμοίως τε ἔχετε ἐν τῷ 
νῷ τῆς γνώμης τὴν ὁμοιότητα 1}.το.6}; οἱ Οἰδηιγεζορη. 5. τ (Μ.οτ. 
13360) ; 4. ἀοι ]6 ἱπιασα ἴῃ πῖϑη, οἵ τοΥ.15:49} ἃ. ΜΆΘΟΙ ἰλρε ἰ5 
τε! ζοᾶ ἀδρεπᾶβθ οὐ οοπαμποΐ εἰ...«ἐπιλαθόμενοι τῆς ἐν ἡμῖν κρείτ- 
τόνος οὐσίας ὑποτάξομεν ἑαυτοὺς τῷ ἀπὸ τοῦ χοῦ πλάσματι, καὶ τὸ 
κρεῖττον τὴν εἰ, τοῦ χοϊκοῦ λήψεται" εἰ δὲ συνέντες τὸ ποιηθὲν κατ᾽ εἰ. 
καὶ τὸ ληφθὲν ἀπὸ τοῦ χοῦ τῆς γῆς, ὅλοι προσνεύοιμεν ἐπὶ τοῦτον, οὗ 
κατ᾽ εἰ, γεγόναμεν ΟΥ.70.20.22(2ο; Ρ.355.13; Μ.14.6218); ἰδ.2.5(4ᾳ; 
Ρ.59.3οἷ. ; 1170}; τὴν εἰ, τοῦ χοϊκοῦ φέροντος ἀνθρώπου, λέγω δὴ τοῦ 
φιλοσωμάτου καὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῶντος 1δυ5.15.40:6(Μ.24.3688); 
Τιάντα. ᾿ς. 38:7}.(}1.39.12400) ; εἰκόνα χοϊκοῦ λέγει τὴν ἀναστροφὴν 
τὴν χοϊκήν, εἰ, ἐπουρανίου τὴν ἐπουράνιον πολιτείαν, ἀντὶ τοῦ ἐμιμησά- 
μεθα τὴν παρακοὴν τοῦ Ἀδάμ, μιμησώμεθα καὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τὴν 
ὑπακοὴν ὑπακούσαντες ϑόνετ, 0 Ὸγ.15:47}.{0.276.28}}}; ΟΠ γγβ, λοι. 
42.1 τω τύογ.(το.3055); Ὀγτιϊμοιμίροη (3 692}; . Ἰητεγρτεῖθα οὗ 
βίαϊθ οὗ τηᾶῃ θεΐοτε ἀπά δέοι γοϑυγγοσείοη οὗ μοᾶν, Τητ, Μορβ. 
ΤΟ γ τ τ 48, (ρ.1τ05.23); ς. τηδη ὈΥ βἰπηϊηρ θΕσΟπι65 “παρε οὗ ἀν}, 
Οτ. 7}0.2ο.22(20; Ώ..355.3; Μ.14.6214); 44. ὉΠΙν ΘΒ Εν οὗ ἀσπὶς 
᾿ππᾶσὲ ἡ ψυχὴ οὐ τοῦ πρώτου μόνου γέγονε κατ᾽ εἰ., ἀλλὰ παντὸς 
ἀνθρώπου... καὶ ἔστι πρεσβύτερον ὥσπερ ἐν τῷ δὰμ ἐκεῖνο ὃ οἱ 
πολλοὶ νοοῦσι τὸ κατ᾽ εἰ, τοῦ προσειλημμένον αὐτῷ, ὅτε ἐφόρεσε διὰ τὴν 
ἁμαρτίαν τὴν εἰ. τοῦ χοϊκοῦ, οὕτως ἐν πᾶσι πρεσβύτερον τὸ κατ᾽ εἰ. 
ϑεοῦ τῆς εἰ, τῆς χείρονος. ἐφορέσαμεν ἁμαρτωλοὶ ὄντες τὴν εἰ, τοῦ 
χοϊκοῦ, φορέσωμεν μετανοοῦντες τὴν εἶ, τοῦ ἐπουρανίου. πλὴν ἡ 
κτίσις γέγονεν ἐν εἰ, τοῦ ἐπουρανίου Ἰᾶἤομι.2.1 1: [67.(0.τ7.8-πττὸ; 
Μ.13.2778,0); ὕντσ. 7ουττ ττί4.0958,0). 

Ὁ). ἰπῖαρα ἴῃ βριγθα} 1136 (1 τους ΒΕ σον ΒΡ τ τ] σοητοχίβ εἰ, 
ἴῃ 8081] ἰ5 οπϑι ἀθσϑα [86 τηθϑείηρ ρος θοίνθοῃ (σοα πα τηδη, ἀπα 
πόποα ἔτεα. ἐαυδίεᾷ ϑἱτπ (Πο868 υΆΠ Ως {παῖ πιαᾶε τηαη ἀρῖ τὸ ΒῈ 
απο το ούν; 1. ρῥγδβθῆσβ ἴῃ 501} ῬΥΘΒΌΆΡΡΟΒΕΒ ρυδοῖῖος οὗ νἱγτίῃε 
τῷ γὰρ ὄντι εἰ. τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος εὐεργετῶν, ἐν ᾧ καὶ αὐτὸς εὐεργετεῖ- 
ται (Ἰ]οτη. οἰ γ.2.1ο(ρ.160.2; Μ.8,10458}; σωτήριος γάρ τις ὃ τῷ σωτῆρι 
ἐξομοιούμενος, εἰς ὅσον ἀνθρωπίνῃ φύσει χωρῆσαι τὴν εἰ. ϑέμις, 
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ἀπαραβάτως τὰ κατὰ τὰς ἐντολὰς κατορθῶν τϑ.6.ο(ρ.47ο.1το; Μ.0. 
2078}; οἷ, ἐρεῖ απίνιαε ἱμαε ἄσις ἐμιαρίμενι σμαηε εἰ εἰν πάτερ 
ἐοπημεηάαῦ!!, Ἰοϊμά εΥρὸ ἀοροστίμη ἰάμε τπίεργρε ἰδὲ γε 5 ΘΗ ΔΉ}. 
ἐξὶ φαρι ἃ ἰθὸ ερηῃδίαὶ 6556 σηϑδεέρίενι. δἱ ΘΉΤΗΣΙ οἰς Ὁ} ΣΟΡΊΘΟΥΞ... 
ὕπαρο ἀεὶ ἴῃ ἰὲ ἐπὶ εἰ ἐμίοργηι ἀεροςίπεμι βογυῶδ. --- ἘἸΡΉ Ων εἰ 
ερίσγα ομμ2α, εἰ ρήῖτι5, οἱ 7μδίμς ἐς, δὲ βαμοῖμς,...εἱ ογμία σας ἐπ 
ἦσο ῥγαξείο εὐμὶ ῥὲγ Ἠσίμγαμι οἱ {δὶ βὲγ τη]! αἰτοηθηι φρο ςίαηὶ, 
ἀοροξτίμηι ἀρὰ ἐς ἀϊνίηας ἡὩπαρσίηῖς βαίσνοηε ἐδὶ. δὲ ϑδγο ε ἐΟΉΪγαγίο 
ἄρας εἰ ῥῦὸ φηξονίεογας οὐμάεϊῖς, ῥγὸ ῥΊίῖο ἐφιρῥίμδ...αδ͵φοία Ἰηιαρίης 
ἀεὶ ἀϊαδοὶΐ 1 ἰὲ τηρτασίηονι διιδεορίςι εἰ δον ἀεροστίαγε σο»1- 
γιοηάαίμην ἰδὲ ἀτυϊπηίμς ἀαϑηεραξίῖ, Οτ,ἠονι. 4.3 1 νου. (Ρ.5τ8.4{{| 
Μ|.τ2.4368--Ο) ; ΝΠ] ρογίςὶ.4(Μ.79.8024); ἔχουσι τοίνυν, φησίν [53ς. 
(Ἐ7151], οὗ τὰν σὸν... δεξάμενοι λόγον τὴν ἐμὴν ἐν ἑαυτοῖς διαλάμ- 
πουσαν εἰ,, συμμορφοί τε τῷ σῷ γνησίῳ γεγόνασιν υἱῷ Ογτ. 7ο.ττ.οί4. 

οὔπο); 16.ἀταϊ. Τγίμ. (ς᾽. 303}; 2. ΤΟΥ ΟὨ]ν ρυτίποα 501 Ὀδοοθβ 
Ἰγαϑα οἱ Οοα εἰ τοιούτων ἡ ψυχὴ κινημάτων 1.6. ῬΆ551015] ἐλευθέρα 
γένοιτο,..«ἑαυτὴν ἀκριβῶς εἰδοῦσα, οἵα τῇ φύσει ἐστί, καὶ οἷον ἐν 
κατόπτρῳ καὶ εἶ, διὰ τοῦ οἰκείου κάλλους πρὸς τὸ ἀρχέτυπον βλέπουσα 
αν, νβ5.αητη,εἰ γος. (Δ,46.800); γενώμεθα καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ἵνα 
γινώμεθα μακάριοι, τῆς θείας εἰ, ἐν ἡμῖν μορφωθείσης τὰ δεαί.6(Μ.44. 
12774Α};} Μαχιαριϑὴρ. (Δ.91.11128); 3. ἢδῆσα ᾿τηᾶρο οαθαίθα ΨΠῈ 
ΝΆΓΙΟΙ5 αβρϑοῖβ οὐ βΒρισζαδὶ 18; 80.. ρου θοποσι, (]6Π|.5}».7.τό(ρ.71. 
20; Μ.0.5408}); πλησιάζουσι δὲ αὐτῷ 56. [Π6 ϑροιι56] οἵ τετελειω- 
μένοι, καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν αὐχοῦσι συγγένειαν οἱ τὴν εἰ, φυλάττοντες 
ἀδιάφθορον Τπαϊ,( σης: τ(2.108): οἵ, οὔπω γεγόναμεν ἄδολος πορ- 
φύρα βασιλική, οὔτε ἀνόθευτος εἰ, θεϊκή ΜαοσιΑαδριλομι,25. (1.534. 
6600); Ὁ. ἀγάπη, 15 5818.5 07.2ς. τ2( Δ, 4ο.ττδτα 1,α1.); ο. ἀπάθεια 864 
Κιηατρα νἱγέθβ πάλιν κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ εἰ, ἑαυτοὺς καλλωπίσωμεν, 
διὰ τῆς ἀπαθείας ὁμοιωθέντες τῷ κτίσαντι. ὁ γὰρ τὸ ἀπαθὲς τῆς θείας 
φύσεως, καθώς ἐστι δυνατόν, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μιμησάμενος, οὗτος ἐπανέλαβεν 
ἐπὶ τῆς ἰδίας ψυχῆς τοῦ θεοῦ τὴν εἰ, Βαβ,αδεθὶ. τ. (2. 2188 ; Μ.31.872}); 
τρίτοι; Μ.1.6.)}; ΟὙΝ γεβι λον ορτζ.5.1(}1.44.14278); ἀνάρχου βασι- 
λείας ἐστὶν εἰ., ἡ τοῦ νοῦ περὶ τὴν ἀληθῇ γνῶσιν ἀτρεψία, καὶ ἡ τῆς 
αἰσθήσεως περὶ τὴν ἀρετὴν ἀφθαρσία ΜῸΧ. κα .3.55(Μ.00. τ2840) ; 
4. σοπίοιηρἰβίϊου, ᾿λνν 6] Ππρ' οἵ (σοῦ, ἀρὰ 5ρί τ [π8] 561-Ἰτπ ον ]θάρε, 
ΟἸοτ.5}ν.7.3(0.12.221{ς; Μ.9.4214} οἴ. 5. θεωρία; Οτἁἤομι.1.13 μσφη. 
(Ρ.17.26},, ΝΝ.12.1578,0}; τῶν... «ἁγίων ἡ θεοειδὴς τοῦ πνεύματος εἰ, 
ἀπὸ τοῦ νῦν ἔνδον ὥσπερ ἐντυπωθεῖσα, καὶ τὸ σῶμα θεοειδὲς ἔξω καὶ 
οὐράνιον ἀπεργάσεται ας, ἀδρ ἰδεγίπεηΐ. 2 5(Μ.34.0570)}; τ Ν γ88. 
ῥεαὶ, 6(Ν1.44.12728}); εἰ βούλει γνῶναι θεόν, προλαβὼν γνῶθι σαυτὸν 
ἐκ τῆς σαυτοῦ. .«κατασκευῆς..«διάκρινον τὴν ταύτης κατασκευήν, καὶ 
ὄψῃ σαυτὸν κατ᾽ εἰ. καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ τυγχάνοντα. ἀνώνυμός σου γὰρ 
καὶ ἄγνωστος, καὶ νοερά, καὶ ἀθάνατος τῆς ψυχῆς ἡ οὐσία κατ᾽ εἰ. καὶ 
ὁμοίωσιν τυπικὴν τοῦ ἀνωνύμου καὶ ἀγνωρίστον καὶ ἀθανάτον θεοῦ 
καθέστηκεν ΤΑπαξτ. δι σεγηηιαρ. τ Μ.80:11450} ; ἰοῦ [μ6 σεᾶβοι ἢν 
ΠΊΔΠ τγᾶ5 οτεαϊεα ἴῃ [88 ᾿τηᾶρα τγὰβ {πὲ Π6 5ῃοι ἃ πον (σοά, ἴοτ 
ὙΨΏΘΗ ἴἢε ᾿τηᾶρὲ να διίδποίεπε, ΑἸΠ ἐπε. τ2.τ(Ν].2 5. ττ6}); οἵ, 2.11.3 
(116,8); 6. Κιηράοτῃη οὗ Πεᾶνϑῃ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν εἶναί 
τινες λέγουσι...τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς θεϊκῆς ὡραιότητος τῶν φορεσάντων 
τὴν εἰ. τοῦ ἐπουρανίου Μαχ. καρ. ,Πεοἷ.2.93(Μ.0ο.ττ69Α). 

Ε΄ αἰροϊεν δά θεαῖν οοηξεττθα Ὀν ἰτπαρο οἢ 508], οἱ, δοίογμοη.. 
αὦ αρῃϊνηαηῖ.. ἰοφ Ή5 ἀεὶ! '“ἬΪΘῚ φορηουενες ἐσηιεὶ ἐῤῥαηὶ, εἰ ῥωϊεῖνα 
ἔπιεν τεμίϊεγεσ᾽, εἰ ἀρηουεγίς ῥιἐολιγτιπιἀτηοῖς μας σαιέδας τη46 ἀφδοθη- 
ἄεγε, ψμοᾷ ᾿αὦ ΤΠΑΡΊΗΦΗΙ ἀεὶ 7αεἰα ἐδ᾽, βεγ φμοά ἵπεδὶ εἰδὴ ρἰμγίημιηι 
πα αϊς ἀσεονῖς, σὲ ἀρπουογίς, φάτ ῥμεῆγα γας ἐκ 1Μ1|10,-.- 
7δέο 6 ἑεχῖγε᾽ οἱ ἡ ἰἔμεῖς φγέρμηι υεςιρτῖς᾽ οοἰϊοεαγὶ, Οτ.οοπμν 
(ἰαπη.2(ρ.1τ41τ.26{{.; Μ.13.1230); κατ᾽ εἰ, γὰρ δημιουργηθεῖσα τοῦ 
μονογενοῦς [8ς. ἡ ψυχή],.. «ἀνυπέρβλητον ἔχει τὰ κάλλος Μοίῃ. ἐγ. 
6.τ(ρ.64.1τδήζ, ; Ν.18.1138}; οὐκ οὐρανὸς γέγονεν εἰ. τοῦ θεοῦ...οὐκ 
ἄλλο τι τῶν κατὰ τὴν κτίσιν φαινομένων οὐδέν. μόνη σὺ [5ς. ψυχή] 
γέγονας τῆς ὑπερεχούσης πάντα νοῦν φύσεως ἀπεικόνισμα. .«-οὐδὲν 
οὕτω τῶν ὄντων μέγα, ὡς τῷ σῷ μεγέθει παραμετρεῖσθαι τ ν88.᾿οη:. 
2 ἴῃ (σηϊ.(Μ.44.8050); οὐκοῦν καὶ τὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως κἀτ- 
οπτρον, οὐ πρότερον ἐγένετο καλόν, ἀλλ᾽ ὅτε τῷ καλῷ ἐπλησίασε, καὶ 

τῇ εἰ, τοῦ θείου κάλλους ἐνεμορφώθη ἰδ. ς(Β680) ; ἐπειδὴ κατ᾽ εἰ. θεοῦ 
ἐκτίσθη, ἠρκέσθη τὸ θεῖον γράμμα τῷ τοσούτῳ ἀξιώματι, ...εἰ γὰρ 
αὐτῆς τῆς ἀγαθότητος εἶχε κεκτημένος τὴν εἶ, ... πῶς ἔτι χρείαν 
εἶχε μαρτυρίας {τοῦδ᾽ ἀκοῦσαι ὅτι ἰδοὺ Καλόν, ὁπότε τὴν εἰ, αὐτοῦ τοῦ 
καλοῦ εἶχε κεκτημένος; ἘΡῚΡΗ.ἤαον, 6. τ8(0.42.1τ4},, ; Μ,42.56ς,0); 
Μαχ.αρ.τοατ( Μ΄ .00.τοῦϑᾺ} ; οἡ δοσοιπῃΐ οὗ ΒΊΟΝ αἸρταεν Ἔν ν ΤΉΔῈ 
Ἡλσϑὲ ᾿ς Βοῃουτοα, Μοίἢ.»γ6ς,2.24{ρ.38ο.6Ε}.), 

Ε΄. αἸἰβοι ββίοι ΠΟ ΊΠΘΥ ΟἴΠΘΥ ογθαίμσοβ, μθ5 65 τ31), τν6τα σΥθα θα 
1ῃ ΠηΒΡΘ; 1. ΔΏρΡΕ]5 εἰ, ἐστι τοῦ θεοῦ ὃ ἄγγελος... ἔσοπτρον ἀκραιφνές 
Ἰθῖοπ. Αχ. ἄἅ.»..4.22(Μ|.3.7248); εἴ.14.«.}.8.1(}1.3.240Ὰ}; οἱ ἄγγελοι καὶ 
οὗ ἄνθρωποι κατ᾽ εἰ, [ο.10,υοἷμη!, ο(Μί,οΚ, τό88) ; 2. τηϑῃ δοὴθ τπδαᾶς 
ἴῃ τηᾶλρα οὐδὲ αὐτοί [Ξς, ἄγγελοι] εἰσιν εἰ, ΑἸ. ἡη2.15.)7(}1.25.1208)}; 

415 γ 
εἰκὼν 

τινὲς μὲν τῶν δυσωνύμων αἱρετικῶν πρὸς τοὺς ἀγγέλους αὐτὸν εἰρη- 
κέναι, καὶ τοὺς πονηροὺς δαίμονας ἔφασαν" οὐ συνιέντες οὗ ἐμβρόντητοι 
τὸ κατ᾽ εἰ, ἡμετέραν ὙΒάτιφη, το ἐμ αδη.(1.22) οὐ ΤΆτΉ φι σονῖρί. 56 
(}1.28.7220); ἐπὶ...τῆς τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν χερουβὶμ καὶ σεραφὶμ 
δημιουργίας εἴρηται ὅτι...θεὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν..." ἐπὶ δὲ τοῦ 
ἀνθρώπου τοῦ κατ᾽ εἰ, καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ ὄντος, οὐχ οὕτως ΑΙμδϑῖ,ϑ. 
δεν παρ. 2(Μ.80.1τ65 8}; τηαρϑ᾽ τεῖος τὸ ΠΟΪῈ ΠΠΊΔΠ Τᾶσθ δ8 11 
νγ8.5 χοῦ σοπορίνοα 1 ἀϊντηδ χηϊηά, νἰτῆους ἰδίου βεχ ἀἸβιποίίοι, 
τιν ν88.λοηορίξιχδ.τ8(}.44.τ850) ; 3. εἰ, θεοῦ ΒΟΥ ΘΙ γο5 56 45 
ΒΥΠΟΏΥΠΊ οὗ πιᾶπ, “βος. ῆος, τοίρ.5); 10.12(ρ.6); (οβιη. [πᾶ ἰο}.2 
(Ν1.88.120Α}); 4. 1) ν}] 5 δῆσον ἀραίηβ Τήϑυὶ ἀπ|6 το τη Πι᾿5 ΟΥ̓Δ ΟΣ 
ἴῃ ἴτπιασο, Βαβ.όηι..Ο(2.81Ὲ ; Μ.31.3400); {1385.} αειοί(2,βο5Β; Μ. 31. 
1456); ἔργον δὲ τῶν ἀντικειμένων δαιμόνων τὰ πρὸς βλάβην τῆς εἰ, 
(οβπι. [πα.10}.2(Μ.88.120Ὰ). 

Ο. πῆλρε ἰὴ ΟΠ βΠ4Ππ ΠΙΘτατοῆν, ρῥυϊαβίβ τοὺς οὕτω [80. ἃ5. χὰ 
“ΤΟΙ ]οννοῖβ οἱ (ἢ τ151] ζῶντας, ὡς ὁμοιοειδεῖς ἐνσημαίνοντος τῷ σταυρο- 
ειδεῖ τῆς οἰκείας ἀναμαρτησίας εἰ, Ἰ)ῖοη. Ατ,ἐ.}.5.3.4(Μ.3.5128}; ὈΙ5ΠΟρ, 
Μαχ.ρ.3ο(Μ.01.06248). 

ΕΝ. τῃθο!. ; 

Α. (ποβῖ. ; οὗ ἀουθ }6 Ἰοϊτευβ οἵ δἱρμαθθεῖ ἃ5 Ἰτηαροβ Οὗ οἰδιηθπῖς 
ΜΈΏΙΟΗ 86 ΠΏΒΡῈ5 Οὗ 86 0}5, [τε πη. ἤα67.1.14.5(Μ.7.δοπΑ); οὗ ογάδυ οὗ 
ΟΠ σῖβε 5 ΒΟΙΊΟΙΒ5, Θ54 ΘΥΘΏρΡΌἢ505᾽ θ56 οὐ Ππὸ ποῖοϑ, 85 πᾶρα οὗ 
ΟΥ̓ΕΥ οἵ ἀξομ5, ἐ.1.14.6(6058}); οἱ ἀεηλασρα 8.5 εἰς, τοῦ Μονογενοῦς 

- Ο]διη ας Τ μάο!.(Ρ.τοδιι6; Μ.0.6570); ἀπα 85 εἰ, τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ 
καὶ προφήτην 1(.5ἰ7.4.13(0.287.28; Μ.8.12078); ζωγράφον δὲ τὴν 
σοφίαν, ἧς τὸ πλάσμα ἡ εἰ, -.. ἐπεὶ ὅσα ἐκ συζυγίας προσέρχεται, 
πληρώματά ἐστιν, ὅσα δὲ ἀπὸ ἑνός, εἰκόνες τϑ.(0.287.30 ; 12078). 

Β. οἵ ΥΥΒάοπὶ 85 (οα᾽β ᾿πηᾶρο ἡ σοφία ἐστὶν ὃ λόγος ᾧ εἶπε, 
'ποιήσωμεν ἄνθρωπον᾽ κτλ." ὡς οὔσης εἰ. τοῦ ἀρχετύπου )1αἱ. “1. 6ἱ 
Ζαρε, 8(Ρ.5). 

(, οἱ Τιοροβ ΟΥ Θοὴ 85 ἱπῖαρε οἱ ΕδΊΠΟΥ ((].1:13), ν. ἀπαράλ- 
λακτος ; εἰ. μὲν γὰρ τοῦ θεοῦ ὁ λόγος αὐτοῦ....εἰ, δὲ τοῦ λόγου... ἃ νοῦς ἃ 
ἐν ἀνθρώπῳ ΟἸεπι ῥγοΐτοί(ρ.71.24:; Μ.8.2120) ; ἔστιν οὖν τις, ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ, εἰ, τοῦ θεοῦ, καὶ τούτου εἰ. ἡ λεγομένη εἰ. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ" ἣν 
νομίζομεν εἶναι ἣν ἔλαβε ψυχὴν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἀνθρωπίνην, γενομένην 
διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς εἰ. τοῦ θεοῦ εἰκόνα" ἣν οἰόμεθα εἰ, εἰ, εἶναι τοῦ θεοῦ 
Οτιοραρ τη Κοντ: 415 13 Ρ.211); εἰ ἔστιν εἰ, τοῦ θεοῦ τοῦ ἀορά- 
του, ἀόρατος εἰ. Ἰᾶ ῥγίηε,4.4. τίρ. 340. 15); 14, 70.13.36(ρ.261. 25; Μ. 14. 
Δότο); τῆς ἀνεκφράστου καὶ ἀπερινοήτου θεότητος μόνον ἐν αὐτῷ 
φέροντα τὴν εἰ, Ἐ5.4.6.4.2(Ρ.152.0; Μ.22.2528); 1ῤ.4.3(ρ.153.14; 
2568) ΟΙῥ. 5. προαίρεσις ; εἴη δ᾽ ἂν ταύτῃ καὶ εἰ, θεοῦ.. ζῶντος θεοῦ 
ξῶσά τις καὶ καθ᾽ αὐτὴν ὑφεστῶσα.. ἀλλ᾽ οὐχ οἷα τις πάλιν ἡ παρ᾽ 
ἡμῖν εἰ,, ἕτερον μὲν ἔχουσα τὸ κατ᾽ οὐσίαν ὑποκείμενον, ἕτερον δὲ τὸ 
εἶδος 1Ὁ.5.1(ρ.213.20; 3530}; ἃς, ΜαΙΟΕ]]15 τότε 80. αἱ [πο.] υἱὸν 
θεοῦ γεγονέναι... εἰ, τε θεοῦ 1(. ΜΙαγεοίί τι τίρ.6,4; Μ.24.7210}; οὐδεὶς 
ἐδύνατο τὸν θεὸν εἰδέναι, οὐδὲ τὸν λόγον γνωρίζειν αὐτοῦ, εἰ μὴ τὴν 
εἶ, εἰλήφει...δηλαδὴ τὴν σάρκα... διὰ μόνης γὰρ τῆς εἰ. γνωρίζεσθαι τὸν 
θεὸν καὶ τὸν τούτου λόγον διετείνατο, τὴν σάρκα λέγων εἶναι τὴν εἰ, 16. 
6..}..2.25(ρ.136.21; Μ.24.0650); ὈὰπΓ ἀρϑὲ, δτοα]!. εἷς δὲ καὶ μονο- 
γενὴς τοῦ θεοῦ υἱός, εἰ. τῆς πατρικῆς θεότητος καὶ διὰ τοῦτο θεός 1.1.2 
(0.63.29; 8320); Α1}..4.γχ.2.78(Μ.26.32128); ἡ δὲ εἰ,, ἑτέρον καὶ οὐχ 
ἑαυτῆς εἰ, οὖσα, καθὰ καὶ σὺ [5.. ΜΆγοΘ]15] θέλεις, τοῦ πρωτοτύπου 
ἐν ἑαυτῇ τοὺς χαρακτῆρας φέρουσα, τὴν ἑτερότητα παρίστησιν, 
ἑτερότητα δὲ ὡς ὁμοιότητα: οὐχ ἑαυτῆς γάρ, ἑτέρου δέ τινος εἷ. ἐστιν 
οὗτος...εἰ, οὖν τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, ζῶσα ζῶντος Αοϑοιῦβαβ. ΚΜ. γεείί. 

Δ Ρ.ΡΙρΡἢ.ζαεν.72.το(᾽.264.24; Μ,42.2060); εἴ τις εἰ, ἀκούων τὸν 
υἱὸν τοῦ θεοῦ.. «ταὐτὸν λέγοι τὴν εἰ, τῷ ϑεῷ..., ὡς μὴ ὁμολογῶν 
ἀληθῶς υἱόν, ἀνάθεμα... καὶ... «ἀνόμοιον λέγοι [καὶ] κατ᾽ οὐσίαν τὸν 
υἱὸν εἰ, ὄντα τοῦ ϑεοῦ..«οὗ εἰ, καὶ κατ᾽ οὐσίαν νοεῖται, ὡς ἀληθῶς μὴ 
λέγων υἱόν, ἀνάθεμα ΟΛης. (35 8)απαι.6,7(ρ.281.22; Μ.42.4210}); τὸ 
θεῖον βούλημα... διὰ τῆς οἰκείας εἰ, τοῦ..«λόγου πρόεισιν εἰς ἐνέργειαν 
1545, Ἐπ η.2.2τ(1.2570; Μ.20.620Ὰ)}, 14.6}.236.1(3.23618 ; Ν.32.8774}; 
ΟΥν υβ9. μην ττί Ρ.264.20; Μ.4..8720); οὐχὶ τῷ διαφέρειν τοῦ 
ἀρχετύπου τὴν εἷς ... ἀλλ᾽ ἵνα δειχθῇ ὅτι ταὐτὸν τῷ πρωτοτύπῳ ἐστίν, 
κἂν ἕτερον ἡ 1α. ἀμ. ἐς. 80. 32. 3498); Ρα αΡ. (πν.4. 16.1. 6(ρ.445}; εἰ, ὧν 
τοῦ πατρὸς ὧ υἱός, οὐκ ἂν εἴη κτίσις αὐτοῦ Τηᾶντα. ([Β85. μέμηῃ. «(1. 

287Ε; Μ.20.6028); εἰ. εἰκονοποιόὸς 16. π(ΞοΖΑ ; ΝΕ. 7240); Ὀγτοίπες. τίς". 
120); ἔστε δὲ καὶ οὕτως εἰ. τοῦ πατρὸς, καθ᾽ ὃ καὶ ἔστι θεὸς καὶ ἐξ 
αὐτοῦ γεγέννηται κατὰ φύσιν 1ἅ.2(07γ.41:4{(0.342.10; Μ.74,0338); ῬτοΟΙ, 
ΓΡ ογ.2.3(}1 ὅς. 6960); αἰ, ἐσὲ Ζαςελοτοίρ. 1). 

Ὁ. οἵ ὅοὴ ἂἃ5 παρε οἵ δι θαΐεβ οἵ σοα ὁ δὲ σωτὴρ εἰ, τῆς 
ἀγαθότητος αὐτοῦ Οὐ. 7ο.6.τ7(37; Ρ»«τό6.6; Μ,14.3008)}; εἰ. ... τῶν 

ἐπινοουμένων τῇ οὐσίᾳ τοῦ θεοῦ μεγαλείων, εἰ. δυνάμεως, εἰ, σοφίας, 
καθὸ εἴρηται Χριστὸς θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία 15).5.6}.236.1τ(3. 

2618Β; Μ,322.877Ὰ}; τὸν λόγον...[55, τοῦ πατρός] οὐσίας τε καὶ βουλῆς 
καὶ δόξης καὶ δυνάμεως ἀπαράλλακτον εἰ, Αἴ, ΘΟΡἢ, 7.21 ἅΡ.ΕἘπ|5. 



εἴλημα 

ΜΜαγεεῖ.τια(ρ.25.8; Μ.24.7640) το ϑγηιδ. πὶ. (Δ4τγχ(ρ.249.18; Μ.26. 
: Ἴ210};. οὐ ΒΑ μετ᾿ 5 ἍΨ11] τὸ ἐν αὐτῷ θέλημα εἰ. τοῦ πρώτου θελήματος, 

καὶ ἡ ἐν αὐτῷ θεότης εἰ, τῆς ἀληθίνης θεότητος τ. 70.13.36(ρ.261,25; 
410); (Ευποπιίαη) εἰ. βουλήσεως ὀνομάζουσιν Β65. μρι.τ αι. 
2350; Μ. 29. σ658Β);ν. βούλησις; ΣΟΥ ἢΪ5 ἐ ἐνέργεια, 1.2. β1(2680; Μ, 6454); ; 
υἱὸς γάρ ἐστι, φησίν, εἰ. καὶ σφραγὶς τῆς τοῦ παντοκράτορος ἐνεργείας 

ΟΝ 85. ρ.2(2 Ρ.360.141 Μ.4ς. 5404), 
Ε. οὗ Ομ τῖβεῖβ δυιηθηῖν τὴν εἰ, λαμβάνων τῆς ἀνθρωπότητος 

Ῥχοο]. ΟΡ ογι6 τ .65.74τ4}); (Ἐπαΐνομ8}) τυγχάνειν τῆς ἡμετέρου 
σώματος εἰ., καὶ μὴ ἀληθείαν Το Μαρ.6ῤ.3ο(ρ.46.:ο; ΜΡ ,.54. 
7388). 

Ἐ. οἵ Ἡ, ΟΒοβῖ; 8, δ5 ἴηβρε οἱ (σοά, Ἐλι5.6.ἐ}.3.5(ρ.1τ63.10; Μ.24. 
ΙΟΙ20}; Ὁ. 85 πῆρα οὗ δοὴ, στ ΓΒδιμ. 5 γηη.(ρ.3.8; Μιτοιοϑδα); 
ΑΥΠ.ορυϑόγαρ.τ.24(}1.26,5888); Ὀιάντη, ({Β65.) μη. ξ(Ι. ἀξ; Μ.20. 
7240): 70.1). [.0.τ.τ3(Μ.94.8568). 

εἴλημα, τό, 1. φουεγίηρ, τον ρῥίηρ, τοῖ. Ομ σιβι 5. θυτΊ4] τὸ εἴ, τῆς 
σινδόνος ἘΡΙΡἢ.ἦσεγ.42.χτί(ρ.153.18; Νἴ.41.7600); 2. ἀγοῖ;, υαμἰ; οὗ 
πεβανβῆ, δεο.Ρίβιλεκ ΒΟ, 92.14364) Φ ἴῃ δτομιζεοῖατς, Το. ΜΆ]. εἤρορι. 
τ8 Ρ.49ο(Ν1.97.7094}; 1δ.Ρ.4ρο(7168); 3. υοἰμνιδ κεφαλίδα δὲ βιβλίου 
καλεῖ τὰ εἰ, ΤΠαΙ. [6γ.36: 1.-:2(2.562). 

Ἐεϊληματικός, ἀγεϊεά, Το. Ἐ]δοΙα, Ὁ. Τ εἶ. (0.129). 
εἰλητός, Δ. τοοιμ, τογαρῥθά; πδαῖ, 85 βαρβῖ.; 1. Πτατρ, ; δη 

ΟἹ 511 εογῥογαΐ Ὀϊδοθὰ οἱ δἰΐδυ, βυτιο !ζίηρσ ρτανο-οἰοῖῃες. οὗ 
ΟἸτβι, Ἰϑορδν Π σι (Μ.87.20858);. ΓΒαβ. ἡ ηγ5ι.47(0.380.23); 
υπξοϊάδα Ὀν ἀδδοοηβ (οοτηρατεα τ] Ἰοβορη οὗ Αὐϊτηδίηθα δπα 
Νιοοάοιωιϑ) ἂῇ θεριηίηρ' οὗ τηδ85 οὗ 1 τῆ 8], ἐϑορδν ΗΠ ἢ γ 6.20 
(4000); οΥ ὃΡ ρτίεςῖ, οὐ γε. (0.375.6}; εὐχὴ πιστῶν μετὰ τὸ 
ἁπλωθῆναι τὸ εἰ. [1|.ἀς5.(0.53τ6.το) ; ἰδῖεγ Ρταο σαΠ ν ἸΔςπΌΠ α ἢ 
ἀντιμίσιον 4.ν.; ΡΙαοοα Ὀν ὈΙΒΏΟΡ οὐ δἰξαῦ δὲ σοηβθοσδίοη οὗ 
οὨατοῦ, Ἐμοδοϊ (ρ. 6600); 2. γοῖ!, υοἰεμ!δ μεμβράνας ῥωμαϊκώτερον τὰ 
εἰ, ἐκάλεσεν...ἐν εἰλητοῖς γάρ εἶχον τὸ παλαιὸν τὰ τῆς θείας γραφῆς 
Τμάτ ορ 5.2 17ηι.4:13(0.228.11); Τάτ, αα Ἰος.(3.605). 

Β. ναμ εα, 5.ν.1., εἰ, ναῷ Απατιγιριαρ. Μ.07.13044). 
εἰλικρίνεια, ἡ, ῥηγίν οἵ Ἰπτοηίοη, δ σον τῶν λόγων εἰ. ΟἸΘτη. 

5]7.4.22(0.3ττττ; Μ.8,13520); τ6.6.γ(0.462.8; Μ.9.2818)}; 14, Κγιός 
(Ρ.228.2τ; Μ,0.7534) οἷξ, 5, δικαιόω ; σου ρ]οα ΨΠΓ πίστις, ΟΟμ5Ί.8Ρ. 
Ῥα5.υ.(.4.42(0.134.22: Μ.20.11028}; 19.4.4π(ρ.136.4: 11030); μετὰ 
εἰλικρινείας ἀφῶμεν ζῃγγπιπονμίη Εοηι.12:20(3.1718); τοῦ, φῇοσ. 
τττ2, ἰᾶ.Πονι.3.. ἦῃι 20 ογ.(το,4428). 

εἰλικρινής, ῥη76, μη ο; 1. ἀςξ,, τεῦ, ῬΆΠ. το εἰ, λογέξομαι 
εἶναι τὸ ἀμιγές, καὶ ἄκρως κεκαθαρμένον ἀπὸ παντὸς ἐναντίου, 
συνηγμένον δὲ καὶ τεταγμένον πρὸς μόνην θεοσέβειαν" οὐ μόνον δέ, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἐν ἑκάστῳ καιρῷ καὶ πράγματι πρὸς τὸν ταύτης 
σκοπὸν ἀκριβῶς ἐπιζητούμενα: ὥστε. μηδὲ πρὸς τὰ συγγενῆ τῶν 
κατορθωμάτων ᾿πομεῖν ορ ἐποσαι τὸν εἴς τε ταχθέντα Βα5.γοριὃν.264 
(2. Ξο Ὸ ; Ν.31.12618); 2. "οὗ σοηϊετηρ δεϊοη, ΟἸ οι. οἰγιδ,τα(ρ.486.9; 
Μ.0.32208) ; 1Ὁ.7.3(0.1ο. “ 4160); τὸ. τῆς θεωρίας εἰ, ΝΙ] ἐπογε. 7 5(Μ. 
Ἴ9.8008); οὗ Ὀτὶϑῦ το τότ 15 ΔρΡρ δα 560.7:25, Οὐ. 0.13.2ς:(0.240. 
42; Μ.14.444Α), Ἐπ5.4.6.4.3(ρ.1τ54.1; Μ.22.2560) οἰζί. 5. δόξα; ὶ5 
αἰνιαὶέν, ΓΔ 1ῃ..4γ.4.3π(ρ.84.15; Μ.26.:218); σοά οΔ]]6α ὁ εἰ., 4.70. 
1το](ρ.2ο5.2}; οἵ ἀοοσίχίης, Ἐπ 5.}.6.4.24(Μ.20.3808); τῶν δικαίων 
ἀξιωμάτων τὸ εἰ. ... κάλλος ὥνγγ. Μέίοῖ, 36(3. 4220); ; τοῦ. ΤΏΟΥΒ6] ρίνεη 
ἴο 7065 δ΄ Τ1ιαβῖ Βαρρεῖ εἰ δύνασαι τὸν εἰ, ἄρτον ἀβαφῆ φάσκειν 
εἶναι ΟΥ..0.32.522(14; Ρ. 465. 8; 8040); ; 3, ΤΑ ΤΑ ΠΥ Ῥώγε, μηρομαη1- 
παϊσί, τοῖ, Ομ χβιίδη 118 τῆς εἰ, ... ζωῆς ἡ ἀρχή [36. ὁ σωτήρ] 0. 
7. διτΩβ(Ωη; Β.34.22; Μ.14.730) ; Ἐπι5,}..6.4.7.13(4.20.3208)}; 1ά.(.6.3.} 
(0.147.2; Μ.22.248Ὰ}; Οὗ ῬΥΆΥΕΥ δέησις εἰ, (οηςὶ. 4}.3.7.6; προσευχὴ 
«οὐτοῦ νοῦ. .«εἰ, κρίσις Ἐπναστι Ροπί.ογ.84(Ν 70.118 58); εἰλικρινεῖ πρόσ- 
ελθε τῷ θεῷ διαθέσει ΟἸνγΙΆΡ. [ον ττιτ21.{}}.04.1..40); εἰ, διανοίᾳ Β45. 
36].0γ.4.3(Μ8ς.69Α}); οἱ Οοα 8 υἱρῃίθουβηθθθ, Ουσ Μ τοἶ.67(3.4628); 
οἸηρίε-τἴηάρά, ΕΡ. ον. (ΜΝ 88. τότόα); ῥυγα τη ἀοείγηηε, οχορ, ῬΉ]]. 
ΕἸ1ὸ ἕνα ἦτε ὑμεῖς εἶ." τουτέστιν, ἵνα μηδὲν νόθον δόγμα τῷ τῆς 
ἀγάπης προσχήματι παραδέχησθε (Ἠγγϑβ5.ἠοηι, 2. ἴθ Ῥ αι (ατ. 2030); 
4. εἴποογα; ἙἈαταςστουιΖίησ Ὀθἤδνοιβ, σύ ϊθηι.2.5; τὸ μετανοῆσαι ἐξ 
εἰ. καρδίας 420 Ἰδι.0.8; εἰ, κάθαρσις ΟἸδμλ.εἰγ.4.2(ριατό.1; Μ.8. 
τ361Α); 14,4.4.5.40(Ρ.187.7; Μιρ ό45 0); ΑἸ ἐρυποη(}1.26.11884}); οὗ 
ἔα ἢ, ΟἸεσα φι, , 3ε(ρ τ82.1το; Μ.9.6414}; ΟΠγγϑ.ἠοη1.5.5.1 τπ [0.(8. 
2020); εἶ, διανοίᾳ θεραπεύει...[5.. ΑΌ61] τὸν τῆς ποίμνης δοτῆρα Β65. 
56],07,4.2(}1.8ς,69 4). 

εἰλικρινότης, ἡ; εἰ ΠΟΥ γ, ἃ5 ῬΟΙ16 ἔοστη οὗ δα γοβ5 ἡ ὑμετέρα εἰ. 
Οοά. Αν.56. 

εἰλικρινῶς, ἔ. ῥημγεῖν, τ ῥμσεν ψυχὴν.. «ἀμίαντον εἰ. τὸν προσ- 
ομιλοῦντα τῷ θεῷ ΟἸδτλ.ε γ.7.1(0.36.27; Μ.0.4604) ; εἶ, θεάσονται τὴν 
ἀφθαρσίαν ΜοΙ. ἜγΡ.τ.τίρ.8.2; Μ.18.374}); ἑορτάξομεν κυρίῳ εἰ, 1Ὁ. 
οι2(ρ.ττό,0; Μ.1814); Ηγρετοηποη. τοί Ν].70.1488.); 2. εἰπμεογεῖν, 
χΟΊΘΡ,.32.1; εἰ, τὸ ἀληθὲς λέγειν ΜεΙΉ.γ65.1τ.42(0.287.τ4; Μ.41 ἸΤΟ 00); 
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οὗ Ὀεϊονίην, ϑγηιῦ. 4πι.(341)4{0.251.14.; Μ.26.1250); δγνιδι δίνη 
(0.254.31; Μ.26.7360) ; ΟΒγγϑ.ἠδηι.3.5.1 18. [0.(8.202). 

Ἐεἰλιμμένον, τό, ἐλαϊΐεε υεἱ, Ἐπειοὶ, (ρ.86). 
Ἐεϊλιτάριον, τό, φογοὶ! εἰ. γὰρ οἱ ᾿Εβραῖοι ἀντὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν 

βιβλίων ἐκέχρηντο ΑπάτιἈ65..4ροε.τϑ(Μ.τοῦύ.2730); ΟἼΠ]. εἰ. 14 
(Η.3.132608)}. 

εἱμαρμένη, ἡ, {εΐδ; 
Α, ἀεῖ,, ΟἸδελ χε. Τἰάοὶ, δο(ρ.τ20.15; Μ.0.6024) οἷτ, 5, δύναμις; 

εἷ, ««« εἷρμός, οἶμαι, τῶν θεῷ τυπουμένων ΟΥ̓ ΝᾺ Ζ. ξαγηι.1.2.34.263(Μ. 
47.064); αἶδι. ἔγοχη πρόνοια ἀπά ἀνάγκη: τοῦ μὲν θεοῦ ἔργον, οὐσία 
καὶ πρόνοια" τῆς δὲ ἀνάγκης, τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἡ κίνησις" τῆς 
δὲ εἰ., τὸ ἐξ ἀνάγκης τὰ δι᾽ αὐτῆς ἐπιτελεῖσθαι 70.}0).7.0.2.25 (1.94. 

9514). 
Β.. 115 τεαϊν, αἰδυηηθα ὅτι δέ ἐστι, φασίν, εἷ, τοῖς ἄλλοις, τὰ 

ἀποτελέσματα προλεγόμενα δείκνυσιν, ἐναργὴς δὲ ἀπόδειξις καὶ ἡ τῶν 
μαθημάτων θεωρία ΟἸεγι. ἔχ. .ΤΑάοί.γ5(ρ. 130.23; ΜΝ. 0. 6938); ᾿ ἀφηϊορά 
ὁ κατὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ φύσιν ζῶν οὐδὲν ἁμαρτάνει" οὐ γὰρ 
ἑαυτὸν ἐποίησε τοιοῦτον, ἀλλ' ἡ εἷ. «.. οὐδεὶς οὖν κακός, ἀλλ᾽ εἰσὶ 
κακοί, καὶ ἡ μὲν κακία...«ἐχθρὰ τῷ θεῷ. ..ἡ δὲ ἀρετὴ προσφιλὴς. .«θεοῦ 
διατάξαντος νόμον τιμωρὸν τῶν κακῶν, οὐκ ἄρα εἷ, ΜΘΙΠ Ἐγηρ.8.16 
(ρ.ττο. τῇ! ; Μ.18,1734}; ποία δ᾽ αὐτῶν εἰ, θεὸν δημιουργὸν ἁπάντων 
πᾶσιν ἀνθρώποις κατήγγειλεν, εἷ, δὲ μὴ εἶναι φάναι ἐξηνάγκασε; καὶ 
πῶς ἡ εἰ. μὴ εἶναι ἑαυτὴν λέγειν. τε καὶ φρονεῖν ἐβιάσατο; Ἐπ15.}.6.6.6 
(:530; Μ.21.4324}; ἡ παρὰ τοῖς ἄφροσιν ᾿Ελλησι.-.εἰ. προσαγορευο- 
μένη, οὔτ᾽ ἣν ποτε, οὔτ᾽ ἔστιν, οὔτ᾽ ἔσται πώποτε ΝῚ].ΦΡ}.1.278(}1.70. 

1840). 
σ. ράρδὴ Ὀρ]Ἰοΐ ἰὴ 1{, Ταῖ οναι. β(ρ.8.6; Μ.6.821.,8); ἐδιο(θ.9.24; 

825Α); οἱ δαίμονες αὐτοὶ μετὰ τοῦ ἡγουμένου... Διὸς ὑπὸ τὴν εἰ. 
πεπτώκασι τοῖς αὐτοῖς πάθεσιν... «κρατηθέντες 1Ὁ.8(ρ.8.10 ; 8244); οὐδὲ 
γὰρ τὸν δάκτυλον ἐξεῖναί φασι χωρὶς εἶ, κινῆσαί τινε ΜἴδΈΠ ἘγΡρ.8.16 
(ρ.τοϑ.8; Μ.χ8.1724}; πάντα..ὑπεζεῦχθαι τῇ τῆς εἷ, ἀνάγκῃ ΟΥ̓ ΝΥ 85. 
αὶ. (Μ.45.τ480); ἔστι.. «καὶ νεώς, καὶ πόλεως, καὶ ἔθνους παντὸς εἷ., 
κατὰ τὴν πρώτην θέσιν τὸ ἐῤεξῆς ἐπικλώθουσα 1Ὁ.(τός0) ; ΠΗ ΟΒΟΡΠΟΥΒ᾽ 
νίοννο : ΡΊΑἴο εἰ. φησὶν εἶναι οὐ μὴν πάντα καθ᾽ εἰ, γίνεσθαι ΗῚΡρΡ.᾿αεγ. 
τρίρ.23.2ἴ.; Ν.τό. 30454); ; ϑίοις οοποερίίοπ, 1.1. 21(Ρ.25. τ6ῇ. ; 
8048, Ὁ); ἘΡίσαγαΣ πρόνοιαν μὴ εἶναι μηδὲ εἷ., ἀλλὰ πάντα κατὰ 
αὐτοματισμὸν γίνεσθαι 1δ.τ.22(0Ρ.26.10; 20408). 

Ώ. παρ] σαίοηβ 8 πα σοπβθαιθποθβ οὗ {Π15 6116; 1. ᾿τιτπόσα] ν 
οἱ διοριζόμενοι μὴ εἶναι τὸν ἄνθρωπον αὐτεξούσιον, ἀλλ᾽ ἀνάγκαις 
ἀφύκτοις εἷ. λέγοντες οἰακίζεσθαι...εἰς αὐτὸν ἀσεβοῦσι τὸν θεόν, 
παρεκτικὸν τῶν ἀνθρωπίνων αὐτὸν κακῶν. . «εἰσηγούμενοι ΜρείΠ.7γ65. 
8.τδ(ρ.105.7; Μ.18.τ68})); πάντα δ᾽ εἰ. διὰ τῶν χρησμῶν ἀναρτήσας ὅ 
δαίμων...θέα εἰς οἷον κακῶν δογμάτων ὄλεθρον τοὺς αὐτῷ πειθομένους 
καταβέβληκεν. εἰ γὰρ... εἱμαρμένῃ οὐ μόνα τὰ ἐκτός, ἀλλὰ καὶ τὰς 
κατὰ λογισμὸν προθυμίας ἀναθετέον... οἰχήσεταΐ σοι φιλοσοφία... οὐδέτις 
ἦν τοῖς σπουδαίοις ἔπαινος ἀρετῆς..«εἷ, τὴν αἰτίαν πάντων ἀναδεδε- 
γμένης...εἰ γὰρ ἐξ εἷ. τόδε τι γενήσεσθαι νομίζοι, εἴτε πονοίέημεν ἡμεῖς 
περὶ αὐτό..«.εἴτε καὶ μή, πῶς οὐκ ἄν τις ἐθελήσειε τὸ ῥᾷον αἱρεῖσθαι... 
ὡς ἐξ εἷ, «.. γενησομένου τοῦ πραχθησομένου ; Ἐλι5.}».6.6.6(2421»-2436 ; 
Μ.21.4131--Ο); καὶ τὴν πρὸς τὸ θεῖον εὐσέβειαν ἀνατρέποι ἂν ἦδε ἡ 
δάξα, εἴγε μηδὲν ἡμῖν ὃ θεός, μηδὲ μὴν αὐτοὶ οὗ τῶνδε χρησμῳδοί, 
μήτ᾽ εὐχομένοις, μήτ᾽ εὐσεβοῦσι συμβάλλονται εἱμαρμένης ἀνάγκαις πε- 
πεδημένοις τ.(, 440; Μ.4τ60); ποῦ τὸ δίκαιον ;..«ποῦ τὸ ὅσιον; ἢ τού- 
τῶν οὐδενὸς μέλειν φὴς τῇ εἰ., οὐδὲ πρὸς ἀρετὴν βλέπειν...; ΟΥΟΝ 55. 
{αι Μ.45. τόσα); Ομγγβ ἤοηι.26.6 ἐπ ΜΠ. (7. 3210}; ὥσπερ γὰρ δῆλον 
ὅτι πονηρὸν τὸ φονεύειν καὶ τὸ μοιχεύειν φαῦλον, οὕτω δῆλον ὅτι τὸ 
προσέχειν εἱμαρμένῃ πονηρόν... ἐπεὶ ὅτι γε τῶν κεκωλυμένων ἐστίν, 
ὥσπερ ὁ φόνος, παρὰ τοῖς νόμοις αὐτοῖς τοῖς τῶν ᾿Ελλήνων, τὸ τῇ γε- 
νέσει πείθεσθαι...κατηγορούμενος ἐν δικαστηρίῳ λεγέτω, ὅτι οὐκ ἐγώ, 
ἀλλ᾽ ἡ γένεσις... «ἄρα οὐ διὰ τοῦτο χαλεπωτέραν δώσει δίκην, ὡς καταγέ- 
λαστα ἀπολογούμενος ; τυ.» γου.3(2,7618); ὅρα.. πόσα κακὰ συνέ- 
στησεν ὁ διάβολος ἀπὸ τῆς εἶ." ὑπεροψίαν ἀρετῆς" ἐκλύει γὰρ ψυχὴν 
κἂν σφόδρα πρόθυμος ἢ πρὸς τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς ἱδρῶτας, ὅταν πείσῃ, 
ὅτι τῶν γενομένων οὐδέν ἐστιν ἐφ᾽ ἡμῖν εὐέμπτωτον πρὸς πονηρίαν 
ἔργον ἐδ.(762})); 1. 5(1698); 2. 858. δϑίτοϊοσυ διὰ τῆς.--περιφορᾶς 
τῶν ἄστρων.. “τῆς αὐτῆς τυχεῖν... εἰ, ἜΠι8. .Ρ.ε.6.6(2530; Ν.21. .432}); 
ἠρόμην αὐτόν [Ξ6. ἃ Ραβᾶῃ ΡΕΠΟΞΟΡΒΕΙ] εἰ θεόν τινα οἴεται τὸν κατὰ 

πάντων ἔχοντα κράτος, τὸν τῷ ὀνόματι τῆς εἰ. ἀποκαλούμενον...ὁ δὲ 
πολλήν μου καταγνούς...οὔ μοι δοκεῖς κατανενοηκέναι, φησί, τῶν 
οὐρανίων οὐδέν, ἦ γὰρ ἂν ἔγνως τῆς εἰ. τὴν δύναμιν, καὶ ὅπως κατελήφθη 
τῶν καθ᾽ εἱρμὸν ἀπαραβάτως γινομένων ἡ δύναμις. ἐμοῦ... «πρὸς τοῦτον 
ξενοφωνουμένου τὸν λόγον, καί τι σαφέστερον ἀξιοῦντος μαθεῖν, 
πότερον δύναμίν τινα προαιρετικὴν αὐτοκρατῆ...τὴν εἶ, εἶναι φαντά- 
ζεται... τῶν οὐρανίων, φησίν, ἐπισκεμμένος τὴν κίνησιν, τόν τε 
ζωδιοφόρον κύκλον...ὅ.. τοιαῦτα κατανοήσας, εἴσεται τῆς εἶ, τὸ ση- 
μαινόμενον, ὅτι τὸ εἱρμῷ τινι ἁἀπαραβάτῳ κατὰ τὴν ποιὰν συμπλοκὴν τῶν 
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ἀστέρων ἀναγκαίως ἀποτελούμενον τῷ ὀνόματι τῆς εἰ, διηρμήνυται στ. 

Νυ55. {εἱ.(Ν1.45.1498-Ὁ}} τ} 15. νοῦν αἰδβομδβεᾶ, 1. (52. 6}; πεπος 
3. ὨΠΡ 68 ΔϑυγάϊτΥ ζῶον οὐκ ἔστιν, ἐν περιγραφῇ οὐχ ὁρᾶται, θεὸς 
οὐ νομίζεται...ὃ δὲ μηδέν ἐστι τούτων, τί ἐστιν; ἀλλ᾽ ἔοικε παρ᾽ 

ὑμῶν τὸ ἀεὶ ἐνεστὼς τοῦ χρόνου, εἷ. λέγεσθαι: πάσῃ γὰρ κινήσει... 

χρόνος συμπαρεκτείνεται. διαφέρει δὲ οὐδέν, ἣ ὕδατι προσκαθήμενον 

τῇ κινήσει τοῦ ῥεύματος ἀποσημειοῦσθαι τὰ ἀκαρῆ διὰ τοῦ ἀεὶ ἐνεστῶτος 

χρόνου τμήματα, ...ἢ κινουμένων ἄστρων. εἷς γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν 

μεταβατικῶς κινουμένων ὄρος κινήσεως...εἰ δὲ οὔτε ἡ τῶν ῥείθρων 
φορά, οὔτε ἡ τῶν. πλοίων κίνησις..«τοῦ χρόνου τὰ διαστήματα εἶ. 
ποιεῖ, πῶς τὰ χρονικὰ σημεῖα τῆς τῶν ἀστέρων κινήσεως εἰς εἰ. 

γένεσιν πλάασετε, καὶ φάτε τήνδε τὴν ὥραν, ἢ τῆς ὥρας τὸ πολλοστη- 

μόριον ὅπερ τῷδε τῷ σημείῳ τῆς τῶν ἄστρων κινήσεως ἐσημειώθη, εἷ. 

γίνεσθαι; 18.(1608,0); εἰ ταῦτα τὰ φαινόμενα ἡμῖν κατ᾽ ἀνάγκην τινὸς 

εἷ. ἐστὶ τοιαῦτα, πάντως καὶ τῆς ὑπερκειμένης ἐκείνης ἀνάγκης ἑτέραν 
αἰτίαν ἀναγκαστικὴν τῆς τοιαύτης καταστάσεως προσεπινοήσει ὁ 
λάγος, κἀκείνης ἄλλην, καὶ πάλιν ἄλλην τῆς ἄλλης, καὶ οὕτως εἰς 
ἄπειρον προϊὼν ὁ λόγος, οὐδαμοῦ στήσεται εἱμαρμένην εἱμαρμένης 10. 
(1610); εἰ. δὲ παρεισάγεις, ὡς ἐξ αὐτῆς γίνεσθαι τὰ τῷ ἀνθρώπῳ 
συμβαίνοντα καὶ ἄλλοις...εἰ γὰρ εἱμαρμένης τὸ σοφίζεσθαι τὸ συνετί- 

ζεσθαι τὸ λογικὸν γεννᾶσθαι καὶ ἄλογον...παυσάσθωσαν νόμοι" ἐπι- 

κρατεῖ γὰρ ἡ εἷ, μοιχῶν τε καὶ ἄλλων. .«.ἀργείτωσαν αἱ διατριβαί, 
παυσάσθωσαν σοφισταί τε καὶ ῥητόρες... εἴπερ ἐξ εἰ. τυγχάνει τῶν 
ἐπιστημῶν καὶ μὴ ἐκ γραμμάτων μαθήσεως ὁ πορισμὸς τῇ ἀνθρωπείᾳ 
φύσει. εἰ γὰρ εἰ. τὸν πεπαιδευμένον..-παρεσκεύασε, μὴ μανθανέτω τις 
παρὰ τοῦ διδάσκοντος ἘΡΙρΡ ἦεν. ς.2(ρ00.184.27-1ᾶ5.0; Μ.41.2048,0); 
ΤΟμυγϑιῤγου. (2.)70.,8); ἀμέλησον τῶν σαυτοῦ πάντων" πάντως γὰρ 
ἥξει σοι τὰ τῆς εἷ, ... οὐδὲν ἀπὸ τῆς ῥᾳθυμίας τῆς σῆς ἡ τῆς εἰ, ῥᾳθυμία 

παραβλαβήσεται 10.(772}). 
Ἐ. εἰ. δρᾶ ἔτεα ψ}}}}; 1. ΕΠ εΥ ἰὴ εἶ, ἀξϑῖτουϑβ βουρίαχα ἰεδομίηρ οὴ 

ἔτεβ Ψ1]1, Ομχυϑ.ἤονη. 6 2.5 ἔα Μ|.(].623Ε}; τεῖ. 15. 1:τοῖ. τὸ γὰρ 
στόμα κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. εἶδες πῶς ὁ θεὸς φθέγγεται καὶ ποίους 
τίθησι νόμους ; ἄκουσον καὶ τῆς εἶ, ..- πῶς ἐναντίους εἰσάγει θεσμούς... 

εἶπεν ὃ θεός, ἐὰν θέλητε, καὶ ἐὰν μὴ θέλητε, κυρίους ἡμᾶς ποιῶν 
ἀρετῆς καὶ κακίας ...ἐκεῖνος δὲ τί φησιν; ὅτι τὸ εἱμαρμένον οὐ δυνατὸν 
ἐκφυγεῖν, κἂν θέλωμεν, κἂν μὴ θέλωμεν Τ(ΠγνΒιῤγοῦυ.2(2.7588); 
2. ἐνϑη Ὀε]Ι νεῖ ᾿π εἴ, δοῖ ὁπ ἀβϑυμαρίοη οὗ ἔτεα ν1}}, Ε.5,}.4.6,6 
(2448; Μ.21.4168) 4].; ΣΟΒγνβῤγοῦ,5(2.7628) ; εἰ φαύλους καὶ ἀγαθοὺς 
εἷ, ποιεῖ, τίνος ἕνεκεν παραινεῖς τῷ παιδί, τίνος ἕνεκεν νουθετεῖς ;...εἰ 
πλουσίους καὶ πένητας ποιεῖ, μὴ πέμψῃς εἰς διδασκαλεῖα, .. «ἀλλ᾽ 
ἐπίτρεψον τῇ εἰ. τὰ κατ᾽ αὐτόν... ὁρᾷς πῶς ἐν τοῖς ἐλάττοσι διαπιστῶν 
αὐτῆς τὴν δύναμιν, ἐν τοῖς μείζοσιν αὐτῇ πιστεύεις ; εἰ γὰρ ὄντως εἰ. 
ἐστίν, ἄφες τὸν παῖδα καὶ πονηροῖς ἀνδράσι συγγίνεσθαι ἴδ. (100,0); 
3, ἔτος 1] δβυτηξαᾷ ἀραΐτιϑε εἰ, : ἡμέτερον ἔργον τὸ βιῶσαι καλῶς 
ἐστι..-οὐδὲ..-ὡς οἴονταί τινες, ἀπὸ εἰ, Ὅτι ῥγίηε.3.τ 6(ρ.201.0; Μειτ. 
2568); ἡμέτερον προκρίνειν γὰρ τὰ κρείντω...οὗ δουλεύοντας εἰ. ει. 
5γΡ1}.δ.χα(ρΡ.08.20; Μ.18.τό1Α); οἴχεται μὲν τὰ τῆς εἷ., καὶ οὐδεμίᾳ 

ω ΕῚ δι ᾿ ε ᾿Ψ, ἐς ν»»ν , Ψ Ἅ 

ἀνάγκῃ τὰ ἡμέτερα ἄγεται, πάντα δὲ ἐλευθερίᾳ προαιρέσεως τετίμηται 
Ομ γϑ, λον. ἀϊυ.8(12.3810); τεῖ, 5. ῬϑᾺ]᾿ ΒΒ σομν ΙΒ ποῦ τοίνυν. 
εἰσὶν οἱ τὴν τῆς εἷ. ἀνάγκην ἐπιτειχίζονγτες τῇ τῆς προαιρέσεως 
ἐλευθερίᾳ; Ἰὰ. ἰονι.22.4 ἴῃ τον. (το.τ070). 

Ἐς τῶδῃ ποῖ Ξαθ]δοῖ ἴὸ εἰ. ; Ε. ροη, βιαιεπιδηῦ εἰ δὴ οὖν τις τὰ κατὰ 
φύσιν ἤτοι τοῦ σώματος ἢ καὶ τῆς ψυχῆς, εἰ, ὀνόματι χρώμενος, ὑπ᾽ 

αἰτίαν ἀνάγκης καταβάλλοι, διαμάρτοι ἂν τῆς οἰκείας προσηγορίας... 
εἰ γὰρ ἁπαράλλακτόν φασιν εἶναι τὴν εἷ,, καὶ μὴ δύνασθαζ τι παρ᾽ 

᾽ ᾿Ὶ ’ » ἰ ν 3 , ΑῚ ᾿ 4 μη αὐτὴν γίνεσθαι (ἀνάγκην γὰρ εἶναι ἀπαραίτητον), πολλὰ δέ, ὡς ἔφην, 
παρὰ τὰ κατὰ φύσιν καὶ ψυχῇ καὶ σώματι συμβαίνει, οὐκ ἂν ὀρθῶς τις 
ὀνομάζοι, ταὐτὸν εἶναι λέγων εἶ, καὶ φύσιν Ἐλι5.}.6.6.6δ(2460,0; Μ.21:. 
4294,8): 2. ργοοῖς, ἔγοιπι πηδυίγυϑ᾽ Πνεβ, ἐδ.(2538 ; Μ.4290); ἔτοιῃ ρᾶ- 
σὰῃ ΡΗΠ]οβορμεῖβ, ἐῤ.6.7)(261Ο; Μ.4454}; ἀπά ἔγοτη βοτίρίυτο, 16.6.9 
(2720; Μ.4610); ἴτοτι ἀϊἴδσθηοε οἵ ἰηάϊνιάα] ἰουίαπθ5 εἰ οὖν καὶ 

, ᾿ 35" ͵ ς « ΄ “Ζ ι αι" δ , 3 ᾿ 

πάντα καὶ ἀεὶ δύναται ἡ εἶ, αὕτη, πάντα ἐπὶ πάντων δυνήσεται. ἀλλὰ 
᾿ ᾿ ᾿ 2 - 3 ᾿ - , ͵ ᾽ ι 

μὴν πολλαὶ καὶ ποικίλαι τοῖς ἀνθρώποις τοῦ βίον διαφοραΐ, κατά τε τὰς 
ἀξίας καὶ τὰς περιουσίας...«ἄρα τὸ μὴ πάντα δύνασθαι τὴν ἀναπλα- 

σθεῖσαν ἐκείνην τῷ λόγῳ..«εἶ,, ἡ τῶν ἀποτελεσμάτων ἀνισότης... ἐπιυ- 

δείκνυσιν. εἰ γὰρ τὸ μακρόβιον δυνάμεως ἔργον νομίζομεν, ἀσθενείας 
ουνἐστὶ τὸ ὠκύμορον. οὐκοῦν, τὴν μὲν ἀσθενεῖν τῶν εἰ. τὴν δὲ δύνασθαι 

δογματίζειν προσήκει τυ γϑ5, (αἰ. (Μ.λ5.157Δ.8}). 
(. Ῥεϊοῖ ἰῃ εἰ, ἀπ (τ βυϊδηϊν ; 1. ἸπσοΙα ρα 18 ὅ...εἴ, εἰσάγων 

ἄντικρυς θεὸν καὶ θεοῦ πρόνοιαν ἐξωθεῖ' ὥσπερ ὁ τὸν θεὸν ἐφιστὰς 
-. .- " ᾿ ᾿ ᾿ " τ ͵ ΨΦ 4 ᾿ ᾿ μ Ψ ε τοῖς πᾶσιν ἀνέλοι ἂν τὸν περὶ εἱμαρμένης λόγον. ἢ γὰρ ταὐτὸν ἂν εἴη ὁ 

δεὸς καὶ εἷ., ἢ θάτερον διεστὼς ἑτέρου. ταὐτὸν μὲν οὖν οὐκ ἂν γένοιτο 
Ἐὰ5..6.6.6(252Ὰ ; Μ.21,.4280); ἀεια! θα τεϊαταίίοι. οἵ ορίηίοη {μαὲ 
σοα δηά εἰ, αι ἰάοπεῖσαὶ, ἐδ. (252.,8Β; Μ.4280-4294Ὰ}; εἴρηται δὲ 
ἡμῖν ἐν ἄλλοις λόγοις πολλὰ πρὸς ἀνατροπὴν τῶν γένεσιν καὶ εἷ, νομι- 

ζόντων... ἐσχάτη δὲ αὐτοῖς ἀπορία...τοῖς καὶ ἀνάστασιν ὁμολογοῦσιν 
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καὶ κρίσιν δικαίαν ὁριζομένοις. πῶς γὰρ δύναται κρίσις εἶναι καὶ εἰ. ; 

ἰ 
εἰμί 

Ἐρίρμυλαδν.τό.3(ρ.212.138:.; Μ.41.2528-.253.)}; Ὀμγυϑ. ποῦν. 4 5.4 Ω 

1ο.(8.2610}; ἀϊδοιβδίοπ οὗ ορροβίτίοη Ὀβίνθεη εἰ, πα πρόνοια, 14. 

ΡΡρρΉ.3.το(1.02Ε); ζμτγϑ ῤγου.2(2.7560); 2. ΡΟνΕΥ οἵ εἷ. ἀεϑίτογοα 

Ὀν Ομ τῖθὲ ὁ κύριος...ὁ κατελθὼν εἰς γῆν, ἵνα μεταθῇ τοὺς εἰς τὸν 

Χριστὸν πιστεύσαντας ἀπὸ τῆς εἶ. εἰς τὴν ἐκείνου πρόνοιαν (Ἰδογ ἐχα, 

Τμάοϊ.Ἴ4(0.130.22; Μ.9.6034); ἡ γέννησις σωτῆρος γενέσεως ἡμᾶς 

καὶ εἱμαρμένης ἐξέβαλεν 1δ.76(ρ.130.30; 6038); μέχρι τοῦ βαπτίσματος 

οὖν ἡ εἷ,, φασίν, ἀληθής, μετὰ δὲ τοῦτο οὐκέτι ἀληθεύουσιν οἱ ἀστρο- 

λόγοι 1δ.γβ(ρ.Ι31.15; 6930}; εἰ. ἀνεῖλε [55. Χριστός] ὈΗχυϑβ.ἑονη, 

6.1 τη Μι.(7.848); 3. βυρεποτιίν οὐ ΟὨγβεϊαπὶτν ἡμεῖς δὲ καὶ εἷ. 

ἐσμὲν ἀνώτεροι καὶ ἀντὶ πλανητῶν δαιμόνων ἕνα τὸν ἀπλανῆ δεσπότην 

μεμαθήκαμεν καὶ οὐ καθ᾽ εἱμαρμένην ἀγόμενοι τοὺς ταύτης νομοθέτας 

παρητήμεθα Ταϊιογαί,ο(ρ.1ο.}; Μ.6.8258,0); πῶς οὖν γένεσιν τὴν καθ᾽ 

εἱμαρμένην ἀποδέξομαι τοιούτους [56. ΡΆπΔη 5065] αὐτῆς τοὺς οἰκονό- 

μους θεωρῶν ;...τί μοι καθ᾽ εἰ, ἀγρυπινεῖς διὰ φιλαργυρίαν ; τί δέ μοι 

καθ’ εἰ. πολλάκις ὀρεγόμενος πολλάκις ἀποθνήσκεις ; ἀπόθνησκε τῷ 

κόσμῳ παραιτούμενος τὴν ἐν αὐτῷ μανίαν 1.1τ(ρ.11.25; 820Ὰ}; Ῥυ5, 

Ρ.“.6.6(2530; Μ.21.4324}; 4. εἰ, τοῦ ρῬτοβαρροβεα ὈΥ Ὀε δε ἴῃ Ρτὸ- 

ῬΒΘΟΥ ὅπως δὲ μή τινες ἐκ τῶν προλελεγμένων ὑφ᾽ ἡμῶν δοξάσωσι καθ᾽ 

εἱμαρμένης ἀνάγκην φάσκειν ἡμᾶς τὰ γινόμενα γίνεσθαι. τὰς τιμωρίας 

υὐκαὶ τὰς ἀγαθὰς ἀμοιβὰς κατ᾽ ἀξίαν τῶν πράξεων ἑκάστου ἀποδίδοσθαι 

«ον ἀληθὲς ἀποφαινόμεθα" ἐπεὶ εἰ μὴ τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ καθ' εἱμαρμένην 
’΄ κα " ν. 335 κ “- ᾿ ΄ ᾿] η “ ᾿ - Ἂ 

'πάντα γίνεται, οὔτε τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν ὅλως. .«εἰ δὲ εἵμαρτο ἢ φαῦλον ἢ 

σπουδαῖον εἶναι, οὐκ ἄν ποτε τῶν ἐναντίων δεκτικὸς ἦν..«ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ 
4 - φ' ᾿ “ ᾿ ᾿ . ε Ῥω ΄ ΡΝ , 

μὲν ἦσαν σπουδαῖοι, οἱ δὲ φαῦλοι, ἐπεὶ τὴν εἷ. αἰτίαν φαύλων καὶ ἐναντία 

ἑαυτῇ πράττουσαν ἀποφαίνομεθα... ἀλλ᾽ εἰ. φαμὲν ἀπαράβατον ταύτην 
εἶναι, τοῖς τὰ καλὰ ἐκλεγομένοις τὰ ἄξια ἐπιτίμια, καὶ τοῖς ὁμοίως τὰ 

ἐναντία τὰ ἄξια ἐπίχειρα Ἶυ5ι. ταροὶ.43.τ-(Μ.6.3920--3038); ἐδ.44.11 

(3968). ᾿ ᾿ 
Η. α5 ὃε!ϊεῖ οἱ Ῥμαχίβεες, Πἰρρ.᾿αόγ.ο.28(ρ.262.6}:,; Μ.16.34ο7., 

Β); Ορηδί Αρρ.6.6.3;) ἀϑὰ ϑαδάνοοοβ, Ηἱρρολαθν.9.20(Ρ.262.13; 

34078). ΣΎ ον 
1. εἷ. ποῖ ἃ ἀϊνϊηϊεν, ΟἸδια. ργο!τοίρ.73.25; Μ.8,2174). 
εἰμί, ἰο δ (τὸ εἶναι δοίη; ὁ ὦν, τὸ ὄν κ6 τοῦο ἴς, ἰπαὶ τϑδτε ἰδ; τὰ 

ὄντα {μίηρς ἰἠαὶ ἀγε, 1.8. ἐγξαίμεγδα, ΟΟΟΌΥ ἔγεα. 1Π Β81Ὲ8 ΡΆΒΒαρΡΕ5, 
πρθηῆςς τὰ ποῖ (τοαϊδα 5ΕρΑγα τε ]ν) ; 

Α. Οοά 858 θεῖηρ δηᾷ βοῦτος οἵ 8}} θεϊηρ πίστευσον ὅτι εἷς ἐστιν ὁ 

θεός, ὅ.. «ποιήσας ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα Ἡδετπιπαρά.τ.1; 

τοῦ εἶναι πᾶσι τοῖς ἄλλοις αἴτιον, τοῦτο δή ἐστιν ὁ θεός {ιδῖ, ἀταΐ.3.5 

(Μ.6.4818); ὁ λόγος ἡμῶν ἕνα θεὸν ἄγει.. αὐτὸν μὲν οὐ γενόμενον (ὅτι 

τὸ ὃν οὐ γίνεται ἀλλὰ τὸ μὴ ὄν) Αἰπομπαρ εν. 4.2(Μ.6. 9004}; ὁ μὲν 
θεὸς..«συνέχων τὰ πάντα φθάνει εἰς ἕκαστον τῶν ὄντων, μεταδιδοὺς 

ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ ἰδίου τὸ εἶναι, ὅπερ ἐστίν Οτιῤγίνιο.τ.3.π(ρ.56.1}.; Μ, 

11.1508}; θέλων [3ς. θεός] ὁμοῦ καὶ δυνάμενος. .«ὕλην ὥσπερ τινὰ καὶ 

οὐσίαν τῆς τῶν ὅλων γενέσεως... «προβεβλημένος, ὡς μηκέτι εὐλόγως 

φάναι δεῖν ἐξ οὐκ ὄντων εἶναί τι τῶν ὄντων" οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη τι τὸ ἐκ μὴ 

ὄντος, πῶς γὰρ τὰ μὴ ὃν ἑτέρῳ τοῦ εἶναι γένοιτ᾽ ἂν αἴτιον ; πᾶν δὲ ὅ τί 
ποτε καὶ ἔστιν ἐξ ἑνὸς τοῦ μόνου ὄντος καὶ προόντος, τοῦ δὴ καὶ 

εν ᾿ Ψ᾿ δ ὦν» « « ᾿ “ ν ᾿ Ι οὶ δ Ἂν π 

φήσαντος, ᾿ἐγώ εἰμι ὁ ὧν᾽, τὸ εἶναι λαβὸν ἔχει, ὅτι δὴ μόνος ὧν καὶ ἀει 

ὧν αὐτὸς πᾶσι, τοῖς ἐξ αὐτοῦ τὸ εἶναι κτησαμένοις, αἴτιος τοῦ εἶναι 
κατέστη Ἐπι5.4.6.4.τ{ρ.151.22{{{; Μ.22.2520); θεὸς ἦν μὲν ἀεί, καὶ 

ἔστι, καὶ ἔσται" μᾶλλον δέ, ἔστιν ἀεί, τὸ γὰρ ἦν, καὶ ἔσται, τοῦ καθ᾽ 

ἡμᾶς χρόνου τμήματα... δὲ ὧν ἀεί, καὶ τοῦτο αὐτὸς ἑαυτὸν ὀνομάζει... 

ὅλον γὰρ ἐν ἑαυτῷ συλλαβὼν ἔχει τὸ εἶναι αὐ. ΝΑ 2.0γ.45.2(Μ.36.6250); 
τοῦ γὰρ ὄντος ἐξῆπται τὰ ὄντα, καὶ οὐκ ἔνεστιν εἶναί τι μὴ ἐν τῷ ὄντι τὸ 
εἶναι ἔχον ΟὙΟΝΥ55.0᾽.καἰδοὶ! 2 ε(ρ.95.6; Μ.45.650); ΙΔ ἀμΐρενεὶ γᾶς. 
(Μ.46.1364}; κυρεώτερον πάντων τῶν ἐπὶ τοῦ θεοῦ ὀνομάτων εἶναι, τὸ 
φ’ εν ἃ ν ᾽ « - ᾿ ἅ᾿ η » κα , , 

ὃν [36. ὁ ὦν]. ὅλον γὰρ ἐν ἑαυτῷ συλλαβὸν ἔχει τὸ εἶναι, οἷόν τι πέλαγος 

οὐσίας ἄπειρον {Όντ. Τγῖη ττ(ό5, 17. ; Μ.77.11458); ἐπειδὴ ὧν ἐστιν ὁ 

θεὸς ὑπερουσίως, δωρεῖται δὲ τὸ εἶναι τοῖς οὖσι...πολλαπλασιάζεσθαι 
λέγεται τὸ ἕν ὃν ἐκεῖνο τῇ ἐξ αὐτοῦ παραγωγῇ τῶν πολλῶν ὄντων. «τῷ 

πάντων εἶναι τῶν ὄντων ὑπερουσίως ἐξῃρημένον Ὠϊομ,Ατ,α,η.2.τ1 
ν -.-» τ ᾿ ΕἸ ’ ᾿] μὲ ᾿ : - Φ 

(Μ.3.6498); εκ τοῦ ὃντος, αἰὼν, καὶ οὔσια, καὶ Ο0ΨΜ...Τὰ εν τοις οὐυσιν 
Γ ΙΕ: “- ͵ ε Ἁ " ᾿ μὲ ᾿, 3 3ϑ ἐ - " 

ὄντα...καὶ ὑφεστῶτα. καὶ γάρ, ὁ θεὸς οὔ πώς ἐστιν ὦν, ἀλλ᾽’ ἁπλῶς καὶ 
΄ ε ν Ἁ Ἑ - τ} [4 ᾿ ν -- ἢ 

προειληφώς" διὸ καὶ βασιλεὺς λέγεται τῶν αἰώνων, ὡς ἐν αὐτῷ καὶ 

περὶ αὐτὸν παντὸς τοῦ εἶναι καὶ ὄντος καὶ ὑφεστηκότος, καὶ οὔτε ἦν, 
"- ν -- ᾿ " 3 , ᾿ 3 ἘΠ 2 Ἁ 4 - 4 

οὔτε ἔσται. «μᾶλλον δὲ οὔτε ἐστίν" ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐστι τὸ εἶναι τοῖς οὔσι" 

καὶ οὐ τὰ ὄντα μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι τῶν ὄντων, ἐκ τοῦ 
προαιωνίως ὄντος {δ.5.4{8170,Ὁ); 1.5. ς(820--Ο) οἵ Ῥαϑ51πὶ; σοπτηξατεα 

ὩΡΟῺ τὸ ὄν, ἐπὶ τοῦ θεοῦ λεγόμενον, ὅλου συλλήβδην τοῦ εἶναι ὑπέρεστι" 

τοῦτο γάρ φησιν ὑπερούσιον, ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ τὸ ἐν γενέσει ὄν" τὸ γὰρ 
ὃν οὐσία" ἀπὸ γὰρ τοῦ εἶναι τὸ ὄνομα παρῆκται τῆς οὐσίας. ὁ οὖν θεός, 
ὡς καὶ τοῦ εἶναι ὑπερκείμενος (τὸ γὰρ εἶναι ἐξ αἰτίας τινὸς δηλοῖ εἰς 
τὸ εἶναι ἀχθῆναι) ὧν ὑπερουσίως νοεῖται" διὸ καὶ αἰὼν λέγεται εἶναι τῶν 
παρηγμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ αἰώνων' ὅπερ γὰρ μήτε ἦν, μήτε ἔσται, ἀλλ᾽ 



γ,» 
εὐμὲ 

ἔστι μόνον, τοῦτο ἑστὼς ἔχον τὸ εἶναι, τὸ μὴ μεταβάλλειν εἰς τὸ ἔσται, 
μήτ᾽ αὖ μεταβεβηκέναι ἀπὸ τοῦ [ἦν εἰς τὸ] ἔστι, τοῦτό ἐστιν αἰών" οὐ 
γὰρ μόνον τὰ ὄντα πάντα δεῖ παρεῖναι τῷ παντὶ καὶ ὅλῳ, ἀλλὰ τὸ μηδὲν 
τοῦ ποτε μὴ ὄντος δίαχ.,σεμοὶ, ἀ.η.5.4(1.4.31328,0}; ΚΤ ση. Ατ.6.}.1.3 
(λ1.3.3730) ; 14, 4.,τ,5(Μ,3.5930); ὁ ὧν εἰς πάντα τὰ ὄντα ἐκτείνεται, 
καὶ ὑπὲρ τὰ ὄντα ἐστίν {δ.5.1(8τ68). 

Β. δΙ5 οχιβίρῃησθ ρύόνθα τοῦ μὲν γὰρ εἶναι θεόν,..«καὶ ὄψις 
διδάσκαλος, καὶ ὁ φυσικὸς νόμος τ ΝαΖ.0».28.6(}{.326.320}; ὅτε μὲν 
οὖν ἐστι θεός.. οὐκ ἀμφιβάλλεται.. ἡ γνῶσις τοῦ εἶναι θεὸν φυσικῶς 
ἡμῖν ἐγκατέσπαρται Ο.1). βιο.τ, 3(}1.04.7938,0);5 ἡ τῆς κτίσεως 
συνοχή, καὶ συντήρησις, καὶ κυβέρνησις, διδάσκει ἡμᾶς ὅτι ἐστὶ θεός 
1δ.(7οθ 0); ὅτε μὲν οὖν ἐστι θεός, δῆλον. τί δέ ἐστι κατ᾽ οὐσίαν... 
ἄγνωστον 1Φ.τ.4(7028). 

(. (σά 85 Ῥεγοπα Ὀεϊηρ (περαΐνα Ἱποοϊορν) ὑπερούσιος οὐσία... 
κατὰ μηδὲν τῶν ὄντων οὖσα" καὶ αἴτιον μὲν τοῦ εἶναι πᾶσιν, αὐτὸ δὲ μὴ 
ὃν Ἰλῖοπ Ατ νη. τ(}1.3.5888); εἰ δὲ καὶ ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα ἐστὶν... 
τἀγαθόν, καὶ τὸ ἀνείδεον εἰδοποιεῖ.. οὐσίας ὑπερβολὴ ...καὶ εἰ θεμιτὸν 
φάναι, τἀγαθοῦ τοῦ ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα, καὶ αὐτὸ τὸ μὴ ὃν ἐφίεται, καὶ 
φιλονεικεῖ πῶς ἐν τἀγαθῷ καὶ αὐτὸ εἶναι 1Ρ.2.1ττ(607}) ; αὐτὸς αἴτιος τοῦ 
εἶναι τὰ πάντα, καὶ πρὸ τοῦ εἶναι, ὡς ἐντεῦθεν δηλοῦται" τὸ γὰρ αὐτὸ 
εἶναι οὐκ αὐτό ἐστιν ὁ θεός, διὰ τὸ εἶναι τὸν θεόν, ἀλλὰ διὰ τὸν θεόν. 
καὶ τὸ εἶναί ἐστι, καὶ λέγεται" διὸ ἐν τῷ θεῷ ἐστι τὸ εἶναι, ὡς ἰδέα" οὐ 
μὴν ὁ θεός, ἐν τῷ εἶναΐ ἐστι. πρὰ γὰρ τοῦ εἶναι ἦν" ὅμως διὰ τὸ πάντων 
αἴτιος εἶναι..«καὶ ἔξω πάντων ἐστίν, ὡς αἴτιος τούτων Μαχ.πελοϊ..π. 
53.8(31.4.3251.Ψ 

τ). Ὁπογοαίοα δηα ογεατεᾷ μοηρ σοπίταβῖεά; 1. (ἀοά ἃ5 ὁ ὧν οὐ τὸ 
ὅν ; ἃ. ΟΡΡ. τὸ μὴ ὃν {--- ογδαταγΥ65): πανταχόθεν καθαρεύοι τὸ ὄντως ὃν 
τῆς πρὸς τὸ μὴ ὄν κοινωνίας ΟΥ̓ Ν γ85. μην (2 Ρ.221.10; Μ.45.820}0)); 
οὐδὲ γάρ ἐστιν ὁ θεὸς ὃν ἦτοι κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως τοῖς οὖσιν, 
ἵνα : δηλωθῇ τελείως διά τινος τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ ὁ ὦν, τουτέστιν ὁ κυρίως 
«ἔχων τὴν ὕπαρξιν, παρ᾽ οὗ καὶ πάντα τὰ ὄντα διὰ ἀγαθότητα μόνην 
ἐξ οὐκ ὄντων προήχθησαν.. «καὶ καθ᾽ ὁμωνυμίαν ὄντα προσηγορεύθησαν 

ἸΟῸΝ γϑβ. ἤν. 6.43 ΤῺ [0.(0.216.22}}} οἵ, ὃ δὲ ἤρξατο, ἦν ὅτε οὐκ 
ἦν. οὗ δὲ πρεσβύτερον τὸ οὐκ ἦν, τοῦτο οὐ κυρίως ὄν. τὸ δὲ μὴ κυρίως 
ὄν, πῶς θεός; τ. ΝαΖ. 7.42. τ .36. 4170); Ὁ. ΟΡΡ. τὰ ὄντα: ἔστι γὰρ 
τοῦτο τῆς πάντων αἰτίας...τὸ πρὸς κοινωνίαν ξαυτῆς τὰ ὄντα καλεῖν, 
ὡς ἑκάστη τῶν ὄντων ὥρισται πρὸς τῆς οἰκείας ἀναλογίας. πάντα μὲν 
οὖν τὰ ὄντα μετέχει προνοίας...οὐ γὰρ ἂν ἦν, εἰ μὴ τῆς τῶν ὄντων 
οὐσίας καὶ ἀρχῆς μετειλήφει, τὰ μὲν οὖν ἄζωα πάντα, τῷ εἶναι αὐτῆς 
μετέχει" τὸ γὰρ εἶναι πάντων ἐστὶν ἡ ὑπὲρ τὸ εἶναι θεότης Ὀτου, Ατ.ε 
4.1(Μ4.3.1770,}}; νοῦς ὧν, ὄντως νοεῖ τὰ ὄντα ὡς ὦν. εἰ οὖν νοῶν 
ἑαυτὸν τὰ ὄντα νοεῖ, αὐτός ἐστι τὰ ὄντα" ἢ γὰρ ἑτέρωθι ὄντα αὐτὰ 
νοήσει, ἢ ἐν ἑαυτῷ, ὡς αὐτοῦ ὄντα' ἀλλαχοῦ μὲν ὄντα οὖν οὐ δυνατὸν 
νοῆσαι' ποῦ γὰρ ὄντα ἐν αἰσθητοῖς; τὰ γὰρ αἰσθητὰ οὐκ εἰσὶν ὄντα, 
ἅτε τρεπτὰ ὄντα, καὶ γινόμενα, καὶ ἀπολλύμενα. ἑαυτὸν οὖν ἄρα καὶ ἐν 
ἑαυτῷ νοεῖ, ἐπειδὴ δὲ καὶ ποιητὴς τῶν ὄντων ἐστὶν ὁ θεός, ἐν τῷ 
μήπω ὄντι νοήσει αὐτά" καὶ ἃ νοεῖ, οὐ τύπους λαμβάνων ἀφ᾽ ἑτέρων, 
αὐτὸς ὧν τῶν ὄντων παράδειγμα" ὥστε οὔτε αὐτὸς ἐν τόπῳ, οὔτε τὰ ἐν 
αὐτῷ ὡς ἐν τόπῳ' ἀλλ᾽ ἔχει αὐτὰ ὡς ἑαυτὸν ἔχων, καὶ ἐνὼν αὐτοῖς, 
πάντων μὲν ὁμοῦ ὄντων, καὶ ἐν ἀμερεῖ ὄντων ἐν αὐτῷ" διακεκριμένων 
δέ, ἐ ἐν τῷ ἀμερεῖ ἀμερῶς. αἱ τοίνυν νοήσεις αὐτοῦ εἶσι τὰ ὄντα' τὰ δὲ 
ὄντα εἰσὶ τὰ εἴδη Μαχ,δοδοί ἀ η. 5. 6(}}.4.3208,0); πάντα τὰ ὄντα, ἢ 
κτιστά ἐστιν, ἢ ἄκτιστα. εἰ γὰρ κτιστά, πάντως καὶ τρεπτά- ὧν γὰρ 
τὸ εἶναι ἀπὸ τροπῆς ἤρξατο, ταῦτα τῇ τροπῇ ὑποκείσεται πάντως. ..«εἰ δὲ 
ἄκτιστα.. «πάντως καὶ ἄτρεπτα. ὧν γὰρ τὸ εἶναι ἐναντίον, τούτων καὶ ὁ 
τοῦ πῶς εἶναι λόγος ἐναντίος 10.}), [.0.1.2(ΜΠ|.04.γ706.,8}; οὐδὲν γὰρ τῶν 
ὄντων ἐστίν [Ξ6. ὁ ϑεός}" οὐχ ὡς μὴ ὦν, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα, καὶ 
ὑπὲρ αὐτὸ τὸ εἶναι ὧν 1.1 «4(δ008); 2. ἀφ π.1:1 φοηγαβίθα ἢ 1.0. 
1:1 τί γὰρ... κοινὸν ἔχει πρὸς τό, ᾿ἐποίησε᾽ ἢ τό, “ἦν᾽; τί δὲ ὁ θεὸς πρὸς 
τὸν ἄνθρωπον ;...ἐνταῦθα γὰρ τό, “ἦν᾽, οὐ δείκνυσι τὸ ἀίδιον μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τό, 'ἐν ἀρχῇ ἦν᾽, καὶ τό, ᾿ὅ λόγος ἦν. ὥσπερ οὖν τό, ὦν, ὅταν 
μὲν περὶ ἀνθρώπου λέγηται, τὸν ἐνεστῶτα χρόνον δηλοῖ μόνον: ὅταν δὲ 
περὶ θεοῦ, τὸ ἀίδιον δείκνυσιν: οὕτω καὶ τὸ ᾿ἦν᾽, περὶ μὲν τῆς ἡμετέρας 
λεγόμενον φύσεως, τὸν παρελθόντα σημαίνει χρόνον ἡμῖν, καὶ αὐτὸν 
τοῦτον πεπερστωμένον' ὅταν δὲ περὶ θεοῦ, τὸ ἀΐδιον ἐμφαίνει (Ἤγγβ. 
[.01..3.2 1π 5. (. 188 -- τι9Ὰ)} 1Ὁ...3(τ0}0--20Ὰ}); ὅπου...«δημιουργία, ἔταξε 
Μωυσῆς τὸ ἐποίησεν, ὅπου δὲ δημιουργὸς ἔταξεν ὁ εὐαγγελιστὴς τὸ 
ἦν. πολὺ δὲ τὸ μέσον τοῦ ἐποίησε καὶ τοῦ ἦν' τὸ μὲν γὰρ ἐγένετο μὴ 
ὄν, ὁ δὲ ἦν ἀεὶ ὦν. ἐν ἀρχῇ ἐποίησε καὶ ἐν ἀρχῇ ἦν' θεοῦ γὰρ τὸ εἶναι, 
κτίσματος δὲ τὸ γίνεσθαι, ὥσπερ καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς μερίζει...ὃ ἣν ἐν 
ἀρχῇ ζωὴ ἦν. ἑξάκις λέγει τὸ ἦν, ἵνα ἑρμηνεύσῃη τὸ ὦν. περὶ δὲ τοῦ 
οἰκέτου, ὅτε ἐκήρυξε τὸν ὄντα, λέγει: ἐγένετο ἄνθρωπος. θεὸς ἦν, 
ἄνθρωπος δ᾽ ἐγένετο Τ7ο.),“σφα! τ(ρ.50); 8. εχορ. τὔοττ: 28. ἀπά 
ἘοπΊ.4:17 τίνα δὲ τὰ μὴ ὄντα ἢ οἱ ἐστερημένοι τοῦ ὄντος καὶ μὴ 
μετέχοντες αὐτοῦ, οὕτω καλούμενοι πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν μετεχόν- 
τῶν τοῦ εἰπόντος, ᾿ἐγώ εἰμι ὁ ὦν; καλεῖ δὲ τὰ μὴ ὄντα ἵνα ὑπακούσασιν 

4τ8 γι» εἰμί 
ἐς - , ι} 3 ᾿ν ᾿ - ᾿ -“ -. ε αὐτοῖς χαρίσηται τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ ἴσως τις πρὸς ταῦτα ἐρεῖ, πῶς ὁ 
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ἀπόστολος ἑτέρωθί φησι μεθ' ἕτερα, ἐξελέξατο ὃ θεὸς τὰ μὴ ὄντα ἵνα 
τὰ ὄντα καταργήσῃ" ; ἀλλ᾽ εὔδηλον ὡς ἕτερόν ἐστι τοῦτο σημαινόμενον 
τοῦ ὄντος καὶ μὴ ὄντος ὅσον ἀπὸ πάσης τῆς ἐκεῖσε συμφράσεως" 
ΡΜ Ν ᾿ 3 , ς ᾿ ͵ Η ,-ι,΄᾽΄᾽΄΄, . ᾽ν ᾿ 
ὄντες μὲν γὰρ ἐνθάδε οἱ κατὰ σάρκα σοφοὶ...μὴ ὄντες δὲ οἱ ἄλλως παρὰ 
τούτοις διακείμενοι ὡς πρὸς τὴν ἐκείνων ὑπόληψιν ΟΥ. ομι.4:17(} [5 
13 0.361); ἸΡΠ.1:1 ἐπὶ μόνων ᾿Εφεσίων εὕρομεν κείμενον τό, τοῖς 
ἁγίοις τοῖς οὖσι᾽" καὶ ζητοῦμεν...τί δύναται σημαίνειν. ὅρα οὖν εἰ μὴ 
.“ 3 -Υ.Λ ΄ μ [ τ - ε ᾿, - , ΄ 

ὥσπερ ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ ὄνομά φησιν ἑαυτοῦ ἃ χρηματίζων Μωσεῖ τὸ (6) 
ὧν, οὕτως οἱ μετέχοντες τοῦ ὄντος γίνονται ὄντες, καλούμενοι οἷονεὶ 
ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι, 'ἐξελέξατο᾽ γὰρ ὃ θεὸς τὰ μὴ ὄντα...ἵνα τὰ 
ὄντα καταργήσῃ.᾽ καὶ ζητήσει τις, πῶς τὰ ὄντα καταργεῖ. «ἐὰν γάρ τις 
μετεσχηκὼς τοῦ εἶναι ἐπιλαθόμενος τῆς μετοχῆς, ἑαυτῷ καταχαρίσηται 
τὴν τοῦ εἶναι αἰτίαν, καὶ μὴ τὴν πᾶσαν εὐχαριστίαν ἀναφέρῃ ἐπὶ τὸν 
ἐκ τοῦ μὴ εἶναι τὸ εἶναι αὐτῷ ὅμοιον κατ᾽ εἰκόνα χαρισάμενον, τότε 
καταργεῖται τὸ ὃν ἴά, Ερή.1:τ(ρ.239). 

Ε.. τῇς θεΐῃρ, οὗ τε ϑοῃ; 1. (ΜέΆτο]] 5), χοῦ, ἔχ. 3:14 ᾿ἐγώ εἰμι 
ὁ ὦν᾽, λέγει μὲν τῷ Μωσεῖ ὁ πατήρ, λέγει δὲ δηλονότι διὰ τοῦ λόγου 
Μϑσοοὶ,. }Ἐ.5Ὁ ΔΡ. 05. αγεεῖ!.2.2(ρ.40.35; ; Μ.24.702); πῶς γὰρ 
ἐγχωρεῖ τὸν λέγοντα ᾿ἐγώ εἰμι ὃ ὥὦν᾽ μὴ συνομολογεῖν ὅτι κατὰ ἀντι- 
διαστολὴν τοῦ μὴ ὄντος ὁ ὧν ἑαυτὸν εἶναί φησιν; εἰ δὲ τὸν υἱὸν ὑποστά- 
σει διῃρημένον τοῦτο φάσκοι λέγειν τό, ᾿ἐγώ εἰμι ὁ ὥν᾽, ταὐτὸν αὖθις 
περὶ τοῦ πατρὸς λέγειν νομισθήσεται' ἑκάτερον δὲ τούτων ἀσεβές Ἰ, 
».58 ἈΡ. Ἰ1θιι5,6. (ἰ. 2: τοί. 123. τοῖϊ.; ; Μ.24. 9448); εἴτ᾽ οὖν ὁ πατὴρ λέγοι 
εἴθ᾽ ὁ υἱὸς τό, ̓ ἐγώ εἰμι ὁ ὧν᾽ » ἀληθεύοι ἃ ἂν ἑκατέρως ὃ ἡ λόγος. ὅτε γὰρ 
πατὴρ ὁ ὦν᾽ εἴη ἄν, μόνος αὐτὸς ὧν ᾿ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν 
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πᾶσιν θεός"...ὁ τε υἱὸς καὶ αὐτὸς χρηματίζων ὁ ὧν' ἀληθεύοι ἄν, μόνος 
ὧν υἱὸς μονογενὴς τοῦ ὄντος" ἀλλὰ καὶ εἰκὼν τοῦ ἀοράτου θεοῦ 
ὑπάρχων κατὰ τοῦτο εἴη ἂν αὐτοῦ εἰκών, καϑ' ὃ μόνος ἦν αὐτὸς ὁ ὦν" 
διὰ καὶ αὐτὸς χρηματίζοι ἂν ᾿ὅ ὠν᾽ [ὑὰ5.6,.1ἢ.2.20(ρ.120. 58; 9530); 
2. ἴῃ εατὶν βῖαρεβ οὐ Αὐίδη φοπίτχονοταν ; ἃ, Ααἱϑ ΡΟΒΙΠ ΟΝ οὐκ ἦν 
πρὸ τοῦ γεννηθῆναι. «οὐδὲ ἅμα τῷ πατρὶ τὸ εἶναι ἔχει. διὸ καὶ 
πρὸ τοῦ υἱοῦ ἐστιν [5ς. ἘΆΙΠΟΥ ]---καθὸ οὖν παρὰ τοῦ θεοῦ τὸ εἶναι 
ἔχει..«κατὰ τοῦτο ἀρχὴ αὐτοῦ ὡς θεὸς αὐτοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ ὧν Ατ. ε. 
Αἰοα.(ρ.13. 9) Μ.26. 008, ο); λεγόντων ὅτι ἦν πότε ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱὸς 
τοῦ θεοῦ, καὶ γέγονεν ὕστερον ὁ πρότερον μὴ ὑπάρχων. . “πάντα γάρ᾽, 
φασίν, " ὦ θεὸς ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησε' » συναναλαμβάνοντες τῇ τῶν 
ἁπάντων... κτίσει καὶ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ. οἷς ἀκολούθως καί φασιν 
αὐτὸν τρεπτῆς εἶναι φύσεως...καὶ τῇ ἐξ οὐκ ὄντων ὑποθέσει καὶ τὰς 
θείας τοῦ εἶναι αὐτὸν ἀεὶ συναιροῦντες γραφάς Α]οχ.Α].ερ.“Αἰθχ.2(ρ.21. 
δ11,; Μ.18.552..8); Ὁ. τεξυίςα ὅτι ὁ νέῤς τοῦ θεοῦ οὔτε ἐξ οὐκ ὄντων 
γεγένηται, οὔτε ἦν πότε ὅτε οὐκ ἦν, αὐτάρκης ἐπαίδευσεν ᾿Ιωάννης ὁ 

3᾿ Γι Γ 4 ω ΙΣ ᾿ " " -“" 3 τ “΄ 

εὐαγγελιστής....[ [0.1:8].. «ἀλλὰ γὰρ καὶ ὅτι τοῖς ἐξ οὐκ ὄντων γενο- 
μένοις ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ συναριθμεῖται, πάντα δι᾽ αὐτοῦ γεγονέναι 
φησὶν ὁ αὐτὸς ᾿Ιωάννης...εἰ γὰρ πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, πῶς ὃ τοῖς 
γενομένοις τὸ εἶναι χαρισάμενος αὐτός ποτε οὐκ ἦν...αὐτὸς μὲν ἦν ἐν 
ἀρχῇ, πάντα δὲ δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο [καὶ ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν]. ἐναντίον 
γὰρ δοκεῖ τοῖς ἐξ οὐκ ὄντων γενομένοις τὸ ὃν καὶ ἀφεστηκὸς σφόδρα 1.4. 
(Ρ.22.4}Π ; 5534.8); ἀσεβεστάτης οὖν φανείσης τῆς ἐξ οὐκ ὄντων ὑπο- 
θέσεως, ἀνάγκη τὸν πατέρα ἀεὶ εἶναι πατέρα" ἔστι δὲ πατὴρ ἀεὶ 
παρόντος τοῦ υἱοῦ, δι’ ὃν χρηματίζει πατήρ...εἰ δὲ καὶ ἡ εἰκὼν τοῦ 
θεοῦ οὐκ ἦν ἀεί, δῆλον ὅτι οὐδὲ οὗ ἐστιν εἰκὼν ἔστιν ἀεί, ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ 
εἶναι τὸν τῆς ὑποστάσεως τοῦ θεοῦ χαρακτῆρα συναναιρεῖται κἀκεῖνος 
ὁ πάντως ὑπ᾽ αὐτοῦ χαρακτηριζόμενος 1Ὁ.7(00.22.28--24.5.» 5 578,0); 
ο. οὐ Ββοάοχ σοηξεβδίοη οὗ 11 πιστεύομεν... εἰς μόνον ἀγέννητον 
πατέρα, οὐδένα τοῦ εἶναι αὐτῷ τὸν αἴτιον ἔχοντα... καὶ εἰς ἕνα κύριον 
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]ησοῦν Χριστόν... γεννηθέντα οὐκ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὄντος 
πατρὸς 1δ.τ2(0.27.1}Π.; κ654.,8}; 3. ΑἸΒαμαβίδη αὐρισήθηὶ ὁ δὲ θεὸς 
ὧν ἐστι, καὶ οὐ σύνθετος" διὸ καὶ ὃ τούτου λόγος ὧν ἐστι, καὶ οὐ σύν- 
θετὸς..«τῶν μὲν γὰρ γενητῶν ἡ φύσις, ἅτε δὴ ἐξ οὐκ ὄντων ὑποστᾶσα, 
ἐευστή τις καὶ ἀσθενὴς... τυγχάνει" ὁ δὲ τῶν ὅλων θεὸς ἀγαθὸς... ἐστί... 
3 -. τ: ι “ " μι ᾿ ᾿ " ν ν᾿ ᾿ «- ᾿ 

ἀγαθῷ γὰρ περὶ οὐδενὸς ἄν γένοιτο φθόνος: ὅθεν οὐδὲ τὸ εἶναί τινε 

φθονεῖ, ἀλλὰ πάντας εἶναι βούλεται... «ὁρῶν οὖν τὴν γενητὴν πᾶσαν 
φύσιν.. ῥευστὴν οὖσαν καὶ διαλυομένην' ἵνα μὴ ..«πάλιν εἰς τὸ μὴ εἶναι 
ἀναλυθῇ τὸ ὅλον..«τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ..«τὴν σύμπασαν διακυβερνᾷ καὶ 
καθίστησιν, ἵνα, τῇ τοῦ λόγου ἡγεμονίᾳ... «φωτιζομένη ἡ κτίσις, 
βεβαίως διαμένειν δυνηθῇ, ἅτε δὴ τοῦ ὄντως ὄντος ἐκ πατρὸς λόγου 
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μεταλαμβάνουσα καὶ βοηθουμένη δι᾿ αὐτοῦ εἰς τὸ εἶναι" μὴ ἄρα πάθῃ 
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ὅπερ ἂν ἔπαθεν, εἰ μὴ ὁ λόγος αὐτὴν ἐτήρει, λέγω δὴ τὸ μὴ εἶναι ΑἸῊ. 
ΞΦΗϊ. 41(Μ.25. δ1ς- 848); τὰ μὲν κτίσματα ὑπὸ τὴν ἀρχὴν πεποίηται, 
καὶ διαστηματικὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχει... ἀπὸ γὰρ ἀρχῆς τινος τοῦ μὴ 
εἶναί ποτε γέγονε καὶ ἐκτίσθη τὰ γενητά... οὐκοῦν τὰ μὲν κτίσματα 
ἤρξατο γίνεσθαι: ὁ δὲ τοῦ θεοῦ λόγος...οὐκ ἔχων ἀρχὴν τοῦ εἶναι, 

᾿ , Ι] “ - 4 ιν »᾿ ᾿ Σ » Ὧν ὦ " εἰκότως οὐκ ἤρξατο τοῦ εἶναι, οὐδὲ ἤρξατο γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἦν ἀεί... καὶ 
τῶν μὲν γενητῶν τὸ εἶναι ἐν τῷ γίνεσθαι μετρεῖται, καὶ ἀπό τινος 
ἀρχῆς ἄρχεται ταῦτα διὰ τοῦ λόγου ποιεῖν ἃ θεός, ἵνα καὶ τὸ μὴ εἶναι, 
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πρὶν γενέσθαι, ταῦτα γινώσκηται" ὁ δὲ λόγος τὸ εἶναι οὐκ ἐν ἄλλῃ ἀρχῇ 

ἔχει, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πατρί 1ά..4γ.2.5 (Δἴ,56.,χ680--2608) ; τοῦ, ΖΔ ΟΥ.5: τᾶ ὅτι, 
τοῦ θεοῦ ὄντος, τὰ πάντα παρ᾽ αὐτοῦ διὰ τοῦ λόγου οὐκ ὄντα πρότε- 
ρον εἰς τὸ εἶναι γέγονε, διὰ τοῦτο εἴρηται τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ" ὁ δὲ λόγος, 
ἐπεὶ μὴ κτίσμα ἐστίν..«ἔστι μόνος ἐκ τοῦ πατρός" τῆς δὲ τοιαύτης δια- 
νοΐας γνώρισμα τὸ εἶναι τὸν υἱὸν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός Ἰα,ἄδογ.τὸ 
(ρ.1τ6.1τ4; Μ.25.4408) ; 4. Εππογη]δη σοῃίτον ουϑυ ; 8. ΟΥΣΠΟΟΟΧ ΡΟΒΙ- 
τἰοη ὁ υἱὸς πρὸ αἰῶνος ὧν, καὶ ἀεὶ ὦν, οὐκ ἤρξατο τοῦ εἶναί ποτε Β88. 
ἰξμη.2.τ2(1.2478 ; Μ.20.5028); . Ἐπιποιηϊδη σοη τα] ἢ λεγόντων, 
» “- Ν » ᾿ " }} ᾿ ΄ “- - 3 ἐκ τοῦ μὴ ὄντος αὐτὸν εἰς τὸ εἶναι παρῆχθαι 1.(2470; Μ.5 030); ἤτοι 
γὰρ ὄντα, φησίν ἴϑο. ἘΠ ΠΠΟΠΊ115]), ἐγέννησεν ὁ θεὸς τὸν υἱόν, ἢ οὐκ ὄντα. 
Σ Σ Ἄ ἢ Ἂ 3» ᾿ δὰ Ις . ; ᾿ Ν ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὐκ ὄντα, μηδείς μοι, φησί, τόλμαν ἐπεγκαλείτω. εἰ δὲ 

Εις ᾿ 5 Ἂ , Φ ᾿ " ἡ 2  ς « ᾿ «.« ͵ ὄντα, οὐκ ἀτοπίας μόνον.. ἀλλὰ καὶ πάσης εὐηθείας ὑπερβολὴν ὁ λόγος 
ἔχει" τῷ γὰρ ὄντι οὐ δεῖ γεννήσεως 1.2.14{248},.; ΜΙ.5078}); μὴ ὄντα 
φαμὲν τὸν υἱὸν γεγεννῆσθαι τΡ.2.τϑίτ. 5530; ΜιδορΑ) ; ο. Β4511᾽5 τεδιΐα- 
ΤΟ, ΟΧερ, Τουστῖ οὔτε τό, ἦν, διαβάντας τῷ λογισμῷ, εἰς τὸ ὅτε οὐκ 
ἦν δυνατὸν ὑπερκύψαι. ἀθέτησις γάρ ἐστι τοῦ ἦν, ἡ τοῦ ὅτι οὐκ ἦν 
ἐπίνοια 1.2. τφίζφου; Ν. 600 Ὰ); [Ἄρος. 1: δ] οἷον γὰρ τὸ ὦν, τοιοῦτον καὶ 
τὸ ἦν, ἀΐδιον ὁ ὁμοίως καὶ ἄχρονον. ««ἀνεπινόητον μὲν ὙΔΡ τῆς ἀρχῆς τὸ 

πρεσβύτερον, ἀχώριστον δὲ ταύτης τοῦ θεοῦ λόγου τὸ εἶναι 1.(2400,Ε; 
Μι6ΟΟΒ); οὐ παύσῃ μὴ ὄντα προσαγορεύων..«τὸν ὄντως ὄντα...τὸν 
πᾶσι τοῖς οὖσι τοῦ εἶναι παρεκτικόν ;.. «ἐγὼ γάρ εἰμι, φησίν, ὁ ὧν, 
καὶ τούτοις οὐδεὶς ἀντερεῖ μὴ οὐχὶ ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου εἰρῆσθαι... 

, : ᾿ - ᾿ Ν ᾿Ψ, ἢ ͵ ΣΝ ι Ἐ , 

τίς οὖν ὁ αὐτὸς καὶ ἄγγελος καὶ θεός ; ἄρα οὐχὶ περὶ οὗ μεμαθήκαμεν, 
ὅτι καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ; 1.2. 18(2 5); 

Μ, ύοοα); εἰς τὸν κατόπιν χρόνον ἐπανελθόντες τῷ λόγῳ... μὴ. εἷναί ποτε 
τὸν υἱὸν βλασφημοῦντες, ὧ ὡς τῇ μὲν ἑαυτοῦ φύσει μὴ ὄντ τα, χάριτι δὲ εἰς 
τὸ εἶναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ παραχθέντα; εἶτα ἣν ὁ Παῦλος περὶ τῶν εἰδώλων 

5 “- ᾿ Ι] 4 } γ' “ 4 κ᾿ 4 “ - 

ἀφῆκε φωνήν, εἰπών' ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς 1.2.τὸ 
(Ζ540,0 ; Μ,6128})}; ἅ. τεβιϊαϊίοη ὃν ὅτ, Νυϑβ5, πᾶσαν τὴν διὰ τῶν 
σοφισμάτων κατασκευὴν τὴν περὶ τοῦ μὴ εἶναί ποτε τὸν ὄντως ὄντα 

Ε ι Μ΄ - “- -- 4 , ᾿ 

οὐδὲν ἄλλο ἢ παράβασιν τοῦ Χριστιανισμοῦ. .«εἶναι διοριζόμεθα, καὶ 
γὰρ εὐαγγελιστοῦ διὰ τῆς θεολογέας πανταχόθεν ἐξορίσαντος τὸ μὴ 

ὃν ἐκ τοῦ ὄντος καὶ διὰ τῆς συνεχοῦς τοῦ ᾿ἦν᾽ ἐπαναλήψεως τὴν τοῦ μὴ 
εἶναι ὑπόνοιαν ἐπιμελῶς ἐξαλείψαντος, μονογενῆ δὲ..«λόγον θεοῦ... 
κατονομάσαντος, παγίαν ἔχομεν ταύτην ἐν ἑἕαντοῖς τὴν κρίσιν..., ὅτι 
εἰ θεός ἐστιν ὅ..υἱός, ἀεὶ χρὴ πιστεύειν αὐτὸν εἶναι, τὸν θεὸν πεπιστευ- 

, ; " ἢ Φ αν - 3 ͵ ᾿ 3. " , Ψ εἶ 1 Υ̓ μένον. ἀλλὰ μὴν εἰ ἀληθῶς ἐστι θεὸς, καὶ ἀεὶ πάντως ἔστι καὶ οὐδέ- 
ποτε ἐν τῷ μὴ εἶναι καταλαμβάνεται. θεὸς γάρ... εἰ νῦν ἔστι, καὶ ἀεὶ 

΄ » ,7 Ά γὼ" «- ν “ Σ 1 ᾽ ᾿Ὶ ᾿ πάντως ἦν. εἰ δέ ποτε μὴ ἦν, οὐδὲ νῦν ἔστιν ὅλως. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ 
υἱὸν εἶναι τὸν μονογενῆ θεὸν καὶ εἰσαεὶ διαμένειν.. ὁμολογεῖται, τοῦτό 

- Ε “- ι - ᾽ » κα 7 , ν . ᾿ “- Σ ᾿ ΑῚ 

φαμεν ὅτι ἐν τῷ πατρὶ ὧν οὐ καθ᾽ ἕν μόνον ἐστὶν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ κατὰ 
᾿ σ . : , 4 ᾿ ᾿ 4 ᾿ Ρ ἢ 

πάντα ὅσα νοεῖται ὁ πατήρ, διὰ πάντων ἐστὶν ἐν αὐτῷ ΟΥΟΝ 55. ΕΗ 8 
(2 Ρ.1γ8.28Η. ; Μ.45.7728,0); ἙΞπαποτηΐδῃ σοποερίίοηῃ οἱ χοϊαϊίοη οἵ 
μεῖς οἱ Βαίπευ τὸ Ὀοίπρ οἱ ϑοῃ ἀϊβοιιβββα, τ, το(2 Ρ.247.20}.; 
8.528); 1δ.0(2 μ.220.28Η, ; 82ο( 8.) ; πεπιστευκέναι τὴν ἐκκλησίαν... 
υἱὸν.. «κατὰ φύσιν γεννητῶς ἐκ τοῦ ὄντος ὄντα 1.4(2 Ρ.70.15} 6528}; ὁ 
τῇ τοῦ ὄντος ἐπωνυμίᾳ ἑαυτὸν γνωρίσας, ὁ μονογενής ἐστι θεός 1δ.1τί2 
Ρ.263.1; 8600); δ. τῇ ἰαΐεῖ [αἰ θουβ ; 8. νυ] ἀγνοοῦσιν... «ὅτε τὸ ὄντως 
ὃν καὶ κατ᾽ οὐσίαν τίκτειν δυνάμενον, τὸ θεῖόν ἐστιν, αὐτὰ γὰρ δὴ περὶ 
ἑαυτοῦ φησιν" ᾿ἐγώ εἰμι ὃ ὦν᾽, ὡς τῶν ἄλλων ἁπάντων, οὐκ ὄντων μὲν 
πρὶν γενέσθαι, βουλήσει δὲ θείᾳ πρὸς τὸ εἶναι παρενεχθέντων. οὐκοῦν 
τὸ ὄντως ὄν, ᾧ καὶ τὸ εἶναι κυριώτατον ὄνομα, αὐτὸ δὴ καὶ μόνον κατ᾽ 
οὐσίαν γεννήσει ὕγγ. ἐδιες. 1ϑ(5᾽ 1224, Β); τοῦ, Τουτει πῶς δὲ ἡμῖν οὐκ 
ἀρκέσει τὸ ᾿ἦν᾽, πρὸς ἀνατροπὴν τῶν πεποιῆσθαι λεγόντων αὐτόν; εἰ γὰρ 
ἦν, οὐκ ἐγένετο" εἰ ἐγένετο, οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ ἦν, οὐκ ἐγένετο" τὸ γὰρ 
ὃν καὶ ὑπάρχον ἤδη, καὶ τοῦτα ἐν ἀρχῇ, οὐκ ἂν λέγοιτο πεποιῆσθαΐ ποτε 
τ. 22(51.,52120}; 14, }0.τ.τ(4.11Ὰ}; ἐπιπλέκει δὲ τῷ τῆς ἀρχῆς ὀνόματι 
χρησίμως τὸ “ἦν, ἕνα μὴ μόνον εὐκλεής, ἀλλὰ νοῆται καὶ προαιώνιος" 
τέθειται γὰρ ἐν τούτοις τὸ “ἦν᾽, εἰς βαθεῖάν τινα.. «καὶ τὴν ἔξω χρόνων 
ἄρρητον γέννησιν ἀνατεῖνον τοῦ θεωροῦντος τὴν ἔννοιαν 1δ.(148}; 18.1.2 
(150); οὐ μόνον ἦν ὁ λόγος πρὸς θεόν, ἀλλ᾽ ἦν καὶ θεός, ἵνα διὰ μὲν τοῦ 
εἶναι πρὸς θεόν, ἕτερος ὧν παρὰ τὸν πατέρα γνωρίζηται, καὶ υἱὸς 
ὑπάρχειν..«πιστεύηται" διὰ δὲ τοῦ εἶναι θεός, ὁμοούσιός τε καὶ ἐξ αὐτοῦ 

“- Ἀ ᾿, ἡ " ͵ ᾿ , « Ἅ ᾿ ͵ 

νοῆται κατὰ φύσιν...ἦν οὖν καὶ θεός" οὐ γέγονεν ὕστερον, ἀλλὰ πάλιν 
ἦν, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα τῷ εἶναι θεὸν ἀκολουθήσει πάντως καὶ τὸ 
ἀιδίως εἶναι, ἐπεὶ τὸ ἐν χρόνῳ γεγονός, ἢ καὶ ὅλως ἐκ μὴ ὄντος εἰς τὸ 
εἶναι παρενεχθέν, οὐκ ἄν εἴη φύσει θεός. ἔχοντος...τοῦ θεοῦ λόγον διὰ 
μὲν τοῦ ἦν τὸ ἀίδιον, διὰ δὲ τοῦ εἶναι θεὸν τὸ πρὸς τὸν πατέρα ὁμοούσιον 
1.τ.2(2Ζο.,0); .. 70. 1). οὐ γὰρ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήχθη 
ε τιν “-- - 2 3 2 νΝ 4 .- , ᾿ Ν « ͵ 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.. ἀλλ᾽ ἀεὶ ἦν σὺν τῷ πατρί...οὐ γὰρ ἦν ποτε ὁ πατήρ, 
[2 ΕΣ ε εν 2 ᾿ ΑΨ ἘΡ ᾿ 4. 7 Ν Ε εἦ ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱός....εἰ δὲ ἦν μὴ ἔχων υἱόν, οὐκ ἦν πατήρ' καὶ εἰ μετὰ 
ταῦτα ἔσχεν υἱόν, μετὰ ταῦτα ἐγένετο πατήρ, μὴ ὧν πρὸ τούτου πατήρ, 
καὶ ἐτράπη ἐκ τοῦ μὴ εἶναι πατὴρ εἰς τὸ γενέσθαι πατήρ" ὅπερ πάσης 
βλασφημίας ἐστὶ χαλεπώτερον 70.1), βο.τιδ(Μ.94.8124); ἐὰν εἴπῃ ὁ αἷρε- 
τικὸς ὁ λόγος γενόμενος ἦν καὶ πρὶν γενέσθαι οὐκ ἦν, τί πλέον ἔσχε τῆς 

419 

δός, ΠΟΤῚ δημιουργός... 

εἰρηνεύω 

γῆς; καὶ γὰρ περὶ τῆς γῆς εἶπε Μωυσῆς: ἡ δὲ γῆ ἣν. εἰ οὖν τό, ἐν ἀρχῇ, 
εἰς ποίησιν λαμβάνουσι καὶ οὐ κατὰ τὴν ἀίδιον φύσιν, οὐδὲν πλέον ἔ ἔχει 
τῆς γῆς" καὶ γὰρ ἃ θεὸς λόγος ἦν καὶ ἡ γῆ ἦν. ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν ἐν ἀρχῇ 
ἦν μὴ γενόμενος ὁ ἀεὶ ὦν, ἡ δὲ γῆ γενομένη ἦν 110. 1). ἐγεαΐ, τ(ρ. 50}; τ. 
ΠΌΣΩΝ ἤιον!.2,4 1Ἷ᾿ .., (8, 138. Ω; ; 6. στο 48] οὐ πάντοτε... εἶναι ἠδύνατο, 
εἰ ἀρχὴν ἔλαβεν, ὅτι ὁ πάντοτε ὧν ἀρχὴν οὐκ ἔχει λόγος Γϑαχῆ, Ρ. εαξι. 
Δ. ΤΠαῖ.ἢ.6.2.8, 42(3. 845); ὁμολογοῦμεν. Ρ “μονογενῆ τὸν λόγον, ὃς τπάν- 
τοῖς ἣν καὶ ἔστιν ἐν τῷ πατρί...ὃ πάντοτέ ἐστιν, οὐδέποτε τοῦ εἶναι 
ἤρξατο οὐδὲ ἐκλείπειν δύναται 1Ὁ.3.8.41(846); τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ 
ὄντων τὸν υἱὸν..«καὶ ὅτι ἣν χρόνος ποτὲ ἢ αἰών, ὅτε μὴ ἦν, ἀλλοτρίους 
οἶδεν ἡ.. «ἐκκλησία ὁγριὸ. “πηι. (345). 252.4; Μ.26.7280) τ δ γι. 
ἄσρπωα ἀπαίμτ; οὔτε γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων τὸν υἱὸν λέγειν ἀσφαλές... ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τὸ ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν ἐξ ἀγράφων ἐπισφαλῶς λέγοντας χρονικὸν 
τι διάστημα προενθυμητέον αὐτοῦ, ἀλλὰ μόνον τὸν ἀχρόνως αὐτὸν 
γεγεννηκότα θεόν ϑ'γηηιϑ..4)1. (345) (Ὁ. ἀ52ιτος Μ.26.720λ). 

Ἐς. οἱ σγοαῖοα Ρείηρ; 1. σγθδίιοη ἐλ μέτίο ἐκάλεσεν γὰρ ἡμᾶς οὐκ 
ὄντας καὶ ἠθέλησεν ἐκ μὴ ὄντος εἶναι ἡμᾶς Ξ( Ἴφηϊ.τ.8, ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος εἰς τὸ εἶναι προαγαγεῖν Ἐπι5.Φ.}..1. τ3(ρ. χ.ς; Μ,24.8450}} ἐ5 
δοῦνιιν οἵ δοη, 1,2. 6(Ρ.το3. 41; 9988); Δία, 43.:(Μ. 25. 1008); Ὁ 1, 
“ἄγ.5.πο( Μ.26.36160); τῷ γὰρ γενικῷ τῆς προσηγορίας ἕν κατὰ πάντων 
ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὑποατάντων τὸ τῆς κτίσεως ὄνομα (ἰγ, ἮΝ Υ85. 
Εποιι Ρ.120.8; Μι4ς.7ο1Α}; 1.0(2 Ρ.2523.23: 8244}; ΡΙΡ].᾿αδν,θο, 
5οί(ρ.2οῦ.2; Μ,42.5068); αἰπειθα, Ὀν ΟΠ τ βείας ΟρΡ. ΡἈΠΟΞΟΡΠοΥ5, 

μὴ δυνάμενος ἐκ μὴ ὄντων ὑποοτῆναι τὰ 
ὄντα Ῥγος (ἀεπιρτοοι (Δ .87.208}; 2. σΠατεοζουζθα Ὀν πανίηρ ἃ 
Βεριπηΐησ, Ατῃ.εῤ..“47κ.-Β(Δἴ. 26,10 444); ΓΔ ἢ..1γ.4.27(0.75.23; Μ.36. 

δορί). 
σ. ποῖ τὸ 6 ργβαϊοαίθα οὗ δν}] ἔξω δὲ αὐτῆς [56. ἀἰνπο παίωτο] 

οὐδέν, ὅτι μὴ ἡ κακία μόνη, ἥτις, εἰ κἂν παράδοξον εἰπεῖν, ἐν τῷ μὴ 
εἶναι τὸ εἶναι ἔχει" οὐ γὰρ ἄλλη τίς ἐστι καὶ κακίας γένεσις, εἰ μὴ τοῦ 
ὄντος στέρησις. τὸ δὲ κυρίως ὃν ἡ τοῦ ἀγαθοῦ φύσις ἐατίν. ὃ οὖν ἐν τῷ 
ὄντι οὐκ ἔστιν, ἐν τῷ μὴ εἶναι πάντως ἐστίν (τ Ν γ55ιαητμι οί γος, (Μ, 
46.035); οὐκ ἔστι τὸ κακόν, ἣ κακόν, οὔτε ὄν, οὔτε ἐν τοῖς οὖσι ἴοι. 
Ατι.η.4.33(,1.3.723Ὰ}. 

Η. τοῦ, ΗἩ. ἀδμοβῖ: ἃϊ5 θεὴρ 15 ποῖ. ἀθύινϑα ἴσο σσθαί αγθ5.; ΒΒ ΠῸ 6 
Β6 15 ἀἰνίπθ, Αἰ ῤυϑόγαβ.3.2(Μ.26,60288), 

Ι. οἱ Πεβἢ οἵ Ομ τῖϑι, τοῖ, Ῥτ, 8:52 ἔκτισεν γὰρ ἀληθῶς τὸ μὴ ἂν 
πεποιηκὼς ὃ δεσπότης ἡμῶν θεός" οὐκ οὖσαν {ζγὰρ᾽ τὴν σάρκα, ἣν 
ἀνείληφεν ὁ λόγος ζἀλλὰ μὴ οὖσαν ἔκτισεν» ΜδτοΟ]}, ἤγ.10 ἀρ.1Ὁ}5.Ψ 
Μανεεὶ!.2.3(0.46. 26}, ; Μ.24.8ο1}0). 

«]. ἴῃ το]. τὸ {πὴς ἡ τῷ χρόνῳ προήκουσα τῆς μεταγενεστέρας οὐσίας 
τί μᾶλλον ἔχει τὸ εἶναι, κατ᾽ αὐτὸν λέγω τὸν τοῦ εἶναι λόγον, ὥστε τὴν 

μὲν ἀνωτάτω καὶ κυρίαν λέγειν, τὴν δὲ μὴ οὕτως ἔχειν; ΟΥΝ γ55, πη, 
χ{(1 Ρ.73.20; Μ.4-.3048)}. 

Κ. εἶναι θείως οχίοὶ αἀτυϊμεῖν, δὲ ἀεϊβε, Του ΑΥν6.}.2.1(Μ.3. 

3928). 
Ι,. ΒΑΘ Ιάσδη : Οὗ ΡΥ )8] αθοη οὗ μὲν. “-λέγουσι....μήτε ὅλως ὄντα 

τι [τεπιὐαθν. τι, (Μι7. 604}; Βασιλείδης..«λέγει εἶναι θεὸν οὐκ ὄντα, 
πεποιημένον κόσμον ἐξ οὐκ ὄντων οὐκ ὄντα... ἔχειν γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὰ 
πάντα οἷον οὐκ ὄντα ὑπὸ τοῦ οὐκ ὄντος θεοῦ γενέσθαι προβεβουλευμένα. 
ἦν οὖν, φασί, ἐν αὐτῷ τῷ σπέρματι υἱότης τριμερής, κατὰ πάντα τῷ οὐκ 
ὄντι θεῷ ὁμοούσιος ἐξ οὐκ ὄντων Ἠ!ΡΡ}.ἤαδν.το.τ4{(0.274.17{Π0 Μντό. 

34270-.34304}. 
Ἐξΐποθεν, ΖΓ ὥον ἀπιντοΐογε, Νπη, ραν. 70. 

5191}. 
Ἐεἰρηναγωγέω, ἱεα τη: ῥεαςο, ῥεαςοίαίίν, ΟἸει,) σά. τ δ(ρ. 128,55, 

Μ.8.220Ὶ). 
εἰρηναῖος, 1. ῥοαεεαῤίο, ῥεαξεξμί εἰ. ψυχῇ δέξασθαι τοὺς περὶ 

Ἄρειον ΛΙΠ,αῤοί, ες. 84{0.1τ63.5: Μί.2-, 400 Α}; εἰς γράμματα ὅ02.ἢ,6, 
8.3.5(}}.67.1 520); Βριτ παν εἰ, ὕμνοις Ἰθτομ, Αὐνάν. αι (3, 
0481); ἄρτον καὶ ποτηρίου κοινὴ καὶ εἰ, μετάδοσις [1.6. 1π ἐπι παΥίδι } 
14.4...3.3.1(Δ{.3.4288}; τεῖν ποῦ ΜΠ (οα, 1}.3.3.8(437Ὰ); τῆς 
τριάδος... ἧς οὐδὲν οὕτως..-πρὸς ἑαυτὴν εἰρηναῖον ΟὟ ΝῺ 2.07.22.14 
(Δ1..35.11488}); ποῖ. Ρ]υν. 85 δι δι., ΔΈ. ὕ)6, 50. 5(εἰρήνην Δ|.2 5); 
2. ῥγεσονιδεά ὕν ῥέαεε ἐγεαὶν, οἵ Ὑθρδυδίοηβ τὰ εἰ, χρήματα ἴδῃ ἐλε. 
Κορ. τθ(ρ. 210.15; Μ,.13.9000) ; 1, χο(ρ.220.31; 0250). 

εἰρηνάρχης, ὁ, ῥγίημεε οὐ αμἰδοῦ φῇΡεαςε; ; οἱ (δῖ, ἔοι ἢ ῥαΐηι.Ὁ 
(Μ.18.3930)}; ὁ πνευματικὸς Σολομών, ὁ εἰ. 70.).λοηη.ο Δ 2(Μ. 96.740); 
ὁ 1ο.Πιδορ.δ τοί .06.0774).Ψ 

Ἐεϊρηναρχία, ἡ, ῥγίηειρίο οὐ βέαεε; ἃ5 ἀϊν χα πληγο, ΠΙΘ ΛΥ Ἢ. 
11.1(}1.2.040Ὰ). 

εἰρηναρχικός, ῥεἰοησίηρ ἰο ἐπε ῥοίΐεο εἰ. τάξις ΔΊ. (Ὅη.2.2. 
εἰρήναρχος, ὁ, ῥγίήπεε οὗ ῥρεαεε; οἵ (Βχβι, ΠΠριρῃ.λοην 6(Μ...3. 

5048). 
εἰρηνεύ-ω, 1, γιαΐε, ἐείαδ δ; ῥέαςς, τεσοπεῖῖε, ἃ. ἴῃ σεη, “ὐσεις δὲ 

μαχομένους [14,4.3--. Βαγη.το.12; 5.5. .3.πορ.84.2; Μ.20.10724}; 

: (42.800 ἀτοϊ- 



εἰρήνη 
ΟΥ ΝΖ. ἐρ.185(Μ.37.3018); 600], Ἰερίϑἰαϊτίοη. τὰ δικαστήρια ὑμῶν 
γινέσθω δευτέρᾳ σαββάτων, ὅπως. «ἕως σαββάτου ἔχοντες ἄδειαν 
δυνηθείητε....-οσαι εἰς τὴν κυριακὴν τοὺς διαφερομένους πρὸς ἀλλήλους 
(οηϑὶ. ΑΡ}.2.47.1: Ὁ. οἵ τεσοποὶΠδίϊοη οὗ μεσεῖίοβ, Ατμ ον. 8(}.26. 
8.5 Ὰ); 1.6}. Ἐρτοί.τ2ίρ.18,5; Μ,26.τούθΑ}; α. Βρίτίτυλ], ῥαεῖξν Χριστέ 
τνωσόν μου τὸν λογισμόν 4 Χαμεμίρῥιτδίρ.)8,20); ΜαςιΑερ ἔσῃ. 
8.6(21.34.5328); ΤΡτος, γ᾿: τ(}1.87.12518}; ογ ἀσεί.χ7.2(Μ.88, 
1ϑοι(}); δόξα...τῇ..«τριάδι, τῇ...“πούσῃ τὴν ζωὴν ἡμῶν {.11..[αςε.(ρ.16ο. 
1}} 2. ἰΐυθ, δὲ αἱ βέαξε, βαῦε ῥθαεθ; ἃ. οἵ (Ἠισοῃ τὸ ποίμνιον τοῦ 
Χριστοῦ “πἔτω μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεαβυτέρων τζ]δηι.54.2:; 
ἐκκλησίᾳ. ..“"ούσῃ ἐν σαρκὶ καὶ πνεύματι τῷ πάθει ᾿Τησοῦ Χριστοῦ Τρτι. 
Τγαζ ργόοεγα. ; Ταγουρῇ ἀθβθησε οὗ ρεχβθοι οι, 1 Ροΐγε.7.1; (οηβ:. 
ΔΡ.1.5,..(,2.40(Ρ.62.13; 1.20.το28.)}; ΑἸ αροί, θεοί ρ.τορ.9; Μ. 
25.2070}; Β. οὗ (Βιηβιίδηβ πανίηρ Ῥθδοθ ΠῈ ϑϑοῦ οἴμοι, Πουτη.υΐς. 
4.12.3; ἐπίσκοποι, “ὐετε μετ᾽ ἀλλήλων (ὐπηδὶ, 4.Ρ}.2.44.2; 1.2.54.41 
1Ρ.2.56.4; 8.4 ΙᾺ Ορά οὐδὲν βλάβος ἡμῶν, κἂν παρὰ, πάντων 
πολεμώμεθα, τῷ δὲ θεῷ «τωμεν (Βτγ5.λοηι. 1.1 τη ΤΟΥ (το.56}; ἂν 
τῷ διαβόλῳ πολεμῶμεν, “τομεν τῷ θεῷ ἴ΄Δ.ποηι.24.1 ἐπὶ ἘΡάο(ττοχβολ); 
Ε. πανὶηρ Ρεδσα ἢ 4] στοδίϊοη 85 βῖρτι οὗ βαποῦςν, ΑἸ .Ὁ,  ημοη. 
51(Μ.26.0178); 4. ἃ5. 5ζαῖς οὗ ἀηροεῖπ, Οτν οίς, 6,4 4(ριεις.13; Μ1τ. 
1368); 6. οὗ τπ6 Πδανεηὶν Τετιυβαΐθη) πόλις “νομένη Νίας, Αοριλονη. 
τττο(Ν{,24.5 560) ; 26.25.7(6720). 

εἰρήνη, ἡ, ῥέαεο; 
Α. ἀεἴ. δηα ῬΥοροσίεβ ; ἅν χχαΐοσίαὶ, ἀἢ ΘΒΒΈΠΕ18] ροοῦ ὈνΠοὺϊ 

ΒΟ. ΟΥ̓ ῈΥ σοοα {Π]πρθ σδπποῖ θ6 εη)ονεα, ατο Ν γϑ5ι δαὶ. (Μ.44. 
12818); 2. ΞρΡΙ 068] τελειοτάτῃ τῶν εὐλογιῶν. «ἡ εἰ,, εὐστάθειά τις 
οὖσα τοῦ ἡγεμονικοῦ Βδὰ5.Πον ἴῃ ΡΒ», 28(τ τ2λα ; Ν.29.3054}; ἄνω γάρ 
ἐστιν ἡ εἰ, ἡ ἀληθής..«ζήτησον οὖν εἰ,, λύσιν τῶν τοῦ κόσμου τούτου 
θορύβων..«ἴνα κτήσῃ τὴν εἰ, τοῦ θεοῦ Ἰὰ,ἡο,ι ῖη ̓ ς. 33 5:Ε; Μ.3768, 
Ο); εἰ, δὲ τὸ καθ᾽ ἕκαστον αἱρετόν, καὶ ἡ κατὰ τῶν παθῶν δεαποτεία 
ΟΥΟΝᾺΖ.0γ.32.15(Μ|.30.11404}; ἐστιν ἡ εἰ, ... ἀγαπητική τις πρὸς τὸ 
ὁμόφυλον συνδιάθεσις τι γε5,δεαί.7(Ν1.44.12848}; εχερ. Ἐοη,.1:7 
εἰ. δὲ ἡ τῶν ἀοράτων πολεμίων ἀπαλλαγὴ ὧν ἡμᾶς ἀπαλλάσσει Χριστός, 
καὶ τὸ μὴ στασιάζειν τὸ σῶμα πρὸς τοὺς τῆς ψυχῆς λογισμοὺς καὶ ἡ 
πρὸς ἀλλήλους εὐσεβὴς συμφωνία Τάτ Μορϑ. ον. τ7(0.112.11); 4}. 
8: 5ξ.(ρ.125.6},; Μ.66.821.}). 

Β. ΒουτοοΆ; 1. αἰνίπε ; 8, σα, τΟϊδηι.το.2; ἐδιδο 4; ΟἸοτη. .4.5.52 
(Ρ.174.11} Μ.9.6284}); οἵ. Πον,. ΟἸδνῖίθοτο; εἰς φίλη... «ἣν θεοῦ τε εἶναι 
ἀκούομεν, καὶ ἧς θεόν, τὸν θεὸν καὶ αὐτόθεον ΟΥ.ΝᾺΖ.ονγ.22.τ(.3ς. 
11324}); ιάντη. 77γ15.1.26(ΜΝ.30.2844}; ἡ ὄντως εἰ. παρὰ τοῦ θεοῦ 
(μτνβ. μ001.101 ἐπὶ τ γ᾽. (το. 50}; ϑδνοσρας, 2(ρ.19.23); ΠΙοπ,Ατ.ά,". 
1τ.1(}].3.0404}}} ἰδιττ. (0524) ; Ὁ. ΟΠ χὶϑί τὰ παθήματα αὐτοῦ [3ς. ἄρι- 
στοῦ] ἦν πρὸ ὀφθαλμῶν ὑμῶν, οὕτως εἰ, βαθεῖα... ἐδέδοτο πᾶσιν τύ ἴδηι. 
2.2; Χριστέ... ὁ ποιῶν εἰ, πάντοτε μετὰ τῶν ἀγαπώντων τὴν εἰ. Αἰ. 
Χαμ ρῥ.28(ρ.78.2ο[.}; τίς ὁ τοὺς μισοῦντας ἀλλήλους εἰς εἰ. συνάψας, 
εἰ μὴ ὁ. .τοῦ πατρὸς υἱός; ΑἸ ἵπε.52.π(1,25.1880); ὁ ζητῶν εἰ,, 
Χριστὸν ἐκζητεῖ, ὅτι αὐτός ἐστιν ἡ εἰ, ... ποιῶν εἰ, Βα5. "ον ΐη ς..33 
(1.153; Μ.20.3766), (Ὠγγβ, θα ΐῃ Ῥοιπττοίς.1868); ὅϑονεσ ῥάξιῖ 
(Ρ.τ6.19}.); εἰ, ἐστὶν οἷον ὥσπερ χώρας..«-μεγάλης, διαφόροις δεσποτεί- 
αις ὑποβεβλημένης. οἱ ὅροι διατειχίζοντες δεικνύουσιν μέχρι τίνος φθάνει 
ἡ τούτου δεσποτεία, καὶ πόθεν ἄρχεται ἡ τοῦ ἑτέρου κληρουχία. οὕτως, 
ἐπειδὴ μεταξὺ δαιμόνων καὶ Χριστοῦ, βραβεύοντος εἰ,, κεῖται τὰ τῶν 
ἀνθρωπίνων ψυχῶν πταίσματα ἢ κατορθώματα, τῶν μὲν Χριστὸν 
ἀγαπώντων καὶ τὴν αὐτοῦ εἰ, τῶν δὲ δαίμοσι προστρεχόντων ὅριον 
τίθησιν ὁ τῆς ἀληθείας λόγος εἰ., ἵνα μάθῃς ὅτι, ἕως ὅτε βλέπῃς εἰ,, 
Χριστοῦ ἐστιν δεσποτεία. τὰ ἔξω εἰ, Χριστοῦ ἀλλότρια ἐδιπ(ρρ.21.23-- 
22.2}; ἐϑιο(ρ.24.21); Θχερ. 70.14:27 ἐξιτήριον δῶρον τοῖς ἑαυτοῦ 
μαθηταῖς. .τὴν ἑαυτοῦ εἰ, ὁ κύριος κατέλιπεν...οὐ δύναμαι πεῖσαι 
ἐμαυτόν, ὅτι ἄνευ..«τοῦ...εἰρηνεύειν πρὸς πάντας δύναμαι ἄξιος κληθῆ- 
Ψψαι δοῦλος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Β83.6}.203.τ(3.2οοα ; Μ.32.7378}):; Οὐ ΝΖ. 
27.22.16(Μ.35.11408); ἡ τοῦ κόσμον εἰ. ἔστιν ὅπου καὶ ἐπὶ κακῷ 
γίνεται, ἡ δὲ τοῦ Χριοτοῦ εἰ. οὐ μόνον πρὸς τοὺς ἔξω εἰρηνεύειν 
πείθει, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἡ σὰρξ στασιάζῃ κατὰ τῆς ψυχῆς 
Ατημλοη. 70.14:2](Μ 8ς. τ4020)) ; διατί, δίδωμι; διατί, ἀφίημι; ἐπειδὴ 
καὶ κατὰ σάρκα καὶ κατὰ θεότητα θεωρεῖται πᾶς ὁ τοῦ Χριστοῦ δοῦλος" 
ἀπεδήμει δὲ κατὰ σάρκα, μένων κατὰ θεότητα... ἀφίημι, ὡς ἀναλαμ- 
βανόμενος- δίδωμι, ὡς συμπολιτευόμενος,. εἰ. δὲ ὑπογέγραπται σύνθεμα 
τοῦ δρόμου τῶν ἀποστόλων, εἰ μὴ σύνθεμα ἔλαβεν εἰ., οὐκ ἂν ἴσχυσεν 
διελθεῖν τὸν κόσμον πολέμον γέμοντα ϑόνετ, ρας, 4(ρΡ.320.20-21.2); 
ο. Ππκοὰ στ ρα οἔ Ἡ. Ομοβί, ΡᾺ]] νι λγγς. τίρ.6.τοῦξ, ; Μ.47.1}} 
2. δηρεῖ5 αἰτησώμεθα τὰ ἐλέη τοῦ κυρίου.. «τὸν ἄγγελον τὸν ἐπὶ τῆς εἰ, 
(ση5,..4ρ}.8.36.3; τὰ ἐπουράνια τάγματα ἀλλήλοις ἐπιπέμπουσιν τὰ 
τῆς εἰ, δῶρα ϑόνεῖ. βαε.2(0.10.0); 3. νὰ ἐὰν γὰρ σπουδάσωμεν 
ἀγαθοποιεῖν, διώξεται ἡμᾶς εἰ, 20 ἴεν το.2; τὸ εἰ, ἀπολαύειν τοὺς 
ἀνακειμένους θεῷ, «.. οὐδὲν γὰρ οὕτως εἰ. ποιεῖν εἴωθεν, ὡς ἡ τοῦ θεοῦ 
γνῶσις, καὶ ἡ τῆς ἀρετῆς κτῆσις (Ὦγγνβιεχρ ΐη ̓5.4:8(5.258); οὐκ ἔνι 
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εἰ, εἶναι, μὴ πρότερον ἀρετῆς κατορθωθείσης ἰἅ,ἢσι.0.3 τῷ, ΕΡ (τ. 

738). 
. α5 Ροβϑβεββίοη οἵ Ὁῃυβίδμβ, 12 κ1.15.3; Βαγη.τιο; ΟἸειη ῥαεώ, 

3.12(ρ.292,61Η), ; Μ.8.6848); ἐν μισοῦντι ἡμᾶς τῷ κόσμῳ παραδόξως 
εἰ, ἄγομεν Οτ,( εἰ».8.)ο(ρ.287.το; Μ.11.16510}; Πονι ἰδν.3.31; εἰρή- 
νῃς ἡμᾶς υἱοὺς χρηματίζειν Βα5.ἠσνηῖη ΠΣ. 2Β(1.1248.; Μ.20.30ς8) ; τοῦ, 
Ικιτοῖ σῇ, Οοη δὶ, Ρ}.2.54.2; τὸιδιττοα; τοῖς ἀδαοοηβ ογὰβ. πορεύ- 
εσθε ἐν εἷς, ... αὔτη γάρ ἐστιν ἡ τροφὸς ἡμῶν καὶ μήτηρ... εἰ, δὲ λέγω, οὐ 
τὴν ἀπὸ προσρήσεως ψιλῆς, οὐδὲ τὴν ἀπὸ τῆς κοινωνίας τῶν τραπεζῶν, 
ἀλλὰ τὴν κατὰ θεὸν εἰ,, τὴν ἐκ τῆς συμφωνίας τῆς πνευματικῆς ὕπνν8. 
7μά.3.δ(τ.6140,0). 

Ἐ). 1π Τεϊατίοη τὸ νατίοιι. νἱγίιε5 δικαιοσύνη οὖν ἐστιν εἰ, βίου... 
ἐφ᾽ ἣν ὁ κύριος ἀπέλυς λέγων" ἄπελθε εἰς εἰ." Σαλὴμ. γὰρ ἑρμηνεύεται εἰ., 
ἧς ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἀναγράφεται βασιλεύς..«καὶ δὴ ἑρμηνεύεται ὁ 
Μελχισεδὲκ βασιλεὺς δίκαιος, συνωνυμία δέ ἐστι δικαιοσύνης καὶ εἰ, 
(Ιεπλ. 5 ἐγ.4.25(00.310.21--320.2; Μ.8.13608-13724}; Οποβί,, ἐῤι(ρ.220. 
3; 127124Α} ΟἿζ, 5. δικαιοσύνη; ἐὰν γὰρ εἰ. ἣ, καὶ ἀγάπη ἔσται" ἂν 
ἀγάπη, καὶ εἰ, ἔσται (Ὦτγβ. 01.34.4 τη Ερ᾿ (ατ.τ8 5); εἰ, γεώργιόν 
ἐστιν ἀληθείας, καὶ ἀμπελὼν δικαιοσύνης, καὶ ποταμὸς εὐσεβείας 
ϑδνευ ρας. 6(ρ.22.29)}; ὅταν φανῇ εἰ., μόνη φαίνεται,.. «ἀλλὰ συμ- 
παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτῆς τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς, τὴν δικαιοσύνην 1.17 
(ρ.23.21). 

ἘΠ, 1πὶ 188 βρίτιαὶ Π|ὸ τῇ ὑπερεχούσῃ πάντα νοῦν εἰ, χρωμένη ἡ 
ψυχή, πάσης ταραχῆς ἀλλοτριουμένη ΟΥ̓. 0.6. τ{ρ.1οό.1ο; Μ.14.1074}}; 
τεῖ, Βοϊοπιοι αηα Βα] ΐησ οὗ ΤΈρΙε, τῤ.(ρ.το]. 4}; Μ,τογο -Ζοοα); 
ἐὰν οὖν ἡ εἰ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήση τὰς καρδίας ἡμῶν, 
δυνάμεθα τὴν ταραχὴν...«τῶν παθῶν διαφυγεῖν Βα, ον ᾿ς. 20(. 
1208; Μ.20.3204); [γϑεῖηρ ἔγομι ἔφαν οὐ Πεν} ἀπά ἔτοιῃ ραβϑίοηβ, 
ΟΒεγβ. χρη 5, 4ττοίπ.25Ε)}; εἰ, συγκροτεῖ ἱερέως ψυχήν" δίδωσιν 
ὦτα ἀνεῳγμένα τοῖς ἀκροωμένοις" πρὸ γὰρ τῶν λόγων εἰ, λάμπουσα φω- 
τίζει τῶν ἀκουόντων τὴν διάνοιαν δενετι ρας, 4(0.21,0[.). 

Ἐν Ἰῃ τοϊαίίοη ἕο Οασο!; 1. ἴῃ ρβη. ἡ ἐκκλησία, ἡ ὅρασις τῆς 
εἰ., ἐν αὐτῇ [ἐστιν] ἡ εἰ, ἣν ἤγαγεν ἡμῖν, εἴγε ἐσμὲν τέκνα εἰ. ... ὁρᾶ- 
ται ΟτἍἤοη!.0.2 τη {6γ.(ρ.65.228,. Μ.13.2400}; Ἔχϑρ. 1,6.71ςο εἰ, δὲ 
γαληνός ἐστιν ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία (σηςί..4.Ρ}.2.39.το; 2. ορρ. 
Πεγεϑν πα βοιίβηι; 8. 1π σβη,, τῇ. ἡ. Α4γ.36(ρ.203.16; Μ.25.7364}; 
ἴα. βεισ.4(Ρ.7..3ο; Μ.25.6404}; Αὐβϑη Ηνρϑ.ερ.(ρ.147).13; Μ.25.3728); 
ϑένοτν. ρας τ(ρ.16.2); ῬΑ] Οἠγγνς.3(ρ.21.18; Μι,47.14); . προρϑβίτν 
οὗ ργββεσνίηρ ρέϑοα μὴ ἐπιτρέψητε διασχισθῆναι τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ, 
«ἀλλὰ τὴν τοῦ κυρίου εἰ, προτιμήσατε ΑἸ, «ἀῤοὶ,566.34(ρ.115.25; Μ. 
25.3058); πάντα γὰρ δεῖ σπουδάσαι δεύτερα ἡγήσασθαι τῆς εἰ, 585... 
60.2(3.1τ630 ; Μ.32,4334); ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.ογ,22,2(Μ.35.11334}; δ. ΘαΣνα]θὴξ 
ἴο γιαϊηἰδησησε οὗ εοραμμηΐονι τ οἴΠετβ, {{τϑᾶς.ορ. Αἰ. {ρ.138. 
27; Μ.2ς.356Α}. 
Ὁ, οἵ νατίοι Κιπάβ; 1. ἀἴνπιθ πα Βισηδη πείθουσα ὅτι ὁ θεὸς 

εἰ, ἐστίν, ὅτι εἰρήνευσεν ἡμῖν. «μὴ θυμός, φησί, βραβευέτω, «μὴ ἀν- 
θρωπίνη εἰ." ἡ γὰρ ἀνθρωπίνη εἰ. ἐκ τοῦ ἀμύνασθαι γίνεται, ἐκ τοῦ 
μηδὲν πάσχειν δεινόν, ἀλλ᾽ οὐ ταύτην βούλομαι, φησίν, ἀλλ᾽ ἐκείνην, 
ἣν καὶ ἀφῆκεν αὐτός ἴβ6. Χριστός (Ἤγνϑ5. ον»... τη (οἱ (ττ.3830); 
2. τηϑέθγϊα}Ἐ ἃ πα Ξρ τ] εἰ, ... οὐ ταύτην μόνην τὴν αἰσϑητήν, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ταύτης ὑψηλοτέραν, καὶ ὅθεν καὶ αὕτη τίκτεται ΙΔ «ἐχρ.ΐη Ἐς. 
124: 5(5.351}}; τηδίετ!} ρϑᾶσα πι56 1685 ψι ποῦ βρίταα] ρεᾶςε, 
4 ὁαρυΐη 5.4: τοί5.250); 14. λό»ν:.7.1 τῷ τ Τύρα. 848,0}; 3. τἱρῃῖ 
8 Πα ψΙΟΠρΡ Κίηά5, 65ρ. τοῖς Πϑύθιϊοβ δμα 5ο ἢ ἰβηγαεῖος. ἵνα... αἱ δὲ 
ἐκκλησίαι εἰ, ἔχωσι πρὸς τὰ τὴν τοῦ κυρίου εἰ, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν 
παραμεῖναι. ὁμολογῶ γὰρ ὑμῖν τὰ γενόμενα οὐκ εἰ,, ἀλλὰ σχίσματος 
προφάσεις εἰσίν ΑἸΉ, αροὶ, 566. 32(ρ.ττι. 6}, ; Μ.25.Δο10) ; λέγω’ ὅτι τὸ 
τῆς εἰ. καλόν, εἰ μὲν ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εἰ, περιγράφεται μόνῳ, κατα- 
γέλαστόν ἐστι τὸν δεῖνα καὶ τὸν δεῖνα ἐκλεγομένους, τούτοις μόνον 
μεταδιδόναι τοῦ εἰρηνεύειν, ἑτέρους δὲ μυρίους ἀποκλείειν τῆς πρὸς τὸ 
καλὸν κοινωνίας. εἰ δὲ ἡ πρὸς τοὺς βλαβεροὺς συμφωνία ἐν εἰ. προσχή- 
ματι τὰ τῶν πολεμίων τοὺς προσδεχομένους ἐργάζεται, σκόπει τίνος 
εἰσίν, οἷς ἀνέμιξαν ἑαυτούς ΒΑ5.6}.55ο(3.3855,0; Μ.32.9328}); Ιἅ«γερ. 
ὀγ.2τπ(2.4870; Μ.31.1225Ὰ}; μηδεὶς οἰέσθω με λέγειν, ὅτι πᾶσαν εἰ. 
ἀγαπητέον- οἶδα γὰρ ὥσπερ στάσιν τινὰ βελτίστην, οὕτω καὶ βλαβε- 
ρωτάτην ὁμόνοιαν... ἀλλ᾽ οὗ μὲν ἂν ἢ πρόδηλα τὰ τῆς ἀσεβείας, καὶ 
πυρὶ.««καὶ πᾶσι πρότερον ὁμόσε χωρητέον, ἢ τῆς ζύμης μεθεκτέον 
τῆς πονηρᾶς Ο1,ΝαΖ.ογ.6.2ο(Μ.35.7488); πο ρεᾶσεὲ ΨΙ ΤΏ 5 μη 15, 
Οὐπϑι Αρῥ.6.τ8.8; ἀχερ. Μί,τοῖ34 πῶς οὖν αὐτοῖς ἐπέταξεν εἰς 
ἑκάστην οἰκίαν εἰσιοῦσιν εἰ, ἐπιλέγειν; πῶς δὲ καὶ οἱ ἄγγελοι, ἔλεγον, .... 
καὶ ἐπὶ γῆς εἰ, ; ὅτι τοῦτο μάλιστα εἰ,, ὅταν τὸ νενοσηκὸς ἀποτέμνηται.... 
οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ πύργου γέγονεν ἐκείνου" τὴν γὰρ κακὴν εἰ, ἡ καλὴ 
διαφωνία ἔλυσε, καὶ ἐποίησεν εἰ, (Ἤτγ5. ἤοη3.3.5.1 τη Μ|.(7.3078,0). 

Ἦ. ρϑᾶσε ἃπά βαοστίῆος, Ἴχερ. Μι. 5:23. διὰ γὰρ τὴν εἰ, τὴν πρὸς 
τὸν ἀδελφόν σου...ἡ θυσία ἐγένετο. εἰ τοίνυν διὰ τὴν εἰ, τὴν εἰς τὸν 
πλησίον ἡ θυσία ἐστί, σὺ δὲ οὐ κατορθοῖς τὴν εἰ., εἰ καὶ μετέχεις τῆς 



εἰρηνικός 

θυσίας, ἀνωφελής σοι ἡ μετάληψις γέγονεν ἄνευ τοῦ κατορθώματος τῆς 
εἶ, ποίησον τοίνυν ἐκεῖνο πρῶτον, λέγω δὲ τὴν εἰ,, δι᾽ ὅπερ καὶ ἡ 
θυσία προσενήνεκται, καὶ τότε αὐτῆς ἀπολαύσεις καλῶς ΟΠγγΒ, ῥγοά. 
ἰπ4.2.6(2.3058,0}; τοῖ, Τυᾷ.6:24. εἰ, τὸ πρῶτον...τοῦ θυσιαστηρίου 
ὄνομα' ἐν ἀρχῇ γὰρ θυσιαστήριον εἰρήνης ἐκλήθη, ἐπειδὴ πᾶσα μικρο- 
ψυχία ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ λύεται. ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔπηξεν ἃ θεὸς ὄνομα τῷ 
θυσιαστηρίῳ εἰ, ϑενεγ. ας. 4(0.21.1γ[{). 

1. μαγβοζοτιβτῖς οἵ ογθϑίίοη οὗ οὐραμοὶ τῇ διοικήσει αὐτοῦ σαλευ- 
όμενοι ἐν εἰ, ὑποτάσσονται αὐτῷ..«καιροὶ ἐαρινοὶ καὶ θερινοὶ.. 
μεταπαραδιδόασιν ἀλλήλοις...τά τε ἐλάχιστα τῶν ζῴων τὰς συνελεύ- 
σεις αὐτῶν ἐν ὁμονοίᾳ καὶ εἰ. ποιοῦνται. ταῦτα πάντα ὁ μέγας δημιουρ- 
γὸς..«ἐν εἰ, καὶ ὁμονοίᾳ προσέταξεν εἶναι ΤΟ Ϊ6Ήη1.20.1.0--τὶ; πῶς δέ... 
ἐφίεται πάντα εἰ. ; πολλὰ γὰρ ἑτερότητι καὶ διακρίσει χαίρει... καὶ εἰ 
μὲν ἑτερότητα καὶ διάκρισιν ὃ ταῦτα λέγων φησὶ τὴν ἑκάστου τῶν 
ὄντων ἰδιότητα, καὶ ὅτι ταύτην οὐδὲ ἕν τῶν ὄντων ὄν, ὅπερ ἐστίν, 
ἐθέλει ποτὲ ἀπολλύειν,...καὶ ταύτην εἰρήνης ἔφεσιν ἀποφανούμεθα.. καὶ 
ἔστι καὶ τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἀμιγοῦς ἰδιότητος ἡ παντελὴς εἶ. φυλακτική 
᾿ιοη. λυ. τ. 3(Μ.2.0528,0).Ψ 
{. ΡΓΑΪδ6 οἵ Ῥεδὸς οὐδέν ἐστιν ἄμεινον εἰ., ἐν ἦ πᾶς πόλεμος 

καταργεῖται ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων Ισῃ. Ῥ}. 18.2; ΒαΞ.ἐῤ.ττ4(3. 
2060; Νἴ,32.5 288); τί γὰρ ἥδιον ἄκουσμα τοῦ τῆς εἰ. ὀνόματος; ἐδιτκδ.τ 
(3.2458; Μ.61320); ΟΥΝΑχ.ον,22.1(Ν.325.11324); εἰ, ... ἡ τῶν ἐν 
οὐρανοῖς ἀγγέλων ὁμοδίαιτος...εἰ,, ὃ τῶν ἀγγέλων ξαύαξ: εἰ., τὸ τῶν 
ἁγίων ἔργον. ... καὶ τὰ ἐπουράνια ὑμνεῖ τὴν εἰ., καὶ τὰ ἐπίγεια ϑόνεγ. 
ῥαε.2(Ρ.18,20 ἘΠ}; 1δ.4{0.20.τ 5 ΕΠ}; 16.γ(ρ.23.166. 

Ἐ. πτυτρ; 1. ἴῃ στεειηρ ἡ εἰ, τοῦ θεοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν 1.1. 
ρ. (σης. 4.Ρ}.8.13.1; Ἰὴ ἀἰδηιῖθθαὶ ἀπολύεσθε ἐν εἰς 18.8ιτειτο; ὅταν 
εἰσέλθῃ ὁ τῆς ἐκκλησίας προεστώς, εὐθέως λέγει, εἰ, πᾶσιν" ὅταν 
ὁμιλῇ, εἰ, πᾶσιν" ὅταν εὐλογῇ, εἰ, πᾶσιν: ὅταν ἀσπάζεσθαι κελεύῃ, εἰ. 
πᾶσιν: ὅταν ἡ θυσία τελεσθῇ, εἰ. πᾶσι" καὶ μεταξὺ πάλιν, χάρις ὑμῖν 
καὶ εἰ. ΟΒγγϑ. μοη.3.3 τη (οἱ (ττ. 3480); 14. 7μ4.3.6(1.6140}; ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ, ὁ προεστὼς δίδωσιν εἰ, Ἰ4.ἀογμ.32.6 τῃ Δ11.(7.3734}; ῬΆ]]Ον, 
Οἰγγειταίρ.84.26; Μ.47.48) 1.11. αε.(ρ.166.7}; 2. Καὶδϑ οἱ Ῥεαοθ, ἈΥΟΥ 
οἴδετίοτν, οἔ, {ιβὲ, ταροί,6ς.2(}}.6.428.), Ογτ. Η. εὐ φεἦι.23.5. οἷτί, 5. 
φίλημα; οΓΗΙρρ ἰγαά,αῤ.(ρ.6); τὰς εὐχὰς γίνεσθαι τρεῖς... εἶθ᾽ οὕτως 
τὴν εἰ, δίδοσθαι" καὶ μετὰ τὸ πρεσβυτέρους δοῦναι τῷ ἐπισκόπῳ τὴν εἰ,, 
τότε τοὺς λαϊκοὺς τὴν εἰ, διδόναι, καὶ οὕτω τὴν ἁγίαν προσφορὰν 
ἐπιτελεῖσθαι ΟἹ ,Δοἄ,εαη.το ; (νοὶ. 4}}.2.57.τὸ; χὰ ΡΟ ὐηεὶ. 4.8. 
τι,8; πῶς δίδως εἰ,, πολέμον γέμοντι στόματι; (Πτγ5, ἤοηπ.2 1,5 ἐμ όνη, 
(9.6}9Ὰ); θιομ. Ατ.6.}1.3.2(Μ.4.42 50); 1Ὁ.3.3.8(4374); ἴῃ Ὀαρτβιμαι 
οοπίοχί ἐπειδὴ γάρ πρὸ τοῦ φωτίσματος ἐχθρὸς ἦν, μετὰ δὲ τὸ φώτισμα 
γέγονε φίλος τοῦ.. «δεσπότου... διὰ τοῦτο καὶ τὸ φίλημα εἰ. καλεῖται 
Ομ σβ.ἤουι.3.6 τὰ ει ρνίμε(3. 818); ρσίναπ Ὀοίοτε οταιηβίίομ ἐπέ- 
σκοπος.. «δοὺς εἰ, χειροτονεῖ αὐτὸν διάκονον’ καὶ πάλιν δοὺς εἰ, ποιεῖ 
αὐτὸν πρεσβύτερον Ὀ᾽αΐ, ΤΊρ εἰ ἀφιῖτοϑ νο; 3. Ῥτάνευ ἴου ρεᾶσε, 
Πρ. οηςι. 4ΡΡ.8.1ο.3; 1δι.8ιχπ.4., ΟΠ γν5. οη:.37.3 τη «(4ς.(0.2848}}; 
111. 7]αει(ρ.τδό,15.}; 4. Δ ρΡῈ] οὗ ρϑϑος, ἐδ.(ρ.174.10). 

Ι,. τὰ τῆς εἰ, γράμματα ερίβοορα!) ἐείέεγς οὗ γοεονμηθμαίίοι, ΑἸ, 
ἠ.4γ.25(ρ.197.4:; Μ.25.7244}. 
Μ. ὁ ἐπὶ τῆς εἰ. Ο ΟΥ πη οδατρε οἵ ἐςο}. αΙΒΟΙΡΙ͂ΠΟ τη ΑἸΟχαπαγία, 

Τεοητ.Ν υ,. 70. Εἰδο".2(0.8.4); οἴ,}}041}.Ἀ..1ἁ αἱ. ττό(Ν.34.12208}.Ψ 
Ν. πϑγὴθ οὗ ἃ σλύτοῃ, Του 64 Ὀν (οπβί., Βοοτ.ὐ.6.1.16.2(Μ,67. 

1174); Οὐγοη Βαβοῖ.Ὀ.331(Μ.92.8778). . 
εἰρηνικός, 1. ῥεαεεξμῖ; 8. αἰνὶηα αἰτΠθαΐθ, οἱ Οοα τῆς εἰ. ἐνώ- 

σεως θεωρήσωμεν φύσιν Ὀιοπ, ἀτ..».11.2(}1.3.9 400}; ἐδ. (0524) οἱ 
Βξδνθηὶν [δγαβδιετα μεγάλον βασιλέως...εἰ, πόλις Οἰφηι,ρ. τ (1.2. 
404); οἵ Κιηράοιη οἱ (μηβὲ, Ποηι ἰδνιτο,2ο; ἤδποθ Ὁ. οὗ (ἈΠ γι5- 
Δη5, Βα5.ἠονειη ΓΞ. 28(1.124Ὰ ; Μ.20.3054}); δ. οὗ ἀξδῖῃ ἔξοδον αὐτοῦ 
εἰς ... ποΐησον ϑετερ.ἐμε.30.3; ἃ, οὗ βίϑίθ οὐ τπϑθῃ αὐΈΘΥ σοβυστεο- 
κίοη, Οὐ Ν, γε5.ἤόηιτ ἐμ Οαπ!.(Μ.44.77}}}}} 6. Ἰατουρτθίβεου οἵ ΠβΠ}6 
Βο]οχήοῃ, ἘΠΙρρ. [,.33 τη Ῥγ (Ὁ. χ70.2; Μ.το 6168}; 2. ῥεαςεαδίε, οἵ 
(μη ςίίδηβ, ΠΤ βι ἀ1α],τ21.5(}1.6.7818}; ἡμεῖς δὲ τὸ εἰ. γένος (Ἰδηι. 
ῥαεά.2.2(ρ.τ75.26; Μ.8.4288) ; εἰν «ες ὄργανον ὁ ἄνθρωπός ἐστιν... ἐνὶ δὲ 
ἄρα ὀργάνῳ, τῷ λόγῳ μόνῳ τῷ εἰ,, ἡμεῖς κεχρήμεθα 1δ.2.4(Ρ. 183,2; 
4418-444}); Χριστὸς δὲ εἰρηνικὸν. «ἐπιπνεύσας μέλος οὐ συνάξει ἄρα 
τοὺς εἰ, στρατιωτὰς τοὺς ἑαυτοῦ; 14,γοϊ.ττίρ.82.41,; Μ,8.2368}; οὗ 
μη βιίδη ξαῖτῃ, (οπβιαρ. ΑἸ Πιαροὶ, ες. Ο(ρ.142.21; Ν.25.πότο}}; εἰς 
ξωή Ὀεΐηρσ (ῃς ρτοαῖοβς ροοά, ΟΥΝ γ 85. δαὶ )(}1.44.τ281Α})} πρατι ἃ5 
Βαβι, ῥεαεοραίς ἀἰςροςτίϊοῃ, ἰουὸ οὗ ῥβέαεε, Αἰμεπαρίορ. τ. (Μ.6. 
8028); (επ.5ἐγ.4.6{(Ρ.266.τ6; Μ.8,12528); ΤΠΡΉΝ] σκο, ρεηΐ. (ρ.482. 
37; Μιττ3,0448); 3. οὗ ̓ έαςε, ρεαεο-ρίυἱηρ σωτὴρ.--πηγὴ.-«εἰς (ἸΘῊ,. 
ῥγοΐ τοί .78.22; Μ,8,2288); χαρίσαι αὐτοῖς ἄγγελον εἰ, συνοδοιπάρον 
γενέσθαι ϑεγλρ.ομε.5.8; ἄγγελοι εἰ. {885..ς5.26ο(χ.57)7)Γ; Μ.30.5768); 
ὨΘῸΣ, Β]ΌΥ, 85 5 5. εἰ, φρονεῖν ΓΙ ΜΠ] γε (0.114.27); 4. τὰ [γράμματα] 
εἰ,, ἢ εἰ, [3ς. ἐπιστολή] ἰοἰἑεγ(Ξ) οὗ τονηπεπαϊοη εἰ, δέ ἐστιν ἡ ἄνευ 
σκανδάλου τινὸς τοῦ ἐπικομιζομένου ἐγχειριζομένη ὑπὸ τοῦ προέχοντος 

᾿ ᾽ 
"εν ει. 

421 .] εἰρωνεύομαι 

πρός τινας ἀποφέρεσθαι δελοί τα (ἀπ. .Αρρ.τ2(Δ]| Ὁ... Ρ.642); ὃχ- 
οὔδηρεᾷ Βεΐνθθῃ ὈΙΒΠΟΡΒ 85 5ῖρτι οὗ Ἰῃτεσοομηππηῃίου, ΑΠ.{., ἐγ. 
2δ(ρ.107.21:; Μ.25.7240); ἀὐτὰ Ηνρϑβ.εὑ.(ρ.147.18; Μι25,3720); ἀξ 
Ἰετῖετβ οἵ ἀποδιδοῖ, α ΛΗ (241) αΉ.7; ΟΟΜαῖο. ἐαπνιιτ; οἵ, ἡ 
ἀνατολὴ πρὸς τὴν δύσιν διαφερομένη εἰ. παρ᾽ ἀλλήλων οὐκ ἐδέχοντο 
ἘρΙρΠ.λαεγ.7ο.ο(0.242.16; Μ.42.3568); 5. ζυγρ. τὰ εἰ, ἰϊίαην ον 
Ῥεέαςε, Ἐπεΐποὶ,(Ρ,57}; οὔνῃγνβ, [μ4.3.6(1.6140)}; 6. ρεμάϊε, ομ0. 
λαῦρος: ἔτι.. ὑετὸς εἰ. ΟΥἐαῤοὺ Γγ.28:30(}.τ7.2410)}. 

εἰρηνικῶς, ῥεαεοξιζιν ; τεῖ, σοι θτηρ ίῖοη, (]ΘΠ). σίγα. (ρ,18.:ο; 
Μ.8,7208}; τὸν λαὸν εἰ, ποιμαίνων (οη5,..4.,Ρ}.2.20.3. 

Ἐεϊρηνόδωρος, οί ῥέα; οὗ ρῬτονίίεπος, ΓΙ πη. Ατ,ά, 5.11.3 
(}1..3.0520); τηᾶϑο, αἋ5 ΒΕ 5Ε,, δ5. ἀἸνίηο Πᾷπιρ, 19.4.21(724Ὰ}; τοῦ, 
{ππ|τρ΄. Ῥγαῖβο εἰ, σημειώσεις ΜαχιΡΙγνο,.23(Μ01.700Ὰ). 

. εἰρηνοποιτέω, 1. ἡ7παᾶκε, εείαδίϊε! ῥέασε, γεοομεῖΐε, τεῖ. ΜιςπτῸ 
-“υοὖσι.. «τοὺς ἐνταῦθα πολεμουμένους τοῖς τῆς ἁμαρτίας στρατηγήμασι, 

Ν , δ" Α , Η ᾿ 3. “ ͵ ν 
μεταδιδάσκοντες ἐπὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν εἰρήνην μετιέναι (Ἴ]οτη,5|;.4.0 

(ρ.26δ.το; Μ.8,125}}; 8. 1ὰ. σοη., Οὐη δ. ἄρρ.5.15.4. ἘΡΙΡΒ λαεν.42.} 
(Ρ.τοϑ.3; Μ,41.70 54}; 7ο.1)},νἦδαρ. 26 (Μ.0ς.578};} Ὁ... ἃ5. ἀϊνίης 
αοινιν, οἵ Εδέμου ὡς ἀδελφὰς οἰκοδεσπότης πατὴρ --ὧν τὰς 
ἐναντέας φύσεις (δ... 15. ἢδκ. 2Ζτο( Μ.02.14544}; οὐ (μτῖβε, τοῖν (0]. 
1:20, [845.15.226(1. 5508 ; Μ.30.5134}; 10. 25 ο(5 708; Μ. δύο 4); (ἢγν8. 
ἤονι.3.3 τὴ (οἱ, (τ. 3468}; ἸΙαργοά, Γμ4.τ.6(4.384Ὲ); ς. ἃ5 (γι βλη 
δον! ν οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιόν ἐστι Χριστιανοῦ, ὡς τὸ “εῖν Βα5.ἐρ.ττά 

(3.2ογ7α ; Μ.32.5288}; (τι δ, νββιδεαὶ (Μ.44.τϑχα)ὺ; ρῥδο γηρ τῆς 
508}, ΤῬΡγος.Ο. }γ.20: 8 (Μ.87.1516Ὰ}; 2. 4ο, για, ἴῃ ρέαέε “οὔ τὴν 
εἰς οἶκον ἐπάνοδον ΒοΡγ. Η γε 7.οαδίΜ.8).3.4744}); 3, ζΖῖνε 

πὸ δῖος οὐ ῥέαεε, ΜΙ ῬνΡ.τοί(ρ.81.24). 
Ἐεἰρηνοποίησις, ἡ, ῥεαεε-νπακίησ, ΟἸδιη,ο,,.4.6(0.266.1ς ; Μ.8. 

12528}; γαῖ, πῆς, ἦν εἰ, τῆς γῆς ΑΡΟ]] φησί. ἢ» ατ(ρ.292.4; Μ.28, 
120). 

Ἐεϊρηνοποιΐα, ἡ, ῥεαεε-τμαξίηρ, Βαβι οροχςό.τ(2.2458.; Μ.532.6 130} ; 
ἐν. 210. 2(332:; Μ.5134); αὐ Ν᾽ νμββ,δεαὶ.)(Μ. 44, 1280}}). 

εἰρηνοποιός, ῥεαεομαδίηρ, οἵ (ῃγίθε ὅ... εἰς κύριος Τιοη.ΑἹ, ἐν. 
(απ (ρ. 220. 7); ὃ 85. 50 5[, Τήδϑς, Εἰρηναῖος φερώνυμός τις ὧν τῇ 
προσηγορίᾳ αὐτῷ τε τρόπῳ εἶ, Ἐλπι5..6.5.24.τ8(}1.20. 5084}; Οὐη:ὶ. 
4}Ρ.2.1τ.7} τίς ἐστιν ὃ ὑπὸ τοῦ κυρίου μακαριζόμενος εἰς; ὁ τῷ κυρίῳ 
συνεργῶν Β85.γρ.δγ.215(2.4878 ; Μ.21.12254}; εἰ, δέ ἐστιν ὁ εἰρήνην 
διδοὺς ἄλλῳ στιν γβ5.εαί.7(Μ.44.τ284λ}; ἔφ. πρὸς τοὺς ᾿εἰ,᾿ τῶν 

δογμάτων πορευτέον (Ἰ61.5͵».7.τό(ρ.70.28., Μ.0.ς370). 
᾿εἰρηνοφόρος, ὀγίησίηρ ῥέαεε; τοῦ. ρυθαομῖπρ οὗ ροβρεὶ, ἄρϑιῃ, 

τιν. Π.π44(0.73}; 1δ.τ52(Ρ.7}}. 
Ἐεἰρηνοχύτος, τἠεφάϊηρ ῥέαεε, Ῥιοη, Ασ ἶνηνττ, ( Μν.3.053.}. 
εἰἱρμός, ὁ, Α. 5εγίες, ἐπαϊη, δεφμδηζο; 1. ἴῃ σεη. εἷ, τῶν γραφῶν 

Ἰσχοη.ἤαδν. τ 8, τ( 1.7.5 214}; ΟἸοτη, ἐγ. 4.τ(ρ.248,23; Μ.8.12168}); εἶ, ... 
τῶν. .«εἰρημένων ἐν τοῖς προφήταις Οτ,(ἰεἰς.7.ττ(ρ.163.2; Μι11.1436})) ; 
εἰ, ... τῶν μακαρισμῶν 14,07.18,3(ρ.340.21; Μ.11.4730); 16, 70.2.23 
(17; Ρ.79.0; Μ.14.1524}; οὗ ρεοπογαίίοηβ, ΕΡῚρΡἢ ἤαον.20.8(ρ.77.; 
Μ,4τ.6738); οὗ ἀρτεϑιηδηῖ, ΟΥ̓ Ν υ55.0γιοαϊδο δίρ.30.ς; Νν4ς.250}; 
2. 650. ϑίοϊο, οὗ σῃαὶῃ οὗ σβιιβα ἀπά οῇξδοί τὰ τούτοις ἐφεξῆς καθ᾽ εἰ. 
ἑπόμενα ΑἸΠεΠαρ.γέ5.τ(Ρ.48.14; Μ.6.076Ὰ); Οτοον.6.3(ρ0.313.8, Μ.1τ, 
4360); ἐν τῇ φύσει κατὰ τὸν ἔδιον εἰ. πορευομένῃ ΟΥ̓ ΝΝ γϑβιογ.εαϊ εἶπ, χὸ 
(ρ.67.9; Μ.4.5.408) ; τεῖ. ἐνϑηΐξ οἵ ἴῃς, τὰ δὲ πεπραγμένα εἶ, τινε ἐῤ.20 
(ρ.80.12; 570}; οἱ ἸΟΡΊΟΑΙ βοαποηῆσε εἰ, τοῦ νοήματος ἴ΄.ἤοηη.2 1Ὁ 
(αμί.(Μ.44.706Ὰ) ; οἴ, εἱμαρμένη. 

Β. αὔαγρ., ΟΥΙΡΊΠΘ} Βέορἢο οὐ ρϑέξοσπ οὗ Ποῖ Οἵ ΠΘΥ βίσορ 8 οἱ 
58 118 οαὐθ. ΜΟΥΟ ΓΑϑῃϊομεί, οὗ, ΣΟ γγ5.(0.388.7}; ]αχ,οἰπει(Μ.0ο. 
2168}. 

εἴρ-ω, 1. ξαξίεη, εἰτίηρ ἰορείξεν,, 2. γε οὐεν ἃ τορῖς φεΐειὶν τὸ τῦν 
προκείμενόν ἐστιν οὐ λαβόντα πρόβλημα παρέρχεσθαι καὶ ““εἰν ΟΥ. 
ἀϊαϊ. 3(ρ.124.12). 

εἰρωνεία, ἡ, 1. ἀϊεειμἰαίτοι, ῥγείεπες; τεῖ. }Θνν 15}. [Ἀ5815 ἀπ πϑνν 
πηροηβ, ζίορη. 4.1; οἵ Ποτείῖοβ : Μαγοε] 5 σὸν εἰ, δὲ καταψευδόμενος 
Ἐξα5.6.1}.2.τίρ.ττ4.6; Μ.24.92 50); Ατίδηβ, Εριρ ἢ φης δ(ρ.12.15; Μ. 
43.258}; 1ῤιππίρι.δ1.4; τοβα})}; οἵ ραραπβ, (τυ. λονι.36.2 ἴῃ “ἄει(ο. 
2788); ἴογεῖρῃ ἴο τὰς (ἸΒτιβιίληβ, ΝΠ αρη. 47(Μ.79.το20}}}; 
2. γον, βαγεώδηα, Ἐλαπ.ἢ,ε6.2.18.8(}.20.1884}, Οντ. Δ τὐιοί. 300Λ); 
γποοεῦν: οἱ ἁ 580] Ἰοὺ τηροκίηρ (Πγτιδῖ, ΟΠγνπλοι. 8.3.5 5 [0.(ὃ, 
4060); 1δ.8..3(5ο10). 

εἰρωνεύ-ομαι, 1. ῥείρη ρηογαηεθ; [Ὠτουσῃ πϊοάεβίν, [δι ἀταΐ, τξΆ.2 
(Μ.6.6ο8Α); Ομ τγϑ.5αε.3.14{0.71.13; τιβοοῦ); ὈΥ ΨᾺΥ οὗ δχοῖβς, 4, 
ἡιονι.48.2 τῷἪ “ε.(0.360Ὰ); 2. ῥγεϊεπά, Βαβ 8ε)μον. ιϑ(Μ.ὃς. 2330); 
3. πμιαῖς ἃ 16εἰ οὗ, ἸΉδι, Ταβι.ἀταΐιτοι.3(Μ.6.7120); Βαβι ἄορ. θ.4 
(2.47ν; Μ.31.2608); (γγβιλοιη. 50.4 ἴῃ 11. (7 σπθὰ}; 14.,}|οη1.31.5 
ἦη 20 ογ.(1ο.603λ}); ἢ ἀαρῥγοαεῖ ας ἃ ξατηε ὁ πένης [μὴ] ““ἔσθω πρὸς τὴν 
νηστείαν Βαδ.ἰοηι.2.2(2.α10 ; Μ1.31.188.Α)}; 4. τῤεαῖς ἱγοηίεαϊΐν οὐκ 
ἦλθον καλέσαι δικαίους ....“"όμενος..«λέγει Γιγνβ.ἤοηι.20.3 τ ΜΙ.(. 



, 
εἰρωνευτι κος 

3514}; νγτιθς».153(3,186Ε); ΟΙντηρ. 7οὗ τ: 20 1(} Ὁ 93. 430); 5. ς. 800.» 
εἰσεεῖσε, ϑοςτ.ἶ.6.3.1.47(}1.67.377ΔΧ); οὗ Ἡετοᾷ «-όμενος τοὺς μάγους 
ΟΠ τυβίρρ.οηειῖη 76. Βαρῤὶ.τ4(0.46.}). 

εἰρωνευτικός, ῥγείεπάε στοργή Μακ.ατϑίρ, (Δἴνοτ.12058). 
ἘἙεϊρωνευτικῶς, ἀσεσίυϊηρὶν, ΜΙ χορ. τ2( ΝΜ] οτ.4854}. 
εἷς, 6; 
Α. οὗ πῃ οἵ ὕοά; 1. ἰὴ σεῆ., Πεπηηαηά.τ.τ εἰς, 5. εἰμί; 

᾿ίορη.3.2; ΑἸΠοπαρ. ΠΕΡῚ τ( 1.6. 0040); αἰπουβδίοη, 1ῤ.4.2Ὲ.(8078} 
ΟἸοια,,αφά.τ.δίρ.τ5τ.1τ8; Μ.8.336Ὰ), ΑἸ, σομ!. 3(λ}.25.0Ὰ}} ἴῃ οτθάαὶ 
ο[αἰοιηθηίβ, γι αο5.(}1.20.15378); ϑγνηηδ. ΝΊο (325)(ρ.51; Μ.20. 
15408}); ϑγριδ.  εγιαρ.Οντ. ΕἸ, εαϊφελ.6(4}.33.538) ; 2. ῥχοοῖ οὗ υηἱτν 
Οἱ  οἄ ἔτοια ἀπὶν οὗ πμένουθο μιᾶς οὔσης τῆς κτίσεως, καὶ ἑνὸς 

ὄντος κόσμον, καὶ μιᾶς τῆς τούτου τάξεως, ἕνα δεῖ νοεῖν καὶ τὸν ταύτης 
«δημιουργὸν κύριον. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὰς ὁ δημιουργὸς ἕνα τὸν 
σύμπαντα κύσμον πεποίηκεν, ἵνα..«ἑνὸς ὄντος τοῦ ποιήματος, εἷς καὶ ὁ 
τούτον ποιητὴς πιστεύηται ΑΤΌ, Ρεηΐ, 2ο(βο.,8); θα Τονευβε ἄο65 ποῖ 
[ΟΠ ον οὐχ ὅτι εἷς ἐστιν ὁ δημιουργός, διὰ τοῦτο καὶ εἷς ἐστιν ὁ κόσμος" 
ἠδύνατο γὰρ καὶ ἄλλους κόσμους ποιῆσαι ὁ θεὸς δ.(808Β) 6Γ ῬΆΒΒΙΠΙ ; 
3. (οά Δ5 τὸ ἕν; ἃ. ἴπ ροῃ, ἀδιαίρετον γὰρ τὸ ἕν (]161}.517.5.12 
(0.380,22; Μ.9.1218); ίοη.Δτ.6.}.2.5.ς(}.3, 401} 4]. ; Ὁ. Σά ]σαίηρ 
{τα βοδηάδησο ἀδιανόητόν ἐστι τὸ ὑπὲρ διάνοιαν ἕν 14.Δ π.τ.τ(Μ.3. 
5888): ἕν ὦν, καὶ παντὶ μέρει καὶ ὅλῳ, καὶ ἑνὶ καὶ πλήθει, τοῦ ἑνὸς μετα- 
δούς, ἕν ἐστιν ὡσαύτως ὑπερουσίως, οὔτε μέρος ὃν τοῦ πλήθους, οὔτε ἐκ 
μερῶν ὅλον" καὶ οὕτως οὔτε ἕν ἐστιν, οὔτε ἑνὸς μετέχει, οὐδὲ τὸ ἐν ἔχει" 
πόρρω δὲ τούτων ἕν ἐστιν, ὑπὲρ τὸ ἕν, τοῖς οὖσιν ἕν.. «πᾶν ἕν καὶ 
πλῆθος παράγον 10.2.ττ(6 406); 5. γὙοΟΆ5Ο.; ΤΟΥ {Π15 αἸνίπδ παπηο ἐν δέ, 
ὅτι πάντα ἑνιαίως ἐστὶ κατὰ μιᾶς ἑνότητος ὑπεροχήν, καὶ πάντων 
ἐστὶ τοῦ ἑνὸς... αἴτιον: οὐδὲν γάρ ἐστι τῶν ὄντων ἀμέτοχον τοῦ ἑνός, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἅπας ἀριθμὸς μονάδος μετέχει, καὶ μία δυάς, καὶ δεκὰς 
λέγεται, καὶ ἥμισυ ἕν.««οὕτω πάντα καὶ πάντων μόριον τοῦ ἑνὸς 
μετέχει, καὶ τῷ εἶναι τὸ ἕν, πάντα ἐστὶ τὰ ὄντα" καὶ οὐκ ἔστι τὸ πάντων 
αἴτιον ἕν τῶν πολλῶν ἕν, ἀλλὰ πρὸς παντὸς ἑνὸς καὶ πλήθους, καὶ 
παντὸς ἑνὸς καὶ πλήθους δριστικάν 18.1τ..2(0770}); κατὰ τὸ ἑνὸς ἑκάστου 
προεπινοούμενον εἶδος ἡνῶσθαι λέγεται τὰ ἡνωμένα, καὶ πάντων ἐστὶ τὸ 
ἕν στοιχειωτικόν" καὶ εἰ ἀνέλῃς τὸ ἕν, οὔτε ὁλότης, οὔτε μόριον, οὔτε 
ἄλλο οὐδὲν τῶν ὄντων ἔσται" πάντα γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὸ ἕν... περιείληφε. 
ταύτῃ γοῦν ἡ θεολογία τὴν ὅλην θεαρχίαν, ὡς πάντων αἰτίαν ὑμνεῖ τῇ 
τοῦ ἑνὸς ἐπωνυμίᾳ, καὶ εἷς θεὸς ὁ πατήρ, καὶ εἷς ᾿Ϊησοῦς Χριστός, καὶ ἕν 
καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα 1.15. 3(0808) ; «ἃ. 1πὶ τεϊατΊοη τὸ γαῖ αγ05 ἐν ἐνὶ... 
τὰ ὄντα πάντα 1.5. το(8258); οὐδὲ γάρ ἐστι πλῆθος ἀμέτοχόν πη τοῦ 
ἑνός, ἀλλὰ τὸ μὲν πολλὰ τοῖς μέρεσιν ἕν τῷ ὅλῳ" καὶ τὸ πολλὰ τοῖς 
συμβεβηκόσιν ἕν τῷ ὑποκειμένῳ: καὶ τὸ πολλὰ τῷ ἀριθμῷ..«.ἕν τῷ 
εἴδει" καὶ τὸ πολλὰ τοῖς εἴδεσιν ἕν τῷ γένει" καὶ τὸ πολλὰ ταῖς προόδους 
ἕν τῇ ἀρχῇ" καὶ οὐδέν ἐστι τῶν ὄντων, ὃ μὴ μετέχει πὴ τοῦ ἑνὸς τοῦ ἐν 
τῷ κατὰ πάντα ἑνικῷ..«καὶ ἄνευ μὲν τοῦ ἑνὸς οὐκ ἔσται πλῆθος, ἄνευ 
δὲ τοῦ πλήθους ἔσται τὸ ἕν 1ἢ.13.2(080Λλ); οὐκ ἂν εὕροις τι τῶν ὄντων, ὁ 
μὴ τῷ ἑνὶ καθ᾽ ὃ πᾶσα ἡ θεότης. ὀνομάζεται, καὶ ἔστι τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστί, 
καὶ τελειοῦται, καὶ διασώζεται... αὐτὸ τὸ ἕν ὃν ὁρίζον, ἐπείπερ τὸ ὃν ἕν, 
τὸ ἐν τοῖς οὖσιν, ἐνάριθμόν ἐστιν 1}.13.Ξ3(οϑο() ; 4. Οπεπεϑθ. ομεσϑο- 
τους οὗ τῆς ἀϊνίπο ἀπα βριτιτπΆ} οὐδὲν γὰρ ἕν τῆς ὕλης καὶ τῶν 
σωμάτων, ἀλλ᾽’ ἕκαστον τῶν νομιζομένων ἕν ἔσχισται...εἰς πλείονα 
τὴν ἕνωσιν ἀπολωλεκός" ἕν γὰρ τὸ ἀγαθόν, πολλὰ δὲ τὰ αἰσχρά, καὶ 
ἕν ἡ ἀλήθεια, πολλὰ δὲ τὰ ψευδῇ, καὶ ἕν ἡ ἀληθὴς δικαιοσύνη, πολλαὶ δὲ 
ἔξεις ταύτην ὑποκρίνονται, καὶ ἕν ἡ τοῦ θεοῦ σοφία, πολλαὶ δὲ αἱ 
καταργούμεναι τοῦ αἰῶνος τούτου...καὶ εἷς μὲν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, 
πολλοὶ δὲ οἱ ἀλλότριοι τοῦ θεοῦ ΟΥ.0γ.5τ.2(0.345.17}0Φ Νέ,ττ,.4814}; τὸ 
ἀγαθὸν ἐκ τῆς μιᾶς καὶ τῆς ὅλης αἰτίας" τὸ δὲ κακὸν ἐκ πολλῶν καὶ 
μερικῶν ἐλλείψεων [δου Ατ.....4.30(}1,5.7290); 19.4.31τ(7328}; οἵ 
εἷς ὧν ὁ θεὸς ἑνὶ ἀνθρώπῳ μίαν ἔκτισε γυναῖκα Πομι.Οἰενμ.τ3.το; 
5. υπλῖν οὗ ΤΆΓΟΥ Δηα ὅ0π ; 8. αἤγιηθα ἑνὸς ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ 
τοῦ υἱοῦ Ατμοπαρ ίσριτο, (ΝΘ, ΟΟΟΑ) ; ἡ τοῦ υἱοῦ θεότης τοῦ πατρός 
ἐστιν.. «καὶ οὕτως εἷς θεὸς..«ἕν αὐτῶν ὄντων, καὶ μιᾶς αὐτῆς οὔσης τῆς 
θεότητος ΑἸ. 4γ.3.4(01.26.329Ὰ}; τ’, ἀεον. τγ(ρ,14.τοῖ,; Μ.25.4440); 
Ρ. ἀσπιθά ὃν Ατίδη ἀοοίσιηθ ἕν τὸ ἀγένητον.. «οὐκοῦν ὁ νἱὸς τῶν 
γενητῶν ἐστι ἰά..“4γ.1. 30(31.26 738}; ο. Ατίδη ρῬοβίτίοη ταξαςεῇ εἰ δὲ 
οἱ μὲν Ἕλληνες ἐ ἑνὶ ἀγενήτῳ καὶ ἡ ἀη γενητοῖς λατρεύουσιν, οὗτοι 50. 

ΑἸΔΏΒ] δὲ ἑνὶ ἀγενήτῳ καὶ, ἑνὲ γενητῷ! οὐδ᾽ οὕτω διαφέρουσιν ᾿Ελλή- 
νων. ὅ τε γὰρ παρ᾽ αὐτῶν λεγόμενος γενητὸς εἷς ἐκ πολλῶν ἐστι" καὶ οἱ 
πολλοὶ δὲ πάλιν τῶν ᾿Ελλήνων τὴν αὐτὴν τῷ ἑνὶ τούτῳ φύσιν ἔχουσι τ. 
4.τ6(356.,8); τὰ μὲν κτίσματα πολλά, ὁ δὲ λόγος εἷς ἐστι" τίς οὐ 

συνορᾷ καὶ ἐκ τούτων, ὅτι ὁ υἱὸς διέστηκε τῶν πάντων, καὶ οὐ πρὸς τὰ 
κτίσματα τὴν ἐξίσωσιν ἔχει, ἀλλὰ πρὸς τὸν πατέρα τὴν ἰδιότητα; ὅθεν 
οὐδὲ πολλοὶ λόγοι, ἀλλὰ μόνος εἷς τοῦ ἑνὸς πατρὸς λόγος, καὶ μέα τοῦ 
ἑνὸς θεοῦ εἰκών ἐστιν 18.2.2] (2040); 14,6ῤ.«4τ)ρ.}.18.14(}8.25.5608)}; 
4. οκορ. Το.τοῖ 30 ἕν γάρ εἰσιν, οὐχ ὡς ἑνὸς πάλιν εἰς δύο μέρη διαιρε- 
θέντος, καὶ μηδὲν ὄντων πλὴν ἑνός" οὐδὲ ὡς τοῦ ἑνὸς δὶς ἀνομαζομένου 

422 εἰσαγωγός 

υνν ἕν εἶσιν. «τῇ ταὐτότητι τῆς μιᾶς θεότητος τὰ. .“γ.3..4(228{--2204}; 
ΑἸδῺ ΕΧΘΡΈΒῚ5 λέγοντες μὴ οὕτως εἶναι τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα 
ἕν.. «ὡς ἡ ἐκκλησία κηρύσσει, ἀλλ᾽ ὡς αὐτοὶ θέλουσι Μῆο αὐτο ΟἿΪΥ 
ΤΏΟΤΆ] ππϊΐν, 1ὁ.3.1ο(3414}; τὰ δύο ἕν εἶναί φατε, ἢ τὸ ἕν διώνυμον, ἢ 
πάλιν τὸ ἕν εἰς δύο διῃρῆσθαι. εἰ...τὸ ἕν εἰς δύο διήρηται, ἀνάγκη σῶμα 
εἶναι τὸ διαιρεθέν,. «εἰ δὲ τὸ ἕν διώνυμον, Σαβελλίου τὸ ἐπιτήδευμα, 
τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ πατέρα λέγοντος...εἰ δὲ τὰ δύο ἕν, ἀνάγκη δύο μὲν 
εἶναι, ἕν δὲ κατὰ τὴν θεότητα, ..«ὥστε δύο μὲν εἶναι, ὅτι πατήρ ἐστι καὶ 
υἱός...ἕν δέ, ὅτι εἷς θεὸς ἙΑΤΗ. .“4γ.4.ο(ρ.53.4{{΄} Μ.26.4804.,8}); ἐδ΄ι4.τὸ 
(ρ.54.8; 4800) ; ἴον αὐὐὐ΄ν τη Ἴ τη. ν. τριάς, 

Β. ὑπιν οἱ τε, Τρ. Ρἢ.7.2. οἷτ. 5. ἐατρός ; [)ιορηο. 5. ΟἷΌ, 5. 
δικαιοσύνη; ἕν γὰρ μάλιστα μετὰ τὴν οἰκονομίαν γεγένηται πρὸς τὸν 
λόγον τοῦ θεοῦ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ᾿Ιησοῦ Οτι(ἰεἰ5.3.ο(ρ.136.531; Μντι, 
8000); ἀμφότερα [30. ἀἸνπθ απ παηδη δοῖ8] ἐξ ἑνὸς πραττόμενα 
βλέποντες Α.Π,.4γ,.3.35(}1.26.3078}; εἷς ἦ τὰ ἑκάτερα. ..θεὺς καὶ ἄνθρω- 
πος ὁ αὐτός ΛΊΠ. Τροίϊ, τ. το  }1.26.1124Λ}; ἴοτ μέα φύσις ν. φύσις. 

(, τμοὶϊῖν οἵ (δυο δηἃ ϑ οΥϑρ μηδὲ πειράσητε εὔλογόν τι 
φαίνεσθαι ἰδίᾳ ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ μέα προσευχή, μία δέησις, εἷς 
νοῦς, μέα ἐλπὶς ἐν ἀγάπῃ..«πάντες ὡς εἰς ἕνα ναὸν συντρέχετε θεοῦ, ὡς 
ἐπὶ ἕν θυσιαστήριον, ἐπὶ ἕνα ᾿]ησοῦν Χριστόν, τὸν ἀφ᾽ ἑνὸς πατρὸς 
προελθόντα καὶ εἰς ἕνα ὄντα καὶ χωρήσαντα Ἰρῃ. Μαρη.7.1,2.} 1α. 
Πμιϊαι.4.1 αἰϊ. 5. εὐχαριστία; ἕνα ἄρτον κλῶντες 1. }},.20.2; ἔσται ἡ 
ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ἕν σῶμα, μέα φρόνησις, εἷς νοῦς, μία πίστις, μέα 
ἀγάπη Ἠξεται, σἤη.0.18.4; ἐν.9.13.5; τοῖς εἰς αὐτὸν [Ξο. (ἢ γῖ51} πιστεύ- 
ουσιν, ὡς οὖσι μιᾷ ψυχῇ καὶ μιᾷ συναγωγῇ καὶ μιᾷ ἐκκλησίᾳ [ιπτ, ταὶ, 
63. (Ά1,6.0218); μία γάρ ἐστιν ἡ θεότης" καὶ διὰ τοῦτο μία τιμὴ καὶ 
μία ἐστὶ προσκύνησις ἐν υἱῷ..«καὶ ὁ οὕτω προσκυνῶν ἕνα θεὸν προσκυνεῖ 
Α1Π..4γν.2.6(31.26.,3328}; εἷς θεὸς υἱὸς καὶ πατήρ, οὐ τῇ ὑποστάσει, ἀλλὰ 
τῷ αὐτῷ λόγῳ τῆς οὐσίας" ὡς πάντες ἄνθρωποι ἐν Χριστῷ εἷς, οὐ τῇ 
ὑποστάσει, ἀλλὰ τῷ λόγῳ τῆς οὐσίας καὶ συμφωνίας ΤΑΙ «Ζ1αἱ, Γγίῃ. 

1.15(}]1,28,1136}0}; ν. ἐκκλησία. 
Ὁ). ψ]θηι ἴδῃ ᾿θοπ, Ισγοηἀαγ.1.1..3(}}].7. 5634), 
Ἐς. ῬΉγαΒΟΒ; ἢ. ἐν μιᾷ [50. ἡμέρᾳ] οπὲ ἀαγ, 10. ΜΌΒΟΝ, ῥγαὶ. 25 (Μ. 

87.2 8600) ; ἐῤ.27(28738); νοομτ. Ν υ, 0. ἰτ]δοηα, Βίρ.το,1ο) ; 10,36(ρ.73. 
10); 2. πρὸ μιᾶς ᾿,6 ἰαν δεΐογε πρὸ μιᾶς ἀρνούμενος... ὕστερον ὑπογράψας 
ΔΙΉ,ἄδεγ.3(ρ.3.12; Μ.2ς. 4200). 

εἰσάγ-ω, 1. ἐπιγοάδιεος πίστις εἰσάξει ἴσῃ, ῥὁγοί.ο(ρ.65.20; Μ.8. 
2ΟΟΒ); Οτιμοριδιο ἴῃ ]6γ.{0ρ.63.9; Μ,13.2484); ᾿ηἴο εἴσσηὰ] ἨΔ “"εἰ 
[Ξο. (σο6} εἰς τὸν ἄφθαρτον ναόν βαγη.τό.ο; Δ]. οἶνε.20.2: ΑἸ, ν, 
1.42(Ν].26.1008}; Οποβί. εἰς τὸ πλήρωμα ΟἸοπλ. ἐπε. Τ μα. 42(ρ.120. 
4: Μ.9,.6804); νιτίπε5 φόβῳ δὲ ἀφοβίαν “«οὧν τὰς γ.5.8(ρ.134.3; Μ. 

ο76Α)}; Οτχχἁδονη.10.15 τῇ [εγ.(ρ.173.32, Μιτ3,Δοὐ; Μεῖμ, εν. 
ἀρβει (0.5.1; Μ,18.22}}; ἀϊν]θοπβ ᾿πίο σα οιά, οἵ Ατίδηβ, ΔΒ, 
.“4γ.2.3](}4.26.2254}; ἤδιος ἤοτοθν ὅχτο (ἜΘΥΟΝ, [ἃ ἀροΐϊ. φεειϑηχίροτόι. 
29; Μ.25. τοῦ); 2. ἐπιγμάθ; Ὠοτοτο5. ἴτο ΟΠυτοῖ, δ. τ](Ρ.00.30; 
2168); εόλ  ος Αμαρ νι ναι ἀπ] νν ἢ} ὈΊΒΌΟΡ ἰπῖὸ ἃ 860, α΄. 
ἠ.““γιϑι(ρ.230.12; Μ.2-ς.7968); 3, ὁ εἰσαγόμενος καἰφείπιιηοη,, ΟΥιζ οἷς, 
4. 15(}.214. 15 τσ 0 Ὰ}); 5.ν.1., ζιι5...., χδδίρ.112. 17; Μ.50.11448). 

εἰσαγωγεύς, ὁ, ὁηὲ τοῦο 1ηϊγοάμεες, οἱ (γιὲ ὁ τῆς καινῆς... 
νομοθεσίας εἰ, ἴλιι5,4.,ε.1.6(0.34.20; Μ.22,688}; 18.3.2(0.07.15.; 1608); 
ὁ τῆς ἀληθοῦς θεογνωσίας εἰ, 1δ.8 Ῥγοεμ)(ρ. 3511; 5728); Χριστὸς... 
θύρα δέ, ὡς εἰ. ΟτΙΝαχζ.07.30,21(ρ.142.17; Μ.56.1320); ΜεὶΙςἢὶ- 
σρᾶρκίαη αὐτὸν [50. ΜΕ χες ΚΊ εἶναι εἰ, πρὸς τὸν θεόν ΕΡΙΡΒ, ἤαφν. 

85:8(0.334.11; Μ 41. ο850), 
εἰσαγωγή, ἣ 1. δερτημίης τοῦ εὐαγγελίου 1" ῬΙΡΙΝ. ἠαόγ. τ. δ(ρ. 255.2; 

Μ.41.8074}; 2. ἐμιγοάφμοίοη, ἹΗΙ Πα ΟΉ πρὸς θεογνωσίαν... εἰς Οτ. 
νι τ Παρ (ρ.236.0; Μ.13.6δο8.}; 160 ἐγ ᾿νε (Μιτ7.1560); Ε8. 
ἦν.6.1.2.22(Μ..20.65 4}; τὸ Ρἱοῖν, ἃ, 4.6.1. 6(ρ.27.35; Μ.22.560); εἰ. ἐπὶ 
τὴν τελειότητα ἘΝΙἃ,βεγ δ, 12 Ο(}}. 79.952 24); 8. ῥγϊηρίη τὲ. ἴο τῆε 
νου] περὶ εἰσαγωγὴν τοῦ πρὸς σωτηρίαν ἡμῶν ἀνθρώπου ᾿[ησοῦ Χρι- 
στοῦ ἀντὶ τοῦ πεσόντος... Ἀδάμ ἘΌ1ΠΔ].1)1ας.ἐΡ}.  αεἰ.(Μ8ς. 7400). 

εἰσαγωγικός, 1. ἐμιγοάμείονν, βγοϊπηίηανν εἰς ... διδασκαλίαν τῆς 
ἐκκλησίας Αἰβνεν.5.86:2(}1.27.3778); {85.15.2 ο4{1.5328.; Ν,20. 
4738); ὁ νόμος, τὸ εἰ, τῆς εὐσεβείας γράμμα τ Νγβοϑμν (ΝΜ .46. 
4410); γτιαίζον.3(1.930); οἱ ὈβρΕβιν. εἰς ... φωτισμάς 14..70.3.τ(4. 
2500); ἡ ὑπακοὴ...ἐν εἰ, ἀρεταῖς Λε. ΔΙ οη. ἠιοηι ΒΟ(Μ. 80.15568):; οἵ 
ΨΚ Παΐ ἰ5 ΠΟΘΙ Ρ]οτ6 Ορρ. ροτΐοοῖ, [ομπ΄ς Βαρ 51 ἃ5 εἰς ΟΡ. ΟΣ βι 8 
ἂ5 τελειωτικόν, Βα5.ἤσηι,τ3.τ(2. 1148; Μ.31,4254}; οἴ.70.}). 0.4.0(Μ. 
94.11244}; οὗ ἴφατγ, ΟἸντιρ. "κε. 2 ντ3(Μ.03.625}}}; δύο εἰσὶ φόβοι, εἷς 
εἰ,, καὶ εἷς τέλειος Ἰ)ογ.ἐοεὶ.4.1(|.88, τός 70}; διάφορός ἐστιν ἡ πίστις. 

ἡ μὲν εἰ,, ἡ δὲ τελεία δος, ει: δϑ(ρ.361.32); 2. ἃ5 5 5[,, ὀερΊμηεΥ, 
ηουῖσε “ἄριστὸς. τοῖς δὲ εἰ. ακύμνος ΟτΥΞ5εἰ 1 εἢ.40:0(Ν.12.1458}; 
ΟΡΆ. οὗ τελεῖοι, ΤΠάτ, δα. ετοτοίι. 1402); 16.Ε]1π|.5εαἰ, (4.88.0 530). 

εἰσαγωγός, Τηϊγο μεηρ αἱ παραινέσεις. εἰ. εἰς εὐσέβειαν Βα. ἰοηι. 
ἐη  ς.33(τ 520; Μ.20.3276Δλ}; εἰ, ἀρεταί Ἰ)1Δα.}εγ7.4τ(0.46.21}; ἄλλη 
ἐστὶν ἡ εἰ, χαρὰ καὶ ἄλλη ἡ τελειοποιός 16. δο(ρ.66.24); 1δ.(0.68,4). 



εἶσαι 

εἶσαι, -Ξ εἶ ἐΐξποιε αγὶ μὴ γὰρ οὐκ εἶσαι πονηρὸς δαίμων; ΜίγιΟεο. 

13(0.30.12). 
Ἐείσαιτέω, ὧδ ἢ ον, Αμαγι γι ραΐς τοῦ. 97.14370). 
Ἐεϊσάκουσις, ἡ, ᾿είοηίηρ 10, αἰ οη ἄξιος εἶ. 

Τατερεης ἀϊς.(}1.86,66:8). 
Ἐεϊσακουστός, ἠφαγκοημεί ἴο, 

2644). 
Ἐεϊσακτικός, ἐγοάμείοῦν εἶ, διδασκαλία Τππι5.1ς.54: τ2(Μ,24.46Ξ0); 

1Ὁ.6ο: ττ(4030); Ῥτος.(,ἰς,δο: ττί Μ.87.2622Α). 
Ἐεϊσαναβάλλομαι, ῥμὲ ΟΥ̓, ἀοἰαν, (Ὀδτὰ. 6]. σελοί, (Ν.38.530) ᾿π 

συ ΝαζΖιεανηι.2.1.50.75. 
εἰσαῦθις, 1. ((τἰδὸ αὐεγισατάς, (ῥν) αποιδον {ηι6 ὥσπερ δὲ ἡμεῖς, 

οἷς τὸ θνήσκειν ῥᾷδιον ἀποβαίνει νῦν, εἰ. ἢ μετὰ ἀπολαύσεως τὸ ἀθάνα- 
τὸν ἢ τὸ λυπηρὸν μετὰ ἀθανασίας προσλαμβάνομεν, οὕτω καὶ οἱ " 
μονες τῇ νῦν ζωῇ πρὸς τὸ πλημμελεῖν καταχρώμενοι διὰ παντὸς... 
ἕξουσιν τὴν αὐτὴν ἀθανασίαν 1αἵ΄ογαί, τά(ρ.1ς.2τῇ,, Μ.6.860); τοῦτο 
εἰ. ἀναβαλλομένη μὴ ὀκνήσης νῦν.. «διελθεῖν ε.ἢ, τγην. Ρτοειη.(ρ.3.9; 
Μ.18,204}); οἱ τῆς. ψῖβε νιτρηβ τροφὴν ἄφθονον καὶ εἰ. ἐπορίσαντο 
ταῖς. «λαμπάσιν 1Ὁ.6.3(ρ.66.15:; ττ66); 2. γεομνγ ον συνεχῆ.. ὄντα 
τὸν χρόνον..«ταῖς τῶν καιρῶν, ὡρῶν τὲ καὶ ἡμερῶν οἷονεί πως διὰ 
μέσον παρεγκοπαῖς καὶ ἀνακυκλήσεσι ταῖς εἰ, αὖ μέτροις τε καὶ 
ἀριθμοῖς ὑπέταξε θεός Ὀγντιαάον, (τ, Ξοςο). 

εἰσβολή, ἡ, 1. ἐπίγαηεῦ, υοοιδμίο, γτιαάονγ. τοί .3360}; 2. ἐπὶνν 
τοῦ μὴ ποιεῖσθαι...εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἰ, τὰ. ρἰαῤρὶ, 1, εν.(α. 3700}; διὰ 
ξύλου σταυροῦ....ἡ εἰ. τοῦ παραδείσου (Ὅκτη. 6,10. 2(],88,1240). 

Ἐεϊσδεκτήριος, ἀεεερίαῤίε, ΤΗΣ Ρρ.}».17 ἐπὶ Β55.(ρ.145.2; Μετο, 
Ἵ2ΟἘ). 

εἰσδεκτός, ἀεεορίανἧο, ἰο δὲ αὐρμι δά; τὸ ΓΠτοῃ, ἸΡΙΡΒ ἐκαθγ. 50. 5} 

{ρ.360.10; Μ.4τ,το250). 
Ἐεΐσδεξις, ἡ, αὐνεδδιοι ; το ἃ ϑεοΐ, 12 ΡΙΡ]..ἤαογιδτ.τίρ.38ο.το; Ν.4τ, 

Ιοδοῦ), 
εἰσδέχομαι, γεεεῖυε, σάν; 1. Ἰπῖο ΠΌΤΟΝ ; οἵ τοροηζαῃΐ Βουθίςβ, 

ΑἸεχ. ΑἹ, εὐ. Αἰοχ.(ρ.2τ.4; Μ.18.552.)}; (οηβίνρ. 6]. νΖ...6.3.10.9 
(.85.12484}); 2. πιρὲ, λόγον οι .7ε65.1.28(ρ.256.21; Μ|.41.113320}} 
Τμαΐ Ζαεάττ: κ(2.1τ644}); 14. Εονη.6: Ζτ(3.6}). 

εἰσδρομή, ἡ, ἐμίγη τὴν εἰς ἅγια τῶν ἁγίων εἰ. οὐκ ἔχοντες ὕντ. 
αἄογ.τοί.347Ὲ}:; 1ὰΔ οἰαρὶ, Πδυ.(1.3484). 

Ἐεϊἰσελασία, ἡ, εἰαγρε; οἵ σματιοίβ, 70, Μ 4], ἄγον. τό ἢ.3906(}.07. 

5858). 
Ἐεἰσέλθει, ργοῦ. 1.1. ἴοτ εἰσέθει (εἰσθέω γεν τη, 1.5}, Ογτο ρίαρἧ,. 

ἐδυ,(τ.358.}); ΙΔ δον ῥαξελ. τδ(τ3,2τ6Ὲ, ν.ψΪ,), 
εἰσεμβαίν-ω, εηεγ, τρί, στει μετὰ τὴν πρᾶξιν αὐτῆς ἴϑο, ἁμαρτίας 

μετανοῆσαι Ὀϊοά Ρ», 60: τ(1.33.16078). 
Ἐεἰσερεύγ-ομαι, εἰϊδεΐαῦρε ἱπὶο εἰς τὸν... 

“-όμενος ῬὨχοβι, ἦ..6.3.το( Μ.6ς.4028). 
εἰσέρχομαι, ἐγ; Οἱ ἃ σοῦρϑε, δὲ ὀγοιρὴϊ ἴοῦ ὍστΑὶ (ο, [κατ᾿ 

ἹηΗ[εγοὴ, Οἠγοη ας, Ρ.304(81.92.7724}; ἐδ.}.3ο6()774}. 
Ἐεἰσευρίσκω, εἰδεουοῦ, ἤοηι, 61.3.0. 
Ἐεἰσεχεῖτο, νοχ ὨΪ1}, στ Νγϑοιυ, δος, ἀσίοου]. εἰσηχεῖτο Μ.44. 

3160), 
εἰσήγησις, ἡ, 1. ἐηείγμεοΉ, αὐτοί ίοη, ΤΟστιΝ γβ5. ον. 7.48 τη 

.70.(0Ρ.240.320)}; Οντ οι, 4ατο); 1. 3ς(4218}; Ὑμάξιι, 2 Ἢ 
Καμμ(1.340); 2. ἐχρίαμσίοη, Ἰᾶ Ρε.ττιτί.1405). 

εἰσηγητής, ὁ, ὁη6 τοῦο δγίηρς ἴῃ, αὐΐμον, ἰραελεν, οἱ (Ἀγιβὲ εἰ, τῶν 
κατὰ Χριστιανισμὸν... «δογμάτων ΟΥῤ»έίηε.4.τ.τ(ρ.203.7; Μ.11.344Ὰ}; 
γτιΟς.23(3.468); οὗ ἀροβίίεβ. τῶν πρακτέων εἰ, 14.Ὀς.44:τ7(} 1.60. 
Ι0454}; οἵ πεγοϑίατοῇς, Π]οη, Δ]. ρ.Ἐλ5,},6...24.0(].20.6068); ἘΠι5, 
ἦμ.6.5.28..2{5128)}. 

Ἐεϊσηγητικός, τη! οάπείονν, ΟἿομη, ῥγοί. 2ίρ.το,20; Δ1.8,068). 
εἰσηγορία, ἡ, τοῤγοασοῖ, Οτιομαγγιη [οὐ 22:22(Μ.τ7.850). 
Ἐεἰσικάριος, ὁ, (1 Α1ν Σετοαγί1,5} Κογοοοαὶ τηακον, ΜΙ ΆΑ͂ΜΙ.( 3.445. 
εἰσιτήρια, τά, ἐπίγν, ΟΥΟΝ γ85.οριτοί ].46.τογ68), 
Ῥεϊσκατατάσσω, 5.ν.]., σγγαηρε 1ηϊο, ΟΥῖη Γςιτοξ τ 2(ρ.01.4). 
Ἐεϊσκατηχέομαι, ἐηεἰγμεἰ ΤΉ ἰδ|6 Κα}, ῬΒοτ. ποῖος. ἡ.δ(ρ.5το). 
Ἐεἰσκαυχάομαι, 5.ν.]., ῥοασί, α. τπῆπ., )1αἱ, ΤΊ. εἰ ἀφμτίο4 νοὶ 
Ἐεϊσκεκριμένως, αεσϊάφηαίίν, αὐτο Πομςεῖν, (Ὠγ 510]. ἐν ἁγεασμῷ, 

φυσικῶς μὲν... ἐνυπάρχοντι καθ᾿ ὃ...ἔστι θεός, εἰ, 

ἀνθρώπινον Ὀντ.αάον.τοίτ.5362Ε) ; ἰά, Οὐγιη. (51,7218}; τοῦ, Το. β: 26, 
ἔχει..«τὴν ζωὴν οὐκ ἐπίκτητον ἢ εἰ.. φυσικῶς δὲ μᾶλλον ἐνυπάρχουσάν 
τε αὐτῷ καὶ οὐσιώδη καρπόν Δ Βμίελ.(Ρ.6ο.6; 53,1784}; Νορίουδῃ 
νιον {παι τ βυ 5 ρούνεῖβ τὰ ἔξωθεν καὶ εἰ. κερδαίνοντα 14, 6ε:.4.1 

(Ὁ γ6,27: 65 οδε). 
Ἐεϊσκλέπτω, ᾿ραᾳ55.: 1. ῥὴ γορδεᾷ οΓ ὃν ποτε εἰσεκλάπην χρόνον 

Ἠον. ΟἿρηι τ 8; 2. ςἰδαΐ ἴῃ, 1.6. δὲ τη σεν εἰσκλαπέντος...τοῦ ἐπισήμου 

κ"ἰς τὴν γραφήν (Ἰετη. ἰγ.6.τδ(ρ.502.22; Μ.0. 260). 
Ἐεϊσκολπίζομαι, ἔογηη α σε, ῬΗϊ οϑι. ἡ..6.3.6(Ν].6ς5.488.}. 

" ΄ 
«σα κουσεως 

Βαϑβ.ἠονῖῃ ᾿ς. 533(1.1488Β ; Μ.20, 

᾿Ὠκεανὸν τὸ ῥεῖθρον 
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δὲ αὖ διὰ τὸ᾽ 

.] ἤ 

εἰσοικίζω 

εἰσκομίζω, 1. ὀγηὴρ τη, ἰεὶ τη, τ Ν υ85.ον ἄοηι. 4{0.70.26; Μ.44, 
11648); Οντο Ρ με, (ρΡ.6ο.ς ; ς3. τ78.}; 2. τηεῖ,, τη γοάύμεσ 8. ΞιὈ]εοξ, 
14. ς.ο: τ4(Μ.69.7728); δ.536: 27(0 410); ἰα..,5.3.τ(2.361Ὰ,3624}; ΤΏΙ. 

Ἔγα21.3(4.103). 
εἰσκρίνω, 1. ὀγΐηρ τ: πῦρ ἔξωθεν... εἰσκεκρίσθαι ὕγτ. εἰπιτοί(ό5. 

2470}; 2. ἐαπίδε ἰ9 ὁπίθ', ἱπίγοάμεθ 5οὺἷβ ἱπῖο Ὀοάίθβ, (Ἰθπι. δε, το 
(ριτδιτ; Μ.9.721Ὰ)}; Ογι( εἰς. τ, 22(0.84.2τῇ,; Μ.11.7344); Τλβ. ει ἢ, 
1.12(Ρ.71.21; Μ.24.8488), ΤὨαε οὐδε. (ρ.128.4.: 4.834}; ἃ ΒΡ] δαΐ ΟΥ̓ 
ορίμβίοη ἴθ ΨΥ τησ, Οντ σίαῤῥι τη. 2(1,630); 14. Ζαεῆ. τ3(3.6678); 
Κπον]εάρο ἴῃ τϊηα, ἸάΟς Ργοοπ.(3.24)}; ΟΠ γίβίοὶ, οὔτε. μετὰ τὴν 
ἕνωσιν" διαέρεσις.. «εἰσεκρίνετο ΞΟΡΏΓ. Η. ἐῤ. 5γ}Έη. ( 87. 3164}; ῃ 3. ῬοΤΕ, 

ΡΙΟΡΙ. ρᾶ55., αεεϊάοηϊαὶ οὐδὲν εἰσκεκριμένον..«ἐν αὐτῷ [50. Χριστῷ] 
νυγιάον. (1.200 Ὶ}. 

εἴσκρισις, ἡ, ΦΉΟΡΊΗΡ τη, Τηϊγοϊμοίηρ, οἵ 501} τῆς εἰς τὸ γήινον 
σῶμα εἰ. αὐτῆς ΟΥ. 70.6.τ4(71}.123.34; Μ.τ4.2240); ϑγῃοβ, μϑοΉ.Ὁ 
᾿{ρ 15 4.16; Μ,66.12028). 

Ἐεΐσκυρσις, ἡ, {ΠΗ} 5105, 151. Ῥεῖ. ερ}.1.452(Ν}1.78.4324 ; ρότῃ, [.1. 
[ῸΥ εἰς κύρσεις). 

εἰσκωμάζω, δι δὶ ἐ ρον, Ἰπυσίδ; πιθῖ., (Ἰοπ, ῥαε,5.132(0.228.1; 
Μι8. 400}; Οἴγγβϑ σε. 3.15(6}.79.17:1.304λ};}; Ι΄ λονμ.ο.6 τη ΜΙ(Ί. 
1388); 14.λο»».δ 4.4 τη [0.(8,3870}; Ι5 ΡΈΕΙ ΤΡ. 1.328(Μ,78.3728}; 
ἘΠαι.ἐρ.τ46(4.1258). 

Ἐεἰσοδέξοδος, ἡ, σοΐηρ τ αῃὰ σοΐτσ οἱ, δ ν» ἀπ εἐχὶὶ πύλη... 
᾿θείας εἰ. Ὑμάτ Βεια, ταγηδ. 20 (1.90. 178 00). 

Ἐεϊσόδευσις, ἡ, Πππιτσ,, δρέγαπες, οἵ στοαῦ ἸληϊτΆηοα μετὰ γὰρ τὴν 
τῶν θείων δώρων εἰ, μάτι δειά, ῥγαοξαμεὶ. ΜιοΘ.τθ8 04) ΞΞ τὲ. 
Ργαεξαπεί. (0. 348.23). 

εἰσοδεύω, δρίον, ρος, Παη  (ρ.121.14); Δπάγ ὐνογ. οἱ Μ,07. τοο44}. 
Ἐείσοδικόν, τό, ἀγηηὴ εοπεϊμάτηρ ἐαμἰς Βπίγαηπερ, τηίγοτ!, οἵ, ἰεὶς 

Οπγγν5.(Ρ.268.20). 
εἰσόδιος, ἔογ οηἰόγτηρ, εεἰορδγαϊίηρ ἐμίγαπέε ἄνθος εἰ. τ. ΝΑ2.07.21. 

28 (Μ.30.11136}; τιμᾶται τῶν εἰ, τιμῶν τὴν ἐξόδιον πολυτελεατέραν τ. 
21.47(11288Β}; τῆᾶβο, 85 50 5ι., ἐπίγαπερ, ατοΝνΝ γϑοιίονη,3 τὰ ἐπ εε (Μ. 
44.656}}. 

εἴσοδος, ἡ, επίγαηεε; 1. οἱ Ὀμτβὲ ἱπῖο ψουἹα μέα δὲ εἴ, ἐπὶ τὴν 
οἰκουμένην, ἡ διὰ τοῦ τόκου ἐστί, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρως ἐντὸς τοῦ βίου 
τῶν ἀνθρώπων γενέσθαι, μὴ ταύτῃ τῇ εἰ. χρησάμενον. οὐκοῦν τὴν διὰ 
σαρκὸς αὐτοῦ γένεσιν εἴ, εἰς τὴν οἰκουμένην ὀνομάζει ὁ λόγος ΟΥΝ γβ5. 
“4ρο}}.42(Μ.45.12248}; ὁ δὲ Παῦλος εἴ, αὐτὴν [5ς. [π0.] ὀνομάζει, ἀπὸ 
μεταφορᾶς κληρονομούντων (Ὦγνϑιἦονι.3.1 τῷ ἢ ε.(12.240)} 

αὐτὸς οὐδὲ ἐν κλίνῃ κατεκλίνετο, ἀλλ᾽ ἐν φάτνῃ ἁπλῶς..«τοιαῦτα τῆς 
εἰ. αὐτοῦ τὰ προοίμια...εἴ, δὲ ὅταν ἀκούσῃς, μὴ τόπον νόμιζε μετά- 
βασιν, ἀλλ᾽ οἰκονομίας συγκατάβασιν 1.ἤο»»η, ἄτι. 8.2(12.3740)}; 
2. οὗ πιξῃ, ἴο (Τοὰ πα εἴοσηδὶ [Ππ πὸ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ...μέα εἴ, ἐστι 
ΤΟΥ. 5 ἦ1.0,12.6; οἵ, χορ ἴ0.14:12, ΑΡΟΙ]] ἀρ. τας, [σ.14:τ2(ρ.348, 
6); Ἰῃῖο δἴεσῃβὶ ᾿π, ΟἸ]θπ). οἐγ.7.τδίρ.66.0; Μ.0. 5204}; οἵ βοαὶ ἡ εἰς 
ἑαυτὴν εἴ, ἀπὸ τῶν ἔξω Ἰλιου, Ατ,.η.4.0(Μ.3.7Ο05Ὰ}); 3. οὗ ὈΒΠῸΡΞ ἰπίο 
ἃ 806, ΑΙ ἀροί,5εε. Ξ(ρ.01.1; Μ,25.2568); Ια οῤιομεγεί. 3(0.171.22; 
1.2ς. 2288); 4. οὐἀνεϊςείοη οὗ Ὠοτεῖοβ ἴο (ΛΈ ΤΟἢ ἅπασι τοῖς βουλο- 
μένοις εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσελθεῖν ἀκώλυτον παράσχον τὴν εἴ, (οηϑβῖ. 
ΔΌ.ΑἸΠ ἀροΐ, ες. ο(ρ.τ4ο.8ὃ; Μ,25.3570); 5. Φείντϊόρε οὗ ἄβει, γίρὶῃ οὗ 
ἀεεεςς τὴν πρὸς τὰ ἱερὰ...εἴ, Ἰτοπ  Ατ,6. το, 6(}.3 . 5688}; 6. ᾿ϊζαγρ, ; 
ἃ. οἵ 11π| Ἑπίταπος, δίς Ομ νς (0.312.12); εὐχὴ τῆς εἰς ἰδ.(ρ.312. 
14); ἴὼ Τητατον οὗ Ῥγεβαηοτηρα ἡ εἴ, χωρὶς τοῦ εὐαγγελίου μετὰ 
θυμιατοῦ ΤὨάτγ ϑτπα. ῥγαοεαπεῖ, (ΜΠ ο.τό880); ἡ εἴ, τοῦ εὐαγγελίου 
ἐμφαίνει τὴν παρουσίαν καὶ τὴν εἴ. τοῦ ζυϊοῦ τοῦδ θεοῦ τὴν εἰς τὸν 
κόσμον ἘΒα5. ἢ νεῖν ε!.32(0.265.12); ἡ εἴς τοῦ εὐαγγελίου τὴν ἔλευσιν τῆς 
οἰκονομίας μηνύει [0.6]. {Ππππγϑ.(0.441); τὰ κηρία ὀψωκεύοντα ἐν τῇ εἰ,, 
δεικνύουσι τὸ θεῖον φῶς. ἡ...εἴ, τοῦ ἀρχιερέως τὴν ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου 
ἀνάδειξιν τοῦ Χριστοῦ ἘπΌΡΒγ. ἢ ἰτίμτς. τϑ(λῇ.87.30030); Μίαχ μηνὶ ὃ 
(ΔἸιοτ.όδδο); Ὁ. οἵ τεαῖ Ἐπέταμπσεα ἡ ἡ τῶν ἁγίων.. ιμυστηρίων εἴς 1. 
Οννς.(Ρ. .318, 40); οἴ. 1}. [ας(ρΡ.τ78}; ἡ δὲ μεγάλη εἴ. τύπος ἂν εἴη τῆς 
φοβερᾶς ἐ ἐκείνης ἐλεύσεως, ἢ Ἂν μέλλομεν πᾶντες “γυμνοὶ καὶ εὡς κατάκριτοι 

παραστῆναι, εὐθὺς δὲ καὶ μετὰ τὴν αὐτὴν εἴ., ἑτοίμως αἴ θύραι κλείονται 
70. 76} περι(Ρ.442}; ἡ δὲ τῶν ἁγέων..-μυστηρίων εἴ,, ἀρχὴ .--ἐστιν... 
τῆς γενομένης ἐν οὐρανοῖς καινῆς διδασκαλίας περὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ 
θεοῦ τῆς εἰς ἡμᾶς Μᾳχ. μιγϑί. τ6(Μ. ΘΙ. 6030); ς. ἡ ἐσχάτη εἴ. τρταγη 

οἵ οΟἸετρΥ ἴο δ᾽ἴαν αἴζευ σοταπιηΐοι οἵ ρεορίο, {1|. [ας.(0.230.5η.). 
εἰσοικέξω, «εὐ; ἰηπίχαηβ., Μοιῇ.γ65.5.0(ρ.330.13; Μ. ΠῚ 2048); 

{Ὑ8Π8.» Ῥατη γορλ.2.5(ρ.218.1). 
εἰσοικίζ-, 1. ὑγὴηρ πὶ ας ἃ ἀτροίίον, ἐεἰαρίϊσι, τεῆοχ., οὗ [ης., ὅτ, 

Νγεο, φρο] τ δ 4ς 1640); 2. ἡμλανη, ϑεταριεῤηπομ τ Ν.40. 
0378}; ὅ. πηδᾷ. πα Ῥᾳ85., δδίαδίϊε οτιοσείξ, ἀτυοὶ, πιοῖ., οἵ οα 1π 
5011} τούτων [36. 5125] γὰρ ἀναιρεθέντων αὖθις εἴς σε θεὸς εἰσοικισθή- 
σεται (Ἰοιη. 4.4.5. ο(ρ.τᾶσοτο ; Μί.9.6440}; Οτοεῤοί η Οαπ4ττοί Μ, 
17.273}; ὁ μονογενὴς... “τ εται.. ἡμῖν διὰ τῆς πίστεως Ογτ. 9.3.4(4. 

τῶν 



εἰσοικισμός 

1738); οὗ εν] ἴῃ τπδῃ, Μείῃ.γε5.2.2(0.332.5; Μ,18.3008}; 16.2.6 
(Ρ.340.3; 3048); (ἈΓ5[Ο], τὸν πρεσβύτατον τῶν αἰώνων... «εἰς τὸν πρε- 
σβύτατον... τῆς ἀνθρωπότητος ἄνθρωπον εἰσοικισθῆναι τὸν δάμ 1ἃ. 
γη1ρ.2.4(Ρ.31.5; Μ.18,684}; 1δ.3.7(0.33.το; 690); ΟΥΟΝνβ85.ογ. εαἱδεῆ. 
24(ρ.02.4; Μ.45.65Α}); 4. αὐ, σῖσε ἐμίγαηεε ἰθ, ταεῖ, ψυχὴ καταξιω- 
θεῖσα τὴν ἐξ ὕψους εἰσοικίσασθαι δύναμιν Μᾶς. Αορ. εἰϑυ.ο(}1.534.8οόο) ; 
ννοτσα οὗ Ξαϊναίίοῃ, δι [ἢ εἰς,, ὕγτ, [ο.4.π:(4.352:}; 16 ες, 332 τπ2(Μ,6ρ. 
8808); Ἔχϑρ. 70.3:20 ἐν ὠσὶν “σομαι τὴν φωνήν [30. Χριστοῦ] 1. 70. 
2.τ(4.150}}; αἸΆΌΟΙΙς Ῥογνοσδιίν, 14.15.3.1(2.3868}); νγίας, Τμαΐς. 
ἤαεγ. (4.418); Οοα ἰπῖο νοῦς, 1 ,(ἀπ1.5:.41.(2,70}; ὙΊος, Δ ςιοΣ 25}, 
(ρ.36ς5.4.}; Ἐναρτ.᾿.4.4.7(0.156.22; Μ.86.27124)}; ὅ. ἐμίγοάμεο τηϊο 
πες ποίιδε, ἡπάνυγ, ᾿ὑναρτ. ἦν 6.1.2ο(0.28.23; Μ.86.24734}; τηοῖ., Μαχ. 
ατπριρ. (Δ .91.15272λ}) οἷξ, 8. γαμικῶς. 

εἰσοικισμός, ὁ, ἐγ γαμεο; τηεὶ., Ἰρἢ στ. 2840, 

εἰσπνέω, ῥγεαΐμα τη; τοοῖ., Τ) γα ΟΡ ΒΡ Ρ].(0.278.18). 
Ἐεΐσπνοια, ἡ, ἐπδγεαίδίησ, Μακχ. εἰοΐ.ε.}}.2.3(Μ.4.414}. 
εἰσποι-έω, τηεα. ; 1. σάορὶ; οἱ ὕοα Δαἀορίπρ πηδῃ ἃ5 50Π5, ΟἸοιι. 

ῥγοὶ. τοίρ.86.1το; Μ.8.2454}; 1α.ῥαεδά.3.1τ(0.270.1; Μ.8.6224); Βα45. 
μομι.13.2(2.ττ6Β ; Μ.21.4208); ΟΥΝ, γββιἤο, τὴ απ. (Μ.44.84τ0}; 
Οεπηδ, β. ονιιατ: Ζείρ.4οι,6; Μι85.17170) ; (Ὠτίβίοὶ, οὐχὲ δὲ ὁμοίως 
τοῖς ἔξωθεν “-ούμενος Βι5.4.6.5.4{0.225.28; Μ.22.2720); ΟΥΝ 55. 
Ἐμη.4(: Ρ.79.τ4; Ν1.45.6538) ; τηεῖΐ, τοὺς λόγους ἐσεποιήσατο “ΓΏΡΉνΥ). 
ἔχε Κορ. 2(0.222.21:; Μ.113.0204}; 2. ΤΠ εοΥβογαΐς ὃ κύριος κατῆλθεν... 
ἡμᾶς..«ἑαυτῷ δὲ εἰσποιησόμενος (Ἰδτη σας, ΤΠπΔοί.6γ(ρ0.τ29.1το; Μ.9. 
602Α}; 3. εαἱϊ ζογ ἐπε τπείπεδιον οΓ μάρτυρας... «τούσδε ὃ παρὼν καιρὸς 
δοκεῖ...“οεἴσθαι ἘΠι5.}.6.8.τ(3480 ; Μ.21. 5850); 4. γεσοίθο 1η10 Ομ 5 
ἦἄοιδε --εἴσθαι.. «τὴν γεγενημένην ἀπόπεμπτον οὐκ ἐᾷ ντ,αάογ.8(ι. 
2844). 

εἰσποίησις, ἡ, ἀἀὐοριίοη; οἵ ταθα ὃν Οοά, Επι5.4.6.7.3(ρ.338.28; Μ. 
22.552) ; ἄχ. δ) ρἦ.0.2(Μ.22.9118). 

εἰσποιητός, 1, σἀοριίοά, Νεβίοτιαη τΠπροτν οὐ Ομ τιβι 5 αἀορίεα 
ΘΟΠΒΠΡ ἀεπομπῃοεά, ὕνσιμον ρακο, {53.174}; Δ Οἰγιη.(41,7488); 
ΤΗδί,ρ.τ46(4.1258); 2. τεσείσνεά ὃν αὐἀοῤίτονι ὃ τὴν ἐν πίστει δικαίωσιν 
εἰ. ἔχων διὰ Χριστοῦ Ὁντιαάογιττ(ι. 5350}; 3. ἐηϊγοάμεφαὰ ἤγοηι ομἰδτδ 
εἰ. θεοῖς Τηάνγῃι. ΤΥ1.3.23(}1.39.0248); εἰ, ἁμαρτία ᾧντ.Ος.τς4(3. 
1870; εἰς ποιητήν ΑἸὨΡΘΤΙ), 

πεϊσποιητῶς, ζγ0}} τυτ οι, αἀυθηομῖν εἶ, παρὰ θεοῦ καταπλου- 
τοῦσι [8ς. τὰ κτίσματα] τὴν χάριν Οντιαάογ,τοίι.3520). 

εἰσπράκτωρ, ὁ, ὀχσείον, 502.ἢ.6.2.0.2(}1.67.0 560), 
εἴσπραξις, ἡ, 1. ἐχασίοη, Ἐπι5,}.6.1ο.8,12(Μ.20.θοοΑ) ; 14.υ.(,1.13 

(ρ.14.τ4; Μ.20.0288)}; (ἢτν5. 5 αἱ. τ8,1(2.1818); 2. ροημαΐίν, ρῥηηπίεἦ- 
τη: ἡ τῶν ἁμαρτημάτων εἴ, Οτιεονηγηῖρ δῆ. π3.τ(ρ.175.1; Ν.13. 
ἸΟΒΟᾺ); ΑἸεχ. ΤΠ 655.ερ. λι(ρ.τ4:,.12; Μ,25.3688}; ΟΠγν 5, ΠΟΊΟΙΣ, ἴῃ 
}ς.6: τ(6.τ028)., ΤΉΔΕ. ᾿ς, σ8: 2(0.227.15; 2.271). 

εἰσπράσσ-ω, 1. ἐχαεὶ, ἀδηιαπα, 650». Ῥοηδ ν ἴον βῖπ, σης. ΑΡ. 
2.14.0; Οντιαάον, κ(1.154λ}ν ΤΠάτιφιι, 54 τῇ Οσόη. (1.67); 2. τηβά., ἤαῦε 
ἐχαείρά, γεφμῖνεί ἤγονι Χριστὸς εἰσεπράξατο... δίκας αὐτὸν [5ς, ϑαταπ] 
τῆς καθ᾽ ἡμῶν ἀσεβείας ὕντ. ἶξ.τ.5(2.86σε)}; Τηατ ἤεν.ς.2ο(4.44}}; 
3. ἐχαεί ἢ ἀηδῖσον, φμεείίοη ἐμὲ “-εις.. «λέγειν Ἡ ον, Η, ΤΊ. (1.40. 
840Α) ; τένα δὲ ταῦτά ἐστιν “-ὀμενοι Τ,ξοπί, “πη ομορὲ. τ] (Μ.86.χ)8οᾺ) ; 
Απαϑῖδιλοά (Μ.80.418); 4. ξοηγ εν, δεείοιυ, Ὑστερεητ ον. ομι, 6 
(Μ.86,612Α). 

Ἐεϊσπροεδρία, ἧ, Ξε οςΣΊ 00} 10 δεαίς οὗ ποπόμ, τοῖ. Μι.2ο: 21Ώ., 
Ὠιάντη. Τγῖη.3.20(}.30.0484). 

Ἐεϊσρήγνυμι, γεμά, ἱεαν εἰσερράγη τὸ πέπλον τοῦ ναοῦ ἔυ, Βαγίῇ, 
4.τό(ρ..324, ν.]. διερρ-). 

Ἐεϊσύστερον, ᾿Ὲ {1116 10. τοη16, ἰαίον, ΜΙοτ ἐγηηριδιτίριϑι,ῖ; Μ,18, 
1270). 

εἰσφθείρομαι, ἐμέγμαάε ῥεγηϊεϊομεῖν; οἵ Βογεῦςβ, Βα5, Ειρφειτοτᾷ,, 
2ο8Α ; Μ.20.5ο00); ΟΥΝ 65. μέειχ(α Ρ.τό4,12; Μ.4.5.4050), ἘΤΒαΙ, 
Ν οι (4. το42}; οἵ οη, στ Ν γε5.σἱγρ.τζίρ.209.16; Μ.46.3724); οἵ Ρᾳ8- 
5ίοῃβ, Μαχφι ΤΠπαϊιρτοοτη. (1.90.2 568), 

εἰσφορά, ἡ, εοπιγιῤμίίοη, ἐ8Ρ. ἴογ ΟΠατοῃ, Οοηδὶ. ΑΡῥ.25.535.τῚ 
Ομγνβ.ἤομι.74.3 τῷ 70.(8.4388); οὗ τηϑχη θ 15 τὸ Ὀοᾶν, ΤΗατ, ῥγουϊά,ὅ 

(4.573). 
᾿ εἰσφρέω, Ε. {τ85., σάνὶ; τηθέ., ἱπίο (86 τηὶπαᾷ, ἔστι Ναζιῦλν. 

}α!.546(Μ.38.1τ8οΑ); τηγοάμεε, ἐπιγμάθ, ΝῚ].ρ}.2.321τ(Μ.70. 3560); 
τϑῆεχ. Μοντανὸς...εἰσέφρησεν ἑαυτόν ἘρΙρΠ.λαεν.48.τ1(0.234.25; 
Μ.41τ.872}}; ΤὮσίιί, ἡ.γεἰ.2(3.1135); 2. Ἰλίγαηβ., εηΐεν; ἔς. πα τηρί,, 
Ογτισίαῤρἠ(σεμ.2(1.34Ὲ}; 1Ὁ.7(2208); Οδο.Ῥι5,καγη.4.π4:; 10. ἀοηα. 
4.27(Μ.06.6288); γμδὶ ἐπ προη, αἰίαεῖ, ϑντθϑ. ῥγουϊά.2. 3 (Ὁ.ττ8,7; Μ. 
66.1268.}; πιεῖ., ΕΡΗχ. πε .(ΔΥ.86.21ο8}). 

"εἰσφρητέον, σηα Ἠλμδὶ ΘΗ, ΖΑΟΒ. ΜῈ ορύ (Μ. 85.10328). 
εἴσω, ἔσω, (ςοΠ]Ρ. ν. ἐσώτερος) 1. τοτμίμ; ἃ. ἢρ. οἱ ἔ. οἵ [Πο868 

ὙΠῸ υπαουβίηα (ἢτιβῖ, (]οτη..(.ς, κίρ. τό3, 24: Μ 9. θορο); ; οἱ μὲν οὖν 
“ξξω" λεγόμενοι, δηλόνότι συγκρίσει τῶν "ξ,᾽, οὐ πάντη πόρρω τῶν ἔ. 
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εκατοντάχειρος 

τυγχάνοντες, τῶν ἔ. σαφῶς ἀκουόντων ΟΥ ῥγέηε,3.1.17(0.227.31.; Μυιτ. 
285 Α); Β. πιδί,, οἱ ἱππὲῚ τπβῃ χρὴ γὰρ εἶναι κοσμίας ἔνδοθεν καὶ τὴν 
ἔ. γυναῖκα δεικνύναι καλήν ΟἸδΙη.} αεά.2.12(ρ.230.4; Μ.8,5448); ΕΧοΡ. 
Ἐοπη.7:22 ἔ, ἄνθρωπον τὰν νοῦν λέγει Πα .86 Ἰος.(3.70); εἰ γτιλά 
Ιος.(Ρ.2οϑ.20; Μ.74.81260); τὸν ἔξ, ἄνθρωπον ὀνομάζει τὸ ἐν ἡμῖν νοερὸν 
(σεππδα.86α ἰος.(ρ.274.3); ποβῖ. (ΗΠ εὐ θη) ἡ τοῦ πνευματικοῦ μῖξις 
τῷ ψυχικῷ τε καὶ ὑλικῷ, ὃ δὴ λέγεται παρά σοι ἔ, ἄνθρωπος τῷ δευτέρῳ 
καὶ τρίτῳ ἔξω ἀνθρώπῳ συνημμένος ἘΡΙΡΙ.ἦαεν.526. (Ρ.40.4; Μ.41. 
6404); 2. τοι ἐτη γεαεῖ οὗ, σμδ)εει ἰ9 ἡ ἀνθρώπου φύσις, φθορᾶς δὲ εἴ. 
πεσοῦσα (ὑντιαάον.τ(τ.ττ ΑΛ); ΓΗ͂Ι, αν». 5:1Ζ(2.1τ64) ; 3. εἴ, τὰς χείρας 
ἔχοντας τοι Τοϊἀδά παπάς, 1.6. χος ννουκιηρ, ὙΠάτ λυ γαὶ, τοί3.1107). 

Ἐεΐτις, ἤδὰς, ἘΠ δεῦο!ο, αρεγέῤλτηρ αἱ αἰΐ, Πγοτ ἀσεϊ.7. (Μ.88, 1700 1}}. 
Ἐεΐτουν, -Ξ εἴτ᾽ οὖν οὐ: ἰἤαὶ 15 [5 1,κ1. οἦν6], ῬΆ]}} ὦ. Σιαπς, ἀ6(0.134. 

2; Μ.34.1τ2254}; ὕντ. 5.9: τοί Μ.60.768.). 
ἐκ, ον ομἱ οὗ, ἤγομε; 
Ἀ. οἵ ρίδςο, δενοηά, ομίδίάε; οἵ Ξἰδίθ, ῥοδῖάος παλλακὰς. .«χιλίας 

«ἐκ τῶν τεσσάρων γυναικῶν [0.1}).παογιτοι(Μ.04.76 00). 
Β. οἵ {πι6; 1. δενομά, οἷ. ἀπό ἩΠ 1,5; τὸν ἐκ στρατηγῶν καὶ 

ὑπάτων..«τὸν ἐξ ὑπάρχων [Π6 ὀχ-σεπογαὶ εἴς., ἀβί ι ον; 4(Μ.40. 
2240); 2. εἰ Προς ἐξ ἐκείνου ἔγοῖη [μαὶ {ἰπι6, Ἐπιπ υ , τ βίρ.1ο.22; Μ. 
20.0208}; 10.1.12(0.13.20; 9250}; (Πχγπβιήον. διά τὴ 1 Τ ἤδδς (τι. 4853:, 
4848); ἐκ μακροῦ 70 ἃ Ἰοὰ ἵππὴη πα, ἔπὰ5,0.(.1.14(0.14.33; Μ.20.920Α). 

Γ. οἵ οτιρίῃ; 1. τΠ60].; 8. ΤΠ. ; ἃ. ἔῸΓ 50Π 85 ἐκ τοῦ πατρός, ἐκ 
θελήματος τοῦ πατρός, ἐκ τοῦ θεοῦ, ἐκ τοῦ ὄντος ν. υἱός ; ἰλ. ἴογτ ϑοῃ 
85 ἐκ τῆς οὐσίας ν. οὐσία, υἱός ; 11. ἴοτ ΠΟΙν ΟἸποδὲ 45 ργοσθεάϊηρ ν. 
πνεῦμα, ἐκπορεύω; ἐκ τῆς οὐσίας ν, πνεῦμα; Ογτ.]ς.ς.3(2.800Ε) οἷξ. 5. 
φύσις ; Ὁ. Ομ 500]. ; 1. (μβε θοτη ἤγοι ΒΜ γεγεννημένον ἀληθῶς 
ἐκ παρθένου Τρτι. δΡινη.τ αι; γαἸοηῖ, ἴἤθοτν ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν ὅτι 
διὰ Μαρίας ἀλλ' οὐκ ἐκ Μαρίας Αάδτη ἀταΐ, τ οί. 1ρο.2ς; Μ.τι.18440); 
γαϊδηΐ, Τπδοῖν τορεῖθα οὐ γὰρ ἔφη [30. ΘΑ 11|61] τὸ γεννώμενον 
διὰ σοῦ, ἀλλ᾽ “ἐκ σοῦ τ.(ρ.192.6; 1854}; Σίμων...καὶ Μένανδρος, 
Κέρδων καὶ Μαρκίων..«.«τὴν ἐκ παρϑένου γέννησιν μυθολόγιαν ἀπο- 
καλοῦσιν ἜΠαϊ,εῤ.τάς(4.1248); (ἤγχιϑε Βόσῃ ἤοηι ἴπε Π. ποβὶ 8πα 
ΒΜ ὃ ἐκ πνεύματος καὶ παρθένου τέλειος υἱὸς θεοῦ ἀποδεδειγμέ- 
νος ἨΙΡρ.δίοξι,4{(Ρ.243.4; Μ.1ο.3008}; γεννηθεὶς ἐξ ἁγίας παρθένου 
καὶ ἁγίου πνεύματος Ογτ.}]. εαϊδε 4.0; σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος 
ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα ὄγηηδ. ΝΊς.-ΟΡ 
(ρ.8ο.8; Η.2.2888).; οἔ. περὶ δὲ τοῦ σωτῆρος οὐκ εἴρηται διὰ γυναικός, 
ἀλλ᾽ “ἐκ γυναικός" ὅτι ἐπὶ παντὸς μὲν ἀνθρώπου χώραν ἔχει τοῦτο, 
ἐπεὶ πρὸ τοῦ διὰ γυναικὸς γέγονεν ἐξ ἀνδρός, ἐπὶ δὲ τοῦ σωτῆρος 
μὴ γενομένου ἐξ ἀνδρὸς οὐκ ἔχει τὸ γεγονέναι αὐτὸν διὰ γυναικός" 
διόπερ ἐκεῖ, ἐπεὶ “τὸ γεγενημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν᾽ ἡ σὰρξ 
αὐτοῦ, μὴ γενομένη ἐξ ἀνδρός, ᾿γέγονεν ἐκ γυναικὸς᾽ καὶ οὐ διὰ 

γυναικὸς Οτιεογηῖη Κορ: 175 12 Ρ.223); 11. ἴογσ. ἐκ δύο 
φύσεων ἃ5 αἰτογηίίνο ἔογπὶ οὗ (Παϊοδαοιαη ἀοβμηίοη, ν. φύσις ; 
2. ἰῇ ῥῇχαϑο ἐκ προσώπου τη: [86 ῥξύβοῃ (οὗ ἡ θεία σημαίνει γραφὴ ἐκ 
προσώπου τοῦ θεοῦ λέγουσα ποιήσωμεν ἄνθρωπον κτλ.᾽ ΑἸ όηι.24 
(Μ.25.68}0) ; Ἑπη.αροΪ. 26(3}.30.3648); Ὀγτιαάον.τ(ι.140); οἵ. ὡς ἐκ 
τοῦ ἀποστολικοῦ ταῦτα λέγει χοροῦ Τα 1.1 5.2ς τ τίρ.τοῖ.23; 2.204). 

ἑκατόν, ὦ πεμάνείζ:; 1. βαστεα ΠυτηΌΕΓ, Ἔχορ, Μο,δ: 30ἷ. ἔδει γὰρ 
τοὺς ἀναπαυσομένους ἐπὶ ταῖς ᾿Ιησοῦ τροφαῖς...ἐν τάγματι εἶναι τῶν 
ἔφυ. ἱεροῦ ἀριθμοῦ καὶ τῷ θεῷ διὰ τὴν μονάδα ἀνακειμένον ΟτἐοΡΉ. 
ἴῃ Μ|Ι.ττ.3(ρ.38.21; Μ.13.9008) ; οὐ. 18. οηι.2. 5 τη Οὐη.(Ὁ.34.15; Μ.12. 
1718}; 2. ἴὰ ΑἸδὴ μοτοδν, τεῦ, 1.κκ.15:4 Ἀθανάσιος δὲ ὁ ἀπὸ Ναζαρ- 
βῶν..-.ἀπεκάλυπτε τὴν αἵρεσιν ἕνα τῶν ἑ, προβάτων λέγων εἶναι τὸν 
υἱὸν τοῦ θεοῦ...'ἐν ἐ, γὰρ προβάτοις παραβαλλομένων πάντων τῶν 
πεποιημένων εἷς ἐστι καὶ ὁ υἱὸς ἐξ αὐτῶν. εἰ μὲν οὖν τὰ ἑ. οὐκ ἔστι 
κτίσματα..-ἢ ἕνι πλέον τι τῶν ἑ., δηλονότι μηδὲ ἅ υἱὸς ἔστω κτίσμα 
καὶ εἷς τῶν πάντων. εἰ δὲ τὰ ἑ. πάντα γενητὰ καὶ οὐδέν ἐστὶν ἐκτὸς 
τῶν ἑ, πλὴν μόνου τοῦ θεοῦ, τέ ἄτοπον λέγουσιν οἱ περὶ Ἄρειον, εἰ ἕν ἐν 
τοῖς ἕ, περιλαβόντες... .τὸν Χριστὸν... εἰρήκασι ,᾽ Αἰ: νη. 17(ρ.244. 
Δοὔ; ; Μ.26.7128,0). 

Ἐξκατονταετίζω, φῤῥεμά α ἡμπάνε γεανς, ὙΠ αγ, ϑιυα,ἐῤὈ.5. 480}. 

99.1253}). 
“ἑκατοντατλασιασμός, ὁ, ῥά γεά- οἱ ἱπέγεαςε, Οταμπαγί. τδ(Ρ.1ς. 

22; Μ.11.5848}. 
ἑκατοντάς, ἡ, {Ππ8Ὸ παρ ετ ἃ ἀμηάγοά, ἵν ἀφο- ῬνΓΠΑΡΌΓΘαΝ 5 τὴ- 

ὈοΪ πὴ οὗ ππηροῦς αὕτη [3ς.Ψ μονάς] δεκαπλασιασθεῖσα γίνεται ἕ. καὶ 

πάλιν γίνεται μονάς" καὶ ἡ ἐ. δεκαπλασιασθεῖσα ποιήσει χιλιάδα, καὶ 
αὕτη ἔσται μονάς ἩΡΡ.ἤἠαον.4.43(Ρ.65.22; Μ.16.3τοῦς); οχοσ, ὅση. 
14: τ4ἴ., ΟἸδτη. οἐγ,6.11(ρ.473.30; Μ.0.205Ὰ}; ΞΥπιθο  ζίρ ροτίδοιοα 
Οὗ ταῖϊοπαὶ ογξαίϊοπ, τοῖ. [σο15:4 οὐ ἄνθρωποί ἐσμεν ἐκεῖνο τὸ 
πρόβατον, οἱ τῆς λογικῆς ἐ. ἀποβουκοληθέντες διὰ τῆς ἁμαρτίας (τ. 
Νγ85,.ροϊ το ,45.1τ534}; Μαχιρ. τί Μιοι. 456Ὰ). 

ἑκατοντάχειρος, ἐμηάγει-παηάεά, ΑἸῊ εμί.ττ(Μ.25.258); ΕΡΙΊΡΗ. 
μαεν.36.τ(ρ.44.18.; Μ.41.6328). 



ἑκατοντόφθαλμος 
Ἐξκατοντόφθαλμος, λαυίηρ α ἠπμιπάνεα γεν; οἵ Ατρυβ, Το. Μα|: 

εἶγοπ. 4 Ρ.7ο(Μ.07.1488). : 
ἑκατοστεύω, ῥεᾶνγ α βεμάγεαζοϊά, Ῥτος. Ὁ φη.26::τ4(Μ.87.4168)}; 

χεῖ. Μι.13:23, {70.}).8. }.6{}}.06.φο08,0) ; 10. 238(12200). 
ἑκατοστιαῖος, 9} 606 μόν δεη. ῬΡΕΥ τηοηίῃ, (Πσγβ. ἤν, 56.5 τ. ΔΙῚ. 

{).5730}; ΣΝΠ.ρενέρι.τ2.13(21.70.0658). 
Ἐξκατοστολόγος, ὁ, ἐχαείον οἱ α μηάγεά βὲν σεηὶ,, Βα 5. Π001.1} 

Ἐς ταίτοττας ; Μ.20.2808). ἕ 
Ἐἐκβαθρεύω, ν, Ἐἐκβοῦ-, 
ἐκβαίνω, 1. ἐγαηφοεμά, βαδς δεγομά, οἵ Νἴοβοβ᾽ [αβίὶ ἐκβὰς τὴν φύσιν 

στιν ν55.υ. Μ70ς.(Ν}.44.3218); ἐ. .-. τῶν κοσμικῶν πραγμάτων (Ἄγγϑ5. 
λομ.10.3 ἴῃ 2 Τῆίρι.(ττ.7240}; ᾿Ιησοῦς...ὁ πάσης τῆς κατὰ φύσιν 
τάξεως...ἐκβεβηκώς Ὀϊοπ ΑΥ,ἀ.5.1.4(Ν}.3.5024};}; 2. εορῖθ ἤογίξ, 
δριενρα ἥγομι μέλλωσιν ἐ. τοὺς ἀγῶνας οἱ δίκαιοι ΓΉγγΒ. 07.50.1 ἴῃ 
λ7ι,(7. 5140}; 105., ὕγτ. 70.τ.τ(4.110}; 3. ἐέαξε ἐκβήσεται τοῦ εἶναι... 
ἀρχή, προεπινοουμένου τινὸς ἑτέρου ἐδ.(10Ὲ); 4. ἰσανε, δὲ ξεραναϊει" 
ἤγουι οὐκ ἐκβέβηκε ἴϑ5. 501} τὸν πατέρα 16.65.28 (5), 2500) ; 5. Φ077:6 ἰο 
»}αξς, 6 με Πα; οἵ ρΡτορμβοῖθς, Οὐνῥγῆηε.4.1.2(ρ.296.3; Νί.11.3458); 
ΟὨγνγϑ μονι.74.3 τη ΔΙ (7 Ἰχοῦῦ ; 14. }07.24.2 τ 70.(8.1300); 6. φὖ- 
ἐγαεὶ ἔκβα τριακοντάδας, λοιπόν β΄ Ομ» ο». Ῥαδεν,ρ.τοα( ].02.4800). 

ἐκβακχεύ-ω, ἐχείΐε ἰο Βαεοίῖῆς ἤέόηον,; Ἀδπσα 1. Ὑπμαδάφη, ἐχεϊίε 
οἹοίφηϊν πρὸς τὰς ἡδονὰς “θείς Α5τ,Αηλ λον, τ3(}1,40.3640); ὑπὸ τῆς 
τῶν χρημάτων ἐπιθυμίας «-θέντες ΟΠ γν5. εὐ ρμη δὶ, τ 8(1.132Ὲ)}; Ια, 
Ῥνοά, [μά,τ.3(3.3804}; ἘΝ]. ῥενῖδί.3.3(Μ.79.8208); 65ρΡ. τεῖ. ἀξτηομβ,. 
ΝΠ. .3.46(Μ.79.4150}; ῬΒΠοβε. ἢ.6.8.το(Μιός, 5640); Ὑπάτ,ἤδεν. 4. 
τι(4366); πιρᾶ, -«“όμεναι γὰρ αἱ διάνοιαι ἀεὶ τοὺς κατέχοντας τὴν 
ἄγκυραν τῆς ἀληθείας ΤὰρΙρΗ.λαθν.40.3(ρ.243.τ6; Μ.41.8818); 2. γαρε 
ἀραΐηδι ππεὶς τὴν ἐκκλησίαν (τυ. μίγορ.τ.τ(3.3824). 

ἐκβάλλ-ω, 1. ἐνῤεὶ, ἀνΐίυο οἱ; ἃ. βυβδῖ στήλῃ ἔστομὶ ραταᾶϊβα ὁ 
«υόμενος διὰ τὴν παράβασιν είς νηρ.3.3(ρ.29.24; Μ.τ,640); 1ἃ, 
γέ, 1. ρ(ρ.282,1τ4; Μ.41τ.11088}; Η ον. ΟἾφη..3.30; ΟὨγγβ,ἠοη.12.1 {ηὶ 
Μιε(] τ60Ὰ}; Β. ἀονηβ, 4. λτ τα(ρ.6.22); ΑἸ. .“4γιαι οί ΝΜ. 26, τό) ; 
14.υ- πο. 6(Ν].26.8404); Οοτηεί..4Ρ}.8.1.3; 6. ταρί., 5. ἔτομῃ βου], 
Μοεῃ τνρηρι οι (ρ.τιδ,το; Μ.τ8.τᾶ5α)}; 2. σαδί ομὲ ἴσοτα ΟὉΒυχοῃ, 
ἐχεονηημΉϊεαΐδ: ἃ. ἴὰ σ6ῃ., βἰπηθτβ ἐξεβλήθησαν ἐκ τοῦ γένους 
τῶν δικαέων Τογτη.57}.9.17.5; 1Ὁ.0.18.5; Οχνήονι, 7.3 τ 767.(Ρ.54.2; 
Μ.13.3334); ἡμαρτέ τις, ἐδεήθη μετὰ τὴν ἁμαρτίαν περὶ κοινωνίας, 
ἐὰν τάχιον ἐλεήθη.. αὔξεται ἡ ἁμαρτία ἑτέρων. ἐὰν δὲ...δικαστὴς..- 
οκοπήσῃ τὴν ἐσομένην ζημίαν τῷ κοινῷ ἐκ τῆς κοινωνίας τοῦ ἑνὸς...δῆ- 
λον ὅτι ποιήσει ἐκβαλεῖν τὸν ἕνα, ἵνα σώσῃ τοὺς πολλούς δ.12.5(Ρ.92.17; 
8:0); Ι4ιεονημιη ΤΟ ογ.5152.--5 0} 18 9 ΡὉ.364.4; Ομ σγϑ. ἤοηι.14.3 
τη: ον (ο. Ἴ80); ΤΗδέ, ψιει το τη [,ευ.(τ1.τ96}; Ὁ. Ἀογεῖῖς9 Ἀρείου... 
τῆς ἐκκλησίας ἐκβληθέντος ΑἸΉ,ἀροἱ. ες. δ(ρ.01.33; Μ.25.2578}; οἱ 
Ἀρειανοὶ...«ἐπὶ ἀσεβείᾳ ἐκβληθέντες τ.23(ρ.104.24; 2850); ΟΕΡΗ. 
(431τ)εαη.τ(ρ.27.26); ς. 600], Ἰερ᾽β]αϊτίοι ; ον ἘΧοουημτ ]ΟΘ Οῃ, οὗ 
οἴοισν, Οϑατά.αη.τ4; οἴ. Βα3.ερ.1τ88' εαη.3(3,2718; Μ.32.6728); ὁἡ 
δροβίαίς5 οἱ δὲ ἄνευ ἀνάγκης μεγάλης παραδόντες τὴν εἰς θεὸν πίστιν... 
ἐνεσθαι μὲν ἐν γ' ἔτεσι, καὶ ἐν β΄ ἀκροᾶσθαι 18.217 ἐα7..8τ(3.3208; Μ, 
βοκο); ἅ. 1π Μοπίβῃϊβε ργαοίϊοα γὔουσε γὰρ τὸν δευτέρῳ γάμῳ συν- 

αφθέντα ἘΡΙΡἢ.ἤαεν.48.ο(0.231.20; Μ.41.86οα) ; 3. γοη!ο0ε ; ἵἴτοπὶ προσ- 
ευχαί Ξίαρε οὗ ρεπβηςε, Βαβιέῤ.τδο εαη.22(3.2030; Μ.32.7244}; 18.207 
ἐαπ.γ5(3280 ; Μ.8048); 4. ἀέβοςε ἃ Ὀῖϑμορ, ΡΠ Οὐννς,ο(ρ.51.15; Μ, 
47.320}; 5. σχοίμάε (τοτλ), Ῥμ δεγομα γέρε οἵ πάσης ἑαυτοὺς ἀπολογίας 
ἐξέβαλον ΓΠγγβ.᾿ο».29.2 τι 70.(8.τ60Ὰ}); 1.71. τ(4170}; -τουσι τοῦ 
εἶναι ἀληθινὸν θεὸν τὸν υἱόν 1Ὁ.80.2(4740); ΤΠάτ, φτοῦ: (1. 1201); 
δ, ΪεαΔ ομέ (του, στιν υ55.ν.}105.(Μ.44.3970); ἘΡΙΡΒ ἤαεν.8,4 
{(ριτροιϑ: Μ.41.2124Α}; οἵ (Βγβῦ τὰ ἴδια πρόβατα ἐ, Ἰιάγιν.5.33:3 

᾿ (Μ,30.12800) ; οὗ Ἰεδϊηρ ἃ ῥγοοδϑϑίου, ΤὨρΒη. εἰγορ,}.2οτ( . τοῦ, 
5174}; τοί, Μι,9:38, [μοντοῖ 2 ἐπὶ πάντας...“"ειν τοὺς ἐργάτας ὔνγ. ,ἐ. 
το: 2(ρ.τοο.28); 7. γοίδαδο (ἔχου), ΟὨτγβ.ἠοηι.23.0 τη ΜΠ.(7.2070); 
14. λον. 16.4.4 ἴῃ ον, (9.600; τηθῈ, ἡ γέννησις τοῦ σωτῆρος γενέσεως 
ἡμᾶς...«ἐξέβαλεν ΟἸετα, εχ. Τλάοι.γδίρ.131.1; Ν.9.6938Β); (μγνπ5. λον, 
4.5 τῈ Π εν. (12.460}; 8. ῥγέηρ οἱ ἴχοτο ἃ βἴοσε, ῥγοάμεος οὐδὲ ἐξέβαλεν 
ἐκ τῶν ταμιείων τὰ ἐπιβλήματα (Ὠγγβ.ἢο"1.814,4 τ. ΜΠ|.(1.1068); 
Το. Μοβοδ. γα, τγο(Μ.87.3 400); (ρου. Ῥαξεῖ.Ὀ., 58 (}1.92.884Ὰ); 
νραΐειβ, ΤὨΡΠη εἦγον.Ρ.23328(Μ}].1τοϑ.816.Ὰ}; 9. γεΐεεὶ ἀοοίσπ65. εἴς. 
ττβδορ. ΑἸ ἢ... .4γ.3ο(ρ.100.3; Μ.25.7250); δγρηδ. δεῖ. (ρ.258,2; Μ, 
26.7454); Ὀβχγϑιλσνι 6.4 15. Μ1ι.(7.2 008); 1ΠουΔητρ. μξ{(Ρ.41.2; 
Μ,82.14770); 10. δρθη οἩ ἰο, ἰσοοῖ Ἰοιθαγς κατ᾽ αὐτὴν δὲ τὴν πεδιάδα 
τέννει θυρώριον γτιϑιυ, Εἰ νη 43(Ρ.65.). 

Ἐἐξκβαρύνω, ὠέῤγέδς; ταεῖ,, ἤγημη. 4.5 τ 0.642). 
ἐκβασανίζω, εχωρῖμε εἰοδεῖν, Ογτιαάον. τοί. 3630}; ἴῃ. ὈΙΡΙΙραὶ 

Ἐχοσαβίβ, ἃ, Ν αὐ 4(3,470Ε); 14. Λ͵6εὶ.τ. 3(ρ.22.13; 6᾽.1ς 0). 
Ἐξκβασανιστέον, ο)16 γπ1:|5| ἐχανιίης εἰοσεῖν, Ὀντιαάον, 3(1,82Ὰ). 
ἔκβασις, ἡ, 1. ἀεραγίρς, ἰραυίηρ δεἠημα, ταεῖ, θεοποιῶν τι τῶν 

γενητῶν...-ἔ, γνώσεως (Ἰεπλ.5:}.6.τό(Ρ.5ο7.12 ; Μ.0.3718}; τὸ βάπτισμα 

ῬΖ2 

425 ἐκβλύζω 
υοὐτῆς ὕλης ἐστιν ἔ. ἰὰ, δεῖ, π(ρ.148.1τ6; Μ.9.7014); τῶν προσηκόν- 
των..«ἔ, Ὠϊοπ,Ασ..5..4.23(Μ.3.7258}; συεγβοιυῖηρ οὐσίας παράγει 
[5ς. ἴμ6 βτϑὲ οδιι56] κατὰ τὴν ἀπὸ οὐσίας ἔ, 1Ὁ.5.8(Μ.8240); ἐξεαβε 
ἔτομη ἡ παρθενεία δ᾽ ἔ. τοῦ σώματος ΟΥ.ΝαΖ.καγηι.1.2.34.116(24.31. 
958); 2. ἰδϑιθ, γόβμὶὶ, ἀεεορερ!δλσηδηὶ, ΟἸθτη, έν. τ.17(ρ.53.18; Μ.8. 
7014}; Οὐ. 7ο.28,23(18; Ρ.418.1; Μ.14.720}}; τὴν ἐπὶ σωτηρίᾳ πάντων 
ὠκονομήσατο ἔ, ΜεΕΙΒΡονρλ.τί(ρ.ποφ.6; Μ.18.4Ο0Α); ἔπι5. Λἰαγεείὶ.3.4 
(ρ.58.24; Μ.24.8248); ΟὙἸ Ν γ55. ζαι.(81.45.1610}; οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῆς ἐ,, 
ἀλλὰ ἀπὸ τῆς προαιρέσεως ἡμᾶς ὁ μακάριος κρίνει (Ὦτγ5.5ας.4.6{ρ. Στ. 
Ο; 1.4110}; Βεπος 3. γμϊβίνιοη! οἵ ρτόρῆθον, [το η.᾿αδγν.4.26.1(Μ.7. 
10528); ἐδ.5.30.3(12650}; ΟἸδηι, ραφά.3.3(0.240.23; Μ.8, 5858); 16,5ὲν, 
2.τ2(ρ.142.16; Μ.8.0928)}; Οτι( εἰς.2.το(ρ.148.4; Μ.11.8330); ΣΝ 

βοι!.36ὅ, 5 ΜΠ (2. 310Ὲ})}; 4. ἐπὶ οἵ 16, Βαβιλοιῖη σαί 93Α; 

Μ.29.217}). 
Ἐἐκβατικός, γε ἑησ ἤγοηι (86 δυεπὶ, ἐοησεφμενίαὶ, 1.10. ζ.0.4.10 

({.94.11030}. 
ες Ἀξκβατικῶς, ζη γεραγᾷ ἰο {}ι6 γος, ΟἸνταρ., [οὖ κ5:3(81.93.814}; ας 
ΟΥ α γερμ!, ΟρΡΡ. αἰτιολογικῶς, 70,1. β6.4.τ0(Ν]1.94.11038) 

ἐκβιάγ-ω, 1. ἔογεε ομέ, ἐχρεὶ, ἀϊοϊοάρε; ἃ. διϊαβομίβε ἵπ ραπη65; 
τεῖ, τιαυίνυβ, ΒΡ. Πρ ΔΡ.Ἐλι5.}}..6.5.1.38(}}.20.4240); Β. πλεῖ, ψεῦδος 
οὐὐτῇ δὲ χρήσει τῆς ἀληθείας “-ὄμενον ὈἸΘπα ῥγοί ϑ(ρ,50.20; Μ.8.1888); 
2. ἤρνεδ, εονερεὶ, ταβα, ; 8. τηδί, διὰ τὴν ἀλήθειαν --όμενοι 1δ.7(0.57. 
15; Μ.8.1840); -τονται μετανοεῖν 1.5 ἱγ.7.2(ρ.1το,5; Μ.9.4168); “08. 
λι6.4.ττ.ττ(}.20.3450}; 4, δαγεεὶ!.2.4(Ρ.58.11; Μ.24.8244); ἀξπιοπβ 
ἴο βρθᾶκ, Ῥμϊίοβι. ἢ. .7.8(}1.65.5458); ἘΜεῖμι δ γριισί ἀηππι (δ 18, 
3534); Ὁ. ὠμρογίμηθ, ἱμδῖδι; ὈΥ Ῥτγάνοσ, (ΟἸβῊ. ον. 5.3(ρ.346.18 
Μ.0.334}; οἵ 1Ὁ.7.Στ(ρ.44.10; 4858); τῇ πολλῇ προσεδρίᾳ ἡμᾶς “τονται 
[56. κύνες] τα. ον!.12.5 τ. τ ογ(το 164}; ΔΠιγ.Οεο.4{0.22.11); 
ο. ἐηἀραυομν -όμενοι κατ᾽ ἴχνη βαίνειν τοῦ στύλου τῆς ἀληθείας 
Οτ. 7ο.5:.τ(ρ.425.πτο; Μ.14.7408); 1)6γ5.(ρ.25.18); ἃ. η5ξ,, ἴὰ ἀὐρὰ- 
ταθηΐ, ΟἸδηλ. οἰγ.4.12(ρ.28ς.1; Μ.8,12920); δομς. Β. Λσδέ,ει αι α(Μ, 
86.130 40); 6. ξόγεε δῷ ἱπιεγργεΐατίοη, ῥεγθεγὶ ῥητὸν... Ὠριγένους 

. ἀλληγοροῦντος, καὶ εἰς τὴν...᾿Ισραηλιτῶν ἐπάνοδον “-ομένου Με... 
3.0{ρ.405.5π.; Μ.18.3244}); Εἰι5.6.11.3,2(ρ.144.21; Μ.24.0814}); 14.,6. 
τ.2Ζ(6κ ; Μ.21.298). 

ἐκβιαστής, ὁ, ἐχαείον, Τιδοηΐ. Β.»οεορεηὶ (Μ.86,10034}; τηεῖ., ΟΉσ 
τοΐο πἰῦρος ὃ τῆς ἀγάπης νόμος καὶ πρὸς τὰ ὑπὲρ δύναμιν ἐ, Το, ΟἸ ηι. 

5εαἰ.5(.1.88.6608). 
ἐκβιβάζω, φαγὴν ομἱ, ἐχοομίδ ὅρκον ϑὅγτιεβ}.67(} }.66.14218); 

ἀπόφασιν Ῥα]].υ Οἶγγς,Β(ρ.43.21; Μ.47.26); αἰτήματα Οντ, ᾿ς. 34:τό 
(Μ.69.ϑρ20) ; τὸ δόξαν Ἰγεη Γγτ.6}.(Ρ.135.35; Η.1.15400). 

ἐκβιβαστής, ὁ, Σ. ὁπό τοῦο ἡπαδθς ἰο εὐπιὲ Ομ, ῥγοάμεεν ; Ἰγον.., οὗ 
Οτ. ἐ. τῶν ἐπουρανίων ἘΡΙΡΠ ἠαεν.64.8(ρ.417.6; Μ.4τ.τοβ10}; 2. ὁη6 
τὐὴο ἀνίνες οἱ, ἀεϊίυεγον Κῦρον καὶ ᾿Ιωάννην ...ἐ. τῆς ἐμῆς ἐπηρείας 
ποιήσομαι ΟΡ, Π "εν Ογγ.εἱ 70.45(}1.81.35920), 8. δχεειίον ; 

σΒυτΟΙ απο οματυ, Ορά. Ἄγν.οδ; ἃ5. τοπάδτίηρ ὃν ΔῸ οἵ Πεῦτ. 

ΣΟ (ΙΧ Χ γραμματεῖς), Ῥχος.{.7ο95.τττοί(Μ.87.0068). 

ἐκβιβαστικός, 1. 97 α ἰαχ εοἰϊδείογ, ΑἸΉ..Βολιοίαϑε, εοἰϊ,4.22(ρ.63); 
2. πραΐ. ἃ5 5ι85ῖ., ἐχεεμίογὴς {66, ἐδ.τ.3(0.15); δι 5. ραγατΙτ, (ρ,78). 

ἐκβι-όω, 1. ῥαες οπεῖς πο, ἘΝῚ ΕΡρίοι]τ(Μ.79.13128); 2. βηϊδὴ 
μεῖς {|{6, ἀϊ6 βίου τὸ κέρδος, -- οὖν καθ᾽ ἡμέραν τ΄ ΝΖ. ἐανἨ1.1.2.30.3 

(ΝΜ 1.37.000); ΣΠῚρρ. ΤᾺ. [κ.τ6(Ρ.48.7}. 
Ἐἐκβίωσις, ἡ, ῥαεείηρ ατοαγ, ἀδαιϊίι, 70.) ποηι.9.(Ν.06,7364). 
Ἐἐκβλήσκομαι, δέ εαεὶ σμί οὔ, ΤὨΡΒπ. εἤνοη. ρ.ι56(Μ.1ο8.4248). 
ἔκβλητος, 1. ἐχῥε!δα , ἴτοαὶ ἤθάνεπ, οὗ ἀδμιοπβ, Τα ϊιογαῤ, (ῃ.0. 

26; Μ.6.82:8); 1. (ρ.10.24; 8284); ἔτοτα Ὀδάσοῃ, Ἠϊρρ ἦαεν.9.12 
(ρ.240.2ο; Μ.16.33868) ; ἔ. ... κλήρου ἁγίου ΔΝ οὐ! τ(ρ.235.10; Μ.το, 
8044}; 2. ἰο δὲ ἰῃγοιυη ομί; δπος ἃ. ἰο δὲ γε εοίεί, ΟἸονα, ῥαφί.5.1ι 

(ρ.271.τ8; Μ.8.6374); ἩΙρΡΟΝ οδὶ, 3(ρ.250.11; Μοτο,δοδαᾺ); Ῥ. εὐη- 
ἐφαρῆδιε σκυβάλων ἐκβλητότερον Ἰὰπι5,,.( τδ(ρ.253.26; Μ.20.14288)}; 
ΑἸ. .4γ.οβίρ,2τ5.31; Μ.25.7644). 

Ἐἐκβλητρία, ἡ, τυογπανι τυἶο ἐχρεὶς, οἵ Τῆνε τοῦ δὰμ ἡ ἐ. ὈμΎν5.αρ. 

Το.) ,αγαϊ! (Μ.95.132298). 
ἐκβλύζ-ω, 1. γμξῖ ομὶ, ἰοαρ ον, οἵ ἅτε ἔσωθεν ἔξω ἐξέβλυσεν 

ΗῚρΡρΡ.α».2.32.0(Μ.10.6770}; οἵ Ὀ]οοά δηᾷ ὑνϑίου ἔτοτῃ 5146. οἵ 

σμτβῖ, Ὀγτιαογιο(τ, 31:10); 0. .ἀὐγηπτ(Μ.05.3028);} ἢρ., οἵ 

βουτοθα οἱ νη] βάθη) πνουσαι γῆς ΟἸ]Επι.εἰγ.τι(ρ.18,13; Μ.8,720Ὰ); 

ἘΜΈ σγη σέ ππιτο(Μ.18,3120); 770.}),8,}.16(Μ.96.9974}; τη64,, 

πιθῖ, ἕνονται αἱ ἡδοναί (]ετη, ῥαρά.5.1(0.236.17; Μ.8, 5560); προνοίας ... 
ἐκ τῆς...θεότητος “-ομένης Ὁϊοπ. Ατ.ελ4.1(}1.3.17170}} 1Δ.4.5.4.2(Μ.3. 

Θρόο); 2. {τ8ῃ8., ἐαμς ἰῸ ρμδῆ ομὶ, βομ ἐονλι, (. 7ο.τη(ρ.τὅα.33); 

Οεο.ΡΙ5.λεχ.το]ο (ἐμβ. Μ.92.15174}); ἢ.» τοῦ, Ἰο41τ4 τοὺς μεταλαμ- 

βάνοντας τοῦ ἄνωθεν ἐπιχορηγουμένου... «αὐτοὺς ἐκβλύσαι εἰς τὴν ἑτέρων 

αἰώνιον ζωὴν τὰ ἐπικεχορηγημένα αὐτοῖς ἩΕΥΔΟΙΘΟῚ ἂρ. Οτ, 79.13.τὸ 

Ι (Ρ.234.32; Μ.14.41320).Ψ 



ἐκβλυστάνω 

Ἐἐξκβλυστάνω, ἐδ ἰ0 φησὶ {ογἦι, φημὶ, Ῥῃγριαηί. 2οϑ 1.40. 
132Α); χπρῖ., οἱ (επί κακοποιὰ φάρμακα ἐ. Τριρ λαόν.) 8.1 
(ρ.312.10; Μ|.41.377}}. 

ἐκβόησις, ἢ, Ε. σεείαμιαίίοη, ἀῤῥίατνιδε, Ἐπὰ5.}.( κ(ρ.205.}; Μ.2ο. 
12378)}; ὈΥ͂ σοπρτορθιοπ ἴῃ ὈΠασΓῃ ΤΟΥ τοδοπίηρ οἵ Τμάτ. Μορϑ., 
Ὀντιεβιδοί(ρ.αιό.11; 55.107}; Ἐπρίταϊ.. Ἐπ γε. 2(Ν}.86.23568) ; 
2. ῥγοεϊανπμαϊοῃ ὀνομαστὲ μὴ ἀναθεματισθῶσι τὰ πρόσωπα εἰς τὰς 
ἐς (ΟΡ(δβδι)οεί, τ6(3.13858 15); 3. πἴυχρ., σχείατπαοη: τρισσὴ τοῦ 
ἁγιασμοῦ τῆς θείας ὑμνολογίὰς ἐ. παρὰ παντὸς τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἄχ. 
τηνεί. το Μι91.6068), 

Ἐξκβόητος, φαΐ, ἃ5 50 5ι,, τος ῥγοείανηαίίση τὸ ἐ, τῆς πίστεως 
Βιάντῃ. Τγ1η.2.23(Μ.30.5578)}. 

Ἐἐκβοθρεύω (-όω), ᾿ἐκβαθρεύω, ἀϊγ οἱ; ταξί,, ουεγίἠγοιρ, ἀεείγον 
ἁμαρτίας ἐκβεβοθρωμένης (ντ.1..3.τ(2.370Ε}; βωμῶν ἐκβεβοθρευ- 

μένων 1ᾶ. ξἰπ.7(63.220Ὲ}; ἐκβαθ- Ποιμ.ἰφηι.7.0., 1δ.17.5.; ἐδ.17.1τ. 
πἐκβολβέω, ῥεεῖ {86 αἩ ομίοη Μαξικιανὸς δὲ κακῷ μόρῳ ὀφθαλμίᾳ 

εὐπεριπεαών, ἐξεβολβήθη τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτομάτῳ νόσῳ ἘΡΙΡΏ,, 
16 Ήη.5.20(Ν.43.2600). 

ἐκβολή, ἡ, 1. ἐχεοΡ ΓΙ ΟΉ ἀπὸ τῆς ἐκκλησέας ἐς (Ὠγγο. 0Ή1. 
60.2 τῷ ΜΙ  ( .ΘοδΒ); 2. Πξαχρ,, ἀϊφνηίσδαὶ οἵ σαιεομιπηδηβ ἐ. διὰ 
τῶν λειτουργῶν γίγνεται Μεαχ.ηγεί, τά Μυυτ. 034}; 1. Βας.(ρ.316.6); 
3. ρει ῖηρ 7ογ ἢ, οἵ Πϑῇ ταῖς τῶν πτερυγίων ἐ. ... διερέττοντα ὌνΥ. 
αἰἰον.τά4(1.503Ε}; 4. ἐν ἐ. γίνεσθαι δὲ ἀεργίυεα οἵ, τά ποντι βακε ς 
(55,200). ὔ 

δἐκβολίζ-ω, ὦγαρ ἄστυ, ἀσργαίεο, οἵ αι απ δαἀϊοϊρα ἰοὸ ἀπὴκ ἐὰν 
αὐτὴν ἐάσωμεν “-εἰ τὰς ἀδελῴάς Κ΄. ΠαΉ.(0.69.13). 

ἐκβομβ-έω, ἐμωμάδν ζογίἰ --εῖσα [30. φωνή] οὐρανὸν ἐζόφωσε 170. 
Τρ. Ταράδτά(Μ.05.364}). 

Ἐἐκβουλεύω, ἀευῖδε ῥίοίς, Ατοὶῃ, ρος, (ΔΕ. τοῦ. 5368). 
ἐκβράζ-ω, 1, ἐῆγοιν τ ρ; Ῥά55., οἵ ΙΌπ8 ἢ κηρύξαντος.. μετὰ τὸ 

ἐκβρασθῆναι [πιδὲ. ταί, τογ.2(Μ.6.7240); ΤΕΡΙΡΗ ὁ, ῥγορΆ. [οη.2(ρ.27; 
Μ.43.4168); 1514.}6].ἐρ}.1.114(}1.78.2:70} ; χποῖ,., ἔναρτ.λ.ε.τ.τίρ.6, 
το; Μ.86.24214}; 2. σαδὶ πρ, ῥγοάμεο, οἱ ἴῃ6. βαυτῇῃ γῆ..«λυμαντικὰ 
ζῶα ἐξέβρασεν ον. Οἰδηι.8.17. Πρ. οὐχ ἡ γῇ αὐτομάτως..«ἡμᾶς «- ει 
1Βα88.5ἰγμεί, πον. 2.τ(1,337Ὲ.; Μ. 30.400}; (Ομ γγβιλοηι. 10.232 τὴ. Η εὖ. (12. 
1048); χρόνος ἐξέβρασεν Ἰ516.ῬῈ].ρ}Ὀ.1.188(Μ.78, φοτα) ; 3. Ἰπίτϑηβ., 
φὴς Τονγιὰ; οἵ ψαῖευβ, ΤΠαι, Εσεεῖ,.47:3.--(2. τοάοὺ ; τηβά., Ῥτος 15. 
41(Μ.87.22600); 4. δοιί οὐϑῦ; τρεῖ., δὲ ἐχείοά τὴν ᾿Ενθύμησιν τῆς 
ἄνω σοφίας... ἀφορισθεῖσαν τοῦ ζἄνω» πληρώματος. «ἐκβεβράσθαι 
κατὰ ἀνάγκην [τεπ.λαένγ.τ,4.τ(}}.7.4804}; πρὸς τὸν παράνομον... 
ἐξεβράσθησαν ἔρωτα (Ὦτνπ.᾿ογη.4.1 ἠῃ πον (ο. 4550); 5. ῥεμίαίοα, 
βργομὶ ῥογε νεται τῶν κλημάτων ὁ βότρυς Ὀγτ. το δτί3.4548); 
6, τπιρᾶϊο,, ὑγεαΐ ομὶ τη; οἵ [πα θοῖν, Ρ411.}.} απες.3Β8(ρ.τ2τ.0; Μ.34. 
11048); 805., οὗ [Π6 ρούβοη, ϑορῆγ. Ημῆγιγννεὶ [0.8(Μ.87.34408); 
τηρῖ,, Οὐ δὴ Ὠδίαχε δἰΐοσ ΒᾺΠ ἐξέβραττε.. «σκώληκας (οττη. 
ΓΡ ογ.2(}]1,ο8.2644). 

ἐκβράσματα, τά, 1. ἐῤίηρε Ιἀγοίθη τεῤ, οὔδοριγίηρς, γεβίδε θαλάττης 
τὰ ἐ, (ει, ῥασί,2.12(}1.8, 40Ὰ}) ; μηεῖ, τὰ... κακίας ἐ, ΟΥ.“οτητηῃ ἔχ. 
(21.12.2730); τῶν αἱρετικῶν τὰ ἐ. Οντ, Π». “1.201 20(ρ.44- Μ.74. 
120) 2. εαςηρ5 πὴ ρ ἰχθύων ἐ. ... γίνεται ἘΡΙΡΗλαον.30.34{0.382.2; 
Μ.4τ.4720). 

Ἐἐκβραχυπλοῦτος, ροίτηρ τοὶ φιρίελῖν, Ογτ. 4τι.73(5.3320), ΠΟ]. 
ἔου ἐκ βραχὺ πλουτῶν; Λαθετῖ ἐν βραχεῖ πλουτούντων). 

ἐκγαλακτόω, μ885., δὲ ἐπγηεά τηΐο τπῖἰ, ΟἸει), ραεά.τιδίρ.ττ6,28 
Μ.8,53044). 

Ἐἐκγαμίζω, σίυνε τη τιαγγίαρε, ἘΡΙΡΗ.μαον.3ο.τϑίρ.357.16; Μ.41, 
4264). 

ἐκγεννάω, δεψεί ὅοὴ ἀπὸ γαστρὸς ἐκ τῆς ἡμετέρας οὐσίας σε 
ἐξεγέννησα (τ 1π6.10Ρ.5(}1.88.,2568). 

ἔκγονος, δογῊ οὗ, φργμηρ ἔγον; 45 βιῦβι.; 1. ργαμάεϊιἰά, τπ60]. 
(ντενν οἵ Ῥπευπιδτογηδοῇο) εἰ ἐκ τοῦ νἱοῦ λήψεται τὸ πνεῦμα..-«πάππος 
ὁ πατήρ, καὶ ἔ, ἐστιν αὐτοῦ τὸ πνεῦμα Αἰἢ,.ερ.ὅεγαρ.4.τ(Μ.26.6270}; 
οἵ, τὸ πνεῦμα. .«.οὐκ ἀδελφὸν υἱοῦ, οὐκ ξ, πατρὸς ἘΡΙΡΒ. λαον.δ2.4(0.302. 

20, ν.], ἔγγ- Μ.4τ.τοκ 30); 2. ἢρ΄., ΞΒΡΙΓΌΔΙ σόη ; οὗ οΥἹοβέ τη το δία ἴὸ 
ΒΙ5ῦοΡρ 80 οτάφιποα τη, Βδβ.ρ,8τ(3.1748.; Μ.32.45374}; 3. τπξῖ,, 
οὐςῥνίηρ νοητὰ τῆς ψυχῆς ἔ, Μίοτῃ, ἐγ! }.4.2{(ρ.48.3.; Μ.18.808) ; 6.7.4 
(Ρ.75.20; 1290); ΑΤἢ, σεν, 4(0.4.1; Μ,25,4210}); τἀγαθὸν... "ἑνὸς ἔκγονον 
αἰτίου ϊοπ, τ. η.4.το( ].2.717Ὰ}; ἐδ,4.2τ(7244}. 

ἐκγυμνάζω, ἐχεγείξε, ἱγαΐη, βρ᾽τιτια!!ν, ΜΉΤ, "ν.1.4. ἰε 7οδ(ρ.514. 
20; Μ.τ8. 4058}. 

Ἐἐκγυναικόω, ἡπάκε ἐβομίμαϊε, Οοττα. ΟΡ ὁγ.τ(Μ,08,2408), 
Ἐἐκδαμάζω, ἀονηαίε, τηασίον, ΤΉΘΕ, })Ή.7:7(2.1τ9:). 
Ἐἔκδαρσις, ἡ, ἥαντης, Νεςοῖ, Τλάγ.6(}1.30.18288). 
ἐκδεδιῃτημένως, ἀϊδεοίμίεἰν, ἱμκηγίομεῖν, ΤΠά τι. 2: ἐπὶ Πιά.01. 

(1.330 ν.]. ἐκδιαιτεώμενος). 
Ἐεκδεδίττομαι, ἰεγγίξν, Ογτο δ αἰ.τ(3.4744. 

426 ἐκδικέω 

Ἐἐκδέησις, ἡ, ῥείομ, Τυναρτ ἤν εντ ο(ρ.17.12; Μ.86.244:4). 
Ἐξκδειμάτωσις, ἦ, ἐέγγο;, ΤᾺΠσΟὐγγ».2ο(ρ.146.27; Μ.47.82). 
ἐκδεκτέον, 076 τημδὲ ἰακε ἂς γιραμπίηρ, ἐμίενῤγεῖ, ΟἼξα ραφά, τος 

(Ρ.99.28; Μ.8. 268.) ; οὐ κακίας, ἀλλὰ δυνάμεως ὄνομα...ἐ. νὰ. εεἰ.26 
(ρ144.1τ; Μ.9.7000)}; [ἰα..4.5.τ4{(Ρ.160.10; Μ.0.620.); τ. 09.1.37 

(42; Ρ.48.24; Μ.14.070). 
Ἐἐκδενδρόω, εἶδαν οὗ ἱγδός, 70.184]. εἄγοη.12 ῃ.502{(Μ.,07.4418). 
[]έκδεσμέω, γπαξκε ῥίμάτηρ, δεεαγε, ΤΕ αβτι πον (Μ.18,7240)). 
ἐκδέχτομαι, 1. τρατί ἔον, ἐχροεῖ; 650. Π|6ὸ αἴτοῦ ἀοαῖῃ, Βαγηντοιτις; 

"οὐμεθα..«τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐν ἀγάπῃ 20 ἰθη.12.1..1 {πιδῖ Ὡαροί. 
τι. 6(}1.6,4610); 164, 41α].ς.4(}1.6.4888)}; (γε. 5.29: τοί }.60.8ς57}}: 
ΟρΡΡ. τεοεῖνε σα ον, 2 ριη.20.3.; 2. κου ποχὶ; ΡΤΟΡΙ., αὐἀ͵αερΉϊ, 
ΟΥ̓ Ν υ55. μον, (Μ.46.868.). 

ἐκδημαγωγέω, ῥγοείατγ ῥιδίτεῖν, Τα). 5}. δοῤΥιι3ι(Μ.86.2}24). 
ἐκδημτ-έω, 1. ἐεῤαγὶ ({γοη1)} ἃ. ἴῃ ρέῃ. ἐ, τῆς..πατρίδος Ματο. 

Πιας, Ρονρ.δ; ΤὨΡὨν] χε ρεμί(ρ.470.5; Μ.112.0274}; Ὅν τἈ15 ΠΠἶς 
τὴν τελευταίαν ἐκδημίαν ἀφ᾽ ἡμῶν “-σας τ, ΝᾺ 2.6}.62(Μ,37.1248}: 
ἐ. ἀπὸ τοῦ σώματος ΟΝ ν55.6}.2(Μ.46.101320}; 1 τ λιγεἰ ατ(3.τ20 1); 
πρὸς κύριον ἐ, ΙοΜρΟΒΟΠ.  γαίϊ, τ82(}1.87.3ος 50}; ΤΠῚρΡ} ΤῈ. ἐγ .τὸ 
(ρ.49.5); οἱ ΒΜΜν «-οὔσα γὰρ τῶν τοῦ σώματος, ἐνδημεῖς πρὸς τὰ 
κρείττονα 0.1), ο11.8,το( ΜΝ ο6.7160) ; 215.0.υ(7268}; 2. ἱγατεὶ ἀϑγοαῴ, 
δὲ Ἰῃ εχτίθ, 1.8. οὐχ εατῖῃ τῷ κατὰ θεὸν “-ἥσαντι ἀντὶ τοῦ γενέσθαι ἐκεῖ 
στιν, 85,6 ρ.2(Ν1.46,1ο0132.}; 8. ἰγαυεῖ, ρο οἱ, ποῖ. διὰ τῶν ὁρωμένων: 
πρὸς τὸν ἀόρατον --ήσωμεν ὙΠάτ αὐ εεϊ. 4(ρ.110.12.; 4.813). 

Ἐἐκδήμησις, ἡ, ἐσραγίπγε, 56. ἔγοιη 1, [ὁ ΜΟΒΟΒ, ῥγοί ῥγα!. 
(0.92). 

ἐκδημία, ἡ, ἀοραγίεγε; ἃ. ἔτοπὶ Ὀοάᾶν, οὐ [Πἰφ τελευταία ἐ. τ. Νά. 
6}.63(Μ.37.1248}; τοῖς. 2 οὐ. 5:6 ἀπὸ τοῦ σώματος ἐ. ἐνδημίαν πρὸς 
τὸν κύριον 1(,07.7.21τ(}}.3ς.7844)}; ἡ ἐντεῦθεν ἐ, Ἐριρῃιἑαεγ.59.το 
(Ρ.376.5; Μ.41τ.10338); ὕντ ετό: τ(Μ.69.8 178); 170.}}..8..}.Ξο( Μοῦ. 
1228}; Ἐ. τιεῖ,, ἢ ῥσνψεσ, ἤέρἐι οἵ πλϊπα τὸ να δι᾽ εὐχῆς πρὸς θεὸν. 
ἐς ΟΥ ΝαΖ.ρ.6(}1.37.200); Ἐναρτγι Ροπῖ.ογ.46(Μ.70.1176}0}; Ν1]. 
Ἐπίορ. 2(Μ.79.τορῦΒ); τῆς πρὸς θεὸν ἐ. τε καὶ ἑνώσεως ἡ προσευχὴ τῷ 
νῷ γίνεται πρόξενος ο.1}.ἀο»ῖ.τιτοί Μν06, 5618). 

Ἐἐκδιαίνομαι, δεεονηε πᾷ, Τιδορτ. Ππσπορὶ. (Μ.86.τϑτός), 
ἐκδιαιτ-άομαι, 1. ἐΐνε ἴῃ. απ μά ϊφείρ δά ταν, ἱπχιυστοιοῖν 

Ἑβραίων... πλήθεσιν ἔτι ταῖς παλαιαῖς ἀγωγαῖς ἐκδεδειῃτημένοις ἴδιικ, 
ἦ..ε.1.2,22(Μ.2ο.648); σῶμα ἐκδεδιῃτημένον ἄρτι.. «σωφρονεῖ ΘΕΓΙΆΡ,.. 

απ. τϑίρ.37; Μ.40.0120) ; ἐπιθυμίαις “-ὦμενος Α5τ. Δ) ἀοηι(Μ,40.. 
τ658); Τπαῖ, “1.6: 38.(2.143:); 2. ἐονγμρὲ ὑπὸ τῶν ἐπαίνων...τὰ ὦτα 
ἐκδεδιήτηται ὅγη6 5.  ΡΉ.2(ρ.7.1το; Μ.66.1ο0568)}. 

Ἐἐκδιαίτημα, τό, μαῤϊίαίίον, Ἰὰς. 15.461 το ἢ ,(Ά1.24.3734}.. 
Ἐἐκδιασώζω, ῤγέξεγυε, ἜΠατ. στα, ἐαη1.5.0(0.342). 
Ἐἐκδιατρίβω, Ξςίαν, Ξογομγη, ΑἸΉ ὦ, “πο. Βε(Μι. 20.910) Ῥετῃ. [.ν 

ΟΥ ἐνδιατρίβω. 

ἐκδίδωμι, 1. το ῆοχ., σίθθ Ομ 561} ερ, ἀδυοίσ ΟΠ πο} ἡδοναῖς σφᾶς: 
αὐτοὺς ἐ. (6Π|.«ἐγ.7.τδ(ρ.67.2; Μ.9.532Ὰ}; 1ϑπϑ.0.(,4.20(0.120.5; Ἀ]. 
20.11770}; ὁ τῇ διακονίᾳ ἑαυτὸν ἐκδιδούς Μας. Αδρ.0».0(}Ὲ.34.8608) : 
δουλεύειν μᾶλλον διὰ τὸν θεὸν ἐκδόντες τῇ ἀδελφότητι ἑαυτούς ἰὰ. ῥεγῇ. 
ο( ἢ. .34.8481}) ; 855. ἐκδεδόσθαι νηστείαις (ηθτ. 0. 5.5. ,.τϑῴρ.86. 
14; Μ.20.1077λ}; πιο. σφᾶς αὐτοὺς... ἐκδίδοσθαι ἡδοναῖς ΟἸόγῃ ῥαεέ. 
2.τοίῃ.214.23 ; Μ.δ, 5124}; α. ΡΥΘΡ. τοῖς. «σφᾶς αὐτοὺς ἐκδεδωκόσιν 
εἰς ὄλεθρον ᾿ΓΠα .χη..47 τη (σε (1.61); 14.5.64: κία. 401); Κ΄. απ το 
(Ρ.376.2}; Ρ455. βασιλέως..«πρὸς τὸ φιλάνθρωπον ἐκδεδομένον 1515. 
υ.(5,4.3τ(Ρ.129.27; Μ.20.1 1866}; [πἰγάη5. πρὸς οὐδεμέαν παραμυθίαν. 
ἐκδέδωκεν 0. ΔΙ οΞΟἢ,  γαϊ. χ71(Μ.87). 2040Ὰ}); 2. ἡμιογρνεί, ἃ. ἸΠ. σει., 
ΟἸδη,.ον.6,τό(ρ.  ογ.4; Μ,0.377Α}; τινὲς δὲ τῶν ἑρμηνέων. ...ἐξέδωκαν 
ὅτι... Ολγον Ῥαβεμ..22(Μ.02.τοϑαν) ; ἵν. 650. γεμιδν, ἐγωηίαίε ὁ Σύμ- 
μᾶχος ἀντὶ τοῦ ᾿ἠφανισμένοι᾽ ἐξέδωκεν 'ἔρημοι᾽ ΟΥ. [5.3.5 1η [«απ1.(0.2:2. 

6; Μ.13.6280) ; 1 τι|5.6.1..3.2(ρ.143.ττ;.Μ.24.07700}; Τάτ, [)λαη.0: 24(2. 
1230); 3. ἰεἰ οὐ, οππτῖξ ἡ γλῶσσα τῇ τροφῇ πιεζομένη..-«τὴν προφορὰᾶν. 
ἐ. τεθλιμμένην (Ἰοτη, ῥαφά.2.τ(ρ.τό2.11; Μ.8. 4Ο0Ὰ) ; 4. αππομηεο, αὶ 
ῥιυιέτε, τὰ..οἰγιτοχ (ρ.436.2; Μ.8.7528}; διὰ προφητῶν μελλούσης αὐτοῦ. 
θεοφανείας ἅπασιν ἐκλάμψειν ἀνθρώποις ἐξεδίδου θεσπίσματα ἴδτι5,6,{}!. 
1.13(0.73.28; Μ.,24.8528}; οἴδ.2.17(0.126.18 : 0378}: 5, εατέ, ῥι δέτε 
᾿Ιωάννης.. ἐξέδωκε τὸ εὐαγγέλιον Ἰτοη.ἤαόν.4.τ.1(Μ.7.8 458); ΟΥ 
κοῖς ΜΠ τίρ.3.8., Μ|.12.8204); 6. ἀεγίυο, Μακχ.ρ. (ΝΜ οτ. 330}: 
δελονα Μᾶχ.ε}.2(Μ οτ. 4088}; 7. {τ΄ Τιαῖ. εοηζονο, δείαἶιο ομπθϑοὶξ ἐν' 
τῷ ὄρει ἑαυτὸν ἐκδέδωκεν τ Μασ ταί (τ. 284ς.}.}2.16(Μ.}}1,.7}.2624}. 

ἐκδικ-έω, 1. οἱπαϊοαιε, 7μδεϊν ; ὈΙΞΠορ᾿5 οὔϊος, Ἰρῃς Ῥοῖνε.τ.2: 
ΟἸΕ56}1, Β45.6}.207.τ(3. 2000; Μ.32.7608}; εἰς τὸν σταυρὸν ἀνελθὼν' 
[5ο. (ὨΒΓΙ517.. «πᾶσαν «τἦσας τὴν κτίσιν Οτ Απεορμνρ. (Μ 88, 
τ8404}; 2. εμαρπέρτον Ὁν τἈΚΊΩΡ τὴ ρΡ ἃ οαπ56: ἰγατῃ, Οτι λοι. 4.14 19 
1} ἐγ (ρ.12ο.τι; Μ.13.4210)};}; ΔΑ ερ. Α4ερ.1αϑχ2(Μ.25.568.)}; ἀου- 
{Ὑ|π|65, 1. το(π 608) ; αἵρεσιν “οὧὥν ἐξῆλθε τῆς ἐκκλησίας 1΄.1)105.3(Ρ.48.. 
9; Μ,25.4848); πίστιν 4 ἀεεν.27(ρΡ.24.1τ2; Μ.2ς.4«ὅδαΑ): Τὰνν, ΟΠ τνβ.. 



3 , 

ἐκδίκησις 

πονη.48.2 10. Μ|) (7 Δοδο); 3, ἀεξεμά βασιλεὺς κατασκευάσας οἰκίαν... 
ὡς ἴδιον ἔργον ἐ. καὶ περισώζει ΑἸἢ ἦπε.το. τ(}].25.1120);. 7 Ν δ εἰ 
“Αἀεμτο(ρ.9.28); Οβγον Βαξεῖ, Ὁ. 30 2(}1.92.τοοδΟ); 4. εἰαῖμι τὰ ἄλογα 
ζῷα διὰ σφραγῖδος δείκνυσι τίνος ἐστὶν ἕκαστον, καὶ ἐκ τῆς σφραγῖδος 
“οεῦται {]6πι.6χε. Τμάοί, 60.13.0; Μ.0.6078); τεῦ, Νονατῖίαιν ἐπι- 
σκοπὴν..«μὴ ἐπιβάλλουσαν αὐτῷ “τε (ογη. 4.1 π|5.}.6.6.43.0(}1.20. 
6208) : τὰ ἀλλότρια...“-ἢσαι ζὩγνβ,. ἤποη1.2.2. 5 10 Μ.(7. 252}. 

ἐκδίκησις, ἡ, 1. γευόηρο, υεηρεάηεε, Δ Ρλη πβτ(ρ.61.17}; ἘΡ. 
Γπιρά Ρ.Ἐι5.}.6.5.1.60(}1.20.4324); Ο τυ 5.ἠοη1,32.6 τη: Οδη.(4.325Ὲ)}; 
65}. οἵ σά, 7.1.ευ.5.3.. ἠδιτδιτ; θεὸς ἐκδικήσεων “4. Παμ. οἱ ἘΠεεί. τ 
(ρ.246.11); Ογγ.Ὀς.17:ο(}1.69.82185); 1.10.1). ἅγίενη. σο( Μ.00.13050) ; 
2. υἱπαϊεαιίοη, ἀοζοηες ἐ. ... τῆς ἀληθείας Τιδὸ ΜᾺρ.ἐρ.44(0.25.12; 
Μ.Ρ],..4.828Α) ; ἐ,. τῆς καθολικῆς πίστεως 1δ.τοῦ.τίρ.56.18 ; Ἰοο 20); 

3. ἰεραῖ γεῤγεξοηι αἴ οΉ,, αἀυόεα!ν οἱ τὴν ἐ. τῶν ἐκκλησιῶν ἀναδεξάμενοι 
(οά. 4.01. 

ἐκδικητής, ὁ, ἱμάϊεαίογν. ἐπατερίοι, οἵ ὅ. ῬᾺ] ἐ. τῶν ἀπεριτμήτων 
Α (Ραςς )Βεῖν.εἰ Βαμί.τ(ρ.118.6); ἰχοη,, οἵ Νοναίη ὁ ἐ, ... τοῦ 
εὐαγγελίου ζογη. Ὁ. πι5.}....6.43.ττ(}1.20.62τᾺ}; ἐ, κακίας, διάβολον 
Το. ερ.καρ.7(Μ.85. 1840}; Ἰο ΤΠ ιώμαρ.3.το( }ἴ,04.13334}}; {ὙΦ ΠΔΠῚ6 
ΤΆτοΡ, ὕντῶς. κο(3.020). : 

ἔκδικος, ὁ, 1. ἐπαφη βίο τῆς ἀληθείας ἔ, Α΄ Ἐεὶγ.οἱ Ῥαμὶ, Θο(ρ,2ος. 
12); Βευβοίοοη ρ.Ό γ. 70.20.“8(20; Ρ.3δο.10; Μ|.14.66.40)) ; {τ. πϑτὴς 
7ατεῦ, ὕγτιῶς. ποί3.0530); 2... ἱεραὶ γεργοδεηίαϊίο, ῥεδίϊς αὐἀνοσαίε 
εἶδος ἦν δικαστῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ εὐτελῶν οἱ ἀγοραῖοι.. ὥσπερ εἰσὶν οἱ ἔ, 
κατὰ πόλεις τινάς Ατηϊλοη.“4ς.1τ0: 380(}1.8ς5.15770}} Ραϊ υ Οβνγ5. τ 
(ρ.9τ.5; Μ.47.51); οἵ ΟΠμυτοῃ συνεδρεύσαντες ἅμα τοῖς ἀποσταλεῖσιν 
ἔ. παρὰ τοῦ.. «Κελεστίνου Το. ΑὨτιεῤιχνς οἱ Ογγ.(0.33.12; Μ.77.1τ648); 
Παῦλος ὁ ἔ. τῆς ἐκκλησίας ᾿ΓΒαΥ Π,οοι,ἢ.6.2.ττ(Μ.86.1τ880) ; ΟΠ 8Ις, 
ἐαη.2; 10.232. 

Ἐἐκδισκεύω, ἰλγοῖῦ ομἑ [τοτὰ τοῦ ζῆν...ἐ, ῬΆΠοΒΙ ἤνειττ. τ δ, 

5934). 
ἐκδιφρεύ-ω, ἰἠγοιῦ ἤγομι α ἐβαγοί ; Ρα55.» ταεῖ., οἱ δαΐδῃ διὰ τὸ ὕψος 

τῆς γνώμης τοῦ ὕψους τῆς ἀξίας “-θείς Β8.5.36],0;.23.1(Ν].8.2690). 
ἔκδιψος, ὑεγν ἐμιίγεῖν, Μασ, Αοριἄοηι, 8. τ2(ΝΜ|.34.6228) ; τηρῖ. ψυχαὶ 

«οὐμηδὲ..«ταπεινούμεναι, μηδὲ ἔ, οὖσαι 1΄.«εαγτὶ.20(1.3.4.0204}.Ψ 
Ἐξκδιωγμός, ὁ, ἐχρείδτο ἐ. ... πυρετοῦ Βεταρ.ἐμεἦι,20.1. 
ἐκδίωξις, ἡ, ὁχρμίείοη,, Βορῆτ. Π.ἐρισγη,(Μ.87.31768). 
ἐκδορά, ἡ, Πανίηρ, Τάτ, α».7: 5(2.τ102); 14. αὐδεοὶ.ο(ρ.220.8; 4, 

οὩ 5}; Τ. ΟΡ μαεγ.(}.86.21Ὰ}). 
ἔκδοσις, ἡ, Ε. ῥιίτηρ ον, ἐργεαάίη ομὶ αἱ τῶν ὀρπήκων ἐ. Ὀγγ, 

Ο5.τ63(3.1038}; 2. τηϊεγργείαϊίοη, 8. ὀχεροδῖς ἔχει..«ἄλλας ἐ. τὰ 
προειρημένα {επὶ.5͵γ.2.τδίρ.159.14.:; Μ.8,1ο284); 10.6.τ4{ρ.480.17; 
Μ.0.3370); ]ο.1).ἀσηι.τ. (Μ.06.ς 57); Ὁ. φογείοη οὗ βου ρῦιτοβ. ἐ. 
τῶν Ἑβδομήκοντα ΟτοἸοη.. 5.5 τὴ {67.(0Ρ.120.12; Μ.13.4330}; 14.796. 
6.6(4; Ρ.115.7; Μ.14.2128)}; ΤΑΙ. β4.3(Ν1.25.2054)}; Ὑματίψι. 
43 1π| Κερ.(1.378}; α. ἰγαμοίαϊίοη, γεμἀθγίηρ, οἵ ἃ ΜΟΥ ΟΥ Ῥάββαρο, 
ἘρΙρμ.ἤαδγ.το.τ(ρ.218.1; Μι41.261.); νυ, [0.3.4(4.2828), Τάτ, 
Το τη ΓΚ ορ.(1.363); ἃ. ἐχῥοστίτον ἔ, ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 
10.0.0. Ε1.(}1.94.780)}. 

ἐκδότης, ὁ, ἰγαπδίαίον, ἘΡΙΡΒ ἀαεγιδε, 4(ρ.6.26., Μ.42.178). 
ἔκδοτος, σίνεη οὐεν, βηγγοηάον εἰ ἑαυτὸν ἔ, δέδωκα τῷ θανάτῳ ἴρτι. 

ΘΊΉΨ».4.2; ἴο ἴδε Τοτά, ἄν, λον Δ τ3(ρ.118.12); τὸ ΕΘ 8] 
Ῥαπιβῃχηθηΐ, 10. ϑ(ρ.175.8); αβρ. ἴο ρᾳββίουϑ δηά νῖὶσθ, (Ἰθιη ρας. 
2ιτοίρ.210.4; Ν.8. 5018); ἰάᾷ,ε!ν.2.4(ρ.2το.8; ἔνδοτον Μ.8,11368); τῇ 
ἁμαρτίᾳ Μας,Αδρ.0»,603}.34.8578); ΟΥ̓ Ν γββυυ, 10ς.(4.44.348λ). 

Ἐἐκδότως, ἐ. ἔχω δὲ ἱἹηποίϊτηεά ἴο, ᾿ς, πρός, Τυβί.ἀϊαί,80.1(}1.6. 

6880). 
Ἐἐκδουλεύω, δὲ επείατεί, 1 ͵ο0.).Β..} τε Μ οὐδ, ο2.}. 
ἐκδοχεῖον, τό, γεεερίαοίε, ΟἼςτα. ῥαεά.5.3(ρ.181.1; Μ.8,4376})}; πιθοῦ. 

Μάρκος μήτραν καὶ ἐ. τῆς Κολορβάσον Σιγῆς αὐτὸν.. «γεγονέναι λέγων 
[γϑ.ἤαεν.1.14.τ0}}.7.5934}. 

[ἘἸἐκδόχειος, γεεεϊοίηρ ἐ. κόλπος Ἰλῖοπ, ΑΥ,ς.}..15.6(31.3.3368). 
ἐκδοχή, ἡ, 1. πηάενείαματηρ ΤΏ} ἃ κονία ΤῊ 56Ή5ὸ, ἐμὶν γε ΠΗ, οἵ 

βορίατς οὕτως ὀνομαζόντων ἡμῶν τὴν πρόχειρον ἐ, ΟΥΟ βῥεῖηε.4.2.4 
(αι; Ρ.312.1ο; Μ.11.3648); 14, .0.1.15(0.1τ0.6; Μι.14.480); ὁ υἱὸς... 
κατὰ ταύτην τὴν ἐ, ἀγένητος ἂν λεχθείη ΑΤΉ. .“4γ.1.31τ(Μ.26.76}}}; τὴν δὲ 
σωματικὴν ἐ, --- παραιτούμεθα Ῥτος..75.8: 6 (7.87. το808); 2. ἐν- 
ῥεείαϊίοη (οἴ, ΠΙΕΡ,το 27), .Χ1,.[0.88(0.104.2); κατ᾽ ἐς κολάσεως Μαχ. 
φῃ ΤΠαϊ. το(ῖ.00.2808). 

ἐκδρομή, ἡ, 1. φονηηρ {(ογ 1, αὐἀναπερ, οἵ (Βεδὶ ἐκδρομὴν ὥσπερ 
τινὰ ἀπὸ τῆς τοῦ τεκόντος οὐσίας σημαίνει νγ. 70.5(4.4470; εἰσδρο- 
μὴν ΑὐΌοτ) ; πιεῖ, ἐκ τῶν μερικῶν. .«ὁὃ λόγος... προφητικὸς...ἐπὶ τὰ 
καθόλαυ..-«ποιεῖται τὴν ἐ, Ογτ. ρ.ιτοί3.6404); 2. ἀοραγίμγε, ἀδαίλ, 
ΘορΒτ. ΕΠ ἐριγη.(Μ.87.21τ848}; 3, οὐεποοί, ἢρ. ὥσπερ τινὰς περιττω- 
μάτων ἐ. Ὀγντολον βαδοθ 6{52.72). 

ἐκδυναμόω, ἀοφῤνίυε οὗ βοῖσεν, Οεσατα, τον, τ15{.{ρ.435.15}. 

427 
' 

ἔκθεσις 

ἐκδυσωπ-έω, 1. ῥμὲ ἰὸ δἠαμιε τὰς τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπειθείας “ὧν Ονγ, 
αἄον.τ(τ.58}; 1διφ(ιοοο); ποποα 2. ῥεγεῖδὶ ἢ ἀδικίης, ΠΗρβονίμηε, 
ῥγευαῖί προι, τοῖ. ργανευ; οὗ μηδὲ ᾿ὰ εἰ βοιηδηθ, Μασ Μρη.. 
αῤοῦν.3.0(0.72.5); ΤΟ Β τυ 5,μοη, 5(13.2130); Μωυσῆς ἐξεδυσώπει θεόν 
Ογγις. 4ο(3.71Ὲ}; 4. Ζαρε, Ο(3.6618); Λοας. Μο]. λον (ρ.00.17; Μ.77. 
1468}; 70. Επ|0.ἐοπεορὶ, ΒΛ χ(ἴ.οδ.τα46 5); ὅ. ῥεγοιαἄοθ, ἐΟΉῬΙΉΗΓΘ 
ἐξεδυσωπεῖτο ὑπὸ τῶν αὐτῆς..«συμβουλευόντων Ἰαβῖ. 5 ῥοί.2.(Μ,6, 
4448); ΤΒάτ. διδοῖ. 15.4.5: 14(}4.18.13400}; Ογτιαῴον,χ(1.308}; 1. 
Μαϊ.38(3.857Ὲ}; Βα5. 336 ].ογ.30.1(Δ1.8ς. 5264}. 

ἐκδύω, χηεά., οἰγὴρ οποσοῖ οὗ, ριοὶ δῇ; ταςῖ., Π ον Οἰδν.8,23.} γο ῖ, 
2 ογ σι 2(0Ε.15:53) ἐκδύσασθαι τὴν φθοράν (Ἰρι. δε]. τ(ρ.1476.0; Μ.0. 
7048}; ταῖ. Τὴρἢ.4:22 τῆς κακίας ἐκδυσάμενοι τὸν χιτῶνα 14 ῥασίί.ν. 
δ(ρ.1οφ.1ς ; Μ.8.2894); ἐκδεδυμένος τὸ» παλαιὸν ἄνθρωπον (ντ.}}. 
εαἰθεῖι,το.το, 

Ἐἐκδωματόω, ῥα τ ρ, Αραϊῃνυ,ν, ἢ τποίγν.61). 
Ἐξκδωμάτωσις, ἡ, εοηείγμε θη, δι ίηιρ Ἡρ, Αραῖμ...6γ. 1.120 

(ρ.61). 
ἐκεῖ, {)εγφ; ὁ5ρ. τη ἐδ τρονἱαἱ 10 ἐοιηε, ΟἹ». ἐνταῦθα, Διῃοπὰρ οσ. 

τ2.1(Ν].6,0134}; ἐνταῦθα μικρὰ λαβὼν ἐ. ... σύνοικόν σε ποιήσεται 
ΟἸδι φι. 5. 32(ριιδι τς; Μ.0, 6270); ΟΡ. ἐνθένδε, Ια. |γ.7.7(0.30.35; 
Μ. 4560) ; ἐκ «--- ὅλον δι᾿ ὅλου τὸ θεῖον δρασίς ἐστὶ Οὐ Ν, 55. 50.121 
(τ0.274.24; Μ.45.0814), 

ἔκξεσις, ἡ, ὀγεακίησ οἱ, δοίη οὔεν φυσικῆς ἰκμάδος ἔ. προσλαβό- 
ἡμενον Μοϊεί πα ποητινυιορ5.(}1.δ4.τοϑ46) ; πιεῖ, ἀντιφάρμακον τῆς ἐ. 
ΟἸδιη, ῥαεά.2.2(0.1τ68,-58., Δ1,8.4134). 

ἐκζητ-έω, 1, σεσλ οἱ “-ὦμεν τὰ εὐάρεστα.. αὐτῷ [3ς. θεῷ] τα ίδηι. 
45,5; Π14,4.2. Βανη.32.τ ττεῖτε τοὺς πεινῶντας ἨΘΙῚ."5.3.0.ς; τὴν 
ἀγαθὴν “-οὔντες μονάδα (Ἴοιῃ. ῥγοὶ (ρ.6ς.30; Μ,δ,2οΟΟ)}; “-οὔντες, 
τί ζητεῖ κύριος ἀφ᾽ ὑμῶν Βαγη.,τ.6; 2. 5οεῖς, α. ἴηπη., ΡΏΣΙΟΧ.ε.17 
(ρ.168); 3. ἀοπαμαᾷ αἡ ἀὐοομη οὗ, γεμεῖγε οὗ [56. (ἩΓ151] τὸ αἷμα 
“ἥσει ὃ θεός Ῥοῖνγς.6Ρ.3.1; {πΈι.4 α].ο5.4(λ6.6,7010); θέαϊ, ΤΊΩ οὶ 
ἀἰφιῖῖ..38 νο; ἤδπος 4. αυόησε, ΓΠΡΠΒη,ἐἄγοη τ ϑο( Μ,τοϑ.408Ὰ). 

ἐκζήτησις, ἡ, ἔ. ἰηφμῖνν, θα. μοι 5. 234(101461); Μ.20.3570)}} 
οἵ 8η8] Ἰπάρσειηξης, Π]άγηι ς.9:4(Ν|,39.12018)}; 2. σεσνεῖι, ΑΘ ἢ. 
υ«Ον.1}} τποίρ.81). 

ἐκζητητής, ὁ, Τηυοσραίον, ΤΊ Ὲ]} Αὐτουπἰοὶ. 3.4(Δ1.6.ττ 250). 
Ἐἐκξητικός, ἐμυσεσαϊίης, Μακε Τ Παὶ. κο( 1. οο.6ο48π, ν.1. ζητη- 

τικας), 

ἐκθαμβ-έω, 1. αἴπαδε, εἰμρεῖν, τ παυπ)βαημ ν,Β(ρ.22.2, Μ.1ο. 
1ο 778); Ερίρῃ.λαον,16.33(ρ.382.12; Μ.42.5844}); 2. ἐρνγτίν δράκων... 
τοὺς ἀναβαίνοντας...--ῶὧν ὅπως μὴ τολμῶσιν ἀναβαίνειν ΔΊ. ξδΡ}.4 

(Ρ.6γ.τ6). 
Ἐξκθαμβητής, ὁ, οη6 τοῖο ἰεγγῖβες οἱ ἐ. τῶν προβάτων ἸΣὈ1Ρ]γ. αν, 

7.16(ρΡ.420.20; Μ.42.661}). 
Ἐἐκθάμβωσις, ἡ, ἀἰξευνι πίνε σταυρέ, ἐ. τῆς φλογίνης ῥομφαίας 

ΒΟρἢν. ἢ07..(}1.87.3313}). 
ἐκϑειάζ-ω, 1, παῖ ἡηΐο ἃ σοί, ἀϊυΐμῖσε; ας τοῖς Ῥάρϑη ῥταοίίος οἱ 

ἀε γπρ στεαΐατοβ, αρϑίγαοι σοπορρῖβ εἴο,, Ο]ου. ῥγοίριτοιτς; ΝΜ. 
β.96λ}; ἐδ. π(ρ.40.0; 1658); Επι5.},0,γ2(0.236.5; Μ.20.13070}; ἸΌρΙΡ]!. 
ἐἠαενγ.33.8(Ρ.459.1; Μίι4τιβόρο ; Ὁ. ῥΡά88., οἵ ἄμ ὁ δοκῶν "ὕεσθαι 
τῇ συμβουλίᾳ τοῦ δράκοντος Τ( ο5. Νὰ, ἤ1αἰ. 3ο(Ν,.38,802); δ. τηοί. 
“πεῖς τὰ βρώματα....; θεὸς σού ἐστιν ἡ κοιλία ΟΥ.δον!.7.3 τὴ {47.(ρ.53. 
56; Μ.13.3321); 2. ἙΟΉ 655 ΟΥ̓ τ ΟΥ̓ ρας Οοά ἡ.. «ἀκόλουθος Χριστῷ 
διδασκαλία τὸν δημιουργὸν «-εἰ ΟἸοιη. ἐγ.τττί(ρ.24.1τ0; Μι8,7400); τὸ 
τῆς ἀρρήτου σοφίας ἐξεθείαζον [56. ΔΠΡ615] πέλαγος [1.ο. (ΤΙ51] 1 τ, 
Νίγε5, οεομς, (Μ|.46.11560); 3. δαίαὶ, γόθέγο, αἰἰμεῖγέ, (ΤΟΙ, ΣΕ . 5.11 
(ρ.3}2.24; Μ.0.1το58); 1 7υβιεολιν. τ30}1.0,265)); οων...-«ἀποστολικοὺς 
ἄνδρας Ἐπι5.}ι.6.5.17.2(}1.20.176Ὰ}; ὕγτ. {εεΐη π(65,1550). 

ἐκθε-όω, 1. τηιαἰε ἵμΐο α μοι, οἵ ρῬᾶρδηβ οἕ δὲ ἐξ αὐτῶν ὁρμώμενοι 
τῶν πραγμάτων --οὔνται (Ἰ6πι.}»»οὶ.2(ρ.19.27; Μ.8.968); 14..5|7.1,21] 
(Ρ.67.2τ; Μ.8,β2οα)}; Οτιλορ. 5.2 ἵν {6γ.{ρ.33.2; Μ.13.200Ὰ}; (θο, 
ῬΙς, ζεχ. Ο2(Μι,92.1 511); 2. ἀεὶΐν τὴν ἐπουράνιον μελετῶντες πολιτείαν, 
καθ᾽ ἣν “--οὐμεθα ΟἸοτῃ. ῥαδά.τ.τ2(ρ.149.4; 1.8. 3688); τῶν “-ουμένων 
νοῶν πρὸς τὸ ὑπέρθεον φῶς ἕνωσις ῖοπ. Ατοά,»:.1.5(}1,3.5030); τ 8. 

5(8034). 
ἐκθερίζω, γεα ρ γεν ; ονοῖ., Οντις. τ22(3.1548)} ἢ ΤΟΥ πὶ ἐξεθέρησεν 

Το Ἰὐυθυτηροο, (ΛΕ οὐ τ σοι). 
Ἐἐκθεριστικός, εαραδίο οὐ οὐ της οὐῇ εονηρί εἰεῖν ἐς ... 

θεοῦ λόγος Μαχ,φι, Τ αὶ. 2(ΜΟοο, ὕφος). 
ἔκθεσις, ἡ, 1. ἐχροστποη; ἃ. οὗ πυη68 κεφαλαίων σνστηματικὴν ἔ. 

ΟἸοπη.είγια τ(ρ.1το.26; Μ1.8.7044}; ὁ5ρ. οἵ βου ρύιγο, ὀχώρεσῖς, ἐδ. 4.1} 
(0.248.12; 1216Ὰ}; σφαλλόμενον ἐν τῇ τοῦ ἀποστολικοῦ ῥητοῦ ἐ, ἴδ». 
Α]αγεοὶ!. τ, (ρ.ττ.22; Μ.24.7378}; ιοά, γόον. ΒΒ Ὲς.(0.82.28); Ὁ. οἵ 
τρβομίηρ ἡ τῆς ἑτεροδόξου διδασκαλίας ἔ, (Ἰαοπι, εεἰ,2ο(ρ.146.8; Μ.ο. 
7138}; ἘΡιρ μι ἠαεν.72.1(ρ.256.3; Μ.42.2844); ΤΠ... 48:4}. (ποτό}; 
ς. ἴῃ ρβεῆ., ἐχρίαμαϊση, ἘᾺ5.Ί αγεεὶ],  τίρ.31.23; Μ.24.7:6}}} 

, « “- 
κακιας...ὁ τὸοῦ 



3’ 

ἔκθεσμος 

2. εἱαΐοη τὸν εὐαγγελιστὴν πεποιῆσθαι αὐτοῦ τὴν ἔ. Ἐλιι5....}.0.4{(Ρ0.412. 
24; Μ.22.66 5:0}; [π51.ἐση μὲ. τ2(Μ.6. 1516}; 3. φεἰηρ γον, ρμεῥίΐεα- 
ον; ἃ. ἴὴ βϑῃ, ἡ τοῦδε τοῦ δόγματος ἔ. 1υ5.υ.(0.2.23(0.50.26; Μ.3ο, 
ΙΟΟΙΑ); ατθαῖος μόνος ᾿Εβραϊστὶ.. ἐποιήσατο τὴν τοῦ εὐαγγελίου ἔ, 
ἘΡΙΡΗ ἦμαθγ.30.3(0.3328.3.; Δ1.41.4008); Ὁ, ε5ρ. οἵ ἀοοϊσιπα! οἰβῖε- 
Τιθηΐβ, ἐγεεά ὑπογράφεις οὖν τῇ ἐ, Δουκιανοῦ ΤΑΙ ἀ1α]. Τγίη.3.1 
(Μ.28.12044}; ἡ τῶν... Ἀρειανῶν ἔ. ἘΡΊΡΠἢλαεν.13.26(ρ.3οτ τς; Μ.42. 
4530}; Τῃαῖ,}.6.2.25.τ(3.881); 4. {Ππ||6Ὸ οἵ εὐϊςὶ οἵ Ηρθσϑοὶ, οα τησθο- 
ἐμ 6 }1τ6 σοπίτονασβυ, Μίασιη.δρ.  ] βτοτιαεί. 2(Η..3.7920); Μαχ Ῥγνν. 
(Μ οτ.2880); Απαβίρ.α, ἤζαχ.τ, (Νί.00.120})). 

ἔκθεσμος, τπατο εἰ, Ἀθποο ἡηοηδίγοις, ἀεργαυεί ἔ, σποράν ΑἸεπαρ. 
γέξ.τίρ.48,6; Μ,6,0764); οἵ Ἰαοϊαίσν, Ἐμ8.», 1. τ3(ρ.14.πτο; Μ.20. 
9288); ΡΏΠοϑβί. ἢ. 6.8. 4(}] ὅς. Κ60Ὰ}) ; τιδαξ. ἃ5 βιιθβῖ,, μηρία ξαὶ αεϊΐοι, 
1}.6.3(0.71.18.; 5330). 

Ἐξκθέσμως, πρἰαυξείϊν, Ἐπ|5.}.2.πιαίατο ; Μι2ι 40}; πηεαμοηΐ- 
εαἰὶν"; τοῖς δἸδοοἢ, οἱ ὈΙΒΠΟΡ, ϑυπεβ.ῤ.67(Μ.66.14130). - 

Ἐἐκθεωρέομαι, ῥὲ υἱεῖδίς, Οὐ Ν γ35.υ. }105.(Μ.44.3170). 
ἐκθέωσις, ἡ, ΤΙ ΟΕΙῊΡ ἱπίο α ροά, ἀοϊβεαίίοη; 1. ἴὰ ραραῃίδιη τὰς 

τῶν ἀλόγων ζῴων ἐ, Ἐλι5.}.6.2.6ζγ4α; Μ.21.1418); 2. τηγϑί. ὁ θεὸς... 
ἑαυτὸν ἐπιδιδοὺς... «πρὸς ἐκθέωσιν τῶν ἐπεστραμμένων Ὀϊοη.Ατ, ἐ.π.9.5 
(}1.3.ο120)}; 1ὁ.12.3(073Α); ἡ κατὰ χάριν τῶν ἁγίων ἐ. Μαχιορισε(Μ, 
01.338); ἡ δοθεῖσα πρὸς ἐκθέωσιν αὐτοῖς [30. ΔΏρῈ]5] κατὰ χάριν 
φυσικὴ δυναστεία εαἱ. [μα 6(ρ.156.2}; 3. ΟΠ γ50ο9]. ὥστε γενέσθαι 
τῷ μὲν κυριακῷ ἀνθρώπῳ... «τὸν πλοῦτον τῆς ἐ,, ἐκ τῆς πρὸς θεὸν 
συμφυΐας Τιδοπῖ, Ε]. Λίδρι, τ. τβ(}}.86.14680), 

ἐκθεωτικός, σἀείξνίηφ, τηνβῖ. δυνάμεις ἐ, Το, Ατ,4.5.2.7(ΜΜ.3. 
6454): ἐ. ... χάριν Μαχοσμ Τ μαί, (Ν].90,2728); 14πγνεῖ.22 οὐ (Δ ιοτ. 
6070); ἴπ ποχὶ νγοῦἹαὰ μέαν ἐνέργειαν τοῦ θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων, τὴν 
πάντων ἐ. τῶν ἁγίων, τῆς ἐλπιζομένης μακαριότητος Ἰᾷ ορτιδε(Μ.01. 

334). 
Ἐἐκθήγομαι, δὲ γοιτιφο ἰο ἔγεηαν, Ογύ. 70.3.4(4.2720). 
ἐκθηλάΐξ -ω, καγόες, "αΠ67 εἰ καὶ ἐκολακεύετο...τὴν ψυχὴν “των (τ, 

Μαρ ἱαὶ. (ἰγ.Ζ40}..}3.28(}}..}}..77.3184). 
ἐκθηλύν-ω, σηῶδε ἐβεηπίμαίς, [Β85.1ς,48(1.4170 ; ΝΙ.320.2008); τ. 

Ν85.γ65.3(Μ.46.677}); ΝῚ] ἐαόγε.34(Μ.70.76 10}; ταεῖ., ἀφῤγίυσ Ὀτοδὰ 
οὗ τὶς ροοάμδ55, ΟἸεπι, ραει.2.τίρ.155.22; Μ,8.384Α}: ρᾶ55., δέ ε[- 
7Ζενιΐηαίο ἀπάδει γὰρ τοῦ λόγου καὶ τὸ “εσθαι 1}.2.7(ρ.191.21 ; 4600); 
ἡμᾶς βούλεται 30. ὁ νόμος] μήτε κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὰ ἔργα, μήτε 
κατὰ τὴν διάνοιαν καὶ τὸν λόγον --ομένους ἴα, 5ἰγ.2.ϑίρ.1 55.323; Μ.8, 
10300) ; ππόνται...εἰς ἀνάνδρους ἐπιθυμίας ντ. 7ο.3,6(4.3214}; ΡΊΩΡΙ. 
Ῥα55., θη γεεδίοα, οὐέν Ἄρειος... ἔγραψε θαλίαν ἐκτεθηλυμένοις καὶ 
γελοίοις ἤθεσι ΑἸΒ, διον. 6(ρ.5ο.1; Μ.2:.4888); ἐκτεθηλυμένα ῥήματα 
14.,.4γ.1..2(Μ.26.570}; ψυχὰς...-κραταιῶς ἐπιτελούσας τὰ δόγματα, ἀλλὰ 
οὐχὶ... .ἐκτεθηλυμένας ὁ λόγος ἐπιζητεῖ ἘΒ45. [ς.26(τ.4οος ; Μ.30.1724); 
τὸ ἐκτεθηλυμένον τοογηαηϊο δεπαυίομν, ΟΥ. ἄροε.τδίρ.58). 

ἐκθηρι-όω, ΖΡ 1110 ἃ δεαςκὶ, ἡπταΐδ καυᾶσε, θ55.; ἵ. δοεοηῖ Πξ6 ἃ 
ῥέαξὶ , ΤὨτουρ ἸΔοϊαίτν, ΓΙοι,, ῥγοὶ. τοί(ρ.67.12; Μ.8,2048); [ῃχουΡῊ 
ϑίνίπρ ΤᾺΥ ἴο Ραβδίομβ, Ομτγϑ,0051.15.10 1ῃ Μ|.(7.2610); τπγουρα 
βίη, Δ, ἠοήμ1χ.Σ τη Ῥ ΜΙ (ττι 2844}; 2. δ οηγαρεά Φαρισαῖοι... οὕτως 
ἐξεθηριώθησαν, ὡς καὶ περὶ σφαγῆς αὐτοὺς βουλεύεσθαι (ῃγγνβ ἄορι. 
39.1 τη ΜΠμ(7.4325}); 1δ.39.3(3450); 1.62. 1(6100}; 3. δὲ φταυαρεῖν 
ὑεμὶ οὐ, ἐγαῦφ τοτίαϊν τὸ ἄλογον μέρος τῆς ψυχῆς τὸ περὶ ἡδονὰς... 
“-ούμενον (]ειη.  αφά.3.ττ(ρ.266.34; Μ.8,6284). 

Ἐἐκθηρίωσις, ἡ, δασθασεγν, Οοπβι. Πϊδς. αι, “(Δ 1.88, σοοᾺ). 
ἐκθλίβ-ω, 1. τφδεσο οεἑ, τι ΝΆ Ζ.6}.57(}.2;.1128Β); δάκρυον τῶν 

ὀμμάτων “πἰοντὸ ὕνΥ "5. Α7:τ(Μ.60.0520)Ἠ, [4.1α].38(3.8588); 
2. ϑημόεσα, σγδ ἢ, ΟΡ 55, ]Πθυυβαίθιη συνάξω τὴν ἐκτεθλιμμένην 
ΜΙ οι. 4:6 οἸτνβρ. {π|δι. ταί. τοῦ.3(}.6.7280) ; “Ῥατιογα! τοίρ.11.16; Μ.6. 
8280); τοὺς πειρασμούς, καθ᾽ οὖς ἐκθλιβέντες.. «ἐδοκιμάσθησαν Μεῖ, 
γέ5.1.δ(ρ.2τ6.14; Μ.41.11408); ὃ πατήρ μου...ὕβρεσιν αὐτὴν 8ς. 
μητέρα]... ἐξέθλιβεν ΜΙΟΝ ον οὲ “' εἶ. 3(ρ.2.26}); . τεῆοχ., ἐφιέσοῖς ὁπ α- 
561 ομέ, εχϊγτσαίε οὐθβεὶϊῖ τῶν ἀγγέλων τινὰς..,μηδέπω τέλειον εἰς τὴν 
μέαν ἐκείνην ἕξιν ἐκ τῆς εἰς τὴν διπλόην ἐπιτηδειότητος ἐκθλίψαντας 
ἑαυτούς (]6Π}.5,γν.7.7(ρ.35.4; Μι9.4650) ; 4. ἄγγελος “των ἀεείγογον 
αηξεὶ (χεῖ, Ἐχ.12: 12), ΜῈ]. ρας5.22 ρ.4.8; 5. (1,81. ἐμ βῆρο) Ἰη Π ]εὶ, αν. 
Μαρ.ϊαϊ. ({τ.Ζ40}..}1 ρτοθια (ΜΙ, ΡΙ,.77.1 508). 

᾿ἐκθριαμβεύω, ῥηδίϊτα αδνοιά, ῬαΒ. δριν, 66(3.558 ; Μ.32.180Ὰ). 
ἐκθροέω, ἰγομδίε, ῥογίμαγῦ, τογγίξν, ρος θα. (ρ.1:21.26}; μΡδ55.ν 

7 δνρι4.9, ΤΟ θαΉ.4.-. 
ἐκθρυλέω, "οῖξο αὐγοαί, ῥαϑ]εὶι, ὕγτ. [0.5.1(4.4500}; 14 ἀὐογ.τοίε. 

3434}; 5οοΥγ,ἦ,0.2.20.1(Μ.67.2760}). 
Ἐἐκθρύπτω, ερεγυαίε, Ογτιαίογ, (1.140). 
᾿ἐκθυλακόομαι, εον!ό βονίὰ ἔγορε τΠ6 συοθῖρ, ΤΟ πο5. Ναχιάέαί, τ4ο 

(Μ.38.10ς2). 
τἐκθυσιάζω, σαογίπέε, Ὅγαι, δ 1}.5.355. 

428 ἐκκηρύσσω 

περιέθετο, ἵνα τὸν κλέπτην διάβολον... ““ἢ ὁπλούμενον Ῥτοο] ΟΡ 07.4.2 
(Μ.6ς.7120). 

Ἐξκκαής, ἀγάεηί, [0.1) ἡνπαρ τ(Μ.94.τ28τ0); 14, λ0»5.4.33(Μ.06.6368). 
ἐκκακ-έω, ἐς μαϊμιἠεαγίεά, ἰσεε ἄξανὶ, ργοῖυ τοέανγ, ἔυ Τἤονι. ἃ 

(0.148); Τ᾽ οὐ 24(ρ.118.4}; ΔΙ νυ γμοη τ6(Μ,26.868.); [0.Ὁ. [.0.4. 
τἡ(Μν94.11774}; ς. ἰπῆπ. μὴ ““ἥσης ἀγαθοποιεῖν ἐν τῷ ποιοῦντί σε 
κακὸν ἄς Ρμεί.ος(Ρ.27.20). 

Ἐξκκακύνω, γευΐ6, 1514.}Ὲ}.60}.3.128(Μ.78.573}). 
ἐκκαλ-έω, τλξᾷ.; 1. εαἰΐ ομ δαίμων. ..ἐνεργῶν ἐν τοῖς ἐνθουσιαζο- 

μένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀνθρώποις, Εὐὰν «-εἴται ΤΏΡὨ] Απε. ἀνμοἰ.2.28(Μ.6. 
100174}; 2. καἰ, Ἰπεῖ!ο, ἱμυΐίσ; τὸ ἴονε οἵ νυ ͵βάοπι, (]δπὶ.ραφά.τ.το 
(ρ.145.1; Μ.8. 2600) ; εἰς σωτηρέαν τ. τ.β(ρ.120.1; 3201}; ἴο 5ἴη, 26.2.2 
(Ρ.1τ68,24.; 4128); Μοίἢ. 5 γρρ.2.5(0.22.15; Μ.18.5 68); εἰς ἁγιασμόν 
1Ὁ.3.το(ρ.38.8; 760); πρὸς τὸ πιστεῦσαι (Ἐχνπ,βονι 0.1 τ Δ11.(], 
5058); 3, π΄ ἰανν, σῤῥεαὶΐ (ὁ), ἀχαρ. Αςι2ξ:το ἐν τῇ ᾿Ρώμῃ θέλω 
ἀπελθεῖν... «κἀκεῖ δικάσασθαι «-οὔμαίέ σε Ατηπιοη.“4-:.25:τοί(Μιδς. 
15038); αἱρετοὺς δικαστὰς μὴ ἐξὸν “-εῖσθαι (οά. Αγγ.οὐ ; τοῦ, Αἴποαη 
ΟἸεσον ἐὰν δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν ἶϑ80. τῶν ἰδίων αὐτῶν ἐπισκόπων] -- σασθαι 
θελήσωσι, μὴ “-ἔσωνται, εἰ μὴ πρὸς τὰς τῆς Ἀφρικῆς συνόδους 1. 
125; [0.Μ8].εὐγοη.τ Ρ.340(Μ.07.πο8.). 

Ἐξκκάλυπτος, εἰγτρῥεά, Αϑδῖῃ.υ,Ον. 1. 5ο(ρ.28). 
Ἐἐκκάλυψις, ἡ, μηροίαϊηρ, ἀϊξεουενν, ΟἸδηλ, εἰν. χα. 2(0.13.20; Μ.8, 

7004). 
Ἐἐξκκάμπτω, ὑεη ἀσίση,, σεδηεῖὶ, Ἀταρῃ λον. 4.5(Μ.30.7ύ0). 
ἐκκαπηλεύω, 1. «εἰ, Ογτ, [0εἰ.58(3.245Α}; 2. αὐμἰογαΐο, βρογυεῦὶ, 

14..15,1τι6(2.1700}; 16. 5.4(8250) ; 1Δ.6ῤ.4ο(ρ.29.7; 52.2188). 
ἐξκκατάλειψις, ἡ, ἰεαυτηρ αἰοπε, ἀεγεϊτϊείϊοη, οἵ οασοῖ ψτποὰῖ 

ὈΙΞΠΟΡ τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν “[ππῶνι..«ἡ ἐ, (σά, 41γν..8 ([κιτς ἀφο ῖ- 
{μ|10). 

ἔκκαυσις, ἡ, 1. ἀὐιαϊησ, ᾿δαὶ, ταοὶ. μετ᾽ εὐνοίας, οὐκ ἐ. ἘΡΊοη.Ρ. 
Ῥοίγειτϑ; Ογτ, ᾿ξ. τ 25 (Μ.69.781Ὰ); 2. βαξδίομ τὰ πρὸς μῖξιν καὶ ἔ. 
ἁμαρτήματα Μείῃ.γε5.1.6τ(ρ..χ26.5 ; Ν᾽.41.1τ160Α) ; 3. αγάοιγ ἔ, ... καὶ 
κόλλησις τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ θεῖον Τ)ϊα. ρενζ, τ6(ρ.20.14). 

ἔκκειμαι, δὲ καξὶ οἱ; Ἰδπος δὲ ὀχεϊμα δά θεὸς.. «ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν 

ὑπάρχων ὁ υἱός, τῆς ἐπὶ τούτῳ λαμπρότητος οὐκ ἐκκείσεται ΟγΥ. 0.2.2 
(4.1628). 

Ἐἐκκεκαλυμμένως, τρ:ἀϊεριίςεάϊγ, ορομῖν, ΟΠτγβ.λονι.77.2 τη ΜΙ. 
(γ.1448); 14.Δον3.43.3 ἵπι τύ ον.(το. 4930); ΟνΥ, 70.5.3(4.4088). 

Ἐἐκκέλευστος, σγομδεί ἰο ατίϊοῃ, ὅγτιθβ..74(Μ.66.14408). 
ἐκκενόω, ἐιρὶν ομΐ, ῥομγ μέ; τοῖ, Ὁδηῖ. τ: 2, ρρ]Πεὰ ἴοὸ ΟΠ γῖβι 85 

Ὑγογα ᾿ἱποδιπαῖε τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ τὴν τὸν κόσμον πληρώσασαν 
δύναμιν, κατὰ τὴν αὐτοῦ παρουσίαν. ..ἐξεκενώθη᾽ δέ, ὡς μηκέτι 
σιωπᾶσθαι κατακεκλεισμένον ἐν ἀπορρήτοις Οτι εἑο ἦι απ τ Δ, 
χ7.2538})}; οἵ, 'εχίπαη τοῦ" ἀμίορι "46 ῥἰεμτατηε᾽..«ἦνε φα ἐγαὶ. ... 
πῖδὶ ἐμῖνι ἐχτηαηϊ δε πηρμεηίη, ἦθος δε ῥίεμτμάϊπο αἰυΐνϊ 
τρίγεία, εἰ “Ἰμρμἡ ας ςδὶ 56 έδφε αὐ ξονηῖαηι φεγυΐϊ", αβεγε ἐηι ἡμἰΐηε5 
ἐπ ἡ ἀετίαιϊς "ρίεμτ μη ῥοϊεῖσεοὶ, Ἰὰ απ. τ(ρ.το).2οἵ, ; Μ.12. 
98Α); 1δι(ρ.102.4} 930); οἴ, δηλοῖ. «τὴν εἰς πάντα τὰ ἔθνη τοῦ 
μονογενοῦς κληθεῖσαν ἐπωνυμίαν, καθ᾽ ὃ πάντα τὰ ἔθνη εὐωδιάζουσι 
πρὸς αὐτὸν τὴν αὐτοῦ φέροντα προσηγορίαν Οντι( πηΐ.τττ.(}1.69.127}} 
ν. μύρον. 

ἐκκεντέω, 2ῇήεγοε, σία, τεῖ, 5:46 οἱ Ὁ γδι δύο παρουσίας αὐτοῦ... 
μέαν μὲν ἐν ἦ ἐξεκεντήθη ὑφ᾽ ὑμῶν, δευτέραν δὲ ὅτε ἐπιγνώσεσθε εἰς 
ὃν ἐξεκεντήσατε Τιυξεῖ,ἠταὶ.32.2(Ν.6.5444); ἐῤ.64. (6254); 1διττβ.1 
(7404); Ομοϑβῖ, Ἔἐχορ, ἐξεκέντησαν δὲ τὸ φαινόμενον, ὃ ἦν σὰρξ τοῦ 
ψυχικοῦ (Ἰδηλ, ἐπε, { άοί. δ2{(ρ.128.3; Μ.9.6894Ὰ); ΜάτχςΕΙΙ. {γ.το3 ἀρ. 
Ἐλι5. Λ΄ αγεεϊ!.2.4(0.51.61.; Μ.24.8138); ὙΠαΙ ΤΠ ΥΔΟ], αρ.καὶ, [0.12:8 

(Ρ.323.2). 
Ἐἐκκέντησις, ἡ, ῥμίπηρ οἱ οἵ ἴπ8 ἐν εβ, [δ115.}.6.8.12(Μ.20.713Δ; 

Ρ.770.17 Ὠοτ.).. 
Ῥέἐκκένωσις, ἡ, ἐογηῤίείε ει ρίνίηρ; οἵ (ῃγχίδί, Ἐπξ,, 6.5 τ(ρ,214.8; 

Μ.22.3568); ἐ. τῆς ἐλπίδος ΤΑΤΗ, ἐγ: 140: 8(ρ.41). 
ἐκκεραΐζτω, ουεργίηγοτυ “τομένης τοῦ δράκοντος τῆς ἰσχύος ΜεΙἢ. 

φγητρ.διτ (ρ.ο8ις; Μ.18,1608); Ονχο Ζαο τοί2.6648). 
Ἐἐκκεχειρία, ἡ, γέ:}ίϊο, ἐμορη σοι τῶν πολεμέων ἐ, ΝΙ, Ἔχοτε.32 

(}1.70.760}}) ; 14. αρη. τ( 79, οδοον ; ἘΝῚ ρεγίςι.12.12(Μ.79.064:). 
Ἐἐκκηρυκτέον, 076 ηπισὲ ῥγοξόγῖδε, σχεονινηπιπίεαίε, 1514.Ῥο]. 0}. 

2.11τ4(Ν.78.5568). 
ἐκκήρυκτος, 1. ἐχεορηπμμεαίς ὦ ἐκκήρυκτος ἐκκλησίας θεοῦ (τ, 

Τμαύπη,ερ.εαη.2(Μ.10.1025}0}; 805., ΟΛπο,(3τ:4)εση.18; ἐν διὰ τὴν 
ἀσέβειαν γενόμενοι ΑἸΏ, ὀρ. ἐμέγεῖ, κ(ρ.174.12; Μ.2ς.2334); ἘρΙΡΗ. 
Παεγιδο.α(ρ.155.15; Μ,..2.5ο80); 2. γεοεεϊρά, νεῤμά αι ἐ, τῇ θεολογίᾳ 
πᾶς ὁ ἀλλοτριοεπίσκοπος ϊοη, Ατιερ.8(Μ.3.χοδοῦ) ; ον λης Μοπιλοηι. 
τ2λ(Μ.80.τ8 170}. 

ἐκκηρύσστ-ω, 1. ἐχομάς ἤγορι εἰσ γίρη!5 ὡς ἀθεωτάτους ἡμᾶς 36. 
᾿ἐκθωρακίζτω, ὐἴδαγη! ὁ κριτὴς [56. (ΒΥ 51] ἐδιωτικὸν ἱμάτιον ἱ (Ὠ ΤΙ. 185] “τἐτε Ταζιογαί. 27(ρ.28.4ο; Μι6,865Α); 2. ἐχείμάε ἤγονι 



᾿ , ἐκκλησία 

μήτε ἑαυτὸν τῶν ἄθλων τοῦ σωτῆρος “-“ἔτω []ετη. 4.4.5. ,Δ(ρ,τότ,20; 
Μ.9.6ο8Β); οὖς δεῖ ἐκκηρύξαι τῶν εὐχῶν τ Γαι, ἐρ.οαη. 5 }1.1ο. 
10370); ὃν ἡμεῖς συνόδου Χριστιανῶν “τομεν ϑγτιε5.6ρ. 5(Μ.66,132444}; 
48., ΟΥΥ, [0.3.6(4.328.); 3. ἐχεορμμμηῖοαίς, ΜΑΙς ἢ, ἐριΆΡ. Επι5.᾿..6.7. 
40.17(ΜΜ.20,7170}); ὅτι ΓδΌτΩ. ἐρ.εαη.2(Μ. το. ΤΟ28Ὰ}; ῬΏΙΠ]οβι.λ,6.2.1ι 
(Λ1.6ς.4768). 

ἐκκλησία, ἡ, εἰμεγελ; 
Α. 5 δὴ ᾿ἱπβιϊξιείοι ; 1. αἀεῇ, ἀπα ἀδϑοτιρέϊομ9 τὸ βούλημα αὐτοῦ 

[3ς. θεοῦ] ἀνθρώπων ἐστὶ σωτηρία καὶ τοῦτο ἐ. κέκληται ΟἸοτη. ῥαεά.τ.ὅ 
(ρ.τού.τι; Μ.8.2818); 1.517.7.5(0.21.25; Μ.0.4370) οἷτ, 5. ἄθροισμα; 
ἐ. παρὰ τὸ ἐκκεκλικέναι τὰς ἡδονὰς λέγεσθαι ειῃ. ἐγεαϊ.8(Ρ.408.22:; 
Μ.τ8.5400); ἐ. δὲ καλεῖται φερωνύμως, διὰ τὸ πάντας ἐκκαλεῖσθαι 
καὶ ὁμοῦ συνάγειν γτ. ΗἩ «εαἰδεΐ. 18.24.3 ἐ. ... ἡ διὰ τῶν ἡμετέρων 
ψυχῶν φκοδομημένη οἰκία τὰ, ἤογ!.10.2 τη Ἐρ᾿ (τ. 78Α}; τὸ ἄθροισμα 
τῶν ἁγίων τὸ ἐξ ὀρθῆς πίστεως καὶ πολιτείας ἀρίστης συγκεκροτημένον 
ἐ. ἐστί 1514 0}Ρὲ].6ῤ}.2.246(Μ,78.6854); Οντ, ρἰαῤ᾿ι( ξη,4(1.1530Ὰ}; ν. 
σύστημα; ΑΤΙΔΠ οἱ πλήθει τὴν ἐ, ὁρίζοντες, καὶ τὸ βραχὺ διαπτύοντες 
ποίμνιον (τ.Ν42.0»}.33.1τ(}}.46.216Ὰ}); 2. σπαταοίουβιίοβ; ἃ. ὉΠΙΤΥ͂ 
μετανοήσαντες ἔλθωσιν ἐπὶ τὴν ἐνότητα τῆς ἐ. Ἰρῃ Ῥ αι ,3.21 πιστοὺς 
αὐτοῦ, εἴτε ἐν ᾿Ιουδαίοις εἴτε ἐν ἔθνεσιν, ἐν ἑνὶ σώματι τῆς ἐ. αὐτοῦ 
14, ϑηηνγη.1.2; μία ἐ. ΟἸεπι.ρασά.τ.4{ρ.96.3; Μ.8. 26.) ; 14. ͵γ.2.1ὸ 
(Ρ.227.28; Μ.8.11724}; ΟΡ᾿. τ] ΡΠ Ποἷζν οὗ Πϑύξβιθβ φανερὸν οἶμαι γε- 
γενῆσθαι μίαν εἶναι τὴν ἀληθῆ ἐ, τὴν τῷ ὄντε ἀρχαίαν, εἰς ἣν οἱ κατὰ πρό- 
θεσιν δίκαιοι ἐγκαταλέγονται, ἑνὸς γὰρ ὄντος τοῦ θεοῦ...διὰ τοῦτο καὶ 

τὸ ἄκρως τίμιον κατὰ τὴν μόνωσιν ἐπαινεῖται. ...«τῇ γοῦν τοῦ ἑνὸς φύσει 
συγκληροῦται ἐ. ἡ μία, ἣν εἰς πολλὰς κατατέμνειν βιάζονται αἱρέσεις. 
κατά τε οὖν ὑπόστασιν κατά τε ἐπίνοιαν κατά τε ἀρχὴν κατά τε ἐξοχὴν 
μόνην εἶναί φαμεν τὴν ἀρχαίαν καὶ καθολικὴν ἐ, ... ἡ ἐξοχὴ τῆς ἐ,, 
καθάπερ ἡ ἀρχὴ τῆς συστάσεως, κατὰ τὴν μονάδα ἐστίν, πάντα τὰ 
ἄλλα ὑπερβάλλουσα καὶ μηδὲν ἔχουσα ὅμοιον ἢ ἴσον ἑαυτῇ 1.7.1 
(ρ.7γ6.ΞΠ,; Μ,0.552.,8); Βαβιεῤ.τότ.τ(2.2528 ; Μ.32.6208); ἐ, γάρ ἐστιν 
ἀπὸ μιᾶς πίστεως γεγεννημένη, τεχθεῖσα δὲ διὰ πνεύματος ἁγίου, μέα 
τῇ μόνῃ καὶ μέα τῇ γεγεννηκυίᾳ ἘΡΙΡΠι ΧΡ. βά δίρ.ποχ.Ζ2ι; Μ.42. 
Ἴ810}; τὸ γὰρ τῆς ἐ, ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλὰ ἐνώσεώς ἐστι καὶ 
συμφωνίας ὄνομα...τὴν ἐπὶ τῆς οἰκουμένης μίαν δεῖ εἶναι ἐ., καίτοι 
τόποις πολλοῖς κεχωρισμένην Ὀμγγδι ποῦν. Σ τὴ σον. (το.48,0); τὰς 
κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐ., μίαν νῦν ὀνομάζει, διὰ τὸ ἑνὸς εἶναι 
δεσπότου καὶ μίαν εἶναι τὴν πίστιν ἐν αὐταῖς... «ὥστε καὶ ἀναριθμήτους 
οὔσας, μίαν εἶναι ὕγγ. 5.44: τοί 1.60. 10418}); ἰγρίπεα Ὀν ομδ {8 Ὀετ- 
π8016 δα οα ΤΟΊΡΙΟ, 1α. οἰαρἐ.]ἐν.τ(τ. 3510); ΟἸνταρ, ἢ’. }εγ.4:6 
(Μ.03.6368); Β. ΠοΙπο55, ΜΙ Ροίνειρτοετα, ; τὴν εἰς τιμὴν τοῦ θεοῦ 
κατ᾽ ἐπίγνωσιν ἁγίαν γενομένην ἐ. ΟἸδχὴ.ο,γ.7. (ρ.21.22; Μ.9.4370); 
Βαϑ.6ρ.114{(3.207Γ ; 5204); Μαχιφι Τ βαί,623(Μ.9ο, 6650); ς. οαῖμοί!- 
οἷῖν ἡ καθολικὴ ἐ, ἴσπ. δρηνγη.8,2; τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολι- 
κῆς ἐ. ΜΟΡοίνε.το.2; ἐς ... καθ᾽ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἕως περάτων τῆς 
γῆς διεσπαρμένη ἴτεπιἦαεν.τ.το (1.7. 5404}; 1.4.1τ,δίδ85 4); (611. 
σἰν.7.17(Ρ.75.8; Μι0. Ξ48Α}); ἐκκλησίαι Χριστοῦ δι᾿ αὐτῶν ἐν ὅλοις τοῖς 
ἔθνεσι συστήσονται Ἐπι|5,4.6.1.τ(Ρ.5.7; Μ.22.20Ὰ}; Οντ 1, ἐαἰφελ.18.23 
οἷζ, 5. ἁμαρτία; ΟΡΡ. Πετεῖ. Ἀ55ΕΠ.}165 ἐπειδὴ δὲ τὸ τῆς ἐ. ὄνομα περὶ 
διαφόρων λέγεται πραγμάτων. ..«κυρίως δὲ ἄν τις εἴποι καὶ ἀληθῶς ἐ. 

εἶναι πονηρευομένων τὰ συστήματα τῶν αἱρετικῶν. .«-διὰ τοῦτό σοι νῦν... 
παρέδωκεν ἡ πίστις τό, καὶ εἰς μίαν, ἁγέαν, καθολικὴν ἐ." ἵνα ἐκείνων 
μὲν τὰ μιαρὰ συστήματα φεύγης, παραμένῃς δὲ τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ ἐ. ... 
κἄν ποτε ἐπιδημῆς ἐν πόλεσι, μὴ ἁπλῶς ἐξέταζε...ποῦ ἔστιν ἁπλῶς 
ἡ ἐν" ἀλλά, ποῦ ἔστιν ἡ καθολικὴ ἐ. τοῦτο γὰρ ἰδικὸν ὄνομα τυγχάνει 
τῆς ἁγίας ταύτης 1.18,26: 1Ὁ.1τ8,27; ἡ οἰκουμενικὴ ἐ, ΟοΉ 5. ἄρῥ. 
".320.2; ἀπὸ τοιούτων ἡ ἐ. συνείλεκτο, ᾿ΕἙλλήνων, μάγων, ἀνδροφόνων, 
γοήτων, ψευστῶν, ὑπούλων (Ὠγνθ. εχ ΤΉ ΒΦ. (5.340) ; 14. ς μέν. 
2.3(6.22Α); 4, ἤονε,54.2 τ: ΜΈ (7. 480.) οἷς. 5. 4.8 τηἴγα; ΤΟ γγϑ. 
7 μάκεἰ σοη!.τίτ, 580); Τύγνβ. επί. τ(3.780Ε)}; ΝΕ ρι.3.20(Μ.70. 
4858); δέχεται γὰρ ἡ ἐ. κατὰ πάντα καιρὸν τοὺς πιστεύειν ἐθέλοντας, 
ἐκκλείει δὲ ὅλως οὐδενὶ τὴν εἰς τοῦτο σπουδήν γτ. [5.5.4(2.8480}; τὴν... 
ἐ. κατὰ πρώτην θεωρίας ἐπιβολήν, τύπον καὶ εἰκόνα θεοῦ φέρειν... 
ὥσπερ γὰρ ὃ θεὸς πάντα τῇ ἀπείρῳ δυνάμει ποιήσας..-συνάγει καὶ 
περιγράφει... κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ...ἐ,, τὰ αὐτὰ τῷ θεῷ περὶ 
ἡμᾶς ὡς ἀρχετύπῳ εἰκὼν ἐνεργοῦσα δειχθήσεται. πολλῶν γὰρ ὄντων... 
ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν...μίαν πᾶσε κατὰ τὸ ἴσον δίδωσι... θείαν 
μορφήν Μαχονεὶ. τ(Μ οι, 664:0.-66 50}; ἅ΄. ἀροβίο  οἱτν, ν. ἀποστολικός; 
6. οτοᾶα] δἰπυιηβΈουβ οὐ ΞΟΠῚ6 ΟΥ 8}} οἵ {πὸ ἄρονα ποῖΐεϑ, οἵ. ἐγεάϊς 
1.«ἁ«Ξαποείαμε ἐεείεείαηι. ἢ ΗΠρΡΡ.ἱγαά. α}.21.τῦ; ΜΆγΟΕ]]. ἐρ,(ρ.258, 
12; Μ.42.385:0)}; πιστεύω... .εἰς..«ἁγίαν ἐ, καθολικήν δκκάδ. ἄρ. 
(ΗΠ 8}π Ρ.20) ; εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν ἐ. δγηιν. Η τον Ρ.Οντ. καί εεῖι, 
τϑ.22(Ν1.32.10444); εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐ, 
γα. ἘΡΙΊΡΉ απ. ττβίρ.147.14; Μ,4.3.2220}. δγρηδ ΝΟ Ρ(φ.8ο. 
15; Η.2.2888)}; πιστεύομεν εἰς μίαν μόνην ταύτην καθολικὴν καὶ ἀπο- 
στολικὴν ἐ. ΤΑΤᾺ πεν. (ρ.66.26; Μ.26.12328); ἢ, ἸπαοβΊγας  Ὀ}1ν 
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οὐδὲν ἐκκλησίας δυνατώτερον, .. «ἄνθρωπον ἐὰν πολεμῇς, ἢ ἐνίκη- 
σας, ἢ ἐνικήθης" ἐ, δὲ ἐὰν πολεμῇς, νικῆσαί σε ἀμήχανον...ἡ ἐ, 

οὐρανοῦ ἰσχυροτέρα (Πγγϑβ.α. χη τ. τί. 415,0}; τγοῖ, Μιιδειδ οἱ 
θεμέλιοι τῆς ἐ. οὐδὲ οὕτως [50. (ΠΤΟΌΡἪ ῬΕΥΒΟΟΌΤΙ ἢ 5) ἐσαλεύθησαν... 
ὁ τοίνυν διὰ ῥήματος τὸν οὐρανὸν στερεώσας...τί θαυμάζεις, εἰ τὴν 
οὐρανοῦ καὶ γῆς.-.«τιμεωτέραν ἐ, διὰ τοῦ ῥήματος τούτου πάλιν ἐτείχισεν; 
4 μσηι.32.1 ἐπ Δ ῤγῖμε, (3.628,0}; φησε ἐ, σα] δα ἃ χυουπίαίη (15, 
212} 14,.ςἱηίενρ.2.2(6. 200) ; χειμάξεται ἡ ἐ., ἀλλ᾽ οὐ καταποντίζεται... 
τὴν βελοθήκην αὐτοῦ ἐξεκένωσεν ὁ διάβολος, τὴν δὲ ἐ, οὐκ ἔβλαψε 
ΤΟ Βγνβ. με. χ(3.Ἴ01Ὰ,Β}; 8. ϑυμπεηαγν, οἷ, φογέι αμίοε φμὶ αὖ 
δεείθετα ἐπὶ κομεῖία, εἰγειηῖφης ταάιη τ θεγσεμι, ψιῖρρέε ἤγριαηι 
μαδόης αὖ ἀροςίοἰτε Ἰγαάίίτομονι, οἰ υἱάδγο ποῦς ἀομαης Ομ, 
παμ εἰ φαμάση! 8556 Πἀθη...6, εαπάρηρ βριγαηι 675 φμαῖ εξ ἔῆρα 
φεείοείαηε ογάτηαϊμοηῖς εἰ εἰοάτεμίτρις..., [τε ἤαεν.5.20.1(Μ.7.1177Δ, 
Β); τὸ ἀρχαῖον τῆς ἐ. σύστημα κατὰ παντὸς τοῦ κόσμου ᾿ϊπκεα νὰ 
ΘΡΟΒΙΟΙΠΙΣ ἰοϑοῆίηρ 85 ρατί οὗ ἔστὰς σηοςῖς, 1Ὁ.4.5..δ(1ο 778); 3. τε80}}- 
1ῃρ Οοἴῆςε; 4. ἴῃ σεῆ., οἵ Ἰγθὴ. ἤσθν.4.32.τ(Μ.7.1071λ}; διδασκαλεῖον 
δὲ ἡ ἐ. ΟἸεηι,  αεά.3.Υ2(0.280.27; εἰς καλὸν δὲ ἡ ἐ. Μ.8.6774}; Ομτγο. 
ἐχβη ᾿ς, 48: τ(ς.2040)}; Ὁ. 85 Τοϑοθου οὗ {τ}, οὗ. ῥγὸ βοία υέγα... 
Μά, φμαηε αὖ ἀροοδίοἰτς δεοίοδία ῥέγεοῤτί, εἰ ἀϊοιγίδῖ! μἰϊῖς φμῖς, Ἰτερ. 
ἠαόγ. 5 Ῥτοθι. (ΝΜ .7.8438); πο οῤογίεί οὐδε φιαογεε ἀρμα αἰἴος 
σεγτίαίεηι, φαμι ξαεῖίς εδὶ αὖ δείδια κιώμπεγε, 1ὖ.3.4 τ(8 5: Ὰ}); φαΐ 
δϑρὲ ἐσίγα υογταίθην, τὰ ἐπὶ ΤΗΣ σιεμὶ ἐχίγα φεείθϑταηι, 1δ.4.33.7(1ο760} ; 
μϑίχο ομῖρι δεοίθοία ῥγαει καὶ ϑογιαίερε: εἰ ἤαες δεξὶ ἑπτάμυχος 
ἐμεεγηα, Οἠγίς ϑαμίαης ἰμεριθῃ.. ορογέρὶ..«(οηβέρεγε ἀμίει αὐ 
δεείεδίαφηι, εἰ ΤῊ 6)1:|5 οἵμῖς δάἀμεαγὶ, 1. ς.20.1,2(11778--11784}; οἵνΟΥ. 
ῥγίπειι ὑγοδι. 2(ρ.8,27; Μ.11.1168); [6 ,ἐολῃ. 5. τῷ τη [6γ.(ρ.43.20; Μ. 
13.3174}; ΘΟ. όπος. ὉπΙξουτην ἰὴ ἀοοίτίηρ, οἵ, ῥγαφαϊοα! 0 Ή6}} 
σέο δεείθδιαε ππάϊφμα οὐηδίαηέευι, εἰ ἀεφιαίτπ ῥογδευεγαηίονη, εἰ 
ἐρειμοηέμνα μαροηίεηα αὶ ῥγορἠοίῖς δἱ ἂν ἀροςίοἰῖς, Ἰτϑὰ,ἤαεν.5.24.1 
(Μ.γ.966.,8); οὐκ ὀφείλει ἐ. ἐκκλησίας διαφορὰν ἔχειν ἐν γνώσει, ἐπεὶ 
οὐκ ἐστὲ ἐ, ἡ ψευδομένη Οτοάταϊ. τ(Ρ.120.5}.}; ἃ. ἀνοϊάϊπρ εἐχίσγοιτιθϑ, 
τεῦ, ΨΑΙθ τυ ἀπά Μασχοίοη, ἤγνβ.σας. 4.4{(0.114.4.; τ 4006) εἶτ, 5. 
ἀμετρία; τεῖ. Νοβίογαηβ. δ Πιοπορηγϑιῖθϑ τῆς ἐ. παρωσαμένης 
τὰς ἐφ᾽ ἑκάτερα. «παρατροπάς, μέσην τε καὶ ἀληθεστάτην τεμνούσης 
ὁδόν ΤΥ. ΔΊ ΤΠ ῥγαερ (ρ.1οό.3; Μ.οτ.14018}; ἐδι(ρ.100.27; τδοτ); 
6. τεῖ, βουρίυτο, [σϑηςἤαον.3.ττιδ( Μ.7.8854}) οἷζ, 5. στήριγμα ; φιλο- 
μαθῶς ἐπίγνωθι, καὶ παρὰ τῆς ἐ., ποῖαι μέν εἰσιν αἱ τῆς παλαιᾶς 
διαθήκης βίβλοι, ποῖαι δὲ τῆς καινῆς Ονγ.Η μαἰοεὶι.4.533; ταύτας μόνας 
μελέτα σπουδαίως, ἃς καὶ ἐν ἐς ... ἀναγινώσκομεν 18.4.35} ΟΠτν5. ἠοηὶ. 
ἕῃ 27Τ10,.3: 1(6.2828) οἷζ, 5. γράμμα; τοῖ. Ζαςὶ.4: αἱ δύο... ἐλαῖαι 
τῆς χρυσῆς λυχνίας, τουτέστι, τῆς ἁγίας καθολικῆς ἐ., αἱ δύο διαθῆκαι 
τυγχάνουσιν Μαχοφ. ΓΠαϊ.63(Ν.9ο.676})); ἢ. ἔογ ΓΒασοῃ δπα ἕδη ν. 
πίστις ; ἀῃα (Δα 0 ν. παράδοσις ; 4. οΥρϑηϊχαίίοῃ ; 84, ἰουπαφρα 
Ομ 5. Ῥεῖεσ Πέτρος, χωρήσας τὴν τῆς ἐ, ἐν αὐτῷ οἰκοδομὴν ἀπὸ τοῦ 
λόγου ΟτΚ(εἰς.6.77(ρ.147.18; Μ.11.14168); Πέτρον...τὸν διὰ πίστεως 
ὑπεροχὴν ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐ, δεξάμενον ΒΔ5. 1 ππ.52.4(τ. 
240Ε ; Μ.20. 5804}; ὁ μὲν Πέτρα καλεῖται, καὶ τοὺς θεμελίους τῆς ἀ, 
πιστεύεται αγ.Ν42.0γ.32.1τ8(Μ.36.1030); Χριστὸς. .«λέγει αὐτοῖς" χαῖρε 
Πέτρε ἐπίσκοπε ὅλης τῆς ἐ. μου «4. Ῥεῖγ.οὲ ἀπάγ.2(ρ.1τ7.20}; ἃ πατὴρ 
οὐτῷ Πέτρῳ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ νἱοῦ ἐχαρίσατο" ὃ δὲ υἱὸς... «ἀνθρώπῳ 
θνητῷ πάντων τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ τὴν ἐξουσίαν ἐνεχείρισε, τὰς κλεῖς 
αὐτῷ δούς, ὃς τὴν ἐ, πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐξέτεινε (Πγγκς. ἠσμι. 
54.2 ἦ:. ΜΠ.(]. 5480); ἐκ τοῦ Χριστοῦ σὺ [53ς. 8. Ρεΐο1) παραλαβὼν τὴν 
ἐν... καλῶς ἐκυβέρνησας..«ἀπόστολε Το. Μοι ἄγη ον. 4(Δ{.06.Ψ 
3020}; ἐδ. (3024); δ. ΔΙ ἴεΥθηΣ οτγάοιβ χρὴ οὖν τὴν ἐ, ... φιλόθεον 
ἔχειν τάξιν... «πρὸ πάντων ὁ ἐπίσκοπος ὡς ἄρχων περὶ ὧν λέγει ἀκονέσθω" 
οἱ πρεσβύτεροι τὰ κελευόμενα γίνεσθαι σπουδαζέτωσαν" οἱ διάκονοι 
ἐκπεριερχόμενοι τῶν ἀδελφῶν τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς ἐπισκεπτέ- 
σθωσαν....οἱ λοιποὶ πάντες ἀδελφοὶ τὸ ἀδικεῖσθαι ἀναδεχέσθωσαν ἐοηϊ. 
(Ἴεμι.3.67 ; τε: ]οηβῃΐρ Βεΐννεθη ὈΙΞΒΟΡ δα 15 Ομ ασ ἢ 85 Βεϊνγθεῃ 
Ἀυβραπα δη ψ]θ, Ατῃ ἀροΐ, 5 6ς.δ(ρ.03.12; Μ.2:. 2600); τάξις κἂν 
ταῖς ἐ,, τὸ μὲν εἶναι τὸ ποίμνιον, τὸ δὲ ποιμένας διώρισε" καὶ τὸ μὲν 
ἄρχειν, τὸ δὲ ἄρχεσθαι" καὶ τὸ μὲν οἷον εἶναι κεφαλήν, τὸ δὲ πόδας... 
τὸ δὲ ἄλλοτι τῶν μελῶν τοῦ σώματος ΟΥΝΆΣΖ,ον.32.το(Μ.36.185 8); 
(ἢγγϑβ. ἤσμι.30.4 ἴη στ ογ.(το.2740) οἷ. 5, χήρα; οἴνϊα, ἠορι.3.3 1] 
“εἰ ῤνέηε.(3.750 86}; Τουπηεα οα μοανοηὶν Πἰδγαγο ϊθβ, ΟἸδῖη, σίν. 6.15 
(Ρ.48ς.28; Μ,0.3280); ἔΟΥ 4]Π]ΘρΌΤΙ ΔΙ ἀρρ]οαίίοη οὗ ὕβηξ. 1, τὸ 
ΨΆΤΙΟΙΙ5. δαὶ, οἴἶδοες ν, ΟΥΟΝ νβ5.ἠσηι.7 ἐπ (απ. (Μ1.44.0138,0); οἵ, 
ἰάΜος.(Μ.44.3854}; 6. χεχαϊγοιιςηξβ ἔου Ὁπαγοί συ ]οῖβ, Ηθγπιυΐς. 
2.2.6 ΕΓ. 5, προηγέομαι; τοὺς δυνατοὺς λόγῳ καὶ βίῳ ὑγιεῖ χρωμένους 
ἄρχειν ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἐκκλησιῶν παρακαλοῦμεν, ...-καὶ εἰ ἄρχουσιν οἱ 

καλῶς ἄρχοντες ἐν τῇ ἐ. τῆς κατὰ θεὸν πατρίδος (λέγω δὲ τῆς ἐλ... 

ἄρχουσι κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστεταγμένα Οτος εἰς.8,75(ρ.292. εἴἵ,; 
Μ.11.τ6298,0}; οἱ τῶν ἐ, προεστῶτες τῆς οἰκείας ἀρχῆς ὑφέξουσι τὸν 

λόγον! καὶ μάλιστα οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ πλέον τὰς πικρὰς.. εὐθύνας 
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ὑπέχοντες (Βτγβ, ον ΜΙ, τ :22(3.70}; Ἰξατηίησ περᾶςα, 1.051. 
13.210 εΤτηνκ(αι. 6368); ἡ. γϑυυΥ Θ δεῖ γὰρ τοὺς τῇ ἐ, προσ- 
εδρεύοντας ἐκ τῆς ἐ. διατρέφεσθαι (ὑοηεὶ. ΑΡΡ.3.3τ.πΆ.; 6. ᾿Ἰπροτίαπος 
οὗ σδυχομοα. Τουμςα ὈΥ ἀροβ]ε8, ἃπα ῬΥο- οι πο λον {πᾶ1 οἱ 
Ἰοπις, 85 βουζορ ἃπᾷ οὔ τοποη οὗ ἀοοίσπαὶ ἐγασίτιοι, [τοη.ἤκ67.3.2. 
(1.7. 848 8-840Ὰ); 5. ὈΒΌΧΟΙ ἀπά 5ῖαϊε πότε κρίσις ἐκκλησίας παρὰ 
βασιλέως ἔσχε τὸ κῦρος ἢ ὅλως ἐγνώσθη τοῦτο τὸ κρῖμα ;.--«πολλὰ 
κρίματα τῆς ἐ, γέγονεν, ἀλλ᾽ οὔτε οἱ πατέρες ἔπεισάν ποτε περὶ τούτων 
βασιλέα οὔτε βασιλεὺς τὰ τῆς ἐ. περιειργάσατο Αἰἢ.ἢ...4γ.52(ρ.213.9.; 

Μ.25.756) ;; στο ρον ΕΗ ΒΌΡΟΥΟΥ ἴοὸ ΟἸΝῚ] ρΟνΟΥΠΙΉΘΗΣ, 
(Βγβ.ἤοηι.1 5.4 1ηι 9 ον (10.5488); 6. γΕΆΒΟῚΒ ἴου τεπῖονα] [τολὴ 
ΟΒατΟΝ : ἰἀοϊαῖτν, ἀνασῖοθ, σἠατίοην, ΟΥ.Π073.7.3 τη [6γ.(ρ.54.51.; 
Μ.13.3334}; 51η ἴῃ 98η., Μεῖῆ. ἰ6}γ.7(0.461.4); (οηδὶ. 4}}.2.τό.τ; δ. 
2.17.4; 7. [ΠΌΣΟ ῃ ΨΙ 15γ86] : 4, Ομαυ οι σοπίλδίϊοι, οὗ ΒΥ Πα ΡΌΡΊΙΕ; 
οἴ, τοῦ, 5. 44.:7-:12 τοῖς εἰς αὐεὸν πιστεύουσιν, ὡς οὖσι μιᾷ ψυχῇ καὶ μιᾷ 
συναγωγῇ καὶ μιᾷ ἐ,, ὁ λόγος τοῦ θεοῦ λέγει ὡς θυγατρί, τῇ ἐ. τῇ ἐξ ὀνό- 

ματος αὐτοῦ γενομένῃ καὶ μετασχούσῃ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ [τι5ι.(1αί. 
63.5(Ὁ1.6.6π10}; οἵ. αἰδγαλαι, δἰ ΟΡ ΘΉ ο7μ5 φιοι εδὶ σεοίοεία, Ττθυι. 
ἐαεν.4.8.τ(.7.0030}); οἵ 10.4.τϑ. Ξ(ἸΟ254}; οἵ, ὐςοεγηαυογμηΐ ΘΉΣΗΙ 
σεγηοηθη ἐο Ομγῖδίο ῥραϊγίαγομπαθ εἰ ῥγορἠείαο; ἀδηηθδδα δὶ απίεηιϊ δε- 
εἰεοῖα, μος δε, γγμείεμι ῥεγεερτὶ, 1δ.4.25.3(τοςτ0) ; ἥτις [5ςς ἡ ἐ.} ἐστὶ 
θυγάτηρ τῆς πάλαι συναγωγῆς ΟΥ.».11ὃ τθ αι (Ρ.2η8.1τ| Μ.13. 
6018); οἱ γὰρ παλαιότεροι καὶ ὁ νόμος τοὺς τῆς ἐ. προεξήγγειλαν ἡμῖν 

προφητεύοντες χαρακτῆρας, ἡ δὲ ἐ. τοὺς τῶν καινῶν αἰώνων ΜΕΙΠ, 
5γΌ}ρ.9.2(ρ.115.20; Μ.1Ιὅ,τϑ8ο0}; τὴν ἐ, τοῦ θεοῦ, πολλοῖς ἱδρῶσι... 
συνειλεγμένην, τοῖς πρὸ Χριοτοῦ τε καὶ μετὰ Χριστόν (στ ΝᾺ Ζ.07.,21,24 
(ΜΞ ττοθα); αΥ Ν ν95.ἠόηι. 5 τι Οαη}.(}1.44.868Α}) ; ἑερὰ καθολικὴ ἐ.» 
ἡ τὴν δεκάπληγον ἐκπεφευγυῖΐα καὶ τὴν δεκάλογον εἰληφυῖα καὶ τὸν 
νόμον μεμαθηκυῖα καὶ τὴν πίστιν κεκρατηκυῖα..«καὶ τὴν δεκάδα 
ἐγνωκυῖα καὶ ἐπὶ τὸ ἰῶτα (Ὁηεὶ. ρ.2.230.2; οὗτος γάρ ἐστιν ὁ 
χαρακτὴρ τῆς ἐ,., ἀπὸ νόμου καὶ προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ εὐαγ- 
γελιστῶν συνηγμένος..«τοῖς χρωμένοις εἰς σωτηρίαν κατεσκευασμένη 
ἘΡΙΡΗ εχ». Πἀ. περ. 525.2:; Μ1.42.8228); (ῃγγβ.μοηι.2.2 τὴ “σι ῤγῖηε. 
(3.62.8); παραδεξαμένη γὰρ ὥσπερ ἡ ἐ. τὸ Χριστοῦ μνστήριον διὰ 
γῶν. «ἀποστόλων, ὡς ἐξ ὁμοίας μὲν ἀδελφῆς τῆς τῶν ᾿Ιουδαίων 
συναγωγῆς, μήτηρ πέφηνε λαοῦ τοῦ ἐν προσθήκαις ἀεί,.. «προστέθειται 
δὲ ταῖς ἐξ ᾿Ισραὴλ ἀγέλαις ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐ. Ογτ. οἰαῤλι δη.4(1.1370,Ε}; 
Ῥ. ΟΒυτοῦ Ὁρρ. βυπαρόριο (ν. συναγωγή); τεῖ. Ρ5.9: 18, ΟἸαιη. 57.1.10 
(ρ.62.2; Μ.8.8134}; εἰ δέ ἐστί τις διαφορὰ ἐ. καὶ συναγωγῆς, τῆς μὲν 
κυρίως ἐ. ... ἁγίας καὶ ἀμώμουν τυγχανούσης, εἰς ἣν οὔτε ὁ ἐκ πόρνης 
εἰσέρχεται.. ἀλλ᾽ οὐδὲ Αἰγύπτιος ἢ ̓ Ιδουμαῖος, ἐὰν μὴ νἑῶν γεννηθέντων 
αὐτοῖς διὰ τὴν τρίτην γενεὰν μόλις δυνηθῶσιν ἐφαρμόσαι τῇ ἐ. ... τῆς δὲ 
συναγωγῆς ὑπὸ ἑκατοντάρχου οἰκοδομουμένης, ἐν τοῖς πρὸ τῆς ᾿Ιησοῦ 
ἐπιδημίας χρόνοις τοῦτο ποιοῦντος,...ὁ φιλῶν δὴ προσεύχεσθαι ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς οὐ μακράν ἐστι τῶν γωνιῶν τῶν πλατειῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ 
ἅγιος τοιοῦτος" οὐ φιλεῖ γὰρ προσεύχεσθαι ἀλλὰ ἀγαπᾷ, καὶ οὐκ ἐν 
συναγωγαῖς ἀλλ᾽ ἐν ἐ, ΟΥ0γ.20.τ{(0}Ρ.342.13-- 344.3; Μι1ι. 4170 -4δοᾺ); : 
Δ, (εἰς.5.6(}.132.2:; Μ.ττ. .8040); : ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀπόστολος εἰς τὸν 

Χριστὸν ἐκλαμβάνει καὶ τὴν ἐ. τό, 'καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν᾽, 
λεκτέον ὅτι οὐκ ἀπέλυσεν ὁ Χριστὸς τὴν προτέραν (ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω) 
γυναῖκα αὐτοῦ (τὴν προτέραν συναγωγήν) κατ᾽ ἄλλην αἰτίαν...ἢ ὅτε 
ἐπόρνευσεν ἐκείνη ἡ γυνή τὰ, εογη2.14,17 1. ΔΙΈ(0.325.7; Μ.13.12290}} 
ἰᾷ, λοηη.14.15 τη [ὲγ.(ρ.122.1; Μ.13.4240}; τὰ..«τῶν ᾿Ιουδαίων λέλυ- 
ται σκιὰ γὰρ ἦν' τὰ δὲ τῆς ἐ, ἥδρασται ἐλ. «1γ.4. 34{Ρ. 83.1|; Μ. 
26. 520}}); ψϑτει φκοδόμησεν ἐξ ἐθνῶν ὁ σωτὴρ τὴν τῶν Χριστιανῶν 
ἡμῶν ἁγίαν ἐ, ... τῆς γὰρ ἐν τῇ ᾿Ιουδαΐᾳ μιᾶς ἀποβληθείσης κατὰ πάσης 
τῆς ΚΈΡΟΟΝ λοιπὸν αἱ τοῦ Χριστοῦ πληθύνουσιν ἐ, (ντ. Η.εαἰοοὶ,. 
τϑν2ς» 15.18.27; (ΠΌΧΟΒ τῆοτθ ρ]ουσοιβ τα ΤοΉΡΙο, νυ σίαρα Οδη. 
2(1.560}; τοῦ, ΜΈ τας μόδιον... κέκληκε τὴν συναγωγὴν τῶν ᾿ΪΙουδαίων 
εὐνύφ᾽ ὃν μόδιον κρατεῖσθαι... ὁ λόγος οὐ βούλεται- τὸ ὕψει ἐπικεῖσθαι 

θέλων, καὶ τῷ μεγέθει τοῦ κάλλους τῆς ἐ. πάντας γὰρ ἄν, τῷ γράμματι 
τοῦ νόμου καθάπερ μοδίῳ κρατούμενος ὃ λόγος, ἐστέρησε φωτὸς 
ἀιδίου, μὴ διδοὺς θεωρίαν πνευματικὴν... «ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, λέγω τὴν 
ἐ,, ἤγουν τὴν ἐν πνεύματι λογικὴν λατρείαν, ἕνα πάντας φωτίσῃ Μᾶκχ. 
4. Τβαὶ.65(Μ.9ο.669.); 8. (μυτοὴ οΡΡ. ΠΕγαθν, οἵ, ἀρμὦ δος [5-. 
ἘἨΡΙΤΘΊΙΟ5] φωτάθρι ΕΥ̓ΟΥ͂, εἰ δεάιοίίο, εἰ νπαρῖσα ρἠαηίαςτα...ἴη δοοίερία 
αἰίση τηϊδεγαίῖο, εἰ γμ]σεγ φογιἶϊα, εἰ νμηῖας, δἰ υογτίαξ, ἴτϑὰ. Πα ξγ.2. 
31. “(Μ, χὰ 8258); ; ἄλλο δέτι ἔριν, ἣν [ἐν] ταῖς αἱρέσεσι προσκριτέον, ἄλλο 
χάριν, ἣν τῇ ἐ. προσοικειωτέον ΟἸρηι. - ἐγ. Ἵ. τόί(ρ. 71.12} Μο 5408}; τΡ. 

(ρ.74.232: 5458) ; ΟΒΌΤΟΗ Ἰαάρίηρ Πιογειῖςϑ, ΠΠΡΡ. Νοδι. ἐς, 235.12; Ἢ 
το.β048); προφάσει γνώσεως ἐπανισταμένων τῶν ἑτεροδόξων τῇ..- 
Οὐ. 70.5.8(ρ,τος, 5; Μοτ4.το6 4}; ΟΡΡ. Ὑδιβητηῖαπδ, [ἃ,( εἰς, ς.δι(ρ. δ. 
24; τι. 1 2778); μόνη... «ἡ καθολικὴ τοῦ θεοῦ ἐ. εἰς ἑαυτὴν συνεστραμ- 
μένη διέλαμπεν, μηδαμοῦ γῆς αἱρετικοῦ συστήματος μηδὲ σχισματικοῦ 
λειπομένου Τύχι5...(,3,.66(0.112.25; Μ.20.11448); 161. ΑΥΔΠΙΘΤῚ πῶς 
τῆς καθολικῆς ἐ, εἰσὶν οἱ τὴν ἀποστολικὴν ἀποτιναξάμενοι πίστιν; ΑΙ. 
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45.1.40 .}1.26.204}; ΙΔ οριδηενεῖ, δ(ρ.175.0; Μ.2ς.2364}); 14 ἀροΐ,δθε.6ο 
(ρ. Τ40.12: Μ,25. 3570); : τοῖ. ΜΗ ΒοβῺ, (ὑχ, [|.εαἰφεῖ ὁ. 835: τίς οὐκ 
οἶδεν ὅτι τὸ χωρίζον ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τὴν ἐ, ἡ τοῦ κτίσματός ἐστι φωνὴ 

ἐπὶ τοῦ υἱοῦ λεγομένη; ΟΥΝΥΒο ἔμ. 4(2 Ρ.27.11; Μ, 45. 652Α}; ὉΡρΡ. 
ἀνα] σὲ μογοϑῖος, Οὐηοὶ, ἄρῥ.θ.12.1; ; οἱ ἐξ Ῥὐτυχέος καὶ Διοακόρου.... 
πολεμοῦσι τὴν μόνην καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν τοῦ θεοῦ ἐ, 'Γατ, 
Εδιτῃυ ργαεριρ.τϑπ.το; Μιυτ.14844)}; 20. (ρ.104.29; Ἰ400 0); Ορρ. 
5ΟΠ 51), Οἰεγϑ λον. ΣΙ, 5 1}1τὉ0. ἘΡρλα(ατ ὅ8ΑᾺ) οἷν 5. σχίζω; 9, ΟΡΡ. 
Τυδαίπηι, ραρσαηίΐθπι, ἀπ ἤρτοδν, οἵ, πάπα οὐἰαοπενι ἐεείοςια βοία 
Ῥώγαρ σον! ζαννϊεαιονέ... [μάφεῖ σμίξη ) 1} ΠΟῊ ΘΟ ΥΜΉ ἢ. ἬΘΗ, ΦΗΤΉΗ 
γεκερογιομί ΘδΥδΊΊ), [}ὲ7}] φμοὶ οὔεγίεν ἀδο, σει ἩΘῴΗ6. ΘΡΉ165 
μιαεν οί σον} σγπαφψοβαθ, ἱτεη, λαεν.4.18, 4(Μ. : ἸΟ27Α)}; οἱ μὲν ἐν τῇ 
ἀγνοίᾳ τὰ ἔθνη, οἱ δὲ ἐν τῇ ἐπιοτήμῃ ἡ ἐ. ἡ ἀληθής, οἱ δὲ ἐν οἰήσει οἱ 
κατὰ τὰς αἱρέσεις ΟἸΘ..5.7.7.16(0.71.5; Ν.9.5404); ἐκ τοῦ κατὰ τὰς 
θυσίας νόμου περί τε ᾿Ιουδαίων τῶν χυδαίων περί τε τῶν αἱρέσεων 
μυστικῶς διακρινομένων, ὡς ἀκαθάρτων, ἀπὸ τῆς..«θείας ἐ., κατα- 
παύσωμεν τὸν λόγον 1Φ.7.18(ρ.77.4; 5538); οἷν!“ πάν.οι ΚΠ) τάίρ δι, 
τ1); 10. (Ἰιτβταῃ σοτημ! {168 ἢπ ΟἸΤ1Ὸ5 αἶδο ΠΆ]166 ἐ,, ΤΟ ἴδηι, Ρυ θιη.; 
[τεη.ἤαογ.3.5.4(1.7.8548); (]ει).5.}».7.χ2(ρ,54.16; Μι0 δοι0)}; (ομϑὶ, 
43}}».6.12.3 

Β. μένε απᾷ ΟΒυτοι; 1. ΒΥ ἢ, ἃ5 Ὀεἰοτιρίπα ἴο κἴμι, ἴσῃ, 
Ρμίαάορτοειη.; ΠΥ ΕΥΥ οὗ ἀπὸ τῆς ἐπωνύμου Χριστοῦ ἐ. Οτ. 
(εἰς.8.16(0.2323.20; Μ.11. 5408); ΡΠ ΟΔτρ.ρ.οϑιι. [Ἃ ἐοῤ.τοί]. 8, 
4330}; φκοδόμησε πος. Χριστός] τὴν ἀγέαν πόλιν, τοῦτ᾽ ἔστι, τὴν ἐ, ... 
τεθεμελίωκε τοίνυν τὴν ἐ. αὐτὸς ὧν ὁ θεμέλιος, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἡμεῖς 
ἐποικοδομούμεθα ὕγτ.1ς.4.2(2.0128}; 14Ἁ,ἀὐον.3(1.1008}; 1.60 η{.Ε}. 
Νεεὶ. τι 1.86.14088); 2. 5. Πα ς (ν, νύμφη), ἀηὰ Ψ 16 : 85 Λαδπὶ 
8πη6 Ἐνε ἀτὰ θατθηΐβ οἱ ἃ}} 16 π, 5οὸ (Ἐτῖβὶ πα (ἸΒΌΣΟΝ οἱ ἈΠ} σοοα 
ψοτκα, ΟΥ. [γ.4.5 τη 10.(0.520.21); ἐκ τῶν ὀστῶν αὐτοῦ [5ς, Χριστοῦ] 
καὶ τῆς σαρκὸς τὴν ἐ. συμφωνῆσαι γεγονέναι, ἧς δὴ χάριν καταλείψας 
τὸν πατέρα..«κατῆλθεν ὁ λόγος προσκολληθησόμενος τῇ γυναικὶ καὶ 
ὕπνωσε τὴν ἔκστασιν τοῦ πάθους...ὅπως αὐτὸς ἑαυτῷ παραστήσῃ τὴν 
ἐ. ἔνδοξον... «πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ νοητοῦ... 
βάθει τοῦ νοός, ὑποδέχεται δὲ καὶ μορφοῖ δίκην γυναικὸς ἡ ἐ, εἰς τὸ 
γεννᾶν τὴν ἀρετήν..«.οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἡ ἐ. συλλαβεῖν τοὺς πιστεύοντας... 
δύναιτο...«ἐὰν μὴ καὶ δι᾿ αὐτοὺς ὁ Χριστὸς κενώσας ἑαυτόν... «πάλιν 
ἀποθάνῃ κατοβὰς ἐξ οὐρανῶν καὶ προσκολληθεὶς τῇ ἑαυτοῦ γυναικί 
τῇ ἐ. ΜεΙἢ. 5 γη:}.3.8(00.35.11--36.3; Ν.1τ8.73..8}; τῶν οὖν γάμων ἤδη 
τετελεαμένων, καὶ νυμφευθείσης ὑπὸ τοῦ λόγου τῆς ἐ.,...καὶ εἰς τὸν 
τῶν μυστηρίων θάλαμον αὐτῆς παραδεχθείσης, ἀνέμενον οἱ ἄγγελοι τὴν 
ἐπάνοδον τοῦ βασιλέως, τῆς ἐ. ἐπαναχθείσης ἐπὶ τὴν κατὰ φύσιν 
μακαριότητα τ Ν γββιἤση!. 11 τη. ΟαΉΙ(}1.44.0074}; Χριστὸς εἰσῆλθε 
ἐν παραδείσῳ... καὶ ἐξέστη...τὴν σωτήριον αὐτοῦ ἔκστασιν, δι᾽ ἧς 

τὴν οἰκείαν σύμβιον ἐ. τέτοκε καὶ προσεκολλήθη ταύτῃ Απαδῖ,5,1165.12 
(Μ.89.τού4Α); ξύλον δὲ νόησον τὸν λαὸν τοῦ Χριστοῦ: ζωὴν δὲ τὴν ἐ," 
αὐτὴ γάρ ἐστι ἣν ἐκάλεσε ζωήν, ὡς μητέρα οὖσαν πάντων τῶν ἐν θεῷ 
ζώντων: ἣν εἰς τὸν αἰῶνα φυλάττουσιν ἐκ τοῦ ὄφεως τὰ χερουβίμ.... 
ὥσπερ γὰρ ὁ υἱὸς ὁδὸς ἡμῖν ἐατι πρὸς τὸν πατέρα..οὕτως καὶ ἡ ἐ. ὁδὸς 
ζωῆς ἡμῖν ἐστι πρὸς τὸν υἱὸν..«καὶ διὰ τοῦτο ζωὴν ὠνόμασε καὶ τὴν 
αὐτοῦ γυναῖκα, ὡς τὰ ζῷα ὑμᾶς ζωοποιοῦσαν...διὸ τὸ ξύλον ἑαυτὸν τῆς 
ζωῆς, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς ἐ.. ταύτης αὐτῷ ἀρθείσης ὑπὸ τοῦ πατρός, καὶ 
συνενδυθείσης τὸν ἐκ ζῴων τοῦ παραδείσου δερμάτινον χιτῶνα. ὅταν 
μὲν οὖν ὁ Χριστὸς οἰκεῖ ἐν ἡμῖν... «δερμάτινον χιτῶνα ἐνδύεται" ὅταν δὲ 
πάλιν τὴν λεγομένην ζωὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐ, ὥσπερ τινὰ δίσκηνον 
θεάσῃς" ὅθεν μὲν ἔχουσαν τὸ ἱερὸν ἱλαστήριον, ἔμψυχον σάρκα περιφέ- 
ρουσον τὴν τοῦ ἀμνοῦ τ.(τοδ40-τοῦ5Α}: 3. οροταϊηρ {πτοὰρὴ απὰ 
ἔογ πὶ, εἰν Ἰστοηλαε;.4.37}.7} 1.7. 11040); ΓἸειὰ, ῥαείί. 4.12{(0.201.13; 
Μ.8.6814); ἡ ἐ. γὰρ ὑπηρετεῖ τῇ τοῦ κυρίου ἐνεργείᾳ Ἰα.6εἰ.33(0.143. 
Μ0.γο8 0}; τιον. 26.3(ρ.460.24{ῈῸ : ΜνᾺ11. 5014}; 10.23.4{ρ.353.1; 

4024); τῆς δυνάμεως τοῦ κυρίου συμπαρούσης τῇ ἐ. 18.31.5(ρ.300.5} 
5530}; περὶ τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ [5ς. Χριστοθ), ἥτις ἐστὶ πᾶσα ἡ ἐ., 
ἡ ἐν αὐτῷ κυριεύσουσα...«μετὰ τὸ αὐτὸν σταυρωθῆναι Ατμυΐης δὲ ες ἐεἶγς 
21(}1.26.10218)}; δίαχιφι. Τα ΔΜ. ο.ΟΌ8.); 4. ἃ5. 15 Ροὰγ (ν. 
σῶμαν; ἃ. ἰῇ φόῃ., ΙρῊ. ΘΉΊΡΉ. 1.2 Οἷτ. 8. ἀνάστασις; σῶμα δὲ 
λέγουσιν...«τὴν τῶν πιστῶν ἐ. (Ἰδηγ, εἰ, ΞΟ(ρ.1 52.5.8; Μ.0.7240); τὸ 
σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ...τύπος..«τῆς ἐς ΟΥ. 7ο.τοι3πίο; Ρ.200.18.; 41.114. 
4600); ἐδιτο.43(27; Ρ.222.18; 2038}; ὁ κτίσας γε ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸν κατ᾽ 
εἰκόνα.. «ἄρρεν αὐτὸν ἐποίησε καὶ θῆλυ τὴν ἐ. ... καὶ καταλέλοιπέ γε διὰ 
τὴν ἐ. κύριος ὁ ἀνὴρ πρὸς ὃν ἦν πατέρα...καὶ ἐκολλήθη τῇ ἐνταῦθα 
καταπεσούσῃ γυναικὶ αὐτοῦ..«καὶ οὐκέτι γέ εἰσι δύο, ἀλλὰ νῦν μέα γέ 
ἐστι σάρξ, ἐπεὶ τῇ γυναικὶ ζἐ.) λέγεται τὸ ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ 
,ν,ἦ. οὐ γάρ ἐστί τι ἰδίᾳ σῶμα Χριστοῦ ἕτερον παρὰ τὴν ἐ. οὖσαν σῶμα 
αὐτοῦ..«καὶ ὁ θεός γε τούτους τοὺς μὴ δύο, ἀλλὰ γενομένους σάρκα 
μίαν συνέζευξεν, ἐντελλόμενος ἵνα ἄνθρωπος μὴ χωρίζῃ τὴν ἐ, ἀπὸ τοῦ 
κυρίου Ἰά.εονι,.1..17 1. 11 {00.325.31--.326.26; Μ.13.1252.,8}} ΑΗ. 
της. οἱ ες ἄν, κ(ἤ.26.0028) εἶτ, 5. μέλος ; οἵνἶδιτδ(τοοα}}); πᾶσαν τὴν ἐ, 

᾿ - 

«σπέρματος, ὃ σπείρει...ἐν τῷ 



5 , ἐκκλησία 

ἕν σῶμα τοῦ νυμφίου τυ, δου. 13 ἰη (απ. (Δ1.44. 1052Α); Οσηοί. 
“4.2. 8. 3; Ῥ. 85 ἢ15 ἤδβῃ ἐ. ζῶσα σῶμά ἐστιν Χριστοθ᾽. λέγει γὰρ ἡ 
γραφή: ᾿ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ᾽- τὸ ἄρσεν ἐστὶν ὃ 
Χριστός, τὸ θῆλυ ἡ ἐ, ... ἦν γὰρ πνευματική, ὡς καὶ ὁ ̓ [ησοῦς ἡμῶν. «ἡ 
ἐ. δὲ πνευματικὴ οὖσα ἐφανερώθη ἐν τῇ σαρκὶ Χριστοῦ, δηλοῦσα ἡμῖν, 
ὅτι ἐάν τις ἡμῶν τηρήσῃ αὐτὴν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ μὴ φθείρῃ, ἀπολήψεται 
αὐτὴν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ" ἡ γὰρ σὰρξ αὕτη ἀντίτυπός ἐστιν τοῦ 
πνεύματος... εἶ δὲ λέγομεν εἶναι τὴν σάρκα τὴν ἐ. καὶ τὸ πνεῦμα Χριστόν, 

ἄρα οὖν ὁ ὑβρίσας τὴν σάρκα ὕβρισεν τὴν ἐς Ζίφη1.14.2-4.: ς. ΟΜ γιδὶ 
τῆς Πε84, (Ἰοτη ῥαεᾷ. τ. (ρ.1ο2.2τ|.; Μ.8.2774}); πάντα γὰρ ταῦτα [3ς. 
Οδγιβειδει ἀοο )65]...διὰ τῆς ἐ. οἱ φίλοι τοῦ νυμφίον μαθόντες, 
ἐκαρδιώθησαν, ἄλλον χαρακτῆρα τῆς θείας σοφίας ἐν τῷ μυστηρίῳ 
κατανοήσαντες... ὃν γὰρ οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε...οὗτος σῶμα ἑαυτοῦ 
τὴν ἐ, ἐποίησε, καὶ διὰ τῆς προσθήκης τῶν σωζομένων, οἰκοδομεῖ αὐτὴν 
ἐν ἀγάπῃ...εἰ οὖν σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἡ ἐ., κεφαλὴ δὲ τοῦ σώματος ὁ 
Χριστός, τῷ ἰδίῳ χαρακτῆρι μορφῶν τῆς ἐ, τὸ πρόσωπον: τάχα διὰ 
τούτων πρὸς ταῦτα βλέποντες οἱ φίλοι τοῦ νυμφίου, ἐκαρδιώθησαν... 
κἀκεῖνοι ὡς ἐν κατόπτρῳ καθορῶντες καθαρῷ, τῷ προσώπῳ τῆς ἐ., τὸν 

τῆς δικαιοσύνης ἥλιον βλέπουσι το ο5.ἀοη. δ τὴ (απὶ|.(Μ].44.9404, 
Β); 1δ.13(τοτόΑ,8}; τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ ἡ ἐ., καὶ γὰρ πλήρωμα 
κεφαλῆς σῶμα, καὶ πλήρωμα σώματος κεφαλή (Ὦγγ5.}0:;.3.2 ἴῃ: ΕΡἢ. 
{11.108}; ἐΧαρ. τύογ.12:12, (Πτγϑ,ἦονι.30.1 ἴῃ: ΤΟον.(1ο.270Ὰ) αἰζ, 5, 
σῶμα; ν΄. κεφαλή; ἃ. ( τῖϑι δυϊηδτηρ Οἤθτοῃ ὥσπερ ψυχὴ...κινεῖ 
τὸ σῶμα οὐ πεφυκὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ κινεῖσθαι ζωτικῶς, οὕτως ὁ λόγος 
κινῶν ἐπὶ τὰ δέοντα καὶ ἐνεργῶν τὸ ὅλον σῶμα τὴν ἐ. κινεῖ καὶ ἕκαστον 
μέλος τῶν ἀπὸ τῆς ἐ. Οτ.(εἰς, 6. ΔΒ(ρρ.119.29-120.ς; Μ.11.137328)}; 16,6. 
7ο(ρ.151.28.; 14170) ; 6. ΟΠ τα τ5. Ὦ15 ΠΟΙ 6Υ5, ν, μέλος ; ἢ, τηνϑῖ. 
1ΠΊΈΥΡΙΗ. οὐ ΝΘΥΙΟῚΒ Τ ΘΙ] 6 Γ5 ἡ ὡραία λαλιά, δι᾽ ἧς τὰ χείλη τῆς ἐ. κατὰ 
τὸ κόκκινον ἐκεῖνο σπαρτίον εὐπρεπῶς ἐπανθίζεται τ Ν᾽ γβ5.}0»}.7 1η 
(αμὶ(Μ.44.020Ὰ}:; ἀροβί[65 15 πΟΟΚ, 16.(0326}{}}; πρόδηλον, εἰς ποῖα 
μέλη τῆς ἐ. ὁ τῶν ὀφθαλμῶν ἔπαινος βλέπει. ἀφθαλμὸς ἣν Σαμουὴλ ὁ 
βλέπων: ὀφθαλμὸς δ᾽ Ἰεζεκιὴλ... καὶ νῦν οἱ τὸν ἐκεῖνον τόπον ἀναπληροῦν- 
τες τῷ σώματι τῆς ἐ,, καὶ ἐπισκοπεῖν τεταγμένοι, ὀφθαλμοὶ κυρίως κατ- 
ονομάζονται 1.(0171)-Ὁ204}; ὀδόντων χρεία τῇ ἐ., πληροῦντων ἐν τῷ 
διαλεπτύνειν τὴν τῶν δογμάτων σαφήνειαν 1ῤ.(0250}; τῇ γὰρ [53ς, ὑπη- 
ρεσίᾳ] τῶν ὀδόντων, τουτέστι τῶν διδασκαλικῶν ὑφηγημάτων τὸ στόμα 
τῆς ἐ. συμφθέγγεται, διὰ τοῦτο πρῶτον οἱ ὀδόντες... «λούονται, καὶ οὐκ 
ἀτεκνοῦσι..«καὶ τότε τῷ κοκκίνῳ εἴδει τὰ χείλη περιανθίζεται, ὅταν 
πᾶσα ἡ ἐ, κατὰ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ συμφωνίαν χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία τῥ, 
(0288); ἀτελής ἐστιν ἐπὶ τοῦ σώματος τῆς ἐ. ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ χάρις τῆς 
τῶν χειρῶν ὑπουργίας διεζευγμένη..«χεῖρα δὲ νοοῦμεν πάντως τὴν τὰ 
κοινὰ τῆς ἐ. εἰς τὰς τῶν ἐντολῶν χρείας διαχειρίζουσαν 1}. τ φ(τοῦδο .- 
τοῦ94}; αἱ κνῆμαι τοῦ σώματος οἱ μαρμάρινοι στῦλοι, τουτέστιν οἱ τῷ 
λαμπρῷ βίῳ καὶ τῷ ὑγιαίνοντι λόγῳ τὸ κοινὸν σῶμα τῆς ἐ. βαστάζοντες 
δ.(τογ74}; ΟὨγυβιλονε σου τῇ Ερλντ. 150}; χάρις καὶ δύναμις, οἱ 
δίδυμοι τῆς ἐ, μασθοί Ῥτοο].ΟΡ ογ.17.3(Ὁ].6ς 8120); 8. παν] ρευ- 
ἱξοοιι πεοαββαῦν [οΥ [Μ1]]} πιοτη Ῥοτβμῖρ οἵ Ὀοάν, (Ἰδολ.5.},7.14(Ρ.62. 
τοῦ; ; Μ.0. 5214}; ; ἔστι γὰρ ὅτε πολλαχῶς αὐτὸ τὸ ἄθροισμα. . τῶν 
πεπιστευκότων ἐ, οὕτως ὀνομάζουσιν αἱ γραφαΐ, τῶν τελειοτέρων κατὰ 
προκοπὴν εἰς ἔν πρόσωπον καὶ σῶμα τὸ τῆς ἐ, ἀναγομένων. οἱ μὲν 
κρείττονες..οοὗτοι διὰ τὴν τελείαν κάθαρσιν καὶ πέστιν ἀποστερωθέντες 
τῶν τῆς σαρκὸς ἀτοπημάτων ἐ, γίνονται καὶ βοηθὸς τοῦ “Χριοτοῦ ΜΙΆ. 
5.}»1Ρ.3.8(0.37.τῇϊ,; Μ.18. 130); ΠΗ, σομτετηρ α ῖνο Δ ΠΩ͂ ϑοῖῖνε σαμ}}- 
(165 δι᾽ ἀμφ ον ξρη, προσήκει τῷ σώματι τῆς ἐ. πράττειν καλῶς, τοῦ 
διορατικοῦ τῆς ἀληθείας συγκεκραμμένου πρὸς τὸ δραστήριον τ Ν γ85, 
ἤσνι.13 τῇ (απὶ.(λ1.44.το578}; ἱ. θοάν οἵ (μτδὶ ορρ. ᾿σματοῃ᾽ οὗ 
εν σῶμα αὐτοῦ, οἱ ἁμαρτωλοί, καὶ οἱ τὴν ἁμαρτίαν ἐνεργοῦντες 
δαίμονες, ὥσπερ τοῦ κυρίου ἡ ἐ. οὐκ εἶπε δέ, ᾿ἥνωνται᾽, ἀλλά, 'κεκόλ- 
ληνται"" τὸ γὰρ ἕν οὐκ ἔστι παρ᾽ ἐκείνῳ...καὶ ἡ ἐ, αὐτοῦ οὐ μὴν ἤνωται, 
πρὸς ἑαυτὴν γὰρ διαφέρεται ΟἸνΙρ. οὐ 4τ:τ4{Μ.93.4454}. 
. (βυτσοῦ δηὰ Η. ΟΠοβὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ λαλῆσαν μετὰ σοῦ 

ἐν μορφῇ τῆς ἐ, ἩΙΠῚ.5191.0.1.1; ἡ δὲ τῆς ἐ, διακόσμησις..«διὰ τοῦ 
πνεύματος ἐνεργεῖται Βα5.,δ)ῖγ.29(3.34Α; Μ.32.1414}; τῇ ἐ. δεδώρηται 
ὁ κατὰ φύσιν ἔχων τὸ πνεῦμα ἶ5ς, (τ᾽ 51], τὰς ἐνεργείας τοῦ πνεύματος 
ὡς θεός... «τὸ γὰρ πνεῦμα τὸ ἅγιον...τῇ λυχνίᾳ, τουτέστι τῇ ἐ.», καθάπερ 
λύχνους τὰς οἰκείας ἐνεργείας δωρούμενον. λύχνου γὰρ τρόπον τὸ 
σκότος λύοντος, πᾶσα τοῦ πνεύματος ἐνέργεια τὴν πολύτροπον γένεσιν 
τῆς ἁμαρτίας ἐξωθεῖσθαι τῆς ἐ. ... πέφυκε ΜΆχιψα. Τἢαἰὶ.63(Μ.9ο. 
6728--1}). 

ΤΠ). Ῥτε- οχιβῖθηϊ (μεαν εν} ΟΒυτοι; 1. 65 ἢγβὶ οσραξυσο, Ηδετη. 
υἷς.2.4.1; ἢ πρωτότοκος ἐ, ΟἸοτη, »οί, ο(ρ.62.2ς ; Μ.8.1938); τὴν ἐξ 
ἀρχῆς ἐ. Ἁ. σἰγιτιτοίρ.ὅι.23; Μ.8.8120); 1ὁ.).το(ρ.65.2ο; ΝΙ.0.5288); 
οἵ. ποη «ἐπ αὐνεηίμ βαϊυα ον δ ΤῊ σαγηε Ξρομδαρι ἀϊοῖ απ ἐσοίθδίαηι 
βιίες, δοά αὖ ἐπί ο μριαπὶ ρεηπογῖς εἰ αὖ ἴρδα φοησ μος τεμάϊ.. 
ῥγίνια εἰθηῖμι ἐμ] οριθηία ἐοηργοραϊοηῖς φεείοείασ δία αὖ ΡΜ 
σμηΐ βορίία, πηάε εἱ ἀροςίοίμς ἀτεῖ! αεατβεαγὶ φοοἰοδίαμι πση ξοίηηι 
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δεν ὡρυπξίοἰογι ἡμπμάατποηίμη, ἐοὦ εἴα ῥγοῤἠείαγμι, Οὐ ἀπὶ.32 
(Ρ.157.14{{|ῖ; Μ,13.1344,8)}; Ναϊοπίϊηϊαι πρὸ καταβολῆς κόσμου... 
λέγεται ἡ ἐ. ἐκλελέχθαι (Ἰ]δτη.εχε. 7 μάοί. 4οίρ.110.23; Μ.9.6770)}; 
2. ἐ. πρωτοτόκων (ΗΠε}.12:23} οἴ, ὡροςίοἰογι ἡπαχίημις, φμῖ φεῖγοὶ 
γπμἰίας 6556 πο: φοἰμη ἰῃ ἐδγγῖς, 5ϑ εἰ ἔῃ σοῖς εεείοςίας, ἐς φεῖδι οἱ 
δϑρίθη φμασάαηι [οπαηηες ϑημοπογαὶ, ἱρδέ ἰαριοη Ῥαμίμς σε θά φησ 
υοἱθης 6556 φμαηάανι ῥγαείεγφα εἰΐατι ῥγιμε θογιον ἐεείεδίαηι ἀεὶ, 
Οτιλοηι. 3.5 ἴῃ Νι, (Ρ.11.5}1.; ΜΙ.12. 5960); οὗ. νο5 ἐγαΐπ 36. Ολείριμο] 
αὐ σαἰμίθηι, εὐηρσγεραὶ τη ὀεοίοδίαην Ἡης φμτέέμε ΘΕΡΟΥ ἐέγγαὩ}, δὲ 
αμέοηι ἀἴσηος ἐγμοίιι5 ἐδεουτς, ΤῈ ἐτείεσίαηι ῥγὴμη ἰόν, 1ὰ ἤοη. 
7 ἦε (ρΡ.53.24-τ-4.1; Μ.13.181908); ΔΙΠ,ἐρ, “ερ.  τδιχο(Μ.25.5 844); 
αν ΝΖ. ον. 8,6(}1.3ς.7068}; ιοπ. τόρ... (Δ1,3.11120)., 3. 1ῃ ἤράναι, 
85 Ἱποῖπου (οσ ραϊίουπ) οὗ φαγί ὶν Ομυτο ἢ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ 
πατρός. ..ἐσόμεθα ἐκ τῆς ἐ. τῆς πρώτης, τῆς πνευματικῆς, .-. τὰ βιβλίᾳ 
καὶ οἱ ἀπόστολοι τὴν ἐ, οὐ νῦν εἶναι, ἀλλὰ ἄνωθεν (λέγουσιν 5ζ(,εἐν}. 
14.1,2: εἰκὼν δὲ τῆς οὐρανίου ἐ, ἡ ἐπίγειος [Ἰσηγ.ςἰγ.4.8(0.2γ8.1ο; Μ.8, 
12718}; 1τ.6.χ4(ρ.486,4; Μ.0.320Ὰ}; 1Ὁ.7.1τ(ρ.49.19; 4008}; Οὐ οὶ 
44:0{.{Ρ.42} εἴτ, 8, νύμφη ; τᾶ ῥγήηε,τ, δ. 2(0.82.16; ΜΆ,11,1658}; χαρα- 
κτὴρ τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐ. τῆς ἀπ᾽ αἰῶνος οὔσης, κατὰ 
δὲ διαδοχὴν χρόνων...ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐνσάρκῳ παρουσίᾳ ἀπο- 

καλυφθείσης ἸΡΙΡΠ αηαειϑαρρὶ.(0.415.24; Δ8.42.6200}; Ογτἰς, συ σία, 
885Ὲ); Μαχ,»"γϑεί.(Μ.91.660Ὰ), 

ἘΣ, φουρίαζα! ἴγρεβ, ᾿νε εἰ δὲ καὶ ἡ Εὔα ἐπιτέτευκται τῷ ]αύλῳ 
εἰς τὴν ἐ, ἀναγομένη, οὐ θαυμαστόν, τοῦ Κάιν ἐκ τῆς Εὔας γεγενημένου 
καὶ πάντων τῶν ἑξῆς τὴν ἀναγωγὴν ἐχόντων ἐπὶ τὴν Εὔαν, ἐκτυπώ- 
ματα τῆς ἐ, τυγχάνειν, πάντων ἀπὸ τῆς ἐ, προηγουμένῳ λόγῳ γεγενὴ- 
μένων Οὐ, ῥυγίηε. 4.3: Τ1(ρ. 333, 258; τας .388.}); Ργοσ (εν τος 
87.2050}; τῆς ἐ. τύπον ἔχει, μήτηρ εἰκότως ἐστὶ τῶν ζώντων 1.3:20 
(σι70); Βδῦεξοσα, ΟἸδηλ,ρᾳεί, τ. (Ρ.103.12; Δ8.8,2708); Ογτ ρἰαρῆ,. 
(εη.4(1.1128}; Βδοῃοὶ “Λεία μὲν... ἡ συναγωγή, “Ραχὴλ δὲ ἡ ἐ. ἡμῶν 
Ἰαβε αταί.134.3(Μ.6. 1884} οἴ Ἰχρηἤαον. .4.21. 3(}1.7 .10464); ἑρμηνεύεται 

ἡ 'ΡῬαχήλ, θεοῦ ποίμνιον, ποίμνιον γὰρ τοῦ σωτῆρος ἡ ἐ. (γτ, δίαρ!ι. 

Ὅν ιν ΤοδΑ) ; ἴγρε οἱ ροηθὶς Ομ ῃ, ἐ.(2078); δμαθ (πὰ 
Κατ), ΟΠγυβ ἠοῖ. 3.4 ἢ Δ11.(η. 380-304); ᾿Ῥαὰβ ᾿πλατυσμὸς᾽ ἐρ- 
μηνεύεται, ἡ γὰρ τὸ πρῶτον πόρνη, νῦν δὲ σώφρων ἐ. διὰ τῆς πίστεως 
πλατύνεται ταῖς θεωρίαις, καὶ τοῖς θείοις νοήμασιν ΝΠ Ἔρβ.1. 5. 

Ἴ9.1050); Τπαζ,φι.2 14 [05,(1.302};}; Ὀγᾶς. οἱ (δηΐ,, ν. νύμφη; 
᾿ἀΔΟρΡΏτογ᾽ οἵ Ῥθ.44:11, Βεβιδορι ἴῃ Βε. λά( τό); Μ.29.400Ὰ}; οἷ, 
(ἢτυβ. ἐχρ ΐη Ἐς, ἡλ(5.τ18ς,0); Οντ,1)5.44:ττ(}1.60.10410); [νοτ᾽5 νης, 
σΕΙτδη. ἤσον.4.31.3(Ν}.7.το70Ὰ}; νῖνοὸβ οἵ Μοβὸς δῇ ἤοβεα, οἵἶψ. 
4.20.τ2(1ο042Α1{.}; Εχοαι5, οἷ, ὦ ἄδο ἱνῥες εἰ προ {μῖὶ ῥγοξσειομῖς 
δεείξδταε φαθ ὀγαὶ ξμείμγα ἐκ ρφεμείθι, 1δ.4.40. 4(τοῦγο}; [αἀπρὰ θα 
Τεχαβαίθιῃ, Ομ σνϑ. ἐς μίονρ.2.2(6.204} ; ΠΟΙΥΚ ταουπΐδίη, γεξς [5.61: 18, 
γε. 5.5. (2.885); Μοσηῦ (ΔΎ), ὁ.3.3(4574}; τεῦ, Ρ5,441:114, (αμλῦ. 
2112 διπλοῦς... ὁ τῆς ἐ. χαρακτήρ" ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη 
«ὐπᾶσαν δὲ τὴν τοῦ κάλλους δόξαν... ἔσωθεν ἐπιφερομένη" ἐν μὲν τοῖς 
βιωτικοῖς ἐκφέρουσα κατὰ τὸν Σολομῶντα, ὡς συκῆ, τῆς σεμνότητος 
τοὺς ὀλύνθους" ἐν δὲ τοῖς ἱερατικοῖς..«προβάλλουσα ὡς ἄμπελος τῆς 
χρηστότητος τοὺς κυπρίζοντας βότρυας ὕτος].Ο} ογ.6.3(}.6ς,7258); 
ΟΥ ΟἾΒΘΥ ἴγρδο ν. Ἱερουσαλήμ; Σιών; παράδεισος ; σκηνή; κιβωτός; 
νῆσος ; ἔρημος ; περίζωμα; κῆπος ; πύργος ; λυχνία; πῶλος ; δένδρον, 

Ἐς τηϑίρῃυῦβ; τ᾿ ΠῸΥ, ν. μήτηρ; οἱ Ἰτοη.ἐαθν.3.24.1(Μ,7.υδό) 
οἷζ. 5. Η ἰηἴτα; ὄχεσ, ΡΥ. 1:8 πατρὸς μὲν ἀκούομεν λόγους, τῆς 
γραφῆς" μητρὸς δὲ τὰς ἀγράφους παραδόσεις τῆς ἐ. ... ἔστι δὲ καὶ 
τοὺς φυσικοὺς νοεῖν πατέρας, ἢ καὶ τοὺς πνευματικοὺς νοεῖν διδασκά- 
λους. καὶ γὰρ τούτων μήτηρ ἡ ἐ. ΟΥ. [γι γα τἀ(Μ.17.1574}} αἀἰδοιδ- 
ΒΙ0η ΟἹ [5.54:1 45 τείουσιπσ ἴὸ ΟΠΌγΟμ οὐ ρσαπί]]65, ντ, ἐς, ς.32(2. 
7558Π.); τοῦ ἀροῦυζις, Μοιυγρ.8.7,8(ρ.89. 4; Μ.18.1488}; 
νρΡ]-ἰποΐπευ,ν, μήτηρ; ΒΥ -- (Βυχοῆ ὑβνοῦυ τας τὴν ἀειπάρθενον 
Μαρίαν, δηλονότι ἐ ἐ. Ὀγειλομἀϊυ.α(ρ.τοά.20; 55.3580}; 10.1)ἁ,ἀόνντο, 
(Μ.96.7574); νιχρίη, Ὀθέοτα σῖβὸ οἱ Πργεβίθϑ, Ἠερθοαρ, 1.5....6.3.35. 
(Μ.20.3848}; διὰ τοῦτο ἐκάλουν τὴν ἐ. παρθένον, οὔπω γὰρ ἔφθαρτο 
ἀκοαῖς ματαίαις Τι15.}..6.4.22.4(3804}); ἡ ἐ. ... παρθένος λέγεται, καὶ 
μὴν πόρνη ἦν πρὸ τούτου" τὸ γὰρ θαυμαστὸν τοῦ νυμφίου, ὅτι ἔλαβε 
πόρνην, καὶ ἐποίησε παρθένον (Ὦτγπ5. ΕΗ ῸΡ.2.6(3.3024) Ογχτ.1ς.1.2(2. 
3258}; ΙΒΌΘΏ, ἡ. σελήνη ; ΞΡ, ΗΠρΡριαρ εν οίρ.30.13; Μ.10.7718}; 
᾿μέγα πρόκειται τῷ λόγῳ τὸ πέλαγος τῶν θείων ῥητῶν θεωρίας. πολὺς 
δὲ διὰ τῆς ναυτιλίας ταύτης ὁ τῆς γνώσεως πλοῦτος ἐλπίζεται" ἡ δὲ 
ἔμψυχος αὕτη ναῦς ἐ., ἐν παντὶ τῷ ἰδίῳ πληρώματι πρὸς τὸν πλοῦτον 
τῆς ἐξηγήσεως βλέπει μετέωρος (τ Ν γβοιλοια. 2 ἐν αμε.(Ν.44, 
τοτθΒ); (γυβ. ἤδη. 2.1 ἐπ ἄειργτπε.(3.610},; γεν ςιτοζν διό. 
12640,})}; 5810 δη6] [ο](, (ρη51..4.1Ὁ}.2.57.12} Οἴοῦ πλοία ρῃοΥβ: [γα Ὁ 
(οἵ (Ὠγ150), ΟἸδπ) χε. Τ}οὶ.33(0.117.24.; Μ.0.6708); ἃ παῖ, σομμϑὶ- 
᾿ῃνρ οἵ θοαν μα 50], 14, }αρά. τ δίρ.113.2; Μι8,2001}3); αἰνῖηηδ [ἢ 6 Γ- 
ἰαηα, Οτυ ἰς.8,75(0.202.1τ εἴ, ; Μν ταν 6290) οἷ. 5. πατρίς ; ΟἸνό-ἴτρα, 
1Δ,εοναηηῃ δ΄. 16.17(ρ.532. 28; Μ.13.14334}) οἷτ,. 5. ἐλαία ; ρογδοσι6α 



3 “» ἐκκλησία 

Οδυτοῦ ἃ ψίάον, στ. Νά 2.0γ.4.τ6(Μ.35.5468); νἱπεγατά, 10.35.30. 
46.2608}; οτοῃ οὗ Ὀτιδθρτοοηι, ΟΥ̓ Ν γϑβ. μον. 7 τῷ (απ. (1.44. 
οΙἹό0); ὈαΪῃ βαλανεῖον γάρ ἐστιν ἡ ἐ. πνευματικόν, οὐ ῥυπὸν σώματος, 
ἀλλὰ ψυχῆς ἀποσμῆἦχον κηλῖδα (ῃγγ5.ἠ051.15,5 1: 2(ογ.(το. 5514); 
Βοιθε ἀπᾶ οἱἷἵν, Ογτι ἰαρ᾽ εη. ϑ(1. 90); 14,1 ς,.1.4(2. .1230}» ν. γῆ, 
ἀτῦλος ; ἢπι οἵ ΝΆΤΙΟΙΙ5 ΠιείΆΡΠΟΥΒ ὅ ὅρα γὰρ τὴν ἐ. --. ὅτι ποτὲ γύμφη 
ἐστί, ποτὲ θυγάτηρ ἐστί, ποτὲ παρθένος ἐστί, ποτὲ δούλη ἐστί, ποτὲ 
βασίλισσά ἐστι, ποτὲ στεῖρό, ἐστί, ποτὲ ὄρος ἐστί, ποτὲ παράδεισός 
ἐστι, ποτὲ πολυτόκος ἐστί, ποτὲ κρίνον ἐστί, ποτὲ πηγή ἐστι, πάντα 
ἐστί. διὰ τοῦτο ἀκούσας ταῦτα, μὴ νόμιζε σωματικὰ εἶναι...ὅτι οὐκ ἐν 
σώματι ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐν ψυχῇ Ομτν5. ΕἸ γορ.2.0(3.3030). 

Ο. δυο δηᾷ ψου]ὰ ὁ θεὸς ὁ.. «κτίσας ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ ὄντα καὶ 
πληθύνας καὶ αὐξήσας ἕ ἕνεκεν τῆς ἁγίας ἐ, αὐτοῦ ἩξτΠ, οἱΚ.1τ.1.6; οὐκ 
ἀγνοοῦμεν δέ τινα κόσμον ἐξειληφέναι τὴν ἐ. μόνην, κόσμον οὖσαν τοῦ 
κόσμον, ἐπεὶ καὶ φῶς λέγεται τοῦ κόσμου.. κόσμος δὲ τοῦ κόσμου ἡ ἐ., 
κόσμον αὐτῆς γινομένου Χριστοῦ...ὅτε μὲν Χριστὸς φῶς τοῦ κόσμον 
᾿] ᾿ »» “- 3 . . “-- “ ᾿ ε " » . - -ἤ, 

ἐστίν, τάχα τῆς ἐ. ἐστὶ φῶς" ὅτε δὲ οὗ μαθηταὶ αὐτοῦ φῶς τοῦ κόσμου, 
μήποτε τῶν παρακαλουμένων εἰσὶ φῶς, ἑτέρων ὄντων παρὰ τὴν ἐ., 
ὥσπερ τῷ Παύλῳ περὶ τούτων εἴρηται. [τ οτ.1:2]- ἐὰν (οὖν τις 

ὑπονοῇ τοῦ κόσμου φῶς λέγεσθαι τὴν ἐ., οἱονεὶ τοῦ λοιποῦ γένους τῶν 
ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀπίατων...δεικνύτωσαν πῶς τὸ λοιπὸν γένος φωτί- 
ζεται ὑπὸ τῆς παρεπιδημούσης τῷ κόσμῳ ἐ. εἰ δὲ τοῦτο δεικνύναι οὐ 
δύνανται, ἐπιστησάτωσαν μήποτε ὑγιῶς ἐξειλήφαμεν φῶς μὲν εἶναι τὴν 
ἐ., κόσμον δὲ τοὺς ἐπικαλουμένους..«λεγέσθω τοίνυν ἡ ἐ. κόσμος ὅτε 
ὑπὸ τοῦ σωτῆρος φωτίζεται' ἡμεῖς δὲ ζητοῦμεν εἰ κατὰ τὸ ᾿ἴδε ὁ 
ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου᾽ κόσμον νοητέον 
ὑγιῶς τὴν ἐ., περικλειομένου τοῦ αἴρεσθαι τὴν ἁμαρτίαν εἰς μόνην τὴν ἐ, 
ον. (0.6. 4ο(38; :ῬΡ.16η.22-τόβ,.20; Μ. 14. 3010 -3048); ; κόσμου γὰρ κτίσις 
ἐστὶν ω τῆς ἐ. κατασκευή' ἐν ἡ κατὰ τὴν τοῦ προφήτου φωνὴν καὶ ὁ 
οὐρανὸς κτίζεται καινός αὐ. Νυβ5. ἤονι.1. τα (ἀμί. (Μ.44.1τ0408}; διὰ τί 
οὐρανὸς ; διὰ τὴν ἐ., οὐχ ἡ ἐ. διὰ τὸν οὐρανόν ΟὨὨγνβυλομι, 4.2 ἦρι 5.0.1 
(6.122Ε}; τοῦ σύμπαντος κόσμου τοῦ ἐξ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων οὐσιῶν 
ὑφεστῶτος, εἶναι τύπον καὶ εἰκόνα τὴν...«ἐ, Μαχοργοί, (ΜΟΙ. 6680); 
29,3(672.). 

Η. ΟΒΌσΟΙ ἴῃ Βυτηδη [πἴὸ; 1. 115 πεσοβϑιῖν, οἵ, ἐπ δοοίοςίαμε ΘΗ ΤΉ1, 
Τη4 1.11, βοσιί! ἀθμ5..«ὠπὴϑενξαμε.. ρον αἰτοΉ θη, ἘρΊγεμ5 ἐμγμς ἨΘΉ 
σεπὶ βανεῖρες οπῆες, φμί πο σγγμὶ αὐ ἐσείεσταηε δϑὰ δεμιρίτρ δος 
Μαμάαπε α υἱία.. «ἰδὲ ἐπῖμι δεείεσία, τὸῖ οἱ Ἐρτγημα ἀσὶς εἰ δὲ Ἐρίγεξες 
ἀεὶ, {πὸ δεοίοεία, εἰ σμημῖς ργαίίας ΣρΊγΙ 5 αμέεηι ϑογτίαδ. φμαργ οΡίεν 
φμὶ πορ βαγείραμὶ δΉῆὲ, πόφα ἃ ταν ἔς τπαϊγὶς πιιγεμτμν ΤῈ 
υτίαμι, πέφηο ῥεγείρίωηι ἐδ εογρονε Οἠγς ῖ ῥγοοσάφηΐεηι π1 4 15 5ἸΉΉΗΙ 
ρηίε, Ἰτεὰιμαον.3.24.τ(Ν.7.0668--οὅ74}; ἐν ταύτῃ τῇ ἁγίᾳ ἐ. διδασκό- 
μενοι. «τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν ἕξομεν γτ. ΗΠ .εαἰφεΐ!.τ8.28 ; σπουδά- 
ζετε οὖν μηδέποτε τὴν ἐ. τοῦ θεοῦ καταλιπεῖν" εἰ δέ τις ταύτην ὑπερίδοι 
υὐν ὁ τοιοῦτος τί ἀπολογήσεται τῷ θεῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ; (ἰΠομοὶ. 4}. 
χιότοτ; Οἢτγβ. Εμέγορ.2.6(3: 2010); 1Ὁ.2.1(3874}; 2. ἱπιροτίαπος ἴῸΥ 
ΞΡΙΠ 8] Π{{6 τελειούμεθα τότε. ὅτε ἐσμὲν ἐκκλησίας τὴν κεφαλήν, τὸν 
Χριστόν, ἀπειληφότες (Ἰθπιῥαφά.τ.Ξ(0.1ο1.3; Μ.8.2724); οἵ, οὗτος 
[50. Βποβιϊο] ἑαυτὸν ἐπιδίδωσιν ὑπὲρ τῆς ἐ. 1(.5ἐγν.7.0(0.39.28; Μ.0. 
47]4}); ἰατρεῖον γάρ ἐστι πνευματικὸν ἡ ἐ., καὶ δεῖ τοὺς ἐνταῦθα 
παραγενομένους κατάλληλα τὰ φάρμακα λαμβάνοντας, καὶ τοῖς οἰκείοις 
τραύμασιν ἐπιτιθέντας, οὕτως ἐπανιέναι (Πγνβ.Πο»,.1.1 ἐπι σεη.(4.20); 
1Ὁ.32. τίϑι60); τρέφει γὰρ ἡ. ἐν... ἀἁγέων κεφαλὰς..«καύχημα μὲν γὰρ 
ἐκκλησιῶν οἱ τοῖς τῶν ἀρετῶν ὑψώμασιν ἐμβεβηκότες ὑγγ. ἰς.5. «4(:. 
840Α,}); εἰκὼν..«ἐστιὶ τοῦ θεοῦ...ἡ ἁγία ἐ., ὡς τὴν αὐτὴν τῷ θεῷ περὶ 
τοὺς πιστοὺς ἐνερ οῦσα ἕνωσιν Μαχυην οί (1 τ. 6688) : 3. τηνϑῖ., 50] 
68 ΟΒΌτΟΝ ἔστι δὲ ἡ νύμφη τοῦ λόγου ψυχή, ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐ. Οτ.Ξεἰοί. 
τ απ. ττ(}}.17.2800}; 40.8:δίζδεο); ΜασιΑερ. οι. 2.15 (Μ.34. 
δόςς,); εἰ ἐ. κατ᾽ οἶκον ἕκαστος τὴν διάνοιαν ἔχομεν, καὶ τελεῖν ἐν 
αὐτῇ τοὺς θεσμοὺς τῆς ἐ. ὀφείλομεν ΝΙ) ραγαση. τον Μ.79. 1260}; οὗ. 
ἄνθρωπον εἶναι τὴν...ἐς ... ψυχὴν μὲν ἔχουσαν τὸ ἱερατεῖον' καὶ νοῦν, τὸ 
θεῖον θυσιαστήριον" καὶ σῶμα, τὸν ναόν..«καὶ ἔμπαλιν, ἐ. μυστικὴν τὸν 
ἄνθρωπον, ὡς διὰ ναοῦ μὲν τοῦ σώματος, τὸ πρακτικὸν τῆς ψυχῆς... 
φαιδρύνοντα᾽ ὡς δι᾽ ἱερατείου δὲ τῆς ψυχῆς τοὺς κατ᾽ αἴσθησιν λόγους... 
τῷ θεῷ προσκομέζοντα Μαχιγηγοἱ 4(Μ 91.6728); 1. κ(όδις,Ρ0}); τῇ κατὰ 
ἀναγωγὴν θεωρίᾳ τὴν ἐ. ἔλεγεν ἄνθρωπον. εἶναι πνευματικόν, μυστικὴν 
δὲ ἐ, τὸν ἄνθρωτιον 1δ.6(6844); τὴν ἀρετήν, ἐ. τροπικῶς νοουμένην 1. 
ο(6808); 4. πᾷ ἱπάϊνϊἀυαὶ ρετέεοϊίοπ, νίενν ἐμαὶ ὉΠΌΣΟΝ σοπδίβίβ 
οηἷϊν οὗ ρετίεοϊ μετὰ τὸ τούτους [5ς. πονηρούς] ἀποβληθῆναι ἔσται ἡ ἐ. 
τοῦ θεοῦ ἕν σῶμα Ἠδττη.52;.0.1 8.4; οἵ, αἀπῖνηας βετϊεεὶ, φαε αὐ ρέγ- 
ἡκαϊομοη νεμογαηξ, χμας ομηηε5 οἱριμὶ ἐβεῖμη! σογρμς ἐὐεϊσείαε, ΟΥ̓. 
Ο(απὶ.34(0.2322.22:; Μ. 13. 1018)} οἴ.1. 20. 113. 258; ; ἸοιῸ); τεῖ, Ῥβ. ΘΙ :14 
οἱ πεφυτευμένοι... ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, ἦτις ἐστὶν ἐἀ, θεοῦ ζῶντος... «ὁ δὲ 
ϑεοποιῶν κοιλίαν, ἣ δόξαν, ἢ ἀργύριον... οὔτε ἐν τῇ αὐλῇ ἐστι τῇ ἁγίᾳ, 
κἂν ἄξιος τῶν αἰσθητῶν συνάξεων εἶναι δοκῇ Βαβιλογπτη ᾿ς. 28(:. 
11|ὰ Μ.20.2880); ορροβιῖθ νίϑινν ταῖς παρὰ τῶν δυσσεβῶν τρικυμίαις 
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βαλλομένη ἡ τοῦ θεοῦ ἐ., οὐ μεγαφρονεῖ, ὡς ἀγωνιζομένη, ἀλλὰ 
ἁμαρτίαις... «ἀνατέθησι τὰ γινόμενα, καὶ τῆς παρὰ τοῦ σωτῆρος ἐπι- 
κουρίας ἀπολαῦσαι παρακαλεῖ..«οὐδὲ ἐκ τελείων πᾶσα συνέστηκεν ἡ... 
ἀ.. ἀλλ᾽ ἔχει καὶ τοὺς ῥᾳστώνῃ συζῶντας ΤΠάτ, Ρς,30: τ3(1.862). 

Ι, νατίοιι5 ἀδβουρείνα ροϊπίβ : δἀστιγατίοη ἴῃ ράρᾶη [ἰτοσχαΐαγο 
Πυθαγόρας...τὴν ἐ. τὴν νῦν οὕτω καλουμένην τὸ παρ᾽ αὐτῷ ὁμακοεῖον 
αἰνίττεται []6Π|.5[7.1.1ς(ρ.42.1; Μ.8.7688); οὐ Β ΒΡ6014] σαῖα ἴου 1ἴ, 
ΟΠ τγβ,α, εχεὶ.1.2(3.416Ὰ}); οὐ Π τηχ υἷ5.1.3.4; ἐμ Πν Οὗ 115 πιο 6 Υ8 
τοῦτο γὰρ τῆς ἐ. τὸ προτέρημα... ὥστε κἂν δοῦλος ἧς, κἂν ἐλεύθερος, 
οὐδέν σοι πλέον, οὐδὲν ἔλαττον Ο(Ἤτν5.ον.2.2 τη Μ14.(2.368); γλονι. 
χοῦ τη Ρ᾽μίνι. ατ.7750}; θορραῖβ, ἴοο, πρβᾶβα ἴοΥ 115 ρου βοοῃ, 1(, 
ἠοηι.30.4 ἵη τύ ογ.(1ο.2740}} Ιαὶτν 85 ἡ ἐκλεκτὴ ἐ. (Πηδὶ. Αρ}.2.26.1; 
ἐεείεσία οἵ τ. οἸΖοπ5 σοπηραγοα ΜῊ ΟΒυτο δῆμος καὶ ἐ.) πολλοὶ 
τὸν ἀριθμὸν ὄντες ἄνθρωποι, ὡς ἕν ὄντες πρᾶγμα τῇ μιᾷ κλήσει 
καλοῦνται Τιυ5ι,“1αἰ.42.3(Μ.6.:658); ἐ. ... τοῦ θεοῦ..«ἡ Ἀθήνῃσι 
πρᾳεῖά τις καὶ εὐσταθὴς..«ἡ δ᾽ Ἀθηναίων ἐ. στασιώδης καὶ οὐδαμῶς 
παραβαλλομένη τῇ ἐκεῖ ἐ. τοῦ θεοῦ, τὸ δ' αὐτὸ ἐρεῖς περὶ ἐ. τοῦ θεοῦ 
τῆς ἐν Κορίνθῳ καὶ τῆς ἐ. τοῦ δήμον Κορινθίων. .«καὶ ἐὰν εὐγνώμων ἡ ὁ 
τούτου ἀκούων..«θαυμάσεται τὸν καὶ βουλευσάμενον καὶ ἀνύσαι 
δυνηθέντα πανταχοῦ συστήσασθαι ἐκκλησίας τοῦ ϑεοῦ, παροικούσας 
ἐκκλησίαις τῶν καθ’ ἑκάστην πόλιν δήμων. οὕτω δὲ καὶ βουλὴν 
ἐκκλησίας θεοῦ βουλῇ τῇ καθ' ἑκάστην πόλιν συνεξετάζων εὕροις ἄν, 
τίνες μὲν τῆς ἐ. βουλευταὶ ἄξιοί εἰσιν...οἱ δὲ πανταχοῦ βουλευταὶ 
οὐδὲν ἄξιον τῆς ἐκ κατατάξεως ὑπεροχῆς..οὕτω δὲ καὶ ἄρχοντα ἐκ- 
κλησίας ἑκάστης πόλεως ἄρχοντι τῶν ἐν τῇ πόλει συγκριτέον ΟἹ εἰς. 
4.20(ρ.227.14}.; Μ.ττ.ο57Ο-οὔοα) ; [15 Ῥρασῖν, Με νη. δ. 5(0.87, 
τῇ. ; Μ.18. Ἰ4φοροὴ; 118. ργεαἀεβεϊηδίοπ, ἰρη. ράνρτοοιη.; ποῖ 
Ομυχοι, ας μηδὲ 186. πολ, ΜΟΥ ρροα, Βαβιλον η ᾿Σ.44(ι. 
τόϑα ; Μι29.4000}); ἀεαᾷ ἴο νου! » ὑγτι ἰαρλ θη. (1.2070). 

“. ρῥγάγεσ ἴοσ ματος, Ζ4,1ο.5; προσευχέσθω ὁ διάκονος ὑπὲρ τῆς 
ἐ. πάσης (οηϑὶ. ΑΡ}.2.57.18; 18.3.5.2; ὑπὲρ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ 
ἀποστολικῆς ἐ. τῆς ἀπὸ περάτων ἕως περάτων δεηθῶμεν 1.τ|.ρ.(ὐηϑί. 
“4ΡΡ,.8.10.4. 

Κ΄. ρτβῖϑε οὗ βυσοὰ οὐ γὰρ οὕτως ἥλιος φανός, οὐδὲ τὸ ἐκ τούτου 
φῶς, ὡς τῆς ἐ. τὰ πράγματα (Ἤσγϑβ. ἰ5.1πἰφγ}.2.2(6.218) ; 1. ΠΟΊΟΙΣ τῊ 
ἰς.6: τ(6.9068}); ὥγτ.ἰς5.5.6(2.9ο 1). 

1.. οὗ Βετεῖ. Βοάίθ5 πάντα μᾶλλον ὑπομένουσι... ὑπὸ φιλοτιμίας τῆς 
αἱρέσεως καὶ τῆς πολυθρυλήτου κατὰ τὰς ἐ, αὐτῶν πρωτοκαθεδρίας 
ΟἸε πη. οἐγ.7.τό(ρ.69.20 ; Μ.9.5368); 46.(Ρ.γ0.6; 5274}; ΤΑΙ. ς.47:1] 
(1.1ο64); 4. (ἰαη.2: 2(2.54). 

Μ. Οποβί.; 1. ἀϊδβίη. θεῖ. Ἀθανϑηὶν 8π6 φασὶν ΟΒΏτΟΙ, [τεη. 
ἠαεν.τ.ς.6(Μ.7.5018); αοο, Θε. Δ ἢ8, οἵ, 6555 αμίθηι ἤσης εἰ ὑόγαν, εἰ 
Ξαπείανε ἐεείεεταμι, σας ἔμεν! ἀρῤῥεϊία!ίο, εἰ εομυφηο, εἰ αἀμηαίῖο 
Ῥαϊγῖς οπιπΐμηι ῥΥΜΗ ποπιηῖς, εἰ βὲτΐ σεοπάϊ βονμίτς, εἰ Οὗ ῖ5 1] 
βἰὰ δονρι, οἱ ῥγασάτείαε Τεηΐηαε, {δ.1..0.2(6038); ἀοο, ΝΑΆΒΒΘΗ65, 
ΗἸΡρ ἀαεγ.τοι(ρ.268.2ο; Μ.τ6.34108}; δος. ὙΑἰδητ]Δὴ5. προηνέχθη 
ὑπὸ τῆς μητρός. «σπέρματα τῆς ἐ, μετὰ τὴν τοῦ φωτὸς αἴτησιν (ἸρΙη. 
χε. Τμάοϊ. 4ο(ρ.1τ9.τ4; Μ.9.6770); τὸ δ᾽ ᾿ἀπορροίας ἐκκλησίας ἐπιγείου 
καὶ περιτομῆς τάχα ἐλήφθη ἀπὸ τοῦ ὑπό τινων λέγεσθαι ἐ. τινὸς 
ἐπουρανίου.. .«ἀπόρροιαν εἶναι τὴν ἐπὶ γῆς ἐι Οτ,(ἰεἰς.6, 3: (ριτοφ τοῖς ; 
Μι,11.132408); 2. (Βυτοῖ ἰο ὈῈ ομδηρθά ἰηΐο δηρεὶ, (Ἰδχόνς, Κ μάοὶ. 
2ι(ρ.113.27; Μ.9.6680); 3. ψαϊεηΐ., τοίου τὸ Βοᾶν οὗ [εἐβ885 τὸ 
ὁρατὸν τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ Σοφία καὶ ἡ ̓ Ε. ἦν τῶν σπερμάτων τῶν διαφερὸν- 
των, ἣν ἐστολίσατο διὰ τοῦ σαρκίου 1Ὁ}.26(ρ.115.15; 6728); τὸ σῶμα 
τοῦ ᾿Ϊησοῦ, ὅπερ ὁμοούσιον ἦν τῇ ἐ. 1δ.42(ρ.120.7; 680Α) ; 4. ἢ ἃεοι 
(Να]επι,) ἐκ δὴ τοῦ Λόγου καὶ τῆς Ζωῆς προβεβλῆσθαι κατὰ συζυγίαν 
Ἄνθρωπον καὶ ᾿᾽Ε, Ἰτεπιληεν.τ.1.1(}.7.4484}; ΕΠΙΡΡ ἦαεν.4.5τ(ρ.76.2; 
Μ.16.31224Ὰ); ΒΡΙΡἢ ἤαεγ.31.2(0.386,2; Μ.41.4774}. 

Ν. σμυχοῦ υμ]άϊηρ ; 1. 1. σεη., ΟΥ.0;.31.7(ρ.400.20; Ἀ1.1τ. 5560); 
οἰκία κοινὴ πάντων ἐστὶν ἡ ἐ, (Πτγπ5.ἠσηι.32.6 τη. Δ1|.(7.3738}; νόμον 
τίθημι, ὦστε μηδένα ὀφθῆναι ἔρημον ἐκκλησίας χωρίον ἔχοντα Ἰ(,ἤο᾽η, 
1.8.4 τη ει (0.140Ὲ}; οἵ πρόγονοι τὰς ἐ. ἡμῖν ὠκοδόμησαν, οὐχ ἵνα ἐκ 
τῶν ἰδίων οἴκων συναγαγόντες ἡμᾶς ἀλλήλοις δεικνύωσι.. ἀλλ᾽ ἕνα 
μαθητὰς ὁμοῦ καὶ διδασκάλους συναγαγόντες, βελτίους τούτους δι᾽ 
ἐκείνων ἐργάσωνται 1.20.3(2320Ὰ); ἴον Ἰπτοτίοτ ἀδοοτατίοη, ν. ΝΠ ἐῤῥ. 
4.61(Μ. Ἰ9. 7788); ἴοσ ἀἴβίη. Ὀεῖ. ἐ ἁτιὰ ἐκκλησιαστήριον ν, ἰαττοτ; 
2. οἡ ξοΐπε, ἴο ολυτοῃ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς οὐδὲν ἀγαθόν. «-«οὐ γὰρ 
εἴδομεν αὐτοὺς εἰσελθεῖν ἐν ἐ. ποτέ ἄροε. Βαν.13(0.03.15); ὦ ἐπίσκοπε, 
κέλευε..-τῷ λαῷ εἰς τὴν ἐ. ἐνδελεχίζειν ὄρθρου καὶ ἑσπέρας ἑκάστης 
ἡμέρας (ομοί. Αῤῥ.2.50.1; αἰσχύνομαι διὰ τοὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόλις 
ἐν ἐ. φαινομένους (ῃτγβ.ἀον.2.6 τη 2 ον. (το.437Ε}} ΟΥΆΨΘΥ ἴθ ΠΌΤΟΝ 
Ὀεΐΐοσ 1Π8η δὲ ἤοπις, 4, ἡπεοηργολσδης.4.6(1.4600); ΝΠ βαγασηντος 
(Μ.79.1260Ὰ); 3. Ὀεμανίουῦυ ἰπ σμυτο ἐπὶ δὲ τὴν ἐ. ἀκτέον τὴν 
γυναῖκα καὶ τὸν ἄνδρα ἐστολιασμένους κοσμίως, ἁπλάστῳ βαδίσματι 
ΟἸεπι. ῥαφά.3,ττίΡ.28ο.4; Μ.8.6574)}; «οἢ. φιῖά ἀφ αδεεμιθες εοη- 
ψπέροῦ ἢ ῥτγασοομίος οἰΐαης οἱ ἸῊ φοείφοῖα βοϑδίῖ ποῊ δεῖς τηπίοηϊῖ, σε 



ἐκκλησιάζω 

ΟΡ) 5 ἐκ ἐδ ζαρμίας 1671115, ὑεγθο ἀδῖ.. ἱογρα ἐομυεγε ἐς, ΟΥ. 
λόηι.10.1 ἴῃ σδη.{Ρ.03.7{{. Μ.12.2158.0}; ντ Η  ῥγοςφαϊοο,..τ4; ἰεσ 5- 
Ἰαΐίοπ ΟΠ. 5:{{1ὴρ’ ΟΥὙ 5ἰδπαϊηρ [ἢ σΠυτοῇ δος. ἀρὰ εἰς., Οσηδὶ. ΑρΡ. 
2.57.12; χρὴ γὰρ ἐν ἐ. ἐπιστημόνως καὶ νηφαλέως... ἑστάναι, ἐκτετα- 
μένην ἔχοντα τὴν ἀκοὴν εἰς τὸν τοῦ κυρίου λόγον 1Ὁ.2.57.13} ΠΟΙ͂ 8π4 
οβίθηϊςαιουβ ὈΡΒΑΥΙΟΌΥ σαβιραῖθα, (ῃγγϑἤοι.1.2 τη 15.6: τί. 
070); 14«πονμ.το.0 τη. ΜΠ1.(7.2570}; αταῖαα οἵ ταϊηα μηδεὶς...ἐν ἐ, τὰ 
κατὰ τὴν οἰκίαν μελετάτω 14. 01.2.5 1 70.(8,140}; τὴν ἐ. ὡς οὐρανὸν 
πάτει" καὶ μηδὲν ἐν αὐτῇ μηδὲ λέγε, μηδὲ λογίζου γήινον ΝΙ] ῥαγαση. 5] 

(}1.79.12538}; 1.6 5(12530). 
Ο. ερηργοραΐοη, Παρ ὐηδί. Αρ.8.ς.ττ; εὐχὴν. «ἁπάσης αὐτῷ 

τῆς ἐ. συμπληρωσάσης 1» ον, Ατ.6.}.2.2,6(Μ.3.306.}. 
ἐκκλησιάζτω, 1. αἰεηά αἩ αδεομιδίν; ἃ. αἰ ἃ εἰμεγεῖι φογυῖεο, 

Ἐπ5.υ.(.4.6ο(Ρ.142.5);14.1.0Δ,1τ(0.197.12; Μ.20.1321Ὰ}}; οἶκοι εὐκτήριοι, 
ἔρημοι τῶν --ὄντων ΒΑ5.6ρ.90.2(3.182. ; ΝΙ.32,4738); (ΠΓνβιοσοημδί. τ 
(2.3074}); 8οΖ.᾿.6.7.χο.8(Μ.6᾽).14778); ἸδρΊΒΙΌο. εἴ τις παρὰ τὴν 
ἐκκλησίαν ἰδέᾳ “-οι..«ἀς ἐ, Οσαηρτ, αν. ; Ὁ. οἰἱεηά ἃ εἰασεῖι ἐσιεπεῖΐ, 
Ἐπσπιίγαίῦ, μένε. 28(Μ.86.23088Β); Ρά585., δὲ γαϊδεγεά ἰορείμενγ, αἵ 
ΟΝΙς,(325), ΒΑΚ 5. ἐπ εγνεῖ,(ρ.50.6; Μ.86.26οο) ; 2. φἀάγεες α εἰμεγεὶ 
γπρείίηρ, ῥγεαςῖ,, ΒᾺ5.6}.28. (3. τοϑΒ ; Μ.32.3ο80); ῬΏΣοβε. λ,6.9.τ4(Μ. 
ὅς.5808); 5. ῥγεαεῖ 1ο, ἱεαζῆ, ἴῃ εἴγτη. οἱ Ἰρο]εβαβῖςβ, ΓΑ ἸΉ. σγηορ5.23 
(}.28,3488) οἷτ, 5, ἐκκλησιαστής ; πάντας ἀνθρώπους “ων Οἰγπιρ. 
Εεοίτ Ῥτόθτα,(}1.03,480ΑᾺ); 4. τηρᾶ,, δὲ γιειηδον οὗ, δείοηρ ἰο ἐπε 
Ομβεγε, ἐν ἐπαίνῳ... «παρὰ πᾶσιν “-ομένοις ἐνυπάρχει ἘΡΙΡΒ ἤσεν.59.4 
(ρ.368.16; Μ,41.10240}); 5. ῬΆ55., δὲ γεορεῖυεά, ἀῤῥγουσεά ὃν Ολμγοὶ, 
Οὗ σϑπόησοα} ὈΟΟΚΚ5 ἐκ τῶν...“πομένων γραφῶν ντγ. Ἡ εαϊφελ,τς. 13; 
ΑΞ νη} 95.18(Μ,28.4374); ΤΆΤ ἀταί, Τγίηετ, (Μ.28.11240)}; οἵ 
πίστις, (ΕΡΠ. (440)αε (0 Ὁ χ2.ττὶ Ὀέτοτιτ; Η.2.2574). 

᾿Ἐἐκκλησιάρχης, ὃ, δας κί περὶ τὸ διάφαυσμα σημαίνει ὃ ἐ, 
Οοηρι. διμά. τας Μ.00. 7008). 

Ἐἐκκλησίασις, ἡ, εοπυεη εἷς ἰδίᾳ συνάξεις ποιούμενοι καὶ ἐ, καὶ 
διδασκαλίας ἑτέρας Οδηρτ..ῤ.(Π1.1. 5308). 

ἐκκλησιαστήριον, τό, εὐηγεῖ ὀμἰάφτηρ, ΟΡΡ. ἐκκλησία: τὴν μὲν 
ὄντως ἐκκλησίαν καθαιρεῖ... .τὸ δ᾽ ἐς οἰκοδομεῖ...εἰ δὲ γνοίη ἀκριβῶς, 

ὅτι ἄλλο ἐστὶν ἐκκλησία καὶ ἄλλο ἐ.- ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἀμώμων ψυχῶν 
συνέστηκε, τὸ δ᾽ ἀπὸ λίθων καὶ ξύλων οἰκοδομεῖται... μανθανέτω, ὅτι 
ἐπὶ μὲν τῶν ἀποστόλων, ὅτε ἡ ἐκκλησία ἐκόμα.. .χαρίσμασι πνευματι- 
κοῖς...ἐκκλησιαστήρια οὐκ ἦν' ἐπὶ δὲ ἡμῶν τὰ ἐ, πλέον τοῦ δέοντος 
κεκόσμηται, ἡ δ᾽ ἐκκλησία..«κωμῳδεῖται 1514.}Ρε].6}}.2.246(Μ.8. 
όδεα--Ο); 21ῤ.1.113(2570). 

ἐκκλησιαστής, ὁ, 1. ἰραάον ὁ ΟΠἰμγεῖ; οἵ ΓΠτίβε, τι Ν υ85,ἤον. 6 ἐπι 
(απὶ. (Μ,44.905Ὰ}; 2. ῥγνεαεῆεν ἐ, καὶ Χριστοῦ κῆρυξ Τα ἀξερης τί Μ. 
ὅς.1141.Ὰ}; ΔυῖΠοΥ οἱ Ερο], ἐκλήθη 55. Σολομών]...ἐ,, ὅτι αὐτὸς 
ἐξεκλησίαζε τοὺς λαούς ΤΑΤΉ “γηοῤρ5.23(Μ.28,.3488); ΟἸγιρ. Ε πεῖ. 
Ῥσόετ,(Μ.93,480Ὰ}; 26.τ(480})) ; 15:6. .δἰν»".6.2.το. 

ἐκκλησιαστικός, οὐ ἐπε (μενεῖ, ϑοίομρίησ ἰσ ἰδζε Ομμνελ, εεὶ- 
εἰεφίαςίοαϊ; 1, οἵ ΠΥ ἢ ἀοοίσιπε απα ᾿Ἰηϑυταείους ἐ, κανόνα ΜΓ, 
Ῥοίνε.οριορ."; ΟἸεπι. ἵν. δ. τοίρ.405.47.; Μ.0. 2404}; τάξει ΓΙ αοᾶ. ἐαῃ. 
27) διδασκαλίᾳ Ἐλι5. Δίανεοίζ, τ, (ρ.17.20; Μ.24.740}}; ΑἸΒ,εῤ. 4,» (ΜΝ, 
26.10208}; δόγματος ΑΙΉ «ἀροΐ.ςθε.60(Ρ.147.20; Μ.25.2720); ΟΝ 88. 
ξιπιτί Ρ.146.20; Μ.45.385}0}; δόξης Ἐπι5.}..6.4.7.5(Μ.20.317Ὰ}; ΠΊΓἢ 
ἔοσπι “παπᾶ οὗ Ομυτοῇ ἐκ τοσούτων ἐτῶν καταγγελλομένου τοῦ ἐ. 
φρονήματος ΤΠῚΡρΡ. “γίενι. .Ἐλιβ.ἦ..6.ς.28,6(}1.20.5 134); δγρηδ. Απ|. 
(345)0(0.254.11:; Μ.26.7364); ΤΒαϊ.6}.82(4.1144); 2. οἵ ρούβοης, ρθῃ, 
8.5 ΒΡ 51, πιδβο, ; ἃ. Οἱ ὉΠ ΒΔ Π5 ΟΡΡ. ράρδῃ5 ζητοῦμεν τῆς παρουσίας 
ἡμέτερον σὴμεῖον, ἐκκλησιαστικὸν ζητοῦμεν οἱ ἐ. γτ. Η εαἰδε.τς.7 
Ῥ. οἵ οὐἱποάοχ ορρ. μευξίιςβ κατὰ μὲν τὸν ᾿Ηρακλέωνα... κατὰ δὲ τὸν 
ἐς ΟΥ. 70.13.44{Ρ.270.4; Μ.14.4770}; Ἐπ|5.}.6.2.25.6(Μ.20.2ο80) : λέγει 
γὰρ καὶ ὁ ἐ, καὶ ὃ αἱρετικός ΟΥ̓ Ν γ85. ΕἸρ.2(2 ρ..364.20; Μι45.5440) ; 
ἘΡΙῚΡ.λαεν,ο,ο(ρ.241τ,20; Μ.42.3528)}; δ, οἵἨ οἸοτῖος. ορρ. ἰαντηθῃ 
ἄρχοντας κοσμεικοὺς ὑπὸ τῶν ἐ. ἀγομένους Ογτ, ΗΠ «αἰδελ.17.το; Β45. 
ἐρ.44.τ(3 πιο; Μ.22.3614); ΝΙ].56γη1.8(Μ.79.1 2760); ἃ. ἡ ἐ. ψυχή {πε 
λυ ρα, βομὶ, Οντο γι απὶ. 3:6. ,60.τ1285}0,1 2884); 3. ἡδαϊ, ρατ.; 
ἃ. εἰν Ῥγορεγῖν, (οηδὶ..4.}}.3.1.3; 1[514.}Ὀ6].ἐρ.τ.260(Μ.78.3410}; 
Ὁ. εεείδταςίϊοαὶ ἐμμείίοης Παῦλος, τὰ μὲν ἐ. διατυπῶν ΑἸΠ.ἀεεν. Ξ(ρ.4. 
17; Μ.25.4324); ζὮγγϑ. ὑγτη 6γ.1 18(Μ.64.7400); ῬΗϊοβε.λ.δ.9.4(Μ. 
ός.5724}; 4. πϑῖηθ οἵ γαϊθηΐ, ἄδοπ ᾽Ε, καὶ Μακαριότης τευ λαεν, 
1.1,2(Μ.7.4498}:; ἘΕΡΙΡΗ ἦμαδν. 3τ.2(ρ,386,4; Μ.41.477Δ). 

ἐκκλησιαστικῶς, 1»: ἀεεογάαρεο τοτίἑ, ἐμγοῖ ῥγιμεῖρίες δικαίως καὶ 
ἐ. ποιοῦντες ΑΤΉ (σροΐ, οειδο(ρ.167.1; Μ.25.4088) ; Ματςε]]}.6}.(ρ.2:ὅ. 
18; Μ,42.3840); Βα5.ερ.156.2(3.2460 ; Μ..22.6174}; ΟρρΡ. ἀγοραίως, τ. 
ΝΆ2.4}.23,12(Μ.3ς Ἰτό40}; τῶν βιούντων ἐ, Ἰιάγτη. Ῥ-.23:2(Μ.30. 
τ2οόΑ). 

ἐκκλησιέκδικος, ὁ, ἰοραὶ γοῤγεδοηίαξίνε οὐ Οἰμμνεὰ, εἰμγεῖ ἐγματε, 
ΝΙ} ἐῤ.1.71 ε1,{(Ν1.70.1138}; 15.53.6 (4680); (ΟΡ(ς26)αεὶ. (4 Ὁ 4 

433 ἔκλαμψις 

ἔκκλησις, ἡ, 1. ἴοΥ ἔκκλισις, ἱγηηρ στυᾶν, Ὡλοᾶ, ἔχ, 6:24(Μ.533. 
15834}; 2. ΕΥΓΟΥΙ ἔοΥ ἐπίκλησις, ἴτεῃ.ἤσ6ν.4.18. (Μ,7.1ο288). 

ἐκκλητικός, ῥγουοεαίῖνε, οἰ Πηρ ἐπιγάστριον βίον, οὗ πλοῦτός 
ἐστιν ἐ, (Ἰεπι. ῥαεά,.τ(ρ.τό4.0; Μ.8,4οο0) ; 1ὁ.2.4(ρ.τ8τ.20; 4408). 

ἔκκλητος, φεἰεείεὦ [0Υ αγδιϊγα 0Ή; Πδτισα ἃς βαῦθϑε, ἔθιη,, ἀῤῥφαὶ, 
Πορι.ἴοιη.το. 2 (Ὁ 5 Ρ.266.14; ἐκκλήτως Μ.2.4458}; Αἰιππιοη. “ἡ. 
25:25 (Μι8ς, 15068) ; βοοτ,ἦἢ.6.2.49.41(Μ.67.3448); ἴῃ ζαβα οὗ οἰετςαὶ 
ἈΡΡΘΔΙ, ὈοΓῃ ραγίϊεβ ἴὸ σμοοβο πάρε, σά, Α 96; τὰ δ ΤῸ Υ ἀρρξαὶ 
Ασαϊπβ ὈΙΒΠΟΡ δηα τηϑρίβίγαῖθ, Ατἢ ΒΟ Πο]αβῖ. οἰ, τ.2(Ρ,1ο), 

ἐκκολάπτω, μεῖῦ, ξαγθε οἱ, Ἡουτη. σέρι. 9.0.7. Ζασῆ ΜΙ ορέ (ΜΟΒς, 
10248); ΔΝ ἐγ. εἰ “εἶ. 2ο(ρΡ.20.1ο). 

ἐκκόλαψις, ἡ, ἀειοτηρ οἱ, ἩοΥτη. εἴη1.0.2.2. 
Ἐἐκκομβόομαι, ν. ἐγκομβόομαι. 
ἐκκομιστής, ὁ, σογῥδε- δοαγον, ΤῊαυ ΒΓ πα γιατ (ΔΓ ϑοςὼ. 
ἐκκομπάζω, κἰΐεγ ῥσαςίζϊΐν, Μϑη.ἐχε. ον. τ4(ρΡ.200.2ο0; Μ.113. 

9040). 
᾿ ἐκκοπή, ἡ, 1. απ ρηίαιίοη, ταοῖ. τῆς ἐπιθυμίας ἐ. (Ἰδπι. 5 Ιγ.6. ο(ρ.468. 
31; Μ.0.2064Ὰ); (Ὠτνβιἤοη!. 16,2 τῷ ἘΡὴ.(τ1.117Ὲ}; ἐμμτηρ δἠογὶ οἵ 
αὐρυπιοηῖ, δ) αἰ. Τῖνι. οἱ αἰφιήίδι γο, 84 τὸ, 2. 7}αἰ τη ἐἤονί, ζαϊϊηνγο, 
Οντ.1ς.4.3(2.6308); Τιβοπῖ Βυπεεορεηὶ (Μ.86.10778); 3. φοργερα!οΉ. 
ἡ ἐ. ἐκ πάντων ἐν τῇ ἑνώσει τῇ ἐν Χριστῷ ῬΏΠΟΧ.ερ.24{ρ.175). 

ἐκκόπτ-ω, 1. ἐμ οὔ, ταθῖ.; 4. ἐχνγραϊο 6ν1]}, τΟὶδηι.64.2.; ΟἸδιη, 
.4.5.20(ρ.170.7; Μ.0.6330); ΤΒαξ ι, 48 τρ στη. (1.62); Β. δχεοιι- 
τρμηίσαίε τὸν πεπορνευκότα... ἐξέκοψαν (ΉγνΒ.ἀο}.1.1 ἦι 20 ογ (το. 
4184}; 2. ρᾳ85., δὲ τοὶ οὔΐ βοπι, ταθῖ. “τέσθω τῆς ἐκκλησίας (αἩ. 
.4Ρ}.28; --έσθω...τῆς κοινωνίας 1δ.290; Ῥῃοί, πονρίοί. 9.15 (Μ.1ο4. 
ττοςο). 

ἐκκορακίζω, ῥόεκ ομὲ Ἔγοβ ἰδ α γαῦθη (τ ρετῇ, {.1. [ῸΥ ζέσκο- 
ρακίζων ; σκορακίζω -- δίᾳᾷ ΒΟΙΠΘΟΠΕ ρῸ ἐς κόρακας) ἵνα.. ἐκκορακίσω 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ΤΠΡΠη εἄγοη,Ρ.240(Μ,τοϑ.6258). 

ἐκκορυφόω, ῥη]6 ἩΡ: τπεῖ., Μασ δρ,είου. τοί Μ.34.8970). 
᾿ἐκκουσσεύω, (1,4{. ἐχεη50) ἐχειϑθ, αροϊορίπε, 0.Μα].ἐἤνο.τ4 

Ῥ.356(Μ.97.5328); ἐξκουσ-, ἐδιαρ Οἤ νοι, Ῥαςεῖ.Ρ. 3τό(}.02.8ο44). 
ἐκκρέμαμαι, μαηρ; τποί,, ἀοροηά, Γαϑι.ἀταὶ,ο6.1(Μ.6.7044}); δαησ 

προη,, εἰϊηρ ἰο τῆς ἐνταῦθα ζωῆς ἐ. ΟἸδτη.4..5.2(ρ.τόο.2.; Μ.9.δοςο). 
Ἐξκκρουμα, τό, εἰοιἐ ἡ συλλαβὴ ἡ λεγομένη Κὼφ ἑρμηνεύεται ἔ,, 

τουτέστιν ἀναβόησις ἘΠΘΒγΟΠ. Ἢ». 11|.144.38(Μ.27.14178, ν.}. ἔκ- 
κρουσμα). 

πἐκκρύπτω, γευεαὶ, τγπαΐκε ΒποΟΗ, ὈΡΡ. κρύπτω, Βα5.86].0γ.17.53(}1. 
85.2240). 

Ἐέκκτητος, σεφμῖγεά ἔ. τε καὶ ἀργυρώνητον Ογτιαάον. τ2(1.4258). 
ἐκκυκλέω, ἀΐςρίαν οἢ. ἃ βίαρε, ΟἸξιῃ ῥγοὶ2ίριαι.14, ν.]. ἐγκ- 1 Μ. 

8.721). 
Ἐἐκκόκλησις, ἡ, ὑγίησίηρ ομί, ργοάμείηῃσ, ΟἸδτα, εἰν. 3. 4(Ρ.2ο8.4, 

ν.], ἐγκ-, Μ.8.11324).Ψ 
ἐκκυλίομαι, ἐμ» αφίάε, Βορῆτ. Ηρ. γη.(Μ.87. 215 20). 
ἐκκυμαίνω, ορτϊαίε, (Ἰ6 πὶ, ῥαεά.τ.6(ρ.114.}; Μ.8.2078); ΜΙΝ ἐορν. 

π(Ρ.456.1); ΟΥ̓ Ν ν85, Ὁ) Μος.τ)(Μ.44.3040); ταεῖ,, οὗ βαυτπρ ὉΡ Ρὰ9- 
βίοῃβ, (Ἰειι ῥαδά.2.2(ρ.160.20; Μ.8,4120); 1.5 ,γ7.3,14{0.540.17; Μ.Ά. 
11060); αΥ, ΝᾺ Ζιέσνρι.2. τ τι. 3ος (1.37. Ἰοςολ). 

Ἐξκκωμῳδέω, γιώτεμίς, [510 ῬῈ}.ρ}.2.τ62(Μ.η8.6τ6ς)}; {1}.2.178. 
(6200). 

Ἐξκκωτίλλω, οαἰΐενε, Τὴ σης. χε(ρ.56ς.23). 
ἐκλαλητικός, ἐαραῤίε ὁ ἀϊυμίρίηρ, δανδ]ίηρ ομ, 1514. }6],6}.2. 

τοοί( Μ.78.540}). 
ἐκλαμβάνω, ἰακέ ἀοτοη λόγοι.. ὑπὸ τῶν ὀξυγράφων ἐκληφθέντες 

Βοοχ ἦν 6.6.4.0(Μ.67.6720}; 70.Μ 8}. εἤγοπ.τΒ Ρ.404(Μ.07.7130); αὐς., 
ΟΟΠαὶς. ει. τί (Ὁ 2.1.1 Ρ.87.1τ0; Η.2.938}.Ψ . 

ἐκλαμπρόύνω, 1. εμἰρῥίεη, ταςῖ. οὗ πίστει τῇ εἰς Χριστὸν ἀκλελαμ- 
πρυσμένοι Οντ.Ος.τοί(3.318) ; ΒΟρΡΠγ Ἡ εὑ. γη.(Μ.8).3τό1Α}); 2. Ἰἄνοτυ 
ἐϊσλΐ ον; ταςῖ,, Ογτ, 76.3.4(4.279Ὲ}. 

πεἐκλαμπτικός, {ππηπαϊΐηρ, ΟτοΝ υβ5.ἤοηι τά ἠπ (απ (Μ.44. 
10728Β}; τηφῖ, ἐ, τοῦ βαπτίσματος χάριν 1δ.2(7030). 

ἐκλάμπ-ω, 1. «ἠΐπε; ταεῖ,, Ἔσίη., οἵ Η. Ομοςὶ παρὰ τοῦ λόγον... 
σπει ΑἸΠἐριδόγαρ.τ.2ο(Μ,26. 5804); ΤΆΔΕ, γε. οη Ο(1.6.12210}); τοί, 
Ἰης. ἡ ἐπιφάνεια ἡ νῦν ἐκλάμψασα ἐν ἡμῖν τοῦ...λόγον ΓἸεπη, ῥγοί. 
(Ρ.7.27; Μι.8.610); οξεέδιττ(ρ.80.17; 2328); Ἐλι5.41,ε.8 ρτοετη(ρ.3ςι. 
20; Μ.22.5728); οὗ στδοβ 1π βοι}}, (δίῃ, ῥγοί ατί(ρ.82.25 ; Μ.8.236})} ; 
14.5.».7.1(0.29.13; Μ.9.4538); 2. ς. ἃσο, σορτι,, Παςῖι ζογίλ, ταδί. ὁ 
πατὴρ ἐξέλαμψεν ἐξ ἑαυτοῦ τὸν υἱόν, ἀμερίστως... ὥσπερ... ὁ ἥλιος τὸ 
ἐξ αὐτοῦ πεμπόμενον ἀπαύγασμα Ογτ ἰξός.6{ς..474). 

ἔκλαμψις, ἡ, ΞΕ ΠΉΡ ; 1. ἴῃ ρεη., Ἐπ5.4.6.0.τ(ρ.406.7; Μ.22.6ς6Ὰ}; 
1514. ῬῈ].ερῥ.1.305(Μ.78.4040); Μεϊεςι παι ἤν. (Μ. 64. ττ6οο); 2. οὗ 
ΟΠ τιβέ, αἵ ἴῃς. τὴν εἰς ἀνθρώπους ἕ, τοῦ...σωτῆρος Ἐπι5.1. ο(ρ.218. 
15; Μ.20.1364.); [4.Δ,6.0.τ(ρ.40ς.22; Μ.22.6530); ὕγχ.ς.46:4(Μ.69.. 

Ρ.159.32; ἢ1.2.12334}; Πιεοητ. Ν, 76. ξΐδεν, κ(ρ.11.6); ἐδ.(ρ.11.12,14). 0 12404}; ἡ.--μεταμάρφωσις κατὰ τὴν ἔ, ἦν ΝΊοῖ, 6.9:3(ρ.353.0}; [0.Ὁ.. 



ἐκλέγω 

κοντα Μ.06.5658); οἵ Βεοροπᾷ Αάνεηϊ τὴν ἔ, τῆς δόξης (δτυϑ5. ἤθη. 

"6.3 τῃ. Δ11.(7.733}}}. 
ἐκλέγ-ω, εἤοοςε: 1. οἵ πιᾶῃ συγχωρεῖ [30. ΕΗ]. (Βο51]}...τὰ πρὸς τὸ 

χρήσιμον συντελοῦντα τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει “«ειν ποτὲ τὴν κτίσιν ΠΙαν μι. 

Τυίη.2.)(}1.30.6οοΑ}; θεοῦ παιδεύοντος..-«ἐπὶ τῷ “-εσθαι τὰ βελτίω 

Οντ, Ἐς.33:80}1.60.0774}; 2. πιεα., οἵἨ ἀϊνίηε εἰφοϊίοπ, θεὸς...ὁ ἐκ- 

λεξάμενος τὸν... Χριστὸν καὶ ἡμᾶς δι᾽ αὐτοῦ εἰς λαὸν περιούσιον τύ ἰθηι. 

δ4; Ἰρῃ. Εράνρτόοπι.; ΟἸΘΠ) 5 γ.5.τλ(ρ.378.20 ; Μ.9.1178}; ΓΜ 6Γἢ ὅγε. 
εἰ Αηπη.13(6.18.3804}; ταῦ, ὁμοῖοε οὗ δροβίῖεβ, βανη.5.0; ]άψιῃ. 
(Βα μην (1 3008 ; Μ,29.7200}). 

ἔκλειψις, ἡ, 1. φοἰίρεε; ἃ. αἱ Οταοῆχίοη, Οὐ. εογηνη. εν ἵῃ ΝΠ 
ταβ(ρ.274.6; Μ.13.1783); ριορῃςβ18α 1π ΖΆΟἢ.14:0,7, 4. 1ν.82 τη. Πς, 
(Ρ.273.2); οὐκ ἦν ἔ., ἀλλ᾽ ὀργή,.-.τρεῖς γὰρ ὥρας παρέμεινεν (Πτγ5. 

μονι. 88. ἡῃ ΔΙ (25 Αγ}; Ὁ. 85 δυρατηθπι ἄρβῖ. αἸνἸπιῖγ Οὗ ἸποῸπ,, 

Αηβίαροϊ,6.3; Ζαοῃ. ΜΙ τρί, (}]1.85. τοφ9Ὰ) ; 2. οπε ϑςΊοῊ 5 οἵ, εεἰτρ58 
δὶ ἀεξοείτς ἀἸοιἸοηῖς, ἐνὶ φσηο Ἡθεεσσαγία ϑένδα ἀδεμηὶ, 1518. } εἶν, 
1.34.το. 

ἐκλεκτικῶς, 7μ0]εἰομεῖν, τοι ἀἱξονίηηῖ 
τὸ; Μ.0.5258). 

παϊΐον,, ΟἸοτη. ἐγ.7.1 σ(ρ64. 

ἐκλεκτός, Α. εἰόξεη; 1. υεῖ. ἀἰνὶπο οἰδοίίοη ; 8. Ιῃ σοῃ, οἱ ἐ, τοῦ. 
θεοῦ τΟϊοηι. 40.5: ἱκεσίαν ποιούμενοι, ὅπως τὸν ἀριθμὸν... «τῶν ἐ. αὐτοῦ 
νὐδιαφυλάξῃ ἄθραυστον ὁ δημιουργός 1.50.2; 19.2.4. τοῖς. ..«δικαίοις" 
εἰσὶν δὲ οὗτοι ἐ. τοῦ θεοῦ 1.46.4: οἰ 1δ.ττ; διὰ ταύτης ἶβο, [ὉΠ] 

σώζονται οἱ ἐ, τοῦ θεοῦ ΠΟΥΤη.015.32.8.3; πνευματικὸς καὶ διὰ τοῦτο ἐ, 

Οἴει. γ.4.26{0.323.09; Μ.8.132778}; 1δ.(ρ.324.1ς; 13808}; Οτοησαςί. 
τοίρ.294.0; δ{.12.το288}; ἐγλεκτὸς τοῦ θεοῦ ΜΑΔΙ Α τ.22](ΡΉΓΥΒ16); 
Ὁ. Ἰὼ ΟἹ ὁ 4. Δαυίδ τΟ]οιη.52.2; οἵ ΑΛΌγβδαμπι, (Ἰ6ηη. ον, 5 τ(ρ.3228, 5; 
Μ.0.134}); σ. Οὗ Οπυσοῇ ἐ. πόλεως Δετοιρίαρῤἧνια : ἡ καθολικὴ ἐκ- 
κλησία καὶ ἀμπελὼν αὐτοῦ ἐ. (οηδὶ. ἄῤΡ.1 Ῥτόοτη.; 10.2.56.1 τε ξ, 15. 
43:20, τΡεῖτ.τοιο τὸ γένος μου τὸ ἐ. νγ.15.4.τ(2.5148}; 4. ἰὴ Πετεῖ. 
σγυβίθιηθ; ἡ. ἀπ 1581 ἴῃ ρεπ. πᾶς βίος ἀκίνδυνος ἐκλεκτῷ ΟἸΘΠῚ.57.3.5 
(ρ.214.15; Μ.8.11448}; 11. ΒαΒΙΠ465. τὴν.-..ἐ. [5ς, ψυχήν) ἐπιτίμως 
διὰ μαρτυρίαν ἰδ.4.ττ(ρ.285.5; 12020); φύσει πιστοῦ καὶ ἐ. ὄντος 
ἐδ. 5.χ(Ρ.327.27; Ν.9.134}; 1. Ψαϊεηῖ, πᾶν πνευματικὸν σπέρμα, 
τοὺς ἐ, Ἰᾶἐχε. ΤΠάσὶ.τ(ρ. τος. το; ἅ1.0.6534}; τὴν ἐκκλησέαν..., τὸ ἐ, 
καὶ τὸ κλητόν 1. “8(ρ.τ26.12 ; 6884); τάχα.. ὡς ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας 
τῶν ἐ, ... γενομένων {φ.τ3(ρ.1ττ.12; 6648); ὁ Χριστὸς ὡς πρὸς τὰ 
πληρώματα ἐ. γενόμενος 18.34(ρ.117.20; 6768); τῶν ἐ, τῶν ἀγγελικῶν 
ὑπὸ τοῦ ἄρρενος ἔτι πρότερον προβεβλημένων 1δ.3ο(ρ 119,1; 6170); 
ἦν. Νίδβδβϑεπο, οἵ ἀπρεὶῖς μαστοῦ ἐκκλησία ἐ. ΠΠΡΡ. ἠαεν.5.6(ρ.78.21; 
Μ.τό.21268); ν. Μδηῖοῃ. τοῖς ἐ, αὐτοῦ,...οὐ πλέον ἑπτὰ οὖσι τὸν 
ἀριθμόν Τ]ΘρΈΙη. “γολοττίρ.19.5; Μ.10.14458); 1. τοίρ.1χ6.10; 14444} 
2. οὗ Ομ υίβειδηβ ἰὰ ρεπ, τῶν ἀπίστων καὶ τῶν ἐ. Μί. οΐνε.τό.ι; Ε]ετη, 
4.4.5.36(ρ.185.18; Μ.9.6444)}; Οὐοηδὶ..4.Ὁ}.3.16.3;: τὸν Χριστόν, οὗ 
μέτοχοι γενόμενοι...μέλη ἐστὲ...ἐ, ἐδ.2.61.5; τίνας.. «φησι τοὺς ἐ.; τοὺς 
πιστούς (Ὠγγϑβ.ἠονι.76.2 ἵμι Μ|.(}. 1330}; 3. ταῖς. ὁμοῖος Ὀγν σοά ἴοτγ 
ἃ Ραγίσαϊαν Ταποίίοπ, οἵ (Ὠτιβῖ ἐ. ... οὐκέθ᾽ ὁμοίως τοῖς ἀποστόλοις" 
οὐ ἀλλὰ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐπὶ μόνον αὐτὸν ἐπανεπαύσατο 0.3, 
1ς.42:τ|.24.3858}; οὗ ῥχορμεῖβ ᾿ϊερεμέα, ὁ ἐς μου ρος. Βαν,γεΐ,τ, 
τ; οὗ Δροβίίες, Ἐπι|5.4.6.2.2(Ρ.86,0; Μ,22.1534}; οὗ...ἐ. μου,.ἁτουτ- 
ἔστιν, οἷ. «μαθηταί, ἤγουν...οἱ τῶν ἐμῶν θεσπισμάτων ἱερουργοί (ντ, 
1ς5.5.6(2.065}}; οἵ ΒΔΓ, Το. Μοπ γι σοο (Μοῦ. 1303Ὰ}. 

ΒΒ. εἰοΐεο, ἐποοίϊσηὶ, οἱ ΟΠ τσὶ τὸ ἐ. φῶς, τὸ ἐξελθὸν ἐκ στόματος 

αὐτοῦ Αἱρος. Βαν.τεἰ.3.0; Ῥτοο,.5.40:τ-τ(Μ.87.24728}} οἱ βαἰηῖϑ, 
Τρῃ ΡΒ μα ττ.τ; οἵ ρβίγδυοῃβ, ργορμοῖβ, Ότ..}σ.28.16(21; Ρ.415,32 

Μ,14.7258); οἵ (τ βεϊδη5. ὅλοι ἐ, καὶ ἅγιοι γενέσθωσαν ϑεχαρ εμεῆ, 

5.3; Πιάντη Βς.17:26(Ν].40.12530); τῶν ἐ. πατέρων Ἰύναρτ,ἢ.6,1.13 
(λ.86..24564). 

Ἐἐκλεπτουργ-έω, τοῦνὰ μὲ τη ἀδίατὶ! ὃ θεὸς οὐκ αὐτὸς “οεἴ τῶν δεῦρο 
τὰ ἕκαστα, ἀλλὰ χρῆται χειρὶ τῇ φύσει Ῥγτιδ5.76 6. 27(0.58,6; Μι60, 
ΣΙῸ40). 

ἐκλεπτύν-ω, 1. τύδῶ} ἄοιῦη, ὙΠατ. ορβ.Ζαεῖ, τ: 1δ--2τ(Μ.66. 5160) ; 
πιϑῖ. αἱ μάστιγες τὴν φλεγμονὴν τῆς παρακοῆς “πουσι (σπβε. Βιδοιίαμά. 

20(Μ.88.. Κ1210)); 2. “παΐξ βαδιΐε, στ γϑ5.μοηι,ορίξ,30.24(}1.44.3 407 ; 

0838.» οἱ τβεη θοὰγ οἵ Βα θνετ, 1514,}6].6}}.2.43(}4.718.,4858). 
ἐκλευκαίντω, τιαΐκε τοΡ 16, 1. πτ., ΟἸδια. ῥαεά.τ.6(ρ.114.12; Μ.8, 

2970); 2. πϑδῖ., γμᾶβα ῥίαῖμ, ΤΑΙ παϊυ.Οὐγ.6(Μ,28,0600}; ΤΠ. 
ἐῤ.ττα(4.1186); γράμματα...τὸ ἦθος τῆς ψυχῆς “ποντα ΘΟΡΗτΤ Ηρ. 

4 »)Ή.(Μ.87).32008). 
ἐκληπτέον, οό γπιδὶ μηΔογείαπα, (Ἰδτα. Ξἐγ.1τ. 2 8(ρ ττο.ς; Μ1.8.025.); 

(Βτγϑ.μον.56.3 ἴῃ τΟογ.(το.231Ὰ}); ὈἸοη, Ασ,Δη.2.1(Μ.4.037})}. 
ἐκλήπτωρ, ὁ, ογ16 τοῖο ἰαξε5 περ; ταοεῖ., οὗ οὐς ἀπά ευίακῖπρ ΜΌΥΚ, 

Ἰριρῃ λαόν. 66,85(0.τ28,6; Μ.42.1658); οὗ οπθ σοτορεγατηρ ΨΙΠ 

στᾶσο, καὶ. ρος. 3:τ4 τΊ(ρ.232.4); εομγαοίον ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύ- 

τεροι καὶ διάκονοι ἐ. μὴ γίνωνται (σά, Αγ.τ6; ἐ, τῶν δημοσίων φόρων 

“ΗΡΒΠπ.εάγομ. . 5323}, τοϑ. 7814). 

434 ἔκλυσις 

ἐκληρέω, «ῥσαῖκ γοοϊεηϊν; οὗ μεγεῖῖοβ, 15]. ῬῈ].ἐῤ}.1.347(Μ.γ8. 

3332). 
ἔκληψις, ἡ, 1. μηάεγίακίηρ ; ἴθ σοτήσλοτος, Του ἄβδῃ τὸ ὈΙΒΠΟΡΒ, 

Ρτίοϑίβ, δη4 ἀθασοῃβ, (σά. .τ6; 2. ἀφο ηρίϊοιι τὴν πρὸς αὐτὸν [50, 
τὸν Χριστόν] ἔξ, τῆς σαρκὸς ὁ λόγος ἔπραξε ἴχδοπί, ΗΠ Ν κί. 6. ο(}1,86. 
17578}; 3. τμϊενργεία ἴον πρὸς..«πνευματικὴν ἔ. Ογτ. 5.05: 4(λ 1.60. 
11324}; τὴν..«ἀλληγορικὴν ἔ. Αὐοίῃ. ρος, 26(Μ].1ο6.0248}; οἵ.1ὁ.20 
(6484); ἴθ σοπ., Ἰμβουὶ. ἢ. Δ᾽ εςι.7.6(}}.86.1γ688}. 

ἐκλικμάω, τοΐηποι; ταδῖ,, βάλ ν ἐΐκε ἐἰαξ, ϑοοτ 6.6.6, 34(Μ.61. 
δδου). 

ἐκλιμπάνω, εξαξε; Θης6 1. ἀτο, ΠΡ. ΤΠ αν. 4.51.3; 2. δὲ εὐρεειί; 
οἵ 51π, [0.1).ποηι.8.το( Μ.96.7168). 

ἐκλογεύς, ὁ, ομε τυῆο εἰοῦϑξες, ξείθοίοΥ εἰ δὲ καὶ ἃ βούλει λαμβάνεις 
ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς καὶ ἃ βούλει καταλιμπάνεις,..«οὐχ ἑρμηνευτὴς 
τῶν νόμων ἀλλὰ ἐ. τῶν οὐ κατὰ τὸν νοῦν σου γραφέντων ΡΙΡἢ Παον, 
44.π(φιτφό.ττ; Μ.41.8286); οὗ Η. σμιοβὲ ἁγέων ἐ, Ι4,αης.73(ρ.01.27:} 
Μ.43.τ52}). 

ἐκλογή, ἡ, ἐἰποίεο; 1. οἵ ἀἰνίης αἰοσίίοι ; ἃ. ἴῃ ρθ,, τοῖς ἀΘη1Ὰ] 
τμαῖ εἰχοσπιοβίοι αἰτοβὶϑ δἰδοίίοη, ᾿1υρη.4.4) τὸν κύριον τὸν ἐκλογὰς 
ποιοῦντα ἀπὸ τῶν ἰδίων δούλων δῖ. ̓ οΐγε.20.1 -ε Δ]. Δα. 8,31 ἡ ἐς ἐπὲ 
εἰφεὶ, ΟἸοτα.ςιν».3.0(ρ.225.1τ14; Μ.8.χτός); σφόδρα εἰσὶν ὀλίγοι οἱ 
καταντῶντες ἐπὶ τὴν ἐ. τοῦ θεοῦ Οτ,ἠορι.4..} 10. ἐγ. (ρ.26.4.; Μ.13. 
280Α}); ταγ βἴδυν βυτΡ  Ζρα ἰμ Πμ0.14: τΟΠ., 1. }0,13.34(Ρ.250.28; Μ, 
τ4.4δολ) ; τὴν... ἑτοιμασθεῖσαν ἡμῖν ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ, κατ᾽ ἐ., ζωήν 
ΑἸ..23),.2.76(}1.26.3094}; Ὁ. οὗ σονοπαης 1} στο] τῇ τῶν πατέρων 
ἐ, Τάτ. Μορβ. Κονηνατι βίρ.159.20; Μ.66.860 4); Οὗ [δνν ἴῃ (Βγιβα 8 
ὉῺ6 τὸ κατ᾽ ἐ. χάριτος λεῖμμα Οτι( απἰ.2(ρ.121.27; Ν.17.2 500) ; 
ς, ταϑϑϑίθηῖς μὴ ἀρνεῖσθαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, ἐὰν...ἐ, γενό- 
μένος εἰς τὸν Χριστὸν εἶναι ἀποδεικνύηται [πι51. ταί. 48. 2(ΝΠ.6. σϑος) ; 
ἃ. οἱ τῆς [αἰτηδ} ἐκλογῆς μέρος ἡμᾶς ἐποίησεν αὐτῷ τ( ἰοηι.20.τὶ 
οἱ Τεννβ ἀπά Οτθοκο ἡ ἐξ ἀμφοῖν ἐ. μία (Ἰοιοὲγιθ,13(0.435.24) Μ. 
9.2288}; οὗ (Α]]ρ᾽ οὗ σοηι 65, τοῦ. 1)}1.32:21 προφητικῶς δηλοῦται ἡ 
διὰ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ προτέρου λαοῦ ἐσομένη τῶν...ἐθνῶν ἐ. ΟΥ. 
ῥγίμπε.4τια(ρ 208,6; Μ1.11.3488); ῥτορμεβιοά 1 Ῥ5.21, 1διι5.,6.το.ὃ 
(0.491.28; Μ.22,780}) ; οἱ }εννΊ5ῃ σοηνετγίβ ἐ, τοὺς ἐξ αὐτῶν πεπιστευ- 
κότας καλεῖ παῖς. Κον.τι:7(3.119); 6. Οὗ χπ8 05 ρασὺ [ἢ ΘΙ σι Οὴ τὴν 
διαφορὰν τῆς ἐ. ἀξία γενομένη ψυχῆς αἵρεσίς τε καὶ αυνάσκησις 
πεποίηκεν (Ἰοπι. 5 ».5.14{0.421.13; Μ.0.20560); οὐ..«ἡ ἐ, [56. τοῦ θεοῦ] 
ὐβιαστικὴ τῶν καλουμένων ἐστίν, ἀλλὰ προτρεπτική (Ὠτν 5, ἀορι.47.4 
ἐπὶ 7. (Β,28το); ὙΒαι (ἰωη}.2:3(2.55); ὅν ἰὴ σνϑθηι ΟἹ βΆ5Π665 
φυσικὴν ἡγοῦνται τὴν πίστιν... καθὸ καὶ ἐπὶ τῆς ἐ. τάττουσιν αὐτήν 
(Ιοιλ.  ἐγ.2.3(ρ.118.1τ1; Μ.8.0418); ἐδι(ρ.τι8.18 ; 0418}} μὴ βιούντων 
ὀρθῶς ..., ὡς ἤτοι ἐχόντων ἐξουσίαν καὶ τοῦ ἁμαρτεῖν διὰ τὴν τελειότητα, 
ἢ πάντως γε σωθησομένων φύσει, κἂν νῦν ἁμάρτωσι, διὰ τὴν ἔμφυτον ἐ. 
1δ.5.τπ(ρ.106.17; 11044}; ξένην τὴν ἐ, τοῦ κόσμου 1}.4.20(0.321.20; 
13164}; ἀδηϊεα μαθήσει καὶ καθάρσει καὶ τῇ τῶν ἔργων εὐποιίᾳ, ἀλλ᾽ 
οὐ φύσει σωζομένης τῆς ἐ. ἰδι5.τίρ.328.1; Μ.9.134}; Δ. Ναίοηῖ, 
ἑαυτοὺς... «ἀποκαλοῦντες «σπέρματα ἐκλογῆς [Ιτοπἡαογ.1.6.4{Μ.]. 
ΞοοΑ); γεῖ, ὅεπ.1:27 τὴν προβολὴν τὴν ἀρίστην...τῆς Σοφίας,... ἀφ᾽ 
ἧς τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἡ ἐ., τὰ δὲ θηλυκὰ ἡ κλῆσις, καὶ τὰ μὲν ἀρρενικὰ 
ἀγγελικὰ καλοῦσι ΟἸδιι, χε. Τἰοὶ. τίρ.113.20; Μ.0.0088)}; ἢ. οὗ 
ἀϊνίπο οἰοσίίοη τὸ ἑαποίίοπβ πῃ ΟΒΌΥΟΙ : οἵ ἀροβῈ]65, [γε δαθν.1.3.2 
(Δ1.7.469Α); Οὐ. 70.35.πδ(ιτ; μ.457.15; Μ.14.7020); 1δὰ5,.λ.ε.2.1.1(}1. 
20.132}; οἱ οἸεῖρν ἔξεστιν... κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τελείως βιώσαντας... 

εἰς τὴν ἐ. τῶν ἀποστόλων ἐγγραφῆναι (Ἰετὴ, εἐγ,δ,1σ(ρ.48ς.δ; Μ.0. 
428Α); ἐκφαντορικός [50. ογἀδίπίηρ ὈΙΞΠΟΡ] ἐστὶ τῆς θεαρχικῆς ἐ. 
Ἰομ. ἀτ.σ 5.3.5 (}}.3.5128}; 2. ἐλ εἶἰφεὶ (ςοἸ] εοτίνο!γ), ΟἸεῖ, ον. 3.9 
(Ρ.2:5.14; Μ.8.ττόσο); ΟΥἍ [0.2.3(ρ.56.5; Μ.14.1128); 8.. οἵἩ Βαμιδῃ 
ῬΟΥΡΟΥ οὗ (Ποίοε τὰ ἔργα ἡμῶν ἐν ἐ, ... τῆς ψυχῆς ἡμῶν Ἐς δαὶ... οἵ 
αν ρβορίο, ὁρΡ. πιοῃββ ἐν ἐκλογαῖς γε μὴν διατριβόντων Ἰ.ιι5,.1,6.δ.18 
(1.22 .46ο( ; Ποη]. μὴ διατριβόντων ποἱ φοπεογηῖης ἐἰειπδοίνες τοι α 
ἐμοῖεο (0 δια δες), Ῥ.279.34). 

Ἐῤκλόγιον, τό, φἰδοί δ η} 67 ὦ τιμιώτατα τῆς ἐκκλησίας ἐ,, ἱερεῖς 
καὶ πατέρες 170.) .Π4.ἀονη. (Μ.05.248Ὰ}. 

ἐκλογισμός, ὁ, ἀδβοτρένε σαεεοιρη, ΟἸοα, ἐν, 6,4(ρ.448.28; Μ.0. 

2534) 
Ἐἐκλόχευσις, ἡ, δέγι, Θορἢγ.Π1.0».2.31τ(Μ.87.3250Ὰ}. 
ἐκλοχίξζω, ῥέε πὶ, εἤοοςο, τοῦ. (δυῖ, δ ττο ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὡς 

ἐκλελοχισμένον ἀπὸ μυριάδων ἑαυτὸν κατασημαίνει Οντ, 7ο.1τ.4(4.30Ὲ}. 
ἔκλυσις, ἡ, 1. γείαχαίτονι, ἴὰ ἸΔΌΘΉΓΟΥ τοῦ προσώπου ἔ. (Ἰοιν. ῥαει. 

Δ2.π(ρ.186.5; Μ.8. 4480); ἐδ.2.8(0.2ος.25.; 4020) ; 2. τοραϊηε55 ; ἃ. ΡὮγ51- 
οα], Β δἰπάταποθ ἴο ργαγον, Μᾶς Αθρ.ογ. 34(Μ.34.856Ὰ}; ἑατηΉρ, τοῦ. 
Ομ δι 5 εἴν Ὠδέοτγα γαϊβίηρ 1.ἀζατι5 ἕνα μηδεὶς ἔχῃ λέγειν... «ὅτι ἔ, ἦν 
υὐκαὶ οὐ θάνατος (Ὠτγπ,ἤοηι. 6.2.1 ἴῃ. 0 .(8. 3600}; Ὁ. πόγαὶ, ΜΌΝ. 
5γ}}}.8.7{(Ρ.90.2; Μ.18.1498) ; Β55.76 6. [5 Ὀγοθτλ.τ(2.2278.; Μ.31. 
8808); Οὐ ΝΑ Ζ. 6 ρ.95(Μ.37.160λ). 



γ 7 
ἐκλυτέον 

Ἐξἐκλυτέον, οη6 γεδὶ γείας, (Ἰοτῃ. ῥαεά.4.ο(ρ.263.17; Μ.8,6178). 
ἐκλυτρόομαι, δὲ γειφενιφθά, Ογτο Ν ἐξί.5.2(0.06,42; 6᾽.χ 80) ; 14,ἀ60γ. 

τι. 410}; τα, ἄϑας.τ(3.5180). 
ἐκλύτρωσις, ἡ, γεζενερίϊοη, εαἰ. 11.217 :27(0.234.26). 
ἐκλύτως, μργεδιγαίηεαϊν οὐκ ἀφίησιν [5ς. Χριστός αὐτὴν ἴ5ς. τὴν 

σάρκα] τοῦτο παθεῖν ἐ. Ονγτ, 70.7(4.68 50). 
ἐκμαγεῖον, τό, 1; ἐγαπεν, οὗἰτίεγαίον ; τιοῖ., οὗ αἰτηθρίντηρ ἐ... «τῶν 

οὐἰκακῶν (Πγγβ.λομ.14.2 τη ὙΤτρι (11.627 Ὲ}; 2. τηιρτέςς, τας. ; ἃ. οἵ 
Γηηβι ὁ λόγος. ..τὸ ἐ, τοῦ ἀρχετύπου... «κάλλους ατ.Νὰ2.0γ.38,13(}{.36.Ψ 
2258); Ὁ. οὗ 500} τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς ἐ, στον γβ5,ἠολπ.2 τῇ αμ(Μ.44. 
ϑο Ὁ}: ΝΜ] αρη, 44(Μ .79.το248); Ὀγτ ίαρλ οη.τία.Ε}; α. οἵ ὉΤ 
ἴνρε Χριστοῦ...ἐ, ὁ ἱερεύς Ἰὰ αὐον.τ3(1.4750}); Οἵ τὰ ογῆαςοὶβ ἐ, τοῦ 
παντὸς κόσμον (Ὀβτη. 16 ἐοῤριατρ. (1.88, κ60). 

Ἐξκμαγεύς, ὁ, ογὸ τοῖο τοίβο5, ἴθ Ἔα αὐ υ δ οι. οὗ βευνδηῖβ ΘΙ ΩΡ 
81 τῆθα]β βαντῆρες, ἐ. κύκλων τ ΝΖ. εανη1.1.2,8.145(}..327.6π 04). 

ἐκμαγεύω, δειυΐίεἶι, ἘΡΟΙΚ ΠΠ| Ῥάρὰ ἐῤ. ̓ Πεὶγ.(ρ.13.τ6; Η.2.82.Ὲ},᾿ 
ἐκμάθησις, ἡ, 1. «μῶν, τ ΓΠπαπηι. ρα».Οὗν. 60.15.23; Μ.Ιο.ΤΟού08); 

ΝῚΙ6ΡΡ.3.43(}1.79.4134}; Ρχος.(...5.2:1τ-. τ(}1.87.18050}; 2. ἱεαείτηρ, 
τοῦ, Βουρίπγσεβ τὰς ἐ, καὶ ἐπαγγελίας αὐτῶν Ἐλι5.15.3:1τ--2(Μ'24.τοῦ); 
14.}.6.6....8(}},20.5240}.Ψ 

Ἐξκματαιάξω, ἰαδον» τι τω, τιν νβ5. λον τη Ἐπεὶ. (Μ.44. 
628}. 

ἐκμεθύσκω, 1. ρτῦο ἰο ἀγίπ, Ογγ πε μμρεη. 5. 711Ὲ}; 2. τηϊουῖ- 
καΐδὶ ταδί, τα σάον. (1.100). 

Ἐἐκμειτόω, ἐεείγον χάριν φωτοφόρον σκότος --οῦσαν 
Το, (Μ.87.38720). 

Ἐἐκμελέομαι, ῥίαεαίο, (Ὠτν5.»γοά. [μ|ά.3(2.722Ὰ; σοπ]. ἐκμειλίξα- 
σθαι Μ.5ο.717). 

ἐκμελής, ἱπμαγροηίομδ, Ἀθπος τποῖ., μηγεςίγατϊηθί, ΟἸρτη. ῥαεά. 
2ιδίρ.τϑό6.2; Μ.8.4480); ἰά. ἐγ. 5.4(Ρ.338. 25; Μ.0.378): Ἐπηρ.Ότ. 
Ν 55. ἔτρειτίι Ρ.50.27; Μ,45.2804}; ἐ, «., νοῦς ὕνγ. Ζαελ.γτ(3. 7500); 
οἵ Ἰτρίουβ οσᾶβ, συ Ν 85, μη τί Ρ.38,6, ν.]. ἐμμ- Ν,4.5.2658). 

ἐκμελῶς, 1. Σἡηπαγγηηοηομῖν ; τηοῖ., ΟἸεπι .«ῥαοά.2.4(0.τ8ς.27; Μ.8. 
4488); Ὠεπος 2. μηβεαδομαῤίγ; τηδῖ, ΟἸψ αρΡ. 7οῦ 252 ρτοειη.(.923. 
2274) 3. εαγείοεςῖν, τ χε. ομι. 2ο(ρΡ.220.τ6; Μ.113.0258). 

Ἐἐκμεστόομαι, ῥὲ ἀἰεά τῷ, τοεῖ, ζωὴν... εὐωδίας δὲ τῆς νοητῆς 
ἐκμεμεστωμένην Ὀντιαάογ.ιδ(1.566 4}; 42Φ.1γ(6140)); 16, ἐπἰμ. (63, 

1458). 
"ἐκμηκάω, δεϊίσιο, «ποις, ΝΙΙ. 6ῤὈ.3.43(}4.79.4120). 
ἐκμηχανάομαι, ἠεὐυῖ56, σοηίγτυε, ντ, ̓ ς.37:τ5(Μιδοιούφ0) ; [ἅ. 79. 

το.2(4.907}}). 
ἐκμισθόομαι, ᾿ῖγό, σηραρε βευνίοθβ οὗ, [Β85.1αε. (2. 5018; Μ.31, 

1448Ὰ}; Οτ Ν᾿ ν5βυθμηντᾷ Ρ.34.25; Μ.45.26τ10). 
ἐκμολύνω, ἀεξίε, Βαβι βονπη ᾿ς. 7(τ τοοῦ ; Ν].20.2364Ὰ). 
ἐκμοχλεύω, ονεγίἠγαιν., τριεί. » στ. αἄον. ἘΠῚ: 490 Ὰ}); Ι΄ ἰοπιραξεῖ, 

τοίΞ.140}}; οὗ (Βτιβῖ ἐξο ἀχλυμέυ, «τὰ τοῦ ἅδου θεμέλια ΒΆ3.56].0γ.36.2 
ΟΥ̓ Βς. χοθλ), 

Ἐξκμυέω, σαοίμο, γεγθεὶ, ἡδρρθνν ὐἰοντίδ βό ϑ οὶ, 
[Ἐ]έκμυζαίνω, σφιίδεζε οἱ; τυθῖ,, 865. Ναζοζίαί, τ46(Μ.38.1128}. 
ἐκμύζ-ω, 1. δρθόῦθθ, Τὶ αη τι, τχοα,, ργδδ5 ροη, Χαμ .8 

{0.62.3}; 2, ἐφιίεεχε ομὲ ἴτουῃ ἰὸν...τῆς φύσεως ἡμῶν κ’εσθαι Τί 65. 
Ναζιάταί. τ46(}..38.888), 

ἐκμυκτηρίζω, τηρεῖν, Τ..7ος5.2.5. Ῥγοίευ. Ξ(ρ.7)}; ΝΠ. 4ρ}.3.τ51(}1.70. 
2728). 

ἐκμυκτηρισμός, ὁ, τηοεΐογν, ΜαχΟι. Τἤαί, Ῥγοδτα. (ἴ.00.2ς560). 
Ἐἐκμύξησις, ἡ, ἀγατοίηρ Ομ, αι γαείοη ἐ, μυελῶν (οηδι. Πας ἰαμά, 

320}. 88. 510 Α), 
ἐκμυσάττομαι, ἰσαΐδιε, αδογρημαίε, Ό γι. .10.3.4(4. 2714}; ἐφ. ς. κ(Ξ 5324} 
᾿εενεαγιενομάν αεὶ ῥγείεμπέϊομείν, συ ομθσεὶῇ αἷγς, ὕντ, [0.1.4 

(..37}). 
ΠΕΡΒΕ ΝΝ τον, απρ δ αίο, Ἀτὰρ ἤον, τ. (Μ.39.448}; Ογτ. 

ἤοηι, βακελ.τ4{53.187Ὲ); δαιμόνων. .«ἐκνενέκρωται. «ἐνέργεια ΘορΠχΗ, 

ὁγ. (δ1.87.33040). 
ἐκνέμω, ἀρεῖρη, Ογτιαάον. τ3(1.4538); οὗ ΟΒΌΓΟΒ τ. ρθορὶς 85- 

βισηρα το (Πτιδϑῖ, τα. 1ς.2.2(2.236}). 
ἐκνευρίζ-ὦ, ἩΡΜΕΙΟΣ; ταθῖ ιν τρεαξρηὶ, ἀεῤγῖνα ΟΥ εἰγοηρί τὸ. 

μυστήριον τῆς Χριστοῦ γενέσεως ἐκνενρίσαντας [350,, ΑὙ18Π5] ΔΙοχ, ΑΙ, 
ἐρ. “εχ. τλ(0.20.1τ2: Μ.τβ, 5600); αὐ τῶν ἀτόπων ἐπιθυμέαι τὸν τόνον 
τῆς ψυχῆς “τουσιν ΟΥ ΝΥ 85.0». ἀοηι.3(ρ.50.18; Μ.44.11528}; ὃν [536. 
ἢ) εν}]} ὃ Χριστὸς ἐξενεύρισε Ῥγυος.(Ο. 7.1 : 2(Μ.8:.τοφ 5 Α) ; τὸν ἐχθρὸν 

ἐξηνεύρισας [3ς, 8. (σξοῖρε] νεῦρον 7ο.Μοη, ἀγηημ.σεο, δ(Ν,ο6, ἸφοοΑν; 
Ῥάββ., ΟΥἨ Πυτήδη Ὡδίατε δὲ ΒΔ]}}, τι Ν ν85,0», 40)4.4(0.72.12; Μ.44. 
1τό40}); οὗ 5οῖ}}, ΝΠ]. 6,}.2.167(Μ.,γ09.2814). 

ἐκνευρόω, -- ἔοτορ',, τηςῖ, ἐξενεύρωσεν ὑμᾶς [30. ἄἀδν!}5] ὁ κύριος 
Αἰῃισι πϊοη, ο(Μ.26.8 78}; Κ᾽ Ραελ.Δ χδίρ.152.16). 

ἐκνεύ-ω, ἐμγέ “6 βεαά αδίδθ, δῆος ἸμτγαῃΒ. 1. ΤΗΥΉ αϑἱάο, Τυβῖ, 

Τβορῇτ, Ἡ, 
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ἐκπεριθέω 

ἀτ]αἰ.9.3(Μ.6.496Ὰ); ῬΑ]] λ 1 ατ5.35(Ρ.τού.4; Μ.24.1131.}; 2. {πεγηὶ, 
μος ἰο, τηρῖ, ὁ σθων πρὸς σωφροσύνην Μετ. γε5.1.6ο(ρ.324.10; 
Μι41τ.11518)}; ὕνυ οι τ: τί 1. 69.8όςο); Β65.56].0γ.ς τ(Μ.85.760); 
2. ἴπ81|5., γογεεί, ντιαάογιο(ι. 3100). 

ἐκνήφω, ῥεεοηηθ δοθέν; ταδῖ., πε μα οπε᾽ 5 τῦαγνς, ΒαΒ.γαρ. [δι Ρτ θη. 
τ(2.228; Δ{.21.80928)}; γι. 5,3: 80} 1.60.7200); ΤὨρΠπ,εἠγοη.ρ.30ι 
(Μ.1τοϑ.736.Ὰ}). 

Ἐἐκνίκημα, τό, γειυαγά οὗ υἱείογνγ, ῥγίσε; τοθῖ., πὰ αἀάγοθβ τὸ 
σαἰθομασηξη5, τοῖ, [ἢςξ0]. σοῃίγον σΒ 85 ἐμὸς ὁ πόλεμος, ἔστω σὸν τὸ 
ἐ, τ ΝαΖ.07.40.43(}1.536.42 00). 

ἐκνίκησις, ἡ, Κορ σις υἱείονν τὸ δέ, εἰς νῖκος, τὸ εἰς ἐ. Ογτ, δορὶ,.32 
(2.6τοῦ; ἐκδέκησιν ΔΟΡοτΤΌ).. 

ἔκνοος, ποΐ ῥεγεείυΐηρ, ποὶ αὐ Ὴρ ἰο ἢ φημ στηλώθην, 
βροτέης ἔκνοος εὐπαθίης αὐ ΝΖ. εαν»ι.2.1.34.170(}.37.12τ0Ὰ}Ψ 

ἐκνοτίζω, »ιαἶκε ἰο ἀγίρ, δο ΡΙ5.ἡδχ. 25 2(}1.02.14524). 
Ἐξκνυμφεύω, αἀεἠοιοεγ,, ταςξ., Π ον τ ἴδηι, α.τ4. 
ἑκουσιάζ-ομαι, οὐξεν τοῖ ηρίν, ςροηίαηεομεῖν σ-όμενον δὲ λέγει τῷ 

κυρίῳ, τὸν οὐχ ὑπὲρ ἁμαρτημάτων προσφέροντα, δῶρα δὲ προσκομί- 
ἕοντα τῷ θεῷ Ῥτου, (1,21) α7.τΊ ᾿6(ΜἹ.87.12134}; ἰ4 Ομ .γ7:τ0} 1,8. 
17288).᾽ 

ἑκουσιασμός, ὁ, ;. νοϊμηπίανγ οὔεγίηρ, τεῦ. ἀπυννουτὴν ν]ἄοννβ οὔτε 
γὰρ οἱ ἱερεῖς τοιαύτης ἑ, δέξονταί ποτε οἷον ἅρπαγος ἢ πόρνης (σηϑδί. 
.4.}}Λ.3.8.212. Κϑ» το τοῖν, οἵ ἀὐνῖπε σοοα ρδάβατο τὰ δὲ καθ᾽ ἑκουσιασμὸν 
γενόμενα ἔπι5. ΝΊς.εΡ.  αμίϊη. (0.17.6; Μ.82.9168). 

Ξέκουσιαστί, υοἱμπίαγίν, Αἰτις, εἤγοη. (Μτο, δ 1). 
Ἑεκουσιογνώμων, ἤσυίηρ ἃ τοὐ ἰηρ ταῖπά, πιθοῦ. 8. ϑυιρϑῖ, εἰς... 

ἁπλότητα... «καὶ ἔτος ἐληλακότας 10.ΟἸπγ.5εαἰ.4(Μ.88,6888). 

ἑκούσιος, υοἱμηίαγν, τοῖ, (οα οὔτε γὰρ ὁ θεὸς ἄκων ἀγαθὸς... 
(ἑκούσιος δὲ ἡ τῶν ἀγαθῶν μετάδοσις αὐτῷ) (6},5ἐγ.7.7(Ρ.32,1; Δ1.0. 
4570}; τεῦ. (Ὠγιβὲ τῷ ἐ, πάθει ΤΑΤΉ ,4͵1αἰ, Τ Υἶνι.4.5(}1.28,12578}; τὸν ἐ, 
«θάνατον {,1|. [ας.{0.200.26); οἵ ἔτες ψ1}} ἰὴ γτηξῃ ἐ, προαιρέσει 
σωζόμενοι (Ἰετα, ῥαεά, τι(ρ.1το.4; Μ.8,.2898); οὐ οὔετιιηρβ, Οὐ». 
ΑἽΡ}.2.25.2; 1Ὁ.3.4.1} πδυξ. 45. βιθβῖ. ἀρετῆς μὲν ἐὰν ἀνέλης τὸ ἐ,, 
ἀνεῖλες αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν ΟΥ̓ εἰς.4.3(0.276.18; Μ.11.1032λ}; τῷ ἐ, 
τῆς ἁμαρτίας 16.07.25.1(ρ.257.20; Μ.11.4074)}. 

ἑκουσιότης, ἡ, 121 ηδδς ᾿Ιωναδὰβ γὰρ ἑρμηνεύεται θεοῦ ἐ. 
Ἠεβυο ἢ. Η. ἔστ 7ο(Μ. 27.310); τοἰμηϊανν εἐἰοίτο, νοΐ, σουμιβ6]ς. οἵ 
Ροτίεοοη «Χριοτὸς.. οὐδ᾽ ἐξ ἐπιταγῆς τινα παρθενεύειν βούλεται, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἑ. Μασ βρη, αβοον.3.453(ρ.140.30); ξΑ65, ΝᾺ Ζ. ἀϊαἰ.τ32(}}.,38, 
1036). 

ἑκουσίως, νοϊμηαντῖν ὁ σωζόμενος...ἐς «.. σπεύσει πρὸς σωτηρίαν 

(Ἰεπλ.5}».7.7{0.42.4: Μ.0.460Ὰ); Οτλὼλλοηι.19.3 ἢ. 7ὁγ(ρ.τηϑιας; Μ.13. 
5010); τεῖ, (ἢ γϑι 5 ἀθαῖῃ, Μρίῃ.ν:Ρ.3.8(ρ.35.13; Μ.18.734}; 
Πιάντη. Τγ1.3.το( ].40.856.); Απαϑι.5,ο.53(Μ.80.30 4.) οἷοι, 5. 
γνωμικῶς. 

Ἐἐκπαθαίνομαι, ἐπάμίρε οηε᾽ς ῥαδείοης, Οἴδυη ῥγοί.4(ρ.47.16; Μ, 
8.τύοο) ; Ι΄.ῥαδά.2.το(ρ.218.11; Μ.8, 5170). 

ἐκπαλαί-ω, ξαγνν Ιγομρὴ ἃ εἰγρρίς πλέξαντα τοῖς “-ουσι στεφάνους 
[514 Ῥεὶ.9}}Ὀ.1τ.3ο2(ΜΜ.78.3ς 70}. 

Ἐἐκπαρέχω, τμγγογάεν, ρσῖυθ  ρ, ας, Δορ. ἰδ. 3(31.34.8020). 
᾿ Ἐἐκπασσαλεύω, μηξασίοη, ΤΟΥ Νὰ  ῤγ. αὶ, τ264(Μ..48.2374). 
ἐκπατέω, 1. Τγφωιΐ, Τὴι15.15.1:24{{{Μ|.24.1ο008}; 2. τπϑῖ., ἐσεαά πη ἰδν 

Προὶ, ἀεερῖςε, ἀ. “πάν 1(0.4τ.13). 
Ἐξκπεινος, τὴν ΠΜΉΡΥγ;; τηρῖ,, Μας, δριλορτο  (Μ.34. 5444}; 

ψυχαὶ...ἔ, οὖσαι περὶ τὴν δικαιοαύνην ἰά««αΥτ1|.25(Μ..24.0280)., 
ἐκπειράξω, ἐεηρὶ, Ἠδτι παμή.4.3.6 4}. ; ΟἸδιη. ἐγ.2.12(ρ.14.3.27; 

ΜΝ 8. οο6Ὰ}); 2)...τ6(0.242.321; 12044}; “4. Ψπάᾶγ.εἰ Δ1.π2(0.78.2). 
ἐκπέμπ-ω, 1. τε ἠογιἦ, οἵ (Πσιϑὶ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐξεπέμφθη τ ϊονη,. 

42.1) τὸ πνεῦμα...ἐξ αὐτῆς [50. αἰνὶπε ἐββοις 6] φυσικῶς -- μενον (ὐγτ, 
ἐμε5.34{5..3428}} Πσποθ 2. ἐχείπιάξ; νηθί,, οἵ βοββι! 165. Ἰὼ ἀΥρι- 
τηδηΐ, ντ δες. 32(5', 2010); 14..ς.34: τ(Μ.69.8020). 

ἔκπεμψις, ἡ, 1. δοη1ηρΡ Κογίἢ, ῥγοζοςοίοη, ἴἰῆθο]. υἱοῦ δέ, ἡ 
γέννησις" πνεύματος δέ, ἡ ἔ, τι Νὰ Ζ.υγ.25.τό(Ν].35.12218}; 2. οξογίης, 
1π Ῥᾶρϑῃ τἱζ}8] οἱ τὴν ξ. τῶν ἄρτων βαστάζοντες ΟἸ]ει. 5ἐγ.6.4{ρΡ.440. 
22; Μ.9.256Ὰ). 

ἐκπερίειμι, σο οἱ απ ἀγομμά; νχσῖ., οἱ οἰγοπηνοηίηςσ, (ΟΥὙ, 
ὙὝΠδυνα,ραρΟγ.δ(ρ.16.20; Μ.10.10724}; οὗ ἱπνοβειραείηρ, 1δ. ἘΕζ. 24. 
27; τορθα}); Βπ|5.4...8, τίρ, 4ἀοι,. 28; Μ,22.6 450). 

ἐκπεριέρχομαι, 1. σὺ ομὲ απιὶ ἀγομηά, ταρῖ. ἐν ἡ πρόνοια τοῦ θεοῦ 
Οτιεπανγοη 79 252::τ4(Νῇ.τ7.840}; 2. φωνγοιμάν, τποῖ,, οἵ Τοβτουίησ 
ῬΌΡΙΒ᾽ ΔΒΙΠ 165, αὐ αι ρα. Ον.(0.18,26 ; Μ.1ο.10 738). 

Ἐἐκπεριέχομαι, σεγγοιγὶ τον ῤρ[οἰεἶν, το Ν γοβιλεχ. 4(Μ,44.77), 
Ἐἐκπεριζώννυμαι, ρίγε, πιεῖ, ταύτην [56. ἑερωσύνην]) καὶ ὁ Ἀβραὰμ 

ἐκπεριζωσάμενος ἸΠΡΉΓ, 3.5). 
Ἐέκπεριθέω, ἰγαυεὶ αὐοπί, ἰγανονςο, ρὸ τομαὶ, ὕντ. ἄϑαε. κοί. 5644}; 

1 πομηυραπελ, τα4(Ξἢ, 1870). 



Ἅ { 

ἐκπερίιξις 

Ἐἐκπερίιξις, ἡ, ἐγαυεϊηρ αδονέ, ΘγΜΘ5,γ ρΡΉ.21(Ρ.57.21; Μ.66. 
1τ040). ᾿ 

Ἐξκπεριλαμβάνω, 1. ἐγιδγαξε, ἐηεομραςς, Βαβ. εχ. 4.4(1.360 ; Μ. 
20.850); 2. εογιῤγίσε, ἱμείμάο, Οὐ, εἰς.4.62(0.333.27; Μ.11.11208)}; 
πίντα..«προγνώσει ἐ. ὁ θεός 1δ.6. ἀρ. ττό.τό; τ2680); Οτ Ν γ85. μη. 
εἰ νας. (Μ.46.608, ν.}. ἐμπ.). 

Ἐἐκπερινοστέω, ρο γομη, ἰγαυεγξε, Ταβτ, ταροὶ, 54.0(}1.6.412Ὰ}); οἵ 
ἀροβίϊεβ, Επ5. Ρ..1 ς.9:3(}}.24.5440);: ϑ'υηδβ.ερ.τοι( 1.66,14728); 
τηεῖ, “Ηρακλῆς...ἐστι νοῦς, ὃς...ἐ, τὸν κόσμον Ηονη. (ἴτε. 6.τό. 

ἐκπερονάω, ῥέδγεε, ταοῖ, Χριστὲ.. σῶμ᾽ ἐμὸν ἐκπερόνησον Ἐπιάος. 
νρν.τ.͵]6(Μ.85.840Α}. 

ἐκπετάννυμι, εἰγείει οἰ; οἵ Μοβθ85 βισεϊομίηρ οὐδ Ὧ15 Πα πα5 ἴῃ 
ὈΓΆΨΕΥ; 85 ἴγρε οὗ ὕτοββ, {αϑι.ἀτα].0ο.4(Μ.6.6924) ν. σταυρός ; οἵ 
Οοά, τοῖ, Ἐοιμ.το: 21 τὸ...ἐκπετάσαι τὰς χεῖρας, τὸ καλέσαι... 
δηλοῖ. Οἢγνβ.ἤορ.1δ.3 μι Εορ.(0.6330). 

ἐκπέτασις, ἡ, γ171, 5 αῖο!. σημεῖον ἐκπετάσεως ἐν οὐρανῷ [)1ά. 
τό.6. : 

ἐκπιεσμός, ὁ, “γιεοκίηρ ομ; ταοῖ., ΟΡ Υεδοῖοη πενήτων ἐ. 1514.ὈῈ], 
ἐρ}».1.37(Μ.γ8.2054}.Ψ 

ἐκπίπτ-ω, Α. αἰ ἔτοτα ; 1. οἵ ΟΥΙΡΊΒΑ] ΕΔ]] ; ἃ. οἵ ΔΏρ6}5 ἐκπεσόντες ᾿ 
τῶν οὐρανῶν, περὶ τὸν ἀέρα ἔχοντες καὶ τὴν γῆν Αἴμοπαρ ἰασ.25.τ(Μ, 
6.948); τῶν..«λογικῶν τὰ ἁμαρτήσαντα καὶ διὰ τοῦτο ἐκπεσόντα τῆς 
ἐν ἡ ἦσαν καταστάσεως ΟΥῥγήηε.,.8. π(ρ.τόο.19); γγο 44 ἠοῖ 81] [8]] 
ἴο βατὰξ ὀχίθηζ, 1.1.6. 2{(ρ.81,6; Μ.ι11.1674}; οὗ {πε Τ)εντ, ΑἸ πε. 
25.5(Μ.25.1408}; Β. οὗ τηρῃ ὁ ἄνθρωπος ἐξέπεσεν ἐκ τελείου ἐπὶ τὸ 
ἀτελές Οὐ, 0.13.37(0.262.31; Μ.14.4640); Ἐπα5.}.6.1.8(307; Μ.21. 
5218); Νειηξβιπαΐ κομῖ, (ΝΜ .40.5168)}; 405, πρὸ τοῦ ἐκπεσεῖν ΜεΙῃ. 
γόδ.τ Δοίρ.302.8; Μ,18,280Α}); 18.1.38(0.283.}; Μ.41,ττοδᾺ); 14 ον. 
ττ(ρ.136.τ7; Μ.18.2134}; ο. αποβῖ., δος, Ηδγϑοίεομ, οἵ δαπηατιϊϑηθ 
85. [Δ ]Π]θὴ βριτιῖ5, Οὐ. [0.13.25(ρ.240.7; Μ,14.4414); (ν αἸεηῖ.) οὗ 
ΒΟΡδΙα θη ἀδ22Ἰ]ο ὃν ὈΠρηζηδβ5 οἵ ΕἸχϑ οά, ΠὨιάντη. Τγ17:.3.42 
(Δ1.40.09020); 2. ἰαρδὲ; ἃ. ἐπ θ}βοίαα]ν ; ἴτοσα. οτίμοάοχν, Όγ. 
τ ἴῃ 70.(ρ.483.12); Ἐπ5.6..λ.τ,7(ρ.65.28; Μ.24.8360); Ομ γνβ, μόνη. 
24.2 ἴῃ 0.(8.1400}; ἱπίο ἐπὶ ᾿Ιουδαϊσμόν Ἐπ5.4.6.1τ,2(ρ.0.2; Μ.22. 
258); εἰς αἵρεσιν ΑἸΗ. Αγ.1.54(Μ|,26.1254}; αἰ ἵπῖὶο (ἰδ εὐγὸν 9) 
ἡπαρσίηίηρ, μιακο {πὸ νηϊδίακο οὐ ἐπηξίηρ Γ᾽ φῶς... «ἀκούων οὐκ ἐ, ἐπὶ 
τὸ σωματικὸν φῶς Ἐπ|5.6.{{ι.2.ττ(ρ.112.15; Μ.24.09244}: Ῥ. τηογα!ν ; 
'οὗ τῇοςε ψῆο ἄθην {με [ΑἸ 1πὶ ρευβεουςΊοη τοῖς ἐκπεπτωκόσι ῬΕΙΓ. 
ΤΙ ΑἸ εριεαμ. Β(.1τ8.4800); ἐδ. το(48838) ; ἐ. τις ἀπὸ τοῦ πνεύματος διά 
τινα κακίαν ΑἸᾺ..[γ.3.25(Μ.26.2760); 650. οὗ νὶχρὶπβ ἀπᾶ νάοννβ, 
Βαβ.Ἔριτος εαρ.18(3.2918 ; Μ.32.7174}; ΟΠ γνβ.ἤοηι. 1.3.2 ἴπ ΤΤτ.(ττι 
6:90); 18.15.1(6354}; 3. δό ἀγαιθη: ομἐ εἰς.. «ἄμετρον μῆκος ἐξέπεσεν 
ἡ γραφή Ἐλι5. ]αγεεῖ,,τ.τίρ,2.0; Μ.24.1134); 4. [αἿ] “ει τοῦ ᾿Ωριγένους 
ἡ ἀλληγορία ἘΡΙΡΠ. αγς.62(ρ.75.τ5; Μ.43.129Ὶ); μὴ εἴπωσι... ὅτι 
ἐξέπεσεν ἡ ἐπαγγελία τοῦ θεοῦ (Ὦτγνπ, ον. 16,2 ἐπ ομι (0. 6050}; 
5. οἵ ρούβοῃβ, γέη Θεὲ οἱ πάντων 36. ΒΙρτπι6 15] πποντες Α1..47.-τὶ 
21(}1.26.168}; 6. ἐς τὸ φανερὸν ἐ, δὲ τιαάθ ΚΗσΊΟΉ ῥεδἐϊεῖν, δέσοντα 
Ὀεδίῖς πποιοϊσάσε, Μεῃ χα. σομί. 3ο(ρ.412.5; Μ.113.840}). 

Β. δὲ εχοίμάρί ἴτοτα, τεῖ. Ἐχοοσησαπῃϊοαϊίοη εἰς τὸν ἀφ᾽ οὗ 
ἐξέπεσον τόπον ἀναλαμβάνονται Β45.ε}.τ88.4(2.2710; Μ.32.6728) ; οὗ 
Ἰδὲ ἀος. Μβυοθ!]υβ ἐκπεσεῖσθαι τῆς βασιλείας Ἐπ5. λ]αγεεϊ,,.1 
(0.33.2; Μ.24.7800) ; τεῖ. ἀεροβιτίοη, (οηβδίδητηιβ Πρ ἀρ. τῇ, σροί. 
Οοησίτ( ΜΝ .25.6200); (ΟΒδὶς, ἐαη.2. 

ἐκπλατύν-ω, εὐἱάρη ομἱ, ῥγοαάξη; Ὦθηῆσε χηδΐ,; 1. ΟΡδΥ μὴ τοῖς 
ἑτεροδιδασκαλοῦσιν ὁ κατὰ τῶν ἁπλουστέρων “"Ἴται δρόμος (ὑντ. 0.1 
Ὁτοετ (4.88); 2. ἐχρίαίη, τδ.1.7(588}; 8. ἐργεαά, ἀπιρὶ ῇν “εσθαι τοῦ 
σωτῆρος τὴν δόξαν 1. το(β20 1}; 4, τεῆεχ,, τπαρηΐξν οηεβοίζ; οἵ 
ῬΉδτίβοοϑ, 1.6. τ(6218). 

ἐκπλέκω, ἀϊδομαη σία, ἩδΥτη, οἴη.6.2.6, 
Ἐξκπλεονεκτ’έω, γεγο γε, ἰ.6. καῖ Γν παραπέφυκε...τοῖς τὴν... 

ἀλαζονείαν ἠἡρρωστηκόσι τὸ πλεονεκτεῖν ἐθέλειν: οὖς οὐ δύναται τὸ 
τυχὸν...»-εἶν Οτιαφηοί τ.  ί.τ4:τοί Μ.17.250). 

ἐκπλέω, ἀςφνηδανι, Ματῖς. Ποῦ. Ρονρἦ, δι. 
Ἐξκπληγμα, τό, ἐεγγίῤγίηρ οὐεεῖ, ΕΟ ὁ σταυρός, τρόπαιον κατὰ 

τῆς ἀδικίας καὶ ξ. Μετ ῃ Ρονρήτ(ρ.5604.12; Μ,18.4008). 
ἔκπληκτος, 1. αείοπϊείηρ, οἵ ἴῃς εαρὶν ἴομὰρ ἔ. ... πρᾶγμα 

Ομτνβ."οιη.80.2 ἴῃ Μ|.(7.834}); οὗ Της, ἔ. μυστήριον ἘΡΙΡΗ μαεν.70. 
3(ρ.4177.33; Μ.42.71448}); ΟτΜαρ. ἀταϊ,({τ,Ζας}.})3. 5(Δ1..Ρ1,.71.2278)};} 
2. αξίομίϑ εα, «4. Τῆονι. ἃ 4ο(Ρ.157.20); 3. »παά βουλὴ....ἔ. Ἡδγτηυἱς. 
1.2.4; οἱ ἔ. γιςι. Μ..53:241.(0,300.17}. 

ἐκπλήκτως, 1. ἡ: απ αδἰομίσ τη ταν, Ττῖπ. ὁ γεννηθεὶς...ἐκ τοῦ 
ἐ, γεννήσαντος ἘΡΙΡΠ ἤαεν.76.28(ρ.377.2ο; Μ.42.5730) ; 2. 170 αξίομῖϑῃ- 
“πεπὶ, Μεϊδιμαΐ ποι. ο(Μ.64.12840). 

ἐκπληξία, ἡ, μηΠοΉ δε ομΘΉ 55, δἰβον; οἱ ἀἰβοῖρ οβ, δος, ρᾶραη 
ὉΡίηΐίοη, Επ5.4.6.3.5(ρ,121.20; ΝΙ,22.2088); οοπίταβίεα 1 (ἢ ἔκπληξις, 
'Ὅςο.ῬΙ5. ΒΒ εν5.2.313(Μ.02.12314). 
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ἔκπληξις, ἡ, 1. ἐόνγοῦ, τοῖ, Ψ α]επῖ. τπροῦν οὗ γεαιτίοη ἐκ τῆς ἐ. ... 
τὰ στοιχεῖα (]εηλ.ἐχο Τλάο!.48(0.122.16, ν.]. πλήξεως Μ.ο.ὅδ10); 
2. ανπαδεμισηὶ, αἀγνπίταίίοι, (Ραμ, εἰ Τ θεῖ, το(ρ.242.τ0); ΤΕ, ὑγοπάοΥβ 
οἵ εγραϊίοῃ ἐπέκεινα. ..ἐ. Ἐπ5...0,11(0.228.13; Μ.20.1284Ὰ}; ΤΕ , ἀἰνῖηο 
δοϊΐοῃ οὐ κενὴν ἔ, ... κινεῖ ΟΥγ.] 6.5: 5(Μ.72.826Α}; τεῦ, ἀπὶῖν οὗ 
Τῆη. πάσης γέμον...ἐ, Βορῆγν. Περι ϑνη.(}1.87.31568); 3, ἐγαπς, 
Ἔχορ, Δοισοῖτο δηλοῖ... «τὴν ἐπὶ θαυμασμῷ ἔ. Ὀάντηῃ.“(ς.το: τοί 1.30. 
16774). 

Ἐἐξκπληροφορέομαι, δὲ ξεἶϊν ἱπίεηὶ οη, βεγεεέυένε τη, δο. Δ6ρ.07.4 
(Μ.34.8568). 

ἐκπληρόω, με]; Ὠοὰςς 1. σειονι ρέει, Τάτ. Κοτη.4:τ(3.46); 1.815 
(81); ΤἈρμη. εἰγοη.Ρ.388(}1. τοδ,9250); 2. ερἰεδγαίς ξεϑτῖνα!, 2Ὁ.}.234 
(ξοος); 3. καἰτεῖν, Οἴδηι ῥγοὶ. (ρΡ.24.6; Μ.8. 4984); 4. φγαηὲ Ῥγυάψου, 
Οτνον 11.4{0.323.26; Μ.11.4.524}. 

ἐκπλήρωσις, ἡ, 1. πε βίπεεη!, οἵ Ργορἤδοῖεβ, Ἐπ|5.4.,6.1, 3(0.18.τὅ; 
Μι22.40 0); {πι51φύε.εἰ γέ .58(Μ.6.13060 0); ῬΆΠΟπγγ5.12(Ρ.78.24; 
Μ.47.44); 2. πεεοιρίϊςμιόηι, Βα. ἔπιη.2.χ2(1.2478.; Μ.20.5038); 
ατΝ γ55.ογ,εαϊεεῖ. 33(ρ. 125,1; Μ.45.840}; τεῖ. ΕΔΈΠΟΥ τὴν...διὰ τῶν 
ἔργων ἐ., διὰ τοῦ Χριστοῦ (Ὠγνβ.ἠοη1.1.4 ἴηι Ἐρλι(ττ.84Α}; 8, δας 
ἡμοιίίοη τὴν τῆς ὀργῆς ἐ. ῬΆΙΙοΒΙ.}..6.4.12(Μι6 5. 5550); καἰ, Μ11.18:22 
(ρ.149.28). 

ἐκπληρωτής, ὁ, οἠετυΐο εανγίος οπὶ, {εἰ εἰ ὁ τῶν θείων θελημάτων ἐ. 
Οντ. 4». 6τ(3,518κ ; οἵα. Ααθατῦ); ΠξοητΝ ὦ. 70. ΕἸδεηι. 46(0.102.17), 

Ἐἐκπλουτέω, δέ σόνγ »ἱεὶρβ τη, αϑομμά τπ} βρι τ 8}}ν, Οντιάον 
(1.2944); 14,0 ς.ο(3.300, σοη]. πεπλουτη κότες). 

ἐκπλύν-ω, 1. τραδὶ ατραν; ταρῖ., γοῖ. γογρίνεηρες οἵ εἴης τὴν ““ουσαν 
δύναμιν [1.6. οὗ Ιπο.1 ΟΥΟΝ ν55.0γ.εαἰεεὶ.2Ἴ](ρ.1ο 2.4; Μ.45.600}; οἵ 
70. Βαρὶ., Βα5.836}.0».18,1(}}.8ς.228.); 2. τυαϑῖ!, τοαφὴ εἰσαρ, πιοῖ. 
ἑτέρους τῶν μιασμάτων “"οντα [8ς, τὸν ἐπίσκοπον) ὥγπθ5.ρ.τος( δ] 06. 
14840). 

ἔκπλυσις, ἡ, Ἰυαςηρ ἀτῦαν, αδἰμίϊοη; οἵ ΟἽ ἀθἰατιοηβ. ἕοτο- 
βῃβάονιην ΟἸυβείαπ ἀϊθρεηβαίίοη, Ογγισάογιττ(ι. 3050); 6.15 
(5488), ΙάἉ Ῥ-, οτδ(Μ.69.τορδ.}; πιοῖ. κάϑαροίς ἐστιν ἔ. μολυσμάτων 
τ. Ναζ.εαγηι.1.2.34.113(ΜΜ.37.058). 

ἔκπνευσις, ἡ, ἐχῥίγιηρ, ὑγεαι πίη οπεἧς ἰαςὶ, οἵ (Πτιβὲ τὴν ἔ, οὐκ ἄν 
τις εἴποι θεότητος μετάστασιν, ἀλλὰ ψυχῆς ἀποχώρησιν ΤΑΤΗ, Αροίϊοτ, 
τϑ(ΝΜ.26.11258); Απαβτιϑιφη δ γ 5}. χ52(Μ.80.8080). 

Ἐξκπνοια, ἡ, ὀγεαιηρ οἱ, Μακ.Ξεβοί.ε.}..,.3(Μ.4.41Ὰ}. 
Ἐἐκπόθητος, τηηεἰ ἀφεῖγεί, Τμάος. Δης, ἦσο», ΒΛ) οἱ ὅν, 4(Ν1.77. 

13038). 
ἐκποιξω, τπεά.; 1. εχείμαάθ; ταρῖ,, τ Γπδαση, απ. Ον.13(Ρ.20.7; 

Μ. το, οΒ8Ὰ);2. αἰτομαίο σΌτΟΙ ἸΔτ 5, 8ΠΘπβ οι οὗἩ Μ᾽ ΒΙΟῊ 15 ̓ πναΠα, 
ΟΝ:ς (γβη)εαη.12. 

Ἐξκποιητέον, ογ6 τηδὶ αἰΐοιο, ἀεεορὶ, Ῥτος..121.24:0(Μ.87.03}λ). 
ἐκποικίλλω, αἴονη, τηεῖ. ρΡ855., Ὀνυσιάον.τ(ι.44}). 
ἐκπολεμέω, ἰδζεαὶ, ον. Ἴπαπην. ῥα». ΟΥν.τοίρ.38.10; Μοτο, ττοοο). 
ἐκπολεμόομαι, ἀείεαὶ ἐξεπολεμώθησαν Οὐνιγούροις Μοι χει οῊΙ, 

2(Ρ.443.8; ἐξεπολεμήθησαν Μ.113.7030). 
ἔκπομα, τό, 1. ῥοίΐοη ἔοικεν γὰρ ὁ πονηρὸς τοῖς τὰ θανάσιμα 

φάρμακα διδοῦσιν γλυκέσιν ἐκπόμασιν ΤΑΙ ἀταῤ.2(ρ.5.27}; 2. -- 
ἔκπωμα, ἀγρίης παρ, ὙΠαάγ στιά, απεγγ.2.20(Μ.00.37315). 

ἐκπομπεύτω, 1. ἱεαά αϑομὶ, ΟὨγνβ. λοη. 1 3.6 1 ΤΟ ογι(το,χοσο, 
τοόο) : 2. γευξαϊ, ἐχροσο ; Ἰλϊ., ϑοοτ. ἢ.6.3.2.6(Μ.67.3818}; 502.}.6.}.15.2 
(Μ.67.1453Ά}; πιδῖ,, οὐ ἱπα]βουηηϊπαῖς ρα οατοη οὗἨ (Ὠχίβία 
ἀοσίτγίαθ, (Ὠτγϑ.ἤορι. 7.1 τη ΤΟ ον (1ο.514); 14. ̓ ο».70.2 ἦρι ΜΠ]. 
680Ε); Βα5.561.0γ.1τ6.1(Ν 8 5,2058}; θεῖα μυστήρια..-πᾶσιν ἔθνεσιν 
“"όμενα [1.6. τῃτοῦρη Ῥαββίοη] Ασοίῃ, ρος 4 Μ τοῦ. 7οσ αν); 3, ρηδ- 
[πεῖν κοί πρὸ ἰο ῥδίανπε, (μτνβλοι.11.3 τῷ ΤΟ οΥ (το.0 18); 16 Δ ἤἄσηι, 
41.1 ἴῃ Ηεν.(12.2800}; 1514. ῬῈ].εῤῥ.2.207(Μ.78.7240); 4. Ἰπάπίρε ἐπ 
ἀΐερίαν, Οπγγνϑυλονι.71.4 τη Μ|.(7 6000); τοῦ. 86. οὗ τβοίοσις, Βδ8. 
56].0γ.34.1(Μ.8ς.32698). 

ἐκπομπή, ἡ, σδηπάϊηρ 7ογἱ, τεῖ. (τοδίίοη ἐκπομπῇ...πνεύματος τὰ 
γενόμενα γίγνεται ὨὈϊάγτη.({[Β45.) μη. π(α.30}8.; Μ.20.737Ἀ}; τὰ δοη,, 
Απατιβεβ. ἄρος, τος Μ. τοῦ. 4088) ; εηιςοίον, οὗ ΠρΡΏς, Ασοτῃ ἄροςιτο 
(Μ.τοῦ. 680) ; τπεῖ., σππομμεεμιεμὶ μυστηρίου ἐ. ἰὰ.ἂρ.ἐαὶ Αρβοε.17:7 
(ρ.429.26). 

Ἐἐκπονεστέρως, τοί ἰοτἱ, αἰ ρεηιίν, Μας. Δερ.ἠοη!.20.3(Μ,34. 
7178). 
ΓΕΜΗ͂ΒΕΕΣ ἊΝ κογγρὶ, Θυμθβιρ.ττά(Μ,66,14068). 
Ἐἐκπόρευμα, τό, ἐδαὶ τοὐτεῖ ῥγοεεεάς, ΤΑΤΆ ἐχρ. Βά.4(Μ.25.208Ὰ}) 

οἰϊ, 5. ἀεί; πνεῦμα, ἐνυπόστατον ἐ. 70.10 ἱγῖεασ,Β(Μ Ος. 600). 
Ἐἐκπορεύσιμος, ῥγοεεεάτηρ,; οἱ Η, σμοβῖ, Οὐ ΝΖ. εαγημ.ι.2.τοιῦϑο 

(Μ.37.7514). 
Ἐἐκπόρευσις, ἡ, φοῖηρ [ονεἷ;, ῥγοξεςείση ; Ἐ. ἢτ., οἵ ἐνασυαίοι τῶν 

βρωμάτων. .«ἡ. ἐν Ογτιαρ. ἘΠ οοτ. Β. σφε, τοί Μ.86.1260}); 2. οὗἩ Ὠγτο- 
[ οεββίοη οἵ ΒΕ. σμοβὶ ἔσο ἀϊνίης βυ βίδπος οὗ Εαἴμετ ἀπὸ τοῦ ἐνὸς 
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πατρὸς καθ᾽ ἕνωσιν τῆς ἑαυτοῦ θεότητός ἐστι...ἐ, Θιάντη, Τρῖη.2.2(Μ, 
340.4608); 1Ὁ.3.28(0768); οὐδὲ ἐν ἴσῳ τῷ ἁγίῳ πνεύματι τὴν ἐκ τῆς 
οὐσίας πρόοδον, ἤγουν ἐ, ... δημιουργικῶς δὲ μᾶλλον Οντ..5.5,32(2. 
800Ε); 85 ἀἰδειϊησενα ρχορετγῖν οὗ Η. σμοβῖ ἀγεννησίαν τοῦ πατρός... 
γέννησιν τοῦ υἱοῦ.. «καὶ τὴν ἐ. τοῦ πνεύματος ΟΥΝΑ2Ζ.07.31.8(ρ.155.3; 
Μ.36.1418}; διαφορὰ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς ἐ. ΤΑτὨ ἀταϊ, Τγίη.3.4(Μ. 
28.12004}; ΠΙάντη. 7γέη.2.1(Μ.30.4480); ἀγεννησία, καὶ ἡ γέννησις 
καὶ ἡ ἐ., ἅπερ καὶ ἰδιότητας ὀνομάζουσι͵ Μαχιοριες. (Μ.01.2408}} 10. 
(136Ὰ} οἷξ. 5. πνεῦμα; [Α65.Ν82.41αἰ.,(Μ.28.8614); [0.10. 3.0.1.2(Μ. 
94.7940); 115. τιοάξε ἸμΟΟΙΆΡ ΘΠ ΏΒΙΌΙΟ, {δι ϑ(820 4); 70. Ἡ ἴζοη.4 
(Ν1.06.13534}; ἰγριβεα ὁ τύπος τῆς ἐ, τοῦ..-πνεύματος θεωρεῖται εἰς 
τὴν ἐκπορευτὴν Εὐαν ΓΑΤΠ φη αἰ απ} 1.28,γ85}0), 

έκπορευτής; ὁ, 016 τοὴο φαΐ565 ῥγοζοξςϑίοη πατὴρ... 
Τεοης, ΙΝ ει. τ. 2ο(}1.86.14858). 

Ἐἐκπορευτικός, 1. ἐσ 51ηρ ῥγοςο 55] 0Ή,, οἱ Ἐδῖμεσ ἐ. τοῦ πνεύματος 
Ἱεοῦς, ΗΛ’ οί. οί Μ. 86. το δΑ) ; 2. 5οηὶ ομξ, ῥγοσεείην ; 8. ἴπὶ ρθη. ἡ 
ἐκ τόπου εἰς τόπον ἐ, μετάστασις Απαϑῖ.5.10ἀ.2ο(Μ.80.2728Β); Ὁ. οἱ 
Η, Οδοβῖ πνευματικῶς ἐ. καὶ οὐ δημιουργικῶς Ὠιάντῃ, 7 γ15.2.2(ΜΜ.30. 
4640); ἡ ἐ. ὑπόστασις ΤΟΥ Ν, γ95.όηι. 5 τ 70.(0.183.31); οἴκδιο(ρ.280. 
8); Απαϑίϑ.ἠοά, τη(2640). 

πέκπορευτικῶς, ὃν ῥγοεεεάίηρ ὁ Ἀδὰμ... προβάλλων ἐκ τῆς ἑαυτοῦ 
οὐσίας ἐ. μὲν τὴν Εὔαν..«καὶ γεννητικῷς τὸν...Σ 0 (Ὀπτα, Πα, ἰορ.5 
(Ὁ1.88.3ο00); οἱ Η. (μοβὲ, ορρῃ. γεννητικῶς, ΤΠ] άντη, Τγίη. τ. 350}1.30. 
4370}; ΤΑτ στα, Τγῖμ.τ.6(}.28.1125.4} οἵ. 5. δημιουργικῶς ; ξιεοῃξ, 
ΗΝ ςι.52.4(Μ.86.15370) οἷν. 5. γεγεννημένως ; Ζδολ. ΜΙ ορί (Μ 8ς. 
ΤΙ16})}. 

Ἐξκπορειυτός, Ῥγοκεράτηρ ; οἵ Η, ΟδΒοβὲ, 85. 815 αἰβεϊηρυ δῆϊτρ 
ὉΠ ΥΟΙΟΤΙΒΕΟ τὸ... ἀγέννητον, καὶ τὸ γεννητόν, καὶ τὸ ἐ, (τ. Να 22.07.42. 
11(Μ.36.4770}; Τιδοπί, ΗΛ δε .2.τ) (δ 8.86,15768}; ἐκ πατρὸς...πνεῦμα 
ἅγιον οὐ γεννητόν, ἀλλ᾽ ἐ, 10.1).παογ. τοί Μι04.780Ὰ}; ἴογπὶ ἀφποΐαβ 
Ῥεύβοη, ποῖ αἰνίπα παίαγε, Τάτ γδοί ἐμ. 3(Μ.6.12124) ; εἰν τὸ 
πνεῦμα...καθ᾽ ἃ ἐ,, φύσις ἐστί, καὶ οὐ καθ᾽ ὃ θεὸς, οὐδ᾽ ἔσται φύσει 
θεός Ῥαὶορ ΚΡ. ἄορι. (Μ1.86.29450); ΤΒατι δέει αΉ}}}}.3. ΝΜ. ο9. 432); : 
τνροίορσν ἡ Εὔα ἐ. ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδὰμ εἰς τύπον τοῦ..-πνεύματος 
ΤλΛΌ φιαὶ τε Μ.28,γ85 0); οὔ Μετα. »».3(ρ.521.8); τὸ ἐ. ἐξώρισαν [36.Ψ 
ΑΤΙΆ15] τῆς θεότητος τ. ΝΆ2.07.21. 18(Μ. ἃς, ΤΟΘό6Β). 

Ἐξκπορευτῶς, ὃν ῥγοσοοοΊοη οὔτε... «ὦ θεὸς γεγέννηκε υἱὸν ἐ, Ἠθγ.Η. 

Τυῖη.(Μ1.40.8534}; οὗ Η, (μοϑβὶ πολύ, ἐπρ δλντοίον τοῦ πατρός, οὐχ 
ὑϊκῶς δέ,..«ἀλλ᾽ ἐ. ΟΥ.ΝαΖ,ογ.50.12(}|.36.3488); ΤΠατιγδει, οη [.0(}.6, 
1224Ὰ}; ΤΑ], ἐδηὶ4. οί οτ,14680) ; [0.1).ἀογη. 4.406 .96.6ο5 4}. 

ἐκπορεύ-ω, 1. Ξεη4 ομΐ; 
Α,, ἴὰ βθῃ.; οὗ Ἐχροχί οὗ τπϑσομαπάϊβε, ΤΠ ρμη.εἰγοπ. τ 2ι( το, 

3408). 
Β. Τῆι. ὁ πατὴρ...““εἰ καὶ οὖις “σεται ΤΑΤΉ. φι. αἰ, τετ(1.28.7840); 

μηδὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ [55. [πΠ6 γοτα] “εἰν πνεῦμα πρώτως, μηδὲ ““εσθαι 
κατὰ τὸ ἄγιον πνεῦμα Τ,εοηῖ.Η.}᾽ ὁδὲ.5. 2 4(Ὁ],86,15850). 

11. τηρᾶς δὴ ρει85., ῥγοεσεσά; 
Α. οἵ ϑοη Ἀεΐοις ἴης. (οἴ, ΜΙρΝ τἀ τὸν κύριον τὸν μηδέπω 

““ὅμενον ἐκ τοῦ τόπου ἑαυτοῦ ΟΥ, [0.3ο.τϑ(τδ; ρ.350,26; Μ.14.6138); 
ἐκ τοῦ πατρὸς “-εται Ματοεϊ,. ἐν 6ο 0.8} .5.6..}}.3.4(ρ.158.1τὸ; Μ.24. 
1048); εἰ,. «οὐκ ἐκ τοῦ πατρὸς ““εται τουτέστιν, ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, 
ἃ υἱὸς..., πῶς οὐκ ἐν ἀμείνοσι νοοῖτ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα παρὰ τὸν υἱόν; (γτ.-. 
7ο.το.2(4.0110)}. 

Β. οἵ Η. σβοβῖ; 1. ἃβ Ρτοσθεαίηρ, ποιὰ δίπουν; ἃ. ἴῃ ρρῃ. τὸ 
μόνον ἐκ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ ἀνάρχως.. ἀκπορευθᾷν ᾿ιάνπι. Τνΐ7. 
2.ι(Μ.30.4484}; τῆς..«τοῦ πατρὸς αἰτίας ἐξημμένον ἔχει τὸ εἶναι, ὅθεν 
καὶ ““εται τ Ν γ85.1}}.655.4(Μ.32.3200}; Ρ. ἐκ τοῦ πατρός: Βα5.εβ. 
125(3.216ῈΕ ; Μ.32.5400); ϑγριρ. ΕΡΙΡΗ. ηειιτδίρ.147.12; Μ.43. 
3330) : ὀγηδ Ν το ἙΡ( ΓΟ 2.1.2 Ρ.80.13; Π1,2,2888}); ἐξ αὐτοῦ...τοῦ 
πατρὸς... «τὸ πνεῦμα “-“εται ἐνυπόστατον ὅν ἸΡΙΡἢ. ἐἠαεν. 57 ,«4(ρ. 2340.17; 

Μ.41ἸΟΟΙΒ); 6. παρὰ τοῦ πατρός: Βα5.  "21.2. 34{1. 2718; Μ. 20. 6520); 
ΤΟθτγβ. Μ11|.20: σ(διτοφο); ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ παρὰ τοῦ πατρὸς σεται 
ΟΥτονυβ5.ογ. άοη. 3(0.64.1); 2. τοϊατοη οἵ Π15 Ὀχοζεββίοη ἴο 500; 
8. Ῥτγοσθεαβ ἴτοπ ἘΔΊΠΟΥ πα 15 οἱ ὅοη ὁ παρὰ τοῦ πατρὸς --εται, 
καὶ τοῦ υἱοῦ ἴδιον ὅν ΑΓΒ, ἐριδέγαρ.χ.2(}1.26.5338); οἵ, ἐκ πατρὸς 
λέγεται ““εσθαι, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ λόγου τοῦ ἐκ πατρὸς ὁμολογουμένου 
ἐκλέμπει 2.1. "2ο(580 4); ὅ. «υἱός, ὃ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς -"όμενον πνεῦμα 
δι᾽ ἑαυτοῦ καὶ μεθ᾽ ἑαυτοῦ γνωρίξων ὅτ. Ν ββ5, ἀπῇ. 655.4(Μ.32.2200); 
τοῦ, 70. 15: τό πὔεταὲ ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς.- «κατὰ τὴν τοῦ σωτῆρος 

φωνήν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀλλότριόν ἐστιν τοῦ υἱοῦ Ογτιαροὶ, Τ μα, ο(Ρ.135.5.; 6), 
2208); Ὁ. ΕΧργοβϑίοῃβ Ὀαβθα οἡ Το,τό: τ4, ἐκ τοῦ πατρὸς “-όμενον, ἐκ 
τοῦ υἱοῦ λαμβανόμενον στ Ν᾽ ν85. 7 αςεά, τοί {.45,12138}) οο δ'γηιδι8 0. 
ἘΡΙΡΒ. ἀρ ττοίρ.148,30; Μ.43.2368) οὐ. ἘΡΊρΡἢ απο. 7(0.13.15; 284}; 
14 μαενγ.69.6 3(Ρ. 2132.1:.Μ .42. 4050); εἰ ἔτεα.; δ, ΡΙΟΘΕΒΒΙΟῺ Ὠχοῦ ϑοη; 
ἱ. αϑϑογίοα ἐκ τοῦ πατρὸς οὐσιωδῶς, δι᾿ υἱοῦ γεννηθέντος, ἀφράστως 
«μενον Μαχ.φη. μα]. 63(Μ.90.6720); δύναμες τοῦ πατρός" ἐκ πατρὸς 

᾿ 
ἐ. πνεύματος 

- 
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..δε᾿ υἱοῦ “"ομένη 79. Π. , σ.τυτ(Μ 04. 8494); Σ 1]. ἀεηϊεὰ ἴδιον δὲ τὸ 
πνεῦμα τοῦ υἱοῦ, εἰ μὲν ὡς ὁμοφυὲς καὶ ἐκ πατρὸς “-όμενον ἔφη, 

συνομολογήσομεν. νον εἰ δὲ ὡς ἐξ υἱοῦ ἢ δι᾿ υἱοῦ τὴν ὕπαρξιν ἔχον, ὡς 
βλάσφημον τοῦτο... ἀπορρίψομεν ΤὨάςρ.ΟνΥ “αροί. ΤἝά!ο(Ρ.124.1οὸ; 
6..2280); 18. ρ.τ7τ(ρ.163.12; 4.1355}; 3. Ρτοσεββίοῃ ΠΠυβιταῖεα Ὁγ 
ΘΙ Π116ς; 8, Ὀτοαιίηρ; τοί. Ῥ5.32:6 ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς “-εται 
(τουτέστιν, ὃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ) Βακι πονεῖ ᾿ς. Δ2(1.13.Ὲ; Μ.20. 
3328); ΤΔΤΊΙ φι αἰ, το(}1.28.7850), Β. Ποινὶπρ οὗ ναῖε ἡ πηγὴ οὐ 
γενεσιουργεῖ τὸ ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, ἀλλ᾽ “όμενον ἔχει καὶ ὁμοούσιον 
Πιάγπι. 7 γ1.3.22(Μ.30.5530) ; ξῆγυ5.. δ} ῖγ.(3.7080); ς. ογεβίίοη οἱ 
Ἐνε ὡς ἡ Εὔα οὔτε γεννητὴ οὔτε ἀγέννητος, ἀλλὰ μέσως, οὕτως καὶ τὸ 
εὐ πνεῦμα παρὰ τοῦ πατρὸς “"εται ΤΑΛΉφιναί ας Μ.28.78ς 0); [0.Ὁ).}μ0.Ψ 
τ.8(Μ.04.8174}; 4. Ποτοῖ. ; ἀιδῆησα 165 οὗ Μάτοθ!]ὰβ ἀθουξ θοατηρ οὗ 
ΒΓΙΓΟΘΕΒΘΙΟΙ, οα αἸνπε ὉΠΠν βἴβίθα δὲ Ἰεηρίη, δίατοε]!. ἡγ.ὅο 80. 5. 
6.1}..3,.4(0ρ.158.48}., Μ.24.το0 48}; ὃ ἀραϊηβδί Βα θΈ] Δ }85 οὔτε τοῦ πνεύ- 

» ιν» ͵ , ὈΥΜΞῚ .«᾽ ΄ 3 α Ν Μ 
ματος, ἢ εἰς πατέρα μεταπιπτοντος, ἢ εἰς υἱῶν, ΟΤι ἐκπεπορευται ΤΙΝ. 

0».30.12(Μ.536.3480}; ἀραϊπϑι Μϑοραοηϊαβ ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ““εται 
ὃ καθ᾽ ὅσον μὲν ἐκεῖθεν ““εται, οὐ κτίσμα' καθ᾽ ὅσον δὲ οὐ γεννητόν, οὐχ 
υἱὸς 1. ατιδίῃ, το 4.15 ; 1418). 

ἐκπορίζω, κατ οτὲ [56, ἔτοτη ΟΡ, [Ὡτοὰρῇ βίτα 15], Μαγο, ας. 
Ὁ ΡΟνΡἢ.27; ΤὨρΡΠη.εἰγοη.Ρ. 20 4(Μ.1ο8.7208). 

ἐκπορνεύ-ω, 1. ῥογηῖοαΐε; ἃ. ἰἴϊ, ἐ, ἐν γυναιξίν Τ Πα κις, Γαΐ. 
ογαΐ, τοίρ.11.21; Μ.6.8280)}; Οτωμανί.6(ρ.7.30; Μαχιρ); Εἰς... 
᾽1:22(Μ.34.070) ; 580Ζ.}}.6.3.1τ4.36(Μ.67.1ο8ο0); οἱ ΝΙσοοΙαιίαηβ, ΟἸ πὶ. 
οἷν. 53,4{ρ.207.25; Μ.8.11324}; ο,(Οοηεὶ, Αρῥ.6.8.2; 1ῤι6.1το,3; Ὁ. τπεῖ.; 
ἱ, οὗ χπουύὰ] ἀερεμπογαίοη, Οἰεπι.)»αεά.2.1(ρ.154.23; Μ.8.380 4); 1. 
2.12(ρ,232.30; 5490); ἐδ. Οὗ ἸλτΕ]]δοῦ.81} πηι τ αἰ 655; ράραῃ ΡΆ]]ο- 
Βορῆν, 1. βέγιχ ίρ.18,20; Μ.8,7200); Οτομαγί ο(ρ.10.7; Μ.11.5108)}; 
Ε1ι5...5.25: ττ(}}.24.2600)}; δι᾿ ἀποστασίαν Χριστοῦ...-΄σασα [5ς. ψυχή] 
{Ε85.15.42(1.4134; Μ,320.2008); 2. ῥγοσίτίπδ; τοδὶ, Οὗ σοΙχαρίουβ 
ΟΥ [6 ἔα τῶν τὴν σεμνότητα τῶν μυστηρίων “-σάντων 1. 40(4168 ; 
Μ.,οδΑ). 

Ἐἐκπραγματεύομαι, εἰαδογαίε, (γτ. 70.1.7(4.608). 
ἔκπραξις, ἡ, 1. ῥιμηίείρηξηξ ἔ. παραπτωμάτων Ποηι.Οἰερη.τα.αι; 

15.15.63: 2(Μ.24,.5 010); 2. φεκοτηρεἰρηθηὶ ἔς. δίκης Μ΄ Οὐηδ.27 

(ρ.559.25). 
ἐκπραύνω, Ξοοίξε, Ξεδάμο, ΕὃἑἙῬΔῸ].51}},ἐδόνηνι γι. τ 54(Μ.86.2266). 
Ἐξκπροθέω, εχίεημα, εἰρείο, Ῥαα].511.ανηδο.Θ1(Μ.86.22548). 
ἐκπροικίζω, ῥγουϊάες υυἱτἦι ἀσιυνγν, Ἐλι5.Α1, εν. 2τ.τ6(}.86...410). 
Ἐξκπροπόρευμα, τό, ἐἠαὶ τολτοῖ ῥγοεεεώς ; οἵ Ἡ. ἀποβῖ, ἀποηνλρ. 

Ὀιάντση. 1γ15.2.2](}Μ.30.75324). 
Ἐξκπροσωπ-έω, ὃ ἔ.1, ἔοΥ εὐπροσωπέω, δὲ οὗ βηε ἀῤῥεαγάηες τῷ 

"“"οὔντι τῷ ἐπιγείῳ βασιλεῖ ἐξομοιωθῆναι 110.) ,.ἐοΉ  ο(0.118.27; Μοος. 
2038). 

Ἐέκπτυστος, Ξτραἱ οὶ; τηϑῖ., ΒΟρἢτ. ἢ... ἅπαςι.(Μ.02.16078). 
ἔκπτωσις, ἡ, 1. αἰ ἴηρ οὶ, ἈΠ ΥΙ5ῖΟΙ, διάκρινον.. «λοιπὸν τὰς φύσεις 

«οὔτε... «κατ᾿ ἔ, ἐκ θεοῦ γέγονεν ἄνθρωπος, οὔτε κατὰ προκοπὴν 
ἐξ ἀνθρώπου θεός ΔΙΏΡΗ, Κ᾽". (}1.20.1094); Μαχιρ. τοί( νοι. 5020); 
2. μαἰ}; ἃ. οἵ εν, Ἐλπι5,4.ε.4.0(ρ.τό2.}; Μ.22.2720} ; τεῦ, Πα ΘΘΈΙΟΙ. 
δον 11 Ομ εβὲ μὰ5 [ογε κπον]θεᾶρε, πα 15 ποῖ σαῖβὲ οἵ [Δ}} οὗ εν! 
ἀπα Αἄάδτα, {πβῖ ψ εἰ γεςρ 8 (Μ.6.13008); τῆς ἐ. τῷ διαβόλῳ τῦφος 
ἐγένετο πρόξενος ἜΠατιλαεν. 5.8(4.407) ; Ὁ. τεῦ, Οτ( 5 ἀοοϊήμο οὗ [Α]] 
οἵ οτεαῖθα ερίτίῖβ, Οτιῤγέηε. 4. τά(ρ.519.12: Μ,11.3728); Ἰάθα οὗ ἃ 
Ῥεζρεῖαδὶ [Δ}} τοξαϊτεα ἴῃ σαβα οἱ Ξρ Τὴῖ5 ἴῃ πυταπ Ὀοαὶς5, [5166], 
ἐρ}.4.τ63(λ1.γ8.12480); α. οἵ τιᾶπ ἐγενόμεθα. . «ἄδοξοι... διὰ τὴν ἔ. 
Βαβιλονῖη Ῥςατάί(τ 22 α; Μ.20.4808); ἡ τοῦ..«σωτῆρος..«περὶ τὸν 
ἄνθρωπον οἰκονομία ἀνάκλησίς ἐστιν ἀπὸ τῆς ἐ, Ἰ6.διγ. τ(23.280; Μ.32. 
1280}; ἡ, ξ. τῆς δόξης (ῃγγν5.ἤομι. 16, 5 ἴῃ Οὐν.(4.1300}; ἡ ἐν Ἀδὰμ... 
ἔ. ϑόρῃγ. Η..»γ.7.4(Μ.87.232284)}; Απδϑβίϑιἠοά, τ (Μ.80.2200); ἃ. οὗ 
ὨΔΟΓΆΪ ἴαη]αχο ἔ, πίστεως Βα5. ξά.τ(2.2240; Μ.3τ. 0804}; (Ἴτν5.᾽0}}. 
13.2 τῷ. Ερἢ (τΥ.3000) ; ἃ. ̓ οτπ.67.5 τ Δ11(7 6688); οὐ ἀοίοδοϊτίοι οὗ 
7ν5, 1.68, (6600); ἔαῖμ 4} Πίαο».  αμ (Μ.8ς.7528); 3. ὀχεῖμ- 
5101; ἃ. οὗ τεῖῆονα! ἔγοπι ΟβῆσΘ, ΒΌΒρθηβίοη, ΟΥὍ ἀδρτδαδίοπ ἃ5 
ΟἸοτ ἃ] ροηδίεν ἡ ἔ. τῆς ὑπηρεσίας ΒΔ5.4}.127.5τ(3.2250 ; Μ.32.706Α}; 
ἡ τῆς ἱερωσύνης ἔ. ΝΙΊσΟρΡΙ. Τὐτουδψηι ας (Μ.86.321284); αἰδιυη)55α) 
ἔτότῃ τηδρ ϑίταῖς᾽ 5 πος ἔ, ... τῆς ἀρχῆς ΑἸ ΒΟΠο]αβε, οὶ  4.13(0.58); 
ἔτουι τ τΆγν τΠκ ἔ. τῆς ζώνης 1δ.τ.2{ρ.7); ἀδροβίτίοῃ ἔχοισα [ΤΟ 6, 
ΤΗΡΗπ.εἤγοη. Ρ. 403 (Μ.τοδιοόσο); Ῥ. οὗ δχεϊαθίοι οὐ δὴ ἰάδα πὶ 
τρατηθηῖ, Ὀ]οα. ῥα (ΝΠ. το2.8 520); 4. ἰοδ5; ἴθ σοη,, ᾧ [ϑἴιφη δὶ γΈ5}. 
οδ(Δῖ.6.15414}; τοῖς. Ρδῖὴ οὗ [055 ἴῃ Π6]] τὴν ἔ. τῆς δόξης ἐκείνης πολὺ 
τῆς γεέννης πικροτέραν ζἈγγϑ5.ἠ0η1.21.7 τη Μ|Π.(7.205Ὰ}; οἵ1ὁ.23.0 
(οϑδλὺ); ΓὨσουρῃ ππηιοσαὶ ᾿ἱνληρ,, 1Ὁ.2 5.4(305Ε}; Ονγτ. Ὀς. 46: (1.60. 
0240); ἕ. ... κερδῶν ῬΠος. πόνος. τ. (ΜΝ. το θοτΑ) ; ἰο55 οὗ {7εὲ,. ΟΥ. 
17ο.28.τοίο ; ρ.40ο.26; Νῇ.14.7ο00}; 5. ἰαεῖ, τον υϑθυ. δῖος. (Ν.44. 
2600). 

Ἐἐκπτωτικός, ἐεράτηρ ἰο ζαἰΐ αιυαγ, ῬΑ]. ἀ.1.αμ5.47(0.138.6). 



ἔκπτωτος 

ἔκπτωτος, 1. {αἰΐθη; οἵ 5'πποτῖβ, ἘΤΒατ.Δίορβ.γεςριΟἴννς. 1.48. 
1063); οἵ τῆδῃ ἴῃ β6η., ΤΠάοτ, ἀποιλοηῖ,2.ττ(ρ.79.5; Μι77.13814}; 
ἔ, γένος Το. ΤὨΘΘ5. (ον! ΒΜ Β ττ(ρ.423.24); 2. ἐχεἰμαάεά ἔτοπι, οὗ 

ἸΔ 0 ΨὙῸ ἀἴ65 ἴῺ βίῃ ἔ, τοῦ παντός Ττορεητ, αὐ. (Μ.86,6458); ἄδὰμ 
ἔ. τοῦ παραδείσου Απδβῖ.ϑ.φι οἱ γος 50(Μ.80.628Ὰ); 3. γεγφείοα ; οἵ 
τάξῃ Ὀεΐοχε ξὰς,, ΟΠ γυβ. ἐγ μς.2.1(3,4ττ0), 

Ἐἐκπυρακτόομαι, δέ »αΐίδ γεὰ οὶ, Βα5. Εμη.3.2(1.274Δ; ΝΕ.30, 
6608). Ἶ 

Ἀἐκπυρεύω, ἡηβανο, 10.1).ἀοηι, τ( .06.5578}. 
ἐκπύρωσις, ἡ, εοηῃ Παργαίίομ, δμγΗΪΗΡ ἃ 
Ι. οὗ 88] σομ Πα Δ ΊΟΣ : 
Α. ἰπ ρσοῆ,, ῬΥΟΡ βιβα τῇ 1)1,32:22, Τί, ταροΐ,δο.8(}1.6.420Ὰ); 

τεπανσίησ ἀπα ποὶ ἀδβδίσονηρ σγεδίϊοι ἔθος ταῖς γραφαῖς... τὴν εἰς τὸ 
κρεῖττον... ἀπὸ ταύτης τῆς καταστάσεως τοῦ κόσμου μεταβολὴν 
ἀπώλειαν λέγειν. ... ταραχθήσεσθαι...τὴν κτίσιν, ὥσπερ τεθνηξομένην 
κατὰ τὴν ἐ,, ἵνα καὶ ἀνακτισθῇ Μοί)γγ65.4Β(ρ.301.6; Μ.18.276Ὰ). 

Β. ἰπ ποῃ-  Πτϑιίαη Γπουρσῃϊ ; 1. 5ἴοϊς ; 8, τεβει θη 65 θοῦ. 
ϑτοῖς αηᾷ (μυιββη ἀοοίτημοβ Πἰβῖοα, {π|5ῖ. Ταροΐ.20.4(Μ.6.3570}; 
διοῖς ἀοεσίχίπε “ουϊνεᾶ ἔγοτη ὑσορἢῃδίβ, ΟἸεπι έν. 5.1(0.322.2; Μ'ο. 
214) οἷζ, 5. ἀνάστασις ; 1Ὁ.5.14{0.306.23; 1608); Ὁ. πΊΟΥΔ] ἀβρεοῖ:; 
(μθοῦν ἱποοιηραι 16 ΜΙ ἔτθα Ψ1]], Γαι. Ζαρῤοί,7.2(Μ.6,4568); ἀπά 
γεϊθοιθᾷ Ῥθοδιβο 1 ψου ἢ πιρᾶπ τεβασσθοίίοη οἵ ἐν}] το σοπεϊπιβ 
αν]]-ἀοίπρ, Ταῖγαὶ.3(ρ.3.22; Μ.6.8098); δ. τοῖ, ἀδῃῖαὶ τῃδι 4}} 
παίαχοϑ ἢ] 6 Ομδηρθα ᾿πΐο ἥτε ἡμεῖς τὴν ἐ. φαμεν γενήσεσθαι, ἀλλ᾽ 
οὐχ, ὡς οἱ Στοϊκοί, κατὰ τὰν τῆς ἄλληλα πάντων μεταβολῆς λόγον Ταϑῖ. 
2αῤῥοϊ.7.3(}1.6.4568}; οὗ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς στοᾶς, ἐπικρατήσαντος ὡς 
οἷόν τε τοῦ ἰσχυροτέρου τῶν ἄλλων στοιχείου, τὴν ἐ. ἔσεσθαι πάντων 
εἰς πῦρ μεταβαλλόντων, ἡμεῖς δὲ τῆς λογικῆς φύσεώς φαμεν ὅλης 
κρατῆσαί ποτε τὸν λόγον καὶ μεταποιῆσαι πᾶσαν ψυχὴν εἰς τὴν ἑαυτοῦ 
τελειότητα Οτεἰς.8.72(0.288,23; Μ.11.16240}); 4. οἴπεν (γιϑίαπ 
ΟὈΪ]δο ίομ 5 τις..«λέγει...ἐ, ἀποβαίνειν κατὰ καιρούς, ἐγὼ δὲ εἰσάπαξ 
Ταῖ.ογαί.25(0.27.7; Μ.6.861.}); ὁ τῶν Στοϊκῶν θεὸς..«ἡ ἐ, [1.6. ΟΡΡ. 
{τπὸ οοποορί οἵ (Ο( 65 ΠποοΥγιρ 016 ἃ Π4 51Π}ρ]6] Οὐ εἰς. 4.τ4{Ρ.284. 
25; Μι11.10454}; 6. Βτριπηθηζαχη 84 ποιηέηθαηι: εἰειηθηῖβ σαηποῖ 6 
ἀἰνῖηε 1 πον ΡΘΓΒἢ ἴῃ ἐ., ΑἸ Βαπαρ, ἰερ.22..(Μ,6.9378); 2. ἴῃ ἀΥρι- 
γηθῖ οὗ (εἸβιιβ βουλόμενος ἡμᾶς παραδεῖξαι μηδὲν..«καινὸν λέγειν 
περὶ...ἐ., ἀλλὰ καὶ παρακούσαντας τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν ἢ βαρβάροις... 
λεγομένων ταῖς ἡμετέραις πεπιστευκέναι..-γραφαῖς Οτ,( εἷς.4.ττίρ.28:, 
12; Μιιτιτοδοο); πα τορὶν τμ4ὲ Μοβεβ ντοῖς οὗ ἐ, ἤγβε, 1δι(ρ.281. 
31) ἸΟ41Α})}; ἐ. ποῖ ρετί οἵ σοβίηῖς Ἴνοὶς Ῥὰϊ ἀὰδ ΤῸ 5ἴη, 10.4,12 
(ρ.282.1ς; τοι); 3. γεῖ, Ἰάςαᾳ οἵ Νοξίᾳβ [μα νγου]ά Ψ}}}} ἐπα Ὀγν ἐ., 
ἰάθη ἴτοπὶ Ἠφγδοίτει5, ΗΙρρ.ἤαέγ.0.τοίΡ.243.27; Μ.1τ6.33750}; 4. οἵ 
Ῥᾶξαμ ῬἢΠΟβοροβ᾽ τοϊδείου ἴὸ ΟΠ σα] Ἔβομδίοίορν οἱ τὴν ἐ. 
εἰσάγοντες τοῦ κόσμου ᾿Ελλήνων σοφοί, τὰ μὲν περὶ ἡλίου καὶ σελήνης 
εἰρημένα δέχονται, οὐκέτι δὲ καὶ τὴν ἐξ οὐρανοῦ τῶν ἀστέρων πτῶσιν 
ὅμολογοῦοιν ἜΠαγ.Μορβ.}7:.24:290(Μ.66.712Α)}; 5. [6 5 ἐν. τῷ 
πολέμῳ πεσεῖν τὸν Χριστὸν ἐν μαχαίρῃ, ἔπειτα μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν 
συντέλειαν καὶ ἐ. τοῦ παντὸς ἐπιστῆναι Ἠ]ρρΡ.Παεγ.Ο.3ο(Ρ.264.τ ; Μ.τό. 
34118})}; ρατίϊς,, ἔἴββεης κρίσιν ἔσεσθαι καὶ τοῦ παντὸς ἐ., καὶ τοὺς 
ἀδίκους κολασθήσεσθαι 1δ.0.27(0.26ὅτ.τι; 34068); ῬΉΔΙΙβ66, 1Ὁ.0.28 
{Ρ.262.1ο; 24078). ᾿ 
Π οὗ ἄτε οἵ Π6]] οὐ...μὴ γενέσθαι τὴν ἐ. ἐπὶ κολάσει τῶν ἀσεβῶν οἱ 

εὐδαίμονες πεῖσαι δύνανται {πι5ῖ,Ταροί. 57.τ(Ὁ.6.4138}. 
1Π|. οἵ Ἰυβί ; ἐ, τοῦ σώματος 85 σγοιπα ἴογ Βεςομα πιλγτίαρο, Δίθ[ἢ, 

ΣγΉΡ.3.12(ρ.4τ.5; Μ,18,80Ὰ). 
ἐκπυρωτικός, ῥμγηίηρ, εοηξισηίης, Ιου. Ατ. κ᾿. τ.3(}}.3.2οτπ). 
ἐκριζ-όω, 1. τεῤγοοί; ταδί. ; ἃ. γὙϑῖ, τ 18] {Πίηρβ, ἀδείγον, Οντ. 5. 

μίμνε». τ](Ρ.27.23); Ὁ. πποταὶ “τοῦ [56. [π6 νἸγταουβ 50}}}} τὴν 
ἁμαρτίαν 1.45» 1.7; πολλοὺς “"οἴ [3ς. ἡ διψυχία] ἀπὸ τῆς πίστεως 
Ηετμιπμαηπά.0.0; οἵ {πις ρϑηδυιοὸ 45 ἀρτοοίρ οἵ 51η, (]οηι  .5.50 
(Ρ.185.16; Μι9. 6440}; 514, Ρε],6Ρ}.2.17τ(}8.γ78.6210)}; 2. συεγμίγοιυ, 
μχεῖ, ἄνθρωποι..-ὑψούμενοι --οὔσθε Ογας, δεν, [γ.3.2τ; ζῆλος καὶ ἔρις 
«ἔθνη μεγάλα ἐξερίζωσεν τ ίοηι.6.4; .4..70.5(0.153.12); 1διϑίρ.τ55. 

17). 
Ἐἐκρίζωμα, τό, μρῥγοοίίηδ : ταξῖ,, ἘΝΊ υΣ, 3(Ά1.79.1141}}}. 
Ἐξκρίζωσις, ἡ, μργοοίίηρ, ρμεϊΐηρ ομὶ ὀδόντων ἐ. Νεοι, Τἰάν.6(Μ.30. 

18288}; τιδί., Οανλορ. 1.9 ἐμ [67.(ρ.8.23; Μ.13.2650); ἐ. τῆς ἁμαρτίας 
Δι.» :5.1.42(ρ.288.14); πλάνης ἐ. ἘΤαβ φ εἰ γος τ(Μ.6.12401)). 

Ξὲἐκριζωτέος, ἐσ ῥὲ ὠρῤγοοίει οΥ ἐγαωάίςαϊσά, ΟΒατᾷ καρ, τ. 
Ἐξκριπτέον, ὁ,:6 Ἡτεὶ εαξὶ αἰϑᾶν, (Ἰοτα. ῥαρά.2.τοίρ.215.τό; Μ.8, 

5051). | 
ἔκριψις, ἡ, «ἀξίη ομί, οί. γ6ς. 2. περ. 281.τ4; Μ.τ8,320Ὶ). 
ἐκρύομαι, ἀεἰίυεν, ΟνΥ. ραρη (Οομ.τ(1.120)}; ἐτοροηι 16 }.(Δ1.86. 

6458). 
ἔκρυσις, ἡ, ἐβ]πιπ; τηϑι,, γοῖ. ὉΒτῖδὶ διὰ δὲ τῶν ἐκρυέντων ἐκ τῆς 

πλευρᾶς ἐδήλου ταῖς ἐ, τῶν παθῶν ἀπὸ τῶν ἐμπαθῶν ἀπαθεῖς γενομένας 
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τὰς οὐσίας σεσῶσθαι (Ἰοπλ.ενε. Τβάοί δτ(ρ.127.0, ν.], τὰς ἐ. Μιυ. 
6880). . 

ἐκσεί-ω, 1. «ἰαξε, ἢρσ. κατασύρονται [1.6. ἴγογη ἔσ8 ἀοσίγμλ6} τοῦ 
δράκοντος “-σθέντες ταῖς πλοκαῖς ΜοΙΠ νη. 8. τοίρ.92.23; Μ.1ὅ. 

1538); 2. τεῆοχ.; πιεῖ, δμαλθ οπθϑοὶῇ ομί, πδηοθ ἐχαρμῖηε οἨεὶ 5 

εοηῃξεΐσῃεε ἐπὶ πολὺ οὖν ἐμαυτὸν --σας οὐχ εὗρον ἐμαυτὸν πλημμελή- 

σαντα εἰς αὐτήν 70. Μοβοῇ. ργαὶ. 46(Μ.87.20018). 
Ἐξκσελλίζξομαι, ἐξ πησεαίοα, δὲ ᾿πγότον, [0.16]. ἐβγοι 4 Ῥιϑοί(Μ.ο7. 

1734). 
Ἀἐκσκέπτωρ, ὁ, (181, ἐΧΊρίοΥ.) αὐπαημεηδῖξ, βεεγείαγγ (οἷ. [δίῃ 

εοἄ.12.τ0.5 4}.}} σματροα ΨΠῊ ργοηνΠραῦρ ἀοογοοβ Καλλικράτῃ ἐ. 
“Ῥουφίνου τοῦ ἐπάρχου ἘΡ᾿ρῃ.Παδν.71.τ(Ρ.250.25; Μ.42.37600); ΟἴΠοΙΑ] 
αϑϑίβείησ αἵ (πς!5 τῶν δεήσεων ἡ ἀνάγνωσις...διὰ τοῦ....ἐ, 
ἀνεγνώσθη (ΟΒαΙς. αεἰ( (Ὁ 2.τ.π }0.152.10; Η.2.177}} ἐ. τοῦ θείου 
σκρινίου τῶν λιβέλλων...«τὰ ὑπομνήματα ἐξέδωκα 1ῤ.(0.17.12; 2138) 
ἐννος δι ὧν δηλοῦσι τοῖς δήμοις οἱ ἄρχοντες τὸ δοκοῦν ὕτος. (Ὁ, ζοδιχ ται 
(...87.9968). 

Ἐἐκσκουβίτωρ, ὁ, (1,αἴ. ἐαειδηο 7) τπόριϑον οὐ ἐριρονταὶ ραίασε σπανε, 
Ἐναρτ. ἢ. 6.4.2(ρ.154.2; Μ.86,27054); Ομγομ, ακελ). 323(Μ.02. 250): 

. ΤὨΡΗπ.ελγοη τάς Μ. τοῦ, 3288). 
ἐκσμήχω, τοαφσὴ 6}; τιθά,, πχεῖ., πόσα! μο του, νσισάον. δ 

(1.1058). 
ἐκσοβέω, ἀγίυε αἴθαν; τηαξῖ., οἷ, τογ.1 5:24 παραδίδωσι [5ς, 

ὉΠ τῖ51] τὴν βασιλείαν αὐτῷ [56. τῷ πατρί]-.«ἐλευθέραν,...ἐκσεσοβη- 
μένων τῶν ἐχθρῶν ὕγτ. Πμἰη.4(65.1508}; οἵ ξεν» τῆς πρὸς αὐτὸν [5ς, 
τὸν Χριστόν ]..«.οἰκειότητος ἐκσεσοβημένοις 14.) . 34:0 (Μ.00.8070); κὶ. 
αὐον.7(1.230Ὲ); λόγοις... ἐκτὸς ὁδοῦ τῆς βασιλικῆς...ἐκσεσοβημένοις Ἰά. 

.]0.14.1(4.333}}. 
Ἐἐκσπελλευτής (ἐκσπηλευτής), ὁ, 1. χαείον οὗ ἸΙΟΉΕν, ΟἴΠοΑ] 

σμαυροά 1 απίοτοϊηρ μαγιηθηῖ, ΟΥγϑδιυ, δα, 6ι(0.1063.3); 16.70 
(Ρ.172.21); 2. πιοῖ,, γεεδοηθν 5 Οὗ ΔΠρῈ]5 Ὀγαβοηΐ αἱ μοὺγ οἱ ἀξατῃ ὅτε 
οἱ θεῖοι ἐ. καλοῦσιν τὴν ψυχὴν ἐκ τοῦ σώματος ἀποδημῆσαι ᾿ῷρῆτ,.3. 
)όςα; 1}.2668 ; οὐ γὰρ ἔχει ἡ ὥρα ἐκσπηλευτῶν μου ἐγγισάντων Αμαδῖ. 
δ ς, 6(}1.89.τττ20). 

Ἐξκστάνω, ν. ἐξιστάνω. 
ἔκστασις, ἡ, Α. ΨΥ. 5 ΤΠ ΘΔ ΠΙηρ5 ἀοἤηοα (οχερ, Ας.10:10) ε. ... 

δηλοῖ...τὴν ἐπὶ θαυμασμῷ ἔκπληξιν, καὶ τὸ ἔξω τῶν αἰσθητῶν γενέσθαι, 
ποδηγούμενον ἐπὶ τὰ πνευματικά, καὶ τὸ παρακόπτειν 1)]άνπι. ε, 
το: τοί .30.16774}); ἔ. ἔστι νεῦσις πάλιν πρὸς κακίαν λογικῆς ψυχῆς 
μετὰ τὴν ἀρετὴν καὶ γνῶσιν τὴν τοῦ θεοῦ Ἐναρτ. θομ τ ἐαρ.(Μ,40. 
τ)658); ἔ, δὲ κατὰ διαφορὰς πολλὰς ἔχει τὸν τρόπον. ἔ, δι᾿ ὑπερβολὴν 
θαύματος λέγεται καὶ ἔ. λέγεται ἡ μανία διὰ τὸ ἐκστῆναι τοῦ προκει- 
μένον, ἐκείνη δὲ ἡ τοῦ ὕπνου ξ. [5ς. 1Πα1 οὗ Λάδι}} κατ᾽ ἄλλον τρόπον 
ἐρρέθη, κατὰ τὴν φυσικὴν ἐνέργειαν ἘΡΙΡΠ ἤαν.48.4(Ρ.226.γ{{|} ΜΙ. 
β6τ0); Οὗ πιγϑῖ. εοβίαδυ τί ἐστιν ἔ,; πνευματική, φησί, θεωρία γέγονεν 
αὐτῷ" τοῦ σώματος, ὡς ἂν εἴποι τις, ἐξέστη ἡ ψυχή (Ὦτν5.᾿)0η1.2.2.1 ΤῊ 
“(ς.(9.178Ὲ). 

Β. Ξεραγαίίοι,, (Πτβίο]. οὐδὲ γὰρ κατ᾽ ξ. θεότητος γέγονεν ἄνθρωπος 

ΤΟβμενβιμαίυ. (6.302). 
Ο. τηρί,, αἰτεναι οι οὐ ἀτειγαοίίοι οὗ μά ἃ. τὴ σοη, ἑωράκαμεν 

πολλοὺς ἀπαλλαγέντας χαλεπῶν συμπτωμάτων καὶ ἐ. καὶ μανιῶν ()γ. 
Οεἰς.3.24{Ρ.220.31; Μ|Οττν 80); λνάρτι ΡΟ τς οὐ εος.0(}}.40.1276Ὰ}; 
Ῥτος..1.,8:ττ (1.8) χοροο); οἵ (Βαιβεια εν σοηβιἀ τοῦ ν᾽ ΡΘΡΆΙῚΒ 
85 ἔτοῆζν, ἢ. μενέτω δὲ ἡ ἔ. μέχρι θανάτου [δι15,4.6.3.4{0.120.12 
Μ.22.205 4}; 2. σδυβοα Ὦγ ἰητοχίσατίομ, Με ἢ. ἐγ. 5. 5(ρ.58,32; Δ . 
18.1058}; ἐδ. 5.6(ρ.6ο.12; 1ο88); 8. οατιβεα ὃν ἴθαγ, ἸΡΊρΡἢ. ἠαεν. 4Ἅ8.5 
(Ρ.227.11; Μ.4τ.864Α); οὗ Αὐτά Πα ἔ, καὶ φόβος μέγας... ἐπιπέπτει 

αὐτῷ (Ὠτν5.ἐονμ.37.2 ἵει σεη.(4. 3] 0}; τοῦ, δοσοπα Λάνοῃϊ Χριστὸς... 
τοσαύτην ἐμποιήσει τὴν ξ., ὡς καὶ αὐτὰς ἐκπλαγῆναι τὰς οὐρανίους 
δυνάμεις 17ὁ.1)..8..}.25(Μνοὐ.τορφός); 4. Ὀν 531 ὑπὲρ τῶν διὰ νόσον τῆς 
ψυχῆς καὶ ἔ. τοῦ κατὰ φύσιν λογισμοῦ ἔτι ἐχθρῶν (Υ (ἰδ. 4.το(Ρ.280. 
12; Δ{.11.10520}; ὁχερ. β. 2ο(Ετι ἀμα ν, 22) τὸ δέ, ᾿ἐκστάσεως᾽, οὐδὲν 
ἕτερον ἢ αὐτὴν τὴν ἁμαρτίαν ἡμῖν κατασημαΐνει, δι᾽ ἣν ὥσπερ ἀγαθῶν 
φρενῶν ἐξίστατο ἡ ψυχή Ατἢ.6ν}. 15. 300 }1.27.1.500}}: ““ἐς δὲ τὸ τέλος, 
ψαλμὸς τῷ Δαβίδ, ἐκστάσεως"... αἰνίττεσθαι δέ μοι τὰ κατὰ τὸν Οὐρίαν 
δοκεῖ... ἐγὼ δὲ εἶπον ἐν ἐς μου, ἀπέρριμαι ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν 
σου" τουτέστιν, φήθην ἡμαρτηκώς, τῆς σῆς γεγυμνῶσθαι προνοίας 
ΤΉαΕΡς.30: τίι.γ702)}: πὲ οἵ, ὁ δὲ τῆς ἐ. ψαλμὸς... ἐκστῆναι συμβου- 
λεύων ἐκείνων, ὧν ἐπιβλαβής ἐστιν ἡ συνάφεια (ἰτΝ γϑα. το ἰτι.8 Ο(]. 
44. 5000); 5. Ὀγ ορίἴουβ οὗ μπευθίῖοβ, ΛΊΠ ἀαον.) (δ. 28. στό}; 6. 1) 
αἰτοπιαΐρα 5θῆβο; 8. αϊσίγασ ον (ἰὰ Ῥγαγθυ), [ο.ΟἹΠπη. ἐεαί, 8 (4.88, 
1137Ὰ}; Ὁ. σεν ῥγίδο, ας Ρλμεατίρ.6.}}. 

Ὁ), τηγϑῖ,, ἐδίαεν; 1. ὀχορ.; δ. οἱ Αἀδγηβ ᾿δοπίαβγ᾽; ποῖ ἢ 
ἈΠσπαΐίοπ οὗ {πὸ πιπά, ἘΡρίρἢ. ἢαον.48.6(ρ.227.23,26;, Μι41τ.δόφο); 
οὔτε ξ, μόνον, ἣν τὸ συμβάν, οὔτε ὕπνος ὁ συνήθης" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ 
σοφὸς. ...δημιουργὸς ἔμελλεν ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ μίαν ἀφαιρεῖσθαι, 
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ἕνα μὴ ἡ αἴσθησις ὀδύνην αὐτῷ ἐργάσηται. ..καὶ μισήσῃ τὸ πλυξ ἀβομον 
ζῶον..«διὰ τοῦτο τοσοῦτον αὐτῷ ὕπνον ἐπήγαγεν, ἔ. ἐπιβαλών (Ὦγν5. 
ἤοΉ.1.5.2 ἴηι θη.(4.1170); ἔ. δέ, τὸ ἔξω γενέσθαι τῆς συνήθους 
αἰσθήσεως, οἷα φιλεῖ θεός, οἰκονομίας χάριν ποιεῖν" οὕτω καὶ τῷ 
Ἀβραὰμ ἐπέπεσεν ἔ. εἰς τὸ δείξασθαι τῶν ἀποκαλυπτομένων τὴν 
θεωρίαν..«τὸ γάρ, ὕπνωσεν, οὐχ ὕπνον, φασίν, ἀκαριαῖον δηλοῖ ἐν ᾧ τὴν 
γυναῖκα θεὸς ἅμα τῷ θέλειν ἐποίησεν, ἀλλὰ τῆς ἐ. τὸ εἶδος δηλοῖ Ῥτοῦ, 
(δη.2: τ8(Μ.87.1738}); Κ. οἵ (τ βεἾ 5. δοβίαϑυ οἡ Ογοββ; ὑγρ:ΠεΩ ὃν 
Αἀδιπ᾿β, Μειῃ.ςγρηρ.3.8(0.35.13; Μν18,734) οἷ, 5. ἐκκλησία; τοῦτο 
γὰρ κυρίως ἂν ἡ πλευρὰ λέγοιτο τοῦ λάγου, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας... 
ἀφ᾽ οὗ λαμβάνων ὅ θεὸς μετὰ τὴν ἔ. τοῦ Χριστοῦ, ὃ δή ἐστι μετὰ τὴν 
ἐνανθρώπησιν καὶ τὸ πάθος, τὴν βοηθὸν αὐτῷ κατασκευάζει, λέγω δὴ 
τὰς ἡρμοσμένας αὐτῷ καὶ νενυμφευμένας ψυχάς 1.(ρ.36.17; 730}; 
ς. ρΡτορῃείς ςοβίαϑβν, 85 βίαίς 4ΙβίηοΕ ἰσχύσῃ πουρηδὶ ΘΟ ΒΟ Ο5Π 6858, 
τεῦ, Ζ80}.2: το- 13 τοῦτον 30. ᾿Ιησοῦν] δὲ αὐτὸν οὐκ ἐν τῇ ἀποκαλύψει 
αὐτὸν ἑωράκει ὅ προφήτης, ὥσπερ οὐδὲ τὸν διάβολον καὶ τὸν τοῦ κυρίου 
ἄγγελον οὐκ αὐτοψέίᾳ, ἐν καταστάσει ὦν, ἑωράκει, ἀλλ᾽ ἐν ἐ., ἀποκαλύ- 
ψεως αὐτῷ γεγενημένης Ταβῖ, ἀταί,ττα.3(}1.6,7418); νομίζω. . ὑμᾶς... 
οὐκ ἀνοήτους γεγονέναι... .τῶν..--«προφητῶν, οἱ κατ᾽ ἔ. τῶν ἐν αὐτοῖς 
λογισμῶν, κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, ἃ ἐνηργοῦντο 
ἐξεφώνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος ὡς εἰ καὶ αὐλητὴς αὐλὸν 
ἐμπνεῦσαι Αἰμοπαρ, ἰορ. 0 τ(}1.6.0ο8.Α}; ἐκστάσει μὲν οὖν ἅπαντες ὡς 
εἰκὸς τῶν ἀπορρητοτέρων ἐδέχοντο τὴν γνῶσιν, ἐπείπερ ἐνὴν αὐτοὺς 
ταῖς ἐννοίαις πόρρω που τῆς παρούσης καταστάσεως γεγονότας, οὕτω 

δυνηθῆναι τῇ τῶν δεικνυμένων θεωρίᾳ προσανέχειν μόνῃ Ἵ άγ, ΝΙΌΟΡ5. 
ΔΝαῤοει τί .66.4010); οὐ Ἰθανια (τεῖ, Ῥβιστς: τι) εἶδεν ἐκεῖνο τὸ 
ἀμήχανον καὶ ἀπερινόητον κάλλος ἐν τῇ μακαρίᾳ...ἐ, Οτ Ν γε. υῖγριτο 
(Ρ.29ο. 5; Μ1.46.4618}); Ι4«ἀόνα.τὸ τη Οαπὶ.(λ1.44.080})}; (8. οὗ δαβίαβιθϑ 
οἱ ἀροόβίίθθ; 5. Ρείου, Τμαγ ορον αἰ. τ( τ. 66.4019) εἰζ, 5. θεωρία; 
σοπέγαϑίθα ΠῊ Μοηίδηϊβί ῃβοιαο- σβίαϑιοβ (ν᾿ πλΐγα, 2.6) γεγόνασι 
δὲ ἐν ἐ. οἱ προφῆται, οὐκ ἐν ἐ. λογισμῶν. γέγονε γὰρ καὶ Πέτρος ἐν ἐ., 
οὐχὶ μὴ παρακολουθῶν τῷ λόγῳ, ἀλλὰ ὁρῶν ἀντὶ τῆς καθημερινῆς 
ἀκολουθίας ἕτερα παρὰ τὰ τοῖς ἀνθρώποις ὁρώμενα...ὅρα δὲ ὅτι 
παρηκολούθει καὶ οὐκ ἦν ἐν ἐ. φρενῶν ὁ ἅγιος Πέτρος. ὅτε γὰρ ἤκουσεν 
τόν, ᾿ἀναστὰς θῦσον καὶ φάγε᾽ οὐχ ὡς μὴ τὸν νοῦν ἐρρωμένος ἐπείσθη, 
ἀλλά φησι πρὸς τὸν κύριον, μηδαμῶς ἘΡΙΡΉ.ἤαον.48.1(0.228.14--22; Μ. 
4τ.8654Α); ΟΠ Ιάγτη, 4ς.το: τοί Μ|.30.16774}); 5. Ῥ80], τεῖ, Ῥξ. 67:28 
τίς δὲ ὁ Βενιαμὶν ἢ ὁ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἐκ φυλῆς Βενιαμέν; 
ὐνὲν ἐς δὲ διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἀποκαλύψεων ΑἸ ἐχρ. Ός.67: 8(} 0, 
27.2018}; ον γε Ῥς.67: 8( ΝΜ 60.560); ὥσπερ...Δ αβὶδ...ἐν ἐ, γενό- 
μενος, εἶδε τὸ ἀθέατον κάλλος... οὕτως ἐμεθύσθη καὶ ὃ νεώτερος 
Βενιαμὶν Παῦλος, ὅτε ἐν ἐ, ἐγένετο λέγων, εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, θεῷ, 
πρὸς ἐκεῖνον γὰρ αὐτὸν ἡ ἔ, ἦν τ Ν᾽ νει λον. το τὴ (ἀπὲ. (Μ.44.οΒου); 
2. 85 τηγϑί. δὄιρεύίθποθ οὗ οἴμποὺ (ΒΓΔ Π5; 8. ΟΠΘΥβΟ  ΥΙΒΕ105 ; 
τεῦ. Ῥβιτισῖτι ἀλλ᾽ ἔκστασίν τινα θείαν οἵαν ὑπέμεινεν ὁ ἐν τῇ ἐκ- 
στάσει εἰπών, "πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης", ἐπὶ ταῖς αἰτήσεσι καὶ τοῖς συν- 
δούλοις ἐκ τούτων ἐκστᾶσα, γυμνῷ, φημΐ, τῷ νῷ τοῦ καθ᾽ ἑαυτὴν 
ἔρωτος ἐμφορεῖσθαι Βε5.Αποιυῖγρ.6( Μ.20.725.); ἰσεανοὸβ ΒΘ 
{πῸ {πίηρθ οἵ βοῆβθ, Ὠιοη. τιηυεέτ τ Μ].3. 100}; ἄσχετον ἔ. φησι 
τὴν ἀναχώρησιν πάσης σχέσεως, ἀντὶ τοῦ ἕνα μηδεμιᾷ κατέχοιτο σχέσει, 
μήτε πρὸς αὐτόν, μήτε πρός τι τῶν κτισμάτων Μακχ.βεποί, εν εί,τοῖ 
(4.4178); Βεβο5. Ὀθιηρ ΟἸοΘοΩ, τοῦ γὰρ σώματος ἡ ἀκοὴ μετὰ τῶν 
ἄλλων αἰσθητηρίων ἤργει διὰ τὴν ἔν ΝΙ} ἡ] αρη.27(Μ.70.το0048); 15 
ὈΤΆΥΘΥ Οὗ (86 ροτῖθοι ἔστι μὲν γὰρ προηγουμένη τῶν τελείων προσοχὴ 
(ροτῇ, 1.1. [ῸΥ προσευχή) καὶ τῶν κατὰ τὴν αἴσθησιν ἔ. ὁλοσχερής τ. 
(τοῦ 4Ὰ)}; μοναχός ἐστιν ἀδιάστατος ἔ. 70.(Ἰ]π|.5εαἰ.23(Μ.88, 060} 
ὀΧΡοΠΈπος., οἵ ἸΠΑΥΕΥ Περπετούα.. «ὡς ἐξ ὕπνου ἐγερθεῖσα οὕτως ἐν 
πνεύματι γέγονεν ἔ. παθοῦσα ἢ] ῬΕΥΡ.2ο(ρ.91.28); Ὁ. σου: η6 6 Ψν 1 
γί βίοηβ, Μασ, ερλμοηι. 8. 3(Μ{.34.5 204}; ΓΔ]Π1.}. {απ τρ.15.2ς ; Μ,34. 
ἸΟΙΟΑ); ἐΦ.4(0.20.17; 1017} ὧο 50Ζ.ἡ.6.6.2.7(Μ. 67.106.) ; ΡορΆμι. 
Ρα.(Μ. 65. 4578): σ. δοβίαδθυ δηα “ΠΟ ὈΓΙΘ ΟΠ πᾶσα μέθη ἔ. εἴωθε 
ποιεῖν τῆς διανοίας..«τοῦτο διὰ τῆς θείας ἐκείνης βρώσεώς τε καὶ 
πόσεως καὶ τότε ἐγίνετο, καὶ πάντοτε γίνεται, συνεισιούσης τῇ βρώσει 
τε καὶ τῇ πόσει τῆς ἀπὸ τῶν χειρόνων πρὸς τὰ βελτίω μεταβολῆς καὶ 
ἐ ἐΟτΙ ΝΥ 85, μοῦ. το τη (Οαπὶ. (1.44. 9800); τοί, (πέντ τοιαύτης τοίνυν 
γινομένης τῆς ἐκ τοῦ οἴνου μέθης, ὃν προτίθησι τοῖς συμπόταις ὁ κύριος, 
δι᾿ ἧς πρὸς τὰ θειότερα τῆς ψυχῆς ἔ, γίνεται 1. (0028} ; )Ἰοπ. ΑὙ.ερ.0.᾽ 
(Μ.3.ττΣ 20) οἷξ, 5. μέθη; ἅ. Πεχεξ, δοβίαδυ (οἷ. παρέκστασις) οὗ ἔαΐβε 
ΡΙΟΡΙΘΙ5 ἐν δὲ τοῖς ψεύδεσι καὶ ἀληθῆ τινα ἔλεγον οἱ ψευδοπροφῆται, 
καὶ τῷ ὄντι οὗτοι ἐν ἐ, προεφήτευον ὡς ἂν ἀποστάτου διάκονοι (ἸοΠ, 

οἰγιτ τηίριπρτι; Μι8.δοοῦ); οὗ Μοπίβηϊβε ρσορηςξίβ ἀπά ργορμείεββεβ, 
ὙΠῸ, ὉΜΔΠΚΕῈ τὰς ὑτορεῖβ, ρυόρεδν ἰπ εὐβίατις ἔγεπησν, ΕΡΙΡΏ. 
λαεγ.48.3(0.224.1; Μ.4τ.δόοο) ; οἱ Νοπε, ΚΚ ἀρ. ΡΙρΡἢ ἦκαον.48.4{(0.224. 
22}|,; Μ.41.861.}) εἴ. 5. πλῆκτρον; 3. ράραῃ, οἵ τῇς ῥυτὰ τὸ εἰς ἐ. 
καὶ μανικὴν ἄγειν κατάστασιν τὴν δῆθεν προφητεύονσαν Οτ.(εἰς.}.3 
(Ρ.155.24; Μ.11.14254}. 
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Τ, 7ο 32(0.123.3); 

) ᾿ 
έἐκτεινὼ 

ἐκστατικός, 1. αἰΐφηαίεί, τηηϑηϊαὶϊἷΐν ἀεναηφεά, ᾿ΡΙΡἢ. μαον. ὃ. 
| (Ρ.227.12: Μ.4τ1. 8644}; 2. «απδίηρ τιοηαὶ ἀογαησοριοηὶ πάσης μέθης 

θυμὸς καὶ ἁμαρτία ἐκατατικώτερον (Πγνϑ.ἤοη!.6 0.1 1 Δ11.(η.6078); 

αἰϊοπαϊίηρ, τὰ σοοᾷ 5685 οἶνον, τὸν φύσεως ἐ, κατὰ τὴν τῆς θεώσεως 
χάριν Ῥτος,Ο. ΚΟ απι.6: τοί .87.17578}; 3. τυγβί., ἐασίαῖς, οἵ ὅσα 
κατ᾽ ἐ. ὑπερούσιον δύναμιν ἀνεκφοίτητον ἑξαυτοῦ 1οη, ἀτ,.5.4.13(Μ.3. 
7128); 65. οὗ ἀϊνίης Ἰονοὸ ἔστι δὲ καὶ ἐ, ὁ θεῖος ἔρως, οὐκ ἐῶν ἑαυτῶν 
εἶναι τοὺς ἐραστάς, ἀλλὰ τῶν ἐρωμένων 1δ.(1.ς.}; τὴν ἀγάπην...ἐ. οὖσαν 
τῶν ἐξ αὐτῆς Μακχ. ἫΝ τῇ: (Μ.οι. 12498); 1δι(τοβ8}}}; οἵ πσϑί. {τὰ πϑ- 
ΡοΙ5 ὕπνου... “ὥσπερ.. ον φορᾷς πρὸς θεοειδὴ μεταποιουμένους κατά- 

στασιν παραπέμποντος ἽΝ: (τ, ον τλίΜ. 07. 10520). 

Ἐξκστάω, Ἰαῖα ἔοτπι οἵ ἐξίστημι; 1. ἐαιι56 ἔκστασις, ἱφογγν, [0.1). 

φα»1. ΠΟ ρ, 87(0Ρ.212; Μ.06.82908)}; 2. ἰπίτληβ., σἰαπαί ομίστθ, δὲ 
σοραγαϊεδά ἔγομ! τὸ γὰρ τῶν κατὰ φύσιν ἐκστᾶν Μαχιοριπ (Δ οτ1.061}). 

ἐκστηθίξω; Ἱ,, γεεῖϊσ ὧν εαγί, Ατιαβτ δι πο. 3(}1.80.02λ); ὙΠατ, 
σιθα. ῥόθη. τ. Ξ(Δέ,οο. τ) 400}; 2. ῥγαΐο, δαῤῥΐο, Το. ρα. Ξεαὶ τ ΜΕ 88. 

9320).. 
ἐκστραγγίζ-ω, «φιεεπο οί, ἡγαῖη, «40 Ὀβτ, ττ(ρ.61.0); πιεῖ, πίνει... 

τὸ ποτήριον... καὶ πίνων “ει Ἰδὰ5. 5. πα: τ8{.(Μ.24.4400}; ΓΓΙᾺΜ ἀΡ. 
Ρτος .}5.52: 1} (1.8). 25 οο0}}. 

ἐκστρατεία, ἡ, τ1ἰτ|αὖΚν7΄ὸ ἐπροάτέτον, νυ. ἰ5.2.4(2.303}}}; Μίοη. τε. 
Κοιηι(ρ ὅς τ; Μ.113.8734}; 170.1). 8. 1.251 96. τοῦ}}).. 

ἐκσφενδονάω, εαΞὲ ομί, ἐκρεῖ ; τηρῖ., οἵ δ ν 1] δα ρο Πρ πάῃ ἔγῸΠ) 
Πίο, Βαγνι.2.το; Βα. κομῖ. 1ο.3(2.8:0 ; Μ.31.357}}}. 

ἐκσφράγισμα, τό, 1. πο τ φΓ α 5εαί ὥς... κατὰ δακτυλίου 
χαρακτὴρ ἐντυπούμενος, τὸ...ἐ. μηδὲν ἐν τοῖς κατ᾽ οὐσίαν ἐλλεῖπον 
ἔχει" οὕτως ὃ υἱὸς τὸν αὐτὸν χαρά τηρα τοῦ πατρὸς φέρει ΤΛΙΠ ἀμ ΜμΉΙ. 
6(Μ,28,0240); 2. ἡφπάρο; τηοῖ., οἵ ἀθαϊῃ οἵ 5. Ῥείου τοῦ θείου πάθους ἐ. 
Το. Μοι. γημηπ. οο. (ΜΝ .96.1203Α}; τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ...τὸ ἐ. 
διὰ τοῦ σταυροῦ κοσμούμενον 1Βαπ. στην .7(0.250.20)}; 3. σεαΐ; 
τπδῖ., οἱ βίρτῃι οἱ οὐοβθ αὖ οπᾶ οἵ τρισάγιον: οἱονεὶ ἐ, τῶν περὶ 
«Χριστοῦ προηγορευμένων προφητικῶν φωνῶν ΤΟρἢγΕ ἐν σι ( Μ. 

87.30074). 
Ἐἐκσχετικός, ἀεῤεματηρ οἡ, εηρίηρ ἰο, ἀπ. 1., ΜοΙοί, ταὶ, ἤοτη.57 

(Δ1.64.12578, ν.]. ἐκ σχέσεως). 
ἔκταξις, ἡ, οὔτε οὗ ἰαα εοἰϊοείον, ταθΐουμ., οἵ οσὸ οπατροα ὙΠ (ΠῚ 

οἶδε ταξεώτην ἤτοι μανδάτορα, ἢ τινα ἑτέραν ἔ, Ττοροιητ σ. Πομιας 
(Δ,86.6ο 58). 

Ἐἐκτάραγμα, τό, ἀϊείμναηςε, ΟΡΡ. γαλήνη, ΝΠ], ῤΡι4.τ(Μ.70.540}). 
ἔκτασις, ἡ, 1. οἱγοἰεἠίηρ οἱ, οὗ παπᾶ; 8. οἵ ( γχίβι Β Βα μα 5. Οἢ 

Οὐ β5 βιριϊέν!ηρ σἈΠ Πρ οὐ [εννβ ἀπ α ρΘΠ1165, [χρη ἦαον. ς.17.4(Μ.7. 
11710)}; ιν ἴῃ ῬΥΆΨΕΥ τὴν κατάστασιν τὴν μετ᾽ ἐ, τῶν χειρῶν καὶ 
ἀναστάσεως τῶν ὀφθαλμῶν πάντων προκριτέον" οἱονεὶ τὴν εἰκόνα τῶν 
πρεπόντων ἰδιωμάτων τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος 
Οτνογ. 3τίρ,2906.11; Μ.11.5400}; ἔχοντος...«τοῦ σώματος...χεῖρας, εἰς 
««ἔ, τῆς πρὸς τὸν θεὸν εὐχῆς ΑἸΉ, σεη!.4(Μ.25.00}); ὁκΆτπρ!ο οἱ Μοβεβ 

ἴῃ 8016 5βῃοννβ σεβίαγε ννὰβ ἔα ΠΕ Υ ἴὸ βαϊπί5, Βα. ἴς. τρί τ.2088; 
Μ.30ἁ τα}; οὐκ ἐν...ἐ, τῶν χειρῶν τὸ ἀκούεσθαί ἐστιν (Πτγδιλοηι. 
1.4 ἴῃ ΖΤι (ατι 6640); τέ βούλεται καὶ τῶν χειρῶν ἡ ἔ. ἐν τῇ εὐχῇ; 
ἐπειδὴ πολλαῖς πονηρίαις διακονοῦνται αὗται... δι᾿ αὐτὸ... «τοῦτο κελευ- 
ὄμεθα αὐτὰς ἀνατείνειν, ἵνα ἡ τῆς εὐχῆς διακονία δεσμὸς αὐταῖς γένηται 
τῆς κακίας 16 ἐχῤ.τη ᾿ς. τάοι 2(5, 4510); ας. ἐγρηγιησ ἀὐπιβ οἱ Οὐτόβα; 
οἵ Μοβεβ ἃπὰ οἰἤϑιβ, ν. σταυρός, σταυροειδής; 2. σχίσηδίοη, ΙΊΗ., 
τοί. ἐΐἴξεγμϑ! σεπουδίίοι οἵ ὅθι ἐραϊπϑὲ ΜΆτοο] 5 οὐδὲ σῶμα ἦν, 
ς..ἔς ἢ μεταβολὴν... ἐπ᾽ αὐτῷ λογίσασθαι Ἰδαδ.δοέλιο τοι 2(Ρ.72.17; Μ. 

24.8404}; γεγεννῆσθαι παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ υἱοῦ τὴν οὐσίαν, οὐ κατὰ ἔ. 
προβληθεῖσαν Ἐππιαρ.Οτ. ΝΥ 55. ΜΉ. 4(2 Ὁ.56.20; Μν45, 6288); ἀνα- 
θεματίξομεν.. «τοὺς λέγοντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ ἐ. καὶ τῇ συστολῇ 
ἀπὸ τοῦ πατρὰς κεχωρίσθαι απ ῬΆρΡα ἀπαλὰ ρ Τ Πα ἦρι κιατι δίς. 
1037): ἔ. δέ τινα τῆς τοῦ πατρὸς θεότητος ἔφησεν εἰς τὸν Χριστὸν 
ἐληλυθέναι, καὶ ταύτην θεὸν λόγον ἐκάλεσε. ... τὸ δὲ..«πνεῦμα παρέκ- 
τασιν τῆς ἐ. λέγει Πα , 67.2.τοί(3,336) ; 3. αἰαϊητηρ το, τοῦ, ΚρΙτ 8] 
ἽΠΕΌΤΙ ΟΠ ̓  δι ἧς τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῶν ὑλικῶν πρὸς τὸ θειότερον ἡ 
ἔ, γίνεται ΟτΟ Ν᾽ ν55.πόρι. 5. τη Οαπι.(}1...4..8738). 

ἐκτάσσ-ω, 1. ὦγαιο ἐρ τη ναῖε ογάρν ; νηεῖ., τοί, ἘΡἢ.6: 1417, ἡμᾶς ὁ 
ἀπόστολος εἰρηνικῶς --εἰ οι ῥγοί ατ(ρ.82.13: Μ,8.25260); 2. ἀϑείφση, 

ΜΈΓ}. 5»»}.7.3(0.74.14; Μ.1διχ290λ). ΔΤ}, 
Θοβοίαβε οί, 20. τ(0.172}; 3. γνῖυε ερηρμαηάς ἴο θεοῦ... ἴδιον"... τοῖς 
στοιχείοις “εἰν ΤΊ.}1] ΑἹ. 7γ(ρ.3τ6.26; Μι86, 5080); 4. ἐεῤΠ] αὶ 
οἴδπος, Ἐτεροηί, ες, Ποῖ 45 (Ν .86.6 58). 

ἐκτατέον, ογε ἡτιδὶ εἰν είοι σμΐ, (Ἰστη ραθ4.2.τ(ρ.103.8; Μ.8.20 70). 
Ἐἐκτατικῶς, αἱ ργεαὶ ἰεμοί , οοτήρ., Οα  Ν γοϑι ρὴΣ.(}1.46,8408). 
ἐκτείν-ω, 1. εἰγείεῖ ομ!: 
Α, {ΠῸ παπάς; 1. οἵ ΟΒτ5εὲ βεσειςππηρ οὗν ΠΟΙ παηἀθ οὴ. ΟΥοκξ 

ἴο Πσ8}} θοίῃ εἰν πα σοπίϊα, ΑἸἢ.ΐης.25.3(}|,2 1404); 2. οἵ 
οἰ β το θα τη} οἱ ίοξοϑ ἃβ ἴγρε οἱ Ὁσυοβχίοῃ, ν. σταυρός ; 3. οἵ 



ἐκτελέω 

μαπάβ βἴγοιῃθα ουΐ ἴο ρουΐογτη συγθϑ; πὶ δοὶ οἵ ΓΠγιβί 5 Βυτηδῃ 
μαΐατε, Ατἢ ερ. 5 γα }.4.14(ΜΝ.26.6574}); [4..4»γ..3.32(ΜΝ1.26.3924} οἸ(. 8. 
θεϊκῶς ; 4. ἴὰ ῥτάγευ, σύ ϊεηι.2.53; Ἐλι5.υ.(.4.15(ρ.123.25; Μ.20.11648); 
Ατβιερύμον, Αγ. (ρ.1η0.16; Μ.25.6888); υ8εὲ. οὗ ρεβέιχα {Ππβέγαϊεα 
ἔτοια βου ρίασε, {}863.15.35(1.4088 ; Μ.30.1880)}; 5. ΠῖυγΡ.», ἴῃ Ὁ]65- 
Βίῃρ “νὼ τὴν χεῖρα ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον ϑεταρ.ομεῆ.15.1; 16.4.1} 1ῃ 
οτάἀϊηφίίοη οἱ ρυἱθϑί τὴν χεῖρα “"ομεν.. ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον 1ὖ. 
27.1:; ἴᾺ τε ποϊατίοι οὗ Π)Ὲν]]} αὐ Βα ρί5πι πρὸς τὰς δυσμὰς ἑστῶτε:... 
προσετάττεσθε --ειν τὴν χεῖρα' καὶ ὡς παρόντι ἀπετάττεσθε τῷ σατανᾷ 
Οντ. Ἡ. ἐαίφεἦ!.19.2. 

Β. τηοῖ., οἱ Θοἂ ἡ χεὶρ τοῦ μονογενοῦς ...«ἐκταθήτω ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
τοῦ λαοῦ τούτου ϑοταρ.ομε δ; τοῖν τὴς τεηβίοῃ οἱ βριγιζαὶ δχεὺ- 
τίου ἴῃ Ῥαγϑαΐηρ' δοζίοη ΟΥ σοπίοπιρ αἰίομ πρὸς ἣν [50. πρᾶξις ΟΥ 
θεωρία] πέφυκας, “-ουὅ πλέον ΟΥ.ΝαΖ.καγη2.1.2.33.4(Μ.3].0284}; οἱ ἄχ- 
ἰπξ ὄγδ5 οῃ δὴ οδ]εοῖ, Οὐ αν ἀταϊ, (26 }.)2.4τ0}}..Ρ],.66.1808) ; ἐ. 
τοὺς ὀφθαλμοὺς..«κατὰ τὴν χώραν τῆς Αἰθιωπίας ΚΓ αἰτείη.τ(ρ.48). 

ΤΙ. εἰγείεἶ αἰοηρ ἔθε φγομμά, μθποα ῥγοςίγαϊο, οἵ ΟΠ τΙδῖ ἐν τῷ ὄρει. 
«ονὐαὐτὸν 50. διάβολον]... ἐξέτεινεν (ὨγγΒ.ἤογ".78,4. τη ΜΠ|.(}.156Ὰ}; 
οὗ αρήπια]β, Ρά55., ἐγαιὶ ὅσα εἰς γῆν ἐκτέταται Ῥοπ. Ατ.4.5.4.2(} 1.3. 
Θυύο). ὔ 

Στωϊκῶν ὑπέλαβε, διαβεβαιουμένων συστέλλεσθαι καὶ πάλιν “εσθαι 
τὸν θεὸν μετὰ τῆς κτίσεως, καὶ ἀπείρως παύεσθαι ΤΑΤΉ,4γ.4.13(ρ.57. 
4; Μ.26.4840); αρϑί, ΔΒ 6] 1115 εἰ μὴ ἡ λεγομένη παρ᾽ αὐτῷ μονὰς ἄλλο 
τί ἐστι παρὰ τὸν πατέρα. οὐκ ἔτι...πλατύνεσθαι ἔδει λέγειν, ἀλλ᾽ ἡ 
μονὰς τριῶν ποιητική, ὧστε εἶναι μονάδα, εἶτα καὶ πατέρα, καὶ υἱόν, 
καὶ πνεῦμα. εἰ γὰρ ἐπλατύνθη αὕτη, καὶ ἐξέτεινεν ἑαυτήν, αὐτὴ ἂν 
εἴη, ὅπερ ἐξετάθη τῦ.(ρ.57.14.; 485λ); εἰς πλῆθος “εἰν τὸν ἀριθμὸν τῶν 
θεοτήτων, μόνων τῶν τὴν πολύθεον πλάνην νενοσηκότων ἐστί ΟΥΝ Υ 55. 
7γ15.4(0.74.14; Μ.32.6886) ; 2. οὗ (τῖδε 5 το ῃτογρτγειπρ σοπῖεηΐϊ 
Οὗ ἂν τὴν προτέραν ἐντολὴν... εἰς ἄκρον φιλοσοφίας... ἐκτείνας (ὮΥΥ5. 
λομι, τ). ἴῃ Μ|Ι.(7.2224}. 

ΙΝ. αῤῥίὶν, εχισμά; 1. ἴῃ βεη. ἐπὶ τὰ τοιαῦτα τὰς..-ἐπιθυμίας ἐ. 
ΟοπβίΡ. Επ5.ν.(7.2.4τ{ρ.πο.τ; Μ.20,10178)}; ΤΑ1}..4}ο]].2.0(}}.26. 
1148}}; οἱ ἰαννβ, ΑἸ Βομοίδϑι, οί, τ, (0.22); Ηετδο]ηου.25(ρ.46); 
2. οἵ Ουά ἅπασι τὸ φῶς ἐξέτεινεν (ηβί. 8. Εὺπ5.:.(7.2.71{(0.70.10; 
Μ, 20, το 454); ΑἸΒ.ἀδεν. τδί(ρ.2ο.τό; Μ.25.4570)}; ἡ τἀγαθοῦ θεωνυμία... 
εἰς τὰ ὄντα, καὶ εἰς τὰ οὐκ ὄντα ““εται, καὶ ὑπὲρ τὰ οὐκ ὄντα ἐστίν [)]οῊ. 
Αγάνη.5.τ(Μ.3.8168); ΒπΠ]αυὶν τ]ὰ ΠδΠ165 Βεῖηρ, [ΐς, Υ Ἰάοτα, 
1Ὁ.(..ς.}; εἰς τὰ οὐκ ὄντα ““εται τὸ ἀγαθόν, ὡς εἰς τὸ εἶναι καλοῦν αὐτά 
Ναχ.σελμοὶ .η. 5. τ(}1.4.3008}); 3. οὗ Ογιδὶ ἀρχὴν ἔχει τοῦ τὴν κυριό- 
τῆτὰα ἑἕαυτοῦ...πειν. «πρὸς τοὺς ἀπειθήσαντας ΑἸΒ..47γ.2.12(Μ.26, 
173Ἀ}; οὗ ΡΌΒρεὶ εἰς πάντας ἀνθρώπους ἡ τῆς σωτηρίας ἐκτέταται 

χάρις γτ. Ὀ5.3::8(}1.60.9208). 
ἐκτελ-έω, 1. ασεονρί τε}; Ῥα88., οὗ Τ0]ΒΙταειῖ οἵ Ῥγορμθοῖεβ, Οσ. 

μονπιτι ἵη Ϊ...(ρ.17.6}; 2. Ῥεγξονηε; οὗ σε] γατίησ Πατρὶ Γαποίοπο: 
Τενθῆῃ, Ἰδυς,ἀ.6.1,3(0.14.24; Μι22.330);  ὠἑἔἐδ,1.6(Ρ.28,16; 574}; 
πο ατὶϑί, 16,1. τοί(ρ.47.32; 800); Ἐπβίτατον. μἰνε.20(}1,86.23200Ὰ); 
1εομτ. Πωπομορὴ (1.86, 19ο08); ΡΑρΌϑτη πα δυσῃαγιβέ, (οβπλ. ηα. 
10 Ρ.5(Μ.88,1930); 3. »παξε ὁ κατ᾽ εἰκόνα “-ούμενος τοῦ κυρίου [1.8, 
186 “ρποβιῖο᾽ ] ΟἸδιη, ν.2.χο(Ρ.227.24; Μ.8.1172Ὰ}; 1δ.2.τϑ(ρΡ.1τός.22; 
ΤΟ ΟΑ}); 1δ.7.τοίρ.71.20; Μ.0.5408). 

ἐκτέμνω, 1. ἐμ! οὔ, γαῖ, ο. σϑηϊς,, 41 Ί δ ον ἴγοτα, ζ γγϑ. 0.1.1 1.4 
1η Ζὁγι(το. 5118); ἀἄΐνογεο, 1ᾶ.λοη!.36.8 ἐμ ΤΟ ον. (το. 2300); φχεσηι- 
ἡημηϊσαίο, 1.18... 528}; Τάτ, ἠμαεν.4.το(ᾳ.365); 2. εαξίγαίε; οἵ 
οαβίχαϊϊοι. οἵ ρᾶραὴ ροᾶθ δ5 ρχοοῦ ὑπαὶ [ΠΟΥ δῖος ἡοΐ αἰνίπε, 
Αἰμοπβρ ορ.21.3(Μ.6.036Ὰ)}; ΟἸδια ῥγοὶ.2(ρ.12.10; Μ.8.768); οἵ 
οαβίσζαϊιοῃ ταῖ, οἰεσρν, ΟΝῚς. (325) εα». ; ἃ ῬαηΙβημηθηΐ οἵ ΠΊΑΥΓΨΥΒ, 
Ἐπι5.»ῃ. .͵](0.922.2:; Μ.20.14840)., 

Ἐξκτενή, ἡ, ῥγοϊοηρεί, ξεγυσηΐ ῥγαάνεῦ, Αἰτγις. εἰ γοη,τοί Μ,1ο. 724}. 
ἐκτενής, 1. ἐηίδηδῖυε, «οηεεηϊγαίε, (16 Π},5ίν,6.1τ(ρ.479.8; Μ.0. 

3164}; 2. ἀδοίάμοιμδ, ξαγηεσὶ, ξεγυεη! νηστείαν μετὰ...ἐ, ὀλολυγμοῦ 
Ταβε ταὶ, το). 2(Μ.6.7254};- μισθϑὸν...ἐ, πίστεως Ιο.ΜοΒβο ῥγαὶ.αητ 
(Ν1.87.20 408); τὸ ἐ. εἰς ἀρετήν Ογτ, Β5.62: ο(Μ.60.11210); 680. οἵ 
ΡΙΆΨΕΥ, ἰπ ρϑη. ἐ, τὴν δέησιν καὶ ἱκεσίαν ποιούμενοι σ ἶδηι.50.2., ΚΡ. 
Πμράρ.Ἐπ5.}.6.5.2.3(Μ.20.4338}; ΟὨγγ5.μα .τ.7(2.3650); ἐκτενε- 
στέρας..--προσευχάς Οὐτοεῤ,25(ρ.119.1; 52.888}; Μεββα δι μόνη ἡ ἐ. 
προσευχὴ διώκειν δύναται.. τὸν δαίμονα Τί). ΟΡ ἀκεν.(Μ.86,488); οὗ 
τῇ Κ8 ἀγρυπνίας μετὰ ἐ, προσευχῆς [0.}.«ρίγιεφ. Δ .ο5.808); 
᾿παγρ,, οὗ ᾿ἰϑην 58:4 ὃν ἀρφασοῦ ννῃ116 σο] γα ὈΥΆγ5. ΒΕΟΥΒΓν 
(οοηβίβιείηρ οὗ πῖπθ Ῥοτ οπ5 σα ἢ ἀηβψεσθ Ὀν σποῖσ ΜΠ τ γεο- 
ἔο]α ἀγγίδὺ τῆς ἐ. ἱκεσίας οἴ ΕΠ Οἠνν5.(0.373.4). 

ἐκτενῶς, ἐεγυεμίν, ῥενξουεγίηρίν,; 1. τεῦ. ρσάγθῖβ βοήσωμεν πρὸς 
αὐτὸν ἐς Τ(]ε»5.34.1; (Ὦγγϑ. οι. 8.1 ἐμ Μ|1.(7.7018); ΝῚ]ρ}.1.246 
{Μ.79.1734}; ΤΑΤΒ ἐρι ας τ(Μ.28.8 524}; 2. τεῦ. Πταγρ, Ρσάγεῦ 5814 
Ὦν ἀξβοοῦ ἔου οδίεομυτηθης ὁ διάκονος... κηρυττέτω.. ὑπὲρ τῶν 

440 

ΠΙ. ἐχραπά; 1. Τύη., τεῖ, (Πθοῦν οἱ Νίατοβ 5. τοῦτο.. «ἀπὸ τῶν 

ΕΝ, 
εκτος 

κατηχουμένων "πάντες τὸν θεὸν ἐ, παρακαλέσωμεν᾽ {τὲ ρ. σης Αρῥ. 
8.6.ς; 18.8,6.7; οὐ ἐπευραχηθῃβ, 10.8.7.2; ΟΥ Ῥεοηϊϊεηΐβ, 1ῤ.8.0.2; 1. 
8.0.5; ὑμχνυβ.ἤορ".2. 5 ἱρε 2 ογ(ιο.4358,0); ἔτει ἐκτενέστερον ὑπὲρ 
αὐτῶν παρακαλέσωμεν 1.2.γ(4388). 

Ἐξκτεχνάζομαι, ἑπυοηί, ἀδυΐδε, Μας. βρη. αροίν.3.27(0.117.33}} 
ΘΟΡΉτΓ. Πρ. ογη.(.87.31578). 

ἐκτίθημι, “εἰ ομ; 
Α. αοἴ., ἐχροόσε ὉΠ] άγθη ; ρσγαςίίος οοπἀειηηοα, [αἴ Ταροί,27.1 

(Μ.6.3608); 16.29.1(3734}; ΑἸ ΒΕηδρ ἶορ.35.2(}1,6,0608) ; (Ἰ6Π1.517.2.18 
(ρ.163.3; Μ.8,10324). 

Β. πιεᾷ. 8η4 ρμ858.; 1. οὗ νγίοι5 ννὰγ5 οἵ ΑἸ βἰηρ ἰἄδα5; ἃ. ρηδ- 
ἰΐεῖ, Ἐα5.υ..4.46(ρ.136.32; Μ.2ο.11974); ΡΣ στ, .6.8. (7.65. 5564); 
Δ08., οὐ ραγίίββ. ἴῃ οορίϊονεῖθν, οὶ ἔονι ομεὶς υδιος ἔμειναν... 
μαχόμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐκτιθέμενοι ΤἘμδοηῖ. Β. “οεὶ.5.4{(Μ.86. 
1232Α}; Ὁ. φμοίε, ΟΥ. 7ο.το.31τ(18; Ρ.205.23; Μ.14.2640); 10.1.3.6τ(το; 
Ρ.294.6; 5114}; Ὁ. αῤῥῖν μαρτυρίαν... εἰς μόνον τὸ πρόσωπον τοῦ υἱοῦ 
ἐκτεθεῖσαν ΟΕ]. γχ.λ.6.2.τ6 ττ(Μ.8ς.126τ0); 2. οἵ νατουθ. Κιπαϑ οἵ 
[τε ]Ἰοοῖ81 ἰογηναϊδϊίοη ; 8. εἰαΐξ, Ατιϑιαροί, 8.2; Μείῃ, γθ5,3,1ᾶ 
(ρ.414.20; Μ.18,3258); ον, ΟἾθηι.2.1; Ὁ. παγγαῖε, αἱ ογαὶ. 36(0.38. 
Ἴ; Μ.6.8808Β); ϑοοχ. νεται τ( Μ,67.334); Βα5.86],υ, Τ λεεὶ.2 Ῥυόειαῃ. 
(Μ.8ς.Ξ61Α}; 3. ἐχρομηά βοτίρίατο, ΟΥ. 9.10.23(1ό; ρΡ.194.28; Μ.14. 
348Α); Μειῇ. γέ. τ δφίρ.31ο.τς; Μι41.1120Ὰ); 4. ὠφίηε, Ὀ858.; ἃ. οὗ 
ξοχσζηυ]ατίοῃβ οἵ σουης ]β, Ατῃ. ἀδεν. 3(ρ.3.7; Μ.25.4200); ΤΑΚ ἀταὶ, 
Τγίπι3.1(Μ.28.1204Ὰ}; τοῖς ἐκτεθεῖσι συνέθεντο Ὑ παῖ. ἢ.6.1.8,17(3.763); 
Ρ. οὗ Ξοτίριτταὶ γεϑαΐηρϑ, δε αρῥοίηι!οι, Ἰθ5...6.4.χ6(ρ.103.33; Μ.22. 
421). 

ἑκτικός, 1. γείεμίῖθο, ἱσπαείοσις, [τϑλυΐαον.1.4.. (Μ.7. 4884}; (Ἰδιη, 
δίγ.6.0(Ρ.470.17; Μ.9.2070); 2. ῥανεῖραϊηρ, Νιρηνοβιμα μον (Μ. 
40.5808); 3. μαδτίμαϊ; (τ ςίοὶ. οὐ νομιοῦμεν..«προαιρετικὴν καὶ ἑ, 
ἀρετὴν ἐνδείκνυσθαι τὸν υἱὸν..«φύσεως δὲ μᾶλλον ἀτρέπτου καρπόν 
Ογυ, 7ο.5.5(4. 5300); τοῦ, 70.1.5: 26. ἐ, μέν ἐστιν ἡμῶν ἡ κόλλησις πρὸς 
Χριστὸν καὶ προαιρετικὴν ἔχουσα τῆς συναφείας τὴν δύναμιν, τελειοῦσα 
δὲ ἀγάπη καὶ πίστεις 1διτο, 2Ζ(Β66}). 

ἐκτιναγμός, ὁ, 1, σἠρξίηρ, σηασιτηρ Σενναάρ, ὅπερ ἑρμηνεύεται 
ὀδόντων ἐ, Οτ,(εἰς,5.3ο(Ρ.31.23; Μ.11.12250); 2. ςὐακτηρ οἱ ἐ. ὕπνον 
ΝΗ.εριτ.26(}1,70.934}; τεῦ, Ῥ5..26:4, Δ Ρ0.Ῥυος, Ο, (απ. 2:1τ5(}.87. 
16:28). 

ἐκτιστής, ὁ, οη τοῖο ῥᾶγς ῥδαεῖ μὴ..«γένῃ.»"πονηροῦ δανείονυ 
πονηρότερος ἐ. ΒΑ5.πον,.το. Ξ(Ζιϑπλ; Μ.31.3578); οἱ σοᾶ, ἘΝ1]. ῥεγοὶ. 
4.1τ7(Μ.γ0.848})), 

ἐκτομεύς, ὁ, 0ὁη6 τοῦο εμὶς ομί, γῶπουος, ἅδο. ῬΙ5.,δ2υ,307(Μ.02. 

τό4:Ὰ). 
Ἀξκτομος, 1. εἰ οἱ φιάλη τις, ᾿Ιασσίδος ἔ. ἄκρης Ῥ6Ὸ}. 51. ,δόῤῥιπος 

(Μ.86.21424}; 2. εαείγαίεί, τεῖ, ᾿Υϊοδι5 οἵ ὕγθεὶςο ἐ. ἠχή ΟΥ ἾΝα Ζ,εανρι, 
2.2(ρορπη.)7.262(Μ.37.1571). 

πέκτονος, ομΐ οὗ ἐπε, ΟἸδιη. οἰγ.2.2(ρ.180,4; Μ.8.τοῦ88). 
ἐκτοπίζω, 1. ἐχρεὶ, ΤᾺ} Ῥᾶρα ἐρ. Ὀταη. (ρ.113.14; Μ.25.3088); ΑΒ. 

μου γιοίρ.το2.18; Μ.25.7120); ὅτ. Ν82.0γ,42.3(Μ.36.461Ὰ}; 2. ρᾳ885,» 
δὲ ομἰαπ τοί ; οἵ Γτιϑάδηῖν γεραταθα ὈΚ ραρϑηβ ἃ5 ἐκτετοπισμένη, 
Επ|5..6.1.2.1τ(Μ.20.558}; 14.4..ε.1.2{(ρ.7.20; Μ΄.22.244). 

Ἀἐκτοπιστέον, 976 τη::δἱ σοι αὐυαν, ΟἸδιὴ, ραδά.3.3(0.247.290; Μ.8. 
5818). 

ἔκτοπος, Ἰμογάϊηαϊε; 650. οἵ Ῥαβδίοῃβ, Μεῖῃ, γηρ. 4. (ρ.51.24; 
Μι18.906.); Ἐπ. ἀνε. 1.1 2.ποὸ(Μ,20.044}); Ογτ..5.1.1(2.200); Βαϊ, 
ἤβκεγ. "5. 2ο(4.447). 

ἐκτόπως, ἐχεόοοίθοὶγ, ἐπιοηρεγαίοῖν, Ογτ. Ῥςι4οντο(}}.60.10848); 
4, Ν᾽ αλ.17(38.4ο60). 

ἐκτορεύω, ἐἄαγύυε, [αϑμίονι; Ῥεβ5.» τηεῖΐ., οὔ ἴΠ6 πιαϊίεσ οἵ ροβίγν, 
Ὀντ γι. (51.714). 

ἐκτορνεύ-ω, εαγύε, ζαδμίον; ττ., ῃγυβιλομι.14.6 ἢ Τήν, 
6320) ; οἱ (οἄ τῶν δὲ [56. ὥτων] ἑλικοειδῶς ἐξετόρνευσεν ῬΆΠΠ Ογυς. 
4(0.26,24; Ν.47.17}} Ρᾶ55., οὗ ἴῃς βαγ, (ῃγγβιλον.δ.6 16. ῬΒή τ. 
243Ε); {{{865.Ν8Ζ.4τ1αἰ.τ140(Μ.28.1060}; οἱ πιδῃ εἰκόνα τοῦ πλάσαντος 
εὐνευθεῖσαν 885.36}.0γ.2.1(Μ1.85.378}; οὗ {π6 ογεεα, ὔγτ,δ}.4ο(Ρ.23.23; 
53.112Ὲ). 

ἕκτος, σεἱχίδ, ἕκτη [53.. ὦρα] σεχὶ ἕ, ... καὶ τὰς ἑσπερινὰς εὐχὰς 
ἐπιτελοῦσι (Πγυϑ. ἤν. 14.4 ἰὴ α ΤΊ (αι, 6 414). 

ἐκτός, 1. ομίσίάε; 4. Ὑτιη. ; ἔ, οἵ ὅθι λόγον. «ἴδιον ἐργάζεσθαι τὰ 
τοῦ πατρὸς ἔργα, καὶ μὴ εἶναι ἐ, αὐτοῦ ΑἸῈ..47.2.20(Μ.26.1800) ; 
(Δυίδῃ) εἰ.. «οὐκ ἔστιν ὁ λόγος πατήρ,..-«ἐ. ἂν εἴη ὁ λόγος τοῦ πατρός, 
ὄντος τοῦ υἱοῦ ἐν τοῖς κόλποις τοῦ πατρός ΤΑΤΗ..47.4.16(ρ.6ο.20; Μ,26, 
4808); τεζαϊοα διὰ τί οὖν οὐχὶ καὶ τὸ πνεῦμα [8.. ἐν τῷ τοῦ πατρὸς 
ὀνόματι περιέχεται]; ἢ ἐ, τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα; 10.4.21{(ρ.67.24; 500Ὰ); 
ἐϊ. ΟΕ Ἢ. (ὐποβί ἐν τῷ υἱῷ ἐστιν ὁ πατήρ, καὶ τὸ πνεῦμα οὐκ ἔστιν ἐ, τοῦ 
λόγου ἈΠ. ἐῤ.ϑέγαρ.1.14(Μ.26.50658); ἐν ᾧ...θεοποιεῖται ἡ κτίσις, οὐκ 
ἂν εἴη ἐ. αὐτὸ τῆς τοῦ πατρὸς θεότητος 1Ὁ.1.25(5808); Ὁ. (Ἀγπτοὶ, ἐν 



. , ἐκτραγῳδέω 

684); οὐκ ὄντος βς. (Ὠγχιδι᾽ 5. Ὀοαν] ἐ.: αὐτοῦ τοῦ λόγου 14,.ὅγ.τιας 
(1040); 6. τιογαὶ, οἵ (με ἢ 5ἢ ἃ5 τὸν ἐ. ἄνθρωπον (Ἰ]ετη.Ὀαεά.53.τ(0.237. 
6; Μ.8.557Ὰ); ἃ. οὗ που - (τ Δ 5. οἱ ἐ, ἐδ.2.1τ(0.281.21; δότΑ}); 
Τ7αβε φι.εὶ 25} ΒΚ ΤῸ ΤΈΘΡῚ ; (οηςί. ῤῥ.χ.1ο.3; Ἐριρῃἤαεν.δ6.1ο 
(0.31.8; Μ.42.440); 2. τοῖοι οὐ δακρύων ἐς Ἐπ5.ν.(.4.7τ(Ὁ.147.5; 
Μ.2ο. 12258)}; το. σοδίοση τὺ πατὴρ γὰρ ἐ. υἱοῦ οὐκ. ἂν κληθείη 10.}. 
4 ο.τ.8(}.94.8124}. 

ἐκτραγῳδ-έω, 1. ἐσεῖς ομἑ τη ἰγαρίε ἰαηρμασε, ὅτι Νακ.ογ.τό.6 
(Μ1.35.9418)}; βιιλτη ἀορ,τ(}.40.172.); γος, α...32:25(}}.87. 
οὍ0Α) ; Ῥᾶ55., (]δι. ῥγοΐ,τίρ.4.2:; Μ,8,524}); 2. ἀγαμιαί2ε, ᾿ ἀ τ17; 
1718); 3. γευεαὶ, Ο(Ἔγνβ.ἢ0η1.11.3 ἴηι ΤΟ ον. (το 918}; 14. ἢ0}.71.4 10 
Μι( θοῦ); αὐτῷ -«τήσατε δυσχερείας [514,Ρ6].6}}.1.226(Μ.78. 
4240). 

ἐκτραν-όω, νιαῖε εἶξαν ; Ὦδηςε 1. σαν οῤεμῖν, τεῖ. Οϑεὶ. φανερῶς τὸ 
ὁμοιούσιον ἐδογμάτισαν, τὸ πρότερον...οὐκ «-οὔντες αὐτό ϑοοτ.᾿.6. 
2.45.3(Μ.67.360Α) ; 2. φρεακ εἰφαγίν : ΔἸ Πουτ αοσξηΐ, Ζδ.6.ττ.3(6074}); 
.. Ξοἱ ἑογιὰ πρὸς τὸ “-οὔσθαι χαλεπώτατα τὰ τῆς θείας φύσεως ἴδια (νγ. 
.[ο.τ(4.8}). 

ἐκτραχηλίξω, ουεγίξγοτ ; ταεῖ., Οὗ βρι ταδὶ ἀουν δ : ἰπ 6] σία] 
τοὺς δήμους εἰς τὴν ὁμοίαν πλανὴν ἐξετραχήλεσαν [30. (τοεκ ῬΒ1]1ο- 
ΒΟΡΠΕΙ5] Επι5.}.4.4.22(1730; Μ.21.23044}; Βα45. ἔμεπ.τ.ο(1.2218Β; Μ.20. 
5224}; οὗ Αάβπὶ [σοιρῃ ἴεν} 5 1165, Οἤγχνϑ. ἤθη. 1.5.2 τὴ Μη. 
1868) ; 151. ῬῈ].6}}».2.οο(Μ.78, 536); οὗ 7δννβ ΌῪ τη περ σοίβ θυ 
οἱ ρΡτόρῆξον, ἀτγρίῃ.αριεαὶ ἄβοσ.ιτ:τοίρ.343.22); ΤΆΟΤΆ]: 6β8ρ. 
ΓὨτΟυΡἢ Ῥυγβτ οἵ Ρἰθαβυσο, Μοῖῃ. δ ν»ῃρ.5.6(ρ.61.3 ; Μ.τ8.τοϑο); 
Ογτ. Ἡ, οαἰδεἦ.το.6; ΟΠ γνβ. λον». 39.9 τῇ τον. (το.376}}; 14, ̓ οτῃ.13.5 
15: Πε.(12.138}}}; Ατεεῃ.ρ.εαΐ. ρος. τῇ :2(ρ.428,6) ; τὨχου ἢ ρῥσεῖάθ, 
Ομ γνβ5.ἤορ. 3.5 τῷ Π ε.(12.,338}; Β4]], 1,  αμς. Ὡ6(ρ.81.5; Μ.34.Ἰτοο ΙΒ) ; 
ὙΠατιϑίμα,ερ}.2. τό Μ 09. τποσα}; ΓΠσοῦυρῃ ἔδμηθ, (ῃγγϑ λον. 40. 4 
15 λ14.(7.4438); ΤἈχΟῸρΡῊ τιοῃε5, 14 ον. δ. ἐπ 70.(8.3040). 

ἐἐκτράχηλος, υἹοίεηὶ, τηεοηίγοίεά ἐς. μηδὲν ἐννοεῖν ΟΥΝ 2. ἐαγηη. 
2.1.11,10ο7(Μ.37.1163), 

ἐκτραχύν-ω, ἡγπαΐ γορἧ ΟΥ βαγδλ; 1.11. ; τηρᾷ, δδοονῖς γοιρὶ; οἵ 
βίη, Βαβι ἠεα. ς,7(1.46Ὲ; Μ.20.το00) ; 2. εβρ. τεῖ. ἰβϑέβ, 20. ϑίφδα; 
Μ,1130); Ῥτος..}5.5: 20(}}.87.19200} ; τηϑα., ο. ἀατ. βοτάνη τις... 
“ομένη τῇ γλώσσῃ Ογνομαγγοί [οὐ 20: τ8(Μ],17.730})}; 3. πιδὲ. ἡ 
ἀρετὴ..«πόνοις “-εἰ τὸν βίον τῶν ἀσκουμένων [Β658.1ς.212(1τ|5ποα; Μ, 
20.4884); Ρ885., γε. 70.3.4(4.2728); οἵ ρουβοῦβ εἰς θυμοὺς «-όμενοι 
ΤΠ τγβ.ῤῥαςελ.2(8,2558). 

Ἐἐκτρεπτέον, οὐδ Ἡτι δὲ 
6048). 

ἐκτρέπ-ω, 1, ᾿γ ῥγοηε; ταρᾶς πα ρ455., οὗ ἀδἰθοίοη ἔγοσα γα ἢ 
ΟΥ̓ ψΙσία6, ἱρσποζαρη.τττ; Πιδι. ἀϊαἰ.8,2(Μ.6.4920); τῶν ἐκτραπέντων 
ἀπὸ τῆς ἀληθείας Αἴἢ..6ρ. δόγαῤ.τ.34(Μ.26.δος0}; 2. ανοτά ; τηρα. ἀπ 
Ῥᾶ55., 650. ΕἸΤΟΥ 86 τε, τείδα] οὐ σοϊηπιιηΐοη ἰὼ Πετθίϊοβ, (]6πι. 
βαοά.3.2(Ρ.341.27; Μ.8.5608); Α(λ.ἀ, γι τ(Ρ.2ο6.18; Μ.2 5. 7410}; οὗς 
ἴΞο. ΒΕΓΘΕΙΟΒ] ἐ ἐκτραπεῖσα ἡ ἐκκλησία Ἐλι5.6.ἐἐιτ ,(ρ.64.2; Μ.24.8220)) ; 
τοῦτον “"όμενοι ϑοοτ, ἦν. 5:8: ,«(Μ. (67. 5608); 16.4.28. τό(5405)} 3. ᾿ἱμΥΉ 
αἰσαν ἔννοιαε.. -ἡμαρτημέναι.. «τὸν ἄνθρωπον... οὐρανίου ἐξέτρεψαν 

διαίτης Γ]εΙη. ῥγοΐ.2(Ρ.19.9; Μ,8.9064}; ΓΑΤ}..4}ο,.2.τ8(}1.26,11654}. 
ἐκτρέφ-ω, 1. ῥγίηρ ερ, γεαν; τηεῖ., οἵ Ὁύτοι ἐγὼ ὑμᾶς ἐξέθρεψα 

ἐν πολλῇ ἁπλότητι ΠΟΥ. ᾿15.3.0.1 ; ἡ ἐκκλησία εἰς τὸ γεννᾶν τὴν ἀρετὴν 
καὶ ἐ, Μείῃ, τ γριρ.3.8(ρ.35.18; Μ.18.734); 2. ὀνίηρ ζονί συκῇ..«τὸν 
καρπὸν --οὐσῃ Βαβ.ἦδα.5.7(1.470 ; Μ.20.1120). 

ἐκτρέχ-ω, γι ἤγομε; ἔδησε 1. ῥγοσεδά, οἵ ὅθι οὐκ ἂν εἴη τέλειος, μὴ 
πάντως ἀπό τινος “των ἀρχῆς ὑντοίμος, τοῖς .77Ὲ}; 2. ἀερανγί; ταρῖ., 
ἔγοιῃ 80 ορίπίοῃ, Δ σάσγοτχζ:. 400 Ὰ}); 3, εομέίπια, ΑΘ... 2ε(ρ.31}; 
τηδΐ., οὗ ρΌΒΡ6] 85 Βυρεσβθάμηρ ἴἂνν μετάστασις τύπων ἐκδεδραμηκό- 
των πρὸς ἀλήθειαν Οντ.1ς.4.5(2.7030)}; 4. οσεγγ Οὖννοι. «τὴν 
Ἀρμενίαν ἐξέδραμον ΤΏΡ εἄγοη.. 1380} 1.1ο8,3768). 

ἐκτρίβω, 1. τοδὰν ομἰ, ἘΡὮτ. τ. 2ο 5; Ογυϑι μοι. ὅ,3 1ἢ. τ Τήμι. τ. 
502); τηεΐ., ἐρεηά {ἰτὴθ, Τπ|5{.4161.2.5(Μ.6,4770) ; 2. ἐγαδὰ ; ταθι., οὗ 
εἴξεοίς οἱ 5ῖη. οπ βοιιΐ, Ηδγπι, σέρι.δ,2,1; οἰ Φμαη. το, 2. τῇ, 5 οὐ ορ- 
Ὀτεββδίου, Μαίομβ ἐχο, ον, ο(ρ.τόρ.8; Μ.112,7770); πεποα πηρᾶ,., 
δεαὶ ἀοιρη; πληγὰς... «ἐκτριψάμενος 4..4πάγ.Β 2(0.50.5). 

εἶσηξε, Οἴου. ραφά,3.6(ρ.256.5; Μ.8, 

Ἐἐκτροπαλίζομαι, ἐξέγη αδτάε; τπεί,, ΜοΠ. Ἔγρ.6.4(ρ.68,1τ4; Μ.18.᾽ 
1170). 

ἐκτροπή, ἡ, ᾿ΥΗΙΉΗΡ βόηι, πεῆος ἀσεγροηος ἑκούσιος... ἡ...τῆς 
ἀληθείας ἐ. ΟἸεια.5 γ.1.17(0.57.19, ν.]. ἐκλογή Μ.8,8040); τὸ ψεῦδος 
μυρίας ἐ. ἔχει τῦ.τιτ3(ρ.36.8: 7520); 1Ρ.2.110ρ.141.13; 9804}; οἱὗἨ α15- 
ἘχϑΟΙΟἢ}8 1π ὈΓΆΨΕΙ αἱ τῶν λογισμῶν ἐ, Μασ. Αθρ.0γ.4(}1.,34.8ς68) ; τά, 
4Ρ.(Μ.34.4124}; οὗ ἰἀοϊαῖτν, 'ΤΏαγ ΜορςΟς.4:τ5- τοί .66.1528); ΟΣ 
7εν 5 χεϊθοίίοη οἵ (μγβὺ, ὕντ. Ϊς.τ(2.41)). 

ἔκτροπος, 1. ἡππαγηποηπίοις, οὶ οὐ ἵμηα, τι ΝαΖιεανηι.τ.1.8.02(Μ. 
27.453}: πδαΐ, 85 βιιῦβί. ἀνάρμοστον δὲ τὸ ἔ, τ, 85, μη. 4(1 Ρ.93.27; 

441 
πάσῃ τῇ κτίσει ὦν, ἐ. μέν ἐστι τοῦ παντὸς κατ᾽ οὐσίαν Ι΄. σεμ!.531(Μ.2-. ! ᾽Μ, 45.660) ; ΠΡῸΣ» ἃ 3(Ν1.44.4448} 2. πιεῖ., 

ἐκτύπωμα 

» μηδεδιπις ἕ. εἶδος 
Οτ. ΝΖ. εαγηι.2.2(ροδι).)6.742(44.37.1547). 

ἐκτρυγ-άω, ρμαϊπεν μεν ἕως ὁ τῶν ἀμπέλων καρπὸς “-ηθῇ Μας.ρῃ. 
ἀροῦν. 4.τ6(0.186.20). 

ἔκτρωμα, τό, αδονήοη; 1. ἴῃ σεη. »ΟἸγπιρ. 77οὐ 4:τό(Μ. 93. 644); {]0. 
9}. δΕΥΉΙ. (. 88.1024Ὰ); 2; 88 Ἐχργεββίοῃ οὗ Βυμηλ εν εἰμι... ἔσχατος 
αὐτῶν καὶ ἔ. Ἰρῃ. Κῦν».0.2; κἀγὼ..«τὸ ἔ. τῶν μοναχῶν ϑγτη. 51{ν]. ἐΡ. 

(Ρ.194.34; Μ.86.25334}; 5ὸ τηδαηξ Ὁν 5, Ῥϑμ), Ἵμα τ τογ.τς :8(3.260); 
70.10.τ(δν.τς ΒΜ ος,6800);3. Ναίεηι., τεῦ. Ασμαγηοῖῃ αἴτοσ βεραῖὰ- 
ἰίοη ἔτοστῃ Ῥ]εγοπὶα ὥσπερ ἔ., διὰ τὸ μηδὲν κατειληφέναι Ιταη.ἤαογ. 
1,4.1(Μ.7.4804Ὰ}; οὔ τδ.1.8,2(5228); τῆς ἔξω Ζοφίας, τουτέστι τοῦ ἐ. 
Ηἱρρ.ἠαεν.6.36(ρ.1τ66.8 ; Μ,τ6.325 00); τῷ γεγεννημένῳ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐ. 
τὸ.6.21(0.158.22; 32200); ἴῃ δυβίῖειη οὐ Β851)665, οἱ Βυσθη ταῦς 
οἱονεὶ ἔ,. 18.7.26(Ρ.2ος.8., 32150}; οὗ, οὗ πιδὴ 45 μη! ἄχθη οἵ [Π6 ἔδι. 
Ῥυΐποιρίε, (ει εχε, Τ᾿ δάοί Ο8(Ρ.129.13; Μ,0.692Α). 

Ἐξκτρώσκω, ῥγοάπεε αδονγήοι, Ογας, 51.2.282. 
ἐκτυπ-έω, ἴογ ἐκκτυπέω; Ἐ. δα, παῖε ἃ ἰοιιὶ Ἡοῖςε ΟΝ κελεύσας 

«οὐταυρέας “πεῖν πρὸς τὸ ἀποδιωχθῆναι τὰ πνεύματα 10.Μὰ]}. εἰ οΉττ 

Ρ.272(}1.07.4120}); 2. ἀδαΐέη (ταθτ.) ὈΥ͂ ἃ Ἰομᾷ ποῖβα βρονταῖς αὐτοὺς 
““ἤσει Γαι. Ζαεῖ.ο: το(2.χ68). 

ἔκτυπος, 1. ἐχΡγε55, ἀϊξίτημεὶ τρανὴν καὶ ἔ, ... κατάληψιν Οὐ, 70.13.3 
(0Ρ.228.10; Μ.1τ4.404Α)}; τοῦ πρωτοτύπου ἔ. χαρακτήρ ΑἸοχ,Α],οΡ. 
Αἰ6χ.28(0.25.26; Μ,τδ. κότο); σας, 65. ῥ᾽. ] αγεοὶ , (ρ.26ο 15; Μ.42. 
3808); ΘΟΙΏΡ.; «ἰεατε, ῬΟΥὁ αἰσιῖπει, Οτ. Νά2.0ν.33.17(ΜΜ.36.2374) 
εἰς ἀρραβῶνα τοῦ ἐκτυπωτέρου τε καὶ ἀληθεοτέρου πάσχα ΘΟρἈγ.}}. 
ογ. 5(Μ.87.33168); 2. νιαμίγεςί, Α΄. Τίσι. Αι, τϑ(ρ.245.12). 

ἐκτυπ-όω, 1. τριῤγέςς ἃ 568] εἴς,, ἤδησς τρογὰ 1ῃ γεϊίεῇ, 1ηοάεὶ, 
ῥῖορη. 2.3: οὗ τεχνῖται τῶν ἰδιωτῶν καὶ παρὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας “-οῦσι 

τὸ βέλτιον (]6πι. Ξἰγ.γ.τό(ρ.68, 5; Μ.9.5334}; ΟΥ, [0.το.20(23; 0.216.2ς; 
Μ.14.3844); ἢρ. τῶν τιμωρητῶν ἀγγέλων ἐντραπησομένων τὴν ἀπὸ 
τοῦ αἵματος ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐκτετυπωμένην σφραγῖδα Μεῖῃ. ἘγΡ}.9.τ(ρ.ΧἹπ. 

21; Μ.τϑ.1ϑο0) ; Βᾶ5.86].υ, Τἀφει, τ ὃς. 5128) οἷτ, 5. σταυρὸς ; τισί. 
τὸ ἅγιον πνεῦμα...εἰς τὰς λέξεις ὡς εἰπεῖν τὴν αὐτοῦ διάνοιαν “-“ωσά- 
μενον ΟἸεμ,. εἰ. 32(0.146.20; Μ.9.7164); τῆς καθ᾽ ὁμοίωσιν μορφῆς ἐν 
αὐτοῖς ἴ5ς. τοῖς φωτιζομένοις] -“-ουμένης τοῦ λόγου Μεῖ)..5γ}.8.8 
φ θο το; 1406); ε᾿.(Ρ.91. 3) 1524); ΤμαικΟοἱ, 3: τοί. 493)} 2. ἤοννι 
ἡ ὕλη...“-οῦται τὰς ἰδέας ἀπὸ τοῦ υἱοῦ" «“-οὔται δὲ ὁ μὲν υἱὸς ἀπὸ 
τοῦ πατρός Ἠϊρρ.ἤκεγ. 5. 17(ρ.114.22; Μ.τό.31750); ἐδ. τρίρ.118.20; 
1820); τὸν ἄνθρωπον ὃν ἀνείληφεν... ἀὐδηνοῦ, γον κατὸ δικαιοσύνην καὶ 
“"-ούμενον ΟΥ,70.τ.28(10; μ.36.7; Μ.14.760);  ιάνη ΒΑ) Εμη.5 
(301; Μ.29.7240); ΟΥΟΝΑΖ σανηι.1.2.8.82(Μ.37.655Ὰ); “«ποὔντες καὶ 
ὀνομασίας μυρίας βαρβαρικὰς ἀρχόντων ἘΡΙΡἢ ἠαεν.25.3(ρ.270.12; 

Μ.41.3240); 10.34.8(0.458.5; 5680); 10.75.36(ρ.31τ.ττ; Μ.42.460ι ); 
(ῃγνβ. λον. δ.3 1.1 Τήν. (τι. 592Ε); ὥ. γέῤγεσεηὶ τὸ ἐν τῷ ὕδατι, ὅτε 
ἐβαπτίζετο, ἀντὶ τῆς σαρκὸς ἐκείνης ἐκτετυπωμένον σῶμα ἨΗΐρριλπασν. 
8. τοίρ.230.22; Μ.1τ6.32558): ὁ νἱός, εἰκὼν ἀκριβής, φύσει “-οῦσα τὸν 
ἴδιον πατέρα ἘΡΙΡΠ,λαεν. ὅπ, Β(Ρ.11.20; Μ.42.25 0); 4. ἐχῥγεας τὴν 
σελήνην... «διὰ τῶν ἡμερῶν τὸν ἀριθμὸν τῶν τριάκοντα αἰώνων -«-οῦν 
ἔτεπ ΐσον. τ. τ7.τ(},7.6404); θελήσαντά φησι τὸν δημιουργὸν τῆς ἄνω 
ὀγδοάδος τὸ ἀπέραντον. .«μιμήσασθαι καὶ μὴ δυνηθέντα τὸ μόνιμον 
αὐτῆς καὶ ἀΐδιον “-ὥσαι 10.1.17.2(641ΑᾺ); 5. ἐμάτιε, οἵ. ἀπαῤάδα ἢ 
βίβλους τινὰς ἐξετύπωσαν ἸὺρΙρη.ἤκεν.4ο.γ7(ρ.88.8, Μ 41. 6880); 6 ; 6. τοὺς 
πρεαβευτὰς... «δικαιοτάτῃ ἀντιρρήσει ἀντιβεβυ κέναι: ὥστε μὴ παραί- 
τησιν ἔχειν τὴν ἐπιχείρησιν, ἥτις ἑαυτὴν οὐδὲ ἐκτυπωθεῖσα ἐπέσχεν 
ἴ,οὸ Μαρ}.τοά 4(ρ.ὅσ,Ζ2ς; ΜΠ ἐπ 4 ΟΟΒᾺ ; ΡΥ Ὁ. 1.1. ἔογΥ ἐπιτιμηθεῖσα 
66... 

ἐκτύπωμα, τό, Α. Σρρῤγοεοίου οἵ ἃ 564}; 1, 11{. ἐ., δ᾽ καὶ ἐκσφρά- 
γίσμα ἑρμηνεύεται ΤΑϊπαηιη, 6(Μ,ι28.0240); ὥσπερ σφραγῖδος ἐ. 
πολλὰ μετέχει τῆς ἀρχετύπου σφραγῖδος Ἰγτου. τ. ἄ.».2.5(Μ.3.644λ}; 
Μαχ.ανδερ. (Μ οτ. τοζόο) ; 2. τποῖ., οἵ 5ῖρῃ οὗ οσοβ8 45 Βαρι βπια] 56Ὰ], 
ΒΟΙΔρ. ἐμ εἶ,,25.2 οἵ, 5, χρέω;; ἐλαίῳ ἐλίπανέ σου τὴν κεφαλὴν. .«ἵνα γένῃ 
ἐ. σφραγῖδος, ἁγίασμα θεοῦ (γτ. Ἡ εαἰεεΐ,.22.1; 70. τριαρ.τ.27(Μ.04. 
12048) ΟΙζ, 5. μυστήριον; 3. οὗ ἃ αἷξ ἐν τοῖς χρυσοῖς νομίσμασι τὴν 
αὐτὸς αὐτοῦ εἰκόνα ὧδε γράφεσθαι διετύπου,. «τούτου μὲν οὖν τὰ ἐ. καθ᾽ 

ὅλης τῆς “Ῥωμαίων διέτρεχεν οἰκουμένης ἔλιδ,υ,(',4.τ5(ρ.123.22; Μ.20. 
11648); πδησα 4, ὥπορε οἵ δὴν ΚΙπᾶ, Αἰμπεπαρ ες.το.3(}1.6. 9508): 
Ἐπι5.}.6.7.18.2(Μ.2ο,6808); ΤΠάτϊοφμ.σὸ ἐμ Οδη. 1.26}; ῬΆΠοβΙ ἡ. 6.3. 
1τ(ρ.40.15; Μιδπ. 4οόο ; 10.1).ρ. ΤᾺΡῤἢ ἢ τ ΝΜ 9 ς..2734}; προσκύνει.. 
τὸ σεβάσμιον ἐ. τοῦ δεσποτικοῦ χαρακτῆρος {70.Π..} οί, 96. 
Τ0328); ((ποβῖ.)} Ῥπαρε ἴπ 56π86 οὗ γεῤγεξομίαίίοη οἵ ἃ Πδανθηὶν 
γΟϑΙν πασῶν... «τῶν ἀπείρων τοῦ τρίτου αἰῶνος ἰδεῶν ἀπειλημμένων 
ἐν τούτῳ τῷ κατωτάτῳ σκότῳ... «ἐναπεσφράγισται μετὰ τῶν λοιπῶν τὸ 
ἐ. πῦρ ζῶν ἀπὸ φωτὸς γενόμενον ΗΙρΡρλαεν.8.ο(Ρ.228.2ς ; Μ.16. 
33510) σοὶ λέγω τῷ ἐ. τῷ ἐν τῷ οὐρανῷ Α΄. Δπάν.ε Μ|Ι.τ2(0.80.1}; τὸν 
Χριστὸν εἶναί τι ἀνδροείκελον ἐ. ἘΡΙΡΠαδν.30.τ7(ρ.356.10; Μ,41. 
4330); δ. γεῤγεδομίαίοη, ἰκέπόος, Ογτος.τ(3.08}); τὰ ἄτη, (3.210 0); 



ἐκτύπως 

τὸ ἀκριβὲς τοῦ εἴδους ἐ. καθάπερ ἡ τοῦ βασιλέως ἐν ξύλῳ γραφὴ 14. 70. 
2.8(4.220Α}; εἶχεν δὲ ἡ εἰκὼν τὸ ἐ. τῆς δεσποίνης ἡμῶν 10. ΜόΒΟΉ. ῥγαϊ. 
45(Μ. 87. 20068); 6. ἐονγοβρομάϊηρ ἰβόηδες, Ἀ5 οὗ πιδίτχ πα. 568] 
τὰ νοήματα ὁμοιώματα καὶ ἐ. τῶν ὑποκειμένων ὄντα (Ἰοτη. Ξἐγ.8.8(ρ.04. 

ἡ; Μ.ο.580Ὰ}; λέοντες λέοντας οὐκ ἐσθίουσι, διὰ τὸ ἴδιον ἐ. ἘΡΙΡΆ. 
Μαεν.66.γδ(ρ.118.1; Μ.42.1408):; 1.76.3 (0. 343.14; 5200); ; 7. φοππι- 
1μάε, ΤΑΤΕΟφη αἱ. τοί. 28.7800); 8. ΦΧΡΥΕΘοΊΟΉ νοῦ δ' ἔργον ἡ νόησις ἐ. 
τε τ, ΝᾺ Ζ. αγ5}.1.2.34.28(Ν .37.047Ὰ}; 9. τπαϊογταί ξογηι ἐμμένειν... 
πρὸς τὸν ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπον, ὅπου οὐκ ἔστιν ἐ, τῶν λογισμῶν καὶ οὐδὲ 
θεωρία τῶν συνθέτων ϑδδᾶς ἐρ.22(ρ.174). 

Β. ἤριγο, ἰγὺες τοῦ Κάιν ἐκ τῆς Εὔας γεγενημένου καὶ πάντων τῶν 
ἑξῆς τὴν ἀναγωγὴν ἐχόντων ἐπὶ τὴν Εὔαν, ἐ. τῆς ἐκκλησίας τυγχάνειν 

Οτιργῖης.4.3.7(0.323.27; Μ.11.288.); τὰς αἰσθητὰς εὐωδίας, ἐ. τῆς 
νοητῆς διαδόσεως )΄οη. ΑΥ.«.}..τ.52(Ν|...1τ210}}; 1α.6.}.2.5.2(ΝΠ.3.3070}; 
8 «ἐ, παντὸς τοῦ κόσμου (ο5πΠ|. ἘΜΈ ΤῸΡ δΥρ. (Μ.88. 560). 

(ὦ. ῥαμίενη ὑττήθη τελέως ὁ θάνατος, εἰς ἀφθαρσίας ἐ. ἀνασταυρω- 
θείσης τῆς σαρκός ΜοΙῃ. Ῥογρἢ.3(0.5ογ.6; Μ'!οτϑ, 4010); Ἰά Ἐγρ.1. ἃ 
(ρ. 18. 8; Ν΄ 18,454). 

ἐκτύπως, 1, ἐπ ομἰϊηξ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἡμῖν ἐ, δρίσματα (Υ.Να 2. άγη. 
1.32.34.207(31.37.064); 2. εἰραγῖν, ἀἰξιϊηοιίν, ἀοβηεῖν εἰκόνα... ἐ, 
ἀκριβῶς ὡμοιωμένην πρὸς πατρικὴν ἀγαθότητα Ἄρας δες, ΚΜ αγεείί. 
{ρ.261τ.22; Μι.42.302Α}; Ὀγτιλονε ῥαδεΐ, 22{55.2748}} σοτὰρ., ΟΥ. 0.11. 
δ6(ρ.261.17; Μ.14.4618), τι Νὰ Ζ.ο».4τ.ττ(1.36...48); 70.) εαγι. 
ῥαξεί, 2 5(0.221; Μ.06.8448). 

ἐκτύπωσις, ἣ, 1. εἰαγίβεαϊίοη, ἐ. καὶ τράνωσις τούτων... ὑπὸ τοῦ... 
πνεύματος τ. εογηι τη ρήν τ ττΑ(0.243): 2. ἔογηι, ἐαργυοσδίοη, ΗΊΡΡ. 
ἠαόγ.τοτ(Ρ.271.20; Μ.16.34230); Νίαχ.  οῤοί,6.}..3.3.70(}}1.4.τ448} 
3. ἐξέμεςς τοὺς χαρακτῆρας καὶ τὴν ἐ. τοῦ Χριστοῦ προσλαμβάνουσι 
οὗ φωτιζόμενοι Με. ἢ, Ἔγηηρ.8.δίρ.9ο.8 ; Μ.18,1408). 

ἐκφαίν-ω, 1. ῥγοάμεε, στι. θεὸς... ἐν... λόγον ἀληθῶς ἐξ ἑαυτοῦ 

Γεάψτ. ({Π885.} πη. (1.3068 ; Μ.20,7368); 2. γνιαδε εἶδαν; τϑῖ. ουἱ- 
5 τ οΒρα γτὴβ Οἵ Δίοβθβ ἃ5. ἔγρα οἱ οἵόβϑδβ πρῶτος ἐξέφανεν...τὴν 
δοκοῦσαν κατάραν Τιδί, ἄτα, οο.5(Μ,6. δος}; οἵ (ἢτῖβὲ Θχρ]βπῖηρ 
ΡΘΥΆ 65, (Ἰ]6πὶ.ραεά.τ.δίμ.29.7; Μ.8.35900); Ἰθιοη Αγοειλ(Μ. 3: 
2008); ταῖ. ρῬαγσροβα οἵ δηρεῖο αν τηδοη τὸ σσεὶιν ἐν ἑαυταῖς τὴν 
κρυφίαν ἀγαθότητα 1(.4....4.2(Μ.3.6068}; Ιά γεγεῖ.τ.3(Μ.3.τοοοῦ}; 
φωναῖς οὐκ ““εται ἐγ. (4.5. τρ.54}}. 

Ἀἐκφανδόν, ορεηῖν, Οντιαάον. 4(τοττοῖ ; ἐκφάνδην Ν.68,208Ὰ) 
ἐκφανής, 1. εὐϊπίηρ ομὶ, ταάθ τα ξεεὶ; οἵ πιο. ἀπειρίας τὰς ἐ, διὰ 

σαρκὸς θεουμγίας ἀνθρώποις παρέχειν..-μηνύματα ἤαχιανιδηρ, (ΜΙ. 
ττ684}; πϑι. ἃ5 510 5},., [Π6 ΟΡΘΉ εἰς τὸ ἐ. προελθεῖν τι Ν᾽ 55. σα το 
{Μ4.44.720}; 2. εἰϊιδίγτοις, Θοοτΐ,ο.6.2.12(Μ.6γ.6640). 

ἔκφανσις, ἡ, »:αηεεία ΠοΉ; 1. οἱ ὑοα ὥσπερ ἔ. ὄντα ἑαυτοῦ' δι᾽ 
ἑαυτοῦ Του Ατ .ἢ..4.14(ΝΜ.3.7120}; πρὸς τῶν διαπύρων.. νοῶν εἰς ἔ, 
ἀνακινεῖσθαι φιλεῖ 16.ε.}..4.3.τοᾷ3. 48100)};2, “τ η., οὗ εἴοσμδὶ γοϊα ἸΟὴ5 
τὸ...τῆς ἐ. » ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἢ τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως διάφορον 

διάφορον αὐτῶν καὶ τὴν κλῆσιν πεποίηκεν τ, ΝάΖ.οΥν. 31 οἰ τρενᾷ; 
Μι36.1410}; οἵνγτ. 70.3.ς(4.3028};. τὰς διακρίσεις...τῆς θεαρχίας, 
προόδους τε καὶ ἐ, Ἰϑίοπ, Ατ.4,9..2.4(ΝΠ,3.6 400); τὴν τρισυπόστατον τῆς 
ὑπερουσίου γονιμότητος ἕ, τι τι α(ς02.}; Μακ.Ξεμοί, 4.5.1.4{(41.4.1068) 
αἷῖ. 5. πρόοδος; ἡ τῆς ἐνεργείας τοῦ υἱοῦ διὰ τοῦ πνεύματος ἔ. εαἱ. ἰδονι. 
δ: τοίρ.228,14); 3. τοῦ, Τῆς. ἡ ἔ, ἡ εἰς ἀνθρώπους (Πγν5,ἢ 0.13.3 Τ᾿ 
«10. (. 764); κρύφιος.. «ἐστι καὶ μετὰ τὴν ἔ., ἥ, ἵνα τὸ θειότερον εἴπω, 

καὶ ἐν τῇ ἐ. Ἰδιοπ, ἀτιερ.3(Μ.3.τοῦ08}; τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἐ, ἄνθρωπος 
γέγονε τέλειος Ναχ.αγηδρ. (οἵ. 12808) ; οὗ τυβ Ἰ οϑεδίος οὗ αἰνίης 
αὐταραΐοβ ἴῃ (ΒΒ τ5ι᾽5 116, γτ. ἢ 6.2: 4 (Ν,72. πο 88); 4. ἐχρίαπα!οη, 
Ἰδιοπ, Ατ.ε.},2.5(Μν3.τ440}.Ψ 

Ἐξκφαντεία, ἡ, εἰμιεἰἀαίίομ, ἐχρίαποίομ, Ἰολ τι}.2. τ... 
36). 
ἐκφαντικός, 1, »αηοοίηρ, Θιοπ. τ, ἄ,γ.4,1τ(}.3,70 80); Μακ. 
«πδερ. ΝΕ Οτ.χΊ 08); οἱ ΟὮσβι ὡς ἄνθρωπος... .τῆς οἰκείας ἐκφαντικὸς 
ὑπῆρχε θεότητος 1ὉὉ.(τοπΟΑ}; Τυίῃ,, οὗ γγοτα τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἐ. 

Ἰζαη αριντ. 7ο.1τ.4(4.31Ὰ}; γτ, 0.3. (3068) οἴ. 5. πρόοδος ; λόγος τῶν 
τοῦ πατρὸς θελημάτων ἐ. τῤ.ττ. 7(9648); γεῦ, Π, ποσί ἐν τῷ λόγῳ 
ἀναπαυομένην [80.. δύναμιν], καὶ αὐτοῦ οὖσαν ἐ. ἴο.1). [ο.1.7(Ν}, 94: 8058); 
2. εἴταν, Αὐρῖβ. ρος (Μ.1οῦ. 7298), 

᾿ἐκφαντικῶς, 1. ᾿ τϑᾶγ ρ' ἡπαη ἐγ, νυ. 70.6.τ(4.δογ0); ἐν τῇ 
τοῦ πατρὸς νηδύϊ γεννώσῃ.--τὸν υἱὸν ἐ., ὡς ἐν ἐκλάμψει τῤ.τ. το(το5Ὲ); ὃ 

2. εἰεαγίν, ΒΌΡΕΤΙ,, ΜΟΙ δγηνοὲ πη. 8(1.τ8. 3δοῦ). 
ἐκφαντορία, ἡ, απ γείαιτοη, γευείαξίον ; 1. οἵ σα τῇ κρυφιότητι 

τῶν ἀπορρήτων οἰκειοτέρα μᾶλλόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀοράτων ἡ διὰ τῶν 

ἀνομοίων ἀναπλάσεων ἐ. Του. Ατ.ς...2.20}1.3. 1414}; πιαι 1 5 Δ ΌΟΣ, 
τΥβηϑη 64 ὈΥ ἀηρο]β, 1Ὁ,4.2(τ808}; 2. οὗ ΔρΡΡΑΤΙΓΟΤ5 οἱ ΔΠρΡῸ]5 
ὑπερκοσμίους ἐ. 1δ.2.τ(1370}; ΤΑτΤἢ «Θεεμνς.2(}].28.076.Ὰ} ; 3. οὗ τενεὶδ- 
τΐοῃ πὶ ΒΟΥ ρῦισε ἡ τῶν προφητῶν ἐ. Τϑορῆτ Η εν». (Μ.87.30078); 
1845. 1ῃ γι. 30(0.387.2); [0 γίφασι.(Μ.05.254}; ἀδβο ρθη ἀπὰ 
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ἔκφυσις 

ΧΡ απάτίοη, ΠὨίοπ. σι , (Μ.2.1068}; 4. -- αάέίυη ἡ πατρικὴ ἐ. 
Μοα.ἄονμι.3(Μ.86.328 8). 

ἐκφαντορικός, 1. »αηἸ οοΉρ, γευραϊηρ, ἐχῥγεξείηρ; ἃ. τεῖ, αοα 
τὴν τῶν ὅλων τοῦ θεοῦ προόδων ἐ. ἀγαθωνυμίαν δ ϊοπι τά. 3.1(Μ.3. 

68οΒ); ὃ ᾿]ησοῦς κατὰ τὴν σωστικὴν ἀγαθουργίαν, εἰς ἐ. ἐληλυθὼς 
τάξιν τα.6.}.,4.4(Μ.3.1810}; διὰ λόγου προβολεὺς [3.. 1 ΔΙ ἢ] ἐ, 
πνεύματος 0.1}. .9.1χ.12(Μ.94.8480}; Ὁ. οὗ ΔΠρΕ ΙΒ πρώτως.. «ἐς τῆς 

θεαρχικῆς κρυφιότητος Ἰοπι ἀτιο .4. Ζ(ιδοὶ); ἐ. --. πάντες εἰσὶ καὶ 

ἐῶ μές τῶν πρὸ αὐτῶν ἴδ.το.2(2734}; 6. τοῖ, ΒοΥρέιτο αἱ τῶν λογέων 

«ἐ. παραδόσεις ἐδ. 5(1ο68); εἰτὰ.6.}.5.3.7 (Δ. 2. 5120); ἃ. οὗ ὈΙΞΏΟΡ, 
1η οὐ δ ]Ὡ]ηΡ ἐ ἐ. ἐστι τῆς θεαρχικῆς ἐκλογῆς 10.5.53.3(5128}; ̓  ἴῃ ΘΧΟΟΙΠ1- 
τπυ Πἰσϑ τη ὡς ἐ. τῶν ϑείων δικαιωμάτων 18.7...7(5648}; 2. «ρίσπατά 
ἐκφαντορικώτατον.. «ὕμνον ΤΑΛΤΉ απημηί τ(Μ. 28. 0408). 

Ἐἐκφαντορικῶς, ἔ. ὧν ἐχρίαϊπίην, τον. Ατ,ο. ἢ, ς τι (ΜΝ... 5ο 9) ; 14. 
ὦ.η.1.4(ΜΜ.3.5028}; 2. εἰφαγίν, 14...}.1.1(Μ..3.2050); [0ὉΠποβ5. ογη. 
ΒΡ χιτ(ρ.4ο6.20), 

ἐκφάντωρ, ὁ, 016 τὸῦο ἀδείαγος, ἐχρομμάς, Ἰλῖουνι, τ. Ρ.7.τ(}.3. 
1770}; οὗ ἱερεῖς ἐ, εἰσι τοῦ θεοῦ τὸ.8. (τος 2Ὰ}. 

Ἐἐκφαραγγόομαι, ῥὲ γεαάδ Ἰηΐο ρα ος, ασοΝ ν 55. ΠΧ. "ἡ (λ4.44.808). 
Ἐἐκφεγγής, γαάίαμί, φτἠϊηίηρ, ῬὨΠΠοβί, ἤν δι το (Ρ.τ20.1; Μοὸς. 

5808). 
Ἐἐκφενακίζω, ἐδεσῖνε, Ἰτάντα, Τ γέμ.3.42(Μ.30.002}). 
ἐκφέρ-ω, ὀγίηρ ομἱ; 1. τίη. ὁ πατὴρ...ἐξ ἑαυτοῦ ἐξήνεγκε τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον ἘΡΊΡΒ μαόγ. γ6. 40(Ρ.403.28; Μ..43.620(); 2. οἵ τε- 
ν ΘΙ ΠΡ θεοῦ μόνου ἐστὶ τὸ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ ἀπόρρητα --εἰν (τγγπ.ἤσν, 
29.2 τη δΊ1.(1.344Ά}; οἵ τηγβίεσιοβ ποῦ τὸ θὲ τενοαϊοα τὸ ποη- 
Ὁ βεδηβ, 14. ἠοηπι ον τη ΤΟ ῸΥγ.(το. 3104}; οἴδ.16.2(1408}; 3. οἵ 
δίνην ΟΡΙΠΙΟΩ. ΟΥ μαρσοπηθηΐ, (Ἰοιη. ἐγ, 7. τὐ(ρ.68.54; Μ.0. 5530; 
Ἐλι5...6.5.23.4{Μ.20.4034)}}; τὴν καθαιρετικὴν ψῆφον... ἐξενεχθῆναι 
ῬὨΠοβε.ἡ.6.2.ττ(Μ.65.4764}. 

ἐκφεύγω, ἐδεαῤέ, 650. οἱ ανοϊάδμοθ οἵ οἴθσηα! Ῥυ θη τιοης ἕνα 
πιστεύσαντες εἰς τὸν θάνατον οὐτοῦ τὸ ἀποθανεῖν ἐκφύγητε στ΄. Τγαϊ!, 
2:1; δι ὕδατος καὶ πίστεως καὶ ξύλον οἱ προπαρασκευαζόμενοι... 

ἐκφεύξονται τὴν μέλλουσαν ἐπέρχεσθαι τοῦ θεοῦ κρίσιν [5τ.(1αἰ.1538..3 
(}1.6.7936); 4. ταροἱ.68.2(Ν.6.4324}. 

ἔκφευξις, ἡ, ἐδέῶρε, ἔπι." ς.54:7-12(Μ.23.47}70}. 
Ἐἐκφλεγμαίνω, ξεείςε, Βα. ποριιῖη Βς. 3δ(α 1300; Μ,20.336λ). 
ἌΡΝΣ κἰμάϊε; |., (Ἱδπ). γι. τσίρ.490.51; ΔΘ 3400); τπιρί, ὁ 

λόγος...ἐ, «.. τὸν ἄνθρωπον 1ὃ.5.8(ρ.36ο.2; 80Α}); ἐ, τὰς ἐπιθυμίας Ιά. 
Ῥαεά.2. ἽΝ 183.5 5; Μ.8, 4410); ; Μεῃ, σγΡΊ.3. ττ(Ρ.30.20; Μ.18. 770). 

ἐκφλογ-όω, ᾿ηἤσριε τῇ περισσείᾳ τοῦ αἵματος τὰ ἐνδὸς [ν.1, ἐντὰς} 
“-οὔσθαι ΔΙ. δ ἐγ .εἱ εἰ.4(0.3.16). 

ἐκφλόγωσις, ἡ, εργιβαργαίίου , αὐ ἐπὰ οὔ νου, Μοίῃ. 65.1.47 
(Ρ.299.19; Μ.18.276λ); τεῖ, ὁμα οἵ ϑοάοια, [0.1).Δ}}1αῃὸτ.4τ( 8.04. 

1545). 
ἐκφοίτησις, ἡ, ὑξεοιηίησ ρεδίῖε, ρμδἐεαίτοις, ΟἸοιι. ἐν. 5.τοίρ.370. 

ἢ; Μ.9.τοοῦ). 
Ἐἐκφοιτητικῶς, ἐ, ἔχω δὲ ροίῃ ομἱ οὐ αὐἀφαποίηρ τῷ μὴ ἐ. ἔχοντα 

πρὸς τὸν ὄντα, ἀπιέναι... «πρὸς τὸ μὴ εἶναι Τιροητ, ΗΠ]. Δ δε .2.3ο( 1.86. 

15804). 
ἐκφορά, ἡ, ὀγίηρτηρ ζογ δ, 

Μ.0.3768)}. 
ἐκφόρησις, ἡ, καγγν]Ὴρ ατοαγ, γεγηοναὶ, (Ἰονη. νι. 23(0.90.7; Μ.8, 

005Α}); Μοϊοῖιπαί ποηειγιορπ,(Ν.64.11ο0Δ). 
ἔκφορος, ἰο ῥὲ ἀιυμίσεᾷ μὴ ῥίπτειν εἰς βεβήλους ἀκοὰς τὰ μὴ ἔ, τ. 

ΝαζΖ.ογ.27.5(ρ.9.7; Ν1.46.178}; τοῖν 5, ῬαᾺ} 5 ταρζυτς εἰ μὲν ξ, ἦν ἃ 
παρέσχεν ὁ τρίτος οὐρανός 10.28.20 (10.51.11; 520); Πιοῃ. Ατνά,αν τ δ(Μ, 
3.5070); Αγοίῃ. ρβοι, 8(Μ. τοῦ, 408). 

ἐκφορτίξομαι, ῥέ γεϊϊευει, ἡγεειΐ πᾶν εἶδος ἀκαθαρσίας σαρκικῆς... 
ἐκπεφορτισμένους γτιαάονγ.οττ(τ. 4088). 

"ἐκφορτόω, μροαί, (ἰςο. ΙΒ. εν, ττ22(Μι02.1521Ὰ}. 
ἔκφρασις, ἡ, ἐΧροΣἸ θη, ΟἸ]οηλ. εγοι, 1(Ρ. 0.9; Μι8.)7οοα); γένους. 

τοῦ Χριστοῦ... οὔτις ἂν εἰς ἔ, αὐτάρκης γένοιτο λόγος εἰπε, διε, 1.2.2 

(}1.20.538). 
Ἐξκφρενής, ἀωηεμίε, ΤΊ. Α1.γ65}.(}1.53.1.305}}). 
Ἐξκῷφρικτος, γεοά{εϊ, Τξοτιηυἱς.1.3.3. 
ἐκφρονέω, ἀευταίο ἔγονι, τ Ν γον ἐ ρὰν. (Μ.40.828.), 
ἐκφυάς, ἡ, οβελοοι; τιεῖ., τοῦ, Ὠογοβὲοβ, ΠΙΡμιλαον.,6(0. 240. 1ς ; 

Μτό,323708). 
Ἐἐξκφυή, ἥ, Ῥνοάμεοη, φγοιοῖλι τῶν πονηρῶν καρπῶν ἐ, Ἰυβ οο βῆ. 

 ιτί(δ; μΡ.25.15; Μ.324.6260.. 
ἐκφυσ-άω, ῥίστο αἴἰῦᾶγν, Ταξῖ. τοῦ ἁγίου πνεύματος ““ὦντος τοὺς 

χείρονας Ἠετγδοίδοη Δρ.Ο Υ. 8.10. 32(πὸ; Ρ.207.11; Μ.14.368.). 
Ἐἐκφυσιόω, δ: ἡ ρ, ἈΠΟΠνΆρΡ. Επ5.ἢ.ε.5.τ6.0(Μ}.20.4688). 
ἔκφυσις, ἡ, σεγγπαίίον, ργοιοί; τὰεῖ., οὗ ον} τπουπηῖ5, Μοίῃ, 

7γ65.1.41τ(ρ.287.1το; Μ.τ8. 2600). 

οἵ Ὀτοαίζίοι, (ἸἹδπι έν, τοίρ. ού.18; 



ἐκφυτέω 

5(}1,06.13850). 
Ἐξκφώνημα, τό, τέγαησε, Γαΐ. ἀγδὲι 23(ρ. 25.13; Μ.6.8ς7Ὰ}); 19. 33 

(0.34.2; 8130); οἵ Μοπίαπίβι ΡῬιΉρη θοὸς. ἐν τῇ τῶν νόϑων ἐ. 
ἀκροάσει ΑἸΟΏ.ΔΡ.Ἐτι5.ἢ.6.5.τ6,8(}}.20.468.4). 

ἐκφώνησις, ἡ, 1. ῥγομμπείαίϊοη, οἵ δὐδηαίϊοη οὗ ΔΘΟῺ5. ἔγοιν 
Ἐδίθοσ (Δίατϊοοβίδη) ἕκαστον... τῶν στοιχείων.. εἴδιαν ἐ, ... ἔχειν Ιτεη. 
ἤαόγοτ.τ4. Κ(Μ.7 ,506 4); ; τὸν πατέρα ἐπιστάμενον. τὸ ἀχώρητον αὐτοῦ, 
δεδωκέναι τοῖς στοιχείοις, ἃ καὶ αἰῶνας καλεῖ, ἐ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὴν 

ἐδίαν ἐ. ἐκβοᾶν, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἕνα τὸ ὅλον ἐκφωνεῖν 1.1.τ4.2 
(δοια); τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ὅλων ἔφη γενέσθαι, ὅταν τὰ πάντα 
κατελθόντα εἰς τὸ ἕν γράμμα, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐ. ἠχήσῃ" ἧς ἐ. 
εἰκόνα τὸ ἀμὴν ὁμοῦ λεγόντων ἡμῶν ὑπέθετο εἶναι 1.τ.1τ4.τ(5074}; 
2. ἐχργεσείοῃ, ἀφειρηαϊ θη; ἃ. τὰ σδπ., ΤῊΡΠ] πὶ, 4πμ|ο].2.18(Ν.6. 
1ο814}); Βδ5. δ΄. 5(3.58Β; 3]. 32. 768); (εἰ Ογ . Δ. ρυοθιη [τ,(0.1.24); 
. τοῦ, 1860]. [ΟΥΠΥΠΟΙΟΡῪ ἡμῶν [1.86.. ΟΡΡ. ΡΕρΡ8η57:.. "θειοτέρας... 
τινος ἐ. λόγοις καταχρωμένων 1 αἰνογαί, τα(Ρ.14.1; Μ,6.822}) ; οὐ-..«τοῦ 
πνεύματος ἐλευθερίαν δουλεύειν... φάμεν τῇ σμικροπρεπείᾳ τῶν ἔξωθεν, 
ἀλλὰ.. «οἰκείως ὑπαλλάττειν τὰς ἐ. Βα5. ΘΡῖν. 6(3. 5Ε: Ν. .32. 714)" ΤΠη. 
αἱ “τῶν ὀνομάτων διαστολαΐ.. «ὡς οὐχὶ ὅσων αἱ ἐ. αἱ αὐταί, ταῦτα καὶ 

τῷ σημαινομένῳ ἤδη ταὐτά, ἵνα τὸ πατέρα εἶναι τοῦ υἱοῦ τὸν θεὸν διὰ 

τοὺς ἐπὶ γῆς πατέρας ὀνομαζομένους ἀφέληται 1.7“ 1ω4.2.25(1.257Ὲ; Μ. 
20.6208) ; οἵ [οττημ]α (ἰογία ῥαΐγι οἴο,, ῬΠμ]οβι. .6,3.τ(Μ 65. 5018); 
3. ῥγανον δατὰ αἰομά, αἴ σοποϊυδίοιι οὐ Ῥγάγειβ 5814 56 ρτἰν Ὀγ 
Ρτίεβί, {1π|,ας.(0.226.18}; 4. ῥγοιμμίραϊίον οἵ σοπο ατ ἀθοτθο 
συνοδικὴ ἐ. Ταγαδα5 ΡΟΝ ς, (γϑγ)αεί. χ(ἢ1,4.730). 

Ἐξκφωνητήριον, τό, τἐϊογαηκε, ῬηθΩῊ 5 Οὗ ἐΚργο55101), (ΟΥβί.07.5.6.1 
{ρ.154.8; Μ.20.1233Α}. 

Ἐἐκφώσκω, ἐγ} {ἢ ἰξομὶ, οδϑειγε, τιοῖ, τῆς θείας εἰκόνος χαρακτῆρας 
ἐξεφώσκαμεν ο.Ὦ. (ο.4.4(Μ 4. ττο88). 

Ἐξκφωτίζ-ω, 1. «ὐφάᾷ ἰΐοὴηΐ (μβομ), ταοῖ. ὁ λόγος...ὁ. «πων τὸν 
ἄνθρωπον (Ἰ6Π1.5γ. ς,Β(ρ.360.2; Μ.0.804); 2. ὑγίηρ ἰο ἰρς, τευραὶ; 
τηρί,, ταῖν [αἴμεῖ οἵ ΟΝΊο, τὸ ἅγιον πνεῦμα τοιούτων... ἀνδρῶν ταῖς 
διανοίαις ἐγκείμενον τὴν θείαν βούλησιν ἐξεφώτισε (οῃβί.ῤ.(ΟΡΙΖ 3 
Ῥ.54.4)0.50οΥ.ἢ.6.1.0.40(}1.6γ.8ς 0). 

ἐκχαραδρ-όω, 0455., δὲ ὀγολξοη π}ρ τπὶο ςἰγοανης οὐ ἐμαπηεὶς, τ. 
Νγεβιυγριϑίῳ.285.7; Μ.46. 3560); πιδί, ἀπὸ τῆς τῷ πολλῷ ῥεύματι 
ὙΠ παθῶν ““ωθείσης σαρκός ἙΡτοο. α.}γ.3ο: τη} 1.8). 1520}. 

Ἐξκχερσόω, ἐγν ΜΡ, τηεῖ. ῥύπους...τῆς σῆς προσευχῆς ἐξεχέρ- 
σωσας ξίφει ὕοο. ΡΙ5.λόχ, 30(Μ.92.1429Ὰ}; ἃ. Πδγαεὶ.2.67(Μ1.92.1332Ὰ). 

ἐκχέτω, ῥόον ζονιἶ; 1. τς; ἃ. τπὶ σϑπ,, τοῖν θαρεβια ἢ αὔβεησα οὐ 
τυ ὴρ ΕΣ οὐοὸν εἰς τὴν κεδολὴν τρὶς ὕδωρ [14.7.3 οἵ οαδεαρ 
ἤροτϊοβ κηροπλαστοῦσι, καὶ οὕτως “"ουσι καθ᾽ ὁμοιότητα ἐκείνου Μο. 
Αφριλοημτό.7(Μ,324.6170); Ὁ. οἱ Ὀ]οοα οἵ (μη5ῖ ἐκχυθὲν παντὶ τῷ 
κόσμῳ χ(ϊοηι.7.4... ΟἸφηγ, ραφά τιδίροχχδ.6; Μ.8,2018Β); Οτ. οη!.14.6 
ἦπι γ.(ρ.1τι,26; Μ.12. 4128); 2. τηςῖ; ἃ. οἱ Η. (ποδί, τι. τεῖ. 
106] 2:28 πνεῦμα τῆς χάριτος τὸ ἐκχυθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς τΟΐοηι,.46.6; Βαγῃ. 
1.3; Οὐ. 7υ.το.δ(ι ; Ρ.303.322; Μ.14.5338); Ρουτεά ουὖὐδ Ὀγ ἘίΠοι, 
ΑἸἢ.ἐῤιϑέγαρ.3.1(Μ.26,6258); Ὁν βοῃ, 14,.4γ.2.18(}1,26.1848}; Ὁ. τεξ, 
Ἰης. ἐκχεῖσθαι...ὁ λόγος Οτι(ἑεἰς. 6, Βίρετδο.τι; Μ.1τ.14178); α. οἵ 
ΒΙΤΥΘΏΘΘΥ ἴο ῬΆΒΒΙΟΙΣ ΟΥ̓ διπούϊζοη ἐκχεῖσθαι πρὸς ἕτερον 1(4.»ια τὶ, 
οίρ.9.28; Μ.11.5768}; Μειδιογηηρ. 5. δ(ρ.ὅο.19; Μ.τ8,1088); (Ἤγνυβ. 
ἄορ... 5 τ ΤὙ μ655,(1τ.4025}; οἵ ΒΜΥῪ δὲ Αππαποϊδτίοι οὐκ... ἑαυτὴν 
ἐξέχεεν..«αλλ᾽ ᾿ἐταράχθη᾽ τὰ ἤονι..44..5 τὴ Μ1|.(7.548}; 4. οἵ σχιξηβίοη 
ἴῃ εἰπῆς, τοῦ, θοῇ πρὸ τῶν αἰώνων καὶ μετὰ τούτους τὸ ἄπειρον αὐτοῦ 
τῆς ζωῆς..«ἐκκέχυται τ Ν 85. μι τίι ρ.215.3; Μ.45.4648). 

ἐκχοΐξω, ἀΐρ αἴθαν; 1. 11ἰ,, Ματο, δου. Ρονρἢ.76., ῬΆ]1.}.1 απ. πὸ 
{0ρ.125.1; Μι 94 ατοϑο); [0 Ναὶ, εἰγοη.ο ρ.225(}.907.3408}; 2. τηεΐ, τὰς 
Καρδίας ἐ, ὑσντ,εοὶ "ἢ ΤίδΑ, ΒΑ; Μ.77.12610) τῷ ΔΙαχ, αρ.2.δοί} . 

90,12444). 
Ἐἐκχόϊσις, ἡ, σ᾽ σρίη Ομ], ἐσεαυα! θη, 10.Μ8].εἤγοη.18 Ρ.437(}1.07. 

6435λ). 
Ἐἐκχοῖσμός, ὁ, -- ἔοτερ., ᾿ΓΒΡΒπ,εἠγοη.Ρ.43(}1,1ο8,1648); 1,0.148 

(4018). 
Ἐἔκχυμα, τό, ῥομγίηρ οἱ, Ογαε. 51},53,5320; Οἷατ,, ἐριττοτοῦ, 
ἔκχυσις, ἡ, ῥΟμΕΉΡ οἱ, εδείάίϊηρ, ρος Ἢ.17.7; 151.}} 6] φρο. 

207(Μ.73.3568); τηξῖ., οἕ Ἡ. μοβὶ πνεύματος ἁγέου ἔ. ἐπὶ πάντας 
ἐγίνετο 10 16}.2.5; οἱ ἀἰϊνίης νυ ϊβάοτη {τοῖς ἸοοΪα5.τ:οἵ.), Ατι...47.2.70 
(}1.26.3120). 

ἐκχώρησις, ἡ, φε »:͵5510Ή., ΣΕΥ ΘΏ ΖΦ ; Οὗ Μ}}} ἴο σα, Μακιαρδιρ, 
(}1.ο1.10768). 

Ἐἐξκχωρισμός, ὁ, ὑπ λριεηΐ Σ ττιϑί., Οὐ δν}} βριτιῖβ, ϑεσαρ με, 20.1, 
τἔέκψηγμα, τό, ρίμητ,, δεγαρίηρς, εἰῖρε, ΟἸδι,. ῥαθά.2.1τ2(ρ.227.18; 

Μ.8. 3405). 
Ἐἐκψοφέω, ἐγϊρλίθη το ἢ ποΐρο, ἩΠρρλαογις τδ(ριτιτνῖο; Μετά. 

32171Β; (οη]. ἐκφοβοῦν). 

443 
[Π]ἐκφυτέω, ἐῤγίηρ ἔγονι, δὲ ἘΈΗΟΙ: : οὐ Ομ τῖβε, 1ο.δίοπ. ἀγηιη. ΝΊος 

ἐλαία 

ἐκψύχω, 1. ἑατηῖ; ταεῖ., ΤὨρΒ] Δηΐ, ἀπ έοί, τ δ(1.6.10 320); 2. εἴε, 
Ῥμιοβί. ,6.3.26(}1.65.5138). 

ἑκών, τοῦ τῊρ,1.ε. Πμαντηνρ ἃ ἀρ] οταῖα Ἰητοπίίοι ; '. οὗ (ΠΗ σίβί, τοῦ, 
ῬῊ]].2:}7 ἕ. κενώσας ἑαυτόν ΟΥτ ἦσο. 1.7 τη 6γ.(ρ.6.27; Μ,13.2648); σω- 
ματικὰς ὕβρεις, ἃς ἐ, ..-. ὑπὲρ ἡμῶν ὑπέμεινεν Α(ἢ.“4ν.1.7(Μ.26.240}; 
Ομτνβ. ἤμουν. 8.4.4 τῇ Δ11.{7.8000); 2. ὁ 1᾿πτε]]εοῖαα] πα πλοσαὶ 116, 
τοῖ. τηϑγγγάοζη ἑ. ὑπὲρ θεοῦ ἀποθνήσκω Ἰρῃ. Κονπ.4.τ; νοϊαηἴαΥν 
τηδτίνυς Ια ὁ παραβιασάμενος ἑαυτόν τε καί τινας προσελθεῖν 
ἑκόντας δῖ. Ποῖνε.4; οἵ ρεπϑῇςε τινὲς... ἐ, θλίβονται, γινώσκοντες τὰς 
πράξεις αὐτῶν ἃς ἔπραξαν ΤΠΘΥΠ.οἦγ.8.10.4; ἘΠᾺ]. ἐδη}. 3, το Μ οι. 
1440Β); οἵ ΒοΙξίιοβ τὰ. «τοῖς θεοπνεύστοις λόγοις... «παραδιδόμενα 
ἑκόντες εἶναι σοφίζονται (Ἰεγη.5|7.7.τόί(ρ.γ4.0; Μ,.0.5444}; Ατῇ,ἑμε.40. 
Ξ(Μ.25.1650); οἱ [8ν5 τοἠθοῖηρ (Βτῖδὲ μὴ ἀγνοοῦντες, ἀλλ᾽ ἑ, Ἰᾶ,οΡ. 
74.4.2. (}}.26.6690}; Τμαι ο»ε.το: 13(3.113). 

ἐλαία, ἡ, 1, οἰτουε-ίγεε, 
Δ. τς; 1. 56 οἵ 115 νγοοῦ ΤΟΥ ἀποιθηΐ ράραι πιᾶρσοβ, ΑΙ Ποηδρ ἐοσ, 

17.3(}{|.6.09248); 2. οἵ Νοδι᾿5 οἰ ν - Ὀυδ ἢ πόθεν εὗρε τὸ φύλλον τῆς 
ἐς ;ος τὸ δένδρον ἀειθαλές ἐστι, καὶ εἰκός, τῶν ὑδάτων ὑπονοστησάντων, 
ἔτι...τὴν τῶν φύλλων ἔχειν κόμην (Πγνπ.ἑοηι,2 6.4. ἴῃ (ὐοηπ.(4.2508}; 
3. οἵ Μουπί οἵ ΟἸϊνοβ; ἃ. ἃ5 αθοάςξ οἵ μϑβοεῖιοβ, ῺᾺΠ]1.}.} ατι5.44 
{Ρ.131.12; ΝΜῆ.34.12000} ; Ὁ. γι 15Πὶ οἱ πὰ πιὸ τὸ ὄρος δὲ τῶν ᾽Ε. (ἡ 
ἐκκλησέαν ἐστίν,., αἵτινες λέγουσι καρποφοροῦσαι καλλιέλαιος οὖσαι" 
ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐ. κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ" καὶ... εἰσιν ὡσεὶ 
νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς Χριστοῦ τραπέζης (ὑτιεογωηοῖη δ΄ .τό.1} 
(ῃ.532.28; Μ,13.1432Ὰ}; Ο.. 85. υἷδος οἱ ψυρτιηρε, 1.5. οπορηαδὶ. 
(0.74.17}; 4. βεθπα οἱ νϑίοῃ ΟἹ γοϑ5. Ὀοίογα (οποίη {π|5᾽ ν]οίοΥν 
οὌνοῦ Μαρπροπίπι, τ. Πρ. οὶ. 4(4.33.ττ604}} 5οΖ.ὐ,6.4.5,2(Μ.67. 
11178}. 

Β, 8.5 5υιηὈθοὶ; 1, οἵ ρόβορ, τοῖς ἀρη δ: 11 ἀποστέλλονται.. οἱ ἅγιοι 
παρὰ Χριστοῦ... ὑπονοστοῦσι δὲ ὥσπερ λαλοῦντες εἰρήνην. τουτὶ γὰρ 
οἶμαι πλαγίως ὑποδηλοῦν τὸ ἐν στόματι κεῖσθαι τῆς περιστερᾶς τὸν 
τῆς ἐς θαλλόν (ντι ἰαῤλι τη. (1.400); 2. οἱ τόν, Μοῖῃ γΡ. 
το.2(ρ.1253.11; Ν΄.18,1930)}; καθάπερ οἱ ἄνθρωποι, κλάδους ἐ. ἐκ- 
κόψαντες, ἐπισείουσι τοῖς βασιλεῦσι, διὰ τοῦ φυτοῦ αὐτοὺς καὶ φιλ- 
αἀνθρωπίας ἀναμιμνήσκοντες, οὕτω...οἱ ἄγγελοι τότε ἀντὶ κλάδων ἐ. 
αὐτὸ τὸ σῶμα δεσποτικὸν προτεινόμενοι, τὸν δεσπότην παρακαλοῦσιν 

Ομχγϑβ.ἐμεσηιργοηθης5.3,7(1.4700) ; 3. ἃ5 ΘΠ Ὀ]εη οἵ ρυ]θϑιποοῦ, 7. μευ. 
8.8; 4. ἐχορ.: Τ06.9:8--τςν 85. 5υῃθ0} οὗ Ῥμανν, Μειἢ, γη:}.10.2 
(Ρ.123.22; Μ.18,.106Ὰ); Ῥβιδιττο ὁ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστι χαρά, 
εἰρήνη,...«τοῦτον τοίνυν τὸν καρπὸν ἔχων ἐν ἑαυτῷ ὃ ἅγιος ἔλεγεν, ἐγὼ 
δὲ ὡσεὶ ἐ. κατάκαρπος. ἐλαίᾳ... ὁμοιοῖ ἑαυτόν, ἐπειδὴ ἐλεημοσύνης 
ἐπικρατούσης ἐν αὐτῷ, ἀκολούθως εἵποντο αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ Ογ,5εἰ. 
τη Ῥκιστι τοί }.12.1460Ὰ}; μεταφυτεύῃ λοιπὸν εἰς τὰς ἐ. τὰς νοητὰς.., 
ἐγὼ δὲ ὡς ἐ., κτλι ««. ἐς οὐκ αἰσθητή, ἀλλὰ νοητή, φωτοφόρος Οντ.1]1. 
εαἰσεῖ.χ.4; ὁ γὰρ ὡς ἐ. κατάκαρπος ῥιζωθεὶς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ 
καὶ τὸ ἑδραῖόν τε καὶ ἀμετακίνητον τοῦ κατὰ τὴν πίστιν στερεώματος 
ἐν ἑαυτῷ βεβαιώσας καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ θείου ἐλαίου δι᾽ εὐχαριστίας 
τῇ ἀπειρίᾳ τῶν αἰώνων συμπαρατείνας τ Ν γ55.} 55.{11|.1} τη} 1.44. 
5654}; [5.1γ:6 οἱ δὴ πάντες ἐπ᾽ ἄκρου τῆς ἐ., δηλαδὴ τῆς ᾿Ιουδαίων 
διαδοχῆς, ἣν καὶ Παῦλος ῥίζαν ἁγίαν καὶ ἀπαρχὴν καὶ καλλιέλαιον 
εἴρηκε Ῥτος.Ὁ.15.17: τ-τιχ( 1.8}).2124})}; Ζαοῇ.4:., [88 ἔννο ΟΠ ν δ- το θ5 
ΓψρψΊηΡ: ΚΙΊΡΒΙΡ ἀπά ρυοϑιίῃοοά, ὙΠαγ.ορβ. Ζαελ.4:1- (06. 
5280); Τμάτ, Ζαελ.4:τ- 3(2.τύ13}; Ξγπαρόοσαθ απα σϑητ]ςε {τοῖ, ἴλοιι, 
11:17}, Ογτι Ζαρε, 53(3,6838); ΝΠ ἐρῥ.2.15(}1.79.205}0); οι, τα: 17, 
σταίεηρ 5ιαλ]6 ποῖ ἴσας ἴθ πϑέιτς, οἵν Οτιεονηηπ ῖη ον. 8, τχ( δ ἴν14, 
11054}; ὈΘΆΓΙΡ ΟΥ̓5ΠῈ1|6 ἡ. ΡΙΌΒΙοΙ. οἱ του 1]; νοῦν Ππιϑπ, 
Ῥοββδϑϑμρ ΟἿδ 41 βατὴθ πϑίασο, παν ᾿τόνῷ [0 Ὡς ΜΝ Βοοα ΟΥ 
7114 οἷἵνε Δοοοταϊηρ ἴο 15 τες οἤοϊςς, οἢ. ὁ, (Ν|.14.1192λ}; ὅταν καὶ 
οἱ κατὰ φύσιν τῆς ἐ, κλάδοι δι᾿ ἀπιστίαν ἐν ἀπωλείᾳ μένωσιν, καὶ οἱ ἐκ 
τῆς ἀγριελαίου παρὰ φύσιν εἰς καλλιέλαιον ἐμφυτευόμενοι σώζωνται, 
πῶς οἱ καὶ σωτηρίαν καὶ ἀπώλειαν ἐκ φύσεως εἰσάγοντες οὐκ αἰσχύνονται; 
ἈΡΟ]] ἐδονπν αι : 24{(ρ.74.29); μία μὲν φύσις πάντων ὥσπερ καὶ τῆς ἐ., 
οὐ μέα δὲ προαίρεσις ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀγρίον καὶ ἡμέρου βόνοτ Κορι. 
1χ:24{(ρ.223.2); 10. Κοηινατι34--] (Μν5. 5264}; ῬΌ]πο πίθος ἀρ- 
Ρ]1εα το χοϊα ΠΟ Βῃρ οὗ ἔα ἢ ἴὸ ΡΒ ]οβορῆν, Ο]ειγ ἐγ ςίρ.401.7; 
Μι.9.3418); ἀπᾷ τὸ τδηβίοσπιατίοι οἱ οαἰεοπαπιει ᾿πίὺ αρεσοα 
Ομτβθδη, Ογχ, Π.αίφελ.τ, 4; Ἰητεγρτοϊαϊίοῃ ἀπαρχὴν καλεῖ... Χριστὸν 
«ρίζαν δὲ... Ἀβραάμ... κλάδους δὲ ἐ. τὸν τῶν ᾿Ιουδαίων λαὸν...-πιότητα 
δὲ ἐ. τὴν τῆς εὐσεβείας διδασκαλίαν Πα, Κ6)}.11: τ8(3.122); 5. οὗ 
ΒΜ αὕτη ἡ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ πεφυτευμένη κατάκαρπος ἐ, τοῦ], 

ΟΡ ογ.6.17(}|.6ς. 757}; τὴν..«καλλίκαρπον ἐ. τοῦ πατρικοῦ ἐλαίου (ν.]. 
ἐλέου) 10.) .᾿οτη.0.14(}1.06.7414}. 

Π. οἶϊυε; 
Α΄ τι, τοσουῃπθηεᾷ 85 ἀσίιοϊε οὗ ἰεπιρεταῖς αἰςοῖ, ΟἸευη, ῥαδιέ,.2.: 

(Ρ.1τό4.23; Μ.8.401Ὰ)}; Ῥαγξ οὐ ἀβορίοβ αἰοῖ, Ποριἰοηιτ,ο; Ὑ΄, 
αελ χείρ.130.5). 



ἐλαιάζω 

Β. τηξῖ., ΒΥ ΤΩΌΟΙ οἵ ρβδοδ, οἵ, ἡῥαύόηῃ πῖδαμι γεἰϊϊηχιο νοῦς.᾽ ἀφ μᾶε 
ἐγρΟ οἷἶνα οἰσιέη ῥγεπιαμηςς σρογμη Ἠοσίγογμι, Οὐ,ἰοθ, 3.2 τη ἰ εν. 
(ρ.470.26; Μ.12.5460). 

ΠῚ. παουμ5, γηοΐε οὐχ τῃ6 ΞΚίῃ, Το αἱ, εὔγομ. αὶ Ρ..38(Μ.07.2360). 
Ἐἐλαιάζω, δὲ οἰΐυε- γέ, Οτν 85. οι. 14 1 (ἀη1.(Μ.44.10720). 
ἐλαιόδευτος, φοακεά ἴῃ οἱΐ, οἱ 76 15 τη 8] -οδυηρ σεμίδαλις ἐ, 

Ονγχ.ς.34:28(Μ.69.9120); ἰά. ἰςιτιτί2.140); ἰ4 αάογ.2(1. 5: Ὲ}; 1. 
σία ρ}. Νιωη, τ 200}. 

ἐλαιόϑρεπτος, οἱἰ-7εα; δὲυ ὙΜ156 νἸΤρΊΩ5᾽ ἰατὴρ5 (ΜΈ|.25:1-4), Μίο τ. 
4}15}}.6.3(ρ.66.1τ4; Μέ,τϑιιτός) ; Ἀογῃ.Μ161.(5 ΒΒ ΑΨ τᾶοο Ρ.53). 

Ἐέλαιόκλαδος, ὁ, οἰΐτε ποΐρ, 70. Μ 4]. εἰγοόηιτι Ρ.272(Μ.07.4τ2). 
ἐλαιοκομέω, «-.ν.1., δὲ δὰ τοῖν οἱΐ, ῬΑ] υ.Οἤννς.20(}.47.12; 

ἐλαίῳ κομούσων Ρ.120.12)}. 
Ἐἐλαιόμορφος, {πὲ οἵἱϊ, ρος. Ραμ. 8(0.54). 
ἔλαιον, τό, 1. 1 ΞΘΟΙΠΆΓ 1861 
Α. οἰτυε- οἵ; 1. ἴῃ σοῃ.: 1 586 ᾿γ αἰποίςβ, ΤΉΡΗΙ, Απί, πίοί,τ.τ2 

(Δ1.6.το418); ΟἸειι. ραεά.2.δ(ρ.τογ.τι; Μ.8,4734}; ἴοΥ ἔοοα, κ.Τἤοηι. 
Α ρίρ.146.2); Ηεγβοΐθομ 8Ρ.0 γ. 0.13.32(ρ.257.16, ν.1. ποτοῦ Μ.14. 
4568); ΤΒατ ς. το: το(1.1326); 566] Ὀγ ἀβοοίϊοβ δὲ οηϊδοοϑί ον, 
1ᾶ4,}ιγεῖ, 5(4.1τ66} ; ΑΌΒΌΙΠαος [ΤῸΠῚ ΟἹ] 85 ρθπθποθ, ΤΠατιϑίπα, οη 6 
(Μ.99.17240); δε ἴογ ἡΠυτηϊηδίίοη. τὰ σμαγοπεβ, αη. ρΡ.31 
2. ἢυβί- ἔγαὐτ5 οὗ οἱ] οἤδετεα ; ἃ. ὃν ἴδννθ, [δι ταὶ, 1τ2.4(2}1.6,7330); 
Ὀ. Ὁν Ομηβῆθηθ; ἴο ριΌρμοῖβ, 24.1.6; το Ὀΐδῃορ, (σησὶ, ΑΡΡ. 

2.34.5. 1.20.3. 
Β. βεὴι οἵἷΐ συμβρέξαντες ἐλαίῳ τῶν δελφίνων “4. 1|.πϑ(ρ.24ο.8), 
Πα. ηνεηποναὶ οἱἷὐ (ΞΞ ῥαδινάκη), ἴἸοιπ ἴῃ Ῥετβία, ΗἸρΡΡ.ἤα6}.5.21 

(ρ.1τ24.22 ; ΜΙ. τό. 31900), 
ΤΙ, οἵΐ, ἴῃ ΤΘΠρΡΊΟΙΙ5 π|56 ; 
Αν ἴα ΟἹ; 1. ἴῃ δποϊπείπρ οἵ ἃ. Κιηρβ, (μγγβ πον. 4.4 τἢη ῬΑ. 

(11.2258); ΤΠματ,Ρ 88: 2ο(1.1237)}; Ὁ. Ὀεἰθδίβ, Τὶ ευν.8,.4; Τστπι. 
ΓΡ ωοπίθαρί, Δ .οδ. 2850}; ς. ΡῬτορμείβ, Ομχγβιλονη. 4.4 τ Ῥἀτ(ατ, 
2258}; Τότ ΟΡ κορμί ρὶ (Μιο8,2850) ; Ῥαϊ ποῦ χριστοὺς καλεῖ τοὺς 
μὴ χρισθέντας ἐλαίῳ; 'μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου, καὶ ἐν τοῖς 
προφήταις μου πονηρεύεσθε. τότε δὲ οὐδὲ ἡ κατασκευὴ. .-τῆς χρίσεως 
ἦν ὈΠτγβιλοηιν 1.1 τῇ οηκ(0.4308); 2. ἴῃ. βδουϊῆσεβ, βυυηθο ζίπρ 
Ἶον σαιιβοᾷ ὃν ΟΒγβι ̓5 βαουιῆςρ, Ογτι ρίαῤρἠ.1,6υ.2(1.3450). 

Β. οἵ ἀποϊητηρ οἵ (ῃχιβῖ; 1. ὑγριδεα ὃν [δ οοθ᾽5 ρουσίηρ οὗ οἱ] 
ὉΠ βίοῃθ ΨΠ1Ὸ]} 15 Ομτισὶ, [αβι ἠταί.86.3(Μ.6.681.}); 2. ἀποϊηϊηρ 
ψ ΙΓ ΟἹ] θείης βυίηθο] οἵ (μγβε 5 ὑποῦοη ἢ Η, σμοξί, συ Ν υ85, 
Μαεσά. το  Ν.4ς.13214}; αὐτὸς κεχρίσθαι λέγεται, οὐδαμοῦ χρισάμενος 
ἐ., ἀλλὰ πνεῦμα δεξάμενος (ἢγνβ. ογ.1.κ5 ἴῃ Α4ε.(0.90);, Χριστὸς δὲ 
ἀπὸ τοῦ χρισθῆναι λέγεται... καὶ ποίῳ, φησίν, ἐ. ἐχρίσθη; ἐ. μὲν οὐκ 
ἐχρίσθη, πνεύματι δέ 14 ἔοι. 1.1 τῷ Κορ. (0.4308); οχορ. Ῥβ,.44:8 
καλῶς δὲ ἀγαλλιάσεως ἔ. τὸ πνεῦμα προσαγορεύεται, ἐπειδὴ καὶ εἷς 
τῶν ὑπὰ τοῦ πνεύματος... “γεωργουμένων καρβπίαν ἐστιν ἡ χαρά Β85. 

ἐμοηιῃ δι 4άίι. 1658; Μ.29. 4054}; εἰ χρίεται Χριστός, οὐκ ἐν ἐ, 
γηΐνῳ, ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ [51α...Α41{.εὲ Ζαοεῖ,, ο8(0.36.3); 3. ξ. ἀγαλ- 
λιάσεως (Ὀ5.44:8) ᾿πιεγρτεῖοα οὗ (τισι ἾβΒ. ἀποϊμειπρ (οἴ, βαρτα), 
Τμδτι άταί. κ6,.14(Μ.6.6ο18); Οὐνα εἰ5.6.γοίρ.τ5ο.33; Μ.1τ.14170) ; (οηί. 
44ΡΡ.5.2ο.8, 

Ω. οἵ Ραρτβηιαὶ ἀποιητης ; 1. ΟἹ] ((ΟΥ Ὀαρείβημαὶ 56), τ Π Ὀγεδά 
84 ννϑίοσ, τοραγάθα Ὀν πραῖῃθη ἃ5. ροβί θ᾿ 5 ΡΥ ΠΟΙΡΑΙ τηδσιοα} 
ΔΡΡαζϑίτι5, 4. Τονι. ἃ 152(}.261.14) οἴ. 5. γοητεύω ; 2. Δατηϊπιβιετεὰ 
Ὀείοτο Ὀδρ βιη; ἃ. 4.5 51]|0Ρὴ οἱ ᾿Ρεβίονα οἱ Η. δοβὲ ἄρας τὸ ἔ, 
κατέχεεν ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτῆς, εἰπών, ἔ, ἅγιον εἰς ἁγιασμὸν ἡμῖν δοθέν... 
ἐλθέτω ἡ δύναμίς σου... ἐπιχυθέντος δὲ τοῦ ἐ, .., ἐβάπτισεν... «ὡς δὲ 
ἐβαπτίσθη... ἄρτον κλάσας..--κοινωνὸν ἐποίησεν αὐτὴν τῷ τοῦ Χριστοῦ 
σώματι ἐῤ.τ2τ(ρΡ.220.22); 1. 132(ρ. 230. .25); 1.1 )(ρ.266.11); οἴ. 1.1 εν. 
8.4: ̓ 4. Χαρμι ΡΡ. 2(Ρ.50.6}; χρίσεις τὴν κεφαλὴν τῶν βαπτιξομένων... 
τῷ ἁγίῳ ἐ. εἰς τύπον τὸϑ πρευματίκοῦ βαπτίσματος... “ἔπειτα βαπτίσεις 

“-. «καὶ μετὰ τοῦτο ὄ ἐπίσκοπος χριέτω.. τῷ μύρῳ. ἔστι. “τὸ ἔ. ἀντὶ 

πνεύματος ἁγίου (οηδί..4}}.3.16.4.; 1.7.22.2; Ὁ. ἃ 5 ῬτΕραταίουν τἶϊα, 
ψΙΠ Ὁ] οἵ εχοτοῖβπι᾽, ΟΠ ἩΠρρ γαάαριαι; εἶτα ἀποδυθέντες, ἐ, 
ἠλείφεσθε ἐπορκιοτῷ, ἀπ᾽ ἄκρων τριχῶν κορυφῆς ἕως τῶν κάτω" καὶ 
κοινωνοὶ ἐγίνεσθε τῆς καλλιελαίου, ᾿Ιησοῦ «Χριστοῦ (τ. Ἡ.εαἰεοῖ.20.3; 
πρῶτον μὲν ἐ. χριόμεθα, ἔπειτα δὲ τὰ προλεχθέντα ἐ ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ 
τελέσαντες σύμβολα, τῷ μύρῳ σφραγιζόμεθα ὕστερον 1 Πικέ. ψιε. εἰ τέ. 
τ57(ΜΜ.6, 13890); Ῥίοῃ. Ατλδι 2.2. 1(}1. 3: 3060); ; προσφέρεται ὁ ὃ βαπτιζό- 
μενος, καὶ λαμβάνει ὁ ἱερεὺς ἐκ τοῦ ἁγίον ἐ. τῷ δακτύλῳ αὐτοῦ, καὶ 
ποιεῖ σταυροῦ τύπον ἐπὶ τοῦ μετώπου...καὶ λέγει" χρίεται ὁ δεῖνα ἔ, 
ἀγαλλιάσεως Καὶ. Βαῤί,.(ρ.403); 115. οἰρῃιποδῆσςε τὸ... ἐπορκιστὸν ἔ, 
σύμβολον ἦν τῆς κοινωνίας τῆς πιότητος τοῦ Χριστοῦ, φυγαδευτήριον 
τυγχάνον παντὸς ἴχνους ἀντικειμένης ἐνεργείας (ντ. Η οαἰεεῖ!.20.3. 
3. ΔατϊηβιοΙραῖ ἔθου Ὀαρτίβηη; τὰ Βυ ΠΟ] 8] ἐχραπδίοη οἱ 
ΘΌΒΒΠΙΒ Β Ὀ6ΤΠ, ΠῚ ΡΡ. απ... τό, 2(ΜΟτο 603) οἹτ, 5, χρίω; τὴν Σωσάν- 
ναν μιμήσασθε καὶ πάντα ῥύπο" ἀποσμήξασθε καὶ ἐ, ἐπουρανίῳ 

444 ἔλαιον 

ἁγιάσθητε ἐδ.1.33: ΒηοΙπ Πρ ΜΈ ΟἹ] ϑατηϊη!δίοσθα ὉΚ Ργοβθυ ἴοι 
ἐπηχηθαϊαίοὶν αἴΐζου Ὀαρίῖϑηη, ἔο  οννοα Ὁ ὈΙΒΒΟΡ' 5 ποίου ψ ἢ 
οἱ], ΟΕ ΗΙρΡρ.ἐγαά.α..1,22; εἴ, τὸ ἔ, τὸ χρῖσμα μυστικὸν... λέγει ΑἸ, 
ἐαρ ῖη Ῥ5.22:5(Μ.27.140}00)); Β65.5}1γ.δό(3.55Α; Μ.32.1888); φατηλη- 
Ιβίουβα Ὁ. ὈΊΒΒΟΡ, Οὐηϑί. 4Ρ}.2.32.3; προσεπενήνεκται δὲ καὶ ἡ τοῦ 
ἐς χρεία, συντελοῦσα πρὸς τελείωσιν τοὺς δικαιουμένους ἐν Χριστῷ διὰ 
τοῦ ἁγίου βαπτίσματος Ονγ. Τοοἰ.32(3.224Ὲ); δῆλα ταῦτα τοῖς μεμνυη- 
μένοις,..ἴσασι γὰρ καὶ τὸ πνευματικὸν ἔ. ΤΠατ, "5.22: κ(1.740)}; τὸ εξ. 
βαπτίσματι παραλαμβάνεται. μηνύον τὴν χρῖσιν ἡμῶν, καὶ χριστοὺς 
ἡμᾶς ἐργαζόμενον 0.1). [(0.4.0(Μ.04.1125}}; τὸ χρίεσθαι ἐ. τοὺς 
βαπτιζομένους ἐστὶ κατὰ τὸ ἕ, ᾧ ἐχρίοντο οἱ βασιλεῖς...«καθὼς καὶ ὁ 
Χριστὸς ἐχρίσθη Τστα.Ρ εομίεμερί (νοδ. 8Ξ0) ; σομηθίποα νυ] ἢ 
σοηβιρπβίίοη (Ὀυξ ἴοὼγ {815 ρασροδα μύρον ιν. ᾿ποτὸ σΟΙΠΙΠΟῊΪν 
πι566), ΟΕΗΪΡΡ.ἰγαά.α.22; οἴ. ἐκέλευσεν προσενεγκεῖν αὐτοὺς ἔ,, ἵνα 
διὰ τοῦ ἐ. δέξωνται τὴν σφραγῖδα «πον. 26(ρ.142.4); Οντ 
εκαἰδεῖι.22.7 οἷϊ. 5. ἐκτύπωμα; τοσατάθα ἃ5. βαογδιηθηία} τ 111 οἱ 
-Ὀοβίονναὶ οὗ Η. μοβί, ΗΙρΡρ. θη. τ.τ6.3(Μ.1ο.0034}); Ἅπας. ς.22: 
(1.749); 10... .0.4.0(Μ.04.11258}; οἴ] εβν ΒΗ ειιοφτ το, δ 
12020}; 115 156 ψψαυσαπίδα ποΐ ὃν βουρίατο Ὀπὲ Ὦν γα !τοῃ, 585. 
ιν δο(3. 55; Μ.32.1888); 4. τὰ ποβῖ, πΠΠΑΌΟΝ, ΠΙχίασθ Οἱ γα 1ῸΓ 
ΔΠ 6 01] ρουτεα οα 1ηἰεἰαΐεβ ποϑα, Ἰσοην σον. ι.51.4(}1.7.6648). 

Ὁ. οἵ «ποϊμιηρ οὗ ΒΚ 1} ΟἹ] (οἴ. 716ς.5:14) δεόμεθα, ὥστε 
ἐκπέμψαι δύναμιν ἰατικὴν. «ἐπὶ τὸ ἔ. τοῦτο, ἵνα γένηται τοῖς χριομένοις 
«(εἰς ἀποβολὴν πάσης νόσου ϑεγαρ.ἐμε.20.1; ῬΕομά,χρηδιθ; εἴν τ. 

ΝαΣ. ΟΥ.43. 51(Μ. 36. 5450,5484); : Βενιαμὶν.. «κατηξιώθη χαρίσματος 
ἰαμάτων, ὡς πάντα ᾧ ἂν χεῖρα ἐπετίθει ἢ ἔ, εὐλογήσας ἐδίδου, πάσης 

ἀπαλλάττεσθαι ἀρρωστίας ῬΑ4}}. ἢ. αι, ταίρ.3ς.4; Μ.534.1τ024}0)}; ΤΡ}. 
ἀωποη.τιτίρ.7.16; Μ.34.11134}; 1φδι0.11(0.53.2: 11548}; 170.1}. μὰ. 
ον. τϑ(Μ.05.2648); ΟἹ] ἐπιρίογεα Ὀείηρ τα κοη ἔγομπι σπυτοῃ ἰάτηρε, 
Ομτγβλο.32.6 τη ΜΙ. (. 4730}; ἴχοσὰ τα οβ, 1 υβίταίι,ν, ἐξμίνεῖ, 45 
(Ν.86.2328.) εἴ. 85. εἰκών ; ἐ.5π(23374}; [τΟτ] ΤΥ δ᾽ Βα ΠΟ ΓΌΔΤΙΟΒ, 
ΟΒτνβιραπωανί,2(2.660Ὲ}; 864 ΜΠ ἀοοοπηραιηοηΐ οἵ τπαρὶςα] 
[ουγήι]δα ἐάν τὶς βαλεῖ ἅλας εἰς ἔ. καὶ ἐπαλείψει τὸν ἀσθενὴν λέγων, 
χερουβίμ, σεραφέμ, βοηθεῖτε, εὐθὺς ἀναχωρῶ [5ς. ἀδηηομ} 7.5 αἱ. τὸ. 
44{Μ.122.13450}); ἀϑεα ἴῃ οὐτὴρ 51:.0Κ δηλαὶκ, ὙΠαῖ, ἢ γε, Β(:. 
1183). 

ἘΣ. ἰῃ δηοϊπτιηρ οὗ ἀοδα, χορ ἤέν.χ.21.  (Μ.7.6658); ΤΟ γνβυῤῥαί τ 
(9.8.8) ; Ὁ ΑΥσΠΟΠΕΙςὶ ἴο οὐδίαϊῃ ἱπν 51 0 ΠΥ ἀπ α ΘΙ ρεοΥΥ νεῖ 
Ἀθανθηὶν ρονεγβ, Τμάτ ἤσαόν.τ ττ(4.303); Ποῦ, Ατ.δ.ἢ..7.2(Μ.3.65 56}; 
1δ.7.3.8(: 65). 

Ε΄ ἴῃ ἀποϊητίηρ οὗ μον ρῥἰασεβ τὸ παρὰ πολλῶν γυναίων τῶν ἐν 
κυρίῳ πεπιστευκότων γινόμενον: εἰώθασι γὰρ ἐν τοῖς θείοις σηκοῖς ἐ, 
χρίειν τὰς τῶν ἀνακτόρων κιγκλίδας, καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων τὰς 
θήκας Ὑ Βαϊ. 84 τη σεη. (1.04). 

σ. Μαρηΐϊςῇ. ἐὰν παύσησθε ἐσθίοντες [3ς. οἱ ἐκλεκτοί] εὔχεσθε καὶ 

βάλλετε ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔ, ἐξωρκισμένον ὀνόμασι πολλοῖς, πρὸς στη- 
ριγμὸν τῆς πίστεως ταύτης Ἡοροηι. ἄγε ττ(ρ.10.}; Μιτο,14458). 

Ἡ. σοπβοογδίιοιι οὗ 01}, ἔοΥ ὈΔρΕσ.4] 56 καὶ ὁ ἄρτος καὶ τὸ ἔ. 
ἁγιάζεται τῇ δυνάμει τοῦ ὀνόματος, οὐ τὰ αὐτὰ ὄντα κατὰ τὸ φαινό- 
μενον οἷα ἐλήφθη, ἀλλὰ δυνάμει εἰς δύναμιν πνευματικὴν μεταβέβληταις 

ΟἸδιη. εχο Τ μάοί. 82(Ρ. 132,10; Ν᾽ 9. 6οό(); : ἴοσ ΔΝ ον ποΐ οἰεατὶν 
βῖδτεα ᾿Ἰησοῦ ἐλθέτω ἦ γικητικὴ αὐτοῦ δύναμις, καὶ ἐνιδρύσθω τῷ ἐ. 

τούτῳ... ἐλθέτω δὴ καὶ ἡ δωρεὰ δι᾿ ἧς τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ ἐμφυσήσας 
εἰς τὰ ὀπίσω ὑποχωρῆσαι ἐποίησας... καὶ ἐπιδημῆσαι τῷ ἐ, τούτῳ ᾧ 

ἐπιφημίζομεν τὸ σὸν ἅγιον ὄνομα 4. Τόν. Α το7(ρ.267.6); Βας, δρήν, 
6δί3.55α ; Μ.32.1888); ΟτιΝυβεδαρί ἢν. (Μ.46.5810)}; Οὐσησί, Ι͂ρρ. 
7.42.3; Κα Βαρί. (0.402); ν. εὐλογέω, εὐλογία; ἴον τπππιστίομ οὗὨ 510 Κ, 
Θογαρ ηε,τγ.α; 18.50.1; Οὐηεὶ, ΑΡΡ.8.20.2, Ὀτιναῖο οἴοσπρο οὗ 
Οἱ δὰ ψδίθυ σοπβοζγαῖοα (ΟΥ̓ δχοσοίϑυη ἀπά πδα! ηρ, οὗ ἱεπελοὶ, 

(ΡΡ.332--346). 
Ἰ. οἵ ᾽ο1]} οὗἩ {τες οὗ Πξ᾿ ; ϑοιρῆς Ὁν Αὐἀλπὶ ἃ5 τοπιοαν ἔον ἘΔ]}, 

ροε. λῖος, ο(Ρ.5); 4.1.8 χοί(ρ.325). 
1. ἢ ΕἸσ,οΖαῖῖε ὈΔΡΕβυΔ] ἰουτι]α, ΠΙΡΡ ἤαδν.0.1 5 (0.25.1: Μ΄. 

16.23014}) ΟΙἵ. 5. μάρτυς ; 1δ.(0.254.πὸ ; 32010}. 
Κ΄. ποῖ, ; 1. τοῦ, ἀποίΐοη υἢ 1, ποβῖ; ἃ. οἵ (Βτιϑῦ, τοῦ. 5.22: τ 

μυρίζει τὴν κεφαλὴν. τῷ ἐ. τοῦ πνεύματος: Οτ. Ἔγϑ5. ἀδέρης.(Μ.46. δου: : 
Ρ. οἱ 508} αἱ γὰρ εἰς τὴν φύσιν αὐτῶν ἀπομένουσαι ψυχαὶ... ἄνωθεν.. 

ἐκ τοῦ πνεύματος οὐκ ἐγεννήθησαν, τὸ ἔ, τῆς ἀγαλλιάσεως μὴ δέξαϊωκυμι 
Μες. ερι πον. 4.6(..34.4778); 2. οἵ 'τοναὶ πἀποιϊοπ᾽ οἵ (ΤΙ ΒΠ 8118, 
ΤῊΡΕΙ.Απι.  μιοὶ.τ.12(Μ.6,10410) οἷ. 5. Χριστιανός; Μας. Ααρ λον. 
15.325 (Ν7.34.6σ08) εἰΐ. 5. βασιλεύς ; 1.17.τ(6241}) ; 3. ἃ5. ΞγΠΊΠο] οἵ 
Οοαΐ5 Ἰἰον:ηρ. πάπθθ5, Οἤγνβιομι. 44 τὴ Εδπἰ.(11.2258)}; 4. οἵ 
αϊνίπε τϑυον {1} Ια ἡ ἔλεος, ἐλεέω), (Ἰολη. ῥαεά. 2. δ(Ρ. 5.0; 
Μ.8.4688): ΟΠ τυ. μόνη. 78. τή Μι. 7524); τὸ γὰρ ἔ. τοῦτο οὐ νῦν 
μόνον πολλὴν ἔ χει τὴν ἰσχύν" ἀλλ᾽ ὅτε καὶ αἱ θυσέαι ἤνθουν παρευδοκί- 

μῆσςε.. τὴν ἐκείνων δύναμιν" ἔλεον {ν.]. ἔλαιον) γάρ, φησί, θέλω καὶ οὗ 



ἐλαιοτριβεῖον 

θυσίαν Ἰα,ἠο»1.13.4 1η| 70.(8.76}0}; τὴν ἱερωσύνην ἀπὸ ἐλέους ἐποίησε, 
καὶ βασιλεῖς ἐλαίῳ ἐχρίοντο- κἂν ἄρχοντα τις ἐπαινῇ, οὐδὲν οὕτως 
αὐτῷ πρέπον ἐρεῖ, ὡς ἔλεον’ τοῦτο γὰρ ἀρχῆς ἴδιον, τὸ ἐλεεῖν 14. ἀορ. 
4.4 τὰ Ῥλλ(ττ.2258); 14, ον. 6.3 ἐπ 2 Τίμι απ. 6050); Ογτιαάογοτό(ι. 
5850); νιοτΜο.6:12(ρ.324.11); 5, οἵ σπεοιῖαϊπθββ, Βαβ σα. 5.6(1. 
4560; Μ.20.1ο88); ὕγτ,Ος.3ο(3.55Ε); 1ά λον ῥαδεὶ,.(τ2.200}; ὙΠαι, 
411 10 Του, (1.184); 6. οὗ βρι τα] τ 65, Ουτιαάον, τ7(1.626.}); 7. οὗ 
ἀγα] 1}Πν, [0.ΟἸ πὰ, εαὶ, δ(Μ.88.8320); 8. οὗ Ομ θδη ἀοοίσίπα, 
ον Οτίλον.7.4 τη Ἐσοελ,(Ρ.304.24., Μ.13.7220)}; Ὀντιαάονιο(ι. 3210}; 
9. οἵ στᾶσα ργεβεῦνϑα Ὀγ' φοραί ᾿ἰνίηρ, οἵ, φῃίσφμε ετιδίοα τὶ 56 ῥροςὶ 
ἀεεορίανη ργαϊαρ ἀδῖ. οι ἐομίαρηηουτὶ βαηοιϊβεαιτοηεηε ἀεί..φαΐα 
δαμείμι οἰδέηι εὐ γίσηταὶῖς ἀρ ρον ἐρδΊΗ ἐπὶ, τἠμα οἶδ ἀφ ψεο 
ἴῃ Ἐχοάο φενερίμηιν ὁδὶ, φμοτηοάο ῥοίόδέ φοεμηάσηι Πἰπεναηι ῥγοῤνῖς 
οἰεα ἀδὲ ἀἰϊεῖ, μοί απ τπγγορεῖεα ξοηξεείμμηι ἐοὶ... ἢ, Οτιλορι. 
13.4 τῷ ἰ,ευ,(ρ.462.1τ8; Μοτ2.5400); 10, οἵ ροοά ψΟΣΚΒ, “.-ῥασθηι 
γπεαῆε γεϊϊηψμο υοϑῖς.᾽ (6 μας ἐγρο οἰΐυα οἰδι βγεμαμηάς Ορόγν 
ΞΟ ΣΙ ΤΟΥ εχ σὸ ἱμεεγηα ἀομίηο βοσοὶί ἀφεομάϊ, πὶ ποι ἐπὶ ἱεμεδγὶς 
αρηδμίσημες, τὖ.13.3(0.470.26; 5460) ; οἷόν τι ἔ. τὴν ἀγαθὴν πρᾶξιν τῷ 
ψοερῷ τούτῳ φωτὶ προσενέγκωμεν ΤΠατ σαί, 6(3.307); 11. οἱ ΒΜΥ 
αὕτη τὸ ἅγιον τῆς χρίσεως ἔ. ῬτοοΙ ΟΡ οΥ.6,1)(}}.6ς.7538}); 12. ἐχερ., 
Ά. ῬΞ.44:8, οἵ ΟὈ]δοῖ Οἵ ᾿βρι για] βθηβε᾽ οἴ 51Π16}} αἰσθήσεις τοῦ δικαίου, 
-εὐγευόμεναι ζῶντος ἄρτου, ὀσφραινόμεναι Χριστοῦ μύρων εὐωδίας, ἐ, 
ἀγαλλιάσεως ΟΥἁ ̓ ".57 1. με (ρ.261τ.5; Μ.17.3574}; ἔοτ (Ὠχίβιο]. 1η- 
ἴουρσπ. ν. ΒΌΡτα 1.8 ; Ὁ, Ῥβιῖφο:ς, οἵ, μηρσιφο οἰΐαρε ἐαρμὶ πη, δε 
οδδογυα πὸ οἷἶοο ῥεεεαϊ : οἰδεηι ἐμῖηε ῥεοεαίογῖς πο Τηρίηρεοὶ ἐαρμὶ 
ἤμ, Ογνλοηι.το,3 ἠπ ἔσυ,(ρ.444.το; Μ.12. 5270); δὲ οὕτως 
ἀποροῦσιν αἱ ἐκκλησίαι, λυσιτελεῖ διαφθαρῆναι, ἢ παρ᾽ ἐχθρῶν τοῦ θεοῦ 
λαβεῖν τε. περὶ γὰρ τοιούτων καὶ ὁ προφήτης λέγει, ἔ. ἁμαρτωλοῦ μὴ 
λιπανάτω τὴν κεφαλήν μουν (μοὶ, Αβῥ.4.8.2; ς, Μτι2ς: τ 13, οἴ, 
οἰδιρη αὐίφη! εαγτία ἐς οἰ ῥαεῖς εἰ γεϊφαγμτη ὈἸγ ΠΗ ἦτ ναξῖς τμῖς 
«οηάθγε πεφοιεγμηΐ, ΟΥΑ ΠΟΥ, Σ. 5 ἐπ Πιϑυ.(ρ.288.το; Μ,12.4118}; τδρ:- 
ἀπηὶ.. οἰσιοη ρεῖμῖϑηδ.. ῥγοβλοίαθ σαρεἰ! οἱ ἀροσιοίτ φιΐ.. ἐοη μι 
ἰαηὶ, τ... 5(0.322,18; 4300}; ἔ, ὁ ἐπιχεόμενος λόγος τοῦ ψυχικοῦ τοῦ 
τὴν ἀγαθὴν πρᾶξιν ἐργαζομένου Ιά. γ.ἴη Δ1|.2 τ ττ(ρ.147.π; Μ.13. 
17000) ; τὸ γὰρ ἔ, τῇ σοφίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ παραβλητέον Μετ. ἐγηηρ. 
6.3(ρ.ὅγ.18; Μ.18,.1178}; 5 βυτηθΟΠ Ζίηνσ πποσον, Οπχγβ λον. 781 ἐη 
Δ.(7.752Ὰ}; τα. μον".6.3 τ΄. 2 Τηήμι(ατιδος )}; τὸ τῆς εὐσεβείας ἔ, 
Οοηξί. 41Ρ}.3.13.3; Βγτ ΠΣ] ηρ στᾶςς οἱ Η. ὅποβι, Μᾶς. Ἀδρ.ἤονη, 
4.6(Μ.34.4760); ἃ. Πο,τοΙ 320-37 ᾿Ιησοῦς..«τὸ ἔ., τὸν ἐκ σπλάγχνων 
πατρὸς ἔλεον, προσενεγκών (Ἰετὴ 4. .5.20(ρ.170.12; Μ.9.6364); οἔ, 
υμίμογα ῥερσοαίογη ποη βοίμηι οἷοί ἰφηΐία!ο ταὶ ρεμίηγ, σεγιη ΘΙ ΠαΉΣ: 
ὉἹῊΣ απ δίογαίε ῥιγρεμίμν, Οὐν πον. 1 7.0 τη ἐη.(Λ.12.2610) ; ΘΟΡΒΥ. 
Π,»7.Ογγ εἰ 70.67(Μ.87.36568); 6. 1,0.12:49. τὸν...βαπτιστὴν..«οὐχ 
ἑτέρωθεν τὴν τοῦ δύνασθαι φωταγωγεῖν κομισάμενον δύναμιν, ἣ διὰ τοῦ 
ἐ. τοῦ νοητοῦ, δυνατῶς. ..ἔχοντος εἰς τὸ φῶς καῦσαι τὸ θεῖον ἐν ἡμῖν, 
ὃ δὴ καὶ... σωτὴρ κατεμήνυσε λέγων, πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν 
κτλι γχ, 70.3.τ(4.2 500); ἔ. Μι.26:7 τὸ ἔ. αὐτός ἐστιν ὁ κύριος, ἀφ᾽ οὗ 
τὸ ἔλεος τὸ ἐφ᾽ ἡμᾶς" τὸ δὲ μύρον, δεδολωμένον ξ., ἐστὶν ὃ ᾿Ιούδας ὁ 
προδότης ΟἸοτη. ραεά,2.Β(ρ.1τ04.2ς ; Μ.8,4684). 

ἐλαιοτριβεῖον, τό, οἱ-ῥγέδ5 ; Ποποο (Ἰπ ἐγαποϊατίοη οἵ Η τ, 3) ἃ 

Παα!α τράβασθ, ἘΡΕΡῃ πῆς. 21(31.43,2734)). 
Ἐἐλαιοτρίπτης, ὁ, οἵ-ργόεδον, ἘΡΙΡΗ “ηδηις, 5τ(Δ1.4.3.2738). 
Ἐἐλαιοφορ-ἔω, ῥεαγ οἵἱἱ; οἵ ΒΜΥ, σι ΟΙαν οἱ ἔλαιον, ἔλεος : ἡ 

--ἥσασα ἡμῖν, ὡς θεογεώργητον χωρίον, τὴν πηγὴν τοῦ ἐλέους Χριστόν 
Μοα. ἄρον. 2(Μ.86..2854). 

ἐλαιοφόρος, οἱ-δεαγίηρ; οἵ ϑαιηατία, Οντνς. τ25(3.167Ὲ); οἵ 
ὙΠ ονν 5. οστηθ6 (2λ6ρ..17:14), 1(..}0.3.4(4.280Ὲ). 

ἐλαιωδής, ῥαυνίηρ {πὸ Ἠαΐμγο ΟΓ οἵΐ εὐκατάπρηστος γὰρ ἡδοναῖς ἡ 
νεότης, ὡς ἐλαιωδεστέρα πρὸς ἔξαψιν Τ(γνε, ΤἈεεϊ.(3.7400). 

Ἐλαιών, ὁ, Οἰϊυεὶ, ΔΙ ομΗΐ ἢ Οἰΐπιες, Ταβτ, ἀία],ο0.2(8}.6.γοβο) ; Οὐ. 
εοηαη, τη, ΔΊ τό. τ7(ρ.532.1.; Μ0.13.14200); ὁ σωτὴρ ἀνελήφθη ἀπὸ τοῦ 
ἾἜ. ἘΡΙΡΠ θη 5.τ4{Μ.43.261ΑᾺ}; 5ΕΓνεβ 85 νυ Ππ655 οὗ Ὁ γβυ β Εδβυτ- 
ΤΟΟΊΟΙ ἕστηκε μέχρι σήμερον ὁ ᾿Ε. τὸν... «ἀναβάντα τοῖς τῶν πιστῶν 
ὀφθαλμοῖς μονονουχὶ δεικνύων... πολλοὺς οὖν ἔχεις τοὺς μάρτυρας' 
ἔχεις ἀναστάσεως τὸν τόπον τοῦτον ὕνγτ, Η ἐαίεο}.14.23:; 5πεὴθ οἱ 
ν]βίοη οἵ (γ055 αἴ Ππ16 οἱ (οῃβίδητίβ᾽ νἹοίοῦν ονοῦ Μαρτιθηΐιιβ, 

εν 
ει 

110.1).4γἱορι.τοίρ.51.18; Μιο6,1Ζότο) ; 5ῖτ οἔτηοηαβίογν ᾿Ιννοκέντιον 
τὸν πρεσβύτερον τοῦ ᾽Ε. ῬΆ]}.Ἀ.. ατὲ5.44{Ρ.τ3τ.2; Μ,34.12008). 

ἐλασία, ἡ, 1. γἱάίηρ, τεηηίησ, ῬᾺΟδτρΟσηϊρτοθ (Μ.40.284}); 
Το Μαϊ, εἄγοη.2 Ρ.48(}1.07.1218); 2. ταεῖ., ἐκ ῥμ ςίοη τῶν δαιμόνων ἐ, 
ἜΡ4]} ληοη.2.6(0.2ς.25; Μ.34.το270). 

ἐλάτη, ἡ, 1. φραίμε οὗ ἀαίε, οὐ βητεῖὶ ἐποϊοβθα Ὀν 1τ, ἐχερ, (ληΐ. 
5:1 οὗ βόστρυχοι διὰ τὴν πυκνότητα παραβάλλονται ταῖς τῶν φοινίκων 
ἀ Οὐτισελοί τη (ἀπὲ, τ ττ(Μ.17.2730) ἐ., καρπός εἰσι φοινίκων ἀρσένων, 
τοῖς θήλεσιν ἐπιβαλλόμενοι, καὶ ὡρίμους γίνεσθαι παρασκευάζοντες τοὺς 
ἐκείνων καρπούς, ἐπειδὴ τοίνυν τῶν ποικίλων αὐτοῦ χαρισμάτων 

445 ἐλάττων 

ἀπολαύοντες οἱ πεπιστευκότες αὐτῷ καρποφοροῦσιν αὐτῷ τὴν εὐσέβειαν, 
ἐλάταις εἰκότως ἀπεικάζει τοὺς βοστρύχους ΤΠατ,(γέ.5:χ(2.117}); ἐδ. 
1:8{.{π48); 2. οτἶυεν βν ἐ. ... γινόμενοι [36. βόστρυχοι].. προσθήκη τοῦ 
κάλλους γίνονται τοῦ νυμφίον..«καθώς...ὁ ἀπὸ κόρακος ἐ, γενόμενος 
[3ς, 5. Ῥα}1), καὶ διὰ τοῦτο βόστρυχος τῆς θείας κεφαλῆς χρηματίσας 
ΟτιΝυ95.λόηι. 13 ἦτ Οαπι.(Ν.44.τοκός,0). 

ἐλατήρ, ὁ, τηεῖ,, 956 τοῆο ἐαρεὶς, ἐχογεῖζές, τεῖ. πάθη, ῬὨϊοΚι.ἢ.6, 
2.8(Μ.65...724Ὰ); τῶν ἀπαισίων ἐ. Μεη κε, ον. Β(ρ.192.32; Μ.113. 
88:4). 

Ἐξλαττόνως, 0. ἃ ἰόδεεν ὀχίδηϊ ὅ.. «πατὴρ.. φθάνει εἰς ἕκαστον τῶν 
ὄντων, ...ἐ, δὲ παρὰ τὸν πατέρα ὃ υἱὸς φθάνων ἐπὶ μόνα τὰ λογικά Οἱ. 
ῥντης, τ.3.π(ρ.56.:, νι]. ἐλάττων ΜΟΙ 1508); τοῦ, 11. Ομοϑὲ τὸ μὴ... 
ἔχειν. «δυνάμει καὶ δόξῃ ἐ, Θιάγτη, Τγίμ.2.6(Μ.30. ΞοΒΑ). 

ἐλατττόω, Α. ἐνρήμίοι; Ἱ, τεῖ. οα καθ᾽ ἑκάστην.. ἡμέραν 
ἁμαρτήματα....γίνεται. καὶ...ὁ θεὸς πάρεστι καὶ τὰ τῆς δίκης οὐχ 
᾿ὑστερίζει, τί οὖν παρὰ τοῦτο “-οὔται; (ὈπβίΔΡ,(6].Ογχ..6.5.10.33 
(Μ.8ς.13534}; τὰ..κτέσματα κἂν μηδέπω ὑπάρχῃ, οὐκ --οἵ τὸν ποιητήν 
ΑἸ. .47γ.1.20(Μ.26.734}; οὗ ἀϊνίπο ρῃ5 οὐκ “ποὔνται ταῖς μετοχαῖς 
Ὠϊοη. σά, η.9.τ( 1.3, οο00); 2. Ττίη., ξαβε ταὶ ὅτ. τ(Μ.6.616Ὰ) οἷϊ. 5. 
πῦρ; ὥσπερ... ἀπὸ μιᾶς δᾳδὸς ἀνάπτεται μὲν πυρὰ πολλά, τῆς δὲ πρώτης 
δᾳδὸς διὰ τὴν ἔξαψιν τῶν πολλῶν δᾳδῶν οὐκ «-οὔται τὸ φῶς, οὕτω καὶ 
ὁ λόγος προελθὼν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς δυνάμεως, οὐκ ἄλογον πεποίηκε τὸν 
γεγεννηκότα Ταῖ,ογαϊ, (ρ.6.:; Μ.6,8174); οἱ «-οὖντες τὸν μονογενῆ τοῦ 
θεοῦ υἱὸν εἰς θεὸν βλασφημοῦσι ΑἸΏ,μοντῖη Δί σΥ τ 27(}1.25.22 0}; τὰν 
υἱὸν.. ἀιδέως... «ὄντα ἐν αὐτῷ [50. τῷ πατρί],...καὶ κατ᾽ οὐδένα τρόπον 
“ποὔντα τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν (γτ.δός. τό(5..176.4}; 3. (Βχίβίο!. ; ἃ. 1ῃ 
Ββη. “ὁ Χριστός᾽, φησί [5ς, ΑΥὐΐα5], δι᾿ ἡμᾶς πέπονθεν,᾽ ἀλλ᾽ ἤδη 
φθάσας ἔγωγε εἶπον, ὡς μορφῇ σώματος ἀπεστάλη. 'ναί᾽, φησίν, ἀλλὰ 
δέος μὴ δόξωμεν κατά τι “οοῦν᾽ (οηδί,ρ. 6]. γχ.ἢ.6.53.10.32(Μ.Άς. 
13520); ΑἸΠ ἄδον,τ4(ρ.12.20; Μ.25.4400) οἷ. 5. θεοποιέω; τεῖ, [0.5:34 
οὐδὲν ἐγὼ παρὰ τοῦτο εἰς τὴν φύσιν ἠλάττωμαι τὴν ἐμήν Ομγγβίονε. 
ΟΣ τη 70.(8.434); τεῖ. Ῥ5.8:6 ὅδπα Η6Β.2:} ὁ βραχὺ παρ᾽ ἀγγέλους 
ἠλαττωμένος διὰ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος μέτρον Ονγ δ. 2 τη(ρ.38ς.ο; 
Μι}4.9610); Ὁ. τοῦ. βουίρειται αἰ βηοα]ε5, 15.48: 16. ἔστε.. «περὶ τοῦ 
ἀποστείλαντος τὸν Χριστὸν πνεύματος ἀπολογήσασθαι, οὐχ ὡς φύσει 
διαφέροντος ἀλλὰ διὰ τὴν γενομένην οἰκονομίαν τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ἐλαττωθέντος παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος Ονσ, [ο.2.1τ(6; 
Ῥιδ6.21; Μ.14.1200); ΜΙι.28:18 τὸ ἐδόθη...καὶ τὸ ὅμοια τούτοις, οὐκ 
“οἵ τὴν θεότητα τοῦ υἱοῦ, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον δείκνυσιν αὐτὸν ἀληθῶς υἱόν 
Αἰἢ..4γ.3.36(}1.26, 4000); 1,0.2: 52, ἐδ.3.53(4330}; Ῥβίτορτι, ΣΑΊΗ. 
δέγηι, πιά, τοίρ.13; Μ.26.12720); 4. ἐχερ. 70.3: 20 οὔτε ὁ Χριστὸς αὔξει, 
οὔτε ὁ ᾿Ιωάννης “-οὔται, ἀλλὰ δίκην ἑωσφόρου ὁ ᾿Ιωάννης ὑπὸ τοῦ 
νοητοῦ ἡλίον σκέπεται Ατηπιοη. 70.3:3ο(Μ.8ς5.14164); ὄντ. 70.3.τ(4. 
1608}; δεῖ.. αὐτὸν μὲν,..«ταῖς καθ᾽ ἡμέραν τῶν σημείων προσθήκαις 
ἀεὶ πρὸς τὸ μεῖζον ἀναπηδᾶν, ..«ἐμὲ δὲ “"οὔσθαι, μένοντα ἐν οἷσπερ 
ὑπάρχων ὁρῶμαι 1ν.(τδορ). 

Β, τηρά,, δέ ἰδ55 ΟΥ ἐσιθεγ ἰβαη εἰ.. «τὸ μὲν πνεῦμα...ἐν τῷ λόγῳ 
πάρεστιν...) οἱ δὲ ἄγγελοι --οῦνται τούτῳ...οὐκ ἀμφίβολον οὖν, ὅτι οὔτε 
τῶν γενητῶν, οὔτε ὅλως ἄγγελός ἐστιν...τὸ πνεῦμα Ατἢἐρ.ϑόγαρ.χ.26 
(Μ,26.5920). 

ἐλάττωμα, τό, ἀεζσει ; 1. Ἴ τη. τὸ..«γέννημα, ἐὰν μὴ ἀεὶ συνῇ τῷ 
πατρί, ἐ, τῆς τελειότητος τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἐστιν ΑἸΉ, κ΄γ.1.20(Μ.26. 
134); 2. Ὁ τβίο]. ἐπειδὴ...αὐτὸς λέγεται ὑψῶσθαι, καὶ ὅτι ὃ θεὸς 
αὐτῷ ἐχαρίσατο, καὶ νομίζουσιν οἱ αἱρετικοὶ ἐ, εἶναι ἢ πάθος τῆς τοῦ 
λόγον οὐσίας 16.1.45(1040); οὐδὲ τοῦτο [5ς. ἱἸρπογΆποο] ἐ. τοῦ λόγον 
ἐστίν, ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἧς ἐστιν ἴδιον καὶ τὸ ἀγνοεῖν ἰδ. 3,43 
(4138); ὅταν πεινάσῃ μετὰ τὸ νηστεῦσαι, τοῦ σώματος ἐ, ᾿ΛΊΗ. εν». }α. 
24{0Ρ.20; Μ.36.12774}; 3. ἴῃ Θη{|{-Ῥάραπ ἀροϊοροίίο, ππλπὶ σαηποῖ Β6 
αἀἰνίης ἐ, πολλὰ ἔχοντα Ατίβί, αροί.7.3; τεῦ, Ῥαραπ ργοάς τοῖς ἀνθρω- 
πίνοις αὐτῶν ἐ, τὰς θεοῦ ἐννοίας μὴ ἁρμόζειν αὐτοῖς διελέγξουσι ΑἸΗ. 
φεηι τ Μ.2 5,360); 4. ποτὰ]; ἃ. ἴο θὲ σοτγεοίθα ἀποταξάμενοι τοῖς ἐ, 
[1,6,. δὲ Βαρείβηι] ΓΙ. ῥᾳεά.τ 6(ρ.το9.3; Μ.8.2888); φόβος θεοῦ 
παντοίων ἐ, ψυχῆς περιγίνεται Ῥδ5.γάρ. [πι5.το.2(2.3528.; Μι31.0458); 
τὰ ἐ. ἑαυτῶν ἀναλογισάμενοι, διανύσωμεν τῷ χρόνῳ τὴν τούτων 
διόρθωσιν, τῷ μὲν παρόντι μηνὶ τοῦτο, τῷ δὲ ἐπιόντι τὸ ἕτερον Ἕ(ἢτνβ. 
μοι. 84. 5 τὴ ο.(8.407Ὲ) ; σοτγεοϊΐοῃ οἱ οἠδ᾽β ἔαι]ς τὸ μὲ αβκδα οὗ 
Οἴμουθ, 14,λοη!.30.3 1π ΗΠ εὖ.(12.2830); οἱ..«θέλοντες σωθῆναι, οὐδὲ 
προσέχουσιν ἐ. τοῦ πλησίον, ἀλλ᾽ τοῖς ἰδίοις Ἰγοτ, ἀοεί.6.6(Μ,88.16028); 
Ρ. τὸ θῈ Ῥοτπα ρδιθΏΕ]ν ἰῃ οαϑε οὗ ΟἴΠ6ΓΘ ; Βα ροπουβ, ΝΙ] χέγε. 2) 
(ΝΜ 1.70.1568); τοῦ. Μι,5:32 πάντα φέρειν κελεύει τὰ τῆς γυναικὸς ἐ, 
θαι αὐγεεί.ο(0.237.10; 4.044); δ. ἀπ σοποεα]θα συγκρύπτετε ἀλ- 
λήλων τὰ ἐ. Τ᾿. [05.17.2; (Ἤγνς, Ποτ.21.4 ἢ Η οὗ (τ5.τ000}; Ἐβαίαᾶς ον. 
4.π(Μμ.40.11128)}.ϑ 

ἐλάττων, ἰεδς; 1. Τα π, ; τεῖ. Ατίᾶπι Ἔχερϑβὶβ Οὗ 7ἴο.14:1ὸ λέγοντες 
εὐἰπῶς. «δύναται ὃ πατήρ, μείζων ὧν, ἐν τῷ υἱῷ ἐ, ὄντι χωρεῖν; ΑἸΉ. 
4ν.3.τ(Μ.26.3218)}; τοῦ. παῖηθβ λόγος ἀπ σοφία: εἰ ὀνόματα μάνον 



5 ’ 

ἐλάττωσις 
) 

ἐστὶ ταῦτα τοῦ υἱοῦ, ἄλλος αὐτὸς εἴη παρὰ ταῦτα. καὶ εἰ μὲν βελτίων 

ἐστὶ τῶν ὀνομάτων, οὐχ ὅσιον ἐκ τῶν ἐ, τὸν βελτίονα σημαίνεσθαι: εἰ δὲ 

ἐ, ἐστὶ τῶν ὀνόματων, πάντως ἔχει καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἐπὶ τὸ κάλλιον 

προσηγορίας Δ ἀδεν.το(ρ.13.20; Μ.25, 4410); προειπὼν γάρ, καὶ θεὸς 

ἣν ὁ λόγος, ἵνα μὴ νομίσῃ τις ἐ. εἶναι τὴν θεότητα τοῦ υἱοῦ, εὐθέως αὐτοῦ 

καὶ τὰ γνωριστικὰ τῆς γνησίας τίθησι θεότητος Ομ γγβ. 4.3 ἦη }0.(8. 

400); 2. (ΒΒ 50]. οὐ γὰρ ἐξ ἐλαττόνων βελτίον γέγονεν" ἀλλὰ μᾶλλον 

θεὸς ὑπάρχων τὴν δούλου μορφὴν ἔλαβε Ατἢ..4ν.1.4ο(}}.56.930} ; τεῖ, 

Μετ : 28 οὐ παρῃτήσατο διὰ τὸ ἀνθρώπινον ἑαυτοῦ εἰπεῖν ἑαυτὸν καὶ ἐ. 

τοῦ πνεύματος {δ.τ.πο(τ16Ὰ}); [ἃ.6. 5 γαρ.4.20(Μ.26.6690); τοῖ. 0. 

20:22 τοῖς δὲ μαθηταῖς τὴν θεότητα..«δεικνὺς ἑαυτοῦ, οὐκέτι δὲ ἐ. τοῦ 

πνεύματος ἑαυτόν, ἀλλὰ ἴσον σημαίνων, ἐδίδου μὲν τὸ πνεῦμα Ι4,.γ.1τ.50 

(υ168); τοῦ, ΗΠ0.1:4 οὐ μετὰ τὸ σῶμα γέγονε κρείττων τῶν ἀγγέλων, 

ἵνα μὴ τὸ πρὶν ἐ., ἢ ἴσος αὐτῶν φαίνηται ΙΔ. Πίομοττίρ. 54.πο: Μ.25. 

4060); 3. ἴῃ ἀπε -Ράρϑῃ ἈρΡΟ]ορεεῖς ; Βὰ ἢ σϑηηοῖ Ὀ6 αἴνπα ἐ. ὄντα τοῦ 

οὐρανοῦ πολύ Ατὶβί.αροῖ.6.2; ΠΟΙ ΟΔΠ ΤηοοΏ, ὈΘῚΠΡ 1655 τπᾶῃ 58ῃ, 

1.6.3; 4. ΞΏΡΕΥ]., οἱ Της, πῶς ἄν..«ἐν ἐ. μέρει γῆς φανείη...; Τιρι. “ταί. 

127.3(}.6.7732Ὰ}; πολλὴν..«τὴν θεολογίαν εἶναι καὶ ἐς [τς. Ῥδοδιιθς οὗ 

ΠΡ ΟΒΒΙὈΠΠ ν οἵ αἀσαλδῖε ΘΧΡΥΈ ΒΘ ΟᾺ] ΠιοπΑταπγείν τ 3(}[...το008)}; 

5. πραΐῖ. ας αᾶν., Ερίρῃ λαεν.30.3τ(0.376.13; Μ,41τ.4600); (Ὦγν8. 

κοι. 4.4 ἠπ τον. (10.308); (Δ, ἀοηι, 4.2 τα 2 ογ.(το.4584}. 

ἐλάττωσις, ἡ, αἰνεϊπμιίοη, Ε. Ὑτὶη., τοῦ, Ἑπιπουηίατι ΤΠΕΟΥΥ͂ τμαῖ 

Φοη 15 οἱ ἀἰδεγοηῖ παῖυγε τοι ἘΔΊΠΕΙ γίνεται αὐτοῖς ἡ τῆς ἐ. 

κατασκευὴ τῶν Μανιχαϊκῶν δογμάτων ἀρχή ΟΥΝΥ55, Εμη Τ(1 Ρ.τύ5. 

τ; Μι4ς.4040); τεῦ, 70.1 ἃ5 ργοοῦ {πᾶ| 1Ππεγ6 5 ΠῸ αἰπήπατοσ οὗ 

Οοάδῃπεδά ἰὰ Ιοροβ, Ομγυβ. λοι. 4.3 ἴῃ [0.(8.31Ὰ};, οἵ 1δ.5.3(370); 

αραίηξι Ῥηδξαπιδζοιπδομοῖ ; ΠῸ ἐ, 1ῃ οα58 οὗ Ἡ. (βοβῖ ἰτηρ] 64 ὃν 

τοτ. 2:8, Δ μον. 29.4 ἴῃ τΟογι(το.264Ὲ); 2. ΟΠ τΙβῖοὶ, τὸ ἄκτιστον... 

μήτε αὔξησιν, μήτε ἐ. ἐπιδεχόμενον ΤΑῸ Ἂροϊϊ.1.4(}1.26.τἸοοὶ); 

ἔλεγεν ἀπεστάλθαι, οὐχ ἵνα ἐ, τινα αὐτοῦ νομίσῃς εἶναι τὸ ῥῆμα, ἀλλ᾽ 

ἵνα ἐμφράξῃ τὰ ἐκείνων στόματα (Ὦγγ5.ἤοη1.39.2 ἐπ [0.(8.,228Ὰ}}; τεῖ. 

τῦοτ.11:3 ἐνταῦθα ἐπιπηδῶσιν ἡμῖν οἱ αἱρετικοὶ ἐ, τινα ἐκ τῶν εἰρη- 

μένων ἐπινοοῦντες τῷ υἱῷ 14. Πποηϊ.26.2 11 τΟὐγ(ιο.2208). ᾿ 

ἔλαφος, ὁ, ἡ, ὦδον ; 1. Οὗ ΟΠ τῖβὲ νεβρῷ...ἐλάφων ὁ νυμφίος ἀπείκα- 

σται, οὐ μόνον ὡς ἀναλίσκων τοὺς ὄφεις, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ παιδίον ἐγεννήθη 

ἡμῖν...καὶ ὅτι ἐταπείνωσεν ἑαυτόν' ἦ γὰρ ἂν “ἔ, ὑπῆρχε τελεία Οτ.(αἨἱ.5 

(ρ.ζοτ. 30; Νι.13.1670); οἵ, εαγσιιδ.. ἐπ πη οης σεν ρθη αἰφμέ ῥοϊαίον 

ἐπὶ. ««- γογείίαμ ξαϊναίον...51}..«ἐόγυμς 7μσία σρέγῶ. -.. ἐμέν βεῖὶ τρ56 

Σεγρόμίος, «οηϊγαγίας ῥονεϊπιάϊπες Πιριίαὶ, ἀν λονμε.2.1α τη (αὶ. 

(ρ.56.28; Μ.13.560) ; οἵ, (ἀνη,3(0.213.25; Νί.13,1760}; διὰ τοῦτο... 

ὡμοίωται νεβρῷ ..«ἐλάφων, ὡς πατῶν. ..«τὴν ἐναντίαν ἐνέργειαν τι Ν 85. 

λομῖ. 5 πὶ Οαμ!.(Λ1.414.86160); ΡΒ Αραμ ο(Μ.40,6ς 0); ἀπόστρεψον 

ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁμοιούμενος τῷ δόρκωνι ἢ νεβρῷ τῶν ἐ. τῇ ὀξύτητι" καὶ 

τῷ τῆς πίστεως δρόμῳ, ἐπὶ πάντα τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης διατρέχων 

ἐν ὡραίοις ποσὶ τῶν ἀποστόλων ἐφ.7τ(768); νεβρῷ.-.«.αὐτὸν ἐλάφων 

ἐοικέναι φησίν, ὡς..-συνθλάσαντα τὰς κεφαλὰς τοῦ δράκοντος... «καὶ 

δεδωκότα τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ 

σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ Τμαιςηϊ, 2102. 

62); Ουτ. Ρς.17 τ 4(}1.60.8254}; 2. οἵ ἀροβί!εβ Δ ὈγοδΟΠοτβ. οἵ 

Ομτςδπίεν ; ἴθ ἀδβοτὶ οἵ που] τηδιὶ ἄρεβ ποῖ Κπονν (οὐ ἐλάφους 

γάρ,..«ὁ κύριος καταρτισάμενος" ζῶον φιλέρημον Ἐὰ5. ΒΕ ς. 28:0 (1.22. 

2578); ὅτε..«καὶ αὐτὸς ὁ νυμφίος ἐλάφῳ παραβάλλεται, τίνας δ᾽ ἂν 

εἴποις ἐνταῦθα ἐ. ἢ τοὺς μαθητὰς καὶ ἀποστόλους ; ἔστι δὲ καὶ ὀφιο- 

κτόνον τὸ ζῶον. διδάσκει τοίνυν ὁ παρὼν λόγος, ὡς ἀπὸ τῆς ἐρημίας τοῦ 

"Ἰουδαίων ἔθνους ἔ. τινες παρῆλθον, οἱ μαθηταί Ἰά.1ς.34:15(}1.24. 

3375}: ΑΤδιον. Ρς.τ711340}1,27.1170}; ἐν ... ἐνταῦθα τοὺς..«ἀποστόλους 

ὀνομάζει, ὧν οἱ πόδες ὡραῖοι..«ὡς πατοῦντες τοὺς θανατοῦντας ὄφεις, 

καὶ ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς ἐπιβουλεύοντας Ὑμάτ (απ. 2τ0(2.64); 

14. ς.28το(1.784); Ηοοψοῃ. ΗΒ ς..11.28,18(Μ.27.7528); 8. Οὗ σοπινετίβ, 

γοῖ, 15.55:6, Τῖιτζτις μὴ μάτην ἐλάφῳ καθαρῷ ζώῳ καὶ πολεμίῳ 

τῶν ὄφεων καὶ μηδὲν βλάπτεσθαι ὑπὸ ἰοῦ αὐτῶν δυναμένῳ παραβεβλῆ- 

σθαι τοὺς πρότερον χωλοὺς καὶ διὰ ᾿Ιησοῦν ἀλλομένους ὡς ἔ. ΟΥΓΟΉΉΉΙ. 

ἐῃ Μετ ϑίρ.66.1α; ΜοΙ3.068λ); 14. εἰς.3.48(0.τ7ο.20; ἍΪ.11.8728); 

Ἐλπι5.15. 55: 5(}1.24.3400}; Ογτ.1ς.3.3(2.4748); 4. οὗ τῆς τἱρῃΐεοαβ ; 

ἃ. ἃ5 ἀδϑίσγονιηρ ΡΟΨΟΥ οἱ ξεσρεηῖ, Οὐ απ, 3(0.214.17; Μ.132.17178)}; 

Ἐπ5.Ὀς.17:33(}1.23.181.}; ΑἘ.ἐχρ.ῬὈς.17:34(Μ.27.1170}} ἔ, ... διῴα- 

λέον...γίνεται καὶ ἀπὸ τῆς φύσεως καὶ ἀπὸ τοῦ τοὺς ὄφεις κατεσθέειν... 

καὶ σὺ τοίνυν τοῦτο ποίησον" τὸν νοητὸν ὄφιν κατάφαγε- ἐδάφισον τὴν 

ἁμαρτίαν, καὶ δυνήσῃ διῴξν τὸν τοῦ θεοῦ πόθον ΟὨτνς, ἐαριη Βιλτίς, 

1384}; Ὁ. 85 5δεκίπρ ΒεΙρ 5 οὗ βρ τα] Πἴε ; τεῦ. Ῥ5,1ο3: 1 οἷ. ἐδο 

»μίο φιοΐ βείεμέίανε ἱγίη α!ς. τποηϊες ἐχεείδος ἀρΡεϊαυεγεῖ, αὐ 

εμτις ταραοσίαίονμα πμΐδες, μῖδίὶ εενμς ἐπ οίαίαν, αὐξεόηάτι, Οὐ ωηὶ.3 

(Ρ.214.:21; 1775}; τοῦ, Ῥεβιιοϑετθ ἀπὰ Ῥ5.41:2 ὄρη...τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐ, 

καί, ἐπιποθεῖ ἡ ἔ. ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. ἐπεὶ οὖν καὶ πᾶς δίκαιος 

ἐν ὑψηλοῖς ἔχει τὴν διατριβήν,...καὶ πρὸς τὰς ποτέμους πηγὰς ἀνατρέχει, 

τὰς πρώτας ἀρχὰς τῆς θεολογίας ἀναζητῶν Βα ἀονι ἴηι ̓ ς. 28(1 1210; 
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ἐλέγχω 
Μ.29.3008}; ὉΒα5. ονηοΐῃ Ρς28(..3618; Μι3ο,βο); ΔΤ, ον." )5.4112 

(Μ.37.2014); Ρχοςσ. (αηὶ.8:14(Ν1.87.1780Ὰ); 5. οἵ ΟἿ᾽ βαἰηῖβ; τοῖς 

Ῥς. 28:0, (απῖ.2:0, οἵ, ζογίε βοϑϑιθῃ εεγοΐ ἀεεὶρτ ϑαηεῖὶ φμῖσμα,...ΕΚ 

φμογμηι φοηῖτιο ( βνίσις δεεπάμηη ἐαγηθηι ἀσοοθμα τι. φμος ἐεγυος ϑοΚς 

ἀομιϊηΐ ρεγζοείος {σεἰ! εἰ ἰῤδογηι εεὶ κἰπημίμς ἴδε, Οὐ απ|.3(Ρ.214. 

τι: Ἀ1.13.1774}} ἡ ἔς ..ν καθαρὸν κατὰ τὸν νόμον, ἤδη δὲ καὶ ὀφιοκτόνον 

οὐνκαὶ τῶν τὰς ἐρήμους μεταδιωκόντων. τοιοῦτος δὲ ἦν ὁ προφητικὸς 

χορός 15. 5.41τ2(Μ.23.3694}; 6. (Ν᾽ δαββοῃθ) τριτάτη ψυχὴ δ᾽ ἔλαβεν 

ἐργαζομένην (510) νόμον, διὰ τοῦτο ἐλαῴον (516) μορφὴν περικειμένη 

ΗἸρΡρ. ἦαονις τοίρ. το. ; Μ,16.21:0Ὰ). 
ἐλαφρία, ἡ, ἐευΐίν, ἰιρ᾽ εαγίδάη5ς5, μα 5.7ερ. [μ5.4χ.2(3. 87. Μιϑι. 

10244); Μαο.Αορ.ἀον.27.8(}}.34.607}); Ογτ.Ος.26(3.400); 1518.}}], 

ἐρ}.1τ.43ο(Μ.78.4200). 
ἐλαφρίζω, ἰἰσἠϊοηι, ταεῖ., αἰϊσυϊαίε, (τ Να )ιεαγη.χ.2.1.26 5 (Μ.27. 

κ424Ὰ); Νομηίραν, [9.11:31τ(}.43.848). 
ἐλαφρός, 1. ἐϊρἠϊ, τεῖ. Μτιαι πο ἐ. ἔσται τὸ φορτίον.. «ἂν ταπεινὸς 

, γένῃ καὶ πρᾶος καὶ ἐπιεικής (Ὠγγπ5.Π0:5.38.2 1η ΜΠ. (1.4288); ἐ. ἐστιν 

ὁ ζυγὸς τοῦ Χριστοῦ" ἐπεὶ οὐ κολάζει ἡμᾶς καθάπερ ὁ νόμος (γτ, 7». 

Μίαν: οί Μ.72.4058)}; 2. εἰρηῤρίο, ὠρτμοϊΐροπι, (Οη5,. Ι͂Ρῥια.θ0.2; 

Μας.Αδο ἠορη. τ]. 5(Μ.,34.6284}; γτιεβροατι(ρ.1ι.τῦ; 57.384); 3. ἐπὲγ 

οὗ [πὸ Ψὰν ἴο μϑαγέῃ ὁ σωτὴρ...ταύτην ἐ. ... κατεσκεύασεν Ατῃ,οΡ. 

5. δϑ(ρ.296.1: Μ.26.14320). 
ἐλαφρότης, ἡ, ἐρλιποαγίείπεες, ἐγεείομ ἤγοθι καγθ ἐ., καὶ ἀγαλ- 

λιάσει θείᾳ Νας.Αορ ἠοηι.24.6(Μ.34.6650); ἐν ἀναπαύσει καὶ ἐ, 
Απμμομδϑ 6ῤ.2(ρ.437.7). 

ἐλαφρύν-ω, γεϊίφυε; οἵ ὈΪΒΠΟΡ ταςομο! Πρ βίηποσβ, (σησὶ, ἤρΡΡ. 

1.18.7; ἔδιτιζονα: τοῖν (81.515. ἑνὸς.οἁἌ ὄντος δεσπότου, δυναμένου 

βαρύνειν καὶ “-εἰν ἸΣρΙρΡΗη.ἠλαον.42.ττίρ.τ56.2ς; Μ.41,776Ὰ). 
ἐλαφρῶς, ἐρἠϊίν, Ηεττλ.Ξἦ»ι.7.6, 
Ἐἐλεακατάκαρπος, ὑξαγίηρ {μὲ [γι Οὗ Ἰπόῦον ΜΠ ΟΙΆν οἷν οἰτιο- 

δεοαγίηρ, τοῖ. ΒΜΥ͂ ἐ, τὰς ψυχὰς... ἱλαρύνουσα ΟΡ} γ.3. 520}, 
ἐλεγκτικός, 1. γεῤγουίηρ, οἵ Ῥτόρῆδβουν ψόγος ἐ. (Ἰοπιι ρωεά.τιο 

(ρ.134.29; Μ.8.3418); οἵἩ Ομ χῖβε τοργονίηρ 51, Οτ. [0.13.0(0.233.80; 

Μ.14.4120); 18.6.23(13:; Ρ.133.12; 2418}; τὸ...ἐν τῷ πυρὶ βάπτισμα 
ἐν ««. ἐστι πάσης κακίας {Βαβιδαρί.τ.3.τ(2.6400 ; Μ.31.15734)}} ὁ ἐ. [56, 
ἀπέχεται] ὑποκρίσεως Ματο. ΕΥ̓ Ορτι5ι.2.24{Μ.65.0330}: οἵ βογίρίασο 
ὁ ὃς λόγος Τμάτιση.3:8(5.86), ἸπΓΠ4],1 18ο, 4. (Μ.85.653λ}); 

2. ἀγριηιομαινε χρὴ μετεῖναι τὸ ἐ. εἶδος ἕνεκα τοῦ τὰς δόξας ἀπατηλὰς 

διακρούεσθαι τῶν σοφιστῶν [6πλ.εγ.τ.6(0.23.:0; Μ.8,7200); Οτ. 70. 

τοι24(τ6; μ.το6.26; Μ.14.2408); 3. αἱγαςηρ ἐ,. εἰς ἐπιθυμίαν ἐστὶ τὸ 
προσηνὲς τῇ ὄψει Οτ Ν γβε. πόμα. 6 τη (απ (Μ.44. 9000), 

ἐλεγκτικῶς, Ε. γεῤγουΐηρίν, ΟἸοιη, ῥασά.1.2(ρ.02.23; Μ.8.2530); 

2. ὃν ἀγρμπιεηῖ, ἰά,ςἰν δι τίρ.8ο.7; Μ.0.560Ὰ). 

ἐλεγμός, ὁ, γεῤγοαοῆ, 55. 5αί.τοιτ; ΑἸπιοη, ἐστι Μ ὃς, 

1512}; Ἔχερ. [5.27:3 ἐ. δὲ [5ς. καλεζ)] τὴν τοῦ λαοῦ παρανομίαν ΤΗ΄ι. 

1-ς.37:3(0.145.1}}} τοῦς 10. Βαρῖ. ὑπὲρ ἐλεγμοῦ ἀληθείας..«τυμπανι- 

σθείς ΤΠατ. ϑιμα,6}}.2.37(}1.00.1228.}. 

ἔλεγξις, ἡ, 1. γεργοαεῖ, Αροκ. η.τ4λ.χ; τὸ ὕδωρ τῆς ἐ, κυρίου 

Ῥχγοίευ.το(ρ.3ο) ; 2. γοζμιαιοη τῆς πλάνης ἡ ἔ. ΤΑΤῚ, Ἵροϊ τ 3(Μ.:6, 

1ο014). 
ἔλεγχος, ὁ, 1. ἐχαμηπαιοη, τοῦ. ἤπΆ} Ἰπάρειπομι ἐν καιρῷ τοῦ ἐ, 

περὶ τῶν ἁμαρτημάτων ΜΟΊΉ.γ65.τ.24{(0.248.20; Μ.41.τοῦ30); 2. ῥγουῇ, 

τοῖ, ρευβεουθοη οὗ (Πτβιίαπϑ ἡμῶν...τὸ ὄνομα ὡς ἔ. λαμβάνετε Ἰι5τ, 

ταροῖ,4.4(λ.6.333Ὰ}; οἵ ἀὐρυχηοητϑ ἔγοιη βουρίατα ρβῖ, ποσοῖ 05 πὰ 

7εν5, Ατι..4γ.1.το(}8.26.3285); ἃ ἐγιε.32.3(Δ1.25.1524}; ὧἋ5. ΠῚ]Ὸ οἱ 

θοοκα ψετίεη ὃν Πἴοπ. ΑἹ. ἴο τοΐαξο δσσαβαίίοη οἵ ποτόν, 14. [ον 

13(0.55.20; Μυ2ς. 5008) 84]. ; οἵ ῥ»τοοῦ σίνεῃ Ὦν (Ἐτῖβὲ οἵ 15 αν ην, 

ΟΠ τγβ λον. 52.3 τη [0.(δ.308Ὰ}; 3. εομοιπμαιίίοι, ἴὰ τ ὴρ5. οὗ 

Ζ, Ἰομὴὰ ὁ ἔ, τοῦ κόσμου τοῦ διαβόλου τοῦ ἀντιχρίστου 1ο9η5.Δ]. 

Δ0.1νι5.}..6.7.25.21(Ν.20.7010}; 4. γέργοοῇ; ἃ. απ ἰκίογος Ὦν 

(Ἰοά ἐλέγχου σκοπὸς ἡ τῶν ἐλεγχομένων σωτηρία (Ἰοτη. ραρί.τ ἃ 

(ρ.132.8; Μ.8.3:60) ; πάντα ποιήσωμεν εἰς τὸ «μὴ» δεηθῆναι τοιού- 

των ἐ. Ογ. [ο.6.-8(47: ρ.τ67.17; Μ.14.3008}; Ὅν. ἢ. (Ἠγιβεαη, [Π{Ὸ 

φιλεῖ. «πὼς τὸ μὴ λανθάνον δι' αἰσχύνην τῶν ἐ. ἀφίστασθαι τῶν 

ἁμαρτημάτων ΟἸοπι, ραφά.3.2(ρ.241.17; 5004); ἀφόρητον. .«ἔ, ... ὅταν 

μὴ καὶ παράκλησιν ἀναμεμιγμένην ἔχῃ (γγπ.ἤο)}.0.1 ΤῊ 21 1)η. 

(11. 7150}; τὸ... «ἀταράχως βαστάζειν τὸν..«ξι,. σημεῖόν ἐστιν, ὅτι 

ἡττώμενος ἢ ἀγνοῶν ἐνήργησεν αὐτό 50. τὸ πάθος] ἰ)ογ,Φοει. τοί Μ 88. 

1800); ἔ. πρὸς τοὺς ἐξ ἀπειρίας μὴ εἰδότας βοηθεῖν τοῖς κάμνουσι 

ἐπίστασις ϑελοῖ.21 ἴῃ 70.ΓἸ πη. 5 εαἱ. 26(}1.88.10411}; ἐὰν.. φῶς ὦμεν, 

καὶ φανεροῦν τὸ σκότος δυνάμεθα τῇ τοῦ φωτὸς ἀντιθέσει, ἕ. οὗτος ὃ 

κάλλιστος 70... τ τ2- το Μ.05.8480); ς.. τοῦ, Βοτοῦοθ τὰς 

προφητείας εἴργουσιν ἑαυτῶν τῆς ἐκκλησίας, ὑφορώμενοι δε ἔ. (Ἰοηι. 

εἰγ.7.τ6(ρ.70.6; Μ.0.5374); 5. εαἰαίορηε, ζυβ.,.ε.1 Ῥτορι.(ρ,3.7; Μ. 

22.168). 
ἐλέγχ-ω, Δ. γεῤγοῦε; 1. οἵ Οοἥ θυμῷ θεοῦ ἔστιν «αθῆναι ΟΥ̓. 70.0.58 
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(37; Ρι1ό7.14; Μ.14.3008); ὁ ἐνοικῶν εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστευόντων ἢ 
εἰς αὐτόν, καὶ διδάσκων αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ οὐκ ἔχει ἐλέγξαι ὑμᾶς Ϊ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ; Ἰ]εδγοἢ.Η, ᾿ς Ιἶϊ.03.18(}1..27.το 530); Απαν. 
(λε8.. ρος. (Δ. τοῦ.2490)); 2. οἵ Ομ τε δὲ Γεμηριδιίοη, του Κίηρσ 
θεν}, Ταβὲ ἀΐαὶ.τ2ς,.4(Μ.6.7688) ; ΟΕ ΓΕτγϑ.ἤονι.13.3 ἐμ Μ ἐ.(7.170Ὲ}; 
παντὶ σθένει ὁ τῆς ἀνθρωπότητος παιδαγωγὸς..-σώζειν ἐπιβέβληται 
τοὺς νηπίους,...«“οῶὧν (Ἰετη. ῥαδά.τ.0(0.133.30; Μ.8. 2218); τορτονίηρ 
ῬΒασίβεςβ, Οὐ, 70.6.3τ(1 5 Ρ.140.16; Μ.14.2534} 4].; 3. οὗ βουρίατα 
τὰ διὰ τοῦ θεοῦ ὑπὸ τοῦ προφητικοῦ πνεύματος --ονται Ταβε, ἀϊα..38.2 
(Μ,6.5578) α].; οὗ 8. Ῥαιυὶ τοιούτου μάρτυρος “ποντὸος τὴν τῶν ἀνθρώ- 
πων ἄνοιαν (]ἸΕτὰ ῥγοί, ο(Ρ.63.13; Μ'8. τ06Ὰ) ; προφήτου τὴν παρανομίαν 
σόοντος ΝΠ) πανν.2(}.70.6ο8Ὰ) εἴς, ; 4. γοξ, Ογίβείαπ [δ ; ἃ. ὉΠ ν 
Οὗ τεργονίηρ μεῖζον... ἀγαθὸν τὸ «θῆναι τοῦ ἐλέγξαι νομίζω, ὅσῳ 
μεῖζόν ἐστι τὸ αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ τοῦ ἄλλον ἀπαλλάξαι Μ6(Ή, 
γέ5.1τ.3ο(ρ.262,.13; Μ.41.11400}; ““ομένη.. «ἁμαρτία πολλάκις ὑπερυθριᾷ, 
καὶ ὑπονοστεῖ τρόπον τινά, πρὸς τὸ πρόσω χωρεῖν καὶ ἐπεκτείνεσθαι 
μηδαμόθεν εὑρίσκουσα: δοκοῦσα δέ πως διαλανθάνειν ἀεὶ πρὸς τὸ 
μεῖζον αἴρεται ΟΥΥ. 70.6(4. 5050) ; [4..5.2.1(2.195}}; τοὺς ἁμαρτάνοντας 
ἐνώπιον πάντων “-ε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι 10 Τί, ττό.-:ς 
(λ1.05.10134}; Ὁ. Ἰηθη ΠΟΥ οὗ τορτονίηρ᾽ οὐ λήψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι 
τινὰ ἐπὶ παραπτώματι Βανγη.το, 4; Ὀ14.4.3:; “πετε ἀλλήλους μὴ ἐν ὀργῇ, 
ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ {ῤ.τ5.1.: 1Ὁ.2.}; ζοηςί. 4 ΡΡ.7.4τι31 ὈΠγγβλονι.9.1 ἴῃ 
21 1Ρ.,(11.7158}}: τοῖ. τΤίτα, στ 20 πος δὲ οὐχ ἁπλῶς, φησίν, ἀλλὰ μετὰ 
ἀποτομίας" οὕτω γὰρ καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἕξουσι 14 μον.1.5.2 ἵπ 1 Τύίῃ. 
(11.637}0) ; [ἢι86 ΤΏΟΤΕ ΒΟΤΊΟΙΙΒ 5125 [0 [χα γθρτγονθα βῃδυρὶν, 14. ονη. 5.3 
τη ΤῊ (ττ.750Ὲ); α. οὗ πονν χτερτοοῖῦ 5Ποι]4 )6 τοοοίνθα οὐ..-μισῶν 
τοὺς “ποντας ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἀγαπῶν Οτ. ),0.32.1πί0; Ρ.450.23; Μ.14. 
7814); διὰ., .«τοῦτο..«ἐπαχθείς ἐσμεν “"οντες, ἐπειδὴ ἐκθηριούμεθα 
“όμενοι, εἰ γὰρ ἤδει ὁ ἀδελφός, ὅτι ἐλέγξας σε ἐπῃνεῖτο παρὰ σοῦ, καὶ 
αὐτὸς “οόμενος τὴν αὐτὴν ἀμοιβὴν ἀπέδωκεν ἄν δ τνβ. λον. 3.1 τη ἅς, 
9: 1(3.117Ὲ}} σημεῖόν ἐστιν ὅτι ἑκουσίως ἐνεργεῖ τις πάθος, ὅτε -«οόμενος 
“ὐπερὶ αὐτοῦ ταράσσεται Ποοτ.ἀσεί. τοί Μ.86.1800})}; οἵ τηϑδη ψῆο 
ΡταοῖῖΞε5 86] -δοσιιϑϑέϊοη τοὺς “νοντας..«ὡς εὐεργέτας ἀγαπᾷ ελοί.33 
ἴῃ 70.ΟΠτη. εαί, 25 (1.88. του 9). 

Β, ἐχαρηε τὸ πνεῦμα..-τὰ κρυπτὰ “ει βρη Ῥμτίαά,7.τ. 
Ο. ερπυῖεὶ; 1. ἸῺ σθῃ., Γυ5ε.ἀταὶ, τάτ τ Μ.6.7070); τοῦ. σοταπιδηά ἴῃ 

ὅφη.2:17 ἕνα γένηται καὶ “αθῇ...δυυ τέκτων τῆς ἁμαρτίας ἁμαρτωλός 
Με:Π.γ65.2.2(ρ.332.11; Μ.4γ.υτ65 4); ΕΧορ. ]0.8:46 τὸ δέ, ἐλέγξει 
περὶ ἁμαρτίας, τοῦτ᾽ ἔστι, πᾶσαν ἀπολογίαν αὐτῶν ἐκκόψει Ομενϑ. ἤόηῖ, 
78.2 1πι 70.(8.4598); ὄντ. 7ο.6(4.5 640); «οΓΑΥΏιοπ. 10,8: 46(Μ.8ς. 
14534); 2. οἵἨ ρΡοιβεσαοπ οἵ (τβυδηβ τοὺς μὲν ἄλλους αἰτίαν 
λαβόντας ἀδικημάτων μὴ πρότερον ἢ -- θῆναι κολάζεσθαι, ἐφ᾽ ἡμῶν δὲ 
μεῖζον ἰσχύειν τὸ ὄνομα τῶν ἐπὶ τῇ δίκῃ ἐλέγχων ΑΙΒοΠπαρ ἰορ.2.2(Μ. 
6.8930) ; [ϑἴ ταροί.4.2(}}.6.3228). 

1). {εδΐ, ΤΩ ΤΕ Υ8 ἵνα τὴν δόξαν παρ᾽ αὐτῷ κτήσωνται μείζονα, διὰ 
πολλῶν αὐτοὺς ἤλεγξε πόνων ΜεΊΒυγες, τ: ξό(ρ,31 5.1; Μ.41.11408). 

Ἐς ῥγοῦε ἐλέγξας ἴ5.. (οά Βεΐίοτε 1ης.}...ἐν. τῷ πρόσθεν χρόνῳ 
τὸ ἀδύνατον τῆς ἡμετέρας φύσεως εἰς τὸ τυχεῖν ζωῆς Πίορη.0.6; μη δ 
ἐοηθίηεε, ΒαγΉ.12.ς, 

Ἐὶ ῥγοῦυξ τΥΘΉΡ, γεξμίδ ἡ..«τοῦ ἰσχυροῦ αὐτοῦ λόγου δύναμις, δι᾽ ἧς... 
ἤλεγξε τοὺς... Φαρισαίους }ι5ι. ἀἸαϊ.το2. 5(Μ,6.7130) 4]. ; 650. οὗ φοη- 
Ταϊδτίοι. οἵ Ποχρῖϊοβ ἔτοτὰ βοτίρευτο, ΟἸε πη. 5 ἰγ.4.τ(ρ.240.3; Μ.8, 
12168}; ΑΤΠ ρεη!, 6(Μ,2:5.138); 70... β0.. 7 (Μ.04.8οδΑ). 

(α. ουεγοοηηε κἂν ἅπαντα ὁμοῦ συνέλθῃ τὰ ἐν ἀνθρώποις κακά, τὴν 
τοῦ φιλοθέου.. «ψυχὴν οὐδέποτε ἐλέγξει (ἢγν5.1.α2.3.7(1.7470). 

Με ἢ δνηηνοὲ ἄμ. 8(81.18. 
85. ἨΠΠΊΡ]6 γᾶν οἱ τείευγιπρ ἴο ΟΠΘΒΟΪΓ, 

ἐλεεινότης, ἡ, ῥίαρίς εἰαίο, ἩΠΊΞΟΥγ, 
3650); ΖἩ,, ας. (ρ.2τ8.14); 
Και Βαῤι, (0.300). 

ἐλε-έω, Α. λανε τπεγον, οἵ ἀοα; 1. ἴῃ ρθη, 20 67.1.7} ἘΤουτη υἱς. 
1.3.2; ΟἸοια, ῥγοὶ, τίρ.6.31; Μ.8,698) εἴς. ; 2, τηοράδς οὗ ΕΧΡΓΘΒΒΊΟΙ ; 
8. ὈῪ σγρατίηρ τηϑὴ ἴῃ Πΐβ. ἔπηασθ, ΔΕΒ ΐπε.3.3(Δ|.2 5. ΤοΟ18}; ἐδιχτοῖ 
(1164); Β. ΒΝ βανίῃρ Βἰπι, Οτ νέης, 3.1 ϑ(ρ.2ο8.3; Μ.11.2618); το. 
Ἰχοχη.Ὁ: τό, ἐῥ.3,τ. τϑ(Ρ.220. τοῦς, ; 2884}; ἤβῆσε ο. ττΟῸΡῊ Της., δίορη. 
9.2) ἐπεὶ δὲ πλουσίως “-εἴ ἀγαθὸς ὧν ὁ θεός... «διὰ τῆς τοῦ υἱοῦ παρουσίας 
εὐὐπνῶν, τοὺς ἐλεημένους, κυρίως τε “-εἴ ὁ κρείττων τοῦ ἐλάσσω,,... 
κρείττων δὲ ὁ θεὸς τοῦ ἀνθρώπου κατὰ πάντα, εἰ τοίνυν ὃ κρείττων τὸν 
ἥσσω “-εῖ, μόνος ἡμᾶς ὃ θεὸς ἐλεήσει ΟἸ6 11. 5 ;γ,2.τό(ρ}.151.27--152.3} 
Μ.Β,10128,0); ὁ θεὸς...»-ἦσας καὶ θέλων τιᾶσι γνωσθῆναι, ποιεῖ τὸν 
ἑαυτοῦ υἱὸν ἐνδύσασθαι σῶμα ἀνθρώπινον ΑἸῇ,.41γ».2.14(Μ..26.1768)}; 
ἀ, δηὰ Ραββίοῃ,ρ Τ7αβι,ἄΐξαὶ, τοῦ τ(Μ.6. 72); υἱὸς.. ὑπὲρ ἡμῶν 
προσενέγκας ἑαυτὸν ἠλέησεν ἡμᾶς Ατῇ..4».2.0(}}.26.1658); 3. πορί,, 
(οά Πανηρ᾽ ΠΊΘΥΟΥ ΟἿΪν Οἡ πνευματικοί, ΟτΥργίμο,.τ.8(ρ.2ο7.5; Μ. 
11.261); 4, ἢτατρ,, τοῖ, ῬΥΆΥΕΥ ΤῸ Υ σα ΘΟ Πυμθ πα, ἐἰαρ Οὐρηεὶ. 4}. 
5.6.4; κύριε τὔησον Ὀδΐοτο Το]]εοί, {1}. .]ας (ρ.166.16}; αἴτεν ΑΠο- 
Ἰυ18, 16.(Ρ,170.10). 

ΒΒ, Ρᾶβ8., γεορῖσε, ἥηὰ τπόγον, τὰ (σα; 1. ἴῃ δεη., ΖΟϊονι, ό.τό; 
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ἵνα ἐν ᾧ κλήρῳ ἠλεήθην ἐπιτύχω ΤρηΡλϊαά, 5.1; 1. ἸΚονη.0.2; ΟἸδμ. 
ῥασά.2.8(Ρ.195.9; Μ.8.4688); 2. οἱ Ὁμυτοὴ τῇ ἠλεημένῃ...ἐκκλησίᾳ 
Ἰσπ. ον, ρσόθιῃ. ; 14, ῬΑ αά τόσοι. ; 14. δερεγγηι ρτόθηι. ; ἐγὼ κατά- 
κριτος, ὑμεῖς ἠλεημένοι 1ᾶ. ΕΡή..12.1; 3, οὗ εν εὐχόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν, 
ἵνα ““ἤθητε ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ [π5τ. 1αἰ.96.3(Μ.6.7048). 

Ο. οἵ τηρῃ; Ε, μᾶνε Ρίϊν; ΟἿ. ραρϑηβ, [υβῖ. Σαῤοίὶ,2ς.3(Μ.6.368.}; 
οὖς οὐ μόνον οὐ μισοῦμεν, ἀλλ᾽. .."-οῦντες μεταθέσθαι πεῖσαι βουλόμεθα 
1Ὁ.57.τ(4150); 85. 5ρ6 018] δοτίν!ν οἵ 'βποβίϊο᾽ ἔχων..«ἔναυλον τὴν 
φωνὴν τὴν λέγουσαν, ὃν ἐγὼ πατάξω, σὺ “-ησον ΟἸοπι. δ 7.7.12{(0.53. 
10; ΜΊ,9. 5010) ; ἀἸδουββίοη οὗ γῇ ςη 5Βονπρ οἱ τν νου] θὲ ἱπορροτ- 
ἴππο, Οτιάορι. 12.5 ἴηι 78. (ρ.91.258ξ,; Μ.13.285.4.); 2. ρήτια αἰπις, 
14.5.2 τ- Βαγη.20.2:; ἴο 6 ἄοηῃς δὶ 5θογεῖ, (Ἰθηη. εἰν. 4.22(ρ. 300,1; 
Μ.8,13488); ἱπα βου τϊ παῖε], (Ὦγν5. 1. α5.2.5(1.734Ὲ}; ποΐ [ὉΓ 5αο οἱ 
Βυϊηδ ῥγαῖβο, 14, ἤορ. ὅ 5.4 τη Μ|.(7. 6 οΑ}; ροβϑίθ!ο αἶπὸ τὸ ΡΟΟΥ, 
4 απορι.8,2(1. 5164); τεῖ, ΜΙ σμθαπ5. ἐχθρόν ἐστὶ παρ᾽ αὐτοῖς τὸ 

᾽ -. ͵ - ΄ Α ΄ } " ΕΣ 3 - . Ὶ “εἶν πένητα, ἣν τοίνυν καινὴ μέμψις... ἐπινοηθὲν παρ᾽ αὐτῶν...ὁ μέν 
“ὧν κατηγορεῖτο, ὁ δὲ εὐεργετούμενος ἐτύπτετο' καὶ μᾶλλον ἤθελον 
πεινᾶν τὸν πένητα ἢ τὸν βουλόμενον “υεῖν παρέχειν ΑἸἢ.,ἢ..4γ.01(Ρ.217. 
24{Π.; Μ.25.7688). 

᾿"ἐλεημονητικός, γηεγεῖψει ; ἀδαξ, ἃ5 5 5ζ,, [ὰ σαταϊορας οἵ νίτίιος, 
10..1λ.υἱνι (05.850); -- ἘΡἢτ.3.425}0 (ἐλεημονιτικόν). 

᾿ἐλεημονικός, »πογοῖεὶ, εονηραςοίοπαὶο, Αἀαλι.ἀτα].53.4{(ρ.118.»0; 
Μοττ. 7964); “ ομι,Οἰδιη.3.56; ΟἸνιηρ. Εξεὶ, 5: Σγπτοί Μ.03.5404}; ποι, 
ἃ5 δα 5ῖ,, 58. }γ.1.0.17:2(Μ4.24.5818}.Ψ 

Ἐξλεημονιτικός, ν, ξἐλεημονητικός. 
ἐλεημοσύνη, ἡ, [- φιογεν 
Α. αἴνίηθ, ῥςς δαί.9.20; ἐδιτπ.απ; Ἔχορ, 5,22: 5 εἰ καθ᾽ ἑαυτὴν 

ὑπῆρχεν ἡ τοῦ θεοῦ κρίσις,..«ποία ἦν ἐλπίς ;...νῦν δὲ ᾿ἀγαπᾷ ἐ, καὶ 
κρίσιν.᾽ οἱονεὶ πάρεδρον ἑαυτῷ τὴν ἐ, ποιησάμενος, ...οὔτε ἡ ἐ, ἄκριτος, 
οὔτε ἡ κρίσις ἀνελεήμων. πρὸ τῆς κρίσεως οὖν ἀγαπᾷ ἐ,, καὶ μετὰ τὴν 
ἐ. ἔρχεται ἐπὶ τὴν κρίσιν Βαβ. ἀοηιῖμ Ρς, 32(1.1340.,Ε; Μ.20. 4324}; 
ΠΟΙΏΡΑΓΕα ὙΓΠῊ Πυπιδη ἐ, {-- αἰγηοσίίηρ), ΟὨτγβ ἤοηι.71.4 ἐπ ΔΗ!. 
(7.699). ᾿ 

ΒΒ, Βυμηβη, ΡΈΕΙ. αἶβὸ - αἰγριαρίοίηρ λέγω δὴ τὴν ἐ, τὴν βασιλίδα 
τῶν ἀρετῶν, τὴν ταχέως ἀνάγουσαν εἰς τὰς ἁψῖδας τῶν οὐρανῶν τοὺς 
ἀνθρώπους, τὴν συνήγορον τὴν ἀρίστην. μέγα πρᾶγμα ἐ. ... μεγάλα τὰ 
πτερὰ τῆς ἐ." τέμνει τὸν ἀέρα, παρέρχεται τὴν σελήνην... «παρατρέχει... 
τὰς ἀνωτέρας πάσας δυνάμεις, καὶ αὐτῷ παρίσταται τῷ θρόνῳ τῷ βασι- 
λικῷ ΟἸΒγν5. οεηῖ!.3.1(2.2950,0); 115 ΒΡ ΘΙΙΟΥ ΕΚ Ονεῦ κακία, ἰά ἤομι. 
1.3 ἱηιΡο.48:17(5. 5008); βλέπε πόσον ἐστὶν ἐ, ἑαυτῷ παραβάλλει ὁ 
θεὸς τὸν ἐλεήμονα ΤΠγγ5. οἶδεν, τ(1.81085); ἐ. χωρίς, ἄκαρπος ἡ ψυχή 
ὙΜαχ ἰοοιεοηῖηι. ](Μ.01.7650)); αεὶ οὗ γῖσγεγν τὸ οὖν σπεύδειν σωφρονεῖν 
τοὺς ἀδελφούς, τοῦτο πρώτη ἐ, Π ον, Οἴον:.4. 68, 

11. αρηςρίυίηρ; 
ΑΔ. ἀφῇ, ἀπά βοορςε; 1. ἴῃ ρεπ, τέχνη τίς ἐστιν ἡ ἐ,, ἐν οὐρανῷ τὸ 

ἐργαστήριον ἔχουσα (βτγε,λοηι. 52.3 ἦι ΜΙ. 533} ἐς δὲ οὐκ ἐν 
χρήμασι γίνεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν πράγμασιν ἰἸ( ἐπομ.9 5.3 ἴῃ “ε(0. 
205}})}; ον ͵ δ.2.5.4(1...}; ἢ μικρὰν ἐ, οἴει εἶναι, ψυχὴν ἀπορουμένην, 
κινδυνεύουσαν περὶ τῶν ἐσχάτων, ὑπὸ πυρώσεως συνεχομένην, δυνη- 
ϑῆναι ἀπαλλάξαι τῆς νόσου ; 1ῤ.(206Ὰ); 2. ρατί οὗ Ξογνίος οὗ (σα, οἷ. 
Ἰτεη.ἤαόγ.3.12.1(Ν. 7. 9008}; ὃς καὶ χρήματα διδούς, αἰτεῖ παρά σον 
τὴν ἐ. διὰ τῆς χειρὸς τῶν πενήτων Βαπ.λοηι. 5. )7(1 46; Μ.31,2530}; τές 
ὁ τῆς ἐ, τεχνίτης ἐστίν; ὃ τὸ πρᾶγμα καταδείξας, θεὸς δηλονότε (Ὥγνϑ, 
ἠομι.7.1.3 τη ΜΠ.(7.6004Ὰ}; τεῦ, Ἰνοιτδτο, 14. ἤν 1 4 τη ἢ οὐ.(12.124}} 
ΝΗ, ῥενῖςί.9.6(Μ.79,872}}}; οεἶ,1}.12.12(0648}; οὐδὲν οὕτως εὐφραίνει 
τὸν θεόν, ὡς ἐ, ὙΜᾺΧ.ἰσε, ον.) (Μ.01.7680). 

Β. πιορεϑϑιῖν ἀπα ᾿ππροϊίϑηοα τὰ τῆς σωτηρίας δι᾽ ἐλεημοσύνης 
ἐφόδια ὠνησώμεθα Νεςῖ. ΤἼάγ.τ8(}}.30.18368); 1}. 22(1837}}; μὴ... 
ἀμελῶμεν τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, ἀλλ᾽ ἐπιθώμεθα τῇ ἐ. (Ἡγγο ἄσμι. 
1.6 τη (οἱ (ττ.3320); πολλὴν ἐπιδειξώμεθα περὶ τὴν ἐλεημοσύνης 
σπουδήν, ἐπειδὴ μηδὲ ἑτέρως ἔστι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν 
Ια, μοη1.1.8 ἴῃ 2 ον, 4:.12(3.2660); τοῦ. Μιι25:3ς τέσσαρας ἀνάγκας 
ἐφίστησιν ἐ," τὸ ἀξιόπιστον τοῦ αἰτοῦντος, ὅτι δεσπότης ἐστὶν ὁ αἰτῶν" 
τὸ ἀναγκαῖον τῆς χρείας, ὅτι πεινᾷ" τὸ εὔκολον τῆς δόσεως, ὅτι τραφῆναι 
ζητεῖ καὶ ἄρτον αἰτεῖ μόνον...τὸ μέγεθος τῆς δωρεᾶς, ὅτι βασιλείαν ἀντὶ 
τούτων τῶν μικρῶν ἐπαγγέλλεται [4 ἤπονπ τη 1 Τῆρι, 5 το (3.326); Ποπος 
δ} 6. Ῥυδοῖίβεα αἶθὸ ὃν τε ῥοοῦ, βίποα. ποῖ φυδητεν θὰῖ τῆς 
[πτο πΈ ἢ ἰ5 πηροτγίϑμξ, [4,αηον.8.2(1. 5168}; 16. θ)νι. 5.5.4 111 στη.(4. 
526Ὲ); τεῖ. ΜΙ,2ς: τΗῖ, καὶ αἱ παρθένοι διὰ τοῦτο μόνον ἐξεβλήθησαν 
τοῦ νυμφῶνος. «ἐπειδὴ τῆς ἀπὸ ἐ, ἦσαν ἔρημοι βοηθείας, τῷ νυμφίῳ οὐ 
συνεισῆλθον Δ λσηι, 4.3 ἴῃ ΕΡλίκτισος ποῖ); ΣΟ γγθ, οἰδοριτ(ι. 8298). 

(ὰ. σοπα ]Οἢ5 οὗ τὶρῇξ αἰτηβρένιηρ ; 1. ἴννο ορίμοηβ ; 8. 5ῃου ἃ ΒῈ 
ἀοὴθ ἢ αἸἰβοσυπθπῖ, {)14.1.6; ἐ, δεῖ ποιεῖν.. «ἀλλὰ μετὰ κρίσεως 
καὶ τοῖς ἀξίοις (ἼἸετη. β΄. 53(0.225.2ς; Μ.0. 444}; 8. 58Βοι ἃ θὲ ἄοηδ 
ἰπαἸβουπαῖεὶν οὐ τοίνυν, ὅτε ἐ, ποιεῖς, μὴ βίον ἐξετάσῃς, μηδὲ 
τρόπων εὐθύνας ἀπαίτει, ἐ, γὰρ διὰ τοῦτο λέγεται, ἵνα καὶ τοῖς ἀναξίοις 
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παρέχωμεν Ομεγ5."ο»ι.2.8 ἴῃ δον. 4113(3.2160); ἃ. ,α5.5.5(1.734Ὲ}; Ὶ ἀναλίσκητε; τότε δυνήσῃ μετὰ παρρησίας διαλέγεσθαι τῷ ἀνδρὶ περὶ 

ὁ γὰρ τοὺς μονάζοντας μόνον ἐπιζητῶν, κἀκείνους μόνους εὖ ποιεῖν 

θέλων, ...καὶ λέγων, ἐὰν μὴ ἡ ἄξιος...οὐκ ὀρέγω χεῖρα, τὸ πλέον τῆς ἐ. 
ἐξεῖλε... καίτοιγε ἐ, ἐκείνη ἐστίν, ἡ εἰς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ...ἐ, γὰρ τοῦτό 

ἐστιν, οὐ τὸ τοὺς κατωρθωκότας, ἀλλὰ τὸ τοὺς πεπλημμεληκότας ἐλε- 

εἴν 1Δ.δορ!.το,4 ἴῃ Ηεὐ.(12.πτο8 0}; οἵ Απτ Μοη ἀσηενϑ( Μ.80.17328); 

2. ἴτομι τίρμς πιοϊίνοβ: ποῖ ἴτοπὶ νεϊηρίογυ, Οῃγυβιλοηι.20.6 ΤῊ 
σ(ογ (το. τ780); Ῥοτ.ἄρεί.τ4.5(Μ.88.17844}; ποῖ ἴπ οτάθυ τὸ τερείνε 

Ῥοποῆϊϑ ἔτοπι οα ἴῃ ὀχοπβηρρ, 1Ὁ.14.6(17840,}}}; οὕτως διδόντες, ὡς 

αὐτοὶ λαμβάνοντες. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐν γνώσει ἐ. 1.14.7(11858); 

3. ῬὈΓΟΠΊΡΕΙΝ ὁ ἀπαιτούμενος ἄγχεται' καὶ σὺ τὴν ἐ. εἰς τὴν αὔριον 

ἀναβάλλῃ; Βα5.μοιη.6.6(Ζ 400; Μ.31.276.)}; ἀῃά Ἰογξα}!ν, Ομ γ5. 
εἰφοηι.4(3.2 540); [4 ποναιτῃ τ ογ.11:10(3.32438) 14. λοηι.55.4 11 θη. 
(4.536Ὲ); ἐχεσ. Μιιότι, [4 ἤση 1.1 ἐνὶ Μ1.(7.245Α-Ὁ); 4. ἃος, οπς᾽5 
ταθδηβ, (4. πονι.28,4 ἴῃ ΗδΡ.(12.2628); ποῖ ἔτομι ΠΙ-ροτίθη ρϑίηβ, 14. 

πονι.73.3 τὴ 70.(8.433Ὲ). , 
Τ). εἴδει ; ἰὴ ρθη. μέγα οὖν πρᾶγμα ἐ. --- ταύτην ἀσπασώμεθα, ἧς 

, - " 3 

οὐδὲν ἴσον" ἱκανή ἐστι καὶ ἄλλας ἁμαρτίας ἐξαλεῖψαι, καὶ τὴν κρίσιν ἀπ- 
“- “-" - “.- ᾿ 3 

ἐλάσαι: σοῦ σιωπῶντος ἕστηκε, καὶ συνηγορεῖ..-τοσαῦτα ἀγαθὰ ἐκ 
τῆς ἐ. (Πτυ5.ροση1}.3.3(2.2970,0) ; ΙΔ ,λοηι.52.3 ἐς ΜΠ.(7. 5344}; θεπε- ᾿ 
βῖ5 φίνυ. ταί μεσ τπ8π τϑοθῖνοσ, ΟὨγνβ. ἰδεμι.,(3.2540); 14 ἄρνα, 
15.1 ἴῃ. ῬΊΗΠ(τ.300Ὲ); 14 ἢονι.20.2 τη {Μ|.(].262}); 14.λο»».2.0 τη 
30 ον.4:τ13(3. 2780); νεῖρεβ ουὐἱ βῖπβ, 2 θην τό,4; ἐν, ἡ πάσης ἀπηλ- 
λαγμένη ἀδικίας" αὕτη πάντα καθαρὰ ποιεῖ τ. ΝΖ. ΑΡ.ἾΜΆΣ.ἰοε. 
εοηηη 1 (ΜΟΙ γόπο) ; οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα, ὃ μὴ δύναται καθαρίσαι ἐ. 
οὐ πᾶσα ἁμαρτία κατωτέρα ταύτης ἕστηκε (Ὦγν5.ἤοηι.25.2 1 Αε. 

(9.250); οὐδὲ γὰρ οὕτως ὕδατος φύσις ἀπονίπτει κηλῖδας σώματος, 
ὡς ἐ, δύναμις ἀποσμήχει ῥύπον ψυχῆς Ἰ4.Π051.3.12 τη 2(ογ.4:13 
(3.280); 14. οθη11.3.τ(2.205Ε}; πλῦνον τὰς χεῖρας τῆς ψυχῆς τῇ ἐ. 

1}.5.2(2014}; ΤΟΒτυϑ5.εἰσεηι.τίτ.8100); αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν τῆς ἐ. ... ὅτι 

δύναται καὶ ἁμαρτίας ἀφιέναι Ὠοτἀσεὶ.τ4.6(Μ.88.17848); 5ρ᾽τίτα δ] 
Βεπεδίβ; τπᾶῖκοβ τπθη Π]τ6 ἔγα Ὁ] οἷἶνε (Ρ5.5τ:το), Βα. μεν, ς 6(ι. 
460; Μ.29.100Ὰ); γενοῦ τοῦ προφήτου δι’ ἐλεημοσύνης ἑταῖρος..«πολύχους 
βλαστάνει ὁ τῆς ἐ. καρπός. ΟτὰΝΝ υ55, αι. τί Μν46.460.); τὴν ἐ, 
κατεργασώμεϑα- τὴν ὡς ἀληθῶς οὐκ εἰς τρίτον οὐρανόν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν 
τὸν τῶν οὐρανῶν ποιητὴν ἐπαγαγοῦσαν᾽ ἐ., τὴν ὡσεὶ πυρὸς ἅρμα καὶ 

ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν συστὰν εἰσδέξηται γῆθεν ἀνάγουσαν Νεοῖ. ΓΠάν.15 

(Δ1.39.18238}; ἐν ... βασιλὶς γάρ ἐστιν ὄντως, ὁμοίους ἀνθρώπους 
ποιοῦσα θεῷ ὈὨγγβ.ἦοηι.32.2 ἴῃ. Ηοδ.(12.2080}; Ια ἡοτη.69.3 τη 0. 
(8.ατχο); ὁ κύριος τὴν ἐ. ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ πατρός, ὡς 
προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν [3886 ἐῤ.δίρ.162); 
ῬΓόβοῖνεβ ἰτοτὰ ἀδηηπαίίοη, Πτγβ. χρη ᾿5.τττ: δ(5.2828); δυνατὸν 
σωθῆναι, τὸ τῆς ἐ. κατασκευάζοντας φάρμακον 1ᾶ πον ὅ4. 5 ἐπ ΜΙ. 

(γιδ4το); ῥτοσῦσεβ τιθυοα! Ἰπᾶρε, ἰα. λοη1.5.2 ἐπι σϑη.(4.330)}} εἰ 
«ὐμαρτωλὸς ὁ τεθνηκώς ....δεῖ. «ποιεῖν τὰ δυνάμενα τινὰ παραμυθίαν 

αὐτῷ περιποιῆσαι, ἐ. καὶ προσφοράς Ἰὰ,μοηι.62.5 τη 70.(8.3140) τὸ. 

86. π(ξττ0); ὅσῳ πλειόνων γέγονεν ἁμαρτημάτων ὑπεύθυνος, τοσούτῳ 

μειζόνως αὐτῷ δεῖ τῆς ἐ. -.. δυσωπήσει τοῦτο τὸν θεόν, εἰ καὶ μὴ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ, ἀλλὰ δι᾽ αὐτὸν ἕτερος αἴτιος γίνεται τῆς ἐ. ... πολλοὶ καὶ ἐκ τῶν 
ὑφ᾽ ἑτέρων δι᾽ αὐτοὺς γεγενημένων ἐ. ἀπώναντο 16,ἠ.051.3.1.3 τ “1ε,(ο. 
τ758,0); ΣΝῚ ῥεγίςι, 6.1(Μ.70.8560) ; Πεποε ἴο θὲ ρίνεπ οὐ ὈθΠδ} οὗ 
ἀεαά, Τυβίη.ἐρ. ΤἸάν ΔίορΞ.(Ρ.68.4.; Μ.86. τοῦτ}; ΡυιπΙβηππεπε Ποτο- 
ΑΙΤΟΙ ἕο τοῖιβαὶ τὸ ρίνθ Α]πι5, ΟΒτγϑβ. α5.2.4(1.7334}; 58] νϑίοι 

πηροβϑιῦ]ς ϊβουῖ 1ἰ, 14.}0η1.23.3 ἢ [0.(8.1368}; οἴθεγ εἤξεοίβ: 
οὐτοβ ψυδίῃ, Ἐναρτι Ρολῖ,εαῤ. γαει. αὶ 63(Μ.40.12378}); πα Καθ Ποιβ65 
πητππηθ ἔτοτα ἀδίμοῃβ, Οἢγυ5.οἰδθηι.4(3.2548); ΚΕΘΡ5 ἰδιὴρ5 Ὀυγηηρ 
(ι.2ς: τ), 14.}ονη.23.3 ἴῃ 70.(8.1360); ονετοοτηθβ ἀβαίῃ, 1α ἄστη. 
5.5.4 ἴῃ Οσϑη.(4.5368); ΚοορΒ εν} νῶν, 16. ἤση. 4.5.4 10. (ἴς.(0. 

3438). 
Ἑ. ἴῃ τεϊατίου τὸ οἴμεσ νίτίπεβ δηα ροοα ννοσκβ καλὸν οὖν ἐ, ὡς 

μετάνοια ἁμαρτίας" κρείσσων νηστεία προσευχῆς, ἐ. δὲ ἀμφοτέρων 
2ΟΙονι 6.4; οἴ, μετάνοια, νηστεία; 8.55. [αϑ[1σ ἈΠ ᾿τάνοΥ, ΔΙ. 
αἱνριδίρ.40.1; Μ.28.2578); Ὀεΐτετ τπᾶπ [αβῃρ ἀπα 58]θερὶπρ ΟἹ 
στουπά, ΟΥ ΝΖ, Ρ.ἾΜαχ ἰσειεονηη (ΝΜ ο1.7650); Βυγραββθθ νἱγρτη- 
1τγ, Γμγγϑβ. εἶφοηι.3.2(2.296.,0); 4, αποηι.8.2(1.515Ὲ}; 14. ἤρηι.1.6 τῇ 
2 )ογν.4: 13(3.2650}; ἱπα!βρθηβαθ]8 ἔου ργάγοτ, ἐδ.3.1 2(280Ε--200Ὰ)}); 
πτερόν ἐστι τῆς εὐχῆς ἡ. ἐ. ... ὥσπερ γὰρ πῦρ ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔλαιον 
ἐπιστάζον, σβέννυται: οὕτως καὶ ἡ εὐχή, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἐ. ἀφανίζεται 
ϑεἰιοῖ.τό γπι 70.]πλ. 5εα], 28(Μ.88.14446,0};} 855. μακροθυμία ἀπά 
ἀμνησικακία, ἘΝΑΡΥΡοπίιαρβι,γαεί. Α 63(Μ.40.12360}; βαρθτίοῦ ἰὸ 
ΟἴΠοΥ νἱτίμεϑ, ΟἸγγϑιλον. .2 1 ΤΊ (ατ.768.,8); 14.Ε],6ὲ υἱά.τί3. 
2298). 

Ἐ. ϑυπάδυ πιοϑί βαϊτα θα ἄν Ὀβοδιιβα ἔτος ἔγομι Ὀυβίπθββ, ΟὮΥΥ 5. 
οἰοειη.3(3.252}}). 

Ο-. εἐχβοσίαϊϊοη τὸ ὑγΟ θη ποίοις δὲ ὀφθαλμοῖς ἀντιβλέψετε ἐ. 

ἀπαιτοῦσαι τοὺς ἄνδρας, ὅταν τὰ πλείονα εἰς τὴν τοῦ σώματος περιβολὴν 

ἐλεημοσύνης, ὅταν τὸν κόσμον τῶν χρυσίων ἀποθῇ ΟἾγγπ5.ἤονι, 6.3 

ζη [σ.(8.4128). 
ἐλεήμων, »ηογείζμϊ; 1. οἵ αοά, [υβι.ἀταί,1ο7.2(}.6.7254); ονι. 

ΕἸονι.2.45; ΟτΝ, υ85.δαὶ. Ξ(}1..42.124098); 50, ΟἸδιῃ, δέν. 6. τδίρ. 491. 

14; Μ.9.3410); ΤΗΙΡρ. “νιον ρ, ]διι5,ἢ, ει ς.28,12(}.20,5 130); ίοπ. 

Αὐ,δρ.8.5(Ν}.3.τορ60) ; ρΌβρεὶ ἐγέννησε φόβον ὁ νόμος, ἐ. οὗτος εἰς 

σωτηρίαν [Ἰειη.5.7.1.27(ρ.1οϑ.13; Μ.8.9218); Βαρ(ίδιη ἔστι γάρ τι ἐκεῖ 

ἀπαρχῆς ἐ., ἐπιφερόμενον τῷ ὕδατι Πονη, (Ἰόρι.1τ.261 2. νίτῖας ἀε- 

Ἰηδηᾶάθα ἔγτοπι ( μυϊβιίδπθ, 2914.3.8; 20(ἰοηη.4.3; τοῖ, Μτις:}7 ἐ. δ' 

εἶναι βούλεται οὐ μόνον τοὺς ἔλεον ποιοῦντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐθέλοντας 
ἐλεεῖν, κἂν μὴ δύνωνται (]ετα,5,7.4.6(ρ.26ς.14; Μ.8,12408); οἴ.14, ραφά. 
χ.χ2(ρ.286.2ς ; Μ.8,6724); ἀγαπᾶτε...τοὺς ἀδελφοὺς ...ἐ, ὀφθαλμοῖς 

ΟἸἰοηπ.ρ.Β:; κἂν ἄνθρωπός τις ὧν ἐ. γένηται, τῆς θείας ἀξιοῦται μακα- 

ριότητος τ γϑβ5.δεαὶ, (Μ.44.12498)}; (Ηγγβιήοηι, 4.0 ἢ. οηι,(ο. 
σϑ80) ; 650. ἔτοπη ρυθβίβ, Ρο]γο δι; [χολὴ {τ6 Ρτορμοῖβ, Πομ,. 
ΟἸδμι.2.6: ὁ ἐ, Ἰονοᾷ ὃν 4}, Ὁῇγνβιλον . τη ᾿ς.48:.17(5. 5008); 
Βοῖὴ Οοα ἀπά τηδη, ἰ4.}ον1.32.3 ἴηι ΠΗ εν.(12.3008); ἃ5 σορπιόσηει οὗ 
70. ΕΊδεῖι,, ΒορὮγ Ἡ ἐρῆρν.2(Μ.87.40008). 

κέἐλεητικῶς, γεεγείζεἶν, ΑτΉ. σα. 5. τι: 64(Μ.27.4028). 
ἘΕλενιανοί, οἱ, Ηεἰφηταημῖ, βοοῖ σοπηβοῖθα 1} ὅηπποπ Μάριιβ, 

(εἰς. αρ.Οτ εἰς. δε(ρ.ὅς,τ6; Μ.11.Σ280Ὰ). 
ἔλεος, ὃ, τό, γπόγεν, ῥτίν; 
Α. ἀεξ, (ϑίοιο) ἀποδιδόασι...τὸ δὲ ἔ. λύπην ἐπὶ ἀναξίως κακοπα- 

θοῦντι (]επι.Ξἐν.2.τό(ρ.τ51.9; Μ.8.1ο12Ὰ)}; ὁ δὲ ἔ. οὐχ ἣ τινες τῶν 
φιλοσόφων ὑπειλήφασι, λύπη ἐπ᾽ ἀλλοτρίαις συμφοραῖς, μᾶλλον δὲ 

ἀστεῖον τί ἐστιν 1δ.4.6(Ρ.265.1τ; 12408}; ὅ. ἐστι πάθος ἐπὶ τοὺς παρ᾽ 

ἀξίαν τεταπεινωμένους, παρὰ τῶν συμπαθῶς διατιϑεμένων γινόμενον 

Βδ5. μον». ἴν Ῥςιστά(1,201Ε; Μ.20.4808}); ἔστιν ὁ ἔ, ... ἑκούσιος λύπη 
ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις κακοῖς συνισταμένη...ξ, ἐστιν ἐπὶ τῶν δυσφορούντων ἐπί 
τισιν ἀνιαροῖς ἀγαπητικὴ συνδιάθεσις...ἐκφύεταί πως τῆς ἀγάπης ὁ ἔ,, 
οὐκ ἂν γενόμενος, εἰ μὴ ἐκ ταύτης. καὶ εἴ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε τὸ τοῦ 
ἐ. ἰδίωμα, ἐπίτασιν εὑρήσει τῆς ἀγαπητικῆς διαθέσεως, τῷ κατὰ τὴν 
λύπην πάθει συμμεμιγμένην Οὐ Ν γ95. δαί. 5(Μ1.44.12528,0); Τάτ. 
Μορκ.Ος.6:4-(}}.66,1610); [ο.Ὁ...7.0.2.14(}4.04.9328). 

Β. αἰνίπε; 1. ἴῃ ρεη., χΟίδηιουι; Τυβτ, ἀταί. 8. 4(Μ.6.4038}; ΟἸεηι. 
ῥτοί.το(ρ.67.19; Μ.8,2048); ἰπ ρτεοτηρβ χάρις ὑμῖν, ἔ., εἰρήνη Ιρῃ, 
δΡΊΉη.12.2; ΡΟΪγ οι Έριρτόδαι, ; ΜΙ. Ῥοϊγειρσοειη. ; ταδ 6 τηϑηὶ ἔσβε οἢ 
1αϑὶ αν, Ηδτπι. ςγ.4.2; σα] Ἔα ΤοΥτἢ ΌΚ ΤΏΔῊ 5. Ῥ απ 85, (]6 πη). 
5ἰγ.}.7(0.32.0; Μ.9. 4604); τῆογα σοηροηΐαὶ τὸ Οοα᾽β παῖαγα τΠ8ῃ 
φταῖῃ, τ. ΝαΖ.ον.τ6.14{Μ.3ς.0534}; τὸ θῈ Τηράβυγ6 Οὗ Πατηδτὶ ΠΊΘΤΟΥ, 
Ομτγϑβ. λον. 6.0.4 ἦν 0.(8.356Ὲ); 2. βοοὸρε τῷ ἐ. αὐτοῦ σκεπασθῶμεν 
ἀπὸ τῶν μελλόντων κριμάτων τῦἰεηι.28.1; ἐλέους ... σκοπὸς ἡ τῶν 
ἐλεγχομένων σωτηρία ΟἸετλ. ῥαφά,τ.8(Ρ.132.}; Μ.8. 3360); ὁ γὰρ ἔ. σον 
ἄφατος, καὶ λόγον ὑπερβαίνων... οὐ γὰρ ἁμαρτωλοὶ μόνον ἐλέῳ σώζονται, 
ἀλλὰ καὶ δίκαιοι ἐ. τειχίζονται...καὶ οἱ δίκαιοι ἐλέους χρήζουσιν, ἵνα 
καὶ ἐξ ἁμαρτωλῶν δίκαιοι γένωνται, καὶ ἵνα δίκαιοι γενόμενοι, μένωσι 
δίκαιοι: καὶ γὰρ ὁ ἀπόστολος ἐξ ἐ. ἐγένετο τοιοῦτος ΤΟῃγγπ5. ἦν. 
2.2 ἴῃ Ῥε 5ο(ς. 584,0); ὅπου γὰρ ἔ,., ἐξέτασις οὐκ ἔστιν! ὅπου ξἔ,, 
δικαστήριον οὐ κάθηται" ὅπου ἔ,, εὐθῦναι οὐκ ἀπαιτοῦνται" ὅπου ἔ. 
ἀνεξέταστος ἡ σωτηρία" ὅπου ἔ., συγχωρεῖται ἡ ἀπολογέα 1. (5850); 
3. 5ῃονῃ 68ρ. τσουρ ΟἸτίβὲ ἔ, ποιήσαντος αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς...ὅτι... 
ἔγνωμεν δι᾿ αὐτοῦ τὸν πατέρα φ(ἰθηϊ.3.1; ΟΔἸ}εα ἐλέους πηγή, ΟἸειη, 
Ῥαφά ἀγηιη.3]1(684Ἀ) ; ν ἢ ραν οἱ ἔλαιον ᾳιν., 14, ῥαᾳοά.5.8(ρ.104.25; 
4684) οἷ(. 5, ἔλαιον; τοῦ σωτῆρος..«τοῦ ποιοῦντος ἐν παντὶ τάπῳ τὸ ἐ, 
αὐτοῦ τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν ΑἸΏν πιο 8(Μ,25,928.); τοί, 
Τπο. ἐγένετο ὅπερ ἧς σύ, ἵνα γίνῃ σύ, ὅπερ οὐκ ἧς" τοῦτο ἐλέους Τ Ὦγγα. 
μοῃι.3.2 ἴῃ Ῥς. σοίς, Ξ8 0); Ἔχερ, Οβ.6:6 εἰ δὲ δή τις ἔλοιτο καὶ αὐτὸν 
εἶναι λέγειν τὸν υἱὸν τὸ ἐ. τοῦ πατρός, τὸ ὑπὲρ θυσίαν καὶ ὁλοκαυτώ- 
ματα, συνήσει καλῶς...ἐ, γὰρ. ἀληθῶς τὸ παρὰ πατρὸς ὁ Χριστός, ὡς 
ἀφαιρῶν ἁμαρτίας ντ.Ος,6ε(3.9 94,8); 4. σοπαϊ! πολ] ἀροῖ το λθ ἢ- 
οἰαϊίίοπ οὗ δν} ἀδοίτος, Ζαϊίοητό.2; Ὀδοᾶιβεα Χχἴ 15. ποῖ ἄκριτος, 
ΒαΞ.κοη! ἵν ῬΞιιτδ(α 2.1; Μ.20.4894Α); στ, Να2.ογ.16.το( Νἴ..35.0618) ; 
18.43.63(Μ.36.5898)}; 5. -- ΞαϊναῖίίΙοη μηδέποτε τὰ τῆς μοναρχίας 
προτιμήσαντες οὐπώποτε ἐ. τυχεῖν δυνηθῶσιν ἢ». ἰδ... Οἷθηι. 
ἐὑ.8. 

(, μυπιδπ οὐδενὶ γὰρ οὕτω τῶν πάντων, ὡς ἐ. θεὸς θεραπεύεται, ὄτι 
μηδὲ οἰκειότερον ἄλλο τούτον θεῷ, οὗ ἔ. καὶ ἀλήθεια προπορεύονται, καὶ 
ᾧ προσοιστέον τὸν ἔ. πρὸ τῆς κρίσεως Οτ, Να2.07,14.5(Μ.35.8648,0) ; 
εὔνοι ἅπαντες τῷ ἐλεοῦντι γινόμεθα, φυσικῶς τοῖς μετέχουσι τοῦ ἐ. τὴν 
ἀγάπην ἐντίκτοντος. οὐκοῦν ἐστιν ὁ ἔ, ..: εὐνοίας πατήρ, ἀγάπης 
ἐνέχυρον, σύνδεσμος πάσης φιλικῆς διαθέσεως τ Ν΄ γϑ5,δεαὶ, (Μ.41η. 
τ2530); Δ ῥαν.2(Μ.46.4800); (Βγνβ. λοι, δο.6 τἠπ [0.(8,3608); 5814 
το δὲ Ἰαοκίηρ ἰπ Μαηΐομπεδηβ, ἀτῃ.1..47.61(ρ.217.23; Μ.25.768.4}, 

ἑλέπολις, ἡ, σίερε ὀηρίησ, Ονγτ. [9.4.4(4.53808}} τιγοῖ., οὗἩ τη οΒ!πα- 
τἰομβ οὗ εν] ἀραϊηβέ βοὺϊ, Επι5.}.6.10.4.57(Μ.20.8728); ᾿ΧΌ ΤΙ 68, 



ἐλευθερία 

ΝΗ ἐχέγε. οί Μ.79.7028); ἐπιθυμίαι, 1514, Ὀὲ}.4ρ}.1.87(Μ.78.2444); στ. 
Αρτο  εεὶ.7.τ(ΜΜ.οϑ,10240). : 

ἐλευθερία, ἡ, 1. ῥεεάοηε; 
Α. ἀοξ. τὸ κρατεῖν τούτων [86. παθῶν] ἐ. μόνη (Ἰετη.Σγ.2.23(}.102. 

21; Μ.Β,τοοόα); ἀεῆποαᾷ 48 ρονετῖν ὈΥ ὑταῖθβ, Εριρμιόχρ. βά.0 
(Ρ.5οη.30; Μ.42.7064); ἡ δ᾽ ἐ. ἐστὶν ἡ πρὸς τὸ ἀδέσποτόν τε καὶ 
αὐτοκρατὲς ἐξομοίωσις...«πᾶσα δ᾽ ἐ, μία τίς ἐστι τῇ φύσει καὶ πρὸς 
ἑαυτὴν οἰκείως ἔχει το γ85.αηη. οἱ γες. (Μ.46.τοτ0,0}; ἀκριβὴς ἐ. τὸ 
μηδενὸς ὅλως δεῖσθαι (Πτγβ.ἦονι.80.2 τη }0.(8.477.}; Ἔχθρ. Ὁ 4].2:4 
ἐ. δὲ καλεῖ τὴν ἔξω τοῦ νόμου διαγωγήν Τάτ, αί.2:.4(3.368); 2.5: 

(3.387); ν. παρρησία. 
Ἐ. Βαπιδῃ ; 1. ἴπ ρεπ., Ταῖ.ογαΐ.7(ρ.1.14.; Μ,6.8208); αὐτεξούσιον 

δὲ τὸν πρῶτον ἄνθρωπον γεγονέναι λέγω, τουτέστιν ἐλεύθερον, ἀφ᾽ οὗ 
καὶ οἱ διάδοχοι τοῦ γένους τὴν ὁμοίαν ἐ. ἐκληρώσαντο Μεῖῃ.αγδέ!7.τό 
(ρ.186.1:1); ὈΒτγβ. ἀἦνηῖδς. ΟΠαη.2(3.4340); 2. ρεονεα ὃν ΡΟΒΒΙΡΗ ον 
οὔ ϑυάάεξῃ σπαπρθ, Οῃτνυ5, [5υὐέονΡ.τ θ(6.12Ὰ}); (Δ. λσηι.41.3 15. Αε.(0. 
4128}; 3. ἴῃ τοϊαϊίοη το (οα᾽Ξ ἰανν αἱ ἐντολαὶ οὐχὲ τὴν ἁμαρτίαν ἐκ- 
κόπτουσι..., ἀλλὰ τοὺς ὅρους τῆς δοθείσης ἡμῖν ἐ. φυλάττουσιν ΐατο. τ. 
οραδει Μ,65.902Ὰ}; ακορ. Με.18:7 ὅταν δὲ ἀνάγκην εἴπῃ, οὐ τὸ αὐὖθ- 
αἱρετὸν τῆς ἐξουσίας ἀναιρῶν, οὐδὲ τὴν ἐ, τῆς προσιρέσεως ὈὮγνΚ. ἤόμι. 
59.1 ἢμ Μ|.().5048):; οημαδηρετεά Ὀν ον}, 1.15. ἡπιθνρ.2.:(6.270). 

Ὁ. ρατῖς. Ο(Ὠτιβδη; 1. ἴῃ φϑρη., 4. ΤἼον. Ἀ, τόδ(ρ.280.17); ΑἸῃ, 
ἐρ.Α4ερ.11Ὁ.20(Μ.25.5858);2. τητουρη ΟὨτῖβτ, ΟἸβπι. ῥγοὶ, ο(ρ.63.3; Μ. 
8,.1030); οΥΚίηρ [Ὠχοῦ ἢ ΔρΡοβΊ]65, 4,7 λοι. 30(Ρ.156.16); μηδὲ 
λεγόντων ἐ, τὴν ὑπὸ ἡδονῆς δουλείαν..«ἡμεῖς γὰρ ἐ. μεμαθήκαμεν, ἣν ὁ 
κύριος ἡμᾶς ἐλευθεροῖ μόνος (]ετη, 5 ν,3.5(Ρ.216.251.; Μ.8.11486); 
μορφὴν δούλον ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἐλευθερίας τῶν δουλευσάντων τῇ 
ἁμαρτίᾳ λαβών ΟΥ.7σ.τ.231τ(37; Ρ».41.09; Μ.14.858); δε αὐτοῦ τοῦ λόγου 
καὶ ἐν αὐτῷ ἡ ἐ. Ατῇ..447γ.2.67(}}.26.2024}; 140. πιοη.26(Μ.26.8810); 
ἡ ἐ. τοῦ παντὸς ἀνθρώπον δι᾿ ἀνθρώπου ὑπάρξῃ, ἐν τῇ καινάτητι τῆς 
εἰκόνος τοῦ υἱοῦ ΤΑΤῃ. 4ο]}.1.τ4{(Μ,26.11τ170}; ΌΚ ταπβοπηΐηρ Τη8 0 
ἔτοια ον, Βαβ λον Βς.48(1.1700 ; Μ.20.4378); εχερ. 7Τ0.8: 6 ἐὰν 
ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ οὐδεὶς ἀντιλέγει λοιπόν, ἀλλὰ βεβαίαν ἔχετε τὴν 
ἐς «.. δείκνυσι καὶ ἁμαρτίας ἑαυτὸν καθαρόν, καὶ τὴν μέχρι προσηγορίας 
ἐς αἰνίττεται. ταύτην γὰρ καὶ ἄνθρωποι διδόασιν, ἐκείνην δὲ μόνος ὁ 
θεός ΟΠγγβ.λοηι. 54.2 ἰῃ 0.(8.3178); ΟΕΡΒ.(431)αεί.γ(ρ.122.τ6; Η,1. 
1620Ε}; χάρις διὰ τὴν εἰς τὸν Χριστὸν πίστιν δύο σοι ἐ. δεδώρηται, οὐ 
μόνον γὰρ τῆς ἁμαρτίας τὴν δυναστείαν κατέλυσεν, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
θανάτου τὴν τυραννίδα κατέπαυσεν ΤΠ. Κσηι.8: (3.80); Τιοπ, Ατ, δ. ἢ. 
2.3.6(}}.3.4010); 3. ἴῃ Ὀαρείθπι, «(4 Τονι. ἃ ττίρ.231τ.4, σ0η]. 
ἐλαιοθεσία) ; εἰ οὐκ ἐστὶ τέλειον τὸ βάπτισμα, ἀλλ᾽ ἐξ ἀγώνων λέγουσιν 
ἔχειν τὴν τελειότητα, μάταιος παρ᾽ ἐκείνοις ὁ τῆς ἐ, νόμος..«ἄδικον 
δὲ καὶ τὸν Χριστὸν εἰσάγουσι, τοῖς βαπτισθεῖσιν ἔργα ἐλευθερίας 
προστάξαντα, ἔτι παρὰ προαίρεσιν δεδουλωμένοις τῇ ἁμαρτίᾳ, καθὼς 
λέγουσι" καὶ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ, οὐκέτι χάρις..." εἰ δὲ χάριτι, τὸ ἔργον 
οὐκ ἔστιν ἔργον, ἀλλ᾽ ἐντολὴ τοῦ ἐλευθερώσαντος, καὶ ἔργον ἐ. καὶ 
πίατεως...ὅτι ἐντολαὶ τοῦ Χριστοῦ αἱ μετὰ τὸ βάπτισμα δεδομέναι, 
νόμος ἐλευθερίας ἐστί το, τ ορμδε. ΔΜ. δς, ο884,8); 4. οοπιταβιθα 
ΜΠ 5ανεῖν οὐ 5ϊη, (Ἂμ. Ὀγοί.τίρ.4.28; Μ.8,568); ΟΠ τνβ μον. 
58.5 τη: ΜΠ .(7.5038)}; Νοόπηραν. [ο.8,.6(Μ.43.8170); οἵ. Προτίν οἵ 
πνευματικός σοπίχαβίεα ΨΊΓΉ βίανεεν οἱ ψυχικός 1π ψα]θηΐ. ϑγυβέίσιη, 
ΟἼεσα, χε, Τἰαοί. Ξ](0.126.7; Μ.0.6850); 5. ἴῃ Βρίπυα] [16 οὐ γὰρ 
ἄλλως... ἐ, περιγίνεται ἢ διὰ τῆς ἀπαύστου., «πρὸς τὰς τῶν παθῶν ἡμῶν 
ἀντιμαχήσεις ζ Ρ ὑπομονῆς, τ ἐνστάσεως, ρα.» 4.5 !γ.2.2ο(ρ.178.14; 

Μ.8.1οόςΑ}); ἐν ἐ, μετεωροπορεῖν τὸν νοῦν, καὶ τὰ ἄνω βλέπειν Οτ. 
Νίυ85.:179.22(Μ.46.4044}; ἐΐϊ5. σοπα!οπ Ὀεϊησ ρονοτίν, Ώθγθαβ 
Τίς Β65 πα ηρΈΥ τ, Πτγβ. ἤοη!. 58.4 1 ΜΙ (7. 008,0); 6. ρετβομῆεα; 
ἘδοΠε] ἰϊ5 τγρο, Τατ θἀ1|.53:5(3.462). ὁ 

Ὦ). 45 408} }ν οὗ Ξαἰηί5, οἵ. παρρησία; οἵ ΟἿ ῥτορβμεῖβ, Οτιλονο, 
15.1 ἴῃ 76γ.(Ρ.125.20; Μ.13.4204}); οὗ πιαγίγη, Επ|5.γ5.}.7(0.923.14; 
Μ.2ο.τ4840); οἵ Τόβορ ἴῃ βϑινίοθ οἵ Ῥοερδαν, Τπάτι ῥγουϊα, 8(4. 
611). 

Ε.. οἵ εἴσῃ 1 τῆς δουλείας ἀπαλλάττομαι καὶ εἰς τὴν ἐ. ἐκλήθην 
Δ. Τλοηι. ἃ τ4:(Ρ.240.8); σήμερον τὴν ἐ. λαμβάνω 1}.τΟγ(ρ.282.2); ἐν 
τῷ καιρῷ τῆς ἀποκαταστάσεως ἁπάντων καὶ αὐτὴν τὴν κτίσιν ἐκ τῆς 
δουλείας εἰς τὴν ἐς μεταβληθήσεσθαι Δίβτοο!!. [7 .1τοὸ4 ἀρ. Ἐπι5.ε.....3.9 
(ρ.τός.28; Μ.24.τοΙ7Α). 

Ἐ᾿ δβ ἀἴνῃπε ψυλ] ιν Χριστὲ. «ὦ ἐ. ἄφραστος δουλαγωγηθεῖσα παρ᾽ 
ἡμῶν 44.70.77(0Ρ.180.18}; ἐδ. τορίρ.2ο8.5}; εἰ δὲ πᾶσα μὲν ἡ κτίσις 
συστενάζει ἐ, χάριν τῆς ἀπὸ τῆς φθορᾶς τῆς δουλείας, ὁ δὲ υἱὸς οὐκ 
ἔστι τῶν στεναΐζόντων, οὐδὲ τῶν δεομένων ἐ., ἀλλ᾽ αὐτὸς ὅ.. ἐλευθερῶν 
τὰ πάντα ΑἸΆ..4γ».2.72(}1.26.3006); οἵὗἨ ΟὙἼοβ5 48 βίρῃ οἱ {τ 01), 
Μύβεῃ, Ῥονρήτ(ρ.5ο4.231; Μ.18.4 000). 

Ο. ρΡο]τῖοα] πα το] ρίοι ; ροβιτοη οὗ ἃ ἔστε ψοιηδη διὰ τί γὰρ 
σχῆμα οὐκ ἐποίησας τῆς σῆς ἐ. 4. Τἤοηι. Δ δο(ρ.204.16); οΥ ἃ ἴτεε τηδῃ, 
Οἰορινρτ ἃ 46; Ἐογιαη ΟἸΠΖοπβηὶρ, 80ζ..δ.1.0.6(Μ.61.8840); οἵ 
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ἐλεύθερος 

αατοποπιν οὗ ἃ οἷϊν, Οἰνόη Ραδολ. ρ.181(Μ.02.4510); οὗ ἰγεράοπι οὗ 
ψΟΓΒἷρ οπαἀδηρετοά ὃν Ατίδηβ, Αἰῃ.ἢ..4γ.53(0.213.25; Μ.25.7578); 
Ἰ4.υΑπίοη.Β2(Μ.26.9608). 

Π. ςοΐηρ ἔπεα; οἵ βοι]5 ἰὴ ἢδᾶδβ, [Β65.}υφεγεὶ,δο(ρ.305.6) ; »ραρτ- 
τηςσίοη, Οσά, 4{ν.82; 80χ.}.6.1.9.}(Μ.6ὴ.885.), 
1. ἐϑογαϊίν, Βδ5.Ὁριτοβ(3.2ο10; Μ.33.5174); Οτι Ν γβ8,ἤόηιο ἴῃ 

(ἰαπί.(Μ.44.072}}. 
ΕΥ͂. ἰοοξοηδες οὗ ἐχργοβείοη, ας ἄρτι ἀροον.3.ττ(ρ.76.10). 
ν. ἐηρογίίπσηεε, τεῖ. ἙΘποιη 8 τοῦτο μὲν ὑπὸ τῆς συγγενοῦς ἐ, 

ὑφείλετο Οὐ Ν γ85. μην τ( Ρ.179.20; Μ,4.5.4240). 
ΥΙ. Ἰταγρ. εὐχὴ τῆς ἐς ῥγαγεν οὐ αὐδοίμοη Ὀεΐοτα (οι Οη, 

{ιν Νας.(Μ.36.7284). 
ἐλευθεριάξζ-, ῥὲ ἔγεε; ἴτογὴ τοβίσζαϊηϊ, τὸ (ὦ ποσὰ] ἡτοπρ τῶν 

δεσμῶν μὴ ἐώντων -"οντα χρῆσθαι ταῖς ἡδοναῖς Μετ γές.χ.3τ(ρ.266.0; 
Μα4ι.αι410); 19.1.3 2{(ρ.268.12; ττ440); α5.ἤσνηῖ,χ.τί2.1148; Μι31. 
4250); ἴο ρίνε νὰν ἴο ραβϑίοπβ, (τνβ.ἦοη3.23.2 ἴθ ΤΟ ογ.(10.2028); 
ἤτοι 5ἰπ, ἙΝΠ]Οῥεγίς!.2.2(Μ.70.8204); Δπάγιδο5. βοςδι(Μ.τοῦ. 
4128); οὗ ἀορτηᾶβ, ἔτοπιὶ μεσοῖ. οοπίαιππαιτίοι, Θορθτ, Η.0»,2,6(}. 
87.32254)}. 

ἐλευθερικός, 1. ἔγε6: ΒΌΡΕΤ])., Οὗ βεγνίοα οἵ Οοά, ΟἹθηι. 5 γ.7.1 
(ρ.32.15; Μ.0.4604Ὰ}; 2. "μακίηρ ὕγ ες, ἰἰϑενα!ηρ ; ΟΕ ΟΠ βε, ἘΜΈΕΙΗ, 
δγηινοὶ ἀμη.8(Μ.18.3680); οὗ Πἰ5. ἰδδομίηρ ἐ, παραβολῆς 1) 146. ῥενγῇ. 
Ῥχοεμι(ρ.5.17) Ῥσοῦ. 1.}. ἴοΥ εὐαγγελικῆς ; 8, ἐχεριρὲ ἤΡον ἰαχαίοη 
ζυγῶν ἐ, ΟΡΡ. ταμιακά, Ὑπάϊ.ερ.42(4.1101). 

ἐλευθέριος, ἤεε; 1. ἡ ἐ. ἡμέρα ἀαγ οὐ ἡγέσάσηι, ΟΥἨ ποδία ἄαν; οἵ 
Ἑαβίοσ 1)ὰν, Αἰῃἐρ.εμεγεὶ. 5(Ρ.174.8; Μ.25.2320); 2. τὸ ἐ, 7γὲ6 τοι, 
Τῇ. Βοβι ωη.2.2ο( ΝΜ .18,11764). 

ἐλευθεριότης, ἡ, δ εὦ τοῖἱ!, ἼἸι.Βοϑι.  Ζαη.2.4(81.18,1141Ὰ}; Δ ΚΊηρ 
ταδὶ ἴ6 πηδρε οἱ σοά, ἐῤ.2.Ξ(ττ410). 

ἐλευθερόγλωσσος, ἐγέε οἱ τρέφε, ΕΠΡΡ.ἠαεν.4.2τ(ρ.52.0; Μ.1τ6. 
40874)}. 

Ἐξλευθεροπρασία, ἡ, ἐΐεέηεε, ΟΘγας. 51.2.13. 
ἐλευθεροπρέπεια, ἡ, ἀΐςροσί θη οὗ α ἦγεθ νη, ποδτἧτιν οὗ ἐμαγαῖ- 

ἰον, ον. ΟἸορι.4.7; 1518.Ῥεὶ,}.5.332(Μ.78.15280). 
ἐλεύθερος, Α. ῥεε; 1. τεῦ. ἀγρυτηεπίβ οἵ ΡῬπθυγηδίοσηθοθοὶ αραϊηϑί 

αἰνϊηῖγ οὗ Η. (μοβὲ 'οὔτε δοῦλον᾽, φησίν, οὔτε δεσπότην, ἀλλὰ ἐ.᾿... 
τίνα οὖν λέγεις ἐ. ;.«τὸν μήτε ἄρχειν ἑτέρου δύναμιν ἔχοντα μήτε 
ἄρχεσθαι καταδεχόμενον ; ἀλλ᾽ οὔτε ἔστι τις τοιαύτη φύσις ἐν τοῖς οὖσι, 
καὶ τοῦτο ἐννοῆσαι κατὰ τοῦ πνεύματος ἀσέβεια ΒΔ5. ῥίγι 5τ(3.42Ὲ, 
430; Μ.32.τόος,τ610}; 2. τεῖ, (τ; ἃ. 85 ἴγϑε πὶ Π18 ἀἸν]ὴ8 πδίαγε, 
οἵ, 1ο.8:35, ΟἸοτη. ῥαφά. το ίριτος, 4; Μ.8.2808)}; ὃς ἐ. ὧν γέγονας 
δοῦλος καὶ πραθεὶς πολλοὺς εἰς ἐλευθερίαν εἰσήγαγες “44. οι. 30 
(ρ.τ56.15}; Ὀνγιαρῤοὶ, Τλά!, δ(ρ.129.0; 6,.2230)}; ἴτοπὶ {Π15, ΛΙΙΔ 5 
αΥριο παῖ Πα 15 ππΐα θα, ΑἸἢ..47.1.35(}},26.848); Β. 85. πιακὶπρ 
Ἰηδὴ ἔγτϑθθ; ὃν ἴπς,, ΜΟΊ. Ῥονρἦ τ(ρ.503.12; Μ.18.3970)}; ἵνα. «τὴν τρε- 
πτὴν σάρκα λαβών, τὴν μὲν ἁμαρτίαν ἐν αὐτῇ κατακρίνῃ, ἐ, δὲ αὐτὴν 
κατασκευάσῃ εἰς τὸ δύνασθαι λοιπὸν τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληροῦν ἐν 
αὐτῇ ΑἸ. «4γ.1.ςτ(Μ.26.120Ὰ}; Ὁ. Ὠ15 ἀρ ἢ ἵνα τοὺς μὲν πάντας ...ἐ. 
τῆς ἀρχαίας παραβάσεως ποιήσῃ ἰΔ,1π|.20.2(Μ.2:5.132Ὰ}; 1(δῤ. γέει. 
(ρ.295.2ο; Ν.26.14334}; Ὁ, ΕΧερ, Ῥ5.87:5. ἐν νεκροῖς κατὰ τὸ μόνος 
ἐκεῖ εἶναι ἐ, ΟΥ. 0.1.531τ(34; Ρ.30.15; Μ.14.810); ΜεΙῃ. [γ. οὗ 38:τόὸ 
(Ρ.517.8; Μ.τ8. 4050); νεκρὸς ἂν ἐ, ἦν μόνος" οὐ γὰρ εἶχεν ἁμαρτίαν τὴν 
κάτοχον αὐτὸν ποιοῦσαν θανάτῳ ΑἸἢ. 6}. 5.87: 5(Μ.27.3800); ΤΠαΐ, 
Κονιδ:14(3.81); 3. οὗ πηθῃ ἴῃ βϑῃ., τοῖ. οτἱρίῃ οἱ ἔγεβάοιη, Μϑῖῃ, 
ἀγτγιτο(ρ.186.0) οἷτ, 5. ἐλευθερία; λογικὸς μὲν ὧν [95. Αἀδπι] τὴν 
φύσιν, ἐ. δὲ τὸν λογισμόν ΤΑΤΙ, 4ροἰ,.2.6(}}.26.11414}; οἶδεν μὲν γὰρ ἐ. 
τὴν φύσιν ὁ δημιουργός" πεποίηται γὰρ οὕτως παρ' αὐτοῦ ΟγτοΙ( ΟΥ. 
ἡτ2τ(ρ.272.1ς; Μ.74.8778}; 18 ἀερεπεγαϊίοῃ δοῦλοι γεγόναμεν οἱ ἐ,, 
διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἐπράϑημεν Ταῖιογαϊ. ττ(ρ.12.14; Ν.6,8208); τὸ 
φρόνημα, ἐπὰν δέον ἄνω φέρεσθαι, τὰ κάτω ζητεῖ τοῖς τῆς σαρκὸς 
ἐνεχόμενον κακοῖς..«τὸ ἐ, κατὰ τοῦ τιμίου ἀπολωλεκός ΟΥ, [..57 10.1.6, 
(ρ.2ότ.14; Μ.17.3574}; 4. οἱ (ἢγιβιδηβ; ἃ. Ὁμυτγοι, Ὑμάϊ, σαί. 4:25 
(3.386); Ὁ. 88. ἔτεα. ἔτοτη ἀουῃϊῃίοη οὗ δῖ οὐκ ἐ. γὰρ οἱ υἱοὶ τῶν 
βασιλέων τῆς γῆς, ἐπεὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλος τῆς ἁμαρτίᾳς 
ἐστίν, ἐ. δὲ οἱ μείναντες ζἐνν τῇ ἀληθείᾳ τοῦ λόγον τοῦ θεοῦ ΟΥΓΟΉΡΉ. 
ἢ Μι.αςιττίρ.200.27; Μ.13.11210}; Ομ τγβέιονι. Σ᾿ τ Ῥἑπ αι. 
1040}; ΤΠαῖ. τον.1:22(3.207); [Ὠτουρῇ [αἢ δά Ὀαριίϑυῃ, ΟἸθτη. 
ῬΡαεά.τιδ(ρ.τοῦ.24; Μ.8,2844); Ματγο ΕΥ ορηδε(Μιδς. 9804); ἐκλήθης 
διὰ τῆς πίστεως εἰς ἐ. υἱότητα (γτ. ΤΟ Ὁ7.7:21{0.273.12; Μ.74.8774}} 88 
ἔτρο τοι δοΐμβ] δἰ οὐ γὰρ τὸ μὴ κολάζεσθαι τοῦτο ἐ. ποιεῖ σῶμα, 
ἀλλὰ τὸ ζῇν ἐν δικαιοσύνῃ διηνεκῶς ΠΥΜ 5.5 α].6,5(2.79}}); α. οἱ ἔτδε- 
ἄοται ἔτοπι Ια Ὀο 04] ροββεβϑίοη, “1, Τἀοη ἃ 44(ρ.1τ61.9); δούλους δὲ 
καὶ ἐ, 5α. νοήσεις] τοὺς ἐν τοῖς δαέμοσι προὔχοντάς τε καὶ ὑποτεταγμέ- 
νοὺς Οεσιπη, ρος: τοίρ.04) ΞΞ Ατεῖῃ ρος. τϑ(Μ.1οό.ὅο1.4); ἅ. οἵ 
ΤΙ γ 5 ἐκεῖνοι [5ς. 55, ῬεΐοΓ ἈΠ Ῥ80}] μὲν ἐ., ἐγὼ δὲ μέχρι νῦν 
δοῦλος, ἀλλ᾽ ἐὰν πάθω,.. ἀναστήσομαι. ..ἐ, Ἰσπι. οη.4.3; 5. οὗ Βυμπᾶαν 



ἐλευθεροστομία 

85 ἐ. ἡμέρα (σδηρτερ.(Η,1. 531Ὰ}); 6. 45 βυθϑε. ἡ ἐ. τνϊάονν, Βδ5.6}. 
120.21(3.202Ε; Μ.32.721Α}; 116, Οῆτψβ,λομι. 17.2 τη Ἐρλν(ατ.12 58); 
16. .ἀοηῖ.5.3 τὴ ΣΤ μεδς.(ττ.4630); ῬᾺ]1.}}. 1 απι5.37(0.112.10; Μ,34. 
11868); δ. 6δ(ρ.162.12; 12188); ἔχθεα τγοπιαη, [0.ΜΌβοῃ ῥγαϊ τϑο( Ν. 
87.30688); ὁ ἐ. ἔτες τηδῃ, ἐ.203(3003λ). 

Β. ῥοίά, εοηπάση τὰ ἐξαίρετα τῶν προφητῶν, τὸ ἐ. αὐτῶν, κτλ. 
Οτιλοῦι 1.5.1 τῇ 6γ.{0Ρ.125.17; Μ.13,42904}; ἐ, ὀφθαλμοῖς καὶ ὑψηλῷ 
προσώπῳ κατάδεξαι τὴν ὁμολογίαν [50. τοῦ ἐσταυρωμένου] (ῃγγϑ. πον. 
2,6 τη. ἤορμι.(0.444Ὲ). 

ἐλευθεροστομία, ἡ, ἡγεεάοηη οὗ φροθεΐ, σουρὶεα ψι ἢ παρρησία: 
τῶν μετὰ παρρησίας καὶ ἐ, ὁμολογούντων αὐτὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ΤΙ άν τη. 
ΤΉ. 3.ο(Μ.30.85314); ΟὨγγβ,λοηι. 62. ς τη Οδην (4. 5090Ὰ}; τα βονιΐῃ 
σαὶ.2:1τ(3.3659); τεῖ, ΟὮγνβ. ἐν ... ἀμέτρως ἐκέχρητο ϑοοτ.ἦ.6.6.3.14 
(Λ{.6γ.6698}. 

ἐλευθερ-όω, «εἰ ὅγε; 1. γεῖ, Ἡ. σμβοβι: ἀρβὲ, Ῥηςυπηδιοϊηδομοὶ 
ποῦ' τοίνυν φέροντες αὐτὸ τάξομεν, μετὰ τῆς κτίσεως; ἀλλ᾽ ἡ κτίσις 
πᾶσα δουλεύει" τὸ δὲ πνεῦμα «οοἴ Βα5. Ρ΄γ.55(5.47Ε; Μ.32.1728};; 6.20 
(24ς; Μ.1204);2. οἵ Ομ τίβε ; ἃ. Ἰὴ Ὠἰβ οὐνῃ ρεβοῃ, οἔ, 1ο.8: 6 ἔδειξεν 
ἀληθῶς ὁ υἱὸς ὃ --ὦσας, ὡς οὔκ ἐστι κτίσμα Α1ἢ..1»ν,2.67(}1.26. 280) ; 
οἱ διὰ τιμὴν προσποιούμενοι [56. Ναβιίοτίαηκ), τῆς συνθέσεως --οὖν 
τὸ θεῖον Τιδοπι. Η. Δ᾽ ἐφέςτι τοί Μ.86.1440}) ; Ὁ. ἃ5 βεξεἰπρ' τπαν ΚΙ ΠΩ͂ ἔτοα 
ὅ.. συμπαθὴς θεὸς αὐτὸς ἠλευθέρωσεν τὴν σάρκα τῆς φθορᾶς (Ἰ]εῖη. 
ῥαφά.3.τ(0.237.1} Μ.8. 5574}; ΜΉ γ65.2.8(ρ.343.15.; Μι18.3οςο); θεὸς 
ὧν γέγονεν ἄνθρωπος δι᾽ ἡμᾶς...ἵνα “-ὥσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς δυναστείας τοῦ 
διαβόλον ΑἸῃυἱνρ.3(Ρ.38,21; Μ.28,2:60); ἰ4,,4γ.1.418(}1.26.1128); 
ἐκρατήθη σαρκί, ἵνα καὶ ἡ σὰρξ διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀτρέπτου ἑνώσεως 
“-ωοὐῇ τοῦ θανάτου (]. νχ.}.6.5.τ0.5 (ΜᾺ 8, 12800); 1)οχ.ἀοεί, 1.4 
(λ1.88,16218}; 83. οἵ (γε σμῖτν ; 8. ἴπ ρθη, ὁ νόμος αὐτοῦ [86. τοῦ 
Χριστοῦ)... .«τὸ ἑκούσιον «-ὥὦσας εἰς πίστιν Οἴσαν, ραφά,5.τ(ρ.284.5 ; 
Μ.8.6558}; (οηβίρ,Ος]} ΟγΣ.ἢ.6.2.7.28}}.85.1241τ4}; Ατηπίοι. 7. 
8:32 (Μ 8ς. 1452}; τοῦ, 10.8:22 ἡ ἀλήθεια -α ὦσει ὑμᾶς-...τίνος “υώσει; 
«ἁμαρτημάτων ὈΠγνΒ. ΠΟ. 54.1 τη 70.(8.3150); Ὁ. γεῖ, Ὀβρείβῃι εἰ 
δὲ βαπτισθέντες οὐκ ἐλευθερώθημεν ἀπὸ τῆς πατρικῆς ἁμαρτίας, 
δηλονότι οὐδὲ τὰ τῆς ἐλευθερίας ἔργα ποιεῖν δυνάμεθα- εἰ δὲ δυνάμεθα 
ποιεῖν αὐτά, φανερὸν μέν, ὅτι μυστικῶς τῆς κατὰ τὴν ἁμαρτίαν 
δουλείας ἠλευθερώθημεν...““οὔσθαι μὲν χάριτι Χριστοῦ Ματγς. ΕΥ. 
οριϑε. 4(Μ.65.0880,0); εἰ ἠλευθερώθημεν ἐν τῷ βαπτίσματι, διὰ τί οὐκ 
οἴδαμεν τὸν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας ;...-"οὔῦται μὲν ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν 
δωρεὰν τοῦ Χριστοῦ. κατὰ δὲ τὸ ἴδιον θέλημα, ὅπου ἀγαπᾷ, ἐκεῖ 
ἐμμένει, κἂν βεβάπτισται, διὰ τὸ αὐτεξούσιον 1τ.(ο80.,8); α. ἴῃ ῬΥαΟ- 
τῖοε οἱ Ομ χβίδη 1116, οἵ ἱριῃιοβεο᾽ τοῦ γὰρ ἐμπαθοῦς παντὸς περιτμη- 
θέντος..«ἠλευθερωμένῳ εἰς υἱοθεσίαν (Ἰ61Ὲ.εεἰ, 3 τ(ρ.146.5:; Μ,0.7164Ὰ); 
Ἰά,οἱγ.3,4(0.214.28; Μοδιγτ 440); ἴῃ ἀδϑίῃ τὸ δὲ ἀποθανεῖν καὶ χωρι- 
σθῆναι τοῦ σώματος ““ωθῆναι Νίρε γος. τ, 7(0.510.14; Μ.41.11538}; 
4. ((ἀὐροογαίδη) οἵ 500]5 δέίου ἤπαὶ {χα ηϑπηργαιίίοη γἤδη 8} 9ἴἢ 
Ὧδ5 Ὀδει αἰοποα [ῸΥ ὅταν δὲ μηδὲν λείπῃ, τότε...«υωθεῖσαν ἀπαλ- 
λαγῆναι πρὸς τὸν ὑπεράνω...θεόν Ηἱρρ,ἤαεν.7.32(0.2πὸ.4: Μι16. 
33308); ΒοΙη6. 501}}5 δείηρ τοϊδαβοα τσ πῃοιε Βείπσ ἱποατηδίε, ἐῤ. 
(0.22ο.8 ; 33208); 5. οἱ ἔχρϑίηρ οἵ βανοβ Ὀγ (οηβί. ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῶν 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις “υουμένων ὅοχ.ἦι.6.1.0.0(Ν1.6).8840). 

ἐλευθερωτής, ὁ, ἀεἰήυογον; 1. τῷ πάντων ἐλευθερωτῇ θεῷ (οπϑῖ, 
. 8Ρ 135,0. .2.30(Ρ.54.12 ; Μ,2ο,Τοῦ00) ; ἔτότη 5 δἴς,, ϑεγαρ. σε. 5.1: 
2. οὗ (Πυ]ἐῖ ἐ, πάσης. ..κτέσεως ΑἸΠ.ῤ. Αἀεἰρ]..4(.26.1ο77Ὰ}; {Β 45. 
Ἰςιττάίτ 4588 ; Μ.30.3048) ὕ ἐς αὐτὸν οἱ προφῆται προὔλεγον (γνβ, ἤοτη, 
6.4 1 }11.(7.93Ὰ};} τεῖ, Μετ,)ες πολλάκις ὁ πατὴρ υἱὸν ἀπεκάλει τὸν 
υἱόν,..«διὰ τοὺς δουλαγωγοῦντας τὸν ἐ, το πειδαρὶ.,.8(}1.88,18808); 
5ΟΡὮΥ ΕΠ πῖνιΟγν. οἱ [0.34(Ν1.87. 5401}; 5 ἠδ ἔνουου ἔγοτα 8}} ον] 
ΔΗ ρου οσΠΟὴ ὁ ἐ, τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἐκ τῆς τῶν πολλῶν δουλείας 
Δ Τλον. ἃ. τλ2(ρ.240.1); ὁ τοῦ νόμου ἐ. ἘΜ ΟΓΠ, ϑγηιεὶ ἀπη.5(},:8, 
3538). 

ἔλευσις, ἡ, σάνεη!; αἱ ἴῃς, ἡ γὰρ ἔ. τοῦ κυρίου πᾶσα διὰ τὸν 
ἄνθρωπον γεγένηται, τὸν τεθανατωμένον ἐν τάφῳ... «ἁμαρτίας... ἵνα... 
νῦν ἀναστήσῃ καὶ ξωοποιήσῃ τὸν ἄνθρωπον Μᾶς, Αορ ἤοηι.534.2(Μ.Ψ4. 
7454}; 1δ.5.4(4600}) ; τὴν φανέρωσιν...ἔ, καλεῖ Ατηϊηοῃ. 7σ.ττττ,12(Μ. 
85.132078); ΡΓΟΡἢ 5164 ἴῃ ΟἿ᾽, σαίρηι.τη.α; Ῥοῖνγο.:ρ.6.3: εἰ ὁ πονηρὸς 
τὸν νόμον ἔγραψεν, ὁ ἀφεγγὴς ἐκεῖνος, καθόλου... σκότος ὥν, πῶς 
ἤδει ἔ, ᾿Ιησοῦ; ϑεταρ. απ, λοίρ.58; Μοτϑ,τ2210); Ἐρίρῃ λαον.21.Ὲ 
(ρ.244.0; Μι4τιο3 4}; γον Βαδεῖ,ρ.τ47(Μ.02.3648}; αὖ βροοπᾷ 
ΘΟΠΊΪ Πρ ἐν τῇ ἐ. αὐτοῦ καὶ ἐπιφανείᾳ τῇ ὑστέρᾳ, οὐκ ἔχει τις λόγον 
ἀπολογίας Α΄. Τίοηι, Δ 28(ρ.145.}}; Σ ρος. [6.τ(ρ.71}} ρἱατ., οὗ Βοῖῃ 
τανδηῖβ, ἰτϑηλάθντιτο,τ(Μ.7.5404). 

Ἐἐλεφαντία, ἡ, εἰεῤῥαμείαςῖς, ΟἾγνβ..δίασ.3.13(1.2530} Ῥϑτῃ. 1.1. 
ἴογ ἐλέφαντι, οἵ.14 ἤορῖ.2 5. 5 1. ἄορι (ο.707Ὲ, ν.1]. ἐλεφαντίᾳ). 

Ἐἐλεφαντοκόλλητος, ἑπίατ τοί; ἴσονν, ΟἸοιη. ῥαεά.2.3(0.τ78.1ο; 
Μ.8,4324). 

450 ἕλκω 

πνευματικώτατον τυγχάνει...καὶ ποικέλων σχημάτων τύπους ἀποτελεῖ 
ὁ δράκων ἐ. {|ζυπτιἠεα, (Μ.18.γ7450); οἵ σομδιίγυοσίίομ οὗ οἂγ ἡ ἀκοή, 
οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας ἤνοικται, ἀλλ᾽ ἐ. τῷ πόρῳ τῶν ἐν τῷ ἀέρι ψόφων 
ἀντιλαμβάνεται, σοφίας καὶ τοῦτο... .ὦστε τὴν μὲν φωνὴν ἀκωλύτως 
διζέναι..«περικλωμένην ταῖς σκολιότησι, μηδὲν δὲ τῶν ἔξωθεν παρεμ- 
πιπτόντων κώλυμα εἶναι δύνασθαι τῇ αἰσθήσει Βα 5.ἀομι.3.8(3,24; Μ. 
31.217} ἜΧχθρ. ΖΦ ορό:8 ἐ, γὰρ ἐχρῆν εἶναι τὴν ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ: 
ἄνοδον τῆς ἕλικος ἀναβάσει τὸν ἰσαίτατον κύκλον μιμουμένης ΟΥ. 70. 
το. Δ4ο(24; Ρ.218.3:; Μ.14.32850); ἃ5 τηοάς οἱ ἀἸνίηθ πιονθιηοηΐ (δε- 
ἔνε εὐθύ δπα κατὰ κύκλον) τὸ δὲ ἔ, τὴν σταθερὰν πράοδον καὶ τὴν 
γόνιμον στάσιν [)]οη Δτ, Δ, η.0.0(Ν.2.01 60}, ν. κύκλος. 

ἑλικοειδῶς, «ρίγαϊΐν, οὐφμεῖν, οἵ ἀπιροῖς ππονθιῖθας {(Ὀοΐννθοι, 
κυκλικῶς, 1.8. 'π ἀπο ἢ (οα, απ κατ᾽ εὐθεῖαν, 1.6. οτος οἱ 
ἸΟΥΘΥ 1π|6 ρθη) 685) κινεῖσθαι μὲν οὗ θεῖοι λέγονται νόες...ἐ. δέ, ὅτι 
καὶ προνοοῦντες τῶν καταδεεστέρων, ἀνεκφοιτήτως μένουσιν ἐν ταὐτό- 
τητι περὶ τὸ τῆς ταὐτότητος αἴτιον καλὸν καὶ ἀγαθόν, ἀκαταλήκτων 
περιχορεύοντες ἰ)]οη. Ατ.α,5.4.8(}1.3.7040); οἵ 5ομ]5, 2.4.9 (7ο5Ὰ} 
ΟΙζ. 5. ψυχή. 

ἐλιξόπορος, 
21448). 

ἘἙλισσαϊκός, οὐ Εἰΐεμα, Οεο. ΑἸ λγγνς.67(0..240,41). 
Ἐξλκάς, ἡ, ΑΥΔΌ Δ οοἰπ, 1]. «4γει (0.8), 
ἘΈἙλκεσαῖοι, οἵ, δ ελεξαί65, βοςῖ Βαβὶπρ το μ]ηρ ἈΒοῖ [ογρῖνο- 

Π655 Οὐ Ῥοβι Ραρ ]5Π18] Ξίηβ Ὀγ πὸὺνν Κίπα οὐ ᾿Βαρείβην᾽ οἡ ἃ ΒΟΟΚ οἱ 
ΘΠΡΈΪΟ γον βι]οη5. Ὀραγίηρ πειλα οἵ 1] Ποχαὶ, Εριρῃ γος (0.100. 
21; Μ.41τ.1054); Ιά,λαον.30.3(0.326.2; Μ.41τ.4004); Τπαιάαον.2.7(4. 
332); οπποοίοα ΨΙΠ Ζαμψαῖοι ιν, ΕΡΙΡΗ ἐαθν. 53.1{(ρ.314.55: Θοολ); 
οΟΙΗΙρρ.λαον.ο. τ], 

ἘἙλκεσαΐται, οἱ, --- [οτερ., ΟΥΑΡ Ει5,..6.6.28(}1.20.6ς6 04); Επ5, 
10. (5970). 

ἑλκηθμός, ὁ, . ῥεῖηρ ἀγαρρει ἀπὸ τῶν θηρίων ἐ, 1}. ρα Δ}.1 15, 
ἦι. 5.1.38(}1.20.4244); ΟΒτυβ. λον. 6 ἐμ Δ1|.(7.1308}; 2, ποῖ,, δεῖν 
ἄἀγαιρη, οἵ τε] Ἰοη5ῃρ δύνει ΠᾺΤΠΟΥ ἀπ ὅοη πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει, 
φησίν [56. Τπ|η.}, ἡ τοῦ νέοῦ κυριεύουσα οὐσέα τὴν τοῦ ὄντος ἔννοιαν. 
τί βούλεται αὐτῷ ὁ ἑ, τοῦ ὄντος ...; εἰ μὲν γὰρ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ἕλκειν 
φησὶ τὸν πατέρα, περιττὸς οὗτος ὁ ἑ, ΟτΥΝ γβ85. ἔμη ατί(ς 09».240.1,13; 
Μ.45.8ς34). 

Ἐξλκογένητος, Ὁ ὑγεά ἤγορι ὩΐτοΥΣ ΟΥ̓εογγμρίίομ, ἀπαρλ. 1.1} 

(Ρ.444). 
ἑλκτικός, 1, ἀγωιρίηρ, αἰγασίίην ἑλκτικαῖς ἡδονῶν περιαγωγαῖς 

Μετῇ.γε5.2.1(0.320.2; Μ.41.1τ610}; πρὸς ἡδονὰς ὧν ἑλκτικός ἐῤ.3.0. 
(ρ.340.τ6; 1173}; ἑ. τῆς ἐν τῷ βάθει νοτίδος...ἡ συκῇ αΥΝ 95, ἤσηι, 5 
τη (απ. (Μ.44.8120}; Μδο Μέρη. ροῦν. 4.17(0.102.10); παντὸς ἕλκτι- 
κὴν εἶναι τοῦ ὑποκειμένου τὴν τοῦ πυρὸς δύναμιν, -.. τὸν θεὸν..«ἐ, καὶ. 
αὐτὸν εἶναι.. «πάντων τῶν βουλομένων τοῖς αὐτοῦ πείθεσθαι νόμοις 
Μαχιρ. 3ο(Μ.01.6248); 2. ἀγαιυΐηρ τη, ἰαδτηρ ἐπ; οἵ Τοοα ᾿πΐο {πὸ 

μυϊείΐηρ, τηϊογπσίμῖης, απ]. 81], δορῪνοσ4(Μ.80, 

Ι ϑυϑβίεπι, Νειποβιαί, πον. 23(}],40.6034) εἷϊ. 5. ἀλλοεωτικός : Πϑοπτ.Β. 
Νεβὶ. εἰ Εωϊ (1 .86,1296}) ; {10.12).ἐὐν}.3(Μι05.4004}. 

Ῥξλκτικῶς, ν τῶν ὁ αἰϊγαείτομ, (60. ΡΙ5ισοπαν. τ (}1.02.17408). 
ἕλκυσις, ἡ, ἀἐγαιοίηρ, γεϊάϊηρ, ϑορῆτ. ΠΠ.οριενη.(Μ.87.3170Ὰ}. 
ἕλκυσμα, τό, ἀγατοῖνς, οἵ ρμοιρῃϊηρ εἰλιπόδων ἑλκύσμασι {τι ΟΥΡῚΪ 

ἐεἰ.4..33 ἀρ. ομβῖ.0»7.5.ς.2ο(ρ.18ς.0; Μ.,20.12078). 
ἕλκυσμός, ὁ, ἀγαιοίηρ, ἀγαρρτίηρ; ἴοτια οὗ τοσέαγε, ΟμΥγ δ. ἀση, 

61.323 1. Μ|(7.6148)}; ΜΟΤΜάοΙ.α 34{(0.82.26). 
ἑξἑλκύστρια, ἡ, ογιδ τῶὴο ἀγατος ΟΥ εἠιεάς Ὀ]οο, οἵ βυπάρύρις ἀλ- 

λοτρίων αἱμάτων ἐ. Τ,εοπς. Βηοξορεμ (Μ 86. τορ20). 
ἕλκτω, ἑλκύτ-ω, Α. ἄγατο; 1. τεῖ. Οσα αἰτγαοί ηρ θη ἰοὸ ΠΗ 561 . 

8. ἴῃ βσξη, οὔτε διὰ φόβον οὔτε διὰ ἡδονὰς ἐπὶ τὴν γνῶσιν ἵεται"... 
ἀγάπῃ δὲ τοῦ ὄντως ὄντος ἐραστοῦ «-όμενος 56. {πὸ ᾿μποδίο Ἵ (Ἴοῖ.. 
δ'γ.4.22(ρ.312.25; ΜΒ, τ250Α) ; τῷ ἁγίῳ πνεύματι “-ὄμενοι οἷ... .ἐνάρετοι 
1δ.7.2(ρ.8.24; Μ.0.4134}); εἷλκεν γὰρ αὐτὸν.,.θείῳ σὺν πνεύματι φύσις 
ἀγαθὴ πρὸς τὸν εὐσεβῆ... βίον Ἰλυδυυ,(ὐ,1.12(ρ.1.4.28., Μ.20.0250}; ὁ 
σωτήρ, “των εἰς εὐσέβειαν ΑἸ. 16.31.2 (1.25, 1408} τοῖς 70.15:2 πῶς; 
οὖν φησιν, ὅτι ὁ πατὴρ “-εἰ; ὅτι υἱοῦ ποντος, πατὴρ “-εἰ, ἑλκύσω δέ, 
φησίν, ἅτε ὑπὸ τυράννου κατεχομένους (ῇῃγνγδ,ιλονι.77.5 ἐπ 70.(8. 
4030}; τοῦ, 70.12:32 δείκνυσιν οὖν ἑαυτὸν ὄντα φύσει θεόν, οὐκ ἔξω. 
τιθεὶς τὸν πατέρα. διὰ γὰρ τοῦ υἱοῦ -“-εταί τις εἰς τὴν τοῦ πατρὸς 
γνῶσιν ΟνΥ, }ο.8(4.7ο84.); Ὁ. τοῖν ἔγοβάοτη οἵ Ψ1} τοὺς κατὰ προαέρεσιν' 
ἀγαθοὺς “ει ὃ πατήρ, τοὺς δὲ μοχθηροὺς ἐᾷ, οὐ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν αὐτεξούσιον 

ἀναιρεῖ ὃ λόγος, ἀλλὰ δείκνυσι βοηθείας δεομένους ΔΗΝποΙ. [0.6:44 
(Μ.8ς.14374}; ΟΠγγβ, ἤθη. 46.1 τη 70.(8.260Ε}; 2. οἵ πῖδιι αἰτταοίηρ 
(τοῦ ἰηΐο τἢειηβεῖνοβ. σύουσι [36. ν ττΠΟ.5. 5005]. πρὸς ἑαυτὰς τοῦ 
ἀφθάρτου νυμφίου τὸν πόθον Οὐ ΝγπδιλονςΣ τὰ αι .(}}.44. 7840}; 
πῶς δὲ αὐτὸν εἴλκυσαν; ἀκολουθήσασθαι τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ, καὶ τῶν 
εὐαγγελικῶν ἀπολαύσασθαι μύρων (τ. [γ αηΐ.τ:3(Μ1.09.1277}: ΤΠαι. 

ἑλικοειδής, «ρίγαϊ, τοῖμάϊησ, οἵ 5εγρεπί πάντων δὲ τῶν θηρίων  (απί.τ: 2(2.31); 3. οἵ αἰγασίίοῃ, ἐχοσίθα γ᾽ εν] ὁ διάβολος..-πρὸς 



ἐλλαιμαργέω 

ἑαυτὸν “-εἰν πάντας βονλόμενος Ταβι.ἀταἰ ττό.τ(Μ.,6.7440); τὰς ἔξωθεν 
αὐτοὺς “-οὐσας ἡδονὰς τοῦ βίου Αἴδ ξεη.3ο(Ν.25.61.4}; (ΓΒ γγβ5. ο}Ή. 
6... τη. ΜΖ1:.{7.008}.Ψὕ 

Β. ἀργίυο (Μ6554118}} “τειν γὰρ ἕκαστον τῶν τικτομένων ἔλεγεν ἐκ 
τοῦ προπάτορος, ὥσπερ τὴν φύσιν, οὕτω δὲ καὶ τὴν δαιμόνων δουλείαν 

ὙΒάϊ.ἰ.5.4.11τ.7(4.966). 
Ξἐλλαιμαργέω, δὲ ργέσίν ον; ο. ἀατ., ατ Ν γοβιτηζαμὶ. (1 .46.1884Ὰ), 
ἐλλαμβάνω, 1. τηεά,, σείξε λοι οὗ, τεῖ. Μι.το: 32 ἐν οἷς καὶ αὐτὸς 

ὁμολογεῖ ἐνειλημμένος αὐτούς (Ἰετη.:}"",4.0(0.280,27; Μ.8,12810); 
2. Ῥᾶ55., δε ἐεοί ἐνειλημμένον ὑποδήμασι τι Νγϑθ,υ. 41ος.(Μ.44. 
2:60); τὸ τῆς ἁμαρτίας βρόχοις ἐνειλημμένον Ογτ. Ν᾽ δοὶ.53.3(0.05.36; 
6᾽.8ος). 

ἐλλαμπρύνομαι, «ἠΐνιο γον, ἀ]ς ἐμ στεῖσὶι ομεδοίζ; Ὁν νῖττας, Ὀ]ετη. 
4.4.5.τ(ρ.τόο.13; λαμπρ- Μ.0.6058); ᾿οπ,Α],6ρ.Ετιθ.1.6.6.41.20(Ν], 
20.612Α); τι γβ5.υ. λῖος.(Ν1..4.4.3408}; δὲ ποίογίοιις Ὁν ΠΟ ΚΘάΠ685, 
15. ἠνόίο,ττ4(Μ.26.840Ὰ}; 14.}.6.4.6(143Ὰ4; Μ,21,2497)). 

ἐλλάμπ-ω, 1. οἠίηθ προ, οἵ βριεἰϊμα] {Πα ππαίίου. Ὁν οά: οὗ 
ΔΏΡΕΪ5 νει δὲ τοῖς καθ᾽ ἕκαστον δευτέροις διὰ τῶν πρώτων ΠΟΛ ΑΥ,ο, ἢ, 
13.4(}1.3.3058}; οἵ Ἰηθὴ ἐὰν τηλικοῦτος ἧς, ὡς τοὺς ὀφθαλμοὺς κυρίου 
“πεῖν σοι Οτι λον δ. τῷ Γἐν.(0.48.12; Μ.13.3238); ἐλλάμψαντος...ταῖς 
ἁπάντων διανοίαις τοῦ θεοῦ καὶ πατρός γτ.6βρ.πο(ρ.ο8.1τ8; κ2.1688); 
τὨτουρὴ τοβομίηρ οἱ βοτρίαχα, ΟΥΝ γββ.ἤόη. 5 1. αηΐ. (1.44.8640); 
Του. Αυάιπιαν (}1..3. 5808); οὗ ὈΙδορ ΠΠ]Οτηδέϊησ σαπ ἀἸἀαἴεβ ἴον 
δαρείβυα, 14.6.6..2.2.3(λ{.3.4008); 2. ἰξβῆβ,, θη ρ δ ; ΒΡΊ ΤΙ τα Δ] ν 
οὐ γὰρ ἔξωθεν αὐτὰς [80. [Π6 ΘηρΕ]5] ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ θεῖα κινεῖ, νοητῶς 
δέ, καὶ ἔνδοθεν “-ομένων αὐτῶν ἐν αὐγῇ καθαρᾷ καὶ ἀύλῳ, τὴν θειοτάτην 
βούλησιν 1Ὁ.1τ.4(3768); οἱ θεοειδεῖς... .ὑπερφυῶς ἐλλαμφθέντες ἐκ τῆς 
πρὸς αὐτὸ [30. τὸ ὑπέρθεον φῶς] μακαριωτάτης ἑνώσεως Ἰᾶ,Ζ.ἢ.1τ (ΝΜ, 
4.5030); Ὀγ ΟΠ τίβί οἱ -οόμενοι ὑπὸ Χριστοῦ... οὐδέν τινων διακονουμένων 
ἀποστόλων καὶ προφητῶν δέονται... οὐδὲ ἀγγέλων ΟΥ, 70.1.25(24: 0.31. 
21; Μ.14.680}; Βν Π. σμοβί οἱ ριορπμεῖσ, 14. ( εἰς.7.4{ρ.155.32; Μ.1τ. 
14258); οἵ ἃ σοπνοτί το οὐὐπούοχν, 06]. γΖ.ἦἢ,6.2.24.2(Μ.85.1300Ὰ); 
τοῦ, ἄδρτοαβ οἵ Πα παίϊου, συ ΝᾺ Ζ.ο», 28. τη(ρ.48.6; Μ1..26.480). 

ἔλλαμψις, ἡ, ἐἰῤμνηϊμαίίοη; 1. τι, φωτὸς πατρικοῦ, ἀπαυγάσματος 
Χριστοῦ, ἔ. ἁγίου πνεύματος ΟΥ. [5.83 10. 1.ε.{0.273}} Ορεχδῖοιβ δά 
Ἔχίγα μίαν ἐκ τῆς μιᾶς θεότητος γενέσθαι τὴν ἔ. ἑνικῶς διαιρουμένην, 
καὶ συναπτομένην διαιρέτως τ. ΝῆΖ.οΥ.28,1(0.22.3;; Μ.36.250); 10.1). 
οι (Μ.94.8θοο); 2. τεῦ, Ομ βῖ, ἃ5. σοπίχαβιθα Ὰ Τανν πα 
ῬΙΌΡΠεῖ5 ἡ τελεία ἔ. γίνεται, ὅταν ἐπιφανῇ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν τ. 
ΝΙγεβ. ἠοῖ. α τὰ Οαηί.(11.44.8648}; τὴν ἔ. τῆς ἀναστάσεως Ἰϑορῆτ.1]. 
ππνρ.](}Ά.87.30880); ἐπεδείκνυτο, συμπροσόντων τῶν χρόνων τῆς 
ἡλικίας, τὴν ἔ, τῆς θεότητος εα!.}.ε.2: 5τ(0.27.28); 3. τεῖ. Η, (ποξῖ, αἵ 
Της, πυρσὸς..«γαμήλιος ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔ. σΥ Ν γ85.ἤσηι.13 τη 
(απ (44. τος 2.}); 4. τοῦ, δῆρο]β; 88. Ἰθβββοσ ἸΙρῃῖβ τῃ8η (οά, ΟΥ, 
Ν2.07.38.0(}1.36,3211}); ἐλλαμπομένας τὴν καϑαρωτάτην ἔ., ἢ ἄλλως 
ἄλλην κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως καὶ τῆς τάξεως 18.28,41τ(ρ.70.17; 
728); Πιοῃ Ατν ον 3.1(Μ..3.1640}; τῶν ἡττόνων εἶναι τοὺς θειοτέρους ... 
χειραγωγοὺς ἐπὶ τὴν θείαν...ἔ, 1Ὸ.4.3(181Ὰ}; οὗἉ ΔΏρε]5 ρίν!ίηρ τπξῃ τὰς 
θεαρχικὰς ἐ. 10.0.3(Ὡ6ο 0}; ἐὁ.13.3(2044}; δ. οὗ ΠΗ πη πα! 1ΟῊ 1ἢ ΤΏΓῊ 1} 
βΈΠ. ἅπασι... τοῦ θεοῦ λόγος ἐκλάμπει τοῖς ἐλλάμψεως δεκτικοῖς ὈνΥ. 
170.τ.7(4.598}; Φ5Ρ. ἐπγοῦρα ΟΠ βείδη ἀοσέγιπε ἣν ἐντεῦθεν ἔ, [580.Ψ 
Η. Οῃοβι] ἐδεξάμην τ, Ν42.0».31.33(ρ.τοο, ; Μ.36.1724}; διδάσκει" 
ὅτι μόνοις τοῖς μαθηταῖς ἐξαιρέτως..«-ἔσται ἡ ἕ., ὑπὲρ ὧν τηροῦσι τὰς 
ἐντολάς Ατηϊήολ. 70.14:24{Μ.8-ς.14020) ; οἱ ἐξ ἐθνῶν κεκλημένοι διὰ 
τῆς πίστεως, ὡς ἤδη σοφισθέντες διὰ τῆς τοῦ πνεύματος ἐ. Ὀγγ.Ὀς. 
24: τπο(Ν.60.8408); Γοπ Λτνο ἤιτ. 2(Δ|. 2. 1214}; ΑἸ γθηΐ ἄθρτθαβ θὲ- 
Ἰοπρίηρ τὸ ἀϊδετεμξς ογάουθ οὐ Βἰοσατοῦν, 14,6. ἢ.5.1.7(λ1.3. 5080); 
τὨτουρ βορῦιε ἐπὶ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένους ἡ τοῦ θείου 
πνεύματος ἐν αὐτοῖς [5ς. ΡτορΠεῖβθ)] ἔ, μεγίστην ὑπόθεσιν περιέχουσα 
Ἐπι5.4.6. 5 ρτοθιὰ(ρ.206.25 ; Ν.22.3444}); ΟὙΝ γ85..1)ςς. ΠῊἩ.Β τοί Μ.44. 
536Ὰ); ΤΒτουρὴ Ὀαριδπι), ΠΙομ. τοδί ἦς ς, τ. 3(5048); ἃ5. σοΠΟ] ΟΠ Δ] 
ρου ρυσὶν οἵ ̓ ς, Οὐ, }ο. το. 4τίῶς ; Ρ.210.4; Μ.τ4.3888); στ ΝαΣ. ὁ᾽. 
30.8(1.36.3440}; ἕνα χωρήσῃς ὅλην τὴν ἔ, τῆς ἁγίας τριάδος, ἐχώρισας 
τὸν νοῦν σου πάσης ὑλώδους ἐμφάσεως Ἰο.Μοπιίν. δας. (Μο6. 
13728); [0.1).λο51.4.τ({.οδ. 6018); οἵ Βεατῆο ν]βίοη τῆς ἐ. καταξιού- 
μενοι τῆς.««τριάδος Τ7ο.1). 8. [.30(}1.06.1232.}. 

ἐλλειπής, ν, ἐλλιτεής. , 
ἐλλειπῶς, -- ἐλλιπῶς, τοΐίἦ, εἰ ρεῖς, ΤΠαΙ, ΚΌ}.7:13(3.75}; ἐ. τοῦ 

ἀναφορικοῦ ἄρθρου Ατεῖῃ. 4Ροε.1: 5,6 (Μιτοῦ. Ξοδ}). 
ἔλλειψις, ἡ, ἀοζεεί ; ἴῃ υρυμθηΐ ἀραίηβί ροὶν Πθίβηι εἰ γὰρ ἤρκει 

εἷς [36. ΤΟΥ ΟΥ̓ΘΑΤΟΩ], οὐκ ἂν οἱ πολλοὶ τὴν ἀλλήλων ἀνεπλήρουν ἔ. 
ΑἸ επί. 30(Ν1.25.770}; ἴῃ δητ-ὐυθῃ αὐρυτησηΐ ὦστε γενητὴν 
εἰσάγειν τριάδα,...τῶν γὰρ γενητῶν ἐστιν ἐλλείψεις...καὶ προσθήκας 
δέχεσθαι 14,.4γ.τ.τ8(}{.26.408); οὐ μίαν...θεότητος φύσιν εἰσάγοντες, 
ἀλλὰ..«τρεῖς.-μαχομένας ὑπερβολαῖς καὶ ἐ, ΟΥΝαΖ.07.23.6(}}.3Ξ. 
11578}; τοί, ποραίίνε ἐπροϊορν τὸ... ἄνουν καὶ ἀναίσθητον καθ' 

451 ἐλλιπής 

'ὑπεροχήν, οὐ κατ᾽ ἔ, ἐπὶ θεοῦ τακτέον ἸἸοη, Ατ,4,".}.2(}1.3.800Ὰ}); οἵ 
18 5 πϑίυταὶ βίαϊο, Επ5.4.}}..1.12(ρ.73.5; Μ.24.8401)); ΑἸΠ ΤΉ κι. 1νγ 
(Ν1.25.1164}; οἵ ἐν! οὔτε ἐν δαίμοσιν, οὔτε ἐν ἡμῖν τὸ κακόν, ὡς ὃν 

κακόν, ἀλλ᾽ ὡς ἔ. ... τῆς τῶν.. «ἀγαθῶν τελειότητος ἸοΠ.Ατ,(.11.4.24 

(}4.3.728.}); τὸ ἀγαθὸν ἐκ τῆς μιᾶς καὶ ὅλης αἰτίας" τὸ δὲ κακὸν ἐκ 

πολλῶν καὶ μερικῶν ἐ, 1δ.4.3ο(720 0); ἐν τῇ παντελεῖ ἐ. τοῦ ἀγαθοῦ τὸ 
κακόν’ τὸ γοῦν ἐλλεῖπον ὀλίγον τοῦ ἀγαθοῦ οὐ κακόν Μαχ. δε οί, ἅ...4. 

“οί Ν.4.2844). 
Ἕλλην, ὁ, 1. ρομεϊο, Ῥίορηνα τ, Ἐορο5.ρ.155.}.6.2.23.18{Μ.20. 

2044); τεῦ, ομλ.1:32 Ἔ, καλεῖ τὸν ἀπηλλαγμένον τῆς παρατηρήσεως 
τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς ΟὮγγ5.5ἐα!.12.5(2.1300); Ογτιαάον.2(1.644}); 14. [ο.δ(4, 
7οοΒ); Τηάτ, Κορ. :8,0(3.31); 2. ραραμ; γλαυταρο ὙΉ]Ε βασῇ ἴογς- 
ὑιδάςα ἐχοθρὶ οὰ ῥγοιμῖβο οὗ σοπνουβίοη, ὈὉΒα]ο, καπ.τᾳ; Σευήρου 
τοῦ.««αἱρεαιάρχου, καὶ Ἔ. 70.1).76}.5αρΡΡ .(}1.05.768). 

Ἐ“Ελληνιανοί, οἱ, ὃ πϑῖης οἵ ἃ [6 ΥΊ5ἢ 56οῖ; ᾿ηθ ΟΠ 6α ΤΟρΟ ΠΟΥ 
γι ΑΙ Ποδ 5, ΒΡ χαγίβοεβ εἴο., [ υϑι,ἀταὶ,8ο. 4(Ν1.6.0658). 

Ἑλληνίζ-ω, 1. φρεαξ Ογεοῖο; βῤρέαξ ρουά Ογεεὶς ἡμέτεροι... οἱ λόγοι, 
καὶ τὸ “-εἰν, ὧν καὶ τὸ σέβειν θεούς" ὑμῶν δὲ ἡ ἀλογία καὶ ἡ ἀγροικία 
Τα]. ρ.8}0.Οτ Νὰ Ζ.ον.4.χοϑ(.3ς.62660); οἵ Ἰαηρααρο, δὲ ΟΥσεῖ, 
τεῖ. δυςμοσ οὗ Αρος, διάλεκτον...καὶ γλῶσσαν οὐκ ἀκριβῶς “πουσαν 
αὐτοῦ βλέπω [γϊομ,Α].4ρ.1.π5.ἢ}.,6.7.25.6(}.20.7044); 2. ῥγωκίδε 
Ῥαραμίξιηιν ἴὰ σθη., Ἐπ... 2.44(ρ.60.1.; Μι20.τοΖ1λ); ὙΠ αβϑεί.3 
(ρι06.21; 4.782); 10.λ1α].εὐνοη.8 Ρ.207(Μ.07.3210)}; οἱὐἠ ἁ (υιβειλης 
ΞΟ δοίηρ ἴῃ ἴθ. οἵ Ροχβθουτίοη, ΡΒ οβί. ἡ. ε,2.14(Μ,65.477Ὰ}; 
ἃ. δὲ ῥαραῃ ὁ λέγων δύο [53ς. θεούς], --εἰ 1 Ατῇ, “γιφιχοίρ.54.6; Μ.26. 
4800}; ΟΥ.ΝαζΖ.ον.45.4(Ν4.36.6280); οἵ Μειηοπδθαμ5. αὐ τῶν βίβλων 
τοίνυν ὑποθέσεις Χριστιανίζουσι μὲν τῇ φωνῇ, τοῖς δὲ δόγμασιν --οὐσι 
ϑοογ.᾿..6.1.22.8(Μ.67.1374}; 18.1.52.1(136Ὰ}; Βοργ. Πρ. αγη.(}}.87. 

31530). 
Ἑλληνικός, 1. ἀγεεῖς; τὸ “Ε. Ογεεῖξ ἰαηρμαρε, ΤΠ ρρολαεν.το. 3 

(Ρ.287.17; Μ.16.54468}); 1. 5,}.6.4.8,8(21.20.,3258}; Εναρτ. ΟὨΊ. Ξοιοὶ, 
(ρ.205); 2. σομίῖϊε, ρασαῃ διὰ τί οὖν οἱ Ἀρειανοὶ...οὐ συναριθμοῦσιν 
ἑαυτοὺς μετὰ τῶν ᾿Βλλήνων ;.. «ἀλλὰ τὸ μὲν ὄνομα τὸ ᾿Ε. φεύγουσι διὰ 
τὴν τῶν ἀνοήτων ἀπάτην ΑἸΉ..4γ.3.16(λ{.26.356Ὰ}; τεθραμμένος πο, 
ΑΒυδΒδιη] ἐν γῇ Χαλδαίων ἔθεσί τε καὶ νόμοις τοῖς “Ε. Ογτ. ρἰαρὴ Οεμ.4 
(1.1240); οἵ Ῥειβίδῃ το ρίοη “Ε. δόγμα (ἦγον. Εαδελ.ρ.333(}1.02. 
8644); πεῖ, 85 85ι05:., ἠδ ῥαραη5, ῬΏΙ]ΟΒΕ, ἢ.6.7.2(Μ}.05.537}}. 

“Ἑλληνικῶς, ἑῃ ἃ βαρσαῃ τρᾶγ, 502.}.6.3.17.2(}1.67.10030}; σΟΙῺρ.» 
Ομ γνβυἤον.99.1 1: ΤΟΥ .(το.2588). 

Ἑλληνίς, ῥαφαν (ἔεμι.), ΟὨγγϑ. οιη.1.3 ἰη Δ1{.{7 3614}; ῬΒΠοβι, 
μμετ Θ(Μ.6ς.4648); αὐτὴν ἐποίησε Χριστιανήν: ἦν γὰρ 'Ε. (ἰγοη. 
ῬακεΐὈ.312(Μ.092.7064}; 85 555ῖ., βαραη τοοηιαη, {10.10, βά,άονηηνυ 

(Δ.05.253})). 
ἘἙΞλληνισοφία, ἡ, ἱξάοτ οὗὨ ἐδε Ογοεῖς, Αμαβῖι δι οί, (Μ.ι80. 

ἸΟΘΙ. 
ἘΞ λληνιστάριοι, οἱ, ἐπόξ6 τοῦο μιδεὲ ΟΥγεοῖς τὰ αν, ΤΠαΥ θῖν, 

Τμάς.(ρ.46,1); γτι δι, ϑαὐ.32(0.117,24). 
Ἑλληνιστής, ὁ, 1. Ογεεξ-:ῥεαξίηρ [“ὸ, Ὀμγγβιδομι. 1.4.1 1Ἢ εἷς, 

(9.1110}; 1Ὁ.5.7.τ(1000}; 2. ῥάραν, ΤΙ] βῖ.λ. 6.7. 1(Μ.65.5378}; ΘΟ, 
{ι.6.6.35.1(}]1.67.13078). 

Ἑλληνιστί, γἀεϊογίεαϊν, τοῖ. ἀϊνίης (Πγοαῖβ ἴῃ ρόβρεὶβ μὴ 
ἀπατῶμεν ἑαυτούς, νομίζοντες ταῦτα ᾿Ε. ὑμῖν λέγειν (Πγγ5.ἠονι.10.5 
ἠη “1ς.(0.τ60}). 

ἘΕλληνοκοίτης, ὁ, ἀμιεδαμᾷ οὗ α γεμεὶφ τοῖξε; τοῖς ἀσσθβδεοη 
Ὀχουρῆς αραϊπϑὶ Μοβοβ, Οὐηϑδὶ. 4 ρρ.6.1ι.2. 

Ἑλληνόφρων, {μεἰϊηιοά ἰο ῥαραμῖξι Μανιχαῖος καὶ “Ἑ, ὙΆΡΒΗ, 
εἰγοηΡ.Ο8(}1.1ο8.220Λ). 

ἐλλιμενίζω, 1. εἰαν ἡ: παγδομν, ὥγτιοϑ,ορ. 4(λ1.60.13274}; 2. σἱξῖ! 
ἐδιό μαγδομν, 1διιαϑί τ 5440). 

Ἐῤλλιμνάξζ-ω, 1. ἔογηῖ ἃ Ροοὶ, σῆς ουεγῇοιο; ς, ἀαΐ,, {1385..5.283 
(τ, τοσά ; Μ.3ο. 6160); τοί. ἡ τῆς εἰρήνης χαρὰ...τῇ ὑπομονῇ “τουσα 
ΝΗ ορ Θ(Ν],7οιιχοιο); 2. ἐξ (εἰασηαμ) πο νδῖου ἴῃ ἃ ΡΟ]; οἱ 
τεῖπε ἴῃ 186 ποι, Βαβι λου.τ4.5(2.126Ε ; Μ.51.453Ε}; οἱ ολ ἢ, ἐὺ. 
6.5(2.470; Μ,2734}; πηγαῖς ὄφεις τρεφούσαις, αἷς...“-ει ὁ λόγος ΡᾺ]]. 
ἐμ. 1 ,αμ5.41{0.140.2; Μ.34.1202Ὰ). 

Ἐξλλιμνασμός, ὁ, ῥοοῖ, ποῖ, τὸν ἐναέριον ἐ, διελεύσῃ (ἀδτι). ΟΡ ον. 

(Μ.08.240"). 
[Ἐέλλιμπάν-ω, ςο]]ατοταὶ ΤΙΌγτὴ οἵ ἐλλείπω ; 1. ομητί, ἰφῶυε μη 0Ή8, 

περίοεί, Βαϑ,γερ. [ι5.43.2(2.3008 ; Μ.31.1ο280); (Ἠτγβ.ἤσηι.33.6 Τὴ 
Μι.. 5740); ͵α Δ αχιι(Μ ο.ό80}; 2. ἱπῖταμϑ., αἱ ὅταν γὰρ τὰ παρ᾽ 
ἡμῶν “-ἢ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ θεοῦ ἴσταται (ἢτυ5.ἤσηϊ. 5.0.2 τη Μ11.(7. 
516). 

ἐλλιπής (ἐλλειτής), ἀεζοοίίυε,; ἀσηϊοα οὗ σα; πεπσὲ αἷβὸ οἵ 
Ομεβῦ, ΟἸδαιη. αφά.τ.δίρ.τος. 8; Μ,.8,2800); 1 ρ} 16 τὰ Δτίὰπ ἀσο- 
{π|πὸ ποτὲ μὲν ἐ. τριάς, ποτὲ δὲ πλήρης. ἐ. μὲν πρὶν γένηται ὃ υἱός" 
πλήρης δέ, ὅτε γέγονε ΑἰΠ..4γ.1.17(}{.26.458) ἀπδογείο {πὰϊ Οοα ἰ5 



ἐλλογίζω 

ἐ. ἃ στοβϑ πηρὶείν, 14, »6η:1}.530(}1.25.770}; οὗ τῆδῃ ἄνθρωπος, τέλειος 
κτισθείς, ἐ. γέγονε διὰ τῆς παραβάσεως ἰὰ. 4 γν.2.66(}.26.2888): τὸ 
τοιοῦτον 50. Θν]} 5011] οὐ κακόν, ἀλλ᾽ ἐ. ἀγαθόν Το. Ατ,ά.5.4.23 
(}1...7254). 

Ἐξλλογίζω, σε ἀσιο ἀραϊησί, 
(ρ.τοῦ.τ ; Μ.8.ττο4Ὰ}, 

ἐλλόγιμος, ;. τρεεῖαὶ ἐς χάριν ὕντ. σ.5.τ(4.479Ὰ}; 2. εἶδεὶ, ἐἰοξεη 
Ὦν Οοά τοὺς 36. ρΥαΘγτοΥ- ὈΙΞΠΟΒ5} οὖν κατασταθέντας.. ὑφ᾽ ἑτέρων 
ἐ, ἀνδρῶν συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης τ ΐρ».44.3.} ὃ ποιήσας 
«τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ δεδομένα δικαιώματα. .., οὗτος...ἐ. ἔσται εἰς τὸν 
ἀριθμὸν τῶν σωζομένων 1.58.2; οἱ.10.5}.2; 3, ὁκἸ δ τὴ, ι56 οὗ τουγάς, 
ἰεαγηεά ἐ. ἄνδρες ΟΡ. ἰδιῶται, (Πγνγ δ. ας, ς δ(ρ.τ25.1; 1.418}; ἹΒατ, 
ἐι.6.2.3.8(3.82)). 

ἐλλογιμότης, ἡ, εοἰσγόηοθ, ϑθνοῖ. ΤΟ ΟΥ.5:1-- π(ρ.243.24}; Οντ.Ρ. 
Επμορῤί,(ρ.1ττ.14} 6᾽.2010); 1ᾶ..1ς.3.3(2.4448}. 

ἐλλογίμως, εἰοφισηίίν, Οἤγον. Ῥαδεἢ. Ὁ. 21τ2(}1.02.7030). - 
ἔλλυπος, “ῤ76εῖ ἰο Ξογγοτῦ ὁ ἄνθρωπος διὰ τῆς ἁμαρτίας γέγονε. ..«ἔ. 
Απαβί. 5. οά, τ3(Μ.80.2128). 

Ἐξλλυτρώσιμος, γεάσογαῦί, Ογτιαάον.τ3(1.4670). 
ἕλξις, ἡ, ἐγαμσὴϊ; οὗ ψαῖευ, Γ᾿ῬὈα1},51] ἐἄόγηες γι μ.82(Μ.86.2265). 

Ἰϑίάοτι5 (( ποβῖ.)αΡ.ΟἸθτη.5}».3.1 

ἐλπιδηφόρος, ὀγίηρίηρ κορε, με οἱ ἄορε, ΟἸγταρ. [οὐ 39:8(Μ.93.. 
4134). 

Ἐξλπιδόπνοος, ᾿αρταπὶ τοτέ ἤορο, ΠΓτνβ. ῥοθητὶ 4(ο.8ς..4). 
Ἐξλπιδοσκοπέω, εὐ, δη} ΟἩ 64 τοῦτ μόρος, οΡΌ. δοϊίηρ, Ομγνϑ. 

ψη ΡγιβιτΜ.64.6074)}. 
Ἐξλπιδοφόρος, ῥεαγίηρ μόῤὲ εὐχὴ..., ἐ. ἄνθος ΤΟ Βτγβ λον ᾿ς, 

γ5:13(5.6δοὐ); οἱ ΒΜΨ, ΑπέΡΙο!. β΄. ρ.Ογτ. ἀγεαά. (ρ.66.3.; δ΄. 

498). 
ἐλπίζτω, λοβέ, (ν. ἐλπίς); 
Α. (σά 85 σαυβα; 1. ἴῃ σεη., τΟϊφρειι τ; [14.4.πὸ; Ἠευη παρ. 

12.5.2; Τακί. ταροΪ.48.4(ΜΜ.6. 4000) ; 14.4ταϊ.τοι.τ(}.6.7128); (τυ. 
βἰαί.6.5(2.810)) ; ἃ ἐοηι.14.6 τ ον, (0. 5840); 2. ἃ5 ΔαῖΠΟΥ οὗ τοὸ- 
ἀξετηρίοι ἴῃ (Βεδί, σύ θη. 12. οἷϊ, 8. λύτρωσις; ἀηα ρβΊνΕΥ οὗ 8}} 
βΌΟΘα τῆϊ]ηρβ βούλεται γὰρ ἡμᾶς ὁ θεὸς ἀεὶ “"εἰν ἐπ᾽ αὐτόν, ὃς καὶ τὰ 
πράγματα οὕτως κατεστήσατο, ὥστε προελπίσασεν ἐλθεῖν ἡμῖν τὴν 
ἀπόλαυσιν τῶν αἰτηθέντων προσκαίρων τε, καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν ΝΙ], 
ἐΡῥιτ.30(}Π.79.τοτΙᾺ). : : 

Β. τὴ Ὁμηβι; 1. τὴ ρεϑη. ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, εἰς ὃν “"ουσιν 
σαρκί, ψυχῇ, πνεύματι, πίστει, ἀγάπῃ, ὁμονοίᾳ Ἰσῃ Ὀλιίαί.ττ.5; 
ἐλπίσατε... ἐπὶ τὸν ἐν σαρκὶ μέλλοντα φανεροῦσθαι ὑμῖν ᾿Ιησοῦν Βαγη. 
6.9; Τυδε.ἀ1α].47.2(Μ.6.577Ὰ};.4..0.76(0.180.8); 4. Τἤον. ἃ δδ(Ρ.203. 
6); Ηἱρρ. «πη! εν ο(Ρ.30.10; Μ.1ο.7778); οὐκ ἐπ᾽ ἄνθρωπον ἔχω τὴν 
ἐλπίδα, “των ἐπὶ Χριστὸν ᾿]Ιησοῦν ΟΥτ.}021.15.6 τη [6γ7.(Ρρ.130.10; Μ. 
13.436); (Βγῖβο οα] δα ὁ --όμενος 1ά,70.13.5οί(Ξ8 ; ρ.200.6; Μ, 14. 
5000); Ἰεδάϊμηρ ἴο εἴσγηϑὶ 11ξπ οὗ “θοντες ἐπ᾽ αὐτὸν ζήσονται εἰς τὸν 
αἰῶνα Βαρη.8.5; 2. ἴὰ Οἴοββ, Βογηιτιϑ: οἵ,16.12.2; 3. δὴ τιᾶῖπα 
οἵ Ομβὲ, τύϊενι.59.3; Βαγῃ.τῦ.8, 

Ε. εἤεοῖβ ὥσπερ γὰρ τὸν πονοῦντα καὶ ταλαιπωρούμενον.. οὕτω καὶ 
τὸν “τοντα ὁ θεὸς στεφανοῖ... ἀλλ᾽ ὅμως ἐχαρίσατο καὶ τοῦτο τῷ “"οντι, 
ἵνα παραμυθήσηται τὴν ἀποκαμοῦσαν ψυχήν Γῆγγβ. 0.1.14.6 ἐπ Κομι. 

(9.5858). 
Ὁ. ποεα ἔθου ἢορς παραμένωμεν τοίνυν τῇ ἐλπίδι...καὶ δῶμεν 

ἑαυτούς, καὶ ἐλπίσωμεν γτ. ΗΕ. ῥγοσαίφοξνο ; ἐ5Ρ. πὶ ἀπο 165, (ἢ σγϑ. 
ἐχρυΐῃ Ῥςατῇ τοῦ (5.218); 1δ.{5.320Ὲ}; ἀπα [πὶ τοτηρίατίοι τὸ ἀδβραὶς 
ὁ δαίμων..«πλανᾷ.. ἀδελφόν, ὅπως ἀποστὰς τοῦ “εἰν ἐπὶ κύριον, εἰς 
νεκρὰς φροντίδας... .«διαχυθῇ Ν1.6ρ.3.237}1.7γ9.4030). 

ἐλπίς, ἡ, ᾿ορε; 
Α΄ί ἀοῖ. πα ἀδβουθοα: 1. τὰ ραπ, ἐ, δὲ προσδοκία ἀγαθῶν ἡ 

ἀπόντος ἀγαθοῦ εὔελπις (Ἰεὴ1,517.2.0(ρ.134.17; Μ,8,0768); χρόνον... 
τῷ μὲν παρῳχηκότι ἡ μνήμη, τῷ δὲ μέλλοντι ἐ, ἐστι 1δ.2.12(0.141.2}; 
ΟϑΟΒ); ἐ. δὲ ὁμωνύμως καὶ ἡ τῆς ἐ, ἀπόδοσίς τε καὶ ἀποκατάστασις 1. 
4.22(0.3212.20:; τ56Ὰ); ἐς δ᾽ ἀπόντος πράγματος συνουσία (ΥΝΑΖ,ΓΡΉΙ. 

1.2.34.158(Μ.37.056Ὰ}; 1ὖ.1.2.28.73(8624) ; ἐν τοῖς στενοῖς φάρμακον, ἡ 
ἐ, 14,ογ.17.2(Μ.55.οὔτο}; ἐ, οὐδὲν ἕτερόν ἐστι κατὰ γένος ἢ προσδοκία 

ἀγαθῶν ὈΙάντα, [ὁ 8: ττῷ λ.30.11400}) ; 2. τηοΥς 5ρϑοϊβοδ!ν (ἢ γ βτδη 
διττὴν δὲ εἰδὼς [5ο, τη. 5: 4{,] τὴν ἐ., τὴν μὲν προσδοκωμένην, τὴν δὲ 

ἀπειλημμένην, ἤδη τέλος διδάσκει τὴν τῆς ἐς ἀποκατάστασιν []δγη. 5.7. 
2.22(Ρ.187.14ἴ.; Μ,8.τοϑφλν; τοῦτο γὰρ μάλιστα ἐ,, τὸ καὶ παραυτίκα 

μὴ λαβόντας μὴ ἀπογινώσκειν, μηδὲ ἀπαγορεύειν (τυ β. ἐλ ῖη Ῥς. 

146: τοῖ,(ς.4824}; Ια λοι. τ4.6 τη ομεν(ο. πδπα); ἐ. ἐστιν ἀδήλου 
πλούτου πλοῦτος" ἐ. ἐστιν ἀνενδοίαστος πρὸ θησαυροῦ θησαυρός 10. ] 1}, 

5Γαἰ. “οὐ ἴ.88.1157}). 
Β. οὗ (ορά 85 σαῦ86 δηᾶ ρο08Ὰ] οὗ Βορε; 1. 1π σϑη. τὴν πᾶσαν ἐ, ἐπὶ 

τὸν.. ἔχοντες θεόν ζἸδτη.εἵν.6.τδ(ρ.5ο1.1.2.; Ν1.0.π64Α}; ὁρᾷς τὸν... 
ὄχλον ἀποκρεμάμενον ἐ. τῇ πρὸς τὸν θεόν σου 44, [σ.44{(0.1τ73.25} ᾿ 2διες 

{ρ.170.5); ὁ θεὸς πάντων τῶν ὄντων, ....«ἐπὶ σοὶ πεποίθασιν ἐλπίδες 

452 ἐλπίς 

ὁσίων σηϑπ..4Ρ.1.33.2;} κἂν μυρία... ἐπέλθῃ δεινὰ... οὐκ ἀφιστάμεθα 
τῆς ἱερᾶς ἀγκύρας, ἀλλ᾽ ἐχόμεθα τῆς ἐ. τῆς ἐπὶ τὴν σὴν συμμαχέαν 
(Βγγϑβιεχροΐη ᾿ειτ4ο:,(5.4410); ἘΠΟΏΡῈ τηδιι5 σο- ορογατος 18 ἃ|50 
ποεαςξα παιδεύων μὴ μόνον ἐν τῇ χρηστότητι τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ 
τῶν οἰκείων ἔργων ἀρετῇ τὰς ἐ, ἔχειν τῆς σωτηρίας ἰὰ ἐαριτη Ῥςιιφῖ, 
(ς 160) ; εἰς μηδὲν ἕτερον ἔχῃ τὰς ἐ,, μετὰ τὸν ἔλεον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ εἰς 
ἀρετὴν οἰκείαν Δ. ἰόηι. 5.4 (ἢ: ἡ11.(7.780) 2. ομλατασζευιβεῖος οἵ ἤορε ἰπ 
(σα μακάριος, ὁ πάσης ἐ. τῶν κατὰ τὸν κόσμον τοῦτον ἑαυτὸν ἀποστή- 
σας, καὶ μόνην ἔχων ἑαυτοῦ ἐ. τὸν ϑεὸν...οὐ γὰρ ἐπιδέχεται ἐπαμῴφο- 
τερισμὸν ἡ εἰς θεὸν ἐ. {Β45.15.54τ(τ. Ξόδεα,Ὁ ; Μ.30.5400); τῇ γὰρ ἐ., 
φησίν, ἐσώθημεν. αὕτη... .καθάπερ σειρά τις ἰσχυρὰ τῶν οὐρανῶν 
ἐξαρτηθεῖσα, τὰς ἡμετέρας διαβαστάζει ψυχάς, κατὰ μικρὸν πρὸς τὸ 
ὕψος ἐκεῖνο ἀνέλκουσα τοὺς σφόδρα ἐχομένους αὐτῆς...«ἂν οὖν τις 
μαλακισθῇ καὶ ἀφῇ τὴν ἄγκυραν ταύτην τὴν ἱεράν, κατέπεοέ τε εὐθέως 
καὶ ἀπεπνίγη εἰς τὴν ἄβυσοον τῆς κακίας ἐλθών (ἬτνΞ5. 1 }γ.1.2(1.34}; 
ἰᾷ.Φργη1.0.4 τη. σέη.(4.604Ὰ}; ἡ δὲ ἐπὶ θεὸν ἐ. ἀθάνατος, ἄτρεπτος, 
ἀκίνητος, μεταβολὴν οὐ δεχομένη, ἐν ἀσφαλείᾳ πάσῃ καθιστῶσα 1ἃ. 
ἐχβριτη Ἐς. 4τδ(5,20Ὲ}; 1.1τῇ 8, (5510); ἡ εἰς τὸ θεῖον ἐ., πύργος ἐστὶν 
ἀρραγής 514. ῬῈ].6ρ}.2.τ](Μ.γ8.4694Ὰ). 

Κ. οἵ (ἸὨτῖϑύ 85 ὕορε οἱ (μσϊδίιηϑ ; 1. σομσηοι ΠΟρΡεὲ ἀηὰ θοπὰ οἵ 
ὈΠΙΟῚ οἴτινες ἀρχηγοὶ στάσεως ...ἐγενήθησαν, ὀφείλουσιν τὸ κοινὸν 
τῆς ἐ. σκοπεῖν τύ ἰφημ.πτ.τ; ἄμεινον... ὑμῖν ἐν τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ 
μικροὺς..«εὑρεθῆναι, ἢ καθ᾽ ὑπεροχὴν δοκοῦντας ἐκριφῆναι ἐκ τῆς ἐ. 
αὐτοῦ 1.57.2; τῇ ἐ. προσδεδέσθωσαν αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τῷ πιστῷ ἐν ταῖς 
ἐπαγγελίαις 1}.27.1τ} δεδεμένον. «ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ὀνόματος καὶ ἐ. 
σὲ ρέμα; ἔρρωσθε ἐν Χριστῷ ἰησοῦ, τῇ" κοινῇ ᾿ἐ. ἡμῶν᾽ τὰ λας. 
τι.2; δ. 5.2; 14.) αρη..7.1; ἡ τελεία ἐ., ̓ Ιησοῦς Χριστός Ἰ(..ϑ),ΡΊΝΥΗ.1Ο.2 
{(ν.1. πέστις); προσκαρτερῶμεν τῇ ἐ. ἡμῶν...ὅς ἐστι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 
Ροϊγς.ερ.8.1: ἀπ ΠΟρΡρΘ οἵ Ξαἰναῖίοη, δ(ΐονρι.τ; ἀν Πλονι ἃ 66 
(ρρ.182.1τ6,184.6); Χριστέ, ἡ ἐ. τῶν ἀπελπισμένων [4.7 }Δοὶ.1 21 
(0.74.9); Οὐηςί. Αρ0.5.6.1; Ὀγτ.ς.4.1(2.3570}; 2. οὐ δοοουπί οὗ 
Ῥαββίοη τὸ εἰρημένον [56. 1)1,51:23].. «ἡμῶν τονοῖ τὴν ἐ, ἐκκρεμα- 
μένην ἀπὸ τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ Τυβί.“1αἰ.οὐ.τ(Μ.6. 70 4Ὰ}; 
δῆς οἵ τοββ βεβαιούσης ἐλπίδος ἀσφάλεια ΤΟ Ἡγν5.αὐον.2(1τ1. 8228) ; 
σταυρὸς Χριστιανῶν ἐ. ΑἸΕχ. Βα] σις. (Μ.87.40738)}; Απαγ. γον. το 
(Μ.07.το200}; οἵ Ἀβϑατγγθοίοῃ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐ. ἡμῶν ἐν τῇ εἰς 
αὐτὸν ἀναστάσει Ἰρτι. Τγαϊζ, ργοεπι. ; [Πτουρὴ Ὀαρ ίβιη εἰς σωτήριον 
ἐ, διὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως ἔδιι5,. ἡΠαγεεί,. τ. τί ρ.3.26; Μ.24. 
γι60). 

Ὦ. ὈΠΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ΟὈ]θοῖβ οἱ ΠορΟ; 1. Ὑϑρβηΐδησδ Ἀπα ζουρΊν 655 
ἐστὶν ἐν αὐτοῖς [50. ΞΙΠΠΕΙ5] ἐ, μετανοίας ΗἩφτΙη. 5 1521.8,7.2; 1,8,χο.2; 
ἡ καταφθορὰ οὖν ἐ. ἔχει ἀνανεώσεώς τινος, ὁ δὲ θάνατος ἀπώλειαν ἔχει 
αἰώνιον 1,6.2.4; ἰογρίνεποθ5 ἀθρεπάϊηρσ Οἡ ταροπΐαποθ πῶς οἱ 
ἀκάθαρτοι.. «ἐὰν μὴ ---«μετανοήσωσιν, ἐ. ἔχειν δύνανται ὅτε οὐ μὴ λογί- 
σηται αὐτοῖς κύριος ἁμαρτίαν; [ι5ι.ἀ1αἰ.141.3(Μ.6,8οοὶ) ; τίνα λέγεις 
ἐ, ἔχειν παρὰ θεῷ; ἄρ᾽’ ἐκεῖνον τὸν πορνεύσαντα καὶ μὴ φροντίσαντα 
ε..ἢ τοῦτον τὸν μετὰ μίαν ἁμαρτίαν πενθοῦντα ;.. οὗτος ἐλπίδων ἐστίν 
Οτιλοηι.20.0 τῃ {6γ (Ρ0.τοχ.321--τὸ2. 5; Μ.13.5 210); δεινὸν γάρ ἐστι τὸ 
μὴ πιστεύειν εἰς μετανοίας ἐ, ὕντ. ΠΠ οαἰοε.2.5; μὴ καταπέσῃης, μηδὲ 

τὰς χρηστὰς ἐ, ἐκκόψῃς (Ὦγτν5. Τμάγ.τ.τ(τ.20) ; χρηστὰς ὑπέφηνεν ἐ, 
καὶ τοῖς ἐν πονηρίᾳ ζῶσιν, εἴ γε βουληθῶσι μεταβληθῆναι, ὡς ἐλέου 
δυναμένοις τυχεῖν Ἰ4,ἐχ}.ΐη 5. ο(ς.354Ὰ}; ἤθποδ 9ππεοῖβ ουρῶΐ ποὶ ἴο 
Ὀς ἘΧοοιππσαῖ 4 ἴοῦ γρϑα!ν, Οὐη5ὶ. ΑρΡ.2.21τ.3; οἴν1.2.το.4, 
2.12.3; ἅπἃ ποπ- Βγιβείδηςξ που ἃ σοηβίδμεν Ὅὲ ρταγϑα ἴου ὑπὲρ 
τῶν ἄλλων δὲ ἀνθρώπων ᾿ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε," ἔστιν γὰρ ἐν 
αὐτοῖς ἐ. μετανοίας, ἵνα θεοῦ τύχωσιν Ἰρῃἰξράντο, ; 2. καϊναῖίοπ ; ἃ. ἢ 
σαη., (Ἰεπι, ραφξά,τ.τοίρ.143.1τ0; Μ.8,2570); 1Δ.φ.4.5.42{ρ.188.1; Μ.0. 
6488); ἐ. δὲ ἀγαθῇ σωθησόμενον ντ. Η ῥγοεαίφεῖι. πα, ΟὨγγβ. 00.14.6 
15: Κον(ο. 5854}; Ὁ. εβρ. οἵ δἴδγηδὶ [Π|6, δι. οῖρ1.0.15.3; 16.0.26.2; 
ἐ. οὖν ζωῆς αἰωνίου ἔχοντες Αἰπεηπαρ. ἰορ.43.τ(Μ0 6,95 Α}) ; ΟἸδιη, ν.7.1ι 
{ρ.46.10; Μ.9.4804Α); τῆς τρισμακαρίας ἐ. καὶ τῆς ἀτελευτήτου καὶ 
ἀφθάρτου ζωῆς Β5.6.1}..3.16(0.174.23; Μ.24.103234}} ἡ ἐ. τῆς αἰωνίον 

ζωῆς ντ. Ἡ ῥγοεαϊδεδ ο; οἴντθ.α; τὴν ἐπουράνιον ἐ. 1ι1Ξ πὰρ. Οοηι. ΑΡΡ. 
8.τον 5; Τθη, Βεγνί,ρ, Ῥγοσά.3(Ρ.28ς.3); οἵ, ἡ ἐ, τῆς τῶν ἁγίων ἀνα- 
στάσεως Ἐκ, ἡ]αγεοϊί.2.4(0.57.3ς; Μ.24.8210); σίνειι {πτουρῇ [πο.Ψ,ϑ 
Τηάτ,ορ.τϑί4,τοδτ) ; παρ] γ]ὰρ τοϊρσπιὴρ ΣῈ Ομ τίβυ, Εὰ5, Δ]αγεεί,. 2.1 
(ρ. 3415; Μ.24.7818) ; σδυϑιηρ πλδὴ ἴο ποεῖ ἀδαῖῃ ν ἢ Πορο, ΄οη. 
Ατ.δ.}.7.τ τῷ 1.3... 534}.Ψ 

ἘΣ. τοῖς τπ (Ὁ υιβτίδη Πξε ; 1. 115. {655 δηᾷ τοιηρίδιἊουβ ἐὰν γὰρ 
ἀπολῦσαι..«τὴν ψυχὴν ἐθελήσῃης...ἕξεις αὐτὴν ἐν τῇ ἐ. (Ἰρδιη.ς,».2.20 
(ρ.1γ72.το; Μι8. τος2Α)}; ὑπὸ θλίψεων ὀχληθεῖσαι καὶ πόνων,-.-μὴ 
ἀκλάσητε πρὸς τὰς ἐ, ΜεΙ͂Π. Ἔγηρ.8.λ(ρ.8ς,.18; Μιιδι 40); 1,το.6 

(Ρ.120.4; 2948); ἐὰν βουλώμεθα. ..ἴστασθαι πρὸς τοὺς ἐπαγομένους 
πειρασμούς" ἂν εἰς τὸν θεὸν ἔχωμεν τὰς ἐ,, ἐσάμεθα...ἐν εὐρυχωρίᾳ 
Οῃγνϑ δον. 6,4 ἐπ ΤῊ (τ. 60Ὲ}; διὰ γὰρ τοῦτο ὁ διάβολος ἡμᾶς εἰς 
τοὺς τῆς ἀπογνώσεως ἐμβάλλει λογισμούς" ἵνα ἐκκόψῃ τὴν ἐ. τὴν πρὸς 



ἐλπιστής 

τὸν θεόν ὈὮτυ5. Τἠάγ.χ.2(1.34}; ἡ παροῦσα νῦν ἔνδεια τῶν χρησίμων, 
καὶ τὰ μὴ ῥᾳδίως, μηδὲ ταχέως αὐτῶν ἐπιτυγχάνειν ἡμᾶς, καὶ τὸ μὴ 
δῆλον εἶναι τότε καὶ πῶς ἐπιτευξώμεθα τῶν αἰτημάτων ἡμῶν, πάντα 
ταῦτα γυμνάσια τῆς ἐ. ὑπάρχει ΝΊ].Ερ.1.238(Μ.79.1008) ; ἀπαραβάτως 
ἀγωνιεῖται, πρὸς τὴν τῶν καλῶν ἐπάθλων ἐ, βεβαίως ἔχων ΤοΠ.ΑΥ, 

ἐ.}..2.3.6(Ν1.3.4044}; 2. 115 εἴξεςῖ5. μετὰ γὰρ τὰς θλίψεις ἡ ἐ. ἐκ τοῦ 

σύνεγγυς δὲ πάρεστι τὰ ἐλπιζόμενα. κἂν γὰρ ὅλον τις εἴποι τὸν ἀνθρώ- 
πινον βίον, σμικρότατόν ἐστι διάστημα -παντελῶς, συγκρίσει ἐκείνου 
τοῦ ἀπεράντου αἰῶνος τοῦ ἐν ταῖς ἐ. ἀποκειμένου Β85.6.τ40.τ(3. 
2334,Β; Μ.32.5888); τὸν γὰρ Χριστιανὸν καὶ ἐν τούτῳ τῶν ἀπίστων 
διαφέρειν χρή, ἐν τῷ φέρειν γενναίως ἅπαντα, καὶ τῇ τῶν μελλόντων ἐ. 
πτερούμενον ἀνώτερον εἶναι τῆς τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν προσβολῆς 
Ομγνϑ8. 5 αἰ.2.3(2.24.); ἡ γὰρ ἐ. ἀεὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν κούφως 
ποιεῖ φέρειν τὰ παρόντα λυπηρά 18.Πονη.17.8 τη σθη.(4.144Ὲ) ἡ εἰς τὴν 
ἄμαχον τοῦ τὰ πάντα οἰακίζοντος δεξιὰν ἐ., οὐ μόνον τὴν τῶν μελλόντων 
ὠδίνει ἀπόλαυσιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς παρόντας ἐπικουφίζει πόνους. ῥᾷον 
γάρ τις φέρει τοὺς ἄθλους τῇ τῶν στεφάνων ἐ. πτερούμενος Ἰ51α,ῬῈ!. 
ἐρ}.5.58(Μ.78.τότον ; 16.4.τηϑ(1 2170}; [5 ῬΟΨΕΥ μεγάλη τῆς ἐπὶ τὸν 
κύριον ἐ, ἡ δύναμις, φρούριον ἀχείρωτον, τεῖχος ἄμαχον, συμμαχία 
ἀκαταγώνιοτος...ἡ γὰρ εἰς τὸν θεὸν ἐ. πάντα μεταρρυϑμίζει...«ἡ εἰς 
τὸν θεὸν ἐ, χαλινοῦ παντὸς ἰσχυροτέρα ὈΒΥγ5.ἐχρ.ῖν ᾿ςιτο(π. 113,0); 
Ῥτοδποίηρ Ἴον, Βαδβιλἤορι.4.3(2.27}); Μ.31.2240); Ἰοδάϊηρσ τλδῃ.. ἴῸ 
(οὐ, ΑητιΜοπ, ον. 2(Μ.80.14318). 

Ἐ, τοϊδζίοπ ἴο οἰμου νἰγίαρϑ; 1, [ἢ ᾿ζωῆς ἐ.᾽, ἀρχὴ καὶ τέλος 
πίστεως ἡμῶν Βαγη.τ.6; ἐν ἐ. τῆς πίστεως 1δ.4.8; [ο]ονπρ [αἴ τα, 
Ῥοϊνς.ε}.3.3; ἡ ἐ. ἐκ πίστεως συνέστηκεν ὈἸδτη, κἰγ.2.6(ρ.127.18; Μ.8. 
οό10); αἷμα τῆς πίστεως ἡ ἐ., ὑφ᾽ ἧς συνέχεται, καθάπερ ὑπὸ ψυχῆς, ἡ 
πίστις. διαπνευσάσης δὲ τῆς ἐ. δίκην ἐκρυέντος αἵματος τὸ ζωτικὸν τῆς 
πίστεως ὑπεκλύεται Ἰὰ ῥαᾳεά.τιδίρ.113.6 , ; Μ.8,2968); ἀπὸ τῆς πίστεως 
προΐωμεν ἐπὶ τὴν δευτερεύουσαν ἐ,, ἥτις ἐξ αὐτῆς ἀρδενομένη καρπο- 
φορεῖ... ἡ πίστις, ἐὰν ἔχῃ ἐ., ἔχει τὸ ἴδιον ἔργον, καὶ θέρμη ἐστὶ τῷ 
κεκτημένῳ Ἀπὶ. Μοη, λον. 2(,1.80.14370) ;. οἔ,. πίστις..«ἐν τῷ τὰ αὐτὰ 
αἱρεῖσθαι, γνῶσις δὲ ἐν τῷ τὰ αὐτὰ μεμαθηκέναι...ἐ, δὲ ἐν τῷ τὰ αὐτὰ 
ποθεῖν ΟἸδτη.5.7.7.12(ρ.55.1; Μ.9.5058}; ἢσρε οἵ ογάϊπαγν (γιβυδῃ 
αἴξε. ἔτοπι τηγϑίθυϊθ Κπονὴ ἰο 'βῃοβίο᾽ ὁ διδάσκαλος οὗτος ὁ 
παιδεύων μυστηρίοις μὲν τὸν γνωστικόν, ἐ, δὲ ἀγαθαῖς τὸν πιστόν 1δ,7.2 
(ρ.6.0; 4094); 2. σπαγίν κράτος ἀγάπης ἐ., δι’ αὐτῆς γὰρ τὸν τῆς 
ἀγάπης μισθὸν ἀπεκδεχόμεθα 70.(]πη.5εαἱ.30(Μ.88.1157}}; ἐ. ἐἔλ- 
λειψις, ἀγάπης ἀφανισμός 1δ.(ττόοα) ; ν. ἀγάπη. 

σ. οἵ ἔαϊβε βορα; οἵ ραραῃίϑιη, (ἴδιαι ῥγοί,το(ρ.73.4.; Μ.8,2168); 
ἐψευσμένα δοξάζοντες καὶ ἐπ᾽ οὐδενὶ βεβαίῳ ἔχοντες τὴν ἑαυτῶν ἐ, 
(οησὶ. 4.ΡΡ.2.28.90; ἰὰ σου α]ν {πίηρβ, Βα3.ερ.τϑ( οὔσ,Ὁ; Μ.32. 
2810); πρὸς ἀδυνάτους ἤρτηται. ...ἐ., ὁ τὰς τῶν ἁγίων ἐξαιτῶν προσευχὰς 
οὐνκαὶ ἀγαθοδοτίδων ἐντολῶν ἀποφοιτήσει Ὀϊοη. Αγ.6.}.7.3.6(}8.3. 5614). 

Ἐξλπιστής, ὁ, οηε τοῖο κόρες, ΝῊ ἐρ}.3.τ]9(Μ.70.4680). 
ἐλπιστικός, ορμεόγηεά τοῦθ ἤοβε, ὈἸἰετη. ον. 8, 3(ρ.82.16: Μ.0. 

5648). : 
ἘΕλρῳείμ, (ΗΕ φδτ. ὩΣ Π.) Εἰολίνι (( 4), 45 πᾶπιθ οὗ Οποβέ. ἄβοη, 

ΗΙΡρΡ.ἤαεν, 5. 26(ρ.127.7; Μ.τ6.31040); 16.(0.127.28 : 31058). 
Ἐεἐμαγκηπατίων, ἡ, (1,Αἱ. φηαηερα!ο} ονπαηπεῖραομ; ΟἵἨἁ ὼ5Β0Π5 

{τοτῦῖ ραΐδθσηδὶ δας μου, (σά, ἀξν».35. 
Ἐξμαγκήπατος, (1.341. ενπαπείραϊμ5) εὐπαπεῖραϊοά, ἤγέε, (οά. Α΄. 

45 11. ΐ 
Ἐἔμβαθμος, ῥεϊοησίηρ ἰῸ οπὲ οὗ ἰδε ογάογς οὐ νεϊηϊδίνγν ἐ, διακόνους 
{70.716}, )οεηῖ. (1.88. τοοϑβ). 

ἐμβαθύν-ω, 1. ἀΐν ἀεεῤ, (τυ 5.ραη.»πανὶ.3.τ(2.7138); Ρ855.,. ΚΑΤΆ, 
σϑρι.3(Ν1.28.1438); πλεῖ,, ἀσοΡ Ὴ θαι τὴν πίστιν ΓΠγυ 5. 07.54.1 10. 70. 
(8.3150); 2. ππεί.; ἃ. ῥίμησε [6 πηϊπα ἑκάστῃ λέξει τοῦ ψαλμοῦ τὸν 
νοῦν ἐ. Ἐπ5.4.6.το.β(ρ.402,17: Μ.22.7800); Ἡδβνοι Η͂, σεγηι.)(Μ,03, 
14778); Ὁ. ἰπίχαμβ., δίμὰ τοὺς ἐν τοῖς κακοῖς πτοντας Ὑ ΠΟΥ. Ηοτδο]. 
15.3τ:6(}1.18.12258}} Βαβι λον ΒΞ. 2οίτ.1278: Μ,29.3134}; ΟΥ̓͂Ν 85. 
ον ἀονι.4(Ρ.78.0; Μ.44.ττόδὼ ; 3. γὸ ἀφερὶν Ἰπίο (οἷ. ἜΛΘΟΙ. ἀρῤῥΥο- 
ρηάϊν); τεῖ. 1ῃ80]. αιδβίϊοσιβ,9 ΟΥ̓. ορηηη ΕΗ Δ Ρ. Ἐλιβ.ρ.6.6.ττ 
(2820; Μ.12.560); Βαβ.ἤο»ι μι Ῥ5.33(1.145Ὲ; Μ.20.3574}; ΤΟγτ, οἱ. 
Ρ Τί65.448). 
ἐμβακχεύω, γαρε ἀραΐηδὶ, ο. ἀαἴ., Τατιογαί. το(ρ.17.20, ν.]. ἐκβ- Μ. 

6.8400). ᾿ 
ἐμβαπτίξζτ-ω, ῥίμηρε ἱμίο, νην ϑε, τυ, ὃ. τὴν ψυχὴν “-ει μερίμναις 

πραγμάτων ϑγτιο5.4}.57(Μ.66.12888); 14. ἡηπδοητη δ(ρ 158.1ι; Μι66. 
1203); 14. Πέοη 6(0.240.22; Μ.66.11298). 

Ἐξμβαρύνω, τοείρα ἀοιυη, δεγάση, ΤΟΆΥγβ. ῥγοαΐρ,2,5(8,1570) ; Ογτ. 
15.3.4(2.480}). 

Ἐἐμβασίλευμα, τό, ῥαίαεε, τ, Νὰ. καγηι.1.1.4.00(Μ.37.4234). 
Ἐἐμβατευτικός, ἐπυσάΐηρ; γηδῖ., ᾿ῴθοπς, ΗΛ εεί. τ. 47(Μ.8ό.τδοϑῸ). 
ἐμβατεύ-ω, 1. ς. ἀαῖ,, γεαεῖ,, ταδί, τὸν λόγον τοῖς ὑψηλοτέροις ““οντα 
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᾿ Οὐ Ν γϑϑιυ Μαο.(ρ.300.τ6; Μι46.0776); Μαχ.εβ.τ2(Μ}.91.4730); ἐπίεν, 

ἐμβρίμησις 

Ἰηθί. ὁ δεσπότης..«“ῶν ταῖς καρδίαις..«φωτέζει τὴν διάνοιαν (ὮγνϑΒβ. 

ποηι.3.5.1 ἴῃ Οοη.(4.340Ὲ)}} 14. ποηῃ.2.2 τη ον (0.4370); ΥἹοιΜς.2:9 

(Ρ.28:.22); οὐκ...ἐ, [5ς. θεν }}} καρδίαις ΟἸγπιρ. [οὐ τ: τ12(Μ.93.284); 
2. τς. τος., ἐχρίογε, ρεμείναίε, ταθῖ.; ἃ. οἵ σα τὸν τὰς καρδίας 

πύοντα (πτγβ.ἠονι.33,3 ἴηι Οϑη.(4.2008); οἱ (Ὠχῖβε, Ἰά.5αε.2.τίρ.26.15; 

1.371Ε}); (. εἰς, Ὑβάτ,καγε,(3.1307)}; Ὁ. ἀϊνίπε πιγϑίθυθβ πηρθῃα- 
{τα ῦ]δ Ὁ. ταϑῇ τολμηρὸν «-εἰν τὴν ἀπερινόητον φύσιν ΑἸ ἀοην ΜΠ. 
ται 27(84.2ς.2164}; Βα5, τοι, τ3(1.2258.; Μ.20.5410); ἘρΙρἢ ἤφεν.76. 
26(0.373.22; οἵ. Μ.42.5688); Ῥτοο! ΟΡ απηρη (85.44.58); 6. ὀγοαεῖι 
ἃ 5ιδ,εοῖ, ξύβοβ. Ναζ ταὶ. 178(}4.38.1148); 3. ἱγανερίδ οι, ταβΐ., τεῖ, 
Μδηϊομεδηβ 8πᾶ ρΌΒρΕ[5 οὐ μὲν καὶ ““οὐσι [50. Ρᾶρ8 15] τοῖς γράμ- 
μασι: οἱ δὲ ἴΞς, ΜΔ  Π 688] εἰληφέναι δοκοῦντες, ἐνεβάτευσαν ϑΕΥΔΡ. 
αη.36(Ρ.53; Μ.18.12128). 

πἐμβάτη, ἡ, εἰρίεγη;, ναι πίηρ-ίαν, ΤΠΡΠη εἤγοπ  δο( Μ.τοβ. τ81Ὰ). 
ἐμβάτης, ὁ, ξοηΐ, εἰφίογη; ἴὰ ΜΉΙΟΒ ΠΟΙ δῖε ν85 Ὀ]εβϑοῦ, 

Ἐπεβοῖ,(Ρ.363):; Ὁ Ἂς. Μτη.τ41. 
Ἐξμβατταρίζω, ῥαῤῥίε, ΟΥ̓ Ν 55. μη, τι ρΡ.3ο8.12; Μ.45. 1020}. 
Ἐξμβαψις, ἡ, ἀϊῤῥίηρ ἵπ, τοῦ. 70.1.3: 26, Οὐ. 70.32.22(14; Ρ.465.23; 

Μ.14.8058). 
ἔμβιος, 1. ἐπάἀοιυεά τοῦτ 166, ϑγυιθβιγέρη.2ο(ρ.62.2; Μ,66.1χοϑ}); 

2. γευΐϊυεά ἱστορία ἔ. Ἰά. ῥγουϊά.2.7(ρ.129.6; Μ.66.12770}; 3. υἱυϊά; οἵ 
᾿ τηβηΐαὶ ἱπιᾶροϑ, 4 ἐμεοημιττ(ρ.178.2; Μ.66.13000}; 1Δ.6}.146(Μ.60, 

15418). 
ἐμβιοτεύτω, 1. ἐΐοδ, ἰπ ρεπ., Οὐ γέρε τ, δι4{0.102.13); ΟΥΟΝΥγΆΒ, 

ἐηίαηι. 1.46.1138); Ἐπαάτιϑευαιεῤῥ.2.τ86(.99.15734}; ποῖ, ἐ, τῇ 
ἁπλότητι τῶν ἀπατηθέντων Οτι Ν γ85. ΕΗΜοτίι Ρ.38.12; Μ.45.2658); 
2. Ῥαβ5., ὀξεοίμα βατὶ οὗ οἩδ᾽5 {76 οὐκ ἔκ τινος.««ἀνάγκης, ἀρετὴν ἢ 

κακίαν ““εσθαι 1 865.Να2. ταί, χατ( Μ.538.080). 
ἐμβίωσις, ἡ, τοαᾶν ὁ ἰτε, Ατοῖίῃ ρος, ϑ(Μοτοῦ. 5608). 
ἔμβλητος, ἐπίαϊά, ταεί. τοῖς ἐμβλήτοις τῆς ἀγάπης δοδοί,τ6 ἴῃ Το. 

(Ἰπ. Ξεαὶ. 22(Μ.88.οότο). 
- ἐμβοθρεύω, ὠπρίαν;, Ρ655., οἵ ΓΒΤΙΒΕ 45. νῖπς, γτι ἰαρἢ. Οτη.1 
(1.2345}; πιεῖ., οὗ ἱπιρ᾿εῖν, 14.Ος, το2(3.1344). 

ἐμβολή, ἡ, ;. ῥίαεξέ οἵ “πα, Ὁηγνβ δον. 50.2 τῷ. Μ|Ι.(7. 5150); 
᾿ξ. ΡῈ]. ἐρ»}».1.278(Μ.78.3450); 2. γεεερίαείσ, οἵ ταοὰἢ ἡ τῶν 
ὀδόντων ἐ. (ἀεο. Ῥ15.Σαγ.1.04.; δομτ Νυνί δννι.32(Μ.03.17008). 

Ἐἐμβολιμεύω, ἑμίογεαίαίε, ἘΡῚΡ.ἤαον.7ο.13(0.246.17; Μ.42.3688); 
1δ.(ρ.246.25; Μ.1.ς.). 

Ἐἐμβολισμός, ἐπίογεαίανν, Ἰ514. Η σένμι.6.17.22,22. 
ἔμβολος, ὁ, [{επὶ., «4ροε. απ. (ρ.117.58)} εοἰσημαάε; ῬᾺ]].ἢ. 

1ιαμ5.40(Ρ.127.4; Μ.34.120 40}; Ολγοη. Βαδο,.ρ.284(ΝΠ.92.7004}); ες], 
ἐν τῷ ἀριστερῷ ἐ. τοῦ κατηχουμενίου τοῦ ἐν τῷ ἐξαέρῳ Μγ.(5η:. 
αηπ.τ2(ρ.129); οὗἨ Ὀυτία! ἰὼ δεξιὸς ἔ, οἵ ἂἀῃ οτάτουν, 10, βο}). 
ῥγαί,οε(Μ.87.29524}; τοῖν γθῆοβ οἵ 5, Απαβιαβϑία ἐν τῷ μαρτυρίῳ 
αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δομνίου ἐ, ὙΠαγ ΤΠ εοῖ, ἦ..6.2,64(Μ.86.2168); 
τοῦ, μαυρίηρ. οὗ ἐχ-σοίο ἐν τῷ ἐ. τοῦ τετραστόου τοῦ. .«εὐκτηρίου ἰά. 
,..(Μ.86.2240). 

ἐμβομβέω, δεέφξ, δοιερὶ ἐπι ΟἿ ̓5 δα γ5, . ὅδἴ,, Βεγαρ. λἦαπ. 32(ρ.50; 
Μ.18.11588); ϑγποβ.6}.123(Μ.66.15048); 1δ.137(15258), 

ἐμβράσσω, ῥδοίϊ, ϑεγη, ΠΠΡΡ ἤαεν.4.33(0.59.13; Μ.16.30050}); πηεῖ., 
οἵ ἄφδῖτο, ἡ. Ἀμάν. [ν.3(ρ.30.8), 

ἐμβρίθεια, ἡ, 1. ᾿δαυΐνέξδς οἵ 508], 10. οἵγε (95.930); 2. βγηι- 
πεδς ἡ τοῦ νοὸς ἐ, 70. ΟἸμπγι. 5εαί, τς} .87.0οο0) ; 8. ἀΐρητίν τὴν βασιλικὴν 
εὐνάς ἘΡΙΡΒιοαρ. μά, 4(0.400.31; Μ.42.7808}); ΟὨτνβ.λοη.20.8 τη ΕΡἘ. 
(11.144Ε); 4. σουενίίν, ΤΙ Βοβι, ἡ αη.2.38(}1.18.1208Ὰ); (σησὶ, ΑΡΡ. 
4.1τ.2; ΡΗΙοΚβι. .6.1π.6(Μ.6 5.6 008). 

Ἐἐμβρίθημα, τό, τονεγίΐν, ΤΟτεροητι δίς ρ.(}.86.6368) ρετῇ. {.1. ον 

ἐμβριμήματι. 
ἐμβριμ-άομαι, -ἔομαι, 1. δὲ ἀεορίν »ιουεά, ἐκορ. 70,11:33 ἐ. δὲ τῷ 

πνεύματι, τουτέστι τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπιπλήττει τρόπον 
τινὰ τῇ ἰδίᾳ σαρκί' ἡ δέ, τὸ τῆς ἑνωθείσης αὐτῇ θεότητος οὐκ ἐνεγκοῦσα 
κίνημα, τρέμει τε καὶ θορύβου πλάττεται σχῆμα ντ. [σ.1(4.6850); 
Αἴηπιοη. [σ.11:33(Μ8ς,τ4680) ; 2. δὲ ἐπνασεά, γαρο “"-ούμενοι Α΄, ΡῚΪ. 

Δ κ(ρ.236)}; ἐνεβριμοῦντοε ἘΡρ.Γ σά Ἀρ.Ἐλι5.}.5.5.τ6ο(Μ.20.432Δ); 
“οοὐμενοι Μεηόχε. οηι ϑ(ρ.103.6; Μ.113.885.Ὰ); 3, γεῦμλε, α. ἀαΐ., 
ΑΟΜι.τ4(ρ.233.4); οἱ Οοά τερυκίηρ ἀπθε]ίενευβ δηα Π6ν1]}, 5.15. 
17:13(λ}.24.21τ20}); οἵ ΟΠ τίβῖ, οἵ, 70.11.33, Ομτνβ,ἠσμ. 3.1 τα. 70.(8. 
3714}; αἱ ἀξδῖῃ οἵ [βάζατιβ τῷ ἄδῃ “-ησάμενος Ἰ)1.α ῥογξ.62(0.72. 
7): 4. γερὴ αἱ, ς. ἀδῖ, ἐνεβριμεῖτο ἘΡΙΡῊ.ἦσεν.66.1τ(ρ.32.26; Μ.42. 

450). 
ἐμβρίμημα, τό, 1. “ηονγί; οὗ ἤδτν τοδί μίηρ οἵ οποτυθίιη σὲ 

[56. ΕΔΈΠΕΙ] τρέμουσιν...«τὰ ἐ, τῶν χερουβικῶν ζῴων πυρίπνοα ΑΒ ϊ. 
132(ρ.63.8); 2. τέδιξε, ἱμάϊρηαιίση, 4 ΡΠ ταιίρ 6.8); 10.1).λσνι, 
11.18(Μ.06.7800)}. 

ἐμβρίμησις, ἡ, ἐπάδίρησποη,; 1. ἀεῖ. ἐ. ἐστι ψυχῆς λογικῆς τοῦ 



ἐμβρίμιον. 
θυμικοῦ μέρους ἐνέργεια Ἀπακῖ,5.᾿οα,5(}1.80.770); 2. ἰὴ σα ἡ ἀπὸ 
τῶν θείων γραφῶν ἐ, 1 Βα5.ἠον ἦι Βς5.37(1τ. 36 Ὁ ; Μιν320.800}); δ, (3668, 
Μ,938); 3. ἴῃ Ομ 5, ο5ρΡ. τεῦ, [ουττ 38, Οὐ. β΄... 1 [0.(ρΡ.540.10}; 
Ῥγονίηρ τρα]ν οἵ δἰ υθδη παᾶῖαγε, ἘΡΙΡἢ.ἤαεγ.ὅ0.ο(Ρ,1τόρθ.8; 
Μ|,42.2328); αἀρϑῖ. Αρο ΠΠλτπιβ, ἢοΣ ππνοσίην Οὐ δ15 αὐντηῖῖν, 19. 
γ7.26(0Ρ.430.20; 6308); τὴν κατὰ τοῦ θανάτου δριμεῖαν ἀπειλὴν ἐ, ἔφη 
Ονγ. 70.ο(4.7345); ἐνταῦθα τὴν ἐ. νοοῦμεν, τὴν οἱονεὶ μετὰ κινήσεως 

τῆς κατ᾽ ἐξουσίαν θέλησιν 1δ.7(680:). 
κἐμβρίμιον, τό, ῥηίοιο, εμδίοι, Αρορίμμ. Βαϊ. (.δ5. 1570}; ἐδ 

{2288}; 16,.(268})). 
ἐμβροντάω, Ρᾷ55., δὲ ῥέγυεγξο; 1. οἵ ᾿νοτείῖοβ, δέ τογοησ- εαάοάᾷ 

τὰς φρένας ἐμβεβροντημένοι ΑἸ... Δερ.1.18.τ](ΜΜ.235.5760}; ΒΡΙΊΡΗ. 
παθν.51τ.3(0.287.22; Μ,41τ.480Ὰ); 1δι6ό,τίριις, ς; Μ.42.208)},;. 2, οἵ 
Βιουθϑίθϑ, ῥέ ἐγαςς -γαϊηρα, ἐδ 15.4{0.335.30; Μ.42.ποβο) ; 1ὁ.9.τί(ρ.107. 
15; Ν.4τ.2248). 

ἐμβροντησία, ἡ, }οἰΐν : 65Ρ. οἱ ῬΒΒΠΊΒΠῚ ς Δη6 ΒετοδΥ, Τιβὲ, ταροὶ, 
ο.5(}1.6.2408); Ογτι βγη. (5. 7408); ἡ τῶν ΖΣεθιανῶν ἐ. ΤΗαΤΙ μαῦν. 5.0 

(4.400); [0.1 .λονι.13.13(Μ.06.7070). 
Ἐῤμβρόντησις, ἡ, "παίΐηεες, ἘΡΙρἢ.ἠαενιθς δ(ρ.τ2.18, Μ.42.288}); 

1Δ,6ρ. ἄγαν.(ρ.4173.8; Μ.42. 7368). 
ἔμβροχος, ἡποίοιδηρᾶ; Ἦν ἴθαγβ, Βαβιεῤ,. 45. (3 124Ὰ ; Μ.32.568Ὰ); 

805, ἔ. στεναγμοί ἘΜΑχ καῤ. αἱ Ἵτο( 90. 1452). 
Ἐξμβρυοκτόνος, κεἰέμο μι ἤζοοξμς ἴτὶ 1118 ννοτηῦ, 3 5.6. τϑ8 οαπ.8 

(3.273); Μ|.322.6774) οὐ ΟὝΣ], ἐαη. τ, ᾿ 
Ἐξμβρύομαι, αδοιηα ἴηι, Ῥα58. ἐνεβρύϑημεν Βδορῆχ, Π.07...τ 1.87. 

33244). 
ἐμβρυοτομέω, (ὁ. ἀςς,, ῥενγογηι (αεξαγίαη Ορογα 0 ΘΉ, Μίαγς Π) τας. 

τ ΡΟ. 28, 
Ἀξμβως, ν. ἐένβως. 

ἔμετος, ὁ, το, οἵἁ Ῥχ. 26: τι; πηοῖ,, Οὗ πόσον, τῇ, ἢ. .4γ.πο(ρ.το8- 
τϑ; Ν1,2-.7258); 1ἃ,.4γ.2.320(Μ,26,2124}; ντ ἐμειηήρεη. (5᾽.6820}}. 

ἐμέω, ΨΟΡ ταεῖ,, ταί, σἷπβ, ραββίομϑβ εἴα. Οὐ ῥγίηε, 2.1.1 3(0.218.7; 
Μ11.2734}; θυμὸν... κατὰ τῆς.--«διαθήκης ἐμέσει ΤΠάτ. ἤαη.τ1: Ξοί2. 
1293}; τοῖς, ἔόγοθν, ΑΙ, νη. τδ(Ρ.244.21; Ἀ1.26.,7124}; ὙΠάκ..6.1.5.6 

(3.751). 
[“έμμαλος, τοροίϊν, ἤδοον παρέσχεν εἰς τὰ τέσσαρα μέρη ων- 

σταντινουπόλεως ὀρχηστὰς ἐ, μικροὺς τέσσαρας ..«ἔδωκε δὲ τοῖς 

πρασίνοις ἐ, τὸν Αἀὐτοκύονα [0. δία! οἰγοη 15 ἢ.386(Μ.97.5744}. 

ῬΕμμανουήλ, ὁ, (Η6δτ. ὃ Ἴ)2})) Εηρηπαγπρὶ, οί τοῦ ι5, ᾿ᾶτας 

οἵ ἱῃοδτηδία δ οσα ; 1. 1ἢ ρεη., [γτερ.ἤαόν.4.33.ττ( },7.τοβ08Β) οἱ. 5. 
ἕνωσις; οαἵι1δ.3.2τ.4(0518}; ἘΡΙΡΠ.μαον.54..(ρ.326.0; Μ,41.0658); 
Οντ, ᾿ς τ. 5(2.1221}); Πα , ̓ς. 7: 14{(ρ.30.2; 2.218); Βορῃχ, 7.0γ.2.42(Μ, 
γ.32734.,8}; 2. 15.7:1τ4 ΤᾺ] Π}}6α δἰτποισὴ (Ἡσιδὲ ννὰθ ποῖ (Δ]16α 

Ἔ.: εἴς εἰ ῥγορἐἠείαμεν, χηΐα οἱ ψιεῖς δεὶ ἀοηηις ἰ)αθτά, ὑοεαδτί ἩΟΊΉΦΗ 
ἐἼμς Ε. τῷἜ αὐθόη!α οηῖρι ὉΠγΊς «οἷα ἐεεϊεοία Ἠοοίγα ἀε Οβγίςιο αἀτεῖϊ 
ποδίφοη ἄξης, Οὐχ μοηι.2,0 τη, ἴς.(Μ.13.226ΑᾺ}; οὐ διέλιπε δὴ ἡ ἁγία 
τοῦ θεοῦ ἐκκλησία. ..᾿ Εἰ. ὀνομάξειν τὸν κύριον. ἔχομεν δὲ ἐν τῇ ὀνομασίᾳ 

τοῦ Χριστοῦ πάσας τὰς λοιπὰς ὀνομασίας τοῦ Χριστοῦ περιεχομένας, 
εἰ καὶ μὴ πάσαις κεχρήμεθα 7π8τφη οἱ γέρα Μ.6.12888); ἐνταῦθα 

γὰρ τῷ συμβαίνοντι ὄνομα τίθησι-.- οὐδὲν οὖν ἄλλο δηλοῖ τὸ ᾿ καλέσουσιν 
πε ΟϑΝ ἢ ὅτι ὄψονται θεὸν μετὰ ἀνθρώπων" ἀεὶ μὲν γὰρ γέγονε μετὰ 

ἀνθρώπων, οὐδέποτε δὲ οὕτῳ σαφῶς (ἢγνϑ,ἠ0η1.5.2 τῇ. δ΄1.(7.740}; 1ὰ, 
]ςιϊπίονρ.τ.ο(δ.16}); 3. θολτίηρ οὗ Πδ πὴ οα. νἸτρί ὈΙσΤῃ τίνι μᾶλλον 
ἁρμόζει γεννῆσαι ᾽Ε., τουτέστι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός, ἄρα γυναικὶ συνουσια- 

σθείσῃ...ἢ.«παρθένῳ; ΟΥ.(ἰεἰς.γ.3π(ρ.86.23; Μ,11.7288); {8 88..15.201 
(1.529οα; Μ,20.4648); 4. ᾽Ε. (σα ψνῖτ τ) τυρὶβεα ὃν 1 ανν πὶ ατὶς οὗ 
ξσονόπαμῖ, (νγτ. [0.4.4(4.387Ε}; 5. ἔγχεα. υϑεα] Ὀν (ὑνυ,, Ῥσοῦ, ἩΊῈῊ 

ΔΏΓΙ- Ν᾿ ΘΘΤΟΥΔῚ ἸΠ]Ρ]Π]Οβτου5, οἰρν ῥολης ῥαξελ. τ]. 3(53. 2510). 
Ἐξμμαραίνομαι, ἀξεαν; ΟἱἨ ο]απίβ, {15ε|5.ἐοη 5. 6(2.54010) ; Μ.531. 

1570}. 
Ἐξμμαρτυρέω, δδαν τοΐίτϑες 10, αἰδεὶ, (φυτὰ ΟΡ ὁγ.τ(}].08.2208)}; 

τηρᾷ, Η!ρρ.ἑαθρ.Ργοθιμ.(.3.13; (0Π)]. ἐμμάρτυρα ποιούμενοι Μ.τό. 

3020}}. 
ἐμμάρτυρος, 1. οὐϊἱρηιροδοί, 566Ὴ ἐ. ἔδει γενέσθαι τὸν τούτου ἶσς. οὗ 

(Ἰμγ51] θάνατον, ἵνα καὶ ὁ τῆς ἀναστάσεως πιστευθῇ λόγος Αἰ της, 
24.π(Ν1.25.1274}}; ἐ. γὰρ εἶναι προσήκει τὸν τοιοῦτον [1,. οὔ ΠΟΙΆ] 
βίον, ὡς ἂν ἐκτὸς εἶναι πονηρᾶς ὑποψίας Βε5.αεεοί.τ.3(2.3206 ; Μ.41. 
8730); 2. ἐδει δά, αἰλοςίοι, ΓΉΡΗ]. Απε. ἡ μέοἰ.2.τ4(Ν1.6.το454}; ΤΟΙ. 
Αμποιΐονι. ΒΜ εἰ ὄγη. (Ν1.77.13020); 8. τοὐιοσείηρ, ἰδοι νίηρ, 
ΤῊ ΙΡῊ.ἤαθν.42.ττίρ.125.17: Μ.4τ.7280); ἐῤι5τ.γ(ρ.257.π τ οοσΟ); οἵ 
πιατίνγάοιῃ ἡ ἐ. ἄθλησις ΒΟρΗτ. Ἡ υν γγιεί [συρτόθτα. κ(}.87.3388.}. 

Ἐξμμαρτυς, ὁεδανῊΡ τοϊέμεες, ἘΡΙΡΗ ἤἄσεν. τ.7(ρ.257.5; Δ{.4τιοοος). 
ἐμματαιάξω, ὑκ ταἀΐν οοεμρίοί, ἀαϊδν εὐτίλ, α. ἀατ,, αὐ Ν᾿ νπδ λοι, 

δ ὑι απ. (Μ].44.052λ}; τά ογ.ἀοητίρ.14.2τ; Μ.44.1 1580): ΤΡτος.Ο. 
ει: :τγ(}1.87,13520); σσίλρτ. ἤει. 3.27 (1. οϑιροϑΑ). 

454 
" , ἐμπάθεια 

Ἐἐμματίζω, ἐηείγηεὶ, Αηαϑί. 5.4.1 {{τ.(}1.80.40.Ὰ}.Ψ 
ἐμμέλεια, ἧ, ἴ. αγηοΉν, ργαάςε, ταεῖ, τῆς σῆς ἐ. καὶ πραότητος ΒΔ 5. 

2}.73.3(3.πόδᾳ ; Μ.32.4444Α}; 85 {16 οἵ τεβρεοῖ, σεν γαεε ἡ ἐ, ἡ σή 
1}.243.3(3.3748; Μιροσο); ΟΠ γγβ.6}.2.1(3.5254); 2. ἀϊϊίσοηςο, ἨῚΡρρ. 
μαον. τ τα(ριτοῦο; Μ.τό6.31666); ἔδιι5.0.(᾽,4.8(ρ.121,4}; Βλ5. δρήγι τί. 
2Δ.; Μ,32.684); τ ΝᾺ 2.εαγ}}.2.τττ. ς47(Μ.37.το66 4}. 

ἐμμελέτημα, τό, βείίοη, ἱπυσηίτον: ἀοΥβινεῖν οὐ Βδα], ᾿πβι, γι ραΞέ. 
8(Ρ.26.4; Ν.18. 62:0}; οἵ Πεύθδν, ΟτιΝυβο, ἐζμηιτ ρΡ.00.16; Μ,4ς. 

3332})). 
ξέμμελής, ἀἠϊέρεη!ϊ, ἘΡΉΤ. τ. ; 1.58. 
Ἐἐμμελῳδ-έω, ὑπαλε τὴς 1π, τ Ν γβοιλονιιοβρίβο( Μ.44.1400); 

τηξί. ἐν ταῖς ῥήσεσι τῶν θεολάγων...“-οὔντας παιδεύεσθαι Τ( Ὦγγϑ, 
λον. ΜΠ.12: τφ(το.]ότο). 

ἐμμελῶς, ἀἠ ἐροην, του παθγ.τ.25.4(Μ.7.673Δ δ πἀ1056). 
Ἐἐξμμέρεια, ἡ, ἐογηροξτίοηεος, Τοῦτ ΠΝ δε. τ. 1(}]1,86.1408λ). 
Ἐἐμμερής, γ»ιαΐε πρ οΓἢ ῥαγίδ, εονηβροςτίδ; το, ἀϑπὶῖγ οἵ Ομ τιβὲ ἴῃ 

Ναεείοχίαῃ σοπίτονοτον, Πθοῃῦ, ΠῚ. ΔΙ ἐσέ, τ 86.140 48,0 ,Ὸ εἴ Ρδ5- 
511}. 

ἐμμερίζ-ω, ἀϊυϊάε, (το νββι μον. τη Οαπὶ. (Μ.44.τττ30); Τεπ. 
οὐκ “-εἰ τὴν ἀμέριστον ἀξίαν ϑόνοτ,  νΡ.6(Μ. 56. Κοϑ). 

ἐμμέριμνος, 1. αῃχ]ομ5 νοῦς ἐ. σὴς βιβρώσκων ὀστέα (τ. ΝᾺ 2. εαγηι. 
τ.2.22.τοτ(Μ,37.024Ά}; ΤΟΒτγβιλονι.3.4 τῇ ᾿ς. βοίς, 770}; τπτουρῇ 
Ιονε οἵ νίϑιθ!6. τὰπὴρβ ἐὶ ἀναφύονται ἔννοιαι τῇ ψυχῇ ΤΡτος,α, ἤν. 
6: ο(Μ 8). χφϑτο); 1δ.χ26: τ4(14820}; 2. ἀἰπροηὶ δείξωμεν θεῷ μετά- 
νοῖαν ἐ, ἸρΡἢτ.3.21285; ΤΟΒγνβιαηίπιο Βζι ; {10.1).3.}.τ4{Μ,06. 
οϑτο); 3. οεσιερτο, δεοὶ Οἰρυι ραδά,(ρ.328.22.; Μ.0.788})). 

Ἐἐμμεσιτεύω, »ηδάϊσίο, (Ἰοτη.ς"ν.7.ο(0. 48,021; Μ.0.4738). 
["έἐμμίγνυμι, -- ἐμμείγνυμι, φιϊηφίο, μεῖς το ἢ 91. ΟἨτίβτοὶ, Χριστὸς 

υννό λόγος ἦν, τοῦτο καὶ ὃ ἐμμιχθεὶς...ἐν τῇ θεότητι γίνεται (ἰτι Ν 58. 
Αροϊ! 20} 1.4: τ25320}); 2. δυσδμαγίβις. ἔκλασεν, ᾿ἐμμίξας ἑαυτὸν τῷ 
ἀντιτύπῳ᾽ Ἰραϊνοἢ ᾿αφεῖ.5(Μ1.86.23038); 3. ποβῖ., οἱ αν! 6 ΡΟΥ͂ΡΟΥ 
τηϊησίβα ΜΠ ΘΟ] δ ηἴβ, ΗΙρρ ἡαέν 6.1 Δ(ρ.120.10; Μ.τό.35144}. 

Ἐἔμμιξις, ἡ ἦ, πη χίμ 6 ἅ ἅπας τὸ ἅγιον σῶμα.. «τοῦ κυρίου δέχεται... 
μερίζεται γὰρ ἀμερίστως ἐν ἅπασι, διὰ τὴν ἔ, Ἰζαΐνοι, ῥακελ,2(Μ.86, 

23030). 
ἔμμισθος, 1. σέυογι, ῥγοιμίδεάᾷ ας ἃ γειραγά, οἵ οἴθτμαὶ ἐπ, (οηέ, 

43,3}}.7.34.8; 2. ὑγτηρίηρ ἃ γειοαγά, ῥγοξίαδίε, ΟΥτ. Νὰ. ερ.135(}1.37. 
2324). 

Ἐἐμμίσθως, 70γ γε, ζογ ραν, ϑψτιοβ. ρ. )(Μ.66.1413.}. 
ἐμμολύνω, δεξοι, ῥοϊἰνίε.. τοί; ἰπτα]] στα! νγ «ἀπαᾶ Ὑπότα}ν, 

τ ΝΥ 85. ἔπη. 7(2 Ρ.172.25; Μ|.45.7646); ρᾳ58,, Βαβι αβοεί. τ. (2. 2108 ; 
Μ.31.8734}; 10.(5208; Μ.8728); ΟΥΝ 55. ΡΣ.) (Δ |.44.4618). 

ἔμμονος, ἐπάγη, εοπέϊημηρ, οἵ οα εἰ δὲ ἐνθυμεῖται καὶ 
μεταμελεῖται, καὶ τίς νῷ τέλειος καὶ γνώμῃ ξ.; ον. ΟἾδη1.2,43: 6 ὅσα 
πῶς...εἶ κτίσμα. «δήλον 
ὄντος..«ὅτι ἐν τοῖς κτίσμασιν οὐδέν ἐστιν ἔ. καθ᾽ ἑαυτὸ καὶ πρῶτον 

γενόμενον...; ΑἸΗ..4γ.2.48(Μ,26.2498}; τοῦ, Γαπςἴοσι Οὗ προ ]5 τάχα 
δὲ καὶ εὐχὴ ἔ. ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν ΤΛΊΠ, εονεη οςς θη. κ2(31.28.778). 

ἐμμόνως, ῥεγγιαηεην, οἱ Ἡ. Ομοβῖ σίνοη Ὁ. (}η5ῖ ἕνα καὶ ἐν 
ἡμῖν κατοικήσῃ λοιπὸν ἐ, Ογτ, }ο6].55(3.2280), 

ἔμμορφος, εγτἰοτοσα τοῖ! {ογηι, ΥΙᾺ, τρία ἔ., τρία σύμμορφα Ἰυρ]ρἢ. 
ἀπε, δγ(ρ.82.3; Μ.4.3.1370} οὐ ξ γοβ, Ν χ ἱ]1α].3(}1,38.,861). 

Ἐἐμμορφ-όω, «ἐαρε; 1, [πτι, Μας,ιλορλοηι.43.7(Μ,34.7161}}; 
2. τηςῖ, κατά τε καρδίαν, καὶ λόγον, καὶ πρᾶξιν...--ωθεὶς..«τῇ διδα- 
σκαλίᾳ τοῦ κυρίου ΛΒαϑ.δαρίοτ, 2. το(,. 6360; Μ,21.15410)}; τι Ν νββιεῤ. 
Δ(δῖ,46,τοΙ68):; διὰ τὸν τῆς ἀρετῆς τύπον --οἵ [Ξς, Η. (051) ἡμῖν τὸν 

Χριστόν ἰάῬος. Ηἢ.Β ττ(Μ.44.5448} οἵ οι. τ (απ .(Μ.44.0658); 
τοῦ, Τῆς, ἡ τοῦ ὑψίστου δύναμις, διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ 
φύσει ἐνεσκιάσθη, τοντέστιν, ἐνεμορφώθη ἰά, ροϊ  6(Δ1.45.τ1360), 

Ἐξμμοχθέω, [οἵ οὐόν, (τ Ν ψβαδαῤιι τῇ. (Μ,46.428). 
βέμμυρος, οἰηδαίηιοί, αρναμ; νλοῖ,, Οὐ Ν γα ἤονι, Ὁ τὴ απ (Μ. 

44.83248). 
Ἐξμμυστήριος, 7:55 Πα, [αἰ γ. ίαΣ. (1.536. 7352). 
Ἐἐξμπαγίως, βγηιίν, ἡμεργαϊίν, (ΤΙπῖο]. ἐ, μένειν τὴν δυάδα ἠρνή- 

σατο 3ς. ὅον, ἀπι.}) Επιϑὲ, ου. ὁῤ.(}1,86.0120). 
ἐμπάθεια, ἡ, 1. ραροῖϑηίν; ΟἩγίστο!., ΟἸομὶ, έν, 7. 2(λΓ.0. 4128; 

εὐπάθεια Ἐ.7.24); 2. ῥαφείομ, ῥραςοϊομαίθηδες, Οἵ οα οὐδὲ διὰ 
νομιζομένην συμπάθειαν, τὴν ὄντως ἐ,, τὸν τοῦ δικαίον λόγον προδίδωσι 
Το. Ὁ ἤαη.τ. 3 6( δῖ. 4.15 444}; ἴῃ. τιοτα] 1, ἐ50. ΜΓ Βοχὰαὶ σοη- 
ποϊδεϊοη, ΕΡὮΓ. 1.26, ; τοῦτο ἐμπαθείας τεκμήριον, τὸ πᾶσι τοῖς ὑπὸ 
δαιμόνων ὑποσπειρομένοις ἀχεδὸν ἀξέως ὑπείκειν [0.ΠΠ]ὴ.Φεαί, Δ ο(. 
88,11408}); πάντα διαλογισμὸν ἐμηταθείας ἀπαλείψας τῆς ψυχῆς,..«ναὸν 
σεαυτὸν ποιῶν τοῦ ἁγίου πνεύματος 10.0.8. } οί] 06.10374})}; Ϊὴ 
βοῖ!ρίατε τῆς περὶ τὸ γράμμα δοκούσης ἐ,, εὐμηχάνως ἐπὶ τὴν τῶν 

σημαινομένων δογμάτων ὄδηγούσης μυσταγωγίαν ΝΠ Δ Ρτος, σ.(ἰσπὶ. 
τί Μ.87.1 5488). Ν 

3 4 " “- ᾽ θ 

«ἐστι, δύναται μόνος καὶ πρῶτος κτίζεσθαι,.. 



ἐμπαθής 

ἐμπαθής, σπδ)εεῖ ἰο ῥαςδίοη,, ραξεϊομαίε; 1. οἵ (ὐσοαμεδα τὸ ἐ. τῆς 
ὀργῆς, εἰ δὴ ὀργὴν τὴν νουθεσίαν αὐτοῦ χρὴ καλεῖν, φιλάνθρωπόν ἐστιν 
εἰς πάθη καταβαίνοντος τοῦ θεοῦ διὰ τὸν ἄνθρωπον, δι᾿ ὃν καὶ γέγονεν 
ἄνθρωπος ὁ λόγος τοῦ θεοῦ (Ἰετηῥαεά, τ, 8(0.122.22; Μ.8,310Ὰ); οὐ... 
θέμις ἐ. νοεῖν τὸν θεόν 1.57.2 δίρ, 134.τῸ; Ν].8,0764}); ὑπνοῖξ τῇ γραφῇ 
θεός,...καίτοι τότε γέγονεν ἐ.; ΟΥ.ΝᾺ2.0».31. 22(Ρ. 173. 6; Μ. 36. 1574}; 
2. Τπη., γῇ. ἘΠ ΠΟΣΏΙ5 ΜΕ] τουτ “ΕΔΕΠοτ᾽ ὁ δὲ ἐπὶ τῆς ἐ. φύσεως 
τῇ ἩΜΑΡΕΡΕΥΚῚ ταύτῃ συνεθισθείς,..«ὡς ἀδύνατον ἀπαρνεῖται ΒΑ5. μη. 
2.23(1.2 581; Δ]|.20.6218); 1.2.2 4(260}); Μι,6250); πῶς οὖν οὐκ ἐ, ἡ 
γέννησις; ὅτε ἀσώματος στ, Νᾷ2.0γ.20.4{(0.77.13; Μ.36.770}; τῆς ἐ. ἐκ 
πατρὸς γεννήσεως..«καθάπερ ὃ ἡμέτερος λόγος ἐκ τοῦ νοῦ πρόεισιν 
Ατρῖῃ, ἄρος. Β(Μ.1οῦ.7410) Ρυο. [,1. ἴοτ ἀπαθοῦς οἴ, ἀπατι(ἀ68, 
«Αρου, 8(Ν τοῦ. φοτο) ; 8. (τ βίο]. τὴν σάρκα τὴν ἐ. φύσει γενομένην 
ἀναλαβὼν εἰς ξξιν ἀπαθείας ἐπαίδευσεν ΓἸ6πη.5 7.7.2(ρ.7.15; Μ.0.4124}; 
ΟΥ̓ Ν γε5.ερ. 3 (1.46. το21 4); ϑορῃτ. Ηρ. νη. (Ν1.87.3161}0}; οἵ [πη 115 
οἵ (ΟΠ τβι 8 ραβδί ν οὐκ ἐ. ἦν τὸ δάκρυον τοῦ κυρίου, ἀλλὰ 
διδασκαλικόν Βακ.πομιν4. π(2.290Ὰ; Μ.31.2288}; τὸ σαρκικὸν θέλημα ἀλ- 
λότριον.. «τοῦ Χριστοῦ οἱ ἅγιοι πατέρες ὁρίζονσι, καὶ τὴν σαρκικὴν καὶ 
ἀ, τῆς ἁμαρτίας ἐνέργειαν Απιαδί. 5. εγηεσμαρ, (ὔ.80. 1604}; 'π οοΠ- 
ἀγονοίβίθδ; ἃ. Αρο]πατδη τὴν θεότητα ἐν τῷ πάσχοντι εἶναι 
ὁμολογοῦμεν, οὐ μὲν τὴν ἀπαθῆ φύσιν, ἐ. γενέσθαι Οτ Ν γ85..Τροϊ].54 
(Μ.45,12530); τὸ ἐ, τῇ φύσει τὸν θάνατον δέχεται, τὸ δὲ ἀπαράδεκτον 
πάθους ἐν τῷ παθητῷ τὴν ἀπάθειαν ἐνήργησεν 1δ.5(11330); Ὁ. Επηο- 
ΤΉ8} κατασκευάζειν τῆς ἐ, αὐτὸν εἶναι φύσεως, μὴ ἂν ἐλθόντα πρὸς τὴν 
τῶν παθημάτων πεῖραν, εἰ μὴ δεκτικὴν εἶχε τῶν τοιούτων τὴν φύσιν 
14, Εν. ς(2 Ρ.113.0; Μ.45.6034); 6. τιοποίμε ες εἰ δὲ τῆς αὐτοῦ μόνης 
θεότητος [530. τὸ θέλημα), ἐ, ἔσται ϑεότης, παρὰ φύσιν βρώσεως καὶ 
πόσεως ἀφιεμένη Μαχοοριοο (Νῆ.οτ, 30); 10.1). ο.3.τ4{Μ.04.το41Ὰ}; 
4 ἴῃ τηογαὶ οσάου ; 8. οἱ 5ρ}}1{5 δαιμόνων. ..ἐ, ΟἸΕΠι. 5 17.2.8(0.134.1το; 
Μ.8,9176.Ὰ}); ἅηρο]5 ἄδεκτοι... εἰσι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἐ, ἡδονῆς Ἰου Ατνε, ἡ, 
τς. 9(}1.3. 2404}; Ὁ. οἵ Ῥαρϑη φοάβ; ἐ, θδσαῖιβς ᾿ἸΘρΡΊΠοα Ἰῃ πη δῃ 
Δ οθ55, (ἸοΠ}.5}». 1. 4(ρΡ.1τ6.0; Μ.0.4288); τ. ΝαΖ.ο7.28. 15(ρ. 44.117: 
Μι.526.454}; τοῖς..«αὐτῶν ἁλίσκονται θεολόγοις, ὡς μὲν ἐ., ὡς δὲ 
στασιώδεις 1.31. τόρ. 164.13; 1400}; δ, οὗ τήξβῃ; 1. ΟΠΡΊΩ οἱ 5115- 
ΘΘΡΕΡΙΠν τὸ ῥα βϑίοη, Δ οἵ ἴῃς Πδβῇ (οἴ, ᾿λοτη.7:22) οὗτός ἐστιν ὁ 
τοὺς ἐ. ἀναφύων..-περισπασμούς Μοὲτῇ.»ε5.2.6(ρ.340.15: ΝΜ. τ8.32040); 
4δ.2.7(0.241.4.; 2054}; ἡ. ο«ἁμαρτία...εἰς τὰς ἐ, ἐπιθυμίας τὴν ψυχὴν 

καθέλκουσα Βαϑ.αΞεεῖ.τ.τ(2.32180; Μ.51. 86) ; ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἐν 
τῇ ψυχῇ παθῶν λαμβάνοντες οἱ δαίμονες τὰς ἀφορμάς, τοῦ κινεῖν ἐν 
ἡμῖν τοὺς ἐ, λογισμούς ΤΏ) αρ.εα!. γ71|.24:τ5(0,107.18}; ἐδι(Ρ.το].31); 
ἐ. ἡδονὴν τὴν ἀνθρωπίνην φησίν, ὡς τῇ περὶ τὸ σῶμα εὐαλλοιώτῳ 

ἐμπαθείᾳ συνισταμένην Μαχ.ςελοί,εἰἶ τε. οἵ ,4.1138) " Ι4ατπϑὴρ. (ΝΜ .οε. 

1207} ἢ. σμπδυδοξουιβῦς οὗ [Π15 116, Οὐ, 2φγέηε. τ. 8.4{0.1το03.10); ΝΙ]. 
4}}.3.2ο(Μ.70,3808); 111, 650. 1π τῇοβα ᾿νῆο ο ποῖ αἰπὶ αἵ ρετγίεο- 
τίοη, (Ἰοτη.:».7.1τ(Ρ.47.2; Μι9. 4800); 1.δεἰ, τ(ρ.146.31; Μ.0.716Ὰ}; 
τοῖς οτάπαῦν {πὶ ΟΡΡ. 50 ετο τοῖς ἔτι τὰς ψυχὰς ἐ. Ἐλι5.α..6.1.8(0.39. 
5;.Μ.22.768}; τεῖ, Π δ ἸΔΕΥ Πὰν τοῖς ἐ. κατάλληλα διετάττετο 1.1. 
δίρ.24.1τ|; 650); ἡ ἀπὸ γηΐνης καὶ ἐ, ζωῆς..«μεταβολή Β65.Ί7.40(3. 
410; Μ,32.1570}; ἦν. βαχῖα] σομποίδιίοη οὔτε ῥτοβθηΐ ; τεῖ, 6 νυ} 
Ρειβαβαϊηρ 30 ταῦθα ἴὸ νἹϑὶῖ τοιπθπ καὶ οὕτω... ἐμπαθεῖς τοὺς 
ἀθλίους ἀπέδειξεν Ατὐϑοη.ἀοεὶ. (Ν.66.162ο0) ; ἔρωτα ἐς 170.1).8.}.ὅ.1 

(Μ.ο6. ΣἸ448}}ῈΥ͂ ν΄. ΤΟΒΆΠΓ5: βρ ἴσαι ἸΌΤΡΟΥ ἔτοπὶ ἐ. προσπάθεια, Ἐ ρὲ. 
2.4278Β; τῶν ἐ. λογισμῶν, δι’ ὧν πᾶσα, ἁμαρτία τελεῖται 1ν.3. 4208; 
Κηον]εᾶρε οἱ πιρθθϑι στ Βοσορ Υ ἐ. διάθεσις, Μαχ.ανηῖρ. 
(, οΙ. 12048); νἱὶ. τοι ὔϊος. ἡ. «τοῦ ἀνθρώπου ἀνδρεία ἐμπαθοῦς... 
κατὰ τὴν οὐσίαν ἀφοβον...τὸν μετέχοντα αὐτῆς ποιεῖ (Ἰεπὶ. 5 γ.4.33 

(ρ.315. 18; Μ.8ὃ, 1368); ἐδ." τβϑῴρ. 185. 15; 1020) οἰζ, 8. ἐγκράτεια; ἡ 
γνῶσις ἡ τοῦ θεοῦ..-πάντα λογισμὸν ἐ. ... ἀπωθεῖται ΟΥ. ἐα. ἴῃ ῬΥ. (4:0 
(λ1.17.1724}; ΜΙοῖδ ἰργ.6(ρ.457.12); τεῖ. Μί.τρ: 12 ἁγνεύειν ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ τῆς διανοίας βάθους, τὰς ᾿ ὀρέξεις ἀποτέμνοντας, ἐδίδασκεν 50, 
(ὁ σωτήρ] [τυ5.4.6.5.6{(Ρ.132.31; Νῇ.22.2240)); καθαρεῦον πάσης ἐ. δια- 
θέσεως, πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ἀπαθείας βλέπει, ὅς ἐστιν ὁ Χριστός 
ΟΥ̓ ΝΥ 955. ῥέν}.(ρ.212.4; Μ.46.2820), 0.ΟἸἹπη.φεαὶ. 8(Μ1.88.11330)} 
5. (αἱςιῖ.) δύο οὐσίας, τὴν φαύλην (ἐκὸ τῶν παθῶν, τήν τε (ἐκδ τῆς 
ἐπιστροφῆς ἐ. ἴτοτι. [α’».1.4.5(}|.7.4804Ὰ}; ΟτΙβῖ0]., τεῖ, Τ,σ.9:.22 εἴς. 
ὅταν λέγῃ δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου..-«σταυρωθῆναι, ὡς περὶ ἄλλου 
φαίνεται λέγων, δηλονότι τοῦ ἐ, (Ἰσηχιονε, Τβάοί, ὁτ(ῃ.127.123 
6880); 6. οἵ Ῥῇἤγβιοα] ΠΠπὸ59. ΟΥ̓́Τ  Πατοη, ϑοογ, ἡ.6,6,4.6(Μ,67. 
673Β); πότε γίνεται ἐπίσκοπος ἢ κληρικὸς εὐνοῦχος, ἢ ἄλλως ἐ, τὸ 
σῶμα; ῬΒοιπομος. τ. τ4(Ν.το4.9074}. 

ἐμπαθῶς, . ῥαςςίομαϊεῖν, τολ ἢ ργδαί θασογησςς, Τ΄, ΒεΉ7.6.4:; οὐ δεῖ 
τὸν μοναχὸν νίπτεσθαι τὸ σῶμα... ἐς. ἘΡΗΤ.τ. 3260; 2. ὧν βαξπίοη, σμὲ 

οὗ βαςείομ, οἵ τποθθ ΜῊΟ ῬΥΑΥ Ι͂ῸΤΙ [ΕΠΊΡΟΤΑ] Βοηθπίϑ ἐ, φερόμενοι 
ΝΠ Ρ}ιι. οί 1.70.τ0 400); οὐ τῆε Ῥοββεββθα, ἡ τῶν ἐ. ἐνεργουμένων 
πληθύς Πομ. Ατ.....3...2(}1.4.4268}; ΠῚ τὰ Το. ΟΠ ρας. τοί .88, 
1185}. 
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ἐμπεριέρχομαι 

ἔμπαιγμα, τό, τ:οεζονν, ἀεϊμμείοη, Ὀϊαά, ρενζ,38(0.44.10); ἴνεο Μαρ. 
6.35(0.41.3; Μ.Ρ1..54.8068). 

ἐμπαιγμός, ὁ, νιοεΐενν, ἀορίδίοη; 1. ἴῃ ροη,, ἰ)5ς.5α].2,13; 1δ.17. 
14; [514.ὈῬὲ].ἐ}}.1.135(}{.γ8.2728); 2. οἱ ΟΒτῖϑ, Οὐ, 76. τοστίι 2; Ρ.17. 
4: Μιι4.440}; 38. ἀδίνιστοι ἐ. γάρ ἐστι καὶ ψεῦδος ἢ ἐπιθυμία (ΠΥγ58. 

μοι. 5.5 ἢ. Ητν.(12.608). 
ἐμπαιδεύ-ω, ρ555., σ ἀἰξεϊρἐϊηεᾷ ἸΉ τὸν “πὐόμενον τοῖς πειρασμοῖς 

ΝΗ ρΡ.3.1χ47(}1.79.4520). | 
ἐμπανηγυρίζω, εεἰεύγαίό, α. ἀαῖ,; ἃ Ρούβοη, (δ τν5, ρα. αν,(2. 

6490); δῷ Δπαϊνουβαεν, ϑγηθ5.}.70(}1.606.14490). 
Ἐξμπαραμένω, 3. ς. ἀαξ,, ῥεγξέυονε ἐπ, δίας, ον ον. 0(Ά1.34.δόοο) ; 

2. ἐπάμγε, ἘΡῚΡΕ ἑαεν.30.τ(0.72.3; Μ.41τ.665}), 
ἐμπαράσκευος, ῥγεραγεί, Η!Ιρρ.ἐαεν.4.28(ρ.56.15; Μ.τό.30910) ; τὸ 

πάντα τὸν βίον ἀεὶ ἐ, εἶναι ΟΠγν5,ἠ0η1.21.2 τὰ Πρ (ττ. 774}; ΝῚ!, 
ΜΕΤ: 6οί 1.79. 7934); {5.56}. ὁν.4τ(}1.8ς.4724). 

Ἐἐμπαραχωρέω, γίεἰά, Βιαι5.5Ε],0».20.2(Ν].8ς..3328). 
᾿ἐμπάρειμι, εοραῖςὶ τη, δ. εἰς, Τιλα, ῥένξ.78(Ρ.08.1}). 
ἐμπαρέχω, Φ}7ΉΉ ΔΕ : ̓οὗ 96 -βαυτθη θυ τὸ σα, ΟΥ.07.2ς.τ(Ρ.357. 

15: Μ.ιτ. 4060); 14. 70.6.17(43:; Ρ.142.20; Μ.14.2574). 
Ἐἐμπαρῆναι, ΡτΟΌ. 1.]. ἴοΓ ἐμπαγῆναι, ντ. Η ἐαἰθελ.25. τ]. 
Ἐξμπαρίημι, 1. αὔῶ[αχ, Α4..(Ρας:.) ΑΔ πάγιχοίρ.24.0); 2. {αἰ , οἰὴρ τη, 

ς. ἀδε., γε, ἰς.5.2(2,763}). 
ἐμπαροιν-έω, 1. δὲ ἄἀγεμλ, ρεὶ ἀγμεμΐ, Οὐνον.19.3(ρ.344.8; Μ αι. 

4788}; Οῃγνβ.λοι. 4.5.4 τη 0.(8.268.4); 2. ὀεθαυς ἃς ἰπομρὰ ἀγμηβ, 
μοπος ὀόβαῦς ἐπε ηηρὶν; οἵ βίπποῖβ πὶ σοη., (ηβῖιν.5.( το(Ρ.176. 
13; λ1.20.12808Β}); Επι5. τ 2(0.240.8; Ν.20.14050}; ὄντ. ἰ5.2.1(2.1024}; 

ΕἸα.Ος.26(2.060); οἵἨ υπογῖποάοχ ταῖς γραφαῖς “-οὖντες ΑἸοχ. ΑἹ εῤ. 
«Αϊεχ.Ξ(0.21.24:; Μ.τᾶ. 5520); ἘρΙρἢ ἦσο, 30.21{(Ρ.361.22; Μι.41τ.4414}; 
(ἢτνς.λο»η.93.7 τη Μ (7.2 884}; ἰδ. δ0.2(]. ΘΘΊΟΣΣ τὸν. ε-δεσπότην... 
ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων --ούμενον Ογτ. ἀγεαά (Ρ.00.1 ; 50.844}; 3. γαρε ἴπι, 
οὗ αἰ Ρο  οα] ροββοβϑίος “αμέαν ΠΥ ΑΝ π  ΑθὲἘ τε! τῷ Μενίππῳ ἴδπ5, 
ΕΒτογοεί. κπίτ 340; Μ,22.8488). 

- ἐμιτταρρησιάξομαι, (6. ἀδἴ.; ἃ. ῥγοξεες ῥοίαιν; ΟΠ δηλιν, 1λ8ι5, 
υ.(,3.2 ὅ{.{Ρ.72.4; Μ.20. τορόπ); ΟΥΝ γββ5.. με 86,11; Μ,45.2400}; 
2. Σροαΐ τηξοίοηιέν αδομὶ, 1 Β85.15. τι. δοόὰ ; Ν.30. 4124} ΟΥ̓ Νν55. 
ἘπΉ.ἀ(2 Ρὲοτ.Ὁ; Μ.45.6088). 

Ἐἐμπεδόκυκλος, εὐογ-εἸγείἑησ, ΝΟΙπ. βα7..0.8:20(Μ.4.3.8178}. 
ἐμπεδόμητις, Ξεἰεαάξας! ο7 ρέγροσε, εἰαδίο-πτη ει, Νοπη ραν. 0. 

το: 18(.4.43.836Ὰ}); 1.15: ς(Θ 734). 
ἐμπεδόμοχϑος, ετ67- “πϊξογίησ, ΝοΠη.Ῥαγ. [6.515(}1.43.785λ). 
ἐμπεδόμυθος, εἰεα [ἀξ το οπε᾽ς τοογα, ζατἠβεὶ θεὸς ἐ. τ ΝαΖ. αν. 

2.2(ΡοΘπ}.)7.170(}1.37.ττύ5 4}; οὗ 0. Βαρῖ,, Νοπη.ραν. 7σ.τι7(Μ.43. 

1498); ἐδ. 5: 33(7800), 
ἐμπεδ-όω, 1. ἐοηβγηι, πόπσρ ζηογηι πρὸς τοῦτο ἡμᾶς ὅ σωτὴρ 

"υοὗ λέγων... γτ, ἀπ. ϑτί3.3450); 14.0ς.31(3.468); 2. αεερτη ῤἑ!δῆ, 
ϑυμεβ.6}.143(Μ.66.1536.); ΝΙ].}]αρη.44(Ν1.19.10240};9 ΤΒάι,ρ.40 

(( του). 
Ἐἐμπειρόγαμος, δαυϊηο ἘΧρεγίθηιε οὗ γπαύγίασε, Ὀγτιαον 4(1. 

1218}. 
ἐμπειροπόλεμος, ἐχῥεγίεηεεί τη τραν γπςῖ., οὗ [λο88 οχρουθησοά 

ἴῃ βρισταα! σοηιθαῖ, ΝΠ. ρῥ.3.1τ16(}}.79.46 44); Ογτιάνο τοί, 050 Ὰ); 
Τοι γρ.εαῤ.85(}1, ὃς. 1854) οὐ Τ70.10. 8. .ττ οὐ. 608). 

᾿ἐμπερατόω, ἰζγητ, ΟΥ. ΝΥ55, Ἐμη 3 μ.345.14:; Νί. 45.10654}. 
ἐμπεριάγω, γο ἀὐοία ἴῃ, ο. ἐν, ΒαΞιγόημη, 2(2.2 038; Μ.31.0200). 
Ἐξμπερίακτος, ὁ, υαραῦομά, Ἱπρμι.ἐἰγον. Ὁ. 421 ,τοδιοούς). 
Ἐἐμπερίγραπτος, εἰγωηδογφοιί ὕλη ἐ. ΤΒαβ.εοηϑί. τ, (4. κότα; Μ, 

ὅ1.13840); ἀεπιεα οἵ σοι, Μαχ.αρδιν. (ἔνοτο οδοῦ), 
Ἐξμπερίγραφος, εὐγενρηδοῦ δε 5 ἸΩΡΙΡῊαον.66.15(ρ.39.4.; ἐμπερί- 

γραπτὸν Μῇ.45.520) ; ΤΑΤΙ φορεῖ. αομ  ο(Ν]1.38.,45Ὰ). 
ἐμπεριγράφ-ω, εἰγεμνδονῖνο, Βα5.᾿οχ.2.δ(1.208 ; Δ1.20.408}); οἱ οὐ 

ἃ5 Ὀποϊτουπιθβου θα, τι Ν γββ5. Ειηιτί ρ.95.12; Μ.45. 3280); 1, 
Αροϊ  47(Μ.45.Χ240Ὰ}; τοῖς Τῆς, τῇ τοῦ ἀνθρωπίνου βραχύτητι ἑαυτὸν 
ἐμπεριγράψας τὺ. Ξο(1 2600); μητρικαῖς ὠλέναις “-εται ΤΑΤΛἢ ὐσεμ 5.2 
(λ1.28,976 0). 

Ἐξμτπεριδράττομαι, εονργεϊοη, ργαςρ, Ατιαρ. ΑἴΆ ἐνη 15 (0.245. 
28; .26.7ο80). 
“ἐμπεριείργτομαι, ὧδ επεϊοςεί, φπεοτεραςεεᾷ τῇ φύσει τῆς σαρκὸς 

τὴν θεότητα...““εσθαι ΟΥΝ γϑβ5.0γ.αἰοεἢ τοί. 55. τι; Μ.4ς. 410); 14. 
Εμπιαζᾷ Ρ. 240. ὃ;.Μ.45.037})}. 
ἐμπεριεκτικός, ̓ οδγαρίμρ; οἵ σποξῖ. Ῥτορδῖογ ἡ ἡ.. «δύναμις..«ἐς τῶν 

πάντων ἴτοπ,ἤαθν.τ.12.4{}.7.5714}; ἄσματα ἀσμάτων [5ς. καλεῖται] 
(ἐμπεριεκτικώτερα γάρ ἐστι) (τ. Νὰ .ον. .10.: τ(Μ. 36. 4610); οἵ (:οὐ ἡ... 
τῶν ὄντων ἀ, φύσις οὔτ᾽ ἐν τόπῳ ἐστίν οὔτε ἐν χρόνῳ το Νγ55. μηχα 

Ρ.130.2; Μ.45.2684). 
ἐμπεριέρχτ-ομαι, σο αὐομί, τε, ἐαδν.τ.τ7.τ(}.7.6404}; ΠΠρρΡ.ἤαον. 

π.26{(ρ.128.19,23; Μιτ6.319501.}; ἡ ψυχὴ..«τοῦ ᾿Ιησοῦ.. «πάντα αὐτὸν 



ἐμπεριέχω 

υ.Ο,3.4,(ρ,ο6.1τ8, Μ.20.ττοϑᾺ}. 
ἐμπεριέχ-ω, δηΤΟΉΊρα55; 1. οἱ ἙΔΊΠΟΥ ὁ πατὴρ ““εἰ τὰ πάντα ΟΥ. 

ῥνγίπεια,α(ρ.36ο.1; Μ.ατ. 410}; Ἠφτβο 4658 δριευπά.ἀταὶ.2(ρ.122.10); 
ΟΥ Ν υ985.ον. καϊσεῖι. 2π(ρ.95.5, ν.]. περιέχον Μ.45.650); ὕγτ. [μὲν τ(θ5, 
2188}; 2. τεῦ. ϑοὴ οὐδὲ ὅπό τινος ὅλως “"όμενον 14,70.1.0(4.774};} 
3, Ττλ. οὐσιωδῶς... ὁ υἱὸς “νει τὸν πατέρα, καὶ ἔστιν ἐν αὐτῷ ΑΠηπιοη. 
70χ4τττ(Μ.8ς.τ4880) ; καθάπερ ἐπὶ σωμάτων ἀνθρωπίνων “"εσθαΐ τι 
λέγοντες [53ς. Τ᾿ ΠΠΟΥΉΙΔΗ8]) τῇ τοῦ πατρὸς οὐσίᾳ Οντ ἰ65.1(5'.584}. 

Ἐἐμπεριήχητος, εεἰεὺγαϊοί, Μακ.ανδὶρ. (ΝΜ οτ. τοῦ 40). 
ἐμπερικλείω, δηεῖοςο ὁ αἰ εἰάες, 60. ῬῚ5. Πεγαεῖ.2.24(Μ.02.3314}. 
Ἐἐξμπερικρατέω, γεΐξ οὐόν, τον υββ.ον, εαϊφεἦ 8(ρ.49.14; Μ.45. 

378). 
ἐμπεριλαμβάν-ω, ἐπείμάε; οἵ ρονεῦ οἱ σοῦ ἴῃ βεπ, τοῦ νοῦ τοῦ 

θεοῦ πᾶσαν γνῶσιν τὴν περὶ ἑκάστου τῶν ὄντων ἐμπεριειληφότος ΟΥ 
εονη ἴῃ Οση ρΡυρίἶος.23.2 0 (0.208,28 ; Μ.12.810); ἡ γῆ..-.τῇ δρακὶ 
αὐτοῦ [3ς. τοῦ θεοῦ] ἐμπεριειλημμένη 14.εοηωη η, ἘρΡ᾿. τ’ 20 -2α(ρ.400):, 
τι ΝΝ γβδιλον. τ ἴῃ Οαηϊ.(Ν.44.7658}; θεὸς καὶ λόγος, πᾶσαν δύναμιν 
ποιητικὴν ἐμπεριειληφώς 14.ογ.εαἰεει Β(ρ. ΚΟ, 21; Μ.45.404)}; οἵ δη- 
ΤΒΤΟΡΟΙ ΠΟΙ Ϊ5πη5 ἴῃ βου βίατε τῶν διὰ τὸν ἰδεωτισμὸν τὸ ὅσον ἐπ᾽ 
αὐτοῖς μικρῷ καὶ βραχεῖ τόπῳ “-ὄντων τὸν..«θεόν ΟΥ.ΟΥ.23.3(0.3251.14: 
Μ.11.4804}. 

ἐμπερινο-έω, οὐ ργοϊμεημά τὸ ἀρχὴν ἔχον [5.0. 501} τὸν ἄναρχον... 
ε"ἢσαι..«οὐχ οἷόν τέ ἐστιν ΑτιαΡ. ΔΊ. γη.15(0.243,23; Μ.26.7ο80). 

Ἐἐμπερινοστέω, ἐγιαερεεί, ξεαγεὶ, Ομ, ἱπυεσίραίς, ῬᾺ]} οι Οἠνγ5. 50.232. 
το; Μ.47.20); ἐδ.1χ(ρ.77.31; Μ.47.44)} ἰδιτόθ(ρ.09.1ς; Μ.41.56). 

Ἐξμπεριορίζομαι, ῥὲ ἱπεϊμα ρα ἴτι, α. ἀαῖ., Ἰδοην. Ἡ. Δί δϑί.2,3.2(Μ.8ό. 
15024}.. 

ἐμπεριπατ-έω, 1. τοαὶξ οτ, ἱγαγιρίο ὁ “"ἥσας [5ς. ΟΠΥ]51) τὴν 
ἀντικειμένην ἅπασαν δύναμιν [15.4.6.0.7(0.419.24; ΜΜ.22.6760) ; οἵ.10. 
9.12(8.431.8; 6064); 2. ἀιοοῖ!; ἴθ ῥγαγεῦ ἔου ἀϊνίηθ πάψε Πρ ἴῃ 
ΟΑΙΘΟΠαΠι Π5, οὐ, ἴ6ν.26:12, {11 .ἀρ.Οοη ει. ρρ.8.6.6; οΥ ρἰἢ8. οὗ 
Ἡ. σποβί, Ῥιος  δη.4:τε(}}.87.2400); τοῦ. Τὸν. 26:12 ὁ κύριος 
ἐπαγγέλλεται ἐνοικήσειν καὶ ἐ. ταῖς τῶν δεξαμένων αὐτὸν ψυχαῖς 
Οεςσμαμλ.“42οε.1: τ3(0.40}; 70.) λόηι.2.}(}|.96.5880). 

Ἐἐμπερίσπαστος, ἀϊεἸγαεϊξά, ν. Ἐἐμπερίστατος. 
Ἐἐμπεριστατέω, τη γοιηα, ἐπεοπραςς, ΝῚ. Μαρη.2(Μ.70.0720). 
Ἐξμπερίστατος, ἑηυοϊυδά τη δμξίηεος μετὰ ἀνθρώπων ὑλικῶν καὶ ἐ. 
Ἐναρτ Ροπῖ. γε). οη.5(Μ.40.12560); 16.(1257Α) σὁ ΤΑΤΉ. οὐδ ηο.2 
(Μ.28.8488 ἐμπερίσπαστος). 

πἐμπεριστρέφομαι, ἰΐγε απ οΉρᾷ, δὲ ἱπυοίυσά ἴῃ, ΤΡτος. ας Ῥγ,ζοῦῖ 
(λ}1.87.14218); 1.26: τ4{(1τ484}). 

Ἐξμπερίτομος, εὐγοιηεῖςε, (ἰδημ.εοη οε . τ Ν.2.20Ὰ}); Οὗ (ΟΣ ΓΒ 115 
φἰιδοκίηρ ποη-οἰτοιτηοῖθθα διὰ... τὸ εἶναι αὐτὸν ἐ, ἸΟΡΙΡῊἤαεν.28.2 
(ρ.315.τὸ; Μ.41. 2800}; γεῖ, ῬΆΞΟΠΑΙ σοπίτονετεν μετὰ τὸν χρόνον τῶν 
ἐ, ἐπισκόπων 1}.70.0(0.242:20; Μ.42.3568); ἴῃ σΡῃ.», (Πτγβι λον 6.3 ΤῊ 
Κονγη.(9.4764); ῬΑ} Οἰνμς.ο(ρ.124.20; Μ.47.70); Ηΐογ 1 Τ τι, (Μ, 
40.8484). 

Ἐξμπεριχαρής, γεϊοϊείηρ τη; τοῖ, Α γαβδῖι πα Βαγαῇ αἵ διστίῃ οἵ 
Ιβαδο, αὐ Ν υ95.ἀ61|.(Μ.46.565}}); ἘΡἢγ.53.3120. 

ἐμπερονάω, ρᾶ55.; 1. δὲ ᾿Ιγαηῃεμαοά, τι Πϑιτη. ξεεὶ. 12: τί Ά.1ο. 
τοῦ}; 2. δὲ βχϑά τη, (ῃγγϑἤομι, 3.5 τὲ. ΤΟῸν (το, 210)). 

ἐμπήγνυμι, ἡηρίαηϊ, Ρά55., οἵ Η, Οποβὶ φυσικῶς ἐνυπάρχον αὐτῷ 
[5ς. θεῷ], καὶ οὐσιωδῶς ἐμπεπηγός Ογτ.ἐἠ5.33(5,.3330). 

Ἐξμπηλόομαι, δὲ ἱριηιεγοϑά ἴῃ φημ; ταοῖ., 10. ΟἸππι.σεαί, 6} .88, 
ΤοΙ68). 

ἔμπηλος, οὗ εἶαν, Μασ. Μρη. ἀροον.4.28(ρ.2τ6.26). 
Ἐξέμπηξ, ἡ, ὃ Ποῖ : ̓αϑέσαταθας οὗ τουΐατε, (οηβε Ιαο, ἰσμά 6(ὉΜ, 

88.488). | 
Ἐἐμπηρία, ἡ, ἀεζογηπῖίν, νιαϊηιοά σομάτοι, Ογτ.αζον.τ5(1.520}}; 

4 σίαρὴ.1 ευ.(..3740}; ᾿4.11α].ο(3.8260). 
Ἐἐμπηρόω, τη ει ἀαπιαρε οη, εἰλρπΐ, ΤΟτοροπι ἀϊ5}.(}.86,681}). 
ἐμπήσσω, “εἶ ἡμίο, Τυθι, ἀ1αϊ.07.30(}}.6,γ05Ὰ); Βορθχ Η ὐνν.εἴ 

7ο.τη(}}.87.34008)}. 
Ἐἐμπιαίνομαι, σγοῖὸ [αὶ εροη, στῖν γ85...Δ105.(Νἴ.44.417}). 
Ἐἐμπίζεως, ἢ ῬΕΙΉ. ΘΥΤΟΥ ἴοι ἐπεζέσεως ἔτοπι (ἐπέζεσις), Ζεαὶ ἐ. 

καὶ σπουδῆς ἘΡΠΤ. 3.241Ε. ι ; 
ἐμπιπράσκω, 541, τιεῖ, ὁ νοῦς ἐμπέπραται τῇ ἐνύλῳ ζωῇ ΟΥ̓ Κ». 

13 τῇ 70.(0.405.10). 
ἐμπλατύν-ω, εἐχίρμά, τι Ν υ55.ον, ἀοηιτ(ρ.6.2 ; ἐκπλ- Μ.44.11218}} 

ΟΒτγβιμοηι. 54.2 ἴῃ ΜΙ 7.550 4}; τά λονη.14.3 τῇ Κονπ (9. 5804), τεῖ, 
Μι.7:12 ὅ..«πὐῶν ἑαυτόν, οὔτε εἰσέρχεται τὰ. 07.33.4 ἢ Π εὐ.(12. 
3000); ὁ ἁμαρτωλὸς ““εται τρυφαῖς γτ. Ες5.36::6(Μ.69.0330). 

ἔμπλεγμα, τό, ρῥίαϊί, εἰενὶ, (οηεί. 4}}.1.8.17; Ογνβ.ἤοηϊ.12.7 τη 
(οἱ.(11.4228}; Ἰᾶπσηι.δ.1 ἔμ Σ ΤΊ (90 Ὲ). 

ἐμπληϑής, ῥίείμονίς, 10.Μα].εἰγοητο Ρ.220(}}.07,4688). 

450 
ἴϑο, τὸν κόσμον] “-ομένη ΟΥ..70.10.25(5; Ρ.324.15; Μ.14.568.}; Επ5. ] 

ἐμπόνησις 

πἐμπληροφορέομαι, δε πο, «αἰτεβεά, ἐοπίεη!, Μᾶς, Αερ ον τα(Μ.. 
44.8610); 4. Πἰδονίοποηὶ. 4{(Μ.34.048Ὰ}; ἘΡἢτ, 3.336} ; δ. 355Ὰ. 

Ἐξμπληρόω, ἐμ|πὶ, 1ο.Μοη ἀγηησεοΒ(Μ.06.14008). 
Ἐῤμπλήσκομαι, Αἰ, ταϊταὶε, Τ΄ [οὉ 24{Ρ.11}.23). 
Ἐἐμπλύνω, τοατὴ τη, δὲ αδ α ῥαδίη, ΟἸεπι, ῥαεά.2.2(ρ.175.12; Μ.8, 

4284). 
Ξἐμπλωΐζω, εγηδαγκ, ΤὨΡΒΠ.εἤγοηπ. . 218 (Μ.τοϑ.9040). 
ἐμπνείω, ν, ἐμπνέω. 

ἔμπνευσις, ἡ, ἐπὑγεαιϊίηρ, τπερίγαιοη; 1. τι, Οτ ΝᾺ 2.0γ.40.43 
(Μ.36.4200); 2. τηεῖ., οἵ 5 ηο  ῆσαποη ἡ θεία ἔ. Οτ.φεἠοί τη 1.6, 
13:20(Μ.17.3570); τεῦ, Οοπβί. ἰπ θαῖ!ε ὥσπερ θειοτέρᾳ κινηθεὶς ἐ. 
Ἐπ|5....2.12(ρ.46.15; Μ.20.9024); οἵ. ͵}.3.3(ρ.18.21; 10578); ΟἹ σἰβε 
οἵ Η. (μοβῖ τὸ ἀροβέϊεβ (10.20:22), τ. Ναᾳζ.ογ.41.11(Μ.36.4448); οἵ 
βοπρίατε τῆς θείας ἐ, ... διδασκαλίαν ΟΥ̓ Ν γ55. ἔπ η,.7(2 Ρ τ5ό.1τ; Μ. 
45.7440); τεῖ. ῥτορμεῖβ κατ᾽ ἔ, θείαν ἢ ἔλλαμψιν Αὐετπιαρ.εαὶ ρος, 
16: (ρμ.41ο.20) ; ταῖ. 50} οτραϊοᾷ Ὀγ (04 διὰ τῆς ζωτικῆς ἐ, Μαχ. 
αταϑὶρ. ( οτ.12240}; 1δ.(13174}. 

ἐμπν-ἔω (ἐμπν-είω), 1. ὀγφαίι ἐπ; υϑὰ,, τεῖ, ἀμ ὨΤΟρΟΠΟΥΡ ΠΒΠι5 
πότερον διαπνεῖται ἴβδο. σοα]; ἣ “-εἴται μόνον; (]6)}.5,}.7.6(Ρ.24.5; 
Ἀ1,9.4448); μαποβ, πηδῖ., ὠμδίδο “- ἔων θεοῦ σοφίας Τῦι5.υ.(᾽,3.48(ρ.08, 
ς; Μ.2ο,ττο80); 2. ὀγεαϊλα τη “-εύσας...ἐν στόματι τοῦ ὄφεως ψευδῇ 
πάντα λελάληκεν ὃ διάβολος ἘρΙρΗ.λαεν.4ο.6(ρ.87.18; Μ,41.6888); 
μδηοα ἐηςρίγε, ο. ἀαἴ. ρ615., Ο]διη ῥαφά.τ. (0.94.4; Μ.8.2514}; 14. 
οἰν.4.τ(ρ.240.17; Μ.8,12168); τεῖ. [0.20:22 πνεύματος αὐτοῖς ουεῦσαι 
λέγεται θείου Ἐχι5.4.6.3.7(ρ.144.21; Μ.22.244Ὰ)}; Δτῃ..“41.,2.44(Ν4.26. 
2418}; βοήθειά τις...-"έουσα τοῖς ἀγωνιζομένοις, καθάπερ ἐπὶ τοῦ 
βαπτίσματος (ῃτγβ.ἤοηι.7.1 τῃ ΖΟ ον (το, 4800) ; τεῦ. ἀἸα οἱ ἴσα] βυρ- 
ρεβίίοη ἔνιοε δὲ δυνάμεις τινὰς ὑποβεβηκυίας ἐμπνεῦσαι τὴν πᾶσαν 
φιλοσοφίαν ὑπειλήφασιν (ἸεΙη.Ξγ.1.16(ρ.52.18; Μ.8,706.Ὰ)}; 16.1.17 
(μ.53.8; 7974); ἐνέπνευσεν αὐτοῖς [1.6, ΑΥὐἰΔῊ5] ὁ διάβολος ΑἸἢ.6. 
Α6ρ.1. 05 (Δ1.2ς.5480); 3. ρᾶ88., ΟἱἨ ρειβοηβ, δὲ ἱμερίγεᾷ; τεῖ. ἰὰ- 
βρίγϑτίου οὗ βοτιρίυζα, οἱ ρτορῃεῖβ τῶν ἐμπεπνευσμένων [πϑῖ, Ταροί. 
36.τ(Μ.6.3854}; ἐκ θείας ἀποκαλύψεως “-ευσθέντες (βγη. [πἀ,[0. 
ατρ.(Μ.88.5 68); οἱ 8. Ῥαμ], Ομσνβ. λον. 38,3 ἴῃ ΣΟ ον, (10.354Ὰ}; οἵ 
ΑἸΆ. 45 ἱπβρίταά ἱπ Ηἰ5 ἀοοσίχίης οἵ Η. σμοβέ, Οὐ Νὰ. ον,21.5332(Μ. 
4ς.11244}; Οὗ 8 561πί| ἰοσθίθ ηρ ἕατατς ὡς ἔκ τινος θείας χάριτος 
“νευσθείς Ἐποιγαί,υ, μένε. 46(Μ.86.23288); 1ὁ.ο(22840); Ὀν ϑαῖαπ 
᾿Ελιοὺς “-ευσθεὶς ἐν τῷ σατανᾷ Τ΄ [οὗ 41(Ρ.130.20). 

Ἐῤμπνίγ-ομαι, δὲ ἀγοτυησὰ ἐπ, Ογτι σίαρἈισεη.2(1.30Ὲ}; ταοῖ., οἵ 
Βαρτίβαι ὑλικὸν πνεῦμα... “εται τῇ καθάρσει τι Νὰ Ζ.ον.40.3ς:(Μ.36. 

400Ὰ). 
ἔμπνοια, ἡ, ἐπεῤ᾽ταϊίοη, ΟὨτν5."οη}.7.8 τη τον (το 634); Ὠιδά, 

Ῥὲν}.75(Ρ.94.1). 
ἐμποδίζ-ω, ἀΐριάθν, ἴπ' ΤλΟσΘ] ἀπα βρίζυδὶ ΕΠ Ὸ ττοντες [86. ἀἢ- 

οὐ Ποάοχ] τοῖς ἀρξαμένοις τρέχειν καλῶς Οτ((ὑαηὶ.3(0.2317.28; Μ.13. 
1930); Μείμ,ενρ.4.2(ρ.47.8; Μ.18.88}}}; ἰ4.γ65,τ. ζοίρ.263.13; Μι41. 
1140})}; εαἰ.ἴ.ε.4:.2(0.28.33}; ἐὰν συωσιν [586. οὗ περιπόθητοι ἀδελφοί] 
ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἀγάπης, ὥσπερ εἰπεῖν, ἀποστρέφεται ἴ5ο. 04] Μδς. 
Αεροἠο».4.τ5(Μ..34.4848}). 

ἐμπόδιος, ἐὐπάονίησ, τιδαῖ, ἃ5 δισβε,, ἐὐμάναπεε, Ἰβαβιλοηιη ΠΣ. 
28(1.1238; Μ.29.204Ὰ}; οἵ Βοᾶν 85 ἐ. το νἰβϑίοη οἵ ΟΟ4 : ἴῃ 8η1Π|8]15, 
Ταβειἀταὶ.4.4(Μ.6.4840); ἴῃ πιθη, Μεῖμ.γός τ, 3ο(ρ.258.13; σ0}}]}. ἐμ- 
ποδών Μ΄ .41τ.χ1460); οἱ 5οηϑ14] ΡΙΘΆβασος 45. δἰπάγαμπος τὸ Βρίτηταμὶ 
11ξ6, ἰά. ὁ γηηρ.5.δ(ρ.61.2; Μι18.τοδο) ; οἵ τετιρίατουβ, Ου Ν γϑβιλονι, 
4 1ἢη (απ. (1.44.8160), 

ἐμποδιστής, ὁ, ἀϊπάενεν, ῬΆ}}.ἢ..1. 5. 8(0.119.15; Μ.34.11030)}. 
ἐμπολιτεύ-ομαι, 1. δε φηφαφεά ον ῥμδίὶς διιδίησος, ΟἸετη ῥαθά.5.11 

(Ρ.26ῳ.22; Μ.8,620); 2. ἀτοεὶϊ μι; Ὑ τη. δος, ΒοΥν"]ὰ5 οὐ Βοβίτα τὸν 
σωτῆρα...μηδὲ μὲν θεότητα ἰδίαν ἔχειν, ἀλλ᾽ --ομένην αὐτῷ μόνην τὴν 
πατρικήν Επ5.ἦ...6.33.1(Μ.20.5934}; οἵ ΟὨγχῖθι ἡ ψυχὴ...τοῦ ᾿Ιησοῦ 
“πομένη τῷ ὅλῳ κόσμῳ ἐκείνῳ ΟΥ., [6.τ0.22(5 ».324.14; Μ.14.5 680); 
οἵ ἐπ Βας.(Ὁ.226.20}; οὗ ᾿πάννε! προ οἵ Η. μποβὶ ἐν καθαρᾷ. «ψυχῇ 
Μωνοέως...ἐμπεπολιτεῦσθαι πνεῦμα θεῖον Οτεἰς.τιτοίρ.71.3; Μ.τι. 
696Α}); οὗ εν] πα πηρογέεσίοι ἰη τπθη, τεῖ. βίανευν ἰοὸ 126 ν}} τὸ 
κακὸν... “πεται ἐν τῇ σαρκί μου ΜΟΙ]).765.2.2(ρ.332.ς; Μ.41,1τό58); τῆς 
“"ομένης τῇ φύσει κακίας ΟΥΝ γ55.οΓ.ἀον.τ(Ρ.18,27; Μ.44.11324}; 
ΝΗ ἐχερι.41(Μ,70.7778). 

Ἐἐμπολίτευσις, ἡ, Ξο)οιτη Χριστοῦ..«ἐ, τὴν ἐν κόσμῳ 1 Βαβ,}ετηγεί. 

δοίρ.395.5). 
ἐμπομπεύω, 1. ἰογὰ 11 οὐ, ο. ἀαΐϊ,, 6Βρ. τοῖ. Ῥομαν: ΟἿ Οὗ ον} 

5ρ 5, 7Β85.1ς.τορία.4540; Μ,30.2938); (Ὁηεί..4Ρ}.3.12.2} Ῥτος.Ο, 
15.311 {τ(Μ.87.Ἰφο 18}; 2. ἡπαΐε α Ξρεείαεῖθ οἵ, ο. ἀος. ; τεῖ, τλᾶυίντϑ, 
ἘρυΙασά ρ.Ἐπ5.}}..6.5.1.47(}1.20.4250); ᾿αγαάε ἀπουτ οάοχ νίονν8, 
ἈΑ18. “4ν.2.82(Μ.26..221Α}. 

ἐμπόνημα, τό, ἰαδοιν, τι αρ ἀταὶ ((γ.Ζαο .)4.1(4.}}..77.2150). 
Ἐἐμπόνησις, ἡ, ἰοἵΐ, ας, Αοροοεείιεον Ο(Μ.314.8280). 



ἐμπόνως 

ἐμπόνως, ἀἠιρεπίν, ἨΠρΡ. Ὠαη.4.18(0.230.11); Μασ Αερ αμί, 

εὐγα3(64.34.83]0}; (4}}.0.Η)}Ρ.(ρ.1ο). 

ἐμπόρευμα, τό, γαίῃ, τηεῖ. νήψεως ...ἐ. 1514. Ῥεῖ. }}.τ οί 1.78. 

4164, ν.}. ἐμπύρευμα). 
ἐμπορεύτ-ομαι, Ἵ. ἰγαΐῆε ἴηι, οἵ τῃοϑε ῃῸ ἀεέεσ θαρτβηλ μὴ “οὐ 

τὴν χάριν Βα5.}ο1.13.5(2.1τ8ο; Μ.31.4364); ΟΥ Ν υΚβοδαρι (Μ. 

46.42098); ἰά. βονπ.ο τ! Οαη|.(Μ.44.0608); ΒεηοΒ 2. ῥγοσηγε Ὀν ρυτ- 

ἐδαθ6, συ Ν γβϑ5.: ΕΡΙν. (Ν.46.8204); τεῖ. τεννατά οὗ γνΟΥ (5. οἵ ΓΕΥΟΥ͂ 

τὰ μικρὰ δῶμεν, ἵνα --σώμεθα τὰ μεγάλα ΟὨγγς. ἤοη1.2 5.3 1ἢ..0.(8. 

1484}; 1}.77.5(17478}; 170.}).8..}.4(Μ.96.881:4}); 5. ἐχρίοι!, πιαΐὲ ἃ 

το σμὶ αἵ, ἘΡΙΡμ.λᾶον.59.7{0.372.11; Μ|.41τ.1το294}; Τάτ ῤγουϊά. δ 

(4.569); 4. ἰεαὰ ἐ. βίον ΤΌμτγ 5. πον Ηρῥί. τ(Μ.64.460}}. 

ἐμπορία, ἡ, 1. νηεγεπαμαῖδε, ταεὶ, ἐ. μαθημάτων Ἐλι5..6.5 Ῥτοθτῃ. 

{ρ.2ος.6; Μ.22.3400); 2. ὩΣΏΥ͂Κ, Ομτγβιλονι. 66. 5 τη, Δ11.(1.159Ὲ); 

. ΡΥΟΠῚ τὴν πνευματικὴν ἐ. (ὮγγΒ.ἤο1»,. 17] Κο»»". 8: 28(3.1τ56}). 

ἔμπρακτος, 1. οεἰΐνε, ΤΥ. τρία ἔ. ΣΌροβ. Ναζ. ἄτα. .(Μ.38.860); 

τοῦ, Ὁ τί; τὸ ξ. εἰρη! εα Ὀγ τπς Ἰοη, Ιτοτι λαεγ,3.11.8(Μ.7.8864); τεῖ. 

Ῥᾶρβϑῃ ροάς μέλλομεν ὑπὲρ ἐ. προσώπον ἐλέγχεσθαι ὡς ψευδεῖς ες. 

(ρ.τς.τ; Μ.το.1048}; 2. ἐβεαείοις, οἵ Ομηβθδη ἀοοΐσιης ἔ. .-- τῶν 

ἰδιωτῶν...τὴν διδασκαλίαν ΕΡΗτ.1.2708 ;. ΟὨγγ5..0}.1δ.4 ἦῃ (ε(Ο. 

τ400); ϑδνευιδρ. αὶ. .42.2:4{0.,24.15); τεΐ. βρισῖῖαϑ! [{{θ ἀγάλματά 

τινα...ἔ, τοὺς βίους τῶν ἁγίων Β45.6}.2.3(3.130: Μ.31.229Ὰ); μετα- 

νοίας ἐ. Ἀπαβί.διογμαχ.(Μ.80.8488}; 7ο.Μοπιλγηηηι ἶνγς. 3(8}.06. 

1280); γνῶσις ἔ. Μαχ.ανιδιρ. (Μ.01.1032.}; Οἱ ἴδατ οἱ Οοὰ ἐ. τῆς 

γνώσεως θύραν Ἰά.6}.2ο(Μιο1,δοοὶ) ; οὗ Βεατίηρ βου ρίσγε ἐν οος ἀκοῇ 

Ασὐοῖδ, ἄροε.τ: 20 }1.τού.5 044}. 
ἐμπρησμός, ὁ, εοηιΠαργαϊΐοη, αἴ ἐπα οἵ ΜΟΙ, Ογαι. 51.4.τότ; ἐ. 

ἀδόκητοι {ΗΠΪρρ.εοηδνηη, δ(ρ.292.10; Ν.το.9128); Βπ4] σοηβαρτα- 

τίοπ ῥτορβοβίεα, 15.15.6:4(Μ..24.128Ὰ); οὗ ὮΕ]1, ὈὨτυϑ. ποθι. 11.4 ἸΏ 

ΜΕ (γ.α53Ε); ταοὶ, τὸν ἐκ τῆς αἱρέσεως ἐ. Ἐ43.6}}.1τ64.2(3.2558Β; Ν.32. 

6360); οἵ ρΡοιβεοιίομ, ἐδ.248(3284Α ; Μ.0280); οἵ ΔΠρΕΥ, (Ὦγνβ.σ ας, 

3.14(1.3900). 
ἐμπρηστής, ὁ, ῥηγηΐγς ὁπ; οἵ Ξεταρἶτα (οΔὉ Βιδιτρ; [5.30:6), 

Ὀϊοπ. Ατ.ελ.71(1.3.2058}; 16.1ς,2(420Ὰ); ἰά.,6.}.4.3.το(Μ,3.4810); 

ΤΑΙ απημηί το ΝΜ, 28, 940Ὰ); Ρτος. .1ς.6: τῇ (ΜΝ .87.19320). 

Ἀἐμπροαίρετος, ἐπφἀοτοσά τὐἿ ἢ Κγ66 τοτὶϊ, ΟΝ, γββ. (ροϊ!.41(Μ.4ς. 

12408). 
ἐμπρόθεσμος, 1. ῥγεογάσϊημεά, Ἡοην ἴηι, 3.15. ἐ, ἀναδύσομαι 

στέφανον Βα5.86].0γ.31.2(Μ1,85.3454); 2. ΞΟΡΠΉΡ αἱ τὲ ἄμε ἐἰμι6 νόμος 

ἃ διὰ Μωνοέως..«δόγμα ἐ. ΤΣ ῃγγϑ.,αξελ.6.2(8.2678). ᾿ 

Ἐἐμπρόθετος, ἀείίϑεγαίε, ἀείεγνιΐμεά ἐ. πρὸς ἁμαρτίαν ὁρμή ΜᾶχΟΡ. 

22(Μ τ.628.). 
κἐμπροθέτως, (εἰ δεγαίοῖν, 9 5εὶ βεγροσε, Μαχιορηδο(Μ.01.928). 

Ἐξἐμπρός, ζογινατάς ; ΟΡ. ὀπίσω, Μακχ.ανηδὶρ. (1.01.12324}. 

Ἐἐμπροσθόπους, σοί ῥέξογθ, ουεγία ΙΗ, Ἐναρτ.ἦ,,6.3.26(0.123. 

14; Μ.86.26ς24}. 
Ἐξμπροσποι-ἔω, γμιαῖε 

δακρύων Ἐφδτ.τ.τ70}. 
ἐμπρόσωπος, 1: 4 ῥέγδοη, ῥεγεοηαΐ τῇ ἐμπροσώπῳ θεοῦ φύσει 

θεὸς ἦν ὁ λόγος Τ,Ξοπτ. ΗΝ 651.2.35(Μ.86.15938). : 

ἔμπτυσμα, τό, φρἠπηρ; τοῖ. Ῥαββίομ, Α.ΡῈ.Α τό.γ(0.282); 

ΤΡϊοπ. ΑἹ. Κρ ΐνι 1ι0.22142(0.230.1; Μ.το δου); Μας,λερ. 01.12.4 

(Ν.1.34.5608); ἴῃ φΈπ,, ΡΆ}}.υ ΟἸγγςιτδίρ.97.23: Μ.47.:). 

πἐμπτυσμός, ὁ, -- ἴοτερ., ἀπάτιΟτ ντοά. (Μ.07.14008). 

ἐμπύρευμα, τό, [ἴτε εοαὶ; ταρί., μμεῖ, ΟἸδνη. οἰγ.6. τδ(ρ. 508.28 ; ΜΝ... 

3800); ϑοοτ.ἦ.6.4.26.3(}.67.5280); 70.) ἡγπαρ.ι.22(}.04.12564). 

ἐμπύριος, οὗ γε, ἥενν, ρτορεσίν οἵ ἢγβι δηροὶς ΠΙοτατοην οἵ 

βοαρμὶπι ἡ ἐ. ἰδιότης Ὀϊοπ Ατ,ο.}.13.3(}.3.304}}; τῆς..«αὐτῶν 

ἐπωνυμίας τὸ ἐ, σημαινούσης... ὑφηγήσασθαι τὰς ἐπὶ τὸ θεοειδὲς τῆς ἐ, 

δυνάμεως ἀναγωγάς ἰδ.13.4(3040)} ἐδιτπ.2(3280); ἐν ..- τυποπλαστία 

1Ὁ.(3294). 
ἐμπυριστής, ὁ, ἱμεοπάΐανγ, {10.6}.5εγοι (Μ.88,10248). 

Ἐξμπυρίως, ἐπ α ἤενν πιαμηδν, ὃγ ἥγε τὴν ἐ. καθαρτικὴν ἰδιότητα 

τοῖς σεραφὶμ.. ἀνατέθεικεν Ῥοπ ΑΥ ἢν 3.4(Μ..3.2050).Ψ 

Ἐἐμπυρόμαντις, ὁ, βγε-ἀϊνίμεν, Ογτ. {μἰη.6(65.108}). 

ἔμπυρος, 1. 1ἴτ., οὐ γε, βενν ; οἱ οἴεται ρα Ιβῃγηθηῖβ, ΜΓ ἐγΡρ. 

ττίρ.135.13; Μ,18,2128}; 2. τηεῖ,, ἀγάση; οὗ αίτῃ, (εἰ Ονχἀνδιλίτὶτ 

({Μ.8ς.12240); Τ ΒΡΒη.εἰγοη .τ4τ( 1. το8.3844}; οὗ Ζϑβαϊὶ, {ζῇτνϑ. 

Ῥαξεὶ, γί(β. 2558}; οὗ ἐγο οἵ σοά, Ογαε, δδ.6.28; ἴῃ ἱπτευργείβίίοη οἱ 

ὨΆΤηδ οἵ Ξειαρΐπι, (ΠΥ 8.15. ἐμέν 6(6.66Ὰ) εἶτ. 8. σεραφίμ. 

Ἐξμπυρριχίζω, δρμίανιρίε οποϑεῖ ἴηι πυρρίχη (α ΨΆΥ ἄπο ἢ 

εἰαθοταῖε ἤριιτοθ); βαπος, τηδῖ,, εορίογί ΟΉ 6561 ἴὰ Διραπιρηῖϑ ; οἵ 

Βογειίος, Οτ Ν υ 85. Εμηιτδί Ρ.234.13; Μ.45.0324). 

Ἐέμπυρσον, τό, Σρανγὰ, τηοί. ἔ, τοῦ πόθου {7.1}, ἐγεαί.δ(ρΡ.τ36). 

ἐμπύρως, αγάφηιν ἐ. ... τὴν ἀγάπην..-ἔχουσαι Μασ. εσιμοῦμ.το.2 

{Μ.34.5418); δ.44.1(7848). 
9 2 

τ βοηὶ οΓ οπέδεὶ πηλὸν “-οὔσι...ἐξ ἰδίων 

457 
᾽ , ἐμφέρεια 

, ἐμπύρωσις, ἡν ἐπκίπαηρ, εοηβαρνγαίίοη, νεῖ. δυσμενείας ἐ. Μεπ. 

Ἔχε Βορε. 3(0.183.32; Μ.113.8724}. 
["]ἐμπωλή, -- ἐμπολή, ἑαΐε, Οντ.αάον.12(1.467}0). 

Ἐξμφαιδρύνομαι, γεγοίεε, ρίογν ἴΉ, στιν γβ5. ἔμπ ζίι ρΡ.314.17; 

Μ.4ς.το280}; 14,5 }ὲγν.(Μ.46.7018); ἰᾶά.ν αν. Τραιη.(.46.0530); Μ. 

Τμάᾶοϊ.3(0.132.18). 

ἐμφαίντ-ω, »ιαηίξοεί, τεῖ, 10.14:τὸ ἐν αὐτῷ [56. τῷ υἱῷ] δὲ καὶ δι᾽ 

αὐτοῦ, καὶ ἑαυτὸν “-εἰ [50. ὁ πατήρ) Ατῇ σεπί.47(84.25,030); ἀφανὴς 

ὧν [3ς. (χῖ51]...διὰ τῶν ἔργων ἐνέφαινε. «ξαυτόν ἰά ἴηε.τό.5(Ν].25. 

125Ὰ}); Ὁ γυϑ.ἤσ, 5.1 τη. 70.(8.858); τοῦ. ονϊβθποβ οἱ οχἰβίςηοβ οἵ 

Οὐᾷ εὐτάκτως τοῖς ὅλοις “-ομένης σοφίας Μαχ.αρϑὶρ. }1.91.13618). 

ἐμφανίζ-ω, »ιαμίγεσί; 1. τοῦ, ἀϊνίπα Ἀρρεδγδῆσεβ ἴῃ ΟἿ τὸ ραΐτ- 

δὐςῆςβ θεοῦ ζξαυτὸν» “Ὄντος τοῖς ἀξίοις ΟτιΟεἰς.6.4(ρ.74.14; Μ.1τ. 

12964); τοῦ. Τῦχ.3:2 “"όμενον τῷ προφήτῃ ΤΜοιΒ ϑ γε μη. (1. τ, 

2608); 2. τοῦ, (Πτίβε; αἴτογ δϑαγγοοϊίοι ὥσπερ ὁ πατὴρ -- εἰ ἑαυτόν, 

οὕτω καὶ ἐγὼ ἐν ἀληϑείᾳ καὶ οὐ κατὰ φαντασίαν ΑἸΩΠΊΟΩ. 1}0.14:22 

(Μ.8:.14028); Μας. Μσπιαῤσογ.τ.τ4(ρ.24.8); ΝῚ] ρῥ. 4.120(Μ.70.4370)}; 

(ε].γχ.}..6.2.24.28(Μ.85.13640); ἐχϑρ. Ηε.9:24 “νεται δὲ νῦν ὑπὲρ 

ἡμῶν τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ τίνα τρόπον; ἄρα οὐκ ἀεὶ... ὑπάρχων 

ἐμφανής ;-.«πἰεται δὲ νῦν..«ἐν μορφῇ...τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ογτ 11εὉ.0:24(}. 

γ4.ο850); Ὑπάτ. Ἴ6ν.0:24(3.603); 70.}.Ηεν.9:.24{Μ.95.07134}; 3. οἵ 

(οα ἴῃ Ξρίπῖααὶ [πὸ κατὰ καιρὸν ἑαυτὸν “νει τῇ καμούσῃ πλεῖστα 

παρὰ τὴν ζήτησιν τὴν αὐτοῦ Οτιεμοι μι Οαπι.3:τ-.(Μ.17.2680); 18. 

αἰτό(όπο); ϑεὸς..«ἡμῖν πέμψαι αὐτὸν τὸν λόγον, ἑαυτὸν “ποντα ἰ΄. 

1α.20.τ(ρ.327.1ο; Μ.14.5734}} κατὰ..«τὴν προκοπὴν τῆς ψυχῆς καὶ τὸ 

δεῖον δῶρον τὴν ἑαυτοῦ ἐν τῷ νοῖ “ει χρηστότητα Ὠϊβά.  6».7ϑ(ρ.οὅ. 

22). 
ἐμφανιστικός, γηακέν νιαμίγεδὶ, γευθαϊτηβ, ξσβμτνβ. ῥαξο (8, 

255); Μαχιιε Τῆδοβ.(Μ.900.13938). 

ἐμφαντάζ-ω, 1. μῆρε ἴῃ ὑπαρίηαϊοη, λογισμῶν ἀνοικείων..."όντων 

ἡμᾶς πρὸς ἃ μὴ θέλομεν Μεῖἢ.γ65.2.2(Ρ.333.12; Μ.41 1160); ΟΥΝ γ55. 

Εμηιποί Ρ.238.10; Μ.4.5.840}); 2. ῥγέϑ6η! ἰο {ΠῈ ἑἐπιαρί πα ον, βγεϑρηί, 

Ῥ835. παρὼν δὲ καὶ “"όμενος ὁ λόγος, ἐπὰν παραδεχθῇ, ἀπειλεῖ τὸ ὑπάγειν 

τ. 70.1ρ.12(3; ρ.41τ1.33; Μ.14.5488); ἘΒα5.1ς5,254{1.5730; Μ.30.568.); 

(τ. Ν γϑβυυΐνρυτο(ρ.200.17; Ν.46.261τ0). 

ἔμφασις, ἡ, 1. ἐνίαρό, γεβεείϊον ; ἃ. Ττμ., τοῖ, Το 2: σο εἴς. 

θεοπρεπῶς νοῶμεν θελήματος διάδοσιν οἷόν τινος μορφῆς ἔ. ἐν κατ- 

ὄπτρῳ, ἐκ πατρὸς εἰς υἱὸν ἀχρόνως διϊκνουμένην 865. 5) ρῖγ.2ο(3.17Ὲ; 

Μ.32.1το46, ν.]. ἔνδοσιν) ; Β. τοῖ. αἰνίηξ ΠΔΠΊ6Β τὸν [3ς, τρόπον] κατ᾽ 

οὐσίαν, τὸν κατὰ κίνησιν, τὸν κατὰ διαφορὰν δι᾽ ὧν ὁ θεὸς γνωστὸς τοῖς 

ἀνθρώποις γίνεται ἐκ τῶν ὄντων τὰς περὶ αὐτοῦ ἐμφάσεις συλλεγομένοις 

ὡς δημιουργοῦ καὶ προνοητοῦ καὶ κριτοῦ Μαχ.αριδῖρ. (Μ.91.11328}} 

ς. τεῦ, ΟΤ ἰγρεβ, Ῥτος. .15.19:τ-5(ΜΜ.8].21454); πᾶσαι αἱ διὰ τοῦ 

νόμου ἐ, πεπλήρωνται: ὅτι πλήρωμα νόμου Χριστός Ἐπίνοι. ῥαξεῖ 4 

(Μ.86.2396 0}; Μαχ.ανηδὶς (ΜΟΥ. τ1410):66. οἵ {ῃΠουρπῖϑ, Ἱπιαρι 68, 

τ. Ναζιέαγηι.2.1.12.7 55(}}.317.12214}; 1Δ.6ρ.215(}}.37.3524}; 10.Μόοη. 

βγηθη. Βας. 3(64.06.13728) οἷξ. 5. ἔλλαμψις; 6. 85. τηέτε ἀρρεάσαθος 

κατ᾽ ἔμφασιν..«-οὗἷ.. «παρ᾽ Βλλησι φιλοσοφήσαντες διορῶσι τὸν θεόν 

ΟἸδηι. ἐγ. τοτοίρ.δτ.2; Μ.8.812Ὰ}; 2. τιδαηίῊς ; ἃ. τεῖ, ἀἰν!θ ὨΔΠῚ65 

εὑρίσκομεν ἑκάστου τῶν ὀνομάτων ἰδιάζονσαν ἕ., πρέπουσαν περὲ τῆς 

βείας φύσεως νοεῖσθαι. ..οὐ μὲν ἐκεῖνο σημαίνουσαν, ὅ ἐστι κατ᾽ οὐσίαν 

ἡ φύσις ΟΥΙ ΝΝ ν85.ἱγὲς ἀτί(Ν1.45.1218); εἰ δὲ πάντα τὰ ὀνόματα τῇ θείᾳ 

φύσει ἐπιλεγόμενα ἰσοδυναμεῖ ἀλλήλοις.. «ἄλλα κατὰ ἄλλην ἔ. ἐπὶ τὸ 

αὐτὸ τὴν διάνοιαν ἡμῶν ὁδηγοῦντα Δ, Τγΐμ. π(Ρ.76.0; Μ.32.6800); ἐν 

ἀνθρώποις τὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα συνεζευγμένας ἔχει τινὰς ἐ., ὧν ἡ 

ἀκήρατος ἠλλοτρίωται φύσις 18. ἔδειγι.3(2 00.27.31; Μ.45.5034}; ἐδ. (ρ.42. 

41 6090}; Ῥ. οὗ 56η865 οἱ βουρίατα τῆς προχείρου κατὰ τὴν λέξιν ἐ. 

Ἰά λον. ἐν (α5}.(Ά1.44.7564}; ἐδ. (7 570}; πνευματικὴ ἔ. Αμπιοη.“4ε. 

τ5:7(}1.85.15494}; δ. “οΉΈγΕ 6 ΘΧΡΥΕΣ5ΊΟΉ, «ρογή, Β55. μη.2.7(1.2430; 

Μ.29. 585 Α}); ἐφ.2.24(1.26ος ; Μ.6258); 3, νιαμίεσιαϊοη. θεοῦ. ..ἔ, ἑνὸς 

ἦν τοῦ παντοκράτορος παρὰ πᾶσι τοῖς εὖ φρονοῦσι πάντοτε φυσική 

ΟἸδιη, εἰν. χδίρ.382.21; Μι0.1280); [56. ῬΘΈΤΑΓΟΙΒ ἈΠ ῬχοΡΠΕ[5] οἱ 

μὴ δι᾽ ἀνθρώπων πρότερον μαθητευθέντες θεῷ, ἀρχῆθεν δεδύνηνται, ὡς 

καθαροί, χωρῆσαι τὰς ἐ. τοῦ πνεύματος 1Βα5.1 5 τοδᾷ. 5268; Ν,30. 

46οΑ); ἐδιρυοθηι 3(27100 ; Μ.1 310); τὴν..«τριάδα,.. ἧς νῦν μετρίως δε- 

δέγμεθα τὰς ἐ. Οτ. Να2.0»,43.82(Μ.36.605Ὰ); Ἰδιριταί ον γε, τοῖ 

(Μ.86.2380Α}; οἵ νἰ5ίοπϑβ, Ἀρρϑυτίοηβ, 14. σα, αγῖηι.2ο(θ.501); χωρη- 

τικοῖς οὖσι [3ς, 5αἰη[8] τῶν θείων ἐ, Ασομ ροε,το( Μ. τοῦ. 5688). 

Ἐἐμφεγγής, οἰϊηῖηρ, ὀγίρπὶ, ΤΟ τυϑ. Ῥοφη (0.8 52Α). 

ἐμφέρεια, ἡ, Πβεηεες; 1. Τ τίη. ; ἃ, οὗ τοϊδτίου οὗ δι μου ἀπὰ ὅρη, 

οἴ.70.το:30 ὅπερ φησὶν ὁ κύριος, οὐ πατέρα ἑαυτὸν ἀναγορεύων.. ἀλλ᾽ 

ὅτι τὴν πατρικὴν ἐ. ἀκριβῶς πέφυκε σώζειν ὁ υἱὸς τοῦ πατρός, τὴν 

πάντα ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος ΛΙΕχ.Α].ῥ. Αϊοα.9 

(ρ.25.24: Μ.18. 5618}; τὴν ἐ. ὡς υἱός ΑΙ Σγη. ς2(ρ.276.8; Μ.26.1850); 

δεῖξαι θέλων ὁ Παῦλος τὴν πολλὴν ἐ., ἀπαύγασμα καλεῖ τοῦ πατρὸς τὸν 

υἱόν Αταπιοη. [0.τ5:46(}{.8ς.14804); ὔγτ.7σ.8(4.7120); Ὁ. οὗ ὅὸπ 



Ὶ ὔ 

ἐμφερής 
δαν]ηρ πο ᾿ἰκεπθββ ἴο ογεαίατοϑ ἴῃ Ασίϑῃ 5εηβθ, Ἐπι8.ριαος.7(ρ.46. 
τ: Μ.20.15410); ποία γὰρ ἐ. τῶν ἐξ οὐκ ὄντων πρὸς τὸν κτίσαντα, τὰ 
οὐκ ὄντα εἰς τὸ εἶναι; ἈΤΉ. “γ.1.2τ(Μ,26.56Ὰ}; {}.1.31τ(76Ὰ}; 2. οἵ 
αἴντης ΠΚοηθθς ἴῃ οὐβαΐζατοβ᾽ Κπον]θάσε οἵ (οα ; μαιπδπ ἰδυπιβ ἃΡ- 
ΡΠΕα τὸ δοἂ ἀποδεόντων.. τῆς θεαρχικῆς πρὸς ἀλήθειαν ἐ, ἸΪοη.ΑΥ. 
ε.}..2.(λ1.3.χ400}; οὗ δῆσοὶβ πὶ ροι, πρὸς τὴν θεαρχικὴν ἐ, ὑπερ- 
κοσμίως ὁρῶσαι 1.4. 2(180Ὰ}; ἀοπιηπαίοηβ πρὸς τὴν αὐτῆς [3ς, τῆς 
ὄντως κυριότητοςἾ κυρίαν ἐ., ὡς ἐφικτόν, ἑαυτήν τε καὶ τὰ μετ᾽ αὐτὴν 
ἀγαθοειδῶς διαπλάττουσαν ἐῤ.8. τ(2370). 

ἐμφερής, Πῆε; 1, τοῦ, αἴνπιθ {γβηβοσπάοπος οὐδεμίαν... οὐσίαν, 
ἥτις ἀκριβῶς ἐ, ἐστι τῇ πάντων. «αἰτίᾳ ὕου, Ατ.ἄ.η.2.7(Μ.3.6458); οὗ 
{8:60}. Δ]]ΠΘρουΐθβ τ Β]Οἢ ἀγὸς ποῦ κα (οί, [ἃ.ε.λ.2.3(81.3.1418}} 
2. Ἴτίη. ; ἃ. οὗ τεϊατίου οὲ βοὴ ἴο Εδίμει τέλειον υἱόν, ὁ, τῷ πατρί 
ΑἸέχ.Α].6Ρ..4ϊ6π5.4(0.27.14: Μτϑ, πό5 0); τὸ τῆς εἰκόνος ἐ, τῷ πατρὶ... 
κατά τε τὴν ἀρετήν, κατά τε τὴν δύναμιν καὶ τὴν οὐσίαν, κατά τε τὸν 
τῆς μονάδος καὶ ἑνάδος ἀριθμόν Ἐπι5.4.,6.4.δ(ρ.τοϑιτο; Μ.22.2640); τῆς 
οὐσίας αὐτοῦ... «εἰκὼν ἐ, Ογγ, 6.0.τ4(4.7700)}; Ὅ. τοί. ἀΠδτθηςα οὗ ϑοη 
ἴτοπὶ ογραΐασος μὴ εἶναι αὐτὸν ποίημα τοῖς δι᾿ αὐτοῦ γενομένοις ἐ, 
᾿πι5.6Ρ.(ἀδς.δ(Ρ.45.τ8; Μ.20.τ1τ4τ8}; [4.6 π.8(ρ.66.24; Μ|.24.8270}; 
3. τοῦ. Οἢγίβε, οὗ ἀβρεοῖβ οἵ ϑϑογα Κποντὴ Βοίοτε ἴῃς, πάλαι μὲν 
εἰκόνες, οὐ πᾶσα δὲ ἐ, (Ἰεπι. ῥγοί, τα(ρ.8ς. 8, Μι8,411}: λέγοντες [56, 
Ἰδπ ΠΟΤ Ἰ8 5] ἕτερον μὲν εἶναι τὸν ἐνδιάθετον ἐν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 
λόγον, ἕτερον δέ τινα καὶ τῷ ἐνδιαθέτῳ λίαν ἐμφερέστατον.. «τὸν υἱὸν καὶ 
λόγον, δι᾽ οὗ θεὸς τὰ πιάντα ἐργάζεται Ὀντ. 0.1.4(4.208). ὁ 

ἐμφέρ-ω, ὀντη 12, Ῥδ58.; 1. τὶ Βοοῖς, Πιάντῃ. Τγίρ.2. (Δ 1,30. 
5048); Οὗ [Π60]. ΤΕΙΠῚ5 ποῖ πιο π ϊοπρα ἴῃ βουίρταχο, Βα5. 3 .4.1τ(2.254ς; 
Μ.31.6770); {τὸ ἀγέννητον...οὐκ ἀρνοῦμεθα, κἂν τε ἐν θείᾳ γραφῇ μὴ 
σεται, {ὅτι » εὐσεβῶς [δὲ] ἐπινενόηται ἘΡΙΡΗ. ἤαεν.76.20(ρ.378.53: Μ. 
42.516Ὰ); ϑοοτ,λ,θ,τιτο, δ(Δ1,67.2250); 2. δὲ ἀζιερίοα ἃ5. σἈποπῖοαὶ, 
Οὗ ἐρίβύ]65 οἵ [8 ηιθ5 5δπα πᾶσ μετὰ τῶν ἄλλων καθολικῶν ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις “πομένας εαΐ. ζασιτιτί(ρ.2.7); 3. δὲ ἴῃ εἰγεμία "θη παρ᾽ ὑμῖν 
'σθονται βίβλοι προφητῶν ΤΡΙΡΙ]} φῆ. τοί 1.4.3,253}). 

"ἔμφθαρτος, ἐογγιῥ 16, 1 Ἰαπίφι,ν. 15.2.9 (Μ.6.14840). 
ἐμφθέγγομαι, ςρεαῖ ἰξ6η ΟΥ Ιἴθγε; οἵ ἀοἄ δὲ συεαίώου, Βαβ,ἤθα.:. 

Τίτου; Μ.29.458). 
᾿ἐμφθείρομαι, ῥεγίξ} τη, ο. 4αξ., Μαχ.ανριδίρ (ΝΜ τ. 11130). 
᾿ἐμφιβλόομαι, λανς ἐαξίεηοί γομηᾷ οηε, τοδαρ, ῬᾺ]].}. ΤΠ απις. τ 

(ρ.66.8; Μ1.34.τογ 40). 
ἐμφιλόνεικος, εοηδηίτοιις, φιογμίσις ἐς, ζητήσεις ΤΑΤΉ Ἔνηορειθο 

(Δ1.28.4250); Βαβογπογαὶ, 25(2.255Ὲ; Μ.31.}448); ΟΥ Ν᾿ γββιῤιεαη (ΜΝ. 
45.2258}); ἐ, ... ζῶον ὁ ἄνθρωπος Αὐαϑῖ. 5. φη. εἰ γε:  Βο(λῖ.80.7168). 

ἐμφιλονείκως, φηογοιεῖν, Ταβτη. ἐσ (Μ.86.1ο208 ; ἐνφ- Ῥ.1Ο4. 
26); 70.) .᾿ιεν.ο)(Δ,0 4.760 Α). 

Ἐἐμφιλόπονος, τοοϊ]-τρον δα, το - ἐμ] ναίει, ΤΙ ΡΗν.5.6Ὲ. 
ἐμφιλοσοφ-έω, 1. ῥγαςίίξε ἀδοεεαὶ {7 ἰῃ, πιράτίαϊε ἐμ ἐπιτήδειον 

“ἦσαι διὰ τὴν ἐκ τῆς ἐρημίας ἡσυχίαν Βα5,6Ρ.2το.τ(3.313π. Μ.32. 
7601); στ Να7,0ν,26,7(λ1.35.12374}; τι Ν γβοιίσηι.) ἐπ Οαμ. (1.44. 
9241); ἰᾶιυ,}705.(.1.44.3334}; Ιάνυ, σεν. (ρ.30 5.25; Μ.46.081}); 
ΟὨγγ 5. ἤ0η1.1 5.4 ἦν 1 Τίνι. (τι. 40}; 2. ῥ ΠΙΟΣΟῤ πο, ςρεσμϊαίε αϑομὶ 
Εὐκλείδης. γραμμαῖς --ῶν ταῖς οὐκ οὔσαις (1γ.Ν82.0».28. χε(ρ.6ο.}; 
ΜΠ. 36.600) ; 3. ῥδαῦ Ῥ}ησεορἠϊεαϊίν ἐ, τοῖς πάθεσιν τοῦ σώματος ΟΥ̓́, 
ΝαΖιερ.92(Μ,37.τόφο). | 

Ἐἐμφιλοσόφημα, τό, τεδγοεί ὁΓ «μιν, τ, Ναχ.0».4τ.6χ(Μ,56, 
5760). ' 

ἐμφιλόσοφος, 1. τεογίδν οὗ α ῥ᾿ ]οσορῆιον, ἴ.6. οἱγέμοτς εἰς βίον ἐ, τε 
καὶ ἐλεύθερον ΟΥ̓͂Ν γ85.ν.170ς.(Μ.44.3448); ἐν πράξεις ΝῚ].6ρ}.2.85 
(}1.70.2408); 1}.5.203(5280) ; Ἐπιδίγαϊι σία , απέριιτ(ρ.3548); πδατ, ἃς 
ΒΡ5ῖ,, (βγυβ,ἤονι. 8.3.1 τη ΜΙ () στοῦ: ὙΠαάγΛορς, ῥ᾽ υὑλιοι(ρ.307. 
14: Μ.66.088}); 2. αἀδεείίεαϊ, 4150 σοηενηρίαϊθε ἡ τῆς παρθένον ξωὴ 
πρὸς τὴν ἐ, ««. καὶ ἄυλον τοῦ βίου διαγωγήν τι Ν γ55.0. λΖαφν.(ρ.481. 
20; Μ.46.0608): ἐ. -«. μελέτην ἘᾺΓΠ4]. Τῖδο,  κρτοειη (Δ{.8ς.6224}; 
3. ρεγιατητηρ ἰο ((Πγίσιαη) ἰδαελίην, ᾿ἰεοϊορίεαὶ ἐ. δόγματα (ἢγν-Ξ. 
ἄοτη, 9.2 ἡ Οοἱ (ττ. 3051}), 

ἐμφιλοσόφως, Ξαροι)., τησδὶ σγμ Το, ΤΟ. 1 Η.ν. 70. Ὠιτ4(Μ 04. 
4534). 

“ἐμφιλοτιμέομαι, ἰαβὸ ργἱάο ἴηι, ρίογγ ἐμ, Οὐδ ν85. Ετατι (Σ ρ.ττς. 
25; Μ.Α45ι6ρύο). ἜΝ, 

ἐμφιλοχωρ-έω, 1. ἤγοημεηὶ ὃν ῥγφζογοηες, Ἐπι|5.}.6.5.2(18185, ν.]. 
φιλοχωροῦντες Μ}.51.3130); ὨΙάντη. 7 γῖγι.1.27(}1.30. 5060}; 2. γεδονὲ ἰο, 
᾿δἰμάν ; βοτρίατζο, ἐστεροπί, δες». (Δ1.86.6240); 3. ἀτρεῖ ἐμ; ἃ. Ὑτίπ. 
“εἴν δὲ τῷ θεῷ...δεῖ τὸ ἅγιον πνεῦμα Ῥϊομ. ἀρ. ΑἸΠ δεν. 26(0.32.0; 
Μη, 2 τ 464λ); “εἴ μὲν γὰρ τῇ τοῦ πατρὸς φύσει μονονουχὶ ῥίζαν ἔχων 
αὐτὴν ὁ υἱός Ογτ,ἀϊα]. ΠΤ γὴη. τ(51. 5585}; 14. Η ν.τ: 3(ρ.367.16); 14,8. 
"αἰ, ἐ]εἢ.1:3(Ρ.301.24)}; Ὁ. οὗ ἀἴνϊηε ἱπά νει Πησ ἴῃ οτγθαίαγοα ; ἢ. [ἢ 
ἤδάνεπ τὸ δὲ ἐναναπαύεσθαι ταῖς ἁγίαις δυνάμεσι, καὶ οἷον “-εἴν 
ΟΥΝΑ,.0γ7.31. Ξ(ρ.172.17; Μ.36.1578); ἴπ ποανεη ἀπ (ΠστοΙ (5]οη) 

458 ἐμφυσάω 

οἷον “-ὧν ἐν αὐτῇ Οντγ ΡΞ. ο: τ2(Μ1.60,7004}; Οδσιιπ). «ἡρος.416-8(ρ.15); 
1ξ. ὁπ εαττῃ τὸ μὲν οὖν ἅγιον πνεῦμα μόνοις ἁγίοις «“εἶν πέφυκεν 1.5. 
6.1}.3.6(Ρ.163.3ο0; Μ.24.10138}; οἵ (ῃχιβῖ 5 Πρῃϊτ οὐκ “ποὖν γχαῖς μὴ 
φωτισθῆναι βουλομέναις ψυχαῖς (ῃγνβ.ἤσηι. 5.3 πὶ 70 (8.40); Ογτ, 70. 
2.4(4.177Ὲ}; ἔδει γενόμενον ἄνθρωπον τὸ πνεῦμα λαβεῖν ἵν᾽ ἐπείπερ 
ἐστὶν οὐκ εἰδὼς ἁμαρτίαν, “-οη λοιπὸν ἐν αὐτῷ τὸ πνεῦμα Ἰά.8ρ.«αἱ. 
ΗἨεν.2:ττ(Ρ.402.22); τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, “"οῦν ἐν δικαίων ψυχαῖς Ἶο. 
Τιμοηιςττ. τα( ΜΝ 96.7768); 6. τοῖν βρίται! Ηρ ἴπ ρθη, ὁ δὲ τούτοις 
ἴ53ο. Κπονίθαρε πα νῖττιι6} -ϑῶν.. σύνοικος γενήσεται αὐτῷ [50. τῷ 
θεῷ} Οτοεχροῖν Ἀν]: τοί δῖ. τγια δον); οὐ ΜΈει2ι τ 13, οὗ βοὰ]} 85 ἄθη οἱ 
ΠΟ νε 5 ὅταν ἀνελευθέρους... ἐπιθυμίας...“οῆσαι ταῖς ψυχαῖς τῶν νέων 
ἐάσωμεν (Βύν8, ἄηπμα 3.4(4.7284}; ἃ. ἀΙΆΒΟ]ΙοΔ], 1885. οοίτ.442Ὰ ; 
Ἀ1,30.265 0); τῶν δαιμόνων τῶν τοῖς γηΐνοις “-οὐντων Οδοιμ, ἄροι. 
6:το(ρ.02); 4. ἀτοεὶϊΐ ὁπ, Πἰησὸν οὐεν, ΟΥΝαχιον, 35. 4(Μ.36.2610}; 
Ομυγϑ. 7μα.8,Ξ(τ,682.); Τύμτνς, ῥασεῖι 6(8.2720)}; ΒΔ]. ἢ. 1 στ. τ 4 
(0ρ.147.12; Μ΄.34.12278); Ὀντιαάον. 3(1.860); κατὰ διάνοιάν τε «"οὔντες 
τοῖς ὑπὲρ αἴσθησιν ΤΡτου. 5. νιτο: τ2(λ{. 87 τι); 5. ζο Ποῖ ἂν 
ΟΡ ΠΙΟΠ τοὺς τοῖς τῆς ἀληθείας “-οὐντας δόγμασιν (ντ. “ἡτεαά,ἡ(ρ.0.. 
1; 5.430}; 14. }μἰη.2(65,470); Οδσαπι, 4 ροε.4:6-8(0.73); ΟΟΙΡ(6β 1) 
ερ. «(ραν (1. Ἐ1..87.τ 2470). 

᾿ἐμφιλοχώρησις, ἡ, ἐπεμια!ς ἐπάιθε!]ηρ μηδὲ, τὰς πρώτας τῆς 
ξωοπλαστίας ἀρχὰς ἐσχηκέναι τὴν προσληφθεῖσαν φύσιν ἄνευ τῆς... 
φυσικῆς ἐ. τῆς προσλαβομένης αὐτὴν θεοῦ λόγου φύσεως ΓΠατ. Ια ἢ.. 
γαερ.(ρ.το2.14:; Μ.01.1402}). 

"ἐμφλεγμαίνω, τοῦτ᾽ τυαγ}}1, φγσίσ ὀχεῖ ει οὐον, ΟὐΝ γο5, ἔμηνταα 
Ρ.47.8; Μ,45.276Ὰ). 

ἐμφόβως, τοῦ (τενογθητ) ἐπὰν γραφαῖς...ἐ, ἀκολουθεῖν Ἐπιβ,ν, ἐς, 
2.10(0.125.13; Μ.24.045})) ; δγηῖδι π|.(345)8(0.253.28; Μ.26,7334}; ἐ. 
"πιστεύομεν ΑἸΠ,6γ71.22(ρ.250.2; Μ.26.7241). 

ἐμφορ-έω, 1. ὀγίηρ τη; δου αὐῆγηι, [π|ϑτὶ ταροὶ.53.12(Μ.6.4088}; 
2. Μἰϊ; ἃ. ὈΒτἐ(οὶ. εἰ δὲ τὸν ἴδιον ἔχοντες ζἦσανν σὺν τῷ τοῦ Χριστοῦ 
νῷ, ἀμφοτέρων ἐνεφοροῦντο...τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ Χριοτοῦ γινωσκέτωσαν 
ἘρΡΙΡἢ απο, Ἰ6(Ρ.95.18 ; Μ,43.τόο0 Δ}; Β. τεῦ, ργασθ [χοιρἢ ἀπο ὙΎ ΠῚ 
(οᾶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πρόκειται νῦν ἡμῖν [1.ς. αἱ δι ἢ Υ151].. «ὥστε καὶ 
φαγεῖν καὶ «-ηθῆναι ΟἾγγπ, "οη1.50.2 ἦε Μ|Π.().516Ὲ}; πάσης “-εῖς 
θυμηδίας τοὺς τῶν ἀγαθῶν ἀπολαύοντας “μαι. 5 τοχτ σοί. 340); 
ἕκαστος...τῷ ἰδίῳ τάγματι...--εἴται τοῦ ᾿Ιησοῦ Μαχ απ φίσ (νοι, 
13600); 6. τεῖ. αἴνῖπα {τυ τἢ, Μετ ὅγε, ἀηη.2( 1.18. 3400); ντ. 
σίαῤῆ. ἔχ, (τ 2018}; 4. Με δο(4.4530); ψυχῆς δὲ τροφή,...«τὸ τῶν 
θείων «εἶσθαι διηγημάτων Β85.56].ὁγιχό τ(Μ.8ς. 2040); Μαχιαριϑίρ. 
(Μ.91.13640)); ἅ, τοῦ, βἴτπι ἀπά ονῇ ὅσοι ὑπὸ ἀκαθάρτου πνεύματος 
ἐμπεφορημένοι Ἰπιιβῖ,ἀταϊ.04.τ(}1.6.6074}; τῷ κακῷ...“-ηθῆναι Οτ.ον. 
20.13(0.288.0; Ν|.11.5408)}; 1 ῥγίμε.3.1.17(0.226.14; Μ.11.2844); 
ἁμαρτήμασιν... ἐνεφόρησαν ΔΙ ἦρε.τ2.6(Μ.25.τ180); ἤδηος 3. φαΐῃ 
βα!5ἠαείϊοι, τοῖ. Ῥεγνευβίοη οὗ Βιθθδ ἢ ροννουα ΕΥ̓ ον} ερίτῖτς μὴ... 
“-ηθῶσιν οἱ δαίμονες ΤΡτοοσ. γος τ το (1.87.1 2044}. 

ἔμφορος, ὁ, ογε τοῖο βαϊς!ες, "νπ5.Λ]. εγηῖ.21τ.3(Μ.86.4250)), 
Ῥἐμφορτικεύομαι, ἰαν α δινάάεῃ ρον, ἀοται.]}" ον. 3(Μ1.08,2458). 
Ἐἐμφορύνομαι, ὠεἤίς, τ Ν γο5. “μη τλ(ι ρ.375.28 ; Μι4ς τιοτο), 
ἐἐμφραγή, ἡ, οδείαεἶε, Οφο.Ρς, ΗΠ εγαεῖ.2.τϑδ(Μ.95.1336Ὰ). 
ἔμφραξις, ἡ, οὐδίγκοοη, δἰορθαρε; τυράϊςο. τῷ τῆς ἐ, νοσήματι ὅοοΥ. 

ἦ..6.3,26.5(}1.67.4574}; πιοί,, δαγγῖον, οἵ Ὀ]οσα οἵ ράπομα] ἸΔῺῚΒ ἐ, ... 
ἀπωλείας ΟΠγγπ,ἤοηι.27.1 ἤη ἢ οὐ. (12.2450); οἵ ρενγοβοϊορίοα! ἠο- 
ῬΙΘββίου πνεύματο ἐ, 1.50. 4(Ω160). 

Ἐἔμφρενος, ςαηδ, 70.ΝΜ 8]. εὐγόη.ς θ.1590(}1.07.::1.30). 
ἐἔμφρικτος, ἰογγίνίηρ, ατοίεί, ΑπάτιΟὐνογ (1.07.9 07}; δια 

(ττοδα). 
Ἐἐμφρούριος, ἡγε ῤγίδομει, Τιναρτ, ἤν ς, Β(0.213.23; Μιδ6. “8 2θῶ). 
Ἐἐμφυβλάστημα, τό, 5.ν.],, ῥαγαφίϊς ρτοτοιῃ, Ογτιαάογτοίι. 

70 ; ἐμφύτων βλαστημάτων Μ.Οδ. 1044}. 
ἐμφυρτ-ω, -άω, 1. τητχ τ, ἤσπος ἀεπίς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν δικαίων... 

ἐνέφυρεν αἵμασι Ἰδὰ5...(, τ. 57(0.54.0; Μ.20.9724}; ΑἸΠΟ ομ )(Μ.::-. 
168); 2. με58., δφ ἐιυοϊνεά τη οἱ ἐν ταῖς πραγματείαις ἐμπεφυρμένοι 
Τρτιι, οἤ»η,8, 8.1; 1.9.20.1; ἐ. μοιχείαις ΤΆΡΕ] Λητ τμο] τα 4.0. 
10458)};: Ο τ, 7ο.13.42(ρ.268.1το; Μ.14.4738); (Ἡγνβσρρηση..τ7(ι. 
ΤΟ 7}; τες ΒΟΧΊΔ] ᾿πτετοοιτβο, (Ποῖ, ργοί.4{ν.1. συνεφύρετο .43.20 
Δ|.8. 1400); τῶν γυναικῶν σώμασιν “"όμενος {Πγν5.ἤοη.1 3.1 ΤΉ “ ρὴς 
{11.058}. 

ἐμφυσ-άω, 1. ὀγραϊδθε ἱπῖο, ἰηξησο; α. γοῖ, Οὐολίοη : ἃ. ἴῃ ρθη. τὸν 
δὲ ἄνθρωπον δι αὐτοῦ ἐχειρούργησεν καί τε αὐτῷ ἴδιον ἐνεφύσησεν 
ΟἸεηιῥαρά. τ. 3(ρ.94.11; Μ.8.,2:74); ΜΜεΙΠισν»}.2.7(0.54.13; Μ.18. 
570); Ῥτος,.1,συ,17:3(}1.87.7524}; ἢ. Ψαϊοπί, πεποιηκέναι [86. 46Π|}- 
Ὁ766] καὶ τὸν ἄνθρωπον τὸν χοϊκόν..«καὶ εἰς τοῦτον “-ἦσαι τὸν ψυχικὸν 
διορέζονται Ἰταη.᾿αεν, τ. 5. 5(}1.7.ςοοΑ); (Ἰοη).οἰγ.4.13{(0.288.17; Μ.Β, 
1300Ὰ) ΕἸ, 5, ζωή ; Ὁ. τεῖ, }0.20:22 μετὰ τὴν ἀνάστασιν “ὧν τὸ πνεῦμα 
τοῖς ἀποστόλοις Ἰ΄,ἐχο, Τὐοί. χ(ρ.το6.χ1; Μ.9. 6564); Ατ με. εἰ ε, εἶν. 



3 , φύσημα 
οί .26.9974}; 6. ὀγδαῖδιε ὃ. 500] ἐπίο, τοῦ, Ογεατίοιι ἄνθρωπόν τινα ὑπὸ 

χειρῶν θεοῦ πλασσόμενόν τε καὶ “υὥμεναν (615.ρ.ΟτιΟρἰς.4.36(Ρ.3οῦ. 

24; Μ.1τ.10848); ᾿ρίρμ λαον.30.3(Ρ.336.6; Μ.41.400Ὰ}; οἷ. ψυχή: 

2. δγραίβε (00) ἴπ Ἐχοχοίβῃ; 8. ἴῃ ΒΕ.» Ατῃυνπίορ. Δο( 26, 9οχᾺ}): 

τοῖν ον]! βριτἱϊ5. ἡνίκα “-ἥσω αὐτοῖς ἀφανεῖς γενήσονται Ἠεπγο!.Η. 

Ρ- Ηϊ.χ7.94(Μ.27.100}; Ῥεν5.2285 (0.26.3); Ὁ. Ὀείοσε Ραρίβπι, ΡΗσ. 

Ζιτοσα; Οντ. Ἡ. ῥγοεαϊδεῖνο Το. ΑΥ...}.2.2.6(Μ.3.2068) ; ἐξορκέξομεν 

αὐτοὺς μετὰ τοῦ «ἂν τρίτον εἰς τὸ πρόσωπον καὶ εἰς τὰ ὦτα ((Ρ(381) 

ἔδαμ. 7} 6. τοῦ, τὶ ν ἢ] βρί τς, Οομίναά.3(ρ.0). ᾿ 

ἐμφύσημα, τό, ἐπδγεαϊης, τηξδίοη 1. ἀϊνίπε: οἵ ἀϊνπς 1- 

ἄνθισ, Οὐ. 70.4.24{ρ.247.30; Μ.14.440Ὰ); ἡ γραφὴ..«τὸ ἅγιον 

πνεῦμα ἐ. τοῦ θεοῦ λέγει ΑΤΙ..ἕηε. δὶ ε. ἀγα οῖ.)6.το2ο 4}; τεῖ. Η, 

Ομοβὲ ἀπά αρβῖ. Ἔβχίβίεπος οὗ ἴτε Οοάς ὅσα δὲ κἀνταῦϑα λέγεται 

ταπεινότερον, τὸ δίδοσθαι, ...τὸ ἐ.....ἐπὶ τὴν πρώτην αἰτίαν ἀνενεκτέον 

Οὐ ΝαΖ.υγ.31.3ο(ρ.186.4: Μ.36.1680); 2. τοῦ. (επι.2:7; ἃ. ἃ5 88 οἱ 

Βυχπθη βοὰὶ ἐπείδὴ γὰρ πνεῦμα ἡ ψυχή, φύσις ἀόρατος, ἐ. θεῖον 

δημιουργικὸν αὐτῆς εἶναί φησιν Τῆηρὰ τ η.2:17(}.33.15658}; ΟΥΟΝ γ58. 

μον. ορ17.28(}1.4.4.1200); ἘΡΙΡμ λον. τ(Ρ.172.7».13; Μ.4τ.1710,180Ὰ) 

εἰ ἐκ τοῦ θείον ἐ. γέγονεν ἡ ψυχή, ἐκ τῆς οὐσίας ἄρα τοῦ θεοῦ ἐστιν ἡ 

ψυχή; ἀσεβείας ἐσχάτης... «ἡ τοιαύτη ἔννοια. τῆς γὰρ δημιουργίας τὴν 

εὐκολίαν ἔδειξε διὰ τοῦτο ἡ θεία γραφή Ἵ άζ.7ι..23 10 Οετη.(1.30}; οὐ 

τὸ ἀ, ψυχή, ἀλλὰ ἀθανάτου ψυχῆς ποιητικόν Ῥγος σρῃ.τ τ 27(}1.87. 

1424); Ὁ, 45. 308] 1156} ἡ μὲν ψυχή ἐστιν ἄφθαρτον, μέρος οὖσα τοῦ 

θεοῦ καὶ ἐ. ἹΤαβῖ, 7γ.γ65.8(ρ.46; Μ.6.15884}); ὡς ἐ, θεῖον ΝΙ].}}.2.82 

(Μ.79.2318}); α. εἰΐοοῖϑ ; 1, ρτοδυςίοι οὗ ἱπηᾶρὸ οἱ σοά, τ. ΝαΖιον. 

33.12(Μ.56.2204}; Ὠιάντη. 1 γῖγι.2.12(Μ..39.680Ὰ) οἰ, 8. εἰκών; ἰΐ. γχὴ- 

ταοτία!ν, }π5ὲπ.Ον.(ρ.192.37; Μ.86.0538); ἀθάνατον αὐτὴν.-«κατα- 

σκευάσας τῷ ἀπ᾽ ἀρχῆς πνεύματι θείῳ καὶ ἐ. 1710.) .«Δγιόρα, οί ρ.161. 

25: Μ.ο6.1280Α); 14, βαποιβοδείοη, ΟἸοπι. σε ν, κ,τ3(Ρ.384.1; Ν.0. 

1204); ΜεῖΒ.γες.2.6(0.339.15; Μ.41.11720)}; τὴν γῆν ἣν ἰδίαις χερσὶν 

ἔπλασεν καὶ ἡγίασεν τῷ θείῳ ἐς {Επβι.ζ.αΖ.6(ρ.31.2) ; τὸ δοθὲν τοιγαροῦν 

ἐ. θεῖον τῷ πεπλασμένῳ...εἶναί φαμεν...τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος 

μετουσίαν ἐντεθεῖσαν ἐξ ἀρχῆς τῇ ἀνθρωπείᾳ ψυχῇ Οντ μ65.34(5". 

344Ὲ); ἃ. ποτοῦ. ; 1, ναϊεπί, ἔλαθεν οὖν, ὥς φασι, τὸν δημιουργὸν ὁ 

συγκατασπαρεὶς τῷ ἐ. αὐτοῦ ὑπὸ τῆς Σοφίας πνευματικὸς ἀνθρώπων 

ἀρρήτῳ προνοίᾳ ᾿τοῃ,ἤαεν.1.5.6(}1.7.5014}; οὔτ᾽ οὖν ἀπὸ τοῦ πνεύματος 

οὔτ᾽ οὖν ἀπὸ τοῦ ἐ. σπείρει ὁ Ἀδάμ" θεῖα γὰρ ἄμφω (Ἰ]εγη,εχε. ἘΠάοί. 

πείριτῶξιιο; Μ.9.6858); ἐπεὶ δὲ τὸ φαινόμενον αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἡ ἐξ 

μεσότητος ψυχή, ἔρχεται τὸ διαφέρον, καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἔ, τοῦ δια- 

φέροντος πνεύματος ἰ4.5]7.4.13(0.288,3; Μ.8,152078); 11. Ματοϊοηῖία 

τοῦ δημιουργοῦ ἐστιν ἡ ψυχὴ ἐ. Αἀαῃι ἀταὶ.2.1(ρ.70.12; Μ.ττ 760 Ὰ}; 

σοηβεσαεπῖ ἀἸ ΠΟ 1165 ἀἰβουθβθά, ἐδ. (ρ.76.5τ|ϊ; 7608}; τδ.(}.72.14, 

το; τ769:9,17724};3. τεῦ, 70.20:22 ; ἃ, ΤΏΘΘῊ5 οὗ τορΐοχστπιν ΠΠ. (Ποβί, 

Ατάπιοη. 0.20: 24(Ν|.85.1520Ὰ); τὸ ἴἔδεον αὐτοῖς πνεῦμα διδοὺς δι' 

ἐμφανοῦς ἐ. Ογτ.70.1τ2.1(4.10058}; Μακχ.εἐοὶ.ε.}..7.4.70}1.4.1818}; 

Ὁ. Ῥγοραγαῖίοη ἴου {μαΐ φσΊῆ τὸ μὲν «ἐ, καθαρτικόν πως ἦν τῆς τῶν 

ἀποστόλων ψυχῆς, ἐπιτηδείους αὐτοὺς παρασκευάξζον τῆς τοῦ ἁγίου 

πνεύματος ὑποδοχῆς 1.5.ε.1ἢ.3.5(ρ.160,7; Ν΄.24.τοοδᾺ}); Ὁ. τοβίοΥ  10 

οὗ οἴαίε οἵ ὔῦδη Βείοσε Εδὶξ, ἀππηοη. [6.20: 22(Μ 8 ς.1520Ὰ); πάλιν 

ἡμῖν ὁ σωτὴρ ὡς ἐν ἀπαρχῇ τῆς ἀνακαινιζομένης φύσεως τοῖς ἁγίοις 

μαϑηταῖς δι᾿ ἐ. ἐναργοῦς τὸ πνεῦμα χαρίζεται ΟνΥ. [6.12.τ(4.1007Ὲ): 

Ἡεβυον. Η. ρ΄. ς.52:.53(}}.93.1200})); 4. π᾿ ἘΧΟΥΟΙ5ΩῚΒ τὸ ἁπλοῦν ἐ. τοῦ 

ἐπορκίζοντος, πῦρ γίνεται τῷ μὴ φαινομένῳ Ὀντ. Η ἐαἰδελ,χθ.το; 1Ὁ. 

20.3. 
ἐμφύσησις, ἡ, ᾿ηόγεαίπίηρ, τησιβίαίποη, τοῦ, 70.20:22 δέδωσι δέ 

ἴα. Μο565], οὐκ ἐμφυσήσει, καθάπερ ὁ Χριστός" ὅτι μὴ ἔστι πηγὴ τοῦ 

πνεύματος ἴτεπ, ἤν τοί ἴ.7.12414}; πνεῦμα ζωοποιὸν ἔχοντες ἀπὸ τῆς ἐ. 

τοῦ κυρίου Οτιαάποί ἴῃ [)ι.3:2](Μ.17.25Ὰ}; ΑΙηοΝ. 7ο.2ο:24(Μ.8ς. 

1520}; τεῖ. 70.20:25 ἀπά 6η.2:7 καὶ θεία φύσις [5ς, τὸ πνεῦμα]... 

κατὰ τὴν ἐ, εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπεσταλμένη, καὶ κατὰ τὸν σωματικῶς 

ὑπὸ τοῦ κυρίου διδαχθέντα τύπον, αὖθις ὑπ᾽ αὐτοῦ δι᾿ ἐμφυσήσεως 

ἀποκαθιοσταμένη Ὀϊάγτα, (ΒΒ 65, μη. 5(1. 3038; Μ1.20.720Ὰ)}; τεῦ. ὅςῃ. 

“17 τὴν ζωτικὴν...ἐς Μακχ.αγηδὶν (ἴνοτ, 2160). 

πέμφυσίωσις, ἡ, ἐμβαιοη, εοπεοῖ!, Πρ ἀαεν.4.1(0.39.17: Ἅ{π6, 

4067}). 
ἐμφυτεύτω, ὠμρίαπι; ταςῖ,, ταῖς, Θ6Ρ.4:ττ μεγαλοπρέπειαν τῆς 

σοφίας τοῖς κατὰ τὴν μάθησιν τέκνοις --σάσης ΓἸει.δἐγ.γ7. τ (0.74.1; 

Μ.9.5454}; οἱ Θοά αὐ Οτοαζίοπ τὴν ζωὴν ἐνεφύτευσεν στιν υ88.0;. 

εαἰεεΐι δ(ρ.31.8; λ1.45.284}; τεῦ, (Βγβι 5 τηΐγαοὶοεβ ἡ ἁγία σάρξ, ἣν 

αὐτὸς ἰδίαν ἐποιήσατο, θεοπρεπῆ τὴν δύναμιν “σας αὐτῇ ντυζριτ 38 

(Δ1.72.5520); τοῖ. Ἰπο, ἑαυτὸν ἡμῖν “οσὰς Ῥειν ρα, {κυ τη 1. 22:70 

(Δ.86.3328}0). : 
ἔμφυτος, 1. ἐῃϑογη, παπεγαὶ; ἃ. [Π60].: ἀρϑί. Δίατος]]. μακρῷ 

διεστάναι..«τὸν ἔ, ἐν ψυχῇ λόγον παρὰ τὸν ἔκ τινος γεννηθέντα... ουἷόν 

Ἐλπι5.6.ἐ.2.1τ6(0.120.}; Μ.24.037}}; οἵ Βοοοηπα ῬΘΙβοὴ τὴν ἐδίαν αὐτοῦ 

τοῦ θεοῦ δύναμιν, τὴν ἔ. αὐτοῦ ΑΙ ΒΟΡΒ. Ψ τ(Μ.26.778); ἦν ἐν ἀρχῇ 

459 
᾿ πρὸς τὸν θεόν,..«ὡς ἔ. Ογτ. 70.1.4(4.30Ὰ}; 10.(31Ὲ}} τοῦ, ΤΑΙπεὶ τοῦ 

ἔμψυχος 

ἐ. πνεύματος αὐτοῦ Πον».ΟἸδνη.2ο.6; τοῦ. Ομτῖβς,, 16.3.15; ὡς..«θεός, ἐ, 

ἔχει τὴν βασιλείαν Τπάτ. Ρς,2:6{(1.620) ; Ὁ, οἱ Ἰπηδῖθ κΚποψίεαρε οἵ 

ὅσα, [ἡ ριΟσρπεὶ. Αρ}.8.12.τθ; ὁ δὲ νόμος ὁ ἐν ἡμῖν τῆς ἐ. θεογνωσίας 

Ρτος. δη.4:2(Μ.87.2364}); ο. οἵ Κιηον]εᾶσε οἵ πιογὰὶ ἴα, {|5ῖ, 

2αβοϊ.Βιτ( {.6.4574)}; οἴοήδιτ3,π(4681)}; Μείῃ,γε5.2,6(Ρ.340.8; Μ.:8. 

3040); 10.2.7(0.341.2) 3040}; ΤΑΙ ςγηορς. οί Μ.28.4134}; ὁ. νόμον 

δοὺς αὐτῷ [30. τῷ ἀνθρώπῳ] ἔ. καὶ γραπτὸν πρὸς τὸ ζῆν αὐτὸν. . «ὡς 

λογικόν 1{ὲ ἀρ Οὐρι5ι..4.Ρ}.8.0.8; ἃ. οἵ τῆογαὶ [ΘΟ .]0185 δινᾷ [οι ἀθοῖ 5 

τὴν ἔ. ἐκλογήν (Ἰειη.Σἰν.3.τ(ρ.τοό.20; Μ.8.11044}} ὑπὸ τῆς ἐ, κακίας 

ἠναγκασμένος Ἐλι5.}..6.10.8.8(Ν.20.890}); οἴμαάν. Βφια(ριοαχ,2ι; Μ, 

20.14720); 2. τηιῤίαη!εά, ἐηργαξιεά, τποῖ, ὃ. προφητείαν ἔ. ψυχῆς 

ἰδίαν ἔχων Πον Ἶεηι.3.16: τὸ πηγάσαν [5-. θοαν οὗ ΒΜ] τὴν ἔ, 

ἀθανασίαν...ἐν τῇ θνητῇ.-«ἡμῶν φύσει Μοάογηι,τ2(Μ.86.33080); 

Ὦπος 3. ἀεορὶγ-γοοϊεὰ ἔ. τῆς δωρεᾶς πνευματικῆς χάριν βαγη.1.2 

τὴν ἔς σου ἀγάπην ΔΥ.6. ἔπι5.Ξ(ρ.1ι.5; Μ.42,2000); τοῖ, 5). Ῥείεσ᾽  σου- 

ξρϑβίο ἔ, ... τῆς ἀληθείας τὴν εἴδησιν Ἰ5ια. ΡῈ]. ρ}.1.57(}.γ8.2208}; 

ἔ, τὴν εἰς τὸν..«θεὸν... εὐσέβειαν ( 6] Ογφ.᾿,6.2.1Ὁ.1(ΝῈ ὃς, Τ2240). 

Ἐἐμφωλευμα, τό, ἱμγκίηφ-ρίασρ, μβαμηὶ, Απάτ. γον. τοί .07.12200). 

ἐμφωλεύ-ω, 1. ἱμγὰ, τάδ᾽ ταρῖ, ; ἃ, Οὗ 1η0, δυνάμεώς τινος “-ούσης 

τῇ ἀδυναμίᾳ τῆς ἡμετέρας φύσεως ἐδεόμεθα Γθομί ἘΠ ἐει.1.47(Μ.86. 

τϑοσο); Ὁ. οὗ παῖυταὶ ἐπδοντηβηΐβ ἔνεστι γάρ τις ἔρως “πων τῇ φύσει 

Ὀμγγϑ.λονι.ο.Σ ἴῃ Ἐρλι(τ.142Ὲ); τὴν φθορὰν.. .τὴν πᾶσι κτιστῆς 

φύσεως “-οὐσαν ϑορῃγ. ΗΠ 6ριγνη (Μ.δ7.3ι81Ὰ); δ. οὗ κἰῇ δρᾶ ον] 

ἐρηάοποῖθο νοντας.-«λογισμοὺς πονηρούς Οτιἤον!.2 τὴ ἰνει(ρ τόντὸ; 

Μ.17.3168); 1Δ.εονηῖη ἔχ. τοι 27(0.251.25; Μ.12,2774}} τὸν νόμον 

τῆς ἁμαρτίας τὸν ἐν τοῖς μέλεσι ζτοῦ σώματος» διὰ τῆς παραβάσεως 

ἐν ἡμῖν “τοντα ΜεΙΠ.;65.2.8(ρ.343,5; Νί.18.3058); 135,7μ4.3(2,2158; 

Μ.31.6ςς 0); ΤΟΥ Ν γββιογοα τη αδη.τν26(Μ.44.3760} ἅ, τοῖ. αἰα])ο]}1- 

οαἱ ᾿ηἰδβιαιίοη; ἷ. οἵ οἰδοςρθ τοῖς ππουσι τοῖς ξοάνοις..-δαίμοσι 

πονηροῖς ἰταβ.1.( τ3(ρ.226.15; Μ.20.1307})): ϑροχ ἀνα τι ττ( Μ.ὁ7. 

1248); [0.1).Κονη.4.22(λ1.06.621Α}); 14. ἱρ.(Μ.06.1348}} 1). οἵ ροῦ- 

φ0η8, Ὀρίογε Ὀαρί 5:1 τοῖς μέλεσι τοῖς ὑμετέροις ἐνεφώλευον αἱ 

ἀντικείμεναι δυνάμεις ντ. ἢ]. “αἰδοὶι.20.2; οἵ δου ]5, Μας Αορι ποτιεῖ 

(41.34.553Ὰ}; ὈΒτνβ. μον. 10.6 ἐπ Κορε(ο. π200), 1Δα, }εγζηοίρ.τοο, 

16) εἷζ, 5. ἐνάλλομαι; οὗ Ἰ}πάδ85, Οντ, 7ουχτ. τ 2(4.1Ο12Ὰ}; 2. δΉΕΥ 

δἰφα 1, ταοῖ. μηδὲ πώποτε κἂν ἔννοιά τις “υἢ τὸ σύνολον ΘΟΥΆΡ... 

τποπν τ (Ν|.40.041ΔῚ. 
ἐμφωνέω, 1. εαἰΐ ομί ἰο ; ἴὰ ῬαγαρΆγαβο οἱ [0.21 τ ΟἸοη. ῥαδάιτος 

(ρ.96.30; Μ.8,2618); 2. ῥνοοίατηι, βγομοιητε, Τβόρτ ἢ ἰΐαγρολ 

(Μ.87.320038}; 3. τποῖ,, αἰ ξονιὴι, ἐυοῖσ, Οὐ γι ἤν ττ( Μ.17.1528}. 

Ἐξμφώτειος, δαριΐενριαὶ ἐ. ἐσθής ΟΥΝΑ2.0᾽.40.25(}.20.3930). 

Ἐἐμφώτια, τά, δαριίςνιαὶ ραγριεμίς, Οοτθν ΟΡ ἐνη,ἤαεν, τα (δ 1, 

530). 
πἐμφωτίζομαι, δέ Ξεἱ αἰΐσλί, (Ἰεμ.5ἐν.6.15(γ..400.51 : Μ.. 2400). 

ἔμφωτον, τό, ἐπίογθυαὶ, ΘΗ ρῖν 5ραζε δανυιῖμρα ᾿σῃτ, ναρτ, ἠνδ, 

4.3τ(ρ.181.7; Μ.86.27014)}. 

ἔμψηφος, δοίη ἃ ΣΗρΡονίεν οὗ χαρὰ.. «ἀγάπης ἔ. ΤΝΠΟ.30}1.70. 

11444). 
ἔμψυχος, 1. απέιπαίεά, Πυΐηρ, ἃ. οἵ Ομσῖσι ἔ. δὲ τυγχάνον τὸ 

ἀληθινὸν φῶς Οτιδἰς.6.67(ρ.137.18; ἍΓ τ τ 400); ἔ, σοφέα (1. [6.1τ.10 

(22; 0.24.8; Ν.14.560)}; λόγος ἐ. 14.( εἰς.3.81(}.272.5; Ἰοσβθ)}; (ὗν, 

ΤΠπδυτη ῥα Ογ.(ρ.0.15; Μι1ο.τοῦ18}; ἔ. «-, εἰκὼν τοῦ ἰδίου πατρὸς 

ουὐἐπειδὰν ἦ τῷ πατρὶ ὁμοιότατος 1505. ]αγεεί!, τ. 4(ρ.25.16; Μ1.54. 

640); 85 νόμος ἔ. ν. νόμος ; Ὅ. Οὗ Ἰηεδηι ἃ5 ΠἸΞΊ ΤΙ ΠΟΠΙ5 οἵ (ἀοῦ᾽ 5 ρίουυ 

ἄγαλμα ἔ. ἡμᾶς τὸν ἄνθρωπον ἔπλασεν (ἴδοι, ργοί,το(ρ.71.22; Μιὃ, 

2120); 65Ρ. ᾿βιοβεο,, ἴά,ςἰν.7.8(ρ.30.0; Μ΄ .0.4730) ; ἈΙΟΙΒ σνηηρ.2.0 

(ρ.23.6; Μ.18.56}); οἱ νἱάον5 θεοῦ γάρ εἰσιν ἔ. βωμός 1δ.5.δίρ.602, 

211; 1112Ὰλ}; ΒΜ ἔ, ναὲ τοῦ..«ὑψίστου ἈΙοά ἀογηι τοί Μ.80.330 18}; 

ς. Βετοῖ., Νιαδββόπα καὶ γὰρ οἱ λίθοι, φησίν, εἰσὶν ἔ. Πρ. ἦαεν,5.} 

(ρ.81:.1τ; Μοχ6.21300); Μαῃϊοῖ. πάντα δὲ νομίζουσιν ἔ,, καὶ τὸ πῦρ, 

καὶ τὸ ὕδωρ Ὑπάτιλαεν.1.20(4.321); ἅ. ποῖ, ρατ, ἂ5. Ξα 5ζ.; γοῖ. 

ΔΌσΓΪΆθποθ ἔτόθα δαϊηαὶ ἔοοιβ οἶνον..«οὐκ ἔπιεν οὐδὲ ἔ, ἔφαγεν 56. 

Ὁ, 7αιη65] Ηθροβ,αρ.1 5.}.6.2.23.5(}1.20.1074}; ὅρα δὲ καὶ τὴν δια- 

φορὰν τοῦ αἰτίου τῆς τῶν ἐ. ἀποχῆς τῶν ἀπὸ τοῦ ἰ]υθαγόρου καὶ τῶν 

ἐν ἡμῖν ἀσκητῶν" ἐκεῖνοι μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ ψυχῆς μετεναωματουμένης 

μῦθον ἐ, ἀπέχονται"..«ἡμεῖς δὲ κἂν τὸ τοιοῦτο πράττωμεν, ποιοῦμεν 

αὐτό, ἐπεὶ ὑπωπιάζομεν τὸ σῶμα Οτ εἰς. 5.4ο(ρ.53.57; 12570}; ὮΝ 

Οπορίῖος ρα ΔΙατοίομιτο. τῶν λεγομένων παρ᾽ αὐτοῖς ἐ, ἀποχὴν 

εἰσηγήσαντο, ἀχαριστοῦντες τῷ πάντα πεποιηκότι θεῷ ᾿γοπ ἰαξνοι, 

Δ28.1(41.7.6908); 1.1.24.2(6750); ὉΠ 5. ὅταν δὲ ἐρωτήσῃς ἕνα τῶν 

αὐτῶν, τίνος ἕνεκεν ἐ, οὐ μεταλαμβάνουσι, «λέγουσι διὰ τὸ ἐκ συνουσίας 

εμεῖναι αὐτὰ οὐ μεταλαμβάνομεν 1: ΡΊρῃ.ἠαόν,30.1π(ρ0.353,.4; Μ.41. 

4328); Ὑδ]εβίαπβ, ἴο ἀϑοϊᾷ δοχῦδὶ 5υ πππυ]  Ίοη, ἐῤι Ξτ(ρ. 3581; 

1ο128); 2. Παυΐηφ αὶ γα 008} τον; ἃ. οἱ (λγῖβῖ, αρϑὲ, ἈΡΟΪΙ. 

ἀδύνατον τὸν τῇ φύσει ἀπαθῆ. παθεῖν...μὴ ἑνωθέντα σώματι ἐ., τῷ 
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ἐναβρύνομαι 
δυναμένῳ παθεῖν ἑκουσίως ΤΑΤΏ ϊα].Τ’ 71.,..4.2(Μ.28.12520); θεάτης 6110); δόξα πατρὶ ἐν υἱῷ σὺν ἁγίῳ πνεύματι ἘΡΙρῃ ἀσέν.76. π3(ρ.400. σαρκὶ ἐ. κεχρημένη Βδ5.6}.536.τ(3.36τ0; Μ.32.87}0}); εἰ δὲ ἢ, [Ξ.. ὁ 
ἄνθρωπος], εἰ μὲν οὐ νοερός, πῶς καὶ ἄνθρωπος; στ ΝαΖ.ερ.τοῖ( Μ.37. 
1844); ΟγτοῬμίοβ, (ρ.27.12; 52. τ20Ε) εἰξ. 5. θεοτόκος; Μοα.ἄσγη". 5 
(Μ.86. 2280) οἷζ. 5, ἔννοος ; 16.) ,4τςρ.(Μ.06.13454}); Το. Η ἴδον. 
(Μ.96.13564); νυ] Π685 οἵ ἰτααϊτίοη τῃδὲ ΟὨτίβε 15 ἔν, ϑοοτ. δ. 3.7.5}, 
(}1.67.3924}; Ὁ. τοῖ. δνὶ]! οὐχὶ οὐσία ζῶσα καὶ ξ. Βαβι ἤδχ. 2. 4(α.π6ς ; 
Μ.29.37})}. 

᾿ἐμψυχοφαγία, ἡ, εαἰίηην 9 απώπαϊ γοοά ᾽Εγκρατῖται.. «πᾶσαν δὲ 
ἀπαγορεύοντες ἐ, ἘΡΙΡΗ απμας.47(0.211.6; Μ.41.8450)}; 710.) .λαογ.4] 
(}1.94.7058). 

ἐμψυχ-όω, Ρεγῖ, Ρέορ!. ρα58., απέριαίε; βοςϑεσσεά Οὗ ᾳ 5Ξυμῖ; 
Ομ τῖβίοι.; Εν πιδια] ἔοιτηι!α τῆς σαρκός, ἧς ἤνωσεν ἑαυτῷ, τῆς 
“:ὡμένης ψυχῇ λογικῇ ὈΪοα.Ὀ5.71:8(}1.53.1τ6118); Ογτ.εῤ.4(ρ.26.21; 
55.238}; {πὲ Παρ. σάτεί, (ρ.200.14.; Μ.86.28οο 4}; 2, τεῖ. Ατίδπ ἀπά 
ἈΡΟΙΗπδυῖᾶῃ σοη τον ουβίεβ, τοῦ, ΜῈ.26: 38, 1,..23:46 γέγονεν ἄνθρωπος 
ὁ μονογενής, οὐκ ἄψυχόν τε καὶ ἄνουν σῶμα λαβών, πωμένον δὲ μᾶλλον 
ψυχῇ λογικῇ ΟγΥ. Ῥπ ολ (ρ.58.34; 52. 1760); τεῖ, Ηφθ.2: τῷ, 4, ΠΠεν ττας 
(Ρ.463.14; Μ.γ4.ο640); τὸν ἐνανθρωπήσαντα οὐ μόνον ἔνσαρκον ἀλλὰ 
καὶ “πωμένον ϑοοτ,}...3.)}.2(Μ.67.392Δ, ν.1. ἐψυχωμένον); τῶν γὰρ 
Πρειανῶν παντάπασιν ἄψυχον λεγόντων τὴν τοῦ κυρίου σάρκα αὐτὸς ὁ 
ἀϊπολινάριος ἔφη, ὅτι σάρκα μὲν «-ωμένην ψυχῇ ζωτικῇ ἀνέλαβεν ὃ 
κύριος, νοῦν δὲ τὸν ἡμέτερον οὐ προσήκατο Τ μήτ. ΚΑ ΠΉ. Ῥ,αερ.(ρ.188, 
2; ΜΟΙ. τ488Ὰ). 

ἐν, Α. 15; Ε΄. ἢπι ἃ ΒΟΟΚ ἐν τῷ νόμῳ φησίν ΑΥλ θον. (ρ.6.4; Ν'.2ς. 
.433᾽ (4228); ἐν τῷ Ποιμένι γέγραπται ἐδ. τϑίρετςιτο; 456 (448}Α}}; 
ἰ(. ἐγη.38(ρ.264.23; Μ.,326.7608}); ἐπὶ [1.6. ὁσοπρίεα Ὀν, ᾿πιιηεΙβϑα 1] 
ῇἴδισβ, ὙΒατ,ε).ο6(4.116)); 2. ἐπ ἃ Βρ᾿ τ] οοπα!ἶου ἐν γνώ- 
σει γενόμενος (ἸΟΙ., εἰ. τείρ.141:.6; Μ,0.7ο 5 Α})}; ἐν τῇ τελειώσει τοῦ 
βαπτίσματος ΑἸΠ,“4ν.5.41(ΝΠ.26.232Α}; τῶν ἐν πίστει ΟΡΡ. σαίεομα- 
τηθη5, Ὀῃγγειλονι 4.4 ἐη Ῥ Ὶ] (τ. 2184}; ποηοα οὗ πηΐοπ ὙΠ ΟΟά ἴῃ 
Ὁ βέλη 16 ἕνα ὠφεληθῶσιν οἱ παρόντες λαοὶ...διὰ τοῦ μονογενοῦς... 
ἐν ἁγίῳ πνεύματι ϑεταρ,σμεῆ.1.4: ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν πατρὶ ἐσόμεθα, καὶ 
νομισθησόμεθα ἐν υἱῷ καὶ ἐν πατρὶ ἕν γεγενῆσθαι διὰ τὸ ἐν ἡμῖν εἶναι 
πνεῦμα, ὅπερ ἐστὶν ἐν τῷ λόγῳ τῷ ὄντι ἐν τῷ πατρί ΑἸ᾿. “247. 3.25(Μ,26. 
3760); 48,5 }1γ.63(3.558; Μ.532.1840) οἷτ, ς, μετά; ἜΧΕαρ. Τ70.17:11 
ἐν τῷ ὀνόματί σου" τουτέστι διὰ τῆς σῆς βοηθείας (Ὠγν5. οη.51.2 ἐπ 
.]0.(8.4860}; ἐχερ. 70.17:22 γίνεται...ἐν ἡμῖν ὃ υἱός, σωματικῶς μὲν 
ὡς ἄνθρωπος..«πνευματικῶς δὲ..«ὡς θεός, τῇ τοῦ ἰδίου πνεύματος 
ἐνεργείᾳ ὕνγγ, 70.11.12(4.Ἰ001Ε}; Ὀὰ ἐν Χριστῷ υβρα αἶΞξο το ΠΊΘΔΗ 
5ῊρΡῚν Οὐνίςίϊαη τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας ΤΟ ]ρη.21.8; οἱ ἐν Χριστῷ 
πιστοί Ατῇἡμει21.1(Μ.25.1320); 14... νι 2ο(ρ.το.28 ; Μ.25.7210}; 
ἈΠ6Ω͂ ἐν κυρίῳ 564 ἃ5 Ἔρ᾿βίοϊαυν ἔοσταυ]α οὗ Βτερτηρϑ, 1. ορ.δηεγεὶ. 
(ρ.τόρ.2; Μ.25.2214)}; ΤΠ Ραρα Ἔῤ. Βίαη αριεαηα, αροΐ. 5 6.3: (0.113. 
25; Μ.25. 3080) ; 3, ἘΒ60]. ; 4. τϑῖ, τοϊβείοῃ οἵ Ῥούβοης οὔ ΤΎΪΩ. ἢν 405. 
ἐν μόνῳ τῷ..«πατρὶ ὅλος ὧν [3ς. ὃ λόγος] ΑἸ πε, τὴ. τί 1.2 5.1258}; 
μίαν..«θεότητα, ἐμπεριέχουσαν δι᾽ υἱοῦ ἐν πνεύματι ἁγίῳ τὰ πάντα (σθο. 
Πρ. ἐῤ ἀορηιρ. ΡΙΡΗ ἠαθν.73.τό(ρ.280.1; Μ.42.4334); μτριάς... 
πατὴρ ἐν υἱῷ, υἱὸς ἐν πατρί, σὺν ἁγίῳ πνεύματι ΟΠΙν ρα ρ. ΤΠ αι, ἢν. 
4.9.6(3.062); εἷς θεὸς ὁ πατὴρ ὁ ἐν νἱῷ καὶ..«πνεύματι γνωριζόμενος, 
εἷς θεὸς ὁ υἱὸς ὁ ἐν πατρὶ καὶ...«πνεύματι δοξαζόμενος, εἷς θεὸς τὸ 
πνεῦμα...ὁ ἐν πατρὶ καὶ νἱῷ προσκυνούμενος “4..Βανί .γ7(ρ.τ44.25); ἅ 
πατὴρ..«ἔστιν ἐν υἱῷ καὶ υἱὸς ἐν πατρί" οὐχ ὡς ταὐτὸν δὲ ὄντες, οὐδὲ 
ὡς ἕν ἀριθμῷ Ὀνγιαριεαὶ, ἢ δ.α τ8(ρ.354.6); τοῖ, Ἢ, Ομοβῖ ας ἴῃ 
ἘΔΕΠΕΥ πα δοη, ν, πνεῦμα; (ΑἸ) ὁ υἱὸς μετοχῇ τοῦ πνεύματος καὶ 
βελτιώσει πράξεως γέγονε καὶ αὐτὸς ἐν τῷ πατρί Ατῇ..4..53.24(ΝΜ.526. 
3764); (ΘΑ Ὀ6]Π18) ὡς ποιότητα εἶναι ἐν τῷ πατρὶ τὴν σοφίαν 1 ΑἸΉ,.27. 
4.4(Ρ.48.12; Μ.26.4734}; 13. ἴπ' οτεα!οη. πα ργοβεγναϊίοη ἐν αὐτῷ 
[50. τῷ λόγῳ] τὸν πατέρα δεδημιουργηκέναι τὴν κτίσιν ΑΤἸΉ, ἐγ. 4τ.4 
(Μ.25.1680) ; πάντα ἐκ θεοῦ εἶναι, καὶ πάντα διὰ τοῦ μονογενοῦς καὶ 
ἐν αὐτῷ συνεστάναι ΟΥΝ γε5.6}.24{Μ.46.το038); τοῖ, Οὐ].1 τό 
(ποτ) Παῦλος οὐ ᾿δι’ αὐτοῦ φησὶν ἀλλ᾽ “ἐν αὐτῷ᾽ ἵνα τοῖς δι᾽ 
αὐτοῦ γενομένοις καὶ αὐτὸς συμπαραληφθείς, πᾶσι γνωρίζῃ..«τὴν τοῦ 
πατρὸς ἐνέργειαν Ἐππι,αρῥοὶ.24(Ν4.3ο.8ύοὉ); 11. ἘΔΊΒΟΥ γενεαὶθα ἴῃ 
0 Χριοτὸς...τὸ ἀψευδὲς στόμα ἐν ᾧ ὁ πατὴρ ἀληθῶς ἐλάλησεν Ἰρτι. 
Κονη.8.2; τὸν λόγον ἰδών, ὁρᾷ ἐν αὐτῷ καὶ τὸν τοῦ λόγου πατέρα ΑἸῇ. 
ξεη..2(Μ1.25.8Α); ϑενεσ Π εΡ.1:2(ρ.346.12}; ἔν. [ὲ τεαἀδιηρτίοῃ δι᾽ οὗ 
ταύτην βς. κτίσιν] ἐδημιούργησεν ὁ πατήρ, ἐν αὐτῷ καὶ τὴν ταύτης 
σωτηρίαν εἰργάσατο Ατῇ, ἐπε.τ.4(Μ.25.070}; ἐν αὐτῷ τὰ πάντα ἀνακαι- 
νισϑῆναι 14. ἠογη ἴηι ΛΊΈΟΣΥ  27(Μ.25.2128}}; 14..2γ-το(Μ.26.τ1τ30); δι᾽ 
αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ ἐνεργεῖσθαι ἡμῖν τὴν χάριν ταύτην Β85, δΡΊγ.τ6(3. 
130; Μ.3».030); Ὁ. 'π ΔοΧο]ορΊε5 ; ἃ. 1η; πε ὅοη, 4. λον. ἃ τ 32(0.230. 
26) οἵ. 5, δόξα; δοξάζειν ἡμῶν τὸν κύριον ἐν «Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν (ΗΙοτ (350). (ρ.τ37.1ς; Μιῶς. 3520); ὥσπερ οὖν δι’ αὐτοῦ ἀπο- 
καλύπτεται ὁ θεὸς τοῖς γινώσκουσιν, οὕτως...ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 
ὁμολογεῖται τῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ ΛΙΒ,ἐρ. ϑόγαρ.2.6(Μ.26. 

το; Μ.42,6208); Ῥὰϊ {15 ἸαῖοΥ τοραγαβα ἃ5 Πογεῖ. οὗ μὲν πατέρα καὶ 
υἱὸν ὡς ὁμότιμον ἐδόξαζον" οἱ δὲ πατέρα ἐν υἱῷ, τῇ παρενθέσει τῆς 
προθέσεως, δευτερεύειν τὸν υἱὸν ἀποφαίνοντες 80Ζ.ἢ.6.3.20,.8(Μ,67. 
ΤΙΟΤΑ) ; ἢ. ἡῃ: Ἡ, Οδοβί τὴν εὐχὴν εἰς δοξολογίαν θεοῦ διὰ Χριστοῦ ἐν 
ἁγίῳ πνεύματι καταπαυστέον ΟΥ.ον.33.τ(ρ.401.25; Μ.11. 6 Α}; 1.33.6 
(Ρ.402.34; 5624) οἵτ. 5. δοξάζω; ϑεγαρ.εποῖ.5.τι οἷς, 5. δόξα ; Ατῇ,ἐῤ. 
4ερ.11ρ.25(Μ.25. 5034}; δοξασθήσεται ὁ θεὸς διὰ Χριστοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ 
πνεύματι (4»..1}}.34:; δόξα τῷ θεῷ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ (οησὶ. 
41ΡΡ.4.5.4; Βαβ, δρῖν.3(3.30; Μ.32.720) οἷε, 5. μετά; οχρίαπαιίοῃ 
ἡ..«δοξολογία...'ἐν τῷ πνεύματι᾽ οὐχὶ τῆς ἐκείνου ἀξίας ὁμολογίαν 
ἔχει, ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας αὐτῶν ἀσθενείας ἐξομολόγησιν, δεικνύντων ὅτι 
οὔτε δοξάσαι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐν τῷ 
πνεύματι 1.63(5385; Μ.τ840); ὥσπερ ἐν τῷ υἱῷ ὁρᾶται ὃ πατήρ, οὕτως 
ὁ υἱὸς ἐν τῷ πνεύματι... ὥσπερ οὖν ἐν τῷ υἱῷ προσκύνησιν λέγομεν τὴν 
ὡς ἐν εἰκόνι τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, οὕτω καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὡς ἐν 
ἑαυτῷ δεικνύντι τὴν τοῦ κυρίον θεότητα τὸ. 4(53}0; Μ.τβςΑ}; [ουτιαιΐα 
ποΐ ἴουπα ἱπ βογίρίυγα, ἐῤι σϑίφοο; Μ.1764); δἀορίοα ὃν Αὐΐμβ 
δοξολογεῖν.. διδάξας τὸν πατέρα διὰ τοῦ υἱοῦ ἐν ἁγίῳ πνεύματι... 
δοξάζειν δὲ κατὰ τὸν τοῦ βαπτίσματος διεκώλυσε νόμον παι αρν.4.1 
(4.350); Βν Ἐπποπιίδγ5 τῷ δὲ νἱῷ..«ἀφώρισαν τὸ δι᾿ οὔ᾽, τῷ δὲ ἁγίῳ 
πνεύματι, τὸ “ἐν ᾧ᾽- καί φασι μηδέποτε τὴν χρῆσιν ταύτην τῶν συλ- 
λαβῶν ἐπαμείβεσθαι. τὸ μὲν γὰρ “ἐξ οὗ τὸν δημιουργὸν σημαίνειν 
βούλονται" τὸ δὲ 'δι οὐ᾽ τὸν ὑπουργόν, ἢ τὸ ὄργανον" τὸ δὲ “ἐν ᾧ᾽ τὸν 
χρόνον δηλοῦν ἢ τὸν τόπον, ἵνα μηδὲν...τῆς ἀπὸ τόπον ἢ χρόνου 
συνεισφορᾶς εἰς τὰ ὄντα πλεῖον φαίνηται τὸ πνεῦμα... «περιεχόμενον 
Βαβι δρίν. (3.46; Μ.7381.}); οἱ λέγοντες 'δόξα πατρὶ δι᾽ υἱοῦ ἐν ἁγίῳ 
πνεύματι᾽ οὐ δοξάξζουσι τὸν υἱὸν ἢ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ 1άνπι. 7 γέ9.1.34 
(}1.30.4368); οἱ λέγοντες δόξα πατρὶ δι᾽ νἱοῦ ἐν... ἁγίῳ πνεύματι οἱ καὶ 
κτίσμα αὐτὸν εἶναι... δοξάζοντες 10.1.32(4288}; τὸν Ἀντιοχείας 
Φλαβιανὸν.. «πρῶτον ἀναβοῆσαι 'δόξα πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύ- 
ματι᾽. τῶν γὰρ πρὸ αὐτοῦ τοὺς μὲν ᾿δόξα πατρὶ δι’ υἱοῦ ἐν ἁγίῳ 
πνεύματι᾽ λέγειν...τοὺς δὲ ᾿δόξα πατρὶ καὶ υἱῷ ἐν ἁγίῳ πνεύματι 
ΡΒΠοβέ. ἡ.6.3.1τ2(Μ.6ς.  ο18); απὰ Ὁγ Μαςθαοπίαπϑ οἱ μὲν λέγοντες, 
'δόξα πατρὶ δι᾿ υἱοῦ ἐν ἁγίῳ πνεύματι" οἱ δὲ ᾿δόξα πατρὶ καὶ υἱῷ ἐν 
ἁγίῳ πνεύματι᾽" καὶ οὕτως τὴν ἀδιαίρετον... θεότητα εἰς τριθεῖαν παρα- 
λαμβάνουαιν, μᾶλλον δὲ παραδιδόασι μέγαν καὶ σμικρὸν καὶ σμικράτερον 
ΤΡΒατὈς, 57:6(1.985) ; τοὺς μὲν τὸν καὶ σύνδεσμον ἐπὶ τῆς τοῦ υἱοῦ 
δοξολογίας τιθέντας, τοὺς δὲ τὴν μὲν δι᾽ οὗ᾽ πρόθεσιν ἐπὶ τοῦ υἱοῦ, 
τὴν δὲ ᾿ἐν’ ἐπὶ τοῦ πνεύματος προσαρμόζοντας 1α,}.6.3.24.3(1.888); 
ἴοτ σοπηραυγίβοη υν τ σύν γ.5.ν.; 411, ἐπι ΟΒυτοῃ αὐτῷ ἡ δόξα.. «ἅμα 
πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι ἐν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ ΗΙρρΟΝοδὶ, τϑίρ.26ς,.30; 
Μ.το. 8298); οἵ 14 Ἰγαά.αρ.4.13; 4. Ομ βῖ0]. ἀνέστη οὐχ ὁ θεὸς ἐν τῷ 
ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ ὅ ἄνθρωπος ἐν τῷ θεῷ ΟΞατά. δρ. και ἀρ. ΤΏ. ᾿.6...8.40 
(3.847); (ἀρο! Ππατῖαπη) οὐκ ἐγένετο ἄνθρωπος ὁ υἱὸς... ἀλλ᾽ ἐν ἀνθρώπῳ 
ΤΑΙ ἀταὶ, Τρῖμ.4.8(}1.28. 1τ2610); ἔοτ σοη ΤΟΥ ΥΘΥ ὌΝΟΥ ἐκ δύο φύσεων 
ἀπ ἐν δυοὶ φύσεσι ν. φύσις. 

Β. ἴῃ Ῥτερτιδηΐ σοηβίγ., ἐπί, οἡ ἐσ, ρΏτΑβα ἐν ἔργῳ χωρεῖν ρΡυὶ πο 
οἤεοι, Ἐπ5.ἦ.6.το.8, τοί}. 20. ΟΟΣΑ}); τὸν ἔλαιον κατέχεεν ἐν τῇ κεφαλῇ 
αὐτῆς 4. ΤΉονι, Α τ2τ(}.230.22); ΟΥ 5] ΠΊρῚν [0 ἦλθεν ἐν αὐτῷ [Ξς. τῷ 
σταυρῷ] “4. Απᾶν.Β 4(ρ.6ο.12). 
Ὁ, τη 1λὲ ἤξονηι οὗ ἐν τετραγώνῳ φκοδομεῖτο Ἐδττη Οἷς. 3,2.5; ΑἸΒ. 

βεηί.8(Μ.25.174}; 1δ. χο(6οῚ). 
Ὁ. ὃν γϑαβοη οὗ δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι ἴὄᾳφῃι ΕΡ᾿..3.1; ἐν τούτῳ... ἀπο- 

ροῦμαι Ἠεττη. 5Ἴ»ι.8.3.1; 5 ἃ γεδμδ οὗ ἐκκλησίᾳ... «ἀγαλλιωμένῃ ἐν τῷ 
πάθει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰρῃ. Ὀλέϊαά Ῥτόοετα, ; τὰ ὦτά σον κωφὰ ἐν ἀλγή- 
σει «4. Ῥἢ11.73(Ρ.29.7); ς. Ἰλῆη., ἐν δαὶ, ἱπασρμεῖ ας πιστὸς εὑρέθη 
ἐν τῷ αὐτὸν ὑπήκοον γενέσθαι τ(ϊεφρι.το.τ; 8.5.4; κύριος ἦν..«ἐν 
τῷ ποιεῖν αὐτά ΑἸΗ ἠονιῖημ ΜΠ1.11:27(Μ.25.2008); ἰἀ ἐρξι (ΜΝ Ὡς. 
1058). 

Ἐς ἦον ἐδ βηγροϑό οὗ τί.. οὐκ ἀπέδωκας ἡμᾶς ἐν ἄλλῃ παιδείᾳ; 4οε. 
Βαν.τίρ.85.13); .Χ4.Τῆονι, Α 32(ρ.149.15}; ἢδπος 5ΠΉΡῚν ον τὸν περὶ 
τῆς οἰκονομίας λόγον ἐν τῷ μετὰ τοῦτον φυλάξομεν λόγῳ Τμάεισον.4.8 
(4.363); αἰβὸ ἴῃ δχρσεββίοηβ οἵ εἰπὶς ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι... 
τηρῆσαι διδασκαλίαν Πγνϑ. ἤονη.17.1 ἸῊ Μ11.(γ.2220). 

Ἐς ὃν φιφαης οὗ, ὃν (οἴ. Ηρ τ. 1) ἀδικήσουσιν ἐν ῥομφαίᾳ Τ᾿ 5 γνη. 
5.4; ἡγιασμένοις ἐν θελήματι θεοῦ τΟϊονπιρτόστα. ; ἀναζωπυρήσαντες 
ἐν αἵματι θεοῦ ἴστι. ΕΡλντια; 4..ΜΠ.πϑ(0.240.7}); ἐν λέθῳ...«ὥλεσεν τὸν 
Γολιάθ ΤΡεῖτ, ΑἹ. ῥὲγε, 2α(ρ.54); "ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος..." ἰδοὺ 
τό, ἐν, πάλαι, διά, ἐστι (Ἤτν-, ἤο»:.4.2 ἴῃ 2]ΠδΣ. (ττ. 318); τό, ἐν 
υἱῷ, διὰ τοῦ υἱοῦ, φησι Ἰ(. ̓ οτμ.1ΤΟΣ τη Πεὐ.(12.68). 

σ. αἱ ἃ {Ππ|6, 55..5αἱ.τ6.3; ἐν τῷ τῆς νυκτὸς παρελθεῖν Βανι 4 
(Ρ.134.25). 

ἐναβρύν-ομαι (ἐἐναμβρύνομαι), 1. ῥὲ εοπεεῖϊρα, ῥίμαμε σηπεϑοϊῇ 
ὑποκριτῶν. «ἔργον ἐστὶ τὸ “εσθαι ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ θέλειν Οτοογ.τοίρ. 341. 
30; Μ.11.4760); τὴν εὐχὴν προφέρω μὴ -“-μενος μηδὲ ἐγκαυχώμενος, 



᾿ ᾽ ἐναγαλλιάομαι 

ἀλλ᾽ ὡς ταπεινοφρονῶν Ἐπιβ5.4.6.10.8(0.470.21; Μ.22.7724}; Μωσῆς καὶ 

᾿Ηλίας...ἐφ᾽ οἷς ἀναπαύεσθε καὶ «“τεσθε Ι,δορῖ.Β τισσορεηὶ (Μ.86. 

τοϑιο): {70.1).8..}.3301.96.4800); ἐναμβρύνομαι Οτιαάμοί ἴῃ [). 

τ: τοί .17.258)}; ΕΡὮχ.3.2838; 2. φίονγ, εχμ, ΑΙΏΠΟ.ἐρ. γρι, 5 

(ρ.6δ.19; Μιτοιότ4)}; Επβ.υτιρίρ.τι.το; Μ.20.9214); ΟἾτΥΒ.λοΡῖ, 
1.5 ἴῃ Κοηι 6 τ3(3.1]00}; Δαυὶδ... τῇ κοινωνίᾳ τῶν παθημάτων 530. 

οὗ Ομη51] -όμενος ὙΠάγ.Μορ5.ΒῈς. 4(Ν.66.6778); οὗ 5. Ῥαὰὶ ρήοτν- 

ἴῃς ἴὰ τὐϊθυ]αξίομθ, ΟὨσγβ.εσηηη τη σαὶ. 6: τ](το.7200); ΤΠατ δ ρή, 
4:τ(3.421); οἱ ρογνίηρ ἴῃ Οτοββ “όμενος τῷ νικητικῷ τροπαίῳ Ἐλλ15. 

υ.(.3.2(ρ.78.6; τοξόο); Ογτ. Η ραΐεελ.13.4τ; οἵ ΟὨβῖ ὃς τοῖς τῆς... 

θεότητος ““εται θώκοις Ογτο Ν εεί.4.6(ρ.80.24; 6᾽.1τ6}}}; 14. πο» βραδεῖ, 

τοί 52.256Ὲ); ἐπὶ τὸ θεοπρεπὲς αὐτοῦ ἀνατρέχει ἀξίωμα “μενος τοῖς 

φυσικοῖς αὐτοῦ πλεονεκτήμασι διὰ τὸ χρήσιμον τῶν πιστῶν 14,70. 

(4.666Ὲ); οὐ..-σωματικοῖς...«καὶ τοπικοῖς ὑψώμασιν “σεσθαι τὸν υἱὸν 

ἐροῦμεν ἰᾷ.1|65.32(ς1.3200}; τοῖς φυσικοῖς ἀξιώμασι τοῦ γεννήσαντος 

“σεται 1δ.(328Ὲ). 
Ἐἐναγαλλιάομαι, γεοίεε ἴῃ, Ἰβαβιγέρ. [5.6(2.345Α; Μ.31.0284}); 

ἘΒα5..ς.τόδ(α. 4088 ; Μ.30.3038); {Π184..4γ-8(Ν1.65.11648). 
Ξἐναγάλλομαι, --- ἔοτερ., Εα5.6.|..3.τ6(Ρ.174.26; Μ1.24.10334}; Ν]]. 

Εμίορ.τ](ἴ.70.τττ68); ἘΡτος,Ος Ῥγ,8:20(Μ.87.12070). 
ἐναγελάζ-ομαι, αεοοδίε πὸ α βοοῖ τη λαοὺς ..«μυριάνδρους ταῖς 

Χριστοῦ ποίμναις “εσθαι Ἐκι5.0.(,4.8(Ρ.120.32; Μ.20.11574}. 
ἐναγής, 1. οι μὶοά, αεεμγεσά, ορρ. μοῖν θεὸς ἅγιον μόνον οἶδεν τὸ 

τοῦ δικαίου ἦθος, ὥσπερ ἐ. τὸ ἄδικον καὶ μοχϑηρόν (Ἰεγ..5.7.7.4{0.10. 
8; Μ.9.4328); οὗ ὈΙοοάβμθα, (ῇῃγγϑ.᾿ο7.233.3 ἢν ΜΙ (γ.48τα); ἰα, 
μονη.8 5.2 τη 70.(8.5070}; οἵ οὔπιθ οἵ ΟὨτιβι 5 ἀβαῖῃ, ΟΥ. 0.28, 
25ίζο; Ρ.422.15; Μ.14.7368}; 1δ.(0.422.21; 7360); Ἐπ5,ἐλεορβῖι, [7.12 
(0.26:,23; Μ.24.6444); οὗ Τυα5 ὦ μιαρὲ...ἐ, καὶ βέβηλε (ὮγνςΞ. Κοηι. 
δ1.2 ἐμ. ΜΙ|.(7)58); οἱ ᾿πιρίοῖν 1π σεη., ἔπι α(ρ.14.6; Μ.20. 
Ο2ΒΑ); 680. οἵ ρᾶρβδῃ βϑουιβσαβ, (οπϑί,ογ. 5. ες, χά(ρ.176.28; Μ,.2ο, 
τ2800); Επ5.0.,3.26(ρ.80.34; τοῦ50}; ΤΆΝτ,λ,ε.1.16.5(3.791); οὗ 51η 
οὗ Κούδὴ δηά βἰπυαν σοπίειηρὶ ἔοΥ ρυϊθβϑίμοοά, (μγνβ.5ας.3.δ(ρ.56, 
14: 1.3848}); οὗ ΠΕΥΟΒΥ 8Π4 50ῃϊ5πι, (ὈηβίΆρ. ἔτι5.0.(,3.6π(ρ.112.2:; 
11418); Εἰ. (κοΐ Ῥγ. δ: 22(Μ.18,6810); Τύντι λον ἀΐυ.χο( 5", 3780); 
οὗ [π6 Ἔχοοχμπηιηίοαίοα, ὅν π65..}.72(Μ.66.1.4360}; ο.᾽οη. ΑΥ.4.Η., 
4.22(Μ.3.7240); οἵ ρεχβεοιΐοτβ, (οηβῖρ. ἔπιβ.υ.(,,3.52(0.99.24; 
11134}; 2. ἴῃ ρεπ.; ῥομῖ, αϑοπεμαδίο, Ογυβ.Πομι.7..5 τη σηι(Ο. 
4000); 16.4.4(4580); 1ἅ.ποη1.42.4 τἴπι 0.(8.2544}; 1514, ΡῈ}.6}}.2.12] 

(4.78. ς68ς); ῬΆΙΠοΒΙ.λ.6,2.1τ(ρ.24.6; Μ.65,4764); οἱ Ὀοῃείδῃξίης ἴῃ 
Ἠδαΐμεπ ροϊεγηῖς, 170.1). Αγίθηι.43(0.15.28; Μ.96.12028); 3. ἐρίβεγε, 
εἴη οὐ τολμῶ ὀφθαλμοῖς ἐ. ὁρᾶν τῶν ἁγίων τὰ ἅγια ἐαϊ.1,ε.π5:20 
(Ρ.119.25}; οἵ σογπιρΌθ]6 ΓΠϊηρβ οὗ ββῆϑ8 ορρ. {πΐπρϑ οἔ τῆς βρί τῆ, 
Το Ατωηνοὶ,τ 3(Μ.3.τοοοῦ); 14.ε.}..6.3.6(}1.3.5374}; οὗὁἨἁ ραβδίοῃϑβ, 
1}.χ.3.ττ(4418}; οἵ ῥτάγειβ οἴετεα Ὁν ὑπψουτν ὈΥοϑὲ, 14.6.8.2 
(Μ.3.τορ 20}. 

Ἐξναγιάζω, 1. ῥίμὰ τάεγ αὶ ἐμγξδε τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον, ὃ 
ἐνηγιάσμεθα ἀποτιννύναι Ὠϊοά. ΒΡ ς.68:5(Μ.33.16044}; 2. σα [ν οὐχὶ 
ἐνηγιᾶσθαι παρὰ τοῦ..«πατρὸς ἑαυτὸν ἔφη... ὁ ̓Εμμανουήλ Οντ.αὐογ.τι 
(1.3358); ἐδ.(38380). 

ἐναγκαλίξεομαι, 1, ἰακὲ τπι οπεὶς αὐ, ἐριδγαέα; ἴὰ σϑυ., «4. 
Χαρμρ}.1(ρ.62.20); Βαβ.ἠον.2τ.9(2.170Ε ; Μ.31.5578); ΝΊ!ΕΡΡ.4.60 
(Μ.79.5774}; οἵ ϑγιθθοπ, νυ Ἡ εαἰεοῖ,.12.32; Οτ.ΝαΖ.ογ.39.14{Μ.36. 
4400); ἐ, κράτος ἀνεκδιήγητον ΤΜ ΕΒ ϑνη1.6: ΑΉπ.7(}4.18.3648); 88 

σοβῖασε οὐ γϑνεσεποθ, 0.}).10»».0.5(Μ.06,7200); οἱ ἀοα πᾶσαν 
ἐγκόσμιόν τε καὶ ὑπερκόσμιον ἐνηγκάλισται κτίσιν τι Ν γ885.0γ,ἀ0η1,3 
(ρ.52.3; Μ.44.11520) ; 2. πιεῖ,, ἐγριδγαεό, τυείσοριε τὸν ἐναγκαλισάμενόν 

σου τὰς εὐχὰς καὶ. «ὑπακούσαντα ΑΟ Χο ρΡ.τ3(0.66.34); τὴν 

μακροθυμίαν τῆς ἀγάπης “του ΝῺ Εμίορ,(Μ.70.ττο4Ὰ}; ἀρορπιῆ. 

Ῥαϊν.(Μ.δς.τοςΒ); {8Β85.36].0».4τ(Μ1.8ς.4684); 3, ἐγιδγασε, εομία Ἢ, 

1Ὁ.(461}). 
ἐναγλαΐζ-ω, 1. αὐονη, τἰρηΐίηο, ρίογίξν, ΟΥ.Ν 55. ἤπόηι. 4 τη (αηὶ. 

(Μ.44.8404}); ἘΝῚ]. [γ.)αφεἶ,.2(}}.70.τ060); ἘΜ ΘΙ. ογη,εὶ πη. 1(Μ. 
18.3646); 2. πιεᾷ,; ἃ. αάργη οπέβεὶ τοῖν, ταθῖ. ἀλλοτρίοις ανεσθαι 
πόνοις Ἰοἰά. ΡΕ].6}}.3.182(Μ.78.8758); Ὁ. φίονν ἵπ, Ονγτι ρἰαῤἢ θην 
(1.18Ὰ}; 14..0.1.0(4.148). 

ἐναγρυπνέω, 1. δὲ υἱρταηϊ ἰΉ, ἀδυοίο ομϑϑεὶΓ ἰο, Ατιάτ ΟΥίογιτοί Μ. 
97.12164}; 2. τναϊεῖι, δέ ἀτύακε καθεύδων... «ἡ καρδία τούτου ἐνηγρύδνει 

Οεαα.ΟΡ ονγ.1(}1.08,2414}. ᾿ 
Ἀξνάγχω, εἰγαηρίε; ταεῖ., ῥγέδα, Οβυγβιπορι.1.3 ἐπι Κορ 16 153(3. 

τ760). 
ἐνάγ-ω, 1. ἠηρεὶ, μῦρε τοιαῦτα.. φρονεῖν..«ἡ αὐτοῦ περὶ τὸν θεὸν 

ἐνῆγεν ὅσία Ἐπ5.0.(.2.45(Ρ.6ο.15; Μ.20.1ο210); 2. ἰδαά τηῖθ 5ΟΉΪΕ 

μαδῖξ οὐ ῥεϊοῦ, ἱπτέίαίε, ἱμϑίγμεὶ ᾿Ιουδαΐζοντας ἀνθρώπους “-ειν εἰς 

πίστιν ΟΒτγΒ.εονημ Οαἱ.τ τ (το, 6608) ; αὐτός με ὁ νόμος ἐνήγαγεν 
εἷς τὸ μηκέτι προσέχειν αὐτῷ 1δι2ιτο(δ02Ὰ}; 18 ον, 54.4 τ Μ11.(]. 

5510); ἐδίδασκε ὁ Παῦλος, ἀλλ᾽ ἐνάξει ὅ θεός, καὶ οὐκ εἶπεν ᾿“ἐνάξειἶ, 

461 ἐναλλαγή 

ἀλλ’ ᾿ἀποκαλύψει᾽ ἰά, μο».12.,2 ἐπ Ῥ πε (1ι.2038); οὐ (τὶ οὐκ 

ἀγνοοῦντος ἡ ἐρώτησις, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν αἴσθησιν τῆς ἑαντοῦ δυνάμεως 

ἤύοντος Ἐπάν Μορβ. ΜΙ 15 :24{Μ.66.7000); οὐ εἀποαίίοα, ΟΠ γϑβ. 

μονι.9.3 ἴῃ οἱ, (ττ.3928); 3. ὑνίηρ Ἰρίο σοιμγί, ῥγοϑεειμε, Τ.. 65.13.4} 

οἱ. «νένοντες μὲν ἦσαν ᾿Ιουδαῖοι, οἱ δὲ κρίνοντες Ρωμαῖοι Μας, Μρῃ. 

αροεγ.2.17(0.20.12); μητροπολίτης..""“υόμενος παρὰ τῷ ἰδίῳ κρινέσθω 

πατριάρχῃ Αἰῇ. ϑοΒοϊαβε. οἰ. τ.2(ρ.10); ἀεεμδε, Ἐπ8.Ν]ς ἐἐδεὶ (ρ.65. 

τς; Μ.67.113Ὰ}; [οὸ Μαρ.εβ.44{Ρ.26.5; Μ,ΡΙ..54.830Ὰ). 

ἐναγωγή, ἡ, 1. ἱπιγοάμείίοη, ἱπερρίίοη, Ογτ. [οεἰ.χ5(3.2140, ν.1. 

ἐπαγωγαῖς) ; 2. αεοιξαίίονι, ἐἰανρε, ΤΙοβοογὰ5 ἀρ.ΟΟΒαὶς, φεί, (40Ὁ 

2.1.2 Ρ014.1π| Η..2.3200}; Ἐπ|5.Π)οτ ἶδι(ρ.14.37; ΠΗ. 3214}; οὗ ἰδΥτ 1} 

δέχεσθαί τε ἐ. ὑπὸ τῶν ἰδίων κτισμάτων (ο51}. 1π4.οῤ.5(Μ.88,2520). 

Ἐἐγαγωγός, ὁ, Πἰΐσαμὶ, ορβοηέηὶ τη ἰατου διε, ΟἸαα, ρενῇ.63(0.74. 

17) -ὦ Ἀπ Μοη ον. τ2(Μ.80.146ς 0). 
Ἐἐνγαγωνιάω, δέ ἀροπῖσεί, τ. Ν γϑοιυαν, ΤἈλαιηι (ΜΝ. 46.940). 
ἐναγώνιος, Α. ἔτοπι ἀγών; 1. Κεἰ ὁ εοηβτεῖς οὐ ἰαδομνς ἐ, ἀρεταῖς 

καθαρθέντες ἸἩάνπι. Τγίη.3.34(Μ.30.9ὅοοπ.); Μασ Μρῃ ἀρβοεν.2.} 

(ρ.4.3); ἐν εἶναι χρὴ τὸν βίον τὸν ἡμέτερον ζΒγγβ.ἠοη!.2.3 ἴῃ: δον. το. 

4324}; ἰα.οομρμῖμ Οαἰ.τν ](το.6774}; Δ ποῖ. 5.4 τη Η εὐ (12.580); 

2. ἐπ σοη βίο, εἰγιρριίησ, τὰ δον. 41 4 ἐπι τον (το. 3020); πάθος ἐ. 

Μασ Νρη ἀροοῦν.2.7{(ρ.5.23); ΝΗ ὀχέγειπι(Μ.79.7810); 3. οἰγεμμοι, 

γεαάν ζογ αεἰΐον, ὈἈτγϑυδονι. 1.5.7 ἐμ ΜΠ.(7.105Ὰ); ἰά,βσηι.21..1 τη 
Κορ! (0.6648}} 1α. ἰαἱ.τ6. 5(2.1684); ίαα, ρενξ,62(0.72.10); 4. γεαάν 
ον βρίμίης, ϑυτιεβ,ρ.67(}1.66.14134)}; ῥωρπαείοιις ; Οἱ 5ῖν]ο, Ἰϑα. 
Ῥε].ἐ}}».2.1τ46(}4.78.5024}. 

Β. ἔτοπι ἀγωνία; 1. ἢ: ἀσοην, τεῖ. Τυρεποης πᾶσα ἡ κτέσις ἐς ... 
καὶ οἱ δίκαιοι ἐ, ΤΌΤ Ν γϑ5.0γ.2 ἐγ! (σ6η.1:26(Μ,44.280Ὰ); οἵ ὈΒτῖβῖ ἴῃ 
Θεῖμβοιιδηθ, Ομ συβ.᾿ον.63.3 ἠη [0.(8.3770}} ἴῃ σελ,, Ἰά λον. 4.5.4 
ἦμ Οεη.(4.4620)}; ἅς κορι.9.5 τὴ εν. (12.900); 16 λον.8.1 ἴῃ ῬΒλτὶ. 
(11.2578); 2. αηαίομς, Ἄκαγείμὶ, 14. ονη.11.3 τη Μ|.(7.152Ὲ}; 14.δονη. 
4.4 ἴῃ 20 ογ.(το. 4608); ἄδηλον...τὸ μέλλον, ἵνα ἐ. διηνεκῶς ὦμεν 4. 
1απ5.2.23(1.7360); 802.}.6.4.9.7(}}.67.1 1200); οι, Με],(.41.5 1 Ρ.213). 

πἐναγῶς, ἐριρμνεῖν τῶν ἐ. ἐνεργουμένων οι. ΑΥ.6,}.4.3.3(Μ.3. 

4714). 
κἐναδεφένδευτος, εν Δεγεπάεά, ΑἸΠ ϑομοϊαβί, οἰ .13.3(Ρ.146) ῥῬτοῦ. 

ΕἸΤΟΥ ἴον ἐᾶν ἀδεφενδεύτους. 
ἐναδιαφορέω, 1. ὑέ ἐηαίβενγεηὶ ἴο, πρὸς τὴν εἰδωλολατρείαν ΟΥ. 

Οεὶς.6.ττίρ.81.22; Μ τι, τ3084Α); ς, ἀῖ., Βα, ἔσνη. 5, 8(2. 410; Μ.3τ. 
2574}; ἰ4.6ρ.280(3.4284; Μ.32.το28.); 2. με6 τμαϊβεγθη!ν ἐ. τοῖς 
ὀνόμασιν 1,δοηῖ. Βιαγρυϑευ (Ν].86.109258). 

ἑναδικός, εἰηιρίο τὴν ἑ, οὐσίαν τῆς ἁπλῆς καὶ μοναδικῆς .«.θεότητος 
ἸστιΝ υβ5.ἤομι. 6.70 ἐπ 70.(ρ.226.2)}; πους. 85. βυῦβί. τὸ ἐ, ... τῆς 
πατρικῆς θεότητος Ὠιάνπ. Τγ1η.γ.15(Ν.30.3138). 

Ξῤναδρύντ-ομαι, μιαίμιγε; οἱ ἐαλδτγο Μεϊεῖ, παι μον βγτορβ.(Μ.64. 
τοβ40}); τηεῖ,, γηαίηγε ἐπ ψυχὴ...τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὄντος “υθεῖσα τ Ν γε, 
τμξαπι. (Μ.λδ.1800). 

ἑνάερος, δογηό ἰμγομρὶ (ἦς αἷν, σεγτη. ΟἹ ογ.8(}1.98. 2680). 
["]ἐναθλεύω, εἰγιερρίε υὐἱὴ,, ο. ἀαῖ,, ΟΥ ΝᾺ 2.0».4.122(Μ.35.6618). 
ἐναθλέω, εἰγερρίε ὀγανεῖν ἐπ ἀγῶνα Ἐπ5.}.6.ττιδίστοι ; Μ.21. 8600}; 

α. ἀδζῖ., 14.}5.127:2(Μ4.24.218}; 650. ὉΠΟΟΥ τηλγίνταοπι, δέῶν ΜΡ, 

σεθον ὑταυεῖν, 14.15.62:τ-3(Μ24.4970); Βα5.λοηι.18.2(2.1438; Μ.3.. 
4038); τι γβ5.υ αν λαμ (Μ.46.9494); ἰά.ν.Δήαον (Ρ.371.27;Ν.. 
46.9614); Ῥτος.Ο.1ς.1τ0:τό--25(Μ.87.21538). 

ἔναθλος, ὁ {πὲ εοπίεεί, 1.6, τιατίγτάοτα, Ἀπάτ,τοον. ͵](Μ.07. 
11020}.Ψ 

ἐναθύρ-ω, ῥίαν τοῖ!, τἩπακο ράηιε οὗ τοῖς τῆς ἀληθείας “ποντες λόγοις 
Ονχιλονει ραξελ τό. κ(ξἤς,2τ0Ὲ}; 14, αρ}λ,σεη.δ(1.203Ε). 

ἕναι, --Ξ ἐστί, εἰσί: ὅ θεῖός σου ἕναι πλούσιος Βατῃ. ο85,ψαν. 

(Μ.104.14210); ἐδ.(14498); τί ἕν᾽ ἀδελφοί; Ἰλατι.γοβἧ.3.4{0.243.1). 
ἔναιμος, ποι. 5 Βι08ῖ., υἱοί τὸ ἔ, καὶ ζωτικόν Οτ.εδοί τη, (αὶ. 

4:3(Μ,17.2600). 
ξἐναίσθητος, ἐγ ἀοιθεά τοί ξοηδε οὐ ἐμιεἰϊσεηεο, Τματιϑίπα,ορῥβ. 

2.94(Μ.09.13450}. 
Ἐξνακολουθέω, ῥοίΐοτο, οὗξεγυς, Αὐιαβί. δι ἤαεν.(ρ.267). 
Ξἐνακροάομαι, ἰἰείδη ἰο, Βακ.γεπη. Β(2. 2008; Μ.4τ. 6410). 
ἐναλίσκομαι, 1. δέ ἐπίαηρὶεά, ἐαπιρὴξ; ταρῖ,, Οὐ Ν γββ, μον ορίγ.5ι 

᾿(Μ.44.2ο1ο); Ὀγτ δας. 24(3.5388); 14. ρίαρ). Εχ.2(1.2044}; θεὸς... 
μόνος ἐξέλοιτο ἂν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου χειρὸς τὸν ἐναλόντα νοῦν 14. 
αὐον.τ(1.13Ε}; 2. δὲ εοπυϊειρά ἴῃ ἰσορρόποις ἐναλῶναι δίκαις Ογτ. 

αἄον.τ4(1.486})}. 
κἐναλλάγεια, ἡ, ἐκαηρε, Βορῆχ. "Π »εγ Ογγ εἰ [0.22(Μ.81.34854}. 
ἐναλλαγή, ἡ, 1. ὑμιεγεμαηρε; ἐγοςείηρ οἵ μα πά5, τεῖ. ὕδη.48:14 α5 

τ} οὗ ὕτοβϑβ, [514 ΡῈ}. ρ}.1.302(31.78.5888);2. ἐπαηρε; οὔ Πρ, Οἴει. 
εἰνι4ιττίρ.283.25; Μ.8.12880); ὅταν... «ἀκούσῃς καινὴν ζωήν, πολλὴν 
ζήτει τὴν ἐ. (πτγβιλομι. 0.4 τη Κοη (0. 5268); τεΐ, ᾿Γγταπβῆρυγαίοι 
οὐ. «τοῦ χαρακτῆρος μεταβολήν τινα προσδοκητέον ἐν τῇ βασιλείᾳ... 



ἐνάλλαγμα 

ἀλλὰ φωτὸς προσθήκην...καὶ ταύτην εἶναι τὴν ἐ., ἣν ὁ Παῦλός φησι 
Ψψιοῖ, ἤει: 3(0.355.15}; οὗ σπᾶπρα οἵ ῥῬυθϑεμοοα ἴσου) Δδτομίς τὸ 
{παῖ οἵ ΟἸχῖβε, Τμάς. ξ οδ.γ7:1τ(3. 588); 3, ῥεγυογείοη, Βαϑβ. ορ.1.ο(Σ, 
ΟΑ; Μ 31.181). 

ἐνάλλαγμα, τό, εἤαηρε, αἰϊογα!ὁΉ, ἘΠῚΡΡ. .13 τῇ Ῥςς.(ρ.1τ43.2; 
“Μ.το.)2ΟΑ). 

ἐναλλάκτης, ὁ, ἢ ὥΌ55-ὕεανα; ρματί οὗ ἃ βϑαάςιοαα, δ. Τλοη Δ 12 

(Ρ.152). 
. ἐναλλάσσω, 1. Ἡν ες. φαγν, Ἐπ5.....8.3.1τ(}8.20.7488}; (Ἤτνϑ. 
ἐο».40.3 15. Μ|.(]. 5088); ἸᾺ. κσηι.29.3 τῷ οηι.(0.733Ε); ρᾶ55., 1π1|5. 
τη, Ῥιττ(ρ.031.26; Μ.20.14414}; καὶ. 70.6:35(0.240.20}; 2. ἐχεδαηρε, 
Τμάεισγαη. (4.26); οὐαηρα Ἠοτβεβ, 16.}.6.2.42.2(4.011); 83, ἐβαηρε, 
αἰϊεν, (Ἰοτα, ῥαφά.2.7(Ρ.190.26; Μ.8,4ς 70}; Χαλδαίων..,μυστήρια τοῖς 
ὀνόμασιν ἐναλλάξαντες ἴϑο. (σποΞ.105] αἵρεσιν ἔνθεν συνεστήσαντο 
Πιρρ.᾿αθν.4.2(Ρ.33.1τ7; Μ τό. 30 500); Μο ἢ αγόἧίγ.τϑίρ.τὃς, 5); ΑἸΗ. 
δεοηΐ. 35(1.25.72Ὰ); 4. ῥεγύεγὶ ἐνήλλαξαν τάξιν φύσεως αὐτῶν 1, 
Νιορὴ.3.5. Ῥά55., τυ Ν γϑ5.οῤιοαη, (Ν.453.2324}0)); 5. Ῥᾷ85., δὲ ἀἰβογεηὶ, 
Ομτνϑ λοι, 69.4 τη Μ1..(7.68 50); 14 ἤοη. 1.1 τη, απ. ττο 550}: 
γ΄. Ζοξ.χίρ.1ο 4.22); ΡΕΙ. ρΡίορ!. Ρδ55., ῥγοροςίθγοιις. ἐνηλλαγμένῳ 
τρόπῳ ἀπὸ τῆς προεδρίας τῶν ἰδίων ἐκκλησιῶν ἐξωθοῦνται ἀθῶοι ἱερεῖς 
Ἰπποοιεῤ εἶογ. (Ν].52.537}; 6. πέτα η5., αἰϊεγηαὶθ, Τλι5...6.8,0.3(}1.20. 
7608); 14, ττ(ρ.229.8 ; Μ.2ο.τ285Ὰ). 

ἐναλλοιόω, αἰΐεγ, ἐἤαηρε, οἵ ταηϑηριτγαϊίοπ τὴν δὲ θέαν εἴδομεν 
ἐνηλλοιωμένην “ἱἉ, λον. τ43(Ρ.250.8); αὐ Νγβδιυῖνρ.ττίρ.205.7; Μ. 
46.360). 

ἐνάλλ-ομαι, . ἰξῶ ὁηι, τη τὰ. «πονηρὰ πνεύματα...ταῖς αἰσθήσεσι 
τοῦ σώματος “πονταί τε καὶ ἐμφωλεύουσι 146. ῥόγγ.7ο(ρ.τοο, τ6); 
2. ἱφαρ, ἱγαμιῤῥίο προ, ΟΠτν5.Πορι. 11. 5 τη Κολπ, (0. 5378); ϑντιδς,ῤ. 
13(}1.66.τ440Α}; 4, τοι: τοί(ρ.261.6; Μ.66.ττ4το) ; 3. φαμὶ ἐμ οὐ οὔεν 
θανάτῳ...-"όμενος διάβολος ΑΒ ἦπε.27.2(Μ.25.1444}; (Πγγβιλοηι. 
21.3 τῷ Μ1,.(7.2878); 4. ϑιγδὶ τηΐίο, ἐμίγμε προ, ϑγυιθ, ργουϊά.3.ς 
(μ.123.5; Μ.66.12720). 

Ἐἐναμαρεύομαι, ζοίΐοτο, ἃ5 νεειῖοῖ ἵπ αὶ σοπάιη, [Ὁ 665.Ναζιαἀαί τοι 
(}1.38.ττόρ). 

Ἐξγαμάρτητος, 1. ΠΠαδίε ἰο εἴη, βεεσοαῤίς τὸν κύριον...τὴν ἐ. φύσιν 
ἀναμαρτήτως δεξάμενον 151,6]. ἐρὈὈ.1.τ93(}1.78. 3205), δὲς. Ῥβοὶ. 
(}.88,5720); 2. εἰμ ζεξ ἐς ἡδονή Μοά,οεεινς.(,1.86.32760). 

ἐνάμαρτος, ΞἾξμἰ, ἘΝῚ, ῥόγῖςέ.ο. τ(1.70.8640); ἐ, ψυχή Ματο τ. 
οριιδε.2. 75 (δ᾽. ὅξι 41); Απιιίοπ, ἠο»η.25(} 1.89.1 5000); ποαΐ. 85 
διε,δι,, Ἑατιογαϊ. τοί ρ.22.}: Μ,6,8400). 

ἐναμβλύνω, εἐεαάεῃ; Ῥᾶ585.», σγοῖν (ει, ὑδοοηια σοπερίαρρηξ ἴῃ τῷ 
ἀλλοτρίῳ ἐ. ὡς σῷ ΝΗ, Φρῖν, ἡια]: τ8(}.79.11644). 

Ἐἐξναμβλυωπέω, ὑφ ἐϊηιἸρίμεά, ΟτὺΝ γβαι μοι. τη Οαπηὶ.(Μ.44. 
920 Δ). 

[Π]έναμβρύνομαι, νατὶαητ οὗ ἐναβρύνομαι αν. 
ἐναμείβω, εὔσησε, Ἰ]άντη. Τν12.2.24{Μ.30.7.45Δ)}.Ψ 
Ἐξναμηχαν-έω, δὲ αἱ α ἰαδς, ἰοδὸ Οη:6᾽5 τθὰν ἴῃ ταῖς πολυοδίαις τοῦ 

βίου τούτου “-οὔντες ΟΥΝ γδβ,ἑονι. 6 ἐῃ Ἐκεῖ, (1.44.7οτ10). 
ἐναμιλλάομαι, εομ!εηά ΤΉ; νηεῖ,, ο. ἀἄαξ,, οὗ Ὠγοταὶ βίσασρίε, 70. 1), 

ξιο.4.4(Λ.οΛ.τὈτοο8). 
ξἐνανακλίνομαι, [ΐξ ἀοιθη, γεδὶ Ἰη,, ς. ἀαῖ, 

ΟΝ, γ85.λον.3 ἴῃ απ. (ΝΜ .44.8218). 
Ἐἐνανακρύπτω, ἀϊ4ε ἨΔ ἔοι, ο, ἀδι., 4. ΤΠακ.4(Ρ.275.2 ποῖὸ). 
᾿ἐναναπαύτομαι, γε5, γοῤροθε ἔῃ, τηεῖ., τοῦ, [0.123:535. ᾿Ιωάννης... 

τοῖς μυστικωτέροις --όμενος Οὐ, [».77 ἸΜ 1.6 .(0.271.14}; Μας,Αφο, 
οἰοο.τ3(Μ.34.90Οὁ10); Βα5.Πονη Ὀςιτλ(1.3528; Μ.20.2528). 

ἐνανθρωπ-έω, Α.. δέξο! ΒΙΩΉ, δέξοριε ἱπεαγηαίε, τοῖς Τὰς. 85 1. οὗ 
θεός, τοῖ, σολῖϑ Οὗ ἀἂν οἵ δἰοηῃειηεηΐ οἱ δὲ δύο τὴν μίαν περιεῖχον τοῦ 
“"ήσαντος θεοῦ οἰκονομίαν { [α5ῖ, Κ»(Μ'ι6, 1068); θεὸς ὁ ὑπὲρ πάντα τὰ 
γένητα ἐνηνθρώπησεν Οὗ. 70.2.34(28; 0.92.2; Μ.14.1730}; 14 ῥγώιε.4. 
τ.3(ρ.206.4; Μεττ .345 58); Ῥεῖτν, ΑἹ, Κ. ΟΙ. τ, 5210)ερ. [ἀδέμυρισηορῤὶ, 
(0,20.22); θεὸς ὧν ἐνηνθρώπησα δι᾿ ὑμᾶς ΑΤΆονι.Β ςαίρ.40,3:); 
ἡὁ θεὸς οὖν ὃ “-ήσας.. -ἄκτιστος θεὸς κτιστῇ περιβολῇ φανερούμενος 

ΑΡο]] ἐοΡρ.οἱ ἀτο.(ρ.18γ.15; Μ.],.8.8730); Οὐ ΝαΖ.ον.7.25(} 1.35. 
85:0) οἩ. 8. ἀνασώζω; αὐτὸς γὰρ ὁμολογεῖ ἀληθὴς θεὸς.. «ὅταν δὲ 

περὶ ψυχῆς διηγεῖται, δείκνυσιν ἑαυτὸν ἀληθινῶς “-ἥσαντα καὶ μὴ 
δοκήσει ΤρΙρ ἄκαον 60. 40. τοῦ. 8; Μ.42. 2778}; τέλειος ἄνωθεν θεός, 
οὐκ ἐλθὼν Κατσοεησαι ἐν ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὅλος “"ήσας.. συμ: 

περιειληφὼς.. «ἅμα τῇ θεότητι τὴν ἰδίαν ἐνανθρώπησιν ἰή,ἐχρ. βάτς 
{ρισιθ.ς; Μι42.812λ)}; οὔτε θεότητος ὄργανον οὔτε μὴν ἄνθρωπον 
ἁπλῶς θεοφοροῦντα..., θεὸν δὲ μᾶλλον μετὰ σαρκὸς ἢ γοῦν ἐνηνθρω- 
πηκότα ντ,ρυτίρ.τὸ, 50; Τὰ .140); 14. Ῥμίεμ, (Ρ.43. 31: κἢ 544}; δίαχ. 
ορηςς. (Δ1.01.36Ὰ}): 2. οὗ υἱός ἰθεοῦ]: ὁ γὰρ τοῦ θεοῦ υἱὸς. δε καὶ νεωστὶ 
ἐνηνθρωπηκέναι ἔδοξεν, ἀλλ᾽ οὔτι γε διὰ τοῦτο νέος ἐστί Οτχι εἰς. 5.5.) 

(ρ.41.21:; Μ.τ1ττ.12404}}; υἱὸν.. ἀποσταλέντα...καὶ σαρκωθέντα ἐνηνθρω- 
πηκέναι Ἐγτηθη.6Ρ.(0.320.1); 10ὰ5,4,6.0.4{0.4τ3.8; Μ.22.66Ξ0}; ὄντ. 

; ταθξ., οὗ ὕοα κ 508}, 
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Ἡ.καἰδε τι. τῇ; ζοηςί..4.Ρ}.7.43.5; (Ὠγνβ. "ον, δ ἠη ῬΠα (ττ,340Ὲ)} 
1 Ὦγνβ. Τγίη, «4(1. 840Α); ; {0 γτ. ΕΝ 28(6,. 344; Μ.77.11732Δ) οἷξ. 8. 
ἐνάρετος; καὶ ὁ τὸ πρὶν ἁπλοῦς ὧν καὶ εἷς τῆς ἁγίας τριάδος, καὶ νῦν 
ὅ αὐτὸς εἷς ἐστι τῆς ἁγίας τριάδος σεσαρκωμένος, καὶ “-ἦσας [οὖ Η.. 

ἱεοη.τοί .ο0.12574}; 3. οἵ λόγος [θεὸς λόγος, λόγος θεοῦ]: ΕΠ ΡΛ δὲ, 4. 
(Ρ.241.24; Μ.1το. 800 Ὰ); : Οὐ, ρος (. .34); ̓ μονογενοῦς παιδὸς αὐτοῦ, 
τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως, τοῦ “σαντος λόγου 1)1οὴ, ΑΙ Δ Ρ, 
Επὺπι5.1..,7.6,6(}1.20.6484}); ΜεῖμυσνΉ}.1.π(0.13.17; Μ.18.458}; 1185. 
᾿ς. τλ4:8(}1.24.328)}; αὐτὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος...ἐνηνθρώπησεν, ἵνα 
ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν ΛΊΠ ἐπε. κ4.1(Μ.2ς.1028)}; ΓΑΤῊ. 4γ.4.6(Ρ.δο,τὸ; 
Μ,26, 416); ντ Ἡ ἐαίοε.12.3.; εἰ γὰρ ἐνηνθρώπησεν [3ς. ὁ λόγος], οὐ 

μόνον σάρκα εἴληφεν ἀλλὰ καὶ ψυχήν ἸλρΙρἢ.μάεγ.44.41(0.105.32; Μ.41. 
8288); 1ὁ.62.π(ρ.304.πτό; το57Ὰ)}; ὕγυ, [ο.4.4(4.3888); Χριστὸς...οὐ 
καθ᾽ ἑαυτὸν ἄνθρωπος κοινῶς τε καὶ ἰδικῶς νοεῖται...“-ἦσας δὲ μᾶλλον 
ὁ ἐκ θεοῦ λόγος ιτ΄.Ηεν.πτο(ρ.3287.11); Ιᾶ ἐλέ5.τπ(5},1710}; 

«τῇ φύσει τὴν προτέραν εὐγένειαν ἀπέδωκεν, διὰ τοῦ τιμῆσαι 
τῷ “-ῆσαι τὴν ἐκ γῆς... διαπλασθεῖσαν φύσιν Ῥτγοςὶ ΟΡ σίγε. Π(Ρ.τρο. 

23: Μ 6. 8610); [5.6.1 μάν. ΔΊ ρα (ρ.51τ.1το; Μιδό,.τοΞ 10}; 4. οἵ 
Χριατός, ΜΟΙ ἐγηρ.το.τ(ρ.122.12; Μ.1δ.103λ}); Ιϑι5.,0.4.το(ρ τς, 
28; Μ.22.53008}; πιστεύομεν εἰς ᾿Ϊησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ παραγενό- 
μένον καὶ «-ἥσαντα ΟΥΥ. ἢ ἐαἱδεί,.τ12.1τ,.; ἘΡΙΡΙ ἐαεν.24.0(0.20 5.23; 
Μ.41.3170); 1δι(ρ.265.27; 4170); Ογτ, 5: τ2(Μι6.7608); 5. οἱ 
᾿Ιησοῦς, Οτ.Ορὶς.5.14(0.213.24; Μ.1τ.037Ὰ) οἵ. 5. ἐνανθρώπησις ; 6. οἵ 
ὁ κύριος: νύμφην...«τὴν σάρκα...«τοῦ κυρίου, ἧς χάριν καταλείψας τὸν 
πατέρα κατῆλθεν... καὶ προσεκολλήθη...-νἥσας εἰς αὐτήν ΜΟΙ, Εν. 
γ.δ8(Ρ.78.1τ0; Μοτδ,τ26Ὰ})}; 7. οἵ τπ6 μέα φύσις οἱ ΟΠ σῖπο, Ἷαν. ΟΡ ρῥ. 
{μώς.(0.35.21; Μ.δς, 3020) εἷτ. 5. φύσις ; ἐὰν μίαν φύσιν εἴπῃς ἀπο- 
λελυμένως μετὰ τὴν ἕνωσιν, σύγχυσιν λέγεις καὶ σύγκρασιν: ἐὰν 
μέντοιγε προσθῇς σεσαρκωμένην καὶ ἐνανθρωπήσασαν καὶ νοήσῃς 
παραπλησίως τῷ....«Κυρίλλῳ τὴν σάρκωσιν καὶ τὴν ἐνανθρώπησιν, τὰ 
αὐτὰ λέγεις [5ς. Ἐπ ν ἢ} 65] ἡμῖν Βᾶ9.56] ρ. ΟΠ α]ο σε («00 “.τ.ὺ 
Ρ.03.26: Η.2.τοι0); 8. ἴῃ οὐοῆα] ἈΠ ΓΙΟῚ5 κατελθάντα καὶ 
σαρκωθέντα, “σαντα, παθόντα ὄγηδι Ν τε, (22 3)(Ρ. 51 ᾽ Μ.320.τ5 400); 

νη. “π|.(ἸΑτ[ὲοίρ. 25.153; Δ{.56.724Ὁ];}; ἐδι4(ρ.2:1τ.6; Μ.26. 7250); 
δγνδ. Δ πί. (345) 1{(Ρ. 251.27: Μ.26.) 388); ; τ᾿. 6(0.253.το; : 7328); οἴ, ἐκ 
παρθένου καὶ πνεύματος ἁγίου, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον «τήἥσαντα (τ, ἢ. 
εαἰφεῖ!.13.4..} ἔφιτςιτι, δγει δίνη (ρ.254.22:; Μ.26.7208); δ γνδ, δεῖ, 
(Ρ.258.12; Μ.26.7458); ῬΒΟΕΙΠιΙ5 εἴ 4].40.1ΡΙΡ}.λαον.72.12(ρ.266. 
27; Μ.42.400 4); δγηη δι Ντς.- ΟΡ(ρ.8ο.8; Η.2.2888)}; ὕνγτιορ.4(0.26. 
24; 53.234}; τῷ δέ, --ήσαντα, τὴν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος ἐν 
αὐτῷ τῆς ἡμετέρας φύσεως συμπλήρωσιν παρεχόμενα ((Βα]ς. ἐΡ.(Α0 Ὁ 
2.1.3 Ρ.111.27; Η.5,.6484); εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν ἕνα τῆς ἁγίας 
τριάδος. «σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ... Μαρίας, καὶ --ἤσαντα 

γπιβ Α].εα.2(Η.3.1240Ὲ}; 9. οἵ πο, Ὀγν Η. ποϑὲ ἀπα ΒΜΨΥ; 8.1π 
ΟΥ̓ΘΟᾺῚ] ΠΘΠΠΙΓΟΙ5 ν βαρτα ὃ; Ὁ. 1 ρΌῃ,, ΠΡῚ ΡΠ. σον. 62. 5(0Ρ.204.16; 
Μ.41τ.το5 74}; εἴ Το Μοη νη. Ν οΔ(Μι06.12804Α); 80. 405. μή τις 
ὑπολάβῃ ἕτερον εἶναι τὸν ἀόρατον... «παρὰ τὸν “τ-ἥσαντα Οὐ. [0.6.3ο(15; 
Β.140.το; Μ.14.2524}; Εἰρηναῖός τε καὶ Κλήμης, Ἀπολινάριός τε ὁ 
“Ἰ]εραπολίτης καὶ Σαραπίων..«ἔμψυχον τὸν “-ἥσαντα. «φάσκουσιν ὥΟΟΙ, 
ἀ....3.7.ς(λ1.6).3024). 

Β. δὲ πιά, δὲ τπεαγηαΐο; 1. οἵ (τ βῈ 5 ̓ποαυηαΐο ΠΕ ἴὴ ρθη. τῆς 
θείας φύσεως ἀπαύγασμα...“-οὐσῃ ψυχῇ ἱερᾷ τῇ τοῦ ᾿Ιησοῦ συνεπι- 
δημήσει τῷ βίῳ Οτ,( εἰς.7.τ](ρυτόϑιτό; Μ.11.14454}; 14,,}0.6,1τῷ6; 
Ρ.66.20; Μ.14.1224}; Επι5.}».6. αν (γι; Ἅ{.21.320); τοῦ καθ᾽ ὃ ἐνηνθρώ- 
πει σώματος 1(.(.6.4.1τ3(0.171τ.4; Μ.22.28:Α}; ἐδεξ αὐτὸν «-οὔντα 
ταπεινόφροσι λόγοις ἐμφαίνειν τὸ ἑαυτοῦ μέγεθος ΤΟν Ν 85. γ.εἰ ϑαὖ. 
ττ(λῖ.4ς 1260); 2. τοῖς Ὡπαι ΠΟΥ Ζοα οὐ πεγεῖ. ἀσοίγιημθβ οὐ ἔπὸ.; 
ἃ. Ὁμτιβι 5 ἀνε] ρ ἴῃ ἢγβὲ ἀάμιη ἥρμοζε γὰρ τὸ πρωτόγονον τοῦ 
θεοῦ...«τὴν σοφίαν τῷ πρωτοπλάστῳ...καὶ πρωτογόνῳ τῶν ἀνθρώπων 
ἀνθρώπῳ κερασθεῖσαν ἐνηνθρωπηκέναι. τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ Χριστόν, 
ἄνθρωπον ἀκράτῳ θεότητι καὶ τελείᾳ πεπληρωμένον καὶ θεὸν ἐν 
ἀνθρώπῳ κεχωρημένον Μοίῃ. δ ν»}.3.4(0.30.22; Μι18,65.λ); Ὁ. δῃ- 
Ρᾶτθηΐ ᾿ποϑυπμϑίοη οἱ ΒδίΠΕΥ (σα θ6118}) ἀρχὴν μὲν ἔχων τοῦ 
γένεσθαι υἱός, πανόμενος δὲ τοῦ λέγεσθαι πατήρ' καὶ ““ἦσας μὲν 
ὀνόματι, τῇ δὲ ἀληθείᾳ μηδὲ ἐπιδημήσας ΤΑ1ἢ..41.γ.4.25(0.73.8; Μ.26. 
5050); (Μ4 06 }}8Π) τί τοίνυν ἦν τὸ κατελθὸν τοῦτο πρὸ τοῦ »-ἢσαι; 
πάντως πού φησιν' πνεῦμα' εἰ γάρ τι παρὰ τοῦτο ἐθέλοι λέγειν, οὐ 
συγχωρήσει αὐτῷ ὁ πρὸς τὴν παρθένον εἰρηκὼς ἄγγελος, πνεῦμα ἅγιον 
ἐπελεύσεται ἐπί σε. εἰ δὲ πνεῦμα εἶναι φήσει, ἄκουε τοῦ σωτῆρος 
λέγοντος, πνεῦμα ὃ θεός. (ΜΆτςο]}. [5.40) σαφῶς ἐντεῦθεν τοῦ σωτῆρος 

περὶ τοῦ πατρὸς εἰρηκότος. πνεῦμα ὁ θεός, ἐλέγχεται Μάρκελλος αὐτὸν 
τὸν πατέρα ἐνηνθρωπηκέναι εἰπών 1γυ5. ἡ] αγοοὶϊ,2.2(0.25.21; Μ.24. 
840); οἔμτά.6,}1..3.τ{(ρ.99.1}; ΝΙ.24.9008}; εἰ δὴ οὖν ἕν καὶ ταὐτὸν ἦν 
ὁ θεὸς καὶ ὁ ἐν αὐτῷ λόγος, ὡς δοκεῖ Μαρκέλλῳ, ὁ ἐν τῇ.--παρθένῳ 
γενάμενος καὶ...“ ἥσας..«αὐτὸς ἦν ὅ ἐπὶ πάντων θεός" ὃ δὴ τολμήσαντα 
φάναι τὸν Σαβέλλιον ἡ ἐκκλησία...ἐν ἀθέοις κατέλεξεν 1Ὁ.2.4(ρ.103.33; 

ὁ θεὸς 

λόγος.. 



3 , ἐνανθρώπησις 

φο5Ὰ); 6. ΤορῸβ ποῖ θεσογαίῃρ ὅοπ ὉΠ1Ὶ] ἴπο. (Θ} 18} αὐτὸν τὸν 

λόγον υἱὸν τότε γεγενῆσθαι, ὅτε ἐνηνθρώπησεν. ἀπὸ γὰρ. λόγου... 

γέγονεν υἷός, οὐκ ὧν πρότερον υἱός, ἀλλὰ λάγος μόνον ΤΑΙ. 447,.4.15 

(ρ.59.22; Μ.526.4880); ἐδ.4.22(ρ.69.15; πΟΙΒ); ἃ. ᾿νἱηρ᾽ ΔΙΏΟΠΡ' ΠΊΘἢ 

θαΐ ποῖ ττ]ν' πιλῃ, οἷ. τὸν διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα καὶ 

ἐν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον καὶ παθόντα δγηδι(αδ5.(ρ.43.12; Μ.20. 

15378); (ΑροΙ παυίαι) τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως 

κακουργοῦσι φωνήν, τὸ ἐνηνθρώπησεν, οὖ, ἐν ἀνθρώπῳ γέγονεν, ὃν 

ἑαυτῷ περιέπηξεν, ἐξηγούμενοι...ἀλλ᾽, ἀνθρώποις ὡμίλησε, καὶ συνε- 

πολιτεύσατο, λέγοντες τ. ΝΆ2Ζ.6.102(Μ.37.1018); ΟΥΟΝΥ585..4}ο}.22 

(Δ1.45.ττ6γ0}; 6. ᾿πᾶννο! πρὶ πιαῃ, Βαϊ ποῖ Ῥεσοπηίηρ πιατὶ (Να65- 

τουίδη) καὶ τῆς συνεργίας ἡ ἀπόδειξις πρόδηλος" ὃ υἱὸς ἐνηνθρώπησεν, 

ὃ πατὴρ συνέστησὲν, τὰ πνεῦμα σημείοις ἐσέμνυνε Νοβῖ, ». δ(ρ.355.8) 

ἀριΟγτ. Δ᾽ δ ὶ.4.3(ρ.78.30; 6 «τοοῦ); Οντ δ. (0.79.2; 6᾽τοοῦ); ἢ. τεῖ. 

Β]ΟΠΟΡΉ. νίενν ἢ ἄνθρωπον ψιλὸν εἶναι τὸν κύριον,..«ἢ θεὸν γυμνὸν 

καὶ μὴ ἀνηνθρωπηκότα εἶναι τὸν Χριστόν ὙΠαΥ. ἈΔΊΤἢ ῥγαερ.(Ρ.τ00.12; 

Μιοτ. 1018). 
Ἐξνανθρώπησις, ἡ, Τ Δ ΠΟΉ; 
Α. οἱ Ιῃς. 88 ἀπ δνεηῖ; 3. ἴῃ σοη., ΗΠρΡΡ. θ6η.4.39.4; ᾿Ιησοῦς 

υἱὸς ὧν θεοῦ καὶ πρὶν ἐνανθρωπῆσαι καὶ ἐνανθρωπήσας ἀποδείκνυται. 

ἐγὼ δέ φημι ὅτι καὶ μετὰ τὴν ἐ, ἀεὶ εὑρίσκεται. .«πρὸς ἡμᾶς κατελθών 

Οτρῖς.3.14{Ρ.213.25; Μ.11.0374}; ἐν, ὅτε σάρκα καὶ ὀστέα ἀνα- 

λαμβάνει ὁ τοῦ θεοῦ υἱός ἰά. [ο0.6.535(τ0; Ρ.144.6; Μ.14.260Ὰ); ἔστι 

μὐ περὶ τοῦ ἀποστείλαντος τὸν Χριστὸν πνεύματος ἀπολογήσασθαι, οὐχ 

ὡς φύσει διαφέροντος ἀλλὰ διὰ τὴν γενομένην οἰκονομίαν τῆς ἐ. τοῦ 

υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ἐλαττωθέντος παρ᾽ αὐτὸ τοῦ σωτῆρος τ. χιττίο; ρ.66. 

20: 1200); Εχοσ. Του (ἦν), ἦν μὲν κυριώτερον... «τὸ ἔστιν εἰπεῖν" ἀλλ᾽ 

ἐπεὶ πρὸς διαφορὰν τῆς ἐ. γενομένης ἔν τινι καιρῷ ἐδήλου τὴν ὕπαρξιν 

τοῦ λόγου, ἀντὶ τοῦ ἔστιν τῷ ἦν..«κέχρηται Ἰᾶ, [γ.1 1π .0.(ρ.483.1}}; 

ἀγνοῶν ἶβε. θεν }}} ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐνηνθρώπησεν---ἔλαθε γὰρ 

αὐτὸν ἡ ἀπόρρητος ἐ.---ὑπέλαβεν, ὅτε ἄνθρωπος ὧν ηὐδοκήθη τῷ θεῷ 

διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἰᾶ.ποηῖ.20 τη [.ε.(0.182.27}; 14. -ς.2:4{(ρ.448}; 

ὃ δοὺς ὕπνον ἀνεπαίσθητον τῷ δράκοντι πρὸς τὸ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτὸν 

τὴν ἐ. σου 44.Χαρεὶρρ.τα(ρ.ὅς5.38); ΜΈΓ σγρρ.3.δ(ρ.36.18; Μ.18. 

3); τὸ μυστήριον τῆς ἐ. τοῦ λόγου 1.8. γ(ρ.89.8; 1404}; σωτῆρα, 

τὸν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεὸν θεὸν λόγον, ...ουἱὸν ἀνθρώπου διὰ τὴν ὑστάτην 

ἐ. αὐτοῦ Ἐπ5.1..6.1τ.2.26(Ν}.20.688}; 1ἃ..6.4.π6(ρ.187.1τ; Μ.22.3120}); 

τῇ τοῦ Χριοτοῦ ἐ, 1δ.6.ττ(ρ.26ο.21; 428}; 14.1ς.49:3(21.24.4200); 

ἐς τοῦ σωτῆρος ἴά.6.1}..4.τ(ρ.00.26; Ν.24.ροοῦ) ; ἐπειδὴ γὰρ ἐξ ἀνθρώ- 

πων εἰς ἀνθρώπους ὁ θάνατος ἐκράτησε, διὰ τοῦτο πάλιν διὰ τῆς ἐ. 

τοῦ θεοῦ λόγου ἡ τοῦ θανάτου κατάλυσις γέγονε Αεείμε το. (},2-. 

1130); 14..4γ.τμ4(ΜΜ.26.τοτο}; οὐ χρὴ ἕτερον μὲν τὸν λόγον, ἕτερον δὲ 

Χριστὸν νοεῖν, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν διὰ τὴν ἕνωσιν τὴν πρὸς τὴν θείαν 

αὐτοῦ καὶ φιλάνθρωπον συγκατάβασίν τε καὶ ἐ. ἘΛΊΙ,..4γ.4.3τ(0.8ο.1ο; 

Μ.26.5160); οὐ δοκήσει καὶ φαντασίᾳ τῆς ἐ. γενομένης, ἀλλὰ τῇ 

ἀληθείᾳ Ογτ. Ἡ.ἑαἰδολ. 4.0: εἰ γὰρ φάντασμα ἦν ἡ ἐ., φάντασμα καὶ ἡ 

σωτηρία ἐν. ἐς ... τοῦ κυρίου Βαϑυἠομι ἴῃ Β5.32(1.1230; Μ.329.2280) ; 

Δανιὴλ...ἐ, θεοῦ προαγορευτής τᾶ γοπιμ.Ἴ(2. 2 8); ΝΜ.31.6414}; τεῖ. 

τ ογ.2:12 περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐ. λέγων ά.δρὶν. 5] (3.480; Μ.32. 

1138); ἐν βραχεῖ τὴν χάριν παρασχόμενος τῆς ἐ., ταχεῖαν, καὶ οἱονεὶ 

παροδικὴν ποιεῖται τὴν ἐπιδημίαν {Β45.15.24]7{1.5678; ΝΙ.30.5538); 

Οτιδναχζον.3ο τ 4(0.1531.2; Μ,36.1210); 14. εαγηι.1.2.534.τϑο(Ν],37.050Ὰ}}; 

μέγα μυστήριον τῆς θείας ἐ. 5. δουτος οἵ τοᾶαθιηιρίίοι, ΟΥ̓ Ν γ58.0}. 

εαἰφε, Ο(ρ.τοτ.2; Μ.45.ὅσο); τὴν διὰ τῆς παρθένου ἐ, 14.6}».2(}1.46, 

το 38}; χοῦ, Αὐΐδη δυραπιοηΐ ἕτοιμη 'ἐν ᾧ εὐδόκησα᾽ : πρὸς τὴν ἐ, αὐτοῦ 

ὅλον νένευκε τὸ νόημα. ... ἐν τούτῳ, φησίν, εὐδόκησα διὰ τῆς ἐ. αὐτοῦ 

τὴν σωτηρίαν ὑμῖν πορισθῆναι Ὀιάνια, Τ γΐγ.τ.ο(}.29.2804}); (σηξί. 

ΧἹρΡ.2.55.1; 1δ.1.43.2} ἡμεῖς δὲ καὶ θεὸν αὐτὸν λέγομεν... καὶ ἐν μήτρᾳ 

υὐτὸν χρόνον. «παραμεμενηκότα, ὅπως τελείως..«τὴν ἔνσαρκον ἐ. 

ἑαυτῷ καὶ οἰκονομίαν οἰκονομήσῃ ἘΡΙΡΒ ἤσον.30.27(0.370.8; Μ.41. 

4520); τοῦ, (ῃτῖβτ᾽ 5 Ὠυτπδῃ θα 685 ταῦτα γὰρ οὐχ ἁμαρτίας εἶδος, 

ἀλλ᾽ ἐ, ἀληθεστάτης γνώρισμα 14.Ἷηπ.3(ρ.230.20; Ν,.41.2774}; ἡ γὰρ 

τοῦ ψυχικοῦ...«παράβασις τῆς τε ἐ. πρόφασις γέγονεν, καὶ τοῦ ἡνω- 

θῆναι σώματι τὸν θεὸν λόγον (ῃτνβ.ρ.ἐαἰ. τ ογ.1 στ 46(0.324.τ6); 

Ὑπάτ. Μορθ,ε».32:27(}1.66.6454); σῶμα τοῦ κυριακοῦ.. ἀνθρώπου, 

κρύπτοντος τοῦ θεοῦ λόγου τὴν ἐ. ΝΠ ρ.Ῥτος. Ο(αη!. 2:0 (1.81. 

τθοοΒ); τὰ οἰκονομικῶς εἰρημένα περὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἐ. Ογτ σίαρἢι. ἔχ.2 

(1.272); τὸν ἀποκεκρυμμένον καὶ οἱονεὶ μέσον τῆς ἐ. λόγον 1.(2734}} 

1ά4.1ς.τ.4(2.χ048}; ἐ, τοῦ μονογενοῦς ἰᾧ.2.τ(τοτ} ; 1ὁ.3.τί 3.0}; 14.0ς. 

Δδδί3ι 490); εἴ τις θελήσει τὰ τῆς ἀνθρωπότητος ῥήματα..-γυμνῷ 

προσάπτειν τῷ θεῷ λόγῳ πρὸ τῆς ἐ., ἀσεβήσει μεγάλως 14. Π65.το(Ξἷ. 

,2Ὲ); δουλοπρεπῆ ῥήματα, οὐκ ἀναβαίνοντα μὲν πρὸς τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, 

ἀλλὰ τῷ τῆς ἐ. προσώπῳ περικείμενα 1δ,0(72Α}: τὴν τοῦ μονογενοῦς 

σάρκωσίν τε καὶ ἐ, Ὑπάτιφι,ο ἦτ σεη.(1.23); ἐ. τοῦ Χριστοῦ ΡῬμηοκχ. 

ἐῤ.2ο(ρ.171); ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγει κύριος...ἐν ποίᾳ ἡμέρᾳ...; τῇ 

τῆς ἐς, ὅτε παρθένος οὐρανὸν ἐμιμήσατο: ὅτε ἐκ γαστρὸς ἐξεπήδησαν 
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ἀκτῖνες ῬχοοίΟΡ ὁν.2.6(Μ.65.7008); λόγου... φιλάνθρωπον ἐ. Τ6τ. 

Νυβ85.ἤοῦῃ.1.4 Ἰη. 7σ.(0.04.17}} ἦδ.1.3 5(ρ.τος.36); σωτηρίου ἐ. Οξοαμη, 

ΑἸροριττίρ.234); (411ν.Ηγ.(Ρ.18); ὡρισμένος ἦν ὁ καιρὸς καὶ τῆς 

θείας ἐ. δι᾿ ἧς..«κατέκρινε σατανᾶν Οτιλρτ οί. 4. 2ο(Μ.08.8840); 

αὔξειν λέγεται τῇ ἰδίᾳ σαρκί,-. «ὅπως δείξη κυρίως καὶ κατὰ ἀλήθειαν 

εἶναι τὴν ἐ. 1ο.Ν᾽ Η Ἰεοη. (1 .οδ.13560); 2. μετεῖ, ΟΡΙΠΙΟΙ5 τὸν θεὸν 

ὁμολογοῦντες ἀναίνονται πάλιν τὸν ἀνθρωπον..«ἀλλὰ δόκησίν τινα 

φασματώδη μᾶλλον γεγονέναι, οἷον ὥσπερ ἹΜαρκίων καὶ Οὐαλεντῖνος 

καὶ οἱ γνωστικοί, τῆς σαρκὸς ἀποδιασπῶντες τὸν λόγον, τὸ ἕν τάλαντον 

ἀποβάλλονται, τὴν ἐ. ΗΙΡΡ. [γ.15.Δ11.25:34{0.200.11; Μ.1ο.8688); 

ΘΑ ὈΟ]ΠΔη τὸν..«ἀπαθῇ πατέρα χωρητὸν ἅμα καὶ παθητὸν διὰ τῆς ἐ. 

ὑποτίθενται ϑγηιδ. 4η|.(345})1(Ρ.253.17; Μ.26.7320); Μδτσο δ. οὐ 

τοίνυν οὗτος ὁ ἁγιώτατος λόγος πρὸ τῆς ἐ. πρωτότοκος ἁπάσης κτίσεως 

ὠνόμαστο...«ἀλλὰ τὸν πρῶτον καινὸν ἄνθρωπον... αἷ. «γραφαὶ πρωτό- 

τοκον..«ὀνομάζουσιν ΜΆΤΓΘΙΙ, Κγ.6 ἃρ. 5,1 αγοεῖ.2. 4(ρ.4ς,18; Μ.24. 

ϑοια); εἰ δὲ διὰ τὴν ἐ. ἐπλατύνθη, καὶ γέγονε τότε τριάς, ἄρα πρὸ τῆς ἐ. 

οὕπω ἦν τριάς. φανήσεται δὲ ὁ πατὴρ καὶ γεγονὼς σάρξ ΤΑΤΠ..47.4.14 

(ρ.58.:ο; Μ.26.4881}; αἀορεϊοηῖβῖ, 5. γ7:}..4η1|.(345)4(0.252.29; 7290) 

εἶτ, 5. θεοποιέω; ΔΡΟΙΙπατίδῃ οἱ μὴ τελείαν τὴν Χριστοῦ ἐ. ὁμολο- 

γοῦντες ἘΡΙρμιαπας. 77(ρ.415.6; Μ.42.8730); 70. μαον. Ἱ(ῖ.ο 4. 

7284}; οὐἵ βοάοχ ἀββθσθοη ἀραίηβι ΝΕΒΓΟΥΔ εἶναί τε μετὰ τὴν ἐ. 

τὸν αὐτὸν θεόν τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον ἰάἠαον. Ν᾿ ες! .38(}ῆ.ος. 2000); 

Ατίδη ὡς ἐν ἐσχάτοις καὶ μόλις τοῖς τῆς ἐ. καιροῖς, πατέρα...γενέσθαι 

τὸν θεόν Ὀντοϊηειοεῖρεη. (5..6854); (Πτίβῖο]. ΒΟΥΘΒΙ65 σοηιταβίθα ἢ 

Αὐϊαπίϑιῃ ἐκεῖναι μὲν γὰρ ἢ περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ἐ. τοῦ κυρίου 

πλανῶνται... ἢ μηδόλως ἐπιδεδημηκέναι τὸν κύριον..- «νομίζοντες ἐπλανή- 

θησαν" αὕτη δὲ...εἰς αὐτὴν τὴν θεότητα κατατετόλμηκε Ατῃἐριίφ. 

11Ὁ.17(ΜΜ.25.5]70}. 

Β. Ομχίσις ἐμεαγηαὶε {6 5 ἃ ΝΜ ΏΟΪο τὰ ἐν τῇ ἐ. συμβησόμενα αὐτῷ 

Οὐ τοἱ ἐμ ᾿ς. αν 2(1.12.11040}; ἰα. ἐν.66 ἐν 1με. (0.265); μάρτυρες αὐτοῦ 

τῆς ἐ, καὶ τῶν παθημάτων (οηξί. ρῤῥι6.π0.4; τῷ τέλει τῆς τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν ἐ. Ἡεβγο}.Η. [γ.Ἐ5.τοδ: τ(Ὁ.03,13130}. 

(. ἱμεαγηαὶε παίμγο, παριαμπῖν, οἵ ΟΕ τ τὸ ἐδόθη μοι πᾶσα 

ἐξουσία...εἰς τὴν ἐ, νόει ΟΥ. 7γἴτι Μ11.28:ι8--2ο(ρ.23ς; Μ.17.3090); τῷ 

οοὐμαθητῇ οὐκ εὐθὺς τὰ περὶ τῆς θεότητος τοῦ υἱοῦ.. ιἀνακοινοῦται, ἀλλὰ 

τὰ περὶ τῆς ἐ. αὐτοῦ τὰ. [ν.27 ἴηι 7ο(ρ.504.15); τὰ δὲ περὶ τῆς θεότητος 

αὐτοῦ καὶ τῆς ἐ. εἰρημένα ῥήματα ἰδίαν καὶ κατάλληλον ἔχει πρὸς 

ἕκαστον τῶν λεγομένων τὴν ἑρμηνείαν ΑἸ Ρίοπ.ο(ρ.52.16; Μ,2ς. 

4034); τῆς ἐ. αὐτοῦ διὰ τῆς ἀρχιερωσύνης μνημονεύει γράφων ὁ 

ἀπόστολος ἰὰ. Ατ.2.το(Μ.26.1688); ΤΑΤΗ. 4ροϊ!.2.1ο(}.26.11654); 

μίμησις Χριστοῦ ἐν τῷ μέτρῳ τῆς ἐ. Βα53.γέσ. [45.43.1(2.380Ε ; δ].3τ. 

1ο288); ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία. .-- εἰς τὴν ἐ, οὖν, καὶ οὐκ εἰς τὴν 

θεότητα ταῦτα νοεῖν δεῖ Ὀιάννα. 1 ΒΔ5.) μη 4(1.2898 ; Μ.29.6030); 

οὐχ ἡ θεότης ἡλικίαν ἐπιδεχομένη ..., σοφίᾳ δὲ προέκοπτεν ἡ τοῦ 

σωτῆρος ἐ. ἘΡΙρὨ. απε.78(ρ.08.23 Μ.43.1654}} τῆς θεότητος συνούσης 

τῇ ἐ, Ἰά ἐριο.3(Ρ.230.21; Μ.41.2714); τοῦ. [,.0.1:35 ἐν τῷ γὰρ εἰπεῖν, τὸ 

γεννώμενον, ἔδειξε μὲν τὴν σάρκα ἀπ᾽ αὐτῆς (εἶναι καὶ τὴν ἄλλην ἐ. 

Ἰᾶμαον.3ο.2ο(ρ.β6τ.8; Ν.4τ.4400); 1.44.2(0.103.4} 8240); 1.44.4 

(ρ.195.27; 8288); συνηνωμένη ἡ ἐ. αὐτοῦ εἰς μίαν ἀπάθειαν 1δ.60.42 

(ρ.190.28; Μ.4.2.2004); συνηνωμένης τῆς ἐ. τῇ θεότητι 20.60.6 4(0,213. 

τι; 2050); Επ5.Ἀ].Ξεγηι τοί Μ.86.3608); ὁ υἱὸς. ,τῇ ἰδίᾳ ἐ. ἀνελήφθη 

εἰς τοὺς οὐρανούς 70.Ν) Η ἵεοη.το( .06.13574}. 

Ἐξνανθρωπίζω, ῥεούηιε ταΉ, δ ἱμιεαγμαὶε μὴ ἄλλον ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν 

θεὸν λόγον ἐνανθρωπίσαι (3.ν.1) ΑτἸΒΔΡ.οαὐ Η9᾽. 2 τι ΒΌΡΡ],(0.40οο. 

8); Μας. Μρῃναροογ.2.0(ρ,12.13}; Τάτ. 8αγ.3:.28(2.630); Πιαϊ λνίςι. 

εἰ }ι4.τ8(ρ.82.36). 
“Ἐξνανθρωπικός, γιαη κε, ἱπρπαμ, οἵ Ἰιις. τὰ μὲν τῆς πρώτης 

ἀφίξεως τῆς ἐνανθρωπικωτέρας Ἐλι5.(.6.0.17{}.440.1.4.} 1.22.7 0). 

Ἐξνανθρωπότης, ἡ, αὐορίϊου οΓ μιρηαη παΐεγὲ; οἵ Ἰης,, (γγιαάογοαι 

(1,3964). 
Ἀἐνανοῖξαι, ἐ, τοῦ στόματος ὈΤΟΌ. ἔοτ ἐν ἀνοίξει ΟΡὮ,. Ε] τι Ογγ, οἱ 

.10.7(81.87.332880).ὕ 
Ἐἐναντιάζομαι, ορῥόξ6 ομδοίΓ ἰθ, Ο. πρός εἴ ἀς(., Ἰυρῆτοτιον. 

Ἐἐναντιοδοκῆται, οἱ, εοπίγαιϊείονν [)οσεί τες, Ἀϑιλς ἀΡΡ]οα τὸ 

Νιδβιοιίδηβ δὰ ΤΕ αϊνοίαηβ. οὗ μὲν γὰρ τὴν θεότητα, οἱ δὲ τὴν 

ἀνθρωπότητα δοκήσει λέγουσιν εἶναι ἐν τῷ σωτῆρι Τιροὰῖ ΒῈ Ν᾿ οὶ οἱ 

τα τ(.86.152764}; ἰά αγρ  ϑυ (Μ. 86,10 360). 
Ἀἐναντιοθελής, εὐπίγανγν (0 ἐδ το, Ὑμάτιϑιπά,ορ}.5.172(.00, 

15408). 
ἐναντιολογ-έω, 1. ο. ἀκί., ἐορμιγαάιεί ΟμΕ 5 Οὐ ϑἰαιοιηδηΐ, ὑγτυ, 

Ἡ.εαἰεεῖ. 5.12; 2. εοπίγαάῖεί οηεϑοζῇ, Ομ γγϑιλον. 5.0.1 ἴηι [0.(8.2040; 

᾽ν.γ3.2(45320); ταρᾶ., ἴά νον. 19.2 ἐμ Ζ(ογ.(1ο.5720); 3. Σρδαὶ ῃ 

εοπραάϊοίίονις, Ἡοη οηφἸσαὶν τάχα ἐξεστηκέναι ὑμῖν δοκῶ οὕτως “νῶν 

ἦν.2.6(45τ0). 
ἐναντιολογία, ἡ, εὐηἰγακιεϊίοι,, εομ γα Ἰείογν σἰαἰεμιθη, Ομυγϑ5. 

λονι.4.1 ἰη: Ζογ.(το.4540)), ἰἀ ποι. 6 8.3 1 ἈΠ..0118); [51 4.}ὲε]. 
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ἐναντίος 

ἐρ}.4.216(Μ.78.13008); πομδθηϑε ὦ τῆς ἐν ὈΒτνϑιΐονι, 50.1 τι 70.(8. 
2048}. . 

ἐναντίος, σῤῥοκίηρ, Ποείίίε; 1. 8Δ.4}., οἵ εν ραββέοηβ, Τ' 7μά.18.6; 
οὗ ρονγεῦβ οὐ εν}} ἐ ἄγγελοι ΟΥ(εἰς.8,. φ6(0.252.0; Μ].11.15720); ἐ, 
ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας Αἰ, ἢ 11. τ44(ρ.86.1); ἡ ὑπερβολὴ τῆς ἐναντίας 
δυνάμεως τὰς διανοίας τῶν ἀνθρώπων κατέλαβε (οηβι.αρ,( ΕἸ]. Ὀγε.ἢ.6. 
2.7.3] (Μ|.8ς.τ5414); Μας,Αερ.ἤοη, 21. (Μ.34.6568), ΤΠάι φη.2 ἐμ 
(εη.(1.31); 2. 85 δα ρβέ,, οὗ εν] βασανίζομαι ὑπὸ τοῦ ἐ. “4.Τον. Α 
42(ρ.τθο.1); 10.15γ7(ρ.267.15); (ε]β.αρ.Ο τ εἰς, 6.42{ρ 110,22; Μ.ττ. 
13608); ΤΉ. Εζεεῖ..32: 3τ(2.053}; ΤΑΤΗ υ δγηεὶ,βει Μ. 28,1 5404}; 
Ρἰαγ, τηββα., Οἱ ραρβῃβ, 17 βειφυοεῖ γέ5.55(λ1.6.γ5978}; ποιεῖ., οὗ 
ἔαϊβο τεδοῃίηρ ὁ τὰ ἐ, διδάσκων προφήτης Τμιϑτιφι, 2 ἠμ ΠΙ.(1.270). 

ἐναντιότης, ἡ, ΟρῥοΞΉ ΟΗ., ἐοηίγαγῖφίν, ἐποοηείείσπεν, ΑἸ. ρομέντο 
(Μ..2ς,210); 1α..“41γ.4.1(}}.26.3368) ; ῥοῖσεν 0 αὐνένοανν [1.6. Πευϊ} ἡ 
» " - - “ - - .- ἐ, ἐν τοῖς φανεροῖς καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἀπὸ τῆς παραβάσεως τοῦ 
πρώτου ἀνθρώπου εἰς ἡμᾶς κατήντησεν Μδς. Αορ, ἤοηι.21.2(Ν1:34.65 60); 
28.2τ.4(6ς} 4}. 

ἐναντιοφανής, ἀρῥεαγίηρ εοπίγαάίειονν, Μακχ. ελοῖ.ο 8.1 3.1(Μ.4. 
οὔλ}. 

Ἐἐναντιοφορέω, "σε ἐπ Ορῥοσίίο ἀἰγεοιίοη, ΟΥ.ἐομρη ἴῃ ΟδΉ.ἈΡ. 
Ἑπ5, .9.6.ττ(2868 ; ΜΙ.12.61ΑᾺ). 

Ῥἐναντιωματάρης, ὁ, δεϊϊϊουςς ὀρῥοηθηὶ; οἵ ὅεν, Απί., Ἐπιβί. θη, 
ερ.(Μ.8δ.9τ20). 

ἐναντλ-έω, ῥόμν ἵηίο, τηρξ, ϑεῷ....πᾶσι τὸ ζῆν...«-οὔντι Μί, Αροϊϊοη. 
15(Ρ.31.20). 

"ἐναπαλάσσομαι, ῥτοῦ. {.1, ἔογΥ ζἐναποπλάσσομαι», βογίγαν ἴο, 
ΝΗ.6}}.1.26(Μ.79.038). 

Ἐἐναπατάομαι, ὑέ ἀφεεϊυεά ὃν, ΟΝ ΟΡ ἐρ.(Μ1.ο6.14280}. 
Ἐἐνάπειρος, -- ἄπειρος, ἐηβηῖίε, ΟΥο Ῥς. τϑ:8(ρ.474). 
Ἐἐναπεμέω, ΞΡ ποι, ταδί, κακίαν ἐ, ΤΡτος Ο Ργ. κα: τοί 1.87. 

12650).Ψ 
ἐναπερείδ-ω, 1. ποῖ. ; 8. ἐριῤγέθς, δεῖ μροη ΟΥΟΝ ψβδιυΐγρ,3(Ρ.256. 

11; Μ.46.3258}; οἱ ἅγιοι...τὸν αἰῶνα τοῦτον διέβησαν, οὐδενὲ τῶν ἐν 
αὐτῷ τερπνῶν τὸ τῆς ψυχῆς ἴχνος ἐναπερείσαντες Μαχ.αρδιρ(Μιοι. 
12040); Ὁ. γέδὶ Ὡροη, ΟΥ( εἰς.4.38(Ρ.3ο0.7; Μ.11.1ο888); ας ἐΉ οὶ 
μροη, ΟΒΥν 5. σαί. 5.4(2.654); 2. τιεά,; ἃ, ἠρηργεςς ὁπόσεῖ Ὡροη ἀπάτη 
«τ ϑομένη τῇ ψυχῇ ΟἸεπι, εἰγ.2.2ο(ρ.174.2; Μ.8,1ο568); ὙΒατ ἐγαη. (4. 
187); Ὁ. οἠἼεί ἱμῖο καταλύεται τοῦ θανάτου τὸ κράτος, οὐκ ἔχοντος τίσι 
τὸ ἑαυτοῦ κέντρον ἐναπερείσηται στ Ν υ85.υἹγριτ4(ρ.307.1; Μ.46,280Α). 

"“ἐναπέρεισμα, τό, ἐγηῤγεσδίοη, ΟἸδτη. σἰν.2.2ο(ρ.173.7; Μ.8.τον 30). 
"ἐναπέρχομαι, ἀεραγὶ, σο, ἸπᾺρΡ] γὶπρ᾽ ἥγονι οπα ρΙαοα ἐσ ἈΠΟΙΠΘΟΥ, 

ΑΟΤμορι. ΒΒ 46(Ρ.30.21); ὙΠάτ, ῥγουίά.6(4.570); 10.1)..4τίφρε, δ (Μ. 
96.13088). 

Ἐἐναποβιόω, (ἦΐφ ἐγ ἐ. ταῖς ἁμαρτίαις Ὀντ.1ς.4. (2.698). 
ἐναποβλέπω, παῦε γεραγᾷ 10, σοηδτάον, ο. ἀδι., Ἰδπα5.ἀ.6.4.τ5.14(Μ. 

20.3484Α); ΑἸ, σεη! κι Μ.2ς ξρο). 
Ἐἐναποβλύξω, ΦΡῖὶ, Σριμ ον ἱπίο, ς. ἄαι., Οἴδιη, ῥγοὶ.το(ρ.66.0; Μ. 

8.2Ο01Α), 
Ἐξναπογράφομοι, 1. δὲ εηγοίθά, Βαβ. κορι.13.7(2.1 208; Μ. 31. 

4404}; ἰπ ῬαΤΆΡ γΑβα οἵ ἩςὈ.12:13, ΟἸδπι, ῥγοί,ο(ρ.65.27; Μ.8.1038); 
Τ]πλ Απξ. ἄεσεν. ΒΜ Γ᾽ 6(}1.28,9520); τεῖ, Ῥοοῖκ οὗ 1136, ΝΊςθρΕ Τίτον. 
ὅγηι τάδ(Μ.86,51244Ὰ}; 2. δὲ Ἰηδογίδεά; ταεῖ., οἵ ἴανν ἴῃ τῃ6 Ἠδασὶ, 
ΟἸοπα, ῥαφ.3.τ2(Ρ.287.25; Μ,8.6734}); ΟΥτοσαρ ίη Ῥγ.22: Ο(Μ.17.2214}. 

ἐναπόγραφος, 1. γερίοογοά, φηγο δα; οα ΒΜΥ, Τιπι μι ρον. 
ΒΜΥ͂ τ(λῖ.28.945Ὰ}; 1ὁ.6(9538); θο.ΡΙ5.᾿σχ. τΑό2(λ1.02.1546.}; 56. 
1πῃ ΒΟΟΚ οὔ 11ξ6, Αὐτοί, ροο2Β(Μ τοῦ. 6448); 2. τηδϑ80, 85 βιθβέ., σεν, 
ΟΟἸΪοπι5 δοῦλος ἢ ἐ. ((Πᾳ]ς,εαν.4. 

ἐναποδείκνυμι, ῥοΐπί ομί, Ἰημάϊσαίο, ΟἸδπα, έν. 5.1τ(0.377.7; ΝΜ. 
1128). 

Ῥἐναπόδεικτος, ἐλ ῥἐΐο! τὰς ἐ, τοῦ δεσπότου φωνάς ΤΑΤΗ, ἤῥοί! το 
(Μ.26.τοῦ 38}; 1δ.1.3(το07Ὰ}. 

Ἐἐναπόθετος, οἰογεί τ, ΤΑΤΕ Κ΄.Μ11.6:τ0}}1.27.13720}} πιεῖ, τὸ 
κάλλος... .τὸ ἐς 1ο.1) μόηαιτα, τ Μι96.7730) ; πδατ. ρΙατ,, ΤΝΗοΙ 20. 
70.141}. 

ἐναποθησαυρίζω, «ἰογα ΚΡ; ταοῖ,, Οτοριανί, τ3(Ρ.13.2ς; Μ,τα. 5814}; 
Ἰ4,0γ.20.2(Ρ.344.20; Μ.11.4808); Μᾶς, Αθρ.ἤονη. 5. Β(Μ.34.5128). 

ἐναποθλίβω, ἐγηργέες ; τηοῖ,, ἀϊ νης ἱπιᾶσα οα 50}, Ογξιλονη βασελ. 
τοί(52.12328). ᾿ 

ἐναποθνήσκω, τε ΤῊ ΟΥ̓ ΤΟ ἢ ὁ γὰρ μὴ βουλόμενος αὐτὸν [53.. Ὃ]α 
τ8}᾽} θανατῶσαι διὰ τῆς πίστεως ..-ἐναποθανεῖται αὐτῷ ΟΒτνυϑ λοηι. 
53.1 1. 70.(8δι317Ὰ}; οὗὁἨ 5786} ἀγὶηρ ἴῃ τὴ8 Μοβαῖο ἴγρὲβ δπὰ 
βῆβαονβ, νυ. [ο.6.τ(4.621:)). 

Ῥἐναποκαλύπτω, ταἶκέ ἃ γευείαἰίοη, Ονγ. 9.1 ῥτοθτα. (4.18). 
ἐναπόκει-μαι;, 1. ἐδ κεἰογεά π ΤΉ, ἰατα τι ἐπὶ, Ταῖιογαὶ.δ(ρ.7.2; Μ.6. 

8204); Οτο 5.26 τπ 1αρὶ.(ρ.247.1ο0; Μ.13.6210)}; λόγον...τὸν σπερ- 
ματικὸν..«καθ᾽ ὃν δυνάμει τὰ μηδέπω φύντα «-ται τοῖς σπέρμασιν Ε15, 

464 “ ἐναπομένω 

6.1...2.13(ρ.114.17; Μ.24.0250) ; οὐ... “μένη τῇ γῇ ἡ ψυχὴ τῶν ἀλόγων 
ἐξεφάνη, ἀλλ᾽ ὁμοῦ τῷ προστάγματι συνυπέστη Βα5.ἤέχ.ο.3(1.82Ὰ; Μ, 
20.1028) ; (Βγυνβ. ἀσήμι 400. τη 70.(8.2368); πιεῖ, αἱ πρόδρομοι... «φωναὶ 
«««αἰνίσσονται..«τὴν “υμένην σωτηρίαν ΟἾςτα, ῥγοὶ, τ(ρ.9.26; Μ.8.658); 
ἡ πίστις τοῦ λήψεσθαι εἶδος εὐχῆς “-μένης γνωστικῶς 14.51γ7,7.7{0.31. 
25; Μ.0.4578); τὸν “μενον τῆς πίστεως θησαυρὸν τῇ.-«ψυχῇ δον. Απί, 
δρ.καἱ. ΜΠ|Β18(ρ.59.3); 2. δὲ εοπιαϊπεά ἴῃ θεοῦ.. «γραφὴ --μένη τῇ 
πλακί (Ἰεπι. ἐγ. 6. τθ(Ρ.409.18; ἐνυποκειμένη Μ.0,3570); ΟΥ,»»1η6.4.11 
(Ρ.304.6; Μ.11.356Ὰ); (ἢτνβ.ἤση1.7.2 πὶ τό ον. (τ0.51Ὲ)}; θεὸν... τὰν 
ἀποκαλύπτοντα...«τὴν “μένην τῇ.«γραφῇ γνῶσιν δοξάσωμεν Ῥτος,. 
(τη. ποτ τοί .87.5128); τῃς0]. Χριστὸς... θεοῦ δύναμις... ὅλης τῆς 
πατρικῆς δυνάμεως --μένης αὐτῷ δηλονότι 45. },.1.23(1.2340; Μ, 
20.5648); δὰ. αροὶ. 260} .20.8όοο). 

ἐναπόκλειστος, ὑπῤγίςομεά, [0 ἘπΡ ἑμησς, 2 (Μιοό.τπο4Ὰ); ΤΆΡΠΗ. 
εἰγοη. ΡΒ. 33ο(Μ.τοβ,7οῦο) ; Τδάτγιβδιυδ. ρῥ.τ 48(Μ.09.10724). 

ἐναποκλεί-ω, 1. οὐμὶ μὸ τὴ, ἐμείοσο 14, ΟΠτγϑ5. ἤοη!. 5.4 τη (οἱ, 
(1ττ.3630}); ταὶ, Τῆι. δὲ ἀφ. 11] τοίρ.90); οἵ 5ρ|1115 ἢ Ηδαθς, ὔγτ, 
ἐδιος.2 45.220}; τηθῖ,, Ἐπ5.}.4.7.τοί(3 140; Μ.21.5320); Οτνγες, 
οΥεαἰθεξ. τοί .57.1; Μ.45.41τ0); (Ἤτγν5.ἤουι.3.5 1 (δι ῤνῖης. (3.73Α}}; 
2. ἰτρετί, ἐξ η͵6 τῶν ἐν ἀψύχῳ ὕλῃ “- ὄντων τὸ θεῖον 15.4.6. τ ῬΥΌΘΠι, 
(ρ.2οϑ,τ ; Μ.22.3450); ΟτΝ νε5, διορᾷ. τ(}.46.)054)}; οἱὗἨ 5οι}]5 τῷ 
σπηλαίῳ τοῦ βίου ““εσθε Ἰὰ ἀονι.7 τὰ απ. (.44.0ο164}; γτ, 70.2.4 
(4.1840}); 3. ον ῥγῖςε, τηεὶμάδ τελευταῖον... κριτήριον. πάντας ἑαυτῷ 
εὐτοὺς αἰῶνας κτον ΜαΧ, οι τ(Νέ.οΥ, 2844}; σειν γνώσει τινὶ τὸ ζητού- 
μενον 14,ἀγιδῖρ. (Μ.91.1220}}); 4. 5.ν.]., ἐχείμάε ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ 
σταυροῦ τὸ ξύλον τῆς ἐπιθυμίας ἐναποκλεῖσαι Α.{(᾿ας5.).4Δπάν.(Ρ.12.10). 

ἐναποκλίνω, εἰπὴς ἀοιθη ἱπίο, ταδὶ, εἰς.«μέθας ἐ. 1.70.1). ἀγίονε.το 
(ρ.49.24; Μ.ο6.12614). 

ἐναποκλύξω, τηδα., τοαεὶ..ἦ: πρόσωπον ΟἸδηη, ῥαει.32.2(0.175.12: 
Μ.8.428.}. 

Ἐἐναποκρατέομαι, δὲ εοπίαϊπο τοϊίδίη, ο. ἄατ., Μεϊεῖιπαί μόιι. 
ΒΥ ΠΟΡΒ5.(Μ.64.11218). 

"ἐναποκρεμάννυμι, μα προη, νπθῖ, Ἕλληνες... «πρὸς αὐτὰ [30.Ψ 
5815} τὰς ἑαυτῶν ἐλπίδας ἐναπεκρέμασαν 170.1).“4γίοη!.42(Ρ.16 5.6; 
Μ.οδ. 2800). 

ἐναποκρύπτω, εοηεεαί, τηεΐ, τὸ ἐνυπάρχον δὲ φῶς τῷ Μωσέως 
νόμῳ, καλύμματι ἐναποκεκρυμμένον συνέλαμψε τῇ ᾽ΪΙησοῦ ἐπιδημίᾳ ΟΥ. 
ῥγίποι4.τιδ(ρ.302.}; Μ.11.3534}; οἱ14,.}0.32.2(ρ.426.17; Μ.14.7418}; 
ΒΑ58.γεημΉ1.2(2.2048; Μ.31,622.); Αηδβίϑισγηαχ (ΝΜ 8. 8460). 

Ἐἐναπόκρυφος, 1. Ἰάάτη, Α.ΤἼονι. Δ τ23(0.232.11};2. αροσγρλαὶ 
βιβλία ἐ, ἘρΙΡΗ ἀαεν.8.6{(ρ.192.0; Μ.41.2138). 

Ἐἐναποκτείνω, ἀπ} (οἱ μτη), {0.1}. ἀγίεη δρ(ρ.τοΙ.27; Μ.οῦ. 
13178); τηρί, ἁμαρτίαν. ..ἐ, τῇ ψυχῇ..«νῆὴστεία Βαβι λοηιτ.τί2.28; Μ.. 
21.165 Α}), 

ἐναπολαμβάν-ω, ερηΐησ; τηβῖ,, ἐν μέσῳ δυοῖν ἐναπείλημμαι 
πραγμάτων ἀπορῶν (Ὠγνβ.Ποηι.1.4 ἐπ ῬΑ (11.2008); τὸν τῇ μνήμῃ 
“πόμενον ἰὸν τῆς κακίας ΤΟγτ.οοἰϊ. ἡ Τί6..64Ε ; Μ,77.12720}; Ρ685., οὗ 
θεῖησ 'π βτα το Πφᾷ οἰγουμηβίδποες, κ΄. Τ ἄονι.Β. π4(ρ.41.17). 

ἐναπολαύω, επ7ογ, α, σαηϊζ., ἜΠατ, ἡ, γε, 2τ(3.1228); Ρτος,(,1ς. 
9:1-7(}{,87.2ο0ο10); ξο.1)λιλον, τ τ .96. 5688). 

Ἐἐναπολήγω, ἔσειε, φὦ ἴῃ, ο. ἀαΐ., ΟΝ νοο.υγρ.13(Ρ.307.1ς; Μ. 
46.3808); 14 λον». 5 τη Οαηὶ.(Μ.44.8)30}; Δ, ιρετίι 00.72.26; ΜΝ 4ς, 
2010). 

ἐναπόλλυμαι, ῥεγίξεἷ! ἰη, ο. ἀαϊ,, Τάτ, ΜΟρ5. "5.15: τοίρ.οο.ς; Μ, 
66, 6δολ). 

ἐναπομάσστ-ομαι, 1. ἡ γέδ5; ἃ. τι, τοῦ, ΑΡρατ᾿Β ἱτπᾶρε οὐ (μγϑὺ 
ἐναπεμάξατο τῷ ἱματίῳ τὸ ἑαυτοῦ ἀπεικόνισμα 70.) ζ.0.4.τ6(ΜῸρμ. 
11734}; 10.10.6}. ΤΑρΠὶ, (Δ ος.3528); Ὁ. πιεῖ, 1. τοί, αἰνίης 
αοενν; οὗ ψήοσᾷ ἴῃ Οτγεδίίοη τὰς ἀσωμάτους ἰδέας ταῖς τῶν 
σωμάτων ποιότησιν «μενος Ἐπ5.4...4.13(ρ.171.8; Μ.22.28:8}; ἴῃ 
ῬΑρτβηιὶ τὴν διὰ λουτροῦ σφραγῖδα... ἐναπομάξασθαι ΤῬΙοη.ν. Βοῖγε. 
10; ταῖ. Ιῃςσ. ἐναπομάξασθαΐ τι τῶν ἐδίων αὐτῇ [5.. τῇ ἀνθρώπου 
φύσει] γτιλονι βραδεῖ. τ (5. 2054}; 1}, τοῖ, ἘᾺ]] κηλῖδας ἐναπεμάξατο 
[3.. Αἄδιη] κακέας Μεῖλ.»γ65.1.28(0,281.8; Μ.41.11ο58}; τος σ,εη. 
2:8-ο(Μ.87.1640) ; ἀπά ρεη. ἀἰμδίοη οὗἨ ἐν], οὗ ΒΘ: πομϊδι5 ρτγθβοι- 
πα ἤθγεβν ἴὸ (Υβη5. οἷς ἐναπομάξασθαι...ἰόν Ἰῦυις,ἡ.6.2.1 12(Μ. 
20.1370}; οἵ ν]ἱοκεα 50] τὴν κακίαν εἰς τὸ σῶμα ἐ, (Ἤγγπ5.[α:.1.8 
(1.7188}; 2. ἔχργεδς ἐναπομέμακται...τὰ εἴδη τῶν ἀγαλμάτων τὴν 
διάθεσιν τῶν δαιμόνων Ἰ]οπη. ῥγοϊ.4{0.44.24:; Μ.8,τ56Ὰ). 

ἐναπομέντω, 1. ἄἀϊυεὶ! ὁπ οὐ ἴῃ, τεῖ. αἰνίης ᾿πάννο]}ἶπρ ὁ ἐν ἁγίῳ 
βαπτίζων πνεύματι, ᾧπερ ἂν ἐπιφοιτῆσαν ἐναπομείνη τὸ πνεῦμα ὥντ. 
.10.2.τ(4.ττ60}; οἵ ΗἩ, ΟΠοβὲ δε οὗ... τῆς ἀγενήτου φύσεως ἐ. τὰ 
σήμαντρα 1.{{π5.34{5᾿.3608); τεῖ, ἀνοϊάαπορ οὗ ἀνν ]Σὴρ ΟἿ Το ρότα] 
1Ώ1πρ8, ΕἼ|5.}.6.τ1. (5208 ; Ν.21.8644); μὴ ἐ, τῇ κτίσει, ἀλλὰ διὰ ταὖ- 
τῆς τὸν δημιουργὸν θεωρεῖτε (Πγγϑ5. ον. 5.2 ἴῃ: ΤΟ ογ (το.350); ἰΔ λοΉ:- 

Ι 43.2 ἴῃ [α.(8.257Α); Μαχ.ερ.τ2(Μ.01.5058); απ βἰὴ ἁ δημιουργὸς 



ἐναπομόργνυμι 

««Κολάζει τοῖς πταίσμασιν “τοντας ΒΕ5.568].0γ.2ς,τ(Μ.85.32768}; {7ο. 
{6} μδόγει (Μ.88,το648); 2. δὲ εομίσηὶ ἰοτίΐ, τοῖ. πυιροσέθος ἔουπης οὗ 
Κηον]εάσε οὐκ... ὑεὶν τῇ κοσμικῇ παιδείᾳ ΟἸδπι. εἰν.τ.π(ρ.19.6; Μ.8. 
ἼΖΤΑ); εἰ δὲ ἐν τάξει τοῦ πνεύματος ὃ νόμος ἦν..., οὐ μὴν διὰ τοῦτο 
σειν χρὴ τῷ παιδαγωγῷ ὈΠτγϑ5.εονηημ ἴῃ (αἱ. τ τ 6(το.7210); Ρτος.α. 
(αηί.1: τ3(}1.87.τ7 680) ; Ῥίομ  Ατσ.ε.ἦ.2.5(3.1454); Μαχ.καῤ.5.270}1.0ο. 
13570}; τοῖ, παίῃγαὶ βίαίο Ὁρρ. ρσᾶςε, οἵ [οο 9ἢ} νἱτρίης τῇ ἰδίᾳ 
φύσει ἐναπομείνασαι Μίδας, Αερ, εἶου.4{(Μ1324.802}). 

ἐναπομόργνυ-μι, τοῖρε οὐ προτὶ; ταρῖ., ὑμβανι το, ὑπιργεξδς ΟΝ, 
ΚΞ. ΠΕ5. ΟΡ. Ἰ(Ρ Ιδὅ 15; Νί 66. 1293}; ἐδιτοίρ,τ8ς.7; 1516); 1ἅ.ἐρ. 
44(Μ.606.13730); οπ. Ατνρ.Ο(Μ.3.11048};} Μαχ.ανρεδῖρ. (Ν.ο1.11378} 
μηδεὶς οὖν ἀμφιβολίαν ἐχέτω τὸ ἀφθαρτον...σῶμα καὶ αἷμα τοῦ κυρίου 
«ὐὐέλαττον τῶν... «παραδειγμάτων τὰς οἰκείας “σθαι δυνάμεις Ἐπιέν ἢ. 
ραξεἰι.3(1.86.2303}). 

Ἐἐναπονεκρ-όομαι, δε ἀεαΐ, τιοῖ. αἱ διὰ τὴν πονηρίαν --ωθεῖσαι 
ψυχαὶ Βα5.Π οι Ἐς, 48(1.1848 ; Μ.20.4488). 

Ἐξναποξύομαι, δὲ σεγωρεά οπί; οἵ {τες ἔσαηῖκ το ἴον ἱπβοσεϊοη 
οἱ Ρυά ἰπ στγαξεηρ, (Ἰδιη, 6. 1πίρ.491.32; Μ.0.3444}. 

Ἐἐναποπήγνυμι, ἐκ 1; ῬΆ55., Οὗ {πόσηβ, δὲ σἰμοῖ ἔμ, ΑΤΠ, [6.7 
(μ.73.2; Μ.2ς.6ς 26); τηεξ, μνησικακία, ὥσπερ ἐναποπαγεῖσα τῇ ψυχῇ 
ΤΑτηυ δγηεί,63(Μ,28,15240); ΟὙ Ν γ85.6ῤ.τ(ρ.5.5, ν.], ἐναποπλαγεὶς 
Μ.46.1το048). 

Ἐἐναποπλήσσομαι, ῥέ ἀμηιδ)ομμάοά, ν. ἐναποπήγνυμι. 
ἐναποπλύνω, τυσεῖ αἰϑαγ ἴῃ; τπεῖ,, τοῦ, 70.4: το, τῶν τῆς ἀρᾶς 

λόγων ἐναποπλυνθέντων ὕδατι νγ, αὐο».14{1.406.4). 
ἐναποπνίγ-ω, ξηβοναίε, εἰγαηρίς, ἀγοιθη, 1. Ἰἴϊ., ἘΡ. Τα σά. ρ.Ἐλι5, 

ἦ.6.5.τ.50(}1.20.432.);, ῬΠΠοβι. λ.6.2.4(Μ.65.4688}; ὄντ. Ἀπ. άο(α. 
304); 2. ππδῖ,, οὗ ἀδιλοτι “νεῖν τὸν νοῦν Εναρτι Ροηϊισαῤι ῥγασί. Α 25 
(Δ.40.12280}; γτίλονι, ραξοῖ,. 3ο(55.3488); Μαχιατηδρ. (Μ.91.12 040) ; 
τεῖ. 510 εἴς,, Ογτ.Ος. οο(3.121Ὰ}); “εσθαι τῷ τῆς ἀγνωσίας βύθῳ Ἰὰ Ἐς. 
68: :τ2(Μ.69.ττό54); Μηχιαριδίσ, (ττ2οο). 

ἐναπορέω, δέ τῇ ἀοπδι, ΟΥ, [0.6.37(21; Ρ.146.6; ν.], ἔοι ἐπη- Μ.14. 
2648). 

Ἐἐναπορρήγνυμι, σέθεν, 1 70.}). ἀγίεη, ο(Μι96.1308Β). 
ἐναπορρίπτ-ω, σαξὶ ἀϑίεε; ταδί. Ἰαρβεά, Βα5.}...8,2.,(}1.20. 7440); 

ΒΙΠΠΘΙΒ ὡς ἄχρηστον ““εται ῥάκος ΟτΝ γ85. πον ΐη. ΤΟ ογι6: τ8(Μ.46. 
4938); ῬΠΙΠοβί, ἢ.6.7.τπί(ρ.τοϑττ; Μ.6ς. 5530). 

ἐναποσβέννυμι, φιοηε; Ἀδ55., τοττθον ατῦᾶν; οἵ Ἰ1ἴ6, ΑἸΠΘπαρἶορ, 
36.τ(Μ.6.9600); Οὐ Ν 85. ελ.(Μ.46.86ς), 

Ἐἐναποσβεστέον, 0516 μηδ δΈρῥγόες, ΟἸότη. ῥαεά.",7(ρ.19.19; Ν,8, 
4640). 

ἐναποσημαίν-ομαι, Ή Υέσ5ς, Ἰηδύγτθα κάλαμος...ταῖς δέλτοις “"εται 
τάς τινων φωνάς (ντ, 5.44: 3(Μ.69.το200} ; τηεΐ. τῇ δικαίᾳ ψυχῇ θεία 
τις ἀγαθωσύνης δύναμις...-οεταί τι ΟἸ6τη, οἷν. 6. τ2(ρ.484.1τ7; Μ.0. 2258}; 
τῆεο]. τῆς ὅλης φύσεως τοῦ πατρὸς ἐγαποσημανθείσης τῷ υἱῷ Βᾶς. 
ἔπη. 2. τδ(ι,252Ὰ ; Μ.20.6ο 5 Α), 

᾿ἐναποσκιρρόομαι, δεεονηδ ἐπυρίεγαίε 1Ή, ς. ἀ(4ἰ., (μτγο, Παρϊᾷ 1. 

1(4.748.4). 
Ἐξναποσκοπέω, σασ6 Ἡρομ, ΤΟτορσθηῖ, ἀὴς}».(}1.86.,776}). 
Ἐἐναποσμήχω, τοῖῤέ οἱ; τπεῖ., 5β:η, (γγϑ8.εεἶ,24(12. 6068). 
Ἐἐναποστίλβω, εὐΐηε ὀγίρε ιν, Απτι Μοπ. μον. τι. 8ρ.τ7Βξο). 
Ῥξναποστράπτω, παῖε ἰσ τἤῖπε οἱ Ὡροη, Οντ.Ἶ.ε.ο᾽ 4τ(ρ.84.18); 

Τπατιδυμα, απέ.τ6.3(ρ.371). ἕ 
ἐναποσφραγίζω, 1. 1Π|., οἰαγαρ.. ροη,, ΟἸδτα. Ῥαφά.2.ττίρῃ.226.24; 

Μ.8.5374}; ὈΙάγπι ({Β65.} τωι. πα 301Ὲ ; Μ.20.7240) ; ὅπορε., ΕΠΡΡ. 
ἠαεν.8,ο(Ρ.228.524: Μ.16.3351})} οἱέ, 5. ἐκτύπωμα; 2. τηοῖ., τηδ., ῥέαν 
16 ΤΉρνεδ5 οἵ, ο. ἃσο. ὅταν... «ψυχὴ... ἐναποσφραγίσηται ψευδεῖς περὶ 
αὑτῆς δόξας ΑἸΠΘΠαρ, ἰερ.27.2(21.6.0534})}; ταύτας τὰς.. «γραφὰς ἐν- 
αποσφραγισαμένους.. «τῇ ψυχῇ ΟἸοτα ῥγοί, τοί ρ.76.27; Μ.8.2248}; ἰἅ, 
517.7.3(0.12.21; Μ.0.4514.}; [Β85.5.224(τςτ6α ; Μ,320.Ξ2ς). 

Ἐἐναποσφράγισμα, τό, πηῤνδεοίοη, πάθη... οἷον ἐ. τῶν πνευματικῶν 
δυνάμεων (Ἰδτη.Ξ,γ7.2.2ο(ρ.173.8; Μ.8.τος320). 

πἐναποταμιεύω, σἰογε μΡ τπ, α. ἀδί. ; πιοῖ,, ΤΡσος α. Ρ».7 τ} .87.Ψ 
12808). 

Ἐξναποτάσσομαι, ῥὲ σῤῥοϊπίρά, βαφά, Οτ, 6.1. Ἐπεὶ, δ: 2(Μ.13. 
Ἰ970). 

Το θιλον, τ, τ(Ν 96.54.58}; Βεηος, πτεα,, ἐχασρεγαίε, (εἰς, αρ. το εἰς. 
7 οὐ.11.143314.; ἐπανετείνετο Ρ,161.1). 

Ἐξναποτέλεσμα, τό, αοἰίευενηεηὶ, Οντ. ]ς.4.2(2.π06Α}. 
ἐναποτελέω, π!αΐνα ἐσπιρίείο, ῥόγζσεὶ, θεία δῖ, ᾿ΤΗάγ ΜορΚ5.Ος. 

7:1|0}.66.τόπο) ; Ττερεηί, εν. Ποηι. (.86. 840). 
Ἐἐναποτεφρόῳ, γεάμες ἐρ ασῖος ἵμ, τηεῖ. τὴν ἁγνείαν χωνείᾳ ἐ, 70. 
Μουἀγιη Οἢνγς. 4«(Μ.96.153808). 

ἐναποτίθεμαι, 1. ῥεῖ Ἰηϊο; τεῖ, ἀϊν!πα 50 Πρ οὗ παῖαταὶ απ 
ΒΌΡΘγαϑΕσΆ} Ὀ]εββίησβ ἃ.. βούλεται ὁ θεὸς ἐ, διανοίᾳ Τ)1οὐ ᾿ς.84:0 
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Ἐξναποτείνω, εἰν εἐεἶ;, οἰνατη ἰοισαγάς, τιεῖ, πρὸς οὐρανὸν τὸν νοῦν ἐ. ! 

ἐναρμονίως 

(Ν4.33,16178); ΟΥΝ ν855.πχ.12(Μ1.44.130); ἐδ.  2(760) ; ἡ τοῦ πνεύματος 
χάρις. «ταῖς τῶν ἁγίων ἐ, ψυχαῖς (Πτγϑβ,λοηι. ὅδ, ς ἔπ ΜΠ.(7.676π) ; οἵ 
ΡΙΌΡἮΘον ἡ ἀποκάλυψις ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ θεοῦ ἐναποτεθεῖσα ΤὨΝΥ. 
Μορϑβ. Ερλ.δ:τ--22(Ρ.104.23; Μ,66.921Ὰ}); 2. εἰογε τ ῤ 15 ἀπλήστοις 
κόλποις. ...ἐναποθώμεθα τὰ θεῖα χαρίσματα ΜΕ. ῥαΐμε, (Μ.18.3020}; 
τηοτῖξ, ΟΥ, ΝᾺΖ.0»,10.}(Μ..35.10490}; ἰεαομηρβ οἵ βοτίρίυτο, (ἢγνο. 
ἤονι.25.1 τη ο(8.1438). 

ἐναποτίκτω, ἐηφόηΔεν 1; ταθί., ΟΠ γγϑι μοῦ. 11.3 ἐπι αΤῊςς (τι. 
506Ε}; {ὀἑὈγοο,Ο,,Ργ.24:2τῇ.(Μ.87.14688), 

ἐναποτυπ-άω, ΤΡΊΡγε55 ἩΡΟΉ “-ὠθέντας ἐπὶ.. χειρῶν τύλους ΠοροΒ. 
ἈΡ. 5,}.,0.3.20.3(Μ.20.2534}; τῷ μὲν ἀψύχῳ ζωὴν τῷ δὲ ἀμόρφῳ ὄντι 
καὶ ἀειδεῖ τὴν φύσιν μορφὴν --ούμενος Ἐπι5.4.6.η.13(ρ.171.8; Μ.22. 
2854); {Ἐ85.1ς.82(1.4368 ; Μ.30.2534), 18Β45,εργιδί.4(2.5478; Μ.31. 
12534}); ὙΠΟ Μορβ. Ζαεί,τ το, 66, οοΑ). 

"ἐναποτυτωτέον, 0716 τη1ὲδ σἰαγ ΘΉ, ἐηρτασε Ὁ, ΟἸοτη. ῥαθά.4.1τ 
(ρ.2γοἁ 1; Μ.8,6334). 

Ἐἐναπουλόομαι, δέ εἰσαίγτεά, Οντιαὐον.τ5(1.5438). 
ἐἐναπουρέω, ῥαςς γῖπε ὁπ, ῬΗΠοβε ᾿.6.7.το(ρ.07.22; Μ.6 5.5 404). 
᾿ἐναποφράττω, ῥίοες μῤ, τηεῖ, ἐ, τῆς πονηρίας εἴσοδον ἸϑορῆΓΗ. 

ἐγίοά, (Μ.87.53856})). 
ἐναποψύχω, 1. ἐχρίγε, ἀϊό (ἴ), ΟΥ ΝᾺ Ζ.6}.182(Μ,37.2074}; 
Ἐπδίταϊ,υ, ἐεμἐνεὴ ο6(Μ4.86.23818); {70.Ὁ. βά ἀογη, 2 (Μιος. 2728}: 
1.10... Ἁνίενι, 8(ρ.ο6.26 ; Μ.96.1316}}; 2. εἰ}; ρα55., δὲ εοἰά, ἩΜᾶχ.. 
σα αἰ ϑο( .00.14200). 

ἐνάργεια, ἡ, κεἰ εὐτάφη! ἐγείδ, ΟΥ( δἷς,2.3ο(Ρ.157.25; Μιττ,8408); 
τῷ Χριστῷ..«μαρτυρουμένῳ ὑπὸ τῆς ἐ, καὶ τῆς τῶν πραγμάτων 
ἐκβάσεως Τ.5,4.4.0.15(0.436.34; Ν.22.7040). 

ἐνάρετος, 1. οἰγίδιοιδ; ἃ. Οὗ Ὁ σῖθι θεοῦ προτότοκον ἐ, φύσιν Ἐμ5, 
ἀ. 6.5 Ῥγοθπ,,(ρ.20 2.5; Μ.22.3326Α); ἐνηνθρώπησε ὃ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ, 
θεοῦ ἵνα...«διδάξῃ.. «ἡμᾶς τὴν ἐ, πολιτείαν ζΌγτ. Τγὲρ. 28(65,344; Μ.}7. 
1173} ἢ. ὁ ἐ, βίος ἃ5 ἱμλ0} 166 αἰτη οὗ (τ βείληβ, σύ ]θρι. 6.1; (ἢ γὶ8- 
[6 η8. ρεγβεσαίοα διὰ..«τὸν ἐ, .., βίον αὐτῶν Ἐπ5. [ν.1.εἰδτ2ο(Μ.24.. 
5374); ποῖ το ἰεδ ἴὸ ργάθ, Απαβε, β, φηνεί γε βιτοοί Μ.80.γότο); 
Ὁ. σβιι565 οὗ νἸτίπ6 ἡ φιλοσοφία ἐναρέτους ποιοῦσα (Ἰετη. εἰν.6,17(Ρ.-ς 13. 
321 Μ.9.3028); τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἑλκόμενοι οἱ μὲν ἐ, 1}.).2(ρ.8.24; 
4134}; ἡμεῖς δὲ κατὰ μίμησιν γινόμεθα ἐ, καὶ υἱοί Ατ. “47. 3.1το(Μ.26. 
3648); ἔτθθ. Μ1}}, ῥγοάποϊπρ' τὸ...ἐι γέννημα, ΟὙ Ν 55.» Μος.(Μ.44. 
3280); ΓΠγγδι ἄορι. 2.2 ἴῃ 7σ.(8.60Ὰ); ρταςε, ἐδ.76.1 (4478); τεαάϊπρα 
οὗ βοσίρίαγε, ΕΛ ΒΑ]. ας. ἀκ (Μ δ ς, 628}; ἃ. οἤοςῖ5 τὸ δὲ ἐ, πᾶν 
ἀπ᾽ ἀρετῆς τέ ἐστι καὶ πρὸς ἀρετὴν ἀναφέρεται (Ἰδη.Ξίτ.6.τγίρ.513.π6; 
Μ.9.3924}; οἵ ἐδ.7.2(ρ.0.31; 4168); οὐδεὶς...ἐ, παρὰ κακοῦ βλάπτεται 
ΗΙρρ. Κν.16 τη Γν(ρ.τό2.21; Μ.το. 200); ὁ ἐ, ... πάντων ἐστὶ συνετώ- 
τερος ὈὨΙγβ.ἡονη.41.3 ρι 70.(8.2474}; ἀἰνίηε ἰπ νυ  ΠΠπρ, Τάτ. Νορο. 
πε ρ.295.40; Μι66.9768); 6. τοί. ργαστίςε οἵ νίτίας ἴῃ αἰ ἤεγθηΐ 
βἴαϊτεβ οἵ Ηξΐς; τεῖ. δροβίαϊε τποηκ πῶς ἐν τῷ πολυαμαρτήτῳ.. «βίῳ. 
δυνήσεται κατορθῶσαί τι τῶν ἐ.; Βδ5,γοη ΜΗ. 1(2.202Ε ; Μι31.628}); 
κοσμικὸν ἐ. ὑπὲρ μοναχὸν ἄπραγον ῬΑ] υΟλνγε.τοίρ.122.33; Μ.4). 
69); ἔ, τοῦ, νγίπε {κ8ὸ 188! οὗ ἀηρεῖβ: [Πγουρἢ σμαβιτν, (ἴδηι. 7.1 
(ριτοῦ. 5; Μ.9.7440); ἴῃ ρϑη., Ὀμυγϑιλονι. 10.323 τῃ Ερν(11.76Ὲ}; ἃ. 85. 
{π|6 οὐ ΟΝΊς, ἐ, ... συνόδῳ Οφ} Ογχ,ἡν6.τ ρτοθια.2(Μ 8ς, 1034}; τ᾽, 
1.10.2(12128)}; 2. Ξἰγοηρ, ἐχερίϊεη τὰ θηρία...ἐ, ΟἸε"ὴ.5ἐγ.7.11(Ρ.47.23;}. 
Μ.9.4028); ἔν. ΤἼονι. Β. 2(ρ.158); 70.Μ4],οἤγοη.2 Ρ.32(Μ.97.1018). 

ἐναρέτως, ἐχοείοπίίγ, ΟΥ.ογ.20,τε(ρ.30ο.1 ; Μαιτ. τ4τ0). 
ἔναρθρος, αγίομίαϊε; 1. τοῖ, νοῖςα οἵ σά ἰπ βοτίρεατο, Ηἰβ ψψογαᾶς 

αὶ ΟἸβαίοη ποῖ ἔ,, Βαβ.λοχ.3.2(1,234.; Μ,20.56.Ὰ}); οἡ Θἰπαὶ ἡ δὲ φωνὴ 
αὕτη ἔ, ἦν, θείᾳ δυνάμει ΟΥΟΝ γ55.0. 110ς.45(}1.44.3160); οἱ Ἐδιίμοιὅ. 
νοῖοε ἴῃ 10.12:38, (ῃγγϑβ. μόνη. 67.2 ἐμ [0.(8. 4020}; 2. τεῦ. τοβτ λον 
οὗ ογεδίίοηι ἴο σοί (Ρ5.18:4) ἕνα δείξῃ ὅτι ἡ ἐν τῇ κτίσει θεωρουμένη 
σοφία, λόγος ἐστί, κἂν μὴ ἔ. ἦ τι Ν γβς, ἠόχιττ(Μ.44.730); γτ.}ς, 
18: τ4(Μ.60.8208) ; 3. ΤΥῖΝ., οὗἩ ρτοσοββιοη᾽ οὐ ἡνογά, δος, Μασ λας 
κατὰ προφορὰν φωνῆς ἐ. Ἐλι5.6.1}..2.0(ρ.τορ.το; Μ,24.0178). 

ἐναρθρόω, 1, 56εἰ ἀἰδΙοοαϊοα ᾿πηὉ ; τηρῖ,, Βαβ.γερ ὃν. τοΣ(2. 4510; 
Μι31.11538); 2. ἡπηἘό αι εμίαίο, ΤΡΊῚΡΉ, ατς.31{(Ρ.40.28; Μ.43.738). 

ἐνάρθρως, τοὐἑ ἐλε αγίϊεῖς, Ὀγτι Ολγυπ(ς1,} 521); τὸ εἰπεῖν, ὁ νἱὸς 
τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ εἰπεῖν, υἱὸς θεοῦ, ἐ. σημαίνει αὐτόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, 
τὸν ἕνα, τὸν μονογενῆ 0.10. ἡαόν. Ν᾿ ἐδ. 42(Μ.ς. 2168). 

ἐναρμόνιος, λαγηιοηΐοιις, Εχερ. Ῥβιισο: 4 τὸ σῶμα λέγει τὸ 
ἡμέτερον, καὶ χορδὰς τὰ νεῦρα...., δι᾿ ὧν ἐ, εἴληφε τὴν τάσιν ΟἸειη. »αφά, 
2.4{(Ρ.182,27; Μ.8,.4418}; τὰ ἐ, ... μέλη τῶν ψαλμῶν 1365. κονμ ΐῃ Τα 
(1.900 ; Μ.320.2128}); τεῖ, ἃ 64 σβηορν ἐ. σύνϑεσις Υ ΝΥ 55. ονη. 4 ἴῊ 
(αηϊ.(Μ,44.840Ὰ); ἡ ἐ. τῶν σπονδύλων θέσις ἃ5 ᾿τηᾶρε οἵ σῃατοι, 1.7 
(0338). 

ἐναρμονίως, ἐαγηιομίομεῖν, βηϊηρὶν; οἵ Οτεατίίοη, ΗἸρρ.ἠαδν. 
4πτ(ρ.44.2; Μι,16, 3075 Α}; Τιοη, Ατά,η.τ,7(Μ..2.5074}; οἵ αθεοοης 
ΟΥὗ τ86 5018}, 14,6.}..3.3.5(}1..3.4324}; οὗ στο οὗ φοπιεπιριαϊίομ, ἰά. 
ἄν ηπντ, 2(λ}.3. 5 80Ὰ), 



ἔναρξις 

ἔναρξις, ἡ, 1. δεσίμπίης, ϑορῆτ. Η.ν. Δ παρὶ. (Μ.03.17008); ΤΏΡ ΙΗ. 

εἰγον.Ρ.243(λ1.τοϑ,6128); 2. ἀρργεδϑίοη, δνεαεῖι οἢ “ιε βέαε, τὐ..232 

(ξβτο); 3. πτυτρ., ῥγείρηΐηανν ῥαγὶ οὐ Πἰπμ ΡΎ αἴτεον ἐπα οὗ προσκο- 

μιδή Ἑ“παταοίονζοά Ὀγ νοτάβ οὗ οοἰθθταηῖ εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀυτλρ ΜΝ Ὠ1ΟἷΣ ῥ58]15 ἀγα 

5πὴς ἴπ ἀοοογάδποε ΜΠ 115. ρτεραταῖουν οπδυϑοίευ (0 Ια ὈτΘ ΩΣ το- 

ῬΥεβοπίϊηρ ἴο. Βαρῖ, 45. Ἰουούσπποσ), ἐ ετια, ΟΡ ἐὐοπίοερὶ (98. 

ΔΟΙΑ); 1ϑορην Πἰμριατ [(87,30028); 1δ.(30030); εὐχὴ τῆς ἐς θείην 

αἰαὶ βεογοῖὶν ὈΥ Ῥυίεδὲ ἀυγίπο ἴτ, δηα αἵ σϑπϑμιρ πὶ σοθγβς οὗ 11 

εὐχὴ τοῦ θυμιάματος τῆς εἰσόδου τῆς ἐ, [1]. }ας.{Βτὶρ!ἴπηδτι Ῥ.32.15)}; 

ἦΦ.(0.32.3); 4. δερίημίηρ οἵ Ἑ8 0} οἵ τῆγδα βἀἸν]βίουιβ οἱ Ῥβα τεῦ 

αἰντάδα τπῖο ὑὐγοπεν βθοίίοῃβ, Οοηοδὶ. δἐμά, Ἅ(Ν.00.1705}}}. 

πἐνάρρησις, ἦ, ΘΥΤΟΥ ἴογ ἀνάρρῃσις, 1514.}6].6}}.3.0ο(ΜΜ.78.7968). 

Ἐξναρχία, ἡ, ῥγίπείρίο οἵ μπϊέν, ον. Ατ.4.5.2.4(λ1.3.6414}. 
Ἐξναρχικός, δεΐησ {ΠπῸ ῥνίμοιρις οὗ ΜΉΤΙν ἑ. τριάδι Ῥιομ. Αγν(.5..2.4 

(}1.3.6414}; 1δ.3.5(6410}; 1δ.4.Δ(700Ὰ}). 
ἔναρχος, 1. ογίρίηαϊ αὐτὸς 50. 04] ἐν ἑαυτῷ τῶν ἰδίων πλεονέκτης 

μάτων...ξ, ἀρχή ὕγτ. 70.το.2(4.861Ὲ)}; 2. μαυΐηρ α δερίΗ Ηρ ΟΡΡ. 

τὸ ἄναρχον, Ὠῖ5». Ββοι (Μ.88, 560 Δ). 
ἑνάς, ἡ, μην, οπέμεβς ; 1. οἵ Οοά, 1.6. ἀϊνῖπο παίαχε ἴῃ βοη., σις 

ἐύνδλ ΟΡΏ βανγίο μονάς εἰ πε τα ἀΐσαρ ἑ. Οὐ ῥυέησ,τ τ δ(Ρ.21.13: Μ,τι, 

125}; ἐ, ἑνοποιὸς ἁπάσης ἑ. Τϊοη. ἀγιά,η.ττ(Μ.3. 5888); μονάδα καὶ 

ἐς, διὰ τὴν ἁπλότητα καὶ ἑνότητα τῆς ὑπερφυοῦς ἀμερίας 1.1.4 

(5800); τ, γϑ5 λον. 6.1 ἐπ 70.(ρ.204.1ο,12}; 2. οὗ ἘΔΙΠΕΥ ἀπ βοὴ 

εὐχώμεθα διὰ μὲν τοὺς τηροῦντες τὴν δυάδα, διὰ δὲ τοὺς ἐμποιοῦντες 

τὴν ἐ,, καὶ οὕτως οὐδὲ εἰς τὴν γνώμην τῶν ἀποσχισθέντων ἀπὸ τῆς ἐκ- 

κλησίας εἰς φαντασίαν μοναρχίας ἐμπίπτομεν. «οὔτε εἰς ἄλλην ἀσεβῆ δι- 

δασκαλίαν.. «τὴν ἀρνουμένην τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ ΟΥ͵ ἀϊαϊ. 4{Ρ. 126. 

16); Επ5.4...4.6(ρ.158.21; ΝΙ.22.2640); ἀπιῖν Οἱ Ῥουβοῃβ αἀφηϊοα, 

τοῖ, 7ο.10:30 τί μὴ τηρήσας τῇ ἐ. τὸ πρέπον ἔφασκεν ἐγὼ καὶ ὃ πατὴρ 

ἕν εἰμ; ὕνγ. 70.χ.2(4.16Ε}; ἀπλὸν οἵ παΐατε αῇητπγεα τὸ τρισυπόστατον 

τῆς θείας ἑ. ΤΜ 61}. ὅγε ηη.2(λ1.18,3520); υἱόν, τὸν ἄνω. .«τὴν 

παρθενίαν τῆς φυσικῆς ἑ. ἀμέριστον. «φυλάξαντα ἐῤ.3(3520); [0.}. 

ἐγίφαρ τ 2(Ν.ος.458); ἀ15ῖ. ἔγοπι μονάς : μονάς ἐστι καὶ ἐ, τρισυπό- 

στατος Ἰθϊοη. Ατ.ς.}.7.40}1.3.2120); αὐτός ἐστι μονάς, ἐπειδὴ τὸ θεῖον 

ἁπλοῦν καὶ ἀδιαίρετόν ἐστι...ἐ. δὲ διὰ τούτου, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἑαυτὴν 

ἤνωται ἡ ἁγία τριὰς φυσικῶς Ἐναρτι Ροϊ. ρ.δίαχ.οοδοί,ε.1.7.4(Μ.4ψ. 

274}; 3. οξ δηρεῖϊς ἀγγελικῶν ἑνάδων ξζωάς Πιου. Ατ, 4.5.8. 5(}1.3.8020}; 

4. Οτἱροηίβι, οἵ απιῖν ἔτομη ΨΨΕΙΟΉ ογεαῖαγοβ ἄτα Βαρροβοα ἴο πανα 

[ἈΠ τὸ ποικίλον τῆς ἀποπτώσεως τῶν οὐχ ὁμοίως τῆς ἑ. ἀπορρεόντων 

Οτιργέρηε,2.τιτίρ.1ο7.5; Μια1.1828); 106.2.8,3(ρ,150.5,16); 1. (ρ.τόο. 

18); εἴ τις λέγει, πάντων τῶν λογικῶν τὴν παραγωγὴν νόας ἀσωμάτους 

οὐ γεγονέναι διχὰ παντὸς ἀριθμοῦ..«ὡς ἑ. πάντων τούτων γενέσθαι τῇ 

ταυτότητι τῆς οὐσίας...«καὶ τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον ἑνώσει τε καὶ 

γνώσει πρὸς 56. δὲ] τὸ χεῖρον τραπῆναι...καὶ εἰληφέναι σώματα... .ἀ, ἔ. 

(ΟΡ( 42)αμαιμ. (0.228 ; Η.3.2840); 1.3; 1δι.6, Χριοτὸν...ἐλεήσαντα 
τὴν ὥς φασι γενομένην πολυσχιδῆ κατάπτωσιν τῶν τῆς αὐτῆς ἑ. 1.7; 

εἴ, ΟΥρεμίδε το μίπο ἢ ἀποκατάστασις: εἰς ἐ. μυθικὴν τὰς... ἢ 

διαφορὰς ἀναχέοντες ΒΟρῃτ, .ἐῤ.ἐγη.(Μ.87.31844)}; οὗ Μαχ ανηδῖξ. 

(1 οτ.το,οΑ); 5. σποβίῖος δθοῃ, 41, Ὁ ἌΡ. ἘΡΙΡΆ, ἤαεν.31.6(Ρ.303. 

τ3{.; Μ.41.484})}. 
ἐνασελγέω, γευεῖ ἴμ, ο. ἀδἴ., ΝΊ σας. 8(41.70.7288). 
ἐνασϑενέω, ῥδ τοδαξ ἰῤμγοίισα; ταςῖ. ἐ, τῇ διὰ τὸν σταυρὸν ἀπιστίᾳ 

ἜΒα5. 1 οιοοί,.4488.; Μ.30.2808). 
Ἐξνάσκησις, ἡ, ἰγαϊμίηρ ἴῃ νίτίας, Νίοερῃ τισι γε ρσόεμῃ, "(}ὲ, 

86, 2080Α). 
Ἐἐνάστειος, τοί ιν {6 ἰουη, ΤᾺΡΠη. οἰγοη.Ρ.355(}1. τοῦθ. 8538). 
ἐναστράπτ-ω, εἠέηε ἴηι, {ρεΐπαϊε, βαδὶ τηΐο, πεῖ. 1. οἱ (οά ἡ 

τριὰς..«τῷ φωτὶ μιᾶς θεότητος... «ψυχαῖς “τουσα ΟΥΝᾺΖ.ογ.21.51(Ν1.35. 

1120Ὰ}; ΒΆΓΠΟΥ απα ὅθ τῷ ἑτέρῳ τὸν ἕτερον “εἰν ὕντ, ἢ ὃ.1.2(4.15Ὲ}; 

Η. δος αὔοντος αὐτοῖς τὴν γνῶσιν 14. ἀορηι.7(0.562.13; 65.3778): 16, 

ΟΞ αςι(4.163Ε); τος, .0»ρ».2:.21.(}1.87.148Ὰ}; 2. οἵ νίχταο, [514.ῬῪὲ]. 

Φῤ}.2.2το( 1.78.6 406}; ἐ. γὰρ τοῖς τύποις τῆς εὐσεβείας ἡ μόρφωσις 

Ὁγτ. ἄρι.21(3.2720); 14 ποῦ, Ραξεῖ, τοί ᾽,.1366}; οἱ στάσθ, 6]. γ. 

Ψ..6.3.52.1ό(Μ.85.12938)}. 
Ἀἐνασφαλίζομαι, εομβτοι, ἘΡΙΡῊ. Πάν. 60. Ξοί(ρ.107.7; Μ.42.2808). 
ἐνασχολ-έω, σεομρν; ἵν αοῖς; ἴῃ σθ,, {885,.5.τόπ(τ. 4060 ; Μ.30. 

3808); Οτ.Ν42.6}.33(Μ.27.754}; 2. ταρᾷ.; ο. ἐν, Μρῃ ἔχε, ΚΌΉ1.13 

(ρ.201.16; Μ.113.8970); ο. ἐπί, ΤΆΡΠη.εἰγοη..2γ6(}}].τοϑ. 5520); οὗ 

ὁσσαραίοη οὗ παπᾶ 1} βρίχταδὶ βεηβα οὗ βοτίρίατε ἕνα τούτοις 
“"οὔμενος τῶν χειρόνων ἀφέλκηται ὉΒα5.1ς.6(1.3825., Δ[.30.1280); οἱ 
γ]Π4 οσσυρὶεα τι ΒΟάΠν τ ]ηρ5 85 Ῥσὸν ἴῸ 1λ6ν}], {1585.δοηιϑέ. 7.1 
(2. 5590; Μ.31.13808); Ματς, Ετιορηδο.2,τότ( Μ. 65. 9568}; οἱ νεΐεγαῃ 

ΤΟ 5 οἱ “υούμενον Ρβ. οἱ μὴ ἀσκούμενοι, ΣΕ ΡΙρΡἢ.ῥρὴγ5.22(Μ.43.5320), 
ἐνατενίζ-ω, Ε. εοπέφιρίαϊο, ς. ἄατ. ἃ. Τ ϊῃ. ἃ “τῶν τῷ πατρὶ ἀρχό- 

μενος ὃ υἱὸς γινώσκει ΟΥ..70.2.τϑ(τπ; Ρ.75.25; λἈ1.14.1450}} Επι5.6.. 

466 
3 , ἐναφόρμως 

2ι2(ρ.1ο1.1το; Ν.2..0010); ἐδ.3.3(0.154.32:; 0078); τοῦ, Τοιβττο τοῖς 

τοῦ γεννήσαντος ἔργοις ““εἰν ἑαντὸν εἰρηκὼς ὁ υἱὸς οὐκ ἀσθενοῦντα 

δεικνύει, ζηλωτὴν δὲ μᾶλλον γτ.70.2.6(4.2160); Ὁ. τοῦ. βρίττααὶ 

οἴδαΐητεβ αὐτῶν [56. 56ΙΆρ}1Π1} ζωὴ...κατὰ φύσιν, τῷ κάλλει τοῦ 

θεοῦ “-εἰν 1 Βα5.1ς.Ἰϑο(τ. 5 15Ε; Μ.30.4.334}; οὐ δυναμέναις [56. ἀφιποπ5) 
νειν τῷ κάλλει τοῦ προσώπου [1.8. τῆς ἐκκλησίας] Οτ.σελοί τη (αηϊ. 

6:3(}1.17.2760)}; 6. οὗ Ξρι μα] τπθὴ οὗ δὲ οὐκ ἠθέλησαν ἐ. πρὸς 

αὐτό [50. τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν) Οτ. 3 γ.04 ἴῃ [0.(0.557.20); μὴ τὸ παρὸν 

ὁρᾶν, ἀλλὰ τοῖς μικρὸν πορρωτέρῳ ταῖς ἐλπίσιν “νειν [545.6}.240.1(3. 

2600; Ν΄.32.8068); οὔτε γὰρ ἀποστερεῖ τινα τῶν βουλομένων αὐτῷ 

[5ς. (Βτῖ5} ὐεν {710.0..8..}. τος}. οθ. 9068}; 4. τοῦ. σά Κμον]οάρε 

οἵ Βυαπ Πεατέ, {8Β65.15.2(1.3790; Μ.30.1210); πᾶσιν ἀκωλύτως 

ἥκοντος ΟΥΥ ἐμ 5.32(5..203Ά); 2. ἐχαμη ἐ. τῷ βουλήματι ἑκάστης 

υὐλέξεως Οτι δἰς.3.2ο(Ρ.217.1ο; Μ.11.9444}; ἘΜαχ,αῤ.αἱ 8 (}1.0ο. 

14178). 
ἐνατένισις, ἡ, βαειὰ αἰϊοηίίοη πρὸς τὸν θεὸν...ἐ. 1 Βὰ5, 1. ργοοηλ.3 

"(τ 38οα ; Μ.30.1244)}; 1. τθᾳ(1.4068 ; Μ.380Α);, ΝΙΝ Ρ}.3.283(}1.70. 
᾿ν Η 

5240); Μακχ αγμδῖσ. (Μ.91.11374}; ἡ πρὸς τὸ...ὃν ἐ, 

ορμδε .01.370). 
Ἐξνατενῶς, αἰϊεμείυεῖν, οαἱ. ΑΓ ροε,7:ο[{.{Ρ.202..12).Ψ 
ἔνατος (ἔννατος), πἰρίλ; 1. οἵ ποὺγ οἱ ργάγον, ν. ὥρα; 2. πομῖ. 

ΡΙατ. ἃ5 βαρ ϑῖ,, ̓ γαγεῦς οἰοσοα ἴοΥ ἀθαά Ὁ ἐδ πέμελι αν ΑἴΟΥ θυσ αὶ 

ἐπιτελείσθω...ἔ. εἰς ὑπόμνησιν τῶν περιόντων καὶ τῶν κεκοιμημένων 

Οοπϑοὶ. ΑΡ}.8.42.2; 1 1ο.1). μά ον. τ ϑ(δῇ,95.2010) ; 5. πραΐ, ἃ5 δα ῦπίι, 

πἰπιλρ τὐαγά οἵ ΔΙοχαπάσια, ΤΠ βοης. Β. σφε. 5. 3(Μ.86, 2200); ]υπίῃ, 

ἡποηοραῖι.{ρ.7.3; Μ.86,11044); 10. Μόβοι ῥγαὶ αἹ1(Μ.87. 3048Λλ}); [π 

ΟΡ, ΤᾺρμη. εἰγοη.Ρ.157(Μ.108.4240). 

ἐναυγάζω, 1. ροἷυε ἰἰσπὶ, ΟτιΝ γ85.υεριτοίρ.280.0; Μ.40.3600)}; 

2. «᾿δαὰ ᾿ἰσμς ἐριίο ψυχαῖς ἐ, [5ς. υἱός) φέγγος 1.5.6. 1 ..2.τ4{(ρ.118.12; 

Μ.24.0338); 3. ρ6858., δὲ ἱγγαάΊαιει τὴν ἀκοὴν ταῖς ἀκτῖσι τοῦ φέγ- 

γους ἐναυγασθῆναι τ Ν γ55.0. Μ705.30(Μ.44.3050), 

ἐναυγής, ὀγίρλί; οἵ 5κν, Ογτιρίαρ᾽ Εχι (αι. 3320). 

πἐναυθεντέω, μαῦ Κμ] Ῥοῖοον, δὲ νιαξίον οὔ, ε. δῖ,» Βαβιγόρ, [μ5.41ι 

Δ2(2.3880; Μ.31τ.10240}; Οτ.Ναζ.ον.18.36(Μ.35.10334). 

ἐναυλίζομαι, Α. Ξ«ῤεηά ἰδ πῖρπι, δϊσομας; Πρ.» οἵ το ἡ ΠῸ ἢ 6 

γοιηρ τοὺς μὲν διὰ πάντων τῶν τοῦ χρόνου διαστημάτων ὁδεύσαντας" 

τοὺς δὲ οὐδὲ τοῖς πρώτοις ἐναυλισθέντας τοῦ βίου σταθμοῖς Βᾳ5,]ονη. 

2ι.2(2.1648; Μ.21. 5440). 
Β. ἐπάωεϊ!, αὐτάς ἵν; 1. οἵ Οοα ἴῃ βαϊμῖβ, Ογτ.15.5.3(2. 8004}; 16, 

ΑΙρας.3:2(3.5470); 2. οἵ Ἰνοροβ; ἴῃ νίγτποιβ. ΘΈΩΝ, ΝΙ].}ὈὈ.3.τῷῶὸ 

(}1.79.4720}; ἴα ΒΜΨ,, Ὀγτιαίογ.ο(1.20313)} ἴῃ βοιἷ5. οἱ βαϊηΐβ, 1α, 

ρἰαῤῥισεη, τα. 28); 3. οἱ Ἡ, ΟΠμοβ ἰκ ποὸπὶ ΤΠτουρἢ ἔαπαι, 1α..70.5.2 

(4.414). 
ἐναύλιον, τό, αὐοΐε; ταρῖ., οἵ Βορατί ἃ5. ἀθοάς οἱ "ννογάφ οἱ (οά, 

Ὀγτιαάον.τ4{1.5008). 
Ἐἐναυλισμός, ὁ, ἐηαιοοϊϊπηρ, οἵ ΟὨτῖδε ἴῃ ΒΜΝ, γυισάογιοι. 

1371). 
ἔναυλος, ὁ, (αὐλή) ἐράιοε! ἴηι ρ ἐκκλησία, Χριστὸν ἔ, ἔχουσα νυ. 

αἄον.τοίτ.3328}; οἵ (σά ἴῃ πλιὰ, 14. ᾿ς. 32: τ4(Μ.80.8808). 

ἔναυσις, ἡ, κί μα ϊέτο; ταδε., Οἴθιι, τὲν. 6. τ7(ρ.512.28; Μ.9.3880). 

ἔναυσμα, τό, φραγίε; ποῖ. : 1. 1π ρεη.; οἵ Ἰηϊοτοβῖ ἴπὰ ἃ 500)οςτ, 

ΟἸεια. είν. 6. τ͵(Ρ.509.9; Μ.0.3814};}; ἔ, .-.- ἀγάπης 1Δ0ραρ(,2.1(}.157. 

28: Μ.8.2888}; ἐ, ... τὰ ῥήματα ΟΥ̓ Ν ν55.ποηι,3 [Ἢ (πη.(1.44.831}}; 

Δελοί, τὶ Μὰ χ. 

᾿ ἔ, πόθου Ῥτου. σεη.4::τ6(}1.87.2544}; 2. 1ῃθο].; οἵ βρασκ οἵ Η, 

ΟΒοϑε ἴπ βοὰ], Ταῖισγαί. τ(ρ.14.28; Μ.6.8330); νοβῖρε οὐ νήογα ἴῃ 

οτεδίυγοθ, Οὐ Ν υββιάσμι ἴῃ (αμὶ. (1.4. 7810}; Βραικ οἱ ογὰ ἴῃ 

ὅτ. ΡΕΠΟΒΟΡΆΥ ἐ, τινα τοῦ λόγου τοῦ θείου λαβόντες Ἕλληνες (6 1}. 

Ῥηγοιγ(ρ.51.8: Μι8,χδ4α); 14.}αφά.2.τ(Ρ.166.24; Μιβι4φοξὼ; ὙπΠάᾶι. 

αβέξιι.2(4.742}; 3. νυῖται παρ. τε μοί ΘΡῊ ἃ θεῖ 6, Τρ πε τοί. 

διτϑί(Μ.6.τούο98) ; ὕντ. 7σ.1τ1.3(4.042}). 

ἐναφανίζ-ω, 1. Ρα55., ἀΐδαῤῥέαγ, ΠῚρΡ μαεν,1.2ο(ρ.54.16; Μ.16, 

30484}; θεὸς...«ᾧ -τεται πᾶσα κακίας ὕλη στιν ν95. μη. Β(2 Ρ.110.20:; 

Μ.45.7 00); 2. ἰοςὲ ἴηι, πιο, νεότητα ἐναφανίσας τῇ ματαιοπονέᾳ 88. 

4}.223.2(3.3378Β; Μ.32.8244}; 14 πον. 2. γ(2.112Ε; Μ.31.421}; ΝῚ], 

8Ρ}.3.τοί Μ.79.3720). 
ἐναφίημι, 1. ἐεαῦε δελῖηά, {Βα5.15.τύ(α. ῳ.4Ο; Μ.30.340}}; (Ὦγν8. 

μον.30.0 τη τον. (το. 3770}; 14 ἢομι.10.1 Τη Ἠερ.(α2.τοι; 2. ἐμειΐ, 

ηβιδε ἱμπίο, ΟΥ̓ Κγ.94 τη. 70.(ρ.558.1}} τηεῖ, ἀκτῖνα...«τοῦ νοήματος 

ἐναφῶ σου τῇ ψυχῇ ΟὨτγ5.λον.34.3 1Ἡ τον (το. 311}; 3. ἐηγοίζεεα 

Ζἶο μὴ ἐναφῶσι ταῖς ἐκκλησίαις τὰ σχίσματα Β45.6}.60.2(3.1038; Μ. 

32.4334}; ῬΒΠοΚΙ. ἢν ατ(Μ.6 5, 6018); 4. ῬΟΡῈ θεὸς ««ἐναφιεὶς δὲ 

τοῖς πόνοις ἑτέρους ἐντρύχεσθαι Ογτ. Ν᾽ αἢ.18(3.4070). 

κἐνάφορμος, αυΐηρ α 5ἰανέϊηρ-Ροίηί, γεαξομανίς, Οντ ἦς. 5.102, 

7450). 
Ἐξναφόρμως, ΟΥΓΟΓ [ΟἿ εὐαφάρμως, οβρβογμεεῖν, Ογτ. 7ἰμ.3(0". 

ὶ 384}. 



Ψ , 

ἐναφραίνω 

Ἐἐξναφραίνω, δὲ ἠοοἰ ἠδ π, ο. ἀαξ., Ογτ, 70.6. τ(4. 6008). 
Ἐξνβάσανος, ἐχεγηεία Πρ τὸν ἀπὸ τοῦ μαρτυρίου πόλεμον ἐ. (510) 

Ἀππποῦ, Ἄε.τ4:6(Ν.85.15454} Ρσοῦ, 1.1. ἴον (ἐκβάσανοςΣ. 
Ἐξνβως, 5.ν.]., το τηρῖν, ΜΙ ΔΊΟΠ 5 σλε Κομιτ(ρ,161.24; ἔμβως Μ. 

113.7684}. 
Ἐξνδαπαν-ἄω, ερηδιηε, ἀεείγον (1) τῆς ὁρατικῆς δυνάμεως... 

««ωμένης Βαδιἠεχ, 6, (τ,πος ; Μ.29.1408}}; ἐδ. (590 ; Μ,14096); ΟὙΟΝΥΒ5, 
ον 4 τη Οαη..(Μ.44.8328); 1ᾶ.ὑ.70ς.(1.44.3360}; Ῥ4}}.υηνγνς.20 
{ρ.144.25; Μ.47.8ο) ; [δ65, Νὰ ζιαταί, τ46(}1,38,1ο07); [Π60].,1 1ἡππὸ- 
μὰ α5᾽ ἴποοῖν οἱ τῆς πδίαγες οἵ ἀγέννητος ἅΠπ μονογενής : ὡς ἀσύμ- 
βατον αὐτῶν...τὴν φύσιν καὶ «-ἄσθαι τῷ ἑτέρῳ τὸ ἕτερον (τ Ν Υ 55. 

Ἐπη.γ(2 Ρ.τόη.; Μ.45.757}}. 
ἐνδαψιλεύομαι, ῥὲ ἐΐδεγαί, ροηογοις τι, αὐ ΝΝ γβα. ΕΗ τα Ρ.40.6: 

Μ.45.2778)}; ἴτοη., τοῖς συ, τίς. «τοσοῦτον ἐνεδαψιλεύσατο ταῖς 
ἀρνητικαῖς τοῦ κυρίου φωναῖς 1ῦ.τοί(2 Ρ.229.20; 8416); ν.]. ἴῸΤ 
ἐνεστώσης ϑεν. ΑἸξ,γες.(ρ.824.12). ᾿ 

ἐνδεής, Α. ἐπ περ: 1. ο. σοηῖξ., ἰαεξτηρ, πὶ περ οἵ, τοῖ. ΟΤ 
5ϑο ῆσοθα. διὰ τῆς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ὑμῶν..«.ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ ἐ, εἶναι 
τῶν τοιούτων προσφορῶν Τυϑί τα].22.τ(Ν.6..5218}; τοί. ΟὙθδίοι οὐχ 
ὕλης ἦν ἐς Ορηβι. ΑρΡ.5.7.τᾶ; ἀρϑῖ. Ἰἀοϊαῖτν ἐ, ἀεί ποτε ἡ ὕλη τῆς 
τέχνης ΟἸετη ῥγοί.(ρ.44.1τ5; Ν].8,1538); ἃρβέ, Αυδὴβ οὐ γὰρ ἐ, ἦν 
πλατυσμοῦ ἡ μονάς ΤΑΤΛΙ γν.4.τ4(ρ.50.6; Μ.26. 4888); τοῦ, (ΟΠ γῖβί 
ταύτας τὰς...τοῦ πνεύματος δυνάμεις [1.6. σ͵Π 5. ΟἹ [5.11:1--.ἃ] οὐχ ὡς 
ἐνδεοῦς αὐτοῦ τούτων ὄντος... ἀλλ᾽ ὡς ἐπ᾽ ἐκεῖνον ἀνάπαυσιν μελλουσῶν 

ποιεῖσθαι,...τοῦ μηκέτι ἐν τῷ γένει ὑμῶν κατὰ τὸ παλαιὸν ἔθος 
προφήτας γενήσεσθαι Τυπὶ.ἀταἰ.87.5(}1,6.6848); ε0.88.τ(6858); τοῖ. 
Πὶ5 ϑαρίβηῃ οἷς. οὐχ ὡς..«ἐ, τούτων ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ γένους 
τοῦ τῶν ἀνθρώπων 1.88. 4(6850}); τοῦ, [0.4:22 οὐκ ἄτοπόν γε λέγειν μὴ 
μόνον ἀνθρώπους καὶ ἀγγέλους ἐ. εἶναι τῶν νοητῶν τροφῶν, ἀλλὰ καὶ 
τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ" καὶ αὐτὸς γάρ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἐπισκευάζεται 
ἀεὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ μόνου ἀνενδεοῦς..«οὐκς ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἅγιον 

πνεῦμα τρέφεσθαι λέγειν Ογ, .]0.13.34{0.250.18 ; Μ,14.4570}; τεῦ, [ὴ68 
ἐΡΏΟΒΕΙ᾽ οὔτε ἐ. ἐστι κατά γε τὴν ψυχὴν τῶν ἄλλων τινός (Ἰ]οτη, 5». 
6.ο(ρ.467. 32; Μ.9.20 38); : Οὗ δν}} βρίΠ|5 θυμάτων καὶ ΠΉΒΌΗΘΤΕΣ καὶ 
σπονδῶν, ὧν ἐ. γεγόνασι Ταβί, ϑαρβοῖὶ.5.4(Μ.6.5440); 2. 0 5.; 8. 10 
τυαηΐ οὐκ ἐδύναντο δὲ εὐσεβεῖς ἐνταῦθα ἀποτελεσθῆναι, εἰ μὴ ἦσαν οἱ 
ἐ. οἷς ἐπικουρήσουσιν Ποριϊονι.τῷ.23.} ἴθ ΔΗ Ῥαρθ ἈΡΟ]ΙΟΡΘΕΟ 
ἐπενδεῆής ἐστιν 50. ΑΡοΪΪο]; ὅπερ οὐκ ἐνδέχεται θεὸν εἶναι ἐ, Ατιδί, 
ἀροί. τττί(Μ.οὐ. 11160); ; ἈΠ4 δος ἀσίθη ὑπονοεῖν τὸν κύριον ἐνδεᾶ, 
ὅταν λέγῃ, ᾿ἐδόθη μοί ΣΑ1,.37.4. δ(ρ. 5ο.5; Μ.26. 4764); Ῥ. ἀεβοϊεηϊ, 
τοῖ, στη. γέγονεν δὲ [50. φαΠοΥβίοπ οὗ 1,0ΡῸ5] κατὰ μερισμόν, οὐ 
κατὰ ἀποκοπήν' τὸ γὰρ ἀποτμηθὲν τοῦ πρώτου κεχώρισται, τὸ δὲ 
μερισθὲν οἰκονομίας τὴν διαίρεσιν προσλαβὸν οὐκ ἐ. τὸν ὅθεν εἴληπται 
πεποίηκεν Ταἰ.ογαΐ, ς(ρ.ς.26; Μ.6.816.}; οὐ γὰρ ἐ. ὁ θεός, οὐδὲ διὰ 
χρείαν προσελάβετο τὸν υἱὸν εἰς βοήθειαν ΛιΠ μον δ 11:2γ(Μ. 
23.2008) ; 14..34κγν.2.4τ0},26.2330) ; Χριστιανῶν δὲ ἡ πίστις... οὔτε πλέον 
τι τῇ τριάδι προστίθησιν, οὔτε ἐ. πότε ταύτην γεγενῆσθαι λογίζεται 
2διπτιπϑί40Β); α. τμδγεοὶ ἰο πϑο ὅ θεὸς λόγος ἔλαβε...τὸ ἐ, [5ο. σῶμα], 
τὸ θνητόν, κτλ.,.««ὅπως τούτων πάντων αὐτὸ ἐλευθερώσῃ Ἀπαβί.ιἠοά, 
13(Μ.80.22ο0}}). 

Β. ΠοΠΡ., ἐμζεγῖον, γαῖ. δα τηϊββίοῃ ἐνδεέστερον γίνεσθαι πάντων 
ἀνθρώπων Πουτηγ πάη ὅ.το, 

ἔνδεια, ἡ, τῶ; 1. ἴῃ β6ὴ. ; σαιιβθα Ὦν Ἔν] 5ρίτιΕ ΒΕ] τ, Τὶ ΒΟΉ]. 
7.2; τιοῖ εχρεπεπορα ν Πο8Ὲ ψῆο 566 Κ Πϑοββϑι165 οὗ 1Π6 ΠΌΤη 
ἙατΠου, ΓἸθτα. ραϑά.3.7(ρ.26ο. 5 ; Μ1.8, 6124}; γΕ] 161 οἵ ψγαηΐ 8 5ἴθῃ οἱ 
σματιῖν, 1(.5ὲγ.7.12(Ρ.55.18; Μι0. 5084}; τοῦ... ἔνδειαν... δι᾿ ἡμᾶς ὑπο- 
μείναντος 56. (ὨΓΙ51] (ὐπδὶ, ̓ Ἄρῥ.3 .3.19.4} ὁ ; ἐνδείας πληρωτής Ἶβο. σοα] 
1.7 ἀςο; Πίοῃ, ἀτ..η.2.το( .3.6480); 2. ποῖ ἰουα 1η Οοά, τεῖ. 
Οὐ πον ὀξὰ δι᾿ ἔ. ὃ θεὸς ἐνετείλατο ποιεῖν τοὺς πατέρας ὑμῶν, ἢ διὰ 
τὸ σκληροκάρδιον αὐτῶν...; Ταβι.ἀταί.67.8(}1.6,6324); ἡ τῶν πάντων 
αἰτία.. οὐδὲ..«ἐν ἐ, ἐστὶ φωτός ιοπι τηνι 4.3. το400}, 3. τοῦ, 
ποραῖῖνα ομδυδοΐου οἵ ἐν] εἰ εἰσὶ δὲ πονηροΐ τινες, κατὰ ἔ, φρενῶν 
εἰσιν οὗτοι πονηροὶ καὶ οὐ κατὰ γένεσιν ΜΟΊΠ.. Σγρ.8.τό(Ρ.1ο07.12; 
Μ.18.1600); Το. Δ΄, 4.},.4.23(7258}; 4. ἐ5ρ0ρ. Οἱ ἈΠΏΡΟΥ πρὸς τὴν 
τῶν δαιμόνων φυγὴν ἡ ἔ. .«.. οἰκειότατόν ἐστι βοήθημα Ποηἰ6η:. 
9.10. 

ἐνδείκτης, ὁ, 1. ἠδ τὸπο φἤοιυς γον! ἀπόστολος... ἐς τῆς ἀληθείας 
ἄς. Τπορι. ἃ 7ο(ρ.194.1τ1); 2. ἐμ ονριον, ϑγτιο5.ρ.ττϑί1.66.14070}; 10, 
ττοί(ξοολ); ἐδ. τί 516 Α). 

Ἀἐνδεικτιάω, γπαξκὲ α τἠοῖῦ οἵ, ΝΝ1].6Ρ}.2.τοί 70. 2οϑο)᾿ ν. 56. 
Ἐξνδεικτιῶνες, ᾿ΡὮ͵.3.1860, 1.1}. ἴοΥ ἐνδεικτιῶντες, 
Ἐένδεινα, 1.1. ἴογ ἔνδεια, Οὐ. 70.1τ3.7(ρ.2322.: ; Μά.τ4.4008). 
ἔνδειξις, ἡ, 1, ἀξρίαγ, Ἔχθρ. ἔοι. .3}25 το θώνης ἔ., τὸ μὴ 

«δικαίους ποιεῖν (ὮτνΞβ, 
γῃρ5,6.22(Ν. 66. 

μόνον αὐτὸν εἶναι δίκαιον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑτέρους... 
ἤονῃ.7.2 ἔῃ Κοιπ(ο 850); δορὰ οὗ φσοσάμη!]!, 
13568); πϑῆοθ 2, ῥγοοΐ, (Ἰδιη, ἐγ, Δ(ρ.τό.το ; Δ1.0.4280) ; νοΐ, ΟΠ γβε 
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- λόγου διπλῆ τις. 

ἐνδιάθετος 

τηΐσα 69 πρὸς ἔ, τῆς ἀνθρωπότητος καὶ φανέρωσιν τῆς θεότητος ΟΥ̓, ἔγ. 
53 1ῃ 70.(ρΡ.527.17}; 3. αερδαΐίου, τοῖ, ΟΒτιδε ᾧ ἔ, καὶ ἔρις πρὸς 
ἀνθρώπους οὐδέποτε οὐδεμία )χάγτω. Τγ1η.3.17(Ν4.49.8708). 

ἑνδεκαχῶς, 17: εἰδυθη τῦαγνο, 0.1). ταϊοεὶ. 37(}1.0.4.605Ὰ}. 
ἐνδελεχέω, 1. εὐπέηιμο, μογϑῖδί (1), ο. ἀαϊ., 1 σα κιτ; Ματς. τ. 

ὀῤιι5ε.2.τοό(Μ.6 5. 0614}; 1πυιῖταί.υ. ἐμίγνελι. 34(Ν1..86.23130)}; 2. δ ἐ0ῊΉ- 
σἰαμίίν ῥγοβοηὶ, ἘΡΏΥ.2. 10 4Ἑ; διάβολος... «τοῖς μὲν γὰρ διὰ τῆς 
ἀπογνώσεως ἐ. ΤΑΤΗ υνδγηεὶ, 85 (}1. 28,1 540Ὰ). 

ἐνδελεχίζω, 1. ῥεγεεύδνε, ῥογϑιδὶ 10, (οὶ. Αρρ.2.30.0; 10.,2.36.1; 
Τντιλονι, ἀτυ.τ4(5".4138);2. δὲ εομδίαπεῖν ῥγόϑεέηὶ, Οσμοί ΑΙ ρῥ.2ιποῖ; 
Ἀπί θη, μου. τ]Ί(Μ 80, 1481) ; εὖ. τα(14848). 

ἔνδεσις, ἡ, ῥἐι την ἰὸ, πη ἸΏ πρεσβυτέρα ἡ ψυχὴ τοῦ ἡλίου 
τῆς ἐ. αὐτοῦ τῆς εἰς τὸ σῶμα Οτ, ῥγίηε.τ.7.4(ρ.091.5; Μ.11.1744}; 
ΟὨΒτιϑίο!. τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰς σάρκα ἔ, Τ.πι5,εἰ.6.το.δ(Ρ.481.2; Μ.22. 

7738). 
ἔνδεσμος, ὁ, Ε-. ἴῃ Δτομίςοοίυγο, δομάζηρ, ον Ἰλοριό: το, Οὐ. 70.το. 

4ο(24; Ρ.218.5; Μ.ιχ4.28ς0 ν.}.); γτιάρας, 26(2. 5400); ἜΠατιφη.34 15 
Κερ.(τ.460}; 2. ορ, ἘΡΉτ.τ.)40. 

ἐνδημ-ἐω, 1. γερο 1η, εἰαν αἱ, 1 Οανροα(ρ.11.4)}; 8ὅ0Ζ.ἢ.6.3.3.2 
(Μ.6η.1το370); 2. κίων ἴῃ, αἱ βονιδ, ατιΝαχ. "ρ. 20(Ν. 37.50Ὰ}; 3. ἐΐνέ 
το, τεῖ, φύοτι.:8 οὗ ἐκδημοῦντες ἐκ τοῦ σώματος...“-οὔσιν.. «τῷ 

κυρίῳ Οτωπανίὶ 4{(ρ.5.24; Νττ. ἘΠΕῚ ΓΒ γν5. λον. 2.0 ΤῈ Ἰμῖνι. (ι. 
7870); Το... λοννδιτοί Μ.οθ.γ7100); 4. οἵ (Ἡγιβέ; ἃ. ἐν, ἀποϑἑ ἡ 
δασίῃ, Δία;». 05.4.3; ὅτε ἐνεδήμει τῷ τῶν Ἐαῖς Ὡ58 γένει ἸΡΙΡΕ. 
ἤαεγ.27.6(ρ.311.3; Μ.41.3730}; αὖ. οὐκ ἄρα ἄνευ σαρκὸς ἐνεδήμησεν ὁ 
μονογενής 1,42.ττίρ.150.24; 76:0); ““ὧν σαρκὶ ἐν ἀληθείᾳ 1.77.3 
(ρ. 447.35; Μ, 42. 6030); ; Ὁ. τμάποεἰ φασὶν [5ς, ΤΣ ὈΙΟὨ1Γ65].. ἐνδημήσαντα 
δὲ τὸν Χριστὸν ἐν τῷ ἐῶ" [4 “πας. 3ο(ρ.236.1τ5; Μ.42.8570) Ξξ 10.Ὁ 
Παθγ. ο(Μ.04.606.Ὰ); 5. Ἰηναΐε, ΤΉΡΗΝΪ. σαε. νον. 4{0.224.6 ΜΟττ. 
9324); 6. ὁ μαῦε τη μιϊμά, δε ἀϊεροσεά ἰο “Ῥωμαῖοι τέως πρὸς τὸ 
συνοΐσειν μὴ ἐνδημήσαντες τὸ. Ξ(ρ.225.3τ; 9338). 

ἐνδημία, ἡ, 50) ΥΉΗΡ, ῥγέδεμεε, 1. ἴῃ σει., ΡΆ]]υ. (ληγς. το 
(ρ.120.3; Δ1.47.6}}; ἈΠ μορ, 2(Μ.)ο.τορῦο); οἵ ΒΜῪ μὰ θάνε οὐ θά- 
νατον..«σοῦ μετάστασιν λέξομαι, ἀλλὰ. ..ἐ, Το... ποιη.8. τοί Μ.96.γ7160) ; 
2. οἵ (δ τῖβὲ ᾿ποασζηβίβ οἷ βαυῖῃ, πϑοδϑϑιίαιθα ὃν τηϑη᾿5 51η, Πα γ. 
ΕΙΘΥϑοΪ. ἰς.52:-8(Μ.18,13578}; ἡ ἔνσαρκος ἐς. ΑἸ ΚΒ 5ς.εοηΡη.( 1.2]. 
5880); ΕΡΙΡἢ ἤαον.5τ. 2 (ρ.29ς.13; οἰκονομίας Μ.41.09338); ἐ. τῆς 
ἐνσάρκου παρουσίας 1.17.24{(ρ.437.9; Μ.42.0708); ἡ σωματωδῶς...ἐ. 
7οδ.εαγμροηξ. τ](ρ.217; Μ.96.8370); αὐϑ., ἠηεαγμαϊοη, ἘΡΙΡΉ. 
λαεγ.42.ο(Ρ.τος.21; Μ.41.γ7ο80); 1.42.τι{ρ.156.ς; 4; ὙΠᾶχ. 
ΕΑ ΓΒ ργαερ(ρ. 102,17; Μίοτ.14034.); 3. ργέξέμεε, αὐυεμὶ, οἵ Ἡ, 
(μοβὲ πυρὸς δὲ γλῶσσαι, πνεύματος ἐ. ΟΥ.ΝᾺΖ,εαγη]1.1.2.34.241τ(Μ..57. 
ο63): ἀναμένοντες τὴν ἐ, τοῦ πνεύματος δον. Δητ,γ 5. (ρΡ.8ςόντο; Μ.46. 
652). 

ἐνδιαβάλλω, 1. εαἰμηιηταίο, ἀείγαεί, ἔγοῃ πα 67,4.20.τ2(Μ.7.10420}; 
Ἰδμ5.Ὺ.6.6.10.2(διαβάλλειν ἈΜ],20,κόι) : απ. ον. ΠΣ. Δ7(1.370Ε; 
Μ|,30,1ο10}); 2. ἀεγτάδ, τὸ βϑεπβα οἱ εαςὶ ἀομδὶ ΟΉ ἐκεῖνο ἐ, ὡς οὐδὲ 
γεγονός [Ἐτγγϑ3.ἠοτ.63.1 τη 70.(8,3718); σἔνσα!, [ο.χττ3δ(ρ.311.15); 
νυ ς. δς: 3(Ν1.60.14330}; 70... 2.24(Δ1. δ. τοῦς); 3. γεῤγολεμᾷ, 
Μαυσ. ΔρΡ. ΓΙ ἴοι εί.2(}..3.,7420). 

ἐνδιάγ-ω, ῥαςς οἠεὶς ἐΐξε, σοηημε 1 τῷ θεῷ... 
ΠΕ] 85]. ἀὔοντας κελεύει [πι5τ,41α|.74.3(Μ|,6,640}}), 

Ἐξνδιαδοχή, ἡ, ἐεεεοοίοη, Ατθ ἢ ρος Μ. τοῦ. 804). 
ἐνδιάθετος, Δ. ἐηόγηαὶ, ΤΡ: αΉΘΗΙ; ἃ. ἐς λόγος ἐρηημαΉ ηΐ ΚδαΞΟΉ, 

ΟΡΡ. υτίογξα 5ΡθΈςἢ (προφορικὸς λόγος), οὗ, ἐμῃροςοῖθτίς ἐδὶ ἀμίρηι ἰοσο 
ῥταέδεμίε ΘΊΡΕΗ ε556...51 απΐθηι φηίαϊπείοη ἰνοροη αϊχογίηϊ!, ἐμάία- 
ἐδείος εὐῖξ εἰ δῖρε; εἰ πεβηοηιίηιες ἐοἰυσίμν αὐ ἐπ ταίξείο Γορο, ἴτε, 
ἐαεγ.3.1τ2.5(}1.7.740Ὰ}; λόγῳ τῷ ἐν ἡμῖν, εἴτε ἐ, εἴτε καὶ προφορικῷ... 

οὐκ ἔστιν ἐφικτὸς...ὁ θεός Οτι( οἱἰς. 6. δκίρ.τχειτο; Μ.11.12074}; τοῦ 
«ἔννοια. ὁ μὲν..«ὁ διὰ τῆς φωνῆς προφερόμενος...ὁ δέ 

τίς ἐστιν ὁ ἐ., ἐνυπάρχων ἡμῶν ταῖς καρδίαις" ὁ ἐννοηματικὸς Βδ88. 

ῥομι.τό,3(2.τ368; Μ.31.4774}; ἐ. λόγος τὸ κίνημα τῆς ψυχῆς τὰ ἐν τῷ 

διαλογιστεικῷ γινόμενον ἄνευ τινὸς ἐκφωνήσεως...«ὦ δὲ προφορικὸς 
λόγος ἐν τῇ φωνῇ. ..τὴν ἐνέργειαν ἔχει Νεισβ, ας ον. τ 4] .4ο.6684) ; 

ἔογ [ἢξο]. ἀρριοδτίοη ν. λόγος ; 2. Ἰμτοαγά, οὗ ὈΓΆΨΟΥ τὴν ἐ. ὁμιλίαν ὃ 
θεὸς ἀδιαλείπτως ἐπαίει (ἸΟΥῊ.517.7.7(0.20.17; δ΄.0.4568}; οἵ αἰνίπο 
[ανν π᾿ ἴδε 5οι}, Ν]] ῤ}.1.2Ξοδί}.γ0. τόσο); Μασο Ἰὑτιορημδε. 4(}1.65. 
τοτόΒ); 3. τηργαῖμεί, ἀεεῤ-πεαϊειί, ΟἹ αΠοοιίοι οἴο. τῇ. «τῶν τέκνων 
πρὸς τὸν πατέρα ἐ. τιμῇ Πονη.Οἴρνι.4.10; φιλαδελφία ἐ. Βαβ.γερ.γ.242 
(2.4οδκ ; Μ.31.11440); ἡ ἀγάπη, ἡ πρὸς τὸ καταθύμιον ἐ. σχέσις ἅτ. 
Νγβ5. σμἼ,.Εἱ γὸ5.(Μ.46.030) ; [αὐ βσηλ.2 ἡη Οαπὶ. (1,44.8000); Ομ τγ5. 
}αη. Βαγί,,(2.6878)}; ὙΠατΜορϑ. ἤγυεῖν.(ρ.5330.17; Μ.66.τοο 40) ; 
μὲν πρόθυμον τὸ περὶ τὴν νύμφην καὶ τὸ ἐ, ἐπιδεικνύμεναι αἱ νεάνιδες 
Ῥγοςαηί,8:8(}}1.87.1745}}. 

Β. εὐυεμαηπίε, Ἠθποθ, οὗ βορίατο, εαπομίεαί ποίαις γραφαῖς 
πείθομαι Αἄδιὰἰταἰ. τ τοί ῃ.212.27; Μ. τι. 

ἄδοντας [5ς. 

, ᾿" Γ 
“πάσαις Τὰις ε, 

᾿ 

πείθῃ δῶν 



ἐνδιάθηκος 
τβ: 70); τὰ ἐ, βιβλία Βαβ.αφεεὶ, ἀϊδε.τ(2.2120; Μ.31.6498); κατὰ τὰς 
ῥητὰς γραφὰς καὶ ἐ. ἘρΙρΒιλαθν.55.2(ρ.326.1; Μ.41.0734)}; ῬΑΊ]υ, 
ΟἾνγ5.7(0.39.20; Μ.47.24); 0.1). (ο.4.τ(Μ,94.τιϑοΑ). 

ἐνδιάθηκος, εὐὐεμαπίαί, Ὠδηος. οὗ βουρίασες εαπομίεαί τὰς ἐ. 
βίβλους, ὡς 'Εβραῖοι παραδιδόασιν, δύο καὶ εἴκοσι ΟΥΔΡ. Επι5.}.6. 
6.25. τ(Ν1.20.5808); 1(.0γ.14{(0.222.4; Μ.ττ,4616) οἷς. 5. ἀντιλέγω; 
2ΡΕΙΙ. τοραταάεά Ὁ. πηαην 85 ποῖ ἐ., Επ5.}.6.3.3.1(}4.20.2174). 

ἐνδιαθρύπτομαι, γίνε σπέδείξ αἷγς, ΟτιΝ γβ5. Εμπιίτᾷ ρ.25.20; Μ, 

45.2538)}} 1δ.{0.53.25; 2810). 
ἐνδιαιτάομαι, ἰΐνε, ἀτο6}} ἐη:, γλεῖ, τῷ θεῷ. ..ἐ. δεῖ τὸ ἅγιον πνεῦμα 

Τλοτ. Α1αρ. ΑἸ ἀδεν.δ(ρ.22.1ο; Μ.25.4644)}; οἵ οα ᾿λάνϑ! Πηρ 
πῖθα, (ῆχυβῥαπηαγί.3.3(5.716}); ΝῚ] Μαρη.24(Μ.70.Ἰοοοῦ). 

ἐνδιαίτημα, τό, ΑΔ. ἐπε Πηρ- ῥίασε; 1. οἵ Πδανθὴ 85 ἀγγέλων ἐ, 
Οντ. Ἡ.οαἰσεῖι.3.5; Ογτ Βς,64:2(Μ.69.ττ28.); 1ἅ.Ος.ττο(3.1425)}; οὗ 
Οἰιδι, 4, Ρμ εν (ρ.51.1ο; 55.1658); οἵ Ῥϑυβαϊβα 85 τὸ ἀρχαῖον ἐ. 
Απαβιληῖ.εν!.3.3(81.89.12808); 2. τηςῖ., οὗ ραγίβ οἵ ον 85 
ἀνε! πρ-Ρίδοε ; 8. οὗ δου 165. ἐς γὰρ ὥσπερ τοῦ ἐν ἡμῖν λογικοῦ, 
καρδία καὶ σπλάγχνα Ὀντιαογ.ττίτ.4832}}; νοῦ γὰρ ἐ. κεφαλή 1.15 
(ς468}; ἐδ.τ6(ς88}; Ὁ. οὗ Ξριτῖτ0.8} 1εἴξ τοῖς περὶ θεοῦ λόγοις...ἐ, διδοὺς 
τὴν καρδίαν 16.14{π008) ; ἐ, ... αὐτῷ [50. Χριστῷ! φίλον τῶν ἁγίων 
νοῦς 1ἃ.1ς.2.1(2,2024}; 8. οὗ ΒΜΚ τοῦ θεοῦ ἐ, ἘΜοῖῃ ϑδγνηνοὶ ἄπη.το 
(Μ4.18,3738). ῖ 

Β. πιράϊς,, γεσίμιοη, Β85.36].0ν.20. τί }1,8ς.3334}). 
ἐνδιαμένω, εοπίΐημεα ἴη, ο. ἀδί., ΗΠ οηι ἰδῆ. 18,21, 
ἐνδιάστροφος, ῥεγυογίοά, ῥεγυεγδε; 1. τι βεπ., ΟἿΟΝ γ55.}17.22 

(0.3222.1τ8; Μ.46.4040); 2. οἵ Πετοβίθϑ ἐ, ... ἑτεροδοξία Ασδο, 865. 7». 
Μανεοὶ ἂρ. ἘΡΙρΡμ. λαον.,2.8(ρ.263.3; Μ.42.3038); Βαβ.λέχ.5.7(1.476; 
Μ.29.1128); ΕρΙρἢ.ἠαον.73.τ(ρ.268.7; Μ.42.4014}} ΤΟΙΝῚ ΟΡ ἐῤ.(Μ, 
οδ.14204Ὰ}; Δη ΟΠΕΥ σοηΐτατν ορἰπίοῃβ, Ὁ γγβ. μον 4.1 ἦρι Τ νι, 
(11.688); οἵ Βογδίίοβ οὐ τὴν ψυχὴν ἐ. Βα5. Ἐππ.τ.4{1.2130; Μ.29. 
5138); ἰά, δ ρίγιόξ( 540; Μ.32.188.); ἰ4.6ῤ.2ο3.98Α ; Μ.32.2858)}; 
3. γρογα}ν, ϑονοσαρ. αὶ, ,“4π.τ6: τ8(0.272.2); πϑαϊ. ἃ5 βιθβῖ., Β85. 
γερ. [μ5.2](2.371Ὁ; Μ.31.0888}; τ Νι γϑβϑιάσηι, 2 τὰ Ἐπεὶ. (Δ1.44.6400). 

Ἐξνδιαστρόφως, ῥεγυεγσεῖν ; τεῦ. Πετεῖ, ἀἸββθηβίοηβ, (Ὀηβίρ. 5. 
ἄν εντο. π.2τ(Μ.20.8880); Ποιεῖ. δχερεβῖβ, Πιάγτῃ, Γγῖη.2.8(Μ.30. 
δοδο) ; ΕΡΙΡΒ.ἀαεν.42.ττ(ρ.182.2; διαστρόφως Μ.41.8124} ; ΤΠ ΓΆΠΥ ἐ, 
ἔχειν πρὸς μειράκιον ἘΡὮΤ.1.278.. 

Ἐἐνδιασφίγγω, ῥϊπά...ἰο ὁ θεὸς πάντα. . ἀλλήλοις καὶ ἑαυτῷ ἐ, Μᾶχ, 
τ δι τ Μιοτ.6640). : 

Ἐἐνδιάτακτος, Πτπγρ.., ῥγεδεγίδοί, γερμίαν τὸ ἐ. κάθισμα Ἀπάτ.Υ, 
ἐαμ. ΒΜΨ' Ξ000}.(Μ.07.13200). 

ἐνδιατάσσω, ρίαεε τυτίῤίη,, ΟἸΘηλ. οἐγ.4.25(0.320.4; Μ.8.13724). 
᾿ βένδιατελέω, εοηίηη τη, α, ἀδι., Π ον. Ἰοὴ.3.21. 
Ἐἐνγδιατριβή, ἡ, 5.ν.1., ἰδίαν, Οὐ. }ο.τοιτοί4; Ρ.190.18; Μ.14, 

3400). : 
Ἐἐνδιάτριψις, ἡ, οὐεμραίίοι τοτίλ, τος... ν.23: 31(Μ,87.1457}). 
Ἐξνδιαχέω, ἀἰμδε. ἴῃ, ὁ. αἀαῖ., ΤΟΥ Νν85..4γ,εἰ δα. τ2(Μ.45. 

1207). 
ἐνδιδύσκ-ω, Α. ῥμέ ομ; 1. ἴῃ. ρϑη., «4. Το ἃ χα(ρ.126.20); Δ. 

Ρενρ.ζο(ῃ.91.14); ΟἸειη. ῥαφά,3.ττ(ρ.271.20; Μ.8.6378Β); ἥρ. ἐ. τὴν 
καλάμην ἀμιάντῳ ΑἸἢ.ἦηε.44.1(Μ.25.1768); 2. τιεῖ., Ηδττη. 5 η.0.12. 
5: ἴῃ ῬΔΥΘΡΉταβε οἵ τοτ.15:53, Επ5.4,6.4.13(0.173.11; Μ.22.2880) ; 
οἷ..«πὐόμενοι τὸν καινὸν ἄνθρωπον ΛΊΠ ταί, Τγίη, 5. τ6(Ν,28,12280); 
ΑπτιΜοπ λον. )4(Μ.8ρ.τό408) ; 3. [ἢεο]. λόγος...ἐ, τὴν. «σάρκα ΑΠ. 
“ν.2.650}1.,26.285Α}; 1Ὁ.3.32(302.). 

Β. εἰοίήε, ς. δα. Ῥ615., (Πύνβιλοηι τα, 4 τη Π εὐ. (12.ττο8); Τάτ, 
διά. ερ}.2. 7 (Δ|.09.1296 4). 

Ἐἐγδικαστήριος, ἰακίηρ ῥρίαξε ἴῃ ἐοτσὶ; οἵ Ἰεραὶ Ῥγόοθββθβ, μας, 
αεἰ (00 2.1τ.τ}0Ὁ.55.40; Η,2.564Ἀ). 

ἐνδινέω, γευοίυε, ΟΥ̓ Ν γ85,}αἱ.(Μ.45.1490).- 
Ἐἐνδιοδεύω, Ἴογηεν, ἱγαύεγεο, ΟΥΝ γϑβ λοι τη Ἐς. (3.44. 

6250); Ἰά υ,Ογ. ΤἼαιη. (Μ.46.0334}; τηοῦ., 14. ἢεχ.τ4(}1.44.114}; οἵ 
Οοΐ τῇ φύσει ἐ, 14..ἀον.2 τ. (πὶ. (Ν.44.8050). 

πέἔνδιψος, αῤίο ἰο ἰπῖγεὶ τὸ σῶμα κυρίου...ἔ, Απαδειιποά, τοί Μ.80. 
τ60})}; πεῖ. 45 βιιθβῖ,, 1δ.13(220}). 

ἐνδομυχ-ἐω, ἰμγὰ, [τε πιάάεη; τηρῖ.; 1. οὗ νγῖοιβ αἰ ΘΡΟΒ  [ΟΏΒ, 
ἘρΡ ρη.αηε.γαί(ρ.94.2; Μ.43.156}};:; νη θ5. 2 5ΟΡΊΜ. (ρ.153.2; Μιδὅ, 
τ2800) ; ““οὔσαν διάθεσιν ΤΝΊ]παγν.6(}1.79.6728}; ΡΆΠΟΧ.ερ.25(ρ.176); 
2. ς5ρ. οὗ 811 Κἰπά5. οἵ ἐν}; ἀθτποιβ ἴῃ 5ο0]5, ἤορεἴφηι.ο; 1.0. 
12: 5η ἴῃ ρεῆ., ἢ!ρρ.ἤαον.9.ττ(ρ.246,8; Μ.16.33708); Οτ κελοί ἦη 1. 
9: 42(Μ.17.348.); Μας Αδρεἶσυ.τ3(Μ.34.9018); Ν1]. 9 }}.2.2ο0(Μ.70. 
4528}; ΞΡΘΟΙΆΙ νοοβ: ὕγαῖῃ, 7ο.}), Β..7.4(Μ οὐ. 885Α); ἐνν, Σύ δεβ, 
ΝΖ. ἀταὶ.5τ(01.38.803); τοῦς Ὀε]1οἴ5, ρᾶρϑαῃ, Ποριἴρμιτοιτό:; 
Πετοί., Βπ5, ͵αγεεῖ .2.τ(ρ.31.25; Μ.24.7768) ; τεῖ, ραρϑὴ ρος ὁ τῇδε 
[86. ἐπ [Θ1ΏΡ]6} ἐ. οὐ δαέμων..-πλάνος δέ τις ψυχῶν Ἰάν.(΄,3.Ξό(ρ.1ο4. 
4 Μ.20.11218); ἰπβαμιίν, (Πγγβ.ἠοη1.30. 5 1 2 ον (το. 6484); 3. πεθέ, 

468 
4 ἤ ἐνδότερος 

ΡῖορΡΙ. 85 βυθβῖ,, οἵ Ππ655, Ου Ν᾽ γ55.07,.ἐαἰ δεῖ, 20(0.1ο8.12; Μ.45.76Ὰ); 
οἵ 86η5ε οἵ βοτρίαυτε, νυ. 7σ.12: τ(4.11188)}. 

ἐνδόμυχος, ἐγηεγίογ, ῥείην τοὐπὲη α μουβο, Νόηη. ραν. [ο.11τ:20(Ν. 
43.8410); 1δ.20: 24(0120Ὶ; ἢδ. τὸ τῆς ψυχῆς ἐ. ἄλγος ἴθπι5.0..4.6π(ρ.1τ44. 
20; Μ.20.12200)}; ἐ, .-. πέστις ΝΟΠΠ. ραν. 70.12: 42(8518). 

ἔνδον, 1. τοΐίξίη; ἃ. ταορῖ,ς τεῖ, βρισίτυδὶ ΠΠπ τὸ φίλτρον ἔ. ἐστὶν ἐν 
τῷ ἀνθρώπῳ ὈἸοπι.ῥαεά.τ.3(ρ.04.15; Μ.8.2578); 1Δ, ῥγοι,6(Ρ.52.15; Μ. 
8.1738}); οὗ ἱπάνψε!Πηρ οἵ Οἢχιβε, Ουνοηι. 5.6 πὶ [ἐγ.(ρ.36.22; Μ.13, 
2040); οὗ 5ίπέι ᾿πουρδῖ5, ἐδ. 1.1.4(ρ.13.8; 2720); Γι, ΑἸΠ, ζπι.30 
(Μ.2:. δος); ὁ ἔ, ἄνθρωπος τα τράβοι, (Ἰθηη. ῥαειὶ. 3, 1τ(Ρ.226.5 ; 5564}; 
τα ΘΡΙΠΤΌΒΠΥ ἃ5. ΟρΡ. τηϑίθ αν πιϊπθα πιὰπ, Ἡδρειη, Ἄγε. 5 
(ρ.6.1; Μ.το.143320); Β. τῃςοὶ. ; οἵ Λγοσᾷ ἔ. μένων ἐν ἡσυχάζοντι τῷ 
πατρί 105. Μαγεθῖ!. τ. τίρ. 4.15; Μ.24.7118}; 1δ.2.τ(ρ.31.32; 777} 1. 
δυμεχιοίριοτ.τ4; Μ.24.8848); Μάρκελλος... «ἀθετεῖ μὲν τὸν υἱόν, λόγον 
δέ φησιν ἔ. εἶναι ἐν αὐτῷ ἰδ.3.3(ρ.157.4:; Τοο1Β), ν, 5. λόγος; οὗ 
ἀϊνῖπα Πα πδίιοι μένει τε ἔ. ἑαυτῆς ἀραρότως Ἰῖοη. Ατι κι λια 2(Μ, 
3.1218); 2. τὰ ἔνδον ΟΥ̓ τἄνδον; ἃ. τυὐαὶ αγὸ ἵμδίάε (πε ποῖεδο, Ἰθπθς 
Ῥοξαᾳοδδίοηδ, ὈΠτγβ5.ἤονη.13.4 ἴη 20 ον.(το.5360); Ὁ. ἡπίεγίον ἐμτηρΣ, οἵ 
πιοταὶ |πἴ6ὲ, Οὐ εἰς.8.75(Ρ.292.10; Μ.11.16200); 6. ἐϑοίεγίς ἰδπηροι 
ΟΠ τιβείδη τηγϑίογίεβ, ΟἸείη, ῥγοί τ(ρ.10.17; Μ.8.684); 3.. ΟΠ. ἐν- 
δοτέρω τοῦ το ΐη, εἰοσον ἴο; 8. τηϑῖ. ἐ. τῆς ἀληθείας ΠΙρ} ἐαεν, 
4.4,(ρ,6ς.8; Μ.τ6.31ο68Β); ἋἸεπι φι,5,2)(0.τ78,16; Μ.0.6338); "μογδ 
ἀφοῤὶν ἐ. ... καταδῦναι (Πγτγ5.ἤοη1.13.2 ἵπ ΤΟΥ (τ6.111Χλ}; {δι 1.6 
(τόγο) ; 14 ,εονητ ῖη Οαϊ.3: 8(1το.ο40) ; Ὁ. οὗ εἴτις, τϑὐἀτη, ἌαΤίσναὶ. 
341τ(ρ.32.2; Μι6,8698) ; 4. ἐνδοτάτω φιέϊο τοϊ πίη, ταεῖ, τῆς διανοίας ἐ. 
(οποίαρ.Εα5.υ.(),2.29(ρ.53.2ο; Μ.20.τοοϑᾺ), 

ἐνδοξάϊζ-ομαι, δέ ρἰογίβεά, ποπομγεα ; Ἑ. ἴῃ ροπ., Τ᾿ δ γηπι δος; Ὁ70. 
Π.8.}.6(}1. ον φοφο); 2. οὗ ὅοῃ ὁ..-μονογενὴς λόγος..«πρωτείοις μὲν 
τῆς τῶν ὅλων ἀρχῆς δευτερείοις δὲ τῆς πατρικῆς βασιλείας ““όμενος 
Ἐπι5... τ(ρ.τοϑ.27; Μ.20.13244)}; Βὰϊ τὸν υἱὸν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
πατρὸς ““εσθαι ΟτΝ υ85. ΕμΉ.τοίρ.247.18; Μ.4.5.8524}; [(.λ7αεθ4.32 

(Μ.45.13208). 
ἔνδοξος, σίονίομς, τοονονζμϊ; 1. οἵ ἀϊνίπε τῆ ϊηρ8, 6.6. (οα 

παπιθ, Πεχιηυΐς,3.3.5; 18.4.1.3; σοπηπδπατηοηῖθ, τἀ παηά.12.4.4} 
ἰά δέφν.σχα; ΜΗ], στ ]δηιοα; Ἡθυτη.υἱρ.1.3.4; Ὀεπδῆτβ, (οηβῖρ. 
Ὁε].ΟνΖ.}..6.2.7.38(Μ.8ς.1241Ὰ}; 2. οἵ Ομ σίβι 5 βεοοπά βανθηΐ Ὁρρ. 
βτϑῖ, [αβι 41α].56.τ(Μ.6.ς 534}; δύο παρουσίαι τοῦ Χριστοῦ..«μία μὲν 
ἐν ἡ παθητός...ἡ δὲ ἑτέρα, ἐν ἡ καὶ ἔ, ... ἐλεύσεται 10.40.2(5844}; Π)᾽οη. 
ΑἸΑαΡ. Ετι5.}..6.}.24.5(2}.20.6030)};, ΔΙ ζῆ. 6. 2(}}.25.1906Ὰ)};} πὰ 
Τυδηβῆσυταίίοη ἔδειξεν ἡμῖν τὴν ἔ, μορφήν Οτ(( εἰς.6.08(Ρ.148.20; Μ. 
ττιτ4οχο); ἐΡ.6.77(0.146.23; 14130); 3. οἵὗἨ δΔηρθ]85, ΠΟΙ, 51 η1.7.}} 
4. οἱ Ὀμχιβείδηβ, Ηθυπλ βίη. 8.10.1 4]. ; Βαγη.1.2; 65Ρ. βα]πῖ5, ΡοΪγο, 
42.3.2, οεἴς,; 5. οὗ νίτίπμεβ, Μεῖῃισγηροατίρ.7.9: Μ.18.36}8) εἴς.; 
6. τοῦ, Ἔὀχίοσηδὶ ἀρρραταποο ἀνήρ τις ἔ, ὄψει Ἠδγτη,θῖς. τ; 7. ΘΠ. 
ΟΙΏΌΥ, 85 βαβῖ,, μισίίονς οὗ ἐοη} ἐείμγ  ΟρΡ. γαῖ, (] ειπι, ἐγ,7.16 (0.71. 
τ; Μ.9.540Ὰ}; 1δ.8.3(0.84.4 ; 5688). 

ἐνδόξως, 1. ρἱογίοιεῖν, τιαρηϊβεοηιίν, ΒαΡη.τθ.8; (Ἰεπι. σίνος 
(ρ.257.1ττ; Μ.8.12334); Μεῖῃ ἐγηρ.Βιχζριτττ τς; Μ.18.1730); οἵ 
οοΙθογαΐίοη οὐ Ἑδϑβίθγ, ἰᾳ,γ65.2.2τ(ρ.376.3; Μ.1δ. 316Ὰ}; Εδιι5..}...7.2 
(ρ.335.13; Μ.22. 548Α4} εἴς. ; τεῦ. ΟΠ τιβ 5 βεοοπα δάνεπί, Γτγβεδαρῤί.2 
(2.360) εἶξ. 5. ἐπιφάνεια ; 2. τοπδρτεμομεῖν, Βαγη.12.6; 3. ἐ. ἔχω δὼ 
γιαγυείίοις, ΠΟ ΥΤ. 5ῖη:.5. 5.4. 

ἐνδόσιμος, 1. πειῖῖ. ἃ5. 5 βιί., εἰρπαὶί, Ποποα δἰαγηρ ῥυῖηὶ, 
δερίπηίηρ, 6.6. οἵ τεαοβίηρ, ΟἸοιη, φιά, 5. 6(ρ.164.10; Ν',9.612Ὰ}); Βᾶ5. 
δρίγ.2ο (3.170; Μ.32.1048); Οτ Νν95.7αἱ (Μ1.4.5.1404); διδόντος τὸ ἐ, 
τῇ παρὰ θεοῦ ἀφέσει Ψὶεῖ. Με.ττιδίρ.306.9); Ατοίῃ, ρος τ Μιχοό. 
5124); 2. γίσίάϊηρ; ἴο Ἐπιοτ] Ή8, ΟἸετα. 5 :γ.7.7(0.34.1τ0; Μ.9. 465 Α}; 
(ποςῖ. πατήρ...ἐ. ἑαυτὸν παρασχών ἰάἐχε. Τ πάοί, χο(ρ.ττό.28; Μ..), 
6730) ; παι, 85 δι θϑῖ., ΝΊςορΗ Ὀτυ ϑγηι 44(Μ.86.30258); φεμ ϊθηδ55, 
Οκ.ΝαΖ.ον.τό,4(Μ1.3ς Ο40Α}; 3. πρατζ, 5 βι υβε,; 8. ῥεγτηΐδδίοη, ὙΠάτ, 

Ἡξτδο] αρ,εαί, 4ε.8:32(ρΡ.145.6); τ. ΑἸτιεχονε(ρ.220.18; Μ.88.18848); 
ΝΊΓΟΡΒ τὔτυ, γε. τ380}1.86.31130)}; Ὁ. ἐπίεγυαὶ, γορτίο, Ἰλναρτ ἢ. ε. 
2.18(Ρ.8ο.4); 1δ.(ρ.8ς.7; Μ.86.2576.}; 4. φηργαγιεά τὸ εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἐς ἐστι, ὅ.. «λόγος Τιδοηί, ΗΛ δεί. ,τ4(Μ.86.1726). 

ἔνδοσις, ἡ, 1. ἠπραγίηρ; ταδΐοη., οὐ ηρμῖδα τηπρατγίεά, ϑντιο5. 
ῥγουϊά, οίρ.8τ.1; Μ.66.χ2288); 2. ἱπίεγυαὶ οἵ τἴπηθ, ΟΟΠαΙς εῳη.30; 
Ολνομ Βαςξεβ. Ὁ. οο( .02.75324}. 

πἐνδοτέον, ο:6 ημέδὶ ερηεδάρ, ΓἸδτη. ῥαεά.2.το(Ρ.3221.13; Μ.8. 5254) 
ἐνδότερος, ἡηηπε} ἐ, οἴκῳ Πονμ.Ἴθηι.2.26: ΟἾτγβ5.}ονη.14.4 ἴῃ Δ1|. 

(γ.183Ε}; 1 λον. 8.4 ἐη Ἐρἐν(ατ. πο) ; [0.Μοβοιῥγαι 78(Μ.87.20330); 
πιοῖ. ἡ λαμπὰς τοῦ ἐ. ἀνθρώπου 70.Ὑ}655.ἀονηι, Β.} 1} 2.δ(ρ.418.31); 
Οποβῖ.; οἵ ᾿βριτὰ8] θοαν᾽, ΕΡΙρμυλαον.31.1(0.307.20; Μ.41.4880); 
το ον ΚαΡΉ]αν, Ἰθῖοη. Ατ.6.8,.1(}1..3.1ο80Ὰ}; ΒΡ 6Υ]., τη νϑῖ., 11η67- 
9051 φωτισμὸν τοῦ ἐ. ἀνθρώπου [Ὰ]}.0.Πγρ.(ρ.102}; πιοϑὶ ἐηξένπαίε, 
ἐκ τῶν ἐ. καὶ μακαρίων διατριβῶν Οτ,Ξοἰοὶ ἴῃ (απ. 1ττῦ (1.17. 2840}: 
τὰ...ἐ, τῶν θεοειδῶν ἀγαλμάτων Τ]οη. Ατ..Ρ.9.1(Μ.3.11084}; πδαϊ. 



ἐνδότης 

Ῥίαγ,, ἐρριθγποσί ῥαγίβ, ταθῖ., οὐ βοὰ], Ομγυβ. λον. 17.2 ἐπ ΜΙ(. 
2248); 14.Ποτη.7.1 τῇ Π6Ρ.(12.71). ᾿ 

Ἐἐνδότης, ἡ, ἐπισαγάριες οὐδὲ... πώποτε τῆς οἰκείας ἑνικῆς ἐ, 
ἀπολείπεται [30. ἡ τοῦ πατρὸς φωτοδοσία) Πιοη.Ατνε, Ὺ.1.2(Μ.3.1218, 
ν.1. ἐνότητος) ; τῆς κατὰ νοῦν ἐ, ΤΡτος.(, Ὀγ.1: 20(Μ.87.12200). 

ἐνδοτικός, νἱεί γι, ταϑῖ, τὴν καρδίαν...ἐ. ... τῷ θεῷ ποιεῖν Μδο. 
Δερ ἐδεγεμφη τοί Μ.34.0520). 

ἐνδοτικῶς, ρεπίϊν, ΞΟ ν : οοτηρ., Τυβέ, 41α].70.2(Μ.6.6618). 
Ἐξγδοτος, ν, ἔκδοτος. 

Σἐνδοχή, ἡ, ἠφαγίηρ, αἰ θηϊΐον, ΓΟ ΠΥγβ. Ἰμξαη (το. 7 5τΑ). 
ἐνδρανής, σοίίοε, οἰγομμοις, ΠΥ. δέν ρ. Το. Μα],εἄνομ. τα Ρ.244(Μ. 

97.513}; 1δ.0.340(ς200). 
Ἐένδρυμος, ἀιυείϊίηρ Ἰη} ἃ τοορῖ; οἵ αρϊπια!5, {Ὁαθϑ. Νὰ Ζ.άΐαϊ ττὸ 

(Ἀ1.28.08:).Ψ 
ἐνδυάζω, ῥὲἦη ἀομδὲ, ΤΤοη. ΑἹ, ἐγ. κε. 2ττείρ.221.τ2; Μ,1ο.15854); 

Ῥ41} 0, ΟἬνγς. τϑίρ.112.27; Μ.47.62); Τῆάτ, Α αειρτοειη, (2,1536). 
ἐνδυασμός, ὁ, μηοεγίαίμίγν, ῬᾺ]] ἢ. Παπμς.86(ρ.1τ0.12; Μ.34.11030); 

.10ΤῊρββορμρησι (Μ. κο.6536). 
["Ἰένδυαστῶς, -- ἐνδοι-, ἐν ἀομδί, ΑἸΒ.ἐρ. ἄνεμη.(Μ.26.11720) αἱ. 
ἔνδυμα, τό, σαγγηδηΐ; 1. 1ἴτ., ἀθὰ. ρ]αγ., γοδες, σϑειιοπίδ; οὗ 

]Θν 5} Πρ ρτίεβε, Οὐ, ργήηε. 4.τ.3(ρ.206.13; Μ.11.3450); Α(Ὀμεϊ,τ4 
{ρ.7.23); τηνϑβῖ, βἰστιῆσδβηος φασὶ δὲ καὶ τὸ ἔ,., τὸν ποδήρη, τὴν κατὰ 
σάρκα προφητεύειν οἰκονομίαν, δι᾽ ἣν προσεχέστερον εἰς κόσμον ὥφθη 
5.0. 1.ΟρῸ5] ΟἸδῃη. 5", 5.6(ρ.353.6; Μ,9.658); παρίϊ οἵ αὶ ςοπβθογαῖθα 
νρίη, ΔΙ͂.Ν εν. θὲ Αἰ εἶς (0.0.2); οἵ ρφαγηλειῖθ οσπ Ὁν ἡσνὶν ὈΔΡ- 
τἰχθά τὰ νεοφωτιστικὰ ἐ, [ο. Μοβοι, ῥγα!,2ογ7(}.87.30008); ΒΨΙΏΒΟΙΟΒΙ 
ἰρέοτρτη., το Ν νβϑιδαρι ἡ 7.(ΝΜ.46.42 00); (Πτγς.ἤον.30.5 ἐπ σεη.(4. 
4030); Οὗ ΤΟΒθρἢ 5 οοδὶ (εχϑρ.. (Ἐπ,37:23}}.) κατ᾽ ἄλλο σημαινόμενον 
εἴη [δ ἂν ἐπιθυμία (τὸς ποικίλον ἔ,, εἰς ἀχανὲς ἀπάγουσα βάραθρον 
ΟΙειη. ἐν, 5.8(0.362.21; Μ.0.840); 2. τηρῖ, ; ἃ. ἄνθρωπος οὐ δύναται 
εὑρεθῆναι εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐὰν μὴ αὗται [5ς. ψΙγρΊη5, 88 
ῬΟνΕΥΒ. οὗ 500 οὗ (οα] αὐτὸν ἐνδύσωσι τὸ ἔ,. αὐτῶν Ἠρττη. έν. 
9.13.2: οὗ α θοάν οἵ (μγίβείαις ἦν αὐτῶν ὃν πνεῦμα καὶ ἕν σῶμα 
[καὶ ἐν ἔ,} ἐδ.0.13.7; (εἴ, μιᾷ χρόᾳ τῶν ἱματίων αὐτῶν 19.0.1.3.5}; οἵ 
γοϑαστθοίοη Ὀοάΐθ5 ᾿[ησοῦς.. ἐνδῦσαι ἡμᾶς τὰ ἡτοιμασμένα ἐ,, ἐὰν 
πράξωμεν αὐτοῦ τὰς ἐντολάς, ὑπέσχετο 7 α5τ. ἀΐαϊ. ττό.2(Μ.6.7440) ; τὰ 
ἐ, αὐτὰ τὰ ἐν οὐρανοῖς ΜΕΙΉ.γέ5.2.1π(ρ.562.14:; Μ.1τ8. 3000); Ὁ. οὗ Ῥετ- 
50Π8 85 ἐ, οὗ Η, Ομοβί, ἤονι, Οἰθη.8.23 οἷτ, 9. πρόλημμα; ς. οἵ Ροῦν 
85 ἔ. οἔ βοὰ}; ἰὴ Βταβηηαπ ΡΒΠΟβοραν, Ηἰρρ.λαον.τ.ζαίρ.28.ς ; Μ.τό, 
30524}); (Βτιβιίδη τῷ ἀ. ἐλαττουμένου [Ξς. τοῦ γνωστικοῦ] παρὰ τοὺς 
ἀγγέλους ΟἸειη.5ἰγ.4.3(0.251.22; Μ.8.1221Ὰ}; ἐπικαλύμματι τῆς γενέ- 
σεως ἡμῶν..«τὰ ἐ, ταῖς ψυχαῖς ἐργαζομένη [3ς. στϑαῖϊνε ΡΟΌΓΟΥ οἵ 
(σά δὲ ρεπεταίίου οὐ εϑοῦ μαϊπβη Βείηρ] ΜεΙΉ,  γ»ρ.2.5(ρ.21.8; 
Μ.18.530); ἃ. τεῦ. της, ; οὗ Βατπδη θοᾶν οἵ ( τίςε, ΟἸειη. ἐν. 5. δ(ρ.3ς3. 
6; Μ.9.658); ὁ κύριος...ξ, ἔχων τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ΤΗ]ρΡΡ. ἐ εοβἢ.4 
(ρ.259.11; Μιτο,β56Ὰ); τὸν ἄνθρωπον ὄργανον γενονότα καὶ ἔ, τοῦ 
μονογενοῦς Με[ ἢ. Φγη1ρ.3.1(0.33.17; Μι18.606); Ατῇ. ἵἱμο4(Ν.:ς. 
1760); τὸ σῶμα τοῦ κυρίου...τοῦ λόγου γεγονὸς (Ὁ γέγονεν) ἔ, τῇ... 
“ἀφ ρἢ..(}1.26.το818); 8. οἵ 508} (Ὁ ποϑβί.) τέ, γεαβασγβοιίοπ τὰ πνεὺ- 
ματικὰ...ἰἐ, γάμων' τὰς ψυχὰς λαβόντα ΟἸδμ,ἐχο, ΤἼάοί.ότ(ρ.127. 
25; Μιο.680Ὰ); ἡ...τῶν πνευματικῶν ἀνάπαυσις ἐν κυριακῇ... «παρὰ 
τῇ μητρί, ἔχοντα τὰς ψυχάς, τὰ ἐ. ἄχρι συντελείας 18.63(ρ.128,τοὸ; 
6808); ἔ. οὗ θαρτίβιη, {Βα5.δαῤὶ.1.2.27(2.6488 ; Μ.31.15728); βάπτι- 
αμα..«ἔ, φωτεινόν ΟντΗ. ῥγοεαίφελ, τό; ξ, ... ὡς αἰσχύνης κάλυμμα 
στ, Ναζ.ογ.40.4(Μ.36.3644}; τὸ ἔ. τοῦ Χριστοῦ δι᾽ αἰσχρῶν ἔργων. .«μὴ 
μολύναντας (οἴ. (Χ.8].3:27) Β65.86].υ. ΤΆδεϊ. τ( 1. 8ς, 4854); οἵ ἀϊνῖπε 
ῬΌΨΕΥ σοηξεστθα αἴ ὈἈρΕ]βιη τοῖς... καθαροῖς... ἐνοικεῖν καὶ τὸ ἅγιον 
δύναται πνεῦμα καὶ ἡ ὡς ἔ, ἐξ ὕψους δύναμις Οτ. 70..32.γ(6; Ρ.436.23; 
Μι14.7604Ὰ)}; οὗ βρίστααὶ τορεποσαῖίομ. ἅτινα [3ς-. ἀφϑαρσία καὶ 
ἀθανασία] ὡς ἐ. τῷ ἐνδυσαμένῳ καὶ περιεχομένῳ τῶν τοιούτων ἐ, οὐκ 
ἐᾷ φθαρῆναι ἢ ἀποθανεῖν τὸν περικείμενον αὐτά (τοῖ, τύ ογ.1 π152) 14, 
(εἰς.γ.32(0.183.1τ0,20; ΜΟΙ 4650); ὃν ἐντὸς γενόμενον [3ς-. τὸν θεὸν 
λόγον] ἔ, ποιεῖται ἑαυτῆς ἡ ψυχὴ κατὰ τὴν τοῦ ἀποστόλου ὑφήγησιν 
[ΕΡ}..4:24}...]ησοῦν δὲ λέγει τὸ ἔ, ΟΥΝ γϑ5.ἤονπττ ἐπ Οαηϊ.(Μ.44. 
ἸΟΟΚΑῚ; πάντες... τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἔ. περιβαλοῦνται ὙΠάϊΐ. 2 ον. 5:3 
(3.313); (. τεῦ, Το.1: 2, προφήτην μὲν καὶ ᾿Ηλίαν ὁ σωτὴρ ἐπὰν 
αὐτὸν ἶβο, Ιοῃ ἔπ Βαρε!βι] λέγῃ, οὐκ, αὐτὸν ἀλλὰ τὰ περὶ αὐτόν, 
φησί Ξε. Ἡεταοίςομ], διδάσκει-...«τὰ περὶ αὐτὸν οἱονεὶ ἐ. ἦν ἕτερα 
αὐτοῦ ἩΥΔο]ςου ἀρ.ΟΥ. 70.6.2ο(12 ; Ρ.130.12; Μ.14.2360); πῶς γὰρ 
ἐνδύματα τὸ εἶναι τὸν ᾿Ηλίαν τὸν μέλλοντα ἔρχεσθαί ἐστιν ᾿Ιωάννου, οὐ 
πάνν τι κατ᾽ αὐτὸν [30. ἨδτΔοΪδοη] ϑεωρῶ- τάχα καθ᾽ ἡμᾶς, ὡς 
δεδυνήμεθα διηγησαμένους τὸ ᾿ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλίου᾽ δυνα- 
μένου τεῶς λέγεσθαι τοῦτο τὸ πνεῦμα ’Ηλίου ἔ, εἶναι τῆς ᾿Ιωάννον ψυχῆς 
ὍὌτ.2}.(ρ.130.14,18.; 23610,2374}; ἢ. οὗ ἰδτίους οὐ ΟΙΡΏΘ 5 ἂρ ἱγαηβῖθηΐ 
ἔ, οἵ ψνοτὰξ οὐ ἰάξαϑβ, το νοι παιοαπ θοὰγν οἵ ( τίβε ἐξ σομρατθα 
εἰ γὰρ τῷ γράμματι, ὅ ἐστιν ἔ, λόγου, ὁ ἐμὸς λόγος οὐ συναναφανίζεται, 

469 . ἐνδύω 
ὁ θεὸς λόγος, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τῇ σαρκὶ συναπέθνησκε; ΒΟΨΕΓΙΒΌ. 
ὙΠατ γῶν. 3(4.254); ἃος, Οτίρεπ, οὗ 111. δἰρτίβοδπος οὗἉ βουίρζωτε τὸ 
ἕ. τῶν πνευματικῶν, λέγω δὲ τὸ σωματικὸν τῶν γραφῶν Οτοῤνγίηε.4.2.8 
(14: Ρ.320.15; Μ.11,3734}); οἵ, “τὰ ἐμάτια᾽ (Δ|1.1γ7:2) τοῦ λόγον αἱ 
λέξεις εἰσὶ τῆς γραφῆς, ἔ, τῶν θείων νοημάτων τὰ ῥήματά ἐστι ταῦτα ἰά. 
(εἰ5.6.71{0.148.,4}} 1. οΓ αὐρβιίγδοῖθ, Ηδιτη μαηά.12.1.2; τὸ τῆς 
αἰσχύνης ἔ. (16 1].5]7.3.13(ρ.238,25; Μ.8.11034}; οὗ ΘΑ Ιπιπίδ5 ἀραϊηϑί 
τῃς8 Ομ βτίδηβ ῥυπαρὰ...ἐ,, περιτεθέντα ὑφ᾽ ὑμῶν [3ς, ᾿Ιουδαίων] πᾶσι 
τοῖς ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ ᾿[Ϊησοῦ γενομένοις Χριστιανοῖς Τυβι ταί. 
117.3(Μ.6.748.); 8. πηδξ,, εἰσαΐς, ἀἰςρμῖςε ἕ, τῆς ἀσεβείας ἐστὶν... ἡ 
φιλία τοῦ γράμματος ΟΥ.ΝΆΖ.ον.31.3(ρ.147.0; Ν΄.36.1364). 

[ΠἸἐνδυμένεια (ἐνδυμενία), ἡ, εἰοιλίησ, Ἐριρῃ.αμας. το Μ,42.84το; 
ἐνδυμενία Ρ.τ67.15}. 

Ἐἐνδυναμία, ἡ, εἰν δηρ Πεμίηρ τὴν πανοπλίαν.. «προβάλλειν ἑαυτῷ... 
«εἰς θωρακισμὸν ἑαυτοῦ καὶ ἐ, ἘΡίρἢ λαόν. δύ,46{0.83.21; Μ.42.τοο Ὰ). 

ἐνδυναμ-όω, 1. εἰγοηρίἠδη; ἃ. ἴῃ σθπ, τὰ σώματα. .«.ταῖς.. «τροφαῖς 
““οὔνται Τα5.]ςιορίτ.4480; Μ,30.2800); (τ. ἤοηρ. 4.1 ἐτι α ΤΊίρη. 
(τ1.678Ε); οἱ πατέρες...»"οῦσι τὸν ἄνθρωπον διὰ τῆς διδασκαλίας 
αὐτῶν Ἰοτ.ἀοεί.13.0(Μ.88. 1760); Β. ε50. οὗ σοά, 7ιβε, ἀ1α].88. (Μ. 
6.6850) ; ἐν τοῖς ἁγίοις γινόμενος ὁ θεὸς «-οἵ αὐτούς ΔῈ. “ν.3.1(Μ.26. 
2248}; Ζιαρ.Οοπςεὶ. ρρϑιτςις; ἡ γῆ..-«ἐνδυναμώθη τῷ θελήματι τοῦ 
θεοῦ (ῃγγϑ.λοηι.2.5.. ἦηι 70.(8.1448); οἵ Ομ βε, ἴστι. ϑηγγη.4.2; ἡ 
δύναμις καὶ ἡ βούλησις τοῦ σωτῆρος ἐνεδυνάμωσεν τὴν σάρκα εἰς τὸ 
θεάσασθαι [1.6, τὲ Τ͵ταπΞῆρυγαι]ο}} ΓἸ]εγη,εχε. Τλιοί. (ρ.1ο7.7; Μ.0. 
ὅδξό0); 17,.ἀγἱαάη,(ρ.131); οὗ Η. αδοβε, δτγηι. ίγη.ο τι; 2. ἀφεντδε 
ΞΙΥΘΗΞΙΝ [0 (τεῖ, ΤΡ Γ.29: 11) ἐνισχύσαντες καὶ “-ὥσαντες θεοῦ τὴν 
δύναμιν ὡμολογήσαμεν ἘΡΊῚρΡΠ λαόν. δο.δπ(ρ.211.6; Μ.42.3ο1τ0). 

"ἐνδυνάμωσις, ἡ, οἰγοηρι εηΐτν, ἐμυϊροναι θη, ϑεταρ.εμοῖ.13.1 5; 
ΤΒάγ,ϑτυά. ἐρ»}.1.42(Μ.00.τοῦ4Ὰ}. 

ἐνδύνω, ν, ἐνδύω. 
"ἐνδυσία, ἡ, ἀἐγέες σχήματα ἐθελοθρηοκευτικὰ τῆς ἐ, 71οιιμαεγοῖς 

(Δ1.04.688.). 
“ἐνδυσμενία, τά, 5.ν.1., ραγηθηίς, εἰοιλίνρ, τΑτλ ἐγραρ. 4. ς (ἐνδυο- 

μενυία Μ'.28,84900 ; ν. ΒΑΓΙΠΟΙ διμάία ΡῬαϊνιεεα ποῖ, δὰ Ἰος, Β.129). 
Ἐἐνδυτή, ἡ, Ε. φῶγηιδη, ΤΗΡΒπ,εἤγοη, Ρ. 3] ο(Μ.ο το, οΟΒΒ); 2. αἰίαν- 

εἰσί, αἰβο ςα]]θὰ ἅπλωμα ΟΥ τραπεζόφορον Ἰαϊὰ αθόνε 1[᾽8. κατα- 
σάρκα δτια Ὀεηεαῖῃ τΠ8 εἰλητόν αιν., Εαμελοί.(ρ.408), 

ἐνδύτω (ἐνδύνω), [ἀοΥ., 3 56. ἐνέδυ ΟἸεῦη. φ. 4.5. 37{ρ.184.ς; Μ.0. 
6410); ΡΙορΙ], ἐνδύνας Ογτ, Ἡ.«εαἰδελι.3.6]; Α. ἀβα. πηρά. ; 1. Ριι οἩ, 
εἰοίδε μέσο ἐπ; ἢρ,; ἃ. (Μη οῃθαῃ) τοῦ, στγεαϊίοη οἵ τῆϑῃ τὸν 
πρῶτον ἄνθρωπον τὰ πέντε στοιχεῖα...-“σάμενον ὡς πρὸς κατασκευὴν 
πολέμου Ἠσρετη, Ἄγελ.7(ρ.το.8; Μ.το.14378)}; Ὁ. Ρᾷ55., δέ εἰαά ἴὰ 
(Οτιβεῃ!5ὺ ψυχὰς... .σῶμασι παχυτέροις τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς ἐνδυθῆναι 
καὶ ἀνθρώπους ὀνομασθῆναι Οτοβγῆνις.5.8,4(ρ.1δο.3); νίαν ἀπαῖθο- 
πιδίχεα, ΟΟΡ(Ξ43)αραίλ 4; ς, (Βα Πἀοα Π) πνεῦμα ἅγιον.. ἡ υἱό- 
τῆς ἐνδυσαμένη ἩΠΡρΡμαον.7.22(ρ.του.το; Μ,1τ6.33074}; οἴἦδιτο,τ4 
(Ρ.275.0; 34304Α}; ἃ, (ΕΡΙοπΙ 6) ἐνδημήσαντα δὲ τὸν Χριστὸν ἐν τῷ 
Ἀδὰμ πρῶτον καὶ κατὰ καιρὸν ἐκδυόμενον αὐτὸν τὸν Ἀδὰμ καὶ 
πάλιν “υὄμενον ἘΡΙΡἢ αηαε. 3ο(ρ.236.τ6; Μ.41.2840); δὺς οἴ, τὸν 
Χριστὸν...κατὰ καιρὸν “υόμενον αὐτὸν τὸν δὰμ καὶ πάλιν ἐκδυόμενον 
1Ὁ.(Μ.42.8570) ; 8. οὗ δοὶ οἵ πο ; ὁ. ΟΥ̓ Ποάοχ βἰαϊοπηθηῖβ ὁ δι' ἡμᾶς 
ἄνθρωπον «σάμενος (ἸΘ11.Σἰγ.4.2τ(ρ.305.5:; Μ.8.13408); ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ ἄσαρκος ὧν ἐνεδύσατο τὴν ἁγίαν σάρκα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένον 
Η!:ρρ.απμίτεὴν, 4(ρ.6.21; Μ.1ο.7328); διὰ τοῦτο εἰκότως ἐνεδύσατο σῶμα 
ὃ σωτήρ, ἵνα συμπλακέντος τοῦ σώματος τῇ ζωῇ μηκέτι ὡς θνητὸν 
ἀπομείνῃ ἐν τῷ θανάτῳ, ἀλλ᾽ ὡς ἐνδυσάμενον τὴν ἀθανασίαν λοιπὸν 
ἀναστὰν ἀθάνατον διαμείνῃ, ἅπαξ γὰρ --σάμενον φθορὰν οὐκ ἂν ἀνέ 
εἰ μὴ ἐνεδύσατο τὴν ζωήν ΑἸἢ ὐμο.44.6(Μ.2ς.τ76Α}; Οϑαγά,Ἂρ.εαϊ μια. 
ὙΠαι.}.2.2.8,,8(3.847) εἷς. 5. ἄνθρωπος; ΑἸ, γ.5.ο(Μ.26.τ65Ὰ}); ἐδ. 
Ἰητα(].6.}; τὸ κτιστὸν “υσάμενος γέγονεν ἡμῖν ὅμοιος κατὰ τὸ σῶμα 
ἐῤ.6τ(2774); τὸν γὰρ Ἠδὰμ “σάμενος σὺν τοῖς παθήμασι κατὰ πάντα 
χωρὶς ἁμαρτίας, τὸν κεκλημένον ᾿Ιησοῦν, ἵνα δι᾽ αὐτοῦ τὸ ἀπολόμενον 
πρόβατον προσάξῃ τῷ πατρί ΤΑΊΛΉ. δϑν. Πα, τείρ.το; Μ.526.1260}}}; 
ἘΡΙΡΗ λαεν. 62. 5(ρ.204.16; Μ.41.το574}; ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ... 
σῶμα “-σάμενος ἔμψυχον, νοερόν, λογικόν, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀνθρώπινον 
ΤΙμδρητ. Β. φρο τ (Μ.86.11078); ἐνεδύσατο [56. ἐπε Πυπιδὴ Ὀοάν οἵ 
ΟΒ 151] τὸν ἀσώματον τοῦ θεοῦ λόγον ΑἙΒ ἐηε.44.8(1760}; τὸ σῶμα... 
““σάμενον δὲ τὸν ὑπὲρ ἄνθρωπον λόγον, γέγονεν ἄφθαρτον 4.6 Ρ}..4ἀείρλι. 
τοί Μ.26.τούδᾺ}; 1. ποτοῦ, νίοννβ: Οποβὶ. σπέρμα..«παρὰ τῆς τεκούσης 
ἐνεδύσατο [56. ᾿Ϊησοῦς Χριστός], οὐ χωρισθείς, ἀλλὰ χωρήσας αὐτὸ 
δυνάμει... «κατὰ δὲ τὸν Τόπον γενόμενος εὗρεν ᾿Ιησοῦς Χριστὸν -- σασθαι 
τὸν προκεκηρυγμένον.. «ἀλλὰ καὶ οὗτος ὁ ψυχικὸς Χριστός, ὃν ἐνεδύσατο ᾽ 
ἀόρατος ἦν, ἔδει δὲ... αἰσθητοῦ σώματος ἀνέχεσθαι (Ἰοτη σχε. Τ κίοσι. 
δ0(ρ.126.17,10,25; Μι0.688.); Ἰ)οσεεῖπε ἐγεννήθη τὸ ἐξ αὐτῆς [58ς. 
Μαρίας] ὡς γέγραπται. γεννηθὲν δὲ ἐνεδύσατο αὐτό, ἄνωθεν ἐλθών [3-, 
ὁ μονογενὴς παῖς} ΠῚρρ ἐαεν.8. τοί Ρ.230.15; Μ.οτό, 33554}); φάσκουσι... 



ἐνεάζω 

ἐνδεδύσθαι δὲ τὸν ᾿[ησοῦν τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν μονογενῆ ἐϑιτο,τό 

(ρ.278.12; 34340); ἐλούσατο εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην..-.τύπον καὶ σφράγισμα 

λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι τοῦ γεγεννημένου σώματος ἀπὸ τῆς παρθένου, ἵν᾽ 

ὅταν ὃ ἄρχων κατακρίνῃ τὸ ἴδιον πλάσμα θανάτῳ..-«ψυχὴ ἐκείνη ἐν τῷ 

σώματι τραφεῖσα, ἀπεκδυσαμένη τὸ σῶμα...“υσηται τὸ ἐν τῷ ὕδατι, ὅτε 

ἐβαπτίζετο, ἀντὶ τῆς σαρκὸς ἐκείνης ἐκτετυπωμένον σῶμα 1.8. το(ρ.230. 

22; 33558); ΛΑιϊδῃ ἵνα.. τὸ, ἑαυτοῦ [55. τοῦ λόγου] ὁμοούσιον “ασηται 

Αὐμωρ. Ερίει 4(ρ.8.12; Μ.26,10574); ἅ. τεῖ. ΗΕΡ.1:1 πάντοτε ἄνθρω- 

πὸν ὁ φιλάνθρωπος “-εται θεὸς εἰς τὴν ἀνθρώπων σωτηρίαν, πρότερον 

μὲν τοὺς προφήτας, νῦν δὲ τὴν ἐκκλησίαν Ὀ]εὴ.δεἰ.23.3(Ρ.143.09; Μ,.0. 

ἸΟΒΌ); δ. οἵ 5ρί ἱ 8] ΟἹ [5 ΟΥ ἀυλ 165, τοί δηι.30.3.} ἨἩστ.Οἱ5.2.12. 

2: ΑἸΙΏ, ρεη! 34(Μ,25.680); 14.1:ε.28.2(81.25.1440}; τοὺς βιωτικαῖς 

ἐνδεδυμένους φροντίσι (Πτν5."0η:.5.5.5 ΤΉ ΔΠ( συμ; ἐνδεδεμένους 

7.5628) ; Τοῦ, Ικου.12: 14, Οντ ΗΠ αἰδοῖ το.το; ἵν᾽ οὖν ταῦτα φύγωμεν 

ἅπαντα [3ς, τὰ κακά] τὸν Χριστὸν -ωσώμεθα...ἐπεὶ καὶ τοῦτό ἐστιν 

σασθαι, τὸ μηδέποτε αὐτοῦ ἀπολειφθῆναι, τὸ πάντοθεν αὐτὸν φαίνεσθαι 

ἐν ἡμῖν διὰ τῆς ἁγιωσύνης ἡμῶν, 

ἐκεῖνο φαίνεται ὅπερ ἐνδέδνται (Ἰιγνϑ5.ἠση!.96.4 ἔμ Κορε (9.600Ὲ) ; «οἴ. 

οἷ φοροῦντες φῶς Χριστόν εἰσιν ἐνδεδυμένοι" καὶ οἱ ἐνδεδυμένοι Χριστὸν 

πατέρα ἐνδέδυνται ΑἸ ἕηε.εἰ ε..4γ.τ5(Μ.26.τοοθ0); τεῦ, ΤΠ ΡΗ.4:24 οὔτε 

δὲ ὅ Παῦλος κατ᾽ οὐσίαν κτιζομένους ἐν τῷ κυρίῳ δύο τινὰς ἐδήλου, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄλλον τινὰ “σασθαι ἡμᾶς ἄνθρωπον συνεβούλευεν" ἀλλὰ τὸν 

μὲν κατὰ θεὸν ἄνθρωπον, τὸν κατ᾽ ἀρετὴν βίον ἔλεγε 1ᾳ..4γ.2.46(}.26, 

245Ἀ}; ἢ. ἴπ οἴμεν οοπίεχίβ, 1τ15.0.(ὐτ. τ(ρ.7.17: Μ.20.0128} τὸ τῆς 

ἀρχῆς “σασθαι ὄνομα οι, Οἶδηι..63. ὦ καινῆς αἱρέσεως, ὅλον 

““σαμένης τὸν διάβολον ἐν ἀσεβείᾳ καὶ πράξει ΑἸ ἡ. .“γ.δδ(ρ.21τ0.1τ; 

Ἅ],2ς.7724}; ἐν παντὶ..«.τὸ θεῖον, καὶ “«ὄμενον καὶ ἐμπεριέχον καὶ 

ἐγκαθημένον (οἴ. Ῥ5.104:1,2) Οτι Νι ν85.0γ, εαϊϑεῖι, 2 5(ρ.95.5, ν.]. ἐνδύον 

μὲν Μ.45.6:0}; 2. 05., ἄγεδς ὁη 656}, ΟἾτνΒ5.᾿ον. 2.5.1 τη Κορ (ο. 

605Α}); ροτῇ, ΡΊορΙ. Ρα55.» δέ εἰαά οτ ἀγεβϑϑά τί γὰρ ἐλύπει ἐνδεδυμένον 

αὐτὸν νίψαι τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν; ΟΥ.}0.32.4{Ρ.431.22; Μ.14. 

Ἴ400}; ΑἸἢ.}, .4γν.25(ρ.1906.322; Μ.25.7210}; 3. ῬᾶΒ5,, οὐ οὈ]εοῖξ, δὲ 

Ῥίαιφά τοῖιὴι, ΓΠγγϑ.ἤπονι. 85,4 ἴῃ 1 (7.1058) 4. ς, ρϑηϊί., εἶτ εἰοσεῖν 

ἰο, τιοῖ, ὀδυνηρῶν... ὧν μᾶλλον “"εται καὶ ἐντυποῦται μνήμη Αφρ ἤταί. 

(Μ.8ςοτΑ}; 5. δηΐον, ταεῖ., τοῦ. Ας,δὲὶο “οσάμενος ὁ διάβολος 

ὑπηρέτην αὐτοῦ (ογεὶ. 4Ρῥ.6.1.1. 

Β. σασβα], ῥμί ΘΉ. ΘΆΟΤΠ ΘΓ, οἰοίδο ρὲ} 1. ταεί, τὰ σώματα... «τῶν μὲν 

ἀξίων “"σει ἀφθαρσίαν 30. ὁ κύριος] Τιβι ταροΐ.52.2(Μ.6,46054}); ΑἸΉ. 

ἦρις.9.2(δ.25.1128}; πάντας ..«ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι ἐνεδύσατο 30. 501] 

ΤΑΙ σόν, μά, 3δίρ.20; Ν.26.12804}; Ἰλιάντη. Γνη.2.13(Μ,.0.6028); 

2. ρος τού ἀπμίλιογῖν, ΤΉΡρΒη. ἄγον. Ὁ. 37(Μ.1ο8.1488)}; 18.0.56 

(1030). 
ἐνεάζω, δὲ ςἰϊομί, ῬΑΠ.}. 1 αμς.τίρ.15.24.; Μ.34.ΤΟ ΤᾺ). 

ἐνεαρίζω, τροηά {6 «ργίηρ ἴηι, α. ἀατξ, Ἰοοὶ, τ. Να2.0».44.το( ].36. 

620 Ἁ). . 
Κἐνεγγυάω, 1. ῥγογηΐδε, γμαγαμίθε, Ομτνβ.λομι.23.4 ἴῃ ΜΙ]. 

2804); εοηῇγηι αὶ βιϑτοπιρηΐ, δ. 40.2(4408); 2» οἰαηα ἘΡΟΉΒΟΥ ἰο [86. 

αἱ ΒΑΡ 511), ο. 86ο, Ῥ6185., [ο, ΜΙΌΞΟΝ. ῥγαὶ,2ο͵(Ν. 87. 2100 0). 

ἐνέδρα, ἡ, ἐγίεκενν, ἱνδασλεῦγ τὰς ἐ. τοῦ διαβόλου Τρη. Τγα 8.1: τὰ, 

Ρμίϊαι..6.2; Ερ.Ιμρά ἀρ. Ἐπ5.}.6.5.1.14(}}.20.41.38). 

[Ἡ]ενεδρευστικός, Ῥτοῦ. 1.1. ἴογ ἐνεδρευτικός, Ἰηδάίοιια, ΝῊΡ. 

3.265 (Μ.79. 5160), | ' 

πξνεδρευτικῶς, ἱημδϊἀϊοίεεῖν, ΝῚ], Ἔχετε. 20(Ν1.79.1578). 

ἐνεδρεύ-ω, 1. οἵ ἃ σοχηο!], λοϊάᾷ ἃ Ξεϑϑίοη,, μιεεί, ΒΟΡἢτ. Ἡ. οῤιδνη. 

(λ1.8).32185 4}; 2. [6 τοαϊηρ, ταεα. ἀπαλλαγήσεσθαι τοῦ νοσήματος 

'προσδοκῶν ἐνηδρεύετο Ατηπλοτι. 9.5: σ(1.85.14208}; π᾿ Ὀ8α 56η86, 

Πΐ ἐμ τοαί! ξον, δεδοὶ τολει σμανος, ταδί. συνὼν [80. ὁ διάβολος] τὴν ὁδὸν 

τῆς δικαιοσύνης ΗΊΡΡ. 0.35 1Ὁ (θη (ρ.64.15); Ηονι ἴόμι 8, Μαχ. 

ατηδίρ. (1. οτ.ττ240); ΡΆ55., δὲ δηδηαγεά οὐ ἀδεετυρά, Ηοιη.ΟἾον.2.7; 

1δ.1τ.3; ὑπὸ τῶν προσκαίρων ἡδονῶν -.“"εσθε ἰϑατιαγ; Μειῃ. Κ.6 τῇ 

]οϑίρ.512.το):; Ατῇναροὶ (ονει.26(Ν.25.628Ὰ}); οὗ 1)εν!, ΜεΙΠ. ἐν». 

8,το(ρ.02.7; ΝΜ.18.1534}; 3. ἀείγαμά, ἀοῤγίτο; ο. ὅσο. Ῥεῖ5., ΟΠΓν5. 

βονπνο.τ ἴῃ Ην. (12.03.8); 4. ἀἰνάον, Ῥᾶ55. “- εσθαι ἔμελλε τὰ τῶν 

ἐκκλησιῶν (Βενβ.ἤομι.10.2 τη τ Τίρι,(ττ.θοο0). 

Ἐξνεδριοάω, ὁεοργ ἃ ςϑαὶ; ἢξ.ν οἵ Ὀίβμορβ, Οὐ. Νὰ, αν η}.2.1.13.1 

(Μ.37.1228Ὰ}.Ψ , 

ἐνεθίζω, σεομείοηι ἰο 8, τάπρ, Ομγυβιλοι. 2.4 ἐν 2 Τῆιοδς (τι. 5218). 

Ἐἐνεῖδος, τό, ἐπαὶ τοῖοἶι μας ξΟΥΉΙ ΟΥ σἤαρε, Οὐ ἸΝειζ, αΥ}}.1,1.4.20 

(}1.37.417}}. ; 

ἐνειλινδ-έομαι, δὲ Ἰηυοϊυοι οὐ ἐρημιθνςσ ΤΉ τὸ συεῖσθαι συχναῖς... 

τύχαις καὶ πράξεσι ϑγῃθ5.Ε τ 5ι(}].66.15528). 

ἐνείργω, εἦμὲ τρ ἦι, ἐοΉῊ6 τοι βίη, οἵ τοϊαϊίου Ὀοΐνγθθη 501} αηὰ 

Ροᾶν τοῦ σώματος ἐν ᾧ ἐνεῖρκται ἡ ψυχή Οτ.εχειίη 5.17: 31(Μ.1γ.Ψ 

144 Δ᾽}; Μεῖμ.γε5.τι2ο(ρ. 258,6; Μ.4τ.11360). 

ἐνείρω, ρηὲ οὐ 7οἿη ἰορείζιον, ἐηργαῇ! 9 ταδῖ., Ατπιρεη (}}.25.208); 

τὴν ἐμὴν διάνοιαν οἷόν τινα βραχὺν μόσχον τῇ ἰκμάδι τοῦ μεγάλου 

διὰ τῆς ἐπιεικείας... ὁ γὰρ “-σάμενος, ἢ τὐνδάι 
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» ἡ 
ἐνέργεια 

δένδρου, τῇ τοῦ διδασκάλου ἡμῶν σοφίᾳ, ἐνείρας ΟΥΝ γ5β.ἠ6χ.2(Μ.44. 

648); ΤΜεῖ.. δ γι 4πη.8(Μ.18.3680)}. 

Κἐνέκβασις, ἡ» {μἰβ!νπόηῖ, Θορ γ.11.0».7. ς(}1.87.2328}). 

κἐνεκτικός, εοἩ πους προσκαρτερητέον.. τῇ ἐ, λατρείᾳ ΝΙ]..Ρ}.3. 

274(ΜΜ.70. 5200). 
Ἐἐνεμβατεύω, »:δἰταἱε ἩΡΟΉ ὁ.. 

(Δ1.γῳ.γοδα}. 
ἐνεμπορεύομαι, ῥγΌΓΗΤΕ ΟΥ̓ βαῖη ὃγ ἰγαάΐηρ, ἢν. ἀποδοῦναι αὐτῷ Ἶϑ3ς, 

τῷ κυρίῳ] τὴν ἐμπορίαν ἣν ἐνημπορεύσω ἐκ τῶν αὐτοῦ ταλάντων ὩΡΏΥ. 

4.810. 
πἐγενηκοντατέσσαρες ("ἐνν-), πἰμείγιζομν, (ει. 5.7.1 

ν.]. ἐννενηκοντατέσσαρα Μ,8.8854}. 

κἐνενηκοστούτης, 5.ν.1., πἰπείγ γραῦς οἰ, ΠΠον τ ἀμ. ἃ α(ρ.το, 15). 

Ἐἐνεπινοέομαι, δέ εοποοίυοά τη ἐπ πιτμά, ΟΥ. } ὑιτιτοί22; Ρ.23.25; 

Μ.14.568). 
ἐνέργεια, ἡ, Α. ἴῃ ρεπ.; 1. ἀεὐέπηίγ, οῤρογαϊΐοι ; ἃ. ἀοβηοα ἀπά 

ἐχρ ϑϊμοα ἐ, φυσική ἐστιν ἡ πάσης οὐσίας ἔμφυτος κίνησις. ἐ. ἐστι 

φυσικὴ ἡ δηλωτικὴ πάσης οὐσίας δύναμις ᾿ὐυβίυλης. [γι 8τ(ρ.917); ἐ. 

εἶναί φαμεν τὴν φυσικὴν ἑκάστης οὐσίας δύναμίν τε καὶ κίνησιν, ἧς 

χωρὶς οὔτε ἐστὶν οὔτε γινώσκεται φύσις. νοερῶν γάρ ἐστι νόησις, 

αἰσθητικῶν αἴσθησις... Οὐ Νγο5. ΚῪΡ ρ.14.4}: ἐ- ἐστι κίνησις 

δραστική ἰΔ.4ρ.1)0εἰ. αῖν.533(0.258.6; Μ.ο1.281λ); εἷ. ἀεικίνητος ; 

λέγεται γὰρ ἐ. τὸ πρῶτον ἐν ἡμῖν συνιστάμενον νόημα..«λέγεται πάλιν 

ἐ. ἡ διὰ τῆς προφορᾶς τοῦ λόγου φανέρωσις καὶ ἐξάπλωσις τῶν 

νενοημένων. ..- ἐ. τίς ἐστι καὶ αὐτὸ πάλιν τὸ ἀποτελούμενον ὁμοίως 

Απαρι πῖ. "γαρ. δ οει. Ραιν.τ3.τ(ρ.18.2281.); νατίουϑ ἀρπιλοηϑ, Μαχ, 

οῤμδς (Μ.91.28088..); 70.10. {0.3.1 ἴ.94.1ο48.); ΟρΡ. οὐσία ἀπά 

πρᾶξις, ΑἸΒ. επί. τ6(}.25.330); Ορρ. οὐσία, ΟἸοιλ, εἰγιϑια(ρ ὃς, 3ΠΠ; ἈΟ, 

σόο,); τρια ηθηΐ ἔγοιη Ἰα θην οἱ ἐνέργεια ἴο Ἰἀοπετν οἱ οὐσία, ὕνΥ, 

ΔΡ.ΜαχιοῤρμδοΜ.91.2840); ν. Β τλῖτα ἢ ὉρΡΡ. δύναμις: ταῖς φυσικαῖς 

«δυνάμεσι καὶ ταῖς ἐκ τούτων ἐ. Αἰδομαρ,γες.24(0.77.27; Μ.Ο. 

τοζια); Πιοη. Ατ.εὐ.1.3(Μ.3.2ο10); ἦδ.15 οἰ 40 Ὰ}; ΟΡΡ. ἕξις, ΟἸδη). 

“ἱν.7.χτ(Ρ.47.18; Μ.0.492Ὰ}; Πομ. Ατ.ς.}..7.4(2128}; 1ᾶ ἐπα αὐ (δ .3. 

2728); ΟΡΡ. συγχώρησις, (πυγβιλοην 20. τη Κοηι(0.643λ}); ΟΡΡ. 

πάθος: ἐ. μὲν γάρ ἐστι κατὰ φύσιν κίνησις, πάθος δὲ παρὰ φύσιν 

Νεοχπδβιπαί ποι. τΟ(Μ.40.6730) ; ΟΡΡ. πρᾶξις, Η!ρρ.Ὺλάεν.4.27(ρ.54.4:; 

Μ.16.3οθολ); οὗ πιϑηΐαὶ ῥγύεθς ΟΥ αειυτίν, ον Αγ ηντ Μ.3. 

5020); ἡ ψυχὴ ταῖς νοεραῖς ἐ. ἐπὶ τὰ νοητὰ κινεῖται 1δ.4.ττ(708}})}} Οὗ 

Ὁμηϑύδη {6 ἀπὰ ἐ ἢ ὁ βίος ὁ Χριστιανῶν... ἐστι... ἀδιάπτωτος ἐ. ἣν 

δὴ πίστιν κεκλήκαμεν ΟἸΙοια. βαρ, τ. τ3(ρ.151.26; Μ. 8. 276Ὰ) ΠΥ ΕΝ 

Απιοη.77(Μ 26.052}; οἵ ἕοτοεβ οἱ Ναΐυτς, ἰά,ρεη!.τ6(}}.25.320); 1. 

2ο(ς 70); ἐδ, 4πί80}); οἱ πίστις, φόβος, ἐγκράτεια, Ἡοτ.αη4.0.1..1.} 

α. φρηϊ. οὈ]. μετά. .«ἐνεργείας ἀγαθῶν (Ἰει, 5!» .4.χγ(ρ.206,16; Μι 8, 

13174}; Β. τέ, Ἰηϑαμίηρ, οἰρηίμεαπεθ οἵ ἃ νοτά, Ονγτ. ἢ εαἰεο.7.}. 

ο. ἤόνεε οἵ ἃ σουμμιηαηά, ΟἸδιι. ςἐγ.4.2(ρ.τρ9.20: Μ.8.11ο08); ἃ. οἵ 

δρβοῆς δοιίοη τῆς εἰς παιδοποιΐαν χρησίμου... ἐς ΟὐΥοον.διτ(ρ. 210,23; 

Μ.11.4414}; (οπβῖρυ μαι.}.6.1,20.το(3.8ο0); Ῥίυτ, αεἰς, ρί, 

ανΙϊγ.ϑίρ τό8,2:; Μ.18. 2560); 6. ῥγοόρεςς, ἐξδει οἵ ἄσαρϑ, ἢ] ριΟἴδηι, 

τοῖς; 2. ῥενζονιπαμεο, αεγονρἐ δ θη; ἘΒΡ. οἱ χτρῖγας]θ8, 1ὑπ|5.}.(ἡῚ 

τύ(ρ.252.16); πᾶσα σημείων ἐ. Οοποί. ΑρΡΡ.8...17. ὙΒατι γε, (3. 

τπττᾺ}; ῥγοάμείίοι κτίζων δὲ πνεῦμα εἰς ἐ. ὑετῶν Εριρῃνσηεις 

(ρ.11.8: Μ.43.240); πιοῖοι, οἵ «ἰὴρ οἈξοῖοά ἐ. δὲ τοῦ ἀνθμώπον ἡ 

οἰκία καὶ τὸ πλοῖον (τ, Ν᾽ γβ5ιδέμπιτᾷ ρ.142.16; Δ 45. 48π|); ὅ.. ὧς 

ἐμαϊέίν (ορΡὈ. ροϊθῃτ 4} }), Αἰμεπὰρἶοριτο, 3(}1.0, 0004}; οἵ ἀοίπαὶ 

Ρλνοϊεαὶ ξογηιῖ ἃ τυὐηρ ἴα κοθ. ΟΥ̓ ἴῃ ΨΈΙΓὮ [Ὁ οχ θα. ὁ κρύσταλλος 

ὑδατώδης...ἡ ὑπόστασις καὶ λιθώδης ἡ ἐ. «-- τὸ ὕδωρ..«μονοειδὴς ἦ 

φύσις, καὶ πολυδύναμος ἡ ἐ. Ογτ, Ὁ] εαἰεεῖ..0.0; οὐ ἀπά ι οά, 2(Ν].ὃρ. 

650); ἐ8Ρ. κατ᾽ ἐνέργειαν, Οτ. [ν.ὁ τη 7σ.(0ρ.401..}} ἀπὸ τῆς κατ᾽ ἐ. 

ἁμαρτίας καθαρισθήσομαι, ἥτις μεγάλη ἐστὶν ὡς πρὸς σύγκρισιν τῆς 

κατὰ διάνοιαν ὕγγ Ῥς το: τ4(31.60.8338); ο[1.οοπ1.18. Δί δένει μά 

(Μ1.86.13320); δηᾺ ἐνεργείᾳ: ταῦτα ὄψει καὶ ἐ. ὁρῶμεν τελειούμενα 

Τυβε.ἐϊαί.35.2(Μ.6. 5400); εἰ δὲ χρὴ κατ᾽ ἀλήθειαν ἐ. καὶ πράγματι 

πατέρα νοεῖσθαι θεόν Ογτ.ἰδες. 33(5". 2301}; ορρ. δύναμις νι 5.ΜῸ} 

ἐνεργείᾳ ΟΡΡ. ἐπινοίᾳ, κατ᾽ ἐνέργειαν ΟΌΡ. κατ᾽ ἐπίνοιαν. ἴθ [ΠτΊ510]. 

σοπίτονοτβν ΜΓ τποπορῃγδιῖθα ν. ἐπίνοια, 

Β. οἵ αἰνίπο πε ίοϊέν οὐ σρεγαϊίοη ; 1. ὙΥῖπ. τ 8. ἢ ρθη. θέλησις καὶ 

ὁ, θεοῦ ἐστιν ἡ παντὸς χρόνου καὶ τόπου καὶ αἰῶνος καὶ πάσης φύσεως 

ποιητική τε καὶ προνοητικὴ αἰτία τοι. ἤν. 5(Μ.7.12228}} θεοπρεπεῖς 

δὲ ἐ, εἰσι τὸ δημιουργικόν, τὸ προνοητικόν.. «καὶ τὰ τούτοις ἐοικότα. ἡ 

“νοῦς ἐ, ταῖς ἄνω θεωρίαις ΝΙ]. Αἰδ. 

,2τίρ.90.17» 

τοίνυν ἀθανασία καὶ ἡ ἀφθαρσία καὶ ἡ ἀπάθεια ἐπὶ τοῦ λόγου καὶ 

ποιότητές εἰσι φυσικαὶ καὶ πάλιν ἐ. ... καθὸ..«εἰς τοὺς ἔξω πρόεισι παρ᾽ 

αὐτοῦ, νοοῖντ᾽ ἂν αὐτοῦ ὡς ἐ, τ Ν γβ5.8}».]ου! αἰγιχ4ιτοίρ.00,811)}; 

οὐσιώδης ἐ. ἐστι θεοῦ, τὸ μηδαμοῦ εἶναι: οὐ τῷ μὴ εἶναι, ἀλλὰ τῷ 

ὑπερεῖναι τόπου καὶ χρόνον καὶ φύσεως Ομτγϑαι. Μαχ ορμδο Μ 0. 

2818}; ΟὈγτορ (το); ὁ θεὸς..«μένον (1. μένων) ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τῆς 

οἰκείας ταυτότητος ἀνεκφοιτήτως κατ᾽ ἐ. μίαν Γηοη Ασ ,1:.9.5(}1.3. 
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9120) ; παρεῖναι 55. τὸν θεόν] πᾶσι τῇ πάντων ἀσχέτῳ περιοχῇ, καὶ 
ταῖς ἐπὶ τὰ ὄντα πάντα προνοητικαῖς προόδοις καὶ ἐ, 18..ο(οτόο) ; ςξ, 
τὴν..πρόοδον τῶν ἐ. ἐδ. ἰῆται, ; Κποντ ἔγοτη [εἷ5 ογθδίυγοϑ ὁ ἐπιστήμων 
γνωρίζει..-διὰ τῶν κτισμάτων τὴν ἐ,, δι᾿ ἧς αὖθις τὰ θέλημα τοῦ θεοῦ, 
προσκυνεῖ (1]6Πὶ.5,νγ.7.τ4{0.61.25 ; Μ,0.5200) ; Ογτ. Η. εαἰδεῖ.9.τ4; ΟΡΡ. 
ΟΥ̓ αἰδί. ἔγογη οὐσία: τὴν γνῶσιν... «ποτὲ μὲν τῆς οὐσίας ψιλῶς ἀγνοου- 
μένων [δὲ] τῶν ἔργων αὐτῆς... .«ἀμφοτέρων...τῆς τε οὐσίας τῆς τε ἐ., τὰς 
ἐπινοίας..«λαβόντες οὕτως ἐπὶ τὴν ζήτησιν ἐρχόμεθα. ἔστιν δὲ ὧν 
καὶ τὰς ἐ, εἰδότες ἅμα ταῖς οὐσίαις ἀγνοοῦμεν τὰ παθήματα ΟἸεηι. 5 ἐν. 
δι4(ρ.8ς. 4; Μ.0.56081.}; οὔτε γὰρ οὐσία κατὰ φύσιν ἄνευ ἐ. οὔτε ἐ, 
χωρὶς οὐσίας ποτέ, μᾶλλον δὲ τὴν οὐσίαν διὰ τῆς ἐ, γνωρίζομεν, 
αὐτὴν τὴν ἐ, δεῖγμα τῆς οὐσίας πρὸς πίστωσιν ἔχοντες. οὐσίαν γὰρ 
οὐδεπώποτέ τις εἶδε θεοῦ, διὰ δὲ τῆς ἐ, ὁμῶς τὴν οὐσίαν πιστούμεθα 
Βα5.ρ. Ποεί, Ῥαίγ.τ4.ο(ρ.88. 106.) ; αἱ μὲν ἐ, ποικίλαι, ἡ δὲ οὐσία ἁπλῆ. 
ἡμεῖς δὲ ἐκ μὲν τῶν ἐ, γνωρίζειν λέγομεν τὸν θεὸν ἡμῶν, τῇ δὲ οὐσίᾳ 
αὐτῇ προσεγγίζειν οὐχ ὑπισχνούμεθα. αἱ μὲν γὰρ ἐ, αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς 
καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος 1.6}.234.τ(3.357}0} 
Μι32.8604Ὰ); ταῦτα πάντα [36. τῇ. Ποανοηὶν ῬοννΕ.5] οὐκ ἄν ὁ 
λελογισμένος εἰς οὐσιῶν διαφορὰς ἀπαγάγοι, προδήλως τῆς ἐ. ὑφ᾽ 
ἑκάστου τῶν ὀνομάτων σημαινομένης ΟΥΝΥΚ55. μη. 7(2 ρ.τ73.20; Μ. 
45.165}; οὐκ οὐσίας ἐστὲ ταῦτα παραστατικὰ τὰ ὀνόματα, ἀλλ᾽ 
ἐνεργείας (Βτν5.οη.32.1 ἐπὶ [0.(8.1830); 14. βονη,δοΣ ἠμ ΡΆΠ].τ. 
2340) οἷξ, 5. ἐνυπόστατος ; τὸ μὲν γὰρ πῦρ φύσεως ὄνομα, τὸ δὲ καῦμα 
οὐκέτι οὐσία, ἀλλὰ πυρὸς ἐ. ΤΠάτ. αη.3: 5ΟΗ͂(5.ττ24); Ὁ. οπὲ ἐ. οὗ 
ἘΠη., ΑἸ. ἐρ.ϑόγαρ.τ.28(Μ.26. 06Ὰ}; ἐὰν ἴδωμεν διαφερούσας ἀλλή- 
λων τὰς ἐ, τὰς παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νϊοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ἐνεργουμένας, διαφόρους εἶναι καὶ τὰς ἐνεργούσας φύσεις ἐκ τῆς 
ἑτερότητος τῶν ἐ. στοχασόμεθα.. ἐὰν δὲ μίαν νοήσωμεν τὴν ἐ, ... 
ἀνάγκη τῇ ταυτότητι τῆς ἐ, τὸ ἡνωμένον τῆς φύσεως συλλογίζεσθαι (Υ. 
Ν 985. ἔγίπ.θ(ρ.77.22}Π, ; Μ.32.6020{.); μήτε φύσεως μήτε ἐ, ἐνθεωρεῖ- 
σθαΐ τινα διαφορὰν τῇ θεότητι 1ᾶἱγος ἀτι(Μ..4.5.1334}; 1. εοτηνη οί. 
(Δ1.4 5,180}; ὧν αἱ αὐταὶ ἐ, τούτων καὶ ἡ οὐσία μία. ἐ. δὲ πατρὸς καὶ 
υἱοῦ μία [οἰτηρ ὕεη.1:26 δηα 70.5:10].. ἄρα καὶ οὐσέα μέα πατρὸς 
καὶ υἱοῦ ΒΙαντη. ({Β45.} μη 4(1.28ος ; Μ,20.676.)}; ϑονοτ. ον θττι 
(Ρ.246.23) οὐκ ἄρα ἐλάττων ἐστὶν ὁ τὴν αὐτὴν ἔχων ἐ, τῷ τελείῳ πατρί 
Ογγ. 7ο.1.3(4.328); ὅπου γὰρ φύσεως ταυτότης ἐν ἀπαραλλάκτοις ὁρᾶται 
λόγοις, ἐκεῖ τὸ τῆς ἐ, οὐ μεμεριαμένον, κἂν ποικίλως τε καὶ διαφόρως 
ἐνεργεῖσθαι τυχὸν νοοῖτό τινι ἐΦ.το, (8505); ἐνγ. Τγίρ. το(68,.16Ὲ ; Μ, 
71.-11440); ἡ θεία ἔλλαμψις καὶ ἐ., μία οὖσα καὶ ἁπλῆ, καὶ ἀμερής, καὶ 
ἀγαθοειδῶς ἐν τοῖς μεριστοῖς ποικιλλομένη καὶ τοῖς πᾶσι τὰ τῆς 
οἰκείας φύσεως συστατικὰ νέμουσα, μένει ἁπλῆ Τ70.}). ζο.τ τ4(Μ 04. 
86οο); ἐκ τῆς ταυτότητος τῆς τε ἐ, καὶ τοῦ θελήματος, τὴν ταυτότητα 
τῆς φύσεως ἐπιγινώσκομεν τὸ.3.τ4{το330}; ἀρηϊοά Όν Αποιμοδδης 
ἕτερον τὴν φύσιν, εἰ δὲ τὴν φύσιν, καὶ τὴν θέλησιν δηλονάτι καὶ τὴν ἐ, 
Αξξ, 7γ.8Ρ. ἤοει. ΒαΙν.41τ.3ο(Ρ.311.22); εἰ δὲ φύσει παθητός [3ς. ὁ υἱός], 
καὶ τὴν ἐ, ἔχει πάσχουσαν 1.(ρ.311.15); τοῦ μὲν ἀγεννήτου τὸν υἱὸν 
εὑρίσκων ποίημα, τοῦ δὲ μονογενοῦς τὸν παράκλητον, κἀκ τῆς τοῦ 
μονογενοῦς ὑπεροχῆς τὴν τῆς ἐ, διαφορὰν πιστούμενος, ἀναμφισβήτητον 
λαμβάνει καὶ τῆς κατ᾽ οὐσίαν παραλλαγῆς τὴν ἀπάδειξιν Ἐλιηαροΐ.20 
(Μ.30.8ς60) ; τῶν αὐτῶν ἐ, τὴν ταυτότητα τῶν ἔργων ἀποτελουσῶν, καὶ 
τῶν παρηλλαγμένων ἔργων, παρηλλαγμένας καὶ τὰς ἐ, ἀποφαινόντων 
Δ Ρ.ΟΥ ΝΥ 55. ἔπη, τίι Ρ.13232.15,17; Μ.4ς.372.,8)}; ἀοοσίτίπς ῥχονεά 
56{-οοπίτϑαϊοίουν ὃν Β65. ἔμη.1.24(.. 235 5,0; Μ,20. 565 Α}: ορροβοᾶ 
αἰδὸ Ὀγ τιν 88, μη, τί Ρ.133.22 Εν; 3728}; ἐπειδὴ οὐδεὶς τρόπος 
τῆς τῶν ἐ. παραλλαγῆς ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ θεωρεῖται, καὶ τὸ μηδεμίαν ἐν 
ταῖς οὐσίαις τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος εἶναι διά στασιν, ἐν τῇ ταυτότητι 
τῆς ὑποστησαμένης δυνάμεως ἐπιδείκνυται.. ὥστε εἰ ταυτότης ἐπι- 
τελεῖται τῶν ἔργων ἐν τῇ τῶν ἐ. ὁμοιότητι, ἔργον δὲ κατ᾽ αὐτοὺς τοῦ 
μὲν πατρὸς ὁ υἱός, τούτου δὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον" ἡ ὁμοιοτροπία τῆς τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἐ, τὴν ταυτότητα πάντως τῆς ἀποτελεσθείσης 
οὐσίας ἐνδείξεται 1δ.(ρ.1τ36.2}Π ; 2730,0}}} εἰ..«ταῖς ἐς, ὡς σὺ φής, αἱ 
οὐσίαι καταλαμβάνονται, ἀκατάληπτον εἶναι τὴν τοῦ πνεύματος φύσιν 
ὁμολογήσεις...εἰ γὰρ ἐκ τῆς προσεχοῦς ἐ, ἡ οὐσία γνωρίζεται κατὰ τὸν 
ἡμέτερον λόγον, ἐ. δὲ οὐσιώδης τοῦ πνεύματος οὐδεμία... «ἀνεπίγνωστος 
πάντως ἡ τοῦ πνεύματος φύσις ἐξ.(ρ.14..268.; 3844,8Β); ΠΠΚρῦςϑς. τὸ 
ἘδΈμοΥ ρῥτοαϊοαίεα οὐ ὅθ πρὸς τὴν ἐς Βαϊ ποῖ πρὸς τὴν οὐσίαν: 
γεννήσαντα καὶ ποιήσαντα [80. ἘΑΙΠ61] πρὸ πάντων μονογενῆ θεὸν... 
εἰκόνα καὶ σφραγῖδα τῆς ἰδίας δυνάμεως καὶ ἐ, ὑππς αροῖ, 6 (1.50. 
8644); ἐδ. 28(868.); οὐκοῦν εἰ τὴν μὲν βούλησιν ἀπέδειξεν ὁ λόγος 
ἐνέργειαν, οὐκ οὐσίαν δὲ τὴν ἐ., ὑπέστη δὲ βουλήσει τοῦ πατρὸς ἃ 
μονογενής, οὐ πρὸς τὴν οὐσίαν, πρὸς δὲ τὴν ἐ,, ἥτις ἐστὶ καὶ βούλησις, 
ἀποσώζειν τὴν ὁμοιότητα τὸν υἱὸν ἀναγκαῖον. ... [οἰ τσ Οὐ].1:τς--16] 
«οὐτὴν δὲ ἐς, δι᾿ ἧς ὁ υἱός, ἐν ᾧ τὰ πάντα, οὐ πρὸς τὴν οὐσίαν φέροι ἂν ἡ 
εἰκὼν τὴν ὁμοιότητα, πρὸς δὲ τὴν ἐ, ἐναποκειμένην ἀγεννήτως τῇ 
προγνώσει, καὶ πρὸ τῆς πρωτοτόκου συστάσεως, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ 
κτισθέντων. τίς γὰρ..-πάντα τὰ δι αὐτοῦ [50, ἔῃ. 801} γενόμενα 
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καταμαθών, οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν αὐτῷ θεωρεῖσθαι πᾶσαν τὴν τοῦ 
πατρὸς δύναμιν; 6.24(8608,0); ἀοοϊγίπα ορροβθεα Ὀγ Οθο. 8οά,ερ. 
ἄορηι,Ρ. ἘΡΙΡΗ λαεν.}3.15(0.288. 9, ; Μ.42.432|}} ἀπὰ Ὀγ Β88. εἰ 
μὲν κατ᾽ ἐ, λέγουσιν, ἀνάγκη καὶ κατ᾽ οὐσίαν λέγειν" τῶν γὰρ ἑτερουσίων 
οὐκ ἂν εἴη ἡ ἐ, ὁμοία Ὀιάντῃ ({Β45.}Κ μη.4{1.2850 ; Μ.20,6βο() ; ἰάδη- 
(ἰν οὗ ἐνέργεια θεῖ, ὙΥοτά 4ηα ἱπτο] Πσϑπὶ σγρακίοη ἀθπίθα, ΟΡ 
(543)αηαίλ. τα οἷτ, 5, δύναμις ; οἵνΟτ, ῥγέηπςε.2.8(ρ.150.7); ς. οὗ τε]. οἵ 
θοη το Ἐδίποτ; 1. ἴῃ ροπ, ἐστὶν ὅ υἱὸς τοῦ θεοῦ λόγος τοῦ πατρὸς ἐν 
ἰδέᾳ καὶ ἐ, ΑἸμεπαρ ἰέσιτοι(Μ.6. 0088); πᾶσα δὲ ἡ τοῦ κυρίου ἐ, ἐπὶ τὸν 
παντοκράτορα τὴν ἀναφορὰν ἔχει, καὶ ἔστιν ὡς εἰπεῖν πατρική τις ἐ, ὁ 
υἱός (Ἰ]οτη, ΘΕ ν.7.2(0.7.22; Μ.9.4128); γεννήσαντος μὲν τοῦ πατρὸς τὸν 
υἱὸν ὡς ζῶσαν ἐ. καὶ ἐνυπόστατον, ἐνεργοῦντα τὰ πάντα ἐν πᾶσιν 
Ηνπῖθη.6}.(Ρ.326.10); ζῶσα καὶ οὐσιώδης ἐ, «.. τοῦ πατρός ὕντ. 
ἐδιες. 32(5΄. 3058); ὁ πατήρ.. οὐσίας ἢ ἐ, ὄνομα ;...οὔτε οὐσίας ὄνομα... 
οὔτε ἐ., σχέσεως δὲ καὶ τοῦ πῶς ἔχει πρὸς τὸν υἱὸν ὁ πατήρ ἀτ, ΝᾺ 7.ον. 
20.τό(ρ.07.1τῇ!. ; Μ.36.030); οἱ Οοα᾽ 5 ΨΟΥάκ 8 ἐ, λεκτικαί, ορρ. γγοτά 
ἃ5. οὐσία, (60.1.20. ορ.ἀορηιιρ. ΕΡΙΡΗ.λαον.73.12(ρ.98 5.52; Μ.43, 
4280); Μάρκελλος καὶ Φωτεῖνος.. «τὸν λόγον ἐ, εἶναί φασι...οὐκ οὐσίαν 
ἐνυπόστατον (Ὦγγπ, πον διτ ἐπ ΓλΙ (ττ. 2340); οἵ ὅοπ τὰ οτοαξίου, 
ΤΕ, 560.7:25, οἴ. φορὰ εἰ 'πρεομί ὠπηπασιαίεν ἐνεργείας (Τὰ οεὶ 
Ἰῃορεγαϊτοη15) ἀεἰ ἐπε ξαρἱομέΐα ποντμαίμγ, ὀνρο ἱπορεναίο υἱνεμῖς 
ἀοὶ φμαϑ οἷΐ, ῥυῖτς Τηοἰϊρομάα ἐδὲ; φαο ἐπὶ υἵρον φμίᾷαμι. ρον φμδο 
ἡΠΟβ γα εν ῥαϊέν, τοὶ σιερ ἐγφαὶ νοὶ περ ῥγουϊάρὶ ὑεῖ ἐταη 7ιάτεαί, ΟΥ. 
ῥνίης,τ.2.τ2(ρ.4ς.τὸ; ΜΟΙ. 1434}; τοῖ, 70.1:2 τὴν δι᾿ υἱοῦ ἐ, δηλοῖ 
Ἰεπ). 5 ἐν.6. τό(ρ. Ξοό.21 ; Μ,0.3768}; 'πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο', κατὰ τὴν 
προσεχῆ ἐ. τοῦ ἐν ταυτότητι λόγου, τά τε πνευματικὰ καὶ νοητὰ καὶ 
αἰσθητά 14. εχο. ΤΟΙ, Βίρ,τοϑ,22 ; Μν0.6570) ; ἀρ Λαΐδα ἔπ ρθη. εἰ δὲ 
μὴ καρπογόνος ἐστὶν αὐτὴ ἡ θεία οὐσία, ἀλλ᾽ ἔρημος, κατ᾽ αὐτοὺς... 
πῶς δημιουργικὴν ἐ, ἔχειν αὐτὸν οὐκ αἰσχύνονται; ΑἸῺ..17γ.3.2(}1.πὸ, 
1406); αὐτός ἐστιν ἡ τοῦ πατρὸς ζῶσα βουλὴ καὶ ἐνούσιος ἐ, 1ν.(152}}; 
αος, ΕΠΟΠΙ]5 τὸ πνεῦμα... «ἐποίησεν [5ς. ἘΆΓΠΕῚ] ἐξουσίᾳ μὲν ἰδίᾳ καὶ 
προστάγματι, ἐ. δὲ καὶ δυνάμει τοῦ υἱοῦ Ἰλιη,αροὶ, 28(Μ.50.8688}; ο, 

᾿ ἔργον ὀνομάζει τῆς τῷ υἱῷ παρεπομένης ἐ, [5ς. τὸ πνεῦμα] τι Ν γος, 
ξιιτί! Ρ.143.τ5; Μι45.3844); 11. τοῖ. σουαίηρ ἱπίο ΒοΠιρ οὗ οτοαῖτῖνο 
ΠΟΡΟΒ, ἃςο. Μδτοο 5 τὴν μονάδα φησὶν Μάρκελλος ἐνεργείᾳ πλατύνε- 
σθαι Ἐυ5.6.1}.2.6(ρ.τοσ.το; Μ.24.008.); ἐνεργείας ἡ τοῦ κόσμου 
γένεσις ἐδεῖτο δραστικῆς" καὶ διὰ τοῦτο μηδενὸς ὄντος ἑτέρου πλὴν τοῦ 
θεοῦ. «τότε ὁ λόγος προελθὼν ἐγίνετο τοῦ κόσμου ποιητής ΜΆτοΕΙ!. 
.».54 ἀρ-οὐηᾶ. δ] αγεοὶ!.2.5(ρ.42.,27; Μ.24.96}8); προῆλθεν ὅ λόγος 
δραστικῇ ἐ. 1Ὁ. τοδίρ.42.253; 7064); Τῦπι5.ε.}.2.0(ρ.τορ.}; Μ.24.9γ7) ; 
πόθεν αρκέλλῳ ἐπῆλθεν περιορίσαι χρόνον τῇ τοῦ λόγου ἐ, τὸν τῆς 
συντελείας, καθ᾽ ὃν ἔσεσθαι φάσκει τὸν λόγον ἐν τῷ θεῷ ὥσπερ καὶ 
πρότερον ἦν; τὸ. (ρ.1ο0.231 οτ70}; 4. οἵ Η, Οποξί; βυπιδοιχοα Ὁν 
ΠΡ [Ἀβπιοποά Ὀν ΟΠ τίβε δὲ οἰδαμϑίησ οἵ ἜΘΙΏΡΙςῸ ([0.2:15}, 
Ἡεγαοίθοι ἃρ.Ο τ. 7ο.το.53(ι0; Ῥ.207.11; Μ.14.208) οἷ, 5, δύναμις ; 
ὡς ἡ δύναμις τοῦ ὁρᾷν ἐν τῷ ὑγιαίνοντι ὀφθαλμῷ, οὕτως ἡ ἐ. τοῦ πνεύ- 
ματος ἐν τῇ κεκαθαρμένῃ ψυχῇ [οἴ ἘρΠ.1:17,18] Βαβι δῥίν,δι(2, 51}: 
Ν]1.32.1800); αἱ δὲ ἐ, τίνες ; ἄρρητοι μὲν διὰ τὸ μέγεθος, ἀνεξαρίθμητοι 
διὰ τὸ πλῆθος. ... ἐὰν δὲ τὴν κτίσιν ἐνθυμηθῇς, ἐστερεώθησαν αἱ τῶν. 
οὐρανῶν δυνάμεις παρὰ τοῦ πνεύματος"... Χριστοῦ ἐνδημία" καὶ τὸ 
πνεῦμα προτρέχει. ἔνσαρκος παρουσία" καὶ τὸ πνεῦμα ἀχώριστον. ... ἡ 
ἐκ νεκρῶν ἐξανάστασις, τῇ ἐ. τοῦ πνεύματος {νι (τ  ],; Μ,150}; 
ΟἿ6 ὙΠ} ΤΔΥΠοΥ ἀηᾶ ὅοηι, ἐδ. 2γίσια ; Μ,1338); οὐαὶ νν τ} δοῃ, ὅτ, 
ἮΝ ψ85.0Υ..ἄθηι, 3(0.62.24. Μ.44.ττ608}; δος. (ἢ βοτρίατος. (Ρ5.392τ:0 
10.1τ4:26, τῦοτ.12:4-6, οἔς.), Βαβ.μη.3.4(1.27πΑΠιο; Μ.29.δότμ)}: 
ςἔΥ ΝΆΖ,ογ. 31. δ(ρ.151.13; Μι36,1401.); (Ἤγνβ. ἤοη]. 2.1 ἦι [.(δ. 
1830); Ἔχερ. μάχαιραν. «τοῦ πνεύματος εἶπε τὴν τιμωρητικὴν ἐ, 
τοῦ πνεύματος ὅϑνεΥν. ἔρἢ. δ. α7(0.312.23); οὐΒΔΕ. Ερλ.6:17(4.440); 
καλῶς τὸ ᾿ὅ ἐστι ῥῆμα θεοῦ", εἰς παράστασιν τοῦ δυνατοῦ τῆς ἐ, τοῦ 
πνεύματος" ῥῆμα γὰρ θεοῦ λέγει ἀντὶ τοῦ θεοῦ ἐ, [οἴ }}5,32:6],,ὑκάν- 
ταῦθα τοίνυν θεοῦ ῥῆμα τὴν τοῦ πνεύματος ἐκάλεσεν ἐ, “ΠΟΥ 05, 
Ἐρλ.δ.α](ρ.το3.τ6}:. ; Μι66.929}); οἵ Π1. Ομοβι ἃ5. οὐσία ἐνεργητική 
(ΟρΡὈ. ἐνέργεια), Οτ. 7γν.27 ἦπι [6.(ρ.512.13}; Ο.ΟΥ ΝᾺ Ζ.ο;, τ. (}.151. 
13; Ἀ1.36.1404}); 2. (Ὠχίϑἴο]. ; 8. ἴῃ σφ, τὴν τελευταίαν τοῦ σωτῆρος 
εἰς ἡμᾶς ἐ., τὴν προσεχῆ, λέγει τὴν διὰ τῆς παρουσίας, ἐπικρυπτομένην 
τῷ τῆς προφητείας αἰνίγματε (δ. ςἰ». ς ϑίρ.262.20; Μ.ο Ἄκο) ; Ἰησοῦν 
Χριστὸν ἕνα λέγομεν ἕνα μὴ τὸ πολυώνυμον τῆς ἐ, εἰς πολλοὺς υἱοὺς 
ἐκχέῃς δυσσεβῶς. λέγεται γὰρ θύρα.. «ὁδὸς...«πρόβατον.. «ποιμήν γτ, 
Η.εαἰδελοτο.3; Ἀ. οἵ ὁρεγϑιίοη οὗ Ἰνορὸς ἱποδυπαῖο τὸ ἀνθρώπινον... 
ὄργανον αὐτῆς 50. τῆς σοφίας] πρὸς τὴν ἐ, τῆς θεότητος καὶ τὴν 
ἔκλαμψιν αὐτῆς γινόμενον καὶ φαινόμενον πᾶσι Α1..4γ.3.53(Μ.26. 
436Ὰ); [Δ1ῇ.4γν.4.36(0.86,20 ; 5240}; 6. τῆς ἐνέργεια οἵ {Ππ|οῖ ὁπ 
ἢ σοά, ΤΡΔᾺ].βδτη, [5.1(0.330.5); ἐφ.3(0.330.15) οἷϊ, Ξ, προκοπή; 
σχέσει φιλίας... καθ᾿ ἣν τῷ βεῷ συναφθεὶς ὁ σωτὴρ οὐδέποτε δέχεται 
μερισμὸν εἰς τοὺς αἰῶνας, μίαν αὐτῷ καὶ τὴν αὐτὴν ἔχων θέλησιν καὶ 
ἐς ἀεὶ κινουμένην τῇ φανερώσει τῶν ἀγαθῶν ἐδ. (0.339.27); ἅ. ΑΡΟ]]. 



ἐνέργεια 

τοπάομιηρά οτϊμβοάοχ ἔου αὐὐρυξίοη οἵ ἐ. ἀνθρωπίνη ἴὸ (ΗΓΒ, 

φιοά μη ἢν. (ρ.2906.6; Μ.28;1240) οἷ, 5. σύνθεσις; 6. Ἰῃ οτί Βοῦοχ 

δἰατοιλεπῖβ, ὉΠ6 ῥγοέεβς οὐ ῥγαειΐεοϊ γέϑμ]! οὗ αεϊἸοΉ (5. οἵ Ἱποαγπαῖα 

γγουά), Ὀὰϊ Ὁνὸ γηοάες οὗ αεἰΐοη (80. δος, ἴῃς ἀϊνίαε ἀπά Ὠαπιᾶπ 

πδταγΕ5) ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τῶν συναφθεισῶν φύσεων διάφορος ἡ ἐ, τῆς 

ἀνθρωπότητος καὶ τῆς θεότητος..«περὶ δὲ τὴν ἐλεημοσύνην συντρέχει τὰ 

τῆς διπλῆς ἐ." ὁ γὰρ ἄνωθεν ἐκ τῶν χερουβὶμ. βραβεύων τοῖς ἐλεήμοσιν, 

οὗτος πρὸ τοῦ γαζοφυλακίου καθημένος δοκιμάζει τοὺς φιλανθρώπους 

Ὁ τνς. 80. Ποεί. Ραὶν.τ5.τ(ρ.92.3}1,; Ε1.3,885Α); ΤὨατ.Μορ5..}. οηῖη. 

(0.330.5; Μ.66.το134} οἷΓ. 85. ἕνωσις ; 80, Νεβίογιδηβ, Νεβί. "7.8 9 

(0.224.7)4Ρ.]μαἴετ. οί, 5(Ώ1.3.8060) οἷτ, 5. συνάπτω; 1Ὁ.Β 6(Ρ.219.20) 

40. Ποεῖ. Ῥαϊν 4τιοίρ.305.18.) οἷ, 5, ἕνωσις ; ΟΙναἰοτ. αὐ (8498. ; 650. 

τοῦ, ψογκίηρ οὗ ταϊγαοῖθϑ ᾿γ ΟΠτὶβί ἐσπούδασε [56. ὁ Χριστός. .δεῖξαι 

καὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ τρανὰς τὰς ἐ." ἵνα 

μήτε ἡ θεία δύναμις ἀμβλυνθῇ, μήτε ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀπιστηθῇ ὕγτ. 

Η. » τῷ .33.ττ814}; ἐθαυματούργησεν, ἔδειξε τὴν διπλῆν ἐ. πάσχων 

μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἐνεργῶν δὲ ὡς θεὸς ὁ αὐτός 1δ.2(11818) --Ξ ΟΥτ. Κτ. 

το(0.474.51); τεῖ. 1.0.8: 54 ζωοποιῶν μὲν ὡς θεὸς τῷ παντουργῷ προσ- 

τάγματι, ζωοποιῶν δὲ αὖ πάλιν καὶ διὰ τῆς ἀφῆς τῆς ἁγίας σαρκός, 

μίαν τε καὶ συγγενῆ δι᾽ ἀμφοῖν ἐπιδείκνυσι τὴν ἐ. γι. [ο.4.2(4.3610) ; 

παρέστησε ἶβε. ὕνγτ., 1.5.} ταύτας [30. ἐ.} ἡνωμένας διόλον τῇ πρὸς 

ἀλλήλας συμφυΐᾳ καὶ περιχωρήσει, ὡς μίαν διὰ τὴν ἕνωσιν αὐτοῦ τε 

τοῦ λόγου καὶ τῆς παναγίας αὐτοῦ σαρκὸς δείκνυσθαι τὴν ἐ., οὐ φυσικήν, 

οὐχ ὑποστατικήν..«ἀλλὰ συγγενῆ τοῖς μέρεσι Μαχυρηςς(Μ.91.88Ὰ); 

οἵοἐδι(τ240--1250}); οὐ κατὰ θεὸν τὰ θεῖα δράσας, οὐ τὰ ἀνθρώπεια κατὰ 

ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ἀνδρωθέντος θεοῦ καινήν τινα τὴν θεανδρικὴν ἐ. ἡμῖν 

πεπολιτευμένος Ῥοπ, Αγ. δρ.4(Μ.3.10120); ὥσπερ οὖν ἄλλη μὲν ψυχῆς 

ἐ, νοερᾶς, ἄλλη δὲ σώματος, τὸ δὲ ἐκ τούτων κοινὸν τοῦ ἐξ ἑκατέρων 

ἐστὶ συνεστῶτος ἀνθρώπου, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ σωτῆρος ἡμῶν 

τοῦ ἐνανθρωπήσαντος θεοῦ- λόγου νοούμεν, θείας μὲν ἐ. τὰς θείας 

ὁρῶντες..-«ἀνθρωπείας δέ, τὴν ζωὴν αὐτὴν λέγω τὴν κατὰ ἄνθρωπον. ... 

ταῦτα θεωρήσαντες ὥσπερ καὶ τὰς φύσεις, ὅθεν προΐασιν αἱ ἐ,, καὶ 

ἐἑνώσαντες αὐτὰς ἀλλήλαις, ὥσπερ ἐκ τῶν συνελθουσῶν φύσεων μίαν 

ἐθεωρήσαμεν ὑπόστασιν ἀδιαίρετόν τε καὶ ἀσύγχυτον οὕτω καὶ ἐκ τῶν 

διαφόρων ἐ. τὸ ἀποστέλεσμα ἕν: καὶ ἑνὸς Χριστοῦ θεωροῦμεν Αμδϑί. 

Απῖ, βαρ. οεὶ, Ραίν.13.1{0.70.1681.); ἴπ ΔΓ“ ΟΠΟΡγ 51τ6 ΓΙ Πρ, 

ἵἴνο ἐνέργειαι Ὀδολι58. γὸ φύσεις; Ἐπρί. Μομ.εῤ.(Μ.86.0098); ἐ. τε 

πρὸς τούτοις ἄλλην μὲν σαρκὸς ἑτέραν δὲ θεότητος, πάθος τε περὶ τὸ 

σῶμα ἀπάθειαν περὶ τὸν λόγον ὁμολογούντων 80. ΤΟ]ΠΟΤΨΕΙΒ οἱ Τα] Δ], 

ἀντιπεριχωρεῖν ταύτας δεδώκασι, καὶ ἀντικατηγορεῖσθαι θατέρον, διὰ 

τὴν ἐν θατέρῳ ταὐτοῦ ἐπαλλάττουσαν ἰδιότητα᾽ τὰ δὲ νῦν.. τῷ ἀφθάρτῳ 

προσθεμένων 1, Ξοπϊ.Β. Νεεὶ. οἱ Ἐπὶ. 2(Ν1.86.13204,8); σεσαρκωμένον 

θεὸν λόγον ἐνηργηκέναι τὴν τοιαύτην ἐ. [1.6. γα] κίηρ οι γγα ἐ6 1} 

ὁμολογοῦντες, τὸ μὲν ἀκολούθως φαμὲν πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς γεγενῆσθαι 

φύσιν. τὰ δὲ διὰ τὴν τῆς θεότητος ὑπερφυᾶ φύσιν: ὦστε καὶ ἐνταῦθα 

δύο ἐνεργείας ΤρΡμτ.Δμτῖ. ὑ.(Δ|.86.21058); 10 Θογτμ, Κι ,8Ρ. οεὶ, Ῥαϊν. 

τ4.13(ρ.86.8 ; Η.3.12408); Ε]οσ. ἐν. ΤΥίη.6,.8(ρ.314); τοῦτο [3.. Ιπο.} 

τῆς θείας φύσεως καὶ δυνάμεως ἔργον ἤγουν ἐ. εἶτα ηὐξήθη... .ἐν τῇ νηδύϊ 

τὸ θεόπλαστον σῶμα. τοῦτο ἀνθρωπίνη ἐ. ἐν Χριστῷ 1δ.1.1(Ρ.375); 

1}.7.7(0.277); δύα τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ τὰς ἐ. συμφυῶς 

ἡἠνωμένας, θείαν καὶ ἀνθρωπίνην, διὰ τὸ καθ᾽ ἑκατέραν φύσιν (Ἰ κἴεγ, 

καπατ; γοβαϊταοη οὗ τποποι με! τε τπθοῦν οὗ μία θεανδρικὴ ἐι, ν. 

θεανδρικός ; τὸ γοῦν ἀποτέλεσμα... αὐτῶν δύο τῶν ἐμφύτων ἐ., ἤγουν 

τὴν πρᾶξιν, ὡς ἀμφοτέρας καθ᾽ ἕνωσιν αὐτῶν συλλαβοῦσαν, ἐκ τοῦ κατ᾽ 

αὐτὰς προσαγορεύσας ὀνόματος ὁ διδάσκαλος 80. ΑΠδδθῖ. Δπι.] μίαν 

εἶπεν ἐ, διὰ τὸ μηδὲν θεῖον ἢ ἀνθρώπινον κεχωρισμένως ἐπιτελεῖσθαι 

ἀλλ᾽ ἐξ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ συμφυῶς ἅμα καὶ ἡνωμένως προάγεσθαι Μαχ. 

οῤμδε,(2332Ὰ[}}, ἃ Ῥγνγ, 1.01,3450)}; Το. ιυοἰμμπ! 42(Μ1.05.1810) ΟἿ. 5. 

αὐτεξουοίως ; ταριίαίίοη Ὀγ Μαχ, οὗ ἀσσυβαίίοη [36, ὈΥ Ἰποποῖμε- 

Ἰϊ065] ἐπαῖ δ ννὰβ ροβι δ τς ἴῆτεα ἐνέργειαι ἴῃ ΟτῖΞτ, Μαχ,ορεδε, 

(π30 6; ἄρπίαὶ (παϊ ἐνέργειαι οἱ (Βτῖδὲ τα ὑποστατικαί: ἀλλότριον 

τοῦ πατρὸς κατ᾽ ἐ, αὐτὸν ὁ τοιοῦτος ἀποφαίνει λόγος, εἴπερ ὕποστατι- 

κὴν καὶ οὐ φυσικὴν ἔχει παρὰ τὸν πατέρα ἐ. 1.(858); οἱ 16.(368,76Α); 

φυσικὰ γὰρ καὶ οὐχ ὑποστατικά φαμεν τὰ θελήματα καὶ τὰς ἐ. [..Ὁ. 

.6.3.π4(λ1.04.το56Ὰ}; ὕψνο ἐνέργειαι 1 Ομτῖσι αθθστηςα, Μαχβηδο. 

(Δ1.01.360) οἷτ, 8. κίνησις ; δνη}.Ο Ρ(Ο81)(Η.3.14068); Τμάτιδευά. 

ἐρ}ι οί .90.τ6ο18}; Ο]( 8964; σςοτγοϑροηαϊπρ ἴο οὐσίαι: ἐπειδὴ 

δὲ τῶν οὐσιῶν ἐστιν ὁμολογουμένη ἡ ἐ., ἀνάγκη θεωρεῖν σὺν ταῖς 

οὐσίαις καὶ τὰς ἐ. Θορῃτ. Η.Ξολοί, ἀρ. Ποεὶ Ῥαίν.τ4.ο(Ρ.89.15; Μ.87. 

Δ40128); εἰ οὖν καὶ αἱ δύο προσηγορίαι τῶν οὐσιῶν τοῦ Χριστοῦ, λέγω 

δή, τὸ θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἐκ τῶν φυσικῶν αὐτῶν ἐ. τὰ ὀνόματα ἔχουσι, 

πῶς οὐκ αἰσχύνονταί τινες, ἀπαρνούμενοι τὰς δύο λέγειν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐ.; 

Απαβί. δικοί, 2(Μ.89.688,0) ; οὐ ἴο φύσεις, [0.}). [.0.3.τ1(Μ.04.10338}; 

ὅνο ἰπ Γμτβέ, [πὸ ἀϊνὶπθ τοπιδὶπίπρ ἐνδεῖ αἰζου ογαοιβχίοη. ἀπά 

ἀδατῃ, Αμδοί.β.λοά τ(Μ.89.458); ὅ- ἴῃ τλοπορῆ. ἀπα τποποίμοι τα 

τπουρΒῖ, ε8ρ. οὗ ὁπ γιοάδ οὗ αείϊοη οὐ ἱπήταιέυε οὐ ἐρερτεῖϑα ἰο αείίονι, 

472 ἐνέργεια 

δα. Οη6 οοπιροβίτε πῖπτε οἵ Ομ είβε ἴθ ΌΠΟρΡ ἢ. ἴΒΈΟΥΥ, Ὀμυΐ 866, 

ἀϊνίαθ παῖασο (το ψνΠΙςἢ Ἀΐ5 Βαμηδπῖτν ννα5 Βυογαϊπαῖθα) ἴῃ (ΠΘΟΙΙ65 

οὗ ΑΡο]]. ἀῃμᾷ τποποιμο το τὸ σῶμα σταυρώσαντες τὸν θεὸν ἐσταύρω- 

σαν, καὶ οὐδεμία διαίρεσις τοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐν ταῖς 

θείαις προφέρεται γραφαῖς, ἀλλ᾽ ἔστι μία φύσις, μία ὑπόστασις, μία ἐ., 

ἕν πρόσωπον, ὅλος θεός, ὅλος ἄνθρωπος ὁ αὐτός ἈΡΟΙΪ. Πά τηειδίρ. 100. 

17); Ἰὰ. [γι τ(φ.2ο4.6,14)ρ.Ληδβε δμοηοῤ (ΝΜ 80 αιδι οἷζ. 5. θελη- 

τικός ; μίαν αὐτοῦ τὴν ἐ, ἐν διαφόροις θαύμασι καὶ παθήμασι τῆς μιᾶς 

αὐτοῦ φύσεως προϊοῦσαν ἦδιτοβ(ρ.232.30) 0. Μαχιοριδε Μν01.1600); 

19.τοτ(ρ.248.7); ἰά, βά.ς6ε.ρὶ.30(0.χ78.14; Μ.10.1117Ὰ}} ἴῃ πο. 

τοδοβῖπρ ἀναθεματέζομεν δὲ καὶ. ..τοὺς λέγοντας...ἐν δύο φύσεσι τὸν 

ἕνα κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν μετὰ τὴν..-ἔνωσιν, καὶ τούτων 

ἀκολούθως ἐ. ἢ ἰδιότητας θεν. Απίναρ.ΟἹ Δἴοτ,αεί. (Η.3.8034); 14.8Ρ. 

σορῴ(βι)αει. το( .3.τ24τ0}; Ραμ ΟΡ ἐρ. Πάν (ΜΡ }..87.91Ὲ}; εἰ γὰρ 

μέα ἐστὶν ὑπόστασις καὶ μία φύσις τοῦ θεοῦ, ὡσπεροῦν καὶ ἔστιν, 

ἀναμφιβόλως καὶ ἔν ϑέλημα καὶ μία ἐ. ΑΛΤΠΟΡ ν.(Η..3.1246Ὲ}; 

[οἰτίησ συγ. 7ο.4.2(4.3610}} ἐδ. Ἰηΐτα ; ἐδι(α3οιθν; ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοῦ δύο 

γνώσεις...ἢ δύο ἐ. φαμέν" μία γὰρ ὡς ἀληθῶς ἡ τοῦ σαρκωθέντος λόγον 

ἐς τε καὶ γνῶσις, καὶ ἑνὸς ἴσμεν τὰ πάντα Χριστοῦ, κἂν τὰ μὲν θεο- 

πρεπῶς γινώσκῃ καὶ ἐνεργῇ διὰ τῆς ἰδίας σαρκός, τὰ δὲ ἀνθρωπίνως 

ΎΠοτη. Κ».(Π1.3.12400) ; οἵοἐδι(α2410); ἐδ. (803Ε); αἰν!ηλ Οἱ ἐνέργεια 

οἵ ΟὨχίβι αβϑοτίθα, (}}. ».(Η1.3.897Ὲ); ὙΠάτ. Ρμάταη. γγ.(Η1.3,768Ὲ); 

ν. κίνησις : ἴὰ ἴθπηβ οἵ σϑαηίοι Ὀεῖννθοι Ουσιβ 8Πα 186 τηοηο- 

Ρμγϑίϊεθ ν. θεανδρικός ; ηὕρομεν δύο ἐ. ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν 

εἰρηκότας" εἰ δέ τις...δεῖξαι δυνηθείη τινὰς τῶν ἐκκρίτων..«πατέρων ... 

δύο ἐ. ἐπὶ Χριστοῦ λέγειν παραδιδόντας, δεῖ πάντως ἀκολουθῆσαι 5ΟΙΡ, 

6 Ρ.2(Ώ.3.1309}9) ; ΤΕΡΙΥ οἵ δεγρίιι5 ἴο Ὀγγυκίερ.2) ἈΡΡΓΙΧΟΝῚΩΡ ἰΘΓΠῚΒ 

οἵ τουπίοη τὸν αὐτὸν ἕνα Χριστὸν ἐνεργεῖν τὰ θεοπρεπῇ καὶ ἀνθρώπινα 

μιᾷ ἐ." πᾶσα γὰρ θεία τε καὶ ἀνθρωπίνη ἐ. ἐξ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ 

σεσαρκωμένου λόγου προήρχετο 1δ.1(Η4.3.7770}; υς οἵ σΟΠ ΓΟν ΥΒ 8] 

[δτπὶα τὸ θὲ δνοϊάβα μηκέτι τοῦ λοιποῦ τινι συγχωρεῖν μίαν ἢ δύο 

προφέρειν ἐ. ἐπὶ Χριατοῦ.. «ἀλλὰ μᾶλλον καθάπερ αἱ ἅγιαι καὶ οἰκου- 

μενικαὶ παραδεδώκασι σύνοδοι ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν..-ἀνεργεῖν τά τε 

θεῖα καὶ ἀνθρώπινα, καὶ πᾶσαν θεοπρεπῆ καὶ ἀνθρωποπρεπῆ ἐ. ἐξ ἑνὸς 

καὶ τοῦ αὐτοῦ σεσαρκωμένον θεοῦ λόγου ἀδιαιρέτως προϊέναι"...διὰ τὸ 

τὴν μὲν μιᾶς ἐ. φωνήν, εἰ καί τισι τῶν ἁγίων εἴρηται πατέρων, ὅμως 

ἐενίζειν καὶ θορυβεῖν τάς τινων ἀκοάς, ὑπολαμβανόντων ἐπ᾽ ἀναιρέσει 

ταύτην προφέρεσθαι τῶν...δύο φύσεων,..«ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν τῶν 

δύο ἐ, ῥῆσιν πολλοὺς σκανδαλίζειν 1ἅ.6ρ.3(}1.3.13160}; 18.(13178}; προ- 

τρέποντες ὑμᾶς ἵνα τὴν εἰσαχθεῖσαν προσηγορίαν τῆς νέας φωνῆς τῆς 

μιᾶς ἢ τῶν δύο ἐ. ἐκφεύγοντες, ἕνα μεθ᾽ ἡμῶν τὸν κύριον..«ἐν δύο 

φύσεσιν ἐνεργοῦντα τὰ τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ὀρθοδόξῳ 

πίστει καὶ ἑνότητι καθολικῇ κηρύξητε 1.(13240); οὗ γὰρ ταῦτα [Ξς. 

μίαν ἢ διπλῆν ἐ.] λέγοντες τί ἕτερον ὑπονοοῦσιν ἢ καθ᾽ ὁμοιότητα τῆς 

προσηγορίας τῆς μιᾶς ἢ τῶν δύο φύσεων Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, οὕτω 

καὶ μίαν ἢ δύο ἐ.; περὶ οὗ λαμπρῶς ἡ θεία γραφὴ διαγορεύει" μιᾶς δὲ 

ἐ, ἣ δύο εἶναι ἣ γεγονέναι τὸν Χριστὸν νοεῖν ἢ προφέρειν πάνυ μάταιον 

Ηοποτ.. δεν. 2(Π.3.1352Ε); καὶ ἀντὲ τῶν δύο ἐ., ἐξαιρεθείσης τῆς 

προσηγορίας τῆς διπλῆς ἐ., αὐτὰς μᾶλλον τὰς δύο φύσεις μεθ᾽ ἡμῶν 

κηρύξωσι...ἀσυγχύτως ἀδιαιρέτως ἀτρέπτως ἐνεργούσας τὰ ἴδια τ. 

(13538); ἀἰξοιβδίοη οὗ ῥοῦ! δῖ οἵ ὁπὸ ΟΥ ἵννο ἐ, ἰοτθάοῃ, ΠεΥδο!. 

εεἰλ.(ΠΠ.3.796Δ); Οοηϑίδηϑ ἐν}.(}1.3.82400}; {15 ἰγρης ΔΒΔΙΠοιηδτζἝα, 

ΟἸναίδτιεαμ δ; δ. χε, οὶ οὗ [πς᾿ ; ἦν 1Π ρειι. γέγονε γὰρ ταῦτα ἐ. μὲν 

τοῦ γεννήματος, εὐδοκίᾳ δὲ τοῦ γεννήτορος (τ. ΝαΖ.ογ.320.3(ρ.112.0; Μ, 

46.108}; “ἰ, Ἰπεοῖν οἱ Μδτοθ]υβ, δ ογ τοὸκ ἤεβἢ ἣν [50. τὴν σάρκα] 

ἐ. μονῇ φησὶν ἶϑο. Μίατςς}} 5} ἀνειληφέναι τὸν ἐν τῷ ϑεῷ λόγον ἴδ. 

Μανεοῖ!.2.2(0.43.22; Μ.24.707Ἀ}; εἴποι ἂν ἴσως ἐ, μόνῃ οὐχὶ δὲ οὐσίας 

ὑποστάσει καὶ ἐν σώματι γεγονέναι" δραστικῇ γὰρ ἐ. μόνῃ, φησί, τῇ 

σαρκὶ συνών..«οὐσίᾳ τῷ θεῷ συνῆπτο 1ν.4(0.57.12; 8214}; 8ηδ τ Πειλδ- 

εἰχεά, Τιυβζηοηξ4(ρ.90.20; Μ.86. τοι 54). 
Ο. οὗ Ξαρεγηδίυται, ἐηἤπμδηεθ, ἀρέηον ΟΥ ἀεί ἴοτν, 1. ΟὗἨ ῬΟΨΜΟΥ οἵ 

φᾶρδῃ ροά οἵ ἱππιᾶρο, ΑἸοπαρ ἦε τδιτ(Μ,6.0258); ἐν. 23.τ(0418}; 1δ. 

25.3(0408}); οὗ Αροῖϊο, Μ.Τ μάοί.α 23(0.15)} οὐ Οτ Οεἰς.7.0(0.157.27} 

Μιιτ.14280); 2, οἵ δπρεὶβ, Ἠεγη πη" .6.2.2, τῶν θεομιμήτων ἐ. 

Τ]οπ.Ατν ἦν 13.4(3}{.3.3054}; ἐδι(σοξῶ ; 3. οἵ ἀϊνῖπε ἐνέργεια ἴπ τηλἢ 

πᾶσιν αὐτοῦ τῆς ἐ. μεταδιδόντες,.. «ἅπαντα γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ δυναμοῦται 

ὙπάτΜορϑ. [γ ΐηει(ρ.204.24; Μ.66.0134}; μίαν καὶ μόνην διὰ πάντων 

ὁ, τοῦ θεοῦ καὶ τῶν ἀξίων θεοῦ αχιανμῖϑιν (Μ ο1.1ο760) ; οροταῦπν 

ταΐγαςῖθβ, Οτιοὶς.2.ςτ(ρ.174.2; Μ.11.8774}; τοσοινοα, δὲ Ὀαρτ θη 

τότε Χριστοῦ προσηγορίαν λάβητε καὶ ἐ. θείων πραγμάτων (τ. Η. 

γουκαίοολι τς; 65ρ. οὗ ἐπερίγαίίοη οἵ ρτορμεῖδ, (ει. οἰγ,6.γ(ρ0.462.18 ; 

Μ.9.284.); οὗ Μοβεβ, Τυϑὲ, χαροί,6ο.3(}1.6.4114} οἷξ, 8, ἐπέύπνοια ; οἱ 

ΝΙδομθ ζαῖμοις, Βαβιοροιχφί3.φογΟ; Μ.32.520Δ); οἵ ἀροβῖϊεθ. αἵ 

Ῥεπίςοοςῖ, σης. ΑΓ Ρ}.5.20.4; οὔτε γὰρ τὸ δαίμονας ἐκβάλλειν ἡμέτερον 

κέρδος, ἀλλὰ τῶν ἐ. Χριστοῦ καθαιρομένων 1».8.1.3; ὙΠάτ, {67.32:1 

(2.5534}; 4. οὗ αἰ ΆΒΟΙΙσΑ] ἐπ μοηεθ οὐ ῥοδσοξσίοη, 7υβ1.ταροΐ,44.12 



γ “-“ 

ενεργετικῶως 

(Μ.6.3068);14.24ροἱ.7.3(}}.6.4568); ΟἸΕμ, 5 ν.2.2ο(Ρ,176.,4; Μ.8,1ο608); 
1.6. τ(ρ.481τ.6; Μ.0.3204}; Οτν εἰς.τιδοίρ.αιτ. 5; Μ.1τ.7690); Εἰι5. 
{.(π3(ρΡ.230.22; Μ.20,14054}; Οοηδί, ΑρΡΡ.6.9.2; 4085. τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ κατ᾽ ἐ. ἐστράφη ὀπίσω ροῤῥιῖο αν. (Μ.65.3214}; 5. οἵ 
ἀρόμεν οὐ ἐπβμεοηεε οἱ βἴαγβ, (Ἱεδιη,θοὶ 5ς5.2(ρ.152.18; Μ.9.7248); 
6. οἱ εἰξεεῖ οὐ γεσί! οἵ 5ρ6}}5 οὐ τηδρῖς, Οτεἰβ.1.22(Ρ.73.1; Μ.τι. 
ἼΟΟΑῚ); 7. οὐἱέ ΦΡΊΡΙ εἰσὶ γὰρ ἐ. ἐν τῷ ἀέρι κωλύουσαι τοὺς ἀνθρώπους 
Αὐπτηοπβϑ 6}.2(0Ρ.436.13). - Ἄ 

ΤΠ). αεἴτοι ἐπαγαείογεοις οὗ απ οὔἶδος, μι οἰ Ἰ00 καθέδρας μὲν μετέχειν, 
τῶν δὲ λοιπῶν ἐ. ἀπέχεσθαι ΒΑ5.Θριτου ἐαη.27(3.2944.; Μ.32.7240); 
ΟΒγυβιλον δόια ἴῃ 70.(8.5170}; ἀϊντπε ἐνέργειαι τοῇεοιοα ἴῃ ἔεηε- 
ἰοης οἵ ἴῆγοθ ογάρθιβ οἵ πηϊπβίγν, Πίομ. Ατ. ἢ, 5,1) (1, 3 βοδο, Ὁ; 
δορὰ) ; (Ὁ Παϊςο,αεί, 2 ἀρ. ναρτ.ἢ.6.2.4{ρ.47.1το; Ν.86,2505Α). 

Ἑ. εαραεῖὶν ἔον αεἰΐοη πέντε αἰσθήσεις ἔχον [50, τὸ σῶμα] καὶ πέντε 
ἐς. ψυχῆς Α(ΒιεχΡ. ..143:9(}.27.1238.Α); ὧν αἱ ἐ. ἐφ᾽ ἡμῖν, τούτων 
καὶ αἱ πράξεις αἱ κατὰ τὴν ἐ, ἐφ᾽ ἡμῖν ΝΝιειηςβιπ αι ορι. ο()4.40.7640)}. 

["]ἐνεργετικῶς, -- ἐνεργητικῶς, αεἰϊνεῖγ τὴν ἐμὴν ἴβο, θεωρίαν͵... 
τὴν ἐ, διὰ τῆς χάριτος γενομένην ῬΆΠΟΧ.ΕΡ.4ο(Ρ.186). 

ἐνεργ-έω, [. σεη, ; 
Α. ἰηπίχδῃβ.; 1. δὲ 1π αεἰΐοη οὐ αεϊϊυϊέν, ορεγαίς, Δ Ὦ5., ΟἸδτη. ον. 

8,ο(ρ.96.9,το; Μ.9.5034}; ΟΥὗἨ ἀρδίτοβ. οτὐ' ραββίουβ, Ηδημπαμά,π. 
9.1; Ὀ]επι. ἐγ. 3.0(0.22-5.21; Μι8,1τ68.Ὰ)}; τὰς διὰ σαρκῶν -τοὖσας 
ἱπνευματικὰς ἐξουσίας ἐμπαθῶν παθῶν 1.7.3(0ρ.14.28; Μ.9.4254}; οἱ 
ἄϊνίπο οὐ βδαρεγηαίαζαὶ βοί!οι ; ἃ. οἵ ἰπηαροϑβ οἷ ράρδη σοάβ, ἀϊμιθπαρ. 
ἰ6ρ.23.1(}1.6.041Ὰ}; 18.26,4(0520); Πον,. ΟἸδιν ας; ἐῤιτο.24; Ὁ. οἵ 
ἄφποηβ, ἀςμεηδρ ἰεν.26.2(Μ.6,0ς28) ; ΟἸοπι, ἐχο. } Πάο!.77.3(Ρ.131.13; 
Μ.9.6930); οὗ 186 θεν! διὰ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μάγων ἐνήργησε Τυϑί. 
ἀϊαί,6ο.τ(Μ.6.6360); ο. οὗ οα πανταχόθεν...--εἴἶ Ηονἰφηι.τΊ.7; 
Ὠϊοη ΑΥ.4.».0.3(Μι.οχ2Ὰ}; Ἔχορ, οὐκ ἐπειδὴ καὶ ἄκοντας βιάζεται, 
ἀλλ᾽ ὅτι προθυμίαν εὑρίσκων αὔξει ταύτην διὰ τῆς χάριτος Ἡμᾶς, ῬΑ ΤΙ. 
2:13(3.457); τεῦ, αἰνίμης ᾿πβρισϑτοῦ οὐ ῥτορῃδίβ διὰ στόματος 
ἀνθρωπίνου κύριος “-ὧν (ΟἸοχλ.Ξἐγ.7.ττίρ44.16; Μν0.4858); οἴ ΒοοΥ, 
6.5.1]. ττ(Μ.67.6008}; τοῦτο τὸ πῦρ ἐνήργησεν ἐν τοῖς ἀποστόλοις [1.8... 
αἱ Ῥεπίεοοβι) Νας,Αεριἤαρι.25.ο(Μ.34.6728) ; πη ν᾽ ΔΙοποίδη ΓΠΘΟΥΨ 
καὶ πάλιν σὰρξ ἐγένετο διὰ προφητῶν “-ἥσας 36. ὁ λόγος} ΟἸδηη. ἔχε. 
Τλάοξιτοίρ.112.30; Μ.0.6650); 2. α. ἰπῆπ., εοηίγῖθο, οεἰέευσ εἰ... 
““εῖς παραλυτικὸν ἀναστῆσαι ἘΡΙΡΠ λαον..ο.34{(0.381.10:; Μ.41.4128); 
ἃ. ς. εἰς; ἃ. δὰ εομαπεῖτο ἰ0, γέϑδ 1 τὸ ψεῦδος αὐτὸ...οὐκ ἀργός 
ἐστι λόγος, ἀλλ᾽ εἰς κακίαν “-εἴ Ο(Ἰ]δη}. Ξε γ.7.0(ρ.40.8; Μ.9.4774}); Ὁ. δὲ 
εἰφεϊίυε οΓ δύναμιν... τοῦ σωτῆρος...«τὴν «τήσασαν εἰς τυφλοὺς ἀναβλέψαι 
Οὐ. 79.153. πό(θε; ρ.286.22; Μ.14.5054); δὲ ἐβεείίυε 85 τεραταβ τῶν 
δικαίων αἱ προσευχαὶ...εἰς τοὺς ἀξίους “«οὔσι μόνον του. Ατ.6.ἢ.7.6 
(Μ.3.Ξ6τ1.).. 

Β, ἰτϑῆβ.; 1. οἰεεὶ, εομίγίυδ, ὑγίηρ ἰο ῥᾷδ5 φαύλων δαιμονίων 
“-οὐντων λοιμούς Οτ«(ἰεἰς. τ. 3τ(ρ.82.29; Μ.ττ. 7204); ἡ ̓ Ϊησοῦ δύναμίς 
ἐστιν “-οὔσα τὴν ἐπιστροφὴν καὶ τὴν βελτίωσιν ἐν τοῖς πιστεύουσι δι᾿ 
αὐτοῦ τῷ θεῷ 1Ὁ.χ.43(0.94.0; 7418}; εἰ, «τὰς τῶν θνητῶν συμφορὰς... 
“«εἴ [5ε.. τὰ ἀστρα)]ὴ Με. σγρ.8.τε(ρ.το4.7; Μ.18,1688}; τοῦ τὰ 
πάντα «σαντος [5.. τοῦ θεοῦ] Πορ ἴθι. ς.24., ο. δ0ο. σορῃ. 
ἐνεργείας --εἰ ΟτιΟεἰς.7.3:(ρ.186.8; Μι1τ.14690)); Ρᾶ55. μαγείαν καὶ 
γοητείαν “"-ουμένην ὑπὸ πονηρῶν δαιμόνων 1Ὁ.2.5τ(ρ.174.12; 8778); 
μετὰ τὴν ““ουμένην κοσμοποιΐαν 1Ὁ.6ι.6τ(.131.8 ; 12024}; 0. 800. δ 
ἰηῆπ., Τυβι. ἀΐαὶ.27. (Ά}1.6.53420); ἐῤ,.04.τ(7 008}; Οτ( εἰς.3.3τ(ρ.228. 
17; Μοιτ.οδο8); ἤσποα εαλδε ἰο δὲ ῥαδγιοαίε ἐνὶ τϑροτίβ, [π81. 
ταρῤοΐ.24..(Μ.6.3648); ο. ἀξ. Ρο15., ῥγτηρ αἰβεαβο μῥοη, οἰγλε ΜΙ 
ἀϊβθαβο, Πίονμι ΟἸδι, βιττ; 2. Ρέορ!. ρᾳ85. ποιῖ, Ρ]ΌΤ, ἃ5 βιθξί., ορεέγα- 
ἰἴομς, 5ε. οἵ Οοα αἱ τδαίιομ, χζύϊομ δου; οἵ. ὧν τὰ καθ᾽ ἕκαστα 
βλέποντες --οὐύμενα [5ς. ραϑί, ρτεϑεηΐ, απ ἔπίιγε], καθὼς ἐλάλησεν 
Βαγη.ι.7; 3. ο. δος, Ρεοῖϑβ., τη μοηε, ἱηρῖγε, βοδοεδς; οἵ ἀδΙΠΟΠ8, 
Ταβι. ταροὶ,62.τ(Μ.6.4218)}; Ρᾷ85.; ἃ. ὅδ ῥοσβεσδεά Ὁ ἀθιηοη5, 7Ὁ. 
26.4(3688)}; Αποπ.αρ. 115.}.6. ς.τθ.8(}1.50.2684) ; ὁ θεῷ ἡνωμένος οὐκ 
“νηθήσεται ὑπὸ ἀκαθάρτου πνεύματος Μᾶχ.Ξεἠοί,ε.ἢ.3.3.6(Μ.4.1410)}; 
αΌ5. “-ηθεὶς ὃ ἀδελφός 10. ΜοΞξοῇ. ,γαϊ.2ττ(Μ.87.21Ογ10)}; Ῥίορ]. 85 
50 5ϊ. τὸν “᾿ούμενον ΑἸΠν, ““πίοη,64{}1.26.033Α}; ρτάγουβ ἤθεα θα 
{ΠΕ ὶγ Ὀεμαὶ ἢ, ἰδ αριοηςί. 4}}.8,7.2; Ομγγβλοηι. τ. ἢ 2 ονγ.(το. 
5680) ; ΘΧοϊα 64 ἔτοτηῃ σο]ο γϑιίοι οἱ δι Παχιϑῖ, Ποπ, τύ, σ..3.1.2(Μ. 
4.4250); Βαϊ ρῥτδβθηΐ δὲ Ξιιρίηρ οὗ μβϑ]τη5 απ γοϑα!ηρ οἱ βουρίασαβ, 
1.3..,6(4320) ; ΒΡΘΟΙΆ] ῬΟΒΙΟΙ, Ἀβοῖρπθα πὶ ΟΠΏΌΤΟΙ, ἐὖ.2.32.7(4338); 
Ρ. ὑδ τη βιμεηεο οὐ αβεείεά Ὁ Ῥαββίομβ, Μασ. ες. ρ.2(Μ,34.4128); 
ὑπὸ τῆς σκοτομήνης “-οὐμεθατα. ἤον".25.4(Μ1.34.6608); ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας 
ἐ. δυο. Ετιοῤμεει4(Μ6ς, 9880); α. δὲ ἱπδρίνοά Ὀν σοά ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐ. 
Ηο. ΟἸοηα. τι. δ; οὐδὲν εἰκῆ καὶ μάτην ὑπὸ τοῦ θείου πνεύματος “-οὐ- 
μένον λέγεται παι, Οσπξρτοδαι, (2.21); (ἀποβί., οἵ παπιαῃ ὨδΕΠΓΟ 
σοπίσο δ Οὐ τηονοά Ὀν (οά, (Ἰεπλνόας, Τμάοὶ,2͵(ρ.1τ6.16; Μ.0. 
6738) οἷζ. 5. θεοφόρος; ο. 866. ταὶ, οὗ ρτορμεῖβ Ἱπβριγεά ὈὉγ τῆς 
Η. Ομοβὶ ἃ ἐνηργοῦντο ἐξεφώνησαν ΑΙΠοπαρ ἶερ.9.τ(Μ 6, οο8.} ; οἱ τὰ 

473 ἐνεργός 

τοιαῦτα ϑ.. νἹβί0η5}] ““οὐμενοι τ. ΝᾺ 2,0γ.28,τοίρ.51.1; Μ.36.528); 
4, ξατνν ομΐ ΟΟΥΛΠΊΔΠ45 τὴν διδασκαλίαν ἐ. Βα5.»ποταὶ.12.4{(Μ.31. 
8404}; τὴν ἐντολὴν ἐ. ΟΥ.Να2.0γ.14.35(Μ.35.005Ὰ). 

ΤΙ. ἴῃ σοτίαίπ 1Π60]. σοπίτονθυβιεβ, δὲ 1 αοίίομ ΟΥ̓ αείϊυτϊέν, 
Θρογαΐε ; 568 8150 8. ἐνέργεια; 1. ΤΙ. οὐδὲν δέ ἐστιν ὃ μὴ δι᾿ υἱοῦ 

“εἴ ὃ πατήρ ΑἸῇ..4γ.3.12(Μ.206.2458); εἷς θεὸς ὁ πατὴρ..-ἐν τῷ 
πνεύματι δὲ κατὰ τὸ ἐν ἅπασι διὰ τοῦ λόγου ἐν αὐτῷ «εἴν 4. ,Δὺς 

(3538); λόγος ὧν τοῦ θεοῦ, αὐτὸς διὰ τοῦ πνεύματος “-εἴ τὰ πάντα 1ῖα. 

ἐρ.ϑεγα.4.20(Μ.26.6δοο) ; εἰ δὲ ᾧ τρόπῳ “-εἴ ὁ πατήρ, πάντα καὶ ὁ 

υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ ΟΥ Ν γε5. Εωπιτί ρε135.τ; Μ.45.3738}} “-εἴ...ὁ 

πατήρ, ἀλλὰ δι᾽ υἱοῦ ἐν πνεύματι" «-εἴ καὶ ὁ υἱός, ἀλλ᾽ ὡς δύναμις τοῦ 

πατρός, ἐξ αὐτοῦ τε καὶ ἐν αὐτῷ νοούμενος καθ᾽ ὕπαρξιν ἰδικήν, “-εἴ 

καὶ τὸ πνεῦμα' πνεῦμα γάρ ἐστι τοῦ πατρός, καὶ τοῦ υἱοῦ, τὸ παντουργικόν 

Οντ. φίαϊ, Τυῖπ (5), δτ8Ε 1.) ; οἵ 116 λόγος ἃοο. Ματςα]]ι8 μηκέτ᾽ εἶναι 
αὐτόν, οἷος ἦν ἐν τῷ σιωπῶντι τῷ θεῷ πρότερον ἡσυχάζων 80. ὁ 
λόγος], ἀλλ᾽ «-εἶν προερχόμενον τοῦ θεοῦ Ἐπ ι5.6.{}|,2.ο(ρ.τορ,8; Μ.24. 
0178); ἀεπιεα δ. Επ|5., 1δ.2.6(ρ.103.21,22; 0084) οἷτ, 85. πλατύνω; 
2. (ἸἈπ5[0]. ; ἃ. οὐ ποίοχ “- εἶ γὰρ ἑκατέρα μορφὴ μετὰ τῆς θατέρου 
κοινωνίας ὅπερ ἴδιον ἔσχηκεν 1.60 .ΜαΡ.6}.28.4{ρ.14.27; Μ.Ρ᾿..54. 
1688); τοῖ. τῆς μϑδϑιηρ οὔ {ΠῸ ἰθροὺ ([,0.5:12--.3} θαυμάσεις ἐν τούτοις 
θεϊκῶς τε ἅμα καὶ σωματικῶς “-οὔντα Χριστόν: θεϊκὸν μὲν οὖν τὸ 
θέλειν, ἀνθρώπινον δὲ τὸ ἐκτεῖναι τὴν χεῖρα ΟΥτΟ Ῥαἑεἢ (ρ 11τ.34,36; 
δ᾿. 116}0) ; ὑπὲρ ἄνθρωπον “-εἴἶ τὰ ἀνθρώπου Μαχιανιδις. (Μ.91.10538); 
Ὅ. ἴθ Δρο Ππδτίατι [μθοΥΎ θεὸς ἀναλαβὼν ὄργανον καὶ θεός ἐστι καθὸ 
"νεἴ καὶ ἄνθρωπος κατὰ τὸ ὄργανον ἈΡΟ]]. [γ.117{(0.255.24)ρ.(Ρ(681) 
αεἰ. τοί Π.3.12480) ; ο. τὰ δι{1- Νοβίοσδη βίαι θθηί εἴ τίς φησιν ὡς 
ἄνθρωπος ἐνηργῆσθαι παρὰ τοῦ θεοῦ λόγου τὸν ᾿Ἰησοῦν καὶ τὴν τοῦ 
μονογενοῦς εὐδοξίαν περιῆφθαι, ὡς ἑτέρῳ παρ᾽ αὐτὸν ὑπάρχοντι, 
ἀνάθεμα ἔστω ὕντ..ρ.17 απαι} (0.41.1; 52.160); ἃ. ἴῃ ΤΟ ΠΟΡΉ. 
ἀοσίγίπα μέαν φύσιν...--οὖσαν τὰ θεοπρεπῇ καὶ ἀνθρώπινα: καὶ οὐ 
κατὰ τὸν “Λέοντος τόμον “-οὐσας δύο φύσεις..-κοινωνούσας ἀλλή- 
λαις κατὰ συνάφειαν σχετικήν Θεν.Απί,ρ.6ρ.ΟΟΡ(ὀδι)αοίτοίΗ. 3. 

1244Δ). 
ἐνέργημα, τό, 1. αεἰΐοη, αεἰϊοῖίν, ορεγαϊοπ, ΟΡΡ. ἐνέργεια, αχ.εῤ. 

το( νοι. 968); τε τηήγακίς πόσα εἰσὶ...τὰ ἐν πνεύματι ἐ.; ᾿Ηλίας 
ἑπτὰ πεποίηκεν ἐ, Απαβί Βιψι.ί γος ρ.41(Μ.80.6ο10); οὗ αἰνίπα ΟΥ 
ΞΌΡΟΥΠΆΤΟΤΑΙ ϑοίίοῃ ὅπως καταλαμβάνωσι μὲν διὰ τῶν θείων ἐ,, ὡς 
ἐδύναντο, τὴν δύναμιν αὐτον (Ἰεπι.Ξν.6.τ6(ρ.5ο1.12; Μ.9.3618); 
ΘΟ τ βίο]. ἀνθρώπινον μὲν τὸ τεθνάναι πάθος, ἐ. δὲ θεϊκὸν τὸ ἀναβιῶναι 
δεικνύς Ὀγτοϊπειμηῖρομ. (5..1134}; οὗ ἀσίηοιβ, Οτ, [6.20.36(20; Ρ.376. 
35; Μ.14.660 4); οἵ Τδν!}, Οοησί. 40}.2.18.3; Ἐριρμιερ. ἄγαδ,(Ρ.413. 
16: Μ.42.7460) ; 2. οἵ {π1 ψΨΏΙΟΉ θεία }}5 ἃ ρούβοη, φερίφϑηῖ, διθηΐ τὰ 
δὲ συμβαίνοντά σοι ἐ. ὡς ἀγαθὰ προσδέξῃ [)14.3.1ο. 

ἐνεργής, αεἰΐνο, ἐβεειίυε, ἐβεοίμαϊ; οἵ ραρδη ἰτπαρεβ, (]διη. ῥγοὶ. ἡ 
(Ρ.39.12; Μ.8.τ4το); οὗ Θά ὁ πατὴρ..-πότε οὐκ ἦν ἐ,; εἰ δὲ παρ᾽ αὐτοῦ 
τὰ πάντα..«.ἀεὶ ἐ. τι Ν υ55..4γ.εῖ δα. 5(Μ.45.12884.,8}; οἱ Θὸπ ΟΥ̓ 
Ποσοβ (εἴ, ΗΕ }.4:12) τὸν τοῦ...θεοῦ.. «ζῶντα καὶ ἐ. θεὸν αὐτολόγον 
Δι ρεπίν οί Μ.25.814}; 14 ἢπ|.531.3(Μ.25.1400}; λόγον δὲ ἐ. ἐξ οὐρανοῦ 
εὐνὲν αὐτῷ 55. τῷ Χριστῷ] ὁμολογεῖ [8ς. Ῥαι)]. 58ι.} ΓΑΤΗ, ἄροίϊ.τ.20 
(Μ,26.11288}; οὗ αὰὶ αείίσο ἴς, Ταπτ ἀΐαϊ.88,.8(Μ,6,6888) ; οἵ ἴα! τ, 
Α(Βυν πίον ]8(81.26,0528); οὐ ἀἰβορῆμα, (Ἰεμη, ῥαφάς τ α(ρ.01.17; 
Μ.8.2525}; οἵ ῥγᾶνοσ, γεγυθηὶ, σαγηεσὶ, ΟΥνόχειΐῃ [5.9  8(Μ.17. 
1ο8 4); ῬᾺ]Π.λ. 1 ατι5.28(0.13.20; Μ.34.το8328}; οὗ ἃ συτβα, ξιβί ταί, 
οδ.2(7044}; ἢρ.», αεἰένα οΥ βοςίἑυε ὅπως καὶ τὸ διὰ ᾿Ησαίου εἰρημένον 
καρπὸν ἀ. ἔχῃ ἰδιτοχιπ(7130); πεῖ, 45. βυῦβι., οβέεμαὶ οὐ ἀείῖτα 
ἐἰαγαείεν, (Πυγϑ.ἤον. 5.3 τὴ ΕΡρ᾿ (τα.350). 

Ἐξνεργητέον, ο76 τῖμδί ἀο Οὐ ῥεγίογηι, ΟἸθμ. ίγ,6.12{(μ.483.25:; 

Μ.9.3240). 
ἐνεργητικός, αεἰΐϑο; τΠ60]., Ἐπ|5.6.1}.1.2ο(ρ.88,23; Μ.24.87}0} οἷτ, 

5. ἐνοικέω ; συνθησόμεθα....ἐ. εἶναι..«τὴν γέννησιν τοῦ νἱοῦ (γΥ ἱμός.ς 
(ς1,424}; Χριατὸς γενόμενος. ..«ἐν δύο φύσεσι νοεραῖς, θελητικαῖς τε καὶ 
ἐ, 110.})... }ποί 1.96. το294}; ας. σεηϊς,, ῥγοάπμεϊνε οὗ τὸ ἐμφύσημα... 
ἐ. τῆς μεταδόσεως τοῦ..-πνεύματος Ἐπι5.ε.1ἢ.3. π(ρ.16ο.17; Λοοϑ}); τῇ 
θείᾳ γραφῇ ὡς..«οὐκ ἐ. τῶν ὠφελεῖσθαι δυναμένων {1885.ἐξιῬγοεΙῃ.ὁ 
(1 .381Ὲ; Μ.30.1288)}; τὸ πνεῦμα...ἐ, γενόμενον τῆς συλλήψεως τῆς 
ἐνσάρκον Χριστοῦ παρουσίας ἘρΊρἢ.Παεγ.30.3τ(Ρ.376.17; Μ.4τ.4614); 

τ ΠΘαΓ, 85 510 5ῖ1,, 16.66.17{0.40.21; Μ.42.538). 
ἐνεργολαβέω, ἰοἷξ οὐεν; ο. ἀαῖ., Ομ εἰς.5.πο(ρ.τηδιατ; Μ.11. 

δ8 5). 
ἐνεργός, αεἰΐυε, εβεείμαί, ταρῖ. ἐ, τὴν πίστιν διὰ τῆς ἀγάπης 

ποιησάμενοι (ἸΘτη.5ἰγ.τ.τ(ρ.4.2ς; Μ.8,όβοΟ); πιστὸς..«ἔργῳ βεβαίῳ 

καὶ λόγῳ ἐ, {.7.ττίρ.45.11; Μ.9.4884); οἱ νοτα (εἴ. Ηε]).4: 12) λόγος 
δὲ θεοῦ καὶ ῥῆμα ζῶν καὶ ἐ. Ὁϊάγτη (1 845.) μη. π(α, 2048 ; Μ.20.7324)}; 
70.Ὦ. β.ο.1.7(Μ.04.8ο5Ὰ); 1860}. (ἀφο. Ῥαμ)], ὅ8πι,) λόγον δὲ ἐ. ἐξ 
οὐρανοῦ [3ς. ἐν τῷ Χριστῷ] ΤΑ1ῃ. “οϊ,.2.31(Μ.26.11368) ; τρία ἐ., τρία 
συνεργά Ἐρτρδ. σης. 67(}.82.3; Μ.43.1370); α. ρεπὶζ,, ῥγοάιευε τὸν 



ἐνεργῶς 

τῆς φύσεως δημιουργὸν τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἐ. ΤΑΤΆ. 4ο}}.2.ο(ατάς); 
ο. εἰς, ΟἸαπλ εχ, Τ  μάο! τ ε(θ.12ς.12; Μ.0.68:58). 

ἐνεργῶς, ῥγαεϊϊεαϊν, οεἰμαϊΐν, ΟΌΡ. μυστικῶς, ατο, ΕΥ ορτιδο. 4 
{(Μ.6ς. 4880); ΟΠ γνϑίρρ. δηεη 7 Ἴήνγ.(Ρ. 5.5). 

Ἐξνερημόω, ἰΐυθ 1 α ἃ μεγρηλ, ο. ἀδι. ἰοοὶ, Ογτιερι(αἷος. (65, 
265}). 

Ἐἐνέρπω, ἐγέορ 10:, ταϑῖ, κατὰ ἔχνος “τοντος τοῦ θανάτου Βοηι. 

ΟἼθηι.2.τά. ᾿ 
Ἐξνευδοκέω, σεφιίεδο ΤΏ}; ο. ἀδι., ὕντο ς.36:7(}1.60.9288). 
ἐνευκαιρ-ἔω, 1. οἱ ρογξοηβ, σε ῥν ομδϑεἰ  ἕη,ς, ἀδὶ., Οὐ Ν γ55, μη. 

(1 μ.26.21; Ν.45.2530}; 12Ὁ.7(2 Ρ.158.27; 7488); ΝΠ ΜΙ αρη 2τ(Μ.70. 
974): 2. ΟΥ̓́ΤΠοιρηϊ5. ΟΥ ἀεβίσεβ, ἡοωγίςὶ, τὐὐλτη τῶν ὀθνείων 
ἐνθυμημάτων «σοὐντων ἐν ἡμῖν Μεῖῃ,γ65...3(ρ.334.5; Μ.4τ, τό). 

Ἐἐνευμενής, δεπίρηαηέ, ὙΠάγ.δεαα,ερ}.2.2ογ] Δ,.99.τ628}). 
ἐνευπαθέω, “είίοἑ, στ Ν ν85, ΤΣ ἀλάγ(Ν.46,740Α). 
Ἐἐνευρύντομαι, ἐπογέαδε, εχίοη, ΝῚ] Εαΐορ.13(Ν].79, τορος); Ογτ. 

«]οεἰ.τ6(3.2141}; ταςῖ,, ΟΥἨ βΕΥβοηΒ ἴῃ Ππι6 οὗ ρτοβρευῖίν, Ποιμνίςῆ, 
ΦΥΟΦΡΕΡ ἡ πληθὺς... «πὐομένη ταῖς παρὰ θεοῦ φιλοτιμίαις 1ᾶ,αὐρ}.τ(τ.14Ὲ); 
ἰά. Γοεἶ. (207Ὲ). 

Ἐἐνευτρεπής, ῥγέβρογοά, μοί τ γεαάίηεςς, Ἡουδο]. 6}. (Μι02.το2 40). 
ἐνευφραίν-ομαι, γε)οΊ66 10} ὃ πατὴρ...»-όμενος τῷ..«-κάλλει αὐτῆς [50.Ψ 

τῆς σοφίας] τ. 7ο.τιρίτι ; Ρ.14.28; Μ΄. τά 400}; τῇ Χριστοῦ. ..ἐνευῴράν- 
θημεν εἰρήνῃ 1) 1οη.Α],εῤιΆΡ. Ἐλι5.}..6.7.32.5(}].20.6888)., τὸ... Ἄνεσθαι 
τῷ θεῷ Βαξιγε. {ι5.6.2(2.3458; Μ,31.028Ὰ). 

ἐνευωχέομαι, γεγο ΟΥ ἀΔεϊίρἠηϊ Ἰῃ; ο. ἀαῖ., ὅγπαβ.ρ.44(}.66. 
τϑόρο); ΝΠ ἀρ.Ῥτος α, Οαπὲ.2:3(}1.87.1 5818); ἘΝ. }εγίςί.8.τ(Μ.70. 
ΘότὨ). 

[πἸἐνέχειρον, τό, βεταρ. ήαη. 2 (Ὁ1.τ8,12568) Ρχοῦ. 1.1. ἔοι ἐνέχυρον, 
Ρίεάρε (Ρ.76). 

Ἐἐνεχυραστέον, ὁγε τπ|,5ὲ ἀοεορὶ ας α ῥίοάσε, Ῥτος(, Π..24: 5(}1. 
87.937). 

ἐνεχυριάζω, ἰακὸ ας ἃ ῥἰεάσε, Ῥαβ5., ϑγῃ65.ε,. 4(Ν},66,1.336Ὰ). 
Ἐἐνεχυρίασμα, τό, -- ἐνεχύρασμα, ῥίοάσε, 4, 11 ττπί(ρ.46.). 
ἐνεχυριασμός, ὁ, ἐππτη Ὀτορετῖν ἐπ ῥίξάσο, ΑἸῸ ΒΟΠοΙαβί. οἱ. 

6.1{(0.80). ᾿ 
Ἐἐνεχυρίζω, σμαγαπίσο, Αβὲ, ἄτη, ποηι. το ( Ν.40.3255). 
ἐνέχω, [μετῇ. ρα55. ἐνισχῆσθε Οντ. }μἶν.5(65.1770}7; 1. δὲ αἱ ΦΗΊΗν 

τοί, αἰίαεῖίς ; ο. ἀαΐ. θεῖβ., Τ σα και; ἘΡΙΡΒ ἦαον.20.0(0.332.5; Μ. 
41.405); 2. Ρ455,, δδ δομηά ὃν {πὲ γπανγΐαρε δον, ΟἸδτὰ. οἰν.3.ο(ρ.226. 
28; Μ.διττ604). 

ἐἐνζήτησις, ἡ, Τρ, ἐμ ΣΕ σα! οη : ρτοῦ. 8.1. ἔΟΥ ζήτησις, Οτ. 
(οἰδ.τιβδίρ τοῦ. 4; Μ.11,7618). 

Ἐἔνξζυμος, ἰραυθημε, ποαΐ. ἃ5 βαρβῖ. τὴν ἀναφορὰν τῶν ἐ, 70.}). 
αὐνηι.τ( .05.3020). 

ἐνζωγραφ-έω, ῥαΐμί τ ΟΥ ὁ, ἢ. αἷ...τῆς.. «ἀρετῆς ἀκτῖνες. «τῷ 
ἡμετέρῳ κατόπτρῳ “οοῦσαι “τὸν ἥλιον τ Ν γα, δον. ἑη Οαπ.(Ν.44. 
5240); Ῥ838., 1ἴἅ. ἔπι. .(2 Ρ.302.8; Μ.4ς.4734). 

Ἐἐνζώγραφος, μαϊπίοεά, ἘΡΙΡΗ λαεν.37.δ(ρ.3τοιτᾷ; Μ1.41,5730), 
ἔνηβος, 20} ἐδ βγῖρτθ ΟΓ νομί, ὕεο. ῬΙ5.1οχ.662(Μ,92.14874). 
ἐνήδονος, αἀεἰνἠι εἰ, ῥίσασηγαθίο, Αἱ. Ἀμάν. Κν.α͵(ρ.45.0}; ϊαᾶ, 

ῥεγξ, 52(ρ.58.1}; {}0.1).8..}. 2:0 1.96.το92Ὰ}. 
Σἐνηδόνως, τ] ἀείηρἠΐ ΟΥ̓ ρίεασηγε, [0.ΓἸ]Πττι. σεαὶ τΞ δ 88, φοτο); 

1Ὁ.22(072}}; 1. 3ο(ιτούο). ς 
ἐνηδύνω, 1. Ρα55., δὲ ῥερμίοα, ἘΡΠτ. στε ; Μασ. λορ ἤοη.42.2 

(Μ.34.γ69}); 2. πιρά, ; βηά ῥίεασηγε ἠῃ, ο. ἀαΐ. τοὶ, ἘΝ] υἼ νεὸς (Μ. 
79.14370}; 17.0.1), 50]. οδ,Βοτο) ; ἐδ. τοίτ03278). 

ἐνηδυπαθέω, τηδα,, ἀεἰτρλί ἐπι, ἰπατ ταί τη; ο. ἄατ,, (Πτγν5.᾿ϑη τη 
Δ71.72:14(3.20}). 

Ἐἐνηθρόνησε, ρῥτο ». Ε.1. ἔΟΥ ἐνεθρόνισε, ΝΝ 51 ἀρ. γτ. Λ'δεί.4.2(61. 
Ἰοοῦ ; συνέστησεν Ρ.78,39)-Ξ Νεκί, [γ.}) δ(οση}. ἐνεθρόνισε Ρ.35ς.0), 

Ἐξνηκόως, αἰερπεϊνείν, Ταδτ,ἀϊαϊ.1537.4{(ν.1. ἀνηκόως Μ.6.7038)}. 
ἐνηλ-όω, παι Ιο6; τηςᾶ, πιϑέ., εἰΐηρ ἰο χαμαιζήλοις πράγμασιν 

“-οὔμενοι ΤΑΤΩΤΠΟῊ. ἢ71.24:.28(Μ.8Ξ. 1285). 
Ἐἐνηνείη, ἡ, εἰφηεηεν, ΟΥο ΝΑ Ζιεαγιη.2.1. 0.6 7(}1.57.1530οΑ}; 1.2.1. 

50.114{13034). 
Ἐἐνηρέμησις, ἡ, οεξσαποη, {Π|85. 1ς. ἸΘ( τ 51ΟᾺ ; Δ.30.4200).. 
ἐνηχ-έω, 1. γίην τη {6 ἐαγς οὗ, τεξομηά; ἃ. ἢρ. θείας 'φωνῆς ἐμοὶ 

«σφοδρῶς --ούσης τ ΝαΖ.ογ.50.2(Ά1.36.3368); (Πτνϑ.ἤονι.11.4 1Ὴ 
τί ον. (10.028); Ὁ. τιρα, ἄνεμος ὅ ἐν ἡμῖν “-ούμενος ἘΡΙΡΗ. ἤσεν.66.46 
{Ρ.83.24; Μ.42.Ἰτοοὰν) ; ἰᾶ, ἀπε, (0.11.7; 21.43.240}; ΓΠτγοιλοηα.10.2 τΆ 
.10.(8.1138}: Ὁ. ῥᾷ58.; ΟὗἨ ΡΕΙβοη5, δὲ σἰμιηπεὶ τοῖα δοηά, ας. Μρη. 
ἀρβοεν.2. Ἱ(Ρ.30.14); Οἵ τῆς ἔμδββου, δὲ γϑεαά, (Πτγϑ. λοτη.6 5.2 ἤπ ΜΠ. 
(γ.6418); 14.λοηι.2.5 τη 2( ογι(το, 4368): 14,λοηι.12.4 ἐμ Ποὺ. (12. 
126Ὰ}); 2. »ιαξε 1ο γεδομηα, ΑἸ, ρθη]. 32(41.25.640); Ὑμαάτιδευᾶ,ερΡ.:. 
22(Μ.00.0760}; ὅ. 4. Ἱεαεῖ. τὰ ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς αὐτοῖς “-οὔντες 
(Βτνβ.ἦσηι. 4.5 ἴῃ Οϑη.(4.280}; 1άὰ ἤοηι. 4.1 τὴ 70.(8.2 60}; Ἐΐπ5.Α]. 

474 ἔνθεος 

φόγμ.τ6.3(}1.86.4170); Ρα55., ψ ]Π οἷν οἡ κατηχέω: κατηχούμενος 
ἐλέγου, ἔξωθεν περιηχούμενος..«.οὐκ ἔτι περιηχῇ, ἀλλ᾽ ἐνηχῇ (ὑντ.1}. 
Ῥγοεαίϊδεκ. 6; ΟἸτγϑιλονι. 1.2 ἐπ 412,(0.30}; τῆς καρδίας διὰ τῆς τῶν 
λογισμῶν δόξης “-ουμένης Ν᾿ μίορ,24(Μ.70.11370}; καἰ. 2(ογ.2: τ 
(ρ.364.16); Ὅ. Ρ455.ν 6. δες,, δ τη ογεηρὰ αδομὶ, ἘΡΊΡΠ μαον.26.11 
(Ρ.297.τ7; Μ.41.3608)}; ἐδ. 6ο.τ(ρ.379.12; Ττ0370); ϑορχ. 1 μαϑρί. 
(Μ.02.τ6858); 4. ἐπερῥῖγο ἡ τοῦ πνεύματος -- εἴ χάρις (ἬγνΒ. ον. δι4 
ἦη ἢ1ι.(γ.6758); θεὸς...εἰς νοῦν “-εἴ τὴν παντὸς εἴδησιν ἀγαθοῦ Ογγ. 
ει (Μ.δο.τοζϑο); ἔτ. }αε.(Ρ.174.26}; μὲ55,, δὲ τηθριγε, Ἐλιβί. 
βαιι( ἴ.18.6068); τατῃμαον. τ(}|.28.5044)});ϑῷΘ Ὑδπατιογαη.τί4,48); 
5. ΡάΆ58., Οἵ Ρεύβοηβ, δά γρο -- ούμενοι καταπολεμῆσαι τὸν ὑπεραιρό- 
μενον Ῥεῖχ Ϊ ΑἹ οριοαπ (ΝΜ τ8,40068). 

ἐνήχησις, ἡ, 1. σοι, ποῖςο, (Ὦγγϑβ ον. 1.2 τῷ [5.6.1 τ(6.08Ὰ); 
2. ἃ οι ΤῊΡ τη ΟΥὐοἶβ ΘαΥ, 650. Οὗ ΓΟΡΟΤῚ ΟΥ̓ΤΠΠΟΙ, ἐ, πονηρᾶς 
Ἐριρῃλαον..4{(0.202.12; λ,.41.2290}; 1δ.31τ.2{ρ.384.7; 476λ}; ἐφιθύ, 

τρίρ.43.19; Μ.42.570). 
ἐνθαλαμεύομαι, δὲ οηἰονεδεί, ἀογτι. ΟΡ ον. 2(Ν 08.278}. 
ἐνθαλασσεύ-ω, δ αἱ Ξε, ταδί. ὅ νοῦς...«“ὐῶν ΟἸσπὶ, ῥαδά,2.2(ρ.173. 

19; Μ.8,.4244}. 
ἐνθάλλω, γέρε, Οντ.1ς.τ.τ(2.0Ὰ). 
Ἐξνθανάτιος, αἱ ἰλι6 πιοτηφηὶ ὁ ἀξαι, Απεδῖ δι Βς. 6 (Μ 89. 11120). 
ἐνθάπτ-ω, ῥμγγ τη, τπδί, ἐν πάσῃ ἀνομίᾳ... τὴν διάνοιαν ἐ. ἸυρΊΡἢ. 

1αεν.70.22(0.360.7; Μ.42.Ξο0); πιθᾶ. μαλακοῖς --ὅμενος στρώμασιν 
ΟὨγνβ. μση.21.5 τῷ ΤΟ ογ(το.τδ7Α, ν.]. ἐνθαλπόμενος) ; τοῖ. Ἰλομγνότα 
τῷ μυστικῷ ὕδατι διὰ τοῦ βαπτίσματος --ὅμενοι τ Ν εε, ἱροίϊ ες 
(λ1..4..5.1:2608). 

ἔνθεμα, τό, ογπανηοηΐ, οἴ (απ. 410 ἐν τῷ ἐ. τοῦ τραχήλου σου τὸν 
τοῦ Χριστοῦ ὁρῶμεν ζυγόν Οτ. Ν γ55ι πον. δ τι αν. (Μ.44.0520}; πεῖ. 
χαρὰ.. ἀποταγῆς ἔ, [50. ἐστιν] ΤΝΠ τ. 3(Μ.79.11444}. 

ἐνῚθεματίζω, ρ»ίαηὶ; ταδῖ., Ἰριρἢ. ἤαεν.76.26(ρ.374.10: Μ.42.560λ}. 
Ἐἐνθεματισμός, ὁ, ρμξίτηρ 1π, Ἰηϑέγση, ΟἸδιι, ραφάί,τοτοί(ρ.146.6, 

Μ.8.3644). 
Ἐἐνθεμελι-ὀομαι, ἤστο ἐπε ῥουἀαἰίοης ἰατά 10, τιιοῖ., γοῖ, τογι τας 

Χριστὸς δέ ἐστιν ἡ ἀλήθεια, ἧ “-οὖνται αἱ κνῆμαι τ Ν γι οπι 14 ΤῊ 
(απί.(Μ.44.10718}. 

ἔνθεος, Α. {εἰ οὐ Οοά, σοάΐν, ῥίοις, ΟἸδτη.  γ.7.7(0.34.6; Μ.0. 
4654); 1δ.(0ρ,35.32; 4688}; τῶν ἐ. καὶ σωτηρίων λογισμῶν ΟΥ.0»,30.2 
(ρ.305.10; Μ 11 550); ἐ, ζωῆς ΕΠ ΠΑ] ιαοιρ». αμ (85,76 58}; 
ΝῊ ερη.2(Μ}.70.τ26Ξ0}); ἔ. πολιτείαν ΤΡτος. (. γ.0: τ8(Μ.87.13008}; 
ἸΠ ῬΙΆΥΟΥ ἴῸΓ σα θο ιπη6 5 ἵνα αὐτοῖς δοίη νοῦν ἔ. (Πγνβ.ἤολ.2.6 1Ἡ 
2(ογ.(1ο.4374}; ΕΧΡΙδΙη δα α5 ἵνα ὁ θεὸς οἰκῇ ἐν αὐτῷ τὸ. 

ΒΒ, τη ϑριγεί, δείηρ οὗ ἀϊνίμε ογίρίη; 1. οἵ ΟἹ ῥρσόρδοςν, Οτι εἰς. 
6,46(ρ.τ17.27; Μ.1τ.13600})}:; 1δ.}.1τ(ρ.162.2ᾳ; 14300); ἐ, νομοθεσίᾳ 
ἰ0.3.7(0.2οϑ.1τὸ ; Ο20Α}) ; 1δ.7.το(ρ.161.24; 14330}; τὸ τῶν προφητικῶν 
λόγων ἔ. 1ᾶς βγη 4.1 6(Ρ.201,14; Μ.11.3528); Ἰά, 7γ.1.2 1ἢ᾽0. [σ.(ρ.404. 
190); 2. οἱ ΝῚῊ τὴν ἔ, διδασκαλίαν [5ς, οἵ ΟΠ γ151] (οι. 5.».4.4(0,254. 
τά: Μ.8,.1228Ὰ); Ατῇ ἦης. 3. τ 1.25 τοο): Ἰυρὶ ρον, οτι (ρ,53:2,2:; 
Μι4τ.8034}); ὅ. ἴτοῖῆ., οὗ ραρδῃβ οἱ κατὰ Κέλσον ἄνδρες ἐ., ᾿Ησίοδος 
καὶ ἄλλοι Οτ,(εἰς,4.50(0.5307.8; Μιτ.,τοβ40); (ἰεἶπιι σαπβασεα ΤῸΥ 
σα  Πὴσ ἀδρτανεα ράρσϑῃ ΠΔΊΟΣΒ. ἔ. ἀπά ΜΠ ΠΒΟΪαΙηρ }15. ΘΡΙΤΠ ες. 
ἔγοσι [εὐνβ, ἐδ,6. δοίρ,151.2 οἵ, ; 1420Ὲ.,0); 4, οἵ ρογβοιβ: ῥτορΠοΙβ 
πνεύματι ἐ, ἐκπεφωνήκασι Αἰμποπαρερ.).2(Μ.6. 0 40}; οὐ δύναμαι 

κατέχειν τὴν ἡδονήν, ἔ. γίνομαι τ Νὰ 2.0».20.14(Μ|.36.3400}; οὗ 

5. Ῥδα], (Πγνβ. 012,1 5.3 ἐπ οι (ου ΟΒ 8); 1. ἢο}..3.7 1ἢπ δον (το. 
4548}; οἱ 156 ῃυορῆεί ὁ ἔνθους καὶ μαινόμενος (ὑγτιΟκιοοίιττο); 
οἵ 5. Ῥοῖςγ, Τ0.1),φοηπ τ. το (1.96. 560 Α}. 

σα. ἀπτης; 1. 1η σεὴ. ἐ, λατρείας Τλπ5.υ.(,.4.71(0.1...3; Μι,20.1325}}} 
πνεύματος ἐ, Ια ττίρ.224.τ2; Μ.20.13768}; ἐ, δυνάμεως 1.15 
(Ρ.247.16; 14174}; ἐς. τρυφῆς 1ᾶ.}}.6.1.2.τϑ( δι. 2ο,θτΟ); ἔ. σωτηρίαν 
Μαχ.ρ. οί νοι, οοΑ) ; πδοῖ. ἃ5. βιιξῖ, τὸ ἐ, ... τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἀλη- 
θείας 1λτι5.4.6.1τ.τ(ρ.6.6; Μ.22.20}}}; 2. οἱ (Ὠγῖβῇ ; 8. ἴῃ σοὶ, τὴν εἰς 
οὐρανοὺς ἔ, ἀποκατάστασιν αὐτοῦ προκηρνττούσαις [λι15.ἢ..6.τ.2.22(Μ. 
20.658}: τῆς δ᾽ εἰς αὐτὸν γενομένης -.«ἐ, χρίσεως ἦδιτ. οτοί()6 4}; ἐ. 

προγνώσει Ἰὰ,}.6.τ.3(70; Μ.21.322}0}; τῆς τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἐ. 
τελειότητος ὈΡΙρΡΗ ἀαεν.60.13(ρ.τ6 2.18 : Δ1.42.224λ}; ἵνα μὴ διορίσῃ 
τὴν ἔνσαρκον τελείωσιν ἀτιὸ τῆς ἐ, τελειώσεως 1.0 0.75(0.223,1; 2248}}} 
Ῥ. ΔΡο ΠΙπατδὴ ΠΟΙ ΠΌΙΟΝ παρὰ τοῖς ἀπίστοις καὶ ταῖς αἱρέσεσι 

προτεθρύληται τὸ μὴ δυνατὸν εἶναι θεὸν ἄνθρωπον γενέσθαι καὶ πάθεσιν 
ὁμιλῆσαι, ὃ καὶ παρὰ ταῖς αἱρέσεσιν ἐπὶ σχήματι πίστεως εἰσάγεται 
ἄνθρωπον ἔ. διὰ τὴν ἐκ γυναικὸς γέννησιν καὶ διὰ τὰ πάθη λεγούσαις 

τὸν Χριστόν ἌΔΡΟΪ]. "».τ4{Ρ.200.1)ὰρ.ΟΥὐΝ νεο, ἐροϊ 4(Μ.4πτ. τοὺς: 
Τε]εοιοα τίνας..«οἷδεν αἱρέσεις, αἱ τὸν Χριστὸν έ. ἄνθρωπον λέγουσιν, 

αὐτὸς ἂν εἰδείη, καὶ εἴ τις τὰ ἐκείνου πεπαίδευται: ἡμεῖς δὲ πολλοῖς 
ἐπιδεδημηκότες τόποις, καὶ κατὰ σπουδὴν τοῖς τε κοινωνοῦσι τοῦ 

δόγματος, τοῖς τε ἀφεστηκόσι περὶ τῶν κατὰ τὸν λόγον ζητουμένων, 
καθομιλήσαντες, οὔπω τινὸς ἀκηκόαμεν τὴν τοιαύτην ῥήξαντος περὶ τοῦ 
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μυστηρίου φωνήν, ὅτι ἄνθρωπος ἔ, ὅ Χριστὸς ἦν..«ἢ τοίνυν δειξάτω τὸν 
εἰρηκότα μὴ θεὸν ἐν σαρκὶ πεφανερῶσθαι, ἀλλ᾽ ἔ. ἄνθρωπον τὸν Χριστόν, 
εἶτα καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ, ὡς οὐ μάτην πεποιημένον παραδεξόμεϑα" 
ἢ ἕως ἂν ἡ τοιαύτη μὴ εὑρίσκηται νόσος, μάταιον εἶναι πάντες 
ὁμολογήσουσι τὸ τοῖς μὴ οὖσι συμπλέκεσθαι τον γ55.10.(Μ.4ς.ττ200-- 

1122}; 1δι:6(11230);; 16. 2π5(11778} 
ἔνϑεσμος, 1. ἰατοξμῖ, ασεογάϊης ἰο ἰατα ; οἵ τηαυτίασθ, νχ Η, καἰ δεῖ, 

4.2ς; 514 ῬῪῈ]ρ}.1.413(}1.γ78.4120) ;.[0. Ὀ. μαεγιδο( Μ1.04.7330} ΠΕπος 
οἵ ῬΘΥΒΟΤΠ5 ἰδ }}ν τηϑιγ θα τῶν παλλάκων τούτων,.«καὶ οὐκ οὐσῶν 
ἐ. γυναικῶν..««τὰ αὐτῶν τέκνα τῶν οὐκ οὐσῶν ἐ. ἘΡΙΡΙ.Παον 8ο.10 
{(ρ.405. 16; Μ. .42. 11281.); ΟΥ̓ τιοταὶ [ἴ6. ἀμήχανον τὴν ἔ. ... διαμεῖναι 
ζωὴν ἄνευ τοῦ πνεύματος 56ι.5..}17.38(3.338Β; Μ.32. ΜΆΛ ΡΆ]1.}:. 
1απς.τττ(ρ.144.π6; Μ.34.12120); οἵ ψοιβῃῖρ, ἔαβυ,,2.2(ρ.40.1; 
Μ.20.9808); (σηβέ. Δ}. 61 Ὁ γχ....6.3.πο.ο(Μ.85.12484); 170... 
ΤῊῤ ί. τί 95.372}; οὗ ΟΒΌτΟ. ἡ ἔ, ἐκκλησία τὴν προσήκουσαν τάξιν 
λαβοῦσα (ΓΡ(300)6}.ρ. Τά :.}}.6.2.28.8(3,0οΙ); πουΐ, 48 505. 
ογάϊηαπεο, Οτ,οηανγοῖη [9 4ττ(Μ.17.60Ὰ}); 2. οἵ ἃ 5ο]άϊεσ, γερηίαν, 
φγοξεοσιομαὶ, 1518.ῬῈ].6}}Ὀ.1.326(}1.γ78.312λ}; 3, ἐκ τ οα ΤῈ: Κα ΟΉ ἰατυ, 

ΡΠ Ολγνςιο(ρ.54.0; Μ.47.31). 
ἐνθέσμως, ἰατο μἰν, πεεογάϊηισ ἰσ ἰατο οὐ εαῆον, ἘΡῚΡἢ ἤαεν. 8ο. 4 

(ρ.4830.23; Μ.42.7644)}; ΡᾺ]] υἱσλγνς.τοίριοτ,το; Μ.47.51); Οἰνόη. 
απο. 2(31.02.}3Ὰ). 

Ἐἐνγθεσπίζ-ω, ῥ»ΟΡἤσεν σύοντος ἐν αὐτῷ θείον πνεύματος Ἐλι5.4.6. 

] Θιτσίρ.209.τ6; Μ.22.4444Ὰ). 
ἐνθεωρ-έω, οὐδέγιε τη ἐπίτασίν τινα τῆς ἐλαττώσεως παρὰ τὸν υἱὸν 

"οεῖν τῷ ἁγίῳ πνεύματι ΟΥΟΝ γ55.ΕΊε. τί ρΡ.05.25; Μ.45.2280) ; α5ιι. 
Ρᾶ55. πάντα δὲ τὰ τοῦ υἱοῦ ἀγαθὰ “-εἴἶται τῷ πνεύματι 1Δ.6Ρ.25(}]1.46. 
τορζο); 14,0γ.εαἰσε, ρτοθια. (0.4.0; Μ.45.128)}; [ο αη.2(Μ.ο6. 
13258); τ. ἀδξ., δὲ 5Ξέδη ἰο ῥύ55655 ἐκεῖνο δὲ ὑγρᾷ τινι “υεῖται ποιότητι 
το Ν γ5.ογικαϊεε. 3. (0.125.3; 840). 

ἐνθέως, 1. ριοπδῖν, τ βαϊμιν }1α 5101 ἐπὶ τὸν ὕπνον ἰέναι ἡμᾶς 
ἐ. Οἰειη,  αρ.2.4(0.184.1; Μ.8.4454); Οτο εἰς. Ἰοίριτδι.12; Μ.1ι. 
14048);2. ὧγ τησρίναϊίοη, ἀϊυτηεῖν; οἵ 51ΌΥ1, ΟἸετα. ῥγγοΐ. 8, 50. 26; Μι᾿ 
8.1888)}; οὗ Βουρίαγο, 1.5 ἐγιτιδίρ,τϑοτο; Μ.8,720Α}; ἐ. καὶ ὙΕΑΡΒΕΤΝΙ 
1Ὁ...8(ρ.224.18; 1640}; Οὐ εῖς,γιάτίρ, τοῦτα ; Μι1Υ.τη800); 3. ἂς 
δεβὶς με Οοαμοαά ἀγνοεῖν. «πῶς ἡ μονὰς τριάζεθ᾽, ἡ τριὰς πάλιν ἐνίζετ᾽, 
ἀμφοῖν ἐ, νοουμένη τ, ΝᾺ 7. ἐα»1.2.τ.ττι τοί .37.το 4). 

ἐνθήκη, ἡ, 1. εαγφο, ἘΡΊΡΕ καθ ὅτ. 4(0.384.21; Μ. 41. 10454)}; 2. οὗ 
ἸΏΟΠΟΥ, ἱηυεείηθηὶ, ΤΌνυ, μον, ἀτυ, τ (3. 4141}; τηθ τ. οἵας γὰρ ἐ. ἔχει, 
τοιαύτας καὶ προσθήκας ἐπιζητεῖ Ματο. ΕΥ ορηδε.τ. 28 (Μ δς, ο28Α}; 
3, κεέρεακο, ΜΟΡενρ.2τ(0.93.10). 
Ἐἐνθηκιάζω, εἰογε ἩΡ, Μες. 80. ο».32.2(}1.34.736.}; {{Πγγ8. 

αλ]αγί. (το. 58.Α}). 
Ἐξνθηκόω, ἄθρος τὶ, τηιρίαηι ΤΠ Ι τὴν ὀγδοάδα τῆς ἀνοίας τῶν 

πονηρῶν πνευμάτων εἰς αὐτοὺς ἐνεθήκωσε Ιγοη λον. τ.τ6.3(}.7. 

6368). 
Ἐἐνθησαυρίζτ-ομαι, ἐγοαξη7γ6 Τη, Ο(ΠΒτγϑιρροόηει 1 μάνγ.(0.73.18); 

λα. ἐμεῖη ΒΜ 2(ρ.337.το}; τῇ μνήμῃ «-εταῖ 1.1), ἡγηαρ,τ,ττί 04. 
12418)}.Ψ 

ἐνθλίβ-ω, ὑπῥγέδς τοὺς οἰκείους ἡμῖν χαρακτῆρας “ποντὸς [8ς. τοῦ 
πνεύματος] ὕγτ. 9.2.τ(4.148Δ); [4 π65.24(51.2608).Ψ 

ἐνθουσιασταί, οἱ, ῥ67 5015 ΤΗΞΡΊΤΕἄ Οὐ ῥοβϑεδϑθά ; αἸτουμαῖνε ΠΒ ΠῚ6 
ἴΟΥ [Μασσαλιανοί α.ν. ἐ. γὰρ καλοῦνται, δαίμονός τινος ἐνέργειαν 
εἰσδεχόμενοι καὶ πνεύματος ἁγίου παρουσίαν ταύτην ὑπολαμβάνοντες 
ΤΠατ.}.6.4.ττ.τ(3.964); Τα ΟΡ ῥᾳον. (ΝΜ .86.484); ΤΠΡΠπ,εἦγοη.Ρ,54 
Ὁ τοϑ,τὅρΑ). 

[Ἐ]έἐνθουσίωσις, ἡ, γρρίοιι5 ἔγέηδν, ἘΡΙΡΉ οαρ. πα τί. 452,8018 ; 
ἐνθουσιάσεις Ῥ.511.17). 

ἐνθρηνέω, ἰαριεηί ; πιρά., ΑΙ ροῤρἠ λας. 4ερ.(Ν1.34.328Ὰ}. 
Ἐἐξνθρονιάξομαι, 1. δὲ εμίμγομεί; οἵ αι ὈἸθδορ, θοητΝ Ὁ, [ο. 

Εἰσσηι. (Ρ.7.χϑν) ; 18.(ρ.9.5}; οὗ ἃ σΒΌτΟΙ, δὲ ἐοηδοοναίεά οὐ ἀδάϊεαϊθά, 
ὙΠαάτιϑιθᾶ ερ}ιχ 4ο(}].90.τοϑο}}}; 2. δὲ ῥγεσίάεά οὐδ ὉΥ ἃ ὈΙΒΠΟΡ 
τῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐνθρονιασθείσῃ ἐκκλησίᾳ {δ.τ.Δο(το 7}. 

Ἐξνθρονίασις, ἡ, 1. ἀεηϊεαίίοι,, εοησεεγαίίομ οἵ αι σπυτοῇ, 770.1). 
ἐρ. Τρ! 4(Μ 0 ς.352Α}; 2. ἐπ! μγομεριθηί οὗ ἃ Ὀΐδπορ, Βίθρα, θιας, 
τοδίορλ. (Δ. τοο.το 7] Ἃ). 

Ἐἐνθρονιασμός, ὁ, 1. ἐὨ ΠΡΟΉΘΡΙΘ Οἵ 8. ὈΙΒΏΟΡ, ν. ἐνθρονισμός; 
2. εοπδεογαΐίου οἵ αὶ ἘΒαγος, δολοὶ, τὰ Ουτῃ. εαη δ 70}1.2 ῬὉ.650). 

ἐνθρονιαστικός, ἱπαμριγαὶ, ρον ΗΠ ΕΟΉΘΥΠΘΉΣ τῶν ἐ. αὐτοῦ 56. 
τοῦ ἀρχιεπισκόπου] λόγων 10.1).76},(Ν1.05.768)}. 

ἐνθρονίξ -ω, 1. ἐς αὐδ 5}, ῬΆ]1.λ. 1 πες, δρίρ. 136,17; Μ.24 τοδὶ) : 70. 
Με εὔγοη. το Ρ.242(Μ,07.3728); τηρῖ, πθέται 36. ὁ λογισμός) ἐν 
ἐγκεφάλῳ ΟἸον,, αεά. τ. (0.92.17; Μ.8,2538); Μεϊεί. παϊ. ποηιιϑγυι ρ8. 
{Μ.64.ττο00)}; 2. ἐμ  γοηα ; ἃ. 65ρ. οἵ Θ᾿ τοπεηθηΐ οὗ θβῆορ, ΡᾺ]]. 
φισμνγνοτείρ.ο2.6; Μ.47.52}; ϑοοτ.Ὺ.6.2.43.}.67.3538); 70.λ6α]. 
«ἠγομοτο Ρ.252(Ν1.97.3838}; ρᾷ85.. Βα] ιν λζγ5.7(ρ.40,9; Μ.47.24); 

. (8454). 

ἐνιδρύω 

Ρ. ἀεάϊεαίε α σμυχο, 7]... Β..7.32(Δ1.96.11778); ὦ. οὗ σοά ἐν οἷς 
[56.} τοῖς ἁγίοις} ““εται Ατοῖῃ ρεε. 64(Μ. Τοᾷ. 7510); οἵ (Πτῖβι σκῆνος, 
εἰς ὃ ἐνθρονισθεὶς ὅ. --Κριστὸς εἰσῆλθεν εἰς τὸν βίον ἩΪρρ. ἢ» ἴῃ 15.τοῖὶ 
(ρ.18ο.6; Μ.οτο, 6354); ; ἐν οὐρανῷ κριτὴς “-εται Β85.56] ἀφεέσης τ( Ν, 28, 
τορ3λ); ἜΝΙ. Πρ ιαξεοης.3(Ν.70.1 5010); οἵ τῇδ τπτοῦσῃ [ῃς. 'ἐκ 
δεξιῶν᾽ ἐνθρονισθῆναι τοῦ παντοκράτορος 61}. 5 γ}Ή.7.9(0.79.2ο; Μ. 
1τ8.1260). 

ἐνθρονισμός, ὁ, εηἑπγομενίδη! οἵ ἃ Βίβμορ, ΟΒοΥντ (440)αε (00 
2.1.3 Ρ.30.1, ν.}. ἐνθρονιασμόν 11.2.5250); ΟὈΠαΙΪς, σοί ττ(4(Ὁ 2.1.3 
Ρ.49.22, ν.1. ἐνθρονιασμάς Ἡ.2.5538). 

Ἀἐνθρονιστής, ὁ, ὁγ16 τοῖο επί ἠγοηὸς τὶ ὈΙΒΙῸΡ ; ΡΙαγ,, ΟΥν ΝᾺ 2. ἐαγΜ,. 
4ϑιχυττ τϑι4(}}.37.1156Ὰ}; 1δ.2.1.11τ. το32(1τ04λ). 

ἐξγθρονιστικός, μ 000} ὁπ γοποηιοπὶ, ἱἹπαμσηγαὶ ἐ, συλλαβαῖς Ἰῦναρτ, 
ἦι.9.4.4(0.154.25; Μ.86. 2708). 

Ἀέγθρονος, ὁ α Ἰλγομα τὴν πατρὸς ἔ. βασιλείας ἵδρυσιν [8ο. οἵ 
Ομ τ151] 1ιι5.4.6.ττ(ρ.4.10; Νῇ.22.178). 

ἐνθύμησις, ἡ, Ἰάφα, εοπξέριίοη, οὗ (οὐ ; οο. Ματος] 5 τὸν λόγον... 
εἶναι..-τὸν ἔνδον ἐν τῷ πατρὶ ὡς ἐν διαλογισμῷ καὶ ἐ. τὸν οὐρανὸν 
ἡτοιμακότα Ελι5.9.,}..3, 3ίρ. 156. 14, ν.]. ἐν θυμήσει Μ. 24.τοοοῦ) ; (ἀποβῖ. 
ὁ πατὴρ.-.. «διὰ τῆς ἐ. τῆς ἑαυτοῦ προέβαλε τὸν μονογενῆ ἴδηι. νος 

1 αοὶ, Τῷ. τοβ,2; Μ.0. 6578); οἱ δὲ ἀπὸ Οὐαλεντίνου τὸ πνεῦμα τῆς ἐ. 
τοῦ πατρός 36. φασιν τὴν περιστεράν] τριτοίρ.112.6; 6654); 5. δὴ 
ΔΘΟΙ χωρισθείσης γὰρ τῆς ἐ. ἀπ᾽ αὐτῆς [5ς. τῆς ΕΎΤΉΝ αὐτὴν μὲν 
ἐντὸς πληρώματος εἶναι" τὴν δὲ ἐ. αὐτῆς, σὺν τῷ πάθει, ὑπὸ τοῦ 
“Ὅρου ἀφορισθῆναι, καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ γενομένην, εἶναι μὲν πνευματικὴν 
οὐσίαν, φυσικήν τινα Αἰϊἰῶνος ὁρμὴν τυγχάνουσαν, ἄμορφον δὲ καὶ 
ἀνείδεον διὰ τὸ μηδὲν καταλαβεῖν. καὶ διὰ τοῦτο καρπὸν ἀσθενῆ καὶ 
θῆλυν αὐτὸν λέγουσι ἴτομἤσεν.1.3.4(}1.7.40οα {4}; τ.1.5.,2(4504). 

Ἐἐξνθυμιάω, βρηίραϊο, ὥνῃοβ.ρ.122(Μ.66,15οοῦ). 
ἐνθύμιος, εὐγεεἴν6.} ἐνὶ {{ε φεϊτ 5 πιθιῖ, 85 5 05., ἐδσποῖί, οοπεόρὶ, 

65, δ ρεγ. (3.58; Μ.32.168); ΝΙ]. ΔΙαρη. 53(Μ.79. 10370}} ἼΝΙ. ῥετῖει. 
1τ.2τ(}. ἴ9. 933}}); δεποο Ὑμάφ μη}, κυμδεΐξηεο εὐπαρρησίαστος κατὰ 
τὸ ἔδιον ἐ. πᾶς ὁ προσιὼν τῷ θεῷ θϊοη. ΑἸ]. ριεαηνα(ρ.τοά.0; Μ.το. 
τ2880). 

ἐνθυσιάζω, φ«αεγίῇεε, Ογας. δτὖ.5.35ς. 
ἐνθωκεύω, ν. Ἐἐνθωπεύω. 
Ἐἐξνθωπεύ-ω, ἰμγὶ Οὐ ἐϊ6 τοτέϊτη, ὑλεῖ, ῥίζαν᾽ “ουσαν πικρίας" 

Μείῃ.γ65.1.452(0.2 88,12; Μ,41.11128); τῆς ἐπιθυμίας -“-ούσης 1}.2.6 
(Ρ.340.6, ν.]. ἐμφωλενούσης Μ'.18.3040); 1ἃ,5γη:}.3.το(ρ.38.18,. ν,]. 
ἐνθωκεύοντα Μ.18.76}). 

ἑνιαῖος, εἰμρίο, πητίαγγν; 1. τίη. τῆς τρισσοφαοῦς ἑ, θεότητος 
Οτιοαρομ ΡΒγιτδ( ά.17.204.); Τότ, Ν, κνΝββιἠσιπ.1 τὴ ο.(ρ.1ττ0.3) αἹ.; 
Βορῆτ. Η. 5 νΉ. (1. 87. 31 530); ; πιραῖ, 8 βυυσξί,, Ἰοηῖν, Ἰιάνιτη. Τγέῃ. 
2.5(Μ.30.4064); ἀχώρητον γάρ ἐστι τῷ πλήθει τὸ ἑ, τοῦ θείου καὶ ἑνὸς 
ἔρωτος [λἰοη. ΑΥ,(.γ..4.12(ΝΜ.3.7000); 2,6, ἢ.18, 4(Μ.3 Ἂς .305}); 10. 1). 
πονμπεττι (ΜΝ. 96. 1653) οἷϊ. 5. ἀμπαξ; 2. [ἘΠ τί50], τὸ ἐ, τῆς ὑποστάσεως 
ἐστ, Νγβ8. μορι.0. 47 1: 79 .(Ὁ. 1205. 24); ἔπι. κε. (ΒΡ τοῦ μ.1ο6). 

ἑνιαίως, σηρῖν τὸ ποεῦμᾷ ἕν καὶ μόνον εἶναι γέγραπται, διά τε τὸ ἐ, 

καὶ μόνως αὐτὸ ἐκ τῆς ὑποστάσεως τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἐκπορευθῆναι 

Τ.αντα. 1,γ.2.5(Μ.30.4924}; οὐδεμία γὰρ ὀφθήσεται ἑτερότης, ἀλλὰ 
μόνον ταυτότητα αὐτῆς [5ς. τοϊαίοι οὗ ΕΔΊΒοΥ τὸ ὅο1] ἕ. ἔσμεν 1 δοπῖ. 
Π.Ν 66..7.4(Μ.86.1γ68}). 

ἐνιαυσιαῖος, 1. οὗ α νόῶγ, 016 γεαν οἷά; οἵ μον Τηποσεπί5, [0.Ψ 
Ἐπθυΐηηος. (}.ο6.15058}: οὗ 584} (πορ,τ3:τ, 5Μ) ἱπιογργοῖοα ἀϑ 
5 ρ  γὶπρ τὴν ἁπλότητα τῆς ψυχῆς, ἣν εἶχεν.. «ἡνίκα τῆς βασιλείας τὴν 
χειροτονίαν ἐδέξατο ὙΠΕΙφη.36 ἠὲ 1 Κὲρ.(1.372);} 2. ἀπημαὶ; οἵ 
Γοβεναὶβ, Ὑματισαί. 4: τ(3.381); 3. ἰαςηρ σῊς γεαῦ, ΟΥ̓͂Ν υ 95. ΠΤΡ.εἰ 
γές.(}1.46.1ο1Ὰ}; πεῆοθ οὐ ἀπημαὶ ἀρβροίΐμπησηί, οἵ Ποῖα ΠΡῚΝ 
Ρτοδίβ (οἵ. 10.11:.49), ΟὮτνβ, Ποη}.7γ9.5 τὴ Δ11.(,.76 10} ν. ἀρχιερεύς ; 
4, εὐ ρνίδίηρ ὦ γέαν ἐ, χρόνον Δί. Ν ον οἱ «Ἰεηντοίρ.18.0)5, Οὐ Νί γε, 
ρ. (αΉ.. (Ὁ. 45.2218}; ΟἸν ΠΡ, [οὐ 53:6(Μ.93.57:}). 

ἐνιαύσιος, αηημαὶ, πξαῖ. ἼΤᾺ 85 50ξτ,, ἀμ σενξανν οὐδογυαηςῦ, 
σοχησηδιποσαίζηρ ἀρδά ἐ, ὑπὲρ μνείας αὐτοῦ Ορηϑι. “21ΡΡ.8.45.4. 

Ἐξνιαχόθι, πεγε απὸ ἐδενε, ὈΏ]οστ, ἢν. τι. (δ. 6 11). 
Ἐξνιάχω, Ξἠομί, ἐν αἰομά, Νουλν, ραν. 9.0:τ4(Ν4.43.70 68}; 1διττ: 36 

ἤἕνιδρος, [ταὶς ἰο διυραὶ τοῦ δὰμ τὸ σῶμα ἐνεδύσατο [5ς. ὁ λόγος] 
ὐντὸ ἐς (εἴ. ὅδη.3:10) ΕπΙου, Κη. ΤΎτη.3.4{ρ.506). 
ἀμ φω σιθεαὶ οὐ ἰοτἱ οὐεν τ ο. ἀαι,, ΝΠ ΡΡ».2.1(81.70.32044}; Ογτ, 

5.35: τ Μ 60, 9160}; ρα ΟΡ τὴ. ἸμΝ τοί .0Ὁ.120 0). 
ἐνίδρυσις, ἡ, τοιηρ ἩΡ, ἐδιανδλίηρ, ΟὨτνϑ, ἤσηι.7.2 ἠὲ ἸΕΡρῆ, 

(11.400). 
Ἐξνίδρυτος, Ξεἰ ΟΥ φεαδ τς ἠοι ἴτὶ ἃ μ]ασο, τηοῖ. τὸ ἐ, καὶ τὸ ἐνιδρυό- 

μενον {Πδπ.5ἐγ7.7.5(0.22.2; Μ.0.,40Λ). 
ἐνιδρύ-ω, 1. ςεἰ ἴῃ, ἐείαὐ ει ἴῃ, οἱ ρα τὴν ἀλήθειαν...“σε.. «ταῖς 

καρδίαις [)109η.7.2; ΟΠ γνβ, στη. 4.510. ΤΠ.(11,753Ὲ)}} -- σάμενος τῇ ψυχῇ 



, ἐνιζάνω 

τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ Βαβιγεμη. (2. 2ο07Ὰ.; Μ.31.6374); δυνάμεως 
«φνούσης τὰ καταδεέστεραι..τοῖς ὑπερτέροις οπ. Ατ.4.5.4.12(ΜΜ.3. 
7000); Ρ655. ψυχή, ἐν ἦ ““εται ὁ πάντων ἡγεμών Γ(ἸδΙη. 5 γ.7.3{0.12.17; 
Μ.0.4214); ιοη.Α].ρ. Αἴ. Ῥέη. 23(0Ρ.63.20; Μ,25.5 130); Βαβ.ἢξχ.. 
4(..6γ4; Μ.20.1574}; 2. ἀϊρεί! τη δαίμονες ἐνιδρυμένοι τισὶν ἀγάλμασι 
Οτο δὶς, 8, 4τ(0Ρ.256.12; Μ.11.15770). 

ἐνιζάν-ω, 1. ᾿ἸπίΓα 8. ; 5 6 ἡ ΟΥ ΟἩ; 65Ρ. οἵ Βε65, (Πυνϑ ον. 1.5.1 
ἕῃ ἘΡρλκι(ατ.τοθ}); ὕγχ.ς 4ο(3.8οΑ); ΤΗαῖ,ε.δ2(4.1τ14); πιρί. τὸ 
κακὸν..«νει..«ἐν τῇ σαρκί μὸν ἤφ1ῃ.»ε65.2.2(0.333.5; Μ.41.1τ658); 
ΟὨχυβ.ἀοημ 6 δι 4 τ ΜΕ (γ.δη60};. Ογτιαάον, (τ. 5326Ὰ}; ; ΟΣ Θἴοσηαὶ] 
Ραμιβῃμηθης πὐερ αὐτῷ διηνεκῶς (Πγν5.ἤοη.31.1 τῇ ο«(8, 1758} 
2. ττ8}5., ἐαιἐδ6 ἰο γέμιαΐη, Οὐ, ι ὑ.11.12(4. 1013); : τηξῖ, ἡ τῶν τοιού- 
των ΗΚ μνήμη..«κακίαν.. «μῶν ““ουσα τῇ διανοίᾳ (Πεγϑ.ἠοηι.8,4 
1} ΙΤῊθς5.(11. 4854}; Οντ, [0.6(4. 650}; Τοῦ. ΑΥ,ε.}.2,2(Μ1.3.1270}.Ψ 

Ἐἐνίξημα, τό, Ξεαΐ; τηεῖ., οὗ τεϊδτίου οἵ μον ἴο 5οὰ] τὰ δὲ σώματα 
«ὄργανα δὲ ὧν μὲν ἐ,, ὧν δὲ ὀχήματα (Ἰδτι. εἰν. 6. τϑ(ρ.5τό:13; Μ.0. 

3060). 
ἐνίζησις, ἡ, τἰῤίτι ἵπ, ὙεῊρ ἴΉ, οἵ ὅοὴ) τῆς ἐν κόλποις τοῖς 

πατρικοῖς ἐ. Το) ἠοματι (ΝΕ οὔ. 528). 
ἐνίζ-ῳ, 1. οἷ ΤῊ ΟΥ ΘΉ, τηδῖ. οὐκ ἔδει ταῖς τῶν εἰδωλολατρούντων 

γλώσσαις “-ἦσαι τὴν ἀλήθειαν ΟνΥΥ,15,.2.3(2.201.}; ᾿Ιδουμαίαν τὴν 
᾿Ιουδαίαν ἀποκαλεῖ, ὡς οὐκ εἰδυῖαν τὰ ἄνω φρονεῖν, --ήσασαν δὲ 
μᾶλλον τοῖς ἐπιγείοις πράγμασιν 1Ρ.3.3(467Ε}; 2. δέεερν αὶ σουῃῖτγν ; 
α. ἀδι., 1(..ς.2.2(2.26τ0). 

ἑνίζ-ω, μμτε, ἡμπακς σης, τοῖ. Τῃς. τὸ φύραμα κατὰ χάριν ἑ. Μᾶχ. 
οῤηίδο,(.01.760}; 1ὁ.(06})}; Ρᾶ38., οὗ πιθὴ τῆς ὑπερφυοῦς ἀμερίας ἐξ 
ἧς ὡς ἑνοποιοῦ δυνάμεως “-όμεθα Ὁ οτπ. τ. ἄ.5.1.4(ΝΠ.3.5 800); ΤΙ. 
μέαν..«μορφὴν...τῷ ἀπαραλλάκτῳ τῆς θεότητος -“-ομένην ΒεΒ. δ ῥῖν. 45 
(3.388, ν.]. ἐνεικονιζομένην Μ.32.1408}; τ. ΝαΖ.ον,40.41(Μ.36.4170) ; 
14 εαγηη.2.1.1ττ. πο (ΝΜ. 27.1074Ὰ}} 1.2.1.12. 31ο(ττ88.). 

ἑνικός, Α. ἴῃ Εθῃ.: 1. οἵηρίθ, οἵ 508] εἰς ἑαυτὴν εἰσιοῦσα καὶ ἐ. 
νοερότητι κινουμένη Ῥίοη. Ατ,ἄ.».4.0(Μ.... 7058); ; ΟΥΓ υαπΐνουβο ὁ θεὸς... 
μήτε συστελλόμενος... μήτε συστέλλων κατὰ τὴν μέαν πάντων ἐ. 
ὁλότητα τὰς τῶν ὄντων διαφοράς, ἀλλὰ πάντα ἐν πᾶσίν ἐστιν ἀληθῶς 

Μαχ.αριδίρ. (ΔΆ.0τ.12578}; σΟΠῚΡ.», οἱ ΒΕΠΕΤΗΘΠ5, γπογε ἐγεῖν ΘΉ41.6. 
πὰ δρυξοπιθαΐ, ἐν. (το26Α}; 2. τηατυτάμαί ἐντολαὶ δέ τινες περιεκτικώ- 
τεραὶ τυγχάνουσι, πολλὰ τῶν ἑ. ἐν ἑαυταῖς περιέχουσαι δτα. ὑτιορεδε, 
3.6(Μ.6ς.9730}; 1δ.4(τοοφο). 

Β. {π60]. 1. εἱπρίθ, ομδ, οἵ οα τῶν μὲν πάντη διαιρετῶν ἑνικωτέρα 
[Ξε. αἀἴνῖπε ὈεἸ Πρ], τῶν δὲ τελείως μοναδικῶν ἀφθονωτέρα στ. Να2.ον. 
24.8(Μ.56.2404); ὑμνήσομεν πῶς ἡ θεία.. φύσις ἑ ἑ. λέγεται, πῶς τριαδική 
θιοπ. Αγηγ ει. 3(Ν|..2.10324}} τῆς οἰκείας ἑ, ἐνδότητος ἰᾳ,«.ἢ.1.2(Μ,3. 
1218}; ποι. ἃ5 5ΌΒ5ι., επτν ἕνα μὴ τὸ ἑ. πολυώνυμον ἀποφήνωσι μηδὲ 
τῶν τριῶν τὸν ἀριθμὸν ἀποκρύψωσιν ἸΣΡΙΡἢ .αηπεντοί(ρ.τδις; Μ.43.36Ὰ}; 
διαφεῦγον.. «τῷ ἐ. τῆς θεότητος τὴν ἀρίθμησιν ϑΌρΒτ, Η., εβ. ΣΉ. (Μ. 87. 
31: 568); 2. Ομηβίοι. » ΘΟΠΙΡ; “Ὁ ΙΟΥΕ οἰ τον δίηιρίς τὴν μίαν ὑπόστασιν 
τῶν δύο φύσεων ὧν οὐδὲν ἑνικώτερον ἣ συμφυέστερον Τ,οοπῖ, ΒΕ, Λ΄ εςὲ. 
εἰ Επὶ.3.4τ( }1.86.12808}; ἡ τοιαύτη ἕνωσις, τῶν μὲν πάντη διαιρετῶν 
ἑνικωτέρα, τῶν δὲ πάντη συγχυτικῶν πλουσιωτέρα Ἰά.ἀγριδφυ.(Μ.86, 
10418); αὐτοῦ γὰρ ἑνὸς ὄντος οὐδὲν ἑνικώτερον, οὐδ᾽ αὐτοῦ πάλιν τῶν 
ἑαυτοῦ παντελῶς ἑνικώτερον ιεικ.αγηδὴρ (ΜΟΥ Το 45Ὰλ}); 3. ρῖψειε, 5οίο 
πνεῦμα ἅγιον.. οὐδενὶ ἐξισούμενον, οὐκ ἀγγέλῳ, οὐ πνεύματι ἑτέρῳ, 
ἀλλ᾽ ἐ. ἘΡΙΡὨ ἠαεν.74.ττί(ρ.3φΡο.8, Μ.42.4060); ὁ θεὸς...κατὰ τὴν αὐτὴν 
ἕ, αἰτίαν οἴσεται πάντα ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ὄντα Ὀϊοπ. Ατ.4...7.50(4.3.8608); 
δ.0.4(0120). 

ἑνικῶς, 1. ἱἐράιοϊάμαϊἑἧ, δεῤαγαϊεῖν τὸ ἕν... ἐ. ἐστι πάντων τῶν 
πολλῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν αἴτιον Ὠιοη Ατ,4,5.4.7(}1.3.7048); 18.13.3 
(οϑοο) ; πρὸς πάντων ἕ. μετέχεται 1. ς.ο(8254}; ἐν ἣ [5ς΄. θεϊκῇ ἑνότητι] 
πάντα ἑ. συνῆκται 1.13. 3(0808); πᾶν γενικὸν... 
τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸ ἑ, ἐνυπάρχει Μαχ.ανϑδιρ, (Ν.91.13120}; 2. τοὐτὲθ γε- 
ἡπαϊμτηρ ἃ τπηϊὲν τὴν μέαν θεότητα...ἐν τοῖς τρισὶν εὑρισκομένην ἑ,, 
καὶ τὰ τρία συλλαμβάνουσαν μεριστῶς τ. ΝαζΖ.ογ.40.4τ(}}.6.4178); 
[55. ἡ διάκρισις θεία] δωρουμένη.. «πᾶσι τοῖς οὖσι..«ἡνωμένως μὲν 
διακρίνεται, πληθύεται δὲ ἑ. καὶ πολλαπλασιάζεται ἐκ τοῦ ἑνὸς 
ἀνεκφοιτήτως ᾿οπ. Ατ.α,...2.1ττ(Μ.53.6408). 

ἐνιλλώπτω, τοῦ, ορίο, ΟἸειη. »αεά.53.ττ(0.274.25; Μ.8,6454). 
Ἐἐνισκάζομαι, ΓΝ γεβεείεά, Αβεὲ, Ασα λον.) (Μ.40.2568). 
Ἐξνιστορέω, ἐχα᾽ηΐ»6, ἐηνεξέϊραίε, Ἡϊρρ.απέτελγ. 40.33.1; Μ το. 

1608). 
ἐνισχυρίζομαι, ὑός εοηβάεηί, 4. “4πάγ.εἰ Μ|.3(0.67.0). 
Ἐξνίσχυσις, ἡ, εἰγεηρίπεηίηρ, ἘΡΙΡῊ.ἤαεν.θο,62(ρ.210.26; Μ.42. 

2018). 
ἐνισχύ-ω, Σ. ἰηΐταῃβ,, ψαϊη εἰγεηριῆ, Με ονήηῤ.το, (0.124.24; 

Μ.18.196}}; ο. ᾿πῆπ., ΣΜ ες Πμ. δγηινεὶ ἀηηπιτοί ,18.3734}); ο. ἐκ, τε- 
ΤΟΥ ἴτοτη 11Π|1π6ὸ58, Οὐ Μαρ.ἀξαί ((Υ.ΖΑςἢ.}1, τοί. 1.77.2108); 
2. ἰσϑδῇβ.; ἃ. σἰγεηριἠμεη φρόνησις...τὸ γῆρας “-εἰ (Ἰετη. ῥαξά.3.3(ρ.247. 
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13; Μ.8ιπϑιαὺ; ΟΥ̓ Νγββ.ον, κα εἶ, 32(ρ.122.2; Μ.45.810)}; 1:1|.}αε. 
(ρ.16ο.17); Ρᾶ55., (ῃχνυβ,ἤορη. δ: τη Μ1.(7.7800}; Ὀγτ, Ἐς. 7 ταὰ(Μ. 
60.7534}; Ὁ. μνρὲ ταῦτα ὑποβαλλόντων καὶ “-ὀντων δῖ, Ῥοῖνε.1η.2. 

ἐνλ-, ν, ἐλλ- 
Ἐῤξνλογισμός, ὁ, ΕἸΤΟΥ ἴοτ εὐλογισμός, Α4.Μι.28(Ρ.250.}). 
Ἐξννάγιος, προ ἐἶνιες ποῖν, εοπίαϊηΐησ ἐγισαρίοη ἰἤγέε ἰός ἵνα μὴ 

ἐ. τὴν ἁγίαν τριάδα ἀποφηνώμεθα Το. ἐγῖεραρ. 4(Μ.05.328). 
Ἐξννάγραμμος, εὐγηῤροσεά οὐ πΐπε ἰείϊενς, ἴω. Μα] εἄνομ 4 Ρ.ὃς 

(Μ.97.1688). 
ἐνναέτης, οὗ πἴηι6 νέας, ΟΥ̓ Νν55.ἐριεαη.(Μ.4ς.2324). 
ἐνναετία, ἡ, ῥεγτοά οὐ πἴπε νεαγς, ῬᾺ]]..1,αμ5.τ8(ρ.47.24; Μ.34. 

ΙΟςΟΑ). 
[Ἐ]ἐννακισχίλιοι, --- ἐνακισχίλεοι, πἴηε ἱπομδαμά, Ἡδροϑ.Ρ.ἴδπ5, 

ἦ..6.3.20.2(Μ.20.2534}.Ψ 
["]ἐνναμηνιαῖος, ν. ἐννεαμηνιαῖος. 
[Π]ἐννάμηνος, -- ἐννεά-, ΘΓ ΟΥ̓ 1: ΜΙῊΦ ἩΟΉΙΙ5; τξαῖ. ἂἃ5 βυθβῖ., 

ΟἸοτη.ο͵γ.6.11|Μ.0. 208 ; ̓ΈΒΑΗ͂ΜΟΝ Ρ.474.20). 
[Π]έννάς, ἡ, Ξε ἐννεάς, δε ΟΥ στο οὐ πἴμε ἐ. τῶν ἐτῶν τι Ν γββ.ἐρ. 

εαη,.4(51.45.232Ὰ}; οὕτω γὰρ ἂν ἐ, ἔσται ἡ θεότης καὶ οὐ τριάς 0.1}. 
ἐγίδαρ. 2(Μ.0ς.2:}0)). 

ἔννατος, ν. ἔνατος. 

Ἐἐνναυαγέω, σεν φπϊριογεεῖ ἵη, ἢρ. τὴν ψυχὴν... «τῷ βυθῷ τῆς 
κακίας ἐνναυαγήσασαν ΟὙΥΟΝ γβ5.υ, 05.13(Μ.44.304ΑᾺ}, 

ἐννεαδικός, δακεί ΟΉ ΟΥ εαἰεμίαιεά ὃν ἀἸυϊσείοη ὃν πἴηθ, ἘΠΡΡΠαον. 
4.1τ4{0.46. 41; Μ.1τ6. 207  .). 

Ἐἐννεακαιεικάς, ἐρερν- μά, Ογυι μοι βαδελ. 2ι(53. 260). 
ἐννεαμηνιαῖος {{"]ἐνναμηνιαῖος), οὗ οὐ ἦτ πἴηθ γποηπϊὰς, (Ὦγνα, 

ἠοηι.9.2 1ἢ0 αΤἼἠεδς. (τι. 4880}; ἐνναμηνιαῖος τόκος Τ(Πγγβ.παὶ. [0. 
Βαρὶ. (το.Β1 5Ὲ})}; Μοα, ἄογμι. 3(44.86,228:8); Οὐγομ, Βασελ..2ο(Μ.02. 

4030). 
ἐννεάπηχυς, πη ἐμδεῖς μιρὰ, ΟἸσιι ῥγοί.4{0.36.12; Μ.8.1368). 
Ἐἐννεαχῇ, ἢ: ΗΙΉΘ βῥαγὶς, ΟΥτ Ν γβευ Μας;.(ρ.303.12; Μ.46.0β8ο})). 
ἐννεκρόομαι, Ρᾳ85., δὲ ἀσηὲ ἰο ἀεαιῇ 10, πιοῖ. ὡς ζησόμενος βαπτι- 

σθῆναι καὶ ἐννεκρωθῆναι τῷ ὕδατι (τ. Ν42.07.33.17(Μ.36. 2260). 
Ἐξννενηκοντατέσσαρες, ν. ἔένεν-. 
["]ἐννενηκοστοτέταρτος, 5.ν.]., ΞΞ ἐνεν- πἰποὶγ- σεν, Αἴτιο, ἄγον. 

3(Μ.1ο0.924) ΘΟ], ἐννενηκοστὰ τέταρτα. 
ἐννεός, -Ξ- ἐνεός, ἐμηηδῥομηάεά, αριασοά, 70. οβο ῥγαϊ. τ͵6 (1.87. 

30458): 16.τγδίβο480). 
ξἐννέω, -- ἐνναίω, προ ἴῃ, 

6458,6488). 
ἐννοέω, [πῃ σεη., ἰκίηλ οὗ, ζογῆι ἃ ΠΟΙΟῚ Οὐ εοπεερὲ οΓ; οἵ Οοά ἃ 

Οὐρατίον, [αἴ ταβροΐ.64.3(Μ.6.4250) οἷτ, 5, ἔννοια; ΟΥΝΑΖ. γι άπ ς 
(Μ.36.6294Α}) οἴ. 8. ἐννόημα. 

ἐννόημα, τό, γπεμίαἱ «οπεορί, οἱ αοα αἱ (γόος ἐννοεῖ τὰς 
ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ οὐρανίους" καὶ τὸ ἐ. ἔργον ἦν, λόγῳ συμπληρού- 
μενον καὶ πνεύματι τελειούμενον (Υ ΝᾺ Ζ.οΥ.45.5(Μ,36.629Α). 

ἐννοηματικός, τεηίαὶ, τη ἰδὲ τη, Βαβι μονι.τθ.53(2.1368; Μ4.31. 
4774) οἷἵ. 5, ἐνδιάθετος ; ὦ [5 φιε.εἰ γε ρ. 76 (}].6.13170};} πραϊ. ἃ5 
βιιβῖ,, ᾿νθομὶ. ΒΒ. ΔΛ δε. οἱ μι τ(Μ.86.1 2960). 

ἐννόησις, ἡ, ἰλομρσἠϊ, εοηεείστηρ ἐρ ἰδὲ τη ἡ ἐς καὶ ἡ βλασφημία 
αὐτοῦ ἡ πρὸς τὸν κύριον 4(ᾳ55.) Β εἰν. οἱ ̓Ῥαμὶ. ͵(Ρ0.168,1). 

ἐννοητέον, οη6 τημδ] εονπδτάον, []6}}}. ἐγ. 5 ατ(0.374.10.; Μ,9.109Ὰ). 
Ἐἐννοητής, ὁ, ἐλπομρίμζωϊ βέγξοη, ΗἹΡΡ.᾿αον. 4.2ο(ρ.5τ.2ς5; Μ,τὸ. 

30800). 
ἐννοητικός, ἢ: 6 τμά, τἩπρηίαὶ, ΟἸδτ. ν.2.2(ρ.117.13.. ν.},ν 

ἑνωτικήν Μιδιο404}); 1 Ππιδῖφε εἰ γεν». 77(81,6.1217}}). 
ἔννοια, ἡ, 1. ἐποιραϊ, ἰάδα, (ΟΉΕΡΙ: ἴῃ φρῃ.; ἃ. οἵἱ Ραρϑῃ 80- 

οσουπὶ οἵ υχ{Πἢ οἱ Αἰμθηθ ἐννοηθέντα τὸν θεὸν διὰ λόγον τὸν κόσμον 
ποιῆσαι ἔγνωσαν, ὡς τὴν πρώτην ἔ. ἔφασαν τὴν Ἀθηνᾶν [δὲ αροί. ύψ.3 
(Μ.6.4250); Ῥ. 85 Ψψαϊδεῃῖ, αροὰ ΓἙ., ἣν δὴ καὶ Χάριν καὶ Σιγὴν 
ὀνομάζουσι Τχεπιλαεν.ι τ τ(Μ.7.445Α); 10.(4488); οἱ δὲ περὶ τὸν 
Πτολεμαῖον δύο συξύγους αὐτὸν [5ς. τὸν Βυθόν] ἔχειν λέγουσιν....."Ε. 
καὶ Θέλησιν' πρῶτον γὰρ ἐνενοήθη τι προβαλεῖν... ἔπειτα ἠθέλησε 
Η!ρρ.ἤαεν.6.,38(ρ.τόρ. 148, Μ.16.3 25 5. {ἡ}; ΟἸταπ ον. τ. 2.1(5724}ν 
 ΒΡΙΡἢ. ἦσον.33.1(0.448.12; Μ.41τ. 5 68}.); ΑἸἢ..4γ.2.0ο(Μ.20.440Ὰ}; 
ἘρΙρἢ λον. 3τι (ρ.390. οὔ, ; 4818); τὸν Χριστὸν ἐξ ἐ, προελθόντα τῆς 
Σοφίας (Ἰ]ετλ. χε. ΤΠ άοί. 32(ρ.1τ7.17; Μ.9.076Ὰ}; τὸν Ἀδὰμ ὁ Δημιουρ- 
γὸς ᾿Εννοίᾳ προσχὼν ἐπὶ τέλει τῆς δημιουργίας αὐτὸν προήγαγεν 1ῥ. 
41(0.119.30; ὅϑοκ) ; δ. (σβίοὶ. τῇ δὲ ἐν «-- εἰ διαιρεῖς.. οὐκοῦν λύεις 
τὴν ἕνωσιν Τπάοϊ, Απο.ἤση.τ. ίρ.84.1; Μ.77.τ2560) ; ἐδ.1. τ2(ρ.80.20; 
13680); 2. Ξεη56 οἵ Ὑπεαμτηρ οἵ α Μοτά, ρῆγαβε, ΟΥ̓́Ραββαρε, ΟΥ. 0. 
1.26(24; Ρ.33.22; Μ.14.720); ΑἸ... Ερίει.8(Μ.26.τούφα, ν.}. διάνοιαν. 
Ρ.13.7}; Οὐ Ν νββυ, 105.τ4(Ν.44.3048);33. τοϊξάονι; ἃ5 σΟΙΏΡ πε τν 
δάαγεββ τὸ σπυτοῦ οὗ Αἰεχαπάσα, ζομπβίαρ, ΑἸ ἀροΐ.56ς.87(0.106. 
13; Μ.25.4058). 

παν, Ῥλάντῃ. Τγἱπ.2. τοί Μ. το. 



4 7 ἐννοιάζομαι 

“ἐννοιάζομαι, δὲ τρογγίε οὐ αηπχίοις, Βαγιῃ. Ἐά 665. ἔραν. (Μ.τοί. 
1420}). . 

ἔννομος, 1. ἀεεογάτηρ ἰο ἰαῖν, ἰαιοζαΐ, ΞΆΡΕΥ], ἐννομώτατος βασιλεὺς 
“Ῥωμαίων ΤὨρβη.εἰγοη. Ρ. 426 (ΜῈ. τοϑιτοοβο); 2. φιδήεεί ἰο ἐπ ἰαὼ 
(εἴ. τύοτ.9: 21), ϑιάγτῃ. Τγέη,τ. τ(}.30.272Ὰ). 

ἔννοος, μαυΐηρ μεμα οὐ ἱμίοἰ ἰδεῖ, οἵ (Ὠγϑτ 5 υτηδηϊεγ, Οντγ. 
Ῥηἰελ.(Ρ.27.12; 55.120Ὲ} οἷτ, 5. θεοτόκος; ὃ ἐκ..-τῆς ἀειπαρθένου 
σάρκα ἐνδυσάμενος ἔμψυχον καὶ ἔ, ἐκ πγεύματος ἁγίου Μοά.ἄογνι.5 
(}1.86,32896); [0.1 .{15}.(Μ.06.13454}; 10. Η.2εοη.7(Μ.06.1356Α}). 

Ἐἐννυστάζω, “66 ἴηι, α. ἀαἴ., ὕγτ, μίμ, το(65, 2410). 
ἐννυχέω, ῥα55 ἐμὲ πέρδί, 4. πον. τοῖ(ρ.213.23). 
ἐννύχιος, ῃδεἴ, 45 δαν,, αἱ πῖρα!, ΝΌΛΠ.᾿αν. [0.21:5(}1.43.016Ὰ). 
Ἐἐνογκωδής, δοαςί μἰ ἐ. λόγους ὅφο, ΡΙ5. ἀκ, 62(Μ.92.14794). 
ἐνόδιος, }0» ἐδ6 7ομγῆεν ; πιδαῖ, 85 βαβε., αυς, Πίδοιυ, Ρονρὶ.14. 
Ἐἐνοδύνως, σαὐέγν, 19: Ξογγοῖῦ, ΟΥΟ. ΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ἐνωδύνως, 70. έτη. 

σοι 1(Μ.88.8130).᾿ 
ἑνοειδής, 1. οἱ δΙηρίο ἔογθε, μα ὁηΐν ; 1860]. τὴν ἑ. δόσιν [9ς, οὗ 

᾿αῖμοσ δηά ϑ50η] Α1ἢ..4»γ.3.12(Ν1,26.3468); ἐ, δὲ καὶ θείαν ζωήν Μαχ. 
δεβοί.6.μ8.ττ( ΝΜ] .4.1168); πεῖ, ἃ5 διε, τὸ ἑ, τῆς ἐρωτικῆς θεωνυμίας 
Πιοη Αγ ,η.4.12(Μ.3.7008}; 2. ἡπάίεαϊτηρ μην τὴν τοῦ σωτῆρος ἐ, 
φωνήν ᾿ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν ΑἸ, ἐγη.4:(ρ.270.12; Μ.26.7724}; 
40. 40(Ρ.273.1ττ; 7808). 

Ἐξνοικείωσις, ἡ, {ηπρείηρ, οἱ ἀοα ἴπ τπᾶπὲ, 0.ΓἸΊτὴ, σαί. Ὡς 
(Μ.88,9894). 

ἐνοικ-έω, τρηατυοίϊ; 
Α. οἱ Θοά ᾿πᾶ νυν] ]ὴρ τηδη, οἷ. πνεῦμα; 1. ἴῃ ρθη, σχῆμα τοῦτ᾽ 

ἔστιν ἔξωθεν ἡμῖν περιβεβλημένον... «ἀλλ᾽ ἔνδον κρυπτὸς “-εἴ ὁ πατὴρ 
καὶ ὁ τούτου παῖς (Ἰοτη ἡ. 5.533(ρ.182.15 ; Μ.0.6408); οὗ Ο(ἢτίβε ὃν 
““οὔντα ἤδειμεν, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν αὐτὸν λωβᾶσθαι τετολμήκειμεν 14. 
ῥαεά.3.3(0.248.4; Μ.8,5810); Οὐ. }0.2.7(4; μι6τ.1ο; Μ.14.1200); οὗ 
Η. ΟΒοβί, 20.32.γ(6; Ρ.436.22 ; 7570.) οἷ. 5. ἔνδυμα ; οἵ Τορο5, ΑἸΉ, 
1η6.0.2(Μ.25.1128); 14..4γ.3.το(}1.26.3444}); Τματ. ΜΟρ5. ἢ» ἐπε. 7(ρ.204. 
26; Μι.66.9734}); “τἥσαντος τοῦ θεοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις Ὀντιἀεῖρ. ΒΜΤ 1 
(Ρ.22.5; Μ.76.2648); 2. ἐχορ.; 8. Βοιηϑιιι ““ἥσαντος πνεύματος 
ἁγίου καὶ τῆς ἁμαρτίας νεκρωθείσης Ὀῖοά. Κον.8: ττίρ.92.6) ; οὐδὲ γὰρ 
ἁπλῶς αὐτὸ εἶπεν οἰκεῖν πρὸς βραχύ, ἀλλ᾽ “οεἶν διηνεκῶς. διὰ τοῦτο 
οὐκ εἶπε, τὸ “αἦσαν πνεῦμα, ἀλλά, τὸ “οοῦν, τὴν διόλου μονὴν ἐνδεικνύ- 
μενος (Βγγϑ9.λο75.13.0 τη. βοη, (0. 5710}; Ὁ. (01.3:16 «“"εἔτω, φησίν, ἐν 
ὑμῖν πλουσίως, μὴ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς περιουσίας Ι΄. 
ἄονι τ τη (οἱ (απ. 3000); Ο. 2ΤἼπ}.1: 14 εἰ τοίνυν “«-εἴ [5.. Η. ΟΒο51] 
«ὐτίς χρεία παραγγελίας ; ἵνα αὐτὸ... κατέχωμεν,..-καὶ μὴ διώκωμεν διὰ 
τῶν φαύλων πράξεων 14.ἤοη.3.1 τη 27 νι. (1τ.6734}; ἃ. ΑΡος.1:12 εἰ 
γὰρ αὐτὸς ὁ κύριος ἐπαγγέλλεται “-ἥσειν. «ταῖς τῶν δεξαμένων αὐτὸν 
ψυχαῖς, πῶς οὐκ ἂν ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ἐθεωρήθη ; Οδομπη, ρος. τ:15 

(0.40). 
ΒΒ, οἵ ἀδποτβ ἴῃ πθη, Κ4}. παρ. ΟἸδτη,σίν.2.2ο(ρ.17ς,4: Ν.8. 

ΤΟ578}; 1 [βί ψηνεὶ γε: ρ. 4ο(Ν].6.12858); οὗ εἷπ, Μεῖ}.νγ65.2.4(0.337. 
τό, ν.1]. οἰκοῦσαν Μ.41.ττό00). 

ΟΕ. Ομγβιο]. τὸ σῶμα παραθέσει τοῦ “-οῦντος αὐτῷ ἨετϑΟΙεΟη Δρ. 
Οὐ, 7ο.6,δο(38; Ρ.τό8,3ς; Μ.14.20 40); τὸ «οἦσαι ἐν αὐτῷ τὴν σοφίαν 
λέγειν ὡς ἐν οὐδενὶ ἄλλῳ Ῥαιι  ϑατι, ἐγ.ο(0.332.13; Μ.86.13034}); οὐκέτι 
ΦΣαβελλιανός, Παυλιανὸς δ᾽ ἡμῖν ἔσται...εἰ δὲ τὸν ἐν τῷ θεῷ φαίη 
λόγον “-ῆσαι τῇ σαρκὶ οὐδὲν ἕτερον ὄντα ἢ λόγον καὶ λόγον σημαντικὸν 
καὶ ἐνεργητικόν 15,6. 1}.1.2ο(ρ.88.22 ; Μ.24.8870); οἱ μὲν ψιλὸν 

ἄνθρωπον...οἱ δ᾽...“-ῆσαν τὸν... θεὸν τῷ σώματι δογματίσαντες 1.1.1 
(ρ.6ς.18; 8268) ; κατασκευάξει ἑξαντῷ ναὸν τὸ σῶμα. .«ἐν αὐτῷ...--ῶν 
Ατῇ ὑπε δι 3(Μ.25. 1600); 1α,.417,2.56(}1.26.26ς0) ; οὐδὲ ἄνθρωπον ἁπλῶς 
πλάσας ἐνῴκησεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τῆς κυήσεως ἠνέσχετο (Ὦγγπ.1ς, 
2η16γ.1.6(6.838)}; ὡς ἐν υἱῷ...«εὐδοκήσας ἐνῴκησεν., «ὥστε «οἥσας 
ὅλον μὲν ἑαυτῷ τὸν λαμβανόμενον ἥνωσεν, παρεσκεύασεν δὲ αὐτὸν 
συμμετασχεῖν αὐτῷ πάσης τῆς τιμῆς ἧς αὐτὸς ὁ --ὧν, υἱὸς ὧν φύσει, 
μετέχει, ὡς συντελεῖν μὲν εἰς ἐν πρόσωπον κτλ, ΤΥ Μορϑβ. Κγ.ἴπε.} 
(Ρ.206.2},,; Μ.66.0768); μήτε τὸν ναὸν ἀντ᾽ “υουμένου τὸν “-οὔντα 
νομέξωμεν Νοϑῖ λοητη Η εὉ.3: τ(ρ.242.17; Μ.64.4028) ; ςο. ΝΟΒΓΟΥΙΙ5 
θεὸς γὰρ ἦν ὁ λόγος, ἀνθρώπῳ τε συνημμένος καὶ “-οῶν αὐτῷ Οντο Νεεὶ. 
1,3(ρ.20.2:; 6.128}; βλασφημία μὴ γεγενῆσθαι τὸν λόγον ἄνθρωπον, 
ἀλλ᾽ ἐν ἀνθρώπῳ γεννηθέντι ἐκ γυναικὸς ἐνῳκηκέναι λέγουσα Οντ. ἀρ." 
ΒΜΥ͂ δίρ.19.27; Μ.76.2578)}; Βαϊ ςἔ, ναὸς...οὐκ ἂν λέγοιτό τε κυρίως 
καὶ ἀληθῶς μὴ “-οὔντος ἐν αὐτῷ τοῦ θεοῦ" ὥσπερ οὖν καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν... 
τὸ σῶμα ναὸν τῆς --οὐσης ἐν αὐτῷ ψυχῆς Ἰ4.,1}|65..32{ς1.317}}} συνενού- 
μενοι καὶ ἡμεῖς αὐτῇ [55. τῇ σαρκὶ τοῦ σωτῆρος] καθάπερ οὖν αὐτῇ τῷ 
“-ἥσαντι λόγῳ 16. 70.4.2(4.3610); ῬΒΠοΚΓ,λ,6,8.13(}1.6ς, σ6 58), 

ἐνοίκησις, ἡ, τη ἰτϑεἰ ηρ, τηπαδιιαιοη: 1. οἵ Οοα ἴπ τηλῃ, δβθρ. οἵ 
Ἡ. μοβὶ σωτὴρ...τοῖς ἀνθρώποις...τὴν τοῦ πνεύματος ἐ, ... κατα- 
σκευάσῃ ΑἰΉ..4γ.1τ.46(Ν].26.τοϑΒ); τὴν τοῦ πνεύματος ἐ, ἀποφαίνοντος 
Χριστοῦ Ὠιάντῃ ({Β85.} πη, (1.300 ; Μ1.20.7258); Οεσαχῃ, τύ γ.}: 

477 ἐνοξίζω 

Ι 328|.(0.437.29); θὰϊ αἴ5ο ἴῃ ρδη. εὐχὴ δὲ καλή, ἡ ἐναργῆ ἐμποιοῦσα 
τοῦ θεοῦ ἔννοιαν τῇ ψυχῇ. καὶ τοῦτό ἐστι θεοῦ ἐ., τὸ διὰ τῆς μνήμης 
ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν θεόν 585.6}.2.4(3.7)30; Μ.22.2200}; 
οὔτε οὐσίᾳ λέγειν οὔτε μὴν ἐνεργείᾳ οἷόν τε ποιεῖσθαι τὸν θεὸν τὴν ἐ, ... 
δῆλον οὖν ὡς εὐδοκίᾳ λέγειν γίνεσθαι τὴν ἐ. προσήκει" εὐδοκία δὲ 
λέγεται ἡ ἀρίοστη...θέλησις τοῦ θεοῦ ἣν ἂν ποιήσηται ἀρεσθεὶς τοῖς 
ἀνακεῖσθαι αὐτῷ ἐσπουδακόσιν ὙΠατ. ορ5. ̓ γ.ἵηε.7(0.204.208!.; Μ.66, 
Ο734}; αΙΒο 55:0η οὗ τἸηρ68 οὐ αἰνῖμο παν Πρ ᾿ῃ ογοδίαγες, ἐδ. 
(Ρ.293.20Ε:, ; ογ2Δ 1.}; ἡ γραφὴ..«τοὺς μὴ ἐπιγινώσκοντας τὴν ἐ, τοῦ 
«Χριστοῦ, τούτους ἀδοκίμους εἴρηκεν το. ΒΥ Οριίδε.τ. 25 (ΜΠ. δς, οϑ Ὁ) ; 
Ογτι ἀεῖρ. ΒΜΨ η(ρ.22.3; Μ.76.2648); 2. ΟΠ γίθ[01]., τοῦτο γὰρ τὸν 
μὲν τρόπον τῆς ἐ. τὸν αὐτὸν δηλοῖ [50. 85 1π ΟἾΠΕΓ πιεη], μέτρῳ δὲ καὶ 
πλήθει ὑπερφέρειν ῬΔ1]. 56 τὴ, ἐγ ο(ρ.332.14; Μ.86.13034); τοῦ, [)10- 
ἄογαβ, ρο ] μά ἀρ. ἐγ. 3(ρ.296.ς; Μ.28,1240) οἷ. 9. σύνθεσις ; τὸ 
δὲ σῶμα τῇ ἐ, τοῦ θεοῦ λόγον πρὸς τὴν θεϊκὴν ἀξίαν μετεποιήθη (τ. 
᾿Ννβϑ,ογ, καἰθεὶι.57(ρ.149.1; Μ.45.060); καταβέβηκεν μὲν τῇ εἰς τὸν 
ἄνθρωπον ἐ, ἔστιν δὲ ἐν οὐρανῷ τῷ ἀπεριγράφῳ τῆς φύσεως πᾶσιν 
παρών Τάτ, ΜΟρβ. Κ7.Ἰηειτοίρ.301.2ς ; Μι66.ο0840}; ἴῃ Νδϑίοσίαη σοη- 
ἔχον εῦϑΥ εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὴν τοῦ κυρίου σάρκα...ἰδίαν αὐτοῦ τοῦ 
ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγου, ἀλλ᾽ ὡς..«μόνην θείαν ἐ, ἐσχηκότος...ἁ, ξ, 
Οντοεχρί, τὶ ξαῤοιτ(ρ.24.27; 6᾽.1568); ἐ. οὐκ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῶν... ἁγίων λέγεται 14. ἰοῖρ. ΒΜ γ(ρ.22.3; Μ.76.2648); εἰ ὅλως 
ἀποδέχῃ...θεοῦ ἐν ἀνθρώπῳ θείαν ἐ., παῦσαι θεοῦ καὶ σαρκὸς δογματί- 
ἕων τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν" ἀλλήλων γάρ εἰσιν ἀναιρετικαὶ ἡ ἐ. 
καὶ ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν φυσικὴ ἕνωσις, εἰ ὑποστατικὴ λέγοιτο καὶ ἡ ἐ, 
ἤγουν ὡς ὑποστάσεως εἰς ὑπόστασιν ἑνοικούσης, ὄντως φής... εἰ δὲ 
οὐσιακῇ ἑνώσει καθορῶμεν τὴν ἐ, ὥσπερ ὁ λέγων περὶ τῆς ἑαντοῦ 
ψυχῆς, ὅτι ἐξῆλθε καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὥσπερ ὁ καταλύων σκηνὴν 
πήξας, πῶς κωλύεται ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσις ἐπὶ ᾿Εζεκίου νοεῖσθαι, 
φύσεως φύσει ἐνοικούσης ; ἄνθρωπος δὲ καὶ σὰρξ ἃ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ 
θεοῦ πῶς λέγεται, τῷ τῆς ἐ, ἁπλῶς λόγῳ; ὁ γὰρ ἐνοικῶν, οὐ τῆς τοῦ 
ἐνοικουμένον προσηγορίας εὑρίσκεται κύριος Τ,δοηϊ. ΗΝ δεί.1.46{(Μ.86. 
15040.-15054). 

Ἐἐνοικιάξζ-ομαι, ῥέ να ΟΥ α55θ5ςεά οἰκήματα. ..--ὄμενα καλῶς 
Τστερεητῖ εν. Πσνη. (Μ.86,6128). 

ἐνοικίδιος, ἐονιεφἰῖς, ΟἸοι, ῥαφά.5.43(ρ.179.14; Μ,8,436Α). 
ἐνοικίζ-ω, 1. ἐατι56 ἰ0 ἀτοεῖΐ ἴῃ σωματικῶς ἡμῖν ““ουσα τὸν Χριστὸν 

τῇ μεθέξει καὶ κοινωνίᾳ τῆς ἁγίας αὐτοῦ σαρκός ὕγτ. 70.1ο.2(4.8620) ; 
2. ἤοι56, γεέοίυε ἸῺ ἃ πσμδε ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικὸν ““εἰν ἘΓΏ} Π]Ας. 
ἐΡιεαιλ, (Μ 85, 6888); 3. ἐμ αὶ, ἰακε ρ ομεὶς αδοάε ἐπ, (ὨΥβ10], 
τὴν ἡμετέραν ἐνεδύσατο φύσιν καὶ ἐνῴκισεν ἐν ἡμῖν Νεδῖ, Κγ»γ.Ὁ 14{ρ.281. 
10); ὕϑι1. πηδᾷ, 8ηαἃ ΡΆ55., ἴῃ σ6ῃ. ἤἥτησεν γὰρ ἐπανελθεῖν τὴν ψυχὴν 
[55. οἱ ΤιΑζατι5)] καὶ ἐνοικισθῆναι πάλιν τῷ σώματι ΟΥ. 7ο.28.6δ(ς ; 
Ῥ.30ό.το; Μ.14.6024); τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον...ἀχράντοις καὶ καθαραῖς 
ψυχαῖς ““εται 1ᾶ. 7γ7.20 τἢ 16 .{0.5ο1.0}; οὐδὲν κτίσμα μεθεκτόν ἐστι 
τῇ λογικῇ ψυχῇ, ὡς ““εσθαι αὐτῇ οὐσιωδῶς []άγ) (ἘΒ 65.) κα. 
207Ν; Μ.20.7134) οὐ 14, 7 γἱη..2.7(}4.30.5294}; Οντοδες.32(ς..3170). 

ἔνοικος, ἱπαιυείϊηρ,; οἱ σα ἴῃ χήδη, Ρ]αϊοιίς τὸν θεὸν τὸν ἔ, 
αὐτοῖς, τὸν λόγον (Ἰφτη. ῥαδά,2.χο(Ὀ.217.22; Μ.8.5 178}; (ΟΠ τιβιίαπ 
ἐπολέμουν. «πρὸς τὸν ἔ, αὐτῶν 55, τηλτῖνγ85] θεόν ΟὨτγβ. ραν. ερ. 
(2.7014}); τεῦ, Ηοὶν Οοπηηλιηίοη, 1 παῖς. τύογ,ατ : 33(3.240); οὗ Π εν], 
14.ἢ..6.4.1τ.7(3.966); ΟγΙβῖο]., νίονν δεῖ θαϊθα τὸ Μϑτος] ]β. τὴν 
σάρκα μόνον εἰσάγειν δίχα παντὸς ἐ, Επι8.ε. ἰΠπ.χο(ρ.88.1το; Μ.24. 
8770); ναὸς ἦν θεὸν ἔ. ἔχων Τάτ, ἀρ. γτιαροὶ, ΤἼάί, τ(ρ.του.26 ; 61, 
205 Ὰ}. 

ἐνολισθαίν-ω, 1. 7πο0 μη σία εἶν ἩΡΟῊ τοῖς σπονδύλοις “ουσα 50. 
ἡ κεφαλή] Βα5.πορτ.τὰ. 4{2,1260; Μ.31.4534}; 2. “11, τοαῖκ με σαάτῆν 
1: τυφλὸς..«βόθροις “των (ῇγνβ,εεί.22(12.5014}; 2, εἰτά, οἰτάρ ἐν... 
τῷ πηλῷ τοῦ τρόχου-.«πὔοντος ΟΥ̓ Ν γ85.6}.6(Μ,46,10338); ο, ἀαΐ,, 14. 
Επμηχλίτ Ρ.228.1ο; Μ.45.0360); 4. “ρ΄ οὐ ψαὶϊΐ ἱπίο, υπεῖ. ψευδο- 
λατρεΐαις ἐνωλισθηκότες οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ Ονγ, σἰαρὴι ἐκ. 3(1.3174}). 

Ἐξνόλισθος, ῥγοηξ [0 οἰἱρ, νυθῖ., πϑῖ, 85 βιιβῖ, τὸ ἐν ... πρὸς 
ἁμαρτέαν ᾿γτοῖϊπειμηῖρεν. 51 δ 2 Ὰ}. 

Ἐἐνολκέομαι, δὲ ἠαμίοα τ} ΟἸ ἐμὲ δέαελ; οἵ αὶ ν6556}, 1.4 γει}ι. 
(ρ.45, ν.ἰ, ἐνολκισθῆναι). 

Ἐἐνολολύξζτ-ω, ΜΠ ἃ ἐν τοῦδ βαρύ τι καὶ δυσαχθὲς «τειν τῇ 
καρδίᾳ Ογτ. Ν᾽ αὐ. 2τί3. 5008). 

ἔνομβρος, οὗ γαίῃ ἔ. ... ὅδωρ γαϊη-τϑαίεν, (6ο. 15. ἠοχ. οϑ( ,02, 

14554). 
ἐνομιλ-έω, 1. αϑϑοείαίε τοί, ΜΕΊΗ.γ65.1.37(0.278.12, ν.]. ὁμιλή- 

σαντες Μ.τ8.2038})}; τηϑῖ., Βα5.86].07γ.420.2(Μ.8ς.323274)}; 2. δὲ τὐείϊ- 
ασοφμαϊηἑεί το οὗ ψιλοῖς καὶ μόνοις --οὔντες τοῖς τύποις ΟνΥ. [εΐρ.τὸ 
(65,226Α}. 

ἐνομόργνυμι, {γ76εἰ, τ. ΝΖιεανμι.3.τ.1.238(}}.37.ο88Α). 
Τἐνομότως, το ὦ απ οαἰἑ, ἹΠΡΠπ. εἀγοη.. 31 2(Μ.τοϑ.7 570). 
Ἐἐνοξίζω, ἐγ, σότν, Ἰση. ἤΊαση. το. 2. 



, 

ἐνοποιέω 

ἑνοποι-έω, 2116, ἡππαῖ Ομ ἑαυτὸν «εἴ τῷ ᾿θείῳ χορῷ᾽ (61.57.7. 

(0.37.6; Μ.9.4608); ἴά ας. Ῥμάοί τίρ.τος.14; Μ.0.6534}; τοῦ θεοῦ... 
τὴν γενομένην παρ᾽ ἐμοῦ τούτων --οῦντος...διάστασιν Μαχ,αριϑίρ. 

(}1.01.1348}) ; [Π60}. ἕνα τὸν θεὸν ἕνα τὰ τρία νοήσῃς πρόσωπα" οὐ τὰς 
ὑποστάσεις “«-ὧν Ὁ βα5.5ἰγιεί, μοηι.1.3(1.3250 : Μ.30.130). 

Ἐξνοποιητικός, ΗΠ] ΠΉΡ, Μαχ.αμιϑῖσ. (ΜΠ.01,12408). 
Ἐἐνοπτεύ-ὦ, γαδέ ἘΡΟῊ τῆς. «δόξης τὸ φῶς κοοντες Τ Βαβι υμηγεί. 62 

(Ρ.397.16). ᾿ 
ἐνοπτρίζ-ω, 1. αςί,; γοῇεοξ 8.5 ἃ ταϊστου, πιο, ψυχὴ «προβάλλει... 

τὰ προσήκοντα καὶ “πεν τὴν προστασίαν δι᾿ ἧς τὴν ἀντίληψιν τῶν ἐκεῖ 
μενόντων ἔχει τὸ ζῶον ϑγγι65. δον (ριτςο,δ; Μ.66.12888); 2. 81, 
μλεά,; 566 ὧς πα ἩΠΈΥΡΟΥ, ἸΟΟΝ ΟΥ χαᾶδε ἩΡοΉ, Ἄρη οηρίαίε διὰ τούτου 
ἴϑς. ᾿]ησοῦ] -“-όμεθα τὴν ἄμωμον ὄψιν αὐτοῦ ΤΟ Ἰενι.36.2; ΟΥ. Κ,.103 ΤΉ 
7σ.(ρ.560.9}; ὉΒα5. αγαιά,3.τ (τ, 3 51Ὲ.; Μ1.30.728); τὰ αἰώνια ἀγαθὰ 
πύεσθαι διὰ τὴν μετουσίαν τοῦ πνεύματος Μας,ἀδρ,ἤομ!.5.4(Μ.34. 
4078); {10.}).8..}.2ο( ΔΕ, ο6.τοφοοῦ ; ο. ἄδι,, ΟἸςμι ραεά.3.3(ρ.250,2; 
Μ.8.Ξ88Ὰ}; 405., (Ὁ μ1.π24(0.53.21}; ἰῃςο]. ἔχαιρέν τε ὁ πατὴρ. .-«εἰς 
αὐτὸν ἀφοριῶν τὸν υἱὸν καὶ ὥσπερ ἐν εἰκόνι ἑαυτὸν --όμενος ἐν αὐτῷ 
Ἐπ|5.6.1}.3.3(Ρ.15ὅ.1; Ν|.24.Ἰο00Β8)}. 

ἐνόρασις, ἡ, οὐξεγυίηρ, ΕἸςΠ1,5.7.6.17(0.512,23; Μν9.2880). 
Ἐξνορατικός, οὐξεγυίην, 07 οὐξονυα! ]0Ή. τὴν ἐ, δύναμιν τοῦ θεοῦ ΟΥ. 

δε τη Εσρεἢ. 8. τ8(}1.12.8008). 
Ἐῤνόρδινος, (1,8, ἐπ ογάϊηε) γερμίαν, τη ογάθν, ΤΆΡΠπ. εἤγομ.Ὁ.303 

(Μ.τοϑ.}408). 
Ἐξνορδίνως, 2 δυκοΟ55ΊΟΉ, 

ἢιάαεε. [αε.4.7(}0.60.23). 
ἐνορία, ἡ, 4“ ΞΙγ εἰ, γορίομ, ΟὙΝ γϑ5. ρα Μ.46.ἸοοΙΑ}); ΠΡΙΡΗ ἦἤαεν. 

4ο.τίρ.8τ.4; Μ.41.6770) ; Οντ,6.77(0.67.14 ; 55,3ο00). 
ἐνορκίξω, αἀγηγε, 44..0.2π(0Ρ.164.31); ἐδ. δδ(ρ.τ8ς.6); “4.(Ρ 55.) 

πάν.τ4{(ρΡ.32.τ6, ν.1. ἐνορκωσάμενος Μ,2.12448}; χαρά,, 4. Ὀλτὶ.23 
{Ρ.12.21). 

Ἐξνορκισμός, ὁ, σἀγαοΉ., ϑψτιεβ5.ρ. ὁϑ(}1.66.14138). 
ἐνορκόω, αάΐηγε, 10. οπομ, Ὀγαϊ τ)6(Μ.87.20 454}; ταρα., 54.([Ρας5.) 

μάν. χ4(}1.2.12448.; ρ.32.13 ὁρκίσας), 
ἐνορμάομαι, ἢ ΕἸΤΟΥ ἴοΙ ἐνορμοῦσθαι, δε ῥίαερά οὐ ἤχεά τὸ “ἔνθεμα᾽ 

εἴρηται παρὰ τὸ ἐντίθεσθαι καὶ ἐνορμᾶσθαι τῷ τραχήλῳ τῆς νύμφης ΟΥ. 
βεβοῖ ἐμ πη! 4 το  Μ.17.2720). 

ἐνορύσσω, εησγαῦε τη ; Ῥα.55., Ογγιαάονγ. τί. 3800). 
ἑνότης, ἡ, μΉΤίν, ΗΟ; 1. ἴθ σ6Π.; 8. ΜΗΤΙγ} ΟἹ 8πν Ὀεϊηρ, ΤΙ, 

Βοβὶ. ἤαη.2.38(}|.τϑντζοκο) ; οἱ ΟμσΙδῚ ΨΜἘῸ Δ ΔΡΡΕΔΥ 85 8ὴ οἱ ΟΥ 
ψουηρ ἸΏ πολυπρόσωπον ἑ, “4. [σιοτίρ.τού.8), οἵ ἱπάϊνταιια]β 
ἔοχιηῖῃσ ΟἹ βρϑοῖθβ ἡ ἐ. τῶν ἀτόμων ἤγουν ταυτότης τῆς φύσεως τὸ 
καθόλον ποιεῖ Ῥαχηρδ.Η.ῥαηορί.χ.2(ρ. 508); ΒΒ. Ομ; ΟἹἨ ἁ τποσαὶ 
απίοι, οἱ (ΒΥ 5616 ἢ 5 ὁπ 1 ΘΟ Υ ἡ δὲ ἕ, γίνεται δι᾿ ἀγάπης καὶ 
ἀληθείας καὶ προαιρέσεως ἀγαθῆς ΟΥ ['.28 τη: {ὲ».2] :17(0.212.28; 
Μ.15.5068); α. ηξογηῖέν, τοι ἤαθν.1.0.τ(},7. 5404}; 2. ποβί.; 
8. 8ἃ5. ὈΠδυδοίουϑις οἱ ἢβιί-ουδαίθα. ϑηροὶ9 ἡ ὁμοιότης τῶν 
πραγμάτων ἑ. καὶ ἰσότητα καὶ ὁμοιότητα ἐνδείκνυται (Ἰετη. ἔχε. 
λαοὶ. τοίρ.τορ.:8; Μ.9.6600); ἢ. ἃ5. παῖδ οὗ αὖ βεοπ, [τη ἤαθγ. 
1.11.3(81.7.5654}; Εριρλασν, τ. 2(ρ.286.5; Μ.41.477Ὰ}} 3. οὗ ἀπτῖν 
οἵ ΟΠ βείδηβ; ἃ. ὁπὲ ΜΠ ΔΠΟΙΏΕΥ ἃ5. σΒΠάγεη οἱ (οά ἐν τῇ 
ἀνθρωπήσει υἱὸς καὶ οὗ μαθηταὶ ἕν, προσαγομένων τῶν.-.-«μαθητῶν 
«ὐνεἰς μίαν ἑ, υἱοθεσίας διὰ "τὴν τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος εὐδοκίαν ἘΡΙΡΗ ἐαεν.6ο.δο(ρ.218,6; Μ.42.3130}; 16.(Ρ.217. 
22; 2138}; τὰ υηἱῖν οἵ (Πγῖϑὶ ἐσώθησαν, ἐν ἑ. ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ὄντες 
Ἰρῃ, Ῥληαά.π.4., Ὁ. οἵ υπὲϊν οἱ δννβ πα ρϑητεβ τὰ (ἢ τιβί (τοῖ. 
Ἐρἢ.2:14), Ουτ Με}.48(3.438λ); ἐδ.γ72(4138) οἷἵ. 5. ἀνακέρνημε; 
ς. οὗ υπϊοη Ια Οοα 1η (δὲ ἕνα γεννήσῃ τὸν λαὸν ἡ νοητὴ Σιὼν... 
εἰς τὴν ἑ, τοῦ κυρίου καταντήσαντα ἈίοίΠ σγΡρ.8,7(0.00.2; Μ.18, 
1408); τὸ πνεῦμα..«τὸ τοὺς ἁγίους ἀναγεννῶν εἰς ἐ, τὴν πρὸς θεόν ΟνγΥ. 
εἰι6ς5.54(51.3408}; μενοῦμεν... «ἐν Χριστῷ...δ αὐτοῦ τῷ θεῷ πρὸς ἑ. τὴν 
πνευματικὴν συνδούμεναι 14. Δί α᾿.13(3. 4010}; 4. οἱ αἰνὶπο ππλτν ; ἃ. ἴπ 
Ττίη, ἄντος δὲ τοῦ υἱοῦ ἐν πατρὶ καὶ πατρὸς ἐν υἱῷ ἑ. καὶ δυνάμει 
πνεύματος Αἰμοηδρ ίερ, το, 2 ΜΠ 6, 000Ὰ} ; ἐΡ.12.2(9138}; ΟΥΝΆΖ.0ν.21.2 
(δ 1.35 τοϑ40}) ; ἕνα εἰς μέαν ἐ, ἀγάγῃ τὴν τριάδος ὀνομασίαν ἘΠ ΡΙΡῊ ἤαέ. 
62.7(0.397.τ4; Μι41τ, τοῦτ Α); ἐνότητος ἑνὰς ἁγνά, μονάδων μονάς τε 
πρώτη ὥντιο5. ἔνηιη τ θδίριδο; Μι66. 1580); {το Νι ψβ5.ἤουι.:.6 ἐπ 70. 
(Ρ.95.7); [15 παίαγο ἀμιγῆ μὲν αὐτὴν [5ς. τὴν τριάδα]...τῶν γενητῶν, 
ἀδιαίρετον δὲ τὴν ἑ, τῆς θεότητος αὐτῆς ΑἸΉ. γν.1.18(}1,26.408); 
διαφορὰ...δι’ ἧς τὸ ἑκατέρου πρόσωπον εἰσφέρεται ἐν ἰδιαζούσῃ μὲν 
ὑποστάσει κείμενον, εἰς ἐ, δὲ θεότητος διὰ ταυτότητος φυσικῆς σφιγ- 
γόμενον Οντ ἰδδς.ττ( 51.850); ἃ5 στουπα οἵ (Πγβ πβ΄ πηαϊαδὶ πρὶν, 
ΤΡΙΡἢ λαόν. 57.τοίρ. 356,15; ΤΟ008}; ΡΒ. οἵ οτα ἢ ΤΠ αῖθεΥ ἀχώ- 
ριστον ἔχων [30. ὃ υἱός] πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ τὴν ἑ, τῆς θεότητος 
ΑἸΠ..4γ.2.4τ(2334}; Ἔχερ. Ε:60.1:2 τὴν ἐ, ἡμῖν παρίστησι τῆς θεότητος 
Βαβ.ἤοηι.24.4(2.103Α; Μι3τ. 0088); τῆς φυσικῆς ἑ. τῆς ἐν πατρὶ καὶ 

ΤβοπτΝ.ν ϑγη:. 54(3}1.03.1τ726}) ; 

478 ἐνούσιος 

υἱῷ νοουμένης ὕνΥ. 76.1τ.0(4.0728); 1δ.1,3(210); ΕΠ] Ὀἱας, ἐρῥ. 

εαἰ μι (ὃς ΘΒ ΣΑ); τοῦ, 7ο.το 30 ἀνάγκη...κατὰ τὴν οὐσίαν νοεῖν καὶ 

τὴν υἱοῦ καὶ πατρὸς ἑ. ΑΒ. 5}.48(ρ.273.7; Μ.26.780Ὰ); τήν τε τῆς 
ὁμοιώσεως ἑ, τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα οὐκ ἔλεγον 50, ΑΥΪΔῺ5} κατὰ 

τὴν οὐσίαν.. «ἀλλὰ διὰ τὴν συμφωνίαν τῶν δογμάτων 1Φ.45(ρ.570.26; 

7730); 1δι52(ρ.275.32:; 7850); ἔδειξε διὰ τῶν εἰρημένων [[0.1:1] καὶ 

τὴν διαίρεσιν τῶν..«ὑποστάσεων καὶ τῆς φύσεως τὴν ἑ. ΤΥ Ν νὰ, 

ποι. 1.6 τη [0.(0.05.}}} τῆς κατὰ φύσιν ἑ. [ο(«ἢ,. [.ο.υ.7(Μ.04.ϑοκο); 
οἵ, περὶ..«τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριατοῦ καὶ... τῆς πρὸς τὸν πατέρα ἑ, 
αὐτοῦ ΑἸΉ..4ν.2.20(2208}; α. οἵ Η. Οποβὲ ν 1 Βοὴ ἀηᾷ ἘΔΤΒΟΥ τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ τὴν αὐτὴν ἔχον ἕἑ. πρὸς τὸν υἱόν, ἣν αὐτὸς ἔχει 

πρὸς τὸν πατέρα 14.6.5 έγαρ.1.2(Ν1.20, 5334}; 5. ΟΠ Υἴ5ῖο}.; ἀνέστη... 

καὶ συνήνωσεν αὐτὸ [5ς.. τὸ πνεῦμα] εἰς ἑαυτὸν...εἰς μέαν ἑ, ... εἰς 

μίαν ἑαυτοῦ θεότητα ἘρΙρΗ οχῤ. Πα. τἸ(ρ.518.15; Μ.42.8174}; αὐτὸ τὸ 
σῶμα... «ἐνδυναμώσας καὶ ἑνώσας εἰς μίαν ἑ. εἰς μίαν θεότητα γα, ἴηι. 
(ρ.23ο.1ο; Μ.41.2760}; Χορ. Β.921:1 τὸ 'διεξώσατο᾽ συνενώσας τὴν 

. αὐτοῦ σάρκα εἰς μίαν θεότητα, εἰς μίαν ἑ. 14.ἡαϑῦ.ὅ0.07(0.215.21; Μ.42. 
4000); οὐδὲ Χριστοὺς ἐροῦμεν δύο κἂν ἐξ ἀνθρώπου τελείου καὶ ἐκ 
θεοῦ λόγου τὴν εἰς ἔ. συνδρομὴν πέπραχθαι πιστεύωμεν τοῦ ᾿Εμμανουήλ 

Οντπερεη, τς 6008); Δ. 6ῤ.τ(ρ.15.22; 5.08} οἷἵ. 5.. ἀνακέρνημι 
18.4(0.27.5; 55.230) οἷζ, 5. ἀνθρωπότης ; τὸ ἐργαστήριον τῆς ἑ. τῶν 
φύσεων Ῥτοο ΟΡ οιφι, ΒΛ τίρ.102.13, ν.]. ἑνώσεως Μ.ό5 ὁ81Ὰ); 
ΑροΙΗπαγίθη τὰ ἔνδοξα τῷ σώματι προσάπτομεν ἐκ τῆς θείας συλ- 
λήψεως καὶ τῆς πρὸς θεὸν ἐ. ΑΡΟΪ] ον. εἰ ἀτυ,3(Ρ.186.0; Δ1.15}}..8, 
8738}; πρὸς ἐνότητα θεῷ συνῆπται 10.2(ρ 180,6; 873}}; 16, ς(ρ.157.7; 
8736) οἷϊ. 5. ἄκτιστος ; δοκεῖ δὲ μὴν ἑτέροις...μὴ..«ἔτι καὶ ἐμψυχῶσθαι 
οὐτὴν ἀναληφθεῖσαν σάρκα ψυχῇ λογικῇ καὶ νοῦν ἐχούσῃ τὸν καθ᾽ 
ἡμᾶς, εἰς ἑ. δὲ τὴν εἰσάπαν...κατασφίγγοντες τόν τε ἐκ θεοῦ λόγον, 
καὶ τὸν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου ναόν (νγι πε, πΐσοη. 5.670}; ἀλλ᾽ 
ἴσως ἐροῦσιν οὐκ ἀποφοιτῆσαι μὲν ὁλοτρόπως τὴν σάρκα τοῦ εἶναι ὃ 
ἣν, ἀνακραθῆναι δὲ ὥσπερ τῷ θεῷ λόγῳ πρὸς ἑ. φυσικήν Ἰᾶ τγπσῆς. τὸ 

(ρ.485.26; οἱ. Μ.76.1432}}}. 
Ἀξνοτήσιος, ον τρ, Θγ 65, ἤνηι.2,3τ(ρ.44; Μ.66.1502). 
Ἐἐνουλισμός, ὁ, εἰγίΐηρ, ΟἸοπι ῥαεί.5.2(ρ.238.16; Μ.8. 56ο(). 
ἐνουράνιος, ἀξαυεμῖν λόγον ἐ. ἔχεη, ͵ γ.20{Μ.7.12454}. 
Ἐξνουσία, ἡ, εχίδίεηεθ 1. ἀηοίδεν, ΤΉ βόγεηεε οὐ γὰρ ἐνέργεια 

θεότητος, ἣν ἐ. τίκτει, τὸν ναὸν ἐκεῖνον ἐκυβέρνα τὸν ἄχραντον, ἀλλ᾽ 
οὐσία μυρίας ἐνεργείας ἔχουσα [514.Ὀς].6ῤ}.4.τ66(Μ.78.12508). 

ἐνούσιος, σφεσηίταὶ, φταῤοιαπίίαὶ; 1. --- ἐνυπόστατος Ορῃ. ἀνού- 
σιος, ΘΧΊΣΗΡ ας α κεοίαηοε, γεαὶϊϊν εχ είϊη φύσις ἐστὶν ἡ τῶν 
πραγμάτων ἀλήθεια ἢ τούτων τὸ ἐ. (Ἰφη}, }».37(Ρ.210.20; Μ.0.752}}); 
Τιάνπι ({8Β65.) πη. κ(1. 3120; Μ.20.7408) οἷζ. 5. ἀνυπόστατος; τὸ 
τοιῶσδε εἶναι, καὶ τοιοῦδέ τινος μετειληφέναι τινά, πολλάκις μὲν ἐ,, 
πολλάκις δὲ καὶ ἀνυποστάτου τινάς, υἱὸν τοῦδε ἀληθῶς εἶναι καὶ 
λέγεσθαι αὐτὸν ποιεῖ Τιοοητῖ. Ἡ, Ἀἰοκέ 4.16 (}.86.10818}; παρ᾽ γὰρ οχιβὶ- 
6 πὸ 85 8Π δητν, φπδείαηίῖθε, 650. οὗ βέσυβοιβ Οὐ 'ΕΤΠ]. ; ὉΠΡ. προ- 
φορικός, ΓΑΒ ἀτ:ρ. 250 }.28,4604} οἷ, 5. λόγος ; {{- ζῶν: αὐτός ἐστιν 
ἡ τοῦ πατρὸς ζῶσα βουλή, καὶ ἐ. ἐνέργεια, καὶ λόγος ἀληθινός ΑΙἢ. “γ.5. 
2(Μ.26.152.}; ζῶντα λόγον καὶ ἐ, σοφέαν 1(1. 5 γη.4τ(0.267.20; 1.26. 
Ἰ68Α}); αὐτὸς [5ς΄ ὁ υἱός) ἄρα ἐστὶν ἡ ἐ. καὶ ζῶσα τοῦ πατρὸς βούλησις 
Ὀγτ ες. το(5..1.538}; οὐκ ἀνυπόστατος [86. ὁ λόγος] ὥσπερ ὁ ἀνθρώ- 
πινος, ἀλλ᾽ ἐ, τε καὶ ζῶν ὡς ἰδίαν ἔχων..-μετὰ πατρὸς τὴν ὕπαρξιν 1α. 
70.ς5.τ(4.527}0}; ΜΙ ἱπῖγαυϑ. ρίορί5. οἵ ὑφίστημε: τριάδα... «ἀληθῶς οὖ- 
σαν καὶ ὑφεστῶσαν, πατέρα τε ἀληθῶς ὄντα καὶ ὑφεστῶτα, καὶ υἱὸν 
ἀληθῶς ἐ. ὄντα καὶ ὑφεστῶτα, καὶ πνεῦμα ἅγιον ὑφεστὸς καὶ ὑπάρχον 
οἴδαμεν ΑἸ οτη. 5(}{.26.8018); ἐ. δύναμιν ὁμολογεῖ τὸν υἱὸν ὁπωσοῦν 
ὑποστάντα τ Ν γ55. ἔμητα Ρ.76.4;: Μ.45.3650}; {| οὐσιώδης, ΤΑΊ, 
“Αγ. τίρ.45.4.; Μ.26,4694}) ; ρρ. ἁπλῶς, 1δ.4.2(ρ.45.ς ; 4604} οἴττι Ξὶ οὐ- 
σιώδης; {{:ἐννυπόστατος : ὥσπερ οὐ προφορικὸς λόγος ἐν τῷ θεῷ, ἀλλὰ 
ζῶν καὶ ὑφεστηκὼς... «οὕτως ἐν τῷ θεῷ οὐ πνεῦμα διαχεόμενον. . ἀλλὰ 
δύναμις ἁγιαστική, ἐ.ν ἐνύπαρκτος, ἐνυπόστατος 1] ἀνι, (1 Β65.) ἔμπης 
({.2910 ; Μ1.29.7138}; ἐς λόγον καὶ ἐνυπόστατον πνεῦμα..«ἐν τῷ πατρί 

ἱ Τμάτ εει.  (ρ.6 5.22 ; 4.157); α]5ὸ οἵ αἵνίης δίογα ᾽ὴ ΟἾΤΙΝΙ, ψελὸν οὐ 
λέγει [8ς᾿ ὁ Νεστόριος) ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν...ὡς οὐδαμοῦ τὴν τοῦ θεοῦ 

λόγου ὑπόστασιν ἀναιρεῖ, ἀλλὰ πανταχοῦ ἐνυπόστατον αὐτὸν ὁμολογεῖ 
καὶ ἐ. ϑοοτ.ἢ.6.7.32.το(Μ.67.8121}}; 2. ὉΡΡ. ἑτερογενής, οὗ {Π Ξαηιο 
ταῤείαμπες τοῖς ἐν οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει πρὸς τὰ ἐ, τε καὶ ἐνυπόστατα ἡ 
ὁμοιότης ἡ κατὰ τοῦτο σώζεται, οὐ πρὸς τὰ ἑτερογενῆ, καὶ ἐν ἑτέροις 
ἔχοντα τὸ εἶναι (γγ.ἐΠπε5.8(5᾽.62λ); 3. Ορρῃ. ὑπερούσιος, ερ φημ, τὴ 
εγεαίεά γονη1, πιᾶν ἐ. ΟΡΡ. τὸ θεῖον, 1 [5ῖιφμ,Οὐ.2(}].6.τ4δοο) ; ὄν μθ5. 
ἀγριη.2.37(ρ.44; Μ.66.1502); 4. δετηρ 10} ἐξξέπερ, καυτης ὦ παίηγε; οἵ 
αἰτιῖυΐοβ, συδητίεβ, ἐπήθγεηὶ ἴπ ἰδ παΐμνς, ῥύορον ἰὸ 1:6 σοβοηζο, 
τοῦ 45 {| ἐνυπόστατος (Ἔχοορί ἴῃ {Π|5 5656 ΟΠ]ν}; που. 5 ΒΌ Ὠ5,, 
ΟΡΡ, οὐσία, ἱπαὶ τοκέες ἡπαπτξοεῖς αὐδίγαειὶ ὁπ ϑθηεῦ Τη ἃ ἐοΉ οΤοἱε Τηδίαμεε, 
ἃ. ἀοβηξα δηᾶ ἀεβουθοα οὐ ταὐτὸν... ὑπόστασις καὶ ἐνυπόστατον, 
ὥσπερ ἕτερον οὐσία καὶ ἐ. Τιεουτῖ. Β, Δ᾽ ἐδί.δὲ Εἰμὶ τ(}}.86,1277}}; ἐ. ἐστι 



ἐνουσιόω 
ι " [ :} ᾽ὔ ᾿ } 5) ς ΄- ᾿ -- 5 ; » ͵ τὸ μὴ μόνον ἐνθεωρούμενον ἔχον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ τῶν ἰδιωμάτων ἄθροισμα 

«««ἀλλὰ καὶ τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας πραγματικῶς κεκτημένον Μειχιοβιιδε. 
“ ᾿ ,ϑ - ᾽ ᾿ 3 », ᾿ὰ ᾿ 3 ι ᾿ [2 Γ 

(Δ|.91.152Ὰ}; ἐν λέγομεν ἢ αὐτὸ τὸ ὄν, ἢ τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ γνωριζόμενον ! 

ἐδέωμα: οἷον, ἐ. ἐστι τοῦ ἀνθρώπου τὸ λογιστικὸν καὶ τὸ φθαρτόν Ἀπαβι. ὃ, 
ἠοά.2(Μ.89.618); οὐ ταὐτὸν οὐσία τε καὶ ἐ, ... ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔν τινι, 
καὶ ἕτερον τὸ ἐν ᾧ" ἐ. μὲν γάρ ἐστι τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ θεωρούμενον, τουτέστι 
τὸ τῶν συμβεβηκότων ἄθροισμα, ὃ δηλοῖ τὴν ὑπόστασιν, οὐκ αὐτὴν τὴν 
οὐσίαν 0.10, Γαεοῦ. ττ( .94.14418}; Β. ἴΠ6ο]. πάντοτε... ἐνεργόν καὶ ἐ. 

᾿ ; έ “ 3. Γ , ε 2. ᾽ - ͵ -: καὶ ενυπόστατον τῇ ἀιδίῳ φύσει τὸ.. ἀΐδιον ἐνθεωρεῖται θέλημα ὕν. 
ΝΙν85. Εη.8(2 γ»υτϑτ.26; Μ.45.7764}; ε5Ρ. οἵ Ῥευβοπβ οἵ Ττη. μέα 
οὐσία ἡ αὐτή" εἰ καὶ ἕκαστον τῶν προσώπων λέγεται, καὶ ἐ. καὶ θεάς 
τ Ν υββ,ἐονωπνηοι (Μι45.177.,8}; οἱ Ἀρειανοὶ.. ταῖς ὑποστάσεσιν ἐ. 
οὔσαις, τὰς οὐσίας ἐπεφήμιζον Τιεοπί, Βιαγρ. δεν, (Δ. 86. τοι}; οὐ 
λέγομεν πρὸς ταῖς τρισὶν ὑποστάσεσι, καὶ τρεῖς οὐσίας' καίπερ ἐ. 
ἐπιστάμενοι..«ἑκάστην ΤωΕοηΐ, Η,, δ᾽ εεέ,2.13(Μ.86.1ς6οα); ἡ θεοφόρος 
σάρξ, ἢ ἐ. ἐστιν ἤτοι ἔχει φύσιν, ἢ φύσεως ἄμοιρος ῬαΙΠΡΠἩ ῥαπορί. 
6. 2(ρΡ.6τ6); ὁ ἐ. λόγος τοῦ πατρός, ἑνωθεὶς τῇ-..οὐσίᾳ τῆς μητρός 
ἁπ]ορ ῥα. 1(Μ.86.20240); τὸ μὴ ἀνούσιον, οὐκ οὐσίαν ποιεῖ τὴν 

ἡ ΄ 3 "- δ “- “ ᾿ ᾿ 5», [4 , 5 Ν 
ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ ἐ. παριστᾷ, ἵνα μὴ ψιλὸν ἰδίωμα ταύτην, ἀλλὰ μετὰ 
τοῦ ἐν ᾧ τὸ ἰδίωμα κυρίως γνωρίζωμεν Μαχιοῤιίδι, (ΜΠ 01.205Β})}; ἡ 
τριάς... ἐ. ὕπαρξις τρισυποστάτου μονάδος ἰανδιρ (ΝΜ. οτ.χο360) ; ἐ. 

προσώπου θεοῦ παρουσίαν καταγγέλλουσι [5ς, οἱ προφῆται] 1.6, ΟρρΡ. 
Ἰη αγηϑ θη οἵ ὙΠῸ] 1)εῖῖν, ἀμαςε, δι οἀ.8(Μ.80.1320}; οὐ ταὐτόν 

» τ᾿ » ᾿ " «ε , Ψ ᾿ ᾿» , ᾿ » 3 » 

φαμεν ἐνυπόστατον καὶ ὑπόστασιν, οὔτε μὴν οὐσίαν τε καὶ ἐ, ἀλλ᾽ ἐ. 
μέν, τὴν ὑπόστασιν, ἐνυπόστατον δέ, τὴν οὐσέαν. τὴν.. οὐσίαν τῆς... 
θεότητος ἐνυπόστατον ἴσμεν" ἐν ταῖς τρισὶ γάρ ἐστιν ὑποστάσεσι" καὶ 
ἑκάστην τῶν ὑποστάσεων ὡσαύτως ἐ, 10.190. 7}αεοῦ. 1:(Ν1. 4. 1441); 
ο. ΟΠ χιβῖο]. εἰ μὲν ἀνούσια [36. τὰ μέρη τῆς «Χριστοῦ ὑποστάσεως 

ὁμοουσίου τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρί], πῶς ὁμοούσια τοῖς ἐ.; εἰ δὲ ἐ,, 
πῶς οὐκ οὐσίας μέρη καθέοστηκε; πᾶν γὰρ μέρος ἐ,, οὐσίας μέρος 
κυρίως, μέρη φαμὲν ὑποστάσεως, ὡς ἐκ 
πλειόνων οὔσης οὐσιῶν, τὰς οὐσίας, καὶ ἐ. ταῦτα, ἤγουν ἀρεθξι, 
λέγομεν ἐ ἐπὶ Χριστῷ Τιδοητ, Η. ίρεί, 2. 4(Μ. 86. 15378Ἐ.}; ἡ ὑπόστασις.. 
οὐχ ὡς ὑπόστασις, ἀλλ᾽ ὡς ἐ. λέγεται οἷς λέγεται ὁμοούσιος ἢ ἑτεροού- 
σιος 1.2.5(1.448); δ. οἵ ρούδοῃβ, τσεαϊ ἦν, ΤΉΡΠη, εὔγοη..273(Μ. 
τοϑ,6764}; οἵ [πῖπρ5, οἰηρίμοιις, σοςίΐν, τὸ. 0.320 (776). 

ἐνουσιόω, ὀγηρ Ἱπίο δείηρ, ρτσς τὀείωμες ἰο, ΤΕΙΡΡ. Βεγ. Η εἰ.8 4Ρ. 
Ῥοεί. Ῥαϊγ.44.δ(0.5326.1; ἈΠ. το, 840 Α). 

ἐνουσίως, ῥγοη ἐμὲ ῥοΐηὶ οὗ υἱεῖ ὁἔ, φμϑοίαηεε, ἐςςεη!ταϊν, ΟΡΡ. 
ῬΟΙΒΟΊΔΙΪν ἐς τε κατὰ τὸ κοινόν, καὶ ἐνυποστάτως κατὰ τὸ ἰδικόν 
Τιβοηί, Ἡ. Δ δεϊ.7.1(}.86.17608}.Ψ 

"ἐνοφθάλμισμα, τό, ργαξέηρ, ϑγυιθβ.ερ.α πος ῖ.66.1 Ξδοο). 
ἐνοχοποιέω, ῥίεάσε, ΑἸΔ, ΒΟΒοΙαβι. οὐ τα. 14{(ρ0.158). 
ἐνόω, πη1, 
Ανπ ρέῃ; 1. την, Ῥα55. ᾿πέτδῃβ. ; ἃ. οἱ 5015, ἤογτ οη κοἱτάᾷ 

ὑἱοεΐ, εοτιδῖδὶ οὗ ομ6 ῥίδοο ἡ. οἰκοδομὴ {τοῦδ διαβόλου... ἐπ᾽ οὐδενὶ... 
ἐστήρικται ἑδραίῳ..«καὶ ἡνωμένῳ ΟΥἠοῦι. 1.1.5 ἐμ. {εγ.(ρ.1.27; Μ.1. 
2734}; τὰ ἡνωμένα ΟΡΡ. τὰ ἐκ πλειόνων συγκείμενα, 13α5.ἤονη. τη Ἐς. 
δτίι το 58 ; Μ.29.4730); Β. οἵ ΠΠπαϊά5, εορρηρίο, πεῖχ, οἵ σορηπῖχο 
ἤἥνωται..«.εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
{11..7αὄ6.(0.230.1}; Ο« τηθ6 Εν, ἩΡ16 50 εἰ5 [0 ῬΘοΟΠιδ ἀθ ΠΕ ῆ 64 Ἡ ΠΤ αἵ... 
ἐκ παίδων μαθήσεις συναύξουσαι τῇ ψυχῇ ἐνοῦνται αὐτῇ Ιτολ.ἐρ. Εἴον. 
ἘΡ.Ετι5,...6.5.20.6(}1.20.4834Α); ἡ γὰρ καθόλου καὶ γεώδης ψυχὴ... 
αὐτὴ μὲν ὡς συγγενεῖ ἑνοῦται τῷ πνεύματι, ὅπερ ἐστὶν ἀνθρώπου ψυχή, 
τὸ δὲ τῆς τροφῆς ὑλῶδες τῷ σώματι ἑνωθὲν ὡς δεινὸς αὐτοῦ ὑπολεί- 
πεται ἰός Π ον. ἰσηι,.12; οἵ σα τπᾷ τηδτίοσ εἰ μὲν οὖν ἡνῶσθαί τις 
αὐτὸν εἰπεῖν ἐθέλοι, ἕν τὸ ἀγένητον λέξει. ἕκαστον γὰρ τούτων μέρος 
ἔσται τοῦ πλησίον ΜΕ, αὐϑεν. π(ρ.157.1ο; ΝΙ.τ8.2408); δὲ μη βοά 
Βόποα ὅσ οὐδ, ΦΡΡΙ6:; οἵ ἀἰνίπ τσυτῃ, Θιομ τἀ 4((Μ.3. 020}; 
2. ΜΉΤ; ἃ. μα 88.» δε 7 ΟΥ τορηϑίρε 50. ἃ5 τὸ ἔουτη ἃ ππΙν τὸ γὰρ 
εἶναι ἢ μὴ εἶναι σῶμα ἐκ τοῦ ἡνῶσθαι ἢ μὴ ἡνῶσθαι γίνεται (Ἤτγσ. 
ἤοι.30.2 1 τύ ογν.(το.2710}; ὃ ἄρτος ἐκ πολλῶν συγκείμενος κόκκων 
ἥνωται 1.24. 3(213Ὲ); : ἡνῶσθαι δεῖ τῇ πίστει, ὡς τὸ κλῆμα τῇ ἀμπέλῳ 
1.᾿οηι.7δ.1 ἐμ 70. (. 4474); ; Βιοη. τ ἄ.}.2.4(Μ.3. 6418): : Ὁ. Βυϊηβῃ 
Βοᾶν, 501}, ΕΥτ ΞΡ᾿πτ 1π (Πεῖξὲ τὰ τρία ταῦτα παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ 

πάθους διὴ οὐδ; τὰ τρία ταῦτα παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀναστάσεως ἡνώθη 

Οτ,ἀ ταί, 70. 138.3); 501 αηά Ὀοαγν ἴῃ τι ἀσυγχύτως ἥνωται τῷ 
σώματι ἡ ψυχή Νεοιηεβ,παΐι οι. 3. 40. 5061); οί, {τϑη8., τοῦ, 
ΟΥΘΒ ΓΟ οὗ ΤΔη τῷ γηΐνῳ.««τὴν ψυχὴν ἥνωσε Μεῖἢ.γ65.2.24{(0.380.-; 
Μ,.18,32060}); δ. τιεξ., 1ἢ βΟΒβθββίοπ οἱ 4. σομηηοι ἡδίιγχο, ΤῊ. Βοβί. 
Δία, τ. τδί δ. τ8,1ο808) ; Οὗ ἃ βίαν 7η 511] 116, ἤν α ππμΐν, σονξοσε 
ἰητο ἃ ρίοῖαζε, Οὐ Ν νβ5.ἠοην ἵρ απ (Μι44.840Ὰ); ἃ. Ρᾶ55., δειμητεα 
1π ΤηΘΙΤΙΑΘῸ, Ογγ. Δ1αἰ.28(3.8468); ΤΝΉ, παν». 20 1.79.6044)}; Ῥαίτ, 
1,δοά, 7 γ1ἢ ΜΠ ποτατί(1.86.33248); Απαβε. 5. φινεὶ γος}. ο6(}1.80. 7481}}; 
8. οὗ υπΐίοῃι οὗ τϊηρ πον ΜΙ ΚΠΟΥΡΕΣ 45 βυγαθο]ο οὗ ἀπίοη ᾿ 
ΒΕ ενεσ ἡ αοά, ιάγιη,Ὀς5.17:45(Μ.30.12648), Μαχ.δολοί,α,"..} 

᾿ ᾽ ε , 
καὶ ουχ υποστασέεώῴς. 

479 

᾿517.3. 13(Ρ. 239.2; Μί.διττρα); Ὁ 

ξ 

εμνοὼ 

(Ν1.4.25301.}) α1ε, 5. γινώσκω ; 3. ἃ. ἀςί,, 7οἵγι, αὐ ἑνώσας τὴν γνῶσιν, 
πίστιν, ἀγάπην (Ἰοτη.ἰγ.3.τοίρ.227.20; Μ.8.1172Ὰ}; ἵνα...ἐνώσῃ καὶ 
ἐγκαταριθμήσῃ αὐτοὺς τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ποιμνίῳ Σϊίαρ.Ορη ει, ἄρ. 
8.0.6; Ῥ. ρᾷ55.ν δὲ 7οἱμεά ἰο, ξογηι οἠ6 φρο τοῦδ, ἀϑϑοσίαὶς τοτε 
Ἀβρααμ μετὰ τῶν πατριαρχῶν καὶ τῶν προφητῶν ἑνωθείς [1.6. 1ῃ 
Ἦδ8α665]) “2. 1}. τϑ.τ(0.324); εχερ. 5,1: 5 οἱ ἤδη κατεγνωσμένοι εἰς 
τὸ μὴ ἑνωθῆναι τοῖς ἀπταίστως βεβιωκόσιν (Ἰειη.5ἐγ.2.15(μ.140.2}7 
Μ,8.τοοϑῈ) ; ΟΠ γγβ.ἤον. 57.2 τὰ 0.(8.33ς0); ἐνωθῆτε τοῖς πολεμοῦσιν 
ὑμῖν τά Πομῖ.46.2 τῷ ΜῈ. «(. 4820); οἱ 50}}5 οἱ 5815 ὅσοι τῷ τῶν 
ἀγγέλων ἡνώθησαν χορῷ Ἰξαβίτγας. εἰαί αμέμιι (ρ.445); δὲ κοοίαϑίο, 
ἰεα οποἾς {7 τη δορίείν ΟΥ̓ ἐΟΡΡΉΜΉΤΙγ ΟΡΡ. ἸΒ0] 1 10ὴ τὸ. «ἀπέσχι- 
σμένον καὶ ἰδιάζον τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἡνωμένου τοῖς πολλοῖς προ- 
τιμότερον Βα. 6χ,8.7(1.770; Μ.20.1818); τὸ ἡνωμένον τῆς ζωῆς τῶν 
ἀδελφῶν 14. γεσ. {ε|5.38(2.328 58 ; Δ1.31.10178}; 4. οὗ ΠλΟΓΆ] τπμλοΠ, ΜΗ 
ἃ. δοῖ. πνεῦμα καὶ ψυχὴν ἰπΐῳ κατὰ τὴν τοῦ λόγου ὑπακοήν (61. 

ἐΡΆΒ5., 1ῃ. ὈΠοάίθπορ κατὰ σάρκα καὶ 
πνεῦμα ἡνωμένοις πάσῃ ἐντολῇ αὐτοῦ Ἰση, ἤο"»". ῬΤΌΕΙῚ, ; 1 5} Ογηρς 
κοινῷ στεναγμῷ ἑνωθέντες ἢ. Βενβοιπίρ.85.7); ἴῃ 50] δ ποαοι, 
Οτοιαν!, τοίρ.το,21; Μ.11.5760) οἷ, 5. ἀνακιρνάω; τῷ συνδέσμῳ τῆς 
ἀγάπης τῆς πρὸς αὐτὸν καὶ ἡμᾶς ἡνῶσθαι ΑἸΒιαροί, ες. 57.4{0.137.10; 
Μ.25.3520); θεῷ περισπούδαστον... «τὸ ἡνῶσθαι.. «ἡμᾶς ἀλλήλοις (ἬγγΒ. 
ἠοηι.τ6.δ 1ὲ. 1}. 2164}; ἵνα..«ἐνωθῶμεν ἀλλήλοις τῷ τῆς εἰρήνης 
καὶ τῆς ἀγάπης συνδέσμῳ 1.11. αε.(ρ.182.24)}; οἵ ἃ ὈΙΒΒΟΡ ἃπα ΒΪ5 
ἤοΟκΚ τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης ἐνωθησόμεθα Βα5.ερ.28.,53(3,108Ὲ ; 
Μ.32.3000}; 6. δὲ τη εοπεογα (το ἢ); οἵ πδθομβ, ἔπ. .6,0.17(ρ.441. 
25; Μ.22.7124}; οὗ ᾿πάϊνίάϊια]ς5 σπουδάσατε ἑνωθῆναι ἀλλήλοις" ὅσος 
γὰρ ἑνοῦταί τι τῷ πλησίον, τοσοῦτον ἑνοῦται τῷ θεῷ [)οτ, θεία Β(Μ.8 8, 
16068); ΟΧορ, εξη.2:22 ἥνωσεν ἡμῖν τὰς ψυχὰς ὁ διαστήσας τὰ 
σώματα 138.5.36}.07.2.4(Μ.85.488); 5. ῥὑγίηρ ἱπίο οὐ γεδίουε (9. σον" 
ῬΜΉΗΊΟΗ τοῦ ἦν (θη ἀηοι μον}; ἃ. δοῖ, ἕνωσον [5ς. τοὺς κατηχουμένους] 
τῇ ἁγίᾳ σον ἐκκλησίᾳ 1 τίιρι σηδι. Αρ.8.6.13) τὸ ἐνῶσαι τὰς τοῦ 
“Χριοτοῦ ἐκκλησίας ο.ἀλτ,ἐῤ.γν.2(ρ.8.5; Μ.}7.1724}} ἵνα τῆς συνόδου 
παραγενομένης τὴν..«ἐκκλησίαν ὁ Χριστὸς ἐἑνώσῃ 41. Ρ Τβάξια(ρ.0. 
ιο; Μ.91,14760); ἔνωσον αὐτὸν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ ἵ 0. [6] βοεηῖ (Μ,, 
88.18070); Ὁ. μ855., Αύβεη, Ηγμβ.ρ.(ρ.148.2; Μ.235.372ΓΠ); περὶ τῆς 
ἐνωθείσης τῷ ἀποστολικῷ θρόνῳ τῆς ζωνσταντινονυνπόλεως ἐκκλησίας 
Ηοττλ. 6}. Ερτρ (ρ. 5716; Μ.Ρ}. 63. 5188); ἠνώθη.««τούτῳ ὁ τῆς 
αωνσταντινουπόλεως πρόεδρος Ἀκάκιος Ἐναρτ,λ,6.3.τΟ(ρ,114.28 ; Μ. 

86.26281). 
Β.. τῇ 60]. ; 1, δοῖ, ; ἃ. ἰῇ πυγηδη ᾿πουρ τ, μη ο, ἐοηςεῖυε αδ α μητΐν 

μὴ σχίζων τὴν προσκύνησιν, ἀλλ᾽ ἑνῶν τὴν θεότητα {1585.Ξἰγείεί, ποηι, 
1.2(1.3250 ; Μ|.30.,138); θεός, ὃ τοὺς ἑνοῦντας αὐτὸν ἐνῶν ΟΥ.Ν .2.07.23.4 
(Μ.3ς.τ1530}; τὰ θεῖα καὶ ἑνοῦν τῷ λόγῳ καὶ διακρίνειν σπεύδομεν, ὡς 
αὐτὰ τὰ θεῖα καὶ ἤνωται καὶ διακέκριται Βοπ. Ατγ.4,..,2.6(Μ..3,6440} 
Ὁ. πετοῖ. (Οποβι.) πρότερον διαστείλας [3ς. ᾿Ιῳάννης] τὰ τρία, θεόν, 
καὶ ἀρχήν, καὶ λόγον, πάλιν αὐτὰ ἐνοῖ ἴτοῃ, ἑιαον, Ι 8, 5(}}.7 .5334}} 
Ἑϊπιοπηβη ἐνούντων [5ς. ΟτὐςςεΚ58] τῇ οὐσίᾳ τὴν ἐνέργειαν, καὶ ἐδιὰ τουθ᾽ 
ἅμα μὲν τῷ θεῷ τὸν κόσμον ἀποφαινομένων Ἰδπη. αῤοὶ,22(Ν0.30.8ς570);. 
ἐν. ,η(Β6 α) ; 2. ρᾳ55., δέ οπδ; Τα, τίς ἡ τῶν τοσούτων ἕνωσις καὶ 
διαέρεσις ἑνουμένων; Αἰβμεπαρ ἰφσ,τ,.5(Μ|,6.0130)}; Πιάνι), (1 385.) 

Εἰ, (τ 310; Μ.20.7458) οἷή, 5, ἀχώριστος; ἐνοῦνται...οὐχ ὦστε 
συγχεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὥστε ἔχεσθαι ἀλλήλων Τύντ, γίμιτο(ό τάκ; Μ.7}. 
114 48}; ἴῃ ῬΟΥΘΥ θεὸν... «καὶ πνεῦμα ἅγιον, ἐνούμενα μὲν. 
κατὰ δύναμιν...ὅτι νοῦς, λόγος, σοφία ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς καὶ ἀπόρροια 
ὡς φῶς..«τὸ πνεῦμα... «οὐχ ὡς μέρους ὄντος, ἀλλ᾽ ὡς κατ᾽ ἀνάγκην. 
συνόντος παρακολουθήματος, ἡνωμένου καὶ συγκεχρωσμένουν Ατξοπαρ. 
ἰθρ.24.1,2(Μ.6.0458}; ἴῃ παίυτο ἐνούσης τῆς προσηγορίας τὰ ἡνωμένα 
ἐκ φύσεως Οτ.Να5.0;.23.τοί Μ.35 τότ); ἡ δὲ φύσις μέα ἐστίν, αὐτὴ 
πρὸς ἑαυτὴν ἡνωμένη τ Ν γ55.ἐγες 411(}1,4.5.1208} ; 14. 1 γ1η.0{Ρ.78.8 ; 
Μ.35.6034}); ὦ... ουἱὸς τῇ τοῦ πατρὸς θεότητι κατὰ φύσιν ἐνούμενος νι, 

ἐπε.) (51. 550); ἴῃ βυρβίδησο ἡνωμένον μέν ἐστι τῇ ἐναρχικῇ τριάδι, 

καὶ κοινὸν ἡ..«ὕπαρξις, ἧ.. θεότης... Το. Ατ.4.5.2.4(}1.χ,641Ὰ}; 1. 
2.5(644λ); 1 αἰίσιθαῖοβ, 1.2. 2(6404}; τὰ μὲν ἠνωμένα τῆς ὅλης 
θεότητός ἐστιν 1.2.2(6408); οἱ 5οηὴ ΜΙ ἘΔΊΠΟΥ ἑνοῦται τὰ δύο, 
τῷ μὴ διαλλάττειν, μηδὲ καθ᾽ ἕτερον εἶδος..«νοεῖσθαι τὸν υἱόν 13.5,Π0}}1. 
24.4{(2.103Ὰ; Μ.31.6088Β); οὐχὶ συγκρίνοντος ἑαυτόν ἐστι τὸ ῥῆμα... 
ἑνοῦντος μὲν οὖν..«καὶ τὸ τῆς φύσεως ἀπαράλλακτον παριοστῶντος 

ἐντεῦθεν 1Ἀ365. 1 μη..1.2(1.237Ε.; Μ.20.572Δ};} ΔΡΟΥ Ἰης, μετὰ...τὴν 
ἀνάστασιν συνέφαγεν αὐτοῖς... «ὡς σαρκικός, καίπερ πνευματικῶς: 
ἡνωμένος τῷ πατρί Ἰσπι.δηνγη. 3, : ποῖ ἴο θ6 σοπορινοῦ ὡς μέρος ἢ 
μέλος, ἀγενήτως ἡνωμένον ἀεὶ πρότερον, ἔπειτα δὲ διαστὰᾶν.. «τὸν υἱὸν 
ἀπὸ τοῦ πατρός ἴδ. (.6.5,τ(ρ.212.1τ8: Μ.22.3520}; Ποτοῖς ἡ... σοφέα ἧς 
ὥσπερ ἰδίῳ πνεύματι αὐτὸς ἀεὶ συνέχαιρεν, ἥνωται μὲν ὡς ψυχὴ τῷ 
θεῷ Πορι.ἴφηιτό.12. 

(.. ΟΒΤΙ5[0], ; 1. δοῖ,, οὗ δοὲ οἱ Ὑγοχά ; ἃ. ἰὴ σΙ ΠῊρ ΠΌΔΙ. ὨΔΌΙΠΓΕ. 
ἴο ΒΙΠΏΒΕ} δι᾿ ἡμᾶς ἤἥνωσεν ἑαυτῷ τὴν κτιστὴν σάρκα άγτα, Η ε(.. 

ι ει 
καὶ υἱὸν... 
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τ:6(Ρ.45.5); π΄ ᾿Νεβίουαπ᾽ ἱπιεγρτοϊδιίοθ ὅλον μὲν ἑαυτῷ τὸν 

λαμβανόμενον ἥνωσεν Τλάτορ5. β.ἱμε(ρ.206.3; Μ.66.0768); εἶχέν 

τε καὶ ῥοπὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν πρὸς τὰ κρείττω τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον 

ἑνώσει, ἧς ἠξίωτο κατὰ πρόγνωσιν τοῦ θεοῦ λόγου ἄνωθεν αὐτὸν 

ἑνώσαντος ἑαυτῷ [1δ.(ρ.296.33; 9778); 1δ.(ρ.208,3; 9808); ΑΡΟΪ- 

Ἰϊπατίατ τὸν.. «θεὸν λόγον..«σάρκα ἐξ ἁγίας παρθένου ἑνώσαντα ἑαυτῷ... 

ὑπόστασιν μίαν σύνθετον ΤΟ. Ἐρ.Ἐγηηδ.(ρ.286.21; Μ.86.33200); ἀσύγ- 

κριτα.. «ὑπῆρχε τὰ πράγματα πρὶν [ἢ] ἐνώσει αὐτὰ ἐν ἑαυτῷ ὁ τεχνίτης 

Τ5:4.Ῥὲ]..ρ}Ὀ.1.248(Μ.78.3328); ἐνώσας ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν τὸ ἀν- 

θρώπινον ΟΥ̓Τ.6Ρ.4{0.27.το; 55.230); 14. Ν᾽ εεί.2.8(0.44.33; 61.480); εἷς 

«Χριστὸς ὡς ἑνώσαντος μὲν ἑαυτῷ τοῦ..«λόγου τὰ ἀνθρώπινον, 

μεμενηκότος δὲ καὶ οὕτως ὅπερ ἦν 4. Ῥεολ.{0.30.24; ς᾽. 1240); 14, 

Αἀνεαά(ρ.8τ.2; 52.790 Ὲ}; Βαβ.56} ΔΡΟΟΡ(48)αρ.ΟΟΒα]ο σε, τ(40 0 3. 

11 Ρ.117.24: Η.2.132Ὲ) οἷξτ. 5. φύσις; ὅ...λόγος ἑαυτῷ ἥνωσε τὴν 

ἡμετέραν σωματέμψυχον φύσιν, οὐκ ἄψυχον κατὰ τοὺς αἱρετικούς 

ἙΌ]ορ. Κγυ. Τνῖη.3.τ(ρ.365); Ὁ. ἴῃ ἀπιὶπρ ΠἰπηΒ6 1 το Ὠαπδὴ παίασε ἅ... 

λόγος ἥνωσεν ἑαυτὸν τῇ γηϊνῃ. "σαρκί ντιαρ.εαἰ. Ηερ.2:τ5(Ρ.150.- 

11); ἐδιϑΌΡμ].2: τδ(Ρ.408:4); Οἵ ὙΒάοι. ΑὩς ἐαρ.5γηὉ.7( 1.77.13240) 

οἷξ, 8. διαιρέω; 2. μηΐ6 ἴὰ πατηαη ΓΠπουσμς οἢ Ῥρδύβοῃ οἱ Ὁδυῖβα 

χωρίζω τὰς φύσεις, ἀλλ᾽ ἐνῶ τὴν προσκύνησιν Ναβῖ, Κγ.( ο(Ῥ.262.6)4Ρ. 

ΟΡ (,41)(Π.1.14130}; ἰάΔΡΟΥτ.θ}.5ο(ρ.τοο. 5; 5᾿. 1700) οἷς. 5. 

διαιρέω; 3. ρα88.; ἃ. οἵ πυπιᾶη παίατο οὗ (Πγῖδὲ ἃ5 θοΐηρ ὑηϊῖεα ΙΠ 

πα το Οοασμεαά, Οτοον. 26(ρ.362.3; Νέ.ττ. 5044) οἷΐ, 5. ἀνακίρνημι; 

ἐχρῆν γὰρ [1.6, 18 ψῃδὲ ΑΡΟΙΠπατίτβ βαν5. 15 {16} ἐπειδὴ θεότης 

ἥνωται διαιρεῖσθαι τὴν ἀνθρωπότητα στιΝαζ.ν,22.13(Μ.35.11458}; 

ΟΥ Ν υ55. ποδί Ρ.11η.6; Μ.45.6018) οἰξ. 5, δεξιός; ἀνελήφθη μετὰ 

τῆς ἐνωθείσης αὐτῷ σαρκός Ονγ.γ65ρ.6(Ρ.587.1 Ὁ 6᾽.3014}; Ατγοῃ. 

1ο.ατὰ(Μ.8ς.12030}; ποῖ ῥγοτοχιβίθηΐ, Μαῖς. Πτιορηδο,το, 4(Μ ός. 

τ1210); ποῖ αἰνίπἰζεά, ὕντ,γεβρ.(ρ.591.11; 6᾽.3020); Βαΐ Πγ1 75 

πυροβιατοα!ν, Μαχ.ανεδὴρ. (ΝΜ οτ. 1048); ΑΡΟΙ Ππατίδῃ εἰ πρὸς τὸν 

πατέρα, φησίν, ἤνωται Χριστὸς πρὸ ἀναστάσεως, πῶς πρὸς τὸν ἐν 

αὐτῷ ϑεὸν οὐχ ἤνωται; ΑΡΟΙ]. Ῥιτοοίρ.230.271)ὰρ. τ  Ν ν55..4ρο]ὶ. 58 

(Μ.4-ς. τόπο); οὐδὲν οὕτως ἥνωται πρὸς θεὸν ὡς ἡ σὰρξ ἡ προσληφθεῖσα' 

τὰ μὴ οὕτως ἡνωμένα οὐδ᾽ οὕτως προσκυνητά 1δ.84(0.225.τἴ.; Μ.45. 

1228}; εἰ ἄνθρωπον οἴεταί τις ἑνοῦσθαι θεῷ παρὰ πάντας ἀνθρώπους... 

ποιήσει μὴ αὐτεξουσίους...τοὺς ἀνθρώπους ...«οὐκ ἄρα ἑνοῦτοι ὃ ἄνθρω- 

πος θεῷ 1}.87(0.226. τῇ. ; Μ.45.12324.,8); ὁμοούσιον θεῷ κατὰ τὴν... 

θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἀνθρώποις κατὰ τὴν.««ἡνωμένην αὐτῷ σάρκα ..- 

ἄκρως γὰρ ἡνωμένη ἡ σὰρξ τῷ λόγῳ ΤΡ. Ερ.ονηιδ.(0.286.56Π; Μ. 

86.33208Β); 1δ.(Ρ.287.3; 33200); ΑΡΟ]] ης.3(0.305.23; Μ,28.028): ἴῃ 

τεδομίηρ οὗ Ἐπάν. Μορϑ. βη.γεῖν.(0.339.14; Μ.66.τοο 400) οἷΐ. 8, ἄν- 

θρωπος; Ὁ. οὗ αἰνῖπα δηὰ Ὠυπᾶπ ΠδΏΣΟΒ, 85 τη αΔΠῃν πηϊτδα 1ἢ 

ΟὨτίοι, Ουρι 44(0.36.11; 5,.134Ὰ) οἰ, 5. φύσις ; Τιεοπι. ΒΝ δὲ δὲ Ἐπὶ. 

10}1.87.13058) οἷξ. 5. συγχέω ; ὁ ἕτερος [5ς. Νοβζοτία5) μὴ θέλων τὴν 

παρθένον... θεοῦ εἶναι γεννητρίαν, ἅπερ ἐν τῷ κυρίῳ ἡμῶν εἰσιν ἡνωμένα, 

διαιρεῖ Ηοπη.ε}. εἶεν. (0.55.6; ΜῸΡΙ..03.4108); ῬΒατ. δῖῖῃι ῥγαρρ. 

(ρ.191.8; Μιο1.14024) οἷἑ, 8. οὐσιωδῶς ; μίαν ὑπόστασιν Χριστοῦ ὅὃμο- 

λογοῦμεν ἐν δύο φύσεσιν ἡνωμέναις ἀδιαιρέτως ΤΠΑ].ἐρηΐ. 2.96. Μ οι. 

14484); σοτηρατο ΜΙ ἀπὶν ἴῃ Ταπη., Μαχιορμδε Μ.01.2650) ; ποῖ 

οἵ ἴνο ρδύβοῃϑ δύο.. φύσεις ἡμεῖς ἐν Χριστῷ ἀδιαιρέτους τὰ δύο αὐτοῦ 

γένη ἤγουν τὰ ἑνωθέντα δύο πράγματα ὁμολογοῦμεν καὶ οὐδὲ εἰς δύο 

πρόσωπα τὸν Χριστὸν μερίζομεν Ἑλήον. Κ». Τνίη.4.3(ρ.370); Μᾶκ. 

αγιδὶρ (Μ.οτ.τοῦοα) ; 1ὴ!. }αε (ΝΡ τοῦ Ρ.31) οἷτ. 5. διαιρέω ; οἵ. εἰ δέ 

σις..«λέγει...δύο πρόσωπα (τέλεια ἑἐνωθέντα, γινωσκέτω τῆς θείας 

ἐλπίδος ἀλλότριος ὧν ὙΠῊΒεΙνί.εῤ. γος. 3(0.285.3); ΑΡΟΙΠΠΘ απ 

ἑνοῦται ἄρα τὰ τοῦ θεοῦ καὶ σώματος ΑΡΟ]]. ἢ. τ25(ρ.238. 1) ΠαΙ. 

ἐγαη.2(4.170}; θεῷ ὁμοούσιος κατὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἀόρατον, συμπερι- 

λαμβανομένης τῷ ὀνόματι καὶ τῆς σαρκός, ὅτι πρὸς τὸν θεῷ ὁμοούσιον 

ἥνωται, καὶ πάλιν ἀνθρώποις ὁμοούσιος, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς 

θεότητος τῷ σώματι, ὅτι πρὸς τὸ ἡμῖν ὁμοούσιον ἡνώθη 14..τον.εἰ ἄτυ. 

β8(ρ.188.12}Ε.; ΜῸΡΙ,.8.,8144}); 1δ.τἹ(ρ.103.16; 8750); Ἑυποτηΐαπ λέ- 

γεται..«παρὰ..«τοῖς Εὐνομιανοῖς, ἡνῶσθαι τὸν θεὸν λόγον τῷ σώματι, 

οὐ κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἑκατέρου δυνάμεις. οὐ γὰρ εἶναι τὰς 

οὐσίας τὰς ἐνωθείσας ἢ κραθείσας, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις.--συγκεκρᾶσθαι 

Νεπλθϑ.μαί, κου. (ΝΜ. 40. 6054); Ως. οἵ ῬΥοΤα 85. ππῖῖεα ἴο τηᾶῃ πὶ 

Ομ τίβι οὐ τραπεὶς [5ς. ὁ λόγος] εἰς ἄνθρωπον ἀλλ᾽ ἐνωθεὶς καθ᾽ ὑπό- 

στασιν Ματς. ἘτῸΝ εἰ 2τ(ρ.1ο4.18}; δι το(ρ.96.15); ὁ ἡνωμένος θεὸς τῇ 

εὐτελείᾳ τῆς.««σαρκός 5:4, ΡῪὲ].Φρ}.τ. οί }.78.2214}; ἐδ.τι τδ(26:Α}; 

ἠνῶσθαι..«σαρκὶ καθ᾽ ὑπόστασιν... «τὸν λόγον Οντ.ρ.α](ρ.35.26; 55, 

798); Δ ἀροϊ. Τλά! παι. 2(ρ.114.6; 6),2084); 1ὰ, “γεαά,(ρ.ττο.58 ; 

52.1154}; ἰ4,ς,40:2(Μ.69.1ο76.); ποῦ γὰρ..«ψιλὸς ἄνθρωπος ὁ 

Χριστός; πότε δὲ δίχα τοῦ ἐνωθέντος αὐτῷ νοεῖται λόγου; 14. ἐν.2:0 

(0Ρ.300.3}; ἄπιστόν σοι φαίνεται εἰ ὁ ἀθάνατος θεὸς... ἑνοῦται σώματι; 

Ῥτοο!.ΟΡ ογ.6.13(Μ.65.7450); ἐπιπλήσσει τῇ σαρκὶ... «ἥτις μὴ ἐνεγ- 

κοῦσα τὸ τῆς ἐνωθείσης αὐτῷ θεότητος κίνημα Ἀτητηοη. 0.11: ῖ3.(Μ ὃς. 

τ4680); ΤΠ βοῦς, Β. δε.α. 3(}1.86.11078); δου, ἥροςτο: τό(ρΡ.210); 

480 
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{δι ττ2(0.62); Επ]ορ ραῖρι.}(Μ.86.29240):; ἡ ἀνθρωπότης τοῦ Χριστοῦ 

ὑπὸ τῆς ἡνωμένης αὐτῇ.."θεότητος ἐπιτρέπεται (οϑηη. Ἰπά ἰορ. (Μ.88. 

2654); ἐκ τῶν...θεομήτορος.. αἱμάτων οἷς..«ἐνωθεὶς ὁ λόγος γέγονε 

σὰρξ μὴ ἐκστὰς τοῦ εἶναι κατ᾽ οὐσίαν θεός Μαχιοῤηδε Μ τ.6 4}; 

τύδοϑ. Νὰ Ζ.ά ταὶ. 35 (Μ.38.886); 1}.20(888}; οὐχ ὑπάρχειν, ἀλλὰ γίνεσθαι 

οὐνήνωμένον ψυχῇ τε καὶ σώματι τοῖς ἡμετέροις... δι’ ἐμὲ ««τοῖς ἐμοῖς 

ἃ λόγος ἤνωται ἰδιτδο(132.)}; οὐ μὲν δὲ λέγειν ἀναγκασθησόμεθα 

πάσας τὰς ὑποστάσεις τῆς ἁγίας θεότητος...«καθ᾽ ὑπόστασιν ἡνῶσθαι.... 

πάσῃ... τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει φαμὲν ἐνωθῆναι πᾶσαν τὴν τῆς θεότητος 

οὐσίαν.. ὅλος ὅλῳ ἡνώθη, ἵνα ὅλῳ τὴν σωτηρίαν χαρίσηται [0.}. [.0.3.0 

(Μ.94.τοοδα}); 14. [αεοῦ. 53(Μ.94.140640); βασαῖοὰ ΜΠ σαρκοῦμαι, 

4. ξ.ο.53.ττ(}.04.10258}; 115. φογγεσῖ ἱπτογρτοίδείοι ἐνωθεὶς [50. ὁ 

λόγος] κατὰ φύσιν καὶ οὐκ εἰς σάρκα τραπείς ΟΥγ.6β.τ7(ρ.30.11; ἘΞ; 

108); ἡνῶσθαι...σαρκὲ καθ᾽ ὑπόστασιν ὁμολογοῦντες τὸν λάγον, ἕνα 

προσκυνοῦμεν υἱόν 1ν.(ρ.35.26; 708); οὐκ ἔξωθεν ἡ δόξα τῷ σώματι... 

ἀλλ᾽ ἔνδοθεν ἐκ τῆς..«ἡνωμένης αὐτοῦ καθ᾽ ὑπόστασιν...θεότητος 0.1}. 

μονη.τ. ΛΜ .06.5480}; ΑΡΟΙΠἸπατίδηῃ ὁ προύπάρχων υἱὸς ἑνωθεὶς σαρκὶ 

ἐκ Μαρίας κατέστη, τέλειον..-«ἄνθρωπον συνιστὰς ἑαυτόν ἈΡΟ]]. βά.δεε. 

Ῥιιαδίρ.τδι.ττ; Μ.10.1120Ὰ}; οὐ κατὰ τὴν σάρκα ὁμοούσιος τῷ θεῷ, 

ἀλλὰ κατὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἡνωμένον τῇ σαρκί ἰὰ. [ν.4τ(ρΡ.213.35)}ρ.0 τ. 

ΝΥβ5.4}οϊ! τοί .4ς ττότο); 4. Ὁ οἵ ᾿Αβοθηβίοη πῶς πρὶν ἐνωθῆναι 

καὶ ἀποθεωθῆναι λέγει ᾿ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν ; τὼ .οδ(ρ.230.5; Μ. 

45.τ2610); 5. τεῖ. Μ1}} οὐ Ομ τῖβι, Μαχιορμρο (Μ 01.530) οἷἵ, 5. θέλημα; 

δ. οἵ ουςματίβεις Ὀτεδᾶ ὁ... ζωοποιὸς.. «λόγος ἑνώσας αὐτὸν τῇ ἰδίᾳ 

σαρκὶ..-ζωοποιὸν ἀπέφηνεν αὐτήν Ῥεῖγ [80 Μς.τ4122(Μ.86.33284). 

Ὦ. οὗ ἀαπίοπ οἵ Οοά ἩΠῊ οτγεατίοη ; 1. δοῖ. πα Ῥᾷ55., ἩΜΊΐ6, οὗ 

Οοα᾽5 βείίοπ οὐ ἴῃς νου] εἷς...«ὧν ὁ θεός, ἐν ἑκάστῳ γινόμενος ἑνοῖ 

τοὺς πάντας Ἐναστι Ροπῖ.ερ.7(Μ.32.260}}; τῇ."τριάδι τῇ ἐνούσῃ καὶ 

ἁγιαζούσῃ ἡμᾶς δι ἑαντῆς {|..αε.(Ρ.160.7}; οἱἨ γννοτκ οἱ (Πτϑῖ ἐνῶν 

ἑαυτὸν ἡμῖν, ἡμᾶς τε αὐτῷ 1ὲτι5.4.,6.το.τ(ρ.450.26; Μ.22.725}; τοὺς... 

κτισθέντας ἐν ἑαυτῷ ἤνωσε Α1ΆΝ,.4ν.2.5.(Μ.26.26ςΑ); τότε κατ᾽ 

εἰκόνα θεοῦ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον, νῦν αὐτῷ τῷ θεῷ ἥνωσε (ὮτΥΞ, 

ἤοη1.8.5.2 ἴῃ 70.(8.π45 0}; ἰά,οη1.8,4 ἐπι τον (το.Ἴ00)}; ὁ θεὸς... 

σαρκωθείς, πάσῃ τῇ κτίσει διὰ τῆς σαρκὸς ἡνώθη ΤΉ] ἐδηϊ τ. Ο͵(Μ οι, 

14360) ; 85 ἀοοά ϑπορπεζὰ ἄρνα ἐπ᾽ ὥμου λαβὼν σῇ ποίμνῃ ἕνωσας 

Ῥαρῤ.Ολν.(ρ.497); οὗ ψοτκ οὗ ΕΗ]. ΟΠοβὲ διὰ.. τοῦτο τὸ πνεῦμα ἐδόθη 

ἵνα τοὺς...διεστηκότας ἐνώσῃ (Ὦτγϑ.ἤοη.9.5 ἦι Εράν(ατ.71Ὲ}} εἰν. «ἐν 

πνεῦμα ἡμᾶς. ..διεστῶτας ἤνωσε 4. ἠο».30.2 ἢη: ΤΟ ον.(10.2718); ἑνοῦ- 

μεθα..-τῷ θεῷ ἐν πνεύματι ὕγτ.Ος.28(3.520) ; ΡΡΥΙΕΠοπή δα ὃν [ΔῈ Π 

(Ἔκερ. τοτ.1:28) οὗ τῷ θεῷ τῷ ὄντι μὴ ἡνωμένοι κατὰ τὴν πίστιν... μὴ 

ὄντες᾽ προσηγορεύθησαν Βα5. [ξπ7.2.χ0({1.2 548 ; Ν.20.6120); οὕτω...ἡ 

τοῦ νόμου δικαίωσις ἐν ἡμῖν κατορθοῦται διὰ πίστεως ἡμῶν ἑνουμένων 

αὐτῷ, καὶ 'πνευματικῶν᾽ ἀντὶ “σαρκικῶν' γινομένων ἀθπηδα, Κ΄. Κοηι.δ:3 

(ρ.375.30; ΜιΒς.τ6808); 2. ΡΆ55., 2116 ἰοροί μεν, δὲ τιμίαν πητεά; 

ἃ. οὗ ρσγεῖβ ἴπ Οοα ἐπιδέομαι.. τῆς ἡνωμένης ὑμῶν ἐν θεῷ προσευχῆς 

καὶ ἀγάπης Ἰρπ. Μαρη.τ4.1:; Ὁ. οὗὨἨ ΡΟΥΕΙΒ ἴῃ ὅ0ὴ) κύκλος γὰρ [5ς. ὁ 

υἱός}...πασῶν τῶν δυνάμεων εἰς ἕν...«ἐνουμένων...διὸ δὴ καὶ τὸ εἰς 

αὐτὸν...πιστεῦσαι μοναδικόν ἐστι γενέσθαι, ἀπερισπάστως ἑνούμενον 

ἐν αὐτῷ {Ἰειη. ἐν. 4.25(ρ.318. 2; Μ.8.13658) -- Οὐ. βοός. (0.22); 

ς, οὗ 811} ογεαϊεα τηϊηρβ ἢ σα τῷ καλῷ τὰ πάντα ἥνωται ὈὨΊοη.ΑΥ. 

ἀ.5.4.10Μ4.3.)944}; ἐδ.8, Ξ(Β020}; ἐν τῷ θεῷ... ἑνοῦται πᾶσα ἡ κτίσις 

Τύβοϑ. ΝΖ ταὶ, τοο( Μ. 38.1120} ; ἰτοπι 5εταρῃ ἐπὶ ἀοννπνατάβ, με 

ἴῃ {Πποπιβοῖνεβ, το δας οἴμετ, απα το Οοά, ᾽οη, Ατι,πιχτιχ(ο49Ὰ); 

τόκοι ὃν β'α ἡ ἐχθρὰ τὸ μεσότοιχον..«κωλύον τοῦ ἑνοῦσθαι τὴν 

ἀνθρώπων φύσιν τῇ μακαριότητι τῶν κρειττόνων [5ς, δυνάμεων] ΟΥ. 

ἘΡλιειταίρ.406); ἄ. οὗ ( γβείδπβ ἡνωμένην καὶ ἐκλεγμένην 56. ἐκτ 

κλησίαν] ἐν πάθει ἀληθινῷ Τρτι. ΕρῥίΡύόοπι.; ἑνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ 1ά, 

Μαρη.6.2; ἐν τελείῳ σώματι ἡνωμένοι καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου 

βασταζόμενοι ΗἸρΡ. [)α».4.31.2} σὺ δὲ οὐδὲ τῷ ἀδελφῷ ἀξιοῖς ἡνῶσθαι 

Ομτνβ.ἠοηι.24.2 ἴῃ τύ ογ.(1ο0.214λ}; οἵ [ἐν Πα σεῃῖθβ, 1.30.2 

(2100); ἴῃ [Ε]]οννβῃὶρ οἵ Η. ΟΒοβῖ; οἵ ὕπυτοῖ οἵ ἕαϑὶ απα ψήεβε, 

Βαβ.ρ.9ο.τί3.τ81Ὲ ; Μ.32.4148); ἴῃ. διοματίδι, Ομενβ.λον.24.2 ἴῃ 

τον. (2130); 3. οἵ ππίοπ οὗ ἱπάϊντάσα! 1 οά, ἰῃ ΟΠατο ἕνα... 

ἑνωθῶσι τῷ. .«θεῷ διὰ τοῦ ἑνοῦντος αὐτῷ νἱοῦ Οτκζ εἰς.8.15(0.202.23; 

Μ,11.1632Α}; τοπᾶργεα ἱπιροββίθις ὈΚ 5'π, ΤΑΊ, βεγην ἄπι.4(Μ.28, 

5064}; τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν πονηρῶν, τὸ ἑνωθῆναι θεῷ ΟἸγγβ. οηι. 

123.3 ἐπὶ 2Ζον, (το. 540}; ἑνοῖ τῷ θεῷ...τὰ δάκρυα Ἰά ἠοηι.ὅ.5 τη Μι. 

(7.954); ΝΠ]. }}Ὀ.2.321(Μ.70.3600); ἑνῶσαι ἑαντοὺς τῷ θεῷ Ποτ. ἄσεὶῖ, 

τι οί !.88,τ6280) ; ἴῃ δυο ματῖβι ὅ.. «Χριστὸς...σε.. «ἑαυτῷ ἥνωσε (τυ. 

λονι.24.2 ἴῃ ΤΟ ον (το. 2144}; ἔπι Ργαεσαπεί. (ρ.340.15); ἐνωθεὶς ἑαυτῷ 

τε καὶ σοί. τῇ.«"«μετουσίᾳ τοῦ παναγίου αὐτοῦ σώματος ...τὰς σάρκας 

τὰς ἐνωθείσας σοι {1.7}. ΒΡ τοῦ γ».100}; τανϑβῖ., οἱ Ῥτορῃεῖβ 

οὗτοι..«πνεύματι προφητικῷ..«κατηρτιαμένοι..-«ὀργάνων δίκην ἑαυτοῖς 

ἡνωμένοι ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς ἀεὶ τὸν λόγον ὡς πλῆκτρον ΠΠῚρΡ.αἩΠ6}».2 

(0.4.2; Μ.1ο.7204}); ἰπ βΌῃ,, Μας ΑοσιλοπιτοιτοίΜ.24.6414) εἷτ, 5. 

ἀνακεράννυμι; διψή ἑνωθῇ ὶ εὖ ἢ ἢ θεί σί μὲ; διψήσαντες ἑνωθῆναι καὶ εὐαρεστῆσαι τῇ θείᾳ.. οὐσίᾳ 
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ὙΠ Βοκῖ, ῥαΐνν (ΝΥ. 18. τ2600); οὗ βοὰϊ 65. Ὀτίάθ ἀπὸ δὲ ἀμαθοῦς 
ἔμφρων... «ὡς ἐκεῖνος ᾧ ἤνωται, τοῖς πᾶσιν ἀναδειχϑῇ {Βα5. μοι υΐγρ.δο 
(Μ.30.7604) ; Ροετξεςς ἀείβομιηθπέ ἃ5 σοπάϊοη ΤΟΥ απίοι ϑΓἢ σα, 
Ῥϊοη. ἀτ. 4...7.3(Μ.3.8728)}; τῷ παντελῶς..«ἀγνώστῳ τῆς πάσης 
γνώσεως ἀνενεργησίᾳ, κατὰ τὸ κρεῖττον ἑνούμενος, καὶ τὸ μηδὲν 
γινώσκειν, ὑπὲρ νοῦν γινώσκων ἸΔγηγοί.τ,3(Ν4.3.τοοτα}); ὁ θεῷ τελείως 
τὰς αἰσθήσεις ἐνώσας τοὺς λόγους αὐτοῦ μυσταγωγεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ 70, 
ΕΠ π|.5εα].30 (21.88.15 70). " 

Ἐξνσαββατίζω, κ6ε} καδῥαϊ, τον γ88.γ65.4(Μ.46.6818). 
Ἐξνσαλεύομαι, δέ «παΐόη ἰσ ἀπ [νο, τ Ν υ85.ἰαμὰ, Βας.τα(Μ.46. 

8018). 
ἔνσαρκος, οΓ ἢ 65}, ἱποαγηαὶο; 1. ἴὰ ρθη, τῆς ἐ. ζωῆς Ἐπ|5.}.4.7.2 
(2000 ; Μ΄.21.5094})}; ταῖς ἐ. ἡμῶν σκηναῖς ΜΕΤ, ΡΟΥΡἢ.τ(ρ.503.1ο; 
Μ.18.3070); περιτομὴν..«τὴν ἔ. (ορρ. τὴν ἐν πνεύματι) ἘΡΙΡΗ λα. 

30.27(0.371.5; Μ.41.4538)) 16.30.28(ρ.372.9; 4564}; 18.30.33(0.370.24; 
4604); Μεαο.Μρπροεν.4.2(0.150.10); ὁ ἐπὶ γῆς ἔξ, ἄγγελος [1.6, 
ϑυθθοῦ ϑένίε9)] Ἐναρτ ἦ.6.1.τ4{0.24.12; Μ.86.2461Α); τὸν ἔ εἐ. 
ἄδην [1.6. (Ποβτοθ5] βορῆτ  ν. Ἄπαϑὶ.(Μ.02.1 6854); 2. οἵ τς, τῆς ἐ.. 
οἰκονομίας Οτοόχροίῃ Ῥν.τ2(Μ.17.1920}; ΝΗ. Ρ.τ.250(Μ.70.1770)}; 
Οντυβος τ β(6",1720}; 650. τὴν ἔ. παρουσίαν ΟΥ ἤσηθ. 1 τη ἔνσ.(0.1.8; 
Μ.17.32130); ΑἸ8,.4»γ.1.8(}1.26.288); Οντ. Η. καϊσεῖι.3.ττ; ΟἾγγϑ. ἤθη. 
36,4 ἴπ ΜΕ (7. 4124}; τῆς ἐ. πολιτείας Ἐπι5.}}..6.1,4.τ(Μ.20.766); τὴν ἔ. 
ἐπιδημίαν τοῦ λόγου ΑἸΒ.«{γ.τ κοί, 230); 1. ἤγΡ 55. εοηῖρι (.2]. 5880); 
τὴν ἔ, ἐνανθρώπησιν ἘΤΡῚΡΙ. ἤαόν.50.21(Ρ.370.1; Μ.41.4520); ἐδ.60.24 
(Ρ.174.1; Μ,42.240Α); εἰ κατὰ τὴν ἄσαρκον ὑπόστασιν ὁμοούσιος ὁ 
λόγος τῷ πατρί, δῆλον ὅτι κατὰ τὴν ἔ, ὑπόστασιν ἑτερούσιος ὁ λόγος 
τῷ πατρί Τοῦτ. ΗΝ δε .1.34(Μ.86.14070); τὴν... φύσιν 0.15, 
εαγηηιδιθιι; τῆς ἐ, .-- μορφώσεως 710.Ν Η. ἴεοη.2(.06.13524};. οὗ 
δνθηΐβ οὗ [ης. τῆς ἐ. γενέσεως Βα5.:}.(᾽,3.4τ(0.95.7; Μ.20 ΤΙΟο ΤᾺ) ἃ]. ; 
ἘΡΙΡᾺ.ἠαόν.26.12(0.292.3; Μ.41.3528); 10 Η.ἡδοη. 5(13530); τὸ ἔ. 
πάθος Ἐρ᾿ρὨ,᾿αον.9.4{0.2οτ.Ε; 2280); τὴν ἔ. εἷς τοὺς οὐρανοὺς ἀνάληψιν 
Ττεη ἤν... το. (},7.5404Α); Μας σπιαρσεν.4.τβ(ρ.197.11)} ἴῃ ΟΥΠΘΥ 
οοπΐοχίθ τὴν γενεαλογίαν τὴν ἔ. ἘΡΙΡΒ, ἤσεν.28. 5(Ρ.217.1τ; 3844}; ἵνα 
μὴ διορίσῃ τὴν ἕ, τελείωσιν ἀπὸ τῆς ἐνθέου τελειώσεως 1.60.75 
(Ρ.223.1; Μ.42.3244Α); τὴν τοῦ θεοῦ λόγου ἔ, δοξολογίαν καὶ τελείαν 
θεότητα 1δ.60.36(ρ.:84.12 ; 2578) 885. καὶ πάλιν [1,6. Δέξετν Ιλ Θβατγθο- 
[106] αὐτὸς ἔ, ... δείκνυσιν ΤΗΪΡΡ ἐδ, δορ}. (ρΡ.55.14); πᾶσι μὲν οὖν 
ὁμοίως ἔ. ὧν ἐσταυρώθη Ογτ. Ἡ.εαἰδεῖ. 1.4; ἈΡΟ]], οὐ γὰρ ἂν ἐν 
ὁμοιώματι ἀνθρώπου γεγονὼς εἴη, εἰ μὴ τυγχάνοι καθάπερ ἄνθρωπος 
νοῦς ἔ, ὧν Αρο]] ν.δο(Ρ.220.24)0Ρ.ΟΥΝ γ85..490.}.35(Μ.45.12018}; 
2}.7ο(ρ.22ο.28; Μ.45.12040} εἷξ, 5. ἐπιδημία; θεὸς ἔ. πρὸ αἰώνων, 
ὀστώδης καὶ δέρματι..«.διειλημμένος τι ΝΝ γ85.1δ.15(11520}; νοῦν ἔ, 
ὄντα τὸν υἱὸν ἐκ γυναικὸς τεχθῆναι 1.22(11738). 

Ἐῤξνσάρκωσις, ἡ, ἑμεαγμαίίοη, ἘΡΙΡΗ. λαόν. 5τ.23(.4τ:032Ὰ, ν.1. 
ξἔοσ ἐνσάρκου Ὁ.202.6) ; (τγΞ.ἤον,.75.1 ἐπ 70.(8.4308). 

κἐγσατυρίξζω, φῥογὲ Ἰῃ; ταδῖ,, τιν γεϑ. μη. 12(1 Ρ.269.21; Μ.45. 
9764). ' 

ἐνσεμνύνομαι, δὲ ῥγομ οὗ, Ἐλι5.4.4.4.6(0.125.2; Μ.22.2280). 
Ἐἐνσηκάζω (Ἐἐνσηκέω), εὐμὲμρ ἴ ὦ ῥδὴ οὐ Γοίά, ταεῖ. τὰ πρόβατα 

ταῖς ἰδίαις αὐλαῖς ἐνσηκεῖ [5ς. ὁ σωτήρ] ντ. 70.6.τ(4.656Ε) ; τηεά,, 
ἰᾷ. »Ἰαρλιση.(α.τ5τῈ)}; Ρα58., 1δ.4(1244}; 18.αἀον.8(1.2530); 14, 
22:2(Μ.69.84ο0). ᾿ 

Ἐἐνσημάντρως, εἰρηίβεαηῖν, ἘΜει κι δγηιοὶ πη. ττ(.τ8.3768). 
. ἀνσήπ-ομαι, ῥπίνεξν τοῖδῖη, ταθὶ, αὐτῇ “εσθαι τῇ ἁμαρτίᾳ ΟἾγΥ5. 
μο»".42.3 1: ΤΟ ογ.(το.300Ὰ). 

Ἐξγσιελίζω, τρί 1ηῖο; ο. ἀαῖ., ΟΥ̓ Ν 55. ρεπντ2(1 Ρ.300.10; Μ.45. 
1120). 

ΠΡ ΤΗΝ ἐηρ ἴπ, ταρὶ, ἐ. τῇ ἀσαφείᾳ τῶν θείων λόγων Μίαχ.οχιι. 
Τἰαὶ.22(Μ.00.53208); [ἃ αγριϑὶρ.(Μι01.11418), 

Ἐξνσκαίρ-ω, ἰδαῤ οὐ ἔν ῖβκ ἴηι, ΤΌδοϑ. ΝαΖ ταὶ.7ο(Μ.38.937); τὰ μὲν 
[35. βρέφη] διαφθείρεται...τὰ δὲ ζωογονεῖται, καὶ περιέπεται ἐν τοῖς 
ἀνόμοις κόλποις τὰ κακὰ “τοντα ἐδ. τοο(οϑ81). 

Ἐξνσκεδάννυμι, σεαίίον ἴηι, ταθῖ, τοῖς ἀποστόλοις ταύτης ἐνσκεδα- 
σθείσης τῆς χάριτος Οτ ΟΝ γ85,Θ,ρἐ.τ(Μ.46.7054). 

ἐνσκην-όω, ἐπέστη, ταθί, ἵνα..«ὁ λόγος τοῦ θεοῦ...ἐν αὐτοῖς “-ὥσῃ 
ΑΤΠον,. ἃ 88(0.203.8). 

ἐνσκήπτ-ω, 1. {τ81|5.; ἃ. γμγὶ οὐ γαῖα ἰο ζα]] ἦῃ οἱ οἡ;, τηεῖ. φιλίας 
ἡμῖν κέντρον ἐνέσκηψεν τ, Ταύτῃ.» ΟΥ̓, δ(ρ.1τ6.τό ; ΝΜ. το. ΙΟ69}0); 
τὮ60]. οὔτε ἐν τῷ κτίζειν εἰς τὸν υἱὸν πάθος ἐνσκήψει [5.. ἃ ἀπαθὴς 
θεός] Ἐρίρμ.καον.δο.Ὡδ(ρ.176.18; Μ.42.2440); ἀπὸ τῆς ἰδίας [536.Ψ 
κεφαλῆς εἰς Χριστὸν “εἰ τὰ τῆς χλεύης ἔργον 1Ὁ.8ο.7(0.492.2τ ; 7684); 
Ὁ, μὐΐον, 1δ.)8.ττ(ρ.462.25:; 7160); 1.18. 5(0.455.32; 7ο60) ;2. ̓ πίγατδ, ; 
4. [αἱ] ἐπι οὐ οἡ φόβος ἐνέσκηψε τοῖς τῆς διανοίας κόλποις Β45,6ῤ.45.τ(3. 
1334; Μ.322.3654}; τ παῦυτα ῥαηΟν. δ(ρ.17.: ; Νί.το.1ο724); Ὁ. αἱ} 
μοη, αἰξεεὶ, ἀο καγηε ἴθ, ο. ῬΥορ. οὐδὲν... πυουσιν εἰς τοὺς υἱοὺς τῆς 
ἀληθείας ἘΡΙΡῊ.ἤφεν.69.533(Ρ.182.15; Ν.42.2530}; 19.60.35(0.183.22:; 
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2560); 16.77.28(0.440.31; 6810); 6. ἀφί. τὸ πάθος τῇ θεότητι..«.οὐκ 
ἐνέσκηψεν 16.}7.33(0.444.21; 6800) ; ἐδ.60.24{(Ρ.114.16; 2400); 808., 1. 
η6.48(ρ.4ο2.το ; 6120) ; Ο. αἰαοῖς ὅλος ὅ διάβολος ἐνέσκηψεν αὐτῷ Μεῖῇ. 
Ῥ.7οὗ ταίρ.515.6); Ἐπι5..6.5.1.5(Μ.20.4004}; Βεπος πᾶ στ! τὐὴ, 
Τματ.γεεί, ον (Μ1.6.12170). 

βἐνσκιάζω, οσεγεμαάοιυ, ΟτςΝ γ85. 4 ροὶ 6(Μ.45.11260) οἷξ. 5. 
ἐμμορφόω. 

Ἐἐνσκιρτάω, 1. απ τροη, Βα5.3 610, ΤἼθεϊ,2. τοί Μᾶς. 5818); 
2. ἰδαρ τοίη, ΤΟΒτυ 5. γασοινς.τ.2(2.8ο10); 3. ἐαμΐ! Οὐ γε οίος ἸΏ; 
ς. ἄει., Βα5.ἤοηι. τϑ.2(2.1408 ; Νί.3τ.4850). 

Ἐἐνσκοτίζομαι, δὲ 1: ἀαγξηεδε; ταεῖ,, ασ Ν΄ γβ8.ἤση.2 ἴῃ σοὶ (Μ. 
44.65360). 

ἐνσπαργανόω, τογαῤ 1: ευσαα]ἕηρ εἰοίμος ; Ῥδ55., οἵ Ὀμτῖβι, [6τ. 
Ναχιλνιραὶϊ. τ464(Μ.38.2534). 

Ἐἐγνσπαταλ-άω (-ἐω), ἰμαηγίαὶσ ΤΉ θείοις “-“ὥντες λόγοις Ὀγτ, ον, 
᾿Πῥαφε τα. τ(55.1988); 1. 7οεἶ.τ2(3.311Ὲ}; Δ αὐον.1(1.14Ὲ);} τὰ θρέμ- 
ματα τοῖς τῆς γραφῆς --“οὔντα λόγοις ἰᾶ. 5.67: τό(Μ,60,11528). 

ἐνσπείρ-ω, δοὺ 17, τηρίαηὶ, ἡιργερπαίο; ἘΜ ΕΊῃ. δ γης δὲ ἀΉπ.4 
(Μ.18.3568); τηεῖ., ΤΟ οεδ.5.3; ἡ τῶν ἀγγέλων πρὸς τὸ “"εσθαις ψυχὰς 
σώμασιν λειτουργία Οἵ. 70.13.5ο(49; Ρ.277.23; Μ.14.4894}; τοῖς ἀνη- 
κόοις ““ων τὸ θεῖον κήρυγμα 1514.}Ῥε],Ἐρῥ.3.1τ16(}}.78.865})); ἡδονὰς 
“πων αἰσχράς Ογτ.Ρς.36:52(Μ.69.9484); οἵ (ῃγχίῖβε, 4. Το. ἃ τ44 
(ρ.251.4); τοῖς πεπιστευκόσι τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος ἑαυτὸν “-ει διὰ 
τῆς σαρκός (τ γβ5.ογ. εαἰδοί.37(0.152.3; Μ.45.018); ὡς ἀγαθὰς 
γεννῶσα πράξεις [1.6. [με ΟΒΌΤΟΙ 845 Ὀ71α6]...διὰ τοῦ τὐοντὸς ἐν αὐτῇ 
Χριστοῦ Ατητηοη. 70.3::25(Μ.85.14130); Οποβῖ, ἐν τοῖς τρισὶ στοι- 
χείοις τὸ πῦρ..«ἐνέσπαρται καὶ ἐμφωλεύει (Ἰετη,ἐχς, 1 ἠαοί,48(0.122.1}; 
Μ.9.6β10) ; οὗτος {ὁ 'κατ᾽ εἰκόνα᾽ ἄνθρωπος. ὁ δὲ ᾿καθ᾽ ὁμοίωσιν᾽ τὴν 
αὐτοῦ τοῦ δημιουργοῦ ἐκεῖνός ἐστιν, ὃν εἰς τοῦτον ᾿ἐνεφύσησέν' τε καὶ 
ἐνέσπειρεν 1δ. Ξο(ρ.123.132; 6844}; ἔσχεν δὲ ὁ δὰμ ἀδήλως αὐτῷ ὑπὸ 
τῆς Σοφίας ἐνσπαρὲν τὸ σπέρμα τὸ πνευματικὸν εἰς τὴν ψυχήν 10.53 
(Ρ.124.18; 6840). 

᾿ Ἀξγσπερματίζω, Ξοἵῦ η, ἘΡΙΡῊ ἤκεν.16.26(0.374.20; Μ.42,560Δ}. 
ἔνστασις, ἡ, 1. δργιοίαηεν, γεδοϊμον, Τα 5τ. Δα]. 1τ2.5(Μ.6.7364}; 

τὴν ἀκίνητον ἔ. τῆς ψυχῆς Με σγρ.ττ(Ὀ.1390.27; Μ.18,2170); ἐνστά- 
σεις πρὸς τὰς ἀλγηδόνας Ἐπι5,ἢ.6.4.15.4(ΜΜ.20,3444}; 2. δεαγῖηϑ, ΗΠ Η 
βλέμματος ἕ. Βαβ.ἀφοοῖ,1.5(2.3238; Μ.31.8800); φοβερὸς ἦν τὴν ἔ. 
εαἰ.1...7:24{Ὁ.59.21}; 3. σρβοςί ον, μορι ἐν πολέμων ...«ἔ., ἘΡΙΡΆ. 
μαεν.8.ο(0.197.2; Μ.41.2244); Τμάς, θαη.8:25(2.1223); Απδϑῖ ΒΡ ς, 
σ(.89.1ο800). 

ἐνστατικῶς, εἰπδῥογηῖν, οὐκιμαίεῖν, (ουβῖ.}Ρ. ἔλαθ. ἀ.6.το.ς.21(Μ, 
20.880Α) ; ΘΟΙῺΡ., ΕΡὮχσ. τ. 2ότα. 

Κἐνσταυρόω, οὐ μεΐν προη,, ας ἀδξ., ΑἸΕΧ γο. Μίαη.4(0.7.10; Μ,18, 

4160); 1δ.24(Ρ.35.22; 4440). 
ἐνστέλλω, τηξά. ἐ, τὴν πορείαν Ἴπαΐὸ ἃ 70μγῆεγ, ἘΡΙΡΠ.ἤαεν.8.ττ 

(Μ.42.7168 ; στειλαμένου Ρ.462.5). 
Ἐἐνστενόομαι, ὃς εομ πε τυτίλῖν, [α65. Νὰ. τα]. τ4ο(Μ.38.1ο048). 
Ἐἐνστενοχωρ-ἔω, δὲ ξοΉ με τυτ βίη, ὅλος σοι χωρητὸς γίνεται 30. ὁ 

θεός],...καὶ οὐκ “-εἴ πάσῃ τῇ φύσει ἐνδιοδεύων τ. Ν γβδ,μονι.3 τῷ (πὶ. 
(Μ 4.805). 

πεἐνστερνίζομαι, 1, ἄγατυ ἰο οπμεἷς ὀγεασί, οριόγαοο, Β45.γ μη]. 5(2. 
2ο06Ὁ ; Μ.531.6360) ; τηεΐ. τὸν σωτῆρα ἐ. (Ἰειη.ῥαφά. τ. δ(ρ.115.28; Ν΄8. 
4014); [ΑΙ φιεγίρὶ, οί Μ.28.7200); ΟἸἈγγβ. ἤθη. 1.2.2 τῷ Ἐρλ(τι. 
179); ἴπεο]. ὅλου μὲν τοῦ πατρὸς ἐνεστερνισμένου τὸν υἱόν δγιηῦ. Αη]. 
(34:)9(Ρ.252.38; Μ.26.7338); 2. [16 ὁπ οπε' 5 δγβασὶ, οἵ 5. Τοδῃ αἱ [,δϑῖ 
ΒΌΡΡΕΥ (οἴ, 70.13:25), Οογδί. Α͂Ρ.5.14.3;; 8. δδαν οὐ εἰεγίϑἐ; 1 ομθ᾿ς 

τὲ 

ἀξαγί τοὺς λόγους...ἐ, τα ϊἰοι.2.1,) Ἐπ, (0.25.2; Μ,.20.132}4}; 
(ρηοί. ΑΡ}.ι Ῥτοόθια. 

Ἐξνστερνισμένως, τὐἱῃ απ οπδγασε, Τάτ. ϑιυα, ρ᾿.2. ρος 90. 
13414). 

Ἐξνστηθίζω, κοΡΏΉ1} ἰ0 τιϑηοτυ, ΤΑΤΒ ἀε{.τ(Μ.28.5434}. 
Ἐῤνστηλιτεύτομαι, 1, δε φηρταυε τρορ, ΟΥΝ 85. Ῥ ς΄ τᾷ 

(Μ.44.5168}; τηορῖ. ἐνεστηλιτευμένα τῇ ψυχῇ ἘΒα5. πον Ἢ Ρ-Ὀ ποίι. 
τοι; Μ.20.4640); ΟΥ̓ Ν υ55. ΟΣ Ὁ φίδοτο); 18.16(5070); 2. γ- 
εὐγά τὸ μαθὲς αὐτοῦ...διὰ μέσου τῶν ἐμῶν λόγων “"εσϑαι 1. Επη.7(2 

Ρ.159.3: Μ.45.1488). 
ἐνστίζ-ὦ, ΠΉΡΥΙΗΙ, ἱέργοος τὰ φάλαρα, οἷς “τουσι καὶ τοῦ ἀργυρίου 

τὴν καθαρότητα το γ85.οηι.2 τη (αὶ. (81.44.817}0}; ταοῖ. οὐχ ἥλιον 
ἔχοντες ἐνεστιγμένον τῷ σώματι..-«ἀλλὰ τὸ ἡλίου...δεσπότην ΟὮχνϑ. 
λον. 8.7 τη Βοη(ο. Ξο8Α). 

Ἐξγστίλβω, ςἠ1η6 τη, ο. ἀδξ., στ Νγϑϑ. λό». 3 τη. Ἐπεὶ. (Μ.44.6574}. 
ἐνστομίζομαι, ἀενομ, ϑορῆσ Η.ν. ἅπαςὶ.(Μ.92.17288). 
Ἐἐνστράπτω, βακἢ προ, ἴρ. ἐνέστραψεν ταῖς ἁπάντων καρδίαις 

τῆς ἀληθοῦς θεογνωσίας τὸ φῶς Ογτ. 5.49:4(Μ.60.1ο7]0). 
ἐνστρέφ-ω, ἐεγη ΤΉ; 1. ἀοξ., ΣἹΠ οὐ γἱ δά ἴπ τοῦ ἐχθροῦ... «ψυχὴν... 

ὡς σῖτόν τινε σινίῳ κτοντὸος δο,Αδρυῥαὶ,2ο(Μ.34.8818); 2. τηβά,; 



ἐνστρογγυλόομαι 

8. Οὗ ψογάβ, δὲ ΤΏ 56, Βα5. 1ἀ.2(2.2257); Μ.31.6814}; Ὁ. οὗἨ ρουβοῃβ, δὲ 
αὐἰά[εϊο 0 τῶν τούτοις [500 τοῖς βιωτικοῖς) “"-ομένων (ῃγύβ.λονι.9.3 τῃ 
21Ὸη.(1τ.7180); Ἡφατ.ἐμγο.41. 

Ἐἐνστρογγυλόομαι, δέ γοιηάει, Ῥ ϊ]οβι.ἢ.6.5.ττ(Δ1.6ς,4078). 
Ἐἐνσυμφυΐα, ἡ, αὐ[οηΐέν ΟΥ̓ μὲν οὗ παίμγε τοτίμίῃ [5ο. ΤῊη.], 
Μεϊεῖ,παϊ ποριτ( Μ.64.11400). Ὁ 

Ἐἐνσυνέχομαι, ἧξαρ ἰσρείῃεγ; ταεῖ., αὐ νΝ υ85. 4 }οϊποίΜ 4ς. 
1260). ι: 

ἐνσφηκόω, ἱπίαν, ῬΑ].511 αναδο.264(}}.86.22618). 
ἐνσφραγίξ-ω, εἰαηρ, ΤΡΉΡΥ 55 ας τῇ ἃ 5εαὶ, εὐηἤγηι ἐπὶ δύο... 

μαρτύρων “-εἰ τὰ ἑαυτοῦ κακά Η!ρρ.ἤαον.0.15(0Ρ.253.22; Μ.τ6.3301Ὰ}). 
Ἐἐνσχεδιάζομαι, αγίτε τάάεμῖν, αν ν85, μην τᾷ Ρ. 288,12; Μ. 

45.001). 
ἐνσώματος, 1. τηεαγηαίε; 8. οἵ 7ο. Βαρί. 45 ἐ. ἄγγελος ΘΟρΡΒ͵Η. 

Ο7.7.το( .87.33528); Ὁ. πὶ ρξῃ. οὐκ ἐ., εἰ πνεῦμά ἐστιν 56. ὁ θεός] 
Ονγτ.ρ.(αἷος.(65.3644}; εἐβρΡ. τεῖ, πο. τὴν ἐ. παρουσίαν ΑἸΗ..“4“γν.1.52 
(Μ.26.1244}; 1.2.66(2850) ; τοῦ,.ουἱοῦ ἐ. {γενομένου ἘρΙρῃ ἠαογ.60.. 
ὅ4(ρ.213.32; Μ.42.3088); πρὸ μὲν τῆς ἐνανθρωπήσεως ὡς ἄσαρκος ἔτι 
λόγος, μετὰ δὲ τὴν ἐνανθρώπησιν ἔτι ὃ αὐτὸς ἐ. ΟνΤ ὀχρί. χἹὶ ξαρ.2(ρ.18. 
6; 6᾽.1480); 14 πειηῖροη., [51.707Ὲ}; παρῆλθεν ἐ. 14 Οὐγοι.(53.7608); 
14.6ρ.(αἷος.(364Ὰ); 2. εογβογεαΐ, ἴὰ {116 οὗ γουκ ΌΚ ΜΕΙΙτο περὶ τοῦ 
ἐ, εἶναι τὸν θεόν. μέλη γὰρ θεοῦ ὀνομαζόμενα εὑρίσκοντες... ΟΥ. 5611. 
δη. τ: 20(Μ.12.0324); ὃ 'περὶ ἐ. θεοῦ Ἐπ5.}.6.4.26.2(Μ.20.3028) ; 
Ηϊοτ οὖν τ}. 24(0.24.13; Μ.Ὲ ],.23.6448); 3. ἐδαγαοίεγίδιῖς οὕ οὐ δεϊοηρ- 
τὴς ἰο ἐξ δοάν ; οἵ 5ἴη, ΟἸοΙη. οἰγ.4.2ε(ρ.3τ8.18; Μ1,8. 1568.) ; ἴδιον... 
τῆς ἐ. φύσεως τὸ διὰ ῥημάτων ἐξαγγέλλειν τὰ. «νοήματα ΟτΟνΝ γ85. τι. 
χ2(2 Ρ.273.10; Μ.45.9808); τῆς παχυτέρας...καὶ ἐ. ζωῆς Οντ.αάον.τό 
(1.562.). 

ἐνσωματ-όω, 56, 1). ἃ δοΐν τὴν ψυχήν ἩοΥτη 85 ἐγγ15.2(Μ.6.11608) ; 
Ῥάᾶ55., ταί. ἴηο. τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως «-ουμένου ΟΥ̓. [60.2.31 
(25; ῬὉ.88,13; Μ.14.τ680). 

ἐνσωμάτωσις, ἡ, Σμεαγηαίίοη, ΦΗϑΟ ΠΡΊΦΉΪ, ΟΥἨ Ττις, τὸ μυστήριον 
τῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ἐ. ΟΥ. 79.6,κ(2; Ρ.112.29; Μ.14.2088}; τῆς... 
ἐκείνου ἐ. ἡμεῖς γεγόναμεν ὑπόθεσις ΑἸ. 1ηε.4.3(Μ.2ς.το4Α}; Βε5. οηι. 
τη: 5. 20(1. 1240; Μ.29.3050) οἵ. 8. ἐγκαινισμός ; ἡ δι’ ἡμᾶς ἐ, τοῦ 
θεοῦ Νομιεβιαὶ, ἤν. 42(Μ.40.7818); τῆς ταπεινώσεως, τουτέστι τῆς ἐ, 
Ογτ. 70.τ.0(4.180) ; βούλεται... ἀεὶ καὶ ἐν πᾶσιν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος τῆς 
αὐτοῦ ἐ. ἐνεργεῖσθαι τὸ μυστήριον Μαχ.ανιδίρ,(Μ,ο1.τοβ 40). 

ἔνσωμος, ῥοδεσΣΣΙΉΡ ἃ δοάν, εγηδοάοά ; οἵ (γὶβὲ αἴτου Ἐθϑαχτθο- 
Το, Ει5.4ἅ.6.3.4{0.1τ1ς.8; Μ.22.1074}); ἰἀικεορ. Κγ.3(0.55.14). 

ἐνσωρεύτω, ἤδαρ ΟἿ ΟΥ̓ τη; θϑ55., Ογυ. 1ς5.4.4(2,700}}); τηρί,, 4 Ν δοὶ.α 
(Ρ.14.34; 6.44}; δογματικῆς ἀκριβείας “-εται γνῶσις 14. Γμϊπ.γ(65. 
233); 1δ.το(330.}). 

ἐνταλαιπωρέομαι, ῥα55 οπεῖς {6 ὠγοίεἰοάϊΐν τη, ΟΠ γν5.6}.3.τ3(3, 
568}, 

Ἐξνταλαμένος, 5.ν.1.,ὄ ἢ τῷ ἃ ἤγέμδν, Βατίῃ. ΕΔεββ. ραν (Μετοά. 
4288). 

ἔνταλμα, τό, ἐρηπαηά, ῥΥσοεΡὶ τῶν τοῦ κυρίου ἐ. 2(1θ».1τῇ.5; 
7υβο ἑαἰ.46.5(Μ.6.5764}; ἐ. ἀνθρώπων ΟἸοτη.εἐν.3.τ2(ρ.237.2ς ; Μ.8. 
1102}. 

Ἐξνταλσις, ἡ, ογάεγ, εοπηπαμά, Τπάτιϑιαα ,Ὀ}ετ. τοί 1.00.9418). 
Ἐἐνταλτικῶς, ὧν τον οὗ εονπαηά, 1 7 υβῖ, φιε. σὲ γε5ρ.92(Μ.6.13338). 
Ἐξντάραχος, αρίίαἰεί, ἀεξιγδεά; οἵ ρεύβοηβ, «4.1 ἠοηι, 43(Ρ.16ο. 

8); 2 .τοςίρ.218.7). 
Ἐἐνταράχως, 1 τη με ἀϊξίγϑαμπεε, Ατς. Ὁ. υυϑγη. Δ1.94.τ3064). 
ἐντάσστω, 1. ἐπδεγί, τηείμάσ, (οπϑέ.ον.5.ς, τοί(ρ.181.17; Μ.20. 

1202Α); 0]. γν2.}.6.2.290.4( 1 8ς.χ 2134}; 18.2.31ττο(13100}; Ρᾶ85., 
ἘρΙΡδ ζαεν.76.22(ρΡ.369.26; Μ.42.π6τΑ); 18.77.14{0.428,1; 6όοο) ; 
(μγνβι ον ίη Ἢ ρυοετη. (11.748); 2. οἰογε αὐὐαν οἰτι5, Επ|5, 
υ.(,4.7{(0.120.22; Μ.20.ττ560) ; 3. ρᾷ55.; 8. οἵ Ῥδύβοιιβ, δέ εμίσγο Οὐ 
ΦΉγοἰ ἰδ πὰ εἰς “ευιτικὴν ““όμενος φυλήν ΓἸοτη. ἐγ. 5.6(ρ.3ς2.τ8; Μ.οο. 
650); πχεΐ, ἐντεταγμένος...εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν σωζομένων τΟἰελη. 8.2 
ΟἸευα...»,7.7(0.37.7; 4608); Ὁ. δὲ τισι ομφᾷ ἴῃ οὐκ ἐντέτακται τὸ 
πνεῦμα...ἐν τοῖς προοιμίοις τῶν ἐπιστολῶν (Ὠγνβ.ἤθη1.30.2 ἐπ 20 οΥ. 

(το σις}; δ, δέ αεερίρηεά ἴο ἑκάστῳ ἐντετάχθαι τὴν αὐτῷ πρέπουσαν 
λειτουργίαν Ὀντιαᾶον.τ3(1.455}), ᾿ 

ἐνταφιάζω, ῥμγν, .44..4“4γ.ο] Μ1|.22(ρ.08.14); .4..Ρ 1.8. τι. κ(ρ.314); 
7. ΤῊςβς. ἄον. ΒΡ 2.14(0.435.30). 

ἐνταφίασις, ἡ, ὀμγῖαί, ΘῖςΡῃ.Τ ας, υ, δέσρ᾽. (ΝΜ. τοο.το930). 
ἐνταφιασμός, ὁ, ἰαγτηρ ομέ ἐὸν δηγία!, ΟτΝ νϑ5.ἠοηι 6 ἐπὶ (ηϊ, 

(}}.44.807γ0}; οὗ Ομπιβέ, {προ εὶ γος. τ] }.6.13684); ἘΒα5.1. 
τη νεῖ, οίρ.301.0); Ἐπιέγοῦ, ῥακε (ΝΜ 1.86,23028). 

Ἐἐντειλίσσω, ἢ γοίΐ τ, 7οἰ4, ἔκογς,(Ρ.345). 
ἐντεκταίνομαι, δε! ΟΥἨ ἤχκ ἸῊ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, ἃς...ὁ 

δημιουργὸς ἡμῖν ἐνετεκτήνατο τι Ν᾽ κνδβ.υἱγριτδίρ.318,2; Μ.46.2800) ; 
Ἰα, ορμ.7 ἐπ Οαηϊ, (}1.44.0334}; ΙΔ δεαί, (ΔΛ .44.12568). 

482 ἐντολή 

ἐντέλεια, ἡ, τορι ῤίείθηθες, ῥεγξοοίίοη, ΜΆΧ.ορη σε. (ΝΜ .Ο1.0324}; 
Ατείῃ,. ρος, 2(Ν τοῦ. 5160). 

Ἐἐντελειόομαι, δέ οογεῤίσίεά, ῬΔ}}.. 1 ατι5.43(Μ.534.τἸ2τοτ; τελειω- 
θέντος Ὁ.130.22). 

[]ἐντελεχέω, -Ξ- ἐνδελεχέω, εοηἰἐμμ6. ΟΥ ῥεγεῖδὶ ἴῃ, 1385.56].ον. 
4τ(Μ.8-.4648). 

[ἢ]ἐντελεχισμός, ὁ, --- ἐνδελεχισμός, βεγεϊείοηεο, εομημαὶ ἀεεῖγε 
ΟΙ ἩΪΖ96 ὁ ἐ. τῆς σαρκός Αητ, Μοη ἐοη. τΊ(.80,14818). 

ἐντελεχῶς, εοηεημαϊΐν, ΝᾺ ἐρ}.2.τότ(Μ.70.2774). 
ἐντέλλομαι, ἐη70 1: ὍΡΟΙ, πῆρε, τί τινι} οἵ οα, βαγη.τ4.6; Τιδέ, 

ἀ1α].22.1τ(}},6.5218); Ἡεροτη. «ἀγελττίρ.το. 5; Μ.10.14458}); οἵ (μτίϑῖ, 
751. ταῤοί.66.3(}1.6.4294.); ΟἸδιη, ας. Τ λάο! Ἴδ(ρ.τ3τις; Μι. 6:0); 
110.1).8. }.8(} 96.920 Ὰ); ρᾶ55., οἵ σουηγηθπάβ, δὲ δη)οίμδά Ὅροπ 
ἐντέταλται τῷ ᾿Ισραὴλ προσφέρειν δάμαλιν τοὺς ἄνδρας Βαγη.Β.1 
φύλακες τῶν ἐντεταλμένων Τιβί. ταροὶ.δς. τ(Μ.6.4284); (οβιη.1η4. 
ἰορ.Ρτοςηλ.2(Μ.88,530). 

ἐντεροειδής, {κε με τηες, ΜεἸεὶ, αὶ. κοιπι τοί Μ 64.1τ010). 
“ἐντερόμαντις, ὁ, ἠσγηερός, ΤὨξι ει 39 τη 1.ευ.(1.207}). 
Ἐἐντευκτέον, 1. ὁηὲ ἡμιδὲ ἀῤῥεαὶ ἰο; (οά ἴῃ Ῥγάνψευ, Οτον. 4.6 

(Ρ.333.21; Μ.11.4640), ἃ ἀοοίοτ, Β45.ερ.84(3.1774; Μι32.2010); 
2. ὁηε νηί γεαά, ΟἸδτη. οἰ7.5.τ4(ρΡ.42ο.27; Μ.ο.2ο5.). 

ἐντευκτικός, ῥεϊοπανγν, Ῥ4}}.υ. Οἰγν5.2(Ρ.7.24;.Μ.47.8); δ.7(0..42. 
7: Μ,47.25); Οϑγτιαο 400 3 }».102.20; Η.2.13818). 

ἔντευέις, ἡ, 1. σρῥεαὶ, ἐπίγεαίν ; ἃ. ἴῃ σθη., σοί φηι.63.:; Ταβί, ταροὶ. 
τ(}}.6.3294Α); ΟἾγνβ.5 ας. 3.τδ(ρ.δ6.6 ; 1.306Ὲ}; Ὁ. οἵ ἀρρεαὶ] το σὰ ἴῃ 
ῬΙΆΨΕΙ, αοἔ, ἡγοῦμαι...ἔ, δὲ τὴν ὑπὸ παρρησίαν τινὰ πλείονα ἔχοντος 
περί τινων ἀξίωσιν πρὸς θεόν ΟΥ.0γ.14.χ(0,331τ.1; Μ.ττ. 4614); ἔ, δὲ 
[5.. ἐστί] κατηγορία τῶν ἀδικοῦντων Τάτ. Τίνι.2: (3.646); ἔ, ἐστι 
παράκλησις ὑπὸ μείζονος προσαγομένη θεῷ περὶ σωτηρίας ἑτέρων 
Ἐναρυ. 80. Ποεὶ. Ρα!».33(0.258.10); 1185. σοηάϊτίοηβ ἐὰν..«μιγῇ ἡ 
ἀξυχολία τῇ μακροθυμίᾳ... «οὐκ εὔχρηστος τῷ θεῷ ἡ ἕ. αὐτοῦ Ἡξεττα. 
Ἰπαμά.ς.τ.6; 1ῤ.τὸ.3.2; πᾶσαν...ἔ, ἀναπεμπτέον τῷ...θεῷ διὰ τοῦ ἐπὶ 
πάντων ἀγγέλων ἀρχιερέως Οτι( εἰς.5.4(ρ.4.24; Μ.1ι,11858); 1π 
ΕΟ Παγίβί, οὗ ὈσΣΑΕΥ οὗ σοηβοοσαίο ὁ ἄρτος... ἁγιάζεται διὰ θεοῦ 
λόγου καὶ ἐ, Οὐ Ν γϑ85,ο», αἰδοῖ! 37(ρυ15ο.1; Μ.45.914}); ΓὨχοῸρΡΉ Ὀὰρ- 
τἰϑὴλ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐπανάγεσθαι ἀξίωμα, δι’ ἐ. δηλαδὴ καὶ τῆς 
σωτηρίου ἐπικλήσεως ἐπιφοιτῶντος τοῦ πνεύματος Τ70.Ὁ)..Β,}.8(Μ.ο6. 
9204}; 2. γεωάδίηρ ἐντεύξεις τῶν γραφῶν (]6ηλ.5,γ.7.7(ρ.37.4; Μ.ο. 
4608); Ευ5.}.6.2.1τ5.2(Μ.20.1720); 18.6,2.ο(525Α); 3. ἀιδεονγδε, 
ἐγεαΐϊ56, ἘΔ. ρ.6.ττι ίστ4α; Μ.21.852}0); 4. ἐἠαραείεγ, 56. οὗ αὶ Ῥϑύβοῃ, 
ΤὨΡΗπ.εἰγοη. Ρ.240(Μ.ο1οβ. δος) ; 5. οὐ 7 Του ΙΗ ΟΥ ΞἶιεἰΪ καρνΐνου.... 
ἡ πρώτη ἔ. πικρά τ Νγβ5,.υ.Μ105.(Μ.44.4280). 

ἐντεχνής, ἐκ τ δά, πεαΐῖ. 85 βαῦδε,, Οντ, }μἰη.7(68,2310). 
Ἐἐντεχνία, ἡ, «ἠτἰἰ, Ογτ.Ος.γ2)(3.τ6οᾺ). 
ἔντεχνος, αγίϊ5:12; τιδαΐ, 85 βι51, ; 1. εἰαδογαίοι,, ΟἸδτη. ῥραφά,3.τὸ 

(Ρ.266,1; Μ.8,6248); 2. 51} τὸ ἔ. τῆς δημιουργίας Π ον, Οἰφη,θ,το; 
Βα5.ε}.130(3.2300 ; Ν΄.32.5818). 

ἐντεχνῶς, ἐκ εἰν, Ταῖιογαί.24(0.36.18; Μ.6.8774}; Ονας, δῖδ.τ.58; 
ΟἸειη.5ί»ν.1.2(ρ0.14.0; Μ.8.7οοο). 

Ἐἐντιθασσεύομαι, δεεομῖς οὐ δὲ ναί φεμιΐδ, Ογτ. πο βαξελι (τ, 
1158). 

ἐντίναγμα, τό, τἠαξίηρ, Βοταρ.δμελ.20.2; ΟΥ ΝΖ. ,4715.1,2.25.18 
(Μ,37.8144). 

ἐντινάσσω, 1. ἐμγὶ ἀραϊηδί; ῬΆ55., δὲ σἰαγρημθά ἀραϊηεὶ ἐντινα- 
χϑθήσονταί σοι αἱ θύραι ἸΝἪ, ΕΡ τοί. 4ο(Μ.79.1 3040}; 2. ἀγίνε τὰ πρό- 
βατα...ἐ. εἰς τοὺς ἀλώπεκας Αῥος. ΕΉ.80.43:; 3. ῬΡα85., δέ ἐπγεδὲ ἱπίσ 
ξύλῳ ἐντιναγῆναι Τα5.8Ρ.Ελπι|5....4.1τ6.3(Μ.20.365Ὰ) Βυξ Ζαροῖ,3.τ(Μ. 
6.4484) τοααβ ἐμπαγῆναι. 

ἐντοίχιος, τὐτέδτη ἐμ ταὶς ἐ. πόλεμος ΤΥ 5.»πενεῖν..2(1ο. 7624). 
ἔντοκος, ὑσαγίηρ ἱπίεγεσί, Αϑῖ. Ασα λον. 4(Μ.40.2200}; ΟΥΟΝΥ 85. 

5 7.(Μ.46.4360}; ἐδ.(4520). 
ἐντολεύς, ὁ, 1. γέῤγεοοοηίαϊίους, ἀείεραίε, αἰΐογμεν, Ἐπ5. Ποχ.ρ. 

ΟΟΒαΙο, δε, 4(44(0 2.1.2 Ρ.ττ3.1ς; Η.2.420Α); μηδεὶς ἐπίσκοπος...ἐ, 
δέκης.«,γινέσθω ΑἰΉΘΟΠοϊαβῖ, οἰΐ,τ,2(ρ.6); 0.1). αγαὶ! τιτ. τό( 1.05. 
1053); 2. ὁμ6 τοῦ ρίσες εοηημαμάς, οἵ σά τὸν ἐ. τοῦ νόμου κύριον 
Τ. Αςον 2.6. 

ἐντολή, ἡ, 1. ἐη)ειποίοη, οοηαηά, οονρμαπάμιεη; ἀἸνῖηδ; ἃ. ἐπ 
ῬΈΏ.» Ε5Ρ. οὗ Τηοταὶ ρῥγθοθρίβ ἐὰν.. «πορευώμεθα ἐν ταῖς ἐ. αὐτοῦ 
Ῥοϊγεο.εῤ.2.2; Οτιῤγίης,3.τ.τοίρ.233.10; Μ.ττ.2028)}; Μοίῃ.γεΣ. 1.20 
(Ρ.26ο.1; Μ.41.11278); (μγτνβ5.λο»».ὅο.6 ἐμ [0.(8,36ο0); Ὁ. αἱ ὕτεα- 
[ἸΟῺ τὴν πρὸ τῆς ἐ. ἡμῶν ἐν τῷ πρωτοπλάστῳ διαγωγὴν πρὸ σώματος 
ΜεΙΠ.γ65.1.57(0.317.18; Μ,41.11520); ἡμεῖς οἱ ἐξ οὐκ ὄντων κατ᾽ ἐντολὴν 
ὑπάρχοντες ΤΑ ταὶ. Τ γῖη.2.23(ΝΠ.28.1102.}; φῶς μὲν ἦν καὶ καὶ τῷ 
πρωτογόνῳ δοθεῖσα πρωτόγονος ἐ., ἐπειδὴ λύχνος ἐ. νόμου καὶ φῶς 
(Ρ5.117:105) ΟΥ.ΝᾺΖ.0γ.40.6(Μ.36.3640); ορρΡ. φεπεζαίϊου. οἵ ϑοῦ 
ὑποστάσει γεννᾷ [30, ΕΔΙΠΕΙ] καὶ ἐ, κτίζει. ἡ γὰρ ἐ., σύνδρομον ἔχουσα 



᾽ ᾿ 

ἐντολικάριος 

τὴν δύναμιν, παρίστησιν ὃ βούλεται ὁ ἐντειλάμενος" ὑποστάσει δὲ 

γεννῶν, οὐκ ἀνέχεται ἐντολήν, ἵνα μηδὲν μέσον ἦ τοῦ γεννῶντος πατρὸς 
καὶ τοῦ γεννωμένου υἱοῦ ΤΑ. 4ταϊ. Τνίη.χ (τ τ210) ; ἐδ.1.6(1125Ὰ} οἱξ. 

5. δημιουργικῶς ; δος, Μαοεδοῃίδτιβϑ ὁ ἐνυπόστατος λόγος ἐστὶν ὁ τὸν 

οὐρανὸν στερεώσας ἢ ὁ προφορικός ; [Μαοεάοῃτιι8}: τὸν προφορικὸν 

λέγω, τὴν ἐ, αὐτοῦ [Ὀ5.148: 5] εἶπε δὲ καὶ ἐνετείλατο τῷ υἱῷ, ἐνυποστάτῳ 
λόγῳ- ὁ δὲ τὴν ἐ, λαβὼν υἱὸς ἔκτισεν 1δ.3.23(1240Α) ; δ. ρίνεη το Αἄδτη, 
Ἐπ5.1.6.1.2.18(Μ.2ο.ὅτ ; μὴ διὰ φωνῆς αἰσθητικῆς δέδωκε τῷ δὰμ 
τὴν ἐ. ὁ θεός, ἀλλ᾽ ὥστε ἐντυπῶσαι μὲν αὐτῷ κατὰ τὴν οἰκείαν ἐνέρ- 
γειαν τήν τε γνῶσιν τοῦ νόμου καὶ τὴν ἀκοήν Τοῦ, σοη.2:(}1.33. 
15610); νόμῳ τῷ τῆς ἐ, μόνῳ κρατούμενον ἴ5ο. Αἀδῃη] ΟὙΟΝΑΖ.07.14.25 

(Μ.325.8024); Ποπ!.ΟἸονι.τό.6; τὸ δοῦναι τὴν ἐ. μείζονος κηδεμονίας 

ἐστὶν ἢ τὸ μὴ δοῦναι (ῃτγϑα. δίαρ.τι π(1.1664) ; 6], νΖ.ἢ..6.2,24.5(}}.8ς. 
132008Β); Ῥτος..6.η.3:1(}1.87.197..,8); τεῦ, Ἀομλ.7:12 δοθείσης γὰρ 
τῆς ἐ. ἔσχε λαβὴν διὰ τῆς ἐ. ὁ διάβολος κατεργάσασθαι ἐν ἐμοὶ τὴν 
ἐπιθυμίαν Μετῃ.γες5...2(ρ.531.7; Μ.41τ.ττ648)}; νόμον τὸν Μωσαϊκὸν 

καλεῖ, ἐ, δὲ τὴν τῷ Ἀδὰμ δεδομένην ΤΙ. οη1.1::τ2(3.73) ὈπῚ ν. 
νόμος; οἱ γὰρ ῥαθυμίᾳ συζῶντες..«τοῦ θεοῦ...κατηγοροῦσιν, ὡς τεθει- 

κότος τὴν ἐ. ... εἰ. «προορῶν τὴν παράβασιν, τέθεικε τὴν ἐ., αὐτὸς τῆς 

παραβάσεως αἴτιος"...διά τοι τοῦτο τέθεικε τὴν ἐ, ὁ θεός, ἵνα καὶ τὴν 

οἰκείαν φύσιν ἐπιγινώσκῃ, καὶ τὸν νομοθέτην δειμαένῃ 10.(1.ς,); ἃ. ρσίνεη 

το Μοβοβ, Τυβι.ἀΐαϊ.02.2(Μ.6.696Ὰ); αὲ ἐ. κατὰ νόμον ΟΡ. ζαἷ πρὸ 

τοῦ νόμου (ΙἹαπι. 5 ν.7.2(ρ.8.20; Μ.9.4138); τὰς ἐ. [ἃς] ἔδωκεν τάς τε 
προτέρας τάς τε δευτέρας ἐκ μιᾶς ἀρυτόμενος πηγῆς ὁ κύριος, οὔτε τοὺς 
πρὸ τοῦ νόμου ἀνόμους εἶναι ὑπεριδὼν οὔτ᾽ αὖ τοὺς μὴ ἐπαΐοντας τῆς 
βαρβάρου φιλοσοφίας ἀφηνιάσαι συγχωρήσας τ.(ρ.9.1τ; 4130}; ὕγτ, 
70.ο(4.71408}}; οἵ ολε οὗ ἀεοδίορτι τὴν ἐν τῷ νόμῳ κειμένην ἐ, (Ὦτν5. 
ἤοηι 211 ἴῃ ἘΡ,ι(τιτπβε); εχορ. ἘΡἢ.6:2 οὐ τῇ τάξει εἶπεν αὐτὴν 
πρώτην, ἀλλὰ τῇ ἐπαγγελίᾳ 1.(1 594); εἰσὶν ἄλλαι πρὸ ταύτης ἐ., ἀλλ᾽ 
ἐκείναις οὐ συνέζευξεν ἐπαγγελίαν ὃ νομοθέτης. ... ἔδειξεν ὅ...ἀπό- 

στολος, ὡς τὰ περιττὰ τοῦ νόμου μετὰ τὴν τοῦ νομοθέτου παρουσίαν 

ἐπαύσατο, τὰ δέ γε φυσικῶς προηγορευμένα καὶ μετὰ τὴν καινὴν 

διαθήκην κρατεῖ Ὑπαᾶτ,ΕΡἢ.6:2(3.436); 6. ἴθ Ῥοῖὰῃ ΟἹ δπὰ ΝΊΤ,. 
ΟἸετι. εἰν. 5.1(ρ.427.25; Ν΄.9.120); ἢ. οὗ Ἑαίμεσ ἴο (μτῖβῖ, ἐχερ. 10, 
12:50 ὥσπερ γὰρ τοὺς ἐ. δεχομένους ἀδύνατον ἄλλο τι ποιεῖν ἢ λέγειν, 

ἢ ὅσα οἱ πέμψαντες βούλονται, ἕως ἂν ἐ. πληρῶσι.. οὕτως οὐδὲ ἐμὲ ἄλλο 
τι πρᾶξαι ἢ εἰπεῖν δυνατόν, ἀλλ᾽ ἢ ἅπερ ὁ πατὴρ βούλεται (ὮτγΞ. ἤον. 
ὅρ.2 ἴῃ 70.(8,411ΑᾺ}; αὐτὸς γὰρ ὧν ὅ.. «λόγος τοῦ θεοῦ. . «ἀναγκαίως 

διερμηνεύει τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὸ ὡς ἐν θελήσει δοκοῦν τῷ ἰδίῳ γεννήτορι 

ἐξάγων εἰς φῶς ὡς ἐντολῆς δύναμιν εἰληφέναι φησίν"... οὐδὲν... εἰς τὸν 

τῆς οὐσίας λόγον, ἤτοι τῆς ἀξίας ὑπομενεῖ τὸ βλάβος ὅ μονογενής, κἂν 

ἐ. εἰληφέναι λέγεται παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ πατρός ΟΥΥ. σιο(4.1181,0); 
Ἔχορ. 70.12:40-50,14:31 τὴν λεγομένην ἐν μὴ λόγον προστατικὸν διὰ 

τῶν φωνητικῶν ὀργάνων ἐξαγγελλόμενον ἐκδεχώμεθα περὶ τῶν ποιη- 

τέων τῷ υἱῷ ὡς ὑπηκόῳ νομοθετοῦντα, ἀλλὰ θεοπρεπῶς νοῶμεν 

θελήματος διάδοσιν Βα5.ϑ}ῖγ.2ο(3.17Ε; Μ.32.1048); ὅ. οἱἨἁ Ὀμτῖβέ 

κεκοσμημένοι ἐν ταῖς ἐ, ̓ Ιησοῦ Χριστοῦ Τρτι. ἘΡ᾿.0.2; ἔχουσι τὰς ἐ. ... 

τοῦ.. Χριστοῦ ἐν ταῖς καρδίαις κεχαραγμένας ΑΠϑε ὡροῖ.τ5.3(ρ.11τ1. 
Χ); (Ἱδια.ῥασά.τ.3(ρ.95.22; Μ.8.2608) ; 1δ.1.13(0.151.27; 3764); προσ- 

έχωμεν...ταῖς ἐ. ταύταις, ἵνα 'τέκνα φωτὸς᾽ εὑρεθῶμεν πράσσοντες 

αὐτάς (οπεί. 4ρῤ.1.2.4; κατ᾽ ἐντολὴν Χριστοῦ ζῶν 1Ὁ.2.46.2; οἵ τὴς 

ςουπςοῖς τῶν ἐ. αἱ μέν εἰσιν ἐπιτεταγμέναι, αἱ δὲ οὐκ ἐπιτεταγμέναι 

ἀλλ᾽ αὐτεξούσιοι καὶ τῇ προαιρέσει ἐπιτετραμμέναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ. αἱ 

μὲν γὰρ αὐτῶν ὧν οὐκ ἔστιν ἄνευ σωθῆναι, αὗταί εἰσιν αἷ προσ- 

τεταγμέναι" αἱ δὲ μείζονες τῶν προστεταγμένων, ἂς κἂν μὴ πονήσωμεν 

σωζόμεθα, οὐκ εἰσὶν ἐπίταγμα τοῦ θεοῦ Οτ. ον η ἴῃ τον. 7:50 Τρ 

9. Ῥ.508) ; ΟΡΡ. νόμος : ἐν τῇ χάριτί εἰσιν τοῦ σωτῆρος αἱ ἐ.---οὐ νόμοι 

----ἀλλὰ τῇ προαιρέσει καταλιμπανόμεναι ϑονετ. ΤΊη:. τ :8-ο(ρ.336.14); 

εχερ. 70.13:34 πῶς δὲ αὐτὴν [56. τὴν ἐ.] λέγει καινὴν καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ 

[3ς. διαθήκῃ] κειμένην ; αὐτὸς αὐτὴν ἐποίησε καινὴν τῷ τρόπῳ" ἐπήγαγε 

γοῦν, καθῶς ἠγάπησα ὑμᾶς (Βγγϑ5.ἠο᾽.72.3 1 70.(8.4274}; Ογτ..7ο. 

ο(4.7514}; καινόν ἐστι τὸ εἶδος τῆς ἐ. ταύτης καὶ ὑπὲρ νόμον τὸ ἀγαπᾷν 

τὸν πλησίον ὑπὲρ ἑαυτόν. οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγαπᾷν ἐκείνους οὖς χρεωστεῖτε, 

ἀλλ᾽ οἷς οὐκ ἀφείλετε' καὶ γὰρ κἀγὼ ὑπὲρ ὑμῶν ἀποθνήσκω, οἷς οὐδὲν 

ἐποφείλω Αταιποπ. 70.13:34(Ν.85.14854); ας οἵ. φνομέαρι 'καγτϊας 

πιρηφιαηι σαί πο ἡπαηάαίμη καγταις αἰϊφμαμάο νεἰεγαδοῖί, ἤος.. 

να αΟΉΡΟΥ πουμηη 6556 ῥγομμηϊαὶ, ΟΥ.λοιη.9.4 ἴηι Νιρη(Ρ.59.18; Με: 

12.620}; οἵ (τί 5 ῥρχογηῖβε ἴο αρῦβ:1685 τὴν δεσποτικὴν ἐ. πληροῦντες 

τὴν λέγουσαν" "ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων κτλ.᾿ 

Τμᾶς. Εσοολι.31: τ2(ζιοΔο); 2. αἶνι5, (σης. 4ΡΡ.8.43 {πὰ (Μ.τ,τοθ 0); 

χεῖρας..«κέκτησο...εἰς ἐς, καὶ εὐποιΐας Ομ γυϑ.ἤοη!.11.5 τη Ῥ Δ (τ. 

2818); (811.0.Ε».(ρ.20); ἔλαβες..«ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου ἐντολήν; 

Τεοπί. Ν.υ.. 70. ΕἸδθηι. 22(Ρ.41.5). 
ἐντολικάριος, ὁ, »ιαηδαίονν, ἀφίεραίε, ΟΕΡῈ (431)αεί.(4( 0 τ.1.3 

Ρ.35 ποῖ.; Η.1.16128); ΤὨΡΒη εἶγομ.Ρ.236(Μ.1οϑ. 5038). 

ἐντολικός, 0} οἵ ὅογΥ α εοπηηαμᾶ; τπιραῖ. 85 500 8ῖ,, (θά. Αγν.8ς, 

483 ἐντροπή 

92; ὈΕΡΙΟΥοηι. ῤ.(40 0 τ.1.3 Ρ.37.15; Β. 1 15610); Τῃάΐ.6ρ.τγο(4. 

1354). 
Ἐξντολμος, δοϊά εἰς τὸ..«ἔργον ἔντολμοι ἘΡΙΡΒ ἤαον.58.3(Ν,41. 

ΙΟΙ3Α ; εὔτολμοι Ρ.350.25). 
Ξἐντολοποιέω, κοεῤ (6 τοηηπαπάηιεηίς, Ὑπάτι δια οῤῥ.2.τ22(}}, 

90.1400}}}. 
ἐντομή, ἡ, φγοουο, ποίεἶι, ΓἸοια, ῥαεά.5.ο(Ρ.20 5.23; Μ.8,4020). 

ἐντομίς, ἡ, ἐμὲ, σαδῖι; ταῖ, Ῥάρδπ τἰῖεβ. οἵ τηουγηΐηρ, Οἤγνβ. ἤν. 
ἵμ 76γ.τότ5(}}.64.012Ὰ); ΟΥτ.15.2.3(2.240}). 

ἔντονος, υἱρογοῖις, ἐαρογ; Ὡδαΐ, 45. ϑι08ῖ., Οντ.}5.27:2(Μ.60. 

8520). 
ἐντορεύω, ἐηργαυε, Ταε5.Ν 47.41α].47(Μ.38.017). 

ἐντορνεύ-ω, ἑμγη ὃν ἰδε ἰαἰξε; Ῥδ55.» Οντ. 5.4.2(2.588.}; πιεῖ., 

ὁἰαῤε, ῥνοάμεσ ἐκ τῆς περιττῆς..--«φροντίδος ὅτι καὶ λύπας "-“οὐυσιν 

ὑποταράττοντες τὸ ἡγεμονικόν ΝΙ], Εμῖορ.40(Μ.70.11338}; τὸ τῆς 

ἀληθείας ἐντετόρνευται κάλλος ΟΥΥ.15.5.5(6728). 

ἐντοσϑίδιον, τό, 17:5146, ἱπην βαγὲ; ΟΡΌ. ἡ δορά, ΟΥΝ γ855..(ροϊ τό 

(Ν1.45.11534}.ὕ 
ἐντρεπτικός, ὲ ἰο ῥμὶ ἰ6 5Παμιδ, 5 αἸΠἸΉΡ ; 650. οἵ ἡνοτᾶβ, Ὁ τυ. 

μοι. 4.5.2 ἴῃ 0.(8.2648); 1Ὁ.72.1(423Ε); σφόδρα ταῦτα ἐ. πρὸς τὸ 

ποιεῖν αὐτό ἰᾶ.βοηι.6.1 ἐπ τ Τ[655.(11.466}); Ογτ Με. 53(3.444}0}; 

οοιηρ., ΟΠσγς. ἤονι.14.1 ἐπ ἘΡν(ατιτο50); 14. ποι. 14.2 τη. Γ τ, 

209Ὰ). 
ἐντρεπτικῶς, 50 ἂς ἰ0 ῥ[! Ιο 5΄αηιο, γοῤργοασἠ ξεῖν, ΟΥ. ποηι.3.2 ἴῃ 

7εγι(ρ.2ι ποῖ); Ομχγϑι λον. δ4.1 ἠπ 70.(8.49904)}; ὙΠαΤ, Εφθοὶ,, 36:32 

(2.092); οὐπιρ., {ἘΒαϑ5.δαῤὶ.τ.1.2(2.625Ε; Ν.31.15178)}; ΟἾτνυβ. πον. 

18.6 ἐπ {Π|.(7.2420}; (οϑαι.[πα.190Ρ.2(Μ.88.1338).Ψ 
ἐντρέπεω, τηξά. απᾷ Ῥά58.; 1. γευεγεμεε τὸν κύριον ᾿᾽Ϊησοῦν... 

ἐντραπῶμεν χτΟϊον.:ι.6; τὴν δὲ Ἀχαμὼθ ἐντραπεῖσαν αὐτόν 50. τὸν 

θεόν} Ιτοπιΐαεγ.1.4.5(}}.7.488); οἷετρν, β}. ΘΙ Ψ»Ή.8.1) ιά. Τγαὶ. 

.1,2: Ο]επα. ἐν, 4.τη(0.295.27; Μ.8,1316Ὰ); πιεῖ, “οόμενός τε αὐτὸν ἴΞς. 

τὸν Χριστόν] μετὰ αἰδοῦς ὁ τῶν λουτρῶν πάροχος ᾿Ιορδάνης (ὐῃϑῖ.ΟΥ, 
5.ουατίρ.τ69.1 ; ΝΙ.2ο.12658); 2. {εεἰ γεσρεεὶ οὐ γεραγώ ὕογ, ὈΠτν 5.Π|0ηῚ, 
45.4 ἴῃ 4:.(0.3440; 3. 766] ἐ΄ανιε, δὲ αϑλαμιθά;, 8Ὁ5., ἸρῃΜαρΉ. 

12.1; Ὀστ. 5.17 :460}1.69.8208}); Ρτος.6.15.16:7(Μ.87.21134); ς, ἀαῖ, 

ἐντραπῆναι τοῖς ἁμαρτήμασι Ἰᾷ (σδη.4: 2(2730}; 6. ἐπί, 70.Μοβοῇ. »γαὶ, 
τϑ(}1.87.29810}; 4. 5λοῖυ τιοάεείν, Ομγνβιἤονι. 26. 5 ἴῃ τον (το. 
2348); 5. ρ685., δὲ ἐμγηφα αδόομί; ταδὶ, οἴ οπ6 ψογβῖεα, Μειῃ. ». 7οῦ 25 

(Ρ.510.6); οὐ Σαδδουκαῖοι... ἐνετράπησαν παρὰ τοῦ σωτῆρος ΑΠ.ἐῤ. 
Α(ερ.} 18. 9(Μ.25.5684}; 6. δο ἐηιβμεηοεά οὐ ρεγϑιαάεά, Μείῃ σγνεροαι 
(ρ.134.14; Μ.18.2000). 

Ἐἐντρεχεστέρως, ν΄ ἐντρεχής. 
ἐντρεχής, 1. φιΐεῖ τομεά, γεαάγ οὐ τεῖμά; σοταρ. ἐντρεχέστερος 

οὐ ποιεῖν γενόμενος ΠΊΟΉ.ΑἹ. {ν.(Ρ.τ64.1) ν.1. ἐντρεχεστέρως 8.1, εοηΐ. 

εἰ Το. 5Σαεγ.2(Μ.86.2 0070); 2. γεαΐγ, τοϊϊϊηρ ἐ. πρὸς τὴν τοῦ διαβόλου 

ὑπουργίαν Μ.5εν.τ(ρ.170.7); 3. πέριδθ, οιοΐξι, ΝῊ ἐχεγο 64{Μ.70. 

7910); πραξ, 85 βυββί. τὴν τοῦ ἀετοῦ [50. μορφήν]...τὸ πρὸς τὴν 
τροφὴν ὀξὺ καὶ...ἐ, Του το Ὺτ15.8(}},3.3374). 

ἐντρεχῶς, 1. ἐπε ρεμίίν, Οτν εἰς.τισοίριιοτ. 31; Μ.11.7530); 

2. «ἰ]}μὶϊν, 1518. 6 1.6 }}.2.213(}.18.6564). 
ἐντριβής, 1. οὗ ῬεΙβοηβ, τ᾿ σα, ργαειςοὰ ἐπ; σοτὴρ., ΟἸετη, έν, 

6.1γ(ρ.514.28; Μ.9.3034); παι. 85. δι θβί. τὸ ἐν λόγοις....ἐ. Ογτ.1-. 

3.4(2.4184}; 2. ἐεἰαὐἰἸδΠ σά, ξαντϊίαν; ΟἹ ἃ ουδίοϊῃ, 14, ,ἀ40γ.8(1.2 550); 

ἸᾷΟς. 4(3.Ἰ0Ὲ}; ἰᾶ. δας. τΊ(3.5320); οὗ ἃ ψοτᾷ οσ ρᾷγβϑβε, 14. ἀρυὶ, 

ογίοη!. (ρ.37.το; 6,.1630); ἰά.1.,..24:36(Μ.72.9450). ὶ 

ἐντρίβω, 1. ἀςῖ,, γέῤγουε, δς. ρηιαβοον.3.27(0.118.5); 2. τη6ᾷ,, 

εονϑ Ἰμῖο εοπίαεὶ τοῖν ο. στ. Ρεῖβ., ΕΡΙΡἢ λαον.42.1(0.102.23; Μ.41, 

Ἰο40); 3. ραᾶ85., δὲ εομαμεγε, ΟΥΝ γβ5... Μ105.(Μ.44.32 50). 

Ἐξντριπτέον, 916 μμιδὶ σηισαῦ, ΟἸἹουλ ρασά.3.1τ(ρ.272.1; Μ.δ. 

640 ΛΑ). 
ὈΠΡΗΕΝ 1, 9} ἐΐγες εἰγαπάς, ταεϊ. βαβαὶ τῆς ἐ. ἀγαπῆς [1.6. οὗ 

Μααν, Ματίμα, 1ιΑσατὰβ ἴου ὉΠ τΙΒΕ] τὸ ἀρραγὲς σπαρτίον ἘἘυ5ῖ, ΠΣ. 

τδ(ρ.4ο.6); οἵ [αἰη, Πορβ, ἰονε, ϑορΒχ, Η ἐριγη.(Μ.87.31 400); 

2. ἐμνεείοϊά ἔ. ἐπιξενωθεὶς τῷ πατριάρχῃ (τεῖ. σεη.18:2) ξ6ε5.Να2. 

ἀϊα!.51τ(Μ.38.896). 
Ἐἐντρίχινος, "παΐε ὁ} παΐνγ ἐ. στιχάριον Ἐστεροητ ον. οι Μ.86. 

728). 
ὶ ἘΑΒΡΟΝῚ ἡ, ἱγοηδι την ΟΝ υ85.σηίηιὶ γ65.(Ν1.46.1370). 

Ἀἐντρόμως, ἱγερεδίηρῖν, τοτ ἱγοεδίηρ, Τ μάοιϊ. ἀπολο. ΒΜ εἰ 

δν»,.8(}1.77.τάοτα); ἐΜείῃ, ρα. 5(Ν.18,3938). 

ἐντροπαλίζομαι, ἐμνη γοιη, Νόπη. ραν. 70.1:38(}}.43.1 σον); τηδέ. 

ἀπὸ τῆς πίστεως εἰς ἀκολασίαν. ..ἐ. Με}. νη. 6.4(ρ.68,14; Μ.1τ8. 

1170). 
ΠΡ ὐξὰ ἡ, 1. γεβρεεῖ, γευθγόμα πᾶσαν ἐ. αὐτῷ [3. τῷ ἐπισκόπῳ] 

ἀπονέμειν Ἰρυδίαρη.3.τ: Ττϑηνεῤ. γέει.αΡ.Ἐλπ5.}.6.5.24.1](Μ4.20. 

5084); (Ἰετη.:!ν.7.7(0.27.10; Μ.9.4490);2. Ῥιιέηρο ἐ"απιε, γεργοατῆ; 
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ς, βεηϊξ,, 2.1. 14{ρ.38.1; Μ.8.7570); 18.3.12(0.227.4; 11808} ; 6. 86]. 
εἰς...ἐς ἡμετέραν Β45.7μ4.3(32.215Ὲ; Μ.3τ.6 570}; 405., ΟἸαπῃ. ἐγ. 4.τό 
(Ρ.293.7; 12088); (μτγϑ.λομι.96, 5 τη τον (το.2350); Το. ΜΟΒΟΙ. ῥγαί. 
τιϑί}}.87.2981}). 

Ἐξντροπίας, οἶνος ἐὙη66] (1.6. 5017) τυΐδ, ΕΟ. ΑἸ, γ τ 1...22:42 
(0.240.ς; Μ.το,15928)}. 

Ἐξντροπικῶς, ν. ἐπιστρεπτικῶς. 
Ἐξντρόχιος, ὁ, νοχ ΠΙἢ 1, επί ΟΡ ογ.2(Μ.08.252})}, ρει. ΙῸΓ 

Κἐντρύόχιον», ἢ ἄγαρ. “ 
ἐντρύφημα, τό, 1. εἰοίεε ἔπη ἀπαρχὰς... προσφέρειν ἐντρυφημάτων 

Τ. 7}άν2τ.5; 2. ἀοϊρμὶ, ἐτηρ ἴο ἰαΐα ῥἰσαδηγε τ ἡ..«δημιουργηθεῖσα 
κτίσις, τὸ κοινὸν ἐ, ατ Ν82.0γ.τ6. (1.35.9408); ταῦτά σοι τῆς ἐνταῦθα 
πανδαισίας [1.6. ΘΙ ΟΠ Υ]51} τὰ ἐ, Τγτι ον. ἀϊν.τοί(η5,371Ὲ}; ἤδποο, οὗ 
ΡΕΊβοῃ8, 7ον, ῥγἹάο οὗτοι. «τὸ ἐμὸν ἀγαθὸν ἐ. τ, ΝΑ2.ογ.6,3(7240). 

ἐντρύχομαι, τρηδί6 αἰϑᾶν, ΟγΥ Ν αὐ 18(3.4070) οἰ. 8. ἐναφίημι. 
["]ἐντύβιον, τό, -- ἔντυβον, φαΐτε, (οβτα. Τα. ἰοῥ.τα.4(Μ,88.460). 
ἐντυγχάν-ω, Α. ερηθοῦξε; 1. τὰ Οοᾷ θεῷ. -«ἐντενξόμεθα, νῦν μὲν 

ὀλίγα, μικρὸν δὲ ὕστερον ἴσως τελεώτερον ἐν... Χριστῷ Οτ.Ν42.ο».27. 
τοίῃ.20.0; Μ. 56.254}; 2. ἐπίεγεεάς, τεαΐε ἀῤῥέαὶ; ἃ. 405., ἴο τὰθῃ, 
ἘρΡΙΡ᾿ λακεῖν. 68.5(}.145.18; Μ.42.1028); ἴο ἀοἄ βοῶσιν αὐ ψυχαὶ τῶν 
τετελευτηκότων καὶ “«τουσιν βοός. π.0.τὸ; οὗ (Βτῖβὶ (οστῃ. 8:34) τὸ 
“εἰν μὴ ἐλαττώσεως ἀλλ᾽ ἀγάπης φαίνεται μόνης ὄν (Ὠχγε,ἠοη.16.3 
ἴῃ Κονμ(0.5070); {Βγνβ με. 6(8,2240); οἵ Ἡ, μος (Βοιῃ.8:2}) 
ὑπερεντυγχάνει καὶ “-εἰ τὸ πνεῦμα, ἡμεῖς δὲ προσευχόμεθα Οτ,.0;7.14.5 
(Ρ.332.24; Μ.1τ.4644}); Ὁ. ς, ἀδὲ,, ἐρμεεγεεάο τὐτί,, αρῥέαϊ ἰο, Μ.Ροῖγε. 
17.2; Ῥεῖ, Α4».3(}1.26,8210); ἸῺ Ῥτύαγνοσ το σοά, Ηεγη.παμά.το.3.2; 
ΟἸενη. ῥᾳρά. τ δ(ρ.ττ8.1ῷ; Μ.8.2 050); τοῦ Ἀβελ...τὸ αἷμα “νον τῷ θεῷ 
δ ἢ.γ65.2.3(0.335.2; Μ.18,301Ὰ); τὴν ψυχὴν τὴν “πουσαν τῷ θεῷ καὶ 
στενάζουσαν (ἢτνϑ. Ἔχ. Ξ.4(5.08) ; 6. Ο. περί, ὑπέρ ἱμ!ογεραάο ζῸΥ ΟΥ 
οἡ δόμα οὗ ἐ. περὶ τῶν ἔν τινι παραπτώματι ὑπαρχόντων χζίφμι,56.1; 
τὰς χήρας --οὐσας.. «περὶ πάντων Ῥοῖΐγς,ερ.4.3: οἱ γί ὃς καὶ “ει 
ὑπὲρ ἡμῶν ΤΑΤΠ. 5675}. μ4.3(0.5; Μι26.τ2650); τεῦ, Ἠς}.7:25 τὸ... 
πεῖν οὐχ, ὡς ἡ τῶν πολλῶν. συνήθεια, τὸ ζητεῖν ἐκδίκησιν ἔχες..«ἀλλὰ 
τὸ πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν τῷ λόγῳ τῆς μεσιτείας" ὡς καὶ τὸ πνεῦμα ὑπὲρ 
ἡμῶν «τειν λέγεται (τ. ΝΑ2.ογ.530.τ4{(ρ τ3ο,1ὸ ; Ν].26.1210}); ο. ἄδλξ. ὁ 
πένης ..«ἐπιχορηγούμενος ὑπὸ τοῦ πλουσίαν “«-εἰ αὐτῷ Ἠρουχη.Ξ»1.2.6, 
ἅ. ο. κατά, ῥἰεαά ἀραϊηςξί τότε ἡ γῆ ἐνέτυχεν κατὰ τῶν ἀνόμων Αῥοε. 
Εη.7.6; μὴ ἄρᾳ...ἐντύχωσιν καθ᾽ ἡμῶν ὡς τυραννούντων Τ᾿ [οὗ 1] 
(ρ.114.4); οὐ κατ᾽ αὐτῶν ἐνέτυχε τῷ θεῷ Βδ5.»μ07.τΏ.3[2.5658.; Μ,32. 
13328): δῖ Ἰά λοριτο. 3(2.85Ε ; Μ.31.3608) τεδ 5 κατενέτυχε; τηρά, 
μὴ θλίβε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον...«μήποτε ἐντεύξηται [κατὰ σοῦ] τῷ θεῷ 
Ἠεττη πα ἄ.10.2.5; 6. ΡΕ58.γ δὲ ἀρῥβεαϊφά 10, οἵ ξταρδχου, Ἐπ8.}.6. 
4.1τ2(Μ.20.3334}; 19.7.30.1Ἱο0(7204Ὰ); 3. ρῥεαὶ ἰο, εαϊΐ ἰσ τοῖϊηρδς; 
ς, ἀαἴ., (Βτνβιλορι. 6.6 τ Κορι.(0.4708). ᾿ 

Β. γοαί, ῥέγμδε ἃ. ἰοϊξετ οσ θοοΐ, ο. ἀδῖ. ταὶ, Τυβῖ. ταροΐ.26.8(}}.6. 
3698); ἘΤαῖογωὶ.20(Ρ.30.5; Μι6, 8684); ΟἸδΙη. ἐν. 7.τδ(ρ.60.7; Μ.0. 
5364}; 805.; ΑΥϊβί,ῥοί,χξ(ρ.1το.24); Πίοη. Α].8ρ.Ἐπ|5.}.6...7.1(Μ.20. 
6488); ΑἸΠ. σεν. 32(0.28.20 ; Μ.25.4768); ἐκεῖσε...ἐντευξόμεθα ταῖς 
ἐπιστολαῖς ϑγηδδιοῤ, 5(Μ.66.13814}; ΡΙΟΡΙ. οί. 85 βι ιθ8ῖ., γεαίδρ, 
ἩΙΡΡ.ἦαόγ.τ Ῥγοοτη.(0.3.22; Μ.χ6.30214); Ἐπι5.}.6.2.5.6{Μ.20.140Ὰ}; 
ΟτιΝ γ55.:.,}7105.(}}.44.4240}}; 4150. Ῥίορ!. τηεᾶ., (]οπι. δε. 27(ρ.145.4; 
Μ.9.7120); Οτιρἰς.τ.42(ρ.03.6; Μ.11.7270}; Ογτ. 76 Ῥυόοστλ. (4. 50). 

Ἐἐντύμβευσις, ἡ, δηονηδηιθηΐ, φρριίγε, Απάττ.ο7.13(}.07. 
1τοδδΑ). ᾿ : 

ἔντυπος, 650. ἔ, ἀρχή, ΔΡΡΙΘΑ ἰο 1114] δ ἔου οὗ ἃ ῬΤΌΡΕΣ ΠΆΠῚ6 
ὥστε τριηκοσίης κεραίης λάχεν ἔ, ἀρχήν [380. Ἐ͵γα]Δ}} ὕγαε, δ1δ.5,42:; 
1Ὁ.12.148; 1Ὁ.14.227; τε ΕἸΓΠΘΥ ἽΠ1Ὲ18] ἐΐό βαρ ας ἐδ εἰρη οὗ ἴα 
ΠΌΠΟΙ 300᾽ ΟΥ̓ἘΠ6 οἰφηρο Ἰλ 1118] οὗ [Π6 ΠΗ ΡΟΥ 3οο᾽, 

ἐντυπ-όω, Α,. ἐφηργεδα, ΤΡ ΥΊΗΣ, φηργαυε; 1. εἰ αΠΡ; κι. οὗ ἃ ἀἴδ οὐ 
868] βασιλέως ἐντετυπωμένην εἰκόνα τοῦ δηναρίου τὸ χάραγμα σημαίνει 
Οτ βοβοίοίη 1.13: πο(Μ.17.3600}; 14..70.1τ0.7(2; Ρ.307.2; Μ.14.5370}; 
αἵτινές εἰσιν ἐντετυπωμέναι τῇ ἐπιστολῇ ταυτῇ ἑπτὰ σφραγῖσιν ΕΡ. 
Ολγ(Ρ.281.16); ΟτιΝαζ.ν.40.26(}1.526.32060); Ὁ. ἢρ., 4.7}αδά.5 
(0.274.17};} ΟὗἨ τηβκίηρ βρη οὗ οὐοββ οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς τῷ δακτύλῳ 
ἐγχαράττειν αὐτὸν δεῖ, ἀλλὰ πρότερον τῇ προαιρέσει μετὰ πολλῆς τῆς 
πίστεως. κἂν οὕτως ἐντυπώσῃς αὐτὸν τῇ ὄψει (ῃγγο. μη, 54.4 τη 
Μ (7. 5510); οἴ 14, δεἰ.28(12.7208); τῇ χειρὶ παιδεύετε σφραγίζειν τὸ 
μέτωπον" καὶ πρὶν ἢ δυνηθῆναι τῇ χειρὶ τοῦτο ποιεῖν, αὐτοὶ «-οὔτε 
αὐτοῖς τὸν σταυρόν 16, ἢ01.1.2.7 14. ΤΟΥ (το.ἸΟΒΒ); 2. δηργαὺε πλαξὶν 
“"ουμένου νόμου τ. ΝΖ. ἐαγ»".1.2.6.45.(}}.37.6464); το ΝΥ 85. ογ}.1άᾷ 
τη απ. (ΝΜ .44.1το0734); ἣν. πάντων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ἕως συντελείας 
ἐντετυπωμένων τῇ ἀξίᾳ βίβλῳ τοῦ θεοῦ τῷ οὐρανῷ Οτοοομηη.ἦῃ Οδη. 
ἈΡ.ῥ ϊϊος.23.2ο(ρ.2ο9.1ς; Μ,12.848); 3. πιϑξ,, ἐρεῤγοες τι, οὗ ᾿πιαρο 
οὗ ΒδΙμαῖ βιαιηρθα ὁ ϑὅοη τὴν μόρφωσιν δηλοῖ τοῦ θεοῦ, ἣν ἐνετύ- 
πωσεν τῷ σώμαζτι» ἐν τῷ παρθένῳ (Ἰοτη. Ἔχε. Τ μάοἱ.6ο(Ρ.127.3; Μ.ο. 
6888); τοῦτον ὃ πατὴρ ἐσφράγισεν ὃ θεὸς ὅλον αὐτῷ ἑαυτὸν ἐντυπώσας 
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Βαβ. δρῖνιτπί3.12Ὰ; Μι.32.02Ὰ}; οἵ αἰ 5 τηρτοςβοα οἱ ἄγϑί τηδη, ΒΙοά, 
σεη.2:7(ΜΠ.53.15670) οἷξ, 5. ἐντολή; τοῦ πρωτοκτίστου ἀνθρώπου...ἐν 
ᾧ τὴν εἰλικρινῆ αὐτοῦ ἀγάπην ἐνετύπωσεν ὁ θεός (ε].νχ.ἢ.6.2.17.2} 
(Μ.8ς.12724}; οὗ τεβυσγεοιοη θοάν τὴν... ἑκάστου μορφὴν...«ἐν ἑτέρῳ 
πνευματικῷ ἐντετυπωμένην ἀναστήσεσθαι σώματι Μεῖῃ.»65.3.3(0.301. 
3; Μ.χ8.3178); τὸ δὲ σῶμα, ἐν ᾧ ἦν τὸ εἶδος ἐντετυπωμένον δια- 
φθείρεσθαι τὉ.53.6(0.307.21 ; 3210); οῃ [86 πρηᾶ, ἐπαρίεαίε ἡ αὐτοαλή- 
θεια.. «ἀφ᾽ ἧς ἀληθείας οἱονεὶ εἰκόνες ἐκείνης ἐντετύπωνται τοῖς φρονοῦσι 
τὴν ἀλήθειαν Οτ, 7ο.6.6(3; Ρ.114.24; Μ.14.2124}); 1.5 εἰ. ἐπ 5 ἀρ, 
ῥλείος.2.3(Ρ.41.2; Μ.12.τοϑ44); Ια. ῥγέηε4.1.7(ρ.305.5; Ν.11.3568); 
τ βαῦμα, ῥαηννγ Β(ρ.22.10; Ν.το.1077); Μοίῃ. 5 »)η:}.1.4{(ρ.13.ς; 
Μ.18.45Ὰ); ΟΥΝ γεν Μ͵105.(1.44.3408); χαράγματα ἅπερ ὁ διάβολος 
ἐνετύπωσέ σου τῇ ψυχῇ ΟἾτυβ.ἤοημ.11.7 τῷ Μ|.(7.τ 580}; λύπης ἔχνος 
““ὥν τῇ ψυχῇ Μαχοον. ἀση.(Μ.90.8030); 4. ρίνό ἔογηι ἰ6, ἔογηι τὰ 
ὑποκείμενα πράγματα, ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν τὰ νοήματα “- οῦνται (]ΕΙη. εἰ7.8.8 
(ρ.94.12; Μ.0.5804); τοὺς πονηροὺς δαίμονας ἐν σχήμασι πλείοσιν 
«““ουμένους Ἐλλ8.}».6.4.2τ(171Ὰ.; ΜΙ.21.2070) ; 16.3.3(000 ; Μ.1688); τῶν 
ἰδιωμάτων ἃ περὶ αὐτὸν θεωρεῖται τὴν ἔννοιαν «τ-οὐμεθα Βα5, Ἐ᾿ 5.2.4 
(1. 2400); Μ.29.5170); 1δ.2.τοί2δοει; Μ.όοΣΟ); ἡ γὰρ ἔννοια οὐδὲν ἐδέξατο 
οὐδὲ ἐνετύπωσεν ἑαυτῇ" κἂν γὰρ ἀνατυπώσῃ εἰς φύσιν ἔρχεται ΟΠγγ3. 
Ποηι.5.3 τη Οοἱ,(1τ.362Ὰ}; ταῖς ἰδέαις καὶ τῷ ποικίλῳ τῶν εἰδῶν κάλλει 
χώραν διδοὺς ὥστε τῇ φθορᾷ καὶ τῇ γενέσει πολλάκις “-οὔσθαι Αδῃ. 
ἀϊαὶ. (8 .8ς. 9694}; 5. τρεῖ,, τηρᾶ., ἐγιῤγεσς ομδδοὶῇ οι, Ἀδτιος ἰοτ ον 
ἐντετύπωται δὲ ἀεὶ ἐν ταῖς τῶν δυνατῶν θύραις καὶ προέστηκεν αὐταῖς 
πλείω καιρὸν ἢ οἱ θυρωροί ἩΠΕΥΟΟΪΕ8 ΔΡ.Επ|5. ΠΊγοεῖ,33(6320 ; Μ.22, 
8444); 6. ρᾶ58.», ἢ ἐὐ  οΥ ἰο οἵδε τοῖς ᾿Ιακώβου φρονήμασι προ- 
κατειλημμένοι ἐνετυπώθησαν ἀβασανίστως Τιολί, ΗΠ ομορὶ. (Μ.86. 
Ι0Ο ΙΑ). 

Β. ἀρροϊηπὶ, Ἀεποα οὗ ἐντετυπωμένοι ῥγαθῥοσιϊα οὗ ἃ τισπμαϑίοιυ εἴ 
τις εὑρεθῇ εἰς τὸν κῆπον λαλῶν μετά τινος...ἐκτὸς τῶν ἐργαζομένων ἢ 
τῶν ἐντετυπωμένων, γενέσθω ἀπευλογίας 1Β 45. ῥο6),.π0}.47(4. 5200 ; 
Μ.31.13120); τδ. Ξο( 204 ; Μ.1212.4). 

ἐντύπωμα, τό, ἐπίαρ[ο ὁ τῶν ἐν ταῖς σφραγῖσιν ἐ. τορευτικός [ἼἸεγλ. 
οἰγιτι(ρ.17.10; Μ.8.7174}} Ῥτοῦ, 1.1, ἔου ἐκτύπωμα, ΜοΙῃ, ἐγηηρ.1.4 
(ρ.13.8; Μ.18.454). 

Ἐξντυφος, ῥγομά, αγγογαμὶ, Ταϊιογαὶ, ,(0.3.το; Μ.6.8124}); Α5ε Αππ. 
ἤον.(δῖ.40.257}). 

ἐντύφω, ρμ458,, ὁριομίάεν, ΘΙ. σγνιρ.3.το(ρ.38.1}; Μ.18.760); 14, 
γέ5.2.23(0.3278,3; Μ.18.2884); Ο(Πχγϑβ.λον". 10,2 ἴῃ Ἐρκ.(1τ.78}). 

ἐντυχία, ἡ, 1. ρῥεϊϊ οι, ὠῤῥεαὶ; ἴο σοά, Επ5..Ὁς.2::χ(Μ.23.2320); 
Α1 ΡΜ αγεεί.τ4(}1.2).250); ἡ τοῦ σωτῆρος..«.οἰκονομία ἐ, ὑπὲρ 
ἡμῶν ὑπάρχει Ν1 Φρ.1.ττ4(Μ.}9.1320); 2. ἀεοιδαίίονῃ οὐ τἰαγρε; 
ἃ. Ὀεΐογα ἃ σουτί εἴο., ΑἸεχ. Α]. ορ. ϊοχ.τ(ρ.2ο.14; Μιτ8,5408); ἐ. 
γενομένη ἐν Ἀντιοχείᾳ ᾿Ιωβιανῷ βασιλεῖ, παρὰ Δουκίου...κατὰ 
Ἀθανασίου Ῥεῖ, ἄγ.α τῖ.(Μ.26.8204Ὰ); Ῥα]] υ,Ογγς.7(0.30.4; Ν,47. 
24); Ὀείοτε σοά αἵ ᾿υάρειηθμὶ, Αὐθίῃ αρ.εαὶ, ἄροςοτοι 3(0.327.33); 
Ὁ. οἔαρρεδὶ ἴο ἀοὰ δραΐτιβί ἃ ρεῖίβοπ, (ἢγγϑβεχρ.ΐη Β5.48(5.2200); ἐ. 
λέγεται, ὅταν τις κατὰ τῶν ἀδικούντων ἐντυγχάνῃ τῷ θεῷ προκαλού- 
μενος αὐτὸν εἰς ἐκδίκησιν ΤΟ ΒΥν5.:πε.6(8,2240), 3. Ξε 1,αἱ, {ἰδεῖϊμς, 
τον θη. ἀῤῥέαὶ οὐ ῥεϊϊΐοη, ταθῖ., οὗ δὴ ἀρρθαὶ]ὶ ἰοὸ οά ὥσπερ ἡμεῖς 
ἐ. τῷ δικαστῇ ἀναπτύξαντες, ἐὰν ἐν τῷ χάρτῃ πολλὰ ἐμφέρεται τὰ 
κεφάλαια.. οὕτως ὁ προφήτης [Ῥ5.5:1] Αϑὲ,Βορ. λον ἐμ ᾿ς. 5(Μ.40. 
4008). 

Ἐξντυχῖται, οἱ, Ὠετςοῖ, 5εοΐ, Οἤἴξῃοοϊ οὗ διτποπίβηβ, 50-08]164 
Βδοδαβα οὗ σοσησηοῃ Β6]16} {πα Ρτοπ βου Β6ΧΌΔΙ] ἱπ ΘΥΟΟΌΤΒΘ τγ88 
Ῥ͵ϑουδοα δ ὨΙΡΉΤΙν πιροίηρβ οἱ (Αγροοσδαίδηβ ἀπ οἴου μοσθίῖοβ, 
Ο]επα. οίν.7.17(0.γ6.20, ν.]. ἐντυχιταί Μ.0.5544}); αἴδοὸ οδ)]] δα εὐτυχῖται, 

ἔνυγρος, 1, τραίεγν, οὗ τὴς παίμγε οὐ τοαίεγ ἀπὸ..«τῶν δακρύων αὐτῆς 
[1.6. ΒΟΡὨΪ4] γεγονέναι πᾶσαν ἔ. οὐσίαν Ἰχεη,ἦαεν.1.4.2(Μ,7.4844}}; 
2. ἐμεἰΐ οὐ τοαίον; σοτὰρ., οὗ οἱουᾶςξ, Η!ρρ.ἠαδγ.1.7(Ρ.12.2ς; Μ.16. 
20328Β); 8. ὑαρογοιξ ἀστραπὴν..«ἐκ τῶν ἐνύγρων ἐκτρέχειν πυρεκβόλων 
(εο. 15. εχ. κτδ(}1.02.14754). 

ἸἘἐνυδρόχερσος, αὐηῤἠϊδίοιιδ, Οοβιι. ΜΕ]. Ξεὐο].(Μ.38,635} ἴῃ τ. 
ΝᾺ Ζ.ραΥἢ1.1.2.1.5538-0. 

Ἐἐνύπαρξις, ἡ, γεαὶ ἐχΊ οί ηεε, ἐχίοίοηεα ας ἃ σμϑοίαηες ὅ τρόπος τῆς 
ἑκουσίου ἐνώσεως τὴν ἐ, οὐκ ἀναιρεῖ" εἰ μὴ γὰρ ἐνυπάρχει, οὐδὲ ἥνωται., 
ἀλλὰ ἡ κατὰ τὴν τῶν φύσεων εἰς ἀλλήλας ἑκούσιον ἕνωσιν ἐ,., ἐν δυάδι 
ὑποστάσεων ποτὲ οὐχ ὑπάρχει, ὡς ἐνοικοῦντος καὶ ἐνοικουμένου ἵιξομῖ. 
ἩΝεεί.7.3(}1.86. τ 56.}); (5.ν.1.) ΟἸδπλ. ογ. 3. 4(Ν1.8, χχ408Β; ἐν ὑπάρξει 
Β.212.6). 

ἐνυπάρχ-οω, 1. ὀχίδὶ ἰΉ: τὰς τοῦ “ὔοντος πνεύματος συμβουλίας ΟΥ. 
.]ο.χττί6; Ρ.66.τ6; Μ.14.1200); τοῖς ὑπηκόοις θεοῦ... εἷς νόμος κ“"εἰ 
(ὐηοὶ, 4ΡΡιτ.1.7; Ὑτῖη. τὸν ἐνδιάθετον καὶ "ποντα τῷ θεῷ κατὰ φύσιν 
λάγον Ὀντολας,τοίο},187}}; 2. ἐιλεγε τοῖς φύσει σωζομένοις...π"ειν 
βούλονται ἴβς. τὴν γνῶσιν, ΟΡΡ. πέστιν] ΓΙδτη, ςἰγ.2.2(ρ.118.16; Μ.8. 
9418); Ἡιάντη (Β85.) μ.5(1.2120; Μ.29.7408) οἷξ. 5, ἀνυπόστατος ; 



3 ; 
ενυτνια 

Ὦδπσδ χῖδὶ α5 αἰϊγίδιίος ομἷν δέος...μὴ τὸν πατέρα μὲν οὐσιώσωμεν, 
τἄλλα δὲ [56. ῬΕΙΒΟΠ5] μὴ ὑποστήσωμεν, ἀλλὰ δυνάμεις θεοῦ ποιήσωμεν 
“οούσας, οὐχ ὑφεστώσας τ.Ν42.0}.31.532{(ρ.188.2; Μ.36,1608) ; ορρΡ. 
αυνυπάρχω, οἵ {παῖ φΕΙΟΏ 15 ποῖ παείνε ἕο δα ἱΘΟραυ Ὁ]6 ἔσο 
Θηοίπευ {πησ Ὀὰΐ {ταηβιθαΐ, Βαβ. δρῆν.65(3.524 ; Μ,32.1848) οἷΐ. 8. 
συνυπάρχω; 3. δὲ σιιγγομπάοα ὃν ἐν ἐπαίνῳ μείζονι καὶ τιμῇ παρὰ πᾶσιν 
ἐύκϑει ἘΡΊΡΠ λαογ ο. 4(ρ.268.16; Μι41,το240); 4. δὲ, εχῖδὶ γεαϊΐν ὁ 
ὑπὲρ τοὺς.. «ἀγγέλους “τὧν σωτὴρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων Οτιζ εἰς. 
τιδοίρ.111.25; Μ.11.7128); Β45.6.2ο4.τ(3.3034; Μ.322.7454); ἀμφό- 
τεροΐ τε λέγοντες ἐνυπόστατόν τε καὶ “"οντα τὸν υἱὸν εἶναι τοῦ θεοῦ... 
ἀλλήλοις οὐκ οἶδ᾽ ὅπως συμφωνῆσαι οὐκ ἴσχυον ϑοοτ,ἦι.ε.1.23.8(}1.67. 

1444). ῬΝ 
Ἐξνυπνία, ἡ, ἀἄγεαη, ἔχον, (Ὁ..222). 
ἐνυπνιάζ-ομαι, 1. ἄγεαη; τοοῖ,, δὲ ἀείμαεᾶ, ΑΤΉ.ἐρ. δέγαρ.τ. οί ἢ, 

26,6οοΑ); 2. δὲ ἡμοομείηθη ἀμρτηρ εἰσορ, ἘΡΙΡῊἤαεν.26.τ3(0.202.7: 
Μ.41.3524}; {ὀῥὈ4]} λιοη. 2 (0.82.0; Μ.34.11728}); Απδϑί βῆ, εἰ γέ ρ. 
οδϑ(ῖ.80.7520); ἐχοσ, Τυας 8. οὐκ εἶπεν...᾿Ιούδας.. «περὶ “-ομένων ἐν 
σώμασιν".. «περὶ τῶν «-ομένων λέγει τῶν λαλούντων ὡς δι᾽ ὀνειράτων τὰ 
αὐτῶν ῥήματα ἘΡΊΡΠ.ἤαεν.26.τ3(0.203. τ Εῆ, ; 3528). 

Ἐἐνυπνίασις, ἡ, {πε ΟΗ ΠΗ. ΦΗΥΤΉ οἰδορ, ἘΡῚΡΗ. ἤαεν. 26. λ(ρ.202. 
26, Μ.41.3530), 

Ἐξνυπνιασμός, ὁ, -- ἴογερ., Οντ.  εαἰεελ..6.3.; ΝΗ ΔΡ0.2.2τό(Μ. 
79.312) Απιαϑῖ. 5. φρο γε5Ρ.8(Μι,89.3800). | : 

ἐνυπνιαστής, ὁ, ἀγεαΊΉΕΥ, ὉἹΣΊΟΉΩΥ͂Ψ, οἵ Τα Π 5 οἱ ἐ. οἱ τὰς ἐκ τῶν 
ὀνείρων ἀπάτας πιοστοτέρας τῶν εὐαγγελικῶν διδαγμάτων ποιούμενοι 
στιν υβ5.υγρ.2τ(Ρ.3227.14; Νί.46.4008) ; ἴτοι., οὗ ἘΠΠοΙηΐτ5, 14. μη. 

(1 Ρ.130.6; Ν.45.3770). ἌΝ 
ἔνυπνος, “ἰεερίηρ ; οἵ Ρουβοῦβ, θο. ΡΙ 5. ζθχ, ττοοί .02.τςτολ). 
Ἐἐξνυπογράφομαι, αῤῥεηά οπεὺς εἰρηαίμνγο ἰο, εἴρη, ο, αἀδῇ., Κ᾽ Ογγς. 

οἽ(Ρ.351.15). 
ἐνυπόγραφος, ἐχεεμίσά ἀμ εἰρηρά, Τοῦτ Ν.. 70. Εἰορηι. χ(Ὁ.0.13}; 
Αρατῃ. ΠΙας ρηορ. (Η.4.18335). 

Ἐξνυπόθηκος, «ρεμγεά ὃν ῥα Ἢ ὁμολογίαν ΑἸΉ..ΒομΒοΙϊαβέ. οἱ 1.2. 
(ρ.τοὺ; Ῥῃοτιποριοε. τ. τολ.7098). 

ἐνυπόκειμαι, 1. δὲ Ξεὶ σε τη: θεοῦ... .γραφὴ καὶ εἰδοποιία ἐνυποκει- 
μένη τῇ πλακὶ δημιουργία τοῦ κόσμου τυγχάνει ΟἸ6Π..5 7.6.τό(Μ.0. 
351; ᾿ἐναποκειμένη ῬὉ.409.18); 2. {δ μροη, (στα ΟΡ ὁγ.2(Μ.08. 
2574). 

ἐνυπόκριτος, 

471.1}. 
Ἐξνυπομάξιος, αἱ ἐΐδ6 ὑγέαςὶ βρέφος ἐ, ΟΥΝ γβ5.υ, Ον. Τ αμην (Μ.46. 

9288) Ρετῆ. ἴον ἕν ὑπομάξζιον, 
Ἐξνυπομυχεύτω, ἰμγξ τῷὁ ἰδ τηριοδὶ ῥαγίβ, ταδὶ. τὴν σϑουσαν 

ἁμαρτίαν ΤΌ γγϑ. 5 ν»1.76}.τίτο, 8460).. 
Ἐῤνυποστατικός, ἐσηεείυσ ὡς τεαΐ ΟΥἨ δομογείε, οδ]ϑεϊοὦ τὰς 

“Εβραϊστὶ καλῶς εἰρημένας λέξεις καὶ ᾿Ελληνιστὶ καλῶς ἑρμηνευθείσας 
.«νεἰς εἰδωλοποιΐας τε καὶ εἰς μορφὰς καὶ εἰς ἐ. ἀρχὰς... «ἀνατυποῦσιν 
ἘΡΙΡΠ λαθν.2 5. 4(0.271.τ6; Μι41.3254). 

ἐνυπόστατος, Ξε εοίθηΐ, σε είαρταὶ οὐ ΞΙΤΑΡΙν, σαί ϑισμὶ; ἀφῇ, τὸ ἐ, 
ἤτοι ὑπόστασις δύο σημαΐνει. σημαΐνει γὰρ τὸ ἁπλῶς ὄν' καθ᾽ ὃ 
σημαινόμενον λέγομεν καὶ τὰ συμβεβηκότα ἐ., εἰ καὶ ἐν ἑτέροις ἔχουσι 
τὸ εἶναι, σημαίνει καὶ τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ὄν, ὡς τὰ ἄτομα τῶν οὐσιῶν" 
ὥστε συμβαίνει τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ἐ, διχῶς λέγεσθαι ἐ. ΤΠ δον. Β,56εΐ,7.2 
(}}.86.τ24ο0,) οὐ ἘΠ ,βοηῖ.Β. »».(Μ.86.2οοσΐ.); οὗ, τὸ... ἐ., τὸ μὴ εἶναι 
αὐτὸ συμβεβηκὸς δηλοῖ Τ,ιδοιὶ.ΒΟΝ 5:.ε, Ἐπ (ΝΜ .86.1277}) ; ἀνυπό- 
στατος φύσις τουτέστιν οὐσία, οὐκ ἂν εἴη ποτέ, ἀλλ᾽ ἐ., τουτέστι 
πρᾶγμα ὑφεστὼς ἐν ἑαυτῷ θεωρούμενον Ῥαταρῃ. ΗΔ, ῥαποῤί,7.τ(ρ.622); 
οὗ βοπε. ΒΟΝ ὁδὶ οἱ Ἐπὶ τ( 1.86. τ280Ὰ}; ἐ., ἤτοι ἐν ἰδίᾳ ὑποστάσει 
ὑπάρχον ΤΟντ. Τγῖη ο(Οδ 130); Μ. 77 1400); ἐ, ἐστι, τὸ κατὰ τὴν 
οὐσίαν κοινόν, ἤγουν τὰ εἶδος, τὸ ἐν τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸ ἀτόμοις πραγματικῶς 
ὑφιστάμενον, καὶ οὐκ ἐπινοίᾳ ψιλῇ θεωρούμενον. ἄλλως, ἢ πάλιν ἐ. 
ἐστι, τὸ ἄλλῳ διαφόρῳ κατὰ τὴν οὐσίαν εἰς ἑνὸς σύστασιν προσώπου 
καὶ μιᾶς γένεσιν ὑποστάσεως, συγκείμενόν τε καὶ συνυφιστάμενον, καὶ 
οὐδαμῶς καθ᾽ αὑτὸ γνωριζόμενον Μαχ.ορηθε.(Ν.91.1408.}; τὸ ἐ, κατὰ 
δύο τρόπους λέγεται, ἢ τὸ κατ᾽ ἀλήθειαν ὑπάρχον, ἢ τὸ ἐν τῇ ὑποστάσει 
ἐδίωμα, ὡς ἐν τῷ θεῷ καὶ πατρὶ τὸ ἀγέννητον ἐν δὲ τῷ υἱῷ τὸ γεννητόν 
Απαβί. 5. οά. 2 Ν.80.618Β); τὸ ἐ. ... ποτὲ μὲν τὴν ἁπλῶς ὕπαρξιν 
σημαίνει: καθ᾽ ὃ σημαινόμενον, οὐ μόνον τὴν ἁπλῶς οὐσίαν ἐ. λέγομεν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ συμβεβηκός" ὅπερ κυρίως οὐκ ἐ. ἐστι, ἀλλ᾽ ἑτεροὔπόστατον" 
ποτὲ δὲ καὶ τὴν καθ᾽ ἑαυτὸ ὑπόστασιν, ἤγουν τὸ ἄτομον δηλοῖ ὅπερ 
κυρίως οὐκ ἐ,, ἀλλ᾽ ὑπόστασίς ἐστί τε καὶ λέγεται. κυρίως...ἐ, ἐστιν, ἢ 
τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ μὲν μὴ ὑφιστάμενον, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ὑποστάσεσι θεωρού- 
μενον...ἢ τὸ σὺν ἄλλῳ διαφόρῳ κατὰ τὴν οὐσίαν εἰς ὅλου τινὸς γένεσιν 
συντιθέμενον, καὶ μίαν ἀποτελοῦν ὑπόστασιν σύνθετον 70.) .ἀταϊδεῖ.44 
(Μ.04.616.Ὰ}, Ἰαϊτίογ δ]ὲ δρ. Μεϊεξναι, πομι ι(Μ,64.13008); τὸ... ἐ,, 

Α ᾿ ὲ 4 3 ἔ ᾿ 2 ᾿ ποτὲ μὲν τὴν οὐσίαν σημαίνει, ὡς ἐν ὑποστάσεσι θεωρουμένην" ποτὲ 

ἐμιογγοραΐυο, Αὐθίμιδρ αὶ, ἄβοσ.ταιίρὈ.369.20, 

485 ἐνυπόστατος 

δὲ ἕκαστον τῶν εἷς σύνθεσιν μιᾶς ὑποστάσεως συνερχομένων" ὡς ἐπὶ 
ψυχῆς καὶ σώματος Το.) .παὶ.6{Μ.05.1200). 

Α. 1. δείησ α ἡγροείαφίς, παυΐηρ τπάορεμάεηὶ ϑαιδίομεδ, σμδείαῃ- 
Εἶνε οὐδεμία... ἐνέργεια ἐ. Τὴ ἄντ (85. Εν, 4(1.2878; Μ.20.6800); 
οὐκέτι δύο ὑποστάσεις ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν μιᾷ συναγόμεναι ὑποστάσει, 
οὐκέτι ἐ, μόνη ψυχὴ καὶ ἐ. τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ εὑρήκαμεν λοιπὸν τέσσαρα 
ἘΡΙΡΒ.αηε.77(0.97.31.; Μι42.τό10}; εἰ ἄλλο τὸ ἐ.,) καὶ ἄλλο τὸ 
ἀνυπόστατον: καὶ θεὸς μὲν ἐκεῖνο, τὸ βούλεσθαι δὲ τοῦτο 1 7υ5ζφ2:. 
Ομν.2.1(Μ.6.14320}}; οὐκ ἐ, τι καὶ ὑπάρχον ἰδίως οἰόμεθά ποτε τὴν οὕτω 
“νοουμένην εἰρήνην, ἀλλ᾽ ἐν ἔξει τῇ τῶν ἀγαπώντων ὕγτ. 70.το(4.Β40Ὰ}; 
ΤΠ. [5.14:0(0.71.4; 2.267}; ΤΙ ΘΟ Β. 5 εεἰ.7.2(Μ.86.τ241.}.}; ΟΡΡ. 
ἀνυπόστατος,  ῖςρ. Ῥ οί (Μ. 88. 484); Ἰλα]οσ. ζγιάορηι (Μ.86.29538[.) 
οἷτ, ἱπέγα 7; ταϑῦ., σοι ξοεοπίαϊμεά ἕν τι γίνεται ὁ σατανᾶς μετὰ τῆς 
ψυχῆς..«πλὴν ἐν ἄλλῃ ὥρᾳ καθ᾽ ἑαυτήν ἐστιν ἡ ψυχὴ ἐ.» μεταμελουμένη 
ἐφ᾽ οἷς ἔπραξε Μασ. Λορ.μοιμ.τ6.2(Μ.34.6120) εἴ, Α.6; 2. γεαΐ, εο5- 
ἐρεῖθ, αεἰμαί οὐδὲ ἐ. θεὸς ἄλλος, μὴ γένοιτο ἘΡΙΡΗ. μαογ.66.δίρ.1ο9.1ς; 
Μ.42.1374}} ἡ ο«τοῦ θεοῦ τέχνη ἔκτισεν ἐκ μὴ ὄντων παχύτερα καὶ 
λεπτότερα καὶ ἁπαλώτερα σώματα ἐ. τῷ θελήματι αὐτοῦ ας, Αερ. 
δον 4. ττ(Μ.34.8400}; (Ὠγγϑ.ἤοι. 9.3 τη ΤΟογ.(το.178); Μαῖς Εν, 
οῤηδε,τι ε( 1.6 ς. 0138); οὐδὲν ἐ, ἔλαβεν ᾿Ιακὼβ ἐν μιαϑῷ, ἀλλ᾽ ἐλπίδα 
Ῥτος ΟΟδη,30:32(Μ.87.4418}; ξύλον ἔτι ἄχρυσον τὴν φύσιν, τὸ τὴν ἐ, 
φύσιν αὐτοῦ κεχρυσωμένον" καὶ ἀνὴρ ἔτι ἀσίδηρος ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἐκ 
ψιλοῦ τετριχωμένος τὴν φύσιν, ὁ τὴν φυσικὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ σεσι- 
δηρωμένος ὁπλίτης, ἢ ἐν ἀκμῇ λασιούμενος Τιδοπι. ΗΝ εει.4.36(Μ.86. 
170 40); ῬαΡἢ ΗΕ ραπορί.τ6.2(0Ρ.643); ὁ κόσμος πρεσβύτερα τῆς 
ὑπάρξεως αὐτοῦ στοιχεῖα ἔχων ἐ, ΓΟ Ρ(ς43)απαπ 6(ρ.228 ; Η..3.2854}}; 
ἡ... ἐπίκλησις τῆς δοθησομένης ἐ. τε καὶ ἐνυπάρκτου κατὰ....χάριν τοῦ 
ἁγίου πνεύματος υἱοθεσίας ἐστὲ σύμβολον 1ΒαΞ.ἀ ηγεὶ,δτ(ρ.307.1); 
ΟΡΡ. φαντασιώδης εἴς., (πτγπ.΄οηι. 4.7 τ Αι ργίης, (3,910); ἀπ {} 
οὐσιώδης κατὰ ἀλήθειαν, Ἐατ, ΜΟΙ .6.(Μ.86.0090) ; οὐκ ἐπὶ φαντασίας 
ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐ. πραγμάτων Ἐππίγαί. Ξἰαἰ αηἴνη.13(ρ.418); ποῖ οὗ ἐν} οὐ 
γάρ ἐστιν ὑφεστὼς..«ἦ πονηρία" οὔτε οὐσίαν αὐτῆς ἐ. παραστῆσαι 
ἔχομεν Βαϑ, ἄορι. (2.784; Μ.31.3418); οὐκ ἔστιν ἐκ θεοῦ τὸ κακὸν 
κατὰ τοὺς λέγοντας ἐ, τὴν κακίαν ὈΙάντη. Β5.ς: 6(}1.39.1τόοο) ; ΕΡΙΡΆᾺ. 
μαεν.24.6(ρ.263.6; Μ.41.316Α.); ΜαοιΑορ ἤοηιτθ.τ(6138); 3. ῥείηρ 
{πὲ ενηϑοάινεεηὶ οὗ, ἱπεαγηαϊο᾽ τὴν μὲν ψυχὴν. .«ὀνομάζοντες. «ἁμαρτίαν 
ἐ. ΤΑΤἢ. Γοῖ].τ. τ(Μ.26.11208}; 4. δείηρ, εχίσίϊηρ ἢ ἀπ ἡγῥοσίαξίς, 
ἐμλγροφίαϊο τὸ ἐς ΟΡΌ. ὑπόστασις : ἡ μὲν γὰρ ὑπόστασις τὸν τινὰ δηλοῖ, 
τὸ δὲ ἐ. τὴν οὐσίαν: καὶ ἡ μὲν ὑπόστασις, πρόσωπον ἀφορίζει τοῖς 
χαρακτηριστικοῖς ἰδιώμασι" τὸ δὲ ἐ., τὸ μὴ εἶναι αὐτὸ συμβεβηκὸς 
δηλοῖ, ὃν ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ εἶναι, καὶ οὐκ ἐν ἑαυτῷ θεωρεῖται Ἰυεοῃῖ, ΒΒ. 
Νεεί. εἰ Ἐπὶ τ(1.86.12776.) οὐ [0.1). }αεοῦ.ττ(Μ.94.14418); Τυϑολτ. Ἡ. 
Νερί.ς Ὡ8(Μ.86.τη48}0); Ῥαταρ. ἢ ῥαηπορί.7.τ(Ρ.623); κατὰ τὴν τῶν 
ἁγίων παράδοσιν, καθ᾽ ἣν τὸ μὴ ἀνυπόστατον, οὐχ ὑπόστασιν εἶναι τὴν 
φύσιν ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐ. ... τὸ ἐ, δηλοῖ τὸ ἐνύπαρκτον, ἐνύπαρκτον δέ ἐστι τὸ 
οὐσιώδους καὶ φυσικῆς μετέχον ὑπάρξεως Μαχιοριοο (ΜΙ. 2οπ  }); ἐν 
ὑποστάσεσι μὲν ἡ οὐσία θεωρεῖται, διὸ καὶ ἐ. ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπόστασις. 
οὐκ ἀνάγκη τοίνυν τὸ ἐ, ὑπόστασιν λέγεσθαι Ἶο.).μαἱ.6(Μ.05.τ200); 
5. φμεροίςίονιὶ 1η, ἐδ αϑ]Πς φᾷ τη ἰδμ6 ὑεῦν παπέγο, ἱηδεγεηὶ, ΟΥΝ γ88. 
Ἐπμηδί2 ν.τϑι.26; Μ.45.776}}) οἷζ, 5. ἐνούσιος ; ἐκ τῶν ἐντός σου...δι' 
ἐ. πραγμάτων ΤΟΥ Ν γβ5 τρια. (Μ.44.13400) ; εἰ γὰρ φύσει τὸ κακὸν καὶ 
ἐ, ἐστιν [Ξς. τῷ ἀνθρώπῳ] ὕντ.1ς.τ.1(2.234}; ἐ. σημεῖα 1.ξοπί. Η ΝΈΕςι. 
2,1(}}1.86.15 280) ; Ε!οτ. Ἡδαρὶ.(Μ.40.8658); Απαβῖ, 5. σά. 2(Μ.80.618); 
6. ἐπίεγίον ἀναχωρεῖ μὲν ὁ πλάνος τοῦ δόλου, εἰς πόλεμον δὲ λοιπὸν ἐ. 
ἐξάπτεται τῆς ψυχῆς Ἀϊαᾷ, ῥεν(.31(0.34.26}; 7. ἐαίεἰοηὶ πῶς λέγετε... 
τὸ ἐν» «περὶ τοῦ σημαίνοντος τὸ ὃν ἁπλῶς...[ἢ] περὶ τοῦ καθ᾽ ἑαυτὸ 
ὑπάρχοντος ΤἸ,Θοηΐ. Β.δεεί.".2(Μ.86.12414}.); εἰ οὖν τις ἐ. κατὰ τοῦτον 
τὸν λόγον εἴποι τὰς οὐσίας, ὅ ἐστιν ὑπαρχούσας, οὐδὲ ἡμεῖς ἀρνηθείημεν 
«νοῦ κατὰ τοῦτο οὖν φαμεν τὴν ἡμετέραν ἐν Χριστῷ οὐσίαν ἐ, εἶναι, 
οἷον ὑπόστασιν καθ᾽ ἑαυτὴν χαρακτηριστικὴν καὶ πρόσωπον οὖσαν 
Επυΐορ. Κ.ἀορηιΜι86.295381.). 

Β. Τῆη.; 1. οἵ Ῥειβοηβ; δοίη απ ἐνῥοΞςίαςις οΥ Ῥεγβοη; ἃ. οἵ 
Βεοοπά Ῥοίβοι τὸν μὲν Μωνοῆν ὡς νόμον..«λαμβάνειν, ᾿Γησοῦν 1.6. 
7058υ84] δὲ ὡς λόγον, καὶ τοῦ ἐ. λόγου τύπον ἴτεη. ἤν, τοί .7.12400); 
Οτιεχροῖῃ Ῥγ.οὐτ( .17.1858) ; τὴν σοφίαν θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν, καὶ τὴν 

δικαιοσύνην ἐ. Ογτ.Ηοαἰεολ.4.1; τῆς δόξης αὐτοῦ ἐ, αὔγασμα Ἰιάνπη. 
Τγίμ.τ.26(4.30.3840) ; 1δ.2.2(4610); ἘΡῚΡ. ἤδεγ.60.2ι(ρ.171.3; Μ.42. 
2364}; 19.76.3π(ρ.38ς.2:; 5880) οἶτ, 5. διαστολή; ΤΑΤΉ ταὶ, ἵγῖη.2.2 
(Μ.28.ττόοο); [Με.7:24] εἰ...ὁ λόγος λόγους ἔχει, οὐκ ἔστιν ἀνυπό- 
στατος" ἀλλ᾽ ἐ, ΤἸοϊά.ῬΕ].2}.3.141(Μ.78.8370}; Ογτοιδιος. 8(5,. 6101.) 
οἷτ. 5. βούλησις; ἰᾷ,6).3χ(ρ.72.15; 55.095); ἐδιτίρ.τ5.9; 88) οἷξ. 8. 
ἄναρχος ; ἰὰ, 70.5.5(4.527}}} οἷζ, 5. βουλή ; ἰᾶ, Πμἰν.7(65.2410) τῆς ἐ. καὶ 
θεαρχικῆς σοφίας ΟἸοΑρτ, Εεεὶ.2.12(Μ.08.8378); 10.1Ὁ0. μισ τ. (1.94. 
ϑι6ς); οἵ Ομεβι, Οτιαάμοι ἐμ Ὀ τό:τοῖ (}}.17.288); [τοτ.1:24] 
δύναμις οὐκ ἀνυπόστατος, ἀλλ᾽ ἐ, 1518.}ὉἙῈ6].ἐῤῥ.2.143(Μ.78. 5850); 1Ότ. 
ΝΥγββ. λον. 5.5 ἦγε 70.(Ρ.175.22) οἰζ, 5, οὐσιώδης ; 68Ρ. ἀρϑὲ. Ῥαμ!. 



ΓΑ 

ἐνυποστάτως 

ϑ6τα., Ἐγτηθη. ρ.(ρ.326.10) οἰΐ, 5, ἐνέργεια; λόγος .--ἀνθρώπου καὶ 

σοφία καὶ δύναμις καὶ μορφὴ ἀνυπόστατα μέρη τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου 

θεωρεῖται..«ἡ δὲ μορφὴ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ λόγος μετ᾽ αὐτοῦ θεὸς καὶ υἱὸς 

θεοῦ ἐ. λόγος ἐστὶν τοῦ πατρός Τθοη. 1.6}. Ὀαμὶ. δσῃ.(Ρ.5); φάσκει... 

μὴ εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἐ. ἀλλὰ ἐν αὐτῷ τῷ θεῷ ἘΡΙΡἢ.ἤαεγ.65.1 
(ρ.3. 1; Μ.42.134}; ἀπᾷ Ματοε ]πβ τὸν λόγον ἐνέργειαν εἶναί φασι [86. 
Μδτοθ ]Δ15]...οὐκ οὐσίαν ἐ, Ομγγδιλονι.δ.: ἐπ ΒΜ (ττ.2340); μεμα 
ἴῃ τορι τίοη τρία πρόσωπα ἀπερίγραφα καὶ ἐ. καὶ ὁμοούσια ῬΒΟΚΛα5 
εἴ 8].6.Ὁρ.ἘρΊΡὨ μαεν.72.ττίρ.266.4; 3978); ΟΡΡ. προφορικός : λόγον 
οὐ προφορικὸν ἀλλὰ λόγον ἐ. ..- καὶ ἐν ὑποστάσει γεννηθέντα Ογτ.Η. 
εαἰδείττιτο; ΤΑΚ ἀ͵αϊ, Τγίῃ.3.22(61.28,12404}; οὐκ ἦν προφορικός, 
ἀλλ᾽ ἐ.- καὶ οὐ μόνον ἐ., ἀλλὰ καὶ θεός Ατηπιοη. 7.1: τ(Μ.85.15020); 
πατὴρ λόγον γεννήσας, οὐ προφορικόν, οὐδ᾽ αὖ ἐνδιάθετον, ἀλλ᾽ 
οὐσιώδη τε καὶ ἐ. Ζαοθ. ΜΠ ρί (Μ 85 στό); Β. οἵ Ἡ. Ομοβί τὸ... 
πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἀπὸ στόματος... «πατρὸς ἢ υἱοῦ λαλούμενον...ἀλλ᾽ ἐ. 
Ογτ. Ἡ. εαἰδεῖι.17.5; Ὀϊάντη. ΤΥΪΉ.2..,τοί Μ.30.4528,6484); 14.{{Π865. 
Ἐπμηνβ(.2970,2220 ; Μ.20.7138,7720) ; πνεῦμα...ἐξ αὐτοῦ προῖόν, ἐ. τε 
καὶ ζῶν καὶ ἀεὶ ὄν, ὅτι τοῦ ΟΝΤΟΣ ἐστί Οντ, {τἰἰ9.8(65,2750); ΤΠα , 
αἰεεῖ.“(ρ.6ς.22; 4.757) οἷτ, 5. ἐνούσιος ; ΤΟγτ. Τ γῆ ο(Οἦ. 150; Μ.77. 
Τ1400); 6. οὗ 411 [χες Ῥεύβοηβ, Ῥῃοιίπι5 εἴ 4}, 6}. ρ.ἘΡῚΡἢ. ἤαογ.12. 
ττ(ρ.266.4; Ν.42.3078) οἷϊ, 5. 8; ἐ. ὁ πατήρ, ἐ. ὁ υἱός, ἐ. τὸ ἅγιον 
πνεῦμα ΕΡΙΡΗ.ἦσεν.62.3,6(0}.302.2,304.28; Μ.41.10538,10578) ; Οἔ. ἐγ65 
ἠ᾿νροδίαξες μὶ ἱγία εηπγῥοϑσίαία, πος δὶ, ἱγὲ5 οι θΉ165 βογοΉαΣ, 
Ηϊοτ ορ. 15.301. 1..22.356); ϑορβχ. Ἡ.ο».2.2(}1.87.32204)}; 70.}). 
ἰγίξαρ. 8(Μος. 600); 2. οἵ τε αἰϊνίπα Ὀεῖπσ, δείηρ, ἐαδεηρ ΤῊ 
ἐγροξίαξος, ἐημνροςία!ς μονὰς.. ἀληθῶς ἡ μονάς" οὐ γάρ ἐστιν ἀρχὴ 
τῶν μετ᾽ αὐτήν, κατὰ διαστολῆς συστολὴν..«ἀλλ᾽ ἐ. ὀντότης ὁμοουσίου 
τριάδος Μαχ.ανιδίρ. (Μ οτ.τ6268); 70.}. ]αεοὐ.τ2(Μ.04.14410) οἰζ, 5. 
ἐνούσιος. 

Ε. Ομτβζοι. ; 1. φεδοϊσίηρ, καυϊηρ Ἱμάθρομάρηϊ ἐχίίθησα, δεῖηρ αἩ 
ἡνροοίαεῖς ΟΥ̓ βεΥδΟΉ οὐδεὶς... εἴποι ἄν, ὅτι, ὥσπερ ὁ λόγος τέλειος ὧν 
καὶ ἐ,, οὐ προσέδειτο σαρκός, ἵνα θεὸς τέλειος γένηται, οὕτως οὐδὲ τὸ 
σῶμα τοῦ λόγου ἔχρῃζεν, ἵνα τέλειος καὶ ἐ, ἄνθρωπος γένηται ΑΡΟΪ]. 
φισά μη ἢν. το(ρ.301.4,6:; Μ.28.1298) ; τὸ γὰρ αὐτὸ ἕν πρόσωπον αὐτοῦ 
ἴΞο. Χριστοῦ] ἐ., ἐν ὑποστάτοις δύο προσώποις [50. ΔΊ ΠοΥ ἀπ αν] 
ὁμοούσιον κατὰ θάτερον λόγον καὶ ἑτεροούσιον αὐτὸν ἀπαγγέλλειν 
δύναται Τιροηϊ. ΗΝ 6εἰ.2.5(}1.86.1:448}); 2. δοίτιρ, ΘΧΊΘΗΠΗΡ ΤῊ αὐ 
ἠγροςίαςὶς οὐ Ῥεγβο, ἐπ γροσίαϊϊε; ἃ. οἵ πιαΐαγεβ οὗ (ῃτίβι τὰς...δύο 
φύσεις ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ὑποστάσει λέγομεν ὑφίστασθαι... οὕτως κατὰ 
τὴν αὐτὴν καὶ μίαν ὑπόστασιν ἑκατέρας ἐ. οὔσης Τ,δοηὶ. ἘΦ, Δ᾽ 65.2.13 
(Ν.86.15618); εἰ τοίνυν ἔστι λέγειν, φαμέν, τρεῖς ὑποστάσεις ἐνουσίους 
ἐν μιᾷ οὐσίᾳ, ἐνδέχεται δηλονότι καὶ φύσεις λέγειν ἐ. δύο ἐν μιᾷ 
ὑποστάσει ἐῤ.(τ5608) ; Ἐπ: Μοπ.οῤ.(}.86.9088) ; ἐπὶ τῆς..-τοῦ κυρίου 
οἰκονομίας, ἐνούσιον μέν φαμεν τὴν ὑπόστασιν...ἐ. δὲ ἑκάστην τῶν 
οὐσιῶν αὐτοῦ 70.}0. ]αεοῤ. τ2(Μ.94.14410); 14.»αΐς 6(Μ.05.1200); οἵ. 
Θοστ ἦ.6.7.32.τ0(Μ.67.8128} εἰξ, 5. ἐνούσιος ; 6Ε5ρ. Οὗὁ Βαχπαπ ΠδΙΌΧΕ ἃ8 
ἐ. ἴῃ βθοοῃά Ῥεϑβοη οἵ ΤΠ. ὁ θεὸς λόγος.««ναὸν ἑαυτῷ τέλειον 
ἄνθρωπον ἐδημιούργησε, τουτέστιν οὐσίαν, ἐ, τι μέρος λαβὼν τῆς 
ἐκείνης φύσεως καὶ εἰς τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν οὐσιώσας, καὶ οὕτως ἡμῖν 
ἐξ αὐτῆς προῆλθε, θεὸς ὧν ὁ αὐτὸς φύσει, καὶ ἄνθρωπος φύσει" εἰ οὖν 
μὴ ὑπάοστασιν ἀνέλαβεν, ἀλλ᾽ οὐσίαν ἀνθρωπίνην ἐ.' οὐδὲ γὰρ..-πρὸ τῆς 
ἑνώσεως τὸ ἀνθρώπινον τοῦ κυρίου ἰδιοσυστάτως καὶ καθ᾽ ἑαντὸ ὑπ- 
ἦρχεν ῬΑΙΩΡΠ.Η͂,ῥαηορί.7:3Ξ(ρ.625}; Ἑαΐορ, ἤγ ἄορι. (Μ.86.20530) οἷ. 
5. Α..γ; Απαϑι.β. λοά. 2(Μ.80.718); οὐ γὰρ ἰδιοσυστάτως ὑπέστη ἡ τοῦ 
θεοῦ λόγου σάρξ, οὐδὲ ἑτέρα ὑπόστασις γέγονε παρὰ τὴν τοῦ θεοῦ λόγου 
ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ ὑποστᾶσα, ἐ. μᾶλλον 7.1). [.0.3.0(Μ.94.το178}; 
Ὁ. οὗ {Π8 ππίοῃ ἡ κατ᾽ οὐσίαν τε καὶ οὐσιώδης καὶ ἐ. ἕνωσις Τωϑοηί, ΒΒ. 
Νεεί οἱ Επμὶιτ( 1.86. τ3οοκ) τ 14. ».(}1.86.20050); αὐτοῦ μὲν γὰρ τῇ 
φύσει τὰ θεῖα, αὐτοῦ δὲ διὰ τὴν ἐ. ἕνωσιν τὰ ἀνθρώπινα, οὐ γὰρ ἐν 
ἑτέρῳ ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ἡ ἰδικὴ αὐτοῦ ὑπέστη σάρξ Ῥαϊορ. ν «ἀορη. (20534). 

Ἀέἐνυποστάτως, ἔ. ῥεγεομαίίν, αα α ῬΟΥΘΟΉ ἐ. εἶναι τὴν σοφίαν 
αὐτοῦ ὨΙάντη. Τγὴγ..3.37(}1.30.0128); τὸ πνεῦμα...ἐκ τῆς πατρικῆς 
ἐ. ἐκλάμψαν πηγῆς 1Ὁ.2.τ(452Ὰ}; ἐνουσίως τε κατὰ τὸ κοινόν, καὶ ἐ. 
κατὰ τὸ ἰδικόν Τιροπί. ΗΝ 6εὶ.7.τ(}},86.17608) ; (λ6558}181|} συνοικεῖ 
τῷ ἀνθρώπῳ ἐ. ὃ σατανᾶς Το.) «ἀαεν.ϑο(}.94.7294) ; 2. ἐῃ υἵγμιε οὗ ἐδα 
Ῥενξοῃ, σῶμα..«ἔμψυχον λέγεται ἐφ᾽ ᾧ ἐ. τὸ τῆς ψυχῆς φέρεται ὄνομα, 
σῶμα δὲ ἀνθρώπου σῶμα. λέγεται, καὶ οὐ ψυχή" καὶ ψυχὴ... οὐ σῶμα, 
ἕτερον πρὸς ἕτερον ὅν ΤΑΤΉ. Αροϊϊ.τ.2ο(}1.26.11288); 3. γεαϊΐν, Ξεὃ- 
οἰαμίϊαϊγ ὧν... ἐνταῦθα κατὰ τὴν παροῦσαν ζωήν, διὰ τῆς ἐν πίστει 
χάριτος, πιστεύομεν μετειληφέναι δωρεῶν τοῦ ἁγίου πνεύματος, τού- 
των ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι κατὰ ἀλήθειαν ἐ. αὐτῷ τῷ πράγματι... 
πιστεύομεν καταλήψεσθαι αχιην 51. (Μ.01.7040). 

ἔνυστρον, τό, ξομγ οἰονεῖ οἵ τιρείμαϊηρ αμϊμιαὶς, Ογυαάδον.13 
(1.4640)., 

Ἐἐγυφήκουρας, ρτοῦ. 1.1. ἴοΥ ἐν ὕφει κουρᾶς Ῥτος,.α. ΣΚῊρ.6:6(}}.87. 
ΙΟϑ08). 

486 ἕνωσις 

πἐνυφιζάνω, εἶπ ἰο α ἰοῖθεν Ἰευϑὶ ανηοηρ, Ογτιαάογ. Ἱ(1.6250)}; 1. 
(6288). 

ἐνυφίστημι, 1. αοῦ. [τη5., φίθε σδείδίοητα 10 Βοταδι ΐηρ το ΟΣ 
ἦπ γεϊαίίον ἰο ἵνα...γένηται τὰ πάντα ἐν πᾶσιν...ὁ θεός, πάντα περι- 

λαβὼν καὶ ἐνυποστήσας ἑαυτῷ Μαχ.αμηδῖρ. (Μ 01. τοῦ20) ; ΟΠ χίβζο!. ὁ 
λόγος..-ἑαυτῷ σάρκα περιβαλὼν αὐτῇ τῇ ἰδίᾳ ὑποστάσει οὐκ ἀνθρώπου 
ψιλοῦ τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν ἐνυπέστησεν Τ,οοπι. ΗΝ εεί. 5.28(ΜΝ.86, 
1748}; 2. εξ. Ἰαΐτατμδ5. δηα ρά85., βε5δὶ ΤΉ: εἰ καὶ μὴ ἀΐδιον. «ἔχειν 
ὑπόστασιν τὴν ὑπόχρονον φύσιν δυνατόν, ἀλλὰ ὑπὸ χρόνον κτήσασθαι, 
καὶ ἐνυποστῆναι τῇ ἀιδίῳ ὑποστάσει τὴν ὑπὸ χρόνον φύσιν, δυνατὸν... 
οὕτω...«καὶ πᾶς ὁ κόσμος γενητὸς ὧν τῷ ἀγενήτῳ κοσμοποιῷ θεῷ 
ἐνυφέστηκεν 1.2.23(15854); ἡ πρόθεσις τῆς σαρκὸς αὐτῷ προσείληπται, 
ἐνυποστᾶσα τῷ ἀπαθεῖ αὐτῷ ἡ παθητή ἰ}.7.6(τ͵6830). 

Ἐξνωδυνηρός, 5αὐ ; οοΙηρ., [0.(] τη. 5 εαὶ, (Μ.88.7134). 
τἐνώδυνος, 1. δ ενίης ρῥαΐῃ, Το. Ἰτη. σοαἰ.7(Μ.88,8οτ0) ; ἐδ.(8138); 

ΤῊτιδιαᾶ,.ερ}Ὀ.2.τοοί 1.09.1269}0}); 2. ῥαϊηζμὶ τὴν ἐ. σαρκὸς ἡδονήν 
Αμάτιχιεαηπαρ.(Ν.07.13514}. 

Ἐῤνωδύνως, Ξαΐΐν, τ βογγοῖυ, 70.Ο] τ. Ξοαὶ. τ(Μ.88.7724.,0)}} ν. 
ἐνοδύνως. 

ἐνωθ-έω, εν; 1. {Π60]. τὸ ὑποταγήσεσθαι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἀντὶ 
τοῦ ““ἤσεσθαι τῷ θεῷ τὸν λόγον Ἐλι5.6..}..3.τ4{(Ρ.171.27; Μ.24.10288); 
2. ΓΠ500]. τὴν θείαν τοῦ μονογενοῦς ὑπόστασιν «-ησομένην καὶ συμπλα- 
κησομένην τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει ΤΟΥ Ν γβο, οηῖ. 0.81 ἐπ 0.(ρ.288,2}). 

ἐνώμοτος, ἐὐμπνηιοα ὃν απ οαίμ, Τ7υβῖ φη,εἰ γ65 }.58(Μ.6.13008); 
Ονγτ. 1 ε.22:61(Ν.72.0288). 

ἐνωμότως, 1. αείογἸῊΡ ἰσ οαἰδ, Ὁίοι. Α].8Ρ.Ἐλι5.}.6.14.25 (7710; 
Μ.21.1280Ὰ); 2. οἡ σαϊῃ, 802.}..6.2.1].4(Μ.67.0774}); 6]. ΟγζΖ.}.6. 
42.13.11} Ητδο]. Ρ.(}1,92.9038). 

ἐνωπαδόν, 1. αάν,, ζαεὸ ἰὼ ζαεε, ορεπῖν, ΤΑΡΟΙ πρεὶ. 5.2: 28(Μ. 
33.13414}; 2. ῬΥΕΡ. Ο. σφ ηϊ,, ἦε {6 ῥγέσθηο οἵ, 1δ.4ο: τα(τ 3608). 

ἐνωπίως, ἔχε ἰο ἔπεό, ΤΤΒατ,παιῖυ. 70. Βαρι (5.88); ἐ. ἐνωπίῳ 
λαλοῦσιν 7ο.(Ἰ τη.5εαἰ. 2) (1.88. 11008). 

ἐνωραΐζομαι, ρίογν ἐπ; α. ἄαϊ. χεὶ, Ατἢ.ρ.1,δοπί, ει Το, βάν 2(Μ. 
86.20418); Οτ, Ν γϑ5.υἱγρ.2(0.253.24; ΝΙ.46.3210}; 14, πορ.4 τ Οαηϊ, 
(Μ.44.840Ὰ); 805., Ασϑῖμ. “ρῤοἊ.δ(Μ.τού. 5408); ἴπ θα 5θῆββ, Ου. 
ΝΙγ 55. μη 12(1 Ρ.250.24:; Μ.45.0644}. 

ἕνωσις, ἡ, μπΐοη, μΉ1ν, εὔγτα. ἔ. ... εἴρηται διὰ τὸ εἰς ἐν ὦσαι 
Απαβι θυμοί. 2(Μ.80.690) ; 115 ἀΠοσεηΐ τποᾶθβ τὸ τῆς ἑ. χρῆμα κατὰ 
πολλοὺς ἐπιτελεῖται τρόπους...κατὰ σύμβασιν φιλικήν, ἐκ μέσου 
τιθέντες τὰς διαφοράς...τὰ ἀλλήλοις κολλώμενα ἤγουν συνηγμένα καθ᾽ 
ἑτέρους τρόπους, ἢ κατὰ παράθεσιν, ἢ μίξιν, ἣ κρᾶσιν Ογτ.Ξολοὶ ἵηε.8 

«(ρ.220.13; 51.7824.8); ἕξ. μέν ἐστι διεστώτων πραγμάτων κοινωνικὴ 
συνδρομή..-πενταχῶς δὲ λέγεται ἡ ξ, συγχυτική, ὡς ἡ τοῦ οἶνον καὶ τοῦ 
ὕδατος- διαιρετική, ὡς ἡ ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον' σχετική, ὡς 
χρυσὸς πρὸς χρυσόν. ἡ δὲ τοῦ Χριστοῦ ἕ. ὑπὲρ πάσας ταύτας καθ᾽ 
ὑπόστασιν εἴρηται. καθ᾽ ὑπόστασιν δὲ ἕ. ἐστιν ἡ ἀμφύπαρκτος..-«τῶν 
δύο φύσεων συνδρομή Απε5ῖ.5. λα. (Μ.89.600) οο 11 ἀεξ  (Ν.28. 
κ4λσξ, γοδάϊηρ αὐθύπαρκτος) ; ἡ κατὰ. «φυρμὸν γίνεται... ἢ κατὰ κόλ- 
λησῖν...ἢ κατὰ ἁρμονίαν...ἢ κατὰ σύγχυσιν..«ἣ κατὰ ἀνάκρασιν... 
κατὰ συναλοιφὴν..«ἡ δὲ κατὰ σύνθεσιν ἕξ, ἐστιν ἡ εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν 
χωρὶς ἀφανισμοῦ περιχώρησις.. «ἥντινα ἕ, τινες σύγκρασιν ἐκάλεσαν, 

ἤγουν συμφυΐαν.. αὕτη δέ ἐστιν ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕ., ἡ κατὰ σύνθεσιν... 

ἔστιν ἕ. καὶ ἡ κατὰ παράθεσιν' ἔοικε δὲ τῇ κατὰ ἁρμονίαν. πάλιν ἕ. 
λέγεται προσωπικὴ..«καὶ-.»»σχετικὴ...ὁ δὲ Νεστόριος ἄλλας ἐπενόει ἑ., 
κατὰ τὴν ἀξίαν φημί, καὶ ὁμοτιμίαν, καὶ ταυτοβουλίαν, καὶ εὐδοκίαν, καὶ 
ὁμωνυμίαν 70.).Δταϊ οὶ ὁς(Μ.ο4.6618- 6648); ΟΒτί510]. τοῦτο γάρ ἐστιν 
ἕ,, τὸ τὰ ἴδια τῶν ἐνωθέντων εἰς ἕν ξυνελθεῖν Τῃάοῖ, πιο, εχ.5γηηδ.13 

(Μ.77.13320)}} ἕ. ... δύο τινῶν σύνοδος, καὶ εἰς ταὐτὸν συνέλευσις 0.1). 
Ἰαεοῦ. 55(Μ.94.14640) ; Ορρ. ἐνότης, Μαχ,Ξοὐοὶ, ἄπ τι (Μ.4.3060). 

Α. Ϊῃ ρεη.; 1. μην ἐκ πάντων ἕνωσιν εἰσηγεῖται.. τῆς..«θείας 
ἑνότητος τὴν ὁμοίωσιν ἐν ἡμῖν καταυγάζεσθαι βουλόμενος Το.1). ΕΡΆ. 

4:5:.(Μ.95.8400); 8. ἴῃ τηδίουία! βρμοῖα τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου 
πολυμερὲς ὄν..«πρὸς πάντα τὰ μέλη ἀδιάρρηκτον ἕ, ἔχον Ατὶδι. αροί, 
132.5; μνημείῳ..«οὐκ ἐκ λογάδων λίθων οἰκοδομηθέντι καὶ τὴν ἕ. οὐ 
φυσικὴν ἔχοντι, ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ καὶ δι᾿ ὅλων ἡνωμένῃ πέτρᾳ λατομητῇ ΟΥ̓. 
Οἷς.» δοίρ.τοι.τα; Μ.Ιτι9ο5.); Οὐ Ν γβδ.ογιεαϊεε τδίρ.71.4; Μ.45. 
528); Ὁ. ΡΒ1]1ο5., μην, σα ρ εἰν, οἵ ἐβδεποε κατὰ τὴν τῆς μοναδικῆς 
οὐσίας ἕ. ΟἸειη, ῥγοϊ ο(ρ.65.20; Ν΄.8,2008) ; ποῈ το ὕὃε Τουηα ἴῃ γρδυῖο ῦ 
οὐδὲν γὰρ ἕν τῆς ὕλης καὶ τῶν σωμάτων, ἀλλ᾽ ἕκαστον. ..διήρηται εἰς 
πλείονα, τὴν ἕξ, ἀπολωλεκός" ἕν γὰρ τὸ ἀγαθόν, πολλὰ δὲ τὰ αἰσχρά ΟΥ̓, 
07.21.2(0.345.10;} Μ.τ1Ι.4814}); δ. ἰορίο8) οοβέγεηα, βυϑιευηθῖῖσ ΜΉ, 
εἰσ. οὗ ἃ. Β0Π00] οἱ {πουρηῖ ἐπειδὰν ἕν τινι τῶν ἀποφάσεων μέρει 
διαφωνῶσιν [36. οὗ φιλόσοφοι]...τῇ μέντοι τοῦ δόγματος ἑ. πάλιν εἰς 
ἀλλήλους συμπνέουσιν (πβῖ.ρ.Επ5.ν,.(,2.7τ(ρ.69.29; Μ.20.10440); 
ἃ. σοχτροταῖα τρΐΐν, οἵ [ταϑηρθοῖβ οἵ] μυχοῦ τὴν ἕ. ἀγαπᾶτε" τοὺς 
μερισμοὺς φεύγετε ἴσιι. Ῥ ια.).2; ἐμέρισαν τὴν ἕ. τῆς ἐκκλησίας 



ἕνωσις 

Ἠδρεβ.8Ρ.Ἐπ5.ἢ..6.4.22.6(Μ.20.3814}; ὁ...«Βίκτωρ..«τῆς Ἀσίας πάσης 
«τὰς παροικίας ἀποτέμνειν.. «τῆς κοινῆς ἑ. πειρᾶται Ἰὰυι5.ἢ.6.5.24.0 
(Μ..20.4078); [πτοσ.15:28] συνάφειάν τινα πάντων καὶ ἕ. σημαίνειν, εἰ 
πάντα μέλλοι ὁ θεὸς ἐν πᾶσιν εἶναι 1Δ.6.1}}.3.1τ5(0.172.5; Μ΄.24.τοδ80) ; 
ΤΒα5.Ππρ.6ῤ..70.«4π|.(Ρ.5.3; Μ.77.τάδτ10)}; ἔ, (γενέσθαι τῆς...ἐκ- 
κλησίας συναφθῆναί τε τὰ μέλη τοῖς μέλεσιν Ζξῃο ἠφηοὶ (0.53.1; Μ. 
86.26218); 2. πηῖοη, τονρηρ ἰορείθον,;, ἃ. ἴὰ σεῃ. ὡς..-ἡ γωνία δύο 
τοίχων ἕ. γίνεται..«οὕτως ..«ἡ ἁγία ἐκκλησία τῶν δύο λαῶν γέγονεν ἕ, 
καθ᾽ ἕνα πίστεως λόγον ᾿ΑΤΩτΏοΠ, ἤ7|.23:42(Μ.8ς.152854.,8); τὴν γοῦν ἕ. 
τῶν θείων νοημάτων καὶ τῶν ἐπιγείων λόγων κρᾶσιν οὐκ ἀπεικότως 
ἐκάλεσε 1514, Ῥ61.ρ}.2.3(,1,78.4604); ϑδορῆγ. Η.ρεν Ογγ. οἱ [0.2τ(Μ. 
87.34810); Ὁ. τηϑυχᾶρα ὑπῖοῃ μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τὴν ἕ, 
ποιεῖσθαι, ἵνα ὃ γάμος ἧ κατὰ κύριον καὶ μὴ κατ᾽ ἐπιθυμίαν Ἰρτ. Βοίγςε. 
-.2; ΑἸποηδρίδρ.33.2(Μ.6.068Ὰ}); α. οὗ Ροαν' απ 5011 π᾿ τηδη, 7 [8ἴ. 
φῃ οἱ γέεῤ.75(Μ.6.1317.Ὰ}; Νειιθβ.παὶ, ποι. (Μ.40.5024) εἴ ῬΑΘΘΊπῚ; 
ἃ. γχοσϑὶ απίοῃ α διάφοροι φύσεις..«ἕνα καὶ μόνον ἑνώσεως ἔχουσι 
τρόπον τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν ἘΡΑ1]. ὅ81η. ̓ν.2(Ρ.330.9); Ῥτος,α. Ζ,δυ.το 28 
(Μ.8᾽).γ618); οὗ τλαυτὶθα Ῥούβουβ ὑπόλειμμα τοίνυν πνεύματος τοῦ 
ἀνδρὸς τὴν γυναῖκα καλεῖ, καὶ οἱονεὶ μέρος τῆς αὐτοῦ ψυχῆς, διά τε τὴν 
ἔ,, τὴν ὡς ἕν γε φημὶ τῇ κατὰ τὴν ἀγάπην ὁμοψυχίᾳ Ογτο αἰ. 28(3, 
8464) ; οἵ Ομ  5Ό18η5 ἴῃ ἃ σοάσποι ΟΡδάϊοποδ ἧ...«ἐκ πολλῶν ἔ. ... μία 
γίνεται συμφωνία ἑνὶ χορευτῇ καὶ διδασκάλῳ τῷ λόγῳ ἑπομένη (ἰδπι. 
Ῥγοί.ο(ρ.ό5.31; Μ4.8.20060}; ἰά.5,γ.3.13(0.220.5; Μ.8.11038)}; ἴῃ ἰονθ, 
Βα5.6}.204.1(3.3034 ; Μ.32.7454}; (Βγγβιλον. 7.1 τη τ ογ.(10.48) οἷ, 
5. ἐκκλησία; Ογτ. Μα].25(3.8410); ὃἃ5 ποτ οἵ Ῥϑηΐθβοοδ ὧδε δὲ 
ἀποκατάστασις καὶ ἕ, τῶν γνωμῶν Ογτ, Η ἐαἐρελ.τ7.17;} οὗἨἁ Ργτδ- 
οχίβίθπι ταί] Ὀδὶηρθ ΜΠ ΤΟρὸβ ὡς ἑνάδα πάντων τούτων 
γενέσθαι τῇ ταυτότητι τῆς οὐσίας... καὶ τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον ἕ. τε καὶ 
γνώσει (ΠΡ(ς43)αμπαι (0.228; Η.3.2840}; 6, εομεογά, ἀργεεμεηΐ, 
Πδηοα δίας οὐ δοίη τη ΟΜ ΜΉΙΟΝ, τοῖ} ἑκανὸν δὲ γνώρισμα τῆς 
ἑκάστου ὀρθῆς προαιρέσεως ἔσται ἡ πρὸς τοῦτον [56. ΑΙΏΒΠΕ5115] ἕ. 
Οοπδίβηταβ Πρ. 8Ρ. ΔΙᾺ αροίὶ, 56.54.5 (ρ.135.14: Ν.25,3480); 1.70.2 
(ρ.148.19; 2728); πρὸς δὲ τελείαν. τῶν..«ἐκκλησιῶν ἕ, καὶ κοινὴν. 
ὁμόνοιαν (οπρίαπηβ ἐν» .(Η.32.8254); 8. γηήχιγε, ἐοντηρίτηρ, οἵ 
πιϊχοα οἤδι!σα εὐλόγησον δέσποτα τὴν ἁγίαν ἕ, {1 ΟἾγνς.(0.357.23); 
οἱ εονῃμΐκίο ἕ, τοῦ παναγίου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ 
κυρίου [1|. [αε.(0.228.25). 

ΕΒ. {π6ο]., μηἶέν οἱ ἀϊνὶπα Ῥεύβοπβ, Αἴβοπαρερ.το, 3(Μ.6,.9008) 
οἷτ, 5. διαίρεσις ; 1Ὁ.12.2(0138}; τοῦ, τύοτ,τπ:28 τὴν... ὑποταγὴν᾽ τοῦ 
υἱοῦ ἕ, ἑρμηνεύει τοῦ λόγου, ἕν καὶ ταὐτὸν γενησομένου τῷ πατρὶ καθ᾽ 
ἃ καὶ πρότερον ἣν Ἐπι5.6,.}.3.1τπ(ρ.1τ72.6; Ν.24.τοΖ80) ; τὰ γὰρ ὅμοια 
πρὸς τὰ ὅμοια πέφυκε τὴν ἕ, ἔχειν... «διὰ τοῦτο ἐκεῖνος [50. ὃ λόγος] μέν 
ἐστι...ἕν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ πατρός ΑΙἢ..“4γν.3.20(}.26.3654); ὃ οὖν ἐστιν 
ἐνταῦθα μιμητικῶς ἡ εἰκών, τοῦτο ἐκεῖ φυσικῶς ὁ νἱός. καὶ ὥσπερ ἐπὶ 
τῶν τεχνικῶν κατὰ τὴν μορφὴν ἡ ὁμοίωσις, οὕτως ἐπὶ τῆς θείας καὶ 
ἀσυνθέτου φύσεως ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς θεότητός ἐστιν ἡ ἕξ, 85. ῥίν.45 
(3.280; Μ.32.1400}; τὸ ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἔχει πρὸς τὸ συγκείμενον οὐχ 
ἧττον ἢ πρὸς ἑαυτό, τῷ ταὐτῷ τῆς οὐσίας καὶ τῆς δυνάμεως. καὶ οὗτος ὁ 
τῆς ἕ. λόγος Οτ.Να2Ζ.0γ7γ.31τ.τδ(ρ.τόπ.12; Μ.36.1528}; 10.30.1τ(3484) 
οἷἵ. 8. διαίρεσις ; ἐ.45.1τ5(4768); τὴν τοῦ νοητοῦ πρὸς τὸ νοητὸν διὰ τῆς 
ταυτότητος τῶν θελημάτων ἕ,. τε καὶ ἀνάκρασιν τς Ν᾽ ν55. τι τ(α 
Ρ.275.20; Μ.45.0810); περὶ τοῦ πνεύματος οἴεται [55. ΕΠΠΟΙΊΠΙ5] ὡς 
ἀπεξενωμένου τῆς τε πρὸς τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἑ, ἐδ.τ(1 Ὁ.140.21; 
3800); ἐφ.6(2 Ρ.147.24; 1338) οἷϊ. 5. ἐξομοίωσις; οὐ. «τρεῖς θεοὺς... 
ἀλλὰ τῆς τριάδος τὴν ἕ, ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν ὀνομάτων ἐπιγνωστέον 
Τεάντη (1 885.) Ετρ:. 5 (3.3100 ; Μ.29.7440) ὅταν ἀκούσωμεν ἕ. πατρὸς 
καὶ υἱοῦ, τὴν φυσικὴν νοοῦμεν Ατητῃοῃ. 0.τ4:23(Ν.85.14020); ἐπὶ τῆς 
ἑ, τῆς θείας..«ἡνωμένον μέν ἐστι τῇ ἐναρχικῇ τριάδι, καὶ κοινὸν ἡ 
ὑπερούσιος ὕπαρξις Τοτ.. Ατ.4.5.2.4(34.3.641Ὰ}; 1,χ.ττ(6524}; τὰ ῃ- 
ΒΟ Ιπσ την οὗ 4]}1] οχθαΐασαϑ ὅπου γε καὶ τὴν ὑπερούσιον ἕ, ὑπερ- 
ιδρθῦαθαΐ φαμεν, οὐ τῶν ἐν σώμασι μόνον ἑ,, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν ψυχαῖς 
αὐταῖς καὶ ἐν αὐτοῖς νόοις 1.2.4(6410); καλῶς οὖν ἡμῖν εἴρηται, ἕ, μὲν 
ὑποστάσεων ἐν μιᾷ φύσει ἐπὶ τῆς ἁγίας καὶ ὑπερουσίου τριάδος, ἕ, δὲ 
τῶν φύσεων ἐν μιᾷ ὑποστάσει ἐπὶ τῆς ἁγίας καὶ ἀφράστου σαρκώσεως 
τοῦ λόγου Τιοους Η πομορ.τδ(Ν1.86.:78ος,Ρ0); Μακιορηδε Μ.ο1. 
1484} οἷτ, 5. διαφορά; Πετεῖ. ἕνα καὶ τὴν προβολὴν ἑκατέρων αὐτῶν 
δείξῃ, τοῦ τε υἱοῦ καὶ τοῦ λόγον, καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἅμα καὺ τὴν 
πρὸς τὸν πατέρα ἕ, ΨΑ1.π.8ρ.τερ ἤαεν.τ.8,5(}1,7.53324}. 

Ε. ΘΟ τιβῖο!. ; 1. μρΐον (ἴεγτὶ ἀξηοΐοβ θοζῇ σοὶ οὗ ἩΡΟΉ ἴτι Ἰτιο. ἀηα 

τὰς βίαίϊβ οὗ δείηρ ΤῈ τρη]0η οἱ ὕπο στιαΐυσοβ ἴῃ ΟἿ ΤΙ5Ὁ) οὗ τὸν ἐκ 
τῆς παρθένον ᾿Εμμανουὴλ κηρύττοντες, τὴν ἔ, τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ πρὸς 
τὸ πλάσμα αὐτοῦ ἐδήλουν Ιτοη.ἢ667.4.35.1τ0}.7.1Ο808)} ; οὕτω τοῦ θεοῦ 
λόγου ἑνώσει, τῇ καθ᾽ ὑπόστασιν φυσικῇ, ἐνωθέντος τῇ σαρκί Ἰά, Κγ.26 
(.7.12440) Ῥὰϊ οὗ, λαον.5.τη.4(ττ710 .) μὸτς ( σίβιο]. ραββᾶσα 15 
Ὀβαεπί; μονογενῆ..«τὴν ἰδίαν ψυχὴν εἶπεν, ὡς..--μόνη.. εἶχε τοῦ θεοῦ 
λόγου τὴν ξ, ΟΥ.ς.2τ:21(0.477); ἰἃ (Οδὶς,5.4τ(0.237.8; Μ.11.0724) οἿτ. 
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ἰπῆτα (.3.6; αὐτῷ τῷ ἀνθρωπίνῳ σώματι προσθήκη μεγάλη γέγονεν ἐκ 
τῆς τοῦ λόγου πρὸς αὐτὸ κοινωνίας τε καὶ ἑ, ΑἸΠ.6}. ΕΡίο! ο(Ρ.15.8; Μ. 
26.τοῦς 8); Ἔχορ. 70.3:13 δἴο, νομιστέον λέγεσθαι διὰ τὴν πρὸς τὸν 
οὐράνιον ἕ, ατ. Ναξ.εῤ.τοτ(}.37.1810); 1δ.τοΖ(2018); θείας φύσεως 
ἕξ. τίνα..«κατανοήσαντας πρὸς τὸ ἀνθρώπινον ΟτΟ Νίψ88.0γ. αἰφεΐ, το 
(0.57.2; Μ.45.410)}; τὸν τῆς ἑ. οὐκ ἐπιγινώσκομεν τρόπον 1διχτ(ρ.57. 
13; 448); 14. φέρ κ(Σ ρΡ.τ26.5; Μ.45.7ο80); τ.(2 Ρ.123.1}; 1054}; εἶ... 
καὶ διττὴ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ οὖν ἀδιαίρετος καὶ ἀδιάσπαστος ἡ ἕξ. [ῆγνϑ5.Ε. 
(αος5.(3.7464); συνῆλθον αἱ φύσεις, καὶ ἀσύγχυτος ἔμεινεν ἡ ἕ, ῬτΟΟΪ. 
ΟΡ ογιἰαμά, ΒΜ β(ρ.τογιᾳ; Μ.6ς.680Β); ἀνθότου δὲ δὴ παρέντες τὴν 
ἕ,, καίτοι...«ἐκ τῶν ἁγίων πατέρων καταβαίνουσιν εἰς ἡμᾶς, συνάφειαν 
ὀνομάζουσι; καίτοι συγχεῖ μὲν ἡ ἕ. οὐδαμῶς τὰ καθ᾽ ὧν ἂν λέγοιτο, 
διαδεέίκνυσι δὲ μᾶλλον τὴν εἰς ἕν τι συνδρομὴν τῶν ἡνῶσθαι νοουμένων 
Ογτιλγορ, (51.7338}} καθ᾽ ἕξ. ἀπερινόητον καὶ ἀσύγχυτον καὶ ἄφραστον 
1. 5ο(ρ.01.23; Κ᾿. 1508}; ἰῃ ̓ ἔοχταθϊα οἱ σοποογά᾽ ὁμοούσιον τῷ πατρὶ 
τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα" 
δύο γὰρ φύσεων ἕ. γέγονεν’ δι᾽ ὃ ἕνα Χριστὸν... ὁμολογοῦμεν, κατὰ 
ταύτην τῆς ἀσυγχύτου ἑ, ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν... 1δ.30(0.17.14:; 1το68); 
ϑνμ ΟΠαϊς (Ὁ.129.32; Ε..2.4560) οἷζ, 5. φύσις ; ΠΤεοηῖ. ΗΝ ἐοι.3.τ(Μ. 
86.16.48) οἷΐ, 5. υἱότης ; τὴν τοίνυν ἰδιότητα τοῦ σώματος οὐκ ἐκ τῆς τοῦ 
λόγου γνωρίζειν ἔστιν ἑ, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τοῦ πνεύματος δυνάμεως ..«τὴν δὲ 
ἀναμαρτησίαν...ἡ τοῦ λόγου συμφυὴς ἕ, κατειργάσατο...ὦστε τὴν μὲν 
σύστασιν καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ σώματος, ἐκ τῆς ἐνεργείας γενέσθαι τοῦ 
πνεύματος ἔγνωμεν" τὴν δὲ ἕξ, οὐκ ἐκ τῆς τοῦ λόγου ψιλῆς ἐνεργείας, ἀλλ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ λόγου οὐσιώδους ἀνακράσεως 1,Θοητ. ΒΟΝ ἐς εἰ Ἐπὶ. (4.86. 
1353Ὰ{)};} οὐδενὶ...ᾧ πέφυκεν εἶναι διὰ τὴν μίαν οὐσίαν πατρὶ καὶ 
πνεύματι ταὐτὸν ὃ υἱός, γέγονε ταὐτὸν τῇ σαρκὶ διὰ τὴν ἔ,, κἂν πεποίηκεν 

αὐτὴν ζωοποιὸν ἐνώσει τῇ πρὸς αὐτόν Μαχ αν. Μ.οχ.1ο 570) ;2. ἴῃς 
Ἶ58π6, μετὰ τὴν ἕ, δῃᾶ Κιηάτεα ἜΧΡΥΘϑβίοηϑ; ἃ. ῥτε- (ΠἈ] σε ἀπ Ὲ: 
ἕτερον γάρ ἐστιν ἰδιότης καὶ ἕτερον ἕξ, ἕ. δὲ λέγομεν μυστικὴν καὶ 
ἀσύγχυτον Νίατς, ΕΥ̓ Ν ἐπὶ. Δο(ρ.113.4); οὐκέτι οὖν μετὰ τὴν ἕ, θεὸν πρὸς 
ἄνθρωπον δύο πράγματα νοήσαντες οἱ πατέρες, εἰκότως ᾿Ϊησοῦν λέγοντες, 
τὸν θεὸν λόγον σημαίνουσι, καὶ μετὰ τοῦ θεολόγου φράζοντες λόγον τὸν 
ὁρώμενον ᾿Ιησοῦν ἑρμηνεύουσιν Τμάοτ, Αποιειοσγριδ.τ53(Μ.77.13320); 
ὡς ἕν τι νοῇ.. «καὶ τὸν. «λόγον καὶ τὸν.. «ληφθέντα ναόν, οὐχ ὅτι τῆς αὐτῆς 
οὐσίας εἰσίν, ἀλλ᾽ ὅτι μετὰ τὴν...ἕ, ὃ τοῦ διακόπτειν λόγος οὐκ εὐσεβής 
ὄντ. 7ο.0(4.747Ε); 14.6}.4ο(ρ.26.8.; κ᾿, 115}) ΟἸΕ, 5. φύσις ; οἵ. ταὐτὸ μὲν 
πρᾶγμα σημαΐνουσι σάρκωοσίς τε καὶ ἔ." μία δὲ ἄρα φύσις πρὸ τῆς ἐ, 
ἤγουν σαρκώσεως ἦν, μετὰ δέ γε τὴν ἕξ, δύο λέγειν προσήκει, τήν τε 
λαβοῦσαν καὶ τὴν ληφθεῖσαν ΤΕ. εγαη.2(4.τοια); Β. ΟΟΠ41ο. πᾶ 
αἴζεσ: ὥσπερ γὰρ μετὰ τὴν ἔ. ... εἷς ἥλιος τὸ φῶς μετὰ τοῦ σώματος 
λέγεται" οὕτως ἐπὶ τοῦ ἀληθινοῦ φωτός, καὶ τοῦ παναγίου σώματος, οὐκ 
ἄν τις εἴποι μετὰ τὴν ἕ,., τὸν μὲν κεχωριομένως υἱὸν τὸν θεῖον λόγον, τὸν 
δὲ υἱὸν τὸν ἀνθρωπον" ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἑκάτερα νοήσει Ἔ αΓ.γἐεί. 
ἐοΉ}.12(Μ.6.τ2200}; μένει ἡ δυὰς καὶ μετὰ τὴν ἔ, Ἐπδῖ. Μοη.ερ.(Ν1.86, 
ΟἸ120); εἴ τις λέγει κατὰ χάριν ἢ κατὰ ἐνέργειαν...ἢ σχέσιν ἢ δύναμιν 
τὴν ἔ, ... ἢ κατὰ εὐδοκίαν...ἢἣ κατὰ ὁμωνυμίαν. .«ἀλλ᾽ οὐχ ὁμολογεῖ τὴν 
ἕξ. ο.. κατὰ σύνθεσιν ἤγουν καθ᾽ ὑπόστασιν γεγενῆσθαι. .«ἀ. ἔ. (ΓΡ(ς 53) 
απαϊἐμδίρΡ.τόδῇ, ; Η.3.τοδΑ 1); εἷς... Χριστὸς... «μετὰ τὴν σάρκωσιν... 
ἀδιαίρετον..«λόγονυ καὶ σαρκὸς δοξάζομεν ἕ., ἀδιαίρετον ὑπὲρ ἕνωσιν 
ψυχῆς καὶ σώματος, πυρὸς καὶ σιδήρου, πορφύρας βαφῆς καὶ βύσσου 
Ἑπ]ορ. 9,. Τυΐη.4.7(0.371}; οὔτε τὴν αὐτὴν..«ἐνέργειαν μετὰ τὴν ἕ. τὴν 
φυσικὴν καὶ ἀσύγχυτον, τουτέστι τὴν...καθ᾽ ὑπόστασιν ἔχουσιν ΒΟΡΏΥ. 
Ἡ.ἐρ.5γη.(}1.87.21724}; ΟἸμΑἴου. 2.1, Βανὶπρ τεΐογθησα ἴο ἀπὶῖν οὗ 
Ρεῖβοπ, ποῖ οὗ παΐυσγο, Μαχ.ῤιι (ΝΜ 91.5568,0) οἵεξ. 85. διαφορά; ὃ... 
ὁμολογῶν τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕ. κἂν λέγῃ δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ μετὰ 
τὴν ἔ, ἡνωμένας διαιρέτως...τῆς ἀληθείας...οὐ διαμαρτάνει 1.12 
(4844); το]ϊαἰίοη το διαφορά ἀϊδοιιβ5οή, ΙΔ ορτδς (Ν.ο1.2520.-2568); ν. 
φύσις ; α. ἰὴ νἱον οὗ ΑΡΟΙ. ὑνῆ νῆσοτα ἕ, 15. ἃ ἰἀνουτῖς Ψψοτχά) 
διαπαίζεις τὴν ἄκραν ἕ. καὶ λέγεις ἴϑς. Τ)1οἄ.] οὐκέτι μένει τὰ ἴδια τοῦ 
θεοῦ καὶ τὰ ἴδια τῆς σαρκὸς ἐὰν ἕξ, ἦ ΑΡΟΙ]. [γ-τ4ο(Ρ.24τ.10)4ρ.1βοπί.Β. 
«ἄροῖ!(Μ.86.τοόκο) ; τά φιοά μη Ἀγ. (ρ.206.6; Μ.28,1240) αἷτ, 5. σύν- 
θεσις ; ἕν..«καὶ ταὐτὸν τὸ σῶμα καὶ ὁ θεὸς οὗ τὸ σῶμα, οὐ μεταβληϑθεί- 
σης τῆς σαρκὸς εἰς τὸ ἀσώματον, ἀλλ᾽ ἐχούσης καὶ τὸ ἔδιον τὸ ἐξ ἡμῶν 
κατὰ τὴν ἐκ παρθένου γέννησιν καὶ τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ λόγου 
[σύγκρασιν ἤτοι] ξ. Ιᾶ. βά ἐμε.7(Ρ.το9.27;} Μ.8},.8.8710); πνεῦμα ὦν, εἰ 
καὶ σὰρξ κατὰ τὴν ἕ. τῆς σαρκὸς ἀποδέδεικται ἴἃ,ἐογΡ.οἱ ἀϊν.δ(ρ.187, 
τϑ; Μ.Ρ1..8.8730}; ἐν τῇ πρὸς τὸν θεῷ ὁμοούσιον ἑνώσει 1δ.(ρ.τ88.χ5; 
8748); ὁ δὲ καὶ τὰ ἴδια γινώσκων καὶ τὴν ἔ. φυλάσσων οὔτε τὴν φύσιν 
ψεύσεται οὔτε τὴν ἕ. ἀγνοήσει ἐδ.τ](ρ.193.1; 815); εἰ ὁ λόγος σὰρξ ὀνό- 
μασται διὰ τὴν ἕ,, ἕπεται καὶ τὴν σάρκα λόγον ὀνομάζεσθαι διὰ τὴν ξ, Ἰά, 
ἘΜ» τΔπί(ρ.242.141.)8Ρ.1,ϑοπε.Β. 4ροϊϊ (τοῦδο) ; ἐδ. τότίρ.254.26 ; τοῦοῦ); 
δι. 14ο(Ρ.241.1:; τοῦ); {τ.148(ρ.247.1; τθ65: 8); οἐ 18,6}.  ίοη. 8,0 
(ρῬΡ.25οἵ.; Μ.}1..8.0348}; ἃ. οἱ ΤΗάτ. Μορ5. ἔσχεν μὲν γὰρ εὐθὺς ἐξ 
ἀρχῆς ἐν τῇ κατὰ τὴν μήτραν διαπλάσει τὴν πρὸς αὐτὸν [5ς,. τὸν λόγον) 
ἕ. Τμάτ. Μορϑ. Κη. ̓πει(ρ.296.20; Μ.66.9760); οὐ φυσικῶς ἐκ τοῦ πατρὸς 
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γεγεννημένος, ἔχων μέντοι παρὰ τοὺς λοιποὺς τὴν ὑπεροχήν, ὅτι τῇ πρὸς 
αὐτὸν ἑ, κέκτηται τὴν υἱότηταδ.12.7(0.32ο6.6; οδδαΑῚ ; οἵ.τϑ.γ(0.296.5,32; 
οἹ60,9778); 18.12.2{0,304.4; 9858) οἰἷτ. 5. διαίρεσις; οἵ,1δ.8(ρ.299.18; 
9818); ὁ τῆς κατ᾽ οὐσίαν ἑ, ἐπὶ μόνων τῶν ὁμοουσίων ἠλήθευται λόγος... 
ὃ δὲ τῆς κατ᾽ εὐδοκίαν ἕ, τρόπος ἀσυγχύτους φυλάττων τὰς φύσεις καὶ 
ἀδιαιρέτως ἕν ἀμφοτέρων τὸ πρόσωπον δείκνυσιν, καὶ μέαν τὴν θέλησιν 
καὶ μίαν τὴν ἐνέργειαν 1.6, ον. (ρ.320.τ,; Μ.δ6,1οΙ34Α}; 6. ἴο 
Νεϑὲ. ξ, φυσική Ὀδαγ5 ἃ οτος {{ ἔ. καθ᾽ ὑπόστασιν ἀπ Τηρ8 5 ἃ ΠΙῸΠ 
ζηΐῖο οτβ φύσις, 51 ἄοης. Πῖδθι 16 ΕΣ... 650 υπἱ ἄδηθ θπΠ6 π]οῃ 
πϑίαχα δ... 6 ἄξμοτβ Εἰς (ἄς Δ πδίυσε) 1] ἡ’ εχιδές ρ85, ραΐβαιδ 
οἾδβῖ δὴ 6116 δἵ βρϑγ 6116 4} δβτ τὶ οἵ «α᾽}} 5 ὉΠΙζ..81151...16. σΟΥῸ5 
εἰ ᾿Άπιε, Νεβο Πεναεὶ,4τ(0.34); ἡ δὲ κατὰ τὴν θέλησιν ἕξ. καὶ τὴν ἐνέρ- 
γειαν, ἀτρέπτους αὐτὰς [3ς, τὰς φύσεις] τηρεῖ καὶ ἀδιαιρέτους....«ἡ καθ᾽ 
ὑπόστασιν καὶ φύσιν ἕ. ξένον ἐπάγεται πρὸς τὸ τοῦ Χριοτοῦ μυστήριον 
τὸν λόγον...ἡ δὲ κατ᾽ εὐδοκίαν ἕ, μίαν τῶν ἡνωμένων ἀποσώζουσα 
θέλησιν καὶ ἐνέργειαν ἀντενδεικνύν τι τοῦ μὴ φαινομένου ποιεῖ τὸ φαι- 
νόμενον Ἰὰ. ἐγ.Β δί(ρ.2το.2οΉ. }}Ρ. οεῖ. Ῥαΐν. 41 9Ε (0.30 ς,1,6); τὰ τῶν 
φύσεων χωρίζοντες ἴδια, τὴν τῆς ἕ, ἀξίαν συνάπτωμεν 4Ὁ.Ὁ δ(ρ. 242. 15}; : 

ἸΓΕΥΡσο θα 85 δαυίνε! επί οἱ συνάφεια, Το. Απίς λοι (ρ.84.20), Ογτ.εῤ. 
17 αμαϊἔι. 3(Ρ.40.30; 53.768} οἴ. 5. συνάφεια ; ΟΥΤῚ] ἢ45 πὸ οὈ]δοῖοα. 
κἂν λέγῃ δύο φύσεις τὴν διαφορὰν σημαίνων τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ θεοῦ 
λόγον...ἀλλ᾽ οὐκέτι τὴν ἕ. ὁμολογεῖ μεθ᾽ ἡμῶν ἐξ.44{0.35.12; 53.1334}:} 
1διτταί(ρ.171.1τ6; Μ.77.850) οἷζ. 5. συνάφεια; Ἰιεοηί. Β. Λίεοί. οἱ Ἐπ 
(Μ.86.1297}),13008); Νεστόριος λέγει δύο φύσεις, οὐκ ἔλεγε δὲ αὐτὰς 
δέξασθαι ἕνωσιν, ἀλλὰ σχέσιν πολλὴν ἔχειν τὸν ἐκεῖνον πρὸς τὸν υἱόν 
ΤΠ οοης. Β. Ξε. τ(Μ.86.1 2004) ; οἴ. ῬΑᾺ] [Π6 Νιοβίοσίδη ἂρ. ακχσρηδο. 
(Μ.9τ.τ73281.); ἔ. οἵ δον, ἀπέ. καί ἐστι μία φύσις τε καὶ ὑπόστασις ἡ τοῦ 
λόγου σεσαρκωμένη" καὶ οὐκ ἐκ τούτου περικλειόμεθα, πρὸς τὸ καὶ ἐκ 
δύο προσώπων λέγειν τὴν ἕ, δὲν. Αὐταρ. Ἐπυσε, Μοη. ἐρ.(Μ.86.0214}; 
οἴ. ἡμῶν..οὐχ ὑποστάσεων ἕνωσιν ἀλλὰ φύσεων πρεσβευόντων Τιδοπ. 
Β.αν»ρ.δεὺ.(Μ.86.1τ9330); μήτις ἐγράψατο τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον δύο 
φύσεις εἰποῦσαν τὸν Χριστόν; μὴ γένοιτο" ἀλλ᾽ ὅτι τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν 
ἕξ. καὶ τὴν “ἐκ δύο᾽ φωνὴν εἰπεῖν παρῃτήσατο ὅν, Απίρ. Ἐπιβι. Μοη. 
ἐῤ. (οοϑθ) ; 14.80.1 ,δοπὶ ΗΠ πόοηπορ. (Μ.86. τ8484) οἷξ. 5. σύνθεσις ; ἐξ. 
(18480) εἴΐξ. 5. δυάς ; ὦστε τὰ δύο τὰ ἐξ ὧν ἡ ἔ. ἐν τῷ συντεθεῖσθαι τῷ νῷ 
μόνον ἀπ᾽ ἀλλήλων συνθέτως διακρινόμενα 16. .ΔΡ.πι5. ΜΟΙ.6}.(0360) : 
εηζϑ! Πρ ἃ ἐσηπμηϊοαῖίο τἀ τοιπαίέμε πᾶν γάρ, ὅπερ ὑπάρξαι τῇ σαρκί 
φαμεν, εἴτε τὸ ἰᾶσθαι τοὺς ἐν ἀρρωστίαις.. «εἴτε τὸ ὑπὲρ φύσιν ἀναστῆναι, 
διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τὸν λόγον ἕ, αὐτῇ τοῦτο ὑπάρξαι φαμέν 1΄. ἐν.8Ρ. 
Ῥοεί. Ῥαϊν.2ο.οίρ.128,26); Μακχιορςο(Μ. 91. 40Α) Εἷἴ, 5. διαίρεσις ; 1. 
(414Α,8,448): . οἱ ΤΠδη15ἰ5 Γαιανῖται, ἤτοι ᾿Ιουλιανισταί" οἵτινες 
λέγουσιν, ἐξ αὐτῆς τῆς ἑ, τὸ τοῦ κυρίου σῶμα κατὰ πάντα τρόπον 
ἄφθαρτον εἶναι Ττα ΟΡ μαεν.(Μ.86.448); 3. ἴπ σοιηθιηδίϊοπ ἢ 
οἴμοι ψοταβ, δελοί, ἴῃ αχιορμςοο (Ν.οτ.2τ4.); ἃ. ἀνάκρασις τὰ 
κρᾶσις : τὸ δὲ θνητὸν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν αὐτῷ ψυχὴν 
τῇ πρὸς ἐκεῖνον οὐ μόνον "κοινωνίᾳ ἀλλὰ καὶ ἑ, καὶ ἀνακράσει τὰ 
μέγιστά φαμεν προσειληφέναι ΟΥ((εἶ5.3.41(0.237.8; Μ.11.07324}; ὅτ. 
ΝΥνββ5.ογικαϊθεἢ. ττίρ. 57. 13,16; Νέ.45,444,8}; μϑοῦτ ΒΟΝ δε, δὲ Ἐπὶ, (Μ. 
86.13538) Οἵ. 5. Ονὐτ; οὔ αυ Ν 5. (2 Ρ.123.17}{0; Μ.4:.7οςᾺ.,8}); 
1Ὁ.(2 Ρ.11ὴ.61.; 6078}; ψ ἢ κρᾶσις, Νειηδβιπαί μοι, 3(Ν.40.6018) 
οἷἵ, 5, κρᾶσις; οἵδ, (όο5 4}; Ρ. {{Ὸ-Ξ σύγκρασις, Το.) Δ ταϊδεὶ, 65(Ν. 
94. 6644) οἴ. 8.ν.; ΘΟ. ἢ σύμβασις ψ 5... ; οὗ, συμβῆναι δέ φαμεν καθ᾽ 
ἕ, ἀδιάσπαστον...τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ τὸν ἐκ θεοῦ λέγον Ογτ Ν ες .1.2(Ρ.22.11; 
δ᾽ το); ἃ. ν ἢ συνάφεια, γαῖ ἴπὶ ΟΥ̓ΠΟΘῸΧ 56η56, ν.5.ν.; ΟΡΡ. 
συνάφεια ν,5.Ν.; 6. ἕ. κατὰ σύνθεσιν ν.5.ν.; ἔ. ΚΓ σύνοδος ν.5.ν.; 
οἵνγτ,ρ.44{0.36.8; 52.133}}) ΟἿ. 5, σύνοδος ; ΘΟΡΒΥ Ηρ. γη. (1.87. 
21658) οἷἴ, 5. φυσικός ; ΜΑΧ.ῥ.τ2(Μ, 91. 4844) οἷ. 5. Καὶ Ἰηἴτα; δ. ἕ, 
φυσική : δεδόξασται [5ς. τὸ σῶμα] τῇ πρὸς ἄκτιστον ἕ, φυσικῇ ἌΡΟΙ!. ̓ » 
148(0.247.1)αρ.1μεοπε. ΒΒ. ροὶὶ, (.86.τοῦ 58) ; ἔοτ τηδαπίπσ ἴπ ΔΡΟΙ͂. 
ν. δυηᾷᾶ.ρ. ίοη. διο(ρρ.2οῖ.; ΜΟΡΙ,.8.9348); τῇ ἀσυγχύτῳ φυσικῇ ἐ, 
τοῦ λόγου πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἐπενομϑρὴν σάρκα ΤΑΤΠΏ, ροϊὶτο τοί 1.26. 
Τ1Ο08)}; οἷ. ἰδία οὐχ ὁμοούσιος οὖσα ἡ σὰρξ τῆς τοῦ λόγου θεότητος... 

᾿ ἐδία κατὰ φύσιν γενομένη, καὶ ἀδιαίρετος κατὰ ἕ, 10.1.τ2(11138}; 
νΘΙ]ΟΌΒ]ν Ἔχρ δι πθα συνῆφθαίΐί φασιν αὐτὸν τῷ ἐκ θεοῦ πατρὸς φύντι 
λόγῳ κατὰ μόνην τὴν ἀξίαν... οὐ καθ᾽ ἕ, φυσικήν, τουτέστιν ἀληθῆ... οὕτω 
γάρ πού φησιν καὶ ἡ θεία γραφή [ΕῥΡΗ.2:2] τὸ φύσει ἀντὶ τοῦ ἀληϑῶς 
λαμβάνουσα ὕντοεχΡὶ. καἷτ σαρ.3(ρ.το.21.; 6᾽ 1400); Ια, ἀροϊ,ογίεμί.3 
(ρ.40.20; 6ἷ,1678}; 1ᾶ.4ρ.17 ἀπαϊ᾿.3(0.40.30; 52.768} οἷξ. 5, συνάφεια; 
φυσικὴ λέγεσθαι παρ᾽ ἡμῶν ἡ ἕ., τὴν οὐκ ἀληθῆ καὶ σχετικὴν ἐκβάλλουσα 
«ἀλλ᾽ οὐχ ὑποτίθησιν ἀνάγκαις καὶ πλεονεξίαις φυσικαῖς τὸν ἀπαθῇ καὶ 
ἐλεύθερον τοῦ θεοῦ λόγον 14, ,αροΐ. ΤΠ! αίρ.τ2ο.: ; 6.,2130); ἐδ. (0.118, 
24{{.1 2126}; λέγεται [8ς, ξ.].. «φυσική, ἡ ὡς κατὰ λόγον φύσεως οὖσα 
τῷδέ τινι... «λέγεται φυσικὴ καὶ ἡ ὡς φύσεών τινων ἁπλῶς ἢ φύσεως οὖσα 
καὶ οὐ συμβεβηκότων". «φυσικὴν μὲν οὖν φαμεν ἡμεῖς τὴν ἕ, ἐπὶ 
«Χριστοῦ, ὡς φύσεων ἡνωμένων κατ᾽ αὐτόν... καὶ ὑποστατικὴν δέ ῴαμεν 
τὴν ἔ, ἐπὶ Χριστοῦ" ἀνάπαλιν μέντοι τῷ σημαινομένῳ ἡμῖν κατὰ τὴν 
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φυσικήν" οὐ γὰρ ὡς ὑποστάσεων, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ λόγου οὖσαν τῆς ὑπο- 
στάσεως αὐτοῦ Τιεου!. ἢ Ν εεί,τι οί 1.86.1 5120 {{}}}; ἑτέρα... «λέγεται 
φυσικὴ ἕ., ἡ κατὰ τὸ φυσικὸν εἶδος τῶν διαφόρων ὑποστάσεων ὁμοίωσις 
οὐνἑτέρα δέ ἐστι φυσικὴ ἕ., ἡ διαφόρων φύσεων εἰς φύσεως γέννησιν καινο- 
τέρας συνέλευσις...«ἥτις καὶ λέγεται δημιουργική, ἄλλη δὲ λέγεται φυσικὴ 
ἕ,, ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν μίαν πλειόνων φύσεων συνδρομὴ καὶ εἰς φύσιν μίαν 
οοὐκαὶ τοῦ πυρὸς καὶ σιδήρου ἕ, φυσικὴ λεγομένη, ὡς κατὰ τὰς φύσεις 
αὐτῶν καὶ οὐ κατά τινα συμβεβηκότα αὐτοῖς οὖσα ἔ. αὐτῶν 10.1.22 
(1488) ,}; οὐδεμέα.. «πρόφασις ἔνεστιν, ὡς ὑπέστη ποτὲ καθ᾽ ἑαυτὴν 5ς. 
σὰρξ Χριστοῦ] καὶ...οὕτως τῷ λόγῳ καὶ θεῷ πρὸς ἔ. φυσικὴν συνελήλυθε. 
τὰ γὰρ ἀνὰ μέρος ὄντα, καὶ ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐν χωρισμῷ θεωρούμενα, 
οὐδέποτε φυσικὴν ἢ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕ, δέχεται, ὅπου δὲ ἕ, φυσικὴ 
μὴ προέρχεται, μηδ᾽ ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν γίνεται σύνθεσις ΒΟρΡὮΥ.11.07.2.46 
(}1.87..3280Ὰ); Μαχ.ερ τσ οι, 5560) ; ἃ5 ππαἀεγβιοοα Ὀγ Νοβῖ. ν. 3.6 
Βαρτα; υϑοα Ὁν ΤΠαΐ. οἱἁἩ απίοηῃ οὗ 50] αῃα Ῥοᾶν ἴῃ τῦδῃ, ΤῊΣ, 
ἐγαη.2(4.77) 80 υπλᾶογδζοοα 85 ἔοσυχωϊηρ Ομ πίατζο τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν 
ἔ, εἰσάγει [5ς. ντ.} καὶ σύνοδον καθ᾿ ἕ,. φυσικήν, κρᾶσίν τινα καὶ 
σύγχυσιν διὰ τούτων τῶν ὀνομάτων γεγενῆσθαι διδάσκων Ἰασῤιτοτίᾳ. 
1202) ; 5 ἃ5 ᾿πΊΡ] ν ὴρ Ῥἢγ 51. 4] πεσεββὶςν εἰ τοίνυν φυσικὴ γέγονεν... 
ἡ ἕ,, ὑπ᾽ ἀνάγκης τινὸς βιαζόμενος, ἀλλ᾽ οὐ φιλανθρωπίᾳ κεχρημένος ὃ 
θεὸς λόγος συνήφθη τῇ τοῦ δούλου μορφῇ ὙπάϊζιαρΟΥτιαροὶ, ΤῊ 1.4 
(Ρ.117.4; 63,210}); Β. ἕ, οἰκονομικὴ ν. 8. οἰκονομικὸς ; ἱ. οὐσιώδης ξ. 
Πα ἡ κατ᾽ οὐσίαν ἕ, ; ἴῃ ΑΡΟ]], ἀσποίεβ ἃ ἀπὶοι Ἰηἴο ΟΠ6 οὐσία: τὸ 
δὲ ἀχωρίστως θεῷ συναφθὲν καὶ ταὐτὸν ἐκείνῳ διὰ τὴν ἕξ. τὴν οὐσιώδη 
γενόμενον ΔΡΟ]], ἔγ.12(0.2ο8,6)4.1 δοπί,Β. οὶ]. (Μ.86.10641Ν}) οἵ. 5. 
οὐσία ; ἴῃ τἢ!15 5εη56, Ὀπὲ ἠοῖ ἴῃ ΓὨχβῖοὶ, οοπτοχί οὐσιώδης...ἕ, ἐστιν, 
ἡ τὰς διαφόρους κατ᾽ ἀριθμὸν καὶ πολλὰς ὑποστάσεις εἰς μίαν καὶ τὴν 
αὐτὴν οὐσίαν συνάγουσα αχιοβηδε.(Μ.01.140}}; ΟΡΡ. πιοσαὶ οὐ 

δοοάρηϊαὶ, ἐπυοίυϊηρ ἐςσεηεθ, τμείαημ αὶ, γεαὶ, τεὐεοῖοα ὃν Ἑυπο- 
τῆϊα5, οὗ, Νοπιεββυαί, ποηι. 3(Μ.40.6ο5Ὰ) οἷζ. 5, ἑνόω; δηὰᾶ δ Τάτ. 
Μοβϑ. 6Ρ. Βορη (Ὁ. 339. τῇ; ; Μι66. ἸΟΣΘΑ) οἷζ, ΒΡ 2. 4; οἱ τὴν ἔ, μὴ 
κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειαν, ἢ εὐδοκίαν, ἢ ἄλλην.. σχέσιν δογμα- 
τίσαντες Τ,ιΘοπ ΒΝ ἐπί οἰ Ἐπ τ Μ.86.1200Β}); ΟΡΡ. κατὰ γνώμην, ἐν. 
(1207); 1. (1300) οἰζ, 5. ἐνυπόστατος; ἐδ.2(13520);1.3(13808) Ξ- Ια, (ν. 
(Μ.86.2ο008) ; 4, ἀγσιϑου(Μ.86,το41λ); Ῥαηρῃ.Ηραηορὶ. 6. (ρ.618) 
οἷξ, 5. ἐπίνοια; ΤΟΙ, ΝΝ γΒβ,ΟΉ1.Υ1 5 ἡ. 70.(0.08.12); 1δ.2.4{ρ.112.24}; 
ν. 8. οὐσιώδης, οὐδιωδῶς ; ἦ. ΟἾΠΕΙ ΕΧΡΤΙΕΒΒΙΟΠ5 ἕ, πνευματική, ἘΡΙΡΙΙ. 
μαεν. 60. 61(Ὁ. 215. 28; :Μ.42.300}); ἔξ. ὑποστατική, ν. ὑποστατικός; 
κ. ἔ, καθ' ὑπόστασιν: ἐὰν δὲ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἔ, ... παραιτώμεϑα 
.««ἐμπίπτομεν εἰς τὸ δύο λέγειν υἱούς Ὀνγ,6ρ.4(0.28.7; 53.240); ΓΓΡ 
(ςεβ)αηαι, ἀ(ρ. τόρ ; Η.3.το6Β) οἷξ. βρτα 5. 2.0; ἐνανθρωπῆσαι τὴν 
καθ᾽ ὑπόστασιν ἔ. ΟἿΟ ϑοότ.τς; τε]εοϊεαᾷ ὃν Νεβίοσιβ, Νεϑε, ἦγ. Β ὁ 
(Ρ0.219.20,220.1})8Ρ. Ὀοεὶ. αν. 4τ. οἵ. (ρ. 30 5.1 "Ὁ) οἷϊ. ΞΌΡΓΑ 2.6; Δα Ὕ 
ὙΒεοάοτοί περιττὴ τοίνυν ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν ἔξ. ἣν ἀντὲ κράσεως ἡμῖν.. 
προβάλλεται" ἀρκεῖ δὲ λέγειν τὴν ξ. ΤΠας ἀρ. ντιαροὶ. ΤΠάϊ. (ρ. ἐπε: 
1}, ; 6᾽,208Ε}; τὉ.(ρ.114.1τ8.; 2οβΒ[.); Θχρ]αίποα πα ἀθῆπεα τοῖς 
ἐκείνου [5.. Νεστορίου] μαχόμενοι τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕ, γενέσθαι 
φαμέν, τοῦ καθ᾽ ὑπόστασιν οὐδὲν ἕτερον ὑποφαίνοντος πλὴν ὅτι μόνον 
ἡ τοῦ λόγου φύσις ἢ γοῦν ὑπόστασις ὅ ἐστιν... «ὁ λόγος... «ἀνθρωπείᾳ φύσει 
κατὰ ἀλήθειαν ἑνωθεὶς τροπῆς τινος δίχα καὶ συγχύσεως ..«εἷς νοεῖται 
καὶ ἔστι Χριστός, ὁ αὐτὸς θεὸς καὶ ἄνθρωπος Ογτ.τδ (0.115.12[{{} 2008) ; 
γὴν ἰανουτεά ὃν Οντι!, {1 ,ϑοηῖ. Β. ςεεὶ Β(Μ.86.115281.}; ἐκ τῆς θείας 
φύσεως καὶ τῆς ἀνθρωπίνης, τῆς ἑ, καθ᾽ ὑπόστασιν γενομένης, εἷς 
Χριστὸς ἀπετελέσθη..«.οὐκ ἀνάχυσίν τινα τὴν εἰς ἀλλήλους τῶν φύσεων 
πεπρᾶχθαί φαμεν (ςΡ(ςπ5)αμαι δίρ.τ7ο; Ἡ.3.1078); ἡ δὲ καθ᾽ 
ὑπόστασιν ἕ, δηλοῖ, ὅτι ὁ θεὸς λόγος...οὐ προύποστάντι ἀνθρώπῳ 
ἡνώθη, ἀλλ᾽ ἐν τῇ γαστρὶ τῆς..-«παρθένου ἐδημιούργησεν ἑαυτῷ ἐξ 
αὐτῆς ἐν τῇ ἰδίᾳ ὑποστάσει σάρκα ἐμψυχωμένην.. ὅπερ ἐστὶ φύσις 
ἀνθρωπίνη [ιδπ.εοπ{.(0.74.24:; Μ.86.0078); καθ' ὑπόστασιν μὲν οὖν 
ἕ, ἐστι...ἡ τῶν ἑτέρων οὐσιῶν εἰς μίαν ὑπόστασιν σύνοδος, θατέρου τῶν 
κατ᾽ αὐτὴν συγκειμένων, πρὸς τὸν ἕτερον τὴν φυσικὴν ἰδιότητα ἀνό- 
θευτόν τε καὶ ἀμετάβλητον ἔχουσα καὶ ἀδιαίρετον ΜαΧ.ρ.τ2(Μ οι. 
4844); {ῦγτ. Τγίη. τϑ(65.248.; Μ.77.11574.)}; 70.) .4ταἰδεὶ, π(Μ 04. 
664); 1. 66(6δ5--0) ; ἃ5 [65 οἵ οὐὕιποάοχν εἴ τις λέγει κατὰ χάριν, ἢ κατ᾽ 
ἐνέργειαν, ἣ κατ᾽ ἀξίαν...ἢ σχέσιν, ἢ δύναμιν, τὴν ἕ. τοῦ θεοῦ λόγου 
πρὸς ἄνθρωπον γεγενῆσθαι...ἣ εἴ τις λέγει κατ᾽ εὐδοκίαν τὴν ἕξ, ... ὡς 
ἀρεσθέντος τοῦ θεοῦ λόγου τῷ ἀνθρώπῳ... οὐχὶ καθ᾽ ὑπόστασιν τοῦ 
θεοῦ λόγου πρὸς τὴν σάρκα..«τὴν ἕ, ὁμολογεῖ καὶ διὰ τοῦτο μέαν αὐτοῦ 
τὴν ὑπόστασιν σύνθετον, ὁ τοιοῦτος ἃ. ἔ, Τυβη.εοη ξαπαϊ (0.00. 
20. ; Μι86.1το1 54,8}; ΟΙ, Αἴθχιεαη. 8 οἰξ, 5, σύνθεσις ; σοητταβίοα ἩΊ ΠΗ 
ἕ. ἀχετική, Μαχ.οῤ.τ2(4841Α4,8); τεῖ. ΒΜ ἡ. ο«νυμφῶν τῆς καθ᾽ 
ὑπόστασιν ἑ. τῶν φύσεων Χριστοῦ Μοῦ, ἄογηι. 3(Μ.86. 2288.); 4. τπῖονι 
οἱ ἐνέργειαι ἴῃ (τι τὴν. «τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν..«συμφυΐαν καὶ ἕ. 
Μαχορμδε(Μι9ι.τοιΑ}); 14 ρει (Μ οι. τος2ο). 

Ὠ.. Ξρ᾿τἰζα8] ὠπίοη; 1. οἵ (ῃσῖϑε τὰ ὉΠυτοῦ ἄδω τὰς ἐκκλησίας, 
ἐν αἷς ἕ, εὔχομαι σαρκὸς καὶ πνεύματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Ἰἴστι. αρη.χ.:; 



3 ᾽ὔ ; 

ἐνωτίζομαι 

οὗ δύναται οὖν κεφαλὴ χωρὶς γεννηθῆναι ἄνευ μελῶν, τοῦ θεοῦ ἕνωσιν 
ἐπαγγελλομένου, ὅ ἐστιν αὐτός 1Δ, ΤΥαῖ].ττ.2; δια οὗ (ΒτΙβείδηβ τ 
οπδ δποίδευ, τηοᾶε] θα οὐ (πδὲ Ὀεύνεεηῃ (τί ἀπαὰ Ἐδίμευ πᾶ 
εἰεοξοα Ὀγ οὐεάϊεποο ἴο Ὀίβμορ, ἰά4. Μαρη..13.2:; ὈΙΒΒΟΡ Βεΐπρ ἔοου5 
οὗ ππίοῃ, 14 ῬΑ αά.8.τ; τεῦ. ἘΡΒ.5:32 τὸ μέγα μυστήριον εἶναι λέγει 
τῆς τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἑ, τ Ν γ55.λοη, 4 ἴηι (απ. (Μ.44. 
ϑη6 0); κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας ὁ Χριστὸς..«λαβεῖν δὲ ἐ. ἀκριβῆ..«καὶ 
γὰρ ἡ ἕξ, ἀσφαλεστέρα (ὨγνΒ.ἠο᾽".26.3 1η ΤΟ ον. (το.23218); 14. σῆμ. 1.4 
τη Ἐρ᾽ματ.8Ε}; ρεχξεοϊδα οἾΪΥ ἴἰπ ποχὶ 6, Μαχηγεί2τ(Μ οι. 
6960) οἰξ. 5, συναγωγή ; Οὗ ΤποΤΉ ΒΕΥ5 ὙΠ ΟἿ8 ΔΠΟΙΠΕΣ τοὺς τοσούτῳ 
τῷ πλήθει τῶν τόπων διῃρημένους τῇ διὰ τῆς ἀγάπης ἑ, καθορᾷν εἰς 
μίαν μελῶν ἁρμονίαν ἐν σώματι Χριστοῦ δεδέσθαι Β85.6}.7ο(3.163Ε ; 
Μ.32.4330}; (Ὠγγϑ.ἤσηι.30.2 ἴῃ: ΤΟΥ. (το. 2708}; ΜΈΣΟΙ 15 εβεοϊβα ὃν 
ἐδ τι, ἰᾶ. μονι.1.5.4. ἦπ 70.(8,888) ; τηρεῖσθαι γεμὴν ἐν τῇ καθ᾽ ὁμόνοιάν 
τε καὶ ταυτοβουλίαν ἐ, βούλεται τοὺς μαθητὰς ἀνακιρναμένους ὥσπερ 
ἀλλήλοις ψυχῇ καὶ πνεύματι καὶ τῷ τῆς εἰρήνης καὶ φιλαλληλίας 
θεσμῷ....ὡς μέχρι τοσούτου προελθεῖν τὴν ἕ., ὥστε καὶ εἰκόνα τῆς 
φυσικῆς ἑνότητος, τῆς ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ νοουμένης Οντ. [ὁ ττιο(4. 
912Ά.8); 2. δι ματιβίῖς, Ιρῃ ῬΑ αά.4.1 οἱξ, 5. εὐχαριστία; [Β65.ἢ. 
τηγοὶ, δ5(ρ.307.25) οἹΈ, 5. κοινωνία ; ἸεδαἸπρ' ἴο Ἰτητηου Α}}ν διὰ τοῦτο 
κατέμιξεν ἑαυτὸν τῇ ἐπικήρῳ φύσει, ἵνα τῇ τῆς θεότητος κοινωνίᾳ 
συναποθεωθῇ τὸ ἀνθρώπινον, τούτου χάριν πᾶσι τοῖς πεπιστευκόσι τῇ 
οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος ἑαυτὸν ἐνσπείρει διὰ τῆς σαρκός, ἧς ἡ σύστασις 
ἐξ οἴνου τε καὶ ἄρτου ἐστί, τοῖς σώμασι τῶν πεπιστευκότων κατακιρνά- 
μενος, ὡς ἂν τῇ πρὸς τὸ ἀθάνατον ἑ. καὶ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀφϑθαροίας 
μέτοχος γένοιτο τ. Ν γ85.0γ.εαἰδε.37(0.152.5; Μ.45.078); 5ρτ ἔγτηρ 
τηγϑεϊο ππίοπμ ἐπιτεθέντων τῷ θυσιαστηρίῳ τῶν συμβόλων. «πάρεστιν 
υνἡ τῶν ἁγίων ἀπογραφή, τὸ συνεζευγμένον αὐτῶν ἀδιαιρέτως ἐμφαΐ- 
νουσα τῆς πρὸς αὐτὸν ἐ, Ἡ)οπ. Ατ,6...3.3.0(.}.3.4270); οἱ.18.3.3.13(4440) 
{11.1.6 κἰ ΝΡ τοῦ Ρ.1το0) οἰΐζ, 85. σύγκρασις ; 3. τιν 50108]; ἃ. τγρηῆθα 
ΒΥ τηβῖτιπι 8} ππίοη, ἘΒα45. πο υῖν. ο(3.623Ε; Ν.30.7680) ; Ὁ. 118 
ΘβΒΘΏςΘ, ῬΥΆΥΕΥ, ν. εὐχή, προσευχή; "ἀεϊποαίου᾽, Τοη, ΑΥ.6.ἢ.1.2 
(}[..3.376Ὰ}}; 6. τηδδῃβ ἴο 1{, ὁπ. 5146 οὗ σοά οὐ γὰρ ἱκανὸς ὁ νόμος ᾿ 
συνάψαι θεῷ τελείως τε καὶ καθαρῶς" πρόσιμεν δὲ αὐτῷ δι᾽ υἱοῦ, καὶ 
τῶν δι’ αὐτοῦ θεσπισμάτων, τουτέστι τῶν εὐαγγελικῶν, ἃ καὶ πνεὺυ- 
ματικὴν ἔχει τὴν ἕ, ἤτοι συνάφειαν ντ.Ος.28(3.520); εὐπρέπεια τοῖς 
νεάζουσι τῇ καινοποιῷ τοῦ πνεύματος χάριτι, ἡ τοῦ νοῦ ἐστι πρὸς θεὸν 
ἄτμητος ἔ, ἔϑτος,,.}».20: 20(Ν}.87.14204} ; οὰι 546 οὗ πιᾶπι : ὈΥΆΨΕΥ 
ΠΕ τερο]δοιίοη, ΒΙοη. τ. ...3.1(}.3.6808) Φο ΑΠΈ Μοη, ον τοῦ 
(Μ.80.17568); 70. 1),ἀονι.τιτοί Μ.96.5 618) οἴδ, 5. ἐκδημέα ; ΤΟΠονίηρσ 
Ὁμτβὶ Χριστῷ..«συνακολουθοῦντες κερδαίνομεν τὴν συνάφειαν τὴν πρὸς 
θεόν, καὶ τὴν ἕ. τὴν σωτήριον καθ᾽ ὁμοίωσιν αὐτοῦ, καϑ᾽ ὁμοίωσιν τῆς 
θείας ἑ. [5ο. ψιιῖπιπ Ταϊη.] ΤΑΤΒ. μ.(Μ.26.12440) ; ἱπιπιδῖευ αὶ Καιονν- 
Ἰεᾶρε αἵ ψυχαὶ. .««προβαίνουσιν.. διὰ τῆς ἀύλου καὶ ἀμεροῦς νοήσεως ἐπὶ 
τὴν ὑπὲρ νόησιν ἕ, ῬοΠ ΑΥ.4.η τ. 2(0400)}; ἡ θειοτάτη τοῦ θεοῦ 
γνῶσις, ἡ δι ἀγνωσίας γινωσκομένη, κατὰ τὴν ὑπὲρ νοῦν ἕ. 10.7.3 
(8728); οὐ μόνον μαθών, ἀλλὰ καὶ παθὼν τὰ θεῖα" κἀκ τῆς πρὸς αὐτὰ 
συμπαθείας..«πρὸς τὴν ἀδίδακτον αὐτῶν καὶ μυστικὴν ἀποτελεσθεὶς ἔ. 
καὶ πίστιν ἐδ.2.ο(6488); σμαγιν ἡ ἐρωτικὴ κίνησις τοῦ ἀγαθοῦ 
προῦπάρχουσα ἐν τῷ ἀγαθῷ... αὖθις ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐπιστρέφει... ὅπερ 
δηλοῖ τὴν ἡμῶν ἀεικίνητον ἔφεσιν πρὸς τὸ θεῖον καὶ ἕ, ἡ γὰρ πρὸς θεὸν 
ἀγαπητικὴ ἕ., πάσης ἐξήρηται καὶ ὑπέρκειται ἑ. Μαχιεαῤ.5.8ο(Μ.0ο. 
τ28το-12884}; οἵ 14. ελοὶ, 4.η.4.τ4(Μ|,4.2684}); ἅ. εἴεοίβ ; ΠΙαταίπα- 
τοη, νυ. τ): 1.60. 8210); αἱ νοεραὶ δυνάμεις, ὅταν ἡ ψυχὴ 
θεοειδὴς γινομένη, δι᾽ ἑ. ἀγνώστου ταῖς τοῦ ἀπροσίτου φωτὸς ἀκτῖσιν 
ἐπιβάλλῃ, ταῖς ἀνομμάτοις ἐπιβολαῖς Το Ατιά πη. 4.ττ(Μ,3.7 80); 
6. ἀϊαθο]ς δἰξαιρίβ ἴο αἰβευτ 10, Απάτιαο5, ρος. 72(Μ.τοῦ.4560) 
εἷϊ, 5. σπέρμα; 4. Δῇρο]ς σκοπὸς οὖν ἱεραρχίας ἐστίν, ἡ πρὸς θεόν, ὡς 
ἐφικτόν, ἀφομοίωσίς τε καὶ ἕ. Ἰδοτι.Ατο.᾿..3.2(}1,3.1654}; 1δ.9.2(2608); 
ἀγγελοπρεπεῖς ἑ. 14. ἀ.π.1..(}1.3.5028}; τεῦ, 8116 Δηρε}5. ἀποστάντες 
δὲ [586. ἄγγελοι] κατὰ τὴν γενομένην νέαν γραφὴν τῆς τοῦ θεοῦ ἑ, ΟΥ, 
φνῖηειτ.β.χ(ρ.97.12); 5. οἵ ὈΪεββθα ἴῃ πδάνθῃ ὅταν ἄφθαρτοι καὶ ἀθάνα- 
τοι γενώμεθα. .«μετέχοντες...τῆς ὑπὲρ. νοῦν ἑ, ὈΪοη ΑΥ ἄ.},.1.4{(5020); 
6. ἀποβί., ἴθ Ῥαριίϑιηδὶ ἔουπυαία εἰς ὄνομα ἀγνώστου πατρὸς..-εἰς ἕ. 
καὶ ἀπολύτρωσιν καὶ κοινωνίαν τῶν δυνάμεων Ἰτεηἤαεγ.τ.4τ.53(}.7. 
δόιΑ); ἐγειρόμεθα οὖν ἡμεῖς, ἰσάγγελοι τοῖς ἄρρεσιν ἀποκατασταθέν- 
τες; τοῖς μέλεσι τὰ μέλη, εἰς ἕ. ΟἸετη χε, ΤἰΔο!, 22(ρ.1τ4.5; Μ.0.666.). 

Ἐ. Ψαϊοπῖ. ἀροῦ, [τεπιἤαογ.τ .2(Μ.7.449ᾺΆ); ΕΡΙΡἢ. ἠα6).531.2 

(ρ.386.ς; Μ.41.41774). 
ἐνωτίζομαι, σίρε εαγ ([ΟὉ, [ἰδΐοηι αἰδη σεῖν ([0)} Σ. 80. ΤΕ] ΟΥὙ ΔΡ8., 

Τ.7ος.1.2; Ατιβέιαροί. τη τ(οῖ.); τὸ ᾿ἐνωτίζου᾽ (15.1:2) ἀπὸ τῶν 
ὀργάνων τῆς ἀκοῆς τῶν ὥτων προσηγόρευσεν, τὰ σαρκικὰ τοῖς προο- 
ἀνέχουσι τοῖς αἰσθητοῖς ἀπονείμας (Ἰ6Ιη.5:).4.26(Ρ.323.1); Μ.8.13718); 
ἃεῖ,, Πῃτγβι εχ ίη Ἐς. 4Β(5.203Ε); ὕντ. ἴ5.4.τ(2.355}0); ΟΌΡ. ἀκούω, 
ἘΒ65.15.23(1.3076; Μ.30.1648); Ρτος,Π.(2.4:23-24(Μ.87.2568). 

ἑνωτικός, 5εγυΐηρ ἰο πητίε; πρπξνέμο; Ἐ. τεῖ. οτεαῖβα τηϊτησϑ δύο... 

ΕΖ 

489 ἐξαγοράζω 

ἀρχικὰς δυνάμεις, φιλίαν τε καὶ νεῖκος, ὧν ἡ μέν ἐστιν ἑ., τὸ δὲ διαι- 
ρετικόν 1 7αβι.εοὐ τ. 4(24.6.2494}; οὗ τεπάεπον οἔ 4]1 ογθαϊεα ἐπηρβ 
ἴο υπϊΐ8 ἴθ Οοα πάντα.. ἀδιαιρέτως ἠνωμένα...οὐδὲ ἀπαμβλύνοντά τι 
τῆς ἑ. ἀκριβείας καὶ καθαρότητος Ῥίον. ΑΥ ἄν πιττ.2(Μ.3.0400); οἵ 
Κηον]οᾶρεα, ͵δ.,.4(8720) Ξ-Ξ- Μαχ.καρ.5.οτ( Μ.90.13884) οἷ, 5. γνῶσις; 
Μακχ.ανδὶσ.(Μ 0 1.12230)); οὗ ἸΙονβ τὸν ἔρωτα εἴτε θεῖον εἴτε.. «νοερὸν... 

εἴτε φυσικὸν...ἑ, τινα Δ ἐαρ.5.οοὐ 1.90.12884}); ΟἸετη. Σ ν.2.2. Ν. 5, ἐν- 
νοητικός ; 2. τεῦ, αοά; ἃ. οἱ Οοἄ τὴν ἐ, φύσιν δεταρ. Μαμ.34(ρ. τ; 
Μ.τϑ. τι 290); τὴν θείαν..«εἰρήνην.. «ἡ πάντων ἑ. Ἡοπ. Ατιάπίχτοτ( Μ.3. 
9480); ἡ τοῦ νοητοῦ φωτὸς παρουσία, συναγωγὸς καὶ ἑ. τῶν φωτιζο- 
μένων ἐστί 1Ρ.4.6(7018) -- Μαχ.εαρ.5.82(Μ.00.13844}; Β. οὗ τεϊδίοη 
Βεΐνθεη ἀἰϊνίης Ῥευβοῦβ ὅσας γὰρ ἂν ἑνώσεις εἴπῃς τοῦ κτιστοῦ πρὸς 
τὸ ἄκτιστον, οὐκ οἶμαι εἶναι ταύτας ἐνωτικωτέρας τῆς σὺν ἀλλήλοις 
ὑπάρξεως τῶν ὁμοφυῶν καὶ ἀύλων ὑποστάσεων τοῦ θεοῦ Απιαβῖ, 5, δοά. 
2ο(Μ.89.2730); 3. Ομ γβιο!. τρεῖς... αἱ.. δόξαι περὶ τῆς ἑνώσεως τῶν 
Χριστῷ φύσεων κατεβλήθησαν' διαιρετική, συγχυτική, καὶ ἡ κυρίως ἐ. 
λεγομένη 1.δοπῖ.Β. αν» δευ.(Μ.86.τοφοο) ; 4. ρατας,, της Πηοίζεοη οἵ 
Ζεηο, {1 ολτ. Β. ςϑεί. 5.2(Ν1.86.1228})); ἘνΑρΡΥ,ἢ.6.3.12,14 Ετ(ρρ.Στο. 
12,11π1.1; Μ.86.2δ2οι,Β); ἀκέφαλοι...τῷ ἑ. Ζήνωνος...μὴ ἀρεσθέντες 
ΤιΟΡ ἀκεν.(Μ.86.45Α)}; τὸ ἑ. γράμμα Ῥαμ]ῸΡ Κγ.ἐρ. 7ας.(Π.3. 
12458); Τάτ ῬΏΑτδι, Κ(γ5.(Π.3.12458). 

Ἀἐνώτιος, οὗ ἐαγ-γίηρςο, ΟΥ Ν γ85...}105.(Μ.44.3960); ΤΡτος αν. 
11:22(Μ.87.1332.}. 

ἐνώτισις, ἡ, οὐδογυαίίοῃ;, αἰομίΐση, ἘΡτοςΟ, Ῥγ ατ τ 22(Μ,87.1322.). 
ἕξ, εἶχ; 1. δ5 ΠΌΠΟΙ οὗ ρεχίθοτζίοη, Οτ. 70.28,τίρ.380.1; Ν 14. 

68οΒ) οἰζ. 5. τέλειος ; ἐδ.το, Ξο(25; Ρ.216.28; 3844); θεῖος ὁ ὕμνος 
τυγχάνων, τῷ δὲ καὶ πράξεις δηλοῦν τοῦ σωτῆρος καὶ θεωρίαν αὐτῶν 
μεγίστην, ἐν ξε΄ τέτακται ἀριθμῷ, τελείῳ τυγχάνοντι καὶ ἐν μονάσι καὶ 
ἐν δεκάσι 1ᾶ, εἰ ἐμ Ῥς.66:2(Μ.12.15048}); 2. ἃ5 πιπθευ οὗ Οὐβαίίοῃ, 
τοῖ,. 70.2:6 δὲ ὑδρίαι εὐλόγως εἰσὶ τοῖς ἐν κόσμῳ καθαριζομένοις, 
γεγενημένῳ ἐν ξὲ ἡμέραις, ἀριθμῷ τελείῳ Ἰᾶ ῥνέηε.4.2.5(0.315.1; Μ τ. 
4684); οἔ ἘΡΙΡΠ ἔαρ. βά,4(Ρ.5οο.14; Μ.42.7800); τὸν ς΄ ἀριθμὸν. ...τὴν 
ὕλην, τουτέστιν τὸ πλάσμα ἨδτδΟΙθοη ΔρΡ.ΌΥ.70.10.38(22; Ρ.214.32; 
Μ.14.2808); ἔοικεν οὖν ὁ μὲν ἐξ ἀριθμὸς ἐργαστικός τις εἶναι καὶ 
ἐπίπονος, ὁ δὲ ἑπτὰ περιέχειν ἀνάπαυσιν Οτ.εοννοΐν Μ|.τ4.5(0.283.4; 
Μ.13.1τ024}; Μαχ., Τ αἰ Ἅο(Μ.90.456}). 

Ἐξξαγγελεύς, ὁ, γ,͵655 ΣΉ ΕΥ, γτ. ἴς. ς.2(2.71764}; υἱὸς ὡς ἐ, 1΄.ἐ{πε5.25 
(5᾽,2490); Απᾶτι (65, 4ῥοε. Β(Μ τοῦ, 4οτΟ). 

ἐξαγγελία, ἡ, 1. γοῤογί, ἀππομημεεμθηὶ, Τυϑί. ἀταὶ,ττ4.2(Μ.6. 
40}; 2. ἐοηξεεείοη οὗ 5ῖπ5, ΕΡΉΧ. 2.4068 ; οἱ τὰς ἐ. δεχόμενοι ΒΟΡΉΓ. 
Ἡ ἐοΉ.(Μ.81.33658); Οσηοὶ, ἐμά. 22(ΜΈ,900.17128). 

ἐξαγγέλλ-ω, εο)1[655 φορτικὸν..«ὡς ἐν θεάτρῳ ὑπὸ μάρτυρι τῷ 
πλήθει τῆς ἐκκλησίας, τὰς ἁμαρτίας “-εἰν 502. ἦ.6.1.16.2(Μ.67.146ο ἀκ); 
170. 76].ρολη (Μ.88. τϑοόσ τρια); πὰ. αὐϑ,, σπωΐε ἘΟῊ [65 5100. μὴ 
θέλοντα ὁμολογῆσαι..«μὴ ἔχοντα συνήθειαν τοῦ ““εἰν Ἰ)οΥ αθεί.5.3 
(Μ.88.τ6β8ο8); ϑόρῇτ. Η,εοη(Μ.87.23684); ἐνδέχεται εἰς μοναχὸν 
ἱερωσύνην μὴ ἔχοντα -“-εἰν ἡμᾶς 170.) ,εοηξττ( Μ.05.2964); ἐάν τις ἔχῃ 
ἀνεξάγγελτόν τι, ἢ καὶ ἄνευ τῶν ὡρισμένων “ἢ τινί ΤΥ δια, ῥορ)}.1. 
25(Μ.00.17360}. 

Ἐἐξάγγελμα, τό, γμέδεασε, ϑορῃτγ. ἢ .ον.7(Μ.87.33290). 
. πέἐξαγγελόω, γ»παξε αηρεῖῖε, ΤΟΒτνβ5.ῥαδολ.6,.4{ρ.167.4; 8.270), 
ἐξάγγελσις, ἡ, ἐχῥγεδείοη, Νίακ. δοβμοῖ.ε.}..2.1(}1.4.308). 
ἐξαγγελτικός, σαῤγέσείυα, τ  Ν γβ5.λονι. 12 τι (απὶ.(.44.το56Ὰ}; 

εἶναι ἀγγέλους ὥσπερ ἐ. τῆς θείας σιγῆς Του. ΑΥ.4.5.4.2(Μ,3.6068); 
Μαχ.βεἠοῖ.,1.4.2(}4.4.530}} οὗ ϑοη ἐ. τῶν παρ᾽ αὐτοῦ [30. πατρός] 
λαλουμένων ΟΥτ ἰλα5.το( τ, τ800); ποτῖ, ἃ5 βαρβῖ, λόγος δὲ ὅτι οὕτως 
ἔχει πρὸς τὸν πατέρα ὡς πρὸς νοῦν λόγος ...«διὰ...τὸ ἐς Ο΄ ΝᾺ 2.0γ,30,20 

(ρ.130.6: Μ.26.1204}. 
ἐξαγιάζω, δε, ῬΑ]}1.υΟΠνγ5.4(0.27.28; Μ.41.18). 
Ἐἐξάγκωνα, τὴ παπάς δεῖμα οὐιοβ δαοῖ ἄλλους...ἐ, δήσαντες 

ΤΆΡΒη εἰγοη. 316. τοῦ. 7688). 
κἐξαγνίζω, ἀεάϊοαίο, Οτ. ΝΖ. εαγηϊ.2,1.ττοτοῦ( 1..37.1043). 
ἐξαγοράζ-ω, 1. ὄμν, ὑγίδε ἃ Ῥϑύβοπ, «ἍΤ λον. ἃ 42(ρ.140.17)}} 

Τιϑοπτ. Ν. υ. 70. ΕἸδονι. 4(0.το.13);2. δεν δαεξ, γοάφεμι, Αὐἰϑὲ. αροί.ττ.53. 
ἐννδησόν μοί τινα οἰκίαν ἔχοντα λαμπράν, εἶτά τινας ἐπεισερχομένους 
ὥστε αὐτὸν ἀνελεῖν, κἀκεῖνον πολλὰ διδόντα...τότε λέγομεν ὅτι ἐξη- 

 γόρασεν ἑαυτόν Ὀῃγγπ, λον. :ο.Σ ἦῃ ἘΡ᾿μ(ατ. 340}; Βρ.», 10.ΜᾺ] ἐἰγον. 
το Ρ.232(Μ.97.26ος); οἵ Ὀμτῖβε ὁ τὰς ἀσθενείας ἡμῶν φέρων. ἵνα 
ἐξαγοράσῃ ἡμᾶς...ὡς καὶ ἀπὸ τῆς κατάρας τοῦ νόμου Οτ. ΞεΠοὶ μι (αηὶ, 
Δ2:τ|(Μ1.17.2684); ΟΥΟΝ γ55. μη. 4(2 Ρ.ο8.το; Μ.45.6768); πωλεῖται... 

ἀλλ᾽ “ει κόσμον...τοῦ ἰδίου αἵματος τ. Ν2.0γ7.20.Ζοίρ.τος.7; Μ.36. 

1ο1Α}; ΠιεΩ͂, ΨΠῊ δοῖ. βεηβα ἀληθῶς σάρκα καὶ αἷμα ἐσχηκώς, δι᾽ ὧν 

ἡμᾶς ἐξηγοράσατο Ἰτοτι.ἤαεν.5.1.2(Μ.7.11220) ; 3. πιρᾶ,, δεν τ ρ της, 

τεῖ, ἘρΡἢ.ς:τό, Οτ.εονη. ἦῃ ἘΡλ.π ττδ(ρ.564); οὐκ ἔστιν ὑμέτερος ὁ 

καιρός" νῦν πάροικοί ἐστε...μὴ ζητεῖτε τιμάς. «πάντα φέρετε, καὶ τούτῳ 
τὸν καιρὸν ““εσθε ὈΠτνβ. λον. 191 ἴῃ ἘΡ᾿.(11.1348); ὁ -“όμενος τὸν 



ἢ , ἐξαγόρασις 

ἀλλότριον δοῦλον οοεται καὶ κτᾶται αὐτόν, ἐπεὶ οὖν ὁ καιρὸς ὁ παρὼν 
δουλεύει τοῖς πονηροῖς, ἐξαγοράσασθε αὐτόν, ὥστε καταχρήσασθαι 
αὐτῷ πρὸς εὐσέβειαν ϑενετ. ἘΡ΄λιπ:τοί(ρ.211.21); 4. τιρά., δεν ομεϑεϊῇ 
ΟἿ ον τῶν κοσμικῶν κατεφρόνουν βασάνων, διὰ μιᾶς ὥρας τὴν 
αἰώνιον κόλασιν “οὐμενοι Πί. Ῥοῖνε.2.5. 

Ἐἐξαγόρασις, ἡ, γεάενιρίίου, Τίς, Βοβύ. ],..2:2τ(Ες Ἰθασαουβ, Βέδὶ, 
Ῥαΐν. 77 61.2.7154}; άχη γορἧ.τοτ(ρ. το 4.5). 

ἐξαγορεία (-ία), ἡ, εοπξεεσίοη, Τύγτ.ο Τ(6.,758; Μ.77.12880); 
Μαχ.Ρ. 8 (}1.91.6220), 

ἐξαγόρευσις, ἡ, Δ. ἀεοίαναίϊίοη, ῥοδίϊς εἰαἰσνιθηΐ τότε καιρὸς. ...τῆς 
σιωπῆς..«νῦν τῆς ἐ. Οτι Νά ογ.8.τό(Μ,25.8ο0Ὰ)}; Απαβί. ητϊ. γϑάτὲ. 
(ρ.256). 

Β. οοηζοδείοη; 1. τὰ Ρει., στ ΝᾺ 2.07.ς.2(Μ.535.66ς8); ἐ. ἁμαρτάδος 
ἄνδρ᾽ ἐσάωσς μούνη 1Δ.ἐαγηι.2.2(ροογ.}2.118(Μ,37.1488.); ἐ, ... ἐστὶ 
χρεῶν ὁμολογία εἴτουν ἐπίγνωσις σφαλμάτων καὶ ἀφροσύνης ἰδίας 
ἤγουν πτωχείας κατάγνωσις 10.190.“ [.3(Μ.05.2854), 2. ἴο σοᾶ 
συμπληρωθείσης..-τῆς ἡμέρας..«τῶν παρεθέντων ἡ ἐ. Βαδιγέρ. {μ|5.37.4 
(3.384Ά ; Μ.31.τοτ6Ὰ}; Οτ ΝΝ8Ζ.ο7.40.0(Μ.36.5604}); εἰπεῖν τῷ θεῷ ὅτι, 
γενηθήτω καὶ ἐν ἐμοὶ τὸ θέλημά σου, ἀνάγκη πᾶσα πρότερον κατειπεῖν 
ἐκεῖνον τοῦ βίου ὃς ἔξω τοῦ θείου βουλήματος ἦν, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ἐ. 
διεξελθεῖν ΟτΥΙΝ γ 5.0 ἀσητ,α(ρ.70.10; Μ.4ᾳ4.ττό4Ὰ}; ΠΕ Θεοιμα, ἡ ῥοί. 
4: τδῷφ. 66); προσάγειν αὐτῷ ἶβς. τῷ θεῷ] ὀφείλομεν.. «ἐ, τῶν ἁμαρ- 
τημάτων ἄπαυστον Πιδα έν, Βγ(ρ. 120.15};: τὴν χάριν ἀνανεοῦσθαι 
τοῦ βαπτίσματος δι᾽ ἐ,, διὰ βίου καθαρότητος, διὰ δακρύων χύσεων, καὶ 
διὰ μετανοίας Ἐπεῖοί, Ὄ. 405); ἴὰ ΟἿ ἡ λύσις δι᾿ ἐς τε καὶ μὴν τῆς 
ἀμνάδος ἢ τοι προβάτου σφαγῆς Ὀντιαάογ,τπ(τ. Κ410}); ῬΌΡΠ1Ο, ἀταοπς; 
186 Ὀγείῆσγοι οἱ... ἐλέγχοντες καὶ φρατριοῦντες δι᾿ ἐξαγορεύσεως τὰς 
ἑαυτῶν πράξεις καὶ τὰς τοῦ βελτίονος νοῦ ἐνθυμήσεις Οτι χροΐ Ἀγ. 
24{Μ.τ7.232Ὰ) ΣΡυῖνδίβ (βδοσδυιθηΐα]})} ἡ ἐ. τῶν ἁμαρτημάτων γίνεσθαι 
ὀφείλει ἐπὶ τῶν δυναμένων θεραπεύειν Βα5,.γέβ.δγ.22(2.4020; Μ,21. 
12364); : εὐσχημονέστερον.. «μετὰ τῆς πρεσβυτέρας πρὸς τὸν πρεσβύτερον 
ἡ ἐ. γενήσεται ἐῤιττοίάπ50; Μ. ΤΊΒΊΑ)} συν υβ5, μη, 1τί2 Ῥ.271.2 : Μ, 
45. 8800) ; 14,6 σαη..4(31.4.5.2204Ὰ}; ὅ...δι᾿ ἐξαγορεύσεως τὸ πλημμέλημα 
«τῷ ἱερεῖ φανερώσας 1}.6(2330) ; οὗ τὴν ἐ, δεχόμενοι Το, 76]. 5 6721. 
(Δ1.88.τοφοτὴ; οὐκ ἔρχονται πρὸς τὸ φῶς τῆς ἐ., ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ 
ἔργα αὐτῶν Απαεδί, δι φησ γ 5.6 (}1.80.372}0)}; οἱ ἀμύητοι, οἱ ἀβά- 
πτίστοι καὶ οἷ ἐν ἐπιτιμίοις δι᾿ ἐξαγορεύσεως ἐσεττα. ΟΡ εοπίερρί. 

(ΜΜ.98,4178). 
ἐξαγορεύ-ω, ἐμ ξτε5 Χριστιανῶν ἀνθωμολογεῖτο θεῷ καὶ τὰς οἰκείας 

ἐξηγόρευε θεομαχίας Ἐπι5.0.(ὐ,τ. οίρ.35.2ς; Μ.20.0728}); το σοά, Ατῇ, 
ἐχῤ. ἢ Ξιϑεντ2(Ν.27.32768); ΟΠ γνβ,εοἰ,25(12.7ο 8) εἰς. ; ρα] εἶν ἐὰν 

“μὴ “σωσιν ἑαυτῶν τὰς ἁμαρτίας, φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες 
ἀνθρώπους, ὑποσκελισθήσονται Οτ εχ ῖν ΡΥ. 3ο( Μ.17.2408) : εἴ τις... 
ἀνεπαισχύντως -“-εἰ τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης Β45.γς. {μ|5.το.2(2.353Α; 
Μ.531.94:8}; 1(.6ῤ.21] σα! 56(3.3268Β ; Μ.32.7074} οἷῖ. 5. προσκλαίω; 
οἔ1α,γερ.}}.220. Οἷέ, πιΐτγα ; ῥσιναῖεὶν τὖσαι μὴ αἰδεασαθήτω τὸ ἀληθές 
[56. τῷ ἐπισκόπῳ τῷ ἱερεῖ] Μ6ΙΠ ἰεργ.δ(ρ.450.8) ; εἰ χρὴ τὰς ἀπηγορευ- 
μένας πράξεις... “εἰν πᾶσιν ἢ τισί Βδ5.γερ.ὃγ.220 {10.(2.4028 ; Μ.21. 
1236.}; τὰς μοιχευθείσας γυναῖκας καὶ «“"οὖσας δι᾿ εὐλάβειαν Ἰα,6}.τοῦ 
ἐαΉ. 34(. 2058; Μ.32.7284Α}; αἵ ὈΔρ(5πι μὴ.. ιἀπαξιώσῃς “"εὔσαΐ σου 
τὴν ἁμαρτίαν (τ. ΝαΖ.07.40.27(}}. 36. 2074}; μὴ ἀναμάρτητόν τινὰ ὁ 
Χριστός σοι ἐπηγγείλατο τοῦ «εἰν, ἢ ἄγγελον ἢ δίκαιον καὶ ἀνέπαφον, 
ἕνα τὴν ἑαυτοῦ ἀποτομίαν δειλιάσῃς, ἀλλὰ ἄνθρωπον ἁμαρτωλὸν καὶ 
ὁμοιοπαθῆ σου 70. 7ε].5ἐγηι.(}1.88.10218); {εττα.ΟΡ ἐομίερερί. (Μ. 
ο8.4178}; τηεᾶ., 770. [6]. δεν (το210) οἷ, 5. μετάνοια. 

Ἐξξαγράμματος, φοἩ βροσεά οὗ εἴκ ἰοθγς, ΟὗἩ πιᾶτηβ ᾿]ησοῦς, ἴτε. 
ἤαεγ.τ.τ5.2(Μ.7.62οΑ). 

Ἐξξάγραμμος, εὐμίαϊΜ]ῊΡ εἴχ ΡΥΟΊΉΜΙΟΣ ΟΥ Ξε ρίος, Οβγοη Ῥαξεῖ,. 
Ρ.286(}1.92.0808). 

ἐξαγριαίνω, 1. εηγαρέ, γπαδε σασαρε, ὕγτ. Κομι.14:2ο(Ρ.246,2:); 
2. ᾿Ἰηῖσϑηϑ,, γαρε, Οτι εἰς.8.,64(0.280.17; Μ.1τ.τ612}). 

ἐξάγ-ω, 1. ὑγίηρ ομὲ οὗ, γείξαξε τρυφῆς..«καὶ πάσης ἀκοσμίας ἡμᾶς 
ὃ νόμος “-“εἰν προήρηται ὈἸ]ΟΙῊ.5.7.2.6(0.217.ττ; Μ.8.11404}; πρέπει... 
τῷ θεῷ... “τειν ἐκ τῶν μνημείων ἡμᾶς ἐξζῳοποιημένους θτῃ.765.1.23 
(Ρ.248.6; Μ.41.10938) ; 508] ἔγογῃ 116, Ε}}.[χιρά.80.Ἐπι5.}..6.5.τ ιδ(Μ. 
20.4168); οἵ 510146. “εἰν ἑαντοὺς [1.6. τπο86 ῈῸ σουγχὶ τηϑγίντ- 
οι] ἀμαρτύρως λέγομεν, κἂν δημοσίᾳ κολάζωνται ἰδ. 5 :}.4.4{(0.256. 
14; Μ.8.12200); 2. ἄγαν οὔ Ταοϊβξατο ; οἵ βιη, Βαβ.ἦλθχ.7.4(..674; Μ. 
20.1578): 3. ῥγοϊοηρ ἃ αἰβοιδββίου, οί, σγηηρ. 8. τ͵(ρ.ττο. 7; Μ.18, 
1738); 4. εἐχίομ ἰῃ6 Ἀρρἢσδίοπ οὗ κῃ 1468 προσέθηκε δὲ 'τῷ εὐαγ- 
γελίῳ᾽ .««κωλύων πανταχοῦ τὸ πρᾶγμα “-εἰν (ἢγν5.ἢ0,.22.2 τ ΤΟΥ. 
(το.1940}) ; δ. ὑγήηρ ζογί, ῥγοάμεε ὃ θεὸς ἄτηκτον καὶ ἄθραυστον [536. 
{Π6 ϑεσοηά Αάβιη] ἐξήγαγεν εἰς τὸν βίον ΜοΙΠ, Ἐγη.3.π(ρ.321.21; Μ, 
18.688); ΤΠ  φο. 12 τῷ 1) ,.(1.270}; οὐσίας...οὔσης τῆς ἀγεννησίας... 
καὶ ἐξ αὑτῆς ἐξαγαγούσης τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ οὐκ ὄντων 
ἘΡΙΡΗ ἤαδν.16.4Ξ(0.200.12; Μ.42.612}) ; 6. ςεἰ ξογίἤ, ΟΠ τνβ.ομι. 6 5.4 
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ἐξαίρετος 

ἐπ Μιι(η 640Α); ἐξήγαγον τὴν ἀντίρρησιν Τάτ. τποί4.1290); 
7. ο, τἸπῆπ., ὠγέσε, εογεροὶ; α 55.) Ὁοπβδίαρ. 6], ΟνΖ.λ,6.5.10.24(Ν| ὃς, 
13524}; ὀνῖηρ αδομὶ ἐμαὶ, Αὐϑῖῃ, ἄρρος. τ (Μ τοῦ.7098). 

ἐξαγωγή, ἡ, Ε. ἰσαάτηρ ον, τὰ Ἐταρθάοο θβ᾽ ΡΒΠΟβορὴν τῆς...ἐκ 
τοῦ κόσμου τῶν γεγονότων ἐξαγωγῆς .-«.. καὶ εἰς τὸ ἕν ἀποκαταστάσεως 
ΗΙρρ.΄αδν.7.2ο(ρ. 2111; Μ.16.32268); 2. ὑγῖηΡΙΉΡ ἰο ἰζρἠϊ, ἐκ βοσιγα, 
ἐαἠιϑτοη. εἰς ἀποτροπὴν μὲν τῶν ἀκουόντων, εἰς ἐ. δὲ τῶν πραττόντων 
ἘΡΙΡἢ..ἤαον.26.τ4{0.294.25 ; αἰσχύνην Μ.4τ.3568); διὰ τί...ἐξαγωγὴν 
ἡμᾶς ποιεῖς ἔμπροσθεν τῶν ξένων; 70.ΜοΟΒΟΠ.᾿γαϊ. ταδί .8;,. Ζοϑ80) ; 
3. εὐεξίηρ ζογίἑ, ἤδποθ γεγεείσ δοάν (ἃ ΟΙᾺῪ οὐ ΨοΙΤ5) τὴν ἀχά- 
ριστον συναγωγήν, μᾶλλον δὲ ἐ. τῶν ᾿Ιουδαίων ΤΑΤΗ παϊνΟἰν (Μ. 
28.0640); 4. τρεμάϊηρ οἵ οὔθβ ΠΠ|6, ἤΠθησο ἐΐξε, οκιδίθηςε τὸ... «ἀμετά- 
θετὸν τῆς τοῦ θεοῦ ἐ, Βα5.Ἀρ.εαἱ..4ς.7:55--86(ρ0.120.7). 

Ἐξξαγωνιαῖος, ἀεχαροηπαῖ; τπιραῖ, ἃ85. 50 5ῖ., μέεχασοη, ἘΡΙΡΠ.ἐαΡ. 
βά.4(Ρ.5οο.22,23; Μ.42.7814}). 

ἐξαγωνίζομαι, 1. εἰγερρίδ; ο. ἴχβη., Κύ ας ᾧ ο(ρ.7.9); 2. ἴτδ 8.» 
οὐεγοορῖε, ἘΜ 4] ιαο,». Ῥαμί. τόση. (Μιὃς, 7οολ). 

ἐξαγώνιος, εὐἶο πας αϑαμάοπεά {πῸ τομίοεί, ΝῊ Ἔχέγεος (1.70. 
ϑοΟΒ). 

ἐἑξάγωνος, πεχαροηπαὶ, γτιεαΐϊ. 5 ϑυ81., οἵ (6}1 οὗ πΠοπθγοομῃρ τὰ ἐ, 
καὶ (τὰν τῶν μελισσῶν ἔργα Οτ.(εἰς.4.8)(0,352.13; τὰ ἑ. τῶν Μιτι. 
1156Ὰ}.Ψ 

ἐξάδελφος, ὁ, 1. ἤγεὶ εοιδῖη, Οἰνόη Ραξε ῃ.4ο(Ν.92,8858); 
2. ἔειη. ἐξαδέλφη; 8. βγεὶ τοίη, Τ]0.6}.ῥοφηῖ. (Ν1.88,18030); 
ΟἼΤ1]].ἐαη. 54; Ὁ. πέδξεο, ξαβι.ἀταὶ.49.4(Μ.6,5 840). 

ἑξαδικός, “0») 515 ΠΡ οὗ δἵχ οἵ εἶχες, Μαχε Τ πα, Δο( δ, οο.4560) ; 
διὰ τῶν ἐν σοὶ [1.6. τῷ σταυρῷ] ἐξαδικῶν διαστάσεων τὸ παντοκρατορι- 
κὸν ὑπέφηνε [8ς. Χριστός] παραδόξως, ὅτι κυριεύει τῶν ἄνω καὶ 
οὐρανίων, τῶν κάτω καὶ ἐπιγείων, .-.καὶ ὑποχθονέίων..., τῶν δεξιῶν, 
τῶν ἀριστερῶν, τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν σου ΟΡ ογ.τ(ῖ.οϑ, 
2444}. 

ἐξάδω, 510} οὐεέγ αηὦ οὐϑν ἀσαίη, γερεαΐ, (ουϑῖιαρ. 6]. νΖ.ἦ1.6.3.10. 
τοί .8ς.1348}). 

Ἐξξάερον, τό, :. αρεν: αἷν, 0.18]. εἤὔγοη 12 Ρ.286(Μ.07.4320}; ΡΙαΓ,, 
ΤὨΡΗπ.εἤγοη.Ὁ.3ο ΖΜ τοϑ.9330); 2. παγίμεχ, Μ|ιγιοϑτνι η1.12 
(0.120) ; 19.12(Ρ.131). 

ἐξαέρωσις, ἡ, ἐυαρογαίίοη, Αγαβῖ Ὡς ογη:.1.}(}1.80.1372}). 
ἐξαήμερος, οὗ εἷς ἄαγε; τεῖ. Ογεαϊίοι, ὕντ, Ἡ  ταἰεεῖ,.3.5; τῆς ἐ, 

δημιουργίας (Οϑτη.1η4,0ῤ.το( .88.4288); τὸν ἐν ξξ ἡμέραις τὸν ἐ, 
κόσμον τευξάμενον ϑορἢτ..ὁ».7.12(}1,8).22410}; ἃ5 ἴετῃ, βαρβῖ, (56. 
περίοδος) [6 εἷχ ἄἀάγς οὗ (τεδάου, ΤΠρΡΏ} Αητι  μοἱ,2.12(Μ.6, 
Ιοό08); ΗΠΙΡΡ.)αΉ.2.27.8; Μείῃ, 5 γ,}.7.5(Ρ.76.:ι; Μ.18,1224). 

Ἐξξαθετέω, απημὶ, Ἐ70.1). Ἅγιοη,.43(0.14.28.; Μ.96.12024}. 
ἔξαθλος, 1. ὠὴὸ βὰς αϑαμάοηεά ἱξπδ εοπίεεὶ; ἤσ., ΟἸοιη. .(1.5,.40 

(ρ.186.1τ6; Μ.9.6458)}; 2. ἀἀϊεφμαϊπεά, {]υβιῖ,ερ Ζομ.εἰ δεν. τ4(Μ,6, 
12008). 

Ἐξξαθώωσις, ἡ, ἐ, ἑαυτοῦ εἰεαγίῃΡ ΟἸΟ50} 7 ἤγορ ἃ ἐἰαῦρεο, Ατοῖῃ, 
ἄβοειτ(Μ.τοῦ. οτ Ὀ15). 

ἔξξαιμα, τό, ἀοξεεηάαπί τοῖς ἐ, τοῦ Δευΐ ΟνΥ, 15,2.4{(2.2030). 
ἐξαιμάσσ-ω, παῖε δίοσάν, ε50. ΠῚ Θρυγ5; ἢρ., ΡΥ σὴ ὅταν... 

“πῆται ϑς, ἡ ψυχή] πρὸς σπουδὰς μανιώδεις []ΘΙ.4.4.5.25(Ρ.1τ76.12; Μ. 
9.200). 

ἐξαιματ-όω, 1. ἐμ» τηΐο δίοοά; ἢᾳ., Ῥᾷ55., οὗ πισοῦ, Επ5.], γος 
22.2(Μ.86,456Ὰ)}; 2. Ὑιακε ῥίοοάν --ῶν τὸν ἵππον... κέντρῳ παντὶ 
χρώμενος ὥνψτιο5.6ρ. το Μ,66.τ4800)} ςοΠ]. ἐξαιμάττων. 

ἐξαίνυμαι, ἑακ6 ομἑ ΟΥ ατῦαν, ὥντιθβ. ἄγηηη.8.44{0.52; Μ.66.1613). 
ἐξαίρεσις, ἡ, Ε. ἐχῤμίδιοι, ΟΥΝ ΑΖ. ΓαγΉ}.1.2.24.226(Μ.37.0624):; 

2. ἐχοερ0}: οὐδενὸς ὑπολειπομένου κατὰ ἐξαίρεσιν ΟἸοΙη.Ξγ.6,.1γ(Ρ.Κο0. 
20; Μ.9.3810), 

ἐξαιρετέον, 01:6 1η:5ὶ γέγπουο, ἀοφίαελ ἐ. τὸν γνωστικὸν.. 
ψυχικοῦ πάθους (]ἸΘ6γλ.5ἰ»γ.6.ο(ρ.468.27; Μ.0.296Α). 

ἐξαίρετος, Α. ῥίεκεά οἱ, ἑεἰεεὶσά, ἐποδεη σέβειν δὲ δεῖν.. «τὸν λόγον 
«ὐὐοὐκ ἐν ἐ. ἡμέραις .. «ἀλλὰ συνεχῶς τὸν ὅλον βίον (Ἰ6η}.5,».2.7(0.27.1; 

Μ.0.4408); Μίδεῃ. γος. τ. σ(ρ.212.7; Μ.41.11488) οἰζ. 5. παράδεισος ; τὸ 
μὲν ἐς μου ὄνομα Χριστιανός εἶμι, τὸ δὲ ἐκ γονέων ἐπιτεθέν μοι δ άσιος 
καλοῦμαι Μί. Πας.6{(ρΡ.93.26); ντ.Ος.4(3.214}; προαίρεσις ἐ. ἀδἰτϑεγαϊδ 
σΒοῖσα, 1. 70.5.5 (4.200), 

Β. γεγιαγβαδίε συνάγοντες ἀπὸ τῶν λόγων τῶν προφητικῶν τὰ ἐ. 
τῆς προφητείας αὐτῶν ΟΥ.ἢ01.15.1 τὲ. [67.(Ρ.125.13; Μ.13.4280); 
καταφρονεῖται...τὰ ἐ. τῶν πραγμάτων, ὅταν μὴ σπανίζῃ παρά τισιν 
Οντ. ἢ ς.4:.232(Ν}.72.4448}; μϑποο, 1. οὗ ρεύβομϑ, ἀϊοτηρις εῶ, Οτ. Κ΄. 
116 τῇ Γαρ.(ρ.276.4; Μ.τ2.6ς70); (πβῖ,ογ. 5...22(ρ.188.22; Μ.20. 
13058)}; 2. Ξρεεῖαί ἐ. τι ἔχει τὸ εὐαγγέλιον, τὴν παρουσίαν τοῦ σωτῆρος 
«τὸ πάθος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀνάστασιν ἴσπι, Ῥλίαά,0.2; ὃ κατὰ εἷς τῶν 
προφητῶν ἔσχεν πνεῦμα ἐ. εἰς διακονίαν, τοῦτο ἐπὶ πάντας τοὺς τῆς 
ἐκκλησίας ἐξεχύθη (ΟἸετη σχςο. Τ βάοἱ, χ4{ρ.115.4; Μ.0.672.); ΟΥ. 0.52. 

«ἀπὸ παντὸς 



" ἦ 

ἐξαιρέτως 

μόνῳ τῷ μονογενεῖ.. τὴν ἐ. καὶ πατρικὴν..«δόξαν Ἐλι5.ε..},..τό(ρ.175. 
22; Ν.24.10368}; ἐ.τ.τ2(ρ.12.28 ; 8498) ; τὸ θεὸς ὀνομάξεσθαι, ὧς τι ἐ. 
καὶ πρέπον τῇ ἑαυτοῦ μεγαλειότητι 85. ἘΉ7.1.13(1.225Ε; Μ.20.5 410); 
κατ᾽ ἐ. λόγον ἴῈ ἃ εῤεεΐαὶ φεη56, (σεπιιδά. Κγ (σεη.6:3(}1.85.1641Ὰ})} 
Ῥγίοαίε Ῥτορετίν ζητῶν τὰ ἀλλότρια ὡς ἐ. ᾿Αϑι.Αηχλοην.2(Μ.40, 
184}; 3. ο. ροηϊξ,, ῥεομ αν ἰο τὴν πρὸς τὸ νεκροῦσθαι δύναμιν, ἢ τῆς 
ἀλόγου φύσεως ἐ. ἣν Οὐ ἾΝ γ55.0γ,εαἰσολ, 8(ρ.43.τι; Μ.45.320); Τ]άντη. 
Τυΐμ. τ 8(Μ.39.2760); ἃ ἦν τῶν πιστῶν ἐ. μόνον...τὸν σταυρὸν καὶ τὸ 
βάπτισμα καὶ τὰ ἐκ τούτων ἀγαθά (ῃτγβ5.ἠοηι.3.2 τῃ ΤΣ Ογ.(1ο.178)}} 
ἴᾷιβονι.1.3 ἦμ Ζονγ.(το.4218}; τὸ ἐ, τῆς θείας φύσεως ἀξίωμα λαχών 
ἴ5ς, 80] ὕγτσ. 76.5.5(4.5318); 4. ἀϊδιίηεὶ Ῥ»οΊη, ς. παρά εἶ δος, ἐ. [36. 
τὸν λόγον τοῦ κυρίου] παρὰ τὸ εἰρημένον πρὸς λοιποὺς προφήτας ΟΥ̓ 
ἤοηι. 1.5 τη [ἐγ (ρ.3,2]; Μ.13.260 4); 14..70.13.48(46:; }».275.32; Μ.τ4. 
4850}; ο. ροηΐῃ. διὰ τοῦ ἄρθρον τὸν ἕνα σημαίνει τῶν ἄλλων ἐ. νος. Λς. 
τ: 24{(ρ.276.1); 5. πεαῖ, 45 5υθ5ῖ.; ἃ. δἠηηρμίεμίη ἡαγὰ τὸ ἐ. τῆς. 
γνώσεως ἔχων...δι᾿ αὐτὸ τὸ εἶναι γνωστικός (Ἰετη.5:7.7.13(0.58.17; 
Μ.9.5134}); Οὐ. 70.2.26(2τ; ρ.832.2; Μ.14.τ608); Βα58.λεχ.6.7(1.578 ; ΝΜ. 
20.1330); οὗ οἰτουπιοϊβίοτι τὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐ. ΘΟ νι. τὴ: 14(λ1.33. 
1544); Οδτνβ. ο»η.30.2 τη τύ ον (1ο.2718}; Β. ἀρημοίυε ἐπαγασίοῦ 
παραστῆσαι βουλόμενον ἴϑ8ς. ᾿[ησοῦν] τοῖς μαθηταῖς τὸ ἐ. τῆς ἐντεῦθεν 
αὐτοῦ ἀπαλλαγῆς ΟΥ.σ(το.τ(4; Ρ«.316.15: Μ.14.5568); τὸ ἐ. καὶ ἐδιάξον 
τῆς τοῦ πατρὸς ἀγενήτου καὶ θεϊκῆς ζωῆς Ἐλι5.6.1}.1.2ο(ρ.86.20; Μ.24, 
8164); 1δ.2.τ4(ρ.117.26; 9320); δ. κατ᾽’ ἐξαίρετον φρεοϊαϊΐν, ΤΉ ῥᾶγ- 
ἐσμαν ἰδίως πρὸς τὸν ᾿Ισραὴλ κατ᾽ ἐ. λεχθῆναι Οτ.ἦοηι.3.1 τη 76. 
(Ρ.2ο.22; Μ.13.2810}; τῶν τοῦ θεοῦ δωρημάτων τὰ μὲν..«ἴδια κατ᾽ ἐ. 
δεδομένα οἷς δέδοται ῬΑ]]1.υ.Οβνγε.τ(ρ.2.13; Ν.47.5}; Ῥτος.. Πέιδεῖτ 
(Ν1.87.9174}); τὴν ἑκάστης φύσεως κατ᾽ ἐ. ἰδιότητα Μακ. Ργγν(Μ οι. 
4454}; ὃγ τᾶν οὐ ἀϊειπεοίϊοη,, Ν1οῖ Με.τ41:Ξ4{ρ.430.14}} α5 ομε᾽ς ΟΦΉ, 
Αβιλι ον. 2(Ν1.40.1848); ο. ρεηῖῃ,, τη ἀἸ ΙΗ ΘΠΟΉ ἔγοηι οὐ γὰρ φύσει 
καὶ κατ᾽ ἐ. τῶν ἄλλων υἱῶν ἔχοντά τι ΑἸοχ. Α].6ρ..416χ.3(0.21.20; ΝΙ. 
18. 5520); ἅ, ἐν ἐ. ἐμ ραγομίαν, ΤΆΡΠΗ. εἤγοη. ρ.τού(Μο τοῦ, ΞΟ 50). 

ἐξαιρέτως, 1. εῤεοΐαίίγν, ἴῃ ἃ φρεεῖαϊ ἀέργεε, Ἰστι. ΤΡαΪ.12.2.; ΟἸετη. 
οἱν.7.2(Ρ.7.1; ΜΙ... 4000); Μεῖδιογηρ.9.4{(0.ττο.τό; Μ.18.1884); ἐ. 
ὅτι (ομβῖ. ον, 5. (ριῖπ αι; Μ.20.1236Ὰ); 2. εαεἰμοίυεῖν, ΟἸειη, ἐγ.8,6 
(0Ρ.93.12; Μ.0.288Α); ΟΥ. 7σ.το.τ(ρ.171.3; Μ.14.3084); Βαβι ἠδ. )ιδ(α. 
188Β:; Μ.20.444}; τοί, 70.5:τ8, Ὁῃγνϑ.ἤονη.49.5 ἐπ [6.(8.2000). 

ἐξαιρ-ἐω, 1. γεμιουε; Ῥά55.,) δὲ γερμιουρά ἔγομά, Ἀθπος ἱγαμδεθη 
οὐσίας ὁ θεὸς ἐξήρηται, καὶ ἔστιν ὑπερουσίως Ὠϊοη, Ατ.α.η.4.20(}]}.3. 
7208); Ρατί. ρίορ!. ρᾶ58., ἱγαμβεθηάθηΐ, νυν αάον.τ(τ.27Ὲ}; τῇ πάντων 
ἐξῃρημένῃ κατὰ πᾶσαν ὑπεροχὴν αἰτίᾳ Ὀιοπ. ΑΥἄ.»1.2.7(Μ.3.6458); 
ἐδ.4.ταγτ2); ζΟντ. Τυΐη (65.860 ; Μ.77.11328) Ξε 70... .ο.τι8(}1.94. 
8080); ποιιξ. 85 βιισβῖ,, γαμεεεηάφηςξε ἐθέλει ὁ θεὸς πατὴρ τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ συντάττεσθαι αὐτῷ..«καὶ τὸ ἐ. αὐτοῦ ἀπὸ τῆς κτίσεως καὶ 
ὑπερέχον ἀσφαλίζεται Τάντη. Τγΐη.2.Δ(Ν1.30.4814}; ἀείαεπηεης ἴτοτα 
τρίηρϑ οὐ 1}15 Π{{6, 70. ΜΟβΟἢ ᾿γαὶ. τγ71(}1.87.30408) ; 2. τηεᾶ., δε ὅγε, 
ἀοϊίυον, ἴτότὰ οἴθυπια! Ραπβῃτηθπέ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ πυρὸς ἡμᾶς 
ἐξείλετο, καὶ τὸ πάθος πάθους (Ἰογη ας. Τ}αοὶ Ἰδίρ.131.1; Μ.0. 
6038); ὑμᾶς...οὐδεὶς ἐξαιρήσεται τῆς γεέννης (Πγν5."0),.37.3 10. 70. 
(8.1 584}: οὗ (ἢ τιβὶ 5 τραθιηρίνα ἡΟτῈ τοῦ δι ἀγαθότητα πάλιν ἡμᾶς 
εἰς ἐλευθερίαν «-ουμένου Οτ,Ν, γβδβ.ογ. εαἰθει. 25(253: 0 ἁ«8ς.τ6; Ν.45. 
ὅτ1Α); Ὀγυ.Ρς.7:7(Μ.60.7400). 

ἐξαίρ-ω, 1, ἐχαὶ! τῶν ᾿Ιουδαϊκῶν ἐθῶν. ..τὰ τῆς Σαμαρείτιδος δόξης 
“σειν ΟΥ. [5.54 ἴῃ: 70.(ρ.527.27); 2. γοοί ομΐ, δεῖ γἱὰ οἵ, ρος. ἕπτ; 
ταίρι. 48.τ; ἢ διορθωσάσθω ἢ ἐξαρθήτω Βαβιγεροδγ,28τ(2.5 148; Μ.31. 
12808}); “εἰν τὸ νόσημα ὈΓητγγϑ.ἤορι.20.2 ἦι: ΜῈ.(7.3468); ὀγαξθ ἴτονῃ 
ἀἰρίψοβ5, ΤΒΡΠη. εἤζον.θ.ττα( .το8,3248); 3. ἐχεερὶ πάντες" οὐκ ἔνι 
γὰρ εἰπεῖν ὅτι ἐξῆρτό τις ὈὨγγϑΒιδονι, 4.1 ἦι ἘΡ᾿» (11.260); ΒΕ1ι585 2 δά 
4 ῬτΌῦ. ὃν σοηυβίοι ψ]τῃ ἐξαιρέω. 

ξξαίσιος, εχίγαογαάϊμανγ, ταριανπαδίε νεώς, ἔργον ἐ. Ἔπ5.ν.(...36 
(Ρ.92.290; Μ.2ο.τοοῦΒ) ; ἐ. ἀρετάς [1.6. οὐ Τα π16}] Οσπβῖ. ον. 5... 7(Ρ.178. 
19; Μ.20.12840); ἐδ. ττ(ρ.:67.25) ; τὴν...ἐς τε καὶ ὑπερφυᾶ... «τοῦ τεκόν- 
τος βουλήν ΟνΥ. 70.0.7(4.9640) ; πε. 4.5 παϊ5ῖ., ἐχίγαογάϊηαγν φμαϊτν 
ΟΥ ῬΡΟΡΕΥΙν τῶν παραγγελμάτων τὸ ἐ, [1.6. οἱ εν» θ ἢ βοσιρίυ 65] 
Ταῖ.ογαϊ.2οίρ.30.το; Μ.6.868.); τεῦ. Τοῦ 9:8 τὸ ἐ. θεοῦ τοῦτ᾽ εἶναι 
Μϑας. Μρη. αροον.3.13(0.87.17). 

ἐξαισίως, ἐχοσεάίηρίν, (οτιβί.ογ.5.ετ4(ρΡ.1τ74.6; Μ.20.12768). 
ἐξαΐσσω, γεεΐς Κογ ἢ; ταϑῖ., γδῖ Ἰπίο ἃ σοῦτδα οὗἨ δοίίοῃ, ΟΥν8. 

ἤν. 1.5.5 ἢ Ββ,(αχ. 3 18Ὰ, ν.]. ἐξέβη σδαπιε). 
ἐξαιτ-έω, 1. ἀφ; ο. ἕνα ΟΝΊς,(γ87)αεί.4(Π|.4.42τ0); 2. δὲς οἵ᾽ τῆς 

κολάσεως αὐτοὺς..«ἐξήτησε (Ὡγγ5. ον.1.4.4 ἴῃ “4ε.(0.1170}; 3. τηθά,, 
ΔΕ Κογ ομεβεῖξ; ἀομιαμά ἐπα σιγγεηάον ὁ ὁ διάβολος... τοὺς ἐχθροὺς 
“"ούμενος ὨΊάντη. [οὗ τι] (Ν.39.11210). 

ἐξαιχμαλωτεύω, γιαΐκε εαρίϊυο, Ογτ, Ἡ εαἰθεἶ:.2.τΊ. 
Ἐξξαιχμαλωτίζω, γίακε εαῤρίΐυς, ἐηδίανε, (Ώγγβ. 01.22.4 1ἢ. ἘΡῆ. 

(11.171; ἰ4, ον. 5.5 τη. ΖΟ ον. (το. 471Ὲ); Ἰὰ καὶ, τ(τ. 680) ; οὗ 5. Ῥαα] 
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2ο(13; Ὀ.461.25; Μ.14.8ο04}; Οὐηβῖ.ον.5.ε.22(ρ.188,30; Μ.20.13054Ὰ}}. 

᾿ ἐμεορὶ β.γ(ρ. 21 τι; Μ.24.6298) ; 

ἐξαλλαγή 

ΔΙΑ Δ]1ὰτ οὗ ἀπκηονῃ Οοά ἐξῃχμαλώτισε τὸ ἐπίγραμμα, οὐκ ἐπὶ 
κακῷ τῶν γραψάντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρίᾳ αὐτῶν καὶ προνοίᾳ 14. Π0»91.1.4 
τη: ἄσιῤγνῖηε.(3. 568). 

Βέἐξακανθέω, ῥμὲ ομὲ ἰδογης ἐξακανθησάσῃ ΤΑΚΒ φμἌηϊ ο(Μ.28. 
6320, γν.1}1. ἀκανθώδους, ἀκανθησάσῃ). 

ἐξακανϑόομαι, ὀέεονε ῥγίεξίν, ΟΥ̓ Νν585.ῤ.28(ρ.83.10; Μ.32, 
1ο888). 

ἘΡΕξακιονίτης, Ἐ᾿Εξωκιονίτης, ὁ, (ρ6Ιἢ.. σοΥχρΌΟΙ οὗ ἐξουκόντιος) 
πᾶπιθ ρίνοῃ ἴο ΑἸᾶμ8 ᾽Ε, προσαγορεύονται ἀπὸ τοῦ τόπου τὴν 
ὀνομασίαν δεξάμενοι, ἐν ᾧ ποιεῖσθαι εἰώθασι τὴν συνέλευσιν ΤὨτ, ἤσεν. 
4.3(4.358); 70.Μα].ελγον..13 Ρ.325(Μ.07.4858); 1.14 }.372(5538); ἐδ. 
15 Ρ.385(5724}; Οἰνόη, Ρακεῖ.Ρ.323(Μ.92.828.), 1δ.Ρ.327(8454) τεδὰ- 
1πρ ᾿Εξωκιονίτης ἴῃ ΟΟΥΥΘΒΡΟΠΑ ΤΡ ῬαββαρΡαβ. 

πεξακισχιλιοστός, «Ἱχ-ἰμομδαπάϊ, τὰ ἱπέογρτα, οἱ ἄν οἵ ὕτεα- 
το 85 δροὺῇῃβ οὗ Ὠἰβίοτν ἑ. ἄρ᾽ ἔτος φασὶν ἀπὸ δὰμ εἰς δεῦρο 
συντείνειν' τῇ γὰρ ἑβδομάδι τῷ ἑπτακισχιλιοστῷ ἔτει κρίσιν ἀφίξε- 
σθαί φασιν Μετ ἐγεαὶ. τ2(0.499.28 ; Ν..18.3448); 885 γεδτ οὗ (ῃ Υἶϑι 5 
Βὲτῖ, ΤΑταρῃυν. Βας.2(ρ.1648); 70. 14]. εἰγοη.το Ρ.229(}.07.3530); 
πραΐ. α5 5βιιθ81., διχεικομεαμπάϊᾳ ραγί, καἰ. 1 το: 2οίρ.8ο. το). 

Ἐξξακολούθησις, ἡ, 1. ο. ἀαΐ,, οϊοιοίηρ αὔἴόν, ῥεῖ οἔ, ΟἸετη. 
51γ.2.1τπ(0.149.13; Μ.8.τοοϑᾺ}; 2. α᾽8.; δ: ΠΡ 1Π|0 εἰεεὶ, ξαΥΥ ΤῊ 
οἰ οἵ ἃ τοβοϊπίϊοῃ, (σά. .45γ.53([81ἴ. ῥγοςφεμ 10). 

ἐξακοντίζ-ω, 1. μεν] ῥογιλ; Ρα58., οἱ ϑαΐδη οαδὲ ἔγοτῃι ἤξανεη, ΝΊ]. 
4Ρ}.2.τ72(Μ.79.2888) ; ἐδγεδὲ ξογεἶ; οὐκ ἔχων... ὁ παράλυτος τὸν εἰς τὸ 
ὕδωρ ““Ὄντα Ογτ. 70.2.5(4.2088); 2. τιεῖ., ἀγίνε ομὲ δενομά, 1514.ῬΕ}. 
ἐρὈ.2.τοο( Μ.78.6400); ἡπεγεν βοσίδουθ οἢ ἰὴ (βουρς, (ῃχγβλονι. 
7.2 τῇ: 2(ογ.(χο.4824}; Ἰπίτϑῃβ., δηεγδὶ οἱ ἐ, εἰς ἔριν καὶ στάσεις 
τύ ΐομι.14.2. 

ἐξακουστέον, ομό γπηδὶ μηάενςίαπα, ΟἸεγη ῥαεά. τι πίρ,τοι.28; Μ.8, 
2734}; 14.5ἐγ.1.2ο(ρ.110.23; Μ.8,0284}; ἐδ. 5.14{Ρ.420.10; Μ.9.2ο5.). 

ἑξάκουστος, 1. ἠξαγά ; απά τρίς, τιον, ἃ5 βυϊξῖ. εἰς ἐ, πᾶσιν 1 {86 
ποαγίηρ οἵ 411, Κον 411 ἰο ἤσαν, Ἐπι5. 1 Ος τοί ρ.222.24; Μ.20.13734}; 1. 

Β45.6}.46.ς(2.1τ280 ; Μ,32.3808); 
2. μεαγά οὗ, ποϊφοα αγοαᾷ ἐ. ... ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ τὸ θαῦμα δῖοι. 
Μετ: οίρ.277.16); 1δ.3:8(ρ.296.1); οὗ ρετβοιβ, ῥαρίοιι, Βα5."οση1.0.5 
(2.17; Μ.31.3414)}; 10.1.8 4. ἀογη!. τ6(} 1.9 5.2610); ηοίογίοιις ἐπὶ 
πονηρίαν..«ἐ. ΝῊ. εΡ}.1.33(Μ.79.070). 

ἐξακού-ω, 1. πηδογείαηα ἴῃ δι σοΥαη Βοη88. ὅσα...-περὶ ὕπνον 
λέγουσιν τὰ αὐτὰ χρὴ καὶ περὶ θανάτου «-ειν ΟἸΕΠ..5:7.4.22(Ρ.310.10; 
Μ.8.13524}; ἐ. καθολικώτερον ἰδ.1.τ7(0,52.1; 7068); μαργαρίτας τὰ... 
θεῖα μαθήματα...."“εἰν ΜοΙΠ ἐγεαί. τ(ρ.403.το; Μ.18.3224); Επι5.ἅ.6.6.1ς 
(ρ.27ο.6; Ν.22.4440); ο. ρεπίι., Οὐ. 70.2.τ4(8; Ρ.70.25; Μ.14.1310}; 
τὴν τῶν πολλῶν ἄγνοιαν ἀνθρωπικῶς “-όντων τῆς γεννήσεως τοῦ υἱοῦ 
Β85.μη.2.14{(1.240Ὰ; Μ.20.5078}; 2. μηάενείαμά ἃ ΜοΟτΤα περαάρα τὸ 
σοΙαρίεῖς τἢδ βεηβα, Ἐπι5.4.6,8,2(ρ.360.1; Μ.22.6008); μὴ γὰρ οὕτως 
“"ομένου 30. τοῦ 'ὄς᾽...«ἡ φράσις ἀχρειωθήσεται Ατεῖῃ. ρος τ( Μ. τοῦ. 
508). 

ἐξακριβάζ-ομαι, 1. ἐπφμῖγε ἀεεμγαϊεῖν, Ἡεττη παη.4.5.3.) 1δ.4.3.3; 
2. χα ῊΗς ἀεεμγαίοῖν εἰ. τις ἐξακριβάσαιτο τὸν ἀληθῆ νοῦν τῆς... 
γραφῆς ἘΠ15.6.1}}.3.2{0.141.31, ν.]. -βώσαιτο Μ.34.0160); αὐ5.», ΠΊΡΡ. 
απίτελγ.43(0.27.14; ἐξηκριβωμένους Μ.το.7600); 3. κποῖν ἐκχαείζν, 
Ἐπ5..6.8.1(0.254.24; Μ.22.5774}; 1δ.(ρ.364.33; 5920). 

ἐξακριβ-όῳ, 1. οἰαἰό ἀεεμγαίεῖγ, ἐαῤγεος ἀεβητίεῖν, Ἐλπι5. Μαγνοοί, τοτ 
(Ρ.6.23; Μ,24.7248); τοῦ ναὶ...τὸ ἀμετάπτωτον τῶν εἰρημένων 
"νοῦντος Ατοῖ. ρος τ(Μ.1οῦ.5128); τηεά., 1 π5.4.6.1.3(ρ.16.26; Μ. 
22.378); 2. εἰμάν εαγεξειν, Ἐπ5.0.Γ.4.43(Ρ.τ35.23; Ν΄.20.11038}} 
ν. ἕοτερ.; 3. μηΔονείαμά εἰδαγίγ, Τὴ 5, ΔΜ] αγεοὶ.τοτ(ρ.8.33; Μ.34.729Ὰ). 

ἑξάκυκλος, εἰν ο]4, οἱ (τοδίίοη τὴν τῆς ἑξακύκλου ἔλικος πραγμα- 
τείαν Ἠὶρρ.λαεν.4.43(ρΡ.66.2; Ν'οτό,3τοόο). 

ἐξαλαόω, δἰίμά, ῥμὶ ἐμ ἀαγκηδδς; ἢσ., Ἐπ5.4,6.5 Ῥτοοτῃ 0.208,2; 
(οἄ. ἐξήπλου Μ.22.3454}; ταξῖ., οχηρμῖςα, ΤΑΡΟΠ ει Γι πα Ἴ(Μ. 

33.15.30). 470 
Ἐξξαλειτπτήριος, τοὐ εἶ τοῖρες οἱ, ΓΟ ΠΥ 5, ροση1.4(9.8520) ; ΕΝ ΑΡΎ, 

ἢ.6,4.56(0Ρ.τ73.16; Μ.86.27458). 
ἐξαλείπτης, ὁ, ἀεείγογον, Α(4.Τ ποι. ἃ ϑοί(ρ.196,12). 
ἐξάλειπτρον, τό, ἐπαὶ τοἰῖο τοίρες ἀταν; ΒΡ., οἱ ΒΜΥ͂ μόνον τῆς 

- λύπης ἐ. Το. ίλομι.τ6(Μ].06.7454). 
ἐξάλειψις, ἡ, διοίίίης οἱ, ἀεεϊγμείϊοη,, Ἐπ5.}.6.0.8.5(Μ.2ο. 8160); 

Ἰματ. δτβο]. 5.28: (1.18.13160}; Οντ,.Ο5.130(2.1638); τηθῖ,, οὗ 51η, 
Ἰτεπιλαον.5.20.2(Ν.7.1202Α); ὧν ἠδιδήκαμεν γάρ, οὐχ ὧν πταίομεν, 
τὸ λουτρὸν ἐ. τ, ΝΖ. οαγηῖ.2.1.12.475(Μ.37. 1200 4); {1|,ας.{ρ.192. 
20). 

Ἐξξάλιθος, οὗ εἶχ οἰσηες, ἘΡὮτΤ.3. 4641. 
ἐξαλλαγή, ἡ, 1. ἀΐβονεμεο, Ὠιάγτη, Τυῖη.τ.τπ(Μ.30.3288) ; 1δ.2.τὸ 

(5404); 2. ἐπαηρε; ἀεπϊεᾶ οὗ παΐαγοϑ οἱ (ἢ τίϑῦ, ᾿βοπί. ΒΝ 65, εἰ Ἐπ. 
2(Μ.86.15570); 3. ἐχεπαῆρε οἵ ρι[{5, Οὐηεὶ, ΑΡ.2.42.1. 



ἐξαλλάσσω 

ἐξαλλάσσ-ω, 1. ἐὐαηρε; Ῥετῖ, θίορί. Ρά55., αἰεγεηὶ, Ἐλι5..6.1τ.6 
(ρ.34.12; Μ.22.65}9); ϊᾶγπι, {γη.2.4(Ν1.320.5170}; Ομ γγβ. λον. 1.4 ἴῃ 
ΜΕ (90); πρυῖ, 85 βυρϑί,, ἀἠϊεγέμεο, Ογτο δες. 532(53.2878); 2. αὐ7εν 
ον» ἡ..«ἄνω γέννησις ἀκατάληπτος..«καὶ πᾶσαν «-ουσα γέννησιν 
Ὀιάγντη. Τγέη,τ. τ (}1,30.3000) ; 83. «οὐἠδάγαιν μὴ “εἰν τῆς τοῦ πατρὸς 
θεότητος... .τὸν ἀληθινὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα 1Ρ.τ.34(4374). 

ἐξάλλτομαι, 1. ἰσαῤ ζονί; ἢρ., οὗ ἀγραῖὴβ ἀδτεηρ οὐδ οὗ 188 
[αΐαχο, ϑνυιθβ, ἐμ ϑονηη. τ βί(ρ.178.5; Μ.66.1 3000) ; ἰσαρ τ ῤ, οἵα ᾿ΤΈΒΠΕΥ 
ἔγοσα ἃ ἴῆχον ; ἤβ., οἵ 5, Ῥεῖου αἴζεσ ἢΪ5. ἀθηΐϊαὶ, Ἐου ΝΜ 6].(4.51 
Ρ.113); 2. τιβί,, ἀαγί αἰϑαγ ; οὗ Το] 15} Γποπρθῖ5, Εότη, ΜΕ 6]. (ἐὉ,}.90) ; 
ο. σϑηϊς,, οἰμάς, νυ. [0.ς.4(4. 510 Ὰ}; 6. δος,, ἐγαηδοθηα, ἰδ.53.4(2770); 
θεός, ὅ.. .«πάντα..«νοῦν καὶ σοφίαν “-ὄμενος 14. {}ι65.32(53.2870) ; οὐκ 
ἶσος ἄρα ἐκεῖνος τῷ τοσοῦτον “-“ομένῳ καὶ ἀναβαίνοντι 1Ρ.1τ(078)}. 

ἔξαλλος, 1. φῤεείαὶ, ἀϊοιηρμίεδίηρ,; οὗ οοίμθ8, ΗἸρρ.ἤαόν. 5.0 
(ρ.99.0; Μ.16.31540); Βεποα δ ηρμίεδεί, ἐροεία!ν δοαμξαϊ, ἘΡὮγ. 
1.2058 ; στολὴν ἔ,, τουτέστι ποικέλην ἐνδεδυμένος Ῥτοο. 5.2 Κερ.ς: τ4(Μ. 
87.11288); 2. οἰγαηφε, ομίγαρεομς, Τακὶ. ἀταί ττο.2(Μ.6.7208). 

ἔξαλμα, τό, 1. ἰσαρίηρ, στίΝαλ.ον.43.16(}1.36.5 160); Απαττ. ον. 
τοί .07.12250); 2, ταοξ., δωγεῖ, ομδημνεὶ, Ττίῃ. τὸ ἕν ἔ, τῆς λαμπρό- 
τητος ΟΥΝΆΖ,07.40.5(,36.3648); ΣΑΙ, Τγίμ. (1.28. τδοφο); ἕν...ἔ. 
καὶ μία κίνησις τῶν τριῶν ὑποστάσεων 70.ὮὉ. ξ.ο.τ.τ4{Μ,04.8608) ; ἔνε. 
Τυῖπ.το(όδιτςα; Μ,77.11410). 

ἐξαλμίζω, τηαζε ἐονερίεἰσίν Ξαἰ!; Ῥα55., Τμτυβ. ἀδοοῖὶ. χίβ,48). 
τἔξαμα, αἱ σπε αηὦ 1:6 Ξαηῖο ἕριο, ΜΠν Οδο.4{(ρ.34.18). 
ἐξαμαρτάνω, 5171, ΔοΥ, δοΐ, ἐξαμάρτοσαν Μοίῃ.γ65.1. 5 4{0.211.2; 

Μ.41τ.11454). 

ἐξαμβλίσκω, εατεδε ἐο τιΐξεαγνν, (Ἰδιη, ῥαφά.2.το(Ρ.215.5; ΘΟ). ἔῸΤ 
ἐξαναλίσκουσιν Μ.8, 5128). 

ἐξάμβλωσις, ἡ, 1. τ’ ραν, αρο, τηθῖ. φρενῶν ἐ, Ανιάτι (γον το(Μ. 
97.11240}; 2. τυοηα τοῖο σε οῦς α πξοαγγίαρο, Ὀϊοᾶ, Εχ,21:22(Μ.33. 
15844}. 

ἐξαμέλγω, Ξτεεκ οτ, τηεξ, τῆς γραφῆς..«ἐ «.. τὰ βήματα 6εο.Ῥ15. 
δου. τ (Μ.02.τ636.).. : 

Ῥἐξαμφωτίζω, ομἰϊρλίει, (σηίγα,2(ρ.8)... 
ἐξαναβαίνω, σοὶ μὲ ἰο ἐδι6 Ἰορ, Ογαε. δὲν, 5.408, 
Ἐἐξαναβαπτίζομαι, δὲ γεδαῤίϊχεα; ἢσ,, οἵ τεσερτίοῃ οὗ τηομαϑίῖς 

Βαριῖ, Ἰδοπτ. Ν ν. δ γνη:.12(}1.093.χ68: 5), 
Ἐἐξαναδίδωμι, γηαξ6 γερίογαίίον, ΤΡ. εἤγοη.Ρ. 4τ2(}1,1τοϑ,ο)70). 
ἐξαναλύω, ἰσοξθ ΟΥ γϑρίουθ σονερίεἰοῖν, Τϊάντη. Τρίη.2.14(4.30. 

ἸοΟΟ). 
ἐξανάπτω, 701, Ὀα11|6, σδο.ῬῚ5. Ῥεγς. 3.6 2(Μ,92.12304). 
Ἐξἐξανάρπαστος, ογγεΞίοα, Ἰ50}. 1 61.{0.21ς.1; Η..2.428Ε).- 
ἐξανάστασις, ἡ, 1. ΔΥΤΟρΘΗΐ 5 Ηρ οὗ Ὀπο56}} ἀραϊηπβί οἴθεΥβ, 

ΟΒτυβ, λον! 0.1 τη ἘΡἢ,(ατ.768}; 2. γαϊρίηρ μρ οἵ α πενν σοηθγαίοη, 
τοί. ὕξεῃ.4:25, Οὐ, 70,6. ττίγ; Ρ.121.3; Μ.14.2218}; 3. γε ΡΥ ΘΟ Ον, 
τῶν σπερμάτων καὶ καρπῶν... .ἐ. ΤΠΡΗ] ΑἸ. Αμίοϊ.τ.12(Μ.6.10444}; οὗ 
ἀεαά, Μείῃ.σγρ.4.π(ρ. σα, τ5; Μ.18.030); 1514, ῬῈ].ρ}.1.230( 1,78. 
3298); ΤΒᾶν, 7 γέ. 28(Μ.75 1804). 

Ἐεἐξανάστροφα, ῥαεΐ ἰο ἔγογιέ, γαείηῃσ δαεϊιναγάς, ΤΆΡΒΠ. ἠγοΉ, 
Ρ.342(Μ.τοϑ.8248); 1δ.Ρ.372(8808). 

ἐξαναφύω, ΦΡ»ΙΉῊΡ ἩΡ, Ογας, δήβιιτιτος; 18.11.246; 1δ.14.281.. 
ἐξαναχωρ-έω, τοτμάγατο, γοοοάθ, ταδί. ἡ τούτων μάθησις..«δυσάλω- 

τόν τι χρῆμα..««"οῦν ἀεὶ καὶ πόρρω ἀφιστάμενον τοῦ διώκοντος (Ἴοτα. 
δἰγν.2.2(0.115.20; Μ.8,0364) ; ἐδ. 5. 6(0.349.2; Μ.9.6οΑ). 

ἐξανδραποδίξω, 1. γεάζιδε ἰο τέΐον οἰαυενν ; ταδί., σηβίαυς ἴο Ομ δ᾽ 5 
οσηι νίεννβ Ἄρειος... ἐξηνδραπόδιζεν ὅσους ἴσχυεν ΤΉΝ. ἢ.6.1.2.ττ(3. 
726); 2. εαγν οἱ ας α ῥγίδομεν, Του. 1.80. Ἐπι5.1.6.6,40.4(Μ.20. 
6ο4Ὰ). ᾿ 

Ἐξξάνεσις, ἡ, δε ΐης ον, Μακιορμες (Μ.01.112.). 
ἐξανθίζω, 1. Ὑηηαἶε ἰο δίοδον: οὐ ἀϑοὶ ας τοῖεὴι δίοσοονις; ταδῖ., Ρᾶ85., 

ϑελοὶ. ΟἸφα, βαεά,(ρ.338.34); 2. ταρᾶ., ραϊδον ἤοινενς; ταθὶ., βεοϊθεί, 
εοηλρηϊε ὧν απίμοίοσγ, ΟἸεπη. ἰγ.6.τ(ρ.423.2; Μ.9.2004Ὰ)}; Ἐπ5.4,6. 5 
ῬΙοοτη. (ρ.209.25; Ν΄.22.3488); οἵ Ματοΐοπ, ἘρΡίρῃ. ἶσον. 42.το(ρ.τοῦ. 
12; Μ.41.7004}; ΡετΤῇ, ρέορ]. ρ455., εὐοῖσα ὡραῖον. τὸ χωρίον καὶ τῇ 
φράσει ἐξηνθισμένον δείοϊ Οἴθνι, ῥαο.(ρ.331.4). 

Ἐξξανθιστέον, ογη9 1τ:ι5ὲ ἀδοῖς τοίτι γέρα! εοϊομνς, ΟἸδτα ῥαφά.2.τὸ 
(Ρ.223.28;, Μ.8,ς200). ι ι 

ἐξανθρωπίζω, ὑγίηρ ἀοιθη ἰο μα ἰουοὶ μή τις υἱὸν ἀκούσας 
ἐξανθρωπίσῃ τὸ θεῖον δι᾿ ἐμπαθοῦς ὑπολήψεως ατ Ν γ85.μμ».4(2 ἢὉ.54. 
9; Μ,45.6240); 14.ογ.ἐαἰφολ,4(ρ.18.τ3; Μ.45.208); γεραγά 8. Κίῃρ' ἂς απ 
ογάϊηανν 1Π471, ΘᾺ. γΕΡΉ.τ4{(ρΡ.20.16; Μ.66.τογ 6). 

ἐξανίστημι, Α. ἔγχϑηδ,; 1. γαΐδε ἩΡ ἴτοση 8. 5ῖοκ θεά, σίθρ. δο.4; 
2. ἀνγῖνδ ατθαν, γρποῦθ, ΤῊ ατ, ἔς, 6.4.χτ.4(3.96 5), 

Β, ἰπίγϑηβ,; 1. γήδε ἔγομι {π8 ἀβαά ἐξαναστάντων αὐτοῖς [5ς. τοῖς 
ἁγίοις] τῶν σωμάτων ετῃ σνηῖῤ.6.4(0.68,26; Μ.18.1204}; 2. γέξε ἩΡ 
ἴῃ οι Πἐν, ἄρος. Ἐπ τς; δείσας μή τις αὐτῷ... ἐπανασταίη τύραννος 
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κατὰ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἐξανιστάμενος ὦ 70.}).“4γἰφη:.τ2(ρ.51.2 5; Μ. 
φό.12610}; 3. 56εἱ οπεεοβ ρ' πὶ αὐγόρϑησα, (ῃγχυβιλοηι. 4.6 ἠπ 2ον. 
(1το.4648). 

ἐξανοίγω, ῤῥεη; οἵ ἄοοτϑβ εἴς,, Πα. εν» .7ο(ρ.86,10); Οφο, ῬΙβ ἶσα. 
172(Μ.92.144:Ὰ}. 

ἐξάντης, 1. μεαϊεά ; τιοτα]ν γεξογηιθά, Ἐὰ5.}.ε.4.τδ(τότο ; Μ.5τ. 
2848); 2. λαγηηξος ὕπνος...ἐ, τὴν νόσον ἐποίησεν ϑγῊΘ5. 150}1,.4 
(ριτδι. 5; Μ.66. 1888), 

ἐξαντλ-έω, 1. ἄγαιτο οί, ἀγαΐη οἢῇ, ἂρ. αὐιά τηρεῖ. ἀπὸ τῆς ψυχῆς 
ἐ. τὴν πονηρίαν (ῆτν5.ἤ0η1.15.2 ἴῃ. Εῤῥι(ατιιαχθ), 1, πον. 28.1 ἐπ 
τΟογ.(το. 2500); ὅεν. πῖρ. και. Μι.8:8(ρ. 5.9.7}; τούτου σῶμα. ..θαν- 
μάτων ὑπολέλειπται... «ταμιεῖον, ἀεὶ μὲν “-ούμενον, οὐδέ ποτε δὲ κενού- 
μενον ΝΊΠΘΡΗ. τ. δ νη. 2οο(Μ.86.3216Α); ἄγαν ἤγονη, ἂρ. πηγὴν 
ἀγαθῶν «“-οὔντες ΤΏΙ, ᾿ς: 3(ρ.4.8; 2.160); 2. ἐπερὶν μὲ ςοηϊεοηΐβ οὗ 
8. βίοτε, (ῃγγϑβ,λονι. 30. 8 ἐμ ΤΟ ον.(1ο.3750}; ταρῖ,, ἰσυΐδἢ πλοῦτον... 
τοῖς μοναχοῖς ἐ. ΝῚ, ΦΡΡ.2.157(Μ.19.2730}; 144,2 ε}}.66{ρ.8ο.12). 

ἐξάνυσις, ἡ, {εἰ ἀεεονερὶϊδἠριοηὶ, Ἰοἰας ῬΕΙ.Φρ}ιτ.ο2(Μ.γ8.2 450). 
Ἐἐξανυστέος, ἰο δὲ {εἰν ἀφαὶὶ τὐτέθι, (οα, Α.Κ6({,81. ρεγαροηΔμ). 
Ἐξξαπάγω, ἰραά αἰοαγν; ταρῖ., τ Νγββ Εἰ δ(Σ Ρ.127.2, ν.]. 

ἐπαναγούσης Μ.45.700Ὰ}; ρα55., 66}. νΖ.ἢ..6.2.14.1(Μ],8ς.12568). 
Ἐἐξαπαίτησις, ἡ, σχσείτον,, Τάτ δια, ερῥ.1.7(}1.09.9320). 
ἐξάπαντος, 1. 17: οὐϑῦν τοῶν, αἰϊοροίδον, Ὀϊάγτηῃ, Τρίη.2.6(Μ.30. 

5200); 2. αδεμγεάϊν, εογίαϊμῖν, ΟΝῚς.(25)εαη.12; ἰδιχσιο; 8. αἱ 
ἀην γαίθ, {δ.4. 

ἐξαπατάω, ἀφοείυε; α. πεμπῖϊ., σεάμεε, ἰεαά ατυαν ἕτοτα, Μοιῃ. 
δγηρ.8.χ3(ρ.90.7;) Μ.18,1618). 

ἐξαπάτη, ἡ, ἀεκσεῤίτοτι, οὗ Ῥαρδηΐθτα ἐ. δαιμόνων ΤΠάτ,1ς.1ο: 34 
(Ρ.59.7; 2.249}; 1.ἢ.6.4.24.3(3.1Ἰοο1); ἐδ.5.21.2(1ος 5); οὗ οτεθν τῆς 
ε"εὐρειανικῆς ἐ, 1Ὁ.4.12.4(068}); ἐῤ.5.13.τ(Ἰ041}; οἵ Τυἀαΐίσηι, ἃ Ρ.η, 
Ῥτοειη. (3.444). 

ἐξαπάτησις, ἡ, -Ξ ἴοτερ. πρὸς ἐ. καὶ ἀπώλειαν τῶν μὴ εὔτονον τὴν 
πίστιν..«φυλασσόντων Ἰχοη,ἠαεν.1.15.4(}1.7.58ς58). 

ἐξάπινα, -- ἐξαπίνης, σδάοηϊν, ες. δαϊ.τ.4; Ηοτπιηπαηά.0.7.6; 
ἘΡΏὮχ,.1.26Ε, 

Ἐἐξξαπινέως, Ξε ἴοτορ,, ΤΒαΐ.}..6.2.30. 5 (3.004). 
ἐξξαπλάζω, Ἡμ Πρὶν ὃν οἵας, Το. Μοβοῃ ῥγαί τϑς(Μ.87.3οότο). 
Ἰξξάπλοκος, -- ἑξαπλοῦς, τεῖ. Ἐρο]. 4:12, Οξοιιῃ., βου ρσόθτι. 

(0.30). 
ἑξαπλοῦς, εἰχ οί; πιδὰξ, ἃ5 5 θβί., οἵ ΟΥ ρει ̓5 δἱχ- οί εὐ το ῃ 

οἵ ΟΤ᾽; βἰπρ,, Πιάντῃ. 5.23: τ(Μ.30.12030) ; 16.326: τ(13048) -- ΤΒάϊ. 
Ῥε:.χϑ: (1.767); ϑελοῖ, ἴῃ Ογτ Ὀς.χ3:3(Μ.60.ΒοΙ0); ρῖατ., Ἐπ5.}.6. 
6.16.4(Μ.20.557.4)}; ἘΡΙΡΗ ἤαεν.64.3(Ρ.4ο8.7; Μ,4τ.1ο 764}; 14.»16}15.} 
(}1.42.248}). 

ἐξαπλ-όω, 1, πη οἰ; ἃ. εἰγοίεἶι ομί μὴ “-οῦν τῷ κόσμῳ τὰ μέλη τῶν 
αὐτῆς ἴ50. καρδίας) λογισμῶν Μαο.Αδρ οἶθυ.2(Μ.34.8020); Ὁ. δαίοηα 
τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν καθ᾽ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἐξηπλωμένην Ἐπ. 
4.6.3. 2(ρ.το7.21; Μ.22.1858)}; τὰς τοῦ πατρὸς χάριτας...ἐ. εἰς πάντας 
4.2. , (ρ.2ο2.1ο; Μ.20.13328)}; Οντ. 70.2.τ(4.1038}; 6. δχίσηᾷ ἴῆσο 
ἐκεῖνοι [36. ϑ(οἱςο5].. αὐτὸν τὸν θεὸν “υοὔσιν εἰς τὰ πάντα ΑἸΉ..4γ.2.1ττ 
(Μ.26.τόρο) ; ἃ, ρ885., οὗ ἰεδοβίηρ, δὲ ἀἰσοεναῖμαίοα, (μγγβλοηι, 46.23 
ἦπ Μ|.(1.4828}; 6. οὐδά Ἰιρὴξ προη, ο. ἀδι., Β65.56].0».9.2(}}1.8ς. 
1360}; Πομ.Ατ.4.5.4.4(ΝΜ|.3.6070)}; ξ, ταοα,, εχίομά, Ἰηόγϑαφο, ΤΠΕΙ. 
Ηετδο].19.61:ττ(Μ.χ8.1.3650); 2. τηδῖ., ἐαρίαΐη; Ἰδῆσα ἐαῤγεδς, τεῖ. 
70.χο:δο εἰς πληϑυντικὸν ἀριθμὸν τὸ σημαινόμενον «-οἵ γτ, 70.1.2(4. 
16Ὲ}; ἀΐερίαν ννἱὰς Κπον]εβάρε, Επ|5.}.6.6.1.3.ς(Μ.20...488). 

ἐξαπλόω, πε ἰρὶν ὃν εἰσ, Μαχ.ονερμί τα (Μ. 10. 12234}; ἐδιτα ἘΠΕ, 
(12288). 

ἐξάπλωσις, ἡ, 1. μη ξοϊἀηρ; 8. βαϊεηίηρ ομ σφαιρικῆς ἐπιφανείας 
ἐ., ταυτότητα λόγων ἐν ἑτερότητι τῶν σχημάτων τηροῦσαν ϑγῃΕ5. 
αεἰγοίαῦ. Ξ(ρΡ.1538.18; Μ.66,15848); ἐφι(ρ τφοιῖ; τ5840); Ὁ. οχἐδριδίοη 
τὴν καθ᾽ ὅλης τῆς ...οἰκουμένης ἐ. τῆς ἐκκλησίας 10υ5.4,6.6.18(ρ.270. 
17; Μ.22.460 1); ΤΠάΤΜΟρβ. ον ς  τό(ρ.120.4; Μ.66.7970); ἐ. τῆς 
διδασκαλίας ἐν πάσῃ τῇ γῇ (οβτῃ Ππι4.10}.5(Μ.88.2720); 2. ἐχρίαηα- 
ἤοη, Ἑυπιαροὶ,6(Μ.30.841.); Απάτ. ΟΥ.ογ,.το(],97.1116.4); 70... 0. 
3.15 (Δ |.94.1το480); 3, ἐχρῥαημδῖοη; οἵ δὲ Ἰᾶθα, τ, ΝΆ2.0γ.20.ο(Μ.3ς. 
10768); κατ᾽ ἐ, ἦι ἐχβαμάοα ἤογηι, Ατθι ἂρ ρα! βος.} 1 το(ρ.203.3). 

Ἐξξάπλωσις, ἡ» τε Πρ]ΠἸ εαίτου ὃν εἷχ, Μαχ οονηριί τί Μ,10.12288), 
ἐξαπορ-έω, δέ ἠῃ σγεαὶ ἀομδὲ οὐ ἀἰ οι ν ; ἴτατιβ., ἀϊσεοηοονί, ῥω! ἰο 

σοΗ μδίοη, τεῖ. ἄτ,το: 24 οὐκ ἂν ἐξηπόρησε τοῦτο τὸ τότε ῥηθέν; (Πγν5. 
ἤοη!. 53.2 ἵπι ΜπΠ.(7.531Ὰ}; 18.26..(313Ε); ρα55., ἰ}.32.6(3730); τοῦ, 
Μτ,26:8 οὐδὲ,. ἔδει ὑπὲρ τοσαύτης σπουδῆς “"ηθῆναι τὴν γυναῖκα 
1.80. 2()670). 

Ἐἐξαπόρησις, ἡ, ῥεγῥίελτν, οοηβεδίουι, Οτιεηρασί. ,(ρ.284.25; Μ.12. 
τοι.) ; (ῃγγβ.ἠθηι. 52.2 1ῃ. Μ|.(7. 5310). 

Ἐξξαπόριμα, τό, ῥηίΖεῖο, Τλδυη ἐγο ἀιΒΌΡΡΙ.(ρ.283.13). 
Ἐἐξάπορος, ἠείρίεςς, 70. Π]π|.ςεαἱ.)(}.88.,8008). 



ἐξαποστειλάριον 

Ἐξξαποστειλάριον, τό, ἰτορδχίοη βυμρ αἱ εηα οἱ πιϑίιηβ, ρεσῃ. 50 
ἙΔ}1ςα ἔγοπι ἐξαπόστειλον, εἰ ϑτοτα ΟΟΟΌΣΤΙΩρ᾽ ἰὴ τὴν οὗ ἴπσῖη, ἀηάτ, 
Οτεαπ..ηπη.(Μ.07.1 3160); 14. εαη.Β.ΜῇΡ(.97.13294}; Οοηεὶ ἐμά, 8 
(Μ.99.17ο8Ὰ}; τὸ ἀναστάσιμον ἐ. Επεβοὶ,(ρΡ.43). 

ἐξαποστέλλτ-ω, 1. Ξσεπά, σεηά ἐογιἷ τῷ θεῷ..«τῷ ἐξαποστείλαντι 
ἡμῖν τὸν σωτῆρα 20 Ἰ6᾽5.20.5; ἨδΥτη.512).0.14.3; ΟΥ̓ 07.1.3 1: 70. 
(Ρ.2.24); ἔξεστιν..«τινα εἶναι ἀπόστολον ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ ἑνὶ μόνῳ 
ἐξαποσταλέντα 14, 70. 22. 11; Ρ.454.2; “Μ.14. 1884); τὸ ἅγιον πνεῦμα 
ἐξαποστεῖλαι ἐπὶ τὰ προκείμενα, ἵνα ποιήσῃ τὸν ἄρτον σῶμα Χριστοῦ 
ντ. Ἢ εαἰεεΐ.25.}; 11]. }αε.(Ρ.204.22}; ΤΜΕΙΒ. δ γη,.οὁ ἄηη.8(}.18. 
4650}; ψ ἢ ποῃ“Ῥεγθοηδὶ ου]εοῖ ὅταν ἐξαποσταλῇ λιμὸς ἐπὶ τὴν γῆν 
Οτ,ἤομ!. 28 τη 1,2 .(Ρ.χ76.12}; 2. ςφομά ατραν, ἀΐνονεε ; ἢσ., οἵ Ι5τδεὶῖ, 1ά, 
δον 4 τη: 7’ .(Ρ.23.το; Μ.13.2850); ὠὰ 0 ἀερανί, τεῖ, Ἐπ. ς:τ, 
1ᾶ. ργίησ,3.1.8(7; Ὀ.2οό.ττ; Μοτι, 261Α); ; ἃ, Ἱπίταμβ,, ῥγοσεθά ἔγορη 
φαντασίαν “πουσαν τοῦ πρὸς τὸν ᾿Ϊησοῦν τιμητικοῦ 14, 7} 0.32. 8(6; 

Ρ 428,10; Μ.1τ4.761ΑᾺ}). 
ἐξαποτίνω, .08., ῥὰν ἐδ {με1} ρομαΐν, Θγας, δὲδ.τοτο,τ8ο, 
ἑξαπτέρυγος, 5ς:χ-τοϊμιροα ; οἵ Βεγαρΐπι, (Ἰθη. ἐἐν. 5. δ(ρ.350.2; Μ.0. 

ὅτλ); Οτι ῥγίμει .4{0.52.17; Μ.ττ.1430); τ. ΝαΖ..νγ.28,.τοίρ. ο.τό ; 
Μ.536.524}; 85 5υ65[., οι. Μ 6} .(4..5 τ Ρ.26). 

Ἐἐξαπτικός, ἐχοίτην, Μαχι. Τ λα, 46(Μ.00.424}). 
ἐξάπτ-ω, Α. ἐαρίοη; 1. αςξ,, ταδί, μηδ᾽ ἀλκῇ σωμάτων τὰς ἑαυτῶν 

““εἰν ἐλπίδας Ἔπα5.ν.(,4.τοίρ.124.27]; Μ.20.ττόβ.};2, τηεα., δὲ αἰϊαεμοά 
ἐο, εἶφαῦε ἰο ἐξημμένην τοῦ ὑποκειμένου τὴν φλόγα στο ΝΝ 85.0γ.“αἱεεὶ. 
τοίρ.δότο; Μ.45.410}; ἢν. ἀῃηά τηεί, σφὰς αὐτοὺς ἐπιδῶμεν κυρίῳ, 
τὸν βεβαιότατον τῆς πίστεως αὐτοῦ ἐξαψάμενοι κάλων (Ἰοπι. ῥαφά.τ.4 
(ρ.95.27; Μ.8. 2600); εὐθύμους καὶ ἱλαροὺς τῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας 
ἐξῆφθαι πρέπει Ὀντ,αάογιιτί!.4030)}; ἰαθα τ}, δὲ τηϊεγοδίε 1: τῆς 
ἰατρικῆς ἐ. ῬΙΙΙοΒΙ.}.6,3. τοί Μ 6. 5088); 3, ἔνε αἰἑαεἠοά ἰο ὀπεςεῖῇ; 
ἤδηῆσδ, πιοῖ,, δὲ οπδοιοεά τοί, βόξϑοος θεὸς...«τοῦ παντὸς ἐξημμένος 
τὸ κράτος ΟΥΝΥΞΆ5, Καί. (Μ].45.1524}; 4. Ῥα85., δὲ ἀεῤεπάφμὶ οἡ ὃ... 
λόγος..«μόνος μὲν τῆς τοῦ πατρὸς θεότητος ἐξημμένος Ἐπι5...(.4(Ρ.202. 
43; Ν.20.12324}); ΟΥΟΝ γϑϑυγος αἸἸ(Ν.45.1250} οἷτ, 5. ζωή. 

Β, Ξεἰ βγε ἰο; οἵ σου 31816 τπηαίθυίαὶ ἔθοάϊησ [Π6 ἤσπιο τὴν τὸ 
πῦρ “πουσαν ὕλην ΟΥΝΥ55,0».“αἰδολ, τοί(ρ.56.4; Μ.45.410); ἔρ. δῃα 
τηξῖ., κἰμάϊε, ΑἸΉΘΠδρ,γε5.1(ρ.62.12; Μ.6.9078); ἄσβεστον ἐν τῇ 
καρδίᾳ τῆς πίστεως ἐξάψαντας τὸν λύχνον ΜοΙΉ. ἜγΡ:.5.3(ρ.5ς.17; Μ. 
18.τοοῦ); τεΐ. Ἐοιη.8:4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ..«νόμου φανερωθῇ 
μὐμρον 1α.γ65.2.8(ρ.344.τ4; Μ,18,208.}); τῆς πονηρίας αὐτοῖς ἡ δεινό- 

,«ἐξήπτετο Ἐλι5ιυ.,2,.Δο(ρ.6ὅ2.12; Μ.20.1ο28.}); τῆς χάριτος μυστή- 
ΜΕ Ὰ ἐξήφθη “41. πάν. ξγ.τ8(ρ.45. τ); Πη66, 83η6 Ῥ4585., δίαξε μῷ Τὰ 
ΔΏΡΟΙ, δὲ Ἰηβανιεά, 4,.,4“.|άν.Β. 3(Ρ. 59. 28); ΕΡΗΓΥ.1.48Β; δέ πῤϑοεὶ οἱ 
ὀλιγόψυχοι ὑπὸ μικρᾶς ὀλιγωρίας ταχέως ““Ὄνταὶ 0, ΜΌβοΗ. ῥγαΐ,τό4 

(Μ.87.30328). 
ἐξαργυρίζ-ω, 1. ΖΗ ἐμ|0 ῬΙΟΉΘΥ, τε! μ}, ΟἸοιη..ἀ.5.τοίρ.172.0; 

Μ.9.6248); Ομυγβ λον ΣΟΌΥΣ: 19(3.2448); ϑοοτ,᾿.6.2.17.2(Μ.67. 
2110); 2. εαἰομίαίε ἰδ6 καφῇ ναῖτε οὗ, 1 75 φω.δὲ γεορ.τοϑ( Μ.6.15560) ; 
ἀδωροδόκητον..«κριτήν, οὐκ “ποντα δώροις τὰ πταίσματα Βα5.56],0γ, 
40.2(Μ.8ς.4564}; ϑοστ,ἦ,6.4.34.5(Μ1.67. 530); 3. ταρᾶ,, ῥίμμαον, Ἰτθῃ. 
ἐαον.2.32.4(Ν.7.82οΑ). 

ἐξαρεσκεύομαι, ἐερῤῥί, οἰἰενο, (Ἰετη.ραδά.53.τ(ρ.236.το; Μ.8. 5568). 
ἐξάρθρημα, τό, ἀτείοεαίίον, (τ. Ν 8.2. ἐαγη}.1.2,8.127(Μ.37.658.). 
ἐξαρθρόω, ϊείοεαίο, Ογτ.ς.δι4(Μι60.7440); ἢρ., Βαβ.γεριῦν 102 

(2.451τῸ; Μ.31.11528); τὴν ψυχὴν ταῖς ἁμαρτίαις ἐξήρθρωτο Ἀτηρῇ. 
φισοοῤθηὶ.(Ν].30.1240)). 

ἐξάρθρωμα, τό, -- ἐξάρθρημα, τ. ΝαΖιοαγηι.τ.2.το,  τ6(}1.37.7324). 
ἐξάρθρωσις, ἡ, -Ξ Τοτερ,, Μεϊες,παΐι λοηι. 28(Μ.64.τ26ο 0). 
ἐξαριθμ-έω, σημηογαΐο, σίυθ απ ἀεοομ οὗ τίς “-ήσειε τὸν πατέρα; 

ἈΠ ρεηὶ. 41(Μ,25.030). 
ἐξαρκέω, 1. σεϑῆσε; ἀΌ5., δὲ εἰγοηρ, Θί ἢ σγριρ.8.το(ρ.το.17; Μ. 

τϑ.τ68.}; 2. Ρ8855., δε τα βεῖ, Πονπ. Οἴδηι.το.2:; 8. ο. αἀδἴ,, ἀϑεῖοὶ, 
δΉΡΡὶν τδ6 πεεάς οὗ, Τ.ΖαΡ.6.1. 

ἐξαρμόζω, ἀϊεἰοεαίς; Ρᾳ55., Οντ.Ὀς.4714(Μ.60.6568}. 
ἐξαρνέομαι, ἠδὴν τεἰεγῖν, γοῤμάταϊς, ΤΗαΊ, αἰ δεῖ, (Ρ.220.18 ; 3.035}; 

Ἰὰ.6.141(3.1276). 
ἐξάρνησις, ἡ, ἀφηταὶ, Ἰτοη ἤαθν.τ,2τ.τ(.7.6: 78); ἘΡ. {ιρά. ἈΡ.- 

Επι5.}}..6.5.1.33(}1.20. 4514). 
ἐξαρπάζω, ςγαίεἶ ατὐαν, Ῥιορ], ἐλ τε, δένο οὗ τὸν νοῦν ἐξαρπα- 

σθέντες Ἡερετη. γεἤιοίρ.14.6; Μ,1ο. τ44Ὰ). 
. Ἐξξαρπάκτωρ, ὁ, ῥίωπάονέν, οὗ 70. Βαρί. τὸν τῆς γεέννης ἐ, 
Ομ υνϑρρ. ἐπε μι 70. Βαρὶ.3(ρ.33.χ6). 

ἔξαρσις, ἡ, ἀεείγείτον;, (ἸΘπι. εἰν. 6.τ4(Ρ. πο 7.18; Μ.9.3778). 
ἐξάρτημα, τό, αἰαεϊηιοηξ, αρῥεηάαρε; θ1τ., Ταῖ,ογαί. τ](ρ.18.24; 

Μ.6.8,44). 
ἐξάρτησις, ἡ, 1. εἰγοίοπτηρ σὲ οἵ (Βτιβι 5 ον οἡ ὕτοβϑ, 4..7ο. 

τοτίρ.2ο1.25); 2. ξητησ οἱ, ἐφερῥρίηρ οἵ Βῃ105, ΤΡΒη. εὔγοη.Ὁ.287 
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αὐτοὺς παρὰ τῶν κατὰ καιρὸν.. 

ἐξασκέω 

(1. 1οϑ. 7040) σοπ΄. ἐξάρτεσις οὐ ἐξάρτυσις ; ἈΘΠΟΒ 8 ΡΪαοα οὗ {185 
ὨδΙη6 ἴῃ (σηδίαπείπορ!ε, [10.0.0 ΤΡ τδ(Μ.95.2680). 

ἐξαρτίζω, ἐφωῖρ; μιρηῖϑὶι οὐ ἱμξογιαξίοη, ἵηζονμι, Α((Πα55.) 
“μά γ..2(0.7.31). 

ἐξαρύω, ἀγαΐε ἄνγ οὐ; ἢρ., Ογαε,δ1Ὁ.3,640. 
Ἐξξαρχῆθεν, βόηι ἰμ6 φαγίϊεδὶ τῆτες, ῬΉΟΔΥριαη.177(Μ.40. 

1171}. 
ΠΕΙΒΕ ἡ, ῥγουΐπεο, 170.) Οὐη δὶ. τ(Μ.0ς.3370), 
ἔξαρχος, ὁ, Δ. καθ δέ. ; 1. ογίρτηαίον, [οπάεν, ἀμ ἤν ; οἱ 8, [εβῖϊναὶ, 

στ Ναζ. ον. 39. τι4(Μ.36, 3498); ; οὗ 8 Ὠετοὸν, Διῃ.ρ. φρ. Εδιτ8(Μ.:ς. 
σβοῦ); ἔ, τῆς ἀταξίας καὶ παρανομίας Τπαΐζ,οῤρ.τ55(4.1320) ; ΒΟΡἢτΗ. 
Θριςγη,(Μ.81. 31068); τεῖ. οἱ4 οονεηδηῖ; οὗ Μοβεβ, 70.ιμοηι.Σ 2(Μ, 
οὔ.548.4}; οἱ Θοἄ ἔ, τῶν τῆς ἀριστείας ἔργων ἁπάντων Ραρ. ΟΡ. 44}); 
Ῥγεοθηον τοὺς κληρικοὺς ψάλλειν “κελεύομεν' καὶ καταζητεῖσθαι 

«ἐπισκόπων καὶ δύο πρωτοπρεσβυτέρων 
ἑκάστης ἐκκλησίας καὶ τοῦ καλουμένον ἄρχοντος ἤτοι ἐ. καὶ τοῦ 
ἐκδίκου ἑκάστης --ἐκκλησίας Ταβίη.ἐὐά.1.3.41(Ρ.28); 2. ἱεαάσν, εἰϊεῖ 
ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου ἔ. σκήπτρων ἐν ᾿Ισραὴλ ἐσόμεθα Τ᾿. }μῶ.25.τ 
ΑἸΒιαροΐ,ς6ε.46(Ρ.122.14; Μ.25.33324}; οὗ τϊγῖν 'δροβί εβ᾽ οὗ Βιπῖοη 
Μαρυδ, Ηον.ΟἸδη:.2. 23; 5, Ρεῖοσ, 5: Ρε] ρῥ.1.356(Μ.78.3858); 
ταύτης τῆς ὑπουλίας ἐ. ὁ Νικομηδείας Εὐσέβιος (ε] (γε «ἦ.6..2.27, 13 

(Μ. 85. 13098); ; τὸν τῆς πρώτης καθέδρας ἐπίσκοπον μὴ λέγεσθαι ἐ. 
τῶν ἱερέων (οὐ. 47».30, ν. Ἰαῖτα 4; οἱ ον}, Τ, ϑαὶ.5,6(Ν1.122.13200); 
Βεπος ῥγεσιάρηί, πιοάογαίον, Τμᾶτ,εΡ.147(4. 1277): ; ἢ. Ἵβς. τῆς συνόδου] 
Ἐναρτ..6.τ.το(ρ.17.19; Μ.86.24428); 3. ἐχαγεῖ, υἱσεον, ΜΙΝ οἷν! 
δὰ πϊαγν ρόνοτβ, Οἦγοη, Βαβοὶ Ὁ. Ἔα, 92.9800); 1, Ρ. 206 
(το138); ΤἈρδη ἄγον. Ρ. το3(Ν.1ο8.5018); 4 « Ἐ0ο],, φγίμταϊς τοῦ ἐ, τῆς 
ἐπαρχίας, λέγω δὲ τοῦ ἐπισκόπου τῆς μητροπόλεως Ὀϑατα. ἐαη.δ; 
ΟὈμαἰς, απο οἰξ, 5, διοίκησις ; ΓΟΠΑΙο, εξ τοί (Ὁ 2.1.3;}.30.33; Η. 
2.5284}; οὐδὲν ἔτι διερρωγὸς μεῖναι, ἀλλὰ τούς τε ἑκάστης διοικήσεως 
πατριάρχας ἀλλήλοις συμβαίνειν, τούς τε τῶν πόλεων ἐπισκόπους τοῖς 
ἰδίοις ἐ. ἔπεσθαι Τύναρτ.ἢ.ε.4.χτ(ρ.τότ.3ο0; Μ,86.27244}); ἐ, διοικήσεως 
καλεῖ τὸν πατριάρχην ἑκάστης διοικήσεως, ὑφ᾽ ὃν οἱ τῆς ἐκείνης 
ἐπαρχίας τελοῦσι μητροπολῖται δεἰοῖὶ, τὰ ΓΟ ΔΙΟ. ἐα,ο( οη.2 Ρ.645); 
δ. δομῖον οὗ ἃ πΌταρου οὗ μθααϑ οὗ γε] ρου που568 τῶν χωρεπισκόπων 
καὶ..«τοῦ ἐ. τῶν παρ᾽ ἡμῖν μοναζόντων ΤΠαΤ.ἐρ.ττ5(4.1102) ; ἐ. τῆς... 
ταύτης πόλεως εὐαγῶν μοναστηρίων (ζ(Ρ(ς36)γαει. τ 4 Ὁ 4.0.128.3; 
Η.2.ττ800); Οντοδιν δα, οίρ.115.17)}; Τυβίπ.ηον.133.4{0.671.30); 
Ὑδάγ. στιά, ῤ. 140,2ΟΒ(ρΡ. 125,177}; 6. αἀγοῤάξαεομ Θεοφύλακτος... 
διάκονος καὶ ἔ. καὶ τὸν τόπον ἐπέχων τοῦ θρόνου Σταυροπόλεως ΌΝις. 
(γ8η)αει.7(Ε.4.457Ὲ}; 7. δὴ οξοϊαὶ ἴῃ 5, Βϑορῃϊα ὁ ἔ. ἔσταται πλησίον 
τοῦ δευτερεύοντος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. γυρεύει δὲ καὶ πᾶν σκεῦος, καὶ 
ἀλλαγὰς τῆς περιοχῆς τῆς ἐπισκοπῆς" ἀναθεωρεῖ δὲ καὶ τὰς κρίσεις 
τῆς ἁγίας ἐκκλησίας, εἰ ἐκρίθησαν δικαίως, καὶ γράφει τὰ ἀντιμίνσια" 
ἀναγυρεύει δὲ καὶ τῶν ἀνδρογύνων τὰ κωλύματα Ἐπιεῥοὶ. (0.225). 

Β. 45 δα]., ἐπαὶ ἰακες ἐμ ἰοαά τῆς ἐ. ϑείας ἱερωσύνης ΜΆΧ,ΕΡ.το(Μ, 

91.5028). 
ἐξάρχω, ἰαἶὸ ἐς Ἰραὰ ἐπ, ἐπί αίς; οαεφεὶ, ας. σοπίτ,, ΟἸβπη, ον. 4.τὸ 

(0.21.1; Μ.8.13204). 
ἑξάς, ἥ, 186 πυτο. σὲχ ; ργον οὗ βἴχ,τεῖ, Μτ.25:35-26 τὴν ἑ, τῶν 

ἐντολῶν Οτ  Ν Υ85. 1. 5 ἴῃ Οαη.(Μ.44.τττ20}; μάνη τελέως ἡ ἀγάπη 
διὰ τῆς ἑ, τῶν οἰκείων μερῶν κατορθωθεῖσα, συνίστησι ἈπΑΥΟΥ,0»;.7 
(Μ.97.0418); οὗ ἃ ΡΥοῸρΡ οὗ ἀεουβ, να]. 80. ἘΡΙΡἢλαεν.31.6(ρ.303. 
"; Μ.4αχ.4840). : 

ἐξασθεν-ἐω, 1. δὲ μησνῖν τοσαῖκ ; ταεῖ., Ἰρῃ.Ῥ ϊαά.6,2; ἐν τοῖς 
ἔργοις ἐ. ΟἸοτ. 6 ,.7.16(0.72.2; Μ.0. 5414}; δὲ ἱπεαραδίε οἴ ἐ, εἰς τὸ... 
ἐφαρμόσαι ἘΞα5.4.6.1.3(0.18.17; Μ.22.400}; δὲ ἐμεβεειίουε ἵνα.. «τοῦ 
ὄφεως ἡ ἀπάτη --ἤσῃ Α1Ώ..47.1.5τ(Μ.26.1170}); 2. τταηβ., τὐεακέη, 
Ὁ γυβ.:0η1.7.4 ἴη,. Ηε.(12.100); ῬΆ88., 8.22. τ(ζοτο). 
ἐξασκ-έω, Δ. αὐογ!, ἐφ δέλεαρ ἡδονῆς ἐξησκημέναι ἴ5ο. γυναῖκες] 

ΟἸεια. »σϑά.3.1τ(0.274.1:; Μ.8.6444}; τοῦ, ΕΥΟΚ5 Οὗ ΒΡ ΘΟἢ ἄττα...μάλα 
ἀκριβῶς ἐξησκημένα Οοηϑί. 8Ρ.66].Ὀντ.}}.6.3,.τ0.8(Ν|.85.1345}0}; 276- 
Ῥᾶγε, ἄγδος βἴοτιβ, ατΝ υϑοιν ος. (Μ.44.3228}); ἐὐηδίγεί 85 δἀοτη- 
τηξηΐῖβ προπύλαια...καὶ προτεμενίσματα ἐξήσκηται ΟἸεῖη. ῥασά.5.2 
(0.28.1; Μ.8. 56οΑ}). 
ΒΒ τγραΐη; 1. οἵ εἀποδίίοι πάσης ᾿Ελληνικῆς παιδείας ἐξησκημένος 
Ἡο ον ΟἸ]φ.4.7} “Ἑλληνικῇ παιδείᾳ πάνυ ἐξασκήσας ἑαυτόν 1Ὁ.2.22; 
ἐξησκήθη τοῖς λόγοις πρὸς διακονίαν τῶν θείων λογίων ῬΔ]} υ,Οἶγγ5.ς 
(0.28.4; Μ.47.18); στόμα ἐξησκημένον ἐν θείοις λογίοις ἐδ. 13(ρ.8ο.28; 
Μ.47.46); ἐδ.(Ρ.79.20; Μ.41.45); τῇ ῥητορικῇ τὴν γλῶσσαν ἐξήσκημαι 
ΤΟΟΝῚ Η.0υ.70. 9(}1.94.44τ0); 2. ῥγαείίξε, 514. ῬΕ].ἐρ}.4.16(Μ.78. 
τού40) ; Οντ. 4η.τ](4.2670) ; ϑοοτγ.ἰ.6.7.41.4(Μ.67.8324}; Τ0.ἍἿ Η!ν. 
70.Π 8(Μ.94.4418); 405., ῥγαείῖδο αςερίεἴςη1, ῬᾺ}1.ν Οὐγγς,2ο(ρ.125. 
26; Μ.47.7ο); τηβᾷ., ἘΡΙρἢ. ἦαεν.τ3.τίρ.2ο6.5; Μ.41.237Ὰ}} ΡΕτΕ, Ρέορὶ. 
ΡΆ55., φερε ἐξησκημένον βίον Οντ. 0.3.4(4.2040) 3. ῥὲ ἐπὶο 
ῥγασίεε τὰς ἀπειλὰς καὶ τὰς τιμωρίας...ἐ. ῬΑ]] ἤν) ς.τδ(Ρ.97.25; 



ἔξασπρος 

Ν.47.55}); 4. εἰμάν, ἰόαγη, ΟΝ α2.ον.7.7(} 1.35. 7610); “Ὑπατίαν.. παρὰ 
«τοῦ πατρὸς “οἢσαι..«τὐὰ μαθήματα ῬΏὨϊϊοβε, ,6.8,0(Μιός, Κ048); 
5. ῥγοζθσ5, βοία ἃ. Ὀδιϊοῖ τὴν πολυκοιρανίην μᾶλλον ἥπερ τὴν μοναρχίαν 
ἐξησκήσατε Ταϊ.ογαὶ, τ4(ρ.15.0; Μ.6.8368). 

Ἐξξασπρος, τοὐτίθ, σὐτηρ τὐλῖϊθ, δηοιυ-ολτίαε, 44, Βανι. 2(ρ.121. 
22); Τμτνβ. λον βῥὶ. 4. 5(}1,64.4370}; το! ΟΡ ογ.0.2(Μ.6 5.130). 

ἑξάστερος {(ἔἕξξαστρος), ἠαῦηρ δα δίαγε ὁ Μαζουρὼθ ὁ λεγόμενος 
ἐ. Ἐπ5.λ1.βογηῖ.22.Ὑ(Μ.86..4.538); τῆς ἐξάστρου φωταυγίας ϑίερῃ. Π16ο. 
φυδιορλ, (ΔΊ του. ο0 78). 

ἐξαστράπτ-ω, 1. Πασὴ {δὲ ἰἰρλίηρ, δὰ ὑγήϊηιαμὶ, ἀασχίθ; οἵ σοϊᾷ 
ἈΠῸ Ἴθνεβ, ἔπι5ιν.(,3.36(ρ.94.1:0; Ν.20.τοθῦο); 29.4.πο(ρΡ.157.31; 
1τ2οο 0); 7. 1.21.2(Ν]Π.122.13524}); οὗ ἃ 5ἴδξιε, 170.}). ἀγέρηι, 52(ρ.87. 
26; Μ.96.13008}); αἱ Ττδηθῆρυταίοι ἐξαστράψαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
Ἐπι5.6.1}..3.το(ρ.166.5; Μ.24.τοΙ7Β); ᾿Ιησοῦς.. ἐμφανισθείς μοι [1.6. ἴῃ 
8. ΨΙΒΙΟΠ] ὅλος “σων “4.1|.1|(0.238.5}; τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον μεσού- 
σης ἡμέρας, ὑπὲρ τὸν ἥλιον οὐον 170.}).«ἀγίδηι.45(0.7.18; 12038); ἴῃ 
Βοάνξῃ τοὺς... 
σοντας 1.15.6. 1}.3.τ6(0.175.13 το320); ψυχὴν.««φωτὸς “"-ούσῃ στολῇ 
καταλαμπομένην 14,0. .τ, (0.8.1; Μ.20.ΟἹ20}; ς, δοὸ. οορστ. φῶς 
““ων ὁ καταβὰς οὐρανόθεν ἄγγελος {.3.26{}.80.21 ; 1το858) ; ἢρ, ἔχουσα 
[5ς, ἡ ἐκκλησία]... Χριατὸν...διάδημα περικείμενον τῇ χρυσαυγεῖ ““ων 
(. “-ον) λαμπρότητι Τί Νον.εἰ “ε},,8(0.7.24); ταεῖ. ὁ βίῳ καὶ λόγῳ 
““ὠὧν Το.1),ἡριαρ.2.τ2(Ν].94.12074}; 2. ἴσᾶμδ,, τπαΐε ἰο βαρ, σἠΐηα 
ἤργι; ἢσ., Μείῃνρ.6.4(Ρ.68,15; Μιχα )70}; 19.7.2(0.73.4} 1284}; 
οἵ ΒΜΥ ἐξαστράψασα τὴν τελείαν αὐτοῦ θεότητα ἐν σώματι Μοά, 
4ογρ!.2(Μ1.86.22854). 

Ἐέξαστρος, ν. ἐξάστερος. 
Ἐἐξάτμημα, τό, ἐχΠαίαίοη, Το.) «1 ον. τ(Μ1.06.7244}). 
Ἐἐξάτμησις, ἡ, ἐχλαία!ΐον, (οτϑῖ, ας, ἰαμά.24{(Μ.88. 588). 
ἐξατμίζ-ω, ἄγατο οἱ ἰδὲ ϑαροην, ταθῖ. τὴν ψυχὴν... χωριζομένην 

τοῦ σώματος ἐν τῷ ὕπνῳ..,«“"ουσαν αὐτῷ τὴν ζωήν Νεγηξθ,ναὶ ἤον.3 

(}1.40.5968). 
ἐξατον-ἔω, 1. δέ ἐἐγεά σμὶ α΄ ὁδοιποροῦντες...«ὐοῦσαν τὴν ψυχὴν... 

ἔχομεν ἀπαπῖ, δι φη οἱ γ65}.127(Μ.80.7770); 2. δε τνεακεηφά οὐκ ἔστιν 
ἡμᾶς ὑποπτεῦσαι τὴν αὐτοῦ β80. τοῦ θεοῦ) -«-ἢσαι δύναμιν γν, ᾿ς.43:- 
(Μ.69. τοζοῸ) ; τηοταῖν δηᾶ βρίσιτθα!ν, ἘΒαβ. οι 5. 37(. 3686; 
Μ,30.074}; Ν1,Εῤ}.3.243(}ἴ.γ79. ποι Ὰ}); 3. δεοοηα ῥοτρεγίεςς, ἰο56 Ομ ΕἾ 5 
οιρεῦ, «.4.(ΡῬα55.).4ηάγ.τ4{0.32.}.);}; τῇ σ,πίοη,39(Μ.26.θΟΤ1Α}); 
Με, δνη,.οὲ μη τ3(Μ.18. 2800}; 4. ο. σοηῖς., δὲ τύφανγ οὗ, Οοβτη. 
Με! Ξεἰοΐ. (ΝΊ. 38,352). 

"ἐξαυγάζομαι, δἠῖης ἀγιαμιν, ῬΏΠοβε, ἤν ιτο,(.6ς. 5808).. 
Ἐξξαυγεία, ἡ, ὀγεἰταμοο; Ὁ]υτ., ὀγεϊεαπὲ δεαης, σιάτ Υ.ον. 10}. 

97.11724}; ἢρ., 1 Μ 61}. γ»».δὲ πῃ. 6(Μ.18.2610). 
Ἐξξαυθεντέω, αγγοϑαίε σφρωίοντὴν, ΓΓΛαΥ.5τηα,οΡὈ.1.533(Ν1.00.τοΖοΟ). 
"ἐξαυθέντησις, ἡ ἦ, ἐχθν οἶδ 6 ΟΥ̓ μεὶ ἀμ μογείν, ΤΡατδευᾷ,  ἐε(Μ, 99. 

1820); τὰ πάντα τὰ ἐν τῇ ἀδελφότητι κοινὰ εἶναι...καὶ μηδὲν κατὰ 
μέρος τοῦ καθέκαστον εἰς ἐ: 1Δ..4Ρ}».τ.το( 00. ο41Α).. 

ἐξαυλέομαι, ἔφαν ἑδε ξομμ οὗ 6 ἤμὶθ, ϑψηοβ. ίοῃ τϑίρ.278.8: 
Μ.66.ττότο). 

ἐξαυλίζομαι, ρο ομὲ οὗ οὐνηῤ, ἔρ. ἀλλογενεῖς καὶ τῆς ἐξ ᾿Ισραὴλ 
ἀγέλης ἐξηυλισμένοι Οντι ίαῤ Νιμη.(1.380Ὲ). 

ἐξαφανίζ-ω, 1. δαδε ἰο ἀἰἰδαρβεαν μι θγίν τὸν εὐχόμενον...τὸ τῆς 
ὀργῆς πάθος ἐξαφανίσαντα ἀπὸ τῆς ψυχῆς Οτ(οΥ.0.τ(ρ.218.1; ΝΟττ. 
4444); ΟτΝ γ85.0γ. ζορι. 4{ρ.88.18; Μ.44. 11768); 2. ἀεείγον, οὐϊογαΐα 
ὁ λόγος.. «ἀπαθὴς ...«διαμένει, μὴ βλαπτόμενος ἀπὸ τούτων [1.6. τῶν 
ἐδίων τῆς σαρκός] ἀλλὰ μᾶλλον “των καὶ ἀπολλύων αὐτά ΑἸἢ..4»ν.2.34 
(Δ1.26.396Ὁ); 14,6. ἘΡτεϊ. (1.26. τούτα, ν.], ἀφ- Ρ.11.1); ῬΑ] Ολνγς. 
12(Ρ.72.τ4:; Μ.47.41); ἀχαριστίᾳ τὰς εὐερύκαίος ἐ. 1514.Ῥὲ].Φ}ῇὈετιτος 
(}1.γ8.2520}; Πόπος 3, αἰ, Ογας, δὴθ.8.τοῖ; πρόρριζος ἐξηφανίσθη 
1)1οη. ΑἸ] Ρ.1ιι5...6.7.23.τ(Μ.50.6024); 4. ἀδείγον τρουα!ν, εονγηρί 
τὴν ἀστρολογικὴν μάθησιν....- εἰν ψυχήν ΗῚρΡΡ.᾿ἠαενγ.4.2(ρ.32.13; Μ.τό. 
40508)}; 1.6.4τ(0.172.1} ; 32598); γυναῖκας ἐ. 4. ον. Α 7ο(Ὁ.104.18}; 
5. γομ, ἀνθ γίρἠ! αἴϑαν τὸν διάβολον...ἐ. Κῇὴ. Ῥαελ.Δ 4(Ὁ.127.11). 

Ἐξξαφανισμός, ὁ, ἀδεϊγμοίοη, Οὐ, [9.20.4{ρ.332.1; Ν' 14. 5810); 
τηξί., οὗ Ραββίοηβ, ΝΠ, ῥ.3.142(Μ.79.4404). 

ἐξαφίημι, 1. Ξοη ζογίξ ; ἀϊοραΐεῖ, κε; θοῦ. 50]. ἴῃ ἔοστη ἐξαφή- 
σωμεν Βατΐῃ. Βα ε55. ἤσαν, }].1τοΆ.1436Ὰ}); τηεῖ., γογδεὶ ἐ, τὰς προφη- 
τείας τῶν προφητῶν «ἰ5εθη5,15.Δ. 3.53τ(0.95); 2. ἰοὲ ἰσοςθ οὗ πυλωροὶ 
τοῦ ἄδου...ἐξαφῆκαν τὸν ἄδην ΑἸ. .,417.3.56(}}.26.44τ4}.Ψ 

Ἐἐξαφορίζω, σεῤαγαὶξ, τε. ἤαθν.4.21.12(},7.10434). 
ἐξαφρίζω, γόριουθ ας ἤσαηε, 1 Βαβιλποισίνρ τί 30.706); Ρα85., 

Βαβυλοα,.3.8(1.300 ; Μ.29.738)., 
Ἐξξαφρισμός, ὁ, ἡ οἰδπτηρ ἐῤ, ΟἸἴδτα ῥαφᾶ,τιδ(ρ.1τ4.8; Μ.8,2078). 
ἐξαφρόομαι, δόσον!θ ξοαν, ΟἸδτη, ῥαφα. τ δίρ ττο.ς ; Μ.8.2ο8.). 
Ἐἐξαχνίζω, εουεν τοῖίΐ ἤοανι, αὐ Ν 82. 6αγ}.1.2.25.1τ4(Μ.37.821ΑᾺ}. 
Ἐξξαχρειτόω, 1. γερά πμιδοῖδςς, Ατοίῃ, ρος, τ( Μ.τοῦ.7008}); τὸν 

494 

ε ᾽ - ΄- 3 , 2 ΄  ώ 

ἱερουμένους..«τοῖς τῆς ἀναστάσεως ἀφθάρτοις σώμασιν. 

ἐξειλέω 

νοερὸν ὀφθαλμὸν ἐξηχρειωμένοι Ἰὰ.αρ.εαἰ, Αβοζιπι4{(ρ0.251.10); 2. γοοξου 
ας τιδοῖθςς, υαἰμοίσες τὴν πρόσκαιρον...«““ὥν ζωήν 1186. 67. 58 
(Ρ.64.τ6). 

Ἐξξάψαλμος, ὁ, εἷχ ῥξαΐγιδ τοϑᾶ αἴ ταβῦ]πβ [3, 37, 42, 87, 102, δηᾶ 
142], ΑπατιΥ καρ ηαρ.ι τ αὈΥϊο( ΝΜ 1.97.13200); ποῖ οα Ἑδβίεσ Αγ, 
(οηοὶ. διμά, 2(ΜΟ00.17058) . μελοὶ (0.6); τὸ ἑ, Οομοὶ, δἐμ.3(11058). 

ἔξαψις, ἡ, κἰπάϊπηρ ; γα, ΟΠτγβρρ θηςῖς Τἠάν.τ2(ρΡ.76.2); Ρἱυτ,, 
δοηίγες, 10. α] εὐγομ.8 ΚΡ. 2οῦ(Μ.97.3218). 

Ἐξξαωρία, ἡ, 781 οἷχ ἤομγς οἵ ἴμ6 αν, ΡΔ4}}.λ.} απτς.τοδ(}.34. 
Ι2110 ; ἐκτὴν ὥραν Ρ.143.12). 

Ἐξἐξεάω, ἰδὲ φο, ἰδὲ ἄγοῤρ, «4. εἰγ.ε, Ῥαμ. 7 (0.211.8); Κὶ αἰτεῖμ.2(0.57). 
ἐξεγείρ-ω, ατοα!θη:; τηβῖ., ἀγοίεδδ, μῤἐ τ} τὰς «ταπεινὸν τῆς ψυχῆς..» 

“τῶν καὶ ἀνορθῶν μαθήμασιν ἑτέροις τ Παυπῃ. απ Ον, ϑ(ρ.22.ς; Μ 
1ο.10778)}; ΜροίΠ.γ65.2.4{(ρ.326.ς; Μ.41.ττ68}); 10.2.6(ρΡ.340.0; Μ.18. 
3040). 

Ἐἐξεγερτικός, εαῤαδίε οὗ γαϊξῖῃρ ἐ, ... 
κυρίου ᾿ϑου .Η. Λίδεί. ς.2(Μ.86.17258). 

ἐξεδαφίζω, 1. δεαὶ ἤκαὶ απάὰ μαγά, Οτ,εαροῖνς Βγ.28(Μ.17.2 410); 
ἰσυεῖ ομιθ᾿ 5 Θμθτη1685 τοτίἑ ἐἤ ργομμά, ΤῊρΡΒπ,εἤγομ. Ρ. 3τό( Μ. τοϑ. γόξο); 
Ῥᾶ585.; Οὗ ἃ οἱἶν, Ογας. 51}.8,30; 2. ἀαςὶ ἰο ἰδε σγομηά, 10 Τα ἔηρος,3 
(Μ.οδ.τρορα). 

Ἐξξεικόνησις, ν, ἐξεικόνισις. 
ἐξεικονίζ-, 1. σἤαρδ οὐ ζογη ξεν Χριστὸν τὸν.. «ἐξεικονίσαντα καὶ 

ἐκτυπώσαντα ἑαυτὸν εἰς τὸ πλάσμα τῶν χειρῶν αὐτοῦ ΑΡΆΓΗ υγ. ΠῚ, 
42(Ρ.24); Ρα55. ὁ καρπὸς τοῦ δένδρου ἐὰν ἐξεικονισθῇ καὶ τὴν ἑαυτοῦ 
μορφὴν ἀπολάβῃ Ηϊρρ.᾿αον.6.ο(ρ.137.12; Μ.τ6,32100)}; Βας. ω3.2.8 
(1.244Ά; Μ.29.5 850); Οὐηδὶ.4}}.1.3.2; ὙΠαάϊΟφυ. 4δ τη Ἐχα(ι,τ156); 
2. ἐχῥγεδς {πὲ παρε οὗ, γεῤγεξεηὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. .-ἀκριβῶς “- εἰν 
τὴν ἀγδοάδα ἴτεῃἤαον.ι.17.1(}1.7.6374); ὥσπερ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, 
οὕτω ταῖς ψυχαῖς αἱ ἁμαρτίαι πιαρέπονται, ἐναργῶς τὰς πράξεις “-οὐυσαι 
Βαβ. ον... δί2.δο; Μ.31. 2960); ; Ογτ δες. (52.488); Ττη. οὐ τῆς 
οὐσίας τῆς αὐτοσοφίας καὶ μονογενοῦς. «ἀλλὰ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ 
ἐξεικονισθείσης Α(ἢ..4»7.2.70(1.26.2120}; “πε [50.. τὸ πνεῦμα]...ἐν 
πᾶσιν τὸν θεόν Ἰϊντη, γίνι.τ.15(Μ.30.32174)};} ὃ πατήρ, ἐν ἰδίᾳ 
ὑποστάσει ὧν, ““εται ἐν τῷ μονογενεῖ 1.2.-{(τ048}; εἰκὼν ἀληθὴς... 
θεοῦ...«τὸ πνεῦμα.. οὐκ ἐξ εἰκόνος θείας, καθάπερ ἡμεῖς, διὰ τοῦτο γὰρ 
“ον οὐκ ““ται Ἰιάγτα, ({[Β65.} με. (1,302; Μ.290.7258Β) ν. 1ηΐτα 3; 
Ογτ. 7ο.1τ.3(4.278); τεῖ. Μ|.3: 17 οὗτός ἐστιν ὃ τὴν ἐμὴν ὑπόστασιν “ων 
σαφῶς Οτιλητδαρί.2.2(Ν1.88.18134) ; ὅ. 7ογη τη ἰδ ἡπιᾶρό οὗ; Ὀ859.; 
τεῖ. ἀεη.1:26 εἰκών ἐστι τὸ πνεῦμα τὸ ἐπιφερόμενον ἐ ἐπάνω τοῦ ὕδατος, 

ὃ ἐὰν μὴ ἐξεικονισθῇ [ϑς, ἄνθρωπος) μετὰ τοῦ κόσμου ἀπολεῖται ΗΠρΡ. 
μαογι6.ταίρ.140.1; Μ.16. 3214); ὲ Ῥιάντη, (Βα5. γι. 5, ν. βύρτα 2; 
συμμορφούμεθα τῷ θανατῷ αὐτοῦ’ ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, “-όμεθα (τνϑ5.ἤοηη. 
α.2 1. λα 1.286) 4, ἕριαρε [ογι;, ρογίγαν ἴα ῥίαμγε συνερείσας 
τοὺς πόδας καὶ συγκολλήσας καὶ τὰς χεῖρας ἑκατέρωθεν πετάσας εἰς τὸν 
ἀέρα, τοῦ σταυροῦ τὸ πάθος ἀκριβῶς «-εἰ τῷ σχήματι ἀκίνητος μένων 
ξβιάτηῃ αν, (0.117.10); Αμαβί, ὅ.. 8Ρ. 7ο. Τιθηαρ.3 ΒΌΡΡ].(Μ.ρ 4. 
Ἰ4τ60); ; πῶς... “πιστευθήσεται ἐ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένον ἀνειληφέναι [50, 
τὸν Χριστόν] τὴν σάρκα, εἰ μὴ ἐπ᾽ ἴσης ἡμῖν “οοιτο; ὙΠατιδίαα, γέ [4 
(}1.00.445Ὰ}; 5. τηεῖ., γεῤγεξεηΐ, ἐνῥτξν, οἵ τὨχεδίοϊα ἰγτηγηθγϑίοη ἴῃ 
ῬΑΡΤΒΠῚ τὴν τριήμερον.. τῆς ἀναστάσεως χάριν “ἴομεν αΥ Νινεξβ δαὶ. 
ΟἸγ. (Μ,.46.5858); “-εται..«ἡμῖν ὡς ἐν τοῖς κατὰ τὸν θεσπέσιον ᾿ἰωνᾶν 
τὸ Χριστοῦ μυστήριον ὕ γγ. ΪοπιῬτόξιη. (3. 3650); ; 1ᾷ «ἀἰαρῆ. σομ.3(1. 
974); 10. δι μονῖιχ τ] ΝΜ ο6.5720); 6. τρπαρίηθ, Ῥᾶ58. αὖ παλαιαὶ 
ἁμαρτίαι... «ἀλύπως ἐξεικονισθεῖσαι τὸν παλαιὸν μολυσμὸν ἐναποτίθενται 
Ματς. ΕΥ̓ ριδε. οί Μ.6:5.0528). 

Ἐξξεικόνισις (-σις), ἡ, 1. ἐχαεὶ ῥογίγαγαϊ, 70.1).Ππαον.Ν 6ει.4)(Μ. 
95.2000); 2. ῥιείογίαὶ τεργεδεπίαποι, Τμάτιϑίπα (ΝΜ 9. 4400}); ἴῃ 
ἔοττη ἐξεικόνησις 1Ὁ. 4{(4458). 

Ἐξξεικόνισμα, τό, ἐρίαρε τὰ τῶν ᾿Ελλήνων γλυπτὰ..«δαιμόνων ἐ, Το. 
1). 230.4.π6(Μ.9ᾳ. 1160). 

Ἐξξεικονισμός, ὁ, Ν ἐοῥίεἰε βουγπαίίο; τεῖ, Ἐχ.ι: 22, Μᾶχ. 
αριδὶρ. (νοτ 2400); 2. ἵνιᾶβε, ἰβοηεος προσδοκῶντες τὴν θείαν 
ἐπαμφιέννυσθαι δόξαν, ἧς τύπος μὲν ἐν Μωυσεῖ, ἀλήθεια δὲ ἐν Χριστῷ, 
ἐ, δὲ εἰς ἡμᾶς ΔΡΟΙ], Κόρη. δ: 20. 62. .20); ; γενόμενος [3ς. ὁ Χριστός] καθ᾽ 
ἡμᾶς, ἵνα καὶ ἡμεῖς κατ᾽ αὐτόν, εἰς τὸν διὰ χάριτος ἐ. ... ἀναμορφού- 
μενοι γγ πον βαξεῖ,. Τρ, .138Ὲ}; τὸν θεῖον ἐ. 1. (538); 1ᾶ,γόεῤ. 14 
(ρ.509.τ7; 65 .3118); 83 ἐνγρε, Ἰά.“δας.33(3.5484); 4. ἡπαρίητηρ 
γαστριμαργία. ..ἐ. βρωμάτων ΝΠ] υἱῖ,2(}.70.11418). 

ἐξειλεγμένως, 1. τὐτιῇ ἀἰξογπμαϊίοη, Βαϑ.γορ. {μ5,45.2(2. 292; Μ΄, 
31.10338); 2. ὃν ερεεΐαὶ ἐΠοῖεε, νυ. [σοἷ.35(3,226})). 

ἐξειλ-έω, 1. τογεσρίς ομί, ἥσ. ἡ γνώμη τούτων ἔκδηλος ἔσται πᾶσι, 
κἂν μυριάκις ὡς ἐγχέλυες “-εῖν ἐπιχειρῶσι ΑἸ ἐῤ. 4ερ.11.8(Μ.25. 
5564); 2. ἐξεαρε, ἘΡὮ τ. τ υτϑοΕ ; [ἃ,2. 221 ; ̓)ογοδοεί.12.7(4.88.1 76 0) ; 
Οἰνοη Ῥαξελ..Ξοδ(Μ,92. τοι30); ἐξηλῆσαι ῬΙΟΌ. ΟἸΤΟΥ ἴογ ἐξειλῆσαι 
Του ἄσεὶ.8,3(τ7ο 00). 

νεκρῶν..«ἡ δύναμις τοῦ 



ἔξειμι 

ἔξειμι (Α) 
τγ( 1.85. 12604}; 2. ἐογηε αδομἶ, 0.16 ἴσ Ῥαὰ55 εἰ... 
Ομ γνβ.ἠοη.24.2 1 [0.(8,1200). 

ἔξειμι (Β), οὨΪν' ἴῃ ἰταρετβ, ἔουγηβ, ἔξεστι 1} ἐς ῥοςεῖδίς, ἰαυξηΐ, 
εἴς, ἢ,5; ἐβατοϊοροιβ ἔοτγη ἐξόν ἐστι στ, ϑηνγη.8.2; ΜΙ. Ῥοῖνε.12.2; 
7αβῖ, ταροὶ.66.τ(Μ.6,4288). 

ἐξεῖπον, 407. οἱ ἐξαγορεύω; 3. 161} ομὶ, ἀφείαγε; Ὠδῆσδ “0.635, 
Ῥοοτ. ἀοεὶ. 5. 3(Μ.88, τόδοῦ); 2. τεβοχ., ᾿ἀρηριηοῦ ομ δ ΙΕ, σι παστῃ. 

ἐῤιἐαη (0.565; Μ,τον το 440). 
ἐξείρω, ρὲ ἐῥογί, ἐκρεῖ, Αϑτι σα ἤσμι.2(}1.40.1844}. 
Ἐἐξεισήγησις, ἡ, ῥγοβοκαΐ, τηηοΐίορ;, ΟἸατετ, αεὶ,4(Π|.3.8168). 
ἐξεκκλησιάζω, εαἰΐ ομἑ 10 σἩ ἀϑεομδίν, τ ΝΝ υββιαμά. Βας.(Μ.46. 

μὴ ἐξήει τὰ λεγόμενα 

7938). 
[Ἐ]ἐξελαστέον, οη6 τπεδὶ ἐχρεῖ, ΟἼθτα, ρασί.2. (ρ.184.20; Μ.8.4450). 
Ἐἐξελαστικός, ἰλαὶ ἐάν δὲ γοιοεά, ΓΗρΡΒη. εὐγοη.Ρ.333(Μ τοβ, 840). 
ἐξελαύν-ω, 1. γίνε οἱ, ἐχρῥεὶ τοῦ βιοῦ ἐ, ῬΗΠοβι. .6.11.7(Μ.ός. ᾿ 

ὅοτο); πηιρί,, ὀχείιἀσ, τοῖ, τι ογιθ:το τοὺς λοιδορίᾳ χρωμένους ὁ 
ἀπόστολος “-εἰ τῆς βασιλείας Τα ,ἐγαν.τ(4.321); 2. ἄγίυε ἐογιϑαγά, 
ρα οὔ, ἔξ. μάστιγι δαιμόνων...“-ὄμενοι Τα5ξ. χαροΐ.ς.τ(Μ.6.4364). 

Ἐξξελαφρύνω, τηαῖο ἰΐρῆϊ, τον γ85.6}.3.2(Ν].46,τοτόο). 
Ἐἐξελεγκτέον, 0η6 τμεδὶ γεξμἰε, Ἐλι ΠοΥ. το με,.2(Ν.28,1514.Ὰ}. 
ἐξέλευσις, ἥ, ροΐηρ ἐογἦ κατάβασιν καὶ ἐ, τοῦ ἀγαπητοῦ ἐκ τοῦ 

ἑβδόμου οὐρανοῦ «45θης. 15... τι2(ρ.341) οθ «ςφεθΉ5..15.Δ. 3.13(0.02); 
Βοποθ ἄξεθασθ, 44. ἢ τ)(ρ.69.14); ταρῖ,, ὀχῤγεσοίοη, πργαπεο," 
ΤΡτος.,,Ργ.1 : οί} }.87.1 2200). 

ἐξελίσστ-ω, οἰίοιο 8. τουτβε ; οὗ Ἀβάνθηὶν ΒΟΘΙ65, τΟΙδρι.:ο. 4; τηεί. 
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι παρὰ τὸ δἰα τρδοὶ ϑένοῦ αὐτοῖς οὐδὲν ἕτερον “-ουσιν 

ϑ2ηὶ. ΑΓ ρΡ.2{(ρ.85). 
ἐξέλκ-ω, 1. 11|., ἄγαν ομἐ; ἃ. γοδομ ἔτοτη βἰδνετυ, Οὐ, 7ο.6.2(ρ.1ο7.. 

28; Μ.τ4.200Β); Ὁ. ὦγαρ οἱ, αν οἱ τῶν δερμάτων τῶν ἀπὸ τῶν... 
ἱερείων --ομένων ὈὮγγΒ.ἤο».7.1 ἐμ Π εν.(12.728); 2. τηδὲ., ὦγαρ οἱ 
τὴν ἐμὴν πίστιν ἀπὸ τῆς ἐμῆς ““ειν ψυχῆς (οπδέιαρ. 6], νΖ,᾿.6.2.}.20 
(}1.85.12370}; ἄγαιν Κογίΐι, αἰϊγασὶ, δμΐος τοὺς πϑοντας ἡμᾶς εἰς πάθη 
Μεῖη.͵γ65,2.5(0.338.4; Μ,τϑ,2οτ0); 16.2.7(0.3241.4; 2054); (Ὠγγϑ. ον. 
9.4 15, ἔρλν(τ.740). 

Ἐξξέλκωμα, τό, εἶδεν, 1514. Ῥ6] φρ}.τ.3οτ(Ν,78.4044). 
ἐξελληνίζω, 8. ἐγ τη Ογεεῖς, το Ν γβδἤοηι. 13 τῷ ὐαηϊ.(Μ.44. 

1ο564) ; καἰ. ἄροε,ιϑ:3(Ρ.300.21); 2. ῥε τηῖο α (γεεῖς ἔογηι ὀνόματα Οὐ. 
7.0.2.33(27 ; }0Ὁᾳ.90.2ο; Μ,14.1720); ἜΠάτιφ.δΙ ἐπ Οοη.(1.74); Ρτος,, 
Ἐχ.τ2:2(Μ.87.5618); 3, εαἰΐ ὃν ἃ (γοοῖ παᾶριε ἐξελληνισθέντα τὸν 
τόπον 14. [5.6:τ2(Ν.87.10480). 

Ἐξξέμεσις, ἦ, νον τηρ; οἵ Πετοϑυ, ΕΡΙΡἢ.ἐαεν.76.2{(0.342.12: Μ. 

42.517}). 
ἐξεμ-έἔω, σον ζογίἶ; ὅσ., οἵ ἰοδομιηρ Ππεσεβν, ἀτῇ. Αγ... τοί .26. 

324}; ΕΡΙΡΠ.μαέγ.64. 5(ρ.413.13; ΝΜ 41.10770); Ονγ. 70.0.τ(4.1980); μὴ 
πέραν τῆς [ἑαυτῶν] “-οὔντες, τὰς ὑγιαινούσας..«χώρας τοῖς λοιμικοῖς 
τρόποις αὐτῶν διαφθείρειν 1514.ῬῈ].ἐῤ}Ὀ.1τ.484(Μ.γ8.4450}; ἄτοσονρο, 
ἤρ, ἕνα ἀποπνιχθεὶς ὁ θὴρ..«ζῶντας ἐξεμέσῃ ΕΡ.Γιρά ἀρ. Ἐλπὰ5.ἢ,,6. 
5.2.6(Μ.20.4368). 

Ἐξξέμημα, τό, νοη!; {ρ,, τοῖ, ΣΡεΐσ, 2:22 ἐ, τῆς ἀσεβείας ( ΔἴοΥ, 
αεἰ.τ( .3.7οο0). 

Ἐξξεμπλάριον, τό, (1,ατ, ἐχοΉ ῥἰαγίμη) 1. φαρερίσ, ἰοξεη τὸ ἐ, 
ἀγάπης ὑμῶν ἔλαβον..-ἐν τῷ ἐπισκόπῳ ὑμῶν Τρυ.. 7 γα1].3.2; 14.ἘΡἢ.2. 
1; 2. ἐχανερίε, ῥραϊεγη ὄφελον τιάντες αὐτὸν ἐμιμοῦντο, ὄντα ἐ, θεοῦ 
διακονίας 1, ϑηηνγη.τ2ῖ; οἱ (δε ἑαυτὸν ἑτοιμάσας τοῖς πιστοῖς 
λαοῖς ἀγαθὸν ἀρετῆς ἐ. Μαχ. χη. Τ αὶ, 6 (Δ .90.γ694) ; οὗ (ΓΕ η5 τὸν 
οἰκεῖον βίον πρὸς μίμησιν παρέχοντες ..«ἐξαίρετον ἀρετῆς ἐ. Ἰᾶὰ.“α.4. 
δ6(].9..13410); 3. ἐγβὲ πῶλος, τὸ τῶν ἀλογίστων ἐθνῶν τὸ πρὶν 
ἀλόγιστον ἐξεμβλάριον (510) ἘΜΕΙᾺ.ῥαΐηι.2(}1.18,3884). 

Ἐξξεμπλον, τό, εορν οὗ α ἀοοιεηί, (σή, Α,.124(1,αἴ. ἐχενιρίμπ). 
Ἐἐξενδύομαι, ἑσζε οὔ, Μτγιεο.6(Ρ.60.τ0). 
ἐξεόω, ν. ἐξωθέω. 
Ῥέξεπίγονος, δογΉ, ῥγοάμεεᾷ ἰαίόν, ΤΟ Ώγγβ. αξεῖ, 6.3(8.268Β ; σοη]. 

ἐπίγονα Ρ.147.6}). 

Ἐξξέπροσεν, (ςξ, τηοἄξτῃ ατεεῖ ξέσπροξε ἴχογῃη ξεσπρόχνω) ἰξγιιςὲ 
σιθαν, ζίαϊ. Ττριεὲ ἀφμϊ.0) γοὶ 

Ἐἐξεπωθέω, ἐγίνε οἰ, ταρῖ, ἀκηδίαν ἐξεπώσωμεν Τοντοἠπομι ἀτν.Ὲ4 

(5.410). 
ἐξέραμα, τό, συογηῖξ; οἵ Αὐἱδηῖθηι, ΑΤΉ. ἡ «ν.δοί(ρ.228.13; Μ.25. 

Ἴ02Α); Δ ἀδέν,.4(0.3.20; Μ.25.4218}; Ἰᾶ,.4».2.τ(Μ.26.1484}.. 
Ἐξξεράνησις, ἡ, ν. ἐξερεύνησις. 
ἐξεράω, 1. τον ΚΟΥ}; ἢπ., ΟΥὗἨ Ποτοίῖςβ, ΑΤΉ αροΐ,ςες. πο(ρ.130.17; 

Μ.25.3574}); 2. ἑαξε ομ!, ὅψυιθβιερ. οί Μ.66.15128) 
ἐξεργάΐ-ομαι, 1. »ακε ἀγαθὸν... ἑαυτὸν ἐ. ΟἸδίη.:,γ.7.7(0.36.20; Μ., 

9.4604Α); Μετ. Φγ.8.τγ(ρ.τττ; Νέ.18.1728); 1ἃ.765.1.42(0.280.8 ; Μ, 
41.11120}); Ρᾶ55. αἰγὸς...εἰς ἀσκὸν ἐξεργασθέντος ΤΟ Δρ5.ΝΔ2.41α].103 

495 
1. ρο ζογιΐ, ἀφρανι Ἐμὶβ Ἰΐς ἐ, τὸν βίον (ε],ΟγΖ,ἢ.6.2.17.. 

᾽ 

ἐξεταστικός 

(Μ.38.060); 2. Ρ453., δ6 τοογρεά ΟΥ ἀσυείορεᾷ, οὗ δι ὈυΠαϊηρ᾽ δἰτὸ 
τόπου «εσθαι μέλλοντος ὨΙάνγτη, 7 γίηπ.3.1(Μ.30.78 10). 

ἐξεργασία, ἡ, 1. ὀχεομίοη, βενογηιατιοε ἐ. τῶν πρὸς ἀρετὴν... 
συντεινόντων ΓἸΘΙη.Ξ(γ.6.17(0.513.14; Μ.9.3024); 2. ῥγοάμειοη τῆς 
τροφῆς ἐ. [0 δε5.Να2. τα]. τ2ο(Μ,38.1045); 3. ὀῤογαϊοη, αείτυτὲγ, 
(Ι6πλ.5 γ.6.1γ(ρ.511.22; Μ.9.3884}; 4. τυργκῖηρ χρυσίου ἐ. τογοιρἐὶ 
φοϊά, Ἰᾳ.ῥαφά.2.τοί(ρ.219.21; Μ.8, 521Α}); 5. εἰαφογαίίοῃ οὗ ἃ. ΤΏ6Πη6, 
Β83.6}.125.2(3.2τ68 ; Μ.32..404}. 

ἐξεργαστικός, ῥγοάπμείίυε ἡ πολυαρχία... 
ΟΥΟΝ γβ85. πα. ](Μ.44.69Ἀ). 

ἐξερεύγ-ομαι, φονηῖ ἐογίδ, δείεθ ἔρυμα; ἤᾳ., οὗ Τεν]] θάνατον 
“-ομένου Ἐπ5.}..6.10.4.14(Μ.20.8538); τηεῖ., εεἐέογ; οἱἨ δη ββίοι. οἱ 
Τοροβ, ΤΩΡ] Απε. μοὶ. 2. τοί Ν].6.τοῦ40}; Οοπβε,θρ.αρ.( 6] Ογτε.λ.6. 
4.10.4(Μ.85.12458}; Το.ὟἹ Ηιυ..0.0.42(Μ.94.4138). 

ἐξερευνάω, ςεεξ, ΤΗΡὮΥ]. ἐχο. σοὶ. τ4(0.487.27] ; Ν.113.949})). 
ἐξερεύνησις, ἡ, ἐμυεεραίίομ, 65. ἔμη.τ.τ4(1.227Ὰ; Μ.20.545Ὰ); 

1η ἴοτπτη ἐξεράνησις, 70.1).1αϑγιΒΌΡΡ]. (Μ.04.780.}. 
ἐξέρευξις, ἡ, δείομήηρ γον; ἤσ., ἘρΙρη.ἠαον.25.4{0.271.7; Μ.41. 

25Ὰ}- 

᾿ ἬΡΗΒΗΝ ἴων τυαςίο, ῬΏΔοβε. ἦν. 6.ττ,8(Ν 1.65. 6ο41,0). 
Ἐξξέρκετον, τό, (1,Δἴ, δχογοῖ 5) ἀγηῖν, 70. Δ]. εὐγοη τό Ρ.394 

(Μ.97.οβ:ὼ); Μαυτ.ρ.(1.}}1..87.1038}; Οὐγοη, Ῥαξε. Ρ.3οδ (1.92. 

7714}. 
ἐξέρπ-ω, 1. ἐγ76 6} Κογίβ; δποα, οἱ Η. Ομοβί, ῥγοεεεά τὸ πνεῦμα... 

τῆς ἀνωτάτω πασῶν “ον οὐσίας Οντ.ἰ 65.34(51.353Ὲ)}; 2. δτσαγνι, 5Μ 
Ἐχ.1:7 ΔΡ.Ῥτος..844 Ἰος.(Μ.8.5134}; ἴταπ8., δευαγη τοῦἶ, ἘΡῚΡΗ, 
ἤα67.13.τ(Ρ.2οδ.15; Μ,41.23278). 

ἐξέρχομαι, 1. ρὸ ΟΥ δόνιξ σέ; ἴτοτη βθουϊαν 116 τῷ βίῳ ἀποταξά- 
μενος ἐξέλθῃ εἰς τοὺς ἀδελφούς ἘΡὮΓ.1. 2158; ἔχοτη ολαχοὴ ἀυτὴρ 
Πτυγρν μετ᾽ αὐτῶν [50. τῶν ἀκροωμένων ὁ ἀκοινώνητος] ἐξελεύσεται 
Β85.6}».217 ἐαΉ. 6(3.3268 ; Μ΄.32.7974}; ἀφῥαγὶ (815 16 ἐ, τοῦ βίον 
Ματο θιας.υ Ῥογρῖνιι; οὐ νου, 2( θη. ἐ. ἐκ τοῦ σκηνώματος 

«πολέμων ἐ, ΗΠ ον. Οἰδηι.9.2; 

- αὐτοῦ Ἡδφροηη, Ἄγε, τοίρ.τό.4; Ν΄.το.14444}; τὸν βίον ἐ. Οτ»ζ εἰς. 5.2] 
(0.28.7; Μ.11.12218)}; Μείῇῃ, γγ.1ά τὴ [οδίρ.515.13); ΟΠ τγβ.ἠοηι ᾷ. 5 
τη ΠεΡ.(12.470}} αΌ5. τῇ κεφαλῇ τοῦ ἐξελθόντος ΙΧΘ.ἢ6}.1.21. 5(Μ. 
7.1658); Οτικοηι,2.3 ἴῃ. 76γ.(Ρ.20.7; Μ.13.2818); ἐὰν ἐξέλθῃ ἡ ψυχὴ μὴ 
γνοῦσα τὴν ἀλήθειαν Ἡορετη. “γεἠοχτ(ρ τβντο; 14454}); 2. ἔδοθθ ἐογίῇ, 
Οὐ. 7ο.τ.36(4τ; Ρ.46.1:6; Μ.14.96Ὰ); οὗ ρΡτοσεβδβίοη οὗ ΠῚ, σμοβῖ, 
ἘΡΙΡΠ.ἠκόν.76.32(0.343.1τ0; Μ.42.5200)); 3. διυιγεὶ Πογίἤ εἰς ἑτέραν κακίαν 
ἐ, ΟΒγυβιλονηιθο. τ τη 1. (7.605Ὲ}; ἰγαηδργεςς, Μεῖ σγηρ.4.4(ρ.5ο.3; 
Μ.18.028}; 4. ἀέργοος, Ἱ μᾶς. αη.ττ: 37(2.τ280), 5. ἔχαηβ., Ὸ ἰᾳγοισῆ, 
ἀεεεγδε, γεοομμὶ, (τ παῦτη ρα. Ογ. τα(ρ.29.χ; Μ.το.τοδ8λ); Μέρη. 
ἐχε. οι. (ρ.χ)}.12; Μ.113.8600) ; 6. οὗ ΞΒρξθο, ργοοεσά ἐονγε, Βανγη. 
χ1.8 16.10.4. 

ἐξετάζ-ω, 1. «οὐ Ηΐξε; Ῥᾶ85., ὑς ἩΜΩδΥ ΞΟΠ ἐν τρισὶν 
ἔτεσιν ἐξετασθήσονται ἐν μετανοίᾳ Ῥεῖτι Α].ερ.ἐαη..1(}1.18.480Ὰ)}; 
2, ἐχαριῖηθ, ἀῤ,ῦουέά τὸν ἐν... εὐσεβείᾳ “-ὁμενον ΓΙ] δι). 5 |γ.7.8(0.37.1ο; 
Μ,9.4724}); (οπβί.0γ.5...4{ρ.157.20; Μ.20.12410); ἐζν ἃ οὐαῖηδ!; οὗ 
7ιάρετηθηῖ αἰΐοσ ἄρατῃ, ἀμδβειρογίὶ (Λ7105.2 0.28); ; 3. ΦΗΘΘΙΟΉ ἐ. 
τί τινος οηβι.ρ. 0. {ε!. ὍΣ ἦ.6.3.10.5(Μ.85.13458} ἐ. τινά τι ΟΒτγ5. 
δοηλ.2.5 τ ΜΜ1.(7.200}; 805.,, εομάμοὶ ὧἹ ΤΉ ΤΥ περὶ τοῦ Φαραὼ ἐ, 
Ον ῥγέίμε..τ.͵(ρ.225.14; Μ.ττ.284λ}); 4. Ῥᾷ85., δὲ εομμίϑα ἀπιοηρ; 
Βδῆοα δὲ ̓ οεμά, Με Ὴ. αν» ϑην.13(ρ.179.3; Μ.18.2610); (οηβίαρ.Ἐ5. 
υ.(,.3.τϑ(ρ.86.14; Μ.20.1ο77Ὰ}; τοὺς τῶν ἀποστόλων ἐξετασθέντας ἐν 
συζυγίαις Ἐπι5.}.6.3.20.1(Μ.20.2770) ; τοὺς πρὸ σοῦ ἐν ταῖς ὁμοίαις 
περιφανείαις ἐξετασθέντας Β45.Ποηι.3. (2.210; Ν1.31.2000)}; ΓΏαΣς.1-ς. 
53:8(2.360). 

ἐξέτασις, ἡ, 1. ἐεδί διὰ πυρὸς ἐ. Τάτ ορ5. ΣΤ ογ.53:1τ4-τοί(ρ.175.24; 
ΜΘ6, ϑ8οΟ); 2. ἐημδιρἠηὶ τὸν προφήτην πάσῃ τῇ προφητικῇ ἐ. δοκι- 
μάσαντα ΠοριΟἰσνη.τῖο, 3. ἐχαοπιάε, ῥγεοίσιοη, Εν Γποριιὰ 6 

(Ρ.145). 
ἐξεταστήριον, τό, ἐεεί, Οτο»αγί,6(0.8.1; Μ.11.5724). 
ἐξεταστής, ὁ, ἐχαιΠεν, ἐμυέδη ραίον ἀκροαταὶ καὶ ἐ, [32, παραδοξο- 

τέρων λόγων] Τυ51.61α1.38.2(Μ.6.5 578}; τῶν ἁμαρτημάτων τοῦ πλησίον 
οὐνές, ὈΒυγβ.μοΡΈ ΤΙΣ τη τύ ογ.(το.87Β);; [Ια ἦορν.5 τη. μά πτ, 
2720); οἱ Οοά ὁ τῆς ἀληθείας ἐ, Ἐν} 41. 146. «4 ει Ργοοιῃ.(Μ 8ς, 
6974); οὗ Ογίβ ὃ τῶν ἡμετέρων διανοιῶν ἐ. δεν. Δηζ,εαὶ, ἔ.ς.23:43 
(Ρ.170.12). 

ἐξεταστικός, 1. εαραδὶς οΓ Ἰηυεο σα ηρ κρίσις ἐ. τῶν πράξεων καὶ 
τοῦ φρονήματος {ἐξ ἑκάστου ΟΥ. ἤν.42 τῇ 70.(Ρ.51τ6,26); θεῖον δικα- 
στήριον οὐ μόνον πραγμάτων οὐδὲ ῥημάτων ἀλλὰ καὶ ἐννοιῶν ἐ. 151. 
Ῥε].60}.5.τ86(}1.γ8,14444}; αὐϑ., σίνος ἰο ἐηφμῖγγ, ἱηφωίείυο, (τ, 
ΝαζΖ.ον.21.6(Μ.53ς 1570}; Μαχ.απδὴρ. (ΝΜ .91.10770); σοιρ., Ατείῃ, 
“ρος. τ(}.τοῦ.7844}; Βαρε:]., αὐ Τῆδασι ῥαη)Ογ τά(ρ.4τι1το; Μ,1ο. 
τοβοο); 2. τηνε ρον κατὰ τὸν ἀκριβῆ καὶ ἐ, λόγον τὴν κρίσιν 
ποιήσασθαι [αϑῖ. ταροΐὶ.2.3(Μ.6.3208); Ποι.ΟἸδμ.τ.2ο; 3. πραξ, ἃ5 



᾿] - 

ἐξεταστικῶς 

βαρ βῖ., ἐμνεςσαϊίοη, ΟΥ ἸΠΌΗ: 3.1.17(0.227.12; Μ.1:. 2854}; σι. Ναζ. 
07.432. τ. 26.580). 

ἐξεταστικῶς, 1. τοΙἱᾷ ἀὴρ δεαγεῖ,, ΟΥ. [0.13.46{0.272.3ο; Μ.14. 
4814}; 2. ὃν εἶα τπείμοί οΓ Ἰπψμῖνν Σωκράτης..«ἐ. ταῦτα εἰς φανερὸν 
ἐπειρᾶτο φέρειν Τα5ιῖ, ταροὶ.ς..(Μ.6.3368). 

Ἐξξετεροτροπέω, δὲ ἐπογοιρἠΐν ἀὐβογόμὶ ἐρ ἰδ βοςιοη, Ογτ. 70.5.5 
(4.558). 

ἐξέτορε, ἴοτ ἐξέθορε (ἐκθρῴώσκω, εοηπε ξογ Δ), Ογτ. ραῤῥισεη.2(1.3τῈ). 
ἐξευγενίξζτω, 1. “παῖε ἔγεέ, ΤΑΛΆ, ἀταΡ.6(ρ.7.26) οἰΐ. 5. ἀνεκτίθημι; 

2. γαῖ ποδίε, ἐημοῦὶς, Το. Μ8].εἤγοη,4.0.71(Μ.97.152.Ὰ}; τόσα ῖν 
ΔΩ ΞρίχτααΠν, Οχειεἰς.3.π4(ρ.240.17; ΜΙ, 02Α}); 14.0γ.16.τ(0.336. 
17; Μ.ττ. 4680); Ῥοὺθ... ἐπὶ τοσοῦτον “-ομένης ὡς. «τὸν κύριον ἡμῶν 
ἀπ᾽ αὐτῆς ἀνατεῖλαι ΓΒ 85...5.2Ζοο(τ ΘΟ, ; Μ.30.6200) ; τοῦ “τοντος ἡμᾶς 
Αριστοῦ ῬΆΠ.ἢ. Γιαιὲδ.40(0.142,20; Μι34.12124}; οὗ τῃίηρΞ ἐπίφθονος 
γλῶττα, ἣν ἐν τοῖς ἔξωθεν παιδευθεῖσαν λόγοις, τοῖς θείοις ἐξηυγενίσᾳ- 
μὲν ΟΥ̓ ΝαΖ.ον.26.4(Ν8.36.2608}; ἐῤ.36.1τ(2770}; δελοῖ, τε ἴῃ Μαχ.χι. 
ἐμαὶ. 2: (Μ.90.3270}; ἢρ. ἡ ταῖς ἀκάνθαις χερσωθεῖσα γῆ διὰ τῆς τοῦ 
λόγου ἐπιδημίας “-εται ΑΌΥΕΡὨ «απημη.3(ρ.444.26). 

ἐξευμενίζ-ὦ, τποτα οἴΐεῃ τηδά. ; 1. ῥγοῤί(ίαϊε ἀγαθοεργίαις “-ειν τὸ 
θεῖον Βα5.γεημΗἱ.τί2.2 020 .. Μ1.31,6288); Οοηϑί. Αρ.2.12.3.; σοντες 
τὸν δίκαιον (Ὦτγβ. ἤση. 53.4 τῷ (σδη.(4. στ τ; τῇ; φιλανθρωπίᾳ μίαν 
ἔχοντας θρησκείαν οὕτως “-εσθαι τὸ θεῖον Μή. Αγίαἀη.4{0.125.5}; Ὁγ ἃ 
ΟΕυΤΟΝ Ζουτεαν ἃ ράρϑη ΤΘΙΏΡ]6 νῦν θεὸς ““εται (1( 8627; τοῖ. 1ις, 
23:34 ᾿Ϊησοῦν.. «τὸν πατέρα ὑπὲρ αὐτῶν “π-όμενον ΝΗ. Ἐρ}.3.1οδ(Μ.70. 
4364} διὰ σωματικῆς ᾧοντο νηστείας ““εσθαι τὸν θεόν Ῥτος..1ς.58:2 
(Μ.87.2587}); 70. [6] ροφητ! οπίνυτγρ.(Μ.88,10570); 2. "παῖδ ῥέαεε 
δειυθες ΝΟ Ῥατίϊεβ, Οτν οἰς.8.64(0.270.26:; Μ.ττ.τόττο); 1 1.80. 
Ορηδὶ, ρὈ.8.Υ2.21) α05., γπακὸ ῥγοῤτταϊοη, Βεγςιαρέ, (.86.32570)}} 
3. οὐεν ἂς ῥγοῤιαϊοη, ΟΥ̓ οοναγπιη, ΤΟ γ.7:23{1 0 Ρ.5οδ); 
4. πῆρε ῥγορτίίομς τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ... «πάντα «-οὐσης αὐτῷ (Ὦγν5. 
μονι. 4.6 τ: ἴδιο. τ(3.140Ὰ}. 

ἐξευμενισμός, ὁ, ῥγορτταϊίοη, ΟΥι (εἷς. 8, ὁκίρ.280.23; Μ.11.16128). 
ἐξευμενιστέον, ο16 ημέδὶ ῥγοῤηίίαϊε, ΟΥΟεἰς.8,64{0.28ο.1; Μετ. 

τόχ20). 
["]ἐξεύρεμα, τό, ἱμυλμέζομ, Α1Π..4γ.2.30(}}.26.2200) οοπ]. -ημα. 
ἐξευρετέον, ογ6 ομρἧ! ἰο βηά ομὶ, ΟἸδτη. ἰγ.4.2(ρ.25ο.2, ν.]. ἐξ- 

ευρητέον Μ.8.12178). 
Ἐξξευρύνομαι, εἐαίοηά, γτ.Ος.114(3.1458). 
ἐξευτελίζω, ηάεογυαίμε, ἀοῤγοοίωίε, οἰ μ.γ65.2.24{Ρ.370.15; Μ.18. 

2808); τηρί., ἀϊεραγαρα, ἀεοῥίδε, Οτἤοιι. 9.12 τη 76γ.(ρ.1τ68.1τ4; Μ. 
13.4888) ; {Β85.5.τ22(1.464Δ ; Μ.30.31τ60); Οατ  ΝΝ γβϑιδαῤῥι λγ. (1.46. 
5810) ̓  ΑὙρ.8Ρ.ΤΒαΐ ἐγαπ.2(4.165); ᾿514.Ρ6].6Ρ}.2.52(Μ.78.496Α) κ 
ἑαυτὸν ἐξηυτέλιζεν τοσαύτην ταπεινοφροσύνην...κεκτημένος ἘὈ4]1.ἢ.. 
φιοη 26(ρΡ.86.3:; Μι65.4508); τηδά,, ἐπεαῤεη σπεϑβεϊῇ, ΟΠτγβ.ἤοη1.23.3 
25: Κονῃ.(0.680}). 

Ἐξξεφημερία, ἡ, ἔ7 Κο γ᾽ δῆ ἀμίν, Τιτη. Αητιπαίυ. 0. Βαρὶ τί Μ. 
28.0ο80). 

Ἐξξεχθρός, εεἰεγίν ἜΕ ἐ. θεῷ..«τὸ ἄτακτον ϑΟρἢτ. Η.ογ.8,2(Ν. 

87.3351}}). 
ἔξηβος, ῥαφὶ πες γομῖ; τηϑῖ., οη (δι τα ἐ, ... 

3.4(4.2718). 
ἐξηγ-έομαι, Α. γωΐξ; 1. τὰ σεη., Ῥζεβ. ῬίορΙ., δον ΊΟΥ ἴῃ 8. ΤΩ πα 5- 

ἴεν, Μαο,άςρ, ον Ο(Ν.34.8488) ; ἐδ. 8(848.}; 2. ἰφαΐά {με ταν, τηδῖ, 
τῷ πρὸς τὴν σωτηρίαν ἡμῶν «“οουμένῳ τι Ν γϑ5.ογ, αἰδοῖ, 3 π(ρ,131.1ι; 
Μ.45.884). 

Β. ἐχροιμπά, ἐβρ. βουίρίασε; ἐμέθνργοὲ ας (γε ογγίηρ 10) ὅπου ὁ 
νόμος τοῦ κυρίου ἄμωμος εἴρηται, οὐχὶ τὸν μετ᾽ ἐκεῖνον μέλλοντα ἀλλὰ 
τὸν διὰ Μωυσέως “-εἴσϑε Τυβὶ. ἀ1αἰ.534.τ(}}.6.. 5484}; τοῦτον τὸν ψαλμὸν 
ὅτι εἰς τὸν ᾿Εζεκίαν... εἰρῆσθαι “εἶσθαι τολμᾶτε 1.33.1{ς458}; 805., 
ἐονερεϊσ α οονπεμίαγν, ιος ΜΙ σιρτοεπι (0.26.6); ἐδαεῖ, 10. Μοόβοῆ. 
ῥγαϊ. τ" τ(}.8).3040Ὰ}); ῥγεαεῖ, ΤῊΡΠη οἰγοη.Ρ.)6(}1.τοδ.2368). 

Ε. εἰ, παγγαῖο, ΟΠ τνϑβ. ον. δ 5.3 τὴ 70.(8, ΞοΒᾺ). 
ἐξήγησις, ἡ, 1. εἰαϊομιθμέ; ἐοἰϊηρ, ἐχρυθδδιοη τῆς τελειότητος 

αὐτῆς [50, ἀγάπης] οὐκ ἔστιν ἐ. τΟίομι.50.1; 2. ἐπὶ εν βνείαιοη, ἐχροεῖ- 
1105} ἈΘΠῸΘ ΦεΥδίοη ἐν τῇ τῶν ἑβδομήκοντα ἐ. Ταβί.ἀταί. 124. 4(Μ.6, 
ἸόφΆ); ; εοημηεμίαγν, Ἐχι5.}..6.4.53.6(Μ.20.3858}); ᾿Εφραῖμ.. ἐἐν ταῖς 
αὐτοῦ ἐ. ἘΡΊΡΗ. αν. 51.22(0.284.19). 

ἐξηγητικός, 1. σίσεέῃ ἰο ἐχροστίον, {ἘΒ85.0}.42(3.1274; Μ.32.3252}Ὰ}; 
2. Ὠραῖ, ῬΙΥ. ἃβ ββῖ., σα ῤῥοσίίονν τοογἧς, ἐογηνμεηίαγίες, (Ἰθνη. είν. 4. 
12(0ρ.284.5; Μ.8,.12804}; Οὐ. 70.20.44(33;}0.388.531; Μ.14.6770}; ΨΊοΙ. 
ΜΜἝειτ(ρ.266.13). 

ἐξηγορία, ἡ, εοηγεδεῖον, ς5.5α].9:12; ΟἸγτρ. Ποῦ 22:22(}}.93. 

2494). 
ἑξηκοστός, οἰχέϊεϊξ; ποαΐϊ, ἃ5 συ 5ῖ., ἰδ ΟΥ Ξόοομ κατὰ ποίου 

ἐν οὐ. καὶ κατὰ ποίου ἑ, τοῦ ἑ, ΟΥ. ον ῃ σομι Ρ.Ἐπ.5. Ὀ.6.6.ττ(2941 ; 
Μ.12.}78}; τὸ πρῶτον ἣ τὸ δεύτερον ἑ. 10.(2948 ; Μ.8ολ). 

ὀργαῖς ΟνΥ. 70. 

406 ἐξιλεόω 

ἐξηλιάξζω, ἡσηρ ρ τη ἰδέ ση, τοῦ, 2 ερ. 21:0, ΤΟγτ, οἱ δ, » Τί, 
541; Μ.77.12560); ΤΒάτι σι. 42 τῷ 2Κερ.(1.445). 

Ἐξξηλιασμός, ὁ, ἐαροσηγε ἰο, βαη στη μ}ρ τὴ {16 σρη, ΤΟγτ οἰ Υ ἵ' 
(6.548; Μ,77.12560). 

κἐξῆλιξ, ρτον. δενομᾶ γομίδ, εἰάἀεγίν πρωτοτόκους καὶ ἀρτιτόκους, 
οὐνές καὶ ἀφήλικας Ὀϊάντη. Τγι5.2.14(.4.30.7088). 

ἐξηλλαγμένως, φιῖίε αἰξεγεηίίν, ΓΠτν5.λοηι. 26,3 τῇ τ ογ.(1ο. 
2514}; Οντιλον. ρακεῆ. 6(τ".650). 

ἐξηλόω, μη }αδίοη, ἀείαεί ; ταεῖ., γι στ, Εοεῖ.ο. (}1.ο8.το02.}; τῶν 
παθῶν ἐ. ... τὰς αἰσθήσεις αχ. Τα. 48(Μ.90.441Ὰ}); 1δ.6(2800). 

ἐξημαρτημένως, τὐγοηρίν, ῥεγυεγεείν, (16 πὶ,5|7.}.11(0.74.30; Μ.0. 
450). 
᾿ ΣΡΑΡΜΡ 1. Ιωας, βιπαημῖζε; ταθα,, ΓἸ]οτη. 5 7.7,3(ρ.12.12; Μ.0. 
4200); 2. ῥίαοαίο, ῥραειίν ἐ. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς τὸν λυτρωτήν Ονγ.(ς.72(3. 
το] 0); 1δι Χο ίῬΏΒοΥ Ρ.τοϑ.21; Αὐδθοσγί οπι.}; “οὗ [8ς. νηστεία] τὸν 
δεσπότην, κατευνάζει τὴν ὀργήν 1α. [οεἰ.27(3.210Ὰ). 

ἐξήνιος, ερόντάϊδά ; ταεί., μηγεείγαϊπεά, δα ει γ ΟΡ τὴν ἀπειθῆ καὶ 
ἐ. καὶ κυριοκτόνον τῶν ᾿]Ιουδαίων πληϑύν ΟγτιΟς.5(3.258}; ἐ, καὶ τῶν 
θείων ἐνταλμάτων καταφρονηταί 18.24(414); τοἱ.14..}0.2.5(4.200Δ}); 
τΙηδ 56. 85 5880 8ι., Ιἅ Να .3(3.4780) ; ἀϑυΐξ, ἃ5 βιιθβῖ., ἐπγμίϊνιδδς, ἰατο- 
ἐεσεηεης, ἰαεὶς οὗ γεσίγαϊηί, Ἰὰ σίαῤλ. Νέα. (1.303Ἐ} 1ἃ.15.1.4(2.1108}; 
2Ὁ,.(1204}; 14. 5.ο41ττΜΜ.60.12408). 

ἐξηπλωμένως, ἐμίΐν, ἰαγρεῖγ, Οἰντηρ. 7}οὉ 22: 4«Μ .03. 2404). 
ἐξῃρημένως, ἐγαμδεομάεηγν υἱὸς.. ὁμοούσιος ἐ. παρὰ πάντα καὶ 

ἰδιαζόντως ΑΡΟ]] εὑ. Βας.1(Μ}.32.11040};} ον Αὐ ἀν π.4.τ(Μ.3.6038). 
Ἐξξησκημένως, αἴ ἰγαιμῖηρ, Ογτιαάον. 4(1.1070)}. 
ἐξηχ-έω, 1. ςομη ῥον δ, μέξδν, Ἰαῖτα 5. τὸ κήρυγμα. ..τὸ εὐαγγελικὸν 

εἰς πᾶσαν “-σαν τὴν οἰκουμένην Ἐλι5.4,6.6.1τ{(ρ.2ζ2.22; Μ,22.4178)}; 
2. ἀσαξονι, Ἰδτα ῥαδά.2.4{0.181.24; Μ.8.4408); 1δ.2.7{0.103.13; 4640); 
ἢρ,, δἰ ῤῥεῖν, δειυτ εν τὐεῦ με, οὐ παρακολουθήσω τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ 
Ἐν.Τοι. Α 7(0.147};} Ρᾶ55., ΗἸρρ. σεν. ς.232(Ρ.125.1τ6; Μ.16.31018); 
ηπαΐο ἰο γεβδομμά, Ραᾳ55. τὰς ἐκκλησίας ἁπάσας τῆς Μακεδονίας... 
«"εἴσθαι μαθούσας τὰ κατὰ τὴν πίστιν αὐτῶν (ῃγγβΒ.ἤοη1.2.2 τ; 21 }655. 
(11. 516Ὲ)}; 3. μέϊεν φομδείοος βοιπάς ; ταρᾶ., Κ᾽. απ. (Ρ.6ο.12). 

ἐξήχησις, ἡ, ἰομά κοπά γέλωτος ἐ, ΟἸγταρ, Εεοὶ.7:7(}.03.5610). 
ἐξηχία, ἡ, τταάμεδς, ᾿ηδαμτίν, Τι δαί, το, 3(Μ.122.1332.}); Μασ Μρτι. 

σῤῥοον.4.2(Ρ.τὅο.4); [0.Μ8]. ἄγος Ρ.134(Μ.07.220}}}. 
Ἐξξηχόομαι, δ τπαάό τιαά, ἀγτυθη ἵπδαηε, Τϑολτ Ν, νι 48(Μ. 

93.17208). 
ἔξηχος, εἰμῥεξεί, 70.Μ4].ἐἄγοη. 5 005 (}1.97.1818)}; δἰμῥτά, [οοίτδἢ,, 
Το. κεαἰ. 4(λ1.88.,7210) ; ΤϑομτΝ νυ ϑγηι.33(Μ.03.17128). 

ἐξι-ἄομαι, φαΐ σοτηερίοίοῖν ; οἱ ΒΡῚΥΙΓ4] ΠΘΆΠ σ, Ὁν ΟἸτιβί, ὅτ. 
ΝΥς5.6}.1τ(].46.τοο5Ὰ}; λίαχ.αγηδρ. (Μ01.13171,13214Ὰ}; οὗ τῆδῃ ὈῪ 
ΒΟΙΧΟΝ [ῸΓ 51:5 οἱ οἴδβειβ, Βαβι ἄλση, ς. (2.42); Μ.31.2570)}; ἡ 
“Ματθαίου ψυχὴ ....»-“ωμένη διὰ τοῦ ἐναγγελίου τοὺς τῇ καρδίᾳ τυφλώτ- 
τοντας Ἀπαγ865..4}οε.61(Μ.1οό.4360). 

Ἐξξιατρεύω, -- ίοτερ., [51 ΡῈ]. ἐρῥ.1.437(Μ.78.4244).Ψ 
ἐξιδιάζ- ὦ, ῥό ῥεομίταγ ἴο κατατολμῶν εἰς ““ουσαν ἑαυτῇ θείαν 

ἐνέργειαν ἑκάστην ὑπόστασιν τῶν τριῶν μεταχωροῦσαν παραληρεῖν 
Αὐειῃ. ρος τ. τοῦ. Κο8Β); οὐδὲν ἐπὶ τῆς...τριάδος “-όμενον ὁρᾶται, 
πλὴν τῆς ἰδιοποιούσης ἐν αὐτῇ πρόσωπον ὑπάρξεως 1.7 (480), 16. 

(5534). 
ἐξιδιόομαι, 1. αῤῥγοῤγίαίο ἰο οπδϑαίξ, Ἐπβτ, ἤσχ.(Μ.18,7568); 2. δὲ 

Ῥεομίΐαγ το, τοὶ 4 Ροειτ(Μοτοῦ. σοϑλ). 
Ἐξξιδίωσις, ἡ, ῥεσμίίαγ ἐἰαγαείογείΐε, Αὐεῖῃ ἀρ.εα! Αρος.1318 

(Ρ.3717.6). 
ἐξίημι, μετ. ᾿ηἴτϑηβ., λᾶσε ἀφῤαγίε, ἘΡΊῚΡΗ. ἤσεγ. 59.το(ρ.376.2; Μ, 

41.10328}); τχξῖ,, ῥανε ἀϊυεγροά ἴγοτη ἃ Ῥαϊζεση, γγισάονγ. (τ.618). 
ἐξικνέομαι, γεαεῖι, αἰαΐῃ; ο. Ἰχδπ., δὲ αϑίο, Τατῤγουϊά.5(4.520). 
ἐξιλάσκ-ομαι, ῥγορτίταίο; αἰοηε ἤον, Οὐ Ν υ85.ερ εάν. 6(Μ.45.2330); 

ΤΟΒυγϑ.εἰεσνι. 3(9.8350}; ᾿παΐς αἰοπόηιεμὶ οἱ ἄγγελοι... “πόμενοι πρὸς 
κύριον ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀγνοίαις τῶν δικαίων Τ΄.].εὐ.3.5. 

ἐξίλασμα, τό, αἰρμενιομέ, ῥγοῤτίταίονν οἰ εγίηρ, ατι ΝᾺ 2. ανΉ1.1.2. 
34.τ40(Μ.37.0554}; Ι51ἅ.Ῥε].ἐῤ}Ὀ.1.41ττ0(}.78.4124Α}; 0.1) ιπαρ. (ΝΜ. 
94.12848); οἵ δυοματὶδί ἐ, τῶν ἡμετέρων πλημμελημάτων {411..7αε. 
(Ρ.104.15). 

ἐξιλασμός, ὁ, οἰοηποιηθηί, ῥγοῤἠίταίϊίον, ΑἸἰτὶς, εἠγοηι τ (Μ.το. 808); 
οὗ ( υιβεβ θαρεῖςπι τοῦ σώματος ὑπὲρ ἡμῶν ἐ, ΤΑΤΛΤΉ Ξεγηη, βά,24{(ρ.20; 
Μ.26.12770}; ἐ. τῶν ἡμαρτημένων Βα5. ον ῬΦ.20(1.1270; Μ.20. 
2134); ΟΥΟΝ γββυηαγί. τ. 2(Μ.46.γ7650). 

Ἐἐξιλαστέον, 076 ηιδὲ αὐεγὶ ὃν ὑγοῤτίἑαίίοη ἐ. τῇ παραυτίκα τίσει 
τὰς κάτω ποινάς Ἔγηεβ.ρ.44(Μ.66.13600). 

ἐξιλε-όω, Α. δοξ., ῥγοριίἸαίς, ΟὮτγπβ.ἤονι.14.3 τὰ 2ΟΟΥ (το. 541Ὲ) ; 
ἰ4 λοι. 1.4 τη 70.(8.778). 

Β. τηρᾶ,; 1, »γορτίϊαῖο, Οτιομανγοΐμ 0 4: ο(Μ. 1.618); εὐχαῖς καὶ 
λιτανείαις.-.“-οὔσϑαι τὸν Χριστὸν ἡμῖν (οπβδί,ογ,ς...26(0.192.20; 



ἐξιλεωτικός 

Μ.20.12168); διὰ μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως ἐξιλεωθείη ἶβο. ὁ 
κύριος] παρ᾽ ἡμῶν [Β65.5ἰγοιεί, βοηι.2.8(1,3420; Μ.30.524}; ὁ νηστεύων 
ἐ. τὸν θεόν (ἢγγϑ5. ἤθη. 57.4 τῷ [11.(7.5818}} ἐ. τὸν κριτὴν τῇ τῶν 
ἐντολῶν αὐτοῦ φυλακῇ Τμαῖΐ,1ς, 16: 14{0.78.2}7; 2.278); Μαχ.αγηδίρ. 
(Μ 9τ.11 528); 2, ἐχρίαϊο φόνῳ τὸν φόνον ἐ. Ατητηοῃ, ΣΙ εΐγ.3:10--20 
(Μ.8ς.τόοοα); Οἢτγβίοηι. 52. 5 ἢ. ΜΠ1.(7.536Ὲ})}; Ἰοχ ἀοεί.τ5.τ(Μ.88. 
1]888); 5. ῥνρο ἤγο ΡΏΠΠ τὸν ᾿Ισραὴλ διὰ τοῦ αἵματος “υούμενος 
ΟΒυυϑρρ.θηειῖη 0. Βαῤ!.2(ρ.32.4; - 70. 4]. εἰγοη. 5 Ρ.135(Μ.07. 
2324}; 1 ἔοχῃῃ ἐξιλευόμενοι Οντ. Ἡ εὐἱσεῖ,.23.τοί(ρ.386; εα, ἀπα Μ. 
«-οὐμενοι). 

Ἐξξιλεύω, ν, ἔοταρ, 
Ἐξξιλεωτικός, σῤῥεαξαῦϊο; τιεαῖ, 45 βι05ῖ,, γεαάϊηεες ἰοα δὲ ῥγο- 

ρίΠαϊοά, Ἡδάτ, μἰγοά. 2ο(Μ.08.1280Ὰ); ὦτα καὶ ἀκοὴν τὸ ἐ, αὐτοῦ καὶ 
τῆς ἡμετέρας δεκτικὸν δεήσεως ΤΟ γτ, Τγϊη χ(65, 188; Μι77.11484) τε 
70. ..«χττ(Μ.04.8418). 

ἐξιππάζομαι, γέάε ομὶ, ϑνῃμθβ5.εῤ.τ22(Μ.66.1 5160), 5.ν.1., φαίο 
βουιε ἐξιυππάσονται οἱ ἵπποι ΑΡδς.τ:8 οἷἵ, Ὁν ΤΠ, Μορ5.8α ἰος. (ΝΜ. 
66.429 Σ ΩΧΧ ἑππεῖς). 

ἐξίττταμαι, Ην Ομ ΟΥ ατῦαν,, ταεῖ. κακία. ..τὸ εἶδος ἔχουσα πορνικόν, 
ἢ ποιεῖ τὰς νέων “"ασθαι καρδίας Οτσαριη ΡΥ. 16(Μ.17.1814}; [53ς.Ψ 
παρθενίᾳ] τὸ τῆς ψυχῆς..-«πτέρωμα τῶν ἀνθρωπίνων “"ασθαι...ἐθιζό- 
μενον σπουδασμάτων Μοῖῃ.5γηρ.8.γ(ρ.8ὅ1.0; Μ.18.1404}. 

ἕξις, ἡ, λαυΐμρ; μαδῖϊ; ἀεῇ,, 10.) .ἀτἹαϊσοί. 5(Μ.94.6468); 1. λαυ- 
ἵπρ, ῥείηρ ἐπ βοβεοδοίοῃ; κὶ ταξῖ., ἱσμαεῖίν πρόσεσχέ μοι ὁ γέρων μετὰ 
ἕ, καὶ λύπης Φρορἠμ,.Ῥαὶν.(Μ.65.1920); 2. δείηρ ἵπι α εογίατῃ οἰαίδ, 
Ῥενηιαηθηΐ εοηά τοι; 8. σαί ΟΕ ραν, ἐείαϊσ, τεῖ. 70.21: 5 τοὺς ἤδη 
ἐν ἕ, τῶν γνωρίμων παῖδας προσειπών (Ἰοτη. ῥαᾳεά.τ.(Ρ.97.:; Μ.8, 
2618); τεῦ, ΣΟΥ τ: τι νηπίου μὲν ἔξει τὴν παροῦσαν γνῶσιν, ἀνδρὸς δὲ 
τελείου γνῶσιν τὴν μέλλουσαν παραβάλλων (Ὦγν5. ΤΟΥ ΡΥ Θ ἢ ΘΉ5.1.3 
(1.4474}; μεπὸς 805., ἀευεϊορεά οἰαΐσ, νιαϊεγτν τὴν πρώτην τῶν ἄρτι 
στοιχειουμένων εἰσαγωγὴν...«τὴν τῶν ἐν ἕ, ... ἀκρόασιν Ἐδπι5.}.6.6.15 
(Μ.20.5528); 14.4.6.1.8(ρ.30.6; Μ.22.768) ; ὅταν ἐν ἑ. γένηται, ἀφίστα- 
ται ὁ παιδαγωγός ὈΒγν5.εὐηῃ. 1 Οαἰ.53:24(τ0.7020}; Ἰᾶ,ἀοη.1.2.7 10 
τον. (το.1070}; Β. παῖατα! ςἰαί ἀνατρεπτικὴ τοῦ ταῦτα 536. θεὸν καὶ 
ὕλην] συνυπάρχειν...ἡ τῆς ἐναντίας ἕ. διαφορά Βίοη, Α].6Ρ.Ἐπ5.}.6.7.1ὸ 
(324; Μ.21.5648}); ἐν τῷ ἰδίῳ τῆς ξ. αὐτοῦ τύπῳ τῶν γενητῶν ἕκαστον 
μένειν Μοῖῃ.γες.1.40(0.303.0; Μ.18.280 4}; Ομτνς. ἤση!.46.2 τῷ. Μ1.(1. 
4829); ὁ γείθη! γῆς ἀναρπαζομένης ἀεὶ εἰς τὴν ἕ. τοῦ ξύλου ΜεΕΙΉ.γες. 
2.0(Ρ.347.20; Μ.18.3ο80); 2. εἰαίδ οὐ μαδὶ οὐ πε, τεῖ. του. 7:34 
λέγει..«τὴν μὲν ἕ, πνεῦμα", τὴν δὲ πρακτικὴν ἐνέργειαν ᾽σῶμα᾽ Ἰϑιάγτα, 
Τγίμ.2.6(4.30.5284); Ἐλι5.6.1[..3.2(Ρ.130.10; Μι24.0720); 65, μη. 
2.1](1.2528 ; Μ.20.6058) οἷ(. 5. ἐπιτηδειότης : ξοοά 5ἰαίε οὗ τηῖμά, ςίαϊε 
ΟἹ ἐπιεϊϊσέμες μὴ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀποκάμωμεν τοῦ διηγήματος..«ἂν 
ἐν ἕ, γενώμεθα, ταχέως πρὸς τὸ τέλος ἥξομεν (Βτν5.λοηι.8,2 1ἢ. (ς. 
(ο.66Α); 4. σεημγοά μαδτϊ, στ, αδτἔἶν, εαραοῖέν πολλῶν... θαυμα- 
ζόντων μὲν τὸν ᾿Ιησοῦν ἐπὰν ἐνορῶσιν τῇ περὶ αὐτοῦ ἱστορίᾳ, μηκέτι δὲ 
πιστευόντων ἐπὰν βαθύτερος καὶ μείζων τῆς ἕ, αὐτῶν αὐτοῖς ἀναπτύσ- 
σηται λόγος τ. [0.20.30(24: Ρ.368.6; Μ.14.6440); ἐδ.5.8(4; Ρ-1τος.22; 
1068); ᾿Ωριγένην..«μεγίστην ἤδη συλλεξάμενον ἐκ τῆς μακρᾶς παρα- 
σκευῆς ἕξιν Ἐπι5...6.6.36.1(Μ.20.5960); ἔἢρ. τοῦ πρακτικοῦ γυναῖκά 
φησιν εἶναι τὴν ἕξ, ὡς τῶν κατ᾽ ἀρετὴν τρόπων γεννητικήν ϑελοί,τι ἴῃ 

Μαχυφι Τἠλαὶ, 25 (Μ.90.337}). 
ἐξισάζ-ω, 1. ἴταη8., ἡτηαἶε ἐμαὶ, Ομαν5.6οἰ.3ο(12.667}) ; τεαΐο {δια 

54 )16 7ὸ» δοιῇ ἐ. τὸ ἔγκλημα 14. ποηϊ.35.3 1. ΤΟ οΥγ.(10.3240); 805., Ῥεὶ 
ο 656} οὐ ἐξα καηιε ἰουεῖ, 1.30. τ(3628); ταθά., τπαῖκε οἩ δοἰΓ ἐφμαΐ τοῖς 
κατὰ σοφίαν “-εσθαι κρείττοσι ΜΟΙ, Ἐγηηρ.6.τ(ρ.64.5; Μ.18.1134}} 
2. ἰπίγδτιβ., δὲ ἐχμαὶ ἰσ περὶ τῆς τοῦ πνεύματος γνώσεως ..«εἰπών, καὶ 
διδάξας ὅτι οὕτως “"εἰ πρὸς τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν ὡς ἡ ἀνθρώπου 
γνῶσις αὐτὴ πρὸς ἑαυτήν ΟὨτγπ5.λοη.7.4 πὸ τ ον (το. 558); εογγεερονά, 
δὲ ἐφιϊουαϊφηὶ, τεῖ. ῬΥ.8:12},, (0.1: 158. πάντων πρὸς λέξιν “σόντων 
ζτῶν» ἀποστολικῶν πρὸς τὰ παρὰ τῆς σοφίας ΟΑΤο.(358)ε.5γΉ.8Ρ. 
Ἐρίφῃ."αον.73.7(Ρ.277.16; Μ.42.4τ60); (σεπηδά. »».Οδη.35:8(Ν.85. 
16534); τηδᾶ., Μεϊοϊιπαΐ βοηι. ερὶι (Ν.64.10774}. 

ἐξισ-όω, 1. 7παΐό ἐφμαὶ, ῥμὲ οπ α ἰουδῖ τοί, ΑἸμοπὰρ ἰόρ.τ5.2(Μ.6. 
9208); πρωτότοκος τῆς κτίσεως...οὐχ ὡς “σούμενος τοῖς κτίσμασι 
ΑἸῇ..4ν7.2.62(41.26.2770); ἐδ.3.το(3644); τὸ λέγειν ἑαυτὸν ἀνάστασιν 
εἶναι καὶ ζωήν, ...-νοῦὔντάς ἐστε τῷ γεγεννηκότι ἑαυτόν Ομγυβιζον, 4.1 
ἠῃ 70.(8.3830) ; χιρά,, γίσαϊ μάγοι...»-οὔσθαι τῇ δυνάμει τῇ ἐνεργου- 
μένῃ διὰ...«Μωύσέως Ταυϑί.ἀ1α.79.4(Μ.6.6644); Ράᾶ85., δὲ σἩ ἀἩ 
ἐημαϊτν ὁ θεῖος λόγος .--ὁ τῷ δεσπότῃ τῶν ὅλων ἐξισωθείς (Ἰδίη, ῥγοί, τὸ 
(Ρ.78.13; Μ.8.2284}; ἐάν τις εἴπῃ κελενόμενον διὰ τοῦ λόγου τὸν 
Χριστὸν ἐργάσασθαι τὰ πάντα...οὐκ ἐξισωθήσεται τῷ κτίσαντι [ν.1, 
κτίσματι] αὐτό ἈΡο]}}. Ξά.56ε,ῥὲ.(0.170.2; Μ.οτο.Τ͵ο88); Δ. "γ.ττ(ρ.207. 
26}; ς. ροηϊῖ., Αραίῃ νιν. Π|.85(0.44); γπαϊοῆ ἐξισωθήσεσθαι τὴν 
εὐχαριστίαν ταῖς εὐεργεσίαις τι ΤὨδυτη.ῥαη,Ον. ,(ρ.7.6; ΜΟτο,ΙΟ570); 
2. δνίηρ ἰο {μὲ ἰευεὶ οὗ, Μαῖα Ρονρἢ.3(0.5οό.25 ; Μ.18.4018); 8. νιαῖε 

497 
ἰουεἰ γῆ...ἐξισώθη καὶ πέδιον γέγονε Αραῖμου,Ογ. 1 πτ2(Ρ.57}; 4. αρ- 

ἐξιτήριος 

Ῥογοη ἐαφμαϊϊγ, Ἰδπος α55655 {τθαΐθ, Βα5.4}.98. (3. 10 1Ὲ; Ν,32. 

4064). ᾿ 
ἐξιστάν-ω, (--- ἐξίστημι) ἀγιαξα, ἰῴγοτυ ἐπί ϑοδίαδν κύριός ἐστιν ὁ 

“ων καρδίας ἀνθρώπων Μοηί. ἤΚ.Δ2}0.ἘΡΙΡΠ μαον.48.4{(Ρ.225,1; ἐκ- 
στάνων (ν,}], ἐτάζων) Μ.4τ.8ότΑ) ; τηβά., ἐλαηξε, ἀδρεπόγαίε τὸ ἀθά- 
νατον..-μὴ-.«πὐόμενον εἰς τὴν..θνητὴν φύσιν ΜεῖΠ.γε5.1.36(Ρ.27ς.16, 
ν.1, ἐξανιστανόμενον ; ἐξανιστάμενον Μ.41.ττο᾿), 

ἐξιστάω, -- ἴοτοερ., ΕΡΙΡΒ λας. 48.4{0.225.8; Μ.41τ.8ὅτΑ). 
ἐξίστη-μι, Α. (τα γ8.; 1. γέριουε, ἀγίυε αἴὐαγ, ταβῖ, τσὶ τὴν ὀργὴν ἡ 

χάρις, λύουσα τὰ ἐγκλήματα Ογτ. ἄδαε.τοί3.5340); ἀγίνε ἰτογὰ 86 
τίρῃς ραίῃ, Ηἰρρ. ἦσο. ττ(ρ.245.21; Μ,16,33794); ἀϊξίοάρο ἴγοτα 
οὨθ᾽5 οριί πίοι, [υβι ἀταὶ.67.3(}1.6.6208); 2. ἐπαηρα μἰενὶν οὔτε γὰρ 
πάθος ὅλως αὐτὸν ἐξέστησεν, οὔτε θάνατος ἐλυμήνατο Μετῃ, Ῥονῥἐ.3 

(ρ.507.3; Μ18. 4010); χαλεπὴ τῆς φιλαργυρίας ἡ τυραννίς, δεινὴ 
ψυχὴν ἐκστῆσαι (ῃτγϑι μοι 6.5 τῇ Ῥ ε, (11τ.2418). 

Β. Ιηΐτ8η8.; 1. δα ἤγον, αδαπάρῃ, ἰδὲ εἰΐρ, Ῥενς.(0.31.24); 2. δὲ 
αὐπαξε αἱ, Ῥεῖτ.11 Α]. ὁμογεί.(1.33.1271Β)4ρ. ΓΠατ.}.6.4.22.6; δὲ 
ἰαξερ ομὲ οΓ ομοδοίξ, τοι. ΑΥ,ἀ.η.4.13(}1.3.712Ὰ} οἷ. 5. ἐραστής ; {αἰ 
ἐμίο α ἰγαπεε, τοῖ.. ἄθη.2:21, Με, γηρ.2.2(ρ.16.14; Μ.18.40Ὰ}; τοῦ 
λόγου συγκαταβαίνοντος ἡμῖν καὶ... ἐξισταμένου κατὰ τὴν ἀνάμνησιν 
τοῦ πάθους 1δ.3.8(ρ.35.22; 738); 3. ἐπαηξε πες ῥοσίίίον;, ταεῖ. οὐ γὰρ 
ἐξίσταταί ποτε τῆς αὐτοῦ περιωπῆς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (Ἰοτὴ.5|γ.7.2(ρ.5.26; 

᾿Μ.0.4085}; 405., Ογτ,.70.3.4(4.2718). 
Ἐἐξιστορητέον, 0516 »ιδὶ τηυεείραίθ, ΟἸεδτη.οἰγ.4.τ(ρ.248.18; Μ.8, 

12168). : 
ἐξισχναίντω, ἐμ ἰο τοῖον ἀτύᾶν, γεβηε αἰσαγ, τηβῖ, πᾶν... 

ἀμβλὺ καὶ νόθον τῆς ψυχῆς..-«παροξύνων καὶ ““ων τοῖς λεπτοῖς. «λόγοις 
αΥ ἾΤΒαιμι.,αη.Ονγ.(0.20.17; Μ.1ο.το768). 

ἐξισχύω, ῥεῖ ξονἢ δἰγεηρε, δὲ σεν οἰσοηρ, Μοἢ,ἐγΡρ.8,τ (ρ.ο8. 
12, ν.], ὑπερισχύω Μ.τ8,τόο0). 

ἐξίσωσις, ἦν 1. ἐφιαίσαϊοη, ὀφμαίτηρ γενητῶν μὲν ἐ, πρὸς τὸ 
ἀγένητον ΑἸΆ, “4Ἵ7.1.21(Μ.26.760); 2. ἐηιαϊτγ ὁ υἱὸς...οὐ πρὸς τὰ 
κτίσματα ἐ. ἔχει 1.2.2] (3040); τοῦ, 70.17:21 τὸ “καθὼς οὐκ ἀκριβοῦς 
ἐξισώσεως ἐπ᾽ αὐτῶν ΟὮτγε. λον. 8.2.2 τη 70ο.(8.4848); 3. (Αἵ. ῥέγαε- 
4μα 10) ἀδοεσοηιθηΐ ἴον ἴαχεβ, Ἐπ5.ν.(,4.3 {{|{ρ.114.4; Μ.20.11528); 
ΒαΞ.εῤ.36(3.1140; Μ.32.324Ὰ}; 1δ.281(423Ε., Μ.1ο178). 

ἐξισωτής, ὁ, 1. οη6 τῦλο ἡπαΐες ἐφμαὶ, ἐφιιαϊ δεν τὰ ἔθνη..«μέλλοντα 
ἐξισοῦσθαι τῷ ᾿Ισραὴλ διὰ τὸν πάντων ἐ., Χριστόν Ῥτος..} ἐν.10:32 
(Μ.8᾽).7648); 2. ([,Αϊ. ῥεγασφεαίον) αϑεόσθοῦ οὗ ἴαχεβ, Επ5.0.(.4.3 
(ρ.1τ9.3; Μ.20.11520}; Βα5..}.τοδί3.280ς ; Μ.32.7138); ν.}, ἀρ. τ, 
ΝαζΖ.εαγμ}.2.2(ροσδιη.}1 Ε1.,2 {.{Μ.,37.1451..,14774)};}; οἱ οβη. ΜΕεὶ. 
ϑδεῤοί αα Ἰος.(Μ.48.460,4173). 

ἐξιτηλία, ἡ, 1. υαητίν, ξοἰΐν ; οἵ 'τοῦα]ν ρτϊάς δηᾶ Ὀ]δαϑουγα, ΟΥ̓, 
Ῥε.36:35(Μ.60.9408); 14,.115.τ.2(2.684}; ΟἸνηηρ. οὐ 38 ῥχοοτη.(Μ.93. 
2038); οὗ :Δο]αίτν, Οντ...5.4.3(2.6400) ; Ἰα αίΡτοςηλ.(3.817Ὲ}; οἱ 
ἈΟΥαΒν, 14, οὶ. 5.1(0.93.25; 63.122Ὲ}}; 2. (. εἰς, τυαοι την ομε᾽ 5 ἐμογρίος 
οἱ, αϑαπάσηνιθηί ἴο Μψου 1685 δον 165, ΙΔ αὐδον.14{1.4065}.. 

ἐξίτηλος, 1. συαπεδεεηὶ, γοαάν ἰο υαηϊδί, ταν τοῦτο τὸ σαρκίον 
[Ξο. σῶμα] νεκροῦντας ἤδη καὶ ἐ. ἀποφαίνοντας ἀποχῇ τῆς πονηρίας 
ὉΪετα, εχ, ΤΠ άοὶ. -2(ρ.124.12; Μ.0.6840); Ογτιαἄον.12(1.4344); [615- 
Ῥογαγγ, ΜοΙΝ.“γηΏΡ.9.τ(ρ.1χ4.3; Μ.18.17}4}; ΟΠ σμς “δαὶ γαάος, ΒΑ5. 
Ἐπη.2.28(1.264Ε; Μ.29.6166); οὗ ΡεΙβοη5, γεν ἰο ἀϊΐς, ἸΔ.ἐρ.τ62(3. 
2538; Μ.32.6320); 2. ἰαείη οὐ πμαυϊηρ ἰοσὶ βοιθῶν ΟΥ ναῖμε, ἐεεδῖξ, 
Αϑβί. ἀπ ομιτ( Μ.40.2818) ; βαλανεῖα.. «καὶ δεῖπνα... συνεχῶς γιγνό- 
μενα τὸ σῶμα ἐ, ἐργάζεται ζὮγγπι ποι. 18.4 ΤῊ 70.(8.100Ὰ}; 14, ἤσρι. 
29.3 τη. Ηεὐ.(12.216Ὰ}; οὗ ΟΥΟΡ5, ῥόον, τεέαργε, ΤΆΤ. 4.22 τη δ..{. 
216); οὗ ἃ αἰςίδῃπί νἱον, δαϊηὶ ἐνδαπανηθεῖσα τῷ ἀέρε ἡ ὄψις, καὶ 

ἐς. γενομένη ΤΕυΒι.μοχ.(Μ.18,724Α}; ἐδρ. ναῖη, τυογίμθ5ς, Γοοϊἐ5 ἢ} 
οἔ μεχεῖ. ορ᾽πίοῃβ, [5] 4, 6]. ἐρῥ.τ σοί Μ.78,2038}); ὑντιαἄον.2(1.540); 
ἰδ. 7(2πτΑῚ; 14. ἀροἱιογίσπ, (ρ.6ο.4; 6᾽.103Ὲ}; οὗ ῬΠατβαὶς ττδαϊτίοη, 
τεῖ. Μι.15:3 εἰς ἐ. τινα καὶ οὐχὶ τῷ νόμῳ διεγνωσμένον μεθορμισάμενοι 
βίον Ἰᾶ αὐογ.το(ς12Ὲ); οἱ 1Δο]δίτν, Ἰᾶ..15.4.3(2.6518) ; 1Ὁ. 5. 6(βοκο) ; οὗ 
ΜΘ αν Ρ]εαθυτοβ τὴν θεομισῆ καὶ ἐ. βδελυρίαν, κώμους δὴ λέγω 
14 πονηιβαξο,ττ(ς, 1508) ; 14..45η,.34(3.2870); 14..15.3.2(428.}); οἴ, τὸ 
ἐ, εἰς τρυφάς ναΐν; Ῥεῖ οἵ, αὐ ἀΟΉΉΙΦΗΣ ἴο Ῥ]δΆβασς, 1δ.1.3(870) ; 
3. υναΐη, ῥργομά, δοαείξμ! ὃ θρασὺς καὶ ὑπέροπτος καὶ τὸ μέγα καὶ ἐ, 
ἐκεῖνο βοῶν 1δ.2.τ(2.188.); ἐ. ὀφρύν 1δ.3.3(479.Α}; ἐ. ... καὶ ὑβριστής 

Ι4.Ος.τ3ρ(4.τ72}}. 
Ἐξξιτήλως, 1. ἐρ εἶν, ειιγεογιϊν ἐπιπόνως ἀλλὰ μὴ ἐ. ταῖς θείαις 

ἐντετυχηκὼς γραφαῖς 1᾿5.6.1}..3.3(0.148,20; Μ.24.0888); 2. 70Υ ναΐῃ 
τὐον άϊν ἐπάς, τεῖ. 15.3:1τ8 ἐν ἐνδείᾳ καὶ ἀποβολῇ πάντων ἔσονται τῶν 
ἐ, ἐξηυρημένων ὕντ.1ς.τ.32(2.600); 1ἃ..4.|.50(3.3168) ; ΙΔ.Ος,.2τ(3.440); 
3. )οοϊ͵δἐἶν ἀποσκιρτήσαντα ἐ. τὸν ἄνθρωπον δουλείας τῆς ὑπὸ θεοῦ ΟΥ, 
«4'.τῷ Β:.2:8(Μ.12.1το088}.Ψ 

ἐξιτήριος, ασἱ ῥαγίϊηρ ἐ. δῶρον Βκ5.4}.203.1(3.200Ὲ ; Μ.32.7378); ἐ. 



᾽ [ή 

ἐξιχνευτέον 

λόγος Οτ.Ν42.0γ.43.24(Μ.26.5204); ἐ. εὐλογίαις ᾿ΤΒαΙ.Ὺ.6.1.τ8.ο(3. 
796); 70.1).1ογ.9.0(}}1.06.7308) ; ἃ5 5:0 5:., ῥαγέηρ ετβ, ας σοι. 
αροεν.4.τ4(0.182.7); Β65..5}1γ.73(0.145.1, ν.1, ἀλεξητήριον 3.626; Μ. 
32.205 4}; ραν ΠῊΡ πιόδδασέ, Απιαβῦ, πὶ γδάτὲ. (0.251). 

ἐξιχνευτέον, 0η6 τμ:ἐ5ὲ ἔγαξε, σεαγε, Ομ, ΟἸδτη ῥγοὶ δ(Ρ.51.28; Μ.8. 
1720); τηδῖ., ΟἼ6 ἩπΗ5ὶ ὀχανηΐριε, ἀΐδοουον ἐδ ἸΠΡΩΉΤΗΡ οὗ ἐ. τοῦ 
ἀποστόλου τὴν φωνήν ΜΟΙ. 5 γη:Ρ.3.12(ρ.40.21; Μ,18,80Ὰ). 

ἐξιχνεύω, 1γαζε; τηρῖ., γάζα μὲ ἐππ τηδαπζηρ οἱ, σχωπῖμο, ΘΙ, 
φρο τ(ρ.115.2; Μ.18,180Ὰ). 

ἐξιχνιάζω, Ξεαγεΐ οἰ, Ἐλι5. Ὀς.χαδ τί Ν,24.40 0); ἀδύνατα γὰρ αὐτῷ 
[Ξ6. τῷ υἱῷ] τὸν πατέρα τε ἐξιχνιάσαι, ὅς ἐστιν ἐφ' ἑαυτοῦ Ατ΄ Τ αὶ, ΚΚ.2 
(0.257; Μ.26.7088); Βαϑ.ἡδα.6. 11,568; Μ,29.120Ὰ}; τοῦ. ἘΟΠ].11:.323, 
ατΝ 85. τον. 3(2 Ρ.36.18; Μ.45.6048). 

ἑξκαιδέκατος, εἰκίσεμίς, Ἐπιΐγοι, ραφε Δ .86.23068). 
Ἐἐξκουσεύω, ν. Ἐέἐκκουσσεύω. 
ἐξογκόω, εατι56 ἰο κεϑεἰΐ εῤ, Οτγβιἤομι.7.4 τῷ Οὐἱ,(1τ.3768}); τηρῖ,, 

φχαρβρεραϊε συμφορὰν....ἐ, 1Ἰὰ.πονι.28.4 τη. ΤΟ ογ.(το.2858); Ια ποη!. 7 Ο.Σ 
τη Μ1{|.{1.]32Ὲ}; Ρ685., 1[514.}ὈῈ]1.6}}.5.717(}}.γ8.13720). 

ἐξοδεύω, 1. ἀεραγὲ ἐ. τοῦ βίου το Ν γ85.6ρ.ἐαΉ.5(Μ.45.2320) ; 408.» 
ἄοραγὶ ἐπὶς 1139, ΟΝῚς, (225)εαη.13; Βα5. 6.248. 4(3.2315}; Μ,32. 9008); ; 
ἘΡΙΡΒ ἠαόν.76.τ(Ρ.341:.17; Μ.42.5174}; ἴῃ ἴογτῃ ἐξωδηκυῖαν τὴν ᾿Ελ- 
λήνων θρησκείαν 1 0.Ὁ,.Δγἱρ.48(Μ.96.1296}) ; 2. ἴταιι5., ἰσαᾷ ομὲ; 
τηεῖ,, ἱεα αυαν, φεάμοες, Οἰεηπ.εῤ. Ῥεὶν. τί .2.258); τὴν ἰδίαν ἐ, ζωήν 
ἰεαᾷ ομοβ 11, ΟΥ ΝΥ 95. σηἼρ,.εἰ γ65.(}}.46.024}; 3. τΞ ἐξηγέομαι, 
ἐχῥομηᾷ, ἐπίογῥγεὶ, Ῥτος. ΓΟ. ιενιρτοειη.(Μ.87.6024). 

ἐξοδιάζ-ω, 1. ἐχρέμα λόγον..«τῶν “-ομένων Γγγ5. οι. 1 4.4 τΉ 
τΤῆρ(ττ.630Ὲ); αὐτο αρ. ἀταὶ ((τ. ΖΔ01..)4.22(Μ..}1..}].3546); 2. κανὲν 
ομὲ ἴοτ Ὀυχίαὶ ; ρᾳ85., 10, τη καὶ, 5(Μ,88,7720).. 

Ἐξξοδιακός, 441]., ἐμηεγαΐ ἐ, κραββάτῳ ΟὈΠΡ(ὀδι)αοὶ.14(Π.3.1376}), 
Ἐξξοδίασις, ἡ, ὀχ εάτος; στρατιωτῶν ἐ, Τμάϊξ.ἦ,6.2.16.28(3.860). 
Ἐξξοδιαστικός, ἐμέηόγαΐ; πραῖ, 85. βιιῦβι,, 10.),ἀγηιηισχοά, Εἴ. 

(Μ.96.132688); Εμελοί,(ρ.423). 
Ἐξξοδίζω, 5.ν.1., τε ἐξοδιάζξω 2, Ῥᾶ55., [ΟΜ ΟΒΟΒ. γαΐ,77(Μ.87. 

20328)}. 
ἐξοδικός, ἐχργεςϑίυθ τὸν ἐγκείμενον τῇ φύσει τῆς κτίσεως λόγον διὰ 

τῆς ἐ. ταύτης ἐνδείκνυται βήσεως ΟΥΟΝ γ85.ἢεχ.26(ΝΠ.44.8880), Μαχ. 
“εἰοΐ,ε.}.1.3(}1.4.364). 

ἐξόδιος, 1. δεϊοη στρ ἰθ ΔῊ ἐχτξ Οὐ ἀθρανίηγε; ἃ. αν ΠΡ ἐ. ῥήματα 
ατ.Ν2.0γ.8.22(Μ.2:.816Ὰ}); ἐ᾽.40.1τ(Μ.326.2734}); ΝΙΘΘΡΗ. γον δν,. 
45(Μ.86.30288); Ἀ. ξμπεγαὶ δὴν ἐ. σευ ΟΡ ογ.2(}.08.2844}; 10,8), 
οαγηλἄογηι. ΒΜ Ι“ 8,Ἰϑ6(ῃΡ.220,232 ; Μιοδιτβδφλ,13684); τεῖ. Ηοὶν 
ϑαΐατααν κυρίῳ.. "ἑορτὴν ἐ, 710. 1). 1οῃ. 4. 40(}}.ο6,6444}); οὗ με οῦ- 
χη Οὴ ἑορτὴν ἐ, τῇ μητρὶ τοῦ θεοῦ ἑορτάσωμεν 1Ὁ. οἱ 5(7410); ;2. θαξ. 
45 508. ; ἃ. ϑοίηβ θμΐ τὴν ἑορτὴν τῆς σκηνοπηγίας... «ἐ, ὀνομάζει, ὡς 

ἤδη τῶν ἔργων τῶν ἐν ἀγροῖς ἐκκεχωρηκότων εἰς πέρας Ογτ. Ζαοῆ. 
τΙ1(3.Β108}); τῆς ὀγδόης" ἣν ἐπίσχεσιν ὀνομάζει, μὴ ἔχουσαν ἐ. ἀλλὰ 
ἀνάπαυσιν παντελῆ Ῥτοσ ΟΝ μη1.28: τ8(}.87.8770); Ἀ. ἀεαϊῇ παρ- 
εστῶτος τοῦ ἐ. τ. Νά Ζ,ογ.40.12(Ν.26.3738}); Ο. βεπεγαὶ τὴν ἐκκομιδὴν 
ἥτοι τὸ ἐ. δεβοί. 1ὰ Οὔλγτῃ. ἐαη 4τ(λ10᾽:.2 Ῥ.ὄξο) ; πάντες οἱ ἀδελφοὶ 
τῆς μονῆς ψάλλοντες ἐν τῷ ἐ, Υ΄.Ὀαε. Γ(Ρ.437)}; [0.οϑοῃ. ῥγαΐ. 
“7(Μ.87.20328); [0,(] τὰ. «αἱ. 26(Μ.88.1τοῦπ Ὁ); ἃ. οὗ τῆς ἔξαξί οἵ 
Ταθοτῆβοὶοβ, Φ0ΊΜ,ΦΊΙΟΥΙΟΉ οἔῇ ἔχοάης, τεῦ, Ῥς, 28, Οσ. Νγβ5. ̓ς: ἢ, 
Β 1(}1.44.4888}); τὸ ἐ. τὸ τέλος σημαίνει τῶν ἑορτῶν...τοῦτο γὰρ ὁ 
νομοθετῶν ἔφη ὅτι ἐν σκηναῖς κατῴκισα τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ 
ἐξαγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ΓΠαϊ, φιι.32 1ῃ Ποῦ. (1.210); αΐζ 
οὐνγτιΖαοιτττ βαρτα. 

ἔξοδος, ἡ, 1. ροΐηρ ομἱ τὴν τῶν κατηχουμένων καὶ τὴν τῶν μετα- 
νοούντων ἔ, (οης!..4.}}.3.57.τ4; οχίϊε, ΤΠάϊ.᾿.6.1.22.2(3.803)}; ροΐησ 
ἦν, οὗ ϑοὴ αὐτοῦ ἡ “Χριστοῦ δύο ἔ,, ἤγουν πρόοδοι- ἡ μὲν πρωΐας, 
πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ πατρὸς γενομένη ..- ἡ δὲ ἑσπέρας, ἡ ἐκ 

παρθένου Ατἴῇ .Ῥ. ἢ. εοηηδ4:το(Μ,27. 5804); ὁ. Χριστὸς ἔ, 
ἑαυτοῦ παρουσίαν εἰκότως καλεῖ, ἔξω γὰρ ἦμεν τοῦ θεοῦ εαἱἰ. ΗΠ εὗ.τ:4 
ΒΌΡΡΙ.(ρ.319,32); τὸν τῆς οἰκονομίας λόγον... 
τὴν τοῦ πατρός... ἰδιαίτερον τῆς ἑαυτοῦ μόνης ὑποστάσεως ἐποιήσατο 

ἔ. ἀπιαβι,βιλοά. 2 4(Μ.80.3088); τεῦ, Μ|.26:12 τὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐ, (Ὦτνϑ, 
βον.80.1 ἡ Μ|.(7.7674}); 2. Εχοάμς τῷ κακῷ θεῷ ἀνατιθέασιν [56. 
Μδηϊοῃδ8}5]}-. τὴν ἀπὸ Αἰγύπτον ἔ, τῶν ᾿Ισραηλιτῶν. οὐκ ἔστι γάρ, 
φασί, τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ τὸ ἐκβαλεῖν αὐτοὺς ἀπὸ Αἰγύπτου ΤΠ, εοπί.Β, 
σεεί.3,2(Μ.86.12138); ἤδῆοα Βοοῖκ οὐ Ἐχοάις, ἴτεα.; 3. ἀεῤαγίαγε; 
οὗ ἀδαίῃ, {]εκη. 5 γ.3.0(ρ.226.0; Μ.8, ττ688) ; τὴν τῆς σαρκὸς ἔ. 1Δ.χε. 
Τλάοὶ, 4(Ρ.τοῦ.17; Μ.0.656Α); ἔ. ἀπὸ τοῦ βίου Μεῖῃςγηρ.6.4{Ρ.68. 
22; Μ.τ8.120Ὰ}); 14.γ65.2.8(0.243.τ6:; Μ.41τ.1176Ὰ}); Οσποὶ..4.9}.2.13.2; 
ἐ. ψυχῆς Ῥροη. Α͂Ρ}.2.τπ4{0Ρ.156}; Ἀ05., ἀδερασε, ΕΡ.Γρά.ἈΡ. Ἐλιβ.ἦ,.6. 
5.1.36(Μ4,20.4218)}; ΟΥἝ[ον».2.3 1Ὲ 7Φ. (ρ.2ο.6; Μ.13.281Ὰ}); 4. ἐμά, 
οἸ ΦΟΊΠ6, Ἡριτηυἱς.2,4.3; 5. Ἴδε, ἡ τε εένὴς καταγραφὴ τῆς ἐ. τοῦ 
σίτου Ἐπιβίγαϊ.υ. πίνε. τὴ (Μ.86.22930). 

τὴν 

«καὶ τὴν ἔ. τοῦ θεοῦ λόγου 

498 ἐξόλισθος 

ἐξόζ-ω, φ»πεἰΐ οἵ; τηδὶ., α. ρεῃι, ἀβελτερίας τῆς...ἐσχάτης “ὐοντας 
«ὐλόγους γερο ποίρ.97.31; 53,167}; ο. ἃος, ἐ, μοιχείαν Μ6Ίἢ., ἐγ. 
ττ(ρ.9.1; Μ.18.370). 

ἐξοιδαίνω, 5τοοἰϊ ει ; ταεῖ., ἘΒ85,15.ττϑίτ 4610 ; Ν.30.3008). 
ἐξοιδέω --- ἰοτερ., τηεῖ. τὸ φλεγμαῖνον τῶν παθῶν καὶ ἐξῳδηκός 

ἘΝΠρογοὶ.2.5(Μ.79.8218). 
ἐξοικει-όω, 1. »ιακε {8ε, αεειρεαία ἴο; Ρ855., ΟἸοτη δῖ, βοίρ. τι. 

4; Μ.0.Ἴ21Α}; χρὴ ““οὔσθαι ἡμᾶς αὐτῷ 530. τῷ θεῷ] δι᾽ ἀγάπης τῆς 
θείας Ἰᾶ.Ξἰγ. 5 τ(Ρ.334.τὸ; Μ.0.288); Ἐλι5.15.121ττ6(Μ.54.188}0}}; σααρὶ, 
Τρ. 1.40. Ἐι5.}.6.7.1το(5348; Μ.21.5648); 2. τηρᾷ. ; 8. σρῥγοῤνγίαϊθ 
τῆς ᾿Εβραίων γραφῆς...ὅ Πλάτων “-οῦται τὸ δόγμα ἔππ5,.6.1τ.ο(5248 ; 
Μ.Β869Α); τὰς ἡμετέρας ἁμαρτίας “-οὐμενος [30. Χριστός] διὰ τὴν 
πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην 1α.4.6.το.τ(ρ.450.3; Ν,22.7240); 18.το,8(ρ.478.0; 
Μ.7604}; Ὁ. τοΐῃ ας α β»Ἰοηά,νπαβο α ἡγτοη οἔ, ΟἸθυη. 95 γ7.2.το(ρ.τόδ.16 ; 
Μ.8.το414}; οὐ μόνον τοὺς δώδεκα ἀποστόλους οὐδὲ τοὺς ἑβδομήκοντα 
μαθητὰς ἐξωκειωμένος ἴδι15.{..6.3.5{0.131.4; Μ.22.721}8}; τίνος δ᾽ ἂν 

ὑστεροῖτο ζὁ τὸν τῶν ὄντως ἀγαθῶν» δημιουργὸν ἐξῳκειωμένος ; 14. 
».6.πιτπ(20 ὁ τῶν ἀγαθῶν τὸν δημιουργὸν ἐξοικειούμενος Νῇ.21.240); 
ΝΙ]..}}.4.22(Μ.79. 5600); 3. τηεά., αἰξεηαίε ἔτοτη τὸ κεφάλαιον τῆς 
συμφορᾶς ἡμῶν...τὸ ἐξῳκειωθῆναι τοῦ ἀγαθοῦ πατρὸς τὸ ἀνθρώπινον 
ΟτιΝνββ. μη. τ2(2 Ρ.278.1ττ; Μ.45.8804). 

ἐξοικίζ-ω, γέγονε ἔγογα ἤοτῖε, δαηῖςἶ;, ταθῖ, θρόμβοι ἱδρῶτος αὐτοῦ 
παραδόξως οἷα σταγόνες αἵματος ἀπέρρεον, ἕνα τῆς ἡμέτερας φύσεως... 
ἐξοικίσῃ τὴν τῆς δειλίας πηγήν Τοῦ, ΑἸ. ἤν τ 1,ω.22:44(0.243.1; Μ. 
10.1502Ὰ)}; τ Ν υββ. σον τη οὶ, (Μ.44.6160); φιλοσοφέας ἐξῳκι- 
σμένης ὅγπο5.6}.τ36(Ν.66.15240) ; ἢεησε χεπουε, δεραγαΐε, Ογτιαάον. 
τοί(τ.260Ὲ); ἐν ἠθῶν καταστάσει, τῆς τοῦ διαβόλου τυραννίδος ἐξῳκι- 
σμένῃ τὸ. χ(46Ε); 14..0.2.5(4.τ024}; ταθά., φρο ἤγονι πον, ἀέραγὶ; οἵ 
τηϊρυαίιπρ Ὀἰγά5, ϑψ 85... τ38(1 5280); ὅπου δὲ ὀργὴ καὶ θυμὸς...τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον... ἐνεται 1Ὁ}.67(14218). 

ἐξοικισμός, ὁ, ἐχῤεἰξίογι, ϑαπίεληεηὶ, Οντ. Ζαεῖ!.8(3,76οΑ). 
Ἐξξοικιστέον, 9724 γη:5ὶ δαηπῖςἦ, ΟἸοτη ῥαεά,2.5(ρ.χ85.5; Μ.8,4450). 
ἔξοικος, ἠονγηεῖσες, ἱμγη σά οὲ οὗ ἄοογς, ντ. 5.5.2(2.761Ὲ); ἰά Ναἢ,. 

12 (ἔ. ὃ 3.4018, ν.]. ἐξ οἴκου Δα Θτ); πιεῖ. τὴν ἀδελφοκτόνον ὀργὴν 
ἔ, τῆς ἑαυτῶν διανοίας ποιησώμεθα 1΄Δποριυβαδο,.7(53.86Ὲ); 1Ὁ.6(728). 

ἐξοιστρέω (-ἀω), 1. φοαά ὁ; ἢρ..; 8. ἐηξιγίαϊε, τπαάάεη, ὰι5,4,6.6. 
τοίρ.τός.20; Μ.22.270Ὰ)}; Βαβ.οη.τ4.4(2.τῶσο; Μ,31.4524); Ναπιβ. 
παϊιΠποηι.ο(Μ.40.724Δ}) ῬΔ]]ν Οδνγς.2ο(ρ.145.1ο0; Μ,47.81); Ὀ. Ῥαξε 
γηαᾷ, σἱϊν, ἔτι ἤμαογ.τ.13.2(Μ.7. 5814); 2. ἱπέγϑβ., γεδὰ τπσάϊν γογίἤ 
οὐχ..««οἷός τε ὑπάρχει εἰς οὐρανοὺς ἀναβαίνειν ὁ ἐκεῖθεν ἐξοιστρήσας 
διάβολος 1 465.Ν42.ἀταἰ.40(Μ.38.020); ἴῃ ἴοτηι ἐξοιστράω, ϑγηεβ, 
9 γουϊά.τοί(ρ.97.9; Μ.66.12450). 

Ἐξξοιστριάζω, ῥέ πιαά ἐξοιστριάσας ἐν ἐπιθυμίᾳ τῆς ᾿Ηρωδίαδος 
“41.70. Βαρι.8(Ρ.526.2, ν.], ἐξοιστρήσας). 

ἐξοίχομαι, δέ ρ0Ή6 οτἐξ, ταθϑῖ. εἰς πλατὺ ζητημάτων ἐ,. πέλαγος ΟΥ̓. 
αἄογ,τίτ.3})}. 

ἐξοκέλλω, 1. γ αργομηά; τηεῖ,; 8. ὦν  ἰηῖο ; ς, εἰς, 1.5; ἐ. πρὸς 
κακίαν ΓἸΙφῃη.4.4.5.4ο(ρ.186.1τ4; Μ.9.6458); ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐ. ἘΠοδ.ΔΡ. 
Ἐπ5.ἢ..6.5.13.4(Μ.20.4600}; ποῦ οὐκ ἂν ἐξώκειλαν ἀσεβείας; (Ὠγν5,ἤοηι. 
5.41. ΜΠ. (7. 8οΑ); Ὁ. 6. σδη,, ἐγ αἰυαν, εἰγαν ἴτοτη, μηἴ85 οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων ἐξώκειλαν ἀγαθῶν Μετη, Ἔγ.0.2(0.115. 
24; Μ.τϑ,τβοο); ἐ. τῇ ἀληθείᾳ [ςοπ). τῆς ἀληθείας] ἘρΙΡρῃ. ἠαεγ.8ο. 
(Ρ. 403.3: Μ.42.7680); ΒΌΡΗΤ. Ἡ.ἐρ.5γη. (Μ, 87.21530}; ἐ, τοῦ φρονεῖν 
καὶ κηρύττειν ὀρθῶς τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον ἀπαβῖ,. 5, αεν.(Ρ.266) ; 
ς. 805., σΉ οἰϊῥτυγοεῖξ, ἐορῖθ ἰο ργίφί, Μείῃ, γ.7.π(ρ.γ76,14; 
Μ.18,1228}; Αὐστηρη. ΣΡ είγ.3:10--20(Μ.8ς. χδοβη); ἘρΙρΠ σητὸς 
(ρ.127.2; Μ.43.20988) ; (Ὠγγϑ. ο7,,.0.1 ἴῃ Μ|.(1.28); 2. ΤΆ 18.» ἄγίυε 
ΟἹ ἔδιε γοοκς; ταεῖ,, ἀγῆυε ᾿σαάίοηρ δεινὴ γὰρ ἡ τρυφὴ εἰς κόρον 

ἐξοκείλασα Οἴδηι “ῥαρά, .3: ττ(ρ.266.29; Μ.8, 62:0); τοῆρχ,, σεὶ οἱἤ οπεὶς 
σΟγ 56 παρ᾽ ὀλίγου αὑτὸν ἐξώκειλε τῆς προθέσεως ῬᾺ]]. ἢ. 1 ατιςιτδίρ.41. 
13; Μ.34.1το42Ὰ}. 

ἐξολεθρεύω, -- ἐξολοθρεύω, Εαρ.Οἦγ.(ρ.440); (-ΟΙ] τοῖς. 
ἐξολιγωρέω, αἶμα πρλϊΐν, ΜοῖΠ..γ65,2.24{Ρ.370.12; Μ.τ8,2804). 
ἐξολισϑαίνω, 1. «ἰἱρ αἴοαν, ταδί, ἐ. τῆς ἀληθείας ειῃ Ἔνρηρ.τ.2 

(ρισ4.ττ; Μ,1β8.τοοα); 16.8,3(ρ.84.17; 1444}; εἰ ἐν ψιλῷ καὶ μόνῳ 
τῷ ὀνόματι διακέκριται θεὸς ὁ υἷος...ἐξολισθήσειεν αὐτοῦ...τὸ χάρισμα 
Τηάντη. Τγῖη.3.1ο(Μ.30.8ς60) ; εἰς πονηρίαν ἐ. (γγϑ5. κον,63.4 τὰ 0. 
(8.3804Ὰ); [1ἃ.λο»»".7.5 10. Μ|.(7.το70); ὄντ». 246:πο(Μ.60.9268) ; 
2. οεἰἦῤ, εμδίσ, ἔρ. ὃ...ἐχθρὸς ἀεὶ..-προσεδρεύει, καταπιεῖν ἔτοιμος εἴ 
πού τις ἐξολισθήσειε (Ὦτγϑ.Ξαε.3.τη(ρ.80.1ο; 1.3080}; 3. «ἰὴ ἄριση, 
ΘΗΝ ἀοιυη τῷ βόθρῳ ὑπεκλίθη τοῦ ἄδου ὁ ποιμὴν ὁ καλός, διὰ τὸ 
ἐξωλισθηκὸς ἐκεῖ πρόβατον (σεττη.ΟΡ ὁογ.2(Μ.08.285Α); Μίδη, εχ όπι. 
2οίρ.220.10; Μ.113.0250). 

Ἐἐξολίσθησις, ἡ, ψαἰϊΐη αἰὐσαγ, (οπδῖ.δρ. Επ5.ἢ.6.1ο.7.2(Μ.20. 
8038). 

Ἐἐξόλισθος, ΣΠΡΕΥΥ ἐ. ἡ κατάβασις ΤΑπαρῖ. 5, γοία! δ(ρ.65.12). 



ἐξολοθρεύσιον 

Ἀἐξολοθρεύσιον, τό, ἐξ» ἀσοϊγιρείίοη, ἄς Χαμίμίρ}ιο(ρ.64.18). 
Ἐξξολοθρευτής, ὁ, ἀφείγονεν, ΑἸΏ ἐα.. 5.78: κο( 1.27.256.Ὰ}; ΤΌγτ. 

ῥον.ἀΐυ,ττί 3, 2808). 
ἐξολοθρεύτω, ἀέείγον πἰονγῖν, ἐχίορηητηαίε, Ταβί, ἀταΐ, τατι (ΜΝ .6. 

7818); Ἐδπι5,ἢ..6.τ.6,1τ(}}7.20,804}; ἐλέει θεοῦ «θήσονται οἱ ἐχθροί, οὐ 
κατ᾽ οὐσίαν φθειρόμενοι.. «ἀλλὰ τὴν ἕξιν ἀποβαλόντες δι᾽ ἣν ἐχθροὶ 
τοῦ δικαίου... «τυγχάνουσιν 1ὰ, ̓ ς.τ42::1ττ(Ν}.24.528); ΟΥΝ ν55. νην ταα 
Ρ.48.22; ΜΝ. 45. 2774}; τεῦ. ὅδη. 17:14 περιτεμνώμεθα πᾶν σαρκικὸν 
φρόνημα καὶ λόγον καὶ ἔργον παράνομον, ἕνα μὴ -«᾿οθῶμεν ΝῚ) Φρ,.τ.18 

(}1.70.888). 
Ἐξξολοκλήρου, μεἰΐν, οογερῤίείεἶν, (οἷ. ἀν. (ΤΑ, δὰ Τηϊεργο). 
Ἐξξόλου, αἱ αἰἱΐ τὸ ἐ. μὴ εἶναι θεούς “ΓΏΡΗ]. Απι. “μἰοί,.7(Μ.6, 

11200), 
Ἐξξομαλέω, -Ξ ἐξομαλίζω τ, ΝΠ, ΔΡ.Ῥτος, α,(σηΐϊ.1τ(Μ.87.15714). 
ἐξομαλίζ-ω, 1. γπαΐ φιῖὶο φγμοοίξ, δσηιοοῖ ομὲ, τσὶ πα ταδί, ἐ. [τῷ 

λαῷ θεοῦ] τὴν ὁδὸν τῆς θεοσεβείας Ἐλπι5,1ς.571:τ4(}.24.4760}; ἐ. τὴν 
ἐπιδημίαν τῷ κυρίῳ 885. πονεῖν ᾿ς. 28(1.2608 ; Μ.20.770); ἀρετῆς... 
γχὰς ἀνωμαλίας τῶν πραγμάτων διὰ τῆς ἑαυτῆς φιλοσοφίας “-οὐσης 
1514.Ὁ}Ῥ6].6}}Ὀ.2.80(}1.78.5.3328); δ Οἰγγς.(0.340.25); 650. “»ποοὶβ οί 
αἰ βου 65 οὗ ἰπτεγρτείαείοι, ἐχρίαΐη, Οτ. εἰ ἴῃ Ῥ 5. Ῥχοδη ρ. 
ῥαίσε,τ.)ο(Ρ.34.22; Μ.17.4538)}; 14. .70.20.12(Ρ.342.28; Μ.14.3280); 
Ἐπ5..5.το.2(ρ.456. 22; Μ.22.7330)}; ΑἸ. ἀταϊ. Τνῖη.3.26(Μ.28.12440); ; 
Μαχ.ϑολοῖ, 4,.η.7.τ(Μ.4.3410}} ταραϊς,, φῃηποοιῇ αῦᾶγ, γεάμεθ, ῃρ. ὁ 
ὀνειδιομὸς..-τὰς ὑπερσαρκώσεις τοῦ τύφου ἐ. ΟἸδτη. ῥαρά.τ.8(ρ.τ28.1τ; 
Μ.8.3280); Ορηδὶ, 4 }}.2.4τ.6; 2. τῆαῖθ φυθη, τι Ἰ]αἿ} σον ΕΘ ΗΠ, 
Βαβιγοριῦν. τ6(2.4208 ; Μ.31.1Τ0020)}; τοὺς προκόπτοντας μὴ π-εἰν τὰς 
πράξεις Τ865. Ἰφιβδ(τιοδο; Μ. 39. 1894) : Ῥηρῆ. {αι.(Μ.1ο03.86 00); 
3. τιαΐε ἰ ἀρτέξ ταῖς θεωρίαις τὰς ἱστορίας ἐ. Θιάντη, 7οὗ ς: τϑ(}. 

39.11330). 
Ἐἐξομαλισμός, ὁ, σπιοοϊπίης οπὶ οὐ ἀππεμίέτες, ἐκρίαμαϊοη, [Β85. 

]ς.256(1.574Ὲ; Μ .30.5008) φο Ῥτου..1ς5.13:2(Μ.87.2060})}; ΠΩΥῬ0Ή1" 
ξαΐο; κινεῖν.. 

πρέποντα τῇ δικαιοσύνῃ θεοῦ ΝΗ μαγγ.2(Ν 1.70. 6000). 
ἐξομβρ-ἔω, ῥοην ομὲ {πὲ ναΐῃ, τεῖ. τύοτιτοι 4 τὸ ἀποστολικὸν 

πόμα...-- εἴ Ἐλι5..ς.48:20(31.54.4280}; (θη. Ππα.20}.12(Ν}1.88.456}). 
Ἐξξομβρίξζω, --- [οχεν. ὦ μετάνοια. ..σὺ..«τοῖς..«Νινευίταις πηγὰς 

ζωῆς..«ἐξώμβρισας ΓὨτν 5. ῥοοη1.4(0.8520). 
ἐξομιλέω, δὲ αν ἶἶ1αν τοῖν, 1 7ο.1), γίοηι. Ξλ(ρ.τό2.τ5; Μ.96,.1 2810). 
ἐξόμνυμι, 1. ἀδὴγν τπῤοη οὐ; ἢσ., ϑγῃθβιριιβα(Ν  66.1556.}; 

2. ἐργειυσαν, γοπομηοῦ, Οἴδτα, βαεά.2.τ(ρ.155.4; Μ.8.2808); ΑΒ πε, 
27.5(Ν}.25.τότΑᾺ}; 3, φτρθαν ἃ τοίη οαἰδ, Πογι ΒΙΜΤ τοίρ.98). 

ἐξομοι-όω, 1. τιακα φητίε [6 θεοσέβεια “-οὔσα τῷ θεῷ κατὰ τὸ 
δυνατὸν τὸν ἄνθρωπον ὈἸεῖη ῥγοὶ,ο(ρ.64.21; Μ.8,1070})}; 1ᾶἃ,Ραεφά.1.2 
(ρ.91.26; Μ.8.2520}); ὁ δὲ θεὸς ταύτην 55. τὴν ψυχήν] δι᾿ ὅλου περιλα- 
βὼν μετὰ τοῦ συμπεφυκότος αὐτῇ σώματος ἀναλόγως αὐτὰ “"οἵ 
ἑαντῷ Μαχ.ανδίρ. (Μ] .ΟἹ,.12400); Ρ855,», ὀσεοηησ οὐ δε κε; ο. φοταῖ,, 
ΟτΥνα. ἡ Ῥ..7:22(Μ.17.184Ὰ); 2.. ἠηήϊαϊε, Οὐ Τδαυμη. βαη Οντι 
(ρ,26.1τ; Ν.1ο.τοῦ44). 

ἐξομοίωσις, ἡ, 1. αδεηηίαΐίον, τεῖ, ῬὮ1].2:0 τὴν τοῦ ἀναληφθέντος 
ἀνθρώπου πρὸς τὸ ὕψος τῆς θείας φύσεως ἐ. τε καὶ ἕνωσιν τ Ν Υγ88. 
ἔπη. 6(2 Ρ.147.24; Μ.45.7338)2. δεζονίηρ {6 ἡ πρὸς τὸν ὀρθὸν λόγον 
«ἐς ΟἸεηλ. ἐγ.2.22(0ρ.187.8; Ν.8,1οδ44); ἐ, ... τῷ θεῷ δι (ρ.188.2ο; 
τοϑ5Ἐ); ὅτ. Νγβ5. δον. Υ ἦι απ (Μ. 44. 7168); : ΣΗΗΠ αΠἸΟΉ τὴν ἐν παισὶν 
ἁπλότητα εἰς ἐ, παρακατατιθέμενος ἡ ἡμῖν ΓἸεμ. αεά.1. 5(Ρ. οἡ.8; Μ. ὃ, 
264Ὰ); 3. {Π|λθηθες ἀνερμήνευτος οὐσία καὶ φύσις, οὐκ ἔχουσα παρὰ 

βροτοῖς ἐξομοίωσιν 77ο.1).“ἀγέφηι, ζδίρ.τόο.2ο; Μ.96.12778). 
ἐξομοιωτικός, αἷς ἴὸ ταῖκε {Πἢό, ΟἸοιη. οἦγ.Σ αα(Ρ.34.12; Μ.8, 

7490). 
ἐξομολογ-έομαι, 1. ἐση 55: ἃ. ἴῃ ρεπ. ὁ δεσπότης... οὐδὲν οὐδενὸς 

χρήξει εἶ μὴ τὸ -οεἴσθαι αὐτῷ τζ Ϊφη}.52.1; περὶ παραπτωμάτων ἐδ.51.3; 
ἐπὶ ἁμαρτίαις ΒΑΡΉ.10.12; τῶν ἐν μετανοίᾳ “υουμένων ΟἸΘΠλ, 51}.2.13 
φ. 144.27; Μ.8, 9974); Οτ δον. 1.4 ΤῊ ΤΠ, 12.3:} Μ. .13. 2724)» ἐνάτῃ 
ὥρᾳ... ““"ουμένη τὰ παραπτώματά σου. «ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ ὧρᾳ ὁ κύριος.. 

ἀπέδωκε τὸ πνεῦμα ΑΤΉ, σἱγρ.τ2(ρ.46. 13; Μ.28.2658) ; διὰ τέ...ὁ Κάν 
καὶ ὃ Λάμεχ φόνον δράσαντες οὐχ ὁμοίως ἐκολάσδησαν ὦ μὲν 
ἐλεγχόμενος ἠρνήσατο- ὃ δὲ μὴ ἐλεγχόμενος ἐξωμολογήσατο 1514. Ὀεὶ. 
ἐῤὈι4.8(Μ.γ)8.τοκόο); Τιδά. ρενζ τοοίρ.148,.21); ἔθη πολλάκις τοῖς 
δαίμοσιν..-«μὴ --εἴσθαι ἡμᾶς ὑποβάλλειν Τ0.ΓἸΊτη.5εαἰ.4(Μ.88,7ο0Ὶ}; 
᾿οὐδέποτέ τις εὑρίσκεται...“-οὔμενος, εἰ μὴ-..«σχῇ ἐλπίδα ὅτι ἐὰν 
““ἤσωμαι...γενήσεταί μοι ἄφεσις Τματι δία.» 65}.3(}1.00.17320}; Ὁ. 1 
ῬΌΡΙΠΟ Ρόπδησε, [14.4.14 εἰϊ. 5. παράπτωμα; αἷ μὲν καὶ εἰς φανερὸν 
“«“"οὔνται, αἱ δὲ...εἰς τὸ παντελὲς ἀπέστησαν ἴτετη.ἦαέγ.1.13.7(Μ.7. 
5024}; ἐπανῆλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀποδυρόμενος καὶ --ούμενος τὸ 
ἑαυτοῦ ἁμάρτημα, ᾧ καὶ ἐκοινωνήσαμεν λαϊκῷ (ὍτῊ Δ}. π|5.᾿..6.6.43.τὸ 
(Μ.20.6208Β); Ἠέποα ὅδ ὦ ῥεηϊίθηὶ τὸν ἅπαντα χρόνον «-ουμένη 
διετέλεσε, πενθοῦσα καὶ θρηνοῦσα ἴτογ ἤκον.τ,13. (5888) ; Κέρδων...εἰς 
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,τὰ δόγματα τοῦ χρόνου πολλοῦ..«χρήζοντα πρὸς ἐ, 

ἐξομολοόγησις 

τὴν ἐκκλησίαν ἐλθὼν καὶ “-οὐμενος οὕτως διετέλεσε, ποτὰ μὲν λαθρο- 
διδασκαλῶν, ποτὲ δὲ..«“νούμενος 18.3.4.3(8574); οὗ ΘΙΡΕΤΟΥ ῬΏΣΡ, 
Ἐπι5...6.6.324(Μ.20.5064}; ὁ γοητείαν καὶ φαρμακείαν ἐξαγορεύων τὸν 
τοῦ φονέως χρόνον -“ηθήσεται ΤΠ Ρ(2Βτ)εα το; ρα Ὀ]1ο σοηξδβϑβίοῃ τοὶ 
Θοϑαμία] το οδίϑίη (οα᾽β Γουρίνθηβϑθβ, (μτγϑβ.ηοοργεῆθης."5.7(1. 
4000) ; 14. αἱδεῇ.5.4(2.2408) ; ν. μετάνοια ; Ὁ. ΞΔΟΥΔΙΙΘΠΙΔΙΠΪν ἀναγκαῖον 
τοὺς πεπιστευμένους τὴν οἰκονομίαν τῶν μυστηρίων τοῦ θεοῦ --εἴσθαι 
τὰ ἁμαρτήματα Βα5.γερ ὧν. 288(2. 516; Μ.321.1285Α}; ϑοογ. ἦ.6.5.10.2(Μ, 
67.616.) εἷξ, 5. μετάνοια ; Τρ] [ΙΟΏ5, ]7ο. [6]. οεητι, (Μ.88, 380. 1); 
Απαϑί δι εγημαχ (Μ.80.83230); εἴ. ἐὰν οὖν εὕρῃς ἄνδρα πνευματικόν, 
ἔμπειρον, δυνάμενόν σε ἰατρεῦσαι...““σαι αὐτῷ Ἰᾶ φμ.εὶ γ6ηΡ.6(Μ.80. 
412Α}); οἵ, ἁμαρτία; ἅ. Ἰϊΐυγρ, «““οὐμεθά σοι, φιλάνθρωπε θεέ, καὶ 
προσπίπτομεν, ἑαυτῶν τὰς ἀσθενείας ϑεταρ.διοἶ!.5.1} ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει 
παρ᾽ ἡμῖν ὁ λαὸς ἐπὶ τὸν οἶκον τῆς προσευχῆς, καὶ ἐν..«συνοχῇ δακρύων 
πνούμενοι τῷ θεῷ, τελευταῖον ἐξαναστάντες τῶν προσευχῶν, εἰς τὴν 
ψαλμῳδίαν καθίστανται Β45.6}.207.3(3.3118; Μ.32.7644}); 8. οὗ σοῃ- 
ἔβϑϑιοπ οὗ [θα }5 ἢη το ρίοιβ σοτη Δ] 165 ἦλθεν “τούμενος ταῦτα 
πάντα τοῖς πατράσιν Ῥα]]. ἢ, Πιαμ5.:δ(ρ.82.16; Μ.34.109024}; ἐδ. 34(0.00. 
201 11078}; 2ὁ.7ο(Ρ.τ6δ.10; 12434}; [0.(] τη. εαὲ,4(Μ.88.6810}; 2. ἐοη- 
ες, αοἰκηποιοϊσάρε; ἃ. οὐδ᾿ 5 ἔδ115 ἴο οΟἴμοσ τθη, Οὐ. [ο.32.1ο(χ2; 
Ρ.458.20; Μ.14.7930)}; “"οὔμαι ὑμῖν, ἐγὼ μάγος, ἐγὼ πλάνος 0». 
ΟἸἰφη.2ο.το; Ὁ. 4 ἰαδοί, ΟἸδτλ. εἰν. 4.8(ρ.274.5; Μ.8,1210Ὰ}; 18.7.6(0.1. 
το; Μ.9.4128}); τεῖ. ῬΏ,2 ει πᾶσαν ..«τὴν κτέσιν..«-πουμένην, ὅτι καὶ 
τὸ γενέσθαι σάρκα τὸν λόγον, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι σαρκί ΑἸῊ. Αγ. 
1.42(Μ.26.1ο0}; Αγητηοπαβ σβτίδε.2.1τ8(0.470.0); 3. παῖε φγαϊοζμὶ 
αεἰμοιοίοσεηιομὶ, σίυε ἱμαμλς, τοϊοηεδι.3; Οτιλονι. 7.7 τῇ 767. 
{0ρ.140.4:; Μ.13.4494Ὰ}; ΔΙΆ ΧΡ». 5.30 :24(Μ.27.161Ὰ}; εὐχαριστοῦντες 
τῷ θεῷ καὶ «-ούμενοι ἐφ᾽ οἷς εὐηργέτησεν ἡμᾶς ὁ θεός (οηδὶ. ΑΡ.]. 
40.1; (γυβιεαρ.ΐη ᾿Σ.τ4τ(5.4468). 

ἐξομολόγησις, ἡ, εοη  όδϑήον, ἀεἴ, διπλοῦν τὸ τῆς ἐ, εἰδός ἐστιν. 
ἢ γὰρ τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων ἐστὶ κατάγνωσις, ἢ εὐχαριστία εἰς 
τὸν θεόν ΓὮγγ5,χρ.ἴη Ῥς.ο(ς.038); Τντ. οἱ, (63,758; Μ.71.1 2888); 
ἐχομιοϊορεδῖς. ... Γιαἰΐμα ἐρη ἀπ εῖο ἐμ ογρνοίαϊεν, ο7ς πονεῖηῖς ἀμρίθς 
οἰρηϊβοαῖο εοῖ, απὸ ομῖ ἦρι ἰαμάς ἐμ οἰ σεν σξοηεδοιο στο δοὶ 
[ὐ, Μοτττ25]; απ ἀπε φμΐεφμο οομ οί σα ῥδοεαία.. 75 
ἡπάδεβοίδνι5 ὁδὶ τη δεγιεογάϊα, [514.Ἡ,,εἰγηι,6.10.75; 1. σοΉ  δεδίου, οἱ 
βίῃ; 8. 10 Οοάἕ, οἱ. φχογμοίορεξσις δε φμα ἀεἰϊείενε ἀονεῖηο ποδίγο 
ΘΟΉΘΡΙΜΥ ; πος χτάφδηι μὲ Ἰρηαῦο, οο φηαίομις δα ςξαείο σΟΉ 65- 
50:6 αΔἸΣΡΟΉΤΙΜΥ, σΟΉ δδίοηδ ῥοσητομίϊα παδεῖίμν, ῥοσητίσηίτα ἀδηε5 
φϊίραϊεν, τίαγμ ἐχονποϊοροεῖς, μη βοαμάξ μομηίηῖς ἀϊεοιρίηα ἐεί, 
Τοχίἀσ ῥοοπῖίεμίτα ο(Μ. ΕΪ,.1.12438); τὰ μὲν τῶν ἀδελφῶν ἁμαρτήματα 
μερίσασθαι εὐχόμενος εἰς ἐ, καὶ ἐπιστροφὴν τῶν συγγενῶν [6Πὶ.5ὲν. 
.12(Ρ.57.8; Μορυ ποσοῦ); τεῖ, Ῥβιδοὸ τῷ ψαλμῷ τῆς ἐν Οτιλονι.δι1 ἐπ 
7εγ.(Ρ.56.3; Μ.13.3360}; τε. Νοναίαπιβί τβδομιηνρ ὁπ ἰαρββα μηκέτι 
οὔσης αὐτοῖς σωτηρίας ἐλπίδος μηδ᾽ εἰ πάντα τὰ εἰς ἐπιστροφὴν γνησίαν 
καὶ καθαρὰν ἐ. ἐπιτελοῖεν Ἐι5.}....6.43.1τ(}.20.6168); ἀρχὴ τῆς σω- 
τηρίας ἡ ἐ. ΑἸΠ.ἐχ}. Ἐς. ττδτὴ(Μ.27.481Ὰ}; πολλάκις δὲ γένεται τὸν μὲν 
πολλὰ ἐπταικότα δι᾽ ἐξομολογήσεως ἀπαλλαγῆναι, τὸν δὲ ὀλίψα ἡμαρτη- 
κότα δι᾽ ὑπερηφανίαν μὴ προσελθεῖν τῷ φαρμάκῳ τῆς ἐ. καὶ οὕτως μὴ 
ὠφεληθῆναι ΤΊ. Βοβί. 7». 1.6.7: 20|{.{0.170) ; τεῦ. 15.12:9 μὴ οὖν ταμιευ- 
ὠμεθα εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν τὰς ἐ, [Βα5..15ς.26π(τ τὰ ; Μ.20.584}}; 
διὰ πάσης ἐ. τε καὶ ταπεινώσεως τὴν μετάνοιαν ἐπιδειξαμένη [50. ἡ 
ψυχή], τότε καὶ αὖθις τῆς ἐπισκοπῆς ἀξιοῦται τῆς χάριτος Μας,Αερ. 
εαγι.28(ΜΜ.34.0932Ὰ); (ῇτνβ. [μ4.8,3(1.6778}; ἡ δὲ ἁμαρτία τοσαύτην 
ἐντίθησι κηλῖδα, ὡς μηδὲ μυρίαις πηγαῖς ἐκκαθᾶραι ταύτην δύνασθαι, 
ἀλλὰ μόνοις δάκρυσι καὶ...ἐ, 14.πο:.37.6 τη. Μ|.(γ7. 4220); θὰ: οἴ, ὃ διὰ 
νηστείας καὶ ὀδυρμῶν. - καὶ μυρίας ἐ. μόλις ἕτεροι κατορθοῦσι, τὸ τὰ 
ἁμαρτήματα ἐξαλείφειν λέγω τὰ ἑαυτῶν, τοῦτο ἔξεστιν ἡμῖν ῥαδίως 
ποιεῖν ἂν μόνον ἀπὸ τῆς διανοίας ἐξαλείψωμεν τὴν ὀργὴν καὶ μετὰ 
εἰλικρινείας ἀφῶμεν τοῖς ἠδικηκόσιν ἡμᾶς 14.ποριῖη Κοηι.12:20(3. 
1718}; καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην εἶχεν [5ς, 4 αβίδ]... 
καὶ γὰρ τοῦτο ἐ., τοῦτο μετάνοια τὰ ἤοηι.4.6 τῇ 20 ογ.(το.4630) ; Ογτ. 
Ἐ».37:τϑ}]1,69.965}0); δύναται ἐ. καὶ πῦρ αἰώνιον ἀποσβέσαι ΤΠάν, 
δια. ἐεοηξ, τ(}1.99.τγ21 Δ}; οἴ. ἐπῖον [Ἰαρῖας νεῖο εἰ ἐχοριοϊοσεσῖηε ἤος 
ἀἰβενὶ, φμοά ἐχομιοίοροεῖς ῬγῸ οἷα φοη  ἐποῖοηθ Ῥεσσαίογεμε ΡΥ ὁ 

Ἰ Ππιαμίαα υέγο, μας ἱμάτοαη 7 ῥγορίοῦ γοραμάπη ἀσιεηι οἱ ηρείγαῃ" 
ἄχη τὴ αἰῖφμο γηἸξογίζογάταη εἼηὲ5, 1514. Η.οἰνη1. 6.1.8; ὩΘΟΘΒΘΙΌΥ 
Ὀεΐοτε θαρτίϑηι Οὐὁ σου πίοι ἐξ. ὅ καιρὸς καὶ τοῖς ἀμνήτοις καὶ τοῖς 
βαπτισθεῖσι" τοῖς μέν, ἵνα μετανοήσαντες τῶν ἱερῶν τύχωσι μυστηρίων, 

τοῖς δέ, ἵνα ἀπονιψάμενοι ἐν τῷ βαπτίσματι τὰς κηλῖδας, καθαρῷ 
συνειδότι τῇ τραπέζῃ προσέλθωσιν (γγϑΞ.ση1, 10, καὶ ἐμ ΜΙ, (7. 146Ὰ}; 
ΘΡ ΘΟ} ν εη͵οϊηθα αὐγὴ μϑηΐζ, 14. Πμἀ.3.4(1.6110); δἀπα 1ῃ. Ηοὶν 
Ἄγ οΚ, ἸΔ, μη. 30.« τη σδη.(4.2044); θὰ σοηβίδητιν Ὠδορββαυν, ἐξ. 
11.4(86Ε); δεῖ εὐθέως καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων πταισμάτων ἐ, σύντονον 
προσφέρειν τῷ δεσπότῃ..-προσέχειν δὲ δεῖ ἀδιαλείπτως τῇ αἰσθήσει τῆς 
ἐ., μή που ἄρα ἡ συνείδησις ἡμῶν ψεύσηται ἑαυτὴν ὑπονοήσασα 



ἐξομολογητικός 

᾿(ἀρκοῦντας ἐξομολογεῖσθαι τῷ θεῷ ΙΔ΄. ῥεγξιτοοίρ.148.12,21); σοτ- 
Ροσγαΐῖα ἡμέρας ἤδη ὑπολαμπόύσης, πάντες κοινῇ, ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος 
καὶ μιᾶς καρδίας, τὸν τῆς ἐ. ψαλμὸν ἀναφέρουσι τῷ κυρίῳ, ἴδια ἑαυτῶν 
ἕκαστος τὰ ῥήματα τῆς μετανοίας ποιούμενοι Β85.4}.2ογ.2(2.31ττὸ; ΜΝ. 

32.7648); ΟΤΗΙΡΡ. οαμ.Ο; πη ρΟΒΒ1816. αἴίεν (Π15 }}ε οἵ. μετάνοια; 
ἄκαιρος ἡ ἐ., καὶ ἡ παράπλησις οὐκ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι γινομένη ΟΒγν5. 
1.α5.7.4{π.7060}; τεῖ. Ῥ5.6:6, εγοισαρὶ, (Μ.86.32570); εχοορὶ ἴοτ 
5005 Προσαῖοα ὃν (ἢ τῖβὲ ἰη Ηδάδς, Ατησηοη. ΣΡ είν.3:190--20(Μ.δς. 
τόοβο); τοῦ, πίη [πάῃ ᾿Ιούδας ἐ. ἑρμηνεύεται, οὗτοι δὲ [8ς. οὗ 
Ιουδαῖοι] οὐκ εἰσὶν ἐξομολογούμενοι θεῷ τὸ πάθημα τοῦ Χριστοῦ 
παρανόμως πεποιηκότες, ἵνα καὶ μεταγνόντες σωθῶσιν (Ὁηεὶ, Αῤῥ. 
2.60.3; ὕνψε. [οεἶ.45(2.2458); ΤΟντ οὶ ΨΚ Τίδ᾽ ὅσο ; Μ.77.12734}; τορα- 
Ἰδ ΟΠ 5 ἔΟΥ βϑουϑιιθηΐαὶ οοῃξοββίοη, 770. [6]. ροσηΐ! (1.88, τθβοὶ Β}); 
Ῥ, ἴο ΟΥ̓ ΠΟΥ τηδῃ, Ρ8]], υὐἀγγς.τ(ρ.104.28 ; Μ.47.50); 2. ῥόπαηοε, ἴῃς 
ϑίαϊα Οὗ ἃ Ῥεοηῦ {τῷ εἰς τὸ θεραπεύεσθαι, τουτέστιν εἷς τὴν ἐ. 
ἀφορισθέντι ΐοτῃ ἐοργ. τοίρ.464.11) ; δεῖ μέντοι μὴ μέχρι τῆς ἐξόδου 
παρατεΐνειν αὐτῶν τὴν ἐ., ἀλλὰ δέχεσθαι μὲν τὸ μέτρον τῶν δέκα ἐτῶν 

Βα5.6.288 σαπ.2(3.271Ὰ ; Μ.32.672}}; εἰ φιλανθρωπότερος γένοιτο 50. 
ὃ θεός) τὸ ὑπερβάλλον τῆς ἐ, ὁρῶν τοῦ ἡμαρτηκότος Τ(ΟΡ(Ξ βτ)εαη. 
20; 3. σΟΉ  Ε5510 οἵ Ὀδπρᾶϊς, ἐπαμπάοριυίηρ, Ῥςς.5αΐ,5.5., ἡ ἐ, τὴν 
εὐχαριστίαν καὶ δοξολογέαν σημαίνει Οτ,Ξ εἶ ἦν ̓Ξ. τς 2{(Ν.12.1653}}; 
ἐν κιθάρᾳ.. αὐτῷ προσφέρειν τὴν ἐ, ΑἸ, ἐχρ. Ἐς.42(Μ.27.2040); ἐδ.90 
Ῥυοβι. (4244); τίς δέ ἐστιν ἡ τῆς ἐκκλησίας μνήμη; ἡ ἐ. τῶν λαῶν ΒΑ. 
δονμῖη 5. λίπ τόοξ ; Νἴ.29.41230}; οὐκ ἀπαιτεῖς σωματικὰς θυσίας, 
ἐν αἷς πλεονεκτοῦσιν οἱ εὐπορώτεροι,..«ἀλλὰ τὴν ἀπὸ διαθέσεως καὶ 
καρδίας ἀληθινῆς ἐ., ἧς μέτεστι πᾶσιν ἐξ ἴσου τοῖς βουλομένοις {Β85. 
πονμοΐῃ ᾿ς ττοίτ,375Ὲ; Ν|.30, 1138); ; ἐ, τῆς αὐτοῦ [3ς. θεοθ] φιλανθρωπίας 
ΤΑΙ. Ἄροί!. Ι. 2:(Μ. 26. 1132); :; τήρει σεαυτὸν ἀκριβῶς, .. «ὡς ἐνώπιον 

τοῦ θεοῦ ὧν πάντοτε,...ἵνα ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου καὶ ἔργοις διδῷς ἐ, 
Αἰηπιοηδα οῥηέδο.2.τοίρ.465.09); (οϑα.Τηἀ.ἰοῤ.3(}1.88.1658Β); ὁ 
αἶνος δόξαν εὐχάριστον ἐμφαίνει θεοῦ, τοῦ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ 
εἶναι παράγοντος ἡμᾶς...ἐ, δὲ χαριστηρίους φωνὰς ἀνθ᾽ ὧν δυσχερῶν ἐρ- 
ρύσθη εαἱ.«Αροε.τδ: τόρ. 4211 5): 4, αεἰηοιυϊσάσενησηὶ οἱ ει Ἰτατῃ, τοῦ, 
Ῥ5,75:2 ᾿Ιουδαία γὰρ ἐ. ἑρμηνεύεται ΟἸεμι.ον. Ἴ. τό(ρ. 74. 17; ; ΜΝ... 5454). 

ἐξομολογητικός, ἀελγιοιοί ἀρίνρ δεπεβὶς, ἐδαηλ [εἰ ἐ. εὐχαριστίαν 
Τοντ, οὶ Τίδ.. 2900; Μ.77.12490). 

Ἐῤξομολογία, ἡ, ΞΞ ἐξομολόγησις τ, Το. Μοπιλγρη ἰγνς. 2(Μ.96, 
1280Α), 

ἐξομόργνυμι, 1 . τοῖρε οὔ; ταξῖ, εἰς ἐκείνους ΞΟ. τοὺς υἱούς} τὴν 
ἑαυτοῦ κακίαν. ..«ἐ, ῖου ΑἹ “0. Ἐλπι5,}..6. Ἴ.1Ο, 8(Μ. 20. 6618); ἤεηος γε 

ομόϑεῖῇ οἱ, ΤΟλ65. Νδ2. ἀϊαὶ. 1τ82(Ὁ. 38.1157); 2. 5 οἱ, Τηερνίη! ὍΡΟΝ, 
εἰς τὰς ἀναγεννωμένων ψυχὰς ἀναγκαῖον ἐξομοργνύμενον ἐκτυποῦσθαι 

τὸν λόγον τῆς ἀληθείας Με. ΦνΡ.8.δίρ.91.2; Μ.18.1524); Ὠδποα 
᾿ ἐπα ἢ [ ἰαγβε Ἠρπδοῦς τὰ ὕδατα. .«μυρία γένη πλωτῶν ἐμψύχων 

«ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ.. «ἐξωμόρξατο ῥύδοβ, ΝαζΖ.ἀΐαϊ. τολ( .58,068). 
ἐξόμορξις, ἡ ἡ, ἐπ ργεϑοίο οἵ ΟῊ6 8 ΠΚΘΉ655 οἡ Ξοιῃθίβίηρ᾽ ; ἤξηος 

ασαρηϊαιον τὴν.» "καλουμένην ἐ ἐ., ἥτις ἐστὶν ἐκ τῶν διαφόρων σιτίων 
εἰς αἷμα, κἀκεῖθεν εἰς σῶμα..-μεταστοιχείωσις ἘΝῚ. ῥεγῖς,.4.12(Μ,70. 
8370). 

πἐξονίνημι, δεμεξί, ΟγτΟ Ν αὐ,.2ο(3.400Ὲ). 
Ἐέξοννοῦται, εαἰ, Π οὗν τ 1 Ὑ2 ΒΌΡΡ],(0.404.12) 1.1, 

(Ἰεια.ῥαφά.τιδ(ρ.12ο.26; Μ.8,312.). 
ἐξονυχίζ-ω, ΜΎ ἃ ΤἈϊηρ᾿ 5 Ξηοοίῃτι655 τοῦ ἐσ ηρσεγ- μα; ἈδΠσΘ, 

τηξέ,, Ῥοῖτδὶ; ἰο Ῥεγζεείίοη; οὕτως ἁβρύνει..-τὸν ἴδιον λόγον, οὕτως “-ει, 
καθὼς αὐτὸς ὀνομάζει, τὰ ῥήματα ΟΥΝΝΥ55. μη Τί Ρ.158.7; Μ.45. 
4οολ). ' 

ἐξοπλίζω, 1. αγηὶ {μἰΐν, ἂρ. τὴν ἑαυτοῦ γλῶτταν κατὰ τῶν ταῦτα 
ποιούντων ἐ. ϑοοΙ.ἢ.6.6.18,.(Μ.6).7174}; τηρα,, αν ομοσεῖξ, ΤΆΡΒΏ. 
εἰγοη,» οτ(Μ.τοϑ,2048); ἤρ. ὅπα τηεξ,, Με, ἐν Ρ.8.12(Ρ.97.1; Μ 
18.150); ἘΡΙΡΒ λσεν.33.ττίΡ.463.8); ΟΥτ, 76.1τ.2(4.150); α. ἀ41., ἐδ. 
5ιτ(4624); ἴῃ σεη., ἐφεΐρ, ῥγέβαγε τινὰ κατά τινος ϑοοτ, ει 6. τ (ΝΜ. 
67.088}; 2. ἀίφξαγηι; ἤρ., τοῦ, 1,εν.12:45 τὴν κεφαλὴν ἀκατακάλυπτον 
οἷον τὸν ἔσω ἄνθρωπον αὐτὸ τὸ ἡγεμονικὸν τῆς σκέπης ἐξωπλισμένον 
τοῦ θεοῦ Μεθλ ἰεργ.Ἰ(ρ.461.11); ΟΥΝ υ55.:}}5}1}.{0.72.15; Μ.34.4284). 

ἐξόπλισις, ἡ, σε ἩΜΔΟΥ αΥ5, αΥ̓ΡΉΉΗΡ, Ατεῖπῃιαρ. ρα βόε. 
19: ΤΡ. 464. 18; ἐξοπλισθεῖσαν Μ.τοθ.7454Α); Ἔκερ. (δῃϊ. 3: 8 ἄναιρε- 
τικὴ τῶν ῥυπαρῶν ἡδονῶν ἐστιν ἡ τῶν περιστοιχισμένων τὴν κλίνην ἐ, 
στιν, γβ5. ἤση 6 τη Οαηϊ. (}1.44.θο01Ὰ}). 

ἐξοπτ-άω, 1. ῥαῆε ἱπογομρσλμὶγν; ἢρ., τοῖ, Τοιότ 35. τὴν ζύμην τοῦ 
ἀνθρωπείου φυράματος..«ὥσπερ «-ἦσας τῷ οἰκείῳ πυρὶ τῆς θεότητος 
[51 ῬΕΙρΡ.τ. 36ο(Μ.γ)8.2884); 2. ῥαγεῖ, ἀγγ πῃ ρ, αΥὐΝ γ85.οχ. 42(Ν]. 
44.1014}. 

Ἐξξόπτησις, ἡ, Φυα βογαϊίοη, ΟΝ 885. πδα. 43(Μ.44. Το τα). 
ἐξορίζτω, ῥαηίδ, ἴγοτα 115 ὁ πλούσιος ἐξωρίσθη, μὴ συμφθάσας 

ἄραί τι. ἘΠδον Ἐ1|5.4.1.. 5 γ2}.21. τ(Μ. 86.4370); Πρ. τὴν Μαρκέλλον 
αἴρεσιν-.««ὡὧς. «τῆς ὑγιαινούσης πίστεως ἀλλοτρίως ἔχουσαν ἐξορίσαι 

ἴοι ἐξορροῦται 

500 ἐξορχέομαι 

Β45...60.2(3.1620; Μ.32.4328})}; μέριμνα γὰρ βιωτικὴ καὶ..«μέθη --ει 
τὴν σύνεσιν Ογτ.Ἶ,ε.21:120(Μ.72.0Ο01Α); ἐχείμαε τριετίαν πανοικεὶ τῶν 
εὐχῶν ἐξόρισον Β45.ε.2]ο(417Ὰ ; Μιτοομα). 

ἐξόριος, 1, δαηίςηεά, ἐχεϊμαραά ἡ... Ἐπικούρου θεογονία τῶν μὲν 
ἀπείρων κόσμων ἐ. ἐστιν, εἰς δὲ τὴν ἄπειρον ἀκοσμίαν πεφυγάδευται 
Ὠϊοη.Α] Δ Ρ.Επ|5,.6.14. 26(78τα, ΠΟΠ]. ἔξορος Μ.21. 1284); ἢρ. παλαιὰν 
ζύμην ἀθέου πλάνης τῆς αὐτῆς ψυχῆς ἐξόριον ποιούμενοι Ἐλι5, ῥαδεῖ.2 
(Μ.24.6οός) ; 2. ἐξορία [5ς. ζωή] δαπίξπριοηὶ, τὰ μεσ. Βίρ.γ4.8; Μ.25. 
ὅπδα); τι Ν γββιίαμ, Βας.(1.46.7974} ἔξω τοῦ παραδείσου τυγχάνεις, 
ὁ κατηχούμενος, κοινωνῶν τῆς ἐ. τοῦ Ἀδὰμ τῷ προπάτορι τὰ δορὶ, ἀξ. 
(}1.46.4170); ὈΠγνβ. Εμέγο}.2.2(3.3870); ϑοοτγ, ἦ.6.4.2.6(Μ.67).4650}; 
οἱ ἀεαΐῃ, Επ|5.41.5σεγηι.21.12(Μ.86.4370); ἢρ. χρυσὸς ὁ ἄδικος... 
πρῶτον ἐ, κατακριθείς, ὡς ἀφανὴς τύραννος τι ΝᾺ2Ζ.6}.140(Μ.37. 
2318); ταῖ, στα ο]εβ. ἦν ἐδεῖν παντοίαν ἐ. παθῶν" λόγος ἀφιεῖτο καὶ 
νόσος ἠλαύνετο ΒΑ5,36].0»,35.τ(}.8ς.2738). 

Ἐξξόρισις, ἡ, δαηῖεἠγηεηὶ, οοηίσηεα οὗ δαμ ες ηιθηΐ, Ῥεὶ, ἄν. (1.26. 
. 8200). 

ἐξορισμός, ὁ, 1. βαπίεμγνεεμί, ΤΉΡΗ Απτ. μοὶ... 26(Μ.6.το034}; 
ἮΠΡΑρΆ ἐρ. απ. ΑἸ ἀροῖ, 5 66.35(ρ.112.34; Μ.25.3050}; Οβαγα, 
6. 4ἰ6ἐχ.ὰρ.Ατἢ. τ. 3) (ρ.115.26; 3128}; ρῥίατγ., ἔδυ Οντ. 52 Ἐπ {ρ.-. 
28; Μ.2ο.9650) ; 2. ῥίαεε οὗ ϑαμέξἠμιθηὶ τινὰς μὲν αὐτῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς, 
τινὰς δὲ ἐν αὐτῷ τῷ ἐ. ἀποθανεῖν ΑἸΏ. μι.7(0.7γ3.14; Μ.:2ς.6ς34). 

Ἐξξοριστέος, ἰσ δὲ δαμέσ πες, ροὶ γττὰ οἵ, ΟἸετη, ῥαεά.2.3(ρ.178.22; Μ. 
8.4338); ΞΨΏΘ5.ΤΕΣΉ.13(Ρ.42.3; Μ.6δ6.τοϑδο). 

Ἐξξοριστία, ἡ, ΞΞ ἐξορισμός, ΟΛΙΕΧιερ Ρ. ΑἸἢ ἀρῤοί, 6.3, (0}0.90,2, 

91.0; Μ.25.2531,2560). 
ἐξόριστος, ῥαηῖοεμοά, ΟΛΙΕΧ.ρι ρ.ΑἸΆ. αροΐ. 566, 8»4{Ρ. 90.3,21); Μ. 

25.253}, οὗ; οὗ Αἄδπι, ὧν. Η.εαἰδείι το. ἂρ. ἐ. [36. ἡ ἀδικία) τούτου 
τοῦ τόπου [1.6. τοῦ κυριακοῦ οἴκου] ἐκκλείεται (οπδῖαρ. 6]. ΟγζΖ,ἢ.ε. 
2.7.6(Ν},8..12338); εχεϊμαεά ἴτοτη ἀυρυμηθπῖ, ΑἸΘχ Γγς απ. γ(ρ.ττ. 
1, ν.ἰ. ἐξοριστέον Μ.18,420}). 

ἐξορκίζτω, 1. ἐχογεῖζε, Ταδι. ἀταὶ.76.6(Μ.6,6:30); κατὰ τοῦ ὀνό- 
ματος..-τούτον υἱοῦ θεοῦ.. πᾶν δαιμόνιον ““όμενον νικᾶται ἐῤ.8ς.2 
(6760 }; τοῖς αἱρετικοῖς..«οὐδεμία πίστις... «ὅπον,..""ες δαιμονιζόμενος 
Οζατσίῃ.αεἰ.(Η.: τόσο); ΟΡ(281:) εάν». οἷϊ, 5, ἐμφυσάω; (Μαπίοῃ.) 
ἔλαιον ἐξωρκισμένον Ἡεσετα. Ἄγε, ττ(ρ.19.1; Μ.10.14458}); ΡΓΘ5. ΡΤΟΡΙ. 
Ρᾶ55. πδαΐ, 45 βιΞι. τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ “-όμενον καὶ τὸ βάπτισμα (ἸεΙω. 
ἐχο, Τ ἠάοὶ, Β2(ρ.τ42.1; ΜΙ 0. δοό0); 2. οοη γε ἐξώρκιζε λέγουσα, δέομαι, 
εἰπέ μοι Η ον ΟἾδ).12.10. 

"ἐξόρκισις, ἡ, ἐχογεῖδνι, τ. ΝΖ κανμι.τ.2.34.236(Μ,37.062.). 
ἐξορκισμός, ὁ, ἐχογεΐδηη, οἵ. ἀιείγίδιαὶ ραπόηι ἐξορκισμοῦ ἀπίοφιαηι 

εὐησιάεαμὶ, μὶ ἄξεις ἀραρόη ἐόν ῥγασεξεγυεὶ α ἐγηογε τῊϊμΙΕΙ, 
{Π|ρρ.εαη.τ70; ἐ8.τ70; τ. ΝΑ2Ζ.07,40.27(}.36.2074}; οὔ τε Παέν.1. 
23.4(Μ.7.6720); ἐχογεῖδημες γάσεε, ᾿ιαἰΐμθ οοηγαγαίίο, δἶνε φόγπῖο 
ἐπογεῤῥαϊ! οης δε αὐεγεις ἀϊαϑοίμη μὲ ἀϊφεσάαὶ, Ἰϑἰα, Ἡδένη.6.το.5ς; 
Ἐχογειι τ{.(0.332)}. 

ἐξορκιστής, ὁ, ἐχογοΐςὶ, (οτῇ.ΔΡ.Ἐ1ι5.}.6.,6.43.1ττ(Μ.20.6214}); ΠΜ. 
Νεν.εἰ «εἦι.4(0.3.31).. 

ἐξορκόω, ἑἐηυοῖο, Β45. πον. 21. δ(2.160Ὲ ; Μ.321. 5564). 
ἐξορμάω, 1. :τεπὦ ἔογιἦἶ, Ῥα55., ἱσαρ ξογ}, ΝΊΓΕΡΕ, του, δ γη,.107 

(Μ.86.31τ650) ; 2. ᾿Ἰαγϑηβ., εἰ σε, ( 6]. Ον2.}..6.3.17.32 1]0.1).«γίεηη. 
τά(ρ.56.21; Μ.οθ.12640); ἐπιόνρε ἴτοση ἃ ἴοσοβῖ, ασ. Τδιμη απ. ΟΥ. 
τ4{0.32.8,12; Μ.10.10028); ἰφαρ ζογιλ, δαγοὶ ον; οὗ ἃ Ὀξαβὶ οὗ 
Ρτεν, ΑΙεχ. τ μεβ5.εῤ. Θίοη. (Ρ.τόο.26; Μ.25.3920); οὗ α τἱνεσ, ῬΆΪΠοϑῖ, 
ἦ.9.3.(,65.4930); πιοῖ., δωγεὶ οἱ ἴὰ ΔΏΡΥΥ ἀριηδηᾷᾶβ, 1.7.6 
6564). 
: ἐξορμίζω, Ρ455., ἐπε γίρἠϊ! 1Ί΄ο ἰαμά, ΟΥΝ γββυ. Μος. τῇ (Μ.44. 

3040). 
ἕξορος, ν. ἐξόριος. 
Ἐξξορρόομαι, ῥέε σγαάϊσά, ΟἸετη. ῥαεά.τ.δ(Ρ.:20.26; Μ.8.3124). 
Ἐἐξόρυξις, ἡ, φομρίηρ ομὲ οἵ Ἔγεβ, Ἐπ5,}.( ,7(0.214.2; Μ.2ο, 

1352); ξΑτῃ, ῥαΐ, 6 (Μ.26.1304}). 
ἐξορύσσω, ἀϊο ομὲ; ταεΐζ,, ἐχίγα!ί, γειποῦυε ἔτοτα ἄλλον. .«ἐξορύττει 

[3ς. ὁ δαίμων] τῆς θείας σωφροσύνης Ν1].4}}.3.42(Μ.79.1000); τὴν μὲν 
οὐσίαν καὶ τὸ ὁμοούσιον ἐξορύξαι τῆς πίστεως ΤΠατ,᾿,6.2.21.1(3. 

870). 
ἐἐξορφανίζομαι, δὲ ἀορνίυεα οἵ, Βορἢτ. Ἡ..ὁγ.2.40(Μ.87. 32850). 
ἐξορχ-έομαι, 1. ἀαΉεε αἰοηᾷ, ΒΡ. μὴ τρέχοντα... "παριπτάμενον τῶν 

διδασκομένων τὴν γνῶσιν.. «τὸν λόγον, ἀλλ᾽ εὐπάρυφόν τε καὶ διαφόρως 
“-οὔμενον ΟνΥ, 70.2.6(4.2154}; 2. δείγαν ὅρα ὅπως οὐκ ““ἡσῃ τὰ ἅγια 
τῶν ἁγίων ὉΙοῚ.ΑΥισιλιτ,τ.τ( .3.372.4}; 3. ἀϊτηοηοιν τῶν ἀρρένων τὴν 
δόξαν “«-ούμενοι Ατηρῇ, δείσμε,οτ( ,37.1582.}); ἄνθρωπος. ..«τοῦ χαρισα- 
μένου τὴν χάριν ἐξωρχήσατο, τὸ δῶρον ἀτιμάσας Μδο.Μσηαροεν.4.τό 
(Ρ.186.10); 514.Ὀ}ε].4Ρ}.2.82(Μ.78.5258)}; ἐ. τὴν εὐσέβειαν 1δ.2.121 
(πόα) ; τὴν ὅλην ἀρχὴν διεπέττευε, τὸ τῆς βασιλείας μέγεθος «-οὐμενος 
{710 «4γιδιιτοίρ.40.25; Μιο6.τ2ότα}; 4. ποεῖ; τοιούτοις ῥήμασιν 



ἐξοσιόω 

““οὔμενοι.. «τὸν θεὸν ἀνθρώποις ἀπεικάξουσι ΑἸὮ,.4γ.1.22(31.26.570); [ 
ΠΤ 68. σέοη 3(0.242.τὸ; Μ.66.11210): 

ἐξοσιόω, τηξά. ; 1. ἀδάτεαϊε, τ. ΑἸ οχογο.2(0.230.22; Μ.88.138:58); 
2. αῤῥεαξε τὸν θεὸν λιταῖς καὶ προσευχαῖς ἐ. Ἐγαρτ.ἤ,.6.6.13(ρ.2321.1ς ; 
Μ.86,28640). 

Ἐξξοσίωσις, ἡ, ἐχρταϊίομ, ῬΏΠοΒΙ...6.7.8( 1.05. 5450). 
ἐξοστεΐξω, γενοῦ ἐἶι6 δεθάς ἤγοια, ἢρ. ἐ. τὴν ἁμαρτίαν ῬΆ]}} υΟγγς. 

τϑίρ.1το.26; εα4, ἐξοστρακέζων Μ.4}.67). 
ἐξοστρακίζ-, δαρδἦ, ἨἩΗϊετ τ (τ ϑορἢγ. ῬΑ]. )δε(ρ. ποι; Μ. 

ῬΙ..23.6028); ΑΙεχ.541..Βαγη.3.26(448); ἴῃ ρξη., ὀχεία, ἀγίυε ομὶ, 
Ἐπί. 1 Ἐν.δι22(Ν}.τ8.6760); τῆς ᾿Ιουδαίων χώρας ἐξωστρακι- 
σμένος...Χριστός Ογτ, [0.4.5(4.4930); ἢρ. ὅπ τηρῖ, ὑπερηφανίαν ἐ, 
4.70. Βαρί.(0.534,14); τὰ,.««τοῦ..«Νανάτον βληχήματα, τὴν..«μετά- 
νοιαν πϑεὶν τολμῶντα Ν1 ἐρῥ.2.τος(Μ.79.2738}; 1514.}Ῥ6]1.6}}.1 60 (Ὁ. 
,8.229Ὰ}; Το. λτρ.εαρΡ. Οδ(Μ,8ς.18ς τ); 1ο0.1)}.1ο».4.το .ο6.617.}. 

ἐξοστρακισμός, ὁ, ἐχτο, ῬΒΙοΒΙ. ἦ..6.1το( Μ.65,4658); Ἑναρτ.᾿.6. 
6.7(0.226.31τ; Μ.86,28:538); ἐδιχ, (ρει φυσι; 243]0). 

Ἐἐξοστράκιστος, δαηἼε σα, ἰο δὲ δαηῖςἠεα τοὺς...ἁγίους πατέρας ἐ, 
κατεδίκασεν []0..6}.1 Φρμϊ) (Μ.05.3530). 

Ἐἐξότονος, 56η5. α1}., Οἦγιδας. Α(ρ.58). 
ἐξουδενέω, -- ἐξουδενόω, ν.1. ἔογ ἐξουθενέω, Βα5.γέρ. {μ5.4ττ(2. 

3870; Μ.31.1ο210); στ Νυβ5.07.2 τῃ Οδμ.1: 26(Μ.44.2020); Ὠλοᾶ, 

57:7(}}.33.15058). 
ἐξουδενίζω, --- ἐξουδενόίω (ΤΟΝ Ρ5.57:8), Ῥιοᾶ, δα Ἰος.(},32. 

15058), 
ἐξουδεν-όω, 1. “εἰ αἱ ποιρλϊ, ἀσερίδε; (Ἡτ]βῖ, τεῖ, Ῥ5,21:6, Τυβῖ. 

ἀϊαλιτοι.2(ν.1. ἐξουθενωθείς Μ.6,7120); ὅσοι... ἠπίστουν αὐτῷ [5ς. τῷ 
ἐπουρανίῳ ἱερεῖ], ὡς ἄνθρωπον αὐτὸν “οοῦντες ΗΙΡΡ. Ῥα5.4.32.5(ν.1. 
ἐξουθενοῦντες Μ.το.6 538); τεοῖ, ῬΥ,1:} παντὶ τῷ «τοὔντε σοφίαν 
λεχθείη ἂν τὸ “ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με ΟΥ.}0.20.37(20; Ρ.378,21; Μ.14. 
6618); ἴῃ βΈ.., τεῦ, νἱσῦας οὗ μυχηΠ Ἕν, ἘΡὮτ.1.29 0; ἀροῤλιν Ῥαὶΐγ. 
(Μ.6ξ.4054)}; Μακχ.ριιτ( δ. 9τ.4574}; 70.) .Φρήγιηεφ. τοί .05.810)}; 
2. ὀὑγίηρ ἰοὸ πομρἧϊ, ἀδδίρον ἐν σοὶ [1.6. ᾿Ιακώβ) “-“ὦσει κύριος τοὺς 
«Χαναναίους Τ΄. 1,6ν,}.1. 

ἐξουδένωμα, τό, οὐγεεὶ οὗ «οη ΠΡ ΡΙ, ἐμαὶ τοῦτο ἐς τοογίβ ποιλίηιρ, 
ΗἸρρ.Ῥαη.3.3; Ῥαυδργαβίηρ ΡΒ. 21:6, {ύντ οὶ Τ᾽ 680; Μ.77. 
12778)}. 

ἐξουδένωσις, ἡ, 1. Ξε Πρ πὸ υαἶπα οτι, ἀϊεγεραγά τὴν τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ἐ, ὡς ὁμολογουμένην λαβόντα 65. μ.2.53χ3(1τ.2700 ; Μ,20. 
6498); 2. εοπίειηρί, ΟΥ. ΝᾺ 2.0γ.2.18(}],35.48:Ὰ}; Ογτ ΡΒ ς.τ4:3(Μ.60. 
8050); 3. μετ Ἰαίϊομ, Οτιεηαγν.η 79 2(Μ.17.688}; τίς ἐ, ἀγαπῶν, 
ἐπὶ ἀτιμίᾳ ταράσσεται; ατο. Ἐτ.ρη5ε.2.ττλ( 1.65.048Α); Αρορλιλ. 
Ραὶν.(Μ.65. 2600); τίς ἐστιν ἐ.; τὸ εἶναί σε ὑποκάτω τῶν ἀλόγων, καὶ 
εἰδέναι ὅτι ἀκατάκριτά εἶσιν ἐδ.(3220); ἡ ἐ, δύο τρόπους ἔχει, ἕνα τὸν 
ἀπὸ καρδίας, καὶ ἕτερον ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπιφερόμενον" μείζων δέ 
ἐστιν ἡ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐ. τῆς ᾿ἀπὸ καρδίας ΒΑΥ5.765}.(}].88. 
18160) ; ῬΗΠΟΧ. ΟΡ. 38(ρ.185) ; οἱ ΟὨ τ βῖ᾿ 5 Βα βοτίηρθ, Νδο. Δοσ. αΐ. τ 
(Ν1.34.8808); ΤΟγτ. οἱ Κ᾽ Τί65.ὅδο ; Μ.77.12778). 

Ἐξξουδενωτέον, οη6 ΟμρδΣ ἰο ἀσερίδε, Β85.}οκ.ο.τ(τ. 808 ; Μ.20. 
1888). 

ἐξουθεν-έω, 1. κεἰ πὸ υναῖμε τρορ, ΟἾτγβ.ἤοηι.23.. 15. Ερμα. 
177Ὲ}} 2. 85εἰ αἱ πομρὴϊ, ἀοερῖδε ὅν [55. (ἩΓΙ51] ποτε ἡμεῖς...“τήσαμεν 
ἐμπτύσαντες ΒΩ͵Ή.7.01 τῇ-.--τημένῃ πρώτῃ παρουσίᾳ αὐτοῦ {|51.ἀ1αἱ. 
τ21.3(Ν}.6.75178); 1δ.13τ.2(7800) ; 14. ταροΐ,64.τ6(}.6.4258); ἴῃ σεῃ., 
Ἐρ.Σιρά,Ρ.Ἐπ5.ἢ.6.5.τ.543(}1.20.4294}; ΟἸδηη, εἰν. 3, 1ϑ(0.244.25; Μ.8, 
12080); Οτ λον. 74.144 τῷ [6ν.(ρ.118.24; Μ.13.4200); οὐ δεῖ...τὸν μὲν 
ἐκβάλλοντα δαιμόνια θαυμάζειν μόνον, τὸν δὲ μὴ ἐκβάλλοντα --εῖν 
Ατῇυ, πο ΑΒ(Μ.26.8910); ἘρἈγ.1.290 0; 70.1).5}1γ.» δι το( 05. 
84}; Ρίορ]. Ρ885., ἐηειρηϊπεαηΐ, ἀδεῤῥτεαδίο, [Βα5.δαρὶ.τ..τ(2.633Α; 
Μι31.15330); 3. ἀἰδγοραγά, Τοτε. αροϊορία 5 8Ρ.Ἐλι5.ἢ,.6.ς.ς.7(}1.2ο. 
4414). 

Ἐξξουθένησις, ἡ, 1. κείηρ πὸ υαΐμε οὐν μὴ θελῆσαι πόνους ὑπὲρ 
αὐτῆς [50.ν τῆς γῆς τῆς ἐπιθυμητῆς) ἀναδέξασθαι... «τοῦτο ἐ. (Πγγπ, λον. 
23.3 τῷ. Ερι(ττ. 27 Ὲ}; 2. τομίοαρὶ, Οὐ αρ δία (τ. 280}.}2. τ4(Μ. 
ΡΙ..77.2430). 

Ἐἐξουθενητής, ὁ, δέογην, Πρῥαπὲ ῥέει, ΗΪρΡ.ἤαεν.4.15,20,22 

(ρὈ.50.4,51.27,52.18 ; Μ.χ6.30838,30860,30878). ᾿ 
Ἐξξουκόντιος, Εχμοοηίϊαη;, ἀοδιρπλίοι οὗ Αὐίδτβ νγῆο Π6]α (Ὠδὶ 

50. γγὰ5 σχγεδίεᾷ οι οὗ μοϊηρ (ἐξ οὐκ ὄντων), οἷ. τῇ ἐξ οὐκ ὄντων 
ὑποθέσει ΑἸοχ.Α].6}.«ἀϊ6χ.2(ρ.21.12; Μ.18.5528); οὗ ἐξ οὐκ ὄντων 1. 
ο(Ρ.25.14; 5614); 8650. οἵ ᾿Αποιηοθδηβ, Αἰ. γη. τ(ρ.26ο.2; ΝΙ,26, 
1494}; οἷ. «τὰ Ἀετίου φρονοῦντες... .«ἀνόμοιοι καὶ ἐ, ἐκλήθησαν ὑπὸ τῶν 
ἐν τῇ Ἀντιοχείᾳ φρονούντων...τὸ ὁμοούσιον ϑοοτ,ἶ,6.2.45.1ττ|}.67. 
4600); 80Ζ.ἢ.6.4.20.2(Μ.67.12054). 

ἐξούλη, ἡ, 67 εεἰνεοηὶ, ἢρ. σε...ἐξούλης γραφὴν ὑπ αὐτῆς 56. 
πενίας] φεύγειν Βα5.6}.4(3.760; Μ,32.2360). 

5ΟῚ ἐξουσία 

ἐξουρέω, )α55 μγῖηε; ἢρ., οἵ Νἢς ἴῃ Βοοά, 502. .6.7.20.5(Μ.6γ. 
14818). 

. ἐξουσία, ἡ, Α. ῥσίρεῦ, αμἰξοΥτίν ; 1. οὐ σοᾷ οἰκείαν καὶ ἄναρχον... 
τῆς μοναρχικῆς ἐ, τὴν θεότητα κεκτημένος Ἐχπι5,δ.ἐξ.1. ττ(0.70.2; Μ.24. 
8440); τὴν αἰώνιον καὶ σωτηριώδη τοῦ ἀθανάτου θεοῦ ἐ. (ουβῖ.Άρ. 
(εἰ. ΟγΖ.ἢ..6.2.7.34(Μ.8ς.τ2400); Ὀὰς οἴ, οὐ γὰρ ἐξουσίᾳ τὴν ἡμετέραν 
φκονόμησε σωτηρίαν...ἀλλ᾽ ἐκέρασε τῷ δικαίῳ τὸν ἔλεον ἜΠας, ον». 
1:17(3.22); τεῦ, 1.0.12:4--, ΜΥΒΘΈΠΕΥ οἵ ΕΔΙΠΘΥ ΟἹ ἀεηλασρο, ἘΡΙΡἢ. 
ἤκέν.42.1τ(ρ.137.20 8, ; ΝΝ.41.7450},}; οτὰ γΟΠΡῚν υδοα οὗ σεποσα- 
Ἰοη οἱ ὅ0ῃ εἰ ὅλος ἐστὶν ἀγέννητος [56. ὁ θεός], οὐκ οὐσιωδῶς εἰς γένεσιν 
διέστη" ἐξουσίᾳ δὲ ὑπέστησε γέννημα Αδτιεγηϊ.7 ΔΡ.ἘΡΙΡῊ ἀσεν.γδιτ 
(Ρ.353.21; Μ.42.537λᾺ}; τοξϊεα τὸ μὲν γεννητόν ἐστι τὸ ἐκ τῆς 
ὑποστάσεως γεννώμενον, καὶ διὰ τοῦτο ἐκ γαστρὸς λεγόμενον" τὸ δὲ 
γενητὸν τὸ ἐκ τῆς ἐ. τοῦ γενεσιουργοῦ ΤΑΤΠ ἀταϊ, Τγέη.τ 8.28. 
1145} εἰ κατ᾽ ἐξουσίαν, ὥς φατε, τὸν υἱὸν ὑπέστησεν ὃ πατήρ, περιττῶς 
καλεῖται. ευἱός νγοδδε.ττίπῖ,ΒτΑ); 2. οὗ ΕΔΓΠΕΙ πὰ ὅοι οἱ δαίμονες 
«τήν τε τοῦ πατρὸς..«καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἐ, φυγεῖν πειρῶνται 
Ταβί. ταβοΪ.40.1(Μ.6.3898); τοῦ. Το τδτ:τς ὄντων γὰρ ἐν τῇ τοῦ πατρὸς 
ἐ. τούτων, ἔστιν ὁμοίως ἐν τῇ τοῦ υἱοῦ ΑἸἢ,ἰον ΜῈ ταν 47(Μ.25. 
2130); τὸ ἐσοστάσιον τῆς ἑαυτοῦ καὶ τῆς τοῦ πατρὸς ἐ, οαἰ. 70.14:7 
(0.346.2); οὗ ὅοῃ τούτου δὲ ἔχει ἐξουσίαν ᾿Ιησοῦς Χριστός, τὸ ἀληθινὸν 
ἡμῶν ζῆν Ἰρῃ δεν. 4,1) ὁ πῖλος ὃ χρυσοῦς ἶϑα. τοῦ ἀρχιερέως} ὃ 
ἀνατεταμένος τὴν ἐ. μηνύει τὴν βασιλικὴν τοῦ κυρίου (Ἰετη.ἐεἰγ.5.6 
(ρ.351.22; Μ.9.648); αἰδοιβδίου οὐ Μί,21:22, Οτιεογμμΐῃ Μ|.17.1 
(ρΡ. 575}. ; Μ.13.1473}; τὸ δὲ [70.112] τὸ ἐξουσιαστικὸν τοῦ λόγου... 
ἔοικε σημαίνειν, τὴν ἐ. ἀρχὴν εἰπών ΜεΙ ἢ. γα. ττίρ.400.13; Μ.18.3444); 
τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἐ, Ἀστέριος δόξαν ὀνομάζει..«προκόσμιον ΜδτοΕ]!. 
3.93 8Ρ.Ἐλπ5.1αγεε1].2.2(ρ.40.ς5; Μ.24.7924}); 1}.07 ἀρ. Ἐπι5..2.2(ρ.5τ. 
9; 8008); τὴν ἐ. δὲ ἣν ἔλεγε μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἰληφέναι, ταύτην εἶχε 
καὶ πρὸ τοῦ λαβεῖν καὶ πρὸ τῆς ἀναστάσεως ΑἸΉ..44γ,3.40(Μ.26.4ο80); 
καταβέβηκεν ὁ κύριος ἡμῶν εἰς τὸν ἄδην...ἐν ἐ. καὶ μεγάλῃ δυνάμει Ἰᾶ. 
υἱγριχδίρ. 5115; Ν.28.2724}); οὗ ἱποαυπδίθ (μχῖβὶ ὅτι ἐκβέβηκε τὰ μετὰ 
τοσαύτης ἐ, εἰρημένα, ἐμφαίνει θεὸν ἀληθῶς ἐνανθρωπήσαντα σωτηρίας 
δόγματα τοῖς ἀνθρώποις παραδεδωκέναι ΟΥ(ῥγίμε.4.τ.2(ρΡ.206.4; Μ.14. 
3458); ἐπ᾽ ἐξουσίας ευἱξιτη οἸ δ᾽ 5 βοῖυεν ἀθάνατος... .ὥν, σάρκα δὲ θνητὴν 
ἐπ᾽ ἐξουσίας εἶχεν, ὡς θεός, ἀπὸ τοῦ σώματος χωρισθῆναι καὶ τοῦτο 
πάλιν ἀναλαβεῖν ὅτε βούλεται ΑἸΉ..44γ.53.57(}1.26.4448}; κατ᾽ ἐξουσίαν 
υοἱμηϊαγν, ᾿ἐεἶν ἀποθνήσκων ἑκοντὶ καὶ ἐγειρόμενος κατ᾽ ἐ, 1ᾶ.ἢπε. 
εἰ ς..4γ.2τ(Μ.26.το244}; τὰ μὲν τῆς ἡμῶν ἐπιτιμίας. ... κατ᾽ ἐ. πάθη 
δεχόμενος Μαχιοοριξε(Μ.91.524}); 8. οὗ Ἡ. Ομοβί τῆς αὐτῆς θεότητός 
ἐστι καὶ τῆς αὐτῆς ἐ, ΑἸἢ ἑπενεὶ ε. 4γ.0(Ν.26.9074}; τοῦ πνεύματος τὴν 
ἁγιαστικὴν ἐ, Βα5..ρ.180.γ(3.2800 ; Μ΄.32.6938); σὺν τῷ πατρὶ καὶ τῷ 
υἱῷ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας τε καὶ ἐ. ὑπάρχειν τὸ ἅγιον πνεῦμα 
ῬΑτα ΡαρΡα σηαϊμαρ.ΤῊατ,λ. σις; 4. βυγτγοηαεγθα τὸ οα ὃν 
Ομ βίίδῃ Χριστιανὸς ἑαυτοῦ ἐ. οὐκ ἔχει, ἀλλὰ θεῷ σχολάζει Τρτι Ῥοῖγε. 
7.3} δεῖ εὐλαβεστέρους ἡμᾶς ὑπάρχοντας τῷ θεῷ τὴν κατὰ πάντων [36.Ψ 
τῶν μαρτυρίων] ἐ. ἀνατιθέναι Μῖ. Ροῖγε.2.1; 5. οἵ ΔυῖΒουν ρίνεπ 
ἴο Δροβίϊες οἵ εὐαγγελισάμενοι ἡμῖν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν... οἷς 
ἔδωκεν τοῦ εὐαγγελίου τὴν ἐ. ... εἰς τὸ κηρύσσειν Βαγῃ.8.3) Παῦλος... 
ἐ. ἔχων ἀποστολικήν Οτἠονη.δ. 8 τη 76γ.(ρ.62.}; Μ.13.3454); ἀπ 
ῬΙΌΡμεῖβ, Ἡεγδοίεου ἀρ.θαηᾷ. 70.2,14(8 ; Ρ.70.22; Μ.14.1370); Οτ, 
λον, 1.6 ἴῃ 767.(ρ.4.22; Μ,13.2600); ἔρ., ἴο [ῃ86 5περμοχᾷ ἐμοὲ ἡ ἐ. 
τῆς μετανοίας ταύτης ἐδόθη Ἡδγη αν .4.3.ς; 6. οὗ ἐρίβοοραὶ απὰ 
Ραβέοσβὶ δυςῃουν τὸν λεξανδρείας ἐπίσκοπον πάντων τούτων [1.6.Ψ 
τῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ “ιβύῃ καὶ Πενταπόλει] ἔχειν τὴν ἐ,, ἐπειδὴ καὶ τῷ 
ἐν τῇ “Ῥώμῃ ἐπισκόπῳ τοῦτο σύνηθές ἐστιν ΟΝΊο.(325)εαπ.6; αὐτῷ 
μεταδίδωμι τὴν ἐ. τοῦ δεσμεύειν καὶ λύειν Οἰδη.εῤ.2(Μ.2.368); παραι- 
τούμενος τὴν τῆς καθέδρας τιμήν τε καὶ ἐ, 1ν.3(374})}; κρῖνε οὖν, ὦ 
ἐπίσκοπε, μετὰ ἐ, ὡς θεός (οηοὶ, ΑΡ}.5.12.1; οὗτοι γὰρ παρὰ θεοῦ 
ζωῆς καὶ θανάτου ἐ. εἰλήφασιν ἐν τῷ δικάζειν τοὺς ἡμαρτηκότας καὶ... 
λύειν ἁμαρτιῶν τοὺς ἐπιστρέφοντας 1.2.533.3; ἐπειδὴ ὁ ἀρχιερεὺς 
κεφαλὴ ἦν τοῦ λαοῦ, ἐδεῖ δὲ τὸν πάντων κεφαλὴν γινόμενον ἔχειν κατὰ 
κεφαλῆς τὴν ἐ, ... τὸ τοίνυν ἔχειν τὸν ἀρχιερέα τὸ εὐαγγέλιον, σημεῖόν 
ἐστι τὸ ἐπ᾽ ἐξουσίαν εἶναι. ... ἦν οὖν ἡ τιάρα τὸ σχῆμα τῆς ἐ, ΓΟὮτνΚ. 
ἰερ.4(6.4τολ,0); Ββαπάςα οα ἴῃ ογἀϊπαϊίοη ὁ διάκονος... «λαβὼν παρὰ 
τοῦ ἐπισκόπου τὴν ἐ., ὡς ὁ Χριστὸς παρὰ τοῦ πατρὸς τὸ προνοεῖν (Ὁ οἰ. 
49Ρ.2.14.3:; τὴν ἐ, διὰ τῆς χειροτονίας (Πγγϑ.εἰαὶ.τ.τ(2.18}; 7. οἵ 
δα μουν ἀἰν!πε]ν σίνεη ; 8. ἴο βθοιϊαγ σ]6γ5, σύ ϊθρι.61.1,2; κριτὴς 
ὧν ἶϑ8ς. βάτημ6}} ἐξίστατο τῆς ἐ. καὶ ταύτην παρεδίδου τῷ βασιλεῖ 
ΤΒαύφι, 25 ἐπ ΤΕ ρ.(τ.372)}; Ὁ. το ΟΠ γβείαιιβ, οἱ ἰουρίνιπρ ἐβοῃ 
οἴδοσ, (σηβί. 4.Ρ}.2.53.7; 8. οὗ ἀηρε}β ὁ μέν τις ἔξει ἐν τῇ ἐσομένῃ 
διακοσμήσει τάξιν ἀγγελικὴν ἢ δύναμιν ἀρχικὴν ἢ ἐ. τὴν ἐπὶ τινων 
ἢ θρόνον ΟΥτ. ῥγίηε.τ. 6. 2(ρ.81,4; Μ.1τ.1674}; σοπηρατοά ψὑτἢ ἐμαΐ οὗ 
ἀδβιηο8, τοῦ, Μι.21:23, Ἰά ἐοηρη ἦν ΜΖ1.17.2{(ρ.579.338|.; Μ.13.14774 
Π); 9. οὗ 5θοι α΄ Ῥόννεσ ᾿Εσθὴρ ῥυομένη τὸν ᾿Ισραὴλ τυραννικῆς ἐ, 
καὶ τῆς τοῦ σατράπου ὠμότητος ΕἸ δ6γ..5,:7.4.τοί(ρ.300.22; Μ.8.1320Ὰ}; 



ἐξουσία 

οὗ ἴῃς. ΘΠΊΡΟΓΟΥ μετ᾽ ἐ, πάντας βιάζεται ΑἸΠ.1..4γ.33(ρ.2ο1.26; Μ,25. 
228); τῆς τοῦ στρατηλάτου ἐ. τΡ.15(0.225,3.; 7840); οὗ 5]ᾶν 6 ΟΜΏΘΙΒ, 
Οντγιαάον. δ(1.2638); 80, οὗ ἀδιοηϊο ρόνγασ ἕνα μήποτε... ὅ πονηρὸς 
ἄρχων λαβὼν τὴν καθ᾽ ἡμῶν ἐ. ἀπώσηται ἡμᾶς ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ 
κυρίου βαγ.4.13} Τϑτ.ἀταί,τος.4(Μ.6.7218); τῆς διαβολικῆς ἡμᾶς ἐ. 
ἐρρύσατο ΟΥ. β΄.54. 15 [εγ.(0.225.17; Μ.13.5800}; οὐ γὰρ ἂν τὴν καθ᾽ 
ὑμῶν ἔσχον ἐ. οἱ δαίμονες, εἰ μὴ πρότερον τῷ ἄρχοντι αὐτῶν ὁμοδίέαιτοι 
ἐγεγόνειτε Ποη.]φη1.7.3; τὸ.8.20; τοῖ. 1,5.4:6 ᾿πᾶσα ἡ τρυφὴ τοῦ 
κόσμου τούτου ὑπὸ ταῖς ἐμαῖς ἐστὶν ἐ, ...᾽ ταῦτα δὲ ἔλεγεν εἰδὼς ὅτι 
μετὰ τὸ προσκυνῆσαι καὶ τὴν κατ᾽ αὐτοῦ εἶχεν ἐ. τ.8,.21τ; Κγ. δενε.43 
(0.32.12); τοῖ, ΕΡἢ.2:2 σαφῶς ἄρχοντα τῆς ἐ. τοῦ κινεῖν τὸν ἀέρα καὶ 
μεταβάλλειν αὐτὸν εἶναι πρώην διδάξας, νυνὶ δὲ ἐκριφέντα μηκέτι 
ταύτην ἔχειν τὴν ἀξίαν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνεργεῖν ἐκ κακίας ἐπὶ τοὺς 
ἁμαρτωλούς (δ... Γηἀ.10}.2(Μ.88,1170)}; 11. οὗ {πϊὴρβ πληρωθείσης 
τῆς ἐ. [δς. τοῦ κατὰ τῆς φθορᾶς τῶν ἀνθρώπων νόμου] ἐν τῷ κυριακῷ 
σώματι ΑἸτῃηε.8,4(Δ.2 5, ἸΟ0 }; ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ ἱερεὺς ἐπιδίδωσι τὴν 
μερίδα, καὶ κατέχει αὐτὴν ὃ ὑποδεχόμενος μετ᾽ ἐξουσίας ἁπάσης Β85. 
ἐῤ.9,(3.1τ878; Μ.22.4858); τὸν..-συγκληρονόμον σε ἑλόμενον [1.6.Ψ 
Χριστόν), τὸν ἀπὸ σκότους εἰς ἐ, φωτὸς ἀγαγόντα (ῃγτγϑ.ἤονι.23.8 τη 
Δ11.(7.296Ὰ}; δεοβο οἵ δι ἀτραπιεηΐ τὴν εἰς αὐτοὺς γεγενημένην κηδε- 
μονίαν διεξελθών, ἐπὶ τὴν γενικωτέραν ἐ. μετέβη ὙΠά(.Βς.79:2(1.1171). 

Β. οὗ ἱπαϊνι815᾽ ῥοῖθεν οἵ σμοῖοες παλαιστὴς..«οὐκ αὐτὸς ἑαυτῷ 
τοὺς ἀντιπάλους ἐκλέγεται... ἀλλὰ τῇ τῶν θεωρούντων δίδωσιν ἐ. Αἴῃ. 
1η6ε.24.3(Μ.25.1378); τῆς ὑμετέρας ἐστὶν ἐ,, ὑπείκειν ἢ ἀπειθεῖν ΗΠ οη. 
Οφνι. το; τοῖ. ἔτεα Ψ}}} ὥσπερ οὖν ὁ τῇ ἐ. εἰς τὰ κατ᾽ ἀρετὴν βιῶσαι 
συγχρησάμενος ἐπαινετός, οὕτω πολὺ μᾶλλον ὁ τὴν ἐ. ἡμῖν δεδωκὼς 
ἐλευθέραν καὶ κυρίαν... «σεμνὸς καὶ προσκυνητός ὈἸΘΙῚ. 5 7.3.5(0.214.21; 
Μ.8. 1440); τὴν ἐ. ... ἐλέσθαι τὴν σωτηρίαν 1Ὁ.4.26(0.324.5 ; 153808); 
φημὶ τὸν θεὸν οὕτω τὸν ἄνθρωπον τιμῆσαι προαιρούμενον καὶ τῶν 
κρειττόνων ἐπιστήμονα γίνεσθαι, τὴν ἐ. αὐτῷ τοῦ δύνασθαι ποιεῖν ἃ 
βούλεται δεδωκέναι, καὶ τὴν ἐ, αὐτοῦ εἰς κρεῖττον (τρέπειν) παραινεῖν, 
οὐκ ἀφαιρούμενον πάλιν τὸ αὐτεξούσιον, ἀλλὰ τὸ κρεῖττον μηνύειν 
θέλοντα Μοιἢ, αγδέϊν. τδίρ.τ88.ς,6; Μ.18,2 640); οὔτε ἐ, ἐστὶν ἡ προ- 
αἶρεσις..." ἡ δὲ ἐ., κυριότης ἔννομος τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν. ἢ κυριότης 
ἀκώλυτος τῆς τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν χρήσεως’ ἢ ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ἀδούλωτος. 
οὐκ ἔστιν οὖν ταὐτὸν ἐ, καὶ προαΐρεσις. εἴπερ κατ᾽ ἐ. μὲν προαιρούμεθα: 
οὐκ ἐξουσιάξζομεν δὲ κατὰ προαίρεσιν Μαχ,ορμδο. (Ν.01.170,0); τὰ Ῥχα- 
Ῥοϑβιτοπδὶ ρΉχαβαβ : υεμτη ἐπ6 οι οἵ τὰ ἔργα ἡμῶν ἐν ἐκλογῇ καὶ 
ἐ, τῆς ψυχῆς ἡμῶν 55.81.0. τοῦ, ΕΙΡΕΙΟΥ νγοϑἷὶρ ὥσπερ ἐπ᾽ 
ἐξουσίας ἔχοντες τὸ θεοποιεῖν ΑΤ φῆ! ο(Μ.25.21Ὰ); κατασκευάζων 
μὴ κατ᾽ ἐξουσίαν προκεῖσθαι τοῖς βουλομένοις τῶν κατὰ γνώμην τὴν 
αἵρεσιν τον ν55. ζα!.(Δ1.45.1488)}; βεεῖν, ας. τε ῥίθαξες τὸν μετ' 
ἐξουσίας ἤδη βιούντων βίον Ἔππ5.υ.(0.2.32 (0.55.8; Μ.20.ἸΟ 08}; μὴ ἐφ᾽ 
ἡμῖν εἶναι ὅπερ ἂν θέλωμεν κατ᾽ ἐξουσίαν αἰρεῖοϑαι στ νυβ5. ( Μ 
45.140}; ἐπ᾽ ἐξουσίας, ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν βούλοιτο ΟΥγτ.βονη ραξεί,ττ( ἢ, 
1528); Δ αὐον.δ(1.1078) ; ἐπ᾿ ἐξουσίας αἵρεσιν ἔγεε εἰοΐσε, Ἐπι5.υ.ζ.2. 
2ο(Ρ.49.23; οογ ; έερ. μοί, 3.300 8ς, 565). 

Ο. αμίμοντν ἴο τεοοῖνε εἢςοῖς. οἵ δηοίμοσ᾿β δοίου, ῥγίοϊίορε, 
γΡΙ τοὺς μὴ δυναμένους ἐ. νἱοθεσίας φέρειν ὁ φόβος μὴ ἐξυβρίζειν 
διατηρεῖ (Ἰεπ,.5 7.2.8(ρ,262.27; Μ.8.6ιδο); ἡ ἐ. τοῦ δέξασθαι τὴν 
ἐατρείαν οὐκ ἐν τῷ προσάγοντι τὸ φάρμακον ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ κάμνοντι κεῖται 
Ομγνϑ. ας. 2. (0.32.6; 1.3144); ΤΠάτ. Σύ ογ.0: τβ8(3.222). 

Ὁ, ριυβα οὗ πίμογίν, ἰΐσόμοσ μὴ δῶμεν τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ ἄνεσιν, 
ὥστε ἔχειν αὐτὴν ἐ, μετὰ ἁμαρτωλῶν καὶ πονηρῶν συντρέχειν ΒΑΥΉ.4.2; 
Βασιλειδιανῶν, ὡς ἤτοι ἐχόντων ἐ. καὶ τοῦ ἁμαρτεῖν διὰ τὴν τελειότητα 
ΟἸοτ. ἐν. 3.τ(ρ.196.18 ; Μ.8.ττοφ αν); μὴ τρέφοντας καὶ ῥωννύντας [3ς, τὸ 
σαρκίον ἀντίδικον) τῇ τῶν ἁμαρτημάτων ἐ, 1Δ.ἐχε. Τἠάοὶ, κα(Ρ.124.1τ2; 
Μ,ο.Οδ40) ; Οντ Ἡ,καϊοεἶ,..4.2-. 

Ἐν. ὑοάν οΥ Ῥιαρίξἰγαίες, σοί μον ε5 τῶν πολιτικῶν ἐ. καὶ παντὸς τοῦ 
πλήθους ἘΡ.]πιρά Δ Ρ.Ἐπιβ.ἦννε.5.τ.3ο(}].20.4208}); τεῦ, Ῥϑιττς καθέδρα 
δὲ λοιμῶν. ..ἡ ἐξακολούθησις ταῖς πονηραῖς καὶ ταῖς λυμαντικαῖς ἐ, καὶ 
ἡ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν κοινωνία (Ἰετ. 5 γ.2.15(Ρ.140.14; Μ,8,τοοϑΑ); 
Βα5.γ66. ξι5.8,γ(2.240Ὰ ; Μ.31.0360}; ἐν τῷ τῆς ὑμετέρας ἐ. ἐργοδοσέῳ 
.ονἐπὶ ὁλοκλήρῳ τετραμήνῳ..«-ἐργάζεσθαι Τστερεηῖ αν, Π οι, τί Μ.8ό, 
5070); ἤθῆσθ 85 βοροσδατγν {1}|6 οὗ ἃ ὑγείθβος, Τμάζιεῤιοδίά.χτὅ4). 

Εν, τις οὗ ἃ τὰκ ἴῃ ηρσε]ς ΠΙοσγασοῖν οὗ μὲν διδάξαντες μετατί- 
θενται εἰς ἀρχαγγελικὴν ἐ, ΟΙδτη ἐεἰ, (0.1 54.11; Ν.0.728.); Οὐ. 7.0.1. 
4τί34: Ὁ.30.2; Μ.14.818) ; Βδποο, οὗ τ18ε δΔηρΈ}5 1π ΤΠ 5 υϑηκ, ῥοῖθενξ, 
Ἠ!]ρΡρ. αον,7.Β(ρ.2ο8.12; Μ.τό6.33224), ΟΥῥγίηετιδ. 3(ρ.81.4:; Μ.ττ. 
767.) οἰτί, 5. δύναμις ; ἄλλο γὰρ γένος τὸ τῶν ἀγγέλων καὶ ἄλλο τὸ τῶν 
ἀρχῶν καὶ ἐ, οί γάς.τ.4ο(ρ.3ο2.16; Μ.18.2778); ΤΑΛΏ. σονηη. Πά.28 
(Ρ.25; Μ.26.12844}; ἐ. εἰσὶ δυνάμεις ἐξουσιαστικαὶ κατὰ χάριν θεοῦ 
ΟΥ̓ Ν υ55.6ρ. Ποεί. Βαὶν.33(0.257.28); ἃ5. ἢξανεηὶν Ὀοά!ο68, τοῦ, 58. 
1535:8,0, Τῆι, Μορβ.ρΡ. Πάει ση. 20 ἢ (εη.(1.32}; Τοπ. Ατε ἤ8.1 
(Μ.3.2494}); 1δ.1τ. (2840); 1ἅ.6.}.1.1.2(}1.3.2720) 41,; 10.Μα].εἦνγοη. 

4 Ρ.74{Μ.97.1564). 

502 ἐξοφρυόομαι 

(. εν} βρι ταδὶ ροῖῦθνς, Οτι ῥγίηε,τ,θ.3(0.83.6); (Αἰμῖϊε ἔοσγημ α ἡ 
δεῖνα ἐ., πράττω σοῦ τὴν πρᾶξιν ἘΡΙΡῊ ἤκ67.38.2(ρ.64.πι; Μ.41.6560); 
ὁ πόλεμος πρὸς τὸν διάβολον καὶ τὰς ἐ. τοῦ σκότους (Ὦγνϑ.λοηι, ὃ, 4 ΤΉ 
Με ().τ260); εἰ γὰρ βίᾳ ἔπασχεν ὑπὸ τῶν ἐ. ὃ ἄνθρωπος, πάντως 
ἐδύνατο ἐλευθερῶσαι ἡμᾶς ὃ θεὸς ατς. τ ορμδε.4(Μ,6ς5.0808) ; Εξαΐα5 
οΥ.1.τ(Ρ.1). 

Ἡ. ρογη τὴν.--σύμπασαν ἑῴαν μεγαλοπρεπείᾳ βασιλικῆς ἐ. ἐμπερι- 
ελθοῦσα [58ς. Ἠξε]επαΑ] Εἰι5.ν.(.3.44{0.06.18.; Μ.20. 1105}. 

ἐξουσιάζ-ω, 1. παῦε βοιθεῦ τὸ πνεῦμα τοῦ “τοντὸς τὸ ἀπατηλόν ΟΥ̓, 
ἐχοιῃ ᾿5.}71:31τ(Μ.17.1478); κύριος..«“ὐῶων ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ 
εἶναι παράγειν οὐσίας 70.) Π΄α7ι1.1.ο(1.04.15138}; Πρησο ἐχογεῖξο ἔγ86 
το, παχ. ορμδο (Μ.01.170) οἷς. 5. ἐξουσία ; 2. ἰαῦε βοτυοΥ ΟΝΘΙ; τ, Δος, 
“4. Βανι .6(0Ρ.142.17}; 5. φοπῖτ,, Μοίῃ.γες.2.1(0.330,15); ΑἸΠ.της.25.5 
(Μ1.25.1408}; ιάγ. ({Β85.} μη. (τ 2040 ; Μ.20.7208); ὅ τῶν νεκρῶν 
καὶ τῶν ζώντων “ων ΑΡῊ}.Β. 22(0Ρ.320); ς,. ἐπέ εἰ ἀδῖ,, ὙΠατγιδεθα, 
ἐῤῥ.τ τοί Μ. 9.941}; Ρᾶ55., δὲ μπάδν αἰ ἠογῖν, ῬΑΠ Δ, δννς.τοίρ.6ο. 
4; Μ.47.324); Μαγο Υᾷ ρβδε.τ (ΝΜ. 6ς.9130). 

Ἐἐξουσιάρχης, ὁ, 056 τοῦο γεΐος οὐ βοῖυεν, ῥοιθονίμὶ γεν, υοῖ, 
ἴ5,9:6, Απάτγ το». (1.97.0 5Ὰ). 

Ἐξξουσιαρχία, ἡ, σμῥῤγενηό αὐποντῖν, Ἰῖοι. Ασ.ε.}}.8,1(}1.3.2408). 
Ἐξξουσιαστηκῶς, ν. ἐξουσιαστικῶς. 
ἐξουσιαστής, ὁ, σπξ τοὴο εὐ οἰας ΣΉ ΡΥΡΗΙ6 βοτυόγ, ἡ ηαὶ αμίλοντιν; ; 

οἱ ἀοἄ, τι υ 55. ἔτ. χὰ Ριιδ4ιιι; Μι4ς .2964}); ὅ ὅ που αὐτὸς ὁ κύριος 
«ονἡνιοχεῖ τὴν ψυχὴν.. αὐθέντης καὶ ἐ. τυγχάνων ἀεΐ, τὴν νίκην αὐτὸς 

ἐργάζεται άας, Ἡβηδημα " (}}. 34. 4608); ; τοῦ, ἀβοριγει ὁ θεὸς... 
ἐπιτάξας. «τῷ ὑετῷ. ..ὃ ἐς τῷ οὐρανῷ τϑι πο, (8160) ; 1.1). (6... 1(Μ, "Ἢ 
7920); ; οὗ 505 κύριος στρατῶν καὶ ἐς Α1ῇ,.3»γ.2.24(Μ.26.1978}; οὗτος 
ὡς πλάστης καὶ ἐ, τοῦ πράγματος ἑαυτὸν ἀπὸ παρθένου... ἀνεπλάσατο 

ἘΡΙΡἢ.Παεν.70.7(ρ.481.30; Μ.42.74000}; Ῥτοο] ΟΡ ογ.ὅ,1τ(}}.65.7418); 
οὔ Ἰποδγηδίο (γί καὶ ξωῆς καὶ θανάτου...ἐ, ΟΥ̓. Κ".155 τῷ Μ{|.{0.7}}} 
Ατῇ..4γ.3.240(Μ.26.400Ὰ}; οἵ Μη δα β᾽ δν}} οα τοῦ ἀνθρώπου 
τὴν σάρκα... ὑπὸ τὸν ἄρχοντα τῆς κακίας τάσσων, καὶ ἐ, τοῦτον 
ἐπιγραφόμενος ΤΑΤΏ, οί .2.8(.1.26.1τ440); οὗ Ἰεν}} τὸν ἐ, τὸν κατ᾽ 
ἐμοῦ [1.6, τοῦ δαιμόνου} ἔχοντα τὴν ἐξουσίαν “4.1 ον, , 16(Ρ.190.20) ; 
οὗ ἀεαῖῃ, Ῥγος...1ς,25:)(Μ.87.22120) ; οὗ Βα ον] γ σ]θυβ, (4. Τ ἰόν. Α 
148(Ρ.257.10}; οἱ 765} δα ουθ ἃ5 ϑαῖθοΥ5 οὗ ΟἸἈ 5 ι᾽ 5 ΘΠ ἀθιηηδ- 
κἰοα, Οσμϑδί, ρΡ.5.14.τ2; ποῖ οὗ βεσνϑδηῖβ οἱ (οά εὐεργετῶν ὁ θεὸς 
συμβούλους ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐ, δίδωσιν {8Β485.1ς.57(1.4224 ; Μ.20,2200). 

ἐξουσιαστικός, 1. ατελονίαϊ σε ὁ κύριος τίς; ἐ. ἡ προσηγορία ΤΊ. 
Βοβῇ .  ειτοῦτ(0.223); [Λτῃ. “ροϊὶ. 2.14{(Μ.26.11568)}; καἰ, 4π.2:13 
Φ. 20.8}; τεῦ, ἀς,7:5ι, 15,63:1Ὸ ἐ. δυνάμεως παραστατικὰ τὰ τοιαῦτα 
Βα5. δρῖνι ποί2.420; Μ.32.τ608); τὸ ἐ, ... ἀξίωμα τῆς...τοῦ ᾿]ούδα 
φυλῆς Ἐπ5.4.ε.8.τ(ρ.357.26; Μ.22. 5810); βριπς ἃ3 5ι08:., ὠπίμοντν, 
Μετ. ἐγεαΐξ ττίρ.4909.11:; Μ.18.3418); ἘΡΙΡῈ ἤσεγ.60, Ξοί. 207.24; Μ. 
42.207); 19.42.12(Ρ. 1βο. τι; Μι4τ.ϑορα); 2. ὕες, εἰς ἀοίεγτηητηρ, 
Μᾶκχ. αν. (Μ. 91. το 60); ἰά. βιίδε. (. ΟΙ.1280}; τοῦ, Τῆς, οὐκ εἰς 
δύναμιν ἐ. ἀλλ᾽ εἰς φυσικὴν ἀνάγκην τὸ γεγονὸς ἀναφέρουσιν ΟΥΝΥΒ55. 
Ἐπμη.τ2(2 Ὀ. 290.50; Μ.45.9048); πειιΐ. 85 β}08[., ῥοδεύσοῖοη οὗ ἤγὲξ 
1} θεοῦ εἰκὼν ὃ ἄνθρωπος...κατὰ τὸ ἐ. Τοὰ «Οδη.τ:26(Μ.33. 
15640}; 3. ῥείοηρίηρ ἰο {δε διρεῖο ῥοιῖθονς, Ἰλοπ τι ιϑιι(Μ.3. 
2404}. 

ἐξουσιαστικῶς, 1. τοί αμίποντῖν, αμὶδογεαἰοεἶν, τοῖ. ΒΘΠΕΥ ΤΟΙ 
οὗ ὅοῃ εἰ οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς προῆλθεν ὁ υἱός, ὑπέστη δὲ ἐ, 
Ογντ μος. το(5}.818}; οἱ δὅοηι, τοῖ. 70.1:12 δίδωσι γεμὴν ὁ υἱὸς τὸ μόνῳ 
καὶ ἐδίως αὐτῷ καὶ κατὰ φύσιν ὑπάρχον ἐ, 14. 7ο.τ.ο(4.91Α}; τεῖ, 
ΓΠγυϑι 5. τῖγαοὶος τὰ μείζονα ἐ, ποιῶν, ἐν τοῖς ἐλάττοσιν εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἀναβλέπει (Ὠγγβ,λονπ. 4.1 10. δ14.(7.204Ὰ}; Οντι πον ῥαξεῆ. 
τοί ἤ. 1308}; ἐνήργει τὰ μὲν θεῖα σαρκικῶς...τὰ δ᾽ ἀνθρώπινα θεϊκῶς, 
ὅτι κατὰ θέλησιν ἐ. αιχ.ΦΡ. το (Ν.91.5924}); οἱ Η, (ἀποβὲ προσκαλού- 
μενον καὶ ἐ. ἀποστέλλον ΟΥτ. Ἡ.εαἰδεί.ιό.τ4; Ογτ ἐι65.34(362Ὰ}) ; τοί, 
ΟἹ τπεβορήϑην ποῖος ἄγγελος ἐ. οὕτω διαλέγεται; Ῥτος, σεη.τδ:7 
(Μ.87.3534)}; οομηρ., ΟΒχυϑ.ἤορι.37.1 1 2 ογ.(το.6278); ἴῃ ἔοτηὶ 
τηκῶς ΤΑπαβί. 5. γοίαϊ.7(}.64.22; Μ.8δ. ὁοδ0); 2. οὗ ομεῖξ οἱο 7γ8ε 
τοι! ], ἐγοεῖγν τοῦ δὲ λόγου κατὰ θέλησιν ἀνεχομένου καὶ ἐ, τὸ ἰδιον σῶμα 
εἰς θάνατον προϊεμένου ΤΑΤΉ. ἄρῥοϊ[.τ.6(Μ.26.11048); ἡ φύσις ἄγεται... 
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐ. κατὰ θέλησιν κινουμένῳ' ἄρα φύσει θελητικὸς ὁ 
ἄνθρωπος Μᾶχ.ν»γ».(}1.91.3040); τῆς μὲν νοερᾶς ἶβο. τῆς ψυχῆς 
δυνάμεως] ἐ, κατὰ βούλησιν κινουμένης τὰ φηγεὶ, (Δέ.οτ.672Ε); ΑΠαΓ, 
(865..4393ος. κοί Μ τοῦ. 4058) ; σοτῖρ., Με.» 65.3.9(0.403.1}; Μ.18.3244}. 

Ἐξξουσιοποιός, δα ΠΡ αμίμογτίν, τοῖο ἰς δομγεθ ὁΓ ἀπίξοντίν, 
Τλιοη. τ. ζ.8,1τ(Ν,.3.2408). 

Ἐξξουσιότης, ἡ, 1. ὕγεε τοὔί, τ. Νὰ, εανη.1.1.34.37(}}.37.0484}; 
Ῥεεάουι οὐ αείοι; οἵ σοα, Πὲς. ΡΒ οὶ. 3. 3ο(Μ.88. 65); 2. --- ἐξουσία: 
τῆς ὑπερκοσμίου καὶ νοερᾶς ἐ. ΠΙοπ Ατ.ς.}..8.1τ(Μ.3.240Ὰ), 

ἐξοφρυόομαι, ὑδ «εῤεγείίίοιις, ῥγομά, Ογτ. ΜΊεἶ.τ2(3.4028); ρετί, 
Ῥίςρ]. Ρᾳ88. αἃ8 βι08:,, 14, ἄρον. τ4(1. 5060); 14. 7οεἰ.40(3.237). 



ἐξοφρύσσομαι 

Ἐξξοφρύσσομαι, δὲ μαπρίΐν, ΟΥιαὐηποὶ ἦε Ὠ ταιτοί . 17.258). 
ἐξοχετεύ-ω, ἄγατυ οὔ, ἀτυογὲ ; τχοῖ., ϑντιθβ.ρ.το"(Μ.66,14764}); τὴν 

τῶν εἰδώλων φύσιν ἐ. ΔΤ ΟΡ. Ὑ5(Ρ.τ77.1; Μ.66.1 4000}; τηεά,, 
ἴδϑθ Κογί, ταεῖ, ἀπόρροια νοῦ λόγος καὶ... «ἀπὸ καρδέας διὰ στόματος 
“πεται ΤΠ ΟΠ... Α1.6 0. Ατῃ. )2οη.23(Ρ.63.8; Ν.25.5128)}; Ατδίῃ βόε. δο 
(Μχοῦ.700})). 

ἐξοχή, ἡ, 1. ῥγογέπεμες, ῥγογεείίομ, (σθο. ῬΙ5.ἐαγηῖ.τ.τ2(Ρ.1); δρη- 
τ οἵ Ατϑοραριιβ, Μαὰχ «ῥγοὶ. Βίοη.(Μ.4.17Ὰ}} Ῥίατ,, ῥβαγίξ οἵ δὴ 
Θηρταν!ηρ τότε οἰαμα μὲ τη γεϊτεξ, ΝΝοταεβμαί μον.) (4.40. 6488); : 
Τάτ. λα, αἩ ἴγ7.3.3.5(1.00.4210}}; 2. ῥγεεη ΕΗ κο, σχεοίϊεμεε ἡ ἐ, 
τῆς ἐκκλησίας ΟἸεχη.:7.7.17(0.76.17; Μ.9.5528); οἱ ἀοᾶ, ὕξο.}15. 
μεχ. το. (}1.92.τ481Ὰ}; ΡΙαγ,, 1.87 7(1 5024}. 

Ἐἐξοχλέω, ἠηρογίμηιο, {γι δο.0(ρΡ.το2.3). 
Ἐξξπαίδειτον, τό, ν. 56. 
Ἐἐξιτέδιτον, τό, οὗ, 1,81, ἐχρεάιμε5 5 Ε. αι ρεάιοηανν ἔογεε, 0.4]. 

εἰγοη.τ4 Ρ.364{(}1.97.5418); Οἶγοη. Ῥαςξεΐ.».335(Μ.02.8694); 2. ἐχ- 
εἄίδομ, ἰδ. 0. 3τβ(βοις) ; ἴῃ ἔοστα ἐξπαιδείτῳ ΑἸΠ ΒΟΠΟΙαβι, οἰ. 2.1 
(0.173, ν.]. ἐξπεδέτῳ) ; ῬὨοξιποροσ.τ ,.3(ρ.6τ2; ΜΝ, χοΔ4. 9040), 

[]ἐξπελ(λ)ευτής, ὁ, -- ἐξζπελευστής, οοϊϊοείον οἵ ἀττεατς, ΑἸΉ, 
ΒΟΠοϊαβι, οί,2ο.τίρ.171); ἐξπελλευτής Τιβίπ."ον.128.6. 

ἐξυβρίζω, ὀγεαξ ομὲ τηδοίεηείν, ΝῊ. ίαρη.46(Μ.79.10238); εαἱὶ 
Τηδοίοηῖν «ἀἰθιάπιόν τε τὸν Θεόφιλον ἐ, ῬὨΙ]οΚβτ, ἦν. 6.0.3(ΔΕ,6ς. 604). 

Ἐξξυδαρεύω, -- ἐξυδαρόω τ; τηεῖ., ἘΡΙΡΗ.᾿αεν.59.2{0.365.27; Μ.41. 
ΙΟ2ΟΟ). 

ἐξυδαρτόω, 1. τραίόγ ἀοιῦ, ἀτίμίε, ΟΥΝ ΒΒ ς Ήν, δ 8.44. 
4808); ἤρ. διηᾶ χηξῦ. διδάσκαλοι... καπηλεύοντες τὴν διδασκαλίαν... 
λόγῳ «οοῦντι τὸν ἄκρατον... τῶν. «γραφῶν νοῦν Ἐλπι5.15.1:22(Ν1.24. 
910); 7Β45.1ς.48(1.4178; Μ.30.2008}; ὅ..«Σαμοσατεὺς...““ὥσας τὸν 
θεῖον τοῦτον οἶνον ΑΤΉ ἐαεγι6(Μ.28,5120)}; καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ 

θεοῦ, τοῦτ᾽ ἔστιν «"οὔντες αὐτὸν διὰ ψυχρολογίας καὶ μωρᾶς ἐξηγήσεως 
Ἠιάντα. 2 Ὁγ.2::τΊ(0.21.8 ; Μ.30.10020)); 2. ρᾷ88.; τηρῖ,, τὐεαΐοῃ λεπτύ- 
νεται καὶ “«οοὗται τὸ κακόν Μας. Αορ.λοη.τθ.4(Ν.34.6168); (δης,. 
4ΡλΡ.6.5.6: Βαγ5.76.}.45; 83. νιακέ ἰἰφηῖά, πιεῖ, Ῥα55., οἵ τημϑίαΐβ, 
Μαο.Αορ.λορι.26.3(}1.24.876}). 

ἐξυδατόω, ἐππάαίε, Οἰγοη. Ῥαξεΐ.Ζοοί ].0.2.7240); ταρά., εοη- 
ἄρηϑε, Νογηββδιμαΐ ἤοη. (Ν].40.6208). 

ἐξυδάτωσις, ἡ, 1. Ποσά, Οτ.Οοἷς.τ.2ο(Ρ.70.1τ4:; Μ,1τ. 606); Μ΄. ὈίοΉ. 
4.23; 2. ςεογεον οὗ Π μά, 1 565.Ν82.ἀταἰ,τ4ο(Μ.38.1τ077). 

Ἐἐξύεται, ΡΥΟΌ. ΕΥΤΟΥ ἰπ Μετ, ἘγΉ.2.2(}}, 18,404 ; σοΠ]. ἐξέσσυται 
Ῥ.16.22; ν.]. ἐξύσσεται). 

Ἐἐξύμνησις, ἡ, ῥγαΐξε, ἰαμά, ὙΠάτιϑεια, ἐρῥ.1,7(}1.09.0324). 
ἐξυπηρετ-έω, 1. σεί. ; ἃ. 5έγυε, οὗδγ, ς, ἀδῖ. τὰ γεγονότα ὑποτέτακται 

τῷ θεῷ, καὶ τὰ πάντα «-εἶ τῷ βουλήματι αὐτοῦ ᾿τεηιἤαόν.5.5.2(}}.7. 
11.368); ὁ τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ “ὧν ΟἸ]ΘΙη.Ξ,7.1.1(0.7.33; Μ.8,6068) ; 
18.7.πίρ.4.25: Μ.ο.ΔοκΑ); Βορῃτ Ην “πας.(Μ.02. Τ]ΟΤὈ); ς, 86ς, {τὰ 
δὲν ᾿θηρία᾽.. δυνάμεις... “προσεκαρτέρουν τῷ βασιλεῖ τὰ κελευόμενα 
“"οὔντες Ηρρ.θω».3.8.0; Ὁ. ἀφϑῖδέ τη, τηϊηῖςίον ἰο πῶς δὲ ὁ τεθνεὼς 
οἰκτίστῳ θανάτῳ δυνήσεται πρὸς τιμωῤίαν τινὸς ἐξυπηρετῆσαι; Τδΐῖ. 

ογαὶ. τγ(ρ. 10.22; 6.845) ; []6γη.5}».4.τ(ρ.240.5; Μ.8.12168); μὴ 
περισπώμενοι πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἀπρόθυμοι τῷ πολέμῳ -«-ὥμεν 1τ0.2.τᾶ 
(ρ.156.5 ; ΤΟ21Ὰ}); 16.4.6(0Ρ.26ς.20; 12400}; 2. τηρᾷ. ; 8. δεγύξ, οὗεν τὸ 
σῶμα δοῦλόν ἐστι τῆς ψυχῆς, ἐπὶ πᾶσι ταῖς κρίσεσιν αὐτῆς “-οὕμενον 
Τίσι. ΑἸ». Εσεὶ,4:τοίρ.227.10) ; πάσῃ προθυμίᾳ ἐ, τοῖς ὑπὸ τῆς σῆς 
ὁσιότητος λεγομένοις (Ομ. Αρ. Ετι8.υ.(,2.46(ρ.ὅτ.7; Μ.2ο. 10248); : 
ἘΡΊΡΗ.Παεν. 2. κίρ. 307.1; ΜΝ.4:. .3600); Ψψιςτ Μετ τ 21(0.277.30}); μία 
φύσις ἐστὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ μία" ὡς οἰκείῳ «-εἶται θελήματι καὶ. 
καθίσταται ὑπήκοος τῷ πατρὶ μέχρι θανάτου 7ο. 1).οηι.2. 24(Μ, οὐ 

Ξ808); 1ῤ.6.γ(6720) ; Ὅ. τοαῖὲ προ, αἰ, Ἐπαβμ Ρυτοίρ.930.2ς; Μ. 
20.14060); ἘΡΙΡΗ.λαθν.30.4{Ρ.430.1τ; Μ.41. 4128); ]Ο.Ἱ Η.ῳ..70.}, 
26(Μ.94.4684); οἵ ἀδᾷοοηβ, (ὐηϑὶί. Αῤῥ. 8,30.2 οἷ. 5. διάκονος ; ἀ55151 
1η, Ἐπ|5,ἢ.6.2.5.4(31.20. 1448); 1Ὁ.3.24.4(2640}; (ηεὶ..4Ρ}.8.28.4 Οἵ. 5. 
διωιμ νισιμα; ; μήτε... ποεῖσθαι τῷ μεγέθει τῶν ζητηθέντων δυνάμενον 
Μαχ.ρ.τοί 91. τοῦ .Ὰ) ; 170.1).Κοπι.6.ο(Μ.06.6768); ο. σέγυό, ξιιοι ἱσΉ 
τὸ μέγα Σάββατον...οὗ τύπος ἦν τὸ μικρὸν Σάββατον «-οὐύμενον ἄχρι 
τῆς αὐτοῦ [3.. Χριστοῦ] παρουσίας ἘρΊΡΗ ἤκεν.30.32(0Ρ.378.24; Μ.41. 
4688); Ρα55., δὲ γηηαΐε ἰὸ ξέγυξ, 1.42.1 2(ρ.164.23; 7850). 

Ἐἐξυπνέω, ατσακὲ ἔγορῖ οἰδορ, Χαμ ρ}.τΞ(Ρ.66.0); Απάᾶτ,Υ, 
ογιτοί .97.12408); }11»}.δο.ττί(ρ.1το.3); τοῖ. ΠηΔ] Ἰυασρειηθης, ΓΗῚΡΡ. 
0 Ή.328(0.304.24;) Μ.το, 400), 

Ἐξξυπνιασμός, ὁ, ἐμοτίεγιοηὶ, τοῖ, ΜΈ,26:6}Ἐ, γύνη πόρνη... 
γέων ἰξός..«ἡ τῶν παθῶν ἐ. Τῃγγδιμεγοὶν, (το, 762Α). 

Ἐξξυπνιαστικός, ν. Ἐἐξυπνιοτικός. 
ἐξυπνίζ-ω, οἰοακοη, τηεῖ. τὸ τῆς ἐπιθυμίας πάθος ἱ Τιϑξι χη εἰ γ65.8 

(Μ.6.12570) ; {885.ε}».42.31(3.1278 ; ΝΙ.22.,3528); οἱ Βριγπ8] αὐνακϑη- 
πσ, Ἰειη χο ἢ μά4οί, α(ρ.τοῦ.8., Μ.0.6538); «ἄρος. Βαγ.γεἰ.5.15; ὁ 
φόβος [1.6. τοῦ θεοῦ ]...οὐκ ἐκπλήσσει 50. τὴν ψυχήν] ἀλλ᾽ “-εἰ Πονι. 

ὁ τῶν 

503 

Οἰδημαηασ; ἴο δαΐατα 116, Τ᾿ }μάᾶ.25.4; αἴ βδηοΥαὶ ΧΟΒΌΣΥΘΟΙΟΗ, 

ἔξωθεν 

1ϑορῆχ Η ἰζμνρ. 5(}1.8).20858). 
Ῥἐξυπνισμός, ὁ, τοοϊεξ μίμεςς, Βαβιγρ. [μ5.7.3(2.347Ά) Μ.31.0328}; 

Θομοί, 24 ἴὰ 10.ΟΠτὰ.5οαἰ,4(Μ.88.7414}. 
εἐξυπνιστικός, 707 τυακίηρ Ἡ | ρ', ῬᾺ]]. ἢ.  απ5.43(0.130,14:; ἐξυπνι- 

αστικῷ Μ.34.12100}. 
ἔξυπνος, ατοαϊεησά ἔγομι αἰσορ, Τ.1,6υ.5.7; ἘΡΉτ,τ4Ὲ; Αι Μ|.28 

(Ρ.259.14). 
Ἐξξυπολύω, ἑαΐε οἱἤ Βοτλθοηε᾽ 5 σἤϑδς, δ. δος. Ῥογβ., στ Μαρ ἀζαὶ. 

(.Ζα0}.}3.2ο(.}}..77.2700). 
Ἐξξυποστρέφω, ἐμ ῥασῖ, Θοοτ. ἦν 6.3.1ὴ.6(}1.67.4254}; 19.7.24.5 

(7920). 
ἐξυπτιάζ-ω, 1. ἑάγοῖυ ῥασῖ οπθ᾿β μεδα ᾿π ἀδχιβίομ, μόῆσο τπϑεῖ ἡ 

μακρὰ παρενθήκη τῆς ἱστορίας ““εται στ Ν γ85. Κωώη τί ρΡ.28.16. Μ,4ς, 
2650); 2. δὲ γιρταΐϊν πργέρἠξ, ΟΡΡ. βαθύνω, Ἰὰ πονπ. τά ἤμ Οαηϊ.(.44. 

᾿χού40), 
Ἐἐξυστερινός, ἰαεὶ, Επογε.τΔ(ρ.326). 
ἐξυφαίν-ω, 1. τρεῦῦυέ, ἢΡ. μεθ᾽ ἡμέραν μὲν τὰ σωφροσύνης “"οντες 

δόγματα, νυκτὸς δὲ ἀναλύοντες ΟἸεπι.ῥαρά,2. τοίρ. Ζεκιτό; Μ.8.5120); 
τηξί., εὐηδἰγτεῖ τοίχους ἐς (ῃγυβιλουι.14.3 ἴθ ΕΡν(τ. Ἰοδ0); ; 4012- 
οξα τὴν εὐλογίαν ἐ ἐ. Ὑμαάτιἠμαον.5(4.300); ἀφυΐςε, Ογτ. ,ειτττ39(Μ.72. 
7128); περὶ τῶν ἐθνῶν ὁ τῆς προφητείας “-εταιὶ λόγος ἴ4.15.ς.2(2.7770}; 
ἀμάρτυρον. . «κατηγορίαν. ..ἐ, (16), νΖ. ἢ .6.3.τό.πτο; 2. τύξαὺσ ἱορείδον, 

᾿Ογτ, 70.2.1τ(4.1398); 14.05.33: :τ(Μ.60.8848); συνθεῖσα δὲ ταῦτα 86. 
ὀνόματα] καὶ ἐξυφήνασα “μας, ῥγουϊά. 4(4.543); 3. βηῖφι τοεαυΐπρ, 
ἢρ, ὁ λόγος. ..«ἐνεδύσατο...ὡς νυμφίος ἱμάτιον, ἐξυφήνας ἑαυτῷ ἐν τῷ 
σταυρικῷ πάθει ἩΙΡρρ.αγεῆν, 4(ρ.6.22; Μ.1ο.7328). 

Ἐξξυφαιρέω, ἰαλε ατυῶν, ϑεταρ.  ῆαη.36(ρ.53; Μ.18,12134}; ἐδι51 
(0.72; 1248}. 

Ἐξξυφαντέον, 76 τπινδί τοδαυθ, ΟἸοτη ῥαθά,2.τοίρ.223.27; Μ.8, 

5208). 
Ἐἐξυφάπτω, “εἰ οἡ ἤ7γ6; τηβῖ,, οἱ Ἰηβδχηηῖηρ 50} Ἡ 1 Ραβϑίσῃβ, 

Ἐπ5.᾿..6.10.4.58(}}7,2ο.8710). 
ἐξύφασμα, τό, βηϊεμεοά τὐεῦ, ῥέδεδ οΓ τοουθη εἰοίθι, τ γβ5.υ. Μος. 

(}1.44.385}). 
, ἔξω, ομίδίἀ6;1. --- Οαἴθιας [Π6 σμπυχοῃ ; ἃ. δᾶν. ; ἐ. Ξξ Ρᾶρδῃ, τοὺς 

φιλοσόφους (τ, Γαι. α".ΟΥ τοίρ. ὅν. το; Μι,τοιτοβια); τῆς ἔ. 
ἐξ μὰ ΟτΝ, γ985.} πη. τ2ίι Ρ.315.13; Μ45.11018) : Ταῖ. δβίσγοϊορυ τῆς 
ἔ. γεννήσεως (Βτν5.Ποηι.6.2 ἐῃ (7 8ΒΟΑῚ; οἱ ἔ. συγγραφεῖς ὙΠάϊ. 
Ῥαη.2:31(2.1ο80}; 1|. τεῖ. οαἰξοπαμηθηθ, Οντ. Η. ῥγοσαίρομ, τῶ; 
11... -ΞΞ-. οχοουητηυπιοαίθ, (ὐηδὶ. 4Ρ}.2.20.4; Ὁ. Ῥτερ. ο. ρεηὶ, τῶν 
ἔ. τοῦ μυστηρίου “4. [σ.τοοίρ.201.11}; τοὺς ἔ, τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς δόγματος 
Οὐ Ν υ85.07,ἐαἰεο.τ(ρ.7.5; Μ45.134); ΟΑἸΕεχ ριαρ. ΑἸ ἀροὶ,5δε.6 
(ρΡ.92.3; Μ.2:.2578)}; γαῖ, Βοσϑίιοβ, ΑἸ,  δόγαρ.4.6(Μ.26.64ςΑ}; 
2. --- ουΐϑιαε τῆς γδηκϑ οὗ {Π1θ ΟἸεσργ, Βα5.6}.21} εαπ.5ς(3.326.; Μ. 
32.7068) ; 3. --- ΟξοΥ οἶτο]ς οἵ Ὀο]θνεῖβ, χεῖ, ΜῈ.12:36 ᾿]ησοῦ..«.ἔργον 
ἦν εἰδέναι χωρίξειν ἐν τοῖς ἀκροαταῖς τοὺς ἔ, ἀπὸ τῶν ἔσω, ἕνα τοῖς 
μὲν ἔ, ἐν παραβολαῖς λέγῃ...τὸ ἔσω καὶ τὸ ἔ. πνευματικόν ἐστιν ΟΥ. 
ἀταϊ. το(ρ.152.21); ἰάυ ῥγύιο.3.1τ.17(0.227.3; Μ.ττ.2854). 

Ἐἐξωδέω, οὐΐηξ, γηθῖ, τὴν... .ἐξωδηκυῖαν τῶν ᾿Ελλήνων θρησκείαν 
{10.1)..4γἱϑη.48(Μ.ο6.1296}). 

Ἀἐξξώδης, εἰϊηκίηρ, ταβῖ. ἐ, Αἰγνπτιακῆς ζύμης, διδαχῆς τε λέγω 
Ἐπβίγαῖι ινομ, τοί Μ.86.2 2850), 

ἔξωθεν, Α, ἑγον! ομἰοίάο; 1. τοῦ, σοποσδιίοη οἱ ὅθι οὐκ ἔ. ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 
πατρὸς γεννώμενον ΔΊΉ..4γν.2.23(Μ.26.2178); ἡ κατὰ τοῦ υἱοῦ τόλμα 
εἰς τὸν πατέρα τὴν βλασφημίαν ἀνάγει εἴγε ἔ, ἐπενόησεν ἑαυτῷ σοφίαν 
καὶ λόγον 1δ.1τ.25(648); εἰ ἔ, ἐστιν, ἐπισυμβέβηκεν ἄρα, καὶ οὐκ ἔστι 
τῷ πατρὶ συναΐδιος Ὀντ,ἰΠ65.4{51.244}; τοῦ, Ῥχοσθββίοπ οὗ Η. μποβῖ 
ὃ θεὸς πηγὴ τοῦ πνεύματός ἐστιν...καὶ χορηγὸς αὐτοῦ, οὐκ ἔ, αὐτὸ 
προσλαμβάνων, ἀλλ᾽ ἐξ ἑαυτοῦ πηγάζων ΤΑΤΉ ταί, Τγίη.2.28(Μ.28. 
1200Β); 2. τεῖ, σϑῆος τούτων οὐκ ἔ. ἡμεῖς ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γραφῶν ἔχομεν 
τὴν πίστιν ΑἸΠ6Ωγ. ΤΡ. 140,21; Μ,25. 4454); ; ἔ. ... σοφίας Σιράχ 
(απ. ρῥιδς; 8, ΒΤΆΤΩΤΩ. ἔ. συνυπακουστέον εαΐ. 20 ον. ι: 22(Ρ. 35]. τό). 

Β. ομίεϊάσ; 1. ἴῃ σεῃ. τοὺς ἔ, ... καλὸν τὰ ἡμέτερα κρύπτειν κακά 
Ομύνγ5.56ε.1.4{0.13.3; 1.3668); 12Φ.5.7(0.1260Σ; 4198); 2. ῥγοΐαπε, 
Ῥαραῆ τοῖς ἔ, αὐτῷ προσιοῦσι φιλάνθρωπον καὶ εὐεργετικὸν παρέχων 
ἑαυτὸν Τὴυ5,0,(.1.43(0.27.28; Μ.20.0574}); οὐδὲ ἐκ τῆς ἔ. σοφίας...διὰ 
δὲ μόνην θεοσέβειαν ὁ Ἀντώνιος ἐγνωρίσθη ΑἸ νἀ πίοη.93(}1.26. 
ΟἼ38); τοῦ ἔ. βίου Βᾶ5.γεν. [μι5.20.2(2.3640; Μ.31.0720); τῆς ἔ. παι- 
δείας Μδτο. Βίας. Ρογρ. 8, τοῖς ἔ. ««« καὶ.-τοῖς τῆς πίστεως οἰκείοις 

ΟΠ γγϑ8.5 56. 5.8(ρ.128.17; 1.4200); 14. ἢοηι.4.6 ἐμ [0.(8.348}; καἰ. πον. 
11 :2(ρ.420.18); 8. οὗ οἴοἴ415 Δα ᾿πηϑ τὰ η5, ὁσεμίαν ἡ ἔ, ἐξουσία 
Ολμε (341)ραη. 5; ταῖς ἔ. προστασίαις ΑἸ ἀροὶ, 56ε.Ἰϑ(ρ.1οο.14; Μ.25. 
2760); ΟΠ γνβ.ἤοη!. 56.6 τῷ Μ|.(7.5748).Ψ 

Ο. ομυαγά, νπαΐεγίαὶ ΟΡΌ. ΒΡΙ [8] διαιροῦντες... τὸν ἔ. ἄνθρωπον 
ἀπὸ χοῦ ἔνδον Ἠεροιῃ. ἄγε. (ρ.6.12; Μ.1ο.14320); ΓΑΤῊ. “ῥο 1.1] 



ἐξωθέω 

(Μ.26.11254}; τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἔ. (Ὠγνβ.5αε.6.12(0.162.2; 1.4314); 
Εὐῤὶ [,ειτττ30(}.72.71τ3}}. 

. 85 ῬΥΈρΡ.; 1. ομ δῖε οἱ ξ, τῆς ἡμετέρας θεοσεβείας ᾧ Τυιῖ, οὐ ΟΥ. 
διὸ 6. 261Ὰ); ἔ7υβς, φινεἰ γε5}.55(Μ.6.12970) ; 2. ἀῤρανγὲ ἴτοτα θεϊκῶς 
ποιοῦντος αὐτοῦ τὰ ἔργα τοῦ πατρός, οὐκ ἦν ἔ, αὐτοῦ ἡ σάρξ ΑτΉ..4». 
3.32(Μ.26,3800). 

ἐξωθ-έω, ἐπγηβε με; 1. ἄγαρ οἱ, ἐαιέδε ἰο δὲ ἀἱερονρεά οὐ καταποθείς, 
τοὺς πρὸ και αθϑάντὰΣ θλίψας ἐξέωσεν Πο»μ.Οἰφη.6.2. ἀγίυε αἰτῶν 

εἰοιάβ, Με. 5 γ»,"0.8.4(ρ.8ς.16, Μ,τ8,1440); 2. Βρ., ἀγίυε ομΐ, Τ' 
(αά κ.4; ΟΑἸΕΧ.Ρ. Ρ. ΔΊ αροί.5εε.τ](Ρ.99.40; Μ.25.2768}; Οντ ΐης. 
μηΐρον, (τ, 685); 3. τπιςῖ., γεζεεῖ; ἃ. ἴῃ 861, Ου. λον». 5 1Ὲ Ὁ Εν. 
(φ. 28.715; Ν,.12.2020); Ὀὰζ δα; τηδα, τὴν πέστεν ““ουμένους καὶ τὸν 

θάνατον τοῦ Χριστοῦ περιττὸν ἀποφαίνοντας (Ὠγν5.ἐογη η Οα].3:1 
(το.6958); Ἐπ|5.4}.5ενη!.21.4(Ν].86,4280); ἐξωθησαμένη ἶβς. τῇς 
ΟμαχοΙ] σε ἐπιμανεῖσαν τῷ βασιλεῖ ΤΒαΓσηΐ.τ: 5(2.38); Ὁ. ἐχεέορι- 
γε εαίε, ἈΔΟΠ,ΔΡ. Βυ5.}..6.5.16.πτο(.20.4680); ΟΝεοοδδβ,οαῃ,2; 
(. ἀοργαίε αἱ γυναῖκες εἰς τὰ τῶν ἑταιρίδων ἑαυτὰς ἐξώθησαν ἤθη 
Ομ γνβ.ἤσηι.73.3 ἡπ Μ|.(7.7ι2); ἃ. ἐχοϊμάς, Ογτι νοι (51.688); 
4, τηρᾶ,, γερεὶ Ξαβρίοίοτ5. ἤγουν ομ δεῖ, ᾿ὰ.5. ἔτα. ῥγΟσαϊ τι ττ-πδ(ρ.47. 
20); 5. ἴῃ ἴοττη ἐξεόω: ἐξεοῖ ἘΡΙΡΗ. ἐαον,68,4(0Ρ.144.τ4; Μ.42.1800); 
ἐξεοῦσι 18.70.1{(0.232.1τ0 ; 2400); ἐξεωθῆναι 1τὉ.70.2(ρ.234.2; ἐξωσθῆναι 
4414); ἐξεῶ Ὑπάτ, Μορβ. τον." : π(ρ.178.14; ἐξῶσαι Μ.66.8818) : ἐξ- 
εὥσθαι δοοτ.ἦἢ.6.2.37.0ο(Μ.67.2200). 

ῬΕξωκιονίτης, ὁ, ν. ἘΓΕξακιονίτης. 

Ἐξξωκοιτέω, “οἰδερ ομδταάσ σοανοιῖ ; Σου ἀάθῃ ἴο πιιη5, ΟἼΤΤα]}. 

ἐαη.46. 
ἐξώλεια, ἡ, αδον μα !]0Ή; ΟἹἩ Πετεβν, Οοπβίαρ. Επ5.ν..,.δςίρ. 112. 

το; Μ.20.1τ414}. 
[Π]έξωλος, τε ἐξώλης, ῥεγηϊείου5, ΟἸδτη, ῥαεά,2.τοί(ρ.222.16; Μ.8, 

5284). 
Ἐξξωμάνδρευτος, ομἰδτάο (ἦε ζοἷ4, ἢ. μή τις..«γένηται.. 

ἐ. καὶ θηριάλωτον ΤΒαγιδίθπα. καϊξεἠοπαρη, Ξ2{(ρ.145). 
ἐξωμίς, ἡ, ἐμῖς τοῦ ἢ 9.6 οἰδουδ, ΟΥ οἰθευφίσος ἸΗ16; ΟΠ γα οἴο τ δεῖς 

οἵ ΡΒ] οϑοόρβοῖβ, Οῃγγβλονμιτο, τῇ (4ς.(9.874}; 14. ᾿οη1.2. 5 τῷ Κοη. 
(9.4428); οτῃ ὈΚ αν] χορεύων οὐ τὸ βασιλικὸν περιεβέβλητο ἀλλ᾽ ἐ. 
μόνην, ἣν νῦν καλοῦσιν Ἀρκαδίκιν ἜΠαΤιψΣ τ αν.(1.562); (οβια. 
Με]. Ξεἰοὶ.(Μ.38.521) ἴῃ. Οὐ ΝΑ Ζισῶνι.2.1.44.36; υϑοα ὃν ΤΌΝ οἵ 
εῤῥοά, ἐν. (Μ.38,603) ἴῃ τ, ΝΖ. τῶ 7}}.2.1.12.,653. 

ἐξωμοσία, ἡ, Ξοἰσηεη οαἰὰ, ΟΟΒΑΙς, ἐαν.30. 
ἐξων-έομαι, 1. ὅν οὐ Ῥεμα 165, Οἢγγϑ. ἤ0᾽.5.5.3 τῷ ἢ11.(7.550Ὰ}; 
ϑγηθβ. ρ. 44(Μ.66.1τ3600); γεάδετῃ τὸν -οούμενον τῷ.. αὑτοῦ αἴματι 
τὸν κόσμον ΤΜ ΘΙ. ῥαίϊνι.7(}}.18.5074}; 2. δέν τὴ, ἢρ. ἐ. πολυτέμητον 
σωτηρίαν...«ἀγάπῃ καὶ πίστει ζωῆς ΟἸοΙη ῥγοὶ,ο(ρ.64.24; Μ.8,1078); 
Ἰᾷ, βαρ. 2.τ(ρ.τ56.τ7; Μ.8,53854); τι Ν82.07γ.4.24(Μ.35.5528). 

Ἐξξώνησις, ἡ, ῥμγείαδε, 70.Ν1 Η.υ..7ο. Ὠ). .26(}1.9ᾳ.468Α). 
Ἐξξωποιέομαι, δέ ὁρεησά πὴ: οἵ φασί Ὁν Ρ]ουρῃίηρ, ἘΡἢτ.τ.64Ε. 
Ἐξξώπορτα, (ἔξω ῥογία) τολμομὲ ἐδι6 ραΐο, ἔμεδοῖ, (ρ.640). 
Ἐξξωπράτης, ὁ, ζογείρη τπϑγοπαπὶ, ὑστεσθηξ ον, Ποηι, 62(Μ.86. 

6τό6Δ). 
ἈΨΡΙ αάογῃ, τύ. [0.2.8(4.2310); κῆπος. «ποικίλαις ἀνθέων 

ἰδέαις ἐξωραϊσμένος 14.15.5.4(2.8228); 14. Ζαεί,.οπ(3.7840); ἢρ. δῃα 
τηοῖ,, 14.5.9: το(},69.7738); ΙΔ ἠονιιβαξε τίς, τ60Ὰ}); ἀγενήτου... 
φύσεως... τῆς τοῖς δεσποτικοῖς ἀξιώμασιν ἐξωραϊομένης τά δρ.πε(ρ.52. 
18; ς3, 1780); 4 Ολγυμη, (ς1.7604}; Χριστὸς. .«ἐξωράισε τὴν ἀνθρωπείαν 
φύσιν τῇ ὡραιότητι. «τῆς θεότητος αὐτοῦ Μοα,ἄογηι 8(}1.86.32078); 
λόγοις ἐ. ἀδεονῖδε τοιἧς βαϊἑεγέη ντοτάβ, ῬὨμΠοβί, ἤ,6. το. (ΝΜ 6ς. 884). 

Ἐξξωραϊσμός, ὁ, αὐογηριοηὶ, νυ ΟΠ γυμη. (τ. 731Ὲ}. 
Ἐξξωριγεῖτο, νΟΧ ΠΙΠῚ] (Ρ6ΧΉ. ἔοτ ἐξεγείρει), 58.5,561,0γν.2τ.2(Μ.8ς. 

24τ0). 
ἔξωρος, ομείάς 6 Ρεγιοά οἵ ἀῇὰ Βἰβέοσιοαὶ σοῦ, ἘΠ ΠΑ], ας, 

ἐῤῥι Ραμ, ρτοριη. (.8ς.7134). 
ἐξώτερος, ἐχέογ107, ΗΘΥΓ..5177.0.0.3 8]. ; Μασ, Αερ. λοηη.4.15(}1.34. 

4848); Ἰ)οτ.ἀοεί, τοί .88.18ο00); πδποα, τείνας τὴν ἐ. σκηνὴν τύπον 
τούτου τοῦ ὁρωμένου κόσμου (οι. Τα,ἐ0}.2(Ν.88,02.). 

[Π]ἐξωτέρως, εαἱογτονίν, ας. Δερ, κον".4. δ(Μ. 34.4848). 
ἐξωτικός, 1. ἐογεῖρη πολέμους ἐμφυλίους, ἐ, Ομ τυϑ.μονῖ.27.Σ ΤΉ 

20 ον. (το. 627Ε); 2. τοῖο ἐξ ομεί δ Οὐθ᾽Β [Ι͂Δγαν, οὗ Βεῖτθ ἐ, τῆς ἰδέας 
συγγενείας Τυβίπ.εῤ. Τάγ ΜΠ ορς.(ρ.68.22; Μ.86,τοοτο); οἱ (οὐ, Αγ». 
δ᾽ ; ουίβί4θ ΟἸΏΤΟΙ ; 8. βεορΐαν ἐ. δικαστοῦ ΤΌ Ραρα εὑ. Βέαη.ρ. 
ΑἸ ἀροΐ, πέσ, τ(ρ.χτο.τ ; ΝΙ.25,3200}0); δικαστηρίων ἐ, Βαβ.7γέ΄. {|5. 
9.2(2.351Ὲ ; Ν4.31.9444}; (Πχγβ5. λον. 6.3 τῷ ΤΟ ογ.(το.1308}); Ὁ. βαραη 
λόγοι.. τῆς ἐ, «.. σοφίας ΟἸγταρ.Ε τ :8(}.03.4850); 6. ομεεἰνίηρ, οἵ 
τοῦντιβ ουΐδιας ΟΡ ταῖς ἐ. πόλεσιν 70. 48] οὐγοη.τ8 Ρ.440(..97.6608) ; 
Φ. τῆαβο, 85 βυυῦβί., εἰγαηρεῦ, Μ.Α͂ΜΑ͂ τ.τθη. 

ἐξωφανής, ομραγα, οἱείδία διπλοῦς ὁ νόμος....καὶ ἔστι μὲν ἐσωτάτω 
τὸ ἀληθές... καὶ περιττὸν ἐπίβλημα τοῖς κεκρυμμένοις ἐστὶ τὰ ἐ. Οντ, 

«πρόβατον 

504 
« , 

ΕΟΡΤΊ 

σίαρἢ. Πὲ.(1.4250); οὐχὶ μόνον τὴν ἐ. χρηστότητα. .«καρδίαν δὲ μᾶλλον 
ἀβέβηλον ἰά. ὁδρῆ. 53. 5838); 14. αὐον,8(1.2650}; πρυξ, ἃ5 0 δῖ.» μὲς 
τοαγά Ἠράμ της τὸ τῆς ἱστορίας ἐ. Ἰὰ.1ς5.2.5(2.32388)}; τὉ.3.τ(3568); τὸ ἐ, 
τῶν τύπων 14. ἰοηι. βαξεῇ. 22(53.2730); ομπθαγά ηιομεδαϊοη τῆς 
νομικῆς λατρείας τὸ ἐ, 1α.15.3.2(405Ὲ}. 

Ἐξξωφανῶς, ομμσαγάϊν χρίεται... ἐπὶ τὸ ἄκρον, τουτέστιν ἐ. καὶ... 
τῷ καθ᾽ ἕνωσιν τὴν ἀληθινὴν ἰδίῳ σώματι ΟνγΟ Ν 6εὶ.2.2(0.37.20; 6᾽. 
88). 

: ΟΕ τό, --- αἰωνοπυρεῖον, ῥίαεε οὗ ευεγίασηρ ΠΥ (οι 
Διη]δὲ δα αγθβθθα ἴο ἀοηηοιϑ) Χριστὸς κέλετέ σε φυγεῖν εἰς ἐ. Ο1Ο 

δ, 

ἑορτάζ-ω, 1. κε ἃγι ΔΙΠΊΙΔ] Κδαπὶ, οἵ ῬΆΒΒΟΝΕΙ δεῖ τὸν σὔοντὰ τῷ 
θεῷ “ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων᾽ ἐσθίειν Οτ. λον. 14.106 ἴῃ [6γ7.(0.122.27; Μ.13. 
4258}; Πόποο ἤφσ. οἱ δυο μαυὶβί εἴ τὶς “-ει μετὰ τοῦ ᾿Ϊησοῦ, ἄνω ἐστὶ 
ἐν ἀναγαίῳ μεγάλῳ. «ἐὰν ἀναβῇς μετ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ἑορτάσῃς τὸ πάσχα, 
δίδωσί σοι τὸ ποτήριον τῆς διαθήκης τῆς καινῆς 16..9.1.3(0.τ60.20; 4800); 
οὗ Ἐδϑβίοσ δεόντως ἑ. ΑἸπιερι γας. τοί Μ.2ς. 5338); σηϑί. Α͂ΡὈ.5.1η.1; 
οὗ Αβοθηβίο ἑ. τὴν ἑορτὴν τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου 1ὁ. 5.20.2; [2 
εειναὶ, οἵ ἘΑΒΓΕΘΥ δα ματιθι εὐφραινόμενοι καὶ ““οντες, ὅτι ἀρραβὼν 
τῆς ἀναστάσεως ὑμῶν "]Ιησοῦς ὁ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν δ.5.1τ0.7; 
τοῦ, ϑεοοηᾷ ΤοΙΡΙ]6 πάντες ἑώρτασαν ἐπὶ τῇ τελεσιουργίᾳ ΑἸ αροὶ. 
(οηοὶ, τβ(}1.25.617})); 2. εεἰεὀγαΐς ἂς ἃ ξεαξί, εἰσ γαίε ἐπ ἐεαεὶ οΓ οἱ δὲ 
ἀπὸ Βασιλείδου καὶ τοῦ βαπτίσματος αὐτοῦ τὴν ἡμέραν “-οὐυσι προ- 
διανυκτερεύοντες ἐν ἀναγνώσεσι (ἸΘη1.57.1.2τ(ρ.90.22 ; Μ.8.888.); 
(οηεὶ.43,}.5.χ}.2} τὸ σάββατον...καὶ τὴν κυριακὴν ἑ. ὅτι τὸ μὲν 
δημιουργίας ἐστὶν ὑπόμνημα, τὸ δὲ ἀναστάσεως 1.7.23.31 τῇ πρὸ τριῶν 
καλανδῶν ᾿Ιουλίων...50. Παύλου] τὸ μαρτύριον ἑ. ἘλτμΑ], Ια ,Ρ. 
Ῥαμίιρτοειη.(ΝΜ.85.7014); {Ν1] Κ΄ ἀδοεηδ. 3(Μ 1.79. 1τοο 0); ὕγοη. 
ΡαρολὉ.τοί.02.888Β); τελείαν παρουσίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐ, 
Ἐπιγοῖ. ῥα. 4(Μ.86.23060Ὁ); ΝΙΓΕΡΗ ὕτινυϑγηειαι τί Μ.86.20030) ; 
τὴν μνήμην τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ τοῦ Σεπτεμ- 
βρίου μηνὸς φαιδρῶς ἐἑ. Ἐπιδέγαϊτιν, Ειμνελ,]ο(Μ.86.23520); ἀμήχανον 
μὴ ““εἰν τὰ τῶν ἁγίων μνημόσυνα 10.) παρ τ. 2τ(Μ.04.12534}; ἢρ., 
οὗ τοϑατυ 0 τότε τὴν ἡμέραν τῆς χαρᾶς ἐ. κυρίῳ εἰλικρινῶς, ὁπότε 
τὰς σκηνὰς αἰωνίους ἀποληψόμεθα Μοίῃ εγΡηρ.ο. (ριττδ.ο; Μ,18. 
τϑ81.})}; 1(..γ65.2.2τ(ρ.375.4:; Ν.18.2850); 3. εεἰεῦγαίϊε ὧν ἃ ἐεειτυαὶ 
ταύτην τὴν μυθολογίαν 1.6. τοί. ῬΘΙΞΟΡΠΟΠ6] αὲ γυναῖκες ποικίλως 
κατὰ πόλιν ““ουσιν (Ἰδη,, ῥγοὶ.2(ρ.14.5; Μ.8.778}); ἐνταφιασθεὶς καὶ 
ἑορτασϑείς, καθάπερ ἀθλητὴς νικηφόρος τὸ σωμάτιον ῬΔ]} υἦνγγευτι 
(ρ.69.1; Μ.47.39); πανήγυριν μεγίστην ἐπιτελέσατε, τὴν οἰκείαν 
πύοντες σωτηρίαν ὙΠας, ες. τα7:27(1.1435); [0.,.ὑπαρ.τιτ(Μ 4. 
12524}; 4. γ670 1.6 οὐεν ἥδιον τὰς σὰς ἑ, εὐδοκιμήσεις [516]. }.3.08 
(Μ.78.8ο05 8}; Ἐλιβίχατου, δἰμγελ 1 τ(Μ.86.23530). 

ἑορτάσιος, 7εεἰαἱ, (τ. Ν 42. καγ».2.τ.45.26(Μ.327.13554}.Ψ 
ἑόρτασμα, τό, ἐεςίϊσαὶ, ἘΜ ΦΙΠ δ νη εἰ πη. ττίΜ.18.3768). 
Ἑξορταστέον, 1. 0Π6 Ῥμεδὲ δορ βεεναί ἑ. πνευματικῶς ΟΥ.Να2. 

ΟΥ.41.2(Μ.36.4208)}; 2. πε ηιμϑὶ κεἰεῦγαϊε ἑ, τῆς θεοτόκου τὴν κοίμησιν 
70.Ὑπεββυάογη. ΒΜ 2.τ(ρ.4ο6.1ο). 

ἑορταστικός, ῥεγίαϊηίης ἰο ἃ ἠεείΐναὶ, Ἰδπος ῥαπελαὶ; οἵ ἰξεῖοτβ οὗ 
Ὀβμορ οἱ ΑἸεχαπάσια δηποιηοὴρ ἀαΐα οὗ Καϑίοευ, ὅνι5.ἢ..6.7.2ο(Μ.. 
20.6818)}; 1Ὁ0.}.22.ττ(6808); Οὐϑπι. [πα ἐο}. τοί Μ.88.41τ68); Αμδβί. δ. 
μοά το ϊ.(Δ1.80.2574}; τὴν ἑ. πρόσρησιν ΤΏΙ. 6ρ.72(4.1123); τοῦ ἐ, 
κύκλου Ολγοη Ῥαξελ.Ὁ.374(Μ.02.0520); παεῖῖῖ, Ῥ]υγ. 85. βυθϑβῖ., 
Ῥακελαὶ ρἐς, ΟἹ,αοά,ἐαη.3]. 

Ἐξορταστικῶς, 1. ας ἃ 7εξτυαὶ ἐτήσιον μνήμην ἑ. ἄγουσιν 70.ΤΉ 655. 
ἄογηι, ΒΙΗ͂Ψ' τ.τ(Ρ.376.6); 2. ἔον α γεειυαὶ μὴ δογματικῶς ἀλλ᾽ ἐ, 
συνηθροίσθημεν Τάγμα, πα, ΒΜ 6(Ν.οὐ.6894). 

ἑορτή, ἡ, Α. ἐξαςὶ, {5 τυαὶ; 
1. Τενιϑ πᾶσα μὲν..«ἱλαρὰ ἡμέρα ἐν ἧἦ προστέτακται. .-ποιεῖν 

ἐξαίρετα, ἑ. καλεῦται" οὐ πᾶσα δέ ἐστι πανήγυρις, ἀλλὰ...ὅτε ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ συναθροίζονται οἱ πανταχόθεν ᾿Εβραῖοι.. οἷον σάββατα καὶ 
νεομηνίαι ἐ, εἰσιν’ ἄζυμα δὲ καὶ αἷ... σκηνοπηγίαι οὐ μόνον αἱ ἐ., ἀλλὰ 
καὶ πανηγύρεις Οτ.Ξεἰ τη Ὠὶιτο:τ2(Μ,12.81285,0)}; Επιιφμ δίαγτη. 
ρΡὶ.7(}1.22.9060) ; τῶν ἑ, αἱ ὑποθέσεις τῆς πρὸς ἀλλήλους ἐπιμειξίας 
ἀφορμὴ καὶ ὑπόθεσις αὐτοῖς ἐγίνοντο, καὶ πλείων ὁ φόβος, καὶ ἀκμά- 
ζουσα ἡ εὐλάβεια, καὶ μυρία κατεσκευάζετο καλὰ ἐκ τοῦ συνεῖναι εἰς 
τὴν πόλιν αὐτούς ΟὮγγ 5.6. 1ἸῊ Ρε. 121: 4(5. 3408); ὦγτ. φἰαρλ. ἔχ χ(. 
4170); Η τεῖ, ΟἈτῖδι᾽ 5. Ργθδεηζο ἐν ταῖς ἐ, αὐτὸν εἰς “Ιεροσόλυμα 

παραγενέσθαι τὰ εὐαγγέλια λέγουσιν, οὐδὲν τῶν ἐν ταύταις ἐπιτελου- 
μένων πεποιηκέναι φασὶν αὐτὸν... ἀλλὰ...διδασκαλίας τοῦ πλήθους 
ἕνεκα ο.ῬΆΠορ., ῥαπεἦ,.(ρ.211.5); 650. οὗ Ῥαθθονεσ εἴ τις.-. «κληρικὸς... 
δέχεται τὰ αὐτῶν 3.0. τῶν ]ουδαίων] τῆς ἐ. ξένια, οἷον ἄζυμα ἢ τι 

τοιοῦτον, καθαιρείσθω (αη.44.} 0.70; 1.71 τιοῦ το Βὲ Ιἀφ πο α ἢ 

Ταδὲ ϑυρρεσ, Το. ῬὨΠορ, βαρεῖ (ρΡ.212.1284,,214.23); εχερ. Μτ. 
26:5, Μο.14:2, οἵ. οἰδἰτί σηῖηι εοπδιτεηε ἐογηι αὶ ; βυπιῖρη (αι 
ἐρεῖ φιὶ ἐοη δ  αϑ ΜΗ οἰαίμγί ΘΟ 556) ΜΙ ἨΟΉ ΤῊ αἀΐέ ζέδίο 



ς ᾽ὔ 

ἐορτικός 

σεοΐάογοίμν σε ἐμ αἰΐο ἀίο; υἱάοίτεσὶ μὲ “βαξεῖια ποοίγεη ἱρηποϊαγείεν 
Ολνίφεο᾽, ΟΥ̓ ΦΟΉΠ2}.56}.7 6 ἐμ 1 (0.τη8.2; Μ.τ3.τ721Ὰ}; Οῆγυβ. ἤθηι. 
γο. τ: ΜΕ(].762Α}; τὴν μὲν ἑ, ὑπερθέσθαι βούλονται" οὐ συγχωροῦν- 
ται δέ, ἐπειδὴ τὴν προφητείαν ἔδει πληροῦσθαι Ψ]οι Μῖς.τ4:2(0.417.13); 
2. (μυιβεδη εἴ τις ἐπίσκοπος ..«ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν ἑ. οὐ μεταλαμβάνει 
κρεῶν καὶ οἴνου, καθαιρείσθω Οαν. ΑρβΡ.53; ἔνοχος γὰρ ἁμαρτίας... 
ἡμέραν ἑ. κυρίου κατηφῶν (ηεὶ, Α͂ΡΡι5,2ο.τὸ; εὐχῶν ὃ καιρός, οὐ 
μέθης, ἀεὶ μέν, μάλιστα δὲ ἐν ἑ. ἃ, γὰρ... γίνεται οὐχ ἵνα ἀσχημονῶμεν, 
οὐχ ἵνα ἁμαρτήματα συνάγωμεν, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ ὄντα ἀνέλωμεν (Ἤγγϑ. 
μρη!.57.5 ΤΏ. τ οΥγ.(1ο0.2408); τὰς δημοτελεῖς ἑορτάς, ἐν αἷς μάλιστα 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τὰς αἱρέσεις ποιεῖσθαι νόμος Ἰὰ.5ας.3.τξ 
(Ρ.γ6.17; 1.3028}; ϑοοτ. ἦν, 6.5.22.7(}}.67.628.}; 65ρΡ. Εαξίεν, Του. ΑἹ], 
Δ Ρ.Ἐπι5.λ,6.7.22.4(ΝΠ.20.6888)}; τὰς τῆς μεγάλης ἕ. παννυχίδας Ετι5.}.6. 
2.17.22(Μ.20.1810); ὡς ὁμόφωνον μὲν κρατῆσαι τὴν πίστιν, τῆς 

σωτηρίου δ᾽ ἑ. τὸν αὐτὸν παρὰ τοῖς πᾶσιν ὁμολογηθῆναι καιρὸν Ἰάυ,(, 
4.14(0.82.26; Μ, 30.τοῦρ90); τὴν κυριακὴν τῆς ἁγίας ἐς. Ατῇ. -Ρ. ἐμενεϊ. τ᾿ 
(ρ.174.5; Μ.2:.2320}); τύπος τῆς ἄνω χαρᾶς καὶ ἡ νὸν ἐστιν ἑ. 1ἃ. Ρ. {πϑὶ. 
4. δ(Ρ.298, 31; Μ.:6, 14444); ἡ καθολικὴ καὶ αὕτη τῆς κτίσεως ἑ. .-. ἐν 
παντὶ πληρουμένη τῷ κόσμῳ, ἐπὶ τῇ ἀναστάσει τοῦ πεπτωκότος ἐπι- 
τελεῖται ατΝυββ. ἐρ.εαῃ. (“. 45. 221Β); ; τὴν ἀναστάσιμον ἕ. πανηγυρί- 

ζοντες (οηδὶ. Δ ρ}.1.36.2 εἶδον [50.. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ] φῶτα μεγάλα, ὡς 
ἐπὶ ἑορτῆς κυρίον Κ7.ἀτ ῤ}. (}.30.1τ68}; ἃ5. ἑ. ἑορτῶν Οτ.Να2Ζ.ο0γ.4ς.2 
(λ4.46.6248); Τρυδίχατ., απ γε, ο2(Ν.86.227}8); τὴν τοῦ πάσχα 

τ ε 2 " ι ς Α ᾿ ι , ἱ ἢ ΓΝ 
πνευματικὴν ἑ., ἀρχὴν καὶ κεφαλήν, καὶ πρώτην ἡγεμονίαν ἅπαντος τοῦ 

χρόνου νενομίσθαι ΤΟΏτνβ, ακοῖ,.6.3(0.140.53; 8.2686) ; οὗ Ῥεηίεοοβέ 
τῆς μεγίστης...ἑ,, τῆς..«πεντηκοστῆς Ἐλι5ιν.(,4.64{ρ.144.τὸ; Μ.2ο. 
12208Β); ἑ. μέν ἐστιν ἑορτῶν ἡ ἁγία. πεντηκοστή ΤὨατ, υπα, ἐαΐδελι. 
}αγυ.το(ρ.24); οἱ (μῃηβίχζηαβ ἐ, μέλλει προσελαύνειν, ἡ πασῶν τῶν ἑ. 
σεμνοτάτῃ καὶ φρικωδεστάτη, ἣν οὐκ ἂν τις ἁμάρτοι μητρόπολιν 
πασῶν τῶν ἑ. προσειπών. ... ἡ κατὰ σάρκα τοῦ Χριστοῦ γέννησις". 
ὥσπερ ἀπό τινος πηγῆς ποταμοὶ διάφοροι ῥυέντες, αὗται ἐτάχθησαν 
ἡμῶν αἱ ἐ, [1.6. τὰ θεοφάνια, τὸ πάσχα, ἡ πεντηκοστή] ΟΠ νϑ. Ῥληοβοη. 

4(.. 4918. ); οὗ Αππαποιδίίοη μέα τῶν δεσποτικῶν πρώτη τε καὶ πάν- 
σεπτος ἑ. ΤΑΛΤΠ ἀπημηΐ, τ Μ.28.0178}; Τμάτιϑευᾷ. αἱρεῖ. βανυδΑ(ρ. 52); 
οἱ οοποερίίου οὗ ΒΜΥ͂, 7ο.ΕᾺῸΡ.εοηεορὶ, ΒΥ τοί(Μ.ο6.14730); οὗ ἃ 
ΒΡΘΟΙΘΙ {πη Κϑρινην δευτέραν ταύτην νέκην ἄρασθαι εἰττὼν βασιλεὺς 
κατὰ τοῦ τῆς ἐκκλησίας ἐχθροῦ ἐπινίκιον ἐ. τῷ θεῷ συνετέλει Ἐπι5,ν».(, 
3.:14{(ρ.82.30; Μ.20.10724}; οὗ Ῥαβϑοη 46 τὰς... ἀσκήσεις ἃς διαφερόν- 
τως κατὰ τὴν τοῦ σωτηρίου πάθους ἑ. ἐν ἀσιτίαις καὶ διανυκτερεύσεσιν 
ἐκτελεῖν εἰώθαμεν 14,}.6.2.17.2τ(.20.1818); 3. ἢρ., οὗ ψΠο]6 ΟΠ τ βίδα 
|| πάντα τοίνυν τὸν βίον ἑ. ἄγοντες..«γεωργοῦμεν αἰνοῦντες (ἸΘΤῊ.5,».7. 
γ(Ρ.27.21; Μ.9.4524), Ἐπίγοϊ, ῥαβο, 4(Μ.86.23060); οἵ πρῃίεοιβ 
Τη8}5 [18 ὁ μὲν ἐν δικαιοσύνῃ ζῶν καὶ κατορθώμασι, κἂν μὴ παρούσης 
ἑ,, ἐ, ἄγει, τὴν καθαρὰν ἡδονὴν καρπούμενος τὴν ἀπὸ τοῦ συνειδότος 
Ουγυβ. ἄηηα 5.τ(4.740}0}:; ἰᾶ, ῥϑηΐ, τ. 2(2.45908); οἱοτδιτιτ(4580); 
Ἰοϊοίηρ οὐ φασί ἴοσ Οτεδιοι δηά σεἀθμιρίίοι, ΕΡΉγ. τ 648 ; οὕ πρανθη 
τὰς ἑ, τὰς οὐρανίους ΟΙ(ΠΟΊΗ. 5.16 ἐμ 767.(ρ.45.24; Μ.13.3200); οἵ 
Ἐοβιυθοῖοη 85 ἴχας Εεαϑὶ οἵ Ταθουπδοῖθβ, Μίθτἢ.γ 5.2.2τ(ρ.375.5; 
Δ.18,2850); ἁρπασθέντες..«ἐνδόξως ἑορτάσωμεν αὐτῷ [8ς. τῷ κυρίῳ] 
τὴν φαιδρὰν τῆς ἀναστάσεως ἐ. τ (ρ.316.4. : 3164) : 4. 7εασίίης,. Ζεειαὶ 
7ον τὴν ἐπὶ τῇ ἐπανόδῳ ἑκάστου ὑμῶν χαρὰν. .«καὶ τὸ ἔνδοξον τῆς τῶν 
συντρεχόντων ἑ. Τα]. Ῥαρα ἐῤ. εχ. ΑΛ ἀροῖ, ες. 53(Ρ.134.18; Μ. 
25.3458}); Οηξ,, 4. 5.18.2. ; 

Β. ϑεα 500 κατανοήσετε..«τοὺς φωστῆρας τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ, ὡς. 
ταῖς ἑ, αὐτῶν φαίνονται καὶ οὐ παραβαίνουσιν τὴν ἰδίαν τάξιν ΡΊΕΙ 
Ἐη.2.1. 

ἑορτικός, --- ἑορταστικός ; Ὡδαΐ, ΡΙατ, 85 βυιδί., Εαρίον μιῆς, 
ΟΟμαϊὶς, “εἰ ττί( (Ὁ 2.1.3}0.27.18,2ο, ν.1. ἑορταστικά Ἦ].2.5210)). 

Ἐξόρτιος, ἠεείαὶ, τ ΝᾺ 2.0»ν.45.2(}1.26,62:Ὰ}; 14. ταγρ!.1.2.1.722(}. 
37.5774)}; 10. «λορε.  τ(Μ δ. 5458); ἀραῖ, Ρίατ. ἃ5. βιιδδί,, ὕδοιαὶ 
εἰῆς, Τπαγιδιθᾷι αν, ΒΜ τί ο6. 6800) ; -- φοἰϊξιημία τὰ τῆς 
λειτουργίας ἐ, ἐπιτελέσαι ΟΥΜαρ ταὶ, (τ. 2Ζ40}..)3.3 (Δ 1. ].,77.20οΑ). 

ἐπαγγελία, ἡ, 1. ῥ»οζεξ51 0), ἀδείαγαϊίοη, Τρτ. Ἐρἧ.τ4.2; ΟἸετη. έν. 
2.18(0.184.13; Μ,8,1οΙ7Ὰ); Οτιεἰς.3.46(ρ.243.6; ΜιττιοβτΑ); ἀφίστα- 
ται σαφῶς τῆς προτέρας ἐ, δτο!!}], Κ,.20 ΒΡ Ῥα5.} αγεείϊ, τ. 4(0.19.13, 
ν.]. ἀπ- Μ. 24. Ἶ 530); » Ε8Ρ. τη ηϑΕς Ῥγοξεδβῖου, ἡ ἡ παρϑενέαν ὁμολογή» 

σασα, καὶ ἐκπεσοῦσα τῆς ἐ, 85. ἐΡ. 217 ἐαΉ. 6ο(. 9265; ΜΝ. 32. "9 Χ) 

ΞΡ διυγζεαη, δ; δεῖ, «τὴν ἐπαγγειλαμένην. ἄξια τῆς ἐ. ἔργα διαπρασ- 
σομένην, δεικνύειν τὸ ἐπάγγελμα αὐτῆς, ὅτι ἔστιν ἀληθές (οηξδί. ΑΡΡ. 
4.14.2; ἡ ἀποταγὴ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν...εἰ μὴ σταυροῦ καὶ θανάτου ἐ, 
Ἐπεβοῖ.(Ὀ.407}; 2. ῥγογεῖςο, οἱ ἀοα τὸ τηϑῇ ἡμεῖς τῇ πίστει τῆς ἐ. καὶ 
τῷ λόγῳ ξωοποιούμενοι ζήσομεν ΒαγΉ.7.11; κατ᾽ ἐ, τοῦ θεὸν εἶναι...ἐν 
ἀνθρωπίνῳ φανέντα σώματι Οὐ (εἶς, τι Οδ(Ρ.123.6; Μ.11.188}) ; Χριστι- 
ανῶν.. οἷς ἡ πᾶσα ὑπόθεσίς ἐστι τῆς πίστεως ὁ θεὸς καὶ αἱ διὰ τοῦ 
«Χριστοῦ περὶ τῶν δικαίων ἐ, καὶ περὶ τῶν ἀδίκων αἱ περὶ κολάσεως 
διδαασκαλίαι 1.8, 5 τ(Ρ.266,12 ; 15020}); τεῖ, Με, ς τῇ τουτέστιν οὔτε ἡ 

505 
,».» 

“ἐπάγω 

τοῖς εὐθέσι κατάλληλος ἐ. οὔτε ἡ τοῖς πλαγιάζουσιν ἠπειλημένη κόλασις 
ΟΙειη. "».πδίρ.227.8; Μ.9.768.}; οὗ δὲ ἡ πίστις, ἐνταῦθα ἡ ἐ., τελείωσις 
δὲ ἐπαγγελίας ἡ ἀνάπαυσις ἰᾶ.ῥαφά,τ,θ(Ρ,107.24; Μ.8,2858); τοὺς 
πάντας ἐνέδυσεν ἀφθαρσίαν ἐν τῇ περὶ τῆς ἀναστάσεως ἐ. ΑἸΏ.η6.0.2 
(λ1.25.1128}; Ολγον. Ῥασε}. Ὁ. 52(Μ.02.1800}; οὗ τὴ τὸ Οοἄ οὔκ ἐστι 
σά, ἅπερ ἅπαξ διὰ τῆς ἐν ταῖς εὐχαῖς ἐ, ἀνέθηκας Ῥίοη ΑἹ, ἐν.(Ρ.251.4) 
ΔΡ.ἐαἱ. 46.5:4(ρ.86.2); Ἀνανίας καὶ Σάπφειρα...οἴτινες, ἐ, τῷ θεῷ δὲε- 
δωκότες, ἀπὸ τῆς ἐ, ἐνοσφίσαντο ΤΑΤΠῥα5.ς.2(Μ.28.1τ880), τῶν ἀπαι- 
δεύτων προσευχῶν καὶ ἐ, ἀπέχεσθαι Βα5.ἐριτοῦ εαΉ.28(3,2940 ; Μ.22. 
7254}; οὗ ἰαπᾷ οὗ ὑσογηῖβε τὴν κατ᾽ ἐ, γῆν ΟΥ, 70.6.45(26:; Ρ.154.2; Μ. 
14.280}; τηγϑῖ, τὴν γῆν τῆς ἐ., τοὺς οὐρανούς ΜοΤΉ Ἐγη:}.9. (Ὁ, 120, 
τ8; ΝΜ, 18.1808); ἤδηος ἰαημᾷ ὁΓ βγογηῖξς οὗτος εἰσήγαγε τὸν λαὸν εἰς 
τὴν ἐ., ὥσπερ ὁ ᾿]ησοῦς εἰς τὸν οὐρανὸν (ἢγν5.οη!.27.3 ἐπ Π εὑ,(12. 
2504}; 1, ἤσηη.39.4 ἴῃ ΔΜ1.(7.4350); 3. αὶ τοῆϊοῦ ἰς ῥγορηδεά, 
Ῥγορμηῖςοά γευαγά οἵαν τρυφὴν ἔχει ἡ μέλλουσα ἐ. 2Οἰδηιιτο, 4; οἱ διὰ 
τὴν ἐ. ὑπακηκοότες τῷ θεῷ ΟἸδΓῊ.:!γ.4.23(0Ρ.3213.23; Μ.8,13574}; ΜΕ}. 
5} .7.3(0.73.14: Μ.18.1204); 4. οἱ τῃΐπρθ, ῥγονηῖδε, “κε μοοά 
λαμπάδες τε πυρὸς παρακείμεναι, καθάπερ ἐν ἐ, τοῦ τὸν ναὸν ἐμπρῆσαι 
Νιςορὴ. Ὅτι, ϑγη.τ52(Μ.86.31280); 5. ἃ5 τῃεῖ, ἤριιτο, ἐῤαηρείία ἐεὶ 
ῥγομεῖσϑῖο. ῥοϊἸορηΐθς πος αἰφμα ἡπαρπα αμὶ μεΐμτιπα ἀϊείμγος, Ἰ5ϊὰ. 
Ἡ.εἰγη}.2.21.441 δ. Τὴ ὈΓΘΡΟΒΙΓΟΤΛΔΙ ΡΏγαθ65 ἐν ἐ, λέγειν ῥγοιηΐδο, 
ΟτγΟεἰς.8,τ8(ρ.236.3; Μ,11.15458); ἐξ ἐ. ἀεεογάϊηρ ἰῸ ῥγοριῖβο, 1ὰ, 
ἤον. 1. 5 τῷ 7εγ.(ρ.4.τ; Μ.13.2608). 

ἐπαγγέλλ-ω, 1. απποιηεο, ῥγοοίαΐρι τῆς θεότητος τῆς “-ομένης 
ὑπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ΟΥἤοηιν ΟΣ τη 76».(0.64.22; Μ.13.2408); ὅνπδβ. 
᾿ίοη τί(ρ.234.18, Μ.66.11134}; γδοῖίε ἃ ἰαββοι, ΕρΡἢζ.1,322Α; 2. τηρά,, 
Ῥγονμῖβδε ἡ..«πίστις πάντα “ὐεται, πάντα τελειοῖ ἩἨεοτη ἡ 4η4.0.το; αΥ. 
Ἰπαύτη, ῥαη.Ον. ττ(Ρ.20.8 ; Μιτο.τοϑΙ 9); ρῥ ογιθαγά, ΟΕ 85. ΔῈ 
ΘΧοι86, Δ1Ή..47.1.το(Μ.26.320); 8. τηρα,, ῥγούεδβξ οἱ --όμενοι Χριστοῦ 
εἶναι ἴρτι. ΕΡἢ.14.2; δόγματα...“-όμενα τὴν ἀλήθειαν Οτοῤγίηε,4.τοτ 
(Ρ.293.1ο; δ4.11.344Ὰ)};}; Ια ἤον.1}7.5 1. 76».(Ρ.148.25; Μ. 13.4600); 
(ὐοηϑὶ. Αρρ. 4.14.1; Ομγν5.5α4.3.τ7(0.80.2; 1,3088)} οἱ ΤΠ Ά51Ὶς ΝΟΥ 8 
τῶν βίον μοναζόντων ἐπαγγειλαμένων καὶ ἐκπιπτόντων Β43.6}.217 
ἐαΉ.6ο(3.316Ὲ; Μ.32.800Ὰ) τε (ὉΡῴβιγζοαη.; (οηςὶ }.4.14.2; 
4. ἀΞξ, εἰαῖνι τῆς εὐλογίας τὴν ἀντίδοσιν ἐ. ἜΠαϊ,᾿.γεἰ.25(2.1264}); ἰὰ. 
αἰδεεὶ. (0.217. τὸ; 4.022). 

ἐπάγγελμα, τό, 1. ῥγοείανπα οι πρὸ τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας ὁ 
νόμος καὶ οἱ προφῆται... οὐκ εἶχον τὸ ἐ. τοῦ περὶ τοῦ εὐαγγελίου ὅρου 
Οὐ, 7ο.τι6(8:; Ρ.1τ.4; Μ.14.330)}; οαἀϊεὶ, βγξεορί, νιαημάαϊ ἀκόλουθα 
τῇ ἐπιστημονικῇ, θεοσεβείᾳ καὶ τὰ περὶ τὴν ἄλλην πολιτείαν ἐπαγγέλ- 
ματα ΟἸογη,κἐγ.7.το(Ρ.43.25; Μ.9.4848); Ἐδπι5,,6.3.7{(0.142.1:; Μ.22. 
240Α); 2. ῥγοξοδείοη; οἵ τε! ρου 6, Β45.6}».45.2(3.1546; Μ.32. 
4688); 2δ.28λ(42:Ὰ ; Μ.τοζοῦ); Ορησὶ. ΑΡ}.4.14.2; ἐπιλαθόμενος τοῦ 
ἱεροῦ ἐ. τε καὶ σχήματος ΝΙ!],6}}.2.77(}1.79.2264}; ἑκάστου τὸ ἐ. τὸ 
ἐσθίειν, τουτέστιν οἱ μὲν κοσμικοὶ εἰς πάντα ἴ 70. [6]. οεητ.(Μ.88, 
1016); τὸ μοναδικὸν τοῦτο καὶ ἀγγελοειδὲς ἐ. Ἐπιελοῖ, (Ρ.400); ἤδποε 
ῥοῶν οὗ βηοιυίσάρε, (παῖ ὨΙΟΝ ἃ βοίοποθ Ῥχοὔρϑβαβ τὸ ἔεδοῇ ἑκάστης 
ἐπιστήμης ἴδιοι λόγοι εἰσί, καθ᾽ οὖς ζτῷΣ ἀναλαμβάνοντι περιγίνεται 
τὸ κατ᾽ αὐτοὺς ἐ, ΟἸοτα. [ν δδ(ρ. 220.5}; 3, ῥγοΊηἶδε ταῦτα τὰ ἐ, μετὰ τὴν 

ἐξανάστασιν τελεσιουργηθήσεσθαι εῖῃ Ἔγηηρ.4.π(ρ.51.τ5; Μιτ8, 920); 
1.6.5 (Ρ.70.6 ; Τ21Ὰ}.Ψ 

ἐπαγγελτικός, ῥγΟΡΙΞΙΉΡ, Ο. σρϑηϊῖ,, 

οὔ00). 
ἐπαγκαλίξομαι, εἸδγαξο, ταϑῖ. τὸ μῖσος ἐ. ἘΡΡΆΤ.Ι.261Ε. 
ἐπαγλαΐξω, ποηοιν, σγάζε, νυ. [0.2.2(4.τ6 10} ; 14. ι65.35(ς1..2034}. 
ἐπαγορεύω, ἐτείαίε, Το. Νοῦν, Ἐπ 5.20(Ν|.86, τορο). 
ἐπαγορία, ἡ, Ο(Ρ(448)(}4.2.1070} ΡῬΥΟΡ. 1.1. ἴοΥ ὑπαγορία (ζςοη]. 

00 2.χ.1τ; ρ.τ68.21ὴ. 
ἐπάγρυπνος, 1, ἌΡ ΕΊΣ, οἰφοῤίοος, Ἐπ5.υ.Ο, 4. 20(Ρ.128.18, ᾿; 

ἐπαγρύπνως Μ.20.11774}; 2. οἱρτίαμ! φροντίδος ἐ. {Β65. δαβί.5. 
(2.666 Ὰ ; Μ.31.16124}; ἐ, σπουδῇ ΤΑΤΏν δγηεὶ. 2τ(Μ.28.1 ποσὶ). 

τ γογρῥανώε, 1. εἰδεῤίοςεῖν, Ἐλι5.υ.(.4.δδ(ρ.145.1ο; Μ.20.12218); 
2. τοαϊεἠμξμἶϊν ἐ. ἐπισκοποῦντες ΟἸντηρ. οὗ 2ο: 20(Μ.93.220}); Οχ. 
Μαρ. ἀϊαί (ἐτ.Ζ280}..)2.3(ΜῈῸ ΡῈ δύ. 454); 3. ἐαγεζεϊίν ἐς ... ὁ προφήτης 
ἀδελφοὺς ὀνομάσας, ἐπιφέρει χρησίμως ᾿ὃ οἶκος τοῦ πατρός σου ΟΥγγ. 

.70.4.5(4.3988). 
ἐπάγ-ω, Α. δοί.; 1. αν 0, ἀρῤῥῖν ἀντὶ χειρὸς ἐ. τῷ Γρηγορίῳ τὸν 

λόγον, ἀφιερώσας τῷ θεῷ τὸν σωματικῶς οὐ παρόντα τι γ55.} Ο». 
Τβαμνι, (Μ.46.9008); 2. δγίῃρ  ογισαγά ἃ5 ἃ νυϊίτιθ58 ἐ, τὸν προφήτην 
μαρτυροῦντα τοῖς γενομένοις (Ὠγνγϑ. ἠον.27.1 τη Μ1ι.(7.3270}; 3. ὀγὴηα 
ἱπίο ἃ ἀϊδοοῦχβα, 1Ὁ.37.2(4150}; Παηλ ἐγορ τ. 7(0.213.11); αὐ, ροὸ 
θη: ἴο 56. οὕτως γὰρ ἐ, ἡ γραφὴ λέγουσα [Νιυχη.11:23}] Πιβι. ταί. 
τ26.6(Μ.6.,7724}; εὐθέως μετὰ τὸ εἰπεῖν... ἐπήγαγε... ΜεΙΠ.Ἐγη:}.3.13 
(ρ.42.21; Μ.18,844); Επι5.4.6.4.τ6(Ρ.193.8; Μ.22.3218); Ποιμ.Ἶεμ. 
17.5; (ἢγνϑ. ομι.7.2 τῷ Μ|.(7.1058)ὺ}; πάντα τὸν λαὸν “-εἰν ἀμήν 
Τάτ, Ἐσδελ.τθ: κο(2.703); τὰ “όμενα τολαὶ ἠοϊϊοιος, Ἐπ5.4.6.5.1 

ΟἸεπ1.:|7.2.7γ(ρ.131.1τ8; Μ.8. 



ἐπαγωγεύς 

(ρ.2εχ.7; Μ.22.3400) ; Ογτ. Ὀς.τ4: τ(Μ.69.8058); Ὑμάτ.15.5 :δίρ.25.18; 
2.200). : 

Β. πιρᾷ.: 1. ὀγέμρ τὐὐῇ οπε, ΟὨτν5. πον. 28,5 15 ΗΠ εὃ.(12.2638); 
ἐπῆλθε [3.. ὁ διάβολος), τὸν θάνατον “-ὁμενος Τμας, Ρς.21:22(1.741); 
ὀγίη βμομθ, ΜΕΙΆ, Ἐγη}.7.4{(0.76.1; Μ.18,1200}; 2. τηεῖ., ἐοΉψεν 8 
γηθαπίηρ γέλως ὁ ̓ Ισαὰκ ἑρμηνευέται, τὸ τῆς ἐναρέτου χαρᾶς --όμενος 
σύμβολον Ἐλι5.}».6.ττιδίσιρα ; Μ.21.860}0); [ἅ,.6.7.π{0.305.1τ; Μ,22. 
5008); 3. δὲ εὐπηεείεα τοτίΐ, τὸν βίον [30. τοῦ ᾿Ιῴώβ], Μωσέως μὲν τῆς 
νομοθεσίας οὐδὲν “όμενον, τῆς δὲ. εὐαγγελικῆς διδασκαλίας οὐκ 
ἀλλότριον 1.τ.6(0.25.18; 520); ὁ δὲ 5ς, λόγος] τῆς ἀιδίου καὶ ἀσω- 
μάτου φύσεως...οὐδὲν ἀνθρώπειον ἐ, ἄν 1δ.5.5(0.228.22; 3174}; 4. δὲ 
δηάοιοο τοῖα, βο55655, 18.4.15(Ρ.174.232; 2028); φυσικὴν ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐπίκτητον τὴν εἰκόνα τοῦ πατρὸς “πόμενος 19.5.1(Ρ.22ς.26; 3720); 
μετακεχειρισμένη σοφιστικῶς,-.-καὶ πολλὴν τὴν ἀφροδίτην «-ομένη 56. 
φιλοσοφία] ϑγτιε5. Πίοη τίρ.235.8; Μ.66.11164}; 5. τοῖν οὔεγ, (Ὦγν5. 
ἀρηι.31.: ἐπ 0.(8.176Ὰ}; 1δ.40.2(2304). ᾿ 

βέπαγωγεύς, ὁ, οπδ τοῖο Ἰηϊγοάμοος, οἵ ἴμε Τ)εν}} ὀδύνης... ἐ. 
Αμδβίϑιφη εἰ γ65.32(ΝΈ.80. 5724). 

ἐπαγωγή, ἡ, 3. ἐπίγοάηειον, Βαβι ποριιτ, 5(2.1678 ; Μ.31.5498)}; 
σρῥιϊεαιίοη οὗ τεταβᾶϊθβ, Οτνϑ. ον. 4.3 ἦηι θη.(4.6628) ; οἵ ΡΘῃδΙ- 
65, Ογσιαάον. Β(1.280Ὲ) ; 2. ὀγτηρίηρ τη, αὐάτηοη, τὴν ἐπὲ τέλει τοῦ 
ψαλμοῦ φήσασαν ἐ, Ἐπι5.4.ε.6.7(ρ.258.ττ; Μ.22.4240); Ομτγβ ποῦς 
ῥγελιεης.5.τ(τ 4818); 1ἃπορ!,4.5.3 τὴ [0.(8.266Ὰ}; τῇ ἐ. τῆς προφητι- 
κῆς φωνῆς Ντοῖ. ΜΙ ς.41:τλ(ρ.3206.3}; τολαὶ ῥο οιυς, Ὀιάγτη. ΤΥη.. 30 (Ὁ. 
49.ο81.}; ΟὨγυβ."ον.13.2 ἠμι Κοηι(ο. 5454); ὙΒαΕ, 7οεῖ,τ :8(2.1385); 
3. δνϊηρίηρ τ} οἵ σπουλῖοβ ἀραΐηεὶ βαρύνεσθαι χεῖρά σον ἐπὶ 
“ερουσαλὴμ ἐν ἐ. ἐθνῶν Ἀε5.5αἰ.2.24; α5., αἰϊαεΐβ, οΉ 56! ᾿μεγάλων 
κινδύνων ἐ. (Ὠγν5.ἤοη.1.2 1π 2(ογ.(1ο.420Ε) ; ταῖς τῶν δαιμονίων ἐ. 
Οντιαάον, τα 4680); ἰά.Ος.τ6(3.388); Ἐπιδίχαξ, οἰαί, απῖηι.25(0.534)} 
Ἰοιθεισίφαρ. (Μ.05.370); ΡΓαγ,, ῥεγδεσμοης, αὐοίοης, 1. εὐ.3.2; 
Ομσνβ.λοηι. 8.8 ἠῃ ἘΡ᾿μ(11.650). 

ἐπαγωγικός, 1. ῥεγεμαφίυε, μογίαίονγ ἐ. καὶ ἠθικὴν διδασκαλίαν 
Γιάγτα, Ὀς.22: 5(}1.30.12020); 2. εὐποϊηοίης ; σοτηρ., ΤΒάτισεαα, ,. 
2.26(Μ.09.12200). 

ἐπαγωνίζ-ομαι, 1. εομίίπς ἐδ βσλὶ προηγωνίσατο πατήρ, ἐπαγω- 
νιοῦνται παῖδες ΟΥ.ΝΑ2.ογ. τα. 6(Ν.35.9218); ΟΕγγϑ. μονη.62.2 τὰ Μὲ. 
(7.6210); αἀά ἰο ἐΐπε ἸΟΥΤΛΕΥ οἰγ1}6 δέον γὰρ κἀντεῦθεν ἡσυχάζειν, 
οἱ δὲ “πονται τοῖς προτέροις 1.71. 1(6040); ἐδ.9.1(1304}; 2. εοπίομά 
ἀραΐηβι ἐ. τῇ ἀθέῳ δόξῃ ΟἸδτΩ.5.γ.3.13(0.228.1τ8; Ν΄.8,1τ920); 45. 
Επη.τ τ] 2296; Μ.20.552Α); (δχγβιπορι.9.4 τη Μ{1.{7.134Ὲ}; ἅ. εοη- 
ἐρᾷ ἴοτ, Ουτ. Η.αἰδεῖι.6.11; ὃ τοῖς ἱεροῖς τῆς ἐκκλησίας “-όμενος 
δόγμασι ὕντ. 7συρτοοτα. (4.30); Μαχ.ϑολοῖ, ε.}..15.4(Μ.4.τοοᾺ}.Ψ 

Ἀέἐπαγώνισμα, τό, ξεγίμεν σοΉ οὶ; ταβῖ., οἵ [Π60]. οοπίτονοσθν, 
ῬἘΠατγαηρτοοτη.(4.4). 

Ἀἐπαδικέω, σὐδ τογοηρ ἰσ τογοηρ, ΑἸι.λ.“4γ.65(ρ.218.26; Μ.25. 
"60})}. : 

Ἐἐπαδολεσχέω, ῥὲ 1416 οὐεν, (6}.Ογ2.᾿..6.3.0.6. 
ἐπάδ-ιω, 1. 51 0 ϑοτήθοπθ ἠῶ ογάθν ἰο εἰαγηι Ὠϊτα στωμεν τῇ 

ψυχῇ τὰς θείας ἐπῳδάς (ῃτνπ5,ποηι.28.2 ἴθ Κορ. (0.1260}; ἢρ. τῷ... 
ἐν τῇ..«καρδίᾳ..«ὄφει ὥσπερ “"οντες Πον Οἰθημιτοιπ: ἐρίττιατ; οι. 800, 
Ρεῖ5., εἰν ἐπᾳσθέντος τοῦ ὄφεως εἰς ἡμερότητα ἘΡΙΡΉ.Παεν.37.5 
(ρ.5γ7.21; Μ.41.6480); ἢρ. ἐ. τὸ θηρίον (ῃτνΒ.λοη1.7.4 τη, Ἠεὗ, (12. 
ρον; Διο β}ιερη.3.6(1.850); 2. μέϊεγ, ομαμέ θρήνους ἐπαείσετε ΝΟΠΠ, 
αν. 7ο.τό:20(}].43.881Α}; οἴ ἀγηῖηδ ἰο ἄλλος δὲ τοῦ πνεύματος τῇ 
ἑπτάδι ““ων ]ετη. ῥαρά.5.τ2{(ρ.284.1:8; Μ.8.66ς0); ΟΠγγϑβ, λον. 5.5.5 
ἐμ Μ|Έ.(2 5610); 8. γερεαὶ, γϑεῖίε, ΟἸδτη.ρασά.53.ττίρ.281.2; Μ.8,6608); 
Οτιλονη.20.2 ἵμ [05.{ρ.420.20; Μ.12.022Ὰ}; ταῦτα ἄνω καὶ κάτω τῆς 
γραφῆς “-οὐσης ἡμῖν (ῃτγνπιλομι.20.6 τη τ οΥ (το. 2610); 14. πον. 1.4 
τ 79.(8.6Ε). 

[Ἐ]ἐπαέϑλιον, τό, -- ἔπαθλον, Ογαε. δ 1}.2.152. 
ἔπαθλον, τό, ῥγίξε ἐπ α εοηϊεοὶ, ἢρ. μέσος ὁ ἄνθρωπος οἷόν τι ἔ, 

ἀγῶνος τοῖς ἐκ τοῦ ἐναντίου μεταποιουμένοις πρόκειται [80. οἷον 
εἰδωλολατρείᾳ καὶ θεοσεβείᾳ] ΟτΝ γβ5.υ.}70ς.(Μ.44.3200); ἴῃ, β6Ὲ., 
γειυαγά τὸ ἔ. λαβεῖν, τὴν ἐπιστήμην τοῦ ζητουμένου (]εγ..5.7.8.τίρ.8ο. 
21; Μ..ς608); γνώμης ἐστὶ τὸ ἔ, βο. παρθενία) ΟὉηεὶ..4Ρ.8,24.2; 
χρὴ..«ἀφιέναι τὰ ἁμαρτήματα, εἰ καὶ μὴ ἐκεῖνο ἦν τὸ μέγα ἔ., τὸ 
ἄφεσιν ἀντὶ τούτων λαμβάνειν ὈΠχγϑβ.ἦοηι, 51.3 1 70.Χ8.302Ὲ}; τοῦ. 
Ατίδη νίονν οἱ ( υιβὲ 5 ΒΟ Ηρ μηδὲ ἐξ ἀρχῆς ἐσχηκὼς τὸ ὄνομα υἱός, 
εἴ γε τοῦτο τῶν ἔργων ἔ, ἔσχε καὶ προκοπῆς, οὐκ ἄλλης ἢ τῆς ὅτε 
γέγονεν ἄνθρωπος ΑἸΉ..4γ.τ.38(}}.26.800) ; οἵ τονγατά ἔοΥ ἐν} ἀοιηρ' 
τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς ἀπειθείας..«τὰ ἔ. ἘΜΟΊ. δγηνιοῖ “πη.12(81.18,3778)}} 
685ρ. οὗ ἔπίυτε Π{6, (οί. ερ.(ΟΡΙΕΖ 3 Ρ.59.7}; ᾿υβεηφαςί.τδίρ.40. 
7; Μ.18.6440}; ΑἸ ρδηϊ.47()1.25.968); Τπατ. Μορϑ. Κορι.8: ττ(Μ.66. 
8218). 

ἐπαθρέω, γεραγά; ταρί., ὕντ. 7ο.5.3(4.5ο18); 10.}).λονι.χ2,3(Μ.06. 
7854). 
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ἐπακοὴ 

ἐπαθροίζομαι, εο»:6 ἰορείμεγ, Μ εἰμ. γηρ.2.2(0.16.20; Μ.18.494). 
ἐπαινέτης, ὁ, 016 τῦῦο ῥγαΐξες ἕνα τοῦτον. «τὸν σκοπόν, ὥστε τὸν 

ἀκοίμητον ἐκεῖνον ὀφθαλμὸν ἐ. ἔχειν (Ὦσγ5.ἤ0».33.2 τη Οεη.(4.2070)} 
μδποα δ το ἀρῥίαμάς, ΞΗρΡοΥίον, 802.},.6.3.20.1(Μ.67.ττοτα). 

ἐπαίρ-ω, Α. ΠῚ ἩρῚ Ποποβ 1. δἰφυαίθ; ῬΆι55., Οὗ δὰ Ἐπιρθτοῦ Ὀοΐῃν 
Ῥτοο]αἰτηοῦ, Οἰνόη Ῥαξεῖ. θ0.3οο,32ο(Ν1.92.7538,8168,8178); ἢρ. πρὸς 
τὸν ἀκρότατον τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ὅρον ἑαυτὴν διὰ φιλοσοφίας 
ἐπάρασα ὉτΟΝ γδδιν. δήαεγ.(ρ.371.21; Μ.46.ο600)}; χειρῶν ἔκτασις 
ἐτροπώσατο τὸν Ἡμαλήκ, καὶ πράξεις ἐπηρμένοι χειροῦνται πάθη 
σαρκός ΝΙ] ορίγπαὶ,2(Μ.79.1148Ὰ}); ρ455., γῖδε, ἢ. τοὺς μὲν τῆς γῆς 
μὴ ““εσθαι δυναμένους τοῖς γηΐνοις..-«προσήλωσαν [π8ῖ.Σαροὶ.58.3(Μ. 
6.4168); ἂν ἐπαρθῇ τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν (Ὠτγγϑ5.5[α!.2.3(2.244); 
λύπης..«τὸν νοῦν..«οὐκ ἐώσης πρὸς ὕψος ““εσθαι 70.1).λορ.τ (96. 
5458); τηδῖ,, ᾿δίρἠεη, ἐχαρρέγαίε οὐχ ἁπλῶς εἶπεν.. ἀλλὰ καὶ ἐπῆρε 
τὸν λόγον εἰπών... ΟΠ χν5.εονηηἴη Οαἷ. 5: τοίτο.715Ε); ἐδ. 5: δ(7158); 
14. μοηι.3.4 τῷ οι, (0.452Ε}; 2. ταςῖ, ; 8. ἐχαὶξ οἷ.. ὑπομένοντες ἐν 
πεποιθήσει... .ἐπήρθησάν τε καὶ ἔγγραφοι ἐγένοντο ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 
μνημοσύνῳ αὐτοῦ τΟΐενι.45.8; ἡ τοῦ λόγου τοῦ θείου ἐπίβασις...ἐν... 
διανοΐαις..«ἐπηρμέναις τὸ φρόνημα Ἐλιβ.4.,6.6.13(Ρ.263.το; Ν΄.22.433.}); 
Ῥ. “εἰ Ἡ}Ρ, σγ ἩΡ αραϊηβὲ ἡ ψιλὴ προφορὰ [1.6. τὸ ἀγέννητον) τὴν 
ὑπόστασιν ““εἰ κατὰ πάντων τῶν γεννητῶν ΤΑΛΙ 416]. Τγίη.2.2: (8.28, 
ττοδα); μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σον ἐπαρθῆναι κατὰ αὐτοῦ [30. τοῦ 
ἀδελφοῦ σου] Τθοτιοεὶ.τΊ.τ(Μ.88,18ο000)}; πιθα,, σεὲ ομέϑεο ῇ ἨΡ 
ταπεινοφρονούντων γάρ ἐστιν ὁ Χριστός, οὐκ --ομένων ἐπὶ τὸ ποίμνιον 
αὐτοῦ τοῖϊορ.τδ.ι; ΤΑΤῊ ἀΐαϊ. Τί, 2ιχτ(1730) ; και. Κονπιρυόοτη. (ρ.3. 
δ); 6. ᾿ε} τι ρ ταπεινοφροσύνη “εἰ ὅταν μὴ γνησία ἦ (Ὠγγϑβ.λοηι. 
2.3 ἢῃ Ῥ αι. (τ. 783}},; ταρά, οὐ Ρᾳ85,, ἐχαὶὶ ὀηπεϑοὶξ, δὲ ρθε μῤ, 
τΟϊεμι.2τ.ς, αὐτῷ ἐπηρμένοι τούτῳ τῷ γινώσκειν τὰς γραφὰς καὶ τὸν 
διδασκαλικὸν κεκληρῶσθαι θρόνον οτῊ ἰφργ.τ)(ρ.466.0); (σπϑί.0γ.5.ε. 
(ρ.16ο.6; Μ.20.1248Α}; πεποιθήσει ματαίᾳ τοὺς λογισμοὺς «ευόμενοι 
Ἐπι5...( ο(ρ.218.33; Μ.20.12640); Βα5,ἠοη!.3.5(2,21Ὲ ; Μ.31.2124}); 
Ομ υγϑιδοηι. 9.2 τὰ ΕῤΥμ(ττ.71Ὰ}; ρεχῆ, ρΡορ]. Ρᾶ55., ἦπ ἔοστὴ ἐπαρ- 
μένος, ῥγομά, Οτοαρ. ἀϊαὶ (γ.Ζ40}.}1.4(Μ.}..7)7.1710).Ψ 

Β. ἰακε οὔ, ἰαῖα ασιυαν τοῦ θεάτρου λυθέντος καὶ τῶν προσωπείων 
ἐπαρθέντων, ἕκαστος, ὅπερ ἐστί, τοῦτο φαίνεται (ὮΥνΒ5. 01.2.4 15 
ΤΊ (ατ1.742Ε}; αὐτὸν..-ἔσφαξαν καὶ ἐπῆραν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ (γον. 
Ῥασεΐ.ρ.305(Ν1.02.1το 134}; καννγν οὔ ἐ. αἰχμαλώτους 70.Μ8]. εὐγοη.τ8 
Ρ.46:(Ν}.07.6768) ; ἐδ.8 Ῥτοβί3128); 1δ.1ο Ρ.245(376.}); τπεῖ., ἀο αἴθῶν 
οὐ, ἀδεῖγον, ΑἸ, ἘΡῚΡἢ. δον. 68.6(ρ.146.20; Μ.42.1930); 10.314]. 
εἶγοη. τὴ Ὁ.41τ7(616}). 

ἐπαΐσσω, γμδὶ προ ΟΥ ΤΉΪΟ πόντον ἐ. 6 τε] φεῖ.4.32 ΔΡ.Ὀοηϑῖ. ον. 
5.ςἰο(ρ.τϑο.8; Μ.20.12078) ; νῆα ἐ. Νοηπ.ραν. 7ο.6::τ7(Μ.43.7068). 

ἐπαισχύνομαι, δὲ ἀςπαριοά, Ὠϊάγτα (Β585.} πη.4(1.286Ὲ ; Μ.20. 
680 Δ). 

Κἐπαισχυντέον, 016 ηπεξὶ δὲ ἀδραιμδά, Οτωμανὶ. 37(ρ.34.0; Μ.1ι. 
6128). 

ἐπαίτησις, ἡ, ῥερρίησ, Οτιεομριῖη Λ7|.τ6.12(0.514.12; Μ.13. 
14130); Πτνϑιποη. 1.3 1. ΤὙΤ  θ85.(ττ. 506Ὲ). 

Ἐξπαιτικός, οὗ α δέρραγ, ἀρορίμμςὌ Βαϊγ.(Μ.05.2288). 
Ἐἐπαιχμαλωτεύω, (-Ξ αἰχμαλωτεύω), γαῖα ᾿γίδοηεῦ, “ΉΡΒη, 
εὐγοη. 4οβ( δ. τοϑ.οόρο), 

ἐπαΐτ-ω, ς, ρσεπῖξ, ΟΥ 805.; 1. ἀξαν ὁ δεόμενος τῆς διὰ λόγον παιδεύ- 
σεως καὶ μηδαμῶς “των αὐτῆς ΟτΟλζ εἰς,4.82(ρ.353.13; Μιιτ, 1560); 
ΟΝ, ν95.υ σον. (ρ.396.25 ; Μ.46.9848) ; χάριν..»τοῖς πάλαι κωφοῖς τὸ 
τῶν θείων λογίων “-εἰν παρέχουσαν ΤΠάς. ᾿55.ρτοοί, (1.603); 2. ἰδίοη 
ἰο, Τυϑι 4ἑα].67.0(Μ.6.6328}; 1δ.ττ2,4(7364); ΟὙ Ν γββ,ογ σηι. (ρ.36. 
20; Μ.44.11410}; ὕντ. 4τπ.61(3.317Ὲ)}; 3. πηαεγοίαμεί τοῖς μετρίως 
“νειν λόγων θείων δυναμένοις Οτ,5εἰ,τη 5. τ(Μ.12.10770); βάρβαροι, 
καὶ τῆς Σύρων οὐκ... πποντες φωνῆς 1υτι5.(,6.3.4(Ρ1το.1; Μ.22.20 10); 
ΟτΝ υ585.0».εαἰδεὐ. τ8(ρ.77.2; Μ.45.568). 

ἐπαιωρ-ἐω, 1. λοϊά τ }ρὸ. τη ἰδ αἷν, Ἠὶρρ.ῥαεν.4.28(0.54.12; Μ.οτό. 
50ΟΟΒ); Ρᾶ55., 6 σε ρεπα εα, καηρ ἐπὶ τίνι ἄρα “-εἴται ὅ. «οὐρανός; ἤονι. 
ΟἸονι.2.35; Ἰναστ.λ.6.4.8(ρ.204.8; Μ.86.28ο88) ; ἰσαγῃ ομν, ἢρ. πᾶντα 
«ὐὐκατασείεται σαθρᾷ τῇ βάσει “-οὐμενα Β5.5}17.11(3.650; Μ.32. 
2134}; τηδῖ,, ἐῤγσαϊδη. πᾶσι μὲν ἀνθρώποις βαρυτάτας εἰσπράξεις ἐ. 
Επ|5.υ0.(.1τ.13(0.14.14; Μ.20.9288); 5. Ρᾶ85. ἰηΐχαπβ. ὀργῆς τοῖς 
ἀνθρώποις...--ηθείσης 1ά.4.6.6.1π{(ρ.270.26; Ν.22.4454}; 1Ἰα.}.6.4.2 
(1340; Μ.21.236}}; 5.) 165.4}.4(Μ.66.12266}; 2. ῥῖίε μρ, ἧρ. χρεῶν 
ὄγκον ἀφόρητον ἐ. ΟΠ τυ5. 01.13.5 τη ΤΟΌΥ (το ττ60); Ράᾶ55., Οἱ ἃ 
ϑίοσμι, δίστο ρ; ἢρ.» ἴἄ δεγηι.δ. 1 1. σθη.(4.6114}. 

ἐπακμάΐζ-ω, γεαςῖ ομε 5 ῥγίριδ, ἢ. ἐπανθεῖν ἀεὶ καὶ ““εἰν πιαινομένη 
λόγοις πέφυκεν ἡ παρθενία 61. 5 γΡ1ρ.4.3(ρ.40.10; Μ.18,9024); ταρῖ.» 
γεαοῖι σηε᾿ς {με} εἰγεησι, Πορμ. ΟἸθηι, 2 ς; ἐς ταῖς μεγαλοφωνίαις ὁ 
κῆρυξ ΟΥΝΥ55. Εμηι.Δ(2 Ρ.55.10; Μ.45.6258). 

Ἀκἐπακοή, ἡ, μεαγίηρ, Τύδθβ ΝαΖ ταὶ. τ4ο(ΝΠ.28.1το72); Αἰδ,ερ. 
Δ αγεοῖ].25(}}].27.378) ῬΥΟΌ. Ἔύσγου ἔοσ ὑπακοήν. 



ἐπακολουθέω 

ἐπακολουθ-έω, ;, οἱ ρογβοηβ, ξοϊϊΐοιῦ, δμεοθοί, ΤΟ 60.43.1} Ιρῃ. 
ΘΉΥΉ. το. ; οὗ {Π|ηρ5, γοϊοιυ, σον πεχὶ ἴῃ ΒΡΕΘΟΒ ΟΥ ἩΓῚΠΡ, 
Ταβι τα].6ς. 2(}-. 6.62 58); 2. 7οϊϊοιν, γεϑμὶ πίστιν... «-οὐσης τῆς ἐλπί- 
δος, προαγούσης τῆς ἀγάπης Ῥοϊγς. εΡ. 4.4; τοῦ. Μί,12:44 πληρωθέν- 
τῶν τῶν κενῶν, τότε ἡ σφραγὶς “-εἶ, ἵνα φυλάσσηται τῷ θεῷ τὸ ἅγιον 
ΕἸεπι. ἐεἰ.τ2ίρ.140.19; ΝΙ 0.7 4) ; ΟΥ. λοι. 17.5 ΤΉ 76’. Ρ. 140.4; Μ.: 18. 
4600); : Ἠερειῃ. “τοι. Θ(Ρ. 15,4; Μ.το. 14418); τῆς ἐν αὐτῷ σαρκὸς 
πρώτης ἁγιασθείσης..«ἡμεῖς “-οὔσαν ἔχομεν τὴν τοῦ πνεύματος χάριν 
Α1ἢ.“447.1.πο(} 1.26. 1178). 

ἐπακολούθημα, τό, Ξεομπάανν εὐηδιάργαϊίομ ἦν δὲ ἡ ἀπαγγελία 
προηγουμένη μὲν περὶ τῆς ἐπιδημίας τοῦ σωτῆρος, ἐ, δὲ περὶ τῶν 
ἐσομένων τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ τοῖς ἔθνεσι ΑἸ. 5 γη.3(0.233.1; Μ.26.6858). 

ἐπακολούθησις, ἡ ἡ, 1. ῥο]οτοίηρ ἴῃ Ἐπη6, δησοθοσίοη, ᾿αϑι, ἀΐαϊ,.δ5. 3 
ΟΝ. 6.625}; 2. ΠΟΉΣΕΦΉΘΉΘΕ, Ο. Ἐεηϊῇ. εἰ.««μόνον ἦν πληβιληθᾶ καὶ 
μὴ φθορᾶς ἐ. καλῶς ἂν ἦν ἡ μετάνοια ΑἸΉ.7ης.7.4(Μ.25. ἸΟ8}); ἃαῖ. 5 
ααν,, τ νυβ5.υ. 705.(Ν1.44.333.Ὰ}); 2.  ο]]οιοίηρ ἃ σετίαιπ, Ῥάῖῃ ; 
ἤθηοε ἃ. οδοάϊφηεε, τὰ. ᾿ονη, Υ 5 τη (απ 44. ττοροῦ; Β. ῥγοσφάηγβ, 
Ουά. 4» .οτ( 51. ῥγοβεομῖο). 

ἐπακολουθητικός, ἐοηϑέφηομὶ, ἀογίθα!υε οὐσίαν... 
«νὲς εἶναι νομίζουσι ΟΥ.0».27.8(ρ.268.: ; Μ.11.5124). 
᾿επακολουθητικῶς, εὐ δἐφμομ αν, ΟΥ. Ν 58, {μι (Μ.45.: 1530). 

"ἐπακουσμός, ὁ, ἐμεαγκοητηρ ἑρμηνεύεται γὰρ Ἀναθὼθ ἑ. Οτ. ον. 
χοιάτη 76γ.(ρ.74.8:; Μ.13.3618). 

ν»-" ΄ 

τῶν ἀσωμάτων 

ἐπακούτ-ω, ἦσαν; 1. γίνε ξαν, ραν αἰδμίοη,, ο. σεηὶϊξ,, Τιδγ.7.1 .. 
ἐς τῶν ῥημάτων Γ(Ὠγν5.᾿ 01.41.3 ἴθ. ΜΕ(7. 4480); 405., 14.ἤονι. 8.1 
ἤη ΣΤΊηι. (εχ. 5008); εβΡ. οὗ σοὰ ἐ, ὁ θεὸς τῶν εὐχῶν ὑμῶν Ῥαρ.(ἢν. 
(Ρ.393); Ζαμουὴλ...οὗ ὁ θεὸς ἐ, Οτ»εηραδὶ, 2(0.285.το ; Μ.12.τοτόο) ; 
ς, ἄδι., Τ᾿. 1ςαεἰ.2.4;2. μη άονείαη πάντας ἀλλήλων “-ειν τῆς διαλέκτον 
μὴ δύνασθαι Γαΐ, ογαϊ. ο(ρ.20.20; σοὐά, ὑπ- Μ.6.8680); μηάεγείαηά 
ἴῃ ἃ οοσίδίη 5Έη86 εἰ δὲ θέλεις καὶ νοητῶς τὸν λόγον “-σαι Μδο. Νίστι. 
αροον.2.7(0.8,2); 3. οδεν, Ἰβπ Μαρη.3.2 ; οὐδενὶ ἄλλῳ ἐ. εἰ μὴ μόνον 
«θεῷ ΜΙ. ας. 8(ρ.04.3); ρ΄. οὐκ ἐπειδήπερ ἐπίστευσς [5ς. ὁ Ἀβραάμ] 
τὸ γῆρας ἐπήκουσεν; ΑΠΌΡ.Βοβξ, 70. ΒΑρΡΙ.](Μ.85.τ7600); 4. ταν 1π 
γέβροηδε το, «4..]σ.9ο4{(ρ.107.16}.Ψ 

ἐπακροάομαι, ἐξείφη;, Β48.4}.217 ἐαἩ.77(3.320Ὰ ; Μ.32.8οβ). 
ἐπακρόασις, ἡ, ἀεαγκεηίηρ, ἴῃ σεμὶ.4{(Μ.2ς.0}). 
ἐπακτικός, αὐγαςίίυξ; ΞΌΡ61]., τ  παυτῃ. ρα. Ογ.6(ρ.1η.3; Μ.1ο, 

10728). 
ἐπακτός, 1. σεγμΐγοά οὐκ ἐ, ἔχων τὸ τῆς θεότητος ἀξίωμα, καθάπερ 

ἡμεῖς Οντο λον ραςοῖ. δ(ς 3, το 0) ; 14. Οὐγιη. (ς1.760Ὰ}; 14. σ(ῬΌΒον 
Ρ.256.15); 2. αἱ ἐπακταί [535. ἡμέραι] Ἰηίεγεαίαγν ἄαγο, ἘΡΊΡ πεν. 
γο.13(0.246.14: Μ.42.3618); (λγοη. Ραξε 0.1 ,τ4(Μ.02.800,034}; 
Μαχ.εοριρμ. 3(}.10.12218). 

κἐπακτῶς, γ᾽ σοφμϑ:  τ}0Ή, νυ. 15.2.τ(2.τ020}. 
ἐπαλγέω, ογίευξ οὐξῦ, α. ἀαἴ., ῬΗΠοβι. 1.6.7. (1.6. 5408). 
ἐπαλγύνω, αὐτοὶ, Ῥά55., ὕνο 7.0.2. 5(4: 2100} ; π164,, ἐδοὶ ῥαΐῆ αἱ, 

1ᾷ. Αϑας.27(4.5418). 
ἐπαλείφ-ω, 1. ῥαϊμὲ οἡ, Ὀγτιαάον,τ(τ,50) ; ἐπίαν, ἢρ. σύμβολον... 

τῆς ὑπερλάμπρου θεότητος ὃ χρυσός, ἐπαληλειμμένης ὥσπερ τῷ ἁγίῳ 
σώματι, καὶ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ λαμπρότητά τε καὶ ἀφθαρσίαν ἐνιείσης 
ἀπορρήτως 1δι (2038); 2. ἀποίηΐ, ἢρ. τὸ ἀειθαλὲς εὐφροσύνης ζκαὶδ 
ἀκήρατον εὐωδίας --ὦμεθα χρῖσμα (ΟἸετη, ῥαεά.τ.12{(ρ.140.5; Μ.8, 
5688); ἀλλήλους. «τῷ τῆς χάριτος ἐλαίῳ πρὸς.."τελειότητα τοῦ μαρ- 
τυρίου “τοντες }. ῬεΥΣ.1.2(0.422.15); ἴὰ βσθη,, ῥγέῤραγε δἰ ]εἴε5 [ον ἃ 
ἐοπίεσί; ἢρ., Βαβ.ν.(,2.πο(ρ.τοῦ.24; Μ.20.11258); ἐὰν βλέπῃς ἐπι- 
τιθέμενον τὰν ἐχθρὸν..«καὶ θέλῃς “-εἰν σαυτὸν κατ᾽ αὐτοῦ, δε τὸν λη΄ 
ψαλμόν ΑἸΠ.ἐῤ. Μ ανεει τοί Μ.27.328}); Ἀθποο 8. πιρί., εἰν ἢ} ἀρϑιηβῖ, 
ἐμεσμγαρο ἐ. ἑαυτοὺς τοῖς τῶν πατέρων..«ἀνδραγαθήμασι Ῥεῖτ.11 ΑἸ, 
ἐπενεὶ. (1.33.1 2840) 0. ΤῊΘΙ.}.6.4.22.10; ἐ. εἰς προθυμίαν ΑΤΠύν, 
«ἀπιομ.Δ6(Μ.26, 9000); 16. Κμμρ.2τ(ρ.82.27 ; Μ.25.6724); στ. ΝᾺ2.6}.1τ8 
(Μ.37.520); τὸν..«εἰς ἔφεσιν ἀρετῆς ““οντα λόγον Ὀφντ,αἄον. κ(1.1688) ; 
14.15.3.τ(2.3700) ; 14 θῤ.τ(ρ, τους ; 52,24}; ἐ, τοῦ μὴ ἀθυμεῖν αΥ.Μαρ. 
ἀϊαϊ. (τ. ΖΑ. Β.)2. τ(.ΡΓ,.66.1278); ΤΠάτιϑιυα,4}}.2.7τ(}ἴ.00.13018), 

ἐπαληϑεύ-ω, Α. ἰχαῃ5.; 1. εοδοίαμέταϊο, ϑεγῖν μὴ ἀληθῶς ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ υἱοῦ τῷ πατρὶ τὴν ΠΣ ἐνόντος Οὐ ν υ55.4ρ.24{Μ,46.10808) ; 
Μαχ.ρ. 5} 1.οτ.4688); 2. ταν ἐγωΐν, Επι5.},6.10.4. 20 (Μ. 20. 8ότΑ); ; 
ῥγεάϊεαίε Ἱγμῖγ, Οντ.ἐξιεδ. τ(5..128); τοῖς λογικοῖς κτίσμασιν, οἷς οὐ 
φύσει τὸ τῆς θεότητος “νεται κάλλος 1Ὁ. .4(248); 3. του ομε᾽ 5 τί ἰο 
Θεόδοτος, πράγμασιν αὐτοῖς ἀνὴρ καὶ τὸ κύριον ὄνομα καὶ τὸ ἐπίσκοπον 

ἐπαχηθεύσας Ἐλι15.}..6.7.32.23(}1.20.7324); Οντ. Ἡ εαἰδεἦ 2τ.5; ΟΥΥ. 
10.1.τ(4.130). 

ΒΒ. ἱπίταμβ.; 1. ῥὲ ἰγ486 τὸν περὶ ψυχῆς ἀθανασίας λόγον...““οντὰ 

Ἐ1|5.}.6.1.4(120; Μ΄. 21.410}; 14.ἀ.6.6.2ο(ρ.280.2 Σ Μ.22.4730) Φ ἠδ ἐγ 
το, δέ α ἱγμθ ἀἰδϑονρίοι οἵ, ἰαἰΐν ΜΊΓΠ εὐούσης τῇ οὐσίᾳ τῆς προσ- 
ηγορίας Ἐπη.8Ρ.Β88. ἔτω.2. 6(.. 2450; Μ.20. 5844); 806. ἘΠ ΠΟΙΆΙΙΒ 
οὔτε υἱὸς λεγόμενος, πυουσαν ἔχει τῇ προσηγορίᾳ τὴν φύσιν το γ88. 

507 ἐπανάβαοσις 

Εμποτλδίι Ρ.220.21; Ν.4.5.0284}; τῇ προσηγορίᾳ τὴν φύσιν [36. τοῦ υἱοῦ 
“εσθαι 1διτίτ Ρ.16ο.8; 4018); Ἐύεμ8]. τας Ραμ, ρτοδία (Μ ὃς. 
6978); 70. Απτιορ. Νε σι. (ρ.04.0; Μ.77.14520); 2. φρεακ ἰδ ἱγμδ 
αρουΐϊ ἐ, τοῖς πράγμασιν ΑΙΠΕΠΑΡ.»65. δ(ρ. 54.6; Μ.6.ο840) ; ΓΑΔ 1ἢ. 
“4Ρο]].2.8(Μ.26.11454}); ΟὨγγβ. ἤθη.5.2 τη (οἱ. αι. 4608); 8|05., [514, 
ΡῈ] ἐῤῥ.1.155(}1.γ8,2884). 

ἐπαλλήλως, 1. ἐῃ αἰϊογηαίς βιεεεοσείοη, ἢ ση ΟἾδ.τθ.24; 2. δ0Ή- 
Εἰ πηοιεῖν, 1δ.20.12; ῬΙάντη, ς.22:6(}.30.12030). 

Ἐξπαλλοτρία, ἡ, Κὶ ἐχῖϊε, ΓΚ αἰϊεῖῃ.2(0.58). 
ἐπαμάω, ἀδαῤ ΜΡ; τηβᾶ., μβαῦο πεαῤοά ἩὩΡΟΉ ὁπ κόνιν ἐπαμώμενον 

ἘΡΙΡΆ Παογ,δ4.δοίρ.514.2ο, ν.}. ἐπαμμένον ; ΜΊ.41.11020}; μεπος ψαΐλιον 
τὴε Βαγνοβῖ, ΤᾺ Ρο] μοι Ἀς.τ25: (ΝΜ. 33. 1 5000). 

Ἀἐπαμεριμνέω, ο. ἀαἵ., ἐέαξ ἤὕγολι σαγο δεσαμδε οὗ Οὐξ᾽ 5 ῬΥθνΊΟΙΙβ 
Δομιονετηθηΐϑ, τοῦ, ΡΉ1]1.2:13, [Β45.6}.42.1τ(3.1250; Μ.32.3480); Β48. 

ε4η0γα 1.70 τι τιῖ.(2,2950 ; ΝΙ.31τ.8258). 
Ἐξπαμφιάζ-ομαι, εἰοίλιε, οὗ τῆοοῦ πάλιν “τ-ομένη τὸ φῶς Βαβιἤέχ. 

6.3(1.52}; Μ.20.1248); Ρ835., οὗ (Πγτῖϑὲ ἐπαμφιασθέντα τῇ ἀφθαρσίᾳ 
Απμαδϑίϑιλοχ, τ 2(Μ.80.1οῦ48). 

Ἐξπαμφίασις, ἡ, ῥμτηρ οἩ, τεῖ, Ἰης. ἡ τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς ἐ. 
ΤΑΥᾺ. ϑαδεί τε Μ.28,121Ὰ). 

ἐπαμφιβάλλω, δὲ τη: ἀομδί, ΟΟΡ(48)αεί. (4 Ὁ 2.τ.1τ}.158.26; Ἡ.2. 

184). 
τὐπαμφιβόλως, ἀοιδιξϊν, ανεδισωομεῖν, ἘΡΙΡΗ.᾿αον,δρ.δο(ρ.2ο8, 

20; Μ.42.30ολ); Ομσγϑ γορἠ οδεομγ τ. 4(6.1758). 
ἐπαμφιέννυμι, 1. εἰοίμε, εουεν, Βαβιμοχ, 6 δ(ι, 550; Μ,20.1200); 

Τύβεϑ. ΝΖ. ἀξαὶ οο( ΝΜ. 58,060); 2. ῥμὲ οΟΌΕΡ, 1:56 α5 ἃ Κουεγ τη τὰς μὲν 
[3ς. ἀτόμους} ἐ. ... δέρμα καὶ σάρκα γενομένας Του. Α.1.8.Ἐ}1|5.}.6. 
14.26(770Ὰ ; Μ.21.12818)}; Ογχιαάογ.τ(τ.148}) Ῥτοῦ. 1.1. ἴοσ ἀπαμῴφ- 
(Μ.68.1568). 

ἐπαμφίσκω, ρὲ ση, ταεα., ΝΠ. .1.242(Μ.70.1728). 
ἐπαμφοτεριστής, ὁ, 1. τον εγεν ; οὗ ὁπ6 ΠΟ ΠΟ]α5 σοπεσϑαϊοίουν 

ΟΡ που, {485.15.154(1,4888; Μι30.3600); 2. ῥεγδοθ ταῤαῤὶς οὗ 
εἰοσςῖησ δείαυεεη, ἄνὸ αἰϊογημαίτυθς ἄνθρωπον τὸν ἐ, τῇ φύσει Ῥτος,(, 
εη.3:2τ(Μ.87.2250), 

ἐπαμφότερος, αγηδίριοιις ; τιθαξ, ρυτ, ἃ5 δν,, ἐπ πὸ δόηδες, [585. 
1ς.6)(τ.4240; Μ.30.2284). 

ἐπάν, -- ἐπεὶ ἄν, 1.8; α. Ἰηάϊο., ΤὨΡΒἢΑπι. μοί, τ.τ2(Μ,6,1ο418); 
6. ορῖ,, (ε].Ον .ἦ..6.2.23.4(Ν.8-ς.12068). 

ἐπαναβαθμός, ὁ, “ἰερ ὠῤιυαγάδ; ταεῖ., 
568). 

ἐπαναβαίν-ω, 1. ρεὲ τῷ προ, ο. ἀαῖ., Ξγη65.εῤ.6η(Μ.66,14128); 
Δ 0 5., ἡοῦθ πρ ᾿Ιωάννης πρότερον ἀνακείμενος ἐν τῷ κολπῷ τοῦ ᾿Ϊησοῦ 
ἐπαναβέβηκε, καὶ ἐνέπεσεν ἐπὶ τὸ στῆθος ΟΥ..0.32.2τ(12; Ρ.463.27; Μ. 
8010}; 2. τιϑῦ., ἐό ῥγοριοίθά, γαμ δίσηεν (ἐῶ, ο, 860.) εἶναι θεοῦ 
δοῦλον μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα δὲ πεστὸν γενέσθαι θεράποντα... «εἰ δέ τις 
ἐπαναβαίη, τοῖς υἱοῖς ἐγκαταλέγεσθαι (Ἰ]οτι.εἰγ.1.27(0.τογ.26; Μ.8. 
ΟΖΥΑῚ); τὸ [56. τάγμα) τῶν παντελῶς εἰδωλολατρῶν..«καὶ τὸ τῶν ἐκ 
περιτομῆς διὰ Μωσέως, ἐπὶ τὸν πρῶτον ἀνεληλυθότων τῆς εὐσεβείας 
βαθμόν, καὶ τρίτον τὸ τῶν ἐπαναβεβηκότων διὰ τῆς εὐαγγελικῆς 
διδασκαλίας Βπι5.4.6.τ.6(0.32.31; Μ.22.640) ; ἄλλην τινὰ ἀξίαν -οουσαν 
τοὺς πρεσβυτέρους εἶχον οὗ ἀπόστολοι Ατητηοη. 4:.1516(}}.85.15480)} ; 
οἱ μὲν καθαρτικοὶ ὑποβεβήκασιν ὡς οἱ ἐπορκισταὶ ὄντες" οἱ δὲ φωτιστικοὶ 
ἐπαναβεβήκασι τῇ διδασκαλίᾳ οἷον οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι Μακχ. 
“ἐ]οῖ,ε.}..3.3(Ν1.4.528); οὗ [Πτηρ5 τὴν ἐγκύκλιον... «τὴν ἐπαναβεβηκυῖαν 
«οὐφιλοσοφέαν (ἸδΙη. Ξἐγ.6.ττίρ.479.13; Μ.9.216λ); 3. τιομηῖ ὠῤτοαγάς 
1π ἰπουρῃΐ, αάναπεε ὁ μὲν ἐξ ἐθνῶν ἐπιστρέφων τὴν πίστιν, ὁ δὲ εἰς 
γνῶσιν --ῶν τῆς ἀγάπης τὴν τελειότητα αἰτήσεται (Ἰ]6Τὴ.5 ν.1.7{0.34.25; 
Ν.9.4658); Οτ, ̓ Ὀγέμο3.1.23(0.242.3; Μ.11.3000) ; ἐν τῇ διανοίᾳ Ατῇ, 
“«4ν.2.8ο(Ν.26. 3160); 2Ὁ.3,.44(4τ6.Ὰ}; οὗ ταϊϑίπρ ἀεδά οοπίγαβι θα ψ] ἢ 
ἢρΘ Τρ βίο τοῖς ὑψηλοτέροις ““εἰ θαύμασι τς Ν γ55.λο»}.0ῤ1.25.0(Μ. 
44.2170); Βόποβ σϑαγεΐ Κ[07 πέρ ηεν ῥγίμείρίες ἐ. καὶ διερευνῶν τῷ 
λογισμῷ, εὑρήσει πολὺν ὄχλον ἐπιρρεόντων μεσιτῶν Α1ἢ..4».2.26(2ΖοΙ0) ; 
4. ἰγαμδιοηά τὴν γνῶσιν τοῦ θεοῦ...ἐπαναβεβηκυῖαν τῆς πίστεως δι᾽ 
ἀγάπην εἰς γνῶσιν ΟἸοτη.5ἐγ.4.22(ρΡ.3ο8.22; Μ.8.1348Ὰλ}); καινὸν τρόπον 
τὸν τῆς ψαλμῳδίας... «τῆς τοῦ θεοῦ λατρείας εἰσάγει καὶ ἄλλα δὲ 
πλεῖστα τὸν Μωσέως νόμον ἐπαναβεβηκότα.. «διδάσκει ἩῚΡΡ. [νη Ῥε.6 

Τοπ. Ατ,ε...7.2.1τῷ 1.3. 

(ρ.136,10); Επ5.2.6. 4. τί1308; Μ.21.22098); ΤΡΙοπ.ν.Ῥοΐνειιθ, δὲ ἰοῦ 
λῖρα [ογ᾽ θειοτέρᾳ τινὶ καὶ τοὺς πολλοὺς ἐπαναβεβηκυίᾳ “ιλθοοοὶς Επ5. 
}.6.8.το(Ξ]8ο; Μ. ὅ4οο); Αἰ, ρεη!. 27.1.25. 520); 5. Ῥεσξ. ῬΡΊορΙ. 45 86)}.» 
ἐγαπδεεηάφη! τῆς ἐ, καὶ προσεχοῦς τοῦ κυρίον ἐν ἀιδιότητι ϑεωρίας 
ΟἸοτ. ςἐν.}.2(0.9.8; Μ.9.4130); ἰοξίν, εχαϊο! γνώσεως ἀκρότητα καὶ 
τὸ ἐ. ὕψος ἀνδρὸς ἐγτελοῖς ἰδ.7. (0.35.5; 4650); Οχγιδομι.16.3 τ 16. 
(ρ.134.25:; Μ.13.4418); οὗ Βρ᾽ξα8] ᾿πΐρύρσῃ. οἵ βοσιρίυτςο, (6072. 
ἦη Μι.τ4.6(0.287.8; Μ.13.11068)}; 14. 5 εἰοῖ τη 1, ς.0:321(Μ.17.3448). 

ἐπαναβάλλω, 0 ειὸΡ, ΟἸεπι.ραεά.53.ττ(ρ.275.3; Μ.8.6458). 
ἐπανάβασις, ἡ, Ε. γίετηρ αδουε κατ᾽ ἐπανάβασιν τῶν ἄλλων ἱερέων 



ἐπαναβεβηκότως 
ΐ 

σπεύδοντα 3.5. τὸν ἀρχιερέα] ἐπὶ τὴν τοῦ νοητοῦ δίοδον []ΘΙῊ, οἷν. 5.6 
(0Ρ.354.14: Νῖ,9,658); 2. σϑοεοηὲ γνώσομαι τὴν ἱερωσύνην οὐκ ἀπόβασιν 
οὖσαν φιλοσοφίας ἀλλ᾽ ἐ. ϑγτιο5..». τς .66.13480) ; 16. ο6(}1.τ46κ:4}); 
κατ᾽ ἐ, ὃν αἹ ἀδοοΗΤῊΡ δεαΐο εὐεργεσίαν δὲ ἀγάπη ἐπαγγέλλεται ἡ κυρι- 
εὔουσα τοῦ σαββάτου κατ᾽ ἐ. ΟἸαπη. δ γ.4.6(ρ.261.το ; Μ.8,12414}; ἅγια 
ἁγίων καὶ ἔτι τούτων κατ᾽ ἐ. τὰ ἁγιώτερα ἀποκαλύψαντος τΡ.6.8(ρ.466, 
4: Μ.0.28908); 1τ}.7.1{0.28,6:; 4528); οπά αὖουα αμποΐλιον ἑπτὰ οὐρανοΐ, 
οὖς τινες ἀριθμοῦσι κατ᾽ ἐ, 1.4.25(0.318.531; Μ.8. 2688); ὀ᾽»ορΥ 5ΣΊΟΉ 
αἱ ἡμέραι μόριον βίου τοῦ κατ᾽ ἐ, 10.2.12(ρ.142.6 ; 9924); αὐἀνάμεε κατ᾽ 
ἐ, ἐκ τῶν εἰρημένων νοητέον καὶ τό [Νιυχη.14:28] ΟΥ. 19.2.1π|ᾷτ; Ρ.74. 
20; Μ.14.145}). 

Ἐἐπαναβεβηκότως, 25) ὦ ἰο}Πν 5656; γαῖ. Ξριστῖςι4] βεη86 οὗ βογὶρ- 
ἴωχε, Οτιεογηη ῖη ΜΠ το. τ4(ρ.17.21; Μ.153.8680); Βα. ἤν Ῥ-.28 
(1.117γὰ; Μ.20. 2880). 

ἐπαναβιβάξζω, γαΐξτε τοηῖ, Ττεσεηί εν, Π ον. (Μ.86.,6τ:20). 
Ῥἐπαναβλύζω, τοοῖἱ ρ, βῤντηρ τ, ὙΠατιδιυᾷ, απ, τ4. (0.368), 
Ἐξπανάγκασμα, τό, »φαης ὁ} τον ῥμίςίον, Νετηθβυραὶ μοι. τ Μ.4ο,. 

5218); ἀεῃηδᾷ. ἦγ. 6.42: 24(}ἴ .8ς, χός60). 
ἐπάναγκος, ἐσ ρεί Ὴρ ἐ, ᾧδαῖς Ἐπ5.},Ο, τα(ρ.236.10; Μ.20.14ο0Ὰ). 
Ἐἐπαναγνωστικός, αὐίε ἴο δὲ γεσά ομἱ; δα, 85 βαθβί., ῥγερανεά 

σἰαἰοηιθηΐ, ΤΉΡΒΗ εἤγοη.Ὀ.2τ3( Μιτοβ. 545.). 
ἐπαναγωγή, ἡ, γ65ΙΟΥΑΙΟΥΣ γενόμενος ἄνθρωπος... ἐπ᾽..«ἐπαναγωγῇ 

τοῦ ἀνθρωπείου γένους Τυῖ. Σαροὶ.23.2(Ν4.6.3648); Μαχοινηδίρ. (οι. 
11330). 

ἐπαναδίπλωσις, ἡ, γέρε! ον, ΟἸοτη ῥασά.τιο(ρ.126.23; Μ.8.34:.). 
ῬἘξπαναδρομή, ἡ, γΕΙΗ7Ή τὴν διὰ πίστεως δικαιοσύνην ἐ, «.. εἰς τὸ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς Ονγ. 70.4.1(4.4300); 1δ.0.τ(814}0)}; γεξίονἸ]ΟΉ: τῇ πρὸς τὸ 
ὑγιὲς ἐς Το.ὟἹ ΟΡ εῤ.(Μ.96.14τ78). 

ἐπαναζεύγνυμι, τείμγη, ἘναΡτ..6.1.7(ρ.13.8; Μ.86,24368); 1}.2.4 
(Ρ.50.22; 25008); ἨἈοτδ0].ἐῤ.(Ν,92.09024)}; 70.1).λονγ.τ2.Ο(Μ.ο6. 

1933). : 
ἐπανάζευξις, ἡ, γείγη, Ὁγαρτ ἤ.6.4.2τ(ρ.τ7ο.το; Μ.86.2740Δ); 
ΤὨΡὮΨ]. χα, ρεηΐ,.τ2(Ρ.487.5; Μ,113.0408); ἘΜΕΙΠ. ὅγεισέ Αηη:.8 0}. 
τῷ, 2368Α), 
τὰ ΤΈΡΕ τό, σε βρεγειγασίενο, ΟἸδτα. ΣΙγ.5.4{0.342,14; Μ.0.458). 
Ἐξἐπαναιρετέον, οη6 οἸρἠϊ ἰο σά ρὲ ἃ ταοᾶς οὗ 11, (Ἰδη,. γαθά,3.1ι 

(Ρ.270.3, σοηΐ. ἴου σοθά, ἐπανηιρητέον ; ἐπαναρητέον Μ.8.633}), 
ἐπαναιρ-έω, πηθα, ; 1, ἑακὸ ἐῤοη πε, ῥγοξεδς, ῥγαςιΐξ δι τηοᾶς οὗ 

Π6 οὐ οοῦχβα οὗ σομποί ἀργέαν...ἐ. 'Ταῖιογαί,23(0.25.22; Μ.6.8578); 
29.20(}.30.1; 8650); αἱ γυναῖκες τὸ εὔσχημον “-οὐμεναι (]οτη. ῥαεά.2. 
2(0.176.14; Μ.8,450Ὰ}); 14. 5.7.1 χ(0.5.28 ; Μ.8,6020) ; 14. δοἱ,2ο(ρ.146.4; 
Μ.0.7138); αὐ Ἴπαυτῃ. απ. ν τἈ(ρ.20.τ6; Μ.1ο.τοβ88); θηριώδη τινὰ 
τρόπον καὶ βίον ἀβίωτον ἐ. Ἐξπι5.}.6.1.2.1τ8(}.20.6106} ; 650. οὗ τε!ρίου 
118 τὸν μονήρη καὶ ἰδιάξζοντα βίον ἐ. Οὐ Ν γ85.6ῤ.2(Μ1.46.το 08}; τὴν 
παρθενίαν ἐξ. (Πτγϑ.ν7.20(1.2804) ; μοναχὸς ἐπὶ γῆς ἀγγελικὸν ἐπανῃ- 
ρημένος βίον Ἡγρεν,οη.8)}(}1.70. τ48τ0) ; 8η4 οὗ (τ βείδα {2 6, καί. 
Αροειτλιβίρ.388,28); 2. εἰθοσο, μηάθγίακε ἴὸ ἄο βοπιθι ῃίηρ, Μείῃ. 
αὐτί. ταίρ.τ80.7)}; ον, ΟἸδηνιῖτ τ; τῷ εὐλαβεῖ καὶ ἀγαθῷ διδά- 
σκειν “"οὐμένῳ..«παραδώσω ΟἸορ. ἐρηἐο5ι,2(Μ.2.208); 3. ῥγοΐεες, δοϊά 
8 ὈΕΙΙεῇ Οὐ τηθηΐαὶ δἰζτὰᾶς τί λόγους «οεἴσθε, τῶν ἔργων μακρὰν 
ἀφεστῶτες; Ταῖογαὶ,26(Ρ.28.9; Μ.6.8644); ἡμᾶς. «μαθητὰς θεοῦ 
γεγονότας, τὴν ὄντως ἀληθῇ σοφίαν ἐπανῃρημένους (Ἰοτη, ῥγοΐ. ττῴ(ρ.70. 
15; Μ.8,220Ὰ); Μίϑί ἢ γβι5.2(0.54.14; Μ.τδ,τοολ). 

ἐπανακαινίζω, γέμει, ῖδο. ἴση αροεῦν.4.τ6(Ρ}.87.26). 
ἐπανακάμπτ-ω, Ξ. ἐο»6 δαεῖς αραίη, Ἰιῦ, ἐ, εἰς τὴν πόλιν σὸν ἩδΥΓΩ, 

δπιι δ; 10.4.1; ῬΑ] ἢ. { αμς5.2(Ρ.τό6.23; Μ.34.Ἰο]γᾺ}; Ηφθνοῇ.5. 
ἐδηρ.2.32(Μ.93.15218)}; οὐἨ τίτηθ, Απαβὶ, δι φ οὲ Ἐς. 2 ( 80. 5658}; 
τηδέ, τοῖς “Εβραΐοις...τοῖς ενουσιν εἰς νόμον ἐκ πίστεως (Ἰετῃ.: 7.6.8 
(ρ.463.6; Μ.9.2848); τῶν...πνόντων εἰς μετάνοιαν ἘΡΙΡΒ.ἤαεν.54.2 
(Ρ.319.12; Μ.4τ.90640); ἐδ. 51, ττί(ρ.263.5; φο88)}; ΠΙΌΝ ον. εἰ «Αἀε π(Ρ.4. 
16); 2. ὑντηρ δαεῖ αραΐῃ, ν.1. ἔογ ἀνα-, Τ. [ὁ 4(ρ.τοῦ.1ο). 

ἐπανάκαμψις, ἡ, γείνῃ, Ἠοον ἢ. 5. ἐδη.2.3τ(}1.03.1521Ὰ}. 
ἐπανάκειμαι, ἀὠερῥεμά προη, Ῥεῖχ ΤΠ ΑἹ. δμεγεὶ. (1.33.12878}8Ρ. 

ΤΡ .ἢ..4.4.25.135.; νγ.15...4(2.4808). 
ἐπανακεφαλαιόομαι, 5“: εὖ ἀραΐη, (ἢγγπαρ.εαὶ. τ Ὁ7.14:40 

(Ρ.281.19). : 
᾿Ῥἐπανακιρνάομαι, δὲ τϊχε Ρ ἀραΐη, εοριδέης ἀσαίῃ ; οἵ Βοα 65 δἵ 

χϑδατσθοίίομ, αὐ Ν γ55, λον! ορῖ.28.6(Μ.44.2280). 
Ἐἐπανακλάομαι, ῥά γε} 6εἰο δακῖ αραΐῃ, στον γ95.41}7.655.5(Δ1.52.Ψ 
20). 

Ὧν ἘΞ ΑΥΠΕΎΒΕΝ ἡ, γεραϊΐ, γδοίογαϊίου, ὁ Χριστὸς..«τοῦ δὰμ ἐ., τῆς 
Μωσαϊκῆς διδασκαλίας τελείωσις Β85.856],0γ.24.τ0}.8ς.368}); τὴν ἐξ 
δου τῆς ζωῆς ἐ. 10.26.2(208.). 

Ἐξπανακλητικός, γεείογαΐσε, Μακ.αγηδρ.(Μ.01.13374). 
ἐπανακλίν-ω, 1. γιαξε ἰο [16 ἀοίθη, γεδὲ; Ῥ8558., ασ Ν υβϑυίασ,. 

(0ρ.309.20; Μ.46.0850) ; Ττεροηι, ἀὴρ. (}1,86,7458); 2. τπείϊμο, ἀϊγδεὶ 
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ἐπαναπαύω 

δαεΐς ἀποστερεῖ τὸν υἱόν, τὸ δοθὲν ὥσπερ εἰς ἑαυτὸν αὖθις “σ“ων ἘΠ᾿ ρ 
Ογτ δες. 6(5}.408). 

ἐπανακομίζω, ῥγὴηρ ϑαεῖ ; Ιᾶ585., γοίμγῃ, Οντ ἄδαςιττ(3. 5260). 
Ἐἐπανακρίνω, ἐμφμΐῖγε, Πο»».ΟἿενι.τΆ.τὸ; ἐμϊογγοραίο, ΤὨΡΗΠ.εὐγοη. 

Ρ.326(Μ.1οϑ.7888). 
ἐπανακτάομαι, γεεουεῦ, τυῖτ δαείς δΥυϊηρ βοὺ]β, ὅφο, ΑἹ υΟλγγς.Ας 

(Ρ.31τ6.41). 
ἐπανακτέον, 1. 0716 τ5ὲ ταΐδε ἐς μοι μικρὸν ἄνω τὸν λόγον ΘγΏ65, 

δῤ.51(Μ1.66.1385}0) ; 2. ἱπίτϑηβ., ομδ γηϑί γείνῃ, ΤΟΥ Ν γββιοοσμνς. 
(δ1.46.1157})}; ϑυιιεβ. εαίυ.6(Ρ.2ο1.1ο; Μ.66.11778). 

ἐπανακυκλ-έω, γεῤεαὶ ταῦτα..«τοῖς αὐτοῖς --εἴν λόγοις Πϊοπ Ατ.σίβ. 
4.3.4(Μ1.3.4770);}; 14,6.9.6(ΜΜ.3.ττ138};} ὙΠαάτι διά, ἐρ}.2.4ο(Μ.00. 
1237}. . 

ἐπανακύκλησις, ἡ, φγείδ, γευοϊί!οη; οἵ ἰταυιβπηρταιίοη, ξ70.}). 
«Ἀγιϑη,. Δο(ρ.τότ.22; Μ.ο6.1280.}). 

Ἐξπανακυκλόω, -Ξ ἐπανακυκλέω, γερεαΐῖ, ΟΥΝ γ85. Εμμιτί Ρ.δτ. 
4; Μ.45.2808). 

ἐπανακύπτω, γέδ6 μρ 1π γνοϑοϊϊοη, Μαγς. Ἐτιοῤμοσ, τοδί. ὅς. 
φ61Λ). 

ἐπαναλαμβάνω, 1. χεεοῖτ!θ δαὶ εἰς πρόσωπον ἐ. ἡμᾶς Ἐλι5.Ν!ς, 
{61 .(ρ.65.τ4:; Μ.67.1τ134}; 2. γεῤεαὶ τὸ ὀφεῖλον πρὸς ἅπαξ δίδοσθαι 
[5.. βάπτισμα], ἐπαναληφθῆναι οὐκ ἔξεστιν (οά, 4{γ-5]([Δἴ. ἐεγαγὴ ; 
3. τηρᾶ,, ἑακα προρ οπεροίξ, μπάφεγίακε, ϑθνευρ.εαὶ. 4.4.2: τ5(ρ.31. 
22). 

[“Πέπανάλημψις, ν. ἐπανάληψις. 
ἐπαναληπτέον, ση6 ομμρἐὶ ἴο γεσηῖο, ΟΥΝ γβοι πον ορίξτ6.5(Μ.44. 

1800}; 14, Επμηε.6(2 Ρ.127.5; Μ.4-ς.700 4). 
᾿ἐπαναληπτέος, ἰ0 δὲ γεξενηδά, ΟΥ̓͂Ν 85. γος αἰ(Δ4.4:.τ25Ὰ). 
ἐπανάληψις ({έἐπανάλημψις), ἡ, 1. γεῤει!Ποη, τ-ημψις, Οχ ]αὶ. 

12(Ρ.146.16); αἱ τῆς γραφῆς ἐ, οὐκ ἐναντίωσιν ἔχουσιν, ἀλλὰ μόνον 
σαφήνειαν Ῥτος.Ο εη.τ:6(Μ.87.6 40); γεροιτοη οὗ ἤτοι ψοσχὰ οὗ ἃ 
Ἶϊπε δἱ 115 εηᾶ, τημψις, 514. δίγη.τ. 36.τ1; 2. γεζουθυγ, γεςί γα ΠΟΉ, 
ΟΥ Ν γεβιβονι ἐπ (απ (Μ.14.8320); ὃ. δακτύλιος [1.6,. σῖνεπ τὸ 
ΡΙΟάΙρΆ] 50}]}...τὴν τῆς εἰκόνος ἐ, ὑποσημαίνει Ἰ΄ ον. ἄσηι,(ρ.40.2; 
Μ.44.1145Ὰ)}; ὁ σωτὴρ...ἐλευθέραν τὴν φύσιν ἡμῶν πρὸς τὴν τῆς 
μακαριότητος ἐ. ἀπειργάσατο ΤΟ ΠγγΒ. ῥαΞε.,.4(8.2818); τῶν τῆς 
φύσεως ἀγαθῶν ἐ, ἔσται διὰ Χριστοῦ Ογτ,αὐον.τΑ(1.4600) ; ἴα. 70.ς.τ 
(4.4680) ; σε]. ΟγΖ.}.6.2.24.το( Μ.8ς. 1300). 

ἐπαναλύω, γείμγγι, Ματο, Ὀΐαο,υ, Ῥονρλ.2 5; ΜΌΝ εν οὶ Αελιτοίρ.τ8. 
9); Ηξτδο]. εῤ.(Μ.92.903) ; οὗ πονίςεβ εἰς τὸν κόσμον ἐ. 70. πὶ. «καὶ, 
(Μ.88.6414}); μέγας ὁ τότε φόβος... ὅτι ὑπάγομεν ὅθεν οὐδεὶς ἐπανέλυσεν 
Δμδβιϑ,ἀεέμοι (Μ.80.11068); ταί. ον ΠΟ πρὸς αὐτὸν 56. 
Χριστόν] ἡδέως ἐπαναλύσω (σεσα. ΟΡ ογ.8(λῖ.08,3658); οὗὨ τδβυσγθο- 
τ1οὴ οἵ Ροᾶν, τι Ν υβ5. ἀσηιοῥίξ.21.5(}1.44.2288) 

ἐπανανέωσις, ἡ, γέξίογαΐτον,, γεπειναὶ οὐ δόξης ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἐ. τὴν εἰς 
τὸ ἀρχαῖον αἰτεῖ [5.. (Ὠγχῖδι] Οντ. 70.2.4(4.0728); τὴν ἐκ θανάτον.. εἰς 
ζωὴν. ...ἐ, τῆς ἀνθρωπείας φύσεως 1τ}.4.4(387})}. 

Ἐἐπαναντλέω, τηθ,, ἐρεάμγε ἰο ἰδ ὁπ, Ἐπα5. Κγ.1 ει. 6: 2 ο(Μ.24.531Ὰ).Ψ 
ἐεἐπαναπαλαίω, γε» ἰο ἐὐηΠεῖ, ΟΑῸο,(314)εαη. 1. 
ἐπανάπαυσις, ἡ, ἀεεεεμί 50 8ἃ5 ἴο Ιεβδῖ ἼρΡῸΠ ἡ πρὸς τὴν ἀν- 

θρωπότητα ἐ. σου συνεσκίασε τῇ σαρκὶ τὴν θεότητα το Ν γ85.8. 
Ῥτος, (απ! 1:το(Μ.87.15734}; τῆς ἐ, τῆς θείας ἄξιοι ΓΑ, γδεί. ἐὐ Η7, 
τό( Μ.6.12574). 

ἐπαναπαύτω, [1ἡ ἔοτῃι ἐπαναπαήσομαι Εναηρεϊἑμηη Η εργαΐσινε 0. 
ΟἸοση. σιν. 5.14{0.380.16; -παύσεται Μ.9.1418); ΜαοιΑαροἤοητιτς 320}. 
34.5070}}; 1ν 56|, ἡἩ7επαἶε τὸ ταδὶ, προη, τοῦ, Τις το: 34 ἐπὶ τοῦ ἰδίου αὐτὸν 
κτήνους ἐ. Οτ Νν55.ἤοη». 14 ἴῃ (απ! (Μ.44.τοβθ0); ταρῖ, ὑμῖν ἐ, τὸν 
πόθον Ἰᾶὰ, ογάίη. (Μ.46.552Ὰ}; Ὑπαΐό ἰο γεδὶ ἡ ἁγία παρθενεία μετὰ τῶν 
ἁγίων σε πάντων ἐ, ἐν τῇ αἰωνίᾳ παρακλήσει ΜΟΝΘΡ,εἰ Αεἰ.8(ρ.7.30); 
2. τηρά.; ἃ. γέδί ὠῤοη, ΤΟΥ ΝΥ 88.07.2 ἴῃ θη. α: 26(Μ.44.2800); Πρ., 
τεῖ, Μι,8:2ο μόνῳ...πιστεύοντι...“"εται τὸ κεφάλαιον τῶν ὄντων, ὁ 
χρηστὸς καὶ ἥμερος λόγος (Ἰ]οτη. 5 γ.1.3(Ρ.15.16; Μ.8.7134); Ττίῃ, 
τοῦ υἱοῦ..--μόνου τοῖς πατρῴοις κόλποις ““ομένου διηνεκῶς δγγηδ. “Ἅπἰ|. 
(345)9(0.253.30, ν.]. ἀνα- Μ.26.7338); Ὁ. γίάε ρον, γεῖ. ὉὐαΠΊΡΠᾺ] 
δηίσν, Οὐ, Γο,το, 2 8(18  Ρ.2092.4; Μ.14.3570}; ἤόποα ἢρ. ἐ. ὁ Χριστὸς 
τῷ νέῳ λαῷ Ογτ.Ζαεὶι.57(3.)360); 6. οὗ σα ̓ 5 ργδβδεπσθ, αὐτάα ὩΡΟΉ ὃ 
κύριος ἐλεύσεται πρὸς τοὺς δικαίους τοὺς πιστούς, οἷς ἐ. καθάπερ 
σκηνῇ ΟἸοτα ἐεὶ. κδ(Ρ.15.3.7; Μ.9.7254}; μὴ εὐδοκιμοῦντος “εσθαι ὑμῖν 
διὰ τὰ μοχθηρὰ ὑμῶν ἤθη ὙΠάτ,ΗΞΥΔ6],1ς.52:6(Μ1.18.13530); Μᾶς, 
Αδρ οαντὶ. 3(Ν1.34.9008); τὸ παλάτιον τοῦ Χριστοῦ ἡ καρδία ἐστί. ... 
ἐκεῖ ὁ βασιλεὺς Χριστὸς... ἔρχεται ἐπαναπαῆναι Ἰᾶ.ἤονη..15.33(}}1.34. 
5070}; ἅγιος εἶ, κύριε... καὶ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς καὶ ἃ, 1.1|..]αεἰ(0.τ68. 
15); οἴ, ἐν ᾧ [50. ἴγεε οὗ Κποψίεάρε} ἐ, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 4Ροι. Ραμ, 
4π(Ρ.64); ἅ. γεἰν τροη, Βαβιμέχ.ς 6(1.46Ὰ ; Μ.29.τοβο) ; εἰς αὐτὴν ἐ, 
τὴν ἀλήθειαν (Πγυγϑ.ἤονι.23.2 ἢῃ. Ερλι(ιχ. 176 Ὰ}); 6. γεεὶ ὁ θεῖος...ἐ, 
τερπόμενος τῇ δημιουργίᾳ Γ]εΠ,. 5 γ.2.2(ρ.ττό.8; Μ.8,03)4); ᾿]ησοῦ ὃ 



᾽ 

ἐπαναπίπτω 

“"όμενος ἀπὸ τῆς ὁδοιπορίας τοῦ καμάτου ὡς ἄνθρωπος 4. Τἠοημ. Ὁ. 41 
(ρ.1τ64.0); τηρεῖ, ἕνα μήποτε “-όμενοι ὡς κλητοὶ ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς 
ἁμαρτίαις ἡμῶν Βαγη.4.13; ἴ. γεδὲ απᾶδτ, τ Ν ν85.1ομ. τὰ τῇ (αὶ. 
(Μ.44.τοο 18) ; ἢρ. οἱ ὑπὸ τὴν τοῦ πνεύματος προσφυγόντες καὶ --σάμενοι 
καὶ τὴν τοῦ λόγου σκέπην Με σγριτο, π(ρ.128.το; ΝΙ.τ8,2ο10); Μαχ. 
οῥιιδα. (Μ᾿ 91. 2450); 3, τηβα,, “0516 ἰο γεβὲ προτὶ, σασὶ ὀπαδοὶ προ ἡ 
μήτηρ... ἐ. ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Μί. Εἰσί β.ατίρ.τότ.1). 

ἐπαναπίπτω, [16 ρον ᾿Ιωάννου τοῦ.««εἰς τὸ τῆς σοφίας στῆθος 
πιστῶς ἐπαναπεσόντος ξο0.Α1,υἁΟὐνγς.62(0.230.,536). 

Ἐξπαναποδισμός, ὁ, γείγασίηρ, Ηἱρρ.λαον.6.22(ρΡ.1δο.6; Μιτό, 
2220). 

Ἐἐπαναρρώνυμι, εἰγεηρίἠο ἀραΐῃ; Ῥᾶ55., Μαϊ,ρ.(ρ.2.10; Μ.43. 
138). 

Ἐξπαναρτάω, βὰ ὠῤοῦ, αἰαοῖ ἰο, ταοῖ, ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς ἐλπέδας...ἐ 
σε. ΟΡ ογ.τ( 1. οβ,22 ΟΡ). 

Ἐξπαναστασίη, ἡ, γαπι γὙοο ἸΟΉ,, ΟΟΠ]. ἴογυ ἐπανάστασις, Ογας, δδ.1. 

318. 
ἐπανάστασις, ἡ, 1. εἰαμάϊηρ ΜΡ ἀραΐῃ γονάτων..«κλίσεις ἐ, τε 

ἙἘπαρτ .ε.τ.2τίρ.32.1; Μ.86.24810); 2. γεθωνγδοϊίοτι νεκρῶν ἐ. Ογαε, 
1.8. 205; ὦ, τηρῖ,, γῖξε, ἀῤῥεαγαπεε προειπὼν περὶ τῆς τῶν αἱρεσιω- 
τῶν ὁ. Ἑυϊμαὶ Ὀΐδς. ἐΡῥ. Ῥαπὶ. Ῥτόενα, ΜΝ. 8ς.7058); 4, γίδίῃρ τ 
ἀραΐηδι; ἃ. γερο ΠΟΥ: ἐ. τῆς ἀρχῆς ΟΥ̓ Νγβ5.υ. ἴ70ς. (. 44. 3288); Όε!. 
Ὁ νΖ. ἢ. .6.1.4.2(}1.8.12010}; ἢρ. πᾶσα δουλοπρεπὴς τῶν παθῶν ἐ, Μᾶκχ. 
αριφῖρ. (Μ, 9111 51); ; 14. εῤ. τοίΜ. 91. 5064); ; Ὁ. ΟῚ ομεϑεῖζ φ, 0}- 
οφίΠΟΉ ἐπὶ γῆς.. «ὧν, οὐκ ἂν ἦν ἱερεύς. «πῶς γάρ; οὐκ ἐ, ἦν, φησίν 
Ομχυϑ.ἠλοη!. 14.1 ἴῃ Εἰ εὐ. .(12. 1414}; ; 5. σμαεῖ ἐπιστολῇ . μυρίων μὲν 
ὕβρεων...γεμουσῇ καθ᾽ ἡμῶν καὶ ἐ, ΒΔ5.6}.1321.1(3.223Ὁ; Μ.32.5658); 
Οοηςὶ, ΑΡΡ}.5.20.1οὸ; Ατημλοη, ἄειτο: 32(}1.85.156778); ΟΠ χγβ.5ἰαί, τοι 
(2.115); οὗ ἀδπίοης. ΟΥ τεταρταῦοα, Ταϊ.ογαί. τ2(ρ.12.26; Μ.6, 
8320}; σοφίᾳ....δι᾽. ἧς κατεκράτησα τῆς ἐ. τῶν ἡδονῶν ΟΝ υ55. ἦοηη.2 
ἦῃ το, (Μ.44. 6480); ᾿ φόβων ἐ ἐ, Ἰᾶφηαγί,τ.2(}4.46. 1610); θιδά .Ὀεν". ο4 
(Ῥ. 136. 18); κόσμῳ τε καὶ σώματι καὶ ταῖς ἐξ αὐτῶν ἐ, γενναίως 
μαχόμενοι Μᾶχ. αριδίς. (Μ οχ.:ι 570); 5. γίρῖηρ, ρίμρ τ ρ τὴν.. 
ὀχθώδη τῆς εὐνῆς ἐ. ΟἸεηη.  αφά,2.ο(ρ.204.28 ; Μ.8.4924}); Βε5.᾿ον.1. ) 
(. 38; Μι3τ τόδ); 1514.}6].ἐρ}.1τ.χ83(Μ. ΝῚ 3018); ἢρ. διεβίβασε 
ἡμᾶς..«καθάπερ τινὰ θάλασσαν, τοῦ παρόντος βίου τὸν κλύδωνα, τὰς ἐ. 

Ονσ. ῬΞ.77:τ(Μ.60.1τ030). 
ἐπαναστέλλω, ὄγαιο ῥαεξ, ΟἸεηι. αεά.3.2(ρ.228.πτο; Μ.8.Ξ 608); 

πι64,, 14.51}7.4. τοί. 301.}; Μ.8,13204). 
ἐπανάστημα, τό, Ξὐεἰϊΐηρ, »ΤΗΦ, ῬΒΙΠ]οΒβΕ, ν.6.3.1τ(}1.65.4078). 
ἐπαναστρέφ-ω, ἐμ δαεῖ αραΐῃ; οἵ τίτηρ, τε, 4 ερ. 2ΟΕΙΣ, Τηοη. 

Ατ.ερ.7.2(Μ.3.τοβο}0}; ταβῖ. ὕδωρ ἐξ οὗ πάλιν ὁ πίνων εἰς τὴν αὐτὴν 
“ει δίψαν Οὐ ».54 ἐπ 7 .(. 528.21) ; Βαβι οὶ. 6.3(2.4:0 ; Μ.3τ. 26:0); 
ἐπὶ τὸ ὁμοούσιον παλιντραπέλως ἐ. ῬὨϊοΚί,ἦ.6.2.7(}]. δ: 4600); δὲ εοη- 
φεγίεζ δαοσᾷ ; οἵ σσδυ Ὀξατὴβ φαυνϑᾶ ἴῃ ΞΒθρε Οὗ ὈΥΔΊΘΙ65, στ. δὼ 
μοι. τῇ Ἐπὶ. (}1.44.656.}. 

Ἐἐπανασώζω, 1. γεείονε 0 ξαϊνα ΠΣ ἄνθρωπος ὁ ὁ θεός, ἕν᾽ ἐπανασώσῃ 
τὸν ἄνθρωπον ΝἸ] ἂρ. δελοί αι Μαχιορμος, δ .01.800); 2. ῥγόξεγυε. τὸ 
ὀστράκινον σκεῦος, κενὸν τοῦ πλούτου...ἐ, Οτι Ν γΒ5. ΜΙ εἰεἰ. (1.46. 

8538). 
ἐπανατέλλω, γὴξε, τ Ν γ88.λονι. 3 τῷ Οαπὶ, (Λ.44.8008); οὗ ΡΙαηϊο, 

Ξργίηρ ἨΡ, Πιβῖ,ἀϊαϊ.τοΊ.3(Μ,6.7258); Βαβ. εχ. 2.τ(τιτ; Μ,20.20Ὰ); 
τηδὶ, ἐ. (ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν τὸ ἀγαθόν ΜεΙΉ,765.2.3(0ρ.334.ς; Μ.41. 
1165})). 

ἐπανατρέπω, ΘΥΦΡΙΏΉ; ταεῖ,, γέμα, ΤὨΡΒη ἰγομ.Ρ.44(Μ.τοβ. 
τό4ο). 

ἐπανατρέχω, γο ΑΗ, 15; α55 οἱ ἀπὸ τῆς τῶν ἄστρων σεβήσεως μὴ 
ἐπαναδραμόντες ἐπὶ τὸν τούτων » ποιητήν ΟἸδΩ,.5:}7.6.14{0.487.1το; Μ.0. 

3334). 
ἐπαναφέρ-ω, 1. ἐξγοιυ δαεᾷ αραῖη:, ῬΆΞ5, τὸ πνεῦμα ἀπύρροιαν εἶναί 

ῴαμεν τοῦ θεοῦ, ἀπορρέον καὶ ««ὄμενον ὡς ἀκτῖνα ἡλίου ΑἸ παρ ἶον. 
το. 3(Μ.6.0008); 2. ἀϑενῖδο, νέον, ΜΠ ςτἢ ἰσρν.τ2(ρ.467.4); γ [27 δαεὰ 
ἴο 8 ΠΙΡΉΟΥ δυϊμοτίίν, ο. αδιῖ., Βα... 543. τ48ς ; Μ.322. 4008); 14, 
ἠον.4.7(2.328; ΝΙ.31.2364); 3. ἀγεοῖ οὐδ β {ῃουρ 5. ὑη: πρὸς τὸ 
τέλος... ἐ, τὴν ἔννοιαν 16 .ἢόχ.3.τὸ.(1.228 ; Μ,20.774). 

ἐπαναφορά, ἡ, 1. γεργεδοίοη, ον ΟἸδιη.5.2τ; 2. γἱϑίηρ οἵ ἃ βἴαυ, 
Βαϑλεχῖ (1. 5Ὰ; Μ.20.128). 

ἐπαναχέω, 1. ᾿ΟῊ ἴῃ ἀρατῖῃ, ἴῃ αἰάτιίον, ΗΙΡΡ.ἡαεν.6.4ο(ρΡ.172.6; 
Μ.τ6.3250Ὰ); 2. ῥοὩγ Οὐδ γερεαϊεάϊν, Ηονι,ἰερι.6.4. 
᾿μἐπανδρίζομαι, σθοῖῦ ἃ τπαηΐν ΣΡΊγτ, Πθηοθ οἤοιο πὸ ἡπέγον ταῖς 

τῶν πασχόντων ἐ. συμφοραῖς Ογγ, [0.12(4.τοό20). 
ἐπανέρχομαι, 1. 2075 δαεῖ ἀραΐην, σον ἰὸ ομρϑεῖξ, τεῖ, Τὶς, το: 17, 

τι Ν γ85.0γ. ἄρ». (ρ.102.20; ΝΙ.44.1τ84τ); (τυδ.λορ" 4,5 τη [0.(8, 
334}} γείμγη, δὲ γεσίογοά, ὅϑγυιεβ. ερ.67(Μ.66.2420Ὰ); 2. «0Ή16 ὩἩΡ 
ἀραϊηοὶ, αἰΐαεῖ, Τ᾽ Π7πιιά,0.2; οἵ ϑαζαῃ᾽ 83. ΣΘΡΕΙ]Ποα πλμαν (οᾶ, 
θιαντ.αη. ταί. 40. 11048} 

509 ἐπαντλέω 

ἐπανθ-έω, 1. ὀίοοηι; εἰς ἀκμὴν ἐ, εολπε ἰο [Ὁ]} δίοομε; ἢρ., Βαβιἄονι, 
1.2(2.2Ε,; Μ,4τ.τόπο); τὰ τῶν “Εβραίων [50. μαϑήματα) ἔχει...τὴν 
ἀλήθειαν “τοὔσαν τῷ χρόνῳ ΤὨαΙ αἤόεί,τ(Ρ.18,22 ; 4.708); τηδῖ., 
ἢσιγίδ! τὸ πρὶν ὅτε τὰ δαιμόνων ἐπήνθει Ἐμπι5.1.Ο᾽, δ(ρ.217.20; Μ.2ο. 
13618); 2. ἀῤῥέαγ οΟ ἐξα δμγίασε, τιαμῖ εεὶ ἐϊδοὶ Γ ἦτε οὐκ αὔταρκες 
εἶναι τὸ λεγόμενον. .«ἐὰν μὴ καὶ δύναμίές τις θεόθεν δοθῇ τῷ λέγοντι καὶ 
χάρις ἐ. τοῖς λεγομένοις Οτιοἰς.6.2(ρ.72.2; Μ.11.12800); εὐσέβειαν 
τὴν πίστει ἀγαθῇ καὶ λογισμοῖς ἀκιβδήλοις....«-οὔσαν ΦΑΓᾺ. ΜΙ ορτξ. 
(Μ 8: χοϑ6Α) ; 8. ὀδοῦμια ὀγίρηι, Με. ϑγῖΡ. 8,17(0.112.2; Μ.18.1730); 
{π8Π8., δἠτηα τοῖίῃ αἱ κόμαι. «τὸν χρυσὸν ἀναμὶξ ἐπήνθου» 1.1), 
Ἄμε: π2(ρ.817.25 ; ΜΙ οδ,13008}. 

Ἐξπανθϑής, οἵἨἉ οὐδεν μἑ σομμίομαηεο, στ, ΝΖ. ἐαγη,.1.2.20.τ79 (1.37. 
8014}. 

ἐπανίημι, Ἰμίταμ5.; γευεγὶ, ῬΠοξ,πορος.2.τ( δ. τοΆ. 5760). 
ἐπανισόω, εἠαγε ἐφεαίν, Βα. ον. ὃ, 6(2,68Ε,; Μ.21.3200). 

᾿ ἐπανίστημι, 801. 2 86 τηδά,, γίδε εὐ αἀραΐηδὲ, αἰἰαοὶς, ἢν. ἀπᾷ πηεῖ, 
τὰ ἄτοπα ἡμῖν ἐ, πάθη στ, ΤὨδυσα. ρα». Ογ.ο(0.23.1ς; Μ.1ο.1ο80Ὰ) ; 
8.05., τεῖ, (8].5: 17, ΟΙδπη, 7.6. τόίρ. 5οο.30; Μ.0.261.}); τὴν..«ἐπανα- 
στᾶσαν αὐτῷ συμφοράν ( 6]. ΟνΖ.ἐ,.6.3.12.7; ο. κατά οἱ ρροηϊδ., Οτ. 
Ν γβ585.}.})705.(Ν}.44.428}). 

ἐπανίσωσις, ἡ, αεεοδειπθηὶ, τ. ΝΑ 2.6 }.68(Ν.37.1334}. 
ἐπάνοδος, ἡ, γοίτγη,, Οἱ ἴῃ6 ὈὴΟΟΚΒ οὗ Εβαταβ ἀναγινωσκέτω. «τὰ 

τῶν Παραλειπομένων καὶ τὰ τῆς ἐ. Οσημδὶ, Αρ}.2.57.5} Οὗ Ἐδδυχχθ ἢ 
ἡ ἐκείνου ἀπὸ τοῦ θανάτου ἐ. ἀρχὴ τῷ θνητῷ γένει τῆς εἰς τὴν ἀθάνα- 
τον ζωὴν ἐ, γίψνεται ΟὙΟΝ γγ55.07.εαἱδεῖ, 2ε(ρ.96.8,9; Μ.4τ.684); οἱ 
Αϑοβῃβίοη μεμνημένοι. «τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς 
ἐν ΣΡ. Οσηδὶ Αρρ.8.12.38; χὰ ταοχα] Οὐ 5ριγὴτ18] δθηβα ἡ. «Ψυχὴ 
οὖσα δεκτικὴ τῆς ἐ, τῆς ἐφ᾽ ὅπερ ἣν ἀρχῇ ΟτΟοργῖηο.2.8. ,(ρ.161.4; Μ. 
11.2238); τελεέωσις καὶ ἀνάπλασις, καὶ πρὸς τὸν πρῶτον Ἀδὰμ ἐ, τ. 
Να2.0γ.38,16(}}.36.3200); ἐ. τίς ἐστιν ἐπὶ τὴν πρώτην ζωὴν ἡ προσ- 
δοκωμένη χάρις ΟΥ̓ ΝΥ Κ55.κορ:ορίξ.17.2(Ν.44.1880); τὴν πρὸς τὴν 
πίστιν ἐ, (Πχγϑ5.ἤοη!. 1 9.2 τη Κονμ.(ο.644Ὲ)} ἐ, πρὸς τὸ καλὸν διὰ τῆς 
μετανοίας ΝΙ],ε}}.3.171(Μ.79.4640}); εἰς ἀφθαρσίαν ἐ. Ὀγτοίμος. τοί 5}, 
1740); τὴν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν ἐ. Οφουμῃ, «ἄροςι6: τ2(Ρ.93); 
8.05., γεσογαϊίοη, Οντ. ς. ὅς: τϑ(Μ.60.11408); 14. Ῥμολ. (0.38.0; εἦ, 
1450) οἵζ. 8. ἀνακεφαλαιόω. 

ἐπανοίγω, οῤῥεν; τηεῖ., 4. 70.113(0.212.14); ν.]. ἴοσ ἀνοέγω, (Ὠγνγ5. 
ἀονηι.2.8 ἐπ 2 ογι(το, 440 Α). 

Ἐξπανορθοσία, ἡ, γερουεῦν ; οἱ διηθηάτηραξ οὗ ἴθ, Ογτιρίαῤλ. 8). 

(1.4244). ! 
ἐπανορθόω, 1. 5ε! τ 0 ἀφαϊηδὶ κλίμακας.««τῷ τείχει ἐς 70.Μ 6]. εὐγοη, 

τϑ ρ.47ο(8.07.6840) ; 2. τηεά., δ ρῥίγν τὰς τοῦ βίου χρείας ἐ. Βα.ἦσα. 
4.7(1.390; Μ.29.938); Ρᾶ58., ἠαυθ τεῤῥίϊεά ὁ τὴν χρείαν αὑτοῦ 
ἐπανορθωθῆναι ζητῶν [Β45.}.ιε.2(2.5888 ; Μ.31.14400). 

ἐπανόρθωμα, τό, 1, ἐογγεείίοη, Ὡπργουερισηῖ, (Ἰδτα ῥασὰ.3.2(0.242. 
81; Μι8,5728); 2. εὐγγεοηρ ρον οΥ ἀσεσγάτηρ ἰο ἃ ταοά!ὶ, Ἰά.ςἐγ.4.ς 
(Ρ.257.6 ; Μ.8.Χ233); ὥ. εοὐγγεοιῖυε ἐβεεί ἐξελάσαι τῆς ἐκκλησίας; 
πρόχειρον μέν, ἐ. δὲ οὐκ ἔχον 1514. Ῥε],6}}.3.25ο(Μ.18.9370). 

ἐπανόρθωσις, ἡ, 1. μῤ»ίρ"ὶ ῥοςίοη, σεπμηδὰ Ρ' σε".47:31(Μ 8ς. 
τόπ60); 2. Ξεἰϊίηρ γἱίραὶ, σογγεοίζον τὸν Χριστὸν εἰς ἐ, τοῦ πληρώματος 
προβεβλημένον Ιτϑῃ.ἤ467.1,0.2(}.7.5408); παθῶν ἐ, Βαβ.ἠοη1.3.3(2. 
τοι; Μ,31.2040); τὴν τῶν ἐκκλησιῶν ἐ, (ΟΡ(281)6.(Η..1.821})Ρ. 
Τάτ. λ.6.ς.0.6; ΡυΣ., ΟγχίΟς χβοί(2.1020}); ο. σοηϊα. οὗ πιδϑὴβ 56ὰ, 
ΟΥ̓ Ν ν55.0γ. εαἰεε.ϑ(ρ.41).5; σοχτεοξίοῃ [ΟΥΓ ἐπανάστασις, Μ.45.360); 
765 ΥΩ ΟΉ,, γε: ΠΟΥ̓ΡΗΗΡ τοῦ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ κεραμέως πηλίνον σκεύους, 
ὅπερ ἐπιδέχεται μετὰ τὴν συντριβὴν ἐ. Οτι λοι, αθοχ τη }6γ.(Ρ.150.24; 
Μ.13.4644); τὸ φώτισμα..«πλάσματος ἐ. ΟΥΝαΖ ον. 40.3(}Ν1.36.3618) ; 
ΤΉ ΡΥΟΌΣΗΡ ΟΠΕΞ6}1, Οὐ ΝᾺ Ζ.ρ.εαἱ.1.6.13:8(Ρ.1ο7.29); 3. εογγεείτδ55 
οἵ ὈΕ]ΙΕΣ οΥὗὁἩΡΙΔΟΙΟΘ πλανωμένους ἀντὲ τῆς προσηκούσης ἐ. ἐν τῷ 
αὐτῷ ἔτει δεύτερον τὸ πάσχα ἐπιτελεῖν (ηβι, ἀρ. Εύ5.υ,.(,3.1ϑίρ.ϑς. 
26; Μ.20.10768); 4. δ ῤῥίν ἐ. τοῦ λείποντος χαριζομένη τοῖς ἐνδεέοι 
Βαβ.λδχ.4.7(1.200 ; Μ.29.038). 

ἐπανορθωτής, ὁ, 1, οογγεοίογ, Οτ. ΝΑ 2.6. τ4ο(Ν.37.2378); 2. γε- 
σίογογ ; οὗ Ομηδι, Α4.Τλον Α, δτ(ρ.196.16). 

Ἐξπανότης, ἡ, Ἡ,ὲΡ ῥοείοη, ἘΡΙΡΉ μαον, 66. 4ο(ρ.86.17; Ν.42. 

1048). 
ἐπαντιάζω, οῤῥό56 δικαζομένῳ μοι ἐ. ἀγῶνος (ν.1. ἀγῶνας) ΤΑΡΟΙ]. 

νιοὶ, Ὀ5.τ4212(..33.15250). 
ἐπαντλέω, 1. ΟΊ ΟἿ ΟΥ̓ Οὐ, ἢσ. 8πα τηςΐ, ἐ, ... τῆς ἁμαρτίας 

τὸν βόρβορον Α5τ. Αι. ἠοη.2(Ν4.40.1850); ΟὨχνβ.λοηι.30.5 ἐπ {4|.(].Ψ 
354); ϑυπεβ, ρα Μ,66.15538); ταῖς ἑαυτῶν κεφαλαῖς τὸν ἐκ τῆς 
ἀσεβείας ἐ. ὄλεθρον ΟΥΥ.1ς5.3.2(2.205Ὲ}; Ἰᾶ λον ῥαδεὐ, Β(ς 910); Β85. 
561, Τλεεὶ, (1.85. σ6ο4}); 2. ᾿όμν ἴοοᾶ οὐ ἀὐπηκ ἐμίο οτθβο]ζ, Βδ5. 
ἤοηι.2τ. Δ(2.τόδο ; Μ,31.5488); 3. ἡγγίραίε, Ατὴ ἢ..4γ.πδί(ρ.2τ5.4; Μ.25. 
161); 4. ἄγαν, ζογιθηΐ Μουτάβ, Ογυϑβ.5ἰαί.6.1(2.734); ἢρ. τῇ 
πυκνότητι τῆς.- «προσηγορίας [80. τοῦ Χριστοῦ] τὴν φλεγμονὴν αὐτῶν ἐ, 



ε] ᾽ 

ἐπάντλησις 

ἰά κορι.2.2 ἐμ τΟογι(ποιτα, ν.1. ἀπαν-); 18.26. Τ(228Ὰ}}: 6εο.Ρ15. 

εαγηι.1.28(0.2). 
ἐπάντλησις, ἡ, ῥονισηίαί 

σου λόγων διαφορήσας ΟΥΝ ν55. ἐγ. τ(}.71.17; Μ.532.6854). 

ἐπάνω, αὐουε τὰς ἐ. φέρω τὐἱὴ ἐπ Ἡρῥεγ μαπά, 1ο.Μα1.εἰγο. 8 

Ρ.Ζ21ο(2}.97.3288) ; ἐδ.6 Ρ.167(2718); 85 ὈΙΒΡ, Ο. 86ς,, οἵ ρίαοβ, φῥ}οΉ,, 

ΟἹ ἴορ ὁ, Ἠδτταυΐδ. 5.3.4; Ὁ, σεηῖδ., οὗ τοίου, προ; πατεῖν ἐ, 

ὄφεων ΟΥΟΝ γ858.107.2 Ἰῃ Ἐπεὶ. (}1.44.6318) ἦλθόν ποτε ἐ, αὐτοῦ τρεῖς 

λῃσταί Αροῤῥέε,Ραὶν.(Μ.6ς.τοδΑ); 1Ὁ.(3770); ἀοτοη, ἩΡΟΉ, ἐ. αὐτῶν 

ἔβαλον πῦρ Ολγοη. Βακεὶι.Ρ.331(}1.92.8794}; ἐδ..32ο(852.4}; οἵ {πη6, 

δεγομά, ἰοηρεν παρ ἐ. αὐτοῦ ζῆσαι οὐκ ἤθελεν τ δαρ, ἀταί. (τ. Ζ80}.) 

1.8(}1.Ρ1..77.1874}; οὗ τεϊατίοη, οὐδέν, 15: εἴγε οΓ σακελλάριος τοῦ 

πατριάρχου καὶ ἐ. τῶν χειροτονιῶν ΟἸγοη Βαξελ..38τ(0160); οΚ, 

δε αϊ οἱ, ῬΙομά.το26; οὗ πυταθογ, αδουν, φῖονε ἐπαΉ, Οὐβηι. Τα .10.2 

(1.88. 1008). 
Ἐξπανώτερος, αὐουθ, ΞὨρογίον ἰο, Βαϑβ.ποηιῖη Ῥπ οί, τ250; Μ.20. 

3008). 
ἘΚἐπανωφόριον, τό, με ΤΟΥΜΙΦΗΣ, Ορηεί δά, 8(Μ.00.1720Ὰ}. 

ἐπάξιος, ἀεδεγυεά;; ἀδαΐ. ρὶατ. ἃ5 αᾶν., τοονιλΐν, ὙΠάτιδιυᾶ,. 

2.41(}ῆ.00.12400}}. 
ἐπαοιδία, ἡ, 1. η:56 ὁΓ ἱπεαπίαοης, Ογτ. Ἡ οαἰδεὶι.4.31; 2. Ῥ]ατ., 

ἱπεαπίαϊίοης, ἘΡΙρΒ οχρ. Π4.24(8.42.832Ὰ ; οοη]. ἐπαοιδάς Ρ.525.10); 

ΤιοπτΝ υ δγηι53(Μ.03.17560); ΤΣ 65.Ν αΖ.άταϊ. τ] (}}.38.τοοῖ) ; 70. 

Τ).λοη,.2.6(Μ.06.585}}. 
Ἑξπαοιδιστής, ὁ, --- ἐπαοιδός, Βατῖῃ. ἘᾶΘος5. ἤραγ.(Μ.104.1409}). 

ἐπαοιδός, ὁ, δμεμαμίον, Ἀθασα ἴῃ ρΈπ. οἵ ὁπ ροββεβδίηρ οσου]ῦ 

Ροψεῖβ, Οὐ Ν γ85..42 0 11.38(Μ.45.12000). 
ἐπαπειλέω, ἑἠγεαίεν, Ῥᾶ355. ὁ φόβος...ὁ ἐπηπειλημένος ΟἸετ,. ἐν, 

4.22 {(ρ0.318.0; Μ.8.13568); τη, 610.}..Δγνἱον.24{(ρ.83.25; Μ.96. 

12738). 
Ἑἐπάπειρος, δον 655, ΤΗἨΕΉ 56, ἰζαος. Νὰ. ἀταϊ,τ46(Μ.38.τορό). 

πἐπαποδύρομαι, ἰαγπεμ δίεγῖν ἐ. τῇ ἀπωλείᾳ ἡμῶν ΝΠ. ΕΡ}.3.24 

(}1.γ9.3818). 
κἐπαποδυτέον, ομσ ἩΜι51 οἰγὲρ 70γ; ταεῖ., οἵ ρχθρασζαίίου ἴου βίυαν, 

ΟἸοχ,.: 7.7. 1δ(Ρ.64.28 ; Μ.9.5250). 
ἐπαποδύ-ω, τηθᾶ. : 1. εἰ ἴου ὁ ἀθλητής ...““εται τῇ διδασκαλίᾳ καὶ 

ἀγωνίζεται καὶ νικηφόρος γίνεται Οἰδμα. θεῖ. ,ϑ(ρ.145.25; Μ.9.712}};} 

2. ταϑέ., ῥγέραγε ἰο αἰΐαεξ ἐ, τοῖς μιάσμασιν Ομτνβ λον. 6 δι1 τη Δ! 

(γ.67ο τ) ; 14. ποι. τ 6.4 ἐπε ΤΟοΥ (το Ἰ40Ὰ}}; ἐ. κατὰ τοῦ πονηροῦ ΟἸΨτηρ. 

Ἐροὶ ατ τοῦ. (Μ.93.6128); 3. ῥγέβανε Κ0γΥ τῷ καθ᾽ ἡμῶν ἐ, διωγμῷ Ελι5. 

γΡ Α(ριο11.23; Μ.20.14720); ἰ4.}.6.8.4.2(Μ.20.7494}; ἐ. τῇ θεωρίᾳ 

ΝΠ ῤῥ.2.680}1.)9.2324}; ςἴ. ἐ. τὴν θεωρίαν 14, ἐπεγο.41(Ν.70.177}})} 

4. αὖϑ., ῥγέβραγέ ζογῪ εὐοηϊεδὶ; 8.» οἵ τηλγίνυϑ, Β45.9)}».τό4.τ(3.2540 ; 

Μ.32.6368). , 
ἐπαποθνήσκω, 1. ὁ, ἀδί,, ἀΐφ τοῖμι, ΟἸαπι οχο. Τ' μάρο!.48(Ρ.122.18; 

Μ.9 6810); ΟΠμτγβθονι,το.3 τα Ὑ 1655. (11. 407Ὲ}} 2. αὖ8., αἷς αὐίεν- 

τυαγάς, πεχὶ, 44. 0.24{0.164.18). 

Ξἐπαποκρίνομαι, σηξιῦεν, ΜΕΙΉ.γ65.2.τ8(ρ.369.3; Ν..18.3134). 

ἐπαπορέω, 1. γαΐξε ἃ ἤγεδῖι αἰδέοιν οὐ οὐθοϊίοπ; Παπος βθη. 

γαΐςε αἰ ομ ες, ΟΥ. 70.το.27(17 ; Ῥ.201.23; Μ.14.3560); Ομγνυβ.λοηι. 

τ. ἴμ Μρ|.(7.138); ρετῖ. ΟΣ δου. Ῥῖορι. ρᾶδ55. πεαξ, 85 φαρβί,, 61}}- 

εἰν, Οτνοονε ΤΉ Μι.17.35(0.197.23; Μ.13.15030); ἰά, Ρ΄.41 15. 70. 

(ρ.516.7}; 4. (οἱ5.2.31(0.162.21; Μ.οττ.8570); 2. ο. ἀαἴ,, γαῖξε αἩ οὗ- 

εοἰίοη ἀραϊῃϑὶ, οΥἹΠοἶχε ἐ. τῇ γραφῇ 18.2.32 (0.150.12; 8520}; ΓΛΔΊΤΒ, 

3390}. 5.180}1.26.ττό44); 8005., οὐ͵εεὶ, ΟΥ. .7ο.13.28(Ρ.252.28; Μ.14. 

4480}; ὈΠτυβ.ἤοηι.39.1 ἴῃ ΤΟ ον. (10.363) τρᾶτ. δαειρτοοτα. (2. 

1526); δεν. Δηΐιγες(ρ.796.0; Μ.46.6280); 5. μοί: ἐ. πρὸς ἀλ- 

λήλους, εἰ ἐλεύσεται....᾿ Ἰησοῦς ΟΥ. 0.28,26(20; Ρ.422.28; Μ.14.1370); 

Πτγβ.πονη τα. ἠπ Η εἰ. (12. τγ0Ὰ}; 4. -Ξ ἀπορέω, δὲ μη α ἀἰδομν, 

ἘΒα5.ἤόν. τ Ῥςιττοί!. 3744; Μ.30.1008); Ῥᾶ585.» ε ῥἂμὲ 16 οἰίσμία, 

μομρὶμοοοά, Μ|.οη.2.7(0.65.4). 

τἐπαπόρημα, τό, ἀἰβοιῖεν, ῥγοδίονι, ΟΥ. 70.5.24(το: Ρ.81.9; Μ.14. 

1560); 4. 6ῤ.1.ττ(}.11.730}; τεῦ, διιθίρτ εν 1η τοχὶ ὁ θεῖος Γρηγόριος 

ἐπάγει τὸ γεγραμμένον ὡς ἐ, Οοβπι.Μ6].5ολοὶ, (Ν.38.600) ἴὰ στ Ν82. 

εαΥ1.1.2.24. (ἴτ.; ταῦ. τογαὶ ἐοϑοβίηῃρ ἐν τοῖς ἐ. περὶ τῆς τῶν ἀρχαίων 

πολυγαμίας ΒΑ53.51).7α(3:610 ; Ν.32.2044). 

ἐπαπόρησις, ἡ» 1. βεγίμον ἀἰομγ, Οτ,οηραςὶ.2(0.284.25:) Μ.τ2. 

τοιθα); 14..70.2.ττί(6: Ρ.66.1; Ν.14.1298); Τὰ Βοςι. λ1α».2.τ(}.18. 

ττ2 21; ΟΥ Δ γϑβ.αηἰην οὐ γε5 ΚΝ 46.1458}} 2. ἀπ ευ!ν οτ᾽ οὐ] εοίτοη, 

ΟΥδἷς.8. (ρ.221.το; ΜΊ.11.15218); ἐ. τῶν δογμάτων 14. [0.το.τ6(13; 

Ρ.186.8; ΜΝ,14.332})}; Οὐ Ν υ 55. ρηιχ Ρ.2οτιτϑ; Μ.45.4480); δύο... 

ὁ, τοῦ τρόπου τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς ποιότητος τῶν σωμάτων (Ὦγν58. 

βορτάχ.τ ἐπ χΟογ.(το. 3860); 4, ̓ οηι.34.2 τὴ 11ο.(8.1400}); Οντοἶπθ5,4 

(53.230); 3. ῥεγρίοχῖν, ΟΥ, 7σ.τ3.52(5τ; Ρ.256.6; Μ.14.4538); 4. σιιεδ- 

ἤοῃ, Ἰά “παγί.28(ρ.24.1τ4); 14, πον. 10 ἐνὶ Γι. (0.130.9}; εἰς ἐ, καὶ λύσιν 
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οη, ΟἸντρ. 71οὐ 4τ: τ4{Μ.03.4454}; Πρ. 
τὴν βαρεῖαν ταύτην φλεγμονὴν τῆς καρδίας ἡμῶν τῇ ἐ. τῶν παρηγορικῶν 

5» «ἃ ἐπαρνησιθεΐα 

σχηματίζει τὴν προφητείαν Τμάι. Ἄβας ρτοετη. (2.158); 5. ἀδιϊηρ οΓ 

φμερίτοης ῥίζα τῆς ἐπί τισιν ἀγνοουμένοις συνέσεως ἡ περὶ αὐτῶν ἐ. γτ. 

7ο.4.ο(4.τϑοᾺ)}; 14, ἀορημ.2(ρ.551.13; 63,3670); 6. τηγϑίονν, οὐξεμγε 

ἐηιεγρνείαίίομ, τεῖ. ἘΡἢ.5:32 τὸ κατὰ τὸν πρωτόπλαστον καὶ τὴν Εὔαν 

κατὰ δευτέραν ἐ. εἰς Χριστὸν ἀνηκόντισε καὶ τὴν ἐκκλησίαν ΜΕΙΒ. 

φγηρ.3.το(ρ.38.10; καὶ δευτέραν ἐ. Μ.18.760). 

Ἐἐπαπορητέον, 016 γημ5ὶ γαΐδε ἃ {μγίλιεν φμόδίτοη, ΟΥ. ῥυΐης.3.τ.9 

(ρ.2οβ,0; Μ.11.2644); ἃ, 0.13.39(Ρ.264.1; Μ.14.4650); Μείῃ γρρ. 

7.5(0.76.3; Νί.τᾶ.1324}. 
ἐπαπορητικῶς, 1. ἀμῥιίαίίυεῖν, ἴῃ ογάδν ἰο γαΐδε ἀοιδίδ, τοῦ. Μι. 

τό:26 ἐ, εἰρημένον...καὶ ἀποφαντικῶς Οτ.ἐοπῖηπ. ἴΉ Δ11.12.27(0.131.3; 

Μ.13.10448}; 2. ἐχῤγεσσίηρ ἀοιδίς, ΝΗ Ρ.Ρτος σ,αη 1:8 {}.8γ. 

1723); 3. γαϊδίηρ ἀἰβίεμιεῖες ἐ. καὶ δυσωπητικῶς [10.13:6] φάσκων 

Οὐ. 70.32.76: ρΡ.436.26; Μ,14.160Ὰ); 4. ἐμιεγγοραϊυεῖν, Ἰὰ.5οἰ «τ Ἐς. 

48:8(}1.12.14440); 14. ποη.2.1 1ἢ.767.(ρ.17.1; Μ.13.2778); 16. ['.64 

ἴη 1,ε.(ρ.264}. 
ἐπαποστέλλω, 56: μῤοη ΟΥ̓ ἱπίο, τεῖ, ΝΟ, 5: τῷ τοῖς χοίροις αὐτοὺς 

[Ξα. τοὺς δαίμονας] ἐ. Μας. ΜῊ. αροεν.3.4{0.55.15)- 

Ἐἐπαποφαίνομαι, ἀφείατε ἰη αἀα τον, ΜεΙΠ.γε5.2.τϑίρ.368.0; Μ.18, 

4120). 
ἐπαράομαι, ἐνιῤγέσαίο, ϑγτιθ5..ρ.6η(}.66.1413.); 801. Ρίορ!. 1ὰ 

δεῖ. ἕοχια, Ὁπτυβρρ.θης ἴῃ Τηάν,ο(Ρ.72.14). 

ἐπαράσσω, ἀαεὶ; ἀραΐηεί; Ῥᾶ58., πη οποβει ρον ἃ βυνοτζά, 

ῬΗοϑί.᾿.6.3.26(ε4, ἔος ἐπηρράχθη Μ.65.5138}; ᾿λίχ8 8.» οἵ νἱηὰ, 

Ὁ Ρ πρ, ϑγιιθβ.ρ.4(Μ.66.13324). 

ἐπάρατος, 1. ἀεεμγεθα ; ΞΌΡΕΙ]., Οὗ ἃ ῬΕΥΒΟΠ, σγπε5..} .Ὁ6(Ν.66. 

14658); 2. Τηυοξοά α5 ἃ ἐπῦ56 τὰς ἐκείνων συμφορὰς...ἐ, τοῖς τὰ ὅμοια 

ζηλοῦσι τίθεσθαι Οοπβιαρ  Γμάτϊ, ἡ ε.1.25.6(3.810). 

ἐπαρδεύω, ἐγγίραίε; οὗ τῖνετβ, ΟΥας. 51.5.58 νγτ. Η οαἰεεἶ, τό, 12; 

οὗ ουἱναΐοτις, Οἰετη, είν. τ(ρ.8.6; Μ.8,6074); Μ.Οὐη.2.2(ρ.64.27); 

ῃνσ., οἵ Ομηβε τὴν καθ᾽ ἕκαστον ἄνδρα [36. ψυχήν] καὶ κοινῇ τὴν 

ἐκκλησίαν ἔσα ποτάμοις ἐπαρδεύετο τοῖς θείοις διδάγμασιν Τάτ, 

Ηδετδο].1ς.43:το(Μ.18.13378}; ΞρΡὶν τὴε θοαν τοὐ μὴ πιοῖσίηγε; ΡΒ55.» 

Μοϊοιυπταί. κου. θρὶς. (Μ.64.10778); ἐδιϑγπορβ.(ΝΜ 64. ττο4Ὰ). 

ἐπάρδ-ω, 1. τοαίον, ἱγνίραίε; ἢρ. ἀπά πιοῖ., οἱ ἀοα α5 ΨἸΠΘΟΎΕΒΒΕΣ ἐ, 

τοῖς μαθήμασιν τὴν ψυχήν ΟΥΟἙ Νγ88.λ0»1.2 15 Ερεὶ.(Μ.44.601Α}; οἱ 

οῃ ἐν τῷ οὐρανῷ τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις ““ων καὶ τρέφων τῇ τῆς 

θεότητος αὐτοῦ δυνάμει Ἐλι5.6.1}..1.2ο(ρ.δ6.18; Μ.24.8764); οὗ Ἡ. 

ΟΒοβὲ οὗ πάντα ἐφίεται τὰ κατ᾽ ἀρετὴν ζῶντα, οἷον “πόμενα τῇ 

ἐπιπνοίᾳ Β85.517.22(3.106; Μ..32.1088); οὗ (ῃς Ομ ϑδῃ πες 56. 

τὴν ψυχήν] ἔργοις τε ἀγαθοῖς καὶ εὐχῇ διαρκεῖ τιν γββ.ΐρϑεῖ (0.71. 

22; Μ.34.4250); 2. Ῥοιγ ζογἑ ΡοΉ.} τλεῖ,, ΕἘπ5..,Ο,ς(ρ.204.22; Μ.2ο. 

χ2360) ; ἡ πατρικὴ φιλανθρωπία τὸν...παῖδα ἐπὶ πᾶσιν καθίστη... τὰς ἐξ 

αὐτοῦ χορηγίας “"οντα 14.ε.}1.π.13(0.72.10; Μ.24.8524}; 18.2.1](0.121. 

12} 404}; οἵ ΟυχΟΙ τοῖς ἑαυτῆς νηπίοις “τουσα τὸ λογικὸν καὶ 

ἄδολον γάλα 14.15.66: τοῦ, (Ν.24.520λ). 

κέἐπαρηγός, ὁ, μεῖρεν, Ὄνγ. [0.11.2(4.9438). 

ἐπαριϑμ-έω, πρηδεγ τοί τι, απιοηρ ἐ. αὐτῷ ἴ5ς. τῷ θεῷ] παντελῶς 

οὐδένα Ονγτ.15.3.τ(2.365); «-ουμένου...τοῦ ἁγίου πνεύματος [1.6, ΖΓ 

Ἑδτποῦ ἀπ ϑοη] 14..0.1.2(4.168); ἐδ.6.1(6468). 

Ἐἐπαρίθμησις, ἡ, ἐπ! ηφγαίίοη, Ὀγτιαάον 4(1.115Ὰ). 

ἐπάρκεια, ἦν Ξε κοοΜΎ ; ἴῃ ἔουτα ἐπαρκία, οὗ νοῦ οὗ Ομ τῖβε, ᾿μβοπῖ. 

ἩΝ δε ὶ.τ.τ2(Μ.86.14408}; γεἰτεῇ ἐ. τοῦ λιμοῦ Οβγομ Βαξεῖ.Ρ.91(Μ.02. 

265}. 
ἐπαρκέω (Γἐπαρκείω), 1. ἀεὶ, αϑεῖπὶ; ο, ἰηῆη., Μεῖῃ.5γρῃΡ.7.1 

(Ρ.11.5; Μ.18.1244}; 2. σμῤῥίν, -κείω, Ογαε. 51}.3.243; 3. δὲ 5μ(ζ- 

εἴσῃ, ἃ. πρός εἰ ἀος., Οτ Νγββυ Μαον (ρ.3480.α; Μ.46.9ο680); ΑΙοχ. 

94]. Βαγπιρτοθπι.3(4374); δὔβ,, οἵ Οοά ὁ διδοὺς καὶ δι᾿ αἰώνων 

ἐπαρκεῖ ὲἰάντα. Τγῖη.2.8(Μ4.530.6168); 4. τηρᾷ, ς. ἄδῖ., δὲ σα5- 

βεά τοῖμι, 4..Τποην. Α Ἰοίρ.τρ5.1, ν.}. ἀρκ)} γ.]. ἴοι ἀρκ-ν 1δ.4π(ρ.τύ2. 

13). 
ἔπαρμα, τό, 1. Ξογηείμίης ΠΠ|οᾷ ὩΡ ἦρι αἀατιίον οὐ ας ἃ ῬὉτοίθοίοπ; 

ἃ Κιπά οὗ Βυϊνατκ, ΡΆ].υ Οἠγγοιτάί(ρ.80.1; Μ.47.50); 2. Ξοηιοι βίης 

ἰο δὲ πβιοά, Ἰοαά, Ἐρὶρἢ μια. 21(Μ.43.2134}; ὅ. εἰουαίίοη, ἐχαϊα- 

οῃ τὸ ἀνάστημα τοῦ ἀπὸ τοῦ λόγου ἐ. ΟΥυ. [0.6.35(1Ὸ: Β.144.32; 

Μ.14.2618); 14..Ὀς.3:4{0.250); θεῷ.-«μόνῳ πρέπει τὸ ἔ. καὶ ἡ δόξα 

Το Μααν. τας 4. τ 200); ἴα πονιατίΜ.96.116Ά); 4. εἰαίίοη, 

ναμῖίν ἔ, καρδίας καὶ φυσίωμα πνεύματος ἀλλοτρίου ΠΙΡΡ.Νοξίοτ 

(Ρ.235.6; Μιχο,βο4Α); ὁ μηδὲν ἔχων ἔ. ... ἐστι. «ταπεινὸς τῷ πνεύ- 

ματι Ῥδ5.Βοη ἷν εκ αοτο, Μι29. 2θο(); Βα β.1ς Βό( τ αβῃ. ΜΝ. 

30.260 Ὰ). 
Ἐἐπαρνησιθεῖα, ἡ, ἴογ ἀπαρνησιθεΐα, ἀφηϊαὶ οΓ τὰς ἴτας σά ἡ... 

ἐκκλησία..«.οὐ δέχεται ἐ. Ἐρίρῇ.ίαον.6τ1.4(0.384.16, ν.]. ἀπαρνησίαν; 

Μ.41. το 4Ὁ}; 1δ.66.64(Ρ.10 4.15. Μ.42.1298); ἰἀμθης. 16 (Μ.43.2640); 

οὗ ραρδηίβτω ἐ. καὶ ἀθεμιτουργίαν "ΕἩλληνισμοῦ 14. παδν.68.2{(ρ.142.5; 

τϑς0); οὗ Τυἀαίϑιη, ἐν. 50.2(0.247.26; Μ.41.8888); οὗ Ποσεϑυ ταῦτα ϑς. 



:] ᾿ 

ἐπαρνησίθεος 

οἸτοῦβ οὐ Ῥδα]. ϑδιη.]...ἐ, πάσης ἔχοντα τοὺς χαρακτῆρας 16.65.8 
(Ρ.12.το; Μ,42.288); οἱ Τα απ, ψ βοὴ Αδα5 ἰ5 σοτηρατοά, τΡ. 

76.25Ρ.372.13; 5654). 
Ἐἐπαρνησίθεος, (ἴοΥ Ἐἀπαρνησίθεος), ἀρηγίηρ ἴῃ {σα Οοά; οἵ 

Ἶεν8, ἘΡΙΡἢ ἀκεν. 54.5(0.322.20; Μ.41.9604Ὰ); οὗ Βεταδίίοβ, δ.6ς. 2,8 
(00.5.4.11.28; Μ.42.130,250). 

ἐπάρουρος, φαγί εἶν, τπογίαὶ, ΝΟ . αν. 70.6: Β(Μ.43.8018). 
ἔπαρσις, ἡ, 1. βίης τ, ΟἸομλσας, 1 4οὶ, Β4(ςομ]. Ρ.132.20); 

τεῦ, 1,..24:50 σύμβολον..«ἡ ἔ, τῶν χειρῶν τοῦ σωτῆρος" ταῖς γὰρ ὑπὲρ 
ἄνθρωπον πράξεσιν ὕψωσεν αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ ἔσωσε τοὺς πιστεύον- 
τας Οὐ. Κ΄.87 τη Γ.ε.(Ρ.275); ἡ ἔ. τῶν ἀποστολικῶν ὀφθαλμῶν 14. 70.13. 
46(ρ.272.16; Μ.14.4800); ΟΥ̓ Ν Υ55.υ. λίσαον,(ρ.409.20; Μι46.006.)}; ἡ 
εἰς τὸ ὕψος τῶν τοιούτων κυμάτων ἔ,, λέγω δὴ τὰ τῶν παθῶν κυματα 
14..Ῥ 55. 1.Ἀ. 8(Ά1.44.416Α); βουνεύρων τε...τὰς ἐ, Ηγμη (481 
Ρ.634);2. ῥγονποίίοη, εἰσυαξίομ το Ηἰσῇ οἵἶοες, ΟΥ ΝΖ. αγη.2.1.12.80 
(Μ.37.1122Ὰ}); 3. φχαϊίαΐίον οὗ 5βρί τς τὴν.. χαρὰν εὔλογον ἐ, Ο]οτη. ἐν, 
2.τδ(ρετ5ι.8; Μ.8,τοτ2α); Οὐ νι ν85. ον ορίξιτο. κ(ρ,218 ; Μι44.τοΞ 0; 
4. οἰαίίομ, ῥγίάε, Οὐ εονημη Κορ] ταί [ΠΤ τὰ Ρ.τ6); {Β65.1ς.6(. 
3900; Μ.30.1480);8 Οτ.ΝαΖ.07.36. (Ν].536.χό90); ἘφΙρἢ. μαόγ,θ0.20 
(Ρ.178.25; Μ.42.2480); ΟὨτγο. ἤοηι.2.4 τ Ῥ νι (ατ.7840}; λογισμὸς 
ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις πρὸς ἔ, κινηθεὶς ἀφανίζει τὰ κεκτημένα ΝἸ]. 
Μαρη.6(Μ.79.09778); 1{10.0.8.}.τ2(Μ.96.9684); 5. ἐαῤγοδοῖση οἵ 
ῥγιάσ, βογρ τοῦ πλουσίου ἡ ἔ, καὶ ἡ φαντασία Ἐπι5,Α1.Ξ6γη1.21.τ7(Μ. 
86.444) ; 6. γίδτηρ ἀραϊηςὶ, γοθο 101, Βαβυγέν. [μ5.2.4(2.340Α; Μ,31. 
Θ160.); ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ..«κατέβαλε τὴν τῶν ἐπιβουλευσάντων ἔ, 
ΜΟΤμάοι.2(0.13τ1.15). 

ἐπαρτ-άω, 1, σι δῆ, παῖ ἰο παῊΡ ον, Ἰ1ϊ., Ογτ.1ς.τ.3(4.774}; 
Δ, φάογ.6(1.104Ὲ); 16.ο(2040)); ἢρ, αὐτὴν [56. ἁμαρτίαν] ταῖς σφῶν αὐτῶν 
“"ἤσαντες κεφαλαῖς 19. 3(1044}); πηεξ,. ἐντολὴ... ἀπαγορεύει, τὸν φόβον 
““ὥσα ΓἸοτλ.5,γ.2.7(ρ.130.10; Μ.8,0688); 2. λοϊά ομῇ ὧς α Ιῴγόαΐ ἴοὸ 
βίον ἀβίωτον αὐτοῖς...ἐ, Ἐπι5.».Ο.τιτ3(ρ.14.15; Μ.20.9288)}; τοῖς 
“εροσολύμοις ὀργὴν ἐ. Ογτ.Ος.7(4.270}; 3. Ρᾳ55. ἰπίταῃ5., ἐξγξαίθη 
ὁ κίνδυνος ὁ ἐπηρτημένος ΟἼδτὴ,ο,γ.4.22(0.313.0; Μ,8.τ2560) ; (οηβί. 
ΟΥ.5.6.2ο(ρ.184.3; Μ,.20.1206Ὰ}; Βαβιλονι, 5. 2(2.24Α; Ν΄.52τ. 2408}; 
4. αἰϊαεῖ, ἀϑϑῖρη, Οντ, Ζαεὴ οί(3.δοόο); Ἐπαος.νρ».2.334(}}.8ς, 
8570); Ῥετγῖ, Ρἴορ!. μᾶ85., σεεονιραημῖοά ὌΝ, αδεοείαϊοά ψΓᾺ ἀὴρ... 
οὔτε ἀπηνότητι ψυχρίας τετονωμένος, οὔτε...«ἐκπυρώσει καύσωνος 
ἐπηρτημένος ἘΡΊΡΠ.ἰαεγ.52.2(ρ.313.10; Μ.41τ.0514). 

ἐπαρτύνω, Ξεάξοῃ,, ἢρ, τῷ θείῳ τῆς γραφῆς ἄλατι τὸν περὶ μυστηρίου 
λόγον ἐ. ΟΝ ν55..4}οΪ.34(Μ.45.χτο70)}. 

ἐπαρυστρίς, ἡ, υε55εὶ Κ0Υ ̓ οΏΡΙΉΡ ΟἹ] Ἰπίο 8. ἰτηρ, τεῖ, Ζαοΐ.4:2 
ἑπτὰ ἐ. καὶ ἑπτὰ λύχνους...ὅτι ἕπτὰ πνεύματα παρὰ θεοῦ ΤΕρΙίρῃ. 
πη. γὲ, (Μ.43.516Ὰ}; αἱ ἐ, τὰς τῶν θείων χαρισμάτων χορηγίας 
σημαίνουσι ΟνΥ. 70.4.4(4.3900) ; Ατιαβτ, 5. ψι.δὲ γε5ρ.40(}.8.6ο08). 

ἐπαρχεία, ἡ, ν. ἐπαρχία, 
ἐπαρχεώτης, ὁ, ν. ἐπαρχιώτης. 
ἐπαρχία, ἥ, 1. ῥγουΐμεε οἱ ἴπ6 δηῖρὶτο, θοίηρ Ξρῆεγα οἵ δγο]. 

7υγϑαϊοτοη οὗ ἃ τηεϊσορο ἴδῃ ἐπίσκοπον προσήκει μάλιστα μὲν ὑπὸ 
πάντων τῶν ἐν τῇ ἐ. καθίστασθαι. ... τὸ δὲ κῦρος τῶν γινομένων 
δίδοσθαι καθ᾽ ἑκάστην ἐ. τῷ μητροπολίτῃ ΟΝΙΟ.(325)εαη.4; τὰ ἀρχαῖα 
ἔθη κρατείτω...«ὦὧστε τὸν Ἡλεξανδρείας ἐπίσκοπον πάντων τούτων 
ἔχειν τὴν ἐξουσίαν, ἐπειδὴ καὶ τῷ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπισκόπῳ τοῦτο σὐνηθές 
ἐστιν" ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ Ἀντιόχειαν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐ, τὰ πρεσβεῖα 
σώζεσθαι ταῖς ἐκκλησίαις 1.6; τοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἐ, ἐπισκόπους 
εἰδέναι χρή, τὸν ἐν τῇ μητροπόλει προεστῶτα ἐπίσκοπον καὶ τὴν 
φροντίδα ἀναδέχεσθαι πάσης τῆς ἐ, διὰ τὸ ἐν τῇ μητροπόλει πανταχόθεν 
συντρέχειν πάντας τοὺς τὰ πράγματα ἔχοντας" ὅθεν ἔδοξε καὶ τῇ τιμῇ 
προηγεῖσθαι αὐτόν, μηδέν τε πράττειν περιττὸν τοὺς λοιποὺς ἐπισκόπους 
ἄνευ αὐτοῦ... ἢ ταῦτα μόνα, ὅσα τῇ ἑκάστου ἐπιβάλλει παροικίᾳ καὶ ταῖς 
ὑπ᾽ αὐτὴν χώραις ΟΛηΐ (34τ)εαη.9; ἐπίσκοπον μὴ χειροτονεῖσθαι δίχα 
συνόδου καὶ παρουσίας τοῦ ἐν τῇ μητροπόλει τῆς ἐ, 1διτο; τὰ καθ᾽ 
ἑκάστην ἐ, ἡ τῆς ἐ, σύνοδος διοικήσει, κατὰ τὰ ἐν Νικαίᾳ ὡρισμένα 
(σρ(38:)εαρ.2; εἰ...τινὲς..«λέγοιεν..«ἔχειν τινὰ..«κατὰ τοῦ ἐπισκάπου 
κατηγορίαν: τούτους κελεύει ἡ..«σύνοδος πρῶτον μὲν ἐπὶ τῶν τῆς ἐ. 
πάντων ἐπισκόπων ἐνίστασθαι τὰς κατηγορίας, ... εἰ δὲ συμβαίη ἀδυνα- 
τῆσαι τοὺς ἐπαρχιώτας πρὸς διόρθωσιν τῶν.. «ἐγκλημάτων. .., τότε αὐτοὺς͵ 
προσιέναι μείζονι συνόδῳ τῶν τῆς διοικήσεως ἐπισκόπων ἐκείνης 1τὺ.6; 
μὴ δεῖν ὑπερορίας ἕλκεσθαι τὰς δέκας- ἐν ταῖς ἰδίαις ἐ, τὰ τῆς ἐ, 
γυμνάζεσθαι (ἢγνβ..Ρ. ἰηησς,τ, τ(Ρ.0.22; 3,516}; εἴτε ὃ μητροπολίτης 
τῆς ἐ, ἀποστατήσας τῆς... οἰκουμενικῆς συνόδου προσέθετο τῷ τῆς 
ἀποστασίας συνεδρίῳ [1.ε, (ἘΕΡΆ Οὐ οηῖ,].. οὗτος κατὰ τῶν τῆς ἐ, 
ἐπισκόπων διαπράττεσθαί τι οὐδαμῶς δύναται.. ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς τοῖς 
τῆς ἐς ἐπισκόποις καὶ τοῖς πέριξ μητροπολίταις τοῖς τὰ τῆς ὀρθοδοξίας 
φρονοῦσιν ὑποκείσεται, εἰς τὸ...τοῦ βαθμοῦ τῆς ἐπισκοπῆς ἐκβληθῆναι 
ΟΡ. (43τ)έαη.τ; τινες παρὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θεσμοὺς προσδρα- 
μόντες δυναστείαις, διὰ πραγματικῶν βασιλικῶν τὴν μίαν ἐ, εἰς δύο 
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κατέτεμον, ὡς ἐκ τούτου δύο μητροπολίτας εἶναι ἐν τῇ αὐτῇ ἐ, ὥρισε 
τοίνυν ἧ..«σύνοδος...μηδὲν τοιοῦτον τολμᾶσθαι παρὰ ἐπισκόπῳ.. ὅσαι 
δὲ ἤδη πόλεις διὰ γραμμάτων βασιλικῶν τῷ τῆς μητροπόλεως ἐτιμή- 
θησαν ὀνόματι, μόνης ἀπολαυέτωσαν τῆς τιμῆς..-«σωζομένων δηλονότι 
τῇ κατ᾽ ἀλήθειαν μητροπόλει τῶν οἰκείων δικαίων (ΟΠ ]ο.ἐαγ.12; τῇ 
συνόδῳ τῆς ἐ, 10.1τ7; Ὑπαϊ,ἡ.,6.5.23.3(3.1οῦ1}; τεῦ, τ ϑάϊοιίοη οἱ 
ΔΡΟΒβίε5 84 Οἴμουθ Ῥν0 ἡγεσα ἰαΐοῦ εαυδίθα Ἡ 1 ὈΙΒΠΟΡϑ οἱ δὴ τὴν 
τοῦ χειροτονεῖν ἐξουοίαν ἔχοντες, οἱ νῦν ὀνομαζόμενοι ἐπίσκοτοι, οὐ 
μιᾶς ἐκκλησίας γινόμενοι, ἀλλ᾽ ἐπαρχίας ὅλης ἐφεστῶτες, τῇ τῶν 
ἀποστόλων ἐκαλοῦντο προσηγορίᾳ, οὕτως ἁπάσῃ τῇ Ἀσίᾳ τὸν Τιμόθεον 
ἐπέστησεν ὃ... Παῦλος, καὶ τῇ Κρήτῃ τὸν Τίτον. δῆλον δὲ ὅτι καὶ 
ἑτέρους ἐ. ἑτέραις κατὰ μέρος ἐπέστησεν Τ' άγ. Μορβ. ΣΤ άπ. :8(ρ.121. 
13); 2. ἴῃ β6η,, Οὗ ἃ ΥΌ]ΕΥ 5 ἀοιμίμοη, οὐ μόνον ἐκ τῆς οῆς ἐ, [56.Ψ 
ΝετοἾΒ ἘΠιρ 116] στρατολογοῦμεν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς οἰκουμένης πάσης Δ. 

. Ῥακὶ. (.Β Ῥεττοτ; ἐπαρχείας ΒΗ ανην.Ρ.0.3). 
ἐπαρχικός, οὗ α ῥνείεεί ἐ. τάξεως (ομβῖ.ΔΡ.Επι8.υ,,, 46(ρ.61.6; 

ΜΝ 20.10248); ἃ8 Ξαϊδῖ., γεεεδεν οΓ ἐδ|6 ῥγεξεει 5 σμανα ΟΥ̓ μὲ 6 (ᾺῈ [655 
ἴτομι ἐπαρχία, ῥγουϊημοίαί), ΝῊ ἐρῥ.τ.τος {τ.(λ}.70.1288}; 1δ.2.5 εἴτ. 
(2040); ΡΙΌΓ, 85 βαυβῖ., ῥγείσοι 5 σμαγά, (Πτνβ.ρ τ τί. στο) ; ῬΔ]], 
9. Ονγ5.2ο(ρ.τ20.1ο; Μ.47.72). 

ἰΠέπάρχιος, ἡ, -- ἐπάρχειος [50, χώρα], εἰυϊ ῥγουΐπεο, Τοτῖ, 
ἀροίορία 2 ἀρ. Εππ5,}.6.3.33.3(Ν}.20.2850); Εαβυ. Β(Μ.2ο.τ488Α; 

. ἐπαρχίαν Ρ.925.11); 16.13(15178; ἐπαρχίαν Ρ.940.21). 
ἐπαρχιώτης, τεώτης, ὁ, ὀΐδῆορ οὗ ἃ ῥγουΐπεε, ΟΛπτ, (341)οαη.2ο; 

ΟΡ(,8ι)εαη. 6; 18ὸ Μδ8ρ.6}.τοῦ. Ξ(}1.Ρ}.. 54. ἸοοϑΒ; -εωτῶν Ρ.58.0); 
ἐ. ἐπίσκοποι ΟΡ ἢ.(431)εα».2. 

ἔπαρχος, ὁ, 1. ῥγοσμγαίον, Ἐπ5.}.6.0.11.4{Μ.20.8370};2. τῷ ἐ, τῆς 
διοικήσεως ((ΠαΪο,κα.11, ῥτοῦ. 1.1. ἔογ ἐξάρχῳ; 3. ἃ5 86]., ᾿γέ- 
εεϊονταί, Ἐπι5.υ,.,τ.34(0.23.14; Μ.2ο.940Α}; 1δ.2.44(Ρ.6ο.3 ; τΟ21Ὰ} 

ἐπαρχότης, ἡ, ῥγεξεείμγε, οὔτ οὐ α ῥγείεοί, ας, Ἀορ.λονη.τό.12 
(Μ.34.6210); ΟΒτγβ8.ἤονι.2.2 τη (οἱ, (ττ.3368); Μ΄ Βον.τ(ρ.325). 

ἐπάρχω, 1. εορηπαμά, ῬΆΠοβι.λ.6.7.7(Ν.6ς. 440); 2. ἰσα ἃ 5εοῖ, 
ἐδ.12.ττ(ο 01}. ἴΟΥ ὑπ- 6208); 3. δέ ἀρροϊηοά ἃς ὈΐΒΏΟΡ οὗ ἃ πιδῖχο- 
ΡοΙ ἴδῃ 566 τοῦ τῆς Ἀντιοχείας ἐπάρξας θρόνου 1δ. 5ιχ(ς 204). 
ΠΣ ἡ, ᾿γαῖη ηΡ, ΘΟῊ]. ΙοῚ ἐπιεικείας, Οντιλον βαφὴ δ(ςἣ, 

938). 
Ἐἐπάσκησις, ἡ, ῥγαείίοο, δἰμάν, ἤον ΟἸδΡ1.2.24. 
ἔπᾳσμα, τό, τηεαπίαοη, ἐμοϊαπίριεμί, Οὐ. ΝᾺ Ζ.ον,40.17(Μ.36. 

3814); Ρἷυτ,, τινε γ σίρε αγίς, Ογτ.Ος.53(4.τ60). 
βέπαᾳσμός, ὁ, ἐῃεαμίαίίοη, Βδβ.γομιη, 4(2.δοςο; Μ.31.6338). 
Ῥέπαστής, ὁ, 016 το τπείεγς Ἰηεαηίαἑοης, δηοδπαηίδν, ]υβε.αροί. 

6.6(Μ.6.4ς6Α). 
“ἐπαστοῦται, Ῥ5,57:6 5Μ, οὐϊεα Ὀγ ΤΉΔΕ. δα Ιος.(1.985), ρτολ. 2.1, 

ἴου ἐπᾳστοῦ. 
ἐπαστράπτ-ω, “76 ἴῃ: ἐπευχόμενος τοῦ θεοῦ τὴν λαμπρότητα... 

τῷ ἡμετέρῳ βίῳ διὰ καθαρᾶς ζωῆς “πεῖν ΟΥΝ γ85. ες ἃ 7.44. 
4654); 14. Εμηςχ(ι Ρ.26.1το; Μ.45,2530) ; 14 γον. (Μ.46..:368). 

ἐπασφαλίζ-ω, »ηαἴδ σόσεγε ἀναγκαῖον...""ειν ἑαυτούς, καὶ μὴ 
διδόναι ἀφορμὴν τοῖς ζητοῦσιν ἀφορμήν ἘΡΗτ.1.210Ὲ ; αι. πηρά,, [{τ., 
ἘΡΙΡἢἐαεν. 5τ.2(ρ.249.22; Μ.41.8800) ; ἐείαϑ δὴ, ξοη νην βιατοιηεη 8 
οὐ βε]εῖβ, Επ5,0,6.1.3(Ρ.13.9; Μ.22.320); Τάνπι. Τγΐῃ.2.2(Ν1.30. 
4574}; τοῦ κυρίου μέλλοντος τὰ διὰ τοῦ νόμον..-παραδοθέντα τελείως... 
“εσθαι ΒΡΊῚΡΙ ἠαάν.7,3(ρ.103.12; Μ.41.216Ὰ}; δ. 5τιτοί(ρ.277.1; 9240); 
ἐ. τὴν πίστιν 1ῤ.60.60(}.217.2 5; Μ.42.3130); ἐόοεγα (γιβιίαης ἴῃ τῆς 
[ΑΙ ΤΝ “υόμενος. «τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς... .ταπεινοφρονεῖν ἐνουθέτει 1δ.42. 
11(Ρ.143.22; Μ.41.753}); τὸ εὐαγγέλιον “υεται ἡμᾶς λέγον... 18.70.4 
(Ρ.470.2ο; Μ.42.1480); ἐδ.60.6τ(ρ.2ορ.23; 3000); α.8., "μακὸ δσηζε, 
ἰακε ῥγδοαμθης ἀραϊαβὲ ξατατα ἤθυθβὶθβ, 10.42.12(ρ.172.1; Μ.41. 
7918); 1δ.54.2(Ρ.31τ0.τ6; 9630); ἐδ. ο.π(ρ.360.26 ; το2π0). 

ἐπασχάλλω, δὲ νεχεά, ᾿πάϊρηαη!, ΟΥτο Ν ὁδί 5 Ῥυόσδτη,(ρ.92.20; 63. 
1210); 14. 70.4.5(4.4ο1 4}; 14.πονμιραξολ,.8. 3( τ, οΒΥὴ). 

᾿ἐπασχολέομαι, δέ φεορίεά, ΟΥτΟΝ γ85.ἤον.3 ἐπὶ Ερεὶ,(Μ..44.6618). 
᾿ἐπάσχολος, ἐν οορερίοά, ΟΥτΜαρ ἀϊαὶ, ((.Ζ46}.,}.53(Μ.ΡΓ.. 

17.208}; ἰδιτ.τ2ίζττο). 
᾿ἐπασωτεύομαι, ἰαυϊεὶ!, Ξφμαπάφν ; ταεῖ., οὗ ἸΔοἸαῖοτβ τῆς ἀρρήτου 

οὐσίας τὴν δόξαν ξύλοις...ἐ, Ογτἠονις βαφεῖ.6. (55. 644}; 14..70.2.τ(4. 
156} 19.4.3(3740); μυστικὸν ἐ, λόγον εἰς ἀλλογενοῦς ἀκοάς {δ.12 
(10518). 

᾿ἐπαυθίδα, νοχ 21}1]1, Αὐϑτιαροὶ, τ(Τ 5 Ρ.1τοό.21, νν.1], ἐπανθίδα, 
ἐπαυλίδα, ςοη]. πηκτέδα). 

Ἐἐπαυλή, ἡ, ῥίαξε [0γ φαπϊς, εἰραάίηρ, Τ. 7οῦ φοίρ.τ29.1ς,10). 
ἐπαυλίξζομαι, ρα58., )455 ἐδ πῖρ!; ἢρ., οὗ τῃο88 ψῆο ἀἴε γουηρ, 

ΒαΒ.γ07.11.1(3.5320 ; Μ,32.12570); ας ἐναυλ-, 14. Κονη.21.2(2.1648; 
Μ.31.5440). 

ἔπαυλις, ἡ, 1, οἰσαάίηρ, δλεεῤἠοϊά ἡ ἐκκλησία βοοστασίου οὐδὲν 
διενήνοχε, καὶ ἐ. ὄνων καὶ καμήλων (Πτγ5, λοι. 88,4 ἐμ Μ|ΙΈ.() 
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8300); ἢρ.» οὗ ἃ τηοῃαϑίοιν ὁ ἀγελάρχης τῶν θείων ἐ. Ἡνγηπη( δι 

Ρ.ὅτο); 2. εὐἰίαρε, (1. 7ο.40(Ρ.τ75.18); ΟτΥ(δἰ5.1.5(ρ.2ο8.3:; Μ.ττ. 

15058). 
ΣῈ αυξδνῶ, 1. ἴταηβ8., ἑἐμοζεαξο, αὐά ἰο Ἀέτιος...τὴν Ἀρείου 

βλασφημίαν ταῖς ἐπινοίαις ἐ. ΤΒαΤ,ἢ.4.2.24.6(3.888); τηογθαδα ἐδε 

εἴϑοὶ οὗ, ἐνηῤ αςίσο ἃ. Ξιαϊτετηεπε, Τάτ, Μορβ. σαί τ:8(ρ.1ο.26; Μ.66. 

θοΙ0); 2. ᾿ηΐταπϑ., ἱπεγδαβ6, σγοῖυ, Η]ρΡ.ἠαεν.9.7(Ρ.240.27; Μ.τό. 

3714); ἐ, ἀεὶ τὴν ἀγάπην ΟτιΝγ58.λμοηι, ἠπ Οαπ.(Μ.44.853}); 

(ομβίον.5.., 6.66]. γΖ2.}.,..2.7.26(}}.85.12400). 
ἐπαύξημα, τό, ἐγιογεᾶδό, τη ογδηιθη: } ΡΙατ., ΑἸΒΟΒοΠοίδϑε οἱ!.2.3 

(Ρ.36). 
ἐπαύξησις, ἡ, ἐηογεαδε, φγοιοίῇ, διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου πνεύ- 

μᾶτος ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος εἰς ἐ. τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἕν 

σῶμα 170. μονριΡτοετα. (Ν,95.401ΑᾺ}). 
ἐπαύριον, τῇ ἐ. [56. ἡμέρᾳ] οἩ 4}|6 τηογγοῖο, 41. 70.31τ(0.167.27); (. 

Ῥεὶν.οἱ Ῥαιι. ἐδ(ρ.τ89.14); ῬΗΪοδι, ἢ, 6.0.5(}}.65.5728)}; ο. σεηῖῖ., οἡ 

ἐπε ἀαν αὔεν τῇ ἐ. τοῦ διαφθαρῆναι τὸν ἀποστάτην τν.8.τ(5330). 
κἐπαύσσω, εἰσ», δεαὶ τὰς ὁπλάς Οτί Ν᾿, γ85.Ἰπγαπὶ. (Μ.46.1618) 

φειῆ. 1.1. ἔου ἐπαΐσσω. 
ἐπαυτομολέω, ἀῤῥγοσεῖι, [6 65.Ν 82. 41α].τ48(Ν.38,ττοο). 
ἐπαυχένιος, ΟἿ ΟΥ̓́ΛΟΥ ἰδ Ἠδοῖ, ἢρ΄. ζεῦγος ἱερὸν εἶναι καὶ ὑπὸ τὸν 

ζυγὸν τρέχειν τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἂν ἄρωνται αὐτὸν ἐ, 7ο.1 Ἡ.ν..}0.1).22 

(Μ.94.4610). 
᾿ ἐπαφ-άω, τηδά, ; 1. ἑομολ ἰρλϊν; οὗ ὕμ6 βιηβ χανβ, Επ5,4.6.7.1 

(ρ.302.10; Ν..22.4068); ὡς οὐδ᾽ ἡλίου...«πάθοιεν (ἄν) τι ἀκτῖνες... 
σωμάτων νεκρῶν..«.ἐφαπτόμεναι...«πολὺ πλέον ἡ ἀσώματος τοῦ θεοῦ 
λόγου δύναμις οὔτ᾽ ἂν πάθοι {τι)..«σώματος ἀσωμάτως “-“ωμένη 10. 

4.13(ρ.171.3; 2854) -Ξ 14.1,(.τ4{(ρ.242.14; Μ.20.14008); 2. τηςΐ,, Ἰομεκ 
ἡ τοῦ συνειδότος --ωμένη τῆς ψυχῆς δύναμις ΟἸδτη. 5 γ.7.1(0.29.3; Μ. 

9.453}; Ἰοιμοἢ προη ἐ. τῆς ἀληθείας 14. ῥγο!, 6(ρ.52.1; Μ,8,1734); ΟΥ. 
(εἰς. κ.62(ρ.66.ττ; Μ.11.1284Ὰ); 5γη65..}.“30(Μ.66.1529}). 

ἐπαφή, ἡ, ἱομεῖ,, εαγό55, 170. 6].Ρῥοομίς (Μ.88.τβο6.}); τηνϑβῖ,, Οὐ, 
Νγεβ. μοῦ ἴῃ Οαηι. (Μ.44.780}) οἱ, 5, ἀφή. 

ἐπάφησις, ἡ, ἰσπεϊίηρ, ΟἸογα ῥαθά.5.τα(ρ.227.23; Μ.8.5408). 
ἐπαφίημι, 1. τὔγοῖυ, αϊδοδανγρε αἱ; Β5., ΟτιΝαζ.ογ.4.ττ8(} 1.35. 

651Β); καθάπερ τι βέλος τὸ τῆς γαστριμαργίας πάθος ἐ, τῷ λαῷ στ. 

Νγϑοιυ ος.(Μ.44.4τ20); χεῖρας ἐπαφεῖναι τῷ παροξύναντι ἰγίκε αἱ, 

Βα53.ἠεχ.2.5(α τό; Μ.29.40Ὰ}; 14, ̓ ».53.1(2.23ν; Μ.31.2138); Ογγ58. 

οἰαί.5.5(2.640) ; τηδά., ἑάγοτο ον θφεἰ ἐπίο τοῖς ὕδασιν ἐ, Μδο.Λερ.ῥβαϊ.26 

(}1.34.8884}; τηεῖ., ἑξγοῖυ φηθϑεῖῇ προη,, αἰαεὶς τὰ ἀτραταεπξ, καἰ αὶ. 
2::15(Ρ.38.28); 2. ἰδὲ ἰοοσε ρον ἐ, αὐτῷ πλῆθος ΟὨτγ5.ποηι.6 0.2 ἐῃ ΜΠ, 
(γ.6ο70) ; ῬαΠοϑῖ.λ.6.2.1τ0}1.65.4738); ἢρ. ἀπὰ πιεῖ. τοῖς ἁμαρτάνουσιν 

θεὸς ἐ. τὰς τιμωρίας Ὠιάγτῃ. Ἐς.17: τ6{}1.39.1248}}; ἐ. τὴν γλῶτταν 

τοῖς ἁμαρτάνουσιν Γμχγϑ.ἦσηϊ.61.2 τ Μ.(7.612Ὲ} πάσας τῇ ψυχῇ ἐ. 

τὰς ἡδονάς ἰᾶ Πποηι. 5.4 ἢ ΤΊ (ττ.7631, ν.1. τῆς ψυχῆς) ; Ια, ἢν. δ. Σ ΤῊ 

Ηεῤ.(τ2.6τ0}; 1514. Ρεὶ.οῤὈ.1.73(Μ.78.2320); ὁ δαίμων τῆς ὑπερη- 

φανείας ἤρξατο ἐπάρσεως λογισμοὺς αὐτῷ ἐπαφίειν (510) Οὐ Μαρ (ταί. 

({.ΖἈ0}..)2.2ο(Μ.1..66.171Ὰ}}; ἰϑὲ ἰσοδε ἴο, ἰδὲ γ6.}} δζογ ναῦν...ἐ. τῷ 
πελάγει ϑγηθ5,..4(4.66.13200) ; 3. [οἱ ἴηι προῊ; τὴν θάλασσαν ἡμῖν ἐ, 
Οἤγυς. λοι. 1.6 ἐμ Κονι,(9.5398); ἐπαφῶμεν...τὸ πῦρ τοῦ πνεύματος, 

καὶ κατακαύσωμεν τὰς...«ἐπιθυμίας Ἰἅ πον. 49.8 ἴῃ ΜΜ11.{1.513Ὰ}}} 
4. μον ζογιἤ ἩΡΟΉ, Βδ5.ζοχ.6.τοί(τ.608 ; Νῖ.20.1418); τεῖ, βανθηῖν 

εἰἄδυς α5 ΤΥρε5. οἵ βενεηῖν αἰδοίρῖε5. ἑβδομήκοντα ἐπελέξατο ἴϑ6. 

'Μωυὺυσῆςϊ, ἐπηφίει δὲ τοῖς ἐξειλεγμένοις τὸ πνεῦμα ΟνΥ. Γε.τοιτ(Μ.72. 

6658); 5. «πεά ἴδατβ, Ῥβίσ." Α].ἐπεγεῖ. (1.33.1 2760) ΤὨατ, ἢ,6.4. 

221; 6. ἑέΐογ, 1δ,6(τ285Α)αρ.ΤΒαϊ,ἢ..6.4.22.21; 7. ἰσαῦς δεμίμα ΚῸγ 
ὑπόδειγμα καλοῦ βίου ἐπαφήσασαν ἡμῖν Τμάτιδεαᾶ.6ρ}.2.τ44(Μ.00. 

145530). 
ἐπαφρίζω, ζοανῃ μρ ; ταεῖ., ἤσαν τυ αηρεν, Ῥεῖτ.11 ΑἹ,ορογεὶ (Μ. 

23.12844}}ρ.ὙΠα.}.6.4.22.17. 
ἐπάχθεια, ἡ, δγάδη, αἀηηογαηεο, ἱγομδϊσ, Β88.}}.3ο(3. τοὶ; Μ.32. 

4134}; 19.72.3(πόϑᾺ ; Μ.4444); αἱρεῖσθαι τὰς ἀπὸ τῶν νοσημάτων 

φέρειν ὀδύνας ἢ τὴν ἀπὸ τῶν βοηθημάτων ὑπομένειν ἐ. (Ὦτγς, ῥαγαΐγ!. 5 

(4.414); ῬΑ] Ολγγς,τα(ρ.79.25; Μ.47.45); [δ.τ](ρ.1το3.8; Μ.47.58); 

ἰδ.8(46.0:; Μ.47.27); οὗ τηδυτιεᾷ Ἰἴς, ΝΠ] Μ]αρη.36(Μ.79.10120) ; 65Ρ. 

οὔ πιροτίαπαϊε ρΡΙοθάοτβ, Βα5.6ρ.37(3.1140; Μ.3248); (Πγυϑ.6}.14.3 
(3.507Ὲ)}; 14. ἀσηι.36.2 τῷ ΜΠ.(7.3160). 

ἐπαχλύω, Ξεἠφά ἀαγίηέθς προ; ἔσ,, Οὐ ΝΖ. ἐαγηϊ.2.1.13.158(}}.37. 

12304Ὰ)}. 
ἐπεγείρω, 1. ᾿ἰπίταῃϑ., γέδθ; ἃ. γ56 ἩΡ ἀφαΐϊηςὶ, ταθᾶ, ο. ἀδῖ., στ. 
Νγββ. Ῥ:ς 8.8 τ4(}1.44.516Ὰ)}; Δ Ιαμά. Βας.(Ρ.42.13; Μ.46.8008); 
δοῖ,, Ἰαδδ απ ὁρῥοοίία ῥοφρίοη καθ᾽ ἑαυτοῦ ἐ. ἘΡΙΡῊἤσεγ. 4.6 
(ρ.323.6; Μ.4τιοὔσ0); Ὁ. γΐδα 85 τρᾶτκ οὗ τεβρεοῖ Κογ βοπίβοπα, 808. 

ΟΥ ὁ. ἀκει., ΤΗρΠπ.εἄγοη.ρ οί Μ.τοϑ.7128,0,0); 2. γαΐδε πόδας ἐ. 

εἰαμά οἡ Ἡρίσε πόδας ἐ, κατὰ τὴν τελευταίαν τῆς εὐχῆς συνεκφώνησιν 

ΟἸεια.  ἐγ.7.7(0.30.20; Μ.9.4568). 

512 ἐπεισάκτως 

Ἐἐξπεγερμός, ὁ, ἐχεϊενισηὶ, αῤῥίαμδο, ΟἸδτα. ῥαθά.2.8(Ν.8,4818; 
περιαγερμός Ὀ.201.14). 

Ἀἐπεγερτέον, ομ6 γπωδὶ τυαλε Ἡρ, ΟἼδῖα. ῥαεά,2.0(0.207.1τ; Μ.δ, 

4968). 
Ἀἐπεγερτικῶς, τυακεζϊγ, 50. ας 10 τοαῖό εαδίζν, ΟἸοτα, βαφά.2.0 

(0.205.27; Μ.8,4920). 
πἐπεγκυλίομαι, δ ἐησοϊυσά, φϊαηρ φᾷ ἵπ, ΟἸετῚ. οἐν.7.12(Ρ.54.2; Μ, 

9.504). ͵ 
Ἐἐπεγχείρημα, τό, ερ!άἀεγίακίηρ, ΤΡΊοπιυ, Ροΐνε. ΤΊ. 
ἐπεί, ἐπειδάν, ἐπειδή, ;. τοΐδν!; ἐπειδάν ο. ἱπάϊο. (5,ν.1.) ἐπειδὰν 

παρῆλθες τὸν βίον, καὶ κατολίσθῃς ἐν τῇ τοῦ θανάτου μάνδρᾳ Οτ Νν85. 

κονι.2 ἴῃ (απ. (Μ.44.8058); 14 ογιάον,. 3(Μ 44.148}; εἰσάγῃ Ὀ.44.37}; 

Οντ.15.3.2(2.4008); 2. 5ἴη26 ἐπειδὴ γὰρ τε ἐπειδήπερ, 4. Τ ον. Δ. 5] 

(Ρ.174.2); ἘΡΙΡΗ.ἤαεν 66. 6ρ(ρ.1το.2ο; Μ.42.1498) 8]. 
Ἐἐπειγμένως, 1. ἀμγγίοαϊν μαι τὶν, Οὐ Ν γ85.δαῤὶ Π}.(Ν.46.420Ὰ}; 

2. φσαρεγίγ, Ὑμάτγ. διά, ἐρῥ.2.46(Μ.99.12490). 
ἐπείγίω, 1. αοἱ,, ἀγίυε ἤπειγεν ἑαυτόν βαφίεηεά, ΑΤμυ Ἀπό, οΥ(Ν. 

Δ26.0608); ταδῖ., τ γ96 γυναῖκα...""ουσάν με παρανομεῖν 1. 05.2.2} Οὐ, 
]ρ(χο.τδ(17; Ρυτρρυῖϑ; Μ.14.3530); ΟΕ}, ΟνΖ,}.6.2.7.4(}.85.12334}; 
2. τηδᾷ., ἀγίυε ἡ, ϑυθερ ῥογιυαγά;; οἵ ἃ βῖοτια, Νόπη, ῥα. 0.6: τό 
(Μ.43,7960); πιδξ., ῥγδδδ ΟἹ εἰς τὴν πατρῴαν αὐλὴν... “σεται ΟἸετα. ον, 
ἡοίρ.42.τ4; Μ.9.4818); ΟΥ.Ἅογ.8.2(ρ.317.6; Μ.11.4418); ΟΠχγβ. "πο, 
0.1 ἴῃ τΤΊημ(ατ. 5940); 3. ρᾶ55,, 86 ἀγίνεῃ, [ογεϑὰ ἐπὶ τὴν τῆς 
ἐπιστολῆς ταύτης ἀνάγκην ἐπειχθείς ζοπδί,Αρ. Επδ5.ν.(,2.6ο(ρ.68.8; 
Μ.2ο.10408); α. ἡπῆπ., ΑἸ ἐῤιοπεγεὶ. (ρρ.τό9.1ο,τγο. το; Μ,25.2248, 
2254}; 4. ἱτρειβ,, ἐδεγθ ἰς ῥγεσοίηρ μδεά, Ἐπι5.},.6.4.18.3(Μ.20.3730). 

ἐπείκτης, ὁ, 1. ὁη6 τοῦο ἱγρός ο5, ΤὨΡΠ εἤγοη. Ρ.3ο6(Μ.1ο8,7454); 
2. 45 ἀὐ]., μγγοπὶ, ῥγδδοίηρ, βεγομαδῖνε ὑφέξει τοῖς ἐ, ἀγγέλοις τοὺς 
συλλογισμοὺς τῶν χρεῶν καὶ τῶν τόκων 60.Ὀ15.λ6χ.τ46ς(},92.15464); 
τοὺς στεναγμοὺς ἐκ βάθους, πρέσβεις ἐ, κοσμικῆς σωτηρίας ἴά“αγΉ:. 
4.123(ρ.14). 

ἐπειλίσσω, ν. ἐπελέσσω. 

ἔπειμε (1δο), 1. ἐοηι6 προη μαλάσσεται κηρὸς..«ἵνα τὸν ἐπίοντα 

χαρακτῆρα παραδέξηται ΟἸ6μη.Ξ γ7.7.12(ρ.51.17; Μ.9.5004}; θεία... 
δύναμις ἦν ἡ πάντα ἐπιοῦσα καὶ κατορθοῦσα ΟΠ γγ5.ἤ071.1.4 τ Μ {.(7. 
9Α); 2. οἵ {{π|6, οἶαρςε, Ἐπα5.υ.(.1.τ2(ρ.13.1τ; Μ.20.9254); 3. 30 ΟΌΕΥ, 
Ἰγανεγεε, ῬὨηοβί.ζ.6.3.0(Ν.65.4928); τηςβῖ., (Ἰςπλ.5:}.7.τό(ρ.68.,32; 
Μ.9.5330}; πδῆοθ φμμέγαίδ, (Πγυβ.5οαηά.7(3.410Ὲ) γεαᾷ, ἰὰ ον, 
68.4« τη {Μ|.(7.6]60}. 

ἐπεῖπον, δοτ.; 1. εαἰϊ, παγιθ, ἀεδεγίδε ας, ϑγ 65... 4(Ν},66.13408); 
2. καἰ! ροη, ταυοῖο, Οτ.Ν42Ζ.ογ.4.84(Ν.35.6124). 

ἐπεισάγ-ω, ὑνίηρ ἴη, ἱπίγοάμεε οὐκ ἔξωθέν τίς ἐστιν ἐφευρεθεῖσα 
ἡ τοῦ υἱοῦ οὐσία, οὐδὲ ἐκ μὴ ὄντων ἐπεισήχθη ΤΏΡΤ ἄγροὶ. [ν “(ρ.16; 
Μ.1ο.240Α); (ΑΠ8})} ἔξωθεν «-ὀμενός [50. ὁ λόγος] ἐστι καὶ ξένος 
αὐτοῦ [3.. τοῦ θεοῦ} ΑἸΏ..4γ.1.17(}}.26.484). 

ἐπεισαγωγή, ἡ, 1. ὑγίηρίηρ μι δοείάος, Τηϊγοάμεοίίοη, ΟἸότη, ῥαδά. 
3.2(0.220.15; Μ.8.5618); ἄγνοια τοῦ θεοῦ καὶ πολλῶν θεῶν ἐ. (οηϑὶί. 

41ΡΡ..1.18; τὸν ἀκροατὴν καταπλήξει τῇ τοῦ παραδόξου πράγματος ἐ. 

Ομ τγϑιαρ.εαὶ ΜΙ α ττϑίρ.10.26) ἔργ ἐπαγ- ἰά ποι. 4.2 τη. ΜΠ.(Ί1.490) 

2. τηιδαη5 οὗ δγίηρίης 1 ὁ φόβος ἐκεῖνος..-«ἐ. τινα εἶχεν καλλίονος... 

νοῦ ΝίοςΜς.915(0.355.10). 
ἐπείσακτος, ὀγομσπὶ τη ἤγουν ομ ὧδ ἐ. καὶ δοτὸν τῷ λύχνῳ τὸ φῶς 

Οντ. ]ο.τ.ϑ(4.66Ε); τοῖς ἐν κλήρῳ τεταγμένοις ἀπαγορεύομεν..«γυναῖκά 
τίνα ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκῳ ἐ. ἔχειν Ταδβίη,Νου.γ23.20(ρ.615.30); οἵ. 
Τμδοάοταβ Βαίβδιποι ςοἑοὶ, ἐη ΟΝ ἰς.(32 5)εαη.53(}.13].2328); αἰΐθη; 

οὐ Βεοτοὲ, ἀοοίηε5, Θίάντη. Τγῖ».3.3(Ν1.30.8254); ὙΠαοῖ, ΑΠσ,εχ. 

«γηδ,2(41.77.1316}0); οὗ Ἐ4}] φυσικὴ μὲν ἔστιν ἡ τῆς ζωῆς ὁδός, ἐ. δὲ 

ἠ τοῦ θανάτου (οηεὶ..4}}.1.1.3; τῆς ἐ. φθορᾶς Ογγ..70.5.3(4.4014); 
Ἀξηςδ οἵ Οοα᾽β ρυμιβῃτηθηΐβ, Τπάς, Ὀς.77:66(1.1163); Τα.» αἰτεη, 
αὐτο ίοις οὔτε οὖν κτιοτόν τι, ἢ δοῦλον ἐν τῇ τριάδι, οὔτε ἐ, τι, 

ὡς πρότερον μὲν οὐχ ὑπάρχον, ὕστερον δὲ ἐπεισελθόν ΟΥἾΝγ55.υ.Ογ, 
γμαι.(Μ.46.0134}; τῆς.««μακαρίας.. οὐσίας, τῆς ἐ. ἐχούσης οὐδέν 

(Βεγβυλοηι τ. τ 0.(8.63Ὲ}; εἰ...τέλειος... «ἐστι 55, ὁ πατήρ) καὶ 

δίχα τοῦ δύνασθαι γεννᾶν, περιττὸν ἄρα καὶ ἐ, ἐγγέγονεν αὐτῷ τοῦτο 

Οντ δος. (5}.4}Ὲ}; [0 Δ65.Ν 82. ἀΐαὶ.3(}}.38.861) ; ΔρΡΡ]1εα Ὁν Αὐἱὰβ τὸ 
Τοροβ, ὕσπβιρ. ε].Ογζ.λ.6.3.10.3ο(}.85.13520) ; τὸν υἱὸν..«ἔκφυλόν 

τινα τῆς πατρῴας οὐσίας, καὶ ἐ. φαντάζεσθαι ΟΥτ..ἢ.65.32(282}; δῃᾶ 

ἴο δὶ5 αἰζηραῖϊδβ εἰ μὴ κατὰ φύσιν ἔχει τὸ εἶναι ζωὴ ὅ.. «λόγος, ἐ. δὲ 
υνικεκτημένος αὐτό 1δ.τά(τ410); πετξ. οἷατ, 85 βυιθϑβί,, ἐλίηφο ὀγομρλὶ 

ἴῃ ας αη αὐάτίου γινώσκειν τίνόμος φυσικὸς καὶ τί τὰ τῆς δευτερώσεως" 
τά τε ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῖς μοσχοποιήσασι δοθέντα ἐ, (οηεὶ. ΑΡΡ.χ.6.8; 
1.6.22.5. 

Ἐξπεισάκτως, ἔγο" ομίοἰάσ, αἀυεμ οι εῖν, τοῦ, πο. οὐ... ἐ, οὐδ᾽ 

ἀλλογενῶς ἀλλ᾽ οὐσιωδῶς ΤΟΥ Ν γ85.ὑμπαρ (Μ|.44.1340Ὰ}; ἡ ἁμαρτία οὐκ 

ἔχουσα ἀρχὴν ῥίζης..., ἐν ἡμῖν δὲ ἐ, γινομένη ἘΡῚΡΗ ἤσογ.36.6(Ρ.49. 

24; Μ.4τ.6Δοοὺ); αὐτὸς [5ς. ὁ θεός] μὲν φύσει... ἔχει 50. τὴν ἀφθαρσίαν], 



Σ , : 

ἐπείσαξις 

ἡμεῖς δὲ ἐς. ΟΒχν5 βορι.4.2 ἐμ τ Τί. (ττ. 5708}; [0.1).ταϊεεί. τί Μ.04. 
6374}. : 

ἀξπείσαξις, ἧἦ, πισαν5 Οὗ δΥΪΗΡΙΗΡ ΤῊ Ῥφρίάθς, δηϊ ηῊ6 ΤΟΥ τὶ 
αὐἀἰάτομαὶ οἸα55 οὗ Ρδορὶδ, [υδι ἀταί.13ς. 5(ΝΠ.6,7804}. 

ἐπεισβαίνω, εο»:6 1: ἀραϊηςὶ, ΟὨτνς, γι {ε;.2::1ὴ(Μ.64.164}). 
ἐπείσειμι (190), 1. ἐοη:6 ἴῃ ἐσ, ἀρ,ργοαζῆ, ΓἸδνη, ῖν.4.25(0.318.τό,10; 

Μ,8.1368.); 2. τοη!θ ἴθ αἀραΐηδὶ, (Ὦγνβ.Πση1. 51. 5 τη. δ11.(.5278}} 
14 «ἄοηα.29.1 τη τ ογι(το 250}; 8. ΡΙΟΡ]. ἃ5 βιιδϑβῖ. τὸ ἐπεισιόν τολαί 
ὑεεγς ἰο πε, ἴθ ι5.4.6.8.2(0Ρ.377.24: Μ.22.6120); τὰ ἐπεισιόντα 1η- 
εὐγῖσ, ὈΠτγϑ.λον»η.62.2 ἐπ ΜΠ.(7. 630 Α}. 

ἐπεισκρίντω, αὐ, τηϊγοήμες ἃς απ αἠάτιίοη ἔγοηι ομίοτάφ, αν. 
Νιγβ5. ον ορῆξ,30.1τ1(}1.44.2408}; 1 Δε5. ΝΑ. ἀταϊ, τλο(}].48,1052); οὗ 
5018} ἱπῖο θοᾶν, ΟἸφια, εν, 6. τόζῃ. 5οο. ; Μ.0.3608); ΟὙΥ Ν᾽ γϑ5. ον ορ τ. 
20.1τ(2290) ; 14, πέρι οἱ γ65.(Μ8.46.11τ1Δ}; διὰ τῆς πίστεως ἡ κατὰ φύσιν 
ἡμῖν σεται ζωή Ονγ. [6.3.4(4.1730; 18.4.2(3600) ; τῇ φύσει τὸ παθητὸν 
ἐπεισεκρίθη Μακ.ανιδίσι (δ οτ.13408); [4 ορη56.(Μ.01.2520}; ΤΠ. 
εἶναι.. «τοῦ υἱοῦ..-«τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ οὐκ σεται ἔξωθεν ΟΥΥ. 10. 

το.2(4.0118) 
ἐπεισκυκλέω, ὀγίγι οὉ ἰδ Ξίαρο μὲ αὔϑν αηοὶβϑν; ἢρ., Αἰθδπαρ, 

γὲς.2ο(ρ.73.14:; Μ.δ.τοι30} ; τηθῖ,, ὅγτηρ ὁπ ἦη αὐάδίοη Νοονατιανῷ... 
περὶ τοῦ θεοῦ διδασκαλίαν ἀνοσιωτάτην ἐπεισκυκλήσαντι Τοη.Α].ρ. 
Ἐπ5.}.ε.7.8(}8.20,6528); Β45.6.135.1(3.226} ; Μ,32.5720}; Ὀγτλονη. 
Ῥαϑελι. (53. 50Ὲ}. 

ἐπεισκωμάζω, παῖε Ἰμγοαᾶς προμ, ταεῖ. τὰ.. τῆς εἰδωλολατρείας 
κακὰ..«ἐπεισκωμάσαντα τῷ βίῳ τούτῳ ΒΑ5.561.0. Τ ἠοῖ, τ( Ν1.8ς.4974). 

ἐπεισόδιος, ποι. 45 5 8ι,, ἐμίογίμάς, Αϑῦ, Ατηρ. 14(}.40.3884). 
Ἐξπεισουσιώδης, ςοη δε μ6Ὴ ρον, αἀάίποπαϊ ἰο ἐδ ἐ5δόηεο, 70.}). 
ἀϊαίεεὶ. τα .04.5778). 

Ἐξπεισπελάζω, “066 ἀοισ ροη, ἘΝῚ] πανν.2(Μ.70.6048). 
ἐπεισπηδάω, 1. ἰεαῤρ πῃ προη; ἔρ,, διιγδὶ τὰ ροη, Ῥιομ ΑΥνοροδια 

(Μ.3.τοβοα}); 2. αὶ μροη, δ βοτθεν οὐεν ἐ. τῇ Ἀντιοχέων ἐκ- 
κλησίᾳ ΑἸ. Ἔγη.τ2(ρ.250.16; Μ,26.7018). 

ἐπεισπνέω, ἐμιο ρήγο ἀραΐν απ ἀραΐῃ, ΜεΙΝ Ἔγμηρ.4.τ(ρ.46.2; Μ.18, 
254}. 

ἐπεισρέ-ω, 1. βοτο νη πῤοΊ, ταοῖ, οὐρανόθεν “οντος ἡμῖν τοῦ ἁγίου 
πνεύματος (οι, αεά τ δ(ρ.τοῦ.25; Μ.8,284Α); “οουσαν...τὴν ἐπυ- 
θυμίαν...εἰς τὴν καρδίαν Μοιῃ ἐνηροττίρ.138.17; Μ.18.2160}; οὗ 1τι- 
ναάφτα, γδὴ ἐπὶ ρον, ος ἀαξ., ῬΗΠΟοΚΕ, ἤν ε.11.8(}1.6 5.60 10}; 2, χὰ η5., 
Ῥόομ ἴῃ προς, ἢρ. αἱ ἀκοαὶ...τὸν τῆς ταραχῆς..«βόρβορον τοῖς 
λογισμοῖς ἐ, ΟτΝ γϑβ.765.3(}}.46.671}}. 

ἐπεισφέρ-ω, 1. ὀγήηρ τη δοοιάος οἴεσθαι μὴ εἶναι θεὸν τὸν ἐκ θεοῦ... 
ἀλλὰ νόθον...τινὰ καὶ ψευδώνυμον ἡμῖν σπεσθαι νυ. 70.1.3(4.100}; 
2. αξεγῖρε ψιεϊϊτίτρβε ἴο τὰ εἰς αὐτὸν ““όμενα Ταῖαρ. 5.}.6.10.11 
((οτο; Μ.21.8254); ἔον ἐπιφερόμενα 1ᾶ,ογαί.41τ(0.42.5; Μ.6,8858). 

Ἐξπεισφθείρομαι, ἐγεε ἴῃ ἰο ἀο μαγηι, Βδβ. 61, ΤἼρε, τ(Μ.8ς, 
4808, ν.}. ἐπιφθαρέντι). ᾿ 

Ἐἐπεισφορά, ἡ, 1. ῥγίηρίηρ τη, τηϊνοάιοίτον ἀλλεπάλληλον τῶν 
νοημάτων ἐ, Ὀγτ. [ο.α Ῥχοοτη. (4.88) ; 14, Ος Ῥγοεῖη. (3.20); 2. δγΗΡΊΤΗΡ 
ἦη Ἰηςίδαά ἀθέτησις...τῆς ἀρχαίας... ἐντολῆς καὶ τῆς δευτέρας ἐ. Ἰὰ ἀάογ. 
τ(τι 30); ἐ, ποιεῖσθαι ἐπίγοάπεο Ἰηείδαδ, Ἰὰ ἐστι ραςελ. τ6(53.2108). 

ἐπεισφρέω, 1. ὑγίηρ ἴῃ δεξίάξς ποῖον..«συναίτιον τῷ θεῷ ἐπεισφρή- 
σουσιν; ΖΘ ΜΠ ορηξ Δ ι8ς, τοΒοΒ) ; ἐδ. (10528); ἐπγμάθ ἐ. ἑαυτοὺς τῇ 
ἴϑς. συνόδῳ] ῬΏ]ΟΝ. ἐρ. δἸγαὶ,(ρ.20.18; Η.2.48); 2. εὐ! 1: προ 0} Τὰ 
ἘΟΒΕΠ6 56 πηδ6, 1 [πβτιφοι.εἰ γεςριτοοίΜ.6.13440); ἐ. ταῖς διανοίαις τῶν 
ἀνοήτων ῬΆΠ.λ.] αμς.Ὀτοθια (ρ.9.9; Μ. 34. τοῦ); ὅςο. Ρ 5. Πόχ οοκ(Μ, 
92. 1π11Ὰ}; [(65.Ναχιίαὶ.137(Μ.38.1041). 

Ἐξπεκβολή, ἡ, αὐάτιομαῖ, ἰαίε ῥγοάμεί, ΟνΥ, δ] ε}.6τ(3,4548). 
ἐπεκδιηγέομαι, ἐχῥίαϊη ξιγίπον, ΟἼἸδτη. ογ.4.7(0.268,24.; Μ.8.τ2574). 
Ἐἐπεκδιήγησις, ἡ, αὐ ομαὶ παγγαίῖσε; οἵ Ὑ᾽ΟΥ5 ἔοιιπά ἴὴ ΣΧ Χ 

οἱ δη.1:9, Ὀυΐ ποῖ ἴῃ Ηξερχτ,, Βαβ.μεχ,4.5(1.376; Μ.50.80Ὰ}. 
ἐπεκδικ-έω, 1. σύέηφό ᾿ἰπ]υχίο5, οσ. ἀσεί,τ,τ3(Μ.88.,16330); 1δ.το.ὅ 

(7320); 2. εἶϊν φαϊςν Ῥαββίουιβ ὁ ἐνεργῶν τὸ πάθος ἐστὶν ὅ πράττων 
αὐτό, ὃ “-“ὧν αὐτό ἐδ.το, π(17208) 8]. 

Ἐῤπεκδίκησις, ἡ, σεριρφαμεε, γοϊγιδι!ση, (60.4.1. Οἤννς.(Ρ.250.6). 
Ἐξπεκδικία, ἡ, υἱμάϊεαίίοι, αςο.Α]νιΟὐγνς.(Ρ.203.14). 
πἐπεκδύω, εἰγὴῤρ 7ιγίλμεγ, ΟΥΝυββσμν, (Μ,46.4360). 
ἐπέκεινα, 1. ο. ρεμίξ,, δεγομάϊ, αὗουε τῆς τελείας ὄντως ἐπιστήμης ἕ. 

κόσμου περὶ τὰ νοητὰ καὶ ἔτι τούτων τὰ πνευματικώτερα ἀναστρεφο- 
μένης ΟἸοπη. εἰγ.6,8(ρ.46ς.35; Μέ.0.2808); ἐ. πάσης καταλήψεως 115. 
1.(.χ)(ρΡ.229.20; Μ.20.128:8); τοῦ, Μί,το: 34 οὐ ξίφος λέγων, ἀλλὰ 
τὴν εἰρήνης ἐ, τμητικὴν..«τοῦ..«πνεύματος...«σοφίαν ιάνη, ΤΥΤΉ.2.5 
(1,30. 5050); πάσης ἱερωσύνης ἐς ... μυστήριον, τὸ τοῦ δεσπότου μοῦ 
βάπτισμα Το.ΝἹ Ἡ.»..}0.10.0(ΜΜ.04.4370}; οἔ σοά τὸν ἐ, ὅλων θεόν 05, 
φαμυχ.η(ρ.65.34; Μ.24.8360}; τὸν ἀνωτάτω καὶ ἐ. τῶν ὅλων Ἰ4.}.6.3.6 
(οῦῦ; Μ.21.1778}; τοῦ πατρὸς...τῶν ὁρωμένων ἁπάντων ἀνωτάτω ἐ. τε 
οὐρανοῦ καὶ πάσης γενητῆς οὐσίας 1Δ.4.6.4.7(0.τότ.τό; Μ.22.2604); ἐ. 
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πάσης εἰκόνος τε καὶ παραδείγματος ὁ τοῦ. ..θεοῦ τέλειος λόγος ἰᾺ.}.(΄, 
15(0.230.17; 123888}; ἐ, ... ἐστιν ὁ θεός.. «ὥσπερ τοῦ σώματος, οὕτω 
καὶ τοῦ ἀσωμάτου { [υδτφημ.Ογ.2(Μ.6.14600})}; τὴν ἐ, πάσης ἀρχῆς.-- 
ὕπαρξιν ΟΒγγϑπ. ονη.7.1 ἐπ [9.(8,,448); ἵνα...ὁ πάντων αἴτιος ἐ, ἢ 
πάντων Ὠίοῃ, ἀτιά.π.11.6(Μ.3.0568) ; 1Ὁ.4.16(7130) ΣΟΥ Νγβ8."ση1.2.1 
ἦπ [σ((ρ.111.4}; δεγοημά, τονε ἐπα πάσης συμφορᾶς ἐ. Ἰῦα5.0.(,4.43 
(Ρ.154.9; Μ,20.11024); Βαβιμεχ. 6.7(1.568 ; Μ.29.132}0); πάσης ἀτο- 
πίας καὶ βλασφημίας ἐ. Οτι Νυ55,. ]αςεά. (9 .45.13008}; 2. δὉ3.; 
ἃ. αὐαν οἵ τοῖς ἐ. ἀδελφοῖς τὴν ἐπιστολὴν διαπέμψασθε ΔΊ. Βοΐγε.32..1; 
Ὦ. τῷ ἰγαηξοεπάίθη τὸ ἐς αἴτιον, τὸν πατέρα τῶν ὅλων ΟἸξηι.5:7.7.1 
(Ρ.4.7; Μι9 4040); τῶν ἐ. θείων καὶ ὑπερκοσμίων δυνάμεων Ἐδπι5.6.1}..3.3 
(Ρ.151.27; Μ.24,9920}; τὸν ἐ. θεόν 1Δ..9.τ.5(0.22.26; Μ.22.488); 1δ.5 
Ρτοθιη(ρ.202.3 ; 3364). 

ἐπέκτασις, ἡ, 1. ἐλεη 5] 0.,, ἐχίφηῖ; ἴᾺ τίνας, ἘΡΙΡΠιλαεν άλ.ατ 
(Ρ.139.22; Μ.41,7404}; πιςεῖ, ἡ φύσις ἐνδυναμωθεῖσα τοῦ ἀδυνάτως 

᾿ ἔχοντος πρὸς ἐ. τοῦ δυνατοῦ 18.70.7(0.239.20; Μ.42.352.}; 2. τοῖ. 
ῬῊ1].3:13, εἰγείοἰμηρ πὶ, γεαείηρ ον ἢ ἡ τοῦ πλείονος ἐ, 11585.δίγμεὶ. 
ἐονι.2.2(1.33885; Μ,30.444}; τῶν ἔμπροσθεν ἐ. τ Ν ν85.ἠοηι.6 ἐμ (αηὶ. 
(Μ.44.888Α}; ἐ. ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν ΤΟ γτ.εοἱὶ,}»" {(65.330; Μ.77.1225Α}); 
3, ΞΕΜΔΙΉΡ οἱ τῇ πτερωτῇ τοῦ τάχους ἐ. εο, ]5.16χ.τ478(Μ.053. 
1548}; δεςρίοιυαϊ, τὸ. τ] 72(1 571), 

ἐπεκτείν-ω, 1. ἐχίφη, ἡπέγεαξε, ταεῖ. πλεῖον ἑαυτῶν ἐ. τὴν ἀσέβειαν 
Ατμιυ ρεη  8(}1.2ς.170); τηρά., ἐχίομά, αρῥὶν πόσα ον πᾶσι τὴν 

᾿ ψρυθεσίαν ἐ. ἘΡΙρΗ ἠαεν.64.71{(ρ. 518. ; Μ.4τιιτθόα}; 2. εἰγοιεἶ Κον- 
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τοαγὰ ἡ νύμφη τοῖς ὑψηλοτέροις ἑαντὴν ἐ, τ Ν γ85. λό. τῷ Οαηὶ (Μ. 
44.09074}; Ἰά,,ν. Τβαιη, (}1.46.0ὁ10}; ἰα ἐκ. 75 (Μ.44.121Ὰ}; Ομ γν 5. 
ἀον.12.1 ἐμ ῬΙ (ν, ἐλέγαν ἢ τιδας ρᾶ55. ἰμίσαηϑ., οἰγει εἰς ψογιθαγά ἰο, 
γεαεῖι οἷ αΠ εν τοῦ ἄνω Χριστοῦ, ἐκείνου τοῦ ἐπεκταθέντος τῷ σταυρῷ 
Ἰτρη,ἠαον.1.7.2(Μ.7. 516 Α}; 1δ.1.4.τ(4804}); 1δ.1.8,2(524Χ}; ΟἸαπλ,.ἄ.5, 
τ(ρ. το αγ; Μ.0.6058)}; ψυχὴν.. κατὰ προκοπὴν ἑκάστην “-ομένην εἰς 
ξξιν ἀπαθείας 14.5.ν.7.2(0Ρ.09.4; Μ.0.4138); ὅτῳ... ἀσθενεῖ εὐεσθαι ἡ 
ψυχὴ πρὸς τὴν πολυμαθῆ ἐμπειρίαν 1ὁ.0.τϑ(ρ.515.26; 3206Ὰ); ὁ γὰρ 
“Μόμενος οὗτός ἐστιν ὁ τοὺς πόδας. «τῷ λοιπῷ σώματι προλαβεῖν 
σπουδάξων, ““ων ἑαυτὸν εἰς τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὰς χεῖρας ἐκτείνων, ἵνα 
καὶ τοῦ δρόμου πλέον τι ἐργάσηται (ὨγγΘ. ον! 12.0.1 τῷ Πα αι. 
201Ε); τὸ συμπαθὲς ἑαυτοῦ δεικνὺς κἂν τοῖς τοιούτοις “υόμενον 
ΟἸνταρ. 7οὉ 30:25-6(Μ.03.3174)}; {ΜοΙ, δ γηη. εἰ ἀπη,τ(Μ.18,540Ὲ); 
ΔΌ8., γϑαερ οἱ γαγίμεν, αὐυαηεο, τη μος (25. τος); 3. οἴγεοὶ 
ἰοτυαγάς τοῖς ἀφεστηκόσι τὸν ὀφθαλμὸν ἐ, τ ΝΝ γβ5, ες ἐς ἃ (1.44. 
4534}; τιρδῖ,, ᾿γογιοίε πρὸς βασιλείαν “υόμενος Β85.361.0γ.1τ4.2(Μ ὃς, 
τϑ80); 4. ἀγεεὶ ἀραΐηξὶ κατ᾽ ἀνθρώπων τὰ τῆς ἐπιβουλῆς ἐ. 1 }υδέι ψ. ἐἰ 
γ65Ρ.132](}}.6.1277}); 5. ἐπραμά, ἐχρίαίη, Ἀ1ἢ.4.γ.3.21τ(}1.26.5688). 

ἐπελαύντω, 1. ἐγτος αρσαΐηξὶ, ταεῖ, καταφορικῶς ἡμῖν ἐ. τὴν 
γλῶσσαν ΟΥΝ 95. Επμπ.6(5 ρΡ.134.17} Μ,4ς,.7170}; 2. ἰπίσαηβ., γα 
ΟἿ τῆς τοῦ σωτηρίου πάθους ἑορτῆς “-“οὐσὴς Ἰϑχι5,ἢ..6.8...4(Μ.20.7454}; 
14,4.6.το.8(0.474.22:; Μ.22.7644). 

ἐπελαφρίζω, Πρλίδη, γπαῖο φαϑν ἰο ὅδαν, Ὁτ. εἰς, 6.2οί(ρ.00.20; Μ. 
11.13214}; Ἐπ|5.»:.Ῥ.2(ρ.900.92; Μ.20.1468.}; Ὀγτιλογπιβαδε, δ(εἧ, 
8:1Δ). 

ἐπελαφρύνω, ἐϊσἠίεμ, Α5ῖ. Απιλοριτ(Μ.40.177}). 
ἐπελέγχω, γέξείε σὐρππἰαἰ ἐτοῖν, ΘΟΡΉΣ. Ηρ. νη. (}1.87.31764}, 
Ἐἐπελεέω, ῥτὲγ, (Βτυβιῤγοα, {μά.2(2.53860} Βορἢτ, ΗΠ ρῖν Ογνοεὶ 79. 

τ3(Ν]}.87.34040). 
ἐπέλευσις, ἡ, 1. εογηεῖπρ προη, οὗ Τ|. ΟΒοβῖ; οα ΒΜΨΝ, Οὐδ υ85. 

ὁ,.3(44..λ6.τοζτλ}ὺ; 14, ρο (1.45. ττ818); ΙΔ ποϊτὺ.(Μ.46.11418); 
Οὐσον. Ρασελ.θ τοδί 9 2.4894)}; δὲ Ῥεηίθοοβί, [Ιου ΝΙοιπα νυ (Μοῦ. 
14408)}; π΄ Θυσπατγίβί, {.1:, [αε.(ρ.186.1); 2. εομίηρ, αὐγῖναὶ, (λγση, 
ῬαΞεβ.Ρ.39ο2(Μ.92.τοο58); οἵ (σοὰ ἴῃ Ἰυᾶρειηξηΐζ, καὶ, ἄρβος.31:3(0.221. 
2); 3. εομεῖηρ ἀρατησί, αἰἰαεῖὶς, οο. ΡΝ. ΒΡ νς.2.306(Μ.02.12354}). 

ἐπελευστικός, γεαιίν ἰο αἰἰαεῖς, τηηροΐμοιις, υἱοίογι!, Ογτ. ρἰαρἐ. θη. 
(1 2140}; 14.0ς.36(4.66Ε). 

ἐπελίσσ-ω, ἐπειλίσσω, ἴον ἐφελίσσω; 1. τογῖρρὶθ τ ρ ἰο τούτοις ὁ 
ὄφις ἑαυτὸν ἐπειλίξῃ ΟτΟΝ Υ85.ογ.Δον".4{ρ.84.23; ἐπελλίζῃ Μ.44.11720}; 
παρα, τηἴτατιβ., τογερρίθ μρ, ΟἸδγ ῥαφά,2.9, ν.1. ἴον ἐφελ- (Μ.8,4ο2ς ; 
περιελ- Ὁ.205.23}; 2. τοῖηά γον, ἐπειλ-, ῬϑᾺ]. 5 δορἧ368,σοτ(Μ. 
86.21338Β,21414}; 3. τηρῖ,, γοὶἑ οπι ἤν ἑπτὰ τοῖς ὀφλήμασιν “"ομένων 
ἐνιαυτῶν Ογτιαάογ.δ(1.2730). 

ἐπελπίζω, ῤῖη: ομε 5 μοβός πρόοι, ἰοβρὲ τη, στιν γϑθ θςς. ἢ. Β τὸ 
(Δ1.44.540Ὰ}; τοὺς ἐπηλπικότας ἐπὶ τῷ ἐσταυρωμένῳ ὅ0οΥ.},6.7.τό,3 
(Μ.6᾽).772}). 

ἐπεμβαίν-ω, 1. ἐγεαᾷ ἩὩροΉ, Ἀθησα ἐγέδβαθς προ, Βαβ.ἐδχ,7.3 
(1.668 ; Ν΄.29.156.); Οῃχνβ.ογη.16.2 ἐπ τ Τῆν,(ττι646Α}); 2. ναι ῥὶς 
προ; ταρῖ,, τη, ἐχμΐ οὐεν, τίν γϑβυυ ήος. (Ν.44.4000); 408., 
Οοηβί,ογ, 5. ττ(ρ.τόη.2; ΜΙ, 2ο.τ2ότΑ}); ΑἸΠ.ερ. “ἐρ. 1 ϑιτοί Μ.25. 5814}; 
3. εορδ ἩΡ ΟΥ̓ τοῦ ποταμοῦ τοῖς ἀγροῖς ““οντος ΟΥΝ γββυῦ, 
αν. Τἤαμη. (Μ.46.9208); τπεῖ., ἐμέεν προ τῇ τέχνῃ Αεπ ὐταὶ (ΜΟδς, 
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9208}; ἔστη τη μροη, Τ. Βεη).1τ.2: 4. αἰαοξ ν᾿ τὰ ἀὐτρυσηεπέ, ΟἌΙΕχ. 
(538) }.4Ρ.Α:ῃ, ὡροί. σεει(Ὁ.90.24; Μ.2ς. ΑΞΡᾺ.: ψιςι, Π7ς.το: 30. 372. 

13). 
ἐπεμβάλλεω, 1, τἄγοτο ἴῃ αἰιογισαγάξ, ἥν ον ὁ δε βδιι Μ.:ό. 

44034}; 2. ῥιίε σῆέ ῤοη αροίξον, τηθὶ. πολλῶν... «ἀλλήλοις “"ομένων 
στ. ΟΝ γβ5. ΠοΊη. ΡΤ. 1ο. 30}. 44.1520). 

Ἐἐπεμβάς, ὁ, 1, γίδίης, οἰουαϊίον;, ῬάΜ].511. ΘΟ β᾿;, ΟΒ( Δ .86,21318); 
2. ἡπέγεαξο, 1δ.93π(2154})).. 

Ἐξπεμέω, ψΟΡλ 1 οὐόν, αὐ υ55. Επ.4(2 ῃ..86.13; Μι4:.6ότο), 
Ἐἐπεμφύρω, οὐἦῥ ἀεεῤίγ Ἱπίο, (Ἰειι. ας, 2. τ(Ὁ.162.1; Μ.8, 3960). 
Ἐξπενδεής, ἐῃ: Ἠξεί, Ατίβτιαροί, το, 2; ἰδιττοῖ. 
Ἐἐπενδημέω, ἐτϑεί! ἐπ, Μοῖῃ, ἐγρΡ.8.2(0Ρ.8.τ6; Μ.18,.141Ὰ). 
Ἐἐπενδιδύσκομαι, δὶ ΟἩ δέξίάες, ΑἸΏ..4γ.2.7(}}.26.1618}; 10.2.52 

(2574). 
ἐπένδυμα, τά, ἩΡἢῸΡ φαγΡΦΉΣ, βουις τ ηρ Ριΐ ΘΓ Οἡ ἰδῤ, ἩΙρρ. 

ἐάν... 28(ρ.261τ,22; Μιτό. ϑ4ο 7); ἢρ. πνεῦμα τὸ οὐράνιον ἐ, τῆς 
θνητότητος τὴν ἀθανασίαν κεκτήσεται Ἂ1.ογαὶ.2ο(ρΡ.22.τ; Μι.6.8ς28}.. 

ἐπενδύτης, ὁ, ἩΡῥΟΥ γαγμμεηΐ, δὐιονε ἘΡΡῈΥ ἱμΉϊε, Εὺ. {βο.Β τὸ 
(Ρ.τό2) ; ῥάψασα τὸν χιτῶνα εἰς ἐ. σχήματι ἀνδρικῷ ας Ῥαμὶ ει Τἠξεεϊ. 40 
(μ.266.4); τοῦ, Μτίτο το τὸ... ἔνδυμα ὅπερ ἔδωκεν τοῖς ἀποστόλοις...ἐ, 
μόνον ἦν καὶ λέντιον Α΄ ΒΨ 1.δ(ρ.4.6), ΑἸ υἱ“πιοη.46(Μ.26.ΟἸ2Α}; οἵ 
ἃ ΠΕΠ᾿Β ΠΡΡΕΙ σαγπηθηΐ ὁ ἐ. σου μέλας, μὴ βεβαμμένος ἐν βαφῇ τὰ. 
υἱνριττίρ.44.24.; Μ1.28.2648); οὗ δρῃοᾷ, σύν ν85.05. 4.1. 3(ρ.40.8; ΜΝ. 
44: 11480}; Ιἃ.Ὁ.105.(Μ.44. 3888); ; παι, 4. ὅο τῇ ἔχ, (ι.τ66); βρ, 
γένοιτο... ἐπιτεθῆναι τῷ λόγῳ τὸν ἐ., ᾧ ὄνομά ἐστι “όγιον...καὶ 
Ἀλήθεια τον ψε5, ἤοχ. "804. 44.1240). 

ἐπενδύ-ω, 1. ῥμὲ ὁ δοοίάες, ἤρ. ἀπά τηρῖ., ΟἸθμλ ας. Τ}άοί τς 
(ρ.1τ25.8; Μ,9.6858); ἕν᾽ οὖν, φασὶν οἱ δοκηταί,...«τὸ σκότος ““σηται 
[5ο. (Πτ]5ι} τὸ ἐξώτερον, τὴν σάρκα ἨΠ]ΡρΡοἠαεν.8.τοίρ.220,12; Μετ, 
432554}; 1ι(ρ.220.8; 3255.}; μηκέτι" ἐ. τὴν σῆς ἁμαρτίας χιτῶνα 
το Ν υββιλοοῖς τπ Οὐπὶ. (Ν1.44.τοοςΒ); ἘΜΟΊ. νη. ἀπη6(Μ.18. 
4600) ; ΒΡ, τοί. 2 ΟΥ.5:2-ὁ χρὴ τοὺς. «(ἀναληφθησομένους τῷ... Χριστῷ 

ἐὐεέσαντι τὴν ἀφθαρσίαν καθαροὺς προσιέναι ΜΕΤ ἰφργ. τοί ρ.464.τ6); 
Τη ΘΑ, οὗ..«.τῆς κακίας ἐκδυσάμενοι τὸν χιτῶνα, ἐ, δὲ τὴν ἀφθαρσίαν 
τοῦ Χριστοῦ ΟἸεπι. ῥαεά.1.6(ρ.τορ.τό; Μ.8,2804Α); τὴν ἀκήρατον τῆς 
ψυχῆς ἐσθῆτα, τὴν σάρκα, ἁγιάζονται, καὶ ταύτῃ ἐ, ἀφθαρσίαν 1Ὁ.2.1τὸ 
(0.22.1; 5288}; 1,5 ἰγ.4.22(ρ.300.12; Μ.8.13488); ὁδ.. «πιστεύσας ἀπο- 
δύεταί τε καὶ ἐ, ... τὴν ἁγιασμένην στολήν ἰδ. τ 6(ρ.345.τ; Μι0.68.Ὰ}); μὴ 
θέλοντες τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ τὴν ἄλυπον ἐ, ζωήν 
Μετ. γε65.2.15(ρ.363.1ς; Μ.18.,3128); ΝΊ ἐρῥοτοτατ( .70.1324); 2. δ 
οΥ ἀρατη, ΟἸοπι, ἐγ. τοίρί οι; Μ.8.13208), 

Ἐξπενεκτέον, 1. 0716 τπιὶ αὐ, ἜΠα τ Βς.9:4(4.666) ; 2. ὁμ6 τ»ημ5ὶ ἰαγ 
ἃ. ἤδτσε, ἸλρῚρἢΛαεν.26.7(Ρ.283.20 ; Μ,41τ.2418).ὕ 

ἐπένεξις, ἡ ἦ, αῤῥ[ἐϊεαίίο ΘΓ ἃ τοτηθάν, 70. ΤΊτὰ, ρας. 2(} 1.88. 1160 Α]. 
ἐπενθήκη, ἡ, ἀὐἰατΠΠΠ]0Ή; Ρίυτ, “ ΤΠΡΉΥ], χε ρομ . τ (ρ.487.2; Μ.112. 

9400). 
Ἐἐπενθουσιάω, τι56 ἐδε ἰαηριαρε οὗ ἐπ μδίαϑη, 1.6. δηιοίϊομαί ΟΥ̓ 

δεδίαϊιο νοίίστοις ἰαμραρε, αΌ5., ΓΠτγϑ ἤομι.20.2 τ 4ς.(0.164Ὲ). 
ἐπενθυμέομαι, εοηδτάον, 10. [ς].ἀοεὶ. τ(ρ. 228). 
ἐπενθύμησις, ἡ, γεβεοίίον, [Ο] ον ηΡ 5ΒΘ88 Ἔχρουίθηςθ, Β65. ἔπη, 

1.6(1.217Ε; Μ.20.5248), Τιϑουῖ. Βιαρρ δεν. (Μ.86.10322.}) οἷτε, 5. ἐπέ: 
νοιζᾶ, 

Ἐἐπέννοια, ἡ, --- Ιοτερ., Τιοοπί. Βαγρ. δευ.(Μ.86.1022.). 
Ἐἐπεντρανίζω, κὰ 116 γος προμ, ο. ἀδῖ., σδιιη. ΟΡ ογι τί. 98. 

2328); ἐῤ.2(2578). 
Ἐξπεντριβή, ἡ, σηπόγαπεε, ἘΡΙΡΗ. ἦεν. 26. τ(ρ.275.1τ; Μ,41.3324}; 

ἐν 6τ.7 (0.80.2; το490). 
ἐπεντρίβω, 1. τη τοὶ ἐερίδεν, τ αἀάτίτοΉ} καινότερα... ταῖς τοῦ 

διζογμοῦ συμφοραῖς ἐ, Ἐπ... τζίρ.047.4; Μ.20.151324}; αὐτῷ. ..δια- 
βολὴν ἐ. τὰ, Ητοενοεί, ΑΒ(π45ο ; Μ.22.8688); αβίτεὶ λύκοι. «τὴν Χριστοῦ 
ποίμνην ἐς τὰ. ἢ,,6.τ.τ.τ(Μ.20.404}; 2. φρεμά ἔρις εῤομ, ἘΡΙΡΕ ἠᾶδν.ι. 
2(ρ.170.21; Μ,41.1760); πιεά,, σοσέργν οποϑεῖξ τοῖβ, α. ἀδτ., 1δ 5.4.6. 
ττ(ρ.6.1το; Μ,22.200)); ΕΡΙΡΙ ἦσεν. Ξ8.4(ρ.361.ς; Μ.4τ.τοῖ 30}; 2Ὁ.66. 
πδίριος. 17; Μ.42,1178). 

ἐπεξαμαρτητέον, 0:6 οἰ ρἰὶ ἰοὸ στ νοὶ γῖογε, (σεπηαῶ, ἔτ. Κονι. 
δτιτ(ρ.36ς.14; Μι8ς, τ6738). 

Ἐἐπεξανάστασις, ἡ, αεςαμί, 4. Δγηάν. ἢ’.τϑ(ρ.4.5.20). 
ἐπέξειμι (δο), 1. ὀγεαΐ σμὶ, (τι ΝἈ2.07.28,27(Ρ.64.το; Μ1,326.6:Α}); 

2. ἰγαηβ., ἀφραγὶ βονι, χιὶ ἐ. τὸν βίον Βα5.561.υ, 1 βεεῖ.2.2ο(Μ ὃς. 
6ο10); 3, ρο οὐον ἠη ἀείατὶ, ς. ἀαἰ., το γϑ5. εχ. 77(}|.44.124Ὰ}); 14. 
᾿ς: α.Β. τοί 1.44.5418); ὅγπσς. θέου 4(ρ.245.5; Μ.6ό.1124}0). 

ἐπεξέλευσις, ἡ, υἱετίαίϊοι,, ῥηεπϊδἠμερηΐ, 1514.}}61,6Ρ}.3.154(}1.γ8. 
8488); Ἑναρτ.ἦ.ε.1,γ(0.13.28; Μ.86.24374}; Εππίταί, ἐμ γεο 350 Μ. 
86.23168); Ρίατ., [5146]. ρ}.3.2τ6(80 78). 

ἐπεξεργάζομαι, 1. ἐγεαίς τῇ αὐάιίον, πιαΐε αἶδο ἑαυτοῖς κίνδυνον ἐ, 
ΤΟ] ομι.47.1; ΑἸμιρΜακ. (Μ.26.τοδοο); 
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2. εογιρίείο, Βα5.Πεχ. 4.3} 

ἐπεργός 

(1.350; Μ.29.840); 3. τοονὰ οὐ γμγίλον, οἰαδογαίο ἃ ροῖπῖ, Τυβι. “ταὶ. 
137.4(Μ.6.7034}; Οτο ἐδ. ς 2οίρ ιν; Μν11,1 2250}; 14. 5 τη: ΒΦ. 1 
(λ1.12.11204Ὰ})}; Επ5. Μαγεείί.2. 4(ρ. 52.233; Μ. 24. δι20); ΑἸΠ ἐριομεγνεῖ, τ 
(ρ.167.18; Μ,25.2248}; ἐ. χρησίμως τὸ εἰρημένον ὁ εὐαγγελιστής ὕγτ. 
1ο.τιο(4. 968); Πόηοθ ἐχρίαϊη, τηϊογργεὶ τὰ ῥήματα τῆς γραφῆς ἐ. 
ΜοΙμ ν,.3.2(ρ.20.ς5; Μ.τϑ.644}); 15.4.6.0.14(0.434.22; Μ.22. 7000); 
τινὰ μὲν ἀγράφως διὰ λόγων ἐ, (σά, Α.τ34(1,κῈ, Ῥνοσθεμιΐ ΩΣ 
ῬΒ585. οὐδέπω τῶν κεφαλαίων ἱκανῶς ἐπεξειργασμένων Μοτῇ.5γ»"}.}.4 
(0.75.4; 1298); ὅθ μεἰϊν ἀεβηεά, (οά. Α7γ.τ28(1Δτ. ἐαρνέσομι ἐπὴν 
4, τηυεείραὶς εἰν, ΟΥ.}0.32.το(12; Ρ.4ς0.1; Μ.14.7030); ΠΊολ.ΑἹ. 
ἈΡ.Ε5.}.5.14.26(71900.; Μ.21.12810); Ιακ8Ρ.Α1}. δ ση.ο(ρ.61.24; 
Μ.25.πόοο). 

ἐπεξεργασία, ἡ, 1. τυογκτηρ οὶ, {είϊον ἱγεαίμηεηὶ, οἰαϑογαϊίοη οἵ ἃ 
τῆδιης, ΟἸςηι, δἰ γ.7.1(0.3.21; Ν΄.0.4048); (Πγγδιλονμ 4 τ τη τ Γτμινττ. 
πόδ}; ΤΒαΐ. ον ρτοαπλ. (2.403); 1,ϑοης, Βιεαρ δον. 3ο(Μ'ι86.1οτ68); 
2. ἀερεοτηῤίιδηηπεηὶ, ρεγξοείτηρ τὴν ἐ, ... τοῦ κεκρυμμένου μυστηρίου 
Οὐ. 76.13.46(0.273.2; Μ.14.4818); ἐ. τῆς ἀρετῆς Νιοσι,771..4.124-25 
(Ρ.310.1). 

ἐἐπεξέργασις, ἡ, τοογκίηρ ομἱ τη ἀοίαῖΐ, ΕἸζαβτο σα, (Μ.τ18.712Ὰ}. 
Ἐἐπεξεργαστέον, οὁγ16 Ἡτεδὶ τοογ ομὶ, ἐδ σεῦθος (γε. 1ο0.6.1(4. 

6ς20). 
Ἐξπεξεργαστής, ὁ, ἐνεσίον, ΘΉη͵δ τοῦο ξαγγίος οὶ ἃ ἄρέγρο, (οι. 

“4. .τ23(1.4ἴ.. ἐυϑοσμίο). 
ἐπεξεργαστικῶς, σοΠΊρ., 1 ργεαίον ἠείατὶ, Βαβ.6χ.3.3(1.24Ὲ; λ6.20. 

6οΑ}); 4}} ,Ογνς. τ3(0.81.8;.Μ.47.47}; Ὀσβι. 14 ορ.τ(Μ 88,6), 
ἐπεξέρχ-ομαι, 1, αἰΐαεκ, Ἰὰ5. ἢ εἰς τ6,2(Μ,20, 4048); 2. ,“Ῥιρεῖδὶν 

πάσης τῆς κτίσεως ἐπὶ τούτῳ [5ς-. τῷ ἀσεβήσαντι)].. «ἀγανακτούσης καὶ 

φυσικῶς “-ομένης Πονι( ἰδιαττο; 3. ὀχαζί ἐλ6 ῥεπαΐίν, ἰακε 
ϑεηρεαηεο ἔργ ἐ, τοῖς ἀδικήμασι Αἰδβεπαρ. ἰο. .3: Τ(Μ. 6. 8060); ΟΥ ΝΑ. 
62Ρ.125(}},37.2208); [ἢγν5, }η4.8,2(τ.6γδο) ; ἐ, τὰ ἁμαρτήματα ἔΐονι. 
(ἴδνμ.τ6,20; 16.18.18; ΟΒτν5.ἠόριιδοοΣ τὰ Μ|Ι.(7. 6808); 4. ροὸ ομί, ΟΥ. 
.0.20.τοί(ρ.338.6; Μι14.5020)}; 5. κο ἑλγομρ, Ἰλναργ, ἢν 6.3,1(Ρ.00.7; 
Μ.86. 25030); ταρῖ,, ὀχανηηε, ο. ἀαἴ,, ΟΥ̓ ῥγήης,4.2.τ(ρ. 3 στ; Μιτι. 
3560); ἐ. τῷ παρόντι χωρίῳ (ὮγνΒ. ἀδηη. ὅ.1 τη ΔΊΙ. Ω ἣ: .844); ; ΟΣ εἐῥ. 
6η(} 1.66, 1424); δοὸ ἱξγοιισῆ, ἐμπριογαὶδ τοῖς ἐκείνων ἐγκωμίοις ἐ. 
Ομγν5.λοη!.1.2 ἡη τ Πε55.(1τ.427Ὲ}; ῬμηΠοσί. ἡ. ε.11.7(Μ δς, δοτο) : 
6. ῥγοεεεά, α. Ἰαῆη,, (ση5ί..4.,Ρ.2.17.1 ο. Ῥίορ!,, ϑθνοτ, τ 0γ.1:18--20. 
(Ρ.228,22). 

᾿ἐπεξεύρεσις, ἡ, ἐηθοηον, ΑἸΒ ἐρυδέγαβ.1.50(}.26.6οοΑ)}). 
ἐπεξηγέομαι, ἐχῤίαϊη ἐεγίίον, ἴτοη μαεν.1.0.5(Μ.7.541Ὰ}; (]επιὶ,. 

οἰ7.3.τ5(ρ.240.1τ3; Μι8,ττοῦς); (Ὠγυϑ. μονα. δ1.1 ἐπ 70.(8.477Ὲ). 
ἐπεξήγησις, ἡ, 1. σάαίοηπαί ἐχρίαπαϊίοη, ΟἾΝγνβ.λοηι.32.3 τὴ 

τύ ον. (1ο.1058); 14 ότι, 9.2 τη (οἱ, (ατ. 203}; τοῦ, Μίίτει τῇ ἐς τοῦ 
πυρός αἀάτιϊομαὶ ἀείατί, αὐάίοηαὶ τιοπέίομ, τὰς πορίσας τη ΜΈ (.. 
1540}; 2. ἀεϊατίοιί ἀεέρμη!, 85. ι6χ,5.3(1.245; Μ.20.6οΛ); Ῥίος,(ὰ, 
(εη.1:6(Μ.87.640). 

ἐπεξηγητέον, ὁ0π6 οτἱσἠὶ αἰδο ΄ο ἐχρίαΐῃ, ΟἸοηι, ραφά, τ, δ(ρ.ττο.27; 
λ1.8,2024Ὰ). 

Ἐἐπέραιστος, ΡΥ. [1], ἴοτ ἐπήρατος, [0.Μ4].εὐγον.13 0. 3206(Μ.0η.. 
4884}. 

ἐπέραστος, !. οἵ {Πίπρβ, ἰουεῖν τὴν θεοείκελον αὐτῆς [Ξο. τῆς 
ψυχῆς] καὶ ἐ, ἰδέαν ΜεΓΉ, ὁ γρ.6.τ(ρ.64.22; Μ.18,1χ30); ἐν τι τὸ τῆς 
παρθενίας ἐστίν... «καὶ τριπόθητον κλέος 10.,7.ο(ρ.80.3; 1560); ἐφ.0.1 
(ρ.115.1; 1768); τὴν ἐ, προσηγορίαν ἣν ἔχομεν. . Χριστιανοὶ γὰρ. 
ὀνομαζόμεθα Παϊ.6ρ.τ46(4.1269) ; παρθενία... .«ποθητὴ..«θεῷ καὶ ἀγ- 
γέλοις ἐς. ΜΙΝ ἐγ οἱ «4εἢ.5(0.4.3); 2. βοϊουσά, ἄφαν, Ομτγϑ.ἤοηι.2.1 ἐμ 
ἄειῥγίμει(,ιότο); οὗ τῆ Ῥεϊονεβαὰ ἀϊβεῖρ!ς, [4 εαηά.3(3.4708}; οὔ 
ΟΠ ΙΒ Δ ἢ 85 ἀθδ8τ τὸ (οα, {Βᾶ5.ἐὐη 5: ρτοθη). Ζί2. 240; Μ.31.132240}; 
ΟΒγνβ λον... 4 τῇ ἘΡ.(11.68Β); νυμφικῶς τὰς ψυχὰς ἡμῶν κοσμή- 
σαντες, ἐ. ἑαυτοὺς τῷ βασιλεῖ παραστήσομεν Απάγι δος, ροειοί Μ, 

1οῦ.2520); οἵ Ομυτοῃ, τοὶ. Ῥβ.44:11-2, (μτγϑ. ἠολη.3.4 τῷ. ΜΊ(. 
404}; οὗ δοα, Πιοη. τ. 4.η.τοτ(Μ.3.0374}; οὐ (γισο, «4. Τλοηῖ. ἃ τθὸ 
(Ρ.272.12); 3. τοείφουηε, αὐεερίαδίε, οἵ τῇϊπρϑ ἐ, ἡμῖν τὸν ἀγῶνα τῆς 
πρὸς ἐκεῖνον 530. τὸν θεόν} ποιούσης ἀγαπής ΥΟΝ γπ5. 5 Π{Φ ῥ. Ἴ5.31; 
Μ.46.4200); ὈΠγνβ.ἠογμεχδοτι πὶ Μ|Ι.(7.2218}); ἰὰ,λοη1.33.2 ἴῃ 70. (8. 
1948}; οἵ ρεύβοιβ, 14.01.32. 5 1πι Μ1.(7,3724}}; Ἰ4νἤονιν Σ.2 τη τον. 
(το.6.). 

ἐπεργάξομαι, ἵ. τοῦ τρορ, Αἴ. 4γ.χ.24(Μ.26.61.}; ΟΥ̓ Ν γα, 
ον οβιξ 20. 2ο(Μ.44.2530); ΟὨγν5.4ρ.εαὶ, ,11.25:24{0Ρ.209.17} ἴοτ' 
ἐργασώμεθα Ἰαἤον.78.2 τη Μ|ι.(. 7540); 2. τον οἱ ἵμ ἀριαιὶ, 
δγι ἀηπ|.(:,ϑ)τοίρ.2:4.8; Μ.26,7330); ς. πῶς, ἘρΙΡΗ λαόν. 2.8. 
(ρ.331.15; Μ.41.4048); 3. 4ὁ 1. αἀάτοη, ΡΆΔοστ ἡ.6.3.22(Μ δ τς, τ 124}... 

Ἐἐπεργασία, ἡ, τιακτης, τιαμασίνε, αὐ Ν 55. πόση, ἠπ 1ἰεε (Δ... 
44.640). 

Ἐξπέργιον, τό, οὐἰάτιίοηπαὶ τονὲ, (οηςὶ. 4 Ρ}.2.6ο,6; 1.5.63.ν. 
ἐπεργός, ὁ, ομδ τοῖο τοογὰς ρον, βενζοείρν, ἘΝΙ υτ 2(Μ.79.απ4το0λ.. 



3 , ἐπερείδω 

Μ.9.5ούς); παῖε ἰο ἰέεαμ πῤοη!, ταεῖ. τὸ νόημα ἐ. τῇ Χριστοῦ δυνάμει 
14. 5".44{0Ρ.222.15}; 2. ταδ, ΟἹ Ρά535.; 8. γεδὶ ΟΥ ἰδαη ὩΡΟΗ; ταεῖ,, ἀ6- 
Ῥεμά οὐ γεῖν Ἡροῆ,, Ἰᾶ.Σἰγ.8,ϑίρ.04.15; Μ.0. 5804}; δωροδοκίᾳ τῶν δικα- 
ζόντων ἐ. Βαβι ἤονι.5.1(2.330}; 10.) κόρ, (ΝΜ .96.5538); 68ρ. ΠΡΟῸΝ 
ΔΟΓΒΟΥΙ 65 ἴοσ οπε᾽β οριἰοηβ, Αἴῃ.ν, “πο. 18(Μ}.26.9528); Ια..2ν. 
τ.32(Μ.26.718); τινὲς διὰ τοῦ βητοῦ [70.1:14] -“όμενοι ἘΡΙΡΠ. ὦηας.7} 
(ρ.415.8; Ν.42.6408); οὗ..«καθαροὶ.. «ταῖς λεγομέναις Πράξεσιν Ἀνδρέου 
τε καὶ Θωμᾶ τὸ πλεῖστον “"ονται ἰᾶ,λαον,6τ. τίρ.381.3; ΜΙ. 41.040} ; 
Ῥ. εἰφαυὸ ἰΟ ἡ παρθένος...τῇ σωφροσύνῃ --ομένη ἔφυγεν ΤΑΤΉ ἄτα. 
(ρ.8.19); Οβγγϑβ8.α. ἐ 11.τ.4(3.418}0) 5605. ἀπ|5., βαββαρξ ΔΡΡΈΝ. οοΥ- 
γαρί. 

Ἑξἐπερμηνεύω, ἐχρομπά, ΑΌΥΕΡΗΠ σον; 5.3(ρ.450.23). 
Ἐξπερυθρίαω, ὀἰμεῖ αἱ, δὲ ασμανιεὰ οΓ, α. ἀαῖ., ΟΥΝ γΒ5, ἔπ τα 

Ρ.55.15; Μι45.2848); 14. “Δροὶϊ.22(Μ.4ς5.1τ688) : ἐ. ... τῷ σταυρῷ ΟΥΥ. 
Νεεὶ.α Ῥτοθῃ(ρ.91.17; ὅλ. ττο0) ; 805., [4 αὐονγ,6(1,2000). 

ἐπέρχ-ομαι, 1. εὐγῖε Ἡρορ τὸ ἐπελθὸν τῇ παρθένῳ πνεῦμα Ἐπι5.ε.1}. 
2.τ(ρ.99.24; Μ.24.9 08); ἴπ Ῥυυμἰβῃτηθηξς ὀργὴν οοομένην ἐπὶ σέ Ατῇ. 
τ. ἀπίομ Β6(8.26.9644); οὗ ραββίοηβ ἐὰν δὲ ὀξυχολία τις ἐπέλθῃ, 
εὐθὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον..-στενοχωρεῖται Ἠεττη Πα. 5.1.3; μή ποτε 
ἡμᾶς.. «δόξης ἐπέλθῃ πόθος, ὅσος αὐτοῦ τοῦ τῆς ἀληθείας λόγον ὈἸδτη, 
Ῥγχοί. τ χίρ.8ς.26; Μ.8.2444}; 2. αἰϊαεῖς, ΑΌ5. τὸ σκότος ἐπελθὸν ἐκ τῶν 
ὁρίων αὐτοῦ προσεμαχήσατο τῷ φωτί Ἡερεηι. Ἄγε. (ρ.1ο.3; Μ.1ο. 
14374}; α. 86ο., ΜΕ, [γν.24 τη [οδ(ρ.518,13); τοὺς εἰς τὰς ἐκκλησίας 
αὐτῶν ἐπελθόντας Οϑεατά.6ρ.εαἰ δ. ρ. ΑἸ ἀροί. ες. 40(0.123.4.; Μ.2ς. 
3464), ΑἰΠιαροῖ, Οοπςὶ.27(}1.26.6200); 14.}}..4γ.55(0.214.290; Μ,26. 
ἡδοο); 3. »μὲ ομεβοὶ  ξογιθαγᾷ ὃ κατὰ θεὸν πολιτευόμενος ἐὰν πᾶσαν 
ἀρετὴν κατορθώσῃ, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ““εται ἘΡὮΓ.1. 3168 ; 4. ἐοη16 ΟΕ 
᾿Ιωάννης μὲν προελήλυθε...Χριοτὸς.. «ἐπελθὼν ἔπαυσέ τε αὐτὸν τοῦ 
προφητεύειν [π5ῖ.41α].531.2(λ1.6.5830}; ἐοητε ἴηι διρεσεςϑΊοη, Ἰα. 2αροί,2. 
2ο(Μ.6.4484}; Αἰ ήτο. 54.4(Μ.25.1020}; τὰ νοήματα --όμενα 14,.417.2. 
46(ΝΠ1.26.2240); 5. σο ἱπιγοιιρῖι, ἰγαύόγεε, ἢρ. ἡ ψυχὴ-«τῷ πλάτει τῆς 
οἰκουμένης “-ομένη ΟΥτΝ γΒ5.0γ.εαἰδε, το(ρ.55.5; Μ.45.410}; ταςῖ,, 
ὀχαγηῖηδ, ο. ἀαῖ., 14. ος. 1}.Ἐ} τ4(}1.44.5738)}; 6. ῥγαοίίξε ἀρκεῖ... 
ταύτην τὴν ἀρετὴν ἐπελθόντα μόνον μηδὲν ἔλαττον ἐκείνων ἔχειν (Ὦγνϑ. 
μον. 46.4 ἰ Μ|.(η. 4860); πᾶσαν ἐ. κακίαν Ἰάπονι.2.6 ἐμ Κοι(ο. 

4458) ἐδ. 19. τ(643). 
ἐπερωτάω, 1. ἀεᾷ α φιεδίίοη; ρᾷ8585. ῬΈΟρΡΙ. πϑαζ,, φμδείοη, ἘΡ. 

Ταρρά ἈΡ.Ἐλι5.}1.6.5.τ2ο(Μ.20.4160); ΜοτΆ, γηηρ.το.τίρ.τ21.20; Μι 18, 
1920); 2. αδἶ, ἀοριαπά, τοῖ. Ῥ5.136:31. ἐπηρωτῆσθαι πρὸς τῶν 
αἰχμαλωτιστῶν..«τὴν ὠδὴν ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας σαι κυρίου 1.4.4(Ρ.40. 
24; 028); 3. ἰῃ ἴᾶνν, σρμίαϊε, Ῥμοι,πονησο.τΆ.4(Μ Χο Θο0,012Α). 

ἐπερώτημα, τό, 1. ἐγιφείγν, Ἡοττη.»αμἄ.ττ.2; 2. ρίεάσε σίνευι 
ἷπ ΤΕβρομβῈ ἰὼ 4 ἴογηδὶ ἀειιαπά, γαῖ, τ ῬΕΓ.3:21 τί τὸ ἐκ 
συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐ.; τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὁμολογία ὕνγ. ον. 
»Ῥαδελ,,ο.3(53.3460). 

Ἐξπερωτηματικῶς, ἦῃ 1116 ζογη! οὗ. α φιοοοη, Ὠοα Αρ. αὶ. οηη. 
7: τϑίρ.τορ.7); Ὀντ. Η.ραΐεολ.13.το, 

ἐπερώτησις, ἢ, ἴ. φεσοοπτηρ, Ἱηιογγοραίίοη., κατ᾽ ἐπερώτησιν 
ἠπιεγνοραϊίσνεῖν, Ογτ.Ος. τοπ(3.τ88Ὰ); 2. ΤΆτ, οἰἱρμίἝαϊο, ῬΠοῖ.πονηοε. 
τ2.4(Μ το 4.900}. 

Ἐέἐπερωτητέον, ὁ16 γπιι5] Κμγμεν ὡςξ, ((].ΟνΖ.ἢ.6.2.τ6,1(}1.8ς. 
1260 0). , 

ἐπεσθίω, κοΐ αἱ ΟΥ τὐἹ ἢ, ΟΥ̓ Ν ψ 85,0. 105.(Μ.44.3648). 
ἐπεσκεμμένως, ἐὐγεξμϊίν, στ Ν γ85. μη τοί Ρ.234.21, ν.]. τὸς Μ, 

45.8360); ἐ. ἔχω δε ἀεειγαὶς, εογγέεί, αΥ.Ν82.ον.6.τ(Ν8.35.7218). 
Ἐξἐπεσκιασμένως, 1. οεεμγεῖν, ἴῃ ραγαδίες ταῦτ᾽ οὐκέτ᾽ ἐ. ἀλλ᾽ 

ἄντικρυς ἤδη γυμνῇ τῇ κεφαλῇ μεταπεφρασμένα Ἐλπι5,ῤ.6.11. τοί 540} ; 
Μ.21.9008); : ἐπ δορὶ, [ν.6(0Ρ.245.23; Μ.24.6430); ΟἾγγβ.λον..1.2 τη 
τ Τἠεδς (τ. 427}; Ογτ, [σ.5.5(4.534}};2.. δεογείίν, ἄαις, Εγιορμδε.7.14 
(Μ.6ς.το92.). 

Ἐξπέτος, -- ἐπ᾽ ἔτος, εὐενγ γεαν, Ῥείτ.Ϊ Α].ἐῤ.εαΉ.2(Μ.τ8,5τ6Ὰ}. 
ἐπευδοκέω, σῤῥ,οτιε, ΝΊοΘρΙ. {πιῦσί νη. το Μ.86.31220). 
ἐπευκτός, ῥίεςεεί, ᾿ς ς. δαὶ. 8,18, 
ἐπευνάζ-ω, γέ! ἩρΟΉ; τὰ “-όμενα γεεέίτιρ ρίαεες, Τα 65.Ν82.ἀταΐ.02 

(}1.38.056). 
Ἐξπευρύνομαι, εχίεπά, ΟγτΟ ΒΞ τ τοί .69.11170); τλθῖ., δὲ ῥεβξοά 

{, 14.1ς5.1.3(2.67})). Ἷ 
ἐπευφημ-έω, 1. σετεηὶ ὁ προεστὼς... εὐχαριστίας -. «ἀναπέμπει, καὶ ὃ 

λαὸς ““εἴ λέγων τὸ ᾿ἀμήν᾽ Ταβί. ταροί.67.5(Μ.6.4200) ; 1.6 ς.3,5(4288); 
2.. αρρίαμά ὁρᾷ ἐν ἀποκαλύψει... «τάγματα... .«ἀγγέλων....τινε κινήσει 
χειρῶν ἐξαισίᾳ οἷον “-οὔντα ΝΊΟΘΡΗ. του δ, τοί Μ.86,31320). 

Ἐξπευφημίζω, 5.ν.1]., εαἰΪ αὔέεν απ ποπομγαῦὶς ἤπιε τοῦ Χριστοῦ 
ἑαυτοὺς ἐπευφήμιζον Ομ γνβ.αρ.εαὶ, ΤΟ ον.τ: τ2(ρ.16.9), οἵ. ὅτι τὸν 
Χριστὸν ἑαυτοῖς ἐπεφήμιζον ΓΠγν5.ἤοηι.3.2 ἠη τον (το.16Ὲ). 

Ἐξπευφραίνω, γεγοῖεε τη ἐπὶ τούτοις...ἐ, 170.) .«(γίσηι, ΟΝ .96, 
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ἐπερείδ-ω, 1. δςί., Κγεῖς προη, αἀραΐηξὶ, ΟἸδυα ἐν 8. ο(ρ.08.20;᾿ 

ἐπηλυσίη 
13084}; δὰ. πιράᾷ,, Ογτ. Η εαἰφεῖ.13.23., ΟΥΝ ν85.ογάτη.(Μ.46.5448); 
805., Βαβ.εριτοίζι 4; Μ.322.280Ὰ); ΟΥΝ γ85. Ετωι τ 2(1 Ρ.250.4; Μ.45. 

οὔτ); γημη. (4.5 τ θΡ.660). 
Ἐἐπευχαριστέω, ρίῦε ἐπαμπὰς ἐπευχαριστήσας τῷ θεῷ ἐπὶ τῷ 

εὐφρανθῆναι Πομι, Οἰδη1.το.26. 
Ἐἐπεύχη, ἡ, -- ἐπεύχιον, κηεείον, Ἐμελοὶ (0.655). 
ἐπεύχεομαι, Α. ῥζαγ; 1. ἴχαηβ.; 8. ἑπθοῖε βουλεῖ!ηρ ἩΡΟῊ 

δποίμου; αι. Ὀ]εββίπρθ, ἘΠΡΡ. Κ.40 τη: Ομ. (0.70.1); ἘυδυΟ.., 68 

(Ρ.144.2; Μ.20.12204Ὰ}; ἐ. τοῖς πεπιστευκόσι τὴν εἰς τὸ τέλειον αὔξη- 

σιν ατςἶυε5.ν, αν. Τῆαμηι.(Μ.46.0530); ἔπι μα]. τας, ῥ ρα, (Μ 85, 
6808); (σηςεὶ. 4.}}5.2.54.2; (ῃγνβ λοηι.30.4 ἴηι τον. (το.274Ε} αἰδὸ οἱ 
ἱηνοίκίησ ἀεβεγασίίοῃ. ἀρὸπ Ἔν τποιρπίβ, ΤΝΠπαὶ, ορ.2.3(Μ.10. 
12250); Ῥ. ῥγὰν 707 ἃ τϊηρ τὸ περιττὸν οὐκ ἐ. (γν5,ἠ0η1:.10.3 
ἐπ 2(σογ.(1ο,5748); ἃ. Ρεῖβοπ, “4.Ὀ}11.32(Ρ.16.29}; 6. ῥγὰγν οὐδὺ ἃ 
φαίβοῃ, Επ5.}.6.3.30.το(}}.20.2070); ἃ. οὐξεγ Ῥυάνεσ, δαγν ΤΏ ῥύανεν 

1 ταῦτα ἐ. Πρ. Οοηςὶ. 4}}.8.5.8, Οιομ. Ατ.ε.},7.4.0(}1.3.5620); 6. ῥγαν 
ἰο, ΤμάτΡ-ς. 55:6(1.056); 2. ο. ἀδῖ., ῥγαν 7οὸν ἀπιοῖμεσ, Οὐ εἰς.7.} 
(ρ.159.25; Μ.11.14328}; 4. Ὀ 1. 28(0.15.17); κλάσας τὸν ἄρτον ἐπέδωκεν 
πᾶσιν ἡμῖν, ἑκάστῳ τῶν ἀδελφῶν --ὁμενος ἄξιον ἔσεσθαι αὐτὸν τῆς τοῦ 
κυρίου χάριτος 44. [ο.ττο(ρ.2ο8.12); Γῃγγβ.ι λοι. ᾿ὅ.,53 10 Ὡ( ογ (το, 568}}); 
3. ῥγὰν οὐδ ἃ τηθᾺ], ἐὰν ξύαεε οὐ γεύεταί τις, εἰ μὴ ἐπεύξεται εὐλογῶν 
ὁ ἱερεύς ΗἸρρ.ἠαεν.9.2τ(ρ.257.18; Μ.1τ6,32088); 4. αὔὐε., ΔΙΒ ριδόγαρ. 
1.7(Μ.26.5480); (ῃγγΞ. ἤσηι.33.:2 16 Κομ.(0.756Ὰ}} ροτῃ. ἴῃ 5θηβὸ 
ῥγαὰν ξγίδιον, σοὸ σὴ ῥγαγίηρ, {1|.40Οὐηοὶ..41Ρ}.8.1.4: τϑ.8.0.7. »!αῖε 
γεφμόδὶ ἐ, ὑπὲρ τῆς παραχωρήσεως...τῶν τόκων Το, ΜοΒοῃ. ῥγαΐ. 103 

(Μ.8᾽).20768). 
Β. ὀχμ, ας. τὸν διάβολον καταργήσας εἰκότως ““ὁμενος εἴρηκεν 

[τύοτ.τς: 55] ΟἸοιη. ῥασά,2.8(ρ.203.0; Μ.8,4884). 
ἐπέχ-ω, 1. κοί οἱ; τηϑῖ., οὔεν βλασφημίας ΤΑΙ αἰαὶ, Τγῖη.2.10 

(41.28.11844}; 2. μοϊά ἡ τοῦ θεοῦ σοφία τὸ ὅλον ὡς λύραν “τὧν ΑἸ]. 
σεη1.42(Μ.25.85Ὰ}; Κδερ, τιαϊηϊαῖη ὁ τοῦ κόσμου ποιητὴς ἀνωτέρω τῶν 
γεγονότων “των αὐτὸν τῇ τούτων προνοίᾳ ΑἸεηαρΡ ἰερ.δ.2(}.6,.905Ὰ); 
3. μαυε αἶδο, φτμδίαίηε τὴ αὐάίοη, ριρἢ ἤαεν.6.31(ρ.380.33; Μ.42. 
5808); 4. ἀῤῥοϊηὶ, ρμ την ἐἰαγρε τοὺς... ἐφισταμένους...καὶ “-ομένους 
ἐπιτρέπειν τοῖς ἔθνεσιν εἰς πόλεμον 1ῤ.51.34(ριξτο,ι; Μ.41.0528): 
5. μοϊά τῷ εἰσεῖ, μἰπάον, ειῃ, ἰερν.7(0Ρ.40.4); εἴ τις ἐν πταίσματι 
ἐξετασθείς, ἐπεσχέθη τῆς λειτουργίας Β65.6}.188 εαη.τ(3.269Δ; Μ.32. 
66:Α); ἐ}.217 εαπ.7ο(3.321Ε; Μ.32.665Ὰ) τε (ΟΡ(38:)7 ἐσ. 15; σἰορ, 
εομείμάε ἀ. τὸν λόγον Μοὶδ,5γ:}.8.τἹ](ρ.ται.8; Μ.18.1738); Ἀδερ ἃ 
εἰοοξ οπ, ς. ἀαϊ., ΗΠ ον, ΟἸθηι.τθ.6; τηρά,, δε α μἰμπάγαμεες ἐπέσχετο τὸν 
ἄνδρα κακῶς τεθνάναι .4, [0«8τ(ρ.τοτ.10); 4Ὁ5., γεζγατη ; ΡΊΟΡ]. ᾿τα5., 
ἴῃ ϑέΐοηξε, Ἐλιβ.} (Οτθίρ.25ο.3; Μ.20.14258); 6. σεεηρν ; ταεΐ., ἀβϑιεηηε, 
Ῥοξβέςς, Α1.]σ.30(Ρ.τ70.7); τὴν σκηνὴν..«τύπον “-ουὐσαν τοῦ κόσμον 
παντός ὙΠας. Πεν.ο: τί3.507}; 4. φρο. 5:1)(2.704); 7. ῥργοάορίηαίε, 
λαῦυα Ῥοῖθον τοῦ “τοντος ἄρχοντος ΑἸΠαπαρ ἰερ.25.4(Μ.6.9400); ο. Ἰηῆη., 
δὲ δἰ γοΟῊΡ ἐπομρὶ; πρὸς τὴν μόρφωσιν ἀναδραμεῖν καὶ τὸν φωτισμὸν 
ἐπίσχωσιν τοῦ λόγου Μείη. ῬονΡἢοτίρ.πο4.8; Μ,18.4οοᾺ). 

["]επεωρέω, -Ξ- ἐπαιωρέω ([.8), .4.“πάν, 7γ.τδίρ.45.31). 
ἐπήβολος, 1. σεφκαϊημ θά το ἄνθρωπον ἑαυτόν τε γινώσκειν... «καὶ 

τοῦ θεοῦ ἐ. καθίστασθαι (Ἰεπη.: 7.3. (Ρ.216.22; Ἀ1.8.11488}; Πδῖιοδ, ἃἙ 
βαθοῖ,, οἰμάφηὶ οὐ ἐ. ἀκριβὴς τῶν..«γραφῶν ὅ80:.ἦε.3.14.26(}1}.67, 
0774}; 805., ἐογηρίοίο, μαυΐηρ αἰαϊπεά ἐ. ... πίστεως (ἰειη,5 ».6.0 
(Ρ.470.6; Μ.9.2978); 2. δεβιηρ, τοογίδν πρόφασιν. ..ἐ. 1.6. οὗ ἀε6 1} 
Νοππη,ῥαν. 0.18: 8(Μ.43.8074). 

["]Ἰεπηβόλως, εἠγεαοάϊν, ὙΠπάϊ,αὐεεὶ.3(0.72.τ6, ν.1. εὐεπιβόλως 

4.703). 
ἐπηγορία, ἡ, ἀρῥεϊα!θε, παρε τῆς σωτηρίου ἐ. Ἐλιβυ (τ. τ(ρ.22. 

2; Μ.2ο.οΑΞΑῚ; τὸν ἕνα θεὸν συκοφαντοῦντες διτταῖς ἐ, ἰὰ,6.ἑκιτ.4(ρ.64. 
14: Μ.24.8334}); 1δ.1.2ο(ρ.82.8 ; 8688) ; ἀρρεϊαίίομ, εαἰηρ τινες. «τὴν 
οὐσίαν ὁμοῦ τῇ τῶν ἀνομάτων ἐ. πάθος διαιρέσεως ὑπομένειν δοξάζοντες 
Τατιμβαυτη. οὐ. Ῥλίαρν. (Μ.46.1104Ὰ}. 

ἐπήκοος, πεαγίηρ ; 85 ἃ ρ]ασε πᾶπιρ, {τς Ηρ, ἸἸΨ (85 [πουρ 

2) ὁ Ἀκύλας ἡρμήνευσεν..«τὸ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ ἐπηκόῳ, ἐν τοῖς 

ὁμαλοῖς ΤὨσΔεψι, 5.5 ΤῊ 1Καρ.23:24(τ.3901). 
Ἐἐπηκόως, 50 ὧς ἰο δὲ εαγά ἐ. εὔχεσθε" εὐχαὶ δὲ ἐπήκοοι γίνονται 

“ταῖς εὐπραγίαις (ἰ61.6}.14(}1.2.498). 

ἐπηλλαγμένως, ἱμίεγεμαησεανίν, αἰϊορηαίεἶγ, Μαχιανεδίρ (Μοι. 
12600}. 

ἐπηλυγάξω, οὐδῶινε, Ὀίοη.Α].ρΡ. ιι5.....7.23.2(Μ|.20.6028); αὐϑ,., 
εἐαδὶ ἃ Ἐμαάε, ἸΔ4.αῬ.Θαπα..6.14.25 (777; Μ.21.12770}; πλοῖ,, τιρά,, 
εοηῃεεαὶ, οὐδεν, ὅψτιθβ. τσ 4(} 1.66.1 5500); 10.) γίομι. (0.153. 
τ6; Μ.ο6.12564}. 

ἔπηλυς, εἰγαΉρα, ογείρη; ἢρ., οὗ σοβιιθίϊςβ, ΟἸδιὰ, ραεί.3.1τ(0.272. 
2; Μ.8,64τΑ). 

ἐπηλυσίη, ἡ, επίναηεε, ΝΟΏΠ.᾿αγ. [σ.1ο: τ(}.42.8228). 



ἐπηλύτης 

ἐπηλύτης, ὁ, ῥογεῖρηεν, Ὀγτ,Ος. ττο(3.1420, ν.].. ἐπήλυδες). 
ἐπημάτιος, ἐρἠφηιογαὶ, Ἐάος. Ογρν.2.42ο( .8-,8618). 
ἐπηρεάζ-ω, 1. οὐπεδό, Ἠϊδειδε τὴν μέθοδον ἡ οἵ χρώμενοι φρεναπα- 

τοῦσιν ἑαυτούς, “τοντες τὰς γραφάς γε λαεγ.τ.0.1(Μ.7.5374}); ἡπδι!, 
ῥἰαερησνιο αραϊηδὶ, ΗῚΡΡ ἠδ, 5. τ 3(ρ.1ο5.25; Μ.16. 21 52Λ}); 2. ξαδὶ τΏ 
Ομ 5 ἰδοίἤ τοὺς πυοντας ἡμῶν τὸ τρίθεον Ἐναστι Ροκί.6ρ.2(4.32.2480) ; 
τι ΝᾺ Ζ,0γ.,22.1τ( 35. 11444}; 3. 7676) Ῥᾶϑ5., σόμις οὔ τοοῦϑε, βαῦε 
ἐΐπε τροῦδὶ οὗ τὶ, (Πτνβ. δ. 4,7(0.121.5 ; 1.4120); 14 δέαφ.τ.4(1.1634}; 
Ἰή.}5.3.8(1.748.); δὲ υόχεί, ἰαβε τὶ μαγάϊν, Ἰάιορρῥηρη.2,0(1.72Ε); 14, 
μορε10.2 ἦρε (4-.(0.830), 

᾿ ἐπηρεαστής, ὁ, οη6 τοῆο της, φωἰμγημϊαίον τοῖς ἐ, θεότητος 
τ, Ν2Ζ.0»γ.42.11(}}.36.4770}; Μακχκ.αὐηδισ. (}.01.13250)}; 805., ΟΥ. 
Νγβ. ἔπη. ττί2 Ὀ.251.7: Μ,45.8:)4}). 

ἐπηρεαστικός, 1. ἐηδοίδηί; ἀθαΐ, ἃ5 βαθββῖ,, ἑμβοίθηξ δεμαυΐομν, 
Βεγβ. μον. .4.5 ἤῃ 90 ογι(το. 4620); 2. ἴῃ οοῃίσζονεγθν, βέγυενδε, ταρ- 
ἐΐομδ ἐι ἐρώτησις Β45.ε}.234.τ(3.3578; Ν΄.32.8680). 

ἐπηρεαστικῶς, ῥέγ με) εἶν, ἐαριτομοῖν, ΒΔ5."0}.24.Ἰ(2.τοῦΒ; Μ,3τ. 
61:68); αὙΝ γ85, ἐμ. 4(2 Ρ..57.14; Μ.4.5.6280); 1δ.6(2 ρ.134.ς; 7170); 
ΘΟΙΏΡ., ἔῤιτ2(Ι Ρ.384.28; 11138). 

ἐπήρεια, ἡ, 1, αὐμϑ, ἐϊϊ-ἰγοαίμιθὴ! τὴν πᾶσαν ἐ, τοῦ ἄρχοντος τοῦ 
αἰῶνος τούτου ἴσῃ, ἴαρση.τ,4: ἔργον τῶν μεγίστων... βασιλέων ἀπο- 
σκευάσαι ἡμῶν νόμῳ τὴν ἐ. Αἰοηδρ ἰερ.2.1(}1.6,8030) ; α. σεπιῖ, 580- 
Ἰδοῖνε οὐ οδ]δθοῖΐνα αἱ τῶν ἀδικούντων ἐι (Ὦχγπ.5ας.3.τ7(ρ.90.16; 
1.3094); 514 Ρ6].ἐῤῥ.τ.χ40(Μ.78.284λ}); ἐ. τῆς χήρας (μγγπι λον Ή 
τή 5:ο(3.3118)}; ἐ, τῶν πενήτων Ἴ τι Μορ5.ἀδαςιρτοεηι(Μ.6δ6. 
4250}; ρῃνϑβίοαὶ ἐπήωγν, Οὐ Ν γοβδεαὶ, 2((Μ,44.122019,12240)) ; 7,1} .40. 
(ὐηϑὶ. ἄρΡ.8.υτ.5; ὀφθαλμῶν ἐ, Ονγ,Ος.37(3.68Ε); τουγοηρ, οἵ τη 18] 
Ἰη ΠΟ] ν πολλὴ ἀνάγκη θατέρῳ τῷ μέρει γενέσθαι τὴν ἐ. (βγνβ. 
τὴν 9. 22(1.2010); ἀονῆαρε ἴο ᾿χοροτγίν, ΑἸ ϑοΒοϊαβί, οί, 4.2(ρ.53}; 
2. αἰϊαεῖ;, απϑαμὶ, Ἰα5.0. (τ, 5ι(0.21.24; Μ.20.0658); ΟΥ Ν ψββυ, Ερᾶν. 

οὰμ 46.8408); τὰς παρὰ τῆς λεγομένης τύχης ἐ. Βα5.6ῤ.τ(3.69α; Μ.32. 
220Α); (4η. ρβῥ.2τ; ὃ πνευματικὸς πλοῦτος. «πάσης ἐ, ἐστὶν ἀνώτερος 
Ομτνς -ραγαϊνί, τ(5. 334}; ΒΡ. αἀςπηοηῖς, Βαβ,ἠορ.2.2(2.118; ΜΙ.31.1850); 
ἐπι ιαρι σης, 4 ΡΡ.8.0.2; ὈΠγγβ.ἀομι. 7.6 ἐν 2Ο ον (το. 4880); ; 1,γ6ς5. 
(ἐν. 2(2.4308); ὕγτ. .4.}.74{(3.3350); 3. τὴ δτριχηθηΐ, σαῤι τοι 5Ή855, 
εαὐἐϊτην εἰ. (τις ἐριστικῶς καὶ πρὸς ἐπήρειαν ἀκούοι τοῦ λόγου τι Νν85, 
αἰ }7.655.4(Μ.52.3334}; ἰδ αητηη εἰ γε. (Μ 46.570}; γεΐρδε οἵ ἴδυύγηβ, 
τηϊβτεργεϑδηζαίοη ἕνα βερε αν τοὺς ὑγιαίνοντας λόγους ταῖς ἐ. ὅτ. 
ΝᾳΖ.0».28 3(Ρ. 23.5) Μο36. 288); ; 4. Ἱπατρηα!οη ἐβούλετο μέν τι καὶ 
εἰπεῖν, ὑπὸ δὲ τῆς ἐ. Κατεχθμενθς γγϑ, δΖ,1, 3(ρ. 11.125 ν.]. ἀπορίας 

Ι .365}). 
᾿ ἐπηρεμέω, 1. γέξί, (τ΄ έν δες. ΗΠ, τοί ..4.5370}; 2. γοπαΐν 

πημιουεά Ὦν, ο. ἀδῖ., (Ἰετλ, ῥασά.5.δίρ.262.8 ; Μ.8.6χ6Α). 
᾿ ἐπηρέμησις, ἡ, ῥάμϑέ, Β85. ΦΡΝΝ 5(ρ.74.11; 3.204}; ΟΥ̓ Ν ν85. Ρε-. 

{|.} τοί 1.44..5368}; ο[.1518.}Ὲ6].6Ρ}.3.1τ44(}}. 78. 8408). 
Ἐξπηρμένως, 1. τοι! καί! οη, Τλάντα. Β5.0::2-- (1, 50.1180Ὰ); 

2. ργομαΐν, ΤΟΒυγβ. αβεεί. [αεοὶ(. Β:1Α). 
ἐπηχέω, γεξομηί, ἴτατιβ., τθαΐθ ἰῸ ξοιη, ΟἼδτὰ, ργοί, (Ρ.18.4 ; Μ. 

ὃ. 800). 
ἐπί, 1. ο.Ψ ΒΘ; 
Α. οἴ ρίϑορ; ̓ν ΣΉ ΟΥ 0,1; 8. ΕΝ παίζουσιν ὦ ὡς ἐπὶ σκηνῆς Ατῇυ. “πίοη. 

28(}1..)6,888Α); πετεινὸν. «ὁλόκληρον ἄρτον ἔχον ἐ, τοῦ στόματος 
ΗΙετν. Ραμὶ, Βίρ.::. τό); : ἐς. τῶν χειρῶν λαβέτω Μας ἴσῃ. ΠΡΟΩΥ.2.} 
(0.4.2); Β. πιεῖ, ὁ μὲν 56. νοῦς] ἐν τῇ καρδίᾳ, ὁ δὲ [ς΄ λόγοι] ὲ ἐ, τῆς 
γλώττης καὶ τοῦ στόματος Τ1οι.Α].ΔΡ. ΑἸΉ. ίομ.  (ρ.62.τε ; Δ1.5ς, 
5130); ἕνα ἐ. εἰκόνος αὐτὸ θεωρήσωμεν ΑἸ, κερί, 21(}1.25. 610), (εἰ, 
νχιλνειν ῥτόεπι, 3(81.85.11034}; 2. ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὃν οπεϑοίῇ, οἵ σε! ραον 
ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μείνας ὁ νεανίσκος [ϑὲ. Ταῤοΐ,20.3(}}.6.372Ὰ}; δόξαν αὑτῷ 
οὐράνιον περιποιεῖ (ὁ μείνας ἐφ᾽ ἑαυτοῦ (ἸδΥ,.5.}...12(0.234.1; Μ.8. 
11844}; εἰ,..μείνῃ ἐφ᾽ ἑαυτῆς δῶρον ἔχουσα χηρείας, μακαρία 
εὑρεθήσεται (οηοὶ. ἄρ.3.1.4} τηεῖ,, τη τἰδοὶ οὐδὲν ὄνομα ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
καὶ δι’ αὐτοῦ οὐ πονηρὸν οὐδὲ χρηστὸν νομίζεται Αἰπιδπαρ ἰορ.2.2 
χλί,6. 8030); 3, πον, ν 1 ἢ βεῖιβα οἵ τηοίϊοη βάλλεται ἐ. τῆς κεφαλῆς 
ἔλαιον ἐξωρκιομένον Ἡεροτη. γε. ττ(ρ το, δ; Μ.το 4458). 

Β. οἵ 6, αὐ οὐ οη, ΟἾγγϑβ.5ας.4.2(ρ.107.25; 1.4074};} ἐ, τῆς 
ἔκτης συμπεπλήρωκε πάντα ἼΠΑΥΜΟΡρβ, Κ΄ .Οδη.2: (Μ.66.6560); ἐφ᾽ 
ἑκάστης [50. ἡμέρας] ἀατίν, Τλιάνψτ. Τγὴη.5. τί }1,20.780}}; Μας βρη. 
ὥροεν.3.12{Ρ.82.7}; ἘναρΥ ἢ, 6.4.4{0.154.34.; Μ.86.27ο8.). 

Ὁ, οἵ τεϊδέίοῃ ; 1. ἐῃ ἀερομάθησε οἩ, Ῥιάντη, Τγίῃ.3.2ο(}.30.8050); 
2. ρου, συέν, οἡ ἀσεοιη ο διὰ τί οὕτως... ἐ, τοῦ κυρίου οὐκ ἐφοβήθης, ἐ. 
τοῦ κυρίου οὐκ ἐκώκυκας; Με]. ῥαξξ.ο0 Ρ.16.31; 16.27 Ρ.5.5.; ΟἸδηι. 
Ῥγοϊ,τίρ.γ.1; Μ.8.600); ἐ, τοῦ ἑαυτοῦ παιδὸς λέγοντα ᾿ὥμοι ἐγών ἡ 
ἢ Τυβι.ἐοἦ.ΟΥ.2(.6.2448), ΤΗΝΕ, σελ. 2ο: (2.823); 3. τὐτίῆ γοξεγοηεα 
20. πολλὰ... «ἔπραξαν. «φρικωδέστατα..., πατὴρ ἐ. π]αιδός, υἱὸς ἐ, 
μητρός, καὶ ἀδελφός ἐ. ἀδελφῆς, καὶ ἄρρην ἐ. ἄρρενος Μεὶ. ῥα55.53 
Ρ.9.4; Ατῇ..4».3.6ο(Ν}.26.4494}; ΤΑΤΏ, “441γν.4.24{0.71,18; Μ.26. 040); 

516 , } 
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μὴ δεῖν ἐ, τῆς ἁγίας τριάδος νοεῖν διαφορεῖν ε],γχ.ἦ,.6.2.22.6(Μ.8ς. 
12928); 1.2.τ6.3(1260}) ; Πδπσα δρρὶν ἐο, ργβάϊοαϊο οὗ οὐκ ἐ. ἀφρόνων 
τάττεται τὸ νήπιον Ο]οτη ῥαφα.τ, (ρ.τοι. 6; Μ.8.2724}); Οὐ. 7ο.1.38(42; 
Ῥ.49.15; Νί.14.τ008) ; Ατἢ..“4ν.1.62(Μ.26,141Ὰ}; ἐ, δὲ τῆς ἁγίας τριάδος 
τρεῖς νοοῦμεν τὰς ὑποστάσεις ΓΠατιφι,.320 10} Οδη. (1,28); οἴ, κοινόν 
ἐστιν ἐ. τῆς τῶν στοιχείων φύσεως τὸ ὑλῶδες ΟΥΝκγβθι απο γες. 

(Ν41.46.330); 4. ἀεεογάϊηρ ἰο ὅσα...ἐ. Σαβελλίον ἄτοπα ἀπαντᾷ ΤΑΊ. 
“ἅγν.4.25(Ρ.73.τὸ ; Μ.26. ο8Ὰ) ; 1ῤ.4.3(0.46.22; 4724}; αὗΙΟΥ {πὸ ἸΏ ΠΕΥ 
οὗ ἐ. τῆς σοφωτάτης μελίσσης τὰ ψυχωφελῆ τῶν πατέρων ἀρυσάμενος 
κατορθώματα 10. Μοβοῃ γα ρτοθι (Μ, 8.28 520); 5. αἄν, ρἤγαϑ85 
ἐπὶ λέξεως τυογά ζοΥ τυογά, Οὐ Νι ν5.ἐμμηντί ρΡ.28.,8; Μ.4ς. 2500); 
Ῥιάγτη. Τυίη.τ.26(Μ.30.28 00); 1ὲν ἌΘΤ, ἦι ε.τ.7(0.13.0; Μ. μ6. 24368}; ἐ. 
ῥήματος 1.τ.δ(ρ.1ο.34; 2432); ἐ. χάριτος ργασίομεὶν, ὙΒάτ ἡγεῖ. 26 
{Ρ.16.27; 3.1281). 

11, ς, ἀκα. ; 

Α,, αἱ, ΟΑἸοχ.ῤ.ρ. Αἰ. ἀροΐ, ποι. 4(ρ.00.58; Μ.25.2568}; ἐ, τέλει 
ερετη. “γελ. Ἰϑ(ρ. 21.4: Μ.1ο. 14488). 

ΒΒ. τη εἰπὼν. «ἐφ᾽ ἡμετέραις ἀκοαῖς Ἐδλιπιυ.Ο,.4.24(ρ.χ126,0; Μ,20, 
11Ὶ2Α}; ἐ ἐπ᾽ ὄψει πάντων ΑἸἢ.,1η12.22.5(Μ.25. 1368); 18.323, 2(136}); ἐφ᾽ 
ἡμῖν τη ΟΜ ῥγδοσηοο, Ἰά. Αγν.2.τ6(Μ.26.1808) ; τὸ ἀλληλούϊα... αἰνεῖτε 
τὸν κύριον᾽ ἐ, τῇ ᾿Ελλάδι φωνῇ ΤῊ, Ῥς ττο:τ(1.1200}; γηοῖ,, ῥαςεά 
τβοη ἐπ᾿ ἄλλαις ἱστορίαις τὴν ἔκδοσιν νῦν ποιησόμεθα (ΕἸ, (γ2.}..0.2.17. 
4(}}. ὃς. 12650); ; ἴῃ, ἰδὲ παρε οὗ δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι...ἐ, τῷ ὀνόματι 
τοῦ κυρίου (ΑἸΟΧΙΡ ἈΡ. ΔΙ ἀροὶ,5θς.6(ρ.92.9; Μ.2ς.2Ζόο) ; ὕοβαι. 
Τη4 0}. 30}. 88, Ἴ40Α). 

Γ. Ἰο ὁρᾶν ἐπ᾿ αὐτῷ Επι5.ν.(",2.τ6(ρ.47. 24: Μ.20.9928); διδάσκων... 
ἐ. τίσιν ἀπελευσόμεθα (μυνβ.ἤονμ. 1 5.5 τῷ, 20 ογ. (.ο. 550); ἐ. Τούτοις 
ὑπογράφειν ΑἸ .}..417γ.54(0.214.8; Μ.2ς.760Ὰ}; τί..«γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῷ; 
Ἐναρτ,ἢ.ε.1.γ(ρ.12.τ4; Μ.86. ὍΣ Ὑ0 Ὁ τδιι, τοίρ. 18. 13; 2440). 

Ὁ. ἀραΐηδὶ τῶν λαῶν.. συναχθέντων ἐ, τῇ τοιαύτῃ καινοτομίᾳ Ατῆ, 
ἐρ.επεγεἰ.3(Ρ.171.2ς; Μ.:ς. 2288). 

Ε,, οἵ ἵππε; 1. ἤν, ἀμγίηρ ἐ. τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ ἐπισκόπου Οϑατα, 
ἐΡ.«Αἰθχιαρ. ΑἸ, αροὶ,56ε.37(0.116.18; Μ.2ς. 3138); ΟἸἾγυ 58. οη.3.1 ἴῃ 
Εῤλί(ιι. 114} 14 ἀμόν.τ2.2(τ. 5508); ΤΠαι, ».τ3ς ετδ(1.1522); 
εὐλόγησεν τὴν Μαρίαν ἐ, τρισὶν ὥραις 10.(ΤἈθ55, ἄογηι, ΒΛΙΤ' 8.13 
(Ρ.430.12}; 2. τ: ἴπ6 τἰπηε οἱ τὴν σταυρωθέντα.. «ἐ. χρόνοις Τιβερίου 
Καίσαρος ΤἸυϑῖ. τωροί.τ3,3(Μ.6.3484}; τὸ γενόμενον ἐφ᾽ ἡμῖν ΑἸΠ.ἐῤ. 
445.}.1.21(}1.2ς, 5888). 

Ε', αεεογάτηρ ἰ0 εἰ κοινὴν... ἐπ᾽ εὐχαῖς ταῖς ἐμαῖς ὁμόνοιαν καταστή- 
σαιμι Επ5.0.(.2.δπ(ρ.6η.τς ; Μ.20.1ο0370); ΑἸΉ, σεν, ατ(}.25.240); ἐ. 
μάρτυρι τῇ ἀληθείᾳ τά. Μιρ.24(ρ.84.25; Μ.25.6768); Ἐναρτ,ἤ.6,2.1 
(0.38.6; Μ.86.24804). 

σ. ἀμξαϊ : ὑδεαμδε οὐ ἀποδυρόμενοι...ἐφ᾽ οἷς πεισθέντες τῷ... 
κακοήθει θηρίῳ...τῆς ἐκκλησίας ἀπελείφθησαν (οτηι8ρ.Ετι5.᾿.ε.6. 
43.6(Μ.20,.6170}); {Πρ Ορηςὶ. «4. 8,1.38; Βοοῖ.Ὺ,6.3.1.44,μ,5(Μ.67. 
2168,0); οἡ ἐπε ῥαϑὶς οὗ ἐ. τούτοις ἀρκεσθήσομαι Ποροιη, ἄγολ.  (ρ.7. 
14: Μ.το. 14368). 

Η, ἐφ᾽ ᾧ τοί ἃ υἱεῖ ἰο τὴν πρὸς ἐκείνους ὑποκρινόμενος ὁμοδοξίαν 
ἐφ᾽ ᾧ τοὺς περὶ βασίλειον ἀντιλυπῆσαι ῬΉΠΟΒΙ. ἠ.6.4.12(Μ 65. 258}; ἐδ. 

4. τίστθ0). 
Τ. ἐπι γέβρέεῖ οὗ ἐ. ὀρθοδοξίᾳ μαρτυρούμενον {ι]Δ,Ραρα ἐῤ. ΠΟ απ ρ. 

ΑἸ αροί, ϑ.ε.32(ρ.αττ.ῖ; Μ.25.3018). 
Ὁ . 8ῦς,; 

Ά. οἵ Ρίαςς; 1, Ἡροπ; ἃ, ταρῖ, τὸ τρί οί ὌΡ γενόμενος ὁ δύο 
ἐ. τὸν τρία πεποίηκεν τὸν ἐξ ΟΥ, 7ο. 28. τίρ. 380. φ; Μιι4ι 6808}; Ὁ. ΨΙῊ 

ψεχὸϑ οὗ τεβὲ τῆς θείας τραπέζης καὶ τοῦ ἐπ' αὐτὴν μυστηρίου (16],γΖ2. 
ἢ.4.2.31.6(Μ.85.13174}; Ἐναρυ ἦν 6.1.13(0.22.2]; Μ.86.24560) ; εἶχεν... 
στέφανον...ἐ, τὴν κεφαλήν Γι οπί ΝΥ, 7.. ἐξίδεν. ἃ(Ρ. 15.18), 1.46 
(ρ.106.10); τηθῖ, ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν ἀναπαυομένη (Ἰ6ιη, ῥγοί. 9. 
(ρ.ὅς. .33; Μ.8.2οοΟ); ἤφῆσε ογεερ μῤον, {δι χτ(ρ.78.27; 2280); ὁ ἐ. 
γαστέρα αὐτῷ βίος ιὰ .Ραε(,3, γί(ρ. 258. 8; Μ.8,.6ο88); 2. ἰο τὸν ψαλμὸν 
οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἕτερον ἢ ἐ. μόνον αὐτὸν 50. τὸν τὠϊῆραϊ ἀναφέρειν Ἐπι5.4.6.10. 
8(Ρ.472.32; Μ.22.76 00}; 1}.7.3(0.341011; 5560); Ηερετῃ. ἄγελ. 5(Ρ. 7.3 
᾿ 1ο. .14364); ΤΑτῃ. ο .1.15(Μ.26. 12 1Α}; 3. 1ἢ κρατοῦντες ἐ. χεῖρα 

εὄργανα Επι5.ςς. ῬτόοΓΣ. (Μ. 23. 768); οἱ ΤΠ. Ομοβὲ τὰ... .εἰδὸς τὰ 
τοῦ ἡ θεοῦ καὶ ὃν ἐ, τὸν υἱόν, οἶδεν καὶ τὰ τοῦ υἱοῦ ᾿)ϊάντῃ, 7 γ.3.37(}1.ζ0.Ψ 
0698}; δεΙίενα ἧῖ, Μεὶ.ῥάδ5.δι Ρ.10,18; Πορα 175, Ηερεκ ἄγε. τ2 
(ρ.20.17; Μ.το. 14488)}; Ατῇ.ν. ΠηοΉ, 80 . 26.856.); 4, αἱ ἱἰαῦϊε, 
βου. Ν υ. 76. Εἰδθμι. Ἴ(Ρ.58.8); 5, ἐ, πόδας ἤδεῖ Ἡῤῥεγμιοςὶ ἐ, πόδας 
σταυροῦται το ωσορ πεν μδν : Μ,47.66). 

Β. οἵ ὈΠΙΘΣῚ . αλίεν, 10. Μα].εὐγοητδ Ρ.482(Μ,07.6070) ; ἀπέθανον, 
ἐν ἐ. τὸ ἕν, τὰ τέσσαρα 36. παιδία] '“ΓΗρῃπ, εἠγοηι. ἐ8(Μ.τοϑ.2οοΑ) ; 
2, οἩ ἐ, τὴν αὔριον Ἰ,εοπι.Ν.υ. [0. Εἰδεν. 210, 39. 34). 

(. οὗ τεϊατίοη ; 1. γον, σὴ ἀεεομηΐ οὗ ἐ. τὴν τοῦ παιδὸς προθυμίαν 
7.8α].1.2} ΝΠ ραναφρι. 38(Ἀ.70. τς Ὁ); 2. 7ον, οἡ' δελαίῇ οὐ αὐτὸν ὁ 
πατριάρχης ἐπεκαλεῖτο ἐ, τοὺς ἐκγόνους ΑΤ|)..4γ.3,132(Ν}1.26.3404}; 



ἐπιανακαινισθείς 517 ἐπιβλητικὸς 

8. [ον 1{ὸ ρέγροςο οἔ, τοίεὰ α υἱεῖν ἰο, Τῆοα. Ὀς.67:4(}1.33.τόοτὉ); ὁ ἐ. 1 5.471: Ἰ8(Μ.69.το658); μηάεγίαξε ἐ. τὴν ζήτησιν ταύτην Αἀδηλ,ἤἠ1αἱ.5. 

τὸ σῶσαι καλέσας ΤΠατ. 1 λε55.5124(3. 525); 4. αδομὶ, ΠΟ ΘΥΉΗΗΡ 
ἐπιστήμην ἐ. ἀγῶνας καὶ ἄθλους 1αργουϊά.9(4.639). : : 

Ἐἐπιανακαινισθείς, (Ἰεχη.ς,γ.1,21(Ν.8.837}} {.], ἔῸΥ ἐπεὶ ἀνακαινι- 
σθείς (0.71.21). 

πἐπιαυγάζομαι, -- ἀταυγάζω, εἰῖνιε, ἘΒατίῃ, ἘΔ4οθ5, Πμμαρι (Μ. 

104.14564}. 
Ἐξπιβαβύζ-ω, δαγᾷ Ἠξαν τὸ κυνάριον...«τῇ κέλλῃ τῆς ἡγουμένης θοὸν 

δίερῃ. Πίας,ν δορἢ.(.τοο, τοῦ34). 
ἐπιβαίν-ω, Δ. ο. 80ς., ΦΠ 6} ἩΡροι! τὸ τριακοστὸν δεύτερον ἔτος 

πνοντος τῆς βασιλείας τοῦ Κωνσταντίνου ῬὨΪοβί.ἦ.6.2.16(}}].6ς.4778). 
Β. ες. σεηΐϊ.; 1. σὸ μῤοη, δεὶ 7οοὶ προ; ἢξ. γῆς “-εἰν κεκώλυκεν 

αὐτήν [8ς. τὴν θάλατταν] (Ἰεπι ῥγοὶ. τ(ρ.6.2; Μ.8,570); 2. ΦΡΕΥ τοὺς 
πολεμίους πεζῇ τῆς πόλεως ἐπιβήσεσθαι Τυναρτ.᾿.6.4.27(Ρ.174.31; ΜΝ. 
86.27488); 3. δε. ἴηι, οεομῤν τοῦ βασιλικοῦ ἐ. ἄστεος ΤΗΡΗν) ἔχε. ΚΟΡῚ, 
2(0ρ.223.1τὸ; Ν'.113.0200}. 

α. ς. ἀδέξ.; 1. ἐμέίον; ἃ. ἐ. τοῖς ἱεροῖς Ταπῖ, Τωροὶ,62.2(Μ.6,4210); 
Ατῃ.οῤ.ερ.1.1.0(Μ.25.5518}; ΟΒγν5.ἤοη.73.4 τῇ ΔΠ.(1.7110}, ἐ. τῇ 
Κωνσταντινουπόλει ῬΠΙΙοΒι, Ὺ.ε.8.8 (1.6 ς, 5644); οὗ. ἐν Κωνσταντινου- 
πόλει ἐ. Οβγον ΒΡ ακοῖ,. Ρ.2οδ(Μ.02,7418); . σοι ἰο, ρὸ ἰὸ ἐ, ἀλλοτρίᾳ 
κοίτῃ ὈἸδηλ.Σ 7.3.17(0.243.14; Μ1.8,12054); (γγϑ.ἦἤονι. 8.2 ἡῃ Μ|(]. 
1210}; ὦ. ἡπομηὶ, ἢρ. μοχθηροὶ ἄνθρωποι “τοντες τῇ ἰδιωτείᾳ τῶν 
εὐεξαπατήτων ἄγονοιν αὐτοὺς ἣ βούλονται ΟΥ(δἰς.τιο(ρ.ὅτ.1ς; Μετ. 
6724}; 2. τοαἱ τερον, τοαὶκ ἴῃ, Μείῃ.γε5.2.23(0Ρ.378.18; Μ.18,3168); 
ΑΙἢ..4».2.8ο(}.26.3160); ἐ. τοῖς θείοις ἔχνεσι τοῦ ἀθλητῶν πρώτου 
Ῥϊοη.ἀχ.ο,}..2.3.6(Μ.3.4044}; ἢν. μελλόντων ὑμῶν εὐαγγελίζεσθαι τὰ 
ἀγαθὰ καὶ καθαροῖς τοῖς ποσὶν ἐ. ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς ΟΥ..0.32.8 
(6; Ρ.438,4; Μ.14.7614}); τηρῖ., ἐησοὶ, ἰγαμιρίσ ροῊ ἐ. τῇ ἁπλότητι 
τῶν ἡμετέρων ἰα,εοε! Ἢ ἔχιτοι ](Ρ.245.0; Ν1.12.2730}; Οτγϑ5. 
μον.48.4 ἴθ ΜΙ|(, 4οΒΟ) ; ἃ. εἰαπά ἩΡΟΉ, μὴ δύνασθαι ἐλευθέροις “-εἰν 
τοῖς ποοίν ΟΥ,. 0.28.7(6; ρ.398.1ο; Μ.14.6068); πιεῖ., ὠερεμά ὁη 
ὀνόματι μὲν πατρὸς καὶ υἱοῦ ἐπιβεβηκότας (Ἰοτη. εἴγ,7.τ8(0Ρ.78.7; Μ.0. 
5568); Ογἶουι. 1.2.5 {πηι {εγ.(ρ.01.20; Μ.13.3854); τῶν ὡς σαφεῖ τῇ 
λέξει “ὄντων ἰᾶ,εονηπιῖη Κορ αττί ΤΆ τ Ρ.210); 4. ἐστε ρον, οἵ 
πο. ἐπιβὰς...τῇ ἡμετέρᾳ φύσει πάρεισιν εἰς ἀνθρώπους Τὰ ι5,.4.6,4.πὸ 
(ρ.168.18; Μ.22.280}0); “ἴοντος αὐτῷ [50. τῷ σώματι] τοῦ λόγου ΑἸ. 
ἴης.51.4(Μ4.25.140}0}; τὴν νηδὺν ἐκείνην ἡ ὁ πάντων δημιουργὸς ἐπέβη 
ΟΡ γγδιλοιη, 4.5 τη Δ. (7.540); 5. σὸ αδόῦε οὐ ῥένομα, ἱγαηξεομα ὁ 

᾿ λόγος..-τοῖς γενομένοις ἐπιβέβηκεν ΑἸῊ ρεπ!. 4τ(}}.25.810); ἐπέβη τοῖς 
ἀγγέλοις, ἀναβαίνων ὡς ἄνθρωπος 1ά..34γ.3.418(Μ.,26.4258); τῆς τοῖς 
χερουβὶμ ἐπιβεβηκυίας ὑπερενδόξου - θεότητος Τοπ, Ατ,ε,λ.8.2(Μ.3. 
2418); τὴν μίέαν...τῆς πάντων εἰρήνης ἀρχὴν καὶ αἰτέαν, ἥτις, ἀμέρως 
ἐπιβεβηκυῖα τοῖς ὅλοις...τὰ πάντα.. ἀσφαλίζεται 1ᾶ.4.π.ττοὸτ(Μ.2. 

9494). 
Ὁ. ο. ῬΥδρΡ. οὐ αἷρβ.; 1. 930 10, 616} ἐ, εἰς τὴν “]ερουσαλήμ. Τιβι.1αὶ. 

τ6.2(Μ.6. 5008}; εἰς τὰ ἱερὰ ἐ, 14. χαροΐ,62.τ(Ν.6,4218); ΟἸεπ).δἐν.5,4 
(ρ.330.1; Μ,9.370) ; Μέειῆ.γε5.2.24{ρ.381.6; Μ.18. 3280); 2. ἀῤῥγοαεῖ 
μελλούσης ἐπιβήσεσθαι τῆς μεγάλης .."ἑορτῆς ΤΠΡΗν} θχε, μὲ, τοί. 488, 
8; Μ.113.052Ὰ}; 3. δηΐδν ΡΟ: πάντες... «εἰς αὐτὴν 50. τὴν ὅδόν] ἐς ΑἸ, 
ρεμί οί .2ς.6ο); ιοπν τσ. .}..7.1.3(}1.3.5568); 4. τὐαϊκ, Ὧρ. διὰ 
πίστεως ἐ, εΙΠ.γε5.2.τό(ρ.36ς το; Μ.τ8.3128) τ περιπατοῦμεν 2(ὋΤ. 
στῇ; τηθξ,, ἐγαρερίο τ ρΟῊ οἱ ἰσοσθενεῖς οὐδέτερος πρὸς τὸν ἕτερον ἐπι- 
βῆναι δύνανται Ἀἀαιη.4᾽αἰ.5.δ(ρ.τ26.1ο; Μ.1τ.Ἰϑοομ); ἐν κατ᾽ αὐτοῦ 
[5ς. τοῦ θανάτου] ΑἸἢ..17:ς.27.τ(} 1.25 τ4τ0}; 5. γὸ μέχρι τάφου καὶ ἄδου 
ἐς ΖΑ τ “42 ο11,1.12(Μ.26.11130); 6. απαεῖ, ΜΕτΉ.γ65.2.3(0.334.12; Μ. 
41.1ττόϑλ); ἰ4 ρον. υττίρ. 5ογιτι ; Μ.18.3454}; λογισμοῖς ἐ. Αἴ ον, 
«ἀμιίοη. 6(Μ.26.8494}; 7. ἀδεεεπά ρον, Βαβι ἐγ. (0.440); “τὼν ὁ λόγος 
εἰς τὴν ἡμετέραν σάρκα ΑἸὮ..4».2.7)6(Μ.206.3004). 

ἐπιβάλλ-ω, 1. 1ῴγοῖῦ ΟΥ ἐαξί προη, ταρὶ. ὀφθαλμὸν εἰς αὐτὴν ἐ, 
Μειμυσνρ.9.5(Ρ.121.7; Μ.18,1024); ἐν τοῖς...«μυστηρίοις τὸν τοῦ νοὸς 
αὐτῆς [53ς. τῆς ψυχῆς] ἀσώματον ὀφθαλμὸν ἐ, τι Μαρ, ἀταϊ (τ. Ζ4ςἢ.) 
4.26(Μ.}1,.77.3580) ; ἐῤγεαὰ α5 ἃ τουεντηρ τὰ χερουβὶμ τὰς πτέρυγας 
ἐν. ἐν φόβῳ (Ὦγνβ. Εμνγορ.2.8(3.3203Ε}; 2. ἀδοῖρΉ ἃ πατὴρ, ΟἸπλ, δεῖ. 
δίρ.138.2ς; Μ.9.7ο1Α}); πρα,, ἀδεῖρ Ομ ̓5 Ῥτοροσίν Ὦν ΜΗ], Οὐ Νὰ. 
οΥγ.7.29(Μ.35.7818}; 3. ἡβοςο, Ὀὐμβῖρ. ΑἸ αροὶ,5εε,δο(ρ.140,18; 
Μι26.3570}; ἵνα λήθῃ τὴν ἰδίαν ““ων αἵρεσιν ΑἸΉ..4γ.τ.8(}1.26.28Α}); 
ὅ τὴν ἀνάγκην “των αὐτῷ [3ς. τῷ θεῷ] 1δ.3.62(4538) ; αὐτοῖς [56. τοῖς 
θεοῖς] γλύφοντες ἐ. μορφήν ἴἅ σον τοί Μ.25.40Ὰ}); 4. ἀρῥὶν οπθ᾿Β περι 
το, δ. εἰς, ΟἸειη. γος τ4{(ρ0.417.31; Μ.0.2Ο00Α}) ; Ἐπ|5.}.6.11.0(5258; ΜΝ, 
21.872}; Γηοπ. τά. 1.4(81..2.5020); ΔῸ5., ΟἸοτη. ον. 4(Ρ.17.14; Μ, 
8.717}; Βεπος εομδίίδν, ἱγεαΐ ποιηταὶ..«καὶ φιλόσοφοι. ..«ἐ, στοχαστικῶς 
ΑἜΒοπαρ, ερ.7.τ(ρ.8.0; Μ.6.90048); Οτιεχριη Ρν.τ(}.17.1644); ἐ, 
υἱῷ, τίς ἦν ὃ βασιλικάς...ἐπώνυμος 1ᾶ.70.13.58(57; μ.288,14; Μ.14. 
5088); 4.5 εἰ ἐμ ΒΦ. 4(ρ.2Ζ28.τ6; Μ.τ2.ττδαα}; Β85. ΕἸ: .2.13(1.2488:; 
Μ.59. 060}; {Β65.1ς.257(1.5 508 ; Ν.320,5364); μηάογεἰαη ἃ ἰπ ἃ σαγζαλη 
ΨΥ τοῖς προκειμένοις θεωρήμασιν ἐ, ἑτέρως Ὀντιαάον.7(1.2230); 14. 

χθίρ.202.24; Μ.1τ,18538); 5. ερηεείμνα ἐ, Γαῖον τοῦτον εἶναι Μᾶχ. 

Ξεδιοὶ ρ. Τίοη. Αγ. (1.4. 528); 6. ᾿πῦρβιβ., δε ῥύόρεν, τονε θΈΉ!}} 

Ρίεβ. Ρίορι.,ρ ἄμέν, ΟἸδηι. ν.2.2ο(ρ.18ο.8; Μ.8,1ο688) οἷξ, 5. ἀκρο- 

δίκαιος ; ΟΥ. ἦρος, Ξοβίρ.7); συμπληρώσας τὰ “-οντα Βαϑ.ἠοηιοΐη Ἐς. 

(1.934; Μ.20.217Ὶ}. 
ἐπιβαπτίζ-ω, εὐ, ουεγιο είν, θρ. κύματά με...ππονταὰ ὑπερσχεῖν 

Β65.εῤ.1τ62(3.2530 ; Μ.32.6324). 
ἐπιβαρέω, τυείρὴ ἀοτονι; οἵ Ξογρθηΐβ, ἄγαρ ἄσοη, λον, Ατ,ρ.8(Ν].3. 

11008)}.Ψ 
ἐπιβαρής, δωγάδηδομιε, α. ἄατ., Τι Ανν.Β. χ(ρ.τοῦ.11); ἐδι4(ρ.1οϑ, 

132); σι σεηϊξ., ἐδιττ(θ.116.5). 
ἐπίβασις, ἡ, 1. δηίονίηρ Ὡροη, ἐρίγαησθ; οἱ Ἰης,, Επι5.4,ε.6,1}3 

(0.263.17; Μ.22.4334}; τῇ.."τοῦ λόγου εἰς αὐτὸ [3ς, τὸ σῶμα] ἐ. ΑἸἢ. 
ἐμει2ο (Μ.2:.13228); αὐτὸς ὑπὲρ πάντων πάσχων διὰ τὴν πρὸς αὐτὸ ἐ. 

ἐφ. 2ο.6(1320) ; οὗ ἀεβοθιῖ ἱπίο ἢς}}, Στ. ἱροϊ α,7(}1. 26. ττο54}; τοῦ 

μὲν τάφου σωματικὴν ἐπιδεχομένου τὴν ἐ.,...τοῦ δὲ ἄδου ἀσώματον 1δ... 

13(11174}; οἵ αἰνίηθ ῥσθβθποβ ἴῃ 500] οἱ τῆς θείας ἐ, ἄξιοι διὰ τὴν τῆς 
ψυχῆς καθαρότητα, ὧν ἐν ταῖς καρδίαις αἱ τοῦ θεοῦ ἀναβάσεις ἼΠαι, 
Εκεελ. 28: το(4.9τ6) ; 14..ΡὈς.67: τϑ(α.τοῦ4) ; 2. αἰαεκ, Ναϊθας, πὰρ. ἐρ. 
ἐρίϑοιαρ μαι. }.6.4.8.3(3.957); ΤᾺρΒη,εὐγοη.ρ 424{Μ.1τοϑ,10048). 

ἐπιβατεύ-ω, 1. 56εἰ ἔοοΐ μροη; γαλρε οὐεν, ο. ροιῖῖ, ἡ ψυχὴ .«μέχρις 
οὐρανῶν ἀνιοῦσα καὶ τῶν ἀβύσσων “οοὐσα (ὑτι Ν᾽ γθ8.0γ, εαί δεῖ, τοίρ.55.4; 
Μαπτο); ἰδ ἔμπα ρΡ.63.17; Μ.45.2920); ς. ἀαἴ, τὸ θεῖον τῆς 
σοφίας πνεῦμα..«τοῖς οὐρανίοις ἐ, Ἰξαβί, [γι πτγ.8:22(Ν. 18. 6844}; 
τηδῖ,, ἐγαημϑεθη οὐσία ταῖς ὅλαις οὐσίαις ἀχράντως ἐ, Ὠίου, ΑΥ.4.»..2.10 
(Μ.3.6480); ἰᾷην ον τί Μ.3.Ἰοοια})}; 2. ἐοπε προη, Ἰπυαάδ, οεσέργ, 
ΟἸδην χε. Τμάοὶ.73(ρ.130.8; Μ.0.6020)}; οἵ ἴπὸ, τῆς παρθενικῆς ἐ. 
μήτρας Ἐπβῖ. [» ἴῃ Ἐν. 8..22(Ν4.χ8.6844}; ς, ἀαῖ., Αἰπεπαρ ίερ.27.2(Μ, 
6.0534}; 3, Ἡδηγρ ἐ. τοῖς ὀνόμασιν 1δ.26,1(052.}); 1δ.23.1(0418); 
4. τοσιη! αι ἈοΙΒ6, ἤρ. τῶν προκειμένων ἐ, καὶ κρατύνειν αὐτὰ πειρώ- 
μένοι Τρη, ΔΤ .ρ.Ελπι5.}.6,7.24.8(Μ.20.6068}; 5. δὲ ἃ βαΣΦΟΉΡΟΥ ΟΝὰ 
8 5810; ἢρ., οὗ ϑαίδη τῇ ψυχῇ ὥσπερ ““ων Ἰλιάνπι, Τνίη.χ,2(Μ.30. 

3728). 
ἐπιβατήρια, τά, 1. τυογὰς ΟΥ τεγεγηοηῖες οὗ τροίεομδ, αν. Νζιοροιος 

(Μ..37.3170}; 7ο.Μομι ἀγριηι Οἰννς (Μ 06.13814); ἤρ. πικροῖς ἡμᾶς 

ἡ πόλις ἐ, ἐξένισεν ϑγι65.ε}.57(Μ.66.13028); ἰὰ εαἰυ.7(0.204.5; Μι0ύ. 
τιϑοζ) ; 2. ἀράϊεαιίοη οἵ ἃ ἐματοῃ, ϑοοτ..ε.1.28,1(}8.67.160Ὰ). 

ἐπιβάτης, ὁ, 1. ῥασεέμρεν οὐ θοατά 5}; ἢψσ.ν» ΟΥ [1 ν παρεικάσθω 
ὁ κυβερνήτης Χριστῷ, ...οἱ ναῦται πρεσβυτέροις, τοῖς ἐ. τὸ τῶν ἀδελφῶν 
πλῆθος ΟἸενη.ερ.14(Μ.2.49Ὰ}; 1διτο(490); (σηςὶ. ΑΡΡ.2.51.2} ΒᾺΥ μὲ 
οῃι δοανά, ὈὨτν53.᾿οηι. 57.5 τι ΜΈ(). 84λ}; Ἰα,λόονι.39.: ἠπ στζογζιο. 
2768); 2. γἱάεν, ἢν. τὸν ἐς καθαραῖς φρεσὶν ἐποχούμενον ΜΜοῖμ σνηρ.π.3 
(Ρ.56.4; Μ.ιὃ,1ο1Α}); ἡ ψυχὴ.---ἡνιοχουμέντι ὑπὸ τοῦ ἐ. Χριστοῦ Μαο. 

Λορ ἠορι.23.2(Μ.34.6618); ΟΥΝ42.0}.27.5(ρ.7.15; Μ.36,174}. 
ἐπίβατος, αεεέεείδίε, ταεῖ, μηδὲ ἐ, ... ταῖς ὑπὸ γαατρὶ ὀρέξεσιν 

Δτυεῖῃ. ρος. (τοῦ. 5170). 
ἐπιβεβαιόω, εοη νοι ξεγίμεν; πιοᾶ,, ἀϑϑονὶ ζεγίπον, αὐ ὡς διενέλεν 

ρνοοί, Ἐρὶρ ἢ. ερ. «ἄγαν. ἀρ. παον Ἰ8,2τ(Ρ.471.11; Μ.42.7420). 
Ἐξπιβελτιόω, »εαβε δέηεν  ραβ5., ΟὍηςι. Αρ}.2.40.6, ΤΉΡΙΒΙ εὔγονι 

ρυιατίΜ.1ο8,3178). 
ἐπιβήτωρ, ὁ, 1. 95:6 τοῆ!ο Ξεἰ5 [οοί οη, Νουπι ραν. [6.4:7](}1.43.1140}} 

2. οπα τυΐο γιες ουεν, Ογας. 5 Ὁ.3.πό8., 3, σπδ τοῦ ἀδεσης, ΝΟ. ρων. 
1ο.6:62(Μ.43.8ο18); 4. 45 Δ4].ν φργίηρίηρ, ἰδαρίηρ, τδ.2πὶ ττ(δ17Ὰ). 

ἐπιβιβάζω, ρῥμὲ μροη ἐ. τῷ θρόνῳ (1,6. ἃ ὈΪΒΒοΡ) ΡΠ οβί.ἡ.6.4.4(}}. 

03.520Δ}); φείαῤἰεὶ ἐ. τῇ βασιλείᾳ ἐῤ.8.8(56.4}). 

ἐπιβιόω, [ἰνε αὔίεν, τεγυΐσε, Ἐὰλι5.}..6.3.32.5(}1.20.28.44}; Ἰύναρτ, ἡ νοὶ 
4.44(0.146.21; Μ.86,27008); ἐδ.3,4τ(ρ.141.16; 26850). 

ἐπιβλαβῶς, ἀνιξμιν, τοῖς μαγρημὶ εὐηεύφμόηοος, ΟΥ̓, [0.32.5 
(ρ.433.22; Μ.14.1528)}; Βαβιγεριὐντσο(2. 4081; Μ. 31 11850); {τονε 

τη ᾿ς. χα. 1220; Μ.20.3048), 
Ἐἐπιβλεπτικός, αὐίε ἰο Ξες, {Ἐι.5.5.8(.,383} ;.}1..30.1321}). 
ἐπιβλέπ-ω, 1. ἰοοῖ ἠαυομγαδίν, [81.ἀταἰ τοι (Μ.ι6.5160); πποῖ΄, 

εὐπδίάρν, Ῥὰν αἰ θηἼο1 1ο τῷ τἰοντι τὴν σωτηρίαν (Ἰοτη..5,42( 0.101. 

7: Μι0.6528); 2. σερονυΐδο, ῬΏοτιπομοσττι α Μ. τοά.8.45}}), 
Ἐἐπιβλεφαρίδιος, ο; ἰΐε ἐγείἸἀς, ϑγτιθπ. αν. Ἰ(ρ.204.11, ν.]. ἐπι- 

᾿βλεφαρίδων ; Μ.6δ6. ττβου). 
4 

ἐπίβλεψις, ἡ, ἰσοκίηρ ροη, υἱδτίαοη ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ λόγου 

νοοῖτ᾽ ἂν εἰκότως ἐπίακεψις εἶναι τοῦ θεοῦ...«ἤγουν ἐ. ἐνθάδε λεγομένη 

γι. Ρ.ς,32:13(}},60.877}0). ; 
ἐπίβλημα, τό, 1. Ξργηφιλίησ τἀγοιση οτοῦ, τουεγ τη; οἵ δῖ Ἰἰγν 

οἰοία, (Ἀτγϑβ.ἤον», 0.4 ἠη ΜΠ (7.5188}; 2. Ξομιοιμδηρ Ῥμὶ ὁπ οἵ 
στανε οἰοίῆος, 1δ,27.4(3328); πιεῖ,, ταῦ, ποχοῖ, ποίίοι, ΟΥὨ Οτῖβτ᾽ 
βούβῃϊρ, Ογγι γι. (5}.7140). Ὁ , : 

ἐπιβλητικός, ὁ οἵ ῥείαϊμτηρ ἰο γποπῖδ] ἀρῥ[έα!ίοη κατὰ τὴν ἐ. 
δύναμιν ἐνεργεῖν ϑγῃιοθ ῃδογηπιχοίρ.τ64.16; Μ1,66.13008). 



ἐπιβλύζω 
ἐπιβλύξω, ῥουν ζογίλι; ταβῖ., Οὐ Ναζιεαγι.τ.2.8. 310} 1.37.65τᾺ}. 
ἐπιβοάω, Δ. δοί.; 1. μέ 67 φοράς, Ηὶρρ.μαεν.6.48(ρ.18ο.17; Μ.τό. 

32754}; βαν, ΟἸοπὶ, 7.3. ττ(Ρ.230.54; Μ,8,11774}; ἐ. ἄπαντες τὸ ἀμήν 
(Βγγβ.λοηι.2.7 1. 20 οΥγ,(1ο.4400); 2. ἑιυοῖε Ἡ. Ομοβὲ αὐ θαριίϑιι, 
ΠΙοη.ΑΥ,6.}.2.2.7(λ1.3.3960); 10.6.3.2(5338); 3. τ, ἀαϊ., εν οπμὶ 
αἀραϊηδὶ, ΟἸετη.5ἰν,2.2ο(ρ.171.15; Μ.8,το400); 4. ἀ08., σἠομὶ, εἶδον, 
ΟἸὨτνβ.ἤοηι.11.3 τῇ Οὐ, (ττ. 4οοΑ). 

ΒΒ, τηρᾶ,; 1. σἂν ἰομάϊν, ῥγοοίαΐνα, ΟἸδια, είν. 2.22 (0. το. ; Μ.8. 
1τοϑ04)}; Βα5, 5 ίγ.25(3.2τῈ ; Μ.32.1120); Οὐ Ν γββ,ογ,αίοε,. ζε(ρ.8ς. 
ὃ; Μ.45.600); 2. εαἰξ ἰο τοῖέμεςς, (Ἰδπ, ςῖγ.2.7(ρ.131.7; Μ.8, 008}; 
16.4.4(0Ρ.256.21; 12324}; ὅ. ἀρῥεαὶ ἰο ἐ, τὸν Καίσαρα Ἐπτμα]. Τλῖλο. 
ἐρ}ιῬαμξ, (}1.8ς,)908). 

ἐπιβόησις, ἡ, τὐοηΠΠῊρ ἀραϊηδί, ποςίτ]6 σμομίτηρ; οἷατ., ΒΡ. Τρά, 
ΔΡ.πι5.}.6.5.1.7(}1,20,40018). 

ἐπιβολή, ἡ, 1. εὐϑ πη οὗ ἰοΐῖβ, 7πϑι, ξαὶ.97.3(}1.6.7ο054};.2. ἀῤ- 
}ἐιαοη. ταῖς τοῦ μύρου πανιέροις ἐ. Ῥϊοη.Ατ,6.}.2.2.7(Ν}.3. 2960}; 
τηδῖ. κατ᾽ ἐπιβολὴν ὄψεως ὁρᾶν...τὰ ὁρατά ΟΥ. 7γ.14. τη [0.11τϑ(ρ.406. 
1τῈ); 3, ὡρῥγεἠηφη βίον οὗ βδτιβα οὗ ἃ ράββαρθ; ἤδθῆοα γεαάίηρ, Το ῥγό- 
ἑαΐίον!, 1(λονη.1.7 τη }6γι(ρ.6.0; Μ.13.2610); 1885. Επη.1.γ(τ,σΊϑε; 
Μ.32.5250); Μαχ.αριδὶρ (ΝΜ ΟΟτ. 2070); 4. ἀαγίηρ ξονί ταῖς τῶν 
ὑπερφανῶν ἀκτίνων ἀγνώστοις καὶ μακαρίαις ἐ, Τλῖοπ. Ατ.4.η.1.4(4... 
5020); αἰἑαφί, ταεῖ, ὁ... Χριστὸς... .«ἀμυδρώσας τῶν ἡδονῶν τὰς ἐ. ΜεΙῃ, 
ῥονῥὴτίρ.5ο3.1τ1; Μ.18.3070). 

ἐπιβομβέω, οὖν οὶ, σλιομὶ ομἱ, ουη ραν, [0.8:13(Μ.43.81385). 
ἐπιβουλευτικῶς, ἐγϑαελογοιείν, Οτιεονηηυΐη Μ11.14.6(ρ.286.33; Μ, 

13.1τ106Ὰ). , 
ἐπιβουλεύω, ρίο! αἀραϊηςι; ἴταπθ., ΟΥ,σάμοιί τη ΓΙ τά ττο(Μ.17. 

250); Ατῇ, ἤν, ἄγ.γ71(0.222.6; Μ|,25,7770); ΟὨγνβ.αρ.εαὶ, 11.4:23(ρ.3ο. 
0) ((Βτνβ.᾿ον.1.5.3 ἰῃ ΜΠ (7 πϑτπ) οὐπ.) ; πιρά,, ΟὨγνβ.λορ.13.2 ἸΏ 
Κορ, (9. 5610); αθ8.., (ἄς ἔοι, 3 4.1 τη 10 07.(1ο. 3100); ῥἰοί ἴο ἄο 5οπιε- 
{πὶπρ ἐ. ὑπὲρ τοῦ καταβαλεῖν πτωχόν ΟΥ.Ογ.20,6(ρ.584.ττ; Μετ, 
5330); ΡΆ58., δὲ ῥίοἰϊσά ἀραΐηςί, Ῥλι5.ἢ,.6.3.ς.2(Μ.20.2210); {885.1.αε.6 
(2.5028 ; Μ.31τ.14408). 

ἐπιβουλή, ἡ, 1. ῥίοὶ τὰς εἰς ἀλλήλους τῶν ἀδελφῶν ἐ. (ε15.8ρ.0γ. 
( εἶδ. 5.50(Ρ.63.12; Μ.τ1.τ2768) ; α. οὈ]δοτίνε ρεπῖς,, ον ΟἸδητιιτοις ; 
ΤΒαΐ, δ ςιττϑ: τοί ].1440); τὰς ἐκ τῶν ὁμοίων ἐ, ρίοίς Βαϊτοῃεα ὃν οποῖβ 
Θαι1815, ἢ] νη, ΟἸερι. 7.11; τεβα] Ὁ οὔ ἃ ῥοῦ, ἐμζμῦν, Ὀμγγβ,ἤοηι. 56.6 ἴῃ 
41π.{7.574Ά};} πθποο, ρθη., ἔαγηῖ, ἄανιαρε, ἴα. ἢ ον.20.5 ἴῃ τ ογ(το. 
1164}; 2. αἰτιἀ6 ἰοιθαγάς οἱ ἐν τῇ πλάνῃ μένοντες...τῆς τούτων ἐ, 
δώσουσι δίκην Ἰὰ λονι.54.4 τη Μ|.(7.3044}.Ψ 

ἐπίβουλος, 1. ἐγιδίάτοις,. πανηαξμὶ, ΟἸδιη, ραφά.2.,(ρ.178.13; Μ.8. 
4334); ΤΠαϊ, 20 ογ.2:τ5(3.300}; 2. 5. ϑη5ῖ,, θην τῶν ἐ, σω- 
τηρίας ΟἸεπι ῥγοί. 3(0,32.τ4; Μ.8.1284.); ΗἸΡρ.ἠαεγ.9.22(ρ.258.2; 
Μ,16,33904}; (ηςί. ἄρῥ,2.14.1τ 10.6.τ14.4; οἵ Ἠετρεῖος. ἐ, τῆς ἐκ- 
κλησίας 10.6.18,2; τῆς τριάδος ἐ. Ἐναρτ.ἦ.6.3.44{0.146.20; Μ.86, 
27ΟΟΑ). ' 

"ἐπιβραβεύω, φγαν, 7 70.76].ῥοοη τ. (Δ1.88.18924); {70.Ὁ)..8..7.34 
(1.96.11850); τοί ρος (δ. τοῦ. πᾳ 40)... 

ἐπιβραδύνω, ἐΐγισεν ἦν, Βα, 6. τοτί3.1070 ; Μ.32.508Ὰ}; α05., Μίδο, 
Μρη,φροῦν. 4.13(ρ.180.11). 

ἐἐπίβραχος, ςλαϊίστυ, Ομγοη. Βαςεῖ;.304(}1.92. τοσοο). 
ἐπιβρέμω, γον πὶ, μέϊεγ ἰομαϊν ; ο. σορστι. ἀοο., Νοππ.ῥαν, 70.19:6 

(Δ. 45.8070). , 
ἐπιβρέχω, 1. τοαίόν, τποϊδίεηι, Ἰύναρτ,ἢ.6.4.1(ρ.157.8; Μι86.27138); 

2. τηδῖ,, γωη ἀοινη, εἰρά, 1δ.2.6(ρ.53.3τ; Ζετόο). 
ἐπιβρίθω, ἴγλη., τοεΐρ ἐριρη, ἢρ,, ΟΒγγϑ. ας. τ. τ(Ρ.3.τ2; 1.3634}. 
ἐπιβρύχω, φηαδὶι τῈ6 τοοίῃ, Ογτ.Ρς.34: τ6(}], 6.905). 
ἐπιγαμβρεία (-ἰα), ἡ, 1. ἐοημοδίοι ὃγ τπαγγίασε, ΟἼδνα.  ἰγ.ι.21 

(ρ.γ7.26; Μ.8.8534); ἘπιβιῦιΟ, τιφοί.30.2:; Μ.2ο. 0640); μηδέν σοι 
κοινὸν πρὸς αὐτοὺς..«μὴ ἐπιγαμίαι, μὴ ἐπιγαμβρίαι Ομ τνΞ.αϊ»ηΐ55. 
Ολατι.γ7(3.4380); 2. »ιαγγίασε, γτϑιυ, δαν.2(0.88.4); 3. 101[6 αὐτῷ 
δοῦναι τὴν θυγατέρα ἐπιγαμβρίαν ΤΑΤΒ κονι.τ2(Μ.28:1608). 

ἐπιγαμβρεύω, σίγε ἃ ΨΟΙΠΡῸΥ 80η ὡς ὦ σεεομά πμοδαπά ἴὸ ἃ 
ΊΔονἝα ἀδαρῃτοτ-π-ἶανν, χοῦ, απ. 8:8, Τ᾿ 7ὲ.πὸ.4. 

ἐπιγαμέω, ἡπαγνν ὦ δεεοηᾷ ἱρηε, τοῖ, τοι, Αὐπεπδρ.ΐενσ.33.2 
(Ν 6.968}; μοιχείαν ἡγεῖται τὸ ἐπιγῆμαι ζῶντος θατέρου τῶν 
κεχωρισμένων (ἸςΠλ.5,7.2.23{(ρ.103.8 ; Μ|.8, τορ68). ι 

ἐπιγαμία, ἡ, 1. ἐοηπεχίοη, ὃν τιαγγίαρε οὐ δεῖ πρὸς πάντας αἵρετι- 
κοὺς ἐ, ποιεῖν (Ἵ,Ἀοά. φαην3τ; 2. τπαγρίαρα ας τῦοῖϊ, 5. ἀπ ΔΘ ΟΠ 8] 
Ὀομπα μὴ τὴν ἑτέρωθεν ὁμόνοιαν σφίγγεσθαι ταῖς ἐ.- μήτε ἔχειν τὴν 
αὐτὴν ἀδελφὴν καὶ γαμετήν [)]ο (σφνι.-ς:4(Ν.3..τς δου). 

᾿ἐπιγαννύσκομαι, ἐλ! οὐεν, γθ]οΐοθ Ἰη, ο. ἀαῖ., Ζας ἢ, ΜΠ, ορέ. 
(}1.8ς.το36Α), 

ἐπιγάν(ν)υμαι, --- ἔοτερ.; ὁ, ἀαϊ., ΟΥΟΝ γβδιδεαὶ.3(Μ.44.12248}; 
Πιάγτη. 7 γ.3.3(}1.30. 8124}; Ογτιαάον.τα(1.4920); 6. ἐπί, 18.1ς.5.5 
(3.5208). 

δι “2 

ἐπιγίνομαι 

ἐπιγάστριος, ἀφνοίε ἰο ἐπε δεϊΐν, ΟἸεγῃ, ραδά.2.τ(ρ.τό4.0; Μ.8, 
4οο0). 

Ἐξπιγαυρίασις, ἡ, ἀγγορφαπεῦ, (Οὐ, . 7 (1Αἰ. της α! το). 
Ἐἐπιγαυριάω, ἐχμ! ἰῃ, [ἘΒ85..5.284(α.ποσο; Μ.30,6178}); 405., οἵ 

(οα, ΟΥ ἮΝ, 85. των ρ.250.17; Μι4 5. 9610). 
ἐπιγαυρ-όω, ρ855., δὲ ἃ δομγερ Οὗ ῥγἹάδς πόλις... «πᾶσιν “-ουμένη ΒΆ5, 

59], ΤΉ οὶ. 2.τ2(Μ.8ς. 88:0). 
ἐπίγειος, οὗ οὐ ΟΥ 6 εαγίἧ, φαγίλίν; τὸν ἐ, λέγει κόσμον' οὐ γὰρ 

νομιστέον τὰ ἀντικείμενα αὐτὸν λέγειν φάσκοντα [[0.17:110] ΟΥ.Ψ 
ἐογη»ηἷη Δ11.13.20(0.230.13.; Μ.13.11524}; σοπίτασίθα ΘΧρΙΟΠΪν οΥ 
πΏΡΠΙΟΕν ὙΠ ἐπουράνιος: οὐ γὰρ ἐ, ... εὕρημα..«οὐδὲ θνητὴν 
ἐπίνοιαν... «οὐδὲ ἀνθρωπίνων οἰκονομίαν μυστηρίων [ῖορ».}.1; βίον 
ἕτερον βιώσεσθαι ἀμείνονα ἢ κατὰ τὸν ἐνθάδε καὶ ἐπουράνιον, οὐκ 
ἐς. Ατβδηαρ ἰορ.31,5(}1. 6.961); Ταῖ ογαί.32(ρ.33.3; Μ.6.872.); ἐν 
οὐρανοῖς ἐστιν αὐτὴ ἡ ἐπουράνιος εὐωχία, ἡ δὲ ἐ, δεῖπνον κέκληται 
ΟἸεπν. αρά.2.τ(ρ.157.17; Μ.8.358Α); 1(.οἰγ.3.6(μ.222.4; Μ.8.11608); 

. εἰκὼν δὲ τῆς οὐρανίου ἐκκλησίας ἡ ἐ, 1.4.8(Ρ.278.1ι; 1277}; ἐ, 
εἰκὼν θείας δυνάμεως ἡ γνωστικὴ ψυχή 1δ.7.ττ(ρ.46.18; Μι9. 4804}; τὰ 
δοκοῦντα εἶναι τῆς ἐ. φιλοσοφίας δόγματα ΗΪρρ.λαεν.4.πτίρ.76.31; Μ. 
τύ,3122})} ; τὸ αὐτοῦ [36. Κηρίνθου] δόγμα, ἐ. ἔσεσθαι τὴν τοῦ Χριστοῦ 
βασιλείαν 1ϑ»ἴοπ. Α1.8Ρ.Επι5.ἢ.6.7.25.3(Μ.20.6074}; ΟΥἠΎ βούβοιι οὐ 
στρατεύομαι ἐ. βασιλεῖ Δί. )ας.7.2; ὃ ἐπίσκοπος... ὑμῶν ἐ, θεὸς μετὰ 
θεόν (οηεὶ. 4Ρ}.2.26.4; σογπτταβίρα ἢ γήινος, τοῖ, 70.3:12 οὐκ 
εἶπεν ὁ ̓ ]ησοῦς ᾿εἰ τὰ γήϊνα εἶπον ὑμῖν᾽ ἀλλὰ τὰ ἐ.᾽, ἐ, λέγων ἃ τοῖς ἐπὶ 
γῆς ἔτι διατρίβουσιν ἀνθρώποις δύναται ὑπάρξαι τε καὶ νοηθῆναι, οὐ γὰρ 
παρὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἐ. ἀλλ᾽ ἐπουράνια ὄντα δωρεᾷ θεοῦ τοῖς ἀνθρώ- 
ποις δέδοται ΟΥ. {γν.γ.8 ὧν 70.(Ρ.514.13); ἃ8 5ι 08. ἀληθῶς ἐσταυρώθη 
καὶ ἀπέθανεν, βλεπόντων τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐ, καὶ ὑποχθονίων Ἰρῃι. 
7γαϊ 0.1; τὰ ἐ. τοονί αν ροοάς, (Ἰοτα ῥαει. 3.6(ρ.256.τ4; Μ.8,όο40); 
τοογἰἀΐν πιαογς, Οὐ ον. ἃ. τ(Ρ.316.27; Μιτι.4418). 

Ἐἐπιγειόφρων, εαγίμἰγ-νπάφά, τοονίἀϊν-οῖςε, 10.1).ἐρ. ΤΑΡΆ ας 
(}1.05.3770). 

᾿ἐπιγέλαστος, γ͵αϊομίοηΣ, ΟτιΝγβ5. ΕΉπι2(ι ρ. 286,1; ΜΝ 45. 
1116Ὰ)}; 1α.0γ.εαϊφολ. 28(0.τος.τ 3; Μ.45.734); ἰἄ νιν, Τ αν». (1.46, 
9360). 

Ἐξπιγελάστως, 
6410), 

ἐπιγελάω, γηοεῖ αἱ; α. σΘηϊῖ,, “41. ἀμάνγοει Δι. δ(ρ.το3.16); “4. Ρ}ηὶ, 
4ο(ρ.10.1); 6. ἐπί 8η6 ἀαΐ., Μί. Ῥίον. 4.3; μῖορ!. 408., »ιοεκίηρ, (]οτη. 
Ῥαεά.τ.8(Ρ.128,20; Μ.8.3208); {70.0.Δγίφηι. 32 (Μ.ν06.12818)}; πιρά,, 
ΟἸδτα. ῥγοϊ,(ρ.12.10; Μ.8.738). 

Ἐἐπιγένειος, εἰ 10 ἐδ εὐΐη, ατι Να1.ον. ς.38(Ν1.3ς.7130); (οβιη. Με]. 
δελοί (Μ1.38.538} τὰ Οὐ. ΝΖ. εαν».3. (6 ΡΙ Ρ0}.}40.3. 

Ἐἐπιγενεσιουργός, ἐγεαΐθε, ΟἸΟΙ. σίγ. ς (ρ.451τ.16: Μι0.644). 
ἐπιγένημα, τό, Ξο»μπείλῖης αὐἀάεά, Ηορι ἴδεν τ Ο 5 Ρ.137,20, 

ν.]. ἐπιγεννήματα Μ.2.2520); ἐξ ἐ. αὐἰάϊομαῖϊν, αὐνομιπομεῖν, Οτ. 
(εἰς. 6. 44(ριχτ4.το; Μ.11.13658), 

Ἐἐπιγενηματικός, αὐρνεμέϊ τοι; πειξ. ἃ5 ϑυῦβτ,, Οὐ Ν᾽ ν85..4}01]1.43 
(Μ,45.τ2284}; ἴοσ τοῦτο ἐπὶ γενηματικὸν ἐπισυμβέβηκεν Ῥτος, Οεη. 
1:27(Ν}.87.128}). 

Ἐἐπιγενητός, σα ριᾷ ἰαίεγ, αὐἀνοη ἴοι; οἵ ἄθοὰ ἘΒΘΙοσμα ἴῃ 
γαϊθηῖ, ϑνβίθπη, ἘΠρρ λαεν.6.38(0.170.5,. ν.]., ἐπιγεννητοῦ Μ.ιό, 
22558}); ἄρ᾽ οὖν ἐ, ἐστιν ἡ τοῦ υἱοῦ βασιλεία ΟΥ. [0.1.28(4ο; Ρ.35.21; Μ. 
14.768); οὐδὲν...ἐν τριάδι κτιστὸν ἢ ἐ. ἘΡΙΡΗ αης.7(ρ.14.13; Μ.43. 
280); τὸ δὲ ὁμοούσιον τῷ πατρὶ ἐ. οὐκ ἔστι (γτομες.ο( 1.670); εἰ οὐδὲν 
ἐ. ἐν θεῷ.. οὐκ ἐπιγέγονεν ὃ υἱός, ἀλλ᾽ ἦν τῷ πατρὶ συναΐδιος 1.4 
(264). 

ἐπιγενν-άω, ῥγοάμεα ἐπ αἀὐάτιίον,, ζωγίλιον, Ἰτουιαογ.ι..8,τ(}.7. 
6418); ἩΙρρ.ἠαογ.το. 32(Ρ.200.14; Μ.16.34508); ἐπαύσατο γεννῶν ὁ 
πατὴρ ἢ «-ᾧ; Ἰιοπ.ΑἹ. Ρ'.(ρ.250); Ρᾳ855., δὲ ῥγοώμεεαί αὐιεγισαγάς 
ἑτέρας --ηθείσης Χριστῷ φύσεως Του, Η πη ρὶ. 33(Δ1.86.17808). 

ἐπιγεννηματικός, ῥγοάμοεά ἰαίεγ, ΒΔ5. μη. 3(1.275 Δ; Μ.20.6618); 
τιν ν85,ἠοητιορε,τθνο(ν.]. ἐπιγενηματικήν Μ.44.τϑτο); εἰ ἐ. τῷ θεῷ 
τὴν ἀφθαρσίαν... ὡς ποτε περὶ αὐτὸν μὴ οὖσαν 14. Ἰζμη.12(1 0.341.50 
Μ.45.Ἰοδ1Ὰ)}; ἐ, ... τὴν πρὸς ἀνθρώπους τοῦ υἱοῦ ὁμοιότητα ἰὰ..4ο]].22 
(Μ.4ς.ττόϑο.. 

᾿ἐπιγεννητικός, -- ἴογορ,, ΟΥ̓͂Ν γ85. 4 οὶ. 22(Μ.45.1τ688), 
ἐπιγεννητός, ν.]. [0Υ ἐπιγενητός, Ιχοπι λαοῦ, 1.12.1 ἈΡ.ΗΠΡρ. ἦκαον.6. 

28(ρ.17ο.5; Μι,16,32558); ΕΡΙΡΙΠ λαον.74.τ2(ρ.330.1; Μ.42.4070); ἐδ. 

γ6.46(ρ.40ο.7; 6130). 
ἐπιγηράσκω, σγοῖῦ οἷά, ῬᾺ]]. ἢ. απς.3ο(ρ.86.7; Μ.34.τορβο). 
ἐπιγί(γ)γντομαι. 1. ὀδεοηῆα ΟΥ φοηε ἱπίο δείης αἰογθαγάς; Τυΐη. 

(ΑἹ) ἣν ὅτε ὃ θεὸς μόνος ἦν, καὶ οὔπω πατὴρ ἦν" ὕστερον δὲ ἐπιγέγονε 
πατήρ Ατ. 7 Παϊ. [γ.3 ΔΡ.Α1ῃ.“γ.1.5(}1.26.21Ὰ}; οἴ, φασκόντων... «φρονεῖν 
τὸν Διονύσιον...᾿ὁ υἱὸς οὐκ ἦν πρὶν γεννηθῇ...οὐ γὰρ ἀϊδιός ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ὕστερον ἐπιγέγονεν᾽ ΑἸΉ, Πίοη.τά(ρ.56.24; Μ.25. 5018); οΥ̓ΠοΟάοΧ 

γἱαϊεμίομδὶν, τι Νγβ5, μη, 4(2 Ρ.69.23; Μιας, 



ἐπιγινώσκω 

ἀφηϊαὶ υἱὸς ὑπάρχων...καὶ σοφία, καὶ λόγος, οὐκ ἔξωθεν “-ομένων 
τούτων αὐτῷ ἰὰ, εη!.46(Μ.25.038); ἀδιαίρετόν ἐστι τὸ ἀπαύγασμα 
πρὸς τὸ φῶς... .καὶ οὐκ ἐπιγέγονεν ὕστερον ἸΔ.6ῤ..4ερ.1.1δ.13(1.25.π680; 
οὔτε ὁ λόγος ἐπιγέγονεν οὐκ ὧν πρότερον 14..“41γ.1.25(Μ.26.648); 1.3.6 
(3334); ὕγγιμος. (5}.260); (ΒτΙ5ῖο]. ἡ πρὸς πατέρα ἰσότης προῦπάρ- 
χουσα, καὶ ἡ πρὸς ἀνθρώπους ὁμοιότης “-ομένη Οτιν γ55, 4Ροὶ].22(Μ. 
45.ττ680); 2. εὐνι6 τ δερίάος, ΟΥ. 0.2.τ8(12; Ρ.76.3; Μ.14.1484); 
3, ἐοτῆδ ας α ξεϊξίνοη, αἱ ἰδε ἐμά μετὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ 
οὐκέτι καιρός ἐστιν ἐνεστώς" πῶς γάρ, “"ὄμενος καὶ τέλος ἔχων ; Βτγ5. 
λονμ.15.8 τ. Η οὗ. (12.τπτα}; 4. ἀπογίνομαι καὶ ἐ. γο απά εονηδ δαεῖ, 
τοῦθ απ ρο, Μεῖῃ.γε5.2.3(ρ.301.7; Μι18,3178)}; ὈΒγνβ.ἤοηι.1.2.6 
ἀῃ Κομι,(ο0. 5224). 

ἐπιγι(γγνώσκω, 1. ρεὶ ἰο ἤηουν ΚΣ πον, πῖον μεν ὁ θεὸν ἐπιγνοὺς... 
ἐὰν οὖν..«ὀφείλων ἀγαθοποιεῖν πονηρεύηται, οὐ δοκεῖ πλείονα πονηρίαν 
ποιεῖν παρὰ τὸν μὴ γινώσκοντα τὸν θεόν; Ἡδττη,5171.0.18.1; πάρεστιν 
ἐπιγνόντι σοι τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ καὶ τελείῳ γινομένῳ εὐδαιμονεῖν 
Ταυβι ἀταϊ.8.2(Ν.6.4034}); ἵνα.. «τὰς γραφὰς ἐπιγνόντες πολιτευσώμεθα 
καθ᾽ ὑπακοήν (Ἰ]επὶ,Ξἐγ.1τοί(ρ.30.21; Μ.8,7444); ἐπιγνωσθήσεται δὲ 
πάλιν ἐκ τοῦ υἱοῦ ἡ περὶ τοῦ πνεύματος γνῶσις ΑἸ .ἐῤοδόγαρ.2.4(Ν],.26, 
6324}; πθηοα 2. γεεορηΐζε αὶ της ἴου Βαϊ [Ὁ 15 ἕνα... οὗ.. «εἰληφότες 
τὴν σφραγῖδα καὶ τεθλακότες αὐτὴν καὶ μὴ τηρήσαντες ὑγιῆ ἐπιγνόντες 
τὰ ἑαυτῶν ἔργα μετανοήσωσι Ἡδρτγη.51:..8,6.3; ἐπιγινώσκει δέ τις 
ἑαυτόν, ἐπάγων ταῖς πράξεσι τὴν διάνοιαν ΟΥ, ἢ΄.81 Τὴ 1],αππ.(ρ.266, 
το; Μι12.6450); ὁ τὴν ταπεινοφροσύνην κτησάμενος, ἀποκαλύπτει 
αὐτῷ ὁ θεὸς τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ εἰς τὸ ἐπιγνῶναι αὐτάς 1.58185 07.1.2 
{ρισος; οἱ, λ΄.40.11..38}.; γεσορηϊε οι ἴδοϊ ἐ. τίς ἐστιν ὁ Χριοτός [α5ῖ. 
«ἀϊαὶ.88.6(Δ1.6.6884); εἰ μὴ ποιηταὶ καὶ φιλόσοφοι ἕνα μὲν εἶναι 
ἐπεγίνωσκον θεόν ΑἸμοηαρ, ἰδσ.24.τ(}1.6.0454}; ΑἸΠ.ἐρ. Ογας, τοί, 
25.550); Βιάγιι, 1 Β45.} πη. (1,210; Ν.20.}440); 14. Τγῖ,.2.2ο(Μ, 
30.752}; 6, ἀ6ὉΡ]. 80ο., γεξοσπε ας ᾿Ιησοῦν ὃν..«ἐπέγνωμεν Χριστὸν 
υἱὸν θεοῦ Πιϑι.ἀ14|.132.τ(7810); ΑἸΆ, 47.1τ.30(Μ.26.034}; ἐ. ἅπαντα 
ὡς ἐγένοντο γνώμῃ τῶν σὺν αὐτῷ κληρικῶν σε]. Ογχ.ὐ.6,3.1Ξ.Χ2; 
γερορηΐξο [ταϊευλαῖν, ργεεὶ ἀλλήλους ἐπίγνωτε 141}. [αε.(ρ.176.16) ; οἔ. 
[τϑ.}46γ.3.3.40}1.7.8538); 3. γεεορηΐζε, αεκηοιυίσρε τὴν πρὸς τοὺς 
πτωχοὺς κοινωνίαν ἐ, ΑἸΔ..6. {ε5|.45(Ρ.208.τ; Μ.26.14410); ἀλήθειαν 
ἐπιγνῶσι 1ᾶ Πίοη.27(0.67.3; Μ.2-.5218)}; 4. χεὶ 10 ἄποιν ἰαΐεγ οἱ 
προκεκοιμημένοι νεκροὶ..«διὰ τούτων οὖν ἐξωοποιήθησαν καὶ ἐπέγνωσαν 
τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ἩδτπΊ. 5 ἐρη.0.16.7; 5. ῬαΚ6 ροοά, γεῤαν 
οἴκοθεν τὰς ζημίας τῷ ἠδικημένῳ κατὰ τὰ διπλάσιον ἐπιγνώσεται ΑἸΏἢ, 
ϑομο]αβὲ, οί .4.22(ρ.62). 

[᾿]ἐπιγκέρνης, ὁ, -- ἐπικέρνης, ἐρ-όδαγον, το δίαρ ταὶ, (τ. 280 }.) 
.5(}}..1..77.2274}. ᾿ 

Ἐξπιγλίχομαι, ἰοηρ ἔοΥ πόνο, (ἴδια, ῥαφί.2.(ρ.191.2; Μ.8,4604). 
Ἐξπιγνόφω, εἰομά, ἀαγβεη; ταοῖ., σεο. ΡΝ. ον ς,2.Ζου( Μ.02.1220Ὰ). 
ἐπιγνωμοσύνη, ἡ, 1. ἀηοτοϊοάσε, εοηςεϊοηδηξες, ΘΠ. Ατ,6.}..4.3.8 

(Μ.3..518); Μᾶχ.}.4(}1.91.4174); τῆς τῶν οἰκείων πταισμάτιον ἐ, 
Λπατιρδες, ροε. οί ξ.τοῦ.53648) ; 2. εοηφείογιεο, Τλιονι. Ατ,6.}.7.3.6(Μ. 
3.5 618). ᾿ 

ἐπιγνώμων, 1. 85 50 8{., ζάρο, ἀρῥ»αῖδθν, ἸΤΟΠΊ ΠΥ ὁ τῶν πράξεων 
τοῦ θεοῦ βασανιστὴς καὶ ἐ. τιν γε5.γε5.3(}1.46.672Α}); 2. εοηδείοις οὗ 
τῆς οἰκείας ἐ. βραχύτητος Τοπ, Ατ,6,..7.3,6(λ1.3,5618); Μίακχ.6}.τοί. 
Ὁ1.5020}; σεκηοιοϊραρτηρ ἐ, ... καὶ ὑπήκοα τοῦ πεποιηκότος 0.1). Μαρι. 
τι31(}1.94.15370}); 3. 405., μημἀογοίμΠἸ]ΉΡ, τη εἰδέσομὶ ὁ οὐράνιος τοῦ 
θεοῦ λόγος..-«νοῦν ἐπὶ πᾶσιν ἀνθρώποις "ἐ. καὶ θεωρητικὸν τῆς αὐτοῦ 
σοφίας δωρούμενος Ἐπι5.4,6.4.π(0.157.31; Μ.22.2 644}; ΡᾺ]].ἀ.{ 1|5.32 
{ρ.93.5: Μικφιιτοος); Ἐνδρτ. Ροπί.υγ. 44(Ν1.70.11078); Μαχ. εάν. 
2,Βι(},0ο.το4 18). 

Ἀἐπιγνωρισμός, ὁ, γεευρητίοη, ΓΑΤΉ φμ..47.22(}1.28,6124); Απαβίέ. 
ϑι φι εὲ γε ρ.8ο( }1.80.7208), 

ἐπίγνωσις, ἡ, ζηοιοίεί σε, 65Ρ. οἱ ἀϊν!πε σα, οἵ, γνῶσις ; 1. ἴῃ 
γα]. ἕο γνῶσις : τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τῶν θείων γνῶσιν, ἔπειτα τῆς 
τούτων θεότητος καὶ δικαιοσύνης ἐ. Ταπι ταϊ.3. (Λ1.6.4818); εἰ γὰρ μὴ 
ταὐτόν ἐστι γνῶσις θεοῦ καὶ ἐ, θεοῦ, ἀλλ᾽ ὁ ἐπιγινώσκων οἱονεὶ 
ἀναγνωρίζει ὃ πάλαι εἰδὼς ἐπελέλῃστο, ὅσοι ἐν ἐ, γίνονται θεοῦ πάλαι 
ἤδεσαν αὐτόν Οτιεομημῖς ἘΡλυα τα 5} (0.300); ἕτερόν ἐστι γνῶσις 
πραγμάτων, καὶ ἕτερόν ἐστιν ἀληθείας ἐ, ... ἡ τῶν πραγμάτων γνῶσις 
κατ᾽ ἀναλογίαν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν προσγίνεται' ἡ δὲ ἀληθείας 
ἐ., κατὰ τὸν μέτρον τῆς εἰς Χριστὸν ἐλπίδος ΜΆτο ΒΕ τιοῥτιδε.2.85 (1.65. 
400); ἄλλο γάρ ἐστι γνῶσις,...καὶ ἄλλο ἐ, ... γνῶσις μὲν γάρ ἐστι, τὸ 
εἰδέναι τὰ ὄντα...ἐ, δέ ἐστιν, ἡ μετὰ ψευδῇ ἐπιγινομένη ἀληθὴς γνῶσις 
[οι ΔΜ απ. 8(}1.0.4.15774}); 2. βουτοο: τὶ, ΜΙ, Ροΐγε.τΑ. τ; ἴτεη. 
μαδγ.1.2.5(Μ.7.4618); στασα, Γ]θῖα, ον 6.1δίῃ.517.25; Μι9.400Ὰ}; ὈὰΡ- 
{τἴβιὰ, Οὐ. [ο.28.γ(6; Ρ.307.30; Μ.14.606Ὰ}; Ξορίυζε, ῇγνβ, μου, Ἢ 
λ11.χττ4(3. 254}; 3. ἴπ σδη, τὸ μέγιστον, ἡ πατρός, καὶ υἱοῦ, καὶ ἁγίου 
πνεύματος, τ. ΝΑ 2.07.32.23(}}.26.2014); γτ. δας, τθ(3. 5210}; 
Παῦλος, μετὰ τὴν ἐ.,..ὑπέστρεψεν εἰς “Ἰερουσαλήμ Ῥτος.(. ἰς.1: ἐτῆς 

᾽ 
ε. 
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, (Μ.87. 1845}; 4. ἴῃ τς]. τὸ ἔαί τη ἐν πατρός 85 Τουπαιίοῃ οὗ [ἈΠ ἴῃ 
Ομτῖβε,  ίορηντοιι; ὉΡΡ. ἴο τ, ΟΝ 85, μη τοί Ρ.230.22; Μ.45. 
8328); 5. ορρΡ. ἱρπογδῆςς, σίθηι.50.2; τεῖ, ϑοοσαῖεβ πρὸς θεοῦ δὲ τοῦ 
ἀγνώστου αὐτοῖς διὰ λόγου ζητήσεως ἐ. προὐτρέπετο Τί. 2αβροί.το.6 
(Μ.6. 46:4}; ἃ γὰρ ἡ ἄγνοια συνέδησεν κακῶς, ταῦτα διὰ τῆς ἐ, 
ἀναλύεται καλῶς (Ἰ]οτη.)αδά.τ.6(Ρ.1ο7.33; Μ.8,2858); τῶν ἀγνοου- 
μένων καὶ προσαγωγῆς εἰς ἐ. δεομένων Ὀϊοη.Α]. ἀρ. ΑἸ. Θίον τ 
(ρ.6ο.7; Μ.25.ςο8.Ὰ); Ατμιεῤ. ήακ.5(Μ.26.1οδ90); τυφλώττων περὶ 
τὴν τῶν θείων μυστηρίων ἐ, ΤΛΊΒ. δον». Πά 30{ρ.31; Μ1,26,1280})) ; 510 
αἰτεῖται... ἐπικουφισμὸν περὶ ὧν ἡμαρτήσαμεν ἡμεῖς καὶ ἐπιστροφὴν 
εἰς ἐς (Ιςπ,.5:7.7.12(Ρ.56.23; Μι0. 5008); Ῥᾶρϑη ΟΥΤΟΤΒ ἐπὶ τὴν τῆς 
ἱερᾶς θρησκείας ἐ. ... σπεύδοιεν (πδίαητα5 ΠηριΘριΑ διαροΐ, 5ες. 55 
(Ρ.135.22; Μ,2ς.3404}; 6. οἴἶξοίβ : δἴουπαὶ 11, Ταῖογαί, τ3(Ρ.14.16; 
Μ,6.8338); βαἰνατίομ, (]δπι. ἐ».7.1(}0.4.30; Μ.0.4058); εὐχόμενος 56, 
ἐσῃοβεῖο᾽] δὲ ὡς πλείστους ὅσους ἐν ἐ. γενέσθαι, ἵν᾽ ἐν τοῖς σωζομένοις 
διὰ τῆς σωτηρίας κατ᾽ ἐπίγνωσιν ὁ θεὸς δοξάζηται τ.7.7(0.31.221,; 
4578) 1, Κγ5.44{0.2253.18); οἱ 1)τολ,Αα.6...2.2.1(}..3.5034}; ΠΡ  ἴρη- 
πιθηΐ, ἘΒ88.15 Ἰ2ς(1. 4730; Δ1.30.3378); ἐδιτσοί4020; Μ.3800) ; ΡΟΥνΕΣ 
ονεσ ἄδπποις, ΗΠ ον. ΟἸοηι.το, 25} Ρασιποδίίοι, Οὐ ΝᾷΖ,ογ, 39. τοί ῖ.36. 
4440) ἴοαγ, τοί. Ζβοματίαθ, ϑγοπιαπ αὖ ἐπιρῖν τότ οἵο, ὁ φόβος 
ἐκείνων. ..κατ᾽ ἐπίγνωσιν τῆς τῶν κρειττόνων παρουσίας ΑἴΠν. ΑΙ σΉ, 
35(Μ1.26.8068) ; ((ποβῖ.) Βα] νϑίίομ, τοῖς βίπιοι Μίαρυβ τοῖς ἀνθρώποις 
σωτηρίαν παρέσχε διὰ τῆς ἰδίας ἐ. ἨΠΡΡ ἠαεγ.6,10(ρ.147.1; Μ τὸ. 
432328); 7. 5ρεςία] κἰπᾶβ οὗ ἐι: ἀπρεὶὶς, Ο]δη εν. 5. 0(ρ.560,5; Μ.ο. 
614}; ρτόρβεες, Πορι]οη.3..2} 8. ἐχερ, ΜΈ.25: τ, ἔλαιον δὲ εἰς 
τὰς λαμπάδας ἡ ἐν ἐ. σπουδή ΟΥ. ξε τ Δ] 2: ιτπτοίρ. 204; λ1,17.3040)}. 

ἐπιγογγύζω, κογηρίαΐῃ, Οὐοηοι. ΡΡ.3.1τ0.Ό. 
ἐπίγραμμα, τό, εογηγμετηογα ἶοε ἱπϑογιρίοη, Ἐναρστοῖε.4.πϑίρ, τό. 

τ; Δ1.86.27368). 
ἐπιγραφή, ἡ, 1. σε ῥεγϑεγίῥἐϊοη οὐν ἃ οοϊῃ, τοί, Μι,22:20 ὁ πιστὸς 

ἐ. μὲν ἔχει διὰ Χριστοῦ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, τὸ δὲ πνεῦμα ὡς εἰκόνα 

ΟἸεσλ. χε. Γμάοι. Βδ(ρ.133.3; Μ΄.9,6078); ΤΑτΤΗ σόν, βά.24(ρΡ.20; Μ.26. 
1276}; ΟἹ Οὐδ᾽ 86 οὗ ἃ Ἰδἰίου, ρινίηὴρ βἀάγαββες απ βεμᾶάου, (ἢν. 
μορι.1.3 ἢ σι ῤυίμει(β, 5Ὰ}; 2... 416, πεαδίηρ, Ἐρὶρμιλαεν. 42.1τ 
(Ρ.124.25; Μ1.41.7284}); 14 γόδογι ίρ.τόι.το; Μ.41.1650); 3, ἀεἰΐηφα- 
ἤοη, ῥμαϊμίΐηρ, Οτο νι γοβιλον.3 τ Εοοὶ(Ν].44. 6560); 4, οοβιηςτς 
ραϊηιίηρ, ΟτιΝαΖ.0γ.3}.8(Μ.36.2920) ; Βγνς. Επίγορ.τ.3(3.3848). 

ἐπίγραφος, ον 6, ἸΝεπιεβιπαὶ, ον. 2(Μ.40.584Λλ ὉΛ]655. ἐπιγρά- 
ῴφον, οἷ, ἐπιγράφω); Ἰηδεγίδοά ΜῊ τὰς ἤδηὶς οἱ, οἰσηφαά ὃν ἡ ἐ. 
πίστις τῶν Μαρκέλλον ἘΡΙΡΒ,ἤκεν.72.1ι ττ(ρ.265.6; ἡ ἐπιγραφὴ 
πίστεως Μ.,42.306}). 

ἐπιγράφτ-ω, 1. ἐποεγίδε ῥάβδους ἐπιγεγραμμένας ἑκάστης φυλῆς κατ᾽ 
ὄνομα τ(]ό»».43.2; ἐ, ἐπὶ δίοκου Ἐναρτ.λ.6.6.21(ρ.236.18; Μ.δό. 
2872); αὐάγεες ἃ Ἰετίευ, 1δ.2.2(0.39.14; 240924}; ΤΟΥ τ16 π ρΟῊ ἃ Ῥούβοῃ, 
1.6. ἑαϊίοο ὧν ἐπιγράψας τὰ πρόσωπα μέλανι κεντητῷ ᾿᾿ρμενιακὸς 
ἐπίβουλος᾽ ΤὨΡΒΠπ,ιελγο.Ρ.Δο6(Μ. τοβ,ο4τ0); 2. φμίτ6 ἐν τῇ βίβλῳ ἢ 
θύεται ΓΕξοδος Τυβί, ἀταϊ.59.2(Μ.6.612.); Ἐτι5.}.4.2,18.1(}}.20.1840}; 
ἩΙτυυΐν 1 ({τιϑορτ. 4]. )1δίρ.20.17; ΜΟῚ, .53.638Ὰ); ἀ05. ἴῃ Ῥάββ. 
56η56 ᾿Ἑρμὰς..«.λέγεται αὐθέντης γεγενῆσθαι βίβλον “-οὐσὴς Ποιμήν 1. 
τοίρ.13.13; 6268) ; ἐδ. 38(ρ.29.20 ; 054Ὰ}; ΤυδοποΝ υ. }0. ΕἸδον. τ (0.23. 
22); ὙΒατιϑδιαᾷ,εῤῥ.2.τ62(Μ].00.15040); τε, μαρπθ, καὶ τὴν 
γέννησιν ὑπὸ τὸν ἄρχοντα τῆς κακίας τάσσων, καὶ ᾿Βξουσιαστὴν τοῦτον 
“πόμενος ΤΑΙ. Δρο1.2.8(21.26,11410); Βα5.6}.21τ8(3.3310; Μ.32. 
Βοοο) ; 3. τογίΐε ἂς τε, ἐπ φἀἀἐἰοη, ἘΡΙ ΡΒ. λαεν.30.22(ρ.303.το; Μ.41. 
444); 4. ἐδιαγρε οὐκ ἔπρεπέν...σε φιλόχριστον ὄντα βασιλέα ἐπὶ φόνοις 
Χριστιανῶν...““εσθαι ΑἸ αρῥοὶ. Οοη5ι.54(λ1.2ς. 641}; πι6α,, 16.}..17.Ψ 
61(Ρ.220.4; Μ.25.7738}; σ. ἀπ}. ἀοο., βγέζον ἃ σματσο οἱ,. ἀραϊηςὶ 
Εὐστάθιον..-παιδίσκης μῖξιν... αἰτίαν ἐπιγραψαμένους Τ᾽ Οβι.},.6.2.} 
(Με 46οο); 5. τηρα,, εηγοὶ μηάον τοῖς τὰ σωτήριον “-ομένοις ὄνομα 
Τὴι5.υ (τ, 2(ρ.22.13; Μι2ο,ο68Α); τὴν σωτήριον ἐ, θεοσέβειαν [1.8. 
ΟΒτβεδηίτν] ἰδ.4.3δ(ρ.132.1ς; 11884}; ἤρ,, 08. ᾿Ιωσήφ, οὗ..«ἡ γραφὴ 
οοὐτοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς ἱδρῶτας ἀνέγραψεν, ἵνα πρὸς τοῦτον ὁρῶντες “τωνται 
1545.561,0»γ.8.τ( 1 .8ς.τ134}; 6. τηδά., ἐηγοὶ οποσεί Γ ας α εἰξίπθη οὐ, ταοῖ, 
ἕξιν τὴν κοσμικήν, ἣν ὥσπερ τινὰ χώραν ἐπιγραψάμενοι γτ. [0.3.6(4. 
4130); πατρίδα...ἐ, τὸν οὐρανόν Ἰά. δας. 5.3(3.5488}); 7. ταρα., γερ δεν 
ΟΥ̓ δε γερίεἰεγεᾷ ας ἐπιγεγραμμένος εἰς τὰς βίβλους τῶν ζώντων δττη. 
οἴη. ΕἸςπλ, εἰν. 6.8(ρ.466.12; Μ.9.3800) ; ἐπιγραψαμένου κυρίου τῆς 
οἰκοδομῆς τοῦ θεοῦ, καὶ ἄρχοντος τῆς φρουρᾶς τῆς πόλεως τοῦ τῶν 
ὅλων δεσπότου Οτ. ῥγΐπε...τ τοίρ.231.7; Μέιττ 280λ); 8. τηβά., εἰαΐηη 
5 ἃ αίπου, γερίσίδν τι ὃ Ραῖτοι [5ς. διὰ τῆς δεισιδαιμονίας] “υόμενον 
ψευδωνύμους θεοὺς ἀντὶ τοῦ... θεοῦ, ὥσπερ ἃ ἐκ τῆς πόρνης τοὺς πολ- 
λοὺς ““εταε πατέρας ἀγνοίᾳ τοῦ πρὸς ἀλήθειαν πατρός (ἸεΙη ῥγοί.2 
(ρ.18.27; Μ.8.038); Βεποθ, ρθη.» σεξποιοϊσαρε δι5. ἃν ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΟΥ ΤΙΗΟΥ 
ἐπεγράφετο [3.. ὁ κόσμος ]...βασιλέα τὸν σατανᾶν Ὀντ.ρἰαρἠ σλπικίι. 
1430); ἔτεα. οἵ (5 Δ ἢ ̓5 τοὶ] οπβῃὶρ ἰοὸ Οοὰ οἱ ἐξ ἐθνῶν δι᾿ αὐτοῦ 
τὸν ἕνα καὶ μόνον ἀληθῆ πατέρα θεὸν ἐπιγραψάμενοι Ἰὺιι5,ἀνσι8ιτίρ.362. 
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32; Μ.22.502Ὰ}; 1δ.(ρ.46 5.11; 5934}; ὁ καὶ πατρὸς ἐν χώρᾳ καὶ κηδε- 
μόνος τὸν μέγαν προστάτην καὶ παμβασιλέα τῶν ὅλων “υόμενος ἰ΄. }.6. 
χτ(20; Μ.21.240); ΑΒ, 5 γη.4(0.233.26; Μ.26.688Α); μετὰ καθαρᾶς 
συνειδήσεως πατέρα “-μενοι τὸν θεόν ΟὙγ, Ἡ ἐαἰφε},.23.1τὶ ΒΡΙΡΆ. 
Παεῖ.35.3(0.43.τ0; Μ.4τ.6320); ΝΠ] Μ]αρη ο(Μ.70.1ο5330}; Ουτ.]ς.5.2 
(2,228.,8); οἱ ϑοη τὴν οἰκείαν δούλην ἐ. μητέρα Ῥτοοῖ,ΓΡ ογυαμά, 
ΒΗΓ 4(ρΡ.1ο4.24:; Μι6 5.685); τηοῖ., τιπιρβ, εἰαΐην ἀεγίμαϊ ον ἤγοηὶ 
οὐχ οἷόν τε τὴν τοῦ σύμπαντος κόσμου διάταξιν... αὐτόματον “"εσθαι 
τὴν αἰτέαν 1δ1ι5.}».6.7.3(3011ὺ; Μ.21. 5120); τὰ ᾿Εβραίων λόγια...θεόν τε 
αὐθέντην “-όμενα 18.13.τα(όοτο ; Μήτι ομ); εἴ, θεὸς...ὁ ἐπέκεινα... 
αὐτὸς ἀνώτερον αἴτιον οὐκ “-εται 14.1.0 τ2(ρ.232.:0; Μ,20.13028)}; 
ΟΥΝ γ885.0γ. αἰ εε.5(0.27.7; Μ.45.240}; 9. αϑεγίνε εὐχαριστίᾳ Χριστῷ 
τὰς νίκας καὶ τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ τοῦ βασιλέως “-οὐσα (οηῃδῖ,ον,ς.ς.22 τἰϊ, 
(ρ.153.2, ν.]. γραφ- Μ.20.13058)}; Ἐπι5. .Ο ττίρ.226,7; Μ,20.13808}; 
τῷ λόγῳ τῆς σαρκώσεως “"ομένης Ὀϊάντη (1 ΒΔ5. Εν τιιπ(α, 3118; Μ. 
20.7484Α}; τῇ τοῦ θεοῦ βοηθείᾳ τὸ πᾶν «-εἰν ἬΠατυφι,) ἐμ ].(1.266) ; 
ἀφο ἴο ἃ" ΔΌΓΠΟΥ λόγους ἐπιγεγραμμένους εἰς Σολομῶνα [{51. 
ἀϊαΐ.64.5(Μ.6.6240}; 10, ἀεοίρη οἵ προσεκύνησαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν 
κτίσαντα ξύλοις καὶ λίθοις ἐπεγράφοντο θεούς (γτ, 1ς.5.2(2.776Ὲ}; 
πιρᾶ., ἤαῦθ αϑοιρηθᾷ ἰσ οπε, δὲν. Απίγες.(ρ.852.8); αΕΣΊΟ ἂκ καιεδα 
κεχρηματίσθαι τὴν θεραπείαν λέγουσιν ἵνα τὸ ἀναίσθητον ἐπιγράψωσι 
σέβασμα ον, Οἴφημ.9.18.; ἐξιτλιττ; 11. πιρά,, εἰσίηη, ασδιηῖο ἃ ΠΆΤΑ 
φιλοσοφίας ὄνομα καὶ σχῆμα ἐ, τινες οἱ οὐδὲν ἄξιον τῆς ὑποσχέσεως πράτ- 
τουσι Ταϑῖ. Ταροΐ.4.8(}1.6..3338); Ἐπβση Ρυττίρ.972.3; Μ.2ο. 104); 
εὐσέβεια οὐχ ἡ ψευδώνυμος... ἀλλ᾽ ἡ σὺν ἀληθείᾳ τὴν προσηγορίαν 
“"ομένη ἰἅ0Ρ.ε.π.π(2Β; Μ.21.248}; ρ455., δὲ εαἰϊοά ὧν, γοῖ, Ἐχ.25:20 
ἐμοῦ.. τοὔνομα ἐπιγέγραπται ὁ μέλλων εἰσάξειν τὸν λαὸν εἰς τὴν γῆν 
τῆς ἐπαγγελίας Ἰά.4.6.4.τ7(ρ.197.3:; Μ.32.3280); μὴ ἰδιοῦποστάτως 
ὑπάρξαν ποτέ, οὐκ ἂν ἴδιον ἐπιγράψεται πρόσωπον ὑπϑ. Μοη, 6}. (ΝΜ, 
86.912Α); 12. πηοά, 408., εἰαΐ»! σγφάτε ἐὰν δὲ αὐτοῦ [5ς. τοῦ θεοῦ] 
θεραπεύοντος, ἄλλος ἐπιγράφηται Ποιη.Οἴφηι.ττ.ο. 

ἐπιγώνιος, αἱ ἐδδ ξογηεν, τεῖ, Μς. τι το τῇ ἐ, κεφαλῇ ΟΥ Ν, γββ. λον, 
ἴῃ Οσμίρυσοτῃ,(Μ.44.760}}). 

ἐπιδάκν-ω, σἴηρ, ἢρ, πίστιν τὴν ὡς κόκκον σινάπεως «νουσαν 
ὠφελίμως τὴν ψυχήν ΟἸετη,ε,γ.5.1(ρ.327.18; Μ.9.128). 

ἐπίδακρυς, ἐξαγζμὶ ἀκούσασα καὶ ἐ. γενομένη Πον. ΟἸδη. 3.1 
ἐγενόμην, . ἐ., οἷον λόγον εἶπεν ἀνήρ 18.12.7. ' 

ἐπιδακρύω, τρέῖρ οὐέν, ὃ ς, ἃςς, ἐ, τοὺς λόγους τοῖς τοῦ ἱκέτου 
“4..4πάᾶν.Α κ(Ρ.48.17 Θοη]. τοῖς λόγοις). 

᾿ἐπιδανειστής, ὁ, ἐγφά τον, ΑἸαδι, 5. φονδί γος. 2ο(Δ.80. 5244), 
ἐπιδαπανάω, εὐρεῖα, ΓΉγν 5. α2.1.τ(τ.708Ὲ)}. 
ἐπιδαψιλεύομαι, [1 ἔοτπι -ἔομαι, Οτο Ν᾽ γβ5.εησαςρί.(ρ.63.0; Μ.4-. 

Ι08.}}; Ε. αδοιηά τι μείζοσιν ἐ, τερατολογίαις Τὴ5.}..6.4.26.τ(}1.20.Ψ 
2728); ἐ. τῇ κακίᾳ 70... λοηι.2.4(Μ.06. 5840); ἐ, τὴν ἀρετήν 1. 7ε}.6 
(Μ1.95.724}; 05., αδοιηα, Ογτ. ΠΗ. καϊοοὶ.6.χο; 2. Ποιμγίσι ρον, Βα. 
λοηι το, (3.85; Μ. 31. 4608); ἐ. τῷ πάθει (Ὠγνβ.ἤονι. 18.2 ἴῃ Μη. 
237Ε}; 14.ἤον.92.1 τη: Ἐρλι(ατιτόδο) ; 3. ἰαυΐςἶι, ϑοείοιν Ῥεεῖν, ς. αος, 
τὸν ἐκ σπλάγχνων πατρὸς ἔλεον...ἐ, ΟἸεηιφ.,ς.2ο(Ρ.170.13; Μι0. 
6364); Ἐπι5,υ.Ο, 3, 53(ριτοῖ, 2; Μ.20.11161}; (Βγνς. ἀονιίη Μ1118132 
(3.38); ο. ἀβέ, πλείστοις ἐ. χαρίσμασιν Ἐπ, 3,1(0.76.17; 1058}; 
στιν, γββ. ησαςὶ (ρ.6.0; Μι45.το8.Ὰ}; (Βυγβ, ἤν. 6.9 ἐμ Κορ (ο. 
4730); ο. Ἰπῆῃ),, ΟΥ.( εἰς. 4.08(ρ.372.4.; Μι1τ. τ 770); αθπ,, δέ ρεππεγοιις 
ἐ, ἔτι μᾶλλον τὴν αὐτοῦ διάνοιαν ἐμφαίνων Επ5, Π]ανεοῖ!.2.2(0.40.2ς; 
Μ4.24.7020); (Βγγϑλον. τ 6.6 ἐπ τον (το,τά4ο); 4. γεςροηά φομογομδὶν 
ἴο ἐ, τῇ αἰτήσει ΓῃτγΞ. λο»:.48,4 ἐμ Οὐη. (4.48.5); 5. ουενβοιυ ἡ δύναμις 
τοῦ σταυροῦ ἐ. μου τῇ διανοίᾳ (σουτα.ΟΡ ον. χ(Ν,08,2321)). 

ἐπιδεής, 1Ἢ τιεεί οἵ, ο. σεηϊτ., ΟἸδπι. έν. 7.13(ρ.58.7; Μ.9.514}; 
ΜεῖβιγΡριρτόθυι(Ρ.6,17; Μ.18,56Ὰ); ΑἸΏ. ρεκί 8(}1.2:. 568}; 808. 
ἀείδεϊίοδ; πιθαῖ, 85 Βα θβι,, (Ἰεπι. ςἰν.7.7(0.35.24; 4688). 

ἐπιδείκνυμι, 1. ἀέερίαν, ἀοιποηξίναϊο, Μοιῃ.αγῥίϊν.2Ζ(ρ.204.8); 
2, ραγαΐε, τπαᾶκε α σἤσις 7, ἩοΥπιπαμά.5.5; 3. Τηϊγοάμεο, ὑγίην ΟἹ 
ἐδ ξεόηθ, Ἀθα, ἤ1αὶ (ΜΝ ὃς 8804}; πιρά, ὅ σωτὴρ...ὃ τὸν θάνατον καταρ- 
γήσας, καὶ κατ᾽ αὐτοῦ τρόπαια καθ᾽ ἡμέραν ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς 
ἐπιδεικνύμενος ΑἸ. ἡηε.20.3(Μ 25. 1450}; 4. γευραὶ, τπαῖὸ γπαηεεὶ 
ἀνθρώπων οὐδεὶς οὔτε εἶδεν οὔτε ἐγνώρισεν [Ξς, τὸν θεόν], αὐτὸς δὲ 
ἑαυτὸν ἐπέδειξεν. ἐπέδειξε δὲ διὰ πίστεως Πίορη.8.ς, ΜΙΟΡοῖνε.τ.τ; 
ἅμα τε ἠβουλήθη καὶ ἀχρόνως καὶ ἀπαθῶς ἐξ ἑαυτοῦ αὐτὸν γεννήσας 
ἐπέδειξεν ϑγηιδι δίνη. α ἀπαΐμις ; 5. ὁἤοῖῦ τὶ ΔΈβυνοΥ Τὸ ἃ 5Ό 1, γπαΐε 
τῆ8 ΘΆΘΨΕΙ συντιθέντες μέχρι τοῦ ἢ τὸν τριάκοντα ἀριθμὸν ἐπιδεικνύ- 
ουσιν ΗΊΡΡ Παον.6. κ(ρ,.185.16; Ν.τ6,32864) ; ἐῤ.6. Ξο(ρ.183.4; 2279}; 
οἵ, γηπᾶῖὲ ἃ. Ὀαρίηπῖηρ ἂν εἰς ἕν ἀρχὴν ἐπιδείξηται (Ὦγυς. ἠοῖ... 5 
ἴηι ΗεΡ.(τ2.το08); 6. «ἄσιν ἰο δὲ ἡ περὶ τῆς θεοσεβείας... «γνῶσις... ἡλίου 
λαμπροτέραν ἑαυτὴν... ἐπιδείκνυται ΑἸ σεη!.1(Μ.25.44}; ΓΑ ἢ, Ρο!. 
1.7(Μ.26.ττο58}; 7. ἐχρομηά ἐπιδείξασθαι τὸν λόγον ΒΑΞ5.5 610. Τἰεεῖ. 
2.21(Μ.8ς. 6120). 
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το; Μ.18. 5000); 2. ἸηΐγαΠ5., τοΐσὴ [0 ἀἰξρίαν ονιεδεῖ!, (εἰ5ιαρ. Οὐ εὶς. 
4.6(0.278.20; Μ.11.τΟο368); Οτ.2}.(0.278.12; 10360}; εἰς κενοδοξίαν 
προκαλέσαι οὐκ -ὦντα ΤΙστι. Ὀίϊ το; ΟΠ γγ5. ο᾽}.7.1 ἴῃ “4ε.(ρ. τό). 

ἐπιδεικτικός, «λοῖογ, οεἰοηϊαίομς, Οἴδπι, ῥαεί,3.το(ρ.266.2 ; Μ.3, 
6248); οὗ Ῥεσβοῦβ, ΟΥ̓ Ν ΑΖ ον, 8, ο(Μ.3ς 8οοα); οὐ οιμποαγά φἤοιυ τῷ 
ἐ. κόσμῳ {845.15.2τ(1.3048; Μι30.1568); ποις. ἃ5. βιυιϊυβῖ., οείδηζα- 
ἴον, Οὐ. Κ τ οἱ 30,3τ(ρ.91); τοῦ, Μι.6:2. τὸ ἐ, ὡς ἐπιβλαβὲς 
παραιτεῖσθαι κελεύων Ν} δήαρη.6(Μ.70.9774). 

ἐπιδεικτικῶς, οσἰοη αἰ τοιεεῖν, [ΟΥ̓ πιεγε δἤηοιυ, ΒΔ5.}}.2.5(3.73Ε; Μ.32. 
2200); οἱ ἐ. εὐποιοῦντες 1514, 6].ἐρ}.1.187(}.78.3048); τοῖ, {πὸ εἰς οἵ 
ΤΟΠΡΊΙΕ5 λίαν αὐτῷ ἐ. καὶ οὐκ ἀναγκαίως ἐχρῶντο ΤῊ, χύον.ται 28(ς. 
250)} 6. Βοηϊί., 50 ας ἰο ἀϊδῥίαν, ὁἠοῖυ οὔ τῶν μὲν 'Ελληνικῶν λόγων ἐ, 
Ἐ5. ΔΜ] αγεοῖ]. τ. (0.16.5; Μ.24.7488). 

ἐπίδειξις, ἡ, 1. «ἠοιυΐιρ ὕογίδι, τπαηϊζείαίτον, τοῦ. ]ο.τιῖ4 
μαρτυρίαν ποιεῖται ὁ...᾿ Ἰωάννης τῆς ὀργανικῆς τοῦ σώματος ἐ, ΔΊ, 
“Δοϊ,.2.τ(}.26.11338); κατὰ τὴν τῆς σαρκὸς ἐ, καὶ κατὰ τὴν μορφὴν 
τοῦ δούλου ἴδ.1. Ξ(ττοοῦ) ; 2. ἀΐερίαγ, ἐκροξίηρ, ΟἸοτα, ραδα.5.6(ρ.τ88.8, 
ν.]. ἀποδειξ- Μ.8.454}; 3. «ἤοιο, οείοηϊαϊίοη, Οὐ. οι.2 ἐπὶ ,ε.(ρ.19.}}; 
(ηβί.ογ.5.ε.2τίρ.187.16); 70.1).ἀορι.2.6(Μ.96. τς 0); 4, ἀερισηξίνα- 
ἐΐοτῖ, ΤΑ τῃ, ΑΡοίϊ, τ. 6 (1.26. ττο4 4}; ἐδιτιτα ΙΟΟ); 2Ὁ.2.το(ττ4ϑο); τ. 
2.1δ(ιτό40); 5. ῥγοοί εἰς ἐ, ὅτι καὶ θεὸς καὶ κύριος τῶν δυνάμεων...ὁ 
«Χριστὸς... καλεῖται 7αβι.41α|.56.2(Μ|.6, 552}; ΤΑΙ, ροϊ!.2.13(Μ.:6. 
11538); 6, ἐχαηιρίσ, ρίθίς ὁ ευϊάρηεε τῆς ἀναμαρτησίας ἡ ἐ 1.1.) 
(1040); 2Ὁ.2.12(11528}). 

ἐπιδέκατος, 707 ἃ ἰφηι, ΠΠΠ|ὲ ἀπαρχή μοι ἡ πρωτότοκος αὕτη καὶ ἐ, 
οὗτος, ἡ τελευταία ὧδίς ΟΥ̓ Ν γ85.υ. δαογ, (ρ.28ς.ς; Μ.406.07324}; που. 
ἃ5 δι ξῖ, τὸ ἐ, τοῦτο, δείξασα...τὸν παῖδα τδι(ρ.38ς.8 : 0738). 

ἐπίδεκτος, γεεορίυε, ο. βεπῖς., ΟΥ.ον.27.8(ρ.468.14; Μετ, 5128). 
"ἐπίδεμα, τό, ῥαπάαρε, ἢρ.., Τρίρἢ.καεν.6τ.7(0.288.ς; Μ.41τ.το40}}}. 
ἐπιδέξιος, ἡαυοτγαῤίε; οἵ νυ]πάς, ἢρ,, Οὐ Ν υ55.ἤσνη. 10 ἐμ αη:.(}]. 

44.9848); σιετίαῤ[ε πεδίον ἐ, πρὸς πόλεμον Τ' Ἡρῃη εὔγομιρ ἡ (}. χοῦ, 
δύοΑ). 

Ἐἐπιδέομαι, 405., δό ἐμ περί, Ὀίαρη.τοι; Μας, Αδρ.ομεένεον. (Δ. 
34.832}; ἴῃ ἴοτη ἐπιδέεται, {1 1υβῖ. ον μ!. 55 (1.6.1 ς24λ}}; 7} βἴνφις 
(ἢ ».2.5(Μ.6.14284). 

ἐπίδεσμα, τό, νηοί, Ογτ. Ἢ εαίδεΐ..4.53). 
ἐπιδεσμεύω, ἐΐέ εῤ, δίπά; τεβοχ., οἵ Βοπήαρο ἴὸ κἢν, 1 πατ. ΠἸογαοῖ. 

1|5.28:22(Μ.18,13208)}. 
ἐπιδεσμέω, -- [Ὀτερ., ἤρ. ἐ. διὰ παρακλητικῆς νουθεσίας (οπνί. 

41}.2.20.4{νν.}}, ἐπιδέμμων, ἐπιδέννων) ; 16.2.4 τις; (μγυϑιάορμι.37.2 
5. 2 ογ.(1ο.6288). 

ἐπίδεσμος, ὁ, ῥαπάαρε, ἢρ., ΟΠ γγβ5.5αε.2..4(0.34.2: 1.374}. 
ἐπιδευτερόωο, γέῤεαί, ἘΡΙΡΙ λαεν.δο.δδίρ.21 5.9; Μ.42. πΟΒΕ); 

ΤΕΡΙΡΒυν, ῥγοῤρὶ. 1αἱ,3(ρ.30; Μ.43.4τοὺ. 
"ἐπιδέχνυμαι, --- ἐπιδέχομαι, ΝΌΠΗ, αν. .0.3:332(λ1.4.3.7720). 
ἐπιδέχτομαι, Α. σάνε! αὐίεγισαγάς, ΟἸθπν.  αεή.5,1ο(ρ.213.5: 7.8, 

5ο8Ὰ); Πέπος 1, τρείζοηιθ, ἰαΐὸ ῥίδασιγε ἐμ, Ἱ᾿ ]φαζλ4.4; ἰδ.4.6: 
ἐμϊεγίαΐη περὶ ἡμᾶς τοῦ θεοῦ... ἐπιδεξαμένου φιλοστοργίαν Ὑπάϊ, ἐν. 
2ΟΙ ΤΥ -Ἰ3(1,701 8.ν.1.); 2. γερεῖθθ, ἀεεορὶ ἐ. νουθετεῖσθαι (Ἰολη, ςἰ 7.2.7 
(ρ.130.11; Μ,8,9688) ; ἐὁ.3.4(ρ.209.28; 1126Ὰ}; ΤΑῊΥ, ροτ (ΜᾺ πον, 
1117) αἷξ, 5, ἐπέβασις. 

Β. αὐνηῖὶ οὔ; 1. ἴῃ σοι. οὐδὲ γὰρ ὅ λόγος «“"εται θάνατον, ἀλλὰ τὸ 
ἀνθρώπινόν ἐστι τὸ τοῦτο ἐπιδεξάμενον Οτ.ἠον.14.6 ἐμ 7 ἐν (ρ.112.χ2; 
Μ.13.4120); ΓΑτΒί ρον, βά, τίθει; Μ.26.12720); ΤΛτ, οι .2.)(}}. 
26.11448); 2. “πονται τὸ δεῖσθαι 8.5 ροΙρῃγαΚΙ5 (τ δέονται, Οὐ, 70. 
32.10(7; }.442.55; Μ.14.7688); οἵ τ.13.το(ςϑ: Ῥ.2011; 5128); 3. ῥὲ 
“αραῤίε οὐ, ἰϊαδίο το, ΟἸεμι, ον. τ. (ρα γ7ω1; Μ.Β. 7160); τοῦ, Ἰοντα στ 
μοχθηρὰ ψυχὴ «-εταί ποτε τὸ προφητεύειν Οτ. 0.2 8.13(12; Ρ.4ος.20:; 
λ1.14.7080) ; ἰά, ῥγίης,3.χ.δίρ,2οϑ,6; Μι,τα.2ότ0); ἐν ταύτῃ [8ς, τῇ ζωῇ! 
ἁμαρτάνειν “σόμεθα, ὅθεν καὶ νομίμων ἡμῖν χρεία ἜΒΜατ, ίορει σα, 
1:4{Ρ.7.26 ; Μ.δό, 08); [Δ (οἶ.2: τε(ρ.201.1). 

ἐπιδηλόω, ἐπάτεαίε ; Ἀδησα ἰοἰ!, δὲ ἀδείςέσε, ερέμταὶ ἐν νόσοις ἐ. ἡ 
ἑβδομάς Απαῖ,] οὐ. ἀφεαά,(ρ.35). 

᾿ἐπιδήλωσις, ἡ, ἀεεϊαγαι ἴον, οἰαίοτπεηί, Οὐ Ν νβαιεορον πο (4 πὶ 
1768). 

ἐπιδημ-ἔω, Α΄ σὸ λοῖηε ἴο, ρο ἰο ἀτοεῖ] βεγνμαη θην ἴτὶ τῇ πατρίδι ἐ, 
ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου ϑνγιε5.6}.123(Μ.66.1 5048}; ἢρ., ἴπ ποάνοπ, Π]ογλ. 
βέπτιο; ὃς ἂν ἁγνείας μὴ εὐρεθῇ κλάδοις κεκοσμημένος, οὐ τεύξεται 
τῆς ἀναπαύσεως..«οὐδὲ εἰς τὴν γῆν ἐπιδημήσει τῆς ἐπαγγελίας ΜΕ. 
ἙγΉΉΡ.0.5(ρ.120.2; Μ.18.1880); 808., οἱ Αβοδπβίοι ὅτε ἐπιδεδήμηκεν ὅ 
σωτήρ Οτοἤοηι.0.3 τὴ [εν (ρΡ.67.7; Μ.13.3520). 

Β. τ0η16 ἰθ γεδί 6 1: 8. οἷδε; 1. ἴῃ ρεη. Πολυκάρπου ἐπιδημή- 
σαντος τῇ Ῥώμῃ [τρη 6. Κ οι ἀρ. Ἐλι5.}.,6.5.24.τ0 (21.20.56 ςᾺ}; ἐ. ἐν 
τῇ “Ῥώμῃ Ἰτεη,ἢαεν.1.27.τ(Μ,7.6878); τῆς Ῥώμης ἐ. Η]ρρ λαεν.δ.20 
(δ. τ6.32268 ; σοῃ]. τῇ “Ῥώμῃ ρΡ.148.11); Οὐ. }0.το.ττ(ρ.1τ62.5; Μ.14. ἐπιδεικτι-άω, 1. ἐγα5.; ἔχβοϑο ἰ0 Ἰησμῖ!, ΑἸοΧ. ΑἹ, ορ, Α]εχ.τα(ρ.20. 3258); εαἰΐ αἴ ἃ. ἤοιθε σκέπης ἕνεκεν ἐ, Βαβιγέρ. {ι|.τ4(2.3558; Μ. 



ἐπιδημέω 

31.0524}; 2. οἵ Ιησ. ἐπιδημεῖ δὲ δύναμις καὶ θειότης δι᾽ οὗ βούλεται καὶ 
ἐν ᾧ εὑρίσκει χώραν, οὐκ ἀμείβοντος τόπον οὐδ᾽ ἐκλείποντος χώραν 
αὐτοῦ κενήν ΟτἯοαεῖς.4.5(0.277.30; Μ.11,.10530}; τος Ρ ογ.2.6(Μ. 
65, 7Ο1Α}); οὗ Δηρε 5 τῶν ἐπιδημησάντων τῷ περιγείῳ τόπῳ ἀγγέλων 
διὰ τὴν ᾿Ιησοῦ γένεσιν Οτ.(εἰς.1 Θοί(ρ.111.5.; 7600); 3. ἢρ, ἀπ τηθί. 
ἀρετὴ ἐ, αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς 1Ὁ.3.711τ(ρ.263.16; 10138}); τεῖ, ἘΧ.15:25 
ἐὰν..«ἡ διδασκαλία τοῦ σωτῆρός μου ἐπιδημήσῃ, γλυκάζεται...ὁ 
Μωσέως νόμος ἸάΠπον!.10.2 1π 7εγ.(0.73.6; Μ.1τ3.2600}); 1δ.8.δ(Ρ.ὅ2. 
το; 3458); Ἠονι θη 5τΥ; ἡμῖν ἀεὶ καὶ ἀπιὼν --εἴς τῇ μνήμῃ ὥγτ8. 
ΦΡιτφο Μ. 66,15 490); 4. τυγϑῖ., οὗ σοα ἀνε! πρ ἴῃ 5οὰ} θεοῦ διδάντος 
καὶ τῆς Χριστοῦ δυνάμεως τῇ ψυχῇ ἡμῶν “-οὐσης Οτἅο( εἰς.2.70(θ.202.7; 
ΜαιτιοΖοῦ); “ποὔντος ἡμῶν τῷ φανταστικῷ πνεύματος θεοῦ καὶ 
φαντάζοντος ἡμᾶς τὰ τοῦ θεοῦ 1}.4.0π(ρ.368,20; 11730}; τοῦτο μὲν 
θεοῦ ἔργον ἐστίν, ἀοράτως --εῖν κατὰ τὸ ἑαυτοῦ πνεῦμα μετὰ τοῦ 
πνεύματος Χριστοῦ. οἷς κρίνει δεῖν “-εἴν {δι 5 ττί(ρ.1.12; 11818); 16.8.18 
{(Ρ.235.30; 15458) ;14.ογην 9.1 ἦπι 7εν.(0.63.24.:; Μ.13.3480) ; πῶς δύναν- 
ται ἐκεῖνοι [56. Μίοξο5 αηα ᾿Ξ 18] λόγον θεοῦ λελαληκέναι τοῦ λόγου 
τοῦ θεοῦ μὴ ἐπιδημήσαντος αὐτοῖς ; δ.(ῃ.64.17 ; 3404}; ΕΧΘρ, 0.13:20 
ὁ μὲν λαμβάνων ὃν ἐὰν ἐγὼ πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει...ὁ δὲ μὴ διά τινός 
μοὺ ἀποστόλου ἐμὲ λαμβάνων. ..--οῦντα ταῖς τῶν εὐτρεπισάντων 
ἑαυτοὺς πρὸς τὴν ἐμὴν παραδοχὴν ψυχαῖς, τὸν πέμψαντά με λαμβάνει 
πατέρα 1(,0.32.τ(1ο; ρ.454.22; Μ,14.7888);59 τι Ταῦτα, ραπ.Ον, 5 
{ρ.11.6; Μ.το.τοῦ48}; ἔθι5,}...2.1τ5.τ(.20.1728}; ο. σορτι, ὅσα, ΟΥ 
]ο.τ. 5ό(55; Ρ.287.21; Μ.14.5050}); οἵ, “Ηρακλῆς ὃ γνήσιος καὶ φιλό- 
σοφός ἐστι νοῦς, ὃς..«ἐκπερινοστεῖ τὸν κόσμον, «οῶν ταῖς ψνχαῖς καὶ 
σωφρονίζων τοὺς ἐντυγχάνοντας Πομι(ἰεηι6,16. 

(. ἠτοεῖϊ ἀταοτσ οὐ ΜΙ; 1. 1 ρθη., οὗ ΟΠ τι πὰ Ερυρί αὐτομάτως 
σεισθῆναι.. «πάντα τὰ ξόανα τῶν «ἀἰγυπτίων ἐπιδημήσαντος... .τότε τοῦ 
Χριστοῦ 8οζΖ.᾿..6.5.21.το(1.67.12818); 2. 650. οὗ ἴης., Οτ,( εἰ5.4.6 
(Ρ.278.26; Μ.1τ.το360); ὁ ᾿Ιησοῦς ἡμῶν ἐπιδεδήμηκεν 1Ὁ.5.32{ρ.35.5; 
Χ2200)} ; ἐπιδεδημηκέναι τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις 1. 
5ι54{ρ.58.6; 12654); ᾿Ιουδαίοις ἐ, 1.2.57(Ρ.1τὅτ.12; 8880); τῇ ἐπι- 
δεδημηκυίᾳ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ζωῇ τὸ.2.75(0.106.22 ; Ο120}; ὁ 
ἡμῖν τῶν ἀληθείας λόγος 14.,0.1.38(42:; 0Ρ.49.14:; Μ'.τ4.1008}; τεῖ, 
Τ,σ τοῖο “ἤγγικεν᾽, φησίν, καὶ ἤδη ἐπιδημήσαι ὑμῖν 14. ’.32 ΤῊ 1 ε. 
(0.248); 14, ῥγέηε.4.3.8(0.324.4.; Μ.11.3804); Ἃριστὸν. .«ἐπιδημήσειν 
ποτὲ εἰς ἀνθρώπους ἔφασαν Ἐλι5,4.6.1τ.1(0.3.13; Μ.22.160}; ὁ κύριος 
ἡμῶν... «ἐπιδημήσας πρὸς ἡμᾶς Ὠοτ,ἄοεἰ.22.3(Μ.88.18258). 

ΤΠ). εοὐῆό ἐπὶο ατάδῃ 116, 186 ψοτ] οἵ τη ; οὗ πυτηδη Ββιηρβ, Οτ. 
.]ο.20.2{ρ.328.1τ7; ΝΙ.14.51730); οἱἩ Ἠυπλπῃ 508], 14. (δὶς. τ.32(0.84.24; 
Μ.11.7244}; οἵ (μυῖβὲ τὸ φιλάνθρωπον τοῦ λόγου..«τῷ βιῷ τῶν ἀν- 
θρώπων ἐ, 1δ.τιο(ρ.62.13; 6738); Επι5.}.6.1.2.23(Μ.20,658). 

ΕἸ. ἈΡ5., ἀῤῥεαν; 1. ἴὰ σθῃ., οἱ ο. Βαρῖ., Οὐ. 70.2.37(20; ».96.13; 
Μ.14.1818)}; οὗ Δπθςμτιϑέ, ἰά Οδἰς,6.45(ρ.1τ6.32; Μι1τ.13604}; οὗ 
ΔΗΡΕΪ5 ἐ, ἐπ᾿ εὐεργεσίᾳ καὶ σωτηρίᾳ τῶν εὐχομένων θεῷ 10.8,34(0.240. 
25; 1568); 2. 65ρ. τεῖ, [ης. οὐδὲ --οὔντος μόνον τοῦ σωτῆρος, ἀλλὰ καὶ 
ἀπαλλαγέντος Ουδα, Ὁ ρΡ.Επ|5.1.6.4.3.2(}1.20.3088}; τῆς περὶ τοῦ ἐλπιζο- 
μένου ἐπιδημήσειν προσδοκίας Οτ.(δἰς5.3.28(0.225,20; 9568); ὁ ἐν τῷ 
᾿Ιησοῦ ἐπιδημήσας λόγος 18.8.5 4{(ρ.270.22; 15970); 14.7.28 τῷ. 767. 
(Ρ.212.23}); “-οὔντος τοῦ λόγου αὐτοῦ εἰς τὸ παραστῆσαι τὴν δόξαν τοῦ 
θεοϑ Ἰά. }0.32.20(18; Ρ.415.29; 8218); ΑἸ ,ἤης.14.8(}1.25.1218); (ἃ, “ν, 
3.20(Μ.26.408.); 1α,ἐῤ. ΕΡΙτείττίρ.17.4; Μι26.τού8Β); μάταιοι οἵ 
λέγοντες ὡς ἐπὶ ἕνα τῶν προφητῶν ἐπιδεδημηκέναι τὸν λόγον Τ ΑἸ. 
ΑἹροίϊ,χ,Ἄτ(}1.26.11204}; ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν οὐκ εἰς ἄνθρωπον ἅγιον 
ἐπιδεδημηκέναι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον..-ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν λόγον σάρκα 
“γεγενῆσθαι μὴ ἀνειληφότα νοῦν ἀνθρώπινον.. ἀλλὰ θεῖον ΑΡΟΪ].ερ. 
Ῥίοεαες.(ρ.256.ς; Μι86,το690) ; 3. ταῖ, τηοάβ οἵ ἴπο. ἐπὶ τὴν ἁγίαν 
παρθένον Μαρίαν “-οὔντος τοῦ λόγου ΑἰΠ.6ρ. δόγαβ.τ. 31(}ῖ.26.6ο05Ὰ}); 
[Π..4γ».3.2τ(Μ.26.2880} ; προφητεύεσθαι τίνα τρόπον ἐ, διὰ τῆς ἀμιάντου 
παρϑένου ὅ ̓ Εμμανουήλ {Β85.15.τοϑ(,,527Ὰ; Μ.30.460Ὰ}); Μαρκέων καὶ 
ΜΜανιχαῖος, θεὸν ἐπιδημήσαντα ἐν παρθένῳ καὶ ἀθέγως προεληλυθότα, 
καὶ ἀνεπιδέκτως ἔχοντα κοινωνῆσαι φύσει ἀνθρωπίνῃ, τῇ ὑποπεπτωκυίᾳ 
τῇ ἁμαρτίᾳ ΤΛΤΒ Αροϊ,.2.3(}1.26.1τ1360) ; τοῖ, βεοοπὰ βανεηΐ φοβερὸς 
ὃ ἐν φωνῇ σάλπιγγος μετὰ ἁγίων ἀγγέλων -“-εἶν μέλλων ἐξ οὐρανῶν 
{{885.15.21τ4{(5308}; ΜΙ.4804}); 1Ὁ.2532(5550 ; Μ.5258), 

Ἐν, εὐγηά ὩΡΟΉ,, υἱεῖ, ἀἰεδεσηά προμ; 1. οἱ Η. ΟΒοβῖ οἡ ἀϊβοϊρίεϑ, 
μετὰ τὴν οἰκονομίαν...τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπιδημήσαντος τοῖς 
μαϑηταῖς..«γενομένοις καθαροῖς καὶ νιψαμένοις τοὺς πόδας ΟΥ̓, 6.32.8 
(6; Ρ.437.31; Μ.14.7600); Οὐ,Ν42.0᾽.31.26(ρ.170.3; Μι,36,τό44); οἡ 
σοηνοσῖς ἐν τοῖς περὶ Κορνήλιον πρὸ τοῦ βαπτίσματος, ἄλλοις μετὰ τὸ 
βάπτισμα διὰ τῶν ἀποστόλων 1Ῥ.34.τ4{2530); δ΄ Ὀαρτί5πι, Οτ, 79.6.33 
{7;}.143.4; Μ.14.257}}; αἴ ογάἀϊ!πατίοη, βεταρ.ἐμεὐ,27.1; οἷν σΠΓΙΒΤα 
᾽Ιησοῦ ἐλθέτω ἡ νικητικὴ αὐτοῦ δύναμις... καὶ «-ἦσαι τῷ ἐλαίῳ τούτῳ 
ᾧ ἐπιφημίζομεν τὸ σὸν ἅγιον ὄνομα Α΄ ΤἼοπ. Ἀ το](Ρ.267.10); ὁΐ 
ΤΟρΡῸβ ὁπ ἐπ Βατίβις δἰετηθηῖβ στησάτω...ὁ ἅγιός σου λόγος ἐπὶ τὸν 
ἄρτον τοῦτον, ἵνα γένηται ὁ ἄρτος σῶμα τοῦ λόγου ΘεΥΑρ ομεἶι.13.15; 

Φ,͵ » 
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2. οἵ (Πτῖβε 45 [αάρε, τεῦ, Μ4].3:2 ὡς πῦρ χωνευτηρίου.. «ἑκάστῳ τῶν 
δεομένων "-ἤσειν ΟΥ (εἰς. 5.το(ρ.16.13; Μ.11.12044}; 3. Α05., σρῥδᾶν, 
μαῤῇόν, ἘΡΙΡἢ. ἐπε. τ(ρ.227.12; Μ.41.2738); πάθος ἐ. λοιμῶδες νϑρτ. 
᾿.σ.4.20(Ρ.177.1; Μ.86.27520); οὗ ἃ οδῖίνα!, Βορῆτ. Η.ν. πᾶς (Μ.92. 
1713}. 

ἐπιδημία, ἡ, 1. Ξογομνη, είαν δύο... ἐ, ἐν Κανᾷ.... σημαίνουσιν τὰς δύο 
τοῦ σωτῆρος εἰς τὸν κόσμον ἐ. Οτ..0.13.57(56; μ.287,28; Μ.14.505}})}; 
οἢ εατίῃ, {5 τῇ τῆς σαρκὸς ἀ. ΟἸοτλ.5,7.6.9(Ρ.471.τ7; Μ.0.3008); ΟΥ. 
λονηνο ἴῃ 1, (Ὁ0.65.10}; αἷς. «ἡμέραι... «ἃς ἐνθάδε ἐσμὲν εἰς ἐ. ΜεΙῃ. 
σγριρ.Βιττίρ.94.5; Μ.18.156Ὰ}; 2. ΞΟ ΗΖ Ἀταοτρ ΠΘΟΡΪΘ, Ὁ151}; 8. Τὴ 
ΡΈΠ. τῇ τῶν ἀποστόλων πανταχόσε ἐ, τῶν ὑπὸ τοῦ ᾿]ησοῦ ἐπὶ τὸ 
καταγγεῖλαι τὸ εὐαγγέλιον πεμφθέντων ΟΥτ( ̓ »έμει τι π(ρ.300.15; Μ.1, 
3524}; 14,7ο.τοιδίό; ρ.1η8.10; Μ.14.3208); ἑορτὴν... ἱλαρωτέραν τῇ 
ἑαυτοῦ ποιῶν ἐ, 10.12.54(53; }».284.20; 5018); 1ῤ.13.6(ύο; Ρ.204.12; 
5178}; 6. ΟὈ] θοῖίνε ρεπι. τὸ τῆς ἐ. τῆς ἐμαντοῦ.. χρέος, υἱεῖ ἴο, Β85. 
6ρ.τ02(3.253Δ; Μ.32.6328); {Β585.λο» ἴηι ̓ξ. 28(1.3618Β; Μ.30.800); 
Ομ γυβυΐονι.28.32 τῇ ΤΟογ(το.2534)}; οὗ ἂπ' ἱηναάον, {Β85,.5.240(1. 
σότξ; Μ.30.5408); Β. υἱεταοη, ἀρβέαγαμεο: οἵ ἀπροῖὶβ τοὺς πρώτους 
«οὐδρῶντας ἔσθ᾽ ὅτε ἀγγέλων θεοῦ ἐ. γεγενημένας πρὸς αὐτούς ΟΥ(εἰς.4. 
ϑοίρ.35ο.3; Μ.1τ.11520); μηδέπω κεκαθαρμένοι οὐκ ἐχώρουν ἀγγέλων 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιδημίαν 1ἃ. .10.6.57(37) Ὀ-165.32; Μ.14.300Ὰ); τὴν τοῦ 
Γαβριὴλ πρὸς αὐτὴν [50. τὴν Μαρίαν) ἐ. ἰά,ἀον.7 τη 1 ε.(ρ.46.6); ΑἸ, 
.4γν.2.73(ΜΜ.26.3ο10}; οἵ ἃ νἱβίοπ οἵ γε διεπάθα Ὀγν ΔΏρ6Ὶ8 τὸ 
φρικτὸν τῆς ἐ. ΝΙσΘΡΒ.ΕΠτιν δυνατοί .86.,30030); οἵ 0. Βαρί. 
ὑπόθεσιν οὐκ ἄλλην τῆς εἰς τὸν βίον ἐ. ἔχοντα ἢ τὴν περὶ τοῦ φωτὸς 
μαρτυρίαν Οὐ. 70.2,2ο(24:}».87.1; Μ.14.1658}); οἵ τοῖαγη Οἱ 1.718} 
ἄνδρες ἀνεγνωκότες ἀντειλῆφθαι αὐτὸν ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ προσ- 
δοκῶντες ἐ, αὐτοῦ 1δ.6.13(7; ».122.21; 2240) ; οἵ ἀδηοπβ ἀπ Ὠδαῖμοη 
βοίϑ, ΗΙρριλαεν.ο.4{ρ.240.4; Μ.16.33794}; Μαχίπηηυ5 [γα] 80. 1νπ|5, 
ἦ.6.0.7.5(Μ.20.812.}; οὗ Δηοῃγίβι, καὶ. ἄροειοντίρ.511.30);} Πρ. 
νικᾶται νόσος τῇ τῆς ὑγείας ἐ, 1ΒἘΔ5.15.21τ1(1.5270; Μ.30.4848); 3. οἵ 
Ομ τῖβο; 8. οὗ Τῆς, Εἰ ΓΠΕΥ 85 ΤΟΡΠΉΡ ΟΥ̓ 5 ἀπτροϊ Πρ τῆς εἰς ἀνθρώπους ἐ, 
ΟἸςιη. ῥανψαά.2,8(ρ.203.18; δ. 8. 4884}; τὸν προνοούμενον τῆς ὡς ἀνθρώ- 
πον ἑαυτοῦ εἰς τὸν βίον ἐ, ΟτοΟεἰς. τ. αίρ.τι.23.; Μ.ττ.7848}); ἐ.4.τ 
(0.274.8; Ττο208); τεῖ, ἘΧ.32:22 ἐὰν ἴδῃς τὴν ᾿]ησοῦ ἐ., ὅλον αὐτὸν 
νοήσας πέτραν, ὄψει τὴν ὀπὴν κατὰ τὴν ἐ, αὐτοῦ, δι᾽ ἧς ὀπῆς θεωρεῖτω 
τὰ μετὰ τὸν θεόν Ἰὰ ,ἤσηι. 1.2 τη Γ67.(ρ.134.1τ8; Μ.13.441τ4}; 14. [0.1.5 
(71 }0.το.5; Μ.14.334}; τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐν ἀνθρώποις ἐ. 1δ.2.30 
(24; ».87.4:; τό); Ατῇτρς.20.2(Μ.25.1458); ἃ, «4γ.τ 50(Μ.26.1330) 
οἷξ, 9, ἔνσαρκος ; 1δ.(1360); τεῦ, 10.17:22 ἡ τούτων τελείωσις δείκνυσιν 
ἐ, γεγενῆσθαι τοῦ σοῦ λόγου 1.3.23(3138); {8Β458.15.24](1.5678 ; Μ.3ο. 
5528); ἑορτάζομεν...ἐ. θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς θεὸν ἐνδημήσω- 
μεν ΟΥΝΑΖ.ο;.38.4(Μ.36.316Ὰ}); τῇ τοῦ σώματος ἐ. τοῦ πάσχα Τ(Ἤγγ5. 
βαφεῖι.6.3(Ρ.τοτ.το; 8.2688}; ΕἸ ΠΕτ. εὀη με. τ2(Ν.28,132764}; πάντα τὰ 
σωματικῶς εἰρημένα ἐπὶ θεοῦ, κεκρυμμένην ἔχει τινὰ ἔννοιαν, εἰ μή τι 
περὶ τῆς σωματικῆς τοῦ θεοῦ λόγου ἐ, εἴρηται 0.1). [.ο.τ0ττ0}8.04. 
8448); τεῦ, Τιη. οὐ (Βυιϑίο!, ΟΥΥΟΥΒ οἰϊθα ΟΥ το θα τὸ τοῦ Σαβελ- 
λίον κακὸν.. «ἀρνεῖται τὴν οἰκονομικὴν αὐτοῦ πρὸς ἀνθρώπους ἐ. 85. 
ἐῤ.21το.53(3.3154Α; Μ.32.7128); οἱ ἀσώματον αὐτοῦ τὴν ἐ, γεγενῆσθαι 
διοριζόμενοι 1δ.26ο.Βίφοος ; Μ.ο658); οἱ νομίσαντες πρὸ τῆς Μαρίας... 
τινὰ ἐσχηκέναι ψυχὴν ἀνθρωπίνην τὸν λόγον, καὶ ἐν αὐτῇ πρὸ τῆς ἐ, ἀεὶ 
γεγενῆσθαι ΔΑἸΠιορ. ΕΡτεὶ.Β(Ρ.13.0; Μ.26.1ο648}; οὐ προὐπάρξασαν 
τῆς τοῦ λόγου ἐ, 50. τὴν τῆς σαρκὸς ἕνωσιν] ΤΑΛΏ, Αροὶ .τ.4{Μ.26. 
ΤοΟ 70); εἰ μὴ νοῦς ἔνσαρκός ἐστιν ὃ κύριος... «οὐκ ἦν ἐ. θεοῦ ἡ Χριστοῦ 
παρουσία, ἀλλ᾽ ἀνθρώπου γέννησις ΑΡΟ]]. Κ».7ο(Ρ.220,3ο)ὰρ. (τι δα, 
“4Ροὶ].26(}1.45.12040};} μὴ ἀνομάσας μήτε σάρκα μήτε ἐ. μήτε 
ἐνανθρώπησιν, εἰ μὴ μόνον γυμνὴν τὴν θεότητα τοῦ θεοῦ λόγου Αια... 
λοά. τοί 8.80. 1888); Ἰοοβοὶν π566 Βοίἢ οὗ (τίπε᾽᾿5 οοιπίπρ δηᾷ {Π|δ οὗ 
ΟΠ εἰβτίατ τ 55 ΠΥ 65 τῷ ἀσυνέτῳ ἔθνει ὅπερ ὁ θεὸς ἐξελέξατο διὰ τῆς 
ἐ. Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ΟΥῥγΐηε,4.τ..4(Ρ.208.13.: Μ. 
11.240Ὰ}; Ὁ. οὗ Ξεσοπά εαὐνοηΐξ αὖ προφητεῖαι δύο λέγονοιν. εἶναι τὰς 
Χριστοῦ ἐ., τὴν μὲν προτέραν ἀνθρωποπαθεστέραν καὶ ταπεινοτέραν.... 
τὴν δ᾽ ἑτέραν ἔνδοξον καὶ μόνον θειοτέραν 1.("εἰπ. το ο(ρ.το].8; Μυτι. 
644); 14..}σ(6,κ(α; Ρ.113.3; Μ.14.2ο86) ; 4δι6ιδο(σὅ; ρ.τύϑιτ4; 3048); 
ἡ σάλπιγξ ἡ τὴν τοῦ βασιλέως ἐ. σημαίνουσα 1δα5.ἤονῖ.21.12(2.1738; 
Μ'21. 5648}; Τὴ άντ. 5.3: (Δ 1.39.11641}}; 50 οἵ ἴηο. δρᾶ ἀοβοεμῖ 
ἰαῖο Βαες ἀμφοτέρων τῶν ἐ. ΟΥ.79.6.35(το; Ρ.144.τ6; 2608}; 4. οὗ 
Η. (μποβί: οπ ρσορμεῖβ, τ εἰς. 7. Δ(0.156.2; Μιτ1.1425}}} οὐ κατὰ 
ἔκστασιν διανοίας...τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ καλνπτομένον παρὰ τοῦ πνεύ- 
ματος, ὃ δὴ θείας ἐ. ἀνάξιον Ῥτος,(. Ἴιρτοσιη, (}Π,87,1817.}: ὁα 
(Ἡχῖϑὲ ἐχρίσθη τῷ ἀληϑινῷ χρίσματε ἡ σὰρξ τοῦ κυρίου τῇ τοῦ... 
"πνεύματος εἰς αὐτὴν ἐ. Βαβιλο»ον ᾿ςιφαία τ05Ε ; Μ.20.4054}; ὁἢ 
Δροβίθεβ. γλώσσαις λαλοῦντες... «πᾶσι φανερὰν ἐποίησαν τὴν ἐ. τοῦ 
πνεύματος {1885.1ς5.2τ7(τ54πῈ; Μ.30,4028); 5. Βρ᾽ τἰτι4}}ν ; αἰ ἴθ ΟἹ 
Χριστοῦ ἐ. καὶ πρὸ τῆς κατὰ σῶμα ἐ, τὴν νοητὴν γεγονέναι τοῖς 
τελειοτέροις ΟΥ..0.1.7(0; ρ.1τ.26; 41.14.68}; εἰ μὴ ἄρα ἡ νοητὴ 
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αὐτοῖς γεγένηται ἐ. Χριστοῦ καὶ ἔσχον ποτὲ τελειωθέντες τὸ τῆς υἱο- 
θεσίας πνεῦμα 1δ.το. (Ρ. 20 1; 5228); οὐ προκριτέον ποιεῖ τῶν τὴν νοη- 
τὴν ἐ. ἐσχηκότων τὸν ἑωρακότα τὴν κατὰ σάρκα εαἰ.α Βεῖν. τ τ2(Ρ.45. 
25}; ἢρ., ΟἹ Τᾶνν Μωυσῆς νόμον ἔλαβε" τοῦτο.. ἀνομίας κατάλυσις, 
δικαιοσύνης εἴσοδος, θεοῦ ἐ. [Πθ5.οἰγεί.πον.2.7(1.341Ὲ ; Μ.30.404}; 
Ῥ. το (Βγβ11841η8 δυνατὸν τῇ εἰς τὴν ψυχὴν ἡμῶν ἐ. τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ... 
γενέσθαι ἡμᾶς τέκνα τοῦ θεοῦ ΟΥ.ο».22.4(0.340.13; Μοιτ 4850); τὴν τοῦ 
ἀγαθοῦ πατρὸς ἐν υἱῷ τοῖς: βουλομένοις παραδέξασθαι ἐ. 14.,.0.τ.5(7; 
Ρ. 1το.7; Μ.14.232}4}; ἐδ. 18. δθ(55; Ρ.287.22:; 5050); τοῖ. 1ο. 4: 46 δύνανται 
εἰὐδύο τοῦ λόγου εἶναι ἐ, ἐν τῇ τ τῇ, ἡ μὲν προτέρα τὸν ἐξ ὕδατος 

γινόμενον οἶνον χορηγοῦσα εἰς εὐφροσύνην τῶν συνεστιωμένων, ἡ δὲ 
δευτέρα πᾶσαν τὴν καταλειπομένην ἀσθένειαν καὶ τὸ πρὸς θάνατον 
κινδυνῶδες περιαιροῦσα 10.13.τ(56 ; Ρ.288,2; ξοβΒᾺ); τοῦ, Τσ.1:20 
παντὸς φόβου ἀφαίρεσις ἡ τοῦ σωτῆρος ἐ, τὰ ἐον.6 τη [.ε.(ρ.40.20); 
τοί, 1,0.3:5 ἕκαστος ἡμῶν σκολιὸς ἦν' ἐν...τῇ Χριστοῦ ἐ. τῇ γενομένῃ 
εἰς τὴν ψυχὴν γίνεται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν 1ὁ.22(0Ρ.144.0}; τοῦ. 15.6:7 
δεξώμεθα...ϑείου λόγου ἐ., ἵνα καθαρίσῃ ἡμῶν τὰ χείλη καὶ ἀφέλῃ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν 1Β5.15.Ἰϑό(ι.517Ὰ; Μ.30.4368) ; τεῖ. 110. 17}21 εἷς ὧν 
ὁ θεός, ἐν ἑκάστῳ γινόμενος, ἑνοῖ τοὺς πάντας" καὶ ἀπόλλυται ὁ ἀριθμὸς 
τῇ τῆς μονάδος ἐ, Ἐναρτ. Ροπί.ερ.7(}1.32.2608); ΤΕ ΡΙρΡΗ ἤορι. ΠΕ 43. 
4330); ἔδοβ. ΜΙ ιορ Δ. 8ς,ατ4τ1τ0). 

ἐπιδήμιος, 1. ἀτρεί τη αἸΠΟΉΡ ΟΥ̓́ΓΟΙΗΙΉΡ ἰο ἀιθεὶϊ ανιοηρ ἐπὴν.. 
ἔλθῃ πνεῦμα Νοηῃ .Ραν. .70.1τ5:26(Μ,43.8774}; οἵο1.7:3ο(Β12.); ΤΩΣ 
1, ΞΟ ΟΜΥΉΗΡ τῶν Πέτρου ἐπιδημίων κηρυγμάτων [1.6. ἀεἰϊσεγοά 
ὁη: πἷς υἱεῖ 5] ΟἸοημνερ. 2  Μ.2.568); 2. ῥγοναίοπι, ορτάρνιτε; ἢρ., οἵ 
Ὠοτοβν, ΟΥΝ υ 55. ἀεὶ (Μ.46.5 570); μθησδ, 5.ν.}., τρί, ἑαϊμ τη νοῦς 
«χωρίζεται ῥᾳδίως... «ὧν ἐ, ἡ συνάφεια Απιαδῖ, Απτγθά41,.(ρ.252). 

ἐπίδημος, οατοεί Ηρ ἀταοηρ, ὁ. ἀαϊ., ϑγυηδβιλνηιη,δίρ. 53; Μ,ι66. 
1613). 

Ἐἐπιδήν, Κ0γ7 ἰοηὴρ οὐκ ἐπιδήν ΟΥ,ΝᾺ2.ἐαγ»:.2.2(6ρ 1 ΡΠ.)21.4(Ὁ, 
8.26). 

Ἐἐπιδηρόν, --- ἴογερ,, ΟΣ ΝΆΖ, ραν η:.2.2(Ερ! [ΔΡ}.)88,3(}1..8..56). 
ἐπιδιαγιγνώσκω, ἐοηδῖαεν αὐγεσἦ, ὅγτιθ5.9}.67(}}.66.14218). 
ἐπιδιαίρεσις, ἡ, γε-ἀἸυϊξιση, 1... ἀἰεγδη αἀἰοϊδίονι; ΟΡΡ. 50Ὁ- 

αἰνίβίοη, 10.1),ἀταίοεί, (Ν,.94.Ξ408). 
ἐπιδιαιρέω, εδάτυϊάε, ἀϊυτάς ἐαγίδεν, ΜίςτΠ, γηρ.8.τά(ρ.τοι.18; 

Μ.18.τό40). 
"ἐπιδιαμαρτύρομαι, πᾶ κὲ βοί θη βγοίεξί ἀραϊηδὲ ΒΟΙΠΘΟΠΕ, ΟΥὉ 

ΡΈΕΙ. ῥέγεδῖδι ἴῃ ἡτπακίηρ σοί διηη Ῥγοϊεεί, ἘΡτ.3.417Ε. 
ἐπιδιαμέν-ω, 1. εομεημο ἰὸ εχίςὶ Ἐν φύσιν [5.. τῆς ψυχῆς] οἱ μὲν 

ἀθάνατόν φασιν, οἱ δὲ θνητήν, οἱ δὲ πρὸς ὀλίγον ““ουσαν ΠΙΟΥΙΪΔ 5 ἐ7Υ15.2 
(}1.6.1τ698}; μὴ νόμιζε [58ς. ψυχὴν κτηνῶν] “τοὐσαν μετὰ τὴν τῆς σαρκὸς 
διάλυσιν Βα5.ἠεχ.8,2(1,71; Μ.20.1τ68.Α); τῆς «““οὐσης εἰσαεὶ φύσεως 
τῶν ἀγγέλων τι 88. ἤθη. 4 τὴ (απ (ΝΜ, 44.8το) ; 2. εομίίμε Κ0Ὸν ἃ 
ἐδ; ΟΡΡ. εἴδη! ν, ΗἸρρ.λαθν.1.2ο(Ρ.24.16; Μ.τό.30484}); ““εἰν ἢ 
ἀθάνατον [30. τὴν ψυχήν) εἶναι ΟΥι(εἰς.3.22(0.218.27; ΝΜ ττ.9454}). 

ἐπιδιανέμω, ἀοΞΊ 9: εὐηθέστερον.. ἡμέρας... ἐπιδιανεῖμαι τῇ κοσμο- 
γονίᾳ πρὶν εἶναι ἡμέρας (65,4 Ρ.ΟΥ δἐἰς,6,6ο(Ρ.130.χο; Μ.11.12808). 

᾿ἐπιδιασκέπτομαι, τοη δεν ἐεγίλμον, Νοτηρβιμαί, πόμα τ( Μ.40. 
520Α). 

Ἐἐπιδιαστρέφω, αἰΐον, ἀτείογι αἰονοαγαάς, Ρ455., ΤΗΠΡΡ. ““γίοηι, 0. 
Ἐπι|5...6.5.28.1τη(Μ.20..517). 

ἐπιδιατάσσ-ομαι, Ε. “πῶκὲ ἐγ εν ἀϊςροριοης τη, οὐδ ἰο ἃ ΜῈ}: 
Ποηος σα ἰο ΝΊ], ΑΠΟΠ ἈΡ. Επ5.},6.5.16,3(λ1.20.4654);2. ἐπ ξεν δεν 
εἴ τις. «ταῖς..«δύο θελήσεσι... θείᾳ καὶ ἀνθρωπίνῃ “-εται συνομολογεῖν 
αὐταῖς.««μέαν θέλησιν ΟἹ ἀἴοτιεαη.13, Μδχ,ριτοί 1.01.5068); 3. ἰᾶν 
ἐορηπαμας ΠΡΟΠ, ξῖτε ογάενς οὔτε πηλὸς ἐπιδιατάξεται τῷ πλάστῃ... 

οὐδ᾽ ὑμεῖς, φησί, τῷ θεῷ ἐπιδιατάξεσθε ΤΉΘΤΥ, ΠΠ|ΘΥ40],15.45::0(}}.18, 

13240λ). 
Ἐἐπιδιατριπτέον, 0516 Ἡπι5ὲ ἐρεηα μον ἔρις οἩ,, Οὐ, [0.5.τά(8; 0.70, 

11; Μ.14.1378). 
ἐπιδίδ-ωμι, 1. στο αἰογραγάς, ρῖθο ἴῃ ἸὩγΗ πρεσβύτερος... εὐλαγέας 

δέχεται παρὰ ἐπισκόπου καὶ συμπρεσβυτέρου, ὡσαύτως ἐπιδίδωσιν 
συμπρεσβυτέρῳ (ὁηςὶ. ΑΡῥ.8.28..., Βδησο ἐεπί ἃ Ῥρτοπῆῖβο, ἄτῃ. 
δηεγεὶ. 4(Ρ.172.3; Μ΄.2ς. 2280); ααὐγητηῖςῖογ (Οτατατπίου, (Πγγς ἤονι. 
50.3 τῷ Μ|ι]. 5174}; 2. ρἴνε ὁ θεὸς... ἑαυτὸν ἐπιδιδοὺς ἀκλέτῳ δυνάμει 
πρὸς! ἐκθέωσιν τῶν ἐπεστραμμένων 1λτοπ, ΑΥ,α.».0.5(3. ΟΙ20)}; οἴ, ἐ. πρὸς 
ἕνα ἄρτον τοὺς ἀγρυπνοῦντας Το. Νοί, Επ5.,(Μ 14.86.30 8); ἢρ. ἐπέδος 
σου τὴν χεῖρα τῇ σοφίᾳ ΜΕ, γιατ ίη 7οδίρ.5τ4.10); 3. βαμά ουεν, 
ἀείτυεν, Ἡόττη, ει ϑιτιτο; μαμὰ ὁπ ἴο ἃ ΒΕΟΘΕΞΒΟΥ, ΡΆ 58. 70. Μοβεῆ. 
ῥγαϊΐι ποσί .87.308000)); ὝΘΝΝ 4, ομέγδί ἐ. ἑαυτοὺς τῷ θεραπεύοντι 
θεῷ 2(Ἰρη.0.17; ἐπ᾿ ἀδήλῳ τύχῃ τὴν ἰδέαν ἐ, ἐλπίδα ον. Ἰοη.4.τι: 

ῬΏ ὉΠΟΒΕΙ μηάεν ἃ τεϑοθογ, [πϑι.41α].2.3(Μ.6.4774}; ᾿εμὶ ΟΠ 6561 ἐπ 
ἐξα μβαμάς οὐ Ἰουδὶθ... ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἑαυτὴν ἐπιδοῦσα τοῖς πολεμίοις 
(Ἰ]επι, ἐγ. 4.τοίρ.300.18.; Ν.8.13288); ϑυπθβιγερη. τηζρ.28.τοὸ; Μ.6ό. 
ΙΟΒ5Α}); 5. σῖτα περ, δμγγεηάρν, αϑαπάοη ; τὰ θα Ξοηθο, Τ΄ 05.3.2: ἐ, 
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τὴν προαίρεσιν εἰς ἡδονάς (Ἰεγη, ῥαρά,2.2(Ρ.176.26; Μ.8,4208);, Οτ, 
βοϊηπεονί ἴη [67 .(ρ.τος.13; Μ.14.13000); ἰαν ἀἰοτυ οὐεβ 6 ὑπὲρ 
ἀληθείας ἀόκνως. .«τὰς ψυχὰς “ὔοντες Αἰ οηαρ ἰεσ.4,2(Μ.6.807Δλ); τὸν 

κύριον ὑπὲρ οὗ καὶ τὸ σῶμα ἑκὼν ἐπιδέδωκεν, πρὸς δὲ καὶ τὴν ψυχήν 
ΕἸ τη, 5}7.4.4{0,254.28; Μ,8.12288); 1δι(ρ.256.17; ἀποδιδ- 1232Ὰ}; 4.|08., 
1Ὸ.7.5τ(0.48.4:; Μ.0.4920); ἐ. αὐτοὺς τῷ ἀναιρεῖσθαι ΟΥ̓, 0.28.5.(0.418. 
6; Μ.14.7204); οἵ ΟἸἈχ δε. βασγῆος, ΟἸθιη ῥαφά, τ αχ(ρ.148.7; Μδ, 
4650); 1α.ἐχε. ΓΠαοί.73(0.130.12; Μ.0.69034)}, Οτγιλοηι. τ4.6 τη {6γ. 
(ρ.112.2; Μ.13.4128); 6. ἀεοσί ομςβ6}[, Οὐ, ο.πετ(ριτοοις; Μ.14, 
1850); ἐπὶ τὰ ἀλλότρια ἑαυτὸν ἐ, ΡΙΡῊ ἠαε).42.δ(ρ.1τοΙ.14; ΝΜ 41. 
Ἴο10); ΟἾγν5.10,1.22.4 τῇ τύ ογ.(10.1078)}; 405., ἐξάτεαίε, Οπο56}}, 
ΟΥ̓ βαῦυπ.ῥαη.Ον.3(0Ρ.7.26; Μ.το.τοῦοη); 7. σηδδεγιδο ἴὸ ἃ ἸΕΙΤΕΥ, 
Ῥαρ.Ομν.(0.371); ΕΡ.Αἰδχ.(0.153.3; Μ.2ς.280}). 

ἐπιδιηγέομαι, μαγγαϊε τῃθ αὐάττοι, Ἠὶρρ.ἠαογ...14(0Ρ.252.}; Μ.τό. 
43000); ὅν) π65..}.127(}}.66.1 2088). 

ἐπιδικάϊΐ-ω, 1. αὐγμάσε τοογίάγν, Οτιεορυμ ἦη τον. 4το } 15 0Ρ.360); 
2. πιρᾶ., εἰαῖρηῃ αἱ ἰαῦ ; Ἀδπος ἃ. εἰαΐρε τὰ σοπ., (Ἰοπ. ἐγ. τοίροτοδ, 
4; Μ.0.7450); ΠΙρρ.ἤσεν..τοίρ.145.14; Μ.10.2222}; Οτ ον. 
Μ|έ.ττ.τ7(0.62.2ο; Μ.12, 0606}; οὐκ “-εται ὁ θεὸς τιμῆς ἰἰομιἰϑημτι. 
8; Ὁ, σέο φαγηςδιγν, σἰγῖτο αὐ δ τοὺς ὄχλους τοὺς τῆς σοφίας αὐτοῦ 
“"ομένους ΟΥ(ἰεἰ5.3.46(0.242.18, ν.]. ἐπιθυμοῦντας Μ.ιτι βου); Οἴομι. 
ἐῤιιδ; ἀρετῆς ἐ. Τ]υβῖ ον. α(Μ .6.2322Α); 3. ρᾶ55,, δὲ ἐϊαῤίρ 10 
Ῥγοξεεμίου ἀπά, δὲ μεν οΥἹἩ δγεακίηρ τπ σοι) ἀποηΐ5, ΟΥ. 
5εἰ τὴ ᾿ς, ττδιοδί Μ 12. το ς}}). 

Ἐξπιδίκησις, ἡ, σεηίρηζε, ῥεπῖςίηεηί, ἘΡΏγ..γός, 
Ἐἐπιδίμοιρος, -- ἐπιδιμερής, τ: 16 γναϊο οὗ 5. 10. 3, ΟἸεηι, εἰν. 6.11 

(ρ.475.11; Μιθ. 3080). 
ἐπιδιορθ-όομαι, εογγεεὶ αἰεγισαγάς, γευῖδε, τιν 85. ἔπι τ: 

Ρ.342.12; Μι45.10618)}; ΟΡΡ. προδιορθ-, (μγν5, οηι.7,2 τῷ Π εὐ.(12. 
26})}; ἃ πεπόνηκε πρότερον...“-οὐύμενος πρὸς ἀκρίβειαν 10.Ν] 11.ν. 70. 
.36(Μ.094.4848); οἰΐοια. 5]ΠΊΡ]Υ εονγεεὶ, 1585. .6.7. πο; Μ.21. 
5164}; 1(1.}.6.4.20.6(}1.20.4011}); ὀλέθριον παραλογίσασθαι μὲν τὰς 
θείας ταύτας φωνάς... «ὥσπερ --οὐμένους τὸν θεὸν λόγον ΥΟΝ γ85. :5..3 
(2 Ρ.208.15, ν.], τουμένας 4604); ΡᾶΆ55., ἀεεερὶ εογγεοίίοι; διὰ ποίων 
ῥημάτων “-οὔσθαι δύναται καὶ εὐχαριστεῖν τῷ κυρίῳ; ΤΊι4ι..}55. 

Ῥγούνι. (5.13). 
ἐπιδιόρθωσις, ἡ, εὐγγεείτον οὗ α ῥγέυτουι5 ἐαβγεδείση, Ἰθὰ5, ἐπέηνα 5 

(1.215; Νῖ.20.5170); ΟΓΒγνβθονη. 4.1 τη. 20 ον (το. 4ς 50}; ΘΠΊΡΙν εὡν;- 
γεείτονι, Β85. περ. τ (2138., Μ. 5134). 

Ἐἐπιδιπλασιασμός, ὁ, γεῤρείἐἴοη, ῬΠάγτῃ Ἐς, 56:2(}1.30.1414Δ), 
ἐπιδιστάζω, δὲ τη. ἀοτδὶ αὐομ; ο. πρός οἵ ἀοσ., ΟΥΝ γοδ.ἐγὸς τ 

(Μ1.4.5.1178}; ο, ἀαἴ., ΙΔ μπιτᾷ ρΡ.150.14.; Μ.45.3800); ἘΝ} [ν. 
αϑεθης.3(}1.79. τποῖ0). 

Ἐξπιδιφρεύ-ω, ἐγίσο, γἹάε, ἢρ. ἀρετῶν ὀχήματι “των Ἰο. Μοπιΐγη. 
Οἰγγνς. 8} 1.06.12764}).; τΔ ἀγημη. εἰν. 8(13881)). 

ἐπιδίφριος, τεζεηίαγν, οἵ σοῃβο Δη5 ΠΟ 510 τ ΓΠΘῚΣ ΒΌΓΡΟΥΙΟΒ 
ὑπηγόρευσε τὸ φάρμακον..-καθάπερ...τις τῶν ἐ. ἰατρῶν (ντ. {μἰ}.} 
(65.2378); 88 βαϊβί, ρίατ., αγέϊδαη!δ ἃ8. ἃ 6455 ἐξ ἐπιδιφρίων ἐπί- 
σήμον» ἄνδρα Ἐν ρτ.ἦ,.6.3.28(0.124.20; Μ.86.26534}); 1.5. τϑίῃ.212.27; 
2828). 

Ἐξπιδιψαω, ἐμ1γεὶ, ᾿οπι. Νῖ6], (1.5 τ ρ.122). 
ἐπιδιώκω, ῥηγεπε, ζοίϊοιρ τὴ βιίγδιτι, αὐπ., (Ἱοπι. οίν,α, ζαίρ.τοι, δ, 

3; Μι8,οοϑς,0); ΤΗΡΒη.εἠγοη.ρ.223(Μ.τοδ.3448). 
Ἐξπιδογματίζω, ἱεαεῖ τη αὐἀὐάηίον, ἘΡΙΡΉ παν. 62.τ(ρ.480.8, Μ.41. 

1052}. 
ἐπιδοιάζω, α. ρΡίορ!., πεξίίαϊε το, δος, δρ.καν 1. 18(}].34.0248), 
ἐπίδοξος, 1. ρἰργίοι(; οἱ βεροπά αὐνοηΐ, ΟΥ, [γυτ ΔΠ1.υ2:23(ρ.08}; 

ὄνομα ἐ. ᾿Ϊησοῦν Α(. Ρ͵μ1.τ2(ρ.6.20); οὗ ομακιν, Με Ἔγηνρ.ὺ.ς 
(ρ.119.29; Μι18,1880) ; πδαϊ, 85. δι 5ϊ,, σίογν, Ογτιαάογ. τᾷ. 5304); 
Μαχ «πιγοῖ, (Μ. 91. ἼΟΒΩ); 2. οὗ ΡεΥβΟ 5, διποῖς, εἐἰϊειτηρεις σι ἐ. καὶ 
οὐχ οἱ τυχόντες ἀκροαταί Αάλιη, αἰαὶ. τοιίρ.4.1; Μ.11.17174}; οἰκετῶν 
τε καὶ ἐλευθέρων, ἀδόξων τε καὶ ἐ. Ἐπ|5.}.6.1. 4(.20; Μ.21.41λ); ἀνὴρ 
κατὰ παιδείαν ἐπιδοξότατος ἰὰ.ἢ.6.5.τοιι( Μ 20.45.20); αρῥγουεά πᾶσιν 
ἐ. δι ἀρετήν ΑΙεχ.541, Βαγη.ττ(ρ.4300). 

ἐπιδόξως, ρἰογίομεῖν ; οἵ τἸηατίγγβ ἀγίὴσ, ᾿ὑ5,}.6.4.τ5.48(Μ,20, 

3644). 
ἐπιδόρπιος, 707 ἀΐηεν ἐς ὥρην ΝοΒη.,αΐ.9.41:8(Μ.41,7γ730. 
ἐπίδοσις, ἡ, Α.. γίσίην, ῥοείοιραὶ; 1. τι βοὴ. ἐ, καὶ δογμάτων καὶ 

χρημάτων (Ἰ6Πλ.5!»}.7.7{0.37.8; Μι0. 4601); μὶυν,, σαῖς οὐ ρεηεγοσίν, 
14, ῥασά.5.6(0.257.13; Μ.8.6ο58); Οὐ Νγϑβ.ον, ἀση(Ρ.86.20; Μ.44. 
11730); 2. γίυϊηρ πῖογὲ ἴδηι πῖρμε ᾿ς. ὀχρεοῖεα, ἰσυίξηπέδς τῆς 
ἄνωθεν... .εὐμενείας...«τὴν ἐς Οντ, 9.1τι0(4.Ο80Ὰ}; Ρὶαγ., Του Ατι, ἢ, 
13,1(Μ..3.0778); 3. ὅ(εο γί, ἀοπαίίοη, αΥτ Νὰ 2. ρ.2τι(Μ.327.2480}; 
4. αὐάτίοηαὶ ἐπάοισνιθηὶ, ὙΠπαϊ,ορ,8(4,τοῦ}); 5. στυΐης οὗ οπο᾿ 5 νέστος 
ΟὟ ἃ Ῥᾶββαρα, ἐχροσί ]0Ή, Ογτ. ἰς.χ.1(3.38). 

Β. ἑηέγεαϑςο, αἀσαηζε; 1. ἴῃ ρθη. ἡ δεισιδαιμονία...μὴ ἀνακοπεῖσα 



ἐπιδραμητέον 

ἀλλ᾽ εἰς ἐ, ἐλθοῦσα ΟἸεθι ῥγοὶ.3(ρ,34.2:; Μ.8.1200) ; τῆς πρὸς ἐπίδοσιν 
τοῦ γένους εὐλογίας (σοηπδά. ἐγισοη.40:4(}}.8ς.16570}; 2. το Α] ῥΐο- 
ξγεες, ῤγουειηθηΐ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς... οὐ προκοπὴν οὐκ ἐ, ὁσημέραι 
δέχονται Μασ, Αδαρ ον. τ2(31.534.8610}; ἀρετῆς ἐς (Βτνβ.Ξας. 6. 3(ρ.145. 
10: 1.420}; α. ΟὈ]δοίένα ρσρηϊξ., 1}.3.τ2(ρ.69.8 ; 3890}; 3. 1860]. 
εἰ. τρεπτὸς καὶ ἀλλοιούμενός ἐστιν ὁ λόγος,. «ποῖον αὐτοῦ τὸ τέλος 
ἔσται τῆς ἐ.; ΑἸΠ.“4γ.1.35(}1.26.846); Ογτ. Αγοαά.ττ(ρ.69.14; 55.530); 
4, 56}-μγγομάεν, βε! -αϑαμπάοηνησπὶ, ΟἸετα. ῥαεά.2.8(ρ.2οτ.15; Μ.8, 
4818). 

Ἐἐπιδραμητέον, οη6 τῦδὲ γα οὐδν; ταϑῖ., με ἡππδΐ ἱομεῖ ἩΡΟΉ, 

ΟἸβα. ἐν.2.τ(ρ.114.5; Ν.8.9320). 
ἐπιδράττομαι, ἰαν Ποίά οὗ; τιεῖ. τίς ἐ. τῆς..«ἀχωρήτου θεότητος; 

θιάγτα. Τγίρ.2.7(Ν1.30.5768); ἐ. τῆς αἰωνίου ζωῆς Ογτ.Ζαελ.ττ2(3. 
8110); ἐ, ... τοῦ θέλειν ἀγαθουργεῖν 1α.15.5.4(2.8254}; ἡ ἀκηδία πασῶν 
τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἐ. ΤΑτηπιοη.11.24: τ3(},85.13858); ο. ἀπό, 
Ογτ σία, Εχ 21. 2000). 

ἐπιδρέπω, καίϊξδεν, γυσά. τιμήν (]6 πὶ, ῥ᾽ οἱ, 2(ρ.20.τϑ ; Ν.8,1218). 
Ἐξπιδρομεύς, ὁ, αἰ πίη λέοντος ἐ. τῷ παρατυχόντι ΝΙ].6Ρ}.3.26 5 

(Μ.70.516}). 
ἐπίδρομος, 1. {παὶ ἐάν θὲ ὙΠ οὔθ, ἰεσεί ; ἢρ,, Οτ Ν ν85.δεας 6(}.44. 

12738}; ἐπὶ τὰ... ἐ. τὸν λόγον εὐθύνωμεν 14. μη τα ρί31ττο; Μ.45. 
ΤΟ240}; 2. γεπηΐηρ ὁριοοίμῖν τ υλοῖ,, ΟΥ.ΝᾺ 2.9}. τη6(}1.37.2830). 

Ἐξπιδροσίζω, ῥέάειν, Οὐ, Ν γββιλοηι 6 τ Οαπὶ.(Μ.44.8074). 
ἐπιδύω (-δύνω), οἵ τῃ6 51, 5.! ἩΡΟῊ μὴ ἐπιδύνειν ἥλιον ἐπὶ τῷ 

παροργισμῷ ἘΡΙΡΠ ἠκογ.ότ.τίρ.381.23,ν.1, -δύειν Μ.4τ. ΤΟ 414}; οὗ, Τὰ]. 
Ῥδρα ἐρ. Ὀίαμ ρ. ΑἸ ἀροὶ, δες. τί(ρ.1ο2.1τ6; Μ.ι26.2840); πιεῖ. τῆς 
ζωῆς ἡμῶν ἐπιδυείσης τ, νεβιλονμ. τη. Ἐπεὶ. (Μ.44.62:0). 

Ἐξπιδωμάτιος, 9: {ὲ ποιι56 Ι0Ρ ἐ, χόρτος ΟΥΝ 55. 55.1.8 τ 
(Μ.44.5888). 

ἐπιείκεια (ἐπιεικία), ἡ, ΔΑ. ξογδεαγαπεε, φομεησδς; 1. ἀ61. τοῦτο 
γὰρ ἀληθῶς ἐ,, οὐχ ὅταν τις παρὰ τῶν ἐν δυναστείᾳ ἀδικούμενος φέρῃ 
πράως, ἀλλ᾽ ὅταν καὶ ὑπὸ τῶν νομιζομένων ὑποδεεστέρων εἶναι 
ἐπηρεαζόμενος παραχωρῇ (μενβ.ϑηι. 5.2.2 ἴῃ (τεη.(4. 5088) ;2. "πὶ σε, 

χιόνι, ,ο.δ; ἐριπό.α: Ἰσῃ Ῥ αι. τί. ΟΛΙΕΧ,ριαρΡ.Αἰἢ βοΐ, 5θ0.3 
(Ρ.90.7; Μ.25.2538}; 3. ταιρῃς απ Ἐχϑιηρ!ῆηθα Όν (Πειβί, σύϊονη. 
13.1:; ἈΠ βαἰηῖ5 τοιούτους ἡγεμόνας ἐπιεικείας ἔχομεν, παρακαλέσωμεν 
ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους τοῖς ἐκείνων ἴχνεσιν ἕπεσθαι ΤΠ γγ5." αΉ5.(12. 
4374}: Πίοπη σι. Β(.3.τοβδο); παρ]νιηρ ἐογξαάς, ΟὨγυβυλον. 
48... 1. «(ς.(9.5620}; 4. ὁρρ. νἱοεβ: θυμός, ΟτΝ 85. δεα!.2(Μ.44. 
1213}; χολή, Ομτν5.ἠον".ὅ.4 ἐπ «(4π.(0.544}} ἀ151. ἴτοτη. ἀνανδρεία: 
τί οὖν ἐστιν ἐ., καὶ τί ἀνανδρία; ὅταν ἑτέροις μὲν ἀδικουμένοις μὴ 
» τᾷ 5 ΑΙ - “- ᾿ ᾿ ᾿ . 

ἀμύνωμεν, ἀλλὰ σιγῶμεν αὐτοῖ, τοῦτο ἀνανδρίας ἐστίν" ὅταν δὲ αὐτοὶ 
κακῶς πάσχοντες φέρωμεν τοῦτο ἐ. 1.48. 2(362.,8); 5. 115 ρόννεῦ ἀπά 
οἤξοῖβ : τπακίησ πιϑὰ Ὀτοίῆτθα, ἴππῃ, ἧτο, 3; οὐδὲν ἐπιεικείας 
ἰσχυρότερον, καὶ οὐδὲν ταύτης δυνατώτερον (Ὠγγβ.ἦἤομι.57.1 ἰη τη. 

(4.5480); οὐδὲν γὰρ ἐ, σφοδρότερον. ὥσπερ γὰρ τὴν πυρὰν σφοδρῶς 
πολλάκις ἐκκαιομένην ὕδωρ ἐπιβληθὲν κατέσβεσεν, οὕτω καὶ τὸν θυμὸν 
καμίνου σφοδρότερον ἐξαπτόμενον λόγος μετ᾽ ἐπιεικείας προϊὼν 
κατασβέννυσι: καὶ διπλοῦν ἡμῖν τὸ κέρδος γίνεται, ὑπὲρ ὧν τε αὐτοὶ 
τὴν ἐ, ἐπιδεικνύμεθα, καὶ ὑπὲρ ὧν τοῦ ἀδελφοῦ τὸν θυμὸν καταπαύσαντες 
ἦν. 58. κ(Ξ68}0); οὐδὲν γὰρ ἴσον ἐπιεικείας, ἢ καὶ τοῖς κεκτημένοις, καὶ 
τοῖς χρωμένοις σφόδρα ἐστὶ χρησίμη ἰά δορι.20.4 τ «4..(0.2338}); 
ἀείφαϊςίπσ ψσϑίῃ, 1.7.1(558); σφοδρὸς ἔλεγχος, ὅταν μετ᾽ ἐπιεικείας 
γένηται, ὁ μάλιστα δυνάμενος δακεῖν οὗτός ἐστιν 14.Π0᾽»5.6.2 1: 2 Τίνι. 
(ττεθ944}; 6. 5 5[ν]6 οἱ φἀάγθος ἡ σὴ ἐ. ΟΑὐταῤ,Οὐν δι. τ(ρ.228.0; 
Μ. 26,60 70); ἐδ.(ρ.258.1τ6; 7οοΑ). 

ΒΒ. τποήεεὶν ὁ Ματθαῖος δι’ ὑπερβολὴν ἐ, ... τελώνην ἑαυτὸν 
ἀπεκάλει Ἐλι5.4,6.3.5(0.126.14; ΝΙ.22.21τ6λ}; ἴῃ 5688. οἱ νηΐ οὗ 
ΔΙ ΠΟμ᾽ γένος... -δυογενὲς δέ, τὸ πενήτων πατέρων, ἢ διὰ συμφοράν, 
ἢ δὲ ἐ. Οὐ. ΝαΖ.0γ.33.12(Μ.36.2208); σομἐξεεηξίοι,, οἵ (οηβί,, τε], 
ΟνγΖ.}.ε.3.13.15. 

(. υἱγίμδ ἴὰ σεπ. τὰ..«μεῖζον ἢ μεῖον ἐν ἐπιεικείαις ὕντ,αὐονοϑ(ι, 
2538); υἱγίμοιιδηξ5ς τοῖς τῆς..«ἐς .«.. τρόποις 1δ.1τ6(576Ὲ}; ἐδ. τ](62:0); 
ΡΪΌΓ. αἶδο υὐγίμοις αεὶς ταῖς δὲ εἰς μετάγνωσιν σπουδαῖς καὶ ἐ. ἐκμειλίσ- 
σεσθαι θεόν Ἰὰ. Ν᾽ }.5τί3.Κο8Ε) ; ΙΔ γος ττ(65. 2700). 

Ὁ), γρασομαδία οῤτμίον, ζαὶν ἱεαοὶ ΠῊΡ κατά γε τὸ τοῖς ἱεροῖς γράμ- 
μασιν δοκοῦν καὶ ταῖς τῶν ἁγίων πατέρων ἐ. Ονγ.αροὶ. Τἰά!, δί(ρ.132.υτ; 

6.. 2260), 
ἐπιεικής, 1. σοπίϊσ, τε, ἴὰ σοῃ, ἐς ... εὐσέβειαν ΤΟ ]δηι.τ.2; ἨεΥμ). 

π4η4.12.4.2; ΑΥὐϊδί βοΐ, τ5.5.; ΑΙΒΕΩαρ ἰορ.12.1τ(}1,6,0138); Βα5.μοηὶ. 
το.δ(2.890 ; Μ.31.3680); οὗ Οοα ἀγαπῶντες τὸν ἐ. ... πατέρα ἡμῶν 
τΟ]δηι.20.1; Ξυ 5έ, πῖββο., ποηεδί, 7.5} ῬΙΔΉ τὰς εὐχὰς...«μετ᾽ ἐπιεικῶν 
ποιεῖσθαι πρέπον ἐστίν ὈἸ]ΘΙᾺ.51γ.7.7(0.36.31; Μ.9.4604); ἀψευδεῖν χρὴ 
τὸν ἐ, 18.7.το(ρ.64.3; 5254}; 2. πισιογαίς, γεργαϊηεά, οἵ Ἰατιρταρο, 
στ παυτ ῥα Ον, π(ρ.12.1; Μ.το.τοό5Ὰ}; πϑυῖ. 85 βιιρϑι, τὸ ἐ, τῆς 
γλώσσης ΤΟ ]ε".21.}. . 
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᾿ , 

ἐπιθυμέω 

ἐπιεικτός, ἀεεεςεῖδὶε ἰο, τοι τη ἰδ βόῖρεν οἱ, ς. ᾷατ., μος γργ. 
το) Μ.8Ξ.8408). 

ἐπιζεύγνυμι, 1. Ρ485., δὲ γοκοά ἰορείμον ἴου καταπαύσαντος θεοῦ... 

ἐπὶ τῶν..«χερουβὶμ ἐπεζευγμένων αὐτῷ Ῥχος,Ο. ι.33:12(}1.8γ.08ς0) ; 

2. οὗ ἃ Ῥυϊάρε, σῤαῃ; ο. ἀαῖ,, Μασ όχι. ον. τ(Ρ.162.28; Μ.113. 

680, ν.1, ὑπέζευκτο). 
Ἐἐπιζητητής, ὁ, σεῖο ἀπολωλότων ἐ. 4. Χαμ! ἩΡΡιο(Ρ.63.25); ἐ. 

τῶν ἁμαρτωλῶν 1.1τ4{Ρ.61.18). 

Ἐξἐπιζοφόω, ῥπὶ ἴῃ ἀαγίμόςς, Οὐ. ΝΖ ραγΉ1.2.1.12.52(Ν1.37.1170); 

ΟἸψΊΩρ. [οῦ 3:τ(Μ.03.534). 
ἐπιζυγόω, ῥοὶ!, ῥαν, ϑγιλεβ,ρ. 29 1.60,13570); ἀεγπλ. ΟΡ ὁγ.2(}}. 

98.276). 
Ἐξπιζωγραφέω, ῥαΐμί 1: σε ΐηε, δα, ρον}. 80(}.124.14). 
ἐπίηρα, ον! αεεομηΐ οὐ ἀμπλακίης ἐ. Νοπη,ραν, [9.8:46(Μ1.43.820(). 
ἐπιθάλπω, εἰεγίδὶ, σἤοιυ ἠαυον ἰο, Τ' 7ος. "5.4. 
ἐπιθειάζω, 1. αὐάγεςς ας σά πολλὰ γὰρ κατὰ μέρος ἐπιθειάσας 

αὐτόν ΤΠ ἴοη.Α!. [γ.2 ἱη οδ(ρ.204.1); (6].ΟνΖ.}}.6.1.5.5(}}.8ς.1264}}} 

2. δὲ ἱμερίγεά προφήτης.-«τῷ-..«ἁγίῳ πνεύματι ἐπιθειάσας Επ5,4.4.}.1 

(ρ.299.3; Μ.22.4808); 4..6.7.ττ(217}; Μ.21.5374}); 1.0.0..3,37{ρ.00. 

27; Μ.2ο.τοᾶδΑ); 3. ἀεείαγε ὃν τηερίγα οι, ΟΥ̓ ΝΆΖ,Υ.5.3(Ν,35. 

6688)... 
ἐπίθεσις, ἡ, 1. ἰαγίην ον οὗ Παπά5 ἴοτ ΒεβΠὴρ οἱ 510, ἰτοηἧσον, 

2.32.4(Μ.7.8298); Επβίτατου, ξιεγελ. (Μ,86.2528060}; ν. χείρ; 2. ἀρ- 

ρἰτεαϊίοη, τιρᾶϊςο., ΜΙ. Ταν,δ(Ρ.462); 3. ηροδσίμρε (τ. ἔπιρ. ῥμέ οη), 

ΟἸδπλ, ῥαδι.3.2(ρ.230.9; Μ',8,5618); (Βγγει πον, 4.0 ἢ. Κομν, (0. 5880); 
ΟἸγου. Ῥαδελ.ρ.οδ(}1.92.744Ὰ}; 4. ἱγίολ, 4. Π εἰγ.οἱ Ῥαμὶ, 2(ρ.110.4}} 
Α((Ρας5.)Βεὶν.εἱ ᾿αμὶ.τ7(0.134.0). 

ἐπιθεωρ-έω, 1. οεεγῦθ, “ΟΊ ΔΦΥ, τοηδίάεν ἰΉ, ἐοη δ 467 ἂς δθτν 

ἴῃ εἰ ἔξωθεν «"εἶται τῷ θεῷ τὸ ἀγέννητον, οἱ ἐπιθεωρήσαντες τοῦ 
ἐπιθεωρηθέντος εἰσὶν ἀμείνους, κρεῖττον ὄνομα τῆς φύσεως αὐτῷ 
πορισάμενοι Αδἴ,Ξγη .13(0.354.24 Μ.42.537})} περὶ τῆς ἀγεννησίας... 

καὶ πῶς “-εἴται τῷ θεῷ Β85.μη.τ.τ4(1.2274; Μ.20.5454}; εἰ δὲ... 
γνωριστικάς τινας ἰδιότητας “-ουμένας τῇ οὐσίᾳ δέχοιτό τις εἶναι τὸ 
γεννητὸν καὶ τὸ ἀγέννητον ἰὉ.2,28(2658 ; Μ.6378}; οὐκ ἔστι τὰ τῆς 
σαρκὸς ἰδιώματα τῷ ἐν ἀρχῇ ὄντι ἐπιθεωρηθῆναι λόγῳ Οὐ Ν γ 55. ἔπ. 0 
(2 Ρ.129.12; Μ.45.7120)}; ξξεις τῇ...οὐσίᾳ “-ούμεναι Μαχ.αγεδὲρ (ΝΜ. 
91.11778)}; 2. ἐπιεγργεί βοτίρτατο ορὶνγείμαϊν σεμνῶς “εἶν, καὶ 
εἰς ἀναγωγὴν ὑψηλοτέραν ἀποφέρειν τὰ νοήματα οὐ, τό. Σς. 
(ρ.88.16) ; 16.(ρ.00.27}; 3. εοηφίδον τα πεφμεηιίν, Μαχιανεδίρ (Μοὶ. 
ΙΟΊ2Β). 

ἐπιϑεωρία, ἡ, εοτμφηιρίαίίομ, Ἀδησα ορίγίμαὶ ἐμϊενῥργδίαϊτοη οἵ 
βοχρίυτε ὁ ἀπόστολος ἀλληγορίαν τὴν ἐ. καλεῖ [(18],4:24] )1οα, ῥγοόη!. 
Ῥ:-ς.(Ρ.90.3ο). 

ἐπιθήγ-ω, εἰἠημίαίς, Ἰμεῖσ ταῦτα τὰ φρονήματα...-πᾶν..«νόημα 
μανικὸν..«““εἰ ΟΥ̓ Νγ58,γες. 3(ΝΜ|46.6768); Αβτια ἤονη. (Μ.40.2378): 
γτγισάον.τ( 1.244}. 

Ἐἐπιθηριόομαι, 1. ὑξεορῖο {ἶϊε ἃ τοί ϑεαξὶ, Ογν.1].εαἰφεῖι.5. δ 

2. ν. ἀποθηριόω. 
Ἐἐπιθησαυριστέον, ν. ἀπο-. 
ἐπιθολ-όω, παῖε ἐμγδτά, πιθῖ,; 1. εὐμἤεδο, ἀτειγδ, δεοίοια 

ἐπεθόλωσεν τὸ μὴ ἀπίθανον παρατήρημα τ. [0.13.τό{ρ.230.31; Μ. 4. 

4210); ““οὔσθαι τὸν νοῦν ὑπὸ ἑτέρων λογισμῶν 1Δ.0γ.ο«τ(ρ.218,2; Μ τε. 

4444Α};:; ταράσσεσθαι τὸ ἡγεμονικόν, “"ούμενον ταῖς ἐξαλλαγαῖς τοῦ 
βίον ει νη. 5.2(ρ.5 5.1; Μιιβιτοοῦ); Δτῇ ρορ  Δ4(Μ.25, 00}; 
ΟΥ Ν γ8βυ λον ἴῃ Οαπὶ. (.44.0654}; τὸ διειδὲς. «τῆς εὐσεβείας... .τῇ 

τῶν εἰδώλων «-οὔντες ἐπιμιξίᾳ Ὑπάτι Μοφβ.Ος,6:8-ττ(}1.66.10644}; 
1914, Ρ6].ῤ}.1.432(}1.78.42τὰ})ὺ,;; Τματιϑυιὴ ἐρῥ.ι.30(}]1.090.τοοξ; 
2. ἀεβίε, Μοιμοεγηῖρ.Β.τλίρ,ού.το; Μι18.1570); ψυχὴ.--πολλοῖς 
“"ωθεῖσα πάθεσιν (Βτν5.ἤοηι. 5.4 ἴῃ 0.(8,13Ὲ}; )ϊοπι Αχια, 2(Μ, 

3.0400). 
πἐπιθόλως, τοῦ ἢ ἀσιέασν τεΐη, ΡΠ] μενα ταίρ.8ς5.το; Μ.47.48). 
Ξ:ἐπιθόλωσις, ἡ, εἰοιίάτηρ ὁΓ πεμά, Ογτιαιίίογ. (1.37). 
Ἐἐπιθορόω, ἐπιργερηπαίε, ΟἸεμι ραξιί.2.το(ρ.210.13; Μ.8.5028), 
ἐπιϑορυβέω, 1. τῳ᾽αΐΐ, ΟτΝ γοβιῦ, δ] αίγι(ρριφοτιτο 7.4; Μ..6. 

οϑβΒ,0920) ;2. ρ855., δὲ ἀϊξιμγθει ἐπεθορυβεῖτο πάθεσι τοῖς σωματικοῖς 

στ Ν υ55.. “οὶ, 46(}.45.123}8). 
ἐπιθρυλ(λ)-έω, γιαΐε ἃ ποῖσε αϑοιμ, τ ΝᾺ 2.ε}.202(Ν.37.3324}; 

«ὧν ἑαυτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴν πρὸς τὸ κρεῖττον μεταβολήν ΟΥ̓ 

Νίγ55.ογ. εαἰδελι οίρ,τότ.18; Μ,45.1048); ἐδείαΐη ποῖ στν ἀφαϊηδὶ πῶς 
δέ τις ἐπιθρυλλήσει τὴν ἀσωτίαν τῷ ἀνακεχωρημένῳ ; 1ἅὑ, Δ10ς.(Ν]. 
44.τ4το}; ἰᾷ, Τῖη.2(ρ.72.27; Μ.32.6850). 

ἐπιθυμ-ἔω, 5εἰ οτος ἰδαγὶ προρ ἃ τὨϊπρ, ἰοὴς ζ0ν, ἀδδῖγο, 1. οχ- 
Ρ]αϊπεᾷ ἐκ γὰρ τοῦ ὑστερεῖν τὸ ἐ, ἐστιν, ἐκ δὲ τοῦ πάντα ἔχειν τὸ 

μηδενὸς ἐ, ΟἸοτη. [γ.46(ρ.223.33}; 2. τεῦ. ἐν]: νου] ]ν Τηρβ, 2( ἴονι, 
ς Οἵ. ; Ἰρῃ. Κση.7.1 ; ἀεί τι ἐργάσασθαι "υοὔντες κακόν ΑἸΠεπαρ ἰόρ.τατ.3 
(λ1.6,9128); ΨΟΠΑΙν ρίοσν, ΟἸβιη. ον. 7.τδ(0.73.4.; Μ.0.5444); Ὀοηδί, 



» Ω 
ἐπιθύμησις 

8 Ρ.(6].γχ.ἢ.6.2.7.24(ΝΠ.85.1237.}; δοκοῦσαν εὐπάθειαν ἐ, Το. ΑΥ. 
“.}....3.}(Μ.3.436Ὰ}; 3. τεῦ; ροοά: πδανδθη, Ροῖϊνς.}.1.3. Οἴει, ᾿γοί. 
το(ρ.75.14:; Μ.8,2214}; τπαγίνταοιῃ, ἤ Ῥοΐνειτοιτ; τὸ φίλον γενέ- 
σθαι... θεῷ... “τοῦντεε τ ΤΒδυτῃ ραη.Ον.12(0.28.22; Μοτο,τοδκο) ; 
4, Ξεχιδ!ν, 705. ἄταὶ.τ34.1τ(}}.6.γ8 50). 

ἐπιθύμησις, ἡ, δεξιτέι Αἰ ΤΗα( .3(0.274.141..); 

(Ρ.175.1). 
Ἐξπιθυμητέον, 9,6 γ15ὲἀδεῖγε, 1 Γαβῖ.ρ. Ζεπ.οὶ δ6γ. (6. 1τ880). 
ἐπιθυμητικός, ἀεείγτηρ, ὁηπάοιθοα τοῖς ἀξεῖγο, Μαχ.πδῖρ (91. 

12488Β); τὸ ἐ, σεαὶ ὁΓ ἀεξῖγες απ οἤεείίομς ἴθ ποι], σ15ῖ. ἔτομι 
λογιστικάν ἈΠ θυμικόν : πολύμορφον δὲ τὸ ἐ. ΟἸετη, ῥαφά.5.τ(ρ.236.7; 
Μ.8. 5568}; νεφροὶ δὲ ἐν τῇ γραφῇ τὸ ἐ, Οτ. ΚΚ.72 τη Παρ (ρ.264.τπτ; Μ, 
13.6440); ΟΕΠαι, εγ.ττ τ 2ο(2.473); Η ον. ΟἸφηι. 5.21; τὸ ἐ. τετάσθω 
σοι πᾶν πρὸς θεόν τ. Ν82.0γ.44.7(Μ..6.61320); 5ΞΒο 4 θὲ ἀείδομεα 
ἴτομι, ππρΐθσια! ἐπίπρθ, Οὐ Ν υββιἤλοηι τῇ (ἰαη!.(Μ.44.1680}; ΟΒγν5. 
ἐόν τδιᾳ τη [ο((διτοῦβ); Μαχ.αριϑὶσ(ττοῦς), 

ἐπιθυμητικῶς, ἐαρεγίν, {εἰ Οἱ ἐδεῖτο εἰ μὴ ἐ. ἔρχεται ἐπὶ τὸ ψάλλειν 
Βαβ.τερ.δγν.281τ(2.5148; Μ.31.12808}. 

ἐπιθυμητός, ἰο ῥὲ ἀφεῖγει, ἀεεῖγαδίε; τὰ σοη., 1. νου. 8.τό; ΟἸΘγη. 5 ν. 
4.1τ3(0.280.27; Μ.δ.13014); αβιμορι τ. δί2.74; Μ.31τ.1760); τὰ ἐ, 
(βυν5..οηι.43.3 τῷ Μ|Π.(7.6430); ἐς γὰρ ἡμῖν πληροφορῆσαί σε 6{ε]. 
(γχ.}..6.2.24.2(Μ ὃς. 2070}; Βρι τα} ν εὐδοξία ἐ, ΜρΙΉ, ἐγη:ρ.το, δ 
(ρ.129.1; Μ.18.2044}; τ Ν ν55.}.}}105.}(4.44.3ο014};14 μόοηι.᾿ ἐπι (πὶ. 
(Ν1.44.7778}); βοχυδῦν, Ἡδεροτη. γε. (ρ.14.3; ΝΜ το, 4414}; ἔσ, ἐὰν 
««ΣἀἈἀπαλείψῃς τοὺς σπίλους τῶν πονηρῶν μαθημάτων. .«ἐπιθυμητὴ 
φανήσῃ τῷ νυμφίῳ Βαπιλοημιοῖῃ Ἀ5.44{(1π.167Ὲ; Μ.29.4008)}. 

ἐπιθυμία, ἡ, Α. ἐσείγα, ἰπεδὶ, ᾿σοπειρίδεσηεε᾽,; ἱ. αἴ, ἀραὶ ρχόρετ- 
11ὲ85 πάντων προέχουσα ἐ. γυναικὸς ἀλλοτρίας ἢ ἀνδρός, καὶ πολυτελείας 
πλούτου καὶ ἐδεσμάτων πολλῶν ματαίων καὶ μεθυσμάτων, καὶ ἑτέρων 
τρυφῶν πολλῶν καὶ μωρῶν.. αὗται οὖν αἱ ἐ. πονηραί εἰσι Ἡδττη. 
φιαμά.12.2.1,2:; οἔτΦ.6.2.5; πάντα γὰρ ἡ ἐ. γίνεταί τε καὶ πλάττεται καὶ 
φενακίζειν βούλεται, ἵνα κατακρύψῃ τὸν ἄνθρωπον ΟἸει.ῥαφά.3.1 
(Ρ.236.20; Μ.8. 5560); 1ῃ τε]. το ὄρεξις : ὁρίζεσθαι ἀξιοῦσιν.. τὴν μὲν ἐ, 
ὄρεξιν ἀπειθῇ λόγῳ τὖ.χ.τΆ (Ὁ, 150.23; 3728); 14,517.2.20(ρ.177.21; Μ.8, 
10644) ; ὄρεξιν οὖν ἐπιϑυμίας διακρίνονσιν... καὶ τὴν μὲν ἐπὶ ἡδοναῖς καὶ 
ἀκολασίᾳ τάττουσιν ἄλογον οὖσαν, τὴν δὲ ὄρεξιν ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν 
ἀναγκαίων λογικὴν ὑπάρχουσαν κίνησιν 1Ὁ.4.1ϑ8(0.300,1; 13258}; κατὰ 
τὰς θείας γραφὰς ἡ ἐ. τῶν μέσων ἐστίν, οὐκ εἰδυίας τὴν ᾿Εξλληνικὴν τὴν 
σημαινομένων παρὰ τοῖς τὰ τοιαῦτα διαρθροῦσιν ἀκρίβειαν, ὥστ᾽ ἂν τὸ 
μὲν ἀστεῖον βούλησιν ὀνομάσαι, ἣν ὁρίζονται εὔλογον ὄρεξιν, τὸ δὲ 
φαῦλον ἐ,, ἣν φασιν εἶναι ἄλογον ὄρεξιν Οτ.]ο.30.22(2ο; ῬΡ.355. 81; 

Μ.14.60218,0) ; ἃ ,εορη ἴῃ Κορ. 7 :8(. Τό τά ΡΡ.128.); οἷς ἐ. δὲ τὴν ὁρ- 
γὴν ἐκάλεσεν" ἐκ ταύτης γὰρ καὶ ἡ ὀργὴ τὴν ἐτυμολογίαν ἔχει: ὀρέγεται 
γὰρ ΌΣ ὀργιζόμενος ἀμύνασθαι τὸν ἐχθρὸν Τάς. {4.110 ἴῃ τη. (1. .112); 

ἐ. ἐστὶ δύναμις ψυχῆς ὁ ὀργῆς ἀφανιοτική ῥοεῖ. Βαϊν.33(0Ρ.258.12); ἐ. ἐστὶ 
παντὸς ἐμψύχου “πρώτη ὁρμὴ πρός τι τῶν φιλουμένων 1, (ρ. 260. 109); ; 

ἔχει γάρ ἔδιον ἡ ἐ. πῦρ ΝΙ], Ῥγαξεξί. ἊΜ. 9. γχοῦ8}}) ; :2. 1 σθη. τῶν ἐ. τῶν 

ματαίων ΖΟίομι,το, 2; ῬοΙγο, 6.5.3; ἡ ἐ. τῆς πονηρίας ΠογΠλ,υἹς.1,1.8; 
1ΙΔπαηά,6.2.5 τὰ εἴης πα. ; δαιιαῖοα ψΊΓῈ δίῃ, (6 ηι.5.7.7.12(ρ.53.6; 
Μ..ποΙ8); ΜεΈῆ,γ65,2.7(0.34τ.6; Μ.τϑ, 205 Ὰ}; 16.2.8(0.344.7; 208}; 
3. 8η ΟΠΕΙ νἱσοθ πάθη ὀργῆς καὶ ἐ. Αἰμοπαρ εν. 21τ.1(Μ,6.033Α}; 
πάσης γὰρ ἡδονῆς ἐ. κατάρχει, ἐ. δὲ λύπη τις καὶ φροντὶς δι᾽ ἔνδειαν 
ὀρεγομένη τινός ΕΘ ι.517.2.π(ρ.215.7; Μ.8. 11.454}; ἀμ θυμός ν.5.ν.; 
ὕβρις, Ἰὼ βαεά,2.το(Ρ.211.1τ3: Μ,8, 5048); πάθος, οτῃ Ἔνρρ.8. (0.82, 
8: Μ.18.1408}; ἰΕ556 7 ἐν} τπ8 τλῖῃ, (ῃγψβ.ἤοηι.17.α τῷ Ερλνκι. 
122}; εἰ δέ ποτε συμβαίη πέρα τοῦ μέτρου τὴν ἐ, προκύψαι, νύττειν 
ἐκέλευσε [Ξς. (λοα]} τὸν θυμόν' ἕνα ὁρμήσας οὗτος, ἔσον πάλιν ἐργάσηται 

τὸν ζυγόν, εἰ δὲ οὗτος δέξαιτο τῆς ἀμετρίας τὸ πάθος, τὴν ἐ. πάλιν 
κινεῖσθαι πὰρεγγυᾷ, καὶ τοῦ θυμοῦ τὴν ἀμετρίαν κολάξειν Πα. δον. 
τ: τγί3. 77); στῆθος δὲ θυμόν, γαστέρα δὲ τὴν ἐ.. 

ἃ. 0.0. 5(}}.3 3. 913Ὰ); οὐγα οἵ ὈΟΓἢ ἀλλόφυλος δὲ παῖς καὶ παιδίσκη, ὁ 
θυμός καὶ ἡ ἐ., οὖς ὑποζεύγνυσι.. «τῇ δεοποτείᾳ τοῦ λόγου πρὸς 
ὑπηρεσίαν τῶν ἀρετῶν δι᾽ ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης ὃ θεωρητικὸς νοῦς, 
οὐ διδοὺς αὐτοῖς παντελῶς τὴν πρὸς ἐλευθερίαν ἄφεσιν, ἕως ἂν κατα- 

ποθῇ τῷ νόμῳ τοῦ πνεύματος τελείως ὁ τῆς φύσεως νόμος...καὶ πᾶσα 
δειχθῇ καθαρῶς ἡ τῆς ἀνάρχου βασιλείας εἰκών...καθ᾽ ἣν γενόμενος ὁ 
θεωρητικὸς νοῦς, ἐλευθέρους ποιεῖται τόν τε θυμὸν καὶ τὴν ἐ." τὴν μέν, 
πρὸς τὴν ἀκήρατον τοῦ θείου ἔρωτος ἡδονήν,...τὸν δέ, πρὸς ζέσιν πνευ- 
ματικήν Μαχιφη. Γ δαὶ π(Μ.ο.  48ς0,0) ; 4. σοι δοῖοα Ῥ]Έῇ ἀδΤΏΟΠ8 ; 
ἀϑ εν. ἀαδυρῃτετγ, Ἡδτγμ ηαμ,12,2,2} 14. ὴη.6.2.4; ἐὁ.6.3.3; 
ἀεπιοπβ, Τπ5ῖ ταροΐ.το.6(Μ.6.3418); ΠΙρρ.ἤαον.ς ο(ρ.τοΖ. 17; Μ.τό, 
ΖΙ0ΟΑ); τῶν ἐν παντὶ υἱῷ διαβόλου ἐ, ἀπὸ τῶν ἐν τῷ διαβόλῳ ἐ. 
γεννωμένων, σαφὲς ὅτε αἱ ἐκείνου ἐ. φρόνημα ὕλης εἰσίν Οτ-. [0.20.22(20; 
ῃ.354.}Π{: Μ.14.6508); ΜεΙῃ.765.2.2(0.331.4; Μι41.1τ648}; ΑἸ ἴπε. 
τ1.5(}]1.25.1160); Ὀιοπ, ἀτ α.5.4.23(Μ.3.7258); πδῆσε 5. αρβεπὶ ἔτῸΠῚ 

ΑἸ Το. ἃ τῷ 

Ῥαγααίεο, Μεῖῃ.»65.5.τ(0}.420.15-2320.1; Μ.18.3074}} ὈαῚ (άπ. ἢ.) 7 φαμεν, ἐπὶ τῶν ἀλόγων ἀπερίσκεπτόν τινα... «προσπάθειαν... 

524 

-- ἐλέγομεν Π)1τοπ.Ατ. . 

. , ἐπιθυμία 

{γ8 685 ἴῃ ραγβάϊβα - ἐ, καὶ ἄλλαι ἀπάται διαφθείρουσαι τοὺς λογισμούς 
Ἠξερθιλ, ἄγεξ.ττί(ρ.18.2; Μ.1ο.14454}; 6. νὰ οὐ ΜΙ που πονηρά, 
ΟΡΡ. φοοᾷ {πίπρϑ8, 6.5. τὰ λόγια τοῦ κυρίου Ῥοϊνα.ερ.7.1; Ἰυβέῖςα πὰ 
τυ, Ηδγηι. δῖη,.0.25.2; βαποιίποδεξίοι, χΟίφηι ον; οὗ, ὁ γάμος... 
κατὰ κύριον, καὶ μὴ κατ᾽ ἐπιθυμίαν Τστι.Ῥοῖνε.5.2; τερεπίδηςς, ΠΌΣΙΝ, 
υἱϑβ.3.7.2; 1 ,δέμι..14.1; Η. ΟΠοβὶ ἀπά τὰϊηρϑ οἱ ΒρΙΓΙΣ τὸ. πνεῦμα 
ἰδίως []. τοῖς] καταπατοῦσι τὰς γεώδεις ἐ. Ιτϑη ἠάεγ.5.12.2(}1.17. 
11528}); ἀποθέμενοι..«τὰς ἐ, τῆς σαρκός, καὶ προσλαβόντες τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον ἰδ.5.12.3(11544}; πόρρω γὰρ ἐ. ... τὰ πνευματικά Μοῖῇ.γέ5.2.2 
(Ρ.332.15; Μ.18.3008}; σωφροσύνη δια φρόνησις, ΟἸΘΏ).57,.4.23(0.218. 
15; Μ.8.13600); νριπῖγ, Μείῃ ςγηρ.τ, τ(ρ.8.17; Μ.18,370); ἐδ.χτ 
(μ.131.2; 2084); ὑπομονή, 1δ.{ρ.140.25 ; 2200); αἀἰντης ἰᾶνν, 1Δ.7γ65.2.0 
(Ρ.340.6Ε,, ; Μ.18,23048,0); ποανεηὶν ἰῃϊηρ5, Ατῇ ρφηΐ.2(Μ.25.8.Α}); 
7. εἰϊεοῖβ ; ρτιναϊίοη οἵ ροοά, )]οη,Ατ..η.4.20(}}..2.7208}); Τογηϊοιι- 
ἄρῃ, δ ιά.3.3; ὈἸθια, ῥαεά.5.0(ρ.188.18 ; Μ.8.4.5238); (Ἢ τγπ.ροφηϊ.6.3 
(2.3190); δηβὶανοιηθηί, Ιρὰ. ἐοἶνο.4.3., ]Ἰυπῖ, Ζοροί,5.4(Μ,6.4520); 
ὈΠΠάηεβθ, ΟΏγγϑβ.λοσι.20. 5 1η. Μέ,.(7.266}); βυδετνίηρ, ΟἹοπι. οέν.2.} 15 
(ρ. 1147.13: Μ. ὃ, τοοχὰ); ΟἾγγϑ. μόνε, 59.23 ἴῃ τη. (4.512}}}; τοιοῦτον γὰρ 
ἡ ἐ. » τυραννικόν τι πρᾶγμα καὶ ἑκανὸν πεῖσαι τὸν ἁλόντα, ὑπὲρ ὁτουοῦν 
καὶ ᾿παθεῖν καὶ ὑπομεῖναι Ἰορῥηρη. 3. τοί τ11}}; ἰά, γΕ65.ΟΥ.2(2. 

4258); Δῃά ἄθατῃ, Πουιλμορά.12.1τ.3; 1δ.12.2.2; 8. σατο ; 8. ᾿ΒΤΟΌΡΗ 
Ομ τῖϑι, ΟἸεπι.  γ7γ.4.23(0.215.24; ΜΝ. 8,13600); τὴν ἔνδον ἐ., ἢ οὐ δύναται 
ὑπὸ ἄλλων θεραπενθῆναι, αὐτὸς θεραπεύει Οτ,ἐησα5ι.Ο(ρ,280.24; Μ,12. 
10218}; Χριστὸς...μάχαιρα..«νεκροῦσα τὰ πρὸς ἐ. κινήματα ει5. 021. 
τη Ῥξςιφλιιτόῃς; Μ.29.4008); ΟΠ γν5. ἐμόν. 8, αὶ τη. Δ11.(7.241Ὲ}; Ὁ. ὈγΚ 
Βισηδῃ οἤοτι, θχ4.1.4; 2 ίφη.χθ,2; ἐὰν ἀφέξηται πάσης ἐ. πονηρᾶς, 
κληρονομήσει ξωὴν αἰώνιον ΠΠοτιη σἷς.3.8,4.; 14, δύ. 5.3.6; ον ον. 
φρο; ΝΠ ἤη5ι.(Μ.79.12378}; ἐβ0. ἀϑοςῖις ργαοιίίςοα, (δυνϑβ0Ή}.1 5.3 
ἴῃ τ ογ.(1ο0.1270); ΜΆΧ,α.2,47(Μ.9ο. Ἰοοοῦ); ᾿ποοηρΑ 0 8 
ΜΈ αἰνιηϊῖν, τεῦ, ραρϑη ροῦβ, Αἰδομὰρἶσρ.21.4(}}.6,0936.Ὰ); κρεῖτ 
τον ἐπιθυμίας τὸ θεῖον 10.20.2(05)0); (Μϑηῖο!λ.) τὸ παρ᾽ ὑμῖν [536. 
ΟΒΠ5{18}5] τέμιον.. ὄνομα Σαβαὼθ αὐτὸ εἶναι τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ πατέρα τῆς ἐ." καὶ διὰ τοῦτο ἁπλάριοι προσκυνοῦσι τὴν ἐ,, θεὸν 
αὐτὴν ἡγούμενοι Μηο5 ἀρ. Περοιη.«ἀγεϊοιι(ριιτι; Μοτο 4450); οἴ, 
1διχδίρ.20. 5,16; 14484,8).Ψ 

Β. ἠεΞῖγε, ἰοησίηρ, σοοά οὐ ἱπαϊ εγοηΐ; 1. Ορρ. ἐν] ἐν: ἄρον ἀπὸ 
σεαυτοῦ πᾶσαν ἐ. πονηράν, ἔνδυσαι δὲ τὴν ἐ. τὴν ἀγαθήν... ἐνδεδυμένος 

γὰρ τὴν ἐξ. ταύτην μισήσεις τὴν πονηρὰν ἐ, ... ἀγρία γάρ ἐστιν ἡ ἐ. 
πονηρὰ καὶ δυσκόλως ἡμεροῦται..«.λέαν τῇ ἀγριότητι αὐτῆς δαπανᾷ τοὺς 
ἀνθρώπους..-τοὺς μὴ ἔχοντας ἔνδυμα τῆς ἐ. τῆς ἀγαθῆς ΤΠΠετπιύμαμά. 
12.1,τῇ.; ὁ γὰρ φόβος τοῦ θεοῦ κατοικεῖ ἐν τῇ ἐ. τῇ ἀγαθῇ. ἡ ἐ. ἡ 
πονηρά, ἐὰν ἴδῃ σε καθωπλιαμένον τῷ φόβῳ τοῦ ϑεοῦ.. φεύξεται ἀπὸ 
σοῦ 1.15.2.4; ἐὰν δουλεύσῃς τῇ ἐ. τῇ ἀγαθῇ..-δυνήσῃ τῆς ἐ. τῆς 
πονηρᾶς κατακυριεῦσαι 1.12.2.5; δύο γὰρ κινήσεε ἐν ἡμῖν ἐστόν’ ἐ. 

πεφυκότε σαρκὸς καὶ ψυχῆς, διαφέρετον ἀλλήλοιν. ὅθεν καὶ δύα ἐλα- 
βέτην ὀνόματε' ἡ μὲν γὰρ ἀρετῆς, ἡ δὲ κακίας ΜεΕΙἢ Ἔγη:ρ.8.τ7(Ρ.τττ. 

4; Μ.18,.1738Β); τοῖς μὴ κατὰ τὴν ἐ. τῆς σαρκὸς περιπατοῦσιν, ἀλλὰ 
κατὰ τὴν ἐ. τοῦ πνεύματος ἴὰ.»γ6ς.2.8(ρ.345.τῇ.; Μ'ι18. 3088); ΤΠαι. 

Ἐς. 52:5(1.1225); 2. ἴῃ σϑῃ.., ΤΥ βαϊνατίοῃ, βαγη.17.1; 1Ὁ.21.7} ἐ, τῆς 
δικαιοσύνης Ηταμ. 12.5.4ἴ.; ἴΟΥ σοφία ἀπα γνῶσις, (Ἰ]οπη.οἐν.6. 
1πίρ.402.278.; Μ.9.3440,0}; ἴῸΣ γνῶσις, Με αγὸτν. α(ρ.τπό,4: Μ.18, 
24ΟΑῚ; ἐ, .., ὡς ἄπλαστος οἰκεῖν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ΑἸἢ...-. ἐπίομ τ(λ.26, 
δατΑὺ; ἡ τῆς δόξης ἐ. ΟΥΝΑ4Ζ.07.40.23(Μ.526.3800}; ἴον (τοί, ΟΠ εν. 
ἐαρ.ΐη ΒΞ. τ4 ιδίς. Ξε); ἡ τῶν κρειττάνων ἐ. δεβοί,Σ τὰ 10. Γ] τη. 
σεαί. το 1.88. 9040) ; οὗτινος ὅ νοῦς διαπαντός ἐστι πρὸς θεόν, τούτου 
καὶ ἡ ἐ. εἰς τὸν θεῖον ὑπερηύξησεν ἔρωτα δαιχ. εαντί.2.48(Ν 00. τοσοῦ) ; 
σοΙΙμδα γῆ λόγος Δ μα θυμός, Ἰα,κἐαρ.2.2:(Μ.00.12200}; 3. πδοθ5- 
511ν οσοδϑίοπθα Ὀν τη η᾽ 5 ἱπάϊσϑησο, Μδίῃ .σνρ.διτδίρ.τολ τ; Μ, 
1τϑ.1τ688) ; δεῖται γὰρ ἐ., οὐ τροφῆς ἕνεκα μόνον, ἀλλὰ καὶ παιδοποιΐας, 
καὶ γηπονίας, καὶ τῶν ἄλλων χάριν τεχνῶν. ταύτης γὰρ οὐκ οὔσης, 
οὐδὲν τούτων συνέστηκεν, αὕτη ἡμῖν καὶ εἰς τὴν τῆς ἀρετῆς κατόρθωσιν 
συντελεῖ. ὁ γὰρ μὴ ἐφιέμενος ταύτης, τῶν ὑπὲρ ταύτης οὐκ ἀνέχεται 
πόνων. αὕτη καὶ τὸν θεῖον ἡμῖν ἐξεργάζεται πόθον. ἡ μὲν οὖν συμ- 
μετρία τῆς ἐ. τῶν ἀγαθῶν ἐστι συνεργός" ἡ δὲ ταύτης ἀμετρία τὴν 

. ἀκολασίαν εἰσάγει μας. Κονη.7: 17(3.761.}; 4. εἰοοῖς ἤθελον. γνῶναι 
ποίοις τρόποις με δεῖ δουλεῦσαι τῇ ἐ. τῇ ἀγαθῇ..«ἔργασαι δικαιοσύνην 
καὶ ἀρετήν, ἀλήθειαν καὶ φόβον κυρίου Ἰ[οτιη παη.12.32.1} ἡ τῶν 
κρειττόνων ἐ, ἐν ἐξουσίᾳ...ἔχουσα τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἐπιθυμουμένων, 
καταφρονεῖν.. «ἀναγκάζει τὰ ἐλάττονα Βαβιγερ. ὃν. ο(2.42:8; Μ.3τ. 
1104Ὰ}); ἡ γὰρ ἐ. ὅταν οτῇ, τότε παρέχει τὴν ἡδονήν (Ἤγγ 5.07». 
12.8 τη Κονιι(ο. Ξπ4Α}; [1816 θν Ομτϑε, Τὶ, ᾿ς, τοζίι.132:); τὴν 
μὲν ἐ,, ποιῶν ἔφεσιν τῶν θείων ἀπολαυστικήν αχυχ. ἐμαί, πε Μ.9ο. 
5404); 5. ἐὶ Δα ὈΥΆΨΕΥ ὧν... αἷ,. ἐς «.. τούτων εἰσὶ καὶ αἱ εὐχαξ,.. 
τούτων οὖν αἱ εὐχαὶ ὧν καὶ αἰτήσεις, καὶ τούτων αἷ αἰτήσεις ὧν 
καὶ ἐ. ΟἸετη.Σ ν,7.7(0.29.2 1 },; Μι0.4520); 6. ἴννῳ Κιπάβ ἐ, μὲν εἶναί 

ὅταν δέ, τὰς 



᾿ ἢ 
ἐπιθυσία 

ἀνομοίους ὁμοιότητας τοῖς νοεροῖς περιτιθέντες, ἐ, αὐτοῖς περιπλάσω- ' 

μεν, ἔρωτα θεῖον αὐτὴν ἐννοῆσαι χρή Ἰϊοπ.Ατ,ε, ἢ.2.4(Ν4.3.1410-1444} 

οἵ, ἦδιις.8(3378). 
(. εβρ. σεχμαὶ ἀεείγε; 1. ντμουὲ οοπηοίαξίοπ οἱ 510. ἡμῖν μέτρον 

ἐπιθυμίας ἡ παιδοποιΐα ΑἸμεμαΡν ἶ6ρ.33.τ(Μ.6.0654); (Ἰοτη, βέν.3.12 

(ρ.236.15; Μ.8.ττϑϑ0) ;. Μςιμ.Ἐγηρ.2.2(ρ.17.3; Μ.18.408); ἡ ἐ. δὲ 

εἰς μὲν γάμους οὐ κακή Ἠον,Ἰθηι.το.τϑ, ἥτε γὰρ ἐ. ἐκ τοῦ πάντα 

καλῶς δημιουργήσαντος ουμβαίνειν τῷ ζώῳ γεγένηται, ἵνα ὑπ᾽ αὐτῆς 

ἀγόμενον πρὸς κοινωνίαν τὴν ἀνθρωπότητα πληθύνῃ..«πλὴν ἄνευ ἐ. τὴν 

πρὸς γυναῖκα κοινωνίαν οὐδεὶς ἂν ἀνεδέξατο 16.10.21; Ῥεῖ ἰμἀεταρ 

ταὐΐοη ἢ Οοάᾶ, τλ κε νἱτριηἰίν, Αἰμεπαρ ἰερ.32.1(}}.6,ο65Α); 

2. εὐτετίηρ τπτουρ [Π6 εγο5, Ο]6πι. Ῥαθά.3.τι(ρ.274.27; Μ.8.6 454); 

τῆ5 ἱπαπηρεάᾶ ανεπ ἴῃ ομαχοῖ, Ομγν5. αυτά 4.1τ(4.760Ε) ; 1δ.(770Ὰ}; 

3, ἀειβεά ὈΚΥ ραρᾶπβ (45 Ετοβ), ΟἹδῃι ῥγοί.3(ρ.33.31; Μ.8,1298); 
4. τηεῖ,, οὗ ΨΤΟΠΡΙΩ] ἀοβῖσα οἵ ἃ Ὀῖβθορ ἴου ἀποΐμεν 566, ΔΊ, αροί. 
“εε.6(0.03.4; Μ.25.2608). 

Ἐἐπιθυσία, ἡ, ν. Ἐἐφηθυσία. 
ἐπιθύω, οὕ} Ξαεγίβεε (ραραη) τοῦτον ὁ ἀνθύπατος...ἔπεισεν ὁμόσαι 

καὶ ἐπιθῦσαι Μί. Βοῖγε.4; τί γὰρ κακόν ἐστιν εἰπεῖν: κύριος καῖσαρ, καὶ 

ἐπιθῦσαι; 1.8..; ΟἸδπι, γοί, π(ρ.49.13; Μ.8,1658); ἐπίθυσον ὑπὲρ 

σωτηρίας τῶν αὐτοκρατόρων ΜΙΌΡενρ.6(Ρ.71.16); ἘΠΡΡ απμεῆν.40 

(Ρ.32.24; Μ.1ο.7694); Ποιη, ΟἸρηι.10.23; πρεσβυτέρους τοὺς ἐπιθύ- 

σαντας..-«προσφέρειν..«ἢ ὅλως λειτονργεῖν..«μὴ ἐξεῖναι (λης, (314) 

εῶπ.1, 
ἐπικαγχάζω, ἰαπρίι ἰομάϊν αἱ, ο. ἀδϊ., Οτ Ν γ58.ν.ν. Τλατο (Μ 46. 

9400). 
ἐπικαθέζεομαι, δε αἰαεϊεά, ἀευοίοᾷ ἰο, ἸΣΡΊΡΗ λαον.δ8,2(0.17.2τ; 

Μ.42.220}); εἰδώλοις “-εται ἴ5ς. ψυχή] ΝῚ ἐχόγε. τ4(}1.70.785}). 
ἐπικάθισμα, τό, σεαἱ, σα], (Ὠτνϑ5. Κγη 16γ.38:τιτ(λ}.64.τοο4Ὰ}. 
Ἐξπικαθυπνόω, εἰσερ ἴῃ, ταθεῖ, ἔνα μήποτε ἐπαναπαυόμενοι ὡς 

κλητοὶ ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν Βαγη.4.13. 

Ἐἐξπικαινοτομ-ἔω, γεξας]οη, ἱμηουαίο, αὐά ἰο παράδοσιν «υεῖν 

οἰόμενος Ἐπ5.ἢ.6.7.3(Μ.2ο.641Ὰ); Ογτ..70.4.4(4.3044}; 1.0(7658). 
ἐπικαλ-έω, 1. ας. ἀπά πιοᾶ,, εαἰ προ, ἱπύοῖε; 8. τοῖ, ὈΥΆΨΟΥ ἴο 

(οά ἴῃ ρεῃ. “-ουμένων σε αὐτῶν ὁσίως ΤΟ ΐφηι.60.4) “-εἶσθαι δυνά- 

μένος ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ΟΥ. 70.20.τοί(ρ.339.1; Μ.14.5930); 

κυούμεθα τὸν τῶν ὅλων δεσπότην ἀντιλαβέσθαι τῆς ἡμῶν πτωχείας 

ἘΡΙρμλαεγιρσοθγῃτίρ,τόρ.18; Μ.41.1738); ἡμῖν ἐν τῇ ἁγίᾳ ὧρᾳ 

ταύτῃ “-ουμένοις σε [1]. 7αε.(ρ.182.0}; Ὅ. τεῦ, ἱπνοσδίίοη ἴῃ Ματ- 

οσοείαῃ Ὀαρί5πι5, [γοηνμαδν.τ.21..(Μ.7.66τΑ}; ἴθ Ῥογδέῖς τίϊα5. τὸν 
Φρῆν ἤ τινα ἕτερον “-οῦντες δαίμονα. ἨἩΡΡ.᾿α67.4.28(ρ.54.χ6; Μ.:ό. 

φοροῦ); ἴῃ τωϑρὶς 506}15 ἐπὰν... ἐπικαλέσηται ὁ ἐπαοιδὸς τὴν σελήνην 

ἐν.4.37(0.63.14; 3102}; οὗ ἱπνοοδίίοιι οἵ ραρᾷπ ἀβτῖεθ ἕου μεα]ηρ,, 

(εἰ5.αρ.Οτ εἰς. 8. 8(ρ.274.31τ; Μιιττόοθα); ὁ. ἴῃ ὈΟΠΒΘΟγΆΙΙΟΗ. 

ῬΙΆΥΟΥ ἰπ εὐ μαγίβὶ σὲ γὰρ τὸν ἀγένητον ἐπεκαλεσάμεθα διὰ τοῦ 

μονογενοῦς ἐν ἁγίῳ πνεύματι ϑεταρ. με 13.16; ν, ἐπίκλησις ; ἅ. ἴῃ 

δ]εββίπρ οὗ οἱ] εἴς., 1δ.20.1,2; 6. τοῖς, Ἱηνοοαίίοῃ. οὗ βαϊηῖθ θεῷ 

προσευξάμενος, τὴν τῶν ἁγίων πρεσβείαν ἐπεκαλέσατο ΟτΝ γββυριαν.3 

(Δ6.46.γ840); δέχομαι δὲ..«τοὺς ἁγίους ἀποστόλους, προφήτας, καὶ 

μάρτυρας, καὶ εἰς τὴν πρὸς θεὸν ἱκεσίαν τούτους “σοὔμαι, τοῦ δι᾽ 

αὐτῶν, ἤγουν διὰ τῆς μεοιτείας αὐτῶν, ἵλεών μοι γενέσθαι τὸν...θεόν 

[Βα5.9}.26ο(3.462Ε ; Μ..32.11008}; οὗ Ἰἱνίηρ' βαϊπε, ΝΊΟΕΡΕ, ὑτιυ δ γηις 
"4(Ν.86.3ο568); 2. παν, ἐμ 116, σωγμαιησ πάσῃ ψυχῇ ἐπικεκλημένῃ 
τὸ. «ὄνομα αὐτοῦ τ ]ονι.64;' Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος -"ούμενος Αἰμρῃδρ. 

ἰερ.28.4(Μ.6.9568); οἵ πομιῖπα! ΟΠ τβιϊαηβ οἱ τὸ ὄνομα ἐπικεκλημένοι 

μόνον, βιοῦντες δὲ οὐ κατὰ λόγον ΓἸΘΙη. 5 ,γ7.7.τ4{0.62.20; Μ.9.5218); 

3. οὐ͵οεῖ, ταΐδο οὐ]εοίίοης, Τυβι, τὰροὶ.46.:(Μ.6.3978); 4- αἰΐέρε 

αραϊηβῖ, ἐπανρε τοῦ; Διαγόρᾳ.. «ἀθεότητα ἐπεκάλουν Ἀθηναῖοι Ατμρηδρ. 

ἰερ.4.τ(}1.6.8074}; Ρ655. καθαροὺς ἀπολύει τῶν ἐπικληθέντων ῬΒΠοξι. 

}..6.0.6(Μ.65.573.}. 
[Π]ἐπικαλινδέομαι, {--- ἐπικυλινδέομαι), τεἰίον, ἙΝΠ παν. (1,10. 

6484). 
ἐπικαλλωπίζω, τηρά., αὐογη οπε56}}, ΟΒεγβ.ἤονη. 87,4 τη 70.(8. 

5253); Ρ658.. ΤΕρΡΒπ. εἤγοη.. 383(}}.τοϑ.οτ60). 
ἐπικάλυμμα, τό, τε]; ΠΕ. ΟΥ̓ γγοχηδὴ Β ψε}}, 151. ῬΕ1.ρ}.5.331(Μ. 

18.1528}}; τπδέ. πάλαι μὲν ἀνθρώποις σωφρονοῦσιν ἐ. ἡδονῆς νὺξ ἦν 

σιωπωμένη ΟἸετα. ῥγοί.Ζ(ρ.17.12; Μ.8.894}; ἡ ἀτιμία...ἐ. γίνεται τρῦ 

προσώπου μου Οτ.ἤορι. 5.8 ἐπ [εγ.(0.38.τ4 Μ,13.3084); ΜΟΙ, Ηρ. 

2.5(ρ.21.7; Μ.18. 530) εἷτ. 5. ἔνδυμα ; τὰ δὲ ἄλλα πάντα...τί ἐνέσκηψε 

τῇ αὐτοῦ θεότητι; ποῖον ἐ, ἔσχεν, ὡς ἐν ἡμῖν, ἡ σαρκὸς κατοχή; ΤΡΙΡΉ. 

ἐαεν.77.28(0.441.13; Μ.42.6844); διήγησιν. «παντὸς ἀπηλλαγμένη ἐ. 

ΘροΥ λ.6.6 ργοθμ (Δ ,67.66 018), 
Ἐἐπικαλυμματίς, ἡ, αἰϊαγ-εἶο!!, Ὑμάτιδια,6}}.2.2Ἰτο( {.υ.τ6618). 

κἐπικάλυψις, ἡ, 1. νεϊηρ; οἵ ἴαοεβ οὗ βεσαρῃλμι, Οὐ, [ο.4.4(2 

ῬΟΙΙ1.131 ΝΕ.14.2058); οἵ ψοπιοη, Οὐηςὶ..4Ρ}Ὀ.1.8.23; 2. ἴὰ 66Π., σοῊ- 

εεαϊγπεη, Ὁ Β85.15.τπδία 4588; Μ.30.3044); 3. εουεγίηρ (1.6. Τα πρ 

525 ἐπικλαγγάζω 

ουΐ οὗ [πὸ νι»); οὗ βίῃ, ἴπ δαρτίβιη ὈΥ Η, ΟΠοβῖ, ΘΙ άγπι, Ῥγδη.2.1 

(Μ.30.4534). 
Ξἐπικαμαρόω, ῥηί οὐεέν ἰΐμε α υαμ]! τῷ μαλακῷ τὸ βαρύτατον 

ἐπεκαμάρωσεν 1 865,Ν 62. 2αἰ.92(Μ.38.056). 

πἐπικαμμύ-ω, 1. σἰεΐ {16 ἐγές, ῬΑ}}.}.1.απ5.22(4.34.10678; καμ- 

μύων ρΡ.61.9); 2. εἰπὶ πες ἐγέξ ἰ0 “ποντες τῇ θεωρίᾳ τῆς προκειμένης 

ἡμῖν ἱστορίας ἘΡΉχ.2. 100, 
ἐπίκαμψις, ἡ, ἐηβμεηείηρ, ἸΟΙΗΠἸῊΡ Οὐεν, Τμάτιϑιια ρῥ.:.6(}}, 

99.11280). 
Ἐἐπικαπνίζω, {.1. ΤοΥ καπνίζω, 1.5 αἱ. 5,0(Ν1.122.13244; καπνιζόμενον 

Ῥ.23.10). 
ἐπίκαρπος, “εἰ οὐέν ἰΐς παγυεϑὶ, 1) ῖοτ. Α1.40.1.0.5.}}».4.14.25(7770; 

Μ.21.12770)}. 
κἐπίκαρρος, {.]. ἴοΥ ἐπίκαιρος, ΝῊ ῥγαεεὶ.3(λ1.70.1064}). 
Ἐἐπικαταγελάω, 7εεγ αἱ, ο. ἄλξ., 4Ρ6ε. Βαγ.γεὶ. 5.23. 
Ἐἐπικαταγι(γγνώσκω, ρᾶξ5., δέ μον εὐ ἀδηπτα!06., 5, Ἔβτ] ἐαη, 

ο(2.5318; Μ.31.13164). 
ἐπικαταλαμβάν-ω, 1. ουεγίακό, ἐονιθ Ἡβόη χρὴ οὖν με ταχέως αὐτὸν 

ἐπικαταλαβεῖν Ἡοπι Οἰθηι.3.59; 18.50.24: ΔμΟΜοηἐῤ. πὶ (Μ.80, 

τ4240); 2. βπά ἱῃ ἐχισίεηεε τέταρτον ἤδη πάσχα ἐπικατείληφε τὸν 

διωγμόν ῬεῖτΙ ΑἸ. ερ.κα».τ(}1.18.2684); ὅ. ἤπά, ἀϊξεουεν, Ἰοῖτ ἡ]. 

Κ.Ο.18. 5128); 4. εὐτῖε ΟἩ ἑσπέρας ἐπικαταλαβούσης ΗΠ οι ΟἾδμ.8.2. 

5. δοῦμε ΜΡ, αγίδε εἴ που...ἐπικαταλάβοι χρεία (ἸΕΙῊ.5,ν.2.1δ(ρ.155. 

26; Μ.8,τοζοῦ); ταῦτα δὴ τῶν ἐπισκόπων διατεθέντων, “-εἰ ἕτερα τοῦ 

βασιλέως γράμματα ϑοοτ,ἦ..6.τ.33.3(Μ1.67.1054}; 1ὁ.4,28.6(5.375). 
Ἐἐπικαταλλάσσω, ρ655., δὲ γεεομαιίεά, το θη. 48.1. 
Ἐἐπικαταπέτομαι, Πν ἀοῖνη, ΝΙοορἢ. τον δγιτοσί 86,3 840). 
ἐπικαταράομαι, εξ, ΓΙοτη, ῥαδά.2.τ(ρ. 156.τὸ; Μι8,3848); τρὶς 

τῆς ἡμέρας φάσκοντες ἴβο. 76 })8], ὅτι ἐπικαταράσαι ὁ θεὸς τοὺς 

Ναζωραίους ἘρίρΠ.λαογ.20.0(Ρ.332.4; Μ.41.4040}; ΤΑΠπαβι. δ, ἐπ. 
ἀϊ5}.53(4.80.12454). 

ἐπικατάρατος, σε σε, τοῖ, Ὠ1.21:25, (ΡΛ τ6(Ρ.283}; Ἀίαὶ. 
Αἰ λ..6. Ζαεελ.4τίρ.30); ἴὰ βεπ,, Βαγη.τος; ἔχουσιν τὸ ἐ, εἶναι" οὐ γὰρ 
ἤκουσαν τῆς διαθήκης Οχ λον.0.9 τη [ἐγ (ρ.66.1ς; Μ.13.3528); τὰ ἐπὶ 
τῆς ἃ, γῆς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ ἐκβληθέντος ἀπὸ τοῦ παραδείσου ἸΩ, 70.20. 

“δ(αι; μ.362.34; Μ.14.633}); ἐ. γὰρ εἴ τις εἰδώλοις λατρεύει ΔιΡτία 

(Ρ.2.10); εἴ τις φάγει αἷμα κτηνῶν, ἐ. ἔστω Ῥοεη. Α͂ῤῥ.13; ἐ. ἄνθρωπος 

ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ ἄνθρωπον γτ.ς.30: 2(}}.69.8578); 85. 6Έ}), 
τού οὔ αθυξε, Μ΄. Ταν.Β(ρ.469); Ολγοη. Βαξε 302 (Μ.02.1Ἰοο5Ὶ}}; 16. 

Ρ.292(τοοδΑ). 
Ἐἐπικατασκήπτω, αἰΐαεκ : οἵ ἀἴβολβο, 1 πη. Α].6Ρ.155.}.6.7.22.0 

(Μ.2ο.6888). 
Ἐἐπικατασπάζομαι, ργεεὶ ἠηι αὐὐίοη, Αροῤλ ας. Αἐρ. (Μ.34. 

2280). 
Ἐξπικατονομάζομαι, ῥέε ἀεάϊεαιεά ἴο (Ὠχουρὶν ἰμνοοαίζίου. οὗ 

παπις), Ἰθγη. ραδά.2.τ(ρ.150.20; Μ.8,3028). 
Ἐξπικαυχάομαι, φίογγ ἵπ, ΟΥ Ν 55. ΒΡ 5.1}... Β(}1.44.5240). 
κἐπικεκαλυμμένως, οὐξεμγεῖν, ἵπι α υοἴρά τιαηηεν λόγους, τοὺς ἐ. 

καὶ ἐν παραβολαῖς...λελεγμένους 7 υ51.41α].68,6(Μ,6.636Ὰ) ; δ 5...6.2,3 

(ρ.81.14; Μ.322.1458}; ψαλμὸς...τὸ πάθος ἐ, τοῦ προφητενομένου δηλοῖ 

ἰδ.5.53(0.223.6; 3688); τὰ ἀμφίβολα καὶ ἐ, εἰρῆσθαι δοκοῦντα ἔν τισι 

τόποις τῆς..«γραφῆς ὑπὸ τῶν ἐν ἄλλοις τόποις ὁμολογουμένων σαφηνί- 
ζεται Βα5.γορ. ὃν. 26η(2. σοόξ ; Μ1.31.1.2640}. 

ἐπικεκρυμμένως, ἐπ α πάθη Ἐπαημον ὁ νοῦς.««τοῦ προφητικοῦ.... 

πνεύματος ἐ. λαλούμενος ΟἸ]οτη. 5.1 ο(ρ.30.3; Μ.8,7418); ἡ ἰσχὺς τοῦ 
λόγου..-πάντα τὸν καταδεξάμενον.. «αὐτὴν ἐ. ... πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει ἴδ.5. 
τ2(ρ.370.29; Μ.0.1208); ΟΥο( εἰς. 5.32(μ.33.28; Μ,1τ1.12204); ὡς ἐν 
χρησμοῖς ἐ, ἐκφαίνειν Ἐλιδ..6.8,.2(ρ.368.8 ; ΝΙ.22.5070); περὶ τῆς τοῦ 
σωτῆρος..-«παρουσίας θεσπίσας...ὁ λόγος..«τοτὲ μὲν ἐ, καὶ δι᾽ αἰνιγμά- 
των, τοτὲ δὲ ἀκαλύπτως ἀναφωνεῖ 1.8.4{0..304.32; 6318); τὴν θείαν 
οὐσίαν...ἐ, ὁ ἀριθμὸς οὗτος ὑποσημαίνει. ... οὐσίαν διὰ τοῦ τρεῖς 

ἀριθμοῦ δηλουμένην Μακ.αγηδὶρ. (Λ.οτ. τ400}}). 
Ἐξπικεκυφότως, δοηάτην ἄστη, Ἐ Βαβι λιν. θο(ρ.305.28). 
ἐπικεντρίζω, ργα ! τη, ας, Δερ.λονι, ς. 6(}1.34.5128}; ΓΑΤΒ, ρηην 5 

(Μ.28. 1490). 
Ἐἐπικερδῶς, τοῦίῃ αὐοαπίασο, βοοτ. ἦ.6.3.21.1το(Μ.67.453.}. 

᾿ς ἀπικεύθῳ, ἀΐίε τὸν ἐν ὕδασιν ἐπικεύσαντα τὴν γῆν Ἰαηιεαρ. μα,2 

(ρ.257). 
ἐπικέφαλα, ἠεαά ἀοτομτυαγάς, 4..4τἶν.Ἐ Ο(ρ.61.20). 
Ἐἐπικήλησις, ἡ, αἰϊιγενισπὶ, δειστεἰσηοηὶ, ΟἸοτα. ον. 2.2(ρ.ττ8.8 

οομΊ. ἔοτ ἐπιτελέσεις Μ΄.8.941ΑᾺ}. 
Ἐἐπικήπιος, οὗ α ξαγάφη, Νοπη.Ραν. 70.1τ014τ(ΝΠ,.43.0084). 
Ἐἐπικιναίδισμα, τό, ἰειοα ςπρροείίοη, (Ἰεια, ραεί.3.4(0.253.16; Μ.8, 

5060). 
Ἐἐπικλαγγάζω, «ἠομέ αἵ, ς. 4αξ., Βα5.561.0. 1 οὶ τ Μι85.5578); 

{ύδες. Ναζιάίαϊ. τ(}1.38,856); ἐδ. τ4ο(το72). 
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ἐπίκλησις 

ἐπίκλησις, ἦ, Δ. ἨατΗΙΗΡ διὰ. «τοῦ τύπου...τῆς τοῦ Ναυῇ υἱοῦ ἐ, 
τοῦ ὀνόματος ᾿Ιησοῦ... ̓ Ισραὴλ. «ἐνίκα Τιυβί, ἀταί.91. 3(}}.6. 6938); ἡ 
τοιαύτη τοῦ θεοῦ ἐ. [5ο. ᾽οἵ ΑΡταΠαπι᾽ εἴς, ἃ5. υϑθά ἰπ τηϑρίοϑὶ [ἢ- 
νοσΔ[065] Οὐ δἰς.4.33(0.304.2; Μ,1τ.τοδολ), 

Β. ἐπυοεαίίον;, εαἰπηρ ρον ἂν παπιθ; 1. Οἱ ῬΥΆΨΕΥ ἰπ ρεη. διὰ τῆς 
εἰς αὐτὸν ἐ, Τπι5...( τό(ρ.252.2; Μ.20.14250); πὶ ἜΧΟΙΟΙδὴ ποίου 
σταυρωθέντος ἐ. ἑτέρου ποτὲ τοὺς δαίμονας ἀπήλασεν; (γτ. Η.εαἰδεῖ!. 
4.13: ΟὙ ΟΝ ψξβ.ογ. αἰ ἐεἢ.34{Ρ.127.8; Μ.45.854}); Οἱ ρὑσᾶνοσ δἵ ψνεαάϊηρ 
ἡ στεφανικὴ ἐ. Ὑπάτιϑτασ, ἐρῥοτ, οί Μο9. του 3Α}); 2. οἵ Ἱανοσαίοη Ὁγ 
ὙΠΟ ὈΑΡΕΙΒΙΩΔΙ ὑναῖου 15 σοῃβεογαῖθα βάπτισμα θεῖον ὀνομάζεται, 
οὐκέτι μὲν ψιλὸν ὕδωρ: ἁγιάζεται γὰρ μυστικῇ τινι ἐ. ΟΥ̓ [γ.36 1. 70. 
(Ρ.π12.12}; ὕδωρ πνεύματος ἁγίου, καὶ Χριστοῦ καὶ πατρὸς τὴν ἐ. 
λαβόν, δύναμιν ἁγιότητος ἐπικτᾶται ΟΥ̓,Π].εαἰοεἶ.3.3: εὐχὴ καὶ 

δυνάμεως θείας ἐ. ἐπὶ τοῦ ὕδατος γινομένη ξωῆς ἀρχηγὸς τοῖς μνηθεῖσι 

γίνεται ΟΥΟΝ γϑϑ5.ογιοαϊεεἶ!.33(0.124.5; Μ.4ς.848); ὕδωρ μυστικὸν, ἐ, 
θείας δυνάμεως 1ῤ.3π(ρ.τ28,τ4; 028); τῇ...ἐ, τῆς ἁγίας τριάδος ἁγιά- 

ζεται τῶν ὑδάτων ἡ φύσις Ἵ πατ, τύ ον.6: ττ(2.τοῦ) ; δι’ ὕδατος ἀναγεν- 
- ᾿ ᾽ 4. ᾽ Ἃ.» “- ν“᾿ » - - 

νᾶσθαι καὶ πνεύματος, δι᾽ ἐντεύξεως καὶ ἐ,, τῷ ὕδατι ἐπιφοιτῶντος τοῦ 
ἁγίου πνεύματος [ο.1). [.6.4.Ο( 7.04. ΥὙ1214}; αὖ ΒΡΙρῆδην, ΓΒαΥ]υ60Ὲ. 
ἢι.6.2.418(51.86,2ς0Ὰ} (ἢ. 5. θεοφάνεια ; Δα οἵ Βα ρΈ 5πι8] ἱπνοσαῖίοη οἱ 
ΤΎη. 1ᾳ 115 οἴσσι οὐ σα πα!ϊαδίδ διὰ τοῦ. ὕδατος καὶ τῆς τοῦ κυρίου ἐ. 

καθαριζόμεθα ἴτοῃ. {γ.33(31.7.12480); τῶν τῆς προσκυνητῆς τριάδος ἐ. 
0τ. }0.6.43(1Ὲ; ».143.20; Μ.14.2574}; ἐν τρισὶν καταδύσεσι, καὶ ἐσαρέ- 
θμοις ταῖς ἐ,., τὸ μέγα μυστήριον τοῦ βαπτίσματος τελειοῦται ΒΒ5. ῬΙΥ. 
325(3.200 ; Ν΄.22.1324}); μηδένα παρακρουέσθω τὸ τοῦ ἀποστόλου, ὡς τὸ 
ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ πνεύματος..«πολλάκις παραλιμπάνοντος, 
μηδὲ διὰ τοῦτο ἀπαρατήρητον οἰέσθω τὴν ἐ. εἶναι τῶν ὀνομάτων 1.28 
(238; Μιιτόςο) ; εὐχὴ... καὶ χάριτος οὐρανίας ἐ. καὶ ὕδωρ καὶ πέστις ἐστὶ 
δι᾽ ὧν τὸ τῆς ἀναγεννήσεως πληροῦται μυστήριον τ Ν γ855.ογ.οαἰδε.33 
(ρ.123.11; 848); ΕΡΙΡΗ. σηξιιτό(.144.11; Μ.43.2280); ἢ σὺ ὁ ἐπίσκοπος 
" Ῥ, "δ , , ι ξ .] Ἔ. ἣν » - Ψ ᾿ " 2 Γ΄ 

ἢ ὃ ὑπό σε πρεσβύτερος τὴν ἱερὰν ἐπ᾽ αὐτοῖς εἰπὼν καὶ ἐπονομάσας 

ἐ. πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος βαπτίσεις αὐτοὺς ἐν τῷ ὕδατι 
(οηοὶ. 4Ρ}.3.16.4; τὸ πνεῦμα...ἐν τῇ ἐ. τοῦ ἁγίου βαπτίσματος σὺν 
᾿πατρὶ καὶ υἱῷ..«ἐλευθεροῦν τῶν ἁμαρτιῶν 1516,Ῥε].6}}.τ.τορί(.γ8. 
5563}; 3. 1ἢ σοπβθουθέιοη οἱ σῃσίβϑιη μύρον, οὐκ ἔτι ψιλόν, οὐδ᾽ ὡς 
ἂν εἴποι τις κοινὸν μετ᾽ ἐπίκλησιν γτ. ΗΠ εαἰεελ.21.4.; 4. τὰ δυσματιβὶ 
ποτήρια..-«προσποιούμενος εὐχαριστεῖν [86. ΜΆΤΟΙΒ], καὶ ἐπὶ πλέον 
ἐκτείνων τὸν λόγον τῆς ἐ. 1.6. ΔΡΡΊΨ. ΘΟ ΠΑ ΙΓ ΡΥΆΨΕΥ 85 αὶ ΠΟ]6] 
ὐνῶς δοκεῖν τὴν, χάριν τὸ αἷμα τὸ ἑαυτῆς στάξειν ἐν τῷ ἐκείνῳ ποτηρίῳ 
διὰ τῆς ἐ. αὐτοῦ [τεὰχαόγ.1.153.8 (7. 804); ἄρτος προσλαμβανόμενος 
τὴν ἐ. τοῦ θεοῦ, οὐκέτι κοινὸς ἄρτος ἐστίν, ἀλλ᾽ εὐχαριστίᾳ 10.4.18. 5 
(10388); ὁ ἄρτος καὶ ὃ οἶνος.. «πρὸ τῆς ἐ. τῆς..«τριάδος, ἄρτος ἦν καὶ οἶνος 
λιτός" ἐ. δὲ γενομένης, ὁ μὲν ἄρτος γίνεται σῶμα Χριστοῦ, ὁ δὲ οἶνος αἷμα 
Χριστοῦ Οντ, Ἢ. εαἰδεΐ,.το.7; ἄρτος..«μετὰ τὴν ἐ, τοῦ ἁγίου πνεύματος... 
σῶμα «Χριστοῦ 1.21.3; τὰ -τῆς ἐ. ῥήματα ἐπὶ τῇ ἀναδείξει τοῦ ἄρτου 
τῆς εὐχαριστίας καὶ τοῦ ποτηρίου τῆς εὐλογίας τίς τῶν ἁγίων ἐγγραφῶς 
ἡμῖν καταλέλοιπεν; Βα5,,δρὶν,66(3.54Ε ; Μ.32.1888); οἱ, 1514. ῬΕ].ἐῤὈ. 
τιτοοί Μ.78, 2560) οἰ, 5. σῶμα; τὰ σύμβολα τοῦ δεσποτικοῦ σώματός τε 
καὶ αἵματος, ἄλλα μέν εἰσι πρὸ τῆς ἱερατικῆς ἐ., μετὰ δέ γε τὴν ἐ. 
μεταβάλλεται, καὶ ἕτερα γένεται [τηοπορηνβιῖθ νιον} ὙΠ .6γΉ.2 
(4.126); τὰ. «μηδέπω τελειωθέντα διὰ τῆς ἀρχιερατικῆς ἐ. Ἰλυϊνοἢ. 
Ῥαρξοῇ. 80}. 86.24014}; ὁ.. «ἄρτος οἶνός τε...διὰ τῆς ἐ, καὶ ἐπιφοιτήσεως 
τοῦ.««πνεύματος.. ἘΠ ΠΝ εἰς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ αἷμα 

10.Ὁ .[0.4.08(ὉΠ|.04.11Ἰ45Ὰ}} 
Ἰτοπ.ἑαεν.1.13.3(Ν.7 «οδφλ)(Ματοοβίθῃ); : οἵ, τησοεαϊομίθιδ αηρεϊτεῖς, 
1.2.32. (8304); δαιμόνων ἐ. Ἐλι5..ὦ.6.3.6(ρ.138.23; Μ.22.2330}; κρέα ἢ 
ἄρτοι ἢ ἀἄλλα..-μιανθέντα τῇ τῶν...ἐ, δαιμόνων τῇ τοῦ διαβόλου 
πομπῇ ἐγκαταλέγεται ντ, ΗΠ. εαϊφεῖ! το. ; ἴθ Ἡ Θυδοϊδοη δ 1118 10}}8, 
ῬΡΙΡΒ ἤαεν.536.2(Ρ.46.:; Μι41.6364); χάρτην τῶν γοητευτικῶν ἐ. 
ΓΒοεχντ σε. (4 0Ὁ 2.1.3.}0.24.35; Η],2.517Ὲ}; 6. οὗ ἱπνοσϑέϊοη οἱ ἃ 
Ἡνταρ βαηΐ, ΝΙΟΕΡῈ. {τσιδγς, ο( ].86,30334). 

Ἐξπικλινίδιος, οὐ α ῥεά, ἀτερ Ν γϑ8. πον. 5 τῷ (απ, (δ΄,44.868}). 
Ἐξπικοιτωνίτης, ὁ, σγοοῦ! Οὐ δεάοϊαναθεν, ὅϑοοτ ἦν 6.2.2.8(Μ.67. 

1888}; ἐ.5.25.4(6ς 24). 
Ἐἐπικολυμβάω, στο: ὕροη, Μαοιθριἄοηι. 5. 6(}1.34. πο8.}. 
Ἐξπικορής, Ξαἰεί τυ τῶν ἀναγκαίων ὄντες ἐ, ΟΥΝᾺ2.0».43.1(}1.56. 

5018). 
ἐπικόσμημα, τό, αὐἰογηήπεέν, Ταῖςογαί.“ο(ρ.23.4; ΝΜ, Ξ 852 ἢ, 
ἐπικόσμησις, ἡ, σάονηηρ, ὄρη. 4}Ρ.1.8,24. 
ἘΓΕπικουρίξω, δὲ α Τοίϊοιοεν οὐ Ερίσμγης, Οὐ εἰ5.4.75(ρ.344.18; Μ, 

11.11458)}.Ψ 
ἐπικουφισμός, ὁ, ἐϊρἠϊομίησ, γοϊϊεῖ, ΟἸοτη. ν.7.12(Ρ,56.25; Μ.0, 

5008). 
Ἐξπικράνιος, οὐ ἑἐϊε μεαι, ΤΟντγο πον αΐθι τοί 53,371). 
ἐπίκρανον, τό, «ἀῤίία! οἵ Ἀλ]Πατ, ΤΕΡΙΡΉ ας ῥγορἢ δας. τα(ρΡ.28; 

ΝΠ.43.4000). 
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ἐπιληπτεύομαι 

Ἐξπικρατητέον, 076 μηῤδὶ έορ ἦν εἰφο, ΟἸδτη. ραφά.2.το(θ.211.26; 
Μ.8,5οβΑ). 

ἐπικρατύνω, οἰγεηρίμοη [ον, Μ6Ίῃ..γ ες. τ. 2ε(ρ.250.15; Μ,41.10068)., 
["]ἐπικρεμν-άω, τς ἐπικρεμάννυμι, μαη Οὐ ἃ5. ἃ τῆτραϊ τοῖς 

ἄρχουσιν --ἃ τὸν κίνδυνον (Πγγβιλομ!. 46.1.1 τὰ ΜΠ (7 .ΑὍιλ, ν.], ἐπι- 
κρεμᾷ); ἰά,εονηνι η Οαἱ.5:4(1το.7148}; 1, {γῖη }6γ.4:4(Μι6 4.70 60). 

Ἐξπικρυπτέον, ο"ς τπ:|:| εοηοαὶ, ΟἸδιὰ, εἰν τ. τ2(0.35.1τ6; Μ.8,7524), 
Ἐξπικρυπτομένως, οὐεειγεῖν, Τά γψηι. Τγ1.3.341(Μ.30. ο57Α)}. 
"ἐπίκρυπτος, δεργεῖ, Ὑματιδιμα. 6}... 4τ(δ 90. ΤΟΟΟ ΛΑ) 
ἐπίκρυψις, ἡ, εοπεεαίνησηὶ οἵ τιρδηίηρ ἐπεδείκνυτο γὰρ αὐτοῖς ὁ 

Νουμᾶς δι’ ἐπικρύψεως ὡς οὐκ ἐφάψασθαι τοῦ βελτίστου δυνατὸν 
ἄλλως ἣ μόνῳ τῷ νῷ (]6Π|.5ἐν.1.1π(ρ.4ς.17; Μ.8.7774}; οὗ γιδα- 
φσογδαπ ἱγασπίοη, 16. ς.8(ρ.355.21; Μ.0.728}; τοῖς τ γι χιὸ Παῦλος 
λέγει, τὴν προφητικὴν καὶ τῷ ὄντι ἀρχαίαν σῴζων ἐ. 1ἰῥ.5.τοίρ.370.5; 
Ι00Β); τὰ ἀποκεκαλυμμένα δὲ τῷ ᾿Ιωάννῃ τίς οὐκ ἄν ἀναγνοὺς κατα- 
πλαγείη τὴν ἐ. ἀπορρήτων μυστηρίων; ΟΥΟργὶης, 4.2. (Ρ.310.14; Μεῖι. 
3618); οὗ ΔΙΠΕΡΌΓΙΟΔΙ τπεαηῖηρ ᾿ΠΔἀάθη ἴῃ βοπρίαγε, {Β685.᾿5.92(1. 
4448; Μ.3ο.2724)}; Οτ ΝαζΖ.ον. 4.118(Μ.3ς.6578}; αἰνέγματα μετ᾽ ἐ. 
σημαίνοντα τὴν ἀλήθειαν ΤῬτος,,,Ρ..1 0(Μ.87.12254). 

ἐπίκτητος, σεφεῖγεί, ΟΡΡ. φυσικός, {Π00]. ἀπὸ πρώτης ὑπάρξεως 
φυσικὴν ἀλλ᾽ οὐκ ἐ, τὴν εἰκόνα τοῦ πατρὸς ἐπαγόμενος [Χτ15.}.6.5.4 
(Ρ.225.26; Μ.22.3720); ἔχθιστοι...οἱ τὸν υἱὸν ἐξ οὐκ ὄντων καὶ 
ἀποστελλομένης ἀρχῆς εἶναι ἐ, λέγοντες τῷ πατρέ ΔΡΟΙΠ Μά 5 σε ρὲοχ 
(ρ.τ67.3; Μ.το το Ὰ}); λεγέσθω τὸ λαμβάνειν αὐτὸν [5ς. ἘΠ Γ151} ζωήν, 
ἢ κρίσιν..«καὶ τοῦτο τῆς ἀνθρωπότητος. εἰ δὲ καὶ τῷ θεῷ δοίης, οὐκ 
ἄτοπον, οὐ γὰρ ὡς ἐ, δώσεις, ἀλλ᾽ ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς συνυπάρχοντα, καὶ 
λόγῳ φύσεως, ἀλλ᾽ οὐ χάριτος τ ΝᾺ 27.07.30, ο(Ρ.121,.4; Μ.36.1130}; εἰ 
κατὰ φύσιν οὐκ ἔστιν ἄτρεπτος ὁ υἱός, συνέβη δὲ αὐτῷ τὸ εἶναι τοῦτο 
ὅπερ ἔστι, καὶ ἐ. ἔχει τὴν πρὸς τὸν πατέρα ὁμοιότητα, ἦν ἄρα χρόνος ὅτε 
ἦν μὲν ὃ υἱός, ἀνόμοιος δὲ τῷ πατρί; Ὀνγτ ἰδες.13(5},1271}); ἐδι τα(τ420}; 
θεὸς ἐκ θεοῦ... κατὰ ἀλήθειαν, οὐ καθάπερ ἡμεῖς ἐ, ἔχων τὴν προσ- 
ηγορίαν 1, [ο.τ.τ(4.449); ᾿Ιησοῦς οὐκ ἐ. ἔσχε τὸ τῆς δόξης ὡράϊομα, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἐμφύτου τῆς θείας δόξης λαμπρότητος 0.1}.ἀο».τι τοί. 
οθ. 5610}; οἵ Βιηβη Ρτορεσίιες οἵ (ἢγιδὲ τὰς μὲν τοῦ σωτηρίου 
πάθους ταπεινώσεώς τε..«καὶ ὧν ἐ, ὃ σωτὴρ δι’ ἡμᾶς ἀνεδέξατο φωνάς 
ΑἸΟχ Δ]. Αἰοχ (ρ.2ς5.18; Μ.18,5618); διαβεβαιοῦντο γὰρ [50. ΑΡοΪ- 
ἸΙΠ8 1185} μὴ ἐ. εἶναι τὴν σάρκα κατ᾽ οἰκονομίαν. . -προσληφϑεῖσαν... 
ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ υἱῷ τὴν σαρκώδη ἐκείνην φύσιν εἶναι τ. ΝΑ 2... 
τοί Μ.3;.32328)}. 

Ἐξπικυβιστάω, σορηεγεαμί! οη, ο. ἀαϊ., 

(Μ.95.12408)}. 
Ἐἐπίκυβος, ὁ, ἐρεέσσεν τε τρίτο ὃν ἐμϑο, Τλαι, αεεί,δ(4ᾳ.866), 
ἐπικυκλέω, ἱπμοίμαε, ΤΠατιδιθα, ἐρ.2.τ27(Ν|,00.14128). 
Ἐξπικύλισις, ἡ, γοὐήτιν ΟΝ ἐπικυλίσεις...«ὁμαλαῖς εὐναῖς (Ἰδπ. ῥαφή. 

2.0(Ρ.204.20; (0). ἔοτ ἐπικλίσεις Μ.8.4024). 
Ἐξπικυοφορέομαι, ρ455., δὲ δόογῆφ τη ἰδ τοομεδ, ΘΟΡὮ τ ΠΗ ΟΥγ. οἱ 

.70.44(31.87.35020). 
Ἐξπιλαιμαργέω, ῥὲ ργεείν ἤον ἐ. τῷ ὄψῳ ΟἸεμ), ῥαει.2.τ(0.161.23; 

Μ.8,4068). 
Ἐξπιλαλία, ἡ, ἐῃσαηπίαϊοη, Σρεὶΐ οὐδ᾽ ἔστιν πώποτε Χριστιανὸν 

περιάμματι χρώμενον θεάσασϑαι, οὐδ᾽ ἐπιλαλιαῖς [δ5.4.6.4,0(ρ.124.1; 
Μ.22.2250); 1εοπτ Ν, ν, δ γην 48(}1,02.1729Ὰ}); πολλαῖς ἐ. οἱ φαρμακοὶ 

ΤΟβτνβ.ἈρΡ. [0.12.ῥαγα 

! χρησάμενοι ΟΥ Μὰρ τα], (ττ.ΖΑοἘ.)1. τοί. Ρ1,.77.202}}}; ἀπιοτς νου ΚΒ 
5. ἴῃ Ρᾶρβϑῃ δΔηα ΤΠΔΡΊΟΑΙ ἱμνοσδίίοῃβ, ἢ οἱ ον], 10. κοπι.2.6(Μι,0 6.5 850), 

ἐπιλέγτ-ω, 1. γέρεα! συνεχῶς ταῦτα “εἰ (Πγν5. ἤσμ!.78,2 τ ΛΠ. (. 
7534}; 14. ἤστη.30.2 τῷἪ σύ ον (το. 3650), Ὑπαϊ,ἤνοι ττο, ((3.1052}; 2. γ6- 
εἴ! οὐδ, 5αν ον ; ἃ. Ἰποδηταῖτίοηβ ῃ (ποβῖ, Υἱῖοβ ἐπὶ γῆς βαλὼν τὸν 
παῖδα πολλὰ “-εἰ αὐτῷ, τοῦτο μὲν ᾿Ελλάδι φωνῇ, τοῦτο δὲ ὡς ᾿Εβραῖδι, 
τὰς συνήθεις τοῖς μάγοις ἐπαοιδάς ΠΙΡΡ.ἠαέν.4.28(ρ.55.1; Μ.τό. 
30000); ᾿Ηρακλεωνῖται..-πρὸς τῇ τελευτῇ τοὺς.. «τελευτῶντας ὁμοίως 
τῷ Μάρκῳ λυτροῦντας δι ἐλαίου, ἀποβαλσάμον καὶ ὕδατος, ἐπικλήσεις 
τινὰς ᾿Εβραϊκαῖς λέξεσιν “-οντες ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ δῆθεν λυτρουμένου 
ἘΡΙΡΗιαμας. δίρ.1.17; Μ.41τι 8 α) ; Ὁ. ὈΙοσθορθ, Οὔ τγ5. ἤοηι. 3.2.6 τῇ 
ΜΜ.(7.3738); ὅ.. προεστώς, εἰρήνη ὑμῖν, “-ων ἰα«μον.1.3 ἢῃ (οἰ (ατ. 
2470}; δ. σσματῖϑτὶς ῬχανοΥ ἡμεῖς “ὔοντες τῷ ποτηρίῳ τὰς ἀφάτους 
εὐεργεσίας τοῦ θεοῦ 1ἃ.᾿ογ»".24.1 17: τί ργ7.(1ο.2120)}} 3. Ἰδα., εὐσοξο, 
δείδεί, ἴον εσο], οὔῆος, 14, ςσς.3.14(0.73.18; 1.3010}; 80ζΖ.ἢ.6.1.24.2(ΝΜ. 
67.928Α)}; οἵ αἀϊνίῃς εἸεστίοη εἰδὼς.. ὁποῖον τόνον ἔξει πρὸς τὴν 
θεοσέβειαν ὁ Παῦλος. ..πρὶν κτίσαι τὸν κόσμον.. αὐτὸν ἐπιλέξομαι ΟΥ. 
Οὗ .6.π(ρ.315.12; Μ.11.4408); ρᾶβ85., (]διη. εἰ. τ ίρ.τ40.18; Μ.0.7040); 
Πιάναι. 7 γ19.3.6(Ν].530.8480). 

ἐπίλεκτος, Ἄἤόςοη, οἰδεῖ, οἵ Ομ γϑῖ, Τάγιη. Τ η.3.6(}].20.8480) ; 
οἵ. ἐλθὲ ἡ ἐπισταμένη [1.6. Η. (Πσ51] τὰ μυστήρια τοῦ ἐ. 4. μομ.ἃ τὸ 

, (ρ.166.9), 
ἐπιλεπτύνω, ης ἀοτυμ, σατο, Οὐ γα, γα (Μ.4τ.χ560}). 
ἐπιληπτεύομαι, ῥὲ ἐρίορίτε, ἐγαμεῖσά,, οἱἩ να τ655 5 πη] 64 [ῸΥ 



- 
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, ἐπιμύσσω 

δναβίοιι οἱ βδουίβοθ ἰπ ρογβθοιίοη, ΡΕΙΎ ΑἹ εῤ.εαη. 5(Μ.18,4730)ς. 7 αὐτῆς, τῶν τε ἐ. τοῦ ἑκάστης βίου καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἀπαλλαγῆς ΟΥ̓. 7ο.6. 

ἴῃ βεῆ., Βαβ. λον μι Ἐ5,533(1.1430; Μ.20.3528); Ψ. εκ. εοεξηι.τΆ 

.«669.4). 
[Π]ἐπιληπτιάζω, ἀαυε α Πί, 70.Ο] μι. σου  6(Μ.88,γ960). 
ἐξπιλήπτως, γεῤγεμοηδίδίν, ΟΥΌργίησ.3.τιτδ(ρ.225.7; Μ. εα. 2810), 
Ἐξπιλήσμονέω, ἐϊεγεραγά, ξοΥρεὶ, ς. σευτ,, 15:8.ῬῈ].6}}.1.45(}1.18, 

2090). 
ἐπιλησμονή, ἡ, ξογρείξμϊπεςς, ἘΡΙΡἢ λαεν.43.15(0.184.τ8; Μέ.4τι 

8130); Τπάτ τ τΣιτ( 677). ᾿ 
ἐπιλιμνάζ-ω (-νίζω), 1. ἐπμπάαίε πόλιν ἐπιλιμνίξων ΤΠ αδί πεκ, 

(Δ|.18,7808); Ἐπ5,4.,6.4.5(ρ.156.2; Μ.22.260}0); 2. ἸηϊγαΏ3., οὐδ» ἤοτῦ 
ψ ἢ ; πιοῖ., οὐ ὅϑοπ πάντων ἀγαθῶν ἐκ τοῦ οἰκείον πληρώματος τοῖς 
πᾶσιν “ων 14.1.0 τ2(ρ.230.26; Μ7.50,12880); 18.6.{}},2.τγ(ριτ2τιτο; Μ. 

24.0Δ0Ὰ). 
ἐπιλογή, ἡ, 1. εἰοοξίηρ, οἰοῖσε, ϑοοτ. δ. 5.το, 25 (1,67. 5888); 

προαίρεσις, εἴτουν ἡ ἐ. τοῦ δόξαντος καλοῦ Τύ γτ. Τγίν.τ5(65,22Α; Μ.7]. 
11534);} ὁ τρόπος τῆς κατ᾽ ἀρετὴν...ἢ κακίαν ζωῆς ...«ἐξ ἐ, ἡμῖν 
πρόσεστιν Μεχ.γνγ.(Μ.91.3088}; 10... ..2.22({Μ|.04.9458}; κατ᾽ 
ἐπιλογήν ὃν Ξεἰοείίομ Γορδιανὸς....«ἐποίησεν ἀριθμὸν τῶν. .-κανδιδάτων, 
ἐπάρας αὐτοὺς κατ᾽ ἐ., ὡς τελείους καὶ εὐσθενεῖς (δγοη. ακελ.}.260 
(Δ1.92.6618}); 2. οἰσείίοη; οὗ ἃ ὈΪΒΠΟΡ, βοΥ.ἢ.6.4.20.2(Ν}.67,5418); 
τοῦ. αἰνίπε οἰδοίϊίομ, 80 Μαρ.ρ.72(ρ.38.1; ΜΙ. 8084). 

ἐπιλόγιον, τό, τηράϊο., ῥγεροσρέήση, Μ1ν. ἀγίδη. 26(Ρ.38,22). 
ἐπίλογος, ὁ, ἱπεαπίαξοη ; ἴὰ ΜΙΚΏταῖς σῖτα, {πιϑὲ. ταροί.66.4(Μ.6. 

420Α); πηκεὰ ψΠῊ ἐπαοιδαΐ, Ῥετῃ, 885. Ὀεηρ ἷπ Ῥύόβα ΜΉΘΙΘΑΒ 
Ιαϊέου αὐ τηϑίσίοαὶ, ΗΙΡρΡ.ἤαον.9.14(0.253.4; Μ.τ6.33000). 

Ἐξπίλοχος, ἰνίηροῖν ἐ, ἐστιν ἴ5ς, ἡ γυνή) Απαϑι την. (0.278). 
ἐπίλυσις, ἡ, γείοαδε ἴτοτα, ἐμὰ οἵ, ἃ ἴαϑε, [55.}.6.5..32.τ(Μ.20. 

4924); 19.5.23.2(4028). 
Κέἐπιλυσσ-άω, 1. δε »᾽ιαά [9γ, δε {Πἰδἀ τοῖν ἱμεδὶ ΚῸΥ τῇ ἀθέσμῳ μίξει 

τῶν ἀλλοφύλων “-ἥσαντας Οτ Ν γδ5...}10ς.(Ν].44.424λ); τἸατη δα (Μ. 
46.1884); ξδε5. ΝαζΖιάίωϊ, τοοί 1. 28.080); 2. δὲ βιζίοτις αἱ Καὶν ὁ τῇ 
εὐδοκιμήσει τοῦ Ἄβελ -“-ήσας Οτ Ν 85. θεαὶ. 3(Ν}.44.12218). 

ἐπιλυτέον, οη6 7π|5ὶ Ξοἶυε, (Ἰετα.5γ.6.τ(0.422.22 ; Ν΄.9.2004). 
Ἐἐπιλύχνιος, οὗ ἰρ"ηρ ἔπ ἰαναρ, ἴῃ βϑι. τὰς ἐ. ὥρας Ἐναρτ.ἦ.. 

πιαφίρ.2ιι.5; Δ[.,86.28210) ; εβΡ. οὗ νΈβρου γτηη Β.ηΡ 81 {παΐ ΠΟῸΓ 
ὅστις μὲν ὁ πατὴρ τῶν ῥημάτων ἐκείνων τῆς ἐ. εὐχαριστίας, εἰπεῖν 
οὐκ ἔχομεν: ὁ μέντοι λαὸς ἀρχαίαν ἀφίησε τὴν φωνήν, καὶ οὐδενὶ 
πώποτε ἀσεβεῖν ἐνομίσθησαν οἱ λέγοντες" αἰνοῦμεν πατέρα καὶ υἱὰν καὶ 
ἅγιον πνεῦμα θεοῦ ΒΑ5.5)ὶ».73(3.628 ; Μ.32.2054}; ἡ φωνὴ τῶν ψαλ- 
λόντων πρὸς τὰς ἐ, εὐχαριστίας ἐξεκαλεῖτο γι Νί γι. δαεγ. (Ρ.305.4.} 
Μι46.οδτο); μετὰ τὰ ῥηθῆναι τὸν ἐ. ψαλμὸν προσφωνήσει ὁ διάκονος 
ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων καὶ χειμαζομένων καὶ τῶν φωτιζομένων καὶ 
τῶν ἐν μετανοίᾳ Οσηοί ΔΡΡιδ.35.5; ΝΊσορΗ, τχιυδγι, οί Μ.δ6. 
2216 4}; Λ1ν. γιοη. 3 ο(ρ.64.20). 

Ἐξπιλωβάω, ῥοίμίε, ΜΓ. Ἔγηρβ.ττ. (ρ.138.1τ4; Μ.18,2160), 
ἐπιμάξιος, αἱ ἐλ ὑγεαςὶ, Βαβ.ἠοηι.8.3(2.658.; Μ.31τ.3128). 
Ἐξπίμαλος, ὁ, τοσοῖϊν εαἰδνρ αν, Βμεδοί,(.555). 
Ἐξπιμανίζω, δέ ῥεγίοιις αἱ ἐπεμάνισεν ὃ κόσμος... Χριστῷ ὥνγ. 

φἰαρμαρη. (αι. 1558), 
Ἐξπιμανίκιον, τό, (εἴ, Τιαἴ. »ιαμίσα!ε) ΟἿατ., ἐμ βῇς (Ομ ΤΟΙ Θγ6α), 

οὐ βοιηρίϊηλεϑ σγηεεὶς σθαι πρ' ΕΙΡονν, σοηῆπησ βίδανεβ οἵ 410, οσῃ 
Ὀν οΙευσν δἵ διοηατίβξί, οἴ, ὁ διάκονος εἰς ἕν μέρος τοῦ ἱερατείου...τὰ 
ἐ, ἐπιθέμενος ταῖς χερσίν, ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ λέγει... «ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ λέγει 

ΟΠννς (ρ.355.13; Μ.63.003); οἴ. ὃ ἑερεὺς...«λαβὼν τὰ ἐ. ὡς ἄνωθεν 
εἴρηται ἴ.(0.355.35); απὸ γόογῃ ὉΥ ῥτίδϑί δὲ Βαρτίβια, Επολοί. (0.287); 
ν. ὑπομανίκιον, 

ἐπιμέλεια, ἡ, 1. εαγο, ἀἸίσεπεο, αἰεηπίζον, ἐκδίκει σον τὸν τόπον ἐν 

πάσῃ ἐ. σαρκικῇ τε καὶ πνευματικῇ ΙσᾺοΐγε,τ.2; πλέονος ἐ, ... 

δεόμεθα εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ πῶς ἀκριβῶς βιωτέον (161,5 7.7.τ5(ρ.64. 
2τ; Ν.9.5250); ἐ. τὸν ἀκριβῶς ἐντευξόμενον τῇ γραφῇ ποιητέον ΟΥ. 70. 
διϑίς: Ρ.11γ.16; Μ.τ4.2168); χωρὶς γὰρ ᾿Ιησοῦ οὐδεὶς. «καθαρὸς γένε- 
ται, κἂν..«νομισθῇ διά τινος ἐ. αὑτὸν καθαρὸν᾽ πεποιηκέναι 1Ῥ.52.7(6; 
Ῥ.436.10; 7570); οὗ ὈΒδορ᾿β Ῥαβίοσα! σατο, ηςί. Ρ}.3.15.5; οἵ 
(σά 5 ῥρτον! ἀδητα] σᾶτα, ΟἸειη.ον.7.3(0.8.2.; 4120); Νεπιοβιπαί λοι. 
430}1.40.7928} εἶτ, 85. πρόνοια; ἜΠαΕ ῥγου!ά.7(4.602) ; (ο5ῃ).1Π6ἰοῤ. 
Δ(Μ 88.121.) (5. {16 οἵ δἀάγοββ, (σπϑὶρ, Επι5...9,10.5.7(}1.2ο. 
ὅβιο); ἐῤιτο. ς.2ο(Β8888); 2. ρμαγά μετὰ στρατιωτικῆς ἐ. ΒΡ. ΕΗ ρά ΒΡ. 
ἘΠπ|5...6.5.1τ.50(4324}). 

Ἀξτιμεμορφασμένως, ἐηείμεογεῖν, ΜΕΙΠ. σγρ.4.4{0.50.πο; Μ,18. 
020). 

ἐπιμένω, 1. ἰτθ5., Ξεδέατῃ σύντομον ἐπέμεινε θάνατον Οτ. Ἐ5.54:51 
{ρ.59}; 2. Ἰπίγαηϑ., εοτΐηεο, βεγϑῖδὶ ; Πδτιο8 ἘὐΉ 18 0 ἐπ] ςέ, γΕΉΙΑΤΉ 
αἰἶτε, Τματιϑίθα,.ρ}.2.147(}Π|.00.146τ10), 

ἐπιμερισμός, ὁ, 1. 415ἰγἱϑιξίονι, ρον ΟΉΠΙΘΉΙ τὸν λόγον ἐρευνητέον 
τὸν περὶ τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς. .«καὶ τῆς εἰς τὸ γήϊνον σῶμα εἰσκρίσεως 

τ4(7; Ρ.123.34; Μ.14.3250); 2. ἀϊυϊδίοη, ὑεειάσο, οὐ τη. αὐ Π0Ὴ. ἡ μία 
φύσις τοῦ..«λόγου σεσαρκωμένη, ἢ ταὐτὸν ἐστι τῇ μιᾷ, καὶ περιττῶς 
πρόσκειται τό, σεσαρκωμένη,...ἢ ταῖς δύο φύσεσι ταὐτὸν συνάγει, ... .ἣ 

οὔτε μία πάντη ἐστίν, οὔτε δύο, καὶ ἀνάγκη μίαν σὺν ἐ. λέγειν αὐτοὺς 
ἔσχατα νηπιάζοντας [,δοπί. ΗΠ οπορὴ 453(Μ.86.17068); 3. ΔΠΠῊρ 
ἀφμμάον ἐ, ψυχῆς καὶ πνεύματος οἱ μὲν...διχοτομούμενοι πείσονται 
εαΐ. ἴ,ε.12: 46{(Ρ.το4.23). 

Ἐξπιμέστωμα, τό, μεἰΠἰριθηὶ, ἢ Ρἢτ.3.3371. 
ἐπιμέτρησις, ἡ, ἀϊςῥοηδαίίοη κατὰ τὴν ἄνωθεν ἐ, ϑολ ἢ 6.τ,.0.34(Μ.67. 

8844). 
ἐπιμετρίως, αἱ ὦν ἰεηρίλ, Ὀγτ. Ζαεἰορτοθιη. (3.653; ΑΘ ΟΤΕ οτὰ,), 
Ἐἐπιμηνιάω, δὲ αηξγγ, Ὀντιαάον.δ(1.27 00); Ια, ἄρι.τ32(3.2644). 
ἐπιμιξία, ἡ, 1. ἐγεογεῦαῦ ο, οἵ 5001} χοϊϑτίου5 ἢ ροη,, 1,8; ΒεΧΈΔ], 

ΟἸοπι. "ἐγ,2.23(Ρ.190.7; Μ.8.τοῦρα)}, ΜΟΙ, γρ. 3. τ(ράτιι; Μ1, 
814}; 4, αγδιϊγι3(ρ.152.,4; ἐπιθυμίᾳ Μ.18,2450); 2. εοαημίοη, ζεὶ- 
ἰοιοσία, Ῥοΐγννοθ. ἤουθίῖοβ 4πα ογἰβοάύοχ δειξάτωσαν ἢ κανονικὰ 

γράμματα παρ᾽ ἐμοῦ πρὸς αὐτὸν διαπεμπόμενα 80, βᾳ5, ἴὸ ΔΡΟ]].],...ἢ 
. τῶν κληρικῶν τὰς πρὸς ἡμᾶς ἐ. 1545.0}.224.2(3.3438., Μ.32.8374}); μὴ 
καθαρῶς αὐτοὺς [55. ρου 15 ἀηα ΘΟΥΓΆ5] ἑερᾶσθαι διὰ τὴν ἐ. πρὸς τὸ 
ὁμοούσιον θρησκεύοντας ἀποφαινόμενος [56. ΑξΙ.] ῬὨΙΠοστ, ἦς. 5.10(Μ. 
65.5098); 3. ἐμίεγνιησίίησ, μεχίμνε, ἴὰ σοη., τα ῥέρβΞοί(ῃ. 5.10); 
οὗ αἀϊνίπε ἀπά μαϊπαῃ ἀναγκαῖον ἦν ζώπυρα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων 
ἀρξάμενα ὑπό τινα γεγονέναι φρουρὰν τὴν ἀπὸ κρειττόνων, ὥστε κατ᾽ 
ἀρχὰς ἐ. γεγονέναι τῆς θείας φύσεως πρὸς τοὺς ἀνθρώπους Οὐ (οἰς.4. 
Ἴ8(0.349.24; 111 1520}; ἃ5 ΤΡΒα] οὗ πο, κατεμίχθη πρὸς τὸ 

ἡμέτερον, ἵνα τὸ ἡμέτερον τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἐ. γένηται θεῖον τ Ν᾽ 85. 
σγ.εαϊροἶ π(Ρ.96.5; Μ.45.650}; 1Φ.27(0.103.5, ν.], ἐπιδημίαν 728); 
Ομ βιοὶ. τῷ λύθρῳ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταμίγνυταί, ὡς καὶ τὰς 
ὑψηλὰς ἐνεργείας αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸ ταπεινὸν ἐ, συνευτελίζεσθαι 1.14 
(Ρ.62.14; 484); μεταποιήσας διὰ τῆς πρὸς τὸ κρεῖττον ἐ. τὸ γήινον Ἰ΄, 
Αροι! 48(Ν}.45.1 2400}; δέχεται τὴν πρὸς τὸ ταπεινὸν ἡμῶν τῆς φύσεως 
ἐ., καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐν ἑαυτῷ λαβών, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ γενό- 
μενος ἰδ. 53(12528) ; ἴδια ἰϑίοσ αἰβοοιγαρθα κατ᾽ οὐδεμέαν ἐ. συγχέο- 
μὲν ,εο Μαᾶσ.σρ.165.6(ρ.59.38; ΜΡ. 54.ττ66Α}. 

ἐπιμνημονεύω, "ποπέϊοη αἷτο, ἘΡΙΡΒ λαεν,60.28(Ρ.177.41; Μ.41. 
2484); Οβνον. Ῥασομ.Ρ. (1.02.1 130)., 

ἐπιμοιράω, γεκεῖσο ας οἩε᾽ς τἕαγο, Ἰῦ 5. Α].5εγλν τ, το }1.86...44.4}. 
ἐπιμολύνω, ῥοϊϊμίε, ΟΥ̓ ΝΝ γ88.υἱγριτγ(ρ.317.5; Μ.46.3804}; 1δ.2 1 

(0.328.21 ; 4014}; ᾿ριρ χα λαον,ὅ3.τ(Ρ.300.20; Μι41.Σού40). 
ἐπιμονή, ἡ, 1. εἰοαάῥαςίμεςς ; μοΏσε οδάμγαεν ἐ, τῶν αἱρετικῶν 

1,ο Μαρ.ἐῤιτός.7(ρ.6ο.το; ΜΟΙ κ4.ττ660); 2. ἐσηιμμαηεε, βρεγ- 
γιαπόηεε, Ταῖ.ογαὶ.32(Ρ.33.1τ2; Μ.6,8728); Πρ. ρά Αγ»1ν5, νει πξοτ, 
2ο(Μ.2ο. 4160); 3. γῃοῖ,, {ινοίϊησ σὴ α ῥοΐπί, Ποτσὸ ἐρμεμτα! 0Ή, 
ΤΡιοησ Ροΐγνε.το. 

ἐπιμορφάΐζ-ω, 1. εὐγημία!ε, ῥγοϊομ ἰὸ ἀγάλματα... οἷς εὐετε εὐσέ- 

βειαν ΕἸ], ῥγοί,4(ρ.2ς.28, Μ.8,136.Ὰ}; οἱ πτοντες τῷ δοκεῖν τὴν τοῦ 
κολοῦ φαντασίαν.. ὑποκριταί εἰσι δικαιοσύνης ΟΥ̓ 0γ.50.2(05.344.τ4; 
Μ.11.4808}); οὗ Μαχεητίις εὐσέβειαν “των Ἰὺτι5.}.6.8,τ4.τ(}}.20.7814}} 
ΤΟδγνβ. μεσ ερθο(τιϑτβο); τηο., ΜΕ νοι, (ρ.0.15; Μ.18.408)} 
Πυθαγόρειον «-όμενος ἀγωγήν Ἰ5. Πτεγοεῖὶ, αἰ κτ410; Μ|,22.8048); ΝΙ], 
Ξεγ1.7(}},70.τ 2764}; Ρτος Ο.Οδη.3: το} {.87.2040}); 2. βεϊπομδῖν, 
ἑαϊςεῖν ἀφογῖθε ἴὸ οὐδὲ συναναμιγνυμένης τῆς ἐπιθεωρουμένης αὐτοῖς 
ἰδιότητος, ὡς ἢ τῷ πατρὶ τὴν γέννησιν, ἢ τῷ νἱῷ τὴν ἀγεννησέαν “-εἰν 
τ Ν γ85.47}}.ε55.7(81.32,340Ὰ} 

Ἐξπιμορφίξ-ω, τὐημείαϊδ; Ῥά55., στ γϑ5. δα. 7(Ν1.44.1288}}); πηδά, 
“"όμενος τὴν ἀρετὴν 1)άντη. (γ. [οὐ δ:21(ΜἹ.30.1141}; Μαχ, δῶρ ἰδιουί. 
1.τοί Δί, οο, τοβοι}). 

ἐπιμορφόω, ογ»ι, ξαφλΐοη, ΟΥΝ γϑδιλορι. 8 τῷ Ομ (Μ.44. 1800); 
ῬΏΙΠοϑε ἡ. 6.3.τ τ Μ.6π ΞΟ 4); Ρᾶ55., δὲ ἐγωμβέογηισί ἱμὶο Δαμίᾳ 
ἐπεμορφώθη ἴΞο, 2.5] ἔποψ Π|οη.(ἰδ6ΙΉ..5.13. 

Ἐξπιμόρφωσις, ἡ, ἐὐμη! ον ες, Ἰοοζ, 13, λέ ερίνε Ἐπὶ (1.86, 
12768). 

ἐπίμοχϑος, 1, οἵ Ῥοβοι5, ἑαϑογίοις, ἐαγά-υογκίηρ, άϊίογαί.ο 
(ριτουτ; Μ.6.8258); δοῦλος ἐ. τ Ν γ55. δεν (Μ1.4.0.4370}; ΟΠ σα, πότε. 

᾿ 

1.3 1η ΤΊ (ττιδδ30), 2. ἰοτίδονμο, {εἰ} ὁΓ ἰοτἱ, ἰαδογίοης τὴν ἐ, 
᾿ ταύτην ζωήν Οτ.εβοὶ τη Οαπί δττο ττ(].17.3580Ὰ}; ΟΠγνθ, λοι, 6 8.3 
μι ΜΜ1..674Ε}} εἰς γῆν ἐν οο. ἐρρίφημεν [1.6.. αἴ ὀΧριυΠδίοῃ ἴγοιη Ρατα- 
ἄϊΞο] 1514.}08].ρ}.1.282(}1.78.3480}; οὗ νίττιαρ α5. δοβίενοῦ οὐἱν Ὁγ 
το], Οσυβ. ποιι.7.5 ἵτι τ ν.(το.578}} 3. μαϊηζαὶ, ἱγοιδίεσονιθ, οἵ 
ϑ, ῬδΟΪ]5 {Ἰ]ατίοη5, ἐν. 14.4(1228}; 4. πρυτ, 45 βαθβῖ., ἑαδογίοῃ ς- 
πες, Ἡοτβοΐδοπ αρ.ΟΥ. 76.1τ4.τοί(ῃ.2535.13; Μ.14.416Ὰ}. 

ἐπίμυσις, ἡ, εἰοείησ οἵ ὄγο8, ΟἹοιη, ῥαδά.2.ο(ρ.2ο6.24; Μ.8.40:0); 
Οὐ Ν γϑ5.υΐγσιτχίρ.:08.26 ; Μ.46.3600); 14.γε5.3(Μ.46.66ο0); οὗ 11Ρ8, 
Ἰάἰονα ορτξο( Μ.44.τπ2Ὰ}; 1Δ.δεαι.7(}1.44.12858). 

ἐπιμύσσω, 1,1. ἔογ ἐπιμύω, εἰοςε, Μοιοί. πα μομτι τοί Μ. 64 ττοῦῶ). 



ἐπιμυχθέζω 

ἐπιμυχθίζω, φ»εεγ αἱ, τ Ναζιεαγηι.2.1.τ.548(}1.37.1τοι 1). ς 
ἐπίμωμος, ὀϊφγηἸδὴοιί, γιαϊριεά ; ῬΗψϑΙσα ιν, Ογας δὴν.τ.35ι; Οὐ. 

ἐονοηη ἢ το, γ(ρ.8,13; ΜΟτιϑφοο); Μδο.Αθρ.ἤονι.32.6(Μ.34.7378)}; 
ΒΡΙΓΠΓΙΆΠΨ τὸν σὸν ἐ, βίον ΟΥ,οχεῃ ᾿ς.26: 6(Ν.17.1244}); Οομοί. ἄρ}. 
2.37.2; ἡ φύσις τῆς ἀνθρωπότητος, ἐὰν καθ' ἑαυτὴν γυμνὴ ἀπομείνῃ, 
καὶ μὴ λάβῃ τὴν... κοινωνίαν τῆς ἐπουρανίου φύσεως ..«ἔμεινς...ἐ, εἰς 
τὴν φύοιν αὐτῆς ἐν ῥυπαρίᾳ πολλῇ Μαορ.Αθρ, λον. 32.6(7378). 

ἐπινεανιεύομαι, Ε. γορε ἀραϊηδῖ, ΟΑΙΕΧ.ρι ρ. ΑἸ ὡροΐ, δες. 3(ρ.89. 
14; Μ.25.2520); 2. αὐάξ ἃ ξβεγίμεν ομίγαρε ἴο ἐπενεανιεύσατο δὲ τούτοις 
85.6}.130.2(3.222} ; Μ.32, 648). 

ἐπινέμησις, ἡ, 1. ςργεσάίησ, οχίομϑίοη εἰδωλολατρεία ἐκ τοῦ ἑνὸς 
εἰς τοὺς πολλοὺς ἐ, ἐστι θεούς (]6π|.Ξ]».3.12(ρ.2327.11; Μ.8,. 1808); 
2. -- ἰνδικτίων, ΒΑ5.6}.54(3.140Ὰ; Μ.32.4018); ΔΗ Ομ γνς.τ3(ρ.83. 
το; Μ.47.47); 561165 θεσιππίηρ ἂἵ 2ηἃ γεαὺ οὗ τεῖστι οἵ Λαραβει, 
μπῶ περ 5460, Μακ.εοτηρι. 53(Μ.10.12400). 

Ἐἐπινεωτερίζω, γισῖο {γιδεν ἱμηουαίίοης, Ελι5.»:. Ῥ.τ2(ρ.94).3; Μ. 
20.15134). ᾿ 

Ἐἐπινηστεύω, ῥαδὶ αὐεν ϑοτήθομδ, {ἢ γν 8.5 6751. 767.2(πτι βοός); Καεὶ 
τη αἀάτον, ΤΆΡΙ.εἰγοη. Ὁ. 576 (Μ.τοϑ. 991.) 

ἐπινήχτομαι, 1, οτὐῖρι, ἤοαὶ οἡ, Βαβ,ιἤθχ.). τ(1.628.; Μ.29.1480}; 
2. γεϑὶ ρον τὸ. «λόγιον... ἐπενήχετο τῷ στέρνῳ Ογτ.αάογ.ττ(ι.3838), 
Οἱ ἃ 5πα]ίονν 5 -αἰβθαθθ, ΟΡΡ. ἰδβρυοβν σεται. «ὥσπερ ἄκρῳ 1.15 
(531Ε); 3. πιρέ., γεδέ ον, δε διιογοά Ἡρ ὃν, 1Βα5.Αποιυΐνρ.4(Μ1.50. 
6170); ἀθλίοις πτεσθαι λογισμοῖς γτιαάογ (1,200) ; ἐδ.(206Ὲ}; 14. 

“1.μ1.51(3.3138)}: 14, 70.0.τ(4.706Ὲ). 
ἐπινίκιος, οὐ τ ρὴ, οἵ βοποϑ ἐ, δή ἐστιν ὃ ψαλμός ΑἸΒιεχρΟ Γς. 

46:τ(Μ,27.217Ὰ}}} ἐν. .., εἶναι τὸν λόγον τῆς ψαλμωδίας ἡ ἐπιγραφὴ ση- 
μαίνει...'εἰς τὸ τέλος᾽ γάρ, φησίν,...καὶ ἀντὶ τοῦ “εἰς τὸ τέλος᾽, ἕτεροι 
τῶν ἑρμηνέων "ἐ. ἐκδεδώκασιν ΟΥΝ 55. ΒΕ ς Π Β. τ2(Μ.44.5 684}; 
ἐν ἑκάστῳ ψαλμῷ ἐν ᾧ οἱ ἑβδομήκοντα "εἰς τὰ τέλος᾽ τεθείκασιν...ὅ... 
ΖΣύμμαχος “ἐ.᾽᾿ ΤΠας, Ὀς.8:τί(τ.640); ἀλληλούϊα ἐ, καὶ οὗτος ὁ ὕμνος τὸ. 
150: 1(1583); ΟΥἩἉ Τεχιβαποίμβ, {.ἥ14. [αε.(ρ.200,2); δύ (Οἰνγ5.(ρ.313,24). 

Ἐἐπινίπτω, ἰγί αἰ ὠροη ἰδὲ βηοῖῦ τροφὴν αὐτοῖς..«ὦμβρησεν 
οὐρανός, ποτὲ μὲν μάννα, ποτὲ δὲ ὀρτυγομήτραν ἐπινίψας ἘΝῚ]. ῥεγίεί τι. 
οἕ.γ9.οχ60). 

ἐπινοητής, ὁ, ἀευῖξδεγ ἀγαθῶν ἐπινοητάς 1ο0.Μα].εὐγον!.2 Ὁ. ς4(ΝΠ1.07. 
120λ). 

Ἐἐπινοητικῶς, φὐηεερίμαϊίίἬν, τη ἱπομρίμ, ΟΡΡ. φυσικῶς, Οτ, δἰ ἴῃ 
(ερ.2: τό--τὴ (Μ.12.1000}; Μαδτο. Εσιοῤηδε.δ. 3 (Μ.6 5. ττο 50). 

ἐπίνοια, ἡ, Α, τἠομσἧϊ, σομεοῤίτομ; Ἐν τὰ ἀἸβε ηρ!5ῃΙηρ νατῖοι5 
ἀβρθοῖβ οὗ ΟΠ τβοβ γτεδοιηριίνε αςεν!ν μηδεὶς δὲ προσκοπτέτω 
διακρινόντων ἡμῶν τὰς ἐν τῷ σωτῆρι ἐ,, οἰόμενος καὶ τῇ οὐσίᾳ ταὐτὸν 
ἡμᾶς ποιεῖν Οὐ. 70.χ.28(3ο; Ρ.36.2ς; Μ.14.778}; 2. Ἴτϊα., τεῦ, 580 εῖ- 
᾿Ι8ῃ νὶενν ᾧὥοντο.. «μὴ διαφέρειν τῷ ἀριθμῷ τὸν υἱὸν τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ 
ἐν οὐ μόνον οὐσίᾳ ἀλλὰ καὶ ὑποκειμένῳ τυγχάνοντας ἀμφοτέρους, κατά 
τινας ἐ, διαφόρους, οὐ κατὰ ὑπόστασιν λέγεσθαι πατέρα καὶ υἱόν 1ῤ.το.37 
(αι ; Ρ.212.15; 2708); τοί. Αὐἴϑδιν ἀοοίσιπε οὐχ ὁ μὲν Ἄρειος κατ᾽ 
ἐπίνοιαν λέγει τὸν λόγον, ὁ δὲ ἀἸονύσιος ἀληθινὸν καὶ φύσει λόγον τοῦ 
θεοῦ; ΑἸὰ. Θέοη.24(ρ.64.τ5; Μ.25.5168); Δτο.δι23(ρ,63.1; 5134} οἱξ, 5. 
ξένος; ὁ κύριος κατ᾽ ἐπίνοιαν λέγεται λόγος διὰ τὰ λογικά, καὶ κατ᾽ ἐ. 
λέγεται σοφίᾳ διὰ τὰ σοφιζόμενα 14 «ἀρ. Ατῇ. 6. «(ερ. ι.12(41.25.5654}; 
Ατδοῖῤιχα(ςό94); εἰ γὰρ... διὰ τὰ λογικὰ λόγος...καὶ τάχα διὰ τὰ ὄντα 
ἔχει καὶ τὸ εἶναι κατ᾽ ἐπίνοιαν 1(]..4γ,2.38(}],26.2284); ἴῃ οὐ ποάοχ 
τοδομιηρ θεοῦ μίαν οὐσίαν εἶναι... κἂν ἐ, τισὶ διαιρουμέναις συνδιαερῇται 
καὶ τὰ ὀνόματα τ, ΝᾺ 2.0γ.20.13(ρ.03.1; Μ,36.92Λλ); 1Ὁ.30.8(0.120.7; 
1138) ΟἿ᾽, 85. συνδιαιρέω ; 1ὰ σοπίτονετον οὐ Βα51} αῃᾷ ὅτ. Νγθβ. αρϑί. 
Επποπηπιρ, Ξε α Ὀν ξΟχιοΥ ἰο ἀδποῖε γεβῥείϊομι οὰν σοποθρῦ Ἰγοδάν 
οσσηος, ΟΡΡ. ἀἰσθοῖ σοποθρίϊοη Οὐ ρεγοθρίίοι ὥστε μετὰ τὸ πρῶτον 
ἡμῖν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐνγινόμενον νόημα τὴν λεπτοτέραν καὶ ἀκρι- 
βεστέραν τοῦ νοηθέντος ἐπενθύμησιν ἐ, ὀνομάζεσθαι ΒΔ5. ἔμ. τ Θ(, 
217Ὲ; Μ.20,5248); πάντα τὰ τῇ αἰσθήσει γνώριμα, καὶ ἁπλᾷ μὲν εἶναι 
τῷ ὑποκειμένῳ δοκοῦντα, ποικίλον δὲ λάγον κατὰ τὴν θεωρίαν ἐπιδεχό- 
μενα, ἐπιτοίᾳ θεωρητὰ λέγεται 1}, (,τ88; Μ, 5240); εἶπε... ὁ Βασίλειος 
μετὰ τὸ πρῶτον ἐγγενόμενον ἡμῖν περὶ τοῦ πράγματος νόημα τὴν 
λεπτοτέραν...τοῦ νοηθέντος ἐξέτασιν ἐ. λέγεσθαι. καὶ...ἐν οἷς οὐκ ἔστι 
πρῶτον καὶ δεύτερον νύημα οὔτε λεπτότερον ἕτερον ἑτέρον.. οὐκ ἂν ἔχοι 
εὐχώραν τὸ κατ' ἐ, ΒΌΠ, ριΟτι νος, Ετι.τ2(1 ρ.3212.18; Μ.45.το25 0) ; 
ἄφθαρτον γὰρ καὶ ἀγέννητον εἶναι τὸν θεὸν τῶν ὅλων λέγομεν, κατὰ διαφό- 
ρους ἐπιβολὰς τοῖς ὀνόμασι τούτοις προσαγορεύοντες...ὡς οὖν τὸ ἀτελεύ- 
τητον τῆς ζωῆς ἄφθαρτον, οὕτω τὸ ἄναρχον αὐτῆς ἀγέννητον ὠνομάσθη, 
τῇ ἐ. θεωρούντων ἡμῶν ἑκάτερα. τίς οὖν ἀντερεῖ λόγος καὶ ἐπινοεῖσθαι 
τῶν ὀνομάτων τούτων ἑκάτερον, καὶ ὁμολογίαν εἶναι τοῦ κατ᾽ ἀλήθειαν 
τῷ θεῷ προσόντος ; 885. ἔμ Ὑ Ἴ(ΖΤΟᾺ ; ΜΙ, 250}; ἔστι γὰρ κατά γε τὸν 
ἐμὸν λόγον ἡ ἐ, ἔφοδος εὑρετικὴ τῶν ἀγνοουμένων, διὰ τῶν προσεχῶν τε 
καὶ ἀκολούθων τῇ πρώτῃ περὶ τὸ σπουδαζόμενον νοήσει τὸ ἐφεξῆς 
ἐξευρίσκουσα ΟΥ̓ Ν γ85. ΕΜΉ.12(1 0.264.22; οὅ90); Βεπος Β851) οὐδαμῶς 

528 ἐπίουρεν 

ἄλλως τὴν προσηγορίαν τῆς ἀγεννησίας ἢ κατ᾽ ἐπίνοιάν φησιν ἐπιλέγε- 
σθαι τῷ θεῷ {δ.(ρ.220.1; 9138); ΕΌΠΟΠΊΝ5. ταδὶ πταὶη5 [μα οὐσία οἵ 
σοάᾶ οδπ δὲ Κπονῃ δηα παπιρα απα {παᾶΐ ἀγεννησία οομοτ ταΐο5 11, οὗν, 
ὑπ: (1 Ρ.264.1: ; ο680}; ἀπ ὑ8ὲ5 ἐν ἴῃ βεηβε οὗ ἐηυθη θη, ζαη εν 
τῶν γὰρ οὕτω κατ᾽ ἐπίνοιαν λεγομένων..«τὰ μὲν κατὰ τὴν προφορὰν 
ἔχειν μόνην τὴν ὕπαρξιν ὡς τὰ μηδὲν σημαίνοντα, τὰ δὲ κατ᾽ ἰδέαν 
διάνοιαν Ἐπῃ.(ρ.264.2ς ; οὔ0Ὰ), οἵνγ Ν γε5,1),(ρ.202.1ς ; τοοχο); 
κατὰ πάντα ἕν εἰσιν ὁ πατήρ, καὶ ὁ υἱός, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα- πλὴν τῆς 
ἀγεννησίας καὶ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς ἐκπορεύσεως. ἐπινοίᾳ δὲ τὸ 
διῃρημένον ΤΌγτ. Τγίη, τοί, 15:1}; Μ.77.1144λὴ); 3. (Βγίσιοὶ. καθὰ 
«Χριστός, ἕν... καὶ τὸ αὐτὸ ὧν τῇ οὐσίᾳ, εἰ καὶ τὰ μάλιστα πολλαῖς ἐ. 
ἐπινοεῖται Ἡγτηθη.6.0(ρ.320.3); οὐ δύο λέγομεν, θεὸν ἰδίᾳ, καὶ ἄνθρω- 
πον ἰδίᾳ (εἷς γὰρ ἦν), ἀλλὰ κατ᾽ ἐ. τὴν ἑκάστου φύσιν λογιζόμενοι 
Πίάγιη ({Β85.}. περ. 4(1.2030); Μ.20.7040}; τποπορηνγϑῖῖε νῖοιν πῶς 
οἷ.. «δύο λέγοντες φύσεις φασὶ μὴ λέγειν δύο ὑποστάσεις ;...καὶ ἐν τῇ ἐ, 
διαιρουμέναις ταῖς φύσεσιν ἤγουν ὑποστάσεσιν, συνεπινοεῖται τὰ 
πρόσωπα..-ἐν συνθέσει δὲ ὑφισταμέναις ταῖς φύσεσιν ἐξ ὧν ὁ εἷς 
«Χριστὸς..-συναπολήγει καὶ ἡ φαντασθεῖσα τῇ ἐ. τῶν ὑποστάσεων καὶ 
προσώπων δυάς ϑεν.᾿Απί, ὑγ (ΝΜ ΒύιυοδΑ); τὰς φύσεις μόνῃ τῇ ἐ. καὶ 
ἡμεῖς θεωροῦμεν... «ᾧ γὰρ λόγῳ ὑμεῖς τὰς ὑποστάσεις τῇ ἐ. λαμβάνοντες, 
καὶ ταύτας ἐνώσαντες, εἰς μίαν ὑπόστασιν αὐτὰς συντίθετε, τούτῳ τῷ 
λόγῳ καὶ ἡμῖν αἱ φύσεις, εἰς μίαν φύσιν συντιθέμεναι συγχεόμεναι καὶ 
τὴν διαίρεσιν ἐκκλίνουσι καὶ τὴν ἕνωσιν γνωρίζουσιν 1 ,δομξ.1}. ανρυ δου. 
(λ4,86.1920}}}; οὐζμῃοάοχ τερὶν τὴν ἐ, οἱ πατέρες...διττὴν ἀπεφήναντο 
εἶναι" ἡ μὲν γὰρ οἷον ἐπέννοιά τίς ἐστι καὶ ἐπενθύμησις, τὴν ὁλοσχερῇ 
καὶ ἀδιάρθρωτον τῶν πραγμάτων ἐξαπλοῦσά τε καὶ διασαφοῦσα 
θεωρίαν...«ἣἢ δὲ ἀνάπλασμα διανοίας τυγχάνει...«ἐκ τῶν ὄντων τὰ 
μηδαμῶς ὄντα συντιθεῖσα, καὶ εἶναι δόξαντα, ... κατὰ ποίαν τοίνυν... 
τῶν ἐ. τούτων θεωρίαν τὰς δύο φύσεις λαμβάνεις; εἰ μὲν οὖν κατὰ τὴν 
πρώτην, θεωρημάτων ἄθροισμα, ἀλλ᾽ οὐ φύσεων σύνοδον, τὸν Χριστὸν 
εἶναι ὁρίσῃ"...εἰ δὲ κατὰ τὴν δευτέραν, ....«ψευδῶν.. «ἀναπλασμῶν τὴν 
σαυτοῦ διάνοιαν πλήρη πεποίηκας 18.(1032..,8}} ἐδ.(103328}; ἐπινοίᾳ καὶ 
οὐκ ἐνεργείᾳ ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ τῆς θεότητος ἐνωθεῖσα χωρίζεται τῷ. 
(19370); εἰ μὲν οὖν τὴν ἐπινοίᾳ λέγουσι μίαν εἶναι τῶν ἐξ ὧν [30. 
φύσεων] ὁ σωτὴρ σύνθετός ἐστι κατὰ μίαν φύσιν ὑφεστώς, σαφὲς ὡς 
τὸ ἥμισυν τοῦ κατ᾽ αὐτὸν φυσικοῦ λόγου, ἐπινοίᾳ ἕαται ἔχων καὶ οὐ 
πράγματι, ἤγουν τὸ ἀνθρώπινον μέρος τῆς συνθέσεως αὐτοῦ Τοπί. Π. 
γπομορῆ. 8 (1.86. τ8οο}) ; διὰ δὲ τὴν οὐσιώδη σύγκρασίν τε καὶ ἕνωσιν 
αὐτῶν, τὴν τούτων διαίρεσιν κατ᾽ ἐπίνοιαν λέγομεν ῬΑΠΙΡΗ.Η, ῥαποῤὶί. 
δ.5(Ρ.618); τὰς μὲν φύσεις τῇ ἐνεργείᾳ εἶναι πιστεύομεν, τὴν δὲ τούτων 
διαίρεσιν τῇ ἐ. θεωρουμένην, μὴ πραγματικὴν τούτων. ...διαίρεσιν 
δογματίζοντες 1δ.0.4{Ρ.634}; οὗτος [9ς, ϑδνογι!5] ψιλὴν τὴν διαφορὰν 
πρεσβεύων μετὰ τὴν ἕνωσιν, κατὰ μὲν τὴν ἐ, εἶναι φρονεῖ τῶν 
διαφερόντων τὴν ὕπαρξιν" κατὰ δὲ τὴν ἐνέργειαν, τὴν αὐτῶν ἐπιδιατίθεται 
σύγχυσιν ΜΑΧΟΟρΗ δ, (Νὴ 91.418); 11|..} ας ΒΡ τοῦ Ρ.3}) εἴϊ. 5. 
διαιρέω; 4. ΔΕ οὗ Βεοοηα Ἄφοῖ ἰῃ Κ᾽ ΠΟΙ Δ βυβῖθπι, ΠΠρρυλαςν ὁ. 
2ο(ρ.148.22; Μ.16.32260) ; ̓Ε, μεγάλη δἰπιοη Μαριι5 ἐδ.6,χϑ(ρ.144.1ς; 
4222Α); ἹΠ ἀν 6 Π]Ππρ Ἠεϊεηδ, ἐδ.6,το(ῃ,145.14; 32220). 

Β. »μρα Ηρ, δέηξε οἵ ἃ πποτὰ, ϑούὰρ. αη. 32(ρ.40). 
ἐπινομή, ἡ, τῤγεαά οἵ ἤτε, ροίβοι, οἷς, ; ἢ -- ἐπινομίς, αἰ ΐον 

ἰσ ἃ ἰαιυ, ἐοιτεῖ, ΟΥ ἀδειημιοηὶ, τοῖς ἀρροϊπίπιομς οὗὨἨ μη! βίουβ ἢ 
Ρατανε ΟΒυτσ διὰ ταύτην..«τὴν αἰτίαν πρόγνωσιν εἰληφότες [5ς. 
ἈΡΟΒΕΙ65] τελείαν κατέστησαν τοὺς προειρημένους καὶ μεταξὺ ἐ, δεδώ- 
κασιν, ὅπως, ἐὰν κοιμηθῶσιν διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιμασμένοι ἄνδρες 
τὴν λειτουργίαν αὐτῶν τ ϊδηι.44.2(νν.1]. ἐπιδομήν, ἐπὶ δοκιμήν). 

ἐπινοστέω, γείῃγη, Οντ.αἄον.χ(1.230), 
ἐπινυκτίς, ἡ, ηἶρΠ{-ομνγπαὶ σογτοθρομάίηρ τὸ ἐφημερίς (ταν), 
ΘΥΤι65. 2 ϑορηη τδίρ.182.11; Μ.66.15168). 

Ῥἐπινυσταγμός, ὁ, σγεαίεν ἀγοιροηε55, Οτιέχροίη Ῥν.6(}}.17.1774}. 
ἐπιξαίνω, Ξεγαίεἶ,, ἰαεέγαϊδ; ταδί. ἐχαεεγύαϊε, Βαβιἤοιι,θ.3(2.46ς; Μ. 

321.2688); ΑΒ, τη. γοά. (Ρ.11ς.21}); Ἰά, ρῆαν.(ρ.110.3:). 
Ἐἐπιξενίζομαι, δέ ἐπίεγίαϊπεά ας ρμεεὶ, Τί Αγ. Ὰ 4φ(ρ.8ο.18); {.Β ὁ 

(ρΡ.1το.18). 
ἐπιξεν-όομαι, 1. ἐΐυε αὐγοαί, δὲ α φοἠομγΉξν, νεῖ, ἡ τοῦ σοφοῦ τε 

καὶ γνωστικοῦ ψυχή, οἷον “- ουμένη τῷ σώματι (]οι.εἰν,4.πθ(ρ.321.2 5; 
Μ.8,13764}; 2. βόγξογηι ἐρίςεσραὶ ἀμεΐες ἴῃ υαςξαηεν οὕ 4566 μὴ ὀφείλειν 
ἐπίσκοπον “υούμενον καθέζεσθαι ἐν ἧ καθέδρᾳ -- οὗται (σά, Α 5.7 4(1 Ἀϊ. 
τη εΥΕΉ ΘΥ...«τεδὶ ΤΉ σε ον ες). 

ἐπίξενος, ὁ, ρηεςὶ, Τ. Αδν.  2(0.78.20); 10.3(ρ.80.2}; ἴπ΄ βοαὶς 
ξένοι, ἐ., φίλοι, ἀδελφοί (ἴδτη. οἰν.2.ο(ρ.18ς.2; Μ..8,9774). 

Ἐἐπιξύστης, ὁ, ῥοίϊοπον, Οὐγον. δε». 48(0ἅ.05,173Ὰ}). 
ἐπιορκίζω, ν. Ἐἐπορκίζω. 
Ἰἐπιορκιομός, ὁ, ξοΉ 7 μγαϊοη,, Ἐρεῖϊ; οἵ 76 15} πιαρίοα! ἱποδηΐα- 

τἴοη5, ἘΡΙρἢ ἤσεν, 3ο.8(0.343.12; ἐφορκισμούς Μ.41,417}}). 
Ἐξπίουρεν, ἐπίουρεν.. «κονιορτόν, ὃ [.1. ἴον ἐπῆρεν, 10.ΜοΒο. ῥγα δο 

(1.87.291210)). 



᾿ ;»" 
ἐπιοῦύσια 

- “ἢ. ΓΑ ͵ 

Ἐἐπιουσία, ἡ, ῬΙΟΡ. ΚΟΡΗ αἤεΥ, σι σοσδοῖοη, οὗ ἘΠΙ5Πα ὅλος... .τῆς 
ἐπιθυμίας γενόμενος τῆς ἑλκούσης αὐτὸν πρὸς τὴν τοῦ διδασκάλου 
ἐπιουσίαν, κατεφρόνησε τῶν ὁρωμένων ΝΙ] Ἔχογε.43(Μ.70.7734), Ὁ 
Ῥοβ8. ῥγεέξέηξε. 

ἐπιούσιος, ΕΧαρ. ἄρτος ἐ. Μί δ: τι; αἰϊοεγπαῖννα ἀδυναίοηβ ἐ. δὲ 
ἄρτον, ἢ τὸν συνιστῶντα τὸ σῶμα ἡμῶν φησι, τουτέστι τὸν ἐφήμερον, 
εἴτε τὸν ἐπιόντα, τὸν μέλλοντα... ἢ παρὰ τὸ ἐπιέναι..., ἵνα ἦ".««τὸν 
ἀποδοθησόμενον ἐν τῷ μέλλοντι τοῖς ἁγίοις, δὸς ἡμῖν ἤδη" ἢ.. «οἷα ἡ 
τῆς ψυχῆς ἡμῶν φύσις Ῥείχ. δορά. ογιοηι(ρ.ττοτι; Μ.86..3334}; 
1, ἀςγῖνεα τοι εἶμε; 8, ῥεγίατηίηρ ἰο ἐπὸ ξμίηγδ, 1.6. οὗ ἐξέ τρονἰἀ ἰὸ 
ἐοριξ ἐρεῖ δέ τις τὸ ἐ, παρὰ τὸ ἐπιέναι κατεσχηματίσθαι, ὥστε τὸ 
οἱονεὶ αὔριον δοθησόμενον ᾿σήμερον᾽ ἡμῖν δοθῆναι, ᾿σήμερον᾽ μὲν τοῦ 
ἐνεστῶτος αἰῶνος λαμβανομένου αὔριον δὲ τοῦ μέλλοντος ΟΥ.ο;.27.13 
(0.372.3}Π,; Ἀΐιτα, πα 74); τὸν ἐ, ἄρτον, τουτέστι τὸν μέλλοντα, οὗ 
ἀπαρχὴν ἔχομεν, ἐν τῇ νῦν ζωῇ ΑἸτδούηςιοί εὐ ἀγιτο(Μ.26.10128); τὸν 
ἄρτον..«τὸν ἐς... τὴν μέλλουσαν δόξαν τὴν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὙΠαι, 
με αἸτοί.470); τὸ... ἐ, δηλοῖ, ἢ τὸν μέλλοντα, τουτέστι τὸν τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος, ἢ τὸν πρὸς συντήρησιν τῆς οὐσίας ἡμῶν λαμβανό- 
μενον 0.1}. {.0.4.13(Δ|.04.11528}; Ὁ. ἤογ ἐπε ἄαν, ἀατὶν τὸν ἐ. ἄρτον, 
τουτέστι τὸν πρὸς τὴν ἐφήμερον ζωὴν τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν χρησιμεύοντα 
ΒαΒβιγερ ὃν. 2 (2 σοοῦ; Μ.31.12528); τὸν ἐφήμερον ἄρτον ΟΥΝ Υ55.0». 
ἔοι. 4(0.18.13; Μ.44.τ1680); τὸν ἄρτον. «τὸν ἐς ... ἀντὶ τοῦ, τὴν τῆς 
ἡμέρας τροφήν (Ἐυν8.ἤοι. 54. 5 τῷ (τδη. (4.20 Α}; τὸν ἐφήμερον 1ὰ. 
ἐονιτρ. 5 ἴῃ Δ11. (7 2510}; τοῦ καθημερινοῦ 1ὰ.[0»1.43.2 ἴῃ 0.(8. 

2570); οἴ, ῥείεηάο ραηποιῃ φμοιάϊαπιμι, ῥογβρεμεαΐοη ροςίμίαμηιδ ΤΗ 
Ολγςίο, εἰ τηἀτυταμτία!εη: αὶ σοΥρονο ὁ7η5, Τετε ἀρ ογαίοης 6(Μ.ΡῚ,.τ. 
1263); οἱ, ἀμιρῖε. ῥαπορι ἀαγ ποδίς φμοιἀϊε ῥοςίμίαντς, Ογρτ. ες ον. 
ἀονεῖμίσα τϑ(Μ.}]..4. 5404}; ἴπ ρεῃ. τὴν ἐ, ἐδέχετο μᾶζαν ῬΑ]]. 
Ολγν5.τ2(ρ.76.15; Μ.47.43); ἔργῳ χειρῶν κοπιῶντας τὸν ἐ, πορίζεσθαι 
ἄρτον ΝΙςΕΡὮ. ΠΥνϑψηῃ. ττό(Μ. 86. ΖοΟ6Α) ; 2. ἔτομη εἰμί; 8. Ξι ρείδη- 
{18}15, δμτε ἰ0 σπεἧ 5 παίμγο ἡ λέξις ἡ ἐ, παρ᾽ οὐδενὶ τῶν Ελλήνων οὔτε 
σοφῶν ὠνόμασται οὔτε ἐν τῇ τῶν ἰδιωτῶν συνηθείᾳ τέτριπται, ἀλλ᾽ 
ἔοικε πεπλάσθαι ὑπὸ τῶν εὐαγγελιστῶν... δοκεῖ μοι..-παρὰ τὴν οὐσίαν 
πεποιῆσθαι, ἧ..-τὸν εἰς τὴν οὐσίαν συμβαλλόμενον ἄρτον δηλοῦσα ΟΥ, 
ΟΥ.27.1(ρ.366.341Π. : Μιτα, πορς,0); -ἐ. τοίνυν ἄρτος ὁ τῇ φύσει τῇ 
λογικῇ καταλληλότατος καὶ τῇ οὐσίᾳ αὐτῇ συγγενής ἐ.27.0(Ρ.360. 
18}, ; 5134}; Βαβ.γερ.δ᾽, 252 ν. τ. Ὁ βαρτᾷ ; ἐ. τουτέστιν, ἢ τὸν τῇ ψυχῇ 
ἁρμόδιον, ἢ τὸν τῇ σαρκὶ αὐτάρκη [1516.}ε].6ρῥ.4.24(Μ.78.τογ30); 
ἄρτον. ...ἐ, ... τὰ εἰς ζωὴν ἐπιτήδεια Οντ. ρίαῤκ, ἔχ. 2(1.286Ὲ); 70.1.10. 
4.13 Ν. 1. ΒΌΡΓΆ ; 65Ρ. ἴο 50ιὶ τὸν ἐ, ἄρτον.. τὸν ἀναδιδόμενον εἰς τὴν 
οὐσίαν τῆς ψυχῆς Οτιεχοιίῃ 5.770 .{Μ.17.1454}; ὃ ἄρτος οὗτος ὃ 
κοινὸς οὐκ ἔστιν ἐ. ἄρτος δὲ οὗτος ὁ ἅγιος ἐ, ἐστιν, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὴν 
οὐσίαν τῆς ψυχῆς κατατασσόμενος...εἰς πᾶσαν σοῦ τὴν σύστασιν 
ἀναδίδοται εἰς ὠφέλειαν σώματος καὶ ψυχῆς Οντ.Η.καἰδεῖ,.23.1ς; οἴ. 
(εἴ, Μι.6: 98.) ξζητητέον...σαρκικὸν μὲν οὐδέν, θεῖα δὲ πάντα καὶ 
πνευματικά ΟΥΥ σάογ,13(1.471Ὲ}}} Ὁ. ΒΡ Υβ  δίβη 14}15, σερεγηαίμγαὶ 
ἄρτον. ...ἐ., οὐ τρυφήν, ἀλλὰ τροφήν, τὴν τὸ ἐλλεῖπον ἀναπληροῦσαν τοῦ 
σώματος...ἐπὶ τὴν οὐσίαν τοῦ σώματος διαβαίνοντα, καὶ συγκροτῆσαι 
ταύτην δυνάμενον (Ἤγγπδ.ποη. τἢ ΜΜ71|.7}1.14{(3.30Ὲ}; οἵ. ρακὶτ σρη5 
}απε.. φηεέρι ογαίτο ἀορηηῖοα πονεῖμαὶ φῤεγεεδειαπιταίσμι, Ῥτος. ἃ. 
4ευ.22:53(ΜΜ.87.773};} βαπόη φμάου ἄχη, «οα ἐ., πος δπεὶ σερενςμῦ- 
οἰαμίϊαίεμι. Ἠοη Ἰδίς ῥαηῖς δὶ, φμῖ ναὶ τη φογριις, σε ἐς ραπῖς 
ὑηα6 ἀείεγηαξ, φε απῖνιαα πορίγαε ἐαδοίαμίέανη Κμϊεῖϊ, τάφο ὔγαδεε ἐ. 
ἀτοίίμν; Γαϊμμς απίσηι ἔπη βαμπεν φμοϊίαταήῃ ἀἶχηί, φμόρι 
σγαξεῖ ἀϊοιη σἀυεμίθηίοηι.. γάδετις τὐγμιφιιδ τεῦ! 5 ΘΡ ΒΙΟΗΘ δἱρηΐῇ- 
εαὐὶΐ, ΑΥΑΡΥ (ὁ βασγαναθηϊς 5.4.24(Μ.Ἐ}..16.452Ὰ). 

ἐπιπαράγω, ῥγοάμες τῇ αὐἰάτοι, ΤΡτος, α, Ῥγοοεῖ.(Μ.8.270288). 
ἐπιπείθω, ἰαγν οὐ οὐϊτραίίον ονε, δήμᾷ νι ϊῃ δὶ οδῖῃ, ὙΠατ. ἠγοί. 6 

(3.1171). ] . 
Ἐἐξπιπειθῶς, οδεάιοηίἶν, τιν 89. ροϊϊ.γ (Δ 1.45.ττ470). 
ἐπίπεμπτος (Α), 85 5 δῖ, Ὠδαΐ., α ΜΠ δ ῥαγὶ δεκιάθε; οἴ, εκερ. 

Τιον,σττό, στ ἰ εϊογες..«ἀαεσέηαμέ τα ἀϊεοίεηε πὶ, τονδὶ σωμδα, οἵ 
φιηφμε ππημιὲ σαδίγαςί ἐμηΐ, πτς αὐδαίμν, μὲ ῥγὸ φμτηφηε 56Σ 
γϑάάεγε υτάεαίμγ. 564 φμὶ ἱπ ἀϊξεῖῤίίηα πιρεεγογόμε ῥεγετανι 
βέγμηὶ, ἰσηρε αἰτίεν τοίτμες υοεαδμἰ πιρηιογοε δ ρῥογίαμί. παρε δἰ Τῃ 
ἀγαξοο πορ ἰαθεὶ πέμπτον, φμρΐά εἰρερίτοίίογ ᾿φωϊπίας᾽ 7αεῖ!, «οἄ 
μαδϑεὶ ἐ., φιιοά..ῥοσοιρς ἀἴοογθ ἐσιργα φμΐημίαδ᾽ «μὲ υεγνὴ ργαϊὰ 
ἐπί εἰἰσαίεγ, φῖ ξμγαίης οἱ! φίμψιθ πρρηριος, ἴρϑος χιίάθηι φεΐημε 
γέϑἐέπιεγε εἰ αἶτος φμίηφιο πρὸ σι ρογαδάτίο, ΟΥλονι,3.6 τη Του (ρ.31τι. 
11: Μ.12.4318)}. 

ξέἐπίπεμπτος (8), 1. 5620; οὐ Μβηξ65 45 βεπὶ ῃηῖο ψου]α ὃν δεν], 
ἘΡΙΡΒ ἠαον.66.2ο(ρΡ.48,0; Μ,42.654}); 2. ἃ5 βιι5έ., δρεΐββαῦν εἷς τις ἐ. 
τοῦ σατανᾶ 44, 0.6π(ρ.181.22). 

Ἐἐπίπερ, ἵν᾿ ὁ ἐς ῥρτὸ, [.1, ἔογ ἕνα ἐπείπερ ὕντι ἀομει ραςξολοτε(ςς 
2080). 

ἐπιπέτομαι [͵50 ᾿τε5. ἐφίτταμαι, ΔοΥ. ἐπέπτην], ἐγ ἰο, ἰἰρλΐ προυι, 
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᾿ ἀπεχϑείᾳ (Ἰ]οη,.5,γ,4,4{(0. 25ὅτι ; 12208); 

ἐπίπνοια 

οὗ Η. ἀμοβῖ ὡς περιστερὰν τὸ...«πνεῦμα ἐπιπτῆναι ἐπ᾽ αὐτόν [50.Ψ 
ΟΒΓ51] ψιβε. ἀξαὶ.88.3(Μ.6.6858) ; τῆς ἐπιπτάσης τῷ σωτῆρι βαπτιζο- 
μένῳ... περιστερᾶς Οτ.( εἰξ.τ.4ο(Ρ.90.23; Μ.11,7364}); 8405., Μοπὲ »». 
ἈΡ.ΕΡΙΡΒ Παον.48.4{0.224.23, ν.1]. ἔπταμαι Μ.4τ, 861.) οἷζ, 5. πλῆκτρον; 
τὰ ἐπιπτῆναι τὴν τοῦ πνεύματος χάριν (ῇγνϑ,ἠ0᾽5.23,3 τη: 70.(8. 
1360). 

Ἐἐπιπηγάζ-ω, γαῖ ἰθ σι γον ὁ των καὶ τὸν νοῦν καὶ τὸν λόγον 
ΟἸεπι. κέν. τ. τ(ρ.9.22; Μ.8.7οχ 1). 

ἐπιπήγνυμι, ἤχκ τροη, Ῥαὰ}.51} δορὶ. 407(}}.86,21388). 
ἐπιπηδ-άω, ἢ. γδὰ ΠρΟΉ, γδὶ Ἰηίο, τι λα τηοῖ, ἐπεπήδησεν τῇ 

διδασκαλίᾳ (ἸΕμλ.Ξ,γ.1.1(ρΡ.5.20; Μ.8.6020); ἐπιπηδήσας τῇ γραφῇ 
Ἐπ, αγεοί,.τ.4(0.28.2; Μ.24.7604}; 845. }41.2.7(1.2438Β; Μ.20. 
5840}; Οἱ τα5}}Ὺ τυβῆϊηρ ἰηἴϊο τηϑυνσάοιῃ ψέγομεν.. τοὺς ἐπιπηδή- 
σαντας τῷ θανάτῳ" εἰσὶ γάρ τινες οὐχ ἡμέτεροι, μόνου τοῦ ὀνόματος 
κοινωνοί, οἵ δὴ αὑτοὺς παραδιδόναι σπεύδουσι τῇ πρὸς τὸν δημιουργὸν 

ὧγτ. }ο.28.253(18 ; Ρ.417.28 ; 
Μ,14.728); ΟΠ τνβ.λοηι.2.5.2 ἢ. δ ογ.(το.6158); ἰπίο ταπιρτατίοῃ, 
Ἰά μονι.13.: τὴ Μ1..(7.τ680); 2. ἡπυαάε, δεν, οἵ Ὀίϑῃορϑ ἐπίσκοπον 
μὴ ἐξεῖναι καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ παροικίαν ἑτέρᾳ «-ἂν (ἀπ..4.|ΡΡ. 
14: τίνος ἕνεκεν ἕτερος ἄρχων ἑτέρᾳ ἐκκλησίᾳ “τ; (Ὦγγπ,ἤ00,1.11.5 
τῇ Ἐρῤλι(ιτ. 810); μὴ δεῖν ἐπίσκοπον ἀφιέναι τὴν ἑαυτοῦ πόλιν καὶ 
θρόνοις ἀλλοτρίοις ἢ καὶ τοῖς εὐκαιροῦσιν “-ἂν ΤΟ. ΒοΠο]αϑί, ονῖος. 
12(0.13.10); 11 βῈῃ, ὥσπερ γὰρ ὁ «-τὥν μὴ δεδομένῃ παρὰ θεοῦ 
τιμῇ, μέμψεως ἄξιος..«οὕτως ὁ...ἀποπηδῶν.. ὑπεύθυνος παρακοῆς 

ΟμυνβιλοπιΣ τ α Τρ, (11.548Ε}; 83. ἰξαῤρ, ἀαπεε, ΤΊ πάτο ες. ῬΥΘΦΊΗ. 

(5.75)- 
ἐἐπιπιστεύω, ἐγιδέ ἐμ, ας ἀδτ,, ΤΑ ΡΟ] νιθί. Ρ ς,241:2(}1.33.13444). 
ἐπίπλαστος, ῥείρηιϑά, βεϊίΐσιις, φἤανι, Ἴαιιογαὶ, 4ο(ρ.41.0; Μ.6. 

δὅ46); (]θη). αφά,3,1ττ(Ρ.272.0; Μ,8.640Α}); τὴν ἐ. ἀρετήν ΟΥ,ἠογα.20 
ἐπ 1 ει(ρ.182.9); Επ5.}.6.14.4(γ7260 ; Μ.21.11934}; οὗ Ατίαη Ὁιτβι ἐὶ 
καὶ νόθον ἔχων τὸ μονογενὴς υἱὸς καὶ θεὸς ὄνομα Ὠϊάντη. Τγίῃ.5.4(}1. 
39.8280); ᾿Ιακὼβ ἄνθρωπος ἄπλαστος οἰκῶν οἰκίαν, τουτέστι μηδὲν 
ἔχων ἐ. ἢ ἐπείσακτον κακόν Ῥτος. (εη.25 :27(}1.87.4004). 

ἐπιπλάστως, ἐεϊρηοαάϊν, [αϊδεῖν, ΟΥΞοἰ ἴηι Ἐς. 2:1 2(Μ.12.12738); 
Ἐπ 5,}.6.9.9.13(}14.20.8240); 14.ν.(᾽,2.66(ρ.113.13.; Μ.20.11444); τοὺς 
λόγον μὲν μόνον αὐτὸν ψιλὸν τοῦ θεοῦ...ἐ, καλοῦντας δ γνην. Απι.(34τὴς 
(ρ.252.35; Μ.26.720 0). 

ἐπιπλατύνω, ἐχίεη ; της, ἘΡΙΡΕ,ἤαδν.7ο.τ2(ρ.24-.12; Μ.42.4648); 
ὀγοαάεῃ σπεί, Ἔργϑαά, ΟΡΡὈ. λεπτύνω, τ Ν γεδωρονί. (Μ.46.5138). 

᾿ἐπιπλεῖον (ἐπιπλέον), (ἐπὶ πλεῖον), ἀᾶν., Κεγίμον, αἱ φγδαίον 
ἰφηριἢ ἐ. περὶ τούτων διαλαβεῖν ΟΥ. [6.6.5 8(37; ρ.τύγ.13; Μ,14.3018}; 

- εἰ καὶ ἐ. τῆς λέξεως παρεθέμην τῶν εὐαγγελιστῶν ἐῤ.το.22(1ς ; ρυτφῳ. 
12; 3450); τὴν ἐ, διατριβήν ἐδιτο (7; Ρ.170.7; 3208); ρίατ. ἔοτηι 
ἐπιπλείονά σε βασανίζων ἢ]. αγν.5(ρ.456); ἐῤ.7{(0.464); ἐπιπλέον Οὐ. 
70.6.6(3; Ρ.113,14; 2080), 

ἐπιττληθύν-ω, ᾿μόγθᾶξε “-ομένης αὐτῷ τῆς τῶν λόγων ἐπικαρπίας 
ΤΟΟΝῚ Η.0..70.12.χ2(Μ4.94.4488}; ᾿ἰπίγϑηβ. πθοντὶ τῷ καρπῷ 1. 

ἐπιπληκτικός, οὗ γεδηκε, γεῤδιυικίτισ ἐπίπληξις δέ ἐστιν ἐπιτίμησις 
ἐς ἢ ψόγος πληκτικός ΓἸ]ειη ῥαεά.τ.0(0.135.21; Μ.8.3444); τὸ ἐς .. 
εἶδος τῆς παιδαγωγίας 1δ.τιτοίρ.145.23; 3611}; Οτ«0γ.20.8(ρ.38ς.7; 
Μ,τι. 5364), (Ὦχνβι που Ῥ α ρυόθύη, 2 χ.1010); ποαΐ. 89. βυθϑί., 
ΟἸετη. ραφα, τι Ρ.136.5 ; ἐπιδεικτικόν 3448). 

ἐπιπληκτικῶς, 1. 50 ας ἰο γεμδε, Οὐ. 70.6.52(13; Ὀ.132.5; Μετ4. 
2404}; οοτηρ., μγγϑβ, ἠϑη:.4.6 τη }11.{7.568)}; ἐ. τῷ λόγῳ χρώμενος 
ἴα λοις το, 4 ἴῃ Κοη,.(0.5259); 2. ς, σϑηῖε., πὰ γένηλο οὗ, ΟΥ ον 5.1 
ἐπ [ἐγ (Ρ.125.21; Μ.13.420Ὰ). 

Ῥἐπιπλημμυρίξζω, ουεγῆσιυ, (τι Ν γβ5ιηεονι. (ΝΜ .40.5ο05Ὰ). 
᾿ἐπίπλοκος, εὐ ρἰἸαϊφά ; πδαϊ, ἃ5 πα βῖ., ἐπίγίεαεν, απ, ᾿οη1.12.} 

(2.το30 ; Μ,31. 4000), 
Ἐἐξπιπλωτής, ὁ, ῥαφο ΉΡΕΡ ΟΥ̓ φοἰάτεέν καγγίε οὐ ὑοαγά σἰῖῤ, ΟΡρ. 

ογανγ, 6. ΒΡ 5 δε, υαγ.τθ3(Μ,02.12758). 
ἐπίπνοια, ἡ, τηορίνγαϊοη, Ἐς ἸῺ βογρίωγο, οἱ ΓΙΧΧ ἱταποαιοη 

κατ᾽ ἐπίπνοιαν τοῦ θεοῦ εἰσιν ἡρμηνευμέναι αἱ γραφαί Ἰγδηαεν.3.:1. 
2(Ν.7.0488}; οἵ Λἤοβε5β κατ᾽ ἐπίπνοιαν καὶ ἐνέργειαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ 
εὐλαβεῖν.. χαλκὸν καὶ ποιῆσαι τύπον σταυροῦ Τί, χαροί,θο.3(Μ.6. 
4174); οὗἨ ργόρῃείβ, (Ἰθπι. έν, τ 2τίρ.84.6; Μ'.8.8698); Οτιερ.ι τοί. 
11.728); 10.(738,0); {Β65.15.Ὀτοδιη. τ(1.3788 ; Μ.30.1208}; οὗ 5οη- 
ἴαγα ἴῃ σε, Οὐ. 70.1.3(ς : 0.7.2; Μ.14.280) οἰξ, 5. θεόπνευστος ; ἐξ ἐ, 
ἁγίου πνεύματος 1Ὁ.2.34(28:; ".92.32; 1768); μὴ ἀνθρώπων εἶναι συγ- 
γράμματα τὰς ἱερὰς βίβλους, ἀλλ᾽ ἐξ ἐ, τοῦ..«πνεύματος βουλήματι τοῦ 
πατρὸς..«διὰ ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ ταύτας ἀναγεγράφθαι καὶ εἰς ἡμᾶς 
ἐληλυθέναι ἸὰῬ»͵ΙΉΕ.4.2.2(0.308.1τ2; Μιττ. 3608); (οηβί γος, (ρ.1 54. 
τό; Μ.20.12364}; ἔξι.5.}.6.11.7(5218 .; Μ.Ζ2τ.δόᾳΟ) ; λογέων δὲ χρησμοί, 
οὐκ ἐκ μαντείας... «φωτὸς δ᾽ ἐπιπνοίαις ἐνθέου προσπεφωνημένοι τᾷ .1,(.. 
Ῥτοθιῃ. (ρ.τοῦ.7; Μ.20.13170}; γραφὴν..«διὰ τῆς ἐ, τοῦ ἁγίου πνεύμα- 
τος συγγραφεῖσαν ΒΔ5. δ ΡΙγ. 52(3.4: 0; Μ.32.1τ650}; τοῦτον [3ς, Νεῖλον} 
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ἐκεῖθεν ῥεῖν ἡ Μωσέως ἐ. λέγει ῬΒΙοΚκι.λ.6.3.τοίτ δ 490); 2. οἵ ! 
ΡῬδπίροοβία! Ἱπϑρίγατίοῃ. ὁμόγλωσσοι.. οὗ διακονοῦντες τὸν λόγον ἐκ 
θείας ἐ, ... ἐγένοντο (τ Ν ν55.07.καἰ δεῖ. 3ο(0.112.5; Μι45.774}; οἵ 5. 
Ῥειοεθ Ἰηβρίχατίομ ὈγῪ Η, σποϑὺ αὐ Τυαηππρισατου οὐ λογισμῷ... 
ἐφθέγγετο, ἐ. δὲ τοῦ τὰ μέλλοντα προθεσπίζοντος πνεύματος [0.}}.λοτη. 
ττό( 1, 06,:72Ὰ}:; 3. οὗ Ἰηβριταίίοη οἱ (οηβίμη πο, (Ομ5ι.0».5.6.2 
{ρ.156.2; Μ.20.12378}; Βπι5..ττ(0.225.0; Μ.20.13770}; οἵ α ΟΒτι5- 
ἸΔῸ ἴδϑοβοῦ, Ποη. ἀσ, 4,5.2.0(}1...6724}; 4. οὗ αἀἰνίηο ᾿ηϑριγαῖίος ὉΚ 
ὙΠΊΓῊ Οστϑεὶς ΡΒ ΟΘΟΡΏΟῚ5 Ρσοσίδ1πι Ε]τοῦ πὶ οὐα σά, ΟἸοιη, ῥγοΐ 6 
{0.52.28; Μ.8,1760}; εἰς Οὐ δἰς,4.3ο(ρ.Ζοο.το; Μ.1τ.το)28}; αἰθὸ οἵ 
ἘργυρτἊίϑηῃ 58 965 ἐξ ἐ. θειοτάτης ἔφασαν τὸν θεὸν εἶναι μονάδα ἀδιαΐ- 
ρετον Ηϊρρ.ἡαεγ.4.43(ρ.δ5.14; Μ.τ6,2τοῦ8}); οἵ υγῃταθαη 510 ν] ἴῃ 
ῬΙοροδγίηρ (τὲ, (οπδβῖ.ον, διε τβ(ρ.179.15; Μ.20.12888) ; οὗ Ροεῖδ, 
δ.τοί(ρ.165.}; 1250); δ. Οὗ 61} ἱπϑρίγαίοη [5ς. ἐπιθυμία] ἥτις ἐξ ἐ. 

ἐν ἐγενήθη τοῦ ὑλικοῦ πνεύματος ΜΙ Π.γες.6(ρ.340.}; Νί. τᾶ, 3040); τέ 
δὲ βούλει μετασχεῖν τῶν ᾿Ελληνικῶν λογίων, ὄντων νεκρῶν ἀνθρώπων 
ἐξ ἐ. διαβόλου ἀποφανθέντων ; (σοὶ, .4.Ρ}.2.61.3. 

Ἐξπιπνέως, ὑγ ᾿ἱπϑρίγαϊοη, ΟἸοτα 5.37 (0.τφιτ πα Π0}]}. [ῸΣ ἐπι- 
πόνως Νῖ.0.641}). 

. ἐπιποι-έω, 1. αὐ, 405. φῶς... οὐδὲ οἱονεί τινος “-οὔντος δεόμενον 
[1.6. ἰο αὐάᾷ ἰο τι) ΗΙρρ.ἠαογ.8.ο(ρ.228.0; Μ.16.32518); σα ἰ6, νητἢ 
5656 Οὗ τη ]κηρ' ΔΥΌΠΠΟΙΆΙ οὐ ξα 58 δα ἀἸτίοῃ, ὅνηςβ. Οέοη 3(0.241.15; 
Μ.66,1121Ὰ}; 14, ,γουΐϊά.τ3(ρ.92.1ο; Μ.66. 1241Ά}} τιεά,, φᾷ ἤον οηε- 
56 ΠΟ ΝΊΉΗ.ν. 7.ο. Ὠ. 35(}}. 94. 4814); 2. ηἘαῖκὸ οπεὶς αὐοάεὶ 1Ὲ δυνηθῆναι 
ἡμᾶς τοσαύτας ἡμέρας ἐν ἑνὲ τόπῳ "σαι Ἠέετχδοὶ, ερ. ΘΙ. 92.10248} 

«οησάντων δὲ ἡμῶν... ἕως τῆς τρίτης τοῦ Ἀπριλίου μηνός 1δι(1το2:Ὰ). 
Ἐξπιποίητος, τισάε Ἡῤ, αγίεῖαὶ κάλλος δγ τ ο5.εαἰνιτοίρ.224.0; Μ. 

66.1200Ὰ}; τὸ φαινόμενόν τε καὶ ἐ, Ἰά.γερη. τ6(0.35.11; Μι66.τοδ18) ;14. 
ἐρ4{Μ.66.131738). 

Ἐξπιποιήτως, αὐ Πειαϊίν, τεῖ, Μαγοιοηβ τοχί οἵ δριϑῖ]65. ἔν τέσι 
λέξεσιν ἐ. προσθήκην ἔχουσαν ἘΡΙρἢ.ἦαθ;.42.1τ{(0.124.ς; Μ.41τ,7250). 

ἐπιπολαιόρριξος, το γοοίξ αἰοηρ {Ππ6Ὸ φηγέαεε, [514 ῬΕῚ ΦΡΡ.2.τττι 
(1.78.5 520). 

ἐπιπόλαιος, ΟἿ᾽ ἐδε σμγζασο; τιεῖ., σρεγβείαὶ, οδνϊοι5. λόγοι... 
(ἸΙει..: ;γ.7.3(ρ 14.0.10; Μ,0.4240); τι] Ἤγϑβ. οΥ, εαἰφεῖ. (0.38.1; Μ. Β 
324}; Ε80. οὗ ΠΠΕΥᾺ] ἰλίοερπι. Οὗ βογρίυγε, Οὐ ῥγίης.4.,.ττ(ρ.240. 
4; Μι1τ. 2064}; τοῦ νόμου τὸ μὲν αἰσθητὸν καὶ ἐ. Τα  φ ΤῊ [,υ. 
(1.170); οὗ Ῥούβοῃβ, Οὐλονι, 8,4. τ. {67 .(ρ.1τ54.2τ Μ,1τ4.460Ὰ}; τελε- 
ταί, πρεσβευόμενοι μὲν λογικῶς ὑπὸ τῶν...λογίων, συμβολικῶς δὲ 
γινόμεναι ὑπὸ τῶν..-πολλῶν καὶ ἐπιπολαιοτέρων ἱα,( εἰς. τ. τ (ρ.ός.τ4; 

Μ.1χ.6γ770}; τ νι 85.907. Δὸν.τ(ρ.22.27; Μ.44.11330). 
Ἐξπιπολαιοτέρως, τονε σῥαϊϊοτοῖν, ΟτΟ ῥυίης. 3.1. 4{0.210.12. Μ. 

11.276}. 
Ἐἐπιπολαιόφυτος, δίαμίε πδαν ἐπ6 σγξίαεο, 1514. ῬῈ]. 6.2. ττ(. 

“8. 5520). 
ἐπιπολαίως, ὁοἢ ἐΐπ6 φημ γα; πιοῖ., ἢ ἃ σπαίίοιυ, δ ρενβείαί τηαηηον 

ἄρχεται μὲν ἐπιπολαιότερον, προχεῖται δὲ εἰς τὸ ὑψηλότερον ΜεΕΙΗ. 
5γη1.1.,(ρ.28.20; Μ.18,610); οὗ τῷ λόγῳ προσελθόντες ἐ. τ. ΝᾺ Ζ.0». 
ἁατ(.325.541Ὰ}; Οὐ Ν᾽ γϑ8,ἤον.2 τῷ Οαη..(Ν1.44.1068); ιοά, ῥγόθηι. 
ς5.(Ρ.82.22); τοῖ. 1ζοτΆ} ᾿πίεχργείβίοη οἱ βοσπρέμγε, ΟἸδπλ φ,ά.5.-ς 
(0ρ.τ63.29; Μ.9.6ο00}); Οτ, λον. 18,4 ΤΏ. 67.(ρ.154.14; λ1.13.4680), 

ἐπιπολή, ἡ, 1. τγξασο, Οὐ ῥῤγῖης.3.1.1τ3(ρ.218.7.; ΝΜ Υ1.2734} Ρ]ΌΓ, 
εἰς τὰς ἐ, τῆς ἐγρηγόρσεως (]επι.,»αδά.2.ο(Ὁ.2οῦ.22; ἐπιβολάς Ν ὃ, 
4030); 2. φεηϊί,, 8150 ἐξ ἐν, σηρενβείαϊίν, οὐ ἐδε δγζασε; ἰχοτιοο 
8. ἰρμίΐν, 50 ὧς τιν οἷν ἰὸ ἰοτεο,, ΤΤΉοτι. ΑἸ, ἐγ ΤῊ 1.ε.25τ42(ρ.232.1τ0; 
Μ.το.15078}); Ἀ. ἐπ ἃ σμαίίοιυ οὐ σρενβεῖαί τοὰγ, (Ἰοιὴ. 5 ]γ.7.τόζρ.00. 
ἘΠ: Μ.0.5368); ΟΥ. Ρ..33 1. [0.2:23{(ρ.508,21}; 6... ΟΓ ἰταηβίαίίοῃ, 
{πεγαϊν, ἘΡΙΡΒ.»θης.2(Ν|.43.2408Β, ν.1], ἐπιστολῆς) ; τεῦ, ᾿πΐργρτη. οἱ 
βοήρτυτε ἡ δὲ ἐξ ἐ. τοῦ γράμματος διάνοια ΤΠαάτφι.2 τ 705.(1.306) ; 
14.5.64: τφίτ.το40}; ἅ. ἐο ομπυανγὰ ἀρῥεαγαποε, ΟΥ̓ ἤο. 1.125 τπ [6γ. 
{(ρ.τό7.22; Μ.13.488}), 

Ἐξπιπολιτεύομαι, εοπάμεί οηεδοί ἢ πῶς χρὴ ἐπιπολιτεύεσθαι εἰς τὸν 
λαόν; Ἐπ|5.Α1 ον. 5 (}].86.348}0)). 

ἐπιπολύ, ἰαγρεῖν, ἰο ἃ ξγδαὶ εχίεηϊ, Βαγη.4.τ; ΟΥτ. [9.6,58(37; Ρ.τδύ. 
21; ΜΜ.14.3οοῦ). 

Ἐἐξπιπόνηρος, Ρτος,.ἐῤ.67(Ν.8᾽.27254), Εττοῖ ἴοσ ἐστι πονηρός ΕΚ. 
Ἐξπιπόντιος, ταν τίτηιε,, ΑἙΠΟΒΟΒΟΙαβι. οἰ, τ]. τῴρ.τ61). ᾿ 
"ἐπιπορίξω, φαΐῃ ηῖογε, ας, Αδρ.κονι.15.37(}1.34.6ο18). 
ἐπιποτάμιος, ῥεοτἀε ἱπὲ γίυεν ὁδὸς...ἐ, αα Ν ν85,6}.60.46.10358}; 

8.5 5ι105:. τηᾶβο., 516 τοῦ τοῦς ΟἹ ΟΥ ὃν ἐπ τίσεν, Ὄψυιεβ. ῥγουϊά,τό 
(0ρ.1ο3.4; ΜΝ 66.12528). 

ἐπιπράσσω, ἐσ ῃ αὐάτοη, Τματιδευα.ῤ}.2.15)7(}1.00.14034}. 
ἐπιπρίω, σπαςῖῃ τερίῃ, (61. νχ, .6.3.1τ0.30}1.85.1.3458)}.Ψ 
ἐπιπροβάλλτ-ω, ῥγογεεί, δνίηρ γογίλ, ἴηι αὐἰάτέοη, οἵ Θτδδ μα ΟΠ 5 

Ὀτοιρῃς ἀθοιὲ τοι ἔῃ οὗ δορῇϊα ἰὼ Ναϊεηί. ϑυβίειη ἐπι- 
προβληθεὶς οὖν ὁ Χριστὸς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ὑπὸ τοῦ Νοῦ καὶ τῆς 

ἐπίσημον 

Ἀληθείας...«τὸ ἔκτρωμα. «τῆς Σοφίας μονογενὲς.. .«ἀποχωρίζει τῶν ὅλων 
αἰώνων... «πάλιν καὶ ὁ Πατὴρ “-εἰ αἰῶνα ἕνα τὸν Σταυρόν, ...εἰς φρουρὰν 
καὶ χαράκωμα τῶν αἰώνων προβεβλημένος Πρ. ἐαεν.6.2τ(ρ.159.2: 
Μ.16.32300}; τοὺς ἐντὸς πληρώματος αἰῶνος τριάκοντα πάλιν ἐπε- 
προβεβληκέναι αὑτοῖς κατὰ ἀναλογέαν αἰῶνας ἄλλους 2.6.34{(ρ.1ὅ2.16; 
22468); 1Ὁ.6.36(ρ.τό6.10; 22500). 

Ἐξπιπροπίν-ω, δεδίοιρ ῥ'εεὶν (ἔτοιι σπβίοπι οἱ ρίνὶηρ νἰπθτουρ ἴο 
Ῥδίβοσι Ρ]εαρσε) τοῖς ἀξέοις ἀπωλείας σωτηρίαν ““εἰ ξἘ(Πιγνπ5.ἴ5ε. 
δεπῖρη.(1.8140). 

ἐπιπρόσθεσις, ἡ» ἐπίεγροσι!οη, ῥἰαείηρ ἵπὶ [γοηΐ διὰ τὴν ἐ, τοῦ 
ἐπικειμένου αὐτῷ σώματος Βαβιἠεχ.2.τίτ.13Ὰ; Μ.50. 200), 

ἐπίπτησις, ἦ αἰϊολιΐηρ, ΤΟΠτγϑ, ῥγαεομν5.τ(3.8058). 
ἐπίπτυξις, ἡ, ΓΝ ἔπ, Ὦςπος εοπίγαείτοη, θα, "ον. 

Μ,20.1408). 
Ἐξπιπύλιος, ὁ, ἢ σαίε-ἠοιεδε, τ Ν Υβϑιΐσνι. 3 τη Εκο (Μ.46.0 568). 
Ἐξπιραγολογ-έω, 1. οἰδα} ργαρέξ, κὰν ἧς Ῥοῃτιέφριργας ΒΒ τοὸ 

(}1.410.12520}); [0.Γ]]πλ. 5 οαὶ, τοί Μ1.88,8480); 2. χὰ ῃ5., φίεαη σγαβὸς 

τι .653Ε; 

ον “"ουμένοις τὴν ἄμπελον Τδοητ. Ν᾿, 70. ἐἰδέμει γοΘλὰ.(0),2.10). 

Ἐἐπιρέμβομαι, γοα»»! αὐομὶ, ο. ἀΔξ., ΝΠ] ῤγαεςί.7(Μ,79.χούβ 0). 
Ἐἐπιρρέπεια, ἡ, 1. ῥγορεηστίν, τονγ τ 8 σι πρός ἀπ δςς,, ΟΥ̓ Ομ. 

ἴῃ Διο, τ(ρ.12.π6; Μ.1ιβότο ; 2. ῥαγίίαϊτν μετὰ πολλῆς τῆς προσ- 
κλίσεως καὶ ἐ. (Πγγβ.ἀον".14.5 ἴθ Ερλντ. τος). 

ἐπίρρημα, τό, 1. ςογιοιίηρ αὐάεά; στανὰ., οἱ δάνθυθβ, (Ἰειη, 
δίν.7.8(ρ.38,3; Μ.0.4728}; Ατβ, για, τί .26.338); σοη)οτουΒ, ἐδ. 
3.22(3608); (τγϑβ.ἠόμι. 56.. τῇ [0.(8.3270); Ἰτου]οςείοηβ, ἰά4,οἴγριι 
(1.283); 2. τ’ ἐπέίρρησις ([,3}, ᾿πεαπίαοη, Ἰὰριρἢ, ἐμαεν.31,7(0.307. 
τι; Μ΄.41.4888). 

ἐπίρρινος, τ} ῥγορημεμὶ πόρε; οἵ υσῦθι Ἀρρδαγαησο. οὗ 
ΟὨσιβὲ, 10. ἐρ. Τα  ἰ (Μ.ο 5. 3400); οὗ 58, Ῥδὰὶ μικρῶς ἐς. Α(Ραμὶ, 
εἰ Τῆἠξεἰ.3(Ρ.237.8). 

Ἐἐπιρριττάριον, τό, ᾿ποη κ᾽ 5 εοιοὶ, Κ΄. α".7(Ρ.70.18); Το. Μοβοῇ. 
ῥὌγαϊ. 2 (}1.87. 2400). 

ἐπιρρίπτ-ω, 1. ἀεογῖδε, ἰαν 1 4") οἰανρὸ οὗ δεῖ “-εἰν τὰς ἁμαρτίας [ϑς. 
τῷ διαβόλῳ] ὡς αἰτέῳ.. «τοῦ ἁμαρτάνειν Ὅτ λον». 23 ΤΉ 1,ε.(Ρ.τ52.22}); 

Ρχγος.ερ.2:17(Μ.87.1608) ἢ Ρ485., δὲ ᾿γοάϊεαϊεά υἱὸς ἀληθῶς, οὐκ 
ἀνυπόστατος χαρακτὴρ οὐδὲ ἀνυπάρκτως ἐπερριμμένος ἣ ἀσυμβεβηκὼς 
ὡς εἶδος ἐν σώματι Ὀντ.άταί. Τγίη, κ(5 ἢ. 5588}; 2. ἱπίτγαηβ., γδὴ ρον, 
ϑενεν. Ερλ.3:2-λ(ρ.310.8}; αἰξαεκ, αἷσς., [ο.ΜΌΒΟΝ, ῥγαὶ.212(Μ.87. 
Διοδλ); α. ἀαῖ., Ολγον. Βαςελ.».42(Μ.02.1600); α. κατά ἀπα σεηϊΐ,, 
ΤὨρδη.εὐγοη. .2718(Μ. τοϑ,6ββ0) ; τ. ἀσς,, 2) .}00.2οοί 208). 

ἐπίσαθρος, γοίΐε»:, τυεαΐ, ἘΡΏΓ.2.66α ; ποῖ, πνεύματα ἰτοῃλαῦν.τ. 

13.4{Μ.7.5858). 
ἐπισαλεύω, 5 μῤ ἀραϊηδὶ τινὲς. «τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐπεσάλευον τοῦ 

πολέμου τὴν ἔφοδον γτιπομιραξεῖ. τα(ς", 2281)). 
ἐπίσαλος, 1. γομρῆ; οἵ (ἢ 508, Γῃγγδιογμς, (5,82160); 2. ηδίαδ]ς 

τὰ βιωτικὰ..«.ἐ, Κγι.Αἰοχ, Αξορμ (ρ.δότ.2). 
Ἐξπισαφηνίζω, γπακε 511} γιογο ρίατη, (Ἰόνιον. 2. ττ(ρ.2320.54; Μ.8, 

1176}. 
ἐπισεμνύνω, 1. ἀοί,, ἡππαἶὸ ργαῦδ, γράμεσ ἰὸ σοῦγιεῖν, ΤΌΝῚ Η.. 70. 

15.36(λ1.94.4848); 2. πιρα,, ἰαθε ῥγιάε τη, σίονγν τη, γτ. ἄδφας. 2ο(3. 

5454} 10. 51(565}); 14..70. ο(ᾳ. 1534). 
ἐπισημειόομαι, 1, οἰρηΐξν, τηάιοαίε, ἴτοὴς αν, τ ἃ, 2(Μ,}.525Ὰ}; 

ΟΥΝ 55, μην Ο(2 Ρ.218.6; ΜΝ. 4.5. 8160}; 2. ποίδ, γοριαγΝ, ΑἸ ο εἰγοόη.. 
13.τ(}1.10.748}; Οτι( εἰς, 4.12(0.282,09; Μ.1τ. 10418)}; Επι5.,0.8ὃ ῬΙΌΘΠΙ. 
(φ. 351.23; Μ.22.5728); ἰακε ποία {8 ΡΟΙΒΟῚ 8 ἴασο ἐπισημειώσασθε τὰ 
πρόσωπα ἡμῶν ἐπιμελῶς ἵνα καὶ ἐπιγνῶτε ἡμᾶς [5ς. Ὠγατένγ5] ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ [1.ε. οὐ ᾿αὐροτηθηι} “7. εν ρ.τη(ρ.87.16); 3.1ακὲ ἀοιθη; 
Ἠοίδς, 15.5.}.6.7.20.2(44.20.7004}; 4. Ρᾶ55,, Ἂ ἀτεημρι πο, σοὶ οτ 
αἀἸειτημοιτυεῖν, ἘΠΠΊΡΡ..36 τὴ ᾿᾿5.57:τπ(ρ.τπο.τα; Μ.το. 7210). 

ἐπισημείωσις, ἡ, 1. ἀοειρηαέίον, τη ]εαϊίοη, ΠρΡΡ. μον. 4. πο(ρ.74. 
8; Μ.τ6.31180); Οτ. 7σιτοιφοί2ᾳ; Ρ.217.24; Ν΄.τ4.385Α}; ]Ἰδιι5,4,6. Ξ τ 
(Ρ.234.21; Νῇ.22.388.Α); 2. ποθ, Ἰὰπι5.}.6.6.24.3(}.20.5804}; 3. ερη:- 
ἡπεηϊ, Βᾶ5.0}.12ς.3(3.516} ; Ν.32.5408). 

Ἐξπισημειωτέον, οηγέ γπι5ὶ ποίδ, Οὐ. 7ο.6.δο(38 ; ῃ.τόρ.ς; Μ.14. 
304}). 

ἐπίσημον, τό, 1. σγ»ηδοὶ, 650. οἵ 5Ισῃ ς΄, δἷχ, ἃ5 ϑγιηθοὶ οἵ ᾿]ησοῦς 
(μαπιε οὗ 6 ἰεἰ6 75), [σϑῃ.ἤα67.1.15.2(2}.7.6178)}; ἡ δυὰς ἀπ᾽ αὐτῆς 
[Ξο. μονάδος} προελθοῦσα ἕως τοῦ ἐ., οἷον δύο καὶ τέσσαρες καὶ ἕξ, 
τὴν δωδεκάδα ἀπέδειξε... «τὴν οὖν δωδεκάδα, διὰ τὸ ἐ, συνεσχηκέναι, διὰ 
τὸ συνεπακολουθῆσαν αὐτῇ τὸ ἐ,, πάθος λέγουσι [1.6.. ὁ 15 σοπποοίεα 
ΜῈ τηδὴ, οσγεαϊεα οἡ ΒΙχτῃ ἅν, ΓΝ ΣΟ ΔΕ: ῬΑδδοὴ ΟἿ 5ΒΙΧ1ἢ ὅν αἵ 
βϑίχίῃ πουῦ] ἐδιτ,τθ. (6294); τὸ γὰρ στοιχεῖον τὸ η΄ σὺν μὲν τῷ 
ἐ. ὀγδοάδα εἶναι θέλουσι 1διτιτό, χ(632λ}); ΟἸδυ, γι, τδίρ. 503, 1ο: Μ, 
9.3088); ἐν τῇ ἕκτῃ ὁ ἄνθρωπος λέγεται πεποιῆσθαι ὁ τῷ ἐ, 1.6. 
᾿]ησοῦς] πιστὸς γενόμενος εὡς εὐθέως κυριακῆς κληρονομίας ἃ [Ὁ ἀπαῦύσιν 

ἀπολαβεῖν τὐι(ρ.5ο3.2ς; φόρα); ἀἰΠἜἔἝογεποος Ὀοίοον Μαγοδῃ {((Ὠχὰ 



3 ἦ 

ἐπίσημος 

ΠΟΙ) δθα Ἰομαπηΐπε (ϑἰχίῃ Ποιτ) δοσοιλπίβ οὗ Ἐ᾿αβϑίοη Ἀ5Ο ΠΡ εα 
ἴο 5οτθαὶ σοπἔμβίοῃ θείνεεη 1 αῃα ζ΄, Εἰι5. Φι. ΔΙαγῖμι μρῥί, 2 .4(Μ., 
22.1Ο00Β)} ; 2. ρ.πγ., ἐμϑίρηῖα τῶν τῆς δαριλείάτ ἐ, ῬἸ]οβῖ. ἡ. 6.1το.8(Ν]. 

ὅς 580). 
ἐπίσημος, Σ. οὗ πιοηδν, εἰαμιῤεά, ΤΔε  δεἰ.ο(ρ.220.0 ; 4.925); τεῖ. 

δη.30:42, οὗ σϑτςε, ἡπαγκϑά, ςρο θα ; ΡΥ. ΜῈ Ὀαρ διαὶ βυτηθ ]}- 
ἴ5ῖη, οἵ Βθθνοῖβ τπδεκρα ἃ5 Ὁ ΓΙ 5 ρσοροσίγ τοῦ πένειν τὰ πρόβατα, 
ἀφ᾽ ὧν ἔμελλεν γενέσθαι τὰ ἐ. καὶ ἡ μερὶς, τοῦ ᾿Ιακώβ Οὐ. .0.28.2(Ρ.300. 
25; ΜΝ. 14. όβιο); ΜΠ Ρ]αῪ οὐ 5686 οἵ κἰαγηρεᾷ εοίη ὁ ἐξ ἐ. πλοῦτος, 
οἷος ἦν ὁ τοῦ ᾿Ιακώβ, ἀληθινός ἐστι πλοῦτος" ὁ δὲ ἐξ ἀσήμου, οἷος ἦν ὁ 
τοῦ «“αβάν,...οὐ κυρίως ἐστὶ πλοῦτος Ῥτος,.Οεη.30:30(}1.8).4454}; 
2. ποίαδίφ; ἴπ σοη,, 1.5; σοπρ., Ηβαχορμγοά,ϑι; οἱ πααθοῦβ, 
εἰσηπεαηπὶ, ἐγριφοίίεαὶ, οἵ παθθοῖ βὶχ {(ν. ἐπέσημον) ᾿Ιησοῦς μὲν γάρ 
ἐστιν ἐ. ὄνομα, ἐξ ὧν γράμματα ἔτοτι.1.14.4(}1.7.6044}; τὸν [36. (Ὠγῖ51} 
μετὰ τὰς ἕξ ἡμέρας τέταρτον ἀναβάντα εἰς τὸ ὄρος, καὶ γενόμενον 
ἕκτον, τὸν..-καταβάντα ἐν τῇ ἑβδομάδι, ἐ. ὀγδοάδα ὑπάρχοντα 1δ.1.14. 
δ(6οϑΔ). 

ἐπισημότης, ἡ, ερηερίομοις ῥοφρίοη, Όγτ. 0.2.τ(4.τ52Ὰ}. 
Ἐἐπισικρίτῳ, ([,4ἴ. ἃ Ξεργε! 15) δεογείαγν, ΤΟ 65.Ν 42. 41α] τῖτ, (Μ.538, 

852). 

Ἐἐπισκαλίζτω, εἶν τ, ποῖα των ἀσεβῶν ὁρμάς, Μάνην καὶ 
Οὐαλεντῖνον καὶ Εὐτυχῆ ὁπλίζων τοῦ φάσκειν παθητὸν τὸ θεῖον 
1 7 υ3{|ς.6Ρ.(0.12.18; Η],2.840Ε). 

["]ἐπισκεδάζω, -- ἐπισκεδάννυμι, 5“ "6 », ΡΥ ΤΉΗΛΙΦ οὐεν, ας, ἄπῖ., τ. 
ΝΥ 55, ΕΜ. 12(1 Ρ.380.15; Μ.45.11204Ὰ}; 14 τηζαηὶ,(Ν.46.1884). 

Ἐξπισκελιζω, τῤγΐηρ προη, Οοβιι. ΜῈ]. εὐοὶ,(Ν1.38.474) ἴῃ Οτ.Να 2. 
φανη}.2.2(ρο6ηλ.}2,3, 

ἐπισκέλλω, Ὀογῇ, ᾿ἱπέγϑηβ., δε ἀγίοά Ἡ}, τοιμογεά, Το. ΟἸΙμα, σεαΐ, 
(ἴ,88,7724). 

ἐπισκεπάζω, δοτιεν, τἠν, ἩΠρρ.ἤαεν.4.37(0.63.17; Μ.16.31034}}; 
Ἶ 751. ηπομαγεῖι. 6(Ν. 6.3250). 

ἐπισκέπτης, ὁ, υἹδτίογ, ΕΡὮΤ,2. 978; 
Ει15.4]. 5 ογη.21.3(Ν1.86.4251}}). 

Ἐἐπισκεπτητής, ὁ, -Ξ ἴοζερ. (8.ν.1.), ΤΠ γγβ. ροθη1.τίο.7168Δ) τα 
ΕἘπ|5.4.1,Ξόγη.521..(Μ.86.4250 ἐπισκέπται). 

Ἐξπισκεπτήτρια, ἡ, υἱδηοῦ, Θτορῃ. ασ.υδέοῤῥι(Μ.τοο. τ68}). 
ἐτησκέπτ-ω, Δ. δοἰ,, ἐσηδίαάεν, ἐχαηε κύριος οὐει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

7, Βεη).6.6; “ΓὭρμπη. εἠγοη.Ὀ.22ο( 1 τοβ, ὃ 10). 
Β. πιρᾶ.; 1. ἰοοΐ ἰο, παῦε γοραγά ἰο; ο. ῬΥΟΡ. εἰς αὐτὴν δὴ ταύτην 

““ὄμενος τὴν περικοπήν ΜΕΙΠ.Σγη}.3.τ(0.27.15; Μιτδ.618); 2. δοη- 
οἸάον ἐπισκεψώμεθα, πῶς... «ἀνήγαγε 1ὁ.4.4{ρ.30.τ6; 054}; 14,γ65...6 
{0.397.5; Μ.18.2214}; 3. ἕαγέ ἔογ “εσθε ἀλλήλους Τ]ΕΥτη.Ὁ15,3.0.2; 
᾿Ιωάννης ἐστὶν ὁ «-ὁμενός σε 0.{Π655.ἀργ. ΒΜ ἃ 6(0.384.3); 
4, οἷοι; ἃ. οἵ αἰνίπε υἱδιαοη: ἴθ ρα, ἐν τοῖς μανδραγόροις 
ἐπεσκέψατο αὐτὴν [50. ἈΔΟΒΕ6]] ὁ κύριος 7.15 αεἶ..2.2; δοξάσωμεν τὸν 
θεόν,...«ὅτι καὶ ἡμᾶς ἐπεσκέψατο Ταϑι. ἀταΐ.20.τ(}}.6.5374}; ἴῃ ῥτον!- 
ἀδηταὶ σατο, νυ. Β5.93: σ(Δῆ,60.12320}; ἴθ ἐπᾶρειηθηξ, 56. αἰ.ο. 
8; ἐπισκέψεται γὰρ ὁ θεὸς ἐν ῥάβδῳ, τῷ Χριστῷ, τὰς ἀνομίας αὐτῶν, 
ὧν ἐπισκέψεται ΟΥ̓ [0.τ.36(41; ῃ.46.20; Μ,14.064)}; οὐκ “οόμενος 
ἡμᾶς ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις 14 ῥγίηε.3.τ. τ2(Ρ. χ15.3; Μ,τι. 2608); ΤΒ85. ἷς. 
τϑ(ι. 2800; Μ.30. 1458); ; ἴῃ ΠΊΘΥΟΥ ἕως ἂν ἐπισκέψηται κύριος ὑμῖν 1, 
}μά.23.5; στη. ῖρι.9.10.4; Ὁ. ραβίοταὶ, 65ρ. οἵ νι βιηρ [Π|6 5101 
πρεσβύτεροι...“-ὄμενοι πάντας ἀσθενεῖς ῬΟΪνΟ.6.6.1; ὀρφανοὺς καὶ 

ὑστερουμένους “εσθαι Ἠεπηπαμάδιτο; ἃ5. ταδὶς οὗ ἄβδοομβ οἱ 
διάκονοι...«τῶν ἀδελφῶν τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς --έσθωσαν Πονι. 
ΟἸοηβ.3.67; ῬΕτΉ. αἴ5ο οἵ βρϑοίδὶ οὐάεσ οἱ 51 κ- υἹβιῖοῦβ πολλοὺς δὲ 
χωρὶς τῶν -«-ομένων νοσεῖν καὶ ὀδύρεσθαι. ... τῶν..«λειτουργῶν τῆς 
ἐκκλησίας διωκομένων ΑἸΠ.οῤριθηεγεῖ, (ρ.175.3; Ν|.25.2330); χρὴ... 
τοὺς διακόνους “εσθαι πάντας τοὺς δεομένους ἐπισκέψεως (τί, Αρῥ. 
4.10.7; οὗ ἃ Νονδῦδηϊθι ὈΙΒΠῸΡ τοὺς ἐν φυλακαῖς ἀόκνως ἐπεσκέπτετο 
ϑοοτγ.ἦ.6,7.17.5(}.67.7720); ἀσθενοῦντα “οὐ 1515.4].Ξἐγηι. (1.86, 
2240); ὅ οὖν “-όμενος τοὺς ἐν ἁρρωστίαις, ἢ ἐν φυλακαῖς, ἢ ἐν ἀνάγκαις, 
τὸν δι’ ἡμᾶς πτωχεύσαντα ϑεὸν λόγον “-εται. ὅτι δὲ καλὸν τὸ “τεσθαι 

ἀρφανοὺς καὶ χήρας..«καὶ πολυτέκνους πένητας, μάλιστα δὲ πρῶτον 
καὶ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως, πᾶσιν πρόδηλα. ..-ἐστιν Απτ. Μοη ἤόν.00 
{Μ.89. 17320)} ο. οἵ ψἸΒΙῈ ΠΟ σαΥτθα οἡ ὈοίνγἝ θη ᾿ποη 5. τὸ μὲν 
“εσθαι ἀρεστὸν θεῷ' δεῖ δὲ τὸν “σόμενον συνετὰν εἶναι ἀκροατήν, καὶ 
φρόνιμον ἐν ταῖς ἀποκρίσεσι Βαϑ.ὕερ ὖν.31 τί2. 526Α; Μ, .31- 13040); 
εἰ χρὴ τοὺς “-ομένους λαϊκοὺς προτρέπεσθαι εἰς εὐχήν..«εἰ φίλοι εἰσὶ 

θεοῦ, ἀκόλουθον 1.2 τ2(ς268Β ; Μ.1305Ὰ}); εἰ χρὴ ἐργάζεσθαι, --ομένων 
τινῶν..«οὐδὲν τῶν κατ᾿ ἐντολὴν γινομένων ἐκκόπτεσθαι χρή 1.313 

, 

χηρῶν καὶ ἀδυνάτων οἱ ἐ. 

(ςόο; Μ,13ο5Ὰ); ἅ. οὗ νἱβιῖ οἱ ἃ σοσηο! ἴο 8 ὈΙδοε ἴῸΥ 115 β}βϑιοῦ 
ὀφείλομεν ἑκάστην ἐπαρχίαν ἐν τῷ καιρῷ τῆς συνόδου “-εσθαι (οὐ, ΑΚ». 
52; 6. [Π00]., οὗἩ ἴῃ. ἃ5. νἰδιτϊαϊίοῃ ξωὴ.--ἐπισκεψαμένη τὴν θνητὴν 
φύσιν ΤΑΊ. Ξεγηι. ξ.27(0.24; Μ.26.,12814}. 

Ἐξπισκεύασμα, τό, ἀευΐεο, ἴλιι5.15.54:14(}1.24.465}}}. 

531 ἐπισκοπεύω 

ἐπισκευαστός, σὐυσηίτίϊοιις, τεῖ, Η. Ομοβῖ οὐκ ἐ. ἔχον τὴν ἀγα- 
θότητα, ἀλλ᾽ ἐκ φύσεως αὐτῷ συνυπάρχουσαν Βα5. Επ5.3.3(1.2748; 

Μ.20.6618}; τισὶ μὲν ἐκ φύσεως, τισὶ δὲ ἐ. -.- προσηγορίαν ΟΥΝ γϑδ, 
Πἔμη. (2 Ρ.39.12; Μι45. 6050); ἐ. ἀθανασίαν ὁ ποιητὴς τῷ θνητῷ ζώῳ 
τὴν παιδοποιΐαν ἐμηχανήσατο πάτο ζεεί.3(0.03.25; 4.185); φύσει μὲν 
οὐκ ἦν ἀθάνατος ἴΞςς, Ἀδάμ], ἐ. δὲ ἀθανασίαν δευτέρῳ λόγῳ καρπού- 
μενος Ρτοσ..Οδη.5:18(Μ.87.217Ὰ). 

Ἐἐπισκευαστῶς, αὐρεηΠομοῖν, ὃν σμίσάε δ ρῥῥογί, τεῖ. Ἡ. ἀδοϑβὲ 
οὐκ ἐ. ζῶν, ἀλλὰ ζωῆς χορηγόν ΒΑ5.δΡῖγ.22(3.πῸ0; Μ.32.1088). 

ἐπισκευή, ἡ, ἀευϊτό τῶν ἀσεβῶν ταῖς ἐ. πειραθῆναι 1,20 Μαρ.ἐρ.51 
(ρ.51.24; Μ.}.54.8464). 

ἐπίσκεψις, ἡ, υἱεια!οη, ἐπδρεσιίοη, ἐπα μῖτΥ, οὗ ἀϊνηε ργονίάεποα 

ἐ. τινα τοῦ πατρὸς εἶναι τοιαύτην, ὥστε ἀεὶ νικᾶν τοὺς μεγαλοψύχως 
φέροντας τὰ προσπίπτοντα (Ογβῖ.0}.5,6.15(ρ.174.21; ἐπίσκηψιν Μ.20. 
1277Α}; θείας προνοίας ἐμφανὴς ἐ. Ἐ5.}.6.8,τ6,2(Μ,20.7804Ὰ}; Ογτ. 

᾿ Ζαελ.88(3.)7 5}; οὗ δρίβοοραὶ νἱβιταιϊοπβ, Ὁῃγγϑ θη. 4 τὴ Τ τρια, 
γ36}}); οἵ νΙϑπρ οὗ πιοηκϑ ὃν ΒΌΡΕΤΙΟΙ, ΔΕ πίορι 5(}}. 26. 
8658); ἴπ σϑι. οὗ πποηκε τὸ δὲ ἢ διὰ συγγένειαν ἢ διὰ φιλίαν ἐ, ποιεῖ- 
σθαι ἀλλότριον τοῦ ἡμετέρου ἐπαγγέλματος Βαβ.γασιδγ. αττί2. 5268; Μ. 
21.12040); Ἐϑαΐαϑ 07.4.4{0.10}; οὗ νΙβιταίοη οὗ 5ἰοκ, ἸΡἢ τ. 1. 3200 ; 
Ορηεὶ. 4.,Ρ}.3.10.7; ἀσθενούντων ἐ. προβάλλεται ὁ ἀκηδιαστής, πληρο- 
φορεῖ δὲ τὸν ἴδιον σκοπόν ΝΙ]. ερίγαπαϊ,τ3(λ1,79.11570}; ἴῃ ρει., οἵ 
νι Έ οι οὗ 510Κ ἀῃηα προαᾶν ἡ ἐ, ὁμόσκηνος καὶ ὁμοδίαιτός ἐστιν τῆς 

φιλοξενίας καὶ τῆς φιλοπτωχίας ΑὨτ. Μοη ἤοριιοο(Μ.80.17320). 
Ἐξπισκήνωσις, ἡ, ἰαδεγηαείίηρ τη, Ἱπαιροϊϊηρ ἐκεῖνο τὸ σῶμα 

ἄρτος τῇ δυνάμει ἦν, ἡγιάσθη δὲ τῇ ἐ. τοῦ λόγου τοῦ σκηνώσαντος ἐν 
τῇ σαρκί τ Ν γβ85.ογ.εαἱσεΐ,.37(0.140.ς; Μ.45,06}); οἵἨἉ ἈΡΟ]Ππαγίϑι 
νίενν οἱ τεραάρπιρίοη ἐὰν πᾶσα ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τῇ ἐ. τῆς θείας 
δυνάμεως σώζηται, ἀνθρωπόθεος ὁ θεὸς λόγος ὀνομασθήσεται 1,“ ροί!. 
40(Μ.45.124τ0). 

ἐπισκιάζ-ω, ουενεμαάοια, οἵ ἰἈΒοΥηδο πσ οὗ αἰνία ᾿Ὀύθβεηος (οἵ, 
ἐπισκίασις) τὸ πνεῦμα οὖν καὶ τὴν δύναμιν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ οὐδὲν 
ἄλλο νοῆσαι θέμις ἣ τὸν λόγον..«.καὶ τοῦτο ἐλθὰν ἐπὶ τὴν παρθένον καὶ 
ἐπισκιάσαν οὐ διὰ συνουσίας, ἀλλὰ διὰ δυνάμεως ἐγκύμονα κατέστησε 
Τα χαροί.53.6(λ1.6,3810) ; μέα γὰρ οὐσία θεότητος τοῦ μαρτυροῦντος, 
καὶ τοῦ μαρτυρουμένου υἱοῦ, καὶ τοῦ “-οντὸς πνεύματος ἴο.1). λον. τοῖς 
(Μ.ο6, 680). 

Ἐἐπισκίασις, ἡ, ουεγεπαάοιυΐηρ, οἵ ἀἸ νὴ 6 ργόθθηοα ΓἀΡΟΥΠΔΟΙμῖρ ἴῃ 
ΤοηρΙα ποῦ τὸ θυσιαστήριον...-ποῦ ἡ ἐ. τοῦ ναοῦ; ταί, Οἠτῖδὶ. εἰ [πι.0 
(Ρ.59.16) τε ΣΑπαβί. 5, [μα ΔἸ: ρ.τ(}|.89.12218)}; τὴν κατὰ νόμον... 
μεταξὺ τῶν τυπικῶν χερουβὶμ ἐ. τῆς θείας... «δόξης ΓΜ ΘΙ ὅν. εἰ πη. 
4(Μ.18,3574}; τοῦ, 10.1.35 ᾿Ιησοῦν.. «ἐπισκιάσει πατρὸς καὶ πνεύματος 
θεοῦ. παρϑένος ἔτεκεν Τλοιηῖί. 79. Βαῤὶ.3(Ρ.321); διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως 
καὶ ἐνεργείας τοῦ..-πνεύματος καὶ τῆς τοῦ... «λόγον σκηνώσεως ἔσται ἡ 
σύλληψις, ὥστε πρῶτον γενέσθαι τὴν τῆς δυνάμεως τοῦ ὑψίστον ἐ,, 
ἤτοι τοῦ λόγου τὴν σύλληψιν, καὶ τότε τὴν τῆς σαρκὸς ὕπαρξιν ἐν αὐτῷ 
τῷ λόγῳ ὑφισταμένης 70.) .λαογ Νεεί (Μ.05.1894Ὰ); Οὐγοη, άϑον, 
Ρυτοϑ( 1 .ῳ2.480Ὰ}; οὗ ρτοΐθοζίνα ᾿ονουϑηδ ον ηρ᾽ οἱ ΒΡΡ] αῃῖ5. Όν 
ΒΜΨΥ θεοπρεπεῖ αὐτῆς μνήμῃ, ἐ. τε καὶ ἐπιστασίᾳ πρὸς τοὺς ἀξίονς 
τῶν αὐτῆς οἰκτιρμῶν, ἐλέους..«ἀξιωθῶμεν Το, Τμοδ5. ον. ΒΚ ἃ τὰ 
(Ρ.403.32}; οἵ ονευβῃαάονγης Ὁν 158 νὴ Πολ] Πρ ἰσχὺν λαβοῦσα 
[5ς. ψοπιϑη 1 ἰβϑαθ οὐ ὈΪοΟα] διὰ τῆς ἐν αὐτοῦ ἀπαρὴ ΕΠ ἃ ἃ 
(0.438); οἱ βῃαᾶοννν ἀρραυ 05. αἱ ἐν τοῖς ναοῖς καὶ σωροῖς τῶν 
ἁγίων γινόμεναι ἐ, ... οὐ διὰ τῶν ψυχῶν τῶν ἁγίων γίνονται, ἀλλὰ δι᾿ 
ἀγγέλων ἁγίων μετασχηματιζομένων εἰς τὸ εἶδος τῶν ἁγίων ΤΑτΤΉ χα, 
“44η|.26(Μ.28.6138). 

ἐπισκιασμός, ὁ, συεγεπαάοιρίην, τεῖ, Τίς ττ35 ἐκ. δυνάμεως ἐ. τὸ 
ἅγιον ἐκ τῆς παρθένου συνίσταται βρέφος ΔΡΟ]] ἐοΥ.οἱ ἄἀϊυνα (ρ τοι 8; 
Μ.Ρ1.8,8758); ἐν ἐ. δυνάμεως θεοῦ γτνεῤ, 5ο(ρ.98.4; 55.167}}. 

Ἐξπισκιώδης, 10: ὁΠαάοιυ, ΤΛΊΠΟφι αἰ. 4(}}.28.776}). 
Ἐξπισκοπεῖον, τό, 1. δίς Πορ᾽ 9 γεδτά6Ήη.6 ποῦ θέλεις οἰκοδομήσωμεν 

συναγωγὴν καὶ ἐ,; 4.Ὀ} με .88(ρ.34.18); ἐν τῷ τρικλίνῳ τοῦ ἐ, ῬᾺ]]. 
νιΟἰνγς.(ρ.45.26; Μ.47.27)}; 14.}..1 πες. δη(ρυττδιαι; Μ.34.12358}; 
ΤὨρΠπ.εὐγοη.Ρ.3ο( Μ. τοβ. 330); οἵ ργοροσῖν ρογταί αἰπσ τὸ ὈΪΒΠΟΡ 5 
ΘϑιδὈἢΠ5Ὠγηθὴΐ εἴ τις ἐπίσκοπος εὑρεθείη. ..ἐκ τῶν αὐτουργιῶν τοῦ ἐ.. 

ἐκδιδούς ΟΝΊς,(γ)β7)εαη.τ2; δηος 2. δίξλορ᾽ς μομπολμοίᾷ ἀποστέλλει 
ἕνα παῖδα τοῦ ἐ, Το. Μοβοῦ ῥγαὶ. τοβ(}].87.20724}); 3. δίσδορ'ς ἰἤγοηθ, 
ΤΗατι διά, ρῥι2ι τοί Μ.09.13293.}. 

Ἐξπισκοπευτικός, τυα εἰ [εἰ τῶν... 

Ρ-.30:22-.-23(}1.20.τ2170). 
ἐπισκοπεύτ-ω, Α΄. φρεγυ156, ὀχ γοἼ56 οὐδτ Ίρὶ οὔ; οἵ σά, 7. Βεη]. 

6.6 (ν.1. ἴογ ἐπισκέπτει). 
Β. δὲ α ὑῥίξηορ; 1. ΔὉ5., παξυτς βυϑϑος. νι τὐμη, ἡ πὰς μιν 

Ἀνέγκλητον...π- σαντα... διαδέχεται Κλήμης Ιὑὰ5.}..6.3.1π(240Ὰ}: οὗ 
7πιθ δὲ [δυιιβα 6 πὶ, Ἐρίρῇ. μαον.δδ.το(Ρ.44.6; Μ.42.570); ὕτοΟ!. Ν ̓ 
6ρ.13(Μ.65.8810); 2. ο. ἀδἴ., Ξε ρεγυῖδο ας δίσθορ “τειν τῇ ἐκκλησίᾳ 

«ἐι σου [30. 604] δυνάμεων [)ιάγαι. 



ἐπισκοπέω 

Α, 1σ.τ4(Ρ.τ6ο.3}; 3. ο. σοηϊί., δέ δίεἤορ οὗ τὔσαντα τῆς Τυρίων Ἐ1|5. 
ῥαγεοίζ, τια(ρ.τ8.5., Μ.24.7524}; ΕΡΙΡΗ. παον. 66. ο(ρ.46.1; Μ.42.61Α}; 
Απδβὲ. 5. μαον.(0.267); 4. τηξῖ., οὗ σϑαϑοπ᾿β ἜἘΧοσοῖβα οἱ ΘΟΠΓΤΟΪ] ΟΥ̓ΘΥ 
Πδατί ἀπά Χ15 οἴδιγιηρ οὐ ΥΤραβο Δ ]6 ϑοσνῖσε τὸ (τιβί, 10.] πὶ. 
σεαὶ, 8(}.88,11378). 

ἐπισκοπ-έω, [. οὖδεγυοσ, γεραγά, «ομδιάεν τὴν ἑαυτῶν “"οὔντες φύσιν 
Ατβεπαρ.γές. (ρ.63.12; Μ.6. ΤοΟ08}; ΟἸετα, ᾿γοί. (ρ.19.10; Μ.8.06Ὰ}; 
««οὔμεν πῶς ὁ λόγος ἦν πρὸς, τὸν θεόν ΟΥ. [0.2.τ{ρ.52.5; Μ.14.το40); 
τὸν νοῦν «-εἴν χρὴ τοῦ λόγου Ἐἔλιβ. 6. ΐς το τοίρ.68.24; Ν.24.84τΟ}) ; --ἢσαι 
τὸ ἀληθές Μειῃ.γες.1. 2ο(ρ.264.1; Ν.41τ,1140})}; --εἶν ὡς ἔχει πολλὴν 
διάπτωσιν τὖ.χ.40{(ρ.302.3; Μ.18.2774). 

11. ἀϊγεεί, εῤῥεγεμίοηά, ὀχεγεῖςο οὐδγεῖρἠξ; 
Α΄. Ἰπ ρέῃ. τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν “-ούμενος ῬὨΠΟΚβε, ἡ.6.3.12(ΜΠ.6ς. ΞΟΟ) ; οἵ 

σοπίχοὶ οχοσοίβεα Κ᾽ βρίγτ8] ΤΟΥ ΟΥ5. ΟΥ̓ΘΙ ΤΟ ἶ5. ̓ἴνθ5 δῃηἃ τε- 
ψϑ]οα Ὀγ {με βέατς, (Ἰοτη. χε. ἡ μάοὶ, ο(ρΡ.129.21; Μ,0.6028): κατα- 
λιπούσης.««τὸν τόπον ἐφορώσης καὶ -«οοὐσης δυνάμεως Ἐλι5.4.6.8,2 
(Ρ.288.1τ; Μ.22.6284Α}; ὁ διάκονος -“-εἔτω τὸν λαόν, ἵνα μή τις ψιθυρίσῃ 
(οησῖ, Αρ}.2.57.13; “σον. «τὰ τῆς ἐμπορίας σου ῬΡΉΓ, τ που ; Ρ858. 
ὁ “οούμενος. «φησίν ΟΥ, 70.6.το(ττ; Ρ.128.6; Μ.14.2334). 

Β. οἱ (σοά᾽Β ονειβίρῃϊ δηα ῥτονιθηΐα] σατα κύριος ποεῖ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ΤιΟαά ς.3(ν.1. ἐπισκέπει) ; θείας δυνάμεως ““οὐσης αὐτούς ΟΥ, 
ῥγνίπει τι ίρ.3οτ.ς; Μ.11.352Ὰ}; τῆς,.«“νούσης.« προνοίας [5 ἱπεορᾷ. 
12(0.27)".21; Μ,24.6440); ΑΒ όχρ. ΡΣ ττττ( Μ, 27. 4680), Βαβ.6ρ.τοῖ 
(3.1τογᾺ; Μ. ἐν 5056); 8Δη4 οἵ (ῃχ δῖ; 1. ΘΧΟΥΟΒΙηρ αἰνίπο ονθυβιρηΐ 
οὗ 41} σσραῦιοιι σοπ]οῖπίϊν ἢ Ἐδκίηδε, Ἐμπ5.4,6.4.τοίρ.τ67.28; Μ.22. 
2808); 2. ΘΧΟΥΟΙΒΙΠΡ ΟΔΤΘ 856 ΒΕ ΡΕΥν 5Ί0ῃ ΟΥ̓ΘΥ ΠἸΒΟΙΡ]65 611] ᾿ἐπὰ οἱ 
ὙΧΟΥ] (οἵ, ΜΊ,28: 20), Κ.6.1}.5.τ4(0.170.34; Μ.24.το2π0). 
. 'ἴὴ (Βγβίίδη ταὶ πιβϑίσν, δχογοίδσ ἐμ βῥεγυϊδιο οὐδ Ομ μγεἶ, 

δὲ α δίεπορ; 1. δὲ δίεμορ οἵ ἀντὶ ἐμοῦ. «μόνος αὐτὴν [50. τὴν ἐν 
Συρίᾳ ἐκκλήσιαν) ᾿Ιησοῦς Χριστὸς “ἥσει ἴστι. Κορ. Υ; παροικιῶν ἃς 
Εἰρηναῖος ἐπεσκόπει λι5.ἢ.6.5.23,4(Ν.20.4034}; οὗ (ὐοπδίαῃίηθ (ν. 
ἐπίσκοπος) [4.υ.(0.4.24{Ρ.126.1τ2; Μ.20.11728}; Ο. βοπι, τῆς Ἄντιο- 
χείας “-ἦσας ῬΏΠΟΒΙ, ἢ.6,4.1τ2(Δ, δ: 5254) 2δ.ὃ, 2(5568); ; ᾿ ουτδίςϑις); 
ΤΆΡΠΒη. εἰγοη. Ῥ. σι(Μ,τοϑ, 844); ὁ. ἀδι, ἐπίσκοποι. «διαφόροις 
τόποις ἐπεσκόπησαν Αραῖῃ Ον. {πο ](ρ.80) ; 2. Ατϑῳ ̓  ἃ δίδπορ, 
Ἡθυτη.Ψ 5.32. 5..1 οἷ(. 5, διακονέω; χαίρων οὖν “σον (ἰεη..Ρ.4(Μ.2. 
404); (οῃβίδητζαιβ 8Ρ. ΑΙ ἀροὶ, 56. 5(ρ,135.21; Μ.25.3480); τηεα. 
κοινωνὸς τῶν --ουμένων ἐγίνετο Ἐπ5.ν.(),1.44{Ρ.28.22 ; Μ.2ο.ο6οΑᾺ); 
3. Ῥαβ88,, δὲ τπῶάδ ἃ δίεπορ Πολυκάρπῳ ἐπισκόπῳ ἐκκλησέας...«μᾶλλον 
ἐπεσκοπημένῳ ὑπὸ θεοῦ (Π Ρἷᾶν οη ΒΈΠΘΙΑΙ 56Ώ56. οἱ δ βεγ- 
Ἱμπίεηα) ἸρῸ Ροῖγε. Ρτόοτη. 

1ΠΠῚ. οἵεί! (οἷ. ἐπισκοπή ΒΚ; 1. οἵ νΙβιΈΠηρ 510Κ νοσήσαντες ... 
παρακαλοῦμεν τοὺς ““οὔντας ἡμᾶς Οτοἦο»!.17.6 1π Γ6γι(ρύτθοτι; Μ, 
13.4610); 10.41.8}. 5.}.,6.7.22.1(Μ.20.6880} ;2. τεῖ. αἸνίπε ν]51ῖ8- 
(ἴοπ, οὗ ζμηβὲ ἐχαρίσατο...τὸ ἐμβλέψαι αὐτῷ, ὅπερ ἐστὶ διὰ τοῦ 
ἐμβλέψαι --ἢσαι καὶ φωτίσαι αὐτοῦ τὸ ἡγεμονικόν ΟΥ. 0.2.536(20; Ρ.05. 
40; Μ.τά4.τ81Α}); τί. τὸν ἔμπροσθεν ἐποίει χρόνον ὁ Χριστός, τὸ τῶν 
ἀνθρώπων οὐκ “οούμενος γένος ; (Πτγβ.ἤον!.δ.1 τῇ 70.(8.50Ὰ}. 

ΤΥ. γευΐσιρ, ἱπξ6 α ἐρΉξ5 προσέταξε μὲν ὁ θεὸς --ηϑῆναι τὸν λαόν 
{νυν Υ ΤίδΆ.36Ὲ ; Μ1.77.12290}. 

ἐπισκοπή, ἡ, Δ. ἐαγέ, ουεγειρ μὲ, σιρεγυίδτομ; 1. ἴῃ ρθη. ; 8. 0067- 
εἰρἠὶ μάλιστα τούτοις σύνεστι προσεχεστέρα ἡ ἐ., ὅσοι διαπρεπεῖς τὰς 
φύσεις τε καὶ δυνατοὶ τὰ πλήθη συνωφελεῖν ὑπάρχουσιν ὈἼΘΓῊ.5 17.6.1} 
(ρ.512.09; Μ.9.2808); πεπιστευμένοι δὲ τῶν ἐνδεῶν τὴν ἐ, Ῥτος,Ὁ.1ς. 
σ᾿ Ζι(Μ.87.18570); Ὁ. αἰεηοη, οἰμάν νηφάλιον ἐφιστῶντας τὴν τῆς 
διανοίας ἐ, {ἘΒ85,ἐογεί.2.τ(2.541τᾶ.; Μ.31.1340λ)}; ο. ἱμερεοοη, Οὐ. 
σοβοί τι Οἀπ.7:τι,τ2(Μ.17.2840); 2. οὗ ἀοά, ῥγουϊάεμίαί ἐαγε 
διαμείνητε ἐν ἑνότητι θεοῦ καὶ ἐ. Ἰσῃι. Βοῖνε.8.3.: ΟἸΘτ,.5.7.2.τοίρ.167.5; 
Μ.8.το418); Οτ. 7σ.6.τοίττ; Ρ.128.2; Μ.14.222.); πᾶσα ἡ γῆ... ἀπο- 
λαύει τῆς ἐ, αὐτοῦ ΑΤΠ δα. 5 ττ2: τί .27.4684}); ντ. 70.3.4(4.2880); 
οἱ μβι, σεῦ. Ῥβ.8:ς, 14. εΡ.2:το(Ρ.386.20); οἵ ΒΜΥ ἐ, θείας καὶ 
προνοΐας τῆς παρὰ σοῦ ἀξίωσον,...θεομῆτορ Ἐπελοῖ, (0.673). 

Β. αἰνιηθ υἱδιαίοη; 1. οἵ τη βίοι οἱ αἰνπς δοιν)ῖν, 
τανοἰδίοη οὗ σοῦ δ ΡΟΜΕῚ δηᾶ ροῦν ἴῃ Ὦ15 ἀθδ]Π1ηρθ ΜΓ τῇ ἔνα 
παρέλθῃ ᾿Ισραὴλ ἐν ἐ, δόξης θεοῦ αὐτῶν Ῥεφιδαί τε] : τῶν ἐν βραχίονι 
ὑψηλῷ καὶ ἐ. μεγάλης δόξης λυτρωθέντων ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου Ταβε. ἀ1αἱ. 
τ31,1(Ν].6, 7800); ; ἐ. τῆς ἀγαθότητος τοῦ κυρίου ΒΔ5.6.0ο. τίφ,ϑτε; Μ. 
32.4734}; ἐ. θείου φωτός καἰ. Μ1!.25:32(0.211.14); ρατίῖς. οἵ Της, ἐν ἐ. 
μονογενοῦς προφήτου Τ᾿ ΒεμΊ.9. ᾿ δα υἱταῖο πιδηοβίδτοη οἱ 
Ἰϊησάοιῃ οὗ σοᾷ, τΟἠεη,5ο.3; 2. Ῥατῆς, οὗ Οοα᾽β σὴ ετ 0 Ή. ΤΉ 
τογαίὴ τίς γὰρ οὐκ ἂν φοβηθείη, ἐ. ἐς θεοῦ ὁρῶν γινομένην κατὰ τῶν 
ἀσεβῶν; ΑἸ. όα. 5.63: τοί Μ.27.2810}; φοβερωτάτη...ἡ ἐπὶ τοῖς 
πλημμελήμασι τοῖς ἡμετέροις ἐ. τοῦ θεοῦ Ὀγτορίωρἠ,.1,ἐυ,(τ. 3620); 
ἡμέραν γὰρ ἐπισκοπῆς ἐκάλεσε τὸν τῆς τιμωρίας καιρόν...τὴν τεμωρέαν 
ἐ. ὀνομάζει ΤὨΘΈ. 1 ς.το: 3(Ρ.53.2οἵ. ; 2.241). 

Ο. οὗ δὴ οὔἶοβ οὐ ξυποίίοη σχεγοῖβεα ἴῃ ΟΒυτοῇ; 1. συόγεῖσ]ὶ, 
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σιρεγιτεάσηςε, τ ἰδ. 44.1 οἷς. 5. ἀπόστολος, ἁμαρτία...ἔσται, ἐὰν 
τοὺς ἀμέμπτως καὶ ὁσίως προσενεγκόντας τὰ δῶρα τῆς ἐ. ἀποβάλωμεν 

20.44.41 ἈΡΡΘΙΈΠΕΙν ἜΧοσοβοα Ὀν πρεσβύτεροι, 1Ρ.44.ς; οὗ ταῖς ἀπ 
ῬΥΟΒΙΠΟΟΩ͂ ΕΧουοβεα ὈΥ Ἀροβί]65. τὴν ἐ αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος" 
τουτέστι τὴν ἀρχήν, τὴν ἱερωσύνην [Πγγπ.ἠσηι.3.2 τη ἀἰε.(0.24Ὲ}; 2. ἴνν 
{}}Ὺ ἀθνθίορεα {Ὠγθοίο] πμ]ϑίτυ, διδλορβ᾽ 5 οὔεε τρίτῳ τόπῳ ἀπὸ 
τῶν ἀποστόλων τὴν ἐ, κληροῦται Κλήμης Ιτοπ.᾿467.3.3.3(Μ.7.8408); 
ΑἸΒιαροῖ,ςοε,.6(}.93.12; Μ.2ς5.2600)},χ9Ἠ [1|5.5.1..3.22(0.132.31; Μ,24. 
οὔοΒ); οὗ 5, 761π65 αἱ 7ετιβϑίθιη, ΟΠ γγϑ. λοι. 5.3 τὰ ΔΠ1.(7.78Ὰ}}ν 
διέπω ; ΡὈΘτϊο. 0568: οὗ δβρἰβδοοραίο εἰ ἃ κλῆρος, του ἠα6γ7.3.3.3(}}.7. 
8518); ἃ5. ἃ διακονία, ριϊισά ΔΡ.Ἐλι5.}.6.5.1.20(λ1,20.420Ὰ}; "ἢ 
καθέδρα 85 5Υγ 700] οὗ ὈΙΒμοΟρ᾽ 5 οὔϊςςθ, Εριρῃ.ερἀγαδιαριμαεν.δι0 
(Ρ.457.2τ ; Μ,42.7004); οὗ ρηϊθοιποοα οἱ ΒΙβμορ᾽ξ οἴδος, δοοτ,ἦ.6.4. 
20.1(Μ.67.5418}; οὗὁἨ ΘρΡΊΒΟΟραὶ βιισσοββίοη ἡ τῆς ἐν ... διαδοχή (νγ, 
πονπιραξβεῖι τ. (ς2,48); οὗ σταςε οὗ δριβϑοοραία πρὶν μὲν λάβῃς τὴν τῆς 
ἐ. χάριν ΑἸ, ἐῤ. ἤγας.2(Μ.2-ς. 5258); οὐ τάκ, οὐ βομοῦγ, οἱ ὈΙΒΠΟΡ ἃ 

. ΟΠῖοε τὸ τῆς ἐ. ἀξίωμα (οπδί.0.1ὑ5.0.(0,3.67(ρ,11ο.24; Μ.20..11378} 
Ομ γνϑ, ἄορι. 1.2 15 Τ τιν(αα.32Ε)}; οἱ Βοπούυυ ταὺκ οἱἠἨ ὈΙΒΠΟΡ, 1}- 
ν Ϊνηρ πὸ ἴδηαγο οὗ 566, ΡῃΠοςῖ.".6.4.3(}1.6ς. 52Ο0Α}); οἱ ᾿ορἰβοορα]" 
οτος με! ὃν οιμδη ἀπιοὴρ Μοπίδῃ δία, ΠΡΙΡ. ἠαον.40.3{0.24.3. 
το; Μ.41τ.8818); οἱ ποιηῖπ] ἐ, 614 Ὦν ἀπόλιδες, ΠΡ. (4323:)ερ( (Ὁ 
1.1.3 Ρ.7.24.} Η.1.15088} οἷζ, 5. ἄπολις, 

[]Ἰἐπισκοπία, ἡ, οὔδεε οὗ ὑίξηο παραιτουμένη τὴν ἐ. τῆς κατὰ τὴν 
Ἀντιόχειαν ἐκκλησίας (ομδέ, 8.15... .2.6τ(ρ.1ο0.15; Μ,20.11364}} 
παρήγγειλεν ἀποδοθῆναι τὴν ἐ. ΤυρὶρἈ λασγ,δ..11(Μ.4.3.2208 ; ἐπι- 
σκοπήν Ὦ.τό1.12). 

ἐπισκοπικός, Δ. τηγυεγίησ, ἀϊγεοίίηρ, συγ νοἰηρ τῆς...ἐς. αὐτοῦ 
[5ο. θεοῦ] δυνάμεως ΟΥ.Ὀς.12:2(ρ.467}; ἔϑος τῇ θείᾳ γραφῇ πτέρυγας 
καλεῖν τὴν ἐ, δύναμιν τοῦ θεοῦ ΑἸ ἢ .ἐαρ.}  ς.56:2(ΝΠ.2}.2570}; ὑπὸ τῆς ἐς 
δυνάμεως τοῦ θεοῦ σκεπόμενος ΟἸνῊΡ. Εεεῖ.2: 26(Μν,03.505}}). 

Β.. ρμενίαϊμίηρ ἰο δίδπορ᾽ς οὔῆεο; 1. οὗ τηρθι τῇτοιμς, ϑούγ, ἦναι 
4.20.5(Μ.67.5418); ουδὲ ἐν τοῖς ἐ, οἴκοις συμμένειν αὐτῷ 1δι,δ.1.1 
(7054); 2. οἵ 4υ4}1{165, σοη ἀΠ Ἰοη5, δἴο,, ε.5. ὈΙΒΠΟΡ᾿ 5 ἀρροϊητζιλειλῖ 
ὅ.. «ἀπόστολος περὶ τῆς ἐ. χειροτονίας νομοθετῶν ΤῊαΙ, ἤφε7.5.8 (4.407): 
14..}}.ε.2.20.1τ(3.902) ; Βισορβϑιοη οἵ ὈΙ5ΏΟΡ5 ἐπὶ ᾿Ὑγίνου, ἔνατον κλῆρον 
τῆς ἐ. διαδοχῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἔχοντος [το .ἠκαον.1.27.1(Ν 1.7. 
6878); ὈΙΒΒΟΡ᾿ 5 τδὴκ τοῦ..«ἐ, ἀξιώματος ΟἸΔΡῊ.(431)αεἰ,τ( 4 Ὸ τ,1.2 
Ρ.54.27; Η.1.1421Ὲ}; [αποτοη οὗ τα]πρ ὡς τὴν ἐ. οἰκονομίαν αὐτὸς 
ἐπεπιστεύετο ΤΒαςΡΑῖχι2(3,446), οὗ τορυϊδῦοηβ σοποσυηὶηῦ 
ὈΙΒμορ᾽᾿ 5 οἴδοε μετὰ..«τοὺς ἐ, νόμους [4,1 ΤΊρι. 41τ(2.6ς52) ; ουληνατὰ 
ΔαΟΙΠηΘπΐ5 οὗ ΕρΡΊΒΟΟΡΔΙ οἴδπος, τ Ν γββι ρα) Μι46.τοῦτΑ}). 

Ο. ρετιδίηϊηρ ἴο ὈΙΪΞΒΟΡ᾿ 5 ψουκ δηα δάνηϊηλδῖτατοῃ, οἱ ἐρίφεοραΐ 
Ἰςιτετβ οὗ οοτηπιθπάβδίοη, δάπηγεα Ὀν Ϊ{]|84ῃ ζηλῶσαι λέγεται τὰ 
συνθήματα τῶν ἐ, γραμμάτων ὅ80ζΖ.ἦ,.ε.ς,τό.2(Μ.67.12618). 

Ῥ.. οσουῃδίβιηρ οὗ ὀίφηορς συνόδους ἐ. συναθροίζω  μάτιεριδι(,. 

1130). 
πἐπισκοπικῶς, ἐῤτξεοβραϊίν, ἴ ἔα τιάπηεν οὗ ἃ δέκιορ τὸν θρόνον 

τὸν ἑστολισμένον ἐ. ΑΤΉ αροὶ, 5οε.χ7(Ρ.τοο.8 ; ΜΕ.25.2760) ; ἐ, κινούμεθα 
ΟΥ ΝΑ ΖΡ. 40(Μ.37.το]Ὰ). 

Ἐἐπισκοπομάρτυς, ὁ, »αγίνγ-δίςιορ, ιάγτα, Τρῖη.4.4τ(} 1. 30.οδδι). 

ἐπίσκοπος, [. ας δα]. Α.τὐεἰ -αὐνηεά, ἀϊγεειςά αἱ α ἡταγὰ τὸ βέλεμνον 
ἐ, ἐν χερὶ κείσθω ΟΥ.Να2.καγνμ.1.2.0.121(}λ1..37.6774}; ἔναρτ.λ.6.6.1.4 
(0Ρ.232.12; Μ,86.28650). 

Β.. ἠαυΐηρ 116 ουενεῖσλι, ἀἰγεείηρ ὁ ἐπιστάτης καὶ ἐ, νοῦς Τ ῬΙΟῊ.:,, 
Ροΐνειο; οἵ ἐγε οἵ σοά, ΟΥ̓ ΝαΖιεάνν.ι.1.27.13(}.37.5044}}; σΟΙΊΡ., 
ῬᾺ]] υλγγεοίρ.55.8; Μ.47.32) οἷτ. 5. 11.8.3 1ηἴτα. 

Π1. 45 8031., οὐέγϑεόν, σε βεντηϊο θη 
Α΄. ἀοποίϊηρ ἔυποτίοη ταῦθ υ τΠδπ βἔατις, οὗ αηψομθ γῆ δχοϑι- 

ΟΙδ6β. ΞΌΡΟΙΝΊΒΙΟΣ ΟΥ ΘΟΛΓΤΟΙ ; ἔ. 1ῃ βρ6ῃ., οὗ 560 ΔΤ ΟΥ̓ ΠΟΙΆ]8, σο- 
{Υ0]]οΥ5, ᾿πϑρεσίουβ, εἴς,, οὗ, ὋΜ (επ. 41: 41 τοπάρχας); τ. 
“ρος, 3ο(ρ.36.30); ΟΥΝαΖιρανηι. 2.8, 146{Μ. τὲ 6594); 2. οἵ νὰ 
(οἴ. ραρᾷπ υβδρε) τὸν παντὸς πνεύματος κτίστην καὶ ἐ, χζἼοηι. 50.3} 
Ογας. δὲ. «80. ΤΈΡΗΙ, Απιι μοὶ.) 3δίριτοο; Μιό, πο); ΔΉ. δῆανε. 
(Ρ}  ν- Βαϊΐπ.χ ν᾿ ἐν ὁ ἐ. πάντων Α΄. ΒΡ]. ταλίρ.64.3); ΘΙντηρ. 1οὉ 
2ο: 20.(Μ 93. 22τΑ}); 3. οἵ δ τιβε τὸν κύριον ᾿ἰησοῦν..«τὸν...ἐ, τῆς 
καρδίας ἡμῶν (Ἰ]οτη.5:».4.17(ρ.295.26; Μ.8,1531τ64}; ΤΟτ.ΝαΖ. δ αὶ. 
1736(Μ,38.2754}; 4. οὗ Δροβί]65, ἡ Ρεὶν. εἰ “πάγ.(ρ.117.10); ΜΙΌΝ ον. 
εἰ «4εὐνα(ρ.τ.ιο); 5. οἵ Οοηβίαπίπο, 88 ὈνΈυβ οὺ οἱ ΟΠ ΤΟ 5 χ- 
ἴξγη8} αὔαιτο ΟΥ̓ῬΘΥΠ. 85. “Ιβπορ᾽ οὗ ποη- ΒΥ ]πτ Ια π5. δεξιούμενος 
ἐπισκόπους λόγον ἀφῆκεν..οὑμεῖς μὲν τῶν εἴσω τῆς ἐκκλησίας, ἐγὼ δὲ 
τῶν ἐκτὸς ὑπὸ θεοῦ καθεσταμένος ἐ, ἄν εἴην 1ζτ15...(.4,24{(0.126.}}-} 
Μ.20.11728}:; ἀπ 8.5 ΟΠ ΠΟΥ οὗ ὈΟΌΏς115 οἷά τὶς κοινὸς ἐ, ἐκ θεοῦ 
καθεσταμένος συνόδους τῶν τοῦ θεοῦ λειτουργῶν συνεκρύτει 1δ.1.44 

(Ρ.28.20; 0570). 
Β. 1ἴἢ Ὀδηϑδα ΔΉ ΙΒΕΥΥ, οὐδεν οὐ Οἠπμγεῖ, ὀΐεμορ; 1. οἵ πιοη- 

ΒΟΥ οὗ Βοάν εχεγοίϑίηρ ὀνευβίρμς ἀπαὰ ρονουπιηθηΐ ἴῃ ἃ σΠαΓοὶ}, 
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φααίναϊεπε το πρεσβύτερος 85 ἴῃ Α0,20: 28, Οἱ ῬΏ11α:τ,; ἃ. ἴῃ οοη- 
ἰεχῖβ Ψ ΠΟΙ ἱτηρὶν α ὑνο-[Ὁ]4 τηϊηϊϑέγν οὗ ἐπίσκοποι ἀπα διάκονοι, 
«ΠΩ͂ νιτίθ8] ἰἀοπεν οἱ ἐπίσκοποι δ Πα πρεσβύτεροι: ὁ Χριστὸς οὖν 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ... καθίστανον τὰς ἀπ- 
ἀρχὰς αὐτῶν. .«εἰς ἐ, καὶ διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύειν ΤΟ Ϊ]ΕΉ1.42. 
2.4 (νοεῖς ἐπέσκοποι Ῥουΐοτση Γαποιϊοπβ οὗ τὰ] ἀπ νευβιρηῖ ἀ8- 
φσηδα (ἐ.44.5,5}.1) ἴο πρεσβύτεροι η.ν.)}; 50, Ῥτοῦ. Ὀά,το,α οἷα, 5. 
4.Ὁ ἰηΐτα ; Ηοχτη."ΐ5.3.5.1 οἷ, 5, διακονέω ; Ῥ. τὰ σοτητηεητατ85. οα 
ΝΎ ραββαρῈ5 ἴῃ ἩΨΗΙΟἢ 50 ἢ} ἃ ΠΤ] 5 γν ΔΡρθαῦβ το "6 ἰπαϊοαϊεά, 
ἧ. ΞοπὶῈ σοι δηΐατουβ αἰΐονν ἐμαὶ ἐ. αι πρεσβύτερος δΥγο δαμίναϊεπί 
τοττηβ πὶ {Π656 ραϑβαρθβ, ν. πρεσβύτερος ; Ὀπῖὶ ἐξ, ϑοπιῈ 8Δ4ἃ τῃαΐ αἱ 
Ητϑὶ τοὺς δὲ νῦν καλουμένους ἐ, ἀποστόλους ὠνόμαζον: τοῦ δὲ χρόνου 
προϊόντος, τὸ μὲν τῆς ἀποστολῆς ὄνομα τοῖς ἀληθῶς ἀποστόλοις κατέ- 
λιπὸον τὴν δὲ τῆς ἐπισκοπῆς προσηγορίαν τοῖς πάλαι καλουμένοις 
ἀποστόλοις ἐπέθεσαν ΤΏΙ. 2 Τύηι..:τ(4.652); 4}. οἴΠετα ἀοζουμῖ ἔοΥ 
ΟΥ ἄξπν ἀρρατεπὶ Ἰἀθης νυ, ν. πρεσβύτερος; ἵν. Αὕτη. 1π[οσγθα 
τοῖα] ἰΙἀθηξν οἵ ΘΡΊΒοορϑὶ πα ρυεβουἕεσαὶ οχγάευβ, ν. πρεσβύτερος ; 
Ὁ. ἐπίσκοποι ἅἃγτὸ βοῃιδεηδ5 Ιοοβοὶν ἰευτησα πρεσβύτεροι αἰτοῦ 
ἈΠΙνΟΥ͂βΑῚ Ἐπί Πϑῃμηθας οἵ ἘΥφοΟ] τα ηϊβῖσν, ν, πρεσβύτερος : 
2. ἴῃ {ἈΥροΟ] 4 ταϊπιθεσν (ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι) οὗ ἃ 
51η9]6 ὈΙΒΠΟΡ ΧΟ ΟΙβίηρ ἐπισκοπή ΟΥ̓ΕΤ ἃ ΟΠ ΥΟῇ ; 8. ΘΆΤῚῪ ἸΠΒίΔ ΠΟ65 
Πολυκάρπῳ ἐ. ἐκκλησίας Σμυρναίων Ἰρπ. Ῥοΐνε. ργόδτῃ.; ὑποτασσόμενοι 

τῷ ἐ. καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ 14 Ρρ᾿.3.2; ῬοΙγΟΥΔΡ. π5.}.6,5.24.4(}}. 
50.406Ὰ}; οὗ ὃ... ατιεα αὖ [εσιϑα θη εὐλόγηται ὅ σε..«καλῶς ἡμῖν 
καταστήσας ἐ. ΟἸση}.ἐοἩϊ 65. 5(}.2.320) ; Πέτρος ᾿Ιακώβῳ τῷ κυρίῳ καὶ 
ἐ, τῆς ἁγίας ἐκκλησίας (ἰφη.6..1 εἰν Ῥτόουα. ; τῷ κυρίῳ καὶ ἐπισκόπων 
ἐπισκόπῳ ἴφρι.ἐρο τόρ. (Μ.2.2200)}.); ἀρροίϊπερα δίβπορ οὗ ̓ θγαϑαίειη 
Ὀν ὅ, Ῥεῖεὺ απ Ι͂ομπι, ΓἸοιη. Κ'.τοίρ.198.253; Μ.9.7450) ; Ὁ. ΔρΡοὶπ- 
τεὰ ὃν Δροβί!6ϑ ; ἱ. ἴῃ ὑννο [ο]α τηϊπίϑεσν, τύ ἶσηι,42.2 οἷϊ. 5. Β.τ ΒΡ Τα: 
1}. τὰθ τΠτϑ οί! τμιβῖτν Πολύκαρπος... ὑπὸ ἀποστόλων κατασταθεὶς 
εὐκὲς Ἰτοπίλαον.4,3.4(Ν1.7.8524)}; ΟἸ]6πι,φ.4.5.42(ρ.τ88.ς: Μ.0.6488); 
Πέτρος.. ἀπὸ τῶν ἑπομένων αὐτῶ πρεαβυτέρων ἐ. ... καταστήσας Ηΐορι. 
(ἴφρ.7.5.1 ἰδίττιαδ; δ. τεργαεα 8.5 βιισσ 50 Υ Οὗ αΡΟΒΕ165, ΘΧ ΓΟ Βην 
ἔπος οη5 οὗ δροϑβίοϊ]αΐο, ΜΖ. Ῥοῖνε.τό.2; οἴ. οῥίδεορι φμῖδις αροσίοίτ 
γα τογείτ ἐρεϊεδίας, του ἤαον.ς.20.τ(}}1.7.1177}; οἱ ΕἸ ΠΑ Ππ5 ὁ. 
ἰπτ. Ορρ. ὕψρυ.ρ.γ5 τό Μ. ΡῈ. 3.τ2τ60); ϑεγαρ μοί. 8.1 οἷα. 8. δια- 
δοχή; παῖ. 7 ἢη.5:τ(3.6 52); α΄. ἀηα ἃ5 ἀερεῖν οἱ (ἢ γτιβί, οσσυργην 
καθέδρα Χριστοῦ, ον. ΟἸφρ,."π. 6; 1δ.3.70; 6. Ὑγρῖπε5 σοῦ {86 ΔΊΣ, 
ΤρῊ αρη.6.τ οἰτ, 5. πρεσβύτερος ; Ἰὰ. Τναῖ.5.τ οἷξ. 5. διάκονος ; ὅ γὰρ 
ἐ. προκαθεζέσθω ὑμῶν ὡς θεοῦ ἀξίᾳ τετιμημένος (οηεὶ. 4.Ρ.2.26.4; 
«ΕΟ Οἰε.3.62; σου ρα τΊβοι, οἵ ὈΙΒΒΟΡ, μτιοβῖ, απ ἄδδοοι ἢ 
τῆχεο Ῥουβουϑ οἱ Τ απ. ΓΑ ΤΆ. “2αἰ. Τνίη.τ. 27 (}1, 28. τας 60) ; απα (τιϑί, 
Ισῃ. Ε;.6.1; ὃ γὰρ ἐ, εἰς τύπον ὧν τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἔργον ἐκείνου 
πληροῖ 516. ῬΕ] ἐῤ}ιι τό 1.78. 2720}; ἴο θὲ τοραγάδα Β΄ σοπρτορα- 
τίοῃ ἃ5 ἐπέγειος θεός, (ὑοηοι. Αρῥ.2.26.4: πεπος Ῥ5.81:6 [θεοί ἐστε καὶ 
υἱοὶ ὑψίστου) ἈΡΡΙ]6α ἰο ὈΙ5ΠΟΡ5, ζ. ; οἵ, τὸν ἐσάγγελον...ἐ, [)1αἰ. Τίνι, 
εἰ ἄφμ!.1τ538 τοίριτοι; Μ.86,252Α}); ἢ, σοπιρατοα ψ ἢ ΟἿΣ ῬΎθβε, ΔΙΌ. 
ἐεργδ(ρΡ.45πο.6)}, πϑῆοθ ἔτρα. τουγτηθα ἱερεύς (α.ν.)}; δπά ΟἿΈ ΒΙφσἢ 
Ῥχίοβε, Οοηδὶ, ἐρ}.3.26.3.} οἴ, το θη. ο. ας ἤδηος ἀρχιερεύς ἴγεη. υδεά 
οὗ (μη βείδη ἐν, ν. ἀρχιερεύς ; ἴγρΙΠποα Ὀν Αβτοτι᾿β θοη, 85 (ῃσιβί 
15 ὃν Αδίοη, Με ἰσῤγογ(ρ.450.25); δ. 855. “πρῸ ἢ ΟΥ̓ ἃ. σΒυτΟς 
(Λροῦ.1:530), Οτιβομ. 11 τῇ 1.6 ((0.02.12; Μ.13.τ8324}; οἵ Β45..}.238 
{:.367Δ; Μι, 22.8808); ἀπαγιβες, ρος. τοῦ.232Α); ὅ. Πιποοτ ; 
Ξ. ΒΡ ΠΩ ἘΡ σκοπὸς...ὁ κατασταθεὶς τῇ ἐκκλησίᾳ ἐ, (οηεί. Αρῥ. 
42.6.11 Ππδηζε οἴῆοθ τεῆρθοῖβ Ἑματδοίου οὐ σα οὐδὲν πρεσβύτερον 
θεοῦ, οὐδὲ ἐπισκοπώτερον. θεὸς γὰρ ὁ ἐπισκοπῶν...τὰ πάντα. ὁ 
τοίνυν ἐς ἢ πρεσβύτερος, ὡς κοινωνὸς τῶν ὀνομάτων, οὕτω καὶ τῶν 
πραγμάτων ὀφείλει εἶναι ῬΑ] Ολνγς.(ρ.55.1το; Μ.47.32); ΟἸντΩΡ. 
7οὗ )ο: οί ἴ.93.221λ}; Ὁ. ποθ βχοσοῖϑα Οὗ Ῥτόρθίϊς πα πΙβίσν 
χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου 
«οοὖὐμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν 
καὶ διδασκάλων ίάιις, τ; Πολύκαρπος ...διδάσκαλος ἀποστολικὸς 
καὶ προφητικὸς γενόμενος, ἐ, Μῖ, Βοίγειτο; ΟἸσῃ. Ὀλεαά.7.1τ οἷς, 5. 
διάκονος; Ο. οΠίεθν : τὰ Π]ηρ ΟΠατοῃ, Τρ ἰτρὴ.5.3; τὰ, ΛΙαρη.13.2: 
14. 7 γαϊ.13.2: ὃ ἐπίσκοπος ὡς ἄρχων περὶ ὧν λέγει ἀκουέσθω ομι. 
4Ἴδμι.3.67} ἃ5. σαϊοσ, ὈΙ5μοΡ ἰοαᾶθ τηθὰ τὸ (σοά τπτουφσῆ Ομ τιβῖ, 
ἦν.3.76; Θηἀοννοα ἢ προεδρία ἴῃ ν᾿τῖπα οἵ 815 Πἰξυσρισα! πα δα- 
Ὠἰτϑίσαξῖνε οἴποθα, Βα. ρ.188 ἐαη.τ(3. 260 ; Μ.32.6654}; ΠΡΙΡΙΙ. 
μαεν, ἀφιτίρ.95.4; Μι4τ 06}; ΓΒσγβ ἤν, 3.4 τῇ (οἱ, (ττ.3400)}; ἀμὰ 
ἍΠῊ πρωτοκαθεδρία, (Ἰδηη. 5 γ.7.τό(ρ.69.21; Μ.9.53658); ὙΠατΐςοΙ, 
ἢ..0.3,34(Μ.86.2οτοὺ τ ἀπα ἀεβου θεᾷ 85 προεστώς, ν, προΐστημι; ἀπά 
προηγούμενος, ν. προηγέομαι; τορτεβοηϊεα ἃ5 ὁ πρωρεύς Ἰῃι ΠΟΙ ρΡΆΤ]- 
5οη οἵ (μυχοῦ ῬΠ ἃ 58[}0, (ἴεν. ρ.τ4(Μ.2.404) οἷς, 5. πρεσβύτε- 
ρος: ΒΥ Ρϊοβί, (Δ]ομεὺ) ἐδυπιθα ἔφορος 40ν.; πδησα 4. ἃ5 ρτοϑιάφης 
ΟΥ̓ ΘΕΘΟ Β]βα σμυτοῦ, οὐσοαριθθ θρόνος, ΗἸΡρΡ.ἤαογ.ο.ττ(ρ.245.14; 
Μι16.33780); Επι5.ἢ.».7.πτοί .2ο.681.); (μεν βιἤοηι, ΖῸΣ τὴ ΤΊ τ. 
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738Α); τερατάρά αἃ5 Χριστοῦ θρόνος, Ἰά ἤποπι.7.4 ἴηι οἱ, (τι.340Ὲ}} οἱ 
οσουρῖοθα καθέδρα, Οϑατα.εαη.4; ἘΒΡΙΡΠ.ορ. ἀγναδιαρ.ἠαεν.78.7(0.451]. 
21; Μ.42.700Ὰ}; (σά. 4}γ.23; ΘΗ ὈφΙοηρβ ἴοὸ ἢϊτι αἰ5οὸ ὈΚ νἱτῖμπο 
οἵ δὶς. οδοθ 85 Ἰθβόμοῦ Κλήμεντα.. ἐπίσκοπον... χειροτονῶ, ᾧ τὴν 
ἐμὴν τῶν λόγων πιστεύω καθέδραν (ἰδνη.6ρ.2(Μ.2.36Ὰ}); 6. ογτηϑ5 
σαπῖσο οἵ Ὁμυτοῃβ απὶτν, Ισπ. ΕρῪ.4.τ; 14. ϊαιρτόετα. οἱτ. 5. 
πρεσβύτερος ; ἔ. 85 ΘΧΟΙΟΙΒΙπρ ρθϑίοσαὶ ονειβιρῃΐ, 15 ἀἐβουθεα ἃ8 
ποιμήν 4.ν.; ἈΠ 45 ΨΔΙΟΒιηδη (οἴ. ΕΖΘΟΉ.35: τ-6), (σης, 4 ρ.2.6.1; 
Τδιχδιατ; οἴ 19:4 ῬΕΙ ρῥυι το (Μ.78.2840); ΟΧΘτοῖθα5. τὶ βῖσυ οἵ 
τοςοηο  αιίοπ 45. 5ριστἰτ18] ρηγϑίσιαη, Μϑί ἢ ἰργ.7(Ρ.460.3); ἃ. 15 
ὨΟΥΤΊΔΙ σεἰδρταπί οὗ εὐομαχιβί, θέα τς; οἵδ. 1ο.7.; ΡῈ ϑΥγΥΉ 8.1 
8]. ; ἀπ νεῖν ἔγχος. {Πϑυθα του ; πὶ. Ἐχθυοῖβο5 τοδομίπρ οἴποο, 7. Βοίγε. 
16; ΗΙρρ.λαδγιρτοθτα.(ρ.3,4; Μ.16.3ο300) ν. διάδοχος ; (ἴδηι. Ρ.2(Μ. 
2.364}; [5[4.}ῬῈ]..}}.2.2ο8}1.γ8.648}); οἴ. δεῖ τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν 

᾿ προεστῶτας ἐν πάσαις μὲν ἡμέραις, ἐξαιρέτως δὲ ταῖς κνυριακαῖς, πάντα 
τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν ἐκδιδάσκειν ἼΤΑΙ]] ἐαη το ; ἀπ ἃ5 ρυλταϊδη 
οἵ Οματ ον Β ἰοδοῃϊηρ ρόββθββεβ ἀἰνὶπο μἰΕἰ οὗ πιτἢ, οἷ, εἰρη ἐρίξεο- 
Ῥαίμς σμεεαςεῖοηε ἐἰαγίσηια σον αϊς εογέπερι.. ἄς ροΥΗ, Ἰτατι,ἤαεν. 
4.26.2(Μ.7.τος 0}; Βαΐ, δὲ βοπια οὔτε...ὁ ἐ., οὔτε ἄλλος τὶς ἐπ᾽ 
ἐκκλησίας. .«διδάσκει δ0ζ.ἀ..6.7.το.5(Μ.67.14708}; ἐν. ἀπα ῬγξΔΟὶ 65, οἷς 
Ὁ γγϑ.5ας.4.π(ρ.τιδ. Εν; 1.415.}}} αἴτοσ αἸβεισθαηοε οαθβοα ὉΥ 
Αὐἰβ᾽ ργθδοῃίηρ, ὈΙΒΒΟΡ δἰομθ ῥτθδοῃρα αἵ ΑἸοχαπάτια, ϑοζ.ὶ,σ. 

7.10.5 (Μ,67.14768)}; . ἀπ αἰομθ ρόββθϑβθβ ρόνοῦ οὗ ογα!ηδτίοι, ν. 
πρεαβύτερος : Κα. ἀπά οἴ σομἢττπδίοη, αἵ ἰδαϑὲ ἃ5 τοράγαβ Ὀ]εβδίηρ οὗ 
σμτίϑιῃ, ]άνπι. Κγί}.2.τ5(Μ.20.7214}} 1. δοῖβ 85 τεβευ οὗ βουρ- 
τατ85 τεσσάρων οὐσῶν περικοπῶν...ὅ τί ποτε βούλεται ὁ ἐ. προτεινάτω 
τῶν τεσσάρων Οτιεηρακὶ. τίρ.282,21; Μ.12.10138); ὁ ἐ. ἀνέγνω τὸ 
εὐαγγέλιον 44.Μ11|.25(0.254.2}; Ἔχοοερί αἱ Αἰεχαπάτσία, ννπετο ὈΙβμοΡ 
τριηδ 5 βθαϊδα ἥυτίπρ τοδάϊηρ οἱ (ἀοϑρεὶ, ϑ5οζἠ,θ.7.1το 6(Μ.67. 
14774}}; ὈΙΒΠΟΡ τοϑᾶβ (οβρεὶ αἱ ἔδβειναϊβ, 6.5. δὲ ΟΡ αἱ ἕαβῖογ, 1δ.; 
ται. ὈΙΒΠΟΡ᾽᾿ Β τη ἰβίσν 15 {πὶ οὗ ἀμ θαββαάου, (μτγϑβ. ἤν. 3.4 τη Οοἱ. 
(π1.3508); οἵ πιεαϊδίον θεῦψθθη σα 8π6 [δ ἐΠΐαϊ, »5,..4Ρ}.2.25.8; 
π. Οίϑῃορ 8 πη] βίοι σβοοποι !βίοη οἵ ρεπίζομίβ. (Μαυοοβίβῃ), 
ΗΙρρ.ἠαον.6.41(Ρ.173.5; Μ.16.32500); δ οπιθβ, 80Ζ.ἦ.4.7.τύ,το( Μ, 
67.14608}; Ο. 15 ἴπ οὔθιρα οὗ σμασος ρτορογὶν δπϑπά ἔμπαβ, οἴ ΕἸ ετα, 
4.1.5. 42(Ρ.τ8ρ.τὸ; Μι9.6494Α); πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων 
ὁ ἐ, ἐχέτω τὴν φροντίδα, καὶ διοικείτω αὐτὰ ὡς θεοῦ ἐφορῶντος (ἀἩ. 
4.38; Ἰδ4τ: ΟΑπει(341)εαη.25; Οσηδί. 4 }.2.25.2; αὶ ἰ8 οτάδγεα 
ἴο 8 Ππἰσῖεσ σμυτοι Ρτόροτῖν Γμτουρ ἀρθπον οὐ ὑἹουῖσαὶ οἐκο- 
νόμος, (ΓΒα!ς,εαη.26; Ῥ. ΞΈΡΟΥΝ Ί565 σᾶτα οὐ ννάοννβ, ΟΥ̓ΡΏΔΏ8, 
δηἃ ΡοοΥ, ἀη σομίτοὶβ ΟΠυτο μ᾽ 5. βοοῖαὶ ἡγοῦ, ἩΘΥΠῚ, 5 1).0.27.:; 
Οὔ Ιρπ δήηγγη, 6,13; Οαπ. Αρρ.41; ον ἢ γνβ,5αε.3.το(ρ.83.22 1.206Ὰ}; 
Οοηξι. 4.}}.2.25.2; ϑοχιὐε. 5.1. 5(}1.67.12568); 1ῤ.6,34.0(13074}; 
4. ΘΧΘΥΟΙ565 ῬΕΙΒΟΠΑ] ΠοΟΒρ Δ εἴν ἐ. φιλόξενοι, οἵτινες ἡδέως εἰς τοὺς 
οἴκους ἑαυτῶν πάντοτε ὑπεδέξαντο τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἩΟΥΠ)Ὶ. 5151. 

9.27.2; (σης. .4.1Ρ}Ρ.2.4.τ; τινι πονα; ΟΠ γν8,.ἤσηι.2,2 τη ΤΊ (ττ.7300); 
ΤΌ ΟΧΘΙΟΙΒΕ5 ΔγΡι ταὶ }αΥ 5 Ἰ ἘἸΟῊ ; 1. ὈΙΒΠΟΡ 5 ρασνΊβεβ. ΔΥΌ ΓΓΆΤΊΟΙὶ 
ΘΧοτοβεὰά Ὀγ Ρῥτεβουἕουβ θεΐννθοη (Πτιβιίδη ᾿ἰπίραπίβ, ἢ σηι Ἶορ. 
4.67 οἷϊ, 8. πρεσβύτερος ; ἰϊ. ὈΙΞΏΟΡ᾿ Β ονγὴ ἀδοϊδίοπϑ ρίνεη Ἰεραὶ ἔοτοα 
Ὀν (οηβι., ἴδπ5.}.(,4.2]{(0.127.31τ; Μι20.11768); τῶν δὲ ἐ. ἐπικαλεῖ- 
σθαι τὴν κρίσιν ἐπέτρεψε τοῖς δικαζομένοις, ἣν βούλωνται τοὺς πολιτι- 
κοὺς ἄρχοντας παραιτεῖσθαι" κυρίαν δὲ εἶναι τὴν αὐτῶν ψῆφον, καὶ 
κρείττω τῆς τῶν ἄλλων δικαστῶν, ὡσανεὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐξέενε- 
χθεῖσαν ϑοχ.ἶ.6.1.0.5(4.67.8848); ἀπ ὈΙΒΠΟΡ 5. }ιιτβάϊοι!οα, 5α050- 
αεπε]ν οχίεμάεά πὶ βοορδ, [υβτη,ηοῦ.τ23.2τ(ρρ.δορῇ.); 111. ὈΙΒΠοΡ 
δα] Π οἴξποοβ σοπιπητζεα 1π δηᾶ ἀροϊηβῖ Οἤματοῃ, νἱτπουΐ τὸ- 
οοῦχβο ἴο 5βδοῦίαγ Ἰαἄροβ, Βα5.6}.286(2.425}0; Μ.32.102113}; ἦν. οἰετρν 
τῆᾶν ᾿τρσαῖθ ἢ ΘΟ ΟΥΒΕΥ οὐΪν Ὀείοτε Βίβμορ, ἐπα οἰθτῖς ῥτο- 
σεράϊηρ ἀρσαϊηδῖ ΒΙΒΏΟΡ τιϑὲ ἀοὸ 530 Ἀεΐογε: ργονίηοία! βυποα, 
Οὐμαϊς εαη. 9; ὈΙΒΒΟΡ σοπάφιπηθα [ν᾽ 5ΞΚύ ΠΟΩ ΤηλΚ ἈΠΡΘΔΙ ἴο ἸΑΤΡΟΥ͂ 
σοῦη61}, ὰῖ ποῖ το σπηροσοσβ [τ βάτϊοτίου, ΟΑπί, (241) εαη.12.; ἐδιτα; 
ν. ὈΙΒΒΟΡ τισβὶ ἐχεγοῖθα βουηα παρειηοηξ, (σηϑὶ. ἄρΡ.2.37.1., πὰ 
[ΟἹ] ἡ 611-ἀφῆποα πιά οἷα] Ῥτοσοάπτε, 1δ.2.40--5ι; ἡπάϊοῖα! ἔαπο- 
(ἴ0π5 ΟΟΟΌΡΥ το ἢ οἱ ὈΙβμορ᾽5 της δ πα ρσγεβοηῖ πλ ἢ ΑἸΠΠΘΠΪν, 
Οὔ ΓΒ τγ5.55..3.τβί(Ρ.02.14,; 1.200Ὲ}; 8. ὈἶΒΠΟΡ, ἀϑβιβίθα. ὈῪ ργδϑ- 
δυνίετβ, 118 ἂρ ἐοο]εβίαβεῖς] νασδηςίεβ, οὔ Ομ τυ 5.5 ας.3.15(0.77. ἴω 
1.302Ὲ}; 8Π4 ἌρΡρτζονεβ ἀρροϊπίηθηῖβ πιδᾶθ ὈΚ ᾿τίνατο ραῖσοῃβ, οἵ. 
7Τυκίηιπου. “7. 2(0Ρ.314}.}} τι ὈΙΒΒΟΡ τῆσδ ποῖ δηρασὸ π᾿ ΒΘΟΌΪΑΥ 
Ὀυβίηαβ5, αη. ΑρΡ.1; 4. ἀρροϊπίπιθης ; 8. ῬΟρΌΪΑΥ οἰδοι οι, ΌΓΘ- 
βου οα, Πύά.τς.α εἶτ, 5, 11.Β.3.Ὁ βιιρτα ; οὐ Ηἱρρ ἰγαάαρ.ιτ; ἐὰν 
ὀλιγανδρία ὑπάρχῃ καὶ μήπον πλῆθος τυγχάνῃ τῶν δυναμένων ψηφίσα- 
σθαι περὶ ἐπισκόπου ἐντὸς δεκαδύο ἀνδρῶν, εἰς τὰς. πλησίον ἐκκλησίας... 
γραφέτωσαν, ὅπως ἐκεῖθεν ἐκλεκτοὶ τρεῖς ἄνδρες παραγενόμενοι δοκιμῇ 
δοκιμάσαντες τὸν ἄξιον ὄντα Ογάο {πεεὶ. Αρρ.τ6; (Οομϑὶ, ΑΓ ρὈ.8.4.2) 
502.}:.ε.6.8,5(Μ.6}.12164}; ὅδε]. Ὀν2.}..6.2.33.5(Μ.8ς.13378)}} τε- 
οἰσιοτοά, ΓΤ οὐ. κα».1.3.; Ὁ. 56] δοϊίοῃ ὈῪ ΘΠ ΘΤΟΥ, ὅ0ζ. ἢ..6.7.8.3(Μ.67. 
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14338); Δρρχοναὶ ὈΥ δρεσοσ οἵ Ιϑμορ᾽ 5 οἰ δοῖίοι, ἘΝ ες: ἐμ.ε.2.11 
(}1.6ς.47341); ἀρροϊπίιηθητ ὃν οἶν!ϊ αὐτδουῖεν ἑουθίαάεῃ, (αη..4ΡΡὈ. 
30; ΟΝιο ()8γ)εαη.3; 6. οοπβθοσγδτίοα ΟΥ̓ 411 ὈΙΒΒΟΡΒ οἱ Ῥχόνίηςσε, 
ΟΥ αἵ ᾿εαβῖ ἴῆγθθ, ΨΙΓ δυῖδμουν οὗ πιο τσοροϊίαη, ΟΝ 1ς,(225)εαη. 
4: ὈΛπιι(34ι)οαηπεῖο; Ο]Αοα, καΉ.12; Οὐηδὶ. Δ ρ}.8.27.2; σοτιβεοτα- 
ὕοπ Ὁ πα ὈΙΒΠΟΡ ΟἿ]Ψ 15 σαι56 ἔογτ ἀδροβίτίοη, ῤ.: 85. 15. α͵50 
τϑρετοι οἵ οτάἀδιπαίϊοη, (απ. ἀρῤῥ.68; ἃ. ὈῖδηοΡ ΠΟΥΤΊΑ]]ν Ὠοΐ ἰὼ 
6 ἀρροϊπίεα Βεΐοτε ἀθατῃ οὗ ἢὶβ ΡΥεἀδοβββοῦ, ΟἌπε, (τ)εαη. 23) 
Ῥυΐ ἴο Ἀὲ δρροϊπίςα ΜΠ ΤΉγΘΘ. τποπῖμθ. οἱ νϑῦᾶπον οἱ 866, 
ΟΟΒΑΙς. εαη.2 5; 6. ῬΥαν Υ5 ΤΟΥ 56 δὶ ὈΙΒΠΟΡ᾽ 5 σοπβθοταίοη, θΈχαρ, 
ἐμεῖι. 8: σης, ΑΓ ρΡΡ.8.4.6 8. ; 5. φυ Δ} πο} ΟΠ ; ἃ. ΘΠ, ἸΠΟΥΆ] ΤΘῸ ]ΓΘ- 
τηρηῖβ, θγάο Εἰ εἰ. ΑΡΡ.τό; (οησὶ. 4ΡΡ.2.1; 1δ.2.57.χ; ΟΒΥν5. ποΉΉ ΤΟΙΣ 
ἐπι τΤώρ. (11 5006}; Ὁ. ΧΩ] ΠΛΈΤῚ ἈΡῸ: ἢν, ( οηϑὶ. ἄρ. 2.11; ΤΠ1γγ- 
ἢνε, ῬΒοι.πομῖοθες.τ.27(0.476; ΝΜ τοΆ.55260)}; 6. Ῥτοιη 08 «ὐτουᾺ 
ΤΟΡΊΠΑΥ ργδᾶθα οὐ ΠῊΠΙΘΙΥΚ του τε ; ογαϊηδίίοη ῥὸγ βαρ ἴοτ- 
δίάάεη, βανυά,εαρτο; Ῥποῖιπονποε.τ. ττίρ. 460; 4078 1{.}} Βεῆσα πθο- 
Ῥαντο ἀἸβαιυβ ῆςα, ΟΝῚς, (2 25)εαῃ.2; ὈΒατα, αητο; (Πγγβ. ἤθη. 10.2 
τη. 171 1Ὁ7΄1:΄.(ττιδοτᾺ}; ὙΠαι.: Τρ. 2:6(2.65 5); ἃ. ὈΙΒΏΟΡ πηυϑὲ ΡῈ πη- 
ΣΩΒΙΓΙ ΘΩ͂ ΟΥ̓ ΟΠ Ο6- ΤΊ ΥΤ θα (οἱ, τΤῊτ,3:4), Ογάο ἐξεοὶ. Αρριιό; (οηοί, 
44),.2.2.3} (Ἡγγϑιἤοηι. 5.1 ἴῃ ΤῊ (ττ. 738}; 15 τὸ ΒῈ βερβσαῖθα ἔτοη 
Μ]16 ΑἰΓΕΥ σοπβεοζαίίοα, ΟΤΥΙ]} εαρ.48,; 6. ὈΙβπορ᾿Β ἀΐοσεβε; 
ἃ. ψετὶθϑ ΡΥ Εν ἴἢ 5126, 6ιΡ. ἢ Ασαθὶα 8Π6 ὕνρταβ καὶ ἐν κώμαις ἐ. 
ἱεροῦνται 802Ζ.ΐ,...7.1τ0.2(Μ.67.1τ476Ὰ) (ὈὰῈ σοπδεοταίίο. οἱ ὈΙΒΠΟΡΒ5 
ἔοτ νιῇαρεὲθ ΜΉΘ ΟΠ6. ρυοβουίευ βυῆοθβ 15 ἰουἀάξῃ ἵνα μὴ 
κατευτελίζηται τὸ τοῦ ἐ, ὄνομα Οϑατά,ἐεαπ.6)}; Ὀπὶ ἴῃ ϑογίηϊα την 
οἰτδ5 5δῆατε οπδ Ὀίβπορ, ϑοζΖιΐ.θ.7.10.2(1476}); [Π6γ6 15 οη6 ὈΙΒΒΟΡ οἱ 
(οτ 5, 10.7.17. 1ττ(14684}); Κα. ἀϊοσδδα πᾶν Ὀ6 ΔαΠἸηἸβίεσοα Ὦν ποῖ 
ΤΊΟΥΘ (Π8}} ΟΠ0 ὈΙΒΒΟῸΡ ἵνα μὴ ἐν τῇ πόλει δύο ἐ. ὦσιν ΟΝΙς, (Ξ25)εαη.8; 
Β85.ε}.344.6(3.28ος ; Μ.22.02060); Ἀπὺ οἵ. 50Ζ.᾿..6.7.2ώ.6(}1.07.14200} ; 
ο. ὈΙΒΒΟῸΡ πῖδν ποῖ ἰθᾶνε οὐνῃ αἸσσοβε ἴο ἱπίεσίεγε 1 δποίῃθου, (αη. 
Α͂;ρ.τ4; ΟΑπο.(ςτ4)εαπ. τ; ἅ. τγαηϑ]αομ Του ]α6π, ΟΝΙς.(325) 
ἑὔμιτ5; ΟΛπΙ.(34π)εαη.21; Οδϑαχά,αη.α; οὐ αι Ῥαρὰ ὡπαϊδιαρ. 
ΤΒατ.ἦ.6.5.11.5,6(3.103271.}; Βοοτ.ἢ..4.7.35.2(Μ.67.8174}; ΟὈΠαΑΙς, ἔσῃ. 
ς; 7. ὈΙΒΠΟρΡ᾿ 5 ἀἰρηὶν 1π τοϊδίίοη ἰο ἔδαξ οἵ βεοιϊαγ ρόψοῦ; 
ΒΙΞΠΟΡ᾽ 5 ΟἴοΘ ΒΈΡΘΤΟΥ ἴο {παΐ οἵ 5εσαΐαυ ΓΠΪΘΥ, 85 5808] 15 ἴο θοάν, 
(οησί..4.,ΡΡ.2.34.4; Ὀϊδῆορθ Ριθα ἢ ΕἸΠΡΕτΟΙΒ ἢ (ΠΌτΟῃ οἵ 
ἈΡΟΒΙ65 δὲ ΟΡ τῆς ἱερωσύνης ὁμοτίμου τῆς βασιλείας οὔσης, μᾶλλον 
μὲν οὖν ἐν τοῖς ἱεροῖς τόποις καὶ τὰ πρῶτα ἐχούσης ὅ02.,.6.2.34.6(Μ,6}. 

ΤΟ320). 
(, τραίεἶιον οὐεν, οἵ ἘΤΊΛν 65 ἴῃ ἃ ουγ5ε ἐπισκόπους δὲ ἔχοι ᾿ρεινύας 

(α-ΟἸ ἴΡ.33 τῷ [0 τ2.0.χτὐ]ο(Βαθοξα βαος. 11 (ἢ), ἢ ΟΠ ΒΕ 8 1). 
Ἐξπισκότισμα, τό, οδεειμντίν, εἰσμιάτησ οἵ ομε᾽β Ἰπαρροιηεηϊ, ἰμφοῖ, 

Η. ἩΘΉΟΡἦι. τοΒ ΠΟ ηΪΆ(Μ, 86.18028). 
ἐπίσκοτος, ὁ, ἀαγ ΚΦΉΕΥ (018 ΟΣ ἐπίσκοπος) Σέβηρον τὸν ἐπίσκοπον, 

μᾶλλον δὲ ἐ, Ἀντιοχείας ΑΠδβέ, δι αογ.(ῃ,262), ἴαγτὴ οὗ αθιβὲ ἴον 
Ἰοοποοίαβὶ ὈΙΒΗΟΡΒ, ΘΕΟΡΒ ίβον, διορη (ΜΠ τοο. 1408). 

Ἐξπισκότωσις, ἡ, ἀαγἠηεες, οὐξεμέῖν, ἘΡΉ͵.3.324Ὲ; 

(Ά}}.ν.Ην.(ρ.42); Τάτ, δεθα.ερ}.2. 1310 .00.14240). 
Ἐξπισκωμματίζω, γποεῖ, ἘΡΙΡΉ.γ κεν. 2(ρ.τπ6.τ6; Μ.41. 608); 1ὰ 

ἠαεν.64.03(}1.41.11778; ἐπισκώπτων ῬὉ.500.10), 
Ἐξπισκωμματικῶς, "ποεμίηρίν, ἘΡΊΡΠ ας. τοΞίρ.124.13; Μ.43. 

2048}; 14. {67.76.5 4(μ.412,25; Ν.42.6368), 
[“]ἐπισκωτέω, Ξ- ἐπιακοτέω, ἀαγξεη, ΝΠ ρόνῖςί.9.4(}1.79.860})). 

Ἐξπισοβαρεύομαι, ρίμν!ο σμοσοῖ ἩρΟΉ, ς. ἀαῖ., αὐ Ν νβ5, μητα 
ῬΡ.26.28; Μ.45.256Ὰ); νγ, 7ο.6.τ(4. 616Ὲ). 

ἐπισπαίρ- ω, σἰγίυε {ηι, ἰακε βαγὶ ΤῈ σοττοϑβ στ εὶν γυμνασιαρχικοῖς 

ἀγῶσι ῬΓομ.το12.02. 
πε σιοκάσοως σργίηκίς Ἡῤοη ἐπέσπαττον τῷ τάφῳ μύρα τι Απῖ. 
μη (1.88. 1856.). 

Ἐξπισπάστρα, ἡ, εὐυεγτηρ εἰοίἑ ἴον Ῥτοϊξοτίοι οὗ βϑασσεα νέβϑοὶβ, 
Ῥμάγιϑτυα,ρόόη. τ. το Μ.09.17488). 

ἐπισπείρ-ω, 1. ςοἱὸ ας α 5ερρμά εγο», τοῖ. Μι.13:2:5ἴ. ὥσπερ ἐν τῇ 
βαρβάρῳ φιλοσοφίᾳ, οὕτως καὶ ἐν τῇ ᾿ΕἙλληνικῇ ἐπεσπάρη τὰ ζιζάνια 
πρὸς τοῦ τῶν ζιζανίων οἰκείου γεωργοῦ ΟἸου). ἐν. 6.8(ρ.465.25; Μ.. 

2804}; Οτ,λομι.1.14 τὴ {εν (Ὁ. 13.18: Μ.13.272}0); Ια (εἰς. 5.6 2(Ρ.ὅς. 
24; Μιιτ ι2ϑιΑ) οἰζ. 5. γεωργός ; εν} 5. ΔΟΙΙΟΙ οοιπραγεά, "159. 
ἰηιτοἀυοίίοη οὗ Ποτεβίεβ, ἰηῖο μυχοῦ, Ομυγβ λον, 46.1 ἦι ΜΠ. 
4810}; ζιξάνια..«τὰ “-ὄμενα τῆς ἀπιστίας διδάγματα ὙΠάοΙ, πο. εχ. 
τγηρ.τ( Μ.77.1216Ὰ}; ἴῃ ρξη, τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰς τὴν τοῦ 
ἁμαρτωλοῦ ψυχὴν --εἰν (]6Πι.5,7.2.2ο(ρ.τ76,5: Μ.8, Τοδ 08) ; ἐπισπαρή- 
σεσθαι τὰς αἱρέσεις τῇ ἀληθείᾳ τὸ. ττ(ρ.62.31; Μ.0.52:Ὰ}); Α1ἢ,.4ζγ..1τ.8 
(Μ.26.250}; 2. «εαἰίεν, ἀΐφρεγςε, Οτι εἰς. τ, πε(ρ.τού.7; Μι11.7618}; 
Επ5.4..6.18(ρ.277.1: Μ.22.4568); ὕτος.Ο, ος.τ8:.4(Μ.87.το250). 

ἐπισπλαγχνίζομαι, ῥαυε εον βραβεῖο ὁπ, ΟἸθτὴ - οὐ: Ἰρῦ. 12). 
Ἀἐπισπορεύς, ὁ, 6:16 τοῖο γτακες ἃ Ξοεομά ςοιστηρ ΤῈ Εχιβηηρ, ΟΙΌῸΡ ; 

οὗ θέ νη], τεῦ, Μ|.13: 25. σπέρμα ἐπιθυμίας ὑπὸ τοῦ ἐ, ἐχθροῦ δεξά- 

ἐ. τῇ ψυχῇ 
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μενος Βα5.γη μη]. (2.2070; Μ.31.63270); τὸν...ἐ. διάβολον ΟἸνπὶρ. 
Ἐσκὶ.3:8(Μ.03.5 130); ὁ τῶν ζιξανίων ἐ. [0.10.4 Ν ἐπί, τ(ρ. 560). 

Ἐξπισπόριον, τό, «εεομά ἐγορ, (σευτα ΟΡ ὁγ.2(Μ.08.2650), 
ἐπισπουδαστής, σδαίοιις ὃ ἐ, βασιλεύς Τ7}7ο.10.εῤ. Τηρἐ οί Μ ςς. 

2728); 85 5βιιϑί., ῥαγέ!5ΩῊ οἱ κακοὶ ἐ. τοῦ νοητοῦ Φαραώ ΝΡ .2.52 

(}4.γ0.2244}). 
Ἐἐπίσπουδος, πεγφοηί, ἐηρονίαπὶ, Ἐ7ο. Ὁ. Πά ἀονηι.2ο(Μ.0 5.268). 
ἐπιστάζω, ἄγ τηῖο, εο 5. σαγηλουϊ.35. 
ἐπίσταμαι, ῥείδυθ, ας 5,6 τοῖς ἀγένητον αὐτὴν [5ς, ὕλην] ἐπίστα- 

μένοις ΟΥ. [ο.τιτο(τ8; Ρ.22.15; Μ.14.538). 
Ἐξπιστάνω, ῥποιυ, ΗΙρρωνΝοῦι.7(}.247.11; Μ,1το, 8134}; Πιάγυ, 

Τγῖμ.τ.20(Ν.30.372Ὰ). 
ἐπιστασία, ἡ, 1. εοπίγοὶ, απ ογτίν ; ἃ. τὰκ σοῃ, ὁ λόγος ὃ παιδαγωγὸς 

τὴν ἐ, εἴληχεν εἰς τὴν ἀλόγου κώλυσιν ἁμαρτίας ΟἸοτη, ῥαᾳσά.τ.2(ρ.92.2:; 
Μ.8.2538); Οὐ Ναζ.εαγηι.1.1.7.24(Ν1.37.440Χλ}); ΟΥ̓ Τηατι 5 βζαταβ ἴπ τὸ- 
ρατά τὸ Μοιηδι, (μγυβ5.ἤοηι,. 30. 5 τ ΜΙ (7 .354}}; Ὁ. ὁβρ, οὗ αἰνίμο 
ΡΟνΕΥπιπεπῖ ; ἰὰ ρᾶρϑὴ Ὀο]οῖς, ΟΥ. 5 δἰ σι Ρυόδτ, (Ν].12.10530}; οἵ 
Οοα᾽β ῥτχον: ἀοπῆ]8] οαῖε, Β65.7,3(2,215:); Μ.51.6578); πᾶσα 
πρόνοια...καὶ τοῦ παντὸς ἐ, Οτ Ν, νε5.ἐγες αἴ1(Ν4.46.1280}; ΟΠ γν 5. ἤθηι, 
83.595 τη 10.(8,406Ὰ}; οὗ Γμηβῖ τοὺς προσπεφευγότας τῇ ἐ. αὐτοῦ Βι5. 
ϑρίγι 3.140; Μ.32.074}; οἵ Ἡ, ποβῖ, Τα γ.Μορ5..45.2:1τ--5(Μ.66. 
48:4}; Ὁ. οἱ οἴδος οἵ ΔΠΡῈ5 1Π. ΟΔΥΙῚΡ ἴου σγεαῖεα οτάετ, Μθτ ἢ. γε5.5.10 
(ρ.351.14); ἀρχαγγέλων ἐπιστασίαι Βα5.ἠξα.τ. κ(1. 5; Μ.20.134}; ἐ11. 
ἀρ. οησί. 4.}}.8.12.30; ἅ. οἵ ΒΜ ἴογυ βιρρ δηῖβ, [0.Ὑ 6585. ον. 
ΒΩΜΨ ἃ τ4(ρ.403.32) εἶτ, 5. ἐπισκίασις ; 6. οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΒ᾽ 5 οἴου ἐν τῇ 
ἐ, τοῦ μακαρίου ἀνδρός Το. Νοίιυ, Εμς5.2(Μ.86.30 44}; ἕκ ὁ ρββίογαι! 
ΟΔ͵6 ἴῃ βεῆ., Ὀῃγνβ.λοηι. ὃ 5.4 ἢ Μ|ι.(7.800Ὲ)}; 2. αἰϊαεῖε, (Ὡγχνβ, πον. 
25.3 τη. 2Ζ( ογι(τοιδτ6Ε); ΣΝ} βεένῖσι. .7.χ(}1.70.86οΑ). 

Ἐξπιστέφιος, εεἰεῤγα!!Ὴρ τἱείονγ, Οὐ Ναχιοαγηι.2.1,.8.48(}}.37. 
1220Α). 

Ἐξπιστήθιος, ὁ, ῥοξουι [γἹοηά, ΤΌΡΒπ. εἀγομρ.3ο4(Μ.1οῦ. 0278}; οὗ 
5, Τοῆη, Επι5.41.5εγ, το. }}.6.4.474); Πνη.(ΑὉὺ γ».5ο06); ]0.}). 
ῥηαρ.τιτοί ΜΔ 04.τ12400}; τ Ναχι ἤγιραϊ, τ87(Μ.38.152Ὰ}). 

[ἢ]ἐπιστήκω, --- ἐφέσταμαι, δὲ ῥγέξεηπί, ΤΟΙ υυ ρτρλ 8 (Μ.41. 
8410). 

ἐπιστήμη, ἡ, 1. κηστιοίεάσε, εἶ. γνῶσις, νοῦς, σοφία, φιλοσοφία; 
Αι. ἀοἴ,. ἀπ βοορθ, οἴψπη. τὴν ἐ. ἐτυμολογεῖν χρὴ καὶ ἀπὸ τῆς 

στάσεως τὴν ἐπιβολὴν αὐτῆς ληπτέον, ὅτι ἴστησιν ἡμῶν ἐν τοῖς πρά- 
γμασι τὴν ψυχήν, ἄλλοτε ἄλλως πρότερον φερομένην (16Π|. 517. 4. 22 
(0.21. 17; Μ.8,1253Α}); τὴν...ἐ, ὁρίζονται φιλοσόφων παΐδες ἕξιν ἀμετά- 
πτωτοὸν ὑπὸ λόγου 1δ.2.2(Ρ.117.22; 0408); 1Ρ.2,τ7(Ρ. 152.20; ΤΟῚ30 ); 
ἴδιον δὲ ἐπιστήμης καθολικοῖς ἀπερείδεσθαι θεωρήμασι καὶ ὡρισμένοις 

1δ.8.δίρ.94.τ4; Μ.0. 580). 
Β.. ΟΥΡΊΗ ; 1. ρητ οἱ (οᾶ, ἴῃ ΘΠ Τα ΟΠ 5 σοπ  ὈἸ6α Υ] ἢ ΟΥ̓ΠΟΓ 

1π16]]θοῖια} μον τηοηῖς, ε.Ρ. σοφία, σύνεσις, οἴς,, βαγ..2.3., ἐρ.2τις; 
Ῥοιβοηβεᾷ, αἃ5 οἤβρειπρ οὗ ΓΔ} ἢ, ΠΤ θττη υρ. 3.8.5; Ὀεὴρ ἀμ πρότοΥ οἵ 
σεμνότης ΘΠ τοῖο Υ οἱ ἀγάπη, 10,3.8,7; ἐπαγγέλλεται ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ ἐμποιήσειν ἐ, τοῖς προσιοῦσιν Οτοῤνγίης.3.1.15(0.223.7; Μετ. 
2ΒοΟ) : ἃ λον. τό.1 ἠπ 76γ.(0Ρ.135.0; Μ.13.437}}};2. οὈϊαϊπδα ἐπγοιρἢ 
σΔΥοία} πα |τν, (Ἰεπι. σένγδιι(ρ.8ο.21 : Μ.0. 5008); τὴν ἐ. τῶν θείων 
καὶ ἀνθρωπίνων ἐντίθησιν ἡ διδασκαλία 1.1.6 (0. 23.{τ| Μ.8.7208}); ἐκ 
δὲ αἰσθήσεως καὶ τοῦ νοῦ ἡ τῆς ἐ. συνίσταται οὐσία 1Ὁ.2.4{ρ.119.23; 

9440). 
Ο. πιδη 5 Κπον]θάρε οἱ (ο(, εἴ, πέστες, αἴσθησις ; 1. ΡΟΒΒΙ Πν 

ἀϊβουθδοά, {πὶ ἀταϊ.3.ς- 7(}1.6.4818,0}; ἐπὶ δὲ τοῦ κατ᾽ ἐπιστήμην 
νοητοῦ ὡς ἔστιν θεὸς δογματίζων πε. ἸλασΙρ᾽ 465] Αἰ μοπαρ εσις τ( 
6. 9οΟΑ) ; οὐδὲ ἐ. λαμβάνεται [5ς. θεός] τῇ ἀποδεικτικῇ" αὕτη γὰρ ἐκ προ- 
τέρων καὶ γνωριμωτέρων συνίσταται, τοῦ δὲ ἀγεννήτου οὐδὲν προῦπάρ- 
χει (Ἰ]ομη. ἐγ. ̓ς. τ2(ρ.38τις ; Μ.9.1244}; 1Δ.4.ἀ.5.7(ρ.164.10; Μ.9.6121}}; 
2. οἰιατϑοίοσιβιῖς οἱ Ὀ6Π νοσβ, ΟρρΡ. ἄγνοια, ψππῦιταροί, ὅτ, τοί Μ.6, 
4214}; (Ἰςπὶ.5ἐγ.7.τ6(ρ.71.4ᾳ.: Μν0. 5404) οἷἵ, 5. ἐκκλησέα; τῆς τελείας 
ὄντως ἐ. ἐπέκεινα κόσμου περὶ τὰ νοητὰ καὶ ἐπὶ τούτων τὰ πνευματικώ- 
τέρα ἀναστρεφομένης ἐῤ.6.δ(ῃ.465.3ς ; 2808): 1δ.4.6(ρ.266.17; Μ.8, 
12528}; 650. Οἱ 'ρβποβίϊο᾽ τῷδε ἡ ἐ, ἀναπόβλητος οὐκ ἀκοναίως, ἀλλ᾽ 
ἑκουσίως... καθίσταται 1.7.7(0.35.1τ; Μ.0.408λ), 4διγιτα(ρ.ὅ0.4; 
516}}; ὅσοι δὲ μετ᾽ ἐπιστήμης εὐλαβοῦνται, ... οὗτοί εἰσιν οἱ ἀπὸ προσώ- 
που τοῦ θεοῦ εὐλαβόμενοι ()γ, θη. 5.11 τη 6).(ρ.40.25; Μ,13.2 000}; οὗ 
ΠΟ; Μοβεβ νὰ οτίῆγν, ας πο {πὸ Ἰὐρνρίδηβ, {0.1 Τοίρ.0.21; 
2688); Πεῆςο (Πχιβίίδηβ ἀὺ ποῖ ΠΟμΒΙΔΕΥ ἐ. ἐν] 1 150], 8.5 (ς]5115. ἃ]- 
ἰθρεϑ, Ἰ4Οεὶς. 3. 75(Ὁ. 267. 28) Μοτι, Ἰο201}); τοῦ, ῬΙατο Β αἰ ν 510}. εἰ δὲ 
καὶ ἀνάλογόν ἐ ἐστι τῷ τετάρτῳ ὄντι ἐ, ἡ ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς τελείοις σοφία 

ἁ Χριστός, ἐπιστήσει ὃ δυνάμενος 1δ.6.0(0.70.24; 13040}; τὰ ῥήματα τοῦ 

θεοῦ ἀκούει...ἐ. αὐτῶν ἀναλαμβάνων 1. [0.20.32(27; 0.371.12; Μ.14. 
6498); κατ᾽ ἐπιστήμην τοῦ ἀληθοῦς φοβηθῆναι τὸν θεόν ΜοΙἢ, ἀγῥτίν, 
4(0.155.13; Μ.18,2480}; ορρ. Ὀδαϊ"ς ν᾽δίομ μέχριπερ ἄν... μηκέτι δι᾽ 
ἐπιστήμης κατασκέψηται τὸ ὄν, ἀλλὰ τρανῶς ἐποπτεύσῃ Χριστῷ 



ἐπιστημονάρχης 

συνεισβᾶσα ἰ΄.5γ.8.ττίρ.94.το; Μ.18.156Ὰ}; ὕψο Κιπαάξ τετελεσμέ- 
νας.««οὐχ ὡς ποικιλίας ἱερᾶς ἀναλυτικὴν ἐ. ἐλλαμπομένας, ἀλλ᾽ ὡς 
εὐὐκατὰ τὴν ὑπερτάτην ὡς ἐν ἀγγέλοις τῶν θεουργιῶν ἐ. Τῆστ ΑΥνἐ. ἢ, 
,γ.2(}.2.2080}); ἡ ὑπερκόσμιος ἐ. 1δ.15.0(3408) ; μυστικὴ ἐ. 1.6.ἢ..π01 
(λ1.3.3728); ἰοδαϊηρ ἴὸ ρΡεγίβοίομ, 1δ.6.1.2(5220}; ὑπερούσιος ἐ. 
ΟἈΠ]6α Δη ἀγνωσία, 1 Ἁ,ἀνπ.ττ( Μ..3.588Ὰ}; καθ᾽ ἕξιν ἐ. ἐστὶν ἡ...τῆς 
ἐλλαμφθείσης γνώσεως κατάληψις Μαχ.εελοί,ε,}..}.3(Ν1.4.75Δ}; 
3. εἐἤΠεοίθ: τιρῆϊ ομοῖςσθ, (Ἰ]εσῃ. γ.4.5(0.258.ς; Μ.8.12330); ὁ τὸ 
πάντων ἀγαθώτατον κατὰ τὴν ἐ. κεκτημένος 1.7.7(0.33.21; Μ.9.4648); 
Ρυμδοδόου, Πιοπ. τ. 1,7.3(}}.2.2000); ἐὁ.13.4(3050). 

1). αἰνὴδ Κπονίεάρε, 1Ὲ. τείδξιοπ ἴὸ Πασηθῃ {τῸ6 ΨΜῈ} οὔτε τὸ 
ἐφ᾽ ἡμῖν χωρὶς τῆς ἐ, τοῦ θεοῦ, οὔτε ἡ ἐ, τοῦ θεοῦ προκόπτειν ἡμᾶς 
ἀναγκάζει Οτιργίμο,3.1.24{0.243.τοῖ,; Μ.11.3018)}; 85 εἴην σοα 
ἴο οτϑραῖε, Μείη γὴν. 22(0.203.21.); δ. (0.20 5.15); θείᾳ ἐ. τὰ ὀντα. 
γεγονέναι τα ἐγφαὶ,δ(ρ.407.0; Μ.18.437λ}); 
ΑὙΙΔΠΒ εἰ γὰρ διδακτόν ἐστι τὸ δημιουργεῖν, σκοπείτωσαν μὴ καὶ αὐτὸν 
τὸν θεὸν εἴπωσι μὴ φύσει, ἀλλ᾽ ἐ. δημιουργὸν εἶναι ΑἸἢ.,.47γ.2.28(Μ.26. 
2οδα) ; (Α118Π}} καὶ πρὶν τῆς γενέσεως τοῦ υἱοῦ ὁ πατὴρ προὐπάρχουσαν 
εἶχε τὴν τοῦ γεννᾶν ἐ, ᾿ΑϑέΒορΡΗ. ̓ '.4{(ρ.343)ρ. ΑἸ ισγηιο( Μ.26. 
7168). 

1. ἀϊοείριίηε; τ. ἀϊξεῖῤΓῆηα, Τευςρ.ΕἘπ5.}.6.3.43.4(Μ.20.2850}; 
ἐκκλησιαστικὴ ἐ. (οττι, 1.6, 43. -δ(62οΑ); δημοσίαν ἐ. Οαἰετὶαβ 1Ρ,8.17.6 
(7028); θεωρεῖς μοι τάξιν καὶ ἐ,; Ονγ.ΠΠ ῥγοεαϊφε 4; ΟἸΣΡΗ.(431)άε. 
(400 τ.τ.54.}Ὁ.50.25; Η.1.14768}; τῶν ἱερῶν ἡ πάνσοφος ἐ, Ἰϑῖου. Ατν6.Ἡ.. 
4.3.6(Ν1.3.4334}; 1δ.5.1.6(ςο 5); λειτουργικὴ ἐ, 1.7.3. 3(5604)}; ΡΕΙΏ, 
4530 ἴῃ ἀφῇ, οὗ πογαγοῦν 45 τάξις ἱερά, καὶ ἐ, 14.ε.},3.τ(}1.3.164}}}; ἰά, 
ε.,.ττ(3600); τὴν ἱεραρχικὴν ἐ. ἐκ παραδόσεως παρέλαβεν Μαχ.ΞεΠοΐ. 
ἐπ .τ(Μ.4.1164). 

Ἐἐπιστημονάρχης, ὁ, ἀξ ῤῥίίηανν οβῆοογ τὰ Ταομδβίουν, ὙΒαΥ, 
σεαα, ζαγηδ.8 αἴ (Ν}.00.178 10}; Οοης διά, τ8(Μ.00.17ο00). 

ἐπιστημονικός, 1. ἐοηεεγηα τοῖῖδι, γεϊαηρ ἰο ξηοτυϊράσο σὠώφρονός 
τε, οὐκ ἐ. καθηγήσασθαι βίου (Ἰ]ετη, ῥαεά, τ. τίρ.9ο.21; Μ.8,2408}); 
πιστὴ ἡ γνῶσις ἥτις ἂν εἴη ἐ. ἀπόδειξις τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν 
παραδιδομένων. -.. πίστεως δ᾽ οὔσης διττῆς, τῆς μὲν ἐ., τῆς δὲ 
δοξαστικῆς, οὐθὲν κωλύει ἀπόδειξιν ὀνομάζειν διττήν, τὴν μὲν ἐ., τὴν 
δὲ δοξαστικήν 16, ςὲν.2.ττίρ.128,17; Μ.8.0848); οὐδὲ... οἱ λόγοι οἱ 
πειστικοὶ...ἐ, τῆς ἀληθείας διαμονὴν παράσχοιεν ἃ ἂν 1. "» 3(Ρ. 14.20; ΜΝ. 9. 

4240); ἐγγυμναζόμενος τῇ ἐς θεωρίᾳ ἰφ. 7. πρ. 44.13; 4858); τὐλῶς:.. 
τοῦ γνωστικοῦ τό γε ἐνταῦθα διττόν, ἐφ᾽ ὧν μὲν ἡ ϑεωρία ἡ μ᾽ ἐ, “᾽ - ὧν 

δὲ πρᾶξις 1Ὁ.7.τ6(0.72.8; 5414); ΕὉ5, }ι6.. τ(28; Μ.2:.240); 2. 1η- 
ἐεἰρεπὶ, παυτηρ ἜΝ ἀποκρίνεται. οὐκ ἐ. ἀπόκρισιν ΟΥ̓. 79. 
32. δί6; Ῥ.- 438. 10: Μ. 14. δι1Ὰ); ; πανσύφους καὶ ἐ, τῶν ὅλων θεωρίας τε 

καὶ δυνάμεις Τα. ὁ. πιτ(ρ.21π5.τό; Μ.22.3574}; δαυΐηρ ἐποτοίεάσε οἵ 
ὡς ἐ. τῆς τελεστικῆς μεταδόσεως ΤΕΣ Ατανε. ἢ.3.3(}|.32.τ68Ὰ}); 3. ὀοίηρ 
δε οὐγεεὶ οὐ ηοιρίεάσε θεὸς ἀναπόδεικτος ὧν οὐκ ἔστιν ἐ., ὁ δὲ υἱὸς 
σοφία τέ ἐστι καὶ ἐπιστήμη, Και μαποδει τὰ ἔχει ὈἸοτη. οἰγ.4.25 (0.217. 
22; Μ.8.1τ565.Ὰ). 

ἐπιστημονικῶς, τον κηοιοίϊεάρε, ΟἸοτη.οἱγ.7.τοίρ.41.31; Μι0.481Ὰ) 
οἰ. 5. ἐποπτεύω; ΟΥ̓». ΑΒδτείρ.40); τ. ἢ 6.το.δίρ.487.9; Μ.22. 
810); τῶν αὐτῶν πραγμάτων τοὺς τύπους ἐνσημαίνεται μὲν ὁ πατήρ, 
ἐπιτελεῖ δὲ ὃ λόγος, οὐ δουλικῶς, οὐδὲ ἀμαθῶς, ἀλλ᾽ ἐ. (τ.Να2.0;.30. 
ττίρ.124.16; Μν406,1174}; ἀκρόασιν πρότερον κατὰ τὴν εἰσαγωγικὴν 
διδασκαλίαν δεξάμενός τις, ἔρχεται εἰὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν ἐ. μετὰ πολλὴν 
γυμνασίαν εν, Απταρ.εαὶ. 1 [9.11 τ{(Ρ.τογ.5); 1.2: 27{{{0.120.30}.Ψ 

ἐπιστημοσύνη, ἡ, κηστοίεάρε, (Ὠγίδίο!], οὐκ ἄρα σώζεται τὸ ἀνθρώ- 
πινον γένος δι᾿ ἀναλήψεως νοῦ καὶ ὅλου ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ προσλήψεως 
σαρκός. . ἐδεῖτο δὲ ἀτρέπτου νοῦ μὴ ὑποπίπτοντος αὐτῇ διὰ ἐπιστημοσύνης 
ἀσθένειαν, ἀλλὰ συναρμόζοντος αὐτὴν. ἀβιάστως ἑαυτῷ ἈΡΟ]]. )».76 

(0.222.23)Ρ,ΟτΝ γβ5. (ροϊ . 40(Μ.45.τ2150).Ψ 
ἐπιστήριγμα, τό, τμῤῥογί, Μεϊεῖ. μαΐ ἐοηιβγτιορβ. (Μ,64.11200). 
ἐπιστηρίζω, εἰαὐϊςὴ, εοη γον; κα τὰ ἐγοθ ἀροπ, ΤΗρΡΒπ.εῆγοη. 
Ῥ.23ο( δέ. τοϑ, σϑτο). 

Ἐἐπιστητικός, σοἰεη ε, ΟἸΘτη, εἰν.2.17(0.152.20; Μ,8.τοΙ 20). 
Ἐξπιστιβάζω, ῥ»εδ5 εἰοσεῖν προη, ΓΕ λιβτιλον, (}.18.7254). 
Ἐἐπιστιχάομαι, σῤῥγοαοῖ, ΝΟΙΠραν. 0.4:45(1.43.18τ10}. 
εἰν αν χα ς ἤδαρ ρον, ὈΆτνβ. νη Ῥνδ124(Ν],64.6760) ; 14, βάν. 

Ὦνοϑβ.θ(2.6078 
ποθ εις να ΥΩ ΖΩ, εὐηεογηΐρερ ̓ ργίμεϊρίος, φνομηά ΤΏ; ῬΒ55.» 

(ΕΡΒ (φμο)αει. (4000 2.τ.1 Ὁ.180.23; Π1,2.2310). 
ἐπιστολεύς, ὁ, ἰοέἐεγ-εαγγίον, ΩΡ. ΟἾγ.(0.384) 5866, 11; ΤῊΡΕν]. Ἔχε. 

ξεμί.3Ξ(ρ.480.20; Μ.113.0408). 
ἐπιστοληφόρος {{"]ἐπιστολοφόρος), ὁ, -- [Ἴοτερ΄, Ἐππ5...6.1.13.2 

(}1.20.1208}; 10.}).}67.7(}.05.7128}; -λοφόρος, οἱ 8. Ῥαὺὶ, ξγτιλοηι. 
αἴυ.ττ(52.3838). 

ἐπιστολίδιον, τό, ὁγ12[ ποίε, Β45. Ὁ: τοῦ “ΩΉ..23(3.2030; Μ.32. 

1344). 

5399 

'π βισυιηθηῖ δροίηθες 

}} , ἐπιστρέφω 

["]ἐπιστολοφόρος, ὁ, ν. ἐπιστοληφόρος. 
ἐπιστοματίζω, ῥωὲ [0 εἰϊσησα, εαΐ..44.7: δοίρ.131.10). 
ἐπιστομίζ-ω, 1. ὀνίάϊε, εγδ; αν τπουρηῖς, ΜΟΊ Ή.γ65.2.3(0.334. 

4: Μ.4τ.11650}; ραββίοῃ, Βα5,96],0γ,8,2(Μ.8ς.121Π); οὐυδγέονηθ “ὐουσι 
εἡπροποσίαι.. “τὸν λογισμόν ΜείμοσνΡιρ.5.6(Ρ.00.0; Μ, τ, τοϑ 8); 
2. ἡηρο56 σἱίοηεε 0η. ὅταν...ὁ διάκονος ἑστὼς “«Ἢ πάντας Ο(γν5. ἤσηι, 
3.4 1θ. 271}ε55.(1τ.527Ὲ}; ὧ γι γι. 2(3.320Ὰ); 3. ῥμ ἰο στίεηεε, γεξίο, 
ἊΜ ἜΒαυτα. αη.Ογ. τ(ρ.1 πὸ; Μιτο,το52Α); ψευδηγόρων γλώττας σπουσα 
Ἐπ5.4.ε.τ.τ(ρ.6.7; Ν.22.200)}; ΑἸΒ..4».1.7(Μ,26.250); ΟΠγγϑιθονη. 28, 
τη 0.(8.1τ80}; “των ἀντιλογίαν 1Ὁ.31.4(1808); "Ὁ 4}} ἢ» ιοῊ".27.1 
(ρ.86.12; Μ.6ς. 4480); εἰ δὲ ἀντιλέγοι ὁ ᾿]ουδαῖος.. ὑπὸ τῆς...γραφῆς 
“έσθω 10.Ὁ. ξ0.1.1(Ν4.04.8ο8.}. 

Ἐξπιστομιστέον, οηδ »πδὶ ῥρμὶ α πὶ οη, (Ἰδθ, ρῥαεά.2. (ρ.18ς.10; 
Μ.8,..488) 12.2.6{0.187.8; 4528); 1δ.2.1(0.192.23; 4644). 

Ἐξπιστοχάζομαι, εργη)εείιγε, Αὐτηοπ. ἀκα: (1,85. 1480}; 
ΤΠ βοπί. Β. 5 δεί.8, ( }1.86,1256}). 

ἐπιστρεπτικός, 1. εογγεείϊυε προσέχων λόγοις ἐ, καὶ παιδευτικοῖς 
Οτιεορμ ΐη Οοη.(Μ.12.684}; 14. ς5.37:3(0.14}; ἐν τὸ τοιοῦτον τῶν 
ἁμαρτανόντων ἃ (εἰς, 4.02(0.257.16:; Μ,1τ.Τοσ4Α}; ἐπιστρεπτικώτατος 
λόγος π5...6.4.28(Μ.20.3970) ; γραφὴ ἐ, 1δ,6.4η6.2(6330}; οἵ εν, 
1Δ.4...3,6(ρ.138.10; ἀποτρεπτικοί Μι.22.2334); (γτ.Ος.133(3.100ι}; 
2. εἰιαείϊστηρ ἐ. πληγαῖς ἘῸ5..}}5,38:8--12(Ν4.23.3408}; 16,1 5.τοῖ 24(Ν}]. 
24.τ684); [8 65.15.τ8(1,2808; Μ.20.1458}; 3. γε βοηαά της ἰο ἀπ γα ΓῺ 
τῆς τῶν λογίων ἐ. ἐπὶ τὰ κρείττω διδασκαλίας 1)]οη.ἀτ.6.}...3.7(}}.3. 
4364}; 1ἃ.4.5.4.6(3..3.7018}; Μαχ.ανηδίσ. (Μιοτ τοδτο), 4. αδίο ἰο γό- 
ῥγοῦξ οἱ εογγεεί ; οὗ Ὀίβδορβ, σηςὶ. 4 ρ}.2.24.7. 

ἐπιστρεπτικῶς, 1. ὧν τᾶν οὗ εογγεεοη, Ἰλιομ.ΛΥ.....8.2(Μ.3. 
2400}; δον. Αηΐ,γες.(Ὁ.824.11; ἐντροπικῶς Μ.46.640Ὰ); 2. ὃν τοῖν οὗ 
γέροόηδε ἰο αἰ γασίίοη, Ὀϊοη Αὐνςιλιχπ (2288); τὰ ἥττω τῶν κρειτ- 
τόνων ἐ. ἐρῶσι 1(1..5.4.το(}.3.708.). 

ἐπιστρέφεια, ἡ, 1. αἀἰσοηεε, αἰοηίοη, 1 ὰ5.0.(ὅ.4.8(0.131.5}} 
85 ΠῚ οἱ Βομουσ ἡ σὴ ἐ. ϑαρίπαϑβ ἀρ. λι5. ἢν ε.0.1.6(Μ.2ο,ϑοτΑ); 
2. εογγεοίοη, ῥμηϊςμμθηΐ, Το. Α1,1Ὁ.7.τιττ(6658); 3. γεβονπαξίουι, 
αῃηομάτηρ, Τς.Βοβι, Ζαη.2.το(Μ.18,11654}); ἐδ. (11684}; 4. γερεπίαπεε, 
ἐμγηΐηρ τὸ Οοά, Τμάν. ορβ.ς.12: 5-8(Μ.66.τοδο); ΟΝ ς. (225)εαν. 
12 8Ρ.0ε}.ΟγΖ...6.2.32.12(21.85.1330) ἔοΥ ἐπιστροφήν. 

ἐπιστρέφ-ω, Α.. ἴτΥὯη5.; 1. περ δαεὰ ἡ γὰρ παράβασις τῆς ἐντολῆς 

εἰς τὸ κατὰ φύσιν αὐτοὺς [30, τη Κὶπα] ἐπέστρεφεν ΑΤΉ.Ἴγι6.4.4(Μ.2ς, 
1048); ἐπέστρεψεν τὴν πέτραν, ὡς ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς Μηινεο.τ3(ρ.133.τ6); 

2. γη7ηαἶε ἰὸ γον ᾿Ιησοῦς.. «τὴν διασπορὰν τοῦ λαοῦ ἐπιστρέψει Τι5ῖ. 
ἐΐαϊ.ττ5..(Μ.6.7560) ; Οἴει. ερ.τ2(Μ.2.48Ὰ})}; 3. τοῖη οὐδ, ῥεγϑμαάε τὰ 
ῥήματα ταῦτα --εἰι πάντας μᾶλλον τῶν ἱματίων τῶν χρυσῶν (τγγϑ.ἤθ1η. 

σον ἴῃ τΟορ.(το.Β6Γ); τὰ δεσμὰ ταῦτα πολλοὺς ἐπέστρεψε ἰ(1. ον. 
2.1 τη (τ. 665); 14. }.051.2.7 τῇ ἀε.(9.188); 4. εοηθεγὶ μετανοίας 
τόπον ἔδωκεν...τοῖς βουλομένοις ἐπιστραφῆναι ἐπ᾽ αὐτόν 1τ("͵6η1.7.5; 
τοὺς ἐκ φόβου εἰς πίστιν ἐπιστραφέντας (Ἰε1}.εεἰ, δοί(ῃ.154.24; Μ.υ. 
7288); ἐὰν καὶ τοὺς ἀγροικοτάτους.. οἷός τέ τις γένηται ““εἰν Οτι( ρἐα, 
6.τ(ρ.70.13; Μν11.12804}; Επι5. ἐἠεορὴ. (0.27.1; Μ.24.0448); (τυ5. 
ἀονι.43.2 τὴ ΜΜε(7. 4600}; ἰάιλόνι.9.5. τὴ. Οοἱ (τ. 3054}; 5. γε, 
γεξίογε ἰὸ γἱιρἠιεοιιδηεδς τοὺς πλανωμένους τοῦ λαοῦ σὸν ἐπίατρεψον 
τοίϊομι. 9.41 πρεσβύτεροι... πτοντες τὰ ἀποπεπλανημένα ΕΟΪγΟ.6.ὅ.1.ς 
ἐσκανδαλισμένους ἀπὸ τῆς πίστεως μὴ ἀποβάλλεσθαι ἀλλ᾽ “«-εἰν Βοτιι. 
μιαμά.8.0; ΟΥ, 70.28.2 2(τᾶ; Ρ.417.27; Μ.τ14.758}); ὈΟἸὨγγϑβ.λοημ.41.3 
ἴη Αε.(9.3100}; 14. ἀ0»1.15.2 ἴῃ. ΒΡλι(ατιτ 350); Μέχονο, 3η(ρ.340); 
6. εονγεεὶ, ἤθτσθ ἐἰακίϊοο υἱὸν κολάξεις ἵνα τοῖς πόνοις αὐτὸν ἐπι- 
στρέψῃς Οτ.ἄοηι.123.3 1. 7ἐγι(ρίοτ, τ; Μ.1.3.4840}); διὰ τῶν περιστάσεων 
κατὰ καιρὸν “τοντα τὸν αὐτοῦ λαόν Ἐλι5.ἢ..6.0.8,1π(Μ}.20.820Δ}; 14.εἰ.6. 
1.3(ρ.1ς.κ; Μ.22.36Ὰ); ῥᾳθυμοῦντας “ὠωμεν (Πγν5ιἠοηι.16.7 τη δ1. 
(7.214λῈ); 14 λον. 8.α τπ Ῥέμ (αι. 2560). 

Β. ἴηΐτϑηβ. αςῖ, απα πιο. : 1, γείμγη; οἵ τϑίπση οὐ [βγαο] ἴγοιῃ 
6Χ1]6 ἰῃ Μεαΐα ρχτενεπίθα ὃν υϊοκβάηρεν οἵ δὴ ἀπα (δή, ΤΠ ρίρ}, 
υυρνορὴ. σεολμοτοίρ.24; Μ.43.4010) ; οἱ Αἀδπὶ τε  πὐπίηρ ἴὸ Ἰὴς ἀππῖ, 
στ μδαπι. αη. Ογ. τθ(ρ.35.28 ; ΜΟ1Ο.10074}; οἵ ΤΕΝΟΤΕΠΡ ἴο ἐν}, 
Ηετπι.51:;»9.8.7.ς ; Οὗ γοβροη 80 ἴο αἰτασίίου πᾶν ὃν ἐκ τοῦ καλοῦ... .εἰς 
τὸ καλὸν “"εται ΠΙοπιΑτιά,η 4. τοί Ν.3.705}}}; οἵ. πος μὰ εἰ δε 
2. 650. δὲ εοηυογίοα, ἐμγη ἰυ σοά, Τ᾿. αη.θ.4:; ὅποτε ἐπέστρεψαν καὶ 
ἐπίστευσαν ΜεΕΙΠ ἐν ῤ.8.ο(Ρ.91.18; Μι18,152}}; τοῖς τῶν ἀποστόλων 
κηρύγμασιν ἐξ ἀσεβείας αὐτῶν τῆς προτέρας ἐπιστρέψαι Ἰὰ ἐγεαί.! 
(Ρ.403.14; Μ.18.3328}); ὈΒγυβιλον.43.2 τὴ ΔῚ (7. 4600); Ἰά, ἤν. 41.2 
ΤῊ Αἰ ει(0.31τῈ); τὴν πίστιν δέξασθαι... καὶ ἐ, 1Ἰὰ.᾿σμ.42.1 1. ΤΟ ογ (το. 
403Ε); ἐπιστρέψαντες προσέλθωμεν πρὸς αὐτόν ας, ἀεριἤονι. 4.16 
(Μ.34.485Ὰ); στο αρ ἀταὶ ({τ Ζ80}..}2. τδί 1. 1. .66.169Α}; ὅ. γε ἰὸ 
γέσι εοπάμεὶ, γοίογμι ἐπιοατρέψει ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας τῆς πονηρᾶς 1. 
ο:. 4.1ὸ; οἱ τεροπίδπορ, σύ ζει; 2Οἰθηι τό; τδιτῳ.2; ἐπὶ τὸν ἐξ 
ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθέντα λόγον ἐπιστρέψωμεν ῬΟΪγο.6}.17.2; ΤΟ, 

511.0.26.2; οὕτως π'ουσιν, ὥστε ἀξίους αὐτοὺς γενέσθαι ἀφέσεως 



3 ΄, 
ἐπιστροφεύς 

ἱ 

ἁμαρτημάτων ΟΥτοῤγίῇηε.3.τ τδίρ.222.1:; Μιτ1.2814}; εἰ μὴ ἐπιστρέ- 
ψαιεν μετὰ τὴν ἁμαρτίαν 14.0.το.23(τό ; ρ.τρ5.6; Μ.14.3488). 

ἐπιστροφεύς, ὁ, 07,6 τοῦο εογγδεὶς ΟΥἩ ατιομς σὺ δέ, ὃ ἐπίσκοπος, 
σο...ἐ., διδακτικός (οηδὶ. 4.2.5}... 
ἐπιστροφή, ἡ, ἐμγηΐηρ αδομὶ; Ἰθησθ 1. ἐομϑεγδτοη (το]ρὶοι5) πᾶν 

ῥῆμα, ὃ ἐὰν ἐξελεύσεται ἐξ ὑμῶν διὰ τοῦ στόματος ὑμῶν ἐν πίστει καὶ 
ἀγάπῃ, ἔσται εἰς ἐ. -.. πολλοῖς Βαγη.ττι.8; λαὸν.. εἰς ἐ, καὶ μετάνοιαν 
τοῦ πνεύματος κέκληκε Τα. ἀταί. 3ο.1(Μ.6.5270}; ἐ, τῆς μηδέπω 
πιστενούσῃς ψυχῆς (Ἰεη). ον. 6.3(ρ0.448.10; Μ.9.2520); ἐῤ.6.6(0.454.20; 
2088); τὴν..«πρὸς τὸν θεὸν ἐ. 1.7.7(0.32.32; 461Α}); διδοὺς... «τόπον 
μετανοίας καὶ ἐ, Οτο κῦη1.1.1 τΉ ἦεν. (Ρ.1. 12; Μ.1τ3.2568); Ι΄ Ρ»͵ΊΉς. 3. 1. 
11(0.226.6; Μ.:τ. 2844); ἐς μετὰ ψιλῆς πίστεως τὰ (( εἰς. τιοίρ.62.90; Μ 
11.6734}; ἡ περὶ τὸ ἀφθαρτόν τε καὶ θεῖον ἐ. καὶ πίστις ετῃ. βορΆι. 
κ(ρ.5ογ.16; Μ.18.3458); [ὑ5,4.6.8.2(0.370.24; Μ.22.6ο10); εἰς ἐ, καὶ 
μετάνοιαν ἀγϑεῖν μυρία πλήθη τῶν πρότερον ἐν πολυθέῳ πλάνῃ... 
βιούντων τὰ ἱξεορὴ.οἔρ.22 .28; Ν1.24.6334), στ Νι υββιεῤιεαη τ .4ς. 
2218); τὴν ἐν ὑστέροις καιροῖς ἐσομένην τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐ. καὶ κλῆσιν ντ. 
».43:.27)(Μ.60.10258}; ΙΔ Ος 68(3.102Ὲ}; ἡ βασιλικὴ ναῦς [Ξς. ΒΜ], 
ἡ...ἐκ τῆς ἐθνικῆς προσφέρουσα χώρας τῶν ἐθνῶν τὴν ἐ. τῷ βασιλεῖ 
τῆς ἄνω “]ερουσαλήμ ῬΥοσ!ΟΡ ογ,.6.1τ7(}}.6ς5.7568); τῶν ἐθνῶν τὴν 
πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ Χριστοῦ ἐ. (Ὀβπη). πα. 0.5 (Μ.88.560})}; 2. γ6- 

νι, αμιεηάριεη (( ηοϑῖ.) γενέσθαι δύο οὐσίας, τὴν φαύλην τῶν παθῶν, 
τήν τε τῆς ἐ, ἐμπαθῆ ἴτετι, ἤαον.τ.4.5(}.7.4894}; τὰ ρεῆ., ΟἸδμλ, εἰν 4.5 
(0Ρ.25).11; Μ.8,12334}; πΚοα τῇ ἐξομολόγησις, 1.7.12{(ρΡ.5η.8, Μ. 
9.512Ὰ}; ἀρχὴν ἔχοντες ἐπιστροφῆς λέγουσιν τό, ᾿ἡμάρτομεν᾽ Οτ,ἤονη. 

5.10 16: Γ67.(0.30.32} Μ.12.200Ὰ}; ἐ. μετὰ τὸ ἡμαρτηκέναι 1ἃ. [0.28.7 
(6; Ρ.308.20; Μι14.6οῦς}; τὰ,. «διὰ τῆς κακώσεως εἰς ἐ, ἄγοντα, γίνεται 
εἰς ἀγαθόν Βαβ.γερ.δγ,276(2.512Ὰ ; Μ,31,12730}; ΟὙ Να2.0γ.40.17(Μ. 
26.356}; ἐν πᾶσίν εἰσε λησταὶ.. ἀλλ᾽ ὅμως ὑπὲρ πάντων εὐχόμεθα" ἴσως 
ἔσται τις αὐτῶν ἐ, (Ὦγχγπ.λον.3.4 τῷ ῬΠτί (ΤΊ. 2188); ἡ ἐ. πολλῆς δεῖται 
τῆς ταπεινώσεως 10.(Ἰππη.Σεαὶ,8(}.88,8208), ΔΑπαβίϑ Ρς. 6(Μ.80. 
ἸοδοᾺ}); τεῦ, Ῥϑηϊτξητ αι} ἀἸβοίρ!ης. ἐπισκόπους ἐξουσίαν ἔχειν τὸν 
τρόπον τῆς ἐ, δοκιμάσαντας φιλανθρωπεύεσθαι ἢ πλείονα προστιθέναι 
χρόνον ΟΛπς,(214)εαη.5; ὁ δὲ φωραθεὶς ἐπὶ τῷ κακῷ.-...ἐν ἐπιτεταμένῃ 
γίνεται τῇ ἐ. τι υ85.6Ρ.εαη.4(}.45.2204}; 3. εογγεείίοη, 44.70.41 
{0.171.1); ποίοις ἐπιτιμίοις κεχρῆσθαι δεῖ.. «πρὸς τὴν τῶν ἁμαρτανόντων 
ἐ.; Βαβ.γερ.ὃγ.τοῦ τῖϊ.(2.,4520; Μι3τιττοόα); οὐδεμίαν ἐ, δεχάμενος 
Ομ γυνϑιίορι. 1.3 ΤῺ 2 Τὴ. (ττ.663.Ὰ}; πρὰς ἐ,. καὶ διόρθωσιν τῶν ἀμαρ- 
τανόντων ῬΆΠΠοΒΙ..6.12.το( 6 ς, 6204); 4. ξοη θεν 51 0Ή, 1.6. ΤΕΒΡΟΊΒ6 
οἵ ἸΛἤοτιου [θεὶπρ το διιγδοῦίοη οὗ ΒῈΡΕΤΟΥ αἱ πρόνοιαι τῶν ὑπερ- 
τέρων....αἱ ἐ. τῶν καταδεεστέρων Τιοη.Ατ. 4.5.4.70(Μ.3.7048}; 15.4.12 

(700). , 
Ἐἐπιστυγής, λαίεξμὶ, ΟἸστα. ῥγοὶ.τοί(ρ.72.5; Μι,8. 213). 
Ἐξπιστυγνάζ-ω, δὲ ἐς!» 6556 αἵ εὐλάβειαν --οὐσαν τοῖς συμβεβηκόσι 

Βαβ.ερ.τϑ4(4.266}00; Μ.32.661ΑᾺ};. Α5ϑι.Απλ, λον. τ3(Μ.4ο.36οο); ΝΠ]. 
Μίαρη ΒΔ , 79. τοά 50}; Ογτιαάον. (τ, 1608); ΤΗάτιϑιυα.,ῥ.2.Ἐ6(Μ, 
00.12604); 885., (γτιαροί. Τά]. το(ρ.13}.22; 6".231Ὲ). 

Ἐἐπιστυπτικός, αεἰγτηρεηὶ, ὦγγ, Ἰθπ5..5.1:22(Μ.24.07}). 
Ἐἐπιστωμύλλ-ομαι, γυαὶ 1: ἨοΉδοΗδ6 κωμῳδίαις “ὐομαι πρὸς τὰν 

πόνον ἑκάστου τοῦ γράψαντος ὄγπο5. Ίοῃ 1δ(ρ.278.11; Μ.66.1τό1}). 
Ἐξπισυγγράφω, αὐ πξῖῦ τον], ΑΤΠΟΠ ΆΡ. Βιιβ.ἢ.6.5.τ6.3(Μ.20. 

464). 
Ἐξπισυγκεράννυμι, 858... δοεονμε γνεῖχοα το, Αἰμεηαρ ἰο.2).1 

(Μ.6.052}}. 
ἐπισυλλέγω, Ρᾳ85., ἀσεορηδίδ, δὲ ραϊπεγεά ἰοσείμον, (4. [ο.6δ(ρ.τᾶ3.8). 
ἐπισυμβαίν-ω, 1. σερένυδης, δε ααὐάεα εἰ δέ ἐστιν ἐν τοῖς φυομένοις 

δηλητήριον, τοῦτο διὰ τὸ ἐνάμαρτον ἡμῶν ἐπισυμβέβηκεν "Γατ,ογαΐ, το 
(0.22.7; Μ.6.8400); (ἝἸδιι, ῥαεά,2.το(ρ,212.18; Μ.8, 5088); τήρησις 
τῶν... ἐντολῶν...δι’ ἣν ἡ ἀφθαρσία “εἰ 1.5γ.6.τπ(ρ.405.41; Μ.0. 
2440); 15.4,6.5.4(0.224.3: Ν].22.3604); τῃδοὶ. οὐ γὰρ ἀτελὴς οὐσία 
τοῦ πατρὸς ἦν ποτε, ἵνα καὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς “τἢ ταύτῃ ΑἸ. Ἅ4γ.τιτ4{Μ, 
26.418); οὐδὲν “τειν τῇ οὐσίᾳ τοῦ θεοῦ φάσκοντες, οὐκ εἶναι δώσουσι 
συμβεβηκός [50. τὸ πατὴρ ὄνομα] ντ ἰδές. .τ(ς5}.2638); οὗ βοη. φύσει 
θεὸς... «ὧν.. «οὐχὶ δὲ ὁμοίως τοῖς ἔξωθεν εἰσποιούμενος, ἐπισυμβεβηκός 
γε τὸ ἀξίωμα τῆς τοῦ θεοῦ προσηγορίας ἐπέχουσιν 1.1ι|5.4.6.5.4{(0.225. 
28: Μ.22.3720)}; τι ἀσδὴ ἀσοισίπο ὅτι τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐπισυμβέβηκεν 
αὐτῷ ΑΤΠ.ἀεεν.τ(ρ.1ο.5ς ; Μ.25.4260); ἴῃ Νεβιοτίαη (Ἠ εἰβίοϊορν 
“ποὐσης ταῖς φύσεσι τῆς θείας φύσεως Τιοσπι. ΗΕ], Δ’ δ5,..,..8(Μ.86.16328); 
2. ἴῃ βεη., δὲ αὐνδηιττοιδ 1 ΟἹ 6 Ν1] 5 ποῖ Βαῖπρ δὴ ὨΪ πη ἴα ΡΥΙΠΟΙΡΙΕ, 
ΠΡ ΌΡΗ 1--2(Ρ.το) ; Αααιι ταί... 0(ρ.126.21; ΜῈ. 18008) ; ΓΙ. Βοβι, 
ἠῆαπ.τιο( Μ. τῷ, τοδοο) ; 3. ῥεζαίϊ, οεοι; εἰ ““εἰ πάθος τι τῷ λόγῳ τοῦ 
θεοῦ, αἰδεῖται τὸ θεῖον Αἀατη ἠταἰ.4.τ4(Ὁ.170.14.; ΝΙ.11.1820Ὰ} ; ρετί. 
Ρίσρὶ. ποι, Ρ] 67. 5 βυιθ5ῖ., ἀεεΐάενς, αεεϊάοηίαί ῥγορβενίίος, ΑἸ πεπᾶρ. 
ἰον.24.4(Μ.6.0448} ; οἵ τπϊϑίοτξαπεϑ, ἤαρῥϑη αεεϊάοηίαϊέν ἐπισυμβάντος 
δέ τινος μὴ ἀγανακτεῖν (Ἰοπι.δεἰ. 47 (0 150.4ᾳ: Μ.0.7208); Μαχιαρηδίρσ, 
(λ1.01.11024}.Ψ 
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Ἐἐπισυμβατός, αὐνεη λοις εἰ λάχανον... ἐπισυμβαίνει τῇ γῇ,.. καὶ 
λαχάνῳ ὁμοιοῦται ἡ κακία, ἐ. ἄρα ἡ κακία ΟἹ. 5.36:1τ--2(ρ.10). 

ἀπισυμπλέκ-ω, εὐρηοίη, αὐ ἑτέρα ταῖς προτέραις “-εταὶ ταραχή 
ϑοοτ, ἦ..6.2.6.3(Μ.67.1028}; ἐδ.5 Ῥγοσιη, (5658); στᾶσα, εἰ δέ τις αὐτὸ 
κϑεὶν φιλονεικοίη ὡσὰν καὶ τοῦ θεὸς καὶ τοῦ πατὴρ ἐπὶ τοῦ προσώπου 
νοεῖσθαι ὀφείλοντος τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲ πρὸς τοῦτο μαχόμεθα ἼΠΟΥ. 
Μορ5. Ἐρλ}ο: ὅ60. 121.20; Μ.66,9120). 

ἐπισυνάγτω, 1 . οἰδεῖ ἰορείπεν, ασσοριδίε; τίηρς, Οτ. 7σ.20.2(Ρ.328. 
3; Μ.14.5738}; ἀγύρτην..«μύθους...“ποντα Ἐ70. 1). ἀγίενι.471(Ρ.τό4.15; 
Μιοό.1 2964}; εοἰϊεεί ογιοϑοί νν ῬΥορδυδίίοη ἴου ἀδατῃ ἐπισυνάξαι 
ἑαυτὴν καὶ πρὸς τὴν ἔξοδον ἑτοιμασθῆναι ντ. δ... με πγη.π(ρ.ς3.21); 

2. εὐηργέραίε, ραϊδογ ἰοροιθον; Ῥούβοηβ, Οτιεχροῖη Εν. 28:22(Μ.17. 
2454); οὗ ἃ σοπρτεραίίοη Ὀτουρῇΐ τοροῖμποῦ πὰ γα-ἰνσογαῖβα ᾿ν 
ἃ ζεαΐοιβ ίβορ, Επ8.ἢ...4.23.3(}]1,20,3854Α}; “-εὖν αὐτῶν τὰ τέκνα 
ὑπὸ τὸν τῆς θεοσεβείας ζυγόν 16,1φεορἐ!.12(ρ.27".12) Μ.24.6448) ; 650. 
οἱ ὅπαὶ σϑίμουίηρ ἴῃ οὗ τῆς εἰεςῖ, ΤΌΝΕΡΑ.8.5.; 1.(4ςε} 7.7: ἐπισυν- 
αχθήτω σου ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν βασιλείαν 
σου ΑΒ ὐ͵νσιτ3(Ρ.47.6; Μ.28.πόςο); εἴ. (συνάγω) Ίά, τοις; 3. αὐἰέ, 
1ηϊγοάμες δεσίάος, 1θοὰλτ. Ἡ πομπορὴ.(1.86.18οδο) ; {10.) ἤν. (δ, 

06.65.38). | 
ἐπισυναγωγή, ἡ, 1. αεεοριδίϊηρ, εοἰθοίτοηι, Οτιλοι.2.5 τη ὅδ. 

(0.29.22; Μ.12.1ό8Α); Μακχ.αγηδῖρ (Δ. οτ.1281.)}; 2. ἀφεεηῤίαρε, 
φαιμογίηρ οἵ ρδυβοηβ; οἱ (μυϑείδη σομρτοραίίοιθ, Επ8.λ..6.8.1, (ΝΜ. 
20,741Α}; οἵ, τὰς ἐ. ἡμῶν κύριε εὐλόγησον {.1|. ΜΙαγςε.(Ὁ.121.26})}; 650. 
(ἐβοῃαίοϊορίολ!) οὔ σαι ετίηρ ἰὴ οἵ α!τζπὶ τὸ (Βτῖθε τῆς... ἐκ νεκρῶν 
ἀναστάσεως καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐ, καὶ ὁμοιώσεως 10 η. Δ]. 0. ν5.ἢ.6. 
7.24.5(Μ.20.6030}); Ε1τι5...6.2.3(0.87.2; Δ1.23.153}}; τὴν ἁπάντων τῶν 
ἁγίων ἐ. εἰς Χριστὸν (νγ. [0.3.4(4.2708). 

ἐπισυναθροίζω, εοἰΐφεῖ ἰορεί μεν τι αὐάτίίοη, ῬΡΑΙοβῖ, ἀν 6.2.ττ Μ ύδ, 

476Ἀ). 
ἐπισυνάπττω, 1. «ΟΉ ΟΊ, εριρίθ ἰοφειμεν; ἃ. ἴῃ ρθη., ΑἸΒΘΠΔΡ ἐδ. 

22.2(Μ.6.037Ὰ}); παραστήσας δὲ τὰ..«αὐτῷ εἰρημένα.. ““πει ταῦτα Οὐ, 
.0.το.2(τ; Ρ.172.17; Μ.14.300Ὰ}; δλλὴν “"'ὼν ἱστορίαν Ἰδυ5.ἦ..6.1.5.2 
(Μ.2α.818}); 14.4.6.1.7(0.37.24; Μ.22.734}; 14. Λήαγεεί τ. 4(ρ. 19.22} Μ. 
24.756Ὰ}) Βακ.γερ.δγ.66(2.4204Α ; Μ.531.11208}; γελοῖον εἶναι...τὸ ἀσώ- 
ματον..«σώματι. «πεῖν Αδη.ἀταϊ.(Μ.85.076Ὰ); Ῥ. ἡεχυαῖην; ΚΡΙρῃ. 
λαεν.17.26(ρ.448.27; Μ.42.6068); Μαχ.ανεϑιςι ΜΈ οτ.1 2004}; δ. ἴΠ60]. 
πεπιστεύκαμεν γὰρ ἀμεσιτεύτως αὐτοὺς... ἀλλήλοις [55. Ῥετβθοπβ. οὗ 
Ττίη.} ἐπισυνῆφθαι ϑγηιδ, 4η1.(345)0{0.253.27; Μ.26,7338); ἃ. ὁ δάά- 
ΠΡ ὉὍΠῈ ῬΙΔΥΟΙ ἴο ἈΠΟΙΒΕΙ ἴῃ ἰἰτισρν, {1|..αε(ρ.102.13,24)}; οὗ 
ΤΌΠΗΪΩΡ Ὀ581Π|5 τορ μου ἴῃ τϑοϊζϑιοῃ μὴ δεῖν «νειν ἐν ταῖς συνάξεσι 
τοὺς ψαλμούς, ἀλλὰ διὰ μέσου καθ᾽ ἕκαστον ψαλμὸν γίνεσθαι ἀνάγνωσιν 
ΟἸμδοα, καρ. τ]; 2. ῥγοίομρ, τομ ππι9 ν εν τὴν νηστείαν 0Ζ.ἦ,, δ. 1 1τ.1ὸ 
(Μ.67.8808) ; 3. εομίτηιδ ἀτπὶ ἀρρΡοϊπίτηθηξ ουέσϑω αὐτῷ καὶ ἐπὶ ἄλλην 
διετίαν τὸ ὀφφίκιον ΑἸ ΠΟ ΒΟΠοΙαϑβί, οίΐ,4.54{(ρ.67). 

Ἐἐπισυνεισφέρομαι, ἐγγοάμεο ῥεσιάός, ἘΡΡΙΡΒ. λαθν.40.2(0.82.12; 
Μ.41.6808). 

Ἐἐπισυνεισφορά, ἡ, αὐἰάτομα! εομίγιδμίίον, ἸΌΙΡΠ..ἠα 67.76.38 

(ρ βοτυτό; Μ.42. 5070). 
Ἐἐπισυνέρχομαι, ὅσ τ ρἰ το τοι, α. ἀατ., του ἠα67.1.15.2(31.7. 

ὁτ6.). 
Ἐἐπισυνηγορέω, 7011: ἠῃι αὐἰφοεαΐξίησ, 1518. ΡῈ] ἐρῥ.τ.30(Μ.78.208Ὰ). 
ἐπισύνθετος, εονῤρομηά, (]οιη. εἰν. 5 δ(ρ.351.3; Νί.0.610). 
Ἐἐπισύνοδος, ἡ, εογεδίμει αἰαεῖ, Μεῖῃ. σγηῖρ.8,το(ρ.92.10; Μ.Ι, 

1538}. 
ἐπισυντρέχω, γΗ: ἰορείπον, 41, Τβακα.1(0.277.23). 
Ἐξπισυρράπτω, ῥαϊεἶι ἰοσείδον, ταθῖ. ἐ, διαβολήν (τε! (νχ ἦκ.6.3.τς, 

11. 
Ἐἐπισυχνάξω, αἰεὶ ἰο ἐγεφμεηείν, ΤῊΔ]. ἐθμ!.5.46(Μ.91.14414}.Ψ 
Ῥἐπίσφηνον, τό, «μεῖον, «ἰοοὶ, ΟἸΘτΆ.ΣΙγ. 6.1 (Ρ.491.98.; ἐπίσφινον 

Μ.0.3444), 
ἐπισφραγίζ-ω, «ταὶ, σε! σρωΐ οἠ; ᾿θπος 1. εὐ ῥίοιε, βημῖσῖρ οἱ, 

Ομ γνβ. λον. 3.1 τὰ Ῥ αίμι. ατ.] 878}: ΡαΠν Ολεγδιιχ(ρ. δδναχ; Μ.47. 
38); τοη σι μπαίο ἐπισφραγίσας ἴ5ς. Ῥοΐγοαυρ] διὰ τῆς μαρτυρίας 
αὐτοῦ κατέπαυσεν τὸν διωγμόν Δ. Π οἶνειτιτ; 2. τοΉ γι, αἰϊεδί, 

Ερ Παρ ἀρ. Ἐλα5....6.5.2.3(8.20.4338}; ΟἸδτα, σν. ς.12(0.370.17; Μ.0. 
1204}; Εἰτι5.4.,6.1. 3(ρ. 13.28; ΝΜ,22,224}; 1.1. τοίρ .«4ό.τ; 88}; τῶν 
εὐαγγελικῶν τὰς τῶν προφητικῶν. μαρτυρίας “"ομένων Η 4.15(0.173. 
209; 2800); τοὺς τῶν ἐπισκόπων δὲ ὅ ὅρους τοὺς ἐν συνόδοις ἀποφανθέντας 
ἐπεσφραγίζετο, ὡς μὴ ἐξεῖναι τοῖς τῶν ἐθνῶν ἄρχουσι τὰ δόξαντα παρα- 
λύειν Ἰάυκ(, 4 27(0.127.22; Μ.20.11708); φωναὶ μεθ᾽ ὅρκου “-ουσιν, 
ὅτι εἷς ἐστιν ὁ θεός Π ον! ΟἾθηι.χό6.7, ΑἸ, γε’. τα(ρ.7 8.15; Μι25. 6610); 
ζοηοί. 40}.2.14.τπὸ; ἀπόστολοι ταῦτα γράφουσιν, αὐτοῦ... «τοῦ σωτῆρος 
ταῦτα “"ομένου Ὀιάνπι. Ὀ55. Ρτόριῃ. (Μ.39.11574}; τῇ μαρτυρίᾳ “-εἰ 
τὸ εἰρημένον ΟΠτυΆ, ἠοηι. 8.4 ἴθ ομπ(ο. 5038); Ογτιοῤάςδ(3.507Ὰ}: 
σημείοις τε καὶ τέρασιν ““οντες τοὺς... «λόγους 1. Ζαε 8(3.776Ε); οὗ 



3 , 

ἐπισφραγίς 537 
᾽ ’ 
ἐπίτιμα 

Ῥαρ δηλ σοπῆγηηϊρ ΟΥ̓ΒΕΆΠ Πρ ὈΔπ ἀπ ο᾽β οὐθ4] ᾿χοΐεββίοι οὗ Ἰ Ῥτύάγεσ, ΟἸνδοάεαρ.ῖο; “-ούντων,. «τὴν εὐχήν ΟΥΝΑΖ..}.86(Μ.37. 
θα εξ ἴῃ Τυίη., Βᾳ5, ΙΣΤ. 28(3.24Α; Μ1.32.1170}; 14, τη. 8.5 (1.276Ε; 
Μ.20.6650); 3. 56ὲ σεαὶ τονε 5. Οπιθ᾿ 5 ροβϑαβδίοη ; οἵ δοϊίοῃ οὗ Η. 
Οδοβί ἴῃ Ὀαρ 5πιαὶ δποίηείηρ, “(4 Τἄονι. Α 27(Ρ.143.3}; ἴὰ ορη- 
Βθοσθ ΠΟ οὗ ΘΠ τί βες εἰειηθηῖβ νει καὶ τελειοῖ τὰ προκείμενα ἅγια 
δῶρα εἰς σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ [Β55.λ,ηνΞί,Θο(ρ.395.18); 4. ἐη- 
ῥγέδ5, ΟἸθιυ ῖγ, τ. 24(ρΡ.τοο.18; Μ.8.φοδΑ}; 5. Ξεαὶ μρ, τῇ. ζμρ.6(ρ.72. 
7; Μ.25.6524}; 1ᾶ.ἢ, γι ϑ8(0.216.3; Μ.2-.7648). 

Ἐἐπισφραγίς, ἡ, σ“εαί ἐ. τῆς ὁμολογίας ἘΡΙΡΗ ἤαεν.62.4{(0.302.28; 
Μι.4τ.τοσθᾺ); τῤ.74.1τ(0.320.23; Μ.42.4074). 

ἐπισφράγισμα, τό, 1. ςεαἰ, ἢ. προσθήσωμεν τῷ..«λόγῳ ὡς χρυσοῦν 
ἐ, ἘΡὮγ.3.433Α; 2. εονηῤί οἰ τον, σοησινηα οι ὥσπερ ἐ. σε τῆς ὅλης 
ὑποθέσεως ἀναβοώμενοι Ἐλι5.ἦ..6.το.1.2(}}1.20.8418); οἵ ἃ ἸπΆΤΕΥΥ 85 
παντὸς τοῦ κατὰ Παλαιστίνην ἀγῶνος ἐ, ἰΔυ»!..τχ(ρ 048,8, Ν.2ο. 
15168); Οὗ Ῥαρ(ίβιῃ ὑπᾶοὶ Μοβαῖς Τὰν ἃ5 ἐ. τοῦ καθαρισμοῦ Βδ45. 
δαῤίὶ.1.2.5(2.6321); Μ.31.15338); Οἱ πιποιίοπ Ἡ)ΓΠ ΟἹ] ἀπ Ργάνεσ ἴου 
αεβοοηΐ οὗ Η, Ομοβί 85 ἐ, τῆς σφραγῖδος [1.6.. ᾿π] δ 08] “4. Το». ἃ 
27(0.142.10); 3. ἐρηβννιαϊίον, αἰδοίαἰίονι ἐ, τοῦ λόγου γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν 
ὁ Πλάτων... φάσκων Ἐλι5.}.6.τ (208 ; Μ.21.688) ; τῶν εἰρημένων ἐ, ... 
ἡ Διοδώρου μαρτυρίᾳ {.το.Ἰ (4804 ; Μ.7970); ΟΕ φηθη (τοῖ, 1.27: 26), 
δεένεγιαρῥανγι (Μ.65.210); ΤὨατ δια. ἐρῥ.2.τ2(Μ.99.11538). 

Ἐἐπισχυρίζω, ΞΙΡΕΉΗρΊ θη, 4. 4 π|άγ. εἰ Δ. 2Β(ρ.τοϑ.6, ν.}. ἐνισχ-). 
Ἐἐπισωζομένη, ἡ, 1. “ξοεηδίονι Παγ εἰς τὴν.. «ἀνάληψιν τὴν λεγο- 

μένην τῷ ἐπιχωρίῳ τῶν Καππαδόκων ἔθει τὴν ἐ. ΟΥ. Ν᾿ γ55.ἀφερης ι (Μ. 
46.689); 2. ἡ διριάαν ῥγεσεάϊηρ ᾿ἰξοσηδίοη, οὐ ἡ Ῥασείοη ϑμπάαν, 
(Ἴ γυ5.ϑαί, το {1|,(2,188}}}. 

[᾿Ἰἐπιτάκτης, ὁ, 85 8(1)., ον ΠΦΕΡΤΉΗΡ ; Οἱ ὉΠΔτΆΟΓΕῚ οὗ τμοβο ΒΌσῃ 
ὉΠΩΟΣ Ααυδγῖβ, Ηἱρρ.ἠαεν.4.2:(Ρ.53.7; Μ.16.20870). 

ἐπιτακτικῶς, ΡΙΟΌ. 1.1, 01 ἐπιτατικῶς, (ῃγγ5. ἤν. 6.3 ἐμ Αει(ο. 
51). 

ἐπιτατικός, εν! ῥμα!ε, ΟΠγγϑ5υ μόνο. 1ῃ Εοηι.(0.6538); 151 .ῬῪ]. 
6}}.5.245(Μ.78.τ4800); Οτλρτο οὶ, τ, 2(Μ.98,7568). 

ἐπιτατικῶς, οπρἑαιοαϊζν, Ὑπάς, Ὀς.8:2(1.651); ἰδίου τ δ(1265); 
ΟΟΠΊρΡ., ΤΏΡΗ] πε, ἀμίοῖ.3.12(}1.6,1χ408}; ν. ἐπιτακτικῶς. 

ἸἘἐπίτατις, ἡ, 6,1. ἔοτ ἐπίτασις -- ἑπέγέασε, ἜΠατ. Μορβ. ἄντ 3(}, 
66.240Δ). 

ἐπιταχύνω, ἴταῃβ., ᾿αοί2: ΟῊ; Ἰαΐταμῃϑβ., τπαὰ μαξίε, Τῆι. ΑἹ, 
ἐρ.εαπ τ(ρ.τοο.ῖῖ; Μ.10.12760}, ΤοιΑπειγεία  ἐηρ.(ρ. τς τς ; Μ.82. 
14410). 

ἐπιτείν-ω, ἀΐγεεί; ἃ Ἰετίεγ, ῬΣοημά τοῖς. 99 [5αθο.ἶν]; ἃ. νΊ5ἢ. ἔοι 
ΒοΟΙΠ ΘΓ] ηρ, Ποπος συντυχέαν ἐπεὶν πρός τινα τοῖδ ΒΟΙΉΘΟΠΕ ΡΟΟΩ ἴοτ- 
τὰ, δΐτν, γιορ. 35 (0.56.17). 

ἐπιτειχίζ-ω, 1. ῥογν ἃ ῥοσίοη ἀραΐτιδὲ; ταεῖ., αἰϊαεῖς, ἀϑδαμες 
τῶν λογισμῶν τῶν ἀτόπων. ..[30. τὴν διάνοιαν] --ὄόντων ΓΠγγπ.ἠονῃ. 11. 
415: ΤΟΥ. (1ο.92Ὰ}; 2. 5εὲ ἩΡ αραϊηδὶ, τοῖς ΟὨσΙδ 5 Πθα] πρβ οὐκ ἂν δὲ 
εἰ ἐχθρὰ ἡ σὰρξ ἦν τῆς ψυχῆς, ἐπετείχισεν αὐτῇ τὴν ἐχθρὰν δι᾿ ὑγείας 
ἐπισκευάξων ΟἸετη.5,7.3.17(0.244.τ5; Μ.8,12088}); (ῃχνβ. οι. 17.4 τῊ 
Μ|ι.(7.2288); τ}.23.4(2800); 1δ.27.7(42309)); οἱ τῆς γενέσεως τὴν τυραν- 
νέδα “ποντες..«τοῖς τῆς ἐκκλησίας δόγμασι 1ὖ.7.5.4(7280); πολλοὶ καὶ 
γένεσιν ἑαυτοῖς “τουσι ἴα, ἐοηϊ.4.6 ἴῃ ΤΟογ.(10.324}; 18.1.2. 6(το6Ὰ}; 
ἀνάγκην “τοντες τῇ τῆς προαιρέσεως ἐλευθερίᾳ 1ῤ.22.φ4(χο]0); 19.26.2 
(2300); ἐπιτειχίσωμεν εὐθυμίαν κατὰ τῆς..«λύπης ἰδ.18. 7(461Ὲ}; πολλὰ 
ἐπιτειχίσαντος τοῦ θεοῦ γίνεσθαι πρὸς τοῦτο 1ά.Πο»η.4.5 ἐη Η εὐ.(12. 
468). ᾿: 

ἐπιτέλεια, ἡ, 5.ν.1., ῥεγγδοίοη, (Πγγ 5, ρ.εαί, Δ. 5: τοίρ.460.9) [οΥ 
ἐπιμέλειαν Ἰᾶβοη!.Υ6.4. ἐπ 111.(7.208}}). 

Ἐἐπιτελεύτιος, εογεἰμάτη, ἔν ϑρτ.λ.6.1.2ο(ρ.28.33; Μ,86.24764). 
ἐπιτελ-ἐω, Α. εοτηρίείε, ἐμ 1 ἃ ὑτορῆεβον, σύ φνη.3.1 εἴς, 
Β, ῥεγξογηι το] ]ρίοιιβ. τἱῖθβ.; 1, 1) ρϑῃ. οἷ. «τούτου [56. 5Πποη] 

μαθηταὶ μαγείας «-οὔσι καὶ ἐπαοιδάς Ἡϊρρ.ἦαενγ.6.Ξο(ρ.148.1; Μ.16. 
3226Α); ἀποτροπαίους ἱκετηρίας τῶν δεινῶν »-εῖν τοὺς Χριστιανοὺς 
κατηγορεῖ ῬΆΒΙοκΙ, ἦ.6.2.τ7(Μ.6ς. 4804); οὗ οἤετίηρ οὐ βαογίῆςε, 
ΡΙΡΠ,ἐῤ. γα. Ρ.ἢαον.8.23(0.475.1ττ; Μ.42.)368), 2. οἵ Ἰονίβῃ 
ΜΌΓΙΒΕΙΡ προσφορὰς καὶ λειτουργίας «-εἴσθαι τ 6μ1.40.2; θυσέας 
αὐτῷ δι᾿ αἵματος...“-εῖν Πίορση,4.5; τὰ τῆς λατρείας ἐπετελεῖτο 5. 
α.6.τ,3(0Ρ.11.7; Μ.22.29Ὰ}}; 1.1.7(0.38.22; 738); ἐδ. τοίρ.40.17; 924}; 
3, οὔδογυε, εοἰεὀγαΐδ 8. [οϑτῖναὶ (ραρϑη), ΡΑ]} υκἠγγνο.τοίρ.96.8; Μ.47. 
54); ((Ὠγβε 8) “-εῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον ἢ]. 
οίΐγο.τ8.2; Ἐλι5.ἢ.6.5.24.ττ(}.20.ΞΟΟΑ); (Ι,αοά, ἐάμετι; μνήμην τοῦ 
μακαριωτάτου Πέτρου παρὰ Σεβαστηνοῖς πρώτως ἀγομένην ἐπιτελέσας, 
καὶ τὰς συνήθως παρ᾽ αὐτῶν “-ουμένας τῶν. «μαρτύρων μνήμας ..«συν- 
διαγαγὼν ἐκείνοις (το Ν γ55.6}.1(}.46.Ἰοο 1}; μὴ μετὰ τῶν ᾿Ιουδαίων 
χρὴ τὰ πάσχα “--εῖν ΕΡΙΡΗ. λαεν.70.τοίρ.243.11; Μ.42.3574}; ὕγτ, 
6Ρ.16(Ρ.27.26; 55.2078); “-εἶν ἑορτήν ἸᾶἘς,6ο: κ( Μ 69.113); 1 οΥ. 
ἄοεί.25.1(Μ.88.18208}); 4. ἀοίᾷ ἃ Ξοτνὶοβ συνάξεις “-εἰ ΑἸ υΐγρ.12 
(ρ.46.0; Μ.28.2654); ἘΡΙΡΗ εχ. βά.54(Ρ.π25.τ8; Μ.42.8324}; 5. οὔξεν 

1604); (σης. 4. Ρ}.2.50.4; Ἐπΐνοῃ. ῥαβεβ. δ(Μ.86.2 4014}; 6. εοἰεδγαίε 
ΘΟΟΠαΥϑῦ τὴν τούτου μνήμην τοῦ τε σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος 
τὴν ὑπόμνησιν ὁσημέραι “-οὔντες Ἐλι5.(..6.1.τοίρ.40.14; Μ.22.880}; τὴν 
ἁγίαν προσφορὰν «“-εἶσθαι (Ἰ,Δοά, εαπ.10; οὔτε διάκονοι ἐν τῇ ἐκ- 
κλησιαστικῇ τάξει ἐπιστεύθησάν τι μυστήριον --εῖν, ἀλλὰ μόνον 
διακονεῖν τὰ “-οὐμενα ἘΡΙΡΗ ἐαεν.79.4{0.478.31:; Μ.42.745.4}; ὅταν... 
τὴν φρικωδεστάτην ἐπιτελῇ θυσίαν (Ὦγνϑ, Ξαε.6.4{(Ρ.147.10; 1.4248}; 
ἴα. }ά.4.5κ(1.6128); Εὐπίταϊι ιίγε,78(Μ.86.23648); 7. ρενέονμι 
τεαάτῃρσ οἱ αχρ, Ἰοββοῃβ, 10. 

ἐπιτέρπ-τω, 1. δοΐ., ρθε ἀοἰρη!, ὅγτιθα. ίοῃ χ(ρ.242.14; Μιύα. 
11218}; 2. Πι6Ω,, γεϊοῖσε τη. μαρτύρων τιμαῖς κόμαι τ. ΝᾺ 2.07.4. 
(Μ.35.11738Β); στεσθαι εἰς τὰς ὀρχήσεις (Ἡτνοὶρροεηειΐῃ 0. Βαρί. 
(Ρ.46.22), 

Ἐἐπιτεταγμένως, 1). ἀπ ογίογ, Βαβιδομιῖν ᾿ς, βίισισο; Μ.20. 
284, ν.]. ἐπιτετευγμένως) ; οἴ ΓΒα5. 15.252(1.ς 728; Μ.20.5648). 

Ἐἐπιτετηρημένως, 07) 56] ῥώγῥοςο, ἐαγοξμέϊν, Βαβι γεψοὺν. 22 2(2.480ς ; 
Μ.3τ.12208}; ΙΔ γερ. [ι5.37.5(2.3840 ; Μι3τοιιοιοι); {Βά5.δαρὶ.1.2.6(2. 
6330); Μ.31.15368}. 

᾿ἐπιτέχνασμα, τό, ευῖεο, δελοί. ἴὰκ πη. ρρ.4π(δῆοη,2 Ρ.643). 
ἐπιτηδειότης, ἢ, 1. σριηἰμάρ, ξέπεδς; ῥγορθηδτίν, Αδιιογηΐ,32 

(0.458.25; Μ.42.5448}); 2. γαειείέν ὁ υἱὸς... «σοφία καὶ δύναμις καὶ δικαι- 
οσύνη θεοῦ οὐχ ὡς ἕξις οὐδὲ ὡς ἐ., ἀλλ᾽ οὐσία ζῶσα καὶ ἐνεργής ΒΔ". 
Ἐπη.2.Χ7(1.2 528; Μ.209.6058); ταῦτα [56. σοφία κτλ.] ὑπάρχει ὁ μονο- 
γενής, οὐ καθάπερ...ἐ,, ἀλλ’ οὐσιωδῶς 1} ιάγιπι, Τγέη τοι (Μ.30.3008}). 

ἐπιτηδευτός, αγεϊμειαὶ, τπαπξαείμγεί, (πη. 4ρΡ.2; πδπσε ἀε- 
δίρησα, ῥγομρὴϊ αδομ ὃν φρϑείαὶ ῥγουίετοη θεὸν φύσει ὄντα τεκεῖν [3ς. 
ΒΜΥῚ ἀψευδῶς γεννήσει οὐ φυσικῇ οὔσῃ θεοῦ ἀλλ᾽ ἐ, Τιδοπί. ΗΝ ει. 
4.37(Μ.86.17000). 

Ἐξπιτήμησις, ἡ, ν, ἐπιτίμησις. 
Ἐἐπιτηρήσιμος, 0 ῥε οὐξονγυεά ἐ. ἡμέραι Πυν. ἰδηῖ.το.22. 
ἐπιτήρησις, ἡ, 1. οὐδογυαίίον, ἱπυεεραϊίομ, Ἐλιδ, ἦλνειτ το, (1.20. 

113}; γτ,ς,44(3.754}; ἔθος τοῖς.. «προφήταις τὴν εἰς καρδίαν καὶ 
νοῦν ἐ., ἣν ἂν ποιοῖντο τυχόν,..«φυλακὴν ἀποκαλεῖν, ἤγουν ἀκοήν τὰ. 
“«βαε, πο(3.574Ὰ)}; 2, οὐξεγυσηεε οἵ, εαγεξμί αἰϊεμίίοη τὸ ὅδ. νόμος 
πλείστην ἔχει τὴν ἐ. περὶ θυσιῶν ἰ4.ϑορὰ, χ2(4. δον); λεπτὴν ἐφ᾽ 
ἅπασι τοῖς ἀναγκαίοις ποιοῦνται τὴν ἐ. Ἰ4.αἴον.13(1.4540); 3. ἐαγεξαί- 
ηδὲς, ἐχαεάε, τὰς Ἐς,67: Κ(}1.60.11440}; 14.}5.4.4(2.6734}; 4. οὐ- 
ϑεγυαηεο, Ἰπα5.0.(.χ,χ,.τϑίρ.8ς.14; Μ.20.1ο0764Α}); σαββάτου ἡμέρας ἐ. Ἰά. 
ἄ.ε.τ.6(0.25.13;.Μ.22.520), ἐς τῶν..«ἑορτῶν Ογτ.Αηι.36(3.200}); 
5. ἨΟΙ1εῈ ἀπόδειξις ἐξ ἐ. γραφικῶν, ὅτι ὡς θεὸς οὐδὲν τῶν κτισμάτων 
προσκυνεῦται 16.1{|65.15{5}.1408).. 

ἐπιτίθημι, [1η8}.. ἐπιτέθειν, ΤῊρη ἄγον. Ρ.35 5 (Μ1.1οΒ.853}}}; Ε. σεὶ 
μροη, ρίαεε οη, ἃ. ἀαἴ., ΞΔ ΟΥῆς14] οἴ ετπρβ οἷν αἰἴαγ, Ρμμοϑβιῖ. 6.7.4 
(ΝΜ ὅς. Κ41Α}); ΟΥ̓ σεγθιποηΐαὶ προβίοη οἵ ἤαπάβ: Ὁν Ῥοβεβ οἷν 
όϑῆαα, Ταθι. ἀἑαΐ.40.6(Μ.6.5840); Ὀν οἰΐετοτθ θα βἰῃ-ο θείηρδ,; δχ- 
Ρἰαἰπεά, Τμάειψη. 6: τῃ ἔχ. α,τ08); ἴθ Πεαϊρ, σοπῆγτπιδίίοη. οἱ 
ὈαρτΖοα, ογαϊπαίϊομ, οἷς, ν. χείρ; οὗ τπιακΚίπρ βρὴ οὗὁἨ στοββ, ΓΉγγ5. 
ἰουι.87.2 τὰ Μ|.(7.8208). 18.87.2(8224Α): 2. ἀῤῥίν, ἸΉ5ΠΙ ἴεατ πᾶσιν 
ἐπιθεῖναι φόβον ἼΠατ, ἔἰξεοἢ.32: 28(2.951); 1.32: 32(052); 3, πιρή,, 
αἰεί ; γηβα]ο. πυρετὸς...ἐπετίθετο τῷ γέροντι [0 Μοομ, γα τ(Μ.87. 
2853Α); 4, τπῆτοι ὈἸονν5 ὁ) πληγὰς τὰ σώματα...ἐπιθέμενοι ΜΜαΐομιι5 
ἔχει ΚΞ η!.4(0.572.21; Μ.1τ15.788.). 

ἐπιτίκτω, 1. ῥέαγ ΗΠ άτον {η αὐάτπομ, ῬΏΙΠοϑε, δι στ (Μ ὅς, 
ὅοσοΒ); 2. ρᾶ55., δέ με πἰ δά, ἐορῖς ἰ6 ῥα55 σεδεεφιεμεῖν, αὐ γϑδ. δαί. 
(}1.4.5.172}}. 

᾿ἐπιτιμάζω, ἐμ 76ε! ἰο ρόπαηεε, ἴ}0. 76]. ῥοεητι. (Μ.88.10058). 
ἐπιτιμ-άω, γεύμαε, ἐόηισγε, ῥιῖση; ποησος σεδ)θεὶ ἰο ρεητρηείαὶ 

αἰἸξειρίϊηε σκεῦος...ἀγιασθὲν μηδεὶς..«εἰς οἰκείαν χρῆσιν σφετεριζέσθω 
«οὐεἰ δέ τις φωραθείη, “-ἄσθω ἀφορισμῷ (ατ..4}.13; “"ηθήσονται 
τρία ἔτη Βϑβιεροτοῦ κα. 38(3, 2050 ; Μ.322.7280); ἕως χρόνου, ἣ καὶ 
ἥμισυ «σθαι ὖ7οΟ. [6] ΡΟΘΉΤΙ(Μ Βδιτοοκα). 

ἐπιτίμησις, ἡ, 1. γοῦμδε, ἐδησμγε ἐ. δέ ἐστι ψόγος ἐπ᾽ αἰσχροῖς 
οἰκειῶν πρὸς τὰ καλά (Ἴδη, ῥασά.1.0(ρ.134.33; Μ.8.3418); ἐδιτοῖι 
(ρ.147.6; 2654); δεῖ..-τὴν ἐ. οὕτως δέχεσθαι, ὡς φάρμακον ἀναιρετικὸν 
πάθους Βαβ.»πογαὶ.72.5(2.30 7 ; Μ.31.8408)}; (Πτγβ ῥαγαϊν!. (3.360); 
2. ρβεμαηεε ἐν τέσσαρσιν ἔτεσιν ὡρισμένη τοῖς πορνεύονσιν ἡ ἐ, Βδ5. 
Ἔρυτοῦ ξωΉ.22(3.203} 1 Μ.32.724Ά}; Ὑ70.6].ροσητ! (Μ.88.χοος ) αἱ. ; 
3. υαἰμαίτον,, ἐπιτήμ-, ΑἸ ΒΟΠοΙαβι. οἰ .4.5.(ρ.66). 

Ἐἐπιτιμητικῶς, ὧν τᾶν οἔΓ γερῤγοοί, εὐἠϊάδιηρίν, ΟἸθια, ρῥαφά.3.Ὲ1 
(}.276.17; Μ.8.6404), ΟΒγγϑιλοιη. 5.1.4 τὴ ΔΠ (5 0}; Οντυιειοτοι 
(ΤῸ Ρ.08.1τ4). 

ἐπιτιμία, ἡ, 1, μιρφηρεηῖ, ΟἸειη. ρακί. 3.2(ρ,244.28; Μ.8,5768); 
ὥσπερ. «ἄψυχα θρησκεύουσιν, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἔχειν λογικὴν 
νομίζοντες, αὐτόθεν ἔχουσι τῆς παραφροσύνης τὴν ἐ, ἐν ἀλόγοις 
καταριθμούμενοι Ατῇ. ρεμ!.534(Μ].2ς. 688) ; 14..4γ.2.42(Μ.26.2260); Μαχ. 



4 ΄ 

ἐπιτιμιάζω 

φριιϑε.(Μ οτ.200) εἰ; βέμαμοε οὐ γὰρ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν ἁμαῤτημάτων 
μέτρον δεῖ καὶ τὴν ἐ. ἐπάγειν, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν ἁμαρτανάντων 
στοχάζεσθαι προαιρέσεως ΓΠγγ5.5ι.2.4{0.34.}; 1.374}; ΝίοερὮ. ΟὟ, 
τ. ϑγνη.22τ(Μ.86,31800); 3. γεδμβε, σέηδηγθ; γεῖ. ς.8:35, ἘΡΙρΙ.. 
μαθγ.42.ττ(Ρ.τ29.16 ; Δ1.41.7530)}; Μασ Μρπη σροῦν.3,27(ρ.116.14); ἴῃ 
σορῃ., ἘρΙρἢ ἤφον 68, (ρ.τ45.4; Μ.412.1τ850}; 4. ἀϊρηϊίν, ΠοΉΘΥ, 
Αὐμεπαρ ἰφρ. τι (Ν.6.8034) ; οὗ οἵἴνὶο βίβειυβ, Βα5.9}.148(3.2584 ; Ν.32. 
5070); ὁ ἐρίβοορβ! τάκ, ΜΑ͂Μ Α͂ τιιηο([μοαϊοοα, ο. 340); ΟΠ ΑΙο, 
φεξ, (Ὁ 2.1.3 Ρ.τοϑ.26; Η,2.444Ὰ). 

Ἐξπιτιμιάζω, ἐδησγο, ρίασς ὠμά ον ϊδεῖρίϊε, ΓΟΠαΙϊς. σε (Ὁ 
2.1.2 Ρ.115.9; Π1.2.4210). 

ἐπιτίμιον, τό, ῥεηπαίέν; ἴῃ εςο]. ἀἸβοιρίπιε, οωη,.4ΡΡ.14; Β65.6. 
199 “671. 2τ3. .202Ε; Μ.532.7214}; 1, 190. φΩΉ!. 22(2038; Μ. 7344}} ὁ συν- 
εγνουκὼς ἑκάστῳ τῶν προειρημένων ἁμαρτημάτων, καὶ μὴ ὁμολογή- 

σας, ἀλλ᾽ ἐλεγχθείς, τοῦ τοσούτου χρόνου , εἰς ὃν ἐργάτης τῶν κακῶν 
ἐπιτετίμηται, καὶ αὐτὸς ἔσται ἐν ἐ, 1Ὁ.21} οαἩ.7τ(3284 ; Μ.8ο91Ὰ}; 1Ὁ, 
217 «ΩἩ.Ἴ4(3280; Μ.8ο4Δλ); ὑποκεῖσθαι αὐτὸν κανονικῷ ἐ, (ΠΑΙς, ἐαη. 
25; εἰ θέλεις ἰατρείας τυχεῖν, εἰπέ μοι εἰς ἀλήθειαν τὰς πράξεις σου, 
ὅπως κἀγὼ ταύταις ἁρμύζοντα προσάγω τὰ ἐ. 70. δίοβοῃ. ῥγαϊ.)8(}1.8γ. 
2033λ}); μὴ κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῶν... κανόνων διορίζειν τὰ ἐ,, ἀλλὰ 
κατὰ τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου Τ7ο. [6]. ῥοεητ. (88, 10044); ἐὰν 
οὐτὰ ἐ. αὐτῶν πληρώσωσιν, ὅσα ἂν ἔτη ἔλαβον παρὰ τοῦ δεομεύσαντος 
αὐτούς 1. (τροκο) ; ἐνδέχεται γὰρ τὸν ὀλιγαμάρτητον καὶ πρόθυμον μέγα 
λαβεῖν ἐ., ὅπως μὴ μόνον ἄφεσιν κακῶν, ἀλλὰ καὶ στέφανον λάβῃ 
770. 6}.5ερη. (1.88. 1925 Τὴ). 

Ἐξπιτίμως, ἑοπομγαύίν, Γἰδηλ. οἷν. 4.τ2(ρ.28ς.ς; Μ,8,15020). 
Ἐξπιτινάσσω, οσεγίἤγοιν, απ ἤον. τ τοί2. τι ; Μ.21. 60}, 
Ἐξπιτοπίως, 072: ἐ ςροΐὶ, ΤΆΡΗΠ. εἰγομ.Ρ.332(ΜΠ. τοδ.8018). 
Ἐἐπιτράνωσις, ἡ, εἰεαγηεξς, ΟΥ. κο».8..3 τὴ. [6γ(ρ.58.14;Μ.13.3408). 
Ξεπιτραχήλιον, τό, εἰοἰό ΟΥΙ Ὀν ὈΙΒΏΟΡ5 δηά ῥγιεβῖβ, ἃ Ὀγοδα 

5[Π1Ρ οὗ 511Κ ΜΠ ἀρογίασο ἃ ὁὴ6 6Π4 ΤΟΥ πεοκ, Βϑαησιηρ ἰὰ ἴσοηΐῦ 
Π|Κ8 ἃ βοδρυϊαῦ, 5υυη οἰ χίηρς τορα οἡ προκ οὗ (Βγῖδὲ ἤξη τακεη ἕο 
αίναυν, {8485.}.γεί.το(.262.1τ0); οἵ. περιτραχήλιον, Τσεππιη.ΟΡ 
ἐοῃίεμιδί. ( οΒ,. 3030) ; τῖρῃτ ῥῬᾶσῦ τορτοβομεμρ' το δα ἴῃ τρῆΐ Βα πα οὗ 
Ομτῖβε, ἸεἴῸ ρασὶ πὸ οὐγγνίηρ οὗ (τοββ, 1Ὸ.(2030); εἴ. ὁ ἱερεὺς... 
λαβὼν τὸ ἐ. καὶ σφραγίσας περιτίθεται αὐτὸ λέγων εὐλογητὸς ὃ θεὸς ὁ 
ἐκχέων τὴν χάριν αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ 11. ἀγγ5.(0.355.28); 
λαβὼν τὸ ἐ. καὶ εὐλογήσας ἀσπάζεται {1 Οἰἶγνς.(Μ.62.003); ἱερεὺς 
λειτουργῶν χωρὶς ἐ. αἱρετικός ἐστιν" ἐπιτιμάσθω χρόνοις γ΄, μετανοίαις 
,ρ΄ Νοηῖοῦ.τ20. 

"ἐπιτρεπίζω, ῬΈΈΡΕΙΕ; ΤΒαΐ.7}ς5. 62: ττ(Ρ.244.31; 2. 38 7). 
ἐπιτριβή, ἡ, 1. τοχαϊο 5655, ργουοεαϊίοη τοὺς ἐπὶ τῆς Ἄφρων 

χώρας διαστασιάζοντας εἰς τοσοῦτον συνέβαινεν ἐπιτριβῆς ἐλαύνειν 

1ὐυπ.υ Ο, τι πᾺ(ρ. 20.3: Μ.320.0608); 1.4. 54(Ρ. 130.27; 12054}; ἔσται...ἐ, 
τοῦ πονηροῦ πρὸς τὸ ἐπιστρέψαι πάλιν καὶ πόλεμον ἐνστήσασθαι Ἰ᾿ ῬΙΡΗ. 

ῥαεν.66.ς8(ρ.94.31; Ν.42.1160)}; 2. εὐ σονάτεί ἴῃ σαδιι., Οτ,( εἶ5.4.70 
(Ρ.330.22; Μιττ.ττ40Α}; ᾿ἀνερηρ τη Μή}... ζο(ρ. 5362.2ὃ; Ἦ. 13.11738); 
Μασ Μρπ ροεν.4.2π(ρ.2ο8,11); 3. ΣΉ ἴο, (. ΒΘΠΙΣ,, του ΤῊ 
ἀε ἈΡ. 5. .}.. 6.ττ(εϑός ; Μ τ. ὅτ}; 4. ὀῤῥγεβοίοη τὴν παρὰ τοῦ 
δουκὸς ἐ. καὶ ἐξουσίαν Ατἢ..ἢ. ἀν. 62(ρ.218.ς; Μ.25. 7680). 

ἐπιτρίβ-ω, 1, ἀρργαυαίε ; Ῥονετίν, [Ὀγυϑ. λό. 1 5.δ ἴῃ ΜΙ (0. προ ̓ 
στάσιν ἐ, ἸΔ.Π0η1.11.1 ἐπ (ον (το, 870); ἀλλοτρίας συμφορὰς... 
1514. ῬὲΕ].6ρ.5.2το(Μ.γ8,.14518); 2. 57 πῤ, Ἰηοῖίο, Οτοεονενι τη ἐπ 
ἈΡ.Επ5. :Ρ.6. 6. ττ(ϑο; ἐπέτρεψεν Μ.15,680); οἵ ροοί5 ὌΧΡΕΙΙοά᾽ ὉΥ 
ῬΙαΐο ὡς -τοντὰς τοὺς νέους 18.( εἷ5.4.36(ρ.307.14; Ν.11.τοβ85Δ}; ἐ. εἰς 
τὴν ἀσέβειαν ΑΤΏ ἢ, .4γ.ρ.2(ρ.τῦτ.20; Μ.25.6034}: (Βτνϑ.λο»η. 87. 
25. ΜΙ. 8230); 3. ὠπηον, ῥγουοῖο, Οτομοη!.13.5 15. [εγ.(ρ.02.8; Μ, 
13.385}; 14.,.}0.1τ3.32(31; "..256.15 ; ἐπιθορυβηθείσης Νί.14.4530). 

Ἐἐπιτρίζ-ω, »γ1 τεοίῃ, νχ,μάον. 3(1.86Ὰ); σατανᾶς τοὺς ὀδόντας 
“σῶν τοῖς ἁγίοις τϑ.Δ(ἸΟΟΌ) ; 14. 70.5.3(4.4088}; ἀὴ8, Παύλῳ τυσοῦτον 
ἐπέτριζον τῶν ᾿Ιουδαίων τινές {δ.το, ίοτ38); 14, 7 π1εἰ.34{3.4207)). 

Ἐἐπίτριμμα, τό, εὐδηηειε, ΡὮτ.3.4268; (Ὦγνβ.ίονι, 6. 5 τὲ ΚΠ. (7. 
οδΑ}); τῶν παρειῶν τὰ ἐ, ἰα Δ ἠοηι. τ δια ἠπ [0 ((Βιττολν) ; {Ξ14.ῬῈ].6}}.3. 

133(}1.γ8,833}). 
ἐπιτροπία, ἡ, βουόγημσηε, ΟἸδ πὶ. "ἐν. τ. ι(ρ. ὃς, 25; :; Μ.8,8734). 
Ἐἐπιτρούλλιον, τό, οἰ ϊ-εαρ ΜΟΥ Ὀν ἀδδοοῃ, Ἰβόρηις Η ἰΐνρ. 

8(}1.87.29880). 
ἐπιτροχάδην, 1. ἐμγϑογίϊν, Ογτναον.4(1.13400}; Ἰὰς σίαρη.Οεη.5(.. 

1554}; 2, ρἴδὶν, ἡμομείν, θη ἐχο. Κοπιιδίροτος, 5; ΜΕ τα, 8880). 
Ἐἐπιτρυγάω, οἰσα!β στάρθβθ, τ. ,΄.44 1 7εν. τ: 22(ρ.255.1; Μ.13. 

6320). 
ἐπιτυγχάνω, αἰΐαΐη, σαὶη οηπεὺς ἐμ; οἵ τοσεϊνΊην ΔΉΒΊΜΕΥ [Ὸ ΡΓΆΨΟΓ, 

Οτ.ον.13,53(ρ.226.13; Με1τ.4530); ον. Ἰοήεναχ τς, ΟἿΟ 88ηφί(ϑνυ!δ). 
Ἐξπίφ (ἐπιφί), απ Ἐρυρίδη τποητῃ ἀρρχοχϊηγδίηρ ἴο ἰαΐο ὰπα 

ΔΗ δαυὶν Τυἰν, ΟΕΡΠΒ.(431τ)αοί. (4100 1.1.3 0.53.0, ν.}. ἐπιφέ Ἡ.1. 
14054)}. 
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ἐπιφαίν-ω, 1. γευεαὶ, νακὸ τηιαηϊξεξὶ ὁ θεὸς λόγος ἐπέφανεν ἑαυτὸν 
κατὰ τὸν ὑπογραφέντα τῆς ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ χρόνον Ἐπι5.4.6.8 
Ρτοθῃ, (ρ.351.12; Μ.22.5728); ΡΆ55., ἀρῥέαγ, δὲ τιαηῖξεσι} οἱ αοα, 
χαίφηι 50. 4} οἵ (μηδι, Οτν λον. 0.10 τπ 74’. (ρ.τός. 13; Μ.13.4848} 
ἷπ [ης. ὁ κάτω ἐπιφανεὶς καὶ τῶν πατρῴων κόλπων μὴ χωρισθείς 
ΤΗΙρΡρ ἐϊεορὴ.γ(ρ.26ι1.8; Μ.ιοιβε7)}; Κωδεγνειδ, Μοιη ονρῆν 
(ρ.502.1ο; Μ.18.307}}; 2. πιεᾶ., ἀρῥέαν σώματα ἐν οἷς “τονται πρὸ 
τῆς ἀναστάσεως Μεῖῃ.γΕ5.2.τ8(Ρ.416.4}; δαίμονες καθ᾽ ἃς βούλονται 
μορφὰς «-όμενοι ον ΟἾδηι.0.14.; το ῖ. ἸτπαρῈ5 τές ἡ χρεία τῆς μορφῆς, 
καὶ μή, πρὶν πλασθῆναι ταῦτα, διὰ πάσης... ὕλης “- εσθαι τὸν θεόν; ΑἸΉ. 

ϑοηὶ.2ο(Μι25.41ΑᾺ)}; 3. αδοῖ. Σπίγαηβ,, ὥῤῥεαγ, Ἰτοπιἤαεγ.τ.8,5(Μ.7. 
5248); οἱ Ἰῃς., ΗΙρρλαογ.}.28(ρ.200.5.; Μ.10.3322}}) αΙΐζ, 5. δόκησις; 
Ἐπ5.4.ε.8.2(ρ.383.4; Μ.22.0200); Ογτ. δ .τν 2(Μ,60.7204); Ἰ΄, δας. 

36(3.5528). 
ἐπιφάνεια, ἡ, 1. αῤῥεαγαηεε, τη εδία!Ἰ0Ή; 
Α. οὗ Οοάα ἴῃ ΟἿ᾽; 1. ἃ ρσοοῦ οἱ αἰνὶπε βδἰδοίίοπ τῆς τοῦ θεοῦ ἐ. ... 

, “ ν Ε ἰ ; ὃ “ ᾿ Ἀ δ᾽ : ., ΑἹ «Χι 

συστήησαντος πρβρῶώτερον μὲν τὸν ουϑαιίσμον μετὰ αὑτῶν τὸν βιστι" 

ανισμόν Οτι(εἰς.3.τ4{(ρ.213.28; Μ.11.0278};} τοῦ, 1. 24:3: τὸ Στ ΠεΥ 
ΔΡΡϑαγαησδ οἵ σοα ἴο 76») θδσβιιβα ἔμεν ἃγὸ σο]θοῖοα, 14. ̓ ογην 4.2 
ἴῃ 6γ.(ρ.24.30; Μ|.13.2880}; 2, ἀρροαταποββ οἵ βεοοπᾷ Ῥδγβοι, ἴὸ 
ΡΙΌΡΠΟοΙβ ἐ, οὐ μόνον ἀγγέλων ἀλλὰ καὶ θεοῦ ἐν Χριστῷ 14. 7ο.06.4(2; 
Ρ.1το.20; Νί.14.2040)); τοῦ, (ὐοπιχϑι τῇ, ὁ σωτὴρ αὐτὸς μετὰ τῶν δύο 
ἀγγέλων τὴν ἑαυτοῦ ἐ. τῷ Ἀβραὰμ ἐπεδαψιλεύσατο (Οτιδῖ, 6 ριαρ. ὅτι. 
ῳ.,3.43(Ρ.τοῖ.τ; Μ.20.11168); ΠιγΑσ]οι 5. οἰοιποαῖ. 5ποι] ἃ Ιραΐ 
Ραρᾶπϑ ἰὼ δοσερί τηβπι δϑίαοι οἱ σα ἢ Ἰύχι 5:2; τοτιδ; 20: τὸν 
ΟἸθιη. εἰν. 6.3(0.447.6; Δἴ.0.2408). 

Β. οἵ Ογτίβι 5 γε σομπηηρ; 1. τη σεη., (]δη}0ῥγοΐ.τ(μ.7.27; Μ.8, 
ὅχο); ἴα. 5ἐν.6,τγίζρισασι; Μ.9.3938); ἡ ἐ. τοῦ σωτηρίον λόγου Λίτο. 
ἐἰγομ.τ( τοι); Οτ εἰς. 8. τ2{ρ.229.31; Μ.11.1533}}; ἡ θεία αὐτοῦ 
πρὸς ἡμᾶς ἐ. Αἰμι ες τ (Μ.25.01Δ}; Ογτ, 1ς5.5.5(2.8708); ΤΒα τς, 
89: τ6(1.1255)}; 2. ρτορῃροιθά ἴῃ ΟΤ᾽; 8. βροοῆς τοχίβ: Κβιτδ: τό, 
7ι5ι. Ταῤοΐ,40.τ(Μ.6.5880) ; ἀππουπορ Ὁγ Ὀ6}15. οὐ ΠΙρἢ ῥτιεδι 5 
ἐαηϊς, σοῦ, Ἐκ. 28:20 εἴς,, ΟἸθτη. ἐγ, σι δ(ρ.35 1.10; Μ1,0,648}; Ῥβ.τορ: 3, 
ἘΔΊΠ..4γ.4.28(Ρ.77.9; Μ.26.5 120) οἷζ. 5. ἑωσφόρος; Ῥπ5.79:3, ϑένοτ, 
ἀρῥαγ.τ(Ν.65.204Ὰ)}); ΡΥυ.8:22, (16].γχ.ἑ.6.2.17.2(ΜῸ8ς.120650); [5.» 
Ῥτος...1ς.40:1-8(}1.87.22328); 1ῤ.40:τ--πα(24610) ; Β, ἱπζεζρτῃ, μετὰ 
«ὐτὴν δεσποτικὴν ἐ., ἀφαιρεθεισῶν τῶν σφραγίδων, τὰ γὰρ πράγματα 
μαρτυρεῖ τοῖς λόγοις, καὶ πλεῖστοι ἐξ ᾿Ιουδαίων τῶν προρρήσεων 
ἔμαθον τὴν διάνοιαν, καὶ τὰ ἔθνη.. «ἀναγινώσκουσι τὸ βιβλίον, ὃ τοῖς 
ἀπίστοις Ιουδαίοις ἐσφραγισμένον ἔτι μεμένηκε ΤΠάϊ.1.ς.20: ττ(ρ.117. 
16; 3.303}; τεῦ, ίδ:ι8 ὡς γὰρ ἀσθενεστέροις τῆς κρείττονος 
θεωρίας τὴν ἀνθρωπίνην αὐτοῖς ἐ. ἐπηγγείλατο Ῥτος., ει α8:1τ(}}.87. 
ΟΖΟΑ); 3. εἴεοίβ : ἀθϑίσαοίοπ οἱ {Π6 Ραβϑίοηβ, Βδ8,ερ.26ο.7(3. 40οὶ; 
Μ. 32. 9640); ; ΒηΩ 5ἰπ, [514,}6].6}}.ὕ1. 4360}. η8, 4210); δα ἀραίῃ τὴν 

«αἰτίαν τῆς σωματικῆς ἐ. αὐτοῦ...τὸ φθαρτὸν εἰς ἀφθαρσίαν μετα- 
βαλεῖν ΑΔ έμε2ο.χ( ΝΜ. 2ς, 1200); 1. 20.3(14.50}; ὁπ οὗ τῆς νὰν οὐ 
γὰρ ἔτι μετὰ τὴν Χριστοῦ ἐ. ἐκ τῶν ἐθνῶν ἔλαβε προσηλύτους ὡς τὸ 
πρίν Οεουμ. “4}0ε.12: 1-2(ρ.136); εηά οὗ βμόνγετ οὗ ραραπίδαι, 1015. 
ε.6.π.6(ρ.31.1ῳ; Μ.22.618); ΑἸἰἢ ἤτοι 55. 2(1038) ; ἀρϑ ΣΟ οὗ ΠΊΑΡΊΟ, 
1}.47.2(180}0); τεῖ. 140]5, οἴς, μετὰ δὲ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐ,, τὸ 
μὲν ἐκείνων διελήλεγκται ψεῦδος, δέδεικται δὲ τῆς ἀληθείας τὸ κάλλος 
Τμάϊ.1ς.2:.2(ρ.12.22; 2.183}; βαρτοπις τονοδῦοη οἵ (ἀοα ̓5. σΟΌ 56] 
(οἴ, Ἐομλ.16: 25) μυστήριον χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένον φανερωθὲν δὲ 

νῦν ἐν ταῖς προφητικαῖς φωναῖς καὶ τῇ τοῦ κυρίου ἡμῶν "ΤΙησοῦ Χριστοῦ 
ἐς, Οτι(εἰς.2 4(Ρ. 12:3: Μ.τι. 8010); γε, (α]. 5: 6 διδάσκειν μὲν οὖν 
βούληται, ὡς ἡ Χριστοῦ ἐ. καινήν τινα καὶ τὴν μόνην πίστιν ἅπασιν 
ἀνθρώποις ἐξεύρετο ᾿ϑιάγτηῃ. 7719.1.7(}1.30.276Ὰ4}; τιοτα} σθαπρε μετὰ 
τὴν ἐ, τοῦ Χριστοῦ ὁμοδίαιτοι γινόμενοι, καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν εὐχό- 
μενοι Τυβί.Ταροΐ.τ4.5(Μ.6.3480); ΑἸ Τ μον, ἃ 20(Ρ.156.20}; τὴν... 
νύμφην τὴν.-«ἐκκλησίέαν.. ἐξήγειρεν καὶ ἐξανέστησεν θεοῦ... νεύματι 

καὶ τῆς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δυνάμεως ἐπιφανείᾳ Τλιι5.ἦ..ε.1τ0.4.54(Μ.20. 
8690); 4. ποῖ, διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἐ. ἡ σοφία ζἀπαθὴς) γίνεται 
καὶ τὰ ξξω κτίζεται [Ἰατη. χε. Τλάοὶ, ἀπ(ρ χ2τ.το; Μ.0, ὁδοῦ). 

ΟΕ. τηεαγηαὶς {{ε, ἱπομαητν οἱ (ἢγβῖ, τοῦ, Μιιδ᾽ 20. αἱ πονηραὶ 
δυνάμεις... αἱροῦνται γενέσθαι πυρίκαυστοι μᾶλλον, ἢ ὑπὸ τῆς ἐν σαρκὶ 
Χριστοῦ ἐ. κατακρίνεσθαι 7 8α5.15.225(1 5408; Μ.30.5138}; τοῦ τρια- 
κοστοῦ ἔτους τῆς κατὰ σάρκα ἐ. τοῦ..-σωτῆρος Ογοη. Βακελ.θ. 2930}. 
92.500}. 

Ὁ). οὗ ρατεῖς. τη η ξθδτατιουϑ οἱ ἰπσαγπαῖο ὈἘεϑί : το ἀροβί]65 ΔΙΓΟΥ 
Ἰλοφυγγοοίίοῃ ἐβεβαιώθησαν διὰ τῆς ἐ. αὐτοῦ πρὸς τὸ πιστεύειν ἔτι 
μᾶλλον καὶ βεβαιότερον παρὰ τὸ πρότερον ὅτι υἱὸς ἦν τοῦ θεοῦ Ὁ, εἷς. 
2.30(ρ.τόᾳ.8 ; Μοττ. όταν); ἴὸ 5. δὰ} διὰ τῆς τεραστίου ἐ, πεπίστευκεν 
Οτσ, 7ο.τχ.δτίτο ; Ρ.293.27; Νέ.14.5160); οὗ] εἰς. ϑίρ.8,22; Μττ. 
11020); αἵ ᾿ἰβ Ὀαρ[ίθτη σήμερον τὰ ἁλμυρὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης 
γλυκέα μεταβλήσκονται τῇ ἐ. τοῦ ἰδίου δεσπότου ΚΠ ΕΡΊΤρ᾿,(ρ.418). 

ἘΣ. οὗ βϑοοπα σοπῆρ; ἴῃ σ6ῃ. οὐδεὶς ἄνθρωπος γνώσεται τὴν 



“ 
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ἡμέραν ἐκείνην τὴν μεγάλην καὶ ἐ, τὴν κατέχουσαν κρῖναι τὸν κόσμον 
“ρος. φἀ.(ρ.27}; ἐν τῇ..«ἐς τῇ ὑστέρᾳ 44.Τῆον,, Α 28(ρ.145.}); ἡ ἐ, 
τῆς παρουσίας Χριστοῦ ΟΥ, 70.2.7(4: Ρ.61.22; Μ.14.1214};, 1.20 τι 

{ρ.340.26; 5974}; τὴν δευτέραν αὐτοῦ πάλιν πρὸς ἡμᾶς ἔνδοξον...ἐ. 
ΑἸ πε. 56.3(}1.25.106Ὰ}; ἰπ Ῥγόρῆςεον, τοῦ, 15.66::1τ8 τοῦτο δὲ λέγει 
τὴν ἡμέραν τῆς ἐ. αὐτοῦ 20 Ἰδ».17.4. ΓΠατ, Βς.ο: τϑ(1.671); ἡ ἀνθρω- 
πεία φύσις ὁδηγηθῆναι πρὸς τὴν ἀλήθειαν παρακαλεῖ τοὺς εὑρισκομένους 
ἀνθρώπους ἐν τῇ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐ. τδι80: τό(1255); οηϊγαϑῖοαὰ 
ἢτθῦ σοπηην, ΤῸ ξ, [δαϑὲ οὗ Ομ τιβτ 5. Ραρεβτη οὐ μία τίς ἐστιν ἐ,, ἀλλὰ 
δύο. μία μὲν ἡ παροῦσα αὕτη καὶ γενομένη, δευτέρα δὲ ἡ μέλλουσα, καὶ 
κατὰ τὴν συντέλειαν ἐνδόξως γενησομένη (ῃγνδιδαρί.2(2.36 00); δύο 
δείκνυσιν ἐνταῦθα ἐ,"...ἡ μὲν προτέρα χάριτος, ἡ δὲ δευτέρα ἀνταποδό- 
σεως καὶ τοῦ δικαίου 1Δ.ἤοηῖ.5.1 ἐῃ Ἐτ|.(ατ.757Ὲ}; Ἱπϑρίγιηρ ἔδατ τὴν 
ἐπὶ τῷ τέλει τῶν αἰώνων φοβερὰν αὐτοῦ ἐ. Οτ ΝΥ 85. ἔμη.4(2 μΡ.63.1ο; 
Μ.45.6330); ΤΟτιΝ γ85.07.2 ἐφτεὶ σϑη τι 2 6(}1.44.2808}; {885.36].0». 
40.1(Μ.8ς.4538}; 10 θὲ Ὀτερατεά ου ΌῪ Ργβοῖσε οὐ νῖττθα, (ἢ γγ5. 
Ὺον.9.3 1ἢ0 2 Τί, 11.188}; χαλεπῶς μὲν ἡμᾶς ἡ ἀθυμία διέθηκεν. .. 
τῆς δὲ δεσποτικῆς ἐ. ἡ μνήμη φάρμακον ἀλεξίκακόν μοι γεγένηται 'ΓΒάϊ. 
ἐρ.55(4.1τ1), τεῦ. τ] μδΥαηΐθαλ οὐ [Ὸ]]ΟνγοῦΒ. οἵ ΝΕΈΡΟβ. τινων 
διδασκάλων τοὺς ἁπλουστέρους ἀδελφοὺς ἡμῶν οὐδὲν ἐώντων ὑψηλὸν 
καὶ μεγαλεῖον φρονεῖν περὶ τῆς ἐνδόξου καὶ ἀληθῶς ἐνθέου τοῦ κυρίου 
ἡμῶν ἐ. ... ἀλλὰ μικρὰ καὶ θνητὰ καὶ οἷα τὰ νῦν Τοπ, Α].4Ρ.Ἐπ5...6. 
7.24.5(Μ.20.6030}; 4150 οἱ ἱπαϊν!ά:8] Ππᾶάροιποπί, εχερ. τΤ τη. δ: τα 
ἱμέχρι τῆς ἐ. τοῦ κυρίου... ]ησοῦ Χριστοῦ" τουτέστι, μέχρι τῆς σῆς 
τελευτῆς, μέχρι τῆς ἐξόδου (Ὦτγ5.ἤονη.1δ.1 τη 1 Τ τη (ττ.θ544). 

Ε', οὗ πιδηϊοβίαιου οἵ Η. (μοβί δὲ (γι᾿ θαρεβπι οὐκ ἀνθρω- 
πέίνην ὁμοίωσιν ἐνταῦθα τοῦ θεοῦ παρειληφότος, ἀλλὰ τῆς περιστερᾶς, 
ὅτι τὴν ἀφέλειαν καὶ τὸ πρᾶον τῆς νέας ἐ. τοῦ πνεύματος ἐβούλετο δεῖξαι 
τῷ τῆς περιστερᾶς ὁμοιώματι (Ἰατη, [".57(0.226.34; Μ.9.7650). 

σ. οὗ (515 βριπῖυα} Ῥγθθθηοβ φρόνιμοι ψυχαί,...«τὴν ἄγνοιαν 
ἐξελαύνουσι καὶ ζητοῦσι τὴν ἀλήθειαν καὶ τοῦ διδασκάλου τὴν ἐ, 
ἀναμένουσι (Ἰ]Εγ..5|7.5.3(ρ.337.8; Μ.0.36.}; τοῦ, Ιητοτρτγοίϑι θη. οἱ 
ΞΟΓΙΡίασο ὁμολογῶ κατ᾽ ἐμαυτὸν μὴ δύνασθαι αὐτὰ [50. τὰ γράμματα] 
διηγήσασθαι, ἀλλὰ δεῖσθαι, ὡς προεῖπον, ἐπιφανείας τῆς δυνάμεως 
᾿]ησοῦ.. (ἵνα ἡ ἐ. αὐτοῦ ποιήσῃ φῶς ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς ψυχῆς μου 
Οτ μον 9.1 ἴῃ 76γ.(ρ.τ67.1; Μ.13.4850) ; οΥ Πα πιϊπαίώοῃ ὈΥ ρτᾶςο, 
Ἴ888..1ς.τ28(1.476Ὰ., Μι 30.22.44}; ἴο θῈ ῥσθραγβὰ ἔοσ ΌῪ ργδοίϊος οὗ 
νίτέας, γεῖ, ΣΤΊη.4:8 ὁ ἀγαπῶν αὐτοῦ τὴν ἐ. πάντα πράξει ὦστε καὶ 
πρὰ ἐκείνης τῆς καθολικῆς γενέσθαι αὐτῷ τὴν μερικήν Ὀῃγγ5.ἠοη1.9.3 
20: 2 Ττηι.(1τ.7188). 

Η. οὗἩ ρρξαγβπορβ οὗ βριτ85; 1, οὗ ροοά δηρεῖβ, Ατιοιοῤιόνα 
{ρ.79.6; Δ΄.τ1.444}; (Ἰογη, σέγισ,Ζι(ρ.77.15; Μ.8.8528); (ε]5ὰ5 γε]εοῖβ 
ὈΓΡΙΙςα] δοσοιηΐβ οὗ ἀπρε]ῖσς ρρϑασάποος αἰΐζου Βδβασσθοςίοη δαὶ 
Θασορίθ 1ΠΕΙ͂Γ δρρεδσᾶπος ἴο ραρᾷπϑβ, Οτ εἰς. 5.5 7(ρ.6ο.18; Μιιι. 
12728}; οἵ α ν]βίοη Ὀεΐοτο Ὀἰτιῃ οἱ Μφοτυίηα ἔκ τινος ἐ. ἐπωνομάσθη 
ΟτιΝυβ5.0, αον.(ρ.372.4:; Μι.46ι.961ΑᾺ}; γεῖ, νἰϑίοῃ οὗ (οτπείίαβ, ΕὉ5. 
λ.4.2.5.3(Μ.20.1448}; Οἐγοη. Ῥαξελ,».220(}1.02.5 568); 2. οἵ ἀεν! δ; 
Ἰοδατηρ ἴο 5'π, {5 τοροὶ,ς5.2(}}.6.3:6Ὰ}; ἐδ.14.1(3488); ρτοἀασοά Ὀν 
14οἷ5, Ατῇ εμέ, τοί 1.2. 400); εἰ δὲ ἡ ἐπικειμένη μορφὴ αἰτία γίνεται 
τῆς θείας ἐ. τίς ἡ χρεία τῆς ὕλης,..«καὶ μὴ μᾶλλον δι᾽ αὐτῶν τῶν φύσει 
ζώων, ὧν εἶσι μορφαὶ τὰ γλύμματα, τὸν θεὸν ἐπιφαίνεσθαι; 1Ῥ.2ο(4τΑ}; 
18. 2τ(4τ0). 

ἔν, οἵ ταΐτβοὶθβ οὐκ ὀλίγαι θεραπεῖαι τῷ ᾿Ιησοῦ ὀνόματι καὶ ἄλλαι 
τινὲς ἐ, οὐκ εὐκαταφρόνητοι ἐπιτελοῦνται ΟΥ( εἰς,3.28(0ρ.225.14; Μ.1τ. 

0364). 
«1. 85 ΠβΠ16 οὗ ἔδει να]; 1. οὗ (ΒΥ 55 Ὀαρίβη) ἸΆΚΘῚ 5 8. πηδηϊ- 

ἐεβιδέοη οἱ Τυίη. δευτέρα δὲ ἑορτή, ἡ ἐ, Χριστοῦ... καθ᾽ ἣν ἐν τῷ 
᾿Ιορδάνῃ παραγινόμενος ἔδειξε πᾶσιν ἀνθρώποις τῆς... αὐτοῦ εὐσπλαγ- 
χνίας τὴν συγκατάβασιν: ἐν ἦ καὶ φωνὴ πατρὸς ἐξ οὐρανοῦ ἦλθε.. ἀλλὰ 
καὶ τὸ πνεῦμα... ἐλθὸν ἔμεινεν ἐπ᾿ αὐτόν, τῆς ὁμοουσίου τριάδος... 
ἐπιφανείσης Ττγ5.αϑεοη5.4(3.7830) ; ἃ5. σγβαΐδϑι οὗ [οαξίβ, γεῖ, ΤΙ. 
φΖιιι, 1δ.; τι Αητιδαρι.τ(.1το.Υ770}; τα]. τὸ Νῦν Υ τίνος ἕνεκεν 
οὐχὶ ἡ ἡμέρα καθ᾽ ἣν ἐτέχθη, ἀλλ᾽ ἡ ἡμέρα καθ᾽ ἣν ἐβαπτίσθη, ἐ. 
λέγεται ;..«ἐπειδὴ οὐχ ὅτε ἐτέχθη, τότε πᾶσιν ἐγένετο κατάδηλος, ἀλλ᾽ 
ὅτε ἐβαπτίσατο (Ἦτνπιδαῤὶ.2(2.π061),.)}; 2. Ἰπαοξαγγηϊπαία τῆς... 
δεσποτικῆς ἐ, ἡ μνήμη ΤΠατρ.54(4.11:). 

ΤΙ. ομποαγά ἀρῥεέαγαηορ, ἀξρεεὶ, οἵ ἸἸ[6ΥΆ] βεηθε οὗ βουιρίυτς ἡ τοϑ' 
γράμματος ἐ. ΤΒατ Ῥςιο5:τ(1.1280}; ΟὗἨ ἀρρεαζαποςς το ψ ΙΓἢ 
γτ1Π4 σ565 τὸ σοῦ, ΤΡτος..,Ὀγ.3ο: τὴ(Μ,87.1528})). 

111. τρίοοιν, ἴπ 5808], [ὨΠΤΟῸΡῊ ἱπιτατοη οἱ 581πὲβ, τ Ν8Ζ.ον. 
4τ4(Μ, 25. 7720}; οὗ ὙΟΥΞΒΙΡροΥα, Ργος,.Δηρη.7:τ(}}.8).Βοοὶ). 

Ἐξπιφάνιος, Α.. οὐ ΕΡιΙῤἧκσην ἡ ἐ, [Ξε. ἡμέρα] Οοηεί. 4.|Ρ}.5.13.2. 
Β. τὰ ἐ, ἘρτῥῤὝασην; ἰοαβῦ; 1. οἱ Νατίνιν τὰ ἐἀ. καλῶς εἴρηται 

ἡ ἔνσαρκος γέννησις τοῦ σωτῆρος..., ἐπιφανέντος τοῖς ποιμέσι καὶ τῷ 
κόσμῳ διὰ τῆς τῶν ἀγγέλων μαρτυρίας" ἐπεφάνη δὲ καὶ τῇ Μαρίᾳ καὶ 
τῷ ᾿Ιωσήφ. ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ ὥρᾳ καὶ ὁ ἀστὴρ ἐφάνη ἐν τῇ ἀνατολῇ 
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τοῖς μάγοις. ... καὶ αὐτὸ τὸ ῥῆμα τῶν ἐ. ἐποιεῖτο τὴν ἐπωνυμίαν ἐκ 
τοῦ τὸν “Ηρῴδην λέγειν 'τοῦ φανέντος ἀστέρος᾽ ἘρΙρἢ ἦεν. 51.22 
(0.287.5); 1δ.{0.288.8}; ἀδίε σα]ου]αϊεοά 45 6 7δη. ἔτοπι 1,ς.3:23 τῆς 
γῶν γενεθλίων αὐτοῦ ἡμέρας τουτέστιν ἐ., ἥτις τυγχάνει πέμπτη εἰς 
ἕκτην ἐπιφώσκουσα ᾿ΪΙανουαρίου μηνὸς 1δ.51.27(ρ.2οΒ.το; Μ.41.0360); 
1διστ.τό(ρ.270.τό ; 9204); 85 ἰοββὲ θνϑὴ 11 1Δ]Πὴρ' οἡ Ὑεἀπεβάαυ οὐ 
ϑαϊυγάαν, 14 σα. Πἀ.22(Ρ.523.ττ; Μ|.42.8288) ; 2. οὗ Ομ τίβε᾽β Βαρ- 
εἰβπὶ; ἴῃ ρΌη., ΟΟΒΑΙο, εἰ, τ( Ὁ 2.1.1 ».1τ87.12; Η.3.233Ε}; Οξνγοη. 
αξεΐ.Ὁ.2οοί .92.5120); α πιβηιροιδοοπ οὗ 4}} ἴχος Ῥούβοῦβ οὗ 
Τῆη. (ν, ἐπιφάνεια), (οηεὶ..4.}}.8,.3.}; οἱ δὲ “Ιεροσολυμῖται ὡς ἐκ 
τοῦ μακαρίου Λουκᾶ λέγοντος περὶ τοῦ βαπτισθῆναι τὸν κύριον ἀρχό- 
μενος ὡς ἐτῶν λ΄, τοῖς ἐ. ποιοῦσι τὴν γένναν, ... ἐξ ἀρχαιόθεν δὲ ἡ ἐκ- 
κλησία, ἵνα μὴ τὰς δύο ἑορτὰς ὁμοῦ ποιοῦσα λήθην ποιήσῃ μιᾶς ἐξ 
αὐτῶν, ἐνομοθέτησε μεσάζειν δώδεκα ἡμέρας ...καὶ οὕτως γίνεαθαι τὴν 
ἑορτὴν τῶν ἐ, [οβη. αἰ}. 5(Μ.88.1078}; 3. ἱπαοβπίιζο, οὐμίδχε ποῖ 
᾿5Βονπρ ἴο ΜΉΘ τηγϑίευν ἱξ ταΐουβ, σμγυβ, Πμ4.4.3(1.6208) ; ἃ αν 
οὗ σεη. (οτηπιμππίοη, ἰ4.ἀορι. 3.4 ἴῃ ΕΡ᾿.(1τ.228); Ρτοῦ. Οτιϑίτηαϑ 
ἑορτὴ πρώτη τὰ ἐ. Ἰᾶ, ῥεηί.τ.1(2.4580); Ἐ᾿ἑὈΡᾺ]]1 ἢ ηοη.34.το( Μ.34.12576; 
-ειῶν Ρ.07.3). 

ἐπίφασις, ἡ, δεεοντῖηρ υἱείδίε; ἀρβεέαγαηπεθ οἵ βοτηειμὶηρ ΒΡ ἴπ 
ἴῃς δ61α οἔ νἱδίοι, τοῖ, ἃ ρεγβρεοίϊνα ἀτγαννιρ ἐντεῦθεν ἐπιφάσεις 
καὶ ὑποφάσεις καὶ φάσεις σώζονται (]δηη.5!».6,γ(ρ.46ο, το; Μ.0.2770). 

κἐπίφαυσις, ἡ, Φαγύγεαϊ, ἘρΊρΗ.Παον.7ο.τ2(ρ.245,28; Μ,42.36 54}; 
᾿ τοῦ φωτὸς τῆς ζωῆς τὴν ἐ, 1514 Ῥ6] ἐρ.1.35)7(Μ.γ8.38ς0). 

᾿ἐπιφαύ-ω, ἀαιοη ἡμέρας --οὐσης “4. 7ο.δτίρ.18ο.25); (4. Τβοηι ἃ 34 
(ρ.151.11); οὗ -ὐσαι τὸν ἥλιον αὐτοῖς εὐχόμενοι αὐ Ν γ55.ογ. καἰ ρει. 34 
(ρ.128.1τ4.; ἐπιφᾶναι Μ.45.850) (ἰα5ὲ τὸ ἰπβίαποθβ μοσῃ, [το πὶ 
ἐπιφαύσκω [,5}. 

ἐπιφάω, 1Π ἰοΙΠὶ ἐπιφέειν, ἀατῦγι, 4. πον. ἃ ποίρ.146.4, νν.1]. ἐπι- 
φαίνειν, ἐπιφαίειν). 

ἐπιφήμισμα, τό, ἀεείαγμαίίοη, ξΕΡΙΡΗ ἀσηιτ(Μ.43.4327)), 
ἐπιφθάνω, 1. σηΙεἴραϊε, ῥογεξίαί!, ΜΑΙοΝα5 ἔχει ρθη τ(ρ.571.17; Μ, 

113.784}}); 2. γεδῆ προη, ΔΡΆΤΗ.υ,γ. 1,20. 
Ἐἐπιφιλανθρωπεύομαι, γείαχ οπε᾽ς Ππαγενιεος, Μ.ίοη τι 4. 
Ἐἐπιφιλονεικέω, ορῥοξε, (γνβ5. ἐαί.14.τ(2.1420). 
Ἐἐπιφλύξω, δὲεγει οἱ, ἐϑόρῆτ. ΕΗ φῳ.νειΟγν,οι 70.8(}.87.26810). 
ἐπιφοιτ- ἄω, οἹ51|, δ ῥγεδσηΐ αἱ; 1. ἴπ ρβῃ. ἄνθρωπος καθεύδων... 

ψυχῆς ἀκοιμήτῳ λόγῳ τοῖς πᾶσιν -ηῃ ἥίδο. Μρῃ αροεν.3.14{(0.92.3}; οἵ 
τηβαϊαΐθα Ρτδβεποδ τοῖς... «τῶν ἐθνῶν ἄρχουσιν αὐθεντία βασιλικὴ διὰ 
τῶν.ογραμμάτων «ἃ ἴπι5.0,.(,3.Ξτί(ρ.00.13; Μ.20.11128); 2, ἐοηιέ ἴο 
πη, Κεφμθηΐ ἴΠ6 οι] ; οὗ δν}} τμουρηϊς, ΜΈτῃ.γε5.2.3(0.3324.1ττ; Μ. 

.41.11τ684}; σωτήριον λόγον πολλοῖς μὲν “-ὥντα τ΄ Ταυτ ῥαπ.Ον.6 
(Ρ.τό.26; Μ.1ο.10724); Αὐππιοηε 6.3(Ρ.440.2); 3, ΜΠ ΒΟΚΕ]ς 
Ἰπῖοηξ, αἰίαες, (οπβί. ον. 5.ε. τείρ.175.16; Μ.20.12778); :δ.τ7(Ρ.170.2; 
12858); 4. οἵἉ ἀνθ ν᾿ βιζαϊίοη ; 8. ῬᾷΡΆΠ οἱ νομιζόμενοι θεοὶ τοῖς 
τινων “υῶντες μέλεσιν αῖ.ογαὶ. τϑίρ.20,10; Μ.6.848.}; (] δι). οἰν.4.25 
(Ρ.317.1τ5; Μ.8.13640); τεῦ, ρῥσέβεησε οἵ 1ῃ6 ἀἰνίης ἴῃ ἰπᾶροβ εἰ διὰ 
τὴν ἐπιστήμην “- τὸ θεῖον τοῖς γλύμμασι, τίς πάλιν ἡ χρεία τῆς ὕλης, 
οὔσης τῆς ἐπιστήμης ἐν τοῖς ἀνθρώποις ; ΔΙΆ. ρει. 20 (}1.25.418}; Β. οὗ 
[ης. υἱὸς...ϑεοῦ δεῦρο ἐπιφοιτήσας σεσάρκωται καταλιπὼν τὰ οὐράνια 
510} ρ.τ. τ30(}1.78.2730); Ο. οὗ ρτάσο τοῖς μὲν “-ὦ καὶ παρα- 
μένει" τῶν δὲ ἀποφοιτᾷ- εἰς δὲ τοὺς οὐδὲ τὴν ἀρχὴν καθίεται ἐδ.3.271 
(9524); 4. οἵ Ἡ. ποβῖ 5 ἀεβοθηΐ αἵ Ῥοπίθοοϑε, ὑναρτ. δια, 3(ρ.8,18; 
Μ,86.2438.}; ἱῃ σοημβοοταῖΐίοι οὗ δισματίβεις οἰθιπθηῖς ὁ ἄρτος διὰ τὸ 
““ὧῶν αὐτῷ πνεῦμα ἄρτος οὐράνιος γίνεται (Ἤτγπ,ἤο»1.4.5.2 ἴῃ [0.(8, 
2644); ἵνα ἐπιφοιτῆσαν τῇ..«αὐτοῦ παρουσίᾳ ἁγιάσῃ καὶ ποιήσῃ τὸν 

μὲν ἄρτον τοῦτον σῶμα ἅγιον Χριστοῦ {1|. [αε.(ρ.206.0}; [0.1})...0.4.13 
(ΜΠ 4.1τ1414}}; 1δ.(114:2), 

ἐπιφοίτησις, ἡ, υἱετίαοη; 1. οἱἨ ἀδσπιοηῖὶς ροββοβϑίου. δαιμόνων 
εἰσὶν ἐ, Ται.ογαὶ. ](ρ.18.25; ΝΙ.6.8444}; ἃ5 Ἤσϑιι56 οὗ ρᾷραπ ρυρῇδϑγ- 
ἴπρ (τε. ογδο} 65), Επιβ,4.6.5 ρσόςεπι(ρ.ποϑ.1 ; ἐμφοιτήσεως Ν.32.3454}; 
2. οὗ ἀξνπηε νΙϑιεθεϊοη ; 8. οἵ ρτονδηῖα! σιΠάδησε κατὰ πρόνοιαν 
καὶ ἐ, θεοῦ ἩΗϊεΥ (τυ ορ ῬΑ]. )νὲγ τ, δίρ.30.1ο; Μ..Ρ1..23.6888)}; 
Ὁ. οἵ δᾶνεπίὶ οἵ (ἢ γτιθὲ παρουσίαν λέγει οὐ τὴν ἐπιφανῆ. «τὴν... 
συντέλειαν, ἀλλὰ τὴν κατὰ διαφόρους καιροὺς ἐ., δι᾿ ἧς ὁπτανόμενος τὴν 
παρ᾽ αὐτοῦ βοήθειαν παρέξει ΟΥ, ἐγ ΔΙτ τον 23(0.08); οὐ ργϑίοαὶ 
Ῥτεβοηος οἵ ἰηοασηαῖα ΟΠΓΙΒΓ τὴ ΘατΓΠΪΥ τ]ηἰδίσν, Οὐ Νει2.07.37.1 
(}1.36.281.); οἵ Τηο., Ἠδβνοῃ. Π, [γ..46.13:3320}1.03.τ42880); Οξουμη. 
βοε. 5 1τ(ρ.7}); πετεῖ,, οὗ ἀδβοθηΐ οὗ Τορὸϑ οα πιὰπ [65ιι5, Ὀγσυάείρ. 
ΒΗΓ χ(ρ.2ο.:τ; Μ.γ78.257}0}; ς. οἵ νιπτατίοη οὗ Η. ποβί, πὶ ἴῃ- 
βρη ρ Ργορμθῖβ, ΤΗΙρΡ.ερ»διρηετ(ρ.280.3; Μ.ι1Ο. 0054}; οὐ Ραρ- 
ι1Ζεὰ τὨγοιρῃ ἱπιροβιζίου. οἵ μαπάβ, Τάτ, [γ.(Μ.26.12210}; οἱ 
οχογοῖβθῖβ, (ρηεί. ΑΡ}.8.26.2 οἷτ, 5, ἐπορκιστής; ἀροη (τί αἱ ἢ15 
ὈΔΡΕδσα, νι] χε ὈΥ ΟΠτΙδπιατίοι οὗ ποθ Ὀαρεϊσεα, Ογτ Π. 
εαἰφεῖ.21.1; ἃ5. οατ58 Οἱ Ῥτορμοϑυίηνσ, γοπ να], Δα πθανθηὶν Ὁ68- 
βίηρβ, Πάντα, ὕγ1.2.6(Μ.39.5334};} οὐ ΟΠ τῖβι, Ομγγϑ. ον. 29.2 ἢ 
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1ο.(8.1668); θεβίοννεα οα ΒΟ ονοχβ, Ι΄ ἤοη.7.0 ἴῃ τΟοτ.(το.648); ἴῃ 
ὈαΡ Ιδπὶ τὴν ἐ., τὴν ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος καὶ πρὸ τῶν μυστηρίων 
ἐγγινομένην ἡμῖν 1Ὁ.30. 2(271Α); : ἢ ἈΡΟΒ]Ε5 αἴ Ῥεηίδοοβε, [516.ὈῈ]. 
δρὈιτιτδοί Ν.)8.2938}; βινίηρ ἔπθτὴ τὴν τοῦ βαπτίσματος αὐτοῦ χάριν 
Αχδϑίθιψιε γοριταῦ( Μ 80. 8οχ}0)) ; τεῖ, σοποερίοη οὐ ΟΠ τῖβι, Ρχοοὶ. 
ΟΡ απηπιπὶ( 8ς, 4440); 70.12,μαον δ᾽ ἐεί τ 1.05.1894) οἷζ. 5. ἐπι- 
σκίασις ; ἴῃ σομβοοτσδίϊοη οὐ δυομδτιβίίς δἰεπιθαῖβ τὴν ἐ. τοῦ ἁγίου 
πνεύματος προσεδόκων, ὅπως τῇ αὐτοῦ... «παρουσίᾳ τὸν.. ἄρτον καὶ 
οἷνον..«τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ... Χριστοῦ ἀποφήνῃ τε καὶ ἀναδείξῃ 
ΤΡτοοΟΡ ἐγαει (Μι6ς.8ς2Ὰ}); Επ5..1,βεγηι τ, 2(}1.86.4170); νἸ]518]6 ἴὸ 
8. ΠΟΙῪ τηδη, [οὐ οβοπιργαί.25(}}.8).28724}; ἴῃ τεβροηβς ἴο ΕρΙο]εβὶβ, 
111..ας.(Ρ.224.5}; οα ἀδασοὴ δ ογαϊηδίίου, Εμεἠοὶ, (0.200); 3. οἵ 
ΘΏΡΕΙΙς ψΊβ᾽ 1005, ΜΘ (}, ἐγ .9 1πι 7}οδ(ρ.βτβα,; Μ. 18. 4σ5Ὰ}); 4. υἱἹοτία- 
ἐοη, μη θα ρεο ει ἐμγη οὗ ἰοσῖαῃθ, ἍἽρΉν] ἐν ς Κοηι.3(0.223.27; Μ.113. 
9290); 5. ἀρῥεαγαηεέ οἵ 5βίατϑβ ἴπὶ 58Κν, Γαΐ ογαί.26{(Ρ.28,1; Μ,6,8610). 

ἐπιφορά, ἡ, ἐηεραεί, αἰἰαοῖς ; δθοα ἀϊνϊηθ υἱεηα Π9Ή, οὗ Η. σμοβῖ 
ὩΡΟπ ΠΊΕ ἴῃ ΡΙΟΡὮΘΟΥ, Ἐυ5. ἀἄ.6.5 Ῥτοειῃ.(Ρ.2ο7.1; Ν.22.3440); οὗ 
ἃ οαἰδιηϊγ, Μαγο ὕτιορηδε.2. 8 (Μ.65.9404}); {6.7 τοίτο0 70), 

ἐπιφορέω, ῥμ πο ; ἡἸπακε ῥγέσηαηὶ, ΟΑτις,(325)οῶ},.25. 
"ἐπιφροντίζω, 1.1, οὐκ ἊΝ δ χὰ Ἐυβε.ιραςί. (Μ.18.6294Ὰ) ἴοΥ 

οὐκέτι ἐφρόντιζον (Ρ. 27- 33). 

["]ἐπιφυλλάς, ἡ, -- ἐπιφυλλίς, σγαβες [6 ΞὁΥ σίδαμίηρ, ΓΜδΧ.εαρ. 
αἰ. τογ( λει οο,τ4400). 

Ἐξπιφυτικός, ἱπηαίε, στ Ν γβ5. λοι ἴηι Οαη!.(}1.44.7600). 
ἐπιφώνησις, ἡ, κεἰ ογαΉοῦ οὗ ἐρεί δ, τηεαπία! 0η.; ἴο θῈ ἐβοπεννεᾶ Ὦν 

ΟἈ σι βείδηβ, Οσηβί. 4.Ρ}.2.62.2; 1δ.8.32.ττ| δτηοὴρ ψΟΥΚ5 οὗ βαῖδῃ 
τοπουπορᾷ αἱ θαρδια, ΕΡΒΥ.3.2 1500, 

Ἐἐπιφωνητέον, σέ ἡμιδὶ γερεαὶ, ἘρΙΡΗ ἀαον.τ6.4{ρ.213.0; Μ.41. 
2538). 

"ἐπιφωράω, ὐἐΐξεοθεν ὃν γεβεαγεῇ, ΒΟΡἢγ. Πογ.ο(Μ.8᾽7.322648); ἀϊ5- 
ρουεν, εαἰοῖι τὰ σαν δοίϊον, ΡΉΠοΝε. ἤνδατ (Μ.ός. ΘΟγΑῚ, 

ἐπιφώσκ-ω, ἀατο!, ὀςσίη [0 ὅγοῖὸ ἤἔρμι, Ηονἴδι,..1; Ἐλιβ, 4μ. 
Μανίη,2.1(Ν.22. 9414}; γοῖ, ῥσα- ἰαβῖετ [αϑί ὅλην τὴν ἑβδομάδα τινὲς 
ἀχρὶ ἀλεκτρυόνων κλαγγῆς τῆς κυριακῆς “"οὐσῆς. ... ἔν τισι δὲ τόποις 
τὴν μετὰ τὴν πέμπτην ἀγρυπνοῦσιν --ουσαν εἷς τὸ προσάββατον καὶ τὴν 
κυριακὴν μόνας ἘΡΙΡΗ. βά.22(Ρ.523.23; Μ.42.8280)}; ιά.μαρν.50.2 
(Ρ.247.1τ1; Μ.4τ.888.4); τεῦ, ἀαῖε οἵ Ναενιν πέμντηῃ ᾿]Ιανουαρίου 
ἑσπέρᾳ εἰς ἕκτην “τουσα 1.51τ.24{0.202.2); 1Ὁ.68.6(ρ.146.28 Μ.42. 
1030); 80 οὗ Ὀερϊηηίηρ οὗ ἀδν' ἱποϊααίηρ Ῥογοα [τῸπὶ ΡΥΈΝΊΟΙΙΒ 5ι1- 
βεῖ ἴὸ ἄαννη, υτιποριραςοὶ.χ(π". 160}; τεῦ. ΟΠ τ 56 5. ῬΌΓΙΑ] ἐπεὶ καὶ 
σάββατον “-εἰ Ευ, Βεῖν.2(Ρ.214}); τῇ νυκτὶ ἡ ἐπέφωσκεν ἡ κυριακή τ1Ὁ.0 
(0.292); οὗ Ἰαβῖοσ νἱρὶ! ““οὐσης μιᾶς σαββάτων, ἥτις ἐστὶ κυριακή, 
ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἀλεκτοροφωνίας ἀγρυπνοῦντες (πε. ρῥ.5.10.3; 

Οἰγοη Βαξελ. Ρ.τδ(.92.5220). 
["]ἐπιχαιρεσίκακος, γέγοϊοηρ 18 Δ μου ἡ ϊς, ριαϊπιρηαηὶν 

ῥίεαςοᾷ κάτω δυνάμεις αἱ ἐ, Ὀτωπανγί,. χδίρ.17.0; Μ.1τ, 5884); τοῦ 
σατανᾶ τὸ ἐ. 1Δ.0γ.2.2(ρΡ.306.23; Μ.11.420Α}) ; ἐ. δαίμονα Ἐι5.}..6.4.7.10 
(Μ.20.320Α}); 14.}ς.20: 320-32(Μ2.24.3134); Οσηϑὶ. 4.Ρ}.2.21.2 τὸ ἐ. τῶν 
αἱρέσεων ῬΔ}}.ἢ. ἔαπ5.28(0.117.13; χαιρέκακον Μ.34. τ188}). 

Ἐἐπιχαιρεσικάκως, τοῦ ἡ«παϊρηαμὶ 105}, Ἰϑιάντλ, ᾽ς. 6: ὁ{": 20. 

1177). 
Ἐξπιχαρμός, ὁ, γηδίομίς, ἀἴδργαςς, ταί. Τππμισὲ ἀεῖ,132 το (Ρ.00). 
Ἐἐπιχάσκω, φαβε αἱ ργεείτίν τοῖς ὄψοις ἐπικεχήνασιν (Ἴδτα, ραφα,2.1 

(. 155. τό; Μ.8,3844). 
ἐπιχηρεύω, «ῥεμά οπε'ς τοϊἠοιομοοίά το, ο. ἀδῖ., [58.5.36 1,0 

2.4(Μ.85.5720).- 
Ἐξπιχιονέομαι, δὲ εουεγφα τοῦ ὁποῦ, ΤΉΡΒη. εὐγοη. Ρ. 36 (ΜΠ. τοξ, 

8764). 
ἐπιχορηγ-έω, Ξε ῤῥῖν, γεγηῖδα οἵ ἀἰνίπε ΡΠ οἵ σπαβειιν, σύ ίσρι. 

48.2; οἱ οὐ 8 βἸτ5 το τη 6} 1Ὶ ΠΊΝΕΙ ἴο ΡΥΘΥΘΥ, ΟΥ,07.14.τ(Ρ.320.10; 
Μ,1τ.4600); Ια ῥγέμε.4,τ.τ2(ρ.216,6; Μ,11.272.}; 1(.( εἰς.5.τ(ρ.2.16; 
ΜΟστ ατδτο); ὁ θεὸς..«τοῖς ἐπ᾽ αὐτὸν ἐλπίζουσιν ἑτοιμάζει τὰς Ἢ 
πνεύματος ἁγίου δωρεὰς “-οὐύμενος ἸὰρΙΡΗ. μαεγ.66.11(}.32.0; Μ.42. 
458); οὗ ὅ0ῃ, Ἐι5.. 6.7.τε(2250; Μ.21.5400); δευτερεύοντος δὲ καὶ 
ὡς ἂν ἀπὸ πρώτης καὶ πα λς: οὐσίας “-ουμένου τοῦ υἱοῦ τὰ «((.6.ςν1 
(Ρ.214.17; Μ.22.3568}; οἵ (ὁοἥ ἃ5 ρίνευ οἱ ρ!τ5 οὗ Η, σμοβῖ, δι. }αε. 
(ρ.2οϑ.2); οἵ ρβς οἵ Η, μοβῖ, πη ρεπ., πον Οἰθρὶ.3.11} δα οὗ 
σιέῖϑ οἱ ροννεῖ ὃγ Ἡ. (Ποβί, ἔπι » Ε.1. Ἰείποθο: Μικ400); οἵ 1γνὺ δὰ 
ῬΙΟΡμ 5 ϑαρρΙ νη ΠρΡῃϊ οἱ ἄν ο γνῶσις ἴο τπξῃ, Μοίῃ ἐγρριιο.ό 
(0ρ.128.25; Μ.18,2044}; 805. ὁ πλούσιος “-εἰτω τῷ πτωχῷ τ(ίοηι.38.2: 
Ασιβὶ αροὶ.1ς.7: οὗ οι ντν οἵ Κογηδῃ σῃυτος ἴῃ βοπαϊηρ ΒΌΡΡΙἢ65 ἴο 
Ῥτδιῆγεῃ ἴῃ τηῖπ65,. ΠΊΟΠ, ΟΟτ,ἈΡ. [5.ἢ..6.4.23.το(Μ.20.3888). 

ἐπιχορηγία, ἡ, σε ῤῥὶν; οἱ (σοά᾽5 ρτᾶςε ᾿ἰπ σενοίδίίοη, νυ, 70.4.1 
(4.4290}); οἵ αοἰίντν οὗ ὅοη ἴῃ ρινὶπρ {8 ἴὰ οχθαῖίου ἀπμα ἴῃ 588- 
τΑϊοὶπρ ΟΥ͂ΡΙ οἵ παΐατο, Επιβ.ἰΟ,ττ(ρ.220. 5; Μ.2ο. τ3840); : 1(.4Δ.6.4.ς 
(Ρ.157.1ο; Μ.22.2610}; πάντα..«τῆς ζωῆς μέτοχα ἐξ ἐ. τοῦ υἱοῦ ζῇ 1α. 

Ὁ Γ Πσεϊ. 

540 
.] τ ϑ ἐπονομάζω 

φ.τ. )ο(ρ.86.51; Μ.24.8768) ; 6580. οἵ ρταος οἱ 1]. ΟΠ οβῖ ἴῃ τα], ἴὸ 
ταεπ, Οτοβελοὶ ἐμ Πιειταιοί Μ.17.3570,0}; εὐξώμεθα ἔχειν τὴν ἐκ- 
κλησίαν τὴν ἐ. τοῦ πνεύματος {845..5.107(1.4π20; Μ.30.2024); (ὑγτ. 
ἱηοιμπίρεη, (51.6780) ; οὗ Ὀαρτίξιηαὶ ρε οὐ Ἡ. (ἸΒοβῖ ἂ5 δῃεῖγρε οἵ 
Αδτοη 5 δποϊητίηρ, ἰα αὐογοιτίι. 2010). 
εἈἐπιχορηγός, ὁ, 056 τοῆῦο Ξε ρῥίΐες; οἵ οή, 1 ΙΡ λαθν.16.26 

(Ρ.374.21; Μ.42.5694). 
Ἐξπιχρεμετίζω, πεΐρ., Τιεουτ. Βοη ΡΟ β Ήη (Ν1.86. τοϑο0). 
ἐπίχρισις, ἡ, σπηοϊηἑΐηρ, οἵ ροςκῖ- θαρτβιηαὶ ποιοῦ τοῦ αἱρετικοῦ 

ἐπὶ τὴν ὀρθοδοξίαν ἐρχομένου τὸ σφάλμα διορθοῦται,....τοῦ... βαπτίσμα- 
τος τῇ ἐ. τοῦ ἁγίου μύρου Ὁ [υι5ῖιφιι οἱ γος Ρ.τ4(Μ.6.1261})}; οἵ ΟΠ δι 5 
ΔΠΟΙητηρ οὗ ὈΠΠπα ἩἸῸ οἶαγ, Ογτ. μον. τ3(λ1.33.ττά τ. 

ἐπίχρισμα, τό, κηρμεηὶ, εοσηιοί το, Μεὶοτι παι πον ϑγθορβ.(Μ.δ4. 
Π141Ὰ}. 

ἐπιχρίω, ατοΐμί, φπέαν; 1. ἴῃ δθη., ὈὨτγπἠοιη.17.32 τῷ οὐ (12, 
1674}; Νοθηνραν. σ.9:6(}1.42.8240); 2. οἵ κερί της οἱ (τιδι 5. τοι» 
ΨΙῸ βενϑη 9εαὶς, ἔυ.  οῖγ.Β(ρ.286}; 3. οὗ (ΠεἸπτιαη5᾽ τππσττοπ αν 11} 
Ὀοοά οὗ (Βυῖβε, σοιηραγοα ψῬῚΓΠ ῬΆΒΟΒΑΙ ἀποϊπτὶηρ οἵ ἙἀΟΟΥΌθοβῖα, 
ΟΠ γ 95." ηῖ. 27.0.1 ἴῃ Η δρ.(12.2450}; τὰ αἷμα τὸ ταῖς φλιαῖς ἐπιχριό- 
μενον ὙΠας. τ Ὸν.2:13(2.178). 

Ἐἐπίχροια, ἡ, «ἤδεη, (61. ἰγ.6,12(0).484.14.; δ΄.9.225Λ}); Οτιύομμς 
ἴῃ ΜΠΙ.το.7(ρ.9.2; Μ.13.8:28). 

ἐπιχρυσόω, ρα, Ῥα0}.5}}. δορὶ. 672(.4.86.21454)}. 
ἐπιχώννυμι, 1. δεγν ἩΠ Δεν οὐ ἠπ, ΟἸομη. γοϊ,4(ρ.44.4.; Μ.8.1532λ}); 

γιϑῖ,, 14, ῥαεά.2.τ(ρ.157.}; Μ.8.38 58}; 1Ὁ.2.2(0Ρ.173.17 4244}; ΜΙ. 
γές.2.8(ρ.344.6; Μ.41.1τ760)}; 2. ἀεαρ μρ, ΟΥ̓ Ν γ85.0. 105. (Μ.44. 
4288). 

ἐπιχώρησις, ἡ, 1. ρῥοςεοεοίον, ἐπίγν ῤοη, ΟἸδυὰ. ἐγ. 4.τὔίρ.200.::1; 
Μ.8.1225Α}; 2. ροῖτιρ οὐεν, γἱοίτης ἴο τῇ πρὸς ᾿θανάσιον ἐ. ῬΒλοΚΙι. 
ἐ.6.5.τ2(Μ.ος. ποι ). 

ἐπιψάλλω, γηαζε γόξροηβε, ΟἸσηι, βἐν. 5. 8(ρΡ.450.6; Μ.0.77 
ΟἸνγ».2ο(ρ.128.16; Μ,47.7}}). 

ἐπιψοφέω, ἡγπακε ἃ εἰαιποιν, Οἴει, ῥαφά. 5.4{Ρ.253.15; Μιδι δούς); 
ΡΆ}} νυ λνγς.δίρ.28.1; Μ.47.23). 

ἐπόγδοος, 1. οπέ εἰρμς Ἰπῦνγε πρῶτός [ϑς, ἐννάς] ἐστιν ἐ. Αὐιαῖ, 
Το. ἀεεαά, Φ. 39); 2. ηοχί ἰὸ ἰδ εἴρλί, οἵ βϑοομῶ 5ἵ ΤΩΡ ἴῃ οὐἴανο 
οἵ Ἰντε ὁ ὁ τὴν ὑπάτην ψήλας οὐ τὴν παρ᾽ αὐτήν, τὴν ἐ., ἁλλὰ τὴν ἐπιτρίτην 
καὶ τὴν νήτην ἐκίνησεν ϑγγι65,ηδονηη.2(0.147.14; ΝΜ. δύ, τ) 5}. 

πἐποδυνάομαι, ὑὲ σγίευεά αἱ, τ Ν γβε.υ. Δ105.(Μ.44. 4000}, 
ἐποδύρομαι, ἰανιοη οὔεν, ἘρΙΡΗ λάδν. 49.2(ρ.243.8; Μ.4ι.881.). 
ἐπόζω, ῥδεῦιε «μάτηρ, Ἰλιοπ. 1.80. Επ5...6.7.21.6(}|.20.685Ὰ}); 

Ῥ.Ραελ. Σ᾽ δδ(ρ.248.4); πιεῖ... οὗ σοχσπιρὶ βο}, ΜΙοτ ἢΠ σγεριτεα(ριδιιο; 
Μ1.18.,370). 

ἐποικοδομή, ἦν σερενςιγμείμγε, ΕἸΘιλ. εἰν. 7. τοί ρ.41.2; δ... 480Λ), 
Ἐἐξποικοδόμημα, τό, --- ἰοτερ., (ΘΠ. γ.5.4{(}.342.13.; Δ1.0.4.58}.Ψ 
ἐποκλάζω, ῥεηα ἐμὲ κῆθε, απο ἐμεειοπῦ, ΟΝ γε, Το ΜΗ, 

4410}: Ιἀωηανὶ τ(Μ.46.1520); 1Δ..1]αον.(ρ.3δ9.21; Μ.,40.077Ὰ); Μιαχ, 
ἐαροϊμϑοί,τιοος Μ.90.11248}. 

ΑΚ; ῬΑ] νυ, 

Ἐξπολέθριος, ῥεγηϊεῖυμς, (οηβί.}.αρ.ς], (νλ.}.6..2.}.22 0} δ, 
12361}}.Ψ 

ΠἘ]ἐπολισθαίνω, - ἐπολισθάνω, ἢ, 1αἰ, Γγνε δον, ο. 1 πα ον, 

Η (11,400}). 

ἐπολολύξζ-ω, δεῖθαῖ, ἰφριδηΐ οὐέν θυγατέρες... 
7μίνπι οί, 2420). 

ἐπομβρίζω, ἔτϑ115., γαῖ ἀοιθη μάννα...θεὸς ἐ, 
τδῖ,, ΟἸριη, ςἐν. 1. 7(0.24.19; Μ.8.7228). 

“ἐπομόργνυμι, τοῖρο οἷν, ἤρῆςς ἀῤῥίν Ι6σ μοι πικρὴν ἐπομόρξατο 
ποινήν ΟΥ Νακχιεαγηι,1.2.14.57(Μ.37.76οα, ν.}, ἐνομόρξατο). 

ἐπονειδίζ-ω, εαεὶ γεῤγοαεῖ, ση, γεργοαεἦ τὴν ᾿Ιουδαίων ““ὡν σκληρο- 
καρδίαν Γἰοτη, ῥαεί.2.2(Ρ.170.1ο; Μ.8.420Ὰ): δι, τιτάζρ, 14.27: 
Μ20.0280); Ὑμάτ, Πογμοῖ. 1.45: 14(Μ0.18. 5 άοι)} τῇ πόλει.. 
οἰκητόρων ἐρημίαν --εἰν ΟΥ Ν΄ νΒ5, ἤοηι.2 τὴ (αν .(ΝΠ|.44. 1920 γε τα, έτος 
οί Ρ.2ο6.26; Μ.45.δο4ο) ; Οεξοιη, ρος.3: τϑ(ρ.60)}; τὸν Ζαυὶδ -αφεν 
ΤΟΙ, ἐσηεερὶ. ΒλΙΤ Θ(Μοοθ 60). 

Ἐξπονειδιστικός, τοογίἦν οὗ γερῤγοφοῖ, σονν))., 
ΕΛ (ατ.240Ὰ). 

ἐπονομάζ-ω, 1. τηυοῖο, πάρῆθ οὐον, ἴὰ ἀπὸ νεδὶ ὶς ἈΠ Ρ]ΟΤα τίνα 
αἶνον ἢ ποίαν προσφορὰν ἣ τίνα εὐχαριστίαν κλῶντες τὸν ἄρτον τοῦτον 
ἐπονομάσωμεν ἀλλ᾽ ἢ σὲ μόνον κύριε ᾿Ϊησοῦ; δοξάξομέν σου τὸ λεχθὲν 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα «4. [0.τορίΡ.207.0}; ἴῃ ὈΠΟΘΘμὴρβ ἴῃ σοη., ἐς ΠΡ τί, 
ο3(0.36.5}; τὸν..-σταυρὸν τῶν [1.6.1 ΜοΙΚίπσ ἃ πρτΆ 016} Δ ήέαο 
(ρ.243.2}; οὗ ἱπνοοστίοη οὗἉ αἷνὶπα παμὴξ 85 ΒΡΟΙ ΓΟΡΘΙΟ 5Ρ6}1, ΠγΉΙΗ, 
Οποσαρ..4..ΤἼον. ἃ τττ(ρ.222.14)}; 2. εοηδεέγαίο, ἀεάτεαίε, Οτ. [0.Ο. 
45(26; ρι154.15; Μ.14.2770); ΤΡΊοη, », ἢ οῖνε.27; 3. ῥγομπομηεα ’ὸ Ὁ, 
ἀειεγηπῖης ἐξότε ἐπωνομάσθη τὸ ὑποτελεῖς εἶναι τοὺς ἀνθρώπους τοῖς 
βασιλεῦσιν 70.Μ4],οὐγοη.2 Ρ.24(4.07.80Ὰ), 

νεκρῷ... «πουσαι (ὐγγ. 

ἐοιπ Οἰοιπιδιια, 

«τὴν τίῶινν 

ί προ εμοταν᾽ ΟΣ ἢκ 



ἐπονομασία 

Ἐἐπονομασία, ἡ, ̓ . μανηηρ οὐεν, ἱπυοεαίτοη, οἵ Ὀαρτίβιηα ἔοσιηαΐα 
ἀπολουσάμενοι ἐπὶ τῇ τρισμακαρίᾳ ἐ, Εἰον! Οἰφηινουτο; τρισμακαρίᾳ ἐ, 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν βαπτισάμενοι 1δ.0.23; 18.11.26; 2. Ξμεγπαμη Ηρ, 
ἀδοῤῥίϊηρ ὁ ἀϊδμεῖοε παριδς τοῖς Ῥαττῖς5 οὐ Ραυ], (δρ|ι88, εἴς, αἴ 
(στη, δανου. τ ογχ : τῇ. (0.225.17). 

ἐποξύνω, πιεά,, ΤΥ αἰ, ἐκαερεγαίέ, Οτ ΙΝ γϑ5.δεαὶ.2(Μ.44.τ2160). 
Ἐἐποξυσμός, ὁ, ̓ ΥΥΠαΐίον,, ἐχαςρεγαίίου,, ἸΦΡΏτ.3.4288. 
Ῥέποποιέω, τ. 716 11: μοχαηιείεγς, ΝῊ ΦΡ}.2.40(}.79.2218). 
ἐποπτεία, ἡ, 1. εοπί θη ρίαϊίοι ; ἃ. οἵ ἴα}} ἰπάτιῦϊοι ἰπΐο τγϑβίθυϊεβ, 

658. οἱ Ἐ]Θ 515, 1.5; νὶ ἐποπτεύῳ, ἐποπτικός ; Ὁ, (Ὠ γἰϑιδη ; οἱ οη- 
τειρ ατίοη οὗ ὕοι πὰ αἰνίης τμϊηρθ ἔστι δὲ ἡ κατὰ τὸν θεὸν 
παιδαγωγία κατευθυσμὸς ἀληθείας εἰς ἐ. θεοῦ ΟἸδτη. ραρά.τ.7(ρ.122.0; 
Μ4.8.3138}); ἡ...κατὰ Μωυσέα φιλασοφία τετραχῇ τέμνεται, εἴς τε τὸ 
ἑστορικὸν καὶ τὸ. «νομοθετικόν,..«τὸ τρίτον δὲ εἰς τὸ ἱερουργικόν,...καὶ 
τέταρτον...τὸ θεολογικὸν εἶδος, ἡ ἐ., ἦν φησιν ὁ Πλάτων τῶν μεγάλων 
ὄντως εἶναι μυστηρίων, Ἀριστοτέλης δὲ τὸ εἶδος τοῦτο μετὰ τὰ φυσικὰ 
καλεῖ 1ἀ.5ὲγ.τ. 28 (Ρ.τοϑ, 28 ; ΜῈ,8.024λ}); 16.4.τ{(ρ.240.12; τ2166); οἱ 
καθαροὶ τὴν καρδίαν. «ἀκορέστου θεωρίας εἰλικρινεῖ ἐ, προσανέχοντες 
1:δ.6.τά(ρ.486.0; Μ.0..3208); τὴν τοῦ θεοῦ ἐ., ἣν κορυφαιοτάτην προκοπὴν 
ἡ γνωστικὴ ψυχὴ λαμβάνει 1.7. ττ(ρ.40. 15; 4064}; τῆς τῶν ἀληθῶν ἐ. 
᾿δμ5,4.6.4.15(ρ.176.15; Μ.22.2038); μόνῳ δὲ τῷ ᾿Εβραίων γένει τὴν ἐ. 
ἀνατεθεῖσθαι [3ς. τῆς θεωρίας) τοῦ τῶν ὅλων ποιητοῦ τε καὶ δημιουργοῦ 
ϑεοῦ 1ά.}.6.1.0(308; Μ,21.708}; τὸ τρίτον μέρος τῆς καθ᾽ ᾿Εβραίους 
φιλοσοφίας (τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ φυσικόν), διαιρούμενον καὶ παρ᾽ αὐτοῖς εἴς τε 
τὴν τῶν νοητῶν καὶ ἀσωμάτων ἐ,, καὶ εἰς τὴν τῶν αἰσθητῶν φυσιο- 
λογίαν 1διττ,Ἰ(Ξ2τΑ; Μ.8640); 1. (5224; Μι86β8Ὰ); Ογτιαάον, δία. 
5618}; Οἱ ρτορμείϊς ᾿πβίρῃς, Ῥσος.,Πςιρτοθῃ (Μ}.87.18178); 2. οὐεν- 
οἰσπὶ, ῥγοντάφηαὶ ξαγε, οἱ σοά, ΤΗάτ Ηθτϑοι. 5.28 :.6{(Μ.18.13174}; 
(γτ.Ος.46(3.770); ΙΔ, Ναΐ.32(3.5108), 

Ἐξπόπτευσις, ἡ, ἐπΣρῥδείίοη, οἵ δ γ8115 ΤΟΥ ρύγροβα οὐ ἀϊνίτπιβτοη, 
ΤἸαβιταροί.τ8.3(Μ.6,356Ὰ). 

ἐἐποπτευτέον, 0716 72:51 δέγυεν, ΒΊοπ, τ. ἢ,4.τ(}1.3,1770). 
ἐποπτεύτ-ω, 1. σερεγίοηά, τοαϊοἦ οὐεν; 8. οἵ οα τὸν δημιουργὸν 

ϑεὸν συνέχοντα καὶ “υοντα ἐπιστήμῃ καὶ τέχνῃ καθ᾽ ἣν ἄγει τὰ πάντα 
ΑἸμεπαρ ἰερ.13.2(Μ.6.9168); ψυχῆς. .«ῥυθμιζούσης ἑαυτὴν ἀρέσκειν 
ὡς παρόντι καὶ “οοντι..-«τῷ ἐτάζοντι καρδίας ΟΥ.ογ.8.2(ρ.317.15; Μ.11. 
4410}; ΟὨγνβ. ἠοῖ. 5.1.2 ἴῃ. 70.(8.300Ὲ}; Ὁ. οὗ (γίβὶ τὴν ἐκκλησίαν 
“ει τὴν ἑαυτοῦ (Ἰεια, ῥαθά.τ.(ρ.103.21; ἀποπτεύει Μ.8,2774}; ς. οἵ 
(εἰ Ἐ1ε5 ἴῃ Κϑη. ἔοικεν οὖν δηλοῦν ὅτι καὶ τὴν ᾿Ιουδαίων χώραν..."-εἰ τις 
ἢ τινες, ὑφ᾽ οὗ ἢ ὑφ᾽ ὧν οἱ ᾿Ιουδαίων νόμοι συνεργοῦντος ἣ συνεργούντων 
Μωῦϑσεῖ ἐτέθησαν (:Ε]5.4ρ.Οτ  δἰδ. 5. 25(0.26.23; Μ.11.12298); ἃ. οὗ 
ΟΒ βεδῃ ρᾳβῖοιβ τοὺς πρεσβυτέρους ἀνάγκην ἔχειν “«-εἰν τὰ τῆς 
ἐκκλησίας λογικὰ ποίμνια Ατηϊηοπ,.4ω.20: ζϑί Μ.8ς.1 5818); 2. δελοίά, 
«οπίοῃρίαίε ; 650. ἃ. οὗ Ἰμἰτἰαϊε Ὁ ΓᾺ}} ραγεσιραίοῦι ἴῃ πνϑίθυϊθϑ οἵ 
᾿Ιουβῖθ Ἀθηναῖοι... ἐπιδεικνύντες τοῖς “πουσι τὸ..-μέγα..μυστήριον 
ἩΙΠΡρ. ἡαον. 5 ϑίρ.96.11; Μ.16.31 500); ν. ἐποπτικός; οἵ (ον θθηῖὶο 
τίϊτε5, Ο]οη,, ῥγοί,2(ρ. τρι; Μ.8.808); Β. οὗ ΟΠ γβείδη σοπιοιαρ θη 
85 Πρῃεβί ἄερτος ἴῃ (ΒΒ βείδη τηγβέοσν, οἵδ οὐ νἰβίοη οἵ σοά δι᾽ 
οὗ μόνου 30. Χριστοῦ) θεὸς “"εται 1. 1(ρ.1ο.19; 684); δᾳδουχοῦμαι τοὺς 
οὐρανοὺς καὶ τὸν θεὸν εὐσαι ἅγιος γίνομαι μυούμενος, ἱεροφαντεῖ δὲ ὁ 
κύριος καὶ τὸν μύστην σφραγίζεται φωταγωγῶν ἐῤ.τ2(ρ.84.24; 2414}; 
φώτιομα [36. Ὀαρτίδν] δι᾽ οὗ τὸ ἅγιον ἐκεῖνο φῶς τὸ σωτήριον “-εται 
1ὰ, ραφά,τιδ(ρ.1ος.26; Μ.8,2814); φωτεινὸν ὄμμα τοῦ πνεύματος. .«ᾧ δὴ 
μόνῳ τὸ θεῖον “οομεν 1,(ρ.1τοό,25; 2844); 14. 5ἐγι 5. ττ{ρ.374.5:; Μ.0. 
1088); διαβιβάζει [5ς, γνῶσις] τὰς προκοπὰς τὰς μυστικὰς τὸν ἄνθρω- 
πον, ἄχρις ἂν εἰς τὸν κορυφαῖον ἀποκαταστήσῃ τῆς ἀναπαύσεως τόπον, 
τὸν καθαρὸν τῇ καρδίᾳ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐπιστημονικῶς καὶ 
καταληπτικῶς τὸν θεὸν “ειν διδάξασα 1.7.το(ρ.41τ.531; 4814); τὸ γὰρ 
ἀληθὲς ἀκριβῶς μετ᾽ ἀνάστασιν δηλωθήσεται, ὅποτε πρόσωπον κατὰ 
πρόσωπον τὴν ἁγίαν σκηνήν, τὴν πόλιν τὴν ἐν τοῖς οὐρανοῖς “σομεν 
δέρῃ. νη. 5.1(ρ.62.14; ΜΝ. 18.112}; 1.8.ττ(ρ.94.το; 1564}; Βπ5.4.6, 
3.2{ρ.το8.23; Μ,25.188Ὰ) ; ἴῃ ἤτατργ, Ηεβυοἢ. 5. ἐϑρ.τιο(Μ.93.14840); 
ἴῃ ἔπζατα 16 καθαρῷ νῷ καθαρὰν τὴν ἀλήθειαν ““οντες ΟΥΝΕΙΖ.ογ7.7. 
17(24,35.1760); οὗ Τιοροβ τοῖς τοῦ πατρὸς λογισμοῖς ἐνατενίζων καὶ 
μόνος “των τὰ ἐν αὐτῷ βάθη Ἐπ5.6.1}..3.3(ρ.154,33; Μ.24.0078}; ο. οὗ 
ΡἰΜΙΟΞΟΡΒΙΟΑΙ οοπιοπηρ]ἰίοῃ οὗ τῆς ἀἰνίης τοῦτο ἄρα βούλεται καὶ 
τῷ ἰΠυθαγάρᾳ ἡ τῆς πενταετίας σιωπή, ἣν τοῖς γνωρίμοις παρεγγυᾷ, 
ὡς δὴ ἀποστραφέντες τῶν αἰσθητῶν ψιλῷ τῷ νῷ τὸ θεῖον “"οἱεν (Ἰδτη. 
βἰγιδ.ττίρ.371.5; Ν.9,.1044)};}; ΗἸρρ.λαεν.6.24(ρ.τ51.4; Μ.τό,32308); 
ἃ. οἵἩ σοπτειηρί δου ἴῃ βεπ. τὴν ἐναργῆ τῶν ἀρετῶν “σαντες πίστιν 
ΟἸεια, ,γοί. τοίρ.70.15; Μ,8,2008); ὁ ἔσω... ἄνθρωπος καθαρῶς. ..τὴν 
ἀλήϑειαν “εἰ Μετἢ.5γ,1.}.2(0.72.22; Μ1.18.1284}; οἱ ρτορμεῖς 1η- 
5|68ῖ, Επ5.4.6.7.π(ρ.31τ0.το; Μ.22.5210); ᾽οπ,Ασ,.ἢ...3(}1.2.1650); 
3. ἐοηδιάον, γεσαγᾷ, ον, Α].ΔΡ. ΕΠ 5.}.2.τ4.25(7774; ὑποπτεύειν Μ.2τ1, 
12770); Ἐυ5.Μαγνεεῖὶ.τ.3(ρ.132.1; Μ.24.7408); Οὐ ΝαὰΖ.ογ.26. 5(}.3ς. 
3328); 4, 566 μὴ τὸν ὁρώμενον τοῖς πολλοῖς ἄνθρωπον τὸν δ᾽ ἐν ἑκάστῳ 

541 ἐπορκιστῆς 

τιμώμενον “εἰν ἐδόκει θεόν Ἐλι5.0.(,1.42(ρ.27.21; Μ.29. 9560); ἀνα- 
βεβιωκότα [530. ΜατςΕ]] 5] τὸν νέον Σαβέλλιον “-σωμεν 1άᾳ.ε,10.τ.2ο(ρ.08. 
11; Μ,24.8960); 5. λαῦνό τη τιῖρά, Ογτ. ἱ,κ.21τ:τ(Μ.72.Β06Ὰ}; 6. ἐπορεεί, 
μίακε ἃ σέγυεν οἱ, Ογτϑιυ. δ αν.73(0.176.2}). 

ἐπόπτης, ὁ, 1. ουεγδεεγ, μὲ τρίο τυαϊεῆςε οὐεν, οἱ Οοᾷ ἀ, τῶν ἀν- 
θρωπίνων ἔργων χ(ἴθηι.50.5.; Γυ51,2ωῥοί,τ2.6(Μ.6.465.Α}; (ομϑῖ.0γ.:.ε. 
ὁ(Ρ.16ο.12; Μ,20.12488}; αὐ γ55. Ενρι.χ2(2 Ρ.3277.24 Νά.45.838}0)); οἱ 
(Βχβὶ τὸν ἐν σαρκὶ ἐ. ὀφθαλμόν ΓἸεπὶ, ῥαφά.5.χ2(ρ.228.7; Μ.8. 5400}; 
τεῖ, Ῥβ,ὅφιιο Χριστὸς ὀνομαστὶ τὸν θεὸν ἐ, ἐπιγραφόμενος Ἐπ5,4.6.4. 
τύ(Ρ.τὅ7η.; Μ,.22.3138 ΡΥ. δελοῖ.); οἵ ρᾶρδὴ ροάς, (εἰ5.αριΟτι εὶς, 
5.25(ρ.26.9; Μ.ττ.12204}; 14,10. ς5,27{}.27.26᾽; 12214}; 2. 7μάρε, (οηβῖ, 
07.5.εἰτοί(ρ.164.31; Μ.20.12578); {Ἰμα  παΐο, [ο. Βαρί.(ς.90); 3. ἐ0η- 
ἱερερίαϊον ὀφθαλμοὶ δὲ ὑπαληλιμμένοι λόγῳ... ἁγίων ἐπόπτην παρασκευ- 
ἄάζουσιν ΟἸεπι. αδ.2.12(ρ.2324.0; Μ.8.: 534). 

["Ἰἐποπτία, ἡ, τε ἐποπτεία, τραϊεμξηϊ καγο, Ογυ Ρς ται) Μ.ὅο. 
᾿8οοᾺ). 

ἐποπτικός, Α. οὗ οὐ ῥείοηρίνισ ἰο υἱδίομ; ἤρῆςε 1. οὗ ΕἸδυκίηίδα 
ΠΥ ϑίΕ 165, ἐοηηδοίεά τοτίῇ ἰπίγαά οὐ ἐρἠδδὶ ἀδσγες τελειότατον ἐ, .. 
μυστήριον, τεθερισμένον στάχυν ΗΪρρ.ἤδεγ.ς.8(ρ.06.12; Μιτδ.3ι5ο0); 
2. Ὀμυβιίδῃ, δείοηρίηρ ἰοὸ {εἰ ρατεϊειῤραϊονι; εοηισίϊπρ ἴῃ εοπίομρία- 
ἐἴοη, ΟἸδιη ραεά. τ. 3(ρ.9ς5.6; Μ.8.260Ὰ); θεωρία μεγίστη, ἡ ἐ., ἡ τῷ 
ὄντι ἐπιστήμη...αὕτη ἂν εἴη μόνη ἡ τῆς σοφίας γνῶσις, ἧς οὐδέποτε 

. χωρίζεται ἡ δικαιοπραγία 1(.5.γ.2.1ο(ρ.138.12; Μι.8,0848); 1δ.5.τ1{(ρ.374. 
5; Μι0. 1088}; τινὲς μὲν διὰ τὴν πολλὴν ἁπλότητα μὴ εἰδότες μὲν 
δοῦναι λόγον περὶ ὧν ποιοῦσιν... ἕτεροι δὲ μετ᾽ οὐκ εὐκαταφρονήτων 
λόγων ἀλλὰ καὶ βαθυτέρων καί, ὡς ἂν εἴποι τις Ἕλλην, ἐσωτερικῶν 
καὶ ἐ., ἐν οἷς πολύς ἐστι λόγος περὶ θεοῦ καὶ τῶν τετιμημένων ἀπὸ 
θεοῦ διὰ τοῦ... θεοῦ λόγου Οτ.( εἰς..3,37(ρ.236.2; Μ.ττ,ο680) ; οἱ μὲν οὖν 
προφῆται ὅσα ἦν.. «νοηθῆναι τοῖς ἀκούουσι χρήσιμα...χωρὶς πάσης 
ἐπικρύψεως. «εἰρήκασιν, ὅσα δὲ μνοτικώτερα ἦν καὶ ἐποπτικώτερα καὶ 
ἐχόμενα θεωρίας τῆς ὑπὲρ τὴν πάνδημον ἀκοήν, ταῦτα δι᾽ αἰνιγμάτων 

καὶ ἀλληγοριῶν...ἀπεφήναντο 1.7. τοί ρ.162.4; 1464); 14. [γ.73 τῷἍ 1ες 
15:23(0Ρ.260; Μ.17.3654}; οὐ μονοειδῆ τὰ δόγματα, ἀλλὰ ποικίλα..., 
ἠθικούς τε καὶ φυσικοὺς καὶ τοὺς ἐ. λεγομένους περιέχοντα λόγους 
Βας. μοηιῃ Ἐς. λλ(τ χ61Β; Μ.29. 4080); ἐ. βίος σοπιταβύεα ψ 11} πρα- 
κτικός, {8Β45.15.6(1.382Ε ; Μ.30.1204). 

Β. εαβραῤίε οὗ εοπίερεῥίαϊοη ψυχὴ ...ἐν ΟἼοτη, ῥαδ4.2.2(ρ.174.14; Μ. 
8,4254Α); Βδβ. ϑρῖν,47(3.300; Μ.32.1534)}; ἐπὶ τὰ τῆς φνοιολογίας 
ἀνώτερα προκόψας, τὰ καλούμενα παρά τισι μεταφυσικά, ἐ, γενέσθαι 
δύναται 1848..5.τό2(1.4040 ; Μ.30.3854); φαμὲν...«τῆς ψυχῆς τὴν... 

“- ν ᾿ ᾽ 3 “ 4“ ᾿ - “- “- , 

τῶν ὄντων ἐ, δύναμιν οἰκείαν εἶναι, καὶ διὰ τῆς θεοειδοῦς χάριτος, 

᾿ διὰ τοῦτο σώζειν ἐν αὐτῇ τὴν εἰκόνα τι ΝυΥΞ5. ἀρνί» εἰ γος. (Μ.46. 
578). 

(, εομηδείφα τοτλλ, ῥοοηρίηρ ἰσ, ουεγοίρδ, ἐαγέ, ῥγουΐϊάομες πάρεστιν 
ἀεὶ τῇ τε ἐ. τῇ τε εὐεργετικῇ.. «ἡμῶν δυνάμει δύναμις τοῦ θεοῦ (Ἰδηι. 
δἰγν.2.2(ρ.115.25; Μ.8.0368); οἵ οὐ ̓5 ρχγονίάεηοε (τὸ ἐ.) βυιηθο ζεα 
Ὀν 'εγςο᾽ οἵ σοά, ΟΥ, β΄.4 ἑῃ: Κορι(ρ.29ς.27; Μ.17.448}; τὸ τῆς θεό- 
τητος ὄνομα...τὴν ἐ, ο.. ἐξονσίαν σημαίνει Οτι ΝΥ55. ὄμη.12(2 ρ.277. 
21; Μ..ς.8880); Ογτοθςτο: 2(Μ.69.7034). 

Ἐἐπορθρίζω, γἱςσ εαγίν, στ Ν γϑ5.0γ, ἀοηιτ(ρ.2.1ο; Μ.44.ττ300) 4. 
γε». τ(.46.6138). 

Ἐἐπορκίζ-ω, 1. ἐχογεῖδο; οἵ ΓΟ 15}. ἘΧΟτοίβγηβ, Ομτγϑ. ον ἴηι ΤΟ ον. 
ΡῬτοδτη, (το. 10}; οἵ (Ἀγ βεῖδῃ οχοχοίζιηρ οὐ τὴ ροββδβϑϑά ; ἴῃ ρθῃ., 
Ταβε.δίαί, 8ς, 2(λ1.6,6760) ; 14. Φαροί,6,6(}1.6.45.38); οὗ ρτε- δαρτιβηηδ! 
ἘΧΟΥοΟἰϑιὴ5. οὗ σϑιθουτηθηβ, Ογγ ΠΟ ῤγσεαίθεν,ο, ἐφι14 οἷν, 9. ἐπορ- 
κισμός ; τὸ ἁπλοῦν ἐμφύσημα τοῦ “τοντος, πῦρ γίνεται τῷ μὴ φαινομένῳ 
[3.. ἀδιηοη] 14, εαϊφεΐ,τό.το; οὐ δεῖ «τειν τοὺς μὴ προαχθέντας ὑπὸ 
ἐπισκόπων ἘἸ ἀοα,ἐ4η.26; δα ηἸδξοτοα ΒΥ ἀθβοοηβ, ἐῴφορκ-, δ γτ. 
αει. (400 30.90.31, ν.]. ἐπιορκ- Η.2.1577Ὰ}); ἐφορκ-, }0.1)},ἡπαρ.ἵ. 
24(Μ.04.12574};} ἐπιορκ-, ῬΒοῖιπονῖος. 4.2 {τ (ΜῈ το τοσ68); ν. 5. 
ἀφορκίζω; 2. αὐγμγεὲ “ποντές σε κατὰ τοῦ...θεοῦ.. «ταῦτα εἰς γνῶσιν 
ἀνενεγκεῖν ἘΡ. Μανφοί,2(ρ.τ56.12; Μ.25.2850), 

Ῥἐπορκισμός, ὁ, ὀχογεῖδνγα ; οἵ ῥτο- αρυίβηιδαὶ δχοτζοίδιηβ δά- 
τη Ἰβίοτοα ἕο οαἰθοπυτηςηβ ἀυτίηρ ρετοα οὗ ρχεραταίίου ἔου θαΡ- 
ἰδ τοὺς ἐ. δέχου μετὰ σπουδῆς" κἂν ἐμφυσηθῇς, κἂν ἐπορκισθῇς, 
σωτηρία σοι τὸ πρᾶγμα Οντ. ΗΠ ῥγοεαίεεξ, ο; ὅταν ἐ. γένηται, ἕως ὅτου 
οἱ ἄλλοι ἐπορκιζόμενοι παραγένωνται, ἄνδρες μετὰ ἀνδρῶν, καὶ 
γυναῖκες μετὰ γυναικῶν 1.14; οἴ, ἐπιορκισμός, : 

ἐπορκιστής, ὁ, εἐχογεῖςδί, ἃ5 ΟΠ6 οὗ ἃ Πιΐποῦ ογάοῦ ἴῃ ΟΠπατςὶι, οοῃ- 

ΟΕΓΠΘΑ͂ 1 δχοσοίβιη οὗ Ππο5ὲ ἀδηι πη ΒΟ} Ροβϑ65864, (σης ρ. 
Επ5.ἢ.ε.6.43.14(Μ4.20.6218}; ἃ5 ΕΓ ΟΥΘΥ ΔΥΓΟΥ ΙΒΠΟΡ, ρτοβου ον, 
ἀεδαοοη, 8η6 τοδάθγ, Επ|5.}.6.8.6.0(756.4); Βιηοίίοῦ πρηῖ ὈῈ. ἴπ- 
οἸμαάδα ἴῃ [πδὲ οὗ ἀξάσοη Παλαιστινὸς γὰρ οὗτος ὧν διάκονός τε καὶ 
ἐ, τῆς ἐν Καισαρείᾳ παροικίας ἴἃ.»1.Ὀ.2(Ρ.009.7; Μ.20. 1465 4}; 5 τ ϊγα 
ΤΆΪΠΟΥ ΟΥΔῈΥ ΔΙΕΥ τοϑάεῖβ ἃπα βυθαάθαοουβ, (ΛΑ τ, (341)εαη τοίη 
ἴογπὶ ἐφορκιστής) ; οὐ δεῖ ἱερατικοὺς ἀπὸ πρεσβυτέρων ἕως διακόνων 



ἐπορκιστός 

καὶ ἑξῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἕως ὑπηρετῶν ἢ ἀναγνωστῶν ἣ 
ψαλτῶν ἢ ἐ. ἣ θυρωρῶν. ενεἰς καπηλεῖον εἰσιέναι ΟἸ,αοά, εαΉ.24; ἐ. οὐ 
χειροτονεῖται, εὐνοίας γὰρ ἑκουσίου τὸ ἔπαθλον καὶ χάριτος θεοῦ.. 
ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου.. «πνεύματος" ὁ γὰρ λαβὼν χάρισμα ἰαμάτων, δ 
ἀποκαλύψεως ὑπὸ θεοῦ ἀναδείκνυται, φανερᾶς οὔσης πᾶσιν τῆς ἐν 
αὐτῷ χάριτος (οηποί. 4.Ρ}.8.26.2} 15. ΤΑΊΛΟΥ ΟΥΘΥ ΒΓΟΥ τοϑ θυ ἀπά 
ἀξαοοηθββ δηα Ὀδίοχθ Ἰπεδιρυθίειβ ΟΥ τοηριιε8, κοπιαταΐ, πα ἀοοτ- 
Κεοροῦβ, ἘΡΙριεαρ. {4.2τ(Ρ.522.22; Μ.42.825Ὰ); ἴῃ ΒΕ τϑκ θεῖον 
Ὀίβπορ, 1]. ας. (Ρ.218.16); ἴῃ ξαπ., οὗ Ὁβυιβιίαπβ πο βυσοεεα ἴῃ 
ἘΧοσοϊΖίπρ' πὶ πατηε οἵ [655 Ομ τῖβε ᾿οσποιβεά ἀράοτ Ῥορτὶῃβ ΡΠ] δ᾽ 
ἉΜΏΘΩ ΟἰΕΙ δ χοσοιβίβ πανὰ [411|6, 7ι5ῖ. 2Ζαροί.6. 6(Μ. 6.4528, 0); οἵ 
7ενΊ8ῃ ἐχογοῖβίϑ οἱ ἐξ ὑμῶν ἐ. τῇ τέχνῃ, ὥσπερ καὶ τὰ ἔθνη, χρώμενοι 
ἐξορκίζουσι καὶ θυμιάμασι καὶ καταδέσμοις χρῶνται 14. 41α].8ς5..(Μ.6, 
6760); οἱ τοῦ Σικενᾶ υἱοὶ περιήεσαν ἐν ἐπορκιστῶν σχήματι Τματ. Μορϑ5. 
τύον.ταττοί Μ.66,8024). 

Ἐξπορκιστός, ὀχογεϊζεά; οἱ ΟἸ] ΠΑ ΠΟΥ Εα 50 8ἃ5 ἴο Ὀ8 ἔτεα ἴτοπι 8}} 
ταϊπὶ οὗ ον}} Δ πα υιϑ84 τὰ ῥσε- θα ρ βιαὶ ἀπο τηρ' οὗ σα πα! Δα [65 ἴοτ 
Βαρείβιι ἴο ἜΧρδὶ δν}} βρί σῖτα ἔτοτη τπεπὶ, νυ Η. καί δεὶι.20.3. οἷτ, 5. 
ἔλαιον. 

ἔπος, τό, τὐογά;; ἰπ Ρθταβα πρὸς ἔπος, ἰτεγαϊΐν, ΟΥ. [0.20.16(14: 
Ρ.341.8; Μ.14. 6088). 

πἐποσφραίνομαι, εαΐεὰι {μὲ σεομὶ οὗ, ϑεβοὶ. 8 τὰ 10... 5ἐαἰ.26(}1. 
88.10370}. 

Ἑέξπουλή, ἡ, Ξεαν, ἤρ. τὴν ἐ. τῆς κακίας Μας,Αερ, κοηῖ. κο.4(Μ.34. 

82οΛ). 
ἐπουλωτικός, ῥγομιοίτηρ εἰξαϊγσαση, (οηδὶ. ἄρΡ.2.41.5. 
ἐπουράνιος, ἠπεαυεηῖν ; 1. 1ῃ 56η586 οἱ ἀΐυΐηε δέσποτα ἐ. τζ ἰφιη.6τ.2; 

τοῦ ἐ. ἀρχιερέως... Χριστοῦ Δί Βοῖνε.τ4.3; λόγος γὰρ ὁ ἐ. πνεῦμα 
γεγονὼς ἀπὸ τοῦ πνεύματος Ταΐ.ογαὶ.7(ρΡ.7.δ᾽; Μ.6.820Α); 1Ὁ.τ6(Ρ.18,5; 
Β41Α); Μας,Αερ.λοηι.44.5(Μ.24.7810); 2, εοἰοοίίαϊ, οἱ ΔΠρΡΕ]Κ τὰ ἐ. καὶ 
ἡ δόξα τῶν ἀγγέλων σῇ. δηηγΡη.δ.1; ἐ. καλεῖ τὰς ἀοράτους δυνάμεις 
ΤΏ. ΡΉ 1.2: τοί3.455}; ἀἰδῖ, ἔγοῦὰ τῶν ἐν τοῖς ἐ. πνευματικῶν τῆς 
πονηρίας ἀντιπαλαιόντων τοῖς ἐπὶ γῆς ΟΥἅον.26,Ξ(ρ,362.5; ΜΙΤΤ, 5044}; 
3. οὗ ἀτοποῖψγραὶ τδῃ 1π Θτποηΐϑη βυβίθπι, ΠΙρΡρ λας. 6.τη(ρ.143.5; 
Μ.16.32τοΑ}); οἵ ψΑἸθ ΠΙ πη ΘΘοπβ ὃ5. ἄγγελοι ἐ. 1.6.34{0.τ62.2; 
32468); : οὗ πλήρωμα: τὴν ἐ. κτέσιν,.. αὐτὸς εἰργάσατο ὁ δημιουργὸς ὁ 
μέγας σοφός ἐεαφϑρι ἐ.}. .23(Ρ. 2ΟΙ.16; 33101)), 4. 1π Ε]δ 5] Π|8 πὶ 
ταν βἴοτίεβ. ἡ γένεσις ἡ...ἐ., ἡ ἄνω τῷ. Σ δ(ρ όντο ; 21514}; μυεῖσθαι τὰ 
μεγάλα τὰ ἐ. 18.(0.97.11; 31518)}; 5. ἴῃ βρεη. οἵ Πεανεηὶν ΟρρΡ. 
βαυῦη]ν ῬοΥβοηβ. 8η6 ἐβηρο: 8. τοῦ, Δροιπηδγδη ΟΠ τ βίοϊορν ἐ. 
ἄνθρωπος καὶ πνεῦμα ζωοποιόν ἌΡ]! ΡΝ. 80 (ρ. 22}. .24)}. στ. ΝΥβ8. 
“ροῖ. 48(}.4ς. 1240); ; εἰ ἐκ πάντων..«τῶν ἴσων ἡμῖν ἐστὶ τοῖς χοϊκοῖς 
ὃ ἐ. ἄνθρωπος, ὥστε καὶ τὸ πνεῦμα ἴσον ἔχειν τοῖς χοϊκοῖς, οὐκ ἐ, ἀλλ᾽ 
ἐ. θεοῦ δοχεῖον ΑΡΟ]]. ξἐειθο(ρ.228.1; 12400) ; οὐδὲ κατῳκηκέναι τὸν 
ἐξ οὐρανοῦ ἐν ἀνθρώπῳ. .«χοϊκῷ, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν δεύτερον Ἀδὰμ ἐ. 
εἶναι. ἐ. ἐστιν ἃ λόγος ὁ τὴν σάρκα ἔχων τὴν ἐκ αρίας καὶ ἡμᾶς. «διὰ 
τοῦ ἐ. ἐπουρανίους καθ᾽ ὁμοίωσιν ποιῶν, ὄντας χοϊκούς ἼΠπη Βοτνῖ,ε. 
Ργοξά.3(ρ.28ς.οἵ.; ΜΟΡΙ,.8,9588); ἀρτβοιποπί τπαὶ ό.. «ἀνακραθεὶς τῷ 
ἐ., καὶ μεταποιήσας διὰ τῆς πρὸς τὸ κρεῖττον ἐπιμιξίας τὸ γήϊνον, οὐκ 
ἂν χοϊκός, ἀλλ᾽ ἐ, λέγοιτο αὙ Ν 55. Τροἰ , ΑΒ(12200), ἀπ τεϊατατίίοη οὗ 
Πρ Π σα οπβ οἵ Αρο]παγίαβ᾽ ἔα ΠΥ βιαίεπιεηΐῖβ, τὖ.{1241..,8}; 
ἴπ Ἀρο]πατδ᾽ Αἰ ερεα ἰεδομίηρ τὴν σάρκα ποτὲ μὲν ἄκτιστον, 
ποτὲ δὲ ἐ., ποτὲ δὲ ὁμοούσιον τῷ λόγῳ ΤΑ. Ροϊ].τ.21(Ν.26.11208} 
Ὁ. οὗ Πεανβηὶν Ὀδΐηρϑ 8η6 5ἴαϊεβ ἢ ρθη. ἐσταυρώθη... βλεπόντων τῶν 
ἐ. καὶ ἐπιγείων Ἰρτι, Τγαί.9.1; ᾧ [5ς. Χριστῷ] ὑπετάγη τὰ πάντα ἐ. καὶ 
ἐπίγεια ῬοΙγςο.6ῤ.2.1; ἔχοιτε ἀφ᾽ ἑαυτῶν καὶ τὴν ἐ. βασιλείαν ἐξετάζειν 
Ατἰῃοπαρ ερ.ιδ.τ(1.6.9258); ((πορῖ.) ἐκκλησίας τινὸς ἐ, καὶ κρείτ- 
τόνος αἰῶνος ἀπόρροιαν εἶναι τὴν ἐπὶ γῆς ἐκκλησίαν Οτ«(( εἰς.6.35(ρ.1ο4. 
201: Μι1τ1.12408}; ἀναλαμβάνοντες εἰς θείαν τινὰ καὶ ἐ. πόλεν τοὺς ἐν 
ταῖς ἐλαχίσταις πόλεσι καλῶς βιώσαντας 1.8,74{0.291.24; 1629); οἱ 
Πρανθηὶν Ἰβταβα]εια, ἰα4Ἁ,ῥγίριε,4. 3: ϑίρ. 334. 8; Μ.1τ.3804}, ὑπὲρ᾽ τῶν. 
προσφερόντων κυρίῳ... «δεηθῶμεν, ὅπως ὃ. “θεὸς ἀμείψηται αὐτοὺς ταῖς 
ἐ. αὐτοῦ δωρεαῖς {1 |Ὸ.Οὐηοί, ΑΡ.8.το.12; δεῖ γὰρ τὴν ψυχὴν... 
μετατεθῆναι.. καὶ οὕτως δύναται χρησιμεῦσαι εἰς τὴν ἐ. βασιλείαν ας. 
Αδριλονι)4.5(Μ.34.7810); οἵ Πφανξηῖὶν τθα 165 ρΡ. ϑαυτῆ]ν ἴγρεβ, 
Τῇάϊ. Εσρελβ.43:(2. το δϑὺ),; οὗ Ὠξανθηὶν ατασ ὑπὲρ τοῦ δώρου... 
δεηθῶμεν, ὅπως ὅ...θεὸς προσδέξηται αὐτὸ...εἰς τὸ ἐ. αὐτοῦ θυσιαστή- 
ριον {1{.80.Οηεὶ..4.}}.8.13.3; ν. θυσιαστήριον; ε5Ρ. οὗ εἴεγηδ) [1ἷς 
ἐφανέρωσεν ἡμῖν τὴν...ἐ. ζωήν 2Ιθνι,2ο. 5; ν.], ἔου αἰώνιον ΜΙ. Ροῖνε. 
20.2; τὴν ἐ. αὐτοῦ ἐλπίδα {1ϊ.-Ρ.(ηεὶ, Αρῥ.8ιτο,; οἵ, τι τῶν ἐ, αὐτοῦ 
θαυμάτων ὁρᾶν Τιαά, Ρώ .36(ρ.42.6); οἵ Ἀξανεξη]ν τϑα] 165. ἴῃ ρέῃ. 
νοεῖν τὰ ἐ. ἸρᾺ. Τγαϊϊ. 5.2: οἱ Δη6ε 5 προσάγοντας τὰς τῶν ἀνθρώπων 
ἐντεύξεις ἐ ἐν τοῖς Νἀϑαρωτποὶὲ τοῦ κόσμου χωρίοις ἐς Οτι εἰς, 5: 4(Ὁ. 4: 

τ6; ΝΤΙ.11858); εχερς. Ερἢ.1: 31 τὸ δέ, ἐ ἐν τοῖς ἐι, ἀντὶ τοῦ περὶ τῶν ἐ, 
οὐχ ἵνα γῆν κληρονομήσωμεν κατὰ νόμον, οὐδ᾽ ἵνα κατὰ γῆν πόλρερυ ον. 
μεθα Τάτ. Μορ5.Ερλ.1:3(}}.66.9134}; προστέθεικεν ἐν τοῖς ἐ," ἐ, γὰρ 
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τὰ δῶρα ταῦτα Τάς ρῆντι3(3.402); 6. οὗ σεἰδβί αὶ {ταϑατσθεοίίοη 
ΠῚ ΔΏΡΈ}10) Βοά 65 σώματα γοῦν ἐ. εὔμορφα καὶ νοερὰ οἶδεν ὁ ἀπό- 
στολος (Ἰδηχεσε, ἡ μάο! τα(ρ.1ιο,13; Μ, Ὁ, 6618); Οτζ εἰς.4. θο(ρ. 332.1; 
Με. 1128} ἐσχηματίσθαι γὰρ τῶν ἐ. τὰ σώματα, ὡς καὶ γόνατα 
σωματικὰ ἔχειν αὐτά, ὑπολαμβάνειν οὐ πάνυ τι χρή, σφαιροειδῶν... 
ἀποδεδειγμένων αὐτῶν τῶν σωμάτων 1(.0γ.31.3(Ρ.307.4; Μιῖι Ἔ52Ε): Ε 
6. ἴῃ. 56η88 οἵ φρίγτμιαί ΟΡΡ. πιαζετιαὶ οὐδὲ φαντασίαν... “ἔχοντες... 
αἰτημάτων, πᾶσαν εὐχὴν περὶ τῶν σωματικῶν... -ἀναπέμποντες Οτ.0γ. 
21.1{ρ.345.13; Μ.11.4800)--4814}; ΙΔυριανὶ. 70.35.4; Μιτι.6τ120); οὗ 
βριίσῖθα} αϑοθηξ μέλλων διδάσκεσθαι περὶ τῶν ἐ., ἀναβαίνω Ἰὰ «δον. 
18.2 τη 7εγ.(0.152.2]; Μ.13.465λ}); (Ὠτνγϑβ.ἠοῦη. 42... τη ΤΟ ογ(το. 
305); 7. οἱ Βριπῖυα] τεα ηῖεθ. αἤεοϊθα 1η βασγαιηθηῖβ. δεῖ τοὺς 
φωτιζομένους μετὰ τὸ βάπτισμα χρίεσθαι χρίσματι ἐ, (Ἰ,Δοά εαπ. 
48; πϑῆσε οἱ βαζζαϊιβηΐϊβ πνευματικῶν... καὶ ἐπουρανίων..μυστη- 
ρίων Ὀγτ. Η. εαἰδοξοτο.τ ; ἃπα οἱ αἰΐαγ τῆς ἐ, τραπέζης {.1|..ας.(Ρ.238. 
10). 
δέπουρίξ -ω, τοαίογν Νεῖλος... πᾶσαν “ων Διβύην ἠδ᾽ Αἰθιοπίαν Ογαε. 

δ1.14.286. 
ἐπουσιώδης, πομ-οςεεηίαὶ, αὐἰυοη ἡ! τι5, σαὐμτπομαὶ ἰο φδείαπες 

ἐ, δὲ καλοῦσιν οἱ φιλόσοφοι τὰ ἀχώριστα συμβεβηκότα [)οεῖ. ]} αἱν.33 
(ρ.26ο.7); τῆς γὰρ ὑποστάσεως ἡ ὑπογραφή, ἐξ ἰδιοτήτων τινῶν παρὰ 
τὰ ὁμοούσια ἔν τινι ἐπουσιωδῶν ἢ ἐπιουσιωδῶν καὶ συμβεβηκότων 
τινῶν, ἀχωρίστως ὄντων ἣ ἐπιγενομένων, συνίσταται 1,οοπῖ, ΗΕ]. Λῆεει. 
τ.6(}1.86.χ4214}; τὸ ᾿ἀλλο᾽ καὶ κατ᾽ ἐναλλαγὴν φύσεως νοεῖται, καὶ 
κατ᾽ ἐπίκτησιν καὶ κατὰ παραβολήν τινα τῶν ἐ, 1διχ.Δο(Ι 4068), τΡ.2.τό 
(1572); αἱ ποιότητες, αἴ τε οὐσιώδεις καὶ ἐ, καλούμεναι ἢνεοπί. Β, 
Νεσί εἰ Επι τ(Μ.86,12770}; τὸ δὲ ἔδιον καὶ τὸ συμβεβηκός, ἐ., ἐπειδὴ 
ὑπάρχει τινί 14. {γ.(Μ.86.Ζ2οοο0); ἐ. .-- λέγουσι τὰ ἀχώριστα συμβεβη- 
κῦτα' οὐδὲν δὲ τούτων ἁπάντων κυρίως καὶ προηγουμένως, καὶ καθ᾽ 
ἑαυτό ἐστιν οὐσία ῬατηΡἢ.11. ραηορὶ..2(ρ. 002); :}. τῶν ἣν. ἄορηι. (Μ.δ0. 
2048); αἱ ποιότητες, αἵ τε οὐσιώδεις καὶ ἐ,. . αἵτινες οὐκ εἰσὶν 
οὐσία, οὐδὲ καθ᾽ ἑαυτά, ἀλλὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ τυγχάνουσι, καὶ δίχα ταύτης 
τὸ εἶναι οὐκ ἔχουσιν Μαχ.ορισς (Λ.ογ.2618); ὑπογραφὴ ἐκ τῶν ἐ. 
σύγκειται 70.) ἀταϊεεὶ. δ(}1.04.5538). 

Ἐξπουσιωδῶς, 17: 75 ῥέε! οὗ ἐἰαὶ τολτοῖ ἐς αὐνεμι τοις ΟΥ̓ ΉθΉ- 
ἐςϑεηαὶ τὰ γὰρ διαφέροντα ἢ οὐσιωδῶς διαφέρει, ἢ ἐ. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐ., 
ὑποστάσεις ἂν εἶεν, καὶ οὐ φύσεις" εἰ δὲ οὐσιωδῶς, φύσεις 70.1). Γαεοῦ. 
21(Μ.04.14488)}. 

Ἐξπουσίωσις, ἡ, ἀάα τ !Π]Π05 [6 σιβείαηεύ, Τιοουῖ. ΗΝ 6: .4,47(}1.86.. 
17200). 

Ἐξποφειλή, ἡ, ἀεί, Οτ,εαρ.ιίη ἢγιττν2(Μ.17.τ1020), 
ἐποφείλ-ω, 1. οἵϑε τὰ θεῷ “-ὀμενα ΟΥ χρη Γνυτττ27(Μ.17.1020); 

τὰ τοῖς γονεῦσιν --όμενα ἐκ τῶν υἱῶν 16 ,8ρ.«αἱ. Δ] πε: 5(0.121.20); 

γε. ε.0: 26(}.72.8 528}; τὸ παρ᾽ ἡμῶν. ..“"όμενόν σοι σέβας ΜΟΙ, 
δγηι οἱ ἄπη.5(Μ.18.260Α); πάντες μὲν θεῷ -“τομεν, σοὶ δὲ --εται 1.10 
(3734); ἤξαγχρ. ἀξιόν ἐστε... .«καὶ -οόμενον σὲ αἰνεῖν {1|..4ς.(ρ.108.20}; 
1. (ρ. 240. 5); Ζ. Ῥάᾶδξ., δε οιυφά ἃ ἀεδι ἐξ ὧν ὕβριαμαι, τροφὴν τό μαξ 

8εν. Δ, ἂρ (αὶ. ΔΜ τϑι2ο(ρ,12ς. 11}; 3. Ῥά55., δέ ἀμ [0 ἀτιμίας ἡμῖν 
“πομένας εἰς ἑαυτὸν μετατιθείς [5Ξο. Χριστός] Ἐπι5,εἰ.διτο,τ(ρ.450.21; Μ, 
22.724}}}. 

ἐποφθαλμι-άω, 1. εαξί δητοις ἐνὸς ἐρόοη, οἵ Ἐπ5. Νίς, βοοκὶπσ 
{ΥΔΙΠΒΙΔ ΟΣ ἔγο ΟΠ6 566 ἴο ΔΠΟΙΌΘΙ πανταχοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις --ὧν 

πόλεσι ΟΑ]ΘΧ..ρ.ΔΡ. ΑἸ. ἀροἱ.ςες.6(ρΡ.93.6; Μ.2ς. 2608); ὁ πλεονέκτης 
μονῶν. τοῖς ἀλλοτρίοις ᾿ΑΞτ,Λην ἤσμι, 2(Μ1.40.201.}; 2. νὰ σηυϊοιις, 
Ατῃλ.4γν.7(ρ.186.13; Μ.2 5. 7ο1Α}); 3. ἐν, α. ἄαι,, 1 δε Ρ.ΓΓΡ᾿ 
(ς36)αεί. κ(Ρ.38,34.; Ἡ.2.12840)}; αςς., Οὐκ εἕῃ δή, τ (1,12, 
1250). 

ἐποφλισκάνω, οτἶέ, ἰ.ς, 1. δὲ δομηα ἰο γεμάφν, Ονν.αὔον. (1.235); 
1.8(2740); 2. σῖθδ αὶ ἀθοῖ, 1Δ.Ζαελ.8)(3.γ)66 0); ἰα4.1.ω16:1(Μ.72. 
850}). 

Ἐξποφρυς, ἐρογειίίίοις, τ Ναζ.ατηι.2.1. 30. ποτ(ῆ.37.1208.). 
ἐποψία, ἡ, Α, υἱξίοη ; Ἐ. Οὗ Μοβοϑ᾽ νἸϑῖοὴ οὗ (Τοα αὐτόν...ὁ θεὸς νο 

ἐ. ἠξίωσε τῆς αὐτοῦ 70. Ῥπορ. ΟΡ17.2. 13(0.70.23)}; οἵ Αρος. τὴν.. 
μυστικὴν ἐ. τοῦ τῶν μαθητῶν ἀ ἀγαπητοῦ Βιοπ.λτ. ᾿. 3. 3: ἍΜ. 2. “βου Σ 

οἱ δὲ τῆς ὑψηλῆς θεολογίας, ὡς υἱοὶ βροντῆς, τὴν μυστικὴν ἐ. παρὰ τοῦ 
λόγου πιστεύονται Απατ(Ὑ.ογ.7(}.07.048}}); τοῦ λόγου τὴν ἐ. ἄνα- 
πετάσαντες 1, τη(το766}; 2. 6ΞΡ. οἵ Δ Π||5βίοπι τὸ Ὠἰσῆοθῖ ἄδστος [ἢ 
ΟὨΠϑΕ Δ. Τηγϑίεσίθθ, μθηςς οἵ σοηίοιηρίοη οἱἨ αἰνῖπε {Π|πρδ, 
Ῥαγιῖς, οὐ ραγ οϊρατίοη τὰ ους πα δῖ, οἷ. οὗ κατειληφότες τὰ πόρρω. 
τῆς ἡμετέρας ἐ,, οἱ μεμυημένοι παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐσωτερικὴν τε καὶ 
ἀπόρρητον μύησιν τ Υ95. ἔμ Π.12(2 Ρ.304.2ς; Μ.4ς, τοτ6}}); ὕπνος... 
ὅταν εἰς τὰς τελεωτάτας τῶν ὄντων ἐ, ὁδὸν ἀνοίξη τῇ ψυχῇ ὥνποδ. 
τηδορ.(ρ τ5ι,6; Μι66,12880) ; ἱεραρχίας τὸ πέρας. .«ἡ τῆς ἐ. ἐστίασις, 
τρέφουσα νοητῶς καὶ θεοῦσα πάντα τὸν εἰς αὐτὴν ἀνατεινόμενον Π)10}). 
Ατνδιλιπ. 3(.3.276Ὰ}; διὰ τοῦ ταύτης [5ς. Ὀδρτ5π1) ἀρχικωτάτου. 
φωτὸς ἐπὶ τὴν τῶν ἄλλων ἱερῶν ἐ. φωταγωγοῦμαι 1.3.τ(4258); τοί, 



[ , 
ετται, 

ἀἸβιηῖδϑαὶ οὗ σαςθομυτήθηβ μένουσι δὲ οἱ τῆς θείων ἐ. καὶ κοινωνίας 
ἄξιοι τ0.3.3(4250}; ἡ τῶν..«ἐνεργουμένων πληθὺς...«πάσης ἀλλοτρία τῆς 
τῶν ἱερῶν ἐ,. καὶ κοινωνίας 1}.3.3.7(436}); 1δ.4.3.3(4774}; ἡ δὲ τῶν 
ἑερέων φωταγωγικὴ τάξις ἐπὶ τὰς θείας τῶν τελετῶν ἐ. χειραγωγεῖ τοὺς 
τελουμένους 18.5.1. 6(5οπ}}) ; ἐδ. (5084); 1δ.6.1.2{ς226); καθαιρομένη δὲ 
τάξις ἡ τῆς ἱερᾶς ἐ. καὶ κοινωνίας ἀμέτοχος 1.6.3. 5(536})  10,7.3.3 

(510. } 
Β. τη ῥέε! 100}, ἈΘΉΟΘ. ἹΠΊΡΘΙΙΑΙ ΦΟ»»}1551 00, Οὗ ἀββϑϑοϑιηθηΐ, ΤΒαΓ. 

Ἐρ.42(4.ττοο) ; 1δ.(ττοι); 19.43(τ τοῦ). 
(. ουεγειρἠὶ; ἴῃ ρεη., Ατοίῃ. ρος. π(Μετού.6974); οἵ Οοάΐβ 

ΡΙον)θη014] οαγο, ΤΉΔΕ σεεὶ.. 40: οί. τοῖ8); (60. ΡΊ5, μα, 4 οβί. 
92.150). 

Ὦ. οἱκίδίο βαγί, Ἰδτιοε σαγέαςε οἵ 5ἰκῖη, Απάτ. τον. 2τ(}1.07.12774).. 
ἑπτά, Ξε: θη; 1. ἃ5 ἱγπιάς Πη116 ππσηθεΥ ΒΡ  γηρ ἡπαην, οἰ Τ᾽ ΒΗ). 

7.4) ὁ γὰρ ἑ, ἀριθμὸς παρὰ τῇ γραφῇ ἀδιορίστου πλήθους ἐστὶ σημαντι-. 
κός (Ὦγνϑ, {πά.8,,(τ,6760}; τοῦ, Μι,τ8:22 οὐκ ἀριθμὸν τιθεὶς... «ἀλλὰ τὸ 
ἄπειρον καὶ διηνεκὲς....καὶ γὰρ τό, 'στεῖρα ἔτεκεν ἑ.᾽, τὸ πολλά φησιν ἡ 
γραφή. ὥστε οὐκ ἀριθμῷ συνέκλεισε τὴν ἄφεσιν τη πομ. ὅτ. ἴῃ Με. 
(γιότ14)}; οχερ, τορ,2: 5 στεῖρα ἔτεκεν ἑ,, τὴν τῆς ἐκκλησίας 
προκηρύττει πολυγονίαν. ὃ γὰρ ἑ. ἀριθμὸς τοῦ πλήθους δηλωτικός. 
ἐν ἑ. γὰρ ἡμέραις ἅπας χρόνος ἀνακυκλεῖται, καὶ τῆς ἐκκλησίας οἱ 
παῖδες τὴν οἰκουμένην ἐπλήρωσαν ἽΠπάτξ,χη.7 ἡ ΤΕ ρ.(1.3.7}; 2. ἃ5 
ἱπαϊοαί Ρετἔβοιοη, ΟΥ σοπιρ]εΐξιςβϑ, 1.Ζαῤ.7.4: οἵ, ἰδὲ οἱ βένϑη. 
ντέπ85, ΠΠΘ πη. ͵ 5.3,8, 2}, ; τῶν ἑ. φωνηέντων τὴν ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύνθεσιν 
μιᾶς τινος ἀπορρήτου προσηγορίας περιέχειν φασὶν ἐκφώνησιν, ἣν διὰ 
τεσσάρων στοιχείων παῖδες ᾿Εβραίων σημειούμενοι ἐπὶ τῆς ἀνωτάτω 
τοῦ θεοῦ δυνάμεως κατατάττουσιν...καὶ τῶν παρ᾽ Ἕλλησι δὲ σοφῶν... 
τις τοῦτο μαθὼν ἠνίξατο.. φήσας" ἑ. μὲ φωνήεντα θεὸν μέγαν ἄφθιτον 
αἰνεῖ γράμματα [1.6. ΑἸ νΊΩη8 ΠΕΑΠῚΘ 15 σοπτδὶ δα ἴῃ σοσ ἱημβέϊοπ οὔβενθῃ 
νΟΜΡΕΙ5, οἱ, δὲν ΛΙοσῖδ τ]. τ ρ. Α. ἸλΙοτοτίςῃ ἄδναχας (Πδἰρσίρ τϑοτ) 
Ρ.195.3} ἔλι5.}.6.01δίστοῦ; Μ.21.8618); τῆς δὲ τοῦ ἐ, τιμῆς, πολλὰ μὲν 
τὰ μαρτύρια...ὡς ἑ. μὲν ὀνομαζόμενα τίμια πνεύματα. τὰς γὰρ ἐνεργείας 
εοὐτοῦ πνεύματος, πνεύματα φίλον τῷ ᾿Ησαΐᾳ καλεῖν ΟΥ.Να2.0γ.41.3(Μ. 
36.4320}; ΟἸΒΕΙ ΘΧΘΙΏΡΙΕΒ ἔτοτηῃ βοσίρίατα ἱποῖπαᾶς βενϑὴ Τχαπηροίβ οἱ 
Ποβῆπα αὐ Τουίοῃο, ἐν ἑ. μὲν ἡμέραις ὁ ἱερεὺς τελειούμενος, ἐν ἐ, δὲ ὁ 
λεπρὸς καθαιρόμενος, ἐν τοσαύταις δὲ ὃ ναὸς ἐγκαινιζόμενος... ΤΙησοῦς 
«εἰοἶδε τρέφειν...ἐ, 56. ἄρτοις} τετρακισχιλίους, καὶ τὰ...«λείψανα.... 
σπυρίδες ἑ." οὐδέτερον ἀλόγως... οὐδὲ ἀναξίως τοῦ πνεύματος 1.41.4 
(4330); ΤτιΝ 55. ἤοηι.2 τη σφη. τὶ 26(}.44.2888), τοῦ, Ναβδιηδεβ 
βενθῃ[ο] ἃ ψν Βῃϊηρ ἢ ἵνα εἰδέναι ἔχοι...ὡς πληρωματικός ἐστι καὶ 
τέλειος ὁ ἀριθμὸς ὁ ἑ, ἢ μᾶλλον, ὅτι τὸ...πνεῦμα ἠνίξατο, ᾿Ησαΐας 

Ν Α κ-- -- ΕΝ γὰρ τὸ παντελὲς καὶ πρὸς τὸν υἱὸν ἀπαράλλακτον τῆς φύσεως αὐτοῦ τῇ 
πίστει ἐγχωρούντως θεωρήσας, ἑ. σημασίας περὶ αὐτοῦ κατέλεξεν 
ΠΙάγπι. Τγίν.2.14(ΜΜ4.30.]Οο0) ; τοῦ, Ζαρἢ. 4:2 ἑ. λύχνους, ἀντὶ τοῦ τῆς 
πνευματικῆς δωρεᾶς τὴν..«τελειότητα 18.(7048}; φιθδίίοι ἀἰβοιββεά 
ΜΥ ΠΌΠΟΙ βόνθῃ Β4Π|15 οἱ τη αίίοῃ ΘΧΒΙ]τεα ἴῃ βυς παυγαὶ 
ῬΒΘΒΟΙΠΘΏ8. 845 σσονίῃ οἱ ἐδϑίῃ ἴῃ 71ἢ τπομίῃ, βεσοπᾷ ἰθεέῃ ἴῃ ἢ 
γΕΔΙ, εἴς. ; ΔΗΞΊΝΕΥ σίνεη {παΐ ροΐθηον οὗ τῆε8 πιπΊ  . σαιιβθ5 [Π6 
ἈΔΌΟΤΑΙ ἀθνεϊορπηθπίβ αἰδεσιμώτερος δὲ ἐν τῇ..-γραφῇ ὁ ἑ, ἀριθμὸς 
[ἰπυπῆθοῦ ἐβρ. τὸ θὲ Βοποιιγοαά ἰῃ τπεπιοῖν οἵ Οτεαιίοῃ] παρὰ τοὺς 
λοιποὺς...«ὅτι ἐν αὐτῷ ὃ πᾶς χρόνος τῆς τε τοῦ κόσμου ποιήσεως καὶ 
τῆς τοῦ πεποιηκότος... «καταπαύσεως Ὁ [Πϑῖ φμ.6ἱ γεςΡ 60} .6.15οος .-- 
13124}; ὁ ἑ, παρὰ τῇ γραφῇ τίμιος καὶ τέλειος ἀριθμός" τέλεια τοιγαροῦν 
θύματα κελεύονται προσφέρειν ΟἸψντηρ, [οὗ 42:8(}1.93.456Ὰ}: ὁ ἑ. κατὰ 
τὴν, «γραφήν, ὡς μὲν ἀριθμὸς μόνον λαμβανόμενος, πολλὴν ἔχει 
φυσικῶς τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ κειμένην τῶν φιλοπονούντων τὰ θεῖα μυστικὴν 
θεωρίαν. σημαίνει γὰρ καὶ χρόνον, καὶ αἰῶνα, καὶ αἰῶνας, κίνησίν τε καὶ 
περιοχὴν καὶ μέτρον, καὶ ὅρον καὶ πρόνοιαν, καὶ ἔτερα πολλά [ἀἸβοιι5- 
Βίοη οὗ βθνξῃ (Οὐ 58 Ὁ 81) 85 βίρτι ἔψίηρ' τιν βεῖς ἃ} τοϑί ἔο!]ονν8} Μακ. 
ανηδὶρ.(Μ.01.13800)}; φασὶ δὲ καὶ συγγένειάν τινα πνευματικὴν κατὰ 
μυστικὴν θεωρίαν πρὸς τὸν ζ΄ ἀριθμὸν ἔχειν τὸν γ΄..«τῷ τὴν.««τριάδα 
διὰ τοῦ γ΄ σημαίνεσθαι, καὶ πάλιν τὴν αὐτὴν διὰ τοῦ ζ΄ τῷ τὸν ζ' 
ἀριθμὸν παρθένον εἶναι. τῶν γὰρ ἐντὸς δεκάδος ἀριθμῶν μόνος οὗτος 
οὔτε γεννᾷ, οὔτε γεννᾶται. τοῦτο δὲ... ἐνδείκνυται διεξιὼν ἐν τῇ βίβλῳ 
τῶν ἐπῶν 'περὶ παρθενίας᾽ οὑτωσὶ λέγων, 'πρώτη παρθένος ἐστὶν ἁγνὴ 
τριάς 1δι.(13030); ΓΕΡΙΘΒΕΠΌΙΡ᾽ σοπιρἰδίθηθβα οὔ αν] ΟΥ οὗ αἀϊνίῃο 
ΡΌΠΙΒΕτηθηῖ, 7, γη1.2.12; μάχαιρά ἐφτι ἑ, κακῶν μήτηρ Τ᾽ ΒεΉ7).7.2; 
στ. ΝΆ 2.0».41.3(Μ.36.4220), Μοάοημηρ. (}1.86.3273}; 3. οὗ βόνθη 
ΔΏΡΕΪ5 ἑ. ἄνδρας ἐν ἐσθῆτι λευκῇ 1.1, ευ.8,2:; τεῦ. ἌΡος.1:4 τινὲς τὰ ἐ, 
πνεύματα τὰς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου ὑπέλαβον πνεύματος. δοκιμώτερον 
δὲ ἀγγέλους ταῦτα νοεῖν ΑΥςτῃ, ρος. τ( ΜΝ] τοῦ. 5058); [π6 βενϑη ἀτοὶ- 
816 6]5, ΟἸετη. οἰ. 6, τό(ρ. 50 4.18; Μ.0.3600); ξενϑη ἄγγελοι πρωτόκτιστοι 
14. ἐχε. ΤἼάοί, το(ρ.τοο.29; Μ.ο.6600); 'βενβὴ βριυἱτ5 οἵ Οοά᾽, 14.5 ἐν. 
5.6{Ρ.349.13; Μ.0.61Α) ᾿π᾿ογργεείπρ Ζαοῆ.4:2; Οὐ ΝαΖ.ογ.4τ.3(Μ.6. 
4320); 4. οἵ Πεανεῃβ ; ἀθβουίρτίοι, 7. δυ.3. ΤῈ, ; οἵ Ξβενεη Ἀθάνθηὶν 
Ῥονεῖβ ᾿ῃ Μαγοοβίδῃ βυβίεμι, [τϑηνἤσεγ.τ.14.7(Μ4.7.6088)}; ΗΠΡΡ. 

543 ς , 
ε πταπλασ. ὧν 

ῥαόν.6,48(ρ.τ70.το , ; Μ.16.32744}; 85. 'βανοῖ Πουβ85᾽, 1.6. ΒΡΏΕΓΟΒ 
οσουρὶςα ν᾽ βενεὴ ρἰδπεῖασν ροῦνεῖβ ἐλθὲ ἡ μήτηρ τῶν ἑ, οἴκων, ἵνα 
ἡ ἀνάπανσίς σου εἰς τὸν ὄγδοον οἶκον γένηται «4. Τπον. ἃ 27(0.142.17}; 
5. οὗ βονθὴ Μαπιομεδη ῥτορῃείβ ἐνετείλατο δὲ τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ 
μόνοις, οὐ πλέον ἑ, οὖσι τὸν ἀριθμόν ἤεροπ)μ. Ἄγε ττίρ.19.5; Μ.1ο. 
14458); ὅδ, οὗ βενοπ Ἰοᾶνεβ δηᾷᾶ βένεῃ Ὀαβικοὶβ (Μο.8:6,8), ἱπίετ- 
Ρτεϊςα 845 ἀθηοῦηρ᾽ ΒΌΡΘΠΟΥν οἱ βριχίτπ4] σα ρον οὗ [8 4οοο 85 
οοηηρατεὰ ψιτὰ τε βοοο, Οτιυνηη τη Δίξστιτοίρ,68. 288, ; Μ.13. 
9720}; Βυτηθευ τὸ ὃς ἰπτογρχεῖεα βρίπταα!ν, Οὐ. ΝᾺ2.0γ.41.4(Μ.36. 
4330) οἷτ, βαρτα 2; 7. οἵ τῆς ϑένεη οἵ ἀς,δ: Πρ, πα Ὀϑατίηρ οἱ {πεῖν 
ΠΌΤ ΒΕΥ ΟἹ {πᾶΐ οὗ ἀδασοῦβ ἴῃ ΟΠ χζἢ, ν, διάκονος, 

{"Ἰέπτάαστρος, --- ἑπτάστερος, οἢ Ξευεη σίαγς, 1.ε. ἀτθαῖ Βραγ τὴν 
ἑ, ἄρκτον ἢ. ἄγει. (0.36). 

Ἐἐπταδύναμος, εοη είς τη οὐ σέυεν ῥσιθεῦς (1.6. σοβπιῖς ρόνγεῖβ οἵ 
βθνεὰ ἤδανθ5), ΗἸρρ λαεν.6.48(ρ.18ο.4; Μ.16,32)44). 

Ἐἑπταετέω, Σρεηά σϑυθη γραγ5, Ὑ μάτι διυά, ἐρῥ.2.147(Μ.99.τφότΑ). 
Ἑἑπταετήριος, ἰαξησ δΕΙΘῊ γόαγς μόχθῳ ἑπτα[ετη]ρίῳ ([( 864 

(ΝΊοαξα, β8θς, ν11}). 
Ἐἑπταετηρίς, ἡ, ῥεγίοι οὗ Ξευδη γέαγς, ΤΙ οη. Α].αρΡ.1ὰς,}..ε.7.23.4 

(Δ 1.20.6020). 
Ἐἑπτακαιδεκαετηρίς, ἡ, ῥεγίοί οΓ Ξευέηίεεη γεανς, γον, Ῥασεῖι. 

Ρ.288(}1.02.720 ἀϊαρταπη). 
ἑπτάκαυλος, τὑ1ὲ{ Ξευφη ὀγαμελος; τπθῖ., οἵ τ, Νὰ. ἐ, ... λαμπά- 

διον. «πυρσούμενον (Ο5π).Μ 0]. Ξεμοί, ργοςηι(Μ.38,342). 
ἑπτάκις, δοθρη {1Ή165. 1. τεῖ. 5.118: τ64 πρὸ ἡλίου..«τὸν πρῶτον 

ἀνέπεμπεν ὕμνον" εἶτα..«κατὰ τὴν πρώτην ὥραν.. καὶ κατὰ τὴν τρίτην 
οὐτὸν τρίτον καὶ.««κατὰ τὴν ἕκτην τὸν τέταρτον, κατὰ δὲ τὴν ἐνάτην 
ὥραν τὸν πέμπτον, κατὰ δὲ τὴν δωδεκάτην τὸν ἕκτον, εἶθ᾽ ἑσπέρας ...ἐπὶ 
κοέτην μέλλων τρέπεσθαι τὸν ἕβδομον ὕμνον...καὶ οὕτως ἐπλήρου τό: 
᾿ἑ. τῆς ἡμέρας ἤνεσά σε Ἐπ|5."ς.τ18: τ64(}}.22.13024}; αἰνεῖ τὸν θεὸν 
[5ς, ὁ δέκαιος} ἑ. ὑπερκόσμιος γεγονώς, τοῦ ἄνω κεχωρηκέναι τοῦ ἐν 
ἔξ ἡμέραις γενομένου κόσμου! ἅτε καὶ ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ 
γεγενημένος ΑἸ νοχ. Ῥ5.ττϑ: τ64(Μ.27. πο 8}; τινὲς τὸ ἐ, πλειστάκις 
ἡρμήνευσαν ΤΠαῸ ᾿ς, ττϑ: τό4(1.1478); 2. 45. πιρθηθε οὗ ροτίεξοιοη 
(ν. ἑπτά) ἁμαρτωλός, οὐχ ἑ. μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑβδομηκοντάκις ἑπτὰ 
συγχωρούμενος καὶ..«ἐκ τῶν ἐναντίων..Κάιν μὲν ἐκδικούμενος ἐ, (τ. 
ΝαζΖ.ο7.41.3(}}.36.4320); τεῖ. ΝΔΙΊδ 1 5 νναβῃϊηρ, ἰπμτουργοῖεα οἰ ΓΠοΥ 
8.5 ἀβπούηρ ΡοΥ βο ΙΟῃ, ΟΥ̓́ΙΒ ᾿πδίτ σὴν Εἰπὶ 85 8. σοπτῖς τμαῖ Οοὰ 
Γαβῖεα ἔτοχῃ Ογοδίϊοη ὁ βανεηῖῃ ἀαν, ὈΙάνηη. 1 γ1.2.140}1,320.7οο0). 

Ῥἑπτακισχιλιοστός, Ξούδη ἰφομδαμάίἑ, ΜΟΤΉ ἐγεαὶ. τ (ρ.400.30; Μ, 
18.3448) οΙἷζ. 5. ἑξακισχιλιοστός, 

Ῥέπτακοστός, -- ἑβδομηκοστός, Ξευφηίτοιδι, ἘΡΙΡΗ. μαεν.70 εἰς. }. 
42.340 ; οὐ Ρ.242.16). 

Ἐἑπτάκυκλος, 1. τοῦ]ἢ Σου Ὴ ἐγοίθς (Ἐρἐενοδ}; οἵ πεάνθῃ, ἤρ., τεῦ. 
ΒΜΥ͂ ὦ γαστὴρ ἑ. οὐρανός ΤΈΡΙΡΠ ἤἄον, (Μ.43.4078); 2. ὁ Ξευφη οί 
ογεἶς οἵ ἀδγβ οἵ ψεεῖς, 6680. 15.᾿ι6χ.337(λ1.02.1460Α). 

᾿ξπτάλογος, ἡ, Βοοῖ οὐ δευόῃ (εἴ, ἀδοαίοριθ), {1|6 οὐ Μαπίςῃ. 
ῬΟΥΪς καινοτομοῦσιν ἑαυτοῖς δαιμονιώδη βιβλία ἅπερ εἰσὶ τάδε...ε΄. ἡ ἐ. 
Ἀλογίου ΤΊν..ΟΡ μαεν.(Μ.86.216); Βαὲ τ, ἠριθμοῦντο δὲ τῷ χορῷ τῶν 
μαθητευθέντων αὐτῷ [80. ΜΔ165] καὶ Ἀγάπιος, ὃ τὴν ἑ. καλουμένην 
συντάξας ῬΠοι, εοηίγα Λίαηίεμαεος τ.14(Μ.102.418). 

ἑπτάλοφος (-λωφος), τοῦ; φϑυεη εἰ ϊδ; οἵ οιπο, ὁγχαι. δὴ}.2.18; 
16.13.4: 1δι4.τοδ; οἵ ΟΡ, «ῤοε. απ Γ(ρ.ττ0); ἐδ.(ρ.116); ἃ ρατὶ 
οὗ ΟΡ (ἢ ἴθστ ἑπτάλωφος), Ψ'΄.Ανη ρὲ. 5(Μ 1.30.2 50), 

Ἐἑπτάμετρος, Ξευεη οἰ, 70.1). εν» δον. 8Β(ρ.2ο7; Μ.ο6.8244). 
["]ετεταμηναῖος, ν.], (ΟΥ ἐπταμηνιαῖος, δόγη τμ ἐπε σεθομὶν φιονμῖδ, 

ΤΗρδπιοίγο.. 45 (Μτοβ.τ60 Δ). 
Ἐξπτάμορφος, {1 δου 6} ξογτης, τοῖς 15.112 οἵ Η. (μοβὶ τὸ πνεῦμα 

τῆς ἀληϑείας τὸ ἑ, εῖ Π.ἐγηρ.3.8(ρ.36.16; Μ.18.,720). 
ἐπτάμυξος, τογίλ σουος τοῖος; οἱ βενθη-Ὀγαποπρα σαπα]θϑίῖοῖς ας 

Γορτεβοηξὴρ 5αΌα τη -τοβί οἵ ἀοά, Ὠιάνηη. Τγη.2.14(Μ.30.7006) ; 45 
Ρατί οὗ οὐ] ἀρραγαῖαβ δἀάρα ἴοὸ Ιβυβο! το βυβϑίδιη ΘΕΟΥ͂ σονοπαηΐ 
04 αἀάμποεα ἴῃ γοίαϊαϊίίοη οἱ Αδγιιβ᾽ ἄρρδαὶ ἴὸ ῬυΠ να βίμι- 
ῬΠοΙν οἵ σμυχοῇ οσγάοσ, ἘΡΙΡἢ. ἤλασεν. 75. 5(0.337.10; Μ.42. 5000); 
καιρὸν... «καθ᾽ ὃν ἡ συναγωγὴ διελύετο, καὶ ἡ ἐκκλησία ἐσφίγγετο... καθ᾽ 
ἂν ἡ ἑ, λυχνία ἐσβένννυτο, καὶ ὃ δωδεκάκτινος σταυρὸς ἀνήπτετο Τ,δομὶ. 
Βυιόϑορβεηϊ. (}}.86.τοο2Α}). 

ξέπτάμυχος, 101}} Ξουεη ἰατηρε (οἷ. Ἰχ, 25:37, ΑΡοστ τ 20); οἵ 
ΟΒυτοῆ, οἵ. μδέφιιο ἐμῖρε ἐεσίεσία ῥγαράϊεαί υδγταϊθηε: οἱ μάθε δὶ ἐ, 
ἰπεεγης, Ολρίδιὶ δαγμίαης πε, Τγϑπ ἤαεν. 5.20. χτ(ἑπτάμυξος Μ.7. 
11770}.Ψ 

ἑπταπλασίων, Ξςευφη οἰ ὃ θρόνος ἐπταπλασίων φωτὸς ἡλίον ἀνατέλ- 
λοντος ἀροεαϊνρεῖς δορἠοηΐας ἀρ. Ἰδτη. γος. ατ(ρ.3277.23: Μν0,.116Ὰ}; 
“ἀπόδος τοῖς γείτοσιν....«ἐ, «..᾽ πολλαπλασίαν... .τὴν τιμωρίαν ἐπάγαγε. 
οὐ γὰρ ὡρισμένον ἀριθμὸν διὰ τῶν εἰρημένων ἐδήλωσεν ΤΠ άτ, Ῥς.γ78: τΔ 
(1.1170); 5ρταἔψηπσ σομρ]οἴδηθβθ ἑπταπλασίονα τοίνυν τὴν ἀντίδοσιν 



ε [2 

ἑπταπλασίως 

ἡμῖν χρεωστουμένην τοῖς ἁμαρτωλοῖς συγχωρήσει ὁ κύριος ἐνταῦθα 
1Βδ5.εἐγμεὶ, κον.2.8(1.3420); Μ.30.524}); βανου δγ (56.554) ΟἷΌ, 5, 
ἑπτάφωτος. 

ἑπταπλασίως, ςουδη οἱ, τευφη ἐό5, ἃ5 ἀδποίίησ δὴ ᾿πἀθ ἤμ ον 
Ιασσα πυτηθεῦ οἱ {{π|65 ἔδει... τοὺς οὕτω τρυφῶντας...ἐ. βασανίζεσθαι 
Ἠργηλ..:»».6.4..2; ὥστε τὸν οὐρανὸν γενέσθαι φωταγωγὸν ἐ, ὑπὲρ πάσας 
τὰς ἡμέρας παρ᾿. ῬΊΑ οίρ.440}; ΟΥτ.,7}ο τοι ο(2; Ρ.309.11; Μ.14. 
5444}; τὸ ἑ, ἀντὶ τοῦ πολλαπλασίως τέθεικε. τοῦτο γὰρ σύνηθες τῇ 
θείᾳ γραφῇ Ἰ παῖς ς.1τ:7(..676). 

Ἐξπτάπληγος, οΓ σευεη [1.6. δῇ ἱπάεῆηΐςζε πυιαθει οἵ] ῥίασιες 
ἔπεμψεν ἃ θεὸς...ἑ, ὀργήν 70.}48].εἰγοη.3 Ρ.65(Μ.97.144Ὰ). 

τξπταπλόω, νη ερὶν ὃν ςευεῃ, ΓΤ αεη ΟΡ εοφηρὶ (ΜΝ 98.320). 
Ἐξπταπλωμένως, ὧν δείηρ μι εριεά ὃν σευέη, ϑορῆτ Η ἰνρ.5 

(}1.87.329850) εἴἴ. 5. κρατέω. 
ἑπτάς, ἡ, φγοι οὗ δευδη; οἱ εἰΓτ5 οἱ Ἡ. σμοβί, (ΟἸείη, »σεά,3.12 

(0.284.18; Μ.8,.δόπο) οἷ. 5. ἐπάδω, 
ἑπτάστολος, εφσυεέμ-γοὐὺσά, 1.6. ψἰτῃ βενεη ρ]απδῖϑ; οὗ 1515, ΗῚΡΡ.᾿ 

ἠαογ. 5.1 (0.84.4; Μ.16.31348). 
Ἐἐπτασύλλαβος, οὐ Ξευεν; τγίἰαῤίες; λόγος ἑ. 85. 6116 Οὗ 5ΘΥΡΊΟΙ ; 

Ὁ εὐ σὴ ΟΥ ξουδη βεαίηρς ΟΥ Ροβ5. σοηπεοίβα ΨΠ τμϑῆῖὲ οἵ 
βένεῃ σπ5 οἱ Η. Ομοβῖ, σοπίχαβιθα ὙΠ ουγ 5.118 016 ΤΏταα [οἵ, 
τετρασύλλαβος) οἵ ῥτεσξάϊηρ βουθο Πίσῃ 6645 ἢ διάβολος, 
Ἐρᾶχ.1.1828. 

Ἐξ πτασύνθετος, 

16224), 
κέ πτάτομος, 1721 ξευέη δοοῖς ἧ.. 

λ.ε.7γ.48.8(Μ.67.841Ὰ). 
Ἐεἐπτάφωτος, το ἦι ξευεη ἰρ δ, οχορ. Ζβοξ. 412 ἐ. εἰσάγει λυχνίαν 

διὰ τὴν τοῦ κυρίον ἔνσαρκον οἰκονομίαν. λυχνία γὰρ ἦν ἀληθὴς ἡ 
σὰρξ δεσποτική, ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος τὰς ἐλλάμψεις ἑπταπλασίονι 
χάριτι δείξασα ϑενοτ. Ἄν. τ( Μ. 56.554); τεῖ. βαισιβοη ὅς γε ἑπτὰ 
βοστρύχους ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔφερς τῆς ἑ. χάριτος τὴν εἰκόνα βαστάζων 
Ἐρβγ.3.720 - ἢ ΖΟΒυυϑ5. ἀφο. (8.30); τοῦ. ΒΜΥ ὦ γαστὴρ ἑ. χάριτος 
τὸ ἄσβεστον ἔχουσα φῶς ΤΈΡΙΡΠιλονι. (}1.4.3.4078); τῆς ἑ. λυχνίας 
τῶν δογμάτων πυρσοὺς ἀνάπτων αἱρέσεις καταφλέγει ὅεο. Ὀ15.“αγη,. 
Σ11. 

ἐπῳδή, ἡ, Α. ἐἰαγηι, ἐρεῖὶΐ; 1. τὰ σοοα 8εη8ε ἐ, τὰς ὑγιεῖς παρὰ 
Θρᾳκῶν λαμβάνεις [53.. Ρὶαῖο] (Ἰοτα. ῥγοΐ.δ(ρ.53.τ4; Μ.8.1768}; 
ἀναιρῶν τὸ ἰοβόλον ἢ κατακοιμίζων ἐπῳδῇ ἢ δυνάμει τινὲ κενῶν 
αὐτὸ τοῦ ἰοῦ ΟΥ.70.6.54(36; Ρ.τ63.24; Μ.14.206Ὰ}; εἴ ποτέ. τις 
ὑμῶν ἑώρακεν ἀπὸ ἐπῳδῶν ἀσπίδα κοιμιζομένην 14. Πον.20.2 1τΏ 105. 
(ρ.4τ8,χ1; Μ.12.0208); 1δ.20.τ(ρ.416.21τ; 920Ὰ}; πρ,, τ. {ρ.418.20; 
0208); ἐπὰν δὲ οὖς φησιν εἶναι ἰδιωτικοὺς λόγους ὁ Κέλσος κατανοή- 
σωμεν, ὡσπερεὶ ἐ. δυνάμεως πεπληρωμένους καὶ τοὺς λόγους θεωρῶμεν 
14. ἰεἰς.3,6δ(ρ.26ο.2ς ; Μ,11. ΤΟ 98}; ἰῃ σοι ρατβοη οἱ Γοροὸ5. ΜΙ Π 
Οτρμοῖβ μουσικὸν ὄργανον χερσὲ λαβών... «τὸν ἄνθρωπον, φδὰς καὶ ἐ. 
διὰ τούτου λογικοῖς ἀλλ᾽ οὐκ ἀλόγοις θηροὶν ἀνεκρούετο, πάντα τρόπον 
ἀνήμερον..«τοῖς τῆς ἐνθέου διδασκαλίας φαρμάκοις ἐξιώμενος Ἐλι85...(", 
14{Ρ.242.26 ; 14000}: προσευχῇ καὶ σφραγῖδι τὴν θεραπείαν ἐδέξατο, 
καὶ τῇ τῆς θείας προσηγορίας ἐ, τὰς ὀδύνας ἐκοίμισε Τααι, ἠ.γεἰ.22(3. 
1255); ; προσενεγκεῖν τῇ ψυχῇ τῶν θείων λόγων τὴν ἐ. τΔ.6ῤ.τ4(4.1012}}} ; 
2. 1ἢ Β6}.:; οἰ δου εη6 85 ἀερεηάρῃς ΟἿ 1186 οἱ ΟΥΡΊΠΔ] ἰαιρυαρε οἱ 
περὶ τὴν χρῆσιν τῶν ἐ,. δεινοὶ ἱστοροῦσιν, ὅτι τὴν αὐτὴν ἐ. εἰπόντα μὲν 
τῇ οἰκείᾳ διαλέκτῳ ἔστιν ἐνεργῆσαι ὅπερ ἐπαγγέλλεται ἡ ἐ." μεταλα- 
βόντα δὲ εἰς ἄλλην.. «φωνὴν ἔστιν ἰδεῖν ἄτονον καὶ οὐδὲν δυναμένην ΟΥ. 
(εἰς. τ. πίρ.76.17; Μ΄ .11.708Α); 10.5.45(ρ.49.1; 12524}; βαρβάρων δέ 
τινες ἐπὶ ταῖς παραδόξοις ἐξ ἐπῳδῶν δυνάμεσι... ἔνδοξοι γεγένηνται 1ᾧ. 
τ. 3ο(ρ.81.20; 7174}; δαιμόνων καὶ τῆς καλούσης αὐτοὺς ἐ. 1δ.τ.ῦο 
(ρΡ.1το.26 ; 7608); 564 ὃν ΜΕΡῚ ἀπ} ἴποὸ. Πποπ Ρόψεῖ οὗ ἀθηοΙ5 
τνα5. Ὀγόκοη ἅπᾷ πλᾶρὶο ὈΘοαΠῚ6 ἱποίϊθοϊινο, ἐφι(ρ,αττ.ο ; 7690); τεῖ. 
γΉ]6α56 οἱ 85. Ῥεῖετ, Ῥβμ], πα 5115 ἔγτοτη ρυῖβοι ἔδοξε [5ς. (Εἰ585] 
γὰρ ἂν λέγειν..«ὅτι καὶ γόητές τινες ἐπῳδαῖς δεσμοὺς λύουσι 1}.2.34 
(ρ.1ύο.22 ; 8564); ἐν.5.ο(}.9.4; 11920}; ἀετὸν ἐν ὕψει πετόμενον δι’ 
ἐπῳδῆς Σἀξοεσεῖν ἐπὶ γῆς πεποίηκε 50. ῬγΓΠΑρΡΟΓΑ5] 10... «Ἅγέον. 
οί(ρ.τόχ, τ; Μ.96.12770). 

Β. εαμέεἶθ (7), Ἐπὰ5.}.6.1τπίς 138; Μ.21:,8558), 
ἐπωδίν-ω, τ ον δεγεβαΉρΡ5.; ταρῖ., δὲ ργίφυεά αἱ ἡβδραν ὁ τοῖς 

ἀγαθοῖς ἀεὶ εν 151, ῬΕ] ρ.2. 54(Μ. ΜᾺ .4970). 
ἐπωμάδιος, οὐ ἐδε σἰονίδρς ἐν ... ἔχων τὸν..«σταυρὸν ξξω τῆς 

πύλης ἔπαθεν ὁ ᾿ΪΙησοῦς Οτοσεἰ ἴῃ σφη.22:6(Μ.12. 1178) ΞΟ Ογτ ἰαρ᾽,. 
ΟΠ .η.3(..864); γτ.αάογ.7(1.220Ὰ}; 1α..70.2.5(4.2ο8}})}. 

ἐπώμιος, οὐ ἐδ ἐμομίάενς ; πϑαΐ. 85 βιιρϑὲ., εαρε σόστ Ὀγ νεοηιο, 

Ατῃιοριττίρ.45.3; Μ,28.2648); ταση δίς σεωρμίαν, ἢ 70. 9.ἐῤ. ΤᾺΡῆὶ, 
28δ(Μ.9ς5. 2800). 

ἐπωμίς, ἡ, Δ, τἠοι ἀδν; Ὠεπςα ραν θη τον οι ἐἠΠοιάεν 1. ἐρ᾿οί, 
ΡΠ ΒΕΪν ραγιηεῃῖ πιϑᾶς οὗἉ ἴννο Ῥῖθ 65 Ἰοἰπϑα οα 5Βπου εν (Εχ.28:6--7), 

ἩἰΠροὰ ὃν Ξευέη, (8ο.Ρί5.5δυ.ττοί .02. 

,τῆς ἐ. [55. ἱστορίας] ὑπόθεσις 50(Ι. 
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Ατῇ..4).2.7(Μ.26.1τ618); ΟὙἸΟΝ γθ5.0.105.(Ν4.44.3308}); ἘΡΙΡΏ. ρόνηη. 
Ῥτοεσῃ.(Μ.4.3.2038); Ομ γνβ.5αε.3.4{ρ.5ττα; 1.2820); ΤΒατιφ, ὅο τη ἰἐχ, 
(1.166); (οι, πα. 0}.5(Μ.88.2120); ν. ἐφούδ ; 2. σἰοἶο, Ἰιναϊοαίίνε οὗ 
Ρτἐδβι ποοᾶ ἐγένετο κληρικός, καὶ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὴν ἐ, ἀρορἠιθ Βαΐν. 
(Μ.65..2848). 

Β. ρΡίυτ., αηᾶς οἵ ἃ ἀοοΥ, ΤΠμαῖ ἐ σεολ.40:.47- 40(2.1023). 
[Π]επωμώτης, ὁ, -- ἐπωμότης, βέγγαγεν, {Δ05. Νὰ ζ ταί τον Μ.38, 

977). 
Κἐπωνυμικῶς, ἐρ ἀεευγάώμες τοί ὁτο δ Ἠαηῖε πραγμάτων τὴν 

ἀνέγερσιν ἡμῖν ἐ. προοιμιάζεται [56. Απαβίαπιιπ [1] ΤΟΟΥἹ ΟΡ εὐ.(Μ. 
οὔ.1420Ὰ}. . 

ἐπωρύω, πιεά., γοαγ; οἵ {πὲ 56, το Ν υγ85. ἠοῖ. 5 τῷ (ἰαηὶ, (1.44. 
8600}; οὗ Θμθπθα οὗ (ἢχιϑι, ὑγτ ζΖαρὴ, 6(3.7570). 

ἐπωτίς, ἡ, μαμάϊε οἵ ἃ οὰρ, δεῤοί Οἰεηι ραρά.3.3(Ρ.328,6; Μ.0, 
7880). 

Ἑξραία, ἡ, ἥτε, τυοοί, ἘΡΡΏτ.2.τ7όο. 
Ἀξρανάριος, ὁ, (ἡ ἰχτοϊὴ 1.41. ΠΥΕΉΩΥΤ45) ἢ δαμ ἀδίοης τύδαρον!, 5106 

εἰμ ὄχλον ἄτακτον μετὰ ξιφῶν καὶ ἄλλων τινῶν ἐ. ((Βαϊοι σα ττί (Ὁ 
2.1,3 ΡΡ.46.13,47.20; Π!.2.5488.,5408). 

ἐρανίζ-ω, 1. τη6α., εοἰϊδεὶ ἰογ ομεδοίξ; ἃ. ραΐμον, ἰσαγη σϑονται...τὸ 
ἐν γνώσει τέλειον Ογτ. [0.2.1(4.1400}; 1ὁ.(1320); τῶν ὁρωμένων τὴν 
ἀποκάλυψιν διὰ τῆς τῶν ἀγγέλων ““εται φωνῆς 1δ.τ.0(730}; Ὁ. ἀπεφιεῖγε 
τὴν ἐπὶ τῷδε πίστιν “τομένους τ΄ ρἰαρῥ.φη.2.τ(1.468}; οὐδὲ ἀπὸ τῆς 
τέχνης τὸ ἐνεργεῖν ἠρανιαμένους “παι, αη.ς :4(2 1160}; σ. δα Ὴ ΟΠ 5 
Πνὶπῷ τὸν βέον ἐκ τούτων “-ομένων αφ᾽ ὧνπερ καὶ τὸ πρότερον ἐποιεῖτο 
Β85.581.:. Τἀδεὶ.2.7(4.8ς. 760); 4. δὲν, Ὄγτ. {μἰη.8(65, 26: Α}); ἑστᾶσιν 
ἀναιδῶς --όμενοι ἿΝΙ!. ῥέγῖδί,9.0(Μ.79.8818); ῬΏΠ]ΟΒΙ, ἤν διτα. 3(Μ Ὸς. 
5078); δ. δογγοῖν τὸ δύνασθαι συντρίβειν σατανᾶν ὡς δοτὸν παρ᾽ ἑτέρου 
καὶ μόλις «-μενον; ΟΥτΟ Ν᾿ 65 .4.3(Ρ.81.26: 6᾽.1040}; ἄρα ἑτέρωθεν 
“νεται [5ς, (Πγ50} τῆς εὐεργεσίας τὴν δύναμιν; 1245.561,0γ.23.2(Ν 85. 
4610}; 2. ρ855.; 8. ῥὲ ῥγοιιἼεά τὸ ἐξ ὕλης καὶ τέχνης ἐρανισθέν, θεὸς 
ὀνομάζεται ᾿ΓΠατ αὐ εεί.3(0.90.78; 4.782); Ὁ. δὲ αϑδοϊδίρά ὃν ῥιδὲϊε 
εοπὶγεδμίϊοης ἑταίρας καὶ ὀρχηστρίδας...καὶ πλῆθος “-ομένων ΚῤΆΡ. 
Οϑυτ(ςτϑ)αε (400 κα Ρ.96.23; Η.2.13728)}; τοὺς ἐρανισθέντας ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ΕΡΙΡΗΟΤγτ.εῤ. (0.82.1; Η.2.13404). 

ἐρανισμός, ὁ, εοἰϊφοίτον, ΤΏ γγϑ. βακοῖ.δ.8(ρ. 5.6; 8.266Ὲ). 
Ἐἐρανιστέον, 0,6. Ἐπὶ εοπί γέρα, ΟἸΘη,. ἐγ.6.11(0.476.22; Μ.0. 

3090). 
ἐρανιστής, ὁ, εοἰϊεείον ὄνομα δὲ συγγράμματι, ἐ., ἢ πολύμορφος. 

ἐκ πολλῶν γὰρ ἀνοσίων ἀνθρώπων ἐρανισάμενοι τὰ δύστηνα δόγματα, 
τὸ ποικίλον τοῦτο καὶ πολύμορφον προφέρονσι φρόνημα μα σγανι. 
Ρτοβπ. (4.2). 

ἔρανος, ὁ, (ἔρανον, τό), 1. ἔγεε μι οὐκ ἔ, τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς 
κολάσεως ἀξιοῦντες λαβεῖν ΤΙΝ}. ῥογῖδί.4.1}(Ν}.γ9.848}); 2. εοἰϊοείτοι, 
οἱ ψαΐθτβ, Ἐμάι.1ς5.7: 12(ρ.ττ1ο.χ1); 3. ῥμδίϊε ἐοπ γϑιοης, ΤρΌΥ.3. 
440 Α; τοῖς ἐκ τῶν ἐ. σιτιζομένοις ἘρΙΡΗΓγτιρ.(ρ.82.15; Η.2.13408}} 
πδιιζ, Ρ]ατ. ἔρανα, ΒΟρΡὨτ. Α].ἐϑεἰ , (Ὁ.24.0; Η.2.3378); Ὀϑυχιαεί Ὁ 
3}0.102.33, ν.]. ἔρανον [{,2.13810)}.Ψ 

Ἐξρασιχρηματία, ἡ, ἰουε οὗ τηομεγ, ΟἸγτηρ. [οὐ 31:27(Ν4.03.320})). 
ἘΚἐράσκομαι, νατίλῃΐ οἵ ἔραμαι ἰουε, Ἐενς.(ρ.6.2). 
Ἐξρασμιότης, ἡ, ἰσυείτγιες5, ἘΡΙΡΉ.ἠἤαεν.1.23(ρ.248,17; Μ.41,300Ὰ). 
Ἐἐρασμίως, ἰουτηρῖν, ΝΕ ρ}.2.282(Μ.79.3414}; ἐν, ἔχω τϑσηΐ, ἐς τε 

ἔχοντα μονάσαι Λῆτν, Αγίονι.20(0.64.2}; ὡς ἐ, ἔχεις ποίει Γ ΡΠη εἰγοη. 
Ρ.2οο(Μ. τοδ.7120). 

ἐραστής, ὁ, Δ. ἰονεν; 1. οἱ Οοα «5 ἴονοῦ οὗ θο1]5 ἡβώλῳρι νῦν ἡ 
ψυχὴ παρὰ τοῦ ἐ. Οτι δη (ρ.τ14ι. 81) ΝΜ. 17. 2514}; φίλει γάρ, φησί ([5ς᾿ 
(οα], μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ τότε σε καὶ ἐγὼ φιλήσῳ μειζόνως. ὁρᾷς ἐ, 
σφοδροῦ ῥήματα; (Πτγ5.ἤο᾽..23.4 τη Κοηι, (. 6018); ταί. (δ οὐδὲ... 
ὁ θεὸς ἀφίσταται, ἀλλὰ.. ἐραστοῦ φθέγγεται ῥήματα ὑβρισμένου 1.22. ς 
(6920); ἷνα.. .τὸν ἁπτάντων δεσπότην θεὸν ἔχητε ἐ. τὰ, 6η1.28,7 τη Πε6. 
(12.2088); ζηλωτὴς ὁ θεός, ὡς ἐ. τῆς πάντων σωτηρίας Μαχ.ΞεΠοί. 
ἀἄ.1.4.13(Μ.4.2650); 2. οὗ (μη; δ Ἰῦνοσ οὐ σμαϑεῖν, Μοῖδι νη. 
7.1(ρ.71.20; Μ.18.1254); μάϑε ὅτι τῷ Χριστῷ ἡρμόσθης,..-ἐπιζητεῖ 
κάλλος οὗ καὶ σφοδρός ἐστιν ἐξ., τὸ ἐν τῇ ψυχῇ λέγω (Ὦγγϑ5.ἤσηϊ,.0.,6 
τη ἐ{|.(7.355Ὲ)}; ἁπάντων μεῖζον τὸ τὸν Χριστὸν ἐρώμενον ἔχειν ὁμοῦ 
καὶ ἐ, τά. ἠοη.9. 4 τη Κορτι(ς ΠΥ ΒΚ); ὀχορ, ΜΈΕ.23:327 πρὸς ἐρωμένην... 
καταφρονήσασαν δὲ τοῦ ἐ. ... ἀπολογεῖται λοιπὸν μέλλων ἐπάγειν τὴν 
κόλασιν Ἰᾶ,ἤο».74.3 ἢ’ ΜΠ (7τ80) ; ἐδ. (718); 3. οὗ Ἰονοῦβ οὐ σα απά 
Ομτῖβε, ΓΒαβ. ποιυῖνσ. 2 }.30.7210); χρὴ περὶ τὸ θεῖον ἔχειν τοὺς 
ἐ. τοῦ ὑπερκοσμίου κάλλους (τι Ν γϑ5. στ. 6 ἐπ (αμὶ.(Ν.44.88ς8); 
ἔστι δὲ καὶ ἐκστατικὸς ὁ θεῖος ἔρως, οὐκ ἐῶν ἑαυτῶν εἶναι τοὺς ἐ., 
ἀλλὰ τῶν ἐρωμένων Ἰοπ, Ατ,ἄ,η.4.1τ3(Μ..3.7124}; Οἵ δ΄. Ῥ41}] Παῦλος... 
ὡς ἀληθὴς ἐ, καὶ ἐξεστηκώς τὖ.; οἵ ὃ. Ῥεῖογ σφοδρὸς ἦν ἐ. τοῦ Χριστοῦ 
Ὁ τυ 5, ον. 54.2 ἴηι Μ|.(.5470); ἐδ. 56.,(ς680}; 4. οὗ ἰονοῖβ οἵ 
να, ΟὨγν5,ἠο.6 2.5 τη ΜΠ.(7.62 70} οσπατῖῖν, [ἄἀ ἤόνη. 7.1 τῇ 
Ερλν(ατ. τ 20}; ττατῃ, (]εμ, 5 ,ν.7.1ό(Ρ.67.3.; Μ.0. 5324}; “5.8ιτίρ.δι.ς; 
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πόσα); ΟΥ. [γ.42 ἐπ 70. 4:τπο(Ρ.517.18}; ἘΡΙρΗ ἤαεν.28.2(0.314.14; Μ. 
41.3808); 7πιβέῖσε, ΟἸειι, ςγοί, τοί Ρ.68.το ; Μ.8, .2058)} ; Με. ϑγηη. ".5 
(Ρ.77}.1; Μ.18.1228}; τοῦ, (γιβί ἃ5 ππϊοότη οὗ κεράτων μονοκερώτων 
ἡραυταϊ ΟἸοιη. ῥαϑά,τ, ίρ.τοο.4; Μ.8,2694); τῶν θείων οἱ ἐ, ὙΠαΐ.}.6. 
2.15.1ο(3.863); 10.2.24.0(880)}; ἐν ... τῆς ἐνθένδε ἀπαναστάσεως 6. 
ΝᾺ 7.0γ.1.22(ΜΜ.35.7858); 5. οὗ Ἰονεῖβ οὗ Ἔν], ραρβϑῃβ τῶν πρὶν κακῶν 
ἐ. τῆς πορνευούσης ἐκ θεοῦ ψυχῆς Οτι μου. 8,4 τη Επ.(0.224.26); τῶν 
ἐθνικῶν ψυχῶν ἀσυγκρίτως ἀμείνους πορευομένων ὀπίσω τῶν ἐ. τῶν 
ἀντικειμένων δυνάμεων 14 (ἀρ. 2(ρ.145.28; Νί.17.2518)}; ἀον15 ἐὰν 
ἴδῃς ψυχὴν ἐγκειμένην τοῖς βουλομένοις ἐ,, ὄψει ὅτε 'πεποίηκεν οἴκημα 
πορνικόν᾽ καὶ ἐπιδέχεται πάντας τοὺς προαιρουμένους πορνεύειν μετ᾽ 
αὐτῆς, δηλονότι τὰς ἀκαθάρτους δυνάμεις ἰᾶἤον".7 ἐπ Ἐσεελ(ρ.306. 
27; Μ.13,7231ι.}} ἐ, γάρ εἶσιν ὁ διάβολος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἄγγελοι, οὗ 
τὸ λογικὸν ἡμῶν..«κάλλος μιαίνειν... .τεχναζόμενοι καὶ μοιχοὶ γενέσθαι 
πάσης τῆς τῷ κυρίῳ νενυμφευμένης ἐπιθυμοῦντες ψυχῆς ΜΕΝ, ΦγΡηΡ.6.1 
(Ρ.65.4; ΝΜ.18.1130}. 

Β. Νἱρμά, ξοϊϊοιυεν, αὐπεγεηὶ δέκα τις μόνον, ἢ εἴκοσι ἔχων ἐραστὰς 
ἐν δήμῳ τοσούτῳ ΟὮγΥγ 5.56 }»η2.2.0 ἐπ Οοη.(4.65τ0); ἜΠάϊ,ἢ.7γεῖ.2(3. 
1124); τῶν Χριστιανῶν... ἐραστής Γ7ο0.),Ἅγίσηι, Ο(Μ.06.12608) ; οὗ δά- 
Βετεηίβ οἵ μετζεῖίοβ, ῬΆΠοβε, λ. 6.2.5(}.65.4698); 1Ὁ.5.τ(ς 280}; 1Ὁ.8,3 

ἽΒ 

νος ΤῈ δεϊουφά, ἀοεϊγαδίο; 1. 65ρ. οὗ σοά συνὼν [8ς,͵ ὁ γνωστικός 
ἤδη δι᾽ ἀγάπης τῷ ἐ. ΓΙδχα Ξἰγι6.ο(ρ.468.1; Μ.0.2038); ἀγάπῃ δὲ τοῦ 
ὄντως ὄντος ἑ, ἑλκόμενος 1δ,4.22(0.212,25 ; ΝΙ.8,12564}; 18.3.5(Ρ.216.4; 
1148}; οἱ θεολόγοι... αὐτόν [30.. θεόν} φαοι...ἐ, ... ὡς καλὸν καὶ ἀγαθόν 
Ὀίου. Δ. 4...4.14(81.3.7120}; τὸ δὲ ἀγαπητὸν καὶ ὄντως ἐ. αὐτός 50. 
θεός] ἐστι.. «τῷ δὲ αὐτὸν εἶναι τὸ ἀληθῶς ἐ. ... κινεῖ τὰ πρὸς τοῦτο 
ὁρῶντα Μαχ.εεΠο].ἅ.5.4.14(}1.4.265:0); οὗ καλὸν καὶ ἀγαθόν πιϑεᾶ ἃ5 
βυποηντα οὗ σοά, Το, τ, ά,η.4.το(Μ.3.708.); 16.4.13(7128); τὰ 
ὄντως ἐ. καὶ θεῖα 1δ.8. ϑ(δοδο) ; 2. ἴῃ ρεῃ., οὗ ἴῃς Ῥεδαῖ ἢ} (Παζ 15 
ἀεβίταθς ἴο σοᾶ, Με. ον} ]}.3(0.Ξοό.14; Μ. 18. Δ401Ὰ}; πρὸς εὐδοξίαν 
«-«ἐραστήν 1 πγηρ.το.(ρ. 120.Σ; Μ.18, 3044); ; ἐ. θεωρία Ἰδίοη, Ατ,ε. ἢ, 

13.4(Ν.3.9ο85)}; ἰᾶ, σι, 5.3. 6(Π7. 3.5138). 
[᾿]ερατόχρως, τοῦ ἰουεῖν τοίσωνς, τι Ναταγμι.τ.2.2.624(Μ.37. 

6214). 
["Πέρατωπός, οἵ ΦρΙσμδΙά ἀρῤῥεαγαπεε, Ογας, δὲν. ττ.84. 
ἐράω, ἰοσυέ, αϑεα ἴῃ δοΐ. ΟΠ π᾿ Ὀγθ5, μα ᾿τηροτῇ, ; ΟἾΠΕΥ ἔξη865 

ΒΌΡρΙἰεα Ὀν ἔραμαι (ἔτεα. υϑεᾶ ᾿ΠΓΟΥΟΒΑΠΡΈΔΟΪΥ ΒΟΥ φιλέω ἀτιᾶ 
ἀγαπάω, τῃπουρῇ αἷδο οὗ Ξόχιδὶ ἰονε ἀπᾶ ραβϑίοπαϊε ἀδθίγς, 1,5}; 
1. οἵ σοἄ Ἰονίηρ' οτεδίαχεβ ὅ τῆς γῆς δεσπότης. «σφόδρα ἡμῶν ἐρᾷ 
(Πχυβ5.λο»".76.4 ἦε ΜΠῈ.(7. 7380); οὐδενὸς δεῖται ἐκεῖνος ἡμετέρων, καὶ 
οὐδὲ οὕτω παύεται ἡμῶν ἐρῶν ἰᾶ.πογ".6.7 ἐξ Κορι.(0.471Ὲ}; ὃ πάντων 
αἴτιος δι᾽ ἀγαθότητος ὑπερβολὴν πάντων ὁρᾷ Ὁοπ.Ατ.ἄ.».4.το( .3. 
ἼοδΑ); ὁ θεὸς πάντων ἐρᾷ, ἵνα τὰ πάντα ἀγαθὰ ποιήσῃ Μαχ.5πεμοῖ, ἀ Ἢ, 
4.το(}.4.2614)}; οΓ16,ςολοί, ρ}. Ὀίοη Αγ. διτ( 1.4.5458); οὗ ΟὨχιβὲ 
Ιονὶπρ' νἱτρίη 5005 ἐρᾶσθαι τοῦ κάλλους τῆς ἀκμῆς αὐτῆς ὁμολογεῖν 
οὐκ ἐπαισχύνεται [58ς. ὁ Χριστός} οί. 5 »»:Ρ.7.χ(ρ.72.1; Μ.18,1254); 
2. οἵ οτθαΐαγοβ ἰονίηρ αοα ὁ ἐρῶν ὄντως θεοῦ, καὶ μεριμνῶν πῶς τῷ 
ἐρωμένῳ ἀρέσῃ ΤΒα5.ης, αἦγρ. 25 (.30.7218); χρὴ τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ 
ἀπρόσιτον τῆς θείας φύσεως κάλλος ἐνατενίζουσαν, τοσοῦτον ἐρᾷν 

ἐκεῖνον, ὅσον ἔχει τὸ σῶμα τὴν σχέσιν πρὸς τὸ συγγενές Οτ Ν γϑ5. 051. 
χ τη (απὶ.(}1.44.7730; οἔ.1.0 724}; κινητικὸν πρὸς ἐρωτικὴν συνά- 
ῴφειαν τὴν ἐν πνεύματι τὸν θεὸν εἶναί μοι νόει... καὶ πρὸς ἑαυτὸν συναρ- 
μοστὴν τοῦ ἐρᾶσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν αὐτοῦ ποιημάτων Μεχ.Ξελοῖ, ,5.4.14 
(Μ.32.2650); δπα Ὀμγβὶ ἁπάντων μεῖζον τὸ τὸν Χριστὸν ἐρώμενον 
ἔχειν ὁμοῦ καὶ ἐραστήν (Ὦχνϑ5. οι. γ0.4 τη ον. (0.5108); τοῦ Χριστοῦ 
«ἀγάπης.««ἐρὼν τ Ν γε5. ἐηϑ ἐξ (0.65, τ, Μ,34.4218); Ρᾶ55. ρίςρ!. 
85 51 8ϊ, τοῦτον τὸν ἐραστὴν πρὸς ἑαυτὸν ἐκ τῶν κατὰ γῆν παθῶν ἀνα- 
καλῶν ὁ ἐρώμενος 36. (ῃτ151] [Β85.Δποιυΐγρ. 25 (7210); οὗ ᾿Ἰγγα το] 
ογδβδέισοϑ τῶν ἀψύχων καὶ ἀναισθήτων κατὰ τὴν ἑκτικὴν ἐπιτηδειότητα 
ἐρώντων τοῦ δημιουργοῦ διὰ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ συνεστάναι Μαχ.Ξολοὶ.ἅ.η. 
4.τπο(Μ..4.2604}; οἵ Ὀϊομ. Ατι,.4.πτο(}.3.7084}; 3. οἵ τηξπ Ἰἰονὶπρ 
βρ᾽ πα] {πιηρδ χρὴ οὖν τὴν παρθένον ἀεὶ τῶν καλῶν ἐρᾷν ΜΕΙΠ σγρ. 
τ.τίρ.9.7; Μ.τϑ,40Ὰ); ἀληθείας ἐρῶν ον Ἰθηι.5.2; τῆς ἄνω πατρίδος 
ἐρᾷν (Ὦγγπβ.ἤονι. 54.5 τ Με Ὲ.(7. 5520); τῶν ὄντως ὄντων ἐρῶσιν ϑϊοῃ. 
Ατι δ λ..4.3.1(Μ. 3: 416): εἤδοῖβ οὗ βοῇ ἰονε οὗτος [5ο. ἔρως πνευ- 
ματικός]} καὶ τὸν ὄντα πόλεμον “ἐκβάλλει, καὶ ἐν εἰρήνῃ πολλῇ τοὺς 
ἐρῶντας καθίστησι Ομῖσ5. μονιιΐη 2 Οὐνντι: τῷ. 2018); ὁ “γὰρ ψυχῆς 
ἁγίας ἐρῶν...κἂν αὐτὸς... «ἁπάντων ἀνθρώπων αἴσχιστος, ἐμμένων τῷ 
ἔρωτι τῶν ἁγέων, ταχέως ἔσται τοιοῦτος, οἷος ὁ ἐρώμενος 1δ.(2010); 
4. οἵ ρΡεγνοσίδα ἰονα οὗ ἀδθν}β κατ᾽ εἰκόνα..«δημιουργηθεῖσα 30. ἡ 
ψυχή] τοῦ μονογενοῦς ..«ἀνυπέρβλητον ἔχει τὸ κάλλος, διὸ δὴ καὶ τὰ 
πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐρῶσιν αὐτῆς καὶ ἐφεδρεύουσι, χρᾶναι βιαζό- 
μενα τὴν θεοείκελον αὐτῆς ἐκείνην καὶ ἐπέραστον ἰδέαν Με. ὅν. 6.1 

ἴρ. ὅ4. 21: Μ.18.1τ30).Ψ 
ἐξγαγοθ- ἕω; Ῥεγζονηι ροοά οὐ τοογίδν αοἰίονις νήφειν πρὸς τὰς 
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'νυκτερίνας ὑπηρεσίας, καὶ εἴ τις ἑτέρα βούλοιτο “-εἶν δέη! ΑΡΡ. 

ἐν 

ἐργαστήριον 

(Ρ.8:). 
ἐργάζ-ομαι, 1. τοογᾷ αἱ, ῥγαείίδε νίττας, εἴς, ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰς 

οὖς ἐργάσεσθε τὸ καλόν ΒανΉ.21.2; οἱ “-όμενοι τὴν δικαιοσύνην 
Ἠδττηυἷς.2.2.7; ““εταρο τὴν εὐποιΐαν (ἸοΙ.5,7.7.12(0.58,18.; Μ.0. 
5138); 2. ἀΐρεξί εἰ...ἡ γαστὴρ τὸ πᾶν εἰργάζετο ὈὨτγΞ.ἢ0)».13.4 ἴη 
τΤίρι, (τ. 6240); ρ455. τροφή...εἰργασμένη ΓἸεπλ.51}.7.6(ρ.25.3; Μ.0. 
4458); 3. οὐεγεοηιθ, οἴ, κατεργάζομαι: οὐχ ἁπλῶς ἐργάσασθαι εἶπεν 
ἀλλὰ κατεργάσασθαι, ὦστε οὐκ ἀνελεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ στῆναι μετὰ 
τὸ ἀνελεῖν (γνϑ. 05.23.3 5 Ἐρὴ(ττ.1108); ἐλπίδα ἔχω τοὺς πολε- 
μίους ἐργάσασθαι. ΤὨΡΒη. εὐγοη. Ρ. τϑό(Μ.τοβ. 4848); 4. τοογὰ ἴπ 
καμήλους... «τρισχιλίας “εσθαι πᾶσαν πόλιν Τ΄. 70 ο(Ῥ.1οϑ8.25); 5. ἐατιδε, 
ς. ἱπῆῃ, τὸ ὄνομα βεβηλωθῆναι... εἰργάσαντο Τα5ῖ, 01α].1τ]..(Μ.6. 
7484}; 6. (Π60]., τοογᾷ, οὗἩ τῶϑτῃη ΟρΌ. Θοα οἑ μὲν λόγοι τῶν ἀνθρώπων 
οὐδέν εἰσιν εἰς ἐνέργειαν" διὸ οὐδὲ διὰ λόγων ἀλλὰ διὰ χειρῶν ἄνθρωπος 
πυεται, ὅτι αὗται μὲν ὑπάρχουσιν, ὁ δὲ λόγος αὐτῶν οὐχ ὑφίσταται ΑἸΉ, 
447γ.2.35(Μ.26.2210} ; τα πιοὶ οτεαῖεα [πὶ Οσαάςυ τὸ νοῦς δὰμ γὰρ 
ἐκτίσθη, οὐχ ἵνα “ται, ἀλλ' ἵνα πρῶτον ὑπάρχῃ ἄνθρωπος" μετὰ 
ταῦτα γὰρ ἔλαβε τὴν ἐντολὴν τοῦ ““εσθαι 1.2. πτ(2 564}; οὗ Ομβι 
ἕν᾽, ὥσπερ ἐν τῇ κτίσει διὰ τῶν ἔργων γνωρίζεται, οὕτως καὶ ἐν 
ἀνθρώπῳ ἐργάσηται 1ἃ ἵμε.45.χ(.25.τ760); 18αΐ αΐμοσ απὰ ὅπη 
ΨΟΙΚ ϑᾶτηθ ῬΟΚ 15 ὑτοοῦ [δὲ Θ0η ἰβ ποῖ ἃ ογβαΐῃτσε, 1ἃ..47.2.21 
(1800) ; οὗ σοἂ Ξυϑιαϊοίηρσ οτεβέίοι, σμσγϑ. ἦσο. 38,8 ἐπ 76.(8.2108); 
Αγήσποῃ. 7ο.5: τ](,.8ς.14208). 

ἐργαλεῖον, τό, ἰοοί, ἰποινιπθηὶ; 1. ταρῖ,; 8. ἴῃ σφ, ἐ. ἐστι τὸ 
σῶμα καὶ ὥσπερ ἱμάτιον καὶ στολὴ ψυχῆς Ογτ. Ἐ.σαἰφρἶ.4.23 ταῦτα... 
τὰ τρία ἐ,. εἰσι πρὸς κατόρθωσιν ἀρετῶν καὶ τῆς ἐκ θεοῦ ἁγνείας 
ἐγκράτεια γαστρὸς καὶ γλώσσης, καὶ ὀφθαλμοῦ χαλινός ἘΡΏΤ Υ,.325Ε; 
ἡ νηστεία... «ἐς... ἐστι ὥσπερ εἰς σωφροσύνην ῥυθμίζον τοὺς θέλοντας 
Ἀιαά, ρῥενξ.41(0.552.10); Ὁ. ΟΥἾ,ΟροΞ, δος. Αὐΐδιη5 ὁ δημιουργὸς θεὸς... 
ὑποστήσας ἑαυτῷ ὡς ἐ. τὸν υἱὸν ἔκτισε δι᾽ αὐτοῦ τὸν κόσμον εἰ. ΟΥΖ, 
μ.4.2.16.3(Μ.85.1260}0); οΥ̓ὨΟάΟΧ ΔΉΜΟΥ ἐν τῷ γὰρ εἰπεῖν 'ποιήσωμεν 
ἄνθρωπον᾽ ἀναιρεῖ τὴν τῶν ἐ, ἐπίνοιαν 18.2.τ6.1τ(12610); ἐ, ... τῆς 
ἐνούσης τέχνης ἤτοι σοφίας ἔτεκεν ὁ πατήρ Οντ.70.0.τ(4.80Ὲ}}; μὴ.--- 
ὁμολογεῖν ὅτι ϑεός ἐστιν ὁ Χριστός, ὄργανον δὲ μᾶλλον καὶ ἐ. θεότητος 
Δ ερ. (40 τ.χ.τ 0.24.8; 55.208); 2. ογραρ οἵ δοᾶν, Γτερθηῖ, ες. 
Ἠση (1.86. 658}; 1. Ξο(δοϑΒ). 

ἐργάνη, ἡ; τόοονᾷ, ΟΙοτα, ῥαφἄ.5.4{0.252.12; ΝΙ.8. 5038). 
ἐργασία, ἡ, 1. ορεναίτονι, τον ; οἱ (οα ἴῃ Οτγραϊίοη, [υ5ὲιἀέαὶ,ττ4. 

34(Μ.6.7498); ΑΙΒ.ἀεεν.8(ρ.7.10; Μ.25.4204}; 1ἅ..4»ν.2.24(4.26.1070}; 
18.2.25 (2Ζο0Β); οὗ (ὐοά πΒυβίαϊηϊπρ οτεαζίομ, τοῦ, 70.5:17 ᾧ, λέγει 
τὸ διακρατεῖν τὰ γεγενημένα, καὶ τὴν διαμονὴν αὐτοῖς χαρίζεσθαι, 
καὶ ἡνιοχεῖν τὰ σύμπαντα (ὮγνΒ.οη1.10.7 τη σδη.(4.800)}; τίς οὖν 
ὁ τρόπος τῆς ἐ.; προνοεῖ, συγκροτεῖ τὰ γενόμενα πάντα Ἰά.ἤσηι.538.2 
τη 70.(8.2108); ποίαν ἐ. λέγεις ;..«τὴν καθημερινὴν πρόνοιαν 10. ἼΟΊ. 
12.4{1.555Ὲ}); 2. ἀσείϊον! μύρον εὐωδίας καὶ τὴν οἰκίαν ἐπλήρωσαν, ἡ μὲν 
Μαρία διὰ τῆς ὁμολογίας, ἡ δὲ Μάρθα διὰ τῆς ἐ. ΤΈΚΕ, Γαδ. τ2(ρ.37.3); 
1}.27(0.49.7}); 3. κεερίηρ, δι ἴησ οἵ οοτητηδησιηθηίς, Τμαι απ. 
8:1τ2(2.1τ63); ΡΏΙΟΧ, ρ.3τ(Ρ.179); 4. τῦαν ὁ ἰϊξε, 10.Μοβοῦ, ῥγαΐ, κά, 
(Μ.87.2909 4); 5. ἡωιπαίοη, Ἐπρίταῖ, οἰαί,απῖμι, τ(ρ.338); 6. ργοῇὶ, 
Ζηΐογε5: τὸ μὲν τάλαντον ἔχεις, τὴν δὲ ἐ, οὐκ ἐπιφέρῃ Βα5.ἤονῖ.τ. 5 (2, 
1108; Μ.31.4374}; (ῃγυϑβ. αἰ. τ2.6(2.1328); ΤΕ, εἰ, τ2(ρ.302.0; 4. 
1015}; 7. υυγ., ὃ ἡπαημαΐ ἀσεαμὶς, ΟΑἸοκ. .. ΡΟ ΑΙ, αροὶ, δέοι ίρ.ο8. 
33: Μ.2:. 2733); ; 8, ΡΙῸ. ΕΥτοσ ἴου ἐργάτης, ΔΉ. 47.565 5(0.214.14 
ἍΜ.2ς.7δολ). 

"᾿ ἔργασις, ἡ, ἰαϑοτν, τϑονῖ, ΒδΥ5.76 9}. (81.86.8068). 
᾿ἐργαστηριακός, ὁ, τον βηίαη,, τοογκίηρ ἡταρ, ᾿βοπῖ,Νν. 70. ἘΪδθν. 

τ(ρ.6.15}; ἐδιτ6(ρ.33.18); 1ᾶ 0. δ γν»».43(Μ1,03.17244); Οἐγοη. Βαδεῖ,. 
Ρυ2οτ(Μ.02.ἸΟ008}. 

ἐργαστηριάρχης, ὁ, γογεγπαι οὗ τοογοῆορ, Μαο.Αθρ.λομι.27.τ8(Μ, 

34.7050). 
ἐργαστήριον, τό,].1:., 8Ὼν ΟἾδοθ ἴη ψὨΙΟΝ ἡγοΣΪκ ἰ ἄοπο ; σμγρεῦγ, 

Ομγγβίονι. 88,2 ἐῃ ΜΜ|.(7.8208} ; πιοί. ἐ, τῆς σωτηρίας ῬΑ]. ΟἾγγ5.5 
(0.31.22; Μ.47.20); 2. τηεῖ.; 8. ἴῃ ρξῆ., ον Έ Πρ, ἰαϑογαίοῦν 
Ἀλεξάνδρον πόλιν.. «παντοίας παιδεύσεως ...-οὖσαν...ἐ, τ, Ν8Ζ.0γ.7.6 
(Μ.2ς.7614); ὃ γάμος ζωῆς ἐστι ἐ. ἘΡΤ.3. 210; ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς 
καρδίας ἐ, (411. Ηγ»ρ.(ρ.102}; Ὁ. οὗ 16 ᾿νοτηῦ ; 1π ρῆγαβε τὸ τῆς 
φύσεως ἐ. ΟἸδιλ.5:γ.3.12(ρ.234.13; Μ.8.11840); Ἐω5,ν ΣΙ δ(ρ.220.1; 
Μ.20.153840); τ. ΝᾺ Ζ.0γ.28.22(0.55.3; Μ.36.564); Τῇατ Ρς.138: τοί. 
1535); οὗ ΒΜΥ εἰς ἀνθρωπότητα, τουτέστιν εἰς ἐργαστήριον Μαρίας 
ἘΡΙΡρἢ. απο. 4οίρ.50.9; Μ.43.880}; ἐδ.75(Ὁ0.94.24; 1578); τὸ θεόθεν ἐ. 
τῆς παγκοσομίου σωτηρίας οά.ἄογηι.τ3(Μ.86.33004Ὰ}; Ο. οὗ ΡεΙβοῦβ, 
ξαΉηρ, 650. οὗ Παγεί!οβ τὸ μυσαρὸν ἐ. τῶν Χριστομάχων ΑΙ.  Ἴ0..13 
(ρ.56.1; Μ.25.5008)}; περὶ Μοανιχαίων...καὶ παντὸς αὐτῶν τοῦ ἐ. 
ὍΒγυβ.λονῖ.12.1 τ7 ἡ Τίμι ττ.61οὰ); Ονυτιαάογ. τ4(1.486ΑΆ); τὸ τῶν 
Φαρισαίων θεομισὲς ἐ. 14.1ς.4.τ(2.5610}; 14. Μ1α].37(3.8:78)}; οὗ 



ἐργατεία 

ΡΟΒΠσδηβ, 14.72.5 :27(}.72.560Ὰ); Τπαΐ. αβϑεί.ϑ(ρ.το 6.24; 4.900); 
3. Ὡογὶ τὰ τῆς ἀπάτης ἐ, ᾿γτ. Μ τε. 52(3.4450). 

ἐργατεία, ἡ, τρογῖ,, ἰαϑομν ; βίῃρ. ἀπιὰ ρίυγ., 70.148]. εὐ ον..3 Ρ.63 
(}1.97.1418); 10. ΜοΞομ, ῥγαί.37(}1.8).288ς1),2858.,0) ; 1 ϑοητ ΝΟ, 7ο. 
Εἰφρηι, 36(0.70.2,22). 

. ἐργατεύ-ω, 1, Ὑ7ηαἶὲ ἰ0 τρορὲ οὐ τῷ θεῷ πονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς 
ἀνθρώποις ἑαυτοὺς “τοντες Β45.τοηδί. το, τί τοός ; ΝΙ.31.13734}; 
πολλοὺς “-σον τῶν θλιβομένων εἰς τὴν κοινωνίαν τῆς προσευχῆς Βα5. 
ἤοηι.14.8(2.1308Β: Μ.31.46τ); 2. τον ἂς α ἰαδοινεν, Τιοοπε, Ν υ. 70. 
Εἰδενε,2ο(ρ.37.23); τηβα., ΤΑΊ ἐγηίαρ.6.ο(ρ.126; Μ.28.8444}); [Ομ Υν8. 
Μ|.20: τ(β.Ἰοου). 

ἐργατικός, 1. σείίθε ἡ σωφροσύνη ...ἐς ... καὶ οὐ θεωρητική ΟἼςτη, 
οἰγιθ. τείρ.405.12; Ν΄.9.3404); εἰεείίνε; οἵ ἃ ποτά, ΟΥ. γγ.λοη. 530 ἴπ 
.]6γ (ρ.107.8}; 2. σοτηρ., ἡπογα ἑαδογίοιις, Ἰ7. Ῥαεῖ. Π 32(0.276.31). 

ἐργατικῶς, 1, ἧς ὦ τοογ ΚΙΉΡ φιαγι, ἘΡὮΥ.τ.ττ30 ; 2. ἐπ τον βηηαη μα 
ασμίοη, Αραῖῃ,ΟΥ. Π].οδίρ.40). : 
ἐργατίνης, ὁ, 1. τρογίγπαπ; οἵ ἃ πβμβθττιδη, Νοππ.ραν. 79.1:43(Ν. 

43.1518); 2. ἐγεαίον ; οἱ ζῃχίδι, Ῥαα]. 51}. Θορ . Ἴττ(Μ.86.21468). 
ἐργάτις, ἡ, 45 86]., οὗ ἰαδοιν, τοογπίηρ ; Οἱ βενθῆῖῃ ἄδν, Γ]Ὲπι. εν. 

6.τό(ρ.5ο2.15; Μ.9.2640). 
ἐργεπείκτης, ὁ, ἰαϑκνιαςίον; οὗ 1ῃ6. 5, εο. Ῥί5.ἠδα, 22 (Μ.92. 

1451); οὗ ϑαΐαπ, ἀδυτη. ΟΡ ογ.1(Μ.08.226}). 
᾿ἐργοδιωκτέω, ἤογοα ὁπ ἴο τοογᾷ, ἘΡἢτ.1.2ΟΌ. 
ἐργοδιώκτης, ὁ, ἰατλ»ῃαείεν, Μας, Αδρ.ἠοτ.41.3,6(Μ.34.7970,ϑοοο) ; 

ΟΥΙΝΆΖ. ξανΉ,.2.1.22.3(}.37.τ281.}; ὕγτ..15.4.τ(2.5438); τηεῖ, μὴ 
ἀρνούμενος τὸ παρὸν ἀνειληφέναι πρὸς ἡμᾶς ἔργον τῶν τοῦ θεοῦ ἐ, Οτ. 
.10.5.τ(ρ.1τοο.2; Μ.14.1850); ἐ, οὗ δαίμονες ΝῚ] ἐῤῥ. 3.25]{(Μ.70.5120). 

Ἐἐργοδόσιον, τό, 1. λαγά ἰαδοιν ἐςίαὐ]ελρπεπὶ, ἡσταορεπε εν. ον, 
31(Μ.86.5970); ἐδ. 32(6οοα); 2. τρογβοῖον τοῦ βασιλικοῦ ἐ. τῶν 
χρυσοκλαβαρίων ΤΏΡΒΗ..οἤγοη.Ρ.3οπ(Μ.τοβ.9418). 

ἐργοδοτέω, ἐδ ομ! τρογξ, Ὀο.Α].8ρ.Επι5.}.6.14.2ς (7768; Μ.2τ. 
12174}; ἘΡΏΥ, τ θος. 

ἐργοδότης, ὁ, ση6 τοῖο Καγη15 με τον ; οὗ ῬΏατδαοι, αὐ ΝαΖ.ον.16. 
14{Μ.35.940Ὰ}; τεῖ, ΜΈ.2ο: τῇ,, 16.40.2ο(}1.36.3858); ἘρἨτ.1.311Ὲ. 

Ἐἐργοεπιστάτης, ὁ, συεγεοῦ;, ξογοηΙ ΔΉ, Μας.Αδρι λον. 47.3(Μ.34. 
7970). 

"ἐργοκηδεστής, ὄὅ, οὐδγ56εγ, ΟΥΥ.]ς.5.5(2.8844), 
ἐργολαβέω, μεν οποϑείΓ τοί, ΝῚ].6Ρῥ.2.77(Μ.70.236 4). 
ἐργολάβος, ὁ, ὑμεγδοάν, Τιδοπτ. 6: 7ο.βαεγῖι, (Μ.86.2ο220,Ζοδου) ; 

10.}.αναϊ τ. ῖ.ος.1 5360). 
“ἐργολαμβάνω, ἀεγεμα Ἰερα!ν, ΑἸΠ. βομοϊαϑί, οο], 4. τίρ. 50); ἐδ.20.3 

(Ρ.1γ0). 
“ἐργόμοχθος, ῥαϊηείαξίης, (60. ῬΙ5. ἦα, τόσ. 2.1 ς 274}. 
ἐργομωκέω, γησεῖ, Κ΄. ἘΡἢν (0.Χ ΚΧΉΒ). 
ἔργον, τό, Α΄ τοογὰ; 1. οὗ τήδτι (οἴξοηι ρΙαγ.); 8. ἴῃ ρθη. ἡμέτερον 

ἕ. τὸ βιῶσαι καλῶς ἐστι Οτοῥνίηε.3.τ.6(ρ.201.7; Μοττ. 2:68); ἡ τῶν 
ἀναγκαίων τε καὶ συμφερόντων πρᾶξις, ἔ. παρὰ τῆς γραφῆς ὀνομάζεται 
στ Ννββ, ἤν τη Ἐπεὶ. (Λ.44.6218); ἐν τῷ ἔ. τοῦ κυρίου... «τουτέστιν, 
ἐν τῷ βίῳ τῷ καθαρῷ ΟἾτγπ5.λοηι.42.5 ἐμ τΟον,(1ο.3088) ; εἰ δὲ λέγεις 
μοι χρηματισμοὺς καὶ καπηλείας καὶ τὴν τῶν ὄντων ἐπιμέλειαν καὶ 
προσθήκην, εἴποιμι ἄν σοι καὶ αὐτός, ὅτι ταῦτα οὐκ ἂν εἴη ἔργα, ἀλλ᾽ 
ἐλεημοσύνη καὶ εὐχαί, καὶ τῶν ἀδικουμένων προστασίαι, καὶ ὅσα 
τοιαῦτα, ὧν ἐν ἀργίᾳ ζῶμεν διαπαντός ἰᾶ,ἠση3.3.5.1 1Ἡ Μπ.(η.4928); 
Ποηπιοχῖοα Ἡ]ΓΠ ΡΥΑΨΕΙ τινὲς προφάσει τῶν εὐχῶν καὶ τῆς ψαλμῳδίας 
παραιτοῦνται τὰ ἔ, ... τὴν προσευχὴν μεταξὺ τοῦ ἔ, πληροῦν Βα5.γες. 
ις,31.2(2.382},Ε ; Μ.531.1ο 128,0); τὰ γὰρ ἔ. ἐστὶ τὰ ἀκουόμενα καὶ τὰ 
κατορθώματα' οὐχ ἁπλῶς δὲ αἱ εὐχαὶ ἀλλ᾽ αἱ κατὰ νόμον τοῦ θεοῦ 
γινόμεναι εὐχαί (Πγγυ5,ἐαροΐμ Ῥ5ι4{ς.11Ὲ}; οὔτε εὐχὴν χωρὶς ἔργων 
οὔτε ἔ. χωρὶς εὐχῆς τίθησι Ἰὰ.ἤοηι.32.2 ἴῃ: Κοηι.(0.756.}; Ὁ. ε5ρ. ροοᾶ 
ὙΟΙΚΚΒ ἐν ἔ, ἀγαθοῖς πάντες ἐκοσμήθησαν οἱ δίκαιοι τα ϊθηι.33.7; ἐάν 
τις θέλων ὁδὸν [30. τοῦ φωτός] δδεύειν...«σπεύσῃ τοῖς ἔ. αὐτοῦ Βαγῆ. 
10.1: [πβ ταῤοΐ,το, 2(Μ.6.341Ὰ}; Ὀγ ΜΠΙΟΙ βομὶ 15 Ῥσοϊεοϊθα δου 
ἀεαῖῃ ἔτοτη Ῥουγεῖβ οὐ ἄαυκησεβ, Εβαϊὰϑ ὁγ.16.τ(οἴ, ογ.17.({8τΜ. 
40.1τ460); {πε ῖγ Ὑγ]π6585 αἱ Τμαροτηθπὶ ὅτε ἐλθὼν λυτρώσεται ἡμᾶς 
ἕκαστον κατὰ τὰ ἔ, αὐτοῦ 20 16.17.4; κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἔ. σου 
κίρναταΐ σοι ὃ θυμὸς καὶ ἡ κόλασις Οτἦον!.12.2 1μ 76ν;.(Ρ.88.27; Μ.13. 
3814}; ὁ θεὸς ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔ. καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἀποδίδωσι 
Μείῃ. ες. 1. 57(ρ.310.11; Μ.21.11538); πᾶς ἄνθρωπος... ὑπὸ τῶν ἰδίων 
ἔ. ἢ βοηθούμενος ἢ κατακρινόμενος Κτὶ, Βαρί.(Ρ.441}; τΠεὶτ τε], τὸ ξαά τ 
Δα ρτασα (ν. πίστις); ἧ. ὙΟΥΚΒ ο ποῖ βᾶνε οὐ δι᾽ ἑαυτῶν δικαιού- 
μεθα, οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας... ἢ ἔ, ὧν κατειργασάμεθα ἐν ὅσιό- 
τητι καρδίας, ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως 10 ἴ6;.32.4; οὐ..«τὸ ἴδιον ἕ. σώζει 
τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ὁ χαρισάμενος τὴν δύναμιν Μαδοιλερλονι.37.0(Μ.34. 
1560); οὐκ ἔστι μισθὸς ἔργων ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ χάρις δεσπό- 
τοῦ πιστοῖς δούλοις ἡτοιμασμένη ἩδγοΝ. 5, ἰδ .τ.190(Μ.93.1 5040); 
ἢ, Βαϊ ἀγα Ὠδοσβθαεν οὔτε τὰ δόγματα χωρὶς ἔ, ἀγαθῶν εὐπρόσ- 

546 ἔργον 

δεκτα τῷ θεῷ" οὔτε τὰ μὴ μετ᾽ εὐσεβῶν δογμάτων ἕ, τελούμενα, προσ- 
δέχεται ὁ θεός Ογτ, Ἡ, καἰ δοἶ.4.2; οὔτε πολιτείας ἀκρίβεια καθ᾽ ἑαυτήν, 
μὴ διὰ τῆς εἰς θεὸν πίστεως πεφωτισμένη, ὠφέλιμος, οὔτε ὀρθὴ ὅμο- 
λογία, ἀγαθῶν ἕ. ἄμοιρος οὖσα, παραστῆσαι ἡμᾶς δυνήσεται τῷ κυρίῳ, 
ἀλλὰ δεῖ ἀμφότερα συνεῖναι Βα5.6ρ.205(3.45330; Μ,22.Ἰο40Ὰ}); Οτ ΝΑ“. 
οΥ.4ο.45(ΜΜ.36.4240);} ΓΗγγ5.λο».1.1.2 ἦμι ῬἸΠ (1τ.2868), Ογτ.ερ.:ς 
(4 τιτ.4.}.49.13; 55.174); ἀποβί, ἐπαιδεύθησαν...τὰ ψυχικὰ οἱ 
ψυχικοὶ ἄνθρωποι, οἱ δι᾽ ἔργων καὶ πίστεως ψιλῆς βεβαιούμενοι, καὶ 
μὴ τὴν τελείαν γνῶσιν ἔχοντες Ἰτεῃ ἤἄαεν.τ.6.2(Ν 1.7. 5ο5Α}; (1. γγουκϑ 
οὗ ΓΑ} τὰ ἔ, τῆς πίστεως Ἡεττη. 5ἴγι.8.0.1 ; ἔ, τὴν πίστιν λέγει ΓΟ γνΒ. 
βορι.6 6.2 ἐπ 70.(8.3290); τοῦτο γὰρ ἔ. πίστεως. εἰ πιστεύεις, πάντα 
πάσχε: εἰ δὲ μὴ πάσχεις, οὐ πιστεύεις (Ὦγγπ5.ἤ 0». 10 πὶ ΤΠ 55. (τ. 
426Ε); ἔ. τῆς πίστεως, τὸ ἐν κινδύνοις βέβαιον ΤΒάτ,Τλεςς. τ: 3(4. 
504); ἔ, ... πίστεως..«τὴν ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπομονήν ἰΔ,27 βδες.ττι 
(3.531); δ. τε, Βα ΌΌ 41} [ορ᾿5]ατίοη τὸ πνευματικὸν οὐκ ἀπηγόρευσεν ἕ. 
ἔφη γάρ, πᾶν ἔ. λατρευτὸν οὐ ποιήσετε, πλὴν ὅσα ποιηθήσεται ἐπὶ τῇ 
ψυχῇ, οἷον ἀναγνώσεις, θείων λογίων ἀκροάσεις... Ἰάνφμ ἠπ Ὠ(. 
262); 2. οἱ εν} φύγωμεν οὖν τελείως ἀπὸ πάντων τῶν ξ, τῆς ἀνομίας, 
μήποτε καταλάβῃ ἡμᾶς τὰ ἔ, τῆς ἀνομίας Βαγη.4.1; τοϊόρι.28.1} 
Ἠετ αΗ,12.6.4.; διὰ τὸ.. «λῦσαι τὰ ἔ, τοῦ διαβόλου ἐλήλυθεν ὁ σωτήρ 
Ατῇ. 4γν.2.55(Μ.26,2610) ; ἔ. δὲ τοῦ σατανᾶ πᾶσά ἐστιν [ἡ] ἁμαρτία, 
ἢ καὶ ἀποτάσσεσθαι ἀναγκαῖον (νχ. Ἡ καίετο. 5; ἀποτάσσομαι τῷ 
σατανᾷ καὶ τοῖς ἔ, αὐτοῦ ϑγ»ιδιαρ.Οὐρηεὶ. ΑρΡ.7.41.52; ΚῚ ΒΑΡ , (ρ.305, 
Ρ.440); 3, οὗ δΔῆρεῖβ ἄγγελον δὲ τὸν ᾿Ιωάννην καλεῖ...ὅτι ἀγγέλον ἔ. 
ἐποίησεν, ἀναγγέλλων τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν ὕντ...7: 25(Μ.γ2.6170}; 
ἔ. ... ἔχοντας τὴν ἐν οὐρανῷ χορείαν καὶ τοῦ πεποιηκότος τὴν ὑμνῳδίαν 
Τμαε αὐεοῖ.3(ρ.94.17; 4.186); 4. οἱ Θοἄ; ἃ. ογτοδοι ; ὅ. ἰῃ ρεη. ὁ 
δημιουργὸς ἐπὶ τοῖς ἔ, αὐτοῦ ἀγαλλιᾶται ΤΟ ]651.33.2; τὸ θέλημα αὐτοῦ 
ἔ. ἐστί, καὶ τοῦτο κόσμος ὀνομάζεται (Ἰ]ετη, ῥαφά. τ. (ρ,τοῦ.ο; Μ.8. 
2818); πρὶν γενέσθαι τὰ ἔ,, ἦν μὲν ἀεὶ ὁ υἱός ΑἸῇ..4γ,.2.ςτ(Μ.26.2568); 
Ονγ. 70.2.6(4.2210); ἐδ, 650. οὗ ᾿ηϑῃ πάντας ἀνθρώπους ἑνὸς ὄντας 
ἔργα τοῦ θεοῦ ΟἸ]εγη.517.7.τ14{(ρ.61.23; Μ,0. 5208); τὸ ἔ. τοῦ θεοῦ, τουτ- 
ἔστιν ὁ ἄνθρωπος ΑἸῊ, 4ν.2.66(2888); ἅπαντες... εἰσιν τοῦ θεοῦ ἔργα 
(ὐηεὶ. 4ΡΡ.1.2.3; Πς ἀος. Αὐίδῃβ, οὗ ϑοη ἕν γὰρ τῶν πάντων ξ, ἐστὶ 
καὶ αὐτός ΑΤἸΠ.ἐρ. Αδρ.1,1δ.τ2(Μ.25.5648); ἴδον ἀοπίοα οὔτε οὖν 
κτίσμα ἐστὶν ὁ λόγος, οὔτε ἕ, ταὐτὸν γὰρ ἔστι κτίσμα καὶ ποίημα καὶ ξ. 
Ἰ(..4γ.2.71τ(Μ.26.2074); ἜΧερ. Ῥτ.8:22 εἰ γὰρ εἰς τὰ ἔ. ἐκτίσθη, πρὸ 
δὲ τῶν ἔ. ἐστί, δῆλον ὅτι καὶ πρὸ τοῦ ἐκτίσθαι ἐστίν 1Ὁ.2.8ο(317.}; ἔ. 
ὀνομάζει τῆς οὐσίας τὴν οὐσίαν, τὴν μὲν δευτέραν τῆς πρώτης, τῆς δὲ 
δευτέρας...τὴν τρίτην ΟΥ ΝΥ85. Εμηοτ(ι ρ.83.12; Μι45.316Ὰ); οἴ, ὁ δὲ 
λόγος οὐ κατὰ κενοῦ χωρήσας ξ. πρωτότοκον τοῦ πατρὸς γίνεται Ταΐ. 
ογαί, Β(Ρ.5.24: Μ.6.816.); ἕν, δος, Ἐυπ., οὗ Η. ΟΒοβί ὃν πνεῦμα ἅγιον 
πρῶτον καὶ μεῖζον πάντων τῶν τοῦ μονογενοῦς ἔ, Ἐππ,αροὶ.28(Μ.3ο. 
8680) ; Ῥ. τη 5 βαϊναϊίοῃ τοῦτο τὸ μέγιστον καὶ βασιλικώτατον ξ. τοῦ 
θεοῦ, σώζειν τὴν ἀνθρωπότητα ΟἸδιη, ῥασά.τ. τ 2(ρ.τ5ο.4; Μ.8.3608); 
ΑἸ8..4᾽.3.23(Μ.26.3720); Ογτ, 70.2.ς(4.τοϑΑ}; ἔ, θεοῦ τῶν ἀνθρώπων 
τὴν σωτηρίαν φησίν ὙΠαάτΟΜορς, Κοηι.14: 2ο(Ρ.167.1); Ἔχορ. Ῥτιβ:22 
οὐ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινον τοῦ λόγου σημαίνει" εἰ γὰρ εἰς ἔ. 
φησὶν ἐκτίσθαι, φαίνεται μὴ τὴν οὐσίαν ἑαυτοῦ σημᾶναι θέλων, ἀλλὰ τὴν 
εἰς τὰ ἔ, αὐτοῦ οἰκονομίαν γενομένην, ὅπερ δεύτερόν ἐστι τοῦ εἶναι ΑἸΉ. 
4γ.2.51τ(Μ.26.2564}; ὁ τέλειος τοῦ θεοῦ λόγος τὸ ἀτελὲς περιτίθεται 
σῶμα, καὶ λέγεται εἰς τὰ ἔ, κτίζεσθαι 1δ.2.66(2888) ; τοῦ, Ῥαβείοῃ ἐκ 
μακρ[οὔ προ]οικονομεῖ τὸ πίστεως ἔ, [ἐκ] μακροῦ προοραθέν Με].ρας5. 
51(0.9.34); ὦ, ΟΠ τίβε 5 παίσας ὦ ᾿Ισραήλ .. οὐδὲ ἐδυσωπήθης τὰ ξ, 
αὐτοῦ 1.1] Ρ.12.32; διὰ τῶν ἔ, ἐδυσώπει τοὺς...ἀνθρώπους Τυβε 41αὶ. 
69.6(}1,6.640Ὰ); ἐπὶ τῷ πρώτῳ ξ, ΟΥ-. ,7ο.τοιτίιο; Ρ.182.31; Μ.3:. 
328Α); τὰ τοῦ θεοῦ ἔ. τῷ Βεελζεβοὺλ ἐλογίζοντο ΑἸτΉ..44».3.55(Μ.26. 
4404); τὸ ἔ. τῶν ἄρτων (Βγγϑ ἦονι. 4.5.2 ἐπ 70.(8,2644}; ἃ, ἡγουκβ οὗ 
Βαΐβεσ ρεγξοσπιεα Ὀν ὅοη ἅπερ ἐστὶν ἔ, τοῦ πατρός, ταῦτα λέγει ἡ 
γραφὴ τοῦ υἱοῦ εἶναι καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος Α(Ὴ. ἑγε.σὶ ς..4τ.τ4(Μ.26. 
τοοϑο) ; ὃ νἱός...οὐκ ἐπειδὴ υἱός, ἀλλ᾽ ὡς θεὸς ἐκ θεοῦ, δύναται καὶ 
αὐτὸς τὰ τοῦ πατρὸς ἔ, ποιεῖν Ογτ. 70.7(4.6658); παῖ ἘίμεΥ ἀπα ὅοπ 
ἄο βάχηβ ψοΥ 15 ῥχοοῖ οἵ ςοηϑι βία πε! τν, ΓΠγυϑ. ἤον. 6 1.2 Τρ 7.ο. 
(8.3640); 6. οοπποχίου οἵ (τίσι ̓ 5 ἐνέργεια φιν. ΨΙ 8. ψουκΚ5 
ἀνάγκη πᾶσα εὐσεβῶς δύο λέγειν καὶ τὰς φνοικὰς ἐνεργείας ἐν Χριστῷ. 
ἐνεργείας δὲ τὰ ἔ, Χριστοῦ νόησον καὶ μηδὲν ἕτερον, θείαν μὲν ἐνέργειαν 
τὰς θαυματουργίας, ἀνθρωπίνην δὲ τὰς διὰ τοῦ σώματος πράξεις Ἐλορ. 
ΤΥ ῖπ.6.12(ρ.375}; ἐ.7.χ(0.372}; πότερον δὲ διὰ τὰ ξ, τῆς θεότητος 
καὶ τῆς ἀνθρωπότητος μία ἢ δύο ἐνέργειαι ὥφελον παραγενόμεναι 
λέγεσθαι ἢ νοεῖσθαι, ταῦτα πρὸς ἡμᾶς ἀνήκειν οὐκ ἄφελον: ἀλλὰ 
καταλιμπάνομεν ταῦτα τοῖς γραμματικοῖς, ἤγουν τεχνογράφοις ΗΌΠΟΥ. 
ἐρ. δεν. τ( Η.3.1 3210}; εἰ οὖν πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὑπὸ Χριστοῦ 
γενομένων ἔ. ἀπιδόντες μέαν ἐνέργειαν ἐδογματίσατε ἣ καὶ μίαν πρᾶξιν 
ἐδογματίσατε" ἢ διὰ τὰς ἀπείρους πράξεις, ἀπείρους καὶ τὰς ἐνεργείας" 
πλὴν περὶ τῶν ἔ. ἡμῖν ἐστι τὸ ζητούμενον ΜαΧΟΡυνν (Μ.οτ.53418,0); 
ΤΑΟΠΟίΠΟ]1τε νἱον ἔ, θεοῦ ἅπαντα, ὅσα περὶ Χριστοῦ καὶ ἀκούομεν καὶ 



ἐργοπαρέκτης 

πιοτεύομεν, εἴτε τῇ θείᾳ φύσει προσεοικότα, εἴτε τῇ ἀνθρωπίνῃ. καὶ κατὰ 
τοῦτο μία ἐνέργεια ταῦτα τῆς θεότητος, αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητος 
εὐσεβῶς ὠνόμασται ΤΠατ.ΡΏΑΙαη, Κν.(Ε.2.13440).Ψ 

Β. 1π {πα Π5 ουχρα βθῆβα; ἔ. γέξμὶ, με πιρημδηὶ, ἔγτἶὶ οἵ ἅτὶ Δοῦ οι ; 

ἃ. ἴῃ 6, εἰ δὲ καὶ τραυματισθήσεται...καὶ τοῦτ᾽ ἔ, ἔσται τῶν ἡμετέρων 

ἁμαρτιῶν Ἐπ5.4.0.3.2(ρ. τοῦ. ; ΝΙ.22.1818); ἅμα λόγῳ τοὔργον ἐπήγα- 

γεν Δ τό(ρ.251.15; Μ.2ο 4:0); τὸ δὲ ἔ. μὴ ἐπιθέντα τῷ λόγῳ 
ΤμαΐΟ φι ΐρ Γιδυςρτοετη (1.183); Ὁ. εβρ. ἴῃ Ῥῃγαθαβ ψΠΠ νὉ. οἱ 
χαοίϊίοῃ, ὁπ τὸ μεβίνιομ δι᾿’ ἔργων ἐχώρει τὰ πρὸς τοῦ νόμου 
διηγορευμένα Ἐλι5.ν.(.2.43(ρ.50.22; Μ.20.10208) ; 1. τό(ρ.252.15); 
τὸν ἡμέτερον κάματον τάχιοτα εἰς ἔ, ἐκβῆναι 1,δο Μαρ.ΕΡ.τοφίά (Ὁ 
2.1.2 Ὀ.56.12; ΜΝ. Ρ],.54.0028); 2. γεαϊπῖν, αείμαϊ τίν ὁ λόγος ἔργον 
ἐγένετο ΤὨΔΕΦΗΟΙΤΙ ΤΉ Οεη. (1.14); ἡ ὄψις ἔργον ἦν ΝΙσΕρῊ τ, 
σοϑνρι,244(Μ.86.32 000) ; 3. γεαίϊτεαΐτον; τὸ ἔ. τῶν λόγων Μας, Δερ, ἤθη. 
17.0(Μ.34.6298); 4. υναἰτά αείΐοη εἰ δέ τις ἄνευ τοῦ ἐπισκόπου ποιεῖ τι, 
εἰς μάτην ποιεῖ αὐτό" οὐ γὰρ αὐτῷ εἰς ἔ, λογισθήσεται (οηοὶ, Αρ}.2.2]. 
2; 5. δι άϊηρ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν τὰ ἔ, Γοπβῖ. 6.8.1 5.0.(",2.46 
(Ρ.6ο.24; Μ.20.10244); ΑἴΆ..4..2.10(}1.26.3164); οὗ ἃ σμαχοι ἔλειπε 
δὲ πολλὰ καὶ τῷ ἕἔ, ἰά, αροϊ,οη5ι.τ4(Μ1.25.6τ20); 6, τπαίεγταὶ ἰσ 
ΦΦΟΥΕ ΟΉ; ταξῖ,, οὗ ἃ ΡΕΙΠΟΒΟΡΠΙΟΆΙ ἡμαχῖηι τοῦτο δὴ τὸ ἄριοτον 
φιλοσοφίας ἔ. ... τὸ 'γνῶθι σαυτόν᾽. τὸ δὲ εἶναι ὄντως ἔ. φρονήσεως 
Οτ Βαυχη, ῥαη,Ον ττ(Ὁ.27.8,1τοὸ ; Μ.το. το848,0). 

Ἐἐργοπαρέκτης; ὁ, ἐμ ρίογεγ, ΤΟ 6η1.34.1. 
ἐργοπονέω, τοογὶ μαγᾷ, (οηδ!.}}.2.36.7. 
ἐργοπόνος, 1. ἰαδογίοιις, μαγαιθονκῖηρ ἐ, ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις 

Οοηξὶ. ΑΡΡ.2.20.τὸ; οὗ ψουηθ π᾿ Β υῖηθ, Ραι}.51}.,δοῤ᾿. 30)(Μ.8ό. 
21348); 2. εγεαϊΐσε, οὗ ἸιορῸβ ἐν ... μύθου Νοηπ,ραν. [0.1.3(Μ.43. 

7494). 
Ἐξργοπράτιον, τό, ῥίαζο 07 5 6ἰ ἰὴ τον, δαΐθ γοθηι; γι ἃ. ΤΩ 5- 

ἴοτν, Ογυ ϑ.υ, αὐ, 86(Ρ.194.11). 
Ἐξργοσκόπος, ὁ, ἐὸν ἐ, καὶ λογοσκόπους ῬΑ], Οἰγγ5.δίρ.35.25; 

Μ.4).22). 
Ἐἐργοχειριάστης, ὁ, σπαμπαΐ τοονκον ; οὗ ταοπκ5, ΤὨατιϑίυα. »όδη. 

1.21(Μ.00.17360}. 
ἐργόχειρον, τό, 1. Παπάξσογᾷ ; αι. οὗ ταοηκ5, ροῤρ[ι, Ραὶν.(Μ.6ς. 

4360); Ογτ,Β,0..5αὖ.τοί(ρ.94.11); τὸ ἐ. αὐτοῦ πωλῆσαι 70. ΟΒΟΠ. ῥγαΐ. 
1τ4(Μ.87.20770); σπυρίδας ἃς εἶχον ἐ, πολλὰς συναγηοχώς [ο.ΙὟἹ Η,. 
υ.ο.}).26(Μ.04.46 50}; Ὁ. ταρδέ., οὗ οσεα οῃ τῶν σῶν μεγίστων ἐ. τὴν 
κτίσιν ὕφο, ΡΙ5.ἤσα, 35τ(1.02.14614}; 2. παπάτογαξε; οὗ τῶοῦκβ, Βδ5. 
γομμηΐ, 4(2. 2050; Μ.31.6220) ; τρεφόμενος ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἐ." εἶχον γὰρ τὴν 
τοῦ καλλιγράφου τέχνην Μαχς. ίδο,υ, Βονρὲ. 53 ΔΑΤΒ,ἐῤ.(ας|.2.3(Μ. 
28.8818,0}; ἡμᾶς δὲ μηδὲ τὴν ἀναγκαίαν χρείαν τοῦ σώματος ἐκ τοῦ ἐν, 
ἡμῶν ἔχειν Ογτ.5.υ.Ἐπίλνηιο(ρ.17.25); ον ἃ Ὀν οΥΚ, ροῤηιδ. 
Ῥαίγ.(Μ.65.1808); ΣΝ υἱδίεορ.(Μ.79.14528); υδεᾶ ὃν Πδν! τὸ τεπιρὶ 
ταρηκβ ἔτοτα βίυαγ, {(ῃχνβ8.} αὶ. οἱ ἐοη μη η.,(12.8180); Ῥγαοιβεα 
ἀυτίπρ' ρτάγεῖ, 1ο. Μόοβοι. ῥγαϊ.73(}1.87,20250). 

Ἐξἐργοχειρ-όω, {εἰΠ| πᾶς λόγος “"ούμενος ἘΠΙΠΟΥ Τοηζ  ττί( 8.28, 

13734}. 
Ἐῤξργωδία, ἡ, ἐγομδἰοεονηεηθες, ἀπ ομν, ἰαδοιν, ατΝ γβ5.ονιι βρῇ. 

47.6(}.44.2280); [ἅ.γες5.τ(}.46,6098); (Πχγ5.ἤοη!. 53,4 ἴῃ. ΜΙ.(]. 5350); 
διὰ ψιλῶν ῥημάτων καὶ πίστεως μόνης, χωρὶς ἐ. πάσης Δ. ἢ|051.5.1 1 
(οἱ, (ττ.358}). 

ἐργωδῶς, οοηρ. ἐργωδέστερον τῦΐ μόνε ἀϊβέομν, αΥ.Ν 82... τοῦ 
(1.37.341τ; τῖονς ἐβεομαϊν, ἘΛΈΒΆΙ. ἰδς..4.,.(}1.8ς. 6344). 

ἐρεβίνθιον, τό, εὐεῖρεα, ἀρορίη μι αν (Μ 6ς. τΒοΑ). 
ἐρεθισμός, ὁ, 1. εἰἰριμα θη, ἐμειίεγπθηί; οἵ Πθβηϊν μιβῖβ, ΟἸθτη. 

}αφά.2.2(ρ.τό8.3.; Μ.8.4134}; ΟΥ ῥγίηε.3.τ ἀ(Ρ.τορ.8,11; Μοττ.2534}; 
Μοι, γηρ.2.2(ρ.16.18; Μ.18.404); {88.1ς,τδδ(τ.4088 ; Μ.30.3034}); 
2. ῥγουσεαίΐοῃ! ἐ, κατὰ τῶν τὸ ὁμοούσιον ᾧρονούντων λέγοντες ΒΟΟΤ, 
λ.6.6.8,4(Μ.6᾽.680Ὰ). 

ἐρεθιστής, ὁ, γεδεϊ ποις ΟΥ ῥεγύενςε βέγϑοη; οἵ Ἰῃο86 Ὀόσῃ ὉΠ ΩῈΓ 
Ατίεβ δά Ταυσιβ, ΗἸΡΡ.ἡἠαξν.4.τπ,τό(Ό.50.2,14; Μ.1τ6.30838,0). 

ἐρεθιστικός, ῥγουοεαίίοε, εἰἠηιμαλίηρ, ἐμείηρ ; οἵ βδβαὶν ᾿αδί8, 
ΟἸομι.ραεά.2,4(ρ.181.2ο; Μ,8.4408); Βα3.γεμηΐ. (2.206; Μ,31. 
6460); ΝΊ ργασεί, τοί .70.1072}0); πεαΐ. 85 βυθβέ, τὸ ἐ, τῶν μύρων 
ΟἸθιηῥαεά,2.Βίρυτρο.1 ; 4168); ἡδοναὶ...τὸ δριμὺ καὶ ἐ. παρεχόμεναι 
1Β65.1ς.2τ(1.394Ε; Μ.30.1578). ι 

["]Ἱἐρ(ε)ικίνη, ἡ, {{"]ἐρηκινός, ἐρίκινος, ὁ, ["έρίκινα, τά), 
μοαιδον; ΒΥ οΥὐἨΎ ἴτεα, Ρετῇ. ἠαριωγίδὰ ἐρίκινα λεπτόκλονα ῬῊΞ. 
Α δό(ρ.:τ6.7); τοὺς κλάδους τῆς ἐρικένης τ6.(ρ.117.1}; δένδρον μέγα... 
ὅμοιον ἐρηκινοῦ Τί Αὐν.Β 3(ρ.τογ.7}; ἐρέκινοι φωτόκλονοι ΤΡεῖτ.Ι ΑἹ, 
ὈΆν5.3(0.34); παίζει [50. ὁ ἀνθόλοψ] ταῖς ἐρεικίναις Τπυυδι ἔσα (Ν.18, 

Ἰ490). 
Ἑξρειοφορέω, γ. Ἐἐριοφορέω. 
πἐρειπιόομαι, δέ γεεπεά οἰκοδομημάτων..«ἐρειπιωθέντων ΟΥΝ 85. 

νιον. Τα. (Μ,46.0240); ν. ["]ἐρευπόω. 
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ἐρευνάω 

["]ἐρειπόω, ἐριπόω, 1. γερΐη!, Ῥ655. τὸ ἱερὸν...ἠρείπωται Ἐλι5.4.6. 
2.3(0.70.23; ἠρειπίωται Μ.22.1280) ; τόπον ἠριπωμένον 1ἃ,}.6.10.3.1 
(ἠρειπ- Μ.20.8458); τὸ ἐρειπωθέν Οτ Ν γ85. Ῥδς ΜΒ. 8(}1.44.5244); 
τά κονη.6 ἠπ Ἐκ. (Μ.44.708 4); ἠριπωμένων οἴκων Οἠγοη. Ῥαξοῖ,ρ.281 
(Μ.92.7018}; 2. {αἱ} τη γΐης Δαοδίκεια...ἐριποῦσα Ογας. δ δ.3.471. 

ἐρεοῦς, 9} τοοοΐ, τυοοϊ]δη,, τιθαξ, 85 βιβι. οὐδὲ γὰρ ἐρεοῦν ἐφόρει [50, 
5. 7165] Ηθρο5.8ρ.Εὺ5.}.6.2.23.6(Μ.20.1074}. 

ἐρέπτω, 2 οεὦ οη, Νόμῖ.αν.76.6: .8(Μ4.43.8ο18); ἐδ.13: τϑίβ644). 
ἐρεσχελέω (ἐρεσχηλέω), ΟὨΪγν ἴῃ ῥΥ65.; 1. οανὴ, ταῖν οδἠ οιίον!δ, 

ΟἸεπι.ςἐν.4.7(0.269.22; Μ.8.12604Ὰ}; μηδεὶς ταῦτα ἀκούων ἐρεσχηλείτω 
ΑΡΟ]] Κορ. :γ(ρ.63.2ο; ἐρεσχελ- οοἄ.); Μαχ.ατηδὲρ (ΜΘ, ΣΟ60Ὸ); 
ς, ἀφϊ., εαὐἱ αἵ, Ῥεῖχ.Α1.6ρ.εαπιτ(Μ.18. ςο10); 2. εοπϊεμὰ οἱ νόμοι... 

οὐ πρὸς τὰ πρόσωπα ἐρεσχηλοῦσι ϑεγαρ. δα». 40{(ρΡ.70; Μ.18.12440); 
ὦ, ἑκάτερος πρὸς ἑκάτερον ἘφΙρΒ ἦαεν.73.23(Ρ.206.5; Μ.42.4440); 
ΝΠ Μαρη. 2(Μ.79.τοόο). 

ἐρεσχελία ({"]ἐρισχελία), ἡ, 1. 1416 ἀἰορμΉρ, σοῤἠϊοίγν, φιῖδ- 
ὀϊΐηρ; ἀϑουΐ [ῃβοϊορίσαὶ τηαίίεσβ, στ 2.0γ.27,3(ρ.5.12; Μ.36.16Ὰ}); 
ἐρισχ- Τϊάντη. Τγῖη.2.3(Μ.30.4778); ΕΡΙΡΗ μαον.47.τ(ρ.215.4; Μ.41. 
8400); (τυβ.ίον. 1 1.Υ ἦῃ: τον (το.870); Οτὐνάρτ. δε. 6.2 (Μ.οδ. 
οβ4Α}); ῥητορικὴν ἐ. Το. Μοπιλγηει εο.(Μ.06.13068); τὴν τῶν “Ελ- 
λήνων ἐ. Μεϊοῖ. καὶ ποντιβνπορβ.(Μ.64.1ο808}; 2. φμαγγεῖ, ἀϊδρμίε, 
εὐμοηΐίοη ; 68ρ. ἴῃ το! ρίουϑ οοπτοχίβ, Ὁοπβίρ. Ὸ5.ν.(..2.6ο(ρ.60. 
2; Μ.2ο.χο410) ; Επ5.1.4.4τ(ρ.133.το; 11804}; Βα5.γεσ. [5.40(2.3940; 

. Μ.3τ.το37.)}; ΕΡΙρἢ. ἠαον.]3.25(ρ του ; Νῖ.42.4680); ΟἾγνβ, σα. 4.5 
(Ρ.116.5; 1.4108); Ματο Πίδον Ῥονρὴ.22; ϑοοτ ἢ.9.3.7.Χ2(Μ.67. 
4024); 3. ἡ Ἰηϑοίεμεε, 1 10.1} .ἐῤ. ΤΕρλϊ 3 (Μ.05.2610); τῶν κρατούν- 
των...ἐ, ΓΒατιδεθα. 0.2. 180 }.00.:1730).Ψ 

Ἐξρεσχελίξομαι, «ροτί, {γ1}Π}6ὲ ματαία ἡ τῶν ἀνθρώπων ζωή. «εἴπερ 
πάλιν [ἴ.6. ἴῃ. {ὴη6 ζαΐυγο 11{6] ἡ φύσις ἐρεσχελισθήσεται πράγμασιν 
Μαχυφη. Τ "αὶ. 8(}1.90.32800). 

Ἐἐρέσχελος, φμαγγείδομιο, ΝΙΪ εν. 2(Μ.19.12650}. 
ἐρεσχηλέω, ν. ἐρεσχελέω. 
["]ἐρετίζω, -- ἐρεθίζω, ῥγουοῖε, ΟΥ, Ρ5.54:4(0.56). 
ἐρετμόω, δὲ Παπᾶς ας οαγ5, ΝΟΠπ, ρα’. [9.21:](Μ.43.οτό0). 
Ἐξρευγμα, τό, ῥεϊελίηρ, τ. Ναζιεαγηι.2. (6 Ρ15τ.)26.5(Μ.38.07.). 
ἐρεύγ-ομαι, 1. με, τεῖ. Ῥ5.44:2 ὁ πατὴρ ““εται καὶ ποιεῖ τὸν 

τύπον αὐτῶν ἐν τῷ λόγῳ ΟΥ..70.1.38(42; Ρ.50.7; Μ.14.τοο})); 2. δίειγί 
ομὲ ὃ ἡμέτερος νοῦς ““εται.. ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸν λόγον Ὁῖοη.Α].Αρ.ΑἸΉ. 
Τϊον.23(ρ.63.12; Μ.25.5138)}}Σ ΑἸώ 6. Ἐρῤτεὶ, 2(Ρ.5.8; Μ,26.10538); 
Ογτ Μαϊ.36(2.8558); Νοπη.ανγ.70.2::το(Μ.43.7648); ο. ἰηῆπ, ποῖος 
ἄδης ἠρεύξατο ὁμοούσιον εἰπεῖν τὸ ἐκ Μαρίας σῶμα τῇ τοῦ λόγου 
θεότητι; ΑἸ. ῤ. ΕΡΤτεὶ Σί(ρ.4.1τι; Μ.26.1το520). 

Ἐἐρευματίζω, ἐηῤγίδοι, 70.48].εἤγοητό Ρ.4ο8(Μ.97.6044). 
ἔρευνα, ἡ, ἱηφιῖγν, δεαγεῖ; 1. ἴῃ σβη,, Ἐρ.Α4ερ.(ρ.15).26; Μ'25. 

2804); Αἰπιορυδόγαρ.τ.τ( Μ.26.5291.); [α.ἢ..4γ.36(Ρ.203.27; Μ.25. 
7468}: 2. τοῦ. ἀἰνίπα πηαίζετβ διοιχθέντος δὲ τοῦ ἐμποδὼν κατὰ τὴν ἔ. 
ἐπιστημονικὴ ἐγγίνεται θεωρία (Ἰετα.5 7. 8.τίρ.8ο.13; Μ.0. 56 οα}; εἰς 
ἀναγωγὴν...διὰ τῆς ἀκριβοῦς τῶν ἱερῶν ἐ. Θιοπ. Ατ,ε..2.5(ΝΠ.3.1458}; 
ἐκ τῆς ἐπιστημονικῆς τῶν λογίων ἐ, 1ᾶ,4..2.0(}.3.6484}; 65ρΡ. τεῖ, 
βουρίατεβ τὰ περὶ αὐτοῦ [55. (χ151} μετὰ ἐρεύνης εὑρίσκοντες ΟΥ̓. 
]0.1τ.24(233 Ρ.30.15; Μ.14.650)}; πρὸς τὴν ἐκ τῶν γραφῶν ἔ. καὶ 
γνῶσιν ἀληθῆ, χρεία βίου καλοῦ καὶ ψυχῆς καθαρᾶς καὶ τῆς κατὰ 
Χριστὸν ἀρετῆς ΑἸΏ.156.57.10}1.2ς.1060}); χρεία καὶ πολλῆς ἐ. ἐστὶν 
ἡμῖν, ὥστε μηδὲν ἡμᾶς λαθεῖν τῶν ἐν τῷ βάθει κειμένων (Ἠγν5.ἤσηη, 
24.1 1: Οεπ.(4.2160); ὁ Χριστὸς παραπέμπων τοὺς ᾿]Ιουδαίους ταῖς 
γραφαῖς, οὐκ εἰς ἁπλῆν ἀνάγνωσιν, ἀλλ᾽ εἰς ἔ, ἀκριβῆ... αὐτοὺς παρέ- 
πεμπεν 14, Κοηι.41.1 ἐμ 70.(8,243λ); ἡ ἐ. ἐν ταῖς. «γραφαῖς λέγεται 
καὶ ἐπὶ θεοῦ, καὶ ἐπὶ ἀνθρώπων" ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν θεοῦ τὸ ἀκριβὲς τῆς 
γνώσεως μηνύει' ἐπὶ δ᾽ ἀνθρώπων τὸ μετὰ πόνου. ..εὑρίσκεσθαι τὸ 
ζητούμενον 1514. }Ῥε].ἐῤ}.3.02}{.γ8.706}}. 

ἐρευν-άω, 1. ςφαγεΐ; αὐίεν, Τα51. 4ταἰ.56.τό(Μ.6.6ο10); ἐ. τὸν λόγον, 
διὰ τί... ΟτΑΟἠΠΟΉΟΤΙ. 5 τς [ἐγ.(ρ.83.12; Μ.12.3130)}; ἐ, τὰ ὑπὲρ ἃ 
γέγραπται ἰ(..70.13.5(ρ.220.20; Μ.14.4050); 2. τεαγεῖ, ἐπυδείξαίε, 
ἐχαπιΐηθ; 8. χϑι5.; ἡ. οὗ Οοὐ ὁ κύριος ὃ τὰ κρυπτὰ “-ὧν Αἴ υ.4πίοη, 
ππ(Μ.26.924Ὰ); “οᾷς ἑκάστου τὴν γνώμην (οη5ι..4Ρ.7.23.2; ἜΧερ. 
τύοτε.2:το οὐ γὰρ ἀγνοίας, ἀλλ᾽ ἀκριβοῦς γνώσεως ἐνταῦθα τὸ ἐ. 
ἐνδεικτικόν ΓΒγνβ.ἤοη.7.4 ἴῃ ΤΟ ον (το.558); Τάτ, χζον.2: τοί3.17}}} 
11. ἴὰ ρει., δοΐ. οἵ τηεά. ἐ, τὴν ἐκείνων διάνοιαν ΑἸ. Ἄνη.δίρ.235.10; 
Μ,26.6928); οὔθ᾽ 5 οὐχ τηϊπα, 14..45.2.77](}1.26.212Α}); καθ᾽ ἑσπέραν 
“»ᾶν ἑαυτὸν πῶς παρῆλθε τὴν ἡμέραν Ἰ)οχ.ἀσεὶ.4.5(Μ.88,1664}); 8 
Βοῦβο, Ατῃ.}.,.4γ.58(0.215.38; Μ.2:.7648); ἃ. ῬΘΙΒΟῚ “νἦσας δὲ αὐτὸν 
ηὗρεν ἐν αὐτῷ ῥάκος (4]}.0,ΠνΡ.(ρΡ.00); οἵ [πὸ να πάντα τὰ φυτὰ... 
“͵ᾷ ΜαοιΑερ λον,,2.4(Μ.34.4658); 1}. τεῖ. τϑ!]ρίουβ τπϑτζεσβ, 650. 
βοηρίατοϑ, οἵ, [0.5:30 τὸν ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένον νοῦν. «ἐς (Ιετη, φ, ὦ,5. 5 
(ρ.τό2.10; Μ.9.6ο00) ; ἐ. τὴν ἐν αὐτῷ γυμνὴν τύπων ἀλήθειαν ΟΥ. [0.1.8 
(το; ἢ.12.18; Μ.14.310); δὸς ἡμῖν ἐ, ... τὰ θεῖά σου λόγια ϑεταρ δεῖς. 



ἐρευνητέον 

12.3; ἡ γλῶσσα ψαλλέτω, ὃ νοῦς ἑ. τὴν διάνοιαν τῶν εἰρημένων Βα5. 
μονοἵη Ῥ5.28(1.1238Β; Μ.20.304Ὰ}; ἔν. τοῖ, ᾿ῃϑοσαῖα]8 τηδιίοιβ ἐ. τὰ 
ἀνερεύνητα ΑἸΏ.ἐρ. δόγα.4.4(Ν1.26.6444}; ἀπόρρητον ἀγαθότητα καὶ 
οὐδὲ “οηθῆναι δυναμένην (Ὦγν5. Π0η1.21.1 ἐπ Κοπιι(ο. 6568); ορρ. 
θεωρία: ὁ "τῆς πίστεως βυθὸς “-ὥμενος μὲν κυμαίνεται' ἁπλῇ 
διαθέσει θεωρούμενος γαληνιᾷ ἈὨϊαὰ, ῥεγ7.22(ρ.24.12); Ὅ. ἱπίταμβ., 
ΒανΉ.4.1; ἐ. περὶ θεότητος καὶ ἀληθείας Ἡεχτηπαμά,το,τ δ; Τυβῖ. 
ταροΐ,28, τῷ. 6,3728) ; 2. “ηά ομί ἐ ἐ, εἴ που γέγραπται Αἢ..4..2.ττ0Μ. 
26. 1608); 10.2.χ2(τΊ2Ὰ}; ἐ. δι᾽ ἣν αἰτίαν... Ἰλίου ΑΥ.ε. κι. (Μ.3.1068). 

ἐρευνητέον, ο6 τημδὶ τηυόδιίραίε, ΟἸοΙῊ οἰγ,. 7. το(ρ.64.26; Μ.ο. 
5250); Οἵ. 7ο.6.τ4(7; ῬΡ.123.32; Μ, 14. 2250). 

Ἐξρευνητέος, ἴο δὲ ἐμυσεφαϊεα ἐ, ἂν εἴη, πῶς... 
Οαμ.(1.44.02 558). 

ἐρευνητήρ, ὁ, Ξσαγοΐεν, ἐχρίογεν, Νόμῃ. αγ.76.1: 450 .43. 7514). 
ἐρευνητής, ὁ, ὁη6 τοῆο φεαγεῖες ομὶ, οὗ (οἂ ἐ, ... ἐννοιῶν κ 

ἐνθυμήσεων τορι, 2τ.9;} οἵ 5011, τ Ν υΒ5. ἤοΉΠ ΣΣ ἴῃ Οαηϊ.(Μ.44. 
ΙΟΟΟΒ); ἰπ ἀετορϑίουν 56 η86 ῥμεγδοάν, Βαβ5.γέμμηὶ,6(2,208Β; Μ.31. 
ὁ4ορ). 

Ἐἐρευνητικός, τη856. 85 5105, ὁ ἐ, ογη6 τοῦθ ξεαγεῖες, ἱπυεειραίος οἵ 
ἐ. τῶν γραφῶν Τ,βοπί, Η Ν᾽ δεὶ. 5.3(Μ.86.17250)}; πος. 85. βυθϑέ., 
“αομῖν οἱ ἐπφιεῖνν, τ ῃ, Κν.0 Ἰη οὐ. σγ3:..; Μ. τϑ, 4040). 

Ἐξρευνητικῶς, φεσγοϊίηρίν ἐ, καὶ οὐ παροδευτικῶς πᾶσε τοῖς 
γραφικοῖς καὶ πατρικοῖς διδάγμασιν ἐγκύπτοντες ΤΆΑΙΔΒ. ἐΡ. 4(Μ.08. 
14534}; ΟΝΙσ ()8))οῶ".2. 

Ἐἔρευνον, τό, σεαγεῖ! ; Οἷατ,, 41]. ἢ. δ λιν 6β(ρ. τύο.2; τὴν ἔρευναν Μ. 
34.1235}). 

[Π]ἐρηκινός, ὁ, ν. [᾿]ἐρεικίνη, ἡ. 
Ἐἐρημάδελφος, ἀσῤγίυεά οὗ ἃ ῥγοίδον, ΤᾺαν, Βιυ 4.6 }}.2.2τ4(Μ.00. 

τό440). 
ἐρημαῖος, ἐ ἐδε ἀσεογί, ΝΟΊ, »αν. 0.6: Ξ8(Δ.43.8ο14); 18.61.32 

(βοοα) ; ἀεεονί δε, ἰ.20: τίθοβΒ). 
ἐρημάς, ἔδηι. οὗ ἔρημος, ἀφεογίσα ἐρημάδος ἀστὸς ἐρίπνης ΝΟΠΠ, 

2}αγ,.7σ.1:6(}.43.7498); 18.6:3(7034); 1διτα: τ(8408). 
ἐρημία, ἡ, 1.. δοΠ με, 85 5ϊαϊε οἵ Πιοππηϊβ, ἔτγδα. σοι πο τι 

ἡσυχία: ἀναχωρῶ ἐπὶ τὴν ἐ, καὶ ἡσυχίαν Οτι ον. 20.8 15. 6γ.(Ρ.τοο. 
4; Μ.13, 520Ὰ); ; ἐν ἡσυχίᾳ βαθείᾳ, καὶ ἐν ἐ, τῶν ἁγίων ἀδόντων ΟΠ τυ. 
ἦρι. 14.4 ἐπ ΤΊ. (1χ.6308Β); [α σουτα Ὁ] το ἀπο ψἱΓὰ σά εἰς δὲ 
τὴν ἔρημον τῆς ἐ, γαλήνην θεῷ πεπολιτευμένος [50. Το. Βαρί.} Οἴβιι. 
ῥαεά. Ζ. τοίρ. 224.18; Μ.8. 5328); ; εὔχεται [530. (Πτῖπὲ] διανυκτερεύων ἐν 
ταῖς ἐ., ἡμᾶς περι ξένων καὶ νουθετῶν, ἐπειδὰν μέλλωμεν ὁμιλεῖν τῷ 
θεῷ, φεύγειν θορύβους...«καὶ πρὸς ἐ. ἀναχωρεῖν ΟΠ γν5,αηοη!.το.2 
(1.5324,8); οὔ γαρυ Ρουτ γόνοι. 6(}1.40.12578);} ας ΠΑ Ὁ]6 ἐο 
αἀετηοηὶς τειηρύδτοη8 οἱ δαίμονες... "παλαίουσι.. «μοναχοῖς.. «διὰ “τῶν 
λογισμῶν: πραγμάτων γὰρ διὰ τὴν ἐ, ἐστέρηνται 18.“ ῥγασὶ.Β 48 
(Μ}1.40.12458); 88 ΒΡΙΤΌΔ] σομἀϊ οι Ὠθοαϑβασν ἱπ οσάδυ ἴοὸ αἰζαῖῃ 
ἴο υπῖοπ ὙΠ ἀοά, ποῖ ἀερεπᾶςπε οἢ ῬΒγβῖοαὶ βοτὰ ὃς πόλιν 
οἰκῶν τῶν κατὰ τὴν δὰ κατεφρόνησεν... καὶ καθάπερ ἐν ἐ. τῇ πόλει 
βιοῖ, ἵνα μὴ ὅ τόπος αὐτὸν ἀναγκάζῃ, ἀλλ᾽ ἡ προαίρεσις δεικνύῃ 
δίκαιον ΟἸεπα. 1.7. 12(Ρ.55.7 : Ν.0.5058) ; ἐρημίας ἐπιξητῶμεν, μὴ τὰς 
ἐκ τόπων μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀπὸ τῆς προαιρέσεως, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων τ ψυχὴν εἰς αὐτὴν ἃ ἄγωμεν τὴν ἀοίκητον Οὔγνυ5. φοηρωμεί. 2.3 

. 1444); 2 . ἀεξοϊαιίοη, οἵ βρίστααὶ βερδυβιίοη ΤχΟΤᾺ σοά χρεία δὲ 
τῆς φωνῆς τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἵνα καὶ ἡ ἐστερημένη θεοῦ ψυχὴ 
καὶ ἔρημος ἀληθείας, (τίς γὰρ ἄλλη χαλεπωτέρα ἐ. ψυχῆς θεοῦ καὶ πάσης 
ἀρετῆς ἐρημωμένης ἢ)... «παρακαλῆται ΟΥ, 7ο.6.Σϑίχο; μ.127.23; Μ.14. 
2320); ΟΠ γυβ. 0.17.3 ἴῃ Ἐρ᾿.(ττ. 1258). 

Ἐἐρημικοειδής, 9 ]αδ]6 190. ἃ πογρηϊΐ, ΤΠπάχιϑιπα,ερ}.2,1537(}.99. 

14370). 
ἐρημικός, δοίξίανν, ἐγεμηεαϊ; 1. οὗ ῬεΙβοηΒ οἱ δὲ νόμον ἀγάπης τῇ 

κοινωνίᾳ στέργοντες, ἐρημικοΐ τε ὁμοῦ καὶ μιγάδες στ ΝδζΖ.ον.2 1. 1ο 

(Μ.35.1͵04Ὰ); ἐ. βίος ἙΝΊ Ρανγ τί ΝΜ .70.5804); Ὑπάϊ, ἡ, γε. τ(3.ττοδ); 
Ἔ7ο. Β.}. .. 2(}}. οδ. 8680) ; Σ ὈΡΡ. βίος πολιτικός, Τπαι,ἢ.γεὶ, 25(3. 1264) ἢ 

ΒΕΡΕΥ͂Ι, ἐρημικώτατος, ΤΉΡΒη, εἤγοη. Ὁ. 216(Μ. 1ο8, 6844); 2. τιδαϊ. 83 
510 5,, ΟΥ μΐασοβ πρὸς τὴν Αἴγυπτον ἐπὶ τὰ ἐ, κατοικήσας ἐν μονα: 

στηρίῳ ἘΡΙΡΙ.ἐαῤ, βά.τ3(Ρ.513.17; Μ.42.805Α); ἐξήγαγέ με ἔξω τῆς 
πόλεως εἰς τὰ λεγόμενα ἐ ἐ. ῬΑ] ἢ. ΤΠ αμς.τ(ρ.τ6.18.; Ν.34.1οτ08). 

ἐρημίτης, ὁ, πεγΡηΐ, ΤΟῆσγβ. πον. τ(13.204Ὲ); Αροῤ μιᾷ. Ῥαϊγ (Μός. 
240Α); Ογτιϑιυ δα. οίρ.ττε. 18); οὗ [ο. Βαρῖ., Μαχ.αριδὶν (Μ. 91. 
1202}; ἰεριβ᾽ατίοη οοποοχηΐηρ ΒΟΥΤΩΤ 5 Ηἰνίησ, ὈΥ Ἐπεχηβοῖνοϑ ἰὴ 
ἴοντι5 τοὺς λεγομένους ἐ,, οἵτινες μελανειμονοῦντες καὶ τὰς κεφαλὰς 
κομῶντες περιάγουσι τὰς πόλεις..«ὁρίζομεν, εἰ μὲν αἱροῦνται τὰς κόμας 
ἀποκειράμενοι τὸ τῶν λοιπῶν μοναχῶν ἀναδέξασθαι σχῆμα, τούτους ἐν 
μοναστηρίῳ ἐγκαθίστασθαι...εἶ δὲ μὴ τοῦτο προέλοιντο, παντάπασιν 
αὐτοὺς τῶν πόλεων ἀπελαύνεσθαι καὶ τὰς ἐρήμους οἰκεῖν, ἐξ ὧν καὶ τὰς 
ἐπωνυμίας ἑαυτοῖς ἀνεπλάσαντο ΟὟ]. (10.42; ῬΙατ., ΔΙ ΓΕΣΔ να 
πϑτὴβ ἴου Ἐπογδιϊίοϑ, Μας. Μη. αροῦν.3.43(ρ.τστΙ.24). 

συν υ985.10»}.7 ἴῃ 
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μένης ἐ, 

ἐρίδωρος 
Ἐἐρημοβάτευτος, ὁ, τὐαπάσνεν ἐμ ᾿ς ἀδεονί, ΓΟστεροης ἀρ. (Μ.86, 

ἡοκο). 
ἘΠ ΡΡΗ͂ΝΝ τό, μηάδείεηάεᾶ ἀεἰίοη, ΑἸᾺ δοδοίαϑς, οἱ .4.12(Ρ.5}). 
ἐρημοποιός, »ηακίηρ ἀδεοίαίε, ἘΠὰ5.Ρς.ττο: 3(ΝΠ,.24.08}; οὗ ἀδηγουξβ, 

ἘΒ45.1ς.ογ(1.441Ὰ; Μ.30.2774}); οὗ 14ο]5, Τάϊ, 7ε».2: 24{2.418), 
Ἐἐρημοπολίτης, ὁ, οηδ τοῖο ἀτοεὶὶς τη ἐπ τυϊάσγηθ55, εἰπε οὗ ἐδδ 

ἀεσεγὶ τὸ μοναχικὸν σχῆμά ἐστι κατὰ τὴν μίμησιν τοῦ ἐ. καὶ βαπτιστοῦ 
᾿Ιωάννονυ 18Βα5.}πηγεὶ.2τ(ρ.262.190); ΤΟτι Ν υγββ, πόρε ἐπ 9.(ρ.τοβ, 
11}; ΝΙ], ἐχεγε. 2τ(}.70.7488); 85 44]. ὁ τῶν μοναχῶν ἐ. βίος [Β45.ἐῤ. 

42.5(3.130Α.; Μ.32.3570). 
ἔρημος, Α. ὠφεέϊῥείε, δέγε!; [πεοὶ.; 8, οἱ Οοά πὰ ΟὨτβῖ, σεῖ, 

ἀἰνῖπε [τ δεσῃποοά, Ομ γν5,βοη.4.1 ἐπ ο. (8.27) οἷξ, 5. ἀΐδιος ; ἀδύνα- 
τὸν γὰρ τὸν θεὸν εἰπεῖν, ἔ, τῆς φυσικῆς γονιμότητος 0.1). ζο.τ.Β(Μ. 
04.8128); οὗ 865} οὗ γί ὙΔΙΟΒ, ἴὼ ΒΘ Ὀλ5᾽ ἰηΐογρτῃ. οὗ 
ΝΜ ΥΟΘ ς᾽ τ δοπίησ, ποῦ α δ εἴς ἀοδβεϊςαϊα οὗ Τοροβ τῷ Χριστῷ... 
ἀϑρόαν γενήσεσθαι στέρησιν, ...-τῆς δὲ ΤΣ ἧς ἀνείληφεν καταλειφθησο- 

Ἐπ Μανεεῖ,.τ. τίρ. 6. 15; Μ,24. 244); τὴν δὲ σάρκα [5α. 
Χριστοῦ) ϑεολογῶν, ἣν μικρὸν ὕστερον ἕξ, ἔσεσθαι τοῦ λόγου ὁ ἀνευλαβὴς 
ὡρίζετο 1}.2.2(0.43.26; 7078); ἰά.6.1}..3.ττ(ρΡ.167.23; Μ.24.10200); 
ΟὨΒτιβίοὶ., ἀρϑῦ. τροπ οι μο το τεδοῃίηρ μηδεμέαν τούτων ἔ, ἐπιστάμεθᾳ 
φυσικῆς ὑπάρξεως, θελήσεώς τε καὶ ἐνεργείας αχ.ορμσε. 01.064}; 
Ὁ. Δ88., οὗ 50] Σου Οοα οἶδα ψυχὴν ἔξ, εἰ γὰρ οὐκ ἔχει τὸν θεόν, 
(εἰ οὐκ ἔχει τὸν Χριστὸν... εἰ οὐκ ἔχει τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ψυχή, ἕ. 
ἐστιν ΟΥ μονα. δι. ἐμ 7εγ. (0.55.2 28,; Μ.153.3260). 

Β.. συθβί, ζειη. [5ς, χώρα], ἀρνί, δοἰδμάξ; 1. 11τ|; 8. 45 ῥίδοδ 
Ιονθᾶ ὃν Οβηϑβε ἐν ταύτῃ τῇ ἐ, διάγω,...ἐν ἐ ὁ κύριος διέτριβεν 
«ὁ Χριστὸς ὃ τῆς ἐρήμου φίλος [Β45.6}.42.5(3.1200,120Ὰ; Μ.32. 

3578,0) ; διὰ τοῦτο συνεχῶς εἰς ἐρήμους ἄπεισιν 5... ΟὨΓ]51]...- 
παιδεύων ἡμᾶς καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ καιροῦ καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ τόπου θηρᾶσθαι 
ἐν ταῖς εὐχαῖς ἀταραξίαν. ἡσυχίας γὰρ μήτηρ ἡ ἔξ. (Ὠγγϑ,ἠοτ. 5.0.1 ἐπ 
Μ|ι.(η.5130); Ὁ. Ξυδίεσε το ἄδιποηβ, 70. ἐπὶ. κεαὶ, τε (}}.88.805}); 
ς. ϑρίπίυαὶ νας ἡ ἔ, πολλάκις ποτὲ μὲν τοῖς φεύγουσι γίνεται 
ὠφέλιμος, ποτὲ δὲ τοῖς δυνατοῖς" τοῖς φεύγουσι μέν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ 
αὐτοῖς ὕλη αὐξῆσαι τὰ πάθη αὐτῶν" τοῖς δυνατοῖς δὲ τῷ μεσάζειν ἐν ὕλῃ 
καὶ καταντῆσαι πρὸς τοὺς πολέμους τοῦ πονηροῦ ῬΉΛΟΧ,Ρ.6(Ρ.161); 
2. τηεΐ,, οὗ βρίγιταὶ 1 τὸ τοίνυν ἐκ τῆς ἐ. ἀναβαίνειν αὐτὴν ((Δηζΐ, 
3:6) μαρτυρίαν περιέχει τοῦ διὰ προσοχῆς τε καὶ ἐγκρατείας ἐς τοσοῦτον 
εὐὖψος ἀναδραμεῖν ΟΥΝ γβ5. λον». ἐπ Οαπὶ.(Μ.44.8078); καθάπερ ἐξ 
«Αἰγύπτου μετακεχωρήκαμεν εἰς τὴν ἔ. τουτέστιν εἰς πλατεῖαν καὶ 
καθαρωτάτην ἀληθῶς, καὶ ἀσυμμεγῇ τοῦ χείρονος πολιτείαν, φημὶ δὴ 
τὴν εὐαγγελικήν ὕγτ. ἄπ, 2τ(3.2710); οὗ βραρᾷπβ τὴν ἔ. ὑπέταξεν ὁ 
πατὴρ τῷ Χριστῷ Οτ, ἰόν. 2.4 ΤΏ 7ο:. φ. 208.27; Μ.81. .90938). 

Οὐ ἐχερ.; 1. 761.2:31 ὁ θεὸς ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ οὐ γέγονεν ἔ, ... ἄρα 
οὖν ἔ, γέγονεν ὃ κύριος τῷ ᾿Ισραὴλ σήμερον...ὅτε τῷ ᾿Ισραὴλ ἣν οὐκ 
ἕ, .«. τοῖς ἔθνεσιν ἦν ἔ, ... εἰ γὰρ πᾶσιν ἀεὶ οὐκ ἔ, ἐστι...τίς χρεία τοῦ 
ἰδίως πρὸς τὸν ᾿Ισραὴλ κατ᾽ ἐξαίρετον λεχθῆναι" 'μὴ ἔρημος ἐγενόμην 
τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ...; Οτιἤοηι.3.1 τη }6γ.(Ρ.20.16Η,. ; Μ.13.2810,0); 
οὐδενὶ ἔ. ἐστιν ὁ θεός..«πῶς ἔ., ἀνατέλλων ἡμέραν καὶ νύκτα..-πῶς ἔ. 
τὴν γῆν ποιῶν καρποφορεῖν ; πῶς ἔ, ἕκαστον οἰκονομῶν κατὰ τὴν ψυχήν 
εονὗ ἔστιν οὖν οὐδενὶ ἔ, ὡς πρὸς τὸν καθόλου λόγον ὁ θεός. ὡς δὲ πρὸς τὸν 
ἐδικόν, ἔρχομαι ἐπὶ τὰ τοῦ ᾿Ισραὴλ πράγματα καὶ λέγω" οὔτε ἔ, οὔτε γῆ 
κεχερσωμένη ἦν, ὅτε ἐν Αἰγύπτῳ ἐποίει τὰ σημεῖα... εἰ δέ τις καιρὸς 
γέγονεν ὅτε ἐγκατελείφθησαν, οἱονεὶ ἔρημος αὐλνῤι οὐκ ἔ, ὧν αὐτός, 
ἐγένετο. ὅτε μέντοι ἦν τῷ ᾿Ισραὴλ οὐκ ἔ. ... τοῖς ἔθνεσι κατὰ τὸν 
ἐδικὸν λόγον ἔρημος.. ὅτε δὲ ἀπεστράφη τὸν φηρβαὴλ καὶ γέγονε τῷ 
᾿Ισραὴλ ἐκείνῳ ἔρημος...«τότε ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐπὶ τὰ ἔθνη, καὶ γέγονε 
νῦν ἡμῖν Χριστὸς ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔ. ἀλλὰ πλήρης 1.3.2(ρρ.20.26-21.14; 
281:}0)-2844}); 2. 15.54:τ ({ἴτεα. ὙΠ Ρ]αν οα ἔσο β5θηβ868 οὗ "θδυσθη 
ὙγΟΠΊΑΠπ᾿ δη ἀεβετί᾽, οὗ (Ὠτίβὲ δπα ΟΠυτοῃ ὁ τῆς στεέρας ἀνήρ, ὁ 
τῆς ἔ, γεωργός ΟἸετη. ,γοὶ.τίρ.9.33; Μ.8,658); ἐδι(ρ.ΙουΙ ; 650) ; ὅ. μὲν 
ἡ ἐκκλησία" ἔ. αὕτη νόμον, ἔ. αὕτη ϑεοῦ ἦν Οτιδονι.9.3 τη }6γ.(0.67. 
131.; Μ.13.352}0»,3524}; ἔ, δὲ ὀνομάζει τὰ ἔθνη, ὡς ἔ. πάλαι γεγενημένα 
ϑεοῦ Τάς, 5.28:8(1.784). 

ἐρημόω, :ῥοΐΐ ἃ ραχτηθηΐ, ΕΡΡΏΧ.1.205Β ; μρ855.5 οἱ ἰοοά, ΑΡΟΡΊΗ. 
Ραίν.(Μ.6ς.3οτα). 

Ἐξρημώδης, ἀεΞξοϊαΐε, τοσείς ὄρος...ἐ, Ἡδττη εἴγηνθντο; ἐδ.0.26.1; 
τηξί,, οὗ τε βϑίσαησεὰ ἔγοπι σοά, 1ὖ.0.26.3. 

ἐρήμωσις, ἡ, ἀεξοϊα! Ἰ0Ή} ΟΥ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐ. (Θαπ.11:31:, ΜΕ. 
24:15) ν. βδέλυγμα. 

ἐἐρημωτικός, ἀδυαείαἰἑηρ, ἘΡΙΡῊ.ἤ67.52.τ(Ρ.311.14; Μ.41τ.0530). 
Ἐἐρηρεισμένως, ἤχεάϊν, βνεεῖν, ΟΥ̓ Ν Υ855. Ετριτ2ίι Ρ.253.33; Μ.4ς. 

9568); Οντιός. ττ(3 .320); Τμάτιϑτιυα,ερῥ.2.τοοίΜ.00.τ6σ18). 
[Ἐ]ἐρία, ἡ, τε ἐρέα, τυοοὶ, 1514. ῬῈ],ἐρ}.1.45(Μ.78.2οοο). 
ἐριδμαίνω, ἐοηίεηα ἀραϊηεὶ, ο, ἀαϊ,, Ἐπάος,γῥγ.2.241. 
Ἐξρίδομος, τὐε11 δμ11}, ΟσῸ ΑρΜέρδι, ἰϑταγτοα), 
ἐρίδωρος, γέεϊ τη ξίβ5, ΟΥ ΝΣ, καγη1.1.2.0.71(Μ.37.6734). 



9 ἢ - ἐρίζωος 

 ἐρίζωος, ἰϊυεῖν, Οτ ΝΖ. ἐαγη1.2.1τ..2.τ8(Ν.37.1202.).. 
ἐριηχής,, εἰσαγ-υοῖεε, Οτ. ΝΑ 2. ἐαγη.1.2...5324(ΝΠ.37.546.)}; 1.2.2 

(ροοιι.)6. τοί 5504), : ' 
ἐριθεία, ἡ, τεῆς οὐ ἐαείίοις απ δτ 0 μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν πράσσειν, 

ἀλλὰ κατὰ Χριστομαθίαν Ἰρῃ Ῥ Ιϊαἀ.8,2:; Ὁ Ταβῖ.ογ.(γ. κ(Δ.6.240 4); ἐ. 
«ὐτὸ ἐξ ὧν ποιεῖ τις, ἐπιδεικτικῶς ἢ κενοδόξως προκαλεῖσθαι, καὶ 
ἐρεθίζειν ἄλλους εἰς τὰ ὅμοια Βα45.γε.ὃγ.66(2.4388 ; Μ.31.11208). 

[“]ἐρίθηλος, υεγν βομγίειἴηρ, Ογαρ, δὴ. 8.1τ45.} 1δ.11.261. 
[ἘἸἐρικίνη, ἡ, ἐρίκινος, ὁ, ["]ἐρίκινα, τά, ν, ["]ἐρεικίνη, ἡ. 
Ἐξρίκνημις, ἀπρ᾿-προμϊάογοί; οἱ ἃ ταουσηταίη, Ῥδι}. 51}. δορἢ.304 

(Μ.86.21318). : 
Ἐξρίκνημος, -Ξ ἔοτερ. ; οἵ ἃ ἄοπηθ, Ρ801].51},5ορλ.2)4(41.86.2130Α). 
Ἐξρικτήμων, τοεαΐδεν, Οὐ Ν 2. ἐαγη.1.2.2.452(Μ.3).6144)... ὁ. 
ἐριλαμπής, ῥὑγήσίμεϊ ἐπηίηρ, αὐ Νὰ Ζ.οάγηι.1.1.3.70(Ν1.37.414}); τ. 

1.1.0.72(4624)}. : : - 
ΓΕ Εριννυώδης, ἐξ ἐμ Εωγίες, ΝῊ ρῥ.3.τ66(Μ.70.4618); φάλαγ- 

γας Β85.56}.υ, Τ βεεὶ. 2 τ  .8ς. 5854). 
[“]έρινος, τυοοϊϊεη: τιάραις ἐ. νοχτι ὉΥ ταοηςβ, βοζ,ἠ,6.3.14.1 20}, 

67.1ο 728). ᾿ ΝΑ 
ἐριουργικός, οΓ τσοοϊ-ἰϑογξίηρ ἡ τέχνη ἡ ἐ. Αάλτηῃ Δ] α].2.τό(ρ.90. 

26; Μ.11.17858), .. 
, Βέριοφορέω, (ξέρειο-ἡ), ὅξαν τοοο] τὸ ἐρειοφοροῦν στ γββ.κομι.7 ἴῃ 
Οαπί.(}}.44.0258); Ὀγειριτί(ο τ.1.4.0.43.8; 55.1254}.Ψ 

πἀϑμμνλιώ τοοοῖ -ϑανηρ ; οἵ ΞἤδαΡ, ΟΥΑΙ Ν γ85.η συ. 2 ἐμ (απ. (.44. 
8088)... 

ἐριπόω, ν. ["]ἐρευπόω. : 
Ἐἐρίπτολις, εγίηεπὶ ἦη {πὸ εἴν, στ Ν 2. ςαγη:.2.2(ρος πη ) 6, τοῦ(Μ, 

37.1550Ὰ). ες 
ψἐρισθενέτης, ὑεγν οἰγοηρ, ῥοιθενζμΐ, ΤΆΡΟ]] μοὶ Ῥφιτστι3(Ν1,33, 

15288); Ρ4Ὲ]}.51}, δορῆ, 25 (}1.86.2140.}. 
ἐριστής, ὁ, τυγαηρίον, (ὁης,..4.}}.2.3].6. 
["Ἰἐρισχελία, ἡ, ν. ἐρεσχελία. . ; 
Ε Ἰρήμοι; ἘΞ ἐρίφειος, 07. ὦ. Κἰά, ΟΥ-.7σ.τοιτίᾳ; Ὀ.175.23; Μ.τ4. 

3130). 
Ἐξριφώδης, κἰάοϊκε, 1514.}6}.ΦΡὈ.1.1τ93(}.78.32050). 

᾿ ἀρίχρυσος, γ͵ε, ἴ ροϊᾷ, Ῥαυ].5}} ,δορ᾽τοτίΜ.86.2: 584). 
ἑρκίον, τό, ἑεπεξ, ἐμείοσησέ, Ὠδος ἀεξεμες; οὗ ογϑῦευ 5 5Πε}1, Βα. 

λοχ.7.3(τ το; Μ.20.153Ὰ}; ταεῖ, ὁ τοιούτων δένδρων κῆπος..«τῷ τῶν 
ἐντολῶν ἑ. ... ἠσφαλισμένος Οτ ἾΝ γ58.ποη.0.1 1. Οαηὶ.(Μ.44.0648). 

ἕρκος, τό, ξεμεέ; οὗ βἴίοπε ἔσϑσεῖν ρυατάϊησ εαραβ οὗ βἴθῃβ ἃρ ἴὸ 
τῆρο, Ρᾳὰ 51, απιδο.1ο(Μ.86.22548). 

ἑρμαῖος, 1. αὐναηπίαρεοιια, ταλίαδία ἕ, ... καιρόν ΓΕυΚι ἀδχ. (1.18, 
ἼΒΘΑ.; 2. τῆᾶ80. Ρ]ΌΤ, 85 ΒΌΡ5Ε., πᾶταδ σίνεῃ τὸ ὙδΙθηείηυβ. Δ: 
ΒΑ51}1Ἃ465 ᾿Ε. προσαγορεύονται ἀπό τινὸς οὕτω κληθέντος λαχόντες τὸ 
ὄνομα ΤῖΉ..Ο(Ρ ῥαεν.(.86.178). 

ἑρμηνεία, ἡ, 1. ἐπἰεγῥγεία! 105; Ε5ρ. οἱ βου!ρίατεβ, ΝΜ 6]. δ ά55.41.6. 
37; ἡ ἑ, τοῦ ψαλμοῦ Τυβί 41αἷ,1τ24.4(}4.6,7658}; [το λαεν..χ.3.6(Μ.7. 
4774}} Δ]ΠΘρουὶοα] κατὰ τὸ γράμμα καὶ οὐ καθ᾽ ἑρμηνείαν Ἰθάτα.ἰγοῤ. 
2.4{0.224.1); Βεποε φυρη ηΐαΥΥ τῆς θείας γραφῆς ἑ. Ἐπ5.ἢ..6.5.27.1(Μ. 
20.512); ὁ Θεόδωρος... «τῶν θείων εὐαγγελίων τὴν ἑ. συνέγραψεν 
ὙΠαι.ἦ.,..,2.3.8(3.828), Μι Γι ΜΙ Ρσοειη.(ρ.263.10); 2. ἐγαμοίαϊίοι; 
80. ΟὟ Χ, ΟἸετη. εν. τ. 22(Ρ.02.το,10,22; Μ.8.892.,8934Α); ΤΗαι, Ῥ6ς, 
ῥγοδ,(τ.606) ;3. οἰοςδανν, Ἰὰ . 54 τ: ΤΚερ.(1.280); τῆς τῶν Εβραΐων 
ὀνομάτων ἑ, ἡ βίβλος τὸ. 5ο(304). 

ἑρμηνεύς, ὁ, ἐπέογῥγείον, ἐχρομμθν; 1. οἵ Ἰαιοσργεῖοσβ οὗ βουῖρ- 
τυγε5, ατ παύση, ῥαη.Ογ.1 50.34.21; ΝΟ το.τουόλ); Ἐτπι5.6,.}.3.2(0.152. 
45; Μ.24.0030) ; οἱ Μοβαβ νόμων..«ἑ, (εἴη. Ξἐν.1.22(ρ.92.12; Μ.8,8064); 
οἱ 5. Ῥδὰ] ἑ, τῆς θείας φωνῆς Ἰαῥγοϊιο(ρ.ὅ5.1τ6; ΜΜ.8,2οοα); Α(ῇ. 
ξεηΐ τοί Μ.25.40Ὰ); ΔρρῸν. οἵ τηϑιῦθουθ οὐ 600]. οτάοσ. σαρκιηρ 
θεῖον τοβᾶδιβ, ϑοσαρ μελετᾷ; 2. οἱ ᾿ηξεγρτείοιβ᾽ αἰξοπαϊηρ᾽ ἢ 
αροβίίς5 (ν. ἑρμηνευτής) μέχρι γε. τῆς Ἀντωνίναυ τοῦ πρεσβυτέρου 
διέτειναν [5ο. ὨΘΥΕΙΪΩ5] ἡλικίας, καθάπερ ὃ Βαοιλείδης, κἂν Γλαυκίαν 
ἐπιγράφηται διδάσκαλον, ὡς αὐχοῦσιν αὐτοὶ τοῦ Πέτρου ἑρμηνέα 
ΟἸοπ.ςἐγ.7.17(0.75.16:; Μ.0.5404}); 3. οἱ (γιβέ 85 σουεαΐεν οἱ Ἑαϊῃει, 
Ῥίοη.Α].8Ρ.Α1ἢ. Δ ίονη. 2 3(ρ.64.2; Μι25.516.); Ἐι,5.6.:},..2.22(0.132. 
121 Μ,24.0579}; ΔΙΆ, σεμί, 4τ(}}.25.804}; οἱ Ομπβι 5 Ὀοᾶν οἷα μέγας 
βασιλεὺς δι᾽ ἑρμηνέως τὸν ἀνθρώπειον διεξελθὼν βίον Ἐθπι5. ἐπδοῤἧ Κν.3 
(Ρ.6},4); 1Ὁ.(0.75.1ο). 

ἑρμηνευτέον, 9,16 Ἰπῖες5: τη εγργεὶ, Οἱ. 7ο.1ο.16(13; Ρ.186.22; Μ.τ4. 
3338}; 14, γΚ.6 ἐπ. 7ο.(ρ.488,24); δ. 5.1(0.526.}). 

ἑρμηνευτής, ὁ, 1. τπίενῤγείεν, ἐαῤομηπάδν, τὰ σεη. τὸν 'Ἑρμῆν... 
λόγων ἑ. Αὐδι, αροὶ,το(ρ.105,24); οὗ 8ῃ. αἰϊοπᾶάαπι ρου 3. Ῥείεσ, 
δοίην ΘἸΓΠΘΥ 85 ΘΧΡΟΣΠαΕΙ οὗ ἢϊ5 [οϑοβίηρ (ροσῇ.. 85 οα ΘΟ Ϊ51) ΟΥ 
ῬΟΒΒΙΌΪΝ 85 ᾿πίευρσείεσ ἴῃ βεηθὲ 2 πυΐτα Μάρκος...ἐ, Πέτρου γενό- 
μένος, ὅσα ἐμνημόνευσεν, ἀκριβῶς ἔγραψεν ῬΆΡΙΔ5 [γχ.2.15; Μάρκος ὁ 
μαθητὴς καὶ ἑ. Πέτρου... .τὰ ὑπὸ Πέτρου κηρυσσόμενα ἐγγράφως ἡμῖν 
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παραδέδωκεν [τεπ.ἧσεν.3.1.τ(Μ.7.845Α); εἴ, ἑρμηνεύς; οὗ ἸμΟβῸ5 85 
ΤΕνΘΆΙΕΥ οὗ Ἐαίμοσ, 1514. Ῥεῖ. ες}Ὀ.3.14τ}1.78.8378); 2. ἱγαηδίαϊον, 
ἐμίογρνοίον, ΤΕ, ἢ. 6.5.30.2(3.1ο70) ; 680. οὗ ἰτϑηβίατοιβ οὗ ΟἹ᾽, ΟἹ, 
».59 ἴμ 76ν.(ρ.227.117}; Ἐπ5.5.1}:.3.2{0.142.1; Μ.24.9160); ΤΑΙΏ.ἐαρ. 
᾿Πά.3(Μ4.25.2ο54); ΟἸγγβ λον. 5.2 ἐπ ΜΈ(7.158); Τάς, Πα», τι: τ3(2. 
1275); ΒΡΡΕΥ. οὗ ογάου ἴῃ Οπυσοῦ, ταηκθὰ δἴξοσ Ἔχοχοίβίβ ἐ. ἀπὸ 
γλώσσης εἰς γλῶσσαν ἣ ἐν τοῖς ἀναγνώσεσιν ἢ ἐν ταῖς προσομιλίαις 
ἘΡΙΡΒιέχρ. πα. 2τ(ρ.522.22; Μ.42.825Α}); 11}..}ας.(Ρ.214.}}. 

ἑρμηνευτικός, ἐχρίαπαίονν, ἱπίεγῥτείαιἴυε, α. σεπῖῖ,, ὥντ. 70.1.4 
(4.388) ; ̓ϑοπ Ατ, ἄ,»,.4..2(3.6968). 

ἑρμηνεύ-ω, 1. ἐπίσεγργεί, ἐχρομπά, σοηημόμΐ ὁ. Ματθαῖος '“Εβραῖδι 
διαλέκτῳ τὰ λόγια συνεγράψατο, ἡρμήνευσε δ᾽ αὐτὰ ὡς ἦν δυνατὸς 
ἕκαστος ῬΑΡίΑΞ 77.2.16 (οΥ ρει. ἴῃ βεῆϑε 3 ἱπέγα); ἑ, τὴν περὶ τοῦ 
μάννα ἱστορίαν Οτ.(εἰς.4.40(0.322.22; ΜΠ.ττ. τ1Ο80)}; τὴν τοῦ... Παύλου 
διδασκαλίαν ἐ. Ὑμάτ.,}}» Ραμ ῥγοόπι, (4.1) ἐβρ. οὗ δἰ!ςρότςα] ἸητοΥ- 
Ρτοιδείοη, Τλατα ἐγορ᾿.2.4(0.223.1ο); οὗ ΕΔΙΠΕΙ τενεαὶθά ΌῪ ὅοῃ, 
ϑεχαρ.εμεἧ.14.3; ο. ἱπῆπ., [τρη.ἤαόν.τ.3.5(λ1.7.4168); ΟΥ..7}0.13.1τ 
(Ρρ.236.4; Μ.14.4τ60); Ἐπ5.Μαγεε}}.2.3(ρ.47.14: Μ.24.8048); 2. ἀε- 
ποίε, ὈἸετα. εἰν. 7.τ6(ρ.74.1; Μ.0.5440); ΤΠαί.Ος.4: τ5(2.τ:330); 14, 
Ἐχοεῖ. τ το--τ(2.680}; 3. γαηϑίαίο προφητείας εἰς τὴν ᾿Ελλάδα 
διάλεκτον ἐ, (]ετη. ἐγ.1.22(Ρ.02.14; Μ.8.802Α); «-θέντα ᾿Ἐλληνιστί 
Αἴλισγη.ο(0.256.34; Μ.26.6068); ἐκ Ῥωμαϊκοῦ. .«ἡρμηνεύθη Θοοτ,ἢ6. 
2.37.1] (Μ.67.32040); ΤΆΔΕ ΒΡ ς τ: (τ, 6:5) ; 10.2: τ(617}; 4. Ρα55., παῦε 
βοιηθιῃϊην ἐχρίαϊμοά τὴν παραβολὴν «“θητι ΟΥΝαΖ.ογ.40.2ο(Ν.36, 
4854); τὰ Ελλήνων παιδευθεὶς....τὰ ἱερὰ ἡρμηνεύθη βιβλία Β00γ.}.6.2. 

9.3(Μ.67.1970), ᾿ ᾿ . 
Ἑἑρμητάριον, τό, εἰακέ ἴο ψΕΪΟΝ ῥτίβομθιβ 66 (δα ἴο Ὀ68 

βορρεα, Αἰ ἀροὶ, σης. 33(Ν.25.6408); ἘΡΏΙ.3.220Λ. 
ἱΠΕρμοδάκτυλος, ἡ, (οἰεϊίσρη, ἃ Οἱαπί, Ἐναρτ.ἢ.ε.6,24{0.240. 

12; Μ.86.28818). 
ἐρνοκόμος, ὁ, σαγάσηογ, ατ. ΝΣ. αγηι.τ.2.1.243(Ν1.37.5414). 
ἐροτή, ἡ, Υ΄. 54. 
ὑῶν (ἐροτή), ἡ, τ-- ἑορτή, {εεῆυαὶ, Ἐπάος ΟὙΡν.2.53(Μ.85.8488 

ἐροτή). 
[Ἐ]ὲρουσίβη, ἡ, --- ἐρυσίβη, γεδὶ ἴα σοι, Ἐποδοὶ,(ρ.555). 
Ἐὲρπετόμορφος, γεῤίτίϊαν,, ἘΡΙΊΡᾺ πᾶν. 35. (0.44.1; Μ.41.6220). 
ἑρπετοφάγος, εαϊΐηρ απίγμιαϊς αἴλουρον τὸν ἔἐ, ἘΡΙΡῊ απ ιτοΞ(ρ.124. 

4: Μ.43.2οτ0). 
ἑρπετώδης, 5πακ6-186; ταεῖ., ἐβρ. οὗ Βογοϑῖθβ, ΕΡίρἢ.ἤσεν.63.3 

(Ρ.401.2; Μ.41.10658)}; ἐδ.51.2(Ρ.249.25; 8800). ᾿ 
ἑρπηδών, ἡ, ἐγαιοίτηρ ; ταξῖ,, ογιξεί τὴν τῆς ἡδονῆς ξ. ΟΥΟΝ γ55.ἤση, 

4 1. Ἐεοὶ,(Μ.44.6760). 
'ἐρπηστικός, ν. ἐρπυστικός. 
Ἐἀρπιστήριον, τό, “γεεῤίηρ ῥίαεε ὄφεως ἑ. Μαχιίμυεεί, 4.00. 

2040). 
[Π]ἐρπιστικός, ν. ἐρπυστικός. 
ἕρπυσις, ἡ, οὐ εερίμρ, ΛΑΛᾺ ἀφ,.4(Μ.28.54Σ0). 
ἐρπυστήρ, ὁ, 1. γεῤ 6, Ογας. δίδ.τ. πο; ΟΥ ΝΑ Ζιεαγηι. τ. 8. 5(Μ.37. 

4474); 2. 65 δάϊ., σὐεορίης, Ονακδῖδ.τ. 370; βεγρεμίῖηε, ῬαᾺ}.51], 
αγηδο.272(Μ.86.22624). 

᾿ ἑρπυστής, ὁ, -- ἔοτερ.; 1. γέρηϊε, Ονας,δίϑιιτθο; ΑἸΤβονπ. ἃ 
42(ρ.148.1}};2. 85 8α]., ογεερίηρ, Ογας. δῖν.ττβ. Το Α 32(1.0.); 
ΤΑΡΟ] γι. Ρς.τ48:7(Μ.33.15.26). 

ἑρπυστικός (ἑρπηστ-, ["]Έρπιστ-), ἐγεερίηρ, σγαιυηρ ἑρπιστικῶν 
θηρίων Τμᾶς, Ρς.120:4{1.1530); τηϑδῖ., οὗ 51ῃ}5 ἀνομέα ἑρπηστική ὨΙοῦ, 
Ρς, κ6:3(Μ.32.1πο40); ΟτιΝ υβϑυ Μος.(Μ.44.340Ὰ); ἰάΟΡος ΠΑ κ 
(Μ..4.4528). ; 

Ἐερρᾳδιουργημένως, γεοκίσεεῖγν, τεῖ, δτοϊοη ̓β {τεξαϊπιεπί οἵ 1,6., 
ἘΡΙΡΠ.ἤαεγν.42.ττρ.1τοϑ.5; Μ.41.7124).Ψ 

[Πὲἐρρίζω, εἷ. ἐνριζόω 1.8} ρᾶ55., ἐδ γοοίεφί, γοργά ἐρ, ο, ἀδῖ., 
Οτ. δ». τι 3(ρ.445). 

["Ἱὲρρωδιός, ὁ, τε ἐρῳδιός, ἀεγοι,, Οὐχ. ἴῃ Ῥς.1:22(Μ.11.1810]. 
ἐρρωμένος, ν. ῥώννυμι. 
ἐρρωμένως, 1. Ξομμάϊν, γιρλ ιν εἰ ἐ. καὶ εἰλικρινῶς πολιτεύοιντο 

Ἡετγδοΐθοι ἀΡ.Ο νυ. [σ.χ3.δο(σο; Ρ.292.27; Μ.14.516Ὰ)}; ὑγιῶς καὶ ἐ, 
φρονεῖν Ἐπ5.}.4.τ.4(120; Μ.2τ. 410}; 2. βγηῖν, ςἰεαάίαειν ἵνα ἐρρω" 
'μενέστερον μάθω οί, 5 γΡ.ττ(Ρ.137.21; Μ.18.2130). 

ἐρυγή, ἡ, 1. δεϊολήησ, ἐχερ. Β5.44:2, Οἵ, [0.1.38(42; ρ.50.6; Μ.14. 
ἸοΟ}); 2. {π60], Φιλογονίου καὶ ᾿Ελλανικοῦ καὶ Μακαρίου, ἀνθρώπων 
αἱρετικῶν ἀκατηχήτων τὸν υἱὸν λεγόντων οἵ μὲν ἐ,, οἱ δὲ προβολήν, οἱ δὲ 
συναγέννητον ΔΥῸ. ἔπ ς.(ρ.2.7; Μ.42.212Ὰ). 
ἐρυγόβιος, ὁ, ρἰμίϊοη, Οτι ΝΖ. ξαγηι. 2. λ(ερὶστ.)48.7(Ν}1.38. 1084}. 

. ἐρύθρημα, τό, γοσίπεες τὸ ἐπὶ τῆς παρειᾶς ἐ. τι ΝΝ γ88.6}.το( 1.46. 
ΙΟἿ2Β). 

Ξἐρυθριασμός, ὁ, ὀϊκελίηρ, Οτ Ν γβ5.γες. 3(Ν1.46.6570). 
ἐρυθροειδής, γεά-Ἰοοκίηρ, ΡΒ ΟΑΙρ. πὶ. 113(}}.40.1330). 



ἐρυθρότης 

ἐρυϑρότης, ἡ, γεύηεςς, Το. ΜΙ ΟΞΟ;  ῥγαϊ, Ρτόεια. (Ν.8).28:2Α). 
[{πΠὲρυσίπελος, 6; γεῤρείας, ῬΑ]].ν.(Οἀνγε.τη(ρ.τοφ.το; Ν.47.58). 
ἐρυσίπτολις, ῥγοϊρείίγηρ {16 εἰΐν σταυρὸν... ἐ. ῬαᾺ].51}, ΒΡ}. 402(Μ. 

86.21288). 
ἔρχ-ομαι, Ζο:6; Ἷ. Ἔχερ. Μίιιτ:2 περὶ δὲ τοῦ, εἰ αὐτὸς μέλλει 

“εσθαι ἔχρῃζεν ὁ ᾿Ιωάννης μαθεῖν, “εσθαι δὲ ἐν τοῖς κάτω, ἔνθα 
ηὐτρέπιστο πορεύεσθαι ὁ ᾿Ιωάννης Οτ. Κ.2201ι τ: ΜΖ παν 2 .(Ρ.1το 5); 
φασί τινες...ὅτι μὲν αὐτὸς ἦν ὁ Χριοτός, ἤδει [56. ὁ ᾿]ωαννης}" εἰ δὲ 
καὶ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἔμελλε τελευτᾶν, οὐκ ἤδει" διὰ τοῦτο εἶπε ᾿σὺ εἶ ὁ 
“μενος ;) τουτέστιν, ὃ εἰς τὸν ἄδην μέλλων καταβαίνειν" ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 
ἔχοι τοῦτο λόγον’ ὁ γὰρ ᾿Ιωάννης οὐδὲ τοῦτο ἠγνόει (Ὦτγϑο.λομι.46.2 
ἴῃ {Μ|.(7.406Ὲ); εχερ. “ἢν Κιπράομη σοι’ ἢ τάχα τὸ ἐλθέτω 
καθαιρετικὸν τῆς ἀξίας νομίζουσιν; εἶτα οὐκ ἀκούουσιν τοῦ μεγάλου 
Δαυίδ, καὶ τὸν πατέρα πρὸς ἑαντὸν ἕλκοντος καὶ ᾿ἔλθε εἰς τὸ σῶσαι 

ἡμᾶς βοῶντος; εἰ οὖν ἐπὶ τοῦ πατρὸς τὸ ἐλθεῖν σωτήριον, πῶς ἐπὶ 
τοῦ πνεύματος τὸ ἐλθεῖν ἐπονείδιστον; τ Ν᾽ γβ8,ογ.ἄονη.3(Ρ.6 5.351. Μ. 
44.1ττ600); 2. ἴῃ οτεεβ “πόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς ϑγρην, Νε.. 
(325){(Ρ.52.Σ; Μ.2ο. τσ 400); δγρ. 4 πὶ ρλρ. 240.6; Μ.56.721Ὰ}); 
ὀγπιῦ. Νίς. ΟΡῴ. 8ο.1ι; ἢ.2.2888). 

ἔρως, ὁ, ἰουε (ν. ἀγάπη); 
Α΄ς ἀεΐεμος οὗ ἸΕΥΤῚ ἃ5 5υποῦγντη οὗ ἀγάπη, οἱ, φιαεοιφμα 46 

εαγίαϊς δον τρία ομηὶ, φμαϑὶ 46 ατηοτε ἀϊεία σπεῖρα εΥδ11} ἐφ πονμϊμῖδως 
ἐμγαης ; ἐαάδέη1 πατῖψαε ΤῊ μίγοφησ οἱγέης οεἰσμάϊίην, ΟΥι απ Ῥχόθτα. 
(0.70.3; Μ. 13. 08); ται αὐΟΥ -Ξ ἔ, 1ι5 5ϑῃοννῃ ΟΥ̓ ἰσαπβίατοη οὗ 
Ιρῃδίϊϑ᾽ ὁ ἐμὸς ἔ, ἐσταύρωται, ΠΕΉῊ 5 σΗ ΕΗ: ΟΠΊΟΥ ογεσίβχις 65, 415- 
ΟσἸΒ5666,, 2.(Ρ.71.26; 700); ἐπιτεταμένη γὰρ ἀγάπη ἔ. λέγεται' ᾧ οὐδεὶς 
ἐπ υς ονδσι. ΓΘΕΙ μὴ κατὰ σαρκὸς γένηται παρ᾽ αὐτοῦ ἡ τοξεία (τ. 
Νγϑ85.γοῃ.13 ἢ Οαη!  Μ.44.το480}; μή τις ἡμᾶς οἰέσθω παρὰ τὰ 
λόγια τὴν τοῦ ἔ, ἐπωνυμέαν πρεσβεύειν. πλὴν ἕνα μὴ ταῦτα εἰπεῖν 
δοκῶμεν, ὡς τὰ θεῖα λόγια παρακινοῦντες, ἀκουέτωσαν αὐτῶν οἱ 
τὴν ἔρωτος ἐπωνυμίαν διαβάλλοντες" ᾿ἐράσθητι αὐτῆς [ὈΡτ.4:6] 
Ὀϊοπ. Ασ. ἄ,". 4. ττ(}.5. 088-094); θεῖον αὐτὸν [30. ἔ] λέγων, ἐπειδὴ 
καὶ πρῶτον αἵτιον τοῦ οὐρανίου ἔ. . θεός ἐστιν.. «εἰ γὰρ ὁ ἔ, αὐτός 
ἐστιν ἡ ἀγάπη. ..δῆλον ὅτι πάντων ἐνοποιὸς ἔ, ἤτοι ἀγάπη ὃ θεός ἐστιν 
Μαχ.Ξεἰοὶ. ἀ.η.4.1τ5(Μ,4.2680); θεοπρεπῶς γὰρ τοῦ ὄντως ἕ., οὐχ ὑφ᾽ 
ἡμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τῶν λογίων αὐτῶν ὑμνουμένου.. «ἀχώρητον 
εὐτῷ πλήθει τὸ ἐνιαῖον τοῦ θείου καὶ ἑνὸς ξ.- διὸ καὶ ὡς δυσχερέστερον 
ὄνομα τοῖς πολλοῖς δοκοῦν, ἐπὶ τῆς θείας σοφίας τάττεται, πρὸς 
ἀναγωγὴν αὐτῶν...εἰς τὴν τοῦ ὄντως ξ. γνῶσιν...ἐπὶ τοῖς ὀρθῶς τῶν 
θείων ἀκροωμένοις ἐπὶ τῆς αὐτῆς δυνάμεως τάττεται πρὸς τῶν ἱερῶν 
θεολόγων τὸ τῆς ἀγάπης καὶ τὸ τοῦ ἔ, ὄνομα κατὰ τὰς θείας ἐρβαντοβίας 
Το. ΑΥ,4,γ..4.120}008,0). 

Β. ἀεβηϊίοης απαὰ αι] 1165; 1. ἴῃ σοῆ, ἐκ τῶν ἐναντέων' τῆς 
σωματικῆς ἐπιθυμίας τὸν θεῖον ἔ, γίνεσθαι" ὥστε... ἀκατάπληκτον 
ἀνδρείαν ὕλην τοῦ θείου ἔ. γίνεσθαι ΟΥ̓. ΝΝ »β5. ον. ὁ ἦῃ αη!.(Μ.44. 
9000,9); τὸν ἔ., εἴτε θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν, εἴτε ψνυχικόν, 
εἴτε φυσικὸν εἴποιμεν, ἑνωτικήν τινα καὶ συγκρατικὴν ἐννοήσωμεν 
δύναμιν, τὰ μὲν ὑπέρτερα κινοῦσαν ἐπὶ πρόνοιαν τῶν καταδεεστέρων, 
τὰ δὲ ὁμόστοιχα πάλιν εἰς κοινωνικὴν ἀλληλουχίαν Το. ΑἸ. ἄ4.η.4.15 
(Μ.3.712.}); θεῖον αὐτὸν λέγων, ἐπειδὴ καὶ πρῶτον αἴτιον τοῦ οὐρανίον 
ἔ. ὁ θεὸς ἐστιν... ἐκεῖθεν οὖν μεταβατικῶς πρόεισιν ἐπ᾽ ἀγγέλους" ὅθεν 
καὶ ἀγγελικὸν αὐτόν φησιν, ἔνθα μάλιστα καὶ τὸν τῆς ἑνότητος εὕροι 
τις ἄν ἐ, θεῖον...εἶτα μετ᾽ ἀγγέλους, καὶ νοερόν φησιν ἔ,, τουτέστι παρὰ 
θεοσόφοις ἀνδράσιν, οἵ εἰσι τῆς ἐκκλησίας. «ψυχικὸν δὲ ἐκάλεσεν ἔ, τὸν 
τῶν ἀλόγων, τὴν αἰσθητικὴν φιλίαν..«φυσικὸν δὲ ἔ, φησι τὸν τῶν 
ἀψύχων καὶ ἀναισθήτων κατὰ τὴν ἐκτικὴν ἐπιτηδειότητα... ἐρώντων 
τοῦ δημιουργοῦ Μαχ.Ξεἰοῖ.ἅ.η.4.1τ5(Μ.4.2680--26ὅρα)}; 2. ἴονε 5 
ροβίδεςς κατάστασίς ἐστὶ προσευχῆς ἔξις ἀπαθής, ἔ. ἀκροτάτῳ εἰς 
ὕψος νοητὸν ἁρπάξουσα τὸν φιλόσοφον, καὶ πνευματικὸν νοῦν ῬναΑΡΙ. 
Ῥοπῖ.ο7. 52(Ν.70.ττ770) ; 1)1του, Δτι.η.4.12(}7.3.7124) εἰΐ, 5. ἐκστατι- 
κόὀς; μακάριος ὅστις τοιοῦτον πρὸς θεὸν ἐκτήσατο ἔ. οἷον μανικὸς 
ἐραστὴς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ἐρωμένην κέκτηται 70.ΓΠ τ. Ξεα].30(}1.88. 
Ι1560); οὗ ἐπάν! ἀτπ615 καθάπερ γάρ τινα κάρον ὑπὸ τῆς τοῦ ἔ. ἐκείνου 
δεξάμενος [53., Μο565] μέθης, καὶ τῷ φίλτρῳ λίαν ἐκβακχευθείς, τὴν 

μὲν οἰκείαν ἠγνόησε φύσιν, ἐπεθύμησς δὲ ἰδεῖν, ἃ μὴ θέμις ἰδεῖν ΤΠαϊ, 
εαγιι.(3.τ201)}; Παῦλος...ἐν κατοχῇ τοῦ θείου γεγονὼς ἔ., καὶ τῆς 
ἐκστατικῆς αὐτοῦ δυνάμεως μετειληφώς. ΒΊοπ.ΑτΤ.4.η.4.13(}}.3.7124}. 

. Ε, οὗ σοα᾿5 Ιονὲ τοῦ...θεοῦ..«τοιαύτη πέφυκεν φύσις, παντὸς ἤδη 
ποτὲ ἐντὸς ὅρων θεοσεβείας ὄντος...στοργῇ τῇ πρὸς αὐτὸν εἷς αὐτὸν 
φέρειν τὴν ψυχήν, ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς αὐτὴν ἔρωτος ἰδέᾳ Πονι Οἴἰενι.3.6; τί 
οὐκ ἐποίησεν ὁ θεός, ὥστε φιληθῆναι παρ᾽. ἡμῶν ;.. «αὐτὸν ἔπεμψε τὸν 
υἱόν" ἀνῃρέθη καὶ οὗτος ἐλθών, καὶ οὐδὲ οὕτως ἔσβεσε τὸν ἔ,, ἀλλ᾽ 
ἀνῆψε μειζόνως (Ὦγγπ. ἤθη. 5.6 τ. Βορι.(0.4700); παι, ση!,τ(2.22); 
ἔ. 5Ιρτ γὴν 1158 ΘΟ ρΡΧΘ ΤΑ ΟΠ ὶ Δη ἃ ΘΌΡΓΑ- ΒΕ Π5 1016 σαν, τι ἢ 
ὈΙπάβ τἰορθίμοι βϑθπηΐηρ σοη σα ἀιοτοη 5. ὅταν δέ, τὰς ἀνομοίους 
ὁμοιότητας τοῖς νοεροῖς περιτιθέντες, ἐπιθυμίαν αὐτοῖς περιπλάσωμεν, 

5950 ἐρωτάω 

ἔ, θεῖον αὐτὴν ἐννοῆσαι χρὴ τῆς ὑπὲρ λόγον καὶ νοῦν ἀυλίας, καὶ τὴν 
ἀκλινῆ καὶ ἀνένδοτον ἔφεσιν τῆς ὑπερονσίως ἁγνῆς καὶ ἀπαθοῦς 
θεωρίας Ῥϊοπ. Ατ.ς.}.2.4(Ν4.3.1444Ὰ}; ἔστι καὶ ὁ θεῖος ἔ, ἀγαθὸς ἀγαθοῦ 
διὰ τὸ ἀγαθόν. αὐτὸς γὰρ ὁ ἀγαθοεργὸς τῶν ὄντων ἕ,, ἐν τἀγαθῷ καθ᾽ 
ὑπερβολὴν προὐπάρχων, οὐκ εἴασεν αὐτὸν ἄγονον ἐν ἑαυτῷ μένειν, 
ἐκίνησε δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πρακτικεύεσθαι κατὰ τὴν ἁπάντων γενητικὴν 
ὑπερβολήν 14.4.».4.το(}.3.7088Β); τοὺς ἐκ τοῦ ἑνὸς πολλοὺς ἔ, διετά- 
ἔαμεν..«νῦν αὖθις ἀναλαβόντες ἅπαντας εἰς τὸν ἕνα καὶ συνεπτυγμένον 
ἔ,, καὶ πάντων αὐτῶν πατέρα συνελίξωμεν..-πρῶτον εἰς δύο συναι- 
ροῦντες αὐτῶν τὰς ἐρωτικὰς καθόλου δυνάμεις, ὧν ἐπικρατεῖ... «ἡ ἐκ τοῦ 
πάντων ἐπέκεινα παντὸς ἔ, ἄσχετος αἰτία, καὶ πρὸς ἣν ἀνατείνεγαι...ὁ 
ἐκ τῶν ὄντων ἁπάντων ὁλικὸς ἔξ. 1δ.4.τ6(7138,0); σοταγηςπῖ εἰπὼν 
ὁλικὸν ἔ,, δηλοῖ καὶ μερικούς, λέγων τὸν θεὸν εἶναι τὸν ὁλικὸν καὶ τὸν 
μερικόν,...τῶν γὰρ εἰδῶν μεταλαμβάνει ἕκαστος πρὸς τὴν οἰκείαν 
ἐπιτηδειότητα' οὕτω καὶ ὃ θεὸς καὶ ὅλον καὶ μέρη τοῦ ἔ. Μαχ.Ξεοἠοϊ, ἃ.».. 

4.11(λ1.4.2600,}). 
Π). οὗ τηϑηβ ἰΙογὲ ἰοναγάς σοα; 1. ἐοναταβ (οα ἃηα αϊνίηα 

Ὀδασὲν ἴῃ βαη. ὅ γέ τοι οὐράνιος καὶ θεῖος ὄντως ἔξ. ταύτῃ προσγίνεται 
τοῖς ἀνθρώποις, ὅταν ἐν αὐτῇ που τῇ ψυχῇ τὸ ὄντως καλὸν ὑπὸ τοῦ 
θείου λόγου ἀναζωπυρούμενον ἐκλάμπειν δυνηθῇ (Ἰεπὶ «Ρνοίοττίρ. 82.232; 
Μ.8.236})}; εἰς ξ. τὸν τὸ θεῖον κάλλος κατανοοῦντα οὐράνιον προκαλου- 
μένῳ Οὐ-.70.τιρίττ; Ρ.14.20; Ν1.14.400}; Οτι Ν γββιλοῦιι ἢ Οαηι (Μ. 
44.1128); Βα5. ποιοῖ; 48(Μ.30.7658); ῬΑ]}...1 απ5.46{Ρ.134.5; ΜΝ. 
34.12254}; ΤΒατ, δίῃ, ο,}.τ.8(Μ.00.036}0}; 2. τονγατάς. ΟὨτιβῖ, ἔσθα. 
85 ἃ “ΜΟΙ ἀτϊηρ' ον θ᾽, 65ρ. πὶ Ὀτ144] ππαρεῖν, ν. τιτρώσκω, ἀγάπη: 
ψυχή, ἥτις ἡττηθεῖσα τῷ πνευματικῷ ἔ, ἀξίως ἐνυμφεύθη τῷ θεῷ λόγῳ 
δος. Ἀβρ.. (. 34. 4111); ; 14 μον. 4. 6(Ν. 24.4114}; ἡ ῥανὶς τοῦ πνεύ- 
ματος..«ἔτρωσε τὴν καρδίαν αὐτῶν ἔρωτι θείῳ πρὸς τὸν ἐπουράνιον 
βασιλέα Χριστόν {.5.6(ξο0Β); οὔπω ἐτρώθημεν τῷ ϑθείῳ ἕ., οὔτε 
ἐπλήγημεν ὑπὸ τῆς πνευματικῆς ἀγάπης τοῦ νυμφίου 18.125. Ξ(6690)); τὰ 
ἄφραστον ὁρᾷ τοῦ νυμφίου κάλλος" καὶ διὰ τοῦτο τρωθεῖσα τῷ 
ἀσωμάτῳ καὶ διαπύρῳ βέλει τοῦ ἔ. τον γϑ5. ποη.13 τη απ. (Μ.44. 
1ο4860); ῬᾺ]].ἢ, Γιατι5.2τίρ.δ4.1το; Μ.34.10738); [516.ὉῬεϊ.4}}.1.27(ΜΜ. 
78.2008} οἴζ. 5. ἀνάγνωσις ; 3. οἵ (τΙδὲ 45 ΒοΙονεα οἵ 508] ὁ ἐμὸς ἔξ. 
ἐσταύρωται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόυλον Τᾳφπ.. Κ075.7.2 ᾿πτοτργεῖθα 
Ἐπερηῖ οἰἶφισνι δαπείογη ἀὐχίξϑο, Ἰρηαϊίη; πορεῖμα, ἀδ Ολγίδίο: 
1645 αμέφηῃ ΉΊΟΥ ἐγ χη 65: ; πε γεῤνελθημαϊ σερὲ ᾿γο ἤθε ἀϊρημερι 
7μάΐεο, Οτι απ υοειλ. (ρ.71.26; Μ.13.7900}; ἔδοξέ τισι τῶν καθ᾽ 
ἡμᾶς ἱερολόγων καὶ θειότερον εἶναι τὸ τοῦ ἔ, ὄνομα τοῦ τῆς ἀγάπης. 
γράφει δὲ καὶ ὁ θεῖος ᾿Ιγνάτιος"' ὁ ἐμὸς ἔ. ἐσταύρωται Ἰλῖου ΑΥ.4,}..4.12 
(}1.3.7ο9Ὰ,8); ᾿Ιγνάτιος ἔφασκεν, ὅτι ὁ ἐμὸς ἐ, ἐσταύρωται" ὄντινα ἐ. 
θεοῦ, καὶ ἀγάπην θεοῦ...μὴ ἔχοντες, οὗτοι τὸ θέλημα τὸ διαβολικὸν 
ἔχοντες Αμδβί. Ὁ. σεῦ, Ἰηιαξ. 3(Μ. 8ρ.1τό8}); τοῦτο δηλοῦντες οἱ ἅγιοι, 
ἠγοῦν τὸ θερμὸν τῆς πρὸς αὐτὸν [50, Χριστόν] ἀγάπης, ὅ μέν φησιν... 
ἕτερος δέ: ὁ ἐμὸς ἔ. ἐσταύρωται Χριστός ΤΗατ, ϑεμά. εαΐδελ. Ῥαγυ.3 
(Ρ.7); οὔ, αν. Ἴο(Μ.00.17070); 65Ρ. οὗ νἱγρίπ5, {Βα5.Δποιυΐγρ.26 
(}4.30.7248); 1δ.4ο(γόξο); 4. 115 ῬΟΎΨΕΙ πᾶ εοβδβοϊβ οὕτω γάρ ἐστι 
τυραννικὸν ὃ ἔ, ὅ πνευματικός, ὡς μηδενὶ παραχωρεῖν καιρῷ, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
τῆς ψυχῆς ἔχεσθαι τοῦ φιλοῦντος (Ὦγν5.ἤο».1.3 π Ῥ τ (τα. τοϑῦ); 
οὐκ ἔστι γενέσθαι ταπεινόν, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τοῦ τῶν θείων ξ, Ἰὰ, ἠοη:.2.2 1ἢ 
ΙΟ ον. (το.ΒΑ); ἔ. θείῳ καὶ ἀμιγεῖ καθαρθέντες Τϊοη.Ατ,6...3.7(}.3. 

4368). 
Ε. οὗ ἰονε τονγαγαᾶβ βδηΐβ ἐμοῦ δὲ παραχρῆμα πῦρ ἐν τῇ ψυχῇ 

ἀνήφθη, καὶ ἔ, ἔχει με τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων, οἵ εἰσι 
Χριστοῦ φίλοι [π|δὁ1.41αἰ.8,1(}}1,6.4020); ἅπαντας μὲν φιλῶ τοὺς ἁγίους, 
μάλιστα δὲ τὸν μακάριον Παῦλον... τοῦτο δὲ εἶπον, καὶ ὃν περὶ αὐτὸν ἔ. 
ἔχω..«ἵνα ὑμᾶς κοινωνοὺς ποιήσω τοῦ φίλτρου. οἷ μὲν γὰρ τὸν σωματι- 
κὸν ἔ, ἐρῶντες εἰκότως αἰσχύνονται ὁμολογεῖν...οἱ δὲ τὸν πνευματικόν, 
μηδέποτε ὁμολογοῦντες παυέσθωσαν...ἐκεῖνος μὲν γὰρ ὁ ἔ, ἔγκλημα, 
οὗτος δὲ ἐγκώμιον (Βτγνο, λοι ΐη 2 ΟΥΤΤ: τ(3.201Ὰ.,8}; οἵ 1δ.(202.,8). 

Ἐς ΟΕ Ἰονε ἔοτ οἴποεβ ᾿ἀσπάσασθε Ἀμπλίαν τὸν ἀγαπητόν μου᾽... 
οὐδὲ γὰρ ἄν, εἰ μὴ πολλὴν ἀρετὴν ἐκέκτητο, εἰς ἔ, αὐτὸν ἐπεσπάσατο 
ΟΒγυ5.σηι.3.1.2 τη Κοιη.(0.1484); ὁ ᾿Ιὼβ τὸν ἔ. τῶν οἰκετῶν τὸν περὶ 
αὐτὸν ἐνδεικνύμενος 1ἃ.ἢ051.2.2.4 τ: ΤΟ σ᾽.(το.218.Ὰ}; Ῥτος,Ο,φριο4(Μ. 

87.27450). 
Γ. ἴοσ νἰγέμθ5 εἰς, ὑποδεικνύων...τὸν μισθὸν τῆς γνώσεως εἰς ἔ, 

αὐτῆς τοὺς συνετοὺς ἐκκαλεῖται ζἸ]εΙη, ῥαεά.1.το(ρ.145.7; Μ.8.36ο0) ; 
ἐγεβάοτη, 14.5͵γ.2.2ο(ρ.18ο.18; Μ,.8. τού 4}; νεἰβάοση, [ἃ ῥγοϊ. ττ(ρ.70. 
26; Μ.8.2200); νίτίυς, Ατῇυ. πέοη. 44(6.26.0ο84}; τταῖῃ, Ομ συ. 
εονηηη σαΐ.τι τά(το. 6730); ΠΙομ. Ατ.6.1.2.3.5(}1.3.4Οο10); σδαβεῖν, 
Μείμιογηρ.τιτίρ.9.το; Μ.τ8.408); Κίπρσάογῃ οὐ πεάνεη, Ὁγγϑβ. ον, 
9.4 τη τύογ.(το.790); Μας. Μρηἀροῦν.3.12(ρ.81.28). 

ἐρωτάω, 1. αεὰ 707 μυστήριον ἐ, (τ. ἱπίεγγοραυϊ! ςαςγανιθη}) 
Οὐατίῃ (2 πό)αει.(Η.1.τόο0)}; 2. ἀεί, ς. ἀδϊ., Εν. Βανι. 2.2(ἘΒ τὸ 
Β.321); Μτγ Οδο.ατ(ρ.τορ.9); ἐρωτησάντων ἀλλήλοις Τβοπῖ. Ν.υ. .7». 
ΠΑΝΑ 22(ρ.41.5). 



ἐρωτητέον 

ἐρωτητέον, ὁπὲ ἡπεδὶ αδὶς, ΟἸοτα. ἐν. 8.4(0.87.1,3; Ν΄.0.516.). 
Ἐξἐρωτητικῶς, ἐιουνοραιενεὶν, ἘΡΙΒΒ: ἠαεν.16. 5 2(ρ.4ο6.16,17; Μ.42. 

6254). 
ἐρωτίζω, φμες!!0Ή}; ῬΆ55., [0.10.Ψ ἀίφρ. (Μ.οὅ. 13368). 
ἐρωτικός, ἰουΐτιρ, ἰρηρίηξ; ; 1, τεῖ, σοα᾽5 Ἰόνὲ ὁ πάντων αἴτιος... .δι᾿ 

Ἡν ὀαλ τῆς ἐ. ἀγαθότητος Ῥοπ, Ατ.ἀ.5.4.13(}}.3. 1124); Οοά οε]]εά 
. κίνησις, ἀτανεῖπρ [Πρ 5 ἴο δΙγΆβο] , ἐδ.4.14(7120}; ὅτι ἡ ἐ. κίνησις, 
τοῦ ἀγαθοῦ προὐπάρχουσα, ἐν τῷ ἀγαθῷ ἁπλῆ καὶ αὐτοκίνητος οὖσα, 
καὶ ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ προϊοῦσα, αὖθις ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐπιστρέφει, ἀτελεύτητος 
καὶ ἄναρχος οὖσα, ὅπερ δηλοῖ τὴν ἡμῶν ἔφεσιν πρὸς τὸ θεῖον Νίαχ. 
“ἐμοὶ, 4...4.14(}4.4.2688); οἴοὴδι (Δός) --- 1Δ,ταρ.5.88(}.90.14858); 1). 
πιϑο(.0ο. 13850); : τρῦ, τασῖαδ] Ἰονε θοΐνεεπ οα πα τπηϑπ δι᾿ 
ἀμοιβῆς παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀλλήλοις τὴν ἐ, ἀντιχαριζομένων διάθεσιν 
στ. ΝΥ55. ἄογμιιο τη Οαηὶ. Ά. 44.0564}; 2. γεΐ. τηδπβ ἰονε [Ὁ (ΟΩ 
ἐγερτικὸν τῆς ἐφέσεως αὐτοῦ ἴ50. θεοῦ] τῆς ἐ. Τῆοη. Ατ,4....4.12(Μ.3. 
7128); οὗ δοβθίαβυ, Μαχ.ρεἠοί, .η.4.13(Μ.4.2658); τὰ τοῦ νυμφίου 
Χριστοῦ ἐ. ἰδιώματα Τπατιδέμα, 6ΡΡ. 21δο( 99. 14608); . 10511- 
βορίίοα οὗ 086 ἴῸΣ αἰνίπθ ἰονα τὸ σφοδρότατον τῶν καθ᾽ ἡδονὴν 
ἐνεργουμένων (λέγω δὴ τὸ ἐ, πάθος) τῆς τῶν δογμάτων ὑφηγήσεως 
αἰνιγματωδῶς προεστήσατο (το Ν γῆπι ον τη Οαηὶ.(Μ1.44.1730}; 
4. αἰγεεϊϊοπαίε, ΟΠτγϑ.ἤ0η,.1.1 τπ ΤΊ (11.730 Α). 

ἐρωτικῶς, 1. αγπογομεῖν, τεῦ, Ἰαπρπαρα οὗ (ἀπέ. λέξις ἐρωτικότερον 
ἐσχηματισμένη. ΝΗ Ρ.Ρτοο. σὕμηϊτ: τί. 87.15488) ;2. αἰοεἰοπαϊεῖγ, 
εαψεγῖγ οὐδὲ γάρ ἐστιν ἑτέραν πόλιν εὑρεῖν οὕτως ἐ, πρὸς τὴν ἀκρόασιν 
τῶν πνευματικῶν λογίων διακειμένην (ῃγσνς .᾿γοά. ͵ ] μά,τ. τί2. 3164); 

3, ἰουϊηεῖν, τεῖ, βρι Πτα8] Ιονθ πάσης κατασβεσθείσης σωματικῆς 

διαθέσεως, μόνῳ τῷ πνεύματι ζέειν ἐ. ὦ ἡμῖν τὴν διάνοιαν ΟΥΝ Υ55, 
ἀούπυ τη Οαηϊ.(}1.44.17130)} ψυχὴ...ἐν .«. πρὸς τὴν κατὰ Χριστὸν 
ἀγάπην διακειμένη Μοῦ Αοα, εανὴ! 26(Ν.34. 9598) ; ἐφέσεις τῶν νοῶν, 
ἐ, ἀεὶ γλιχόμεναι τῆς ἐγχωρούσης τῶν ὑπερφυῶν θεωρίας ΠΟᾺ. Ατι, 
4....3.3(Ά}.3.6840); 4. ἐ. ἔχω δόλαυε ἰουτηρίν, δὲ ξοηά οὗ τὰς ἐ. ἐχούσας 
αὐτοῦ [5ς, θεοῦ)..«ψυχάς Μᾶς. Αδρ ἰδεγενναση, 51τ(Μ.34.964}); 14. Ρεγ. 
5(Μ.34.8458}. 

Ἐξρωτισμός, ὁ, ν. Ταίρετισμός. ᾿ 
Ἐἐρωτοαπόκρισις, ἡ, ἀταίορμε, Νογησο.254 Εἷ, 
ἐρωτομανία, ἡ, ἐγαξε ἔοΥ Ξεσ, Ν1.6}}.2.τ67(}1.9.2840). 
“ἐρωτοποιέομαι, ὑσ τηεισάδ ἴῃ ογάεν ἰο αἰΐηγε ἐρωτοπεποιημένῳ... 

προσώπῳ 5. Ζαροΐ,ττ. 4(Μ.6.4610). 
ἐσθής, ἡ, οἰοϊιίηρ, ἀγέδ5; οἵ Ὀδρτἰβμλαὶ βϑιτηεηΐ, στ, ΝαΖ, 07.40.25 

(Μ.36.3930); ίοη, Ἄτ, δ.λ.2.2.70}. 3.306}; τὴν μυστικὴν ἐ. ϑοζΖ.ἢ.6, 
η.8.7(ΜΜ.67.14364}; οἵ πίυτρ. νοβίσαθιβ. οὗ διάκονοι παρ το σθοσὰν 
εὐσταλεῖς τῆς πλείονος ἐ. (ὐογμιδὶ..4.,}.2.57.4:; εὐξάμενος ὃ ἀρχιερεὺς... 

λαμπρὰν ἐ. μετενδύς [1 ἀρ Οὐηοὶ. ΑΡ.8.τ2.4.; οἵ τροσκ᾽ 5. Βα αἱ 
Ἑἰοῦμπρ ΟΕ γεν τὴν ἐσθῆτα πᾶσαν ἀπαμφιέσας, ἑτέραν ἀμφιέννυσι 
Τῆοη. ΑΥ.6.}.6.2(Μ.3.5328); 115. βἰρταποαῆςε Ὄχρίαϊπεα ἡ δὲ τῆς 
προτέρας ἐ, ἀποβολή, καὶ τῆς ἑτέρας λῆψις, τὴν ἀπὸ μέσης ἱερᾶς ζωῆς 
ἐπὶ τὴν τελειοτέραν μετάταξιν ἐμφαίνει, καθάπερ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς 
θεογενεσίας ἡ τῆς ἐσθῆτος ἄμειψις ἐδήλον τὴν ἀποκαθαιρομένης ζωῆς 
εἰς θεωρητικὴν καὶ φωτιστικὴν ἔξιν ἀναγωγήν 1δ.6.3.4{5368). 

Ἀξσθίασις, ἡ, εἰοίψέγρ, Ἐπι5.Α.]. φογη.Ο(Μ.86.,2644). 
Ἐῤσθλόγαμος, τε} τπαγγίφα, τ Ναζ,εανγη.2.1.τ6.2ο(Ν.37.12554). 
ἐσθλοδότης, ὁ, φίνεγ 9Γ ροοά, ϑγῃιεβ. ἤγριη.4.270(ρΡ.33; Ν.66.16ο8). 
ἔσθω, -- ἐσθίω, φαΐ, ἘΡΙΡΗ μαεν.26.3(0.279.5; Μ.41.3368). 
Ἐῤσκετεασμένως, ὦ; ΔΉ οὔδομγε ταν, Οτ. [0.13.48(46; Ρ.275.22; Μ, 

14.4850). ; 
Ἐἐσκληκίασαν, ν. σκληριάζω. 
Ἐξσκοτισμένως, οὐεομγεῖν, [70.1).ἐ0Ή}Ἐ.2(ρ.1ττ.4; Μ.95.2848). 
["Ἰἐσοπτρίζ-ω, (νατίδπὶ οὗ εἰσοπτρίζω), 1. σἠσιυ ἂς ΤΏ ἃ ΜΉΥΟΥ, 

γεβφεί, τοῖ, Τ)ὲν 1} τοσωρεῖηρ πιο πκ ἀφ᾽ ἧς ἐξελήλυθε τὸ γένος “ων ΝΙ]. 
Ἐπίορ. (ΝΜ. 19. τορθ0); 18.(α13230); τοῦ, 5. Ῥαὺϊ ὦ ὀφθαλμοὶ ἐσοπτρισά- 
μενοι τὴν ἁγίαν τριάδα Ῥτοο] ΟΡ ὁγ.18.4(Μ.65.8210); 2. ρΡά55., δέ 
σἤοιυη (1.6. αν βῃβονῃ ἴο ὁπ6) ἂς 19 ἃ ξίαςς, ΝΝετηββ." αὶ ἤση1. 
(}1.40.5208); ἘΡὮΤ. 3.14. 

Ἐῤσόπτρως, ας 1 ἃ ἹΠΏΤΟΥ, Ώδῃ. Βαῖτι. υ, 71σ (ΟἸέηι. (1.88. 6οὁ1Ὰ}. 
["]ἐσός, Ιαΐα ἔουτα οὗ σός, ἑὰν, Οοπιγαά.2(0.8). 
["]ἐσότι, --- εἰσότι, ἀραΐμ5ι {πὲ Προ τοὐ θη, δι θα. Κονπιτ(ῃ,202. 

25; Μ,113.600Ὰ}; [4 χει ρφΉ}.4{0.444.3) Μ.τ13.7068). 
"ἐσπάμπαν, αἰϊορει μόν, Ῥιάντα. Τγίη.2.2ο(Μ.30.7400). 
ἑσπέρα, ἡ, ἐυεμῖηρ; 1. ὅὶ ρθη. τὸ μὲν τέλος τοῦ φωτὸς ἑσπέραν 

καλῶν, τὸ δὲ τέλος τῆς νυκτὸς πρωΐαν, καὶ ἡμέραν τὸ πᾶν προσαγορεύων 
«οὐ μηδὲ νομίζειν τὴν ἑ. τέλος εἶναι τῆς ἡμέρας, ἀλλ᾽ εἰδέναι σαφῶς ὅτι 
ἀμφοτέρων τὸ μῆκος μίαν ἡμέραν πληροῖ ΟΒγγβιλονι 4.6 1ῃ Οδη (4. 
280); οἱ... ̓ Ιουδαῖοι.. "τὴν ἑ. ἀρχὴν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας εἶναι νομί- 
ζουσιν, ἀπατῶντες ἑαυτοὺς {,5.5(4. 270); οἱ Οοβιλ. Τα. ῤ.2(Ρ.90.3; 
Μ. 88.125) οἰζ, 5. κυριακός ; 2. 45 ζἰπηθ ἴοτ ; 8. ργαγεὺ, Ὁ] βοᾶ.εαμ.τ; 
ἑσπέρᾳ δὲ εὐχαριστοῦντες, ὅτι ἡμῖν ἀνάτα ον ἀδω κεν τιν μάδημερενῶν 

551 ἔσχατος 

κόπων τὴν νύκτα (σηςῖ..4.}ΡΡ.8.34.6) ἐδ: 4.89.2} Ῥμολοὶ (ρ. 31); ; Β. θαρ- 
(ἰδ, οπ Ηοὶν ϑαϊαγάαγ, γε ἘΣ, δε πο ὑπτοῦ" ἁγίου 
βαπτίσματος.--μάλιστα καὶ τῷ ἁγίῳ ὀαββάς 
ς΄. δι μαυβις οεἰεσσαίίοη, ἴῃ Ἐργρί κα ς ἕρ τὐτόμῃ ̓σαββάτῳ 
συνιόντες, ἠριστηκότες ἤδη, μυστήριον μετέχουσι. δὴ τοί. 6. 

141778}; 3. οοπῃοχίου ΨΥ τ [βαρ τὴν ᾧ, ἐναμένεις αἷξὲ Βα45. 
μοι, τοί2.08 ; Μ.31. 1818); νηστεύειν ταύτας ἴϑοι ἠμέραε]!. ἂν 
ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς ταῖς πρὸ τῆς παρασκευῆς ἐνώνην ὥραν ̓ ἢ: ̓δπέραν 
ἕκαστος ἐσθίετα.. ἀπὸ δὲ ἐ. πέμπτης μέχρις ἄλεκτο, ᾿Δηρνηστιν, 
ζόμενοι (Οοηϑσί. 4}. 5:19.2; 1. 5.10.3; μὴ νομέξζωμεν τὴν ἀοιτέων μόνον. 
τὴν μέχρι τῆς ἐ, ἀρκεῖν ἡμῖν πρὸς σωτηρίαν (ῃτυβ. οη|.4.7 ἴῃ ὐλμ οἷ 
290); ; μέχρι τῆς ἑ, ἄσιτοι 1.8, 6(630). 

Ἔσπερία, [5ς. χθών], ἡ, 1. [Π6 τοσφίόνη ἰαπά ; ἴὰ σϑῃ., [8 εὐσαί;: ἫΝ 
Να2.0γ,21.34(}71.35.11244}; Ῥῃιοστ. ὦ, ε τι 6 (Μ,. ὅς, δοολ); 2. [88 δῦ 
ἸῊρ οἰαγ; ἀνε ηρ οἷδος οὗ Βεεϊσε υΡ, Τ᾽. δαϊ.6.7. 

δισπερίζω, φρεμὰ {πὸ φυοηΐηρ, Τάτ οἰδεῖ, τδίρ. 31 4.15: “ι1ο2); Ἢ 
Βοχ ἄοεί.1τ.1(Μ.88, 7410). 

ἑσπερινός, οΥ {6 υρηΐηρ, ἴηι {μ6 φυδητηρ, συσπίηρ ἑ. ἀὐλμν ρον 
Οὐηρὶ. 4Ρ}.8.37.2; ἐν εὐχάς ΟὨτγϑ,ἤοπι. 14.4 τα ΤΉ, (τ. 31Ὰ})}; 
λειτουργίας Το, ἀπε.γοεαὶ μα ρ.τ(ρ.124.35; Μ.83. Σ4414}} ; ἘΠ υ. 
Ἐπίγελ(Μ.86. 23808); Ἐπεβοὶ, (0.36); 56. ὕμνος : μετὰ τὸν ἐ, ἐσθίομεν 
Απβϑι δηῃρ.(0.270); τὴν ἐν τῷ σαββάτῳ ἑ, τῶν ἱερωμένων πρὸς τὸ 
θυσιαστήριον εἴσοδον ΟἼΤᾺ]] σαη.90; πθαξ, 5'πρ. οἵ ΡΪυτ. ἃ 8 Βιιδδῖ,, 
συῤηΐηρ Ξεγυΐοο, ΟτΜαν ἀτϊαὶ (τγ.ΖΔ0}..).τ(Μ.}1..77.2510}; Οὐηρὶ. 
διά, τϑ(Μ.00.17090) ; Επελοὶ.(Ρ.2}; ἰδ.(ρ.5). 

ἑσπέριος, τυ65!67:; οὗ δἰηροσοσ, ῬΒΠοϑί. ᾿.4.3.3(Μι6ς.4818); οὗ 
ΒΙΊΒΗΟΡ5, 16. 5. χ(520 4}. 

ἐσσήν, ὁ, ἀΐηρ (1.6. φεεεη) Ὀεα, Οσιεονηη. 0.7 τ ΜΈ.(ρΡ.7.1τ9; Μ.18. 

8494). 
ἐστηριγμένως, ἀεβητυεῖν, ΤΒαϑιδαρῤί,τ.2.0(2.65350 ; Μ.531.1 5400). 
ἑστία, ἡ, -Ξ- ἑστίασις, ΟτιΟ(εἰς.4.75(0.34π τς; Μώττ,1145}0); Ὠιοά. 

Ρ».62:6(4.33.150718}; ΝῊ. ῥεγίοὶ στ, τ](Μ.79.9280). 
Ἑέστιακός, συεείαἰ παρθένους 802.}.6.τ.0.4(Μ.67.8848)}. 
ἑστίασις, ἡ, 1. δαηφμεὶ, ζεαξὶ ; οὗ δασματιβὲ, Ὠίοη, Α], 4, λι5. 6. 

6.42.5(Ν].2ο.6130); ΑἸΠ.6ῤ. {ε5ὶ.27(Ρ.296.1; Μ.26.1.4.338); πνευματικὴν 
οὐνέ, ΟΠ γγβ.μαϊῖυ.)(2.3658) ; τεῦ. σεη.1:20 τοῦ κατ᾽ εἰκόνα... «πλασθησο- 
μένου ἑστίασιν 70.1).ἀσν".4.5(Μ.06.6οϑο); πρὶ, ἑ, «ψυχικῆς ΟἸοτα. 
εἰγιδ6.τ2(ρ.481.30; Μ.9.3200); 2. εαηρ, Οἴτῃ, αδά.2.τ(ρ.τό2.15; Μ.8, 

3074). 
Ἑἑστιατικός, -- ἑστιακός, ὈΥ Ξε, ἴῃ [67.51:21(8.13,6044} 
ἑστιατορία, ἡ, ̓ υοά, ϑηϑίθπαηζθ, Ἀπί Μοῃ λορ. 10}. 80. 14530). 
ἐστιάτωρ, ὁ, 1. ἀοκί, τπεί. οἷ...«προφῆται ἑστιάτορες τῶν λογικῶν 

ὑπάρχουσι ἘΤΊΕΒοβεῥαίνη, Ξ(Μ18.12684); 2. ρμεδεί ἡ αὐλήτρια 
περιερχομένη πάντας τοὺς ἑ. (. Του. ἃ κ(Ρ.1το8.14). 

ἑἐστιτάω, ἴ. εαἱ, ῬΆΟα τα». Β 46{(ρ.13.1; Μ.40.9480}; ρᾳ55. τοῦ 
δρακοντείου σώματος ὑπὸ τῶν Αἰθιόπων --ωὠμένον Οτ.0γ.27.1τ2(ρ.371.4; 
ΝΜ. 11. 5168); 2. τιρᾶ., δὲ ἃ 5:65: τιθί., οἵ (ῃτιβὲ ἐν τοῖς κόλποις εἶναι 
'τοῦ πατρός᾽, ἈΘΤ ΙΕ καὶ ἐπὶ γῆς αὐτῷ ᾿δῶμανι Ἐυδίη ρας. τϑίρ.46.7; 
Μ.ιβ8.6ς: 20). 

ἐστοχασμένως, καυΐης γεραγά ο; εοηονεπαδν ἴο; 7: ἀεεογάαηοε 
ΨΥ] ἐ, τοῦ.. «πλήθους τῶν ἁπλούστερον πιοτενόντων ΟΥ.ζ εἰ5.4.40{0Ρ.322. 
Ζ:Μαι. 1108); Β88. γέξ. γ.152,303(2. «4660,5220; Μι3ι τΊ810,12078); 
τὴν παραλλαγὴν πρὸς τὰ ἑκάστῳ συμπίπτοντα ἐ, γίνεσθαι... «ἀφίεμεν ἰα. 

γεν. [ι5.10.τ(2. 862ς; Μ.531. οό8Α); ; οὐκ ἐ, τῆς... ἐπιθυμίας στ. ΝΑ2.6.102 
(Μ.3].2ο18); ἐ. τοῦ ἀποστολικοῦ βουλήματος ἑρμηνεύσει..«τὴν λέξιν 
Οὐ Νυ55. ἔτι. τ2(2 Ρ. .282.τὸῸ} Ν.4ς. 8964); ; 805., οἱ ἀμ εονδἑΔεγαιίοη 
διὰ βουλῆς λογικῆς ἐ. τε καὶ ᾿δρθῶς... «δρισάμενος λόγον Μαχ.αγηδὶρ.(Μ. 
οΙ.ττοδο); 10. (τοι). 

["]ἐσύ, -Ξ-- σύ, ἰΐοι, Μ|τνιδο. (Ρ.41.10). 
ἐσφαλμένως, εγγίηρίν, αγηἴ55, ΟΥο( εἰ5.1.24(Ρ.75.14; Μ.11.7058); 

Επ5.}-ς. 46: 2-3(Ν. 23.4138); ΑΙηηοι. 7ο.8: τοί Μ. ὃς, 14480). 
ἐσχατιά, ἡ,1. ωγίμεδὶ ῥανὶ, ἐχίγεμιτίν τῶν ἐ, τῆς γῆς Ἐπ5. 8Ρ. εαὶ. (ες. 

τϑ: 22(ρ.415.14); 805.) 1 τῆς γῆς πα εγβίοοῦ τῶν τὰς ἐ. οἰκούντων 
Οοηκίαπίϊιβ [Π]Ρ.8}0. Αιμιαῤοὶ. (οηοί.30(Μ.25.6324); ΝΠ]. ρ}Ὀ.2.32τ 
(Μ1.γ9.3514); 1.4. 54(5764); 2. γοριοία γεϊγεαὶ, τοἰϊαγν Ξροὶ, 5ἴ8. 

νηΐαρε τῆς ἐ, ταύτης Β45.6}.2.1(3.71Α.; Μ.32.2244); 1δ.4.τ(166; 
Μ. 2360); ὅτ.Να2..}.4(Μ.37.254}; ΟΥ ΝΝ γβιυ αον. (ρ. 487.20; Μ. 46. 
0768); ἰᾶ νιν. ΤἼαμνη. (Ν.46.0130) ; 3. ἰοιυεξί Ξἰα! 6 τὴν ἀνθ δρείδην ὁ ἐ,, 
ἐξ ἧς ἀρρήτως ὃ ἁπλοῦς ᾿ΪΙησοῦς συνετέθη Τοη.Ατ,ἄ,5,.1.4{Μ.3. 
5024}; οἵ οατδομυπηθηϑ, Ἰ4.6.}.3.3.7(}}.3.4.338); 10.3.3.τπ(4414}. 

ἐσχατίζω, δέ ἰαεὶ, ϑεϊμαά, Ἀπι. Μοη. ἤιοηι. 55(. 80. «16ο 10). 
ἔσχατος, ἰαεὶ τὰ {ἰδ ; 1. ἴῃ Ῥίιχαβε ἐ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ; ἃ. τεῦ, 

Της. ὁ ̓ Ϊησοῦς.. "ἐφανερώθη... «ἐπ᾽ ἐ. τῶν ἡμερῶν 20 ἰοη3.14.2; ΑἰΒ.“4γ. 
1. ταν, 26. 1250); ; ἐπ᾽ ἐ. σαρκωθέντα ΤΕυβε. 1 α.20(ρΡ.50,11); Χριστὸν 
«ἐπ᾽ ἐ, τῶν μερῶν κενῶσαι ἑαυτόν (ΓΡ(ς42)απα  (Πδῃῃ Ρ.228); 

. ἴῃ οχβεᾶϑ ἐπ’ ἐ, τῶν ἡμερῶν...κατελθόντα δγηιδ. 4π|.(241)τ(ρ,249.3; 



ἐσχάτως 

Μ.26.}21:4);. ϑδγηδι 4π|.(345)τ(ρ.251.2); Μ.26.}288); δγνιφ. ΒΡ, 
(0.254.22; Μ.26.7360) ; Ὁ. τεῦ, ἐπα οἵ [815 ἀρθ, εά,τό.3; τοῖς δὲ ἔθνε- 
σιν μετάνοιά ἐστιν ἕως ἐ, ἡμέρας Ἡδττη.υ15.2.2.5; ΟΥ6(Ἃ] ἐλευσόμενον ἐν 

. τῇ ἐ, ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως δ΄γηιδ.δήγηι, 3(0.236.5; Μ.26.6038); δγνηι. 
ΟΡ( δολίρ.259.8; Μ.26.7488); 2. ἐχερ.; 8. Μί,19:20, Πχϑα Ἐχρίδπα- 
ΤΟΠ5 οὗ οἱ ἔ.: [ῃΠοβ6 οοηνοχίβα ἰδῖα τὰ 16, Οτεσήηρ, ἐμ τ π.26 
(Ρ.426.28; Μ.13.132908}); σοπί!65, τδ.(ρ.427.20,24; 12200}); τῇδ πὶ ὈΡΡ. 
ΘΠΡΕΙ5, 10.15.27(0.420.31; 13354}; Ὁ. [0.6:40 ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, ἂν ἐ. 
ἡμέραν ἠνίξατο (ἴθτα, ῥαθα,τιδ(ρ.τογ.14; Μ.8,255Ὰ}); Ὁ. τῦοτ δ: 26 πῶς 
ἔ. [5-. ἐχθρὸς ὦ θάνατος ; μετὰ πάντας, μετὰ τὸν διάβολον, μετὰ τὰ ἄλλα 
πάντα.. «πρότερον..«ἡἦ συμβολὴ τοῦ διαβόλου, καὶ ἡ παρακοή, καὶ τότε ὃ 
θάνατος (Ὠχνβ.ἤοηι.30.4 ἐη ΣΟ ον (το. 2684); ἅ. ΑΡος.22:13 εἴρηται Α 
ὁ Χριστὸς διὰ τὴν θεότητα. 2) δὲ ἤτοι ἔ, διὰ τὴν ἀνθρωπότητα Απᾶτ, 
(δ68. Ἄβοο. “τ(Μ.τοῦ.4494}.. 

ἐσχάτως, “βηαϊϊν, ΤΏΡΒΩ. εἶγον Ῥ ΘΟ(Ν. τοβ,2168). 
ἐσχηματιαμένως, 1. ἠφηγαί σεν, ΟἸγταρ. 7οὗ 8:.21(}. 92. 1120) 

2. πα ζείρηφα ΟΥ σοι εν 61} ἸΗΦΉΜΕΥ, Ῥαιιάμίεπην, ΒΔ5.7έσ. 85.20.3. 
(2.364Ε; Μ.31.9734); σωματικῶς καὶ ζοὐκδ ἐ. ἘΡΙΡΕ.λαεγ.70.2(0.234. 
21: 18 οὐκ θὲ οταηϊς δα ἐ, πηδᾶτιβ ὃν 116 ᾿σοδόδοῖοη οὐ ζογη:, ἃ5. Μ.42. 
3410); ὔὈγτ,ηομηῖρον, (51.6030); 3, ῥγίυϊϊν φανερῶς ἢ ἐ, Αἴῇ. 
ΒΟΒοΙαβὲ. ἐοί.1.1(0.3). 

ἔσω, ν. εἴσω. 
ἐσωτερικός, Εν, ὙΜΉΦΥ, δϑοίογίε, οἵ ἐοαοῃίπρ, τ' τὰ μὲν ἐ, εἶναι τῶν 

συγγραμμάτων αὐτοῦ ἴ5ο. Ἀριοτοτέλους), τὰ δὲ... ἐξωτερικά ΟἸετα. 
δίγ. 5.ο(ρ.365.12; Μ.0.808}); οὐ μόνον ἴδιον τοῦ Χριστιανῶν λόγου ἀλλὰ 
γὰρ καὶ τοῦ φιλοσόφων, παρ᾽ οἷς τινες μὲν ἦσαν ἐξωτερικοὶ λόγοι, 
ἕτεροι δὲ ἐ, ΟτιΟεἰ5.χ.γ(ρ.ὅο.το; Μ.τ1τ. 6688); :Ὁ.3.27(0, 234.1; ; 9680); 
τῆς ἐ. μυσταγωγίας ΟΥ Ν υ 95. αηέρ, οἱ γε5.(Μ.46.1238); τὴν ἐ, καὶ 
ἀπόρρητον μύησιν 14. ΕμΉ.12(1 0.304.26; Μ,45.τοΙ6}) ; 2. οἵ ῬΘΙΒΟΏΒ, 
ἐπ αϊφᾷ τοὺς μαθητὰς διεῖλε καὶ τδὸς μὲν ἐ, τοὺς δὲ ἐξωτερικοὺς 
ἐκάλεσεν [8ς. Πυθαγόρας) ΗΪρρ.ἤαεγ.τ.2(ρ.5. τ; Ν.16.30244). 

ἐσώτερος, ΘΟΠΊΡ. οὗ ἔσω ἑπμεν, Μαρ.Λερ, σι. 17. το(Μ.34.6338) 
πραΐ. 85 δᾶν. τὸν ἔσω ἄνθρωπον, «τὸν» ἐ ἐσώτερον ψυχῆς καὶ σώματος 
ἘΡΙΡΒ μαον. 36. 2(ρ.46.1χ ; Μ.41.6368); ᾧκησεν ἐσώτερον τῆς ἐρήμου 
Ἡϊεγν Ῥαιῖ. Β(ρ.1π:.14). 

Ἐῤσωφόριον, τό, πο Υ ραν πὶ, ἱεοπῖ. Νιυ. 79 «Εἴδονι. ΞΑ(ρρ. 42.21, 

43.5). 
ἑταιρ-ἐω, 1. “πα ἰο ξογηϊοαΐδ, νοι, Ἐσ. ἡταίρηκεν ὑμῖν τὰ 

ὦτα ΟἸεν,, ῥγοὶ.4{0Ρ.47.12; Μ.8.τ600)}; τῇ ἀνθοφορούσῃ καὶ --οὐσῃ 
μουσικῇ 1΄.ῥαεά.2.4{0.184.26; Μ.8.4458); 2. εονημτὶ ἐογηϊεαί0Ή,, 
ΘΙΉΘΥΒ ῬΥΘ5. ΟΥ Ῥεχί, ρίΟρ!,, βογμίοαίον ; οἵ οτάρῃ, ἐ8.2.το(ρ.220.0; 
5210); Ομγυβ.ἤοη,.4.2 τῷ Τρ (ττ. 5730); οὗἩἨὨ τήρῃ, Δ λον. 1.4 ἴμ 
ΤΟ ογ(το.τ400); 14.2}.3.3(3.5688); [514.}Ῥ6].6}.4.42(Μ.78.1τ0938); 
Ασεῖμ. ἄροςιτ(Μ. τοῦ, 7840). 

Ἐξταιριάζ-ω, ρίνε ἃ ἐοπηβαμΐοη ἰο, οἴ, 56. φεύγαντες [8ς, {Π6 
ΜΟΠΒτΩτΩ 85] “πεῖν τὸν θεὸν ἐκόψατε αὐτόν 0.17) μαεγ, τοτί 1.94. 

η680). 
Ἐξταιριαστής, (σἑτεριστής), ὁ, πϑὴηθ βίνθῃ ἕο (υίβιδηβ ΌΓ 

ΜΟδΒατηπλοθπθ καλοῦσι δὲ ἡμᾶς ἑ,, ὅτι, φησί, ἑταῖρον τῷ θεῷ 
παρεισάγομεν λέγοντες εἶναι τὸν Χριστὸν υἱὸν θεοῦ καὶ θεόν Τ0.}), 
βαεν.τοι( Μ.04.7688); ἀρνητὰς ὀνομάζει καὶ ἑτεριστάς ἘΒατΥΓ ἢ Β865. 
“Μαωμα» .1το4.145685). 

ἑταιρίξ-ω, ἐγεαΐ ας ΚΟΥ ΓΩΠΟΉ μοιχεύει. «τὸν ἑαυτοῦ γάμον ὁ 
“"όμενος αὐτόν ΟἸετη, ῥαρά.2.το(ρ.216.18; Μ.8. 5164). 

ἑταιρισμός, ὁ, 1, Παγίοίγν, (Οοηδὶ, ΑΡΡ.1.3.0; 2. πιογοϊγιοῖοις ογμα- 
γησδηὶ, ἘΡῚΡΠ.ἤσογ.8ο.7(0.492.τ2; Μ.42.168.). 
ἔτασις, ἡ, 1. ἐταὶ, Ἡϊρρ. θαη.τ.15.6; ὃ.. θεὸς.. «ὥρισεν ἡμέραν 

ἀναστάσεως καὶ ἐ. 170.1).8..}.8(Μ 96. τ); ΤΒατιδευα,.}}.2.8τ(, 
90.13218}; 2. ἐΧαΉ ΠΩ ΟΗ ἡ..«τῆς πράξεως ἕ, δ'εδοῖ, τὰ Οϑαχά, καρ τά 
{Μ}105.2 Ρ.640}:;: ἘΡἢγχ.3.4460, 

ἐτασμός, ὁ, 1. αὐίτοίτοη, ΗΙρρ απέτολγ.49{0.33.8; Μ.1ο.7608) ; 
ΤΑ]. εδη1.2.6)(}1.91.14440); 2. ἑγταὶ κύριος δὲ μόνος καινὸν ἔχει τρόπον 
ἐτασμῶν, ἐτάζων γάρ ἐστι καρδίας Οτ.ἤοηι. 2.0.0 τῷ. [67.(0.103.32; Μ. 
13.5254};} Τα, Ῥ 5,104: 15(1.1346) ; οἴ 1 ψι,,62 τη σϑη.(1.14); Απαβί.ϑ, 
ΘΕΤΊΏ. ἱπιαβ. 3(Μ. 80.11570). 

ἐταστής, ὁ, 1. ἐχαγμίνον, Απδβε δι οά, (Μ.8ρ.τοβΟ) ; 2. ΘΧΘΟΉἸΘΉΥ, 
“Α4.(Ρα55.) Δηάγ.το(ρ.26.8). 

Ἐέταστικός, ἐγιεϊδιίονταί, ὍὌΙνΣωρ. 7οῦ οτ34(Μ.93.τ200); 1ά, 7γ..}εν. 
τ: τΊ(Μ.03.665}0). 

Ἐξτεραχθής, σα ἰο 9η6 5146, ξαυομγίηρ ομ σιάσ, Ογυ. αἱ. 4 
(2.8206, ν.]. ἑτεραλκές Αυδθοτ) ; τὉ.51(847Ὲ, ν.]. ἑτεραλκῇ Αὐθετ); 
14, }εἰπ.γ(63,2220). 

Ἐξτεριστής, ὁ, ν. Ἐέταιριαστής. 
Ἐἑτερόβιος, οίηρ ἵπ φμτίο οἶπεν εοπάτοης, [0 865.Να2Ζ. 4:α1.102 

(Ν1.38.ο68). 
Ἐἑτεροβουλία, ἡ, ἐἰαηῆρε οὗ ἐομηδεὶ, Ογτ. ἄϑας.12(3.5278). 

552 ἑτεροεργής 
Ἐξτερόβουλος, ἀἠγενέη! τη τοῦτ! 1. οἵ Ἡ. δοβί ἡ κτίσις ἡ λογικὴ 

ἀρετῆς. τε κακίας τέ ἐστι δεκτική. «τὸ δὲ..«πνεῦμα.. «οὐδενός ἐστι 
τούτων δεκτικὸν ὡς οὐδὲ ὦ πατήρ, οὐδ᾽ ὁ υἱός, εἰ δὲ μὴ δεκτικόν, οὐδ᾽ 
ἑ. εἰ δὲ τοῦτο... οὐδ᾽ ἑτεροούσιον ᾿ιάντη. Τυῖη.2. κ(Μ1,30.5244}; 10.3.10 
(8024); 2. οὗ Ψ1]1 οἵ Ομχβὲ ἢ το]. ἴο ἢὶ5 Πυηδην δπα ἀἸνην 
τοιοῦτον γάρ, ὡς ἔφθην εἰπών, ἡ προαίρεσις" εἰ δὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ 
χαρακτηριστικὸν ἐστιν ὑποστάσεως, ἀφώρισαν αὐτὸν κατὰ δὴ τοῦτο τὸ 
θέλημα τοῦ τε πατρὸς καὶ τοῦ πνεύματος ἑ. τε καὶ ἑτερόγνωμον Ἰἤδκχ. 
οβιδε, (Δ.91.298}; 1. τπομοῖ Ποῖα τἤροτν δειχθήσεται [5ο., Χριστός} 
σαφῶς ἑ. πατρί τε καὶ πνεύματι...καὶ μαχόμενος 1δ.(Μ.01.530}; εἰ 
φυσικὸν οὐκ ἔστι τὸ θέλημα, ἢ ὑποστατικὸν ἔσται, ἢ παρὰ φύσιν" ἀλλ᾽ 
εἰ μὲν ὑποστατικόν, ἕ, οὕτως γε ἔσται ὁ υἱὸς τῷ πατρί 10.8. [.0.3.π4{Μ. 

94.10408}; 14 υοἰτη. 8(Μ ος. 1658). 
Ἐξτερογλώσσως, ἐπ ἃ 7ογεῖρη ἰοηφμσ, (Ήγτνβ.ἤσηι.3.4 ἴηι 2 ε55. 

(11. 5280). 
Ἐξτερογνήσιος, οὗ α ἀϊβεγεηὶ ἐἰμά, Ονγτ. ἀεξμωμεί (ρ.544.4; Μ.76. 

.14288)}. 
Ἐἑτερογνωμία, ἡ, σμποίμεν πιεαμῖηρ πρὸς ἑτερογνωμίαν τὸν λόγον 

μετήγαγεν ϑίορῃ. 146.» δ Φρ  (Μιτοο,τοβ40). 
ἑτερογνωμονέω, δὲ οὐ ἀϊβεγεη! ορίπίομ, Ὀγτιαάοτν, δ(1.255Ὲ}; Ιἅ, 

Ζαολι.33(3.1058) ; 14. }εἴη.4(63,1448).Ψ 
ἑτερογνώμων, 1. μοίάτηρ ἐλαηρεαδὶς ορίπίοης, οὗ ἱπεοπδίαη πη, 

ΤΟ] ττ.2; ΟΡΡ. μονότροπος, Ὀυγυ σον. 5(1.1478); διψύχον καὶ ἑ. ἰά. 
Ρειατι τί. ὄο. "οδλ);2. οὗ ΟΡ ΠΙΌΠΒ, αἰϊεναδίε, ἱπεορηφίαῃ, ΘΥΤΙΕ5. ΤΕ ΡΉ. 
ο(ρ.19.7; Μ.66.τοῦϑΑ); 3. ἀπ εγεηὶ ἐπὶ ᾿δοιρλμὶ; οἵ Μ1]}} οὗ ὈΣείβεὶ 1ῃ τεὶ, 
ἴ0 Ἀ15 Βυχηαηιγ δηα αἰνιπιίν, οὗ. ἐτερόβουλος, Μαχιοριες Μ.ο1. 
200); ἕν θέλημα... «μηδὲν ἐ, Τμάτιϑιμᾶ,ἐῤ,.2.134{(Μ.99.1432}}}; 4. ἀϊ5- 
εογάαηὲ ἑ. στοιχεῖα ιάντη, Τγίη.3.τ6(Μ.30.8ός0). 

Ἐἑτερογνώμως, τοὴ; α ἀϊξεγέπὶ βεέῥοδο, τεῖ. Ἡ, Ομοβί μὴ...ἐ. τοῦ 
πατρός Ἰδιάνμι. ΤΥ 1.2.2(Ν|.30.4614}. 

Ἐξτερόδεκτος, ζείεγοάοχ, Ὀϊάντα, 2ιτοῖ τοί Μ,30,16768). 
Ἐξτεροδέσποτος, ῥείοηρίης ἰο ἀποί μον τηασίεν, Τάτ ια ρῥ.1.14 

(Δ 1.99.056}). 
ἑτεροδιδασκαλέω, ἑεαεῖ [αἰςε ἀοεϊγέπε, Ἰρπ Ροῖγε.5.τ; Θιοη. Α].8ρ. 

Ἐπ5.}.6.7.7.4(Μ.20.64094}; γι. 70. Ῥτοεσγὴ. (4.50); 18,.47..57(3.314Ὰ}.. 
Ἐξτεροδιδασκαλία, ἡ, ἱεαοίτηρ οΓ [αἰδε ἀσείγίηε; 5 ρ., Οτ᾿ ἤϑἴη 

Ἐσφεῤ.τ3:321:(0.546}; ὙΒάτιδτιαα,ἐ,}.2.τότ( Μ.00.15040}; ῥἷατ., ΟΥἹ. 
.1|σ.τλπτίσο; Ρ.270.25; Μ.14.403Ὰ); ἘΡΙΡΒ.ἐαεγ,ϑοιρίρ.404.5; Μ.42. 

7608); Οντ. 5.30: 5(Μ,60.085.). 
, Ῥὲτεροδιδάσκαλος, σηὲ τοῖο ἱδαζῆές ζαϊςε ἀσείγίηε, Ἐπ5.}.6.3.32.8 
(Μ.20.2840); Ογτιαάον.δ(χ. 2620), 

ἑτεροδοξ-έω, 1. ζοϊά ἀἰεγεπὶ ορίπίοης τοὺς «-οὔντας ἡμῖν τῶν παρ᾽ 
Ἕλλησι φιλοσόφων Ἐπ5.}.6.15.τ(7808 ; Μ.21.12050); 2. λοϊά είεγο- 
ον, γαίςε οῤὶμίομς ἐ. εἰς τὴν χάριν Ἰρτι, δηῖν»η. 6.2; ἐ. περὶ τὰς... 
γραφάς ΟΥ. 70.13.2(0.227.0; Μ.14.ΔΟΙΑῚ; 0 5.. δε είεγοάος, ἘΠα5.}.6. 
5.24.0(Μ.20.4074}; {8485.15.3το(1,ὅ13ν; Μ.3ο.6ς)Γ)}; ὔγγυ, 7 σεἰ.6(3. 
2040); ῬὨΠ]οϑῖ, ἢ. 6.5. τ(ρ.6δ,10; ΜΝ ός. 280). 

ἑτεροδοξία, ἡ, ἀϊενέηεε οὗ ορίπίομ, ἐπείεγοάοαν μὴ πλανᾶσθε 
ταῖς ἑ. ἸρηΜαρη.8.1; παύσατε, μαντικὴ καὶ ἅπασα ἑ. ΟΥ, 5. οι 
(0.35); τὴν ἐν πολυτράποις δόγμασιν ἑ, Ἐλι5.(1.4.2.π{(ρ.307.24; Μ. 
22.504Ὰ); ἘΡΙΡΠ λαεγ.τ(Ρ.173.18; Μ.41.1800); 650. οἱ μεοιβϑίεβ τὴν 
Ἀρειανὴν ἐ. ΑἸ ςνη.6(0.234.24; Μ.26.6808) ; 16.ἐῤ..«44ρ.1.18.6(Μ.2-. 
5524}; περὶ θεότητος καὶ οὐσίας Χριστοῦ...ἐ, Αοαο,Δ65. (γΠΜ]αγοεὶ!. 
ΒΡ.ΕΡΙΡΙ.ἠαθν.2.8(ρ.263.4; Μ.42.3038); ἀρχόμενος πίστιν τε καὶ 
ἀπιστίαν, εὐδοξίαν τε καὶ ἑ. ἀναγγέλλειν ἘΡΙΡΗ ἐαδγ Ρτόθτα τ(ρ.169. 

3; Μ.41.173}}). 
ἑτερόδοξος, 1. ποὶ ΤΏ ἀεσοογάαηεε τοϊί ἐειαδίϊς με ἀοείγίηε, μείδγο- 

ὧοχκ, ΟἸεπ,. φεἰ. οίρ.τ46.8; Μ.9.7128); ΟΥ.70.13.12(Ρ.2326,23; Μ.14. 
417λ}); ἐ. αἵρεσιν ΑἸ ,υ.«Απίοη οτ( Ν.26.072Α); ἢμ. μεθέξειν τοῦ ἐ. 
ἄρτου Τατ.δίυα,ερ}».2.1τ36(Μ.009.14364}; 2. νετῪ ἴτϑα. 85 βιιῦϑί, ὁ ἐ, 
μειεγοάοικ οἱ πεγείϊοαὶϊ ῥέγξορ, (]α πὶ. γ.7.1(0.51.4; Μ.0.4574); Αἴῃ, 
44ν.2.33(Ν}.26,2174}; δῖ ρ.Οὐη5ι..4.,Ρ}.8.12.2; ΟὈντιἱμοιηῖροη (εἰς 
όδοῦ); 70.ΟἸ] τη. καἰ. 2:0. 88,9968). 

ἑτεροειδής, Ὶ. φῇ ἀποίϊεν ᾿ἱμά, Ογγαάον.δ(ι.2628); {86 0]., οὗ 
ΤΟροβ οὐ γὰρ ἕ., ἵνα μὴ ξένον καὶ ἀνόμοιον τῇ οὐσίᾳ τοῦ πατρὸς 
ἐπιμιγνύηται ΑἸ, Ζ6εν.232(Ρ.10.21; Μ.25.4574}; λέγοντες [Ξε. ΑΣ]ΔΠ5) 
μὴ ἴδιον...τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, πολλοὺς ἂν εἰσάγοιεν διὰ τὸ ἐἑ. 
αὐτῶν 14. .44γ.3.τ5(Μ.26.3534}; οἱ ΤΥη, σχίζοντες [30. ΑὐΐΔΠ5] αὐτὴν 
καὶ ἐπιμέοσγοντες αὐτῇ ἀλλοτρίαν καὶ ἑ. φύσιν Ἰᾶ.6ῤ. ϑόγαρ.τ.2(}1.26. 
5334}; ΒΟρΡὨγ Η 9. γη.(Μ1.87.2156}); 2. οὗ ἀΐνεγξε κἰμᾶς ᾧ ἄνθρωπος 
«ὐὐξ ἑτεροειδῶν συνέστηκεν Ἰωϑοπί. ΒΟ δε εἰ Ἐπὶ. τ Μ.86.12808). 

Ἑἑτεροενεργής, μαυϊηρ ἃ ἀἠγογεμὶ αοἰτυΐίν εἰ.. ὑποστατικὰ δῶμεν 
αὐτὰ 8.5. τὰ θελήματα καὶ τὰς ἐνεργείας), ἑτεροθελεῖς καὶ ἕ, τὰς 
τρεῖς ὑποστάσεις τῆς ἁγίας τριάδος εἰπεῖν ἀναγκασθησόμεθα Το... ζ.ο. 
2.14(Μ.04.1036Ὰ). 

Ἐξτεροεργής, -Ξ ἴοχερ. ((τ. 1δἴ. αἰτεηαδ.. ορεγαϊϊοη!8) εἰ δὲ 



ἑτεροζυγέω 

σύνθετον, ξένον τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν ὑπογράφουσι, ἤγουν ἑ., καὶ' 
ἑτεροούσιον Ματί.ΔΡ.0(] δξετιαοί,.3(}.3.786}). 

ἑτεροζυγ-έω, 1. δὲ γοϊοὰ ἴῃ ππόφμαὶ ῥαγίμεν "οὗ. ..Δωνατιανοὶ.... 
καὶ οἱ “οοὔντες αὐτοῖς Νανατιανοί ἘΡῚΡἢ.ἦαεν.50.13(0.379.2; Ν΄.41. 
103]8}); νόμος ὁ διὰ Μωυσέως... «τῶν “-οὐντων ἀνάγκης ζυγός 1 Ὦτγ5. 
»αξελι,6.ο(ρ.135.17; 8.2674); ἤδῆος 2, δὲ αἱ υαγίαμεε ἑ, περὶ τὴν 
ἀλήθειαν Οτ, ΝαΖ.0γ.6.1τ(}1.25.7360); Μαχιορησε Μ01.1204). 

ἑτεροζυγία, ἡ, ὑΐας, τπε] πα 16 ἰ{πὰὲ οὐδόν 9146 ἐ, τῆς διανοίας 
Απδϑί, βυφη, δἰ γε: ρ.30(Μ.80.56:.). 

[Ἰέτεροήμερος, -- ἑτερήμερος, Ο αἰϊογηπαίς ἄαγε, ὧαν αμὰ ἄαγ 
αδομὶ, Ταῖογαί, τοί. 1τ.18; Μ.6.8280). 

Ἐξτεροθεΐα, ἡ, ἀσεγεῖν οΓ ἀεἰἦδς, ΟἼΤΤΟ]}, οαν,.τ. 
Ἐἑτεροθελής, ἡσυΐϊηρ α ἀἰβεγεμί τοῦ!]!, 70... [.0.3.τ4{ΜΜ.04.1036Ὰ} 

οἷ. 5. ἑτεροενεργής. 
Ἐἑτεροθρησκεία, ἡ, ἀἠβεγεηὶ γοϊρίοη, Οομβι, Ὠ]δς ἰαμά, 4ο(Μ.88, 

5258), ᾿ 

2. ν. ἐτυμόθροος. 
ἑτεροίως, οἰδογιυΐξε, ἀἰβεγεμεῖν, Ῥίον. Δ], ρ. Ἐπ5,.6.14.2507750; 

Μι21.12760); ὄγτιαάον. 2(1.4158); 14. Να}.3(3.4170};} αἰτηοϑβὲ Ξῷ 
τυγοηρὶν ἰδίως καὶ ἑ. ἰδίαν δόξαν παρεισηγάγοσαν Ηερεβ.8.Ἐ1π|5,ἢ.6, 
4.22.:(Μ.20.281Α}; ἕνα μὴ...τὰ τῆς ἀληθείας ἕ, ... ἀπαγγέλληται Ἐκ|5. 
6ρ.(πε5.τ(ρ.42; Μ.20.15374}; 18.17(0.41.2; 15440).Ψὄ 

Ἑἑτεροκαινοδοξέω, ἠοίά πεῖὺ ζαἶδε ορίμίοης, ΟἸΠντ ρ. ρ.ΤῊΔΕ. ἢ... 
4.9.4{ν.1. ἑτεροκενοδοξεῖν 3,062). 

ἑτεροκλινής, ἰσαηηρ ἰο ὁη6 “146, τ. Να2.ον.20.5(4.35.1072}}; 
τηεῖ., ἐμοϊίηίηρ ἰο {86 οἱμον εἰάδ; οὗ Ῥδίϑοπβ, σύίρηπιττι; τοὺς ἐ. 
ὑπάρχοντας ἀφ᾽ ἡμῶν 1.47.1; οὗ ἃ Ὀφίε16, 514} 6}.ἐῤῥ.2.τογ(} 1.78, 
5480); οὗ [88 ὄδγϑ, εφιεϊμιίίηρ ἕ. ἔχουσι τῆς διανοίας τὸ ὄμμα ΤὨαΙ. ἢς. 
τό: ττ(χ.609); πϑαΐ, 85 δι ῦί. τὸ ἑ, ὡς ἀνόσιον ἀποσειομένους ΟΥΤ. 
αὐογ.8(1τ.2780). 

Ἑἑξτεροκλινία, ἡ; ὦ ἰραμίη Οὐδ ἰσ οτδ οἰ4δ; οἵ ΔῈ ὈΠΕΥΘΗΙΪΥ 
νγεῖρηϊβα Ὀοαί, Οἴδη,ερ.το(.2.400). 

ἑτεροκνεφής, μα ϊΓ ἀαγἧι, ϑυτιοβ.ηβονπηδ(ρ.τ63.10; Μ.66.1207}). 
Ἐξτερολαμπής, ολίπίηρ τη α ἀϊεγεηί τοαγν, ΤΠάτιδευά,.Ρ}».τ:.Β( 1. 

99.9360), 
Ἐἑτερόλεκτος, εὐνηπαμάφα ὃν αποίξον, θα, ἃ5 βαθδβί, βάρος. τῷ 

ταπεινῷ τὸ ἑ. 70.ΟἸπι. καὶ. 25 (Μ.88,τοοῦ); ἐχρ αιπθά ἤγουν τὸ ὑπ᾽ 
ἄλλου λεχϑὲν αὐτῷ ἐπιτραπέν δεϊοῖ. κα ἰος.(Μ,88, το 00). 

Ἑἑτερολέκτως, ς, ἔχω, δέ ἐχῤῥγεςςεα αἰ βογεμην, Τηάτιϑίπα.ογ.1τ.30 
(Μ.00.8338). ὅ 

Ἐἑτερολεξία, ἡ, ἀἐβενγεηεε οὕ ἘΣ ΡΥΕΣΣΙΟΉ κατὰ ἑτερολεξίαν τὸ αὐτὸ 
γόημα ἔφησε ΟἸγρ. Εεεϊ.τ2:6(Μ.02.6200); Ὑδαάτιδταιαηγν}.2.2] 
(Μ.09.3724). 

Κέἑτερομέρησις, ἡ, ῥαγίίαϊέν, ΟοηϑοΡοσοπ.βαον (ΜΙ, 87 ΣΥδτα). 
Ἐξτεροουσία, ἡ, ἀἠεγέηες 90 φηϑείαμεε αὐτοουσία ἐστὶν ὁ θεὸς 

πατὴρ καὶ ὃ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα καὶ οὐχ ἑ. ἘΡΙΡῊ, ἤαεν.76.46(ρ.4οο.6 ; 
Μ.42.6130) ; Μαχ.ρ.Ί2(Ν.01.4064). 

Ἑέἑτεροουσιαστής, ὁ, Ο6 ΜΠῸ δοίίονε5 τη {μ6 ὅοι 15 οἱ ἃ 
ἀἰεσοηϊ βῃϑίαποα ἔγοιη [86 ΕΑΙΠΕΥ Εὐσέβιος... τῇ τῶν ἑ. αἱρέσει 
πάνυ κατισχυμένος Κ᾽ .((ογΞἰ.34{(0.564.13). 

ἑτεροούσιος, 5ἴ5. ἑτερούσιος, ΟΓ α ἀἰεγοηὶ δδοία με δ ΟΥ̓ΘΘΘΕΉ08, 
ΟΡΡ. ὁμοούσιος ; ' 

Ἀν. ἴῃ ρρη,; 1. ἄεξ, ἐ, ἐστε τὸ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ ἑτέρου ἀνόμοιον, 
ὡς πῦρ καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνθρωπος καὶ θεός Απαϑῖ,5. 04.2(,4.80.728); Οἵ. 
ΤΑΤ ἀε 6(Μ.28.5458); 2. Ἰταρ Ἰοδτίοτβ ἀἰδβοιββαα εἰ ἑ, ἐστιν ἄνθρω- 
πός τις παρ᾽ ἕτερον, καὶ ἑτερογενεῖς εἶναι τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις ΟΥ, 
79.8.44(20; Ὁ.358.7,11; Μ.14.6ες,628Α); τὸ μεῖζον οὐ πάντως καὶ ἑ. 
«οὐτὰ συγκριτικὰ ἐπὶ τῶν ὁμοουσίων καὶ οὐκ ἐπὶ τῶν ἑ, λέγεται Τά ΤΑ. 
(885. μη. 4(1.2800; Μ.20.6964)}; ἐ, ...- ἀλλήλοις συγκρίνεσθαι οὐ 
δύναται 1514, ῬὲῈ],2}}.1.422(Ν}.78.4178}; αἰσθητὰ καὶ νοητὰ ἐναντίωσιν 
«ὐξχουσιν ὡς ἑ. Ἠαχιοριες, Μ.01,2120); τὰ δὲ κατὰ μέαν καὶ τὴν αὐτὴν 
ὑπόστασιν ἤγουν πρόσωπον ἡνωμένα, τουτέστιν τὰ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς 
ὄντα συμπληρωτικὰ καθ᾽ ἕνωσιν ὑποστάσεως, ὁμοῦπόστατα μὲν ἀλ- 
λήλοις εἰσὶ καὶ ἑ, --. ἑ. δέ, τῷ λόγῳ τῆς πρὸς ἄλληλα φυσικῆς ἑτερότητος 
14. ριτβῖ οτ.5 520,0). 

ΒΒ, τ|60]. : 1. ποῖ οὗ Ῥούθομϑ οὗ Ττίη, τοῦτο δὲ πάλιν οὐκέτι ἕν εἶναι 
δεέκνυσι τὴν τριάδα, ἀλλὰ ἐκ δύο καὶ διαφόρων φύσεων συγκειμένην 
αὐτήν, διὰ τὸ ἐ, τοῦ πνεύματος, ὡς αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἀνεπλάσαντο Αἰδ.ΕΡ. 
ϑέγαρ.τ.2(Ν7.26.533Ὰ}; οὐχ ἑ. τῷ μονογενεῖ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἡ 
δόξα ἀναπέμπεται Ὀιάντη. Τγίμ.τοχοί Μ.30.2604); τὴν Εὐνομιανῶν καὶ 
Ἀρειανῶν καὶ πνευματομάχων βλασφημίαν ἰσχύειν,...«τῇ ἀκτίστῃ καὶ 
ὁμοουσίῳ καὶ συναϊδίῳ τριάδι μεταγενεστέρας τινὸς ἢ κτιστῆς ἢ ἑ, 
φύσεως ἐπαγομένης ΟΓΡ(382) 6.80. τ.ἢ.6.5.0.1τ(3.1032); ΘΟΡἢτ.Η, 
ἐρ.ιεγη.(Μ.87.5τς6 0); εἰ μερικὰς φύσεις ἐπὶ τῆς ἁγίας τριάδος ὅμο- 
λογεῖτε, ἐ. ταύτην δοξάζετε, καὶ πάλιν ἐγήγερται Ἄρειος 70.Ὁ). [αεοῦ. 

Τ2Ζ 
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ἑτερόθροος, 1. «ῥεαξίηρ α αἰβεγθη! ἰσηρμαρο, Ογτ. {μἰ5.4(65,147Ὲ}; 

ἑτερόσχημος 

τοί. 94.:440Ὰ}); ἴεττα τορυάίαϊοᾶ αὲ σΟρΡ(360), Τιαε, ἢ.6.2.27.τ7(3. 
807); αἱ ΟΑπι.(363) αἰοηρ ἢ ὁμοούσιος, 1δ.2.31.τ(3.007}} 2. ε5ρ. 
τϑῦ, ϑοη; 8. α5 ποί ἐ, ἔτοπὶ ΕΑΊΠΟΙ λέγοντες μὲν ἀνομοιούσιον καὶ ἑ. 
οὐ σημαίνομεν τὸν ἀληθινὸν υἱόν, ἀλλ᾽ ἕν τι τῶν ποιημάτων καὶ τὸν 
εἰσποιητὸν καὶ θέσει υἱόν, ὅπερ τοῖς αἱρετικοῖς δοκεῖ ΑἸ. 5 γ}5.54{ρ.277. 
11; Μ.26.7898); οὐχ ἑ. ... τὸν υἱὸν. «τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς αὐτοῦ 
οὐσίας Ῥείχ.11 ΑἹ. σηενεῖ. (Μ1.33.12848)6Ρ.ἘΠατ,ἢ..6.4.22.18; Οὐ ΝΥ 585. 
Α}οὶ} τοί .45. 1618); ΣΟΥ Ν υ85.᾿σηι.Σ.7 ἴηι 7σ.(ρ.95.31); ἘΡΙΡἢ λαδν. 
ὅς. ϑίριττ.9.1ο; Μ.42.254) εἶτ, 5. ταυτοούσιος ; ΟὨτγ5.10η1.15.2 ἴη 70. 
(8.874); ἑ., ὡς οὐ σύνθετον ἔχοντος τοῦ πατρὸς τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν 
Ματιίη.αρ.ΟΙ,δξετιαεί.2(Η.3.1850) ; Ὁ. τοῦ, ῬχοΌ]επὶ οὗ (μτ51᾽ 5 50- 
ἔοτίηρ εἰ δὲ λέγεις ὅτι ὁ πατὴρ οὐκ ἔπαθεν, ἑ. πεποίηκας τὸν νἱόν ΟὈ]εο- 
ἴοπ αϑοσιρεά τὸ Νεβῖ. ὃν Οντιάται Ν ε (Μ.16.2530); οὕτω λέγοντες, 
συναινέσομεν αἱρετικοῖς λέγουσιν τὴν ϑεότητα τοῦ μονογενοῦς παθητήν, 
τὴν δὲ τοῦ πατρὸς μὴ ἐπιδέχεσθαι πάθος" ὅϑεν καὶ τὸ ἑ. λέγουσιν ΟΥΥ. 
αροϊ, ογτοεμπ, τ (δ᾽. το); 6. οἵ ΟἈτῖϑε 45 ὁμοούσιος ΙΓ ἘΔΙΠΕΙ δα. 
Οοὐμοαά ἀηᾶ ἐ, ἰῃ τεϑρεοῖ οὗ πο, εἰ κατὰ τὴν ἄσαρκον ὑπόστασιν 
ὁμοούσιος ὃ λόγος τῷ πατρί, δῆλον ὅτι κατὰ τὴν ἔνσαρκον ὑπόστασιν ἑ. ὁ 
λόγος τῷ πατρί...δῆλον ὡς καὶ μεμένηκεν ὁμοούσιος ἡ τοῦ λόγου ὑπό- 
στασις πρὸς τὸν πατέρα, γεγένηται δὲ ὄντως καὶ ἑ, πρὸς τὸν αὐτὸν δι’ 
ἑτέρας μέντοι ἐγγενομένης αὐτῇ φύσεως Τιοουτ. ΗΝ εί.χ.34(Μ,86. 
14070); ἅ. οὗ (Πτῖβε 65 ἐ. ἴγοτηῃ τηδπ δος, ἢ15 ἀοαπΠεαά ὅ θεὸς ἀνθρώποις 
ὁμοούσιος ὧν κατὰ τὴν σάρκα, ἑ. ἐστιν καθὸ λόγος καὶ θεός ἈΡοΪΪ, ΚΚ.126 
(0.238.108.}40.1οιλς.Β..42ο11.(Μ.86.τοῦδο); 6. Ὀυϊ ποὶ δοο, ϑηῃοοά 
εἴτις ξ. λέγει τῆς ἡμετέρας σαρκὸς τὴν σάρκα τοῦ Χριστοῦ...καθαιρείσθω 
ΤΟυΐητιρ,(0.17.15; Μ.8ς.17408); ΟΡ. Ἐπ γο 65᾽ σ]ον τοῦ Χριστοῦ 
«τὸ σῶμα καὶ ἑ, ἡμῶν. «ὑπάρχον Ἀπακξ.5.λο4.7(Μ.890.1134); ποποα 
ΟΥ̓ ΒΝΥ κα5ἰπιρ]οά Βν Ἐπιγομίδη ἀοοσέτπεδ, Οεοατη ρος, τ2: τ(ρ.136); 
ἢ, οἵ ΟἈυσε 5 ΝΟ Ὠδίμγεβ 85 ἐ, ἔτοσα Θ8 0 ἢ ΟΥΠΕΣ πῶς γὰρ ἐξ ἑ, καὶ 
διαφόρων, μίαν τὴν φύσιν ἡμῶν ἐδημιούργησε; 1 865.Ν42.ἀτα] τοί Μ. 
48.1053); ἐκεῖνοι...[3ς.. Ατίδηβ ἀπ Εππουηἶ8Π5] τὸ ἑ, κατασκευάσαι 
μὴ δυνάμενοι, τὰ παθήματα καὶ τὰς εὐτελεῖς φωνὰς τῇ θεότητι τοῦ 
Χριστοῦ περιάπτουσιν Το. Απί,εῤ. Κα. (ρ.41.23; Μ.83.14808); ἀδύνα- 
τον. «ᾧις δύο φύσεων ἑτερογενῶν καὶ ἑ, ἕν θέλημα καὶ μίαν ἐνέργειαν 
εἶναι 6]. 865, [.12(ρ.48.6); τῶν δύο φύσεων τῶν ἑ. ἐν ἑνὶ Χριστῷ υἱῷ 
ὄντι τοῦ θεοῦ σωζομένων Ογτολονι. ἀν.21τ.3(ρ.540.22; Μ.77.11138}; εἰ 
δὲ ἐ, ἡ σὰρξ τοῦ θεοῦ λόγον, πῶς οὐ δύο φύσεων ὁ Χριστός; Ῥαΐορ, 
ἀμαδιπαί. 2(Ν1.86.29401Ὰ); ὅ δὲ τοιοῦτος ὅρος διὰ μὲν τοῦ λέγειν 'δύο 
φύσεις᾽ σημαίνει τὸ ἑτερογενὲς καὶ ἑ, τῶν συνελθουσῶν δύο φύσεων 
ὙΠατ. ΒΑ ΓΉ ῥγασρ. (Ρ.101.1ς; ΜΟΙ.14928); μόνου τε καὶ μόνως πα- 
θῶς τε καὶ ἀληθῶς προσλαβόντος τὸ ἕ., καὶ ἄτρεπτον ἑαυτὸν... 
φυλάξαντος καὶ ἀπλήθυντον ΜΑΧ.Ρ.τΑ(Μ.01.5224}; δ. οἵ ΟὨχίβὲ ἐ, 
ἔτοπι Βοῖῃ σοά δηᾶ τπᾶπ 866. ἸοοποοΙαβδίβ᾽ ρυίποιρθθ, Τμάτιϑεμα. 
γοδὶ.τ(Μ.09.4718); 3. οὗ Οοά, Ἔχερ. Ὠϊ.32:12 “οὐκ ἣν μετ᾽ αὐτῶν 
ϑεὸς ἀλλότριος", τοῦτ᾽ ἔστιν ἑ. Ὁϊάντα. Τγίη.τ τοί Μ.39.3688); 4. οἵ 
Ῥϑρβᾷῃ ἀδειες ᾿Ἑλλήνων...τὸ πλῆθος δαιμονίων μέγα, καὶ μικρόν, καὶ 
χρονικόν, καὶ ἑ, 1.1.44(ΜΜ.30.4578). 

Ἐἑτεροουσιότης, ἡ, ἀϊβέεγεηεο οὗ σεύδίαηεξ οὐ ἐβϑέηεε μὴ Ἀρειανικῇ 
ἑ. παράσφαλον ποιήσῃς ΟἾὮΓΥ5.8Ρ. Απαβέ 5. φη. δὶ γε: 8(Μ.80.4018); 
Ογτυιμες, ττί(ς᾽ οττὴ ; μερίζειν ἣν αὐτοὶ λέγουσιν μίαν Χριστοῦ φύσιν εἰς 
τε ὅμοουσιότητα καὶ εἰς ἑ. Τιεοπῖ, Β.εαῤ. ὅευ.το( Μ.86.1ο0ο80) ; Ιᾶ,ανν. 
δον. (Μ.86.10 170); οἱ. [ο.Ὁ. [1αεοδ.8ο(Μ.04.14778). 

ἑτεροουσίως, εὐὐἱέξ α ἀἰβονοηος ὁ σμδείαποε, ιάντη. Τνῖη.2.6(}.39. 
ΒοδᾺ}); 1:Ὁ.3.2(7805}. 

έτεροπάρακτος, οἸὐ ηρΡ ομεἰ 5 ΟΡ ἰο ἀποίδεν, Ἐ}αϑῖ φημ. ΟἾ.53.1 
(Μ.6.14328} οἷξ, 5. αὐτοπάρακτος ; 1Ὁ.3.5(1441}). 

Ἐέτερόπιστος, 0[ α ἀϊβεγεπὶ [αἰι, Ολτγϑ.οη.24.4 ἐπ ΕΡἢι(τΙ, 
185Ὲ}; 70.}) γεοί, 5. 8(Ν1.04.14320). 

Ἐξγτεροπροσκύνητος, ἰ0 δε τονε ρῥεά ἀϊβενεμεῖν εἰ ἑ. ἐστιν ἡ 
εἰκὼν πρὸς τὸ οἰκεῖον πρωτότυπον" πῶς τοῦτο ἐν αὐτῇ ὁρᾶται, καὶ αὐτὴ 
ἐν τῷ πρωτοτύπῳ ;...οὐκ ἄρα ἑ. ἡ εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ πρὸς αὐτόν" ἀλλ᾽ 
ὁμοπροσκύνητος, ὡς ἐμφερής τε καὶ αὐτόμοιος ΒΤ Βὲπα. ΤΉ Π}7.3.3.8 
(Μ.90.4248). 

ἑτερορρεπής, ἐπε τῊρ ἰο 006 εἷ46 ον ἐδε οἰδιεν, Αβῖ, Ατη πον’) Μ. 
40.3808) ; {ὦἑἙῬτοσ.Ο. Ῥ»υστ : τ .81.13244}). 

Ἐξτερόσημος, τυ α ἀϊβενεηί πιεαηίηρ, 1 εολϊ. Ἡ, Ν ει. τ (1.86, 
1450). 

Ἐξτεροσκευωρία, ἡ, ἢ τοϊελοα ἐπίγιρμε, ὈΓΒαὶς. ἐρ. (400 2.χ.3. 0.0ττι. 
40; ἢ1.2.045Ὲ). 

ἑτερόστοιχος, ῥεϊοηρτηρ ἰο ἀποίδον ξετίες ὁμόστοιχον τῷ περιγραπτῷ 
τὸ ἀπερίγραπτον, ἢ ἑ, ... εἰ δὲ ἐ., πάντως καὶ ὁ λόγος ἑτεροούσιος ὧν 
παρὰ τὴν σάρκα...καθ' ἑκατέραν οὐσίαν τῆς αὐτοῦ θεότητος καὶ 
ἀνθρωπότητος...«περιγραφάμενος καὶ μὴ περιγραφόμενος ὙΠάτιδευά. 
}» γοβὶ, ,(Μ4.90.48οΑ). 

ἑτερόσχημος, οὗ υαγίσης ἐἴαβές σχῆμα πρῶτον τὸ τρίγωνον, εἶθ᾽ 
οὕτως τὰ λοιπὰ ἑ. Ὑπάτιβιυά.γε.13(Μ.00.4608). 



ἑτερότεχνος 

Ῥέτερότεχνος, οὗ ἃ ἀἰβεγοηΐ γα, ΟὨτνβ. οι. τόν τῷ Ἐρλι(ι. 
1110. 

ἑτερότης, ἡ, 1. ἀἠῥενοηεο, ἀφο οΉ; οὗ Ὠθῖαγοβ τῃ Ομ γῖβὶ, 
Ἐπί. Μοη. ἐρ.(Μ.86.9360); κἄν τῇ ταυτότητι τῆς μιᾶς ὑποστάσεως 
μεμένηκεν, ἡ φυσικὴ τῶν ἡνωμένων ἑ, ἀσύγχυτος Μαχ.ανεδτρ.(Μ.91. 
Ἰο400) 2. ἄἀἰυενοίίν τὴν ἑ. τῶν ποικίλων τοῦ θεοῦ κατὰ τὰς πολυειδεῖς 
ὁράσεις σχημάτων Ἰ)ῖοπ. ἀτιἄ,η.0, κ(}1.3.0120); 1δ.(0131,8). 

Ἐξτεροτροπέω, βαῦέ ἀϊονεπὶ ἐμαδίϊ5, Οντιαάον, 8(τ.2 629); 14. [0.τὸ.2 

(4.8970). 
ἑτερότροπος, οὕ α ἀϊεγεμί ἐπαγαείον, Ογτυ, ἄγ. 3τ(3,2808)}; 14..15.4.3 

(2.6428) ; Ῥτος, σα, Οδη.9:3(Μ.87.2070)}. 
“ἑτεροτρόπως, τ. ἃ αϊξεγοηΐ τοῖν, Ογτ.Ος.22(3.458); 1α. νι. Δ24(3. 

2140); α. ἔχω δὲ οὗ α αὐβεγεπὲ ἐπαγαείον, ἰὰ.6ρ.4τ(ρΡ.40.6; 53,Χ218); 
Τηάτιδιαα,ε}}.2.26(Μ.00.τ2τόο). 

Ἐξτερότροφος, ἀπ εγεμιίν γεαγεά, ὥνπδβ.γ ρη τοίρ.44.4:; Μ.66. 
τοϑο0). 

"ἑτερούπόστατος, ἀξ εγεηὲ ΤῊ Ῥεγϑοη, Ῥενϑοηαἱῇν ἀἠενονιιταιοά, 
οὐγεοίτυεῖν ἀϊείτηοί; Ε. ἢὰ ρθη. εἴ τι ἑτεροούσιον, τοῦτο πάντως καὶ ἐ, 
Ἰοῦῖ. ΓΝ εὶ.2.13{Μ.86.1 5600); εἰ δὲ ταὐτὸν μὲν οὐσία καὶ φύσις" 
ταὐτὸν δὲ πρόσωπον καὶ ὑπόστασις, δῆλον ὡς τὰ ἀλλήλοις ὁμοφυῆ καὶ 
ὁμοούσια, πάντως ἀλλήλοις ἑ. Μαχ ορμδε, (ΜΕ .91,5.408}; τὸ ἐνυπόστατον 
««ὐτὴν ἁπλῶς ὕπαρξιν σημαίνει...οὐ μόνον τὴν ἁπλῶς οὐσίαν ἐνυπόστα- 
τον λέγομεν, ἀλλὰ καὶ τὸ συμβεβηκός- ὅπερ κυρίως οὐκ ἐνυπόστατόν 
ἐστι, ἀλλ᾽ ἐ, 710..ἀταϊεεῖ. ΔΑ(Μ.94.6164)} 2. Ττίπ, ὥσπερ διὰ τὸ 
ὁμοούσιον τῆς ἁγίας τριάδος, μέαν οὐσίαν καὶ διὰ τὸ ἔ, τρεῖς ὑποστάσεις 
λέγεις Μαχιοῤι5ε. .οτ.τ480); ἑ, ... ὁ υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα 10. Ώ. 
ῥαεν. Νεςεὶ. 21(Μ. 95.200); εἷς.. θεὸς ἡ τριάς, διὰ τὸ ὁμοούσιον, εἰ καὶ 
διήρηται διὰ τὸ ἐ, Τδτ, Βέθα.ἐσεί. 2(Μ.00.18130), 

"ἑτεροφαής, ῥαϊ ἴῃ ἰρἠξ, ϑγυιεδ ηϑορη. το(ρ.τ632.0; Μ.66.12070). 
ἑτεροφανής, ν. ἑτεροφυής. 
Ἐξτερόφθογγος, τοῦ ἢ ἃ ἀἰ Έγ ῊΗ ἦν, ϑγπε5.πγηιη.3,34ο(ρ. 17; Μ.δὅ. 

1508). 
Ἐξτερόφιλος, ν. ἑτερόφυλος. 
Ἐξτεροφρούρητος, σπαγάεί ὃγ αἀποϊδον, 

14568). 
ἑτερόφρων, 1. ἀἠβεγομεϊνενπιη 4, ἰτηλίηρ ἀνβεγεμεῖν, ΟΥΝαΖ. 

ἐαΥΉ.1.2.τ4.τ2τ(Μ.37.7654}; Ὀντιαάογ.6(1.175Ὲ}; Νοπη. αν. 7ο.6: 67 
ΩΝ. 43: 8048); πδποε 2. μείογοάοι, Διάγπι. Τγ15.3.3(Μ.30.808.}); τοὺς 
ἑ. καὶ δοκησισόφους καὶ τὰ ὀρθὰ τῆς ἐκκλησίας δόγματα διαστρέφοντας 
Οντ ΜΊο,δο(3.4668); Τάτ, γεε. ἐοπ  τ(Μ.6.12ο8Α}); Δωροθέου τοῦ ὅρ- 
θοδόξου... καὶ οὐ τοῦ ἑ, Ῥγοενμιῖα ΤοΥ ἀοοὶ,(Μ.88,τότ2Α); Ν᾽ οἸηθς.336. 

ἑτεροφυής, οἱ α ΑἸΠΈΥΘΗΙ μαΐμγε; 1. τὰ σϑβῃ. ἄνθρωπος κυνὶ οὐκ 
ἀνόμοιος λέγεται ἀλλ᾽ ἑ. ΑἸΒ.ογη.53(ρ.276.28; Μ.26,7)880); Οχ Ν 88. 
απη.εἰ γες. (ΝΕ. «46. ὅτου); 70.) Φίαίφεϊ. 41(}. οἁ. ὅοβΒ "ὅ00.); ;2. οἵ οὐ 
δηα οτεβέϊοι ὁ διὰ τοῦ δύνασθαι κτίζειν ἐ, ὡς πρὸς τὴν κτίσιν ἀνα- 

{} δεῖν, κ(Μ.6. 

δεικνύμενος ντ ἐδε5.32(5ἷ,3018); 14,.70.1τ.7(4.630); 14.,.1ς.4.ς(2.706Ὲ); 
2, Ομ500],, 7αβῖῃ. φορῇ. .8ο.20; Μ,86,.1ο038)}; Μαχ. εῤ. 13(Μ, οι, 
5324)} Σ ΤΠΟΠΟΒΉ. νἱεν εἰ δὲ μία φύσις. ἢ τραπεῖσα ἑκατέρα φύσις ἑ έ. 
ἐστιν Ταβία, εοη (0.82.6; ἸΟΟΒΑ); ; μόνον ὁμωνυμίᾳ ἡνώθησαν τὰ δύο, 

δὲ καὶ ἀσύνθετα ἀλλήλοις ἔτι ἐστίν 1, δος. »ποηοῥῆ. ὁ. (ΝΜ. 86. 
1ϑοφα); ΔΡΟΙΠ πατίαῃ ἀλόγου φύσεώς τινὸς ἑ, ἡμῖν παριστάνων εἶναι 
τὴν ἐκ τῆς οἰκονομίας εὐεργεσίαν 16. 15 ὈἸγλοπΐ, (Ν1.86.18ο00) ; ΠΗΙρΡρ. 
Βεν.Η εἰ. ὃ ἀρ. θοεῖ. Βαϊγ.44(ρ.225.2ο ; ἑτεροφανοῦς Μ.το,.83270) ; εἰ ἐ, τι 
παρὰ τὰς συνελθούσας φύσεϊς ἀπῤενλσοθὴ καθὼς ᾿πολινάριος βλασ- 
φημεῖ ῬΏΡΕ. Η .βαηοβὶ. 6.τ(ρ.ὅ15)}; 4. ΤΥη, τίς οὕτω τολμηρός, ὡς 
εἰπεῖν ἀνόμοιον καὶ ἑ. τὴν τριάδα πρὸς ἑαυτήν; Αἴ. Θένα. 1.20(Ν. 
26. 5774}; ; Πιάντη. ΤΉ. 56(Μ. .39. 4884); ; ἀνοηταίνουσι.. «οὐ λέγοντες 
τὸν υἱὸν ἐ, καὶ ἀλλότριον τῆς τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς οὐοίας (ντ. Πεδ.τι8 
(Ρ.46τ.21; Μ.γ4. οὕοΑ); 10.}. ]αοοδ δτ(Μ. 94. 14710). 

πετεροδυϊα, ἡ, ἀιξξεγόέμεε οὐ Ἠαΐμγε τὴν τοῦ ἀκτίστου..-πρὸς τὸ 
κτιστὸν ἑ, Τιεοπί. Η. Λίοοί. τ. 26(Μ.86.14024). 

ἑτερόφυλος, ΟΓ α ἐἀπήεγεη! πἰηά ΟΥ̓ ϑογί, ἴπ σξῃ, μὴ ἐνταῦθα 
ὁμόπιστοι καὶ ἔξω ἑ. ΤΟμγγνο. χορ. (12. 2870; ἑτερόφιλοι ατι ἀπε, δαί. 
2. τοί. 88,1884Ὰ}}; οὗ ΟΠχιϑί ἐ. .., καὶ ἑτεροούσιον ἐδόξασαν τοῦ. 
πατρός ΤΟΥ Ν 85. ἠορ!. 1.7 τη 70.(ρ.05.31ὺ; ΤΥ, οὔτε τρεῖς.. Ἰϑεῦτηρας 
εὐοὐχ ὁμοφύλους οὐχ ἑ, Βορῃτ. Ἡ. οῥ.ςγη.(}1.87.3156}). 

"ἑτεροφυῶς, ΓΤ ἀϊβεγεηὶ: Ἠαΐγε τοῦ μὴ νοεῖσθαι ἑ.. ἢ ἑτερογνώ- 
μως τοῦ πατρὸς οἰκεῖν [80, τὸ ἅγιον πνεῦμα] ἐν ἡμῖν ἩΙάντη, Τ᾽ γὲ}.2.2 
(Λ1.30.4614); ο. ἔχω, μαῦδ ΟΥ δὲ οὗ α ἀϊβενεμὶ παίμγε, τιν γ85.Ὁ. 
Μίος.(Μ.44. 4040); : ΙΔ πίνει γε5.(Μ.46.214}.Ψ 

ἑτεροφωνία, ἡ, ἀ  εγεπες οὗ ἱοηρηε οὐ ἰαησμαρσε, ΟΠ γγϑ λοι. 30.4 
1η Οεη.(4.2ΟΟΑ). 

ἑτεροχροέω, δέ οΓ ἀτεγεν φοϊστῦ; Ῥτοβ. ῬίορΙ., Βαϑ.αϑςεεί.τ.2(2. 
3208; Μ.31.8738Β); ΟΥ̓ Ν ν85.αρέρι δὶ γος, (Μ.46.73}). 

ἑτερωνυμία, ἡ, ἀξ εγέμες οὗ παριο, ἘΡΊρΡἢ. ἠαογ.32.6(ρ.446.13; ΜΝ. 
41.5534); ἘΠατιϑίθα,6ριτ 4ο(.09.10530)}. 
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ἐτυμόλογος 

ἑτερώνυμος, λαυΐηρ ἀἰβεγεμί παηιες, μεισγοηγηιοις, οἵ ἃ Ραὶτ οὗ 
σοιτείαἴνεβ ἐ, δὲ ὅσα περὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ἐν διαφόροις ἐστὶν 
ὀνόμασιν, οἷον ἀνάβασις καὶ κατάβασις...τὸ δ᾽ ἄλλο εἶδος τῶν ἐ,, 
οἷον ἵππος καὶ μέλας, καὶ ὄνομα καὶ λόγον ἕτερον ἀλλήλων ἔχοντα 
μηδὲ τοῦ ὑποκειμένου κοινωνοῦντα, ἕτερα δὴ λεκτέον, οὐχ ἐ. ΟἸδτη. εἰν. 
8,8(Ρ.95.οἵ, ; Μ.0.5024}; ροητ Η Ν ἐςί.τ.6(Μ.86.14200); Ὑματ.Βιυά. 
9 γοδί,τοίΜ.99.481})}. 

Ἐξτερωνύμως, ὃν {6 οἱδεν παηιο, μειογομγηιομεὶν ; τοῦ, ὕπο οοττοὶδ- 
τίνε ἴθτπιβ, ΕΡΙΡἢ.ἠαογ.32.2(ρ.440.22; Μ.41.54:8); {6.60.5 4{ρ.2ο1.9; 
Μ.42.285}}. 

ἑτέρως, τη: ἀποϊῆον ῥίαοο, ἐῃ ἰδ οὐδεν ὑϑνϑό; αϑεᾷ ἴῃ Ἔχε. ραββαρεβ, 
Ογτ. ς. 7 1ο(Μ.60.7524}; ΤΠάϊ, 20 ογ,3: το(3.304). 

ἐτήσιος, ΠΕΙῖ, 845 5:08ῖ,, φηηίυεγεωνν, τι ΝΖ. ον. 4ο.1(Μ.36. 

3698). 
ἐτησίως, ἀμμμαίΐν, ΟἸδημΡΊ Δ τΊ2(}8.2.5 070); Κ᾽ Ολνγς.(ρ.352. 

τ8). 
ἑτοιμασία, ἡ, Σ. γεαάέγιεδς εἰς ἑ, ... τοῦ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον δρόμου 

Ἐπ5.4...0.12(Ρ.432.22; Μ.22. 6978); ἑ. καρδίας...«ἡ οἷον ὑπόσχεσις 
τῶν τῆς ψυχῆς κινημάτων πρὸς συνακολούθησιν θεοῦ ΑἸ ,ἐχ. ς τοι) 
(Μ.27.920); Βαβ, γέ. }μι5.23(2.368ε; Μ3τ.0818); ἑ. τῆς καρδίας, ἡ 
ἀπομάθησις τῶν ἐκ πονηρᾶς συνηθείας προκατασχόντων αὐτὴν διδαγμά- 
τῶν 14,6.2.2(3.712Α; Μ.32.2258}; θείας τραπέζης ἑ. (τεῦ. Ῥ8.22: 5) τ, 
Νγεβ.λου!. 12 τῷ (αὶ. (Μ.44.10328}; οὗ ργερδγεάμπαθς ἔοσ σεοεὶνῃρ 
(οπιπιπηίοη, Β65.γερ ὃν. 171(2. 4738; Μ.3:. τιρός); ἐχερ. Ἑρπιότις 
ὑποδυσάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑ. τοῦ εὐαγγελίον.. «μὴ εἰς ἀτόπους πράξεις 
τοὺς πόδας κινεῖτε, ἀλλὰ τοῦ εὐαγγελίου δρόμον πληροῦτε ΤΠπατ, ἢ, 
6: 15(3.440); οὗ (04 οὐδὲ ἢ ἑ. ... αὐτοῦ βουλῆς ἐπιδέεται ἘΡΙΡἢἤσον. 
ὅφ.7ο(ρ.218.20; Μ,42.2164}; 2. ἀρεβα καίτοι, εἰς...«τὴν.--«τῶν μελλόντων 
ἀσκησίν τε καὶ ἑ, ΜοΡοίνειτϑ. 3; ΟΥ, 7σ.το.38(22; Ρ.213.30; Μ.14. 
370 ; οὗ (σα τοὺς κατηρτισμένους εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐκ τῆς ἑ. τοῦ 
ἐφ᾽ ἡμῖν 65.) ῖ᾽γ.18(2.15Ὲ; Μ. 32. ΤΟΟΒ) ; ΠΠΤΕΒΕΝ ἀρ. 2(Μ.86. 
6524); οὗ 7ο. Βαρί. διαδεχόμενος αὐτοῦ τὴν ἑ,. ... ὃ κύριος Βα5.ἤοηι. 
τ: Ἐς, 28(1.2608Β; Μ.30. 170)} ; ἡ ἑ. τῆς ὁδοῦ τοῦ κυρίου ἘΡΙῚΡΗ ἧκεν. 62. 5 
(0Ρ.304.2; Μ.41.1ο056}) ; σοπογαῖεὶν, οὐ βοιηδίῃϊηρ ρτθρατεά, 
ἐφμεῤηιεηὶ, Ἐπι5.}. 6.8.1 5: τοι 20.1888); ΤΕΡΒη, οὐ θη. Ρ.287(Μ.τοϑ. 
ἼΟ48); ΕΧερ. Ἐρμ,6:15 ἡ...ἐ. τοῦ εὐαγγελίου... βίος ἄριστος (Ὠγγϑ. 
ἤον".24.1 ἐμ Ἐρλ (τα, τ]0Ὲ). 

"ἑτοιμαστής, ὁ, πὲ τὦὔο ῥγέραγες, γπαΐες γεαάγ τοῦ κυρίου... 
ἑτοιμασταί ΟἸ6Πι. σἰγ.6.τ8(Ρ.517.31; Μ.ο. 40οΑ); : οὗ (βχῖβῖ, τοῖ, 70. 
14:3, ΟΥΆἁΎ [7.105 τῷ 70.(ρ.560.24}; ἑ, ... ὃ θεὸς ἀγαθῶν Ομτγα κόρ. 
22.3 την ΗεΡ.(12.2154). 

Ἐξτοιμαστικός, ῥγεραγαίογγ, ΕΡΙΡΒ ἤαεν. 6. 4τ(ρ.180.ς,13; Μ.42. 
2658,0), 

Ἐξτοιμόγενος, αὖομμὶ ἰο καΐσε, ἘΡΡΏΤ.3.ΧΧΊΠ]Β,ΧΧΝΊΕ. 
ἑτοιμοθάνατος, γεσάνγ ον ἀφαϊἠ, ἴ.6. ἀεεῤρεναίο, Οοηδὶ. Αρ}.2.14.πο; 

ΤὨρΒη.εἰγοπ.Ρ. το Ξ(Μ .τοϑ.421Ὰ}. 
Ἐξτοιμολογία, ἡ, γεσάίηεςς ἢ φρέεελ,, ἘΡῚΡῊ ἤαδν.71.τ(ρ.250.5; ΝΜ. 

42.376}}. 
ἑτοιμολόγος, οἰτὸ, τ΄ ΝαΖ.καγηι.1.2.14.24(Μ.3}.757}}. 
Ἐξτοιμοπαθής, γεαάν ον ῥαξείοη, ΤΡτος,α. Ὀν.25:20(Μ.8}.14774}. 
ἕτοιμος, γέεαάν, ο. σεη]ῖ. ἐ. τοῦ διακονεῖν αὐτοῦ Ἡτιτ.οἦΡ1.8.42; 

ς. ἀδῖ, ἑ, τοῖς ἐχθροῖς (ῃγγΒ. αἵ 5.7: 5(ς. 578); ὁ. πρός: ἐ, ... 
ὑμῖν πρὸς ἀνάκρισιν Ταῖ,ογα!.42(ρ.43.12; Μ.6,8888); ΟἸεπι, ἐγ. τ(Ρ.Σ 1. 
18; Μ.8,7040); ΟΠτνβ. ἰόν. 5.4 τη. ΓΪΩ1 (1τ.224Ε}; α. εἰς, ΟἸδιη, εέγι ιῖς 
(Ρ.140.2; τοοβᾺ}; ἀτῃ.},.4γ.-75(0.22ς.4; Μ.25.7840). 

«ἐτοιμόσβεστος, γεαάεῖν ἐχιηρμῖελιδά, ΤΟΠτγϑ, Ῥαϊ, τίρ,ϑοϑ.). 
ἑτοιμότης, ἡ, 1. γεράιηεες τῶν λόγων ἡ ἑ, ῬΠΙοΚΞί. ἐ.6.11.3(Μ.6ς. 

βοῦς); 2. αὐμπμάαπεε, 514, 6] ρῥ.5.186(Μ.178.14460); γος Με.8:6 

(Ρ.341.14). 
Ἐξτοιμοτρεπής, γεαάτίν ἱεγηΐηρ, Ογτι Ζαεπιοο(Αὐυδθοτί; ἐτοιμοτέρα 

πως 3.7000). 
Ἐξτοιμότρωτος, υμίπεγαδίε, Όεο.Ῥὴ5. ἀεα,.463(Μ.02.14714). 
Ἐξτοιμόφθορος, εαφὶϊν ἀεεἰγογοά, ΤΟΠτν 5. ποις ᾿ς.381γ(ς. 678); 

ζΟβυνβ,  αΐ. το. 8ο8Α). 
Ἐἐτυμόθροος, ερεαλίηρ ἱγιμὶ, Νομη,»αν. 79.1: τοί Μ,4.3,7520); ἐῤ. 

8: τ7ζέτερόθροος 816). 
ἐτυμολογ-έω, ἔ. ἱηνεοίίραίε α τοογά απ βπμὰ τἰ5 ογῖρτη, εἰγυμοίορίσο; 

Ρ855., (Ἰεγη ῥαεά. τ τοίρ.146.ς; Μ.8,3618); Οτ. ΝΑ2Ζ.ογ.30,18(ρ.136.7; 
Μ.536.1284); Με]εζιαί, μο)η. τ Μ. 64.12160); 2. τῬιεαη ὧν εἰννιοίοον 
τὸ δέ καταπέτασμα ἐξ ὑπερεχόντων δεσμῶν κατεώρηται, τὴν ἄνω- 
θεν κατάπτησιν τῆς ὀθόνης “-οῦντος τοῦ ὀνόματος ΝΙ]. ςόνηη, 8(Μ. 79. 

͵ τ276}). 
Ἐἐτυμολογητέον, ὁπ γηεξί ἀηαΐγεο, ΟἸδΙη. ο,7.4.22(0Ρ.311.2ο0; Μ.8. 

1353}). 
ἐτυμόλογος, Ξἰάγτηρ εἰ γηιοονγ ; 85 Βα 8ζ,, οεἰγνηποίορίει, Ττερεπί. 

ἀϊςΡ.(Μ.86.6014). 



εὐαγγελίζομαι 

εὐαγγελίζ-ομαι, 1. ᾿πττϑη8.; 8. ἩΠῸ φορά Ἠεῖὺς “ὁ κύριος μετὰ σοῦ 

ἰστέον ὅτι ἅμα τῷ εὖ. εὐθὺς συνέλαβεν ἡ παρθένος παραδόξως Οτιλο». 

6 τη 1 κε {0.40.5}; “σόμενος λέγει γυναῖκες χαίρετε᾽ ΤΟ Πγ5. ῥαδεῖ 6.1 

(ρ.153.18; 8,266); Ἀ. ὀγίηρ φοοά πεῖυς, ργϑαεὶ ἐμι6 φοσρεῖ, ευαηρεϊίξε, 

αὉ5. τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Παύλου ἐν Ρώμῃ --ομένων Ἰγοημαδγ.3.1.1 

(Μ.γ.8454Α); Πέτρος..-εὐηγγελίζετο Ατιεῤ. Ὀνγας.Β(Μ.25.5320); Ονγ. 

Ἡ.εαἰφεἶ!.4.1; ς. περί: περὶ..«τοῦ Χριστοῦ εὖ. ΑἸΒ ἀδεν.ΤΑ(Ρ.11.38; 
Μ.2ς.440Ὰ}; ο. δος. βῃ ἱπῆη,, χίσιι.42.3 οἰ. 5. ἀπόστολος; οἱ συ 
φυθδομίηρ εὐ. ἐν σώματι ΟἸεπ,5,ν,4.8(Ρ.278.21; Μ.8,12770) ὃ κύριος 

δι’ οὐδὲν ἕτερον εἰς ἄδου. κατῆλθεν εἰ μὴ διὰ τὸ εὖ. 1δ.6.6(ρ.455.1; Μ.0. 

Οϑο); τὸν εὖ. καὶ διδάξαντα περὶ τοῦ πατρός 4Ὁ.7.τοίΡ.42.27; Μ.0. 

4810); 6. τογῖϊε ἃ ροϑρῥεῖ τὴν περὶ τοῦ Χριστοῦ γενεαλογίαν διαφόρως 
ἡμῖν ὅ τε Ματθαῖος καὶ ὁ Λουκᾶς “-όμενοι παραδεδώκασιν Ἐπ5.}.6. 

1.7.1(Μ.20.808); ὅ...᾿Ιωάννης.. τελευταῖος...τοῖς χρόνοις εὖ, ἘΡΙΊΡῇῃ. 

βαεν, στοτοί(ρ.276.7; Μ.41.9248}; ᾽ιος Με.2:τ4(ρ.288,7); ἃ, γεαᾷ ἐΠ6 
Θοςρεῖ οἵ ἴῃ ἅν ὁ δὲ διάκονος ἅ “υόμενος τύπος ἦν τοῦ “πομένου " 
ἀγγέλου 70. 7ε].ἐξέμν».(Ρ.44τ;: Βορβχ. Η,»νΟὐγ εἰ 70.3}(Μ.81. 
3565); οἵ; εἰρήνη σοι τῷ «“-ομένῳ ΓΔ Οἤγγ5.(ρ.372.39); δὲ τιοτηΐῃρ 
βαυνίοθ, Τμάτσιβιι.}}.2.2ο2(}.99.τότ70}; 2. ἴγϑη5.; 8. ὁγίηρ ξοσά 

πεῖος ἰο, ῥγϑαεῖ ἐδ ροςρεῖ ἰο, εὐυαη Ἴδε; ἃ. ἵπι 56 Π. οἱ εὐαγγελισάμενοι 
καὶ οἱ προφῆται Ῥοῖγο.6}».6,3; ΟἸετη. εἰν, 6.6(ρ.455.1; Μ.9.2680); ΜΕΙΒ, 
Ξγη!ρ.το.2(0.124.2; Μ.18.χ068); ἐϊ, τεῦ. Αηπυμποϊδ οι ὁ... ἄγγελος 
θεοῦ εὖ. αὐτήν Τυϑι. τοροὶ.33.5(Μ.6.3818); ΗἸΡΡ ἡαεγ.8. τοί ρ.230.13; 
Ν.τ6.33554); Επ5, Μ]αγεοῖϊ.2.τ(ρ.32.16; Μ.24.7118);} Οτ ΝΥ 85. μηδ. 
(1 Ρ.145.4; Μ.45.7200); Ὁ. φγεαοῖι ἃς ροοά πεῖὺς, ῥῬγεαεῖ, ἂς φοβρεῖ; 
ἵν ἴῃ φεῃ, οἱ εὖ, ἡμῖν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὸν ἁγνιαμὸν 

τῆς καρδίας Βαγη.8.3; Ταυβι.41α],20.2(Μ.6.537Ὰ}; ᾿Ιησοῦς..«τὰ τοῖς 
ἁγίοις ἀποκείμενα εὐ. τοῖς πτωχοῖς Οἵ. 70.τ8(το; Ρ.13.23; Μ.14.370)}; 
ζητητέον εἴ πον Χριστὸς ἑαυτὸν εὖ. 1δ.13.28(0.251.32; 4450): εὐ. πᾶσι 
πατέρα Αἰ ..ἀεεγ.τ(ρ.2.8: Μ.25.4170); εὖ. τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ἰα, 
μριξι(ρ.82.τ8;; Μ.25.6124}; εὖ, πᾶσι τὴν ἀνάστασιν ΤΑἸΏ. 4Ρο}.1.] 
(Μ 26. Ἰτοπα); {ϊ. οὗ ρυθδομίηρ (τίβι, Ταβι ἀξαϊ.136.3(Μ.6.789}) ; 
ΟἸετα.σχε. Τβάοί, τϑ(ρ.ττ2ι19; Μ.9.6650); Οτ. 7σ.τιτοίατ; Ρ.15.25; Μ, 
14.410}; Αἰ ἀεογ.Αίρ.4.πο; Μ.25.4210); Ηΐ, [ὉΠ]ΠοΕα Ὀν τεχί 
᾿Ιωάννης..«εὐηγγελίζετο “ἐν ἀρχῇ ἦν ὃ λόγος᾽ 1.τ7(ρ.14.28; Μ.2-, 
445Α}; ο. αἀπηοιρίος ας φορά πεῖρς Γαβριὴλ εὐ. τῷ μὲν Ζαχαρίᾳ τὴν 
᾿Ιωάννον γένεσιν, τῇ δὲ Μαριὰμ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐν ἀνθρώποις 
ἐπιδημίαν Οτ..70.2.2ο(24; Ρ.87.3; Μ.14.1650); Ἐι5.6.}}.,.2.14{Ρ.117. 
21; Μ.24.0320); τοῦ παιδίου τὴν γέννησιν εὖ. ΟΥἾΝ γ85. ΕΗ. Β(2Ρ.104.1; 
Μ.4ς.684Δ); ταῖς δὲ γυναιξὶ χαρὰν εὖ. ὈὨτψπ. πον, δ 6.5 ἐμ [0,(8.5880) ; 
Οντ.αρ.εαἱ.1,..3.23(0.32.25); 518, 6].6Ρ}.1.428(Ν1.78.4208) ; 51ΡῚῪ 
φγοεϊαῖηι βλέμμα μορφοῦσιν «-όμεναι τὸ πάθος ἘΝῚ ΟἿ οορ.4(}1.79.. 1 
11494}; τὸν υἱὸν εὐ, ζῶντα ἘΝΉ πανγ.6(Μ.79.6764}; ἃ. ς. ἀπ}. δος., 
αἩΠΟΜΗΓΟ 85 Το 5 ἰ0 ἅπερ ὁ Γαβριὴλ τὴν παρθένον εὖ. Ἐλι5. Μαγεεὶὶ. 
2.1(0Ρ.33.6; Μ.24.780 4); 14.}.6.5.4.2(Ν1.20.220Ὰ); οἵ θα πενβ εὖ. 
Σευῆρον καὶ Θεοδόσιον ἀρὰν μεγάλην παῖ. 5. λοά,0(Μ.89.1444}); 
3, Ῥᾶβ5.; 8. δὲ φἱυΉ φορά Ἠδίὺς κατὰ ποῖον καιρὸν εὐηγγελίσθη 
Ζαχαρίας (Ὠτγ3."αἰυ,.4(2.3608) ; ἡ δὲ Μαρία πανταχόθεν εὐηγγελίζετο 
ΑΠῈΡ.Βοβίι πη, τοί .8ς.17858); εὐηγγελίσθη ἡ παρθένος αρία 
ὑπὸ. «Γαβριήλ ον. ΒΜΤ 37(0.107)}; Ὁ. δπσα ρϑυίο., δε. φυστ- 
ροϊφοά, τΟϊδρι, 42... εἰς, 8. ἀπάστολος ; εὐηγγελίσθησαν οἱ ἐν θλίψει 
ὄντες (Ἰοτα.Ξἐν.6.6(0.457.30; Μ.9.2738); {Ἐυ5ι.Σαπ.2(0.27.10); 6. δέ 
γίνη ροσά πεῖὺς αδομὶ, ΟἸδτα.βαρά. τ. (Ρ.11τ6.31; Μ.8,3044}; 1(..517.3. 
Δ(0.2ο1.το; Μ.8,1116Ὰ); τῆς Σάρρας γένεσιν παιδὸς εὐαγγελισθείσης 
{δ.6.ταίρ.482.τ6: Ν.9.3218}; ἅ. δὲ αππομηοεί, δε ῥγεαεἠεά τὸν διὰ 
νόμου καὶ προφητῶν κηρύξαντα, καὶ τὸν δι᾿ αὐτοῦ εὐαγγελισθέντα 
πατέρα 1Φ.3.ττίρ.230.5; Μ.8.11768}; ἡ εὐαγγελισθεῖσα ἡμῖν διὰ τῆς 
γενέσεως Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ χαρά τ. 7ο.τ.τ2(13; 0.18.3; Μ.14.450}; ΑἸ, 
Αγ.2.30(Ν1.26.2208)}; 1.6. ε5|.30.το(}1.26.14210; ΤΑ. 4ροϊϊ.2.15 
(Μ.26.1:1574}. 

Ἐξὀαγγελικός, 1. 0} 1.6 ροςρεὶς τῆς παρ᾽ αὐτοῖς [30. (;Ι5Ε1815] 
καλουμένης εὖ. ἁγίας γραφῆς Ατ᾽ϑι.αροῖ,τε(ρ.110.22); τῷ κατὰ τὴν 
ἀλήθειαν εὖ. ... κανόνι ΟἸΘγη.5 γ7.2.0(Ρ.226.13; Μ.8,1τ680); ἀπὸ τῶν 
εὖ, γραμμάτων Οτ.εἰς.τ.7ο(ρ.124.6; Μ.1τ1.7808); ἐπὶ τῶν ἀποστολικῶν 
καὶ εὐ. ἀναγνωσμάτων Ἰά.0γ.20.1το(ρ.386.3; Μ.11,5360); τῆς εὖ, καὶ 
ἀποστολικῆς πίστεώς τε καὶ ἀγάπης Βα5..5(2.229Ὰ ; Μ.31.6848) ; τὴν 
εὖ, παράδοσιν Οτ Ν γϑ5. ΕμΉ.7(2 ἢ 155,10; Μ.45.7448); τῆς εὐ. ἱστορίας 
ἐδ.12(1 Ρ.240.23:; 9400); 2. ἴῃ ὙΙΑΘΥ 56η58, οὗ ἐπε ροςρεῖ οὗ ΟἸγῖςξὶ τὰ 
τοῦ Ἀριστοτέλους δόγματα εἰς τὸν εὖ. καὶ σωτήριον ἡμῶν λόγον 
μεθαρμοζόμενος ΗΙΡρΡ.ἰαεγ.7.τοίρ.το5.16; Ν,16.332028); οὐκ ἔστι δυνα- 
τὸν κατὰ τοὺς εὖ. νόμους αὖθις βαπτίσασθαι Οτωπαγί.30(Ρ.26.22; Μι1τ. 
δοοσ); Μεῖμ.ογρηρ.8 ῥτόθπλ(ρ.8ο.2ο; Μ.18,1378); οὐ γὰρ οἷοί τε 
ἦσαν οἱ συνεχῶς ἀπαγόμενοι τῇ πολυθέῳ πλάνῃ τὴν εὖ. παραδέχεσθαι 
χάριν Ἐπ5,6.1}.,2.20(0.127.24; Μ.24.040})}; τὴν εὐ. νομοθεσίαν πρὸ τῆς 
νομοθεσίας πεπλήρωκε ὙΠπαΐ το ἐπ 4 Εερ.(1.523); οὗ Ομ βιίδῃ, 
ΟΡΡ. 70ῃπ᾿ 5, θαριίβτη, ξμγνβ.σσεθης. Α6.13(3.770Ὰ}; 8. σεεογάΐηρ ἰο 
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{6 ροςῤῥεῖ; 8. πολιτεία: ἡμεῖς ἐσμὲν τὸ ἔθνος, οἷς ἐδόθη ἡ βασιλεία τοῦ 

θεοῦ, ἡ εὐ. πολιτεία Οτ. [7.5 1η 1,.(ρ.257}} ἀεβοη θεᾷ, Βα5.805}.13.7(2. 

1206; Μ.31.4404); ΓΒ τυ5. πον. 4.3 ἐπ ΤΟῸν.(το.288); Οντ ποι μπίφεμ,. 
(5. 6900); ὙπάτΟ Ρες ῥγοθρι (1.603), ραττὶο, οἱ τποηαϑιῖς 16, νυ, 
νι. 2τ(3.2710}; Ταε, ἡγεῖ, τοί3.1105}; Ὁ. ζωή: Β85.15.38(1.4000; 
Μ.30.1020); τῆς οὕτως εὐαγοῦς καὶ καθαρωτάτης ζωῆς, φημὶ δὴ τῆς εὖ, 
Ογτ. 7τἰν.ο(65.307Ὲ)}; ς. βίος: ἐν γὰρ πρώτῳ Χριστῷ ὁ εὖ. ἀνέλαμψε 
βίος Ἰᾶ μι65.1 (51.1578}; Βα85.86}.0γ.17.1(Μ.8ς.2174}; 4. δε ης ἐδ 
φορεῖ; οἵ ΟἽ οοπάποι, Ῥτος. δ έντ : τ6(Μ.87.9254); 5. οὗ σοοά 
μιεῖυς, δεαγίηρ φορᾷ Ἡσίῦς διακονίαν εὐ. ΟΥ.70.1.14{Ρ.18.28; Μ.14. 
488); τῆς εὐ. διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ Ἐπ15.}.6.το.0(4838; Μ.21.8ο40); 
τῆς τοῦ Γαβριὴλ εὐ. εἰσόδου ἘΡΙΡἢ.ἤαεν.79.6(ρ.48ο.28 ; Μ.42.148}); 
6. πρυῖ. 65 βϑαθξῖ,; 8. ἐδε ροςροὶ οὐ κατὰ τὸ προφητικὸν..-ἀλλὰ κατὰ 
τὸ εὖ. ΟτιΟεἰς.6.γδίρ.τ46.9; Μ.11.14130); ἄλλον μὲν τὰ νομικόν, ἄλλον 
δὲ τὸ εὐ. 14..0.13.40(4] Ὁ.-276.15; Μ.14.4884}); ρΙατγ. τῶν εὖ. καὶ τῶν 
ἀποστολικῶν Ιτοπιἤωογ.1.3.6(}.7.477Ὰ}; ΔΕΒ ἐρ. ἄν. (}1.26.11130); 

ἘΡΙΡΙ.λαθν.57.1(0.353.1; Μ.41.1Ο050); Ό. φοςρεὶῖ ἱεκί, Ῥ4}1.υ,ΟἾνγ5.6. 

(ρ.34.24; Μ.41.21). 
Ἐεὐαγγελικῶς, 1. ἐπ ἀσεογάαηοσ τοῦ ἰμ6 ροςρεῖς, τε. τεχϑ ἔγοπι 

βΌΒροεϊ5, Θυ Ν γ85. μη) 12(1 Ρ.370.5; Μ.45.1Ἰοού 4}; Τβάτιδιυα,ἐῤῥ.1.4 
(Μ 09 τοϑοο); ΤὨρμπ. εὐγοη. .271(Μ.1ο8.8880); 2. τη ἐμὲ ροσβεῖς 
οὐδεὶς...θεῷ δουλεύειν δύναται καὶ μαμμωνᾷ, ὡς εὖ. ἐμάθομεν ἼΑΥαΞ. 
Φ.3(ΜΜ.ο8.14410}; 3. ἐπὶ ἀσεογάαηος ὐὐἶ ἰδ φορεῖ, ευαηρείέσαὶ!γ 
γυναῖκες εὖ. ζῆν σπροελόμεναι παρθενίαν γάμου προτιμῶσαι Βα5.6Ρ.20]. 
2(3ι2τοῦ; Μ.32.7618); βιοῦν ὀρθῶς τε καὶ εὖ. Ογτ,αάοτ,δ(1.1840) ; 
Ἡγνρεγωποη.(Μ.79.14130); Μαχ.εῤ.ττ( Μι01.456Ὰ); δύο τὰς οὐσίας εὖ. 
τε καὶ πατρικῶς ὁμολογοῦμεν 0.1). {.0.3.1τπ(Μ|.04.10520}; τεῖ. Ὀε- 
Βανίουν οἱ ΟἹ ρεΐβοῃβ εὖ. ἡ Ζωσάννα κατεφρόνησε τῶν ἀποκτεινόν- 
τῶν τὸ σῶμα Ηΐρρ.Παη.13:24(Μ.το.6968) ; εὖ. κινηθεὶς [5ς, ἘΠ15Π4] 
πρὸς τὴν ἴασιν 5], Ὀ6].ορῥ.1.16(Μ.78.7808) ; εὐ. φησιν [56. Πᾶνα] 
Ῥτος.. Πέντο: Ζι(Μ.87.9218); 4. 1: 1ἤδ Ῥιαηηεν οὐ ἰδ ροερεῖ, ὈΡΡ. 
ΟἹ εὐ. μᾶλλον καὶ ἀποστολικῶς ἢ προφητικῶς καὶ αἰνιγματωδῶς Τδαι, 
αῃ.1:14(2.1201). 

Ἐεὐαγγελιοειδής, γεεεριδίηρ {πὸ ροςρεὶδ., πιεαΐ, 85 βυθδβὲ,, δυσῃ- 
φεϊεαὶ εἰαγαείεν, τοῦ ἀρχιεράρχου τὸ εὖ, καὶ ἔνθεον Ὑ᾽ Οὔγγ5.61 
(Ρ.326..). 

Ἐξὐαγγελιολύτης, ὁν Οη6 τοῆο ἀοδίγογς οΥ ἀφηῖος ἰμ6 ροςβοὶ, ἩΠαΥ, 
ϑίυα,ρῥ.χ 40(Μ.90.1οδδ0). 

εὐαγγέλιον, τό, ροσά Ἠεῖυς οὗ Οἰγῖςί, φοτρῥεῖὶ; 
Α.. εν 865; 3. ρῥτοῦ. ΨΙΠΟᾺΣ δοίθα] τεῦ, ἴο νυ θη. ρΌΒρεὶ, 

ΤρΠ.Θ»Ήγνγ7,.5.1; ἤκουσά τινων λεγόντων, ὅτι, ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχείοις 
εὕρω, ἐν τῷ εὖ, οὐ πιστεύω" καὶ λέγοντός μου αὐτοῖς, ὅτι γέγραπται, 
ἀπεκρίθησάν μοι, ὅτι πρόκειται Ἰὰ Ῥ τα.8,2; ἵνα ἡμῖν ὁ κύριος 
ἄνωθεν ἐπιδείξῃ τὸ κατὰ τὸ εὐ. μαρτύριον Μ΄. Βοῖγο.τ.τ; τὸ μαρτύριον... 
κατὰ τὸ εὐ. Χριστοῦ γενόμενον 18.1.1; οἵ, δφιό αἀτηονίοηι ἰγαδιάεγμρ 
αηΐριας ῥγοῤῥίεγ ἐυαηρείίι ΟἨγίσεῖ, Ἰτϑῃ.μαθν.3,12.13(}1.7.0074}}; 
2. Ῥετῇ. τοῦ, υυλῖζει ροβρεὶβ περὶ δὲ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, 
κατὰ τὸ δόγμα τοῦ εὖ. οὕτω ποιήσατε ΠΊά τι.4; ὡς ἐκέλευσεν ὃ κύριος 
ἐν τῷ εὐ. αὐτοῦ “οὕτω προσεύχεσθε" πάτερ ἡμῶν᾽ 1}.8,2; ἐλέγχετε δὲ 
ἀλλήλους μὴ ἐν ὀργῇ, ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐ, 1.15.3,4; 

᾿ α ᾶἦ ᾿ - ᾿ , ε . , "5 4 ὦ 
᾿ προσέχειν..«τῷ εὐ., ἐν ᾧ τὸ πάθος ἡμῖν δεδήλωται καὶ ἢ ἀνάστασις 
τετελείωται Ἰρτ..5ΊΗὙΤΉ.7.2; οὐχ οὕτως διδάσκει τὸ εὖ, Μ΄.Ροἶνε.4; 
Ἅ. τοῦ, τυτϊτῖξηι ροβρε]5 τὰ ἐν τῷ λεγομένῳ εὐ. παραγγέλματα Τυϑί ταὶ, 
το, Ζ(Μ.6.4ο6ο) ; ἐν τῷ εὐ. δὲ γέγραπται εἰπών" 'πάντα μοι παραδέδοται 

ἐδιτοο,τ(]ο9Ὰ)}; Ματθαῖος... «γραφὴν ἐξήνεγκεν εὐαγγελίου Ἰτοη ἦσέν, 
4.1.1(Μ.7.8448}; 16. (845) εἴτ, ᾿πέγα Β.3.6; ᾿Ιωάννης...ἐξέδωκε τὸ εὐ. 
19.(8458); 4. οὗ ομε βρβοὶῆς ροβρεὶ ἐν...τῷ κατὰ Ματθαϊον εὐ. (Ἰετη. 
οἰγιχ.2τί(ρ.91.28.; ΝΙ.8.8808); Οτι εἰς. τ. 34(0.85.31; Μ.11.1258); ἐν τῷ 

κατὰ Μάρκον εὖ. ΟἸεδιαῃ. φ.4.5.5(ρ.τ63.13; Μ.0.6008); ΟτΟεἰς.τ.62 
(Ρ.113.21; 7120); ἐν τῷ εὖ. τῷ κατὰ Λουκᾶν (Ἰετη.5,7.1.2τ(ρ.90.6; 
8848); Οτ,(εἰς.τι63(ρ.1ι5.24; 7778); ἐν τῷ κατὰ ᾿Ιωάννην εὖ, (ἸΕΠ. 
»αρφά,τ.δ(ρ.ττ2.20; Μ.8.2964); Οτιεονηρεοΐῃ ΜΊ1.π6.τοίρ.543.5; Μ.13. 
14414} εἴο.; 5. 5ἴηρ., οἱἨ ρΌΒ5ρ615 ἱπ ρεπ. ἔνια τῶν ἐν εὖ. κειμένων 
Ἰτρη,ἄαον.ι.20.2(Μ.7.6 524); ΟἸεγα,ῥαφά.τ. π(ρ.96.29; Μ.8.2618}; Οτγ. 
γιαγί, 28(ρ.24.τ0; ΝΙ ττ.5060); 6. ρἷυτχ., οὗ [ῃ8. ἔοι ροβρεὶβ (εἶ, Β 
ἰηΐγα) στασιάζειν δοκεῖ κατ᾽ αὐτοὺς τὰ εὖ, ΟἸαυά. Κ»-ῥακεῦ (ΔΜ. 5.1207Ὰ}} 
Ἰτοη ἦαον.3.11.8(}.7.8868) ; ΟἸεηι. εν. 4.6(ρ.266.26; Μ.8,12520}); 7. ἴῃ 
ψ]άΟΥ 5θηβε ἱηοῖ. οἴποσ ρατίβ οἵ ΝΊ,, οἵ, δογιέη φιῖ εἰ εὐυασηρεϊίμη ἐοη- 
ϑονίρεογμη! ἀροείοϊογμηι, Ττϑὰ.ΐαῦν.3.5.1τ(Μ.7.8570); 1δ.4.34.τ(1ο830); 
[η6]. Ας., ἐδ. 5.1 ς.χ(0178); εὐς πως εἰπεῖν τὰ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων γεγραμ- 
μένα ΟΥ.0.1.3(5; Ρ.7.14; Μ.14.20}; ἐδ.(ρ.7.23}; ἔστι δὲ προσαχθῆναι 
ἀπὸ τῶν ὑπὸ Παύλου λεγομένων περὶ τοῦ πᾶσαν τὴν καινὴν εἶναι τὰ εὖ., 
ὅταν που γράφῃ 'κατὰ τὸ εὖ. μου᾽- ἐν γράμμασι γὰρ Παύλου οὐκ ἔχομεν 
βιβλίον εὐ. συνήθως καλούμενον, ἀλλὰ πᾶν, ὃ ἐκήρυσσε καὶ ἔλεγε, τὸ εὖ, 
ἣν..«εἰ δὲ τὰ Παύλου εὐ. ἦν, ἀκόλουθον λέγειν ὅτι καὶ τὰ Πέτρου εὖ, ἦν 
καὶ ἁπαξαπλῶς τὰ συνιστάντα τὴν Χριοτοῦ ἐπιδημίαν καὶ κατασκευάζοντα 
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τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἐμποιοῦντά τε αὐτὴν ταῖς ψυχαῖς τῶν βουλομένων 
παραδέξασθαι τὸν... εἰσελθεῖν βουλόμενον εἰς τὰς ψυχὰς λόγον θεοῦ 
ἐδ.τι4(6; Ρ.9.1.31,; 228,0); δύνασθαι εὖ. εἶναι πᾶσαν θείαν γραφήν 1ῥ. 

Ἰδίᾳ; Ρ.10.15; 480). 
Β, οὗ τῃ6 ἔουγ ροβρεῖβ; 1. {τα ἀμ} ν ἀοσοριβᾷ Ὀν ΟΒΌτΟἢ ἐν 

τοῖς παραδεδομένοις ἡμῖν τέτταρσιν εὖ. ΟἸετη.51γ.3.12(0ρ,228.27; Μ.8, 
11034}; περὶ τῶν τεσσάρων εὐὖ., ἃ καὶ μόνα ἀναντίρρητά ἐστιν ἐν τῇ 
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ Οτιοονη η ΜΠ|ὲ.τ(ρ.3.2; Μ.13. 
8204); ἃ ἀοη! Σ 1 1 (0.5; Μ.17.2128}} τὰς δηλωθείσας τῆς καινῆς 
διαθήκης γραφάς..«-ἐν πρώτοις τὴν ἁγίαν τῶν εὖ, τετρακτύν Ἐπι5.ἦ.6. 
3.25,1(Μ.20,2680); εὐ. τέσσαρα, κατὰ Ματθαῖον, κατὰ Μάρκον, κατὰ 
“Δουκᾶν, κατὰ ᾿Ιωάννην ΑἸΠ.ορ. 765|.30.7(}}.26.14374}; ΤΑ τς, γποῤο. 
6(Μ.28,4320}; τῆς δὲ καινῆς διαθήκης τὰ τέσσαρα μόνα εὖ." τὰ δὲ 
λοιπὰ ψευδεπίγραφα καὶ βλαβερὰ τυγχάνει γτ. Ἡ. εαἰφοῖι.4.56; 2. τΠεἰτ 
Δρτεδοηθπξ; 8. ἜΧΡ αἰ πε ἐπειδὴ τέσσαρα κλίματα τοῦ κόσμου ἐν ᾧ 
ἐσμεν εἰσί, καὶ τέσσαρα καθολικὰ πνεύματα, κατέσπαρται δὲ ἡ ἐκ- 
κλησία ἐπὶ πάσης τῆς γῆς, στῦλος δὲ καὶ στήριγμα ἐκκλησίας τὸ εὐ., 
καὶ πνεῦμα ζωῆς" εἰκότως τέσσαρας ἔχειν αὐτὴν στύλους...ἐξ ὧν 
φανερόν, ὅτι ὅ..«λόγος... ἔδωκεν ἡμῖν τετράμορφον τὸ εὐ., ἑνὶ δὲ 
πνεύματι συνεχόμενον ἴτοῃ. ἤσεγ.3.ττ.8(Μ.7.885..,8}; ὡς εἷς ἐστιν ὃν 
εὐαγγελίζονται πλείονες, οὕτως ἕν ἐστι τῇ δυνάμει τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν 
εὐ. ἀναγεγραμμένον καὶ τὸ ἀληθῶς διὰ τεσσάρων ἕν ἐστιν εὖ. ΟΥ. 0.5.1 
(ρ.1ο4.30,31 ; Μ.14.10200}) ; 1δ.το.2(2; Ρ.172.21; 3904}; οὐκέτ᾽ ἂν δόξαι 
διαφωνεῖν ἀλλήλοις τὰ εὖ, τῷ τὸ μὲν κατὰ ᾿Ιωάννην τὰ πρῶτα τῶν τοῦ 
«Χριστοῦ πράξεων περιέχειν, τὰ δὲ λοιπὰ τὴν ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνον 
αὐτῷ γεγενημένην ἱστορίαν Ἔλι5.,.6.3.24.1τ3(Μ.20.2684}); οἶ,1.3.24.12 
(2684); οὐδεμία σκολιότης οὐδ᾽ ἐναντιότης ἐν τοῖς ἁγίοις εὐ. οὐδὲ παρὰ 
τοῖς εὐαγγελισταῖς εὑρίσκεται, ἀλλὰ πάντα σαφῆ" χρόνων δέ εἶσι 
διαστάσεις ἘΡΙΡΗ σον στ. τβ(ρ.270.8; Μ.41.017}); 1.51. 6 ῈΕῖ. (0.252. 
τοῖς, ; Βο6 0 8.); ΓΟ γυβ. ον ἴῃ σαϊ,ττ͵(το.667Ε); ΤΗατΘαί, τ:6-7 
(5.362); Ὁ. ἀείοπαρα, [Ιτϑη ἤαεν.3.ττ9(}1.7.800..8); εἰ μὲν οὖν 
πιστεύεις τοῖς εὐ., καὶ τοῦτο κἀκεῖνο λέγουσι πίστευσον, εἰ δὲ μή, 
ἀτοπώτατον ποιεῖς, τὸ μὲν ἐγκρίνων, τὸ δὲ εἰσβάλλων 1514. 6]. }}.4.31 
(λ{.η8.10848}; τεῖ. Μαγοῖοπ᾽᾿ 8 ἰγτοαϊπιθηξς οὗ ρΌβρεϊβ, οἵ, γε είσης 
ἐυαηρεϊἑ ἵηῖο ὑέγο φείρομοε αὐεοϊπάεης αὖ ευαηρεϊίο, ῥαγίθηι 
Φἰονλα εν 56. παδεγε ευαηρσοίἑηη, Ττεπ ἤαεν.3.ττο(Μ.7.8008); τῶν δὲ 
εὖ, ἢ τοῦ ἀποοτόλου τὰ ἀρέσκοντα αὐτῷ αἱρεῖται Ἠρρ.΄αθν.7.38(ρ.224. 
1; Μ.1τ6,3346Ὰ); ἀθετοῦντα αὐτοῦ τὴν ἐκ Μαρίας γένεσιν κατὰ τὴν 
θείαν αὐτοῦ φύσιν, ἀποφήνασθαι ὡς ἄρα οὐκ ἐγεννήθη ἐκ Μαρίας, καὶ 
διὰ τοῦτο τετολμηκέναι περιγράψαι τούτους τοὺς τόπους ἀπὸ τοῦ εὐ. 
Οσ. 7ο.τοδί4ᾳ; Ρ.176.12; Μ.14.3168); τοῦ, Βαττηοηῖθβ οὗ [ἢ σοβρεῖβ: 
Ταῦδηβ, Ευ5.}.6.4.20.6(Μ.20.4ο1Α) οἷΐ. 5. συνάφεια ; λέγεται δὲ τὸ διὰ 
τεσοάρων εὖ, ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγενῆσθαι, ὅπερ κατὰ ᾿Εβραίους τινὲς καλοῦσι 
ἘΡΙΡΆ.}αθ».46.1(Ρ.20 5.1; Μ.4τ.8408Β); οὗτος καὶ τὸ διὰ τεσσάρων 
καλούμενον συντέθεικεν εὖ;, τάς τε γενεαλογίας περικόψας, καὶ τὰ 
ἄλλα ὅσα ἐκ σπέρματος “Δαβὶδ κατὰ σάρκα γεγεννημένον τὸν κύριον 
δείκνυσιν. ἐχρήσαντο δὲ τούτῳ, οὐ μόνοι οἱ τῆς ἐκείνου συμμορίας, 
ἀλλὰ καὶ οἱ τοῖς ἀποστολικοῖς ἑπόμενοι δόγμασι, τὴν τῆς συνθήκης 
κακουργίαν οὐκ ἐγνωκότες, ἀλλ᾽ ἁπλούστερον ὡς συντόμῳ τῷ βιβλίῳ 
χρησάμενοι, εὗρον δὲ κἀγὼ πλείους ἢ διακοσίας βίβλους τοιαύτας ἐν 
ταῖς παρ᾽ ἡμῖν ἐκκλησίαις τετιμημένας, καὶ πάσας συναγαγὼν 
ἀπεθέμην, καὶ τὰ τῶν τεττάρων εὐαγγελιστῶν ἀντεισήγαγον εὖ. ΤΏΔΕ. 
ἤαεγ, τ. 2ο(4.312); ὈΥ͂Τ ΑἸησηοηῖιβ Ἀμμώνιος... ὁ Ἀλεξανδρεὺς...τὸ διὰ 
τεσσάρων ἡμῖν καταλέλοιπεν εὖ, Ἐδ5.6}. (αὐ ρ.(Μ.22.12760); 3. ἰῃ- 
αἰνιᾶσα! ἀεἴα:5; 8. ΜΈ.: αἴοπα δοσεριεᾷ ὃν Ἐδιοηῖτεβ, οἴ Ἰτθη, 
μαδν.53.ττ.)(Μ.7.8848); δέχονται. «τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐ. .«.. τούτῳ 
γὰρ καὶ αὐτοί, ὡς καὶ οἱ κατὰ Κήρινθον καὶ Μήρινθον χρῶνται μόνῳ. 
καλοῦσι δὲ αὐτὸ κατὰ 'Εβραίους Ἐφρὶρῃ,λαεν.50.3(ρ.337.1ο; Μ.41. 
4008); Ῥπΐ οἱ, ἐν τῷ..-παρ᾽ αὐτοῖς εὖ. κατὰ Ματθαῖον ὀνομαζομένῳ, 
οὐχ ὅλῳ δὲ πληρεστάτῳ, ἀλλὰ νενοθευμένῳ καὶ ἠκρωτηριασμένῳ 1.30. 
13(Ρ.340.2; 4280); Ὑπάτ,ἦσεν,2.τ(4.328); οὐρίπαν σοταροβεά ἴῃ 
Ηερτεν, Ἰταπ, ἤαέν.3.τ, (8448); Οτιεομνμη Μ|νίρ.3; Μ.12.8204}; 
Ἐπ5.}.2.3.24.6(}1.2ο.26:4); (τ. Η, σαἰφεῖ.τ4.πο; ἘΡΙΡΒ ἤαδγ.30.3 
(0ρ.338.5; Μ.41.4008); τδι5τ,5(Ρ.253.16; 896.); Οἤγβ.ἤον!. 1.2 ἴῃ ΜΙ, 
(7.78); οἴ. Ματθαῖος μὲν οὖν 'Εβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνετάξατο 
Ῥαρίδϑ ἤγ.15; Ὀγουρῃς τὸ Ἵπαϊα᾽ ὃν Βασεμοϊοσγαδνν, Επι5...6.5.10.3 
(}1.20.4568); νυτϊξέεη εἰρξ γοδ 15 δἴτου ἀϑοθηβῖος, 170.) .ρ. ΤῊ Ἡ.3 
(ΛΜ .05.340Ὰ}; Ὁ, Μς, : ἔλεγεν... «τοῦ Πέτρου δημοσίᾳ ἐν Ρώμῃ κηρύξαν- 
τὸς τὸν λόγον, καὶ πνεύματι τὸ εὖ, ἐξειπόντος, τοὺς παρόντας, πολλοὺς 
ὄντας, παρακαλέσαι τὸν ἥάρκον, ὡς ἂν ἀκολουθήσαντα αὐτῷ πόρρωθεν 
καὶ μεμνημένον τῶν λεχθέντων, ἀναγράψαι τὰ εἰρημένα" ποιήσαντα δέ, 
τὸ εὖ. μεταδοῦναι τοῖς δεομένοις αὐτοῦ" ὅπερ ἐπιγνόντα τὸν Πέτρον 
προτρεπτικῶς μήτε κωλῦσαι μήτε προτρέψασθαι (Ἰετλ. ἐγ.8(ρ.191.25; 
Μι9.7400); δεύτερον δὲ τὸ κατὰ Μάρκον [5ς. εὖ.] ὡς Πέτρος ὑφηγήσατο 
αὐτῷ, ποιήσαντα Οτιεομημ ἧς ΜΊΙτίρ.3; Μ.13.8204Ὰ)}; Ἐπ|5.}.4.2.1.1 
(Μ.20.1728); ἘΡΙΡΗἄσεν. 51. 6(0.256.4; Μ.4τ. 004); οὗἁ Ῥαρίαϑ [ν.15; 
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ψΥΪΓῈΠ ἰδ ὙΘΑΙΒ ΘΕΟῚ βοθπβίου, [7]0.0),ερ. ΤῊρ . 3(Ν.05.340Ὰ); 
ο, μοι: ὁ Δουκᾶς...ὅ ἀκόλουθος Παύλου τὸ ὑπ' ἐκείνον κηρυσσο- 
μένου εὖ. ἐν βιβλίῳ κατέθετο Ἰτετι. ἤαεν.3.τ. τ(},7.8454); τρίτον [38ς. 
εὐ.] τὸ κατὰ Λουκᾶν, τὸ ὑπὸ Παύλου ἐπαινόμενον εὖ., τοῖς ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν πεποιηκότα ΟΥ ον ΜΈ τ(ρ.3; Μ.13,.,8204}; Ἐπι5.}.4.3.24.15 
(Μ.20.2688); οἵ ΕΡΙΡΠ. αεν.51.7; οὗ, Δουκᾶς....ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἀχαίαν 
τὸ πᾶν τοῦτο συνεγράψατο εὖ. Ῥγοερι μ Εν.1,ς.(58Β Ῥγ. Ακαά.ῬᾺΪ].- 
Ὠ15:.].το28,Ρ.322); τχϊτίοη ζθθη γεδτβ αἰτοῦ ἀβοεηβίοη, {70.}), 
Φρ.ΤΆΡλ χ(Δᾶ.ο5.3404}; ἃ τον δε νϑυβίοι ταδᾶθ ᾿ν Ματοίοηι, Ιτϑῃ. 
μαον.3.11.1(}1.7.8848); ὙΠπάτ αεν.τ.24(4.316); ἃ. 70.: ἔλεγεν.. «τὸν 
μέντοι ᾿Ϊωάννην ἔσχατον, συνιδόντα ὅτι τὰ σωματικὰ ἐν τοῖς εὖ, δεδήλω- 
ται, προτραπέντα ὑπὸ τῶν γνωρίμων, πνεύματι θεοφορηϑέντα πνευματι» 
κὸν ποιῆσαι εὖ, ΟἸδτη, ἐγ. δίρ.:07.20; Μ.0.7400); αὶ ΒΌρΡΡΙεπιεπε ἴὸ 1,6,, 
ἘΡΙρἢ, ἠαεν. 51.12(Ρ.264.2; Μ.41.0008); τ τέο η ΓὨἰχεν τῖννο γϑᾶτϑ αἴτεον 
᾿Αϑοθηβίον. ἴῃ σεῖστι οὗ ᾿θογατίδη, 170. .εῤ. ΤΑΡΑΙ 2(Μι9ς.3404); 
δοσορίεᾷ Ὀν Ψαϊεπεπίαηβ, οξ τα λαον.3.1τ.7(}1.7.8840); τοἸδεϊοά 
Ὁγ Αἴοροὶ, Ἐριρῃ λον. 5 1.3(Ρ.250.23; Μι41.8928); {τβηϑαῖθα ἱπῖο 
Ηερτον;, ἐ}.30.12(0.3483.20; Μ.41.4288}; οξ.1Ὁ.30.3(Ρ.338.5; φορο) ; ἐΐβ 
ΒΌΡΟΙΙΟΣΙΥ ἴο ΟἾΒΘΙ τῆτερ, Οτεορηῖ Μιὶ(ρ.4; Μ.12.8204)}; 
ἀπαρχὴν τῶν εὖ, εἶναι...τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην 14, 70.τ.4(6; Ρ.7.34; Μ.14. 
200); οὐκ ἐν τοῖς προοιμίοις δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ παντὸς τοῦ εὖ., τῶν 
ἄλλων ἐστὶν ὑψηλότερος (Πγγβιλοηι.1.3 ἐπ Μ|.(7.14}; 4. τῃοῖτ βγτη- 
ῬΟ]βμα ; 8. ἴῃ ρθη. ζεῖ, Αροῦ, 4:7 ὁποία ἡ τῶν ζώων μορφή, τοιοῦτος 
καὶ ὁ χαρακτὴρ τοῦ εὖ. τετράμορφα γὰρ τὰ ζῶα, τετράμορφον καὶ τὸ 
εὖ, καὶ ἡ πραγματεία τοῦ κυρίου Ἰτοη.ἤαδγ.3.11.8(Μ.7.8808); τεῖ. 
7.α.9:8-ἀρ διὰ τοῦτο καὶ εὖ, τέσσαρα παραδέδοται, τετράκις εὖὐαγ- 
γελισαμένου τοῦ θεοῦ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ παιδαγωγήσαντος τέσ- 
σαρσι νόμοις, ὧν οἱ καιροὶ σαφῶς ἀπὸ τῆς διαφορότητος δηλοῦνται [διὰ] 
τῶν καρπῶν ΜΕ γΡΈρ.Υο.2(0.124.1; Μ.18.1068); τεῖ. ΕΖΕΟΙ.47:1-- 
ἐπιστῆσαι δὲ προσήκει, ὡς τετράκις ἐμέτρησε, καὶ τοῖς θείοις εὐ, 
ἐσάριθμον τὸ μέτρον προσήνεγκεν. ἡγοῦμαι δὲ τὸ τέταρτον μέτρον τοῦ 
θεσπεσίου ᾿Ιωάννου παραδηλοῦν τὸ εὖ., θεολογέαν ἔχον ἄβατον ἀνθρώ- 
ποις καὶ ἀνυπέρβατον Τμάΐ, Εχεοἶ.41:3--5(2.το40) ; γῆς οὖν καὶ δικαιο- 
σύνης μυστικῶς λόγον ἐπέχει, τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐ., ὡς φυσικώτερον 
τὸν λόγον ποιούμενον' ὕδατος δὲ καὶ σωφροσύνης τὸ κατὰ Μάρκον, ὡς 
ἐκ τοῦ βαπτίσματος "Ἰωάννου καὶ τῆς κηρυττομένης ὑπ᾽ αὐτοῦ 
μετανοίας, καθ᾽ ἣν ἡ σωφροσύνη συνέστηκεν, ἀρχόμενον" ἀέρος δὲ καὶ 
ἀνδρείας τὸ κατὰ Λουκᾶν, ὡς περιοδικώτερον καὶ πλείοσιν ἱστορίαις 
πυκνούμενον" αἰθέρος δὲ καὶ φρονήσεως τὸ κατὰ ᾿[Ιωάννην, ὡς πάντων 
᾽ ᾿ ἢ «- “-ν ΄΄“ 4 3 ᾽ ᾿ . ἀνώτατον, καὶ ἁπλῆν μυστικῶς τὴν περὶ θεοῦ πίστιν εἰσάγον, καὶ 
ἔννοιαν Μαχ,αρδὶρ. (ἴνοχ. τ245 0); φασὶ δὲ καὶ ἄλλως σύμβολον εἶναι 
τὴν τῶν ἁγίων εὖ. τετράδα, πίστεως, καὶ πρακτικῆς καὶ φυσικῆς καὶ 
θεολογικῆς φιλοσοφίας 1δ.(12450); Ματθαῖος ἑρμηνεύεται μέλι" Μάρκος, 
οἶνος" Λουκᾶς, γάλα" ᾿Ιωάννης, ἔλαιον. τὰ τέσσαρα εὖ. εἰσι, κατὰ τὰ τέσ- 
σαρα πνεύματα καθολικά, ἀπηλιώτην, ζέφυρον, νότον καὶ βορρᾶν. αὐτὰ 
γάρ εἰσι πρὸς σύστασιν τοῦ παντός. καθολικὰ δὲ λέγονται, διὰ τὰ ἀντι- 
πνέοντα ὀκτώ Τξετγτη Ρ ξοπίεμρῤὶ, (Μ.98,4135}; Ὁ. Με. βυσαθο ζοά 
Ὀν ἃ τῆδῃ, Ἰχεη,ἤσεν.3.1τ.8(Μ.7.8884); ΓΑ τῇ ἐνηορς.)76(}}.28.4320); 
ο. Ν΄. ϑντθο! Ζεὰ Ὀν δ ξαρὶς, [τοπιΐασν.3.1τ.8(Μ.7.8888); πάν. 
(δε5.4ροι.4:(Μ4.τοῦ.2574}); ΌΚ 8 οδ]}, ξατῃ νηορς.76(Μ.28.4320); 
ἃ. 1.5. Ξγτα ΟΠ] Ζοα ΒΥ ἃ σ41, ἴσο ἤαφν.3.1τ.8(}1.).8878}); Κ᾿ ἃ Ἰίουι, 
ΤΑΊ ἐνηπορ5.16(Μ.28.4220); 6. 70. 5γιαθο ΖΕ Ὀν ἃ Ἰίοπ, [τε ἤαεν. 
3.1τ.8(Μ.7.887.Ὰ); Ὁ Δπ δαρὶς, ζἀ τῇ, ἐγηορϑ.76(Μ.28.4320); 5. ἰῃ- 
βρίταϊίοη ἀκριβῶς πιστεύομεν ἀναγεγράφθαι συνεργοῦντος καὶ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος τὰ εὖ, ΟΥ̓́ΤΟΗΗΉ ἴηι ΜΠ.τ6.τ2(Ρ.51ο.16; Μ.13.14008); 
6. τηϊογρσείδτ!οη ἀπὸ δὲ τοῦ εὖ. λαμβάνειν δεῖ τάχα μέν τι καὶ 
βαθύτερον τάχα δέ τι καὶ ἁπλούοτερον, ὅτι χρὴ μὴ ξενίζεσθαι ταῖς περὶ 
τῶν τροφῶν καὶ ἐνδυμάτων τὴν ψυχὴν φροντίοιν Ἰὰ (εἷς.}.24(0.1η6.6; 
Μ.1χ.τ45 60); Δ. ἐονρι νη ΜΊ.το,τ(ρ.2.7; Μ.13.8378); 1δ.1τ2.ττίρ.88. 
115 τοῦ 44}; οΕ.1, ἄση.7.5 ἴηι Πσυ,(Ρ.381.22; Μ.12.4878); ῥχίναϊς ἰπ- 
ἰογρτοίατοης σοπαάδγηποά, οἵ 14. λοηε.2.1 ἐπ Επξοελ,, (ρ.342.τ68,; Μ,13. 
6838); 7. 85 Τηθϑῇ8 οὗ βα! να 0 ὃ σωτὴρ..«διδάξας.. «τοὺς παρόντας 
διὰ τῆς γλώσσης, σώσας δὲ τὴν οἰκουμένην διὰ τῶν γεγραμμένων εὖ. 
ῬΑ]1ν Οἰγνς.τ2(Ρ.72.24; Μ.47.41). 

Ο. οἵ ἀροστγρῇμαὶ ρμοβρεῖς; 1, “οὗ ΗδΌτανν᾽, ΟἹοτη,  ν.2.9(0.137.4; 
Μ.8,9814Α)}; ΟΥ. 70.2.χ2(6; ρ.ὅ7.τῷ; Μ.14.1320); ἕτερα δὲ πλεῖστα 
γράφει [30. ερεβ.] ἔκ τε τοῦ καθ᾽ 'Εβραίους εὖ, Ἐπ5,ἢ.4.4.22.8(Μ.2ο. 
3844); υϑο ὈγΥ ἘΒΙοηϊΐε5, 1ὁ.3.27.4(}}.20.2738); ὙΠάτ ὐαον.2.τίά. 
328); Ἰάεπυβεα ψ] ἢ αἰτεγεά νευβίοθ οὗ Μι., ἘΡίρῃ.λαον, 30.123 
(0.349.2; Μ.41.4280) οἷζ. Βαρτα Β.2.8.; ν. Ἑβραῖος ; 2. "οἵ Ῥεῖϊοτ᾽ τὸ... 
ὀνόματι Πέτρου εὐ. ϑεταρ.Δηζ,αρ. Ἐπ5.ἢ.,6.6,12.6(Μ.20.5458); ΠδΙα 
Βοτοῖ, Ἵμαιδοίου αἰβοιιββθ, Οτιοριρη ΜΊ.το. τ)(ρ.21.28. Μ.13. 
8160); τὸ κατ᾽ αὐτὸν ὠνομασμένον εὖ. τό τε λεγόμενον αὐτοῦ κήρυγμα... 
οὐδ᾽ ὅλως ἐν καθολικοῖς ἔσμεν παραδεδομένα, ὅτι μῆτε ἀρχαίων μήτε μὴν 
καθ᾽ ἡμᾶς τις ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεὺς ταῖς ἐξ αὐτῶν συνεχρήσατο 
μαρτυρίαις ἸΡαδ.ἢ.4.3.3.2(2174}; 16.3.25,6(2608); οἱ δὰ Ναζωραῖοι 
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οὐτῷ καλουμένῳ κατὰ Πέτρον εὖ. κεχρημένοι ΤΠαΕ. λαδν.2.2(4.320); 
3, οὗ Τῃοχηαθ᾽, ΟΥ̓ ἈΟΡΉΣ ΤῈ ΣΡ. 5:14; Μ.Υ7.3128}); Ἐπ5.}.6.3.25.6 
(Δ{.20.2698) ; Αι σνηνορε.16(}}.28,4328) : ἔγραψαν καὶ Μανιχαῖοι 
κατὰ Θωμᾶν εὐὖ., ὅπερ εὐωδίᾳ τῆς εὐαγγελικῆς ἐπωνυμέας ἐπικεχρω- 
σμένον, διαφθείρει δὲ τὰς ψυχὰς τῶν ἁπλουστέρων ΟΥΥἩ Ἡ.εαἰφεῖ.4.56) 
1δ.6.21; ἹΠοοηῖ, Βιοεο 20 .86.12130); 10. Ὀιύπαρ. 4. το( Νἴ ο4.Ἰ3ο 10) ; 
4. "οἱ Μαιτῃϊαθ᾽, Οὐ. οη1.1 1. 1,6 .(0.5.14; Μ.τ7.3128); Επι5.}.6.3.25.6 
(Μ.20.2698}; 5. 'οῦ ῬὮΠΙΡ᾽ οἵ... Δευῖται..«προφέρουσι...εἰς ὄνομα 
Φιλίππου τοῦ ἁγίου μαθητοῦ εὐ. πεπλασμένον να ομμρα οξο νον θα πὸ 
14; Μ.41.3520); Μαπίομεδῃ, Τπβοπί. Β. σοὶ. 3(Μ.86,.12150}; 6. οὗ 
Τααβ᾽, οοπιροβοά Ὀγ (ἰηϊίε5, ᾿τεη. ἤσεγ.τ 31. 1(Μ 7. ἼΜΕ): ; ἘρΙΡἢ. 
ῥαον.38.τ(ρΡ.63.15; Μ.41.6568); ὙΒαΐὶ, ἤαον. τ τπ(4.300); 7. ᾿οἱ τῆς 
Ὑνεῖνε᾽, Οτι ον τ 1ρ(ρ.5.3; Μ.17.2128);} 8, ϑυτίαο, Ἐλὶ5,ἦ.ε. 
4.22.8(Μ.2ο.3844}; 9. οἵ ἰὰς Ἐργνρεδηθ᾽, (ἰειη. ἐν. 3.9(Ρ.225.3; Μ.8, 
11658); Οτμορρ. τ τη [ει (Ρ.5.2; Μ.17.3128); ἘΡῚΡὮῊ ἀκεγ.62.2 (0.391. 
6; Μι41.τοσ2θὺ); 10, "οὗ Ενε᾽, 10.26.2(ρ.277.17:; 3330}; 1. 'οὗ ρεῖ-᾿ 

5» », ἔροιο!’ ἐπέπλαστον εἰσάγονοιν 50, ποδί οβ] ἀγώγιμόν τι ποίημα...«εὐ, 
τελειώσεως τοῦτο φάσκοντες, καὶ ἀληθῶς οὐκ εὖ, τοῦτο, ἀλλὰ πὲν- 
θος τῆς τελειώσεως 1δ.(ρ.277.15.; Μ.4ι. 4330); 12. οὗ Β45111468 
ἐτόλμησε καὶ Βασιλείδης γράψαι κατὰ ΞΒαοιλείδην εὐ. Οτιίονν. Σ 
τη ]ο(ρ.5.6; Μ.17.2128); 13. οὗ ΜΆποβ μέαν καλουμένην εὖ., οὐ 
Χριστοῦ πράξεις περιέχουσαν ἀλλ᾽ ἁπλῶς μόνον τὴν προσηγορίαν 
Ογτ.Η. εαἰφεἦ.6.22;; ϑοοτ.ἶ,6.χ.22.5(}1.67.1360); 14. υπϊἀεποβεᾷ 
λέγει γὰρ ὃ κύριος ἐν τῷ εὖ. “εἶ τὸ μικρὸν οὐκ ἐτηρήσατε, τὸ α τίς γει γὰρ ρ' : μικρ ΤῊ βρη ᾽ μ' 

ὑμῖν δώσει; 420Ἰο:.8.5, τὰ ὑπομνήματα αὐτοῦ περιέχουσιν αὐτοῖς 
λέγεται εὖ.- ᾿εὑρίσκωμεν πόθεν ἐστίν, καὶ τοὺς γονεῖς αὐτοῦ σὺν αὐτῷ, 
καὶ πῶς θεός ἐστιν οὗτος᾽ ταὶ, Ττητιεἰ ἀφι8ο χϑ. 

Ὦ. 1ῇ ΤἸΏΟΙῈ βεη. 5656, 15}. ποῖ γαϑίθυσησ ἴὸ ΤΙ ΓΘῺ ΘΌΒΡΕΙ; 
1. ἀοβοιθοα ἔστι τοίνυν τὸ εὐ. λόγος περιέχων ἀπαγγελίαν πραγμάτων 
κατὰ τὸ εὔλογον διὰ τὸ ὠφελεῖν εὐφραινόντων τὸν ἀκούοντα, ἐπὰν 
παραδέξηται τὸ ἀπαγγελλόμενον' οὐδὲν δὲ ἧττον ὃ τοιοῦτος λόγος εὖ, 
ἐστιν, ἂν καὶ πρὸς τὴν σχέσιν τοῦ ἀκούοντος ἐξετάζηται. ἢ εὖ. ἐστι 
λόγος περιέχων ἀγαθοῦ τῷ πιστεύοντι παρουσίαν ἢ λόγος ἐπαγγελλό- 
μενος παρεῖναι ἀγαθὸν τὸ προσδοκώμενον ΟΥ. 76.1.5(7; Ρ.9.258.; Μ. 
14.320[.}; τί βούλεται τοῦτο δηλοῦν ὅ φαμεν εὖ. ... τοῦτο δὴ πᾶσιν 
ἀνθρώποις τὴν παρουσίαν τῶν ἀνωτάτω καὶ μεγίστων ἀγαθῶν, πάλαι 
μὲν προηγορευμένων νεωστὶ δὲ τοῖς πᾶσιν ἐπιλαμψάντων, εὐαγγελίζεται 
Ἐπ5.}.6.1.τ(2Ὰ; Μ.21.244}; εἰ τοίνυν τις ὁριζόμενος εἴποι τὸ εὖ. εἶναι 
τοῦ ἐξ ἀναστάσεως βίου προδιατύπωσιν, οὐκ ἄν μοι δοκει τοῦ προσή- 
κοντὸος ἁμαρτεῖν Β45.5᾽}17.35(3.30Ε; Μ.32.1314); τί ἐστιν εὐ; τοῦ 
θεοῦ λόγου κυρίου ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ παρουσία, πρὸς σωτηρίαν τοῦ γένους 
τῶν ἀνθρώπων σαρκωθέντος, ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς. 
ἀειπαρθένου ΤΑΤῊ ἐσ ἐπ σφηΐ, ο( Μ.28.774}; τὰ..«εὖ, ὧν ὁ Χριστὸς 
ἐποίησε καὶ εἶπεν ἱστορία τίς ἐστιν ΟἾγν 5. ΠΟ,.1.5 15: Αε.(0.08}; 
2. οοπίεηϊ5 πασῶν τῶν γραφῶν..-πρωτογέννημα μὲν τὸν Μωθσαέως 
νόμον, ἀπαρχὴν δὲ τὸ εὖ. Οτ. 70.1.2(4; Ρ.6.13; Μ.14.28.}); οἵ Μί. εὐ. 
δὲ αὐτοῦ τὴν πραγματείαν εἰκότως ' ἐκάλεσε, καὶ γὰρ κολάσεως 
ἀναίρεσιν, καὶ ἁμαρτημάτων λύσιν, καὶ δικαιοσύνην, καὶ ἁγιασμόν, καὶ 
ἀπολύτρωσιν, καὶ υἱοθεσίαν, καὶ κληρονομίαν τῶν οὐρανῶν, καὶ συγ- 
γένειαν πρὸς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, πᾶσιν ἦλθεν ἀπαγγέλλων᾽"...τί ποτ᾽ οὖν 
τῶν εὖ, τούτων ἔσον γένοιτ᾽ ἄν; θεὸς ἐπὶ γῆς, ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ 
(Ὠγνυβ.ἤοηι.1.2 ἐμ Μι.(7.4Ά); ἔστι δὲ εὖ. ἑρμηνεία τοῦ πράγματος" 
εὐαγγελίζεται γὰρ ἡμᾶς τὴν...τοῦ σωτῆρος οἰκονομίαν, ὅτι ὁ θεὸς ἐν 
ἀνθρώποις ἐγένετο διὰ φιλανθρωπίαν, οὐ τὴν προαιώνιον ἀξίαν προαπο- 
θέμενος, ἀλλὰ τὴν σωτήριον οἰκονομίαν ἐνδυσάμενος ϑονετ. ἸρΊ] τί(. 
6.532); ἀνακηρύττει πᾶσι τὰ ὄντως εὖ., θεὸν ἵλεω τοῖς ἐπὶ γῆς ἐξ 
οἰκείας ὄντα καὶ φυσικῆς ἀγαθότητος, αὐτὸν ὡς ἡμᾶς εὐτόνως ἀφικέσθαι 
διὰ φιλανθρωπίαν ἀξιώσαντα, καὶ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐνώσει δίκην πυρὸς 
ἀφομοιῶσαι τὰ ἑνωθέντα Ὀϊοπ Ατ.ε.1.2.2.τ(Μ.3.3034})}; εὖ, δὲ τὸ 
κήρυγμα προσηγόρευσεν, ὡς πολλῶν ἀγαθῶν ὑπισχνούμενον χορηγίαν. 
εὐαγγελίζεται γὰρ τὰς τοῦ θεοῦ καταλλαγάς, τὴν τοῦ διαβόλου κατάλυσιν, 
τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ἄφεσιν, τοῦ θανάτου τὴν παῦλαν, τῶν νεκρῶν τὴν 
ἀνάστασιν, τὴν ζωὴν τὴν αἴωνιον, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ΤὨστ. 
Κονπτττ(3.13); 16. Ἐπδεῖ. 50: 20(2.τοΙ0) ; 3. ἴῃ ΒΟΙ.6 Βεηβ6 1ἀθη πε 
ἢ Βτῖβὲ προσφυγὼν τῷ εὖ. ὡς σαρκὶ ᾿Ιησοῦ ΤῈ Ῥλίϊαά,5.1; τῆς 
ἀληθείας τὸ φῶς, ἃ λόγος... εὖ, γενόμενος (Ἰογὴ, ῥγοί.2(ρΡ.το.8; Μ.8. 
6:0); ὅ..-σωτὴρ..-τὸ εὖ, σωματοποιηθῆναι θελήσας ΟΥ̓, .0.1.6(8 ; Ρ.ἴτ, 
5; Μ.14.320)} αὐτός ἐστιν τὸ εὐ, τῆς σωτηρίας ἡμῶν Ογτ, ἀγεαά, (Ὁ ττε. 
20; 5..1228}; 4. 15 Θ556η08 ἐξαέρετον δέ τι ἔχει τὸ εὐὖ., τὴν παρουσίαν 
τοῦ σωτῆρος..«τὸ πάθος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀνάστασιν Ἰστι. Ββτίαἄ.0.2; οἴ. 
λαός φμΐάοηε δμὶ. ῥγίμείρια ἐὐαηρεῖδα, ἐπε ἀθιερι γαδγίσαίογηι 
μμλως τριυεγειαἰῖς, Ἰχοπ ἤαεν. 3.1 τ(Μ.7.8844}); τὴν τοῦ εὖ. ὑπόθεσιν, 
ὅτι δόσις ἐστὶν αἰωνίου ζωῆς ΟἸεγα. φ.ἀ.ς.δ(ρ.τό4.6; Μ.9.6124}); τῶν γὰρ 
εὖ, τὸ κεφάλαιον ἐντεῦθεν ἔχει τὴν ἀρχήν, ἀπὸ τοῦ τὸν θεὸν γενέσθαι 
ἄνθρωπον, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ ἀναστῆναι (ῃχγβ.ἤθηι.38.1 τῷ ΣΟΥ. 
(10.3518); οὐδὲν... ἄλλο ἐστὶ τὸ κήρυγμα, ἀλλ᾽ ἢ σωτηρίας εὖ,, ὅτι τοὺς 
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ἀξίους ἀπόλλυσθαι οὐκέτι ἀπόλλυσιν τὰ.051.2.1 ἱπ Ἐῤ᾿ (ΔΤ ΧΟ Ε); τὸ 
εὖ, ... τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ ἀνάστασις ϑανεοτΙ, ΣΤ ἠε55.2:4{0.320.8); ΤὨαΣ, 
Νορϑβ. τύ ογυττιτίρ.192.24; Μ.66.8928) ; Οντ. ΣΟ ογ.τ5: τ(ρ.207. 3; Ν.74. 
8038); Τῃάτ, σύογοῖς: ττ(3.267}; ὅ...τοῦ εὖ. σκοπὸς τῶν ἀνθρώπων ἡ 
σωτηρία 1δ.0123(3.224); 1.9.0. τον. δὶ τ(Μ. 95. 6880); . 15 Ὀερσί πηίηρ, 
οἵ, πέτα 14.}.1; ἀρχὴ τοῦ κόσμου τὸ ὕδωρ' καὶ ἀρχὴ τοῦ εὖ. ὁ ̓ Ιορδάνης 
Ονν.Η καἰ θεῖα. 3. 5; ὁ δὲ Μάρκος ἀρχὴν τοῦ εὖ, τὸ ᾿Ιωάννου πεποίηκε 
κήρυγμα 45. ἔμη.2.τε(τ 2508; Ν.29.6ο1}}); 6. 65 ρζοβρεὶ οὗ σοί, οὗ. 
ἐυαπρείϊμηι ραϊγὶ5 δυαη σοί ΜΙ εεὶ, Οτιεοηυηῖη Κορ, (14. 
8474); Οδγγϑ.λονι.2.2 τῷ. Κορ. (0.438Ὲ); 7. 118 Ῥχθαοῦειβ; 8. 70. 
Βαρὶ., τ λοῦι.21 τῷ 1,.6.{Ρ.136.17}; 0. ΔΡΟΒ.168 τοὺς ἰδίους ἀποστόλους 
τοὺς μέλλοντας κηρύσσειν τὸ εὖ. αὐτοῦ ἐξελέξατο Βαγη.5.}; οἴ, Ἰχαπ. 
λαον.3.τ.τ(Μ.7.844Α), “4.Ῥαμὶ, εἰ ΤΠοοῖ,4ο(Ρ.266.9); ΟἸοτη. ῥαδά.2.8 
(ρ.194.16; Μ.8.4650) ; οὗ, πόφισ σεῖρ σομίεξ...ἐγϑάσνε ῥοίογαηΐ θυσηβέ" 
ἰδ, πῖσὶ ρὲν ργαΐϊίαηι φμασ αῤοςίοἱς ἐμοναὶ ἀαία, βὲν φατε Ῥγασάίσαν 
ἐἶδως αροσίοἱϊίς τῷ βάενη οὐεάϊνε ἀϊείίμγ, ΟΥιεομηη η Κορ. (4.14. 
8534); Ατῇ, γα (Μ. 26. 168); : πλουσία καὶ ἄφθονος ἡ ἡ χάρις ἐκκέχυται 
ἐπὶ τοὺς κήρυκας τοῦ εὐ., οὖς καὶ χείλη “Χριστοῦ ὠνόμασεν ἡ γραφή 
Βα5Ξ.λοριῖμ ᾿ς 4λ(τ 62}; Μ.20.3074Α}); δ. ἈΥεβῖ5. τοῦτον... πλήρωσον 
τῆς τοῦ ἁγίου σον πνεύματος δωρεᾶς ἵνα γένηται ἄξιος... κηρύσσειν τὸ 
εὖ. τῆς βασιλείας σον Εμελοὶ, (0.243); ἅ, φι6} {165 οὗ 105 ργθαοῦετθ, οἔ, 
αὐ πεαῖς ορη ἐ55ὲ ἀππμμίΐαγε ευαπρεί ει. φαΐ εὐαηφείίηηι βαον 
εαὲ εἰ νεγδμης ἀδὶ ἀπμμηϊαϊ, ἐαγαγε οί μοαϊς ἀδϑεί, ἠη6 χὰ τη 
ῥταεάϊεαπάο μιαρμῖα, μὲ φμοά τ ἀσεεμάσ υἱἐηι, μ6 φοα ἰΉ ἡπα σι ςισνῖο 
εμἶρα παρεαίμν, Οτ. φοηερρἦηε σοηι. «ἰο χΙ(Μ. 14.12688); 8. οχίορης οὗ 
18 Ῥσεθομίηρ τὸ εὖ, τῆς βασιλείας ἀπὸ τῶν ἡμετέρων τόπων ἀρξάμενον 
εἰς πᾶσαν ἐξῆλθε τὴν οἰκουμένην Βα5.6ῤ.243.3(3.314Ε.; Μ.32.9088); 18. 
τόπί(2δός; Μ.640Ὰ); Ομτυβ. ο»ι.7.5.2 ἐπ Μ|.(7.725ῈΕ); 9. ξό5ρ6] 45 ἃ 
νὰν οἱ 11ξπ τὸ εὖ. εἰ μὴ βούλοιτό τις ἕπεσθαι, ἔξον μὲν αὐτῷ ἐστιν, 
ἀσύμφερον δέ Ιχεη.᾿67.4.3]7.4(ς[.Μ.7.1ἸΟ10)}; κατὰ τὸ εὖ. τελείως 
βιώσαντας καὶ γνωστικῶς ΟἸεχα, Ξἐγ.6,χΖίρ.485.0; Μ.0.3284); Ο τ. 
εουρη ΐῃ ΜΜ|.τῇ.4(0.588.50; Μ.13.14840); Ια μον. 12(ρ.11.26; Μ 1. 
57); Επ5.}..6.2.17.15(}}.20.1808}; Β45.6ῤ.22(3.00Ὰ ; Μ.322.2888); 
πάντες ἄνθρωποι ἀπαιτηθησόμεθα τὴν πρὸς τὸ εὖ, ὑπακοήν, μοναχοί τε 
καὶ οἱ ἐν συζυγίαις Ἰὰ«γεμεη!.2(2.2ο30 ; Μ.31.6204}; 10. 45 5βοσεῃοιιδε 
οὗ τεβομίηρ, ἩΠΡΡ. δ) α;.4.20.3: εἴ. «τοηάιη εὐυαμροὶίε ἱερες, Οὐ. 
20Ή2}.15 Κομι.2. 130}. 14.0128}; ὁμοούσιόν ἐστι ἴϑς, τὸ πνεῦμα] πατρὸς 
καὶ υἱοῦ, καὶ ἐκ πατρὸς μὲν ἐκπορεύεται κατὰ τὴν τῶν εὖ. διδασκαλίαν 
Τῇάι. ο,:.8: ττ(3.84); 11. 1ἴ5 Ξρὶτἰζ.8] ἀπά ἸΙζοτα] βοῆθα τὸ σωματι- 
κὸν κηρύττειν εὐ, ΟΥ, 7σ.1.7(0; 0.13.5; Μ.14.378); δι δ(το; Ρ.13.128.; 
270) οἴ. 5. αἰσθητός ; 12. ἃ5 εἴξΥη}} ὥσπερ ἔστι 'νόμος σκιὰν᾽ περιέχων 
'τῶν μελλόντων ἀγαθῶν᾽ ὑπὸ τοῦ κατὰ ἀλήθειαν καταγγελλομένου 
νόμου δηλουμένων, οὕτω καὶ εὖ. σκιὰν μυστηρίων Χριστοῦ διδάσκει τὸ 
νομιζόμενον ὑπὸ πάντων τῶν ἐντυγχανόντων νοεῖσθαι. ὃ δέ φησιν 
᾿Ιωάννης “εὐ, αἰώνιον᾽ οἰκείως ἂν λεχϑησόμενον πνευματικόν τ8.1.7(0; 
ῬΟΙ2.ατῇ,; Μ.14.360); οἵ. τόν οἰ ρίτεῖίον αρεῖῤὶ ἀεδεαὶ εὐαηφεί τη 
ῥοῦ ξογίῥίωγας ῥνορῥερίἑεας ἃ ὧδο γεῤγονηεῖσδμε; απ αὐ “εἰπε ομδηΣ 
αἰϊεγίμς συαηρεῖτὶ φμοά αείεγιη ἀϊεῖ ]οαημες τ Αροεαϊγρεί, Οτ. 
εορη η Κοημ.τ 4(.τ4. 8418); ; Σὲ Ἔῆροὸ πε ἀρβαγιτὶ πος πορεῖμίϑως, 
ποη οἷπε ευσηφεῖο ἀῤῥαγμῖ, ἐρησεφασηδα ὑτάείμν οείεπάεγε φμοά 
εἰἴαμε αηροίοο ὁγνάϊηϊ πον οἵπε ουαηρεῖῖο ἀρῥαγμον!, ἐἰἶο ῥογία δὶς 
φμοί αείεγημν ευσηφείη μη α [σαπης τποριογαίμηε σέργα εὐἀοομένηεξ, 
18.(848Ὰ}); ἐδ.τ.χλ(8614}; οἱ, τὸ δὲ αἰώνιον εὐ., τὸ ἐξ αἰῶνος τοῦτο παρὰ 
τῷ θεῷ προωρίσθαι Απάτ.8ε5..Ἄῤῥοκ,λο( .τοῦ.3440); 18. ἴῃ ποδί. 
ἘΠΘΟΥΥ ἦλθε τὰ εὐ. εἰς τὸν κόσμον καὶ διῆλθε διὰ πάσης ἀρχῆς καὶ 
ἐξουσίας ζκαὶδ κυριότητος ζκαὶν παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου ΗΠΡΡ. 
μαεγ.).25(Ρ.2ο03.18; Μ.16.22148); ἦλθεν...τὸ εὖ, πρῶτον ἀπὸ τῆς 
υἱάτητος 1δ.7.26{0.204.1; 42140); ἔδει λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὴν ἑβδομάδα 
ἐλθεῖν τὸ εὖ. τδι(0.2ο4.10; 33154}; εὖ. ἐστι κατ᾽ αὐτοὺς ἡ τῶν ὑπερ- 
κοσμίων γνῶσις 18.1.2](0.207.4:; 33104); 14. τε ]ΟΠ5ΠΙΡ ἰο ΟΤ; 
8. ἴῃ σεῃ, πρὸ τοῦ εὐ., ὃ γέγονε διὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν, οὐδὲν τῶν 
πάλαι εὖ. ἦν. τὸ δὲ εὐὖ., ὅπερ ἐστὶ διαθήκη καινή, ἀποστῆσαν ἡμᾶς 
παλαιότητος τοῦ γράμματος τὴν μηδέποτε παλαιουμένην καινότητα τοῦ 
πνεύματος, οἰκείαν τῆς καινῆς διαθήκης τυγχάνουσαν, ἐν πάσαις 
ἀνακειμένην γραφαῖς τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως ἀνέλαμψεν. ἐχρῆν δὲ τὸ 
ποιητικὸν τοῦ καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ διαθήκῃ νομιζομένου εὐαγγελίον 
᾿εὐαγγέλιον ἐξαιρέτως καλεῖσθαι “εὐ. ΟτἍ 70.1. 607; Σ Ῥιιτ 88, ; Μ.14. 
268); ἡ παλαιὰ μὲν οὐκ εὐ., οὐ δεικνύουσα ᾿τὸν ἐρχόμενον' ἀλλὰ 
προκηρύσσουσα 1.1. 8(5 Ρ.7.4; 280); Β. ἴο 1ὰνν; ἰ. ε5 ἔΠ]τηθηΐ τὰ 
τοῦ εὐ. δόγματα ὑπὸ τοῦ νόμου προεκηρύχθη Με].}α55.30 Ρ.6.20; τί δὲ 
ἄτοπον τὸ ἀρχὴν τοῦ ἡμετέρου δόγματος, τουτέστι τοῦ εὐ., εἶναι τὸν 
νόμον ;...ὃ Μάρκος φησίν' ᾿ἀρχὴ τοῦ εὐ. ᾿]ησοῦ Χριστοῦ κτλ. ...ἢ 
δεικνὺς ὅτι" ἡ τοῦ εὖ, ἀρχὴ τῶν ᾿Ιουδαϊκῶν γραμμάτων ἤρτηται ΟΥ. 
(εἶς.2.4{ρ.121.0.; Μ.11.8018)}; ὡς μὲν πρὸς τὴν μάθησιν, οὐδὲν 
διέστηκε τὰ εὐ. τοῦ νόμου" ὡς δὲ πρὸς τὴν ἐπαγγελίαν καὶ ἀπόδοσιν, 
διέστηκε. τί γάρ ἐστι ὁ νόμος; εὐ. προκατηγγελμένον' τί δὲ τὸ εὖ. ; 
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νόμος πεπληρωμένος ὦ Τυδί. χορ δὲ γέ βιτοΥ(}.6,132450}; 11. οης Οοά 
Βεΐπρ δαΐπου οὗ Ὀοΐῃ, οὔ ]χθη σεν. 4.12.3(Μ.7. 1ο 58); ΓἸ]απλ. οἰγ.2. 
23(0Ρ.103.23; Μ.8.τορδ 0); Οτο ἰοῦ. 5 τῇ 1,ε0.(0.333.24; Μ.12.4210); οἴ. 
1ὰ, ΤῊ (Μ14.12030); οὗ, ἀφεγείτοῖς..., φμῖ..«ἄἰυϊάμηΐ μρτίαίσηι ἀφί ας, 
δἰ φιεῖ ἰόρεμι αὖ φυσηροὶ τς φεραγαηὶ, ἸΔ,φορημοΐῃ Εορ.2.14(}.τ4. 
9160) ; πόθεν τῷ Μαρκίωνι καὶ Μανιχαίῳ τὸ εὐ., ἀρνουμένοις τὸν νόμον; 
ΑΒ ιορ. 4.1 18.4(Μ.25.5440}; 11. Ῥοϊδ προράεα, Οτιοονρη ΜΙ. 
14.τϑίρΡ.328.1τ; Μ.12.1222Ὰ}; ἦν. ἀἰεγοπος Βείνγεθη Ἐπ 6 πὶ νομικοῦ 
μὲν τελείωσις γνωστικὴ εὐαγγελίου πρόσληψις, ἕνα γένηται ὦ κατὰ 
νόμον τέλειος....ἐν εὐ. δὲ ἤδη προκόπτει ὁ γνωστικός, οὐ βαθμῷ χρησά- 
μενὸς τῷ νόμῳ μόνον, συνιεὶς δὲ αὐτὸν καὶ νοήσας ὡς παρέδωκε τοῖς 
ἀποστόλοις ὃ τὰς διαθήκας δεδωκὼς κύριος ΟἸΘΤ,. 5 .»,4.2τ(ρ.305.2ς,28; 
Μ.8,.12400.}; οὗτος [56. ὁπ6. ΨῊΟ τηϑυγίθβ Ἐγγ106] οὐχ ἁμαρτάνει μὲν 
κατὰ διαθήκην (οὐ γὰρ κεκώλυται πρὸς τοῦ νόμου), οὐ πληροῖ δὲ τῆς 
κατὰ τὸ εὖ. πολιτείας τὴν...τελειότητα 1.3.12(0.232.28.; 11844}; 18.7.12 
(Ρ.54.12; Μ.9,5048); περισσεία δὲ τῆς τοῦ νόμου δικαιοσύνης ἡ τοῦ εὖ, 
ἐστὶν ὑψηλότης 1514,ΡῪε].6}}.1.70(}1.78.2378); 16.3.52 76:08); Μαχ.. 
ἀπιϑις.(Μ.01.12440}; ρΌΒΡΕΙ 85. παρα οἵ {τ ὃ μὲν γὰρ νόμος τῆς 
εἰκόνος ἐστὶ τόπος καὶ σκιά, τουτέστι τοῦ εὐ., ἡ δὲ εἰκών, τὸ εὐ., αὐτῆς 
τῆς ἀληθείας ΜοΙΉ. 5 γη.9.2(ρ.115.27; Μ.18,1θοο); ἐῤ.0.2(ρ.118.2; 
τϑςΑ}; δ5 Ιὰΐγ τῶν γὰρ πρώτων ἀδυνατησάντων σῶσαι νομοθετημάτων 
τὸν ἄνθρωπον..«ἡ κατὰ τὸ εὖ, ἔσωσε μόνη νομοθεσία πάντας 1δ.1ο.3 
(ρ.125.3; 1974}; 1ἅ.γ65.2.8(ρ.345.3; Μ.18,3088); σΌΞΡ6] ποί βχοϊαβῖνα 
ὁ. «νόμος ἑνὶ ἐκηρύτγτετο ἔθνει" τὸ δὲ εὖ. εἰς πέρατα τῆς οἰκουμένης 
διαδέδοται 70... Κἰση.τ: (Μ ρος. 4440); ν. ἃ5 ορρ. [αν εἰ δὲ γελοῖος, 
ἡλίου λάμποντος, ὃ λύχνον ἑαυτῷ παραφαίνων, πολλῷ γελοιότερος ὃ εὖ. 
κηρυσσομένου, τῇ σκιᾷ τῇ νομικῇ παραμένων [Β85.15.16(1.4324.; Μ.50. 
2450); ὅρα γοῦν ὁ Παῦλος πῶς τὴν περιτομὴν ἀνατροπὴν τοῦ εὐ. 
καλεῖ..«καίτοι ἡ περιτομὴ παρὰ θεοῦ δεδομένη ἦν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπειδὴ 
ἐλυμαίνετο τῷ εὖ. οὐκ ἐν καιρῷ τελουμένη, πάντα ἔπραττεν ὁ Παῦλος, 
ὥστε αὐτὴν περικόψαι ΟΞ. εονΡΉ ἦι αἱ, ττ](χο.6608,0)}; ο. τὸ 
Ῥτορθοῖβ; 1, ἂἃ5 ἐ]ΒΙγηθηΐ, ἴρτν Ῥ αά.9.2; 18.5.2; τὴν μίαν τὴν ἐκ 
προφητείας εἰς εὖ. τετελειωμένην δι᾿ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ κυρίου... 
σωτηρίαν ΕἸ]... 5 γ.2.6(ρ. τ28.28; Μ.8,9640); ὅ...θεὸς τὸ εὖ, ἑαυτοῦ 
προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν Οὐ. ο.2.πο(6; ρμ.64.20; Μ.τ4. 
1258); 14. }ἢν.48 τη. 70.(0Ρ.523.16); Ἐϊι5.4.6.3 Ῥχοοτη (ρ.95.τς; Μ.22. 
1654); οὐ γὰρ ἀφ᾽ οὗ ἐφάνη Χριστός, τὸ εὐ. ἤρξατα" ἀλλ᾽ ἐρριζώθη μὲν 
ἐν ταῖς βίβλοις τῶν προφητῶν, ἐβλάστησε δὲ ἐν τῷ κηρύγματι τῶν 
ἀποστόλων Τ(ῃγνβ, ἰφρ.τ(6.4030)); σοφία, λόγος, καὶ δύναμις, ὁ ἐν 
προφήταις ῥηθεὶς καὶ προκηρυχθείς, ἐν εὐ. δὲ φανερωθείς ΤΟοτ.ΟΡ 
ἐρπίφηρί. (Μ.08,41τ34); Η, Ῥχορῃεῖβ ἂ5 ρατί οἱ ροβρεὶῖ, Οὐ. 7ο.τοῖς 
(14; Ρ.19.13; Μ.τ4.480), Η , σοηταϊηίηρ βασι αι, ΟΑττη.ἐῤ. 
Οοηϑί. τ(ρ.237.8; Μι2 5. 6060); ἦν, ΒΌΡΕ ΠΟΙ ἴο ρχορμεῖβ πᾶσα μὲν ἡ 
τῶν εὖ. φωνή, μεγαλοφυεστέρα τῶν λοιπῶν τοῦ πνεύματος διδαγμάτων, 
καθ᾽ ὅτι ἐν ἐκείνοις μὲν διὰ τῶν δούλων ἡμῖν ἐλάλησε τῶν προφητῶν, 
ἐν δὲ τοῖς εὖ, αὐτοπροσώπως διελέχθη ἡμῖν ὁ δεσπότης ΒΔ5.᾿ο»η.τ6.1 
(2.134; Μ,31.4128); οὐ γὰρ ἦλθέ τι σκυθρωπὸν ἀπαγγέλλων, ὥσπερ 
οἱ προφῆται κατηγορίας καὶ ἐγκλήματα καὶ ἐπιτιμήσεις, ἀλλ᾽ εὐ., καὶ εὖ. 
θεοῦ, μενόντων καὶ ἀκινήτων ἀγαθῶν θησαυροὺς μυρίους (Βγγ5.λο,. 
Τι1 τη Κονη,(0.4318); ἅ, το ῬοΓΠ Ιἂνν δηα Ρτορμδῖβ : 811 ρσεαςο ομς 
σοά, ΟἸοπι. ἐγν.3.2(ρ.τοο. τ ; ΜΒ. ἸΙΟΘΑῚ ; 1Ὁ.3.1τ(Ρ.228.3; 11728}; Οτ. 
εονημ Τῃ ΜΠ το. τοίρ.1τ.26; Μ.13.8570) ; 1ᾷ. 3..5 4 ἴῃ 16. (0.244): ΑἸοχ. 
ΑἹ,6ρ.ΑἸεκ.τ2(Ρ.27.3; Μ.18, 5654); 8πἃ αὖ πδῦθββαγν, οἵ ΟΥ̓. ον. 
τη: Κορ. τπ(.τ4.8618,0). 

Ἐς Ἔχερ.: Βοπι.2: τό φασὶν δὲ ὡς ἄρα τοῦ κατ᾽ αὐτὸν εὐ. [30. 1... 
μνημονεύειν ὃ Παῦλος εἴωθεν, ὁπηνίκα ὡς περὶ ἰδίου τινὸς εὐ. γράφων 
ἔλεγεν κατὰ τὸ εὖ, μου᾽ Ἐπι5.}..6.3.4.7(Μ.20.2200); τύοχ.9: 12 τῷ εὐ. ... 
τουτέστιν τῇ κατηχήσει ὑμῶν (ῃγνβ.Π0}1.21.4 1: ΤΟ ον (το. 1850); 
τῦοΥ.9:23 ἵνα δυνηθῶ κοινωνῆσαι τοῖς ἐν τῷ εὖ, πεπιστευκόσιν 1ν.22.3 
(το.1968}); 2 οτ.4:4 ἔγνων τινὰς.. «φάσκοντας κεκαλυμμένον εἶναι τὸ 
εὖ. οὐ τοῖς πάντη ἀπίστοις" οὐδὲ γὰρ κεκαλυμμένου αὐτοῦ ἢ γυμνοῦ 
πεῖραν ἔχουσιν, ἔλεγον. δὲ οὗτοι ἀπολλυμένους εἶναι ἐν οἷς κεκάλυπται 
τὸ εὖ., τοὺς παραδεξαμένους μὲν αὐτό, μὴ μὴν ἄνευ καλύμματος 
προσβαλόντας αὐτῷ ϊάγτη.20ογ.4:53-4{(0.24.6); κἂν ἦ κεκαλυμμένον 
τὸ εὖ., τοῖς ἀπίστοις κεκάλυπται, οὐχ ὡς ἐν τῷ νόμῳ ἀπὸ παντὸς 
᾿Ισραὴλ ἐπεκάλυπτο ἡ δόξα τοῦ προσώπου Μωύσέως ϑενετ. 20 ογ.4:3 
(0.287.22); 20οε.8: τ τινὲς τὸν Δουκᾶν φασι, τινὲς τὸν Βαρνάβαν" καὶ 
γὰρ τὸ ἄγραφον κήρυγμα τὸ εὐ. ἐστιν 70.1).2(ογ.8: τϑ(Ν1.05.7}408); 
Ἐρῃιδ:ις τὸ γὰρ εὖ., εἰρήνης ἐστίν...«ἂν τῷ διαβόλῳ πολεμῶμεν, 
εἰρηνεύομεν τῷ θεῷ ὈμτγΚ.ἤονι.24..1 πῃ Ἐρλι(αττδοα); ῬΆΠ.τ:ς 
κοινωνίαν δὲ τοῦ εὖ, τὴν πίστιν ἐκάλεσε ΤΏατ. Ῥ τ: ς(3.446); ῬΗΝ, 
1:7, ΟΠχυβ.ἤοηι ἄτυ.1.2(12.257}}; βεβαίωσιν δὲ τοῦ εὖ. τὰ παθήματα 
προσηγόρευσεν ὙΠΈΡ τ τ τ 7(3.446); ῬΗΠ.τ:12 προκοπὴν γὰρ τοῦ εὖ, 
τὸ πλῆθος τῶν πιστευόντων ἐκάλεσε 1.1: τχ(3.448); (0].1τ τὸ εὖ, δὲ 
τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, φησίν, οὔκ ἔστι ψεῦδος, ἵνα παροφθῇ ϑέόνεῖ. 
(οἷ αν 5(Ρ.316.25); (0].1:23 τίς δέ ἐστιν ἡ ἐλπὶς τοῦ εὖ., ἀλλ᾽ ἢ ὁ 
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Χριστός; (Βγγϑ. ἦτ. 4.1 τη Οοἷ,.(11.352Ὰ); ἐλπίδα δὲ τοῦ εὐ. τὴν 
ἀνάστασιν καλεῖ καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον καὶ τὴν τῶν οὐρανῶν 
βασιλείαν Ἔματ,(οἷ.1:23(3,480); ΤΊ πη 1: τι εὖ, δὲ δόξης αὐτὸ καλεῖ, 
δι᾽ οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ᾽ ἢ πρὸς τοὺς αἰσχυνομένους ἐπὶ τοῖς διωγμοῖς, 
καὶ ἐπὶ τῷ πάθει τοῦ Χριστοῦ (Πγνπ5.ἤονι.2.2 πα Τί (τ. 5588}; 
εὖ. δὲ δόξης, τὸ κήρυγμα κέκληκεν, ἐπειδὴ τὴν μέλλουσαν δόξαν ἐπ- 
ἀγγέλλεται τοῖς πιστεύουσιν Τάς. Τίνρεετιττ(3.642); 70.).χ Τί. 
αἰ ατ(Μ.9κ.ἸΟΟ1Β); 2ΤΊΙ.2:8 πανταχοῦ τοῦτο τίθησι τῶν ἐπιστολῶν 
λέγων ἱκατὰ τὸ εὖ, μον᾽, ἐπειδὴ αὐτῷ πείθεσθαι ἐχρῆν, καὶ ἐπειδὴ 
καὶ ἕτεροι ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι ἕτερα (Ὦγνϑβ.ἠσηι.4.2 τη: 2 Τί. (τι. 
6808). 

Ἐς, γοςρεί-ἰϑοοη,, σοςρεὶ ον πε ἄαγ; 1. ἴῃ σθῃ, εἰσῆλθεν εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν καὶ συνέβη τότε τὸ εὐ. ἀναγινώσκεσθαι ΑἸΉν. Αποη.2(Μ., 
26.8410}; μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τοῦ εὖ. 
(οησί. 4ΡΡ.2.30.6; Το. ΜόΞΟΠ. ,γαϊ.22(Ν.8).288βοο) ; τὴν τῆς προφωνῆς 
ἑβδομάδα ἐν ἣ ἀναγινώσκεται τὸ ἱερὸν εὐ. τοῦ τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου 
(αϊδεΐ διά. Β(Μ.ο00.16070); εὖ. τε ἐκφωνεῖν ἐπὶ ὄρθρου ὙΠπάτ. διά. 
ἐῤ}.2.2τ4( Μ.00.16528); εὐχὴ πρὸ τοῦ εὐ. Γ11|.7ας.(ρ.170.23); [1]. 
ΟἸγγς.(Ρ.31τ4.27); ἔπειτα ὁ διάκονος." σοφία- ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ 
ἁγίου εὐ. ὁ ἱερεύς" εἰρήνη πᾶσι, καὶ εὐθὺς ἐπιφέρει’ ἐκ τοῦ κατὰ τάνδε 
ἁγίου εὐ, τὸ ἀνάγνωσμα. καὶ ὁ λαός, δόξα σοι, κύριε, δόξα σοι" ὁ 
διάκονος" προσχῶμεν, καὶ ἀναγινώσκει ὁ ἱερεὺς τὸ εὖ. Ἐπελοὶ,(ρ.6); 
ΠΟΠΡΤΕΡΔΓΟΩΣ αἀν]5εα ἴο γεδα (σοβρεὶ σαγα ΠΥ δὲ Ποιηα Ὀδξοσς 56τ- 
νΊο6, ΟἾΣυ5. ΠΟΡΌΣΙΟΣ τη 70.(8,628) ; 2. 81} Ξἰαπαϊπρ ΜΠ1]6 1 15 σεδά, 
Οοηςὶ. 4. Ρ}.2.57.Β(οἴςὡ ΡΗΠοςΙ. ἢ.4.3.5); ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου εὖ. 
1.111. αε.(Ρ.172.20}; ὈΙΒΒΟρΡ βἴδπάϊηρ, [514.ὈῬε].6}}.1.136(Μ.78.2720)}; 
δχοθρῖ ἰῃ ΑἸοχαπαγία, 502.}.6.7.1τ0.6(Μ,67.14774}; 3. 115 ἀχροβίοη ὁ 
διδάσκαλος ἑρμηνεύσει τὸ εὖ. ὅταν λειτουργῇ ὁ ἀρχιερεύς Επελοῖ. 
(0.224); 4. 115 5Βγ ΓΟ] ἰ5Πὶ τὸ δὲ ἅγιον εὖ, γενικῶς μὲν σύμβολόν ἐστι 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου" ἰδικῶς δέ, τῶν μὲν πιστευσάντων 

δηλοῖ τὸν παντελῇ τῆς ἀρχαίας πλάνης ἀφανισμόν Μαχ.ν,.24(Μ.01.Ψ 
ἼΟΒΑ); ο[.1Ὁ.13,14(69281.}:; τὸ εὐ, ἐστιν ἡ παρονσία τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, 
καθ᾽ ἣν ὡράθη ἡμῖν, οὐκέτι διὰ νεφελῶν καὶ αἰνιγμάτων λαλῶν ἡμῖν 
ὥς ποτε τῷ Μώσῃ..«ἀλλ᾽ ἐμφανῶς ὡς ἄνθρωπος ἀληθῶς ἐφάνη Τεττι. 
ΟΡ δορμίορί (Μ.ο8.41τ20)}. 

Ο. φοςρεί-δοοῖ; 1. πὶ σεῆ. βαστάσας τὸ εὖ, καὶ τοῦ Δαυὶδ τὸ 
ψαλτήριον 44. Μ|.25(0.252.}}; ΟΥΟΝ 85. Επμρ.2(2 Ρ.304.20; Ν.45.4160); 
ΟἸ,δοα.ἐαη.τό; 2. ἴῃ ρυναΐε ροββεββίοη οἱ ἀντὶ τῶν εὖ. τὰς κιθάρας 
καὶ τὰς λύρας ἐπὶ τῶν οἴκων φυλάσσοντες [Β85.1ς.157(2.4000 ; Μ.3ο. 
2760); ἐκέκτητό τις τῶν ἀδελφῶν εὐ. μόνον, καὶ τοῦτο πωλήσας 
ἔδωκεν εἰς τροφὴν τοῖς πεινῶσιν Ἐναρτ. Ροπί,εαῤ. ῥγαει.Β, ογ)(} 1.40. 
1240}; τηϊηϊθίαγα οορίθβ οσῃ τοὺῦπὴ 186 πδοὶς Ὁν ψούσθῃ δηᾶ 
Ομ άτθῃ αἕ γυναῖκες καὶ τὰ μικρὰ παιδία ἀντὲ φυλακῆς μεγάλης 
εὐαγγέλια ἐξαρτῶσι τοῦ τραχήλον, καὶ πανταχοῦ περιφέρουσιν, ὅπου 
περ ἂν ἀπίωσιν (Ὠσγϑπ,5ἰαί,το. 4(2.107Ε}; 14. ἢονη.72.2 τ Μ1.(1.7038); 
Ἰ514.Ῥ6].2}}.2.τπο(.78.6048); σορν ἔυσπρ Βεϑιάς θεά, Ομγυϑς, ον, 
43.4 ἴηι ΤΟογ (το. Δ05Ὲ); 8. τιδοα 'π βυεαυῖηρ' οαΐῇβ, (Πγυ5. ας, ς 
(2.159Ὰ}; 16.(2.1598); εἰς τὰ εὖ. παρορκήσας ῬΑ] ὐΟὐννς.ττίρ.64.6; 
Μ.47.36); φέρε τὸ εὐ. καὶ ὄμοσόν μοι ἐν αὐτῷ 16.}. 1 ατες. 3Β(ρ.ττβ.21; 
Μ.34.11938Β); βαστάξων τὸ ἅγιον εὖ, ... ἐπωμόάσατο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς 
λέγων ἱμὰ τὴν δύναμιν ταύτην Οἰγοῃ. ῬαΞξελ.Ρ.328(Μ.02.8808); 
4. φἱασεᾷ οπ (ἤστομα δὲ σουποι ἡ ἁγία σύνοδος συναγήγερτο, ... 
αὐὔνεδρον δὲ ὥσπερ καὶ κεφαλὴν ἐποιεῖτο Χριστόν' ἔκειτο γὰρ ἐν ἁγίῳ 
θρόνῳ τὸ σεπτὸν εὐ, Ὀνγ,αροὶ. ΤἼάπ.(ρ.83.2ς ; δ᾽ 2510); τὸ θεῖον πρα- 
τεθεικὼς εὖ. ΤΏΙ ἦν 6. ς.3.τ1ς(3.τοτ0); (ΟΠΑΙς. σε 3.4 Ὁ 2.1.3 Ρ.54. 
τῇ, Η.2.5600) ; ΟὈΡ(δδι)αεί.3(Η.3.τοῦδ0); 5. ρ]ασθα οὰὐ Ἠδαᾶ οἵ 
ὈΙΒΠΟΡ δἷ 15 σοῃβθοσαίιοῃ τῶν δὲ διακόνων τὰ θεῖα εὖ. ἐπὶ τῆς τοῦ 
χειροτονουμένου κεφαλῆς ἀνεπτυγμένα κατεχόντων (ρηεὶ. 4}.8.4.6; 
ῬΑ] υ.Ολεγς.τό(ρ.93.13; Μ.47.53}; ΤΆΡΓΙο5. ἀδβοσι προ ρτοσθάμχσο ὁ 
διάκονος..«εἰσέρχεται μετὰ τοῦ εὐ. μόνος εἰς τὸ ἄγιον θυσιαστήριον 
Ἐπελοῖ, (ρ.252); εἷς δὲ τῶν ἀρχιερέων, ἤγουν ὅ πρῶτος, λαμβάνει τὸ 
ἅγιον εὐ., καὶ τοῦτο ἀνανεώξας τίθησιν αὐτὸ ἐξάπινα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ, ἐπὶ προσώπου κρατοῦντες αὐτὸ οἱ ἕτεροι ἀρχιερεῖς ἔνθεν κἀκεῖθεν 
εὐὐοΐ δὲ ἀρχιερεῖς κρατοῦντες τὸ εὐ. καὶ ὁ χειροτόνων ἀρχιερεὺς κάμνει 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ χειροτονουμένου σταυροὺς τρεῖς ἐπευλογῶν αὐτόν 
ἐδ.(}.256) ; καὶ μετὰ τὸ ἀμὴν ἐφαίρει τὸ εὐ. ὦ πατριάρχης καὶ ἀποτίθησιν 
αὐτὸ ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ τῦ.(Ρ.252); τεαβοὴ [ΟΥ σπβίοπι ἕνα μάθῃ ὃ 
χειροτονούμενος ὅτι τὴν ἀληθινὴν τοῦ εὐ. τιάραν λαμβάνει, καὶ ἵνα μάθῃ 
ὅτι εἶ καὶ πάντων ἐστὶ κεφαλή, ἀλλ᾽ ὑπὸ τούτους πράττει τοὺς νόμους, 
πάντων κρατῶν, καὶ τῷ νόμῳ κρατούμενος, πάντα λογοθετῶν, καὶ ὑπὸ 
τοῦ λόγου νομοθετούμενος ΤὮγγβ, ἶκρ.4(6.4108) ; τὸ... ἔχειν τὸν ἀρχιερέα 
τὸ εὖ., σημεῖόν ἐστι τὸ ἐπ᾽ ἐξουσίαν εἶναι 1ῤ.(6,41τ00}; 6, [{τπτρ΄ 
ΟΘΙΘΙΏΟΙΪΟΒ; αἵ Γ{Π|6 Ἐπίγδηοβ 210114, Ὀγ ἃ Πΐδπν, 14. 7αε.(ρ.172. 
24); οἵ. ἔρχεται ὁ διάκονος εἰς τὸ μέσον καὶ στὰς ἔμπροσθεν τοῦ ἱερέως 
ἀνυψοῖ μικρὸν τὰς χεῖρας καὶ δεικνύων τὸ ἅγιον εὐ. λέγει μεγαλοφώνως" 
σοφία- ὀρθοί. εἶτα προσκννήσας αὐτός τε καὶ ὃ ἱερεὺς κατόπισθεν αὐτοῦ 
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εἰσέρχονται εἰς τὸ ἅγιον βῆμα καὶ ὁ μὲν διάκονος ἀποτίθησι τὸ ἅγιον εὖ. 
ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ Τά ΟἾνγ5.(Ρ.368,23,56; Μ.63.900); ὁ δὲ διάκονος 
«οὐ προσκυνήσας μετ᾽ εὐλαβείας τὸ ἅγιον εὖ. αἴρει αὐτὸ καὶ ἐξελθὼν διὰ 
τῶν ἁγίων θυρῶν, προπορευομένων αὐτῷ λαμπάδων, ἔρχεται καὶ ἴσταται 
ἐν τῷ ἄμβωνι ἢ ἐν τῷ τεταγμένῳ τόπῳ 1δ.(ρ.372.22; ΝΜ ο10); οηχ τε 
ἴῃ πτατσν οὗ ρυςϑαποῦῆθα, Τπάτιϑεσθα, »γαδεαμεὶ, Μ.οο.τό880) ; 11 18 
ἰκ[5564, οἵ, ἀσπάζονται τὸ ἅγιον εὐ. καὶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν ΓΟ γγ5. 
(Ρ.354.38); οἵ, ὁ διάκονος ..«ἀσπάξετα: τὸ εὖ. εἰ πάρεστιν τὸ. (ρ.368.2ο; 
Μ.000); γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἁγίου εὖ, παρὰ τῶν ἀδελφῶν συνήθως 
Επελοῖ, (ρ.6) ; Ξνυηθο βηι ἡνέκα γὰρ... ἀληθινὸς ποιμὴν παραγένηται 
διὰ τῆς τῶν εὖ. τῶν προσκυνητῶν ἀναπτύξεως, καὶ ὑπανίσταται καὶ 
ἀποτίθεται τὸ σχῆμα τῆς μιμήσεως ὃ ἐπίσκοπος, αὐτὸν δηλῶν παρεῖναι 
τὸν κύριον [514,6]. Φρῥ.1.136(Μ.18.2720); Ἐξβα5.)νενϑὶ. 32(ρ.265.12) 
εἶξ. 8. εἴσοδος ; 1ὁ.43(0.388.0); βαστάζει δὲ ὁ διάκονος τὸ ἅγιον εὖ. ὡς 
θείαν κέλευσιν τοῦ βασιλέως τοῖς στρατηγοῖς τοῦ πιστοῦ λαοῦ προσάγων 
αὐτῷ Ἰβορθγ. Η ἰδ τά Μ.87.39930); οἵ Οντιαροὶ, Τάς, οατ, Ξαρτὰ 
4; 7. ἰτοαϊπιθπῦ ; ἰοπομ δα Ἡ ΙΓ νγαβῃθα παπάβ, (ῃχψβ. 5 α!. 7.5 (2.008) ; 
νϑμῃοχαίθῇ τέ δέ σοι δοκεῖ τὸ εὐ. ἅγιον καλούμενον οὐχὶ καὶ προσκυνητὸν 
ὑπάρχειν; ΤΠατΟΘιηα,αγ77.2.24(}}.00.3764). 

εὐαγγέλιος, οἵ ξουσὰ πεῖὺς τὴν εὖ, καὶ ἡγεμόνιον ἐπιστήσας τοῦ λόγου 
δύναμιν Οἱδιη, ῥασά.τ.(ρ.124.16; Μ.8.3208); οὗ 16 ροςρεῖς εὐ. φωνή 
ΤΉΡὮΒ] πε, μοὶ. 3.13(Μ.6.11408}; ΟἸδγῃ, ῥαεά,τιϑ(ρ.151.13; 3364); 
εὖ. ... μαθήματα 7 7υβέ.φ:ε.6ἱ γεερ.τοτ( Ν,6.13454). 

Ἐεὐαγγελισμός, ὁ, 1. ρἰαά "πάΐηρε, ῥγεασίτησ οὗ τ{6 ρσοφρεῖ 
μαρτυροῦσιν αἱ θεῖαι γραφαὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ἀποστόλων εὖ, καὶ τῷ ὑπὸ 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Οτ.7ο.1τ.δίτο; ρ.13.25; Μ.14.370); ὅ περὶ τῆς 
ἀναστάσεως εὖ. Ογτ. Ἡ «οαἰσοῖ!.14.1:; τὸν μὲν εἰς ὑμᾶς, φησίν, εὐ, ... διὰ 
τῆς ἐκείνων ἀπαλλοτριώσεως ἔδει γενέσθαι, καὶ διὰ τοῦτο ἠλλοτριώ- 
θησαν ΔΡο]]. ον.ττ: 28(0.75.6); ὁ εὖ, τοῦ προδρόμου ἐν τῷ ἄδῃ Ἐπ5, 
ΑἹ σόν. τ(Ν].86.512.); τὸν τῆς πνευματικῆς χαρμοσύνης εὖ, ΤΟΙ. 
Αποιζορι ΒΜ εἰ δνηι.τ(Μ.77.13024}; ὅταν ἴδητέ με ἐκ νεκρῶν 
ἀνιστάμενον..«τότε γνώσεσθε. ..-τὸν ἡμέτερον εὐ. [οθηι.[π.10}.3(}}.88, 
1454); τῶν ποιμένων τὸν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου μετὰ χαρᾶς εὐ. 1δ.(1658); ὁ 
λευκὸς ἵππος σύμβολον εὐ. τυγχάνει Οςξσατη. “ροε.6: 2(ρ.84); Ατείῃ, 
Αροι. 4. τοῦ. 5888); ἄλλος δὲ εὖ, ποιεῖται, διὰ λόγων ἢ γραμμά- 
των, ὡς Φίλιππος μὲν διὰ λόγων, οἱ δὲ γράψαντες τὰ εὐαγγέλια, διὰ 
γραμμάτων [0.0 Εῤῥιᾳ:ττί ος.8410); τηξξ,, οὐ (σοά σὺ γὰρ εἶ ὅ εὐ. 
καὶ φωτισμός 111, 7αε.(ρ.172.17); 2. αμημηποίαϊοη; ἃ. οἵ (σΆ Ὀ 16] τὸ 
ΒΜΨ; 1. ἴῃ ρεῃ. τοῦ Γαβριὴλ πρὸς αὐτὴν. «τὸν εὐ. ΟΥ ἤποη.7 1τπ Πα. 
(0.46.7); χειραγωγῶν αὐτὴν πρὸς τὸ πιστεῦσαι τῷ εὖ. (Πγγϑ5.λονη.40.3 τῊ 
(φη.(4.4940); τοῦ εὐ. τῆς θεοτόκου ΓΑΤΒιἀπημη!}. (ΝΜ .28,0250) ; (ἄγοι. 
Ραϑβε.Ρ.τ2(.02.920) ; 1ο.Νίςο. παῖ. (Μ.06.14444}); σοσια. ΟΡ ον. 50}. 
οϑβ. 2210}; 1. ἴῖ5 ἀδίε δπα 5θᾶβοιι ἦν οὖν τὸ τηνικαῦτα εφα' ἔτος...τῶν 
ἀπὸ Ηδὰμ ἀριθμουμένων ἐτῶν. ἐν τούτῳ γὰρ ὅτε εὐ. γέγονε τῆς 
παρθένου... ἔτος δὲ ἦν ἡλίου τὸ ιγ΄, σελήνης τὸ ι΄, ἡμέρα δὲ τῆς ἑβδομά- 
δος τοῦ...εὐ. β΄ Μαχιεομρμὶ, (Ν1.10.12408); τοῦ Νεσάν, ἐν ᾧ γέγονεν ὁ 
εὐ. 1ο.ΝΙο.ναΐν.(Μ.96.14448); 1. 118 Ἰπιρογίαπισς πάντων ἡμῖν τῶν 
ἀγαθῶν ἀρχὴ γέγονε ὁ εὖ. τῆς... αρίας στ. ΓΒαυπγ. απημη, (το, 
τότ); ἱν. 5 50] 6ὲ οἵ δῃ 1τοοῃ, 1.0.1) .(σηδί, 3(Μ.05.2130) ; Ὁ. οὗ 
ΟδρΡτῖΕ] τὸ Ζδομασίαβ, Οὐγοη Βαβελ.Ρ. τ (Μ.02.928); ἐγένετο ὁ εὐ. τῷ 
Ζαχαρίᾳ  ἴο.Νίς.παϊυ.(Ν.06.14444Ὰ}; 6. [δϑείνα! οὐ Αππαποιδίοι ; 
1. ἴὰ σεη. προτρέψωμεν καὶ ὑμᾶς τὴν τοῦ εὖ. ἡμέραν ἑορτάζειν ΑΌΥ. 
ἘΡμιαμηι.2(ρ0.443.17); Οἤγοη. ΒαςφῖνΡ τοῦ( .92.4848); ΤΠαγιδέμά, 
6}}.1.3(Ν1.99.9170) ; 11. ἃ5 5076 εἰ Οὗ Βευπιοῃ8 ἐν τῇ μεγάλῃ ἡμέρᾳ τοῦ 
εὐ, οὐδεὶς φαίνεται ἐξ αὐτῶν [35. ΑἴΉ., Βα5., ὅτ., Ὦγν5., νυ. 
Ῥτου]. ΟΡ] λόγον συντεταχὼς καθ᾽ ἣν ὀφείλει ἀνυπερθέτως τοῦτο 
γίνεσθαι ΑΌΥΕΡΒ σμηη.τ(ρ.442.17); 11. ἀαἰε ἡμῖν ἀνεφύη μείζων 
ἡ ζήτησις, καὶ ὑπέκρουσέ τις τῶν θερμοτέρων, εἰ ἐν τῷ πλάτει, λέγων, 
τοῦ μηνὸς γεγονέναι φησὶν οὗτος τὸν ἀσπασμόν, ἤτοι τὸν εὐ,, τίς ἡ 
ἀποκλήρωσις τῇ σήμερον αὐτὸν ἐπιτελεῖσθαι, τουτέστι τῇ εἰκάδι 
πέμπτῃ; καὶ μὴ ἐν ἄλλῃ τοῦ μηνὸς ἡμέρᾳ; ᾿Απαϑῦ, ἈΠΕ. ογηι.2.4{(Ν1.80. 
τ38οο); οὗ. ταύτην ἄγομεν ἑορτὴν καὶ πανήγυριν τῆς..«παρθένου εὖ., 
παντὸς δὲ τοῦ κόσμου γενέσιον [50. Ὀεσθαβε, 85 ἔῃ Οτεδτοῃ θθρθῃ Οἢ 
20 Ματοὴ δ ἴπ6 νευταὶ ἐπα ποΟΧ, πιϑῃ ἡγ85 οτεϑίθα οι 25 Ματοὶ] 
1Ὁ.3.8(1.80.13840)}; τινες..«περὶ.««τὰς ἄλλας ἑορτὰς τὰς τελουμένας ἐν 
αὐτῇ ἴβ35. τῇ ἐκκλησίᾳ] σφόδρα πεπλάνηνται, οἷον.. «τὸν εὐ. τῆς... 
Μαρίας ὃν καὶ αὐτὸν ἀνεπιλήπτως ἐπιτελεῖ ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία τῇ 
εἰκάδι πέμπτῃ τοῦ κατὰ “Ῥωμαίους Μαρτίου μηνός Ολγοη Ῥαδοροτι 
(1,92.804}); 1δ.0.τοϑ(Μ.92.4880}; ἵν. τοῖ. τυῖεβ ἀρουΐ αβιίηρ τὸ δὲ 
ὀψάριον ἐσθίομεν ἐν...«τῇ ἡμέρᾳ τοῦ εὐ. ... εἰ δὲ μέσον ἐν τῇ μεγάλῃ 
ἑβδομάδι τύχῃ ὁ εὐ., οὐκ ἐσθίομεν ὀψάριον, ἀλλὰ μόνον ἔλαιον καὶ 
οἶνον Απαϑί ἐφ. (0.280) ;: οἱ δὲ μοναχοὶ ὀψάριον μὴ ἐσθιέτωσαν 
τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστήν" εἰ μὴ μόνον τοῦ εὖ. ΪΝομιοί.255; ἐὰν δὲ τύχῃ 
ὃ εὐ. γίνεται..«ἀδιακρίτως μετέχειν ἐκ πάντων 1.434: Ψ. Ἰἰϊαγσν τι5εα 
ἐν πάσαις τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς τῶν νηστειῶν ἡμέραις, παρεκτὸς 
σαββάτου καὶ κυριακῆς καὶ τῆς ἁγίας τοῦ εὐ. ἡμέρας, γινέσθω ἡ τῶν 

559 εὐαγέως 

προηγιασμένων ἱερὰ λειτουργία ζ ἜΤΕΙ] κα,.52; τῇ δὲ ἑορτῇ τοῦ εὐ., 
εἰ θεοτόκος ἔσται ὃ ναός, γενέσθω προσκομιδή, καὶ λειτουργείτω ἡ 
λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου Νοιηοῦ. 5:6; Νὶ. 118 Ἰπρογίαποβ πρώτην 
δὲ [56. ἑορτήν] πάντων, τὸν εὐ. τῆς ἁγίας θεοτόκου ξατ, ΤΉΔΟΓΩ, αρηη: 2}. 
2(Μ το. 11.568); μία τῶν δεσποτικῶν πρώτη καὶ πάνσεπτος ἑορτή, κατὰ 
τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν καὶ σύνταξιν τῶν ὑποκειμένων ἐν τοῖς κατὰ 
Χριστὸν κηρύγμασιν ὑπάρχουσα τοῦ θείου εὖ. κλητὴ ἁγία ἡμέρα, περὶ 
τῆς ἐξ οὐρανοῦ καταβάσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ κατασκευάζει τὸ κήρυγμα 
ἸΑΛιηημμε τί Μ,.28.9170}; εὖ, πάρεστι, καὶ τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν 
ἐστιν ἡ πρώτη Τάτ. δια. ἐαἰφελ  ῥάγυ,64(Ρ.152); τοῦ εὖ, τὴν ἑορτὴν 
τὸ σέβας ἀπονέμειν" ὅτι σεβασμία πασῶν τῶν ἑορτῶν Νογιοῦ.2; 8. δυαῃ- 
φεϊἰαϊίοη πρὸς εὐαγγελισμὸν τῆς ἐκκλησίας ΤΠάοτ, Αποιδονι ΒΜ εἰ 
͵ϑγ1.2(Μ,77.13028). 

εὐαγγελιστής, ὁ, 1. ὑγίηρον οὗ βοσοά ἐἰϊάϊηρ5, ΟΠΥγβ,ἤονι.32.. ἴῃ 
Μι( 7.365); 2. ῥγεαοίιον οὗ ἰδὲ σοϑρεῖ, ευαηρεἶϊει; ἃ. οἵ ἀοὰ ὁ αὐτὸς 
νομοθέτης ἅμα καὶ εὐ. ΟἸ6η). 5 ,γ.3.χ2(ρ.234.10; Μ.8.11840}; Ῥ. οὗ 
Ομτϑὲ ὁ τῶν νεκρῶν εὖ. καὶ τῶν ψυχῶν λυτρωτής ἨΙΡΡ.εαπ. Μος. 
(ρ.83.5; Μ.το. 6000); ο, οἱ ἀῃρεὶβ οὐκ ἔδει τοὺς..«ἀγγέλους ἐστερῆσθαι 
τοῦ καὶ αὐτοὺς εἶναι εὐ. ; ΟΥ [0.1.12(13; Ὀ.17.25; Μ.14.458); ἃ. οὗ τῆξῃ 
χαρακτηριζομένου τοῦ εὖ. καὶ ἐν προτρεπτικῷ λόγῳ τῷ εἰς πιστοποίησιν 
τῶν περὶ ᾿Ϊησοῦ 1Ὁ.τ.χ(ς; Ρ.7.8[.; 280); ἦσαν εἰς ἔτι τότε πλείους εὖ. 
τοῦ λόγου, ἔνθεον ζῆλον ἀποστολικοῦ μιμήματος συνεισφέρειν ἐπ᾽ 
αὐξήσει καὶ οἰκοδομῇ τοῦ θείου λόγου προμηθούμενοι" ὧν εἷς γενόμενος 
καὶ ὅ Πάνταινος Ἐπ5.}.6.ς.το.2(Μ.20.4564}; "εἰς εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ᾽" 
οὐκ ἄρα μόνος Ματϑαῖος εὖ. οὐδὲ Μάρκος, ὥσπερ οὐδὲ οὗτος μόνος 
ἀπόστολος, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι, εἰ καὶ κατ᾽ ἐξαίρετον ὁ μὲν τοῦτο, οἱ δὲ 
ἐκεῖνο λέγονται εἶναι (ὮγνΘ. ΠΟΉΟΤΟΣ ἦη Κορ. (0.430Ε)}; οὐκέτι... «ὡς 
"Ιουδαίοις προφητεύων τοῖς τὴν Παλαιστίνην οἰκοῦσι διαλέγεται, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ τις ἀπόστολος καὶ εὖ, πρὸς ἅπασαν τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν 
ἀποτείνει τὸν λόγον ΙΔ ἐχῤοΐη ᾿5.48:τ|ς.2030); Παῦλον πότε μὲν 
διώκτην, πότε δὲ εὐ. ΤΑΤΒ ταί, Τγῖη.τ.τ2(Μ.,28.11360) ; ἐκερ. ἘΡΒν4 τι 
τρίτον εὐὖ,᾽" οὗ μὴ περιϊόντες πανταχοῦ, ἀλλ᾽ εὐαγγελιζόμενοι μόνον, ὡς 
Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας ..- ἢ εὐ. φησι τοὺς τὸ εὐαγγέλιον γράψαντας 
ΟΠτνυβ.λοηι. 1 1.2 ἦε Ερἠ (τ. 8320); ἦσαν δὲ καὶ εὐ., ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ 
μακάριος Φίλιππος, εἷς τῶν ἑπτά. ... ποιμένας δὲ καὶ διδασκάλους... 
μετὰ τοὺς εὐ, τέθεικεν, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι περιϊόντες ἐκήρυττον Τῃάς ΕΡῇ. 
4:11(3.424)}; Θχερ. 2Τιμγ.4: 5 ἔργον ἐπετέλουν εὐ., τοῖς ἔτι πάμπαν 
ἀνηκόοις τοῦ τῆς πίστεως λόγου κηρύττειν φιλοτιμούμενοι καὶ τὴν τῶν 
θείων εὖ. παραδιδόναι γραφήν Ἐλι5...6.2.37.2(Μ.20.2934}); ἄρα τοῦτο 
ἔργον εὐ., τὸ κακοπαθεῖν, καὶ παρ᾽ ἑαυτοῦ καὶ παρὰ τῶν ἔξωθεν (Ὦτγϑ3. 
ῥονι.9.3 τ 2Τιρ (τ. 7160}; “ἔργον ποέησον εὐ.᾿ φέρε μεθ᾽ ἡδονῆς τοὺς 
ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας κινδύνους Τπαάϊ.2 7 175.4: 5(3.602); 6. ἐβρ. οὗ τε 
ἴσου δναηρε βίβ: Μαίδον, ΦΗΙΡΡ σης}. 4τ(ρΡ.205.38; Μ. το, 
9444); ΟΥ}γ.2 τη Σς.(ρ.235); 4. Μ|ι.31τ(Ρ.261.23); νὰ Μαχκ, 4. 
ΤἼαάά.τ(ρΡ.273.11); Μαγκ, Οοηςί..4.,ΡΡ.7.46.5; Ταῖκε, Μᾶτοε!! ορ. 
ἈΡ.ἘΡΙΡΠ.ἤαεν.72.2(ρ.251.32; Μ.42.38ς0); Α1ῃ.5γη.4(ρ.233.10; Μ.ρ6. 
688.); Βα5. ἔμηηει τσ(1.2278; Μ.20.5458)};}; Ἰοῆπ, Ἐ5,}. 4. 1γ.18 
(84οα; Μ.21.9οοᾺ); 1 π|51.}αζ.τ(ρ.26.8); ἔτεα. ψιτμοντ παῖτα ὁ εὖ, 
Οτιλοηι.7 τη 1,ε.(Ρ.46.0) εἰς, ; τεῦ, ἀρτοοταςηῖ οὗ ονδηρο 518 ἐπίστησον 
δὲ. «ὡς τάς γε ἐναλλαγὰς τῶν γεγραμμένων καὶ τὰς διαφωνίας 
διαλύεσθαι παρὰ τὸν τῆς ἀναγωγῆς τρόπον, ἑκάστου τῶν εὖ, διαγράφον- 
τος διαφόρους τοῦ λόγου ἐνεργείας ἐν διαφόροις ἤθεσι ψυχῶν οὐ τὰ αὐτὰ 
ἀλλά τινα παραπλήσια ἐπιτελούσας Οἵ. [0.το.53τ(18; Ρ.2ος.8; Μ,τ4, 
4648); 1διτοιϑίδ ; Ρ.128.17; 3208); οὐδὲ... «τοὺς εὖ, φαίημεν ἂν ὑπεναντία 
ποιεῖν ἀλλήλοις, ὅτε οἱ μὲν τῷ σαρκικῷ τοῦ Χριστοῦ πλέον ἐνησχολή- 
θησαν, οἱ δὲ τῇ θεολογίᾳ προσέβησαν" καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς, οἱ 
δὲ ἐκ τῶν ὑπὲρ ἡμᾶς ἐποιήσαντο τὴν ἀρχήν Οτ, Νά Ζ,υν.43.6ο(Ν 7.36. 
5800}; οὐχὶ ἑκάστῳ ἐμέρισεν ὃ θεός, ἵνα οὗ τέσσαρες εὐ. ὀφείλοντες 
κηρῦξαι εὕρωσιν ἕκαστος τί ἐργάσωνται, καὶ τὰ μὲν συμφώνως καὶ 
ἔσως κηρύξωσιν, ἕνα δείξωσιν ὅτι ἐκ τῆς αὐτῆς πηγῆς ὥρμηνται, τὰ δὲ 
ἑκάστῳ παραλειφθέντα ἄλλος διηγήσηται, ὡς ἔλαβε παρὰ τοῦ πνεύ- 
ματος μέρος τῆς ἀναλογίας ἘΡΙΡΗἤαον. 5τ.6(0.254.23; Μ.41τ.806}); 
οὐκ ἤρκει εἷς εὖ, πάντα εἰπεῖν; ἤρκει μέν" ἀλλὰ κἂν τέσσαρες ὧσιν οἱ 
γράφοντες, μήτε ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις...μεγίστη τῆς ἀληθείας ἀπό- 
δειξις τοῦτο γίνεται (Ὦτγϑ. μο»".1.2 τη Μ1.(1.58); 3. τεαΐάεν οἵ ἘΡΊ5116 

᾿ δηᾶ Οο6ρεῖ, οὗ, εὐλόγησον δέσποτα τὸν εὖ. τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ 
Γ εὐαγγελιστοῦ 1 τι Οἰνγ5.(Ρ.372.1ο). 

Ἐεὐαγγελίστρια, ἡ, δξαγεν Οὗ {πὸ ροοά πεῖς, ευαηρείεδ ([6Π}.}, οὗ 
{τπ6 (Ἑβπαδηϊίε ψουηᾶῃ εὖ, γίνεται (Πγγβ. ἀϊηῖςς. Ομαη.4(3.4350) οὗ 
(6 ϑαπλατῖταη οτηδῃ, 14. ποηπ.ἀϊνυ.}.1(12.3560) ; οὗ ΤΉΘοΪα, Β85.86]. 
φ. ΤΙ οεὶ τ(Μ.85.5 178); οὗ τπ6 ψοιηθη πὶ 1,0,23:55,56, ἤγηηε( 46 Ὁ 
Ρ.95). 

εὐάγγελος, 1. ὑγίηρίηρ φοοὰ πεῖυς, ΝΌπη. αν. [9.6:8(Μ.43.1038)} 
2. τὐἶο γεαᾶς ἐῤ6 Θοςρεὶ δὲ σμυτοῦ βοσύν οθβ εὖ. ἀνὴρ βίβλον ἀερτάζων 
διανίσσεται Ῥ411].511 ανεδο.241(Μ.86.226:Α). 

εὐαγέως, εὐαγῶς, ῥοίτίν, ρεγεῖν, ἰατοξεἰίν, Νομπιραν, 70.τ4:21(Μ. 



εὐαγής 

43.806); ΟτΝ, γ85. νοι τί Ρ.301.8; Μι4 5. ἸΟΙ20) ; εὐαγῶς ἘρΡΙρῆῃ. 
ἀαξν.21.τ(ρ.238.5; εὐαγώγως Μ.41.2858); ϑγηοβ,εαίυ.δ(ρ.Ζο2.9; Μ.δὅ, 
1177}); Τθοπ Αχ.6,...3.3.1(Ν}.3.4288}. 

εὐαγής, 1. πηρῤοϊιεά βεχααῖν, οἱ ΒΜ ἡ εὖ. τὸν κατὰ τῶν 
ἀναγῶν φυλάττει ὁρισμὸν τὸν τετταράκοντα ἡμέρων ΤΜΘΦΙΠ. δ΄ γηι. εἰ 
“5η.3(}1.18,3538); 2. λοὶν, βεγα; ἃ. οἵ ηρβ, Νοπη,ραν. 70.4.:20 
(}1.43.77)74); Ἐναρτ.ἦ,,6.π.τό(ρ.26.3; Μι86.24658); 19.1.1τ7(ρ.26.22; 
2468}0); οὗ ὈυΠάϊηρβ, (οῃϑβίρ. π5.ν.(,2.40(ρ.58,22; Μ.20.1ο118); 
Ἐνᾶρτ. ἦν ε,1.2ο(ρ.29.23; Μ.86.24174}); 70. Μοβοῃ ῥγαϊ.το](} 4.87. 
30844}); Ῥ. οὗ ρεϊβοῃβ, Ὀϊοη. Αὐ.6.}.7.3.2(}1.2.55 60); ΜΑΜΑ͂ 3.107 
(οτνοιβ, 5860, νὴ); Ματγο, θίασον, ονῥἧ.75; . οὗ ἀρβιγδοῖβ εὖ... 
θρησκείας 1514, Ῥεὶ, ἐΡ. 4. τα}. 78.12258})}; λειτουργίας Ὑπάϊ,ἦ. γε. 4 
(3.1150); τῆς οὐκ εὖ. χειροτονίας ῬΗΣοΒΙ,,6.2.1τ}}.65.4764}); ἀγνό- 
τὴτα Μδχοϊδῃ. Ἰτηρ. το οὶ ΟΠαϊςι(ρ ττο. 3; Η.2.6618); 1δ.(Ρ.ττο.0; 
δότο). : 

Ῥεὐάγω, σίας τ06}} ἐπὶ τὸ ἄληπτόν τε καὶ ἀόριστον εὐαχθήσεται 
ἡμῶν ἡ διάνοια ΟτΝ ν85,ἠοη}.13 15 (απ (Μ.44.το528) ροτὰ, ὈςτῖοΥ 
ψχίτεοη ἀἰολεῖν. 

εὐαγώγως, ν. εὐαγέως. 
ὐαγῶς, ν, εὐαγέως. 

[Π]εὐαερής, τοοῖ -αἱγεά, ἜΣ μοι, 506.5 1η. 70.(8.3300). 
εὐάζω, εεἰεῤγαίε εὖ. ... πάσχα Νοπη.»}»αγ. 9.2:23(Ν1.43.76:4). 
εὐαισθησία, ἡ, ἐδδὴ ῥέγοοροη, Οἷδπι, ῥαεά. τ τ(ρ.149.30; Μ.δ 

3608) ; [5]4,}6].6ρ.3.τ54{Μ.78.8458); ΟορΡ. ἀναισθησία, Ν1] Φρ}.3.1τ36 

(34.79.4484) 
εὐαισθητέω, λαὺδ ξέση ῥεγοεριοη, φμΐεῖ φεηοιίδίείν ; οἵ ἀῃ δἰ πλδ] 

Ῥεμανίηρ Κα δυσηθηβ, ΡΆ4]1}. 1. απὲ5.2ο(Μ.34.τοδοΡ); 70. ΄βουῦ, 
Ἐρτρίμτοί Μ.41.484). 

εὐαισθήτως, εὐ} δε ῥεγεσρίϊον; οὐ ἐσεϊΐηρ τὸ χαίρειν ἐδωρήσατο 
τοῖς εὐ. πενθήσασιν Βαβι πονι.8, (2.658; Μ.321.23128}; 10.8. (66; Μ. 
4168); τοῖς εὖ, δεχομένοις τοὺς λόγους Τμάτι δια, ρῥ.τ 48(}1.90. 
10848}); εὖ. ἔχω, ο. πεϊξ., μαῦς δος ῥεγεοῤῥίϊοηις οἱ, ΟἸεπη. ἐν ,αι 
(Ρ.477.1τ; Μ.0.2128). 

εὐάκουστος, σασεῖν μεαγά, ἘΤΟΡῈ5.αρ.τι5.λ.6.2.23.1ττ(Μ.20.2008). 
Ἐεὐακροάτης, ὃ, αἰδηίτος ἰξοίομοῦ, Τ,ϑοητ.Βιραγαδο Μ.86.,19078). 
Ἐεὐαλκής, εἰεγαν, ΟἸδτη, Ξ ἐγ. 1.23(0.04.3; Μ.8,8068). 
εὐαλλοίωτος, σαδεὶν ἐπωηρεοά, Ἰϑϊοη, Ατ.ο...13.3(Μ.3.3018); Μαχ, 

5εἰοἷ.ε.ἢ..1τ5.8(}1.4.1138). 
Ἐεὐάμορφος, ν. Ῥεὐάφορμος. 
εὐάμπελος, ον αδίς ΚῸΥ ργοιοίηρ υἱμός, Ογτιαάογι (τ 1510). 
εὐανάλωτος, ἐλογοιρην ἐτηῤγέρμαδὶο, ΟΥ ΝΥ 55. ἘΜ Υ2(Ι Ρ.238.20; 

Μ.45.036}). 
εὐανάτρεπτος, ΦαρῚΪν τῤεεὶ, ὠμσίαδϊα, [Βα5.1ς.82(α 436Α: Μ .30. 

2534); ὕυγτ,15.3.5(2.5150); 14.,δοῥῇ.23(3.6054); 14. 70.9(4.716); 
φαξφῖϊν Ξεἰ αδἴάσ, γερεαϊφά εὖ. ... ὅρον τοῦ ψευδοσυλλόγου ΟΝΙο.()8))αεί. 

6(Η.4.3258). 
"εὐανάφορος, ἀεκερίαδίεν» δε βϑοιῆςο, (οημοὶ..4.Ρ}.7.30.2. 
εὐανδρία, ἡ, ἀξρὶ εομγαρε; 85 ΟΒγβδα νἱτίμα, (τ, σαν (ες 

1548); ; 14,1 ε.0: :27(Ρ. 9.0) Μ.72.6:20}; εἰς πνευματικὴν εὐ. ἀλείφει 
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν 10.12: 4(724}0); τοῦ θεοῦ οἱ κραταιοί, τοντέστιν 
οἱ πνευματικὴν ἔχοντες εὐ. 1ᾶ.}} 5.46: τοί 7.60. τος 70), : 

εὐάντητος, 1. ἐαδν ἰο τοϊβοίαμά, Ογτ. ] τἶη.γ7(65.221Ὰ}; ταεί, οὐκ εὖ. 
«ἀρχήν Ἰᾶ,.Ος.28(3.53Ε; ΑΒατί οτ.); σύνεσις 14,1ς.5.2(2.7718}; 2. 4ἐ- 

ἐεεῖδῖσ, ὡῤῥγοαελανία νοῦς Ἰά «ἰμονῃιῥαςεἰ,27(53.3228); τὸν πατέρα Ἰά. 
4Ῥαε.535(3.5508); σέλας Ῥ4.1.51] ,δοῤἠιτοολί.86.21574). 

εὐάντυξ, τοοϊ -υαμἰ θά, ῬΑᾺ].511, ϑορἢ.254(Μ.86.21208). 
Ῥεὐαξίωτος, γεαών 9 ῥὰγ αἰϊεπίίοι; οἵ ἀοά, ζΟῇγνβ ῥγου.4(2. 

1618). 
εὐαπάλλακτος, 1. εαείΐν ἀϊεῥεϊϊοα, Βα5.ε}.2.6(3.75Α; Μ.32.2334}; 

2. μηπ!γαηρηει δα, μηοηειηϑεγεά, Ογτ. Ζαεῖ..35(3.7 αι); 3. ξαρτΐν ἀ15- 
Ῥεϊϊηρ, ο. σερῖῖ,, 1514.}6].ἐρ}.1.52(}1.78,2168); α5., οὗ δὴ τριι- 
ταρηΐ, ϑαεὶν γεῤεδηρ, Οὐ γ85. ΕἸ 12(2 Ρ.291.31:; Μ.4ς.0054). 

εὐαπαλλάκτως, τοὶ φαθν τἱάδαηεο, βρημανῖγ, ὈΠγγβ. ἤθηι, 
23.4 1 20( ογ.(χοι οΙΕ)}; Ὀντ.άον.(1.230Ὲ}; Μαχ.σελοὶ. ἅ.π.13.3(Μ.4. 
4138). 

εὐαπάντητος, ῤῥγοασἰαδίε, εομγίθοις; οὗ ῬΘΙΞΟΏ, ΟἸειι. 517.7.} 
(0.34.8; Μ.9.4654); ΤὙβάχιδευᾷ,ρῥ.2. Ἱ40 0. 90.14654); Τὸ εὖ, 'δ.2.124 
ἀμοβα); Ἵ οἵ (μϊηρϑ βαϊά, αὐεερίαδίσ, ἐδ.τ.48(το848). 

εὐαπάτητος, δαςηϊν ἀεεεῖντης εὖ, λόγον ΑΙωτηρη.“(ς.17:(Μ,8ὃς, 
1561). 

εὐαπόβλητος, σαςῖϊγν ἰοςί, φαςτῖν ἀἱςεαγάρα, Ὀϊάντα, Τρῖπ.3.τοί .20. 
8560); ὔνσ. 70.4.τ(4.341Ὲ}:; εὖ. ... τὰ ἐν τῷδε τῷ βίῳ Ἰάμονιι ῥαδεῖι, 
24(53.2058); 10.) . ταί σεὶ, "τ }7.04.636Ὰ). 

εὐαπόδεικτος, εαρίϊν ἀεριοηοίγαίεά, ΗΠΡΡ.ἤαόν.το.33(Ρ.291.2; Μ. 
16.2451Α}; ΤΑ1ΤΠ. 4Ροϊ.τ τοί ΝΜ. 26.1τ12.); 4] υΟὐγγ5.2ο(Ρ.122.25; 

Μ.41.14). 

560 εὐαυξής 

Ξεὐαποδεξία, ἡ, κὐμάϊν γερερίοη, ΤΒατιϑίμᾷ,ερῥ.2.54(Μ.00. 
1265). 

εὐαπολόγητος, 1. αὐ ἰο τῆαξε ἃ σοοὰ ἀεΐεηες, Ἐρὶρη, λαδν,64.71 
(ρ.519.17; Μι4τ.ττ06})}; πεῖ, ἃ5. βυῦβῖ,, 770.1).4γίεηι. 48(}1.96. 
12060); 2. φαξίὶΐν φχομδοά; οὗ ἃ. Ῥεῖβον, [0.{] πὶ. σοαί, 25 (Μ.88, 

Ἐεὐαπόπλυτος, σφας τυαξ φᾷ οἰ; οὗ ἄγεϑ, 18Βα5.15.44(τι4τ4ς; 
Μ.20.2044}); ζΣΟΒτυβυ μος, ῤῥί, (Μ.64.4614). 

Ἑεὐαπόπτυστος, φαϑὴν ἀεεῤῥίςεά, Ηδβγοῃ,Η φημ, ἐυ, τί 1.03.12058). 
εὐαρεστέω, 1, δὲ τοεὶϊΐ ρῥίεασίηρ, ο. ἀαῖ.; οὗ Ομγῖδὲ τὸ σοάᾶ, Ιρπ. 

Μαρ».8.2; Τα, ἀ1α].02.6(Μ.6.607.}); οὗ τιδῃ το Οοά, χ(ϊδηι.62.2; 
Ῥοϊνο.ε}.5.2; 7π51τ.ἀταϊ, τ. τ(θοβα); Ιτοηἤα6ν.2.33.5(Ν1.7.824.); 
δαϊ είν Τὰν, Ἡετπλ, 5ἤηι.8.3.5; ἍΜ} οἵ ἤθβιι, Οὐ, γγ. ὃ τ: 70 (ρ.400.11); 
αὖ5., τόϊεηι.62.2; ΟὨγγϑ.λοη}.29.4 ἢ τον. (το.6466); Ματο. τ. 
ορωδοβατ( Μ ός οδ14}); 2. δὲ τοεὶἱ ρίεασεά, ταϊοβοά εὐηρέστησεν τὴν 
βουλὴν τοῦ θεοῦ καταγγεῖλαι ΗἩΠΡΡ.αη.4.6.2; πρὸς τὴν πενίαν εὖ. 
1]υβίιορ.Ζοη ει δον. (Μ.6.11880). 

εὐαρέστησις, ἡ, 1. καί οὗ ὀσίηρ τοοὶὶ ῥἰοαςίην, 65Ρ. ἴο (σά εἰς εὖ. 
τῷ ὀνόματι αὐτοῦ τ(ΐφηι.64.; κατὰ τὴν πρὸς θεὸν εὐ., ὡς Ἄβελ, ὡς 
Νῶε ΓἸ]εχη.: γ.2.ο(Ρ.156.8; Μ.8.9804Α); Βαβιγεριδν.τ57(2.467Ε; Μ.31. 
1185Ὰ}; Ο. σϑηῖϊ, εὖ, τοῦ θεοῦ 70. Μοβοῦ ῥγχγαί. τη τ(}.87.30408); Ρυχ. 
νηστείᾳ τε καὶ ξηροφαγίᾳ...καὶ ταῖς ἄλλαις..«ἀγαθαῖς θεῷ εὐ, ἘΡΙΡΗ. 
ἤαεγ.70.14(0.2471.23; Μ.42.3724}; 405. τὸ χρῖσμα τῆς εὖ, ΟἸεΙη,εἰγ.4.τᾶ 
(Ρ.299.19; Μ.8.1325.}; ἐ9.7.3(0.15.14; Μ,0.4258); τῆς κυρίως εὐ. 
ἦτοι ἐν τῇ τάξει τῶν ἁγίων ἣ ἐν τῷ τόπῳ τῶν ἁγίων τυγχανούσης Οἱ. 70. 
2); Ρ.74.6; Μ.14.1440); ΟΥτ. Η καίϊδεῖ το; 680. οὗ Νοβδὰ, ὅχ. 
ΝΆΖ.0γ.28.τβ(ρ.48.18; Μ.36.49.); οὗ Ἐποοῦ, (μγυβ.ἠοη1.22.2 ρ 
Ἠεὺ.(12.2050}; (Οβτη. Δ. ἰοῥ.5(Μ.88.232.); οἵ ΟὨχιδὶ ἡμῖν ὑπο- 
τύπωσιν τελείας εὖ. ΜΑΧ.6.21(Μ.91.6208) ; Ρίυτ., ΟἸδχη.5,νγ.3.12(Ρ.235. 
τ; Μ.8.11858}; 2. βίαἰς οὗἨ δεῖ τυρὶ! ρίδαφεί, φαἰτεγαοίίον ; ἴῃ Β6πι., 
ἘΠρρ λαον. 5. 26(0.127.27; Μ.τό.31058}. τὰ.(ρΡ.129.2; 31088); οὗ Οσοὰ 
εὐφραίνεται ἄφατόν τινα εὐ. καὶ εὐῤροσύνην καὶ χαράν ΟΥ. [0.32.28(18; 
Ρ.473.33; Μ.14.820Ὰ); ΤΑΙῖΉ φῳ, π|.122(Μ.28,681 4); 1,11..ας.{Ρ.192. 
20}; Δ τ ΟΡ γ5.(0.371.33). 

εὐαρεστία, ἡ, ΞΞ ἴοτερ. 1, Ποηι ΟἾδηι.9.22; Ν}].6}}.3.332(Μ.70. 
), 

τας ἀξόνσάι τοεὶ -ῥίδασῖησ (ἴο (οα), ἐΡτος..}»γ.29:25(}}.87. 
15218).ὕ 

εὐάρεστος, 1. τὐεἰϊ- ρίαν, αεεερίαδίδ, ἀκα. τὸ ΘΠοἄ ; ἃ. οὗ [Π]Ὡρ8 
τὰ καλὰ καὶ εὐ. ἐνώπιον αὐτοῦ ΣΟ ἰδηι.21.1; Ἰρτυϑηέννη..τ; εὐχαὶ καὶ 
εὐχαριστίαι.. εὖ. Τυβι, ἐξαὶ,ττ).2(Μ.6.}450); πρὸς θεὸν ἡ διακονία εὐ. 
Οοηςὶ. 4}}.2.58.6; Βιροι]. τὰ εὐαρέστατά σοι ἘΡὮτ.τὅςο ; Ὁ. οὗ ρε1- 
5ΟῺΣ εὖ, ... δοῦλος τοῦ θεοῦ Ἠδχχη. παμα.12.3.1; δίκαιοι καὶ εὖ. τῷ 
θεῷ ἐλπίζομεν φανῆναι Τυβι,ἀξαϊ.92.4(Ν.6.6068); ΟἸδτα. 5 γ.7.χ2ίρ.ΕΙ. 
25; Μ.0.5008); τὰς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ ψυχάς, εὖ. τῷ θεῷ γεγενη- 
μένας, τουτέστι τὰς ἀμφὶ τὸν Ἀβελ καὶ τὸν Σὴθ καὶ τὸν ᾿Ἐνώχ 
ΜείΠ.ἐνηρ.7.4{(Ρ.75.11; Μ.18,1200); Νῶε καὶ 'Ἐνὼχ.-.«.εὖ, γινόμενοι 
τῷ θεῷ ΑἸβ.ἄσον.Ξ(Ρ.4.12; Μ.25.4244); οἱ ΟἈ]60, 1 εῤ. ϑόγαῤ.τ 8 
(Μ,26.5400); οὗ Ομιδὲ οὐδ᾽ ὅτι πιστεύων, εὖ. γέγονεν, ἀλλ᾽ ὅτι υἱὸς 
ὧν τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ, πιστός ἐστι 14..4γ.2.6(Μ.26.1608); Ο. πευῖ. 
αϑ β08[,, ΟἸδιη. 9, 7.3.0(ρ.226,24; Μ.8,11694); ἐδ.6.15(ρ.493.24; Μ. 
9.3450); 2. ετὑεἰϊ-ῥίεατεά, ται εβεά, Τ7αβῖ.ε}.Ζεν.οὲ δεν. (Μ.6. 
11880). 

εὐαρέστως, “Ὁ ἂς (0 δὲ τυοὶΐ ῥἰεαδίηρ, ἀσεορίαδίν, Ταβί, Ζ1αϊ.45.4 
(Μ.6.5134); ΟΙεχλ.5:7.3.12(0.234.2; Μ.8.11488);, Οὐπεὶ. Αρ.τιχο,; 
τὉ.8.18.3; ἴο (οά, Β45.7μά4.8(2.2238; Μ.31,6768); λά,γερ ὃν. 20 3(2. 
522Ὲ,; Ν.31.12078); Οῃγυβ.ἤοη.30.6 ἐμ σδη.(4.3040). 

Ἐεύὐάρετος, ρῥγοῦ, 1.}. ἴον ἐνάρετος, [Ἴπα τς, ἐγ.(5.1234). 
Ἐεὐάριθμος, ἐαεν ἰὸ ἐμιρηογαίε, Ἐναρτ, ἢ ε.4.28(0.1η6.το; Μ.86. 

2752}; ἐδ. 4. 4ο(ριχοτ.24; 2784); ἐῤ.5.ο(ρ2οδ,9; 2812.) 
Ἑεὐαρμόνιος, τεγν δαγγηομΐοισ, ΤΟΙΝΙ Η.ν.}..}).2) (Δ. ο4.468ς; 

ῬΟΙΏ, ΟΥΤΟΥ ἴοσ ἐναρμόνιος), 
εὐάρμοστος, 1. τοοὶ βῆ εὰ ἰορσείδεγ, ἩΠΡΡ.ἤαεν.4.28(Ρ.56.2; Μ.16. 

ΔΟΟΙΟ); ΔΙΔ. 4᾽.2.16{Μ.26.3080); πόηος 2. τοεϊ-αἀὐοῤίεά, τε αδίο, οἵ 
ΤΏΔΕ εὖ, ὄργανον Μεῖῃ. 5 γη:.3.7(0.34. 24; Μ.18.728); [514,6]. Ἐῤ}.1. 
τοδί .78. 2568); ἄνθρωπος .. "ἀνθρώποις εὖ, ἐδ.1.3264(3804}; ἴῃ ρέῃ. ἡ 
φιλανθρωπία τοῖς δεσπόταις εὖ. ζίετηῃ, ῥα!ά.3.ττ(ρ.217.6; Μ.8, 6400) ; 
ΟΥΝΝ υβ5.λοηι.7 τῷ απ. (Μ.44.0258}; οἶκον... εὖ. μεγέθους ΟτΜδρ. 
ἄτα (1.20 ἢ.)3.4(Μ,.}1..7}.2230)}; 3. τυε ἐπε, δαγηιομΐομς; οἵ 
Τμδγαοίοσ, Βαϑ. σις ΒΞ. τί 910 ; Μ.29,2130), 

εὐαρμόστως, ἢ: ἃ ἨΠΩΉΉΦΥ δωτίαδίε το, ΟἸδια, ραφά.3.7(Ρ.250.8; ΜΝ. 
8.608); σε]. ὈνΣΖ.λ.6.2.17.28(Μ.8ς.12728); ς. ἔχω, Ἐππιαῤοὶ,25(Μ.30. 
8618). 

εὐαρχία, ἡ, σοοᾷ ξουεγηηπεηΐ, ιάγτη. Τγΐη.2.26(Μ.30.7688) ; Ι5ἰὰ. 
Ῥε]. ἐῤῥ.1.2ο8(Ν.78.3130}; 1δ.2.χοτ(5 454). 

εὐαυξής, τοεἰ -»γοιση, Ὡσαῖ, 85 βυθβῖ,, τηϑῖ. τὸ μεγαλοπρεπὲς ἅμα 



εὐαφαίρετος 

καὶ εὖ, τῆς δυνάμεως τῆς λογικῆς ΟἸοτη ῥάαφά,τοττ(.141.5 εὐαγές Μ, 
8,365). “τς ; 

εὐαφαίρετος, φαςῖϊν ἀϊερῥοηδεά, φαξὶϊν ἑαδόρρ ἀτοαν, 70. ΟἸῺ,5 αἰ.} 
(11.88.8ο44); Ὑμπαάτιδευαᾶ, ῥγοδὶ. 2(Μ.09.4800). 

εὐαφής, 1. 5064, γεροριῖνε; οἱ 506 45 γβααν ἴο ψευγηπδῖθ, μεσ α 
τπεΐ, οὗ ἔν, ΟἸοιη, ῥαᾳο.3.3(0.241.20; Μ.8.5818); οἱ [ῃς Ὠρατί, ντ. 
5. Ξοιτοί. 69. ττοτο) ; οὗ (Πς βου], σογὰρ,, 14. αὐον,4(1.878); 2. φασὶν 
φγαεῤεά, ΟΥ Ν γϑ5.υγρ.τ3(ρ.307.15; Ν.46.3808); τηεῖ., ΟντοΙζον.1:3 
(ΡΡ}.255.15,256.3; Μι74.8640,Ὁ); 14.1ς.4.2(2.6074)}; Μαχιαρ, ἰδ εοὶ.6] 
(Μ.90.11564}. 

Ἐεὐάφορμος, 1. τοοῖ[-[ομπαδά, ἐχομξαδίθ οὐκ εὐ, φθόνος Οτοόχε. ἢ 
Ρ-ς 26: τ4(Μ.17.Ἰ2 9) ; Ὀγτ.4ς.2(3.628.); 14. Κον.Ἴ τ-δίρ.199.15; εὐά- 
μορῴος Μ.74.8040) 8]. ; 1,δοπί, Βιαγρ θυ, (ΝΜ .86.1029Ὰ}); 2. ρξγαξίομε, 
γεαάν ἰο ἐχεμδθ μία πόλις ἐσώθη, τοῦ εὖ, δεσπότου πρόφασιν λαβόντος 
παρὰ τοῦ Δώτ Ῥτος.Ὁ.15.54:1-1Ί(}}.87.25480). 

εὐαφόρμως, 1. 5. ἃ ἥγηι ἱομμάσ θη, τοῖα ρορά γεαξοη εὖ. δ΄ 
“Χριστὸς ποιεῖται τὸν ἔλεγχον τῷ προδότῃ Οτ«ἀρ.οαἹ. 0.13: :τ2(ρ.328. 
14); εὖ. ἔρχεται πρὸς τὸ τοῦ Χριστοῦ μυστήριον Ογτ.Αδας.33(3, 
5428); ἸάΝ ε6.3.2(ρ.59.3; δ᾽, 10); Ἰά, »ἰαῤρἢ. Εχ.2(1.2771); 2. εὖ, ἔχω 
δὲ βγηεῖν ἀϊεροςεά μήποτε, «ἀρρωστίας αἰτίαν παράσχῃ τῷ σώματι εὖ. 
ἔχοντι πρὸς τὴν ἀσθένειαν ΒΔ5.6ῤ.108,1{(3.2008 ; Μ..22.7164). 

εὐβαφής, ῥγῸΡ. {.1. ΤΟΥ εὐαφής, ΟἸΙντηρ. ἢ. Βαγ.4:26(Ν1.03.7720). 
εὔβοτος, οδομπάϊησ 1: ῥαξίμγέ; Ἀεῆςα, ταρῖ., ζογ 26, Ογαε.δῖδ. 

4.368. . 
εὐβούλως, ῥγμάεμἶν, Τα Βεια. 6 Ρ}ιτ.6(Μ.90.0288). 
Ἐεὔγαλε, {ΞΞ ἔκβαλλε), ἰακά σμΐ οἵ Ῥπεΐθοῃ, γείξαξε δὸς καὶ εὔγαλε 

70. Νοβο ῥγαί.86(Μ.87.3064}). 
εὐγένεια, ἡ, πο 1 ν, Ἀδησα ἐχεείϊδηεθ, ἐχεοίρηεν ; 1. γὰ σϑῃ.: Οὗ 

τηΐϊηρβ τὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν εὖ. Ἰπαϊ,ἦἤφεγ.5.4(4.306); τῆς θείας 
γραφῆς τὴν εὐ. Ἰὰ ἀβεοὶ 4{0.114.18; 4.807); τῇ εὐαγγελικῇ εὖ. 4.6 ρ.τ7ι 
(Ρ.163,27; 4.135}; οὗ τολείνυβ, Ἐριξσά.ρ.Ἐπ5.Ἶ.6.5.2.4(}.20, 
4364}; οὗ τη ̓β ἄσγβι βίαίβ, Τπατ, Ῥς,δο: δ(1,1ο11); να ὴρ ἰὼ Κιπά, 
Οτ Ν82.ον.26.το( Μ.3-ς.1248}; οὗ ΟὨχσιβὲ ἡ εὖ, παρίσταται τοῦ υἱοῦ Οτ. 
17σ.χ.28(32;}.37.6; Μ.14.710}; ΑἸοχ.ΑἸ.ερ.«Αἴοχ.ο(ρ.25.21; Μ.18. 
5618); τῆς ἐνούσης αὐτῷ φυσικῆς εὖ. ΟΥτ. Ν 5,.4.3(0.83,21; 6,107}; 
οὐ Εδίδμεσ τηδπὶ ἐεβερα ἴῃ ὅοη, ἐδ.4. π(ρ.8ς.26:; 110Ὲ}; σαρκὶ κεκαλυμ- 
μένος τῆς πατρῴας εὐ, τὰς ἀκτῖνας ἠφίει πα, ἐγαηι δ ρῥὲ.1.7(4.265); 
1ᾶ,᾿αδν.5.2(4.383); οὗ Ὑση., Αἴ... 4γ.1.18(Μ.26.404}; 2. ἃ5 5ἴγ]ς οἵ 
αὐάτεθς πρὸς τὴν σὴν εὖ, Βα5.6ρ.ττ(3.020 ; Μ.32.2738); ΟΥΟΝ γ 85.62.20 
(Μ.46.10848); 1ο.0Ἷ Η.Ὁ..70.}).1τ6(ΜΜ.94.4564}. 

εὐγενής, ποῖος, ἐχεοίϊφη!; οἱ σοᾶ, Αἰ. 47γ.1.43(}1.26.1018); οἵ 
Οτβε μόνος ὑπὲρ πάντας εὖ. ὧν ΗοηιΟἸθηι.12.1; οὗ τῆϑὴ πάντες. 
ἐσμὲν εὐ. ἐπ᾽ ἴσης ἐπεὶ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ γεγόναμεν τ, ΝᾺ2.0».536.1ὸ 
(Μ..325.12418}; οὗ α [τεεάμπιδη ἐλευθεροῦται καὶ εὖ. γίνεται ῬΏὨΟΪ, 
πορισε.τ. 36(Μ. τοί. 560}; οὗ κανών οἵ οτίποάοχ ἔδι, Ονγτ..15.4.2(2. 
612:). 

εὐγενίζω, επηοὗΐδ πρὸς ἐκείνην τὴν φύσιν τὸ ἅγιον σῶμα ηὐγένισται 
Ματςο. Ἐγοβιδειτο, (Ν].6ς.11240); Μαχοαρηδρ. (Μο1.1χ130)};}; 1. 
(ττ16})}. 

Ἐξὐγενοπρεπῶς, 12: μοῦ γαδίηοη, ΤΗάτϑίυα,ορὈ.2.122(Ν 00. 
1401). 

εὐγήρως, δη) ον ἃ βέόοη οἷ αρε, Βδποα βαρεῖ]. εὐγηρύτατος, 
σεμεγαδίς, Οϑατά ἐβ. Αἰσχιαρ ΑἸ φροῖ, δθε,42{Ρ.120.5; Μ.25.3250); 
ΑἸ, βερ.π(ρ.γ1.7; Μ.25.6408); ΙΔ πανν. Κρ. (}1.26.ο810). 

εὔγληνος, κερη-πτρἠφά, το ΝαΣ. ταγη.2.2.7.τ2τ(Μ.37.15604}; τηδῖ.; 
δγίρ!-ἐγοά φέγγος, ἐυγλήνοισι πεπαρμένον ἄμμασιν ἥλων Ῥαυ].5}}. 
δ᾿. 58 2(Μ.86.21528). ὔ 

["]εὐγλώσσεια, ἡ, ἤμοπεν οὗ ὁρεσεῖι, ΤΒα5.8ε]. ον 4τ(Μ.85,4640). 
εὐγλωσσέω, πα εἰσφμεηί, ΤΟ τυ βιμαὶ, 70. Βαρί.(το.Β:6Α). 
εὔγλωσσος, εἰοφμεμὶ, ταϑῖ. εὖ, θερισμοῦ ΝοΟμη.ῥαγ. 70.4:35(Ν1.43. 

δορ). ' 
Ἐεὐγλώσσως, εἰοφεσηίν, ΓΑΤΏ.56»:.4(Ν1.28,1494).Ψ 
εὐγνωμον-έω, 1. μαῦε τίρἠὲ ἀϊροσηϊορ οὐ ἐδεϊΐηρ ταῦτα λέγω οὐχ 

ἵνα ἁμαρτάνωμεν ἀλλ᾽ ἵνα ο-ὥμεν" ὃ γὰρ τελώνης ἄνθρωπος...εὐγνω- 
μονήσας μόνον...εὔνοιαν ἀπεσπάσατο παρὰ τοῦ θεοῦ ἘΡὮτ.3.458Ὰ; 
πρὸς τὰς παρακαταθήκας "εἴτε (ἰομι,6ῥ τοί .2.458); εὖ, τοῖς ἰδίοις 
δεσπόταις 70.Μ8].εἦγον,.7 Ρ.182(Ν.97.2028}; 2. γεραν “-οὔντα θεὸν... 
ἑκατονταπλασίονα παρέχοντα (ῃγνϑβ.ἤον.7.7 ἡη Κορι.(9.4030);:; ἰά, 
μοιμιΐῃ Μιὶιι18:24(3.94); ἘπΙΠ4] 140. ρῥ.εαἱῇ (Μ.85.668.); τιακό 
αἡ οὔενίηρ ἴῃ ἰοκϑη οὗ σγαϊπιιάε, οἵ (αἰπ᾿5 ββουιῆῖοθ εὐ. ἀκάρπῳ ψυχῇ 
Β45.36].0;,4.3(}1.85.604}. 

εὐγνωμόνως, τοῦ ἃ τίσι! πῆμ; ἤθπος ἢ. γίρίἶν, τεαξοηαδίν, 
Τῖοπ.Α].9}.ἐαπι(ρ.96.14; Μ,1ο.12730); ΜΕΙΠ,. αγδίϊγ, (ρ τδόνττ; Μ.1δ, 
2494); Αάἀαχῃ, ἀταἰ.4.3(0.142.1ι; Νέ 11. τβο008); Ε115.}.6.1ο.4(4710; Ἡ. 
21.784); ΟΠ γυβ.5αε.1. (ρ.19.6; 1.468}; 2. εαπόίαϊν, ᾿γαπκῖν, ΟΥ. 
μονι.11.2 1π 6γ(ρ.8ο.14; Μ.13.3600); Επ5.εῤ,(ἀδ5.ττ(ρ.47.3; Μ.2ο, 

δόχ εὐγνώμων 

15440); εὖ. ὡμολόγησας, ἔλυσας τὴν ἁμαρτίαν (Ὦγχγκ, ῥοεμε.2,2(2. 
280Ε}); εὖ. ἡμῶν εἰπόντων ἄληπτον εἶναι τὴν θείαν οὐσίαν Μαχ.ανιδὲρ. 
(Μυοτ.χ2290); 8. ἐπ ἃ γίρη! ἐρίγί! εὐ, ἔφερε τὴν ἄκριτον καταδίκην 
ϑοοτ.ἦἢ.ε.2.τ6.5(Μ.67.216.4); 1514.Ῥεὶ.4}}.5.363(Μ.78.15440); 4. ἐπ α 
Αι ίεμάϊν ερίγιὶ, ΟἸονα. ον. 4.το(ρ.282.13; Μ.8,12854); εὐ, ... ἀκούειν 
Οτο [γ 44 τη 70.(Ρ.579.3}; ΕυῖΒα], Πὰς. Ρ}.Ῥαμὶ, (Μ.85.713.}); ΟΟΠΡ, 
εὐγνωμονέστερον, ὙΠῺ ἀκούειν, τ. 6.10,34(10; Ρ.208.12; Μ.14. 
6528); 1δ.20.23(20; Ρ.356.10; 6244); 5. φίαάϊν, τ ΓΒαυτῃ. ρα». ΟΥ.χ8 
(0.39.4; ΜοΙο.ΤΙΟΙΒ); Βαϑβ.μπογαὶ.32(2.2594Α; Μ.31.7408); ἃ..«αὐτὸς ὁ 
θεὸς ἡμῶν... ἐδίδαξεν, εὐ. ἡμεῖς μιμησώμεϑα 1514.Ῥ}ε]. ἐρῥ.τ.48(Μ.78. 
2120). 

εὐγνωμοσύνη, ἡ, 1. γίσηϊ-πημαἀφάηεος, γἱρῆὶ εεϊτηρ, γἰρηϊΐ 7γμάρε- 
γπεηΐ (αι ιἀδτηθητϊαὶ τηραηίηρ' Βεϑίὴβ ἴο ἹΠΊΡΙν δὴ Βομδβί βοκηον- 
Ἰεάρτηξηΐ οἱ ἴας[5) ἔχειν..«χρὴ πρὸς μὲν τοὺς ἔξω τὸν βίον ἀξιόπιστον, 
ὡς μηδὲ ὅρκον αἰτεῖσθαι, πρὸς ἑαυτὸν δὲ καὶ τοὺς συνιέντας εὐ., ἦτις 
ἐστὶν ἑκούσιος δικαιοσύνη (Ἰοτγα.51:7.7.8(Ρ. 38,0; Μι.0.4128); τῆς τε 
συνέσεως καὶ τῆς ἄλλης τοῦ ἀληθοῦς εὖ. Ἐ8.5,}.4.13.τλ(όοτᾳα ; Μ.21. 
ΤΙΑΟΑ); εὖ. δέ ἐστιν τὸ τὴν πρὸς τὸν τοῦ εἶναι ἡμᾶς αἴτιον ἀποσώζειν 
στοργήν ΠΗ ον ἴον. 3. τοί Ν.2.110}; Οὐ ΝΖ,07.31.33(ρύιθοι; Μ.36. 
1724}; Οοποὶ ἄρΡ.5.16.8; κλητὸν ἑαυτὸν καλεῖ, δεικνὺς τὴν οἰκείαν 
εὐ,, καὶ ὅτι οὐκ αὐτὸς ζητήσας εὗρεν, ἀλλὰ κληθεὶς παρεγένετο καὶ 
ὑπήκουσε (Ὠγν5.ἤονι.1.1 ἐπι Κορ. (0.4300) ; 1514. 6], οῤῥ.3.1τ8ο(Μ.78, 
8774}; Ογτ.Ὲς.37:5(Μ.60.0578)}; Μαχ,ιαριδιρ.(Μ.901.13720); ἤδησθ 
2. ἴῃ ΡΑΙΈΟ. ΟἸγΟυ χη βίβῃο685; ἃ. σα ἰομ7, [γα 655, μομέδὶν » 1. ἸῺ 
βεη. μὴ πάλιν τὴν εὖ. ἡμῶν ἀθείας λάβῃς ἀρχὴν καὶ συκοφαντίας (τ. 
ΝαΖ.0γ.28.5(Ρ.28.13; Μ.36.320); ὅρα εὖ. τῆς παιδός" περὶ τοῦ πατρὸς 
ἐρωτηθεῖσα οὐ μόνον τοῦτο καταμηνύει, ἀλλὰ καὶ τοῦ πατρὸς τὸν 
πατέρᾳ (Ὠπγγδ,ἤσπι, 48,4. τ οη.(4.4860); 11. 65ρ. τοῖν τβοορῃλῦοῃ οὗ 
5: τοῦ τελώνου τὴν πολλὴν εὖ, 1ῤ.54.1(521Ὲ)}; 14..ἢονι.3.4 ἦπ Μ..(7. 
400); ΙΒ: ΡῈ]. ῤ}Ὀ.1.330(Μ.18.3734)};} τό, ὄντα ἁμαρτωλόν, ἔχειν 
ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ..«εὖ, ἘΝῚ οἱέιοορ.(Μ.79.14650); Ὁ, ργαμάε τὸ 
εὐαίσθητον καὶ {τὸν τῆς εὐ. ἔργον τοῦ ἑνός [1.6. [ῃ6 δαιηδγίαῃ ἰΘ6ΡΕ1] 
ἘΡΙΡἢ.μαεν.66.41τ(0.18.17; Μ.42.02Ὰ}; Ομτυβ.λονι.77.3 τ Μ|Ι.(Ί. 
7450); [Ια λσνι.2.1 ἦν Κοπι(9.4360)}); ὙΠάχ, ΝοΟρϑ5..4;».11:7(}}.66. 
3008); Β65.361,07.9.τ(Μ.8ς.1288}; Ο. ἐογαϊν, βιἀεϊτν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ 
ἐλάττονα εὐ. ἡ τοῖς μείζοσι τῆς ἀνταποδόσεως κρίσις δικαιοῦται Βα5. 
ἡπογαΐ.τ8.3(2.25 0; Μ.31.7228)}; ὅρα εὖ. οἰκέτου" οὐδὲν ἑαυτοῦ εἶναι 
βούλεται, ἀλλὰ πάντα τοῦ δεσπότου ΓΠγν5. 07.1.2 ἐμ Εοηι,(9.4328)} 
ἐδ.3.2(450Ἀ}; ἃ. ρσεπογορίίγ, ἐδεγαϊξίν πολλὰ κειμήλια... ἡ ἐκκλησία ἐκ 
τῆς εὖ, τῶν προσηκόντων αὐτῇ κέκτηται ϑοοτ.ἐ..6.7.21.3(Μ.67.7810); 
Τόπος Ν.ν, 70. ΕἸοοι.4(Ρ.093.8); 6. αἰεί 10 τὴν περὶ τὸν πατέρα εὐ. 
ἐπιδεικνύμενος (Ὦτνβ.ερ.141τ(3.682Ε); 3. ἢ φοοά εομάμεὶ πρὸς τὸ 
μέλλον εὖ. [580. οὗ αὖ ἩχοΟΠΡάΟΕῚ}) ΟΥ ΝΥ 65. μηνί ρ.42.8;) Μι4ς. 
2608). 

εὐγνώμων, ξ. γερἠι-πἰμαοᾶ, παυϊηρ γῖρὶ ΚεοῊρς οὐ γίραι μᾶρε- 
τποηὶ, Ηονι ΟἾδηι.3.το; στησόμεθα πρὸς τοὺς ἐξ ἡμισείας εὐ. ΟΥΝὰΖ. 
ογ7.31.24{0.175.14; Μ,26.1600); Ογγ. Ἐς. ςο: (δ .69.το8900); πολλὰ τὰ 
πρὸς εὐχαριοτίαν τοὺς εὖ. ἄγοντα Β45.36].ογ.0,1(Μ|.85.128.}); Πεηος 
2. ἴῃ ραχζίο.; ἃ. εαηάϊά, γαηῖ, μοηεδὶ; ἂς χὰ βεῆ. ἀναγκαῖον γὰρ τὸν 
πιστεύοντα ὅτι ἀληθεῖς αἷ γραφαὶ καὶ ὅτι ὁ θεὸς δίκαιος, ἐὰν εὖ. ἦ, 
ἀγωνίζεσθαι, πῶς ἐν τοιαύταις λέξεσι δίκαιος τρανῶς νοηθῇ ΟΥῥγίηε. 
3.1.0(Ρ.200.9, ν.1. εὐγνωμόνῃ Μ.τ1.264Ὰ); Ἐπ5. ΠΠογοεὶ, (π21Ὰ; Μ.22. 
8170); οοΙηρ. τοὺς εὐγνωμονεστέρους ἐν ταῖς ζητήσεσι Οὐ. 70.2.24(π; 
Ρ.81:.8; Μ.14.1560); Οὐ. Νά Ζ,ον.30.τ(ρ.1ο8,7; Μ. 36.1040} ; καὶ, 09.4.25 
(Ρ.221.3); ΟΒτνβ.ἤοηι.9.2 15. ἘΡ᾿ (αχ.714}; 14. ἐβρ. ζεῖ, τεσορπίτος 
οὗ Ξβὶπ κατανόησον ὧς εἰσιν οἱ προφῆται εὖ. ἄνθρωποι, καὶ οὐκ ἀποκρυπτὸ- 
μενοι τὰ ἔδιᾳ ἁμαρτήματα ὡς καὶ ἡμεῖς Οτ.Ποη1.20.8 ἴῃ. [67.(0.180.10; 
Μ.13.5110); 845.2ε).3.τ(2.6220; Μ.21τ.15004); ὕγτ.. 5.37: (ΛΝ, 60. 
9578); Ὁ. φγαϊεξεϊ, αΥ ΤὨδατα, απ. Ογ. (ρ.6.21; Μ.1ο.10570); (ῃγυβ. 
ἀονμ το: τη. ΖΟ οΥ. (το. 5520); ἐν παντὶ ἁμαρτήματι ἐταπείνωσεν ἡμᾶς ὁ 
διάβολος, καὶ ὀφείλομεν εὖ. γενέσθαι τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν' οἱ γὰρ 
εὖ. γενόμενοι τῆς αὐτῶν ταπεινώσεως συντρίβουσι τὸν διάβολον ΖοΒβ, 
αἰϊοφμία κ(.78.τ688Α); ο. ἰογαϊ, ξαϊἀξμἶ αὐτοὺς συνίστησιν εὐ. πρὸς 
τὸν πατέρα ΑΤΠ.εΡ..Ὀα}}.(Μ.26.11680); ΟἾγγβ. 07.5.7 τη. Κορ (0. 
479Ε); Οντ.Ος.4(3.22Α)}; Τάς, Τγέη.8(Μ.75.11578); σοτὰρ., ΟΥ ΝΑ. 
οργ,30.δ(ρ.χτό.1; Μ.26.τοο0)}; 4. ὠμεμεὶ, Βαβ.ριον.24.2(3, δός ; Μ.32. 
᾿ΧΑ770); 3. οὗ τηϊπρδ; 8. γί ηάσά ὁ... χιλίαρχος ὁ δὴ μείζονα καὶ 
εὐγνωμονεστέραν τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔθνους ἐνδειξάμενος τὴν εἰς αὐτὸν 
ὁμολογίαν Ἐπι5. ἐμ οῤρἘ.4(0.τ6 90; Μ.24.624Ὰ); Ὁ. βοπεϑὶ, εωμπάτα οὐ 
γὰρ προαιρέσεώς ἐστιν εὐ., ἀλλὰ τῆς τῶν πραγμάτων, ὡς ἂν εἴποι τις, 
λοιπὸν ἀνάγκης (μτγϑ.ἐοηι.36.3 τ Μὶ.(7.411τῸ}; ἘΡΟῸθον.(Μ.88. 
τότ60); ἃ. ζαἰ εἶ ἡ πρὸς τὸν ὄντως δεσπότην εὐ. δουλεία Ηοητ, ΟἾδη:. 
17.12; 4. πιϑιιξ, 85 βΒ08ῖ, τὸ εὖ. ὐὐαὶ ἰς γεαφομαδὶς οὐ γἱσἠϊ, Αἴῃ. 
Ῥυοβθ ἐἐδεϊ (ρ.2τιῖτ; Η.,2.332Ὲ}; σοτρ. τὰ εὐγνωμονέστερα τϑλαὶ τσ 
ἽΠ0γ76 γεαξομαδίς οὐ τεμϑοίδίε, Τατι Ν γβ8 λόηι.2 τῷ στη. :26(}.44. 
2850). 



ΕΣ ἤ εὐγονία 

εὐγονία, ἡ, ῥτἰϊξἶηέδς; πιεῖ., οἱ ΒΙΜΥ͂ τὴν εὐ. τεκεῖν καὶ μεῖναι τὴν 
παρθενίαν 1,εο Μαρ..}.35.3(}.42.3; Μ.Ρ1..54.8ο088). 

εὐγράμματος, 5.ν.1., ἐϊρηΐν ἰἤογαίς, ῬΑ]. 1.1 ατις.27(0.τορ.5, ν.]. 
ἀγράμματος ; ΜΜ.34.1180})), 

Ἐεἄγραφος, τῦεἰ]-γμαγπε, δειξε ν τηργβεά; οἵ ταλτῦ]α, Ῥαυ. 
5 ,ϑο ῥ᾽ δορί .86.21428);. 14, απιδο.9)(Μ.86.22:58). 

Ἐεὐγρήγορος, τϑαξεξε, Ἐπι5.41. εν. 8(Ν.86.3618). 
["]εὐδαιμον-άω, -Ξ- εὐδαιμονέω, δὲ ἱγμῖὶγ μαῤῥν ἡ “-ὥσα τάξις 

Ῥεγς (Ρ.τβ.το; “οὖσα Μ.το.το40). 
Ἐεὐδαπανητός, ἐσ21ν ἐοηομ:64, ΤΉ γν5.ποιμεΐη ᾿5.381γ(ς, 5678); 

Απατ, τ, ον. 2ε(ἴ.97.12604Ὰ); ποιΐ, 85 βαδβί., {Οῃτγνβιυΐγσιβαγαδιι 

(8,450). 
εὐδήλως, ὑεῖ ῥίαϊηϊν, 

ΤΗΙΡρΡ.ΤῊ. β΄.14{Ρ.43.12}; εὐδηλότερον ,1. 
2888 ΙῸτ ἐνδηλότερον Ρ.378.το). 

εὐδιάβατος, εαδτίν ἀεοοϑοῖδίε, ἢρ., τοῦ, τῆδτὶ τὸ παντὸς πάθους εὖ. 
καταγώγιον ΤΠ γγ5. ον ἷμ ̓Ξ.581γ(5. 670). 

εὐδιάγνωστος, 1. ἐαξτῖν γεσορηζεί, (οπῃβί.07.5.ς.7(Ρ.τότ.20; Μ.2ο. 
12524)}; ὙΠαάτιδιθα, αηέγν.2.τ(.00.2528); 2. φασὶν αἀἰοιηρμῖεἠεί, 
Μεϊει.παΐ ἠον.2(Μ.64.1ττ64λ}); 8. οἵ ἃ Ῥοίβοῃ, τοί τ ποῖ, ΤΡτος. 
νυ. 26:26(Μ.87.14804). 

Ἐεὐδιάγραπτος, τφ6[[- ἐπε ξιραὐ δὰ, Δπάτ, τιον. τ4(Μ.07.10020); ἐῤ. 
Ζι(τ26ολ). 

Ἰεὐδιαδότως, ὃν ῥεμείγαϊϊηρ δαςίῖν, Ἰου, τι οἰ. τ5.τ(}}.3.3ο1Ὰ). 
εὐδιάζω, Ἰηΐταῃ5, ἴῃ 8δοΐ,, ὃς ξαῖρε, ὅτ, Νυϑβ5. λό». 3 τῷ Οἀπὶ.(Ν.44. 

816}). 
εὐδιάθετος, τροἰ -ἀἸςροδοί, Ἰοτιςο αἰγαείυε. ἡδὺς. «τὴν ὄψιν καὶ εὐ. 
τιν υββι ον ἡῃ Οαπὶ. (Μ,44.οδ00)}; Ιἀἅ ἰαμά. Βας.26(}1.46.8174}; 
πραΐ, ἃ5 βι5ι., δοπουοίσησε, ὙΠαάτ, ϑυα,ρῥ.2.τϑο(Ν.09.1.718). 

εὐδιάθρυπτος, 1. ἐαςίϊν ἐγ φθά οὐ ἀοείγονϑά ; οἵ ΥΟΤΡ' ΔΥΡΌΤΩΘ ΗΒ, 
Οντ. ]ς. ς.4(2.8520); 50Ρ61]., 1ἃ..70.6.τ(4.641Ε); ἤδποθ 8. εομίψγτίε, 
ῥμεδίο, Ἰᾶὰ, ηι.34{3.2888},9 1(..15.5.5(2.8580)}; Ὁ. ρίἑαρίο, ταΞτὶν 
διϑανεα εὐ. εἷς τὰ χείρω τὴν διάνοιαν ἔχοντες 14. Πμεἰμ. (65. ΖΟ88); τὸν 
νοῦν εἰς ἔλεον εὖ. ἔχει 1.8. 7ο.1).ῥαγαϊΐ, (Μ.05.1317.4} σἔιΌγτ, 7.12 
(4.τοῦ48Β) ἡ Πετα (Π15 ΡΏταΒΘ 15 οὐλτθα ; πθιΐ, 85 βαρ ϑι., [Δ ἤν. 
»}αξεὶι.22(53,2744}); Ο. φαςτῖν δγοΐθη, τιθαϊ. ἃ5 ϑυ δῖ, ὀπτωμένη γὰρ ἡ 
πλίνθος...οὐκ ἂν ἔχοι τὸ εὖ, Ἰα αὐογ.τ2(1.441Ὰ}; Βαμα ἐσμάδὺ τὸ 
οἱονεὶ τρύφερόν τε καὶ εὖ. τῆς τῶν ἁγίων καρδίας 1ῥ.; 2. τοεῖξ ἐμγαςπεᾷ 
Ομ τὴν εὐανθῇ τε καὶ εὐ. τῶν εὐαγγελικῶν παιδευμάτων... «τροφήν 1. 
1ς.2.τ(2,200Ὲ}. 

Ῥεὐδιαιρέτως, 1, αγίεμϊαΐοῖν, Ματς Ἰίαο,υ. Ῥονρἧ 68; 2. ὃν ἀϊυίά- 
1η:9 τοοῖϊ, σϑο.ῬΙβιλοχ, τοιδ( Μ,02.τ5δοᾺ). 

οἰ διδυλαστθέ; ἔαδν ἴο ὑγεαΐ, μηδομηα, γΟΉ, αἸναγβ Ἰοιθα 
ψ ΙΓ σαθρός, Οντ. 0 ̓ ,.8(3. 5884); ἩΜΑΝΕΙᾺ 14, αὐογιδ(ι.2τπᾺ}; 14..15.3.4 
(2.4788). 

εὐδιακόμιστος, ἐαεν [0 Ων ἱπγοιρῖ τὰ... 
εαὶ.«4ς.τ5:28(0.253.1τ6). 

εὐδιάκονος, γεαάν ἰο ξέγυε; οἵ ἃ ὈΙβδορ, Οοης,..4.,Ρ}.2.4.1, 
εὐδιακόσμητος, τοοἰἰ-αὐγαηφεί, Ογτ, ΜΠ] το, 54(3.447Ὰ : ΔαΡοτ οτη.). 
εὐδιάκριτος, 1. πον ἰο ἐχῥία Ἢ ΟΥ Ἡρπάογείαμά, ὈΙο. Ατ.θ. ἢν 5.1. 

2(Μ.3.Ξ018}; ξῆος οδυίΐσς ὑπομονῆς ΤΠατιΒεμα, εαίσον, βαγν.12 
(0.30); 2. εαςφιῖν ἀἐκι βεβεηῆη,, ἐκαεὶ τῆς τῶν χρόνων εὖ. διαστολῆς 

Οντ. Μ16}.44(3.4330). 
Ἐεὐδιακρίτως, τοῖίῇ εκαοϊ μά, Βξομ. Ατ.4...2.4(}1.3.640})}. 
εὐδιάλεκτος, εοἰοσχεηὶ, ἘΡὮΓ ΤΟΙ; 70. 1δον ΕΡΙΡρἢ.τ2(ΝΜ1.41. 

370). 
εὐδιάλλακτος, φαξίν γεεομεϊανίε; οἵ σοά, Κ͵ή͵ἄῤεονε.τ3(ρ.12.}}; 

ἘΡΒΥ.3.5338; οὗ Ὀγαῖς οἸξβέϊοη 85 σίνθη το ἀάδιη, “βροες. ϑεάγ.6 

ΟΝ γ85.Π 0.5 1π σοὶ, (Ν.44.6βοο); 
ἴῃ Μεῖβ.765.2.23(Μ.18, 

οἰστὰ καὶ εὖ. ΟΥΤρ. 

(Ρ.131.35). 
Ῥεὐδιάμονος, εηάμγίηρ, ΤΑΊΠ, ον. (}.28.14328) τπ δεῤοῖ. ἴῃ 
Απαϑῖ.5. ῃ σά, 2(Μ.80.888). 

Ἐεὐδιάρπαστος, 1. φας]ν φεϊχεί, Β45. εχ. 5.3(1.42Ε ; Μ.20.τοτὰ); 
18 45.15.215(1. 5408; Μ΄.30.4024Α); ϑδνευ εἰρη. 4(Μ.63.5328); 2. εαεὶΐν 
ῥἰμπάεγοί, γπαάδ φροτὶ οἔὗ, [885.1ς.τ22(463Ε: Μ.20.216Ὰ}; τηςῖ., οὗ 
ἀοοίγχίμο, φασίν εδυεγίεά, τι οςί,44Α; Μ. 2600). 

Ἐεὐδιαρ(ρ)ίπιστος, ἐαξίΐν δίοιθη αἰϑαν ; 1ἴτ., ΟνΥ.1ς.2.3(2.2714}; 1, 
Ὁ ς.τ41(3.1818); τηδέ. πάντα τὰ ἀνθρώπινα μικρὰ καὶ εὖ, 14..15,3.ς(2. 
5150); 14. σἄογ.τ(1.278}; ἐδ.6(1.2048). 

Ἐεὐδιαστόλως, σεργαίεῖν, Ογτ. 70. 5.4(4.πο50)} ; 18. (7628). 
Ἐεὐδιάτμητος, δαδηῖν σαὶ αραγί, Οντ. 1ς.5.4(2.830Ε). 
εὐδιαφόρητος, 1. εαξὶΐν ἀἰρσοείφα ; σοτηρ., ΓἸδια. ῥαεά.τ.δ(ρ.ττό.2ς : 

Μ.8,2044); 2. δωφεΐν εαγγίεὰ αἴϑαν; ταῦῖ., τιδαῖ. 85. βδι. τῶν 
ἁμαρτωλῶν. ..τὸ εὖ, ἐδ. χυτοί(ρ.144.1- ; 2608). 

Ἐεὐδιάφυκτος, εαφεν αὐοταφα, Ογτ. ἴς.ς.2(2.7820). 
εὐδιάχυτος, ἔξ. εαεὶΐγ ἀπ ιδεά, τς 85. μη. 3(2 Ρ.15.5; Μ.45. 

5804}; τὸ...τῆς τρυφῆς... εὐ. ἀεττα ΟΡ ογ.2(ΝΠ.08.2804); 2. φωϊνετνίηρ; 

562 εὐδοκία 

οὗ οοἷουγ οὗ ἃ φυθοίουβ βίοηθ, Ὀγτισον, (1.210Ὲ); 3. καςὶϊν ἀ415- 
φοἰυεά, ταοῖ., ΤΑΊ φερε. ἀπέ .4(Μ.28. 5930); ψυχαὶ... ἡδοναῖς εὖ, [0.Ὁ. 
λον. .4.30( Μ.ο6.6320). 

εὐδίνητος, 1. τὐεἰ-γοι σά, ΝοΠη, ραν. 70.201 8(}}.42.900Ὰ}; ῬΑ]. 
511.5ορὴ,.482(Μ.86.2128.}; ἐδ. 864(2152.}; πιεῖ, τ ογίηρ τος]! -νομάφ 
τὐογάς, 10.1)εαγηι, ῥεμὶ(Ρ.21); ΝΕ οὐ. ο40Α); 2. ἐαστῖν ἑμγηΐηρ, Ῥαα]. 
91} αρηδο. 120(Μ.86.22568). 

εὐδινός, ἰαῖα ἔοττη οὗ εὐδιεινός, εαἰγι, ἔπε, εἶδαν; οὗ βαῖμου, οἴσ., 
Βαβ,ἠθχ.ο.3(1.838; Μ.20.χ604); ΟἩγυ5,΄0᾽3.52.2 ἡ ΜΙ,(7.540Ὲ}; ᾶ. 
ἀοηι.34.3 τῷ ΗεΡ.(12.3188). 

εὐδιόρθωτος, 1. τυεἰ]- τογγεείξά, ἘΡΙΡΉ. ΉΦΉ 5. 60}. 43.245); 2, φασίν 
γενεά ϊεά τὰ ἀπελπισμένα τοῖς ἀνθρώποις παρ᾽ αὐτῷ [50, Χριστῷ] εὖ. 
τυγχάνει Ματο. ίας,υ, ΒΟΥ]. ; πεαῖ, 85 βαθϑί. , μιν. εονη ἵη Οαϊ. 
π:τοίτο. 50). 

εὐδοκ-έω, Α.. δὲ τοεὶΐ ῥἰεαςσά, δὲ σοπίθηΐ ΜΔΤῊ : 1. ἸῺ ρθη. εὐδοκήσας 
ὃ πατὴρ ἔπεμψε τὸν ἑαυτοῦ υἱόν Ατῇ,.47.3.31τ(Μ.26.3880); Μας,Αερ. 
λοι. τ6.7(Μ.324.6170}; εὐδοκήσας... ὦ ἄνθρωπος προσεκύνησε τῷ κυρίῳ 
ὙΠπαῖφ. 74 πη. (1.88); Ἐναρτ.ἢ.6.4.20(Ρ.170.13; Μ.86.2γ7560); 
χορ. 5.84:2 εὖ, ἐστε τὸ ἀγαθόν τι θελῆσαι ΤΏΙ Δα Ἰος.(:.1202}; 
χορ. Κοιλτπ: 26 ηὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα, τουτέστιν, 
ἐδοκίμασαν, ἐπεθύμησαν ζὮγγπβ.᾽ο».30.1 ἡῃ Κορ, (0.7380); ὀχερ, 
2 Οτιττιο εὐδοκῶ, τουτέστι, χαίρω, εὐφραίνομαι, μεθ᾽ εὐθυμίας 
δέχομαι τὰ προσπίπτοντα ΤὨας Δα ἰοος.(3.350); ρΡ455., δὲ ξαυομγεῶ, 
ἀῤῥγουεά, ΟΥ.ΝΑ2.ον.20.τίρ.74.2; Μ΄.36.738); ΕΡΙΡΗ ἐαρ. βά.τδ(ρ.ςτ7. 
6; Μ.42.813Α); ΤὨσέ, φρι. 233 ἴῃ Π)1.(1.2070); 2. ἔπεο],; 8. τοῦ. ἔχπο- 
[οὴ5 οἵ Ῥεβοῃβ οἵ Τυίη., [τϑη.ἤαδν.4.38.3(ΝΠ.7.11088Β) οἰξ, 5, 
δημιουργέω; τὸν μὲν “-εἶν, τὸν δὲ συνεργεῖν, τὸ δὲ ἐμπνεῖν τ, Νά. 
ογ.28.τ(ρ.22.2; Μ,36.750); ταῦ, τόσ. 5:28 τοῦτο γὰρ ἡ ὑποταγὴ 
Χριστοῦ... «ἡ τοῦ πατρικοῦ θελήματος πλήρωσις, ὑποτάσσει δὲ καὶ υἱὸς 
“πατρί, καὶ υἱῷ πατήρ" ὁ μὲν ἐνεργῶν, ὁ δὲ «ὧν 1δ.30.5(ρ.114.17; τορ᾿); 
Ῥ. Ἔχορ. Μί.3:17,17:ς εὐδόκησεν ὃ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ' ἐὰν μὴ καὶ σὺ 
εὐδοκήσῃς, ζωὴν οὐκ ἔχεις γτ. Η «εαἰφελς,το.2 ; τεῖ, ΤΉ 60]. ἱτυρ]]οδτῖοβ 
ἐν τούτῳ, φησίν, εὐδόκησα διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ τὴν σωτηρίαν 
ὑμῖν πορισθῆναι, κἂν περὶ τῆς θεότητος δὲ ἐκλάβῃ τις τό, εὐδόκησα, τὸ 
σόφισμα αὐτῶν ἀκυροῦται ὨὈϊάντι. Τρίηπ. τι ο(Ν.30.280Ὰ}; τί δέ ἐστιν, 
ἐν ᾧ εὐδόκησα; ὡσανεὶ ἔλεγεν, ἐν ᾧ ἀναπαύομαι, ᾧ ἀρέσκομαι' διὰ τὸ 
κατὰ πάντα ἐξισῶσθαι πρὸς αὐτὸν μετὰ ἀκριβείας, καὶ βούλημα ὃν ἐν 
αὐτῷ εἶναι καὶ τῷ πατρί, καὶ μένοντα υἱὸν διὰ πάντα ἕν εἶναι πρὸς τὸν 
γεγεννηκότα (Ὦγγψβιποηι, 56.2 τη 1. (7.500); 3, ΟὨτίϑτο]., σεῖ. 
ἕνωσις κατ᾽ εὐδοκίαν : ὁ τεχθεὶς ἐκ τῆς παρθένου... .οὐ διεκρίθη τοῦ λόγου, 
ταυτότητι γνώμης αὐτῷ συνημμένος, καθ᾽ ἣν εὐδοκήσας ἥνωσεν αὐτὸν 
ἑαυτῷ ὙὝΒαΥΜΟορς, ἤν οἵπερ. 51:.28)4ρ. ΟἹ] αἴατι οί, 5(Η...8068); τεξ, 
ψγ1|15 οἱ (Ὠτίβῃ τῶν μὲν ὡς θεός, ὑπακούων δὲ ὡς ἄνθρωπος Μειχ. Ῥγγγ. 
(Μ.91.301}). 

Β, δὲ τυεὶί ῥίεαςίηρ,; ἅ05., ἨΙΡΡ λαεν.9.τ2(ρ.250.152; Μ,16.3286}). 
Ἐεὐδοκητής, ὁ, σῤῥγουέν; οἱ ἀοα, ΕΡΙρη.α}. 4. τδ(ρ.517.1; Μ.42. 

8434). 
εὐδοκητός, ἀῤῥγουεά, οἵ (μτῖδε τῷ υἱῷ.. ἀγαπητῷ καὶ εὐ. Οτ. 

οοηῖπ, τὴ Μ|.12.42(ρ.165.22; ΝΜ 13.τοβ1Ὰ}; οὗ Ναϊοπιϊηίαη Θανίουν 
εὖ. καλεῖσθαι, ὅτι πᾶν τὸ πλήρωμα ηὐδόκησεν δι᾽ αὐτοῦ δοξάσαι τὸν 
πατέρα ἴτοη.ἤαε7.1.12.4 ΔΡ.ἘΡΙΡἢ ἤκογ. 35. τ(Μ.41.6280). 

εὐδοκία, ἡ, Δ, ροσε εὐ], σοοά ῥίξαφενε (τον 5), αυσην; ἱ. οἵ 
(οἕ; ἃ. ἴῃ βεη. τὸ τῆς εὖ, ὄνομα οὐ τετριμμένον ἐν τῇ τῶν ᾿Ελλήνων 
συνηθείᾳ νομίζω ὄν, ὠνοματοποιῆσθαι δὲ ὑπὸ τῶν ἑρμηνευσάντων... 
ἡ εὖ, ἐμφαίνει τό, εὖ, καὶ τό, δοκεῖν" ὥστε μὴ ἂν λεχθῆναι ἐπὶ τῶν 
δοκούντων ἡμῖν οὐ καλῶς, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνων τῶν ἐπαινετῶς δοκούντων 
Οτιεονιηεΐη Ἐρἦ.τ: 5(0.237.20); ἀληθῆ γὰρ εἶναι καὶ βεβαίαν τὴν εὐ. 
τοῦ κυρίου Ἰ)ϊοη, ΑἹ, ἐν (0.60.6); εὖ. ἡ θεία γραφὴ καλεῖ τὸ ἀγαθὸν τοῦ 
θεοῦ θέλημα Τμάξ.Ρς. 5: τχ(1.630); φθάσας ἐνταῦθα... κατ᾽ εὖ, τοῦ 
θεοῦ 6εὶ. ὈγζΖ. ἢ ἐ.π Ῥτοειη ο(Μι8ς. 11030); ἡ δὲ εἰς ψυχὴν πίστις ἐστὶν 
ἐξ εὖ. θεοῦ Τιεοπι, Ἡ Δ) ες .2.τ(Μ.86. 15314}); ΤαιΠ 4], Πϊας. (ς.(Μ.8ς. 
6570); Ὁ. ἀἰξῖ, ἔτοιῃ βούλησις, Οὐ. ». 57 ἦῃ 1,..(0.261) οἰϊ. 5. βούλησις; 
ς. αἰ5ῖ. ἔγοσὴ συγχώρησις: πάντα τὰ γινόμενα διαιρεῖται εἰς δύο, εἰς 

τὴν εὖ, θεοῦ καὶ συγχώρησιν" ὅσα τοίνυν γίνεται κατὰ ἀρετὴν εἰς δόξαν 
θεοῦ, ταῦτα γίνεται εὐδοκίᾳ θεοῦ" ὅσα δ᾽ αὖ πάλιν ἐπιζήμια.. «καὶ 
ἐκπτωτικά, ταῦτα γίνεται κατὰ θεοῦ συγχώρησιν Ῥα]]. ἢ. 1 ἀμ5.4] 
(Ρ.138.23ς; Μ.34.12Ο1Α}; πάντα τὰ γενόμενα ἢ κατὰ συγχώρησιν θεοῦ 
γίνεται, ἢ κατ᾽ εὐ, ... λιμός, σεισμός, ἀβροχία, νόσοι, πόλεμοε...οὐ 
γίνονται κατ᾽ εὖ. θεοῦ, ἀλλὰ κατὰ συγχώρησιν Τ)οτ.ἄἀοεί.τ4.5(Ν.88. 
1Ἴ810}; τῆς δὲ προνοίας, τὰ μὲν κατ᾽ εὐ, ἐστί, τὰ δὲ κατὰ συγχώρησιν. 
κατ᾽ εὖ. μὲν ὅσα ἀναντιρρήτως εἰσὶν ἀγαθά Τ0.}0. (.ο.2.2ο(Ν.94.οόςΑ); 
ἃ. οἵ ἘδίποΥυ τονγαχαβ ὅοη, Β85. 7μα.7(2.2210 ; Μ.31.6728); ἴῃ δῃ1- 
Ατίδη δὐρυτηθηΐ ὅ πατὴρ οὐκ εἶπεν, οὗτός ἐστιν..«ὃν κατ᾽ εὐδοκίαν 

ἔσχον υἱόν, ἀλλ' ἁπλῶς, ὁ υἱός μου, καὶ μᾶλλον, ἐν ᾧ ηὐδόκησα' δεικνὺς 
ἐκ τούτων ὅτι φύσει μὲν οὗτός ἐστιν υἱός, ἐν αὐτῷ δὲ τῶν ἐμοὶ δοκούντων 
ἡ βούλησις ἀπόκειται ΑἸΉ..4γ.3.67(}.26.4618); τῇ μὲν οὐσίᾳ γέννημα 



ἌΡ, 
εὐδοκιάω 

τοῦ πατρός, τῇ δὲ οἰκονομίᾳ κατ᾽ εὐδοκίαν τοῦ πατρὸς ἐποιήθη δι᾿ ἡμᾶς 
ἄνθρωπος 1δ.2.χτ(τ60.}; εἰ ἐπὶ τῷ ἤδη ὄντε υἱῷ ἔλεγεν, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, 
οὐκ αἰτία ἡ εὖ. τῆς ὑπάρξεως εὑρίσκεται Ὠ]άντα. Τγῖη.τ.ο(Μ.30.2804); 
διὰ τὴν τοιαύτην οἰκονομίαν τὴν εὖ. πατρὸς σημαίνων ὃ ἀπόστολος 
ἔφη ὅτι ὁ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἘΡΙΡΉ ἤσεγ, 60. οί ̓.Ζοδ.τ2 ; 
Μ.42.2970) ; τεῖ, Γαδ] πλοεπὶ Ὀν ὅοη οὗ ἘδίΠεγΒ σοοα ρ]θάβιιγε τὰ δὲ 
ὡς πατρικῆς εὖ, διὰ τῆς αὐτοῦ ἐνεργείας πληρουμένης, καὶ οὐχ ὡς δι 
ὀργάνου..«ἀλλ᾽ ὡς δι᾽ οὐσιώδους καὶ ἐνυποστάτου αὐτοῦ λόγου καὶ 
σοφίας 710.. (ο.4.τϑ(Μ.94.ττϑτο) ; 6. τεῖ. Ογδαίιοι ὁ τοῦ θεοῦ υἱὸς... 
εὖ, θεοῦ γενόμενος τὰ κτίσματα ὑπάρξαι ἠβουλήθη ΟΥ̓. Κγ.1 τη 0. 
(ρ.48:ς.7); τὰ μὲν γενητὰ εὖ, καὶ βουλήσει γέγονεν ΑἰΉ..47.3.63(Μ.26. 
4518); τῇ τοῦ πατρὸς εὖ. καὶ ἁ υἱὸς τὰ πάντα ἐποίησε ο.ν᾽ Ἡ. ἐδθη.4 
(Μ.06.15534}; 1. τεῦ, ἴησ, μονογενὴς υἱός, κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς εὐ. 
σαρκωθεὶς ὑπὲρ ἀνθρώπων το. ἤα6γ.1.9.3(Μ.7.5418); δγηηδ. 4η}.(341) 
τίρ.249.3: Μ.26.7214}); εἴ ἔτεᾳ.; (ἀποβί, ἐξ εὖ, τῶν αἰώνων ᾿Ιησοῦς 
προβάλλεται παράκλητος τῷ παρελθόντε αἰῶνι (Ἰοπχόχε. Τ άοὶ,23 
(Ρ.114.20; Μ.0.6608); ὁ κατελθὼν εὐ. τοῦ ὅλου ἦν, ἐν αὐτῷ γὰρ πᾶν τὸ 
πλήρωμα ἦν σωματικῶς τῥ. 31(Ρ. 117.4: 6120); 6. τεῖ, ἀἰνίης ᾿παᾶνν6}}- 
ἴῃς ἴῃ ΠλᾶΔ, ΤΒάν, Μορβ. βι πη, 1(0.204.32; Μ.66.9734) οἴ, 5. ἐνοί- 
κησις ; ἄπειρος μὲν γὰρ ὧν καὶ ἀπερίγραφος τὴν φύσιν πάρεστιν τοῖς 
πᾶσιν" τῇ δὲ εὐ. τῶν μὲν ἔστιν μακράν, τῶν δὲ ἐγγύς 1Ρ.(0.205.8 ; 9738, 
Οὺ; 1:δ.{0.295.23; 97230);. πανταχοῦ κατὰ τὴν οὐσίαν ποτόν μκῖς 
μέντοι τὴν εὖ., οὐκ ἐν ἅπασίν ἐστιν ὙΤΠαΐ, ΤΟ γ.15:28(2.274); 
2. Ομβιοὶ, ; 8. ἴθ Απίοομοηθ ἀοοίγίης, Τηάγ. Μορβ.εῤ. ΟΊ. 
(0.329.3; Μ.66.10134) οἷξ. 5. ἕνωσις ; ὁ σωτὴρ ἔδειξεν μίαν εἶναι τὴν 
θέλησιν... -προαγομένην οὐ λόγῳ φύσεως ἀλλ᾽ εὐδοκίας, καθ᾽ ἣν ἡνώθη 
τῷ θεῷ λόγῳ ὅ..«ἐκ σπέρματος Δαβὶδ γενόμενος ἄνθρωπος Ἰά. Κγ-Μηἶγ. 
(ρ.3229.14; Μο66.10030); οὔτε θεὸν ἀληθινὸν αὐτὸν εἶναι λέγει ϑ6. 
Νεϑίου 5), ἀλλ᾽ ὡς ἐν εὖ, τοῦ θεοῦ κεκλημένον οὕτως Ονγιερ. τταίρ.171. 
1ο; Μ.7]. 884); ἐδιταί(ρ.ο8.24; Ἔ .448); Νεϑι.».Β 6. 220.4) οἷξ, 5. 
ἕνωσις; ὃ δὲ “Νιεστόριος ἄλλας ἐ ἐπενόει ἑνώσεις, κατὰ τὴν ἀξίαν. ..καὶ 
ὁμοτιμίαν, καὶ ταυτοβουλίαν, ! καὶ εὖ, 1ο. 5 «ἀταϊεεὶ, 65(Μ,. 04. 6648); 1 (0ἢ- 

ἀειηπεάᾶ σάρκα ἐμψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ ἐ ἑνώσας ὁ λόγος ἐὶ ἑαυτῷ καθ᾽ 
ὑπόστασιν... γέγονεν ἄνθρωπος, οὐ κατὰ θέλησιν μόνην ἢ εὖ, γι. ὅρ.4 
(0.27.1; 53.228}; οὗ τὴν ἕνωσιν μὴ κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειαν, ἢ 
εὐ., ἢ ἄλλην τινὰ τοιαύτην σχέσιν δογματίσαντες, κατ᾽ οὐδὲν μὲν τῇ 
ἀληθείᾳ ἐγγίζουσι Τιδοπὶ, ΒΝ δεὶ. οἱ Ἐπὶ τ ( Μ.86.13008); κατ᾽ εὐδοκίαν 
τὴν ἕνωσιν γεγενῆσθαι καθὼς Θεόδωρος... «λέγει... ὁ τοιοῦτος ἃ. ἔ. 
Ταβῖπ. οηξιαπαί 4{0.00.33; Μ..86.10158) οὐ (ΟΡ(ς ς3)απμαϊἢ (ΗΔ μη 
Ρ.τ68) ; Ὁ. τεῦ, Ῥσόθίοτα οὗ (τσὶ 5. Ψ1} κατ᾽ εὐδοκίαν ἡ ἔνωσις βουλῆς 
καὶ γνώμης ταυτότητι κρατουμένη, ἵνὰ καὶ τὸ διάφορον τῶν φύσεων 
ἀσύγχυτον δείκνυται, καὶ τὸ τῆς εὐ. μυστήριον μονάδι βουλήσεως Ῥααὶ.. 
Ῥεχβ. 7μάϊε. Ῥ.(Η.3.8060)}; ο, οἵ ΟΠ σι τὰ ἀβϑασηϊηρ τηβηῃοοά οὐκ εὖ, 
τοίνυν ὅ τρόπος τῆς ἑνώσεως, ἀλλ᾽ ἡ φύσις αἰτία. τὸ μὲν γὰρ ἀναλαβεῖν 
σῶμα κατ᾽ εὐδοκίαν εἴποι τις ἂν εὐλόγως γεγενῆσθαι: τὸ δὲ ἑνούμενον 
μὴ συγχυθῆναι, κατὰ τὴν οἰκείαν τοῦ θεοῦ φύσιν οὐ κατ᾽ εὖ. γίνεται 
Νομηγρδιμαέ,ἤονι. 3(}1.40.6ο8.Ὰ) ; ὅ.. «λόγος ἥνωσεν ἑαυτῷ σῶμα ἐμψυχω- 
μένον ψυχῇ νοερᾷ καὶ προῆλθεν ἄνθρωπος ἐκ γυναικός, οὐ μεταβολῇ 
φύσεως καθ᾽ ἡμᾶς γεγονώς, ἀλλ᾽ εὐ. μᾶλλον οἰκονομικῇ ΟΥτ..45 
(Ρ.153.4; 52.1374}}} 8. Ἔχορ. ΕρΒ.Ι: 5» κατὰ τὴν εὖ. ... τοῦ θελήματος 
αὐτοῦ, τουτέστιν διὰ τὸ σφοδρῶς θελῆσαι" ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ... αὕτη 
ἐστί' πανταχοῦ γὰρ εὐδοκίᾳ τὸ θέλημά ἐστι τὸ προηγούμενον ΟἾγν5. 
ἔορι.Χ.3 τῃι Εῤῥι(ττι ; εἰ κατὰ τὸν νόμον ἡ θέλησις ἐνέργειά ἐστιν, 
τίς ἡ εὐ. ἡ ταύτης τῆς θελήσεως; οὐ γὰρ ἂν εἶπε, θέλησιν θελήματος 
Βανεσ ἢν: π(ρ.305.22); εὖ. γὰρ τὴν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ βούλησιν ἔθος τῇ 
θείᾳ καλεῖν γραφῇ ΤὨατ, ρ,τ: (3.403); ΟΧορ, 1, 2:1 τί ἐστιν εὖ, ; 
καταλλαγή' οὐκέτι μεσότοιχόν ἐστιν ὁ οὐρανός (Ὠγνβ.ἤοη:.3.3 τῇ (οἱ. 
(11.3478); λέγων οὖν, εὐ., τὸ ἑκούσιον αὐτῆς [56. [86 5081} ἔδειξε καὶ 
τὴν πρὸς αὐτὸν νυμφίον εὐ. ῬΉ.(ἀτρ.(αηϊ.τό)(Ν}.40.11530). 

ΒΒ. οὐγδοὶ οὗ φοοά ρμίφαδιενο, ἀοίτρίν σώφρων γυνή...θεοῦ εὖ, ΠΟΉ. 
ΟἸδηγ.13.21. 

[᾿]εὐδοκιάω, πιείχ. δ΄. ἴογ εὐθόκέω, ΤΑΡοΠ]. νιοὶ, 5.2:7(}.33. 
1516Ὰ; Τό. οτὰ., ν. Ὠοϊ.). 

εὐδοκιμάζω, οἰιουϑο, Οτιαάηοϊ τη δου :4(Μ..17.134}. 
εὐδοκίμησις, ἡ, ροσά γέρε, γεριίαϊΐοη, ογεάτέ, Ἔυ5.}.6.1ο.1 

(4618; Μ.21.1688)}; ΟΒτνυβ.ἤσην. 5.2 ἤν ΠΤ ην(11.5718); Οντ. δία. 
Οεη.6(1. 1018). 

"εὐδοκίμητος, εἰυίηρ σαϊ ας 0Ή, Ὅγαξ. 81}.2.824. 
εὐδοξία, ἡ, 1. υἱγίμε, φχοοϊίσηοο, ΜετὮ ἐνριῤρ.τοςίρ.129.1; Μ,18, 

2044}; 2. ρίογγ τοῦ μονογενοῦς ΝΙεβί, ἔν. τ(ρ.225.14)60.Οντ. Ν 65.2.6 
(0.43.3; 65.464); 3. γάρ! οῤρϊηίοη, γισίῃ ἡμάρεμεηί, Μεγ. 8.8 
(ρ.90.6; Μ,18.1408}); εὖ. τε καὶ ἑτεροδοξίαν ἘΡΙΡΠ.ἤαέγ.χ.τί(ρ.τόρ.ς; 
Μ.41.τ73}}. 

Ἐεὐδούλευτος, δεΐίηρ α ξοοίΐ Ξξεγυαηΐ, ΤΠ συ 5. εὶγ. εἰ Ραμ, (8.τοο). 
εὐδρανής, 1. ῥοιυενζηϊ, υἱρογσιίς, Ογτιαροῖ. Τάς. (ρ.81.20; 61,2404); 

1ᾶ, ρἰαρὴ. ἔχ. 23(1.3168); 14.5.3} -2ο( Μ1.69.οὐδ0) ; ποιιΐ, 85 βαῦϑί. τὸ 
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τῆς διανοίας εὖ, 1ὰ ρἰαρ. Ἐχ.3(3324); 2. οἵ Ρειβοηβ, εηγάγν, διέχοηι 
παρθένον 1. σἰαρἠ.(σον.3(1 00 Ὰ}). 

εὐδρομέω, 1. γερ τυεὶϊ οὐ αξί εἰς μάχην μὴ εὖ. Ἐπ5,Δ]ΙΊ ἐγηνι 
(Ν1.86.3214) ρει. σεδα ἐνδρομήσῃς ; ΤΠαγ, δεμα. ἐαἰθοΐ, ῥαγυ.ο(0.22); 
Βδῆσα 2. πιρί.; 8. ἦο τοεῖϊ, Ὑπαάτιϑιαά,ερῥοτ. (Μιο9. 9120); Ὁ. ἐἶνε 
μομοειΐν, τ. Ναζ.εαγη.1.2.2.367(}}.37.60714}); 18.1.2.0.το2(675.}; ἐδ, 
2.1.12.788(1223Α); . εὖ. τὴν γλῶτταν δὲ ρἰὖ, 1τΔ.0γ.14.33(Μ.5ς. 
ΘΟΙΟ). 

εὐδρομία, ἡ, λοπεσὶ ᾿ἰυΐηρ, γἱρίμοοις υΐηρ, ΤΠαγιδιυά,εαῤεελ. 
}αγυ.ο( .90. 5200). 

εὔδρομος, 1. γιρεΐηρ τοὶ! Ὠδησα 8. οὐ, ΟἸδγι. ῥαδά.τ.5(Ρ.98.3ο; 
Μ.8.268.); Ρεὶ..4γ.4(}4.26.8244}); ΞΌΡ6"]., Ογγ. Ἐς, 17:..4(Μ.60.8240); 
14 αὐογ.4(1.5 038}; πδυΐϊ, 85 βαῦβί., ΟΥὐΝ 85. ἤση. 1Υ ἡῃ Οαπὶ. (Μ.414. 
Ἰοο ΙΒ); Ἀ. ἐβεειίυε; οὗ ατρυτηρηῖς, ΓΗΠΡΡ.ΤΉ, ΚΝ.14(0.43.11); 1.0). 
νοποη 8(Μ.0ς5.1498); Τμαγχιδιια ἐωμδ. Β(Μ.90.17906 0); πϑυΐϊ. 88 
βαῦβς,, ατ ΝαζΖιεαγητ τ. 6.8(Μ,87.426.Ὰ}); 2. σαεν 1ο αἰαεὶς ; οἵ Ρετ- 
5008, ΟΥτ..5. 5. 5(2.8520). 

Ῥεὐδωρία, ἡ, {δεγαϊτν, Οομϑί.0».5.ε.8.1 
εὔδωρος, χεμεγοις, Ογαε.δ᾽δ.8.401; 

21544). 
εὐείδεια, ἡ, φοοά ἰοοκς, δεαμί» 9. ζόγηι, Ογυ δορἢ.24{(3.6 050) ; 

Με οί, πα μον. 4(4.64.ττϑτΑ). 
εὐειδής, τυεἰϊ-μαρεά, ἐομιεῖν, οἵ Ῥῆγϑισα] Ὀδδυΐν ; οὗ τμὶηρϑ ὄρη 

«ὐνεὺς ρος. ἘΉ.24.2(0.54.20}; ἄγαλμα ἘΒτιθῖ. αΖ.4{(ρ.29.9); σοιαρ. 
καρποί Ἡδτγη.5}...0.28.3; ἤδησς ὀεατ εἶ; οἱ ἰαῆσυαρε, τ Τ μαῦπι, 
}αηπ.Ογ.τ(ρ.2.τι ; Μ.1ο.10528) ; {δ.2(0.3.22 ; 10528); οὗὨ ΡΕΙΒΟΙ5 ἰὴ Τα- 
ϑρεοξ οὗ ὁμαγζδοίοσ, 4.Τἄονι ἃ 44(Ρ.τ61.14); 1δ.157(0.267,2). 

εὔεικτος, 1. ρῥἰΐαηὶ, ἰγαοίαδίο, Ῥίον. Ατ.ο.ἢ.13.53(3.3018); πουῖ. ἃ5 
5 08[., τιν υϑθι εχ, 25.Μ.44.884,8); τὰ. ἀσ».ορτ.30.8(}1.4.4.244}Ν}; 
2. γιεἰάιηρ, εοτερίαιεαπὶ, οδδάϊοη! τὴν ψυχὴν... «ὡς κηρὸν εὐ. ΒΔ5.γέΡ. 
ι5.15.4(2.35718; Μ.31.0564)}; καρδέαν ΟΥτ.15.4.2(2.610}); υἱοί ΝἸ]. 
6Ρ}.4.28(Μ.79.5644); προαίρεσιν Μαχιφ. Τβαί. τ5(Μ.90.2078}); πεδαϊ, 
8ἃ5 5:0 8ὲ., ΤὨαΙ ἦν. 5.15.1τ(3.1041); τὸ εὖ, τῆς ἀκοῆς ΓΌΒΑΙς αεί.2 
(Α(Ὁ 2.1.2 }.82.38; Η.2.3ο80)}; 3. φασιν ἱμγηδά λόγον εὖ. εἰς 
σαφήνειαν ΜαΧΟορβιδε, (91.112... 

εὐείκτως, οδεατομϊν, ΜΑχ.ρ.2τ( ἤ.οτ.6040). 
Ἐεὐειμονέω, δὲ τυεὶξΐ ἀγοπεεά, γτιβον βραδεῖ, (τς. 45). 
εὐεκτικός, ἴ. οὗ κοιπά οὐηοϊτμκίτου, 4. Ραμ οἱ Τ μδεἰ.3(0.2537.8); 

2. γέσριῖυε εὐεκτικὸν τῆς κατὰ νοῦν ἀντιληπτικῆς δυνάμεως Ὀίοη. 
Ατ.4.}..4.3.5(}1.3.4808}.ὕ 

εὔελπις, λορεξμὶ; ἃ5 βυιθϑβέ. εὖ,, ἡ, ξοοά κοῤε, ΟἸδπι. ἐν. 2.ο(Ρ.134. 
111; Μ.8,0760); ἀσφαλεῖς αἷ..«τῶν ἀνθρώπων εὖ, ῬτοΟ] ΟΡ κογιιτ (Ν. 
6ς.8574). 

Ἐεὐελπίστως, ἀορεζεί ἑν, 70.ΟἸΠπι. εαὶ, (Μ.88.765). 
εὐεμπτωσία, ἡ, ῥγοείζυτέν, ΟἸδγῃ, Σ γ7.7.16{0.72.22; Μ.0.5418}); 1, 

}αεά.τ. (0.92.2; Ν.8.2534); 1514.Ῥεξίερῥ.ι.τ58(Μ.18.4330). 
εὐέντευκτος, ἀῤῥγοαεμαδίδ, ΒΆΡΕΙ]. Χριστὸν.. τὸν εὐεντευκτότατον 

Οτεοριτη ΜΠ .τθ.δϑίρ.497.8; Μ.13.12060). 
εὐεξέλεγκτος, δῶ} ἰ0 γεζμίε, ΑἸἰμθμαρ.; 5. 2(ρ.πο.4; Μ,6,9778); 

πϑαξ, 45 ϑιιδβι., ΟἸδιη,  ασά.3.1τ(ρ.271.1; Μ.8,6368). 
εὐεξία, ἡ, ροοά μεαίίμ, ξοοΐ εομάϊομ; οἵ ΟἸΌσΟΝ 845 Ὀοᾶν οἱ 

Ομηβί, Οβγγβ. σας 4.2(ρ.τοδ.22; 1.4070); τηϑβῖ,, οἵ ἀοα διὰ τὴν 
ὑπερπλήρη..«τῆς εὐωχίας, ἢ κυριώτερον εἰπεῖν, εὖ. τοῦ θεοῦ παντελῆ 
καὶ ἄφατον ἀμετρίαν Ἰλοπ Ατιρ.9.6(Μ.2.1ττ20). 

εὐεπήκοος, ἰϊείσηηρ γεαάτίν, γεβροηδῖυε, Απατ.χ ον, τό(Μ.07. 
11608). 

Ἐεὐεπηκόως, γεεῤοηοιυεῖν, οδεάτεμίν, ὙΠαάγι δια. απ, (1 .οο. 
17818). 

εὐεπής, δἰοφιθη λόγον ..«εὖ, 
10528); γτιρίαρλ, Εχ.2(1.305}). 

εὐεπίβατος, 1. ἐὰν 0 ἀϑεση εὖ. τῷ λόγῳ...«τὴν ἄνοδον ΟτΟΝ γ85. 
δεαϊ,2(Ν.44.12080); 2. ἐαδν ἰο ἰγαυεῦδε ἔρημος...εὖ, εῖῃ σνηηρ.8.1 
(Ρ.93.15; Μ.18.15320); τίρηἶν ἱγαυεγοοά εἴσοδον...«τοῖς ἱερεῦσιν οὖσαν 
εὖ, 1865. γηγεὶ.δί(ρ.250.26); 3. εαδν ἰο αἰίαεῖς, φασίν αἰϊαεβεά 
πύργον ΟτιΝ υβ5.ὁορμι.7 τὴ (απ. (Ν1.44.09330); τοῖχος ΓΠγνβιλοηι.7. 4 
5 Βμα(1τ.230}; τοὶ. τὸ ἐμὸν πρόσωπον εὖ. ταῖς συκοφαντίαις 
εὑρών Βα5.εαἰμη. ΤΥτη.3(2. 610} ; Μ.31.14028); [Β858..5.42(1.412Ὲ8 ; 
Μ.3ο.2οοα) --Ξ ΟἸνιρ. 7οὗ 22:7(}1.93.2440); 4. σαξεὶν αἰϊαϊπαῤίε τὴν 
ἐνάρετον πολιτείαν, «ποιήσας... «εὐ, Τζυτ, ΤΡΙΉ,28(65,34Α ; Μ.7}.117324}; 
δ. φαεῖΐν «ρῥγοαζμαδίε ἦθος ἘναρΥ ἧ.6.4.4ο(ρ.100.33; Μ.86.27848); 
ὩΘΕΙ. 45 δβιδβί., Μακ.σγδῖρ. (ΜΙ. 2618). 

εὐεπιβούλευτος, ὑέγν υμίηογαδίε πένητα.. 
Μ,20.316.); ἐΡτος.α.,}γ.25 : 28(}1.87.14808). 

εὐεπίστροφος, εαειὶν εοπυεγίεά, 1518, ῬῈ]. ἐρΡ.τ.τ2τ(Μ.78.2648). 
Ἐεὐεπιτήδειος, «ἱαδίδ; σοτὴρ., Οἢγνβ.ἤ 05.12.3 ἴ. ῬΑ, 

204). 

(ρ.τό2.13; Μ.20.12520). 
Ῥδμ].51] δορὰ. ο2ο(Μ.86. 

στ. Τῆδυγ ῥαη.Ογ.τ(ρ.2.13; Μ.το, 

«εὖ, Β85..15.122(1.4638 ; 



εὐεπιφορία, 

εὐεπιφορία, ἡ, τωῤεγαδμηάαηεξ, ΟἸδτη. εἰν. 2.23(ρ.193.1τ0; Μ.8. 

εὐεπιχείρητος ({{Ἐ]-ρωτος), 1. εαςὶϊν αἰϊαοκοα οὐ μαγηιρ, ἘΒια5.1ς. 
4.138(1.476} ; Μ.30.3440); ἰδ.4.τ42(479Ὰ: Μ.3498); οἵ [π8ὸ ΡῈΡ]] οὗ δῇ 
ἐγ, Του Ν υ85.0γ.2 ἡη σόη.Σ 126(Μ.44.2060) ; ἔΡτος.Ο..}»γ.25:28(Μ.87. 
14808); ἢφ,. λέξεως Βαᾶ5, δῤίγι οί2.490; Μ.32.1768); οΟἱἩἨ ῬΘΥΒΟΙ5 ἕνα 
εὐνεύς ἧς τοῖς θηρίοις τὰ ποηι.13.2(2.1148} Μ.31.4250); οἱ χοιρώδεις.... 
εὐ. ταῖς τῶν δαιμόνων ἐνεργείαις εἰσί (ῃγχνϑ. ἤσμι.28,4 ἐῃ Μ11.{7.3380}; 
1ά, ἀοη.13.3 ἐπ Κορ.(0.3308); -ρωτος, Τάς, 36 τ 3 Καρ.(1.481}} 
2. εαεὶΐν αἰειριεά, Ἀσποβ πϑαΐ. 8.5 βαϊβί., δηταδε ιν τὸ εὖ, τοῦ 
καιροῦ ϑοοτ,ἢ.6.4.21.2(Μ,67. ο8.Α). 

Ἐρὐεπίχειρος, ἢ ὕ6᾽γ γειραγάΐηρ, Ἠνηιη (4.5 κ 0.547). 
["Π]εὐεπιχείρωτος, ν. εὐεπιχείρητος, 
Ἐςξὐέργαστος, ἐαςιϊν τοογκεά, οι. σγρ}.2. (0.22.5; Μ.18.568); 

τηεῖ., οἱ ρϑιβοῃβ εὖ, πρὸς ἀὐάθωδύρην Ο]επι. αεά.χ. (Ὁ τοι. 17; ΝΜ, 
2758). 
εὐεργεσία, ἡ, δεμεῇ, αἀυαπίαφε; ; 1. βίνεῃ ὉΥ (οά το ἤδη ὁρᾶτε... 

μὴ αἱ εὖ, αὐτοῦ αἱ πολλαὶ γένωνται εἰς κρίμα ἡμῖν ΣΟἸεηι.21.1; ὈΙΟΡΉ. 8. 
1; οὐδὲ μὴν ἤρξατό ποτε ἡ εὖ. αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐδὲ περιοβίξενοὶ τόποις ἢ 
ἀνθρώποις τισίν ΟἸεμ.5ἰν.6.7(0.462.32; Μ.0.2858); Ῥατεῖς, οὗ 6χ!5- 
τΘΏς6, ἐδ.6,17(0. 510,18 ; 2848); οὗ Βαρζίβπι, ΟΥ. [0.20.12(0.341.22; Μ. 
14.6ο0Ὰ); οὗ [πο., Α1ἢ..4γ.1.64(Ν1.26.1450}; 45 ὀνϊάξηος οὗ τῆς 
αἰνίηα, αὐ Ν υ 55. ον, εαΐεφο τε(ρ,62.4; Μ.45.484}; 2. σίνειι Ὀν τῆδη ἴὸ 
ΤῸ 35 ΘΔ 0. ἢδΔ5 γεσαινεᾷ ἔγοιη (οά, ᾿τεη ἦεγ.2.32.4(}}.7.820.Ὰ):; 
ΒΏΓΗ εὖ, τευ Ὡρ ἴο σοά, (Ἰειι. οἰν.7.8(0Ρ.30.4; Μ.9.4130); 3. οὗ 
Ομ τῖβὲ τὴν παντὸς τοῦ κοσμοῦ εὖ, ἐκ Μαρίας 1λ. ΦΕΥ͂. Μά. 2Ι(ρ. ι8; 

Μ.26.12730). 
εὐεργετ-έω, 40 ροοά ἴο, δεμεβι: 1. οὗ σοἄ, χτζίοηι, οι; τῆς αὐτῆς 

εἶναι δυνάμεως..«καὶ κρίνειν καὶ εὖ, ΟἸξηλ, ῥαφά,τ.ο(Ρ.141.16; Μ.8, 
4530); οὐ γὰρ ἡμῶν εὕρεμα τὸ εὖ., ἀλλὰ τοῦ θεοῦ ΑἸῊ..4».3.1τ0(}1.26. 
4644}; Οοηεί..4.}}.5.7.22; 2. Οχ1500]. εἰ. φατε, ὅτι τίς..«χρεία ἦν 
συντεθῆναι τὸν μηδὲν “"ηθέντα θεὸν τῇ εὐεργετηθείσῃ φύσει... ἐροῦμεν... 
ὡς ἡ τῶν “-ουμένων θέωσις..«μᾶλλον δοξάζεταί τε καὶ ἀγαπᾶται παρὰ 
πάντων ὃ συντεθεὶς ἡμῖν δι᾽ ἡμᾶς θεὸς ἡμῶν Ἰιεομς, ΗΝ ἐει.1 τϑίΜ. 
86.14680); Θεόδωρος.. ἄλλον εἶναι λέγων τὸν..«λόγον, καὶ ἄλλον 
᾿Ιησοῦν τὸν Χριστόν" καὶ τὸν μὲν “υοὔντα, τὸν δὲ “-ούμενον ἵ,δοπί. Β. 
Νερί εἰ Ἐμι.3(Λ4.8δ6.12850); 3. Βαβ θη, ν. υἱότης ; 4. οὗ τᾶ τῷ 
γὰρ ὄντι εἰκὼν τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος γ"-ὧν, ἐν ᾧ καὶ αὐτὸς “-εἴται ΟἸεχη.5ἱγ. 
2ιτρί(Ρ.169.2; Μ.8,10458); χρὴ.«μιμητὴν εἶναι τοῦ θεοῦ, “-οὔντα 
δικαίους καὶ ᾿ξδίδύς Ηον, ἴδηι. 12.26. 

εὐεργέτης, ὁ, δεηρεζαείον ; οἱ σοᾶ, τύ] ον. 50.3; ΗἸΡΡ. ἤαεν,τ ῬΙΌΘΙΩ. 
(0.2.7; Μ.τό.30200); Με. εαὶ. 3(0.405.33; Μ.18,3226Ὰ}); Βεταρ. ἐμοί, 
και; οὗ Ομγῖβε, Οτι εἰς, 5. πεί(ρ.59.3; Μοιτ.τδόρα); ὙΠατ, [ς.65:4 
(0.252.21; 2.304); 1.:1]..1αὄς.(Ρ.18ο.16); οὗ Π]5. αὐνίπθ παΐατα ὁρρ. 
Ἀυτηδη, Γθουξ. ΒΛ οί. οἱ Ἐπὶ. 2(Μ.86.12850}; Β6., οἱ Π)εν!}} ὁ δὲ τὴν 
ἀδικίαν γεωργῶν παρὰ τοῦ εὖ. τῆς ἀδικίας σιτίζεται το γ85.07.ἀογ. 
4(ρ.86.24; Μ,44.1ττ730). 

εὐεργετητικός, ἐεμἸῊΡ ἰο ἄο φορά; πιουϊ. ἃ5 βυιεῖ,, ΟἸδ πη. 5 .7.4.22 
(Ρ.209.17; Μ.8.12488). 

εὐεργετικός, ῥεμπεβεεη!; οἵ Οοα, χύϊεμι.23.τ; εὖ. ... μόνον εἶναι τὸν 
μόνον θεόν Γ]οτη.5:»ν.7.4(Ρ.16.12 ; Μ.0.4288); 1514. Ῥ6],.}}.4.41(Μ.18. 
1τοο 70); Μαχ.αρηδῖρ. (Μ.91.ττ80Ὰ}); Ααδῃ εὖ. φιλοτιμίᾳ ἐκτίσθη ὃ υἱός 
Αβίιβορῃἢ,. ὅ.5 8Ρ. Αἴ ἢ. γη τοί ρ.246.20; Μ,26,.7168)}; ΞΈΡΕΙ], εὐεργετι- 
κωτάτη ἡ υἱοῦ φύσις (ἸεΙῊ.5,γν.7.2(0.5.21; 4088); 1Ὁ.7.τ(Ὁ.4.8.; 2040). 

εὐεργετικῶς, δεμεβοεπιίν, 151α.ῬῈ].}}.1.112(}}.78.2578); ἘΡ.8Ρ. 
Οἰνόη Βαξεῖ Ὁ. 4ο2(ΝΠ.02.το250). 

εὐεργέτις, ἡ, ῥεμοξαείγεδς Δημήτηρ Ταῖϊ,ογαϊ,ο(Ρ.το.15; Μ,ὅ, 
8260}; οἵ ρῥτονίεποθ, (]δ,.5 γ7.1.27(Ρ.1ογ.23; Μ.8.9200)}; ἐΐομι. 
ΟἸδημ.τ2.2 5: 1θ.15,1ο; Οἱ ΒΜΨΥ τὴν εὖ, τοῦ κόσμου 7ο.Τ 655. 0γη:. 
ΒΜΨ Α τ(ρ.377.18). 

εὐεργής, 1. εἰπεῖοηί, ΟἸδτα, ῥαοά.5.ττί(ρ.270.5; Μ.8.,6334); 2. ἀοΐηρ 
φορά; οἵ Ῥοβοηβ, 1.5 }γ7.1.7(0.25.0; εὐεργῶς Μ.8,7334}. 

εὐεργός, 1. τοογείηρ ἐἰοϊομε ; οὗ Ῥουβοηβ, ΟἹ6πη.5 7.1. χ(ρ.7.30; 
Μ.8.6068); ποιεῖ. ε5 βυβι. τὸ εὖ, τῆς ὕλης 14. }αδά,2.3(0.170.12; Μ.8, 
436Ὰ); τοτέαίθ ἔργων 19.2.το(Ρ.215.0; 5128); εαραδίε ἵνα εὖ. γένηται 
[3.. ἡ ψυχή] πρὸς τὴν τῆς γνώσεως παραδοχήν Ἰ(.5͵γν.7.τ2(ρ.51.16; Μ.0. 
5ΟΟΑ); 2. τρεἰϊ-τυγομρῆϊ; ΟΥἩἨ Ὠττηαιπομὶ, 1 1οη.Α1],8Ρ.Ἐλ15.}}».6.14.26 
()8οῦ ; Μ.21.12848). ὔ 

Ἐξῤερμήνευτος, εαεὲϊν τηϊεγῤγοίοά, ὕ 70.1).(ὐηιδί.7(Μ.95.3240). 
Ἐεἀερνέω, ἤαυε αὐωμάαη σἠοοίς, ἘΝῚ], βεγεδὶ, τ, 4(}1.70.8130). 
εὐερνής, γἱεῖ ἴΉ Ῥίαηϊδ ; ΒΌΡΕΙ]., γτιαάογ. δι. 2850) ; 14 ρἰαῤ᾿, δή. 

τ(1.148). 
Ἐεὐζήλωτος, εν οἸημίοις, ΟἸ,αἴοχ. αεἰ.4(Ώ.3.8454Α); Τβατ. δια, 

αἱρεῖ, ραγῦ.13(Ρ.32); ποιιῖ, 85 βυυῦβι., εαἰ..70.1: 40(ρ.19ς.}}; Ματγίη. 
ΔΡ.ΟΙ ἴου αεί. 2(7374}; Τάτ ϑιυα.6ῥ.2.τοζ( Μι99.15844Α); 65 δάν., 
Ονσϑ.υ. αν. 35(ρ.120.1}). 

564 εὐθυβόλως 

Ἐρὐζηλώτως, τοῖ ργεαὶ εηἰμμδίαενι, ΟἹ αἴοτ αεἰ.2(Ὲ1.3.,760Ὰ}; ς 
ἔχω, 1.(γ)284). 

["]εὐζυγής, μαῤῥίν τιαγνῖεά, ΟΥτ. ΑΖ. ἐαγηι.2.2(ερὶ 18 Ρ}}.)67.8(Μ. 

38.454). 
εὐζωέω, ἰτυε τοεῖϊ, Τάτ. τυ. ρῥ.τ.7(Μ.99.0320). 
εὐζωΐα, ἡ, ορεἰϊ-δεῖῃρ, ῬΕΒ1ΟΔΙ ; ΟἸΘπκ.9,».4.4{Ρ.256.20; Μ.8.12328); 

ἴῃ ρθη, 14. ῥαφά.τ.τ2(ρ.149.11; Μ|.8. 2680) ; Ἐπι5..,(.13(0.237.15}; ὕγτ, 
6ρ.55(0.49.18; 53.174}; ἰὼ φάτάδη οὗ Εάδη,, ἘΡΙΡΠ. σόν. 52.2(0.313, 
20; Μ.41.0578); 151 ῬῈ].ἐρ}.1τ.282(Μ.78.3480). 

εὔζωνος, 1. σείΐϑε, Ὠρησα ὠμόμεϑδεγεα ; οἵ αι ὈΔΟΒοΙοσ, (] 6 Ώ. εἰν. 
4.το(ρΡ.226.34; Μ.8.11608}; ἡμῖν...πρὸς ἀλήθειαν ὁδοιποροῦσιν εὖ, ἰὰ. 
}αφά.53.1(0Ρ.258.28; Μ.8.6ο904); Οτυλονι.3.1 1. 705.(0,300.27; Μ.87. 
0074}; κούφους αὐτοὺς καὶ εὖ, ἡ νηστεία παρασκευάζει Βαβι ἤοπι.2.2(2. 
1Ὲ; Μ.531.1888}); οὗ τπϊπρθ, ΟἸετα, »αοάχ, τ2(ρ.140.1το; 3680); 16.3.3 
ζ. 251. 1Ο; 5024); 2, ϑυΐβ, ἐρεεάν, 1δ.2.τ(ρ.158.:; 3888); Ομτνβ.ἤοηι. 
1.3 ἴῃ 70. (8,5Ε); σοτὴρ.», (Ἰοτη,. ῥαφά.3.2(}.250.27; 5808). 

εὔζωος, υἱῖαὶ, οΓ {ε, ἜΔφοΙ, γος. 3εὶ τοί Μ.533.13600). 
εὔζωστος, -- εὔξζωνος, ΕἾγΓ ἩΡ ἴογ ἐχεσεῖβα, σειυσ, ἘΝῚ] παγν. 3(Μ. 

Ἴ.6218). 
εὐηγορία, ἡ, ποῤίε ἰαησμασε, Ογτ. [ωἰπ.6(63.21ο0). 
εὐηκοῖα, ἡ, γεαἂν οδεάϊεμες, ΟἸδτα ραδά, τουτ(ρ.147.20; Μ.8,3658); 

ΟνυτΟ σίαρλ δ η.3(1.024); στο πί, ἐχεγε.(ρ.230.}; Μ.88.1885.). 
εὐήκοος, 1. ἠδαγίηρ τὐὴ πρίν, οὐφάϊεμὶ, ΓΜ ει, ῥαίν. τ( Μ.18,284Ὰ); 

Οοηςὶ..4Ρ}.3.τ0.7; ΤΠαγ,ϑεια, ἐαίδε,βαγυ,τ2(0.30}; προαϊ. 88 ϑυθρβῖ,, 
νυ σίαρ)ι οη.3(1.024); ἰάΡς. 44ιττ(Μι60,1ο410}; Τπατιδευά,εῤῥ. 
σοί Μ.99.το840); 2. ἐμεϊηεά τὸ συνε ἐαν; οἵ Ἔτάρεσου, 151.}ῬῈ].φρ». 
1.215(Μ.78,3454); Τμάσιϑειά..ρ}».1.23(Μ.99.ο810); οὐ Ομτῖβε, 111, 
.7]αε.{0.180.4); 3. γεαάεν πεαγά, 1.ε. Όν Οοα ἴῃ ῥτάγψεσ, 80Ζ.ἢ.. 
4.14.τ0(Μ.67.1ο764}; Ὠδαΐ, 85 508ι., ΣΜοΙδ νη; εἰ Απη7(Μ.18. 

3640). 
εὐηκόως, οδεάϊομείν, ΤΠ στ. Βευα, ἐρ».2.τοο( .99.13608). 
εὐήλατος, 1. εασὶϊγ τιαπαρεά, Ογτιπνιμη,(53.7608) ;2. ἐαεν ἰο βα55 

οὐ λείαν καὶ εὖ, πᾶσαν ἡμῖν ὁδὸν ἀπέφηνεν ὃ σωτήρ 1ᾶ.1ς.4.4(2.6710)}; 
18.4.5] 00}. 

εὐήροτος, τοεῖ -ἰἰφά, Οντ.Ος,3τ(3.56Ὲ). 
Ἐεὐήφωνος, 5.ν.]., εἰοφεσηί, 170.1}.6Ρ. ΤἀῤὝ[ι (Μ.95.54400). 
εὐήχια, ἡ, »ιεἰοάγ, Ογτ, ἄμ. 54{3.3084). 
εὐήχως, ποϊοάτοιιεῖν, Μοί σγηρ.3.7(0.34.25; Μ.,18,728}; 1Β48. 

1ς.274(1.581Ὲ ; Μ.3ο.6ο00). 
εὐθαρσέω, δὲ οἵ ξοοά τοτίγαρσε, ΟἸδτὴ, οἰν,4.4{0.254.2}; Μ.8.12288); 

Ἰά. [γ.44{0.223.8).ὕ 
εὐθαρσία, ἡ, φοοά φομζαρε, Ογτ, 0.3.4(4.201}}}. 
["]εὔϑαρσος, -Ξ εὐθαρσής, οὐ ξοοάΐ εοώγαρε, ἜΛατ. δια. .2.154 

(Μ.09.14818); δ, 85 βὈ5ι., 16.2.27 (1103). 
εὐθαρσῶς, δοίάϊν, ἐομναροοιεῖν, ΟἸετη. εἰν, ατ(ρ.46.18; Μ.9.4894) 

4]. ; Μείἢ.γ6ς.2.4{Ρ.337.4); Επ5.}».6.12.χοζ82Α ; Μ.2τ 0680). 
Ἐρύθειάζω, ἢ ἐφιεῖ τοῦ ῥισὶ τῶν ὀσφραντῶν ἀντιλαμβάνειν οὐκ 

ηὐθείασται ὙΠατιδέθα. αρ.2.52(Μ 00.120 5}. 
Ἐεὐθεμελίωτος, τυεἰ-οὠπάε πίστις ἘΡΙΡρμι σον. κο.8(ρ.373.16; 

-ὦτατος Μ.4τ.1Ο20}}). 
εὐθετ-έω, δὲ «εὐ δά, οὗ ῬΘΙΒΟΤΙΒ οὗ εἰς τὴν οἰκοδομὴν “-οὔντες ΜεΙΉ. 

Ῥονρβυτ(ρ. 5ο4.25; Μ.18.4000). 
εὔθετος, τοῦ ἰ-αγγαηρεοά, εὐεἰϊ- ἰε4, ἤδπος ρουά, υἱτίμομς ἐργάτης 

ΟἸοπι.σἐν.7.12{(ρ.54.1; Μ.0. 5044}; οἱ ῬεΥβοα] ἀρρεδσδηοα, ἢ φορεβαεὶ, 
70.Μα]. εἰ γομ.α Ῥυτοί Μ.97.1028) ; 1δ.τὸ Ρ.243(3720). 

εὐθέτως, εἱέαδίν, αριΐν, Ῥιάγτη. Τγίῃ.3.21(Μ.30.9:28); Εναρτ, 
ἀ.6.5.τοίρ.215.4; Μ.86.28328). 

εὐθημοσύνη, ἡ, σοοά ἀϊεροςίίοη, Μαχργοῖ. Πίοη. (Μ.4.170}; Ἐπάν, 
ϑιυᾶ.6ῤ}.2.82(Μ4.90,13244}.Ψ 

εὐθηνός, αὐωπάσηί, ΤΌΏσνΒ. ῥοφη11.τ.49.7690). 
[᾿]εὐθηπορέω, ν. εὐθυπορέω. 
εὐθήρατος, εαςὶΐν εαἰείμηρ, ΤῊι.Ρς.τ4ττ4(1.154}). 
εὐθής, Ιαΐα ἔοχχῃ οὗ εὐθύς, Οα ΝΥ 95. Εηιτί Ρ.1ος.28; Μ.45.4410); 

Οὐη5ὶ. Αρ}.6.ττιτ; ΟΠ γνβιλονι.20.2 τη ον (0.65:80). 
εὔθικτος, ἐαετὶν ῥεγεερίδῖο ἔχνεσι Ῥαν}.51}, δορὴ,τοοσ(.86.21578). 
Ἐεὔθνητος, φαφτὶν ἀτϊσ4, Ατπαβί.5.λοά.2(Μ.80.88.). 
εὔθραυστος, φαδιὶν τη]μγεά; ταεῖ,, τρεαῖς, ἘΡ.Ϊαιρά ΡΤ α5.Κ.6. 

5.1,25(Μ.20.4178)}; 0.1]. λοηι.4.3ο(}8.96.6320); Ατοῖῃ Δρ.εαἰ ρος. 
15: 1{Ρ.404.4:; εὐθράστου σοἄ.). 

εὐθύβολος, ἐῤγοιυΐηξ εἰγαῖρμι, ΤᾺγιδευα.ρῥ.ιτ 4ο(Μ.00.τοβ40); οὗ 
ΨΙΠΩ͂, δίοιυϊηρ ἐπ α ἀϊγεεί ἐομγϑε, Ἰζῆτγϑβ. οη.6(13.2130); ξπςα, 
τηρί., ἰπερ ἰἰπε τπανὶς, ἀσειγαϊε, Ἐπι5.}.6.4.5(142Ά; Μ.21.2480); [Ἐπβῖ, 
1 .α.13(0.37.}}; ΝΠ] ΔΡ.Ρτοο.Ο.Ομκηϊ.2:90(Μ.87.1 500). 

εὐθυβόλως, 1. ἐπ α αἀἴτεοί ἐομγδέ, ΤΑΤ οεομτς. τα(Μ.28.ο0800); 
Ὠδηςα 2. τηεῖ,; 8. σῤῥορίεῖν, ἰο τ86 ῥοΐμι, σοί εν, εῖμ, νρη».3.8 
(Ρ.35.0; Μ.18.734); ΟΥ Ν 85. μιᾷ ρ.301.5; Μ.45.1ο120) ; Εὐτῃα]. 



εὐθύβουλος 

Τῖας.4ς.(Μ.8ς.6δοο); ΝΙ, »γασεὶ. 6(4.79.10028); 5 61]., Οτ. ).57 
ἦη 70.(ρ.531.9); οί ἢ σγηρ.9.4(ρ.:18.22; 1850) ; Ὁ. εὐΥγεοίϊν, τοῖδεῖν, 
Β653.}ο».12.0(2.τοσο ; ΝΙ,31.4040);5 {845.7ς Ρσόειη.χί2.27)80; Μ.30, 
1208); Ἐναρτ ἢ .6.4.4ο(ρ.101.3; Μ,86.27848); Ὑπάτι τυ, 6 }}».1.23 
(Μ.99.οϑτΑ}); ο. ἔχω, Β45.561.υ. Τδεεῖ.2 Ῥχοετα(Μ 8ς, κ641). 

᾿εὐθύβουλος, εῤγίρἠϊ ἐη εομηϑεῖ, ΤῊατ, ϑιυᾶ ον. 22(Μ.90.8240). 
εὐθυγενής, 1, βγειεδονη, Ὑμάτιι.31 πὶ ἔξευ.(τ.2600); 2. φγοιρίη 

εἰγαϊσηϊ ὅρπηκας τ νβ85.υ. αν. Τβαμηι. (.46.0008}); Ρεῖῖ. 11, ἔοτ 
εὐθυτενής, οἵ. 5.ν.; 3. γερο δόγη, ΤΠάτιψις.28 Τη: 6η.(1.42, ΠΟΠΊ. 
ΤΟΣ εὐγενεῖς); 14,2,.38 τη 1ισυ,(1.216) οἷξ. 5. ἀντιταλαντεύω; ΤΑΞΏ{". 
φορί, 58(Μ.28,7260). 

Ἐεὐθυγεννής, πεοΐν-δογη, ῬΏΙΟΧ.ρ.33(0.181). 
εὐθυδίκη, ἡ, ν. ἰθυδίκη. 
εὐθυδρομέω, γώ α εἰγαΐρἠξ ον; οἵ Ῥεύβοηβ, σὸ ἀϊγεεὶν, Ογτ. 

ἐβ.31(0.1 [54.35; 55,.1528); τηδῖ., Μοίῃ.γες.2.2ε(0.281.13; ΜΝ. τ8.220Ὰ); 
ΝΗ τὐξο 4.6(31.70.82900) ; οὗ ἀεβοθηΐ, Τπάτιδιπα, παΐυ, ΒΙΗ͂Ρ κ(Μ, 

96.685). 
Ἐεὐθυδρόμως, σοΐηρ ἀϊγεοί, Μας. Δερ.λοηι.44.6(81.34.)84λ). 
Ἐεὐθυέλεγκτος, εἐαδν γεγμϊσά, ἘΡΙΡῊ ἤκον.26.τ2(Ρ.201.14; Μ.41. 

352Α}; 29.43.2(ρ,188,1τ6 ; 8208); οὗ ΡεΙβοῃβ, 1δ.29.0{(}.331.25 ; 4040). 
Ἐεὐθυμοποιέω, παῖ 6 οὗ φοοά ἐὐθόν, Βιαβ. ον ΒΡ. ίτιτοςο; Μ, 

20.3800) ; ̓ οά.Ἐς.67:6(Μ.33.τόο20}. 
Ἐεὐθυμοσύνη, ἡ, ἀἐγοοίμεες, ῤνίρλίηθες, Τα, Ηοτβοῖ. ς.45:126{Μ, 

18.1344Α}; οη, Ατ,ά.η.8.5(}1.3.8020)}; εὖ, φησὶ τὰς εὖ ἐχούσας 
θέσεις καὶ τάξεις εὐθέτους καὶ εὐσχήμους δημιουργίας Μαχ.ςοδοῖ, ὦ... 
8.5(}1.4.260Ὰ). 

εὔϑυνα, εὐθύνη, ἡ, αι. οἷυτ.; 1. γομάογίηρ οὗ ἀεεομηὶ, ῥμδὶῖς 
ἐχαγημαίίον;, τοῖ. Ἰυαάσετποηΐς ἡ κτίσις...τὰς εὐ. τῶν πεπραγμένων 
ἀποδιδοῦσα Βα5.ἐρ.τ]4(3.2624 ; Ν.32.6400); Ογγβ.5αο.4.2{(0.τογ.26; 
1.407); 2. φἠσιοτηρ οὗ ῬγοΟΥ, ΑπΕρ.Βοϑβξ, 70. Βαῤί(Μ.85. π7608); 
3, αεομδαϊοη, Ἐπι8.1..6.3.το, Β(Ν7.20.2440) ; ΟὨτνβ.οη!.13.2 τη ΑΗ. 
Ἰορα); 4. ῥηηίεμριομξ, ον. ΟἿδη.32.13; ΤΠαςΡς. πο: )(τ.043); 10. 
τοῦς: ̓ὐρωι ; 7. Ὁ, ποι (Μ.96.5ς60}; Ταατιδέπα,εῤῥ.2.88(Ν 00. 
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εὐθύνω, 1. γεξείε, ΟἸΘη,. ἐγ.  τ2(ρ.382.ς; Μ.0. τ285); Ου. 70.20.9 
(0ρ.336.24; Μι14.5 800); Οσηρὶ..4.}}.2.47.1; 2. εομυϊεῖ, Ἐδι5.}.6.10,2 
(4628; Μ.21.1698); 3. οί. τ] ἢ Ρα55. τηθαπίηρ, δὲ φουογιδᾶ, Τ. ϑαϊ. 
το, τ(Ν.122.12488). 

εὐθύπλοος, Ξαἱϊΐηρ εἰγαΐσμί, τ, ΝΖ. ξανϑῃΏ.2.1.11. 203(Μ.2). 1043}. 
εὐθυπορέω {({Π]εὐθηπ-), ροὸ οἰγαϊρἢ! ἡοποαγά, τηεῖ. πρὸς θεόν 

[514.}6].ἐῤῥ.γ1.286(Μ.78.4000); πρὸς οὐρανόν Β45.56].υ. Τἠεεῖ, τ( Ν. 
85.4858); Μαχιαριδίσ Με τοβε, 1 :280); Τπάτιδευᾷ,ερ}.2.2οο 1. 
99.16320) ; οἱ εὐθηποροῦντες τῇ μοναδικῇ πολιτείᾳ ἰά ἐσέφο, βαγύ.1Ά 

.32). 
εὐθυρ(ρ)ημόνως, ἢ: α΄ ῥίαΐ με ῥοκοη, τῦαγν, ΟἸετὴ, οἱν.2.2ο(Ρ.170.1:; 

εὐθυρρη- Μ,.8,τοόφ0) ; 1δ.5.14{0.40τ1.τὸ ; Μ.0.1688). 
εὐθυρ(ρ)γήμων, Ῥίαϊη φῤοΐκθη; οἵ ΟΒτῖβε, Ογτ, ρίαρἢ. ἐΉ.7(1.2240); 

Ἰά, λον» ραξεῖ τοί 55.2408). 
εὐθύρρις, εἰγαϊρἠϊ-ηοεεα, 502.ἦ,.6.0.17.6(Μ.67.16208). 
εὐθυτενής, 1. εἰγαίρἠϊ; ὨδΏσΘ οὗ 6δ15, ῥγίοξβε εῤ, Μαχ.αριδῖρ (Μ, 

91.120}; 2. τηεῖ., ἐργῖφαι; οἵ (οηϑε,, Επ5.}, ,6(ο]. Ρ.206.32, οοἀᾷ. 
εὐθυγενής Μ.20.132418); καρδίαν ΟΥΥ, [6.1τ1.τ2(4.10058}); πέστις 14,6}. 
σείρ.6ο.28; ς5.1008}; ποι. 45 5051. ἃ. }ς.36: 2)(} 69,400). 

εὐθύτης, ἡ, 1. εἰγαϊσἠϊηεες τῆς πορείας ΟΥ, 70.6.τοίττ; Ρ.128,4; Μ. 
14.22324}; 2. ἀϊγοοοη,, ΟΥ̓ΟΥ τῶν πραγμάτων (Βγνϑ5.ἤον ἷη ΚΗ). 
ΣΖ2:20(3.161Ὲ)}; 3. γὴρλίδομδηξδο; οἵ τάδε, 4 ῬΑ, τάοί(ρ.75.8); Β85. 
ἠσιμ.χ2ιτο(2 τ 6 ; Μ.31,4088); {1 ᾺΡ.Οοηςὶ. ΑρΡΡ.8.15.2; οἵ ἀορτπᾶ, 
ἘΠάι,᾿}...2.2.5(3.826); οἱ σοά, Ἠδθτγη.υἱ».3.5.2; τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... 
πάντα ἔχον καὶ αὐτὸ συνουσιωμένως κατὰ τὴν φύοιν, τὴν ἀγαθότητα, 
τὴν εὖ, Βαβ.ῃ0η1.15.3(2.1328; Μ.31.468}) ; ᾿Ιησοῦς δέ ἐστιν ἡ εὐ. ὅτ. 
Νγββ. πόνο μι Οαπηι.(}1.44.7850). 

εὐθύτοκος, ηειυεδογη, στον ν85.δαρὶ ἢν. (Μ.46. 5800). 
εὐθυτομέω, γηπαΐέ εἰγαίρῃ! τῆς σῆς εὐσεβείας ἡμῖν τὴν ὁδὸν εὖ, ΓΤῚ, 

Ο».Να2.(4.36.7138). 
Ἐεὐθυφλόγιστος, ἐη βαρ αδὶς, ἘΡΙΡΉ.σης.47.2(0.57.2; Μ.42.τοοῦ), 
εὐθύφρων, ἐἀἱπλίηρ γὴρεν, Θορῆτ. Ηρ. γη.(Μ.87.5τ1 400). 
[“]εὐθώραξ, ὀγοαά-εἰοεἰφά, 70.Μ 4]. εἄγοης Ῥ τοί ,97.1034). ἢ 
εὐίερος, ὑενν δοῖν, ῬαᾺ]. 5η αγεδο. τὴ (Μ.86.22:88) ; 4, δορά. τ43(Μ. 

86.21254). 
Ἐεὔκκμος, τ06[-ποαϊογεα; ταςδῖ., 60. ῬΊ5. ποχ. τδο(}.92.1542.}. 
Ἐεὐιλατεύω, δὲ ὑενγ ἡμεγεῖ εἶ; οἱ αοά, 70.ΤἼδπ8, ἀογ ΒΜ Β 6 

(Ρ.4τ6.23). 
εὐίλατος, εν τιεγεζμἷ: οὗ τάδ, «4. Ρεὶν, οἱ Ῥαμὶ.γτ(ρ.2ο8.6) ; οὗ 

Ομβί, Οντιλονι ῥασεῖ τβ(53.2400); Ν1] 6 Ρ}.2.52(Μ.79.2244}. 
Ξεὐιματία, ἡ, ἤπὸ εἰοίμες; Οὶατ., Ουτι άον. τίτ. τοῦ). 
Ῥεὐισχία, ἡ, πὲ βαμμεῖῆες; οἵ αὶ Ἀοτβο, 717. εο.8(0.00.12). 
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εὐκαταφρονήτως 

εὐκαθοσίωτος, εομοείγαίϊσά, ἘΡῚΡΗ ἤαδν,42.1τρ.148.2ς; Μ.41. 
1644); ΟΒγγβ.λοηι. 3.1 τη ΤΊ. αι. 454}; Ὠδαζ. 85 50 ῖ., Β4]}} νυ. 

ϑίρ.56.τ; Μ.47.32). 
εὐκαιρ-έω, 1. ἤαὺδ δίδμινε, ῤῥογίμηϊιν εἰς τὸ ἁγιάζειν ΤΑΛΌΕΥ, 

ΔΡ-ΤΠαϊ.}..2.2.τ6.22(3.838); ἔργοις ΝΙῚ ῥγαεεὶ, Β(Μ.70.1ο60}}); Ῥ855.» 
δὲ αἱ ἰεΐτηγε «οηθείς ῬΑ] ἢ. Πατιδ.τϑ(ρ.56.11; “νούμενος Μ.34. Ἰοῦ50); ; 
ἀεουοῖς 1:6 ἐπὶ πραγματείαν Ῥεν5.(ρ.24.8); ταρᾶ,, φηΐογν ἐὰν εὐκαι- 
ρίσῃ (310) ποτήριον οἴνου ἘΡΏΧΣ,ΙΟ4 Ὁ; 2. μαρόη Ἰο δὲ ΒΟΙΩΘΎ ΘΓ, 
ΎπμΪ Α].γε.}.1(Μ.33.12968); Αροῤλμαι αὶ (Μι6π5.960); εὖ. ἐπὶ τὴν 
ἐκκλησίαν 1τΡ.(2338); Πογχιοεί, τι. 2(Μ.88,17274}; ἸἸΏΡΕΙΒ., μαῤῥέημ 
εὖ, δέ τινι γέροντι ἐξελθεῖν ΑΡοῤλίη Βαϊν.(3Ζ21Α}; 3. δὲ υαεαπΐ, οὗ 
8665 θρόνοις ἀλλοτρίοις ἣ καὶ τοῖς “"οὔσιν 70. ϑοποϊαβί,πονπθς, τ2(ρ.13. 
το). 

Φεὐκαίριμος, 2, ἀμ 5έα5 00) ἐν τῇ τοῦ πάσχα εὐκαιριμωτάτῃ 
παραφυλακῇ Ρείτ ΑἹ. (}1.18, 5160). 

εὔκαιρος, 1. πουΐϊ. 5 ἀᾶν,, σῤῥογίεμεῖν, Τυβι.2αῤοί, τ, 2(Μ.6, 
4618); Οὐη5!.4.Ρ}.3.1τ3.1} 2. γελᾶν ἔφιππος φαινόμενος, ἕλκων τε καὶ 
ἄλλον ἵππον εὖ. Ν1] ἐῤ}.4.62(Μ.70.5 800). 

εὐκάματος, »η"α(ἦδ τυτιΐ ἰοΐΐ, ῬαᾺ].51}, ορἢ.452(Μ.86.21474};; 18.406 
(21388). 

Βεὐκανόνιστος, τῦ6]]-γερμίαίεά, ἘΡΉτ. 1.71} ; Ἰ4.1.τοΟ]Ὰ. 
εὐκάρδιος, εἰμγάγ; οὗ Ὀ]απί5, Οντ. ειτο: τ(ριτοο,θ; Μ.72.6650); 

1 Ῥϑιτ:τϑ(Μ.60.12280). 
εὐκαρπία, ἡ, 1. ροοΐ ἐγοΡ, ΟἸδι. γ.4.2(0.251.1; Μ.8.12204); 1.6.3 

(0Ρ.444.24; Μ.9.245Α); 2. ᾿γμϊξμίηεος, Ρ]αχ,, Ογτς.2ο(3.428); ιά, 
.7]οεἶ.τ4(3.212}). 

Ῥεὐκαρποφόρος, ᾿γμέϊξεΐ, ἘΡΌΥ.2.τοϑε. 
εὐκατάβλητος, ἐασὶΐν ἰδγον ἀοιῦε, ΟἾτγ 5. 01.7.1 ἱη 70.(8. 

20). 
εὐκατάγνωστος, εαεὲϊν εοπάἀεηεά, ἸΏ. ρεη!.27(Μ.25.520). 
εὐκαταγώνιστος, 1. ἐαεέϊν φεομφμόνοά, τ αυσα. ῥα». Ον.6(Ρ.16. 

17) Μιτο.τοῦ9}}); Ομ γβ. ἤσηι.34.3 τ, Μ1.(7.3020); ἘΝῚ.» αΡν.3(}}.70. 
6218); 2. εαεὶϊν ἀδεϊγογεά οἰκίαν ὕντ ἠονιρῥαεῖ, τ (3.163). 

Ἐεὐκατάδρομος, εαξεϊν ουδνγν, Ογτ.αάον.2(1.800). 
εὐκατακόμιστος, ἐασελν σαγγίεί ατυαν, ταεῖ. πρὸς τὸ ἀδικοῦν Ογτ. 

οἷον. π(1.1520) ; πε, ἃ5 βϑυδεῖ,, ΙΔ λοι ῥαρε, τοί}, 2564). 
εὐκατάλυτος, ἐα5} ἰσ ἀϊδεοῖσε, ΤΠ γνβ λον ρὈὶ. (Μ.64.4534). 
εὐκαταμάχητος, ἐαεὴγ ἐοηφμεγεά, ἘΓΠΥγβ.λοη. τοί 3,2280); Οντ. 

Ζαεῖι.4(..6 560; εὐκαταγώνιστος ΑΙΌΟΙΌ). 
᾿εὐκατάμικτος, εὐγιραπίοπανίε, ἙΑΊΆ ρ.(ας!.2.5(Μ.28.806}0) -Ξ 

Αης Μοη.ἦονι. 25 (Μ.80.15008). 
Ῥεὐκατάνυκτος, 1. ἐλογοιρλϊν τορεμίαπί, 10.ὈΠ τα. σοφαὶ 4(Μ.88, 

888); Απαβί,βιφι,εί γε ριτος .89.757}}; ΤΗαγ, δεααᾶ,.}}.2.88(Μ.09. 
132238};} που, 85 5:0 5ϊ., 297. Ῥεγ5.12.2(0.534.3}7}; ΤΠατι δια, ἐρ}.1.40 
(1ο840}; 2. εογ:ραςείοηαίο, ἱομάον, ΜΠ1ν. Αγ δ. ](Ρ.61.26). 

 εὐκατανύκτως, τοῖἡ ἐγ γερεπίαμεε, Ἀπιαϑῖ.ϑδιφ εἰ γε. 64(5.80. 
6618). 

εὐκατάπληκτος, ἐαεὴϊν σεαγεᾶ, Βα5.ποηι.το.4(2.1528; Μ.31.5120); 
Νεβιί, λον νι Ε6᾽.3:1(}.238.τς; Μ.64.4850). 

εὐκατάπρηστος, σαξῖϊν εἰμάϊσα οὐ 5οἱ οἡ ἔγε, Βαβιδομι ἴῃ Ῥςιχίτ, 
960; Μ,20.2256); [518.Ὀε].6Ρῥ.5.τ81(Μ.78.14320); Ογτι Ζαελοτί, 
7770) τισὶ, ψυχαῖς Βαπ. ἠοῖ Ῥς.γ(τ τοσὺ; Μ.20.2484); ζωή [Β458. 
1ς.δ4(1.426Ὰ; Μ.30.2208); νεότης Τηγνβ. Τἰεεῖ.(2.7400). 

Ἑεὐκαταπτόητος, ἐαεὶΐγ εἰαγίἰοά, Ογτιαάον.3(1.870); 14.15.3.4 

(2.4198). 
Ἐεὐκατάπτωτος, γέσήγ ἰο εοἰΐαρεοε; πεαῖ. 5 Ξιιρϑῖ., ῃγυβ. χρυ ΐη 

Ῥς.τ28::8(ς. 266), 
Ἐεὐκατάσβεστος, σαεῖν ἐχηρμίς σὰ, ΤΏ γν5. ποηι ἴ Ῥς.28:γ(5. 

5674). 
εὐκατάσειστος, εαςὶϊν Σπακ θη οὐ ἰμγοιθη, ἀοιυη; ταβῖ,, ντ σίαρᾷ. 

ΝΡ. (1. 4080); 14 σάογοδ(,. 784}; Ἰά πον ῥακοῆ, π(55. 1448). 
εὐκατάστατος, βγηηῖν δειαὐ 5} 64; οἵ ῬΕΥβοπβ, ἐπ σοοά «ἰαπάϊηρ, 

ἘΡὮ τ. 3. 1284; Οὐ Μαρ. ἀταϊ. (τ Ζαοῆ, 4. 41(Μ.}1..77.3708); οὗ ἃ ἔουπ- 
ταῖη, μαι πῆρ, 4 ΤἼῆονι. Ἀ χρ(ρ.157.6). 

Ἐεὐκαταστάτως, σ6}} εἰσαάτίν, Μας. ερσ λοηι (Μ,34.5170). 
Ἐεὐκατατόλμητος, εαφὶϊν πηδεγίακοη, ΤΟΙΝῚ Η.υ.}9. (ΜΆ. 

4408). 
εὐκατάτροχος, 1. δακϊν γΗΜΉΤΗΡ πο πρὸς πλεονεξίαν Ογτιαάογ.8 

(1.280); 2. ξαδϊν ουεγίαβοη εὐ. τοῖς πάθεσι Ονγτ. Αδας.ο(3.5258); εὐ. 
τοῖς διώκειν ἡρημένοις ἰα, αάογ.π(1.142.}. 

Ἐεὐκατάφθαρτος, γεσάτὶν εογγρεδὶο, ἀπασ Υ.ον. τῇ (Ν.97.11884}. 
Ἐεὐκατάφλεκτος, ἐηβαριριαρίε, Ἐναρτ.ἶ.6.4.27(0.175.21:; Μ.86. 

2ἼΔΟΑ.; Ηρ. ὃ θρόνος σου φλέγεται τῇ αἴγλῃ περιλαμπόμενος, καὶ 
δύναταί σε φέρειν ἡ εὖ. παρθένος ; Τάτ. Τπαυτη αηηηι. 2(Μ.το. 1760). 

εὐκαταφρονήτως, εὐἱϊξι σοονη, Οὐ, (εἷς.τ.2ο(Ρ.8ο.26; Μ.11.7168}; ἐδ. 
πιισίρ.τ6.2; του) ; 1ὰ..7σ.1ο.27(17; Ρ.190.37; Μ.14.3ς6Α). 



᾿, 

εὐκάτοπτος 

εὐκάτοπτος, εαεδτὶν μάογοϊοοί, Οντι φἰαρλυσον. (τ. τ 08); 14..}ο.6 
(4.5 580); 1Ὁ.6.1(6398). . 

Ἐξὐκάτοχος, εαεὶϊν ργαςρεά, ταηρῖ., 
7240); (οβια [πα 0 .5(}}.88,26ο 1). 

εὔκαυστος, δαεν διγηῖησ, Μειῃ.γε5.2.23(0.378.2; Μ.18,316.Ὰ}; 
ΒΌρει]., Οτοηανί.36(0.32.2}; Μ.1τ,612Ὰ). 
᾿ ["εὐκεράωο, Ξε εὐκέραος, εὐ δεαμε με κόγης, Ογας.818.1τ67. 

Ἐεὐκερδία, ἡ, ῥγοί!, ραΐῃ, ΜΙ τγυ ἀγνίεη.27(0.40.16). 
εὐκίνητος, »"ουΐτισ Ξηιοοϊδίν ; οὗ ἴμε πυπιδύαθης, το. Α].ΔΡ. ΕἘπ|8. 

Ῥιε.πτ4.26(18ος; Μ.21.12848}; Ἐ7αβῖ ἐοη μ! Θο(Μι6,15ό1α); πξαΐ, 85 
δι θ5έ,, Οὐύ ῥγέγετ, δ, 4{0.τ03.7; ῬὉ.102. 13); τρί, τὸ... εὖ, τοῦ ἡγεμονικοῦ 
14,70. 20. δ(ῃ.222.11; Ν].14.5840); σημαίνει. δὲ ἡ γλῶσσα ἡ πυρίνη τὸν 
εὖ, καὶ διάπυρον λὐγόν Ὀιάντηδρ. καί. Ας.2: 3(Ρ. 21.2})}. 

εὐκινήτως, φὐβ ασίϊτέν, στον 85. ον.7 τη Οαη1.(}1.44.0530). 
εὐκίων, τοῦ δεαμεζε ῥίίαγς; ἄσ., Νοπη.ραν. 7.ο. τοὶ 22(Μ. 43. 

8368). 
Ἐεὐκλεέω, -Ξ εὐκλεΐζω, Ῥᾶ55., γεεοῖθδ μΟΜΟΉ, Τάτ ϑιυά (6 ῤ}Ὀ.2.82 

(Μ.99.13240). 
. εὔκλεια, ἡ, 1. ρίονγ ; οὗ τηδὴ [τότὴ (σοά, (Ἰ6.1. 5 ν.4.22(0).309.4; Μ, 
8.12484}; 151. Ῥ6].6}}.2.)9(81.78.521ΑᾺ}; 2. δοπομ, ἴπὶ ΡΟΙτΕ ἴοττη οἵ 
Δα άγοβ5 τῆς σῆς... θεοφρουρήτου εὐ. 70.10..747}.τ(}1.05.658) 

Ἐεὐκλήματος, «οὐ για δγαμεἧες, ΤΑΊ ἀϊ5ρ.440}Μ.28.4844}.Ψὕ 
εὐκληρία, ἡ, φοοΐ τηπενταῆδε, ῥγοςρῥογῖίν, ΟΥ. Κ,..72 τῷ 1,ε.(0.260); 

ΟΥ̓ Ν υ585.δεαὶ.7(Μ.44.12778); ΤΌγτ. λον ἀἴυ.τοίς 3.376). 
Ἐεὔκλητος, τοργίὴν οὗ πες εαἰϊπηρ, ἘΠατιδευα, εῤῥ.2.14ο(Ν.90. 

14458). 
Ἐεξὐκλόνητος, δακείν σοη δοά, πουῖ. 8.5 δι 5ῖ, τὸ. 

γνωμῆς Ν1,60}.2.58(Μ.790.2754). 
εὔκλωνος, τοῦ βη ἑυΐρς, δᾶ, ρον [.55(0.6ο.20). 
εὔκνιστος, σασὶν ῥγουοκοά, Ἰ)οτ, ἄσεϊ,4.8(Μ,88. 6680). 
εὐκολία, ἡ, 3. ρίϊαδείτέν, ἀσεῖ ἐν, ΟτΝαΖ.ογ.6.2ο(Μ.3ς. 7488); 

ΟΠ γυς. ἤονι.87.1 τη. 7σ.(8, 108}; 1001. Τ(1110}; Ῥγομέηεδς, ΟΥ̓͂Ν 55. 
Εωρετίτ Ρ.27.10) Μ.ι45.2654Α}; τὴν περὶ τὸ ἁμαρτάνειν ἡμῶν εὖ. ὝΠαΓ. 
Μορϑβ. Κονη.6:6(ρ.122.3; Μ.66.8018) ; ΤΠαΐ, 67.22:27(2.514); 2. ἰρυϊίν, 
Μείοσμεες, ἀατ. ΝᾺ 2.6}.790(}1.47.1528); (Ὦγνυβ.ἤουι.37.1 τὰ ΜΙ|Ι.(]. 
4158); [514.}6].ἐ}}.1.τ73(Μ.78. 2960}; ἐμοίαϑεϊην τοῦ πλούτου Β85. 
πορειῖμ ᾿ς, θτίτι τοδὰ ; Μ.29.481.}); 3. φαδ, τὰ τιοντηρ, ΟἸοι ῥαξά.2. 
ττ(ρ.227.8; Μ.8.5378); τηδῦ. εὖ, τοῦ κηρύγματος ΤῊ ..15.40: 4{ρ.155. 
17} 2.326); 7αεἴέν, ΟτὰνΝυββ. λον.) τη Οαπὶ.(4.44.90130); ΟἾγν5. 
πον".7.9 τὰ κοι. (9.4064); ΤΙ ι ονη.6: τ2(3.65); πεῆςε 4. ροοά ε0:- 
αἀϊπον τῆς ὁδοῦ τ Ν 85.6.2 (Μ.46,1ο124):; 14.υ.}105.(ΜΜ.44.324Ὰ}; 
5. εὐηρίτεῖίν, τη οῖηριδετν οἱ τεδομίηρ, ΟΠγγδ.ἦσηι.2.3. 1.7. (8. 
100}; 6. εὐηϑεμίθηεε, οἵ τ! ἢν 5.(ρ.396. 1ο). 

εὔκολος, 1. ερηἰθηϊεά, ξτοοά-παϊμγεά; ἴῃ Ὀδα 586η86, ἐαςὶν ἰρὰ, 
ῥυοηξ πρὸς τὸ ἁμαρτάνειν ΗἩΠΡΡ.}αε;7.6.41τ(Ρ.172.το ; Μ.16,32568) ; Β45. 
μονῖ.3.1τ(2.17ᾺΔ; Μ.31.2008Β); Ονγ Ν αὐ. 27(3. 5050); πουΐ, 45. βυϑι., 
5εγ8ρ. αη.24(ρ.40; Μ.40.0200}; 2. μηξίαδίε τὴν τοῦ βίου εὖ. δόξαν 
Ῥιαᾷ, ῥόον. 4(0.8.4); πδαῦ. 845 βαϊϑί, τὸ εὖ, τῆς καρδίας ἡμῶν 1.81 
(ρ.1οῦ.14); 3. αδὶσ ἐο κομίσῃ; Πθτοα οὐρερίο, ῥίαίη; οἵ Τοοᾷ, ΟἸεσα ῥαεᾷ, 
2ιϊ(ρ.155.22; Μ.8,5844); ἐν. (ρ.163.19: Δο0Ὰ}); πξΕξ, ἃ5 5 081., δ (0.154. 
18; 2804); οἵ ἄχο55, 29.3.1τ(ρ.268.14; 629Α}); 4. αρί]6, φμίεκ ; οὔ Ῥεγ- 
8018, τ. ΝᾺ 2.0».27.4{0.6.8 ; Μ.36.168). 

εὔκομος, τοεῖ!- Πφοοε δοράν Αβῖ. τα κοῦ. τ( }}.40.τ65 4}; πιεῖ, ῬΉ1- 
εἰ: οἵ αἴορβ, Τη ες όνηςτο : 2ο(3.152). 

εὔκομπος, ἰοπἀ-ςοιπτηρ; ταθῖ., δογεδαςίΐο, Ονυ.]ς5.3.3(2.4458). 
εὐκοσμία, ἡ, 1. αάὐογηνηεηί, ΟἸετα, ῥαεά,2.12(0.234.4; ΝΜ.8.5524); 

2. δεαμῖν, Το τε, ἢ.2.Ξ( 1.2. χ450); ΤΒα 1. 5}.4: τοί2.τοο) ; Εναρτ. 
ἦι.6.3.28(ρ.124.32; Μ.86.26538); ΤΡ οὐἰγοη.Ὁ.22(Μ.1οδ.1168); 
3. σορά ογάεγ, μαγμιοην; οἵ ἀρίνοεῖβο, Μοίῃ, αγϑεϊγ. ίρ.τ5ο.7; Μ 
18,2440) ; (σπϑῖ,ριαρ.ε].Ον2.}}.6.3(Ρ.το5.16; Μ.8ς,142570); ΟΥ ΝΑ. 
4 }}}.1.1.32.12(Ν].37.512Ὰ}; Ῥϊομ Αας ἢ.8,2(Μ.3.2410); ἴῃ ΨΟΥΒΗΡ, 
14,6....3.3.6(..3.4338}; 1δ.7.7.6(ξόχο). 

εὔκοσμος, ἐξ ροοά ογάφν, παγημοηίοις, ον Ασ. ες ὐ.διτ(Μ.3.2404) 
οἵ. 8. ἀσύμφυρτος ϑιττ, 2(2510); Μαχιοριθε (ἴνοτ. τ124). 

εὐκράς, τό, --- εὔκρατον, Οντιϑιυ δαὖ,44{Ρ.135.2); [0.0 ΜόΒΟΠ,, ῥγαΐ. 

84{Μ.87.30578,0). 
εὐκρασία, ἡ, ΦΡΟΡΕΥ͂ τηχῖίης τῶν ποτῶν ΟἸοτη. ῥαεά. "ττίρ. 272. 1; 

Μ.8.640Ὰ)}; τῶν στοιχείων Οτ.εβο τη Οαπέ.716-(}1.17.2844)}; οὗ 
βοοα ψΘδίΠοΥ ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων [.11.ας.(Ρ.188.14}; οἵ Στ ἤγγ5. 

(Ρ.363.13). 
"εὐκράτιον, τό, --- 5... ὕντϑβ.υ. 79. ες. τοί(ρ.216.1). 
εὔκρατον, τό, α »χοά ἀγῖμξ, Οντ.ϑ.υ. αν. 5θίρ. τό. 25); ; ἴάνν. 

Ονΐας. 5(Ρ. 225.}); 70. Μόοβο ῬΡγαὶ. 1840. 87. 30570); ; πᾶσαν.. τὴν ἁγίαν 
μ΄ εὖ, πίνομεν... ,τὸ δὲ εὖ, συνίσταται ἔκ τε πιπέρεως καὶ κυμίνου καὶ 

ἀνίσου θερμοῦ (ὑοηει. διά. Δ0(Μ.00.17168). 
εὐκρατ-όω, Ἑ. ἐφηρεν, ΤΉ τ. ΒΘ. α.0 7. ς. 5 (}1.99.7294}); Ῥ658., Μεϊεῖ, 

Ογσ. 70. 5.π(4.465Α}; 1δ.ο(4. 

ε«εὖ. τῆς σῆς 

566 εὐκτήριος 

παίδοναινιορβ5.(Μ.64.11230}; 2. Ῥμαΐδ εοὔεν ὕδωρ. 
Ναζ. τα γΉ1.1.2.32.53τ(Μ.37.918.). 

ἐυκρήπις, τυεἰ[-δαςοά, Ῥδι]. 5}. δορ᾿.27:(Μ,.86.2130Α). 
εὐκρίνεια, (-ἰα), ἡ, εἶσαν ἀἰειϊποίονι τῶν ὑποστάσεων Τιάντη, Τγίη, 

1.36(Ν}..320.4408); τῶν διαφερόντων Μαχ,αγδὶρ. (Μ.01.11374). 
εὐκρινέω, ἐχῤῥίαϊῃ εἰδαγῖὶν ; ῬΆ55., τ Ν 85, οι. 12 τᾳ. (απὶ|.(Μ.44. 

ΤΟ0208)}. 
Κεὐκρισία, ἡ, ἀϊδεργηριοηὶ, Τπατιδευα, ρει ττ(Μ.90.948Α). 
εὔκριτος, 1. γέρλϊν 7μᾶροά, ΤΠἊάγιϑίυα. ρ}.2.τοι(Μ.09.1356}); 

2. αἀἰοηριςἠθα στρατεύμασιν ῬΤΩΡΗ.Μοη, δοίεγ, (ρ.115.26). 
εὔκροτος, τὐοἰ-οάτηρ, το Ν γβ5. μη τι Ρ.252.28 Μ.45.0568); 

Ἐυβίταϊ., μέγεμ.τοι( Μ.86.23880). 
εὐκταῖος, ῥγαγεά ἴον; οἵ ἃ Ῥεύβοη, Μεὶ. γγ.1.3(ρ.308; Μ.-ς.12124) 

αἷ(. 85. διάδοχος ; ἔδι. 85 Βιυβέ., ἐγ. 45 τρ.5ς0}; τπιδαϊ. ρ]υτ, ἃ 5 
Βα δ8ῖ,, ἀραρ.αρὰ εῤ.ϑγη.(ρ.153.24; Μ.Ρ1..66.400). 

εὐκταίως, ας ὁη6 τυομεἰᾷ ἀδεῖγε, Ἰλῖοπ, Ατ.6.}.7.3.1(Μ.3.5568}; ΤΠάτ. 
Βια.ορ}.2.188(Ν,99.1577.}; 1Ὁ.2.1τϑς(1 5608). 

εὐκτήριος, Α. οὗ οἵ 707 ῥγαγεέν; 1. εβρ. ΨΙῊ οἶκος ἤομδε οὐ ῥγάγεν, 
ἐἰμαρεῖ; 8. τῷ σεϑη., Ἐλπιβ.υ (αν τ3(ρ.14.5; Μ.20.028.); πρὸ τῶν θυρῶν 
τῶν οἴκων τῶν εὖ. ἔστησαν τοὺς πένητας οὗ πατέρες οἱ ἡμέτεροι... 
κρῆνας εἶναι ἐν ταῖς αὐλαῖς τῶν εὖ. οἴκων νενόμισται, ἵνα οἱ μέλλοντες 
εὔχεσθαι τῷ θεῷ, πρότερον ἀπονιψάμενοι τὰς χεῖρας, οὕτως αὐτὰς εἰς 
εὐχὴν ἀνατείνωσιν (ἢχν5.ἤση.2.ΥἹ τπι 20 ογ.4: 12(3.2800,0); 14. ἦον». 
6.4 τη: Τήν, (ατιδοδ.); ὙΠαΐι.15.53:2(ρ.214.28; 2.361); ὠκοδόμησεν 
ὁ μακάριος Παχούμιος εὖ. οἶκον καὶ ἐποΐησεν αὐτῷ στοάς Κ᾽ Ῥαεῖ.Δ 32 
(Ρ.157.20); Ὁ. οὗ σμυτοῦ οἵ Απαβίδβιβ αἱ [ϑυπιβαίθιη, Ἐπ5.0.(,32.2ς 
(ρ.8ρ.τ6; Μ.2ο.τοβ5Ὰ}); οὗ σλυσοῃ θα} ὃν Ἠεΐοπα αἱ [Θγυ θα] 6 ΠῚ, 
σοῦ. ἶ.6.1.1:.7(}1.67.1208}; 1δ.1.τ8.6(1244}; 6. αἰπῖ. ἔσχοπι ἃ σῃυσοῃ 
τῶν εὐ. οἴκων τὰς οἰκοδομὰς ὑψοῦν αὔξειν τε εἰς πλάτος καὶ μῆκος 
τὰς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ Ἐλι5.υ.().2.4:(ρ.ὅο.1ο; 1ο218)};  ιάντῃ. ΤΥ. 
2.1(Μ4.39.58098); μήτε μοναστήριον μήτε ἐκκλησίαν μήτε εὖ. οἶκον 
Τιυβίπ. πον, 6.1; ἅ. οἵ Βογεῖ. ρίϑοθβ οἵ Ψουβρ τῶν αἱρετικῶν τοὺς 
εὐ., εἴ γε εὐ. ὀνομάζειν οἴκους προσήκει (ΟΞ: Ρ.Επ5ιυ.(,3,6πίρ.112. 
20; 11410}; τοὺς μὲν ἄλλους ἔξω τῶν πόλεων συνεχώρησε εὐ. οἴκους 
κατασκευάζειν" ΝΙανατιανοὺς δὲ...ἐντὸς τῶν πόλεων τὰς ἑαυτῶν ἐκ- 

κλησίας θαρροῦντας ἔχειν ἐκέλευσεν ϑοοτ,ἦ..6.5.20.6(Μ.6γ.6200) ; οἱ μὲν 
καθαιρεθέντες, οἱ δὲ ἀκοινώνητοι γενόμενοι, ἐν τοῖς εὖ. ἑορτάζουσιν 
οἴκοις συνάξεις ἐπιτελοῦντες ο.Απῖ,γεαὶ νη ῤιά(ριιάτιτς, Μ.83, 
1456Ὰ}); Ὑμαΐ.ἦ.6.5.32.5(3.1072}; 6. οὗ ἃ ΤΩΙ 5 ΟὮΔΡΕΙ, Επ5.ν.Ο, 
4-61(Ρ.142.25; 12128}; ζἐνδ' ἀριστερᾷ μὲν εἰσιόντων ὁ εὖ. οἶκος τοῖς 
μάρτυσιν ἡτοιμασμένος ΟΥΟΝ γ55.0.2(Μ.46,1οϑ818)}; ΟΠ ΞιΠΟΉΈΟΣΣ 4 
1. αὐ έϑειζτγ. 079) ; ἔν τινε εὐ. οἴκῳ τοῦ ἁγίου θαυματούργου Τύχωνος 
Ποῖα ἴο, ΕἸδεπι. νναθ Ὀυχιοά, ΤιεοπίΝν, 70. ΕἸοφηι. ἀπ(Ρ.04.14); 
Οπγοη Ῥαςεῖ. Ρ. 216 (Μ1.02,68ς58); 2, οὗ αὶ τιοπαβίοσυ σῃδρεὶ, Ρ4}}. ὦ, 
1 ατ5.43(ρ.120.τὸ; Μ.40.12100); ΟὐΒαΙς εαπ.4; ΟΝΙς,(γδγ)εαη. τῇ; 
ὃ. οὗ ἃ ΠΠ8} 6] ἱπ ἃ ἤοι86 τοὺς ἐν εὖ. οἴκοις ἔνδον οἰκίας τυγχάνουσι 

λειτουργοῦντας ἢ βαπτίζοντας κληρικοὺς ὑπὸ γνώμης τοῦτο πράττειν 
τοῦ κατὰ τόπον ἐπισκόπου ὁρίζομεν (Ἴτι!]}}, απ.31; μηδαμῶς ἐν εὖ. 
οἴκῳ ἔνδον οἰκίας τυγχάνοντι βάπτισμα ἐπιτελείσθω 1.59. ἢ. σοπα!ὶ- 
τἰοπβ τορι δίιπρ Ἰουπαδίίοι, Πιβίη μον. 120.6; 1.123.τ8; 2. ΜΠ 
ΟΒΟΥ ννοτάβ: νεώς ΤΠ .}.6.2.12.2(3.8532); 4130 ἃ ρῥἷαςδ οὗ ὈΏ18], 
Απτοη κασι δγ δὲν, 32(ρ.γ6.10); δόμος Μᾶτο. Π1Δα.}6γ7.07(0.144. 
10); σηκὸς Τάτ. ἀ.γεἰ,3(3.1147)} χωρίον 1δ.2(1130); τόπος, οἵ α σμυτοῖ, 
Το. Απι.γεἰαί θη. 3(0.120.12; Ν|.83.14520}; Τα Εσδοβ. Α8(2.τοκο) ; 
Θοογ.λλιδιπτοιτ(Μ.6). 5844}; οἰκίσκος ὙΠακ,ἦ.6.5.24.4(πο64). 

ΒΒ. πουΐ. 45 βαϊρϑί,, ἔσο ΘΓ ῥγαγεν, ὁναίουγ, ἐμαρεὶ; 1. ἴῃ βξῆ., 
στ. Τ δῦ. δ}. εαη. ττ(. το το48.4}); Ἐλπι5.υ.(,..ςο(ρ.98.27; Μ.20.ττο90); 
ΟτιΝγ85.ογ ἄορι. (ρ.1οϑ.27; Μ.44.11880}; ἃ5 ὈΪΔςε οὗ βδαῃποίηδγν, (σά. 
Τἰάς.9.45.4(0.62.3); 2. ἱποίπαϊηρ, σπαγοθεβ, Μίατο δου Ρονρῆ.; 
3. ἀἸϑι, ἔχουν ἃ στο, ΤΠ] άγτη. {γ10.2.7(}.30. 890); (ε].νγ2...6.3. 
οιτο; Το. λορι.τ2.τοί }].οὐ.8088); ὃ Ῥατῖ οὗ 4 σμαυσοῦ τοῦ εὖ. τῆς 
ἐπίκλην Ὁμονοίας ἐκκλησίας Ἐπναρτ.ἶν6.2.τπ(ρ.65.8; Μι86, 5 41Α}); 
4. οἱ νϑυϊοιβ ῬΙασοβ; 8. ἃ Ῥοσίδθ]α τθηΐ, δοοσ. .6.1.18,12(Μ.67. 
1246); Ὁ. σΠδρ615 ΟΥ ΟΒΌΤΟΠΟ5. ἀδα]οαίθα ἴο αηρεῖβ, Τ Βαϊ (οἱ,2:18 
(3.400) ; 5. τη ΠλοΥ1815 10 πγαχίντβ, ασ Ν γ85.ρ. Ὡς (ΜΝ. 46. τοο6Ὰ}; Ὀὰϊ 
ΟΕ Επ5.υ.Ο.,.48(ρ.08.2; Μ.2ο.ττοϑ0) ; ἃ. ΠΡ 615. ΟΥ̓ ΠΤ 65 ἀδαϊοα- 
(64 ἴο 5Ξαἰηΐβ εὖ. μικρὸν τοῦ θεολόγου “4. 0.17 Ἐ(0.16ο.30); Απίοῃ. 
Ηδρ.υ. δγη,. δεγὶ.32(0.76.12); Τδοπτ Ν,᾿. 70. Εἰφορι. 4 λ(ρ.8ς.6); ἐν τῇ 
πόλει Ρώμῃ...ἐν τῷ εὖ. τοῦ ἀποστόλου Πέτρου Ν]Ιεπε. Ππὰρ.ἐρ. 1 μάς. 
(0.5.9; ΜΙ. κ4.858.Α}); 6. οὔαρεὶς οὐ σμασ ἢ 65 1η πηοπββίοσιεβ, {6} 8]]. 
λμυποη.πίρ.29.9;) Μ.6ς, 4484); 0.Π λαόν. δο(Μ.94.7320); ἴ. Ρχίναῖε 
ΠΏΔΡΕΙ5, ΓβοπτΝ . 76. Εΐσονι. 30(Ρ.77.21); τὸ κατ᾽ οἶκον αὐτοῦ εὖ, 0. 
Υ]ῊΉ.ν. σ.).τϑ(Μ.04.4574}; ἀναγινώσκουσι τὸ εὐαγγέλιον ἐν τῷ εὐ. 
τοῦ Παλατίου ΑἾεχ, 56]. Βαγη.44(4518); 2. ΟΠαΡ6]5 ΟΥὍ Ὁ τοἢ 5 5864 
Ὦν Πογεῖϊος μὴ..«τοῖς τοιούτοις εὖ, προσψαύσητε κοινωνίας ἕνεκεν 
Τβουῖ.Ν.υ. 70. Εἰ σεν. 42(}Ρ.86.15); ἢ. ἃ ἼΟ]Ε τηοπαβίεσν εἴ τις τῶν 

ν»νοῖ φρένας (τ. 



εὐκτικός 
) 

ὑγιαινόντων κοιμᾶται ἔξω τοῦ εὖ., ἔστω ἀφορισμένος [Β85. βοΦη.«ἩΟΉ. 

27(2.5280; Μ,31.132008) ; δ. ΠΟΠαΙ ΠΟΣ5 τορ]Δτηρ συ ἀαῦοι, Τυ5[Π, 
γοῦ.121.1. 

εὐκτικός, ὁ} ῥγαγεῦ, ἐΟΉ Ι ΙΉΗΦ ΤῊ ῥγαγογ, ΝῚ].6Ρ.3.282(Μ.79. 
5244}; 19.3.5320(537}); ΓΔ.) 67 .61(Ρ.70.13). 

εὐκτικῶς, 1. Τρ ἰδὲ ορίαἰΐοσ τποοά, Οτ.ον.24.:(0.256.21; Ν΄.1τ.4068) ; 
Ἐπ|5.}}ς.137:4(31,24.404}; ΟἸνταρ. [οῦ κτ32(Μ.03.81Α}; 2, ῥγανον είν, 
2η αεεργάσηε τ Ῥγανον, Μ οί. ἐγρη}.2.2 (0.17.1; Μ.18,408); ΤΠάτ. 
Μορβ.}ς.71:τοίρ.477.10}; ΤΒάτιϑοια, αίδεξ. βαγυ.τοῦ(}.246). 

Ἐρὐκτῖται, οἱ, -Ξ- Ἐεὐχῦται, Αρορῥι. Βαΐγ. (Μ.65.2538). 
Ἐεὐκτῶς, 1: ἀεζογάσηοθ το ῥγάγον, 70.) σαγημ δοβἐ,8(Ρ.212; 

Μ.ο6.8324). 
εὐλάβεια, ἡ, 1. εαμίϊοις ἔέαν; ἃ. ἀϊξογείίοι εὖ. καλούντων οἱ 

φιλόσοφοι τὸν τοῦ νόμου φόβον, εὔλογον οὖσαν ἔκκλισιν...ἡ οὖν εὐ. 
λογικὴ δείκνυται, τοῦ βλάπτοντος ἔκκλισις οὖσα, ἐξ ἧς ἡ μετάνοια τῶν 
προημαρτημένων φύεται ΟἸδτη.5}γ7.2.7(0.130.14,18; Μ.8,ο688,0); ποί 
Βῃαχεα θγ “ρποβίϊο᾽, 1Ὁ.6.ρ(ρ.469.2; Μ.9.2068)}; Ὁ. Ἠδποα 5ΠΏΡῚν 
αν, τὉ.4.25(ρ.31τ0.3; Μ.8.3688); ΟΥ, [5.17 {νη 1,ε.(ρ.241); Οτο Τ διη,. 
βαη.Ογ.2(ρ.4.6,14; Μιτο.τοπ20,το 6 Α); ς. ροάΐν ὕφαγ, γουεγεηοε; 
1. αἴδῖ, ἔχου βεύν}β δὲ τὸν φόβον μεταληπτέον εἰς τὴν παρά 
τισιν εὖ, ὠνομασμένην, ἥτις οὐδαμῶς κόλασιν ἔχει Οτ.56.12. Ἐς.2: ττ(Μ. 
12.11τ6Ὰ};; 1. τονναταβ (οἥ δουλεύσωμεν αὐτῷ μετὰ φόβου καὶ πάσης 
εὖ, ῬοΙγς.ρ.6.3: ἴῃ ῬΥᾶνου, ἘναρτΡοηΐ. ον, 42(Ν.79.11768); ἐν εὖ, 
προσκυνήσω σοι ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ γτ, 5.5: 8(Μ.60.7410); ἴῃ 
Ἑμυτοῇ, (πτυς,ἤ021.53.3 ἴη 70.(8.313Ε}; ἴῃ Ξεθκιηρ [Π6 αἰνίηθ, (τυ. 
Ὑπδύτη, ῥα. Ον.13(0.28,20; Μιτο.τοδ8Ὰ); Αι ἐῤυϑέγαρ.τ.20(Μ.26. 
5778); Ἐιοπ,ἀχ.5.1.2(}}.3.5804Ὰ); οὗ βούβρμιπι, 14.ε.}.13.4(}}.3. 
305Α); Τοῦ, τεοδίνιηρ ΟΟχΩ μη οἢ ἐν τάξει μετὰ αἰδοῦς καὶ εὖ. ὡς 
βασιλέως προσερχόμενοι ὀνόματι (Ή51..4.,}}.2.57.21; 111.8.8.1τ3.4; 
ΟΒχγ5.ῥγοί, {{4.τ.τ(2.37}Ὰ}; πόσην δὲ αὐτὸν ἀπαιτήσομεν καθαρότητα, 
καὶ πόσην εὖ. ; Ἰᾶ,Ξαε.6,4{0.147.12; 1.4248); 1η ἰουομπρ [Π6 ροβρε]- 
Ῥοοϊκ, οὔ δύ λτνς.(0.372.21); αχοθβδῖνα εὖ. ἃ5. βουτοθ οὗ ἀοοίγη8] 
ΕἸΤΟΥ ἐκ πολλῆς ἄγαν εὖ, ἐπερυθριᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς τοῖς τῆς κενώσεως 
μέτροις Ογτ. Ν 5 .4.π(ρ.85.6; 6᾽ 1τοὶ); 111. οἱ (οά χεὶρ εὐλαβείας καὶ 
δυνάμεως. ..εὐλογησάτω τὸν λαὸν τοῦτον ΒεΥδρ. Επμελ.το.2; ἃ. γουε- 
τοηεο, γέϑρέει; Ιου ὈΪΒΠορβ, (61. ΟνΖ. ἡ. 6.2.6.1(Ν1.8-ς.12328}; ἴον δτὰ- 
Ῥεγοσ, ΑΓ ιαροί σης. τ2(Μ.25.612.Ὰ}; οὗ βευνδηῦ ΤῸΣ πηδϑίοσ, Β88. 
7μα.7(2.2210: Μ.31.6724}; τογαχαάϑ βἴσαηροιϑ, ξὈΡα]}}. ἤει. (ρ.20.20; 
Μιόπ.4488}; 6. γευέγεηεέ, 85 ἃ. {116 οὗ ΠΟΠΟΊΙΓ, 65ρ. ἴοσ ὈΙβμορβ, 
ΑἸεχ.Α]. εῤ..Α16κ.τ(Ρ.19.7; Μ.18,5488); τῇ ἐῤ. ϑόγαρ.τ.33(Ν1.26. δος); 
ΟΠ γγβ.εῤ.8ς(3.6380); ΤΟΥ ἃ Ργδϑῖ, στ ΝαΖ.ἐ}.το( .37.1038}); ἴοΥ 
δι ῥτσείεοξ, 1.84{(1578); ἴου ετηρετοσ, Αἰῃ.ερ. οὐ. τ(.26.8:160), ν. 
εὐσέβεια: υϑεὰ οἵ οπο᾿β 56} τὴν ἐμὴν... εὖ. (οπιβίΡ. 61. νΖ.}.6.3. 
1.3; 10.3.18.,71} ἴ. γείίρίοις βογωρίὶς οὐκ ἀνεξέταστον {τὸν λόγον 
ἐατέον διὰ τὴν περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εὖ. ΟΥ. 70.2.17(12; Ρ.75.22; 
Μ.χ4.1450)}; 2. ῥίείν, ἘΡ.Ππρά ἀρ. Ἐλα5.}..6.4.1τ5.8(}1,20.3458); ΟἸδτη, 
εἰν. 1]7(Ρ.511.320; Ν.0.388.); Ηἱρρ.)α».3.22.1; ἐπίσκοπος ἢ πρεοβύ- 
τερος ἢ διάκονος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα μὴ ἐκβαλλέτω προφάσει εὐλαβείας 
(αη..4,Ρῇ}Ὀ.5; ΟΒυνβδαῤὶι ἐν. τ(2.3680)); 85 ᾿πβαβηοίεπμε πυ8}8ϑ τοι 
οΟΥ 8 ὈΙΒΠΟΡ μηδὲ τοῦτον... εἰ μὴ μετὰ τῆς εὖ. πολλὴν καὶ τὴν σύνεσιν 
ἔχων τύχοι 14.5αε.3.15(Ρ.77.16; 1,3008) ; Οὗ ἔΕ]56 Ὀἱδὲν εὖ, ἐπίπλαστον 
Οτιαάησ! ἴῃ Π)1.271τ5(Μ.17.338)};} ΟΥτ. Η εαϊδοίμιττ. τῶ; {7π5ἴφη δέ 
τες. 28(Μ,6.1276Ὰ}); αἰδοὸ γμίφ οὗ ῥίσίν τ Ρ]υτ., ὥντ. 70.2.5(4.1038}; 
ἃ. γεϊσίοη, Ηϊοτουῖν τἰ (τ ϑορχ. ΡᾺ].)}54(0.36.22; ΜΡΙ,.25.6684); 
ΘΒ τγϑβ.βέαί.τ.3(2.54); {τὶ. [}αε.(Ρ.2ο8.232); 4. τῃ6. γεϊίρίοιις {πε ὑπὲρ 
τῶν ἐν ἐγκρατείᾳ καὶ εὐ. δεηθῶμεν {1 0. Οὐης). ΑΡΡὈιβιτοιττ; ῥΡετῇ, 
Εἰδο γυνὴ...τις ἐπίσημος ἐν εὐ. καὶ τοῦ τῆς διακονίας ἠξιωμένη χαρί- 
σματος ΤὭσί. .6.3,τ4.1(3.027}; 5. γέρμὲ ἀοείγίηε ἡ τῶν συλλειτουργῶν 

σύμφωνος περὶ Χριστοῦ εὐ. ΑἸΕχ.Α].ε. Αἰοχ.τοί(ρ.26.17; Μ.τ8. 5648). 
εὐλαβ-έομαι, 1. ἤδαγ, οἵ ρΡγορῃεῖβ μήτ᾽ εὐλαβηθέντες μήτε δυσωπη- 

θέντες τινά Τιιὶ, ἀϊα].7.τ(}1.6.4028); μὴ ““εἶσθαι τὰ μείζονα (Ἰετη. 
»}ασφά,3.ττ(ρ.276.1ς ; Μ.8,6408); εὐλαβηθεὶς μὴ ...διαφύγωσιν ΗΡΡ. 
}ραη.τ.8,3; -“-ούμενος ἀφαιρεθῆναι ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἅγιον πνεῦμα ΟΥ. 7ο. 
28.15{13} Ρ.408.7; Ν.14.7120); Ηον,.ΟἾδη,.3.64;: Ὀγτορίαρ". Εχ.ζ(ι. 
207Ε}; 805., [ο.ΤΉββ, ἄογηι. ΒΜΤ Α τ(ρ.382.1); 65ρΡ. οἵ ἔξατιησ ΟΘοά, 
Οὐπβύ,8Ρ.ΕἘπ5.0.0.2.ππ(ρ.63.34; Μ.20.1020})) ; 14.8.0 6]. νΖ2.}.6.3.18, 
το; Αἰῇ.». γα. (Μι2 5. 5280); 2. γευεγόμεε, πομομ, ἃ ὈΊΒΠΟΡ, (πη. 
“43)}.2.2.3; οἴογρυ, 10.2.33.3; ἴὰ β6π., Πογιάρεί. 4. τοί .88.16728); 
δὲ γευεγεηί, (οηεὶ, ἄρρ.3.8.1; ὉΙοπ Αὐνειλίτοτ τί ..3.3272.}. 

εὐλαβής, 1. ἀευοιί, ῥίοτις, ξοσᾶ; ἃ. οἵ [ῃ]ηρ5 χρῆμα Ἐπι5.»2...13.4 
(ρ.948.3; Μ.20.τπι64}; ψυχῆς (Ὦγν5.6}.2.τί3.5350); ἐπιγνωμοσύνης 
το. Ατ. δ. .}.3.6(}1..3.5 618); Ὁ. οἵ Ρεχβοῦβ, 68ρ. οἵ ψοόύηθη, (ἴθι. 
}αφά.5.ττί(ρ.28ο.18; Μ.8.6ς70); Πίοπ, ΑἹ, σριοα.2(ρ.103.3; Ν το. 281 Α); 
ΟΠ τυς, ἤοη!.6 1.3 τη 70.(8,366Ὰ)}; οἵ νἱτρίηβ, ΑἸ υέγριτ(ρ. 88,6; Μ. 
28.2684}; οὗ ἃ νίάον,, Οὐσροὶ..4.}}.3.7.7; οἵ τάβῃ, Ηἰρρ.ἦκεν.0.12 
(0.247.6; Μ.16.33824); «4. Βαγη.5(Ρ.293.20); ὅ...εὖ, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ 

567 εὐλογέω 

χρῖσμα ἔχει ἨδΒνΟΠ.Η͂. “ἐγ. 6(Μ.03.1473Ὰ}; δ. 8. ΟΕἿθ, ΒΌΡΕΩ].; οἱ 
ΘΙΡοτοΥ, Ατιρι ρηςι, (ρ.64)8.Βοοχ, ἢ.6.1.26.2(Μ.67.14908); Οϑαχά, 
«αὉ..1; ΑἸΒ,αῤοί, Ξε. 44{0.ττ. τὰ; Ν.25.3248); οὐ τήοηκθ, Βυβίταϊ, 
. Επώγεῖ.62(Μ.86.23440}; οὗ δτομιπηαπαχάζεθ, ΟΟΡ(ο)αε (4( Ὁ 2. 
1 Ρυτόδιτ; Ἦ.2.1078}); οὗ ἀξαοοης, Οοηοὶ..4Ρ}.7.31τΣ; ΟΟΡ(Φ9)6Ρ. 
ΟΟΒαΙς. αεἰ,τ( (0 2.1.τ Ρ.1τ67.10; Ἡ.2.1918); οὗ ῥὈγεβῖβ, Βαβιόῤιιξό 
(3.2468; Μ.32.6160); (ΠΥν5.6}.13(3.5048); Νεβί.ῤιγγοτίρ.2..8. ΜΝ, 
17.444}; οἵ ὈΙΒΠΟΡ5, Βαβ,σριττοί.2τος ; Μ.32.5368); ὅνηῃθβερ. )(Ν. 
66.14128); ὈΟΡ(μο)αε (Α(Ὁ 2.τ.τ}0.1τ67.27; 1078); ἅ. ο. περέ: ἡ τάξις 
Ξα. οὗ Ξεχαρῇῃίτη] εὖ. ἐστι περὶ τὰ τῶν νοήσεων αὐτῆς ὑψηλότερα καὶ 
βαθύτερα Τ)ῖοπ. ΑΥ.6.}..4.3.8(Μ.3.4818); 2. γείζρίοιες, ΟΡΌ. Βεοι]αι τῶν 
λεγομένων εὐ. ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν ΟΝΙΓ. (78γ)εαπ το; περὶ τοῦ μὴ 
ἐξεῖναι κληρικὸν ἢ ἕτερον εὐ. σχήματος αἰτιᾶσθαι πρὸ κρίσεως ἐπισκόπου 
παρὰ ἄρχοντι [0.80}0]. οἱ ισαρ.π4 τ11.; 3. φαΐ, ἃς Ξα ρ51. ; ἃ. ἀσοίοΉ, 
ῥιείν, Ταβί. ἀταἰ.79.2(Μ.6.6618); οὗ τιατίντβ, ΟἸθτη. ἐγ. 2. 2οίρ.ϑ:.4; 

Δ 8, 10608)}; οἵ νἹτρίηϊέν, ΜοΌΝ, ἐγη.4. (0.50.20; Μ,18.034}; τὸ...εὐ, 
τῆς περὶ τὸν θεῖον φόβον διαθέσεως Ἐαι5.[.6.6,34(Μ.20.5068); Ἀ. ἐοῖν 
αν, ροαΐϊν ἔκαγ, 1α.4.6.1.3(Ρ.16.32; Μ.22.370); οὗ (τῖθὲ ἴῃ 15 
Βυχηβη παίαγο (οἴ, ΗΕΡ.5:7), τ. ΝαΖ.0».30.δ(ρ.τι ς 1ς; Μ.36,1008) ; 
ο. καμίϊοη, οανθαΐ, ΟἸοΠῚ, ογ. 5. τοίρ.370.0; Μι 9 το 0); ΟΥ. 7ο.6.0(6; 
Ῥ.118.12; Μ.14.217}). 

Ἐεὐλαβοειδής, ῥέοι, γευεγεμίταὶ, ΤΠαΥ.διυά, 6 Ρ}.2.88(Μ.00.13338). 
Ἐεὐλαβοφανής, ῥήοιο-ἰοολίηρ, ῥγίμι, τάγτη. Τρίη.2.Β(Μ,50.δοςξΑ). 
εὐλαβῶς, 1. εαμομεῖν, ο. ἔχω, (Ἰδηη.5.γ7.1.12(ρ.3ς.21; Μ.8.7534); 

Οτνε}.1.6(Μ.11.610};2. γεερεοι εἶγ, γευεγοεμέῖν, Ἐπ5.υ.(,3.24 πῖς.(ρ.73. 
13; Μ.20.10840); 6]. γχζ.Ὺ.6.3.15.1τὸ; τοῦθ! ροάϊν ὕξαν, γευενθπῖῖγ, 
(Ἰαῖη. οἐγ.3.τοίρ.220.24; Μ.8,1176Ὰ}; ΗἸρΡρ. α».3.4.7; Ὠϊοπιλτ,ε, ἢ, 
7.2(Ν|,.3.20908); 1:11. αεἰ(ρ,1τοό.10); 3, ριομοῖν, Ἐπ5.0.(..3.45(ρ.74.13; 
11058}; 50Ζ...4.2.1.2(Μ.6).9298)}. 

εὔλαλος, 1. εἰοφμεηὶ, τ μδυπι,ῥαπ ν.χ(ρ.2.17; Μ.1ο. ΤΟ 528); 
ΤΟΙ γνβμομι τη Ἐς. 853(ς.6070); Ῥτοο! ΟΡ ογιτό(Μιός. 8058); πιεῖί., 
ἐλαϊίονίηρ ; οἵ ϑυνα!]ονβ, Απαϑι βιαθέμηε (Μ.80.11028); 2. αὐὶα ἰο 
Ρδακ; ΟΡΡ. ἀπ, Ἐπ5.4,6.0.14(0.432.0; Μ.22.6 060}; {ῃτγϑ8."αὶ. 
9.0. Βαῤρὶ, (το.δ8150). 

εὐλείμων, οὗ α ξαΐν τεεαάοι; ἢ6., ῬΘῺ]. 51] ανιδο. 288(Μ.80.22628). 
Ἐεὐλεξία, ἡ, πη φρεεεί;, ῬᾺ1},εῤ. 1 αμς.(Ρ.7.1ς; Μ.34.τοοϑ). 
Ἐεὐληθάργητος, φμολίν ἠογροίίοη, ΤΌ ῃτγβ. αὶ, τί, ϑοΒΑ); Δπαβί. 

γιοῦ. 13(0.245). 
Ἐεὐληπτικός, φασίν ουεγί απ ἼΡ ΟΥ οὐεγοοηεῖηρ εὐ. καὶ ἐπώδυνα τὰ 

παριστάμενα ΤΒατιΒευά, παν. ΒΜ κ(Μ.ο6.68ςΒ). 
εὔληπτος, 1. ἐαστῖν ἰάθη; οἵ ἴοοα, (]οπι. ῥαδά.τ.6(Ρ.114.25; Μ.8, 

᾿ 300Α); Πιδῖ,, ἐαδὴγ ργαςρεὼ οὐ ππάογείοοά, στον Υ55.0ν. αϊδεῖ,.27 
(ριτοφ.ο; Μ.45.720); Ογνβ. ἤσγη.2.5.2 ἐμ 2 ογ. (το, 613}; [51 ῬῈὲ]. 
ἐΡ}.τ.ττ5(}}.78.4134}; οοπὶρ., Οχ.}5.1:1-2(ρ.445); ΟὨχγϑιἤονι. 6. 
τη 70.(8.424Α); 2. ἐαοίΐν ἐαριμγεά; οὗ δοὰ], ΜρΝ.γ65.1. γ(0.310.1; 
Μ.41τ.11534}); 3. ξασῖΐν οαγγίε αἰϑαγ, ἰγαμδτεπὶ, αὐ ΝΖ. Ωγη1.1.2.40.3 
(Μ.37.9684}); 4. οαφτίν γεξμίεά τὸ εὖ, τοῦ λόγου ἘΡΙΡῊ δαον.64.ο(Ρ.418, 
18; Μ.41τ.1ο840). 

εὐλήπτως, 50 ὧ5 10 δὲ ἐαδὶΐν αῤῥγεπεμάφα ; οοταρ., Ν σι. κν Γ τὸ 8Ρ. 
νυ Ν εεὶ.2.χ(0.34.24; 6᾽.330), 

εὐλογ-έω, ὀΐεες: 
Ἰ, ἴὴ ρεη.; 
Α΄, ἐρεαξ τοοὶϊ οὗ, ῥγαῖξδέ; 1. ταδὴ ἴῃ ρβῆ. ""εῖ ὡς εὖ πεποιηκότας οὖς 

ἐπαινεῖ ΟΥΎῥγίηξ.3.1.2τ(ρ.226.10; ΜΟΙ, 2.6}; 14. εἰς.}.57(ρ.207.9; 
Μιττ τ σο4Ὰ); «οῦσι, τουτέστι, ἐγκωμιάζουσιν (ΒΥγϑ.ἐαροΐμ 5.ττ3122 
(5.300); {τεῖ. 1.0.6:28} τοὺς προκατάρξαντας λοιδορίας, --“εῖν ΑἸ Ποπαρ. 
ἰθριττ, (ΜΝ .6,0128); καταρᾶταί σοί τις; σὺ εὐλόγησον αὐτόν (ϑηοί. 
42)}.1.2.1τ, 10.3.πο.4; ΤΡᾺ]} λυγποη τ. 4(Ρ.8ο.2ο; Μ.34.1τ710}; τεῖ, του. 
4:12 λοιδοροῦνται, καὶ “-οὔσιν ὈΙΟΡΉ. τς; 2. βαϊηΐβ δηα γηδτῖνχϑ ἐν 
παντὶ τῷ κόσμῳ...-ἀνυμνεῖται καὶ εὐ. [30. ἡ ἁγία Μαρία) ΝῚ]..}}.2.18ο 
(}1.7γ9.203.); οὗ τυ ς, ἐμ οονιῤγνελδη5.2.τί1.4538). 

Β. βἤσιο ξαυομῦ ἰσ, ἰαυον “τῶν ἡμᾶς διὰ γραμμάτων μὴ κατόκνει 
ΟΥ.ΝΑ2..}.65(Μ.37.χ20Ὰ}; ἐδι6γ(χ200). 

11. ΔαἀαἀτοΞβοᾶ το Οοα; 
Α. ῥίέες, ῥγαΐδε; 1. Οοα ἔσονται πάντες λατρεύοντες οἱ λαοὶ καὶ 

“ποὔντες πάντες ἐμοὶ καὶ προσκυνοῦντες Αῤσ(. ΕΉ. τοι; ὈὰσΓ αϑὰ, ς. 
δὸς, “υἥσω τὸν ὕψιστον ἐπὶ τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ Τγ,6.}; “ὦ σε 
ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας... ταύτης Μ.Ροῖνε.τ4.2; “-οὔμεν τὸν 

ποιητὴν τῶν πάντων διὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ πνεύ- 
μᾶτος τοῦ ἁγίου [αβί. ταροὶ.67.2(Μ.6.4208); τεῖ, 700 ὅστις τοσαῦτα 
παθὼν... ἐπιμένει --ὧν τὸν κύριον ΟΥὍοΥ.3ο(ρ.304.12; Μ.11.5488); α 
χεῖρες πρὸς τὸν θεὸν ἐκτεινόμεναι τὸν κύριον ἑαυτῶν «“«-οὔσιν Β45, 
561.0γ.τοιτ( Μ.85.1414}); ἰη Οἰἱονίαᾳ 1π φχεείςῖς αἰνοῦμέν σε, ὑμνοῦμέν 
σε, ““οὔμέν σε (οηοί, ΑΡΡ.1.47.1| αἴ ἀπάρδβοτσα, δ 4, Βας.(Ρ.322.4); 
11ϊ. 7}αει(ρ.χοϑ.2τὴ; οὗ πη ̓8 ρσαῖβα ςοιηρατεαὰ τῇ Οοά᾽ 5 ΒΙεβϑίησ 
ὌΡΟΠ πίε, οἴ. Ξοἰδηάμη1 ἰαγνίθη δὶ φμοά φέγηιο ἀϊε δεηφαάϊειϊομῖς πῃ 
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ΦΟΡριεγίς ἀΐυεγεε βοσίμες ἱμυεμίίμγ, παηὶ δὲ ἀδιϑ δεπεάέοεγε ταὶ 
κονπίμες, υεὶ εείεγα φμᾶδ οὐξαυεγαὶ, ἐμυ ΗΓ; εἰ κογηηδς, ὑεὶ σείεγαξ 
εὔεαίηγαε ἀφ δεμεάίσενε ἡμδεμίωγ, δοἀ ἀσὶ φιΐάφηη δομεάτοῖτο 
αἰϊφιῖα πεμηεγὶς δοερεν πὲς φε αὐ 60 δεπράτοεμεν τηιρεγ ϊ : ποητῖη65 
τόγο ἄρμμε δεμδαίοογε, ῥγο ἐο φορά εεἰ ἰαμάδγο, εἰ ργαΐίας γε ΕΥ6, 
ἀίεωμεν, Οτιοονεπ ες ον. τ4(Μ.14.1221Ὰ}; ὅ...θεὸς “-εἴται μὲν 
ὑπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ, τοῦτ᾽ ἔστιν δοξάζεται' “-εἴ δὲ αὐτὸς τὰ οἰκεῖα 
κτίσματα, τοῦτ᾽ ἔστιν ἁγιάζει Ὁϊάντη. ΤΥη.1.32(Μ.20.4258.,0}); ὁ τὸν 
θεὸν “ὧν, αὐτὸς κερδαίνει, λαμπρότερον ἑαυτὸν καθιατάς...ὁ δὲ θεὸς 
«"ὥν, ἡμᾶς λαμπροτέρους ποιεῖ (ὮτνΒ. Ἔα. τη Ῥπιττβ: 20,2τ(5. 2008Β,0): 
0.124: τοῦς. (5. 3964); Τμάς Ὀς, 66: 8ίι.τος 3); ““ούμενος ἃ θεὸς “εἴ, 
ἀλλ᾽ «οεἴ μὲν ἔργῳ, »-εἴται δὲ λόγῳ 1.134: :2Ι(1510)} Ρ888. "μένη ἡ 
δόξα κυρίου ε5.ϑαϊ.5.22; εὐωχούμενοι ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς 
“νἡμένοις Α΄. Τ ον".Α. κο(ρ.175.20); 45. Ἰδνη θῇ τηοάθ οὐ τεΐεσθηος ἴὸ 
σοά (Ηεῦτ. 713) οὐκοῦν μείξων ἐστὶν ὃ Χριστὸς τοῦ “"ημένου; αὶ, 
“Α4).εἰ Ζαρε 8δ(ρΡ.46); “-ημένος ὧν, “υημένου ἐστὶν υἱός ὙΠαςΡ-ς, 
117:26(1.1438); 2. Ομσιβὶ δοξάξει τὸν.. πατέρα...καὶ «εῖ..." Τησοῦν 
Χριστόν Μ΄. Ῥοῖγε.το.2; δοξάξζομέν σε καὶ αἰνοῦμέν σε καὶ “-οὔῦμεν καὶ 
εὐχαριστοῦμεν τὴν πολλήν σου χρηστότητα...-ἅγιε ᾿Ιησοῦ Α.. 0.7] 
(Ρ.189.23}; ἐὰν «υὐσῃς ᾿Ιησοῦν καὶ παραδέξῃ αὐτόν Οτιἠο,!. Σ4, ΧῸ ΤΏ 
16ν.(ρ.τις.7; Μ.13.4168); 4. Ῥβῖ.25(Ρ.14.2). 

Β. δερὶῃ οἤῆοε, Ἰυτρν, εἴο., ὃν γερο ης Οροητηρ ἀπο ριὶοη 
““ἥσαντος τοῦ ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ τρισαγίου Ἐπεδοῖ.(ρ.30); ΟἾΠΘΥ 
τίτε5, ἐ9.(0}.332,358}; «-εἶ κατὰ τὸ ἔθος 1δ.(0.428); οἴ. ΨἹ 1τηἴτα, 

(. φαρμδιἶϑγα ἴον ογδε (Ὡ ΒαρΖοῖ το, 100 τἰτι}, Οτ.ον, 3ο(ρ.294. 
121 Μ.τι. 5488); Πιάντῃ. 7οὖ τ: ττ( 1.30. 11248); Ταῖς 46 ἤμ ἍΚερ. 
20: "τοί, 506) ; ΟΙγτηΡ. 70 Υ: τὰ. 93. 284); γέγραπται... «ἐν..«Δευϊτικῷ 
ὅτι τινὲς... “ἐμαχέσαντο. οὐνὧν ὁ ἕτερος τοῦ θείου... ὀνόματος ἐπιμνησθεὶς 
ηὐλόγησε, ἀντὶ τοῦ κατηράσατο ζνΥ, 70.τ2(4.το,7}). 

111. 45 αἰνὶπο βοῖ; 
Α.. ὑροη (τϑί τὸ ἀρνίον τὸ “-“ημένον Ῥαρ.Οἤγ.(ρ.406). 
Β. ὕροῦ ΤΉΘῈ; 1, τὴ σε, πάντας τἥσει Ἄβος. ἕπ.α.8; οἱ «-οὔντες 

αὐτὸν “-ημένοι ἔσονται Τ,1,6υ.4.6; ὡς τοὺς...“οὔντας ἡμᾶς “εἶσθαι 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ Οτ. 70.20.τοίρ.338.15; Ν..14.503Α); τί ἐστιν, ὐὴσε; 
μυρίων, φησίν, ἐνέπλησε ἀγαθῶν Οπτυϑ. ἐχρυῖη Ῥς. 118: 2οῖ.(ς. 2908); ῃ 
διδασκόμεθα..«ὡς χρὴ πρότερον τοῖς εὐλογημένοις τὰς θεΐας αἰτεῖν 
δωρεάς Τπαΐζιφ τα τὰ Νώπ, τ 27(1.227); 14. 5.134: 21(1,1510) ΟΙζ, 5, 
1.01; ἴῃ Θομαζιδῦ τὴν ἀναίμακτον θυσίαν δι᾽ ἧς “"ούμεθα τὸν ἄρτον 
ἐσθίοντες Οντ,αἄογ.τ3(1.457Ὲ)}; 2. προ ΟΒυτοἢ Ἰγνάτιος... τῇ “σ’ημένῃ 
ἐν μεγέθει θεοῦ πατρὸς πληρώματι...«τῇ ἐκκλησίᾳ...ἐν ᾿Εφέσῳ Τρτι. 
Ἐλκς, ; ἸαΜαρη αῖ.; Ἠθττησῖς.ι.53.4:;3. ὑροι τα! ν 4815, τύ ΐθηι. 
31,2; στὰ. Ἐρῆ.2.1; τὸν μακάριον ᾿Ιακὼβ ““ὧν τῇ. ἑαυτοῦ ὀνόματι Τιβῖ. 
Ὧ᾽αϊ.τ25..(Μ.6.γ7688Β); 4. {06 οἱ ΒΜΗ͂Ν ἡ παναγέα, ἄχραντος, ““ημένη 
«,ῳθεοτόκος αρία Οβνγοη, Ῥαδε, τοδί Μ.02. 4880); τ βνγς (0.231. 

25). 
σ. προῦ τὨϊηρὲ ταῦτα. «πάντα τελειώσας ἐπήνεσεν αὐτὰ καὶ 

ηὐλόγησεν χ(ίφηι.33.6; οἵ, ονηο τη Κορι..14(Μ.14.1221Ὰ}) οἷέ, 5, 
ΠΑ  ; ϑησον τὴν γῆν πᾶσαν ϑεταρ.εμεν.0.31 Ὁν ΟὨσΙβὲ τὸν [56. ἄρτον] 
«νοῶν διεμέριζεν ἡμῖν “44, 0.93(Ρ.191].2); ὁ οὐρανὸς καινός, ὃν ὅ κατα" 
βὰς τῇ ἀνόδῳ ηὐλόγησε ῬΙοο! ΟΡ ογ.13.2(Μ.6ς.7028); ἕως τριακοστο- 
ετοῦς χρόνου διανύσας, ἵνα πᾶσαν ἡλικίαν --ἡσῃ (ΕἸ. ΟνγΖ.ἦ.6.2.24.23 
(Μ. 85. 13048); 1. Βας5.(ρ.328.11}; ν. 5. Κὶ ̓ πῆτα δῃα ἐξ, εὐλογέα; ταύτην 
[3-. τὴν τοῦ Πέτρου κάραν] ὁ διδάσκαλος Χριστὸς σὐησε ἔΒ45.ἤ,τγδί.13 
(ρ.261:.1). 

ΙΝ. ταραϊαίβα ὃν ἃ τεργεβεηίδίϊνε οἵ οά; 
Α. σοᾷ τὰς βουσοα “σον τὸν δοῦλόν σου τοῦτον εὐλογίᾳ τῇ σῇ 

ΘοΙαρ.δμεἶ,.24.1; τὸ ὄνομα κυρίου τὰς εὐλογίας ἐ ἐνεργεῖ, οὐ τὸ στόμα 
τοῦ λέγοντος" ὅθεν κἂν ἁμαρτωλὸς -“-ἢ, ὁμοίως ἐνεργεῖται παρὰ τῷ 
πιστῶς δεχομένῳ ἡ εὐλογία Ῥτος..Ν».6:27(Μ.87.8οδᾺ); ς, ἄε 
εαεῖο ῥεησάϊοϊίονιομε ῥγοξεγέμ σασονἀοίός, Ἠοβν ἢ. ἢ, ],ον.0:23(Μ.03, 
8944); θεβίονεά ἀροῦ οτοδΐαχεβ τὰ (χε (2 ο1.1:3) ἐν τῷ Χριστῷ 
εὐεῖται τὰ ἔθνη πάντα Τυβῖ.ἠ͵αϊ,ττ, τ(.6.7574}; “ἰησον τὸν λαὸν 
τοῦτον 30. [πε σϑ βου }8]..«εἰς εὐλογίαν τῶν σῶν μυστηρίων διὰ... 
ἾΙησοῦ Χριστοῦ ϑεγδρ.ἐμεῖ.4.2; 1δ.17.1; Εἰ αρ Οοπμεί Αρ}ιδιτε, 
““ησὸν αὐτοὺς διὰ Χριστοῦ (οηεί..4.}}.8.37.6; οἷ, πο ῥγοῤργῖα ΟΡ 6 
σαςογάοίες δεπειειοηθηι ῥγασείαηϊ, δα φηῖα βσηγαμι ξεγεμ Ο ΣΙ, 
ῥοοομηὶ ῥγορίον σοι φαὶ ἐπ ἰρεῖς δεὶ, ῥγαεείαγε δεημεάιξομῖς ρἰ θη ϊ- 
ἐμάίμενη, Ἠςβνοῦ, Ἢ, 1 ευ,.9: ΖΩ(89048); εεοϊτεᾷ ὃν Η, Ομοβὲ "ἰεῦ [5ς, 
τὸ πνεῦμα] τὸ σῶμα τὸ βαπτιζόμενον, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ βαπτέζον ΟΥ. 
Νυββιδαρί ἢν. (Μ.46.5818); ὉΥ ἀϊνίπς ρυδὸβ τὸ ὕδωρ οὐδὲν ἄλλο 
τυγχάνον ἢ ὕδωρ, ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπον... «τῆς ἄνωθεν χάριτος 
«“ούσης αὐτό ἐῤ.(5848), 

᾿ Β, 1ἴ5 αρεπξ; ὑηο. οἱ σονεπαπηῖ, ἴμς ῥχίοϑί, οἱ, Τυ51,01α].33.2 
(Μ,6. 5450}; Ομυτοῦ ἐγλοίηρ 15 ΔΌΓΒΠΟΥΠΥ τὸ ΑἈγοπῖς ΡυἹεβιποοά ὁ 
ἀρχιερεὺς...«πμείτω τοῦτον, ὡς καὶ Μωσῆς ἐνετείλατο τοῖς ἱερεῦσιν »-εἴν 
τὸν λαόν (δηςὶ..4.Ρ}.2.57.το; Τμάτιφι. τα ἐμ Νη.6:23}}.(1.227}; οἵ, 
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Ἡδδυο ΗΖ ευ.9:22(Μ.03.803ἴ); ΔΟΠΟΥ νεβῖθα ἰῃ ΟἸ τί βείδη 
ρῥηθβιμοοᾶ ἐπίσκοπος --εἴ, οὐκ “οεῖται.. εὐλογίαν παρὰ ἐπισκόπων 
λαμβάνει, παρὰ δὲ πρεσβυτέρων οὐδαμῶς..«πρεσβύτερος “-εἴ, οὐκ 
“"εἴται, εὐλογίας δέχεται παρὰ ἐπισκόπου καὶ συμπρεσβυτέρου... 
διάκονος οὐκ ““εἴ" οὐ δίδωσιν εὐλογίαν, λαμβάνει δὲ παρὰ ἐπισκόπου 
καὶ πρεσβυτέρου (ομεὶ. 4 Ρ}.8.28.2 Ἐξ; 1δ.3.20.2; ἴὰ Ἰπάϊνια3]5 ὈῪ 
νιχίὰθ οὗ οἷδπος “εἴν. «ἕτερον, τὸν τὰ οἰκεῖα τημελεῖν ὀφείλοντα 
τραύματα, ἀνακόλουθον- εὐλογία γὰρ ἁγιασμοῦ μετάδοοσίς ἐστιν, ὁ δὲ 
τοῦτο μὴ ἔχων, διὰ τὸ ἐκ τῆς ἀγνοίας παράπτωμα, πῶς ἑγέρῳ μετα- 

δώσει; μήτε τοίνυν δημοσίᾳ μήτε ἰδίᾳ «“-εἰτω ΒΔ5.Ἐριτος “α5.27(3. 
204Α; Μ.22.7240). 
. τοοϊρίθηῖς ; 1. πιδῃ ; 8. ᾿ἰτατρ. αἵ Βαρίίϑιη, δεγαρ με. 24.1 οἷτι 

5. [ΝᾺ βυρτα; κατασφραγισάμενοι. «κλίναντες εὐλογείσθωσαν παρὰ 
τοῦ ἐπισκόπον τήνδε τὴν εὐλογίαν... "σον αὐτοὺς καὶ ἁγίασον Γ,1|.8}. 
Οσηοὶ. 4}}.8.8.41..; αὐτοῦ τρὶς ὁμολογήσαντος, ἐπευξάμενος “εἴ καὶ 
χειροθετεῖ ΤῬοπ. ΑΥ.ς.}.2.2.7(Μ.2.3068)}; αἵ δὐομαγίβι, Ὀεΐοτα α15- 
ΤΩΪβ58] οὗ σα θο τη η5, βεγαρ. με, 4.2; τ ρ.Οσησὶ. 4.}}.8.6.8,το; 
οὗ δπευρουσηθηβ, 1}.8.7.3; οἵ Ρεπιϊθηΐβ, :ὁ.8.0.6; οἵ, δελοὶ, ἴῃ Οοά, 
Αγ το Μθη.2 Ρ.ὅ5ο); οἶμον Β]οββίηρθ οὗ [ῃΠ6 ρβορίβ, ϑεσαρ.μθῆ, 
6.2; 1δ.13.1τ0; 46.τ6..; σἔ τὲ Οἰγγ5.(ρ.300.9); ἴῃ6 ἤπια] Ὀ]εβδίην, 
ΓΤ ΒΡ οησὶ. Α͂Ρῥι8ιις. 6.8; οὐνδεχαρινεῖ.18.2; Οὐοπμοί, ἄρῥ.2.58,4 
Νονῖος. τα; οἢ. Πα  Οἢνγς.(0.308.18); αἴ ἐνεπιπρ ῥσάγετῖβ, Οσησὶ. ΑΡΡ. 
8.37.6; αἴ πιοτηὶπρ ᾿τάνεσβ, 1ὁ.8,40.4:; ὉΡΟῚ {π6 ἀδαα τὴν... «ἔξοδον 
αὐτοῦ εἰρηνικὴν καὶ εὐλογημένην εἶναι ποίησον ϑοταρ.εἐμεἶ.30.3; οὔ {πα 
ὨΠΡΓΔΙ Ὀ]επθὶπσ φωνουμένου.. ἱερέως ...““ούμενοι ἀπολυέσθωσαν 
Ἰστεροηίοσ. ον. (Μ.86.585Α); Νοιποῦ. 212; οἴ. αὕτη [Ὁ 6Π.1:2}]...«ἡ 
εὐλογία τῆς γαμικῆς συναφείας Τάτ δέμθα, εριτ, οί Μι00.10034}; οἵ, 
αἵ οταϊπαίϊον, κ(4..3ϑ3:.28(0.259.13}; ὃ αὖ τεσεροη οὗ αι πονίςε ποῖος 
δὲ ἀββᾶς τὴν χεῖρα τῆς εὐλογίας ἐπέθηκε; ΝῚ ΦΡΡ}.2.οδ(}1.79.2448} 
Ὅ. εχίτα-Πτατρ.,; Ὀεΐοσε ξοοα, ἡ Τἰον,. Α 20(Ρ.146.1); έάαδε. ας. 
5.11(0.87.20); τὰ Ὀτιναΐα Ιεββίηρβ ἐπέθηκεν αὐτοὺς τὰς χεῖρας... 
καὶ ευὴσεν αὐτούς 4. ΤΟΣ. ἃ χοίρ.176.6,17); παρεκάλουν αὐτὸν “σαι 
αὐτάς" καὶ λέγει ὁ Φίλιππος... εὐλογία ἐν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν Α΄, Ῥμ11.8) 
(Ρ.34.14); οἵ. τὴν ἀποστολικὴν ὑμῖν εὐλογίαν προσφέρω ΤΒαΐ,.ε}.07 
(4.ττ6}}; ὅ.««τῶν ἀποστολικῶν ὑπερμαχῶν δογμάτων, δῆλον ὅτι τὴν 
ἀποστολικὴν εὐλογίαν τρυγήσει 1διτοδί(4.1176) ; Οἡ ἐπίχν οὗ ἃ ὈΙΞΒΟΡ, 
Ῥμοϑι.᾿.4.7.6(}1.6ς.6320); 2. τϊηρϑ ; ἃ. Πτυγρ., ναῖΟΣ ΤΟΥ ὈαΡ στα 
8Π4 οἱἹ ἔογ οὗγίβην “τοῦμεν διὰ τοῦ ὀνόματος... Ϊησοῦ Χριστοῦ τὰ 
κτίσμαζταν ταῦτα ϑεταρ, ἐμοὶ, τ].τ. οἵ, ἐδιτ {1ϊ.; εν εῖται.. «τοῦτο [50.Ψ 
τὸ ἔλαιον] παρὰ τοῦ ἱερέως εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ προκατασκευὴν τοῦ 
βαπτίσματος (σηεὶ..4.Ρ}.1.42.2; “-οὔμεν...τό τε ὕδωρ τοῦ βαπτίσματος, 
καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως Βα5. δ ῥῖγ,66(3. 55; Μ.32.1888Β); Ρτϑοίϊοα 
δες αϊοα το [0. Βαρῖ. “-“ὧν ὁ ̓ Ιωάννης τὰ ὕδατα εἶπεν" φωνὴ κυρίου 
ἐπὶ τῶν ὑδάτων Οἦγοη Ῥαβεξιρ τοί Μ.92.5134}); ποὶν ψαίοσ -είτω 
ὁ ἐπίσκοπος τὸ ὕδωρ ἣ τὸ ἔλαιον’ ἐὰν δὲ μὴ παρῇ “-εἰτω ὃ πρεσβύτερος 
Οὐσηεὶ. 4;}}.8.29.2:; οἷ. καθ᾽ ἑκάστην ἀρχιμηνίαν.. ὕδασιν εὐλογίας ... 
χριόμεθα Ὑματ. Βα βασαοσῦ σελοί, τη ΟἼΓτα]]. απ. 65(Ν.13}.741.)}} αἵ 
ΘυσΠατίβί, δ]ουηθπβ ῬΥΟΥ ἴο σΟΠΒΘΟΥΘ ΠΟΙ αὐτὸς [50, ὁ θεός) "“σον 
τὴν πρόθεσιν ταύτην καὶ προσδέξαι αὐτήν [.1|..}1αἥς.((Ν ῈΡ τοῦ Ρ.53); 
νεβίπιβηΐβ, οἵ. ἔπ γς.(0.355.3,37); 18.(0.356.1); ἔπ|1ῖ8, ΘΓ ΗΙΡΡ. 
ἰγα,αρ.28.6; οἵ ΤΗΙΡΡ.ἐαη.20; ἐδ.τοά; οἱ. ἀπαρχὴ δὲ..«προσφερέσθω 
εἰμως ἰδέαν ἐχέτω κυρίως εὐλογίαν ὡς ἐξ ἁγιάσματος τοῦ κυριακοῦ 
σώματος καὶ αἵματος διΐστασθαι (Ὁἀ..4;}),.3]; ὡς ἀπαρχὴν..«τὴν τῆς 
σταφυλῆς λογιζομένους προσένεξιν ἰδικῶς τοὺς ἱερεῖς “"οὔντας τοῖς 
αἰτοῦσι ταύτης μεταδιδόναι (Ἴ Ὸ}}.ἐ4η.28; Ὁ. οχίσα-ἰτυσσ, ; ὭΡΟΩ 
βϑβά:βοσιπρ, «4. είν. οἱ ἀπῶΦν.4{Ρ.1τ.12}; δῆοιρ Ἐβϑθθεθ ὕροὴ 
ἑοοά, ΗΠρΡρΡ. αεν.0.21τ(0.257.18; Μ.16.33088) ; χεῖ, Ῥασῖϊο, Ὀ]Εββίηρϑ; 
ὩΡΟῺ 8ῃ δηΐη8ὶ, Α4. Τ ον. ἃ 40(Ρ.158.14); ψίηα ““ἤθη δὲ ὁ..«οἶνος 
τοσοῦτον ὥστε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἅπαντας πλουσίως πίνειν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
Οντϑ.υ, ϑαΡ.46(0.137.9). 

Ὑ, δ ΒΑ 5ς ; 
Α. ερηϑοογαῖς (6 δυσμαγιβί; 1. δὲ Ἰηδε τπτοη τῶν ὑπὸ ᾿Ἰησοῦ 

““ηθέντων ἄρτων Οτ.ογ.27(ρ.364.}; Μ.1τ.5058); 2. 85 δοίΐοῃ οἱ Η, 
Ομοϑβί ἐλθεῖν τὸ πνεῦμα σου..«ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα 
ταῦτα καὶ ““ἦσαι αὐτὰ καὶ ἁγιάσαι 1,1|.8α5.(0.329.31}; οἵ (τ δῖ 
κύριε ᾿Ιησοῦ...ππησον τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ ἡμᾶς δι᾽ αὐτοῦ “4. 7σ τοῦ 
(Ρ.2οβ,τοη.); 3. α5 δοῦ οὗ Ὁῃυγος λαβὼν ἄρτον καὶ ποτήριον “-ησεν καὶ 
εἶπεν: τὸ σῶμά σον τὸ ἅγιον κτλ. 4.,7λοηι. ἃ τοϑ(ρ.268.2) ; 1δ.133 
(Ρ.24. 6); ; οἵ, νησον δέσποτα τὸν ἅγιον ἄρτον...τὸ ἅγιον ποτήριον καὶ 
ΠῚ ἱερεὺς “ὧν λέγει 11]. Ολνγς. (ρ. 387. 3,01. 15}; αἴρων τὴν δεξιὰν 
αὐτοῦ μετὰ εὐλαβείας “εἴ τὸν ἅγιον ἄρτον, ἐκφώνως λέγων" λάβετε, 
φάγετε κτλ. Επεβοὶ,(Ρ. 61). 

Β. αὐνμηῖϑίεῦ ΟὨΑ σε οὐ δεῖ ὑπηρέτας ἄρτον διδόναι οὐδὲ ποτήριον 
“"εῖν ΟἸ,δοὰ, εαν.2ξ. 

ΨΙ. ρθη, ι1565; ΡΟΥΨΟΙ ἴοὸ ὈΪ655 Βῃδαγθαᾶ Ὀγ 81] χρῃμέθουβ δ ον Υβ, 
οὗ, ποη φοίτερε ἴς φιῖ βακεγοίἑμη: ΞοΥ 5 ὁπὶ, σε οἱ ονιγῖς 755 



φι Κ΄ - εὐλόγημα 

Οἰνίρις παδεης 2 τοριοῖρϑο. ἱάδομοες ἐεὶ αὦ ἀομαμάκην. ϑορδ, 
ἀϊοειέσπεμι, Το βν ἢ. Ἡ. 1.60.9: 23(λ{.93.8040) ; ἴῃ [815 56η56 ἃ ]οββϑίτρ 
τᾶν ὈῈ Ρεβίονεα Ὀν δὴν τερτεβεηΐαζίνε οἵ αοᾶ, 6... Μεββίδῃ “"ήσει 
λαὸν κυρίου ἐν σοφίᾳ μετ᾽ εὐφροσύνης Ῥε-5.5α].17.40; ΤΟΝ Φρ᾿.8,2} ὉΚ 
ΡονεΥβ οὗ Βϑανοπ πα βατίῃ, Τ᾽, [μᾶ.25.2} “-ἥσουσιν ὑμᾶς οὗ ἄνθρω- 
ποὶ καὶ οἱ ἄγγελοι ΤΟΝ Ρρἧ.8.4:; οἴ. ὡς... «παρ᾽ ἀγγέλων τὴν εὐλογίαν 
ἐδέξατο ἴ56. 1,.ο1] ΤΒας, 6.13: 2(3.632); ὈΥ ῬαΙΠΔΥΟΙΒ. πνησέν με ὃ 
πατὴρ τοῦ πατρός μὸν κατὰ τῶν ὁραμάτων ὧν εἶδον Τ. “,εὐ.0.2} 
Ἀβραὰμ...-«-ησέ με βασιλεύειν ἐν ᾿Ισραήλ Τ' 7μά.17.5;} Βαγη.13,5) 
Οὐ. 7ο.το.5(4; Ρ.175.2]} Μ.14.3130); ἃ Ῥχορμεῖ οὐ ΟἹ᾽ βαϊπὶ λόγος 
εὐλογίας ᾿Ενώχ, καθὼς ποησεν ἐκλεκτοὺς δικαίους ρος, ἕπ.κ.α; οἵ. 
(τοῦ, Β8]8Δδπι) διὰ μάντεως εὐλογίας πνευματικὰς ἐχαρίσατο (ὮτΤΥγ5. 
μον.δ6,4 τη [0.(8,5180); ἃ Ρατεπὶ, Ταξι ἀταϊ,χ49.1τ(Μ,6.70320); οἴ, 
Τμάϊ, ἀ.6.1.18.0(3.706); ἃ βαϊπς ροπ Ἠ15 αἸΒοΙρ 65, αὐ νΝ γβιυ. Ἐρρῆτ. 
(Δ1.46.8440); οἴδμει αβοβῦςβ, ἢ} 8}} ηοη. τ. 64{0.24.3; Ν|.34.11300); 
ΒΘΠΟΒ 8 ΤὩΔΡ ΡΥΔΥῪ ἔου δὶ ὈΪεββίησ ὌΡΟΣ ΔΠΟΊΠΕΙ, ει. ἃ υνάονν, πα 
80 ὈΘΟΟΤΩ6 ἄροηΐ σύησον, κύριε...τὸν διακονήσαντα αὐτῇ Οοηρί Αῤῥ. 
4.13.1: ἃ. ἔοτπι οἱ ρτρείίηρ ὁ βασιλεὺς ᾿Ιηοῦ “-ησεν αὐτὸν τοντέστι 
προσεῖπεν αὐτῷ ΤὨατ.ν,.33 1 4 Κεριτοῖτβ(. 522); συβίοπηατν θ6- 
ἔνθ δος] οϑίδδιίοβ, ΝΊΟΘΡΗ. τ δγη}. τ (},86,2120}); Τυδοπί.Ν. 
συν. 41(} 1.03.1] 21}; 8. τῆβτὶς οὗ ποποῦσ, Δῤορἠίη αὶ (Μός, 
3179}; καὶ ἔκειντο ἀμφότεροι ἐπὶ τὴν γῆν, ἕκαστος ἐξαιτῶν --σαι τὸν 
ἕτερον, καὶ οὐδὲν ἦν ἀκοῦσαι παρὰ ἀμφοτέρων λεγόμενον, εἰ μὴ τό, ““σον 
1ϑορθχ Η νΜαν..4.9.13(}1.87.3708Ὰ}); πάτερ (οΥ κύριε), εὐλόγησον, 
ΟΥ 5Βιτηρὶν εὐλόγησον, αἱ ὈερΙΠΠΙπρ οὗ ΠΟΙΆ 165 δια ἔἶγο5 οἱ βαϊηῖθ 
οχἱρτηδίοβ 1 τεαποϑῦ ἴῸΣ ἃ Ὁ] οββίηρ ἔγοπ Ῥτεβι ἀϊῃρ' τα  ἰβτου ἢ ΟἿ 
ὙΠ 0 15 Δρουζ τὸ ῬΓΟΔΟΒ οἵ Το τοϑα ἔγοτη βουιρίαγο ΟΥ̓́Ννο5 οἵ βαἰηΐ8, 
ΜΟΡενροακ (ρ.61.2); ΜΟΝεν.εἰ Αορματ(ρ.1.4); ἘρΡιρμ λον τ|ϊ. 

(}1.43.4288). : ι 
ΥΙΙ. ΡῬΐςρ]. 45 ἴτοῃ. οὐ βϑἰδῃρ τογ (ςἔ, Επρ. 0] 6556 4 ἄρχεται 

λέγειν μεμφόμενος τὸ ἔργον' τοσαῦτα ἔτη ἐργάζομαι ἐν τῷ “-ημένῳ 
ἔργῳ τούτῳ, καὶ οὔτε μισθωμάτιον ἔχω ἘΡὮΤ,Ζ,ΙΟΙΟ, 

ΨΙΙΙ, ;ςγαμέ ῥογη βίον, σαοιδθ, ἃ. ἴουτα οἵ Ἄχοῦβς ἔτογὰ ἐδ ]ς 
“πἤσατε, πατέρες, ἐρεῖς ΝΊςερῆ. του, δγηι 26(Μ.86,3ο20Ὰ} ; οἔ, εὐλογία. 

Ἐεὐλόγημα, τό, οὐ)εεὶ οὗ δες εῖμσ, ογγπθα ὁπ απδίορν οἱ ἐπιθύμημα: 
φήσεις ὅτι τὰ ἐπιθυμήματα τοῦ ἐπιθυμῆσαί τινα αὐτῶν ἄξιά ἐστιν, ὡς 
τὰ εὐλογητὰ τοῦ εὐλογεῖσθαι.. ὥσπερ...τὰ εὖ. μᾶλλον ὑπὸ θεοῦ 
εὐλογεῖται.. οὕτω καὶ τὰ ἐπιθυμήματα. «ἂν ὑπὸ θεοῦ. ..ἐπιθυμηθείη Οτ. 
.σ.20.23(2ο; ἢ.356.7; εὐλογητά Μ1.14.624λ). ᾿ 

Ξεὐλόγησις, ἧ, ὀίοεοίης, Καὶ ΕΡΤρὶ,(ρ.4τ6). . 
. Ἐεὐλογητάριον, τό, ΓτΟρΡΑΥΪΟῚ ΟΥ̓ δ ́ ΟΥ ἔγρη, 50 8166 θθοδτιβ8 11 
ἔοΠον5 τεοϊτατίου οὐ νουβίοὶα εὐλογητὸς εἶ, κύριε, Εμεβοί. (0.43); ἐδ... 
(Ρ.451). 

Ἐεὐλογητέον, 956 »ηπε5ὶ δἰ655, ΟἸεγη ῥαθά,52.ο(ρ.2ο6.1; Μ.8.4034). 
. εὐλογητός, ὑἱοςςε; 1. π5ὰ. οἵ (σα εὖ. εὖ, κύριε βοι. Ἐπ.22.τ4; 
Το ϑαϊ, Ῥτοσπι.(ρ.5.2; Μ.122.151τ6.Ὰ); Οὐη5ὶ..4Ρῥ.7.34.1; σε..«τὸν εὐ, 
καὶ χορηγὸν πάσης εὐλογίας Θεταρ.δρλιατοα; διὰ. «τοῦ μονογενοῦς 
σου υἱοῦ μεθ᾽ οὗ εὖ. εἶ 112. 865.(Ρ.220.18}; ἀπα ᾿ϊ5 πᾶτηθ, «ρος. ΕΉ. 
0.4; Τυ51.42α1.64.6(Ν,6,624})) ; 8. ἔτεα. ξΟ]]οννεα Ὁν ϑρεοϊβορίίου οἵ 
ΟΟΟΒΘΙΟΙ [ῸΓ ῬΥαῖδα εὖ. κύριος ὁ ποιῶν ἔλεον 55.5α1,6.0; εὖ. ... ὃ 
χαρισάμενος ὑμῖν ἀξίοις οὖσιν τοιοῦτον ἐπίσκοπον κεκτῆσθαι Τρτι. ΕΡῆ. 
1.3; εὐς ὃ κύριος ἡμῶν. ..ὁ σοφίαν καὶ νοῦν θέμενος ἐν ἡμῖν τῶν κρυφίων 
αὐτοῦ Βαγη.6.το; εὖ. κύριος...ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος Ταϑί. 1αἰ.34.6 
(Μ.6.5480); ΜΑ͂ΜΑ 5.5 2ο((ογγοῦβ); (βία πα. ἐορυρτες.(0.37.12 ; 
Μ.88,52Α}; εὖ. ὁ θεὸς ὁ ὁδηγήσας ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν ΟΝ ο,(787)αεὶ. τ 
(Η..4.498); Ὁ. οὗ (σοᾷ 65 Ὀ]εβϑθα 1ῃ ΒΙΤΏΒ6Ε ἔστι... καὶ αὐτὸς εὖ,, ἐν τῇ 
φύσει ἔχων τὴν εὐλογίαν (Ὠτγϑ. ἐαροῖη εχ διτοῖῦ (ς.2064}; ΟΥ 85 
δεβίονγηρ Ὀ]οβθῖπσ εὖ, τὸν θεόν φασιν οἱ θεῖοι λόγοι, οὐ τῷ εὐλογίαν 
δεδέχθαι, ἀλλὰ τῷ παρέχειν αὐτήν ἸΤηάντη. 20 Ὁγ.1:3(ρ.15.1; Μ.20. 
τόϑ10) ; 6. οἱ (τὲ ὁ τοῦ... εὖ, παιδός σοῦ ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ πατήρ 
Μ.οΡοΐνε.τ4.τ; ἔπει ρ.Οσπμει. ρριδ,.15.2; εὖς εἶ, κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ 
Μ.Οαν»ρ.4τ(ρ.13.}); ἅ. εὖ κύριος ἴῃ ἔοττη οὗ Ὀ]οβδίησ, [0 ΒΞ ΙΒ. ῥγχαὶ. 
118(Μ.87.2 0810); 6. τατρ. εὖ, ὁ θεός ἴῃ αμεράοημα δεμοάτοίϊομῖς ΟΥ 
ΘΘΟΤΙΡΊΙΟΣ ΜΙ ΨΜΕΙΟΙ ταϑὴν οἴποθβ θαρβϑη, 1: Ῥγαδεαμεὶ,(0.345.8); 
οὔτι Ολγγν5.(0.353.11); τὸ εὐλογητὸς ὁ θεὸς ἤκουσεν καὶ τὸ Χριστὸς ὃ 
ἀληθινὸς οὐκ ἤκουσεν Νοπιος,4οδ; 2. οἵ ογεαίαχαβ ; ἃ. οὗ ΡΘΊΙΒΟΠ5 88. 
Ὀ]65βθα ᾿γ οᾷ εὐλογησόμεϑα...γινόμενοι εὐ. ἐπὶ τοσοῦτον ΟΥ̓, 0.29. 
τοί(ρ.3238.1τ4; Μ.14.5934}; Ῥ. οἱ {πῆρ 1}.20.23(2ο; Ρ.356.6; 6244) 
οἰξ, 5. εὐλόγημα; 3. πέατρ,, δ αΐ, 4.5 σαδβί,, αέρἤομα δεηδάτοίομς, 
Θρεηηρ ἀμῤἤοι, 50. ΟΑΠδα, ἔτοπῃ ἢχϑὲ ψνοσβ ποιεῖ εὐλογητόν, 
τρισάγιον Νομιοί, 458; οἵ. Π  Οἶτγς.(0.353.10); ὅπη νϑποι8 σιΐεβ, 
Ἐπεμοῖ (ρΡ0.105,271,378,451). 

εὐλογία, ἡ, ὑϊδδδίησ; νϑυίοιιθ 1565 ἴπ βουρίαγα, οἵ, σεϊεπάμηι 
ἰαπιδη εεὶ φιοα σόγτο πὲς δεπεάιοἰτοτῖς γι δογεῤῥίμγιδ ἀΐθογεα ῥοστίτς 
ἐμυεητῖαν..«ἀοἱ φρτάσηι δεμεάτείτο αἰ ΤΩ ΥΙς σορερεν ἠϊς φμὶ αὖ 
εὐ δεπεάτοιπίμν ἐηρεγέδ: πορεΐηες ὑέγο ἀδιηι δεμεάίοενο, ῥγὸ ἐὺ μοί 

5609 
᾿ δαὶ ἰαμάαγε δὲ φγαλέαρ. τεζεῦεε, ἀϊρμνίμν, ΟΥ ομημ ἷμ ΚοηιἸΔ4(Μ14. 

εὐλογία 

12214}} ΜΙ ΨΥ Ν 
ΑἸ. ῥγαΐδδ; ἀβὰ, ἢ σὰ 65 οὨϊεςῖ; 1. ξἰεφοάνιοες οὗ Οοὰ ἰῃ ΕΗἰτα- 

5617 ἔστι...καὶ αὐτὸς εὐλογητός, ἐν τῇ φύσει ἔχων τὴν εὐ., οὐ δεόμενος 
τῆς παρ᾽ ἑτέρων εὐφημίας (Ὠχν59.ἐχρ.ΐη Ῥ5.134:τ08.(5,3964); ἔχει... 
τὴν εὖ, καὶ τὴν εὐφημίαν ἄναρχον καὶ ἀήττητον ΤΏΔΕ, ΡΞ, ττλιδίχ. 
1407); 2. τεσορτιτοη οὗἉ [πἰ5 ΌῪ τῆδὴ ἴῃ ὑἰδθοΐη, ῥγαῖδε οἱ Οοα διὰ 
ταύτην 50. τὴν ἀκήρατον οὐσίαν] ὀφείλεται αὐτῷ παρ᾽ ἡμῶν. «εὐλογία, 
«οὐ χρείαν ἔχει τῶν παρ᾽ ἡμῶν. .«εὖ., οὐδὲ προστίθεται αὐτοῦ τι τῇ 
δόξᾳ παρὰ τῆς τῶν διακονουμένων εὐφημίας ΟὨχν5.ἜΧ 1 5.144:3 
(ς.4688) ; τοῦτο.. «μάλιστά ἐστιν εὖ, ἠκριβωμένη, ὅταν μετὰ τῶν ῥημάτων 
καὶ ὁ βίος ἐύμφωνα φθέγγηται 1.133: (2820); 3. ῥγαΐδα οὗ τορλτίντ8 
ΨὨΙΟΝ χααυκοά οὔϑεσναῦοο οἵ τοῖς ἐοβαναϊς, (τυ ϑ. ἐμ φον ῥΥφηδΉ 5. 
2.1(1.4538); 4, Βεῦνεθι τηςῃ, φοοί- εὐ], βαυοι ἡ ἀγαθὴ διάνοια οὐκ 
ἔχει δύο γλῶσσας εὖ. καὶ κατάρας 1. Βεη.6.5. 

Β. ὑϊεεσίηισ 45. ἃ. τηατῖς οὗ ἔανουσ δεβίονεα Ὁν Οοά, ἀςξῆηρα εὐ, 
ἐστὶ πληθυσμὸς ἀγαθῶν ἐξ ἑκουσιότητος διδόμενος [)οεἰ, Ῥαὶγ.33(0.26ο. 
21}; 1. Προπ Οχϊβέ, κατὰ τὸν σωτῆρα, ὃς..«σὺν εὐλογίᾳ θεοῦ παρεῖχε 
τὸν στάχυν Ἐλι5.υ.(.4.12(0.147.23; Μ.20.1228.)}; 2. ἀροὴ τηϑῃ ἐν 
τούτῳ ἡ εὐ. κυρίου εἰς πλησμονὴν ἐν δωκαιοσύνῃ ες. δαὶ.5.20) ἕνα δῷ 
ὁ θεὸς χάριν καὶ δόξαν καὶ εὐ. Τι δ γη,.4.5; κολληθῶμεν.. τῇ εὖ, αὐτοῦ, 
καὶ ἴδωμεν τίνες αἱ ὁδοὶ τῆς εὖ. τοϊδηι,3τ.1; τῆς τοῦ θεοφιλοῦς 
μετασχεῖν...εὐὖ. Ἐπ5,4.6.1.2(ρ.10.4; Μ.22.28.); τεῖ, τΡεχ.3:0 μήτε 
οὖν ἐπίοκοπος...«μήτε ἄλλος τις ἐκ τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ 
λοιδορίᾳ τὴν γλῶσσαν μολυνέτω, ἵνα μὴ ἀντὶ εὖ, κατάραν κληρονομήσῃ 
(οποί. 4Ρ}.3.15.5; ταῖς εὖ. κατὰ τὰς σωματικάς τε καὶ ψυχικάς 
ἘΡΙΡΒ.αμας, (Ν.42.8:28) οὗ. πρὸς τοὺς εὐλόγους χρείας σωματικάς 
κτλ. Ἰά ἐπε. (0.220.16; Μ.41.2774}; τὰ χείλη τοῖς τραύμασι 56. οὗ 
ΠΟΙ ἔ655015] προσενήνοχεν, ἑλκύσειν ἐκεῖθεν τῷ φιλήματι τὴν εὖ, 
πιστεύων Ὑματ,ἢ,6.1.11.1(3.774); 680. δὲ Οτραϊτίοιι ὁ θεὸς. «παρα- 
σιωπᾷ, τηρῶν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν εὖ. ΤΒΡΒΙ Ατε. μοὶ.2.1](Μ.6.τοϑοὶ); 
ὁ ἀντικείμενος σβέσιν τινὰ...τῆς εὖ. ἐποίησεν ΟὙΟΝ γ85.0γ, καἰεοῖ 6 
(0.37.4; Μ.45.290); Ὀεδιογγεαᾶ οἡ τῆϑῃ ἴᾷ (γῖβὲ 80 18 οΔ] 166 νυμ- 
φίος εὐλογίας, ΟΥ.ἐονηοΐη Σύ ον.7:28(} ΤῸ Ο Ρ.510); ἔχοντες τὴν... 
ἑτοιμασθεῖσαν ἡμῖν ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ... ζωήν τε καὶ εὖ, πνευματικήν 
Α1}..4.γ..2.7γ6(Μ.26.309Ὰ); ἣν..«τοὺς τεθέντας φυλάττωμεν νόμους, καὶ 
τοῦ νομοθέτου τὴν εὖ, τρυγήσομεν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὙΠαΐ, ΣΤ έδς. 
5:28(3.526); ἴα. Ῥ-ς.117:20(1.1426); [χορ ΟΥΟ88 εὐλογέας...οὐ 
κατάρας ὄργανον ὃ σταυρός δττη.ΟΡ ὁγ.1(Μ.08,2370); τδι.(2290) ; οἵ. 
θεὸς...ὁ τὸν..Χριστὸν ἐξαποστείλας... .εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς 
1. 7ας.(ρ.18ο.16); Βοπτοννοα ὃν ΟΠ τῖβι ἐπαίρει τὰς χεῖρας ὁ κύριος, δύ- 
γαμιν. «τοῖς μαθηταῖς ἐντιθεὶς διὰ τῆς εὖ, ΟΥ. 7γ.87 1π 1.,.24: βο(ρ.275}; 
ΤὨτουρῃ δας βαγίϑι, τοῦ, τόσ. 27. ἔσται τοίνυν πρὸς εὐλογίας, 
φησί, τῶν ἁγίων μυστηρίων ἡ μέθεξις, τοῖς γε ὡς ἀληθῶς φιλοθεωτά- 
τοις Ογτ.αἀογ.6(χ.γ77Ὲ}; ΤΗσΕ Ῥς τος: 48(1.1365) οὐτ. 5. ἀμήν; 3. ΡΟΣ 
τηΐηρϑ πᾶσα ἡ γῆ..«πληθήσεται εὐλογίας ῤῥος, Επ.1ο.18 θεία... εὖ, τὴν 
κέλλαν ἐπλήρωσεν ἕως ἄνω...ἐπὶ οἴνου καὶ ἐλαίου ἡ αὐτὴ γέγονεν εὐ. 
Οντ.βιυ, Ἐμίμννι. ](ρ.27.21,24); 4. οοηοτεῖβ ὀἰδοδίηρ, γε, ὀεμεβέ 
ἔτοτη σοά κύριον..«τὸν εὐλογητὸν καὶ χορηγὸν πάσης εὖ. Θεγδρσμεῆ. 
11.1; πολλὰς οὖν εὐ. πέμπει αὐτῷ ὁ θεός Τιδουτ,Ν. νυ. [0. ΕΪδφη.τ(Ρ.6.7); 
ὃ θεὸς... παρέσχεν ἡμῖν τὴν εὐ. τοῦ ὕδατος Το. ΜοΒΟΙ, ῥγαί,δο(Μ.8). 
20370): Ὀεβξονψεα πτουρῇ (Πτβὲ τῶν..«καλούντων αὐτὸν ἕκαστος νῦν 
εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ...εὖ, ἀπολαύσεται μεγάλης (ῃτγγνΞ,ἤονε, 50. 4 
ἔμ 70.(8.351Α}; ἁπάσης εὐ. ἀπολαύειν τῆς παρ᾽ αὐτοῦ ὕγτ. [0.11(4. 
τοβοο); οἵ ρτάσο οὗ οταϊῃμαίίοι ἴο Του βῃ ρτθϑίῃοοῦ Δ ευί, σοὶ 
ἔδωκα τὰς εὐ. τῆς ἱερατείας Τ᾿] 6ῦ.5.2; εὖ, ... ἱερατικαί Οτι οηι.Σ2.3 
ἦπ [6γ.(ρ.80.24:; Μ.13.3810}; βτποὴρ 76 ν}5 οἴϊδη αἰκπρ' ἃ τηδξοσίαὶ 
ἔοχτια ἐν εὖ. τῆς γῆς καὶ ἀπαρχῶν καρπῶν Τ΄ ]Ξαοῖ.5.6; καθάρσια 
σωμάτων, σωματικάς τε εὖ. Ἐπ5..1}..2.20(ρ.127.15; Μι24.Ό0490) ; ὉΠΟΥ͂ 
Ομ τ βείδη ἀϊβρεπβαίίοη 115 βρίτι81 οματαοῖου βέσεββθα νοητὴν εὖ. 
Οτ.ον.τό(ρ.337.21; Μ.ττ 4696); ἰα (εἰς.1.24{0.176.1; Μ.11.14568); 
πνευματικῇ εὖ, Ἰά ποηι..0 τὴ 1,..(ρΡ.228.8}; Ογχ.76.1τ.2(4.9300); οἔ. 
διδασκόμεθα...ὡς χρὴ πρότερον τοῖς εὐλογημένοις τὰς θείας αἰτεῖν 
δωρεάς ΤΠατιΜΟΙΣ τ ΝΗ. 6:27(1.227). 

Ο. διοοσίησ οἵ σοα Ῥεβίονεα ΌΚ πιᾶπ, ν. εὐλογέω; 1. 600]., 
ὑεμφάϊείτον;, δἰοεοείηρ ἀρῆποα εὐ. ... ἁγιαομοῦ μετάδοσίς ἐστιν ΒΑ5.εῥ. 
τοῦ ἐα1..27(3.2048 ; Ν.32.7240}; ΟΡΡ. εὐχαριστία, Ἐππέγοῖ, ῥα (Μ. 
8.6.2 4008) οἰἶΐ. 5. εὐχαριστέω ; οοῃηζεττοα ὈῪ ̓ χΙδϑίβ δος, ζομο ἄρ. 
Δ.1ο οἷζ, 5, λαΐκός ; οὔτε γὰρ διακόνῳ προσφέρειν θυσίαν θεμιτὸν 
ἢ βαπτίζειν ἢ εὖ. μικρὰν ἢ μεγάλην ποιεῖσθαι 1δ.8,46.11; εἶ...μηδὲν 
ἐνεργεῖ ὃ θεὸς δι᾽ αὐτοῦ [5ς, τοῦ ἱερέως], οὔτε λουτρὸν ἔχεις, οὔτε 
μυστηρίων μετέχεις, οὔτε εὐλογιῶν ἀπολαύεις (Ὠγγβ.ποηι.2.2 ἵη ΤΉ. 
(11.668Ε); ἀσοοιαραπίθα Ὀγν σεβίυσε οὗ παπᾶ ποῦ ἡ εὐπροσήγορος 
δεξιά, τῇ τοῦ στόματος εὖ. τοὺς δακτύλους συνεπισείουσα; τυ 85. 
Μεϊοὶ. (Μ.46.8ς68); ΟΠ Εσγο ΒΗ. 1. ευ.9122(}1.03.80101.}; οἵ, τίνε...ὁ 
πρεοβύτερος ἐπιθήσει χεῖρα; τίνα δὲ εὐλογήσει ; ΟἸετα. ῥασά.3.1τ(ρ.271. 
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2; Μ.8,.6278); ἐπέθηκεν αὐτοὺς τὰς χεῖρας... καὶ εὐλόγησεν αὐτούς 
ΑΤἼον, ἃ χοίρ.146.6,17} " ἐδι τοῦ 0υττπ, τοῦ, ττό.3); ὈΥ πλοπαϑς 
ΒΏΡΕΙΙΟΙΒ εἰ δὲ μόνης τῆς εὖ. ἀνάξιός τις ἐκρίθη, συγχωρηθεὶς δὲ 
φαγεῖν οὐκ ἀνέχεται, ὡς..«φιλόνεικος κρινέσθω Βαβιγερ ᾽ν. 122(2. 
4570); Μ,31.11658) ΟΥ̓́ΡΕΥΉ. 5. [0.3 ἰπἴτα ; 2. εομιϑείγαϊίον, ἀρ ϊεαϊοη 
τὸ θυσιαστήριον τοῦτο...λίθος ἐοτὶ κατὰ τὴν φύσιν κοινὸς... ἐπειδὴ 
δὲ καθιερώθη τῇ τοῦ θεοῦ θεραπείᾳ, κατὰ τὴν εὖ. ἐδέξατο, ἔστι 
τράπεζα ἁγία τ Ν υβ5. δορί Οἢγ.(Μ.46.5810}; 3. ἴῃ ποη-δ 00]. 56ηβο, 
ν. εὐλογέω. 

Ὦ).. δὐσπαγιβειο; ἔ. σοη δου ἐλθάτω δύναμις εὐλογίας καὶ 
ἐνιδρύσθω ὁ ἄρτος Α4..ΤἼοη! , 133(0.240.13); οὕτως τὸ μυστικὸν 
ἔλαιον, οὕτως ὁ οἶνος" ὀλίγου τινὸς ἄξια ὄντα πρὸ τῆς εὐ., μετὰ τὸν 
ἁγιασμὸν τὸν τοῦ πνεύματος, ἑκάτερον αὐτῶν ἐνεργεῖ διαφόρως ὅτ. 
Νυββιδαρί, Οἦγ.(Μ.46.π81ο); ταῦτα... «δίδωσι τῇ τῆς εὖ. δυνάμει πρὸς 
ἐκεῖνο μεταστοιχειώσας τῶν φαινομένων τὴν φύσιν 1(.0γ.οαἰεεῖι.3] 
(Ρ.152.7; Μ.45.078); Οντιρ.Οαἷος.(63,3658) οἷϊ. 5. μεταβάλλω; ἀπά 
Ῥεύπ, μανθάνειν ἐπείγεσθαι μᾶλλον τῆς εὖ. τὸν τρόπον, οὐκ ἀπερι- 
σκέπτως.. "λέγοντας [1.. 6: 52] ἰά, 170. 4.2(4. 3604); πληρῶσον. «ταύτην 
θυσίαν δῷ παρά σου εὐ. διὰ τοῦ ἁγίου σου] πνεύματος ΜῈΜ ατ ῬΕυὶ. 
465.3); 2. οἵ Θασματῖβέ τὰ σοη. (τ 0χ.10: 16) δίδωσί σοι τὸ ποτήριον τῆς 
διαθήκης τῆς καινῆς, δίδωσί σοι καὶ τὸν ἄρτον τῆς εὖ., τὸ σῶμα ἑαυτοῦ 
καὶ τὸ αἷμα ἑαυτοῦ χαρίζεται Οτ,ἠ0}.19.13 τη: 67.(0.260.22; Μ.13, 
4800); ἁπλώσας σινδόνα ἐπ᾽ αὐτὸ ἐπέθη, κεν ἄρτον τῆς εὖ, ΑΙ ΤἼο. ἃ 40 
(Ρ.166.1); κοινωνῆσαζ μοι εἰς τὴν εὐχαριστίαν ταύτην καὶ εὖ. τοῦ 
κυρίου 1δ.26(0.142.1); ΑΜ, 27(Ρ. 258, 13); ; Β85. ϑρῖν. 66(3.54Ε ; Μ.32, 
1888) οἰζ, 5. ἐπίκλησις; εὐ, ... ὅταν εἴπω, εὐχαριστίαν λέγω (Ὦγν5. 
ἄονι.84.1 ἠῶ ΤΟ ον. (10.212); ποτήριον.. εὐλογίας ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ 
αὐτὸ μετὰ χεῖρας ἔχοντες, οὕτως αὐτὸν ἀνυμνοῦμεν..-εὐλογοῦντες 
ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐξέχεεν 1ῤ.(1ο.213.4}; διὰ δέ γε τοῦ οἴνου τὴν 
μυστικὴν εὖ, ὑποδηλοῦν, καὶ τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τὸν τρόπον, ἣν ἐν 
ταῖς ἁγίαις ἐκκλησίαις ἀποπληροῦν εἰθίσμεθα Ογτ.15.3.τ(2.3530); Ὀ]ΌΣ, 
ὁμολογοῦντες αὐτοῦ τὸ πάθος, καὶ τὴν..--ἀναβίωσιν, ταῖς μυστικαῖς 
προσίεμεν εὖ. 1ᾶ, σίαρῥ. Ὠϊ.(1.4148); 3. οἵ σοπδεοσταῖςα δ 5 ἀρτέως αἱ 
χεῖρες ἶβε. οἵ 7.485] τὰς εὖ, ἐδέχοντο ΟΥτ, , εαἰφεὶ.τ3,6., ΟγτορίαῤἈ. 
ί.(1.4288); τὴν ἀναίμακτον..«τελοῦμεν λατρείαν πρόσιμέν τε οὕτω 
ταῖς μυστικαῖς εὖ. καὶ ἀἁγιαζόμεθα 1(.6ρ.17(0.27.25; 53.720); υ5. 
βίηρ, οὐδὲν ἐκ τῆς εὖ. ὠφελημένον ἰά. 70.0(4.143Α); καὶ σῶμα καὶ 
μέλη Χριστοῦ χρηματίζομεν, ὡς διὰ τῆς εὐ. αὐτὸν ἐν ἑαυτοῖς δεχόμενοι 
τὸν υἱόν 10.4.2(3640}; ἔτεα. ὙΠ μυστική: τὴν μυστικὴν εὐ., εἰ 
ἀπομεΐνοι λείψανον αὐτῆς εἰς ἑτέραν ἡμέραν Ἰᾶ.ἐρ.(αἷος.(63,5658); 14, 
σίαρῆ, Π,ευ.(τ 3510); 1Ὁ.(3670); 14, σἀὯ0γ.2(1.80Ὰ); 14. “4δαε.48(3. 61); 
14. λον βαξεΐ ο.6(:3.12320); μετασχεῖν τῆς εὖ. τῆς μυστικῆς ἔν πρὸς 
αὐτὸν γέγονε σῶμα 14. 70.το.2(4.862Ε) ; 1δ.1τ. τχ(τοοτε) ; τος... 705. 
δ: 11(Ν1.87.10124}); κουφίζων ὁ ἱεράρχης τὸν ἅγιον ἄρτον, ἐδείκνυ τὴν 
εὖ. Μαχ.Ξοἰοΐ.6.},.3.4.το( Μ.4.1488); ἐΡ.3.2(1374); ν. ζωοποιός; 4. οὗ 
ΘΟΟΠΑΥ ΒΓ δ]δτηθηΐβ Βαΐοσα σοηβεουδίοι ἐπὶ τοῦ θείου θυσιαστηρίου 
προτιθέασι τὸν ἱερὸν ἄρτον καὶ τὸ τῆς εὐ. ποτήριον ΤΟ. ΑΥ.6.ἢ.3.2 
(Μ1.3.4250}; 18.3..8(4374}; ἐπέμφθη ἐνέγκαι εὐλογίας...καὶ τὰς αὐτὰς 
εὖ, προέθηκεν ἐν τῷ δίσκῳ ἐν τῷ..«θυσιαστηρίῳ 70.ΜόΌΒΟΙ ῥγαϊ, 2: (Μ, 
87.2860}); τὸ..-προσαγόμενον πολλοῖς ὀνόμασιν ὀνομάζεται" καλεῖται 
γὰρ εὖ,, προσφορά, ἀπαρχή, ἄρτος" εὐ. μὲν ὡς τῆς ἀρᾶς τῶν πρωτο- 
πλάστων ἀναίρεσις ἘΒΟΡΒΓΗ ἰΐγριο( Μι8).ὭοϑοΑ); ὁ τὸ σῶμα δια- 
τέμνων ἀπὸ τῆς εὐ. ἐῤι το(Ξοϑοῦῦ) ; Τοση ΟΡ ΦΟΉΪΦΗΡΙ. (Δ1.08.3070); 
Νοριοε, 284; οἵ Ὀτθαά οἴξοσθά ἔου διισμαυῖβι ὑπέθετο τῷ βασιλεῖ. .«οὐδηλῶ- 
σαι τῷ πατριάρχῃ ἀποστεῖλαι τὰς ὑπὲρ τῆς χειροτονίας εὖ. ὁ δὲ...καθα- 
ροὺς ἄρτους ἀπέστειλεν εὐλογίας ΤΡ εὐγοη.».84(Ν,τοβ, 2568). 

Ε΄ εξ οὐ δίσεδοά δγοαά; τὰ δοῦν ὕτὴθβ θασπαγῖβί 1{561} βεπῖ ἕο 
ΔΌΒΘΩ τμϑῖη 615 δης ἴο ὈΙΒΒΟΡΒ ἴπὶ ΟἿΕΥ ρατίβ 85 8 ρίεῦρε οὗ απὲν, 
οἵ Πιϑὲ, ταῤοῖ. 67. 5(λ8.6.4290); Ιτϑπ.ἐῤ. Ρεί. 80. Ἐπι5.},6.ς.24.15(}}.20. 
5054); Ῥαΐ {}15 Ῥγϑοτος [οι 44επ μὴ τὰ ἅγια εἰς λόγον εὐλογιῶν 
κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ πάσχα εἰς ἑτέρας παροικίας διαπέμπεσθαι ΟΙΔοά. 

σαη.14.; (Δ Ό56ΠΟῸ8 οὗ ργξοῖβα ἐθιταϊ πο]ορῪ ἱπιροαεα Ὡρργθοϊβίϊοι οὗ 
ἀἸδγεποθ θεῦννθεη 8 βϑοσβηηθηΐ 8Π4 ἃ βϑογαπιθηΐϑὶ, οἵ, φμαητυῖς 
ἩΘῊ 51} ἐοῦρηΣ ΟΠ Ίδίς, σαποίνηη ἰαηιθη 65ί, εἰ δαμεῖϊμς φμαηι οἷδί 
μίξεις αἰὐγ, φηομίαῦ σαργαριοέ δεῖ, ΑῸρ. ὧδ ῥεοεα ον 
ΠΕΣ 2. Α2(Μ. ΡΙ,.Α4.116); λειτουργημένας εὐ. ... θυσία προσφερομένη 
τῷ θεῷ ἐστίν Νοπιος. 12): 1. οὗ Ὀτεδά οϑετεά, Ὀμΐ πὸξ τοι τρα 
[οτ δυο ματῖβε ϑηᾷ δίνῃ το οἰοῖσν τὰς περισσενούσας ἐν τοῖς μυστικοῖς 

εὖ. ... διανεμέτωσαν τῷ κλήρῳ Οὐησὶ, ΑΡ}.8.31.2; ἀπὸ.. «τῶν ἐκκλησιῶν 
οὐδὸν ἐδέξατο [535ς. Νονδεδηϊδε ΙΒΠΟΡ Οπτγθαηιυε], πλὴν κατὰ 
κυριακὴν δύο ἄρτους τῶν εὐ. ἐλάμβανεν ϑοοτ.ἦ.6.7.12.0(}}.6).76 08) ; 
2. ΟΥ Ἰηϑῖςαα οἵ Ρεὶπρ' οοπδροσζαίοα, Ὀ]6ββεα βεραγδίοὶν δά ἃ15- 
τῆραϊεα ἴῃ σὨυτοῃ 5 ῥαηίς δεπεάτείμς, ραΐῃ δέμϊ, οἷ, ἀντίδωρον; 
τὰς προσφερομένας εὖ. τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, οὗ μόνον τοῖς ἱερεῦσιν 
προεγάσσομεν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τοῖς διακόνοις, πᾶσι τοῖς κοπιῶσεν ἐν τῷ 
ἁγίῳ ἔργῳ τοῦ θεοῦ Νιοηίοσιατ; ἴο σορ οθ 65 ἴῃ ἔοσπι οὗ ἃ οο]αϊίοπ 
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πίε τὴν εὖ. ταύτην (οἴνου γὰρ οὔτε ὅλως μετελάμβανεν) (4}1.0. Ηγρ. 
(ρ.15)}; καὶ ἐλθούσης τῆς ἐνάτης ὥρας. ..εὐς ... οὐκ ἔλαβεν ἰξ.(0.30); 
πολλάκις... ἐδίδοτο τοῖς ἀδελφοῖς ἀπὸ συνάξεως, παξαμάτην καὶ 
ποτήριον οἴνου αὐτὸς δὲ οὐκ ἐλάμβανεν" οὐκ ἀπωθούμενος τὴν εὖ, τῶν 
ἀδελφῶν, ἀλλὰ τὴν τῆς συνάξεως ἐπικρατῶν ἡσυχίαν ΑΙ ροῤρλέῇ Βαϊ. (Μ. 
6π.2414); πεντήκοντα ἔτη..«ἀρκούμενος τῇ εὐ. τῆς ἐκκλησίας 70. 
Μοβοῆ. »γαϊ. 4τ(Μ.87.28068); τὸ {ποβϑαὲ ψῇο παά ποῖ σοτητηπηϊοαίξα 
ἹποΙ1ρ Ραπιτοπίβ, ΒΟΡΏγ. Η ρν. γε 70. 38(Μ.87.3560); Νοηῖοε. 
224,231: ἴῃ το ρου ποιι565 ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς δόσεως τῆς εὖ. ΤΒατιδίυα. 
Ῥοοηπ.βοΉ.2.τϑ(Ν.900.17528})}; μετὰ τὸ ἀπολῦσαι τὴν θείαν λειτουργίαν, 
λαμβάνομεν τὴν εὖ." εἶτα διακλυζόμεθα μὲν οἱ κοινωνήσαντες, τὴν δὲ εὖ, 
οὐκ ἐσθίομεν (Ὀη5:. διμά, 3 (Μ.09.τ7170) ; οἵ. τοὺς ὄντας ἐν ἐπιτιμίοις 
μοναχούς, χρὴ..«τοῖς λοιποῖς..«μετέχειν..«εὐὖ., ἦτοι κατακλαστοῦ 
ΝΙΊΠΘΡΒ.Ι ΟΡ επί . τοο.β 7Ὰ}); 3. οἵ Ὀ]εββοα Ὀσϑδά βεηΐ 85 8 σι, 
(Ὰ]}.ν. γνρ.(ρ.76); οἱ ἀδελφοὶ... κομιοῦοίν σοι εὐλογίας, ἃς ὑποδεξά- 
μενος μεταλήψῃ σὺν αὐτοῖς καὶ τῷ θεῷ. ..εὐχαριστήσεις Τὀ)}Ὀ 4]} ἐνηιοη.τ. 
πβίρ.22.τι; Μ.34.11290}; ἄλλοτε εὐλογίας τοῖς ἀρρώστοις ἀπέστειλε 
καὶ ἀπηλλάγησαν εὐθέως τῆς νόσον 1}.15.7(Ρ.70.18 ; 1162}; ἕνα..-«τῶν 
τῆς εὖ. ἄρτων λαβών, ἄπιθι ΝΊΓΕΡΗ. τ νην ττ( Μ.86.31ο0Ὰ); 
δίδωσιν αὐτῷ τρεῖς εὖ. ζεστὰς..«καὶ λέγει’ δὸς τῷ Σαλῷ Πμδοπε Ν ν. 
νη! 40(Μ.032.11200)}; ποῖ ἴο ὈῈ γχεοθῖνθα ἔτοτη Ποζαιϊοβ οὐ δεῖ 
αἱρετικῶν εὖ, λαμβάνειν, αἴτινές εἶσιν ἀλογίαι μᾶλλον ἢ εὖ. Ο] αοά,εαη. 
32; 4. 1π ἃ ΡἜΕΠΕΙΔΙ (ΙΒ. τοι οὗ ἱροῦ ἴο ροου, [ο.Μοβοῃ ῥγαί δς 
(Μ.87.29418,}). 

Ἐς δὴν εἰ; 650. 1. 8η. 81π|5 (2οσ, 9: ςἔ.) τοὺς καρποὺς ὑμῶν καὶ 
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν εἰς εὖ, ὑμῶν προσφέροντες αὐτῷ [580. τῷ 
ἐπισκόπῳ] Οοηοὶ..4}}.2.34.5; τεῖ. Ἐοτη.15:20 τί ἐστιν, ἐν πληρώματι 
εὐλογίας; ἤτοι περὶ χρημάτων φησίν, ἢ περὶ πάντων ἁπλῶς τῶν 
κατορθωμάτων. εὐ. γὰρ..«τὴν ἐλεημοσύνην εἴωθε λέγειν' ὡς ὅταν λέγῃ 
[5Όογ.9: 5] Ομ γγϑβ.λορ, 30. ἠπ ἄορι. (9.7308); ὠνόμασε τὴν μετάδοσιν 
«ὐχάριν, καὶ κοινωνίαν, καὶ εὐ. ΤΠαΐ. ΖΟογ.0: 5(3.334); [20 οτ.9:6] 
τουτέστιν δαψιλῶς καὶ μεγαλοψυχῶς ΤιξοπτΝυ. 70. Εἰθοηι.22(0Ρ.4).17); 
οἴ, σύνες... ὅτι... «ἡ βασιλεία τῶν ἐπισκόπων ἐγώ, ἡ δόξα τῶν πρεσβυτέρων 
ἐγώ, ἡ εὖ, τῶν διακόνων ἐγώ 44.Μ|ι.2(ρ.210.7);.2. οἴμοι Κιπά5 οἔ ρίι; 
85 ἃ. ὈΠΡο, ΟὙ Ν γ85.υ. τ ΡΝ ΆΡΙΑΒ ΕΟ ἔτοπι ἃ Ὀἵβῆορ, ΟΒεογνι εί. 
(400 2.1.3. 388,2; ; Η.2.524})}; ἑτέρων μοι πεμψάντων ϑεοφιλεστάτων 
ἐπιοκόπων εὖ. οὐκ ἐδεξάμην Ταϊ...122(4.1207}; Ὀοίνγθοπ τοῃκβ εἴ 
τις πέμπει τινὶ εὐς ... παρεκτὸς τοῦ ἀρχιμανδρίτου, γενέσθω ἀπευλογίας 
Ἐ8Βα5, βοδη ἸΟΉ.δο(2. 5300; Μ.31.12110); 1ο.Μοβοῃ. »γαϊ.42(Μ.81. 
2860); αδι., οὗ ξαΐϑΌ]65, το Ὀδβῖον ΒΟ ἢ ἃ οἰ ἃ βἰρτ οὗ βοπιοσίν 
οὐκ εἰμί σου χείρων, ἵνα σὺ ἐμοὶ εὖ. πέμψῃς ῬΆ1].}..1,ατὲ5.25(ρ.79.18; Μ. 
34.1ἸΟ000}; ποῖ τὸ δ σίνεη ἴο ἜἘχοοπητηιπίςαῖεβ, ἀῤοῤῥῥίῃ Βαϊ (Μ. 
ὅ5.028)}; ἴο τιοπῖκβ ταύτης οὖν τυχὼν τῆς εὐεργεοαίας πολλὴν μὲν 
προσήνεγκεν εὖ., ἑτέραν δὲ ὑπέσχετο διδόναι καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτόν ΟνΥ, 
5.0, Ἐπίμγνι 41(0.68,17); [Δ νυ ϑαξ.3ο(ρ.130.26) ; {10.})..8. 7. τϑ οὐ. 
ΙΟ2ΟΛ). 

(. ἐἀϊεῤῥεηδαϊοη οὐ ῥεγημϑοίοη οἵ ΞΌΡΟΙΙΟΣΥΙ ἴο τη ΚΡ. εἴ τις 
ἐξέλθοι τοῦ μοναστηρίου, μὴ λαβὼν εὐ., ἔστω ἀκοινώνητος 1885. βοθῆ,. 
ΦΟΉ.12(2.527Ε:; Μ.31.13080}; 16.21(2.5288 ; 13004); ὙΠάτιϑτια, ῥόον. 
1.24{(Μ.00.τ7260}) ; 1ὁ.2.τ(τ 7480). 

Η. πᾶπιδ οὗ 4 Κίπᾶ οἵ ρίασιια τὰ μηνύοντα θάνατον παραπλήσια 
λοιμικῆς, τὰ λεγόμενα μαῦρα“ οἷ πολλοὶ δὲ καλοῦσιν αὐτὰ εὖ. ΜΗ ϊν. 
«Ἅ4γἱοηι.34{(ρΡ.5τ.1τ4). : 

Ἐεὐλογισμός, ὁ, ν. Ἐἐνλογισμός. 
Ἐεὐλογιστικός, οὗ ῥίοεοίηρ, ΤἩΠατιδέσα ἐῤῥ.ι, οί Μ.00.10024). 
εὐλόγιστος, 1. ῥγκάφηϊ; πειῖ, 85 βυϑῖ,, Οὐ. 70.28.232(18; ΡὉ.418, 

27; Μ.14.7200); 2. σῤῥγουεά, αεεορίανίε ὅπως ὑπὲρ τῶν ἡμῶν 
ἁμαρτιῶν αἱ νηστεῖαι ἡμῖν εὐ. θεῷ γένωνται ἘΡΙΡΠ ἐαρ. Π4.22(0.523.3; 
Μ.42.828.). 

εὔλογος, 1. γαϊοηαὶ, ΟΡΌ. ἄλογος, Ταῖιογαί. ο(ρ.9.20; Μ.6.8258); 
2. μαῖν, γερηξ, ΟἸουα. [γ.48(Ρ.224.23) 0. Μαχ. αρηδῖρ. (Μοοι. τοβ5Β); Οὐ. 
λον. 16.5 τπ εν (ρ.τῆϑιις; Μ.13.4450); ΙΔ. [0.1.5 (7; Ρ.9.26; Μ.τ4. 
220); 1Ὁ.2.ττί6 ; Ρ».66.14; 1200}; τοῖ. Αἰοποηιεπί ἔδει τοὺς ἀνθρώπους 
μὴ ἀφιέναι φέρεσθαι τῇ φθορᾷ... ἀλλ᾽...ἐκ τῶν ἐναντίων πάλιν ἀντίκειται 
τὸ πρὸς τὸν θεὸν εὖ., ὥστε ἀληθῆ φανῆναι τὸν θεὸν ἐν τῇ περὶ τοῦ 
θανάτου νομοθεσίᾳ..«ἀλλ᾽ ἡ μετάνοια οὔτε τὸ εὖ. τὸ πρὸς τὸν θεὸν 
ἐφύλαττεν... .οὔτε.. ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν ἀνακαλεῖται ἀλλὰ μόνον παύει 
τῶν ἁμαρτημάτων... αὐτοῦ [5ς. τοῦ θεοῦ λόγου] γὰρ ἦν πάλιν καὶ τὸ 
φθαρτὸν εἰς ἀφθαρσίαν ἐνεγκεῖν, καὶ τὸ ὑπὲρ πάντων εὖ. ἀποσῶσαι πρὸς 
τὸν πατέρα Α(ἢ..1ης.7.τ|ξ, ; Μ.,25.τοδο--τοοὶ}; ΕΡῚΡὨ ἐμαθν.γ6. 2(ρ.4οό, 
7; Μ.42.6258)}; Εναρτ, ἢ. 6.4.2 5(ρ.171.33; Μ.86.27444}); τη ἀμ6 ογάδγ, 
ἰερηηιαίε τῇ. «ψήφῳ εὐ. οὔσῃ καὶ κατὰ κανόνα ἐκκλησιαστικόν ὈΝΙς. 
(325)εαη.6. 

Ἐεὐλογοφάνεια, ἡ, ψαίδε ἀῤῥέαγαηεο, ῥἰαμδίδεϊίν, ας ον ἄορ. 
4.7γ(Ν1.34.4770) ; οὗ Τϑεν} 5. ψ 1165, Ν1] ορ.2.62(Μ.79.2280); Ποτ,ἀοεί, 

φα(Μ.88.16760). 



εὐλογοφανής 

εὐλογοφανής, 1. 
1280; Μ.32,3564}; Μδο. Αθρ ἤση.26.1(Μ.34.6810) ; Τοτ,ἄσεὶ. 4.ττί(Μ. 
88.167); 2. ραμείδιε, ἘΒα5.δαρί.τ.τ.2(2.625Ο; Μ.31.15160); σε πηδά, 
Οεμ.τ: τί ὃς. τ61ς54). 

Ἐεὐλογοφανῶς, 1: α τὸαν ἐμαὶ Ξεεηις ῥγοδαίθ οὐ γεαδομαδίε, Β45. 
γδηε Ο(2.210Β; ΝΙ.31.6454); Μαχφι. Τ καὶ, 38(Μ.90.5800); 14. ταγτὶ, 
2.5ο(Μ.90.10048). 

εὐλόγως, τοῦ; α ὑϊεδείηρ, Ὠϊάγτη. Ἐς.17:41(Μ.39.12660). 
εὐλοιδόρητος, οὗ ρεῖβοῃδ, Ὁϑῦν δίανηεισονίἑν, συ ἤοη ἤοη. Ἱ(Β. 

80.148}. 
εὐλυσία, ἡ, γείεαξο, ἘΡΏΓ.1.73Ε. 
εὔλυτος, ὅγε, πὶιροάφα ἑτοιμότητα ΓἸετὴ, ῥαεᾶ,τ. τ2(ρ.140.10; Μ, 

8.3680) ; βίον Οτ. ΝΖ. ἐαγη!.1.2.το. 5τ6(}1.3}.1174}; ίοπ Αὐ,ο τ 5.4 
(Μ.3.3220); ΟὗἩ Ῥοζβοπβ, ΟἸβιη. ἐγ. 4 χο(ρι2οττο; Μ.8.12040}; ΟΠ τυ. 
μον.12.2 τῇ Ἐρίμ(ιτιοε); Ἰᾶ λοηι, 54. 4 ἐπ 70.(8,3214); ἔγε6 βοηι 
δοπάς; οἵ Ταζατιβ, ΤΗῚΡρΡ. α2.(ρ.226.30; Μ.62.)78). 

εὐλυτ-όω, ἀεϊίυνεν, [γε “-ὠθη τῆς δίκης 70.Μ 4]. εὐ οη τα Ῥ.584{Μ, 
97.5724}; ““ωσόν με Ολγομ Ῥαϑεϊ.Ρ.321(}1.02.844Ὰ); 10.(8448); Κ΄. 
απ ο(Ρ.256.6). 

πεὐλύτωσις, ἡ, ῥ΄αγηιθηὶ, βοἰ θη θη! οἵ ἃ ἀερῖ, ΑἸ Βοδμοίαβὲ, οὶ. 
2.2(0.31). 

εὐμάραντος, 500}. τοῇξοόγίησ, στ. ΝΖιεανηι.2.2(ερ11.)120.το( 1.3]. 
80); ΠίΙοά, Ρ».7γ9: τ6(}}.22.16134} ΟΥτΟ Ός.36:2(Μ1.60.0240)) ; πιεΐ., οὗ 
τηϑἢ, Οτ οί μι Ῥς.τοζιτο( 12. 1π608); οἵ ψοΥ]Ϊν σοποθχηβ, ὕντ. 
μον ρακελ.24(53,2958); θνητῇ φύσει καὶ εὐ. (σεστη ΟΡ ον. τ(Μ.08, 
2324). 

Ἐεὐμαρίζω, ξἄξέ, ἡ σαίς, ΟὨγνϑ μοῦ οηι. 18: 20(3.τότ0); 
ΤΠαγδιπα ρῥ.τ. 4ο(Μ.00.10528}); ἅν 1τ.34(Μ.00.8560). 

Ἐεύμασθος, ζαϊγ-δγεας θά, 1ο.Μ5].εἤγοη ας Ῥιοτ(Μ.01.1768). 
εὐμέθοδος, «εἰφηἕβε, εἤεῖεπὲ ἰατρικῆς ΝῚ ῥνασεὶ. 2(}.19.τοῦ4Ὰ} 

ἀθλητής Ματς. Ετ.οριέδε.2.τ4ϑ(Ν,.65.0538). 
εὐμείλικτος, σαφῖϊν ἀρῥεαςεά, ἘὙπάτιδιαα,ερῥ.1.23(Ν.00.080})) ; 4. 

2.1ϑο(1556}}}. 
Ἐεὐμειρέω, ἔανε α ροοά ῥαγὶ ἵπ, ο. φοοϊξ,, ΤΑΙΩρΡἢ.ΜοΝ ἀ65Ρ. 

(ρΡ.273). 
εὐμένεια, ἡ, φοοάηιοῖ!!, αυοεν ; οἵ (σοᾶᾷ, ΟἸοτη. ἐγ. 2.6(ρ.128,0; Μ.8. 

οὔ48); (οπβί.ρ.ὉΡ. ΑἸ ἀροϊ,ϑεειβδίρ.τ6 5.21; Μ.25. 4040); ΡΙαχ., ΟΥΤ. 
Μτελ.8(3.3080); οὗ επχροσοσ, Αἰμιαῤοί,οηςὶ, τ2(.25.6098); Ρ]ΌΓ.» 
Τμάτϑυπα ἐρρ.τ. ἐ6(}1.99.11128); 848. σομῃρ τη θηΐασν {{Π|6 οὗ διὴ- 
Ρεῖοσ, Ἂἂἱ(βαςς ) }εὶν.οἱ Ῥαμὶ, 46(ρ.158.15); ΟΑὙπιορ.(Οὐη5.2 ΔΡ. 
Τμαὶ.ἢ.6.2.20.1,2,2(2.878). ' 

εὐμενέτης, ροεῖ. ἔοτπη οὗ εὐμενής, ργασίομς, Ἐλιάοοιγνρν.2,435(Μ.. 
85.Βότο), 

εὐμενίξω, ῥγοῤτ(ίαία τὸν θεόν Ἐλι5.ἢ.6.0.9.12(Μ.20.8248); ἥρωάς 
γε καὶ θεούς 1α.1.Ο(ττίρ.224.20; Μ.20.1317}); Μακχ.αριδίρ. (ΜΟοτ, 
11244}; ὡς ἂν ὃ θεὸς εὐμενισθείη ὙΠπάτ.Θιθα. ορ.2.80(Μ.09.1437})}; 
πι6ά., α. ἀ4αἰ., Μίατο. Βτιοριδο..3(Μ.65.9609Α). 

Ἐεξύμενισμός, ὁ, ξανοιν, δοηουοίοηεσ τοῦ παρὰ τοῦ ϑεοῦ εὐ. Οτ, (εἷς. 
8.04(ρ.28ο.8 ; ΠΤ, τ612})), 

εὐμενῶς, »γαερϊομείν, τεῖ. σοα εὖ. ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὰ προκείμενα 
δῶρα ταῦτα [,{{ιρ.Ο σης. .4.}}Ὀ.8.12.30; εὖ. προσδέξαι τὴν ἑσπερινὴν 
εὐχαριστίαν ἡμῶν ταύτην (ρηεί. ΑΓ ρ}.8.37.2; βαρεη!., Τπάγιδιθά. 
δΡ.2.56(Μ.09.12604}; ᾿σταρ. 5061), εὐμενεστάτως 170.1).ἐῤ. ΤΠΡἢΪ, 
30(Μ,05.3848). ᾿ 

εὐμετάγωγος, ἐαξῖϊν ᾿μβμεμοεά, Μίατο. ῖας.ν ΒονΡἢ 64. 
εὐμετακίνητος, 1. σαρὶϊν ἐπαηρεά, (τ. Ναζ.ον.40.44(Μ.36.4218}; 

2. εαδιϊν γειμουσά ΟΥ Ξεαϊογοά γένοιντο...εὐ. ὥσπερ ἐστὶν ὁ χνοῦς τῷ 
ἀνέμῳ εαἱ. 5.34: 5(1.624). 

εὐμετακόμιστος, 1. δαστὶν καγγίεά, (οπβί,ρ. Επι5.0.(.4.36(Ρ.131. 
25; Μ.20.11854}, Ὀυξ εὐπαρακόμιστος, ΔΡ.ΤΠάϊ.ἢ.6.1.16.2; 2. καςῖΐν 
"πουεά, ῥγοιηρὶ θεὸς...εὖ. ... πρὸς τὸ καταλῆξαι θυμοῦ Ογτ, [εἶν 5(6,, 
162}. 

Ἐεξὐμετάλλακτος, ἐαοῖὶν ἐπαηρεί, ΟΠτνϑ.6εἷ.4ο(12.7358), οὗ, εὐκατ- 
ἄλλακτος εαδίΐν αῤῥεαξεά, ἸΔ.Πομι.1.3 τη Ῥῥίϊμι, (1τ.7780). 

Ἐεὐμεταμέλητος, φηΐεῖ ἴο γερεηί, ἐμαηρεαδίε, ἐζηγνϑ.ἤοηι, τ5(13. 
255} Οἵ(. 5. ἀντειταλάντευσις. 

Ἐξὐμετάμελος, γεαάν ἰο παρε ὁπεῖς Ῥημά, οὗ δτΆΡΟΤΟΥ τὸ 
φιλάνθρωπον καὶ εὖ. Τμάγι ει, ἐ,ῥιτ τ2(Μ.00.0520), 

Ἐεὐμεταρρίπιστος, {εγϑμϊσμὶ, Οςςσυχτῃ, ἄρος.τθ: 2 (ρ.182). 
εὐμετάτρεπτος, ἐἠαηρεαδίε; τιοαῖ. Ρἱπτ. ἃ5 δᾶν., [Β65.ἐοη5|.8,1(2. 

5540; Ν.321.12604). 
εὐμετάφορος, ἐμαηρεαξίε, βεῖο, Τατν, θτδοὶ, β΄ ΔΜ τα: 3(ρ.84.τ1). 
Ἐεὐμετρέω, »ηεαφηγε «αγεξεϊν, Ογτιαάον, (τ. 250; ΡγΟῦ. Του εὖ 

μεμέτρηταμ). 
εὐμετρία, ἡ, «1111 ἴῃ φιεῖγο, Οὐ Ν αι οαγηι.2.τ.50.τοο( .37.1336.}} 

σεο.Ρι5.δεῖϊ, ἄναγ, 48(Ν.92.1267}}). 

57: 

Ξε ηρ ῥγοθαδίο, Ὡροείομξ, {Β65.εῤ.42.4(4.. 

3 ’; εὐνουχίζω 

εὐμέτρως, 15 ἀμ6 νισαξγε ΟΥ ῥγοΡΟνΟΙ;, ἘῸ5. ΗΠ Ἰεγοε. τοί 240; Μ. 
22.8250), 

εὐμήκης, ἰσηρ δάκτυλοι (γα. Ετεῖγορ.2.11(3.4038); ὄνυχας ΟΥ̓, 
φίαρλ. Πι. (τ. 418Ὰ}; τ0ε]}- ῥγορογομϑᾷ τη ἀεῖρὴϊ εἰκόνας ....«αἱ μὲν τῶν 
προσώπων εἰσὶν εὖ, καὶ εὐμεγεθεῖς καὶ περικαλλεῖς 70. 76]. ῥόφμη, 
εογ υἵγρ. (Μ. 88, το] 20). 

εὐμηχανία, ἡ, Ἐκ} ἦῃ ἀρυϊδτηρ πιδαης ; οἱ (οα΄ ρΡΟΝΕΥ ἰπ Ὀτίησ- 
ἴῃρ ροοά ουξλ οὗ δν}}, (γυς ἀσηι.δ 1.2 τη Μ1.(7.7750}; 14. λοηι.12.3 
ἴῃ 20(ογ.(1το.5240); Ἰα ἐαρ.ΐη Ἐς. 1τ6(5.730) τῷ Ογυ.Ὀς.7:τη(Μ.69. 

1560). 
εὔμικτος, ἀτηάϊν ; οἵ σοά, ὈΙάγπ,. 7712.3.25(Μ.39.940})}. 
Ἐεὺμιμήτως, τοι σμεσεσο εἶ ἐρηἰαϊίοη, ΜΜαχιορδε Μ.01.124}); 14. 

ανδῖρ. (Μ οτ.τ2οΞΑ); (Ιαΐεχ.εὶ, τ(Η.3.602}0). 
Ἐεὔμισθος, ῥγ»οξίαδ[δ, οοτηρ., ΤὨατ. δία, ἐρῥ.τ ττ( ,00.0450). 
εὔμνηστος, τοεἰἰ-γερεηεδενσά, 44. ον. ἃ τοβίρ.220.9). 
εὐμοιρέω, δα τοοῖΐ οΥ ον, δὲ ἦι μαρὴγ βοδϑεδείοη (0), ς. ἃς.» 

ἘΡΒγ.3.5320; ϑγῃηββεαίυ. (Ρ.1ο9.16; Μ.66.11760); [0.1).ἀοηι.4.23(}. 
οὔ.6210); 805., ΕΡἢΥ.3.440Ὰ. 

Ἐεὐμορφοποικιλοκαθαρόμορφος, οΓ μαι ηδες ναγίεά ῥεαμῖν οὗ 
ἤἔργηι, Ὑ ]π.6.2οσίρ.282.ς ; Μ.32.3444). 

Ἐεὐμορφόχροος, ὀεαι εἰν εοἰομγεά, ῬἊγ5.Β ττ(ρ.204.6). 
Ξεὐμόρφως, ῥεαμπ ξεν, Δ. Χαηεδρ}.7(Ρ.62.22). 
εὐνάζω, ῥηὲ ἰο γεξὶ, Πδηςα σαν, δίορ πόδας εὔνασεν Νοπη.ῥαΐ. 0. 

20: τί .4.3.0088}.Ψ 
εὐνο-ἐω, δέ αἱ ῥέαερ τοϊίξ, τη ἀργεοηδηη ἐυτιδ, Ἔχερ. ΜΕ 5:25 τέ δέ 

ἐστιν --εῖν; ἢ τοῦτό φησιν, ὅτι καταδέχου μᾶλλον ἀδικεῖσθαι" ἢ οὕτως, 
δίκασον τῇ δίκῃ, ὡσανεὶ τὴν ἐκείνου τάξιν ἔχων, ἵνα μὴ τῇ φιλαυτίᾳ τὸ 
δέκαιον διαφθεέρῃς (Ὠγγπι δον». τό, τὸ τῇ Μ{1.(7.2108); τινὲς μὲν οὖν 
τὸν διάβολον αὐτὸν αἰνέττεσθαΐ φασι τῇ τοῦ ἀντιδίκου προσηγορίᾳ, καὶ 
κελεύειν μηδὲν ἔχειν τῶν ἐκείνου" τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ ““εὖν αὐτῷ ΤϑΟΙΟΟΙΣ 
(σιφο); 1.1. ἔοσ ἐννοέω, Ογτ.Παἱ.1(3.8244). 
προ νίο κὶμάϊν ἀϊεροσοά, τι Τμδυτη, βαπ.ν,δ(ρ.16.18; Μ.το, 

ΙΟύ9}). 
Ῥεῤὀνοήτωρ, ὁ, τοεϊ -τοῖεῆεν, ΤᾺΡΗπ. εἄγοη.. 4ο4(Μ. τοϑ.9618). 
εὔνοια, ἡ, αῇ εεϊίοη, ἰουθ; οἱ Ρατεηῖβ ἔον οι ἄτλθῃ, Ο]ΘΙῺ.9 ).1.22 

(ρ.94.5; Μ.8.8οόΒ); 4. »αεά.τιδ(ρ.χτρ.τ6; Μ.8,32088) ; οὗ δῇ ἴοσ σοά, 
Μ.Ροϊγε.τὴ.3;; ΟἸοτα. ον.7.7(0.21.31; Μ.0.4570); Οτ,᾿γίρμε.τ βιχ(ρ. 98. 
4); καταλαμβανόμενος ὑπὸ τῶν ἐν εὖ. ἐπιζητούντων σε Γ11.8Ρ.(οησί, 
4}}.8.15.]. 

δ εὐνοϊτής, ὁ, 5.ν.]., τ-Ξ- εὐνοήτωρ,  έδαδε, 7ας.1.53(0.777.5). 
ἘΕὑνομιανοί, οἱ, ΓΟ] ΟνγοῚ5. οὗ ΕΠΟΙηΣ 5 ἀναθεματισθῆναι πᾶσαν 

᾿ αἵρεσιν" καὶ ἰδικῶς τὴν τῶν Εὐ., εἴτουν ἀνομοίων ΟΟΡί2βχ)εων».1; Εὐ, 
«τοὺς εἰς μέαν κατάδυσιν βαπτιζομένους ΓΟΡ(281)ζεα».7; Εὐ. ..., 
διὰ τὸ μίαν κατάδυσιν ποιεῖσθαι, λέγοντες μόνον εἰς τὸν θάνατον τοῦ 
κυρίου βαπτίζεσθαι Τάντη. Τγῖη.2.τ(Μ,30.720Ὰ); Ἀετιανοὶ.. οἱ καὶ 
ἀνόμοιοι καλούμενοι, παρά τιοαι δὲ Εὐ,, δι᾿ Εὐνόμιόν τινα μαθητὴν τοῦ 
Ἀετίου γενόμενον καὶ ἔτι περιόντα... Εὐ, ... ἀναβαπτίζουσι πάντας 
τοὺς πρὸς αὐτοὺς ἐρχομένους, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπὸ Ἀρειανῶν" 
βαπτίζουσι δὲ κατὰ κεφαλῆς ἄνω τοὺς πόδας στρέφοντες τῶν βαπτιζο- 
μένων, ὡς πολὺς ἄδεται λόγος ΕΡΙρἢ, απας.76(0.231.23Π,; Μ.42. 
2378,0); νῦν εἰσιν ἐξ ἐκείνου ἴδε. Αξι.] οἱ τότε μὲν Ἀετιανοὶ νῦν δὲ 
Εὐ. προσαγορευόμενοι ϑοοτ.ἦ.6.2.35.14(ΜΜ.67.3008)}; ΤΠατλαεν.4.3(4. 

356). 
ἘΕὐῤνομιοευτυχιανοί, οἷ, ποθ οῖ5 οὗ ἃ Ἐπποτηϊδη βοΐ δὰ ὃν 

ἘπγοθῖιΒ οὗ ΟΡ, δοογιἦ,6.5.24.5(Μ.6η.618}). 
ἘΕὐνομιοθεοφρονιανοί, οἱ, τηοταογ οὗ ἃ Εθποιηΐδῃ 5εςῖ Ἰοἀ ὈῪ 

ΤΠΕΟΡ γομἶι5, Θοοσ ἢ. 6. ς.24.5(Μ]Π.6η.618}). 
ἘῬΕὐνόμιοι, οἱ, [Ο]]ονγεῖ5. οὗ Ἐπιποσηΐυβ, Αἰῃιορυδέγαβρ.4.5(}}.26. 

6454). 
Ἐεὐνοστία, ἡ, ροοά βαυοιν, γεϊϊδ;, 10. δου Ερτρλ.χ](}1.41.444. 
Ἐεὐνουχία, ἡ, 1. αδεϊσηξίον θη: φοχμαΐ ἐμίογοομῦϑο, οἰαίε οὗ ΞΒΌΘΗ. 

αδείοη!οὉ} ; θα οὗ τηθὴ ΟὨΪν,, σουτϑρομα)ηρ ἴο παρθενία οὗ ψοτηδη, 
ΑἸΒοπαρ. ἰ6ρ..3.τ(Μ.6.065Α); οὐδὲ ἡ εὖ. ἐνάρετον, εἰ μὴ δι᾽ ἀγάπην 
γίνοιτο τὴν πρὸς τὸν θεόν ΟἸδτη. 5 .7.3.δ(ρ.210.26; Μ.8.11538}); ἐξὸν 
ἐλέσθαι τὴν εὖ. κατὰ τὸν ὑγιῆ κανόνα μετ᾽ εὐσεβείας... οὐ...ἐξουθενοῦντα 
τοὺς γεγαμηκότας 1.3.18(0.244.2}; τ2ο80); ἡμεῖς εὖ. μὲν καὶ οἷς 
τοῦτο δεδώρηται ὑπὸ θεοῦ μακαρίζομεν, μονογαμέαν δὲ.. «θαυμάζομεν 
1}.3.τ(ρ.197.1τὸ; 11048}; τὸ μὲν ὄνομα τῆς εὖ. ἔνθεν εἰληφέναι ἐκ τοῦ 
εὔνοιαν ἔχειν πολλὴν πρὸς τὸν δεσπότην ΤΡίοην, Βοῖγε.τ4; ἘΒα5.Απο. 
υἱγρ.57(Μ.30.785.Ὰ}; ἀναέτιοι [36. σοπρεπιίαὶ ΘΠ ΟΠ5]...τῆς αὐτῶν εὐ, 
ἐοςν οὔτε μισθὸν ἔχουσιν εὐ, βασιλείαν οὐρανῶν ἘΡΙΡἢ.ἦκογ.58.3(0.36ο.4, 
8; Μι41.1ο138}); 2. βίαίϊε οἱ δεῖηῃρ α σμμμοῆ τὸν περὶ εὐνουχίας λόγον 
τοί, Μίτοτ τς, Οτνεοηι η ΜΠ τ (Ρ.361.17; ΝΜ.13.12658); τῆς κατὰ 
σῶμα εὖ, ἘΒα5.Δποινέγριδοί Μ.30.7020}; πιβί. τῆς μυστικῆς εὖ, 1. 
(704λ}); τὴν πνευματικὴν εὐ. Ογτι πον ἀΐυ, τοί Μ.77.1τ1088). 
εὐνουχίζω, εαείγαίε; 1. 11ἰ., Οτοτογενεῖ ΜΠ τς τίρ.351.23; Μ.13. 



εὐνουχισμός 

12568); εἴ τινες ὑπὸ βαρβάρων ἣ δεσπότων εὐνουχίσθησαν. «τοὺς 
τοιούτους εἰς κλῆρον προσίεται ὁ κανών ὈΝ]ς.(232π)σαη.1; ἘΡΙΡΒ ζαδγ. 
58. 4(0.361.1; Ν.41.10130}; ὈΒτνβ.μσηι.5.2 ἐπ ΤῊ (11. 7508); Ολγοη. 
ῬαΞξελ.Ρ.240(Μ.92.6008}); 2. πιεῖ. ; 8. ἀπὲ} ἤγονι δεχμαὶ Τρ εν ΟΉ 56, 
ΟἸδτη.ςἐγ.3.1τ(ρ.231.23; Μ.8.11770); εὖ. τὸν ἔσω ἄνθρωπον ΝΙῚ]Ρ. 
1.322(Μ4.79.200 4}; ἑαυτοὺς ἐγκρατείᾳ εὖ. ΤΔε5.Ν62.41α].14ο(Μ.38. 
1048}; Ἔχεοσ, ΜίτροιΣ, ΒΑΘ 65 ἀρ. ΟΠ] θη.  ἐγ.3.1(0 1.15; ΙΙΟΟΑ) ; 
σι. ΝΔ2.0».37.2ο(1.36.3058}; τὸν σπινθῆρα τοῦ καλοῦ διὰ τῆς προαι- 
ρέσεως ἀνάψας σαυτὸν εὐνουχίσας, τὴν ῥίζαν ἐξέτεμες, τὰ ὄργανα τῆς 
κακίας ἐξώρισας 1}.3].2τ(3050)}; ὁ μοναχὸς ὃ εὐνουχίσας ἑαυτόν ΟΠ τΥ5. 
μονμ τ 70. 5: χοί(δ. 2880); ». ογριαβομίαίο οὐκ ἀποκεκομμένος μέν, εὡς 
ὁ Ἄττις, εὐνουχισμένος δὲ διὰ κωνείου ΗΪΡΡ.ἤσον.5. 80. οὔ.15; Μ.1ό, 
31500). 

εὐνουχισμός, ὁ, εαείγαίίον, 5ἴαϊα οὗ δεΐηρ ἐατιναϊδᾶ ΟΥ̓ ῥσίη ἃ 
ἐπε; 1. 1τ., ΑΙτίοιορ.Ογ.2(Ρ.79.21 ; Μ.11.45Ὰ}; Οχιεσηηῖη ΜΕ. 
1τς.χ(0..340.3; Μι 13.12534);: ἘΡΙΡΠ ἤαθν. 66. 70. 118.2ο; Μ᾿ 42.140); : 
2. τηοεῖ., 885. Απο, ἵν. ὁο(Μ. 30. 1920} τὸν ἑκούσιον τῆς ψυχῆς εὖ. 
εὐ άρουν λογισμῷ ἑαυτοὺς εὐνουχίσαντες 1. δη(βοΙΑ) ; εβρ. αχερ. Μί. 
10:12 τοὺς προτέρους δύο εὖ, ὁμοίως τῷ τρίτῳ ἀλληγορῆσαι ΟΥΤοΉΤΗ, 
ἦι ΜΙξιαίρι35ι.4; Μ.13.1256Ὰ}; μεγάλη δὲ δύναμις τὸ χωρῆσαι τὸν 
ἀπὸ λόγον τῆς ψυχῆς εὐ. ἰδιτοι (ρ.259.10; Μ.12.12648) ; περὶ διαφορᾶς 
εὖ. ἐν εὐαγγελίοις παρεγγυᾷ ΜεΙἢ.5γ).1.1(ρ.7.1ς; Μ.18,3174}; 
ἐπαινῶ καὶ τοῦτον τὸν εὖ, ΟΥΝ ΑΖ. ον.37.2ο(Μ.36.3050); 10.31.21 
(3ο50) ; ὁ Χριστὸς τρεῖς τρόπους εὐνουχισμοῦ λέγων τοὺς μὲν δύο 
ἀφίησιν πεν Πνεῦμα τὸν δὲ ἕνα εἰς τὴν βασιλείαν εἰσάγει ΟΠ τν5. 
λιονι 36. 2 ἴῃ .ο. (8.209), 

εὐνοῦχος, ὁ, εεμμεῖ; 1. 1τ., ἀδτίνϑ 0 τὸ εὖ, καλεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ 
εὐνοεῖν δύνασθαι ἀφαϊβουμένων τῶν μελῶν ἘΡΙΡΒ ἑαόν. 58.4(Ρ. 361. 3; 
Μ.4τ. 10130); ἨΠ655 561{-ςαϑίταῖοα σπ ΠΟΙ οῆσε ἴῃ Ομυτοῃ εὖ. εἰ 
μὲν ἐξ ἐ ἐπηρεΐας ἀνθρώπων ἐ ἐγένετό τις» ἢ ἐν διωγμῷ ἀφῃρέθῃ τὰ ἀνδρῶν 
ἢ οὕτως ἔφυ, καὶ ἔστιν ἄξιος ἐπιασκοπῆς, γινέσθω (απ. ΑρΡ.21; 
Δωρόθεον, πρεσβείου τοῦ κατὰ Ἀντιόχειαν ἠξιωμένον... «τὴν φύσιν δὲ 
ἄλλως εὐ., οὕτω πεφυκὼς ἐξ αὐτῆς γενέσεως Ἐπι5.}.4.].32.3(Μ.20. 
Ἴ21Β); Θ0ον. ἦ..6.6.τ5.1.(}1.67.7ο00}; Τίγριος πρεσβύτερος.-..οὐκ. ἐκ 
γενετῆς εὖ, 802.}:.6.8.24.0(}]},67.1 580) ; σδῃ Ὀς τηδΙΥα οὐδὲν. δὲ ἦν 
ἀπεικός, καὶ εὖ, ὄντα γυναῖκα ἔχειν ἐν τῇ οἰκίᾳ, τῶν ἔνδον ἐπιμελου- 
μένην πραγμάτων Τδατ νοῦ ἐπ σοη.(1.104);. τοῖ, 15.56:4 μηδὲν 
ἐμποδὼν ἔσεσθαι τοῖς εὖ. φάσκων πρὸς τὸ τυχεῖν τῶν παρὰ θεοῦ 
ἀγαθῶν, εἰ ξῆν κατὰ θεὸν προέλοιντο Ἐπ|5..15.56:4(ΝΜ.24.4724} 2. ταεῖ,, 
οὗ ἔμοβς ὑπο ᾶνς ὯΟ 5εχ δὶ ἸΔτΟΤΟΟΌγθ6 ἩΠῚ} ἩΟΤΆΘΗ ; 8. ἴῃ σεπ. 
κακίζοντες οἱ μοιχοὶ καὶ παιδερασταὶ τοὺς εὖ. καὶ μονογάμους ΑἸ Βμεηδν, 
ἰορ.34.τ(Μ.6,0688}; εὖ, δὲ ἀληθὴς οὐχ ὅ μὴ δυνάμενος ἀλλ᾽ ὁ μὴ 
βουλόμενος φιληδεῖν ΟἸετη, ῥαεά,3.4{0.252.3; Μ.8.5034}; εἰσὲ δὲ, καὶ 
τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι διὰ τοῦτο εὖ. ζἄγονοι παντὸς κακοῦδ ἵν᾽ οἰκοδομή- 
σωσι πεσοῦσαν τὴν "Ιερουσαλήμ Οτιεογμῖν ΜΙ τς (ρ.250.20; Μ.12. 
12648); τοιούτων μὲν οὖν ἄξιοι γέρων εὑρεθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ οἱ 
κατὰ νοῦν θεῖοι εὖ. Βα5,Δῃο γε. 6ο(}.30.7020); ὑπὲρ εὐνούχων 
ὁσίως πορευομένων δεηθῶμεν [1 ρ.(ὐπδὶ, ΑΡῥιβιτοιτυ; Ομτγϑ. κο,. 
17.5 τη. Π εΡ.(12.171}0}} Ὁ. ἐχερ. ΜΈΙρειΖ; δος, ΒΆ51Π1465 φυσικήν 
τίνες ἔχουσι πρὸς γυναῖκα ἀποστροφὴν ἐκ γενετῆς, οἵτινες τῇ φυσικῇ 
ταύτῃ συγκράσει χρώμενοι καλῶς ποιοῦσι μὴ γαμοῦντες" οὗτοι, φασίν, 
εἰσὶν οἱ ἐκ γενετῆς εὐ," οἱ δὲ ἐξ ἀνάγκης, ἐκεῖνοι οὗ θεατρικοὶ ἀσκηταί, 
οἵ τινες διὰ τὴν ἀνθολκὴν τῆς εὐδοξίας κρατοῦσιν ἑαυτῶν, οἱ δὲ 
ἐκτετμημένοι κατὰ συμφορὰν εὖ. γεγόνασι κατὰ ἀνάγκην, οἱ τοίνυν 
κατὰ ἀνάγκην οὐ κατὰ λόγον εὖ, γίνονται ΟἸΘΠη.5,7.3.τ(ρ.τοῦ.ττῇ. : Μ.8, 
ΕΙΟΟΑ); τὸ μὲν γὰρ μέχρι τῶν σωματικῶν εὖ, στῆσαι τὸν λόγον, τυχὸν 
μικρόν τε καὶ λίαν ἀσθενὲς καὶ ἀνάξιον λόγου" δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐπινοῆσαΐ τι 
τοῦ πνεύματος ἄξιον Οτ,Ν82.07.37).2ο(Ν.36.3058); εἰπὼν τοίνυν τοὺς 
εὐ,, τοὺς εἰκῆ καὶ μάτην εὖ., εἰ μὴ τῷ λογισμῷ καὶ αὐτοὶ σωφρονοῖεν, 
καὶ τοὺς ὑπὲρ τῶν οὐρανῶν παρθενεύοντας, πάλιν ἐπάγει λέγων" "ὁ 
δυνάμενος χωρεῖν, χωρείτω᾽ ΟἾγνβ,ἤση!.52.3 ἦι Μ|Ε.().624Ά); τί 
βούλεται ὃ περὶ τῶν ἄλλων εὖ. λάγος αὐτῷ ;...τῶν πονηρῶν λογισμῶν 
τὴν ἀναΐίῤεσιν 19.(6230}); εὐ. ἐνταῦθά φησιν οὐ τοὺς τὰ μέλη κόψαντας, 
ἀλλὰ τοὺς τὸν πονηρὸν λογισμὸν καὶ ἀσελγείας γέμοντα ἀποτεμόντας 
τὰ πορεῖη 0.5: Το(6.2588}; Ο. ΕΧαρ. 15.56:3 οὐ γὰρ μόνον ἡ εὐνουχία 
δικαιοῖ οὐδὲ μὴν τὸ τοῦ εὖ. σάββατον, ἐὰν μὴ ποιήσῃ τὰς ἐντολάς 
ΟἸ6πλ.5ἐγ.3.1ο(ρ.24τ.1τ0; Μ.8.11078) ; εὖ. τοίνυν οὐχ ἃ κατηναγκασμένος 
τὰ μόρια οὐδὲ μὴν ὃ ἄγαμος εἴρηται, ἀλλ᾽ ὁ ἄγονος ἀληθείας ἐδ.(ρ.241. 
20; 1200Ὰ}; οὐχὶ τοῖς κατὰ περίστασιν καὶ ἁπλῶς εὖ. τὰ εἰρημένα 
ἀγαθὰ ὑπισχνεῖται, ἀλλὰ τοῖς φυλασσομένοις, φησί, τὰ σάββατά μου 
καὶ ἐκλεγομένοις ἃ ἐγὼ θέλω ὙΒα5.ἀποιυΐγρ.57(Μ.30.7854); Ογτ.1]-ς. 

5.3(2.71908). 
εὔξυλος, τοοϊϊ-τοοοάφα, Ὀγτο ραρλι(εη.τίι.14Ὲ); 1α, 7οεἶ, (3. 2οϑι). 
εὐοδία, ἡ, 1. εἰναίρῃι }αϊβ, τῶν 9 γερίμεοισηδες, αὐ. ΝαΖι εάν. 

2.1.1.246(Μ.37.0884); 2. ῥγοεῥεγίέν, Οτιόχειῃ Ῥς.36:7(Μ.17.1240); 
Βαϑ.ἤεχ.3.τ(1.220; Μ.20.538); Ὅτ. ΝΖ. εαγη.2.Ζ(ροατη.)1.168(Μ.37. 
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1463); ΟτιΝγββ.ογι ἄρον τίρ.6.30; Μ.44.1124Ὰ}); 3. εἰεῖδη ϑενυῖεε, 
{ἘΒ45.δαῤρί.2.2(2.6530; Μ.31.1 5810). 

εὐοδμία, ἡ, ν. εὐοσμία. 
εὔοδος, 1. ἐαυοηγαῦς, ΤΙΝ] υἱὲ, 4(Μ.79.11440); 2. ἔδπι. ἃ5 βυ5ῖ., 

ῬΘΙΒΟΏΔΙ ὠῤῥγοασί, 500 141 ἐπίεγεοιδε τὴν καταφιλικὴν εὔοδον, ἣν 
ποιοῦνται καὶ ἐν συμποσίοις, καὶ ἐπὶ πένθει πρὸς παράκλησιν (Ὠγγ5. 
ιη [ὁγιτό τ (Μ.64.0120). 

εὐοδ-όω, 1. ργμίάσ ὠγίραϊ; ο, ἀαἴ. Ρετ5., ᾿. 55. ϑαΪ.2.ς: Ματο Πίδοιν. 
Ῥονρῆ.36:1 6. ἀ00. ΡΘ6Σ5., ὅϑσαρ. μελ.ατ; Ονυ 5.16: 52(Μ].69.820Α) ; 
ς. 866. ταὶ, αὐ. Ν42.07.21.τϑ(Ν,4ς.11018); 16.30.2(Μ.36.3360) ; τυ. 
5.α].3.2(2.378); 805., Τυδί,2αροϊ.7.8(Μ.6. 4560); θεοῦ “-οὔντος ΤΏΘΥ. 
συά,ερ}ιτ (90. 9518); 2. Ρ858., δὲ ῥγοφρενγομδῖν ξιξαφά, ῥτοΣρετ; 
οἵ ρασβοῃβ, Ηδσπι. 5 29.3.3.6; ἀπὸ θεοῦ διὰ ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ “-ούμενοι 
Οσ, 7ο.32.τ(ρ.425.1; Μ.14. 7408); Οντ. 5.9: 23(Μ.60.7770); οἵ (ππρ5, 
Β853.6}.246(3.3838: Ν.32.0250); ΟΥ̓ Ν γ55.0γ. εαἰθεῖ!.τ6(ρ.72.2; Μ.4ς. 
520); 1514. 6]. ἐρ}Ὀ.1.14(Μ.78,1804}; ο. Ἰηδῃη., δὲ διμεεοςς μἱ ἠη, ΤΥ, 
σευ, ρῥ.2.ττο( .09. χ3600); 1. 2.127(1409}). 

. Ἐεὐόδωμα, τό, ῥγοςβενῖῖν ὁ Ζαβουλών, εὖ. τε καὶ εὐλογία ὕγτ, 
φἰαρ}ιφη.4(1.1260). 

. εὐοικονόμητος, τυεϊϊ-ἀγγαηρεά, Ἰρτ. ον, τ.2. 
εὐολίσθητος, ἐαςῖν εἰρη; ταεῖ., ΟἸδγη ῥαεά.2.ττ(0.227.4, ν.1. 

εὐαίσθητον Μ.8.5378); τοὺς πρὸς ἁμαρτίαν εὐ. Βα5.οη.0.5(2.77λ; Μ. 
ἽΠΠᾺΑ ; ἰᾶΔ, δον ἵ Ῥξςιτδί(τ.97Ὰ; Μ.20.2284); ΤΟΝ γνβι δον τοί 2. 
2388 

εὐόλισθος, 1. πηδίαλϊε, εαφιϊν Πρῥίηρ εὖ. τεῖχος Ῥτου...15.16:τ-- 
(Μ.87. 21010); πιεῖ, τὸ τῆς ἡλικίας εὐ. ΟΥτ, εἰ τη σεη.9: ττ(Μ.12. 1008); ; 
γυναικῶν...τὸ γένος εὖ. ἘΡΙΡΉ.ἦαεν.79.τ(ρ.476.12; Μ.42.7400); εὐ. 
νεότης 1514,Ρ6].εῤ}.1.516(}1.78.3658) ; Ὅστ. 7ο..8(4.4550)} εὐ. εἰς 
ἁμαρτίαν τὴν φύσιν 1ἅ.0ς.71(3.106}}) ; ς. πρός, ΟὮχγε.5ας.6.Β(ρ.156.12; 
Σ 4280) ; 2. φποοίλίν σἰϊάϊηρ στόλον ὕεο. Ῥὶ5.ἤεχιοοο( Μ.02.1511Ὰ). 

ἠταψο μόραν εὐ ἃ ἰεμάφηεν ἴο οἷἵρ, Ματς. Εχιορμδε, 5.8(Μ.ός. 
ΣΟΔῚΒ 

εὐόμματος, ᾿αυίηρ δοιίἑ ἐγέξ, ΟρΡΡ. μονόφθαλμος, Ογτ.5.υ.5α}.4 
(Ρ.137.20). 

εὐόργητος, ἐσεὶζν γοιδεά ἰο ἀηρεγ, ΟἸδγᾺ, οἰγ7.7.4{(0.17.6; Μ.0.4294), 
νρδήξο ἡ, δι άηρ, ἐομείγμεϊίοη, Οτι Ταῦτα, Ἐπεὶ. 53:3(Μ.1ο. 

ὀούμια (εὐωσμία, εὐοδμία), ἡ, βάργαποε, Ῥείη, τισί. εὐοδμέας 
στιν 55. που 3 ἦ: απ. (Μ.4η.8248); τῶν ἁγίων ὃ βίος.. «ἄπαυστον 
ἔχει τὴν εὐωσμίαν ντ,αάον.12(1.4388) ; 4. -ς.24:το( Μ. 69. 8400). 

εὐόφθαλμος, 1. τοὐξ δεαμ εἰ ἔνες, Ἰδὶα.Ῥεὶ. ρ}.4.1τ4(Μ.78. 
1188) ; 2. εὐὐτὰ υἱρταπὶ ἐγὲς ψαλμῳδία Ν}]..}}.3.τ26{Μ.79.441}). 

εὔοχος, κοίάϊηρ ἤἔγεϊν τὸ..«ζεὔλ)οχον ἐν λόγῳ τ παυπι. ῥαη.Ον.7 
(ωοηΐ. Ρ.2.18 ; εὔηχον ΜΝ 1ο. τοβο), 

Ἐξεύοψις, εἶραν- -«οἱρσᾷ νοῦ 4..4πᾶγν.0{(Ρ.41.3}}. 
εὐπάθεια, ἡ, 1. ῥαῤῥίμεεα, ερίγτμαὶ ιρο [-δείηρ, ΟΥ, 70.13.45 

(Ρ.271.34:; Μ.14.4798); Ογτ.»".2(3.240.); Ἐϊοπ. τε τς.ο(Μ.3. 
2404); 2. δεμεβὲ, 1 Τυβῖς φι οἱ γε .τοί .6.13524}; 10.) ἐαγητβεορῆ. 
Ἴ(Ρ.212; Μ.96.8298); 3, ῥακεῖδί ιν διὰ τὴν... φιλανθρωπίαν σαρκὸς 
ἀνθρωπίνης εὐ. ... ἐνδυσάμενος ΟἸεΙῊ, 5 »ν,7.2(ρ.1.24; Μ.0.4128). 

εὐπαθέω, 1. δὲ τη: φοσά τομά τον Ἀγ βσα!ν, στιν υες ρα. 2(Μ. 
46.481) ; ΟἸτγϑβ.ἤσηι. 38.7 τῷ ΤΟ ογ.(το.3618); 2. γεσρίυς δεηεξίς, Ογτυ. 
1ς5.3.4(2.408})}. 

Ἐεὐπαθῶς, (εἰ ραν; τοῖ, ορί τυ] παρρίπςϑς, Πίσῃ, Ατ. λ. 
4.3.4(Μ.3.480Δ}. 

εὐπαιδεύτως, ἐν: ἐδε τιαμπεν οὗ απ ἱμοιγμείοᾷ βέγϑοη, ὈΥτ. [ο.τιτο 
(4.τοῦο) ; Ια ἐδι6ς.32(:.310Ὰ). 

εὐπαλῶς, τοι 5Ετ|1], Ογγ..}ς.τ.6(2.1570). 
Ἐεὐπαράβλητος, ἀῤῥγορῤνίαίεῖν εοιηραγεᾶ, Ἰ51ὰ ῬῈ]. ρΡι4.τοῦί(Μ. 

8.12854}. 
εὐπαραγωγός, «εὐμεέσε, αἰϊωγίηρ, ΝῚ] ἐχενε.κ4{Μ.79.78 50}; ἘΝῚ]. 

ῥεγίε!,.9.ο(Μ.79.8818). 
εὐπαράδεκτος, 1. σεεερίαῤὶς, ἔγεη. οὗ ΤΠ ]ηρ5 πα ῬοΙβοηβ πάντα 

ὅσα ἔλεγον εὖ. ἦν Οτιδολοί, ἐν 1,6. 142(}.17.3458); εἰ μὴ τὴν τοῦ 
δούλου μορφὴν ἔλαβεν, οὐκ ἂν εὖ. γέγονεν (Ὠγγ5.Π05.13.2 τπ [ο.(8. 
130); ἐσόμεθα εὖ, τῷ θεῷ Οντ,αάον, τδ(1. 561Α}; 2. γεεετυΐηρ τοαάτίν, 
ΟΥΝ ν 55. βόνν τά τὰ (ἀπ|.(}}.44.τούτ). 

Ἐεὐπαραδέκτως, σεσεῤίαδίγν, ο. ἔχω, Τιεοητ, ΗΠ ποπορἢ τοβεϊτηοηΐα 
(Μ.86.1877}). 

Ἐεὐπαράδοχος, γεαάνγ ἰο γεκεῖυε, Ογτ.15.4.2(2.60}Ὲ), 
τααὶβἑνρο ἡδ γεαάν ἰο δὲ σον ογίσά, ΤΠατιδιμα. ρ}.2.76(Μ.09. 

13130). 
Ἐεὐπαρακολουθησία, ἡ, γεαάτ»655 ἰο ἐοϊΐοιυ, ΓἘΒ45.15.τ]δ(τ,5ογς; 

Μ.30.41320). 
- αὐπαρακολούθητος, φείοῖ αἱ 7οἰ]οιυτη δι ξαρον ἰο γοίϊοιν, ΟἸδτη. Σίν. 
6.1π(ρ.491.1τ; Μ.9.3418) ; ον. Α].4Ρ. Ἐπ5.}.4.7.24.8(Μ.2ο.606Α). 



εὐπαρακολουθήτως 

εὐπαρακολουθήτως, τὐἱὦῤ γεσάγ ἀρῥγελοημδίοη, [ἘΒ685.15.1τ76(1, 
5070; Μ.320.4130). ; 

εὐπαρακόμιστος, ;. εασεϊν ἰοᾶ, Ογτ.15.1.2(2.428) 16,Ζαεἢ. 56(3. 
7354}; πεῖ, ἃ5 βυ}81., 14 ποηιβαςοΥ, 24{τ2.200 0}; 2. ἐαϑγν 10 ῥεαγ; οἵ 
Ρυμιβπτπβηΐ, Οὐ. Ὁ ς.72:5-4(0Ρ.94)}; ΑἸΉ σα. ς.72:3-: 3. δαδγ ἰο 
σαγγν, ῥογίαδ᾽ε, ΟΟμβι. 6}. Ρ. ΤΉΝΕ, ἦ.6.1.16.2(4,78090), ὈὰΐΓ εὐμετακό- 
μίστος, ΔΡ.Ἐλ5.ν.(.4.56. 

Ἐεὐπαράσκευος, τυεἰϊ-ῥγεραγεά, Θορθτ. Η.σ.παεὶ(Μ,92.16074). 
εὐπαρατήρητος, σαξγ ἰο ἀδορ τη τοῖηά, [Β65.15.246(1.567. ; Μ,30. 

5534). 
εὐπαράφορος, ἐσεὶν ἰσά αείγαν, Ογτι εία ἢ. Ἐκχ.3(1.3314};; Δ. ταὶ, 
Τρίμ, τί τἴ, 2944); Ῥτοῦ..Σδυ.24:το(Μ.87.7848); ς. πρός, Ὀντ.αἄογ.τ 
(1.78); 6. ἐπί, 19.15(1. 5100); δεῖ, 48 βανϑβί., 1ἅ..7ο.το. (4.886). 

Ἐεὐπαραφόρως, 50 ὡς ἰ0 δέ εαεἰΐν ἰφά αείγαν, α. ἔχω, Οντ.1-ς.5.3(2. 
7918). 

εὐπάρεδρος, 'ΨΕΡν αἰοηϊῖσε, αἀφεϊάμοιι5, Μας. Αδρ.εἶου.τ3(Μ.34.. 
οοΙ0); Π)͵ογιδοεῖ,τ, τ) Μ.88,16324). 

Ῥεὐπαρέδρως, ὑεέγν αϑοϊάμομδίν, σΠομ εἶν, Οντ. 70.2.τ(4.1308); 
ἰα.1,ε.πδ: τ(Μ.72.8128}); 1710.Ὁ.ὁΡ. ΤᾺΡ). 3ο(Μ.ος, 2840). 

εὐπαρόδευτος, ἐῶδν ἰο ᾿ξ: οὐέν, Μαχ.αριδίρ, (ΜΟΙ. τττλ). 
εὐπάροιστος, εατὶΐν σαγγίοά ατσαν, ΟΥγτ, σία. Ἐχ,2(1.2868}); ταί. 

1. σίαρλ σε. (τ. 350); 14. 70.1(4.6788); 14. ἀσηιβαδολ τοί 5, 2509); α. 
πρός, 14, αὐον.7(1.240Ὲ}; α. ἐπί, Ἰὰ. ρίαρἢ. ἔχ. 53(1.3370) ; ποαΐζ, δ5 βιι βῖ.,. 
ΒΟΡὮτ Ηρ. σγη.(Μ.87.31814). 

εὐπαρόξυντος, δαδιν ῥγουοξεά, ἐγνιαϊφά, Βδ5.}0,.14.3(2.125Ὰ; 
Μι321.4490); Β45.86}.υ. ΤΉ ρεϊ,2.τ3(Μ.85, 5ΒοᾺ), 

εὐπάροχος, δομη[μὶ, ρεπογοιῖίς, ἢ 10.Ὁ. πιά ἀογηι. τ] (Μ.05.2648).. 
εὐπαρρησίαστος, ἐρεακτηρ γγεοῖν αμά δοίάϊν, ἐοηβάδηι!, ΟτνΝ υ85. 

Ταμάν.(1.46.1448); Ιάντη. 7οὗ δ: 2ο(Μ.30.1140Ὰ}; Αϑβί,᾿πη ἤθη. 3 
(Μ.40.τοΑ}; οἵ Ομ βη5 τονναχάβ αοα ἔστω... εὖ. κατὰ τὸ ἴδιον 
ἐνθύμιον πᾶς ὁ προσιὼν τῷ θεῷ Ἰϊοη.Α1]. δ. ἐαη.4(Ρ.104.8; Μ.1ο, 
12880}; εὖ. πρὸς θεόν Το Νοῦν, Εμ 5. τί }.86.2078); ΤὨαγι δευᾶ,εῤῥ,. 
2.2](δΕ.90.11030); οἷ. εὐπαρρησιαστότεροι γίνονται 55. (ἩτΙ 5. 1415] 
πρὸς τὸν θεόν ἹΜατουθ Αὐτοἶτι5 ἀρ. Ἐλι5.ἢ..6.4.13,5(Μ 20.536 Α). 

Ἐεὐπαρρησιάστως, τορβάφμίϊν, οὐ εογηρίσίε ἤγεθάρη; Ὀοΐοσε 
Ο(οά, Με. Ἔγηῃρ.2.6(0.24.2; Μ.18,574); ΟΥτ.Η.εαἰδεῖ.15.33; ἘΡῇἢτ. 
ΤΙ}. 

εὐπάρυφος, τηεῖ,, οἰαίεῖν λόγον Οντ. 70.2.6(4.214). 
Ἐεὐπαρύφως, ῥογηιρομεῖν, Οτ Ν Υ855. Επόριγί Ρ.41τ.ττ; Μ. 45.260). 
εὐπείθεια, ἡ, γεαὦγν οὐδάϊεηεα; 650. ἴο (οά, ΟἸδτη. ςἐν.).3(ρΡ.15.13; 

Μ.0.4258); [Βα5.δαρίντ.τ (2.62 50; Μ,31,.15160); Οντ Με. 4ο(3. Δ4τὸ); 
οἵ (τιβῦ, Ουτ. Η οαἰξεῖ 15.320. 

Ἐεὐπειθήνιος, ἀρεῖς, ΤΒαοὶ, ἀποιίσνι ΒΜ εἰ ϑγ»".2(Μ.77.13028). 
εὐπειθής, γεαάτίν οδεάίφηϊ; οἵ ὅοηι, Οντ. Ἡ  δαϊδεΐ, το; οἱ ΒΜΥ, 

ΤΟΒσχγβιαρημη οἱ .44γ.{πτ.84τΕὴ. 
εὐπειθῶς, τὴ γεαάν οδεάίεμεε, ὉΒα5.15 δά. Κ26Ε; Μ.50.4570); 

αὐτὸς ᾿]ησοῦς...εὖ. ὑποτάττεται ταῖς τοῦ πατρὸς καὶ θεοῦ δι᾿ ἀγγέλων 
διατυπώσεσιν Ὠιο ΑΥ.ἐ.ἦ.4.4(Μ.5.τθ10)}; Μαχ ανιδὶρ. (ΜΝ οτίττότσ, 
2210). 

εὐπερίβλεπτος, τοῦ τομροῖ ἐχῥογίθησα εὖ. εἰς τὰ τοῦ κόσμου 
πράγματα ΒΑ5.ἤοηι η Ῥ5.7(1. 1.30 ; Μ.20.2418). 

εὐπερίγραπτος, 1. ἐαϑεῖν οἰγοιτηδεγδοά μικρόν. .«καὶ εὖ. ἡ ἀνθρω- 
πίνη φύσις ΟτίΝ γ85.ογ.καΐσελ, τοίρ.54.8; Μ.4-ς.418); ΤΟτεροηῖς, ἄορ. 
(Μ.86.7310); ταρέ,, πἰγιείσά, τποάργαίε, Τιὶ. Βοβί. αη.1.3(}1.18.10734}; 
18Β65.1ς5.67(1.427Ὲ; Μ.30,2330) ; 2. εἰσαγὶν ἀεβηεδά. τὴν ὑπὸ αἴσθησιν 
«αΦύσιν ὄρθῷ λόγῳ εἶναι θεατὴν καὶ εὖ. Μαχιαριδὶρ. (Μ.ο1.11174}; 
3.τ06]-ἐποσομ ῥήμασιν Οτ Ν᾽ γβ5.ἢ εχ, τ( Μ1.44.644); λόγοντα.νιΟν. ΤἼαιεν, 
(Μ1.46.9120). 

εὐπερίγραφος, 1. δαξν ἰο ἰγαξα ομί κύκλον ζοπϑβῖ,6ρ.8ρ0.0 6]. ΟνΖ. 
..6.3.τ0.24(Μ.8ς.12400); 2. τυεἰϊ- ἀεβηεά. ἕξιν ΗΠ ον. Οἴφρη.θ.24. 

Ἐεὐπερίδρακτος, σασὴν σγαςρεά λόγου ἘΡΙΡῊἤαον.76.τ6(0.5362.το ; 
Μ.42.5480); 1Δ,»εἰν.δ(}1,43.2480); πεαῖ, 5 ϑαρβῖ., ἀδὲ,ςγρη ὑτοθιῃ. 
(ρ.352.1ι; Μ.42.5364). 

Ἐεὐπερίδρομος, γηΐη γομμά ἐπονροίίεαϊν, Απιάγ. Οὐ ογιτο( , 
97.12250}); τηξΐ, εὖ. σε..«.τῆς εὐσεβείας 1845." ονε ῖρ Ἐγ.δ:4(2.6ι80 ; 
Μ.3τ σοια). 

εὐπερινόητος, ἐαεν ἰο τηπάεγείαγά, Οτιοοηινοῖς ΜῈ.17.τ(ρ.576.τ4: 
Μ.13.14738). 

εὐπερίπτωτος, ἐπογοιρηΐν ΦοΉΙ 10 ργίεί, Μαχ.ρ.το( τ. 5608). 
εὐπερίσπαστος, εαξίϊν (ἸεΙγαΟΙ ῊΡ τροφῶν, . ἀντέχου.. μὴ... εὐ, 

Ἐνάρτ Ῥοηῖ,γγ.00..3(Μ.40.12530). . 
εὐπερίστατος, . σάηηγεῖ, πμϑμαὶ, ΤΑτΤὨ ἐποίμοη τ(Μ.28.8450) ; 

ἐὰν...τὸ κελλίον ἐν ᾧ καθέζῃ εὖ. ἦ, φεῦγε, καὶ αὐτοῦ μὴ φείσῃ 
Ἐναρτ. Ροητ, γογύπον, (Μ.40.12574) τ ΤΑΤὨ ἐμοί ποη, 3(41,28.8480); 
2. γεαάῆν ῥγουϊάεᾶ τὴν εὖ, καὶ ἀναγκαίαν τοῦ σώματος τροφήν Ἐπι5.4Α1, 
56γ7,1.21.2(4.86.4540); 3. γεασην δέσει, ἐκορ. δ. 12:1, Γμσνϑ. 

573 εὐπραγέω 

ἀονι.28.,2 ἦη Η οὗ. (12.256) οἷϊ. ἱπῖτα; εὖ. ... ἡ ἁμαργτία, πάντοθεν 
ἱσταμένη, ἔμπροσθεν, ὄπισθεν, καὶ οὕτως ἡμᾶς καταβάλλουσα ἰὰ,ἤσηι. 
2.7 τ: ΖΟ ον. (το. 5380); ἰᾶσαριΐμ Ἐς. 48:6(5.208Ε); ϑενοσ,  εδ.12:1 
(ρ.351:.10,11); ΝῚ φρ0.4.261(Μ.79.5164}; Τάς Η εὐ.γ2: τ(3.624); ΜΑκχ. 
6Ρ.6(}Ά.91.4320}; Το. ΟΔτρ.ἐαρ.5(Ν].8ς,.1850); 4. καϑν ἰσ δέ ῥμὶ! οἵ, 
αὐοϊάφά, γεγιουδά, αχερ. ΗΝ. 12:1 εὖ, ... εἶπε τὴν ἁμαρτίαν, ἐπειδὴ 
μόνιμον στάσιν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ ἐκ ταχείας τρέπεται καὶ καταλύεται ΤΑΊΏ, 
ψιι. ΣΟ ρὶ. τοί 1.28.7720); εὖ., ἢ τοι τὴν εὐκόλως περιϊσταμένη ἡμᾶς, 
ἢ τὴν εὐκόλως περίστασιν δυναμένην παθεῖν, μᾶλλον δὲ τοῦτο" ῥάδιον 
γάρ, ἐὰν θέλωμεν, περιγενέσθαι τῆς ἁμαρτίας (Ὦγν5.ἠονη.28.2 5: Ηφὅ. 
(12.256). 

"εὐπεριστόλως, φμζείμειν, νυν. 70.0(4.7550) ; διτι.2(9438). 
εὐπερίστρεπτος, ὁαοὶν ἱμγηξά αδομὲ, ταεῖ. τὸ εὐ. τῆς ἀνθρώπου 

γνώμης ΤΟΥ, Κγι4 ἵπ Κρ. τ 5: 98.(ρΡ.206.25; Μ.τ7.440). 
εὐπερίστροφος, “τού ἰν-ἰγηΐηρ, φμίεϊ- ρίαμείηρ ὄμμα (ΠΥ ς5. μοη,. 

17.5 τη ΗΠ εὑ.(12.112}). 
εὐπερίτρεπτος, δῶδγν ἰο ἱὩΡ οὐδ; ταοῖ., ἐπαπρεαδίο, βεξὶς δόξα 

Β45.6}.271(3.422Α ; ΝΕ.32,.10138)};8 ὠ{885..15.214{1.5408 ; Μ.30.4808); 
ΟἸμτνβ. »γοά. μά.2.2(2.3800) ; ἰἑαδὶς ἰο δὲ ουδγίμννσί, ὠῤϑεὶ, Μακ,ερ. 
τοί Μ.91.5 608). . 

εὐπέτης, ἤγίηρ τοοὶ!, ἰἐσμὲ; οἵ ἃ 5810, οοτιρ., νυ. 70.4(3.3718). 
εὐπήληξ, 1. ερἰ δεαμ ζεῖ ἐμδίνεὶ, Ῥϑα].51} δοῤλι τος 1,86. 

21254}; 2. εὐὐξ α δεαμμεῖ ἰορ οἴκου τ. 2ορ(21314); καλύπτρη 1δ.530 
(2140 Α). 

εὔπηχυς, τοῦ δεαι τε] ἰγίϑιαγῖες ; οἵ τπ6 ΝῚ]6, Ῥαμ}.51), δορά δ2ς 
(1.86.21434}). 

Ῥεὐπίθανος, εοηυΐποίησ; ποαΐ. 45 συθβί., Ουτ..ς.4.4(2.6680). 
Ῥεὐπιθάνως, .], ΣοΓ ἀπιθάνως, ποὶ ῥεγεμαείυεῖν, ῬΑ] υΟἶγγνς.τ(Μ. 

41.585} ἀπιθάνως ῬὉ.3.τ). 
. εὐπιστία (εὐπίστεια), ἡ, ῥέος είτε, Ἐναρστ,ὐδ.1.14{(0.24.24; ΜΝ. 

86.24618); Ὑπάτιδευά. αἰφοἢ, ῥαγυο(Μ.99.5200; -εἰα ΝΡ μ.21). 
εὔπιστος, 1. ἱγεσίευογίδν, ἱσεδίν ὃ δημιουργός Ἡδταοίθου ρ.ΟΥ, 70. 

4.6ο(ξο; Ρ.292.20; Μ.14.51320}; οὗ [Ὠἰηρδ, ἐγεάδῖδ, ΟΥ..70.1.53(5; Ρ.6. 
22; πιστός Μ.14.288); οὐγρ., ΤΠάτι ΜΌΡΚ. Κγ ἴπειτοίρ.302.}; Μ.66. 
9540); Ὡραξ, ἃ5. βυθβι,, σι Μαρ. ταὶ (ἐγ. ΖΑσ ἢ )3.Σ4(ΜΜ..ΡῚ,.7).2430); 
2. τὐὐϊπῊρ ἰὸ ϑεϊίφυσ; Ἰεαῖ. ἀβ δα βῖ,, ϑορῆχ Η υ,παεὶ.(Μ.02.τόβτ1Α). 

Ἐεὔπλαγκτος, φασίν ἀσεοίυεά, Τατ ΝΖ ἦν. ραὶ.γ5(Μ.38.1434). 
Ἐεὐπλόησις, ἡ, σοοά ταις, ΤἈατιϑιυά,Φρ}».2.75(Μ|.00.13128). 
εὔπλωτος, δεν ἰ0 Ξαἱΐ ον, Ογαε.51Ὁ.3.770. 
εὐπνοέω, Φ»Ε}} ττυσείν, Οτο Ν γββ.ἤοηι.3 τη Οαη!.(}1.44.8244). 
εὔπνοια, ἡ, ̓ γαργαμέο, 4. Χαμ} }.22(0.74.12)} Οὐ Ν γε. Ἐπ η.8 

Ἰ (: Ρριτοτυῖρ; Μ.45.7850). 
- εὐποιέω, ἀ φορά, δὲ α ϑσμεξαείον, Ὀδττου ψυϊεῖδη ἀν δίνη, Τ. 1οὗ 

44,45(0.133.1,3,9) ; (ἰσμα, ῤτ ΒΒ ττδίρ. το). 
εὐποιῖα, ἡ, 1. δεηοβοομεθ, ἀοίηρ ρσοά; ἃ. οὗ τηαπ, ἰδῆ. ἰγ.7.12 

(Ρ.51:.20; Μ',9, 500 Ὰ}); 16.2.6(ρ.129.το; Μ.8.0658) οἷξ. 8. ἀντεπάγω; ἐν 
εὖ, δόξασον τὸν θεόν ΟΥ.ἤοη}.12.1 ἦπ [67.(Ρ.07.1]; Μ.13.3034}; τῆς 
εἰς τοὺς ὀρφανοὺς εὖ. σγ, ΝᾺ 2Ζ.Φ.2ο8(}}.37.34:.4}); Ὁ, οὗ σοά, Ο]οτη. ἐν. 
5.14{ρ.421.8; Μ.9.2058); 2. δέηεῆι, Ἰτοπιἤαεν.1.2.6(Μ.7.465Α); τὰς 
τοῦ θεοῦ εὐ, ΟἸετη.5 γ.2.1τϑ(ρ.165.20; Μ.8,τοάοα)}; Οτ, ῥγίης..1.14 
(ρ.219.14; Μ.11.2768); ἡ ἐπὲ τὸ βάπτισμα εὖ. Πο»".ΟἸδμ.1τ.2) ; 3. φορά 
τοονᾷς, ροοὰ ἀδεά, δεμε  εετιὶ ἀεὶ ἕτοιμοί ἐστε εἰς εὐ. θεῷ ἀνήκουσαν Ιρῃι. 
Ῥοῖγε.7.3; ΟΡΡ. ἁμαρτία, ΟΥ.}0.13.43(ρΡ.260,24, ο]. ἴοτ εὐπορία Μ.τ4. 
4768); κατὰ τὸ δυνατὸν ἐκτείνειν τὰς εὖ. Ἰα,(εἰς.4.28(0.207.16; ΜΙ. 
τού8})}; 4. αἷνις, Οδπργ ἐαη.8; τῶν εὐσεβῶς δόντων εὖ. (οηςὶ. ἀρ. 
30; Βα5.λοηι.τ.2(2.20; Μ,31.1658); δοθῆναί τινε αἰτήσαντε εὖ, δέκα 
φόλλεις μόνον Τιδοπτ,Νν, 70. Εἰοθν,37(0.76.1); ΤἈΡΒη, εὔγοη.Ρ.41 
(Μ.τοβ. 1570); 5. ζοοά ῥενξογρίαηοε ταῖς τῶν δεομένων εὖ. ἘΠ ΠΡΡ ΤῊ. 
ατό(ρ.49.4). 

εὐποίκιλος, ναγίεραίεά, Ἡ ρρΡ.᾿αεν.7.2τ(ρ.το7.1; Μ.τ6.33020). 
Ῥεὐπολίτευτος, τ0611-σομἀπεείδά, τον ]]- ογἀεγοά ; οἵ Ῥευβοσιβ, Βαϑ5.ἤσ»η. 

τϑ.τ(2.1428; Μ.31.402.)}; [Β65.ς ττοί(τ. 4550; Μ.30.206}}; οὗ [1ξ6, 
ΟΥΝ γβ85.ἐοηγ(Μ.46.4334}; 5. Ατπ. λσηι τ(.40.τό4ς,1670); ΠὮσγϑς. 
ποιοὶ. (ΔῈ, 64.46ο 0). 

εὔπονος, ἰαδονγίοις τὸ ἐν ἐγκρατείᾳ εὖ. 70. 6]. οεηα! ἐοπὶ οἱνρι(Μ. 
88.1072}). 

Ἑεὐπόνως, τοῖς σαγεξμὶ ἰαδομ, 5εμο.τς ἰὼ 70. ΟΠ, ςεαὶ, 4(Μ.88, 
6768). 

εὐπόρευτος, δαξγ ἰο ἰγαυεῖ ὁδός Ογγ. 70.3.4(4.2728); 14.(Ῥαε.43(3. 

5588). 
εὐπόρως, ἴῃ αδωμάσηεσ, ἨΪρΡ.ἦαον.4.28(Ρ.56.25 ; Ν.τ6.30044). 
εὔπους, τοΐίῃ ροσά γδεί, οἵ γεῖϑθε ὕμνους ῬαᾺ].51}., ΘοῤἈ.τ72(Ν.86, 

2126Ὰ}); τηεΐ., βεείίηρ ὥρης Νοπη.ῥαν. 6.10: 27(51.43.0048); ἠοῦς 
Ῥαυ].511, δορὶ. 32 1(Μ.86,21528). 

εὐπραγέω, 40 γέρξι, 2 θη. 17.1; ΟὨτγβ ἤονι.42.3 ἐπ ΜῈι.(.456Α})}; 
Τστ. Ναζιἠγ. ας, τβολ(εὐπραγῶς Μ.38.287}). 



εὐπράττω 

Ἐεὐπράττω, (0 γίρίη, ΟἸοην. ρί! Β, οὐ(ρ.118), Ῥοιίεγ ψτϊτίξῃ 

ἀἰοΐδτηι. ᾿ 
. εὔπρεμνος, 1. τοί! ροοΐ εἰονις, Ογτοίονη. βαβολ. τό(5".2120); Βαάοο. 

Ογρν.2.47(Δ.85.848.); ν. ἐϊπρήων ; 2. τοο]ϊ-τοοοάφά, Ὀγτ. ἰαρλισεη. τ 
(1.40); Ἰ4..4:::.3(3.2528). 

εὐπρέπεια, ἡ, 1. εογηοἰΐηό5ς, τροϊ]-ογάεγεά δεαμὶν περιθεὶς τὴν εὖ. τῇ 
κτίσει αὐτοῦ Ἐοττηυ͵ς.1.3.4; τῶν ἀστρῴων τάξεων καὶ εὖ, Ἰ)ϊοη. Ατ. 
ἅ.»..4.4(}1.3.6978}; 14.6.}..4.3.2(}}.3.4768}; τὰ μὲν φαινόμενα κάλλη, τῆς 
ἀφανοῦς εὐ. ἀπεικονίαματα λογιζόμενος ἰά.ἐ.1.τ.3(Μ.3.1210}; 16.2.4 
(44Δ}; 2. ἀϊρηϊίν εὐ. δὲ ὃ πώγων τῷ φιλοσόφῳ ἴοπ.Α].8Ρ.Επ5.}.6. 
14.26{7708; Μ.21.τ2810); τὴν εὖ, τοῦ πράγματος 585. ὈΔΡΕ51)]) 

Οὐῃμοὶ.4.}}.3.0.41 οἵ ἀϊνίης »"α]εείν, ΤΕ αιϑῖ. ΠαΖ,το0(Ρ.42.12); (η5]. 
41}}5.7.35.09; Θιοπ Αὐνεβ.4.2(}1.3.τόπᾺ). 

εὐπρεπῶς, αἰϊγαοίίνεῖν, Ἡοτπι, οἶρι.9.2.4; 1Ὁ.5.2.5; ἩΠΡΡ λαον. 5.26 
(ρ.129.22; ΜΝ.1τ6.31980}; ΑἸῇ υἱγροτίρ.35.1τ5; Μ.28.2524). 

εὔπρηστος, ἐαείΐν ἱηβαρπαδίο, ΟΠτγβ5. ραη, Βανγὶ.τ(2.6828). 
κέύπρήων, ὃ οἱ ΟἿ ἐ. ... Κεδρών Νοπηραν. [0.18: τ(ἐὑπρέμνων.... 

κέδρων Μ.43.8880) ; ἐ. ἐρίπνης Ῥαμ]1.3}} αγιδο.576(Ν}.86.22624). 
εὐπροαίρετος, γέγἠϊν  ἱμίοηοησά, ΟἸαπη.  γ.1.7(ρ.32.18; Μ'0. 

4608); ΟΥ.»ηαγί.28(ρ.24.12; Μ.ττ. 060); {ΟΠ γνβ5. δ μ5.(6,6ο8Ὰ). 
Ἐεὐπρόθυμος, τὉ67} εαρεγ, (4}.9.Η)}.(ρ.62); ἔσπι. Με]. (455 

Ῥ.49); Τπάτιδιαα,οῥ.2.27(Ν}.00.11030). 
Ἐεὐπροθύμως, ὑεν ἐαρεγίν, ἘΡΗΤ. 3. 141Ὲ}; 18.101440 ; 14.1.1466, 
Ἐεὐπρόοπτος, {1}. ἴοΥ ἀπρόπτωτος ΟΥΟῤγίης.4.2.0(Ν 1. 3ότα ; 

ἀπρόπτωτος Ρ.310.4). 
Ἐεὐπροσάγωγος, γεαάΤν αἰϊγαειφά ; σοταρ., Οντ.. ἐαἰθεῖ.10.1. 
Ἐεὐπρόσβατος, σεζεεείδίε, Ἐναρτ.ἦ.6.6.4{0.224.20; Μ.86.28480). 
Ἐεὐπροσδέκτως, ἀεοεῤίαδίν, ἘΡΙΡΗ.ἤαεν.42.τ(ρ.τ66.26; Μ.41. 

7808). 
εὐπρόσεδρος, ἀευοιὶ; οἵ νἱτρίηβ (οἴ, τοτ.7:35), ΟΠ τυ 5, ση1.13.5 

ἢ τΤήπι(τι. 6100). 
εὐπροσήγορος, τροί -ἐχῤγεςδεί, 

Επι181. ας..«4..(Μ.8ς.832.). 
. εὐπρόσιτος, 1. σεροοοίδία, οἵ Γϊηρ5 εὐνοίᾳ ΟΙοτα, ὑγοὶ.ττ(ρ.78.8; Μ. 

8,2250); παραδοχῇ ὙΒατιδιυα,6ρῥ.2.2ο) (Μ.09.16288); πεαῖ. 45 
βαθβί., 1δ.2.76(13124}; παι, ΡΤ, ἃ5 δᾶν,, :δ.2.56(12604}; 2. αε- 
εορίαϊε; οἵ Ῥεύβοηβ, 70.}).λονν.4.34(Ν1.06.,6378); οὗ τθΐπρβ, ὙΠάτ. 
δια, εΡ.2.36(1213})); ἐδ.2.147(14600). 

εὐπροσίτως, τοῦ ἐαδγ ἀφεθες5, ἘΜΕΙμ. δ γε ἀπ μιτοί .τ8,3734) 
εἰϊ. 5. ἀντωπέω. ᾿ ; 

Ἐεὐπρόσκρουστος, ἀεοαϊαδίε, ΟτΟΝ ν88.εαςιῖσ,(Μ.46.3168). 
Κεὐπροσκύνητος, {μϊϊ ὁ} τευένέπεε, ΤΗΪΡΡ.ΤΆ. Κγ.1Ἰ(Ρ.50.5). 
Ἐεὐπρόστακτος, τ06]1 αὖθ ἰο εοηριαπά; οἵ ὈΙΒΒΟΡΒ, (οηϑι.ρΡ. 

2.6.4. ἱ 
Ἐεὐπροσωπεύομαι, ῤῥέαγ αἰϊγαοιίυο, ὙΠάοτ, Αποιἤσν, ΒΜΤ εἰ 

5 γη.8(}}.77.14018). 
εὐπροσωπέω, 1. γπακε ἃ φορᾷ 5ἠστῦ, Ομτγβ.μοῦι.23.5 1 Ἐρλν(αι. 

τ30, ν.ἰ. εὐγνωμονοῦντας) ; Ο. 8ι0ο., ΝῚ].6Ρ}.2.42(Μ.19.2160) ; 2. Ξλοῖο 
ἃ βἰαά περ, ατο. τ οριδε.7. τ (Μ.65.το020) ; Ἰλατη. »0Ρ}.3.4{0.242. 
13); ἐδ.4..(Ρ.266.13); 8. κανε "6 [αεε ἴο, βγέδώμιθ, Ἀπαβί. 5, Ἐς. 6(Μ.80. 
τοϑοῦ). ὔ 

εὐπροσώπως, 1. ἐτα ίεμάϊν τὐαν, ΤΠάγ Μορβ. ἢ». 70.6:τ2(ρ.328. 
3; Μ.66,2450)}; Ογτ. Γ6.6:41τ(Μ.72.6044}; 2. ἀρργοῤνγταϊεῖν, ΤΏ τν5. 
ἀπημηϊ οἱ Αγ (ατ,Β300); 3. τρεοίομεῖν, Β5. Ἐυμιχ, 4(1.212Ὰ; Μ.20. 

Β000). 
εὐπροχώρητος, τηακίηρ φορά βγοργεθ5, ΤΑΤΛΆ, ἀροϊϊιτ,τ( 1.26. 

11200).ὕ 
εὔπτερος, «υεἰ]-ὐϊηιροά; ταρῖ., οἱ νἱγρίηβ8 τοῦ. σσὶηρϑ οἵ 508], Με ἢ. 

σγηρ.8. (0.82.1; Ν.18.1400), 
εὐπτέρυγος, --- ἔοτεξ. ; οὗ Δροῖα, ῬΩῈ1.51. ϑορἤ,605(Μ.86.21464). 
εὐπτόητος, εαςὶϊν 5εαγεᾶ, Βα5. πονεῖν 5.3 α(τασισ; Μ.20.2690) ; 

Ογτιασάον. Ξ(τ 1510); Δα. }6»}.81(0.120.4). 
κεὔύτπτωτος, ὠηείανθ, Ατοιῃ. ρος. β(Μ.τοῦ. 7130). 
Ἐξὑρεσιεπέω, ἐπσεηί τρογάς, ἐπαϊον, Ογτ. [μἶν.3(65.96 8). 
τεὑρεσικομπία, ἡ, νεγδαϊ ὁηιοἰ Ἰδηπιεπε, Οντ. {εἶπ.4(65,1144}. 
Ἐεὑρεσιμαῖος, φοεά, ῬᾺ}}.}. Γαπ5.6(0.23.12). 
εὕρεσις, ἡ, βηαΐης, αἰςεουεῦν ; οτος οὗ σοποϊαδβίοπ οἵ ἂπ ἰηαΐτν 

τῆς. περὶ θεοῦ ζητήσεως εὖ. ΟἸ]ετα, 5 ἐν. 6,15(Ρ.403.6; Μ.9.3454); οὗ 

1η[ο]6οῖυδ] ἐοηεορίίοη ἴπ Πτετατν πους, στ βαυπιῥαη Ογχ(Ρ.2. 

τό; Μ.1ο.1ο 528); οὗ σοποϊιβίοῃ οὗ δῃ ἱπνεβιραζίοι ἱπέο [868 τηεαῃ- 

ἴῃρ οἵ ἃ ρᾶββαρε, βεῆοβ ἐθγργεαἰοη, Οὐ. 0.5.τ(ρ.53.25;; Ν. 14. 

τος); (Πτυβ. λον ΐη, ΜΙ.26:40(3.168); οἵ τοβα] οὗ ἃ οοπιρυϊαίίοη, 

Βδπο “οὶ οἱ Βοοῖβ εἴο., ΕΠ 4] Πα ρ}.Ραμὶ, (Μ.8ς.γο8Ὰ}); 1η- 

υδηοη,, 1.6. αἰ ςεμοοά, τα. επί ττ(Μ.25.248); ΟγτΜ το, 3ο(3.4170); 

ἀευϊείηρ, τιαεδημαϊοη οἵ ἃ ἀΐδεαβε οοηϑβίἀθγεα ἃ5. Δῃ εν]] ἴοχςε, 

Βορητ, οἷν γν.οὶ 70.6τ(}1.81.36318). 

Β43.6}.2.5(3.744; Μ.32.2200); 

574 
, γ εὑρύνω 

["]εὑρεσσίλογος, ν. εὑρησίλογος. 
εὑρετής, ὁ, ογίρίηαίον τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς διαλεκτικῆς (ἸΕ 1. 

είν οίρ.29.30; Μ.8.}418); τῆς ἀποστασίας Οντ.Ο5.01(3,1220); τῆς 

Μανιχαϊκῆς αἱρέσεως Ὑπατ,εγαπορτοειη. (4.2); εβρ. οἵ θεν} ἃ5 

οὐἱρίπαῖοσ οὗ βίη, Μείῃ.γόβ.τίρ.332.1,12; Μ.18.300Ὰ)}; Α(Π,ἐρ. Αεν. 

11θ(Μ.25. 5408); Οτ  Ν γ85.0γ.ἐαἰοολ.26(ρ.1οι.1; Μ.45.690). 
εὑρετικός, 1. βηαϊηρ ομῖ, σοτηρ., ΟΥ. Νά εῤ.34(Μ.37.168); 2. ἐρΉ- 

εογηφά τοι ἱτιφωίνν οὐ ἀἰδεουόνν δύναμιν εὖ. τῶν καταθυμιῶν ΟΥ. 

Νγββ λον! 2 ἐπι απ. (Μ1.44.7060}; τῶν εὖ. τῆς ψυχῆς δυνάμεων τῦ.12 

(1το288). 
εὑρέτις, ἡ, ογίρίπμαίον, ἴετη. οὗ εὑρετής, ΟἸεη,. Ὀγοί. χ(ρ.21τ.1; Μ.8. 

τοοὰ) ; ΠΙοη. τ, 6}.9.6(}1.3.ττ130). 
εὕρετρα, τά, γειραγά ρίνεμ ἰο βηπάον, τι Παυτα.ρ.οαπ τοί Μ.10. 

τοά 50). 
[]εὑρέω, -- εὑρίσκω, ξμγγα. λον αὶ. 6(13.215.). 
εὕρημα, (ἔτεα. ἴῃ Ἰαῖεγ ἔογτη εὕρεμα), τό, 1. ἰτέγανν ΤῊ ΠΟ, ΟΥΥ, 

7ο.4.π(4.4τοῦ) ; 2. γειναγά, Ἰὰ. σία ρ᾿ (σεν. 3(1.102Ὲ); 14.Ος, 3(3.158). 
εὐρημοσύνη, ἡ, πε αἱοίίοῃ, σαἰ, ἄροε.ο: 3(ρ.313.28). 
εὑρησιέπεια, ἡ, ἥμεπεν οὗ τυογάς, Ογτ. {μἴη.2(65.668}; Οἷατ,, ἐδ. 5 

(1784); ἰά ἀοντραδοὶ, 253(52.2700). 
εὑρησιλογέω, ἐπυεπὶ ας τηρεμίοις ἐχῥ᾽απα ]οης θεωρίας δή τινας 

εὖ. Ἐπ5.}.5.5.3(1824; Μ.21.3174}); εὖ. τοιαῦτά τινα Οντιεῤ. 54{ρΡ.τόξ. 

τ6:; Μ.77.2800). 
εὑρησιλογία, ἡ, ῥίαμείδίς ἀγρισηση!, ΟἸδτα, ἐγ 8ιχ(ρ.81.5; Μ.0. 

561Α); Εἰι5.}..6.ττι (188; Μ.21.860Ὰ); Ογτ..44.2(3.6280). 
εὑρησίλογος, ἐμϑεμίον ΟΓ ἰαΐες, Οταε, δδιτ.τὴ8; οἔ 1δ.8.18] 

(εὑρεσσί-); ας. Μρπαροον.4.3ο(ρ.225.31). 
Ξεὐριζόομαι, δέ τοὶ! γοοίδα; πιεῖ., Ὑπάτι δια, .ρ}.τ 4ο(Μ.00. 

1052.) Ὀοτίου τετῖθη ἀξυιδηηῇ. 
εὔριζος, τουεἰϊ-γοοϊοά, Ὠϊοά 5.91: τ32(}1.32.16268) τα Οὐγ Ῥ5.01:12 

(Μ.69.12280}; τηεῖ. πίστις ΝΙ1]. 6 .3.284{Μ.79.524}). 
πεὐρίζω, δὲ τοῦῖ! γοοίεά; ταϑῖ., ΟἹ. 5.41:3(0Ρ.46) Ὀεΐζευ ψσῖτζεπ 

ἀϊυϊοίηι. 
εὐρίπιστος, εαρίϊγ φιυαγεά; ταθρῖ., μηρίαδὶς, βελκὶε, ΟΥ. 70.10.55 

(16; Ρ.19}.1; Μ.14.3490); Ομγυβ8.ἤον. 1.6 ἦα Μ|Ι(,. το); γε. 5. 
241:5(Μ.60.8974); ποις. δ8. βυὐθβί., ἘΡΊρῃ λάθν. 59. τ(ρΡ.364.8; Μ.4τ. 
1οΙ78}); (μγυϑιΐομι, 0.3 ἐπ ΤΟ ον (το.840); Τάτ, ἐῤ.20(4.τοθο). 

Ἐεὐριπίστως, σοτηρ., ἢ ἃ πῖον μησίαδὶς τὐαγ, Τάτγιδευα, ἐῥ. 
2.1το7(Μ.09.1365}). 

εὔριπος, ὁ, 1. δὴν εἰγαΐ οὐ παγγοτυ 56α, ΜΏΘΥΘ {πὸ ἤπχ ἀπά γεῆπιχ 
ἰ5 νἱοϊοπέ, πιδῖ., εβρ. ἰπ σῃσυϑβ. τὸν εὖ. τῶν κακῶν ΟΠ χγϑ5.ἤοη,. τ0.7 

τι Μι.(7.255Ὲ); 4 ἐοηερμπεί.τ.2(1,.1250); ὙΠάϊ,6ρ.τ14(4.1012}; 1 οὔτε. 

ττ(Ρ.272.6; 4.983);2. 85 Δἀ]., ἐγομδἰφά, ὠνδίαδϊε, οἵ, εὐρίπιστος ; ΤὨΙ. 
ἦ.6.2.3.6(3.827}} 1.2.51.τοίρο0); τοὺς εὖ, βροτῶν {65.Να2.(ταϊ.112 
(}1.38.992). ᾿ . 

εὑρίσκω, βη4; α5., αελίεξυε οπε΄ς ἀεεῖγε, Ξιερεεεά, ἨῚρΡΡ.ἤεν. 4.20 

(0.53.8; Μ.τ6.5ο870) ; ἔθος λέγειν...ὁ δεῖνα εὗρεν, ὅταν πολὺ κέρδος ἦ 
τὸ γινόμενον (Ὠγγβ.ἤο».10.1 ἴῃ Κορι.(9.6420); Ῥά55,, δὲ βομπά, 1.6. 
δα ῥγεσθμί, Ἐναρτ.Ϊ.6.2.5(0.51.30; Μ'86.25128); ΤὨΡΠα. οἰγοη. Ρ.19 
(Μ.τοϑ.τοϑΒ). 

εὕὔροιζος, γίηισίηρ ἵγμε; οἵ ροϊά, Το. οπι γεν Ομ νγς 4(Μ.96. 
13808); ν. ὄβρυζος. 

εὔροος, τρεἰϊηρ ἐρ αϑμηάαμιϊν φρέατα Βα5.ἤοηι. 6. 5(2.484.; Μ.31. 
2728). 

εὐρραθάμιγξ, τοὐϊ ἰουεῖν ἄγοῤε οἴνου ΝΟΠΗ ραν. 0.2:3(Μ.43, 
7600}. 

εὐρυβόας, ἐαγ-ΣΠ οἴη, ἰσμά- ποι ίηρ, Οτ. Ναζιοανηι.2.15.64(Μ. 

37.160 Ἀ}. . 
εὐρυγένειος, ὀγοαά-δεαγάφά : ταεῖ., αἀπεΐσμὶ αἰών ΝΟπη.αΥ. 7ο. 

34:π5(ΝΜ.42.1680); 1Ὁ.6: χε(ΒοοβΒ) ; ἐδ.18: τρίΒ020), 
Ἐεὔρυζος, ν. ὄβρυζος. 

[᾿]εὐρυθέμεθλος, τοῦ; ὑγοαά ομνἀαίίονις, ΟΥ Νὰ. καγη.1.τ,5.1(Μ. 
47.424}; 1δ.1.2.τ.531(562Α). 

εὐρυθέμειλος, -- ἴοτερ., ὀγοαά;; οἱ θοοι, Ῥαμ].5}}. δορὴ 620 (Ν.86. 

21434). 
Ἐεὐρυθμέω, 1. ογάεν, γορμίαϊς, Το ον ἄγε, σέο, (Μ.96.13974}; 

2. παγηιομῖσε, Ὑπᾶτιϑιυα, ἑανδιτοί Μ.99.17848). 
Ἐξὐρυκέλευθος, ᾿αυΐνῃρ τοϊάφ ταγς, ἐχραηδῖυε, ῬαᾺ].5}}. δοῥή, 721 

(Ν1.86.21474}. 
πεὐρύμυθος, ὁΓ »εμεὶι ςρεεεῖ, ϑορθτ. Η ἐαγηι.1.121(Μ.87.37124). 
εὐρύνοος, ὀγοαα-ηπηάεά, ταεῖ, νηδύς ΒΟΡὮΥΗ, ἕανηι. τ οδ(}.87. 

31318). 
εὐρύνω, 1. ὀνοαάδη, δηΐαγρ τὸ τεῖχος ἘΝΑΡΤ.ἦ.6.1.20(0.29.10,1 5; 

Μ.86.2476.,8); Ῥαμ. 5. ανηδο.τ34(Μ.86.22511}; ταεῖ, τὰς τῆς ψυχῆς 

ἀποθήκας ΝῚ].6}.4.27(}.79.5610); τὸν λόγον Τῃάϊ, ἤκεγ.5.10,12(4.410, 

428); Μαχ.αριδὶρ. (Ν.91.13570}; Ῥᾶ55., Μεῖἢ,γ65.2.3(0.334.4; Μ.4τ. 



3, ἡ 

εὑρύυόεις 

1165}; Τλῖοπ, Ατ,6.}.3.3.5(}1.3.4328}); εἷς κύριος...εἰς κυρίους τρεῖς, 
εὐρυνόμενος Βορῇτ, Ηρ. ογη.(Μ.87.3153.4}).; 2. Ῥά55., ἥσῦς ομδ᾽ 5 γερώ- 
ἰαίτομ δηπαοποεά, Οντ. ἰς, 5.τ(2.742Ε). 

᾿ Ῥεὐρυόδεις, τοΐάρ, ΟΥ ΝΑ Ζιραγη:.2.ττ, σο2(Μ.37.Ἰο 074}. 
“εὐρυπέλωρ, οὗ τοῖάε δομπάαγῖος πόλος Βορῆτ, Ἡ ἐαγηι.1.97(Ν.81. 

3318). 
“εὐρύπιστος, ουεγ-(γεμϊομς, ΝῊ. αρη.2(Ν1.79.0724). 
εὐρύς, πηεΐ,, γεαάγ εὐρὺν κἀκεῖνον εἰς βλασφημίαν Ἐπι5.Ὰ]. τόν. 4(Μ. 

86.240 Α}). 
"εὐρυτένων, οὐεγ-τηδομίαν, τ ΝᾺ 2. οαγη.2.1.τ.3.76(Μ.31.12334). 
Ἐεὐρύτερον, σοτηρ. Δαν,» 076 ὀχίθηδτυειν, μας βαον. 5.2 53(4.455). 
εὐρύτης, ἡ, δγοαάπεες ; ταεῖ., ΟΠτγ5.ἤοηι.33.4 τη Ηεὐ.(12.32008). 
Ἐεὐρυφαής, σλήηίηρ αὐγοαά, ϑντιος, ἔγνηῖ.,38(ρ. 55; Μι66.τόχῃ). 
εὐρύφλεβος, τοῦ τοῖάθ υεΐῃς, Μεϊοῖ,παὶ μοηι.(Μ.64.ττότρ). 
εὐρυχωρέω, οἴνο ἤγεε ρίαν, ὙΠάτγι διά ἐση. το4(Μ 09.180 58); ορρ. 

στενοχωρέω, Ἰᾶ.ΡὈ}.2.τϑο( ΝΜ. 99.1 5608}; τηρᾶ., ῥαυε ἤγεθ ρίαν, ορρ. 
σγενοχωροῦμαι, ΤΟΤΟΝ γ85..4γ.6ὲ δαν.τ2(Μ.45.1τ2910). 
εὐρύχωρος, 1. τοἱάέ; τηοῖ., οὗ ΒΜ τὴν ὑψηλοτέραν καὶ εὖ. τοῦ 

οὐρανοῦ Μοα. ἄον»ι.8(Μ.86,32060) ; ἡδυΐ, αι5 βαϑί., ορδη σράςθ, ἤγεθ 
ϑραξε, ΔΈ ἀρο σης, τϑ(Μ.2ς5.6τ70); Ταθί. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν εὐ. 
κατοικοῦν ἀγαλλιάσεται ἘΕττη, ΙαΠ.5.1.2; ῬΙαΣ. στενὴν... εἴσοδον... 
ἥτις τούτους δέχεται οἷς οὐδέποτε τὰ εὖ. ἐβοήθησε (Δε].60.Ο 2(ρ.137. 
2); 2. εαραδὶς οὗ εοπίαϊηΐησ, ΟΥγβ5... 105.(Μ1.44.3444}; εὐρυχω- 
βότατον σῶμά σου θεοδόχον 10.10.εαγηι ἄογηη, ΒΜΙ͂Ρ 4(ρ.220; Μ.οὅ. 
τ32640). 

εὐρώεις, ὁγοαά, Ἐπάοον».2.156(}.85.8524). 
Ἐεὐρώννυμι, εἰγεηρίήεη ργεαϊν ἵνα πάντα τὰ ἑαυτοῦ ταῖς ἡμῶν 

ἀσθενείαις ἀναμίξας... εὐρώσῃ ἴϑς. 1,0ρ05] τὴν ἀνθρώπου φύσιν Οντ. 
{{5.24{5'.23232.}. ὁ 

εὔρωστος, δὲ, 5ΙΟΉ, ΒΆΡΕΙ], τοὺς ἄγαν εὐὖ., γίγαντας ἀποκαλεῖν 
Ογτυ ρίαῤἢι ἐμ. 2(1.30 4). 

εὐσάλευτος, ῥγοη6 ἰο πρἰεαυαΐ, ΑἸΏ. Πήοη. 2)](ρ.66.26; Μ.2:.521ΑᾺ). 
εὐσαρκέω, δὲ τη φοοά ὑοάϊίν ᾿εαὶ, (Ὦγνβ.εΡ.6(3.5828). 
εὐσέβεια, ἡ, Α. ἀδυοίτοη, ξεη56 οΓ ἀμῖν; ἴῃ ϑθοιϊαν αἴαῖτβ, Γα5ῖ. 

Σαρῤοΐ.3.2(Μ.6.332.); 1ῤττ, (3444); ΑἸΠοηδρ.γέδττίρ.6ο.17; Μ.6. 
9930). 

Β, ἀευοίϊο το οά, ῥέεν; 1. Ἐχρίαϊπεα εἴη δ᾽ ἂν τούτων τὸ 
κεφάλαιον εὐ. ... ἡ πρὸς τὸν ἕνα καὶ μόνον ὡς ἀληθῶς ὁμολογούμενόν τε 
καὶ ὄντα θεὸν ἀνάνευσις, καὶ ἦ κατὰ τοῦτον ζωῆς ἔξαψις Ἐπ5.}».6.1.1 
(28; Μ.21.248); πρὸς πίστιν καθαρὰν καὶ βίον ὀρθόν" τοῦτο γάρ ἐστιν 
εὖ. (βτγϑ,ἤονι.123.2 ἴθ Τήν (ττ.612Α); [1518,}6].6ῤ}.4.143(Μ.78. 
12240); 2. ρϑτῖίο.; 8. ἴὰ ΟΤ', τΟϊδηιτ.τ; Ογτ μας. (0.43.1 52.28); 
Ὁ. οἵ Ομ ηβίδμβ, σύ ίθη,τ,2; ΟἸβπη. ἐν. 3.τϑ(ρ.244.24; Μ,8,τ2οϑο) ; αἱ... 
κατὰ τὸν νόμον θυσίαι τὴν περὶ ἡμᾶς εὖ. ἀλληγοροῦσι 1δ.7.6{ρ.24.22; Μ. 
9.4454}; ΟΥ..70.τ.2ο(31 ; Ρ.36.28; Μ.14.7}8); κλίμακι... «προσεοικέναι... 
τῆς εὐ. τὴν ἄσκησιν Βα5. ποι Ῥ5ιτίτ 930; Μ.20.2:70) ; Οοη 5. 4. 
5.6.1; τεῖ, ΟΟτητησπίοη ἕνα οὗ μεταλαβόντες αὐτοῦ βεβαιωθῶσιν πρὸς 
εὐσέβειαν {11 .-ρ.(οηεὶ. ΑΡΡ}.8.12.30; 16,8.14.2; Ἐπ], ας, 4. (Μ. 
85.636Α); Ο. οἵ (Πτῖβὲ το Ἑαΐμεσ, Οὐ εἰς.7. πξίρ.2ο 5.18; ΜΟΙΙ το 0}0); 
(οηϑὶ. 41Ρ}.5.5.3; 3. 85. ἃ. νἱἰτῖαο ἀνθρώπου δὲ ἀρετὴ δικαιοσύνη καὶ 
σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ εὐ. ΟἸοτη, ῥαδά.2.τ2(ρ.230.τ4; Μ.8, 5440); 
ἐν ἀνδρείᾳ καὶ ὑπομονῇ..«ἐν εὖ, καὶ ὁσιότητι καὶ ταῖς λοιπαῖς ἀρεταῖς 
Οτι λοι, 2.11 τη {ἐγ (ρ.097.18; Μ.13.3024); αρονε 4}} νἱγέιος, (Ἰθτα, 
σίγ.2.τϑ(ρ.153.32; Μ.8.τοΙ68Β,0); ἐπὶ πᾶσιν εὐ., ἣν μητέρα φασὶ τῶν 
ἀρετῶν..., αὕτη γάρ ἐστιν ἀρχὴ καὶ τελευτὴ πασῶν τῶν ἀρετῶν (τ. 
ΤΉβαπ, ρα. ΟΥ. τ (0.28.16, Μ.το,τοβ5 0); ἐν πληροφορίᾳ τῆς κατ᾽ εὐ. 
ἀρετῆς διατελοῦντες {τὶν Οὐη5ι. ΑρΡ.8,1ο.2. 

σ. γερίοη; 1. οὗ ραραηβ, {ιβί. ἀΐαὶ.τ4.2(Μ.6. ΞοΞΑ); Ὁηγγϑ. βου. 
4.4 1. ΤΟ ον. (το.29Α}; 2. οἵ δθτεννβ, Επ5.}.6.ττ.τοίς4α ; Μ.21. 88 εν); 
3. οὗ (Βηϊβεδηβ, ΑἸποπαρ ἰάσ.13.τ(Μ 6.916}; ΟἸεπι ῥγοί. 40.35.28: 
Μ.8.136Ὰ); Ἐπ5.ἤνει 5 Ῥγοδτα 4(}.20.4088); ΟἾγνβ.ἤοη".32.4 ἐμ ΜΙ. 
(7.3820) ; Ι514.}6].ἐρ}Ὀ.1.431τ(Ν}.78.4200); εὖὕ. ἀσεβείας καὶ δεισιδαι- 
μονίας μέση τυγχάνουσα 1Ὁ.3,32ο(Μ.18.0848); Οντ. Θορἢ.41(3.6208) ; 
Ται, Ρς.24::τ2(τ.76ο) ; τὰ ἔθνη μεμάθηκε τῆς εὐ. τὰ γράμματα καὶ 
ἀναγινώσκουσι τὸ βιβλίον 1ὰ.5.20: ττ(ρ.117.18 ; 2.308). 

Ὁ, γέρδι δεϊἑοῦ, ογίμοάου ψαϊδ, ἔτβα, ἀρκεῖσθαι τῇ ἐν Νικαίᾳ παρὰ 
τῶν πατέρων ὁμολογηθείσῃ πίστει, διὰ τὸ μηδὲν αὐτῇ λείπειν, ἀλλὰ 
πλήρη εὖ. εἶναι ΑἸ ἰοηι, Ε(Μ.26.8οοο) ; ἀλυσιτελὲς ἔχουσι καὶ τὸ παρ᾽ 
αὐτῶν διδόμενον ὕδωρ ϑς. ἰῃ Ποτεῖ. ὈΑΡΕΙ5Π15], λειπόμενον εὐσεβείᾳ 
14..4γ».2.45(Μ.26.2378); ἀμφότερα ἴβ.. τυτϊτέδηῃ 8π4 πηνγηϊεζθη ἐγαα]- 
1106] τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν εὐ. Βα5,Θρίγισό(ς. 540; Μ.32. 
1884); τὸν ποιμένα τὸν ἀγαθὸν ὃ λαϊκὸς τιμάτω.. ὡς διδάσκαλον 
εὐσεβείας (οηςί, ΑΡῥ.2.20.1; ἔστι...τὸ κεφάλαιον τῆς τῶν Χριστιανῶν 
εὖ. τὸ πιστεύειν τὸν μονογενῆ θεόν Οτ Ν γ85, Ετεοτχ(ι Ρ.22ο.το; Μας. 
9130); ἘΡΙΡΗ ἤαρν,34.2τ(0.38.5; Μ.41.625Ὰ}; εἰ..-«προηγούμενόν ἐστι 
καὶ κεφαλαιωδέστερον ἡ εὖ., ἀλλ᾽ οὖν γε χρείαν ἔχει καὶ τῆς ὀρθῆς 
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πολιτείας 151 εἶ ἐῤῥ. 4.226(24.78.1321.); τῇ. δὲ εὖ. συνέζευξε τὴν 
σεμνότητα, διδάσκων ὡς δεῖται τῶν ἔργων ἡ πίστις Τστ Σ ΤῊη..2:2(4. 
647); πολλοὶ καὶ ᾿Ελλήνων καὶ "Ιουδαίων, καὶ τῶν..«αἱρετικῶν, καὶ 
σωφροσύνην, καὶ δικαιοσύνην ἔστιν ὅτε. μετίασιν' ἀλλὰ τῆς εὖ. ἐστερη- 
μένοι, καρπὸν ἐντεῦθεν οὐδένα πορίζονται ἰὰ. Ὀ5.4:6{1.632). 

Ἐς γρη: εομάπεί, Τυαϑῖ, ἀΐα].4.1(Μ.6.4850); κανών ἐστι οὗτος [56. 
4 88 γοῦ νου] ὃς ἄοπο Ὀγ}} καὶ εὐ, καὶ φιλανθρωπίας Τεἰα, Ῥε] δ. 
4.53(Μ.78.11048); ΤΗατιφη. 36 τῷ δη.(1.47}; πεοάρα ἴῃ δἀάϊκίου ἴὸ 
Πρηΐ Ὀε]εῖ, ΟΠγγβ, λον δι: ἐπ ὩΣ ΤΊ. (ατ.70 70). 

Ἐ. γεϊτερίοτις οὐξεγυαηοο; 1. ἴπ Ῥάσδῃ το]ρίοηβ, ΑἸ πεπαρ ἰδρ.30.3 
(Μ.6.φόο0); ΟἸετλ. Σίν. 6.4(ρ.449.18; Μ.9.2530); 2. ἴῃ ΟἸἨ Υἰβείδηξτν. τὸ 
θεῖον λιταῖς τε καὶ ἄλλαις εὐ. ἐξωσιοῦτο Ἰὕναρτ,ἠἡ.6.4.24{(ρ.171.14; Μ. 
86.27418); 3, γοῦν Ήη1 δεϊαυίομν, ΤΠάΐ,ἢ,6.5.τ8.24(3.1ος1); 4. τρογ- 
δἰ, ΟἸοτη. ν.1.24{Ρ.1οο.20; Μ.8,. 0088) ; εὐ. ἑνὸς τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ 
Ἐλιβ,ἄ.6.3,Ἰ(0Ρ.145.10; Μ.22.2440); σαββατίξζειν ἐνετείλω, οὐ πρόφασιν 
ἀργίας διδούς, ἀλλ᾽ ἀφορμὴν εὖ, (οηεὶ..4Ρ}.).36.4; ὁ τοῦ Χριστοῦ θεὸς 
καὶ πατήρ...οὗ.. ἄπαυστος ἡ εὖ. 1.7. 53ςτὸ; τοῦ, νἱτγσίηβ οὐκ ἐπὶ 
διαβολῇ τοῦ γάμου, ἀλλ᾽ ἐπὶ σχολῇ τῆς εὖ. 1δ.8.24.2. 

Ὁ. τοοΥ Πρ εἶη655, νια] είν; οἵ Οοα, 20 Ἰόηη.το.ι ; Επ5.}.6.1.2.7(Μ. 
20.574}; γέσεγθησ, 110} 65} 85. ἘὈ{|6 οὗ Βοηοισ οὗ ἃ τηοηκ, ΑἸ. 
ἢ. ἄνερ (ρ τδ᾽.8; Μ.25.602Α); οὗ 4 δίβμορ, 1:4. ῤ. Κωβη.(Μ.26. 
1814); ἵτεα. οἵ δπηρετοσ, «4. είν. Ῥαμὶ, 3(ρ.179.13); ΟΑπε. (341) 
εαηει ; ὈΒατα δριεαϊλιαρ. ΔΊΉ, ἀροί, ἐθε.44(Ρ.1τρ.το; Μ.2:.3248); ΑἸ. 
ἐρ.}ου.χ ἀρ ΤΒαι..6.4.3.7(εὐλαβείᾳ Μ.26.8160); Ματο. Πΐδο,ν ΡονρΆ. 
48; π584 ὈΚ ΕΠΊΡΕΓΟΥ ὑπὸ τῆς ἐμῆς εὐ. (οηδῖ,Δρ. Επ5.0..3.31(ρ.92. 
19; Μ.20.10028); 16 ἀρ. ΑἸΉ αροί. 5δε, Βτ(ρ.132.15; 3418); 1,60 1 Πρ, 
ΒΡ ναρτ λ,6.5.ο(ρ.6ο.1; Μ.86.25288). 

Η. αἴνης εὐσεβείας παρέχων τοῖς πένησιν Α΄. Τον".Α τοίρ.:28.6}; 
Ηδερεπη. ἡγε τοίρ.τό.11,12; ΜΕ.10.144414,8). 

1, “ἰδδ ίδαν οὐ {6 Τιονᾧ᾽ (15.11:2) ἰσχύος δὲ καὶ εὐ. [5.. πνεῦμα ἔσχε] 
'ΜΜωνοῆς Πιδι. ἀταϊ.87.4(Μ.6.6845). 

εὐσεβ-έω, 1. Πἴσε ΟΥ̓ δεδπαῦε γουεγόπεν, ρῥιομεῖν, γ5ι.41α],το.2(Μ.6, 
4960); 10.12.3(5000); εὖ, εἰς τὸ θεῖον (]οπη.είν.2.τϑίρ.168.τ6; Μ.8. 
10254}; εὖ. κατὰ τὴν διδασκαλέαν ᾿Ιησοῦ ΟἹ(( εἰς.. 5 2(ρ.202.27; Μ.χτ. 
14060); 1Ὁ.8.44{ρΡ.250.4: 15810) ; Οτ ΤἩδυχ, ῥαη.ν.γ3(ρΡ.20.12; Μ.οτο. 
10888); πεπος δς α Ολγίδιίαη, ΟΥΝΆΖ.07.3.7(Μ.35.5248); τί γὰρ 
ὄφελος ἐν τῇ πίστει “υοῦντας διὰ τοῦ βίου ἀσεβεῖν; (Ὦγγϑβ.Πον».7.1 ἐπ 
Τῆρι, (11. 5848}; τοὺς βουλομένους «εἴν ἐδίωκον 1.2.1 (ς630)}; ΤΠΔε. 
εῥ.τ46(4.τ266) ; 2. μοίά ρίοιις οῤτηίοης, δὲ ογίμοάοχ εἰς τὸν τῶν ὅλων 
ϑεὸν «υεῖν ΟΥ,(εἰ5.7.46{ρ.197.18; Μ.ττ.14880); Οτ. Ταύτῃ, ῥα» Ον. 6 
(0.16.6; Μ.το.Ἰοῦ90); οὔτε γὰρ τὸν ἐπέκεινα τῶν ὅλων θεὸν υἱὸν ἂν τις 
εἰπὼν εὐσεβήσειεν Ετυ5,6.ἐἐι.τ.7(ρ.65.34; Μ.24.8360); ὑμεῖς μὲν γὰρ 
“"“οὔντες Χριστιανοί ἐστε" ἐκεῖνοι δέ, κτίσμα λέγοντες τὸν..«λόγον, 
οὐδὲν διαφέρουσιν ἐθνικῶν ΑἸΉν. πιο 6ο(Μ.26.0418); Βα5. δρὶγ.τᾶ 
(5:τοξ; Μ.32.1008); ἘΡΙΡΗμαθν.6.3(0.344.12; Μ.42.5218); ρίορ!. ἃ5 
βαθβῖ,, ἐδδ ογδοάοχ, Οὐ γββ. Ἐμένα Ρ.87.22; Μ.45.3208); ΤΗάι. 
ἦκ.6.4.τ0.0(3.981); 3. γαυσγέγιξα, τοονϑπὶρ θεόν ἘᾺ5.}.6.5.6(ο6 0; Μ.21. 
1770}; Ογτ, ζὠΐη, κ(63.1770); 855. τῷ γ“υουμένῳ θεῷ ΟΥ. 7.28.2 3(18; 
Ῥ.418.1:5; Μ.14.17208). 

εὐσεβής, Α, λοὶν, ῥίοιις, ἀδυομέ; 1. οἵ Ῥείβοῃβ, τ(ΐθνι. 5.3; 
2ΟἸενι.το.4; Ταβὶ. ἀἸα].5.3(}}.6.488.); 1δ.136.2(7890); ΟΥ..}0.1 3.1(0ρ.226. 
1; Μιτ4. 400}; οὗ τηατύγτϑ, ἐδ.6.54(36; ρ.163.31; 2968); οὗ Τοῦ, Με. 
.».τ4 τη 7οδίρ.515.20); οἵ ψίδονβ, Οοημοὶ, Αρ}.3.3.τ ἐδ.8.41τ.2; τὸ 
μὲν γὰρ εἶναι εὐ. ἐκ τῆς τοῦ τινος εὐνοίας, τὸ δὲ θαυματοποιεῖν ἐκ 
τῆς τοῦ ἐνεργοῦντος δυνάμεως 1}.8,1τ.18; Τῆατ, Τνίη.8(}1.75.11768); 
ΟΟΤΏΡ., λά Ῥε ὅπ: 9(1.1047)}; ἀρρ]Ιοα Ῥτορουγ ἕο ὑρποϑβες" δἴοηθ, 
ΟἸετη. οἰγ.7.1(0.3.28; Μ.9.4048); 45 Θααϊναίοηῖ το Οἠγέδίΐανι, ῬΗΙΠοβί. 
ἦ.6.2.5(Μ.65.4680); Γάλλον...εὐ, τε ὄντα καὶ...διαμείναντα ΤΗΝΕ. .6. 
3.3.1(3.913); 1.3.8.τ(921) ; πε. 85 5ιιθῖ., Ολνίσαηΐν, ΡΗΠοβίος. 
οἷξ, ; Ἰτοὴ,, οὗ 76 νν5 85 τόσα ρίουβ ἔπη Εππ. Ὀδοδυςα {πον βανν ἴπ᾿- 
ῬἰἸσδτίοῃϑ οὗ (μσῖβὲ σϑ ρ σοά Βαΐμοῖ (7.5: 18) ψῃογδαβ σππογωίας 
414 ποῖ, ΠΙάντα, {{Β45.} τοι. (1.205 Ὰ ; Μ.20.7ο88Β): 2. οὗ ααδιῖο5, 
ΟΡἰπίοπβ, βίδίθθ, εἴς, εὖ, πεποιθήσεως τύ ϊδη.2.3; γνώμης 7Τιθι. 
ἀταί.8ο.2(Μ.6,0648); ἐπιστήμης ΟἸεπι. ον. τ. γ(ρ.25.1; Μι,8.7320); 
ΟΑηο. (358)9. 5 γη.(ρ.269.2ι ; Μ.42.4054); πολιτείαν ὙΠατΟφι, 53 ἕη 
4Κερ.(1.547) 14: χοῦ: 36(1.1375); 3. οὗ Τπϊπρβ ὕμνων τε καὶ εὐχῶν 
Ἐχι5.4.6.1.1ο(Ρ.49.0; Μ.22.02}0); πρᾶγμα εὖ. Ομγγ5.οη,.77.3 ἴῃ 7.. 
(8.4540); 4. ποι, 85 βυιβί. ; δ. ἐδαί τολίοῖι ἐς ποὶγν,, ΦΟΊδιι. 2.4: Ταβί, 
ἀταί.45.3(Μ.6.5720); Ὁ. 2 είν, γεϊἐσίσιες ἀδυοίίοη ; οἵ ΟΒγίβε τὸ Ἑδῖμετ, 
18.08.τ(7058); οὗ τπεὴ το οά, Ογ. 70.6.5 4(56; ρ.τό3.15; Μ.114.203}}}; 
τὸ δὲ εὖ. μὴ ἐν τῷ πολλάκις περὶ θεοῦ λαλεῖν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τὰ πλείω 
σιγᾷν εἶναι τιθέμενοι ΟΥ.ΝᾺ2.ον.5.7(Μ.35.5244); 5. Π ραττίς. 
σοηποίβϑε!οη, οὗ ογηποάοα ἴῃ τῃξοΐοργ, ΟΥ, 70.6.20(23; Ρ.140.0; Μ.14. 
2694}; εὖ, ... ἐστιν φρονεῖν καὶ ὁμολογεῖν τὴν...τριάδα ἐν μιᾷ θεότητι 
Ῥαυϊη. Τὶ ογμηδ.(Ρ.435.3; Μ.42.6728); οἵ ρδίβοῃβ, ΑἙνε, Ὅγας.2) 
(Μ.25. 5214}; (πτᾶϑς, 88 8ι1081.), 14.}..4γν.6γ(ρ.220.14; Μ.2ς.7730); Οτ. 



4 - εὐσεβοπρεπῶς 

Νγββιδαῤρι ἢν. (Μ.46.5858); Οοησί. 4Ρ}.8.34.πχ2; οἵ τεδοπίηρ, Α(Β. 

(ροϊ, ες. τ](ρ τόσ. το; Μ.25.2760); οὗ [ΔΠ}, 14.}...4.γν.34{(0Ρ.202.τ6; Μ, 
25.733); οὗ ἄορτηα, Β85,5}ὴγ7.47(3.20Ε; Μ.32.1530); εὖ. ὑπολήψεις 
ΟΥΝ υ95. Ειηνιτ Ρ.67.17; Μ.45.2960); πεαξ, 645 βιιρβῖ., ογίποάοχν, 

ΟΥ.ΝᾺ2.0».31.18(Ν}.26.3.048); 6. 45. ἱροῦ] ΠΕΠ6, οἱ Αἰϊοπίηιβ 
Ῥίμς, Τακῖ σαροῖ.του(Μ.6.3284); οὗ Οοπβίθηξίηβ ἀπ οἵ 1 οἸηῖυ8, 
Εδίεί.Αρ.Ἐπι5.ἦ..6.8.17.4(8}1.20.7924}); 5υροι]., οὐ Οοπβίδηθης, Ατῇ, 
αῤοὶ (οηςὶ. 53(81.2 5. 6408); "“Οοπείαπιίαβ, Ἰᾶ,δῤ.ϑηφγεῖ. (Ρ.174.21; Μ. 
25.2338); Ηοποχίιιβ, ΡΆ]}.0.Ἄγγ5.3(ρ.20.το; Μ.41.14); οἵ ἀεοεαβεὰ 
ἜΠΊροτοῖβ, ΝΕ], [7.1.3(0.308; Μ.5.12128); οὗ σοηξοτί5, [0.Μ4],εἤγοη. 
18 Ρ.44τ(}1.97.6408) ; 50 61]., ΤὨΡΗπ. εἤγοη. Ρ.5ο(Ν.τοβ8.2018); Κων- 
σταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν εὖ. βασιλέων 18.Ρ.3]ο(8850) ; μνήσθητι, 
κύριε, τῶν εὖ. καὶ πιστῶν βασιλέων Κωνσταντίνου, ᾿Ελένης, κτλ, ΓΙ, 
7αε.(ρ.218.19); Βδποα 7. σαργθά 85 Ὀείηρ ὠμρογίαὶ εὖ. γράμματα 
ῬΒοΙΤυτ ἐδ 611.(Ρ.14.16; Ἡ].2.5048); ὁ τῶν εὖ. προεστὼς κοιτώνων 
Απαβϑι Απῦγοεϊ.(0.254). 

Β. γίρ!, τεασομαδίε τὴν γὰρ αὐτὴν οὐσίαν καὶ γεννητὴν εἶναι καὶ 
ἀγέννητον οὐδεὶς λόγος εὖ. ἐπιτρέπει Αξῖ γηΐ, Β(0.353.15; Μ.42. 
5360); Τάτ φο.21 ἐμ Ὀ1.(1.280); 1ο.ΜΑ]. εἰγθΉ..18 Ρ.44ο(Μ.97.6404). 

Ἐεὐσεβοπρεπῶς, ας δέξὶς ἐπε ἀευοιΐ, 1 10.1).ἤον (Μ.ο6.656}). 
Ἐεὐσεβοφανής, ἀῤῥαγεμὶν ονίϊοάοα, τασπορῃ.ρ.] βοπὶ , 

“ποηορ᾿ τεϑεηοηία( Μ.86.1876}). 
Ἐρὐσεβοφρόνως, ἐπὶ ἀρεογάαηπεε τοῖς ογίμοῦος ἱμποιραϊ, ΤΑΊΉ φ. 

Ξοίρ(.24()4.28.7178); ΒαΙτα, Εἰ ἀεββ. ἦσαν. (Μ.104.14048). 
εὐσεβῶς, 1. ἀευομῖῖν, γευεγεμεῖν, τΟΊθηι,ότ.2; 1δ.62.1 ; ΟἸδτα. 5 γ.7.9 

(Ρ.40.12; Μ.9.4778); Δ}...4γ.2.16(Μ.26.3080); τεῖ. Ομ τῖβὶ λελέχθαι 
δὲ εὐ. καὶ μεθ᾽ ὑποτιμήσεως ὅλον τοῦτο πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστι᾽ κτλ. 
Οτιεἰς.2.2π(ρ.τ55.4: Μ.11.8458); 2. τοῖ!μ ἐδι6 γῆρλ! ορῖγη! ἄκουε... 
εὐ, (ε].ΟνζΖ,ἶ.6.2.το.8(}1,8ς.12774); οοτὴρ., ΤΠαΐ, [6γ.36:ττ-τδί2. 
563); 3. γέφμιϊν, φογγσοῖν τὸ τοὺς καρποὺς πλήρεις γεγονέναι οὐκ ἂν 
εὖ, λέγοιμεν ἔργον εἶναι τοῦ γεωργοῦ..«ἀλλ᾽ ἔργον τοῦ θεοῦ Οτ. ῥγΐηε. 
4.1τ.ποί(ρ.222.0; Μ.1τ.2800); (μγνβ.λοηι.24.3 ἐπ 70.(8.τάτο);. ὙΠπαΐ, 
ΣΤ. διτα(4.671); οογηρ., ΑἸ. «ν,3.τ5(}1.26.3.528); 4. τ: ἀεεογάσηοε 
τοῦτ; γἱρί ἀσεϊγίηε ΟΥ ογίμοάοχν, νεῖν ἴτθα. πιστεύοντες εἰς αὐτὸν 
ἴβο. Ομ βι] εὖ. Ατῇ νυ πέοη.ο4(81.26.076Ὰ) ; ἑκουσίως αὐτὸν καὶ 
ἐθελοντὴν τὸν υἱὸν γεγεννηκέναι εὖ. ὑπειλήφαμεν δγηιδ. 4 ηἰ.(315)8 
(ρ.253.27; Ν.26.7334}; εἰς μίαν ἄναρχον τῶν ὅλων ἀρχὴν δι’ υἱοῦ 
εὐ. τὰ πάντα ἀνάγομεν δγη. δήγηι ἀπαϊδ.26, 85. ϑρῖγ.44(3.384; 
Ν.32.1494); Ὀἰάγτα.([Β45.)}Ε μη. 5(..3128.; Μ.20.7494}; ]οη, Ατ,ά πὶ 
9.9(Μ.5.οτόσ) ; τῶν...εὖ. καὶ πιστῶς βασιλευσάντων {1 7αε.(ρ.21τ8, 
21). 
ἈΥΜΜΕΝΗ 

ΤΟ] 2Ό). 
εὐσέλαος, ελίπίηρ δγιρλϊν, Ῥαυ].51},,5 οὶ; 83ο( 1.86.2: 508). 
εὐσημείωτος, ἐαεὶΐν εομηοα, ΤΒ488.15.244{1.564Ε; Μ.30.5450); 

Μαχ.ορμ (Μ.19.1256Ὰ}, 
εὔσημος, 1. εἶδαν, εοηερίομοις ; ἄθῆσα ἤαρηιοις, δομομγαλῖδ, Οτ. 

Νγ85. Π αερα.Ἴ(}}.45.12008) ; 2. γε οη τη τοο]ΐ ἰο σῖρης, πεπος, οὗ ἃ 
βοσναηΐ, το 11-ἰγαίμεα, οδεάϊεηὶ, 44..0.τ4{Ρ.160.9}. 

εὐσθένεια, ἡ, εἰγεηρι, Ἠονη Οἰοημ,το,ο; Οντ. Τ μάς.(0.42.25; κἦ, 
ΤῸ); 14.05.32: τό(Μ,69.8800) ; Ὑπάτιδέθά.6Ρ}.2.1ο(Ν.99.11970)}. 

εὐσϑενής, 1. οἰγοηρ, ῥοιοονγμῖ, υἱρογοίδ; ΟΥ̓ ρεῖβοπβ, ὕγυ. 7 εἶ. 6 
(3.2ο40); Οἤγοι, Ῥαδεϊρ 60 (Μ.92.6618); Τάτ, Βεαᾶ.6ρῥ.2.2ο(Μ.00. 
11070}; σοπρ., ἘΝῚ ῥεγίδί, το, Ν.70.8070); οὗ ἃ οἵἵν, Οὐτ Ν αἰ 20(3. 
5ο] 4); οὗ βυπ᾿8 σοῦτβο, 14. 5.28:6(Μ.60.8200); 2. 9έεμγο, οἰδαάν 
στάσιν ἰἅ ἐηοιηῖροη (5, 601Ὲ}; διάνοιαν 14.}...12:41τ(Μ.72.7480); 
σΟΓΊΡ. ψυχήν ΜεΙοτιπαι πορι, ο(Μ.64.12724}; Ὠδαΐ, ἃ5 βιῦβε., Ἐπ. 
Ις.το τῇ -πβ(1.24.τ640) ; Ογτ. 1,6.12: 4τ(752}). 

εὐσθενῶς, εἰγοηρῖν, υἱρογομεῖν, ΟγτοΟς, τ66(3.1030); 14 Ναἢ.4ο(3. 
5154); Ο60.Ρ 15, 6γ5.3.83(Μ.92.12404); σοταρ., ΟΥτι ίαρ, σε. 4(1. 
1218} 14. Νδοὶ,4.δίρ.90.5; 6᾽.1170}); ΒΌρο:]., ἰα, σίαρἢ Οϑη.2(624).. 

εονονδόλιστος, ἴ. φάσε,, ἐαίν οειάεά, Οτ. ἐπ Μέ{.τ1:24.»} 

(ρ.τόο; Μ.17.2970) ; ποαΐ. ἃ5 5 5ῖ., Ασυτηοη. 70.1: 18(}.8ς.14448); 

2. αοῖ., ἐαρὶν εαμδίηρ οἥδησε, Τιεοιῖ. Ν υ. 70. Εἴφοι, Ξδ(ρ.60.το,22); 
{8.{0.72.22}; Απιαϑὲ. 5. ποά, τ Μ.80.410); 1. τλ(2488). 

δεὐσκελής, ηένιϑα, αείῖνε, ΟὮτγ5.ἠοηι.12.2 τη ῬλΙΪ (ττ.2028). 
Κεὐσκελῶς, εἰγοηςὶν ; Οἵ ἃ ἤοτβα συππίηρ, Επιβί ησαςί, τ(ρ.17.2; 

Ν.18.6138). : 
εὔσκιος, τ0611-ὁπασοά, Ἀοτιοα τδέ., οὐδειγο, οὗ Τίοροβ εὖ. ἐπὶ τὴν 

κλίνην τῆς κάτω ζωῆς καταβαίνει, τῇ ὑλικῇ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος 
φύσει συσκιαζόμενος ΟτΟΝ γ55.Πο».6 ἐπ (απὶ. [Μ.14.888})). 

Ἐεὐσκιόφυλλος, τοῦ! ῥγουϊαφα τοτίϊ ἰξανὸς αῇογάϊης ἐἤσάε ξύλον 
εὖ. ἢρ., οἱ ΒΜΥ͂, {ϑεοτρ.σεσι ἢ, τότ(ρ.144; Μ.92.13410); δένδρῳ Ῥῆγ-. 

Β τρίρ.2τ8.4). 
εὔσκυλτος, αοἰΐοε, φμίες, Οοηςὶ. ρ}.2.4.α: 18.3.τ0.1; 10.}{8]. 

εἶγο.12 Ῥ.200(Μ.97.4520}; οοῖηρ.» Οσηξί, 4ΡὈ.3.19.1. 

ἐξασῖϊν «μαΐοη, ταύτη. ρα». Ογδ(ρ. 18,5; Μοτο, 

576 εὐσυμπαθήτως 

εὐσπλαγχνία, ἡ, 1. πόνον, ἐονηρασείοπ; ἃ. οἵ σοᾶ, ΣΟΐδΡ3.14.3: 
᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὃ τῆς εὖ. υἱός ΑΟἿπονπΑ τοίρ.114.1}}} τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ εὖ. 
ἠθέλησεν ἡμᾶς σῶσαι 4.ὈἈ11.63(0Ρ.63.13); τὰ πᾶν τῆς οἰκονομίας 
θεϊκῆς ἴδιόν ἐστιν εὖ, Ἡτάντη. Τγη.3.2τ(Μ.320.9Ο0Ὰ} ; συνεχώρησέ σοι ἡ 
αὐτοῦ εὖ. τὴν ἁμαρτίαν ταύτην Το, Μοβοῦ ῥγαΐ ττδ(Μ.87.2 0810); ἐχερ. 
Μι.2:τὸ ἄφες ἄρτι πληρωθῆναι τὴν εὐ. Ἰ5ἃ.Ῥε]. τ) }.1.66(Μ.78.2250); 
οὗ (οα β οοπητηβηάπιθηβ, ΤῊΡΗΙ πὶ. ἀμο],2.τ4(31.6.10764}; Ὁ. οὗ 
τῆρῃ, (Ἰεπ..4.5.3(ρ.162.4; Μ.0.6088); πᾶσαν εὖ, εἰς τοὺς πένητας 
ἐπιδειξώμεθα ΟὨτν5. Εἰ. εἰ υἱά.8(3.3370); Ονχι μονα βαςολ, 27(53.3215); 
2. αεὶ ΟΓ οὐνηραςί οη ΟΥ ΤΊΟΥεν αἱ εὖ. αὐτοῦ [5α. 5, ΤΒοΙηΔ45} καὶ αἱ 
ἐάσεις 44.ΤἼονι. Δ. χοίρ.1321.2}; 3, ἰοῦθ, αἴδείοη ὁ πατήρ μου λόγοις 
πείθειν με κατὰ τὴν ἑαντοῦ εὐ. [ἴτ. ῥγο 5μα αἰεείοηε} ΜΕνΡ.3(Ρ.63. 
30). 

Ἐεὐσπλαγχνίζομαι, παῦέ ἐονιραξςείοη;, (4. 7]σιδτιίρ.τοι. 16); Τῇ ένα. 
τδίρ.13.το); Ηδσν οι Η.ς..1.70.20(Μ.27.0030); ΟἾΣν 5. ῬΟΦΉ11}.8.4(2. 

347Ὲ). 
εὔσπλαγχνος, εοηῥαξεϊοηαίε, τιργεῖ εἶ, Ἰοάογ- βεαγίσα ; 1. ἴὰ σοι... 

χύϊδνι. "4.1; Ῥοῖγς,6.5.2 οἷς. 5. διάκονος; ΗἸρρ.λαόν.9.12(ρ.248. 
7; Μ.1τ6.33834); ΟΥ Νά 2.07.7.4(}.2ς.760 4); ΙϑοπτοΝ Ὁ. 70. ΕἸθόη. 46 
(ρ.99.15); οὗ σμυχοῖ, ΤΗΠρρ.“γίεηιρ. Ἐπ5.ἢ.4.5.28.12(}],20.513}); 
2. οἱ ἀοὰ εὖ, πατέρα τ(ϊονι.2 0.1; Τυ5ι.41α].τοϑ.3(Μ.6.728.); Α..70.3Ἀ 
(ρ.168.14}; Β45.7μά.8(2.2220 ; Μ.31.6738); ὅ θεὸς ὃ μόνος..«εὖ. ... 
ἔπιδε εὐ. ὄμματι ἐπὶ.. τὸν λαόν σου 1.1. Ργαεξαηεῖ.(Ρ.3250.17}; 3. οὗ Ἡ, 
ΟἸΠοϑβὲ ἴῃ ἱπνοοσίίοη δὲ (ὐποϑῖ. ΣἸ τΔΟΙ ἔλθε ἡ μήτηρ ἡ εὖ. 4 ΤἬΟΉ. 
Α 21(0.142.14). 

Ξεὐσπλάγχνως, εοπιρασεϊοπαίεῖν, Νεςῖ, Τ άγ.ττ( ἴ.30.18224). 
εὐστάθεια, ἡ, 1. τρεμάηόδς, ρορά ἐείαίε, ΤΟ ει, ι.τ; 16.65.1; τὴν 

τῆς ψυχῆς εὐ. ΟἸεπι.εἐγ.4.22(ρ.314.20; Μ.8.1357}0); ΤΥ Μορ5.} αἱ, 
3:2-4(Μ.66.6248); τὴν ἐν ἀγγέλοις..«πολιτείαν τε καὶ εὖ, Μαχ.αρμιδίρ. 
(Μ.91.13688}; 650. 1 ᾿τξατρ. ὈΥΑΥ ΙΒ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου εὖ. Ογτ.Η, 
εαἰεεἦ!.23.8; Σἰϊαρ.Οοη51..4:;}}.8.το.3; ὑπὲρ εἰρήνης καὶ εὐ. τοῦ κόσμου 
ΟὨγυβ. ἤν. 3.4 ἴῃ ῬΛΖ (τ. 218 Ὰ}; [1]..]ς.(0.218.23}; 2. εἰεαδίμεδς, 
εὐπείαηεν, Βαϑιαξεεὶ.2.2(2.3240; Μ.321.8844}); 14. δρήγ,τό(3.150; Μ'.22. 
930); {8Βα5.εὐη5,.7.2(2. 5530; Μ,31.12650) ; ΟΡΡ. προπέτεια, (ἢγν5. 
ἤιοῖμ. 1 5.4 ἐμ 2 ον. (1ο. 5401}. 

εὐσταθέω, 1. εἰαπὰ ἥγηι, δὲ εἰσαάίαεί, Τ΄ 71οὐ 36(0.126.13); ἴδτι. 
Ροΐνε.4.τ; Οτνν υ55. μη τί Ρ.205.4; Μ.45. 4520); 2. βομγίεη, ῥγος- 
Ῥέν, Ἐοιτη παμᾶ.5.2.2; Ἰὰ.Ξἰγ.7.3. 

εὐσταθής, εἰαῥίο, εἰεαάζας!; οἵ ογάογβ οἱ πιϊη ϑῖγν ταῖς τῶν δια- 
κόσμων εὐ. καὶ ἀσυμφύρτοις τάξεσι Ἰϊου, Ατ. 6. ἢ .χ.5(Μ.3.3778}. 

Ῥεὐσταθμέω, ρ855., δὲ Ξἰαδἷς, ΝῚ] ῥγαφοί, 2323(Ν1.70.τοββ0). 
εὐσταθμία, ἡ, ἐφαὶ δαίαηεε, ἀεο. ΒΙ5. ζσα.τάθο( Μ,92.15474). 
εὐστάφυλος, γίεῖ τη ργαρές, Ογτιμοη βαπεῖ.2)(55.32210). 
Ἐεὔστηθος, ῥγοσά-εἠεςεφα, 10.Μ4]. εὔτονα Ὁ. τοδ( Μ.07.1068); ἐδιτὸ 

Ρ.250(2924}; Οπγοη Ῥαςξον.Ὁ.3750..(Μ.02.057}.). 
εὐστιβής, φαξγν ἰο ἱγεαά, Ἰιοῦοα φξαθν, οδυΐοιις, ΟΥτ.15.5.3(2.8088) ; 

ἰᾶ. ραρἢ. ἔχ.τ(.2458) ; θεωρίαν ἴα, [σ.0(4.7754). 
εὔστικτος, εἰεαγίν γπαγ κε μὲ τῶν χρόνων εὔστικτα σημεῖα σθ0, ὈΪ5. 

ἤοχ. δορί .02.14824). 
᾿εὐστολία, ἡ, ἤης ἀγγαγν, σεται. ΟΡ ον. 3(Ν.098.2020}). 
εὔστολος, 1. τοεϊϊ-οσμρῥεά, Μεϊεῖ,παί πον. 26(Μ.64.12450); 

2. εοπυεηϊεπὲ λιμένα Τα δρ.ττδίφιττοον ; 83. τον ῥασν δμ1}} οἵ ἃ 
Ὠστηβη ἔγατηθ, Το. Μ αἱ, εὐγορ.4 Ὁ.88(Μ.07.1720}; ἐδι αὶ Ὁ. τοί(ο2Α). 

εὐστόμαχος, Παυ]η ῇ ἃ γορά ἀϊσεοίτοι, 151, ΡῈ ρῥ.4.40(Μ.78, 
ΙἸΟΟΒ). 

Ἐεύστρογγύλως, 12 αἩ σχαεὶ εἴγεῖσ, Μ1ν. Αἀγίενι. Δι(ρΡ.69.4). 
["]ἐστροφής, τὐοἰ -ἰμγηεά μύθοις ΟΥ ΝΑ Ζ.οαγηι.1.1.3.4.5(Μ.,37.4τοᾺ). 
εὐστροφία, ἡ, ἐγ 707 {πὲ δείίον, γεξογηιαϊίοη, Τάτ. ϑιυα..ρ}.2.67 

ΟἿ. 0.123). 
Ἐεὐσύγγνωστος, ἐαεσιὶν ῥαγάομεά, ὙΠατ.Μορϑβσση.το! 31(}.66. 

6410); 70. 76].εἐὐπόμανγ.2(0.438)}; θῆσθ οἰϊσλὶ ἐπιτιμίων {7ο. 76]. 
βοεμτί (Μ ΒΒ. τοττΑῚ. 

ἘΚεὐσυγκατάβατος, γεαάτίν εοπἀεεοεηάϊησ; τιθαϊ. ἃ5 ϑυθϑῖ,, ἴπ 
ῬΟΙΙα δάτοβθ, ΤΒάτιϑιυα, ρῥ.2.τϑι(Μ.09.15600). 

Ἐεὐσύγκρισις, ἡ, ἀϊεογείτον;, ἴ 70. [6]}.δόγηι. (Δ1.88.10200). 
εὐσυγχώρητος, γεαάην ραγάοηεά, 70. 76}. 56γη.(Μ.88,1028 0). 
Ἐεὐσύλητος (εὐσύλατος), αἰ ρ ἃ γεαάν ῥγεν, Ογτ. 7σ.χο. (4. 

ΘΟ6) ; -λατος ἘΡΗΤ.3,ΖούΑ. 
εὐσύλληπτος, εασίὶϊν ππάεγνείοοά, ΟἸτγβ.αρ.εαἰ. ΤΟ ογ.τά4 :ϑ(ρ.264. 

14). 
Ἐεὔσυλος, σαςέϊν ἰοςὶ, Το. Ἰ πη. εαἱ.7(}.88.8168). 
Ἐεὐσυμπάθητος, εογρραφείομαίε, ΤΟτερεηῖ. 4 ς}.(Μ.86.7848); οἵ 

Οοά, {70. 6]. 5ερην(Μ.88,το21Ὰ}); καρδίᾳ ΤῊρΠπ,εἤγοη. 2 58(Μ,.τοβ. 
6448): Ἠδυΐ, 85 5υθ5έ,, ΓΟμγνβ. ,γές. 2(12,8010); Τᾶχ στα, 6}. 2.121 
(Μ.00.13960). 

Ἐεὐσυμπαθήτως, εογηραςεϊοπαίεῖν, ΤΟτερεηῖ ἰς.(Μ.86.764}). 



Ψ' 

εὐσυναλλάκτως 

εὐσυναλλάκτως, ἐβεείίυεῖν, Οτιοχρ.ΐη Ργ.25:ττ(Ν,τ7,2368). 
Ἐεὐσυνάρπαστος, εαϑτν οἰοίον αἴοαν, Ογτ.]ς.5.κ(2.8758). 
Ἐεὐσυναρπάστως, τ ρμἰδτυεῖν, Ὀντ. 79.4(4.3928). 
Ἐεὐσυνάρτητος, τρεἰϊ- ἐπ, Μαχ. ἤν. (Μ.01.2068); 14.6}.1τ2(Μ.0τ, 

5130). 
εὐσυνειδησία, ἡ, ρσορί δογμεείομσο, ΟἸογα. ον. 6.τ4{0.488,24; Μ΄.0. 

3314}; Θτ.9».27.6(ρ.366.24; Μ.ττ.ΞΌ08}; ΗΠ ον. ΟἸοηι.τὴ.ττ. 
εὐσυνείδητος, 1. ἐσυϊηρ ἃ φοσά δοηδεῖίθηεε, Τουτὶ. Ρ ϊϊαά.6.5.; ΟἸδτα. 

δἱγι6.τ4{Ρ.488.18; Μ.0.2560); ῖοη.Α]. ραν, 4(0.το.8; Μ.το. 2880) ; 
ὕνγσυ Η.εαΐἰδοδ.3.5} πιθαϊ, 45 βαθβι,, Ερ.ϊπρά,ρ.Ἐλι5.}.6. 5.1.43(}1.20. 
4254}; ἘΠ], Τλταο, ρ}. Ραμ. (4.8ς.γ7ς 70); 2. δίανιεῖεος, Τστι Μαρη. 
4; (οηξὶ, Α͂ΡῬ.2.11.1; 1 7υβῦ.ορ.Ζοι. οἰ ὅν. ττ( 1.6. ττοόΒ); 3. εασίϊν 
μράογςίοοί, τεῖ. ΤΊ Ἰ.5:4 οὐ γὰρ ἔθηκεν ἐνταῦθα μέγα τι καὶ ὑψηλόν, 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἐστὶν εὖ. (ΠγγΞ,ἤ0}:.13.2 ἦπι ΤΠ (ττ. 6108), 

Ἐεὐσυνειδήτως, τοῖα φορά ἐρηδεΐδηςε, 151. Ὁ ποκίαρ.Ο]6 Πα. οῖν.3.1 
(Ρ.1οό.3; Μ.8,ττουα); Βαβιγες.δγ. ιδίζ486ο ; Μ,31.12248); ΟΒσγ5. 77. 
πη [6γν.2:ττ(Μ.64.γ7γ6τὸ). 

Ἐεὐσυνειδότως, τοῦ! {εἰ σιϑαγεέμεος τὴν γραφὴν εὖ. ἐξετάζειν δεῖ ΟΥ. 
.0.5.(ρ.τοῖ.0; Μ.τ4.1888 ; εὐσυνειδήτως δι ρ.ῥλεϊος. κ.2). 

εὐσυνέτως, εἀγεζμεϊίν, ἐαπομεῖν, ΟΥ Μαρ. ἀταϊ. (τ. ΖΔ. }.)5.τ4(Μ. 
ΡΙ,.77.2478). 

εὐσύνθετος, τρεἰ[-ϑγραπζρά, ξο. ῬῚ5,. δ γ5.2.2ο)(Μ.02.12244}. 
Ῥεὐσυνίημι, εἰγάογοίαη τοεὶΐ εὐσυνιέντας Ἰτρὴ ἦαέν.τ.το.2(Μ.7. 

6526) Ἀπ [εὖ] συνιέντας 1.80. ΕΡΊΡῊ.ἤα6).34.τ8(0.33.1ο). 
εὐσυνόπτως, εἰσαγίν, Ὀϊάντη, Τγίη.τ.2](Μ.30.404λὺ,; Τιροηις Η, 

Νερί.τιτδίΜ.86.14688); Οεο. ΡὶΞ: μόν. 362(}1.92,14624), 5ιρε1]., Ογτ. 
φἰαῤῥι(εν.3(1.13Ὲ). 

Ἐεὐσυσταλτικῶς, τη: ἃ 5Πονγί Τἴρι6, σοτὰρ., Τίχη, Αμξιεαδε. 5(}1.28, 
10088)}. 

εὐσύστατος, ἐσἠεγεηΐ, “0Ή 51516ηὲ γραφαί Ῥογ5.(ρ.9.21); δόξας, Ορρ. 
μεμερισμένας, 1Ὁ.(0.30.20). 

Ἐεὐσυστροφέω, 1. δ,ημαμαφε τοῦδ, (ὁ τοοὶϊ, Τοτ. ἀρεῖ. -.2(Μ.88. 
16778}; 2. δὲ εἰγτεὶ, ἐδι το(τϑορΒ) οἱξ. 5, ἀσυστροφέω. 

εὐσφυξία, ἡ, ἃ δἰγοηρ ῥμἶδο, ΟἸθτη, ραφά. 43. ττίρ.268.ς ; Μ.8.6280). 
εὔσχημος, ῥαῖν, Τ,δαὶ. 8.τ- ἢρ, τὰ ἔργα Βαβιγεημη ο(2Ζ.2τος ; Μ.3:. 

6458) ; ἸΤΌΤΙΘΆΠΥ ψεύδει ἘΝῚ πανγ.6(Μ.79.6728). 
εὔσχολος, αἱ ἰδίδηγα; οἵ Ῥδυβοηβ, ον ΟἸδη,.8.5; ΟτΝυ 85, Ἐπ. 

ο(2 Ρ.212.7; Μ.45.8ορο) ; ποηοα ἀευοίφα, ξομεργηφα, ᾿ς. ΡΥΕΡ. εὖ. ἐπὶ τὰ 
κρείττω τὴν ἐπιθυμέαν ὕγτ, Γ,ς.6: 2ο(Μ.72.5800}; τοὺς... εὖ, εἰς τὰ θεοῦ 
Ῥτοοι λίπ. 3:4:(Μ.87.Βοο8). 

Ῥεὐτάλαντος, τρεἰ}-δαϊαμεσά, τριρατίία!, ὕξο. Ῥ5.ζεχ.2οό(Μ.02. 
14404). 

εὐταξία, ἡ, 1. σοοί ογθν ; 8. ἴτι πυσηδη σοπάτοι, Τρη. Ρἐ.6.2; ΒΑ45. 
ἤθχ. 5. ](α.470; Μ.29.1128); αὐτὸς ᾿Ϊησοῦς...οὐκ ἀποπηδᾷ τῆς ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ταχθείσης τε καὶ αἱρεθείσης ἀνθρωποπρεποῦς εὖ. Ὀϊοπ. Αγ, .ἢ,4.4 
(Μ.3.Ἰϑ:ο) ; Ῥ. ἴὰ Ομυτοι, Βαβ.ερ.τόι.τ(3.2528; Μ.32.6298); ἡ γὰρ 
ἐκκλησία οὐκ ἀταξίας, ἀλλ᾽ εὖ, ἐστὶ διδασκαλεῖον Οοηεί. 4ΡΡ.8.51τ.4; οἵ 
ταϊπβίχν εἰς καϑαρτικὴν καὶ φωτιστικὴν καὶ τελειωτικὴν εὐ. διαιρου- 
μένην Ἰλιολ Ατ.6.}}.5.1.3(}1.3.Ξ 040); ς. οὗ νΙΒ[016 ογεδίϊοη, Αἰπεηδρ. 
ἰερ.το (Μ1.6.9008); ΟὨτνβ. χρη ᾿ς. 4τ4(ς.150); Μαχ.ανιδς (ΜΟΙ. 
13578}; ἅ. οἱ πεανθην ρόννεῖβ, Ποη. Αὐ.ς Ὺ.6.τ(Ν.3.2οοο) ; 2. ἀά- 
"πα 5 γα 01, ρουθγη θη, πὰ ἃ σοηγεηὶ ἡ πεπιστευμένη τὴν εὖ. Βαϑ. 
αϑεεὶ.2.2(2.3260 ; ΜΙ.31τ.8888); ΤΊ ἐῤ.8τί(4.τ130). 

Ῥεὐταξίας, ὁ, 8. σπυχοῦ ΟΠΊΟΙΔΙ, τὐαδίον οὗ ξογευπομΐες εὖ. τὴν 
λαμπάδα κατέχοντος Επεβοῖ,(Ρ.2). 

Ἐεὐταπείνωτος, ἐαςὶΐν πιηδίοά, ϑγτιθβ. ῤρ.τ4ο(}1.66.1:5320). 
Ῥεὐτάραχος, γισηασίηρ λόγχην {ἘΕπιϑι. Σια5.24(0.46.0). 
Ἐςρὐτειχία, ἡ, Ξίγοηρ ογεϊβεαϊίοι, Ογτιος τατ(. τ640). 
εὐτέλεια, ἡ, 1. ἰοτο ἐδίαΐθ, ἐπ ογίογίν, δἰαὶσ ο ἀεργαάδαϊίοη; ἃ. ἴῃ 

θΈΠ.», Οἱ τῆδπι Ἀπ Πιιμηάη παίῃτα, {Β85.5ἐγμεί, ἤονι.2.ττί1.3440; ΝΙ.30. 
564); Οἢγυ8. ΕΜ γΟ.1.2(3.3820); τῆς ἀνθρωπείας φύσεως... ἡ εὖ. Ογτ. 
Ἐξ ϑϑιτ( 60.9608); 14..7σ.1.90(4.02.Α); ἃ5. ἀβϑυτηδαᾷ ὈΥ ὅοη, βεποδ 
αἶθο οὗ ἱπσαγηδῖα Ομ σβὶ ἐκ τῆς δοκούσης εὖ. τοῦ λόγου, μείζονα καὶ 
πλείονα τὴν εἰς αὐτὸν εὐσέβειαν ἔχῃς ΑἸ ἦγειτοτ( Μ.2ς.074); ορρ. 
σ]οτν δ ρατοιβία, ἐδ. 56.2(106Ὰ); τὴν εὖς καὶ τὴν πτωχείαν ἀνεδέξατο 
ἰά,ἡγις,οἱ ἐ. «ἄγ, (Μ.26.992Α}; Μασ Μ σιν αβοῦν,4.τϑίρ.τοῦ.21); ΝῊΡ. 
2.36(Μ.70.4040), ϑορῆτ. Ηρ. ογη.(Μ.87.2τό10)}; Ὁ. οἱ ρονεοτὶν οὗ 
πα οτβιαπαϊηρ, ἘΡΙΡΗ. παθγιρτοθπι τίρ.τόρετς; Μ.41.1734}; τί οὖν 
ὁ Νικόδημος ; ἔτι ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς εὖ, μένει ὈΠτγπ.λονι.96.2 ἐγ 10. 
(8.:1514}; οὗ ἴῃς ᾿πξετίουν οὗ τὰς “Ἰδτίοτ᾽ ορρ. βρί τἰτ8] οχορθβὶβ 
οὐδὲ ἵσταμαι ἐν τῇ εὐ. τῆς λέξεως, ἀλλὰ ἀναβαίνω τῷ πτερῷ τοῦ 
νοήματος ἃ. ̓ μῖγορ.2.0(4.3048); 1ᾶ, ἄογι.38.4 τη 70.(8.2238); α. οὗ 
Βαπηθ]ε τηβη 5 οριρίοτ οὗ Εἰτηβο]ξ, Βαϑ,λορνοῖμ Τα. ]τ(τ το; Μ.29. 
4600); ἤδῆζθ 85 ἀδβργχεοίδίουν τηρᾶς οὗ τϑξεγγιηρ ἴο οῃθβεῖῖ, ὅτ. 
Ναζ.οριο( Μ. 37.360); (Ὠγνς. ογάίμ.τ(1.4374}); Τβοθν Ν.υ, 70. Ε]οθρι. 44 
(0.92.5); 2. τοραξηθες, Τάτ, ἦ.6.5.3.7(5. τοῦ); 83, Ὑπαξίησ εἤσαρ, 
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, εὐτρέπεια 

δεργηῖηρ ᾿Οκταβιανὸς ὡπλίσατο κατ᾽ αὐτῶν 50. Απίοην δηα (]εο- 
ΡΔίτΑ] καὶ διὰ τὴν εὖ, τῆς αὐτοῦ ἀδελφῆς 10.Μ 4]. εὗγοη.9 Ρ.21το(Μ.07. 
2414}; ΒΥ θρρΡ.ἐροιη 70. Βαρὶ,τ2(ρΡ.42.7). 

εὐτελής, 1. ἐὠγίβν, ηραὶ, εἰγερίο, ΟἸογα, ῥασᾶ, τ. τλ(ρ.τ40.10; Μ.8. 
2604}; 1δ.2.το(ῃ.224.14; 5328); εὐ. πολιτεύεται [8ς. ὁ Σκύθης} 1.3.3 
(Ρ.250,26; 5808) ; ΟΥ.ΝΑΖ.6}.61(Μ.37.1218); 2. ἰοιυΐν, ΓΠγγβ.5ας,3.14 
(0.73.5; 1τ.2018)}; ΝΠ ρῥιτ τ( 70.814); Τμᾶς, .ς, 8: 4(1.653); 65ρ. οὗ 
ΒΟΙΡ ΟΥΑΙ Ἰδηριαρο ἈΡΡ] δα ἴο Ἰῃοασηαῖς οροβ τῇ κεκρυμμένῃ 
λαμπρότητι τῶν δογμάτων ἐν εὐ, καὶ εὐκαταφρονήτῳ λέξει ἀποκειμένῃ 
ΟΥ. ,νέγις.4.τ.7(0.304.3; Μ.11.3564); [14.70.τ.4(6; Ρ.9.4; Μ.14.328); 
πᾶσα δὲ ἀκρίβεια τοῦ Χριστιανιαμοῦ ἐν τοῖς εὐ, ῥήμασι καὶ πράγμασιν 
εὑρίσκεται ΑἸΉ οἵη δὲ ες. ἄγ τ(Μ 6. ο85Α); ἐδ, Β(οο6Α); ΑΡΟ]]. ἐγ 6(ρ.2ος. 
2) Ρ. ΤὭΏΕ, ἐγα».2(4.173); Νεβί. ἐγ.Β τοίρ.273.90) 4. Οντιφροὶ, ογίδηϊ. 4 
(Ρ.42.27; 6'.1708); 3. ἐπειρηϊβεαπὶ, εἰ τρἠϊ, ἐμ ρονίαηΐ οἱ ἑτερόδοξοι 
εὖ, ἀμφιβολίαν διαστείλασθαι μὴ δεδυνημένοι ΟΥ, 70.6.2τ(12; Ρ.130.31; 
Μ.14.2378); παραμυϑέαν ΑἸΉ.»ν.Απίσοης ο( Μ.26,9168); εἰ μικρὰ καὶ εὐ., 
καὶ οὐ πρὸς θάνατον...σοῦ τὰ ἁμαρτήματα Βα5.δον»1.153.4(2.11|Ὰ; Μ. 
31.4328)}; τοὺς δὲ Ναυατιανοὺς οὐκ ἐπαινῶ, ὅτι περὶ εὐ. πταισμάτων 
τῆς κοινωνίας τοὺς λαϊκοὺς ἀποκλείουσε ϑοοτ.ἤ.6.7.25.τοί(Μ.67.γοόο) ; 
Οὗ Ῥβύβοῃβ, ΟΥ, Γσ.το.2είτό; ρ.197.22; Μ.14.352Α); Ηἱρρ ἤκόγ.9.12 
(ρ.25ο.2ο; Μ.16.33874); Ἐπὰ5.ν..1.42{ρ.27.18; Μ.2ο,ο560) ; Ὁ ε] ΟγΖ, 
ἢ.6.3.το.τ3; 4. υἱῖφ γίνεται...«ἡ “ητὼ ζῷον εὖ, Ἕατιογα!, το(ρ.ττ.1; Μ. 
6.828.) ; σαρετϊ,, γε. [οεἰ.33(3.225Ε, ΑἸΡοτὶ οπ1.). 

εὐτελίζ-, ἐμέογργδὶ τη ἀἩ Ἰηξογῖον (1.6. Βυτηδ 1) σδηδ6 στουσι τὸ 
᾿ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε᾽ ὡς ἂν ἐπὶ τῆς Μαρίας ἅρμό- 
ξοντος τούτου ΤΑΤΏ,4γ,.4.27(ρ.75.6; Μ.26. Ξο08). 

εὐτελισμός, ὁ, οἰ βεωίίοη, ΝῊ.60Ρ.3.τότ(Μ.79.4660}; Ῥτος.Ο, ἢ. 
(αμί.8:7(}1.87.17730). 

εὐτελῶς, 1. Ξεἰηιρίν ἀναδεῖσθαι τὴν κόμην εὐ. Οἴδτι, »αδά.5.ττ(ρ.271. 
τι; Μ.8,6374); 2. τιοαηῖν, Ἰηρίογίομεὶγ τὰ εὐ. ὑπὸ τοῦ 'Ηρακλέωνος 
εἰρημένα ΟΥ. [ο.6.δο(38 ; ρ.τόρ.4; Ν΄.14.3040}; τὰ ἀνθρωπίνως καὶ εὖ, 
περὶ τοῦ σωτῆρος εἰρημένα ΑἸΉ. ίοη, (ρ.52.1; Μ.25.4028). 

Ῥεὐτεχνής, 1. «ληϊεϊ, Ξαρεῖ]., ὕγτ. 15.1.τ(2.25Ὰ}); [4.6.5 5(ρ.50.22; 
5..176Ὰ}; 2. τυρὶ -ἀφυϊξοι τῆς εὐ, κενώσεως Ἰᾷ αροὶ. ΤΠάὶ, Θ(ρΡ.120.14; δὶ, 
2230); τὴν καθ᾽ ἡμᾶς εὐ, οἰκονομίαν Ἰά, σίαρλ. Ἐχ.2(1.2024); τὸ τῆς 
οἰκονομίας εὐ. 1 ἀγεαά, (ρ.82.20; 55.730); Ἰά Ος τοβ(,τοο0), 

εὐτεχνία, ἡ, 1. “Ἀ11}, αγὸ; ἴπι 58 οὗ ννοσάβ, ( 6], γζΖ. 6.2.2. τ Μ, ὃς. 
1281}; 10.3.13.141 ἴὰ ψατ, νυ Ναλ.39(3.5148); (60. Ὀ15. Β ν5.1.220 
(Μ1.92.12124}); 1δ.2.3ρ(τ215Ὰ}); ἰπ ΓΠΘΟ]ορῪ δογματικῆς εὖ. ΟνγΡς. 
36:21(Μ.69.0940Ὰ); ἰᾺ.15.5.4(2.8518}; Ὑπατιβιαά.ἐρ»».2.τοι(Μ000. 
1472Α}; οὗ σοά ἦν ἀκόλουθον καὶ θεοπρεποῦς εὖ. ἄξιον, τὰς τῶν φο- 
νώντων ὑποτρέχειν ὀργάς Ογτ Ν᾿ 65,.4..(0.82.3.; 6᾽.1058}; ἴῃ ρθη, εἴσω 
τε γεγόνασιν εὐζωΐας εὐαγγελικῆς εὖ. 1α..15.4.4(2.680Ε}}; 2. τυογὰ οὗὨ αγὶ 
ταῖς ἑαυτῶν εὐ. τὸ τῆς θεότητος ὄνομα προσνέμειν ντ.15.4.3(2.6488). 

εὐτέχνως, ἴτοπι εὔτεχνος, τ εἰ μϊν, Ογτ ΝΛ. 8(3.4840); 14 αάογ.τ 
(1.110); 14, ρἰαρῥισεοη, (τι πιο). 

εὐτεχνῶς, ἔτοπι εὐτεχνής, τε ἔοτερ. ; 50 61]., γι. Ῥ5.36::τό(Μ,ύρ. 
9338}; 14, ρἰαρἠματη. (1.108); τᾷ, {εἰη.3(63.04})). 

Ἐεὐτηρέμω, 9 ἢ]. ἴογ ἠρεμέω, ΟΥΟΝ γβ5.απήρ.εὲ γὲς, (46.068) 
εἶτ, 5. ἀγάπη. 

εὔτοκος, αἱάίηρ τῇ εἰ ἀδίγιἦ, ΤΡεῖγ ] ΑἹ. ῥὴγ5.22(ρ.52). 
εὐτον-έω, 1. μαῦέ ῥοιθεῦ ἴὸ ἀο, ΗΙρρ.ἐαεν;.1.2 (0.21.8; Μ.τό, 

3326Α); σεο.ΡΙ5.ἠοχ, δορί 1.92. τποχα); 2. ἐπάμγε “εἴ μὴ ἁμαρτάνων 
ΘΕΤΆΡ.ἐρ. μιάοχ, (Μ.40.0240); ῬΑ]] ἢ. Γιατς τϑίρ. 0.17; Μ.34.10578); 
ηὐτόνησε παραμένων νῆστις 1ϑ.(0.52.13; 1ο"7}0}; τῇ “-οὐσῃ ψυχῇ ΝΙ]. 
4}.1.202(Μ,709.1τ92}}. 

εὐτονία, ἡ, ἐπάμγαμεσ, ῥεγοίδίθηεν, ῥεγϑσυεγαηεα, ΑἸΆιεχρις. 
131: 1(Μ.27.5214}; Γῃγγϑ. θη. 52.2 τῷ Μ|.(η.5328); Βα5.56.υ, ΤΑδεὶ, 
τ(Μ.85. 5048). 

εὔτονος, ὑΐφογοιές, αεἰῖσε, οὗ ρεΐϑοηβ Χριστιανῷ Τυϑπι.ζα 1.03. (Ἡ. 
6.700 4); φιλοσόφων ΟΥΤὭδυϊη. ραπ. Ογ.οίρ.2 5.15; Μ.1ο.τοϑοῦ); (ἢγγ5. 
ἦοηι.72.2 ἱῃ ΜΊ.(7.]Ο20); οὗ τὨϊηρϑ ᾿Ιησοῦν...[50. δος, (Δγροοίαῖε8] 
ὅμοιον τοῖς ἀνθρώποις γεγονότα,..«.τὴν δὲ ψνχὴν αὐτοῦ εὖ. καὶ καθαρὰν 
γεγονυῖαν [το ἠαθρ.1,55,1 ἀρ. ἩΠΡΡ.ἠαεν.7.22(4|.16.32284); πίστιν 
Ἰγθη. μά γ.1.13.4(Ν.7,5884}; βίον ΟΥ. 37.3.5 1π 70.(ρ.510.3}; σχολῇ Εμπ5. 
υ.(.3.π2(ρ.83.18; Μ,2ο.τοῦ08}; πειξ, 45 βυιῦπί., Οτν ον. 1 5.1 1ἢ 76». 
(ρ.125.18; Μ.12.4204); ὈΗγν5. ἤν, 56.2 τη {Μ|1.(7.567}0}; Τάτ. ΜΟβ5. 
Ρς.74:ο(ρ.503.22; Μ.66.606}); οοιμρ., ἢσ, τὰ εὖ, καὶ μείζονα τῶν 
δογμάτων ΟΥ.0»γ.27.6(ρ.366.1); Μοττ. 5098). 

εὐτραπελεύομαι, ἡπάπίσε ἴῃ υαΐῃ ἀπά ἐγτυοίοιις αἰ, (Πτνβ.᾿θηι. 
17.2 τῷ ἘΡῤῥι(ατ.τ25301.). 

εὐτραπελία, ἡ, ναῖη απὰ ῥγτυοίοις ταἰξ, ΟΥνεονι ἵ ἘΡ᾿ντὶ (ρ. 550, 
20); {Β88.6}.42.4(3.1298Β; Μ.32.3560); (ἢτνΞ5.᾿ο».17.27. ἐπ Ερλν(ι. 
1238}.); τοῦ ἀπέχεσθαι πάντα Χριστιανὸν εὐ. ῬατηΡῊ. Η.εαη.8. 

Ἐεύτρέπεια, ἡ, ῥγεραγοάμεες, Ὁ Βα5.δαρί.2.τ.2(2,6520; Μ.31.1581}) 
ΡΕτΉ. ΕΥΤΟΥ ἴσου εὐπρέπεια, 



Ψ , εὐτρεπίζω 

εὐτρεπίζω, 1. “παῖς γεαᾶγν, ῥγέρανε; ς. ἵπδπ., ΝΠ παν. 7(Μ.70. 
684Α); τηθᾶ, ηὐτρέπιστο πορεύεσθαι ΟτοΟ η ίξιατι2,,(Ρ,1ο 5); 
ΤῊρΡΒπιεἠγομ. Ρ.Οο(Μ.1οϑ.2ο10); 26.Ρ.ο2(276.); 2. τιαΐο, γομάδν ἡ 
δίψα ἡδὺ τὸ ποτὸν εὖ. Βαβι ἑονι. τ 8(2.6Ε,; Μ.21.1768) ; ἘΡΙΡΠ.ἀσεγ,όρ. 
πδί(ρ.2οὔ.2ς ; Μ.42.2068). 

εὐτρεπισμός, ὁ, ῥγεραγαίϊΐίου, Οὐ. 70.12.44{0Ρ.270.2ς; Μι.14.4770}; 
Βαβι ον Ἐς, 44. τό; Μ.20.4οτο) ; Ογτ. άο».1(1.2270). 

Ἐεὐτρεψία, ἡ, γεαάϊηεςς 0 ἐλάηφε, ΟἸενα. "ἐν.2.13(ρ.144.20; Μ.8, 

9060). 
εὐτριβής, τοοἰ -ἱγοάάρη, ἡἰδηΐς οἵ τοδᾶξ οηποοίλι, ἰδυοὶ, ὕγτ. Ὀς. 2712 

(Μ,69.8:68); ἢἤρ., ἐαξγ οὔτε...εὐὖ, τὸ τρέχειν εἰς ἀρετήν Ἰα.15.5.2(2. 
7830); τρεἰδ-τοογη, ζαμεῖίταν τὴν ἕνωσιν... «φωνὴν εὖ, παρ᾽ ἡμῖν τὰ (ἢν. 
μ5..(5}.7334}; 14,.}0.το.2(4.9τ3}}.Ψ 

εὔτριπτος, ἐαετὶν γεδϑεά ςποοΐδ, αΥτ Ν γβϑιλόν.ορ17.7.3(Ν1.44.144}}. 
εὔτριχος, τον παῖγν, (Ἰθτὰ ̓ βαεί. 4,3(ρ.25.21; Μ.8. 5808). 
Ἐεὐτρόπιος, »πογαϊν σοοά, ὶΓπ ρυῃ οἢ πᾶπὶς Ἑατϊτορία, Αἰ μιαρῤοί. 

Ορηςὶ. 6(Μ.2:.6ο40). 
εὔτροχος, 1. φασέϊν γΗΗΉρ.; Ἀξησε, ἢρ,, γεν ἀϊςροσεά φύσιν 

εὐτροχωτάτην..-πρὸς ἀλλοίωσιν ὕντ. ΤἼάς,.(ρ.48.30; 55.683Ὲ); 408., 
τπουϊηρ Ῥεεῖν ; οὗ βιαυδατάβ, ςο.ΡῚ5. Ρεγς.2.δι(}}.902.1217}; 2. ἐαδν 
οἵ βασβαξό, ΒΌΡΟΥ, ὁδός νι, 5.93: :20(Μ. 69.1237}})}. 

εὔτρωτος, ἐαξτὶν τυοι!ἀεά, ἢρ, ἄνοια ἘΡΙρΡῊ ἠαον.30.τοίρ.8ο0.0; Μ', 
41. 6760). 

εὐτυχής, «μροσςς ΤΩ, ονειριαϊὸ; οἴποία] ἐρεῖ οἔ [6 δρετου, 
Ἐάιεὶ.Ρ.Ἐλι5.ἦι.6.8,1τ7.4(Ν.20.702Α}. 

Ἐεὀτυχῆται, οἱ, ῬΥΟΡ. Ε.1. ἔοΥ ἐντυχῖται, Τμάτ,ἠα6γ.1.τ(4.280). 
ἘΕὐτυχιανικός, Εμίνελίαῃ, ἡπομορἠγϑῖ!ο αἱρέσεως Ὑμαγχιδιυᾷ, 

6}}.1.2α(Μ.ρο.τοζοῦ). 
. ΚΕὐτυχιανισταί, οἱ, ζοϊϊοιοονς οΓ Ἐμένεδος, 1 18611.ὰρ.ΟΟΡ(ς β)αεὶ. 
(400 3.0.74.27; Η.2.13370};}; Ἐπβι Μοη.εΡ.(Μ.86. 0008}; ΤμαΟΡ 
μαεν.(Μ.86,41Α}; ἀπαϑὶ, δ ἦα (ρΡ.2611)). 

ἘΕὐτυχιανός, Επμέγεμίαη, Τάτ ἤαεν.4.13(4.372); ϑορῃτ. Ἡ.ον.2.6 

(Μ.87.3225.). 
Ἐεὐτυχῖται, οἱ, ν. Ἐεὐχῖται. 

Ἐεὐύποιστος, φασηϊγ ῥΟγΉΕ, 
ΤΠαι.ἢ.6.4.22,3. 

εὐφαής, τεῦν ὀγίρἠϊ, Νοπη. αν. 70.209: ττί Μ.43.0008); Ῥαι].51]. 
δορὶ, τοί .86.21204}; 1. 844(2τ5τΑ}); Βσ., οὗ ἃ ρδίβοῃ, υσυδορἧ.34 
(3.611 Α}). 

εὐφανής, ῥεῖν ἴῃ ἀρβεέαγαηπεε ; σοτὰρ., Οὐ Ν γ85.6}.2(}}.46. 10248); 
ὮΝΠΕ 85 50 ϑι., 16,0», ἀοηι.4{0.80.22 ; Μῇ.44.1τό00). 

εὐφαντάσιος, ἡπαρίητηρ ροσὰ ἰπέησς, ΑἸΠ.6ρ. Μαγεεϊ. “0(Ν.27. 
-- 

εὐφημ-έω, 1. ῥγαῖξε, (ἸφΙη. 5 γ}.5.1(0.228.13 Μ.0.128}); ΟΥ.»α7..43 
(ρ.40.21; Μα1τ, 6200); οὐδὲ,.ὑτὸν.. «ἥλιον προσκυνεῖν ἡμῖν θέμις, κἂν 
“νὧμεν αὐτόν τ΄ ( οἷς,.8.6γ7(0.283.1τ6; Μιττ.16178); στ ΓΠαυτη ῥαρ. 
Ον.(Ρ.6.12; Μιτο.το 78); Αἴῃῦ, Ἡπίϑη: 0(Μ.26.0224}; 2. ἀῤῥίαμά, 
αεεϊαΐρι, το ειζ.ογ. 21. 2ο(1.3:.1117Δ};} 10. Μα],εἤγοηις Ριτττ(Μ.ο7. 
2048); Ολγομ. Βαξε. Ρ.3ο2(Μ.02.76 04}; δ5. διροσοσ, ΤᾺΡΠΉ ἐλγοΉ. 
Ρ.31:7(}Π.τοϑ.γ680) ; 3. ποὲ δὲ δίαφρἑενους, Πορ.ΟἴἾδρι.ττ.8.; νυ. 70. 

41(4.337}). ᾿ 
Ἐεὐφήμησις, ἡ, ἐγποιρἤπαμὲ οἠομίίηρ, ἀροίανπαέίομ, ΟΝ ς,(γ87) 

αεἰ.8(Η.4.48 58). 
εὐφημία, ἡν 1. μδ6 οὗ σοσᾶ τοογάς, ΟΡΡ. βλασφημία, ΑΤΠ ρομί, (Μ. 

25.128); Ποριι(Οἴσρι.8.0.; ἃ5 ἀδορρεῖνε ἐν...τῇ τῶν ῥημάτων εὐ. πᾶσαν 
κατάραν ἐπάγουσιν αὐτῶν τῇ ζωῇ Βαβιπομμίῃ ᾿ς, δτ(ττοθῈ; Μ,20. 
4 168); } ἡ νομιζομένη εὖ, ΤΑΤΗ, 4ροϊϊ. 1.ο(}].26.1τοϑο}; ἤδποβ δέδησα 
σὺν εὖ. δὲ φέρε καὶ τὸν ὑπερήφανον καὶ ὑβριστήν ΟἸδτΩ. [’. 44(Ρ. 222. 12); : 
2. γουεγεηεσ μήτε τὴν θεότητα διαιροῦντες τοῦ σώματος ὡὡς δι᾿ εὖ- 
φημίαν ΑΡΟ]] εὐ. Πιοη. το(ρ.26ο.19)60.1 δοπΐ. Β. Αροί  (Μ.86.10408); 
3. ῥγαῖδο, στ δα, ραν. Ον. 3(ρ.6.1τ8 ; Μ.1ο.τος7Β); ΜαίΠ ςγηρ.7.1 
{(ρ.7γ1.το; Μ.18.1244); οἱ (οά, Ἐπ5.υ.(5,3.63(ρειτο. τα ; Ν.20.1140Ὰ}; 
4. πεοίαγπαίίοη, Βαδβιἐον.τἼ.τ(2.1308 ; Ν.31τ.4848); ΟΠ γγβ.5ας. 5.1 
(ρ.136.8 ; 1.41098); ΤὭΔΙΕ. λ..4.20.2(3.083); οὗὨἨ ΕἸιρθτοῦ εὐφημίαις τε 
καὶ ὕμνοις οἱ πάντες τὸν τριαμακάριον ἐτίμων ἸΞ5.0.(0.1.22(ρ.18,28; Μ, 
20.9370); τὴν συνήθη τοῖς βασιλεῦσιν εὐ. ἐπιβοῆσαι Θοοτ.᾿..6.3.32.4(Μ. 
67.2038) ; δι ῥίαοδίηρ τοὺς ἐν εὐφημίας εἴδει γραφέντας..«νόμους" 
"μακάριοι οὗ πτωχοί κτλ. ΤΒαι οἤεοί.ττί(ρ.288.24; 4.τοοῦ)}; 6. φοοά 
γερμίε, ζαηιο τῆς ἑορτῆς τὴν εὐ. ἘἸΟΡΙΡΙ ἤονι.τ(Μ.43.432}). 

εὐφημίζω, ῥγαῖδε, ἀεείαϊρι, Απαβί δι πο, (Μ.89. τοι}; Ρ485., 
ΤΠρΡΒη. εἤγοη.. οί Μ.τοϑ. 5288). 

Ἐεὐφημικῶς, τοί ἀεοϊανιαίίοης, Ἐπαϊοσ. ραΐηι. 2(Ν.86,2020Α). 
Ἐεὐφημῖται, οἱ, ΔΠΟΙΏΕΙ ἠδ ἴογ Μεβθαῆδηβ, ΕΡΙΡΒ. ἦεν. 8ο.1 

(ρ.485.6; Μ.42.7568); 14.ἀης.13(0.22,11; Ν,43.41λ}Ὲλ᾽;: 710.}.Παεγ.ϑο 
(Μ.94.7284). 

εὔφημος, 1. τομηήϊτηρ τρεῖΐ, αμοεριείοις τὸ ᾿ὀνομάσαι τὸ ὄνομα 

Ῥεεν.Π] ΑἹ, ἐμεγεί.(Μ.53,12760}Α}. 
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γη.5.2(0Ρ.54.6; Μ.18,070); 

εὐφυΐα 

κυρίου᾽, τὸ δυσφημεῖν ἐστιν, εὐ. λέξεσι διὰ τῶν ἱερῶν ἐκπεφωνημένον 
γραμμάτων Ὀντ, Αηι.62(3.320Ὰ); οπ. ΑΥἀ.5.4.12(Μ.3.7000}); πδαϊ. 
ΠΟΙΏΡ. 8.5 550. θεῷ τὸ εὐ. πρέπει δοῦναι Η ον ΟἾδηι.το,ϑ, ἀδοερείνεϊν 
τῆς εὖ. ἐγκρατείας ΟἸεηι.5:γ.3.ο(ρ.22-ς.1; Μ.8,11658); τῇ νομιζομένῃ 
ὑμῶν εὖ. ἐφευρέσει, ἢ τὴν ἐκ τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου σάρκα 
ἀρνεῖσθε, ἢ τὴν θεότητα βλασφημεῖτε ΤΑΤΛΤὨ. «4 ρῥοϊϊ.τ.τ2(Μ.26.11138}; 
Βεποα 2. εογγεεί, γευεγεηὶ εὖ. καὶ ἀληθὴς οὗτος ὁ λόγος Ὀϊοη.Α].8Ρ. 
ΕΏ5.}».ε.7.πο(3340; Μ.21.5640); πίστεως ον. ΟἾδθνι.2..8; γλῶτταν 
καὶ διάνοιαν (Ὦγγϑ5.54:.4.τ(ρ.99.24; 1.4038); πεῖ. ἃ5 5 ρβί., Οὐ. 70. 
6.4(2;}».11τ.3; Μ.14.205Ὰ}); 3. οὗ αεεἰαμιαίίοη, βοαῖς τε εὐ. τὸν νέον 
βασιλέα..«ἐκ πρώτης ἀνηγόρευον φωνῆς Ἐπι5.υ,(,1.22(ρ.18.41; Μ.20. 
9370); ἐδ.4.20(}Ρ.128.26: 1178); 4. τοί ῥγαῖδο ἀκοήν 1δ.4.1|0.118.2; 
11408); (ομϑί.1.2.72(0.71.21; το488}; πευῖ, Ρ]υΥ. 85 δα ϑῖ., ργαΐδές; 
οὗ τε ἀραᾶ, ἘρΡΙρἢ ἤαεν.8ο.2(ρ.486.2ο0; Μ.42.7608)}; 5. γεμοιυημοά 
μνήμης ϑγηε5.εῤ.7(Μ.66.1352.4}; 1Ὁ.67(14128); ΒΌΡΕΙ]. τὰ εὖ, παλαί- 
σματα Ἀραῖῃυ,ΟΥ. Π|.π46(ρ.69). 

εὐφήμως, 1. «γνιδοίϊεαϊἑν, ΟἸετη. ῥγοὶ.2(Ρ.17.1το; Μ.8.80Ὰ); Μεῖῃ. 
2. φρεσιομδίν, ΟἸδτη. Ιγ.3.6(Ρ.216,2ο; 

Μ.8.11480); ίομ, 1.80. Επ5.ἢ.6.3,28.5(Δ1.20.276.Ὰ); 3. δ ῤἠοηιῖδη- 
εαἰΐν, (Ὠγνβ.ἠσν.40.3 ἴῃ ΤΟ ογ.(το.3820); γι ς,38:2(Μ.60,072Α}; 
ΒΟΡἢΣ Η πῖνΟγν,οἱ [6.4](Ν.81.36οοᾺ}) ; 4. το πσιο! δίαερίεμιν, Ὀΐοπι, 
Ατνε. ..7.3.7(Μ.3.5648}.ὕ 

εὔφορβος, τοεί ὦ, Ἰδποα, πιεῖ., οὐ ρουρηοα ἰαπά, ῥερεΐϊε, 
Ἐπυάος γρν.2.56(Μ.8ς5.8488). 

εὐφορ-έω, ῥς ῥγοάμεῖτυε οὗ, ο. ἀατ., Μεῖῃ..ΦνΡηΡ.6.3(0ρ.6η.2; Μ.18. 
1174}; τηδῖ,, ας σοῦ. ὧν “-οὔσιν αἱ ἀρεταί ΟΥΝν55.λοηι.7 1. ΟαΉΪ. 

(}1.44.9370). 
εὐφόρητος, 1. ῥγοάμεϊῖυε, οἱ δαΐδῃ εὐ. εἰς ἀσέβειαν νγΥ.ἐρ.ττίρ.το. 

23:1 5.360}; 2. εμάμιγαδίθ; σοτὰρ., Ογτισίαρμ δ .(1.3808); ΤΆΤ, 
δίσα ἐῤῥ.1.2(}1.00.0124). 

εὐφορία, ἡ, 1. αδμμάασηες, ΟἸοιη, σε. ππ(Ρ.152.16; Μ,0.7248); ΟΥ. 
μον.1ό.3 ἵηε [6γ.(Ρ.135.30; Μ.13.4444}; Πον. Οἰδμι. 7.17; ἔτεα. ἴῃ 
᾿ιτατρ, ξογγαι]δο, ϑεσαριμεί.9.2; τῆς εὖ. τῶν καρπῶν {1 .8}0.(δηδεὶ, 
4,|»Ρ.8.12.48 1δι8ιτς.4; ὅδῃμο ἀσηοί (Ὁ. ς3.8; Μ.86.2621Ὰ); πιεῖ. ἀγαθῶν 
εὐ. Ἐλι5.....8.13.0(Δ1.20.γ7760) ; ϑοοτ.ἀ.6.1.21(Μ.6).136Ὰ}; 2. ΚεΡ ΗΠ ἐν, 
Ἐλπι5.οπονασδὶ.(θ.42.5), 

Ἐεὐφορίξω, Ἔττοῦ ἕοσ ἀφορίζω, Ἠδονοῇ Ἡ, ἐν. ἘΞ. 4τιτ( Μ.03.ττ06Ὰ}.ὕ 
εὐφόρμιγξ, ῥίαγτηρ δοαμ μἰν ρον Ἰδι6 ἰγγο, Νοηπ. ραν. [0.1π:2ς 

(Ν1.43.877.4}. 
εὔφορος, ἐαυοπγαδίε ἄνεμος ΑρΡορῥί, Βαὶν (Μ.6ς. 3570). 
εὐφραδῶς, 1. εἰσαγίγ, Οτιεορηῖμ Ερῥναιτοχίρ,4ο8.6); 2. εἰο- 

φμεηῖν, Ηϊοτ ον  ( Βορῆχγ. ΡᾺ] )π(ρ. τα τς; ΜΝ. ],.2.6404}; σοτηρ., 
{δι (ριττ.τ6; Μ.1.ς.). 

Ἀεὐφραντήριον, τό, 70ν, ἀοίτραὶ, ῬΏΓ(ατρ ( αηϊ.45(}}.40.648}; οἵ 
Ρεῖβομβ, Ἡπαοιἀποιΐονι. ΒΜ εἰ νην. 2(8{.77.12938}; ΤΒάτιδιαα, 
6ῤ}.2.158(Μ.99.14030). 

Ἐεὐφραντικῶς, εὐεογξείἑ, τοῦ 7γον, ᾿Ασατῃί,Ον, {{ π4ρ(ρ.76): 
ΤΟΠενϑβ. λἼανίψ. (10.756). 

εὐφρασία, ἡ, 1. 70γ, ἀεἰτσῥέ, ρἰαάηοες, Ατιϑε, ροὶ τ (Γ]ομἰ,2486. 
30); ἰχϑηΐλαον.1.2.6(Μ.7.4654}; εἰς εὖ. τῶν πνεύματος ἁγίου κατ- 
αξιουμένων ἘΡΙΡΗ.μαδν.74.τ(ρ.314.τὸ; Μ.42.476.); πνευματικῆς εὖ. 
Ογτιαάογ.τ7(1.626.Ὰ); δβ5ρ. παῖ ρίνθα Ὦν ψπε, ΡΙΡΠ ἤαδν.51.30 
(0Ρ.303.14; Μι4τιο410); ΤΟΒτγϑ. δίδενι.3.2(9.8348); Οντ.Ος.2ο(3.434); 
2. σοοι ἐἰδον, ζόδίυτίν, Α΄ Ραμ εἰ Τ ἀεί, 8(ρ.241.13); 4..ΧαηρΡ.:ι 
(Ρ.73.17}; Τιρν.Β 3(0.107.15}; τῶν κληθέντων εἰς τὴν εὖ. [56. ἃ 
ΤΩΔΥΤΙΑΡῸ] ΕΡΙΡΒ. μαογ.64.7ο(Ρ.516.11}; τηδὲ. ἡ.. «ἐκκλησία. «ἡ εὖ, ἡ 
πνέουσα τὴν ᾿κύπριν᾽ τῆς ἀμπέλου... καὶ τὸ λυσίπονον., «πόμα... χαριζο- 
μένη ΙΔ οχρ. βά.τφίρ.ςτ5.2ο; Μ.42.8ο0 0). 

Ἐεὐφρον-έω, 1. ῥὲ τοεὶΐ ἀϊοροδεά ἕν᾽ “αῇἢΘ πρὸς τὴν ἐκ τούτου ἔξοδον 
Τιάντη. Τγῖη.3.1τ(}1.30.7800); 2. ᾿χθβ. ρῖορ!. δθ. ϑι )5ῖ,, με τοῖο 
ἐκίνιβς γἱρβεν, ΑἸἢ,.4γ.τι τ (ΜΜ.26.1170}; οὐκ ἂν τις εὖ. εἴποι ἸἸοπ, 
Ατ,6...3.3.6(}}. 3: 4332). 

εὐφροσύνη, ἡ, 70ν, δἰαάπεςς ὦ ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰς εὖ, 
Βαγῃ.τς.ο; τὴν..«τελείαν εὐ., τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας (Ἰε. ακά,.τ.6 
(ριτττ.31; Μ.8.2038); ίοη. Α]. ἐρ.οαπ.τίρ.95.5; ΝΙ.10.12734); αἴτει 
ἀξατῃ, ΟἸειη είν. 7.ττ(ρ.48.13; Μ.9.4934)}; Οὐ, [η.18 τῷ δε. (ρ.261); 
ὙΤΠαΙ, ἼΣ Ζοῖ το(ρ.το2.8; 2. 204); : δῃηΐονεα Ὦν ἈΏρΕΪδ8, )]οπχιελιδιο 
(λ1.3.340Ὰ); τεῖ. Οὐμῖδι ̓ ]Ιησοῦς «Χριστὸς... εὖ, ἐστὶν προσδοκώντων 
τὴν κατηγγελμένην ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀφθαραίαν 7ι5ῖ. ταροί,42.4(Μ.6.3020}; 
Χριστὸς... ἐγήγερται, εὖ. αἰώνιος 70,1) ,ἐαηιραςο τ ίρ.218; Μιο6. 
8400). 
Ἐεὐφυᾷ, {.1, [ΤΟΥ εὐφυοῦς, (]εΙη. ῥαεά.2.το(.212.22}.; Μ.8. ΞοϑΑ)), 
εὐφυΐα, ἡ, 1. «ἠαρεϊίμεες, δεαμῖν, Ομγνβ πον. 8.2 ἣὶ Τί, (τι. 

5οΙἘ); 2. εἰσυεγηξες, ἸΔ πον η ΒονημΡΥοθτλ. (9.4258); 5. γεαὶ ΟΥ αοίπαὶ 
μαΐμγε, ἴ 60]. τῆς τοῦ τεκόντος εὖ. ἀνάπλεως ὕνγ. σ.1.7(4.63})}; τὴν 
πατρῴαν ἐφ᾽ ἑαυτῷ φυσικῶς ἀποσώξων εὐ. 1.2.2(τότ0}; εἰ μὴ 



εὐφωνής 

διασώζοι τὴν αὐτῷ πρέπουσαν εὐ. ὁ υἱός 1Ὁ.4.τ(3378}; ἡ ἀνθρωπίνη 
φύσις γέγονε κατὰ χάριν τοῦτο ὃ ἐστι κατὰ φύσιν ἡ θεότης, ἤγουν 
κύριος..«διὰ τῆς ἄκρας τῆς κατὰ μίαν ὑπόστασιν πρὸς αὐτὴν εὐ, 
χαρισαμένης αὐτῇ τὰ ἴδια φυσικά Τδοπέ, ΗΝ 6εί.2.3)(}.86.15968). 

[“]εὐφωνής, --- εὔφωνος, Ξιοδεί-σοἰεοά; ΒαΡεΥ]., Ῥτος ΟΡ λορι.2.5 
(Μ.6ς.8ηοο). ὍΝ 

Ἐεὐφώνησις, ἡ, ροο φμαίτν οἢ νοΐῖεε, Τ᾿ ἈαΥ Βαμα, ῥόθηιττος(Μ. 
99. 17484). 

εὐφώνως, δἰοφμομείν, Ταβῖ. ταροΐ.4.9(Μ.6.3536Ὰ}); ΤΗΡΗ] Αητ,  μιοὶ, 
3.15(}}.6.11418). 

εὐχαίτης, «ὺπαρργ, Ογαε. δ 10.14.138. 
εὐχάλινος, τοεἰ[-ϑγ τἀ ε4, Το. εἡπιαρ.τ. 2(Ν.04.12534). 
εὐχαράκτηρος, λαυϊηρ α ζαὶν ζασε ᾿Ελένη Το.Μα].εὐγοη. 5 Ὁνοτ(, 

9).1768). 
εὐχαρής, ἐπαγμΐηρ, φγαείοις, 4. ΤἝον ἃ ττοίρ.22ο.21). 
εὔχαρις, ἔξειη. ἃ5 5ι081., φγαζδ, οἤαγηι ἐπὶ τῇ τῆς γλώττης εὖ.. 

θεοῦ ἩΒατ,δτασ,ρΡιτ,8(Μ 00. 1ο418), 
Ἐεὐχαριστέον, 024 17:45] δὲ ἐπαμξίμἑ εὐ. τῷ θεῷ, ὅτι..-μείζων 30. 

χάρις] ἐξεχύθη Οτ.εον»η.ἴἢ Μ|Ί.το.22(0.30.12; Μ.12.8064) ; εὖ, τῷ... 
βασιλεῖ Ἐπατοδίπα..ρ}.2.77)(}.00. 1216). 

εὐχαριστ-έω, :. ἐπαηΐ, ἐαργέθς σγαϊπίμάς ἰσ; ἃ. ἴὰ σεη. “εἴ Μάρκῳ 
τῷ ἐπιδιδόντε τῆς ἰδίας χάριτος αὐτῇ Ιτοχ.λαόν.1.τ5.3(Μ.7.5848); 
Καῖσαρ... οὔτε --οὐύμενος ὠφελεῖται, ἀλλὰ τοῦ --δοὔντος μὲν γίνεται τὸ 
ἀκίνδυνον Π ον ΟἼθηι.ττ.ο; ταῖς... «τὴν μητέρα παραμυθησαμέναις “-σας 
10.12.24: ΤΑΤΛΉ “τα. δ(ρ.7.20); ΟΥ.ΝαΖ.ἐθει.(Μ..37.3020}; ὅ.. .«ἀπελέγ- 
χων...π"ἤσεται.. «πλέον τοῦ κολακεύοντος {Ῥτος.,».28: 22(Μ.87. 
15ο00); οχ.ἄοεί..τ(Μ.88,17160); Εἰρήνη..«μεγάλως ἐπὶ τούτοις... 
““ἡθεῖσα εὐεργετήμασιν ΓΠΡΠη, εἶγοη. 4οι(Μ.τοϑ. 9 6}; Ὁ. 65ρ. ἴο 
σοὰ ὁ δὲ πτωχὸς ““εἰτω τῷ θεῷ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ ταϊδρη.38.2; 
γράφω ὑμῖν, “-ὧν τῷ κυρίῳ Τρῃ.ΕΡἠν2τ 1; “ὦ δὲ τῷ θεῷ μου, ὅτι 
εὐσυνείδητός εἶμι ἐν ὑμῖν τὰ. Ῥ᾿μΙαά.6.5: “οοῦσιν τῷ κυρίῳ ὑπὲρ ὑμῶν 
ΜΔ γΉ το; κατὰ πᾶντα -τοὔντες ὀφείλομεν αἰνεῖν Βαγη,7.1 
γενώμεθα ἐκ τῶν «-οὐὔντων, τῶν δεδουλευκότων τῷ θεῷ 40 ἴεη.τβ.τ:; 
“"“ὥν τῷ κυρίῳ περὶ πάντων ἩΘΥΤῊ. 5272, 5,1.1; σϑεὶ τῷ κυρίῳ ὅτι ἀξιὸν 
σε ἡγήσατο τοῦ προδηλῶσαί σοι τὴν θλᾶψιν 1.7.5; ἐπὶ τούτοις πᾶσιν 
ηὐχαρίστησα τῷ κυρίῳ, ὅτι ἐσπλαγχνίσθη 1δ.0.14.3} --οὔντες αὐτῷ κατὰ 
πᾶσαν ὥραν ἐν παντὶ βρώματι καὶ ποτῷ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς ΑΥ̓ΪΕῚ. 
αῤοίιτο.το; τὸ ὄφλημα ἀποδιδόντες --οὔμεν Τιι5ι.2Ζαροίττο τί 6. 
4618); Ττεη.ἦδεν.1.2.6(Μ.7.464Ὰ}; οὕτω βιοῦντες [1.6. 85 Ἀ5ΟΘΊΙ(5] 
ηὐχαρίστουν τῷ κτίσαντι οἷ..-προφῆται ΟἸδη,.51}7.3.6(ρ.221,4; Μ.8. 
11578}; Οἵ τηδτίγτϑ αοοὔῦσι τὸ ἐδοκίμασας ἡμᾶς᾽ λέγοντες Με. γ65.1. 56 
(ρ.315.1το; Μ.41.11494}; Ἀττάλῳ... ἀπεκαλύφθη ὅτι μὴ καλῶς ποιοίη ὁ 
Ἀλκιβιάδης μὴ χρώμενος τοῖς κτίσμασι τοῦ θεοῦ. ..πεισθεὶς δὲ... 
πάντων ἀνέδην μετελάμβανεν καὶ ηὐχαρίστει τῷ θεῷ Ἐλι5...6.5.3.30}}. 
20.437}; οὔτε ὡς κτίστῃ ηὐχαριστήσατε, οὔτε ὡς πατρὶ ἑαυτοὺς 
ὡμοιώσατε 7}883.15,13(1.287.; Μ,30.1408); ““ὧν ὑπὲρ τοῦ πλάσματος 
ζοηοι..4,Ρ}.7.30.4; ““ἤσωμεν..«μὴ διὰ πίστεως μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ 
τῶν ἔργων αὐτῶν ΟΒγγϑι ποι. 46.4 τη 70.(8.274})); 1.48..5(3430); ἐὰν 
““ὥμεν, οὐκ ἀθυμήσομεν 1ὐ.6 2. 5(3750); δεῖ γὰρ “-εῖν τῷ θεῷ καὶ ὑπὲρ 
τῶν εἰς ἄλλους γενομένων ἀγαθῶν Ἰ΄α.ἠοτη.6.1 τ Τί, (ατ.570Ὲ}; ἐπὶ 
παντὶ θλιβερῷ ἐπερχομένῳ ἡμῖν..«ἀναγκαῖον τὸ “εἶν τῷ θεῷ ΝΊ)ΡΡ. 
3,.118(Ν1.70.437]8); Οντ.Ος.17(3.394Ὰ); τῷ ὕπνῳ... "υήσαντες Βα5.86]. 
φο Τἠεεὶ. 2. τοί ].85.θοο}) ; δοξάζοντες καὶ --οὔῦντες Χριστόν Μ71γ.60.4 
(0.38.5); α. ἴῃ τα Κορινίηρ ἴον ἔοοά; σαν ργαάεε εὐλογήσας δὲ ἐπὶ τῆς 
τροφῆς καὶ --ἦσας ον Ἰερι.1.22; τοὺς τροφῆς ἀρχομένους “-εῖν δεῖ 
τῷ θεῷ Ο(Πτυβ.ἠ0η1.42.2 τη 70.(8,2518); Ι4 ἤονι. 8.2.2 τὴ Μ1|.{η.)848)} 
τὸ ποτήριον, ὃ ἐκέλευσεν αὐτοῖς εἰς ἀλλήλους διαμερίσαι, τοῦ δείπνου 
ἦν, οὐ τῶν κοινωνικῶν μυστηρίων...εἰ δὲ καὶ ἐπὶ τῷ ποτηρίῳ τοῦ 
δείπνου ηὐχαρίστησεν, οὐ θαυμαστόν" καὶ ἡμεῖς γὰρ “-οὔμεν, καὶ ἐπὶ 
τῆς κοινῆς ἑστιάσεως, καὶ ἐπὶ τῆς μυστικῆς" διάφορος δὲ ὅμως ἡ 
εὐχαριστία καὶ ἡ εὐλογία. τὸ δὲ καὶ ἐπὶ βρώσει "εἴν, ἐςς τοῦ εὐαγγελίου 
ἡμῖν παραδέδοται Ἰυαῖνοῦ, ῥαξεὶ.7(Μ.86.240 08}; 4. εβρ. οἱ βαγίῃρ 
ΒΔ} Κβρινίηρ ονϑὺ δα σῃαγβς. ΟὈἸΔΈΙΟΗ5, σαν ἐμεμαγίδιῖς ῥγαγον 
(οὐεν), ἤδησς εοἰδῦγαϊε φμεμαγίςὶ οΥἨ τοηδεεγαίς οἸοτηθηῖβ, .4.9.1--2 
οἷξ, 5. ποτήριον ; Ῥ6ΥΏ. οὗ μη κΚθρινίηρ αἴ ἀραῤε, τ.10.1,2,4; τοῖς δὲ 
προφήταις ἐπιτρέπετε “-εἶν, ὅσα θέλουσιν ἰδ.1το.7; ““ἥσαντος δὲ τοῦ 
προεστῶτος καὶ ἐπευφημήσαντος παντὸς τοῦ λαοῦ οἱ..«διάκογοι 
διδόασιν ἑκάστῳ..-μεταλαβεῖν ἀπὸ τοῦ --ηθέντος ἄρτου καὶ οἴνου καὶ 
ὕδατος [1.6. σοπβοοταῖθα ὃν μανὶπρ παα {ΠΗ Κβριν!ὴρ 5814 Ονεσ 
τΠ61}] [π8ῖ. ταροΐ,δς. 5(}1.6.4288); ἐῤ.66. (4280) εἴτ. 5. εὐχή; μετά- 
ληψις ἀπὸ τῶν «-ηθέντων ἑκάστῳ γίνεται 1.67.5(4200) ; ποτήρια οἴνῳ 
κεκραμένα προσποιούμενος “-εῖν Ιτ6 }..Π6}.1.153.2(Μ].7.5804Ὰ}; εἰσὲ γὰρ 
οὗ καὶ ὕδωρ ψιλὸν «-οὔσιν (]επι. ἐν. χτοί(ρ.62.: ; Μ.8,8124Α}); λαμβάνων 
ποτήριον ὡς --ὧν καὶ ἐπὶ πλεῖον ἐκτείνων τὸν λόγον τῆς ἐπικλήσεως 
Ηϊρρ.ἀαον.6.50(Ρ.τ71.1; Μ',τό.3258Α); ἐβάπτισεν αὐτὴν... καὶ “"ἦσας 
καὶ ἁγιάσας μετέδωκεν αὐτοῖς τῶν..-μυστηρίων «4.7 ον. 28(ρ.34. 
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17); Οοηςῖ. 4Ρ}.7.25.1;, [11] ̓Ρ.Οὐπεὶ..4.,}}.8.12.5; οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος 
[5ο. σεἰςσαμεὶ “οεῖ μόνος, ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς ἅπας (ῃχγπιίον.1 8.2 τη 
2Ο(ογ. (το. Ξ680), Ἰθτοπ. ἀτ.6.}..3.3.1τ(Μ.3.4458}; διδάσκει...“-εἶν οἷς 
ἐδωρήσατο διὰ τοῦ ἰδίου πάθους, δι᾽ οὗ καὶ τὰ σύμβολα γίνεται, σώματος 
ἐχόντων μνήμην καὶ αἵματος Ῥείν, [80(, ἐγ ΜΊ|.26:26(Μ.86,3325.}); 
6. 5ΠΩΠ]ΔΥΪν ἴῃ ῬΥΆνΕΥ ἴον Ὀ]εββιηρ οὗ σῃχίβγη, Οοηϑδὶ, ΑΡ}.1}.2}.1,2. 
ἔ. οἵὁἉἁ ψῇῃο]θ ἀοίίοη οἱ δι σῃαυβί 885 Ἐχρυδββδίηρ τη Κβρινηρ, Οἤσυβ, 
μοιη.25.3 ἑη ΜΠ). 3100) οἰὲ, 5. εὐχαριστία; δ. οὗ ροϑι- (ομμμππίοη 
ῬΙΑΥΘΥ οὗ τῃδηκθορίνίηρ, ϑεταριεμε.τό.1,2; Οοηςὶ..4.}}.7.26..,:; 
ΕΠ ρι οησί. 4 ρΡΡιδιακια; 2, οὔογ ἂς ἱπαηκιρβενγίηρ, οἵ ταυγίγτ 
φθάσαντος ἤδη... τὸ τέλειον ἔργον ἐνδείξασθαι καὶ παραστῆσαι κυρίως 
δι᾽ ἀγάπης γνωστικῆς εὐχαριστηθέντος αἵματος παραπεμπομένου τὸ 
πνεῦμα ΟἸετλ.:17.4.2τ(0.3ο6.4; Μ.8.13414}; 3. 5.ν.],, ἐοη δ᾽ ἀδν τυὰ 
Ζγαϊπιμάδ καὶ διὰ τί ὁ λόγος.. «σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἔπαθεν, «-εῖν τοι, 
λάαξν.τ.το. 3(Μ.7. 5568 ; σοη], Ηδύνον παριστᾶν) ; 4. ῥγαν -«-ὦ ἐγὼ... 
καὶ κλίνω τὴν κεφαλήν [μο]ν αρ.Οἶγ(0,420); ο. ἄατ., ῥγὰγ ἴοτ, Ἰ)οῦ. 
ἄσεί.5.5(λ{.88. τ68οΒ). 

εὐχαριστήριος, Δ. 36].; 1, ἀρ νέσδίηρ ἱμπαπκερτυΐηρ, ῥγαίεξεϊ,; ἃ. τὰ 
Β6η. εὖ. φωνάς ΑἸ ΧΘΉΜΙΡΡοτΑ4(0.67.24); ὕμνον εὐ. ἀναπέμπουσιν 
ἱλαρῶς αἱ ψυχαὶ τῷ θεῷ Μεῖῃεν»!ρ.4.2(0Ρ.47.15; Μ.τβ,80Α); εὐ, ... 
εὐχὴν τῷ τῆς νίκης αἰτίῳ Τλιβ.υ.(...3ο(Ρ.26.14; Μ.20.0530); (ἜΠ]ΠοΥ, 
(350)6}.(0Ρ.137.9; Μ.25.3520); ΑἸἢ..ὁχ. 5.7 Ῥυοϑίη. (.27.770); δῶ- 
ρὸν εὐ. φέρουσα τῷ ἀνδρί Τ)0Ά]]. λυτηοη, 28. τπ(ρ.80.22); ΝΠ] παννος 
(Μ.70.0404Ὰ}; έσουθρον... μετὰ τὸν κατακλυσμὸν θύσαντα θυσίας εὖ. 
τοῖς θεοῖς (τη. 1πα.ἰ0Ρ.12(Μ.88,4.52}}}; Ὁ, οὗ στᾶσα δίζοσ ἔοοα μετὰ 
τὸ δεῖπνον..-λέγοντές τινας εὖ. ὕμνους εἰς τὸν θεόν (τυ 5. σ:1.55.5 
τ. ΜΠ|.(7. 5698); Ια δαρὶ.4(2.3)4Ὲ}; 2. φγαεείμί οὐκ ἀνυπαίτιος... ἐὰν τὰ 
καλὰ μὴ κοσμῇ λόγοις εὐ. πε. ῃ, Ξγ»"ρ.4.τ(ρ.46.4; Μ.18.88.)., 

Β. πεαΐ. 85 βιι5ῖ., ἐμαηβυ ογτηρ, ἐαργοδςῖοη οὗ ργαϊίμάε; 1. ἴὰ 
Θ6ῃ, εὐχαριστηρίων καιρόν ἔνιβιυ.(..4.40(0Ρ.132.12, ν.}, εὐχαριστήριον 
Μ.2ο.11894); τὴν μὲν ἑορτὴν...εὐὖ. ἐκτελέσαντες ΜΙ τίν Οδ0.4(0.30.4); 
οχϑ], ὄγτ, 7ο»..15(3.278}); εὐχαριστήρια λέγουσα {]ρὶρμ ον Μ, 
43.4334}; ἀποδίδωμέ σοι εὐθύμως τὰ εὐ. ΤΜ ει, ϑ γι. εἰ πη. (Μ.18, 
4658); 2. οἵ 58 ΥΠοΙαὶ Οἤετηρθ ἀπαρχὰς... «θυσίας, εὐ. γτ, Α»,.36(3. 
2000); 3. οἱ Ρεβορίοβ οἤδηπρ αἱ δυο μασίβὲ ἱερεῖς... περὶ μὲν τῶν 
προσφερόντων οὕτως λέγοντες, τὸ εὖ, τῶν ὑούλων σου πρόσδεξαι εἰς 
τὸ οὐράνιον... θυσιαστήριον (ο5πι. πια.19Ρ.}(Μ.88.,,850) ; εἴ, τῶν προσ- 
φερόντων τὰς θυσίας, τὰς προσφοράς, τὰ εὖ, πρόσδεξαι ὁ θεὸς εἰς τὸ 
«νοερόν σου θυσιαστήριον [1]. αγε.(ρ.120.2ο). 

Ἐεὐχαριστηρίως, 7η: ἐπαρπκορτσίηρ, Βοοτ.λ.6.7.23.12(Μ.67.7024). 
εὐχαριστία (-εία), ἡ, Α. ἐπαηδερτουίης; 1. ργαϊ προ, τὰ σοϑνι. τὸ μὴ 

ἐξουδενῶσαί τινα τὴν χάριν τοῦ πλησίον...δεῖ γὰρ καταδέχεσθαι αὐτὴν 
μετὰ εὐχαριοστείας 1)οτ. σοὶ, τοί Μ.88,18008); 2. ἀῤῥγουαὶ τὴν ἐμὴν 
εὐ. σιωπῆσαι ἴ,80 Μαρ ερ,ττς.α [ργαϊμία!οη δ} (ρΡ.63.ττ; Μ,ΡΙ,.κ4. 
10348}; 3. ἐχῤγέδείον, οὐ ργαϊίμαε, παμβεριυίηρ, ῥγαΐδα, τὰ γουβῃιρ; 
Ὁ. Ρᾶρᾶμπ ὅπως.. εὐχὰς καὶ εὖ, καὶ νεκρῶν νεκροτέροις προσενέγκητε 
Πονμ,ἴδηπιττντά; Ὁ. ΟΠ τιβίδη ; 1. ἴῃ ρθη. μὴ..««θυσίας ἀφ᾽ αἱμάτων... 
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἀναφέρεσθαι, ἀλλὰ ἀληθινοὺς καὶ πνευματικοὺς 
αἴνους καὶ εὖ, }υιτ,ἀταἰ. 1τ8.2(Ν.6.7400) ; ἡ εὖ. δὲ οὐκ ἐπὶ ψυχῆς μόνον 
καὶ τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος γίνεται καὶ τῶν 
τοῦ σώματος ἀγαθῶν ΟἾἸ6Πη.5,7.5.το(ρ.367.30; Μ.9.06Ὰ); ὅ συμπαρὼν 
ἀεὶ διὰ τῆς γνώσεως καὶ τοῦ βίου καὶ τῆς εὐ, ἀδιαλείπτως τῷ θεῷ 18.7.7 
(0.27.21; 4524}; ἥ τε εὖ, «.. ἔργον ἐστὶ τοῦ γνωστικοῦ τῤ.(Ρ.31.10; 
4578); τὸ δὲ εἶδος αὐτὸ τῆς εὐχῆς εὐ, ἐπί τε τοῖς προγεγονόσιν ἐπί τε 
τοῖς ἐνεστῶσιν ἐπί τε τοῖς μέλλουσιν, ὡς ἤδη διὰ τὴν πίστιν παροῦσιν 
18.7.12(0.56.1}; 5094); ΟΥ. 70.28,6(ξ ; 0,305.27; Μι14.6800) {Β45.1ς: 
23(1.396}0 ; Μ.30.1618); ἡ εὖ, ἐκείνῳ μὲν [5ς, 06] οὐδὲν προστίθησιν, 
ἡμᾶς δὲ οἰκειοτέρους αὐτῷ κατασκευάζει (Ἤγγϑ, ο᾽5.2 5.3 ἢ. Μ|.(. 
3100); τὴν ἐφ᾽ οἷς εὖ πεπόνθαμεν εὐ. ἀναπέμπειν θεῷ Ογτ.ἠοη ῥακεῖ.2 
(53.170); οἱ πόδες ἐν ἐκκλησίᾳ ἱστάμενοι εὐ. ἀναφέρουσι Βὲ5.Ξ0].σγ,το.Ι 
(Μ.8ς.14τ4Α}; μὴ οὖν ὁμοιωθῶμεν τοῖς ἀχαρίστοις, ἀλλ᾽ ὡς μαθηταὶ τῆς 
χάρυτος ὑπόδειγμα αὐτῆς διὰ τῆς εὐ. γενώμεθα, ἵνα καὶ αὐτοὶ δυνηθῶσιν, 
ὁρῶντες τὸ φῶς τῆς εὐ. ἡμῶν, ἀποστῆναι τοῦ κατέχοντος αὐτοὺς 
σκότους τῆς ἀχαριστίας Απί., Μοη λον. ατ7(}λ1.80.17070); τὴν πρὸς 
θεολογικὴν εὖ. ἐπιτήδειον ἕξιν Μαχ.ρηγ5ι.24(ΝΠ.01.7004)}; δῶρον 
φέροντες ὕμνον εὐχαριστίας 70,1), οαγηι ἐἤοορἢ τοί ρ.213; Μ.06.8322Α}}; 
ἢ, αἵ θεα-ἰπὴς Ρσανουβ, (Ἰοχη. ἐἐγ.2.23(ρ.102.21; Μ.8,τορ6Α}): δὲ οἱ ἢ 
Βοιν, Κι ἄδονο, (0.15.3); οἡ τἰβίησ, Ὑματ, Ηδτυβοὶ. ἐς. 26 τοί Μ.18. 
13120); ἴῃ ἀνϑηΐηρ συμπληρωθείσης δὲ τῆς ἡμέρας, ἡ εὐ. περὶ τῶν ἐν 
αὐτῇ δεδομένων ἡμῖν Βαβ,γαρ. [ι5.37.4(2.384Ά; Μ.531 τοι}; Αἰἴτου 
ἴοοα, 14.6}.2.6(3.754; Μ.32.23324)}; 81 ΠρΡΗΓΠῚρ οἵ Ἰαιηρ, τιν γβα. 
ὑς ίαεν.(Ρ.305.4; Μ1.46.9810); τὴν ἑσπερινὴν εὖ, (οηϑὶ, ΑΡῥ.8.537.2; τὰ 
ΠΠΟΓΙΙΏΡ ΡΙΆΨΕΙΒ μέγα εἰς ἁγνείαν καύχημα τὸ ἐκ πρωΐας τῆς αὐτῆς 
παρίστασθαι τῷ θεῷ, καὶ φθάνειν ἐν εὖ, τὸν ἥλιον ὕγτι ΒΞ. τ 4(Μ, 60. 
418); 111. 1ὰ τίπγε οἵ βοῖγονν τὸ μὲν γενόμενον κατ᾽ οἰκονομίαν θεοῦ, 
εὐ., οὐ δακρύων ὑπόθεσίς ἐστι τοῖς γε νοῦν ἔχουσι τ. Να2.6}.238(Μ. 
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37.23800); τοῦ γὰρ..«ποιεῖν ἐλεημοσύνην, τὸ πάντα ἀφαρπαγέντα γεν- 

ναίως ἐνεγκεῖν καὶ μετ᾽ εὐχαριστίας πολλῷ μεῖζόν ἐστιν ΟΠ Υν 5.5 αὶ, 
τιιοί2, 164) οὐ ΝῚ),6ρ}.3.13(}1.70.3760); ἥρπασεν ὁ δεῖνα; ηὐχαρίστησας 
ὑπὲρ τῆς ἀδικίας σύ...; μυρίους διὰ τῆς εὖ, ἐκείνης ἐκαρπώσω μισθούς 

Ομτυβ.λοηι.71.3 1η. [0.(8.420Ὰ); ἵν. ῥίατ,, ἱπαπκορίυϊης καὶ εὐχαὶ 

καὶ εὖ., ὑπὸ τῶν ἀξίων γινόμεναι, τέλειαι μόναι καὶ εὐαρεστοί εἰσι τῷ 

θεῷ Τα. ἀϊαὶ.ττΊ.2(}}.6.7458); ΟΑἸΕΧ.Ρ.Δρ. Αἰ ἀροὶ.Ξεε.Ἰ(ρ.93.31; 
Μ.2:.2618); αἱ τότε θυσίαι νῶν εὐχαὶ καὶ δεήσεις καὶ εὖ, Ουνοὶ. 4.}.2. 
26.2; Ὀδχγϑ.ἦονι.2 5.4 ἴῃ δ. (7.3128). 

Β.. ἐβρ. διεϊανγίςὶ (ν. εὐλογία); 1. οὗ δυσμα γίδες ῬΤΆΨΕΥ 85 0165- 
βἷπσ οὐ ἐμαμπκερινίηρ, 14.9.1; ἄθεοι... ὡς οὔκ ἐσμεν, τὸν δημιουργὸν 
υὐνάνενδεῆ αἱμάτων..«λέγοντες, λόγῳ εὐχῆς καὶ εὐ, ἐφ᾽ οἷς προσφερό- 
μεθα πᾶσιν, ὅση δύναμις, αἰνοῦντες, μόνην ἀξίαν αὐτοῦ τιμὴν ταύτην 

παραλαβόντες, τὸ τὰ ὑπ᾽ ἐκείνου. .«γενόμενα...ἑαυτοῖς καὶ τοῖς δεομένοις 

προσφέρειν Ταβῖ. ταῤοὶ,13.1(}1.6.3458); προσφέρεται τῷ προεστῶτι... 
ἄρτος καὶ ποτήριον...καὶ οὗτος...εὖ. ὑπὲρ τοῦ κατηξιῶσθαι- τούτων 
παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ πολὺ ποιεῖται' οὗ συντελέσαντος τὰς εὐχὰς καὶ τὴν εὖ. 
πᾶς ὁ παρὼν λαὸς ἐπευφημεῖ λέγων: ἀμήν 1.65.3(4288); ὁ προεστὼς 
εὐχὰς ὁμοίως καὶ εὖ., ὅση δύναμις αὐτῷ, ἀναπέμπει,...καὶ ἡ διάδοσις 
«ἀπὸ τῶν εὐχαριστηθέντων ἑκάστῳ γίνεται 1.67. 5(4200); 44. 6.τοὸ 

(Ρ.207.8) εἷξ, 5. προσφορά; οἴ, ἡμᾶς ἐπὶ τῆς εὖ. λέγοντας, εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἰτεπιἦαεγ.1.3.1(Μ.7.4688) ; οἵ ΟΥ Οεἰς.8,32(0.240.. 
6; Μ.ττοιρόςο); Ομυυβυίοηι. "8.2 1 20 ογ.(1ο. 5680) ; 2. οἱ ΘΌΟΒΔΙΙΞΕΙΟ 
δοίίομῃ 85 ἃ ΠΟΪῈ ; 8. Ἔχρίαπαίίοῃ Μ͵ν 90. οα] δα τὰ φρικώδη 
μυστήρια..«εὖ. καλεῖται, ὅτι πολλῶν ἐστιν εὐεργετημάτων ἀνάμνησις, 
καὶ τὸ κεφάλαιον τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας ἐνδείκνυται, καὶ ὅτι διὰ πάντων 
παρασκευάζει εὐχαριστεῖν (Ἡτνβ.ἤο»1.25.3 ἐμ ΜΠ.(7 2100}; οἱ. ῥαπὶς 
εἰ εαἰτοῖς σαεγαγηεηίμη γαεεῖ ἐμελαγίσίίαηι ἀϊεηὶ, φιοί 1 αἰἵρο ᾿δοηα 
δγαιία᾽ ἱπιεγῥγοίαίμν, 1514. ΕἸ. οἰνν»".6.τ0.58; Ὁ. ἴῃ ρεπ. οὗ βεγνῖοε οἵ 
ΘυΟμαχὶϑί, σοηβιἀογοα οϑρθοίαι ν 5. ἐμαην- Οὔ ογηρ συνέρχεσθαι εἰς 
εὐ. θεοῦ καὶ εἰς δόξαν ἴρτι, Εῖ.13.1; εὐ. καὶ προσευχῆς ἀπέχονται Ἰ4, 
ϑηΊ γΉ.7.1; ἐκείνη βεβαία εὐ. ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα ἢ ᾧ ἂν 
αὐτὸς ἐπιτρέψῃ 1.8.1; σπουδάσατε οὖν μιᾷ εὖ. χρῆσϑαι' μέα γὰρ σὰρξ 
τοῦ κυρίου... καὶ ἕν ποτήριον εἷς ἔνωσιν τοῦ αἵματος αὐτοθα. Ῥῥηαά.4.1; 
τοῦ ἄρτου τῆς εὐ., ὃν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάθους... κύριος..«παρέδωκε 
ποιεῖν Τυϑι. ἀΐαἰ, 4τι τί. 6.5648); θυσίας, ἃς παρέδωκεν...ὁ Χριστὸς 
γίνεσθαι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπὶ τῇ εὖ. τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ ποτηρίου {.ττΊ.τ 
(7458); [ἴἵτοπ,άαον. 4.18, κ(Μ.7.Ἰτο28Ὰ)}; (Ἰθηλ, δὲν. 4.25(ρ.320.1; Ν.8. 
13608}); ὁ δὲ ἄρτος ὃν ἐγὼ δώσω. ..ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἤτοι ᾧ τρέφεται ἡ 
σὰρξ διὰ τῆς εὖ, (ἢ, ὅπερ καὶ μᾶλλον, ἡ σὰρξ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐστιν, 
ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐκκλησία Ἰα,ὁχε. ΓΤ Βάοἱ ταίροτττιτο; Μ,0.6648) ; νοείσθω 
δὲ ὁ ἄρτος καὶ τὸ ποτήριον τοῖς μὲν ἁπλουστέροις κατὰ τὴν κοινοτέραν 
περὶ τῆς εὐ. ἐκδοχήν, τοῖς δὲ βαθύτερον ἀκούειν μεμαθηκόσιν κατὰ τὴν 
θειοτέραν καὶ περὶ τοῦ τροφίμου τῆς ἀληθείας λόγου ἐπαγγελίαν ΟΥ,. 7ο. 
32.24(π6; ρ.468.τ4; Μ.14.8008); οὐκοῦν καὶ θύομεν καὶ θυμιῶμεν" τότε 
μὲν τὴν μνήμην τοῦ μεγάλου θύματος κατὰ τὰ πρὸς αὐτοῦ παραδοθέντα 
μυστήρια ἐπιτελοῦντες, καὶ τὴν ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν εὐ. δι εὐσεβῶν 
ὕμνων τε καὶ εὐχῶν τῷ θεῷ προσκομίζοντες, τοτὲ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ὅλως 
καθιεροῦντες αὐτῷ Ἐπι5.4.6.τιτοίρ.40.0; Μ.22.92}})); ἐπὶ τῇ ἀναδείξει 
τοῦ ἄρτου τῆς εὐ. καὶ τοῦ ποτηρίου τῆς εὐλογίας Βα5..5}17.66{2.54Ὲ ; 
Μ.32.1888); ἡ μυστικὴ «τῆς προσφορᾶς. ...εὐὖ. αο,Αερ, ραν, 20(}1.34. 
0320); 6. ψΙΠ Ῥασεῖς, ΕἸ ΡΒ 4515 οὴ Ξϑουι ποία! αϑρεοΐ, τεῖ. Μία] τ ττο- 
12, Υ. θυσία; 3. Ῥατίϊς, οὗ ἐὐομδτβεῖο δἸθπιθηΐβ μηδεὶς δὲ φαγέτω 
μηδὲ πιέτω ἀπὸ τῆς εὐ, ὑμῶν, ἀλλ᾽ οἱ βαπτισθέντες Π)᾽ά.9.ς; τὴν εὖ, 
σάρκα εἶναι τοῦ σωτῆρος Ἰρτ.57,}}η.7.1; καὶ ἡ τροφὴ αὕτη [8(. 
ςοηϑδογαίβα οἰοπιθη 8] καλεῖται παρ᾽ ἡμῖν εὐ. Τακί. Ταῤοὶ.66.1(Μ,6. 
4288); ὡς γὰρ. «ἄρτος ..-οὐκέτε κοινὸς ἄρτος ἐστίν, ἀλλ᾽ εὐ., ἐκ δύο 
πραγμάτων συνεστηκυῖα, ἐπιγείου τε καὶ οὐρανίου, οὕτω καὶ τὰ 
σώματα ἡμῶν μεταλαμβάνοντα τῆς εὐ.» μηκέτι εἶναι φθαρτά Ἰχαῃ.ἤαον. 
4.18. 5(Ν1.7.10288); ὁπότε οὖν...ὁ γεγονὼς ἄρτος ἐπιδέχεται τὸν λόγον 
τοῦ θεοῦ, καὶ γίνεται ἡ εὖ. σῶμα Χριστοῦ 18.5.2.3(11258); τεῖ. οβίοτῃ 
οἵ ΟΙβμορβ οὗ Εοπιβ οἵ βεπάϊηρ ρουίίοῃ οὗ ἘΠ 61 ἐθομαγῖβί τὸ 
ΠΟΠρΡΥΎΘΡΘΊΙΟΙΒ ἰπ ΟἸΕΥ οἱ πρὸ σοῦ πρεσβύτεροι τοῖς ἀπὸ τῶν παροικιῶν 
τηροῦσιν 5ο. Ουδττοἀεοίπιθη ΟὈΒοσναποΒ) ἔπεμπον εὐ. 1.6. Κ᾽ 1ε! Ὁ. 
Ἐπι5....6.5.24.15(Μ.20.5054}; οἵ ΟἹ δοᾶ,οαη.14; κοινωνήσας τοῖς ἀδελ- 
φοῖς πᾶσι τῆς τοῦ κυρίον εὖ, 44. 7ο.86(ρ.193.14); κλάσας τὸν ἄρτον 
ἐπέδωκεν πᾶσιν.. ἑκάστῳ..«ἐπευχόμενος ἄξιον ἔσεσθαι αὐτὸν. τῆς... 

χάριτος καὶ τῆς ἁγιωτάτης εὖ. 1. ττοί(ρ.2ο8.13); ΟἸετη, ρῥαρά,2.2(ρ.τ68. 
6; Μ.8,4124}; τὴν εὖ, τινὲς διανείμαντες.. «αὐτὸν δὴ ἕκαστον τοῦ λαοῦ 
λαβεῖν τὴν μοῖραν ἐπιτρέπουσιν 1(.5γ.1.τίρ.5.18; Ν΄.8,6928); ὁ 
ἀναξίως μεταλαμβάνων εὐ, εἰς κρίμα λήψεται ΟΥ, ἔγ.50 10) {ε7.36:21 
(Ρ.223.21); ἴὼ τϑοσῃο Πα τοι οὗ Ἰαρβεα οἡ ἀβαίῃ-6α βραχὺ τῆς εὖ. 
ἔδωκεν ἴβο. ὁ πρεσβύτερος) τῷ παιδαρίῳ, ἀποβρέξαι κελεύσας καὶ τῷ 
πρεσβύτῃ κατὰ τοῦ στόματος ἐπιοτάξαι Ῥλοπ. Α1.8Ρ.πι5.1.6.6.41.4 
(Μ.20.6324); κλάσας τὴν εὖ, ἔδωκεν 4..ΤἼοηι.  τοϑίρ.260.2); ἢοηι. 
ΟΙομιατ.θ: ἐποίησεν αὐτὸν τῆς εὖ. μεταλαβεῖν τοῦ Χριστοῦ Α. ; ἢ μ] μ Ρ 
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Χαπεμρρ.τ(ρ.73.14); ΟΝΙς, (225)εαη.τ3; ἐδ.τ8; Θεγαρ. μετ; ΟΥ̓́Τ. 
Η.«αἰδεΐ.το.1; τῆς ἁγίας καὶ ἱερᾶς εὖ. μετόχους ποιήσαντας (ὉΉδΙ. 
4ΡΡ.2.31.2; ΟΒτγϑιλοηι,27.4 ἦπι τον (το.2460); ἤρεσεν, ἵνα τοῖς 
σώμασι τῶν τελευτώντων εὖ, μὴ δοθῇ (οά..4}γ.18; εὖ, ἀἶδε, ἔτοτι 
εὐλογία, Ἐπΐνοῃ. ῥακελ.7(Μ.86.24008) οἱζ. 5. εὐχαριστέω; 4. οἵ {πᾶ π8- 
εἰνίηρ αἰζευ Οοπιπππίομ, Πίσῃ. τ. .}.3.2(Μ.3.4284); 18.3,3.15 
(4458); {τ|.}αε.(ρ.246.12). 

εὐχαριστικός, ὁ} ἱἐξαπβερίυϊηρ εὖ. ... φωνήν Βαδιλον τη ῬΞιοίτ. 
1208 ; Μ.20.3178). 

εὐχαριστικῶς, 15: ἱπαπβερίυϊηρ, (ϑυτα. ΟΡ ογ.6(Μ.08.3458). 
εὐχάριστος, 1. ἀργερανίε, ῥίεαξαηΐ ταῦτά σου ταῖς εὖ. τρυφαῖς 

δεδημιούργηκεν ὃ πατήρ ΟἸοιῃ ῥγοί,τοί(ρ.60.8; Μ.8,2084); 2. εθῃ- 
φγαϊμίαίονγν εὖ. φωναῖς ἘΝ1].ῥενῖε,.1.1(}1.70.8όου) ; 8. ἐλαπκ μϊ, σγαϊε- 
Με, 65ρ. ἴο σά ἐκείνῳ δὲ εὖ, ὄντας διὰ λόγου πομπὰς καὶ ὕμνους 
πέμπειν Τὶ. ταροΐ.13.2(Μ.6.3458); ΟἸεπα, ΞΙν.7.1{ρ.32.18; Μ.0.4608); 
Ομ γβυἤοηι.2.5.2 τ ΜΙ.(7.300Α})}; ' καὶ εὐ. γίνεσθε,᾽ τοῦτο γάρ ἐστιν εὐ. 
εἶναι. «τὸ ὁμοίως κεχρῆσθαι τοῖς ὁμοδούλοις, ὥσπερ αὐτῷ ὁ θεός, .. «τὸ 
ὑπὲρ πάντων χάριν ὁμολογεῖν Δ ἤσηι. 8... ἦη ῬΑ (1τ.3844); Οὐηϑὲ. 
Α1}}.}.25.1; ἐν ταῖς θλίψεσι εὐ. ἔσο μάλιστα ΝΙ]. Εμίον, Β(Ν.79.11048}; 
ἙΝΠ,ρογίσί απ. (1.79. Ὁ00Ὰ); 4. ἐλ ῥΥ ΤῊΡ φγαπ δ ἀποδῶμεν καὶ 
μὴ δεομένῳ μισθὸν εὐ., εὐπείθειαν ΟἸοτη, ῥγοί, ττίρ 81.1; Μ.8.2334) ; 1α, 
οἰγ.3.0(ρ.226.11; Ν.8.11688Β); τὸν...εὐεργετήσαντα εὖ. ἀμείψασθαι 
φωνῇ ΗοηνΟἸφηιττ,Β; εὖ, ὕμνον ἀναφέροντα τῷ θεῷ Οεουτῃ. ἄροάς.1το: 3 

(0.122). 
εὐχαρίστως, 1. τοί! ὦ ροοά φγαζό, ΟἸετα, ἰν.4.4{ρ.254.11; Μ.8.χ228.}; 

Οχ. 79.13.2 τ(ρ.240.17; Μ.14.4418)}; (γτγβ. ον. 4 τη Κοηι,(0.5188); 
2. ργαϊεξεἰίν, ΟἸατη. οἐγ.4.4(ρ.255.27; Μ.8,1220Ὰ}; φιλοσόφους παρὰ... 
τῶν προφητῶν τὰ κυριότατα τῶν δογμάτων οὐκ εὐ. εἰληφότας 18.5.1 
(ρ.222.16; Μ.0.24Ά}; ε8ρ. τοναγά5. ἀοά οἵ, «δίκαιοι εὖ, τῆς κτίσεως 
μετελάμβανον 1}.3.6(ρ.220.3; Μ.8,1156.Ὰ}; πάντ᾽ εὖ. δεῖ δέχεσθαι τὰκ 
θεοῦ ΟτιΝαζιεαγηι.1.2.20.16(Μ.37.ο10Ὰ)}; [514.ὈΡε}.6}}.1.375(Μ4.78. 
2064); τεῖ. ροβι- Ὁοχησαιηΐοι Ὁπαηκϑρινιηρ τὰς ὑπερουρανίας εὖ. 
ὑμνήσουσι τῆς θεαρχίας ἀγαθουργίας Βίοη, Ατ.6.λ.3.3.15(Ν.2.4450). 

εὐχείρωτος, εαφὶϊν αναϊαρίε, ΝΉΔΡΟΡτος, α.αη.2:το(Μ.87. 
χ6128) ; τηδί. ὡς μήτε τὰ θεῖα τοῖς βεβήλοις εὐ. εἶναι Τεοπ.Δτ..}.2.ς 
(Μ.3.1454}); Ἰά,ἐρι0.τ(Μ.3.1χο60}. 

Ἐεὐχέλαιον, τό, σασγαριοηὶ οὗ μηείΐοη, Ἐπελοὶ (0Ρ.335,338,346). 
εὐχερής, 1. γεααν εὐ. ἐν καταλαλίᾳ Βαγη.20.2; τὸ εὐ. πρὸς εἰδωλο- 

λατρείαν Ταδι ἀταὶ.67.8(Μ.6.6324}; οἷς εὐ. τὸ ῥιγοῦν ῶὴο αγὸ τμεϊ πε 
ἰο, Ή θεν φαςῖΐν ἤγοηι, οοἹὰ, ΟἸοιι, αφ.2.2(ρ.174.0; Μ.8,4248); 6, εἰς, 
ΑἸ ιάδον. 32(ρ.2}.2; Μ.25.4720)} 2. καδγ, οδυΐοις, ΟΥτι μον, 6.10 1π 
7]ορ.(ρ.1τ4τ.21; Μ.τ3.4524)}; ΑἸΠιαροὶ Ορηδί.τ(Μ.25.6210); 10,Ὁ), 
εαγηίβεορ,Ξ4(Ρ.2οῦ; Μ.06.8218); οἵ ψομηά5, σἐράΐ, Οτ ργήη.3.1. 1] 
(Ρ.226.9; Μ.11.2848); οὗ ἀἰδροβίποη, Πρλ-επἀδά, ΑἸ μιαροὶ, (οηδὶ.3 
(600 Ὰ}). 

εὐχέτης, ὁ, ὁπ τὸἢο ῥγαγϑ; ταϑῖ., εἰἰοηὶ, 170. ρη 22 (Μ,0 5. 

3418). 
εὐχὴ, ἡ, 1. ῥγαγεν (ττοαίβα τορείμοι ΜΠ προσευχή, ἡ); 
Α. εὖν, ὙΈΙΟΙ σδη αἶδὸ τηθᾶῃ ὑοῖῦ, οοπ ταβίθα ΜΠ πι: οὐκ 

ἄλογον δή μοι ἐφάνη τὸ κατὰ τὰς γραφὰς σημαινόμενον πρῶτον διαστεί- 
λασθαι τῆς εὖ, δύο σημαινούσης, ὁμοίως δὲ καὶ τῆς π." καὶ γὰρ τοῦτο 
τὸ ὄνομα πρὸς τῷ κοινῷ καὶ συνήθει πολλαχοῦ κειμένῳ τέτακται καὶ 
ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ σύνηθες ἡμῖν σημαινόμενον [τῆς] εὐ. ἐν τοῖς περὶ τῆς 
Ἄννης λεγομένοις ....(οἴ, ΤΆ ερσιττο- 11), ΟΥ.0γ.4.1{(0.307.5-8; Μ.11.4288); 
δύναται μέντοι γέτις οὐκ ἀπιθάνως ἐνταῦθα, ἐπιστήσας τῷ 'προσηύξατο 
πρὸς κύριον᾽ “καὶ ηὔξατο εὐ.᾽ εἰπεῖν ὅτι, εἰ τὰ δύο πεποίηκε, τοντέστι 
᾿προσηύξατο πρὸς κύριον᾽ 'καὶ ηὔξατο εὐ.,᾿ μή ποτε τὸ μὲν 'προσηύξατο᾽ 
ἐπὶ τῆς συνήθως ἡμῖν ὀνομαζομένης τέτακται εὐ. τὰ δὲ ᾿ηὔξατο εὐ.᾽ ἐπὶ 
τοῦ ἐν Δευιτικῷ καὶ Ἀριθμοῖς τεταγμένου σημαινομένον 1.4.2(ρ.30γ7. 
τ8--21: 4280) ; ἡγοῦμαι τοίνυν δέησιν μὲν εἶναι τὴν ἐλλείποντός τινι 
μεθ᾽ ἱκεαίας περὶ τοῦ ἐκείνου τυχεῖν ἀναπεμπομένην εὐ., τὴν δὲ τ’. τὴν 
μετὰ δοξολογίας περὶ μειζόνων μεγαλοφυέστερον ἀναπεμπομένην ὑπό 
του, ἔντευξιν δὲ τὴν ὑπὸ παρρησίαν τινὰ πλείονα ἔχοντος περί τινων 
ἀξίωσιν πρὸς θεόν, εὐχαριστίαν δὲ τὴν ἐπὶ τῷ τετευχέναι ἀγαθῶν ἀπὸ 
θεοῦ μετ᾽ εὐχῶν ἀνθομολόγησιν 19.14.2{0.331.5; 4614); ᾿ὅταν προσεύ- 
χησθε᾽ φησίν' οὐκ εἶπεν, “ὅταν εὔχησθε᾽, ἀλλ᾽ 'ὅταν προσεύχησθε᾽- ὡς 
τοῦ κατὰ τὴν εὖ. ἤδη προκατορθωθῆναι προσήκοντος, πρὶν διὰ τῆς π΄ 
τῷ θεῷ προσεγγίσαι, τίς δὲ τῶν ὀνομάτων τούτων κατὰ τὸ σημαινό- 
μενόν ἐστι διαφορά; ὅτι εὐ. μέν ἐστιν ἐπαγγελία τινὸς τῶν κατ᾽ 
εὐσεβείαν ἀφιερουμένων' π. δὲ αἴτησις ἀγαθῶν, μετὰ ἱκετηρίας 
προσαγομένη θεῷ (τ Ν γ55.0γ. ἀθγη.2(ρ.30. 511.; Μ.44.11370,0}; ὡς οὖν 
οὐκ ἐσομένης ἐν παρρησίᾳ τῆς ἐντεύξεως, εἰ μὴ ἐπὶ προληφθείσῃ εὐ. τινι 
καὶ δωροφορίᾳ ἡ πρόσοδος γένοιτο, ἀναγκαίως ἡ εὐ. τῆς π. προηγήσεται 
{δ.(0.30.35; 11404}; προσευχή ἐστιν αἴτησις ἀγαθῶν παρὰ θεοῦ" εὖ. δὲ 
ἡ ἐπαγγελία ΟἸγτρ. οὶ. 5:3(Μ.03.5400); π. δέ ἐστιν αἴτησις ὧν 
πέφυκε θεὸς ἀνθρώποις δωρεῖσθαι πρὸς σωτηρίαν".-..εἰ γὰρ εὖ, ἐστιν, 
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ὑπόσχεσις τῶν ἐξ ἀνθρώπων θεῷ κατ᾽ ἐπαγγελίαν προσαγομένων καλῶν: 
πι κατὰ τὸν εἰκότα λόγον ἔσται σαφῶς, ἡ τῶν ἐκ θεοῦ πρὸς σωτηρίαν 
χορηγουμένων τοῖς ἀνθρώποις ἀγαθῶν ἐξαίτησις, ἀντίδοσιν φέρουσα 
τῆς τῶν προηυγμένων διαθέσεως Μαχ.4μ. Τ αὶ. Ξο(Μ.90,469Ὰ); οἔ.14. 
γι ἄρν,. (1.90.8818,0). 

ΒΒ. πϑίυτε απ Ὁπαγδοιουιβιίοβ οἱ ὑσάνοτῖ; 1. ἀφῖ, ; 8. [τη] Πα υῖῖν 
ΜὑῈ ἢ Οοα ὁμιλία πρὸς τὸν θεὸν ἡ εὖ, ΟἸδτῃ.:,».7.7(0.30.16: Μ.0.456.); 
Ἐναρτ. Ῥοηΐ.ο».3(Μ,79.1τ680); τ Ν Υ585.0γ. ἀθη}.τ(0.8.17; Μ.44.11248); 
Απι οη.᾿ο».τοδ(}1.80,17560); Ὁ. οἰενακίοη οὗ πϊπα τὸ σοά, ν. 
ἀνάβασις; ᾿ς. απίοῃ σι ἢ Οοά εὖ. ... κοινωνία... «ἐστε καὶ ἔνωσις πρὸς 
θεόν ΤΟΠτνβ μον ρΡί.6.2(Ν]}.64.461:0); π. ἐστι...ἔνωσις ἀνθρώπου 
καὶ θεοῦ Το.Ὁ] πὶ. καὶ. 28(Μ.88.1τ1204Ὰ)}; {0.1).8..}.2ο(.96.1ο414}; 
ἅ. ἴοοᾶ οὗ π6 5ο}] τοῦ νοῦ ἡ πνευματικὴ π. τροφὴ ὑπάρχει Ἐναρτ, 
Ῥοπί.ογιιοι( Μ.79.11808) οὐ ΑἸμτΟ οι, ἔσρι. τοδί}. 80.175 66); ΤΌ ΒΥ 5. 
ἀοιοῤγόο,2(2.7840); 6. βυτησηατν εὖ. ... ἐστὶν ἀναγκαία τῆς ζωῆς 
ἡμῶν βοήθεια, ὅπλον κατὰ τὸν διάβολον, ὁμιλία πρὸς θεόν, διάλεξις 
τοῦ λογικοῦ ζῴου πρὸς τὸν ἀληθινὸν λόγον, ἀναχώρησις καὶ λήθη 
τῶν γηΐνων πραγμάτων, ἄνοδος πρὸς οὐρανόν, καταφρόνησις τῶν 
παρόντων, οἰκείωσις πρὸς τὰ μέλλοντα δι, Ατη,ῥδαν.(ρ.11Ί.}}; 
2. πιροεβοὶίν εἰ ἀφορμή τις ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν θεὸν γίνεται ἡ εὐ., 
οὐδεμίαν ἀφορμὴν παραλειπτέον τῆς προσόδου τῆς πρὸς τὸν θεόν (ἸΕγὴ. 
5ἰγ.7.7(0.31.26; Μ.0.4570); εἰ δὲ ᾿Ιησοῦς προσεύχεται καὶ μὴ μάτην 
προσεύχεται, τυγχάνων ὧν αἰτεῖ διὰ τοῦ εὔχεσθαι, τάχα οὐκ ἂν αὐτὰ 
εἰληφὼς χωρὶς εὖ., τίς ἡμῶν ἀμελῇ τοῦ εὔχεσθαι; ΟΥ.ογν.13.τ(ρ.325.22; 
Μι11.4538); κύριος... ὑπογραμμὸς ἡμῖν γενόμενος διενυκτέρευεν ἐν τῇ 
π. τοῦ θεοῦ, θεὸν δεικνὺς ἡμῖν ἀρίστην ὠφέλειαν καὶ πολλὴν πρὸς θεὸν 
ἐγγύτητα διὰ τῆς ἐπιμόνου π. Απί. Μοπ, ον. τοί Μ.89.17570); ψΠἢ- 
οὐ 10 ἃ νἰγίποιϑ Πἴπ 15 Ἰπηροββίθιθ, {Ομεγϑιλονει βγές, (2. 7814} ἐδ. 
(1834); ἐδ. 2(7840); δια 50] Ὀδσογηεβ ἃ ῬΥοΥ ἕο ἀδιηοηϑβ, ἐδ. (7840); 
τὸ σχολάζειν τῇ ἀδιαλείπτῳ π., ἀναγκαῖον καὶ ἐπωφελὲς ἡμῖν ὑπάρχει 
Απί Μοη. λοιη. τοὐ(ι] 568); 3. ρεμόναὶ φαίνει 8. Ὀομα οἵ ππϊοῃ, 
διαμένετε ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν καὶ τῇ μετ᾽ ἀλλήλων π΄ Ἰοτι. Τγαί.12.2; 8. 
τηθ8η5 οὗ οοἰαϊπίπρ τΠ6 Κίηράοιῃ τὴν βασιλείαν...ἀδιαλείπτοις...εὐς 
ἐκβιάξζεσθαι ΟἸ]δπη. ΞΕ γ.5.2(0.326.18.; Μ.0.334}); 8. ἃςΐ οἵ τιβὲ ἴῃ τῆ 
ροοάηποββ οἵ (οά, 1}.7.7(0.31.25; 4518}; 1Ὁ.1.π2(ρ.56.1}; 5004}; ἃ 
ΜΈΆΡΟΙ μέγα ὅπλον εὖ. βούλει μαθεῖν πῶς μέγα ὅπλον ἡ εὐ; προ- 
στασίας πενήτων παρέδραμον οἱ ἀπόστολοι, ἵνα πλείονα σχολὴν περὶ 
τὴν εὐ. ἔχωσι (ῃγνβ.ἐονη.2.4. ἡ οι ργῖης, 4.684}; 1ά ρόδες. 5(3,3488); 
πανοπλία γὰρ ὡς ἀληθῶς οὐράνιος ἡ θεία π. Τζῃγγδιλονι, ῥγεε. τί2. 
1818); 1. ()82Ε); ὁ μὴ κεκτημένος π. καθαράν, οὐκ ἔχει ὅπλον εἰς 
πόλεμον ΝΙ] Ἰνςὶ, (Ν1.70.12360); ΟΠιε  φοτῖς οὗ ἀϑδοεῖο, [148.6}.42.3 
(3.1270); Μ.32.353Ὰ}; 8 5εογοῦ δοξνιν ἡμέρας μὲν σύμβολον ἡ νηστεία, 
διὰ τὸ ἔκδηλον' νυκτὰς δὲ διὰ τὸ ἄδηλον ἡ εὐ. ἘΜαχ.εαρ.αἰ δ .9ο. 
420 Α}; ἐφ. δει(,420Α); ἰΐ5 ναΐὰβ μηδὲν τῆς π. εἶναι τῶν κατὰ τὴν 
ζωὴν τιμίων ἀνώτερον αὐ ΟΝ γεβ.ογιἄονι.τίρ.8,30; Μ.44.11240); οὐ τιμὴ 
δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὠφέλεια μεγίστη γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν ἀπὸ τῆς εὖ., 
καὶ πρὶν ἣ λαβεῖν, ὅπερ αἰτοῦμεν (Βτγβ.αηοηι.7.}(1.5128); ἐστι τῷ 
ὄντως εὐχομένῳ δικαστήριον καὶ κριτήριον, καὶ βῆμα κυρίου, πρὸ 
τοῦ βήματος μέλλοντος 70.(Π]Πγ,5εαἰ.28(Μ,88,11298); ΞυΠητπατν π. 
σωτηρίας ἀφορμή, ἀθανασίας πρόξενος ψυχῆς, τῆς ἐκκλησίας τεῖχος 
ἀρραγές, φυλακτήριον ἄσειστον, φοβερὸν μὲν τοῖς δαίμοσι, σωτήριον δὲ 
τοῖς εὐσεβέσιν ἡμῖν Τ(μχν5. ἠοητιῤγεε. 2(780Ὰ} 5 4. ἀπ ΔΠιρε]ῖς δοιῖν εν 
ἡ εὖ. ο(. τῶν ἀγγέλων ἡ γλῶττα (Πῃτγϑ.ἐχρ.ΐη 5.4: :τίς.120); ἀγγέλων 
γὰρ ἔργον ἡ π. (ᾷμτχνβ. οι ργεοτ(2.7708}; 70.(ἸΠ1πλ,5εαὶ.28(Ν.88, 
11204); {10.}.....2ο(.96.το41Ὰ}; ἴογ Δηρ6]5. ἀβϑίβοπρ τάθη ἴῺ 
ῬΙΆΥΕΥ ν. ἄγγελος; 5. 14εαἱ οἵ ρτάνοι εὖ, γὰρ αὐτῷ [8ς. γνωστικῷ] ὁ 
βίος ἅπας καὶ ὁμιλία πρὸς θεὸν (Ἰεμλ.5,»ν.7.12(0.52.22; Μ,9.5ο1Α}; 
πάντα τὸν βίον τοῦ ἁγίου μίαν συναπτομένην μεγάλην εἴποιμεν εὖ. 
Οτ.ογ.12,2(ρ.325.31.; Μ.11.452}); ὅταν παριστάμενος εἰς π. ὑπὲρ πᾶσαν 
ἄλλην χαρὰν γένῃ, τότε ἀληθῶς εὕρηκας π΄. ἘναρτΡΟΙΈ.ο7.153(}}.70. 
ἘΖΟΟΟῚ; εὖ. αἱ κάτωθεν ἐκ τοῦ βάθους τῆς διανοίας ἀναπεμπόμεναι, 
ἐρριζωμέναι μετὰ ἀσφαλείας πρὸς ὕψος ἀνατείνονται, καὶ οὐδεμιᾷ 
λογισμοῦ προσβολῇ παρατρέπονται (ῇχυϑβ.ἐ ΠΟΙ ΡΥ ΕἾ 6Ή.5.5.7(1.401Ὰ}}; 
ἀδιάλειπτος γάρ ἐστι π., τὸ τὸν νοῦν ἔχειν ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ καὶ πόθῳ 
προσκείμενον τῷ θεῷ, καὶ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἀεὶ ἀποκρέμασθαι Μακχ. 
αϑεεὶ. ΔΕ (Μ. 90.922); 6. ῥγανεν οὗ (ἢ χίβι, 85. Ἔχϑιηρ α διὰ τοῦτο καὶ 
εὔχεται, ἵνα ἐκεῖνοι μάθωσιν εὔχεσθαι. ἀλλ᾽ οὐκ εὔχεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ 
πῶς δεῖ εὔχεσθαι μαθεῖν αὐτοὺς ἐχρῆν" διὰ δὴ τοῦτο καὶ εὖ, παρέδω- 
κεν οὕτως ἔχουσαν' πάτερ ἡμῶν κτλ. (Πτνϑ. μον ίη ΜΠ|.26:30(3.230)) 
ΟΠ Ξῖο], ἐκεῖνοι [35, ΕἸ ΠΠΟΤΊΐ415] μὲν λέγουσιν, ὅτι τῆς θεότητός 
ἐστιν ἡ εὐ., ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι τῆς οἰκονομίας 14. σῃ0}91.7.5(1,5080)}; 
οὐκ ἔστι τῆς θεότητος ἡ εὐ." θεὸς γὰρ οὐκ εὔχεται, θεοῦ γὰρ τὸ προσκυνεῖ- 
σθαί ἐστι" θεοῦ τὸ εὖ. δέχεσθαι, οὐ τὸ εὐ. ἀναφέρειν 1ὃ.(Ξο8})} ; πολλοὶ 
μὲν γὰρ τῶν αἱρετικῶν λέγουσιν, ὅτι οὐχ ὅμοιος ὅ υἱὸς τῷ πατρί. διὰ 
τί; ὅτι ἐδεήθη, φησί, π. ὁ Χριστὰς εἰς τὸ ἐγεῖραι τὸν Λάζαρον... 
βλασφημοῦσι δὲ μὴ νοοῦντες ὅπως συγκαταβάσεως ἦν, καὶ τῆς τῶν 
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παρόντων ἕνεκα ἀσθενείας ἡ π΄ 18.0.1(5254,8); οἰ 1, ἠοτη, 6 4.3 ἐπ 70. 
(8.385); 7. (σοά 5 βουχοθ οὗ 8}} ρτανεσ εἰ προσεύξασθαι βούλει, θεοῦ 
χρεία τοῦ διδόντος εὖ. τῷ εὐχομένῳ Ἐναρτ, Ροηξ,ογ. 58(Μ.79.1180Ὰ}; 
χρὴ..«αἰτεῖσθαι λαβεῖν χάρισμα εὐχῆς.. «παρὰ τοῦ διδόντος εὖ, τῷ 
εὐχομέῳ Απ Μοη,λο). τοῦ(Μ.80.17570); 70.(]ηι,ςοαἰ, 80} 1.88, 
11400}; {70.1}.8. 7.20(Μ.96.10418}; 656ρΡ. Π. μοβὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα 
συμπάσχον τῇ ἡμετέρᾳ ἀσθενείᾳ...ἐπιφοιτᾷ ἡμῖν, καὶ εἰ εὕροι τὸν νοῦν 
ἡμῶν φιλαλήθως αὐτῷ προσευχόμενον, ἐπιβαίνει αὐτῷ... «προτρεπόμενον 
αὐτὸν εἰς ἔργα πνευματικῆς π. Ἰύναρτι. ῬΡοπί.ογ.62(Μ.79.11800}; Μο. 
Αεδρ λονη.το, 8(Μ.34.6480). 

Ο. Κιπᾶς δῃὰ ἄδβρυϑεβ οὗ ρτάγνοι; ᾿. 115 Ῥσίποῖραὶ δἰ θιθηΐβ, ν]Ζ. 
ρ]οσνιησ Βαῖμου τὔχουρῃ ὅοὴ ἴῃ Π. μοβῖ, τμαμκερίνίπσ, οοπ- 
[εββίου. οἱ 5115, ρεϊς0η, ΟΥ.ον.332.1(0.401.13{{{2 Μ011.5578--56 0); 
προσευχῆς διττὸς ὁ τρόπος, ὁ μέν τις πρακτικός, ὁ δὲ θεωρητικός 
Ἐναρτ. Ροπῖ.ογιρτοξιὰ.(Ν.70.11658): 2. τηθηῖ8] Δημα νΌ 8] ῥταγεῦ; 
γγοτᾶς ποΐ πϑόρβϑαυν ΤΟΥ ργάυϑῦ, (Ἰδῃι,5,ν.7.7(0.32.30; Μ,0.461Α); 
ἦθός ἐστι προσευχῆς σύννοια μετ᾽ εὐλαβείας, καὶ κατανύξεως, καὶ 
ὀδύνης ψυχῆς ἐν ἐξαγορεύσει πταισμάτων μετὰ στεναγμῶν ἀφώνων 
Ἐνδρι.Ρουῖ,ο7γ.42(}}.70.11768) ; εὐχὴν δὲ λέγω..., οὐ τὴν ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ 
στόματος κειμένην, ἀλλὰ τὴν ἐκ τοῦ βάθους τῆς διανοίας ἀνιοῦσαν (Ὦγν58. 
ἐηεο γε δης.5.7(1 401}; πολλάκις πληρώσαντες τὴν εὐ., μηδὲν ἀκού- 
σαντες ὧν εἰρήκαμεν, ἀπήλθομεν. ἂν οὖν ἐννοήσωμεν τοῦτο, εὐθέως 
πάλιν αὐτὴν ἀναλάβωμεν...καὶ μὴ πρότερον ἀποστῶμεν εὐχόμενοι, 
ἕως ἂν ἅπασαν αὐτὴν μετὰ διανοίας νηφούσης εἴπωμεν Ἰᾷ πον. Ἐς. 
145: 2(:.534Α}); οὐκ ἔστι τελεία π. χωρὶς νοητῆς ἐπικλήσεως ΜΈΥΟ. ΕΥ. 
βιι5ς,2.2τ(Μ,6ς.936ΑᾺ}); ὅ. ἀερτεοβ οἱ ΡυΆνοῦ τῆς καϑαρᾶς π. δύο εἰσὶν 
ἀκρόταται καταστάσεις" ἡ μέν, τοῖς πρακτικοῖς" ἡ δέ, τοῖς θεωρητικοῖς 
ἐπισυμβαίνουσα. καὶ ἡ μέν, ἐκ φόβου θεοῦ καὶ ἐλπίδος ἀγαθῆς τῇ 
ψυχῇ ἐγγίνεται: ἡ δέ, ἀπὸ θείου ἔρωτος καὶ ἀκροτάτης καθάρσεως. 
γνωρίσματα δὲ τοῦ μὲν πρώτου μέτρου, τὸ ἐν τῷ συναγαγεῖν τὸν νοῦν 
ἐκ πάντων τῶν τοῦ κόσμου νοημάτων, καὶ ὡς αὐτῷ αὐτοῦ περιισταμένου 
τοῦ θεοῦ, ὥσπερ καὶ παρέστη, ποιεῖσθαι τὰς τι. ἀπερισπάστως... «τοῦ δὲ 
δευτέρου, τὸ ἐν αὐτῇ τῇ ὁρμῇ τῆς π. ἁρπαγῆναι τὸν νοῦν ὑπὸ τοῦ θείου 
καὶ ἀπείρου φωτός Μαχ.εαν ,2.6(Μ.00.ο85..,8); ἡ μὲν ψιλὴ εὖ., ὡς 
ἄρτος ἀρχομένους στηρίζουσα' ἡ δὲ μετά τινος θεωρίας, ὡς ἔλαιον 
πιαΐνουσα" ἡ δὲ ἀνείδεος, ὡς οἶνος εὐώδης, οὗ οἱ ἐμφορούμενοι ἀπλή- 
στως ἐξίστανται ὙΜαχ.εαρ.αἱ, τη δ(}.00.14418); 4. τεϊαίοι Ὀδννεεα 
ΜΟΙΚ οὐ οα ἀπα ψοῦκ οὗ τηθπ ἴῃ ρῥτγάνοι βιάζεσθαι ἑαυτὸν εἰς 
τὴν εὖ., μὴ ἔχοντα εὖ. πνευματικήν" καὶ οὕτως ὁ θεός, θεωρῶν τὸν 
οὕτως ἀγωνιζόμενον, ...«δίδωσιν εὖ. ἀληθινὴν πνεύματος Μαςιἅερ. 
ἔοηι.το. (Μ.34.64:4Α); στῆθι ἐπὶ τῆς φυλακῆς σου φυλάττων τὸν νοῦν 

σου ἀπὸ νοημάτων κατὰ τὸν καιρὸν τῆς π.,..««(ἵνα ὁ συμπάσχων 
τοῖς ἀγνοοῦσι, καὶ σοὶ ἐπιφοιτήσῃ, καὶ τότε λήψῃ δῶρον προσευχῆς 
εὐκλεέστατον Εναρστ. Ροητ.ογ.6ο(.79.11810); 70... ἐεαὶ, 28 (ΜΝ 1.88, 
11320). 

Ἐ). ΠΟΙ ΓΟ 5 ΤῸΣ Ρυαγοχ; ἢ. βρίτἰΐμ8] ; ἃ. ργϑοῖοα οἵ Ομ γιβῦθη 
νἰγίπθ5 οὐ προσελεύσῃ ἐπὶ π. ἐν συνειδήσει πονηρᾷ [14.4.14 τε Βαγη. 
10.12; δεῖται...ἡ εὖ, ψυχῆς εὐρώστου καὶ λιπαροῦς ἄχρι τῆς ἐσχάτης 
ἡμέρας τοῦ βίου συμμετρημένης καὶ (ἡ) πολιτεία διαθέσεως χρηστῆς 
καὶ μονίμου καὶ πάσαις ταῖς ἐντολαῖς τοῦ σωτῆρος ἐπεκτεινομένης 
ΟἸεπι. φ. ἄ.5.τ(ρ.τόο.14; Μ.0.6058Β); καθαρὸς [5ς. ὁ γνωστικός] εἰς εὖ. 
πάντοτε Ἰά.:1γ7.7.τ2(Ρ.56.5; Μ.9.ποῦο}; εἰ μὴ ἡ ταπεινοφροσύνη καὶ 
ἀγάπη, ἡ ἁπλότης τε καὶ ἀγαθότης κατακολλῶσιν ἡμῖν τὴν εὖ., ἡ εὖ. 
αὕτη, μᾶλλον δὲ τὸ πρόσχημα τῆς εὖ., ἥκιστά γε ἡμᾶς ὠφελεῖν δύναται 
Μϑο.λορ.ογ.5(}1,34.8560); 1(.ἀονη.τθ.(Μ.34.6450); καθαρὸν ὀργῆς 
εἶναι τὸν εὐχῇ προσιόντα (Ὠγγπ.ῥγοί, Γ4.τ.1(2,3778};} ἑώρακα ἐν 
ὑπακοῇ ἐξαστράπτοντας,, ἀθρόον ἐπὶ προσευχὴν παρασταθέντας, καὶ 
συντόμως τοῦ ἑαυτῶν νοὸς περιγενομένους, προπταρεσκευασμένοι γὰρ ὑπὸ 
τῆς ὁσίας ὑπακοῆς ἐτύγχανον [0.(] πη, 5 εαἰ.28(}}.88,11268); πᾶσαν μὲν 
ἀρετήν, ἐπὶ πλείω δὲ τὴν π. αἰσθήσει πολλῇ ποιησώμεθα πάντοτε' τότε 
ψυχὴ ἐν αἰσθήσει προσεύχεται, ὅταν θυμοῦ κρείττων γένηται τὖ.(11360)}; 
ἀδύνατον εἰρηνικὸν γενέσθαι τὸν νοῦν ἐν εὐ., ἐγκράτειαν καὶ ἀγάπην 
φίλην τὸν μὴ κτησάμενον ἸΜαχ.καρ.αἱ.22τ(Μ.00.145324}; Β. τϑοο ]θο- 
(0 δεῖ ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐπιθολοῦσθαι τὸν νοῦν ὑπὸ ἑτέρων λογισμῶν 
πάντων ἐπιλελῆσθαι τῶν ἔξω τῆς εὐ. κατὰ τὸν καιρόν, ἐν ᾧ τις εὔχεται 
Οτ.ογ.9.1(Ρ.318.2; ΜΟΙτ. 4444}; δοκεῖ τοίνυν μοι τὸν μέλλοντα ἥκειν 
2568} ᾿ » 2ὺ} [ 3 ν κε ᾿. } ’ 2 ᾽ 

ἐπὶ τὴν εὐ., ὀλίγον ὑποστάντα καὶ ἑαυτὸν εὐτρεπίσαντα, ἐπιστρεφέστερον 

καὶ εὐτονώτερον πρὸς τὸ ὅλον γενέσθαι τὴν εὐ. τ1Ὁ9.31τ.2(0.395.28.; 5408}; 
ὁ δὲ ἀληθινὸς θεμέλιος τῆς π. οὗτός ἐστι, τὸ προσέχειν τοῖς λογισμοῖς, 
καὶ ἐν πολλῇ ἡσυχίᾳ καὶ εἰρήνῃ ποιεῖσθαι τὴν π. ας, δριλοηι.6.3(Μ. 
34.5208)}; μὴ ἐν μόνοις τοῖς ἐκτὸς σχήμασι προσεύχου, ἀλλὰ τρέπε 
τὸν νοῦν σοὺ εἰς συναίσθησιν πνευματικῆς π. μετὰ πολλοῦ φόβου ὕναρτ. 
Ῥομὲὶ.07.28(.1.79.11734}; ἐν ταῖς εὖ, ἡσυχίαν κατασκευάζειν ἑαυτοῖς 
καὶ ἠρεμίαν πολλήν Πτγπ. ποι. 8.3.1 τἠν Δ1|.(7.790Ὲ}; ὅταν σταθῶμεν 
εἰς π.,..««μηδένα λογισμὸν εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν εἰσελθεῖν συγχωρήσω- 
μεν,.«΄“πλὴν τῆς πρὸς θεὸν ἱκεσίας Ν1].6ῤῥ.3.283(}4.79.5240) ; μακάριος 
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«εὖ νοῦς, ὃς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς π. ἀπερισπάστως τῷ θεῷ προσομιλεῖ 
Δί Μοπ. μοι τοῦ. 80.17 560); ; ἀρχὴ μὲν προσευχῆς προσβολαὶ μονο- 
λογίστως διωκόμεναι ἐκ προοιμίων αὐτῶν 70,Γ]]πγ.5εαἱ.28(Ν 1.88, 
1122); 6. 561 -ἄθῃϊαὶ, Εναρτ Ροηΐ.0γ.τϑ(Μ.79.1172Ὰ}; 1διτοί( 1728); 
ἀπόδυσαι τὰ δελήμαπέ σου, καὶ γυμνὸς τούτων πρόσελθε κυρίῳ ἐν π. 
σου 70.(ἸἸπλ.ςοαἰ.28(}1.88.11238); φιλίαν πρὸς τὴν εὖ. οὐ δύναται 
κτήσασθαι, ὃ μὴ πᾶσαν ὕλην ἀπαρνησάμενος, πλὴν τροφῆς καὶ σκέπης. 
ἔξω τῶν ἄλλων γενοῦ ἐν εὖὐ,, ὁ θέλων μετὰ μόνον γενέσθαι τοῦ νοῦ 
ΤΜαχ.σαρ.αἰιοτί .00.14214}); ἐδ. τ84(14440}; ἃ. ἴδαγβ, ν. δάκρυον; 
6. Ρετέβοϊς ρσάγεῦ ἐπίβϑι]Π]ηρσ ἐγεεάοπι ἵγοπὶ δοῦν ν᾽ οἵ ᾿πιϑρίΠϑΓ οι 
ἐπιποθῶν ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς, μὴ ζήτει 
παντελῶς μορφήν, ἢ σχῆμα δέχεσθαι ἐν τῷ τῆς πι. καιρῷ Ἐναρτι. Ροηῖ. 
ΟΥατά( Μ.79.τἸ1τ9020}; μακάριος ὁ νοῦς, ὃς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς π. 
τελείαν ἀμορφίαν ἐκτήσατο τ. ττὴ(1102λ}; ἡ δὲ π. παντὸς ἀφίστησι 
τὸν νοῦν νοήματος αἰσθητοῦ ἘΝΙ.ῥεγίς!.4.4(.1.70.820Ὰ}; ΑΠΌ ΜΟΙ. 
λονπ τοδί Μ.89.1 7560) ; πᾶσαν αἰσθητὴν φαντασίαν ἐν τῇ π. μὴ προσδέξῃ 
70 ΟΠ μι. οεαὶ,28(}1.88.ττ260); ἄρα ἀπηλλάγημεν τῶν ἐμπαθῶν νοημά- 
των, καὶ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀύὔλου ἀπολαύομεν π.; ΤὨΔ]. ἐεη!.3. 26. Μ οΣ. 
1440) ; ἀσβουριίουι οὗ Ρεγῖθοι Ῥγᾶνευ ὃ τῆς εὖ, τρόπος" τὸ νηφούσῃ 
διανοίᾳ, τὸ συντετριμμένῃ ψυχῇ, τὸ μετὰ πηγῶν δακρύων αὐτῷ 
προσιέναι, τὸ μηδὲν αἰτεῖν βιωτικόν, τὸ τῶν μελλόντων ἐρᾷν, τὸ ὑπὲρ 

τῶν πνευματικῶν ποιεῖσθαι τὴν ἔντευξιν, τὸ μὴ κατεύχεσθαι τῶν 
ἐχθρῶν, τὸ μηδενὶ μνησικακεῖν, τὸ πάντα ἐκβάλλειν ἀπὸ τῆς ψυχῆς τὰ 
πάθη, τὸ συντρίβοντα τὴν καρδίαν οὕτω προσιέναι, τὸ συνεστάλθαι, τὸ 
πολλὴν τὴν ἐπιείκειαν μελετᾷν, καὶ τὴν γλῶτταν πρὸς εὐφημίαν τρέπειν 
Ομγυβ χρυ 9. 4ιτίπι 90}; Ἐ. σομα! ἤοπ5. ἔΟΤ ρσανεΥ οὗ ρα ἴῃ 
Ραγτῖς, : σμοῖςα οὗ τρῃϊ Ξαθ]θοῖβ ὁ γνωστικὸς τὴν εὖ. ... τῶν ὄντως 
ἀγαθῶν τῶν περὶ ψυχὴν ποιεῖται (ἼΘηλ.5:}.7.7(0.20.27; Μ.0.45320}; ἡ 

δὲ π΄. ἑκετηρία ἐστί, περί τινος τῶν συμφερόντων προσαγομένη τῷ θεῷ 
ΟΥ ΙΝ γ55. ςς Π ΒΒ. χ(Μ.44.4038)}; μόνην ζήτει ἐν τῇ π. σοὺ τὴν 
δικαιοσύνην, καὶ τὴν βασιλείαν, τουτέστι τὴν ἀρετήν, καὶ τὴν γνῶσιν 
Ἐναρσυ Ροηΐ, ον, 38(}1.70.1176.Ὰ}; οὐχ ἁπλῶς δὲ αἵ εὐ., ἀλλ᾽ αἱ κατὰ 
νόμον τοῦ θεοῦ γινόμεναι εὖ. καὶ τίνες εἰσὶν αὗται; αἱ ταῦτα αἰτοῦσαι, 
ἃ τῷ θεῷ πρέπει διδόναι, αἱ μὴ τἀναντία τοῖς αὐτοῦ νόμοις αὐτὸν 
παρακαλοῦσαι (Ἤγτνβ.ἘΧ}. 1 Ἐς5.4: (τ 1τῈ}; ἀξία τοῦ τὸν θεὸν πατέρα 
καλοῦντος ἡ εὖ., τὸ μηδὲν αἰτεῖν πρὸ τῆς τοῦ πατρὸς δόξης τὰ πολι το. 4 
ἴῃ ΜΙ. (2 ποΟ); οὐδαμοῦ ἀρχήν, οὐδαμοῦ πλοῦτον.. «ἀλλὰ πάντα εἰς 
ψυχῆς ὠφέλειαν συντελοῦντα ἐνέθηκε τῇ εὖ." οὐδὲν γήϊνον, ἀλλὰ πάντα 
οὐράνια Ἰα.ἠ01.43.2 τῇ. [0.(8.257}0); π. μετὰ νήψεως γενέσθω, ἵνα μὴ 
τὸν θεὸν αἰτοῦμεν, οἷς αὐτὸς οὐκ ἀρέσκεται ΝΙ]. αγαρη.42(ΝΜ.70. 
1252}; ὅταν εἰς εὖ. στῶμεν, μὴ εὐξώμεθα ἡμῶν θέλημα γενέσθαι... 
ἀλλὰ τὸ τοῦ θεοῦ Απτ. Μοπ. ἠον, τοδί 1.80. 17 560} ; Ῥουβονότθποα μὴ ὡς 
ἐν δυνάμει κομιζόμενος, εὐθέως τὸ αἴτημα ζήτει: βούλεται γάρ σε ἐπὶ 
πλέον εὐεργετῆσαι προσκαρτεροῦντα αὐτῷ ἐν τῇ π. Ἐναρτι. Ροπί.07.34 
(τ173}}; ἃ γὰρ οὐκ ἰσχύομεν πολλάκις ἐξ οἰκείας κατορθῶσαι σπουδῆς, 
ταῦτα δυνησόμεθα ἀνύσαι εὐμαρῶς δι᾽ εὐχῶν, εὖ. δὲ λέγω τῶν διηνε- 
κῶν ὈΒγγϑιλονμῃ Β μετ τ βί3. 3080) ; αἸβοιββίοις οἱ τοὶ, οὐ ρσαυου οἵ 
Ῥεαζξοπ ἴο ᾿πηπιπΐαθ]6. ΜΠ] οἵ (οα, ΟΥ̓ τδίρριβτι-τό; Μ1τ, 
433-41); 2. ῬΆΥΒΙΟΆ] 8Ππ6 ταβίουα! ; ἃ. ὈΟαν ροβίαχα μάλιστα μὲν 
ἡ.««εὐὖς μειλίσσεται τὸν θεὸν...«ἡ ἐν πρηνεῖ κατακλίσει καὶ ἐν γόνασιν 
ὀκλάσαντός τινος [πιϑῖ ἀἸα]οο. (Μ.6.6024); δχιοπαθδα απ 5. ἀπά 
Τα ]56 4 ὄγοθ, (Ἰθιη. ἰγ.7.2(}0.20.20; Μ.0.4568); ΟΥ.ογ.21.2(0.296.12; 
Μ.11.5524} οἷ. 5. ἔκτασις ; [ΠοΡῊ ᾿οἰσοαπηβέθμοεβ ΤΊΔΥ͂ ἜΧΟῦ 56 ἔγοτη 
{815, ἐδι(ρ.306.τὸ ; 5524}; 5ἰστ!βοατίοη οὗ δχίθπαθα παπᾶβ, (τυ. 
ἐχριΐῃ ᾿ς.τ4ο:2(5.4310) οἷ᾽, 5. ἔκτασις ; οἱ, ἀδϑοτρίοπμ οὗ 5 πιο] Ι5τη, 
βιάσῃ. ῥλαν.(ρ.1τ7.11Π.}; Ὁ. βαδέναγὰ αἸἰτθοϊοη τοῖς ἐν ἀγνοίᾳ 
κυλινδουμένοις ἀνέτειλεν γνώσεως ἀληθείας ἡμέρα, κατὰ λόγον τοῦ 
ἡλίου, πρὸς τὴν ἑωθινὴν ἀνατολὴν αἱ εὖ. (Ἰδιη.5,»γ.7.7(0.32.1; Μ.0. 
461Α}; περὶ τοῦ κλίματος, εἰς ὃ ἀφορῶντα εὔχεσθαι δεῖ, ὀλίγα λεκτέον... 
τίς οὐκ ἂν αὐτόθεν ὁμολογῆσαρ τὸ πρὸς ἀνατολὴν ἐναργῶς ἐμφαίνειν 
τὸ δεῖν ἐκεῦ νεύοντας συμβολικῶς, ὡς τῆς ψυχῆς ἐνορώσης τῇ τοῦ 
ἀληθινοῦ φωτὸς ἀνατολῇ, ποιεῖσθαι τὰς εὖ.; Οτ.ογ.“2(Ρ.4οο.26; Ἀἤ,ττ. 
5574}; πάντες μὲν ὁρῶμεν κατ᾽ ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν π.᾿ ὀλίγοι δὲ ἴσμεν 
ὅτι τὴν ἀρχαίαν ἐπιζητοῦμεν πατρίδα, τὸν παράδεισον, ὃν ἐφύτευσεν 
ὃ θεὸς ἐν ᾿Εδὲμ κατ᾽ ἀνατολάς Βα8. ΟΡ», θ66(3. πάλ; Μ.32. 1800); οἵ. 
Οοπησὶ. 4,:Ρ}}.2.57.1τ4; ἐπειδὴ τῶν παρ᾽ ἡμῖν τὰ τιμιώτερα εἰς τιμὴν 

τοῦ θεοῦ ἀφορίζομεν, κατὰ δὲ τὴν τῶν ἀνθρώπων ὑπόληψαν τιμιωτέρα 
ἐστὶν ἡ ἀνατολὴ τῶν ἄλλων μερῶν τῆς κτίσεως" διὰ τοῦτο ἐν τῷ καιρῷ 
τῆς π. νεύομεν πρὸς ἀνατολὴν πάντες. ... οὐκ ἐναντιοῦται δὲ τῇ 
προφητικῇ τε καὶ ἀποστολικῇ φωνῇ τὸ πρὸς τὴν ἀνατολὴν ποιεῖν ἡμᾶς 
τὰς εὐ., ἐν παντὶ γὰρ τόπῳ ὑπάρχει ἡ ἀνατολὴ τοῖς εὐχομένοις ὗ Γι5ἴ, 
εἰ γε». τιϑί 1.6.1 3680), οὔ ΤΟτοροηῖιὴς.(Μι86,6θ00) ; στὰς κατὰ 
ἀνατολάς, ηὔξατο εὐ, 77ο.1)....7.236(Μ.96.12044}; ς, ρἷαςς ἔχει δέ τι 
ἐπίχαρι εἷς ὠφέλειαν τόπος εὐχῆς, τὸ χωρίον τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν 
πιστευόντων συνελεύσεως Οτ.07.31.π(ρ.208.14; Μ11.5538)}; 1.31.1 
(ρ.400.18 ; σ560) ; παραινῶ συνεχῶς ταῖς ἐκκλησίαις ἐπιχωριάζειν, καὶ 
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ἐν οἰκίᾳ μετὰ πολλῆς ἡσυχίας εὔχεσθαι... εἰ δὲ ἢ διὰ καιρόν, ἣ διὰ τόπον 
ἀποληφθείημεν μεταξὺ πολλῶν ἑτέρων, μὴ διὰ τοῦτο τὰς συνήθεις 
ἀπολιμπάνειν εὖ. ΟἾγγ5. ἄπηα 4.6(4.7304Α); ὅπου γὰρ ἂν ἧς, δύνασαι 
στῆσαι τὸν βωμόν, προαΐρεσιν νήφουσαν ἐπιδειξάμενος μόνον, καὶ 
οὐδὲν κωλύει τόπος, οὐδὲ ἐμποδίζει καιρός, ἀλλὰ κἂν γόνατα μὴ κλίνῃς, 
κἂν μὴ στῆθος τύψῃ... διάνοιαν δὲ μόνον ἐπιδείξης θερμὴν, τὸ πᾶν 
ἀπήρτισας τῆς εὖ. τὸ. (7380); πᾶς τόπος εἰς προσευχὴν ἐπιτήδειος ΤΝ}}. 
ῥενγῖ5ὶ.4.5(Μ.70.8208), Ὀγν ΟΕ 5. νοσαάβ τη Μιιδ: Ξ ἢ, πὸ σοβιυ στο 
οἵ ρίβϑορ 15 πηρ} 166, ΟἩγγϑ. ον. 8.1 τ Τύηι. (11. 5808}; τὶν υβα! τν 
οὗ ρῥίαοξ οουγθβροιαβ το ὈΠΙνΕΥβα ν οὗ ΟΠ στϑοηϊῖγ, {δι(ΞΟοΑ}); 
ἃ. τππὴὸ δηα [τϑααεξηον οἱ ργᾶγοσ: τὸ θῈ τηδᾶς τῃτῖσα ἰπ [Π6 αδν, οἴ. 
᾿ιά.8.3, ἀπ αἰϑὸ αἱ πιρῃς, Οτἵ.ο7.12.2(0.325.4,14; Μ.11.4520-- 4534}; 
χρὴ καὶ τῆς κλίνης ἀπανισταμένους φθάνειν ἀεὶ τὸν ἥλιον τῇ τοῦ θεοῦ 
λατρείᾳ, καὶ τραπέζης ἁπτομένους, καὶ καθεύδειν μέλλοντας" μᾶλλον 
δὲ καὶ καθ᾽ ἑκάστην ὥραν μίαν π. τῷ θεῷ προσφέροντας, ἴσον τῇ ἡμέρᾳ 
δρόμον τρέχοντας" ἐν δέ γε τῇ τοῦ χειμῶνος ὥρᾳ, καὶ τῆς νυκτὸς τὸ 
πλεῖστον μέρος εἰς προσευχὰς ἀναλίσκοντας Τ(γγϑιλονμ ῥγές. (2. 
7834,8}); εὐχὰς ἐπιτελεῖτε ὄρθρου καὶ τρίτῃ ὥρᾳ καὶ ἔκτῃ καὶ ἐνάτῃ καὶ 
ἑσπέρᾳ καὶ ἀλεκτοροφωνίᾳ (ηεὶ, ΔΡρΡ.8,34.1; ἴουγ Πουχβ οὗ ργανοῦ 
(Ξτα,ὁτἢ, οι, 1218), Απΐου. Ἠδρον, ϑγηδὲνὶ.3(0.22.5}); ἃΓ Ἰη68]5 τελε- 
σθέντος δὲ τοῦ δείπνου ἐποίησεν Ἀβραὰμ τὴν κατὰ ἔθος εὖ. 1, Αδν. ἃ ς 
(Ρ.81.33}; εὖ, πρὸ τῆς τροφῆς ἀξίως γενέσθωσαν τῶν τοῦ θεοῦ παροχῶν 
Βα5..}.2.6(3.75.; Μ.32.2320)); ΟΠ γγβυδαρῤί.4(2,3758); τράπεζα γὰρ ἀπὸ 
εὐχῆς ἀρχομένη, καὶ εἰς εὐχὴν καταλήγουσα, οὐδέποτε ὑστερηθήσεται 
14, .ἄηηα 2.5(4.1198); αἰδοιβδίοι οἱ ΟΠ σΙπΕ 5 ἀρρατεηΐ ρσομ τίου οἵ 
ἴοπρ ᾿Υθγεῖς δοκεῖ μοι κελεύειν ἐνταῦθα ἴϑο. Μι.6:7.] μηδὲ μακρὰς 
ποιεῖσθαι τὰς εὐ." μακρὰς δὲ οὐχὶ τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ τῷ πλήθει καὶ μήκει 
τῶν λεγομένων. .«οὐδὲν ἕτερον ἣ τὸ συνεχῶς ἐντυγχάνειν αὐτῷ ἅπαντας 
ἐνομοθέτησεν, οὐ μὴν μυρίων στίχων εὐχὴν συντιθέντας αὐτῷ προσιέναι 
καὶ ἀπαγγέλλειν ἁπλῶς κελεύει 1, ἠθη:.10.4 τῷ. Μ11.(7.2408,0}); 
“Χριστὸς... εἰπὼν γὰρ τοῖς μαθηταῖς, μὴ κατὰ τοὺς ἐθνικοὺς εὔχεσθαι, ... 
καὶ μέτρον ἡμᾶς εὐχῆς ἐδίδαξε' δεικνὺς ὅτι οὐκ ἐν τῷ πλήθει τῶν 
ῥημάτων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ νήψει τῆς διανοίας κεῖται τὸ ἀκουσθῆναι. πῶς οὖν, 
φησίν, εἰ ὀλίγα δεῖ εὔχεσθαι, παραβολὴν εἶπεν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν ἀεὶ 
προσεύχεσθαι...; πῶς δὲ καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ λέγων, τῇ π. προσ- 
καρτεροῦντες᾽, καὶ πάλιν, ᾿ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε"; εἰ γὰρ δεῖ μὴ 
μακροὺς ἀποτείνειν λόγους, καὶ συνεχῶς εὔχεσθαι, ἐναντίον τοῦτο 
ἐκείνου. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἐναντίον, .. «ἀλλὰ καὶ σφόδρα συμβαῖνον. καὶ 
γὰρ καὶ ὁ Χριστὸς καὶ ὁ Παῦλος βραχείας καὶ πυκνὰς ποιεῖσθαι τὰς εὖ. 
ἐκέλευσαν ἐξ ὀλίγων διαλειμμάτων 18.«ἅπηα 2.2(7148,0) ; 3. ἰπ]Ρ64]- 
ΤΏΘΗΪ5 ἴο ῬΙΆΨΕΙ; 8, παίυχαὶ! Ἰτηρδαϊτηθηῖβ ὅπ Ππροτθοιοπ5: 
Βυτηϑὴ ΘΠ] 655 τοῖς μοχθηροῖς... ἡ εὖ, οὐ μόνον εἰς τοὺς ἄλλους, 
ἀλλὰ καὶ εἰς σφᾶς αὐτοὺς βλαβερωτάτη (Ἰοηη.5|γ.7.7(ρ.33.6; Μ.0. 
4644); ἡ τοῦ πονηροῦ ἀνδρὸς π., ἕως ἂν ἐν τῇ πονηρίᾳ ἦ, τοῦ διαβόλου 
ἐπίκλησις γίνεται Υ Ν γ55.0»,4051.2(ρ.42.30; Ν,44.1ττ484}); (Ὠγνϑ8.1-ς. 
Τηέεγρ.τ(6.118)}; ψτατῃ δὴ ΟΥ̓ΠΟΥ ραββίοπβ, ναρυ Ῥοπῖ. ον, 27(Μ, 
70.11734}; οὐ δύναται... «νοῦς πάθεσι δουλεύων π. πνευματικῆς τόπον 
ἐδεῖν τϑ.7τ(τΙ810) ; ΟΠ γϑυηοῦ 465Ρ.2(3.3:68) ; ρυιᾶρεϑ ἀσαϊηϑὶ ΟὔΘ᾽ 
παῖση θοιγ, Εὐναρτο Ρομζ.ο».12(ΤΙ00}}; ἡ γὰρ μνησικακία ἀμαυροῖ τὸ 
ἡγεμονικὸν τοῦ προσευχομένου, καὶ σκοτίζει τούτον τὰς π. 1.21τ(11728); 
ψεγθοβίν πολυλογία μὲν πολλάκις ἐν προσευχῇ τὸν νοῦν καὶ ἐφάντασε 
καὶ διέχυσε 10. ]]1}.5εα].28(Μ.88,11328}; Ῥτοοσοιραῖίοη. ψ τῇ 
ταδίοτ]4] {πῆρ βαττολογοῦσι.. πᾶσαν εὖ. {ζπερὶΣ τῶν σωματικῶν 
καὶ τῶν ἐκτὸς ἀναπέμποντες ΟΥΟΥ.21.τ(ρ.345.12; Μιιτι4ὅτΑ); ὅτ. 
Νιγββιογι ον. (ρ.16.3; Μ|.44.11280)); νου τιοὸϑ9. οὐ καθαρῶς δύναται 
προσεύξασθαι, ὁ φιλοκάλῳ πάθει καὶ φιλοτίμῳ κρατούμενος. περὶ ταῦτα 
γὰρ αἱ σχέσεις, καὶ οἱ τῆς ματαιότητος λογισμοὶ τὴν οἰκειότητα 
ἔχοντες, σχοινίᾳ καθάπερ ἐκείνῳ περιπλεκόμενοι γίνονται, κατασπῶντες 
ὡς οἷα στρουθίον δεδεμένον ἀναπτῆναι πειρώμενον ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐ, 
ἹΜᾶχ. καρ. αἰ, 22ο(Μ.00.14524}; ἀαβονρεοι οὗ ἱπιροτδοϊς ρτάνεσ ἄλλο 
ῥύπος προσευχῆς, καὶ ἄλλο ἀφανισμός, καὶ ἄλλο κλοπή, καὶ ἕτερον 
μῶμος. ῥύπος ἐστὶ θεῷ παρίστασθαι, καὶ ἀτόπους ἐννοίας φαντάζεσθαε' 
ἀφανισμός ἐστι, τὸ εἰς φροντίδας ἀνωφελεῖς αἰχμαλωτίζεσθαι" κλοπή 
ἐστι τὸ ἀνεπαισθήτως τὴν ἔννοιαν ῥέμβεσθαι' μωμός ἐστι προβολὴ ἡ 
οἱαοῦν τότε πρὸς ἡμᾶς ἐγγίζουσα [0.Γ]Π΄τη. «εαἰ, 2 8(1 133}; Ὁ. αἰ ΌΟΙΙς 
ἱπιρΘαἸ ΠηθηΓ5 : ΡΥΘΥ͂ΘΥ {Π6 5Ρ6 014] δ. Πορτοιηά οἵ αἰαθοϊὶς τετηρία- 
ΤΙΟῺΒ πᾶς ὁ συγκρατούμενος πόλεμος μεταξὺ ἡμῶν τε, καὶ τῶν 
ἀκαθάρτων πνευμάτων, οὐ περὶ ἑτέρου γίνεται, ἢ περὶ πνευματικῆς π. 
Ἐναρστ. Ροπΐ,ο».40(λ1.70.11778}; ὅταν μὴ δυνηθῇ τὴν μνήμην κινῆσαι 
ἐν τῇ π. ὁ φθονερὸς δαίμων, τότε τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος ἐκβιάζεται 
εἰς τὸ ποιῆσαι ξένην καὶ φαντασίαν τῷ νῷ 1}. 6Β(ττ818):; Μας Αδρ,ο».5 
(Μ.3...8:64}); ὁ διάβολος, ἐπειδὰν ἴδῃ τὴν φλόγα τῆς εὖ. ἡμῖν ἀναπτο- 
μένην, μυρίαις φροντίσιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ῥιπίζων, οὐ πρότερον ἀφίσταται 
ἕως ἂν σβέσῃ τὸ φῶς (Βγγϑ5. ῥέε. (3 .3488); οἷδεν ὁ διάβολος ὅσον 
ἀγαθὸν εὖ." διὸ βαρὺς ἔγκειται Ἰἃ«ἤοηι.10.2 τη (οἱ (ττ. 3988}; μηδαμῶς 
θορυβηθῇς, ὅταν ἐν τῷ καιρῷ τῆς π. οἱ φαυλύτατοι δαίμονες τὸ στῖφος 
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τῶν ἀτόπων λογισμῶν ὀργιζόμενοι μᾶλλον ἐπάγωσι τῇ ψυχῇ ΝΙΠΡΡ, 
4.217(}1,79.4810) ; 10.3.283(5248). 

Ἐ, εἴροις; 1. οὗ ῥσᾶγεγ; 8. ρυσποαίομπ, (Ἰαπι." γ.7.7(0.30.12; 
Μ.0.4564); Βα8.γέρ, [μ5.6(2.3440; ΝΙ,31,0258); ψυχὴν ἡμαρτηκυῖαν ἡ 
π᾿ ῥᾳδίως ἀποκαθαίρει (ῃγνδι μονας ῥγεσ. τί2.1828); καθάπερ ὕδατι 
σῶμα, οὕτω δι᾽ εὐχῆς ἡ ψυχὴ καθαίρεται (Ὦτν3,ΕΧ}. 1 ̓ ς, 5:4(5.334}; 
κἂν μυρίοι πνεύσωσιν ἄνεμοι λοιπόν, κἂν πειρασμοί, κἂν ἀθυμίαι, κἂν 
λογισμοί τινες ἀηδεῖς, κἂν ὁτιοῦν ἐπέλθῃ δεινόν, οὐ δυνήσεται κατα- 
βαλεῖν τὴν οἰκίαν ἐκείνην πυκναῖς ...«εὖ., συνδεδεμένην 14. ἀπηα 4.5(4. 
7370); ἄνθρωποι...«χρήξομεν τῶν δι᾿ εὖ, καθαρσίων: ἡ γὰρ εὐχὴ πᾶσαν 
τὴν ἐπιγινομένην ἡμῖν ἀκαθαρσίαν ἐκπλύνει ΝΙ] ριτ.24(Μ.70.800, 
924); 70.ΟἸπι.5 καὶ, 28(}1.88.11370); Ῥ. ἹΠαπυπατίοῃ μετὰ διάρματος 
ἐνθέου τῆς εὖ. τοῖς νοητοῖς καὶ πνευματικοῖς ὡς ἔνι μάλιστα γνωστικῶς 
οἰκειούμενος (]6πλ.:17.7.7(0.34.6; Μ.0.465Α); π. προοίμιόν ἐστι τῆς 
ἀύλου, καὶ ποικίλης γνώσεως Ἰῦναρστ, Ρομτ.ον.85(}.70.11858); φῶς ἐστι 
διανοίας καὶ ψυχῆς ἡ μετὰ σπουδῆς εὖ., φῶς ἄσβεστον καὶ διηνεκές 
σμχνϑ.ῤέεο, κ(3.3488); ἀνισχούσης...τῆς εὖ., ὥσπερ τινὸς ἀκτῖνος ἀπὸ 
τοῦ στόματος τοῦ ἡμετέρου.. «φωτίζεται μὲν ἡ διάνοια 14. 4710}}.7.7(1. 
5120}; ὥσπερ γὰρ τῷ σώματι φῶς ἥλιος, οὕτω τῇ ψυχῇ ἡ π. ... πόση 
ζημία Χριστιανῷ τὸ μὴ προσεύχεσθαι συνεχῶς καὶ διὰ τῆς εὐ, τὸ τοῦ 
Χριστοῦ φῶς εἰς τὴν ψυχὴν εἰσάγειν Τζῃτγπιδονι ῥγαε. (2.779); 
τινὲς ἐκ π. ἐξιόντες..«ὡς ἐκ φωτὸς πεφωτισμένοι, καὶ διπλοΐδα 
ταπεινώσεως, καὶ ἀγαλλιάσεως ἠμφιεσμένοι 70.Ο] πηι. 5εαἰ.28(Μ,.88, 
χχ370}; δ. απίου ΜΙ σά δι᾽ εὐχῆς συνεῖναι. θεῷ ΟἸ6Πι.5 ν.7.1(0.30. 
30; Μ.ο.4560); εὐχόμενος... .ἐπιτηδειότερος γίνεται ἀνακραθῆναι τῷ... 
τοῦ κυρίου πνεύματι...ἔτι δὲ διά τε τῆς προειρημένης καθαρεύσεως καὶ 
τῆς εὖ, τοῦ μέσον καὶ τῶν μὴ γινωσκόντων αὐτὸν ἑστηκότος λόγου 
θεοῦ, οὐδενὸς ἀπολειπομένου τῆς εὐ., μεθέξει, συνευχομένου πρὸς τὸν 
πατέρα τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ μεσιτενομένῳ Οτ.ογ.το.2(ρ.320.τ7-το; Μι11.4450); 
Β45.6}.2.4(3.7360 ; Ν΄.32.2208) οἵ. 5. ἐνοίκησις ; κοινωνίᾳ τῆς μυστικῆς 
ἐνεργείας, καὶ συνάφεια διαθέσεως τῆς πρὸς θεὸν ἁγιότητος, καὶ αὐτοῦ 
τοῦ νοῦ δι᾽ ἀγάπης ἀρρήτου πρὸς κύριον, ἐν τῇ εὖ. τοῖς καταξιουμένοις 
γίνεται Μαο,Δδσ.ογ.τ(Μ}.34.8524}; ἡ δὲ π..... θεῷ προσομιλεῖν παρα- 
σκευάζουσα, καὶ φιλίαν τὴν πρὸς αὐτὸν μνηστευομένη ΤΝ1]. ῥεγῖδὶ.4.2 
(Ν1.70.8284Α): Απτ Μομ, μον, τοί Μ.80.17568); 1Ὁ.(17574}; ομ Ατ, 
ἀ.η...τ(Ν.4.6808); Τ0.Π]π|.5εαἰ.58(}1.88.11330); ἡ δὲ π, χωρίζει τὸν 
νοῦν πάντων τῶν νοημάτων, καὶ αὐτῷ αὐτὸν παρίστησι γυμνὸν τῷ θεῷ 
Μαχ.αξεεὶ. τοί. 90.925); πρὸς τοῦτο ἴβο. θεωρίαν τῆς ἁγίας τριάδος] 
δὲ καὶ ἡ τῆς εὐ. προσεδρεία τὸν νοῦν χειραγωγεῖ, εἰκότως προοίμιον 
καὶ οἱονεὶ προεικόνισμα ἐκείνης τῆς μακαριότητος κέκληται αὕτη ἴ7ο. 
Π)..Β. 7.2ο(Μ 06. το4τΑ}); α. ἔχοι ἩΠΙΟΝ ὙΉ5}}5 1ΟΥ π᾿ ἐστι χαρᾶς ..-. 
πρόβλημα Ἐναρτ. Ῥοπί.ογ.15(Ν.70.τΙ6 00; ὃ... εὐχόμενος πολλὴν μετὰ 
τὴν εὖ. εἰς τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοῦ τὴν ἡδονὴν εἰσοικίσαι δυνήσεται (Ὦτνϑ, 
ἐπε ρῤγολθης." 6(1.4804}; αἰτίαν τῆς χαρᾶς προσευχήν ἩἘΜαχ.οαρ.αἱ, 
β6(.90.14208); ἀπὰ ρῃγβ510 4) πα βρι τυ] Ὀτρῃζηθϑ5 προσευχομένου 
τοῦ δεσπότου "Ιησοῦ ἐν ὄρει, ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον, ...«ὅπερ συμβαίνειν 
εἴωθεν τοῖς...τῇ εὖ. προσανέχειν σπουδάζουσι μοναχοῖς" ἐκλάμπει γὰρ 
τηνικαῦτα τὸ πρόσωπον τῆς ψυχῆς Ν1].4}.2.14(41.79.2334); 2. οὗ 
περίοςί οὗ ρτάψευ: βίη διὰ τοῦτο πολλὴ κατὰ τὸν βίον ἡ ἁμαρτία... 
διότι λήθη τοῦ θεοῦ κατακρατεῖ τῶν πάντων, καὶ τὸ τῆς εὐ. ἀγαθὸν τοῖς 
ἀνθρώποις τῶν σπουδαζομένων οὐ συνεφάπτεται ΟΥΟΝ Υ85.0 7, ἀοη,τ(ρ.4. 

33; Μ.44.11208}; Βορατζαϊτίοη ἔτοπι οα χωρίζεται δὲ τοῦ θεοῦ, ὁ μὴ 
συνάπτων ἑαυτὸν διὰ προσευχῆς τῷ θεῷ 1τὉ.(ρ.6.35; 1124Ὰ}; χωρίζεται 
δὲ ἀπὸ θεοῦ πᾶς ἄνθρωπος, ὁ μὴ βουλόμενος διὰ προσευχῆς τῷ θεῷ 
συνάπτειν ἑαυτόν ΝῚ.6Ρ}.3.261(}1.79.516Ὶ}; Ξρι ἴα] ἀφαῖῃ, ΤΠ γνβ. 
ἀοῦπιῤγεο,τ(2.7800) ; οἴ.1. (7800). 

Ἐ,, τεϊαίίοι ἴο νἰτίπιδ5 απ ΟἴΠΘΥ Βρ τ 18] Ἔχ ΓΟΙΒ565; 1. ἴπὶ σϑη.; 
ἃ. Ρταψ ΕΣ {πὸ ἴουπέ οὗ νἱτίαε, ΜαοιΑθσἤοηι. 49.2(}1.34.7648); οἵ.14. 
ογ.1(}1.34.8534)}; τ υ585.ογ ἀοημτίρ.8.3.; Μ.44.11244)}; κεφάλαιον 
εἶναι ἀγαθῶν τὴν π. φημι, καὶ κρηπῖδα καὶ ῥίζαν τοῦ λυσιτελοῦντος 
βίου ΤΌΒτν5, ον ῥνεε. (2.782); 1Ὁ.2(1 830}; ἡ μήτηρ πασῶν τῶν 
ἀρετῶν π. ΝΙ].6}}.3.οο(}}.γ9.4280); ἡ π., ἀρετὴ λέγεται, κἂν μήτηρ 
αὐτῶν τυγχάνῃ" ἀπογεννᾷ γὰρ αὐτάς, διὰ τῆς εἰς Χριστὸν συναφείας 
Ματο. Ετισῥιιδς.2.53(}1|,6ς.0368); δ. Ρτάγοῦ αῦονε νἰτζας5 πασῶν τῶν 
ἀρετῶν π. θειοτέρα ᾿ὕναρτ. Ροητ. ον τοί .70.1200Ὰ}; ἡ π. ὑψηλοτέρα 
τυγχάνει πασῶν τῶν ἀρετῶν, καθαρὰ οὖσα καὶ θεῷ ἐγγίζουσα Απτ, Μοη. 
μον. τοδί Μ.80.τΊ 560) ; 2. ἴῃ ραγίς, ; ἃν. παν ΠΠν χωρὶς δὲ ταπεινοφρο- 
σύνης οὐκ ἔστιν εὐπρύσδεκτον γενέσθαι προσευχήν Απτ. Μοῦ. λον» τού 
(Μ4.80.17574}); Β. ἔα ἢ τῆς πίστεως τὴν εὐ, ἰσχυροτέραν ἀπέφηνεν ὁ 
σωτὴρ τοῖς πιστοῖς ἀποστόλοις... εἰπών" "τὰ τοιαῦτα εὐχῇ κατορθοῦται᾽ 
ΟἸδιη. οὶ. τσίρ.α4ι,3; ἈΠ.0.7ο 54); ἡ εὖ, τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα 
ζυκίτατ Επϊνελ, 45(Μ.86.23284); 70.ΟΠΠγλ καὶ, 27(λ1.88,11138) ΟἿ. 

5. πίστις ; πίστις προσευχὴν ἐπτέρωσε: χωρὶς γὰρ ταύτης εἰς οὐρανὸν 
πετασθῆναι οὐ δύναται 1}.28(11330); δ. σμαΥυ!ν τὴν τελείαν καὶ 
πνευματικὴν ἀγάπην, ἐν ἢ ἡ π. ἐνεργεῖται ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ 
Ἐναρτ. Ροπί.ογ.77(Ν 1.79. 1840); οὐ μικρὸς σύνδεσμος τῆς πρὸς θεὸν 
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ἀγάπης ἡ εὐ. συνήθειαν ἡμῖν ἐμποιοῦσα τῆς πρὸς αὐτὸν ὁμιλίας, καὶ εἰς 
φιλοσοφίαν ἄγουσα (ῃτν5.εχρ.ΐῃ αν (5.84); ἀγάπην δὲ μοναχοῦ 
πρὸς θεὸν ἤλεγξε προσευχῆς καιρὸς καὶ παράστασις [0.(Π]τη.5 αἱ. 28(Ν. 
88.11368) ; 3. ῬΙΆΥΘΥ σοτη πο νυ] αβοηρ', αἰταβρίνίηρ, εἴς, ΦΟ ἰΦη:. 
τό.4 οἰΐ. 5. ἐλεημοσύνη ; ραϊίδησε πα ξαϑιηρ ᾿ποσβαβὶης 15 ΡΟΨΨΕΓ, 
7. ]ο5.τοιι; ἀεὶ μὲν οὖν μεγάλη τῆς εὐ. ἡ δύναμις" τὸ δὲ μετὰ νηστείας 
εἶναι εὖ., δυνατωτέραν ποιεῖ τὴν ψυχήν ζῃγνϑιἠοηη Ἢ ῬΦ.14.5:2(5. 
5318); τοιοῦτον ἡ ἐλεημοσύνη, τοιοῦτον ἡ εὐ., μᾶλλον δὲ καὶ αὕτη παρ᾽ 
ἐκείνης δυνατή, καὶ ὑπόπτερος γίνεται...οὐκ εὖ. δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
νηστεία ἐντεῦθεν τὰ νεῦρα ἔχει 1. ἀον!.77.6 ἐπ δ1}.(7.7400,Ε}; πῦρ 
ἐστιν ἡ εὖ. μάλιστα ὅταν ἀπὸ νηφούσης καὶ διεγηγερμένης ἀναπέμπηται 
ψυχῆς"..«ἔλαιον δὲ τοῦ πυρὸς τούτου οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἣ 
ἐλεημοούνη ἰά[ονη.3.12 ὧι 2οΥγ.4: 13(3.29008); ὈΥΑΨΕΥ 8ΔΠ4 β8εχαδὶ 
ΔΟΞΓπθης καιρὸς γὰρ συνονσίας γυναικὸς καὶ καιρὸς ἐγκρατείας εἰς 
προσευχὴν αὐτοῦ ΤΟΝερὴ.8.8;, ὅπου..«πειρᾶται ἐμποδίζειν ἡμῖν κατὰ 
τὸν τῆς π. καιρὸν ὃ διάβολος... «ὅπερ ἵνα μὴ πάθωμεν, ....μηδὲ αὐτῷ προσ- 
κρούωμεν διὰ τῆς οὕτω ματαίας εὐ., κελεύει [53ς, ὁ θεός] τῆς κοίτης 
ἀπηλλάχθαι τότε ὈὨτγβυυτγριατ(1.29000.8); ἰ4.ἢ0η1.51.5 10. ΜῈ.(Ί. 
5274}; 4. ργάνεσ δῃ4 σοοά ψοΥκΚβ ᾿ἀδιαλείπτως᾽ δὲ προσεύχεται, καὶ 
τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς ἢ τῶν ἐντολῶν τῶν ἐπιτελουμένων εἰς εὐχῆς ἀνα- 
λαμβανομένων μέρος, ὁ συνάπτων τοῖς δέουσιν ἔργοις τὴν εὖ. καὶ τῇ εὖ. 
τὰς πρεπούσας πράξεις ΟΥ.07.12.2(ρ.224.26[. ; Μ.11.4520); ἐὰν εὖ, τῆς 
σπουδῆς προηγήσηται, ἡ ἁμαρτία πάροδον κατὰ τῆς ψυχῆς οὐχ εὑρήσει 
(το Ν γϑβ.ογ.ἄονι.τ(ρ.6.10; Μ.44.ττ2τ0Ὶ ; ἐδ. (Ρ.8.3; 11244}; (ὮγγΒ,ε. 
ἵῃ ᾿ξ.140: 5(5.4400); οὔτε εὐ. χωρὶς ἔργων, οὔτε ἔργα χωρὶς εὐ. τίθησι 
14. λονν.32.2 ἴῃ: Κομι.(0.1564); σπούδαζε... -προσκαρτερεῖν ταῖς ἁγίαις 
εὖ. ... κἂν μὴ σχολάζωσιν αἱ χεῖρες, εὔχου τῇ διανοίᾳ ΤΟ ΒΥγ5.ῥαὶ. εἰ 
δοΉδμ}2},.(12.818.}; 5. ΡΙΑΥΕΥ ΔηΩ 5ΔΟΥΗ͂σα αἰπιοβὲ ἸΔΘΠΓΙΟΒΙ ; α15- 
οὐδδίοι οὗ Να].1 τὸ πιϊευργειβα 88 σοΐοσγιηρ τὸ (ΤΙ βοϑ Βα τ ῆσ65 
λέγετε ἶβο. 76})785] ὅτι..-προσδέχεται ὁ θεός, τὰς...διὰ τῶν ἐν τῇ 
διασπορᾷ τότε δὴ ὄντων...εὐχὰς προσίεσθαι αὐτὸν εἰρηκέναι, καὶ τὰς 
εὖ. αὐτῶν θυσίας καλεῖν [π5ἰ.41αἰ.ττΊ.2(Μ.6.7458}; δι’ εὐχῆς τιμῶμεν 
τὸν θεόν, καὶ ταύτην τὴν θυσίαν ἀρίστην καὶ ἁγιωτάτην μετὰ δικαιοσύνην 
ἀναπέμπομεν ΓΙοπη.: »,7.6(0.23.24; Μ.0,4444}. 

Ο. οοτροταῖς ἀπά Πτατρ. ῬΥΆΥΘΥ ; 1. ρόονγοΥ οὗ σοτροσχαῖε ρσάγοῦ ἴῃ 
ρεη. εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου προσευχὴ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει, πόσῳ 
μᾶλλον ἢ τε τοῦ ἐπισκόπου καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας; ἴρτι. ΕΡ᾿μ.5.2; τί γὰρ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ οὐ δύναμαι εὔξασθαι; δύνασαι μὲν εὔξασθαι, οὐ τοσαύτην 
δὲ δύναμιν ἔχει ἡ εὖ., ὡς ὅταν μετὰ τῶν μελῶν τῶν οἰκείων γίνηται, 
ὡς ὅταν ὁλόκληρον τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας ὁμοθυμαδὸν ἀναπέμπῃ τὴν 
δέησιν μιᾷ φωνῇ, ἱερέων παρόντων, καὶ τὰς εὐ. τοῦ κοινοῦ πλήθους 
ἀναφερόντων (Ὦτγ5. ῥγορἠ.οδφεμνγῖ!.,.4(6.1870) ; 1.2. π(τ880); εἤολον 
οὗ Ὀμυυς ἢ 5 ῬΥΆνευ ἴου 5. Ῥεῖου ἴῃ Ῥυῖβομ ἃ ἑανουτίζθ Ἔχϑτηρ!α, ἐῥ. 
(.87Ε}); {Ὁ μγυϑ πον ργόο.2(2.7880); 2. ξατρ. ᾿γάγοΥ ; δ. ἴῃ ρ6η., οὗ 
ῬΥΑυο 5 5814 αἵ σϑθογατοι οἵ δυσματίϑί ἀνιστάμεθα κοινῇ πάντες καὶ 
εὐ. πέμπομεν Τα ταροΐ,67.5(Μ.6,4208); οὗ συντελέσαντος τὰς εὐ. καὶ 
τὴν εὐχαριστίαν 1.65. 3(4288); δὲ Ὀαρίίδηι, [ΟΥ̓ πεν] Ὀαρεϊζεὰ μετὰ 
τὸ οὕτως λοῦσαι τὸν πεπεισμένον...ἐπὶ τοὺς λεγομένους ἀδελφοὺς 
ἄγομεν..-κοινὰς εὖ. ποιησόμενοι ὑπέρ τε ἑαυτῶν καὶ φωτισϑέντος 1δ.ὅς.τ 
(428 Α); ἴον σαϊεομυχηθηβ νῆο πᾶνε ποῖ Ὀδθὴ ἰΔαρηῦ (πΠ6 ΤΟΥ 5 
Ῥυδυευ ὅταν γὰρ ὁ διάκονος λέγῃ, ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων ἐκτενῶς 
δεηθῶμεν", οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν δῆμον ἅπαντα τῶν πιστῶν διανίστησιν εἰς 
τὰς ὑπὲρ ἐκείνων εὐχὰς..«οὐδέπω γὰρ εὐχὴν ἔχουσι τὴν νενομισμένην 
καὶ εἰσενεχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ...διὰ τοῦτο καὶ ἀπελαύνονται, τῶν 
φρικτῶν εὐ. ἐκείνων γινομένων ΟὮγγπ5.ἤον,.2. 5 τη 20 0γ.(τ0.4358,0); ἂἵ 
ογαϊπατίομ, Ρα σι Οἠγγοιτδ(ρ.96.14; Μ,47.54); Ὁ. 650. οὗ ργαγοῖβ οἵ 
ΘγΏδΧὶ5, ρτθσβάϊηρ Μᾶ55 οἱ Ραϊτῃξαὶ, ἴο τ δΙοἢ. σθτζαϊη ΟΔΙΟΡΌΓΙΕΒ 
οἵ μεηϊέρηῖβ ψεσα δαπλτδα ...«ἐὰν μὲν κατηγορηθέντες ἐλεγχθῶσιν, 
ὁμοίως ἐν τοῖς ὑποπίπτουσιν" ἐὰν δὲ ἑαυτοὺς ἐξείπωσι καὶ ἀποδῶσι, 
καὶ τῆς εὖ, ἀξιῶσαι (τ ΤΒαυτη. 6. εαπ (ΜΝ. το. το 40); περὶ τῶν πρὸς 
βίαν θυσάντων... εὐ. δὲ μόνης κοινωνῆσαι ἔτη δύο, καὶ τότε ἐλθεῖν ἐπὶ 
τὸ τέλειον ΟΑης, (214)ςαΉ.4; ὅσοι..«ἥμαρτον πέντε καὶ δέκα ἔτεσιν 

ὑποπεσόντες κοινωνίας τυγχανέτωσαν τῆς εἰς τὰς προσευχάς, εἶτα ἐν 
τῇ κοινωνίᾳ διατελέσαντες ἔτη πέντε, τότε καὶ τῆς προσφορᾶς ἐφαπτέ- 
σθωσαν 1δ.τ6: 1.24; οὗτοι πληρώσαντες τὸν χρόνον τὸν ὡρισμένον 
τῆς ἀκροάσεως, εἰκότως τῶν εὖ. κοινωνήσουσι, μετὰ τοῦ ἐξεῖναι τῷ 
ἐπισκόπῳ, καὶ φιλανθρωπότερόν τι περὶ αὐτῶν βουλεύσασθαι ΟΝ Ὶς.(325) 
ἐαμ.12} 1δι1. πα ἔγοτα νυ μοῃ οἴμετθ νγογα ἐχοϊαἀςα ἐκεῖνον [86. 
ὁπ ΨῆΟ [85 οομπηπλ τε γὰρ6] ἐξόρισον τῶν εὐ., καὶ ἐκκήρυκτον 
ποίησον: καὶ τοὺς συνεπελθόντας αὐτῷ...-τριετίαν πανοικεὶ τῶν εὑ, 
ἐξόρισον. καὶ τὴν κώμην τὴν ὑποδεξαμένην τὴν ἁρπαγεῖσαν..-ἔξω τῶν 
εὖ. πανδημεὶ ποίησον Β45.6}.27ο(3.416Ὲ ; Μ.32.1οοΙ -ἸΟΟ4Α); ὑπὲρ δὲ 
τοῦ μὴ ὑμᾶς μολύνεσθαι ἐν κοινωνίᾳ τῶν ἁμαρτημάτων, πανοικεὶ τῶν 
εὐ. κεχωρίσθω 1}.287(4266 ; Νί.10248); τοὺς ἐν πορνείᾳ μολυνθέντας, 
ἐν τριοὶ μὲν ἔτεσι καθόλου τῆς εὖ. ἀποβλήτους εἶναι ΟΥ̓ Ν γε5,ἐριεαΉ.. 
(Δ.4ς.2294}; α. οἵ ἴὭγρβ ρσαψοτβ δ Ρερὶππίπρ οὗ Μα88 οὗ ῬδίτἈἢ}} 



2 
εὐχὴ 

τῶν ἐν μετανοίᾳ..-προσελθόντων ὑπὸ χεῖρα καὶ ὑποχωρησάντων, οὕτως 
τῶν πιστῶν τὰς εὖ, γίνεσθαι τρεῖς" μέαν μὲν τὴν πρώτην διὰ σιωπῆς, 
τὴν δὲ δευτέραν καὶ τρίτην διὰ προσφωνήσεως πληροῦσθαι, εἶθ᾽ οὕτως 
τὴν εἰρήνην δίδοσθαι (1, ο΄ ταΉ.το; οἵ, ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ...ἐν ἧ καὶ 
τρεῖς εὖ. ἑστῶτες ἐπιτελοῦμεν μνήμης χάριν τοῦ διὰ τριῶν ἀναστάντος 
ἡμερῶν, ἐν ἧ προφητῶν ἀνάγνωσις καὶ εὐαγγελίου κηρυκία καὶ θυσίας 
ἀναφορὰ καὶ τροφῆς ἱερᾶς δωρεά (οη5:.ἄρρ.2.50.4; οἵ1Ὁ.7.45.3) οἱ 
τὴν πρώτην εὖ, εὐχόμενοι προσέλθετε {1 1}.Ἀ}. (πὶ, 4}»».8.1τ2.2; οἵ 41} 
ῬΥΔΥΕΥΒ Ὀούννθθη 1, ββοη5 δηα (ὈΠΊΠππίοη πάντας τοὺς εἰσιόντας 
πιστοὺς καὶ τῶν γραφῶν ἀ ἀκούοντας, μὴ παραμένοντας δὲ τῇ π. καὶ τῇ 
ἁγίᾳ μεταλήψει, ὡς ἀταξίαν ἐμποιοῦντας τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀφορίζεσθαι χρή 
Οαη. ἄρῥριτο; ΟΛπι, (24τ)σαη.2; 4. οὐ σομιβδουδίϊοη ὈΓΆΥΥ δι᾽ εὐχῆς 
λόγον τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ ἴ5ο. Χριστοῦ) εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν, ἐξ ἧς αἷμα 
καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν Τπ51. χωῤοὶ.66.2(Μ.6.4280); 
ἐπ᾽ ἂν δὲ ἐπιτελεσθῶσιν μεγάλαι... .εὐ., τότε γίνεται ὃ ἄρτος, σῶμα, καὶ 
τὸ ποτήριον, αἷμα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. «οὗτος ὁ ἄρτος καὶ 
τοῦτο τὸ ποτήριον, ὅσον οὔπω εὐχαὶ... γεγόνασι, ψιλά εἰσιν" ἐπὰν δὲ αἱ 
μεγάλαι εὖ. ... ἀναπεμφθῶσι, καταβαίνει ὃ λόγος εἰς τὸν ἄρτον καὶ τὸ 
ποτήριον, καὶ γίνεται αὐτοῦ σῶμα ἸΑΙΠΙΔΡ.αϊνο .ῥαξε,. δ(Μ.86. 
24014.8}; 6. οὗἨ ψ 016 ἰταγρὶοα] βεύνὶσα ἐπιχώριοι πρεσβύτεροι ἐν τῷ 
κυριακῷ τῆς πόλεως προσφέρειν οὐ δύνανται, παρόντος ἐπισκόπου ἢ 
πρεσβυτέρου πόλεως, οὔτε μὲν ἄρτον διδόναι ἐν εὐχῇ, οὐδὲ ποτήριον. ἐὰν 
δὲ ἀπῶσι, καὶ εἰς εὐχὴν κληθῇ μόνος, δίδωσιν ΓΟΝεοσδοβιεαη τα; ὁ μὲν 
ἱεράρχης, εὖ. ἱερὰν ἐπὶ τοῦ θείον θυσιαστηρίου τελέσας [λοπ. Ατγ.6..3.1.2 
(Ν1...4258); ἔ. οἵ οἴπεῦ τυτρ. Ργάγεῖβ : 64}}ν οἴδποοβ, (] αοά, σαν. τ 
οἱΐ. 5, λειτουργία; Β45.6}.90.1(3.1938.; Μ.32.4070); α΄ σοΙητη 08 
οὗ {πῸ 5ἰ.κΚ ποιήσας τὴν συνήθη εὖ., μετέδωκεν αὐτῷ τῆς ἀχράντου 
κοινωνίας Ἐλιβίταιυ, μένε, 48(Ν1.86.23298); ἰταπὶ65 κοινὰς ποιούμεθα 
τὰς εὐ., λιτανεύοντες ὑπὲρ νοσούντων (Ὠτγβ. ἄοη,.7δ.4 τη 0.(8.4640). 

Ἡ. ῬΙάνου ἴου ἀθδα ποιήσωμεν εὖ, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ταύτης...καὶ 
ἐποίησαν δέησιν καὶ εὖ. ὑπὲρ τῆς ψυχῆς" καὶ εἰσήκουσεν αὐτοὺς ὁ θεὸς 
καὶ ἀναστάντες ἀπὸ τῆς π. οὐκ εἶδον τὴν ψυχὴν ἱσταμένην ἐκεῖσε... .καὶ 
εἶπεν ὃ ἄγγελος" σέσωται διὰ τῆς εὖ. σον τῆς δικαέας, καὶ ἰδοὺ ἔλαβεν 
αὐτὴν ἄγγελος φωτοφόρος καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὴν ἐν τῷ παραδείσῳ 1. “4ὃγ. 
Α τ4(0.94.2-); ὅτι δὲ καὶ τῶν δικαίων αἱ κατὰ τὸν τῇδε βίον, μήτι γε 
μετὰ θάνατον, εἰς τοὺς ἀξίους ἱερῶν εὐ. ἐνεργοῦσι μόνον, αἱ τῶν λογέων 
ἡμᾶς ἐκδιδάσκουσιν ἀληθεῖς παραδόσεις οι Ατ.6.ἢ.,7.3.6(Μ.2.5ὅτ1ΑᾺ}; 
το ͵ ]δοῖιοη ΕΥ͂ μοτθῖϊοβ ἀδπουηςερα {ζεῖ εὔχεται, γάρ φησιν [5ς. ΑΦΙ1118], 
ὁ ζῶν...τί ὠφεληθήσεται ὁ τεθνεώς; εἰ δὲ ὅλως εὐ. τῶν ἐνταῦθα τοὺς 
ἐκεῖσε ὥνησεν, ἄρᾳ γοῦν μηδεὶς εὐσεβείτω.. «ἀλλὰ κτησάσθω φίλους 
τινὰς.«-καὶ εὐχέσθωσαν περὶ αὐτοῦ, ἵνα μή τι ἐκεῖ πάθῃ ἘΡΙΡΗ.δαεγ.7ς. 3 
(. .335: 6: Μ.42.5ο8.)}; εἰ δὲ καὶ ἱ ἁμαρτωλὸς ἀπῆλθε...δεῖ... βοηθεῖν... εὐ, 
καὶ ἱκετηρίαις (ἢγνϑ. πο. 41.4 τη ΤΟ ογ.(10.302Ὲ)}; μὴ δὴ ἁποκάμωμεν 
τοῖς ἀπελθοῦσι βοηθοῦντες, καὶ προσφέροντες ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἀξιοῦντες 

εὐ. ὑπὲρ αὐτῶν τελεῖσθαι τῷ.41, 5(3038). 
1. ἸΠΓΕΙΟΕΒΒΟΙΎ ῬΥΆΨΕΥΒ; 1. οἵ ᾿ἰνἱὴρ ἐλπίζουσα τῇ π. ὑμῶν 

ἐπιτυχεῖν ἐν Ῥώμῃ θηριομαχῆσαι ἴρτι. Ρἠ.1.2; μνημονεύετέ μον ἐν 
ταῖς π. ὑμῶν, ἵνα θεοῦ ἐπιτύχω ἃ. Δαρη.14; ἡ π. ὑμῶν εἰς θεόν με 
ἀπαρτίσει 1α, Ἀ ηαά,κπ.τ; δίδωσι γὰρ οὕτως καὶ τὴν εὖ, τοῖς δεομένοις 
ὅ γνωστικὸς καὶ τὸ διὰ τῆς εὐ. ἀγνώστως ἅμα καὶ ἀτύφως παρέχεται 
ΟἸετη. "ἐγ.7.12(0.58,12ἴ,; Μι,0.5124)}; σκεπόμεθα τῇ χειρὶ τοῦ κυρίου 
ἐν τῷ κόσμῳ κατά τινα χρείαν διάγοντες, ἔσως ἐξ εὐ. τοῦ πατρὸς 56. 
πνευματικοῦ] πολλάκις, ἕνα μὴ καὶ ὁ κύριος βλασφημηθῇ δι ἡμᾶς ο. 
ΟἸλμη. βεαί, τοι Μ.88,8028); δ5' ταυρηῦ Ὁν ΟὨτβί, (Ἠγυβ.ἤση. 19.4 Τῇ 
ΜΕ ().240Ε); 2. οὗ β61η15 ἴῃ Πεάνϑῃ εἰς τοὺς ἁγίους τούτους ὁρῶντες... 
ἵνα ταῖς εὖ. αὐτῶν δυνηθῶμεν... «πρὸς τὰς οὐρανίους αὐτῶν καταταχθῆναι 
σκηνάς (Ἤχγβ. Ῥαη, “ἐ.2(2.703Α}); πεεαϊτρ πιδη᾽ 5 σο-ορογαίοη οὔτε 
τὸ πᾶν ταῖς εὖ. τῶν ἁγίων ἐπιτρέψαντας αὐτοὺς ἀργεῖν χρὴ.--μεγάλα ἡ 
εὖ. ἡ ὑπὲρ ἡμῶν, ἀλλ᾽’ ὅταν καὶ ἡμεῖς ἐργαζώμεθα (Ὠτυς, ἤονη.5.1 τῇ 
2Τ]ΤἪἠ6ς.(ττ. 526}; γένοιτο δὲ εὐχαῖς τῶν ἁγίων... οὐ γὰρ δὴ τοσοῦτον 
ἡμῶν ἰσχύει τὰ ῥήματα, ὅσον τῆς ἐκείνων εὖ. ἡ παρρησία { ἢγν8. 

ῥγου.2(2.76οσ,Ὁ0); ὠφέλιμοι... εἰσὶν ἐν τῷδε τῷ βίῳ τῶν ἁγίων αἱ -π, 
Π)1οη.ΑΥ.4.}.7.3.6(}1.3.5618); ἐνικήσαμεν... εὐχαῖς πάντων τῶν ἁγίων 
Ἰ)οτιἄσεί. τς. 4{(Μ.88.τ7020}; γένοιτο δὲ ἡμᾶς... εὐχαῖς πάντων τῶν 
ἁγίων πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, 
διδασκάλων, συναριθμίους τοῖς ἐκ δεξιῶν γενέσθαι (Ο511.1η6,͵0.5 
(Μ.88.3130)}; ὁ εἷς θεός, οὗ καὶ ἡμεῖς τῆς λαμπρᾶς βασιλείας, εὐχαῖς 
τῆς ὑπεράγνου θεοτόκου τύχοιμεν, καὶ εὖ. τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν 
Ἐφβυο .Β.ἐρρρ.2.τοοί Μ.02.15440) ; 8. οὗ δῆρεῖβ, ΓΑ Ή  σορεη 65 5θηΐ. 
52(}1.28.778). 

΄. Τοτα 5. ῬΎΆψΕΙ, 115 ΒΡδοΪα] ρονου τοῦ κυρίου π., ὅσης δυνάμεως 
πεπλήρωται ΟτλἯον, τᾶ, τίρ.340.8; Μ.11.4738)}; τὰ γὰρ τῆς π. βήματα 
θεραπεία ἐστὶ τῆς ἐγγινομένης τῇ ψυχῇ ἀρρωστίας ΟΥ̓͂Ν γ95.07.101}.4 
(ρ.70.1ο; Μ,44.ττό44}) ; οσοπίαϊπίην ἀἰντπο ἰσβομῖην Οἡ ῬΥΑΥΟΥ, 2.1 
(0.1.1,5; 11208) ; 2δ.2(0.20.4; 11370}; εἰ τῶν ἐπιθυμιῶν ταῖς ἐμπαθεστέ- 
ραὶς δουλεύοις, ἔπειτα τὴν τοιαύτην π. διὰ στόματος λάβοις- τί οἴει 

584 εὔχομαι 

ἐρεῖν τὸν εἰς τὸν βίον σου βλέποντα, καὶ τῆς π. ἐπαΐοντα; 1δ.(ρ.36. 
10,20; 11410}; ὁρᾷς εἰς ὅσον μέγεθος ὑψοῖ τοὺς ἀκούοντας διὰ τῶν τῆς 
π. ῥημάτων ὁ κύριος ; 1. 5(0.94.20; 1177}}; τοῦτο δὲ ἡλίκον ἐστὶν [5ς. 
ἴο 5Ξαγ ἀββᾶ ὁ πατήρ] ἴσασιν οἱ μύσται, καλῶς ἐπὶ τῆς εὐ. τῆς μυστικῆς 
τοῦτο πρῶτον κελευόμενοι τὸ ῥῆμα λέγειν (Ἡγνϑ5.΄ἠ07.14.3 τη Κορ, (Ο. 
578Ε). 

11, υοιῦ; 
Α΄. πὶ ρδη. οὐ γὰρ ἄν, πολλὰ πολλῶν κατ᾽ εὐχὰς ἐν τῷ νόμῳ 

κατεργασαμένων, μόνοι μεγάλην εὖς ἐλέγοντο πληροῦν οἱ σφᾶς αὐτοὺς 
αὐθαιρέτῳ βουλῇ προσενέγκαντες θεῷ ΜΙ σνηρ.5. 1(ρ. 53:10; Μ.18. 
974}; μεγάλην εὐ. εἶναι παρὰ πάσας εὐ. ἀποδεικνύουσα τὴν ἀγνείαν 1Ὸ. 
5, 4{(0Ρ.56.10; Μ.18.1018); ἀποδίδωμι τὰς εὖ, μου (σποὶ. Αρῥ.ι.).6; οἵ 
νοῦ οἱ νἱγρτηϊῖν, 16.4.14.1; εὖ. καλεῖ τὴν ὑπόσχεσιν, ὃ πολλοὶ τάγμα 
προσαγορεύουσι ἹΠατ,φι.3δ 1 1,δυ.(1.21:}; Ῥτος. αν, Ν η.2ο: 4(λ|.87. 
8804). 

ΒΒ. 45 ἰοστηιΐα οὗ δα) γαίῃ μὰ τὴν εὖ. Ττοροηι ον. ον. (Μ. 
86.531). 

ΠῚ, ῥρεγηη δίοη ἐξ εὖ. τοῦ πατρός 10.Γ]ππ.εαΐ το(Μ,88.8938); 50 
ΡΈΕΙ. αἰσὸ λαβὼν τὴν εὐ. παρ᾽ αὐτῶν, καὶ εὐλογήσας, ἀπῆλθεν Τὶ δ». 
ἃ κ(ρ.82.8). 

Ἐεξὐχῆται, οἱ, ν, 56. 
Ἐεὐχῖται, οἱ, ΤΟΙ 618 οὗ ἃ βεοῖ, αἰδὸ οδ θά Μϑββα!απβ, νν ΠΙΟΝ 

ΟΝΕΓ-ΘΙΙΡὨΔΒΙΖΕΩ͂ ηροτίδησε οὗ ρχαγοῦ ἴὸ ἀθισ δηΐ οὗ βϑοσαιηθη δ 
δηα εοοὶ, ἀΙΒΟΙρΡ 6; τοοῃϊην ἀδβου θεά, ΤὨαε αεν.4.1τ(4.566--8); 
14,}.6.4.ττι1(3.064); ἀπειπειηθίιζεα, ΕἸ ΡΗ.(431)ο] τ 0.ΟΝ1ο.(782) 
αοί.τ(Π.4.504}; τποᾶς οἱ τεσοπο ! δίση τὸ ΟΠυτοι, Ογτ..82(ρ.20. 
14; Μ.71.3764); Μαρκιανισταὶ καὶ ΪΜεσσαλιανοὶ καὶ εὐτυχῖται [Ὀ6Υἢ. 
ὉΥ εὐὖ,] καὶ ἐνθουσιασταὶ καὶ χορενταὶ καὶ “αμπετιανοὶ καὶ Ἦδελ- 
φιανοὶ καὶ Εὐσταθιανοί" οὕτως προσαγορευόμενοι, διὰ τὸ πολυώνυμον 
εἶναι τὴν αἵρεσιν ΤΠΠ.ΟΡ μαογ.(Μ.86.450); εὐχῆται ῬΏΠΟΧ.ορ.3ς 
(0.182); ΤΒρμη.εἤγοηρ. Α(εὐχῖται Μ.τοβ. 1801). 

Ἐεὐχολόγιον, τό, ἐἐπεἠοίορτοι, [ἰμμαὶ, ἃ ὈΌΟΚ ἴῸγ 88 οἱ ρῥυίεϑι 
ΟΟΠΙΘΣΠΙΠΡ' Χἴτ65 Πα σεγθιηοηῖδ5 οἱ (πυσοῃ ἔστιν εὐχὴ εἰς αὐτὸ τοῦτο 
ἐν τῷ εὖ. Απαξί. 5. φυρδί γε ρ.τ41(Μ.80.7938), 

εὔχομαι (1 προσεύχομαι), ῥγαν, Οὔἶεν ῥγανον; 1. τπιδοθββιῖν οἱ 
ῬΥΔΥΩρΡ τὸ εὔχεσθαι ὑπὲρ πάντων' τοῦτο ἀποδέχεται ὃ θεός, τοῦτο 
θέλει Γμτνβιἤοηι. 7.1 ὑρει σ Τύμι (τ. 85Ὰ}; ὅστις γὰρ οὐ προσεύχεται τῷ 
θεῷ, οὐδὲ θείας ὁμιλίας ἀπολαύειν ἐπιθυμεῖ συνεχῶς, νεκρός ἐστι καὶ 
ἄψυχος ΤΟ μγνγ9, μοπιβνες. (2.808); 650. οὗ ργανμρ ΤΟΥ 811] πιθὴ 
παρακελεύεται... ἀπόστολος, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων προσεύχεσθαι. 
τὸ δὲ εὔχεσθαι ὑπὲρ πάντων σημαίνει, ὅτι οὐ μόνον ὑπὲρ τῶν φίλων, 
ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν δεῖ προσεύχεσθαι Απί,ἴοπ, λον». 2(Μ.80. 
τό45.,8); 2. ΡΥΆψΕΥ ἴο θὲ οἴετεα ἴο ΒΊΟΥ ΓὨχουΡ (Ὠτβί προσ- 
εὐχεσθαι μόνῳ τῷ θεῷ τῷ τῶν ὅλων πατρί. ἀλλὰ μὴ χωρὶς τοῦ ἀρχιερέως 
Οὐ ον. 15. 1(0.3234.12; Μι11.4658); Ὀπῖ, δος, Οτρεη, ποῖ το (Ὡγχίβῖ 
μόνῳ τῷ πατρὶ προσεύχεσθαι χρὴ..-ἀρχιερεῖ γὰρ τῷ ὑπὲρ ὑμῶν κατα- 
σταϑθέντι.. εὔχεσθαι ὑμᾶς οὐ δεῖ ἐν.1τ,4{(0.335.18 ; 4684); ἐδ.16.1(0.320. 
6; 4680) εἷξ. 5. ἁμαρτία; ποῖ ἴο Δῆρε]5 ἡ ἐν “αοδικείᾳ σύνοδος... 
ἐνομοθέτησε μὴ εὔχεσθαι ἀγγέλοις ᾿Γάτ Οοἱ.3: (2.406); οὔ ΟΙἈοα, 

((1.35; 3. ὈΥΑΥΘΥ ἴο 6 πιαθ ἔου σοπί 0 πρότερον περὶ λήψεως 
δακρύων προσεύχου Ὀπνδρτ.ΡΟηϊ ον, κ(Μ.79.11680) ; πτΟ Μοη λονιτοῦ 
(Μ.89.17574}; ἔογ ρυσιβοβίίοη προσεύχον πρότερον περὶ τοῦ καθαρθῆναι 
τῶν παθῶν, καὶ δεύτερον περὶ τοῦ ῥυσθῆναι ἀπὸ τῆς ἀγνωσίας, καὶ 
τρίτον ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ καὶ ἐγκαταλείψεως Ἰύναρτ, Ροηΐ.ον.31 
(11764); δέκαιον, μὴ μόνον περὶ οἰκείας καθάρσεως προσεύχεσθαι, ἀλλὰ 
καὶ περὶ παντὸς ὁμοφύλου 1δ.30(11768); ποῖ ἴοτ {γαπβίτοτν τ(Ὠίηρβ, 
Ομ χνϑβ.λοριη ΜΠ|.7:14(3.26Ε)}; 4. Τοπαϊτοης ἴοσ ρσαγίηρ ΜΕ]; 
8... ΤΠΟΓᾺ] ΡΣ ν, ΟΥΟΣ.9.3(0.310.14; Μ.11.4454}; εἰ δὲ ἐξασθενήσας 
ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἀπερισπάστως οὐ δύνασαι εὔχεσθαι 1885. 0} 51.1.4. 
(2.538 ; Μ.31.13338); ἔναρτ, Ροπῖ.ογ.17(λ1.70.1172}; οὐ μόνον θυμοῦ, 
καὶ ἐπιθυμίας δεῖ ἄρχειν τὸν ἀληθῶς προσεύξασθαι ἐπειγόμενον, ἀλλὰ 
καὶ ἐκτὸς ἐμπαθοῦς νοήματος γενέσθαι 1. -2(11770}); Β. Ἰροο!] οι οι 
πάντως ὥνατό τι ὁ πρὸς τὸ εὔξασθαι ταθεὶς κατὰ τὸν νοῦν, δι᾿ αὐτῆς 
τῆς ἐν τῷ εὔχεσθαι καταστάσεως ϑεῷ παριστάναι ἑαυτὸν καὶ παρόντι 
ἐκείνῳ λέγειν σχηματέίσας ὡς ἐφορῶντι καὶ παρόντι ΟΥ.ογ.8,2(0.317.71.} 
Μ0.11.4418); προσεύχου εὐτόνως, καὶ ἀποστρέφου τὰς τῶν φροντίδων 
καὶ διαλογισμῶν ἐπιτεύξεις Ὀναρτ. Ροηϊ.ο».ο(τ608); ἐνώπιον γὰρ 
κυρίου εὔχεται, ὁ πάντοθεν ἑαυτοῦ τὴν ψυχὴν συλλέγων, καὶ μηδὲν ἔχων 
κοινὸν πρὸς τὴν γῆν...«καὶ πάντα ἀνθρώπινον λογισμὸν ἀπὸ τῆς ψυχῆς 
ἐκβαλών (Πγγϑ. ἤηηα 2.2(4.113Ὲ); ὁ γνησίως τὸν θεὸν ἀγαπῶν, οὗτος 
καὶ ἀπερισπάστως πάντως προσεύχεται" καὶ ὁ ἀπερισπάστως πάντως 
προσευχόμενος, οὗτος καὶ γνησίως τὸν θεὸν ἀγαπᾷ. οὐκ εὔχεται δὲ 
ἀπερισπάστως, ὅ τινι ἐπιγείων ἔχων τὸν νοῦν προσηλωμένον" οὐκ ἄρα 
ἀγαπᾷ τὸν θεόν, ὅ τινι τῶν ἐπιγείων ἔχων τὸν νοῦν δεδεμένον Μακχ. 
εαγτΐ.2.Υ(}}]1.00.0848}; 5. ΕΗδοῖβ οὗ ργανίηρ : ρχενεπῇοι οὗ 510, ΟΥ.ον. 
8.2(ρ.317.22; Μ.11.4410); ἀμήχανον... ἄνθρωπον μετὰ τῆς προσηκούσης 



εὔχορτος 
προθυμίας εὐχόμενον... ἁμαρτεῖν ποτε σπτνβ. ἤηπα 4.5(4.736}); δ ΠΟΥ 
Κπονηεάρς οἱ ΠΟΥ͂ ἴο ὈΥΔΥ εἰ μηδὲν ἕ ἕτερον ἡμῖν ἐπακολουθήσει εὖχο- 
μένοις, ὅτι τὰ κάλλιστα κερδαίνομεν, τὸ καθὸ δεῖ εὔχεσθαι νενοηκότες 
καὶ κατορθοῦντες ΟΥ.0»,το.τίρ.310.10; 4454); ΡατΙ ΠΟ ΊΟ. οὗ 501] Δ 5 
Ἐν ἤτε, Οτυβ. ζοη. 5.4 ἴ. 2( ογ.(χο.4700); 6. 8ϑβϑιβίαπος οἵ (μσιβὲ 
Δ. ΔΩ Ρ615 δ ῬΥΆΨΕΥ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, εὐχόμενος ὑπὲρ τῶν εὐχομένων 
«ὐἰοὐκ ἂν ὡς ὑπὲρ οἰκείων εὐξόμενος τῶν μὴ δι᾿ αὐτοῦ συνεχέστερον 
εὐχομένων ΟΥ̓Ον, το, 2(ρ.320.21 ΕΠ, ; Μ|.ττ.4450}; οὐ μόνος δὲ ὅ ἀρχιερεὺς 
τοῖς γνησίως εὐχομένοις συνεύχεται ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν οὐρανῷ χαΐροντες 
ἄγγελοι ἐδιττοτίρ.321.1ς; 4480); 7. τεπηρίβεοηβ ΠΘη Ῥτανπρ ὅταν 
ἴδωσιν οἱ δαίμονες προθυμούμενόν σε ἀληθῶς προσεύξασθαι, τότε 
ὑποτίθενται νοήματά τινων πραγμάτων δῆθεν ἀναγκαίων Ἐν ΑΡΥ.ΡοΟηΐ. 
ογ.τοί( ].70.11608); λίαν βασκαίνει ὃ δαίμων ἀνθρώπῳ προσευχομένῳ, 
καὶ πάσῃ χρᾶται μηχανῇ, λυμήνασθαι τὸν τούτου σκοπόν 19. 46(1116Ὁ); 
8. ραγχίίο. ἀπεϊδ5 οὐ γγοσιδη δὲ Ὀυαύου τὴν γυναῖκα χρὴ ἔχειν μάλιστα 

3 ἣ » , εὐχομένην τὸ κατεσταλμένον καὶ τὸ κόσμιον ψυχῇ καὶ σώματι, πάντων. 
μᾶλλον ἐξαιρέτως καὶ ὅτε εὔχεται αἰδουμένην τὸν θεὸν καὶ πᾶσαν ἀκό- 
λαστον καὶ γυναικείαν ὑπόμνησιν ἐξορίσασαν ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ Οὐ. 
ογ.ο.τίρ.318.8; Μ.11.4444); 9. προσεύχομαι ἀϊδί, ἔτοτα εὔχομαι: εὖ- 
ξασθαι γὰρ χρὴ πρότερον, εἶτα προσεύξασθαι στ Ν ν88,07.407.2(0.30. 
27,28; Μ.44.Ἰτ40Ὰ}; οἵ. εὐχή. 

εὔχορτος, τν φγῶδεν, Νοηπ, ραν. 79.6:23(Μ.43.7078)}. 
εὐχροέω, ῥέε οὗ α ροοά εοἴοεν βαφῆς τ Ν γββιίονι, 2 τη Οαπὶ. (1.44. 

γ880); ὕλην 14.0γ.ἀοτη.π(ρ.το4.37; Μ.44.ττ850). 
εὔχροια, ἡ, ψαΐγ εοίομν; οὗ τηεῖαϊβ, Βαβ. βου. 13. 3(2ττόα ; Μ.31. 

4204); 1δ.6.4(460 ; Μ.2640); το Ν ν85.υ.Μ10ς.(Λ1.44.3800); οὗ ἤονγετβ, 
ἰᾷΑρ. τος. (ἰαπὶ.2: τ(Μ.87.1 5760}; οἱ ψαγτηςηῖβ, δ] 4. 6]. 6ρ}.1.74 
(Μ.78.2338); ρίυτ,, Βεαϑιλεχ, 2. τί: 120 ; Μ.20.20λ); Ζαςῃ ΜΠτορ.(Μ. 
8δς. τοζ πα); τηρί, τῆς ἀληθείας τὴν εὖ. ὕντ. 70.4.6(4.4228). 

εὔχροος, δεαμ εἰν εοἱοιγεά χρυσὸς εὐχροώτερος ΟτΟ ΝΝ γ85.ἤότη. 
4 15 Οαπί.(1.44.8324); Νομη, ραν. 9.5: τοί ῖ..4.3.7618). 

Ἐεξὐχρωματίστως, τοί; ἤπιε εοϊοιγς, Αὐλάτ,ΟἹ,ογ. τό Ν.07.11528). 
Ἐεὔχρωτος, ὁ φορά «εογνιρίεχίοη, Τι αἰ.4.2(,4.122.1320})) τε τὸ. 

11.2. 
᾿εὐχυμίζω, ΧΩ ῥαϊαιαδίε, ΒΟΡΏΤ. Η.υ. ον. εἰ ὁ. τοί. 8)..33024Α). 
εὔχυμος, 1, ὐοίο50}16 τὸ πάντων εὐχυμότερον... ἔδεσμα ΤΟ Πγν5. 

Ῥῦου.τ(2.7538); 2. 1: ροο κομάἐοη σῶμα Τ)οτ.ἀσεἰ.τ6.3(Μ.88,. τ7070). 
Ῥεὔψοος, ΡτῸΡ. ἢ], ἔοτ εὔψοφος, το] ]-δομηάϊηρ, ἘΤΡὮτ.3.440. 
εὐψυχέω, 1. δέ οὗ δοοά ἐομγαφέ, Ἠδυτη ὑἱ5.1.3.2; 44. 70.6(ρ.τ54.8); 

2. ς. ἵπῆτι., 4γ6 τὸ εὐ. εἰσελθεῖν (4}].0. ΕἸ γρ.(0.26}); μαυδ ἐξε δαγὶ τὸ 
μὴ εὖ. καταπεεῖν αὐτὸ [30. τὸ βρῶμα] διὰ τὴν ἡδονήν Τλογ, ἀσεί.τ5.2(Ν. 
88.1τ7808). 

βεὐψυχία, ἡ ἡ, ἐοοίπδες μήτε ἐν ἡμέρᾳ μέσῃ. .«ἀλλὰ.. 
καὶ εὖ, (ῃγνϑ.Πον".31. 5 15. [0.(8.,1820}. 

εὐψύχως, εὐμγαρεομεῖν, Μεο. Αεροαγί!,27(}}.34.0200); ἰά ἰδ ενγί. 
π6Ή1.τ3(Ν}.34.0454}; ὙπατιΒΌΙα, ἐρῥ.ο.2ο( Ν].900.16258). 

εὐωδέω, ῥὲ Τγαργαηΐ, ΟΥ.Να2.6}.τΊ(}}}.37.610); 16.0γ.1τ4.τ7(ΝΠ.35. 
8770); ἘΒατιδιθα. ρῥ.1. β4(Μν99.ττ088). 

εὐώδης, σιϑδεὶ- με τηρ, ἔγαργαΉ!, ταεῖ. τὸ εὐαγγέλιον (Ἤτγν5. ἤθη. 
5.2 15. 20 γ.(το. 4670); αἱ τοῦ θεοῦ κρύφιαι καὶ ὑπὲρ νοῦν εὐ, εὐ- 
πρέπειαι Τοη. ἀτ.6...4.3.1τ(}}.2.4738}; εἶναι... Ἰησοῦν ὑπερουσίως εὖ. 
1Ὁ.4.3.4(4770}; πεῖ. 65 50 8ι, Χριστοῦ τὸ εὐ. ἐν ἐκκλησίᾳ Οντιαὐον.0 
(1.200); 14.Οκ.τόο(3.1934}; Τ)1οπ. ΑΥ.6.}..4.3.τ(4764}. 

εὐωδία, ἡ, 1. Ξἰὐεεῖ πριεὶΐ, ᾿ραργαμέε ; ἃ. Ἰ1ϊ..: Οἱ Οὐ ΟΌΪ οὗ βδησίν 
παρέδωκε τὸ πνεῦμα 30. 53:5065}.-«καὶ ἐπλήσθη ὅλος ὁ οἶκος εὐωδίας 
Αροῤίμμ. Βαϊ (Μ.δς, 3060}; ἐκ τοῦ τιμίου αὐτοῦ λειψάνου μύρων 
ἰαματικὴν εὖ. πᾶσιν ἀναβλύσαι Τιδοπί,Ν.ν. 79. Εἰδεν. 46(ρ.102.2,11); 
οἴ, πολλάκις εὖ. ἐξέρχεσθαι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ Ἰάυνδγ»;, 5τ(Ν 7.03. 
1733Δ}); 118. Βν ΓΟ], δχερ. (δπί.2:.2 εὖ, ἥτις χαρακτηρίζει τὴν 
πίστιν ῬΗ (ἀτρο παηπὶ.27(}1.46.61Ὰ}; Ὁ. ἔνσ.; ἴῃ σεη, εὖ. πνευματικῆς 
Οτιεβοί τ Οαπὶ.7:4-5(Μ.τΊ.2810); Ογτιαάογ. τΊ(1.624}); τῆς θεαρχι- 
κῆς εὖ. Ὀϊοπ, Ατγ.6...4.3.4(Μ.3.4770)}; οἵ ΒΑΙΠΘΙ οὐ δεῖται... .τῆς ἀπὸ 
τῶν ἀνθῶν καὶ θυμιαμάτων εὐ., αὐτὸς ὧν ἡ τελεία εὖ. ΑἸΒοηδρ ἰ66.13,1 
(Δ1.6.9168) ; σοι τῷ πεπληρωμένῳ πάσης εὖ. καὶ εὐφροσύνης 11. ας. 
(ρ.168.24); οἵ (Βτϑὲ ὥσπερ ἡ σωματικὴ εὖ, τινὰ τῶν ζῴων λέγεται 
ἀναιρεῖν, οὕτως διὰ τὴν προγενομένην κακίαν καὶ ἡ Χριατοῦ εὖ. 
γένοιτο ἄν τισὶν τοῖς ἐκ θανάτου εἰς θάνατον αὐτῶν τ. .[0.20.44(32; 
Ρ.388.οΕῖ,, Μ.14.6778); τοῦτο τὸ μύβον δὸς ἐνεργὲς γενέσθαι ἐπὶ τῷ 
βαπτιζομένῳ, ὥστε βεβαίαν καὶ πάγιον ἐν αὐτῷ τὴν εὖ, μεῖναι τοῦ 
Χριστοῦ σου (οηςὶ. 4Ρ}.7.44.2; γένοιτο δὲ πάντας ἡμᾶς...τὴν εὖ. τοῦ 
Χριστοῦ ἔχειν (Ὦγγβ. ἤοη!.53.4 1. [0.(8. 3008}; καὶ τὸ Χριστοῦ δὲ εὐ.᾽ 
διπλῆν μοι τὴν ἐξήγησιν ἔχειν δοκεῖ. ἢ γὰρ τοῦτό φησιν, ὅτι ἑαυτοὺς 
ϑυσέαν προσέφερον ἀποθνήσκοντες, ἢ ὅτι τῆς τοῦ Χριστοῦ σφαγῆς εὖ. 
εἰσίν Ἰᾶ. ον". 5.2 τη 2 ογ.(το.467Ε); πῶς οὖν ὁ ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγος 
ὀσμή τις καὶ εὐ. νοεῖται τοῦ θεοῦ καὶ πατρύς, εἴπερ ἐστὶν ἑτεροφυής ; 
Ουὐτ.2ύον, τ τ4(0.220.9}.); οὗ ἘΈ, (ὐβοβῖ, νυ Η ῥγοεαϊεεῖ.τ, εἰ δὲ τὸ 
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«σκιᾷς ἀπολαύοντες 

585 ἐφαπλόω 

πνεῦμα εὖ, καὶ μορφὴ τοῦ υἱοῦ ἐστιν, εὔδηλον ὡς οὐκ ἂν εἴη τὸ πνεῦμα 

κτίσμα ΑἸ δ. ϑόγαρ.2.3(}1.26. .6204); Χριστοῦ γάρ ἐστιν εὐ. τὸ πνεῦμα 
«καὶ οἱ ἀπόστολοι Χριστοῦ εὖ, ἦσαν, καὶ εἰσίν" ἐπειδὴ καὶ ναοὶ τοῦ 

πνεύματός εἰσι ΤΑἸΠ. ἀταϊ. Τγίη.1.7(8}1.28,11288}; ἡ εὐ. τοῦ θυμιάματος 
μηνύει τὴν εὐ. τοῦ πνεύματος 70. [6] ἐπ μτρ. (0.441); ἴῃ Θοῦδίθη Πθοῦν 
ἡ τοῦ πνεύματος εὐ. μέσην ἔχουσα τάξιν ἐκτείνεται καὶ φέρεται πανταχῇ 
Η!ρρ.᾿αον.5.τοίρ.τ1τ7.6; Μ.16.31708); 2. αρταηὶ φεδοίαμεδ, ΑἸ έν, 
6(ρ.4..7; Μ.28.2570); τηξέ, καταργήθητι..«ἀπὸ εὖς ἧς κοινωνεῖν μέλ- 
λεις «4. ο.84(ρ.192.20). 

εὐωδιάζ-ω, 1. αὖϑ8., 5)η6] ξιυσεὶ, δὲ ̓ γαργαηί ἀτμὸς “ὧν τι Ν 85. 
βοῖη. 5 τη Οαπί.(Μ.44.8738}); ταεῖ, ἐλπέδα...“ουσαν Απτ, ΡΟ] παϊυ.6 
(Ρ.57); ἔτϑᾳ. ἴῃ ὕγχσ. "νει Χριστός Οντιαάον.Ο(1.300Ὰ}; ἡ τὰ ἀμήρυτον 
“νουσα ΤὨατι δια, "αν. ΒΜΥ (ΝΜ οδ,δρ2Ο) ; 2. τγδηϑ.; 8. δεν βομῖδ, 
γπαξε ἔγαργαηὶ ἀτμὶς θυμιάματος --ει ἀέρα ΝῚ]. ορήγ,»παἰ.2(}1.79.11484) Η 
170.1).. Δγίεηι. (Ὁ1.96.1216Ὰ}; τηδῖ. ὠδαῖς πνευματικαῖς αὐτὴν [56. 
ἑορτήν] εὐωδιάσωμεν Α51 ΒΟΡΗ.ἦοη..3 ἢ: Ὀς. 5(Μ. 40. 4258); ΠΙοπιΑΥ, 
ε....4.3.2(}1.3. 4168); εὐωδίασον ἡμῶν τὸ δυσῶδες τῆς ψυχῆς {. .7αε. 
(Ρ.162.12); τὸ τῆς θεοτόκον σῶμα..-τῷ τῆς ἁγιαστείας μύρῳ τὴν 
συμπᾶσαν εὐωδίασε κτίσιν Ἀπαττοσν, τ4(Δ.07.τορ ΖΑ) 2 Ὁ. σῖυε ῥογὶλ 
ἐὸ ἤγαργαηες οἵ, ἴγθα. ἴῃ Ογτ. Χριστὸν... Ἔνουσι [56. οἱ ἅγιοι] ΟΥΤ. 
ἀάογ.τ2(1.4288}); τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν πνοντας 14.) 5.44:8(Μ',60.1ο40 4}; 
τᾶ, φ(δν.2 1 ίΡαβεν Ρ.320.16). 

εὐωδίξ-ομαι, γμαἶδε ἰο Ξημεὶὶ τιϑδοὶ, τοῆθκ., δὲ ἡγασγαμίς ταεῖ, ἑαυτὸν 
“που ἐν πίστει Ἐλοτη. Με]. (4.5 τ ρΡ.146). 

Ἑεὀωδοποιός, γπακτηρ ἐγαργαηΐ, ταεῖ, εὖ. .. 
Ομοβί] Ὀιοη. Ασ.6.}.2...8(Μ.3.4040). 

δεὐώνιος, οΓΓἹ {6 τοογίὰ, ἐπιδίς εὐώνιοι καὶ αὐτοὶ ἡμεῖς πὼς 
γινώμεθα καὶ ἀθέλητοι ἩεΒν ΟΠ. 5. ἐφ.  τ( Ν.03.τ14800). 

εὔωνοςφ, εἤξαρ ; τηβξ., τοονἐμἰθ5ς, Βδ5.ερ.2το.2(3.23148.; Ν.32.7608); 
ατ.Να.2.ο»γ.8.1τ(Μ.32ς.7902Ὰ}; 1514, }6]1.ἐῤὈ.1.30ο(.78.401}). 

εὐώνυμος, 1. ἐεῖ!, οπ ἐξα ἰε{|, οἵ σοτῖδιπ Δα Ἶ. Ῥόνοτθ δοσοταϊηρ 
το αϊοπείπίαη ἀἰν᾿ βίοι ἱπίο εὖ. ἀπά δεξιαὶ δυνάμεις ; ρΡτοάποεα ὈΥ͂ 
ΘΟΡΉΙ8, ΟἸεπλ. οχα. Τ άοί, 34(0.ττδ.4; Μ.9.6γ66}); οἵ ἐεἰταα οἵὗἩ ΡοννοΥβ 
σοι ποα ΜΈ δεξιὰ τετράς ἴο οί ἤτϑι ορσάοδα ἴῃ δυϑίθπι οἵ 
οι αι15, ΕρΙρῃ. ῥαον.3τ.τ(ρ.439.24; Μ.41. 5440); ; πραῖ, Ρ]αγ, 85 
ααν., Ἡδπη, δῖρι0.1τ2.8; 2. ευτὶ, Τπαάΐ, ψι. δ τη [,εὺ,(τ.187}} 14 ΡΣ. 
γδιττί(.1146). 

εὐώνως, αἱ ἃ ἰοτὺ ῥγῖσο, τ Να.2.0γ.20.3(ρ τος. 6; Μ, 36,114); ΤΑ ΤΉ, 
σγηΐαρ.3.τοί(ρ.124: Μ.28,8400). 

εὔωρος, ἡ 12: ἐπ οΥ̓δν εὖ. πάντα καὶ δῆλα ταῖς τῶν παρόντων τιθεὶς 
ἀκοαῖς ΝΙΘΕΡῊ Ὠχυρυδγηι, 22 τ(}1.86.321800). 

[Π]Ἰεὐωσμία, ἡ, ν. εὐοσμία. 
εὐωχία, ἡ, [εαϑ: ῊΡ ; οἱ Πδαν ηΪν οὐ βοπαίοϊοριοδὶ θδπημδῦ, ΟἸδπ,. 

Ῥαειά,5.τ(ρ.157.17; Μ.8.3884); .4,.Τοηι. Α ἡ(ρ.1το.12); οὗ ἐποματγβὺ 
οὐράνιος εὖ. ΑἸΒΠ,6». [651.28(ρΡ.206.12; Μ.26.14330); τῆς εὖ. τῆς πνευ- 
ματικῆς (Βγγ5. ῥαξοῖ.3(3.7520); μνστικὴν καὶ ἀθάνατον εὐ. Τθαΐ, Ὦ-. 
21:27(1.744); τηεῖ., οὗ ἃ ἴδαϑί οἵ βρεθοῦ, Μείῃ σνρρ.9.π(ρ.τοὶ ο; Μ, 
18.1028)}; Με. δνηνεὶ ἀππιτοί .18,3720). 

Ἐεὐωχικός, δε ἃ ξεαεὶ, Αὐβῖῃ, ροσ. Β(.τοῦ.7450). 
ἐφάλιος, ον» ἐΐι6 5ϑα πόλις...«ἐ, Β65.56].. 7 ἀσεἰ,.ττ( 1.85. 5844). 
ἐφάλλτ-ομαι, εῤγίγισ πῤοη, αἰἱασᾷ ; τηεῖ., ο. αἴ, ἡ βλασφημία πᾶσιν 

πϑεται τοῖς ἀθέοις νοήμασι τ Ν᾽ 55. Εηιί τοί Ρ.239.2ς ; σφάλλεται Μ. 
45.8410); ο. 866. 'παρώργεζεν αὐτήν᾽..-«τουτέστιν, ὠνείδιζεν, ἐφήλλετο 
ΟὨγνβ.λονη.24.4. 10. ἘΡρλι(ατο δ4Ε) ; αὖ8., ἱσαρ τὴ σὐεταί σου ἡ διάνοια 
14, ,μιοη.11.3 ἴῃ ΣΤ ΉῊθ6ς5.(ττ. 5068) ; οἵ [,᾿ἌΖατιιβ τα βεα ἔχοι [86 ἀδδά, 
{Ειμδβι.1,5.8(ρ0.33.12}). 

ἐφαμαρτάνω, ᾽η155, ΕἾ ἤγοηι τῆς ἀληθείας ἐ. γγτ.15.4.3(2.640Ὰ}; 
405., ζατῖ, 15.4.4(6630). 

ἐφάμαρτος, εἰπε, Τστεαροηεεσ, Πορι 4ο(Μ.86.6048) ; ἐδ. 53(δοοα) ; 
ΑπίιΝοη. ον. 3π(Μ.80.15440). 

ἐφάμιλλος, δοίη α νερίει ἴου, ἐφιαὶ το, τίναϊϊηρ, ο. σϑηϊξ., Ἐλα8. 
τ. χ(ρ.8.8 ; Μ.20.9134); Τα. Εχεεΐ, 21: 12(2.841); ΤΆΡΒΩ. εγοηι. 
Ῥ. 3390}. τοῦ, 8114}; ̓ πρυῖ, 85 50 5ι., ἐφαὶν φέρω πρὸς τὸν ἐμαυτοῦ 
πατέρα τὸ τῆς οὐσίας ἐ. Β45.83ς}.0γ.25.4(}}.85. 2914); πρὸς τὸ ἐ. ... 
ἀνατείνουσιν Τοπ, Ατ.ο. ἢ.12,.3(}].2,2010); πεαζ, βίησ, 845 δᾶν., (ε], 
Ονχ.λ.ε.τ1.4 2 (Μ.8ς5.12044}; πδαξ, ῥΙατ, ἂ5 αν, ΠΙάνπ. 1 γ1}.2. ϑ(Μ. 30. 

. ἐπιφοίτησιν [3ς, οἵ Η. 

.5880}; Β65.56].0γ.15.2(}}1.85.1034). 
ἐφαμίλλως, 1. ἐπι γἵυαίγγν, Ἐπα5.}..6.6.30.5(Μ.20.δοτΑ); 2. εἰν ανὶν 

ἴο τοῖς ἔργοις ἐ. ἀποδοῦναι τοὺς λόγους 1δ.το.4.24(860.). 
ἐφαπλ-όω, 1. «ῥγεαά ομ; ἃ. μηγοϊά νελαρ5, «ρος, Βαγιδ(ρ.88,26) ; 

5κίηβ, Το. Μοόβοῃ. ῥγαϊ. τ74{(Μ.87.2ο44Ὰ}; ῬΆ85,, οἵ ἃ 5664, ΟΥ̓ Ν γ85.7γ65. 
23(Μ.46.6698); ταξῦ., ἐαρίαϊη, γεία!ε τὴν περὶ ἑαυτοῦ γνῶσιν Αἴῇῃ, ἵης. 
11,7(}1.25.Σ160); ἐ. σοι οἵῳ τρόπῳ 4 (Ρας5.). μάν. 6{(ρ.15.1ο) ; Ὁ. εἰσ εἰσλὰ 
ομ, ἐεχίοᾷ μαπάβ, Ἰθπ5.}..6.8.7.4(Μ.20.7574}; ἀττὴϑ, ἀπαϑί, 5, Ὀς. 6(}. 
80,11200); ἐεοῖ, ΟΒτυβ λό». 67.4 τη Οφη.(4.6460};, Τσντγι λοι ἀΐσ.το 
(-5,3760}; ἴῃς τοηρῖις, πιεῖ, βουλόμεθα ἐ, τὴν γλῶσσαν πρὸς τὴν 



ἐφάπλωμα 

βασιλίδα; ΟΒγν5.α.εχ11.2.2(3.4220) ; 0ᾶ55., 4.Χ απ ιρὈ.τ(0.68.8); οἱ 
ΡΤΟΙΠΩ͂ ἴῃ Ργάνϑυ, Ρ4]}. ἢ. ἢ ατ5.(Μ.34. 12438); τοῆσχ,, ΕΡΏΥ. 1.22 τὰ ; 
τῷ νεκρῷ τοῦ παιδὸς ἑαυτὸν ἐφήπλωσεν σώματι [86. ᾿Ελισσαῖος] ΠῊΝΝ 
96].0γ.10, τ(Μ. ὃς. 140Ὰ}}; ΟἿ ἃ οτοβ5, (᾿, (αν. 44: α. Ξργεαΐ ἃ τα ]ε, 
τηδῖ, μίαν πᾶσιν ἐ. τῆς εὐφροσύνης τὴν τράπεζαν Μδρ. ρη, αροεν. 
4.25(0.210.1}); Α. ςργεαδ ομὶ ΟΥΟΙ, ἐχίοη ΟΝΥ τί ἐστι τοῦτο... 
ὥστε γῇ καὶ θαλάσσῃ ἐξαρκεῖν »“"οὔμενον; ΒΕ5. Ἐπη.3.6(1.2770 ; Μ.20. 
6688) ; ἀνθηρὰν τῇ σαρκὶ τὴν δορὰν ἐφήπλωσε Μίαο, οι αροον.2.δ(ρ.1ο. 
3); ΟΒγ75. ἠιοηῖ. 6.6 τμ Οομ.(4. 470); Ὑμαν ῥγουϊά. (4.552); τσὶ. ἡ 
σαγήνη τῆς χάριτος “"οὔται ἐπὶ πάντας Μίδας, ορ. βορμ.τ6.52(}}.34. 
6128); τῷ ψιλῷ ἀνθρώπῳ τὰ τῆς πείρας ἐφήπλωσας ἄθεσμα δίκτυα 
Ατβεη.οηὶ, (Δ1.66.1621λ): Πόποα δεςσίοτυ οἹΠ5 τὸ μὲν δῶρον τοῦ θεοῦ 
πᾶσιν ἐφήπλωται (τη. [π6.10}.5(}1.88.2810}; πᾶσιν ἔσως --οὐντων τὰ " 
δῶρα τῆς αὐτῶν ἀγαθότητος ϑορῆτ. ΗΠ γΟνν εἰ [0.51(}1.87.36128}: | 
6. τργυεαά ομέ δείογε, ταδῖ. “-οὔῦται αὐτῇ ἐλπίς ΜΙΝ εν. εἰ «Αεἰ.6(ρ.5.1); 
ἐφηπλώσατο... οἷόν τι στάδιον τοῖς ἀνταγωνιζομένοις ὁ ἀνθρώπινος βίος 
Οτ νι ν85..διερὴ. τ(}1.46.7048); ἢ. τργεαΐ οἱ ἰοισαγάς, Β65.336].0}.37.4 
(Μ.8ς.3074}; τῷ τοῦ ἱεροῦ πρυτάνει τὰς ἱερὰς ὠλένας ἐφήπλωσε ἔΜ ει}. 
γε ἄμη.6(Μ.18.32614}; 2. ομεά αὐγοαά; ἃ. ἀϊξδε στ, ΑἸΒ. 
ἦπε.20.3(Ν1.25.1450}; ὙΠατ γε. ομ[. τ] (Δ.6.12404}; [0.0 » Δ 1 τηνε 
(Μ.ο6.14ο80); πιεῖ, τὰς τοῦ οἰκείου φωτὸς ἐ. ἀκτῖνας [8., (Ὠ,Ι51) 
Ἐ8.}.6,2. 5608 ; Ν.21.1330}; Β885.15.224{1.5480., ΜΝ. 30. 5080}; Αβί, 
Αἰῃ λοι. ο(.40.3040); Ὁ. εαίομ, Ἐα5.4.6,3.3(ρ.του.14; ΝΙ.22.1880) ; 
ὅ..«λόγος.. «πανταχοῦ τὰς ἑαυτοῦ δυνάμεις ἐ, ΑἸΏ. »ΦΉη1.42(,1.2:5.848}; 
ἘΡΙΡΠ λφεγ. τι. 4{(ρ.385.4; Μ.41,10458); ἐ. καὶ ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν..«ἀγα- 
θότητα Ὀϊολ. Ατ.6}.8.1(}}1.3.τοϑ 50) ; ρ6855, ἡ δὲ ψυχὴ τοῖς τῆς διανοίας 
κινήμασι πάσῃ κατ᾽ ἐξουσίαν --οὔται τῇ κτίσει Οτ Ν γ55.0γ.καϊθεῖ.το 
(0.55.3; Μ.45.410); βοογ.Ὺ,6.4.26.8(Μ.67.5298}; “-θέντος..«τοῦ πατρὸς 
διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου αὐτοῦ παιδὸς καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς 
πάντας τοὺς ἁγίους {Π)|Δα, “4:.8(Ν]}.6ς.11τ640}. 

ἐφάπλωμα, τό, ἐἐἴηρ εῤγεαά ουέγ, εουεγίηρ, 70. 15ο. ΕΡΊρἢ.56 
(Λ11.4τ.030..Ψ 

Ἐξφαπτέον, 0:6 Ἡη5! σηραρΡε ΤῈ γυναιξὶ. 
(0ρ.207.15; Μ.8,4068). 

ἐφαπτίς, ἡ, τοομιαης γαγριοηὶ, 

5324). 
ἐφάπτ-ομαι, οσ. σειϊ, ΔΑ. [τς 1. Ἰοιρε,, δὲ τὴ οοπέαει ἸΤ τὸ φύσει 

μέσον τινῶν ἑκατέρων τῶν ἄκρων ἐ, Ἰιᾶντηῃ ({1545,}ἐὈμμ.4{(1.2884 ; 
Μ|.29.6020) ; φὰ θάλπει, ταῖς πτέρυξιν ἁπαλῶς “"ομένη εἰς τὸ ζωογονεῖν 
Ὀιοα δη.1:2(Μ.33.15620); ὕγτ.} 5.76: τοί }].60.11028); τοίχων ἐφ- 
αψάμενος ῬΆΙ]οΒι..}.6.7.τ4(Μ.65.5 528}; ῥα55 ἐμπγοιιρῖ; ἃ οἴχοὶθ, Μέο τ, 
“)}»4|ρρ.8.τ4(ρ.τολ.4; Ν.18.1654); 2. ἰαν παμάς οἩ (ν]ο]εμτ ν), 1.0.Ὁ.Ψ 
Αἀνρη. Δ4ο(Μ.96.12884}; 3. ἰσιεῖ, ραγίακε οἱ οοα, Τ΄ Πμά.τό.5.; ΓΏΡΗΙ. 
Απιιβείοῖ,3.4(}1.6.11258) ; ; 1δ.3.τπ(ατ4τΑᾺ}; Ολης. (ϑΙ4)εαη. 14: οἵ 
Θυσῃαυβί τῆς προσφορᾶς ἐ: ἰδιτ6; τῶν μυστηρίων ἐ. ΒΟΡΏΥΗ. "ΜΗ. 
Ογν, οἱ 19.31(Μ.87.3524λ); τὲ, ας, . 178.8). 

Β. πιεῖ.; 1. ἰαν δαμάς 0Ή τῆς ἀρχῆς ἐ. Ἐλπι5.0.(,1,27(0.20.14; Μ.2ο. 
Ω418); 2. εἰαγί, 56ὶ ομέ ἹΡΟΉ ἱστορίας...οἷά τινος ὁδοιπορίας ἐ. 14,6. 
1.5.1(}1.20.80}) ; τά ἰΟ Ρρσοσσα (ρ.196.13; Μ.20.13170}; 16. 6{0.211.12:; 
14308); 8. ἰοεῖ Ἡροη, ἐγεαὶ οὗ ἃ Βα ήθοῦ, 14.}.6.5.5(4158; Μ.21. 
1800) ; 18.(1.ε.8.1τ{0.355.20; Ν.22.5770); ἐ, δόγματος ΟὙΟΝ γϑ5.αμῖμι.6 
γος. (ΜΝ. 46. 1088); 4. ακε, βαγίαβε οῇ, 14.ον. φαἰεεῖι. φά(ρ.94.18; Μ4ς. 
650); κτίσις.. ὑψηλῆς φύσεως “-ομένη τε καὶ μετέχουσα 14. ἔμπιτία 
ΡυΙοΙ; ΝΜως. 2230}; Πιοπ. τ. .χ. Κ(}1.3.3778). 

ἐφαρμόζ-ω, ἐφαρμότττ-ω, 1. Ἰηἴταη5.; αρῥίὶν ἴο, Μὲ πάντες... οἱ 
προειρημένοι..«ὄροι “ὔοῦσιε τοῖς... εὐαγγελίοις Οτ. 7ο.τ πῇ; Ὀμτοι; Μ. 

14.324}; τίνι. ἐσθες λέγεσθαι τοῦτο; ΜοΙῇ, 7γ.15 τὴ 70οὐ 38: ίρ.ςτς. 
19); σοι τὸ ἡυλιι κὸν “ϑ ει Ἰ914.}6].εῤ}Ὀ.1.214(Ά1.γ78.3170}; ιοη. Αγ. ἢ. 
1.7(Μ.3. 5960); 2. τγδῃβ.; ἃ. αῤῥίν, ΤΙ οἷς της ἴο ΔποίπεΥ πειθό- 
μενοι τύπους εἶναι τὰ γεγραμμένα ζητοῦσιν ᾧ δυνήσονται ἐφαρμόσαι 
ἕκαστον τῶν κατὰ τὴν σκηνὴν λεγομένων ΟΥ̓. νέμει 4.2. ϑ(ρ. 200.0; Μ.τι. 
2614}; 14. }0.το.28(18; Ρ.202.27; Ν.14.23608); τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν τῶν 
προφητῶν οὐκ ἂν δύναιο «τειν, ἐπὶ δὲ μόνον τὸν σωτῆρα καὶ κύριον 
Επι5.4,.6.3.2(0Ρ.τοΖ,6 ; Δ.22.176}}} ; τ. ΝΆ 2.0».31.3(0.147.14; Μ.36. 
1268); ΟΥΟΝ γ55.0.}10ς.(Ν1.44.3414}; οἵ [86 τηϊηά οὐ δεῖ πρόχειρον 
λέξιν ἁπλῶς οὕτως ἐκλαμβάνειν, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον ζητεῖν, καὶ οὕτως 
μετ᾽ εὐσεβείας τὸν νοῦν “-εὶν αὐτῷ ΑἸΠ..4γ.2.44(}{.26.2408)} Ὀ. αὐαῤὶ, 

γμιαΐε ἀρῥγορνίαίε, Ρᾶ58. ἦῤῥεν καὶ αἴρει καὶ ἀρεῖ, καθ᾽ ἕκαστον καιρὸν 
ἐφαρμοττομένου τοῦ αἰρεῖν ΟΥἁγ.10 τη 70.ττῶρί(ρ.400.6); ἁρμονίας 
τινὸς ἀκολούθως ἐφηρμοσμένης Ηον.ΟἸον, διττ; ο. εοηη θεοὶ οὐα {Πὶπρ 
ὙΠ ΘΙ ΠΟΥ ἐφηρμόσαμεν τὴν τῶν Φαρισαίων πεῦσιν.««τῷ βαπτισμῷ 

αὐτῶν παρὰ τῷ ΜΜατθαίῳ κειμένῳ ΟΥ. 0 ΤΉΓα: 1867; Μ.14. 
2450); Ἐπ5.4.,}.1. τδ(ρ.76.22; Μ. 34. 8578): ; 4, Μὲ ἴῃ εἰ. οἸβουλόμενοι 
ἄτρεπτα τηρεῖν τὰ... δοθέντα τοῖς ἁγίοις ἀγαθά, οὐκ ἐφαρμόσομεν τὰ 
τῆς ἱστορίας, δόξομεν ὅ ὅμοιόν τι τοῖς ἀπὸ τῶν αἱρέσεων ἐν τούτῳ ποιεῖν 

Οτ. 70.το.42(26; }.21τ9.22; ΜΙ.14.3880) ; 6. αὐὰ ομἤαδὶν ἅγιον πνεῦμα 

ταλασίας ἐ. ΓἸεΠ. βαφά.2.0 

(Ἰειλ. }Ὀαδ.2.το(ρ.224.2; Μ.8, 

586 
3 ’ ἐφετμεύω 

προσέθηκα, ἀλλ᾽ ἅμα καὶ πόθεν καὶ διὰ τίνος ἧκεν ἐφήρμοσα Θιίοῃ. ΑἹ. 
ΔΡ.ΑἸᾺ,  ίοη τἹ(ρ.58.18; Μ,.25. 5040). 

ἐφαρμοστέον, 1. ομε τη::5| Πὲ, αὐαρὶ τὸ ῥητὸν..«τῇ διανοίᾳ ἐ, (ΙεπΠι. 
βαφά,τιδίρ.112.20; Μ.8,2964), ΟΥ. 70.τ.3τ(34; }.30.33; Μ.14.848):; 
2. οὐ τεμδὲ δσἤοιῦ ἰοὸ δὲ περ ἐν... πῶς ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦτο τὸ 
ὄνομα εἶναι λέγεται 1}.1.24{(24} Ρ.30.1; 658). 

ἐφαρμόττω, ν. ἐφαρμόζω. 
ἐφαρπάζω, «μαΐοῖι, εἰοαΐ, ῬΕτῊ. ἴου ἀφαρπ-, Ἐλι5, 1]. ογηι.21.6 (1.86, 

4328). 
ἐφέδρα, ἡ, σε ῤῥογί, ἘΝῚ] ῥόγῖδὶ.9.7(Μ1.70.8778). 
ἐφεδρευτής, ὁ, 0,16 τοῖο Βέορς τοαϊεῖ σὴ, τ. σορῖὶ,, ΖΒ Υγβ.ταί. 

1.0. Βαρί (χο.δ13Α). 
ἐφεδρήσσω, γε μῤοη; οι ἀαΐ,, ΤῸ]. 51}, ϑορἢ, τοί 1.86.2141Ὶ), 
Ἐῤφεδρών, ἡ, ῥγίυγν, Οτιαὐποὶ ἴηι [}1.33:1:τ4(}1.17.33}}.Ψ 
ἐφεκτικός, τηβαϊο., αϑξίγηρθηῖ, Τιδοης, ἢ, Λεςέ, ς.2ο( }1.806.1}410}} 

πραΐ, α5 5ι08ι., ἐὖ. 
ἐφεκτικῶς, σοΙΡ., εονμεοίαὶ ᾿οστίαμιν, ΔπΟπ 0.1} 5.}}.6.5.10.3 

᾿(}.20.4648)}. 
ἐφελίσσω, ν. ἐπελίσσω. 
ἐφέλκ- ὦ, 1. δοῖ.; 84. ἀγαῖῦ ΔἰζοΥ οὔθ, πέμὸς τηεῖ, αἰγαεὶ σφίσιν 

αὐταῖς ἐφεῖλκον 56. αὐ ψυχαί] τὸ πνεῦμα συγγενές Γαϊογαϊ, τ 3(0Ρ.15.3; 
Μ.6.8364); Ῥ. Ὑπαΐε ὡρῥίϊεαδίε εἰς ἑαυτοὺς εὐώμεον, τὸ γεγραμ- 
μένον ΑἸοχ.Α].εΡ. ἐμογεί. όφ. 9.21; Μ.18.576); 2. τποᾶ,; 8. ἄγαιυ, 
αἰϊγαεὶ τοὺς ἀκροατὰς εἰς ἐγκράτειαν “᾿όμενον ΜΟΙΝ, ἜγΠΙΡ. τ.3(Ρ.152.0; 
Μ.18.448); εἰς εὔνοιαν... «ἅπαντας “«όμενος 1] ϊ.ἢ.,ε...4.τ(5.Ψ στ); 
Ὀϊοη ΑΥ Δ γι.4.280Μ.3.7298) Σ ἤρηοε ἱερερί εἰς πορνείαν με ἐφελκύσατο 
7.7}05.3..8, τὖ.8.2; Ὁ. ἄγαιτο ἠογιθαγι, τηοῖ. ὃ θεὸς...“-όμενος τὸ ἐν 
κρυπτῷ κακὸν ὑπὲρ τοῦ καθᾶραι τὸν...τὰ σπέρματα τῆς ἁμαρτίας 
κεχωρηκότα ΟΥὌῥγίηο, 4.1. τ3(}.Ζι8.5; Ν΄.11.2738). 

ἔφελξις, ἡ, ἀγαιίηρ μ}, ΟἸεη, ᾿ῥαθά.2.2(Π0}}. ἴοΥ ἐφέπειξις })».170., 
21; ἔπειξις Νί.8. 4200). 

Ἐξφεόρτιος, ῥεείῖυο, ΓΡΙΡἢ. λοι. τ(}1.4.3.4334}) 1,(31.43.437Ν}. 
Ἐξφεπομένως, 1; α δεεογηάαγγν ταν, Μίειχ,ατηδίρ.(Μ.91.1107Ὰ). 
ἐφερμηνεύω, ἐπίενργεὶ, ἐκρίαίη, Ἰλοβ.υόιττι τοί 270, ν.]. ὑφ- Ν,.5:. 

8730); 14. ΒΕ: εγοεὶ. 2) (9 27Ο, ν.]. ὑφ- Μ.22.833.}): Μαχιομοὶ, ρ. 4 ἴοι. 
«4γ.(}1.4.533λ}; α05., Οὐ ν 85, ΕΗ, 5(2 Ρ.ττδ,17; Μ,45.607.); 6. ὅτι, 
1Ὁ.(ρ.124.14:; Ἰο50). 

ἘἘΦεσιακός, Ερἠσείαη, ἘΡΊομν, Ῥοΐνε.2 0; 1.3. 
ἐφέσιμος, αεεεεοῖδίε, ΟΥ  ΤΒαυπη. απ. ΟΣ χίρ.28.12.: Μ,1ο.τοδ5}}). 
ἔφεσις, ἡ, Α. ἔγοιη ἐφίημι, αἃ5. Ιερᾳ]ὶ ἴογηι, ὡρῥεαὶ Παῦλος...ἐ. 

χρησάμενος Τάτ. ΜορΚ5. τα: τχίρ.2ος.πο; Μ.Οδ,9 210); ΤῊαι,2 7 1η:. 

4:τ7(3.695). 
Β. ἔτοιῃ ἐφέεμαι, αἰγηΐηρ αἱ α ἰίηρ; 1. ἀρῥεϊτς ἐπιθυμίαν... 

καὶ ὄρεξιν οὖσαν ΟἸαιν). οῖγ.2.2ο(Ρ.177.22; Μ.8,Ἰοῦ 4}; ἥ τῆς τροφῆς 
ἔἐ. Οὐ. ΝᾷαΖ.0».28,22(ρ.55.4; Μ.36.564); τὴν αἰσχρὰν ἔ. τῷ τῆς νηστείας 
ἱμάντι μαστίξαντες ΝΗ ΦΡΡ.ι. τόδ Μ. γ70.1408); ὙΠατ.ἐαγε!.(3,1301}; 
Ὦπος ἐηριῖδε τῇ ἐμφύτῳ κινήσει τῆς ζωτικῆς ἐ. Ἰτοη.Ατ.(.»...(Δ(ΝΣ, 
32.7008); τῆς κατ᾽ ἕ. «.. κινήσεως Μαχ.ανδὶρ. (ΜΟΙ, τογός) ; ΤΡτος(, 
Ῥχρει. (Μ.87.2002}8); 2. γεαγπίησ, ἰοησίηρ, οἰοδῖγε ἔς «.. δυναστείας 
(οηβϑί. ον. 5...15.2{Ρ.173.25; Μ.20.127320}; πρὸς τὴν τοῦ πλείονος ἔ. 
Βαϑβ.μοῃ.τά4.4(2.τ26Ὰ; Μ.31.4.520}); τὴν εἰς πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἀγαθῶν ἔ. 
ΟΥτ. ἀορΊ.2(ρ.552.21; 65,680); 05. κλέψῃ τὴν ἔ. ΟΥΝΑΖ.ογ.28,1ς 
(Ρρ.46.1; Μ.36.450) ; καθὸ οὐκ ἐφίενται τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ μὴ ὄντος 
ἐφίενται" καὶ οὐκ ἔστι τοῦτο ἔ., ἀλλὰ τῆς ὄντως ἐ, ἁμαρτία 1ϑῖοῃ, ΔΥ. 
4.».4.34(Μ.3.7330}; Το... λομι. τ. (Μ.06.: 524). 

ἐφέστιος, αἱ οπεὺς οὐΉ βγεοςῖάσ, αἱ μομε, 1.5} δα, ἃ5 ϑυϑῖ,, ᾿οΊΗ, 
Αὐιλ, ἀγν.38(Ρ.204.18; Μ.25.73718);. [50 {δε (ρ.18.42; Η.2.328Ὲ}; 
ἢ. σωφροσύνη ἦν αὐτῷ τὸ ἐ. ΟΥΝγΞ:5,ἰαμά. Βας, (Μ.46.8168); ὈΙΌτ,, 
ΔΏΙΙΑ Ξ᾽ ἰαῖγς, Ῥεῖγ.11 ΑἹ ἐμεγεὶ.)(Μ.33.. 288.) 0. ἘΠπαϊ,ἦἢ,6.4.,22.20. 

ἐφεστρίς (ἐφιστρίς), ἡ, ἩΡΡΩΥ ψαγγδηὶϊ, τυγαβρεΥ τί ἐστι μανδύας; 
εἶδός ἐστιν ἐ. ΤΠάτφμ. 44 1. τ Κορ.(1.383); ἐκέλευσε δὲ αὐτῷ καὶ ἐ, 
γενέαϑαι, ἣν οἱ ἑβδομήκοντα ἐπωμίδα ἐκάλεσαν" ἐν δὲ ταῖς βασιλείαις 
εὑρίσκομεν ᾿Εφοὺδ αὐτὴν κατὰ τὴν τῶν 'Εβραίων γλῶτταν ὠνομασμένην 
Ἰάφι.δὅο τη ἔχ.(τ.166); ἐφιστρίς (ὐδηι. Μ6].5ολοὶ. (Δ1.28.603) 1ὰ τ, 
ΝΖ. τῶν Ή1.2.1.12.653 οἷ. 5. ἐφούδ. 

ἐφέτης, ὁ, ἡμάρε οἢ ἀρβεαὶς δικαστὴν ἐ. ϑγπθ5. Πίοη τδίρ.265.6; 
Μ.66.1τ1484). 

ἐφετικός, 1. ἀἰεεῖγοι5 θυμὸς..«ἀμύνης ἐ, ΟἸΘτη.Εἐν, 5. 5(0.343.18.; 1.0. 
404); 2. ῥεγηιϊοεῖνε, Ἡϊρρυλαεν. ".2ο(ρ.121.12,17; Μ.1τ6.2186..,8};3. οὗ 
ἀρ εαϊ ἐν τῷ ἐ. δικαστηρέῳ ΑἸΉ ΒΟΠοΙ]αβε, ἐοἰ.7.4{(0.84) ; 1ὁ.4.13(0.57). 

ἐφετινός, οὗ 16 ῥγέϑοηὶ γεαῦγ κατὰ τὸν ἐ. χρόνον Απαβῖ, δι οά,12 
(Ν1.80.1068). 

Ἐξφετμεύω, ἐφετμέω, αηῃηοιηεε ἐγὼ γὰρ ἐφετμεύω τρισένα ὑψι- 
μέδοντα, οὗ λόγος ἄφθεγκτος ἐν ἀδέτῳ κόρῃ ἔγκυμος ἔσται νας. 
ΤΑΙ ἐφηρβὶ (ρ.τορ. δ; Μ.28.14204}); ἐγὼ δὲ ἐφετμέω τρεῖν ἕνα μοῦνον 
ὑψιμέδοντα θεόν κτλ. ΟγαςΡ. 0. Μα] ἐξγομ 4 Ρ.7)(Μ.01.1570). 



ἐφέτος 

ν.]. ἐφέτως) ; ἐῤφετῶς [0.ΔίοΞοῃ. γα 8τ(}1.87.20 410), 
Ἐἐφετῶς, ἀεεϊγοιιεῖν, Μαχ.αρερὶρ. (ΝΠ 91.10774}; ν. [ΟΤΈΡ. 
ἐφεύρεμα (ἐφεύρημα), τό, ἀΐξεονονν, ἱπυέμέίοη,, Βαβ.Πορι.1.3(2.3Ὰ; 
τ τόσο); Οσηςρί, 4.Ρ}.7.27.21; Ἀπαβι. 5. οά. τ 2(Μ.89.2170}; 70.Ὁ. 
ὑμαρ. τ .04.12778) ; τρήματα ἘΡΙΡΗ.ἦσον. ρτοεπι.2(ρ.170.2, ν.1. ἐφευ- 
ρέματα; ὑφευρέματα Μ,4τ.τ76.Ὰ}; 10.Ὁιώαρ. τοί .04.1305}). 

ἐφεύρεσις, ἡ, ἐποφηίίοη;, ἀϊξεούόνν, ἰδιεονν ἀστρολογικῆς ἐφευρέσεως 
καὶ ἀριθμητικῆς Πυθαγορείου ἩΪρρ.λαεν.6. παρ. τῶ4.13.; Μ.16.32828): 
οὗ Πογεῖ. ἀοοίτηθβ, ΑΤΠ.ορ. δεγαρ.4.2(}.26.6370); ΤΑΊ. ροΐϊιτ.τ2 
(Μ.526.11120) ; ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καὶ...ταῖς ἐ. αὐτοῦ (οηςὶ. Α͂Ρῥ. 
7.41.2; Απαβὶ. δ. πο, 252(Ν1.80.2048). 

ἐφευρετής, ὁ, ἐποθηίον, ἀϊδεούονον ἐ. καινῆς τέχνης γραμματικῆς 
Η!ρρ.ἤαον. ς.ϑ(ρ.80.6; Μ.16.21208); ξένον τινὸς ὀνόματος ἐ. “4,λ11.13 
(0.54.5); τοῦδε τοῦ δόγματος. ..ἐ. (Αγ. ὁρ.Οοπδί.τ ἀρ. Τα ,ἢ.6.2.10. 
5(3.874) θαΐ ερ- ἀρ. ΑἸΉ,,ἐγη.τοίρ.237.20; Μ,26,6078); καινῆς αἱρέσεως . 
ἐς ΑἸ, δ έοη. 6(ρ.40.20; Μ.25.4888); 566 αἸΒΡΑΥΑΡΊΗσΙν Οἵ οὐ μοάοχ 
ΟΥ̓͂ Αποϊηοθδηβ νεωτεροποίους ἡμᾶς...καὶ ἐ. ῥημάτων... «ἀποκαλοῦσιν 
Βαβ. ϑρίν.13(3.108; Μ,32.88.)., 

ἐφεύρημα, τό, ν. ἐφεύρεμα. 
ἐφηβεία, ἡ, γομέβ νδν..-«δεσμῶτις ἡ Πενταπόλεως ἐ. Θγπα5.εαἰαϑί. 

2.3(0ρ.280.20; Μ.66.15608). 

ἐφήγησις, ἡ, ΡΓΟΡ. εἰτοῦ ἴοι ἐξήγησις, Ογτι φἰωῤἧι χ.3(1.3248). 
ἐφηδύνομαι, 5.ν.1., αὐἰά Ξιυεοίμεξς ἴθ, κιυθο61}; α. ἀαἱ., ΤΠπαοίι πο, 

μου. ΒΙΗ͂Ψ εἰ ϑ'νηι.3(Μ.77.130324}) ρῥτοῦ. {.}. ἕο ἐφήδομαι. 
Ἐἐφηθυσί[α], ἡ, ἴογ ἐπιθυσία, καογίβεο, ΓΙ ΜΙ αγε. Ῥϑινγαοῦ.γο τ). 
ἐφημερευτής, ὁ, {π|6 οὐ οηάδ τοῖο ἰαΐες ᾿ς ἐπέγη ΟΓ δεγυίηρ ἰὰ ἃ 

τπηοηδβίουν ἀναστάντες δὲ οἱ ἐ. ὄρθριοι οἱ μὲν περὶ τὸ μαγειρεῖον οἱ δὲ 
περὶ τὰς τραπέζας γίνονται Ῥα]].}. 1 ατι5.32(ρ.95.6; ἐφημερεύοντες Μ. 
34.Ἰ1Ο5 4}: ἴα ΟἤθτοΙ ; Βρ.; οὗ Τοβερἢ αἱ Νιαεινιν θυσιαστήριον μὲν ἡ 
φάτνη, ἐ. δὲ ὁ ᾿Ιωσήφ Τιτη.Αὐτ,άφεεν. ΒΜ 71(Μ.28.9530). 

ἐφημερεύω, ἰαΐδ α ἐμγη ΟἹ ξογυΐσε ἴθ ἃ. τποπαβίοσν, Β8]}.}, 1 αι. 
22(Μ 24, ττοσα ; 1.1. ἔοσ ἐφημερευτής, α.ν.). 

ἐφημερία, ἡ, 1. ἀατῖν ξογυῖΐεο το πάθσθα ὈΥ ᾿υθβῖβ 1 ἴθιυρὶς, τοῦ, 
Τοιτῖπ, ᾿ΑΡΥ ΡΠ αηημηΐξ.2(ρ.443.31,35); {Ογνβ.παί, 70. Βαῤῥ.(το, 
8124,0); οὗ ἀαΈ165 ἴθ ἃ τποπαϑίοτν, Βαβ.γαη μη Ο(2,2τος ; Μ.31. 
6454); 1Β65.βοοη πον. ςτ(2.530Ὰ; Ν.31.13134}); Ρ4]1.}. απ. 5τ(0.157. 
2; Μ.34.12280); 2. ἴῇῃ δᾶν. ρῬῆγαβθϑ, 12: ΤΥ κατὰ ἐφημερίας ΟΡ}. 
Οἴενι.τ2.2; τὴν ἐξ ἐ, ὑπηρεσίαν ἐν τῷ μαγειρείῳ Βαβιγερ.δν.τ52 {1|.(2. 
4668; Μ.21.1ττ8τ0}); ἐξ ἐ. ἀπάρχεσθαι τῆς ψαλμῳδίας ἢ τῆς προσευχῆς 
2, 30] {0 (5240; Μ.13018). 

Ἐξφηρεμέω, ἘΠΕ τς 1 ; 6. ἀδῖ., Ὀοπϑί. Τιας ἰαια, 23.388, ϑτο. 
ἐφησυχάζ-ω, 1. αὐϑ.; 8. γεια τη εἸἰδηὶ, φμΐοί; οἵ Ῥεγβοηβ, {Π885. 

ἰς. τοϑίι.4918 : Μ, 30.377) ; ῬΑ]]. 1. αμς.ατίρ.678; ἀφ- Μ.34.1ο750}; 
15:4. Ε].6}}.3.248(Μ.γ8,02 50}; ἐν κελλίῳ “ποντι Τῇ, Ῥαεῖι.Δ (0.130. 
26); Ῥ. γεριαίῃ Ἱπορεγαϊθε;, οὗ ἸΆΝΟΥ σαβίομι, Εἰι5.41,6.1.2(ρ.9.6 ; 
Μ.22.258}; 1},.1.6(0.27.20; 568); 2. ο, ἄδζ.; 8. γομαΐη ϑτίοη αδοιὶ, 
}α85 οὐεν ΤῊ εἰίοηεο, αεφμίεδοῦ ἴηι, Βαβγεριϑν,47(2.431Α ; Μ.31.11130); 
14.6}.22.3(32.τοος ; Μ.22,2028)}; (γγ5.1ς ἐμ!» 5(6.56Ὰ); ΝΗ ῥγαεεί. 
27(Μ.70.1ο024}; Τ1ο.}),] 6 τ] 6 4.1 5730}; Ὁ. γοδὶ βα ο οά τοὶ 
τοῖς προκατηγγελμένοις παρὰ τῶν ἁγίων ἐ. Βα5. ἔμι.2.8(1,2438 ; Μ.30. 
5858}; Πδὸ Μαρ. έΡ. 28,6(ρ.τορ.το; Μ,ΡΙ, 54.780). 

᾿ἐφησύχασις, ἡ, ῥαςοΊηφ οτ)6» ἦγ: οἰϊθηοο, ΓΤ αν, σα. }οτ. 1.00. 

9248). 
ἐφιαλτικός, “εριοηΐς ἀποστῆσαι τῆς βδελυρᾶς τῶν δαιμόνων 

προσκυνήσεως καὶ τῆς ἐ. ἐνεργείας τὰ βαρβαρικὰ μέρη ρα υ.Ογ.}}}. 

133(ρ.6}). 
ἐφιζάν-ω, 1. «εἰϊθ; Δ05., αὐ Ν γβς θα, (Ν].44.65}}}; ς εἶδ ἀροη, 

ο. ἀαΐ., οὗ Ἰηβεοῖβ, ΟΠ τυ. ον. 68,5 1 ΜΠ. (7.676Ὲ):; Ἐαβύ εν (Μ, 
18.γ)888); Ἡρ᾿. ταῦτά μοι καὶ πρότερον --οντα πολλάκις ἀνέστρεφε τὴν 

διάνοιαν Αφη ἀταἰ, (ΜΠ. 8ς, ροοο) ; 2. σἰαίϊον;, ᾿ς. αος., ΒΟΡὮγ. ΗΠ σ. “παςὶ. 
(Μ.02.τ6070) οἷἵ. 5. δερβᾶς. 

Ἐξφίζησις, ἡ, ΞεἰἰπῊσ ΟΊ, υἱδίαϊοη τῇ ἐ. τοῦ... 
πνεύματος εαἰ.444.2: 13(ρ}.29.9). 

ἐφικτός, 1. αεεεςεῖδίο, σαδν τὸ γεαεῖ: Ἀδτσε 8. αἰἑαϊηαδίε τελειότητα 
γνώσεως τὴν ἐ, τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τι γ88.πονι. τῷ απ. 1,44. 
8028); Νροιηφϑβ.αίλομι. 236(}1.40.7488); τὴν ἐ. τοῖς ἁγίοις χύσιν τῆς 
σοφίας ἴαχ.ανριδίρ. Νῆ.οτ1.1032.4}; πϑεΐ, κι5 βαρϑι. τὰ ἐ, τῇ ἀνθρωπίνῃ 
φύσει Οὐ. 76.το.τοίβ ; Ρ.18ο.5; Μ,.14.3210); τὸ ἐ. ἀρετῆς Ἐλι5,(.6.8,.2 
(ρ.373.20; Μ.22.6ο8.Α); 70,0). ζ.ο.τ.τ(1.94.7808}; Ὁ. εονῥγεμοηβιθίε, 
οἱ 186 αἀἴνιπε ἐροῦμεν δὲ οὐχ ὅσος ἐστὶν ὁ θεός, ἀλλ᾽ ὅσον ἡμῖν ἐ, 
Βδϑ.ἤονπιχβοτ(2. 1218; Μ.21.4654}; μὴ ἐ. εἶναι τὸν τῆς ἑνώσεως λόγον 
ΤΗδτ. γαρ.2(4.τοΙ); εὑρίσκεται γὰρ [50. π΄ ΑΥδὴ ατριπιθης] ἀν- 
ἐφικτος μὲν ὅ υἱός, ὁ δὲ πατὴρ ἐ. τᾶ. Τγίμ. ττ( }.7 5. 1161}; τὰς ἐ, ἡμῖν 
μορφώσεις ΤΡ ΘΠ. ΑΥ.ς.}.2.2(Μ,3.1401Ὰ);}; Μαχοορηδῖρ (Μ οτ. τΟ77Β}; 
2. ἃ5 βυαϊθϑῦ. ἔξγη,, ἢ αἰεὶ, ἘΒασίῃ. 4655,  εδαρ (Μ.104.14.53})}.Ψ 

χαρίσματος τοῦ 

587 
ἐφέτος, -- ἐπ᾽ ἔτος, ἐφέτως, αν., ἐἠῖς γραν, ΜΙ. Βεῦς.4.τ(ρ.445.τ4. 

ἐφοδιάζω 

ἔφιξις, ἡ, ΕΥτοῦ ἴοΥ ἄφιξις, αγγίσναϊ, 1γχι5.4..6.3.7(}4.22.2440}. 
ἐφίπταμαι, ν. ἐπιπέτομαι. 
ἐφιστάν-ω, -- ἐφίστημι; 1. “οΗ 1 ἀογ σανεξαϊίν οὐκ γθοντες οὐδὲ 

συνιέντες ὅτι... ΤἈΡΠΙΑμτ μίοί.2.2(Μ.6.το404); 2. πηάονείαμᾷ; 
ο. σοηϊ,, Οτ εἰς. 5. 4π(ρ.48.13; Μοιι.χ 2400); 3. ς, νοῦν, βὰ οπε᾿β 
τηϊηἃ ρον γνησίως αὐτοῖς ἐ. τὸν νοῦν ΑἸ τηΖ, 6,1 (}].25.106Ὰ}; ἀπά 
ὙΠ Ποσΐ νοῦν, αἰϊσηά (9 γνησίως ἐ. ταῖς γραφαῖς Ἰᾶ. σεμὲ.46(Ν.2ς.02}). 

ἐφιστάω, -- ἴοτεσ.; 1. 5. οὐδόν, ΟἸεια. ραρά.τ.γ(ρ.123.1; Μ.8, 
3164); 2. ἐ. τὸν νοῦν βάν αἰϊεπίιοι, Επι5.}.( τό(ρ.250.7; Μ.20.τ4240); 
πέτα ῃ5,, ϑᾶν αἰϊομίϊοῃ οὐδαμῶς ἐ. τῇ διανοίᾳ Ἰεὰβ.4,6.0.τό(ρ.420.5; 
Μ.22.708Ὲ) : 3. εἰεοκ, γοειναίη, Μαχ. ανιϑίρ (ΜΟοτ.χτόβο). 

ἐφίστη-μι, Α. ἴταη5.; ἢ. ὀγίηρ ἴηι) ἃ. ῥυἱὴν ὧξ ἃ σΠαΥρα μηδὲν ὧν 
ἐπέστησαν καθ᾽ ἡμῶν εἶχεν ἀληθές ΛΒ αροί, σης τ(ρ.270.8; Μ.2ς. 
5964); Ῥ. ἢρ., γιαῖε α5 τῇ ῥγεβεμί ἴο, 56ὶ δέίογε “σιν αὐτοῖς ἤδη τὴν 

ἀνάστασιν (Ὦγνπ.βοη:.24.1 15 ον (Ο. 6940); 14 ἤομμ.1.1 τη (οἱ, αι. 

2230); 2. Ομ δ, εὐηδίάσν; ; 8. ἴὴ ιϑἱ ΡοΥβ.» χὰ Ῥθγαβς 1 τορνάον 
τρἠσίμεν ἐἀ. δὲ μήπως τοὺς τρεῖς τριδύμους ἐγέννησεν ΟΥ.Ξεἰ ἴῃ ΟϑΉ. 
τα τ)(Μ.12.1128); ἰὰ, 70.20.27(22; Ρ.363.17; Μ.14,6268); Εξτι5,4.6,7.3 
(ρ.345.28; Μ.22.5644); Ὁ. ἴῃ ΟΠΕΥ Ῥουβοηβ, 81. πΠΏροτ., ΠΗ 
ἀεδρεμαάθηΐ οἴδτιβα ἐπίστησον εἰ ἡ σοφία... .«οὕτῳ δύναται νοεῖσθαι ἀρχή 
Οτ. 7σιτειδίτ; ῬΩΘΤΡῚ 56Ὰ}; ἐπιστήσας ὡς... Επ5,}.6.πιά4(πτΒ; Μ.21. 
3278}; ἐ ἐπίστησον δὲ εἰ. - ΒΙάν πη. 5.22: 5(Μ. 320.12020}; Θά οι σα: 3 
ἄι. 43.1504Ὰ}; ἐπίστησον τοῦ. “-γεννωμένου 1.70: ὀ(τ:ὅορα); 4. Ῥεν- 
εεΐυθ, οὗδεγυέ, ΜΙᾺ ἀερεμάςηΐ οἴαιβε ἐπιστήσεις κἀκεῖ τί ποιεῖ τὸ 
πνεῦμα Οτ»οἠοηῖ, 2 οι ᾳ ἐνὶ [6γ.(ρ.182.16; Μ.12.5ο88); εἰ ἐπέστησας ὅ 
φησι ΤῆατιΒιιαι αμερν.2. τϑ 00. 3010) ἢ, 806, πα ἰηβη,, Μοίῃ ες, 
1.23(ρ.240 τς; σαι Μ,41.10020}; ο. ὅτι, Ἐπ5,}.6.1τ.2.13(}}.20.608) ; 
ς. ὡς, Ἰύναρτ,.6.4.3(0.1π4.τι; Μ.86.2705}}; 4. πηαεγείαμα, α. αὶ, 
τούτῳ δὲ καὶ αὐτῇ ἐπιστήσαντι τῇ ᾿Εβραΐᾳ γλώττῃ φανερὸν ἂν γένοιτο 
Επ5.4...4.τε(ρ.183.6., Μι22.205Α); δοκεῖ μοὲ πάνυ θεοσεβῶς ἐπι- 

στῆσαι τῇ λέξει παῖ δι ον. (5 ΟἸδηλνο].3 Ρ.224.34) αὐ 8, τοῖς 
ἐφιστάναι δυναμένοις ΜοΙΠ,γες5.1.23(ρ.246.15, ν.]. ἐφιστάνειν Μ.4:. 

το; οὐδεὶς ἐπιστῆσαι δυνήσεται [ὮγνΞ, 00.2.4 ἱπ ΤἸἹβεδς, (τι. 
4300); 5. ἐχρίαίῃ ἐνδηλότερον δὲ ἐπιστῆσαι βούλομαι Ααἀλδη), ἀΐαὶ.2.τῷ 
(Ρ.98.0; Μ.11.18724}); ἐδ. 5.6(ρ.184.4; τβ40Ὰ}; 4008., 1δ.5.23(0.224.8; 
᾿ϑό5α); 6. τεβεχ,, εὐδφες ἴσως μὴ ἐπιστήσαντες ἑαυτοὺς πρὸς τὰ 
λεχθέντα νῦν..., λέξετε... ξΓΠγ6ς.1τ.36 ΡΠ ΡΙΡΠ.λαεν.4.28(ρΡ.445.3; 
ΜΔ ΙΙΟΙΑ) ; πΏ]655 σοη]. μὲν ἴΟΥ μὴ Ὀς τοδλᾶ (Οὐ δ' Μεῖῃ.}.275.13), 
ΨΏΘΩη ἐ. Μοῦ] σησϑη γεεαί, 

Β. ἰπίγχαμϑβ.; 1. φορῶ, αὐγίυε, ἀρῥεαν; οἵ ῬΕΙΒΟη8, 805., ΜΟΙ ἢ. 
Φγρ.ρτοςη. (0.2.3; Μ.18.28),; δήακάριος ἐπέστη Αἰῇαροΐ, 6.83 
(ρ.τό2.το; Μ.25.3074); } ΟΡ ρα ἐρ. ταμπαρ. ΑἸ ἀροΐϊ.Ξεε.24{(ρ.τος. 
το; 280λ); ο. ἀξ, ἐπέστη τῷ τόπῳ 1. χϑί(ρ.τοϑ,αι; Μ,2ς. 2068}; ΓΠΘΥ, 
(χϑορῆγ. ΡᾺ]}.)υῖν. 11. π(ρ.το.6; Μ.}..54.6168); Ἰύναρτ,,ιτ, πίρ,1ο, 
13; Μ.86.24324) ;2. εἰαπά ἀροπ,, ἤρ, ἀληθείᾳ σωζούσῃ ἐπιστῆναι ἤθη. 
(Ἰοη.3.541 3. δον αἵ δεῖ ἐπιστῆναι τῇ οἰκίᾳ Ψιοῖ Με.14:τ3(0.42.12)} 
4. σείμ; ταῦτα τῇ παρθένῳ... ἐπέστη προκηρύξαι (Οηϑῖ.07.5,6, τδ(Ρ.181. 
13; Μ,20.12808). 

Ὁ. πιοᾶ. δηα 2 800. δεῖ. πὶ σαη8. 5656, ὠηἰογείωμά μὴ δυναμένοις 
τῇ λεπτότητι ταύτῃ τῶν θεωρημάτων ἐφίστασθαι στιν γϑ5, μη ντ(ι 
Ρ.2ο6.21; Μ.45.4530); ἔστι τούτῳ ἐπιστῆναι Ὀϊάντη, ΤΊΤΉ.2.το( 1.20. 

136Δ). 
[ἘΠἐφιστρίς, ἡ, ν. ἐφεστρίς. 
Ἐξφοδέομαι, ἐηυεξειίραίε, ΑΥοτῃ. αρ.οαὲ. ροε.2:22(0.214.24). 
ἐφοδεύ-ω, 1, ῥαγα υἱοί! ἐ,. εἷς ἄλλον τόπον ρου, Επ.52.1 Ὁ, ἢρ, 

πῶς ὁ νοῦς..«ἐν ἡμῖν μένων καὶ πάντα ἐ. τάχει φορᾶς καὶ ῥεύσεως αι. 
Ν42.0»7.28, ἀδίδι 54.:14; Μ.36.564); 2. αῤῥνοαεῖ! πῶς δεῖ ἐ. τὰ ἅγια 
ἀναγνώσματα ΟΥτἉὉ᾿ γε. 4.2. τίρ. 206. τ; Μ.1ι. 3514): 14. 7.. 4.21(0.245. 
21; Μ.14.4364}; 3. ἐχαγήτηο, ραᾶ55 ΤΉ ἘΑΕΠΗ͂Ν τὸν ἔλεγχον ἐ. Ἐξπι5.}.6.το. 
φίάβεο; Μ.21.ϑ 8) ; τῶν ὁνομάγων ἕκαστον ἐ. Βα5. πμη.τ.] (1218; Μ,, 
29.5258); Μαχ.καρ.4.26(ΝΈ.90.13140); 4. [16 τη τοαΐτὲ [ον, ῥίοἱ ἀραϊη οὶ, 
ἢρ. ὑποκριτὰς πποντας δικαιοσύνῃ ΟἸδτη. ῥγοΐ.τίρ.5.18; Μ.8.574)}. 

ἐφοδηγ-έω, σωΐάε, οἵ ΞΒρ:Υ8] σα 465 “σνούμενοι ὑπὸ τοῦ παρακλήτου 
ἘΠΡΠ. Ερά.20; τοῦ φωτὸς τούτον ἡ δύναμις...“-εῖν τοὺς ἑπομένους 
ΟὨτυβ. λοη.1 5.7 τ ΜΈ ().πο8Ὰ}); ὅσοι τῇ πηλῷ μάχονται, τούτοις ἡ 
ἡσυχία συντρέχεται εἴπερ καὶ τὸν ““οὔντα κέκτηνται 70.(]]π|.5εαἰ.21] 
(Μ.88.1ο070). 

ἐφοδιάϊζ-ω,1. ξεγηῖϑὶ τοι Ἐ  ῤῥίτ65, ἢρ. τὰ παρὰ θεοῦ πρὸς σωτηρίαν 
κπειν ἡμᾶς ἰσχύοντα ὕνγ. 70.3.4(4.208Ε}; Ρᾳ55., ΟΠγγϑβ. ῥγοά, [4.τ0χ(2. 
4714}: ΝΠ παν 7 (ΝΜ .79.603Α); 2. σε ῤρῖν, {γηπῖϑι, ῥγουϊάδ; ἃ. ἴῃ 
βαη., Ῥα55.; 1. ἢ ἀδξ, οὗ {Πληρ' ΒΌΡΡΙἸΘα τοῖς..-τούτων γράμμασιν 
πνεσθαι ΟΑπί (ας 4τ)εαη τι; Ὀυτ σίαρἢ. ση.3(1.8324}; 1δι4(ατ30); Πα, 
9 ογ.4:τ(3.301); τι περ, μη. 4(Μ.88.18ς53λ); ἢν δος. οὗ 
{π]ηρ᾽ Βα ρρ) 6 τὴν δι αἵματος τοῦ τιμίου... ἀσφάλειάν τε καὶ χάριν 
“σόμενοι ὕνγ. [0.3.6(4.313:); Νίσσρῃ ὕὔχιν, δ νη. 2οσ( }].86,21730}; 
Ὅ. ρατίο., 1. δ Ρῥὶν οὐ ἐπμεσμγαρεέμισηὶ, ἐπεσπγαρε ἀργίαν δὲ “-ειν 



ἐφοδιικός 
οὐ καλόν (Ἰ]οπη.Ξ ἐγ. τ τίρ.8.9; Μ.8,607Α); Ρᾷ35. ““Ἔται καὶ θαρσεῖ 
Ἐ70.Τ)νεγσαὶ. 5(0.139); 11. φηρῥὶν τοῦδε ἱμδιγμηοη, Ἀθτιοθ ἐημϑίγμεὶ, 
ἰδαεῖ; ἡμᾶς διδάσκων «“εἰ φάσκων... Ἐπβῖ, β.ἵ Ῥν.8:22(Μ.18,6718); 
Ηον ΟἾθρι.2.31,.8; Βαβ.ἠονπ.7. (2.508; Ν΄.31.300Ὰ); [8Β68.15.288(1. 
5978; Μ.530.6244}; ο. τηρᾷ, ἴῃ δοῖ. θ6η8ε ἐφοδιασάμενος δὲ αὐτὸν... 
πρὸς τὴν χρείαν ἐφοδίοις Το. ΝῚ Η.. [σ..τ3(Μ.94.4408)}; 3. ἰλίταῃΒ., 
γπαΐε ῥγουϊδίομ ον ἐδ 7ομγηον ἐφοδιάσας ἱκανῶς ἢ», (ἰ6η1.12.0} 
ΟΠ. ΒΕ Ά]Π οἵ Ἀποῖμου ; οἔοπ θαριζίηρ ἃ ἀνίηρ τηδη, τ, ΝΆ 2.07. 
40.1τ(Ν1.56.3734}» ᾿ 

ἐφοδικός, τγείδγηαΐῖε, αχ.ῤ.6(Ν7.01.4258). 
ἐφόδιον, τό, οἴΐεοη ρῥὶυτ., σε ῥὲϊος ον ἱγαυεοίϊπηρ, ῥγουϊδίοης, γὲ- 

Ξομγοθς ; ἔχδα. τηδί,, οὗ 4αδ} 1165, ἀπά ῥγϑοῦίοοβ νΏ]ΟΣ. αϑδιδὲ (ἢτιβ- 
εἶαὰ Πἰἴ6, τΟῖορι.2.τ; τ. παύτῃ, ῥαη,ν, (ρ.12.23; Μ.το,Τοῦ58}); τὸ 
δὲ ἐ, τῆς κυριακῆς ὁδοῦ οἱ μακαρισμοὶ τοῦ κυρίου ὈἸδτα ἐεἶ, τ2(ρ.140.1; 
Μ.0.7048); οἵ ρτβᾶγεσ, Βα8.6}.174(3.2620; Μ.32.652.Ὰ); Β45.56].0», 
21.2(Μ.8ς.2560); οἵ ΒΊΡδ]6 τοδάϊηρ, 1514. ῬῈ].6ῤ}.2.73(}1.78.5160}; οὗ 
ἃ Το]ῖς, Εναστ..6.4.26(0ρ.173.6; Μ.86.27454}; α'50. οἵ 5ϑογαιηβηΐβ:. 
θαρ ί5πι, Βαβ,ἠον.13.5(2. 1170; ΝΙ,31.4320); τῶν τῆς σωτηρίας ἐ, μετα- 
λαχεῖν Τ αι, ἢ..6.4.2τ.1τ(3.086) ; (ΟπιταΠ]οῊ εἴ τις ἐξοδεύει, τοῦ τελευ- 
ταίου καὶ ἀναγκαιοτάτου ἐ. μὴ ἀποστερεῖσθαι ΟΝ ς.(225)εα.13., τ. 
ΝΙγββ.θρ εν. (Μ.45.2320); δίδου μοι τῆς μακαρίας ἀποδημέας ἐ, ΘΟΡΉΓ. 
Η.ν.Απαρὶ.(Μ.92.τόο6.Ὰ}; ἀξίως ὑποδέχεσθαι τὴν ἐλπίδα τῶν ἁγιασμά- 
των σοὺ εἰς ἐ, ζωῆς αἰωνίου 1,11. Βαᾳς.(ρ.320.5}; ΕΙΠΜατε.(ρ.141.26). 

ἐφόδιος, 1. οη ἐδ τὸῶν ἐ. ἐσμεν ΡΠομἄ.τ027.580 (5860, ἵν); 2. οὗ 
[δἔίθυβ, [ον α ζομγηεν, ον ἱγαυεϊϊτηρ ; Ἀδηοε ἐπιγοάμείονν, ὃν 68. }.18 
(Μ.66.13538). 

ἐφόλκιον, τό, δι ἀδηϑοριθ ἀρῥέμάαρε ἡ λέξις...«τὸ τῶν πραγμάτων 
ἐ. ϑνῃθβ. “50, Ή..2ο(ρ.187.1ο; Μ΄. 66.1217}); 516.Ὀε].6ρῥ.1.45(}.78. 
2Ο00) ; 65Ρ. οἵ Ὀοᾶν, ἔτεα. ἴῃ ὅτ. Νγϑϑβ, οὐκ ἐβαροῦντο τῷ ἐ. τοῦ 
σώματος ΟτΝ 95, Μαςν.(Ρ.383.3; Μ.46.0724); Ἐπιδίγσαῖ, σἑα  αἩΐνη, 
τό(ρ.451); Θορῆτν Η.υ. πα. (.02.1]0 40). , 

ἐφομαρτέω, σερολαραρν, ἐοϊΐοτο, ς. ἀδι., Νοημ, ραν. 79.1:4τ(}}.43. 
1514}; 1δι.6:66(8048). 

ἐφομιλέω, ἐΐτς Ἰη, οἵ (τε ἐ, τῷ κόσμῳ Νοπη.} αν. [ο.τ6: 28(}}7,43. 
8810). 

Ἐξφομοιόω, {κεη, σονίραγε ἐ, ἑαυτοὺς τοῖς... ἀποστόλοις ῬΏΠΟΧ εῤ. 

35(0.183). 
Ἐἐφομοσία, ἡ, οτοραντηρ ΟἹ οαἰς, ΤΠατιδεπᾷ,ερῥ.τ.)(}ῖ.00.0228). 
ἐφορ-άω, τραίεἶι συν, οὗξεγυε, ἴτοα. οὗ (οα πάντα ἐ, Πιπί ταἰ.127.2 

(Μ.6.7,28)) θεοῦ προνοίας ὡς ἐ. τὰ σύμπαντα Ἐλ15.}.6.1.4{130; Μ.21. 
4τ0); Χριστοῦ τοῦ πάσας --ὦντος ἡμῶν τὰς κρυφιωτάτας ἐννοίας 
Ῥιοπ. Ατ.δ.}..3...το( .3.4408}; οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΡ πόλιν.. ἰδέαν “υᾶν οὐκ 
ἐκληρώσατο Ῥῃποβί.  .6.3.6(Ν].6ς,. 4804). 

ἐφορεία, ἡ, 1. ἀϊοεύ5ε, 566 ἐκ τῆς ἐ. Τύρου εἰς τὴν τῆς Ἀντιοχείας 
μετέστη Ρ]Π]οΚϑι.ἢ.6.2.τὉς(Μ|δς. ο4Ὰ)}; δεβοῖ, ἴῃ Β45.6}.τϑ8 ξαη.τὸ 
(0.2 0.652}; 2. ἰσγάσμιρ, ἀονμίμίοῃ, ἄριστον... «παρεσκευακέναι τὸ 
πνεῦμα τὸ θεῖον ὡς ἐ. ἀξιοῦσθαι νοῦ καὶ θεοῦ ϑγτιο5.:φογηη.τδ(ρΡ.178. 
12, ν.]. ἐφορίας Μ.66.13124). 

ἐφορεύω, ρουόγη, γΐθ οὐϑῦ; ς, ροηϊΐ,, ϑψμθ5. ΡΉ Ἴ(ρ.1τ6.6; Μ.66. 
τοῦ40) - [ἃ ῥγουϊά. ττ(ρ.86.7; Μ.66.12334}; οὗ ἃ ὈΙίδῃορ Θεόδωρος... 
τῆς ἐν Θράκῃ ἐ, ᾿Ηρακλείας ῬὨΠοΒί.Ὺ.ε.8.1ὴ (ΝΜ. 65. 684); 170,0. 
Αἀγέευμ. τό(ρ.τ56.22 ; Μ.ο6.1265}). 

ἐφορία, ἡ, ΟΙειη. ἐν.6.14(ΜΜ.9.3278.; φοη]. ἐπιφορά Ρ.480.τ6). 
Ἐέφορκ-, ν. ἐπορκ-. 
ἔφορμος, αἱ ἀπεΐον, Ἰδτισο, τηθί., αἱ ἃ οἰαμάς ἰ παρασκευὰς... 

πρὸς πᾶσαν πρᾶξιν εἶχεν ἐ. ΜΑΙΟυ5 Ἔχε, ροηὶ. 5(0.573.17 ; Μ.1τ13,7880). 
ἔφορος, ὁ, 1. οὐξεγυῦν, δρεείαίον, ΟἰἸετη. ῥαδά, τ. (Ρ.1ο03.4; Μ.8. 

2764}; 2. ουογϑεεῦ, ρμαγάϊαῃ, γαΐον; ἃ. οἵ (οά, 65ρ. ἴπ ρῆχαβε θεὸς ὁ 
πάντων ἔ. Ἐχι5.ἀ,6.1.2.20(Μ,20.644}; (οηβίρ. ΑΙ ἀροΐ, 5 ες. δό(ρ.τός. 
9; Μ.25.404Ὰ); ΟΑπί(φ4τ)εαη.24: τὸν ἔξ, ἀληθείας θεόν ϑγτιε5.ἐρ τος 
(Μ.66.14880); τριὰς...τῆς Χριστιανῶν ἔ, θεοσοφίας ῬΙΟΉ ΑΥΤγδένττ, 
(}1..3.0974}; αὖ8., ας. Νσπιαρβοεν,3.24{0.τορ.322); οὗ (σοά ̓ 5. ῥζον!- 
ἄεπος, Επ5.γ.1..12:.22(}1.24.5578)}; Ῥ. οἵ δῆρο]5. ὁ ἄγγελος ὁ τῆς 
ἐκκλησίας ἔ, Β45.6}.238(3.3674; ΝΠ.32.8808); ἅμα γὰρ τὸ εἰσαχθῆναι 
χὴν αἵρεσιν, ἀπέπτη ὁ ἔ, τῶν ἐκεῖσε ἄγγελος ὙΠαάτ δια, ρῥ,2.2τε 
(Μ.99.τ6488); τοί! ρος τ(Μοτοῦ. 5040); ἀστέρας δὲ τοὺς ἀγγέλους 
τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν ἐ, καλεῖ ἐδ. 2(5240) ; 6. οἵ Ὀΐϊδῃορ5, ΡΒΙΠοΚβί, ἤ.6.1τ.0 
(Μ 65. 4654}; ἐδ.3.4(4844}; 10... τ2(Ξ 000). 

Ἐἐφούδ, τό, (Ηεδτ. ΤΌΝ) ἐῤῥοά, ρυΈβΕ!ν σαγπιθτε σοηταἰηίηρ ἴῃ 
ΡΟΌΟΣ αἰχεα τὸ ἴῃς ἔσοηΐϊ (ονοσ [Πξ Ὀχςαβῦ) τὰς οταοῦ αν {Πτΐτα δηᾶ 
ΤἝυτηγηίτη τὸ ἐ. τῆς προφητείας Τ.1 εν.8.2,6; Οτιεηραςὶ. (ρ.285.1ὸ; 
Μ,12.1Ο168)}; τῷ ἐ. μόνοις ἐξῆν κεχρῆσθαι τοῖς ἱερεῦσι" δι᾽ ἐκείνου γὰρ 
τὸ πρακτέον ἀπεκαλύπτετο Τα, 4.17 τη {{|ώ4.{1.335}} 115 Ὠδίαχε 
Εχρ]αϊηθά, Αηδϑβί. 5. οα. 40 (}}.80. 85 Ὰ}); τε θσίηρε οὗ Ἡξεῦτ, τὸ ἐ. 
ἐπένδυμα ἃ Ἀκύλας εἶπεν": ὃ δὲ Σύμμαχος ἐπωμίδα. ἀλλ᾽ ἦν ἐπενδύ- 
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ματα ἱερατικά, ἦν δὲ καὶ κοινά ἜΠατιΦΙΟΙ τ ΣΡαν. (τ. 561); ἐ. δέ ἐστιν 
ἐφιοτρίς, ὡς Ἀκύλας" ὡς δὲ Θεοδοτίων, ἐπωμὶς ἣ ἐξωμίς (ὐϑηη. ΜΕ]. 
σοοὶ. (Μ1.38.603) ἴῃ Οὐ ΝΖ. αν.2.1.12.653; πιοῖ., τοί. ΑἸεχδπαθτ᾿β 
τεοερίΐου οὗ Αἰ μδηδϑὶαβ το Ὀς Ὀτουσῃϊ ὩΡ πΠΘΕΥ ἢΪ5 σατε ἰθανάσιον, 
ᾧπερ...ὁ ἐπίσκοπος τὸ ἱερατικὸν ἐ. περιτίθησι, νέον αὐτὸν Σαμουὴλ τῇ 
ἐκκλησίᾳ προβιβάζων (ε].Ὀνχ.ἠ.6.3.15.τ3; οὗ ΒΜΥ αὕτη τὸ ἱερατικὸν 
ἐ,, τὴν τοῦ θεοῦ μηνύουσα βουλήν Ῥγος] ΟΡ ογ.6.17(Μ.6ς.7538). 

ἐφύβριστος, 1. τοωηπίοι, ἱπδοίθη!, ΟἸθτη, ον, 2. τϑ(ρ. τάχ. ; Μ.8, 
1029); 1Ὁ.2.20(Ρ.174.1; το568Β); Β45.6.32.1(3.1124; Μ.32.3174}; 
πιδαΐ, ΡΙΌΣ, 85 δᾶν,, Ρεῖτ Εδν.ἐριχ(ρ.46.3; Μ..51..54.1424}; 2. ῬΆ55.; 
8ι. ἀςΠομομγεά, ΓζἸΘτη. ς ν.2.22(ρ.187.2ς ; Μ.8.τοϑ48); Ὁ. ἐἰξλομομγαδίε, 
ὁδαοίί, ΟΥΝΝ 85. Εμην4(2 Ρ τοο,τϑ; Μ.45.6776); {μγγβ. λον. 
(13.256); [514.}6].6}}.1.170(}}.78.4408); τὴν οὕτως ἐ, θάνατον [530. οὗ 
Οἴ0955] ἀπιηοῃ. [σ.13:τ(Μ.85.14800); ὡς ἐ, τοῦτον [56. (1055] βαστά- 
σαι Ἠεθνο ΒΒ. Ἡ χη ευ.45(Μ.03.14200}. 

ἐφυβρίστως, ἀδἠποηομγαδίν, ἐπανπείζν, Οἤγοη Βασοξρ.205(Μ.92. 

7408). 
Ἐξφυγίας, ὁ, ἠξαίεν, ταυτόν; οἵ (σϑε, Ρσόο ΟΡ κοι (Μιός, 

856Α). 
. ἔφυδρος, τη; 1ῴσ τραῖον , οἵ ἄϊνοσβ, ἀϑί.ἀτη ἀσηα( .40.3530). 
Ἐἐφυμνία, ἡ, ἀγΡη οὗ ̓γαΐξδα, Οτ.δεἰ, νη ς,τ4-ς:4(44.12.1τ6564). 
ἐφύμνιον, τό, δίορσγν, 10.1).κόηειτοιτ(Μ.06.752.). 
Ἐἐφύμνιος, οΓ ῥγαΐξε, ἴῃ: Ῥγαῖξε, Αλάτ Υ.07.12(Ν.07.τοῦ40) ; ἐδ.τό 

(11538); ἡ ἐ. θεολογία τῆς θεοτερποῦς ὡραιότητος 1δι1)(τούδ4}; [0.}), 
εαν ἰἤθορ.4,(ρ.2ο6; Μ.οό.8214). 

Ἀἐφυπνίζω, εΥτοῦ ἴοσ ἐξ-, Οτι αρ ἀταἱ (τ. Ζ4.0}.}4.36(Μ.ὈΓ,.71. 
4282}). 

Ἐἐξφύπνιος, οΓ γαἰϊηρ αδίεορ; Ὠδθος ἥρσ, ὁΓ ἀφαϊἑ, ἐεμεγθαὶ ἐ, 
τροπολογίας Απατ,(Υ.ογ.τ4(Μ.07. το028). 

ἐφυπνόω, τἠμὶ ομε᾽ς ἄγες ἴο; α. αἀδε., Κ7.Οὐση 5. 36(ρ.566.5), 
Ἐἐφυστέρησις, ἡ, ῥγοϊοηραίίον οἱ ἀπ δοινλῖγ ; οὗ εαἴπτηρ, Ο]ΕΠ). 

Ῥαρά.2.(ριιρι. 2; Μ.8,46οΑ). 
ἐφυστερίζ-ω, 1. δογηξ ἰαίογ, τον γβ5. θα, ({.}. ὑῴεστ- Μ.44.60Ὰ); 

ἰᾶά,κορι. τη Ἐσεὶ.(}.44.6070}); 7ο.1).ἀοηετοτϑί( ΝΜ .96.5720}; 2. δοητξ 
ἤν “πεῖν τὰς ψυχὰς τὴν γένεσιν τ. Ν γ55.Ἰ17.εἰ γε5.(4.46.1τ254}; 1α. 
μοιπ,ό τῷ Εκοὶ, (Ν.44.]Ο 04}; ο.. ρεηϊο, 10.1).{.0.3.τ4(Ν}.94.10410}; ο. 
ααῖ., ται πορπιχ 30 Μ 96. 5658}; 05. τῶν “πόντων παρέχει τὴν γνῶσιν 
Ατεὶῃ, ρος πο Μ.1οῦ.7324}); 8. τραῖὲ 1 ἰαΐεν τοὺς δὲ “ποντας.. «καὶ 
μέχρι τετάρτης φυλακῆς ἐγκαρτεροῦντας Τοη.].ρισαμοτ(Ρ.10 1.3; 
[1. ὑφ- Μ,1το.12774}. 

Ἐξφώθ, αἱ, ὠῳοεοάηες, ἘΕΡΙρΠ. συ), ργορῖ, [6}.3(0.2τ, Μ,43.Ἴ00Ὰ), 
νεφώθ Δρ.Οἤνον Ῥαξεδορ.τοθ (μενεφώθ Μ.02.385Ὰ}; ροτῆ. ὈΥ τηΐβ- 
κε ἱπτεγργεΐαιίοη οὗ ΠΣ, ἦρεν. 

Ἐξφωραΐξζω, γπαΐε δεαμεξεῖ, αὐονη, μάτι σ,. ον. 7(Δ1.07.0328). 
ἐχέγγυος, 1. αὐΐδ 10 ρίνε φεέομνν, ἐγ ΘΟ ἦ», οὗ Ῥευβοῃβ ἐ, 

διδάσκαλοι (Ἰ]ετὴ.εἰγ.6.18(ρ.517.12; Μ.9.3076)}; ἐ. μάρτυρα ΜΕΝ. 
5)ρη10.2.1(0.25.0; Μ.18,60Ὰ) ; τοῖς προσιοῦσιν ἐ. [3ς. (ἢχ151} ΟΥΤ ΩΝ εςὶν 
4.3(ρ.62.13; 61,754}; ο. ἱπῆη., τεβεϊεμιν γεϊζαδίε ἰο Παῦλος ἐ, τῷ 
λόγῳ πιστώσασθαι Ατεῖῃ. ἄβος.2(Μ.1τοῦ. 5208}; 2, Ὡδαΐ, 85. βιβῖ,, 
}ἰεάρε τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς... «λαβόντες τὰ ἐ, Ἐπι5.ἐπεορῆ, Κγ.8(ρ.22Ἐ. 
13; Μ.24.6320); τῆς πραγματείας τὸ ἐ. ἘΡῚΡἢ ἰαθν.5.τίρ.184.8; Μίνκ4ι, 
2010); Τιας, ΗΠ ῥ.13: (3,632). 

Ἐξχεθύμως, εἰδείη φεἰξγεςίγαϊη!, ἘΡῚρ.χαεγ.66.7ο(ρ.τττ.2ο; Μ.43. 
141Α}.ὕ 

Ἐἐχειρῶν, 1,οοηὶ, οἴ Το. Ξαεγ Εἰ. (1.86. 2οϑος) οὐτὸν ἴοσ ἐχθρῶν, οἵ. 
1Ὁ.(2ο22}). 

ἐχέμυθος, 1. κεερίηρ βἰίομεε, ἀϊδεγεεὶ, τον γϑ5. δα ῤι τ} (Μ.46. 
4210); Ὀίάντα. Τγίη.2.71(Μ.30.5804}); ΘΥΠΕ65. 1»: 50}17.12{ρ 1711; Μι6ό, 
1320. Ὰ})}; τὸ γὰρ ἐπιστολῆς πρᾶγμα οὐκ ἐ. 1Δ.6Ρ.137(Μ.66.15250); 
2. τηγνέπίραϊ, ει. ἐγηρ.8.ταίρ.το2.7; Μ.18.1654). 

ἐχέφρων, Ξ:εηδδίο, τηϊεϊ έρεηὶ, τοῖσδε γάμος...ἐ. τι Νὰ Ζ.22}51.1.3.1. 
248(Μ1.37.5414}; οὗ Ομ γ σι ἀμνός ἐ. Νοπη, ραν. 76.1:20(}}.43.756Ὰ}; 
νέκυς...ἐ, 1.20: τ2(0098Β); ἐ. ἀνήρ ἔα 0}Π 4]. ερ}. Ραμ, (Ν].ὃς.7134}); 
Ὑδατιϑιυάᾷ,ερῥ.2.το2(.900.1588.Ὰ}; ἔγοα. τῆα50. 85 5051. παρά γε τοῖς 
ἐς Τιι  Βοβι ἡ αη.τ.14(}1.18.1τοϑδᾺ); ντ. 45:1ι.73(3.324Ά}; τοῖς ἐ, δήλη 
Τηαᾶΐ. ,η.2: 2(2.1 070}; πδαΐ, ἃ5 συ ὐϑί., Μη σχο, Κογπιτοίρ.210.16; 
Μ.1τ3,0240). 

Ἐἐχθίστως, τόν τοϊεκεάΐν, Ττοροηι 19}.(Μ.86.7 200). 
ἐχθοδοπέω, σὁἤοῖυ φημ τονγαγᾶβ, φήσαρε ΤῈ Ποοιτν τ; ὁ. 

ααῖ., στ ΝαΖιεαγη!.2. Ζ(ροοτ.)6.8ο( ΝΜ ..37.1548.}. 
ἔχθρα, ἡ, εμγῖίν, μαϊνγοά; 1. Ἔχορ. θη.3:15 τὴν ἔ. ταύτην ὃ κύριος 

εἰς ἑαυτὸν ἀνεκεφαλαιώσατο ἐκ γυναικὸς γενόμενος ἄνθρωπος, καὶ 
πατήσας αὐτοῦ τὴν κεφαλήν Ιτολ.ἤαθν,4.40.3(Μ.7.1τ140}; ἃ θεὸς ἔξ, 
ποιεῖ τὴν πρὸς τόνδε, ἵνα φιλίαν ποιήσῃ τὴν πρὸς τὸν Χριστόν ΟΥΆΡ. 
εαἱ. (όη.3:15(034}; ἔστι γὰρ καὶ ἔ. καλή... ἡ γὰρ πρὸς τὸν ὄφιν φιλία ἔ, 



ἐχθραΐζω 

πρὸς τὸν θεὸν καὶ θάνατον κατεργάζεται Ογγ Η.αἰδεξ,τό.το; ἀδιάλ᾽ 
λακτος ἡ πρὸς τὸν ὄφιν ἕξ, Βακ,ἤσηι.ο.ο(2,81Α ; Μ.31.3480); ΤΟΝ Υ585. 

6.3(}4.46.το174}); ἐκείνη ἡ ἔ. τὴν φιλίαν ἔλυσε. φιλίαν λέγω, οὐ τὴν 

λογικήν, ἀλλὰ τὴν ἄλογον γνῶσιν ϑονετ,ἐγεαὶ.6.2(Μ, κ6.485); 2. τηεῖ, 
ἀναχθεὶς ἀνέμων ἔχθραις ἀντὶ τοῦ εἰς ᾿Ιουδαίαν εἰς Ἀλεξάνδρειαν 

ἠνέχθην Η ον ΟἾφη1.1.8. 
τἐχθραΐζω, δ αἱ φημι, Οτ. οἷς.τ.Δο(ρ.91.3; Μ.11.736Ὰ), 
ἐχθραίν-ω, ἔγχεα. ἃ5. ῬΓΟΡΙ.; 1. δὲ αἱ πη ; δι. 805. τοῖς ἀδίκως 

σνουσι Ταβί. ταροῖ.45.6(Μ.6.3078); συμβιβάζετε..«τοὺς “ποντας εἰς 
ὁμόνοιαν Οοηοί..4.Ρ.2.46.1; ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας --εἰν κατασχηματί- 

ζονται ,45.6}.02.2(3.τ85α ; Μ.32.4800) ; Ῥ. ο. ἀαἷ, τοὺς πυοντας αὐτῷ 

δαίμονας Τα5ι. Ταροῖ.45.τ(}}.6.3060); Βίαα, ῥέγγξ οπ(0.140.4); ΑἸΒΕΏ. 

ἀρεῖ. 2(Μ1.66.τό2οα); ο. ο. ἐπί, Ποριιίδηι.τ,α; 2. τιαξε βαίεξμ ΟΥ̓ 
δος τοουσα τέκνοις γονέας καὶ τέκνα γονεθόιν Ογας. δ1}.8,26. 

ἐχθρεύω, δὲ αἱ ἐμηητίν τολλ,, εοπίση τουτί; ο. σεμϊί,, ΜΙΝ ον. εἰ Δελ. 

“(8.6.14). 
Ἐἐχθρόθεος, ἠἤοοιϊε ἰο οὐ, Ὑματ.ϑιαα,6}}.2.τ2ο(1.90.1306 4}. 
Ἐῤχθρόκοσμος, ἀοδίϊα ἰο {6 τοον, Τματιδεπᾶ,ε}}.2.68(Μ.00. 

12060}). ᾿ 
ἐχθροποιέω, γαῖ ποοίϊθ, ἵει. μαεγ.4.40.3(}}.7.1τ130}; τὴν ἔχθραν 

ἣν ἐ. πρὸς αὐτόν 10.(1114Ὰ4}; εαἰ.1.ς.2:τ4{ρ.20.22) οἵ, τὴν ἐχθροποιὸν 
ἁμαρτίαν Οντ.1...2:7}.(}1.72.4030); Ῥτος. Ο(δη.3: τ 50}.87.2050). 

ἐχθρός, Παϊεά, οκίῖϊε,; Ἀθησα τῆδ8ς. ἃ5 βυδ5ῖ,, Φη6:»}, ΒΌΡΕΤΙ. 
ἔχθιτος Ἐπδοςιγρν.τ.2οο(}1.8ς. 8400) ; 1. οἵ 1) εν}] ἴπ σθῆ., 805. ἐγώ, 
φησίν, ὁ Χριστός, ἐγὼ ὅ..«θριαμβεύσας τὸν ἐ. Μεὶ, ῥᾷξ5.102 Ρ.17.15; ὁ 
τὸν ἐ, ἀποστρέφων [30. Χριστέ) 4..Τῆῇσοηι. ἃ 30(0.157.8}; ἐπιδημήσαντος 
τοῦ κυρίου πέπτωκεν ὃ ἐ, ΑἸῊ."..ἀπίσοη,28(Ν.26.8848); ἃ5. Ἐπετὴν οὗ 
(οά, «4..0.84{ρΡ.192.33)}; “44..«4πάᾶγ.εἰ {Μ||.20(Ρ.91.14}} 88. δε πην οἱ 
τηθπ, ὈΒγγβίρρ.εηε.η 0. Βαρὶ,ϑ(ρ.40.10); ἃ5 Ἔπεταν οὗ ΒΟΤᾺ ἐπειδὴ 
δὲ γέγονεν ἀποστάτης, ἐ. μὲν θεοῦ, ἐ, δὲ ἀνθρώπων τῶν κατ᾽ εἰκόνα 
θεοῦ γεγενημένων Βα5.ἤοηι,.9.7(2.81Ὲ ; Μ.31.3400); τοῦ πάντων ἐ., 
φημὶ δὴ τοῦ σατανᾶ Οντ. δαι.24(3.538}); 2. ἐχερ. ῬΒ ΊΟΘΤΙ τίνες 
οὖν οἱ ἐ, ; οἱ φαῦλοι καὶ ἀντιτασσόμενοι τῷ θελήματι αὐτοῦ Ι( ἰ6}1.36.6; 
ἐ, διαφερόντως μέν ἐστιν ὃ διάβολος καὶ οἱ τούτου διάκονοι δαίμονες, 
πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ τοῖς θείοις αὐτοῦ κηρύγμασιν ἀντιπίπτοντες, 
"Ιουδαῖοι καὶ Ἕλληνες Οὐ Ῥξ τοο: 1(Ρ.220) τε ΤΒατ. Ῥ τος: τ(1.1202): 
ἐχϑροὺς δὲ φησὶ τοὺς διὰ τοῦ προτεταγμένου ψαλμοῦ δεδηλωμένους" 
καὶ.-πάσας τὰς ἀντικειμένας δυνάμεις Ἐπ5. ς τορ: τ(}}1.23.13418}} 
Ἔχορ. Ἐοχη. 5: τὸ οὐ διελιμπάνομεν ἐ. ὄντες τοῦ θεοῦ ἐκπεπολεμωμένοι 
πρὸς τὸν θεῖον λόγον"...ἐ, ἦμεν. ἀπεστάλη νόμος καὶ οὐ διήλλαξεν, 

ἦλθον προφῆται, καὶ οὐκ ἔπεισαν" ἀλλ᾽ ἔμειναν οἱ ἐ. τοῦ θεοῦ, ἐ. καὶ 

πολέμιοι"..«ἦλθεν ὁ Χριστός ..., καὶ τὴν εἰρήνην κατεβράβευσεν (Ὦγν5. 
μονρ.2.11 τη: Αι ῤγίμο(3.7688) ; ἐχεν. τύου.15: 26, ν. ἔσχατος. 

ἐχθρώδης, λαίεξμϊ ἐ. θεῷ δόγμα 110.1) Οὐηϑὶ, τ .9ς.3320). 
ἐχθρωδῶς, ἐη: α βοοιϊς τῦᾶν, Ἐλι5.4.6.το.2(ρ.455.15; Μ.22.73320))} 

ΟΠ τγβ. ας.2.τ(ρ.27.15; 1.3728}; Απαβί.β.ἠσά, τοί Μ.89.1800)}; ο. ἔχω, 
ἐγεαί ας μοοίίϊε τὸν..«Στρατηγὸν οὐκ ἐ. ἔχομεν 'ΓΒατ,δίμα,6})}Ὀ.2.2ος 
(Μ1.09.16248). ' 

ἔχιδνα, ἡ, υἦρέν καλῶς οὖν παρεπλησίασεν ὃ ᾿Ιωάννης τῇ ἐ. τοὺς 
Φαρισαίους" ὃν τρόπον γὰρ ἀποκτείνει ἡ ἔ. τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, 
οὕτω καὶ οὗτοι ἀπέκτειναν τοὺς νοεροὺς αὐτῶν πατέρας τοὺς προφήτας, 
φησί, καὶ τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τὴν ἐκκλησίαν ἦν». ἃ 
τοί(ρ.35.1}; (τυ β.ἤοη1.1 1.2 ἦῃ Μ|Ὲ.(7.1 560); 1514, ῬΕ] ἐριτ.το (1.78. 
2538); Ῥ γν5.Β 22(ρρ.240-2). 

ἐχιδναῖος, 97 .α υἱῥέγ ἐ. ... γόνος ΟΥΟΝ ΑΖ, ΠΩΡΗ1.2.2(ρ 6 Πη.)5.112 

(}.37.15204}. 
ἐχιδνότοκος, ῥογη οΓ α υἱρεῦ; ταεῖ., οἵ ομη!ᾶσθη. οὗ ἃ ψιοκεᾶ 

τιοῖποσ, ϑίερῃ. δον δέφρ᾽. (ΜΟτοο. τ84Α). 
Ἐξχιδνοχαρής, εἰ ἐσἠηρ ἡ υἱρεγς, Ογας. δ1δ.2.τόο. 
Ἐἐχύρωμα, τό, εἰγοησλοϊά, οἱ ΒΜΝ δικαιοσύνης ἐ. Τ τ, Πα. 

ἀπημμ. 2(Μ.το.11608}. 
ἔχω, μαυο, μοϊά; Δ. ἴται8. ; 1. [0Πα. Ὀγ τηῆτι. πιϑεα 85 βυβί, εἰ τὸ 

πάσχειν ἥδεις, τὸ μὴ παθεῖν ἂν εἶχες. τὸ παθεῖν σύγγνωθι καὶ τὸ μὴ 

παθεῖν ἕξεις «4. 7ο.οδ(ρ.το8.22,22); 1δ.8λ(ρ.192.23); .4..(Ρα55.).4πόάγ.τι 
(Ρ.27.10,11); οὗ..4.45ἅ7.8. 6(ρ.6τ.5); εἶχεν...τὸ μὴ φοβεῖσθαι Α..4πάν. 
αιβίρ.45.24); 2. ἴὰ ῬΏταβα ἔ. χρόνον, ἔ. ἔτος, εἴς,, παῦε ΣΡΦΉΐ ὮΤΙΊΘ, 
εἰς. ὅτι πολὺν χρόνον εἶχον ἐν τῇ πίστει ἐδήλωσε λέγων... ὈὨγγ5. ποηη. 
ἦῃ Ἠοϑιρτοοτη.(12.4Ὲ)}; πόσον χρόνον ἔχει μετὰ σοῦ; ΑροῤΨιλ αι. 

(Μ.6ς.2324); Το. Μοβοῆ.» γα. 2ο(Μ.87.28688) ; [0114. Ὁ; ὅτε: εἰκοστὸν 
λοιπὸν ἔτος ἔχων ὅτε ταῦτα ἔγραφεν ὈΒγνδΒ.ἤσηι.58.4 τη Πε.(12. 
2618); ὃν ὅτι, Το. ΝΌΘΟΙ, ῥγαὶ, τ54(3024Α); Ὀγν ἀφ᾽ οὗ, Ἐπι5.41,5εγη. 4 

(Ν.86.33234}); 6. Ῥίορ], ρυββ. ὀγδοήκοντα καὶ ἕξ ἔτη ἔχω δουλεύων αὐτῷ 

Μ.Ροΐγε.0.30}1.5.τοϑόρ, ν.], ἴου δουλεύω Β.125.11); πέντε ἔτη ἔχω ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ἐνοχλουμένη 4. Τῆον. ἃ 43(ρΡ.τό1.4); “4. Βαγη.δ(ρ.204.9); ἡμέρας 
γὰρ ἔχω τριάκοντα...ὁδεύων Το, Απτ,6ῤ.Ογγοχίρ.ττρατι ; Μ.177.1328); 
7ο.Μόοβοι, ῥγαϊ. τ] 2(Ξο4τΑ); α. Ῥίορ!. δοῖ, χρόνους ἔχουσι τοσούτους 

589 ἕωλος 

νικήσαντες ὈΠτγϑ5.ποτι.28.1 τη Ποδ.(12.2550); Ῥ4}}.}.  απ5.χ](ρ.45.10; 

Μ.34.τοφ 40); 1ο.Μοβοι ,γαὶ. Βγ(29454); ἀπτ. Μοη,λοηι.84{Μ.80.16028); 
3. ἴπ Ῥδγαβα τί ἔχω, Ὑπαὶ αἱΪΐς πιεὺ σμαὶ ἐς ἐμ6 μιαῆδν τοτίῃ μι } σὺ 
γινώσκεις τί ἔχω Αῤοῤῥιλ Ῥαὶν. (Μ.65.4320}; τέ κλαίεις ; τί ἔχεις ; 

Ἐπϑβίταϊ.υ. Εμίγοῖ, 4(Μ.86.25360); 7[0.Μοβοῇ, ῥγαὶ, Ξο(}.87.20058); 
4. τεῆεχ. μὴ ἔχων ἑαυτόν ἐς ποῦ ἀϊηηδεῖ, Τίμ..1 ΑἹγ65ρ.(Μ.33.12068); 

5, ἐοη16 ἰο, γϑαοῖρ οὗτοι μὲν δὴ τὴν Κωνσταντινούπολιν εἶχον ἄγοντες 

τὸν νεκρὸν 170.}). “γίενι,2τ(ρ.74.τ6, ν.]. διὰ τὴν Κ. Μοὅ.τ26 00) ; 

6. ς. ἀαϊ., κοϊά ζαξὶ ἴο μοναχὸς ἡσυχαστὴς Νεστοριανῷ ἔχων δόγματι 

Βαδυίῃ. 4655. .ἄφραν.(Μ].το4.1 4284}; 7. μοϊά ἰο δὲ, ἐοηϑίον ας θεὸν 
εἶχον τὸν Ἄψεθον Ηὶρρ.λαεν.6.8(ρ.135.25; Μ.16,32078}; ΟΥ̓Ύ [7.155 

ἐμ ΜΠι.8:8(0.77}; ἄνθρωπον κύριον ἔχοντες ΑἸἢ..4γ.2,τ6(Μ.26,1818); 

8. μοϊά, πη πεῖσαι ὑμᾶς μὴ ὡς περὶ ἀθέων ἔχειν δυνάμεθα ΑἸ Ποπδρ. 

ἰερ.ττ.τ(.6.912.}); τὸ οὕτως περὶ τῆς ψυχῆς ἔχειν, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 

ἢ ἀλλότριον πρὸς τὴν ἀρετὴν ἔχειν ΟΥ̓ Νυ55,απέρι, δ γες.(Ν.46.178); 

Ομτγϑιζοιμ το ἐπὶ 2 Τίμι (ττ. 6604}; ἐὰν ἀσκῇ τις, ἢ διὰ κενοδοξίαν, ἣ 

ἔχων ὅτι ἀρετὴν ποιεῖ, οὐκ ἀσκεῖ ὁ τοιοῦτος ἐν γνώσει Ἰλοτ.ἄσεῖ.14.3 

(Δ1.88.17710); εἶχεν ὅτι λέων ἔφαγεν τὸν ὄνον [0.«Μοβοῇ ῥγαϊ. το). 
87.2968}). 

Β. ἱπίτβῃϑβ. ; . ἰῇ ρἤγαβε τὸ νῦν ἔχον 70} {Π6 βγε ΦΉΪ, ΤΡΊου οὐ Ροῖγε. 
3,20; 2. 85 ΔΌΧΙΙΘΥν ΟΥ̓ τη 4] νἱ».; ἃ. ᾿γο5., πάαῤῥέτι, α. Ἰλῆπι. Ὀγεβ. 
ποιεῖ αὐτὸν ἀποσκεπάζεσθαι... τὴν τούτου κεφαλήν, εἰ ἔχει εἶναι ὃ τὸ 

διάδημα φορῶν Τ70.7ε].Ὀοεηίϊ, (}}.88,18020); ἐὰν ἔχωσί τινες καὶ 
μοναχοί, εἰ καὶ ἅγιοι εἶναι Ἶ7ο. [6]. δον. (Μ.88.10328); Ὁ. ῥΓΟΒ5., ἴ5 
φοίηρ ἰο, τοῦ], ο. ἰλθη. (οΥ., ἴγεα, τὸ δὲ καινότερον καὶ φοβερώτατον 
ἀκοῦσαι ἔχετε Με]. ῥα55.23 ῬὉ.4.1το; ὁ θεὸς. ..«οὐις ἔχει μερίσαι ὑμᾶς 50. 
Θ0, Ῥεΐει ἀπὰ Ῥ8}}} ἀπ’ ἀλλήλων “4.Ρεὶν.εἰ απ. Ξ(ρ.τ81.6); ἘΡΙΡΉ. 
ἤαεγθ9.0(0.159.22; Μ.42.217Ὰ); ποῦ ἀπελθεῖν ἔχει; ΟΠγν5. ον1.21,4 
ἤῃ ΗεΡ.(12.2 008); 6. ἱτωρεχῆ. ; 1. ς, ἱπῆῃπ. Ρ.68., τοομία εἰ.. ἐπίσκοπος 
πολλάκις καὶ κεφαλὴ πολλῶν εἶχες εἶναι ἀρορἧι!ς Ραὶν.(Μ.δς.τ16ΑᾺ}); 
Το. Μοςςοἢ ῥγαϊ.τΊ(}1.87.28654); 11. ο. Ἰηῆη. δου., τοομίἃ παῦε εἰ μὴ 
Δὰν..«συνεμάχησέν με, εἶχόν με ἀνελεῖν Τ᾽ [πιι4.7.6; εἰ...σὺ τοιαῦτα 
πράγματα ἑωράκεις, οὐκ εἶχες ταραχθῆναι ἐπὶ τούτοις; ΑΙ. ῬΗ1ϊ.τ28 
(β.58.15); Ἐρίρῃ.λαεν.44.3(ρ.104.0; Μ.4τ.8258); Πογ ἀσεί.7.3(ΜΜ.88, 
Τ]00Β}; εἶχον...τὰς ἡμῶν ναῦς καῦσαι...εἰ μὴ νὺξ ἐπῆλθε 10.Μ8!. 
εἄγομς Ῥιτ28(Μ.97.224Ά}; νι ἄν: εἰ ἐθεασάμεθα καὶ ἐγνωρίσαμεν 
καθὼς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, κἀκεῖνον ἂν εἴχομεν ἱστορῆσαι καὶ ζωγραφῆσαι 
Τότ] Ῥαραὰ ἐρ. 1 εοη.τ(Ὲ.4.50}; 111. ο. πῆ. Δ0Υ.. ομρἱὶ [0 παῦε 
κατὰ τὴν πρώτην κλῆσιν εὐθὺς ἐλθεῖν εἴχομεν πρὸς τὴν ὑμετέραν 
ἀγάπην, ἀλλά... ΕΡ.ἀΡ.ΟΟΒΑΙς, αὐ 4(4( Ὁ 2.1.2 Ὁ.1τῇ.4: Ε].2.4254}; τί 
οὖν εἶχον ποιῆσαι; Αροῤ͵ηἢ Ὀαὶν.(Μ.65.2200); Το. ΜοΟβΟΠ ῥγαί. ὃς 
(Μ.87.29410}; 1Ὁ.γ6(Ω920}); ἃ. δὲ αδίὶς, κατ; Πετσα ορί., εὐεἰά, α, 
1ηῆπμι. δοτ, τέ γὰρ ἕτερον ἔχοιμι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν 44. [0.χοἹ(Ρ.205.11}} 
ΟἸθπι ῥγοὶ. ο(ρ.62.7; Μ.8.102})); 6. Ῥ͵65.,) 6. Ἰπῆη, βου. βίνίπρ ρβϑυῇ. 
56η86 ἐπεδείκνυον,..«ὅτε περὶ τὰ ο΄ ἔτη ἔχει ὁ γέρων μὴ ἐξελθεῖν τοῦ 
ἁγίου ὄρους Σινά 710.ΜοβοΒργαϊ, τ27(Μ.87.29800), οἱ. Α.2. ΒΌΡΓΑ; 
ἢ. ἱπιρετῖ., ο. ΡζορΙ, ρύδβ. ρίνίπ 80. 50η86 οὐκ ἀπεκρύψατο τοῦ 
θεοῦ πέρι, ὅτι περ εἶχεν φρονῶν Οἴογη ῥγοὶ, δ(ρ.54.17) Μ.8.1718). 

Ὁ. πιεά.; 1. γοϊϊΐοτο εἰοςοῖν, ἄθπσα οἰμάν ἐχομένους γὰρ καθήκει οὐ 
μόνον τῶν γραφῶν τῶν θείων ἀλλὰ καὶ τῶν ἐννοιῶν ΟἸ]6πη,5γ.8,τίρ.81.8; 
Μ.ους6τ:Α); 2. δὲ εἶοςε, πδαγ, Ἀδῆοα ἐχόμενα ἨδΑΥ υϑοᾶ ταν, ἐστὶ δὲ 
ὃ τάφος ἐ, τοῦ τάφου τῶν βασιλέων ΤΕ ΡΠ. ῥγορλ.15.6(0Ρ.20; Ν.43, 
3070 ,.4200); ἐδ.τ(ρ.20; 3978,4208}; ΓΗΡΉν]} ἐαε, σορὶ, (ρ.481.13; Μ. 
113.041}). 

ἕψεμα, τό, -- ἔψημα, μιαφξἢ ᾿Ησαῦ τὰ πρωτοτόκια δι᾿ ἔ. πυροῦ 
ἀπώλεσεν ἘΡΙΡΠ. ἦαθ».47.2(Ρ.218.5; Ν.41.853.4); ΡΙατ., ϑεροίαδίες 
ον Κἐιολοη μεθ, Κη, Ῥαεῖ,, Φ χ“8(ρ.1τ8.7, ν.1. ἐψήματαλ), 

ἑψητήριον, τό, εοοἶ-ἰοῖιξε οἵ ἃ ταοπαβίεγν, 7, ας Σ 67(0.238.10); 
1885. οδη 0 Ή. 52(3.ΠΆ0Ὰ ; Μ.31.13134}. 

βέψία, ἡ, εσοκίηρ, Ὑπάγι δεθᾶ,τανιδ.τ4(Μ.00.17858). 
δζεέψιάομαιν, ῥοϊϊοιυ τίς γὰρ ἐψιωμένων βασιλέα... «δῶρα...«παρ' αὐτῶν 

οὐκ ἀμείψεται 70.Ετ.ἐογιεερί. ΒΜ (1.9ο6.14818 ; οοπ]. ἴογ ΜΘ5 ὁ 
ψικεύων, ὀψικεύων ; Ὁ 1. ἐψομένων). 

ἑωθινός, 1. ἐπ ἔς πιογηΐηρ, εαγὶν ; οἵ Ῥτάνουβ, 5. 5.45:6(Μ,23, 
4098); Βα5.ἐῤ.οο(3.1028; Μ.32.4010); Ματο, ΠΊδο υ Ρονρἢ.16; τὰς 
ἑ, ἡμῶν εὐχαριστίας (οηεὶ..4.Ρ}.8.78.4:; τὴν ἐ, λειτουργίαν γῇ, ῬαεΝΟΣ 58 
(ρ.228.1}; τὰς ἐς λειτουργίας 10. Απτιγοϊαί ηρ.τ(ρ.124.35; Μ.83. 
χ441Α}; τὸ ἐ. τρισάγιον (ηί. δίμά, τ (Μ.99.12000) ; ἔειπι. ἃ5 5051. 
»ιογηϊηρ-ποαίεῖι, τπογμΐηρ ἀπὸ ἑωθινῆς ἕως ἑσπέρας ΕΡ.Ϊαιρά ὉΡ.Τὴὰ5, 
λι.6.5.ττϑ(}}.20.4168); ποαΐ, Ὀ]ΌΣ. 85 βυδῖ., ὙἨΟΡΉΪΗΡ δογυῖοε κατ- 
ελθὼν...διὰ τὰ δ, εἰς τὴν ἐκκλησίαν 0. 1. εἰγοι.13 0.5334(Μ.07. 
πολ); 2. ἐαείερη τὸ ἑ, ... κλίμα ῬΕΠοϑί, ἀ.5.ττ.8(Μ.65.604λ). 

ἑωλοκρασία, ἡ, ἀγερκερηεος, ΟἸδγη ῥασά.2.2(ρ.174.6; Μ.8,4348}}; 
Ομγν5..ο».3.5.3 ἴηι 4:.(0.2738}} ᾿ναρτ ἦν 6.τ.ττί(ρ.19.31; Μ.86.24528), 

ἕωλος, α ἄαγ οἷά, εἰαϊο; Ἀεπος ἔτεα. τηϑῖ., τοογίλίθος, ῥοϊηιἶδ55, 
υαΐη ἕ, τε καὶ ψευδέσι φήμαις (ογιβί.ογ.5.ς,το(ρ.164.20; Μ.20.12518); 



εωὸος 

ἡ πρόφασις αὐτοῖς ἕ. δειχθήσεται ΑἸΒ. ϑεμὶ.τ6(Ν.25.534)ς ἔ. ἡ τοῦ 
διαβόλου ἐπιβουλὴ γέγονε (Ὠχυϑ.λονι. ὃ 5.1 τη 0.(8, 5040); ἐπ᾽ αἰτίαις 
μὲν ἑ, ἀπεκτονότας τὸν ᾿Ιησοῦν Οντ. 7} 5.5.τ(2.740})}. 

ἔῷος, 1. οὗ ἐπ ἸπΟΥΉΤΗΡ ; ἴοτα, ἃ5 ϑ81., ἹΠΟΡΉΤΗΦ, Ὁ ΔΘ5. δ ρ.51 
(}1.66.152808); 2. ξα 5: ἜΥΉ ; ἴδτη. 85 ϑιιϑῖ., δαϑὶ, 680. -- αἴοσδβε οὗ τῆς 
Οτεπί, Ἐπι5.υ,(.τ.40(0.30.20; Ν.20.0648); Οδαχαά,ερ.  ἰθλιαΡ. Δ.Π, 
ἀροΐ,56ς.57(ρ.ττό.7; Μ.25.3120}; ΤΒαΈ...6.5.24.1τ(3.1076) α]. 

ἐωρίξομαι, ἐπὰφ α τραίλ ἐ. ... ἐπὶ τὸ παράλιον μέρος [0.Μ4]. εἰ γοη.2 
Ρ.32(Μ.97.τοΙᾺ}; τὸ ἐωρισθῆναι 1δ.5 »ιοξ(αϑορ). 

Ἐξωροκοπία, ἦ, ν. Ἑἀεροκοπία. 

ἕως, Α΄, σοη] ΠΟΊ]ΟῺ ; 1. τη ; θὲ. τιθ8 ἴπ ΒΟΥ ρία ΓΟ ἃ5 τ, οὗ Ηδργ. 
ἽΝ ἜΧΡ]αἰπαα τὸ δὲ “ξ,᾽ οὐ χρόνου σημαντικόν, ἀλλ᾽ ἰδίωμα τῆς γραφῆς 

ἐπὶ τοῦ ἀδιαλείπτως ἀεὶ τίθεσθαι Οτ. ἔ᾽β.τοῦ :τ(ρ.220) Ξε ΤΒάτΟΡς, 
τορτ τά. 1393): τη Πουβίοοα ὈΥ Μδτοο]}. τὸ γὰρ ᾿ξ, καὶ τὸ “ἄχρι' 
περιωρισμένου χρόνου σημαντικὸν εἶναι ὑπέλαβεν Τλ5.2. 1}. 3» τ3(Ὁ. τόρ. 

325; Μ.24.10240}; ; τὸ “ξ,᾽ πολλαχοῦ χρόνου μέν τινα δοκεῖ περιορισμὸν 
ὑποφαίνειν, κατὰ δὲ τὴν ἀλήθειαν τὸ ἀόριστον δείκνυσιν ΤΒ 68. ον. 
φοηεγαί. π(2.6οοα ; Μ.31. Ἰ4688,0); ; τὸ “ἕ,᾽ οὐ πάντως ἀντιδιαιρεῖ τῷ μέλ- 

λοντι, ἀλλὰ τὸ μέχρι μὲν τοῦδε τίθησι" τὸ ὑπὲρ τοῦτο δὲ οὐκ ἀναίνεται 
τ. Να2.07.30.4{(0.113.2; Μ. 36. 1088); ; ἀλλ᾽ οὔτε ἐκεῖ τὸ ᾿ξ.᾽, οὔτε 
ἐνταῦθα ξο. τῦοτοις: 5ς τὸ 'μέχρις᾽ χρόνων ὅροι εἰσίν (Ὦγγ5.ἐχ. ΕᾺ Ρε. 
του: τ(5.2534}; τὸ ᾿ξ,᾽ πολλάκις καὶ ἐπὶ τοῦ διηνεκῶς ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ 
εὑρίσκομεν κείμενον [516.}Ῥ6].6}}.1τ.τϑ(1.78.1028); τὸ δὲ “ξ,᾿ πολλαχοῦ 
τῆς γραφῆς τὴν μετὰ τοῦ ὡρισμένου χρόνον προθεσμίαν σημαίνει" οὐκ 
ἀποφάσκει δὲ τὸ μετὰ ταῦτα 0.) ἡ. 1. 28:20 (Μ.05.1413Ὰ}; Ὁ. [0]14.ὕ 
Ὀν βᾶν. οὗ {Ππ|6 ; 1. ἕ, οὗ α, 58}., 14.14.2; Ηερεπι, “γεῖ. τοίρ.16.12; 
Μ.1το.14448)}; Αἰ, υῖγριτοίρ.54.22; Μ.58, 2764); ς .απᾶϊς,, (Ἰ6π|. εἰν. 
τ1.2τ(Ρ,00.3; Μ,8. 8854); ΗΙΡΡ. Αβθαα: 9.τ(}.254.27; Μ.τ16.33944); ἰϊ ἐ. 
ὅτε ο. 50]., «4. Τἤον. Α Ἴ3(ρ.τ80.3}; ο. 1παϊος., 16. οί Ρ.211.23}; Ὁ εἰ. 
ΟνΖ.ἐι.6.2.13,13(}1.8ς.12564}; 111, ἕ, πότε; Ἠδττη.υἷς.5.6.ς: ἦν. ξ. νῦν 
ΤΟ Κοιι.4.3; Ηἱρρ.ἤαεν.δ.2οίρ.τ48.17; 22268);, ΤΙάντη. Τγῖη.2.14(Μ. 
20.7138) ; δ. 10114. Ὀν ῥσθρ. ; 1. ἕ. ἐπί α, ΒΈΠΙΓ., Ῥοσυδαί 7.14; ο. 866.» 
Τ. ϑαΐ,7.2; ; ΘΙάγτη, Τγίη.3.το( Μ.30.8δοο) ; 11. ἕ, εἰς ΑἸ. 4ν»ν.1.2(Μ,26. 
568); 2. - ὥστε 50 ἐϊαὶ ὑδροφοροῦσαν...ξ. ἂν λάβῃ ἄρτον Τ΄ [οὗ 21 
ᾧ. 1τ6.7}; τ. 22(ρ. ττό. 17); ἐῤ.25(Ρ.118.10) ; 3. τοὐῖϊο, 5ὸ ἰοηβ α5, α. ορί. 
τὸ δὲ εὐσεβεῖν ὅσιον παρὰ πᾶσιν ὡμολόγηται... .ἕ, μόνον ὃ λέγων ̓ εὐρεβδν 
ἔχοι τὸ φρόνημα Αἰ. ἄφον, τϑίρ.τ5.20; Μ.25.4480}. 

ΒΒ}, ῬΥΘΡΟΒΙΈΟΘΗ ; 1. ον. ρΘΠΙ, ; 8. 5 Κὰ} 5, Ἡ}Ρ 1ο, 10 Ρατῖβ οἵ {πε 
Ῥοαν κατακεκαλυμμένη ἕ, τοῦ μετώπου Ἠεττη ΟἿ5.4.2.1 ᾿ ΑΙῃν, “πίονι. 
53}. 26.020Ὰ}; ἰ0 ΗΪασεβ ἀπὸ τῆς Ἀραβικῆς χώρας ἕ. τῆς Αἰγύπτου 
εἰς τὴν λεγομένην ᾿Ηλιούπολιν τ Ϊ6᾽}.2ς.5 ἕ. Συρίας Τρτι, δεν 11.2: 
Ἰ)οτ.ἀοεῖ.4.το( .88,τό69}) ; Οντ. ϑιυ, Ἐμέμγηι, οίρ. .33: 14); 1,566 ἴο ἰη- 
αἸοαῖε σοπο]μβίοη οὗ ἃ οἰ ΠΟ “εἴ τις ἀδελφὸς" ἕ, 'νὸν δὲ ἅγιά ἐστι 
ΟἹ ΠῚ. ἐγ. 3.τϑ(ρ.246.14; Μ.8,12128); τὰ ἑξῆς ἕ, ᾿καὶ δυνάμεις ῥιζῶν᾽ 
49.2.2(0.115.12; 0364}; τοῦ ἐβ γέ ογθΉ 66 ἰο οὐ γὰρ ἕ. τῶν ἀλόγων ζώων 
ἦν ἡ ἐπαγγελία, ἀλλ᾽ εἰς ἀνθρώπους ἐ ἐστίν ἈΓΒ.4Ρ. ΕΡταὶ.Β(ρ.τ3.ς; Μ,26. 
Ιού44}); τριὰς δέ ἐστιν οὐχ ἕ, ὀνόματος μόνον ἀλλὰ ἀληθείᾳ 1, ἐῤ. 
ϑόγαρ.χ, 8 (Μ.26.5 068); τὰ κατὰ τὸν θεὸν ἔ, ψιλῆς προσηγορίας 
ὁμολογηθήσεται ΤΑτΚΉ ἀταϊ. ΓΥ1.2.1 κι}. 28, τιδ1Α); Ἐ ΤΆΡΟΙ. Ε}.Βας.τ 
(Μ.32.ττο40}); Ὁ. ἐκεεῤὶ μὴ ἔχειν ἄλλο τί ποτε ἔ. κερατίου ἑνός Τιδολί. Ν, 
ψ. 110. Εἰέδηη. τίρ. 5.10}; οὐκ ἀφῆκεν αὐτῷ...ὁ ἘΑΤῚΡ αὐτοῦ ἀποθνήσκων 
ἕξ. ἑνὸς νομίσματος 1. 34(Ρ. 66.22); 2. τς. ὅςο.; 8. τἩ1{ ἕ, αἰῶνας 
αἰώνων Το ϑγη 6,2: ἕ, τὸ ᾿ιἄγιον πάσχα ΤΈρπη. εἤγοη..τοϑίΜ.τοϑ. 
5128); Ὁ. 45 [7 ὧδ, ἩΡ ίο, ἰο ἕξ, τὸ γόνυ τοῦ ἵππου 10.Μ8].εὐγοη!.12 
Ρ.3οο(.07.4654}; ΤᾺΡΠΗ. εἰγοη..302(036 4). 

ἑωσφόρος, 1. ὀγηρίηῃρ δε ἀαιοη ἦν ὁ διάβολος ἀστὴρ ἑ. Μο[ἢ.γ6ς. 
Τ.47(0.279.1; Μ.4τ.11048); 2. 5 Βυϊδοῖ., ἡ! ΟΥΉΤΗΡ δίων; ἃ. Ἔχορ. Ῥ5. 
το: τὸν Χριστὸν... τοῦ θεοῦ υἱόν, ὃς καὶ πρὸ ἑ, ... ἦν Ταβε ἀταϊ.4ς.4 
(λ1.6, 5720); ἐκ γαστρὸς πρὸ ἐ, ἐγέννησά σε..«οὐ σημαίνει, ὑμῖν ὅτι 
ἄνωθεν καὶ διὰ γαστρὸς ἀνθρωπείας. ΝΠ θεὸς.. “γεννᾶσθαι αὐτὸν ἔμελλε; 
78.63.2(6200) ; ποέημα...ὁ ἐκ γαστρὸς πρὸ ἐ. γεννηθείς ; Ῥίοῃ. 8 “ΆΡ. 
ΑἸ ἄξον. 6(0.223. 6; ΜῈ, 25.4640) ; πρόδηλον οὖν τό, πρὸ ἑ, ἐγέννησά σε, 
ὑπὸ τοῦ παντοκράτορος εἰρῆσθαι δεοπότου περὶ τοῦ διὰ τῆς παρθένον 
γεννηθέντος σὺν τῇ ἀνθρωπίνῃ σαρκὶ λόγου..«τοῦτο τοῦ εὐαγγελίου 
σημαίνοντος, πρότερον μὲν τὸν δεοπότην...τετέχθαι, ὕστερον δὲ τὸν 
ἀστέρα φανῆναι δτο!]!. Κ».26 Δρ.Ἐλ|5. αγεεῖ!.2. (ρ.5ουττ; Μ.24. 
ϑοδο); εἰ τὸ πρὸ τοῦ ἑ, τούτου..-δείκνυσι τὴν ἐκ Μαρίας γέννησιν, 
πολλοὶ καὶ ἄλλοι πρὸ τῆς τοῦ ἀστέρος ἀνατολῆς ἐγεννήθησαν 1λτῃ. 4». 
4. 28(Ρ. 16. 2; Μ.26. 5000); οὐκ εἶπε, πρὸ ἀνατολῆς ἑ έ,, ἀλλ᾽ ἁπλῶς πρὸ 
ἔν ... εἰ τοίνυν τὸ γένος Δαβίδ ἐστιν ὃ ἀστήρ... "δῆλόν ἐστι τὸ κατὰ 
σάρκα τοῦ σωτῆρος ἕ, εἰρῆσθαι οὗ προύπῆρχε τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ γέννημα, 
ὡς «σε γεγέννηκα πρὸ τῆς κατὰ σάρκα ἐπιφανείας. τὸ γὰρ πρὸ ἑ. 
ἔσον ἐστὶ τῷ, πρὸ τῆς σαρκώσεως τοῦ λόγου ἐῤ.(ρρ.76.16--7)7.το; 
ΒΊ12Α-Ο); ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑ, γεγέννηκά σε... εἴπωμεν, ὅτι καὶ ἦν καὶ 
γεγέννηται 65. ἔτι.2.17(1.2520; Μ,20.6ο8Λ); 10.2.24(26οσ ; Μιδε) ; 

ΐ ' 590 ζάω 

Ῥιάγιμ. ἢ». τοθ: 3(ΜΜ.39.15400}; Ὁ. οἵ Το. Βαρί., Ργδουγθοσ οἵ ΟΠ γιϑὶ 
85 501, ΟΥ. 3,.4.5 τη 0.(Ρ.521.3,6}; ο. οἵ ϑαίΐαῃ ({πμεϊξεγ), τ. Να2.ον, 
36.5(}1.306.2600); 14.(ἀγη.1.1.7.56(Μ.3].4434};}; Τμαϊ.1ς5.14: 12{Ρ.11- 
21; 2.268); ΒΟρΡῃΓ Ἢ νγιγτ. εἰ [0.36(Μ.87.3556Ὰ}, οἵ. χ βυρτα, 

7 
Ἐζάβα, ἡ, ἐμγαδε, ἴο.Μ8].εἤγοη.τ3 Ὁ.332(Μ.07.4068); 

Ραξολ.Ρ.330(Μ,02.8848). 
ξδζάβατος, τυξαγτηρ ἃ σεΐγαδ5, Οἰγοη. [᾿ακοθΡ.302(Μ.02.1τοορλ). 
Ἐζαβέρνα, ἡ, δαρ, ῬᾺ]}...] απ5.τοίρ.6ο.2, ν.]. σάκκον Μ.34.τού6}). 
[Π]ζάβορος, »ημε-ἀουοπγίηρ, Βλιάσο νν.2. 20 4(Μι8κ.8ς74). 
ζάθεος, ἐοῖΐν, σαεγεά; οἵ μεύβομβ, Οὐ ΝΖ. αγη!.2.2(6ΡΙ1ΆΡ}..}75.3 

(}1.38.504); Νοῃῃ. αν. 70. 4:1τ|(Μ,.4.3.7768}; Οὗ ΡΙαος5, τεὖ.2: τ7(7048). 
ζάκορος, ὁ, ̓γεεδὶ, Ἐπιάοο. Ογρ».τ. οο( Μ,8ς. 8444). 
ἘΖακχαῖοι, οἱ, 5θοῖ οἱ Οποβίιο πουδίϊοβ, 150 σα] θὰ βαρβηλῖται, 

ἘΡΙΡΒ.απας.6(ρ.235.2ο; Μ.42.8574); [αι λαεν.26.3(ρ.270.::; Μ.41. 
3360). 

Ἐζαλοειδής, οἰογγῖν, Ἀπί Μοη, μοριιταο( Μ.80.18480). 
Ἐξαλώδης, -- ἴοτερ,, ΤΟ τγ5.ἤον.6(13.213Ε}; ΤΟ γτι πον, ἀϊυ. τί, 

2790}; το Ν δρ.ἀταϊ (τ 28.0}..)2. 7 (1. Γ,.66.τόγο). 
Ἐζάξ, ἡ, δουμεν, πθοΐ εἰς τὸν σταῦλον εἰσῆλθεν. ... ὃ δὲ Βαδούριος 

ἰδὼν τὸν βασιλέα ἔφυγεν ἀπὸ ζακὸς εἰς ζάκα Ἵ ἈρΠη εὐγο,.Ρ.2ο8(Μ.τοβ, 

5330). 
ἘΖάρ, ὁ, (Η Ὅτ. Ἢ) οἰγαηζεν ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ θεὸς Ζάρ Αροε. Βαν. 

γεί.7.25. 
ζάω, ἰΐνο, δὲ αἰΐυδ; 
Α΄. 845 αἰντηβ σπαγδοϊουιϑις ; 1. ἰὴ σε. ζῇ γὰρ ὃ θεὸς καὶ ζῇ ὃ 

κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τύ ]εη1.58.2; αὐτὸς 86. 
θεός} γὰρ ἐξ ὅλης τῆς πάσης οὐσίας τε καὶ φύσεως τῷ ἑαυτοῦ τὰ πάντα 
εἰς τὸ ζῆν ἐφέλκεται λόγῳ ΜοΙΉ Ῥονρἢ.3(Ρ.πτού.12; Μ.18.401λ}; θεῖος 
δὲ χαρακτὴρ οὐχ οἷος ἀνθρώπινος, ἀλλὰ ζῶν Ὀιάγιι (1 1385.) ἔμ. κα. 
3024; Μ.20.7240}; 2. οἵ (Πγβε Χριστὸν... καθ᾽ ἑαυτὸν δὲ ὄντα καὶ 
ζῶντα Ἐπι5.6.ἰἢ.τ.δί(ρ.δό.το ; Μ.24.83278); ΟΥΝα .καγηι.2.2(ΘρΊργ ΤΥ. 
(}1.38.87); 65Ρ. οὗ (Βσῖβι νίηρ' 'π τῆδὴ Χριστός, τὸ ἀδιάκριτον ἡμῶν 
ζῆν Τρῃ.ΕρΆλ.3.2; διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐὰν μὴ αὐθαιρέτως ἔχωμεν 
τὸ ἀποθανεῖν εἰς τὸ αὐτοῦ πάθος, τὸ ζῆν αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν Ιἅ. 
Μαρη.κ.2, ἀπ τηθῃ ἴῃ Πυϑὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εὑρεθῆναι εἰς τὸ 
ἀληθινὸν ζῆν 16 ρά ττοτ; 3. οὗ Η. Ομοβί πνεῦμα...οὐκ ἐπισκευαστῶς 

ζῶν, ἀλλὰ ζωῆς χορηγόν ΒΔ5..}17᾽.22(2.τοῦ; Μ.322.τοϑΒ); πνεῦμα... 
δύναμιν οὐσιώδη ζῶσαν [0.10. [.ο.1.7(Μ.04.8058}.Ψ 

Β. τοῖ, ἀἰἤδγεπος Ὀοίννθοη ἀἴνιηξ ἈΠ6] ΒΌΙΏ8} 16 οὐ γὰρ ἴδιον 
αὐτῆς [56. ψυχῆς] ἐστι τὸ ζῆν ὡς τοῦ θεοῦ Τυβί. ἐταὶ.6.2{Μ.6.4808); 
ἀνθρώπῳ τὸ ζῆν καὶ τὸ τεθνάναι, ἀλλὰ τῷ θεῷ οὐ τὸ τεθνάναι ἀλλὰ τὸ 
ζῆν, καὶ τὸ ζῆν αἰωνίως Η ον Οἰδημιτο.τι; τότε μὲν εἰς ψυχὴν ζῶσαν 
ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος, νῦν δὲ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. πολὺ δὲ τὸ μέσον 
ἑκατέρων, ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ οὐχ ἑτέρῳ παρέχει τὸ ζῆν, τὸ δὲ πνεῦμα οὐ 
καθ᾽ ἑαυτὸ ζῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις παρέχει τοῦτο ζὮγν 5.01.2 5.2 
η [0.(8.1458).Ψὕ 

Ε. τεῖ, βριστιίαα! 18; αἰ ποϊίοη Ὀείννεθη 1ἐνίηρ, Πνπρ ΜΨΕ]], 
δηα [ἰνῚηρ Οἴουηδ!ν τῶν ἀναγκαίων τὰ μὲν πρὸς τὸ ζῆν ἐστι τὸ 
ἐνταῦθα μόνον, τὰ δὲ ἔνθεν πρὸς τὸ εὖ ζῆν ἐκεῖσε ἀναπτεροῖ, ἀναλόγως 
καὶ τῶν καθηκόντων τὰ μὲν πρὸς τὸ ζῆν, τὰ δὲ πρὸς τὸ εὖ ζῆν διατάτ- 
τέται. ὅσα μὲν οὖν πρὸς τὸ ἐθνικὸν ζῆν παραγγέλλεται, ταῦτα καὶ παρὰ 
τοῖς πολλοῖς δεδήμευται, ἃ δὲ πρὸς τὸ εὖ ζῆν ἁρμόττει, ἐξ ὧν τὸ ἀΐδιον 
ἐκεῖνο περιγίνεται ζῆν, ταῦτα...«ἐξέστω σκοπεῖν ΟἸσπν, ῥαᾳεά.τ. γ3{(ρ.152. 
τ; Μ.8.37)68Β); τὸ ζῆν ἐν ἀρχῇ μετὰ τοῦ πλάσαι παρασχὼν ὡς 
δημιονργός, τὸ εὖ ζῆν ἐδίδαξεν ἐπιφανεὶς ὡς διδάσκαλος, ἵνα τὸ ἀεὶ 
ζῆν ὕστερον ὡς θεὸς χορηγήσῃ Ἰὰ᾿γοὶ.τῴ(ρ.7.53τί.; Μι8. το); ἐν πολλῷ 
δὲ τῷ βίῳ μακαριστὸς οὐ διὰ τὰ μακρὸν Γ γενόμενος] ζῆν, ᾧ γε καὶ διὰ 
τὸ ζῆσαι εὖ ὑπῆρξεν ἀξίῳ τοῦ ζῆν ἀεὶ γενέσθαι ἰά.Φεἰ.5τ(ρ.146.17; Μ.0. 
7130}; 1 γοΐ.ττί(ρ.79.2ς; Μ.8.2208)};5 Οτι( εἰ5.7.ςο(ρ.201.5; Μ.11. 
14038}; ΕΧερ. Μι.22:32 ὁ θεὸς οὐκ ἔστιν νεκρῶν θεὸς ἀλλὰ ζώντων, καὶ 
οἴδαμεν τίς ἐστιν ὁ ζῶν, ὅτι ὃ πολιτευόμενος κατὰ Χριστόν 14. .ἤοη.9.3 

τῳ 76γ-{(ρ.68.4.; Μ.13.3538}; αἰταϊηρα τὨτοὰρῃ Ὀαρείϑηη εἰς τὸ ὕδωρ 
οὖν καταβαίνουσι νεκροί, καὶ ἀναβαίνουσι ζῶντες Ἡδτπ,,Ξἦηι.0,16.4; ἐν, 
οοἹό.6; [του ρἢ τορεπΐαπος ἕνα μετανοήσωσι, καὶ ζήσονται τῷ θεῷ 
τιϑιττοτ; ῤ.δι1τ.3.; 1.9. 51.4.: ΤὨτουρἢ ἴΆΠἸ ἀπά μορε τῇ πίστει τῆς 
ἐπαγγελίας...ζήσομεν Βαγη.6.17; ἐδι8.ς οἷἵ, 5, ἐλπίζω; πιστεύσατε... 
ἵνα ζήσητε ΟἸειη. ῥγοέ. το(ρ.70.14; Μ,8. 2008); ᾿Βχουρἢ ἀοίπρ ἀοα δ 
011 δηἃ κβερίπρ σοτητιδηδηηθηῖβ, 2 φημ το. ; πορεύεσθε οὖν ταῖς 
ἐντολαῖς μον...καὶ ζήσεσθε τῷ θεῷ Ἡροττη απ ά.δ.1.4; φοβήθητι οὖν 

Οἰνόη. 



ζείδωρος 

τὸν κύριον, καὶ ζήσῃ αὐτῷ- καὶ ὅσοι ἂν φοβηθῶσιν αὐτὸν τῶν 

φυλασσόντων τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ζήσονται τῷ θεῷ 1.1.4. ᾿ϊπϊκεα » ἢ 

σοητοιηρ βίϊοη τὸ δὲ ἀεὶ νοεῖν, οὐσία τοῦ γινώσκοντος κατὰ ἀνάκρασιν 

ἀδιάστατον γενομένη καὶ ἀίδιος θεωρία, ζῶσα ὑπόστασις μένει (Ἰθτη. 

εἰγι 4. 22(ρ.308.2]; ΝΙ.8.13450); οἵ, ἐν τῇ προσευχῇ.--κατὰ νοῦν ζῆθι 

Ἐναρτ. Ροπίγ τοί Μ.79.11028)}. 
Ὁ. τοῦ, οίοσμϑὶ [1ἴπὶ ὅταν τὸ ἀληθῶς ἐν οὐρανῷ ζῆν ἐπιγνῷς, ὅταν τοῦ 

δοκοῦντος ἐνθάδε θανάτον καταφρονήσῃς []οφη.1ο.1; κληρονομεῖν δὲ 

τὸ ζῶν λέγει, καὶ ἀποθνήσκειν μὲν σάρκα, ζῆν δὲ τὴν βασιλείαν τῶν 

οὐρανῶν Μεῖδ.γ65.2.τϑ(ρ.370, 158. ; Μ.18.3138); τῶν δὲ ἱερῶν πτυχῶν... 

ἀνάρρησις..«τοὺς δὲ ὡς ζῶντας ἀνακηρύττουαα, καὶ ὡς ἡ θεολογία 
φησίν, οὐ νεκρωθέντας Ὀϊοη.ΑΥ.ε.}..3.3.0(Μ4.3.4378). 

Ε. οἵ Ξρίτταδ) τπϊηρ5 ἐκκλησία ζῶσα σῶμά ἐστιν Χριστοῦ 20 ἰδη:. 

14.2; μαθηταὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ὁδεύσωσιν τὴν ζῶσαν καὶ ἔμψυχον ὅδόν 

Οτ. [ο.52.7(6; Ρ.437.151 Μ.14.7600); νόμος θεοῦ ἁπλοῦς...ζῶν οὗτος 

ἐνυπάρχει (οη5:..4,|Ρ}.1.1.]. 
Ε.. ξῶν ὕδωρ, 11{., τεῦ, Βαρτίϑιη, ν. ὕδωρ ; τπρῖ,, τοῖ. 70.4:: τοῦ! ν: 

ὕδωρ. 
Ο. ζώσης φωνῆς, υἵυα υοεο, Ἐπα5.1:.6.ς. τοι (Μ.20.4568) ; ΟΗ]6γ.(335) 

4ρ.(Ρ.248.3; Μ.26.717}). 
ζείδωρος, 1Π|6- τοίη, ϑγυιββλγι.5.41(ρ.36; Ν.66.1608); Νοπη. 

Ραν.70.4:ττ(Μ.43.1164}; 1δ.6: 26(7078). 
Ἐζεόντως, δαρογίν, Το. Ἰ τα. 5οαὶ, τ(Ν1.88,6418). 
ζέσις, ἡ, 1. ἤεαΐ: οἵ [οσᾶ ἴῃ ἀϊρεβέῖνα οὐσϑιιβ, Βαβι βου ἸΉ Ῥς,14 

(τότα ; Μ.29.3938}; τηδῖ,, οἱ δῆροῖ, Οτ Ν γβ5.}025.0 1. (απ. (1.44. 
οἼ50); ΤΝΠ ταὶ, ἐορ.τ6(Μ.79.12170}; Δ}... απε5.38(0.97.9; Μ.,34. 
1050); 2. ξεγυοιν, σεαὶ, ατ.Ν82.6}Ρ.2τ6(Ν.37.353Δ}; Ια οανΡι.1,2.το, 
οὐ:(.37.740 4); ὕγτ. 70.4.4(4.3854}; ΟΕ  Ολνγς.(Ρ.304.10). 

ζεύγλη, ἡ, γοῖκε; τηεί., οἱ ἀϊνίπε σοτητηδμάτγαοηϊ, ΟΥΟΝ γ88.0᾽. 
ἄσηι.(ρ.38.33; Μ.44.τ1440); οὗ δεγνίος οἵ (μηιβί, Βαϑιγομηηὶ, (2. 
2044; Μ.31.6484); 1ἄ.πσημ.τ8.τ(2.114Ὲ; Ν.31,.4250)}; οὗἨ ἁ πιδυγίᾶρθ, 
Τμάτιφιῖ ἐμ Πιου.(τ. 182}; 14,χμ..2.5 τ 4Κερ.(1.520); οἱ ρυίεβιποοά, 
ἰ4.λιγεῖ, τ (3.122); Οντ. 5.5. 5(2.8850). 

ζευκτόν, τό, γοΐε οἵ οχοι, 4. ΤἝοηι. ἃ. ταδίρ.254.15). 
ζεῦμα, τό, ζομηί, οἵ ἐγε5 τῶν ζ. τοῦ φωτός Τ..4δγ.8Β δ(ρ.1το.14). 

Ἀξευξιμοιχεία, ἡ, σἀμίϊογοιις γνπαγγίαρε, Τάτ δύμα, 6 ρ}ιι.53(Μ.09. 

ΤΟΙ 7). 
Ἐζεφυρώδης, τοίἑ α τοεοίενῖν οὐ ξανομγαδὶο τυ, ΤΟΟΝῚ Η.υ.}9.}. 

ττ( 04.44.58). 
Ἐζεφύρωσις, ἡ, δίοτοίηρ οὗ {πε τοεξὶ τοῖμά, ΒτοΡ, Ὀίδσιυ, διερη.(Μ. 

ΙΟΟ.1002.}}. 
ἕξω, δ6 μοὶ, ξενυεηὶ, αγάφηϊ; 1. ἴῃ σει., ΑἸΠδηδρ ἰερ.55.2(Ν.6, 

0374); Βον. ΟἸθη1.4.24: οἵ ἃ Ὑβοοπξ ψουηάᾶ, 0.0 ]1πλ. αὐ, 26(}7.88, 

τοϑο Δ); Πἰτατρ,, οἵ νναΐοσ δἀάςδαᾷ ἴο σμα]οα θεΐοτα Οοτγητπιπίοῃ, οἱ. 

{μι μννς.(ρ.394.7); 2. πιοῖ,, οὗ γοπί, ΟἸεηη,ραρά.2. (ρ.τ68.15; Μ.δ, 

412}: τε βριπἶτ, (μτυϑ5.ἤον;.21.3 ἴῃ ἔονπ(0.6150) ; ΤΙας, ον. τ2:τι 

(3.133); δῆροσ, ΟἸθίη. φ..ς, ϑ(ρ.τ65.5; Μ΄ οτ.}; ΟὨγγβ8.5εαη. τοί3, 

4000); Ἰαδῖ, Πονμ ΟἸενι.3.68; ἴονε, Οὐ  Ν Υββ.οὴγρ. α(ρ.26τ,τ; Μ.46. 

4200); [μγυβισφαμά, 6(3.4150); ἔα, Ματγο. Πδςυ, Ῥογρῆντό; τῷ 
πνεύματι ζ. τ. Ναξ.ογ.32.6(Ν1.36.1808). 

Ἐζέως, αγάφηϊίν, 70.Ο]1πὰ,5εαἰ.2(Ν,88.6568). 
ζηγήμων, αγήάεηϊ, Οτ. ΝΖ. αγΉ}.τ.τ.0.25(31.37.458Ὰ); ἐθ.2.2(6ρΡΊρῪ.) 

11.24(Μ.28.874}. 
ζῆλος, ὁ ἀπ4 τό, 1. 7φαίομν, ΘΗΝ 1 δι. ἴπι ΡῈ Π,,85 οϑῖι88 Οὗ ρεσβθοι- 

τίοη οἵ (τί βιαῃς, ΤΟ Ἶθη:. 5.2}. ἃ οαῦβα οὗ ἈΠροΣ, 16.63.2; Οὗ 1)6ν}}}8 

βῆνν οἔἴτηβη, ΕΙρτι. Τγαϊ. 4; σαυπϑα Ὀν Ἰπ1, ΤΟ Κοιδ.6,4; Τ. 7μά.18.3; 

Κάϊν ὁ ἑρμηνεύεται ζ. ΠΡ. ΟἸσηι. 3.42; Ῥτοταρτίηρ ἴον τὸ σα ἔν 

Ομγιβί, ΤὙμάϊ.1ς,26: ττί(ρ.τοπ.τ8; 2.205); οἵ Πογοῖ. [αοίίοηβ, ΑΪθχ. Α]. 

ἐρ. ΑΙοκ ο(ρ.25.πτ; Μ.18.5614); Ῥ. 'π φορά 56η86 ; οἵ (οα 5 ἸΕ8]οβυ 
οὗ Τδνὶ] ποῖος ζ., ἢ ὃν ἐζήλωσεν ἀγαθὸν καὶ αὐτῷ πρέποντα, εἰς τὸ 

σῶσαι πάντας τοὺς ὑπὸ τοῦ διαβύλου καταδυναστευθέντας...; Ἐπι5.15. 

9:7(Ν4.24.1530); Ογτ.15.1.5(2.1574}; τεῖ. 70.6: 59 εἰπὼν. .«ζωὴν διδοὺς 
τῷ κόσμῳ, ...εἰς ζ. αὐτοὺς ἐνάγει, ὦστε κἂν ἀλγήσαντας ἐπὶ τῷ ἄλλους 

ἀπολαύειν τῆς δωρεᾶς, μὴ μεῖναι ἔξω (ῃγγπ5. οηῖ, 47... τι. [0.(8.276}} 

Βεηςθ 2. ὑμίαοη, οὗ ογβαϊυτεϑ᾽ ἴον τϑοϊρτοσδίηρ (οα᾽5 ἰονε ζ. 

οὐτῆς ἐφέσεως αὐτοῦ τῆς ἐρωτικῆς Τιοπ. τ. ά,».4.τ2(Μ.3.7128}; 

3, γίρἰμροις ἱπάιρημαίίομ οὗ Οοα, ἀραϊηϑὲ βίππου, οἵ. ])έ, 12:0, [55. 
81.4.53; ζ. κατὰ τῶν πολεμίων ΤΗάι.75.63: το(ρ.248.37 32.390). ᾿ 

ζηλοτυποεέω, 1. δὲ 7φαίσις οὔ; οἵ (σοῦ 5 Δξοσι οι ἔοτ 15γαοὶ, ΓΗΑΊ. 
Εσοοΐ.τ6:42(2.788); ρᾶ55. δι αὐτοὺς τοὺς “σουμένους πάντα ποιεῖ 

Ομσγβ.λοηι.23.1 ἴῃ. 2 ογ.(1ο, 5050) ; Ρ855., δ6 μιγιδον σαξριοίοι, ΟἸοτα. 
οἰγ.3,4(Ρ.2ο8.3; Μ.8.1122Ὰ}; τηεῖ,, ἰοηρ 7ον, τιν κ.ον. 8.22 (1.35. 

8130); 2. γεξδθηΐ ζ. τὸ ἐκείνου μεγαλοφυὲς στρεφόμενον ἐν τοῖς χείροσι 

1}.7.15(7138). 
ζηλοτυπία, ἡ, 1. ἴῃ σεη., αγάσηΐ ἐηιοίίον,, οἵ ἰονα φίλτρον κλαπέντος 

εἰς ξένον..«καλοῦσι...ζ, ΟΥ̓ ΝΖ. οαγ»,.1.2.34.81(Μ.37.951.); ΟΠτνυ5. 

591 ζήτησις 

κονι.23.1 ἴῃ 2 ογι(το, πο πο) ; ἐγυίαίίον, τοῦ, Ὁ1,232:21, ΟΥ̓ ῥγήηο.4.1.4 

(β.298.τ2; Μ.11.340Ὰ); 2. 7εαἰοιέεγ : ΟἸθτη. σίγ,2.τϑίρ.161.}; Μ.8.10298); 

ἐδ.5.4(0.207.21; Μ.8.11208}} ΒεποΒ παπὶθ οὗ βϑογβοα, “εσϊηρ οὗ 
Ἰεαϊουσυ" (Νύτα.ς: το 41.), [Β85.15.2ρ(1.402Α; Ν΄.30.1164}; ὀπμ  αἰθη,, 
τοῖ, δἰ μιβ-ρίνηηρ, ἐαὶ. 2 ογ.1τ :0(Ρ.423.12). 

Κξηλοτυπικός, φέαίοιις, ἈπΙηοη..“42.15:30(Μ.85.15538). 
κζῃλοτυποειδής, “δε ησὶν 7εαίοις, Οτ. 56. Εσσε τα: 8(}.13. 

8ο9Ώ). 
ζηλότυπος, 1. 7φαίοιις ζ.- ... αἱ ψυχαὶ αἱ σφόδρα τῶν ἐρωμένων 

περικαιόμεναι ζτγϑ.|0}}.23.1 τη 2 Ὁγ(το. 5050); οἵ ἀοά, [ὰ, Κ». 
ἐπ 76γ.2:1τ2(Μ.64.164Α); οὗ ἃ πυβραπά, Ὑπάτ,ψο.30 ἐπὶ Ἐκ. (1.150); 
2. εομίοσηίοιις νόμοι, ζ. ἀνθρώποις κείμενοι Πομι, ἴον." Ύτ, 

ζηλοτύπως, τοί 7εαἰομδν ἵ. ... ἔχοντες ἀεὶ πρὸς τοῦ Χριστοῦ 
μαθητὰς οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου, καὶ πρὸς αὐτὸν...τὸν Χριστόν (Πγγ5. 
βοηῖ.20.1 ἴῃ 70.(8,τόφ εν; 14. ἤονη.1.4.. τη Μ11.(7.1]00). 

ζηλ-όω, 1. ὑμίϊαίε ἵνα...εἰ θέλομεν μετὰ τῶν προφητῶν ἔχειν 
ἀνάπαυσιν, τὰ ἔργα τῶν προφητῶν ζηλώσωμεν ΟΥΠον.14.4 1 Ἐν. 

(ρ.ττοντο; Ν.13.421Ὰ}}; ἐδ. (ρ.120.4; 4210); Επ5.}.6.2,17.5(}.20.1774}; 
Ογτιαάον.Δ(α.1300); Βτυ5.5ίαί, τ.6(2.98); οὗ ἱπιτατοη οἵ 5 οστηρ 
Ολτῖβε, 1ᾶ.λο».8 3.5 τ 9.(8.4060}; 2. δέ 7εαἰοτις (707) προσθήσει 
κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ, ὑπὲρ τοῦ “-ὥσαι τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ 
οἷον μὴ μόνοις τοῖς ἔθνεσι παραχωρῆσαι Χριστόν Οντ.15.2.1(2.204Ὰ); 
7εαἱοιοῖν ορῥοςξο μηθέν με “-ὦσαι τῶν ὁρατῶν καὶ τῶν ἀοράτων, ἕνα 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω Ἰσπ. ονη.5.3; 3. δὲ Ξεαίοης, οἵ ον ὙΠῸ 
Ρεϊβοουῖτοα (ἢγτιδι ὡς ὑπὲρ τοῦ θεοῦ “οοῦντες Ομτυβ. λον. 44.3 10. 70. 
(8.3190); οἵ Οοα “-ὥσει γὰρ καὶ φείσεται ὑμῶν...εἰ μεταμελομένους 
τε ἴδοι ὙΠαΥΝορϑ. [οεἰ.2: τϑ(}.66,2250); τεῖ. αἰνίπε βάορτίοιι 
«-ὥσατςε..«τὴν συγγένειαν ἜΠαΤ, Ερὴ.5:τ(3.429), 

ζηλωτής, ὁ, 1. 7εαἰοις, 44]. πὰ βαθβῖ,; 8, τεῖ, ἀἴνπιε οα]οῦδυ, 
Ουτ. εἰρη. 5(65.157.)}; ὙΒάειφη. 39 τπὶ ἔχ. (τχθο); ΠΙο ΑΥ 5.4.1 
(Ν1..3.7768); Ὁ. οὗ ταξη, ἰπ σε. 14.53.2; Αὐἰδι. ροὶ.1.3; Οοηςι, ΑΡΡ. 
γ.5.5; ἢεηςε 2. οὐ]εεὶ οὗ 7εαίομδν, ορβομθηὶ φιλόνεικοι τὸν ζ. κατα- 
πεπωκότες {7πθῖ.6ῤ.Ζεη.οὲ 5εγ.6(Ν.6 ἰδοῦ); 3. φεραϊοιες [οι οιοον, 
ἐρπμίαίον, υοίανν ; 8. ἵπ ταὶ. ἰοὸ ἀοά, Με ςγριριργοοιη(ρ.7.4; Μ. 
18,368); ΤΙς.Βοβι 5.2.5 (}1.18.11410); ΓΠγχγ5.λοηι.77.2 ἦηὶ 70.(8. 
4538); ΤΒάτ, 2 ογ.τοΣ τἴ.(2.337}} 650. οἵ ΟἹ φῥχορῃθῖβ, εἴς, Φινεὲς 
ζ. Βα5. "μη. τιτί( 2οϑο ; ΝΜ.29.5ο14}); ᾿Ηλίας ὃ ζ. τῶν προφητῶν ζ(Ὁη:ὶ. 
41}}.6.π.4: τὸν ᾿Ηλίαν ζ. τοῦ κυρίου ΤΟ Ὠτγ5. μον ρῥί 6(Μ.64,4640); 
ὁ ζ. “Ἱερεμίας ΟΥΝ γ55. πη. τοί2 Ρ.233.15; Μ.45.8464); Ὁ, ἴὴ τα], ἴὸ 
ΟἰΠΘΥ ΤΩΘῈ: ΒΡΟΒ 165 δηα οὔμοῖβ, Επ|5.}.6.3.4.1(}}.20.220Ὰ}; οἵ ὈΙΒΠΟΡ 
85 ζ. τῶν μαρτύρων (Πτγϑ.ἀδοθη5.1(2.448.}); οὗ ΠοΙν τοοὰκ, {ὈἘᾺ}]. 
μαποημ. 8. τ7(0.38.2; Μ.34.11300) ; 1π ταὶ, τὸ Ἰά685 δπα [0]]1οἿβ ζ. περὶ 
τῶν ἀνηκόντων εἰς σωτηρίαν τ(ϊορι.45.1; Οτοργίηε.4.τιτίρ.204.8; Μ., 
11.3448)}; τοὺς “Ἑλλήνων σοφοὺς ζ, ... τῶν ᾿Εβραϊκῶν.. «δογμάτων 118. 
ῥιδιτοιδίτοτο; Μ.21.841Ὰ); ΑἸΠ,.4γ.2.21(}1.26.1028)}. 

ζηλωτικός, 1, 7εαἴομς, ἩΪρΡρΡ. ἐαον,4.26(ρ.53.18; Μ.τό.2Ο00Α}); 
2. σϑαίομις, ῬᾺ]]. 1.1 απις.δδίρ. απο. ; Μ.34.12440); πραῖ, ἃ5. ϑι0ϑῖ., 
ἘΡΡΙΡΗ.ἠαεν.66.ϑ(ρ.28.26 ; Ν.42.418). 

Ἐζηλωτρία, ἡ, Ζεαίοιις τοονιαη,, δεαίοί, ΤὨΡΒη εὐγοη. Ρ.ττ](.τοϑ, 

3324}. 
Ἐζῃμαρχός, ὁ, ΕΥΤΟΥ ἴοτ δημαρχός, ἴο. Μοβο  ᾿γαΐ,τοοί Μ,87.30608). 
ζημιωτής, ὁ, ἀξ τοῖο ῥιησῆος ὁ ὕπνος τῆς ψυχῆς, ὁ ζ. τῶν 

χαυνοτέρων ΤΏ Τγ 5. ΟΘΉ11.τ.τίο.764Δ). 
ζητέω, 56}; 1. γαθητϑ!ν ἀηά Κρ ττια}}ν ; ΤΥ  χῖβί, Τρτ. οηη. 

6.1; ἐκζητοῦντες τί ζ. κύριος ἀφ᾽ ὑμῶν Βαγη.21τ.6; ζ, πῶς προσάγωμεν 
αὐτῷ [56. 06] 10.2.0; ζ. τὰ ἀνήκοντα ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν [)᾽1ἀ.16.2; 
2. Τηφιεῖγε, 5εεξ,, ἴῃ βουιρζατοβ ζ. «-. εἰ ἐμέλησεν τῷ κυρίῳ προφανερῶσαι 
περὶ τοῦ ὕδατος καὶ περὶ τοῦ σταυροῦ Βαγή.ττ.τ; ΟΥΟ ῤγῆμε.4.3.τ(0.324. 
6; Μ.11.377λ}); ζ. κατὰ τὸν Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ιακὼβ παιδοποιίας Ἐχι5,4,6, 
τιοίρ.42.33; Μ.22.810); ἐδ.5.6(ρ.229.22; 3804); Πεποα ρᾷ58. ῬΟΡΙ 
ποαΐ., ῥγοίσηι οἵ ἘΧΘροβὶβ οὐ ἱπεοίοσυ, Οὐ εἰς. 4.δβίρ.36ο.0; Μιι, 
ττόπο); ζ. τι..«ἀπὸ τῆς ᾿Εξόδου Ἰᾶ,εονηηι, τη Οθη.(Μ.12.604}ΔΡ. Επι5. 
}.6.6.ττ(2998); Επ5,4.6.5.τ(ρ.214.25; 3560}; 3. οὗ ταῖίομα] ἰπα τ 
θοῦ οὈ]εοὶ οὗ ζαιτῃ, ΓΙοτα, ῥ᾽». 67(0.228,30); ἵν᾽ οὖν μὴ...τὰ πιστευ- 
θέντα ἡμῖν ζ. ΛΙΒ.εριοηενεὶ. τ(ρ.17ο,.τὸ ; Μ.25.225Α}; τοῖ. Ἠοὺτττὅ 
πιστεῦσαι γὰρ δεῖ... οὐχὶ ζ. [Βαᾶ5.πορμη Ῥοιατϑίι.372Ὰ ; Μ.30.1058}; 
οὐ δεῖ ζ. καὶ περιεργάζεσθαι τὰ μὴ παραδεδομένα ἡμῖν ὑπὸ τῶν ἁγίων 
προφητῶν 70.10. [.ο.1.1τ(}}1.04.7804).Ψ 

ζήτησις, ἡ, φιεσδίίοη, ἐτιφμίνν, τὰ ΕΠ. περὶ θεοῦ ζ, Τιι5ῖ, ταροὶ.65.τῇ 
(}1.6.4258); 14. φαβοϊ,το. (461 Α); νόμων ζ. (οη5ὶ. Αρρ.7.1τ6.5; οθρ, τοῖ, 
ἘΧΕΡΘΌΘΑΙ] ρτορίθηλθ, ΓαϑιΖέαἰ.112.4(Ν|.6,736.}); ΟΥρρα5,.3(0.284. 
24; Μ.12. τοι}; ΜοΙΠ.γές, ᾿.27(0.256.7; Μ.41.11230}; τεῖ, τοὶ, σοὶ- 
ττονεῖβι68, (]δπι οὶ, ςοίρ.148.6; Μ.9.717λ}); ἀγράφοις τε εἰς πρόσωπον 
ζ. Ἐπ5.}..,4.24(Μ.20.3808) ; ἐδ.5.23.τ(4800) ; ζ. [5 ἢ. 85] ὁ ἀγέννητος 
“πῶς ἀγέννητος (Ὁ ε].νγ2.}..6.2.10,12(Μ.85.12770}; 85. [116 οὗ ὈοΟΚκ 
Γάϊος... ἐν τῇ φερομένῃ ἵ, ... γράφει Ἰ.5.}..6.3.28.τ(2730). 



ζητητέον 

ζητητέον, 0η6 τ:.51 Ἰη μῖγ6 ΟΥ ἐποσδισαϊο ; τεῦ. ῬὨ1]ο5. δη [Π60]. 
τηρίμοά, ΟἸοτα εἰν. 8. 2(ρ.81.22 ; ΜΠ.0.πότο); 1.8. 6(ρ,90.1τ; 5818); τεΐ. 
τῃεοἱ. απεβίοῃϑβ, ΟΥ. 79.2.12(ρ.67.30; Μ.14.145}0); ον Ἡπεδ σοὶ ὑγείαν 
«-τφῆς ψυχῆς ζ, Ἰα εἰ ἴῃ Ἐς5.4{0.238.3; Μ.12.1157}). 

Ἐξητητήρ, ὁ, “φόβον, ας ρη αροον.4.τ4(ρ.181.13). 
ζητητικός, ἡ ΗΪΥΙΉΡ ; τοῖ. ΘΧΘρΈσΙ5 ἀπά ἐπβοίορν, Οἰδιη, ῥαϑά,2.1Ὸ 

(ρ.219.15; Μ.8.5214}; φύσει.. «ὁ ἄνθρωπος...«ζῷον..«.τοῦ καλοῦ ζ. 1.3. 
(Ρ.258.7; 6ο88); 4, ςἰγ.δ.τξίρι4οττο; Μ,0.3418); Οτυῤγίης, 4.2.0(Ρ.322. 
9; Μ.11.2376Ὰ}; τεῖ, 70.5:20.. τό, ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, οὐ τοὺς ἔ, 
ἐστιν εἰσάγοντος πόνους (Πγν5,}011.1.2 τ τ ΤΊ (1105 51Ὲ}; λογισμοὶ 
ζ. 1.7. τ(Ξ840) ; πειαῦ, ἃ5 βι!υ51., ἐμφιείγν, τεῦ, 1,0.12:28 μὴ εἰς τρυφὴν 
τὸ ζ. ἀπολλύωμεν ΟἼογη, ῥαδά.2.το(Ό.Ζτ19.1ς ; 5214). 

Ἐζητουμένως, φμεοοηπανίν, ΠΥ. ΠΟΊΟΣΙ.Τ μι ΣΤ. (ετ.6ο64). 
ζιβύνη, ἡ, Θρέαγ; τηςῖ,, τοῦ, 15.2:4. τὰς ζ,. εἰς γεωργικὰ μετε- 

βάλομεν, καὶ γεωργοῦμεν εὐσέβειαν Ταβῖ ἀϊαϊ, ττο.3(Ν.6,7208}); τεῖ. 
Βα Ιϑϑίοη. Οὗ μεγοῦϊοβ μεταχαλκεύσαντες τὰς ζ. εἰς ἄροτρα. ΒΔ5. 
ἢον"!.24. (2. 1008; Μ.31.6044); 85 βίρῃι. οὗ τερεηΐβπορ, οἵ, [08] 4:10 
συγκόψωμεν, καθὼς γέγραπται...τὰς ζ. εἰς δρέπανα ΟὈγτομοηιραςοί. 8.4 

(5.99Ε). 
["Ἰζιγγίβερ, τό, σίριρεν, ΤΆΡΒη, εἄγοη. .Ξ6Β( 1. τοϑ,δ6ς 4). 
ξιζάνιον, τό, ἐαγε, τηεῖ. ; 1. οὗ αἰα 0 1108] δοίίοπ οΥὁἩ βυρρεβίίοη ἴῃ 

ΒΈΠΕΙΔΙ, 4.7 ον. τ45(ρ.253.17); Οτι λοι 15 ἐπ {ἐγ (ρ.14.τ4; Μ. 
13.2740); 2. οἵ ὑλικόν ΟΥ̓ σαρκικόν Ε]επιθης δον ἰὰ τη8ῃ ὃν Πανὶ, 
ΟἸουη χα Τ μάσί, Ξ3(ρ0.124.τ6; Μ.0.6840); 16.5]».3.4(ρ.2τὰντο; Μ.8, 
1140Ὰ}; ὙΠ , ἤαεγ.1.τό(4.300); παποα σἱἦξε μιμεῖται τὴν ἀρετὴν ἡ 
κακία, καὶ τὸ ζ, βιάζεται αἴτος νομισθῆναι ΟΥὐτ, Ἡ καίΐδελ.4.1; 3. οἵ 
Βοσαδν μὴ οὖν ἐπίσπειρε ζ. τῷ ἀγρῷ τῆς θείας γραφῆς ΤΑΤΏ ἀέαϊ, Τγίηι. 
2.0(Μ.28.11698); ὁ τῶν ζ. σπορεύς Οτ. ΝᾺ Ζ.07.21.2τ(Ν 1.3: ττοςΒ); 
ἘΡΙΡἢ “αογ 40. τ(ρ.80.28; Μ.41,6778); {6.70.1 ς(ρ.240.15; Μ.42.3730); 
στενοχωρεῖται γὰρ ἡ σοφία ἐν τοῖς τὰ ζ. γεωργοῦσι ῬΆ]].νιΟἶτγς.τΆ 
(ρ.80.τ6; Μ.47.50); ΤΉρΠΠ. εἤγοη. 7. (Μ.τοβ. 410). 

Ἐζιξανιόσπορος, 5:0: ἰαγδδ; τηθί., οἵ Πευβϑίθβ, ἀπδϑί. 5. οά.ο 
(}1.89.1400}. 

Ἐξιξανιώδης, ἐξ αν; ταεῖ,, οἱ πούοϑν, σι Ν 55. Εν 2(1 Ρ.370. 
3; Μ.45.τορ6Ὰ) ;16, Δ ροῖ, τί} |.45.τ2450) ; ΕΡΙΡΒ. ἦκεν.26.τ7(ρ.208.17; 
Μ.41.361Α}). 

Ἐζιζανιωδῶς, Π||6 αγες; ταοί., τοῦ. αὐτοῖς ὃν Πεν]}, ἘΡΙΡῊ 6.52. 
τ(Μ.41.0568 ; ξιζανέων Ρ.312.16). 

Ἐξικίον, τό, ΟΥΤΟΥ͂ ἴῸΣ βικίον, ὑδ55εἰ, ὅσα, Το. οΞοἢ ῥγαΐ, 2ο3(Μ.87. 
30948). ᾿ 

Ἐξόμφος, βεχῖδίθ, οοτηΡ., ϑίορῃ. Ὀ΄ας,υ, ϑέερ.. 1 τοῦ. τι 40 Ὰ), 
ζοφερός, ἀαγᾷ ; ταεῖ., τοῦ. 51 Δα ΕΥτοσ φαντασίαν τὴν ζ. συγχεῖν 

τῷ τῆς ἀληθείας φωτί (Ἰ]ετη. Ξε γ.5.4{0.243.21; Μ.9.494}); τεῦ, Βυτηδηι 
τας Ὀθίογθ ἤπο. ἐν νυκτὶ ζ. Ἐπδ5.},6.1ο.4.τ3(Μι20.8534}; οὗ βασίη]ν 
ΠΕΗρ 5 λαβύρινθος ζ. Ἰ514 06]. δρῥ.5.485(}1.78. 16 08); τεῦ, ἀδϑίῃ ὁ 
θάνατος. .-ἐποίησεν ὄψιν ζ. Τ Αὐν.Α χη(ρ.90.15, ν.]. φοβεράν) ; Νοπη. 
ῥαν.70.12:35(,1.43.8:60); οἵ Τ)λεν ζ. ἄρχων ὕντ. Η, εαΐσελ,.το.4. 

Ἐξοφηφορία, ἡ, σίοομι, ΟΥ.Ν42.6}.4(Ν1.37.25λ). 
ζοφόεις, ἀἰαγξ, νας, δ 1.2.302; Νόπη.}αν. 70.0:26(Μ.43.8204): ἐδ. 

20: τοί(θο00}); τηεῖ,, οὗ πιιπιδὴ Ἠθατίβ, θγας. δ1δ.8,250; Οὗ τπ6 που], 
Νοηη.»αν..70.0: Ξ(8244}); οὔδει, μἰάάεη, αεο. ῬΙ5.καγηι.Ὁ11.7. 

ζοφώδης, ἀαγᾷ, τηεῖ, ἀποβάλλοντες ζ. διάθεσιν ΟΥ. εἰ. 19 [6}.1Ὁ ται, 
(4.5. 30.541}; δεμῖρπιθά, μη ρἰβοηδά, Ῥλοτα. ΜΕ}. (4.5 τ ρ.τ). 

ζόφωσις, ἡ, ἀαγῆηεςς, ταϑῖ. τῇ ζ. τῶν παθῶν (60. 15, ἐαγην,.1ο 7.321; 
ξίοομ! πάντας κατεῖχε ζ. καὶ.. «ἀθυμία ΤὨΡΒη.εἤγον.Ρ.4ο53(Μ 1. τοβ. 60 ΒΕ). 

Ἐζταγγίον, τό, ἃ. ΚΙΠ4 οἱ 506, ἴοτ τζαγγίον, 7ο. ΜΆ]. εἠγοη.17 0.413 
(Μ1.07.6128). 

Ἐζυγαδικός, εοη)ραὶ, τεῖ. Οὐδδείοη ἄνευ τῆς ζ. φύσεως συνεστήσατο 
ἄνθρωπον ΤΠ ΡὮτΤ.2.277}. 

Ἐξυγαῖος, γοξκεά ἰοσοίμέν, τηθῖ, ζ, ... φῶς καὶ ἀθανασία ἘΒγν5. 
εἴγς.(8.888). 

ξζυγάς, ἡ, ῥαΐν; ἤδῆδα ταβέ,, τρί οῊ ὅτι οὐδὲν μεῖζον ἀγάπης ἐν ᾧ 
ἀποδείξεις ἔχει τὰς ἀδελφικὰς ζ. 1514, ῬΙ ερῥ.τ τὸ ἐπ|.(Μ.78.τ8: 8}. 

ζυγή, ἡ, ραὶν; 1. ἴῃ σεη., ἘΡΙΡΠ.ριθης.3(Μ.43.2410); κατὰ ξυγὴν 
ἐν κουτῶσι.--καθεύδοντες [3.. [,(Χ Χ]Ὶ 25.; Τίαὶ. ΤΊρμι,εἰ Αἀφυμΐ.ττ7 τὸ: 
οὗ σουρ]ο5 ἴ ὐῖς, (οβτη. Τα. 9.2(Μ.88.840)}; 2. γοῖε, Ἰπβιτατηθπὲ 
οἱ τογξασε, ΜΠ ΟαΥ.35; Μ|.««γίδνη.(ρ.168.1ο). 

Ἐζυγιάζω, τοσίρὶ! ὁ Δοκιὴλ ὃ ἀρχάγγελος ὁ δίκαιος ζυγοστάτης...ζ, 
τὰς δικαιοσύνας καὶ τὰς ἁμαρτίας ἐν δικαιοσύνῃ θεοῦ Τὶ Αδν.Ἀ, τ(ρ.93. 
6); ἐδ. τ2(ρ.01.14). 

Ἐξζυγιανός, ὁ, ο:6 δογη ριάθν ἐξα σομίοἰαϊίονς ΤιῦΌτα, Βα. χεχ,6.6 
(τ το; Μ.20.1200), 

ζύγιον, τό, Ξεαΐός5, δας. Αερ.ἤοηιος. Θ(Ν , 94. ςο 4 Οὐ; ρίαχ., ΝΉῤῥ. 
3.5(Ν1.70.368.). 

ζύγιος, οὗ ἐξ γοβὸ; Ὠδηςα, τηςῖ, ; 1. γ7ηπαγγίοᾷ, τ, ΝΕ Ζ.εαγηι.1.2.2. 
328(}}.37.6044); ἀξυγέων καὶ ζ. 1}.1.2.20.26ο(φο34}; 2. ῥαϊαμπεῖηρ 
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εὗρεν [80. τεοογήϊηρ' ΔηΡ9Ὲ1]...ζ. τὰς ἁμαρτίας καὶ τὰς δικαιοσύνας ἐξ 
ἔσου 1..«4δν.Α τ2(ρ.91.24). 

ζυγόδεσμος, ὁ, γοκε-δαπά; ταρῖ., οὗ Ῥοπαϑ οὗ 5ἰπ, τεῖ, 15,5:18, 
1Β85,.5.171(1. 5028 ; Μ.30.4010}; Ὀγόκεη Ὀν (Ἡγίβὲ, Ρδῃ)}. 81}. δορῆ. 
ραϑ(}}.86.21554). 

Ὁυγοκρούστης, ὁ, 0216 το 0 1τ|565 [αἰ5 6 τοεῖσηίς, (οηοὶ. 4.Ρ}.4.6.5. 
ζυγομαχία, ἡ, ἐμίεγπαὶ 5ἰγι7ς, (Οπβῖ,Δρ. ἔτι5, ἢ, 6.10.ς.24(Μ.2ο. 

8924); ΟΥ.ΝὰΖ.ο».22.τ4(Μ.3ς.11454}); (α].νΖ...6.2.8.,2(Μ.85.12448), 
ζυγός, ὁ, (ζυγόν, τό), 1. γοῖκε, Ἰπκ; ἃ. οἵ τηδΐφυ]αὶ τῃϊηρθ, “7055- 

ῥαγ οἵ οἰἴπαγα, Οἰειῃ.  γοί.τ(ρ.3.τ6; Μ.8,52Ὰ}; Ὁ. οὗ ὁπ τῃαρ ψ ἢ 
δηοΐμεγ, ραΐγ, ΑἸΠ,.4γ,..6ο(}}.26.4494}; α. τηρί., οὗ γοκε οὗ (οἄ, 
Ῥες. ϑαί.η.δ: 1᾽.17.22} ὁ ζ. τῆς χάριτος [3ς. Χριστοῦ] τ|]ον.χό.17; 
τὸν ζ. τοῦ κυρίου [)14.6.2; ὅ τῆς θεοσεβείας...ζ. Ἐπ5...Ο, τ7(ρ.28ς.20; 
Μ,20.14334); Τάτ, ᾿ς. 2:4(..610); Πίοη. τσ. 6.}..3...χτ(Ν].3.4400) ; ἐδ. 
5.2.8(ς16.Ὰ); ἡ θεαρχία...ἐπιβάλλουσα πᾶσι τοὺς ἐθελουσίους ζ. Ἰὰ.4.η. 
το. τ(Μ.3.0374}; οὗ μὰν ζ. δουλείας ὙμαάτιΟσαϊ,ς τ τ(2.387); οὗ βρίτίτααὶ 
δονδγπηπηδπί, (γγϑβ.5ας.2.4{0.34.3; 1.374) ὈΥΠΕΒΈΒοοΟα, ἐδι1.δ(ρ.1ο. 
24; 1.3650); Εψαρτ. ἠννδ.τ. χβίρ.25.το; Μ.86.24648); ὅ γαμικὸς ζ. Τάτ. 
{ιι.2 τῷ Καϊμίτ,35ο); ζ. ἀνάγκης Βαγη.2.6; 2. δαίαμεε, ταρῖ, ἐν ἔ, 
στήκεις, ἢ δεχθῆναι ἢ μὴ δεχθῆναι 55. σαςτοομαΠ16η} ΟΥΥ Ἡ, ῥγοεαίσεξ. 
13; Ταῦ, ἐγεεάοχη οὗ ὁμοῖος ζ. ὠνόμασεν ἡ γραφή, διὰ τὸ ἴσην δύνασθαι 
λαμβάνειν τὴν ῥοπὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα Ἐ5.ἠοηιιΐῃ ᾿ς. οι (1.1070 ; Μ.20. 
4198) -- ΝΠ. 6ΡὈ.3.5(Μ.79.2684); ψἱτ Ἰάθα οὗ ευδ!ῖν, οἵ ἐπαδὶ 
(δϑίγεβ οἱ ἔνγο βρβυβοῃβ ὁ ζ. ... ἔσος (Ὦχγϑ.5αε.1.1(Ρ.3.0; 1.3624}}; ἡ... 
θεία ζωὴ κατ᾽ ἀξίαν ὑπὸ τῶν δικαιοτάτων ἵ. ἀντιδίδοται Π]οη ΑΥ..}. 
7.3.7 (1.3.5 610}; 14.4.5.1.3(ΜΠ..2.6τ60); τοῦ. οἰ οὗ βριηζαδὶ τπηᾶθυ- 
Βί  ΠΠΠἸηρ ἴῃ ῥτοροσίοη ἴο σαρϑοὶϊῖν οἵ βοῇ τεοϊρίθηϊ τὰ θεία ζ. 
14.6.}..1.2(3138); 3. σοπίε δ οη ζεγα, Βα5.κοχ.θ.6(1. 55; Μ,20. 
120}. 

ζυγοστασία, ἡ, τυειρίίηρ, ΤὙΠαάτιϑιαα.ογ.11.1(Ν.00.8οδο). 
ξυγοστατ-έω, τὐειρὴ,, τηθί, ; Εν ΟΣ Ῥβγοβο]ορισαὶ οροζαϊτίοῃβ, τοῖ, 

ΡΟΜΕΥ οὗ Ἰπαρεπιθπέ ἴο δύναν ΜΝ} πιστεύοντες... αἰτήσομεν..." τοῦ γὰρ 
αἰτοῦντος ἡ προσευχὴ ..-.."-εἴται..«καὶ ταλαντεύεται ὁ νοῦς ὅποι κλίνει 
ΤΡίου.". Ποΐνο.3τ; τοῖ, Ἰτθϑάοτῃ οὗὁἩ ομοΐοβ λογισμοῦ διάκρισις “"οὔσα 
τῶν πρακτέων τὴν αἵρεσιν Β85.36].0γ7.3.2(Μ,8 5,524}; ταῦ, 5688. ρεῖ- 
σερτίοι, ἀϊεἐϊηριίςί δικαστῇ δακτύλῳ ζ. τὸ χαῦνον ἐκ τοὐναντίου ὕσεο. 
Ριβιλσαιδοῦ( Μ,02.14888)}; 2. οἵ [Π80]. Βρεσαϊαίίου τίς ζ. τὰ ἀζυγοστά- 
τιστα; Γζῃγγϑιγαμαβρ.(θ.330.8); τι πε δαρ!.2.χο( Μ.88.τβ810) ; τοῦ. 
ΑΠδη βρθοι δ ίο5 οἢ ἴπ6 Τ αϊηλῖν, ξ865, Νὰ 2, αὶ.3(Μ.38.861) ; οὗ 
Ὠοσθίϊοβ ἰῇ βεη. τὴν ἄρρητον φύσιν λόγοις ζ. 514. ῬΕ].6ρ}.3.386(Μ.78. 
1ἸΟ280); 3. οἱ ἀϊνίηα δοιίοῃ ; χεῖ, οά᾽β βοσερίβησε οἵ ῬυδνΟΥ τὰ 
ῥήματα ᾧ. 5, ϑορῃ κοηι. 3 τ Ἐς. 5(Μ1.40.4258}; τεῦ, Ομ υῖϑτς Ἰπᾶρεο- 
τηθηΐ οὗ 5015 ζ. οἶδεν δέκαιον ΘΟΡΗΣ Η υνγν.εἰ 70.14(Μ.87.53068); 
γπεαϑιγνε, τεῖ. τεβεῖπρ' οὗ Αρυάμϑιη ἀνδρείαν ζ. Βα5.861,0γ.7.1(Μ.8ς. 
1040). 

ζυγοστάτης, ὁ, 02:16 τὸῦο τοεῖσῇς, ταδῖ. ; γαῖ, ἠυαροπιθης οἱ βοὶ]5, 
ΤιΑδγ.Α τ3(ρ.93.5) οἶξ, 5. ζυγιάζω ; τεῖ. Κεορίηρ ὈαΙάποθ σδεννοθη 
ἀσιτία δια πολυσιτέα, Ν1].6}}.3.247(Μ,70.4060) -Ξ 514. ῬΕ], ἐρ)ιιτάι 
(Μ,γ8.4170}; τοῖς ἔδ]56 γβαβοπίηρ οἱ Πεσθῦϊοβ πονηροὶ τῆς τριάδος ζ. 
ΡγΟΟ ΟΡ ο»γ.2.τ(}}}.6κ5,6034}. 

ζύγωμα, τό, ἐγος5-δεαγῃ ΟΥ δεπελ ἢ ἃ Ὀοϑί, ΒΡΙΡΙ]ν λαεν.δι.53(Ρ.383. 
το; Μ.41.1το444Ὰ). 

Ἐξυθοποιός, ὁ, ἡαἶεν οὗ ἔφνῤίϊαη "σον, Ἐλιβ. Ἰς τον τοί .24.2288). 
ζῦθος, ὁ, ξργνρῥίέξαν δέέγ, Ὠγεῖ, ποιοῦσι [5ς. ΘΟΡἢΪ5185] τὸν ζ. ... νόθην 

τινὰ καὶ ἄχρηστον διδασκαλίαν γτ.15.2.4(2.287). 
ζύμη, ἡ, γεγμιδηὶ, ἰδασεη, τιρί. ; 1. οὗ 511; ἃ. ἴῃ ρθῆ, τὰ παλαιὰ τῆς 

κακῆς ζ, ἔργα Ταβί.ἀἑαϊ.14.2(}1.6. 0400); οἱ τῆς. ν]οκεα ὥσπερ κακὴ 
ξ. Ηον Οφνι. 8. τῇ; ΟὨσν5. μόη.1 5.4. τ. ΣΟΥ (10,120Ὲ}; ζ. ... ταῖς... 
γραφαῖς, φαυλότητος καὶ ἁμαρτίας εἰς τύπον παραλαμβάνεται Ογτ, ἤν. 
»αξεϊ. τοί". 2400); 14. }μείμ.ο(65,3224}); διὰ..«τῆς ζ., τὴν παλαιότητα 
τῆς πονηρίας αἰνίττεσθαι Πα τφοΣ τη δ ιϑυ.(1.181}; ζ. παλαιὰν τὴν 
πρὸ τοῦ βαπτίσματος καλεῖ ἰἅ. τ ογ.51}(3.193); ἤγουν ζ, καλεῖ τὴν 
ἐπὶ κακῷ πανουργέαν Ῥτος,(.} δυ.2: ττ(Μ.8᾽.γ)οχ0) ; Ὁ. οὗ Ρατέο, βἰπβ: 
Βδύθδν, ἘΒδ5.4}.25ο(2.385Ὲ; Μ.322.0328); ρτςοεᾶ, (ῃγυϑβ.ἤοη.1 5.5 ἴῃ 
Τὸν. (1ο.1318}; ζ. σαρκικῆς ἀκαθαρσίας γε. [εἰμ ο(65,322Α); 85 
5 ΏΏΡΟΙ οὗ ῥτίαᾶς, ἘΝῚ], ῥεγίς!.12.1ο( Μ.79.960}}}; 2. οὗ ρτασθ, Ρχοςιῦ. 
Του. τττ( Μ.87.7010); τοῦ πνεύματος ζ. Μᾶς, Αδριλοηι.24.4(Μ.34.665Α); 
οὗ (μχῖβε νέα ξ. ἸρυΜαρΉ.το.2; οὗ Ἰης,, [514 ῬῸ] ἐῤῥιχ.οτ(}.η8. 
2128); ζ. ἐπουράνιος ἀγαθότητος Μδο. ερ,ἤον!.24.3(6640) ; οἵ ΟΠ 5.8 
58 ουδ θη 41 θοαν πὶ δ ΠΑΙΙϑέ, τοῦ, τους: 6 καθάπερ. .«μικρὰ ἔ. ... 
ὅλον τὸ φύραμα πρὸς ἑαυτὴν ἐξομοιοῖ ἀν Ν γε5.ογ, εαἰεεὶ.37(ρ.143.2; 
Μ.45.038); Ομγγϑ.λον".2..3 ἐμ ΣΟ ον (10.21460) οἷτ, 5. ἀνακεράννυμι; 
ὁ Χριστὸς ζ, τὴν διδασκαλίαν ἐκάλεσε ἐῤ.1 5. γ1(το,128}). 

ζυμίτης ἄρτος, ἱεανομεά Ὀγοδα, Ὀ]αζ., Ἃἃ8. ϑ!θῃ οὗ Αἰγνπτιακὴ 
πολιτεία (τεῦ, [,δν.2:2), ΤΏΔτ σι. ἐπὶ 1 φυ.(1.181). 

ἕυμ-όω, ἐφαυεη, ξεγριθηὶ; 1. γι, τοῦ, σγθαοι οἵ υσῆδη Ὀοαᾶν τίς... 



ζυμώνω 

ἐζύμωσε χυμὸν δεύσας αἵματι... ; ἄξτῃ, Ἔγηη.2.6(Ρ.23.4; Μ.18,56}}ς 
Βυτ ΡΟ ζέπρ ράρδᾶῃ οομυςΐ, πε τύοχ. 5:8, ΟΠ γ 9. ἤοητο 5.3 τὴ ΣΟ ον. 
(το. 1200) ; 2. τηρζ, ; 8. οὗ 5'πηϊτιρ', 650. βρτοδάϊηρ οἵ ἐν} Ὁν νυ ἱοκεά, 
οἵ, τύοτ. 5:6 ἡ χἀλοιὰ ζύμη ἄλευρον ποιεῖ «-ωθῆναι ΤΑΤΉ  φι. εγτρίςοο 
(Ν.28.7574}; οἵ βευβῦςβ, ΟΆης, (358). Ἔγηναρ. ἘρΡΊρἢ.λσδν.73.2(ρ.270. 
11 Μ.42.4058); κἂν μικρὰ ἐξ ἀδικίας κερδάνῃς, ὁλόκληρόν σον τὴν 
οὐσίαν ἐζύμωσε (ῇτγ 5. Π0}}.1 5.5 1. ΤΟ ογ.(το.1318); Ὁ. ρ858., οὗ θθηρ 
Τογνοπέ ἐν τῇ ζυμωμένῃ ψυχῇ ὅλῃ ἐξ ὅλου τῷ θείῳ πνεύματι Μες, Δερ. 
λον.24.3(}1.34.6640) ; “-ωθῆναι ἐν τῇ χρηστότητι τοῦ κυρίου ἐδ.; ὕντ. 

αἄον.τ7(1.6148); ο. οἱ σπέρμα πὶ ν᾽ αἴεπε. ἀοςίτης, (]6π..εχε. Τπάοὶ. 
λ(ῃ.τοά.2; Μ.9.6538)}. 

Ἐζυμώνω, ἰξαυεη ἐκείνην ἢ ζυμώνει τὴν προσφορὰν μετὰ μάχης ἢ καὶ 
ἀκαθαρσίας ΕΡ.Ο».ἄονι,(Ὁ.27). 

ζυμωτός, ἰσαυεμεά, αΥ.Ν γ85.γες. τ }.46,6268); Τάτ. ορβ.  αἰ.τ7 
1 66.692). 

ζωάγριος, {{4-Ξαὐἱηρ, ΝΟΠῺ.ῥαν. 7ο.τ6:13(Μ.43. 876). 
ἕωαρκής, 1. {7ὲ- ῥγεςεγυϊηρ ζ. ... ἔδεσμα ψυχῆς, ὁ τοῦ θεοῦ λόγος 
Οντ.ρίαρά ει. (1.1 217}} : παι. ῬΙαν. 8.5 5:05.) ΘΟ  αΥ65 Οὗ {16 τὸν 
σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον.. «ὅσα ἐστὶν ἀναυκοτα καὶ ζ. Ἰά.Ος. 
40(3.558Β)}; τοῦ, Ναπι,3ς: τῇ ,, 14, αὐον.13(1.4658); οἵἩ 5ρίγιῦααὶ ἀπ 
Ὀοα᾿ν προθβϑατίθβ, [α, 0.3.4(4.2768); 2. {π-ρτύυτηρ ; ταῖ. σγοαίιοπ οὗ 
τηβη δῶμεν ἔχειν ζ. πνοίην Ογαε.δι.8.445: οἵ (οὐ 5 Παῃά 1 σγθϑίοη 
οὗ ἔνε, τὶ Νὰ Ζι αγΏ}.1.2.1. τοδί. 5ὴ, 5304); οἵ Τπς,, ΝΟΠηῤαγ. “ἢ ο. 
τό:22(Μ.43. 8760); : οἱ θαρβιη τὸ ζ. νᾶμα Όγτ.15.2.1(2.2130). 

Ἐζωαρχία, ἡ, σοηγεε οὗ {4 : οἵ (μβι, Πόσα. Με]. (4.5 τ ρ.233). 
Ἐζωαρχικός, ἐ{6-ρτοτηρ; 1. οἵ Ττη,, Δ. “Χαρίμίρρ.:τί(ρ.73.6); ατ. 

Νγβ85.0. Εν. Δ1.46.8400); (Οβιη. [πὦ, ἰοῤιρτος,(ρ.37.6; Μ, 88, 52Α}); 
ΒΟΡΠτ.Η.0»γ.2.2(Μ.87.32178)}; ὅν. Ρ(6Β1)(Η.3.14008); ΓΑπαβί. 5, 
7 μά. αἱ(Μ.89.12778):; 70.Ὁ. 7]αεοῦ, 7 (}1.04.14720); {10.Ὁ.8..}.80]}. 
ο6.0218); ΤὨΡΒη.εὐἰνοη. Ρ. 3πο(} 1. τοβι 8400}; 2. οἱ Ἑδίδοι ζ. δεξιὰ τοῦ 
δεσπότου 70.9.8. }.τϑί}|.οδ.τοϑϑο) : 3. οἵ (Ὠτιδὶ ζ. ἀνάστασις {0τ, 
Ν,Υνυββ ζόρι, 4.36 τῷ [0.(0.168.τ6); το ρΥ. Κεοί. 4.20 }1.08,0240}; σταυρὸς 
ζ. [411..αεΝ ΒΡ τοῦ.ρ.τογ)}; 4. οἵ Ἡ. σμοβέὲ, 70. Τ)ιλονι.τ2,2 3.96. 
8130); 1Ὁ.1.τϑ(5738}; 5. οἱ ΒΜ θέαν τοῦ ζ. καὶ θεοδόχου σώματος 
Πιοη.Ατ,ἄ,».3.2(Ν 1.2. 6810); ζ. μήτηρ 70 )ιλον. 8, 2 (Μ|ν.06,7058); ΠΟΙ 
Ὀοάν ζ. σκήνωμα ἐδ.9.13(7400) ; τά εαγηηνάογη, ΒΡΛΙ 8η(Ρ.2530; Μοῦ, 
13654). 
ξωγραφ-έω, ῥαΐμὶ, ἀεῤτεὶ, γεῤγέδεηξ; 1, ΟΕ ταδίθυϊαὶ τοργεβεηΐα- 

(1οη, τοῦ, ὅοη πῶς δὲ τῆς οὕτω θαυμαστῆς καὶ ἀλήπτου μορφῆς ..«εἰκόνα 
τις ζ,; Ἐμπ5.ἐῤ.Οοηςίωμί, (Ν,20.15488); ἔα! ἢ Ῥτοτηρίβ τηδ θυ α] τὸ- 
Ρτεβεπίατίοη οὗ τὴς Ὑοσα ἔὮ. ... πίστις τὸν ἐν μορφῇ τοῦ θεοῦ 
ὑπάρχοντα λόγον Ουτ. ῥγρ. δάγ. ῬᾷρΑ ἐρ. (σης. ΘΙ. ΡΙ,ο6.1230Ὰ} ; οὗ 
θεοσεβεῖς καὶ φιλόχριστοι ἄνθρωποι... ἰδόντες τὸν κύριον, καθὼς εἶδον, 
ἱστορήσαντες ἐζωγράφησαν ΤΌ γ.11 Ῥαρα 6.1 ον. (ΠΏ "4. 50}; οὗ βαἰπῖβ 
ἰδόντες ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου,..-τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανον 
«τὰ πρόσωπα τῶν μαρτύρων... -ἐζωγράφησαν ἐῤ,. 2. τηοὶ, ; 8. οἵ θοῇ 
τὴν τοῦ τέκτονος οὐσίαν ἐν τῇ οἰκείᾳ φύσει ζ. Αὐηνρδῆ, 70. 7:2ο(Μ.ὃς. 
1445Ὰ}; ἐν ἑαυτῷ τὸν γεννήσαντα ζ. Οντ. 70.τ.χ2(4.τ6Ὰ}); Ὁ. τε, ΟΥςδέοη, 
(οά ννουκίηρ ἴτε ἃ ραϊηέευ τὸν κόσμον...-ἐργάζεται «τῶν ὅ θεός εἴη. 
φγμρ.2.τ(ρ.15.1:6; Μ.18.480); 16.6.2(ρ.6ς.ο; 1164}; α. τεῦ. σεποσβίιοι 
ὦ γραφέως ....--οὔντος ἘΝ] ̓ .βαδελ.2(Μ.γ0.τ4οῦο) ; ἃ, οὗ τορτεβθηΐα- 
ἘΟΏ ἴῃ ϑνογᾶς οὐ ᾿πλαρίπατίοτμ διὰ τί οἱ οὐράνιοι ῥήτορες πτεροφόροι 
τῇ γραφῇ --οὔνται; ΝΙ].6}}.2.324(Ν}Π.70.360Α}) ; οὗ 1) ν}} τειιρτὶηρ τὴν 
ἁμαρτίαν ἀκριβῶς ζ. 1δ.5.43(4ο00) ; οἵ Πεβίἤθηῃ ροδῖβ δύο ἀρχὰς ἀγε- 
νήτους ζ. τῷ λόγῳ ὙΠαι,γουϊά.τ(4.486); ζ. κοσμικὴν φαντασίαν 
ΤΟΙΝῚ ΠΗ... }..}. 24(Ν. 94. 4640); ; 6. οὗ δ τα θο ἴβτ, 650. βουιρταγαὶ ἵνα 
εἰκαθάπερ «-οὔμενον ἐν τοῖς ὁρατοῖς ἐκφανῇ τὸ ἀόρατον {(ῃτνς5.ῥαξεΐ,. 
τῷ. 25τ0); γαῖ. γεβ!ζατίοι οἵ ργορηςξοῖςβ ὃν (ἢ τῖβί τὰ ἐν τῇ βίβλῳ ᾿Ιησοῦ 
τοῦ Ναυῆ.. «ἐξωγράφησε ΤΕρΡΙΡμυ πη νει. 5 (}4.43.5160) ; δεκτὸν... .τὸ 
εὐσθενές, ὡς ἐν ἀρσένων φύσει “υούμενον (τ, ἀάογτπ(τ.521Ὲ}; τοῖ. 
οἰουά αἱ ΤΥδηβῆρπτγαιϊίοη τὸ σέλας ζ, τοῦ πνεύματος 1ο.1).λον.τι 4(Μ, 
96.552) ; ἔ. τοῖῆθχ., οἱ μυ τα τοι, τοῦ, ο Πονγίηρ οἵ ΟΠ γὶβί πρὸς ἐκεῖνον 
ἑαυτὸν ζ. ΜοίΉ. Ἐν.8.τα(ρ.90.1; Μ.τ8, 1614). 
ζωγραφητός, 4εῤἠεἰφά, ΤΗπ, πὶ παϊυ. 70. Βαρὶ, ,(.28, 9008). 
ζωγραφία, ἡ, ῥαΐηηρ ἐγὼ... «προσκυνῶν εἰκόνα λέγω δόξα σοι ὁ 

θεὸς τῶν ἁγίων, καὶ οὐ λέγω δόξα σοι ξύλον ἢ ἕ. ταί Οὐ γι οἱ {πιά 

(ρ.74.15). 
ζωγράφος, ὁ, ραΐηίδν, τιοῖ το 6, ΔατηΣ[ε 85 σα δ Πασπθη τ] 85 

Πε οξᾶβθϑ ἔγοιὴ τη Κίηρ ἴ40]5, οἴ ΠΠρρ γα ρόδο; οἵ οηςὶ, ἄρ. 
8,32.7 (εἰδωλοποιός) ; ΟΥΑἔ δρρτονθά πῶς..«τὰς ἁγίας "δὲ οἰκουμενικὰς 
συνόδους ἡ τῶν ἵ. τέχνη ἀθετεῖ; ΟΝ ς,(γϑγγεξμ. (Η.4.3528.}} 86 Όν 
ζ. οἵ ῥχβ-οχιβεϊμρ σοουτβ. οοπίταβίεα ἢ αἀϊνίης. Οὐθαίοη ἐχ 
ηἴλτϊο, Μετ. ἐγεαΐ, 6(0.407.14:; Μ.1τ8,33278}; σοιιρ οχιν οἵ ρϑίηΐθυβ 
τΑβὶς 1Πυβίγακίησ τῆσδ οἵ {πὸ βεδσοῦ ἴου πίοι 1 (οα, [516,}Ὲε]. 
ἘΡ}.τ.403(Μ.78.4088}); πιεί., οὗ οᾷ 1π τεαίϊου πάντων...ζ. Επι5,41,6, 
5.4{Ρ.226.5; Μ,22.3734}; οἵ ΟΠ γι 85 τορυθϑθητηρ ΕΔΙΒΟΙ ἴο τηβῃ, 

593 ζωή 
14. ριΟὐπείαμ (Ν.20.154904Ὰ}; οἱ Οσοα ροτίγαγίηρ ΟἸΌσΟΙ ἴῃ 5ουρ- 
ἴστοβ, τ Νυββ. μοι.) τ. Οαπί.(Μ.44.ΟΥ]Ὰ)}; οἱ 12ον}} τεχαρίϊηρ' 
1τορῃ ἱπηαρὶπαιίοη ζ. τῆς κακίας ΝΗ ερῥο2ιτ40(Μ.70.2614}); 
((πμοβί.) οἵ ϑορῃϊα 85 οσρϑῦνα τ] ορ 8, ΕἸ. οἷν. 4.13(0.287.30; Μ. 
8,12078); ᾿ΠΡΕΙΒΟΊΒ] ζ, γὰρ τοῦ θανάτου ὁ πόλεμος ΤὭΡὮν]. ἐχο, ρει. 

3(ρ.479.24; Μ.113.9378). 
Ἐζωγρευτικός, οὐ βετηρ ; τεῖ, ὙΤοΥΚ οἱ ἀἸβοῖρ]ες, 1514. ῬΡὲ].ἐῤ}.1.1τ83 

(Μ.γ8.3018). 
ζωγρέω, 1. ἑακε αἰΐνο, οορίωγα; ταεῖ. ; ἃ. σαρίατο Ὀγ 51π, Βα5,εῤ. 

258,.4(3.3048,; Μ.32.0534}); Ῥτος,α, {μά,1:7(Μ.87.1τ0454}; αἰβοὸ [1τ., οὗ 
σαρίαγε ΌΚ τὨῖανοβ σοιαρασεα νεῃ ὑπαὶ Ὁν ἄενβ, Ἑαϊιογαΐ, 8 
(ρ.20.17; Μ.6.848.4}); Β. οὗἨἩ σοῃνευβιοῃ οἱ βίππεῖβ, Ομ γυβ. οι. ἀϊυ,1.2 
(12.3254}); οἱ δεμειβίβ, Τῦντσ. 1 γέμ.τ(65,2Ὁ ; Μ.7}.11218}; οὗ ρᾶρδηβ ζ. 
τοὺς τῷ ζόφῳ τῆς ἀγνοίας κατεχομένους ἜΠαϊ,ἢ..ε.ς.30.20(3.1οϑ 6); 14, 
Ἐονι.τπῖτοί3.152); Βαβ. σεν, Τ ἀδετ(Μ.8ς.4848); ἐξζωγροῦντο πόλεις 

Ἰ 14.07.20 (}1.8ς.32328); 2. γεδίογθ ἰο ἰτ1{6; οἵ Ῥοντοῦ οἵ σά ἴο γΤαῖβε ἔτοπὶ 
{πΠ6 ἀρ, Νοηπη,}αν. [0.5:2τ(}1.43.1830}; αἰδο γεβίογε ἰο ἐεαίίλ, 
1Ὁ.7 τ-23(8ο80). 

Ἐξζώγρημα, τό, ῥγέν οὐκ ἐγένεσθε ζ. τοῦ διαβόλου ϑεταρ.εβοποη. 8 

(λ}1.40.0330). 
ζώγριον, τό, σαρέ, ΜΙ ῬένρτοίὈ.91.7). 
ζῶγρος, ὁ, - ἴογορ,, Βαβι λθχ,,6(1.87Ε ; Μ.20.2058); ΕΒα5,εἐγμεὶ. 

πον. τ.12(1.320}; Μ.30.210); Μᾶς, Μρῃ αροῦν.3.0(Ρ.71.9). 
ζῳδιακός, οὗ ἦε Ζοάΐαᾳε ἐγὼ [3ς. ἃ ἅ6ν}}] δεκανὸς α΄ τοῦ ζ. κύκλου 

1. αἰ. τ8.4(}1.122.134τ10).Ψ 
Ἐζῳδιογράφος, ὁ, ῥαΐϊηίεν οὐ βρΏγΕ5 οὐ εἰρης, ᾿Ἰπαβὶ,ηραςὶ, 27(Ρ.50. 

26; Μ.18.669}). 
ζῴδιον, τό, 1. ἤρηγε, ἱρίαρε; ἃ. ἴῃ σξῃ. ποικίλα ἱμάτια ἔχοντα ζ. ἐν 

τῇ πορφύρᾳ (Ἰετα,  αρά.2.τοί(ρ.222.20; Μ.8. 284}; τὸ δὲ ζ, γίνεσθαι, ἢ 
ἐν τοίχοις, ἢ ἐν ἱματίοις, ποῦ χρήσιμον; (Βτγβ.ἤοη!.40.4 ἴῃ {ΜΠ|.(]. 
ΒΟΟΣ); οὗ πηδσε οὗ ἀρῇῆτσοασιϊϊε ἐχθοῖεα ἡ διὲς οὗ Οδίνασυ, 8οΖ.᾿.6. 
2.1.3(Μ.67.932Ὰ}; Ῥ». πιεξ., Οὗ γῆδῃ λογικὸν ἐκ σταγόνος συντίθεται ζ. 
ἘΝῚ, ῥ ῥραξεοῦ.2(}1.79.14960) ; τοτίοη οὗ σγᾶσε πα 5: ΟἹ 800] σοχὴ- 
Ῥαγϑᾶ ψἱἢ ἴῃς οὗ βοαϊρίου τραίεηρ ζ., Μασ Αοριλομ.τ6.})(Μ,34. 
6170); 2. εἰρη οὐ {με σοάΐτας; ᾿ἰαθαθηοα Ομ σε ηςβὶβ οὗ νίηρ {Πὶπρϑ, 
ΟἸδτα θα. Τ οί, 7 τ(Ρ.120.25; Μ.0.6028); Ξσὴβ βνυηθ 1 4}}ν0 1πἴξτ- 
ΡΙεϊεα 85 ἰουμάδζιοηβ οὐ νόου, ποι Οἰφη.6.τ4; ἴ5ε. ἃ ἀεν}}} ἐν 
ποίῳ ζ. κεῖσαι; 1.5α].2.2(Μ.122.1220Ὰ}; ΜαγοοΞίδη τὰ γὰρ διύδεκα ζ, 
«τὴν τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς ᾿Εκκλησίας θυγατέρα δωδεκάδα σκιαγρα- 
φεῖν λέγουσι ἵτεπ.ἠαεν.1.τ7.τ(.7.6378); Ναϊεπί. οὗ ἀπόστολοι, φησί, 
μετετέθησαν τοῖς δεκαδύο ζ. (Ἰοτη, ἔσο Τβάοί, 25. τις. 12; Μ.0.6128); 
3. ἐαρε ζ. χαλκοῦν Αηδβῖ. 5. ς, 6(Μ.80.11048). 

ζῳδιοφόρος, ὀξαγτη εἰρης οὗ τοάτας ζ. κύκλον ΟτιΝγβ5, Και (Μ. 

45.1400). 
[ἐ]ζῷδον, τό, -- ζῴδιον τ, Ῥατα ἐγοβρἧ..6(Ρ.245.11). 
ζωή, ἡ, ἰδ, 65ρΡ. εἰογηαί δια εριγμαὶ {76} 
1. πδΐυγαὶ {6 πηγαὶ. «παρέχονται τοὺς πρὸς ζωῆς ἀνθρώποις 

μαζούς ταίδηι.2ο.το; οἷς τὴν κατὰ φύσιν συνεξέπλησεν ζ. καὶ τοὺς ἐν 
τῇ ἔ. πόνους ΑἰΏΘηδρ.,γΕς.7(ρ.56.11; Μ.6.0888Β): τὴν λίχνον διωκά- 
θοντας ἵ., τὸ ἀγαθὸν ἐνταῦθα ποὺ κατορύξαντας περὶ τὴν οὐκ ἐσομένην 
ζ. ΟἸεπι.ῥαε.2.τ(ρ.τδο. τῇ. ; Μ.8.2024}); ἡ ἐν τῷ γεώδει σώματι ζ. Οτ. 
Οεἰς.7.5(Ρ.157.12; Μ.τι. τ 4288}; ἡ τοῖς πάθεσι τῆς σαρκὸς δεδουλω- 
μένη ζ. Βα5..5)} 17. π3(2.46Ὰ ; Μ.32.1τ688}; ΟὨγνβι λον. 231... τ ΜΙ. 
2610); ζ. ἀνιεροῦ Ἰ»ῖοη. ἀγ.ε...4.2(Μ.3.1808)}. 

11. οἔοΥὴΑ] Δηα βριτιίπα] 116, ἔτεα. ἸἀθποΗρά ; 
Α.. ἀοἵ, ἀπα ἀδϑοθδα θάνατος μὲν εἶναι ἡ ἐν σώματι κοινωνία τῆς 

ψυχῆς ἁμαρτητικῆς οὔσης, ζ. δὲ ὃ χωρισμὸς τῆς ἁμαρτίας (Ἴογη ΣΙ. 
4.3(0ρ.252.18; Μ.8.12240}); ζ. δὲ αἰώνιός ἐστιν οὐχ ἡ κοινὴ ἥτις καὶ 
ἑτέροις ζῴοις ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἡ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τῆς λοιπῆς ἀρετῆς 
ἐγγινομένη ΟΥ, 6.39 τὴ [σι(ρ.5τ:.16); δύο γὰρ τὰ εἰς ἄκρον ἀλλήλοις 
ἐναντία ζ. καὶ θάνατος ..«ἐσότης μὲν γάρ ἐστιν ἡ ζ,, ἀνισότης δὲ ἡ φθορά 
ΜΆ 1.5 γ,"}.3.7(ρ.34.2ξ.; Μ.18.600.--724}; ζ. δέ ἐστιν ἡ ἄνωθεν ἐκ τοῦ 
θεοῦ γέννησις Μας. Ἀδριἀομ,30.3(Μ.34.7210}; τὸ δὲ βλέπειν τὸν θεόν, 
ἐστὶν ἡ ἵ. τῆς ψυχῆς..«εἴρηται γὰρ τὴν ἀληθῆ ζ. τῆς ψυχῆς ἐν τῇ 
μετουσίᾳ τοῦ ἀγαθοῦ ἐνεργεῖσθαι, τῆς δὲ ἀγνοίας πρὸς τὴν θείαν κατα- 
νόησιν ἐμποδιζούσης ἐκπεσεῖν τῆς ζ. τὴν ψυχὴν τὴν τοῦ θεοῦ μὴ 
μετέχουσαν ΟτΟΝΝγβ5. απ. (Μ.46.176Ὰ}; ὅτι πᾶν ἀγαθὸν τῇ ἑαυτοῦ 
φύσει ὅρον οὐκ ἔχει, τῇ δὲ τοῦ ἐναντίου παραθέσει ὁρίζεται" ὡς ἡ ζ., 
τῷ θανάτῳ... ὡς γὰρ τὸ τῆς ζ. τέλος ἀρχὴ θανάτον ἐστίν' οὕτω καὶ 
τοῦ κατ᾽ ἀρετὴν δρόμου ἡ στάσις ἀρχὴ τοῦ κατὰ κακίαν γίνεται δρόμον 
14.Ὁ.Μ105.5(41.44.3000), 

Β. αἰκέὲ, ἔχοι ρηγϑιοα Π{{ πα ἔγοτη }1ἴς οὗ 51ῖπ ὥσπερ ἐστίν τις ζἵ. 
ἀδιάφορος, ἡ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν τυγχάνουσα, καθ᾽ ἣν λέγομεν 
ζῆν καὶ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τὰ ἄλογα ζῷα" καὶ ἑτέρα διάφορος ἀλλὰ 
ἀγαθόν, περὶ ἧς φησιν ὅ Παῦλος" “ἡ ζ. ἡμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ 
ἐν τῷ θεῷ καὶ αὐτὸς ὃ κύριος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ" ᾿ἐγώ εἰμι ἡ ζ.᾿ οὕτως 



ζωή 
τὸν μὲν ἐναντίον τῇ ἀδιαφόρῳ ζ,. θάνατον ἀδιάφορον ἐρεῖς ΟΥ. [0.20.3 
(2:1 ;}. 38ο. 378.; ̓ ΜΝ. .14. δύβα, 8); ; οἵ, ΟΡ τγϑ8. μοιη.3.2 τὴ Ῥἡτ τ. 2148-Ἐ); ; 
διπλῆ τίς ἐστιν ἡμῶν ἡ ξ, ἡ μὲν οἰκεία τῇ σαρκί, ταχὺ παρερχομένη, ἡ 
δὲ συγγενὴς τῇ ψυχῇ, μὴ δεχομένη περιγραφήν Βα5.μοηι.3.3(2.τ88; Μ, 
41.2048); δύο σοι νόμισον εἶναι θυγατέρας" τὴν εὐπάθειαν τὴν ἐνθάδε, 
καὶ τὴν ζ. τὴν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ..μὴ τὴν ἐνταῦθα διαγωγὴν ὑπέρπλουτον 
δείξῃς, γυμνὴν δὲ τὴν ἄλλην... «ἡνέκα ἂν δέῃ σε τῷ Χριστῷ παραστῆναι... 
νύμφης ἔχουσαν σχῆμα καὶ κλῆσιν τὴν κατ᾽ ἀρετὴν ζ. τῦ.8 «ϑί7ιο, Ὄ; 
Μ.3250, 8); τὸ μὴ δεῖν πρὸς τὴν αἰσθητὴν ταύτην βλέπειν ζ." ἦτις 
συγκρινομένη πρὸς τὴν ὄντως ζω, ἀνύπαρκτός τις καὶ ἀνυπόστατός ἐστιν 
..ὅ γε πεπαιδευμένος τὰ θεῖα μυστήρια, οὐκ ἀγνοεῖ πάντως, ὅτι οἰκεία 
μὰς καὶ κατὰ φύσιν τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶν ἡ ζ. ἡ πρὸς τὴν θείαν φύσιν 
ὡμοιωμένη" ἡ δὲ αἰσθητικὴ ζ., διὰ τῆς τῶν αἰσθητηρίων ἐνεργείας 
διεξαγομένῃ, ἐπὲ τούτῳ φύσει δέδοται, ἐφ᾽ ᾧ τὴν τῶν φαινομένων γνῶσιν 
ὁδηγὸν γενέσθαι τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν τῶν ἀοράτων ἐπίγνωσιν (τ, Νν95. 

μονος τη. Ετοὶ,(Ν.44.624Δ,}). 
(. τὰ τεϊαϊτίοη τὸ βίος; 1. ορρ. βίος ; Ἰατίετ ἀοδίρπιαιίπρ ποτα 

ῬΠγϑίοα] οὐ ψου]άϊν [16 καθῆκον δὲ ἀκόλουθον ἐν βίῳ θεῷ καὶ Χριστῷ 
βούλημα ἕν, κατορθούμενον ἀιδίῳ ζ. (ΟἸοτη, ῥαθά.τ.χ3(Ρ.15τ.24; Μ,8. 
276Α); τὰς ἀκάνθας τοῦ βίου (οἴ. Μέϊ.13:22) αἱ τὸ σπέρμα τῆς ζ. 
συμπνίγουσιν 14. ἀ,ς ττ(ρ.τόδ.29 ; Μ.0.6τ6Ὰ); περὶ τῆς ἑξῆς τῷ βίῳ 
τούτῳ ξ. προφητεύσαντος Οχι(εἰς.3. τό(ρ. 215.11: ΜΟττιοφοο) ; ὅπερ γάρ 
ἔστιν ὄναρ ἕν πρὸς ἑκατὸν ἔτη, τοῦτό ἐστιν ὁ παρὼν βίος πρὸς τὴν 
μέλλουσαν ζ. Ομ τγ 5. αδ.1.ττ(1.7220}; τὸν παρόντα βίον ἅπαντα ἐν 
πειρασμοῖς..«διάγοντας..«ἑτέραν ζ., καθ᾽ ἣν μέλλει τοὺς τῆς εὐσεβείας 
ἀθλητὰς στεφανοῦν 1(,5έαἰ.τ.ο(2.130); 2Ὁ.(120}; οὐ ζῶμεν μετὰ τῆς 
προσηκούσης τοῖς Χριστιανοῖς σκληραγωγίας" ἀλλὰ τὸν ὑγρὸν τοῦτον 
καὶ διαλελυμένον...ἐζηλώσαμεν βίον... ὡς 
παννυχίσι, καὶ εὐτελείᾳ διαίτης τὴν ζ. διηνύομεν ταύτην..«ταχέως ἂν 
τῶν μελλόντων ἐπεθυμήσαμεν 1.6,2(770}; θάνατος γὰρ ψυχῆς ἀσέβεια 
καὶ βίος παράνομος. οὐκοῦν καὶ ζ. ψυχῆς ἡ τοῦ θεοῦ λατρεία, καὶ βίος 
ὃ ταύτῃ πρέπων ΤΟδτγϑ. οι ργόε,τί(2,7700) ; 2. αβεα ᾿π ΤΕΥ ΟΠ ΠΡΈΔΌΪΝ 
ΜΠ βίος αν. 

Ὦ. ἴῃ φεη., ἀσίβεσροί.τπ.3; τὴν ἐπέκεινα τῆς διαλύσεως ζ. ἥτις 

ἑαυτῇ συνεισάγει τὴν ἀνάστασιν ΑἸ απαρ.γες, τό(ρ.68.16; Μ'ι6. τοοδΑ}); 
14,160.32.3(}1.6,.9640); Ταῖ,ογαὶ.τά(ρ.15.20; Μ΄.6.8368); ΟἸαπι ῥγοΐ. 12 
(0.86.27; Μ.8.2458); Οὐ Οδρἰς.2.48(0Ρ.1τ7ο.τϑ; Μ.τ1.8728); δέξαι σὺν παιδὶ 
σῷ, πάρεσμεν, ἔνδον εἰς ζωῆς πύλας, πάτερ, καὶ ἡμέας ει, ΞΡ». 
ττίρ.126.20; ΝΙ.τ8.2134}; Θχδρ, ἄθδο.32:2, ν. ζῷον. 

Ἐ. (οά 5 ᾿ξ δα σινοῖ οὗ Πἴδ; 1. ψιτπουῦί αἰδίη, οἵ Ῥεύβοηβ, 
σΟ ]ομι.35.2 οἷτ. 5. ἀθανασία: ἐκ τῶν ἰδίων ἔργων ἀνάξιοι ζωῆς νῦν ὑπὸ 
τῆς τοῦ θεοῦ χρηστότητος ἀξιωθῶμεν Ὀτορη.0.1; ἐπεὶ ζῆσαι ἄνευ ζ. 
οὐχ οἷόν τε ἦν' ἡ δὲ ὕπαρξις τῆς ζ. ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ περιγίνεται μετοχῆς" 
μετοχὴ δὲ θεοῦ ἐστι τὸ γινώσκειν θεόν ἴγτϑῃν.ἢαεν.4.2ο.5(Μ.7.1036 4}; ἵνα 
μὴ ὡς ἐξ ἡμῶν αὐτῶν ἔχοντες τὴν ζ., φυσηθῶμεν καὶ ἀπαρθῶμέν ποτε 

“πείρᾳ δὲ μαθόντες, ὅτι ἐκ τῆς ἐκείνου ὑπεροχῆς, οὐκ 
ἐκ τῆς ἡμετέρας φύσεως, τὴν εἰς ἀεὶ παραμονὴν ἔχομεν 1Ὁ.5.2.5(11270}; 
θεὸς. ..ζ. χαρίζεται ΟἸδΙη.»γοϊ.το(ρ.67.7; Μ.8.2044}; οὐκ ἔνι γὰρ ἑσπέρα 
θεοῦ, ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι, ὅτι οὐδὲ πρωΐα, ἀλλὰ ὁ συμπαρεκτείνων τῇ 
ἀγενήτῳ καὶ ἀιδίῳ αὐτοῦ ζ., ἵν᾽ οὕτως εἴπω, χρόνος ἡμέρα ἐστὶν αὐτῷ 
σήμερον, ἐν ἢ γεγέννηται ὁ υἱός ΟΥ,.0.1.20(32; Ρ.37.τὸ; Μ.τ4.770)}; 
πνεῦμα ὁ θεάς" ἐπεὶ γὰρ εἰς τὴν μέσην καὶ καινότερον καλουμένην ἕ. 
σπῶντος τοῦ περὶ ἡμᾶς πνεύματος τὴν καλουμένην σωματικώτερον 
πνοὴν ζωῆς, ζωοποιούμεθά ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ὑπολαμβάνω ἀπ᾽ 
ἐκείνου εἰλῆφθαι τὸ πνεῦμα λέγεσθαι τὸν θεὸν πρὸς τὴν ἀληθινὴν ζ. 
ἡμᾶς ἄγοντα 1.15.23(ρ.247.14{Π|.; 4378) ὃ δὲ θεὸς καὶ ἀθανασία καὶ ἵ. 
καὶ ἀφθαροία Μίε:}.γε5.τ.34{(0.272.3; Μ΄.41.10070); παρὰ τοῦ πάντα 
δυναμένου θεοῦ ζ. αἰώνιον προσδοκᾷν ΠΟ» Ἶδηι.1.8; ὑμνητέον ἡμῖν 
τὴν ὥ. τὴν αἰώνιον, ὡς ἧς ἡ αὐτοζωή, καὶ πᾶσα ζ., καὶ ὑφ᾽ ἧς εἰς πάντα 
τὰ ὁπωσοῦν ζωῆς μετέχοντα τὸ ζῆν οἰκείως ἑκάστῳ διασπείρεται. καὶ 
γοῦν ἡ τῶν ἀθανάτων ἀγγέλων ζ. ... διὸ καὶ ζῶντες ἀεὶ καὶ ἀθάνατοι 
λέγονται, καὶ οὐκ ἀθάνατοι πάλιν, ὅτε μὴ παρ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸ 
ἀθάνατοι εἶναι καὶ αἰωνίως ζῆν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ζωοποιοῦ καὶ πάσης ζ. ... 
αἰτίας, ... τῆς αὐτοζωῆς ἐστὶν ἡ ὑπὲρ ζωὴν ἡ θεία ζ., ζωτική, καὶ ὑπο- 
στατική, καὶ πᾶσα ζ., καὶ ζωτικὴ κίνησις ἐκ τῆς ζ., τῆς ὑπὲρ πᾶσαν ζ. 
καὶ πᾶσαν ἀρχὴν πάσης ζἵ. ἐξ αὐτῆς καὶ αἱ ψυχαὶ τὸ ἀνώλεθρον ἔχουσι, 
καὶ ζῷα πάντα καὶ φυτὰ κατ᾽ ἔσχατον ἀπήχημα τῆς ζ. ἔχουσι τὸ ζῆν. 
ἧς ἀνταναιρουμένης..«ἐκλείπει πᾶσα ζ. Τιοη, ἀτο.».6.τ(321.3.856..,8}; 
εῤ.6. 2ίϑδός Ὁ); ἐξ αὐτῆς [55. αἀϊνίῃς 11] ζωοῦται.. ζῷα πάντα.. 
καὶ εἴτε νοερὰν εἴποις, εἴτε λογικήν, εἴτε αἰσθητικήν, εἴτε θρεπτικήν, 
καὶ αὐξητικήν, εἴτε ὁποίαν ποτὲ ἴ., ἢ ζωῆς ἀρχήν, ἢ ζωῆς οὐσίαν, ἐξ 
αὐτῆς καὶ ζῇ καὶ ζωοῖ τῆς ὑπὲρ πᾶσαν ζ. ... ἡ γὰρ ὑπέρζωος καὶ 
ζωαρχικὴ ζ. καὶ πάσης ζ, ἐστιν αἰτία... καὶ διαιρετικὴ ζωῆς, καὶ ἐκ 
πάσης ζ. ὑμνητέα, καὶ πάσῃ ζ. θεωρουμένη καὶ ὑμνουμένη..«-καὶ ὡς 
ὑπὲρ πᾶσαν ζ. ζωοποιὸς καὶ ὑπερζωός 1δ.6.3(8578); πάσης γὰρ ζ. καὶ 
ἀθανασίας...δημιουργός ἐστιν ὁ θεός Μαχ.εαρ.οἰπεοί, τ, ο( 7.90.1 1018); 
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τβουρῃ (οά 5 ὑπὲρ πᾶσαν...ζ. Ἡιοη. Ατ,ο,ἢ.2.3(Μ.3.1400}; 18.4.1 
(1770); 85 ΞΥΤΟΉΥΤΩ οὗ (οά, ΟἸδιῃ, ῥαρά.τιτο(ρ.τ46,15; Μ.8. 3641); 
0 ἰ5 ἡ τῶν ζώντων. ζ. Ὀίοι. Ατιά.".1. 3(5800); 2. αῖμει τῷ δὲ 
ἐπιβλέποντι τὴν σωτηρίαν..-«παρέξει...τὴν ἄτρεπτον ζ. ὃ πατὴρ...ὁ ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς ΓΙεπὰ. . (.5.4π(ρυτρι.9; Μ.9.6528); ἡ.««ὄντως ζᾧ. καὶ 
ἀληθῶς, ἔστιν ὁ πατήρ Οντ. Η καέδοί..τ8,20; Ογτ. 7ο.1.0(4.52); ἀ18- 
Ῥεπβίηρ |6 {Βγουρἢ ὅση, ΟἸοιη. φ.4.ς.δ(ρ.164.12; Μ.0.6124); . δοη; 
ἃ. [ἢ βεῆ, εἷς ἰατρός ἐστιν..«ἐν ἀνθρώπῳ θεός, ἐν θανάτῳ ζ. ἀληθινή 
[ρῃ. ἔρῃ. 7.2; τὰ ἀδύνατον τῆς ἡμετέρας φύσεως εἰς τὸ τυχεῖν ζωῆς, νῦν 
δὲ τὸν σωτῆρα δείξας δυνατὸν σώζειν καὶ τὰ ἀδύνατα ιορη.0.6; 
Χριστὸς...ὃ ζ. χαρισάμενος ΟἸ]οιη, ῥγοί, ο(ρ.63.20 ; Μ.8.1068); οὐνᾶς 
γάρ ἐστιν ἡ ζ. ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας ΑΟΡἸμι πατ(ρ.1}.1) ὁ Χριστὸς ζ, 
καὶ ζωοποιῶν ΑὌΤ ον. ἃ τοφίρ.217.14); ζωῆς χοραγός, Χριστέ Μειῆ. 
γνΡ. τιῴρ. 133.5; Μ.18.2004)}; ΦΧριστὸν..«τὸν τῆς αἰωνίου ζ, τοῖς 
πᾶσιν αἴτιον Βυ5. Μαγεοί,..τ(ρ.33.20; Μ.24.7800}); 14.6.1}.1. δ(ρ. 66, 
40; Ν.24.8370) οἷϊ, 5. ἀκτίς; 10.1.2ο(ρ.86.3οζ, ; 8708); λόγος, ὡς ἔ, 
νεκροῖς ἐπιφοιτῶσα τοῖς οὖσι Υαχ ἑαλδεοῖ , 560 }Ν4.:9ο.τταχὼ; 
κύριος λέγεται...ζ, ... ζ. δέ, ὡς τὴν πρέπουσαν ψυχαῖς ἀγαπώσαις 
τὸν κύριον ἐν τοῖς θείοις παρεχόμενος κίνησιν 1ὁ.2.1ο(τ1560) ; Ὁ. Ράτϊο, 
1Βτουβἢ Ιης.,Ἰετη. νοὶ, τίρ. 9. 28; Μ.8. .658); (χοβδ πνεῦμα τοῦ σταυροῦ, 
ὅ ἐστιν σκάνδαλον τοῖς ἀπιστοῦσιν, ἡμῖν δὲ σωτηρία καὶ ζ. αἰώνιος ἴσῃ. 
Ἐρβετδιι; Ἐδβυστθοΐίοη, Ἰρῃ,ἤίαρη.ο.1; 6. ἴῃ οοῃίταβι ἴὸ Μοβαίς 
[αν εἰ γοῦν ἱκανὸς ἦν ὃ Μωσέως νόμος ζ. αἰώνιον παρασχεῖν, μάτην 
μὲν ὁ σωτὴρ αὐτὸς παραγίνεται καὶ πάσχει δι᾽ ἡμᾶς (Ἰοιη...5.8(0».164, 
30; Μ.0.6120}; 4. Ἔχερ.: ]ο.Υ131. γέγονεν οὖν ἡ ξ. ἐν τῷ λόγῳ’ καὶ 
οὔτε ὁ λόγος ἕτερός ἐστι τοῦ Χριστοῦ,-..οὔτε ἡ ζ. ἑτέρᾳ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ...ὥσπερ οὖν ἡ ζ. γέγονεν ἐν τῷ λόγῳ, οὕτως ὁ λόγος ἦν ἐν ἀρχῇ Οτ. 
7ο.τιπορί(; 0.23.2}, Μ.14.560); αὐτὸς γὰρ ὑπάρχων ἡ κατὰ φύσιν 
ζ., τὸ εἶναι καὶ ζῆν καὶ κινεῖσθαι πολυτρόπως τοῖς οὖσι χαρίζεται...μέα 
δὲ ἡ πάντων ζ. χωροῦσα πρὸς ἕκαστον (ντ, ο.1.6(4.40Ε--50λ}); ὡς ἔδεον 
ἀγαθὸν ἑαυτῷ περιτίθησι μόνῳ τὸ εἶναι ζ. 1δ.{51Ὲ}; [0.1:4 προτάσσει 
γὰρ τὴν ζ. τοῦ τῶν ἀνθρώπων φωτός, εἰ καὶ ταὐτόν ἐστι ᾿ζωὴ᾽ καὶ 
“ἀνθρώπων φῶς", τῷ προαπαντᾶν ἡμῖν ἐπὶ τῶν μετεχόντων τῆς ζ,, 
τυγχανούσης καὶ φωτὸς ἀνθρώπων, τὸ ζῆν αὐτοὺς τὴν...ϑείαν ζ, παρὰ 
τὸ πεφωτίσθαι...εἰ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐστιν ἡ ζ. καὶ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλ᾽ αἵ γε ἐπίνοαι καθ᾽ ἕτερον καὶ ἕτερον λαμβάνονται Ογ. [0.3.2π(τϑ; 
Ρ.8ο.24},; Μ.14.1568) ; ̓ζωὴ᾽ ἐνταῦθα οὐχ ἡ κοινὴ λογικῶν καὶ ἀλόγων 
λέγεται, ἀλλ᾽ ἡ ἐπιγινομένη τῷ ἐν ἡμῖν συμπληρουμένῳ λόγῳ, τῆς 
μετοχῆς ἀπὸ τοῦ πρῶτον λαμβανομένης λόγου" καὶ κατὰ μὲν τὸ 
ἀποστραφῆναι τὴν δοκοῦσαν ζ,., οὐκ οὖσαν δὲ ἀληθῶς, καὶ ποθεῖν 
χωρῆσαι τὴν ἀληθῶς ἕξ. πρῶτον κοινωνοῦμεν αὐτῇ, ἥτις γενομένη ἐν 
ἡμῖν καὶ φωτὸς γνώσεως ὑπόστασις γίνεται, καὶ τάχα αὕτη ἡ ζ. παρ᾽ 
οἷς μὲν δυνάμει καὶ οὐκ ἐνεργείᾳ φῶς ἐστι, τοῖς τὰ τῆς γνώσεως 
ἐξετάζειν μὴ φιλοτιμουμένοις, παρ᾽ ἑτέροις δὲ καὶ ἐνεργείᾳ γινομένη φῶς 
10.2.2λ{πο; ρ.81.τ 21; τό -1574}; ον ΟἸσπι γοὶ, ττίρ.δο.18,26; Μ.8, 
2328 90); ὦν. 7.. 1. 14: 54Δ ἢ. }; 10.4:14, ἴῃ Βιθοταϊηϑιϊοη δ. 56 η568 
ἡ γενομένη ἐν τῷ πιόντι ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ δίδωσιν ὁ ᾿Ϊησοῦς, πηγὴ 
ἄλλεται εἰς τὴν αἰώνιον ζ. τάχα δὲ καὶ πηδήσει μετὰ τὴν αἰώνιον ζ. εἰς 
τὸν ὑπὲρ τὴν αἰώνιον ζ, πατέρα: Χριστὸς γὰρ ἡ ζ. ὁ δὲ μείζων τοῦ 
Χριστοῦ, μείζων τῆς ζωῆς ΟΥ, [0.13.5(ρ.220.7; Μ.14.40 40); ΒΔ] Δ τ]ν, 
Ἶο.ς:26 ἔχει...ζ. οὐκ ἄναρχον οὐδὲ ἀγένητον, οὐδὲ ἰδιόκτητον ὁμοίως 
τῷ πατρί, ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρὸς λαβών Ἐπ5.ε.|ἢ..1.2ο(ρ.86,24; Μ,24. 
876λ})}; Ὀυΐ ὅτι...ζ. κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ μονογενής, καὶ οὐ ζ. τῆς παρ᾽ 
ἑτέρον μέτοχος, ζωογονεῖ τε οὕτως ὥσπερ καὶ ὃ πατήρ ὕντ. [0.2.8(4. 
2351}; (1.3: 23ἴς ἡ ὄντως ζ. ὁ Χριστός, καὶ ἡ ἡμετέρα ἐν αὐτῷ διαγωγὴ 
ζ. ἐστιν ἀληθινή Βαϑ.ἰοηοῖη ᾿5.33(1.1528; Μ.20.3720}; οὐκ ἔστιν 
αὕτη, φησίν, ἡ ζ. ἡ ὑμετέρα" ζ. ἑτέρα τίς ἐστιν...μὴ φαίνεται ὁ Χριστός; 
οὐδὲ ἡ ζ. ὑμῶν, ἐν τῷ θεῷ ἄνω ἐστί. τί οὖν; πότε ζησόμεθα; 'ὅταν ὁ 
Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζ. ὑμῶν᾽, τότε τὴν δόξαν ζητεῖτε, τότε τὴν ζ. 
Ομγνβ.λο»ι.7.2 ἢ Οοἱ (ττ.373.,0); (Α].2: τοῖ. τὸ τῆς ζ. ὄνομα πολυ- 
σήμαντόν ἐστιν..-ἔστι ζ. αὕτη ἡ τοῦ σώματος, ἔστι ζ, ἡ τῆς ἁμαρτίας... 
ἄρα ἐστὶ ζωὴν τὴν τῆς ἁμαρτίας ζῆν".. ἔστι ζ, ἡ ἀίδιος καὶ ἀθάνατος, 
μετὰ ζωῆς αἰωνίου ἡ οὐράνιος" ἔστι ζ. ἡ τοῦ σώματος... οὐ τὴν φυσικὴν 
οὖν φησι μὴ ζῆν ζ., ἀλλὰ ταύτην τὴν τῶν ἁμαρτημάτων, ἣν ἅπαντες 
ἄνθρωποι ζῶσιν: ὃ μὴ ἐπιθυμῶν τῆς παρούσης ζ., πῶς ταύτην ζῇ ;-.. 
οὗτος οὐδὲ τὴν φυσικὴν ζ. ζῆ" ὁ μηδενὸς φροντίζων τῶν βιωτικῶν, οὐ 
ζῇ..«ὅτι γὰρ οὐ τὴν φυσικὴν παραιτεῖται ζ., φησὶν ἀλλαχοῦ" "ὃ δὲ νῦν 
ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ..." τουτέστι, καινήν τινα ζ. 
ζῶ ΟὨγγ5.ἠορι.3.2 ἐπ άπ (ατ.5148--Ε); 6. [Πσ]θὲ ἃ5 1Ππ  ; ἀφηϊβά ὈΥ 
ἘΠΟΙΏΠΙΒ Βούλεται γὰρ ἄλλο τι δεῖξαι παρὰ τὴν αἰωνίαν ζ. τὸν υἱὸν 
ὄντα, ἥτις εἰ μὴ ἐν τῷ μονογενεῖ θεωροῖτο, ματαΐα μὲν ἡ πίστις 
ἀποδειχθήσεται...τί γὰρ κατήγγειλαν τὸν Χριστόν, ἐν ᾧ τῆς αἰωνίας 
ζ, κατ᾽ Εὐνόμιον οὐκ ἔστιν ἡ δύναμις ; εἰς τί δὲ τῷ ὀνόματι Χριστοῦ τοὺς 
πεπιστευκότας κατονομάζουσιν, εἰ μὴ διὰ τούτου τῆς αἰωνίας μέλλοιεν 
μετέχειν ζωῆς; ΟΥΝ γ85. μη τοί ρ.231ἀ 1,10; Μ.45.8320,0); διὰ τῆς 
πολυπραγμοσύνης τοῦ νοῦ τοῖς ὑπερκειμένοις τῆς τοῦ υἱοῦ ζ. ἐμβατεύων, 



ζωή 
" - ᾿  χ, ᾽ ’ - ε ἢ 3 ν᾿ -᾿ 

ἐκεῖ τὴν αἰώνιον ζ. ἐρευνώμενος ὅπου ὃ μονογενὴς θεὸς οὐκ ἔστιν. 
πόθῳ γὰρ τῆς αἰωνίας, φησί, ζ. εἰς τὰ ἐπέκεινα τοῦ υἱοῦ τῷ νῷ φέρεται, 
ὡς ἐν τῷ υἱῷ πάντως μὴ εὑρὼν τὸ ζητούμενον. εἰ οὖν οὐκ ἔστιν ἐν τῷ 

ξφξαι ει νυ» ι ξὰὺ 7 “:» λ)2ιοὲη͵»ν “,-Δ,αχ νόον ἐν Σ «ἡ υἱῷ ἡ αἰώνιος ζ., ἄρα ψευδὴς ἁλώσεται ὁ εἰπὼν ὅτι, ᾿ἐγώ εἰμι ἡ ζ.᾿, ἢ ξ. 
Ὶ . , 5» 3 Ὁ ὃ , 2 .] ᾿ 2... , , ᾿ 

μὲν ἐστίν, οὐκ αἰώνιος δέ; ἀλλὰ τὸ μὴ αἰώνιον πρόσκαιρον πάντως, τὸ 
δὲ τοιοῦτο τῆς ζ. εἶδος κοινὸν καὶ τῶν ἀλόγων ἐστίν. ποῦ τοίνυν τὸ 

“- - Ν : 7 ᾿ " - με , ᾿ 

μεγαλεῖον τῆς ὄντως ζ., εἰ μετέχοι ταύτης καὶ ἡ ἄλογος φύσις; 1Ὁ. 
(Ρ.232.7Π..; 8324,8)}; πᾶς ὁ ποθῶν τὴν αἰώνιον ζ., ἐπειδὰν εὕρῃ τὸν 

ε,, ν Φ ᾿ Ε] -. 5 1  ς ͵ " ᾿ ᾽ 3 [ ᾿ υἱόν,.««ὅλον εὗρεν ἐν αὐτῷ ὅπερ ἐπόθησε, διότι καὶ αὐτός ἐστιν ἡ ζ. καὶ 
Ῥ ς - Ν μ᾿ ΕΣ » « ᾿ Α ΓΩ κ᾿ Ἃ “ ᾿ ἐν ἑαυτῷ τὴν ἵ. ἔχει. ἀλλ᾽ ὃ λεπτὸς οὗτος τὸν νοῦν... ὑπὸ πολλῆς ὀξυω- 
πίας τῷ υἱῷ τὴν αἰώνιον οὐκ ἐνευρίσκει ζ., ἀλλ᾽ ὑπερβὰς τοῦτον καὶ 
καταλιπὼν οἷον ἐμπόδιόν τι πρὸς τὸ ξητούμενον ἐκεῖ διερευνᾶται τὴν 
αἰώνιον ζ., ὅπου μὴ εἶναι οἴεται τὴν ὄντως ζ, 16.(0.2534.01{{.; 8268,0) ; 
4. Ἡ. σμοβὲ δύναται ἡ σὰρξ αὕτη μεταλαβεῖν ζ. καὶ ἀθανασίαν, κοὰλ- 
ληθέντος αὐτῇ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου 20 ἰ6}1.14.5; ὡς οὖν ὁ εἰς ψυχὴν 

- ε . ᾿ ᾿ -“ » ᾽ ἢ Α - , φ. 

ζῶσαν γεγονώς, ῥίψας ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἀπώλεσε τὴν ζ., οὕτω πάλιν ὁ 
αὐτὸς ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπανελθών, καὶ προσλαβόμενος τὸ 
ζωοποιοῦν πνεῦμα, εὑρήσει τὴν ζ. Ἰτεη ἠσογ.5.12.2(Μ.7.11538); εἴ.1Ὁ. 
π.7.2(ατ1414}; πνεῦμα... «ζωῆς χορηγόν ΒΔ5.5)}ῖγ.22(2.τοῦ ; Μ.32. 1088); 
τοῦ πνεύματος..-πρὸς τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ζ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν 
μεταρνυθμίζοντος 1. 4ο(4τῸ ; Μ.1578); 5. ΤΥ. ἡ αὐτὴ ζ. καὶ παρὰ τοῦ 
πατρὸς ἐνεργεῖται, καὶ παρὰ τοῦ υἱοῦ ἑτοιμάζεται, καὶ τῆς τοῦ πινεύ- 
ματὸς ἐξῆπται βουλήσεως το 88. γος 411(Ν]1.45.125}}}; ταύτης ἀρχὴ 
τῆς ἱεραρχίας ἡ πηγὴ τῆς ζ. «.. ἡ μία ὄντων αἰτία τριάς Ἡοτ..Ατ.6.ἦ..1.3 
(}1.3.3730); τῆς πηγῆς τῆς ὄντως ζ., τῆς ἁγίας τριάδος (εἰ. ᾿ν2.ἢ.6.2. 
23.6(Μ.8ς.τ206}}; 6. ἀϊνίηε σταςς, Εἰι5,6.1}.1.13(0.74.7; Μ.24.8520); 
7. αἰβοιιβδίοη τ μοῖθου οὶ] 15 1 δ ἴῃ 1561 ΟΥ τϑῦσοῖνεβ 1 ἴτοτα (σοῦ, 
Ταβε.άταὶ.6.1(}1.6.4808). 

Ε΄, ἀογίνοα ἔσοσωη σμυτοῖ, ϑασσζαιηξηῖβ δθᾶ γοτά; 1. (μαστοῦ ἡ 
ἐκκλησία..«βλαστάνουσα ζ. Μοῖμιενρρ.δ.ττίρ.03.16; Μ,18.1530}; 
2. Ὀαρ(ίϑιη ἡ ζ. ὑμῶν διὰ ὕδατος ἐσώθη καὶ σωθήσεται Ἡδττα. 5.3.3. 
5; τὸ βάπτισμα...τὸ ὕδωρ τῆς ζ. Ταβί αἱαϊ. τά. τλῆ. 6. Ξ040}; 6.10.2 
(τό); ΤΗΪρρ. ἐμοορ᾿.2(Ὁ.258.6; Μ.το. 8524) εἴτ, 5, ἀκατάληπτος ; ζ. 
αἰώνιον σὺν ἔργοις καλοῖς δωρεῖσθαι τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ βαπτίσματι 
Ἡονι ΟἸρηι. το; Ογτ. Η, ῥγοεαϊεεῖ.ο, Τλοπ Ατ, 6. ̓..2.2,5(Μ.3.3064}; 
3. δυο Ππατβὲ φάγωμεν ἐν τῷ ἀναγαίῳ τὸ πάσχα, ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν 
τὸν ὑπὲρ ἡμῶν τυθέντα Χριστόν, ὅλον αὐτὸν ὡς ζ. ἐσθίοντες ΓΏΡΗΙ].ΑΙ, 
ερ.Ραφείι,τ(ρ.3οο.7; Μιός.534); Ἔχερ. [0.6: 57 ζ. δὲ ἐνταῦθα λέγει, 
οὐ τὴν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὴν εὐδόκιμον. καὶ ὅτι οὐ περὶ τῆς ἁπλῶς ἔ. εἶπεν, 
ἀλλὰ περὶ τῆς ἐνδόξου καὶ ἀπορρήτου ἐκείνης, δῆλον ἐκεῖθεν... «πάντες, 
καὶ οἱ ἄπιστοι ζῶσι..-μὴ φαγόντες ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐκείνης. ὁρᾷς ὅτι 
οὐ περὶ ταύτης ὃ λόγος ἐστὶ τῆς ζ., ἀλλὰ περὶ ἐκείνης ; ΟΠγγ5.ἦἤοηη.47.1 
ἴῃ 70.(8,2768); οἷ Ῥοη. Αὐ. δ. ἢ.3.3.τα(Μ.3.4440}; 4. ψογτὰ οἵ (οά 
ἵνα δείξῃ τὴν τοῦ εὐαγγελίου ὑπόθεσιν, ὅτι δόσις ἐστὶν αἰωνίου ζ. (ΙΘ΄. 
4.4.5.6(ρΡ.τ64.6; Μ.0.6124}; ὁ λόγος τοῦ κυρίου ἡμῶν ζ. ἐστιν ἀληθινή 
“4. ΡΠ τ42(0.8ο.24). 

(-. οδταϊπθα τὨχουρῇ Πυτηδη σο- ΟΡΟΓΘΊΊΟΩ ; 1. Ἰπτουρα ΟΒτιβίίϑῃ 
11ἴ6: ἃ. ἴῃ σϑῃ, ἐὰν ἀφέξηται πάσης ἐπιθυμίας πονηρᾶς, κληρονομήσει 
ζ. αἰώνιον Ηοττη.υ͵ς5.5.8,4.; τῶν οὖν φοβουμένων αὐτὸν καὶ φυλασσόντων 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐκείνων ἡ ζ, ἐστι παρὰ τῷ θεῷ" τῶν δὲ μὴ φυλασ- 
σόντων τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ οὐδὲ ζ. ἐν αὐτῷ ἰα,μπαμά.7.5; 14. 5ἔγηι.8,7.6; 
ΟἸβαι, ργοί.τίρ.7.20; Μ.8.,618); .4..70.76(0.το1.11); ἐπ᾿ ἀγῶνος τὸν διὰ 
πάσης κακουχίας διεληλυθότα καὶ ἄμεμπτον εὑρεθέντα ἐκεῖνον ζ. 
αἰωνίου καταξιοῦσθαι ον ΟἾδηι. 2,20; τοὺς. «πρὸς ἐναρέτου ζωῆς 
τελείωσιν... ἀφικομένους... εἰς θειοτάτην ἕ. ἐκ θανάτου μεταφοιτήσαντας 
Τϊομ. ἀχ.. .3.3.0(Ν.3.4378}; 10.7.27(5610) ; Ὁ. τοροπίδποβ, ΠῈΘττη. 
φεἶρ.8.6.6; ς. ἕαϊτι, 4..0.47(Ρ.175.2}); ΟἸδηι, ῥαφά.τ (ρ.τογ7.16; Μ.8, 
2854); τὸ μέγιστον..«τῶν πρὸς τὴν ξ, μαθημάτων. ..«γνῶναι τὸν θεὸν τὸν 
αἰώνιον..«καὶ ἕνα καὶ ἀγαθὸν θεόν 14.4.4.5.1(ρ.1τ64.14; Μ.0.6128); ΟΥ. 
γηανγί 4τ(ρ.538.2τ; Μ.τ1τ.6174}; Εἰ ον». Οἰθηη.το.2 ; Τα ἢ δηα σῃατιν ἐὰν 
εὐνεὶς ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἔχητε τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην- ἦτις ἐστὶν 
ἀρχὴ ζωῆς καὶ τέλος" ἀρχὴ μὲν πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη ἴρτι.Ῥ͵.14.11 
Βορδ οἵ Π{{8 α5 ρτοιπα ἀπ ἐπα Οἱ ἔῃ ζωῆς ἐλπίς, ἀρχὴ καὶ τέλος 
πίστεως ἡμῶν Βαγη.1.61 οἴνἴδ.τ.4; ἃ. ὉΒΑΥΙΕΥ ἡ πρὸς αὐτὸν [50.. θεόν] 
ἀγάπη καὶ ἐξομοίωσις μόνη ζ. ὈἸοΙη.4..5.7(ρ.164.23; 6128); ψυχαί, αἱ 
ἐμπύρως...τὴν ἀγάπην πρὸς κύριον ἔχουσαι, ἄξιαι τῆς αἰωνίου ζ. 
τυγχάνουσι Μᾶς. Δερ.ἤσν!.το,2(Μ.24.5418}; ζ. τῆς ἄνω φύσεως ἀγάπη. 
ἐστίν... .ἀεὶ ἡ θεία ζ. δι᾿ ἀγάπης ἐνεργηθήσεται ΟτΟ Ν γ55, απ. γες. 
(Δ 1.46.9Ξ0}; 6. ομαβϊν ποιήσαντες τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ..-«ληψόμεθα 
ζ, αἰώνιον,...τηρήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν σφραγῖδα ἄσπιλον, 
ἵνα τὴν ζ. ἀναλάβωμεν 2(ἴθηι.8.4,6; τῆς εἰς τὸν παράδεισον ἀποκατα- 
στάσεως καὶ τῆς εἰς ἀφθαρσίαν μεταβολῆς..-οὐδὲν αἴτιον οὕτως 
ἄλλο γέγονε καὶ σωτήριον ἀνθρώποις, τὸ στρατηγῆσαν ἡμᾶς εἰς ζ,, ὡς 
ἁγνεία Μεῖῃ. 5 γ:Ρ.4.2(ρ.46.12; Μ.18,886); Ε. ορθεάίεποε, ΟἸοτη, αθά. 
τοτ(ρ.90.1); ὁ. ρορα ψΟΥΚΒ ποιήσας... ἀγαθὰ ὡς θέλων τὴν ἀληθινὴν ξ. 
Οτν εἰς. 6. π4(ρ.125.25; Μιιτιτσδι)}; ΠοριἾοηι.τ8,2; ΟὮτγβ. Τ}άγ.τ, 

505 ζωή 
τδίτ το 0); Β.. ΒυΠΊπΊαΣν τοῖς δὲ δικαίοις, καὶ ὁσίοις, καὶ τὰς ἐντολὰς 

αὐτοῦ τετηρηκόσι, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ διαμεμενηκόσι, τοῖς ἀπ᾽ 

ἀρχῆς, τοῖς δὲ ἐκ μετανοίας, ζ. χαρισάμενος ἴχοῃ,ἀαόν.τ το. (1.7. 

5524}; 2. ἘΒτοῦρῃ τηϑτίνταοηι 50. τὴν δι᾿ αἵματος μαρτυρίαν τοῦ 
κυρίου) τῆς ὄντως οὔσης ζ. ἀρχὴν εἶναι τὴν τοιαύτην τοῦ θανάτου πύλην 

ΟἸδτγα. ον. 4,7(0.268.ς ; Μ.8.12568); τὴν ζ. ἑαυτοῖς διὰ τοῦ θανάτου 

πραγματευσώμεθα...μὴ φείδεσθε ζ. ἧς ἀναγκαία ἡ στέρησις Βαϑ, ἤοηι, 

18.8(2.τ48:0; Μ.31.5050); 8. τεϊαϊε ἴο γνῶσις: εὐχαριστοῦμεν....ὑπὲρ 

τῆς ζ. καὶ γνώσεως, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ ᾿Ϊησοῦ 14.9.3; τεῖ. ὕξη. 

210 οὐδὲ γὰρ ἄσημα τὰ γεγραμμένα, ὡς θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς (ξύλον γνώσεως 

καὶ ξύλον ζ. ἐν μέσῳ παραδείσου ἐφύτευσε, διὰ γνώσεως ζωὴν 
ἐπιδεικνύς,..-οὐδὲ γὰρ ζ. ἄνευ γνώσεως, οὐδὲ γνῶσις ἀσφαλὴς ἄνευ ζ. 

ἀληθοῦς...ἣν δύναμιν ἐνιδὼν ὁ ἀπόστολος τήν τε ἄνευ ἀληθείας προσ- 

τάγματος εἰς ζ. ἀσκουμένην γνῶσιν μεμφόμενος λέγει" “ἡ γνῶσις φυσιοῖ 

εν ὅ γὰρ νομίζων εἰδέναι τι ἄνευ γνώσεως. ..«μαρτυρουμένης ὑπὸ τῆς ζ., 

οὐκ ἔγνω...ὃ δὲ μετὰ φόβου ἐπιγνοὺς καὶ ζ. ἐπιξητῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι φυτεύει 
εοὐἤἥτω σοὶ καρδία γνῶσις, ζ. δὲ λόγος ἀληθής, χωρούμενος Τ ῥλτοβΉ.χ2. 
3-1) (οἴ, Με.253:3) αὐτῶν δὲ, εἶπεν, ὡς τὴν κλεῖδα τῆς βασιλείας πε- 
πιστευμένων, ἥτις ἐστὶ γνῶσις, ἣ μόνη τὴν πύλην τῆς ζ, ἀνοῖξαι δύναται, 
δι᾽ ἧς μόνης εἰς τὴν αἰωνίαν ζ. εἰσελθεῖν ἔστιν ἢ ονι. (ἰδη1.3.τ8; 4. ἃ5 ἰοδῖ 

τὨτουρῇ Πυτηδη ἔγεα 001} μονοειδὲς ἦν ἡ τῶν ἀνθρώπων ζ. μονοειδὲς 

δὲ λέγω τὴν ἐν μόνῳ τῷ ἀγαθῷ ὁρωμένην....ἀλλ᾽ ἑκουσίως ὁ ἄνθρωπος... 

καταλιπὼν τὴν ἀμιγῆ τοῦ χείρονος μοῖραν, τὴν ἐκ τῶν ἐναντίων 
σύγκρατον ζ. ἐπεσπάσατο τ Ν νβ5.ἀπτηι.εἰ γε5.(Μ.46.818). 

Η. τεῦ. ὕχο ναῦϑ, Οἱ π|6 αηα ἀεαῖῃ (οἷ, Π..30:15) ὁδοὶ δύο εἰσί, 
μία τῆς ζ. καὶ μία τοῦ θανάτον...ἡ μὲν οὖν ὁδὸς τῆς ζ. ἐστιν αὕτη 
πρῶτον, ἀγαπήσεις τὸν θεόν...δεύτερον, τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν 
Πιά.τ.τ,2) εἰ οὖν ὃ θάνατος ἐπικρατήσας τοῦ ἀνθρώπου ἔξωσεν αὐτοῦ 
τὴν ζ., καὶ νεκρὸν ἀπέδειξε: πολλῷ μᾶλλον ἡ ζ. ἐπικρατήσασα αὐτοῦ 

ἀπωθεῖται τὸν θάνατον, καὶ ζῶντα τὸν ἄνθρωπον καταστήσει τῷ θεῷ 

[τεπ.ἠαόν.5.12.1(Μ.7.ττρις}; ΟἸ]ειη, γοὶ, το(ρ.6ο.261. ; Μ.8. 2.80); ξ, 
γοῦν καὶ θάνατος..-πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρειν δοκοῦντα, εἰς ἄλληλα 

περιχωρεῖ πως καὶ ἀντικαθίσταται. ἡ μὲν γὰρ ἐκ φθορᾶς ἀρχομένη τῆς 

μητρὸς ἡμῶν, καὶ διὰ φθορᾶς ὁδεύουσα τῆς ἀεὶ τοῦ παρόντος ἐκστάσεως, 
εἰς φθορὰν καταστρέφει τὴν τοῦ βίου τούτου κατάλυσιν: ὁ δὲ τῶν 
ἐνταῦθα κακῶν ἀπαλλαγὴν ἔχων, καὶ πρὸς τὴν ἄνω πολλάκις μετάγων 
ζ., οὐκ οἶδα εἰ κυρίως προσαγορεύοιτο θάνατος...μία ζ., πρὸς τὴν ζ. 
βλέπειν. εἷς θάνατος, ἡ ἁμαρτία...ἂν οὕτως ἔχωμεν..«οὔτε τῇ ζ. μέγα 
φρονήσομεν, οὔτε τῷ θανάτῳ λίαν ἀνιασάμεθα. τί τοίνυν δεινὸν 

πεπόνθαμεν, εἰ πρὸς τὴν ἀληθινὴν ζ. ἐνθένδε μεταβεβήκαμεν; τ. Νὰ. 

0}.18.42(}1.25.1τ041..8). 
1. ἀβρβοῖβ οἵ εἴεσηδὶ ἰἰξς πα θοῇ ἴῃ 1Ὁ; 1. ΔΩ ΨΕΥ5 ΟἱἨ ΘΠ Υν 

αἴοτάραᾷ ὃν οά, ὕντ Η.εαϊδεί.18.31; 2. σοπιρατίβοι ΜΓ Ῥγοδθηῖ 
116 ὧδε ζ. ἔχουσα τέλος, ἐκεῖ ζ. οὐκ. ἔχουσα τέλος (ἬτγΒ. ἐυεγ0.3.13 

(3.308); βούλει μαθεῖν διὰ τί καλὸν ἡ παροῦσα ζ.; ὅτι τῆς μελλούσης 

ζ. ἡμῖν ὑπόθεσις γίνεται καὶ ἀφορμή, καὶ σκάμμα καὶ στάδιον τῶν ἐκεῖ 

στεφάνων ἐστίν ἴ4.5ἰα!.6.4(2.188) ; 14. Ξγη.0.4 τη Οφη.(4.6038); τὰ γὰρ 
ἄλογα μόνα τῷ παρόντι χρήσιμα βίῳ" ἡμεῖς δὲ διὰ τοῦτο ψυχὴν ἀθάνατον 
ἔχομεν, ἵνα πρὸς τὴν ἐκείνης τῆς) ζ. παρασκευὴν πάντα πράξωμεν 14, 
ἠοηῖ.31.5 ἐπὶ 70.(8,183}; 14 σχροΐη Ρ».ἡδιτα(ς.2144); 3. [τοβάοιῃ οἵ 
οἴδπιδὶ ᾿ς ἴγοιλ χηδῖτευ πα ρἤνβΙσαὶ ᾿πντϑίομ5. ἄυλον πάντη καὶ 
ἀσώματον ζ. ζώντων ἐν μακαριότητι τῶν ἁγίων ΟΥ. [0.1.πτ](ρ.21.13; Μ. 

14.528}; οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐν ἀναστάσει, ἀλλὰ μία τίς ἐστιν ζ. καὶ 

μονότροπος, εὐαρεστούντων τῷ ἑαυτῶν δεσπότῃ Βαβι ον Ῥςιττδᾷι. 

2038; ΝΙ.29.4020); τὸ ἀνενδεὲς τῆς ζ. ἐκείνης καὶ ἄυλον, ἐν ἦ τὸ διακρατοῦν 

τῆς ψυχῆς τὴν ὑπόστασιν, οὐ ξηροῦ τε καὶ ὑγροῦ τινός ἐστι μετουοία, 

ἀλλ᾽ ἡ τῆς θείας φύσεως κατανόησις τι Νυβϑπονί. (Ν1.46.5040); διὰ 

τοῦτο μακαρία τίς ἐστιν ἐκείνη ἡ ζ. καὶ ἀκήρατος, μηκέτι ταῖς τῶν 

αἰσθητηρίων ἡδοναῖς πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ κρίσιν ἐμπλανωμένη ερ.(πο5Ὰ}; 

85 ἴδ ΜῈ δηρεὶβ, Οηγγ5. προΐῃ Β 5.48: τοίς.2118); 4. ἀββουριίοι, τί 
οὖν ταύτης μακαριώτερον γένοιτ᾽ ἂν τῆς ζ.; οὐκ ἔστιν ἐκεῖ πενίαν δεῖσαι 

καὶ νόσον- οὐκ ἔστιν ἀδικοῦντα οὐδὲ ἀδικούμενον ἰδεῖν, οὐ παροξύνοντα 

καὶ παροξυνόμενον... οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ νύξ, οὐδὲ συνδρομῇ κρύπτεται νεφελῶν 
οοὐτὸ δὲ τούτων ἁπάντων μεῖζον, τὸ τῆς πρὸς τὸν Χριστὸν ὁμιλίας ἀπο- 
λαύειν διηνεκῶς..«μετὰ τῶν ἀνωτέρω δυνάμεων (Ἀγν5.1 άγ.1,1 τ(1. 

158}; 5. ΔΥριτηθηῖ5 ἴοτ Βοᾶγ᾽5 ρᾷτιορατίοη εἰ ἡ δύναμις αὐτοῦ [80. 

θεοῦ], ἥτις ἐστὶ ζωῆς παρεκτική, ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται, τουτέστιν ἐν 

σαρκί: εἰπάτωσαν ἡμῖν οἱ λέγοντες μὴ εἶναι δεκτικὴν τὴν σάρκα τῆς 

παρὰ τοῦ θεοῦ δεδομένης ζ., πότερον ζῶντες νῦν, καὶ μετέχοντες τῆς ζ. 

λέγουσι ταῦτα, ἢ τὰ καθόλου ζ. μετέχοντες μηδέν, νεκροὺς δὲ αὐτοὺς 

τῷ παρόντι ὁμολογοῦσιν; ἀλλ᾽ εἰ μὲν εἰσὶ νεκροί, πῶς καὶ κινοῦνται... 

εἰ δὲ ζῶσι νῦν, καὶ ὅλον σῶμα αὐτῶν μετέχει τῆς ζ., πῶς τολμῶσι λέγειν 

μὴ εἶναι τὴν σάρκα δεκτικὴν...τῆς ζ., ὁμολογοῦντες ἔχειν ζ. ἐν τῷ 

παρόντι;-.«οοὗτοι ζῆν λέγοντες καὶ βαστάζειν ζ. ἐν τοῖς ἰδίοις μέλεσιν, 

ἔπειτα ἑαυτοῖς ἐναντιούμενοι, τὰ μέλη αὐτῶν ἐπιδεκτικὰ μὴ λέγουσι τῆς 

ζ. εἰ δὲ τὸ πρόσκαιρον τοῦ ζῆν, πολλῷ ἀσθενέστερον ἐκείνης τῆς 



“ 

φςώη 

αἰωνίας ζ., ὅμως τοιοῦτον δύναται, ὥστε ζωοποιεῖν ὑμῶν τὰ θνητὰ μέλη" 
ἡ τούτου δραογεν τ έβα αἰώνιος ζ, τί ὅτι οὐ ζωοποιεῖ τὴν σάρκα, τὴν ἤδη 
εἰθισμένην βαστάζειν τὴν ζ. ; ὅτι γὰρ ἐπιδεκτικὴ ζωῆς ἐστιν ἡ σάρξ, 
ἐκ τοῦ ζῆν δείκνυται...ἐκείνου [55. θεοῦ! γὰρ παρέχοντος ἡμῖν τὴν ἵ., 
καὶ τοῦ θεοῦ οὖν δυνατοῦ ὄντος ζωοποιεῖν τὸ πλάσμα τοῦ ἑαυτοῦ, καὶ τῆς 
σαρκὸς δυναμένης ζωοποιεῖσθαι, τί λοιπὸν τὸ κωλύον αὐτὴν μετέχειν 
τῆς ἀφθαρσίας, ἥτις ἐστὶ μακαρία καὶ ἀτελεύτητος ζ. ὑπὸ θεοῦ διδομένη ; 
Ιτϑη.ἠσόν.5.3.5(Μ.7. 1τ321Ὰ--11220}); Ἔχερ. 2 οτ. 5:1-4 ἐὰν οὖν ἡ νῦν δὴ 
αὕτη ἡ τοῦ σώματος ζ. δίκην οἰκίας καταλυθῇ, ἕξομεν τὴν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἀχειροποίητον (οἰκίαν, τουτέστι ἵ. αἰώνιον». ἀχειροποίητόν 
φησι διὰ τὸ χειροποιητὸν ταύτην λέγεσθαι τὴν ζ. κατὰ ἀντιδιαστολήν, 
παρὰ τὸ πάντα ἡμῶν τὰ κοσμήματα καὶ σπουδάσματα τοῦ βίου χερσὶ 

παλαμᾶσθαι ἀνθρώπων...τίς οὖν ἐστιν ἡ χειροποίητος οἰκία; ἡ βραχύ- 
βιος..«αὕτη ζ., ἡ ἀπ’ ἀνθρωπίνων χειρῶν δραματουργουμένη.. «ἧς 
καταλυθείσης ἐκείνην τὴν ἀχειροποίητον ζ. ἔχομεν Πείἢ.γ765.2.τπ(Ρ.362. 
5-263.1τ;; Μ.18,3212.); Ἔεχεσ, τὔοτις:βοὸ διδάσκων οὐ κληρονομεῖσθαι 
βασιλείαν θεοῦ, αἰώνιον ὑπάρχουσαν ζ., ὑπὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸ 
σῶμα ὑπὸ τῆς ζ. εἰ γὰρ ἐκληρονομεῖτο ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὑπὸ τοῦ 
σώματος, ζ. ὑπάρχουσα, συνέβαινεν ἂν τὴν ζ. ὑπὸ τῆς φθορᾶς κατα- 
πίνεσθαι'" νῦν δὲ τὸ τεθνηκὸς ἡ ζ. κληρονομεῖ, ἵνα εἰς νῖκος καταποθῇ 
ὁ θάνατος ὑπὸ τῆς ζ. 1τὉ.χ2.τ8(ρ.371.4{Π{; Μ.τ8,2840--2854}; 6. οΥ6 4] 
δἰιτηδίοηβ, δγρηδ. Δρῥ.(ρ.30); ὀγηιε. τε ρ.Ογτ. ἘΠ ταἰθοΐ.τδ; 
προσδοκῶμεν...ζ, τοῦ μέλλοντος αἰῶνος δγηθιαρ. ρΙρῃ. απε.ττϑ 
(ρ.147.16; Μ.43.232}0); δγαϑιαρ. ἘΡΙΡἢ αποιττοίρ.149.4: 2368); 
ν᾿ Ν ς.- ΟΡ(ρ.8ο.τ6; ἢ1.2.2888). 

41. τηγυβεϊοα! δηαῖ δῇρθῖς 16; 1. τη βΈ0 41 δηα ΘΙ οστη᾿ ὅλοι 
γενοίμεθα τοῦ θεοῦ καὶ τῆς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ παρ᾽ αὐτῷ ζ. ὡς κοινωνή- 
σοντες τῷ μονογενεῖ αὐτοῦ καὶ τοῖς μετόχοις αὐτοῦ ΟΥο»παγνττίρ.11.17; 
Μιττ. 5778); ᾿Ιησοῦς.. εἰς ἑνοειδῆ καὶ θείαν ἀποτελειώσας ζ. Ὠοη, ΑΥ, 
ε.}.τ.1τ(1.3.3}28}; Ἔχρτϑββδά τὰτρ, [πὶ Κ]55 οὗ ρβδῦθ, 7}.3.5.8(4314}; 
τὴν δ᾽ αὖ καρδίαν, σύμβολον εἶναι τῆς θεοειδοῦς ζ. τᾶ,ε.ἢ.15.3(}.3.3320); 
μοναχοὺς ὀνομάζοντες, ἐκ..-.τῆς ἀμερίστης καὶ ἑνιαίας ζ. 14.6.}.6.1.3 
(5324); χορ, (σα!.2:20 ὡς ἀληθὴς ἐραστὴς καὶ ἐξεστηκώς, ὡς αὐτός 
φησι, τῷ θεῷ, καὶ οὐ τὴν ἑαυτοῦ ζῶν, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἐραστοῦ ζ, 1ἃ.Δ.η.. 
4.13(Μ.3.7γ12Ὰ}; ἔζησε τὴν τοῦ θεοῦ μακαρίαν ζ., τοῦ μόνον κατ᾽ 
ἀλήθειαν κυρίως ζ,. καὶ λεγομένου καὶ ὄντος Μαχιοαροἰδοοΐ, τ, ας Μ.9ο. 
11048); ὅ μαθὼν ὀρύσσειν κατὰ τοὺς πατριάρχας διὰ πράξεως καὶ 
θεωρίας τὰ ἐν αὐτῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως φρέατα, τὸν Χριστὸν 
ἔνδον εὑρήσει τὴν πηγὴν τῆς ζ. 1δ.2.4ο(11444}; 2. ΔΏροΠς αἵ.. «τῶν 
οὐρανίων οὐσιῶν διακοσμήσεις ..«νοερὰν ἔχουσαι τὴν πᾶσαν ζ. ]οη, ΑΥ, 
ε.}..4.2(Ν1.3.180Ὰ}; τῶν σεραφὶμ οὐσίας, ἐκ τοῦ κατὰ θείαν καὶ ἀκίνητον 
ζ. διαπύρου 1Ἰὰ.6.}}.4.3.0(}1.3.4810}; 14,4.5.8,.(Μ..2.802}0). 

Κ. τὸ ξύλον τῆς ζ.:1. ἐχεσ, Οεη.3:22, οἔ, ἐγφεῖΐ σῶμ ὧδ ραγαάῖςο, εἰ 
α ἰῖσηο υἱΐας ἰοησο ἐγαηδιμἰτ ; ποη τηυτάφης οἱ ἰρηῖη υἱέας, φιδημαά- 
τού φιίάαηε απάσηὶ ἀΐξογθ, σε Ἡμδεγαης 705, μὲ πΟΉ βεγξευεγαγεί 
ΞΟΗΡΟΥ ἰγαηδρυθσεον, ἰτϑὴ,ἦα6γ.3.23.6(.7.οὔ4Α}; οὐ γάρ, ὅτι μὴ 
θέλων ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ ξύλου δρέψασθαι τῆς ζ. αὐτὸν καὶ φαγεῖν ἐξέβαλεν 
(ἐδύνατο γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζῆν, αὖθις φαγὼν ἀπὸ τῆς ζ.), ἀλλ᾽ ἵνα 
μὴ ἀθάνατον...γενηθῇ τὸ κακόν. ἐπεὶ διὰ τί τὸν Χριστὸν ἀπὸ τῶν οὐρα- 
νῶν ἀπέστελλεν εἰς τὴν γῆν, εἰ ὅλως ἤθελε ζωῆς τὸν ἄνθρωπον ἄγευστον 
ἀποθανεῖν εἰς τὸ παντελές ;.. «ὥστε οὐκ ἄρα διὰ τὸ μὴ σώζεσθαι εἷς τὸν 
αἰῶνα φαγόντα αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζ, ἐξέβαλεν, ἀλλὰ διὰ τὸ 
νεκρωθῆναι πρῶτον θανάτῳ τὴν ἁμαρτίαν ΜοΙΉ.γ65.τ. ο(Ὀ0.283.148-.-- 
284.6:; Μ.4τ. ττοβ8}; πιδῖ., 1 '801}}5 οὗ ἔα: {Πξὰ8] εἴσεσθε ὅσα παρέχει ὃ 
θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν ὀρθῶς, οἱ γενόμενοι παράδεισος τρυφῆς.-.ἐν γὰρ 
τούτῳ τῷ χωρίῳ...«ξύλον ζωῆς πεφύτευται 1  ῖρρη!.12.2; 2. τεῖ. (ζἢγτϑί 
διὰ τοῦς ἐπιφερόμενος τὸ ξύλον τῆς ἔ: ΟἸοπι. ῥακά.5.3(0.251.13.; ΜΝ. 

8.5024}; ἡδυνθήτω ἡ ζ. τὰ ἐν τῷ ξύλῳ. καὶ πίστευσον τῷ στανυρωθέντι 
“᾿ς, ἀπάν. ἃ τό(ρ.56.20}; ᾿] μὴ πιστεύσας Χριστῷ, μηδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτὸν 

εἶναι, τὸ ξύλον τῆς ζ, ἠσθημένος..-πῶς ἐόρτασε; Με γΡ.0.3(Ρ.1τ7. 
271 Μ.1τ8.1τ848) ; ἢ ἀεβοπρείοῃ οἱ Ορπῖξ τῖϊα τοῦ δὲ σφραγιζομένου 
««ἀποκρινομένου" κέχρισμαι χρίσματι λευκῷ ἐκ ξύλου ζωῆς (6]5. 86: θγ. 

ΔῊ, 6.27(Ρ.97. 5; Μοι. .13334): περὶ δὲ τοῦ τῆς ξ. ξύλου εὐκαιρότερόν 
τις διηγήσεται ἑρμηνεύων τὰ περὶ τὸν ἐν τῇ Γενέσει ἀναγεγραμμένον 
παράδεισον. «παρακούσας [30. (6]5115] οἶμαι τοῦ συμβολικῶς εἰρημένου, 
ὅτι διὰ ξύλου ζ., θάνατος μὲν κατὰ τὸν δὰμ ζ. δὲ κατὰ τὸν Χριστὸν ΟΥ̓. 

(ἰεἰς.6.36(ρ.1ος.27 Ἐν; 12528,0}); οἵ, ὅν. τοῦ κυρίου στέφανος... «τῆς 
πίστεώς ἐστιν τύπος, ζωῆς μὲν διὰ τὴν οὐσίαν τοῦ ξύλου ΟἸοτη. ῥαφά.2.8 
(ρ.202.14:; Μ.8, 4854}; 3. ἤδηςα βῖσῃ οὗἉ στῸ55 βιρσηΐπεβ ΠΠἴ6, Ιοπ) ΑΥ. 
6.}..5.3.4(41.3.512Ὰ}.Ψ 

1.. οἵ τηοηδϑς [16 (58. βίος) τὴν τελειοτάτην αὐτῷ [35. μοναχῷ [ζ. 
ὑφηγεῖται 1)ῖοη. Ατ.6.}.6.2(}1..2.5328); ἡ μοναδικὴ ζ. ΤΠατ, μθν. 5.24 

(4.463). 
Μ. Ὁποκί., τοῖ. ψαϊθηςπῖθη8 οὐ ἀντίμιμοι τοῦ δημιουργοῦ... 

ἐμφυσῶντες τὴν ζ. τὴν ἄνωθεν κατὰ τὴν τοῦ δόγματος αἵρεσιν (ἸΪετα. 
5ἰγ.4.τ4{ρ.288.17; Μ.8,. 1200); 85. δέξο αἐσθόμενόν τε τὸν Μονογενῇ 
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τοῦτον ἐφ᾽ οἷς προεβλήθη, προβαλεῖν καὶ αὐτὸν “όγον, καὶ Ζωήν,...ἐκ 
δὴ τοῦ Λόγου καὶ τῆς Ζωῆς προβεβλῆσθαι κατὰ συζυγίαν Ἄνθρωπον καὶ 
᾿Εκκλησίαν [τϑπ.ἢαεόγ.1.τ.τ(}1.7.4484); πρὸς δὲ τοὺς..«οἰομένους ὑπὸ 
νοῦ καὶ ἀληθείας προβεβλῆσθαι λόγον καὶ ζ. οὐκ ἀπίθανον καὶ ταῦτα 
ἀπορῆσαι. πῶς γὰρ ἡ κατ᾽ αὐτοὺς σύζυγος τοῦ λόγου ζ. τὸ γεγονέναι 
ἐν τῷ συζύγῳ λαμβάνει; “ὃ γέγονε᾽, γάρ φησιν, “ἐν αὐτῷ...ζ. ἦν, 
λεγέτωσαν οὖν ἡμῖν, πῶς ἡ σύζυγος τοῦ λόγον ζ. γέγονεν ἐν τῷ λόγῳ, 
καὶ πῶς μᾶλλον τοῦ λόγον ἡ ζ. φῶς ἐστι τῶν ἀνθρώπων 01..0.2.»η 
(19; Ρ.81.3Π.; Μ.14.τ 560). 

Ἐζωηπάροχος, ν. Ἐζωοπάροχος. 
ζωηρός, 1. ἰοίηρ; οὗ 76, Τάτ. διαα,παίτο ΒΜ 4(1.οὐ.6844}; 

ΤΜΕΙμ. ϑγηνε ἀμη.8(Μ.18.3688Β); ποῖ. 45. βαῦβέ,, αὶ ῥγῖμεῖρίθ 
τὸ ξ. τῆς ἀρχαίας εὐζωΐας ΤΝΏ,ῥεγίδὶ.τ.6(λ1.70.8174)}; 2. {{{6- 
οἰυτησ; οὗ Β:σῺ οὗ ογοβϑ, [Ὁ Ρἢ7.3.4048; τοῦ κυρίου ζ. μυστήρια ΑΠΟΓ. 
αα.ογ.8(Μ.97.0608); οἵ ρτᾶςε οἵ Ἡ. ποβί, Το. Η.ν.. 79... 3(Δ|.94. 

4338). 
Ἐζωήρρυτος, ἤοιυΐηρ το! {τ|6ὲ ζ. πηγὴ τοῦ παρακλήτου ΤΟΟΡὨγ."]. 

ἐϊμνρ.τ( 1.8). 2οϑι0); οὗ μεατί οὗ 1οβυβ, ἀπατ χογ.8(1,07.09608). 
ζωητόκος, ἐ{6-ρτυΐηρ ζ. μήτηρ τῶν πιστῶν... ἐκκλησία Αμαβῖ. δι δα, 

τ2(}.δ9.10724}); 85 βυιῦβι. οὗ ΒΜΨΝ, Μεῖμιςγηριττίρ.13ς.23; Μ.18, 
2120). 

Ἐζωηφόριος, {Π|ὲ-ρίυἱὴρ θρόνισάν με, πάτερ, φωτὸς ἐν ἀλικᾷ 
ζωηφορίου ϑγτιεβ,ἠν,1}.3.ΒοοίΡ.23 ; Νί,66. τύο2). 

ζωηφόρος, {ϊ{ε-δγίηρίηρ, οἱ Οοα τῷ ζ. ἐμφυσήματι Ἐπι5..Α].ςόνηι. 
2τ.4(Μ.86.4238}; οἱ Ἡ, Οδοβί ζ. πνεῦσις ΤΜαχ ἦγροι, (λένοι.14220); 
ταί, ἢ τβο ἀγκάλαι ζ, ΜΙ οΓ ἢ .γνΉρ.ττίρ.132.8; δἴ.τ8, 2080); ζ. ἀνάστασις 
ΟὨσνυϑβ. ον, 4.6 ἴῃ ἀευργίηε, (3.8 0Ὲ}; ζ,. πάθος ΤΟ νι Ν ν85,λοη.3.8.2 1ἢ 
7ο(ρ.τ56.11ὴ); 0.Ἐπ 0. ἐπ ρι. ΒΜΥ τοί .96.1476Ὰ); τελευτήν 
τ περι μησ. τ(Μ 88, 848.) ; ζ. τάφος ςἢ.1 1} γαφεαηεὶ.(ρ.408,17}; 
τύμβος Τότ. Ναζι ἡγο ρᾳίτοτ4(Μ.38.288.); ἃ5. γέννημα...ζ. ἀςο.}15. 
ἐεχ.τϑιϑ(,02.15744}; ἄμπελος ζ. ΤοιΜοπιάγνιη, βίας. (Μιοδ,φοτα); 
οὗ οὐἱμοάοχν 88 ζ. ὁδός ΤΑτῃ. ἢ".(Μ,26.12570}; οὐ δαορίῖνα βοηβῃϊρ 
οἵ (μηβεβηβ, Ἰ)οπ Αγ. ε.}.,4.3,3(ΜΜ,3.4774}; οὗ ἀπρεὶς, ρος θη. 
(ρ. 1:18, ν.], πυρφόρος ψά5511δ6ν 0.45); τεῖ. ΒΜΗῊῪ ζ. κοίμησις [0 0. 
εὐπεερὶ. ΒΜ 22(14018). 

ζωμάριον, τό, “οι, δατίες, ἘΝΉ.πανγν.3(Μ.70.6τ6 4). 
ἕωμός, δ, σομρ, βαμεε τὴν ἀγάπην τὴν ἡγιασμένην..«ζωμοῦ ῥύσει 

καθυβρίζοντες [Ἰετὰ ῥαεά.2.τ(ρ.156.14; Μ.8.3848); ἘΝ11.πα»»γ,3(Μ.79. 
6168); τ. ΝᾺ2.6. 5 (}.37.204}; τηοῖ., οὗ ὈΪοοά, τοῖ, 15.63:2 πολέμου 
γὰρ ἔ. τὴν ἐσθῆτα τοῦ πολεμοῦντος ἐφοίνιξεν θ85,561.σγ, 40. τί 1.8ς. 

4534). 
ζωναῖοι, οἱ, ϑιρογπαΐαχαὶ Ὀδίηρα ᾿ΠΒΔΌΙΓρ ΖΟΠ65 οἱ μεάνθῃ, 

γπδβ.ἠγηη.3.281(0.15); οἵ. ΜίοῆαοΙ Ῥβς 5 αι ῥοκιο ὀγευῖς ἀορηια- 
ἕμηι Ομαϊδαϊεογν, (Μ,122.1140). 

ζώνη, ἡ, σίγαϊε, δε; 1. ἢπτ.; 8... ΟἵἩ τπσηκβ ; α8ὲ γεαιμσεᾶ Ὀν ἔτααι- 
τίοη, Βαβ.γδρ. βι5.23(2.3680 ; Μ.31.081.}; ἡ ζ. ἣν φοροῦμεν, σύμβολόν 
ἐστι..«.ὅτι ἐσμὲν εὐτρεπισμένοι εἰς ἔργον... καὶ.««(ἵνα ὥσπερ ἐστὶν ἀπὸ 
νεκροῦ σώματος ἡ ζ. οὕτως καὶ ἡμεῖς νεκρώσωμεν τὴν ἐπιθυμίαν ἡμῶν 
Ἰ)οχ.ἀοεί.τ.13(Μ.88.16328); ἀροῤῥ(ά, αν. (Λ.6ς,2760)); Β. οἵ δηβεῖ]ϑβ, 
«ρος. Ραμ, τ2(Ρ.40); τὰς δὲ ζ. τὸ τῶν γονίμων αὐτῶν φρουρητικὸν 
δυνάμεων, καὶ τὸ τὴν συνάγωγον αὐτῶν ἕξιν βα. σημαίνειν οἴομαι] ΒΙοη. 
Ατνολιακ 4(Ν|.3.3234}; ς. οὗ 501 41615; ἃ58. θϑᾶρα οἵ ΒΕ ν]οθ, ἀεποΐοθβ 
γετἰτίαγγ βεγυῖεε, ὮΓν5. ΘΡΡέζη. 4.12(1 970); : τοῦ, σοηνοτὶβ τὴν πρώτην 
ὁρμὴν ἐνδειξάμενοι, καὶ ἀποθέμενοι τὰς ζ. ΟΝ!ο.(325)εαη.12; ἀθδ- 
ἀοποά ὈΥῪ ΟἨτἰβεαη5 ἐο ἀνοία σΟΠΊρ ]ΒΙΟ Πα ἴο Β8ΟΥβοο, φροχῆ. 6. 
2.12.2(}1.67.4134}; (ΙΒ 01Δ}8 ἀεργίνεα οἱ 11 1π ρΡεγβεσιίίοη, Ρα]], 
τ μγγνο.ττ(ρ.ὅς.14; Μ.47.37}; οὗ οβίσοτβ, θαι νϑ]οηΐ ἴο φοΡἩ]55]0Ὲ}; 
ἴοτἔριιοα Ὀγ ΟΠ βία ηβ ΓὨγο ρἢ τϑῖπιβαὶ τὸ βϑογιῆσο, [Κ.,5ϑῤ.τ(ρ.172. 
το); 16. π(Ρ.τγς.42); 4. οἵ ταπίξατν ΟΥ ΟἰνῚ] οἰποια δ, ἐααϊναϊθης ἴο 
οὔἶτε ἴῃ ρουνεγημιεμὶ βεγυΐξό τὴν ζὥ. τῆς ἀρχῆς ἀφαιρεθῆναι Μ.γίδηι. 
(ρ.τ68,27); ΟΠγνβ. λο;η.76.5 ἦτε Μ{1.(7.2308); ἐκπίπτων τῆς ζ. ἐξορί- 
ζεται ΑΙἢ ΒοΠοϊαϑβί. οἱ .4.22(0Ρ.62); ξοτξειθα ἴοσγ δέου, (οῃβίαηϑ 
ἐγρ.(Η.3.8258Β); 6. οὗ ρῥγιεβϑίβ, οἱ. δ 2. Οἶγγν5.(0.355.32)};} ἔκ. τηόγαὶ 
ΒΨΙΩΌΟΠΙβτὴ  Ρατιν, Ζ΄5θη.τ4(ρ.60.12); ο ροτάπσδ, τ. ΝΆ 2Ζ.0γ.4ς.1 
(Μ.36.6480); τα} 1π655, 1δ.; 2. πιεῖ,, οἵ πα νοῆι βαττοιιπάβ τὴν 
ὠκεάνιον ζ. Μασ. Μρπιωρβοεν.,.τ4{(Ρ.03.7}; Οὗ ΤὨτοηρ οὗ ἀπρεῖβ τοῦπα 
Μςμ86], ΠΙάγτυ, Τυῖη.2.8 (1.30, 5804); ἐΐδν οἵ γοῖῦ οἱ βεαῖ5 ἴῃ ἐμεαῖτγο, 
Το. Μα]. εὔγοη.9 Ρ.222(Ν.07.3458). 

Ἐζώνησις, ἡ, σίγάϊΐο, ν. ζῶσις. 
ζώννυμι (ζωννύω), 1. ρίγά, ῥμεὲ ὁπ} ταεῖ., ταῖν νυ]. αὐ δηρβο]5 ἴῃ 

Βριτ τυ] σοτηραΐ ὁ γὰρ πονηρὸς οὐ παρὰ βασιλέως ἐζώσατο (]επι. ἔχε. 
Τῇάο!, 7 2(Ρ.13ο.ς; Μ.9.6920); τῶν ἀνθρώπων ἡ ψυχὴ ..«ζωσαμένη τὴν 
τῶν θείων λήθην ΑἸΉ ρεηὶ, Β(Μ.25.χ60); οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστι τὸ 
ἐζῶσθαι, ἢ τὸ δεδέσθαι τὴν ἰσχὺν τῆς ὀσφύος 151, ῬῈ].ἐρῥ.το(.γ8, 
1858}; 2. ἱπυεδί, ἀῤῥοΐϊπὲ Γερμανὸς ζωσθεὶς στρατηλάτης 0.4]. 
εἰγοη.Ρ. 48ο(Μ.97.69068); 1δ..4ρο(γοφα) ; 2. ρὸ γομμά, οἵ 1)εν} τὴν 



ζωογονέω 

σφαῖραν ζωννύων 4.ΤΡον.Α 32(ρ.140.2)} δητγομμά ζ, τὴν πόλιν 

ΤὨΡΒπ εἰγοη. Ὁ. 365(}}.τοδ.8η60). 

ζωογον-έω, ρίῃε {176 ([0}; Α.. τεῦ. παῦαταὶ 16; 1. οἱ σοά θεοῦ... 

μόνον. ...ζ. «-«- νεκρούς Ευι5.4.6.0.τ3(0.432.5; Μ.22.6960); ἡ τριὰς εἷς θεός 

ἐστιν..«πάντα «-ῶν πνεύματος ἐξ ἰδίου τ, ΝαΖιραγηι.τ.1.31.38.(}1.57. 

Ξι1Α}); 2. οἵ Βοὰ; 8. π᾿ οὐθβίϊοι 8Πα Ρτεβευνδίιοι, Ἐπ5...(,12(0.232. 

3; Ν.2ο.τ2800) ; ΑἸΉ. ρερη!.42(λ4.25.840); Οὐτ, {μὲν.το(δ5.3390); ὁ μονο- 

γενὴς.ε“λόγος..«ἡ πάντα “σοὔσα φύσις 1, ἀγεαά.3(ρ.69.13; 55.440); 

Ῥ. ρἰνίηρ {6 τὸ ἀφδ οὐδεὶς ἀνθρώπων εἴ’ οὐ γάρ ἐστι Χριστός, 

Χριστὸς δὲ «-εἴ: οὐκ ἄρα ἄνθρωπος ὃ Χριστός ΑΡΟ]] αηᾷε.13(0.243.24; 

Μ.28,12720) ; ἐπειδὴ... «ἰδία γέγονε τοῦ λόγου ἡ σὰρξ τοῦ πάντα “-οὖῦντος, 

διὰ τοῦτο ζωοποιὸς καὶ αὐτή εαἱ.1,..1τττ(ρ.56.28); ἃ5 ταἰϊδίηρ᾽ ΠΪ5 ονντὶ 

Βοᾶν, Ομτγϑ.ἤον.20.3 ἠμ 2 ον (το.643Ε); 3. ΟἹ Ἡ. Οδοβὶ ζ..... τὰ 

πάντα τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα Οντ, [πἰη.2(65,554}; τοῦ, σεη.1:2 τισὶ δοκεῖ 

τὸ πανάγιον πνεῦμα «-οῦν τῶν ὑδάτων τὴν φύσιν, καὶ διαγράφον τὴν τοῦ 

βαπτίσματος χάριν Βα5.ἦἠδχ.2.6(τ.180; ΝΙ.20.448); ΤΒάτιι. δ ἐη Οεπ., 
(1.13); 4. τὰ «-ούμενα ἐξ ἰἰυΐγηρ, ΟἸδτη.5ἐν.5.τ4{ρ.307.19; Μ.9.1618); 

18.6.τό(ρ.ςο4.τ7 ; 3600). 
Β. τοῦ, βυροσζηδίυσαὶ 1116; 1. οὗ Ἐδίῃοῦ τὰ πάντα ζ. Β658.)}Ὲ7.56 

(2.488; Μ,32.1720); ἴῃ Ὀαρτίθπι δηᾷ εἰβενμεσα, τ Ν νββ]αςεά.το 
(Ν.45.132:4}; 2. οὗ ὅοῃ ζ. τὸν τῶν ἀρετῶν κύκλον τ, ΝᾺ2.ογ.45.15(}. 
36.641); ὅ...Χριστὸς...«ἐζωοποίησε" καὶ διπλοῦν τὸ θαῦμα δείκνυσιν, 

ὅτι καὶ τὸν νεκρὸν ἐζωογόνησε, καὶ διὰ θανάτου τὴν ζωὴν ἐχαρίσατο 

ΟΒχγϑ.οοηρη ἴῃ Οαἰ.4: τοίτο.6020); «αἱ. ο.6:35(0.249.0); 3. τεῖ, 
{τα πϑιιϊἰββίοῃ οἱ βρίτίταδὶ 116, Ὁν Ὀαρτίβπι τὸ ὕδωρ τὸ τῷ πνεύματι 

κοινωνοῦν, δι᾿ οὗ.««ἀναγεννώμενος «-εἴται ἄνθρωπος ΤΠΠΡΡ ἐπε... ὃ 

(0.262.20; Μ.το.8608); ὈὉν Ῥτϑοῖϊος οὗ νἱτΐας, ΟτιΝυβ5.υ, ,05.(}1.44. 

Ἄ2ΒΟΥ; ὈῪ Ὀἶβπορβ λύειν ἁμαρτιῶν τοὺς ἐπιστρέφοντας καὶ ζ. αὐτούς 

(οποεὶ.4.}}.2.33.3. 
ζωογόνησις, ἡ, σεη γα οΉ οἵ 1 πνεῦμα...ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς εἰς ζ. τῇ 

κτίσει ΤᾺΡΗ]. Απί. Δεἰοϊ.2,.13(Μ.6.10728); ἘΡΙΡὮ.σαρ. βά,τδ(ρ.516.28; 
Μ,42.812})); ϑθνει ΠΤ .6:13(0.341.0). 

ζωογονία, ἡ, σερομηΐ ΟΓ 116 ογρίῃ οὗ ἰἰοίηρς ἐπῖηρε ἧ...τῶν Φοινέκων 
καὶ Αἰγυπτίων ζ. Ἐπ5.}.6.7.1](3208 ; Μ|.21.5578). 

[Ἐ]ζῳογραφία, ἡ, ροεῖ, ἴον ζωγραφία, ραϊμίτηρ, ῥιείμγθ, Ογασ δ. 
4.580. 

Ἐζῳοδοτέω, υἱυΐξν, ὈΙάντη, Τγίη.2.τ(}1.39,4408). 
ζωοδοτήρ, ὁ, 1|76- νον ἃ5. δα]. ζ. ... τοῦ ἁγίου πνεύματος ..«ζωή 

Ῥῃι(αχρ.(απὶ,2οοί ].40.1328). 
ζωοδότης, ὁ, ἰ176-ρῖυεν ᾿Ηλίας ..«τῇ πενιχρᾷ χήρᾳ ζ. ΤΟ τγβ.ἦοη!.2 

(13.2018); οἵ Ομτβε, Β65.56],0γ.το, (Ν 85.148); ἱοη. ΑΤ.ε.ἢ.2.3.} 
(Μ.3.4048); ϑορδν. Η ἰγίοα. (Μ.87.30170); 85 84]. ; οἱ (τίδο, Ῥτοο. 
ΟΡ ογ.το.2(Μ.6ς.7ϑοον ; 70.1).λοην.τ τδ(Μ.06.5728). 

Ἐζωοδοτικός, Π76-ρίυτηρ τὸ ζ, 85 αἰταϊθυῖζε οὗ ἀϊντῃθ πᾶῖατε, 7... 

ιο.χιτα(}ῖ.94.86οΑ). : 
Ἐζωοδότος, ἠϊο-φίοϊηρ, οἵ ὅοὴ. ὡς ζ, ... φῶς...ἐκ τοῦ πατρικοῦ 

φωτὸς ἐκλάμψαν Ὀίάντη. Τγη.5.,(}1,20.8088) ; τεῦ, ταἰβίπρ' οὗ Πα Ζαχβ 

δύναμις ζ. ϑορῃτ. Η. ἐανμ.6.25(}}.87.37618). 

Ἐζῳοδόχος, γεκοίυίης [1{2; 1. οἱ ΒΜΥ͂ ἐν τῷ τάφῳ μὴ παθούσης 

τῷ ζ. σώματι διαφοράν Μοά.ἀογηι.7(}1.86.32944); τδ.τ2(33080) οἵ. 5. 
ἀφθαρσία; ὃ τῆς ἐπιθυμίας Δαβὶδ ζ, λάκκος τῆς Βηθλεέμ, ἀφ᾽ οὗ πόμα 
ἀθανασίας ἐξέβλυσε ΓΜ ΟΊ. 5 γη.οἱ πη. τοί ῖν.18.3720) ; 2. οἵ τοτοῦ οἵ 
Ομτβῖ, Ῥτος]. ΟΡ σ».13.τ(}1.6ς.7924)}; αθὰ ΒΝΝ, Μοάᾶ.ἄογημ, τἈ(Μ, 
86.33124); 70.}).λον.0.2(}}.ο6.128 ; 3. οὗ Ὠθανϑῃ ξ. χωρίον ὙΠατ, 
ϑεαᾶ,ρὈ.τ.2(}.00.9120}. 

Ἐξωόδωρος, ἐξ φ-ρίυίης ζ. πλευρὰ τοῦ Χριστοῦ 70. ((οηςὶ. αἹ( ΝΜ. 

95.3264})}; τὸ φερέσβιον καὶ ἕ. ... τῆς προνοίας τοῦ Χριστοῦ Αἴερίῃ. 

“4ρος.61(}1.1τοό.765}). 
κύωοθαλπέω, τοῦ,» ἐπί "76 καθάπερ ὄρνις ὠὰ θάλπει... οὕτω καὶ τὸ 

πνεῦμα ἐπεφέρετο τοῖς ὕδασι ζωοθαλποῦν Το θη.1:2(Ν.33.15630). 

Ἐζωοθυσία, ἡ, 1. ἀπίριαὶ! Ξβαργίβεε μὴ τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν ζ, πάλιν 
ἐπαναληφθήσεσθαι λέγομεν τι γβδ.ἤονι.ο ἴα Οαη!.(λ1.44.0578); Ἰά, 

6}.3(Ν1.46.10248); ἢρ. ζ. κατασφάξει τὰ πάθη 14.γες.τ(Μ.46.6208) ; 

2. εἰαμρλίον οἢ απίηιαὶς ἴον ἴοοά, εἰο., Βα5.6}.258,4(3.3904Ε; Μ.32. 
2524}; τεῦ, αὔϑβηοθ ἴῃ Ἐδθη, 14. ογ.1.3(2.30; Μ,31.1688). 

Ἑωοθυτέω, «αὐογίβεε απέγιαϊς ; Ἰὰ σδῃ., Ἐπιβ,(.6.τ.ο(ρ.43.1τ0; Μ,22. 

844); 154. Ρ6].ορῥ.4.51(}1.78.ττοϑο) ; Οντο ς.9: τ2(}.60.760Ὰ); γαεῖ.. 

ὁ Χριστὸς...ζ. .«. τὴν σάρκα καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ 145, πιγν5έ,3(0.258. 
ΤΟῚ ; ῬΊΟΡΙ. τηδϑς, 85 5: δῖ. Οἵ ΑΒΕ] ὁ ζωοθυτήσας Ἐπ|5..ε.τ.0(0.44.1; 

840. ; Ῥ835. ΡΊΟΡΙ. πϑαΐ, ἃ 5 βιβε,, σρΐημιαὶς ῥον σαογίβεθ, ἐδ. (0.45.3; 

850}. 
Ἐζωοθύτης, ὃ, ὑμίονιον βυρσοτόμον ἢ ζ. ὀφείλομεν νοεῖν τὸν θεόν, ἵνα 

τὸν Ἡδὰμ. ἐνδύσῃ τοὺς χιτῶνας δερματίνους ; [Ὁ ἀ65.Να2.416].145(Μ.538. 

1105). 
Ἐζωόκαυστος, ῥηγηί αἰΐοε, Ολγοη. Ῥακε,ρ.302(Μ.92.7578); ΤΏΡΠη, 

εἰγομ.ρ.31τ.(ν.1. ζωκαύστους ; ΜΊ.τοϑ,7568). 

597 ζωοποιέω 

Ἀζωοκοίμητος, οἰτυε ἴῃ ἄφαιί!; οἵ ΒΜΨ, Οετηλ ΟΡ ο».6(}].08.3400). 

Ἐξωοκτονία, ἡ, εἰ ατρλίον ΟΥ απίηιαὶς, Βα5.56}.υ, Τ᾿ δεῖ. τ( 1.85. 5400). 

ἕῷον, τό, ἰπυΐγιρ ὑείηρ, απήηαὶ; 1. ἴχ βθῃ. ζ. πονηρόν ἐστιν ὁ 

ἐνεστὼς αἰών Οτοσονη ῃ ἘΡἢ.2ιτ (Ρ.403); οὗ ταθῃ 85 λογικὸν ζ, 

14. ςεἰο! ἦρε Οαηϊ.61:7- 8(Μ.17.2770); ζ. καλεῖται λογικόν, καὶ ὁ ἄνθρω- 

πος, καὶ ὃ ἄγγελος ΤΠα τ. Εεεῖ.τ: κ(2.685) ; ὁ πονηρός, εἰ ἀπὸ τοῦ θεοῦ 

ζ. γεγέννηται ΗΠ ογι.Ἰόηιιτο.ο; γαῖ, απ νουβαῖν οἵ Οἢγ 55 Ῥγθδοῃ!ηρ' 

μέχρι ζῴων ἑαυτὸν κηρύξας “4. ο.ττ2(ρ.211,5);2. ΟΠ 800]. ἡ σὰρξ τοῦ 

κυρίου.. «προσκυνεῖται, καθὸ ἕν ἐστι πρόσωπον καὶ ἕν ζ. μετ᾽ αὐτοῦ 

ἌΡΟΙΙ. [γ.8ς(ρ.225.20)8ρ. τ Ν γ85..4}0]].44(Μ.45.12280); ἕν ζ, ἐκ 

κινουμένου καὶ κινητικοῦ συνίστατο καὶ οὐ δύο ἢ ἐκ δύο τελείων καὶ 

αὐτοκινήτων διόπερ ἄνθρωπος μὲν ἕτερόν τι ζ. πρὸς θεὸν καὶ οὐ θεός, 

ἀλλὰ δοῦλος θεοῦ. ... σὰρξ δὲ θεοῦ σὰρξ γενομένη ζ,. ἐστι μετὰ ταῦτα 

συντεθεῖσα εἰς μίαν φύσιν ἰδ.το7(Ρ.232.16)8Ρ. Τυβίη μομορὴ (Μ.86. 

11244}); δύο μὲν γὰρ..-νοοῦμεν τὰς φύσεις ἶϑο. οὗ τΩ8}}, μέαν μὲν τῆς 

ψυχῆς, ἑτέραν δὲ τοῦ σώματος. ἀλλ᾽ ἐν ψιλαῖς διελόντες ἐννοίαις... 

οὐκ ἀνὰ μέρος τίθεμεν τὰς φύσεις... ἀλλ᾽ ἑνὸς εἶναι νοοῦμεν, ὥστε τὰς 

δύο μηκέτι μὲν εἶναι δύο, δι’ ἀμφοῖν δὲ τὸ ἕν ἀποτελεῖσθαι ζ. οὐκοῦν 

κἂν εἰ λέγοιεν ἀνθρωπότητος φύσιν καὶ θεότητος ἐπὶ τοῦ ᾿Εμμανουήλ, 

ἀλλ᾽ ἡ ἀνθρωπότης γέγονεν ἰδία τοῦ λόγον καὶ εἷς υἱὸς νοεῖται σὺν 

αὐτῇ Ογτ.ρ.46(0.τό2.0; 55.1450}; ὡς σύνθετόν τε τὸ τοιόνδε ζ. ... ὡς 

ἕν εἶναί τι θεανδρικῶς ζῶν πρόσωπον τόδε.-..ζ. ἄρα τὸ ἕν ὡς ὑφεστὼς 

πρόσωπόν ἐστιν ἔν Τιεοπῖ. Η οηορῆ. (Μ.86.τ8σός -αΒ57}); ἴῃ δητὶ- 

ΝΙεβιοτίδη ἀτρυσηθεηΐ ἀνάγκη λέγειν καὶ τούτοις, τὸν Χριστὸν αὐτῶν, 

ἢ ἥττονα εἶναι, ἢ κρείττονα κατά τι τῶν οἰκείων μερῶν καθ᾽ ἑαντά, 

ἐπινοουμένων᾽ εἰ ὅλως ἕν ζ. ἐστι κατ᾽ αὐτοὺς ὁ Χριστός, ἐκ θεοῦ καὶ 

ἀνθρώπου ἀποτελεσθέν...εἰ γὰρ τὸ κατ᾽ αὐτοὺς ἐκ θεοῦ λόγον καὶ 

σαρκὸς ζ. κρεῖττον κατά τι τοῦ θεοῦ λόγου καθ' ἑαυτὸν νοουμένου, 

τοῦτο αὐτὸ κρεῖττον δηλονότι καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ πνεύματος μὴ 

συγκειμένων τῇ σαρκί ἰά.ΝεΞι. τ. κτ(Μ.86.15168); 10.2.1(15334}; 

3. Ἔχερ. Αϑδς.3:2 ἐν μέσῳ δύο ζ. ̓ πίετρτειεα 85 ζωῶν, ποῖ ζῴων, ἀπ 

τοίεισθα ἴο ζωὴ ἔνθεος ἀπ ζωὴ ἀνθρωπίνη Τλπι5.(.6.6.15(ρ.270.7; ΝΜ. 

22.4440); ἀἰδοιιββίοῃ οὗ νϑτγίοιιβ τεπδευίηρθ οἵ ἱεχὶ ἴθ ΧΣΧ ἀη 
οἴδεὺ νετβίοηβ, ἐδ. ; ἰμτουρτεξοα οὗ 1πγβεὶ ἀπᾷ Βαρυ]οπίαηβ, ΤΠαχ. 

Μορβ..4φαε.3:2(Μ.66.4410); δύο κεκλῆσθαι ζ., τὸ πνεῦμα καὶ τὸν 

υἱόν, ὧν καὶ ἐν μέσῳ γινώσκεσθαι τὸν θεὸν καὶ πατέρα Ογτ.ϑαε.: 

(3. 400}; ἰπίεσρτη. ΨΏΙΟΝ πακα δύο ζ. τερτεβθηΐ δηρε}5 ἀμ τηδῃ, 

Ὁπογα τα ἀπ βοταρ μέτα, Το 5 ἀπ ΒΑΡ] οηΐδη5, το]βοϊβα ἐμοὶ... 
δοκεῖ μὴ ζῷα ἀλλὰ ζωὰς εἰρηκέναι τὸν προφήτην, τήν τε παροῦσαν 
καὶ τὴν μέλλουσαν, ὧν μέσος ὁ δίκαιος κριτὴς ἀναφαίνεται Τμάι, 
Αϑαι.53:2(,.τεϑοὺ; 4. απῖηιαὶ ραγὶ οὗ γὙπαρ, δοάν, ΟὨΥγ5.ποηι. 44.5 
ζη Μ|ι.(7. 4740}; 1δ.62.3(6230). 

ἐζωοπάροχος, {{2-}Ἰυΐμρ, τὰ Βρ  γἴτ4] βθηβθ ; οἱ (τιῖβ, Βορμτ, Η. 
ογ.2.18(21.8.32378); οἵ Ῥαβδίοι, ἐδ, (43130) ; οἱ δαομαχιϑὲ ζ. μυστής 
ριον 70.) .ἀπαεν.(Μ.ο6.8: 58); οἵ Ὀτάζθη βευρεηῦ, θη. ΟΡ ον τ(Μ, 
ο8.232Α); οἵ 546 οἵ (δτῖβῖ, ζωηπ-, ΒΟΠ}.}16].(.4.5 1 0.402); οἵ 
Οτοββ, {Ὁ τνς.αἀον.2(11.8248). 

Ἐζωοπλάσσω, ζ0γη1 ἃς α [ἰυΐηρ δεΐηρ; Ῥα55., ΤΌγτ. Τνῖπιπ(ολι2οῦ ; 
Μ.77.11524)}. 

ζωοπλαστ-έω, 1. ρίυε {ϊ{ε ἰο; ἃ. οἵ Οοἄ ἴῃ ογθαίίοη χωρὶς τοῦ θεοῦ 
φὴς ““εἶσθαι ἐν τῇ μήτρᾳ ἄνθρωπον; Αἀδπι ταὶ. 4.τε(ρ.172.15; ΜΟΙ. 

τ8290):; Επι5,1Ο ττίρ.220.1; Μ.20.13840); 1.σ.1}..3.3(0.155.14: Μ.24. 
0070); ΟΥ ΟΝ υ58..4ροῖ}, κ4(}1.45.τ2564}; τεῖ. Βυπηαηϊῖν οὗ (μτἼβι τὸ δὲ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸν ναὸν ἐζωοπλάστει ῬτΟΟ ΟΡ 07.3.,(Μ.6ς5,7ο84); 
Ρ. οὗ παΐυτγαὶ ἰσίῃ ζ. τὸ τικτόμενον ἡ φύσις ἐν ἑαυτῇ Ὀντ.αὐον1(1. 

2350); 2. τηδῖ,, ζαϑἠ οι, το. Ἰτααρίπατυ ἀθβουρίϊομβ οὗ σύεοκ σοά τί 
γὰρ χρῆν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν σχήματα ζ.:; Ε5.}.6.3.3(ο18 ; Μ.21. 

τόδο). 
ζωοπλάστης, ὁ, ἐγεαίον, ΜοΊΠ.γ65.2.2ο(0.375.10; Μ.18.2850); ἘΝῚ], 

μαγγ.3(}}1.79.δ17.}. 
ζωοπλαστία, ἡ, ῥγοάφμείίομ οὗ Πα; οἵ Τπο., ΤΠατ, ΒδΊτη ῥγαερ. 

(Ρ.τ92.13; Μ.91.14020). 
ζωοποι-ἐω, ρκἦυο {102 ἰο; Α. τοῖ. πϑίιγαῖ 6; 1. οὗ Οοἄ ρἰνίπρ [16 

το ἀεδᾶ εἰ...τὸ θνητὸν οὐ ζ. ... οὐκ ἔστι δυνατὸς ὁ θεός Ἰγεπ ἠδεγ.5.3.2 
(Δ1.7.11298}; ΓΑ ΤΠ. σόν, βά,2ο(ρ.26; Μ.26.12840); (οηεὶ..4.Ρ}.5.7.30 

Ομσυϑβ μον. 8. 5 ἴηι Βονη(9.503Ὲ}; 2. οὗ ὅθι; 8. ἴῃ ροπ., ἍΤ ονι. αὶ 

τοίρ.217.14); τὰ ὅλα «-ῶν ΑἸΗ Κεη.42(Μ.25.848); 14 ἡπειτ( .2ς. 

974); αμ Δρ. Οὐ Ν 85. τι.2(2 Ὁ.342.1}}; ὈΟγτ, Ζαελοι κ(3.670}}}; 

Ὀ. ρίνίηρ {ἢ τὸ ἀεαά, Βεαβ λον, 4.5(2.298; Μ.31.2288); ΟΥ̓͂Ν γ58. λό. 

11 ἴῃ Οαπὶ.(δ.44.τοΙ 34}; ς. ταὶβίησ [5 οὐνγῃ Ὀοᾶν ὅ.. πάντας τοὺς 
νεκροὺς «“-ὧν, καὶ τὸν ἐκ Μαρίας ἄνθρωπον Χριστὸν ᾿Ἰησοῦν ἐζωοποίη- 
σεν, ὃν ἀνείληφεν ΤΑΤΠ. 5ογηη. βά.2(ρ.5; Μ.26,12658); ΟΥτ. Κορπϑεὶτ 
(Ρ.215.2; Μ.74.820}) ; ἄ. Ὀν νίττιια οἵ ῃυροβίαϊίο υπίοη, στο Ν Υ88.0γ. 

εαἰδεθ. τ ίρ.50.1; Μ.4-ς.440)}; ““ῶὥν μὲν ὡς θεός, τῷ παντουργῷ προῦ- 

τάγματι" “ὧν δὲ αὖ πάλιν καὶ διὰ τῆς ἀφῆς τῆς ἁγίας σαρκός, μίαν τε καὶ 
συγγενῆ δι᾿ ἀμφοῖν ἐπιδείκνυσι τὴν ἐνέργειαν γΥ, 70.4.2(4.3610) ; Μαχ. 



ζωοποίησις 

σριδε(Μ. 91.1058); εἶν. (1090); 6. τεῖ. ΔΡοΙ] δε ιδη ϑτη εἰ ἡ αὐτὴ φύσις 
«Χριστοῦ, οἷα καὶ ἡ ἡμῶν, ὁ παλαιός ἐστιν ἄνθρωπος, ψυχὴ ζῶσα καὶ οὐ 
πνεῦμα «οὖν, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδὲ "ἥσει ΑΡοΙ] σης, 23(Ρ. 245.1; ΜΝ. 
28. 1276); 1}. 24(Ρ. 24Ξ ΕΣ 1277}; εἰ μόνον ἄνθρωπος ἦν ὄ χὰ οἰϑνάς; 

οὐκ ἂν ἐζωοποίει τοὺς νεκρούς, καὶ εἰ μόνον θεός, οὐκ ἂν ἰδίᾳ παρὰ τὸν 
πατέρα ἐζωοποίει τινὰς τῶν νεκρῶν 1.2ο(ῃ,244.13; 1273}0}: 3. οὗ 

Ἡ. σμοβίὶ ζωὴν τὸ πνεῦμα δείκνυσι τὸ ζ. Πιάνη ( ΒΑ9) τρία. 
4030; Μ.20.7280). 

Β. τεῦ, βιιροσηδεαχαὶ 1 6Ὶ 1, οὗ οα ἀποκτέννει ὃ θεὸς τῇ ἁμαρτίᾳ 
ἵνα μετὰ τοῦτο ζ. τὸν ἀποθάνοντα τῇ ἁμαρτίᾳ ΟΥ.εὐἸη». ἴηι Κονα.6:23 
(ὐΤἹ δ τ Ρ.368); Μείῃ.)γές.1.23(0.248.5 ; Μ.4τ.10028); Εἰον Οἰδηι.7.5; 
ζ. ..« τοὺς κατὰ γνώμην αὐτοῦ βιοῦντας 15.17.4: Βιάντη.({Β85.) Ἐπ ς 
(1.3176; Μ.20.76 0}; 2. οἱ ΕδίδοΥ, δοϊησ ΓΠτουρἢ ϑοη αὐτὸς [56. ὁ 
λόγος] ὧν τὸ θεοποιὸν καὶ φωτιστικὸν τοῦ πατρός, ἐν ᾧ τὰ πάντα 
θεοποιεῖται καὶ ζ. ΑΤΠ. νη. 5τ(ρΡ.274.28; Μ.26.7844}; δεῖν ψ πῃ 
Ἡ. (μοβί, οι ϑε:τι οὐκ εἶπεν, ἀναστήσει, ἀλλά, ζ." ὃ πλέον τῆς 
ἀναστάσεως ἦν, καὶ τοῖς δικαίοις μόνοις δεδωρημένον (Ὦγγβ. ἤθη. 
13.8 τῇ. Κορι(0. 5700) τὶ 70.) ον. δ: τί Μ οι); 3. οἵ οι; 
8. ἴῃ. σεη., οἱ Ρεῖν.2:3 τοὺς γευσαμένους τῆς χρηστότητος αὐτοῦ 
ἐζωοποίησεν ΟἸεῃη.5 7.5. ττίρ. 375.2; Μ.9.1008}; Οὐ. 2.547 τῷ Μὲ. 
27: 121.(}}1.τ. 3088); Ῥ, Εἰνὶηρ {|Ὸ τὸ ΒΟΙΙΔΉΠΥ (Πτοιρῃ Ιης. ὁ 
κύριος ἦλθε ““ὧν' ἵνα ὡς ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκομεν, ὅτι 
ψυχικοί, ἐν τῷ Χριστῷ ζήσωμεν, ὅτι πνευματικοί ἴχοη,ἠκα67.5.15..(Μ.7. 
11544}; τὸ διὰ τοῦ λόγου λυτρωθὲν σῶμα καὶ “υηϑέν ΑἸ ὁ. Ερεί.Ο 
(ρ.15.6; Μ.26.τοῦ58); ἐδεῖτο τοῦ “-οὔντος ὁ ἀφαμαρτὼν τῆς ζωῆς [1.6. 
[4116 τη} ὥστ Ν ν85.0», εαἰθε ττ(ρ.63.12; Μ.45.488); Ογτ. ΜΖ 1εἶ..72 
(3.4720); ῬτοοΟΡ ὁγ,7.3(Ν1.6ς. 7000) οἰ. 5. ὅδωρ ; τῃτοὰρῆ ὨΪ5 ἀρ τῃ 
ἵνα ἡ πληγὴ αὐτοῦ ζ, ἡμᾶς ΒαγΉ.7.2; Μωῦσῆς ποιεῖ τύπον τοῦ ᾿Ιησοῦ, 
ὅτι δεῖ αὐτὸν παθεῖν καὶ αὐτὸς “οήσει 10.12.5; ΑἸΉ..417γ.1.42(Μ.26. 
1οολ); (βτνβ, ον ἴῃ σαϊ.2: τοίτο,δ020) ; ο. ὃν ἐοτρΊνιηρ 51π5, ΟΥ. 
.]0.28.6(5; Ῥ».306.32ς ; Ν,14.6034}; γένονας εἴσω δικτύων ἐκκλησιαστι- 
κῶν"..«ἀγκιστρεύει γάρ σε ᾿Ϊησοῦς, οὐχ ἵνα θανατώσῃ, ἀλλ᾽ ἕνα 
θανατώσας ζ. ... ἀπόθανε τοῖς ἁμαρτήμασιν, καὶ ζῆσον τῇ δικαιοσύνῃ 

Οντ Ἡ. ργοεαίεε.ς; τι Ναζ.ον.38.τ6(Μ.36,3208); 4. οἵ Ἡ, (πμοβί; 
8. 1 ρεη., οἵ. 7ο.6: 64, 1[585..5ῖγ.24(3.480; Μ.32.1734}; “-οὐμεθα. «διὰ 
πνεύματος 1(.. Ετεν.3.4(1.2168 : Μ.20.666); (Ἄτνϑ.ΠοΉι.2 5.2 ἐνὶ 70.(8, 
1458); Πιι5,4].ςεγρε το  .64.45); Ὁ. Ἐπ σΟμ νΕυβΊοη οἵ 5 ΠΠΕΤΒ, ἴτεη. 
ἐμαθγ.5.12.2(Μ.}.11538})}; πνεῦμα τὴν χάριν 50, φησί], τὴν διὰ τοῦ 
βαπτίσματος τοὺς ὑπὸ τῶν ἁμαρτιῶν νεκρωθέντας -“-οὔσαν (ΒγνΒ. 
Πορι.6.2 ἐπ 2 ογ.(10.475Ὲ}; 5. τοῖν τπθᾶπβ Ὁν ΨΏΙΟΝ [Π15 Πΐα 5 
{υδιηβτηϊζιρα ; 8. Ρυδβοβίηρ οἵ Ννοχὰ τῇ πίστει τῆς ἐπαγγελίας καὶ 
τῷ λόγῳ “«-οὐμενοι Βαγρ.ὅ.17; Ἡσττηπαρμά.4.3.}; μετὰ τὸ ἀποθανεῖν 
τῷ κόσμῳ καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ, --εἴται ὑπὸ τοῦ λόγον τοῦ θεοῦ Ογ.ἤον!.1ὅ.1 
ἦι 76’.(Ρ.1322.τ8; Μ.13.440λ); λόγια θεοῦ ζῶντος ζῶντα καὶ “"οὔντα 
Οοηοί. ΑΡΡ.2.6τ.τ; Ὁ. βασγατηθηῖβ ἀνάγκην... εἶχον δι᾿ ὕδατος ἀναβῆναι, 
ἵνα “"ηθῶσιν Ἠδττη. 5 »,,0.1τ6.2; 1δ.9.16.7; ἐζητεῖτο..-πῶς τὸ. «σῶμα 

“- ΄-“ » ν᾿ - 3 , , ᾿ -“ { , 1 ,͵1 τοῦ Χριστοῦ πᾶσαν ζ, τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν, ἐν ὅσοις ἡ πίστις ἐστί 
τιν ν85.0γ.εαϊφεΐ. 37(0.147.3; Μ.4.5.068}; τῆς μυστικῆς εὐλογίας, καθ᾽ 
ἣν.«-“πούμεθα ντγ.},...22::τ4(Μ.72. 0050); ς. νιχταουβ Πνὶπρ,, τεῦ, το- 
παποϊβείοη οὗ τἰσῃθ5, ΟἸαπι.φ ἀ.5.12(ρ.τ67.τὸ ; Μ,0.6108) ; ἐπάαταηοα 
οὗ ῬΕΥβθο 0. 88π6 ταβγντάοπι, [)]0ΡΉ.5.12; κολαζόμενοι χαίρουσιν 
ὡς «-οὔμενοι 1δ.5.τό; ΓΟἸσηλ. ςἐγ.4.8(ρ.272.34:; Μ.8.1280 Δ); .1..«4πῶν. 
Α τ14{Ρ.55.14}; Ταῦ, τηλυτνΥ5 οοπιψευθησ ἰΔΡβοα ΜΈ116 ἀν ΑΙ Πρ 56Π- 
ἴξηςς διὰ τῶν ζώντων ἐζωοήοιοῦντο τὰ νεκρά ἘΠ πράτ ρ. Ἐλι5.ἢ.6.5. 
1.45(Μ.20.4254}; 6. ((ποβέ.) τεῖ, (ῃσισε βοπαϊηρ ΘΡΙγΙ το Ἀροβί]65 
ἐξῆπτε.. «τὸν σπινθῆρα καὶ ἐζωοποίει (Ἰ]έτη,ἐχο. Τἰάοὶ, (1.9. 6π6α ; 
ἐζωπύρει Ἀ.τοῦ.τ2); 7. τηοί., τοῦ, ψχῖμς δ ὕδηα δϑ5 ὅν τη )0] οὗ Β]οοά 
οὗ (βηῖβὲ τὸ δὲ ὑδαρὲς τοῦ φρονήματος ἐξζωοποίησεν, τοῦ νόμου τὴν 
ἐργάτιν (1. τὸν ἐργάτην) ἐξ Ἀδάμ, τὸν κόσμον ὅλον αἴματι πληρώσας 
ἀμπέλου ΟἸενη,  αεά.2.2(ρ.174.2:; Μ.8.424}). 

ζωοποίησις, ἡ, φηϊεμπεηίηρ, νπαξτηρ αἰΐσε; οἵ τεβισγεσέξίοη ὑνρὶποα 
ὈΨν’ σεεβ οοχηϊηρ ἴο 16 ἴῃ ϑρτίηρ, ντ. Ἡ.εαἰδεἢ 18,7; τοῖν οσκ οἱ 
(μεσ φωταγωγεῖ τοὺς ἀνθρώπους πρὸς.. «πᾶν εἶδος ἀρετῆς, δι᾽ ὧν 
ἡ ζ. γίνεται Αγηϊηοι, 6.1: 4(Μ.8ς. 1020); ἦλθεν ὁ λόγος...γενέσθαι 
ἄνθρωπος, εἰς ζ. μὲν τοῦ ἀνθρώπου ΤΑΤΉ, ροϊ!,2. τοί ,26.ττ480) ; 
οἵ Ἡ. (μοβί 85 βοῦτος οὗ βρίσέίσα! 116, Οὐ, [0.13.23(ρ.247.16; 
Μ.14.4278}); Ιαντη ({Β 85. μη. (α, 2070 ; Μ,20.737.Ὰ}; οὗ βρ τ ξααὶ 
|| π πὶ βεῃ., ΟΠ γυϑ. οι. 29.3 τη. ΧΟ ον. (το. 2674}; οἱ τὴν ἄνωθεν ἔχον- 
τές ἐν ἑαυτοῖς ζ. (τ, ἰς.τι 5(2.14619)); χοῦ, Ὀαρείθτη, 1. μοι ίρδη, 
(σὴ ΤΟ στ); πρώτη ἀνάστασις ἡ ἐκ νεκρῶν ἔργων ζ. εαἱ.βοι,2ο:6 

(Ρ.568 
᾿ἈΝΑΛΗΒΟΜΤΕΙ {Πϊ7ε- τοῖν, οἵ Τίοροϑ ζ. σχέσις ΟΥ .. 2 ἴηι 70.(ρ.486. 

21); δύναμις ἕ, Ἐπ 5. ἐγ.1,6.21:28(}]..24.6ο04} ; ὁ θεὸς ἔχει δύναμιν ζ. τῶν 
νεκρῶν υδῖιφε.(γ.42(Μ.6,τ4804). 

ζωοποιΐα, ἡ, σίοτηρ οὗ {{{6 ἡ-..«ζ. καὶ ἡ νέκρωσις, ἑκατέρα λέγεται 
περὶ Χριστοῦ Ἰ,Θοπτ, ΝΕ βὶ,. 5. 2(Μ.86.172: 0). 

508 ζωοποιός 

ζωοποιός, ἐϊε-ρτοίηρ: 1. οἱ σοᾶ, Ογτ..4»».2(3.208Ε); ἡ ζ. φύσις, 
τουτέστι ἡ θεία Ἰὰ. γειά, (Ρ.04.20; π".00Ε}; τεῖ, σὶες οὗἉ βρίτιῖαδὶ Ἰ1ξ6 
ἴο τορεηΐδηϊ 9 πηθΥβ, ΒΟΡΏΥ, ἢ ον. (1.87.22120}; 2. οἱ 'Γγῖη. οὐ 
λέγομεν τρεῖς ζ. τοὺς τὴν μίαν ἐνεργοῦντας ζωήν ΟΥΝ γββ γος ΟἸἸ(Ν.45. 
128}; ἡ... τῶν ὅλων τριάς ΒΒ, Π5ς, πονεῖ, (Ρ. 51,26; Μι86,26044); 
καἰ. 1 ειπττὶπ(ρ.91.17);.3. οὐ ΕΔΊΠοχ ὁ ζ. τῶν νεκρῶν διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
(ομοί..4.}}.7.34.8; τεῖ. ρεπεζαΐιου οὗ βοὴ ζ. πηγῆς τῆς πατρικῆς 
ἀγαθότητος Β45. ΕΉΉ.2.25(1.261Ὲ ; ΝΙ.20.6208); 4. οἵ ὅ0η ; κι. ἴῃ ΡΌΠ. 
πηγή ζ. (Ἰοπη. ῥγοί, το(ρ.78.22; Μ.8.2288); ξ. πάντων ΑἸΉ. γε 4Ἰ(Μ. 
25.030); τοῦ, δἴευπαὶ σεπϑυδίομ, 845, Μη..2.27(1.204} ; Μ.20.036Ὰ}; 
ῬὈ. ΄ῃ ρίνίηρ παίαταὶ [ἰξρ, Τλι5.6. 1. τ.4(0Ρ.60.33; Μ,24.8370); τῇ 
ἀθανάτῳ ζ. θεότητι ΤΑΤΗ σεν. 4.27(0.24; Μ.26.12814}); ντ..}.4(0.27. 
ΤΙ; 57.24Α}): α, ὃν νίχίια οὗ Ὠνροξίδς ποτὶ οὔτε γὰρ τὸ σῶμα καθ᾽ 
ἑαυτὸ φύσις [30. ἐπὶ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ), ἐπεὶ μηδὲ ζ, καθ᾽ ἑαυτὸ μηδὲ 
διατέμνεσθαι δυνάμενον ἄνευ τοῦ ζ. [50, λόγου] ΡΟ]. ερ.  ήοη. Β(Ρ.250. 

ταί, ΜΟΡΙ,. 8.9234Ὰ}; τεῦ. Π1β. πηΐγαοίοθ οἵ ποι] ησ, ἱπόγραβο, ἀπα 
ΓΟΘΆΤΥΘΟΙΟΠ ἕνα ἀποδείξῃ καὶ τὴν σάρκα ζ,, ὡς αὐτοῦ κυρίως, καὶ οὐκ 

᾿ ἄλλου ὑπάρχουσαν, τῇ πρὸς αὐτὸν ἀκραιφνεῖ ἑνώσει ΜΑχ. Ῥγνν(Μ οἱ. 
2440); ἰάορμδε. (Μ 9 1.1ο88Β}); ἃ. ἴῃ σιντηρς Πρ ἰοὸ ἀραὰ ἡ σὰρξ τοῦ 
πάντα ζωογονοῦντος, διὰ τοῦτο ζ. εαἰ.1.ω.7τττ (Ρ.56.20); ὑγτι ἀγεαί, 
(ρι9ς.38; 53.028); τὴν ζ, αὐτοῦ φύσει καὶ θείαν ἐνέργειαν, ἀσωμάτως 
τε προάγειν καὶ διὰ σώματος Μαχιοῤιίδει Μ.01.125}5}; ἴῃ ταϊβηρ ἢῺ5 
ον θοαᾶν ἡ δύναμις τοῦ κυρίον...ζ. Ἰ,δοηξ. 1 Δ’ σέ, ς. 2Ζ(Μ 86. 1725); 
6. 1 ρίν!ηρ' ΒΡ ΟΥΠΑΓΙΥΔ] Πξ6 ζ, λίθος ΟΥ, ἐγν.426 τη Μ|1.21:42(Ρ.1η8); 
ζ. τῶν ὅλων ἄρτου Ἰᾳ.5εμοί, ἦῃ 1.ω.13:20(Μ.17.360Ὰ}); ζ, αἷμα ΟΥΝ γες. 
μορ.3 τῷ (απὶ.(Μ.44.824Ὁ); ΤΜ ΕΗ. ραΐη.7(}1.18.2074}; ζ. ἀπαρχῆς 
ΔΜειμ γε Απη.7(Μ.18.365ᾺΑ}; τοῖς Ο(ητιβε 85 τὰς Βυεαα οἵ [1ξο 
ΠΡαγθα τὸ [ῃ86 σα 1165 παρατεθεῖσθαι τράπεζαν τὴν ζ. ὕγτη.1ς.5.3 
(2.7930)}; τοῦ, 15.12:3 ὕδωρ... ἀποκαλεῖ τὸν ζ, τοῦ θεοῦ λόγον ἐῤ.2.τί2. 
2128); ζ. διδάσκαλος Ῥτοο].ΟΡ ὁν.1ο.(Μ.65.7ϑοο) ; ὅν ἴῃ δα δατσϑὺ ζ. 
σῶμα (ντ. Αγεαά,(ρ.05.1ο ; 52.091} ; ἵνα εἰς μέθεξιν ζ. ἔχωμεν αὐτά, καὶ 
οἷον σπέρμα ζ. ἐν ἡμῖν εὑρεθῇ τὸ σῶμα τῆς ζωῆς 1(.1.ε.221:το(Μ.72.Ψ 
ΟἸ2Α}); πῶς...ζ, ἡ σάρξ ;..«καθ᾽ ἕνωσιν. «τὴν πρὸς τὸν ζῶντα. ..«λόγον 
τὰ της μῖρθΉ. (τ᾿. 7080) ; τῆς μυστικῆς εὐλογίας τὴν μέθεξιν, δι’ ἧς τῷ 
ζῶντι καὶ ζ. προσοικειούμεθα λόγῳ 16. 70.11.5(4.0520}; μετασχεῖν 
εὐλογίας τῆς ζ. 14. .α0Ὧ07.7(1.231}}}; τεῦ. 15.2:2, 14,1|ς.1.2(2.538}; ΨΊΟΣ, 
Μῖς.τ4:22(0.438.8); δ. οὗ Ῥαββίοῃ, Μαχ,ρηγϑεί. Β(Μ τ οϑβο) ; {11..αε. 
(Ρ.204.3); ὕτοββ, {Η1ρρ.εὐρδημη.43(ρ.302.2; ΝΕ. το. 2010); Π)ΟΥ ἠσεί. 
22.5(Μ.88.18280); ΤΉΡΒΩ. εἰγοη. Ρ.τϑ(},1τοβ,1048}; ἀσαῖῃ, 111. }ας, 
(0.2οο.27); ΒΟρα ]σῆτε, [0 ΜόβΟΒ. γα. 48(Μ.87.20ο 44); 5. οἵ Η. ΟΒοσῖ; 
ἃ. ἴὰ ρεη., 7,5. .(0.27.5}; ΑἸΠ,..ἀδεν.532(ρ.28.26: Νῇ.2ς.476 0}; Οὐ. 
ΝΆΖ.0;.0. ΔΜ. 35.8256); (αι Νγβ, πη.2(2 ρΡ.301.1; Μ.45.4728); τὸ 
πνεῦμα..«τὸ ἔ. γρηδι Ν  ς.- ΟΡίφ.8ο.12; Π1.2,2888); (μυν8. Πόνη. 53.5 
εὖ Με(γ. 5450}; Τοῦ Ηρ ϊκοη τα. Μ.06. 13610); Ὦ. τῇ σίν!ηρ παταγαὶ 
μίς, αα Νγββυυῖγρ. 13(Ρ. 307.2; Μ.46.3774}; δημιουργεῖ θεός,..«ἐνεργείᾳ 
ξῶντος λόγου, καὶ πνεύματος μεταδόσει ζ. Π]άντηῃ, ({ΠΒα5. ἔμ πα. 
3041; Μ.20.7294}; Ὀτοῦ. 1 {Π]15 56η56, Μοα.ἄσγη:, τ2 (86.320 88}: 
Ο. 1ἢ σΊν] Πρ ΒΕ ροΥηδίοτα! {6 τη ὈΔρΕΒπὶ τὸ... «πνεῦμα τὴν ζ. ἐνίησι 
δύναμιν, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἁμαρτίαν νεκρότητος εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς 
ζωὴν τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἀνακαινίζον Βα5.ῥίγ.45(2.200 ; Μ.32.120}); ἰπ 
ΘΟΠατὶϑῦ ἡ ζ. δύναμις τοῦ πνεύματος Οτ Ν ψεβ,ογιεαϊοολ. 26 (Μ.45.0360; 
Ρ.144.3 ΟΠ|. τοῦ πνεύματος) ; τεῖ. ΝΊ ἃ5 σομίγαβέρα ὙΠ 1ὰνν τῆς 
δυνάμεως τῆς ζ., τουτέστι τοῦ ἁγίου πνεύματος (Ὀιη. 1]. 10.7(} 88, 
3618); τεῖ. Ῥεηίθοοβί, Ἰύναρτ, ἤ.6.τ.3(ρ.8.18; Μ.86,24284); 70.110}. 
εοηεορὶ. ΒΛΙ͂Ψ 22(Μ1.96.14070}} 6. οἵ σταςο, ΟὙΝΝ 85.) αεει τοί 4 -. 
12254}; ντιάογ. 4(1.1300); θαρίβιη, νυ Π καΐφοεῖο,τ; τοῦ. του. 
10:4 ζ. νάματα παρέχεται ὃ Χριστὸς διὰ τῶν μνστηρίων, οὗ τύπος ἦν 
ἡ πέτρα (Ὀδτα. Τα. σ᾿. 5(Μ.88.3οοο); βασγαπηοηῖβ μυστήρια ζ. 1. 
(τφόλ); 7. οἱ (γίβειβη ἀοοίσιπβ πᾷ σομηθηαιποη 5, Ελχ5.} νὉ 
(ρΡ.221.6; Μ.20.13608); {Β45..15.τόδ(1.4078; Μ.30.3020}; ζ. μάθημα 
ντ θς. 32: τοί. δο.ϑδτο); 1α..1ς.5.2(2.7768}; τὰς...ζ. ἐντολὰς τοῦ 
«Χριστοῦ ἡ ἀγάπη φυλάττει ῬΏΠΟΧ.4},27(0.177); τπλδδβαρα οὗ ὑτορῇμεῖβ 
ξ, κηρύγματα Ογτ. Λα! .4(3.480Ὰ):; τεῖ. ΝΎ, οξιοτ, 3:6, (οϑιῃ. π΄, 
10ρ.)(Μ.88.3618); οὗ τηαυίγυάοιη ὁ ζ. θάνατος εἰς Χριστόν Ὀ]6Π). ἐν. 
4.8(0.275.3, ν.]. ζώπυρος Μ.8,12724}; οὗ ὈΔΠΠΟΙ οἵ οἴοβ5 ζ. σημεῖον 
ἙἘπ5.0,(,2.τδ(ρ.47.31; Μ.20.9030) ; οὗ ἃ τηδαβοτθ οὗ ΘΠΠΡΟΙΟΥ ἀραϊηϑὶ 
ὨΘΓΘΕΙΟΒ. ζ, διδασκαλία 1τΡ.3.6φίρ.τττ, το; 11404}; ζ, γνῶσις ντ, }αΐη. 
π(όβ, 1500) ; τοῖ, βαρ τὰ ζ. αὐτῆς [50. νηστείαςἿ χαρίσματα ϑ0ρὮτ.}], 
ΟΥ.5(Μ.87.33134); ζ. πάσχα Οἠγομ Ῥαξελορ.(Μ.02.85 4); 8. γοξ. 
πδίαταί [16 οὗ 50] ὥσπερ ἔκ τινος πηγῆς ζωῆς ζωὴ καὶ ζ. προελθοῦσα 
Απαβξ, δ, Ξε γη! ἔηεαρ, 5(Μ1.80.11640) ; τῆς ζωτικῆς καὶ ζ. τῆς ψυχῆς ἡμῶν 
ἐνεργείας 1δ.(11688); 9. ἃ5 Ξαθ5ί.; 8. {{6- ξῖνεν; οὐ Ο}γῖθί, ῥυοθυ. τι 
θΊνΕΥ οὗ ΒαΡΟΥΠΑΤΟΧΑΙ Πΐς, Ἑυ, ἦ,δ.το. 4: τ2(Μ. 20.8534}; Ὁ. υἱοί, 
φιϊοβοηΐηρ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ κατὰ τὸ ζ. (τ Νγῳ, Μᾳεεά.22(Μ. 
45.13280}; υἱίαὶ ῥγἱπεῖρῥίο, οἱ Ἡ. Ομοϑὶ τὰ ρα οὗ Ξαροχηδίυται [16 τὸ 
ἀίδιον καὶ ζ. [)1Δ4.}ε7}.28(0.32.3); ας]. νγ2...6.2.24.τ3(ν.1, τοῦ ζωτικοῦ 



ζωοποιοφόρος 

Μ,8Ξ.1301.); Αμββε.β. ςσγηνΐηπαρ. 50} 8 ττόπ0) ; 10. τηεῖ., οὗ ᾿πῆαπῖ 

Ομτῖβι ζ. ἄνθραξ ΤΜΕΙμ. ὅν εἰ Απη.1}1.18.53641.8). 
Ἐζωοποιοφόρος, [{{6- οἰ υἱνιρ ὃ...χιτῶνας νεκροῦ ἐνδεδυμένος τὸ 

πρίν, ἴδε νῦν φορούμενον τὸν ζ. [35. χιτῶνα ΨΈΏΪΟΙ 15 ΟΒγ15{] ΤΕΡΆἤτ. 

παΐυ.τ3οί(ρ.00). 
Ἰωόπυρος, ν. ζώπυρος. 
Ἑωοτοκέω, ὑγίτιρ ἑπίο δείηρ; οἵ Οτεδῖίοῃ, ΜΟΓΠ.}65.1.34{0.271.5; 

Μ.41.10078). : 

ἑωοτόκος, {|{π-ῥγοάμοεΐηρ, τοῖ. γοβυτγοουοη, ξ. τύμβοι Νόπη. ῥαγ. 

]0.5:28(4.43.7808); οὐ Ομ γῖδε, Ῥαμ].5}1. δοῤ᾿ Αβο(ῖ.86.21324); 88 

Ξαδδβί., οὗ ΒΜΥ͂, ΑπίΡΊΟὶ. 7)γ.ἀρ.Οντ. Αγοαά (ρ.66,32; 5.408}; ἡ ξ. 

ἀνάστασις Θορἢτ, .ον.4(}1.87.3205}0). 

[᾿Ἰζωοφαγεία, ἡ, εαἰΐηρ οΓ ανηιαὶ β65}, ΟἸγτηρ. 77. }εγ.5:21} 1.03. 

603}}0). 
Ἐζωοφθορά, ἡ, ῥεείἑαϊν, Οὐ Ν  γ95.6ρ. εν. 4{Μ|.45.2280), 
Ἐς ωοφθορία; ἡ, αδογἥοη, Ῥρεη. ΑΡ}.2.14. : 

Ἐζωοφθόρος, φηΐϊέν οΓ δεειίαϊτίν, ΒΔ5.6 00.188 φαν.(3.2128 ; Μ.32. 

6730). 
ΘΘΉΡΗ ἡ, 5.5.1, ῥγνοάμείίομ οὐ Ηἶξ ζωοφορίας διδασκαλία 

ἙΛτ, κε. 3(Μ.28,1484) ΡῈ τ. αὐτου ἴοσ ξωοφόρος. 
ζωοφόρος, ῥγοώμείμρ {761 οἱ τοάϊαο, Βα5.ἦεχ.6. 5(1.54; Μ.20. 

1280); ΟΥ Νὰ Ζιεανι.1.1. ς.46(Ν).37.4274). 
ζωόφυτον, τό, ξοοῤάγίε, Νετηθβ.παϊ ποντ(Μ. 40. 5008). 
ζωόφυτος, ν. ζώφυτος. . 

ζω-όω, 1. γίνε {176 ἰο; ἃ. ἴὰ οτθδίϊου 8Ππ4 ρυθβθσνδίιοι ; ΟΥ̓ ΡΟΥΨΕΥ 

Δηἃ πβάοηι οἵ (οα, Γὺι5.4,6.ς (ρ.157.8; Μ.22.2610); Ὀγ αἰνίπε 

φοοᾶάῃοθ5, ϊομ. Αχ. .2.4.2(Μ.3.6960) ; 16.4.4(6070); Όν τὰς ἀϊνίης 

Πΐε, 1}.6.3(8578})}; Ὁ. τεῖ. Αρο!παυθῃΐβτω ἐκ ταύτης τῆς ὕλης ὁ 

κύριος ἑαυτῷ διαπλασάμενος σῶμα, καὶ τοῦτο ζ. τῇ ἰδέᾳ οὐσίᾳ... ἐποίει 

ζῶον θεόν ΤΑΙ ἀταϊ. Ἰαΐρ, 4.0(Ν1.28,12640) ; ἔφη..-«μὴ “-οὔσθαι.. ὑπὸ 

ψυχῆς τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Τιδοπ. Ἡ ἡπομορὶ; (λ1.86,18650) ; α. αἰομε- 

ταθηΐ κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ: ἀπέθανες..«ἶνα ζ. 44.Τῆονι. ἃ τοίρ.120.15}; 

2. γεδίογο ἰο 74; τεῖ, Ἐκεβσυστθοξίοη οἵ Ὁῃτῖβι, Επι5,61.6.4.12(0.172.τὸ; 

Μ.22,288}))} ; (Ὀϑγη.1παἰοῤ.5(}1.88,24τ0). 
Ἐζωπύρησις, ἡ, κἰπμάϊηρ ἐπίο Π{ε, ναοῖ. οἷον ψυχούμενος τῇ ζ. τῆς 

ἐγρηγόρσεως ΟτΟΝ γβ5.γ65.3(Μ.46.6734). 
ζώπυρον, τό, φραγᾷ, ταδί, συνεξάπτει δὲ ἡ γραφὴ τὸ ἕξ. τῆς ψυχῆς 

Ο]ειη. ςίν τ τίρ.8.11; Μ.8,6074); τὰ ξ. τῶν τῆς ἀληθοῦς γνώσεως... 

δογμάτων 10.γ).τϑίρ.γ8.2: : Μ.9.πςδο). 

ζώπυρος (ζωό-), κἰμαϊίηρ; 1. ἴὰ βϑη. νεκροῦται γὰρ ἐκείνων [3ς, 

ΞΕ ΡΕΠ [3] ὥρᾳ χειμῶνος ἡ ζ. δύναμις ΟΥτνγ85.γες, (Μ1.46.672.}; ἀνανε- 

ωτικὸν τῇ ζωοπύρῳ θερμότητι Τ»οι. ΑΥ.ε.1.15.2(Μ,.3.,3298}; 2. τπεῖ., 

οἵ βαἰηίϑ5 εὐσεβείας ζ. σπέρματα Ἐπ5...(.γ(ρ.215.8; Μ.20.13500); 14.}.6. 

ιϑίβορα; Μ.2:.5244}; 14,.42.6.1.6{(ρ.23.25 ; Ν.22,408); 3. ΣΠΉΡΤΗΡ τοῦ ξ. 

σφηκίου ἘΡΙΡᾺ.ἠαον.44.1(ρ.198.τό[, ς Μ.41τ.8326,}). 
Ἐζωπυρ-όω, 1. δίπαϊε, 60. ῬῚ5.ἀσχ.24τ(}1.02.14524}; 2. ταϑῖ., δγ ΤῊ 

ἐπίο δοίῃρ εἰ λέγειν χρή, καὶ τὰ μήπω πρὸς κτίσιν ἐλθόντα τῇ σῇ 

“νοὔσθαι προσθέσει 1. τγοφ(τ 5674). Ὁ 
ζῶσις, ἡ, σίγαϊο, Αῤος. αι. 35(ρ.59, ν.1. ζώνησις); πιεῖ., οἵ 

νἰτριπἰΐν τὴν τῆς αἰωνίου ζωῆς ζ. ἐν αὐτῇ κατέχουσα ΜΝ τ. εἰ εἶν. 

(ρ.5.8). 
ξῶσμα, τό, δεῖ! : Ὠδπσα ἰοΐπις, ΤᾺΡΒ. εἤγοη.Ρ.2ο)(Μ. τοϑ. 5324). 
ἵωστήρ, ὁ, φσίγαϊο, βαμᾶ, οἵ Ἰίποτι γοπηαᾶ Ὠεβ οἱ ἀεαα (ἢγῖβί 

κεφαλῆς ζ. Νοπη.ραν. 7σ.20:7(}1.43.Θο0Α}. 
ζωτικός, 1. οὗ {ξε, ἔοϊηρ, υἱίαϊ αι. ἴπι σθι., οἱ σά ξ. δύναμις (τ. 

Νγββ, ογ.εαϊδελ.36(ρ.140.4.; Μ.45.920) ; οὗ ΟΠΥ51᾽5. ἐχογοῖβο οἱ ν]ΐαὶ 

ρόνοῖβ οἵ Ῥυραϊείηρ, εἴς., 85 Ῥχοοῦ οἵ τρα]ν οὗ Ἰτις., Μαχ. ἔγην (Μ. 

91.3458); 70.10. }αεοῦ.Β2(Μ.94.14818}): τεῦ, Ῥ5.1:3, Οὗ [Π6 τἱρηςοοι5 

85 ζ. ξύλον ΟἸατη. ἐγ. 4.τϑίρ.299.20 ; Μ.8.13258); πιοῖ. ζ. εὐωδία Ἐλι8. 

4.6.4.3(ρ.153.30; Ν].22.256}); ἐῤ.5.τ(ρ.213.35.; 356ΑᾺ)};: ζ. δικαίωμα 

ἘπΠορ. [γ.ἀορηι.(.86.29644); Ἀριτ, 45. βιιθβι., οἱέαί ζογεα ἔχει γὰρ 

αὐτὴ 30. 5011] καὶ τὸ λογικὸν καὶ τὸ ζ. 'ΓΠατφι.20 τη οη.(τ.28); 

πιεῖ. διαπνευσάσης δὲ τῆς ἐλπίδος...τὸ ζ. τῆς πίστεως ὑπεκλύεται 

ΟἸεγα, ραφά. τ δ(ρ.ττ3.7; Μ.8.2968); Ῥ. πᾶτὴθ οἱ σαΐθ ἴῃ Πρ ]- 

{πεαῖτε αὐ (αυίμαρα τὔτουρῃ Μ ΆΣΟΒ. σοτηθαίϊδηϊβ. εηϊετεά, ὈρΡΡ. 

Ῥογία [δι μοησῖς ττοῦση ΨΒΙςἢ ἀφαᾷ γγετα σαυσίθά οὐδ, Μ7. Ῥέγρ.το 

(ρ.79.11); ἐδ. 2ο(ρ.91.25); δ. ΟΥ τῃοιοτῖς, ἰδεῖν, υἱοτά, 1518.ῬῈ] φρὈ. 
5στ21(Μ.78.1396Ὲ); οἱ πρὶ, ὀγίσπε; ταςξ,, τεῦ, Ἔχάσορὶα τὸ Ὀς ρίνθη 

ὃν ρυοβίβ (οὗ, Με.5:14) τὰς ἀκτῖνας τῆς ζ. λαμπηδόνος 10.1.32(2οτο, 
ν.]. ζωῆς λαμπηδόνος); 2. {{{6- τυΐηρ, ἴὰ σοτι. ἡ τινοὴ ζ. [τεῖ, Αἀδπὶ᾿5 

οχραοι] Ὀἰοά, ϑη,2:7(}1.332.15658) ; οὗ οα56 Οὔ] ἴῃ πα πηᾶπ ὈΟΟΥ͂ 
ζ, αἴτιον ατΟ Ν  γΒ5ιαμΐηι εἴ γος. (1.46.168); 65Ρ. τοῦ, βριγΆ] Πΐς, οἵ 
(σὰ 85 ζ. πηγή Οἴει, ῥγοΐ.το(ρ.68.5; Ν.8.2054}); οἵ ΟΗγτιβῖ, τοῦ. 10. 
41:13, 14. ῥαεά.τι(0.130.5; Μ,8,3408) ; οὗ ἀϊνῖπα 6, Ῥοπ. Ατ,.». 6,1 

(Μ.3.8568); οὗ τηγβίευν οἵ βαϊναίίοα, ἘΡΙΡἢ.ἦαθν.76.35(0.384.17} 
Μ.42.5850); οὗ Βεβαττεοῦίοι, ἔΠ1οη,Α], βγη 1.ε.82:.42(0.240.π14: Μ. 
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του Ισο2οὺ; οὗ Πἰνίηρ ψναῖου (70.4:14), Οτ..0.13.3(0.228.23; ΜΙΆ. 
4948); οἱ Ὀτοδα οὗ ΠΠ|ὸ ἃ5 οοῃίταβιθα ΜΠ τηαππᾶ, 16.6.4 5(26; Ρ.155. 
τ; 2804); οἱ ργταςα οὗ Η. (δοβί, Ἐλιβ.4.6.9.6(Ρ.417.20; Μ.25.613}}; 

Ὀαρτίβτα ζ. ἀπότεξις Τλῖοτι. Ατ.6.}.6.1.1(Ὁ.3.5324}} δυομαυβί, ἄρτον 

τὸν ζ. ΑπατΟΥ ἐροά.(Δ1.07.1τ4170). 
ζωύφιον, τό, ἐησεεί ; σίνει ΒΥ Ῥτονίᾷθπος (0 ΟἾΠΕΥ ογοδίαχοβ [ΟΥ 

ἴοοᾶ, Ι514.Ῥ6].εῤῥ.4.43(Μ.78.πτορ30)};} 10.(αγρ.εαῤ.48(Μ.85.1847); 
Ρχαυεᾷ ἕον ὈῪ 5. 8 1165 οὗ ΝΙΊ51015 τὸ ἰηἴεδι Το υβίαπῃ ἉΠῺΚ ὥστε καὶ 
διὰ τῶν μικρῶν ἕ. τοῦ σφίσιν ἐπαρκοῦντος ἐπιγνῶναι τὴν δύναμιν 
ῬΠάτ.}..6.2.30.15(3.907) ; ΕΧΘΠΙρΡὶε οἵ ἱπάπιβῖτν, ὑγτ μον ραδελ, 2 (οἢ, 
436Ε); {πεῖν σαρίυτε ὈΥ͂ Βρί4εγβ πὸ {παᾶΐ οὗ ποθ ὃν οπιεπ, πὶ, 
Μοπ.ἤπονι. τδ(Ν.89.1484}), 

ζώφυτος, ἐν ρίηρ; φεμεγαϊΐοε, στον γ 88. ρ.12(ρ.40.23, ν.]. 
ζξωόῴφυτον Μ.46.10454). 

ζώωσις, ἡ, σίυϊηρ οΥ ἰξεν 1. οἵ ἀἴνίπο δοίη, 1π σοπ, αἱ οὐσιώσεις, 
αἱ ζ. Τιοη Αὐ ἄ.η.2. (}1.3.6644}; τεῖ. Οχραοι ἡ τῶν ὅλων ζ. Ἐλκ15,4.6. 
4.5(Ρ.155.17} Μ.22.2608); τεῦ, χοϑασυθοῦου οἱ ἀςξαῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ζ, 
ἐκείνης ϑανου Τῆι. δ:τ3(0.241τ.15); ΜΆΧΡυν». (Μ1.01.3440); 2. πιοί,, 
σὶνίηρσ ἰο 1πὲ βίαια πϑη]65 οὗ Πνὶηρ Βείηρβ, Ταῖγαί, ο(ρ.0.24; Μ,6. 
8254). 

Η 
ἡγεμονεύω, γεΐα λόγον εἶναι τοῦ θεοῦ τὸν ἐπὶ πάντων ὄντα τε καὶ ἡ. 

ΑἸ. εΡ..44ρ.}τὉ.τ5(}1.25. 5734}; Οἱ 56 π865 γπ]θα Ὀν Τ]Π6, 1 σεηένδι 
(Μ..25.64Ὰ); οἵ ΒΟΔΉν οτρϑηβ τὰ]θα Ὁν ἢρατί, Μᾶς, Αορ.ἤ015.15.20 

(Μ,34. 5804). 
ἡγεμον-έω, γωΐε; Οὕ 186 Βεδά τυ ]ηρ θοᾶν, (]6Πὶ.5 7.6. 18(ρ.5τό.22; 

Μν9.3074}); οἵ ἀϊνίης ῥγονίάξησεο, 20,7.2(ρ.8.1: 4120); “-οῦν ἔχων ἐν 
ἑαυτῷ τὸ πνεῦμα Οντ, Ξε. 5ο: τ14{}1.60.11οτ1Α}.. 

ἡγεμονία, ἡ, 1. αμίπογίν, εορπαμά; ἴῃ σθὴ., οὗ ἐμαὶ οἱ βαστηὶν 
γι] ]6γ5 85 ρίνεη Ὁγ (οἄ, χαίοηιτ.α; οὗἨ δν1] ὙΠ] 5. ἃ5. οϑβε ΌΥ 
νυ] κε άπι685 οἵ {μεὶγ βαθ]εοῖβ, ματι ῥγουτά. (4.602) ; ΘΙηοῺρ δηροὶβ, 
1Ρ.(6ο1); οἵ Κοπιδῃ 58εε ἔχει... .«τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησιῶν τὴν 
ἡ. διὰ πολλά, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὅτι αἱρετικῆς μεμένηκε 
δυσωδίας ἀμύητος Ἰᾶ.6ρ.ττδί(4.110}}; οὗ βονογπαηος οἵ τοᾶβοῦ ἰὴ 
τάβϑη 5. σοηϑειαέϊοτι, (Ἰ6πη. σίσ, 5. 14{Ρ.417.1; Μ.9.1074}; 2. γμΐδ, Οὔτε 
ΟΓ α Ξμρονρίον ; ΘΡΊΞοΟρΑΙ, σηϑὶ. 4 Ρ}.8.4.4; οἵ ΒΌΡΟΥΟΥ οἱ σοηνεπῖ, 
Θογρία Οἰνηηρ.τ(ρ.44.6) ; 18.4(0.46.8}; Ἀδπορ οἵἨ ἉβρΒουα οὗ ὈΙΒΠΟΡ᾿᾽5 
σι], ἄΐοερος, Τα .ἀ.6.1.21.τ(3.801); 3. ῥγε- οι τη ητε ἡ, παντὸς τοῦ 
χρόνου.. «νενομίσϑαι [50. [ῃ6 Ῥαβδονεῖ] ΤΟ τυ 5. ραδολ. δ. 2(ρ.140.3 ; 8. 
2680); οὗ βρίτιπια] ργα- τ πθηςα οἵ βαπβ 1 πεάνοη, ΤΠαϊ.2 Τ ηε. 

4:22(3.607). 
ἡγεμονικός, Ε. 1Π ΡΈΠ,; 
Α. 54].; 1. οὗ α ἰεαάήεν, ἰεαίηρ, σουργη Ηρ ; ἃ. τεῖ. Βοὴ ἡγεμονικὼ- 

τάτη.. «ἡ τοῦ υἱοῦ φύσις ΟἸΘη. εἰν.7.3(ρ.5.21; Μ.9.4088) ; 14,ἐχε, Τ λαοί. 
τοί(ρ.τορ.25; Μ.ο.66ο0); Ὁ. Ἔχορ, Ῥβ.σοῖτ4: ο ΗΙρρ γα. αρ.3.4; ὃ 
γοῦν Δαβὶδ...αἰτεῖ τὸν πατέρα λέγων" πνεύματι ἡ. στήριξόν με’.- «τὸ 
ἡ. ὃ πατήρ Οτ.άοηι. δια ἐπ ἐγ .(Ρ.56.6; Μ.12,336}}}; οἷ. 46 φοάφης 
ἀἰΐξεγε υἱάοίμν: φμορῖφαα ῥγἱμείραϊειε ερίγίπενι ῥγορίεγεα αὐδΈΟΥ 
ποριϊμαίμηε, μὲ ος θη ογοίμ} 55 φτάση τη ο5 ΦΡΙΡΙΗς, σοὶ ΤῊ Πὶς 
ρνϊιπείῤραίμνι εἰ ἀοηεπαιοηθ ἔπε τρίγιίμην σαμείμηι, φαΐ οἱ 
ῥγιιειραϊς ἀρρῥεϊϊαιμν, ἰόηθγθ, ἰὰ, οοηιπιη Κορ.) ττ(Μ.14.ττο30); 
τοὺς δὲ δι᾽ εὐήθειαν ἐνδυαστῶς ἔχοντας, ἡ. πνεύματι κρατυνθῆναι ΑΤἸΆ. 
ἐῤ. ἀφιμη. (Μ,26.1176Ὰ}; οὐ τοίνυν ὁμόδουλον ἡμῖν λέγειν αὐτὸ θεμιτόν, 
τὸ ἡ. τῇ φύσει Βα5. μη.3.2(1.273Ε ; Μ.20.66οα} ; χάντα (Βαβ. μη. 
πάυι3140 ; Μ.20.7530); ἐστηρίχθημεν τῷ ἧ. πνεύματι, ὅπερ ἐστὶν ἡ διὰ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος εὐανδρία ὕντ. ᾿ς. πο: τ4(] 60 τοι); ΤΟγτ, Τγη.0 
(65,150; Μ.77.1140}}; 6. αδἴτο]. ὁ δεῖνα οὖλος, φησί, τὴν τρίχα, καὶ 
χαροπός" κριοῦ γὰρ ἔχει τὴν ὧραν..-ἀλλὰ καὶ μεγαλόφρων" ἐπειδὴ ἡ, 
[Ξς. ζῷον] ὁ κριός Βαβιδεχ.6.6(1: 550; Μ.20.1200) ; 2. ῥγτηετραὶ τύπον 
«ὐτῶν ἡ. λογισμῶν τῆς ψυχῆς..«λέγω δέ, τὸ θέλημα, ἡ συνείδησις, ὁ 
νοῦς, ἡ ἀγαπητικὴ δύναμις Μδο.Αοσιλοηι.τ. 1(}1,34.4520) ; τεσσάρων δὲ 
ὄντων τῶν τῆς θεότητος ἡ. ὀνομάτων ΤΟ Πτγϑ. βακεῖ,.6.4{(0.τ67.16 ; 8, 

270). 
Β. ποαξ. ἃ5 βιρβί.; 1. ψονεγμΐηρ, ῥγίπεῖραϊὶ βαγὲ τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ 

ἧ. τοῦ σώματος ΟἸειη. αφ.2.8(ρ.204.6; Μι8,48ς 6): οὗ γῆδπὶ ἴῃ ΤΕ]. 
ἴο ογεαίϊομ, 1, ὲγι6.τγίρ.δτο τό; Μ.0.3848); οὗ ἀρβίταςϊβ. ἥ. τῆς 
γνώσεως 1Ρ.6.τϑίρ.516.25; 2074); {18.7.7{0.28.7; 4528); ἴῃ βίοϊς 
παΐαταὶ ΡΠ] ΟβορΩν τὴν πυρώδη καὶ θερμὴν οὐσίαν τὸ ἡ. φάσκοντας 
εἶναι τοῦ κόσμου Ἐπι|.}.6.3,ο(Το2Ο ; Μ.21.1850}; τοῦ. δῆρϑης Ὠΐεχ- 
Δτοῆ165, Πιοη, σελ. ο.1(}1.3.2:78}); 2. σουογείρηῖν, Οὐ αμὶτ(Ρ.τοξ, 
20; Μ.17.2520); οὐ Αἄδτῃ τοῦ ἡ. αὐτοῦ ἐκπεσόντος Ῥτοσ. (6 (εΉ.3:15 
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(Μ.8).20400)); τῷ Ἀδὰμ τὸ ἡ. σώζων ἐπὶ τοῖς ἀλόγοις ἔδωκε τὴν τῶν 
ὀνομάτων θέσιν 14. Ν τη ττ τ 4(Ν.8).8244). 

Π. ρυϊμοῖραὶ ραγὶ οἵ [Π6 5ου], ἐρέφί ἰδεῖ; διοὶῖς ἴουπὶ ἀσνοϊορεά Ὀν 
ΟΠτβεδῃβ (5. α5 55. πθαΐ. πιτ ΤΥΣΕΝ Ἐππαουβτοοῦ 8Πη6 χάτεὶν 
8.5 86}.}; 

Α΄. ἀοἤηιοπβ δηα τοϊϑίϊοη το ΟἴΠΕΥ ραγίβ οἱ βουῇ, οἵ. ῥγέηεϊ- 
βαϊείας Ξϑμδιμῖν.. «φορὰ ἐεροριομῖσηι ἀῤῥεϊαίμγ, Τοτί, ἀδ γσϑιν- 
γεέσίοη6 φΩΥ͂ς τδί 1. },..2.814Ὰ); α ἀποδι5 ἐχογϑς πΠἰμἰῖς Ὑ Ῥυτμεῖραϊτ Ά 
φεοΐ αἰμηὶ ἦ.» οἰ α γαϊομαϊΐ, ψιοά αἰμηὶ λογικόν, 14,(ἀς απόπα τά4(Μ. 
ΡΙ,.2.6688); ὁ λογισμὸς καὶ τὸ ἡ. ἄπταιστον μένον καὶ καθηγούμενον 
τῆς ψυχῆς κυβερνήτης αὐτῆς εἴρηται ΟἸογη.δν,2.ττ(ρ.141.-; Μ.8,0888): 
ἔστι..«δεκάς τις περὶ τὸν ἄνθρωπον αὐτόν, τά τε αἰσθητήρια πέντε καὶ 
τὸ φωνητικὸν καὶ τὸ σπερματικὸν καὶ τοῦτο δὴ ὄγδοον τὸ κατὰ τὴν 
πλάσιν πνευματικόν, ἔνατον δὲ τὸ ἦ. τῆς ψυχῆς καὶ δέκατον τὸ διὰ τῆς 
πίστεως προσγινόμενον ἁγίου πνεύματος... ἰδίωμα 1.6. τόρ. 500.4; Μ. 
9.36οΑ)}); ἐπεισκρίνεται δὲ ἡ ψυχὴ καὶ προσεισκρίνεται τὸ ἧ., ᾧ δίαλογι- 
ἡηήν μὰ οὐ κατὰ τὴν τοῦ σπέρματος καταβολὴν γεννώμενον ἐδ. (Ρ.5οο. 
Το; 3608); ἐνταῦθα [53ς. Σῃ 5001] γὰρ τὸ ἡ. ἱδρῦσθαι λέγουσι, τὴν διὰ τῶν 
αἰσθητηρίων ἐπείσοδον τῆς ψυχῆς ἐπὶ τοῦ πρωτοπλάοστου [εἴσοδον] 
ἑρμηνεύοντες, διὸ καὶ 'κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τὸν ἄνθρωπον γεγο νέναι 
1. 5. 14(ρ.388.12; Μ.0.140Ὰ); τὴν ἀσώματον φύσιν καὶ νοητὴν τοῦ ἡ. 
ἡμῶν ΟΥ ΝΙΝ Ἐρλιτττϑῖ (0.399.30); τὸ διανοητικόν, ὅ τινες ἡ, 
καλοῦσιν ἰ(, γγν. τ ἵη 76.(ρ.407.21); αἀἰκῖ, ἔγοχη λόγος δηᾶ πράξεις, 14, 
(εἰς. ἅ. δά. 3234. 36; Μ,τα, 11328); παρασύρει.. «τὴν διάνοιαν, καὶ καροῖ 

τὸ φρόνημα, καὶ αὐτὸ τὸ ἡ. ἀκρωτηριάζει, καὶ ἐξίστησι τὸν νοῦν [Β65. 
εοη δ. 2(Ν.30.8174); ἸάξΠοα ΜΠ νοῦς, {ΠΒ85.1-.20(1.2000 ; Μ.30. 
1680); ΕΧδρ. τὸ ἡ., ὡς ἐπὶ νύμφης μαστοί Οτ,φεἰοὶ, τη απ. 4ττῖ(Μ. 
17.2720) : 1δ.6: τοῦ, (2808) ; ἔοΥτη ρΡΡΙ]ςα ἴο Δ} 101815 85 Ὑγ6]] ἃ5 ἴο πθη, 
1. (ἰεἰς.4.8ε(ρ.356,6[ξ,; Μ.ττ.11608). 

ΒΒ. Ρἤνϑδ104) 56 ; 1. 81. ἈΒΞΌ ΤΙ το Ὀς ἴῃ πεατῦ, γε ἢ ΠΟ 1Ὲ 15 
ΒΟΙΏΘΕΠΊ65. ἰἀοπίδεα, ΟΥ, 70.2.5ς(20; Ρ.04.18; Μ.14.1770); 10.6.38 
(22; Ρ.146.24; 2640); καρδία ἐστὶν ἔχουσα καθ᾽ ἡμᾶς τὸ ἡ, 14.λόγη. 
5.15 1. {εγ.{ρ.44.2τ1 Μ.12.220Α}); 4, ογ.20(ρ.382.16; Μ. 1.5328)} 
ἜΧΕρ. 2(ογ.3: :3 ἀπόστολος, καρδίας ὀνομάζων, τὰς πλάκας, τουτέστι, 
τὸ ἡ. τῆς ψυχῆς Οτ Ν᾿ γ85.0.ος. (ἡ. 44. 3074}; Τιεοηϊ. εἴ 7.. 6.2 τ, 
(1.86. 20248); 2. οΟΥΠΕΥ ΟΡ᾿ ΠΙΟῺ5 ἀγνοοῦμεν..«ἐν τίνει τοῦ σώματος 
μορίῳ τὸ ἡ. ἐστι τῆς ψυχῆς ΟἸδτη.οἰν.8,4(0.88,50; Μ.0.5770}; 80ο. 
᾿πτηρβάοο!εβ τὸ δὲ ἡ. οὔτε ἐν κεφαλῇ οὖτε ἐν θώρακι, ἀλλ᾽ ἐν αἵματι 
Ἐλι5.}.6.1.δ(2 40 ; Μ.21.60}). 

(ὰ, δ δεδαΐ οἱ ἴτεε σῆοϊοα τὴν προαιρετικὴν δὲ τὸ ἡ, ἔχει δύναμιν, 
περὶ ἣν ἡ ζήτησις καὶ ἡ μάθησις καὶ ἡ γνῶσις. ἀλλὰ γὰρ ἡ πάντων 
ἀναφορὰ εἰς ὃν συντέτακται τὸ ἡ. καὶ δι᾽ ἐκεῖνο ζῇ τε ὁ ἄνθρωπος καί 
πὼς ζῇ ΟἸδηι εἰν. τδίρ.5οο.21Ὲ.; Μι9, 260); τὸ γὰρ ἑκάστον ἡ. 
αἴτιον τῆς ὑποστάσης ἐν αὐτῷ κακίας ἐστίν, ἥτις ἐστὶ τὸ κακόν ΟΥ. 
(ἐεἰς.4.66(ρ.336.20; ΜΟττ.Τ132Γὴ). 

Ὦ.. Ὀτθϑθῃΐ ἴῃ ἀΕΙηΟ0Π5 ἐν καταστάσει δαιμόνων αὐτῶν ὑποστῆναι τὸ 
ἡ. Οὐ  Οεἰ5.4.65(ρ,336.1τ6; Ν.11.11320) ; 5η4 πορεββίθ]ε το ἀδησπϑβ δηᾷ 
Β.]] οὗ ἐν τῇ εἰδωλολατρείᾳ κατορωρυγμένον ἔχοντες τὸ ἡ. (Ἰεγη. ς:γ.6. 
6(Ρ.453.27; Μ.9.2654); οὐϊς ἔστιν ὁ θεὸς ὁ ἀποκρύπτων αὑτοῦ τὴν δό- 
ξαν ἀφ᾽ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἡμεῖς τὸ κάλυμμα ἀπὸ τῆς κακέας ἐπιτιθέντες τῷ ἡ. 
Οτιλονι. 5.0 τη. [ἐγ.(0.30.ττ; Μ.13.2080}; μὴ ἐπιβῇ τι τῶν δαιμονίων 
τῷ ἧ. ἡμῶν 14, (εἰς.4. 95(ρ.3 468, 17; 11730); : 1Ὁ.8,63(0.270.το; 16128); 
τὸν ἐνιέμενον νοητὸν ἐὸν ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων δυνάμεων τῷ ἡ. τῶν ἀμε- 
λούντων τοῦ εὔχεσθαι 14..0}.12. τῴ. 424.18; Μ, 11.4520); 18.528. π(ρ.3γ8.0; 
5258); τοῦ δαιμονίου ἡμᾶς νικήσαντος καὶ τὸ ἡ, ἡμῶν θολώσαντος 1α, 
.[0.20.26(20; Ρ.376.323; ΝΜ ,14.66οΑ}); τῆς ἐν τῷ ἧ. ἑαυτοῦ στάσεως τῶν 
παθῶν 10.20.537(20; 0.378.20; δ6τ0); Μεοι σγηηρ. 5. 2(ροπς,το; Μ,τϑ, 
Ἰοοῦ); τὸ ἡ. συγκεχυμένον.. «ἀπὸ τῶν τῆς ἁμαρτίας σπίλων Β453.[-5. 
ῬγΌΘΓ,. (1. 470; Νῖ.20,1210); τ. Ν42.0;.27.53(0.5.3; Μ. 36. 16Ὰ); μᾶλ- 
Δὸν γὰρ τῷ βάρει τῆς ἀλόγου φύσεως συγκατασπᾶται τὸ ἡ. τῆς ψυχῆς, 

ἥπερ τῷ ὕψει τῆς διανοίας τὸ βαρύ τε καὶ χοϊκὸν ἀνυψοῦται τ. ΝΥ 85. 
λον ί. ιϑ,6(Μ. .44.1030); ξητητέον δὲ πῶς ἐν ταῖς καθ᾽ 
φαντασίαις τυποῦσιν ἡμῶν τὸ ἡ. καὶ σχηματίζουσιν οἱ δαίμονες ΤΝΙ]. 
νιαὶ,οοσ, (ΜΝ 1.79.12040); Μακχ.ανεδίσ (Μ 0 1.11128). 

Ες σοπϑδαπεπὶ πϑορβϑίεν οὐ ργοΐθοοῃ δηα ρυχποβέίοη οὗ ἥ.:; 
1, τῇχτουρῃ αἰνίπα αοϊίοπ, ΑἸΒ. θα. Ῥς ττϑ: στ(Ν.27.480Ὰ}; τὸ 
κουκούλιον σύμβολόν ἐστι τῆς χάριτος τοῦ... θεοῦ, σκεπαζούσης ἡμῶν 
ὁ ἡ. Ἰογιἀοείττ(Μ.88,τ656.); 2. ἀπ Πυτήβη εἴοτιὶ ἡ γνῶσις, 
«ἡ τοῦ ἡ. τῆς ψυχῆς κάθαροίς ἐστι ΟἸδτη, Ξἐγ.4.6(ρ.265.28 ; Μ.8. 
12400}; τὴν γυναῖκα χρὴ ἔχειν μάλιστα εὐχομένην.. «πᾶσαν ἀκόλαστον 
καὶ γυναικείαν ὑπόμνησιν ἐξορίσασαν ἀπὸ τοῦ ἡ. ΟΥογ.οἰρ.5318.11; Μ. 
11.4444)}; ἥκειν ἐπὶ τὸ εὔξασθαι...καὶ πρὸ τοῦ στῆναι διεγείραντα 

χαμόθεν τὸ ἡ. 1δ.3τ(ρ.396.5; 5400); 1ἅ..70.13.44{Ρ.270.35; Μ.14.4170); 
στῆναι μᾶλλόν με πρὸς τὸν ἀγῶνα παρεκάλει ὃ λόγος καὶ τηρῆσαι τὸ ἡ., 
μήποτε μοχθηροὶ λογισμοὶ ἐξιοσχύσωσι τὸν χειμῶνα 1}.6.2(1; Ρ.τοϑ.2:; 
2000); ΟΥ̓ Ν γβ5.ἀονι.3 τὴ απ! (.44.8008Β); ἡ πίστις...ἀντὶ περι- 

ὕπνον 

όοο 

. 13.τ8; Μ.13.2734}; Σίμωνι ἐ ἐχαρίσατο ὃ 
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κεφαλαΐας σωτηρίου, ἂν σβέσωμεν αὐτοῦ τὰ βέλη, ταχέως καὶ τοὺς 
σώζοντας λογισμοὺς δεξόμεθα τοὺς τὸ ἧ. ἡμῶν οὐκ ἐῶντάς τι παθεῖν. 
ἐὰν γὰρ οὗτοι σβεννύωνται οἱ λογισμοὶ οἱ ἐναντίοι, ταχέως οἷ μὴ 
τοιοῦτοι, ἀλλὰ σώζοντες ἡμᾶς...ἐν ἡμῖν τεχθήσονται, καὶ καθάπερ 
περικεφαλαία τῇ κεφαλῇ, τῷ ἡ, ἡμῶν ἐγκείσονται (Πγγ5.ἠοηι.24.2 τη 
Ἐρλῥι(ττ.τ82Ε); 70, Υρ.εαρ.8)(Μ8ς.1853); ἀπάθεια, ἡ καὶ αὐτῆς 
τῆς ψιλῆς φαντασίας παντελὴς κάθαρσις, ἐν τοῖς διὰ γνώσεως καὶ 
θεωρίας καϑαρὸν καὶ διειδὲς ἔσοπτρον τοῦ θεοῦ ποιησαμένοις τὸ ἡ. 
συνισταμένη Μαχ.εαρ.3.5τ(Μ.00. 12810) 5Ξ- ἰά.φι, Τ καὶ, 55(Ν.οο.5440); 
ἧ. εὐποαῖοα ὃν σοπεριηρ]αίίοπ οἵ ἰσοηβ, ϑίερῃ, δου, δέερα (Μ τοο. 
11578). 

Ἐ, βεαΐ οἵ σοπιδσηρ δεν ἃ Πα την 5.108] 11ξπ;1. οσεαϊθα σαραχ ἀεὶ 
Δηα δη]ρηξεπεα Ὀγ σοῦ, ΟΥ. Κ».237 ἴῃ Τασι.(Ρ.248.0; Μ.13.624Α); 14, 
(εἰς.3.6τ(ρ.255.21; Μ.Τ11.ἸΟΟΟΏ) ; χάριτι θεοῦ, φωτίζοντος τὸ ἡ. 1δ.4.66 
(0.326.23; 11330}; τοῖς ἐλλαμπομένοις τὸ ἡ. ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ λόγου καὶ 
θεοῦ 1.6. ἸΤ0. 88, το; 1317}; ; ἐὰν. εἰδιδῶμεν, τόπον τῷ θεῷ, χαίρων ὁ 
θεὸς σπείρει τὰ σπέρματα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἦ. ἡμῶν 14, Κονῃ. ΤΟΤΕ ῃ ΕΥ. 

ὁ "Ἰησοῦς τὸ ἐμβλέμψαι αὐτῷ, 
ὅπερ ἐστὶ διὰ τοῦ ἐμβλέψαι ἐπισκοπῆσαι καὶ φωτίσαι αὐτοῦ τὸ ἡ. Ἰά. 
7. .2.36(20; Ρ.95.30; Μ.14.1814}; αὐτὸν τὸν θεὸν ἐντυπώσας [56. (Πε181] 
ἐν τῷ ἡ. λογισμῷ ΟτΥΝ 88. ογ ον, 3(ρ. Δδιιι; Μ.44.τΥ 400}; 4150 ἰὴ 
αηρεῖς διὰ καθαρότητα τοῦ ἡ., τὸν πβέπονξα αἶνον ἀποδιδόναι τῷ 
κτίσαντι Βεϑ5.ἠδκ.3.ο(1. 810; ΜΝ. 29. 730) 2. ἈΡργεμεπάϊηρ (τυ τ οὗ 
τον ΘΟ. ̓ καθαροὺς.. «τοὺς εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ θεοῦ ἀφικνουμένους εἶναι 
βούλεται, ἵνα μηδὲν ἔχῃ νόθον ἐπιπροσθοῦν τῇ δυνάμει καὶ ἑαυτοῦ τὸ ἡ. 
ΟἸετη." 7.4. 6. 2δδ.ς; Μ.8., .12524); πεπλήρωται ἡμῶν τὸ ἡ, ἁγίων 
μαθημάτων ἢ τῆς σωτηρίου πίστεως ΟΥἐονημη ἘΡρἢ.4: :21(ρ. 554); 
τὸ ἡ. αὐτοῦ καθοραθέν, τῇ τῆς θεολογίας σφραγίδι τετύπωται Ἰὰ, 
δεἠοίτη (ἀηΐ.4:53(1.17.2720}; 14. }».138. τ ΜΖ (ρ.60; ΜΝ. 17. 2028); 
14.0.13. 3(ς2; Ὀ. 282.1,4) Μ. 14. 4074); ἡμᾶς δὲ εὔχεσθαι χρὴ λαβεῖν 
τὸ τῆς σοφίας, καὶ τὸ τῆς γνώσεως, καὶ τὸ τῆς διδασκαλίας χάρισμα, 
ὥστε πάντα ὁμοῦ συνδραμόντα τῷ ἡ. ἡμῶν ἐντυπῶσαι τὴν πάσης τῆς 
προφητευομένης ἀληθείας μόρφωσιν [Ἐ85.15.2(1.3704Ὰ; Μ.30.1214}}; ; 
3. 8δπ6 νἸΒΙΟΠΒ, Ῥτορμεῖς γενϑϊδτοηϑ απ ἱπανη Η Ϊηρ οἵ (Ὠτιβὶ τί 
ἄτοπον τὸ τυποῦν τὸ ἧ. ἐν ὀνείρῳ δύνασθαι αὐτὸ τυποῦν καὶ ὕπαρ πρὸς 
τὸ χρήσιμον τῷ ἐν ᾧ τυποῦται ἢ τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ ἀκουσομένοις ; καὶ 
ὥσπερ φαντασίαν λαμβάνομεν ὅ ὄναρ ἀκούειν καὶ ἐ πλήσαεσθαι τὴν αἰσθητὴν 
ἀκοὴν καὶ ὁρᾶν δι᾿ ὀφθαλμῶν, οὔτε τῶν τοῦ σώματος ὀφθαλμῶν οὔτε 
τῆς ἀκοῆς πλησσομένης ἀλλὰ τοῦ ἡ. ταῦτα πάσχοντος, οὕτως οὐδὲν 
ἄτοπον τοιαῦτα γεγονέναι ἐπὶ τῶν προφητῶν ΟτΥ((εἰς.1.48(ρ.0).28,22; 
Μ.11.7480); 1Δ.Ξομοίοέμ Οαπὶ.4:3(Μ.17.2724}; τὴν Χριστοῦ μορφὴν 
ὁρᾷν ἐν τῷ ἤ. Μασ. Αερ.λονῖ.ς. 3(Μ. 44. 6680); 1868. 15.3(. 3808; ΜΝ. 
30.1248); τὸ ἧ. τοῦ προφήτου ἀπὸ τῆς ἐγγινομένης αὐτῷ παρὰ θεοῦ 
δυνάμεως ἐ ἐτυποῦτο 7888. λον Ῥς. 28(:. 250Β ; Ν,20. 165); ; εἴτε φαν- 
τασία τις ἦν ἡμερινή... εἴτε τοῦ ἡ, τύπωσις συγγινομένη τοῖς μέλ- 
λουσιν ὡς παροῦσιν Οτ ΝᾺ 2.0γ.2.τοί Ν.36.528) ; σοτημπδη θα ἀροη τὴν 
δὲ τοῦ ἡ. τύπωσιν οἶμαι κατ᾽ ἔμφασιν αὐτὸν λέγειν τοὺς μονοτρόπως, ὡς 
ἐν εἰκόνι, κατὰ τὴν ἁπλῆν καὶ ἀδιάστατον τοῦ νοεροῦ προσβολὴν τοῖς 
ἁγίοις προσφαινομένους τῶν μελλόντων τύπους Μαχ. απιδις (ΝΜ οι. 
τ2360); Ἐρ!ρμ. Πιαεγ.48. δ(ρ. 227.1; Μ.41. 8644); ; ἔοικε τὸ ἡ. τῶν ἁγίων 
πυξίῳ τινί, ἢ δέλτῳ, ἐν ᾧ καταγράφει ὁ θεὸς ἅπερ λεχθῆναι δέον τῷ 
λαῷ αὐτοῦ ΝΙ]εῤὈ.1. τόθ. 79.129Α}); οὐ γὰρ δι᾿ ἀκοῆς ἐδέξατο, τῷ 
δὲ νῷ τυπωθεῖσαν ἐξαγγέλλει διάνοιαν... «ταῦτα δὲ θεὸς ἐντυποῖ τοῦ ἡ. 
τῶν ἀξίων ἁπτόμενος Ῥτος,[.15.1:τ(Μ.87.18340); 1Ὁ.6:6--τα(το 40); 
Απατ. ὕδε5, Αροι ΧΟ. τοῦ. 2205); ; 4. ἃ5 οσρϑῃ οἵ ΡτΆΥΟΤ δη6 ΟΥΒΠΙΡ 
βωμοὶ μέν εἰσιν ἡμῖν τὸ ἑκάστου τῶν δικαίων ἧἡ., ἀφ᾽ οὗ ἀναπέμπεται 
ἀληθῶς καὶ νοητῶς εὐώδη θυμιάματα, προσευχαὶ ἀπὸ συνειδήσεως 
καθαρᾶς Οτ,(εἰς.8,17(0.234.:τ8; Μ.11.1541Ὰ}; ἐν γὰρ τῷ κρυπτῷ ἡμῶν 
κατ᾽ αὐτὸ τὸ ἥ. εὐχαί εἰσιν 1ὁ.8.714{0.291.20; 1τ6204}; ατοΝ γΒ5.ἠσηηνᾳ ἐπ 
ζαηϊ (Μ.44.8288); 5. ἴῃ τοϊδίίοη. ἴο σομνθυβίοη πολλοὲ ὡσπερεὶ 
ἄκοντες προσεληλύθασι Χριστιανισμῷ, πνεύματός τινος τρέψαντος 
αὐτῶν τὸ ἧ. αἰφνίδιον ἀπὸ τοῦ μισεῖν τὸν λόγον ἐπὶ τὸ ὑπεραποθανεῖν 
αὐτοῦ Οτ,( εἰς.τιαδίρ.ο6.το; ΝΙ.11.745Δ}; τπατιγσάοιη παρὰ τὸν καιρὸν 
τῶν θλιβόντων καὶ ὡσπερεὶ πιέζειν τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐθελόντων 
ἀποστρέψαντες τὸ ἡ, ἡμῶν ἀπὸ τῶν ἐπιπόνων σκοποῖμεν οὐ τὰ 
ἐνεστηκότα ἐπίπονα ἀλλὰ τὰ διὰ τὴν ἐν τούτοις ὑπομονὴν τοῖς 'νομίμως᾽ 
ἐν Χριστῷ ἀθλήσασι χάριτι θεοῦ ἀποκείμενα 1. 7ηα}ὶ.2(ρ.4.10; Μ.1τ. 
5658); 1ῤ.33(0.28.20; δο40); Τυάροτηθηΐ οὐ μὴν χρόνους γε προσήκει 
νομίζειν καταναλωθήσεσθαι εἰς τὸ ἕκαστον ἰδεῖν ἑαυτὸν μετὰ τῶν 
ἑαυτοῦ πράξεων, καὶ τὸν κρίτην καὶ τὰ ἀκόλουθα τῷ θείῳ δικαστηρίῳ 
ἀφάτῳ δυνάμει ἐν ῥοπῇ καιροῦ φαντασιουμένου τοῦ νοῦ, καὶ πάντα 
ἀναξωγραφοῦντος ἑαυτῷ, καὶ οἱονεὶ ἐν κατόπτρῳ τῷ ἡ. ἐνορῶντος τοὺς 
τύπους τῶν πεπραγμένων 8Βα45.1ς.12ο(1.4620 ; Μ.30.312}). 

6. εχερ. Ἐ5,74:: δηλοῖ δὲ καὶ τὴν ὑπεροψίαν τοῦ ἧ. τὸ κέρας, ὡς ἐν 
τῷ “μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν᾽ ΟΥ. [γ.4.5 τὴ Γιαν(ρ.25ς.τ6; Μ. 
13.6320); Τιο,8:τό σκεύη μὲν οἰκίας αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις... «λυχνία 



ἡγεμόνιος 

δὲ τὸ ἡ. 1(. Γγ.11 τη 1ε. (ρ.236) ; ἘΡΗ.3: :τόξ, ὄ Χριοτὸς.. «κατοικεῖ δὲ 
διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, τουτέστι τῷ ἦ. 14. εουπη ΕΡΠ.. 
ᾶ4:τιόξ(ρ. 411); κατὰ τὰς καρδίας ὑ ὑμῶν, τουτέστιν τὰ ἧ. 19.3:17]8.(0.411); 
Ῥτ.2:14 κάτω νεύων ἀεὶ καὶ ἐσκοτισμένον ἔχων τὸ ἧ. ΤΡ ίοη. ΑἹ. ἐ» Ἐσεὶ. 
(8.219.13; ΝΙ.το.15848); Ῥ5.27:5 κεφαλὴν δὲ λέγει τὸ ἡ. ὕνγτ. δα Ἰος, 

(Μ.69.9570). 
Ἡ. (εἰβίο!., ἔα ἀροπηηαχίδι σομίσονεῦβδν σὰρξ καὶ τὸ σαρκὸς ἡ. ἕν 

πρόσωπον ΑὉΟΪ]. Κῶ» .153(ρ.248.16)4ρ.1,ξολτ, Β. ἀροί! (Μ.86.10618); Ι΄. 
ν.τογίρ.232.13)6Ρ. 7Τυβιλομοηορἢ. (Ρ.17.2; Μ.86.11244}); ; ΤΑΙ. ὐταὶ. 
Τγῖν.4.5(Μ.28.12574) οἷῖ. 5. ἀποθεόω; ἡ. ἐχωρήθη ὑπὸ ἀνθρώπου 
σώματος ΤζῃτγΞ. ῥαφελ.6.4{ρ.171.10 ; 8.2718). 

1, ἴῃ σοἄ ὁ τῶν Στωϊκῶν θεός, ἅτε σῶμα τυγχάνων, ὁτὲ μὲν ἡ. ἔχει 
τὴν ὅλην οὐσίαν Οτ( (εἰς, 4. τ4(0.284.24:; Μ.ττ. Ἰ0454); : ΤΕΙ. βητΒτΌρο- 
ἸΏΟΥΡὮΪτΕ5 ἐκεῖνοι μὲν οὐκ αἰδοῦνται λέγειν ὅτι καὶ φθαρτός ἐστιν 
σῶμα ὧν [3ς. θεός], σῶμα δὲ πνευματικὸν καὶ αἰθερῶδες, μάλιστα κατὰ 
τὸ ἧ. αὐτοῦ 1ἴά. 70.13.2τ(ρ.245.ττ; Μ.14.4338). 

ἡγεμόνιος, γεϊηρ, ἐοναπανιίην, ΟἸδηχ. ῥαθᾶ.χ.7(ρ.124.τ6; Μ.8.. 
2208). 

Ἑήγεμόνισσα, ἡἧ, γμΐοῦ ἡ τοῦ θεοῦ σοφία...ἢ. ΤΟΗτνβ.ἠουι.7(13. 
3188). 

ἡγεμών, ὁ, Ε- γμίοαν; οἱ αοἀ δηά εἰς ὙΥοτά, Οἴδπι. Ραθά.τ.ϑ(ρ.128. 

το; Μ.8.3204}); ἰἅ.5ἱγ.7.3(Ρ.12.17; Μ.9.4214}; 1.7.1(0.27.το; 4498); 
τεῦ. αἰνιπα ρτονίάδηοε θεὸς ἧ, τοῦ παραδόξου ὅγηε5.6}.137(Μ.6ό. 
5250}; οὗ 8η6615 85 Βῃδυηρ ἰῃ 04᾽5 ρτονταθπταὶ αοίϊοι, ΒιοπνΑὐ,, 
ἐλ.14.4(Ν1.3.3084}; οἵ ἀροβί!θβ, τοί. Ῥ5.44:14, Ὑπάς, ᾿ς, 54: 14(1.964); 
οὔ ἃ τα ϊετ οὗ ἃ ΒΥ̓ΠΑΡΌρΙΙΟ, Νοηπυῤαν, [0.7: 48(}. 43. 8131); 2. φμϊώσ, 
οἵ Δ ηρεΪβ πρὸς τὴν ἱερὰν ταύτην τελείωσιν ἡγεμόνας τὰς περὶ θεὸν 
πρωτίστας οὐσίας Ὠϊοη, Ατ.6.ἢ..5.1.2(Ν.3.ΞΟ014}; οὗ ΤόΟΒορἢ δηᾷ Π8Π16} 
85. ἰηἰεγργείουβ οἱ ν]βίοηϑ, 14.ε.}.0.4(4Μ4.3.2618}; 3. ριιῖάε ἴῃ 1Π 6 
ψᾶγ5 οἱ σοά, 1.6, ροζίαϊμεν, ὨοΏ. Ατ.6.ἢ..2.5.4(λ1,2. 4014}; 1.2.2.} 

(596). 
ἡγ-έομαι, 1. ῥγεεεάθ; οἵ ῬΥάγευ, ρτθοβάϊηρ δηα δπεοίρϑεχρ εχ τ 

Ρεείθποο οὗ ἕαξζατε Β]εβϑίπρσϑ, (]6ι. 5 ».7.12{(ρ.56.10; Μ.9. 5094); Ταύτῃ, 
ὡς ἂν πρώτης καὶ -““ουμένης οὐσίας ἐπιχορηγουμένου τοῦ νἱοῦ Ἰππ.4.6. 
πιχ(ρ.214.16: Μ.22.3568); ἀγγέλων χορούς, τοὺς μὲν “"ουμένους τοῦ 
δεσπότον Χριστοῦ ΤῊ, Ὀς.253:6(1.753); πειξ, ῬέορΙ. 88 δα θβξ., ᾿ὰ 
Ιορίο, ῥγδηιῖςς, Οὐ. 0.20. τ]ίτ5; Ρ.34.28; Μ.14.6000)}; τηςῖ., ἐχεεὶ, 
Αὐειῃ. ρος. 1(}1.τοθ.γ768.}; 2. ἰσαί, τπίγοάηεο τὸν κύριον διά τε τῶν 
προφητῶν διά τε τοῦ εὐαγγελίου καὶ διὰ τῶν..«ἀποστόλων. «εἰς τέλος 
“οοὕμενον τῆς γνώσεως (Ἰ6πι.ςἐγ.7.τό(ρ.67.17; Ν.0.5328}; τηεῖ,, ὀγίηρ 
ἰο ποίΐεε, Οϑυτρ.(ρ.92.8; Η.2.13648}; ΕΡι.8ρ.Οϑυτ(ρ.94.36; Η.2. 
13604}; 3. εοηη6 ἤγοι τῶν εἴκοσι τεσσάρων στοιχείων βούλεται [5ς. 
Μαγου8] τὰ πάντα ἡγεῖσθαι 70.1).παεν.34(Ν1.04.ἼΟ00Ὰ}; 4. γε ἡ. 
διδασκαλείον Βπι5.ἢ.6.5.10.4(}1.20.4568); τῆς “Ῥωμαίων ἐκκλησίας 
ἐπίσκοπος Ζωτὴρ.. ἡγησάμενος 1θ.5 Ῥγοξυλ, (4050), 1δ.τ(488); ἡγή- 
σασθαι..«τῆς μονῆς ΤΑΤὨ «ἀσεί, ἀπ! τϑ(Μ,28.,5814}; ν. ἡγούμενος ; τηεῖ., 

οὗ τεαβοι τα] πσ ἄσβισο, Ταάέιψη.ο τη [21.(1.278). 
ἡγεσία, ἢ, εὐνμηαηά, «ουεγείφηϊν, Οτ. ΝαζΖιεάνηε,τοτ.διοτί( .37. 

4534). 
ἡγητηρία, ἡ, γεἶδ; οἱ ΔΌΡοῖ, ΑπτιΜοπ.Ρ. Ἐπ σε(Μ.80.1425}0). 
ἡγήτωρ, ὁ, φουεγῆον, οἱ σοά τὸν μόνον...ἧ, κόσμου Ογαει δὲν, ἤγ.τ. 

τς; τεΐ. γε] σίου Βι χοῦ (ὈΊΒΠΟρ5, Πεααϑβ οὗ ΠΟΤ ΒΘ ΤΘΥΙ65 Οἵ ΤΕ ΟΥ 
ποτηςπ), ΟΝ (787)εαη.το. 

Ἐῤγουμενεία (ἡγουμενία), ἡ, οἴἶπος. οὗ ἃ ΠιοπΆϑΕ!Ο ΘΙΡΕΤΙΙΟΥ, 
αὐϑαςν, ῥυτονςῖῖρ, ΝΠ] ρΡ.4.τ(Μ.70.5440}; Ἐπβίταῖ,υ. μένε, δ. 
86.22961Α); 7ο.Μοβομ ῥγαΐ οο(Μ.87.20528); 0.(Ἰπὴ, κα, 22(Ν}.88, 
9528); : ΟἸ ΠΗ]. καρ. 46. 

Ἑἡγουμενεῖον, τό, σι ῤῥογίογ᾽ς κεἰ ἴῃ ἃ ταοπαβίθυν, 0. }]τὴ.5εαί. 

4(Ν.88.697}). 
ἡγουμένη, ἢ, Ξ βενΊοῦ οἵ ἃ χγησπδϑίοτν οἵ τόπιθη, αὐϑόος, ῥγίογεες, 

4..Ρεὶγ.εἱ Ῥαμί.τα(ρ.186.10); [ο.ΜοΞοδ, ῥγαϊ. τ28(Ν1.87.20028); Μακχ. 
ἐῤ.ττίΜ.οτ 53 Ὰ}; πὶ ἀοι]5. ποηδβίου88, ΠΟΥ ῬΥΌΒΘΠΟ6. ὨΘΟΘΒΒΑΥΝ 
ἴου ἱπίουνιονβ ϑ τ τποηϊς, ΟΝ Ίς,()87) 6.20. 

ἡγουμενικός, αδϑαϊταί, Γαγ.5τυάρῥιτ, τί Μ.90.9454}. 
ἡγούμενος, ὁ, 1. γΐογ; ἃ. ἴῃ φϑη.; οἵ ἀυθθη ΒΕΕ, τεραταεά ει 

ΤΉΘΙς, ῬΏΙΙοςτ, ἡ. 6,το. 9}. ός. 5808): : Β. οἵ οἰετρν, τΟίθηι.1.3 τρία καθ᾽ 
ἑκάστη» ἐκκλησίαν τάγματα, ἕν...τὸ τῶν ἦ. Ἐλι5.4.6.7.πτίρι311.17; Μ. 
22.5008}; 6. οὗ Ὀίβπορβ, οἴ.1,..22:26 ὅ...ἧ. (οὕτω δὲ οἶμαι ὀνομάζειν 
τὸν καλούμενον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐπίακ ηθο) Οτιοιῖη Μ|Ὲ|.τό.8 
(ρ.405.τ0; Μ.13.13034}; (σης. 41Ρ}.2.25.1;18.2.26.4.} ΠΘποΒ 2. δίσπορ, 
Ἐλι5,Ζ. 4.2. 30. 77.33; Μ.22.τ400) ; (οηδέ. 4. 4.5.2; Ογτ. 1,2.5:2(}1.72. 
5534}; ὁ. .τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας ἧ. 5ο2...6.7.8.4(ΝΜ,67.14338); 
Τῆάτ, Κ.6.1.28,4(3.816), 3, γπομαςξῖῖο φιβογῖον μηδεὶς πορεύσηται ἔμ- 
πρόσθεν τοῦ ἧ. ῬΔΟΏγερ. Β(ρ.20.2ς; Μ.40.9520); ἐδι(ρ.1:.22; 9498); 
ΝΕ.6ῤ}.2.31(Μ.79.212.4}; ἐ.2.64{220Ὰ); Κ΄. Αἴεκ. Αοεηι, 3τίρ.682.10); 
ὃ ἧ, τῆς μονῆς Το ΔοΞοῃ. ῥγαὶ, 2τ(}.87.28688) ; 10. Πππὶ.5εαἱ.4(}.88, 

6ΟΙ ἡδονή 
ἸΖΙΑ}; ἃ ΤὩῸΠΚ Οἱ οπα πιοπαβίειυ Ὁϑηηοῖ ὈΘΟΟΠΊΘ 5Ὲ ΡΈΕΙ οἱ 
αποίμοσ, (ά. ἄν.8ο. 

Ἑἤήδικτον, τό, (1,Δἴ. εάἀτείμεν) εάϊεί, 70.618]. εἤτοη.9 Ρ.216(Μ.07. 
4358); Πιβῖπ.εοη}.(0.72.1το; Μ.86.9930) ; Οοηδς Ροροη τε, τς, (Η.2. 
4450}; Οἰνόη Ῥαξοῖ,. 3] 8(Ν].92.9604}; ἰὰ ἴογηι ἔδέκτον, Τα τ.] 6οῖ, 
ἀ..6.1.34(Μ.86.1818}; Ὀγτοϑιν, δαδι ϑο(ρ.102.1); Τναρτ ἦ.6.4.30(ρ.100. 
τό; Μ.86. 21818); Απαβ.,βογι ναρ. 31.80. 1156). 

ἡδονή, ἡ, ῥίδασμγε; Ἱ, ξεῃ. ἀββοτίρτίοη οὐκ ἀναγκαῖον τὸ τῆς ή. 
πάθος, ἐπακολούθημα..χρεΐαις τισὶ φυσικαῖ! ς» πείνῃ, ῥίγει, γάμῳ ; (ἸςΙῊ. 
δὲγ.2.2ο(ρ.177.15; Μ.8.τοῦ44); ἐπιτυγχάνουσα...ἡ ἐπιθυμία, ἡδονὴν 
ἐμποιεῖ Νεπιεδιπαϊι μον. ](Μ.40.6768) ; οἵ. Μεϊοι. παι μονειβγιορβ(Μ, 
64.11126}); ἔστι ἡ λύπη διάθεσις ψυχῆς ἡδονῶν ἐστερημένη 1δ.(11368); 
ἧ. ἐστι κίνησις ψυχῆς ὀξεία ἐκ μνήμης γινομένη οί ΒΑΓ 25 (0.261, 
10}; αἴσθησις κατ᾽ ἐπιθυμίαν κινηθεῖσα ἡδονὴν ἀπεργάζεται τὸ αἰσθητὸν 
προσλαβοῦσα αχ.απιδτρ.(Μο1.11120);2. ἴγρεβ, θα Πν δηά βρίγ τὰ] 
ἄλλοι δὲ ἄλλως τὸ ὄνομα τῆς ἡ. ἐξέλαβον- οἱ μὲν γὰρ τὴν κατὰ τὰς 
θνητὰς ἐπιθυμίας, οἱ δὲ τὴν ἐπὶ τῇ ἀρετῇ ἡ. ΗΠΡΡ.μαέν,τ.22(ρ.27.5; 
Μ.τ6,.30 490); ψυχικαὶ [5ς. ἡ.].- «ὅσαι μόνης εἰσὶ τῆς ψυχῆς αὐτῆς καθ᾽ 
ἑαυτήν, ὡς αἱ περὶ τὰ μαθήματα, καὶ τὴν θεωρίαν, ... σωματικαὶ. «αἱ 
μετὰ κοινωνίας τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος γινόμεναι, ...ὡς αἱ περὶ 
τροφάς, καὶ συνονσοίας, καὶ τὰ τοιαῦτα. μόνον δὲ τοῦ σώματος οὐκ ἂν 
εὖροι τις ἰδίας ἡ. Νεπιοο,παί. μοι. τΒ(Μ.40.6778); Ἰορτ δῖα δ πα ἔαγ- 
θιάάεη τῆς ἡ. τὸ μέν ἐστι κτηνῶδες καὶ ἄλογον, τὸ δὲ “καθαρόν τε καὶ 
ἄνλον ΟΥΝ 85, γμογί.(Μ. 46. 536}); ; μετὰ.. «τὴν ἡ. χαρὰ ἢ λύπη συνίστα- 
ται’ εἰ μὲν γὰρ ἀγαθὰ τὰ τῆς ἡ. τέλη, χαρά: εἰ δὲ φαῦλα, λύπη Μεῖεῖ. 
μα πονιιϑνιορβ.(Μ.64.11120) ; 3. Δα ΠΗ ΒΒΙΌ]6 : 8. 1{ ἱπον!τα]ς οὐδε- 
μίαν χώραν ἀπονέμομεν ἡδονῇ πρὸς οὐδεμίαν συμπεπλεγμένῃ λυσιτελῆ 
τῷ βίῳ χρείαν (ἰςπι, αεά.",Β(ρ.τ1ο8,5; Μ.8,4730) ; εἰ δὲ τῇ χρείᾳ καὶ τὸ 
ἡδὺ πολλάκις συγκαταμέμικται..οὐκ ἀπωστέον τὴν χρείαν διὰ τὴν 
ἐπακολουθοῦσαν ἀπόλαυσιν" οὔτε μὴν κατὰ προηγούμενον μεταδιωκτέον 
τὴν ἧ. ΟΥΟΝ γ55.υἹγρ.2τ(ρ.320.3; Μ,46. 4010); εἴα πον, (Μ.46. 580}; 
Νεηιδβ αὶ, πον τϑ( Μ.40.68ο0Α}): τὸν κατὰ θεὸν ζῶντα δεῖ μετέρχεσθαι 
τὰς ἀναγκαίας ἅμα καὶ φυσικάς" ἐν δευτέρᾳ δὲ τάξει τὰς φυσικὰς καὶ 
οὐκ ἀναγκαίας τίθεσθαι, μετὰ τοῦ προσήκοντος καιροῦ, καὶ τρόπου, καὶ 

μέτρου γινομένας. τὰς δὲ ἄλλας χρὴ πάντως παραιτεῖσθαι 70.1), 7.0.2.1}3 
(Μ.04.932Α}; οἵ Μεϊοιυμαξ. ποριιβγπορβ.(Μ1.64.11134); Ὁ. 1 πιοάοτα- 
ἸΟῊ. ἵνα..«ἐγκριθῶμεν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐν πάσαις ἡ. καὶ 

λύπαις δοκιμασθέντες, εἰ μὴ μεταβαλλοίμεθα ΜεΙῃ.765.2.4{0.3227.7; Μ., 
41.11608}; εἰ,..«ἡ, ἐπιζητοῦμεν, ἐν αὐταρκείᾳ ταύτην μᾶλλον ἣ ἐν 
τρυφῇ οὖσαν εὑρήσομεν [(Ἀγγ5.ῥγου.6(2.7760); εἰς ΟΠ ν5.5ἰαΐ.2.7,8 
(2.318); α, Πεη ποῦ Ριτϑιδα ἴοτ 115 οὐνῃ 58Κ6 δηἃ ΠΟΥ σΟΠΓΤΑΥΚΥ ἴο 
ΠαΐΤΕ ΟΥ ΤΘΆΘΟΙ, ψιλὴ γὰρ ή., κἂν ἐν γάμῳ παραληφθῇ, παράνομός 
ἐστι καὶ ἄδικος καὶ ἄλογος (Ἰ6ηη.}αεί.2.τοί(ρ.212.24.; Μ.8,5ο8Δ); πᾶν 
τὸ παρὰ τὸν λόγον τὸν ὀρθὸν τοῦτο ἁμάρτημά ἐστιν. ... ἡ. δὲ ἔπαρ- 
σιν ψυχῆς ἀπειθῆ λόγῳ 1διτιτ(ρ τπο.24; 2724}; Οὐ. [α.2.τεί0 ; 0.75.1; 
Μ. 14.140}; δυσπαράδεκτόν ἐστὶ τῇ φύσει πᾶν τὸ πρὸς ἡδονὴν ἀλλοτρίως 
ἔχον (ἡ. δὲ λέγω τὴν τοῦ σώματος φίλην) στ Ν γος, Ρος να χί.44. 
4373); 4. ἴῃ. Ὀδ6 βεπο, ἔϊογιη. ρει δ,8.5., 18.8.0.4:; μισεῖ τὴν ψυχὴν 
ἡ σὰρξ καὶ πολεμεῖ... » διότι ταῖς ἡ, κωλύεται χρῆσθαι" μισεῖ καὶ 
Χριστιανοὺς ὁ κόσμος...ὄτι ταῖς ἡ. ἀντιτάσσονται Πιορη,6.- ; πάτερ τοῦ 
μονογενοῦς.««κατάργησον..«πᾶσαν ἡ. ... ἀπὰ τοῦ λαοῦ τούτου ΒΟΓΆΡ. 
δμεἢ.τ2.2; τ. ΝΖ. εαγη.1.2.32.8ς(Μ.37.0224); ἡδονῆς. «τύπος, ἡ γυνή 
νχ.αάογ. (1.10) ; 5. ΠΙΆ Ο]ΓΑ] Ἰπβεσαίτου αἷ.. «δυνάμεις. «ἤδοναὰς... 
προτείνουσι ταῖς εὐεπιφόροις ψυχαῖς... κατασοφισάμεναι τοὺς μὴ διακρί- 
νειν δυνηθέντας τὴν ἀληθῆ ἀπὸ ψευδοῦς ἡ. ΟἸΘΓᾺ, τἐγ.2.2ο0(ρ.172.26; Μ,(, 
ΙΟδΟΑῚ ; ἴῃ τηλυγίαρσο, ἐδ.2.το(ρ.240.16: 1960) ; ἴῃ ροη., Μοίῃ.γε5.2.0 
(Ρ.340.τ6; Μ.41.1173Ἀ}; ΑΙ 0, πίομ.22(Μ.20.877Ὰ}; ΡΥ. 3.4040 ; 
ἀναρέθμητα βάλλει [3ς. 1)ὲν}}} ἔμπροσθέν μου ὀλισθήματα....«ἧ. σαρκικῶν 
14..3.Ξο 7 ; ἐοέκασιν οὖν πονηραί τινες δυνάμεις διὰ τῆς κατὰ τὴν φωνὴν 
ἐκκλήσεως, ἡ. ἐμποιοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς, ὧν καταμελῳδοῦσιν ἐπ᾽ ὀλέθρῳ, 
θηρεύειν τοὺς διερχομένους 1885. ἰς.270 (τ πος ; Μ,20.6041); ἐδ (ς 808; 
Μ.δοφο); Οντ. 5.36: 22(Μ.60.9484); Ν1].6}}.4.24(44.γ0.5614}; 106 ν}]} 
τιϑὶ πρὶ ΡΙδαϑαγο ἴο σοπηΐογασί 16 οἰ εοῖϑ οὗ Ὀύανψευ, Ἰύναρτι Ροηΐ. ον, 
41(Μ.19.11774}; 6. Πἰ οὗ ρμίδαβυσε πισομιρθ1016 ΙΓ βρίττααὶ 11, 
1.Βεη).6.3; οὐχ ἥδομαι..«ἡδοναῖς τοῦ βίον τούτου" ἄρτον θεοῦ θέλω 
Τρπ. Κομ1.7.3; πῶς..«ἐστι δυνατὸν ἡττηθέντα τῶν τοῦ σώματος ἡ. 

᾿ ἐξομοιοῦσθαι τῷ κυρίῳ ἢ γνῶσιν ἔχειν θεοῦ; ΟἸδη.ἐγ.3.4(0.215.5; Μ.8, 
11454}; τοῦ, σοπνευβίοη ἰὸ (ἢ τιβ απιῖν μηκέτι μνησθῆναι τῶν προ- 
τέρων ἡ. 4.Τἰονι ἃ ττΊ(0.227.18}; 1δ.126{(0.235.10); πᾶς... κατὰ τὴν 
ἡ. βιούς, τὸ εὐρύχωρον ἀγαπήσας, ἐκπέπτωκε τῆς στενῆς καὶ τεθλιμ- 
μένης ὁδοῦ ᾿ΤΙησοῦ Χριστοῦ Οτιογ.τοίρ.343.9; Μ.11.4788) ; τὸ ἐπιθυμη- 
τικὸν ἡμῶν φύσιν οὐκ ἔχει ὁμοῦ ταῖς σωματικαῖς ὑπηρετεῖν ἧ., καὶ τὸν 
πνευματικὸν μετιέναι γάμον ΟυωΟΝ, γ85.υγρ.2ο(Ρ.226.4.; Μ.46.3070}; 
Π]οπ.Ατ.6.}..3.3.7(Μ.3.4330}; 7. Θ᾽} οἴροῖβ οἵ ᾿Ἰσυδ τ οπα] Ὀ]δαβιτε ; 
ἃ. Ορβουσσηρ οὗ πιαροιηθηΐ ἠἡμαύρωσέ μου τὴν καρδίαν ἡ ἡ. Τ᾿ [μὰ 
13.6; μετάγεται...«ἡ διάνοια ὑπὰ ἡ. (Ἰοι.}αε.5.2(0.244.21; Μ.8.576Ὰ}; 



ἡδονή 

1(..ἀ.5.4τίρ.187.1τ4; ΜΙ,0.6450); ὕγτ. Ὲς,37::ττ(].69.9644}); ΠΤοσγ οι. [ 
Θυἰδηιρ.1.57(}1.03.14070}; Ὁ. Βιπάτδποσε το Κπον βαρ οἵ οά, Με, 
ἐγεαὶ, τίρ.403.4; Μ.18.3324}; οἱ ἄνθρωποι, νικώμενοι ταῖς παραυτίκα 
ἡ., καὶ ταῖς παρὰ δαιμόνων φαντασίαις καὶ ἀπάταις, οὐκ ἀνένευσαν 
πρὸς τὴν ἀλήθειαν ΑἸΏ,ἦρε.1τ2.6(Ν].2ς.τ170}; [ας ρεηὶ. Ξο( ΜΙ 2: 61Ὰ}); 
(. Ῥ5νοδοϊορίοαὶ πηχεϑὶ πάσης..«ἡ, ἐπιθυμία κατάρχει, ἐπιθυμία δὲ 
λύπη τὶς καὶ φροντὶς δι᾿ ἔνδειαν ὀρεγομένη τινός [1ότὴ,5,}.3.4(0.215.7; 
Μι8. 11454); ἘΡῆὮτ.3. (427Ε; τί γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἡ., ἢ τὸ φροντίδος ἀπηλ- 
Ἰρότς καὶ φόβου καὶ ἀθυμίας; καὶ πᾶσιν ἀχείρωτον εἶναι; τίς γὰρ ἐν ἧ., 
ὁ μαινόμενος καὶ σφαδάζων καὶ κεντούμενος ὑπὸ ἐπιθυμιῶν πολλῶν, 

καὶ οὐδὲ ἐν ἑαυτῷ ὧν; (Ὠτν5. 0.22.5 τη Τῦον. ἅο. 1008}; ἡ. οὐ τῶν 
ἱσταμένων καὶ ἠρεμούντων, ἀλλὰ τῶν κινουμένων, καὶ ταραχῆς γεμόντων 
ἐστί ΝῚ], ἔχέγο. 58(}. 79. 7890); ἃ. Παγῦὰ ἴο 508} λήθη, ῥαθυμία καὶ 
ἀγνοια" ταύτας δὲ ἀποτίκτει ἡ., καὶ ἄνεσις ἘΡΒὮτ.3 .3.4278; Αἴῃν. Αη]οΉ. 
τ4(Ν}.26,86 54}; ἡ. λύπης οὐκ ἔλαττον...κακόν, δῆλον ἀφ᾽ ὧν τὴν ψυχὴν 
διατίθησι: καὶ γὰρ καὶ κούφην ποιεῖ καὶ μετέωρον καὶ ἀνεπτερωμένην 
(Πτυ8.λοη. 40. καὶ τη Δ1|.(7.4444}}; ἰολαϊηρ ἴο 51η τίς δ᾽ οὐ τὰς δι᾽ ὦτων, 
τίς δ᾽ οὐ τὰς διὰ γεύσεως ὀσφρήσεως τε καὶ ἁφῆς ἡ. .-. ἀποδέχεται, τὸν 
ἡνίοχον μὴ φέρων, σωφροσύνην; Με. γ»ρ.5.32(Ρ. 6. 8; Μ.18. 101}; 
ἧ. ἄγκιστρόν ἐστι τοῦ διαβόλου πρὸς ἀπώλειαν ἕλκον. ἧ. μήτηρ τῆς 
ἁμαρτίας Βα5.Ποη1.13.π(2 τις ; Μ,31.4364Ὰ); ἅἄπασα...ἔκτοπος ἦ, ... 
τὸν ἀνθρώπινον καῤανου τὐϑουθὰ νοῦν ὕντ, τις. 3(..8068); ἀεὶ.. «ἡμᾶς 
κατασείουσι. «εἰς ἁμαρτίαν, αἱ σὺν ἡμῖν τε καὶ ἐν ἡμῖν ἡ, ΙΔ, αὐογοτίι. 
ΤΟ); οἱ..«φιλήδονοι στερούμενοι τῶν ἧ, ὀργίζονται καὶ πικραίνονται 
ΝΗ ἐχέγε, 55 (Μ.70.788}}; 8, τεῖ. ρ᾽ατίοην πολλὰ βλάβην καὶ λύπην 
ἐνεγέννησεν ἡ,., δυσπάθειαν δὲ καὶ λήθην καὶ ἀφροσύνην ἡ πολυτροφία 
ἐντίκτει τῇ ψυχῇ ΟἸεμγ, ῥαεά.2.τί(ρ.166,18.; Μ.8, 4.50}; ἀφεκτέον... «τοῦ 
ἐσθίειν κατὰ γαστριμαργίαν ἢ καθὸ ἄγεσθαι ὑφ᾽ ἡ. χωρὶς τῆς εἰς ὑγείαν 
τοῦ σώματος... «προθέσεως Οτ«.(εἰς.8,3ο(ρ.245.21; ΜΟΙΙ 1614}; ἀναγ- 
καίαν πρὸς θεὸν λειτουργίαν μὴ ἐμποδίζεσθαι ὑπὸ τῆς ἡ, τῶν βρωμάτων 
ατο. Ετοῤμδειο τ(Μ,6π, τ112Ὰ}); 9. βοχαδὶ ρ]θαβαζε; 8. Ἰεριτττηδίο ; 
πϑίατα τὴν κατὰ φύσιν... ἡ. ἧς ἐδύναντο μετὰ ἀδείας πλείονος ἀπο- 
λαύοντες καὶ μείζονος τῆς εὐφροσύνης, ἀπηλλάχθαι αἰσχύνης (Ὦτν5. 
ἤον. 4.1 τη Κορ (0.454Ὲ) : σατὶ Ἰοδα το 5ἰη, 1᾿, [π4.14.53; (Ἰργη, εἐν.}7.6 
(ρ.2 5.21; Μι9.448Α); Ὁ. 1Πορτοτγηατε ; ἱν τὴ σξη. ; τϑῖ, ρᾶρδῃ ροάβ 85 
εν! άθηςε ἰμαΐ {πὸ ν αὐγὰ πΟῈ ἄϊνπα, (Ἰοτα. ῥγοί. (ρ.23.21; Μ.8,1058); 
ἴο δὲ τοπουποεα Ὀν [ΟΠ] ΟῚ οὗ Τοροβ, 14, ῥαᾳοά.2.το(Ρ.223.17; Μ.8. 
5208); τοῖ, τοῖσδ: πο σάρκα, φησίν, οὐ τὴν σάρκα αὐτὴν ἐδήλωσεν, 

ἀλλὰ τὴν ἄλογον πρὸς τὰς μαχλώσας τῆς ψυχῆς ὁρμὴν ἡδονάς οΙῃ.γ65. 
2.τ8(Ρ.568,.6; Μ18.3120); ἡ --ἰπορνεία..«.οὐκ ἐπὶ παιδοποιΐᾳ γινομένη, 

ἀλλ᾽ ἡδονῇ χαριζομένη τὸ πᾶν ζομεοί..4.}}.6.28,3; (ῆγγϑ. ΓΠἀν,2.3(1. 
204}; 1ἰ, Ἰεδαϊηρ το ΟΥΠΕΙ 51ῃ, ΟἸδσῃ, ῥγοί. τ2(ρ.83.21; Μ.8. 240); ἡ. 
ἐστι τὸ μέγα τοῦ κακοῦ δέλεαρ, δι’ ἣν εὐέμπτωτοι μάλιστα πρὸς ἁμαρτίαν 
ἐσμὲν οὗ ἄνθρωποι Β8.γέρ. {μ|5.1].2(2.3600 ; ΝΙ.21.0648); ΟΥΝγϑβ5.Ὁ. 
ΜΜος.(Μ.44.421Ὰ}}; ἀετοσσ!πρ πιδη ἴγοπι γθσεινηρ' Ὀαρεβιη, Βα5. ἤν. 
12.5(2.1178; Μ.31.4338); 10. τοῖς 5βἴατε οἵ ἤδη ; 8, θείου ἔς, ς τεῖ, 
1,6.12: 50, ἈΡΡΙ]δα ἴο τπϑὴ δου σοηνούβίοη τὸ (Βυϑ δ ητν ὡς ἐν 
ἑνὶ οἴκῳ τῷ ἀνθρώπῳ αἱ πέντε αἰσθήσεις, πρὶν μὲν ἐλθεῖν αὐταῖς τὸν 
λόγον, ὁμονοοῦσιν ἐν ταῖς ἡ. ΟΥ. [ν.6 5 τη 1,ε.(Ρ.268); τοῖ. ἘΔ] χωρὶς 
σώματος ὑπὸ ἀλόγου ἡ. οὐ κρατεῖται ἡ ψυχή, ἐκρατήθησαν δὲ οἱ πρωτό- 
πλαστοι ἀλόγῳ δελεασθέντες ἡ. ἦν ἄρα ἡ ψυχὴ μετὰ σώματος καὶ πρὸ 
τῆς ἁμαρτίας ΜΠ ο.ἢ.γ65.τ.π54(0.311.17; Μ.41.11450); οὗ [4{16π τπεῃ τατι- 
ἵπρ ἰο θοῦ ν Ρ]θαβατοθ, ΑΤῃ, σεηΐ.3(Μ,25.80) ; ἀϑίληα. λον. 14(}1.40. 
3730); τοῖ, Ενε δι᾽ ἐκείνην ἡδονῇ κλαπεῖσαν, ἀπεθάνομεν πάντες ΑΠπαΞί. 
Απί, 5 6γη1.2.8(}1,80.132840); οἵ ΒΜΥ ἡ μόνη ἄνευ ἡ. ὀγκωθεῖσα Ῥτος].Ρ 
ογ.5.3(ΝΠ|.6ς.7200) ; Ὁ. αἴτου [ης. ἐξουσέαν ἔχων [35. (ὨτΤ]51] τοῦ κόσμου 
καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἡ. 4.Τἄον, ἃ τ43(Ρ.250.τ6) ; ἕως ὁ κύριος Χριστὸς δι᾽ 
ἧς ἐπεφάνη σαρκὸς τῷ βίῳ ἀμυδρώσας τῶν ἧ. τὰς ἐπιβολάς, αἷς αἱ κάτω 
δυνάμεις καθ᾽ ἡμῶν ὠὡπλίζοντο καταδουλῶσαι τὸ διανοητικόν, ἐλεύθερον 
πάντων τὸν ἄνθρωπον διέδειξε κακῶν Μίετῃ Βογρ᾿.τίρ. τ οά.το; Μ.τΆ, 
3970); Ὁ. δὲ Γοϑαγγθοιίοη τότε δὲ μετασχηματισθήσεται [30. Ὀοαν] εἰς 
σῶμα ἀπαθές,..«τῷ μὴ ἐπιθυμεῖν τῶν ὑλικῶν ἡ. Μοί.γ65.3.τ6(ρ.412. 
22; Μ.18,3178); 11. τϑιηραίθϑ; 8. αἰνίηθ μ6}0, ὕγυ. Ῥς.04:τ4(Μ,60. 
12368); 29.903: τ8(12378); τούτων ἁπάντων 56. τῶν ἐκτόπων ἡ.] ἡμᾶς 
ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀπαλλάττει χάρις, ἐνοικισθείσα τῷ νῷ 16, 
μίη. το(δ᾽. 2520); ὑποδεξώμεθα καὶ ἡμεῖς τὸν [ησοῦν [50. Ϊπ ΒΘ ΟΠ ΤΙΣΙ]. 
ὅταν γὰρ εἰσβάλῃ καὶ ἐν ἡμῖν, καὶ ἔχωμεν αὐτὸν εἰς νοῦν καὶ καρδίαν, 
τότε τῶν ἐκτόπων ἧ. τὴν πύρωσιν ἀποσβέσει 14. . δ’ 280,1. 72. 5528); 

Ό. Βαπηδη δοίϊοη ὀργέζεσθε...τῇ ἡ., καὶ οὐχ ἁμαρτήσετε 1516.ῬὸῸ}.6}»Ρ. 
2.239(Μ.78,6774}; 1.3.238(0070); ἡμῖν δὲ σπουδὴ αὐτὴν θλάσαι τὴν 
προσβολὴν τῆς ἧ., ταύτης γὰρ συντριβείσης ἀσθενὴς ἡ ἐνέργεια ΝΙΪ, 
ἐχεῖς.39(Μ.79.7688); δελοῖ, τό τὴ 70.(Ἰτα. 5 καἰ. τ4(Μ.88,8760); ο. ᾿τϑο- | 
τίς οὗ νἹτίπιθ5 ὡς εἶναι τὸν γνωστικὸν σώφρονα καὶ ἀπαθῆ, ταῖς ἡ. τε 
καὶ λύπαις ἄτεγκτον []οτη,Εγ.7.ττίρ.40.3; Ν΄.9.4030); {γαῖ τὴ (Βτϊϑῦ, 
ΜοΓ ςγηριιτίρ.τβρ.τ ; Δ1,18.2178); οὐ ἀναίςιοπ οὗ 50] ἴῃ Ρεη., 
Ατῇν. πίον. 45(Μ.26. 9008); ἔστιν ἡ ἐγκράτεια...ἐν ἑαυτῇ τὸ κέντρον 
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'διὸ καὶ ἡ. 

ἡδύνω 

τῆς ἡ. ἀφανίζουσα Β55.γερ. {|5.1].2(2.326 00; Μ.31.0648}; ἀβοθῖς Ηρ, 
Μαο.Αερ ἤονι. 5. 6(}1.34.5120}; οἱ τῶν ἡ. καταφρονοῦντες, ἢ φόβῳ 
καταφρονοῦσι, ἢ ἐλπίδι, ἢ γνώσει, ἢ τῇ εἰς θεὸν ἀγάπῃ δείιοϊ. ἴῃ 
Το. ΟἸμη, καί, γ(}.88.8200) ; ἃ. Βῖρτι οἱ οὔοββ, τ ἢντρε.31,2(Μ,25.1408); 
6. ΤΕ ΠΟΙ ΒΘ ΤΊΟΝ ; Γαΐ, τη Κ ἀναχωρήσας τε τοῦ βίου καὶ τῶν κοσμικῶν 
ἡ.  ἘΡΠτ, 3.3318) ἔβα, 6.42.2(3.1278; Μ.32. .3528); κατὰ μικρὸν.. «κλέπτε 
τὰς ἧ. τοῦ βίου, .. «μήποτε ἀθρόως πάσας ὁμοῦ ἐρεθίσας τὰς ἡ., ὄχλον 

πειρασμῶν σεαυτῷ ἐπαγάγῃς 1δ.(126Ε; Μ.3500); 12. ΒΡΊΤΠΓ 8] ρ] αβιιγεβ 
κυρίως... εἰσιν ἡ. αἱ τῇ κατανοήσει τοῦ θείου καὶ ταῖς ἐπιστήμαις καὶ ταῖς 
ἀρεταῖς ἐπιγινόμεναι Νοπιοοιπαί κορι.τϑ(}}.40.6ϑοῦ) ; σοπιγαβίθα ψ ἢ 
νο5 οὐχ ἡ παρ᾽ ἡμῖν ἡ. τοιαύτη". «ἀλλὰ διαπαντὸς ἀχείμαστον τηρεῖ 
τὴν ψυχήν, καὶ θόρυβον οὐδένα, οὐδὲ κλόνον ἐπάγει" καθαρὸν δέ τινὰ 
εὐφροσύνην, καὶ εἰλικρινῆ, καὶ ἔνδοξον, καὶ τέλος οὐκ ἔχουσαν ζὮτγϑ. 
Θρβιρη.2.τοί.73Ε); ἰουπα ἴθ ἀπίοη ἢ (ἀοα τοιοῦτον... ἔχων 
δεσπότην, τοῦτό μοι ἡ. τή σαροῖη σι 3(ς.06.); Πιοπ, Ατ.ε.ἢ.4.3.4 
(λ1.3,4770); τί γὰρ θεώσεως τοῖς ἀξίοις ἐρασμιώτερον, καθ᾽ ἣν ὁ 
θεὸς θεοῖς γενομένοις ἑνούμενος τὸ πᾶν ἑαυτοῦ ποιεῖται δι᾽ ἀγαθότητα; 

--ν ὠνόμασαν τὴν τοιαύτην κατάστασιν, τὴν τῇ θείᾳ κατανοή- 
σει καὶ τῇ ἑπομένῃ αὐτῇ τῆς εὐφροσύνης ἀπολαύσει, ἡδονὴν μέν, ὡς 
τέλος οὖσαν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν (οὕτω γὰρ τὴν ἧ. ὁρίζονται) 
Μαχ αηιδῖρ. (Μοτ. τοδ80) ; ̓ π σοπιοπιρ]αἴοι τῆς ἄνω τροφῆς ἐξέχεσθαι 
τῆς θείᾳς.. «καὶ τῆς τοῦ ὄντως ὄντος ἀπληρώτου ἐμπίμπλασθαι θέας, τῆς 
βεβαίου καὶ μονίμου καὶ καθαρᾶς γενομένους ἡ. (ἴδῃ. ῥαρά.2.τ(Ρ.τόο.ς; 
Μ,8.3034); 14. 5ἐγ.διιτ(ρ.48:.27; Μ.9.2200) ; ΒΡΗτ.3.4568 ; τῆς θεωρίας 
ἡ ἧ.,. μεγίστη τε οὖσα..., δι᾿ ἀκινησίας γίνεται Νοπιοδιηαξ, πον. τΒ(Ν. 
40.6854}; 1ἢ νιχῖας ἐκκλησία παρὰ τὸ ἐκκεκλικέναι τὰς ἧ. λέγεσθαί 
φησιν Με ογεαὶ,Βίρ.408.22 ; ΜΙ. τ8. 3400); ἡ. «τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς 
ἀρεταῖς καρποφορία, ἀπόλαυσίς ἐστι πνευματικὴ ἐν ἡ. ἀφθάρτῳ ἐν 
καρδίαις πισταῖς καὶ ταπειναῖς ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἐνεργουμένη ἘΙΡὮΓ. 
3.347}; (Πτγ 5. 4ηηπα 5.1(4.740})}; ϑ1οη.Ατ.6.᾿..7.1.2(}.3.5530}; 1.7. 
1.3(5568) ; ἴῃ ρϑσίῖο. νἱσέμε5 μεγίστη... ἡ σωφροσύνης συζυγία καθαρᾶς 
ἡ. ἀποπνέουσα (Ἰοτη.Ῥαεά,3.12(ρ,282.23; Μ.8,0044}); νἹτριημν, ΜΈ... 
5γ)η1|ῤ.8.τἹ(ρ.τ12.1; Μῆ.τϑ,. 1730); ἴῃ νἹοΐοΥν νοῦ ἐειηρίδίίοῃ, (Πγνβ. 
μονι.27.4 ἴῃ τί ογι(το. 3488); ρονετῖν ἃἅ ἀκτήμων ἀμέριμνον ἔχει τοῦ 
βίου τὴν ἡ. ΝῚ πίον. αα( Ν].79.11088Β}; οἵ βρί γα] Ρ]ΘαΞΌτεΣ ἃ5. ἃ 
ΒΡΌΤ ἴο νἱτίας, ἨρΥτη. οἐγη.6. 5.7; τα κίτρ 411 τογηθπτβ ὈΘΆΣΑΌ]ο, 
Ο(Ἰγυϑ9,ἠοηη. 1.4 1 2 ογ.(1ο.4248); οὗ ρΙδαβυχε οἵ ἤράνεῃ ; ἃ5 τε νατά 
ΟἹ γηδτίψυβ, (ΘΓ, ς έν, 4. 5(ρ.258.8 ; Μ.8,1233}0); οἵ. 1.7. τῤρ. 48. 18; Μ. 
9.4034)}; ἰῇ βέὴ., “.1ξπορι ἃ. Ἰάζρ. 243.16}; ἔνϑα..«παναγίας ἧ. 
ἀπόλαυσις Ἐλι5,ἰ,Ο, 6(ρ,2ττιο; Μ.20.13408); 13. οὗ Ἔν} ρίθαβατεβ οὗ 
τῆς υὐἱηα, τοῦ, ΠΕΥΘΙΙΟΒ πολλοὶ... «λύκοι ἀξιόπιστοι ἧ. κακῇ αἰχμαλωτί- 
ζουσιν τοὺς θεοδρόμους σὰ, Ῥ᾿]α4,2.2; οἵ, Ἰᾷ, Τ γαϊΐ.6.2; πᾶσα αἵρεσις 
ἀρχὴν ὦτα ἀκούοντα οὐκ ἔχει τὸ σύμφορον, μόνον δὲ τοῖς πρὸς ἡδονὴν 
ἀνεῳγότα (Ἰδτη.5».7.τό(ρ.60.26 ; Μ.9.5560); ΑἸΠ.ἄξεν,3ο(ρ.27.6; Μ. 
25.473}; 14. ἴὴ δισυτησηΐ ἀραῖηϑὲ ἘΡσυτοδ ἶβιν εἴ τινὰς μὲν 
αἱρούμεθα τῶν ἡ., τινὰς δὲ φεύγομεν, οὐ πᾶσα ἡ. ἀγαθόν (Ἰετὴ.εἰγ.4.5 
(Ρ.258.2; Μ.8,12330); Οτι(εἰς.3.75(0.266.24; Μ.11.1ο178)}; 15... 85 
ποβί. δθοὴ «ὐτοφυὴς καὶ ᾿Η. [ἴτεηιἤαδν.1.1.2(Μ.7.4404); ΠΙΡΡ. 
μαεν.6.3ο(ρ.157.χς; Μ.τό. ἀρὰ ἌΣ τὸς καὶ ᾿Η͂. 4}. ΟΠ Ρ.Εριρῆ. 
ἠαεν.3τ.2(0.386.:,12; Μ.41.477,8); 14.,18.31τ.ς(ρ.5302.17; 4841); 14.210. 
31.6{(0.303.2; 4840); 16. π΄ Οποβί. Ῥτδοῖίςε (Νιοοϊαιτα) διὰ τῆς 
χρήσεως ἔφασκεν τῆς ἡ. ἡδονῇ μάχεσθαι (Ἴοτη.5}».2.2ο(Ρ.176.22; Μ.8. 
τοῦχ Δ); Ἔχερ. οι. 1:27 (Νβαββοπε) ἐν... τούτοις τοῖς λόγοις... ὅλον 
φασὶ συνέχεσθαι τὸ κρύφιον αὐτῶν καὶ ἄρρητον τῆς μακαρίας μυστήριον 
ἡδονῆς. ἡ γὰρ ἐπαγγελία τοῦ λουτροῦ οὐκ ἄλλη τίς ἐστι κατ᾽ αὐτούς, 
ἢ τὸ εἰσαγαγεῖν εἰς τὴν ἀμάραντον ἡ. τὸν λουόμενον κατ᾽ αὐτούς ΗΪρρ. 
ἡἠαον.5.7(0.83.1; Ν.τ6.31310); 17. τοῖς, 6ν}]} 50111{5 τῶν θυομένων ἀπο- 
φορᾶς λίχνως μεταλαμβάνοντες παράνομον ἡ. ΟΥΟεἰς.7.64(ρ.214.1; 
Μοττ. 5120) ; 18, Ἢ ποῦ πϑθα ἃ5 παπὴς οὗ (οα, ἴοΥ ἔδδυ οὐ βί νὴρ τἶδα 
ἴο Οὔβοβπα [8065 (εἶ. ΡΙαῖο Ῥλϊοδιες γ20}, Οτι εἰς, 4.48(0.321.20; 
ΜΟττ.ττοϑα); 19. οἵ ΔΏΡ6]5 ἄδεκτοι παντελῶς εἰσι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἐμ- 

παθοῦς ἡ. Ἰοη. Ατνειμιττι οί Μ.5,340Λ). 
Ἑὴ δοποιοῦμαι, ἰαΐε ρίδασηγε ἴῃ, Ὀοηβῖ.Ἰ ας ἰαμά,27(Μ88, ΞορᾺ). 
Ἐἠδυβόρος, 5 δε: ΟΥ̓ ῥίδαδαπὲ ἰο ἰᾳδίο, Οὐ ΝᾺ 7. εαγηι.1.1.27.ο6(Μ. 

37.505} ; 1δ.τιτ.8,ττ4(4554). 
ἡδύλαλος, 5τοέεί-ΞἸηρτην, ἘΡΉΓ͵.3.262Δ. 
Ῥῃδύληπτος, Ξεὑδεΐ ἰο ἰαΐδξ, οἵ ἃ Ξρτπρ οἱ ψαΐοΥ ἡ. ἔλξιν ἘΡ4Π1.51], 

ἐμέν. Ῥ γί. 82(}1.86.2265). 
ἡδυμέλεια, ἡ, δινεοοὶ οἰγαῖη, παγμηοην, Τιοοητ,Νν δ». 02(Μ.03. 

1745). 
ἡδυμελής, Ξτρεεὶ- δοἰτηρ.; ἃ5 παι οἵ ἃ ποβίϊς θοῦ, Ἐριρῃ. 

λαεν.31.3(ρ.387.6; }1.41τ.4770). 
ἡδυντικός, ἐδαὶ γίυες ρίεασινε, ΤΟγτ οί Τίδ63, 230; Μ.7}. 2100). 
ἡδύνω, 1. ΞἰὐδοίἘΉ ; τηρῖ,, οἵ τιῆποπος οὗ Η. σμοβί οἱ 50}}, 1184, 

}Ὀο»}}.33(0.36.24}); οἵ στϑοβ οὔ ρϑαγῖβ οὗ [ποϑ6 ῆο ΟΌβετνα 186 Π0ηι- 
τηϑ Πα πηθη 8, τ,88(ρ}.122.27); 2. ἀείση!, Μαχιμιῖππ5 1)αϊα ἀρ. 105. 



ἡδυπάθεια 

1.6.0.7τ(Μ.29,8138); εγς.(0.3.11); ὙΝ Υ 55.λ0η1.3 ΤῊ (αμὶ. (1.11. 

8204). 
ἡδυπάθεια, ἡ, ρίατ.; 1. ῥίδαδιιγος, ΘΉ]ογριθηΐς, 2 ἴθι. 6.2; οἷ... 

δίκαιοι..-μισήσαντες τὰς ἡ. τῆς ψυχῆς ἐδ.17.1; ΟἸετη, ραφά.2.27(ρ.172. 

12; Μ.8.429 0); ΜεΕΙΠ. ἐγρη.1.3(ρ.11.22; Μ.18.444}; Ἐ1ι5.61.6.3.4(0.ττϑ. 

23; Ν.22.2010}; 2. ἀοἰϊεαεῖος 7ον {6 ἰαδῖε, ΟἸετα, ῥαεά.2.1(Ρ.155.6; Μ. 

8,2808). 
ἠἡδυπαθέω, ἐΐνε ἴηι ἰμσηῦν, Μδτο Εσιορβιδο,τ,τό2(Μ.65.025Α}). 

ἠδυπαθής, υοϊπρίμοις, ΟἸεπι. έν. 6. :τίρ.471.8; Μ.9.312Ὰ}); Ἐλι5..6, 

6.2ο(ρ.286,2ο; Μ.29.47124)}: [ἰἃ.1.Ο.γίρ.213.09; Μ.20.13534)}; ἠἡδυπα- 

θέστερος ὁ νοῦς Τ)οτ.ἀοοἰ.153.4(Μ.88.,17658); ἡ. ... ὀρχήσεις {10..8... 

ᾶ241(Μ.96.ττόοο) ; πϑιζ, 88 βαϊβῖ., σοι ρεμο! 8Ή,655, Οντιαάον.τ(1.318). 

θυρίς ΜΙ οἱ οιϑεείηεςς, Μεῖμ.γηριατίρ.143.30; Ν.τδ, 

2000). 
ἡδυσμός, ὁ, δτοσείηε55, τηεί. τῆς ἡσυχίας ὁ ἡ. ΝΉ ΦΡ}.3.213(}}.70. 

4800). 
ἡδύτης, ἡ, Ξιρσεὶηθ55, ΜΙΝ ν.οἱ “εἶ, 2(Ρ.2.8); ἐΡΑΩΡΒ ΑΡγα.ερ. 

Ρεΐγ.(ρ.9.τ; Ε΄.2.8490); Μεϊοῖ.παϊ μον, 3ο( Μ.64.12760). 
Ἑῤδυφαγέω, γε ση ἀαϊμιἶέε, Ὀγτοπονβαδεῖι. 2) (55. 5140). 
Ἑῤδυφανής, σδερηίηοὶν οἰῦθεὶ ὃ σατανᾶς ἐν ἧ. τινι αἰσθήσει.-. τὴν 

ψυχὴν παρακαλεῖ Γ] 4.) 6». 31(ρ.34.10); ἐδ.32(0.36.14); πειῖ, ἃ5 δι 5ῖ. 

τὸ τοῦ καρποῦ ἡ. 1δ.56(ρ.62.16). 
ἠδύφθογγος, ε:υδο!-υοἱοεά, Πιπεξμϊ, 4. Χαρμιμίρριδίρ.61.34); 151. 

Ῥα].ἐρὈ.1τ.τοδ(}}.γ8.2568). 
ἡδυφωνία, ἡ, Ξῦσεὶ φομά, ΤΉΡΕΙ. Ἀπ. τμοὶ.2. 30 (8.6. ττοοῦ) ; 10. 

ΟἸτ.5 καἰ. τε 1.88.8070). 
Ἑήδυφώνως, ετρϑε γ ; οἵ Ξουπα, {ῃτγ5."οηι ἦη Ῥς. τοσί(5.6388). 

Ἑῤερίηθεν, ἤγσηι {ἦι τοῖν ἰαμά, 1.6. ἥγονι ἘΡΥΡΙ, Ἀερία (Ηερίη) 

δείησ 8η οἰᾷ πιϑηὶς ἔον Ἐρυρί, [ΔΡ0]].}05.113:1(}}.33.14884). 

ἠεροφοίτης, ὁ, 48 8Δ41]., φιουΐηρ τη. {π6 οἷν; ΟΥἨ Δπρ615, Νοθη, ῥα. 

.]..1: 52(}1.43.7608}. 
ἠερόφοιτος, -- ἔογορ., Νόοπη. ραν. 0.8: 52(Ν].43.8218); Ἐπᾶος. 

Ονγρνγ.2.3](}1.86.8450). 
ἦθάς, ὁ, ἡ, 564 πα] οςνΑ }!γ,, ἀεεηίοηθα ἡ. μηλοβοτῆρα Νοηῆ. 

}αν.ο.τοι τ4(Ν1.43.8338); 1Ρ.20: 26(0134). 
Ἐῤθικοπροσκόπται, οἱ, δεμγηδίονς ἦι Μογαῖξ, ΤιᾶτΒ σίνεῃ ἴο ἃ 

μοτρίϊοαϊ βεοῖ ἦ." οἱ ἐν τῇ ἠθικῇ, ἤγουν πρακτικῇ, προσκόπτοντες ἴο.}), 

ζιαεν.οΟ(.94.76ο Δ}. 
Ἑηθικός, τ ηογαϊ; 1. ἴῃ σ6η. ἡ. πραγματεία ΟἸδη,.5 7.1. 2ϑ(ρ,τοϑ.26, 

Μ.8. 9210); τοῦ, ῬΗΠΟβορὴν ἀπά ἀοοίτίπε, ΗΙρΡρ.ἠαθγ. το, δ(ρ.265.36; 

Μ.16.34140); δόγματα...ἡ. ΟΥ. 8Ά.14 ἴῃ Πα (ρ.24τ.2; Μ.13.6134); οὗ 

οομάαςι, 14, γν.36 ἐπ [9.(ρ.512.20)}; ἐπὶ κατορθώσει ἀγωγῆς τῆς 

ἠθικωτέρας Ἐπι15.}.ε.το.4(4700 ; Μ.2τ.7840); τὸ ἠθικώτερον μέρος τῆς 

φιλοσοφίας Ομ 5 οΡῥηρη.τ (1.530); ἡ. ... διδασκαλία ὙΠάῈΡΕ ττι 

(1.6.9); ἰἅ.μαεν.5.2(4.388); Οθηπαά, ἐν. ον τδιτίρ.402.35; Μ.δ5. 

17208); 2. ἴῃ. ῬδΙΕΪσ, ἜΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ ; ἃ. πυβίειῃ οΓ "ΠΟγαὶδ ἡ. τόπος (Ιεπι. 

εἰγ.7.τϑίρ.78.1τ0; ΜΝ 0. 5560) ; ἦ μὲν οὖν ἐστιν [86. (σοα] οὐσία, ἀρχὴ τοῦ 

φυσικοῦ τόπου" καθ᾽ ὅσον ἐστὶν τἀγαθόν, τοῦ ἡ. 1Ὁ.4.25(ρ.320.1τ8; Μ.8. 

12728); Οτιλομι.11.4 τη 76γ.(ρ.81.23; Μ.13.3128); 14 (ὐδἰς.τ. 3οίρ.81. 

27; Μ.11.717Ὰ})}; Ὁ. ἀϊδοοισβθα αδομὲ τπογαὶς ὁ ἡ. λόγος ΟἸατα, εἶγ.4.1 

(ρ.248.8; Μ.8.12164); τεῖ, Ἰανν οἵ Μίοβεβ, Οὐ. εἰ5.1.τδίρ.69.30; 6920}; 

ΟΒγγϑ.ἤσν».17.1 ἠη {Π|.{7.2228)} 1Δ.ἀοην.43.1 τη ΤΟ ον (10.300); Τοῦ. 

Θργγιοη οα Μοιηξ, 16. ἤο7η.20.3 τὰ Βορ (9. 6600); 3. πεῖ, ἃ5 βαθ5ῖ., 

γιογαῖς, εἰμε5 τὰ ἡ. ΟἸδτη.ἰγ. τ τά(ρ.1ο.8; Μ1.8.7644}); 18.4.25(Ρ.320.5; 

12724}} τὸ ἡ. ΗΠρροἤαθν.τ.χ](ρ.18.22; Μ.τ6.30400); (Ὠγγβ. οι. 4.3.1 

ἤῃ ΤΟογ.(το,4οοΑῚ ; τὰ ἠθικώτερα Ἰὰ.ἤ ον. 17.10 1ῃ Κορ, (9.620Ὲ). 

Ἑἠθικότης, ἡ, εὐπγίεεγ, ΤΟΠτγβ ἤοηι. 1.2 τη (6η.(6.5344); ΤΉΡΒΗ. 

εἰγομ.ρ.363(Μ.τοδ.8724}). 
ἠθικῶς, 1. γ»ηογαϊίν, ΟἸεΙα.ο,ν.4.26(0.351.1; ΝΙ.8.13731}); τε ξ, ἘΧερο515, 

ἴῃ ἃ γποραΐ βεέησο, ΝΊ]. 6.2.1] 3(Μ,70.2880)); 2. σεν ΐγν, τητἰάϊν, (ὮΥγ5. 

ἤονμ.33.1 ἴῃ τύ ον. (το 300 Ὰ}; ἰα μοηι.87.2 τη. 0.(8,453Ὲ). 
ἡθμός, ὁ, εἰγαίμεν, τατρ, ἡ. διὰ τὸ μή τι κοινὸν ἐμπεσεῖν εἰς τὸν 

θεῖον κρατῆρα Ἰϑορἢητ Η. ἰίμνρ, (}1.87.30850), 
ἠθοποιέω, 1. τὐντίδ ἐπ εἰαγαοίον, ὕντ. Γμἶν.2(65.500); 2. ἐχργεςς 116 

εἱρηΐβεαπεε οἵ, ΟὨτν5. ἢ». τι 8(Μ.64.5258). 
ἠθοποιῖΐα, ἡ, 1π τβεΐοσις, ἐδ αἰϊγιμέίοη οὗ 1:16 τοογάς οὐ ἀέεώς ὁ 

ση ῥεγϑοη ἰο αποΐδεν, Οτ. εἴη ἔξιαι :7(Μ.12.τ4170}; τοῦ, οτΊ.7:9, 

ΝΊΦΡ}.τ τ 53(}1.70.1458); ΤῸ. 41:7(1.873}; ἰ. ἔσσολ.538::το-- 12 

(2.τοο 7}; [514. 1 οἰνηι.2.21.32; ταῖ. ν]βίοτι οὔ 15, ἡ τοῦ ἀγγέλου ἡ. Μακχ. 

σεἰοί.ε..13.4(Λ1.4. ποτῷ). 
ἦθος, τό, 1. ἐἰἱαγαεῖον; 8. ἴπ. σεῃ. φιλοξενίας...ἧ. 5. τηατὶς οἵ 

Ομ βείδηβ, τίθης; ἁγνείας ἢ. 18.21.1; τεῖ. Ῥχονίάεποα ἀναλόγως 

τοῖς ἑαυτῶν ἤθεσι διοικεῖται καὶ τὰ μικρότερα (]61).5,7.1.2(ρ.0.30; Μ. 

9.416Α)}; ἀμετάβλητον αὐτοῦ [5-. ὁγ6. πονὶν-ὈΑΡ 1Ζ6 4} τὸ ἥ. ... 

διαφύλαξον ϑεταρ.δηεῖι.21; ἧ. ἐστι προσευχῆς σύννοια μετ᾽ εὐλαβείας 
Ἐναρυ Ροηϊ.ογ.42(Μ.79.11768) : οἵ σοἄ τὸν.. πατέρα ἐν τῷ οἰκείῳ τῆς 
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41; Μι25.6658); 1δι.τβ(ρ.81.3; 6688); περὶ...᾽Η. 

᾿Ηλίας 

ἀναλλοιώτου θεότητος ἤθει μεμενηκέναι δγηιὸ. “πὶ.(345}7(0.253.19; 

Μ.26.7520); Β. Πτοτατν σἐνίε, Ἰδίοη. Α].8ρΡ.Ἐ 5.}.6.1.25.8(Μ.20.δο γὼ); 

ἔγραψε Θαλίαν...γελοίοις ἤ. κατὰ τὸν Αἰγύπτιον Σωσάτην ΑἸῇ.  ίοη.6 

(ρ.5ο.1; Μ.25.4888); 14..4γ.1.2(81.26.164}; ς.- ΡΙεροβιομδὶ ρἤγαβαβ; 

ἰ. μετὰ ἤθους βριγαϊτυεῖγν, Οτοεορεηιῖη ἔα. (ρ.252.22; Μ.12.2770); 05. 
μ.6.2.χ8,8(Μ.20.1884); τοῦτ δηῤλιαςῖς, Οὐ. βόηι. 19.1.2 1Ἢ ]ογ(ρ.τ67. 

14: μετὰ βρίθους Ν..13.4850); 11. ἐν ἤ. αὐεν “πε τπαπΉδΥ, Τά ςον. 

4.5; τοῦθ ὀρρμαξῖς, ὕγτ. 7ο.6(4.569Ὲ); ἠρινγαϊυεῖν, 14, αὐ. 2ο(4. 

5138); εοπγίεομεῖν, 1α4..70.6.τ(4.6τϑ}); γἠείογτοαίίν, ΟἸγταρ. [οὐ 34:0 
(Μ.93.3570);2. ερμάμεϊ; 8. οὗ (Ὠγῖϑι ἐνιδεῖν...ἔστε.. «τῷ τοῦ "]ησοῦ ἤ. 
πανταχοῦ περιϊσταμένου τὴν περιαυτολογίαν Οτο( εἰς.τ.48ίρ.09.27; Μ. 

11.752Β); 85 ΘΧΆΠΊΡΙΕ ἴο τηδῃ, {δ.1,6Β(ρ.123.3; 7880); (πὶ ΕΙοὨϊτε 

νον) κατὰ προκοπὴν ἤθους αὐτὸ μόνον ἄνθρωπον δεδεκαιωμένον ἔπι. 

ὦ.6.3.27.2(}}.20.2734}; Ὁ. ἴῃ σεη. τῆς γραφῆς ἀναγινωσκομένης ὁ μὲν 

εἰς πίοτιν, ὃ δὲ εἰς ἧ. ὠφελεῖται (Ἰετα, εἰ, 28(ρ.145.20; ΜΙ.9.7134); κεῖ. 

ε ηἤμπεηςσε οὗ Ὀμβδηϊςν ὅσων ἄγρια ἤθη ἡμεροῦται προφάσει τοῦ 

λόγον ΟτιΟεἰς.τ.δ4(ρ.118.1; Μ.11.7814.); 1.3.10(ὉΡ.270.6; 1ο244}} 

ο. ψιογαὶ ςρῆδε οἵ βοσϊρίατο, ἰᾷ, ργέρε,53.1.χτ(ρ.213.8; Μ.11.2688); 16. 
3.1.π2(ρ.215.2; 2608); 4. »ηογαῖς, εἰλίες κατὰ τὸ ἧ. Βαβ,μοχ.5.1(1. 
416; Μ.29.1120); 6. δᾶφθ5, εμδίοηις, τοῖ, ἘΡΊΟπΣτ65 ἤθεσι ᾿Ιουδαϊκοῖς 
Ἠ!:ΡΡ.μαον.7.ϑίρ,1ρο.το; Μ'ι16.329048). 

ἠθροισμένως, αἰΐ ἐορείλον, ἐμ: οπό, Ἰδυ5.15.91:3(Μ.,24.1400); ΑΡΟΙΙ, 
(ἰἀεδηπδα.) Κονη.0: 32(Ρ.69.2}. ; Μ.85.17128). 

ἠκριβωμένως, ἀεομγαϊεἶν, σεγερῤιίοιεῖν, ΟΥ, [ν.57 1π 70.(0.531.8}; 
Ογτ. ἅμι.58(3.314}). 

ἡλάριον, τό, σγαἱϊ παῖ], Ἰλοτ. ἀοεί.τ4.4(31.88,1781Α}). 
Ἑῤλαττωμένως, ὃγ τῦαγ 0} ἀϊηηητ ον, 50 ας 10 ἀΐδῥαγασε, ἘΡῚΡΆ. 

ζαεν.60.τ](ρ.166.17; Μ.42.2284}); 19.76.τ6(ρ.362.8 ; 5480). 
ἠλεκάτη, ἡ, αἰείαξξ, Ἰϑορῃτ. 11. νυ] ατ. εμ.2ο(Μ.87.37128). 
Ἑῤλεκτροειδής, σῇ απεϑεγ, Ατητηοτι. 4.7: 55(Ν].85.15200), 
ἤλεκτρον, τό, 1. ἀγιϑεν; 8.5 5ύτηθοὶ οἱἨ βριτῖτ.81 ρΡεγξοσείοη, τοί. 

ἘΖεοδ. 1:27, Οὐνδορι 1 1.5 ἴῃ 6γ.(Ρ.83.τ2{{,; Μ.1.3.373017.}; οΥ ΡετΠ. 
2. εἰφείνμηι, οονηρομηᾷ οἢ φοίᾷ ἀπά εἰΐσον., ἂϑ. 5υυαθο] οὗ (Πσιβε 5 
Βὐππαπῖτν, σοπρουπαθα οὗ θοάν ἀπά οι], Τματ, ἔσθ. τ: 27(2.603). 

ἡλιακός, ο7 ἐδε «μη; 1. 11τ., οὗ νἸβῖοῃ οὗ θαγμίηρ Ὀυ5ἢ 45 ὈΤΙΡΉΤΕΥ 
[παπ ᾿ἰσὰξ οὗ 5βυπ, ΟΥ̓ Ν γβ5.0.)7105.2ο(Ν].44.3050); οὗ τοδομίπρθ. οἵ 
8. Τοῖῃ τῶν ἡ. ἀκτίνων..«φανερώτερα (Ὦτγ5.ἢ 71.3.3 ἦτ ..0.(8.τοο}); 
οὗ δηρμίπεβϑ οὗ ἀϊνιπα ἱπάνεϊησ ἴῃ 50] σοτηρασοαά 1} (παῖ οὗ 
8η, ἦν, 5.4(408); ταῦ, οαδυνναχα ροβίυγα ΟΣ ΟΙΒΏΙΡ πρὸς τὸ ἡ. 
κλίμα...ὡς τιμιώτερον μέρος τῆς κτίσεως 1 αϑῖιφμοοὶ γ65ρ.ττ8(}}.6. 
13688); 2. ἤρ. ἀπά πιεῖ,, οὗ (χε τῆς ἡ. ἀκτῖνος ΟΥσχοιίη Ἐ'5.77131 
(21.17.1418}); 45 ἹΠπϊπατίπρ βοὰ] τὰς ἡ. Χριστοῦ ἀκτῖνας 14, 70.1.25 
(24: Ρ.31.26; Ν.14.694); οἵ νοϊοα οὗ ϑροιβ8 καθάπερ τις κύκλος ἡ. 
ΟτιΝ υ85. ὅση ἴῃ απ. (Μ1.44.8080); οὗ σύας οἱ Η. ἀμοβί ποῖ 
ἀϊτα πη θα ψΏεη Ἱπιρατίθα ἴοὸ πᾶν καθάπερ αἱ ἡ. ἀκτῖνες (ἢγγ5. 

μονη.26.1 τη 0.(8.2084}; τοῦ, ἃ ΠΟΙ ΤΊΟΩΚ ποία ἀκτὶς ἡ. ... ὡς ὁ 

ἡμέτερος πατὴρ...τὰς καρδίας κατέλαμψεν; 1ο.ΜοΒΟῊ ῥγαϊ τοοί( 87. 
2012}; 8. σαύρα ἧ. ἃ. Κἰηά οἵ ᾿ϊζαχά ; πιοῖ., οὗ ϑατηρβαθδῃ ἤθυΈβυ, 
Ἐρίρῃ λων. 53.2(ρ.516.13; ΝΙ,41.9614); 4. τραβο, 45 βι051., ἃ. ΠΘΓΘΕΪ- 
681] 5θοῖ, ἰγϑαηβίϑιίίοη οὗ Σαμψαῖοι, {δ.(ρ.3106,17;}.0.}; 5. πρυΐ, ἃ5 
ϑυθδῖ.; ῥίαεο ἐχροσθά ἴο {6 σι, Ἰσπακταῖι, Ετενελ,24(Μ.86.23018); 
ῬοΪνομτ. Μομ.αρ. κα.(Η.3.13768)}; ΘΙ ΡΒ Ιασιυ διορ. Μτοο. 
1156}}}. 

ῬΗλίας (Ἢ -), ὁ, Εἰϊγαΐι; 1. τὴ σϑη.; 8. Τιομ -ϑοΥ]ΡΕΓᾺ] ΒΟΌΧΟΘΒ 
οὗ ἰηξοτιιβίίοη, ἐπ προ. τερμίαγί ἰδγο...ηἴ51 ΤῊ δεογείῖς Εἰΐας Κγο- 
λείας, ΟΥ.εοηενη. ον. 117 ἦη ΜΠ (ρ.25ο.5; Μ.13.17600); ΣΑΤΉ ςγηορς. 
Ἴ5(Μ1.28.4328}; βιβλία ἀπόκρυφα...᾿Η. Οοηςὶ. ΑρΡ.6.τ6.2; βίοτγ οἵ ροτ- 
τεὴΐ Βεΐοτα ἢϊ15 δίττῃ, ΣΕΡΙΡΆΟν ῥγορήμ (ρ.32; Μ,43.3060); Ὁ. ἘΠ|69: 
γ8η οὗ οᾷ οὐ πάντες μὲν ἄνθρωποι χρηματίζουσιν ἄνθρωποι θεοῦ, 
μόνοι δὲ οἱ ἄξιοι τοῦ θεοῦ: ὁποῖος ἦν ωνσῆς καὶ Ἢ. ΟΥ,(ἰεἰς.8. 25: (ρ.241. 
28; Μιιτ.τσ530); τὸν τῶν προφητῶν πανάριστον- ᾿Η.. ... οὗτος ἦν (γυ, 
μον ἀϊυ.ο(ς2,3680); ς. ΜΠ εριἐπεῖ μέγας, Επ5. )]ανεείί. τ. (0.11.6; 
Ν.24.7374}; ΑἸ βμιρ.τοίρ.75.18; Μ.25.65718); ΟΠτυ5.λόηι.2.4. τη Όη. 
τό: 5(3.1870); ἸἘμαῖφι. 52 πὶ 3Κέρι(τ.408); 65.561 ὁγιτα. (1.85, 
1484}; Οὐ5πι. [πα ἰορ.5(}1.88.260 4}; Μαχ.ογ ον (00.888); ΑΠαγ. 
Οὐνον.τπ(}1.97.11{38}; ἅ. 85 ἱπδριτεᾶ Ὀν Η. (μοβῦ, ΑΔ μι. τ7(0.70. 

νον καὶ ᾿Ελισσαίου, 

τῶν πνευματοφόρων καὶ θαυματοποιῶν, φανερὸν κἂν μὴ λέγωμεν, ὅτι 
πλήρεις ἦσαν ἁγίου πνεύματος Ογτ. ΗΠ. καἰφεῖ!.τ6.28, Απαϑέ. δ σοὶ 
γ65.41(Μ.89.6ο10) ; 6. ἃ5 ἰξνίπρ' μετὰ λόγου ἀπ Πεποε ἃ (τ]δίίατι, 
Ταβῖ. ταροὶ.46.3(Ν1.6.3070) ; 2. ἴῃ τεϊδτίοιι το [0. Βδρί. ; ἃ. τειποατπὰ- 
ἐΐοῃ αϑϑοτῖεα Ὁ. Ὀεϊτονειβ ἴῃ τγαπϑιηϊσυϑίίοι ΟἵἨ 5015, ΟΥ. 79.6.10 
(7: }Ὀ.119.24; Μ.14.220Ὰ}; τεὐδοῖξα οὐ γὰρ ἐν ψυχῇ ᾿Η΄. φησίν .---οὐ 
γὰρ ἣν μετεμψύχωσις---ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾽Η. Ἰᾶ πον. 4 1 
1με.(0.29.8); 1δ.(ρρ.29.17,30.6); ἐν τούτοις ᾿Η. οὐχ ἡ ψυχὴ... δόκει 

᾽ . - 

μοι λέγεσθαι, ἵνα μὴ ἐμπίπτω εἰς τὸ ἀλλότριον τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ 
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περὶ τῆς μετενσωματώσεως δόγμα Ἰᾶ«ορηη.μ Μ1.|.13.τ(ρ.χ72.2}; Μ. 
13.1088Ὰ}); ᾿καὶ προφήτην μὲν καὶ ᾿Η. ὁ σωτὴρ ἐπὰν αὐτὸν λέγῃ, οὐκ 
αὐτὸν ἀλλὰ τὰ περὶ αὐτόν, φησι [5ς, ἩΥΔΟΙξΟὨ], ἰδιδάσκει᾽ 1. 70.6.20 
(12; Ρ.129.30; Μ.τ4.2260); Ὁ. Πανὶηρ 58Π16 χαρέσματα, ἰᾷ. “ον η ἴῃ Μὲ. 
13.2(Ρ.178.321 ; ΙΟΘ3Α}; 1διχο.2ο(ρ.28,3.; 8888); 14, ἠοημνᾳ ἐῃ1,ε.(0.20. 
11); τεῖ. 15.35:2 ἐπειδὴ γὰρ ᾿Η. μὲν ᾧκει τὸν Κάρμηλον, ....ὁ δέγε᾿ Ιωάν- 
νῆς ὁ βαπτιστὴς ἐν τῷ πνεύματι ᾿Η. διαλάμπων, τὸν ᾿Ιορδάνην ἡγίαζε" 
διὰ τοῦτο ὁ προφήτης ἐθέσπιζε, τὴν τιμὴν τοῦ Καρμήλου τῷ ποταμῷ 
δοθήσεσθαι το Ν γβ5,δαρὶ, ἢγ.(Μ.46.59020); κατὰ τὸν τρόπον τῆς 
διακονίας ᾿Ιωάννην ᾿Η, καλεῖ.. «ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος τῆς δευτέρας ἔσται 
παρουσίας, οὗτως οὗτος τῆς προτέρας ἐγένετο πρόδρομος (ἢχγβ.Ποτη. 
537.1 τ. Κ1|.(7.51174}; ΒΟΊΒ ροββϑεββίηρ Η, σπμοβίὲ τὸ ἐν ᾽Η. γενόμενον 
πνεῦμα τοῦ θεοῦ, ἐν ᾿Ιωάννῃ Παβῖὶ, ἀταὶ.40.3(Μ1.6. 5848); τοῦ τὸν ζῆλον 
᾽Η. κατὰ τὴν κοινωνίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔχοντος ᾿Ιωάννου ΟΥ. 70. 
6.22(13; Ρ.132.1τ8; Μ,14.2400) ; ο[.1}.6.1τ07; Ὀ.120. 14}; 2200); 3. δἱ 
ΤΥδηβηριτγαίΊοη ; 8. ταρσθβθητίηρ ὑσορῃείβ Μωυσῆς μὲν τοῦ: νόμου 
τὸ πρόσωπον δηλῶν, Ἢ. δὲ τῶν προφητῶν ΟτΥ. [».22 τ» 1,κ.(Ρ.243}; 
Οοησι. ἀῤῥ.6.1τ9.4: Απαϑι, Αηΐ. ον. (Μ.80.13604) ; Β. ἰδ ῬΥδβθηος 
5ῃονεηρ {π81 Ομτβὶ ψγὰβ ποῖ ΕἸ], (Βγνβι λον. 56.« τη ΜΙ... 
5666); γτγιλον ἄϊυ.ο(52.3688); Β45.836].0γ.40.3(Ν 85.457); δ. ἃ5. ἃ 
νΔ]1ἃ γυιηθ85 το (ἢγιθε, μανίησ βεθη οὐ (τεῖ, 236ρ.19:13) ἀλλὰ καὶ 
μάρτυρας δύο παρέχομεν, τοὺς ἐν ὄρει Σινᾶ τῷ κυρίῳ παραστάντας" 
Μωσῆς ἦν ἐν ὀπῇ τῆς πέτρας, καὶ ᾽Η. Ὀγτ. Ἡ.εαἰδεΐμ,τα.τό; τοῖ. ΞΕ6ρ. 
10:32 ᾽Η. τε ἀντέφησεν' οὗτός ἐστιν, ὃν ὡς ἐν λεπτῇ αὔρᾳ τῷ πνεύματι 
ἀσωμάτον τὸ πάλαι τεθέαμαι 70.1).λορ!.1.15(},οὅ, 680); 4. Ηἰς 
ΡΓΈβεηοθ σοι ηρ Τενν 5}. δοσυβαίίοη. ἀραϊπιϑὶ (ἢτιϑί οἵ Ὀἰδβρῆεπιν 
Ἢ. ... ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐζήλωσε, καὶ οὐκ ἄν, εἰ ἀντίθεος ἦν, 
καὶ θεὸν ἑαυτὸν ἔλεγεν...«μὴ ὧν ὅπερ ἔλεγε, μηδὲ προσηκόντως τοῦτο 
ποιῶν, παρέστη καὶ αὐτὸς καὶ ὑπήκουσεν ΟἬγν5.μ0η1. 5δ.1 τῇ Μϊ.(η. 
5066Ὲ); 8. ἃ5 ᾿Ῥγερασίηρ Δροβί]85 ἴοσ Ῥαββίοῃ, εἰς, ; (ῃτιϑὶ βρεακίῃης 
οἱ Ῥαββίοῃ τὸ Ἐ]Π]8Π, πὸ Π85 Ὠίτη861} βυ εσεα Ττοτὰ 7ονβ, Ομγυς. 
μόνη. 56.2 ἐπ Μ1{.{1.566Ὲ}: Τίχη, Απτιογες, (Μ,86.,2618); 70.1) ἄονι.τ.τ4 
(Μ.96.5681); ἢ. ἃς. ΠεΙρίῃρ ἴο 5ῃον δχίθπί οὐ (ῃγῖβε 5 βοννοσ ἕνα 
μάθωσιν ὅτι καὶ θανάτον καὶ ζωῆς ἐξουσίαν ἔχει...τὸν τετελευτηκότα, 
καὶ τὸν οὐδέπω τοῦτο παθόντα εἰς μέσον ἄγει (Ὠχγ5.᾿οη).56.2 ἐμ ΜΔ]. 
(γ.5674); Ογτιποημἀϊυ,ο(53.2604); 1Ὁ.(3688); τοῖ. ῬΆΙ], 2 :τὸ ἐκ τῶν 
καταχθονίων ἀνήγαγεν τὸν Μωυσῆν, ἐκ τῶν ἐπουρανίων κατήγαγεν τὸν 
᾽Η., ἐκ τῶν ἐπιγείων παρέστησεν Πέτρον, καὶ ᾿Ιάκωβον, καὶ ᾿Ιωάννην 
Τιμα,Απτιόγες. (}1.86.2618); [0.1 .εαγ» ἰγαμς .(Μ.06.8400) ; ΙΔ, ονν. 
1.3,1] (1.96.5 400,5720); 8. Ὠ15 νἱδίοη οἱ (Πσιβὲ ἴῃ ρίουν θείῃ ἃ 
τοναταὰ ἴον ἔα [ὨᾺ] ργορμθδνίηρ, ΟΥ,, 0.13.47(46:}.273.21}:; Μ.14. 
484λ)} Ἀ. τϑοορτηζεα 45 ἘΠ͵ΙΔἢ ᾿αδοαῦβα μΒῈ ἀρρβασθα ψ ἢ Ἠϊ5 
σβασῖοῖ, Ὑ τα, ητισης,(Μ.86.2618); 5. Ῥείεσ [πϊηκίηρ {πὲ 11 ἀηγ- 
Οὴς βίϊβοκβ ( χίβί, Ε]Π]ΔΠ Ὑ}}} ταὴῖπ ἢτα οὐ {{π|6πὶ, 1. (2610); 
4. ἈΒΒ ΩΡ ΟΝ ; ἃ. ἜΧΌΙΕΒΒΊΟη οὐ 4 6ρ.2::, ὡς εἰς τὸν οὐρανόν, ἴΆ Κ6Π 
ἴο ἀἸϑΕΠρτ 5} Πἰ5 ἀϑοθηβίοι ἔτοσα ΟΠ σιβι 5, Οὐ, Κγ.7.5 τη 7ο (ρ.542.10); 
Ογτ. Η. καϊοεῖ.γ1.55; οὔτε ᾿Η,,, οὔτε ἕτερός τις ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ 
μὴ μόνος...ὅ. «τοῦ θεοῦ υἱός ἘΕΡΙΡΠ. ἠο».4(Ά1.4.3.4818); (πγγβιαβοθης. 
5(2.4558); ζ(ῃτν9,αςεθη5.1(3.7778); Β45.36],αβεσης.4(Μ.28.10078}; 
Ἔπαι.».22:7(1.755}; θυΐ σοπίταβί ὁ... ἀὴρ τὸν ᾿Η,, εἰς οὐρανὸν ἀνεκό- 
μεσεν Αὐἀδτη ἀταὶ. 5 τϑίρ.212.1ο; Μ.11.τ8570); πρὸς οὐρανόν τ. ΝάΖ.ο». 
28.τοίρ.50..3.; Μ,36.490); εἰς τὸν οὐρανόν {ζῃχψ5.εἶγο.(8.884); βοιηδ 
ΔαΠοΥβ. ἀϑίηρ ὈοΙῃ Κὶπα5 οὗ Ἔοχργθββίου; οὶ ἴθ ἤθανεῃ, ΟὮσγ5. 
ΦΞΟΘΉ5.5(2.4558) ; εἰς τὸν οὐρανόν 14. Ξἰαἱ.τ.0(2.34Χλ); ὡς εἰς οὐρανούς, ... 
πρὸς τὸν οὐρανόν ζζῃτνο, Ε],(6,6030); ὡς... Οοϑιῃ,1πα ἰοῤ. ΞΜ .88, 
2600); τὸν οὐρανὸν ἀθρόον διατρέχων 1δ.(2608) ; , ἀββυχηρίίοη Βεΐηρ 
το Ρδτϑ 56, νεπος ἀάδηὶ νγὰ5 ἀτίνοη, [τϑηςΠαογ.5.5.1(Μ.7.1135ὰ, 
Β); αὶ ᾽Η, εἰς οὐρανὸν μόνον- Παῦλος δὲ καὶ εἰς οὐρανόν, καὶ εἰς 
παράδεισον (τ. ἢ εαΐφοῖ,,.14.26; ς. τὴ 16 βδβῃ, Ἰχϑη.ἤαδγ.5.5.τ(Μ,7.Ψ 
11348) ; τα Τα α]ου5 ρσοβεσνδίϊοη οὗ ̓ οπδῇ δηα οὗ τῃ6 ἴῆτεα ομ]ἄτθη 
5 ἰπιϑίβησεβ ἴο ῬΥονο 15 ροββι εν, 1.5.5. 2(1τ1 250}; ΟΒΥγϑιλον, 
75.5 ἴῃ 70.(8.4450); ἅ. 45 στουῃᾷ οὗἉ δορε ἴου τεβυστβοίζοι οὐ βοᾶν, 
1δ. τ. 5. τ(τ1248}; Β85.86]. φέρης. 3(Μ.28,χορ6}0) ; ὅτι, εἰ ἐβούλετο Ξο.Ψ 
ΟΒη51] πάντας ἀνθρώπους εἶναι ἀθανάτους, ἠδύνατο, ἔδειξεν τὸν 
᾿Ενὼχ καὶ τὸν ᾿Η. μὴ ἐάσας θανάτου πεῖραν λαβεῖν (οηεί..4}}.5.7.8; 
ἔχεις..«εἰκόνα τῆς ἀναστάσεως: λέγω τὴν ᾿Ηλίου ἁρπαγήν Οῇγνβ. 
ἐχρυίη ᾿ς. ατΊ} τ7(5.3230); ἘΝῚ], ἤγιαφερης. 3(Ν1.79 Ἰροτα}); (οβιλ. Τα, 
ἰοῤ.5(Μ.88,26οο)}; Οὐγομ. Ραξο.ρ.τ46(Μ.02.261Ὰ); 6. 85. ἰγρε οἵ 
᾿Αϑοθηβίου, Ουιομι τη 1,ε.(0.20,21}; Β65,5681,αϑεθη5.3(}}.28.τοο 78}; 
τηδ Κίῃρ ἀβϑασηρίίοη οἵ ΒΜ στεαῖθὶς, Απατ,χσν.τ3(Μ.07.τοβτᾺ); 
δ. Δ ρδτο 518 ; 8. Δ5ϑθυτοη Οὗ Ὦ15 ργέβθησα οὔζθῃ Ραβεᾶ οἡ Μα].4, 
7υ5ὲ,ἀταἰ.40.2(Μ.6. 5815}; ΗἸρρ.απέίεξν.46(ρ.209.τ6:; Μ.το.7646); {{τ΄. 
ΝΥ υββ, ἐδεί.τ(Μ.46.2208); ὙΒατ. Μορ5.Μ1α].4: (}1.66.6328}); τοῦ ἄντι- 
χρίστου ἐκεῖνα τολμῶντος, φανήσεται ὃ μέγας ᾽Η,, κηρύττων ᾿Ιουδαίοις 
τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν, καὶ πολλοὺς ἐπιστρέψει Τπάς. Π.4η.12: τ(2. 
Σ204); Ὀὐβιη. [πη ορ. (Μ.88.2730); Β. οἡ οἴπον ἰεχίβ, ΟΥ δβδβεσζίοά 
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ψ μους Ὀ[0]10Α] τείδσθηοςβ, ΗΠρρ.αη τειν. 43(0.27.2ς ; Ἰ61Α}; [ἃ. Πα». 
4.35.3(Μ.1ο.656}); ἘΡΏὮτ, 3. 141Ὲ; τεῖ, Μττται, ΓΠγνβιλοηα, 57.1 τη 
Με. 5114); Ἰα.λονηι.9.2 ἐμ ΣΤ ἠεςς.(ττ.4880}); Ἰλογη,11:26-2), ΤΠάτ. 
Ῥξιιου: 47(1.1264); Ὀοβια [ηἀ,ἐοῤ. (2608); ἐδ, (2200); ὁ θεολόγος ᾿Ιωάν- 
νῆς.«.«ἔδειξεν ὡς ᾿Η. ἐλεύσεται Ἀοτη.Μ6].(58.4 7 τϑοβ5 ρ.1τ6}}; 
ἀεβίσασίίου Ὀν Δ ΠΟ τιδὶ, χάρῤοε. 70.8(0.16); Απάχιας5, ρος. 30 
(Μ.τοῦ.3138); ἀδαῖῃι ἂμ χεβασγοοίίοι ἐγώ εἰμι ᾿Ενώχ...καὶ οὗτός 
ἐστιν ᾽Η. ... μέλλομεν ἀποσταλῆναι παρὰ θεοῦ ἐπὶ τῷ ἀντιστῆναι τῷ 
ἀντιχρίστῳ καὶ ἀποκτανθῆναι παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
ἀναστῆναι καὶ ἐν νεφέλαις ἁρπαγῆναι πρὸς τὴν τοῦ κυρίου ὑπάντησιν 
4.Ρὴ.Β 25(Ρρ.331)}; οἱ Τεγΐ,ε ἀπένια κο( Μ..}1..2.735λ};} ο.. σοττο- 
Βροπάϊηρ ἴο 7ο. Βαρῖ. ἰῃ, βτβὶ δάνεηῖ, ΤΗΙΡΡ ἐσησιηρι.2τ(ρ.207.0; 
Μιτο. 9210); Ὠγυβ. ἤοηι.57.: τ Μ1.(}.575Ὲ); τῆς δὲ προτέρας ἐλεύσεως 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν ᾿Ιωάννης προέδραμεν, κηρύττων πᾶσιν μετάνοιαν' 
πρόδρομος ᾽Η. τῆς δευτέρας ἐλεύσεται παρουσίας ὁ δίκαιος Βοιῃ, 
Με].(58.Β.4(Ε τϑοδὲ Ρ.166}; ἃ. ορίπίοη οὗ Οτίροα ; ἐ. {γα αἰ οπαὶ 
νον οἰϊεὰ ὁ ᾿Ιωάννης..«ὡς πρόδρομος γεγονὼς τῆς πρώτης τοῦ 
Αριστοῦ παρουσίας, ὡς καὶ ὁ Θεσβίτης τῆς δευτέρας ΟΥτ. ον. 4 Ἰη [.6, 
(Ρ.28.17}; 0 ποῖ ΕἸ) Δ ας 70. Βαρῖ. ν.}}} ρσβοθας (ῃτιβι (ς, Μα!. 
3:221.), 14 δόρει ΜΜ11.1τ3.2(ρ.182.τ6{Πἰ; Μ.12. το 6 88.); 14..0.3.5] 
(30; Ρ.97.9; Μ.14.1844}; 6. δΔοσοχηρδηϊεα ὈΨ ἀπρε]β, (Πγνβ. ον. 
56.4 ἴπ ΜΙ.(η. 7.8}; Τά, Ή.12: 1(2.1205); ἀπά ᾿ποοῦ, (ἴβμι, 
Ἰηά,ἐο».5(Μ.,88,2290); Ἐλομλ. ΜΕ]. (5.8.Β ΑΨ τϑρβϑ5 ρ.τ67); ὀλίγοι οἱ 
μέλλοντες στῆναι, διὰ τοῦτο ᾿Η΄ καὶ ᾿Ενώχ. οὐκ οἴδαμεν εἰ καὶ ὁ 
θεολόγος καὶ εὐαγγελιστής, ἀρωγοὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας ἽὝΠΟΥ, 
ϑύσα, ορῥιτ. 36(Μ.09.10338}; 1. ποῖ βεπὶ Ὀεΐοσε Ῥαβϑίοῃ ὅτι καὶ νῦν 
«Χριστὸν νομίζοντες ᾽Η, εἶναι, οὐκ ἐπίστευον αὐτῷ (Βγνς. ἤσηϊ.57.9 τὴ 
Μ|Ι.(1.577Ὲ}: 6. Δοσογχαϊηρ το 76 ν}8, μδ8 γψϑῖ ἴο σομλὸ ἃ5 ΤΟΤΟΓΠΏΠΕΥ 
οὗ Μεββίδῃ, ἴο δποίπξε μίπι, [π|81.ὕ1α].8,3(Μ.6.4038); ἐῤ.40.τ{(5 818}; 
Ἠδτϑοίθοη ἀργϑὸβ νι [ἢ μὲτὶ ἐμαῖ ἘΠ) ἢ νν1}]} Ὀαρτῖζα ᾿δίοσο οομ- 
ἱῃρ Οὗ Μεββίδῃ (οἴ, 10.1: 25), ΟΥ. 7ο.6.23(13; ».134.28ϊ; Μ,14.2410}; οὐκ 
οἷδα πόθεν κινούμενοι οἱ 'Εβραῖοι παραδιδόασι Φινεές.. αὐτὸν εἶναι ᾽Η. 
καὶ τὸ ἀθάνατον ἐν τοῖς ἤριθμοῖς αὐτῷ διὰ τῆς ὀνομαζομένης εἰρήνης 
ἐπηγγέλθαι ἐῤ.6.14(1:; Ρ.123.20; 2258); δύο... ἥξειν προσδοκωμένων, 
τοῦ τε κατὰ τὸν νόμον προφήτου φημί, τοντέστι Χριστοῦ, καὶ ᾿Ηλίου 
Οντ. 70.5.2(4.476}); 7. σοπβ στα οὴ5 ἀυϊβίηρ οὐΐ οἱ 15 116; 8. σοοί- 
Ὠ6888 Οὗ πϑίαχα 5θόννι ὃν ἐδεαίηρ ΌΚ γάνεηϑ, ΟἸε1. ίγ.3.6(ρ.220.4; Μ. 
8,11564}; Τεῖ, Ἴ ΔΗΒΠΡΌΤΥΔΓΟΥι τὸν ζῶντα νόμον τῆς φύσεως, τὸν διὰ 
τοῦ ζῶντος προφήτου δηλούμενον ΠΟΤ ΟΙ,ογ.7(}1.07.0528); 26. (0530; 
Ὀ. τεϊδεου οἱ ΟἹ᾽ διὰ ΝΤ ἔδειξε... πᾶσαν προφητείαν, οὐδὲ μετὰ τὸ 
ἐνανθρωπῆσαι ἀποθνήσκουσαν ἀλλ᾽ ἀναλαμβανομένην εἰς οὐρανόν, ἧς 
σύμβολον ᾿Η. ἦν ΟΥ,Ο εἰς.6.68(Ρ,138.23; ΜΙτ.τ4ο10) ; οἴ.14 εὐ μυΐη 
Μ|.12.38(Ρ.155.23; Μ,13.1072Ὰ}); Μωσῆς νομοθέτης...καὶ ἮΗ. ὁ ζηλω- 
τὴς τῶν προφητῶν συνῆσαν... ὡς φίλοι Χριστοῦ καὶ οἰκεῖοι, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὡς ἐχθροὶ ἣ ἀλλότριοι" ἐξ ὧν δείκνυται, ὅτι καὶ ὁ νόμος καλὸς καὶ ἅγιος 
καὶ οἱ προφῆται (ηδὶ, ΑΡ}.6.10.4; τ. ΡΟΒΒΙΙ ἐν οὐ γεϑατγοο οι 
Ῥτονβα Ὀν ταϑἰβίπρ οἱ ψιάονν 5 βοὴ, Οὐ εἰς. 2. 57(0.181.8 6, ; Μοστ. 
8888) ; Επι5, ἡ αγεεὶ τ. )(ρ.1π.6; Μ.24.7374}; Οσησι, ρ.5.7.8. 4, [εἐε6}- 
ἵπρ Ὀν τανθηβ ἱπαϊοαίεϑ {παῖ ὩΠυγΟυΓΠΙη6 85 οὗ ΤῊ Ιου ἀο5 ποῖ 
Ἰηνα] ἀαῖε βαοσϑιηθηῖβ, [5100 6].60.2.37(Μ.γ)8.4814}; 4. Ψψομᾶοτις 
ἄοπα ΕΥ̓͂ [18 τηϑη1]ε ἃ βρῇ οὗ νἱττιις οὐἁ το], ΟΠ γγβ. 5 ἰαί.8.2(2. 
οϑαἕ,); 8. ὑγροΐορν ; 8. σα πρ οὗ σϑητ 85 βρῆς ᾿ν πϊββίοι ἴὸ 
ψΙάον,, (θγγβ. Εἰ. εἰ υἱά, κ(3.3310); Ῥτος.. 21 6ρ.17:0(}1.87.1160Ὰ}; 
Ῥ. οτοββίηρ οἱ τίνευ 85 γε οἵ Ὀαρείθπι, Οἵ. 7σ.6.46(27; ν»ετδπ ον, ; 
Μ.τ4.2808); δ. 5δουίποα οὐ ΜΕ. (Δ γ1ὴ6] ἃ5 ἴγρε οἱ [αϊι ἢ ἴῃ Τυὶη., 
στ Νυββιδαρὶ Οἠγ. (Μ1.46.592.); Και Ερέρλ.(ρ.415); ἀπᾷ οὗ Βαρτίβῃι, 
Βαβ,ἤον.13.3(2.115Ὲ; Μ.31.428}0) ; ἀ. ἃ5 Π]υ5ἴταῖιοι οὐ Ξρίτἶταδὶ Πἰἰς, 
3ΕΕρ. ΤΟ: 11,12 τοΐευσαα τὸ τηγβίῖοαὶ Κπον]εᾶρο οἵ Οοά τάχα...-ἐν 
ὅσοις δεήσει γίνεσθαι πῦρ τῆς καταλήψεως τοῦ κυρίου δηλοῦται διὰ 
τούτων ΟΥ̓ 0.13.24{0Ρ.248.16; Μ.14.4408); ᾽Η. ... κεκλεισμένον.. «τὸν 
οὐρανὸν... «ἀνοίγει" ὅπερ παντί τῳ κατορθοῦται ἀεί, διὰ τῆς εὐχῆς λαμβά- 
νοντι τὸν ὑετὸν τῆς ψυχῆς, τῶν διὰ τὴν ἁμαρτίαν πρότερον αὐτοῦ ἐστε- 
ρημένων 14.0γ.13(ρ.330.2; Μ.11.4604Ὰ}); τ Ν᾽ νβ5,ἐησαςί.(ρ.67.28; Μ.45. 
1134}; 6. ἀδβιηρίοη σοιηραγεα νυ 1ἢ Οἰγοι5 ρου ξουιηλησο ἃ5 ἤρτιτο 
οὗ βριτΐπα] οοπιθαῖ, ζῃγγβοἴγο (8.884); ΡΊ τ ΟΣ τλάητ]6 τὸ ἘΠ Ι5]χι 
Βρ 65 οἸῸ οἵ ἀϊνὶπα στᾶσα ἰπ οοπνουβίοη οἱ βίπηοιβ, Ν1].6}».2.241 
(Ν1.γ9.325Ὰ}; ταϊτβου]ουβ οἰ οἵ ἴσοα τδαοῖεβ πε ποῖ ἴο ὃς 
ΒοΠοἰξοαβ αροὰξ {πϊπρβ οὗ ἐπε Ὀοάν, ἘΝῚ], ῥογίςι στ. (1.70.0 28}; 
τεῖ, 3 6ρ.17:0 πᾶσα. ψυχὴ χηρεύουσά τε καλῶν καὶ ἀρετῆς ἔρημος 
καὶ γνώσεως θεοῦ, ἐπειδὰν τὸν θεῖον καὶ διαγνωστικὸν ὑποδέξεται λόγον 
Μαχιαριδες. (Μ.91.11250) ; το, 5 δχρουίεηςε οὗ σᾶ μετὰ τὸ πῦρ 
ἐκεῖνο, μετὰ τὸν συσσειοσμόν, μετὰ τὸ μέγα καὶ κραταιὸν πνεῦμα...., 
ἃ δὴ ζῆλον καὶ διάκρισιν εἶναι καὶ τὴν ἐν πληροφορίᾳ πρόθυμον πίστιν 
ὑπολαμβάνω 1}.(11210}); πᾶς οὖν κατὰ τὸν μέγαν ᾿᾽Η,. ζητῶν ἀληθῶς τὸν 
θεόν, οὐ μόνον ἐν Χωρὴβ γενήσεται' τουτέστιν, ὡς πρακτικὸς ἐν τῇ ἔξει 
τῶν ἀρετῶν" ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Χωρήβ' τουτέστιν, ὡς 



ἡλικία 

θεωρητικὸς ἐν τῇ κρυφιότητι τῆς σοφίας τῇ ἐν μόνῃ τυγχανούσῃ τῇ; 

ἔξει τῶν ἀρετῶν ἰά.αρῤἰπεοὶ. τ] 4(Μ.90.ττόοα) ; αἸ τ οἱ πιδπῖ]ς βἰρηϊ- 

βε5 τηουτἰβοαϊίοη οἵ β65ῃ : (ἢ6 ποῦῖθθβ, νίσίαθϑ, 1.9»). ἀοη.(Μ.00, 

8804). 
ἡλικία, ἡ, 1. αξε, οὗ δἴοτη 8] [1{π τὰς διαφόρους ...ἤ. ἐκβάλλει Τβάϊ. 

[ς δε: 2ο(ρ.255.35; 2.306); ταθί., οὗ ΟἩτδίαῃβ Ορρ. 78) ὡς τέλειοι 

τὴν ἡ. ἀκούομεν κολάσεων χαλεπωτέρων Οτι λον 18.155 τη 67.(Ρ.175. 

3; Μ.13.4078); 2. γομίάᾳ μὴ συγχρᾶσθαι τῇ ἡ. τοῦ ἐπισκόπου Ἰξη. 

Μαρη.3.1; ΜΟΡοῖγε.3: ταδῖ., οἵ Αὐδπι Ὀεΐοσα ἘΔ} νεάξων τὴν πνεὺ- 

ματικὴν ἡ. ἔΡτος, 7.2: τἹ(Ν1.87.1237})}. 
πἡλικιότης, ἦν ἡπαΐμγε αρ6, Εν. Τβσητ. ἃ τ4(Ρ.152). 
ἡλικιώτης, ὁ, 1. 956 τοῖο ἐξ Οἵ εἶι6 Ξαγῖα ασὲ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ, ἡλικι- 

ὦτην τοῖς ἀγγέλοις συντάσσει [50. Α]ΘὨ[1η115]...τὸ πνεῦμα Ατμιῤ. 

ϑεγαρ.α τι .26.5578); Ὀιάγτα. Τγῖρ.2.6(}1.30.5488); 88. 84]. οἱ ἡ. 

αὐτοῦ [5ς. τοῦ παρακλήτου] ἄγγελοι ΑἸ 6. ϑόγαρ.τ.το(5574};2. ΡοΙΉ. 

οἷά, Ῥα1}. ἢ. 1 ατ5.22(ρ.71.15; Μ,34.τοδτ0). 
ἡλιξ, 1. σφμαΐ ἐμ ἀιιγαϊίοη το; ο, ρεηϊϊ., Νόπη. ραν, 0.3: 5(Μ.43. 

ἡδςο);2. ϑιθ5:,, ἀμ, ας Μ σι, αροῦν.3.8(ρ.67,1τ) ; γεῖ,, οπῖα τΒὸ ἧς 

γιαίεγο ἐπ ορίνὶξ τοὺς ἀρτιτόκους ἐκτρέφουσα [36. σοφία] ἥλικας 

ἀπεργάζεται καὶ μαθητὰς οὐρανίου βασιλείας ἀποτελεῖ 1}.3.25(ρ.τοά. 

42). 
ἡλιοβολ-έω, ἐγ 85 τὰνϑ οἵ τμ6 5ιῃ, οὗ ΟὨγῖβὲ ἱπάννθΠπρ ἴῃς 508] 

ὡς ἥλιος. ««δικαιοσύνην ““ὧν Ηεβγοἢ.5.φη}.2.64(Μ.03.15520). 

Ἑῤλιοβολία, ἡ, ἐβιίον; ὁ {6 γαγς οΓ δια ση; τηθῖ., ΟΕ ἀἸνὶης 

{Παπιυϊπδιίοι, ΝΙ].6Ρ}.3.283(}1.79.5240); Τϊοη. ΑτΥ. ἢ. 1ς.8(}1.3.3374). 
Ἐἡλιογνῶσται, οἱ, 5:|||-ἰ 07 ΠΡ Σ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, 

προσεύχονται καὶ λέγουσιν, ἐλέησον ἡμᾶς. οὐ μόνον ἡ. καὶ αἱρετικοὶ 

τοῦτο ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ Χριστιανοὶ.. ἀφέντες τὴν πίστιν Ἐπι5.1, 5 ον». 

22.2(Ν1.86.453}). 
ἡλιοειδής, ῃρΉ κε; οἵ σϑτταθπίβ οὗ (Βτιϑὶ αἵ ΤΥ βῆρυτδοη, ὅτ. 

ΝΥυββιλογε ει ἐμ (απ. (Μ.44.τοοξο). 
Ἑἠλιοειδῶς, ἐὲ ἐπε 54, ΝῚ.6Ρ}.3.9ο(Μ.79.4280); Ἰῖοπ. Ατ.ε.ἢ. 

4.3.14{}.2.4454}; Μεϊοε,Ιαί, ἤοηι.2(}1.64.1τ60})). 
πὴλιολάτρης, ὁ, 5::5:-|0075ἩὩΠΡΡῬέν, ἀδο. ΑἹ] υΟἌνγς. 5ο(ρ.235.42). 
ἡλιόμορφος, εἰίηίηρ Πκε ἴδ ϑμη, Το ἀν. (0.84.5); 1δ.13(Ρ.92. 

1); ἐϑιτό(ρ.97.9); οὗ εἴεγηβ Π|π τῆς ἡ. στολῆς ορρ. ἀατὶς ραττλεπί οὗ 

Π6}1, ΕΡΏΤ, 3, 51τ, 
Ἑἠλιόπεμπτος, 56ηὲ ὃγ ἔ{|6 55, Ογας, δῚ}.τ3.τοτ; 18.14.64. 
Ἑῤλιόρατος, γέ εΡ ἰὴ ἐΠπ6 φῆι ἀνὴρ θαύμαστος ἡλιόρατος ὅμοιος 

υἱῷ θεοῦ Τι δ᾽. τ2(Ρ.90.23). 
ἥλιος, ὁ, 522} 
Α. {πὸ 1. φαρβίίοη ΒθΊ μου δηϊμηαίεα ἀρχοντικὸς ἄγγελος ἐν ἡ. 

ΟἸδηλ ἐσ, Ξ6(ρ.153.τ2; Μ.0.7254)}; Οτιδοηι, το, ἠπ 76γ.(ρ.16.22; Μ. 

13.365}; πειθόμενοι..«ἧ. καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας εὔχεσθαι τῷ..«θεῷ 

διὰ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ 14 (δὶς, 5 τπίρ.τ2ιττ ; Μ.11.11018) ἥ, ... οὐκ 
ἔμψυχος ὦν, οὐδὲ λόγῳ χρώμενος͵ ΤΠαῖ,Ὀ5.103::το(1.1337); οὗ Ἷδ, 
τ48:3(1577}} 2. ποῖ αἰνίης ; ΔἸριιπιθηΐβ ἔγομπηι σεϑβοῃ οὗ. «νομέζοντες 
τὸν ἧἥ. εἶναι θεὸν πλανῶνται. ὁρῶμεν γὰρ αὐτὸν κινούμενον κατὰ 

ἀνάγκην Ατβτ αροὶ.6.1,2(Μ.06.11124}; 5Β.Πι 15 8 ρατί ΟΥ]Υ Οἵ πρίνειβε, 
ΑΒ. ρερ 2͵(Μ.2.5.538,0) ; τερι]α Ἕν οἱ 115 ΠΟ ΠΟΣῚ 5 ἀΥρι68 ἃ ογδδῖου, 
ἐδ. 37(738}) τὸν..«ἧ. ἂν αἰσθητὸν ὡς σῶμα καὶ γενητόν" ᾧ ἕπεται τὸ 

φθαρτὸν εἶναι τοῦτον Ζεςμ. ΜΙ ΟΡ (1.85. το498}; διη. Οὔ νυ 5. πεορβ- 

οἷτν, ϑορβυ Η.ν. Ἅπας. (Μ.02.1705Ὰ}); ἐκλεέπει...ὁ ἥ, καὶ ἡ σελήνη, ... 

ὡς τρεπτά εἶσι καὶ ἀλλοιωτά. πᾶν δὲ τρεπτόν, οὐ θεός 7ο.10, (.ο.2.}(Μ. 
04.8068) ; ἀΥρττδπῖ8. ΠΙΌΤΩ Βουρίατα πα (τ βάθη ἀοοίσθ, ΟἸετ, 
Ῥυοί,4(ρ.48.23; Ν].8.1641); οὐδ᾽ αὐτός [56.004] γ᾽ ἂν θέλοι ὁ ἧ. προσκυνεῖ- 

σθαι Οχυ»τανί. (0.0.3; Μ.1τ.5734}; αἰνίηῖεν αἰβρτονεᾶ Ὀγ ἴδεϊ ΟἹ 115 

οτεδϊίου, Πσνϑ.λον. 6.4 ἴῃ θη.(4.444Π})} ἀυρυππεπῖ ἀραϊηϑὲ Πα]ἴδη, 

110.Ὁ.“γιορι. Ἰ(ρ.τόπ.5; Ν.ο6.1τ2968}; τεῖ. οὐἱεπίδου οὐ ἴαθοτ- 

πιϑοὶς οἱ τῷ θεῷ μόνῳ λατρεύειν προστεταγμένοι ὄπισθεν τὸν ἥ, ἔχωσι 

πρὸς τὴν σκηνὴν τετραμμένοι, καὶ μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν τούτου ποιητὴν 
προσκυνῶσι Πα φη. 60 ἐμ ἔχ.(τ,165); τγουβδιρ ἑουοι ἄρῃ, ΟἸνΊΩΡ. 

Τοῦ 31:27-28(31.03.3328); γαῖ. σσεαίίοι ου ἰουτῃ ἀν ἥ. δὲ οὕπω 
ἦν... ἵνα μήτε φωτὸς ἀρχηγὸν καὶ πατέρα τὸν ἥ. ὀνομάσωσι, μήτε τῶν 

ἐκ τῆς γῆς φυωμένων δημιουργὸν οἱ τὸν θεὸν ἀγνοήσαντες ἡγήσωνται 

Βαξ.λεχ. 6. )(τοστα; Μ.20.1200); ἐξ. σιτίφος ; ΜΙ.964)}; βου, Κ66].3.2 

(Μ.56.4488.); οἱ Ἐπι5.}Ὀ5.τος: τοί Μ.33.12808); ὑνοΙΒῃρ 4] ονγεα το ρεη- 

ἘΠ65 ἰὴ ΟΤ', τοῦ, Ὅτ.4:τὸ ἔδωκεν δὲ [56. ὁ θεός] τὸν ἥ. ..- εἰς θρῃσκείαν 

υὐὐἵνα μὴ τέλεον ἄθεοι γενόμενοι τελέως διαφθαρῶσιν ΟΪξΓΛ.Ξ ».6.14 

(Ρ.487.τ4; Μ.0.3334); 3. Εοἴρϑο δ Οὐποίῃχίοῃ νυ δββίπρ το αἰνὶπιν 

οἱ Ομ τῖβε, Αἰ ἦρτο, 3(}1.25.1208); Οντ. Η.εαἰεεἦ..4.το; στ ΝᾺ 2.07.45. 

20(Μ.36.6610}; ϑδνετ,εγεαί.53.7(Ν1.56.455); Ξαϊα το Β6Ὲ γβξεσσεά τὸ 1ῃ 

οἴδοῦ τοχίϑ: 106] στ 31, Ὑπαάτ ορβ.8α Ἰος.(}.66.232}); ΑΥΩῸ5 ὅ:0, 

Ζαοἢ.14:6,), [ο.Π.λο»ι.4.26(}.06.6256,0); Αρος.6:12, Αγοῖδ, ρος. 
180} 1.τοῦ.50178); 4. ἴῃ δβϑοπαίοϊορυ ; ἃ. ἴῃ ρεη., γεξ, Ἐπι65 οὗ δηΠ- 

οὨτβε πενθεῖ... ἥ. ΤΗΙΡΡεοησισημι. 2 (ρ.302.38; Μ,το.0366); [06] 

605 ἥλιος 

21:31 τείειτεα ἰὸ βεοοπᾷ οοπιίηρ, Βαβ.ἠδαχ, 6.4(1.53Ε ; Μ.29.125}); 

Τμαϊ, 7οεἱ 2:31(2.1309); δοἰ ρθε οὗ ἄρος.8:12 ρυορμεβιεα Ὀγ 10εὶ, 

Απάτιλεβ. ρος, ο(Μ.τοῦ.2030); τὸ δὲ μέλαν τοῦ ἥ. ... τὸ τοῖς 

καταλειφθεῖσιν ὑπὸ τῆς θείας ὀργῆς ἀφώτιστον ἐνδείκνυται. οὕτω γὰρ 

πολλάκις καὶ ὃ μακάριος Κύριλλος ἐξήλειφε Ατρῖ ροειτϑί(Μ. τοῦ. 

6σοοἁ); Ῥ. φιεβ οι τ ΠΘΊΠΕΣ δο! ρθε αἱ βεοομπά σομηίηρ Ὑ7}}} Ὀ6 ΧΕ 8] ΟΥ̓ 

δρυταῦνα, χεῖ, Μί.24:30 εἴ γε ἐκεῖνος μὲν σκοτίζεται...) οὗτος δὲ 

φαίνεται" οὐκ ἂν φανείς, εἰ μὴ πολλῷ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων φαιδρότερος 

ἣν ΟΠτγ5.ἠμοη!.76.3 ἠη Μ1|.(1.1368}; ΟΕΣΗΙΡΡ. οομσιρνηι.36(0.303.30; 

Μ.το.θ40Ὰ); τοῦ, Μι.24:20 ὁ ἥ. σκοτισθήσεται, οὐκ ἀφανιζόμενος, ἀλλὰ 

νικώμενος τῷ φωτὶ τῆς παρουσίας αὐτοῦ Ὀῃγνπ.ἠοηι.7γ6.3 ἐπ ΜΙ. 

1358} ἴὰ σδη,, Επ5. 7γ.1..21:25(}}.24.5068) ; ἐδ.21: ΖΒ(6ο08) ; ὁ-..ἥ, καὶ 

ἡ σελήνη ἀμαυρωθήσονται"..«τοῦ δημιουργήσαντος αὐτὰ πάλιν μεταστοι- 

χειοῦντος.--ἀνακαινιζομένης γὰρ τῆς ἀνθρωπότητος .««συνανακτίζεται 

καὶ ἡ διὰ τὸν ἄνθρωπον δημιουργηϑεῖσα κτίσις Ογτ, Κν.11.24: 20(Ν.72. 

4418); 5. πιο] ἀπά ἈΠ] ρου οα] ΔΡρΠ δ ίοηβ: 15. ὑπάεν] δι ηρ 

σοῦχθα δ ΘΧΆΙΉΡΙῈ οἱ ορεάϊεηοθβ, Επ5.}ς5.18:6(Μ.23.1028); 5ῖρτι οἵ 

εἰδχηίςν θεοδῖιβα βοῦτοα οἵ πίρῃϊ δημᾶ ΔΎ, Τμαςκ.ρ-ς,88:37(1.1243); 

τεῖ, Ῥβιιϑὲς ἡλίου. «ἐπαινεῖται παρὰ τῷ Δαβὶδ κάλλος, καὶ μέγεθος, 

καὶ δρόμου τάχος, καὶ δύναμις"..«.τοῦ δὲ κάλλος μέν, ἡ ἀρετή" μέγεθος 

δέ, ἡ θεολογία' δρόμος δέ, τὸ ἀεικίνητον, καὶ μέχρι θεοῦ φέρον ταῖς 

ἀναβάσεσι" δύναμις δέ, ἡ τοῦ λόγου σπορὰ καὶ διάδοσις ΟΥ.ΝαΖ.0γ.43.66 

(Μ.36.5840); τοί, πίε ς πειρασμὸν ...διὰ τῆς ἑρμηνείας ὀνομάξει τὸν 

ἥ. ΟτΙΝγβ5.λορι. ἡπι Οαπι.(.44.1038); οἵ Απατγι 65..ροε,2ο(Μ. 

τοῦ.2858); Ατδίμ, Δ ροοιλο( Μ.1οῦ,612Ὰ); 6. πετεῖ, ; ἃ. ΗοΥΠΙΟρΌΠ65 τὸ 

σῶμα τοῦ κυρίου ἐν τῷ ἥ. αὐτὸν ἀποτίθεσθαι ΟἸουα, δε, ίρ.152.26; 

Μι0.7240); Β. ΝΔ]επεπίϑηϑ φησὶν ὁ Πυθαγόρειος λόγος δημιουργὸν... 

εἶναι τῶν γενομένων πάντων...τὸν μέγαν γεωμέτρην καὶ ἀριθμητὴν ἧ. 

καὶ ἐστηρίχθαι τοῦτον ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, καθάπερ ἐν τοῖς σώμασι ψυχήν 

Ηἱρρ.ἠαεν.6.28(ρ.154.16; Μ.16.32340); 6. Μδηίοῃ.., τοῦ, 5οὰ] οὐ ννοτ]α 

πέμπει καὶ συλᾷ ἀπ᾽ αὐτῶν [50. τῶν ἀρχόντων] τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καθ᾽ 

ἡμέραν διὰ τῶν φωστήρων τούτων, ἧ. καὶ σελήνης, ὑφ᾽ ὧν ὅλος ὁ κόσμος 

καὶ πᾶσα ἡ κτίσις ἁρπάζεται Ἡδρεῃι. Ἄγε. τ2(0.20.11; Μ.10,14488); 

σΑυτῖδ5. βοῖ]ς ἴὸ οἴοχμαι! Πἴ6, ἘΡΙΡἢ.ἤαεγ.δύ.τοίρ.30.20; Μ,42.448); 

τοῦ. 706] 2:31 μηδὲ τὸν σκοτισθησόμενον τοῦτον ἧ., τὸν Χριστὸν εἶναι 

δυασσεβῶς νομιζέτωσαν Ὀντ. ἢ. εαἰδοΐ.τ5.5; τεῖ. ἸΔρητ σατο οὗ 501 

αἰ Ομ τβι τούτου τεκμήριον ἱκανὸν παρέχουσι τὸ τὸν ἧ. ἐκλείπειν ἐν 

τῷ τοῦ σταυροῦ καιρῷ ὙΠάτϊιἠμαεγ.1.26(4.320) ; 4. ἡλιοτροπῖται, 710.}. 

ἀσον.βοί Μ.94.7514) οἷἵ, 5. ἡλιοτροπῖται. 
Β. πιεῖ, 886 ἢσ.; 1. οἱ σοἅ, Βαγη.5.1ο; ὡς πηλὸς ὑπὸ ἡ. σκληρύνε- 

ται, οὕτως ὑπὸ τῶν αὐγῶν τοῦ θεοῦ ἐπισκοπουσῶν τὸν ᾿Ισραὴλ ἐσκλη- 

ρύνθη 35. ἡ καρδία Φαραώ) Οταη.2(Ρ.128.31; Μ.13.1128); τοῦτο ἐν 

αἰσθητοῖς ἧ., ὅπερ ἐν νοητοῖς θεός, ἔφη τις τῶν ἀλλοτρίων [30, ῬΙΔΤΟΊ]. 

αὐτὸς γὰρ ὄψιν φωτίζων, ὥσπερ ἐκεῖνος νοῦν ΟΥ.ΝΑΖ.ογ.28. Ξο(ῃ (δ. 

8; Μ.36.69Ὰ); εἰ ὁ τῇ φθορᾷ ὑποκείμενος ἧ. οὕτω καλὸς..«ποταπὸς τῷ 

κάλλει ὃ τῆς δικαιοσύνης ἧ.; Βαδιἠεχ, 6, τ(1. 508; Μ.29.1208}; τυφλοῖ..- ὁ 

ἧ. τοὺς ἀμβλυωποῦντας..«οὕτω καὶ οἱ ἄπιστοι... οὐ δύνανται ἐνιδεῖν ταῖς 

τῆς θεότητος ἀκτῖσιν ΟΥτ.Ἡ καἰεοῖ.6.20; Οοα 5614 ἴο θὲ 1π6 δὰπ ἃ5 

θείην ἴπ ἰΌ ΌῪ δββϑθποβ, ρσεβθηςς, δηά ρόνοτ, Ὠίοη. Ατ. ἄ.η.α. 6(Μ.3, 

5060); αἰ Παδίοη οἵ ἀἰνὶπο ροοάπεββ {κα αἰ Π ϑίοη οἱ βιη᾽ 8 τὰγϑ, 10. 

Δ τ(6038); 5}Ππ 8ὴ ἱππὰρε οἵ σοά 85 βοῦτος οἱ Π{6, 1δ.4.4(6070 1.) ; θα 

45 ἀτανίηρ δνοιγεμίηρ τὸ 156], 1. (70 08,0) ; ὁ ἥ. τῆς δόξης ΟΥΑρΤ. 

Εεεὶ.τ.3(44.08.7518); 2. Ὑτίη.» ἴῃ σεπ, ὡς ἐκ τοῦ ἡ. μὲν ἐστὶν ἡ ἀκτίς... 

οὕτω τὸ συναφές τε καὶ ἀίδιον τῆς ἐκ τοῦ πατρὸς ὑπάρξεως τοῦ 

μονογενοῦς παραδιδοὺς ὁ ἀπόστολος ἀπαύγασμα δόξης τὸν υἱὸν κατωνό- 

μασε Οτι ΝΝγΒ5. μη Β( μ.180.18; Μ.45.1138); Αμαβίάπῖ, β.(Μ.80. 

τ4ο40) ; ςοιπρατίβοη ἰηϑάραμαῖς, Οτ. Νὰ Ζ.0γ.31.32(ρ.187.1το; Μ.36. 

1608); 85 ΠΠυδίταϊηρ ἀπὶτν ὁ ἥ, καὶ ἡ θέρμη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀκτὶς... 

τρία μὲν ὀνόματά εἰσι, μία δὲ οὐσία ἡλίου Ηεγ. Η. Ῥ γἱη.(Μ.40.8520); 

ἀπ Τοπβαβιίαμ αν ὡς... «μένων ὁ ἥ,. ὁ αὐτὸς οὐ μειοῦται ταῖς 

ἐκχεομέναις ὑπ᾽ αὐτοῦ αὐγαῖς, οὕτως οὐδὲ ἡ οὐσία τοῦ πατρὸς ἀλλοίωσιν 

ὑπέμεινεν, εἰκόνα ἑαυτῆς ἔχουσα τὰν υἱόν ΤῊρτ ἀγροί. [γ.2(ρ.76; Μ. 

το. 240.); Ατᾷμυλπορ ἴῃ ΜΠ.1αν27(Μ.25.2130); ὖγτ, σ.τ,4(4.460); 

Τμαΐ ἠαον.5.2(4.386); αη ἃ σοειεγατν, [)1ου.Α1.ἀρ, τῇ. δίση. π(Ρ.57. 

1: Μ.2ς τοιοῦ); Ὀγτιίδες.τα(τ'.130Ὲ}; τεῖ. ἨεῸ.1:3 τὸ..ἀπαύγασμα 

τίκτεται...ἐξ ἡ., οὐδαμῶς..«νοεῖται τοῦ ἧ. μεταγενέστερον"...τὸ οὖν 

συνυπάρχειν ἀεὶ τῷ πατρὶ τὸν υἱόν, μηνυέτω σοι τὸ ἀπαύγασμα ΤΠάοι. 

Αποιλορι.2.6(ρ.77.6; Μ.77.13160); ΝΙΜαρη. 63(}}.19.10538); δρᾶ 

σοσαιβ εν, Οντ. Η.καἰσεῖι 4.5; ἰὰ ἈΠΕ -Ποτοῖ, ἀτραμηοηϊ οὐδὲ, «τρεῖς 
ἀρχὰς ἣ τρεῖς πατέρας εἰσάγομεν, ὡς οἱ περὶ Μαρκίωνα καὶ Μανιχαῖον- 

ἐπεὶ μηδὲ τριῶν ἡ. ὑπεθέμεθα τὴν εἰκόνα, ἀλλὰ ἡ. καὶ ἀπαύγασμα, καὶ 

ἕν τὸ ἐξ ἡ. ἐν τῷ ἀπαυγάσματι φῶς ΑἸΉ..4γ7.3.15(}].26.3520); τεί. 

ΑΡοΙπατίαπίϑηι ὥσπερ..-συγγενῶς ἔχει πρὸς τὸν ἤ. ἡ ἀκτίς. «οὕτως... 

εἴπερ τὸ ἡμῖν φανὲν παρὰ τῆς δόξης τοῦ πατρὸς ἀπηυγάσθη, καὶ ἃ 

χαρακτὴρ αὐτοῦ τῆς ὑποστάσεως σάρξ ἐστι, σαρκώδης ...«καὶ ἡ τοῦ 

πατρὸς φύσις Οτ Ν υ55.“ἀροϊ!,το(}1.45.ττόο0); 3. οἵ Εδίμει ὁ νοητὸς 



4 ,ὔ 

ἡλιότευκτος 

ἧ, Οὐ. 70.6,55(37; Ρ.τ64.1τ0; Μ.14.207λ); Ἐναρτ. Ροπξ.6.7(}1.32.2608); 
7]0.Ὁ, ξι.ο.1τ.τ2(}1.94.8480); 4. οἵ ὅοὰ ; τοῦ, Μ8]1.4:2, Ὀγχ λ1αἰ.44(3. 
8660); Ἠ πνοΒ.Η, ψ΄.Ὀ5.το: το(Μ.03.12880) ; Ατεῖῃ. ρος, (Μ, τοῦ, 
5218); 85 βΊνηρ βριῖαα! Πρπτ, ΟἸθτῃ, ῥγοΐ. τχίρ.84.20; Μ.8,2400) ; 
ὁμοίως ἡ. ταῖς αὐγαῖς τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας τὸν σύμπαντα καταλάμπων 

κόσμον 15.5.71: κ(Μ}.232.8οοᾺ); Αι οι ἦη δ τι 127(Μ.25.2208}; 
Μας,Αερ.ἦο:.53.4(Μ.34.7748}; ἘρΙΡΗ σης, 4π(ρ.56,4;Μ.43,070}; ὔντ, 
1.5.3.4(2.5058}; 85 ἐπα υτηρ ἴοΥ ὄνοι, ΟΥ ἢ 02.1.5 1 05.(Ρ.293.20; Μ. 
87.ΤΟΖ21Α})}; Ἐλι5..}ς.71: ξ(βοοΒ) : συμπαραμενεῖ..-«τῷ ἡ. τῆς δικαιοσύ- 

νης; καὶ ἣν ἥἤνωσεν ἑαυτῷ σάρκα ἐμψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ... τὴν ἕνω- 

σιν ἀδιαίρετον ἔχουσα 35. σάρξ] ΒΙάντη.ς5.71: (Μ.20.14650); ΤΗαι, 
Ἐς. τιδίτιττοά); πὶ ΟἾΠΕΙ χΤεβρεοῖξ ὄνπερ τρόπον... ἥ-. ... πρὸς τοὺς 
μυχαιτάτους οἴκους ἀποστέλλει τὴν αὐγήν, οὕτως ὁ λόγος. ..τὰ σμικρό- 
ταταὰ τῶν τοῦ βίου πράξεων ἐπιβλέπει (Ἰδγὴ.ς,γ.7.3(0.15.28; Μ.0.4284}); 
ὁ. .τὰ πάντα καθυππεύων δικαιοσύνης ἦ. ... τὴν δύσιν εἰς ἀνατολὴν 
μετήγαγεν καὶ τὸν θάνατον εἰς ζωὴν ἀνεσταύρωσεν 1ᾶργοΐ. ττ(ρ.8ο.Υ7; 
2328) 2 ἃ5 Ὀεηρ σμϊοῦ Οὗ ΒρΡΙΓ [τ18] ννου]α, Οὐ, 70.τ.25(24;}0.31.2; Μ.14. 
688); οἱ Μοββίδῃ οὗτος ἀναλάμψει ὡς ὅ ἥ. ἐν τῇ γῆ, καὶ ἐξαρεῖ πᾶν 
σκότος... ὑπ᾽ οὐρανόν Τ,1,ρυ.τ8,αν ν.τ8.,4; Τ΄, Γμά.24.1τ; ἴῃ ἴπῸ.; νδῃ- 
Π.5Π685 Πβυηθ85. οἱ ταοἰαίτν, ΑΙΉ ἔς. 55.3(}1.25.103Ρ}; οἵ 16.20.3 
(1458); ὈΠηΡΊησ βριίπίιαὶ ΠΡ, ΟΠ γνβ.οαρ ῖη Ῥσιττττ4(ς. ΖΒ: 0); 
ΤΟ δτνβ γα ρ.(το. 74}; Ογτ. 15. 4. Χο 5420); τ. «Ἀρτ. ΜΚ εεῖ,το. 1(Μ. : 
οὗ. ΤΙΔ400)}; γαῖ, ΠΪ5 Ὀαρτίδπι εἰ...ὅ ἧ. ... λούεται ἐν ὠκεανῷ, διὰ τί καὶ 
ὦ Χριστὸς ἐν ᾿Ϊ]ορδάνῃ οὐ ΠΈΡΙ γι μόνος ἥ. οὗτος ΜΙ 6] δαρὶ,4(0.2τ1); 
Ῥϑιιδ:6 τοίευγεα τὸ βϑοοηα σοπηηρ, []οδγη. εἶ, κδίρ.152. “τῇ, ; Μ.0. 
7248Ώ. )}; γεῖ, [0.330 τοῦ ἡ, φανερουμένου ὁ ὁ ἑωσφόρος ἐλαττοῦται ὀυ. Ρ. 
45 τη 79.(Ρ.521.6); τοῖ, 70.3:2 οὐ γὰρ ἀνατετάλκει αὐτῷ ὁ τῆς δικαιοσύ- 
νης ἧ. τῦ.34(0Ρ.509.27) ; τοῦ. ΒΑ Θβαστθοίιοι ὁ τῆς δικαιοσύνης τριήμερος 
ἥ. ἀνέτειλε ΓΕ ΡΙρἢ. ἤορι, (Μ.43.4654); Ηδβνο.Η. ἐν. 5.103:22(Μ.93. 
12804}; Οἱ Ῥαβδίοι ; Κρηξα ἴοὸ ει Πρ οἱ 5ὰη, 18.103: το( 2880) ; τοί. 
ἔυϑί μα βεοοηά οοτηΐηρβ, ΤΕ 7α],.4: 2(2.τ602) ; τοί. Τταποῆρσατα- 
τοη ὥσπερ ὃ ἧ. εἷς μέν ἐστιν, ἔχει δὲ οὐσίας δύο, τοῦ τε φωτὸς...καὶ 
τοῦ τῇ κτίσει ἐφυστερίζοντος σώματος. ..οὕτω καὶ ἃ Χριστός... εἷς ἐστιν 
ἥ. δικαιοσύνης...«ἐν δύο ἀδιαιρέτως ταῖς φύσεσι γνωριζόμενος 70.10. 
μοημτ.τ3(Μ.96.5 654); ἢ ἤδανεη, σινίηρ Βρισταδὶ Πρδὲ ἰὼ βηρεῖβ, 
Ἐπ5...Ο,δίρ.21τ.27; Μ,2ο. 18400); : 8:4 βα]ηΐδ, τ. ΜΜαϊ.44(. 8670); 
1. βρί᾽τίτυαὶ [6 τὴν ταπεινὴν. «τὴν τὸν ἧ. τῆς δικαιοσύνης ἐν τῇ 
καρδίᾳ ἔχουσαν “4. Χαμ ιδίρ.63.10); ὥσπερ. ..«ἡ. φωτίζοντος ἀμαυ- 
ροῦται τὸ δύνασθαι φωτίζειν σελήνην καὶ ἀστέρας, οὕτως οἱ ἐλλαμπό- 
μενοι ὑπὸ Χριστοῦ...οὐδέν τινων διακονουμένων ἀποστόλων καὶ 
προφητῶν δέονται...οὐδὲ ἀγγέλων Ου. 7σ.1.2Ξ(24; Ρ.31.20; Μ.τ4.680); 
οἵ (μτκὲ ἴῃ τῆς Ξαϊαΐβ ὡς ἢ. νεφέλαις καθαραῖς ἩεσγΟΝ. ΝᾺ ἐθ:}}.1. 35 
(ΜΜ1.03.14920)) ; 1.2. Οφ(ισ320): : τοῦ. αχηδτι οὐβίβοϊεβ το ἢ15 δοίιομ ὁ 
τῆς δικαιοσύνης ἥ. ο. οὐ πᾶσι τὴν ἑαυτοῦ φαιδρότητα χαρίζεται, 
ἀλλὰ τοῖς ἀξίως αὐτοῦ ἰχολιετέδ μένοις Βαβι ποι Ἐς. 33(1.147Ὰ, Μ.20. 
2608); τεῖ, ὑδηΐ, τ: καὶ διὰ τὰς τῶν ἁμαρτιῶν μελανίας, ὅτι παρέβλεψέ με 
Χριστός, τῆς δικαιοσύνης ὁ ἥ, ῬὨ δτρ.(κηὶ.τ2(31.40.4:0); 5105 
Ρτανεητίπρ 8 ἔτη βοθίηρ 5 Πρῆτ, Ὑμάτιγεοί. οη α] (Μ.6. 
1240Ὰ}); 650. Οὗ [ενν8, Οὐ μη 2(ρ.126.20; Μ.13.1110}; ΑἸ ὐμε.4ο.6 
(Μ.2ς.τ684}; τοῖς ᾿Ιουδαίων δήμοις ἐμπαροινήσασι τῷ Χριστῷ κατέδυ 
λοιπὸν ὅ νοητὸς ἤ,, οὐκέτι θεοῦ καταλάμποντος Οντ. Μτολ.532(3.4108); 
τεοῖ. ἀξρυθθβ οὔ σΟΠΊΠΙΠἰσΘ ΟΝ οὗ ἷ5 Πρης ὅθεν ἡ.. ̓ ΕΠλληνικὴ 
φιλοσοφία ζῇ ἐκ τῆς θρυαλλίδος ἔοικεν λαμπηδόνι, ἣν ἀνάπτουσιν 
ἄνθρωποι, “ παρ᾽ ἧἥ. κλέπτοντες ἐ ἐντέχνως τὸ φῶς" κηρυχθέντος δὲ τοῦ 
λόγου πᾶν ἐκεῖνο, τὸ ἅγιον ἐξέλαμψεν φῶς ΟΙδηλοςν σι. 345. 6, ΝΜ. 9. 

528); τοί. Ἄρος, 1211 τὴν... Ὑναικα τὴν περιβεβλημένην τὸν ἢ. . τὴν 

ἐκκλησίαν ἐδήλωσεν, ἐνδεδυμένην τὸν λόγον..ὑπὲρ ἥ. λάμποντα ΤΙΡΡ. 
αμίϊεγιότίρ.41.12; Μ.το, 780); ἘΒΡΙρμ.λο».3(Μ.43.46 πο); ΤΌ τνβ. 
ἐγαηβρ.(το.7744}; τεῦ. 15.26:9 νύκτα καλεῖ, τὸν πρὸ τῆς ἐνανθρωπή- 
σεως τοῦ κυρίου καιρόν: ὄρθρον δὲ τὴν προφητικὴν πρόγνωσιν" φῶς 
δὲ ἀληθινὸν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ ἧ. τῆς δικαιοσύνης ὕγτ.1ς.3.1τ(2.3618); 
5. οἱ ΗΠ. Οῃοβὲ ὥσπερ ἧ. κεκαθαρμένον ὄμμα παραλαβών, δείξει σοι ἐν 
ἑαυτῷ τὴν εἰκόνα τοῦ ἀοράτου 5. δ᾽} Ίγ.232(3,20Β ; Μ. 32. 1008}); 6. οὗ 
ΟΒυΤΟΗ ; 85 ἐμ ἀυσῖηρ' ἔῸΓ ὄνου, Ππι5..Ὀς, 88: 26(Μ.23.ττοϑο) ; πληρου- 
μένου τοῦ ἧ., ἐκλαμψόντων τῶν δικαίων ὡς ὁ ἥ. Τιάνγτῃ. 5.88: Ξ6(}}. 
320.14020); ]οα Ρς.88 : 26(}}..33.16220) ; ἡ ἐκκλησία. ..μένουσα διηνεκῶς 
ὥσπερ ὁ ἥ. Ονγ 5.88: 7(}}.69.12130); 7. οἵ ΒΜΨ; τεξ, Ῥ8.1:8:6, 
ΤΕΡίρἢ. ον. (Μ.43.4808}); πρὸ τοῦ ἡ. τὸ φῶς σου σογτη.Ο} ὁ»γ.7(Ν 1.98, 
3528); 8. ΔρΟΞΊ]65, Βίοη. Αχ .η.7.1τ(}..3,8658); 9. οὗ 5ρίτταδ] 1Π|π 
ὥσπερ... ἧ. οὐ μιαίνεται προσέχων ἐπὶ κόπρον καὶ βόρβορον, ....οὕτω... 
ὁ καθαρὸς νοῦς ἐν τοῖς μιασμοῖς τῆς γῆς συνεχόμενος.. οὐ μιαίνεται 
1. ΒεΉ).8.3; ἀπεικάζουσα...τὴν..-γνῶσιν ἡ. καὶ φωτὶ τοῦ θεοῦ (Ἰεηι. 
ῥγοί,ϑ(ρ.50.26; Μ.8,1888). 

(Ο. ἡ ἡλίου λεγομένη ἡμέρα, δεπάαν, Ταβί. ταροὶ,67.3(Μ,6.4208) 
εἴς, 

Ῥἠλιότευκτος, τσάθ ὃν {πὲ σὲ, Του. ΑΥ.4...2.1(}}.3.3020).Ψ 

θοῦ ἡμερήσιος 

ἡλιοτρόπιον, τό, “οἰκίΐεε, Ὠδπος δ,  οὐη Βαρηεις ἄαγ, Τ]0.]ε]. 
}οεηῖ (Μ.88,τοτθ6Ὰ), 

Ἐῤλιοτροπῖται, οἱ, ΠεγΕΓΪο5. ΨῈΟ ΨΟΥΒΙρρΘα τλ6 ἤοννευ ΒΕ]1ὸ- 
[ΓΟΡΒ, ἰακὶπσ 1 8.5 συ τ 0} οὗ 5ου]᾽ 5 ἐυγηίπσ το (τοα οἱ τὰς λεγο- 
μένας ἡλιοτρόπους βοτάνας ταῖς ἀκτῖσι τοῦ ἡλίου συμπεριφερομένας, 
λέγοντες δύναμέν τινα θείαν ἔχειν [0.1}).ἀαον.δο(Ν.04.7574). 

Ἑἡλιοφοινίσσομαι, δὲ γεάάεπεά ὃγ ἰδὲ σιη, ῬΆΠν ΟἈνγς.ττίρ.67.13; 
Μ.47.38). 

Ἑἠλιόφρων, οὗ Κακίογη ταὐμά, τοῖτμ Ἐαδίονη τγιηραϊδίες, ΟΥ̓ ΝᾺ. 
ἐαγηι.2.τοττι τδο3(Μ,327.11554). 

ἠλιτόμηνος, επἰγηεῖν δόγη; ἀθαξ. Ὀ]ΌΓ. 45 βυθϑβί., 
1.2.1.640(Μ..3}. 5714}. 

Ἑἡλιωδῶς, αὐΐον ἐἰ6 {ἰδέμεςς οὗ {πὸ φμ, Μοϊοτι παι ἰόν. 2(Μ.64. 
τόρ), ν.}. ἡλιοειδοῦς). 

Ἐἤλμευγε, πηροτΐ, οὗ ἀμέλγω, της (τε. Τιαί, »πμϊφοδαι), ΜΙ ῸΡωνρ. 

4(Ρ.69.4,}). ὃ 
ἧλος, ὁ, παι, ΤΟΥ, τοῶνὶ; τηδῖ., 

τ. ΝΖ. α»}. 

δοίες οὗ τγγταἰϊοη, ΟΠυγβ. ον. 
.4.3 τη. Ἐρλι(ττ. τοῦ). 

Ῥῤλότυπος, δεαγίηρ παι -ργτμὶδ, ΝΟΠΏ.)αγ. [9.20: 2ο(}1.43.0128). 
Ἑἠλουργικός, οὗ γμακτηρ Ἠατίς, ΒορὮτ. Ημγιγννοὶ 10.42(Ν.8η. 

35888). 
Ἑἠλουργός, ὁ, »ηαΐεν οὗἹὨἩ παϊΐξ, Βορῆγ. ΗΠ πγ}Ογγ εἰ [0.43(Μ.87. 

25 880). 
ἡλόω, 1. παῖ, (Ἰεπ|.ραεά.2.ττ(ρΡ.227.2; Μ.8.,5378); [514 ΡῈ], ἐῤῥ. 

ι.253(Μ.78.33685); 2. χα, Απαβί,ϑιλεχ, τ) 1. 80.τοῦς 8}; τπ6 τηϊηᾷ, 
ἘΡΏὮΧ,.1.1 528. 

Ἑἥλωμα, τά, 
3030). 

Ἑὴἡλωτάριον, τό, ἰοεΐ, ῬᾺ]].}. 1 ατι5.38(Ρ.122.3; Μι24.ττο40). 
ἡμεδαπός, 1. ὁμγ, ΟἸΘΙ,.δἰγ.2.το(ρ.137.14; Μ.8.0818}; 10.2.χδ(ρ.τςι. 

13; τοΙ2Ὰ}; Επι5,0.(,3. ξό(ρ.1ο4.7; Μ,20.1124Ὰ}; 2. 5υθδί., μαϊίτδ, 
ΤΒατ ῥγουϊά.8(4.624). 

ἡμέρα, ἡ, ὦαν; 1. τς; ἃ. ἴὴ ρθη, Βενιαμίν, ὅ ἐστεν υἱὸς ἡμερῶν 
Τ΄. Βεη].τ.6; ἄτας ἴου Ὀοοκ5 οἵ (ΠΠτΟΠ]ΟΙ65 αἱ τῶν ᾿Η. (οπμοὶ..4Ρ}.2. 
22.3; ἧ. μίαν οἷδεν ἡ γραφὴ τὸ ἡμερονύκτιον ΟΙντηρ. [οὗ αιἰτί( Μ.02. 
52}; Ὁ. τοῖ, οα ἡμερῶν...«παλαιὸς ὁ θεὸς ὑμνεῖται διὰ τὸ.. αὐτὸν 
εἶναι... «πρὸ ἡμερῶν.. ὡς αἰῶνος καὶ.. ἡμερῶν αἴτιον ΓΟ. ΑΤΚ,,.10.2 
(Μ.3.0378); 6. ἀδ. οἵ (ἢγιϑὶβ ᾿ἐοθαγγθοίοη ἀθητῆρβα 1} τῃαὶ 
οἵ Ρβ.117:24, Οτ. δε, ἴῃ Ἐ5.117:24(Μ4.12.1τ5848) τε (Βυγϑι χροΐ Ῥς. 
117:24{5.3260 10); Τά. 5.117 :24{1.1434) : (. οἵ Πιάρειπεηῖ, 1.1 ἐυ. 
18.2; ἡ ἧ. κυρίου (ρηεὲ, 4ΡΡ. 2.42.1; τὴν ἡ. ἐκείνην (Ἤγγϑπιδας. 6.12 
(Ρ.173. 3:1 .4308); ; μεγάλη.. «ἡ ἢ, Χριστοῦ Ογτ,Ος.ο(3.30Ὲ}; 6. οὗ Ἰα5. 
αΥ5 ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡ. Τ.ΖαΡ.8.2; Βανη.4.0, εἴς. ; ἢ, οὗἩ ἔδαβίβ, 

Ἰδαβίευ ἡ ἁγία ἡ. ΤΏΡΕΙ, (κ65.8}Ρ. νώ. ἢ..6.5. 25 (Μ.20.5094}; ἡ μεγάλη 
ἡ. ΟΛμτ (54τ)εση. δ; τῆς μεγίστης ἡμερῶν αν. Νὰ Ζ.0γ.4ς.2(Μ.36,6258); 
ἡ βασιλὶς τῶν ἢ. 1δ.44.το(6170}); τὴν ἡ. Βοτν τ αεἰ. (400 2.τ.53 0.20. 
373 Η.2.512Ὲ}; οἱ 56]π|5 αἱ ἡ. τῶν ἀποστόλων (οηοὶ..4}}.8.33.8; ἐν ἡ. 
μαρτύρων (Ὠγγϑ5. οηι.5.3 τη 1 Τίμε 11.577}; δ. Ἔχαρ. [0.81 ς6 τὴν... 
ἡ. ἐνταῦθά μοι δοκεῖ λέγειν τὴν τοῦ σταυροῦ (Πγγϑ.ἦοτη. 5.5.2 1ἢ). 70.(8, 
323Ε);; Το οΥγθα ἴο ἢσϑί οὐ βεσοηά σοιηϊηρ, ὔντ. [ο.6(4.5288.); Β. τοῖ, 
ΒΕΡΟΙΒοι5. Ορβεσνᾷποα; οἵ δνὴ σουγαρὶπρ ᾿ποσα] βοη86. διὰ 
παρατηρήσεως ἡμερῶν (ζὮγγϑ5. ἰ5.ἐρέενρ.2(6.270) ; Ῥγαστοα Το ἀάθη 
Ὁν (0].2::8, Ιἀ ἀόμ. 8.1 ἡ (οἱ. (τι, 3058); 1. Ρἤγαθθθ ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς 
ἡμέρας ἤϑγ εὐεν, 55..5αῖ,10.2; μέσον ἡμέρας αἱ τηΣνιεὴϊάάαγ, (]ογλ.5γ.7.12 
(Ρ.57.15; Μ.9.512Ὰ}); 2. τηοῖ. ; ἃ. οἵ (γιέ, τεῖ. ῬῈ.117:24, δὲ. (1αἱ. 
τοο,φ(Μ.6.γ7ο 0); ΟἸδηι. εἰν δι Ἰδίριποό.24; Μ,0.376)}; “ἐγὼ᾽ γάρ “εἰμι 
φησίν “ἡ ἡ.᾿ ΜφτΟΕΙ!, [5.25 ἀρ. ΕἘπ5.Ζ1ᾳγεεϊϊ.1.2(0.12.26; Μ.24.7408}; 
οὐ.14.}»».3} 1τὉ.(ρ.12.20; 7408}; τοῖ. 70.8::56 ἡ. ὁ κύριος τὸ πάθος προσ- 
αγορεύει ΤΠα  γα4.3(4.202); οἵ, (Οβιη. πα. 0}.τ(Μ.88,2400); Ὁ. οὗ 
εἴοσηϊέν, Οἱ. 70.20.42(ρ.385.15; Μ.14.6724}; Ια ἰόν. 1γ7.6 ἡμ {6ν. 
(ρ.150.13; δι. 2.4610 ; Εναρτ. Ροπί.ε}.7(ΜΜ.32.2578); τὴν ἡ. κυρίου τὴν 
μεγάλην, ἣν.- «ἀνατολὴ τοῦ τῆς δικαιοσύνης ἡλίου καταφωτίζει {Β85.1-:. 
21(1.4048; Μ΄.320.1808); ΤΠατ,.0 5.24: (1.757); ἐθ.93:τ2(1280); ὁ. οἵ 
τη15 Πρ, τεῦ, 70.0:4, πὶ. τιϑ ἡ, ... ὠνόμασε τὸν αἰῶνα τοῦτον, ... 
νύκτα τὴν συντέλειαν διὰ τὰς κολάσεις Οτ,ἠοη. 3.10 ἵμ {6γ.(ρΡ.96.12; 
Μ.12.3028); τοῦ, ἘΡΗ.δ:132. ἡ, ... πονηράν, τὸν παρόντα βίον.. φησί 
Ομ γγϑβ.ἐποη. 6.3 ἢ ΕΡΙι(αι. ΘΑ); ἀνθρωπίνην...«ἡ, ἐκάλεσε τὸ τῆς 
φύσεως ὀλιγόβιον ΤΜαϊ, τύ ο7.4:3(3.186); ἃ. οὗ ϑρϊχίτια! ᾿ἰἶ6 ἐν τῷ 
βίῳ τούτῳ ἡ. πνευματικῆς ΟΥ,.}0.32.2(ρ.426.13; Μ,14.7418); τεῖ, 70. 
13:30 ἡ. να καθαιρομένοις.. “τοὺς ἐν τοῖς ποσὶν τῆς ψυχῆς αὐτῶν ῥύπους 

1}.32.24(0,460.1 ; 8000) ; ἡ. λέγει τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ ἸὰΞοἰ ἵν Ἀς. 
117:24(Μ.12.15848) ; οὗ αἰντηε {Π πη ΔΈΊΟΙ, 14, 70.1.25(24; Ρ.31.ς; Μ. 
14.688); 14. ἢ»ν.34 τη .{ρ.5ο0.28}; 68 48.15.135(1.4720; Μ.30,3274}; 
6. οὗ Πσῃξ οὗ (Βυβεδηϊῖν, ΟἸςπι.  ἐν.7.7(0.32.24; Ν.9.4614}; οὗ, ὦγτ. 
αὐον 3(1, 84Ὲ). 

ἡμερήσιος, οὗ ἐδ ἄαν, Δαΐίν ; περαΐϊ, 45 δάν., ἀσήν, ΡΑ]}}.λ.1 ἀπ. ὅς 

μαι, ῥοί!, (τ Μαρ. ἀταὶ (τ. 240 }..)4.36(Μ.}}.77. 



ἡμερικῶς 

(ρ.161.12; τὰ Μ.34.12510); Το  Μοβοῇ, γα τ63(Μ.87.3020}) ; Τιδοπῖ, 
Νιυ. δ γν»,.42(44.03.17244). 

κἡμερικῶς, ὑν ἦαγ, {ΠΟΥ Ναξ.(Μ1.36.720Ὰ}. 
ἡμερινός, οὗ ἄαν; τπιοῖ., τίρίμδοις ἡ. ἔργα ἐαὶ ἄροξ,τοῦτίρ.327.2). 
ἑἡμερινῶς, ὧν ἀαγν τυπικῶς καὶ νυκτερινῶς τὸ πάσχα ὁ ᾿ΪΙσραὴλ 

ἐποίησεν’ ἐνταῦθα φωτεινῶς καὶ ἡμερινῶς τὸ πάσχα ἑορτάζομεν 
ἘΕριρι μον. 3(Μ1.43.4604). 

ἡμέριος, οὗ 1:6 ἠαν, οὗ ἐξα 5ιεη, νας. 51.3.44; πεαῖ. ἃ5 δᾶν., 
ἀαϊΐγ, Ἰθοτ.ἀσεῖ.4. τοί. 88.1τ672}). 

πἡμεροβαπτιστής, ὁ, 1. ὁη6 τὸῦο δοῤιίξος ἀαϊΐν ; τεῦ. 7ο. Βαρί., 
Ἧρν Οἴορι.2.253; 2. τίυν,, Ηοιμογοραρ σία, αὶ Τ᾿ Ί5} 56 ὸῖ ὙΠῸ ᾿χδο- 
τἰϑδοά ἀδεν δοϊυτοης, ΕΡΙΡΏ. ἀηας.τ](Ρ.τό7.2ς ; Μ.42.845})) οο [ο.}Ὁ.Ψ 
λαεγ.τΊ(Μ.04.6888); αἔρεσις ἡμεροβαπτιστῶν...ἴσα τῶν γραμματέων 
καὶ Φαρισαίων φρονοῦσα, οὐ μὴν ἐξισουμένη τοῖς Σαδδουκαίοις ΕΡΙΡΉ. 
μαδν.1.τ7(ρ.214.5; Μ.41τ.256.4); νναβίηρ ἈΝ 51η5, 120.(0ρ.214.13; 
256Α}) ; οἰεδηβίηρ Βοι 56 014 ψϑββεὶβ, (ρησὶ, ΑΡΡ.6.6.5 1514.Η. εἰν. 
8,4.11. 

ἡμεροκαλλές, τό, λ]ανίαροι {|ν, Ἰ5ιά. ΡῈ] ἐρὈι5.563(Μ.78.τ4οᾺ}. 
ἡμερολόγιον, τό, ἀταγν, (οὐδ. ηἀ.:0Ρ.5(Μ.88.276.4). 
κἡμερομισθέω, τοογά ὃν ἰι6 ἄαν, Τα ΜΌΒΟΗ, ῥγαΐ. 183(Μ.87.3056 4}. 
ἡμερονύκτιον, τό, ὦ ἐαν αμά ἃ πῖρἠΐ, 1516.Ῥε] ἐρῥιτο τί .γ8, 

2510): {δ.2.2τ2(6530). 
ἥμερος, 1. γι, ξεπῖδε; ἃ. ἰπ ββῃ. ῥήματα. ..ἧ. Ἠδγτηυἷς.1.3.3; 

ΟἸεσα, σέγδ,τό(ρ.400.22; Μ.0.3570) ; (Πγγβ. ἤθη. 7.7 2 8(ογ,(το, 4910) ;. 
Ρ. ραγῖϊο. οἵ Ομ τιβέῖαπ ἀοσίσιης οὐδὲν... «ἡμερώτερον Ἠευτη παρά, τ2. 
4.5; οἱ Ομ τ ιβΏδη ομαγϑοῖου, Τρ ἘΡ᾿.το,2; ΟἸ6αλ.5.}.7.7(0.34.7; Μ.0., 
46:4); οΓ Οὔ γτιϑι β Ἰπαρεγηθηΐ οὔ τπεῃ, Ὀμγε δοῦν 48. τη. ΜΊ,(Ώ. 
501Ὲ); ΙΔ, ποηι.30.3 1ἢἢ.. [0.(8.2204}; δ. ἃ5. {{|8ὲ, νιοφὶ εἰοισηὶ ὁ 
ἡμερώτατος βασιλεὺς Περσῶν Ἡδτδο}.ε}.(λ1.92.1ο25 4}; ριαρ.λνοη. 
Ραξελ.».4ο2(Μ.92.10258); πατυΐ, α8 βα ϑὲ,, Πάρθος, σεμείσηδδς, ΟἸοτα. 
δἰν, 2. τϑίρ.τόλ.τ; Μ1.8,10328); ΟΥἍ,,17..3.1.5(Ρ.200.13 ; Μ.11,2564}; 
2. ἰαριοᾷ, εἰυϊδεά; οἵ σοηνοτίβ, σῃγγϑ λον. 46,6 τῷ ΜΠ. (7. οτΕ) ; 
1δ.61.2(6154}; ἐπὶ τὸ ἥ. Ογτ.1,ε.το:35(}1.72.8760). 

ἡμερότης, ἡ, φομίίοροδς, ΚΙ Ή655; τὰ σεπ., ἃ5 (αι βίϊθη νισίαε, 
Ὁ οπι.ς ἐν. 7.3(ρε1ο.26; Ν.9.4174}; οἱ σοά ἡ τοῦ δημιουργοῦ ἡ. ΟΥΤ. 
εἰαρῥμισομ.τ(..78); 14.Ος.τ26(3.158.,8)}; δ66η ἴθ ῬΒθποῖπθπα οἵ 
παίατο, 10 ς, 5:8 (Μι60.740})) ; ΙΔ,Ος.53(074}; οἱ (μσιβ Ἠδαϊμηρ, 1α, 
16. 51:12(Μ4.72.5578}} 5 ἃ ὉΠ1Ὶ6, Οἰσμιθηεν, Οὗ ΟΥΆΡΘΙΟΥΙ ἡ ἡμετέρα ἧ. 
(οηβί.Ρ. 5.0. .3.53(0.τοο.20; Μ.2ο.τε168); (οηβέ.10.4.26(ρ.121, 
20; ττ85.}; 1Δ.ϑρ. Αἰ Π οροΐ, πες. 7ο(1.25.3738); ΑΙΏ σγη. σσ(ρ.278.20; 
Μ.26.7920); ῬΆ]} ὐν βγνς.ο(ρ.54.τι; Μ.47.31); Πεὸ Μαρ.ε}.ττείρ.62. 
29; ΜΡ, κ4.10328); ΟΥ̓ ρορε, Ῥα]] ν Οὐγγς.3(0.21.14: Μ.47.14}} 1. 
(ρ.22.4: Μ.47.15}; οἱ οΟΥ̓ΘΥ Ῥτογηϊηθηΐ θη, Βα5.6}. 754. 71; Μ.22. 
4400); τεσ. ΝαΖιοῤιτοφ( 1.3). 2040, ν.], καθαρότητος). 

Ἑἡμεροτρωθέντες, ΡΟΙΠ. ΕἸΤΟΙ [ΟΥ̓ ζἡμεροτροφοῦντες» ἐεεάιτι 
ἀαιῖν ον, ταεῖ. τὸ τῆς ἀγλαοφεγγοῦς καὶ μακαρίας ταύτης {τροφῆς ἡ. 
Ἐπ1Π41.19}18ς,.4ς (ΝΜ |.8ς,628.). 

ἡμερούσιος, 1. ἀαἰΐν, 4 (Γα55.) Δμάγ.7(ρ.18.22 ; καθημερινοῖ Μ,2. 
12324}; ΝΙ] ορῆ ηιαὶ.2(Ν4.79.1τ1484}; πεαξ. 45 δαῦβι,, ἀαεῖν τὐασε, 70. 
Μοβομι ,γαΐ.134(Ν.8).2 0970); 2. οἵα ἄαν τὸ ἡ. διάστημα ΝΙΡγαεεί. 
24(Μ. 70. 10808); 3. ποιί, 45 ϑᾶν,, ἀατίν, Αῤορίμα, Βαίν, (Δ.δς. 3054). 

ἡμερουσίως, ἄαῖῖν, (σέο. ΑἸ, Οἶννς. τοίρ.182.3). 
ἡμεροφαής, 1. οί ὧν αν, 14. Δ τ[.εἰ Ζαεεῖ,23(0.10); 

2. εἰἰητης τ ἥδε ἐμή ρξ, Το. οι ἀνιης Οἰννς. 7} 1.οὔ. 2810). 
ἘἙἡμερόφοιτος, γοωρηηρ ὃν ἀαν, Βα. ἠεχ.8.7(1.718 ; Μ.20.18τ1Α}. 
Ἑἡμερωσύνη, ἡ, φεηίεηε55, Ἐλι5.Α1. ον, 21.τ(}}.86,4238). 
ἡμέτερος, ον, οἱ (ΤΙ 5.188 οἱ ἡ, Δ. Ὀοΐίνε.ο.τ ς ΟἸετη. ον. 4.4(Ρ.256. 

12; Μ.8.12208); 4..4πῶγ.εἰ Μ11.3(0.67.0); οἵ τῇς οὐϊλοδοχ, σε] γς, 
}.4.3.τ6.5; οἱ (ῃηβέδη τανεἰβέιοπ, τοῖ, ΟΤ᾽ ἐεχβ ἐν ἐκείνοις ἐσκιο- 
γράφηται τὰ ἡ. ΤΠατΡς. τοδ(,.1365); 14. Ἐφοοἶ,.34: 20(2.075); τὴν... 
προφητείαν... ἡ. τᾷ. ς.28:τ(2}8); οἱ υμηδῃ πϑίασο ἴῃ (ἩσΙβί τὴν ἡ, 
ἀναλήψεται σάρκα δτοε!]. [5.13 40. Επ5.4.1}}..3.3(0Ρ.τ46.31; Μ.24.0840) ; 
τὸ ἡ. σῶμα 1.82 40.135. ΔΜαγεοί τ, 4{0.24.τ8.; Μ1.24.764Ὰ); τῆς... ἡ. 
φύσεώς ἐστιν ἀπαρχή, καὶ πρώτῳ πρέπει τὰ ἡ. λέγειν ἽἼπαι,  5.30:7-8 
(860) ; ἐβαπτίσθη ὑπὸ ᾿Ιωάννου" τοῦτο δείκνυσι τὸ ἡ, 1ὰὍρ.τ5τ(4.1300}; 
πιϑϑα ἴον βίηρ. ὈΥ͂ οιρετου, (οηβίρ. ἐπαΐ,ἦ,ν,6.τ.τό.3(3.700) ; 14]. 
10..τ6.τ(864); Ὀν ΟὨχϑε ἡ, μύθων Νομπ.ραν,7ο.τ6:4(}1,42.8770); 
πο ομήροςξινα σεηϊι, ἡ. ... πίστιν ΤΑῚ ΤῊ ἦι ρ16, 1.6: Ξς(8008). 

Ἐἡμιάγιος, ἠαϊξ μοῖν, τεῖ. τρισάγιον ἃ5. δῇ ἘΧΡτοββίοη. οἱ 668] 
ῬΥΔΙΘ6 τὸ δβἢ Ῥϑσβοῦὶ οἵ ΤΎΪΉ. οὐ λέγουσι ἅγιος καὶ ἧἡ., ἀλλ᾽ ἴσως 
λέγουσι τὸ ἅγιος ἘΡΙΡΒ. απαε. 60.34.28; Δ1.43.640). 

ἡμιάνθρωπος, μα" αΉ τελείαν ἔχει τὴν διπλῆν φύσιν ὁ Χριστὸς... 
οὔτε ἡμίθεος ὥφθη ἐπὶ γῆς, οὔτε ἡ. ἀνέβη εἰς οὐρανούς ἘΡΗτ Απί. ἤν. 
ἈΡ. Ποεῖν. Βα!».4.12(0.32.5; Μ.86.Ζτοδο). 

Ἑἡμιαρείζω, ἐδ α ϑε)μ1- Αγιαῃ τινες ἡμιαρείζουσιν ἐκείνου [56. 
Ἀρείου] μὲν τὸ ὄνομα ἀρνούμενοι, αὐτὸν δὲ καὶ τὴν αὐτοῦ κακοδοξίαν 

607 ἡμίτμητος 

ἐνδεδυμένοι ἘΡΙΡΗ ἤαεν.73.1(00Π]. ἡμιαρειζανίσζουσιν Ρ.261.28: Μ.42. 
4000). 

Ἐἡμιάρειοι, οἱ, 6)11- ΑΥΊαΉΣ ἡ., οἱ Χριστὸν μὲν ὁμολογοῦντες, ... 
κτίσμα αὐτὸν φάσκοντες, οὐχ ὡς ἕν τῶν κτισμάτων". «καὶ περὶ...«τοῦ 

πνεύματος τοῦ ἁγίου ὡσαύτως κτίσμα... «ὁρίζονται, παρεκβάλλοντες υἱοῦ 
τὸ ὁμοούσιον, ὁμοιούσιον δε θέλουσι λέγειν, ἄλλοι δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τὸ 
ὁμοιούσιον παρεξέβαλον ἘΡΙΡΗ. αηαε.73(Ρ.220.22; Μ,.42.8724}; Ια ἄσεν. 
73.τ(Ρ.268,7}1, ; Μ.42.ΔοτΑ 1.) ; ἀπδι βοιηδεζοα, σΟρΡάδιγ)εαν. ; οἱ δὲ 
οὔτε κτίσμα οὔτε θεόν, ἀλλ᾽ ἐλεύθερον [ἐδογμάτιζον]" οὖς ἡ. ἐκεῖνος 
ὠνόμαζε (στ Ρτοθθ υ αν Ν ας. (Μ.3:.276Δ}. 

ἡμιγενής, παϊεονιῤίείε εἰ οὖν μία φύσις ὁ Χριστός, πάντως ἧ. ὃ 
ἄνθρωπος, καθὼς οἱ τῶν Μανιχαίων μῦθοι διδάσκουσιν Απδοῖ, 5. ἀσά το 
(δ, 80. 192). 

Ἐἡμίγυνος, ἐβενηίιαίε, γΠ65.6ρ.44(ΜΠ.66.13720). 
Ἐἡμιδάκτυλος, ὁ, καί αἴρει; ἃ ταδάβατε οὗ Ἰδπρίῃ, Ηογπηίας ἐγγές. 

9(Μ.6.11770). 
Ἐὴἡμιδράκων, ὁ, μα γαροη, καϊξδενρεέηὶ, ατι ΝΖ. αγηι. 2. Σ(ροςίη, 

7:1ολ(Μ.37.15594}. 
ἡμιθανής, ἠα{ ἀεαΐ, 4. Χ απ ρ}.25(Ρ.15.33); [}Ὰ]] λυηομιο(ρ.δι. 

13: Μ.34.1153})}; [0.(Μοβοῇ ,γαΐξιτοῦ(Μ.87.5οδτο), 
ἡμίθεος, ὁ, μαϊοά; τεῖ. ᾿ροΟββιθΙ ἢν οὐ Ομ γιδῦ μανίηρ πα 

αίαγα, Πεοηΐ. Η, Δ᾽ ρος !,3.3(}1.86,16ο08); ἘρΒτιΑπῖ, ἐγ .4ρ. ρει. Ῥαίν. 
4.12(0.32.5; Μ.86,21οδ0) ΟἹ, 5. ἡμιάνθρωπος; (60.}]5,σδῦ,διτ(Μ.02. 
τ668.); Απαβί. δ. τϑ(Μ.80.265}) οἵ(. 5. ἡμιμέρης. 

ἡμιθνής, μαἰάσαν, Ἐξα5.}..6.8.3. τ(ν.1. ἡμιθανής Μ.20.7488}; Τί. 
ἠμνγεί. 3ο(3.1292}); ταδῖ,, οὐ Αὐὰβ ὅλος ἡ. ... τὸ βλέμμα (οηβειαρ.Ἃε]. 
ΟνΖ. ἡ.6.3.10.5ς(Ν18ὃς. 1338} οἵ τ6 ἢ Ῥοϊο χα Ιης., Επι5,}.6.10.4.12(Μ. 
20.85.34). 

ἡμίζππος, ὁ, τρείε, τὰ ΟΠ Γ5Ο], ἀὐσαχησηΐ εἰ... ἐφ᾽ ὧν μηδὲ κατὰ 
μέλος οἷαοῦν ὁμοιότης σώξεται πρὸς θάτερον τῶν τικτόντων, υἱοί τε 
λέγονται ἵππων οὗ ἡμίονοι, καὶ τέκνα ὄνων οἱ ἧ., πῶς διὰ τὸ ἐκ μέρους 
ἀνόμοιον, οὐ δύνασθαι υἱὸν καλεῖν τὸν μὴ πάντη ὅμοιον τοῖς τεκοῦσιν 
αὐτὸν εἰρήκατε; 1,ξοῊτ. ΠΝ  εεί.3.4(Μ.86.16128). 

ἡμίκρανον, τό, μαϊ δε πεαί, δαεῖς ρανὶ ἢ ἐμ πεαά, ϑῖθρἢ, ΠΪδο. 
σοι ορ᾿ (Δ. τοο. 11718); Οδφο.ΑἸ]ον,λγγς.8(ρ.170.44). 

ἡμικύκλιον, τό, ὶ Ξο"η-εἰγομίαν σου οὐ ταδὶο, ΟΠτγβ. ον. 1.4 τη 
(οἱ (ττ.32}Ὲ). 

ἡμιμεθής, μαίξ ἄγμηξ, βορε-τηϊοχιεαιφά, ΟἸογα ραδά.2.5(ρ.171.24; 
Μ.8,4208). 

ἑἡμιμερής, λαϊ, γαῖ. τηοποριγϑιίς Ὠγ βίοιορν τοῦτο δὲ οὐδὲν 
ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ ὁμολογεῖν...μὴ εἶναι αὐτὸν τέλειον ἐν θεότητι, 
ἀλλ᾽ ἡμίθεον θεόν, καὶ ἡ. ἄνθρωπον παῖ, 5. Ποά, τ8(}.80.265}). 

Ἐὴμίνθη, ἡ, τη, Ῥτος,.δη. τ τ ττ(}1,87.81ΑᾺ). 
ἡμίξηρος, ἀα{ίετοτονε, οἵ ᾿τὰ05 πὰ ρεύβοηβ, Τι δγ»1.2.12; 

μοι, Ἀὶ τ2(Ρ.117.10}; οἵ Ρ]απῖς, εἴς,, Πουιη ύπ.8.1.0; ΟΡΡ. 
ὁλόξηρος, τιοῖ., οἵ Οη6 γνῆο 15 Οἢ]ν Οὐ ψαγα]ν γοσοηοι δά, Απαβῖ δ. 
φιινδἰ γε ριτουί .80.γ7618). 

ἡμιούγκιον, τό, λαίξαμ-οπηεε, Τάτ φο.20 ἐπ τ ορ.(.374); Μ8α. 
Αδριορδί, ον, το( Μ.534.833..,6). 

Ἑἡμιούσιος, Ξε»η1-5τὑςίαηίταὶ ἡμιούσιον.. εἰρήκασι τὴν σάρκα τὴν 
νεκρὰν ζωῆς κεχωρισμένην πᾶ. 5ιλοά.2(Ν.80.728). 

Ἐἡμιπαίδευτος, λαϊ-εὐμεαίε, Ὁντνιοβ. αςἰγοίαδ.τ(ρ.152.το; Μ,6ό. 
1580Α). 

Ἐἡμίπλαστος, Παϊ[- }ογηδά, ἴ.5. ἐονι ρος Οὗ πὸὸ ἤογμις, ποῖον οὗ 
τοπεῖ ἰς σοιηρίεία ἀπὸ τούτων τῶν ἡμιαρείων καὶ ἀπὰ ὀρθοδόξων 
τινὲς..«τεράστιοι γενηθέντες ἄνθρωποι διφυεῖς καὶ ἡ., ὡς τοὺς Κενταύ- 
ρους.-.«ζδιέγραψαν» οἱ ἀναγράψαντες τοὺς μύθους, ἐπανέστησαν ἡμῖν 
ἘΡΙΡΗ. αεν.74.τίρ.3212.12; Ν1.42.41730}.Ψ 

Ἐἡμισημέριον, τό, μαϊϊ- αν, Μαχ.εομιρμι. τ 2(Μ.10.1220Ὰ}), 
Ἐἡμισπάρακτος, ἠαϊξονιανι σά, Αταρῃ. δείεμς.τ41(Μ.37.1586.Ὰ), 
Ἑὴἡμίσταμνος, ὁ, Πα ξ7αν οἱ νης, τ ρος. [9.5(0.73). 
ἥμισυς, ῥαϊ, ἐξ ἡμισείας τι564 Δανεγθία!!ν, 7.. .,1567 2.0: ΟΠ σγβ. 

ἀον!.2.1 τη (οἱ(ττ.3668) ; 1ἃ.5ε.2.5(0 410; 1.277Ὲ).Ψὕ 
[“Ἰἡμισχοίνιον, τό, ποο Κονρτα μές, ΠΡ ἤλαεγ.ο. τ (ρ.251.18; Μ. 

16.33870). 
ἡμιτέλεστος, ἠαϊξτηεταϊεά, οἵ σαϊδοΠαση 5 ἔξιτε ἐκ νηοῖο θεοῦ, 

βροτοὶ ἡ. Ἑτπιάος Ογρῥν.1.278(Μ.85,8410). 
ἡμιτελής, 1, μα βηϊςηεί, τηεομιῤίείε, το γ55.ον. αἰδοῖ, ,(ρ.τας. 

12: Μ .45: 80Α); : Ια ιιτᾷ ρ.,211.14; Μ.45.4608}); τοῦ, πιαγγίαρε αἵ 
ὕαπα ἡ « γάμοιο μέθην Νοπη, αν. 70.2:3(Μ.42.γ76ο0) ; 2. λαϊΐ, Ραμ]. 
51. δορῖ. 3820. 86.21344). 

ἑὴἡμιτίμιον, τό, μαἰ 86 γερμίαν ῥγῖεε, Τ ἀτορθηΐ,ερ. ον. 3ο(Μ.86, 

5078). 
Ἐήμιτμήξ, λαϊΐ, Ῥαυ].51}..50}}.3]8(}}.86.2134.). 
ἡμίτμητος, εὐ 15: ἐαϊξΐ, (σοι ΡΙκ ἀθν οδ(Μ.92.14320Ὰ)}:; 19. 1201 

(1 5274}; ἀτουϊάοῶ, τεῖ, (Ὠγιβὶ οὐκ ἔστιν ἡ. 14. ,δὲυ.6ογ(}.02.1668.). 



ἡμίτομος 

. ἡμίτομος, 1. ἐμὲ τη πα, ἀἰυϊάεά, φοραγαὶε, Τπαᾶϊ.Ὺ.64.5.30.8(. 
το832); Επάος (γῤνγ.τατ(Μ.8ς.8220); ἐκ δύο μερικῶν οὐσιῶν καὶ 
ὑποστάσεων ἧ. εἶπεν 80. ᾿Σευῆρος) ἀποτελεῖσθαι μέαν φύσιν τὸν 
Χριστόν Αὐδβί. 5, λοά 6(Μ.80.τοΟ8Β); οὐκ ἀντανῆλθεν [36. ΟΠ 1151] ἡ. 
πρὸς τοὺς ἄνω (θ0.Ὀ]5..5εν.612(Μ.92.τ668.4); 2. οἵ οης Π4 οΥὙ ρατὶ 
εμέ ΟἿ, ἐμὲ ομέ; οἵ τὴς σοπϑτθ!] τίου ΑὙὐρὸ (1.6, [με βίθσῃ οῃἹ]ν), Ταῖ. 
ογαὶ.θ(Ρ.1ο.15; Μ.6.8250); οἵ ἔνε σας οὐδ οὗ Αὔάπι ορρ. ποτπιαὶ 
διγτῃ οὗ 56, τ ΝΖισαγηι.1.1.3.38(}}1.37.411Ὰ}); πηοῖ., ἐἱεὶ σον; οἵ 
80 ἱποοιηρθῖθ ἀςβη οη, ΟΥ̓ ΝΥ 585. μηνί ρι2τττσ; Μ.45.4608); 
Πϑυΐ, 85 5 5ί,, ῥαΐξ, 16.2(2 }».321τ.4; 4030); Β45.56].σγ.18.2(Μ.8ς. 
2320). 

Ἰήμιυιός, ὁ, λαίζ- 50», Τιεοπὶ, Ἡ. Ν᾿ εεί.3.τ(Μ.86.16ο4Α). 
ἡμιφαής, ἠῃ Παϊξοίίρδ! οὐ δομη- ἀαγκηθος; ταϑῖ., οἱ Πποχϑίίοβ, Ου, 

Ναξιεαγη!.1.1.1.38(Ν1.37.401Ὰ). 
Ἐἡμιφανῶς, “1 (οη1γ}) παϊ υἱδίδο, στ γ88.6}.12(Μ.46.το454). 
ἡμίσαι λοε; δαϊξ δα; οἵ τ[ποβὲ γῆο σοταρτοπιῖβα ϑἡΓἢ {πὲ υνου]ά, 

(οηβι, Ὠίας, ἰαμά.8(4.88,4880). ἷ 
ἡμίφλεκτος, λαϊξδενπὶ, Ογτ. 4:1.30(3.2040)). 
δἡμιφόριον, τό, σἦογί ομίδν ραγηιθηὶ, (4. Τίονι. ἃ τοδίρ.218.το); 

ὍΟΤΏ ὉΨ ἸηΘΏΚ5, ΤΑΊ. Φρ.(ἀεὶ.τ.6(}1.28.8ς5 60); τηϑε οὗ 51Πκ, ῬᾺ]]. 
μ.1 πμ5.6τ(ρ.156,5; ΝΙ.34.12288). 

ἐἡμιφωνία, ἡ, ἠαϊξ-5ρέεεῖ, ζαϊπίμθε5 Οὗ φρϑεε, Μεϊοι. αὶ. πον ινττ. 
(Δ1.64.12018), 

ἡμίφωνον, τό, Ξε) 1-υοιρεῖ , α5 Ἰητεγργθίεα Ὀν ποβίϊος, ΗΙρρΡ. ἦεν. 
4.14{0.48.17; Μ.16,30828); ἴῃ 5βγβίετῃ οὐ Ματσιβ τὰ...ἡἧ. ὀκτώ, ὄντα 
τοῦ ἤἡόγου καὶ τῆς Ζωῆς Ἰτοη(ἤώέγιτιτ4.5(Μ.7.6048}; δαυδῖεα πΐτῃ 
Δθοηβ, Ἑπατ,ζαεγ.τ. (4.301). ; 

ἠναγκασμένως, ῥεγγογοα, το 55. σαγ.(Μ1.26.45360); 10. ,μαεν.οΒ 
(Ν1.94.7608). 

ἠνεμόφοιτος, τυσίκέης οἡ ἰδ τοῖμά, Νοπη.ραν.70.2ο:24(Μ.4. 
ΟΙ20). 

ἡνία, ἡ, γε; ταεῖ,, οἱ ἀϊνίηε σονεγηπιθηΐ οἵ [ῃ6 σου σοφίας... 
δεσμοῖς ὥσπερ τισὶν ἡ. Ἐπ5,,.,δ(ρ.2οὅ.28 ; Μ.2ο0.1341τᾺ}; ὃ ἀνθρώ- 
πινὸς νοῦς ...ἔχει.. τὰς τῶν θελημάτων ἧ. Ογτ, ο.7 :2ο(ρ.207.21) ; αἱ 
ἧ. οὐ τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας, ἀλλὰ τοῦ... Ἀρειανῶν ἐργαστηρίου (εἰ. 
ὕνζΖ.ἑ...3.τ6.7. 

ἡνιοχεία, ἡ, εοηῖγοὶ, φουεγηριθηῖ; οἵ Τον 5. τὰ] ονοῦ ἢ αἷτ, 
Βα5. εἰ.0γ}.3.3(}1.8ς. 530). 

ἡνιοχεύς, ὁ, επαγτοίφον, οἵ (Πτίδὲ ἅρματος ὑψιπόροιο....ἡ. Νοῃη,αγ. 
.0.1:36(}1.43.7568). 

ἡνιοχεύ-ω, γηΐο ξύμπαντα πατὴρ θεὸς “σὧων Νοπηύραν. 6.0: 510}. 
43.8208}: {δ.τ7 : (8840) ; οἵ (Ὠτ]βῖ, ἐ5.17: 2(8848). 

ἡνιοχ-έω, 1. λοία ἐλ γεΙΉ 5; τησξί.., οἵ αἰνίπο δςίίοι ἴῃ {πὸ 50] ενῶν 
ταῖς ἡνίαις τοῦ πνεύματος Μας, Αερ.ο»".1.3(}1.34.4534}; ἐδ. τι (4608); 
ἤξποε γίζρ, τηεῖ, ἡ ἄνω “]ερονσαλήμ, εἰς ἣν ἀναβήσεται ὃ κύριος, --ῶν 
τοὺς ἐκ περιτομῆς καὶ ἐθνῶν πιστεύοντας ΟΥ̓ ἤο.1ο.29(18 ; Ρ.202,32: 
Μ,1τ4.3608); 2. γεΐε, εονηημαημά, οἵ σοἄ ἡ, τὸ πᾶν ΜεΙΉ.γ65.5.τοίρ.352. 
13); οἱ ΟἸγτῖβί, Επι5... ττίρ.227.22; ΝΙ.20.153818); 1δ.τ2(ρ.234.28; 
13068}; οἵ (το 5 βονθύπδαπος οὐ τῆς σῃοσαθέω, Μασ. Αδρυάονεντο 
(λ1.34.4608)}; ΟἾγγ58. θη. 5.3 ἴηι θη. (4,35Ὰ)ὺ; ᾿Ηλίαν...«τὰ οὐράνια 
“νοὔντα Τύτνς, βεὶν.οἱ Εἰ.2(2.7321); οὗ Ομηβι, Οτυ περ ηησ.12 
(Μ.88.18640). 

ἡνίοχος, ὁ, ἐλαγίοίεεν ; τοῦ ἕο Ὀ6 τερεῖνεα Ἰηΐο Ομυτοι, Οοηεί. 
4.}}.8.32.0; τηρῖ., ογα τοῖο ποϊάς ἐδ γεΐῃς 9Γ εοραπαπά; οἵ σοῦ, τεί. 
αἀϊντηο ρχον!άβησε ἡνιόχῳ θεοῦ λόγῳ Ἐπι5,}.6.11.7(5220 ; Μ.21.865}); 
οἵ (ἀοὰ 48 ΒοΙΔἴπρ' τοῖπβ οἱ βρί τς ἰπ 500], Μᾶς, Αορσ. ονη.τ. 3(}1.34. 
4534}; ὁ θεὸς.. ἧ. τῶν χερουβίμ Απίοη δρ.ν ϑνηε, δι γ].τ4(ρ.38.20); 
Οὗ ΤΕΙΏΡΕΥΒ0Β ει8 ΟΟΓΌΙΉΡ' 56 5114] ρ]δαϑίσεβ, Μ δίνη. α(ρ.56.0; 
Μ.Ιδιτο τα}; οὗ Τηϊπα 85 ρονεγηΐησ βεῆβθβ, (ορϑί, 4.}}.7.34.6; δηᾷ 
{πουρῃίβ, ΜδοΑθρ, βονη.4ο.5(Μ.34.7658); σωφροούνη.. ὀφθαλμῶν ἡ. 
ἘΝ) 1}. 2(21. 70, τπ4τ0) ; οὗ τἱρῃέθοιιβ ἀποὺ ἃ5 συτ ίωρ' ἐεταριθτοηβ, 
Τ1Δ4. ῥέεν}. 62(0.12.18); οἵ ὈΙΒΒορ, ΜΑΜ Α τ.τγτ (ο. 370); οἵ ϑαίδη, 
Β45.361.0».3.3(Μ.8ς, 520). 

ἡνωμένως, 1. ἠμ μην; ἃ. (Θ᾽ ΘοΥΣν 61) τολτϊδ γέηιαϊητηρ᾽ ΟῊΘ ΟΥ 
ἦπ πη]οη, Βα 5. ῖν,2ο(3.178; Μ.32.1048) οἷτ. 5. ἀνόρμητος;; Ὠϊοη, ΑΥ. 
4.5.2.ττ(Μ.3.6408) οἵτ, 8, ἑνικῶς ; Β. (ΟὈ]ςξοτἰνε]ν) ἂς ομε, οἵ πυππαηο 
σοποερίβ οὗ της ἄϊνιπο: Τυίη, διακεκριμένως μὲν ἀφορίζεσθαι τοῖς 
ὑποστατικοῖς ἰδιώμασιν, ἧ. δὲ προσκυνεῖσθαι μιᾷ τῇ φύσει τε καὶ 
θεότητι (οηβί Ὠϊδο,ἰωμά τοί 1.88,5018); ὅεο, 5. λέν. τ86(Μ.02. 
14474}); ΟἼΣΙΒΓΟ]. οἱ ἅγιοι πατέρες... .ἧ. τὰς δύο Χριστοῦ φύσεις εἶπον 
ἈΑπαβί.ϑ.λοά,2ο( 3]. 80.2808) ; ἡ. «-- διαιρεῖ, μίαν μὲν ὑπόστασιν λέγων, 
φύσεις δὲ δύο ἜΠαγ. ΚΑΊΓῃ ῥγαθρ (ροτος. 5; Μιοτ. τος) ; 2. ἐπ ὠγΐοη 
ΟρΡ. 51Π0]Ψ ΟΥ̓ ΒΙΤΩΡΙν, ΟΡΡ. μονοειδῶς : θεωρῆσαι πάντα ἐν τῷ πάντων 
αἰτίῳ, καὶ τὰ ἀλλήλοις ἐναντία, μονοειδῶς καὶ ἡ. ΠΙοη. Αγ 4,η. 5.7(Μ.3. 
8218), ΟΡΡ. μονομερῶς, τεῖ, Ναῖνιτν ὁ «Χριστὸς. «μονομερῶς οὐχ 
ὑπέστη, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἡ. ἐγεννήθη εαἱ. Ηἐν.7:τ ΞῈΡΡ].(ρ.538.,20) Βαϊ οἴ. 

δοδ [τ 7 ἡσυχάζω 

Ματο Βτ οριδοιτο (Μόν. 1210}; 3. μπίσεγξαϊίν, τοϊέμπομι αἰ μειίοη, 
οἱ ρχεαϊοαῖεβ οἵ {π6 ἴῆγχεα αἰνίηα Ῥουβοηβ τὰ μὲν ἡ, παραδίδωσι τὰ 
δὲ διακεκριμένως Ὀϊοη,Ατ..5.2.2(Μ.3.6404); ἐῤ.2.τ(6370); ταῦτα 
κοινῶς ἐπὲ πάσης θεότητος ἐκληπτέον.. «καὶ ἡ, 10.Ὁ). [.ο.τιτο( Μ.04. 
8318). 

Ῥἠουοκᾶτος, ὁ, (1,41. ἐνοραὶμ5) γενεά φοἰάϊεγ πσπομγανίν γεραϊεά 
ἰο Ξεγυῖεε, ΗΠ ΕρΡΈ5.8Ρ.Επ5,ἢ.6.3.20.1(Μ.20.2524). 

᾿ἠπατημένως, γαίςεἶν, ἘΒ45..5.76(1.433Α; Μ.30.2458). 
ἠπατοσκοπία, ἡ, ἐπ δο 100 Οὗ ἰΐθεν, υα!εϊπαίοη, Του. 4,505 Ῥτόετα, 

(ρ.2ο8.21 ; Μ.22.3450); τ  Νυ85. Καὶ. (Μ.45.1720) ; 802,}.6.7.22.4(Μ.07. 
14850). 

[“]ἠπεδανής, τρεσξ, Ἐπαοοιγῥν.2.βοί(Μ. ὃς. 8480). 
ἠπειγμένως, ἠαδίτέν, τοι αἰ «ρεεά, Οοτιβῖαρ. ΑἸ αροὶ, εε.86 

(Ρ.1ό5.2; Μ.25.4010)}; Βα5.ἤοη".5.3(2,340 τ Μ.31.2406) ΠΟ ΠΥνβ,᾿ράσξεξ, 
5.2(8.2638). 

ἠπιόθυμος, ρέμ!ε ὁ ἐπίσκοπος, ἔσο...ἡ. (ση5ί. 4.}}.2.57.1. 
"ἠπιόμητις, σεηεϊς ἠπ ἐομησοὶ, αν ΝΖ. καγρι.1.2.2.402(Μ.37.6τολ); 

.1δ.2,2(ροδι.)2.20(14704). 
ἠπιότης, ἡ, 1. σοηιίοηεςς; οἵ ἀοά, Ογτιῶς, γο(3.166Ε); οἵ ΔΏρΕ] 

ὙἢῸ ἔτεα [816] πῶς κατῆλθεν...; ἐν τῇ ἀγγελικῇ φοβερᾷ ἐξουσίᾳ... 
ἢ ἡ.;  ίαὶ. Τίρν,οἱ Αφιίϊιοα το; 2. ἰγαείαθτεεν μένει [3ς, θαρτίζοι 
ΡΕΙΞΟῊ] ἐν νεότητι καὶ ἡ. ῬΙάγπι. Τγίη.2.1(Μ.30.4534}; 3. »πεηϊαϊ 
σαρἐτοϊέν ΟΥ̓ ἀἸβορ]ε5; οαυβίηρ ΟΠτίδὲ ἴο βρδϑαὶς ἰπ ρδγΆθ]68, 
Αταπῖοη. ἦοιτό: 25 (1.85 τσοοῦ). 

ἠπίως, ἀϊρπάϊΐν; οἵ ἀοα ρνιηρ ρτασο, τύ ίσηῃ.23.1; Οὗ (τίσι ἔου- 
δΙνηρ 51η5, ΓΙ άντη, 7 χέρι. 29 .39.416}). 

ἘΉρακλεωνῖται, οἱ, οϊϊοιυενς οὗ Ἡεγαείδονι, Ξεοὶ οἵ ψαϊοπ ἰπίαπ 
Οποβίῖοβ, ἘΡΙΡΒι αηας, 36(ρ.1.13; Μ.42.8όοο) ; 14.λαεγ.4:.1(ρ.44.12; Μ, 
41.6524). 

ἤρανος, ὁ, κεέῤεν, γμῖεγ, Ῥαα].51), δορἢ. 7 8(}.86.2126μ8). 
ἠρέμα, 1. ρέμεγν ἡ. καὶ κατὰ μικρὸν δεῖ τὰς ἐπιπλήξεις ποιεῖσθαι 

ΟἾγυβ8.ἤοηι. 3.1 ἐμ Σὸν (το.14Ὲ}; 2. ἐματγεεῖίν, τοῦ, Ὁ ποϑίϊοβ ἀγαμέαν 
ἐκήρυξαν, ...ἧ. κατηγοροῦντες τοῦ ἄρρεν καὶ θῆλυ εἰς γένεσιν ἀνθρώπων 
πεποιηκότος ἴτϑῃ ἤσεγ.χ.28.1(Ν].7.6004}); 3. σγαάμαϊν, Η ον, ΟἾδι.τ.6; 
(Βυνϑ3,΄λοηι. 8.4.1 ἐπὶ ἢ11.(η.797Ε). 

ἠρεμ-έω, δὲ αἱ γεξὶ, 85 Ῥγοοῦ οὗ τεαϊτεγ οἵ (ῃσιβι᾿ 5 Βυμηδηϊιν ὕπνῳ 
ἠρέμησε Ηρρ.ἤαον.το.33(Ρ.292.2; Μ.16.34510) ; ΟΥ (ο(, ἐ.6.2ο(ρ.156. 
11; 2325})}; τὸ μὲν “υεῖν αὐτὸν ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ οἷον ἀμελεῖν, δι᾽ ἃς 
αὐτὸς οἶδεν αἰτίας, ὑπνοῦν Οτ. ΝΑ 2.07.31.22(ρ.172.8; Μ.36.1578); 
ὅπως .-.-“-εζ. «οὔτε ἐννοῆσαί τινι τῶν ὄντων, οὔτε θεμιτὸν οὔτε ἐφικτόν 
Του ΑσιΖιπιττ( Μι3.040Ὰ}. 

ἠρεμία, ἡ, γεξί, ῥέαεε, φιίϑί, βου θβα Ὀν Ὑα]θηπίϑης τὸ Οοά, 
[τεπ λον... τ(Ν,7.4454); ἃ5. τπᾶτκ οὐ ΟἨγβεαπ, ΟἸειη, ῥαδά.2.} 
(Ρ.193.30; Μ.8,465Α); τοῖ, Μι,26:36 παιδεύων ἡμᾶς ἐν ταῖς εὐχαῖς 
ἡσυχίαν κατασκευάζειν ἑαυτοῖς καὶ ἡ. πολλήν (ῃγγβι λοι. δ 7.1 ἐπὶ ΜΙ. 
(7.100). 

ἠρεμίζω, κε ϑεἰδμὶ ἀδοιεὶ, ΑΙ, Ρείν.ο. δέν Β(ρ.92.5). 
ἤρεμος, ἱγαγιχιεῖί, πιουδά; οἱ (Ὠτὶβῖ, Α(. Τ ἄορι. Δ, ϑοίρ.τος.17). 
Ἐἠρεμόω, ἠΐ06 ΤῊ φοἰτμάφ, ας αὶ πεγηηϊ, 170.1).Β. Πας( Μ ο6.ττρ 34). 
ἔῆρρει, ΕἸΤΟΥ ἴῃ ὝΠαΥΜΟΡΞ. ῥγ. 1. 70.12:13᾽ (}1.66.7684), ρτορετ!ν 

(Βτυβ, ον. δδ.: ἵπ 70.(8.3205Ὲ διήρει; Β. (ογάδτιαβ καϊοηα ἴῃ 
δ. 7οαῃη δ ταῖτα (ΛΗ Ρ 1620) ρΡ.306 ἀνήρει). 

Ἑἠρτημένως, τοῦδ, πδοτίαίίου, ποδί απιν, ΟΟΡ(394) ἀεὶ (Μ.1τ0.8240). 
Ἡρωδιανοί, οἱ, ἢεγοάταης Δ5. Γϑνν 158. βεοῦ, ΟΥ, σοηεννεΐῃ Μ|.17.56 

(ρ.656. 5ΕΠ.; Μι13.15528}.}; ΟΥΝᾺΖ,0γ,37.5(Μ.36.2888) οἷτ. 5, κῆνσος; 
οὗτοι 50. ᾿Η.1...ὅλοι ᾿Ιουδαῖοι ζἦσαν» ἀργοί..."Ηρώδην.. ἡγοῦντο 
Χριστόν ἘΡΙΡΏ.ἠα6».2ο.1(ρ.224.8; Μ.41.2608). 

ἘΉσαΐανισταί, οἱ, α 56εἰ ἢ ἐὰε Αεερλαϊ!, Τίτα.ΟΡ λαεν.(Μ.86.454). 
Ἐῤσθημένως, το ἐκ βεγοεβήου;, ἐπ ἀεγεαπάίηρ, ον. Α] οι εαη (ρ.0ς5. 

9; Μ.1ο.12734}; Ἐπ|5.}.6.τοιο.ο(Μ,20, 9040) ; εαἱ. Ἐς.36:5ο(..678). 
ἧσις, ἡ, ἀεοίτολί, Ογτιποηευβραςελ,, ο(δδ.ττο8), 
ἡσυχάξ-ω, 1. ῥὲ φιῖδί ΟΥ̓ ἱγαηχμῖ, ΚΕ εἰϊόηεσ; 8. ἴῃ 60]., τοῦ. 

Ματοα ] θ᾽ ΔΠερϑα ἀοοίτίης οὗ Τιορὸβ 85 ἐπιρεσβομδὶ θείογθ Ὁτεδιίοι 
λόγος, ἔνδον μένων ἐν “σοντι τῷ πατρὶ ἐνεργῶν δὲ ἐν τῷ τὴν κτίσιν 
δημιουργεῖν ὁμοίως τῷ ἡμετέρῳ ἐν σιωπῶσιν μὲν “τοντι ἐν δὲ φθεγγο- 
μένοις ἐνεργοῦντι ἔπι5. ΜΙ αγεεὶ τ τ(ρ.4.ττῇ, ; Μ.24.7178,0); λάγον εἶναι 
φήσας ἔνδον ἐν αὐτῷ τῷ θεῷ, ποτὲ μὲν “τοντα, ποτὲ δὲ σημαντικῶς 
ἐνεργοῦντα 10.2.τίρ.31.33.; 7774}; οὗ Τίορος 45 ηυϊοβορηΐξ ἴῃ Ομηβὶ 
ἀατίησ ἰεπιρίατίοπ, ΤἸσεη χαθν.3.10.3(Ν.7.9414) οἰϊ. 85. ἄνθρωπος; 
Ῥ. οὗ {τα 4} 1Π1ὲν ἴῃ σα]ρίοιιβ 1116 45 οομποῖνε ἴο ργανεῖ ποίας οὖν 
δεῖται καταστάσεως ὁ νοῦς, ἵνα ἡσυχάσῃ ἀμεταστρόφως ἐκσταθῆναι 
πρὸς τὸν οἰκεῖον δεσπότην; Ἐνάρτ, Ῥοπῖ.ογ.3(Μ.70.1 1680) ; 14, γεν τ ποη, 
5(Μ1.40.12574}; μέγα γὰρ ἀληθῶς παρθένῳ ἢ μοναχῷ “-εἰν' μάλιστα δὲ 
τοῖς νέοις, ἀλλὰ γίνωσκε, ὅτι προθῆται ἡσυχάσαι, εὐθέως ὁ πονηρὸς ἔρ- 
χεται καὶ βαρεῖ τὴν ψυχήν ἀῤρορίμμ. Ραὶγ (Μ.δε.2ουο); 2. ι.1., 1ἶυε ας 
α μένη (οἴ. ἡσυχαστής) ; ἃ. ὈΡΡ. ἙσεπΟΡ τοΆ] Ηΐδ θέλουσί τινες βο. 



ἡσυχαστήριον 

ἀδελφοί] αὐτῶν οἰκοδομῆσαι κελλία μακρὰν ἕνα ἡσυχάσωσι ἐδ. (85 0}} 
ἴτοτῃ ΨΠΙΟΝ, αὶ τηοὴ Κ οολ] Ρ8485 ὕο δγθιη 164] 5ζαῖς δίδωσιν αὐτῷ ὁ 
πατὴρ ἡμῶν Σάβας κελλίον πρὸς τὸ ἡσυχάσαι Ὀγτ,Β.υ.70.}6ς.7(Ρ.2οὅ. 
18); ὅ.υΣάβας δέδωκεν αὐτῷ ἐντολὰς “εἰν εἰς τὸ ἴδιον κελλίον ἴᾶ,υ..5 αν. 
41(0ρ.132.4); Ὁ. ἴῃ ταοπηϊαίηῃ οανθβ, ἀββευΐβ, ΟΥΓ[Ἠὁ βεοϊ θα 661]5 τινὲ 
εὐτόνως εὐχομένῳ ἁγίῳ ἐν ἐρήμῳ -τοντι ἘναρτΟῬοπῖ,ογ τατ(Μ.70. 
11020}; τῶν ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις “-όντων μοναχῶν Ν]] ῥγαθεί, (ΝΜ. 
70.1τοῦτᾺ} ; ἀπελθὼν «“’ε ἐν κελλίῳ 14.6ρ.4.τ(Μ.70.5446); Οντ.5.0. 70. 
ΠΕ 6ς.τοίρ.208.23); 1. ττ(ρ.209.11); 70. Μοβοῃ ῥγαϊ,2ο(Μ.87.28688) ; 
ς. ἀδηρεῖβ ἀπ ἐοιρέαςίοης ὁ ᾿Ιάκωβος εἰς τὸ ξαυτοῦ κελλίον “νων 
ἐπειράσθη δεινῶς ὑπὸ τοῦ δαΐμονος τῆς πορνείας Ογτϑιυ δαδιτ(ρ.131. 
10); ὃ εὐων, καὶ ἀκηδίᾳ πολεμῶν ζημιοῦται πολλάκις 70. ΟἸ] τη, τεαΐ.27 
(Λ.88.ττορα); ἔγνων τοὺς δαιμόνας τοῖς λόγῳ “-οὐσι τοὺς ἀλόγους τῶν 
γυρευτῶν παραβάλλειν συχνότερον ἀναπείθοντας ἐῤ.(ττ12}0); Βόπος 
Ὠαροϑϑὶῖν οὗ ἀἰδογθείίου δηᾷ [απ ἐδ. (11134) οἷϊ. 5. αἴσθησις ; εἰ μὴ 
γὰρ πιστεύσει, πῶς ἡσυχάσει; 1.(11138). 

Ἐὴῤσυχαστήριον, τό, εεἰ] οὗ α Ξοἰζέανν, βεγνιίαρο, 70. ΟΠ τη. ςεαϊ τ(Μ. 
88.6418). 

ἡσυχαστής, ὁ, εοἰξίανν, ᾿σεγελαςὶ, α1δῖ. ἔτοτα σβποδῖτα (ν, ἡσυχία) ; 
1, ἀεβουριίοηα οὗ ρεγίςου Βοβγομαβὶ ἡ, ἐστιν ὁ τὸ ἀσώματον ἐν 
σωματικῷ οἴκῳ περιορίξειν φιλονεικῶν, τὸ παράδοξον 70. ]ἰτπ,ς αὶ. 
271(ΜΜ.88.,10078); ἡ. ἐστι τύπος ἀγγέλου ἐπίγειος χάρτῃ πόθου καὶ 
σπουδῆς γράμμασι τὴν ἑαυτοῦ προσευχὴν ῥᾳθυμίας καὶ ὀλιγωρίας 
“ , ξ Ι] [ὦ ᾿ .: - ἐε , Γ ΄ .« 

ἐλευθερώσας. ἡ. ἐστιν ὁ βοήσας ἐναργῶς" ᾿ἑτοίμη ἡ καρδία. μου, ὁ. 
θεός.᾽ ἡ. ἐστιν ἐκεῖνος ὁ εἰπών" ᾿ἐγὼ καθεύδω, καὶ ἡ καρδία μου 
ἀγρυπνεῖ᾽ 1. (ἸἸΟ0 Ὰ}) ; 16. (τοσοῦ); μηδὲ φωνῆς ὀρνέων ἐπαΐοντα τὸν 
ἧ. ἠρεμεῖν ΤΠατ, διπαᾷ,ογ,12.26(Δ,99.880})) ; ἰπ δοτοβίϊο, ΤῊΔ]. ἐεηί. 1. 
δο-ὀϑ(},9χ1.14334--0); 116 Βα] οι [ΑἸ πι, 1. ΟἸ τη. σεαϊ. 27(11138); ἀπά 
ΡτΆγετ, ᾿βαίδβ ξαρ. ρίγιττ( Μ.40.1200Ὰ}; κράτος δὲ ἡσυχαοστῇ προσ- 
εὐχῆς πλῆθος [0.0]]τη. Ξοαἱ. 27(11178); 2. τεῦ. παν πα] Πποσγοπαϑῖβ 
τὸν μέγαν ἡ. 'Ρουφῖνον Ν1.Φῤῥ.4.1](}1.79.557}0}; ὁ ἡ. ̓ Ισαάκιος ῬΑ]. 
υιλγγε.δίρ.5ο.6; Μ.47.20); ᾿Ιωάννην τὸν ἐπίσκοπον καὶ ἧ. ὕγντ. 5. 
υιϑαν.2τίρ.1οΚ.10); 10. Μοβοῃ, ,;αὶ, ς2(}1.87.2οοϑ); 8, ἴῃ ἸΘρὶβ]ατοα. 
εἰ μή τινες αὐτῶν [56. ΤΩ ΟὨ ΚΒ] τὸν ἐν θεωρίᾳ τε καὶ τελειότητι διαζῶντες 
βίον ἰδιάζον ἔχοιεν οἰκημάτιον, οὖς δὴ καλεῖν ἀναχωρητάς τε καὶ ἡ. 
εἰώθασιν...ἐπείτοιγε τοὺς ἄλλους, ὅσοις εἰς πλῆθος ἡ ἄσκησίς ἐστιν, ἐν 
τοῖς καλουμένοις κοινοβίοις εἶναι βουλόμεθα 7Ταβίμιπου.5.3(ρΡ.32.2). 

ἡσυχαστικός, 5οἰϊίαν τοῖς ἡσυχαστικωτέροις..«τῶν μοναστηρίων 
γα λγγν5.(Ρ.301.536) ; τεῦ. ΠΠξ οὗ α ἡσυχαστής: ἐν ἡ, τόπῳ μετὰ πατρὸς 
ἐν ὑποταγῇ καθεσθῆναι 70.(] τη, 5εαἰ.4{Μ.88.7244}); 1.1 5(8034}; ἀνα- 
χωρήσας..«ἐν τῷ ἧ. βίῳ ΤΒαγ Βτ4,0».12.6 (1.00.8 5520). 

ἡσυχάστρια, ἡ, σμεἤΐογεςς, Το. Μοβοῇ.γα!.τ27(Μ.87.οΒδο). 
ἡσυχία, ἡ, Δ, εἼΐδητε, οἵ οα ῬΥῖοτ ἰο γονεἸδιίοη οὗ μὲ ταν βίθυιεϑ 

καὶ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὃ 
τοκετὸς αὐτῆς ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ κυρίου: τρία μυστήρια 
κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡ, θεοῦ ἐπράχθη Ἰαῃ, Ἐρἦντο.τ; ἴὰ ΠΟ ΟΠ γίβέ 
ΒΡΘαΪΚ5 τὸ 501] ὁ λόγον ᾿]ησοῦ κεκτημένος ἀληθῶς δύναται καὶ τῆς ἧ. 
αὐτοῦ ἀκούειν, ἵνα τέλειος ἦ 1.15.2; οἵ 51|6η06 οὗ {π6 αἰνὶπο Η1Ὲ ὅ τί 
ποτέ ἐστι τῆς θείας εἰρήνης καὶ ἡ. ... ὅπως τε ἠρεμεῖ, καὶ ἡ. ἄγει... 
οὔτε ἐννοῆσαί τινι τῶν ὄντων, οὔτε θεμιτὸν οὔτε ἐφικτόν Το Ατ. 7. 
1τ.τ(Μ1.3,0404). 

ἘΒ. ἐγαμημτ είν, φωῖοὶ, ἃ. οι Ξια τα Οὗ 5011} πιοσεβςασν ἔον σοπίοτηρία- 
τοπ; 1. ἀεξ, ἡ, μὲν σώματός ἐστιν ἠθῶν καὶ αἰσθήσεων ἐπιστήμη καὶ 
κατάστασις" ἧ. δὲ ψυχῆς, λογισμῶν ἐπιστήμη καὶ ἀσύλητος ἔννοια 70. 
ΟἸΠπλ.5ραὶ, ΔΊ(Ν 1.88, 1007); 2. ἴῃ σεη. ἐν ἡ. τὸν νοῦν ἔχειν πειρᾶσθαι 
προσήκει ἘΒδ85,6}».2.2(3.718; Μ.22.2248); παιδεύων ἡμᾶς ἐν ταῖς 
εὐχαῖς ἡ. κατασκευάζειν ἑαυτοῖς (Ὠτν5.ἤοη1,83,1 ἴῃ ΜΠ.(7. 790 Ὲ) ; τοῦ 
-τὐΣριστοῦ τὰς ἀγαθοποιοὺς ἀκτῖνας ἐν ἡ, παραδεχόμενοι Π1οπ, ΑΥορ. 
8.τ(}1.3.τοϑ50) ; 65ρ. 1ῃ τε! ρίουβ [{{6 τοὺς δὲ καθ᾽ ἑκάστην πόλιν... 
μονάξοντας ὑποτετάχθαι τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τὴν ἡ. ἀσπάζεσθαι (ΟἼΔΙς. 
ΩΉ.4.; 3. τηβΔ 8 οὗ αἰταϊηηρ 1 : σοί νίηρ ΠΡ οπο᾿β ον Μ}011, [0.ΟἸ τα. 
δεαἱ. 21 (Μ.88,1ἸΟ0Ὰ}; ΡτανεΥ ἕνα δι᾽ εὐχῆς πρὸς τὴν ἡ. συνδράμωσι 1ν. 
(1τοῦ Ὁ); χϑοο]!βοίίοῃ ἡσυχίας φίλος ἀνδρεῖός τις καὶ ἀπότομος 
λογισμός, ἐν θύρᾳ καρδίας ἀνυστάκτως ἱστάμενος τ. (Ἰορ7.}; ἔργον 
ἡσυχίας ἀμεριμνία προηγουμένη πάντων τῶν πραγμάτων εὐλόγων καὶ 
ἀλόγων 1θ.(11008); ἐδ.(11124); 5 βεγίηρ ὐτ ΟἸτίβε οὐδεὶς εἰς ἡ, 
τελείαν ἔγκαρπον, καὶ εἰς κατάπαυσιν ἁγίαν τῆς τελειότητος δύναται 
ἐλθεῖν, ἐὰν μὴ πρῶτον συμπάθῃ τῷ «Χριστῷ, καὶ ὑπενέγκῃ ὅλα τὰ 
παθήματα αὐτοῦ Β6γ5.»6:}.(Μ.88.18130) ; 4. ἴῃ τεῖ. το δρρτβεβθηβίοῃ 
Οὗ ἀϊντηθ τηγϑίθσιεβ ὁ ἡσυχίαν καταλαβὼν ἔγνω βυθὸν μυστηρίων, ... 
κυροῖ τὸ εἰρημένον Παῦλος" εἰ μὴ γὰρ ἐν παραδείσῳ ὡς ἐν ἡ, ἡρπάγη, 
οὐκ ἂν ἄρρητα ῥήματα ἀκοῦσαι ἠδύνατο. τῆς ἡ. τὸ οὖς δέξεται παρὰ 
θεοῦ ἐξαίσια 70.(] τ, 5 εαϊ.27(Μ.88,ττοοῦ) ; 5. δἤεοιβ : σοπτοπαριαἰίοη 
τὴν ἡ. οὐκ εἶναι ἀργήν, ἂν μήτι τῶν θεωρίας ἀξίων τὸν νοῦν κατεῖχε 
ΤΝῚ ρεγίκί, τί .79.8128); σοπβίαπι ρ᾿γαΐβα οἵ (σά, 70. ΟἹ πλ,φεαὶ,27 
(Μ|.88.1ττοτᾺ); κατευνάζοντες ἡσυχίᾳ τὰ πάϑη Ν} ῥγαροί.τ2(Ν.70. 
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ΙΟΤ6Α); κτῆσαι δὲ καὶ ἡ., ἀδελφέ, ὥσπερ τεῖχος ὀχυρόν' ἡ γὰρ ἡ, 
ὑψηλότερον σε ποιεῖ τῶν παθῶν Τζῇγνπ,ιβαί.εἰ εοησιην (12. 8100); ἡ. 
ὠφελεῖ, τῶν κακῶν ἀργήσασα...ἡ οὖν ἡ, ὡς καλὴ οὖσα μήτηρ πασῶν 
τῶν ἀρετῶν τυγχάνει. ἀπογεννᾷ γὰρ αὐτὰς διὰ τῆς πρὸς θεὸν ἀδιαλεί- 
πτου καὶ ἀπερισπάστου ἧ. Αγ. Μοη ἤοη!,τοχ(Μ,80.17454}; 6, 115 Ῥδτ- 
βοίίοη ἀρχὴ μὲν ἡσυχίας τὸ ἀποσείεσθαι κτύπονς, ὡς τὸν βυθὸν 
ταράσσοντας" τέλος δὲ ταύτης, τὸ μὴ δεδιέναι θορύβους, ἀλλ᾽ ἀναισθητεῖν 
ἐν τούτοις [0.(] τη, ςοαἰ. 27(}1.88.10078Β); ὦ ἡ., προκοιτὴ μοναζόντων" 
ὦ ἥἡ., κλῖμαξ οὐράνιος- ὦ ἧ., ὁδὸς βασιλείας οὐρανῶν’ ὦ ἧ., κατανύξεως 
μήτηρ' ὦ ἡ., ἔσοπτρον ἁμαρτημάτων, ἡ δεικνύουσα ἀνθρώπῳ τὰ 
πλημμελήματα αὐτοῦ"...«ἡ δάκρνα μὴ ἐμποδίζουσα"..«πραότητος γεν- 
νήτρια' «ταπεινοφροσύνης σύσκηνε-".. «φόβῳ θεοῦ συνεζευγμένη, διανοίας 
φωταγωγέ"...«λογισμῶν κατάσκοπε, καὶ διακρίσεως σύμπονε"...γεν- 
νήτρια παντὸς ἀγαθοῦ"..-σχόλασις προσευχῆς καὶ ἀναγνώσεως"... 
γαλήνη λογισμῶν ΤΟ γνϑ5,}αΐ,εἰ εοπδιηνι, 12. 8100 -Ε); Ἔχορ Ηρα 
Όν Ματν οἱ Βεδίμδην (1,6.το:42), ἐδ,(Β2ΟΑ). 

Χ 

Ο. ἐγαμ μιν ἃ5 5ϊδῖε οὗ βθρασδίοη ἔχοση υνου]άᾶ, -- οοἰτίμάδ; 
1. ποη- ἐξ ηζαῖ; 8. ἀουθ]α σοηχιοίαίίοι οὗ 5.]σῆσα ἀῃα βοϊυάδ 
ἀναχωρῶ ἐπὶ τὴν ἐρημίαν καὶ ἡ, Ογιἠοη!.20.8 ἱῃ 7εγ.(ρ.τοο.4; Μ.13. 
5204); ἡ. οὖν ἀρχὴ καθάρσεως τῇ ψυχῇ, μήτε γλώττης λαλούσης τὰ 
τῶν ἀνθρώπων, μήτε ὀφθαλμῶν εὐχροίας σωμάτων... περιασκοπούντων 
Β45.8}.2.2(3.120; Μ.32.228.Α); ἡσυχίας γὰρ μήτηρ ἡ ἔρημος ΟΠγνΒ. 
ἤονῖ, 5001 τὴ Μά. (.5130); ἀγαγεῖν σε βούλεται εἰς τὴν ἔρημον, 
τουτέστιν, εἰς τὴν ἡ. Τύγγϑ. ῥα. οἱ εοηδιηηι,(12.8208); οὗ Μοβος ὁ 
τεσσεράκοντα ἔτεσι τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἐπιμιξίας ἑαυτὸν ἀποικίσας, 
καὶ μόνος μόνῳ συζῶν ἑαυτῷ, καὶ διὰ ἡσυχίας ἀμετεωρίστως τῇ θεωρίᾳ 
τῶν ἀοράτων ἐνατενίζων ΟΥΟΝ 55, ΡΟ: ς ΠΑ 7(Μ.44.45 60); οἵ ΟΠ τοὶ 
τοῦ πλήθους ὑποχωρῶν, ....ταῖς ἐρήμοις ἐνδιέτριβε, τὸ χρήσιμον τῆς ἡ. 
τοῖς ὁρᾷν δυναμένοις ἔργῳ παραδηλῶν ΝῺ ῥγαεδί.12(Μ.79.1ο76Ὰ}; οἱ 
ΒΠορηογᾶς αἱ Βείμιθμοπι ὡς τῇ τῶν πολλῶν ἀναχωρήσει καὶ ἥ. 
κεκαθαρμένους Ὀϊοη, ΔΥ.ε.ἢ.4.4(Μ.3.1818}; οὗὁ τηοηκβ τὰς ἐρήμους 
διώκοντες,...«ἐν πολλῇ ἧ. καὶ ἀμεριμνίᾳ τῷ θεῷ προσομιλοῦντες Απί. 
Μοη.λον!.τοῖ(Μ.80.17458); Ὁ. ἴῃ τισπαβες [ἡξε ἡ, δὲ καὶ μονοτροπίαν 
ἑαυτῷ ἀφαρμόσας Β85.6}.45.τ(3.1330; Μ.32,2650); οὐκ ἔστι μοναχοῦ 
κατάστασιν ἐπιγνῶναι, ἄνευ ἡ. ΝΙ], ἦμοι,.(Μ.70.12368)}; ἔναγχος τῶν 
βιωτικῶν ἀποστατήσας θορύβων, μεγάλην ἄγειν ἡ. ὀφείλεις 14.6}}.3. 
223(Μ4.70.4850); σου ρ]οα ΠΗ ἀναχώρησις, ΤΡα}} ἀ,»"οη,ργόδία Ὁ.2. 
4; Μ.6:.4448); Ἐργρίίδῃ τηοηκ5 οα]εα ἡσυχίας ἐρῶντες, 80Ζ.ἢ.6. 
6.20.1(}1.67.13400) ; ἃ5 τη οπ Κ᾿ 5 ρυποῖρα] ἴον, ἔναρυ ΡΟ; δ 7 0η..2 
(Μ.40.12538); τὸν μονήρη βίον ὡς ἔστιν ἀναλαβεῖν, καὶ ἐπὶ τὰ τῆς ἡ. 
ἀποτρέχειν τρόπαια 1Ρ.3(12530) ; φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ 
ἀδολεσχίᾳ τοῦ θεοῦ διαμείνωμεν Ι5αλς ἐρ.δίρ.162)}; ἔογ τραϑοῖβ οὗ 
ομαυιεν 1 τῆᾶν δ6 ἰπιετταρίεα, 1δ.ο(ρ.163); ἐδ.12(Ρ.166); 2. ἃ5 τ.ἴ. 
ἔου ξοϊ ἴαγν [18 οὗ μϑβνοῃαβέ, δοσογαθα ἴο τηοπῖκβ ἀδϑίγηρ ἴξ, Εἰ ΤΠΟΥ 
ΤΘΙΠΡΟΓΘΤΙΪΝ ΟΥ̓ ΤΟΙ ΠΟΠΕΨ, δἰτεσ Βρδπαϊηρ ἃ σεγῖαϊῃ ἘἰΠ16 πὶ σοτη- 
ΤΠ ; 8. ἀδβουερίοη ταῦτά σοι οὕτως παραινεῖν οἶδε τὰ χρήσιμα 
ὁ τῆς ἡ. τρόπος. φέρε δὴ καὶ τῶν ἑξῆς ἐπιφερομένων ἐν αὐτῇ πραγμάτων 
παραθήσομαί σοι τὸν νοῦν..«καθεζόμενος ἐν τῷ κελλίῳ σον, συνάγαγέ 
σον τὸν νοῦν' μνήσθητε ἡμέρας θανάτου" ἴδε τότε τοῦ σώματος τὴν 
νέκρωσιν. «κατάγνωθι τῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ματαιότητος" ἐπιμέλησαι 
τῆς τε ἐπιεικείας καὶ τῆς σπουδῆς, ἵνα δυνηθῇς διαπαντὸς μένειν ἐν τῇ 
αὐτῇ προθέσει τῆς ἡ. ἘναρτιῬοπὶ, γεν ριοη. Ο(Ν.40.1261.,8); ἡ ἡ. ἐστὶ 
ἀδιάσπαστος θεῷ λατρεία, καὶ παράστασις" ἡ ̓ Ιησοῦ μνήμη ἐνωθήτω 
τῇ πνοῇ σον (οἷ, [Πι8 ΤΕ5Έ 5 ῬΥΑΥΟΥ οὗ Ἰαΐου Πεϑυσῃα5:5) καὶ τότε γνώσῃ 
ἡσυχίας ὠφέλειαν 70.Γ] τη. Ξεαἰ.27](Μ.88,ττ 120}; Ὁ. 115 ἀδπροῖς τοῖς ἐν 
ἧ., μάλιστα πολεμεῖ τὸ πάθος τῆς ἀκηδίας ἘΝῚ] ΟἿ ον. (Μ.70.τ460 4); 
τῷ αὐτῷ κανόνι καὶ ἐπὶ τῆς ἧ. χρησώμεθα λέγοντες, πολλοὺς δοκίμους 
δεξαμένη, ἀπεδοκίμασε διὰ τῆς ἰδιορυθμίας 70.(Ἰ πη. εαὶ,27(}1.88. 
ΤΙΟΒΑ); ἡ, ἀπείρους ἀποπνίγει ἐδ.(11124); φόβου σοι πολλοῦ καθ᾽ 
ἡσυχίαν χρὴ..«οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀκηδίαν ἐκδιώκειν δύναται ἐδ. (111 30); 
ς, 15. τε ατοιηθη5. μηδεὶς ὑπὸ θυμοῦ καὶ οἰήσεως, ὑποκρίσεώς τε 
καὶ μνησικακίας ὀχλούμενος, ἔχνος ἡσυχίας ἰδεῖν τολμῆσαι 1δ.(ττο8Ὰ}; 
τῶν λόγῳ τὴν ἧ. μετερχομένων σημεῖα...«ταῦτα' νοῦς ἀκύμαντος, 
ἔννοια ἡγνισμένη, ἁρπαγὴ πρὸς κύριον, κολάσεων παράστασις, θα- 
νάτου ἔπειξις {δ.(1το8Ὰ}); οἵ.1}.(11168); ὁ οὔπω θεὸν γνούς, εἰς ἡ. ἀδό- 
κιμος ἐδι(1112Ὰ}); ἃ. 115 ἔγαϊ!5 διὰ τοῦτο καλὸν ἡ ἥἡ., ὅτι τὸ βλαπτὸν 
οὐχ ὁρᾶται, τὸ δὲ οὐχ ὁραθὲν οὐ δέχεται διάνοια ΝῚ] ῥγαξεί, τί }.70. 
10738) ΡΘΙᾺ. α͵5ο τεῖ, σοῃξζειηρ! αν χαϊεξ 1π ρεη. ; ἁπλῇ γὰρ ὅλη 
καὶ ἄδετος τῆς ἡ. ἡ κατάστασις 70.(Ἰ] τὴ. ςεαἱ.27(Μ.88,1ιχ6Βὺ); 6. ἃ5 
ΡΙΘΡρδυδοη [ὉΥ ἀροβίοϊαίε πολλὴν ἧ. πρότερον ἀσκήσαντες, ἐσχήκασιν 
ἐν ἑαυτοῖς οἰκοῦσαν τὴν δύναμιν τὴν θεϊκήν, καὶ τότε ὃ θεὸς ἀπέστειλεν 
αὐτοὺς εἰς τὸ μέσον τῶν ἀνθρώπων ΑἸΩΠΠΟΠ45 ἐῤ.1(ρ.433.4); οἱ δὲ ἀπὸ 
θεοῦ πεμπόμενοι, ἀποστῆναι μὲν τῆς ἡ. οὐ βούλονται, εἰδότες ὅτι δι' αὐτῆς 
ἐκτήσαντο τὰς θείας δυνάμεις, ἵνα δὲ μὴ παρακούσωσι τοῦ δημιουργοῦ, 
ἔρχονται πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων οἰκοδομήν ἐξ.(ρ.433.14}; 1. δ0ο!, 
Ἰεριβδυοη τοὺς ἐν πόλεσιν ἢ χωρίοις ἐν ἐγκλείστραις βουλομένους 



ἰ ’ 

ησύχιος 

ἀναχωρεῖν... «πρότερον ἐν μοναστηρίῳ εἰσιέναι δεῖ... ἐπὶ τριετῆ χρόνον 
τῷ τῆς μονῆς ἐξάρχοντι ἐν φόβῳ θεοῦ ὑποτάττεσθαι...τηνικαῦτα γὰρ 
πληροφορίαν πράξουσιν, ὡς οὐ κενὴν θηρώμενοι δόξαν, ἀλλὰ δι᾿ αὐτὸ 
τὸ ὄντως καλὸν τὴν ἡ. ταύτην μεταδιώκουσοι (ἼΥᾺ]] ἐγ. 41; Πἴ6᾽ οὗ 
Ἠεϑγοπαβί ἴο ΡῈ ρίνεῃ ὉΡ ἐξ πθραβ οἵ Ὁβύυσος ταῦτα, Ερ.αρΡ.ΟΝ]ο. 
(γ8ηγαεί. ,(Μ.08.1473}). 

ἡσύχιος, φιῖδσὶ; ΘΟ. οοἰϊίαγγ, ἐγονατέίεαϊ, οἵ αι Ἠσσγοῆαβε τὸν 
ἐρημικὸν καὶ ἡ. βίον Το. τα. δεαἰ.7(Μ.88,8124); {70.}.8..}.τ2(Μ. 
ο6.0658); οἷς δὲ ὁ βίος ἐστὶν ἡ. καὶ μονότροπος ΟΝΊΟ.(γϑ))εα».22; 
Τη856. 85 Β.081. πτῶμα. . ἡσυχίῳ..«προσευχῆς διάστασις 70.{]Πτη.5εαἱ. 
27(11120). 

ἡσυχιότης, ἡ, ἐγαηχαε τίν, (Ἰετη. 5 ».7.3(0.13,253; Μ.9.4244). 
Ἑῤσφαλισμένως, 1. ςεεμγεῖν, οἰφαιτῖν, ΟΥ ΝΥ 55, ῥενξ(ρ.192.6; Μ, 

46.2680); ς. ἔχω, δὲ ἐγμδποογίήν, ἘΡῚΡᾺ ἤαεγ.42.ττ(ρ.140.25; Μ.41. 
7400); ἐδ. 51.4(0.251.24; 8020); 2. ρμαγάεάϊν, ἔογΥ βαζείν᾽ 5 δαΐε, ἰᾧ. 
θ60.4ο(Ρ.τδϑι1ι; Μ.42.2640); 128.76.52(ρ.407.11; 6250); ὕγντ. 70.1.7(4. 
610}; α. ἔχω, δὲ α ξαξερμαγά, Γάντα. Τυΐη.τ. τ8(Μ.30.2ς60). 

[Π]Ἰῆτριος, βόγοις, ἰοοςοἶν- πη, ΤΠάτι ργουτά, (4.546); τὸ. ο(651). 
ἥττημα, τό, 1. ἐεξεαί, ξατίεγε; οἵ ἘᾺ]1, Με Ρονρἢ.τι(ρ.5ο4.14; 

Μ.τ8.4008); (σεττη.(}Ρ ογτί 98,228); ἴῃ ρθη., ἀσείῃ. ἤροἍἉ"(Μ. 
1ού. 5258); 2. ἀεζεεί, ΛΑτΤῃ “ροϊ[.2.τ2(λ{.56.11.:38) 

ἡττόνως, ἰε55, ΟΥῥγέης.1.3.5(ρ. 56,2; Μ,11,1508). 
[|ἠὐκέρως, (Ξ- εὐκέρως) τὐτ ἢ πη δόγης, Ογαι, δ 1}.τ5Ω.τό2. 
ἠχέω, 1. γπαΐε ἃ ον ηα ; οἵ τὴς. Ἡξανθηβ ρ]οτηψιπηρ Οοα Ὁν 5068 Κ- 

ἴῃ ἰδείετϑ οἵ {Π6 φἱρῇαθεῖ ((ποϑί.), ΗἸρρ ἤν. 6.48(ρΡ.18ο.12; Μ,16. 
2275Α}); Πιεῖ., ΟἱἩ γΕρ]νγίπρ ἴῃ ψυηρ, ΑΕΠς, ἐῤ.νγ(ρ.8ο.τ3; Μοτι. 
484}; 2. τιαΐε ἴ0 σαι ὦ ξομηά ἡ. τὰ κύματα ΤῊΡΗΙ, ΑΗτ. Αμίοί.τ. 
(Δ].6.10320) ; 3, γηαξκε γεβομμα, ΥΊῃ δοσυδβαίίουβ βασιλικὰς ἠχήσαντες 
κατ᾽ αὐτῶν ἀκοάς Ῥεῖτ.11 ΑἹ, πονεῖ ο(Μ.33.1202Α)ᾺΡ. ἘΠ41,}.6.4.22.36; 
4. ῥγοοίαῖνι, αῃμόμησεο, [55.5α..8,1; Μεοτῃ. γηηρ.6.5(0.60.25; Μ.18. 
121Ὰ). 

ἤχημα, τό, Ξοιεμα, γοαγίηρ, Ὀγυ, [9.5.τ(ς). 4.4608 ἔογ ἐν σχήμασι 
ΑΘΡοτ). 

ξῇχησις, ἡ, δον; Οὗ τηθ51ς οὗ ἴῃ ΞΡ Θ.Ε5 ἂ5 ἀροῃΐ οἵ Ογρατοη 
(σποβι.), ΗΙρρ.᾿κ6;.6.48(Ρ.18ο.12; Μ.16.32754}; ἴῃ σοη., ΟΥ̓ Ν γ 88. 
Ἐςς9.11}.Β. τοί .44.5364}.ὕ 

ἠχητικῶς, τρτῖἦ α ἰομ ποΐςε, εαὶ. ρος.8: τ2(ρ.5ο0.16). 
ἦχος, ὁ, 1. εομη τί... ἐστιν Χριστὸς ἀλλ᾽ ἅ λόγος, ἧ. τοῦ θεοῦ; ἵνα 

λόγος ἢ τοῦτο τὸ ὀρθὸν ξύλον ἐφ᾽ ᾧ ἐσταύρωμαι:" ἧ. δὲ τὸ πλάγιόν ἐστιν, 
ἀνθρώπου φύσις 44. Βείγ.ο, δῆν, ο(ρ.06.8}; δυσφημότηρον...ὁ ᾿Ηρακλέων 
«εὐφησὶν ὅτι ὃ λόγος μὲν ὃ σωτήρ ἐστιν, φωνὴ δὲ ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡ διὰ ᾿]ω- 
ἄννου διανοουμένη, ἧ. δὲ πᾶσα προφητικὴ τάξις ΟΥ. 70.6.20(12; Ρ.1τ20. 
2; Μ,14.23301}.}; τοῦ. (ῃσιβί δαέμονος οὐ μεθέπει...ἢ, ἱμάσθλης ΝοΠπ, 
}αν. [0.8:40(}1.43.8214}; 2. τημδίοαὶ γιοάδ, Τ7]ο. [6].ῥοοητί. (1.88. 
τ880Α}; Το. Μοπιώννιη, Βας.(.06.13724}; Οὐηεὶ, δ μά. 2(Μ.00.17ο 5 Ὰ}. 

ἠχώ, ἡ, σομηά ἑρμηνεύεται [36. ΑΡΥΘΉ ΔΙ]... πατὴρ ἐκλεκτὸς ἠχοῦς 
ΟἸεπι. εἰν. 5. τ(Ρ.331.0, ν.}, ἤχους Μ.9.2ΖΟΑῚ ; ΟΥ(Οεἰς. 5.45(Ρ.49.11; Μ'οττ. 
Τ2528)}; οἵ νοϊςε οἵ σοα, Νοηἢ.}αν. 79.12:20(}1.43.8 5 6Ὰ}) ; οἱ ΠΠοτασν 
βίγίθ, ὅγῃθα. 1 φίρισάτιτο; Μ.66.1121Ὰ). 

Ἔθαιμάν, Τρπαη; εχεσ. ΑΡΆΟ,2:2, τοογτρα ἴο Ιης. μεταλαμβάνεται 
«6... εἰς τὸν νότον..«ὡς γὰρ ἐκ θεοῦ εἰς ἀνθρώπους τὴν ἄφιξιν πεποιη- 
μένος..«λέγεται ὃ θεὸς ἀπὸ Θ. ἥξειν Ἐπ.4.6.6.1τ{(ρ.271.21; Μ.22. 
4450) ; 85 ἴης. οἱ οα ψὙγῆὺ ψὰ5 βδδὴ οὐ ἨΟΙΘΌ, ΜΠΙΟΝ 15 ἴο {π6 
δοιίῃ, γτ ἄδαι,2(3. 5530}; ἰὸ ΒΕΓΒΙ ΘΠ ὁ πὶ ἐκ ποίου μέρους τοῦ περὶ 
τὴν “Ιερουσαλὴμ ἔρχεται [5ς. ὁ κύριος] ;...ὃ θεὸς ἀπὸ Θ. ἥξει (Θ, δὲ 
ἑρμηνεύεται νότος) ΟΥΤ.Η οαΐδοξ.τ2.20: Ογτ, ἄθας.2(3.5530}; Θ. οἱ 
μὲν Δίβα, οἱ δὲ Νότον ἡρμηνεύκασι. προσθεσπίζει δὲ ὃ προφήτης..«τὴν 
τοῦ θεοῦ. .«ἐνανθρώπησιν, τὴν ἐν Βηθλεὲμ. γενομένην, ἦ τις ἀπὸ Νότου 
καὶ ιβὸς τῆς "Ἰερουσαλὴμ. διάκειται ΤὨαΤτ, ἄδας.3: 3(2.τ550}; τὸ ἔννο 
σΟΙΏΪηρΡΒ οἵ (τ δῖ τὸ δὲ Θ. μεταλαμβάνεται εἰς... συντέλεια᾽ [Βοῖἢ 
ανθηΐβ ὈΘΙηρ ἐπὲ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος] Εὐι5.ὦ,6.6,1π(ρ.270.31; 4454}. 

Ἐθάκη, ἡ, ῥγίον ; Ῥὶατ,, ΑΙΠυφρυνονί, ἐγ. 3(0.170.26; Μ.25ς.6880). 
θαλαμεύτ-ω, Σ. αὐρηξ ἰο ἐδε ὀγιά4αϊ-εἰαριδθε; ταεῖ., οἵ 8. Βιερηθη 

οηΐτν ἱπίο πεάνψρῃ ἐθαλάμευσε... αὐτὸν ἡ βασιλὶς καὶ παρθένος Ττνϑ. 
δἐορἧ,,3(12.8124); ὃν πᾶσα ἡ κτίσις... «ὕμνησεν, αὕτη [5.. ΒΜ} μόνη... 
ἐθαλάμευσε ῬτοΟ] ΟΡ ογ.ς.2(Μ}.δς5.720Ὰ}) ; τεῖ, ἃ βαϊπί τὸν σταυρωθέντα 
ἐν ψυχῇ ἐθαλάμευσεν 1δ.12.τ(7888}; Βεηςε 2. ὁφροῖςε, Μοϊει. παὶ. [7.2 
(Μ.64.11640}; τηξῖ, τὴν..Ῥωμαϊκὴν ἐλευθερίαν...““ὧν ΤΉΡΒΥ] ἔχε. 
Κοιη.τ(Ρ.221.21; Μ.113.9280); 3. κέ αἱ ἤονπξ; Ρ855., οἵ δι τ15 πα 

6το θαλασσοπόρος 

ψνόσήθῃ, Τ' [οὐ δτίριττθ.ς π.}); νυ. ἢ .ὋΡιΟ σης .4(4.33.11608); (Πχγ5. 
ἄπηα τ.6(4.71τ00}; ΤΒατ ἐ.γεἰ.13(3.1210}; 4150 τὸν στρατιώτην... 
“"όμενον ΤΝῚ, ῥεγῖςδι.τ2.2(Μ.79.9410}; ταεῖ. εἰρήνη ἐθαλαμεύετο ΑΒ51. 
ΒΌΡΒΡς:  6(}}.40.45]8); 4. Ρᾶ55. ᾿ς ΥΔ}5,») δίαν αἱ ἤονηθ, ΟἸοτη, ῥαφά. 
4.2(0ρ.250.6; Μ.8,5618); ϑυπδς.γορη.τ(ρ.45,16; Μι66.τοϑοῦ); 6.10 
(0.42.6; Ἰο808} ; τηρί,, οὗ δροῦδβα ἴῃ (ϑηΐ,, ΝΠ] ΡΟ τος. απ. 4:13 
(Μ.87.τ6688). 

θάλαμος, ὁ, τυεάἀάτηρ- εαδὶ, Τὶ [4.1τὸ.4. 
θάλασσα, ἡ, 6εα; ἴ. ἴῃ σαη. εἰ...ἐκ μερῶν συνέστηκε [56. Οοά], 

πάντως αὐτὸς ἑαυτοῦ ἀνόμοιος φανήσεται... .εἰ γῆ τυγχάνει, οὐκ ἂν εἴη 
θ, ΑἸΠ. ρεμὶ, 28(Μ.2:5.560) ; ὡς δεσπότης ἐπέβαινε...τῇ θ. τὰ ἡπειτϑι(Μ. 
25.128) ; οἴ.14..21γ.3,56(.26.441Ὰ}; 14.6}. δ έγαῤρ.4.τ6(Μ.26.6 608) ; 85 
Βρη  γηρ οὐ’ 5. ̓ἰτητηθηβιῖν, Ουτ. Η. αἰδξεΐ,.6.1το; 15 Οδάϊθποα ἴο 
(οά δὴ δχϑγρὶ]α ἴο πΊδπ, ὕθο. 15, λδχ.2380(Μ.92.1463.}; τεῦ, 115 
οὈβαάϊθησο ἴὸ Ῥγονάθητ81 ἰανν5 τὸ κύτος τῆς ἀπείρου 8. ... καθὼς 
διέταξεν αὐτῇ, οὕτως ποιεῖ τύ ϊΐεμι.2ο.δ; εἰ μὴ κρείττονι προστάξει 
ἐγεγόνει τούτων μία κρᾶσις, πῶς ἄν...«ἡ θ. τῇ γῇ..«ἐμίγη καὶ συνῆλθεν, 
ἀνομοίου οὔσης τῆς ἑκάστου πρὸς τὸ ἕτερον φύσεως; ΑἸΉ. 56η1.31 
(738); 1᾽.42(840}; ἃ5 Κεεριὴρ ἀἰνπεὶν-πχεα ἸἸπη115, (γχ. Η,εαϊσεῆ, 
φιαι; Τάτ ῥγουτά.2(4.5ο8); ἴῃ Ψαϊθηῖ. τμθοῦν ἰοσπιθα ἔσγοτη ἴθδὺϑ 
οὐ ᾿Ενθύμησις, Ἰτοῃ.ἤπαενγ.1.4.3(Μ.7.4848); οὗ ϑορῃϊα, γι. Ε. αϊδεῆ, 
6.18; 2, ἢρ., οἱ {Π]5 ΠΠἶπ τὴν 9. τοῦ βίον τούτου ΟΥλοηι.1 δ. 5 τη 6. 
(ρ.156.22; Μ.13.4720}; οἵδ. τι τ(ρ.τ32.1τ; 457}); 118. Ἰπϑῖα ὈΠ]Π]1ν δα 
πᾶσε οὗ [Π15 16, Βαβ.ἤοῦη.τ2ιτδίδιιττα ; Μ.31.4178}; 8. ... ἀκου- 
στέον..«τὸν τῆς κακώσεως τόπον Β485.1ς.25ο(1. 700 ; Μ.30. 5608); 8. .... 
λέγει τὴν ὑλώδη ταύτην ζωήν, τὴν πᾶσι τοῖς τῶν πειρασμῶν ἀνέμοις ταρασ- 
σομένην, καὶ τοῖς ἐπαλλήλοις πάθεσι κυμαινομένην τ γ55. 55. ΠΝ Α 
8(Μ.44.4730}; Γγνβυδέγηινο.2 τὴ δη.(4.6008); Ογτο τον. το: τ(Μ.74. 
870Α); ἜΠπατ. [.6η.7:2-3(2.1190}, Ατεῖῃ, ἤ3ος, (Μ.1ο6.7238); οἵ 
ΡΘΠΕ1165 ὕδωρ καὶ θ. αἰνιγματωδῶς ὀνομάζει τῶν ἐθνῶν τὴν πληθύν Ογγ. 
15.2.5(2.3420); τεῖ. τηοη 5 ὥσπερ τὸν ἰχθὺν εἰς τὴν θ. οὕτως ἡμᾶς εἰς τὸ 
ὄρος ἐπείγεσθαι ΑΙΠ.υ.««πἰοη δ. (Μ.26.9610); τὴν ὑελίνην 8. σημαίνειν 
φασὶ τό τε πλῆθος τῶν σωζομένων ΛΑπάτιΔε5. ρος 4ε(Μ τοῦ. 3530); 
3. ὅπ ἘΧίεΠαΕ4 τ156 1ῃ ΒΟΥ ΡτΌΤα ἔθος...τῇ θείᾳ γραφῇ θ. ἀποκαλεῖν τὰ 
πρὸς τῇ ἑσπέρᾳ μέρη, διάτοι τὸ σφόδρα πολλὴν καὶ εὐρεῖαν εἶναι τὴν 
ἐκείνης θ. Ογτ..1ς.2.τ(2.2 070) ; 4. οἵ Ἀξα ὅ6α; ἃ, ἐν εϊνοίο]α αἰν:βίοη 
αἱ Ἐχοάῃβ λόγος ἀρχαῖός φησιν εἰς δώδεκα τμήματα διαιρεθεῖσαν τὴν 
θ., ἑκάστῃ φυλῇ μίαν ἀποδοῦναι ὁδόν ΑἸΔΙσΧΡ. 5.13: :1τ3(Μ.27.5250); 
αὕτη...ἡ ἱστορία ἡ γενομένη ἐν τῇ ᾿Ερυθρᾷ 9. εἰς τύπον ὑπῆρχε τοῦ 
κόσμου τοῦ μέλλοντος διαιρεῖσθαι τοῖς δύο καὶ δέκα ἀποστόλοις παρὰ 
κυρίου Ἡφρβνοῦ ΗΒ: Ἷτ450}1.27.12600}; Πιάνιῃ. ᾽ς.135: 13(ΜΜ.30. 
1596}; (Πγγβιεχῥ ίη ΒΞ τον (5. 3000); ΤΠ ζφ.2.5 τ ἔχ. (1.143); 

Ι τα! Ποὴ το] ςοῖςα 45 Του 5} 1Δ0]ς, 2.2 γ(144); Β.. 88 Ὀαρεβιηα] ἴγρε, 
7, ἀ1αἰ.138.2(Μ,6.7038); δεύτερον 5ς. βάπτισμα] τὸ τοῦ Μωσέως, 
ὅτε τὴν ᾿Ερυϑρὰν διεπέρασε" τυπικὸν γὰρ ἦν" ὥσπερ γὰρ ἐκεῖ ἡ θ., 

οὕτω τὸ ὕδωρ ἐν τῷ βαπτίσματι ΤΑΤΉ φη. ΞΟ ρί του(Μ.28,76οᾺ); ἡ θ. 
βάπτισμα τυπικῶς, χωρισμὸν ποιοῦσα τοῦ Φαραώ, ὡς καὶ τὸ λουτρὸν 
γοῦτο τῆς τυραννίδος τοῦ διαβόλου Β45.ῖ᾽γ.2τ(3.260 ; Μ.32,1248)}} 
Τιᾶντη. Τνῖη.3.14(Μ.30.6068}; ΟΠτγβ. μορη.23.2 ἸῺ τ ογ.(10.2030) ;14. 
μον ἴῃ τον τοῦ τ(3,2340); ΤΗατφι.27 ἰη ἔχ (α. 144); 14 τον τοῦτ-- 
4(3.255); Ο. 1ῃ Ῥετ͵αῖὶς (ἤφοῖν τοῦτό ἐστι...τὸ ἐξελθεῖν ἐξ Αἰγύπτου, 
ἐκ τοῦ σώματος...καὶ περᾶσαι τὴν θ. τὴν ᾿Ερυθρὰν τουτέστι τῆς 
φθορᾶς τὸ ὕδωρ, ὅ ἐστιν ὁ Κρόνος, καὶ γενέσθαι πέραν τῆς ᾿Ερυθρᾶς θ. 
τουτέστι τῆς γενέσεως ΠΙρΡ.ἤσενγι τ τό(Ρ.111.27; Μ.16,241710); α. ἃ 5 
δροᾶςξ οἵ ἀδιηοπ, 7,. 3 αἰ.23.2(Ν.122.13256.}. 

θαλάσσειος, οὗ ἐ᾿ὲ ξεα, Ογας.51.3.470. 
θαλασσεύ-ω, 1. δὲ αἱ 5ςεα, ταεῖ, ἐπικουρεῖν ἐμοὶ βιωτικῶς “-οντι 

ΘΟΡΒΓΗ. οῤιενη.(Μ.87.21400); 2. παυΐφαίε, ΟΥΥ. 70.4.5(4.408}); 
3. ἐουεν τοῖς σεα, Μ. ΤΠ άοί. τ (0.6 5.27). 

θαλασσίτης, ὁ, ἃ σξτὰ ; Οἠε οὗ ἴὴς. να 1165 οἵ {πὸ ὨγδΟΉΤΉ βἴομα 
((ἀεπειῆθα Ὀν Εριρη. ψιτῃ τ8Ὲ ἸνΠΟΌΤ ΠῚ ΟΥ τοι ΓΠλ8]1Π6), 50 σα] ]φὰ 
Ρτο. Ὀδόδαβα οὗ 15 568-||Κ6 σοίουτ, ΠΡΙΡΗ, σειμηι. 71.43.20 ΟᾺ}), 

Ἐθαλασσοβαδίζω, τοαἱξκ οἡ (ἠδ ςεα; τοῖ. ὃ. Βατγιμοίοπιενν, ἘΠπάγ. 
5τυα, ον το, Β(Μ.90.8ο1), 

θαλασσοβαφής, ἀτρῥεά τη ἰἤσ ξεα ; ἢδῆσε ςϑα-εοἰομγεά; οἵ Ὀοτν], 
ἘΡίΡρμ ερπ τ( Ν1.43.39 14); ἀπάτι δος, ρος.) (Μ,τοῦ,45360). 

Ἐθαλασσοθέα, ἡ, ροΐάξες Οὗ πὸ Ξόᾶ χαίροις, ὦ ᾿Ἐφεσίων πόλις, 
μᾶλλον δὲ θαλασσοθέα ΤΟντ, οι τυ ττί 3.370Ὲ). 

Ἐθαλασσοκτονέω, 11 ἐπ πὲ «εα, Το.) ἐονπ. (Μ.ο6,6ς53.). 
θαλασσομαχέω, αὶ ὡραῖμοὶ ἰδ6 σέα, ἘΡὮγΤ. 2.154Α.; [ο.Μοβοῇ. 

2 γαὶ.2ο3(Μ.87.30038). 
Ἐθαλασσομαχία, ἡ, ἤρἰϊ ἀαραϊμεὶ ἰδ 566; τιϑῖ., τοῦ. τοτηρίβιίοῃ, 

Ῥείσ. ΑἸ εριεαπ(Μ.18,484Α). 
Ἐθαλασσοπορία, ἡ, Ξεα-Ὁόγαρε, (οβγα. Μοὶ, εἰοὶ, (Μ1.38.340}) τὰ στ, 

ΝΖ. αγη1.2.1.τ.6. 
θαλασσοπόρος, «ἐα- αγίηρ, ῬαᾺ],5}}, δορὶ. οο͵(Μ.86.21538). 



θαλασσόω 

θαλασσ-όω, ἰΐγοτυ Ἰπῖο ἐξ6 ξ6α, Ῥα}]ν ΟΠ γν5ιο(ρ.51.2ι; Ν.47.30)} 
Ῥ685., δέ τιργομημάθα ας τοὴθι [6 5δδα νῆσον καλεῖ Αἴγυπτον, ὡς 
«-ουμένην τῷ ποταμῷ ΤΠαϊ.]ς.2ο0: 6(ρ.88.27 ; 2.284). 

Ἐθαλαττικός, οἵ ἐΐε 5, ῬᾺ]1.}.] ατι5.τ4(0.37.21:, ν.}, θαλάττιος Νί, 
44.το36Ὰ). 

θάλεια (-λια), ἡ, ῥαμφμοὶ; 1, {1116 οἱ Ατιϑ᾽ βϑοηρβ ἘΧΡυ ββϑίηρ Β5 
Τυπ, ἀοοίγηθ Ἄρειος.. συνέθηκεν ἑαυτοῦ τὴν αἴρεσιν...ὡς ἐν Θ. 
ζηλώσας τὸν Αἰγύπτιον Σωσάτην ΑἸβισγηντοί(ρ.242.5 ; Μ.26.7050); 
14..4γ.1.5(Δ1.26.200}; οοηάεταπδά, Βόοχ.ἶ..χ.9.τ6(}.67.848); 2. οἵ 
δυο δτῖβί θ. ζείδωρος Νοητι, ραν. 7ο.6: 26(}.4.3.7078)}. 

θαλλί(ο)ν, τό, 1. ραϊνη-ἶφα, ραΐνε- γαμεῖ, Ῥυος].ΟΡ ὁγ.0.4(}}.δς, 
7760}; Δροῤῥιλ Ραὶγ. Λἴ.δς.030,2520); 2. ἃ ἀτν ταβδβητζα, 1ὁ.(028). 

ϑαλλός, ὁ, 1. ὑγαπεῖ; σἰαίκ,; ψΌΔΟἢ ἃ ΠἸΔΥΝΥ 'νὰ5 γὙεαθτεα τὸ 
186 10. ραρδῃ οὐύ, Μ].(οη.4.4; 9, σίτου βοῤίμ) Ῥαὶ (Μ.65.3524) 
2. οἴυτ., ῥαϊμιείσανυες, σόν θη Ἰμῖο τοραβ ὈΥ͂ 50} 1} γ|65, ΡΑ]], ἢ. δ αιες.2 
(0.17.1; Μ.34.τοῖτο). 

θάλλ-ω, 1. βομγίει, δίοσεονα: οἵ (τ βεαπ 6 “τονταὰ ΠῚ 
ἀθανασίαν βίον ΜετῊ.γες.2.2(ρ.331.τό; Μ.4τ.11640);2. ἐχμΐ, Αι Το. 
Α τ42(ρ.240.3}; 3. γιαῖ ἰο δίοομι τοὺς τὴν πίστιν.. .τεθηλότας Βα. 
15.35:7{(0.141,5). : 

θαμβαλέος, 1. αεἰοημῖςἠεά, ΝοΟπη. αν. 70.4:το(}}.43.7784}; 18.8:25 
(δι20); 2. αοιομίςμίηρ, τοομάογ εἰ θ. φωνή 1Ὁ.2::18(7648); ἀρχή 9. 1}. 

τπταβίβαςο). 
θαμβόομαι, δὲ αεἰοηῖεἠεά, Ἐνπι5.}.6.2.12.7(}1.20.1608); 0.1). βαεν.. 

τοο(].94.7618). ᾿ 
θάμβος, τό, οὐγεεί ὁ τθοηάον ; ἤεποα τγαείο, ΝΟΏη, ραν. [0.41 54 

(Μ.43.7840), 
ϑαμνοειδής, εὐγεδ-ῖκε, ῥμιδὶν, Ογτι σίαρα. ἔχ.τ(Ι.2628). 
ϑανασίμως, τπηογίαἰΐν τὴν.««ψυχὴν καιρός ἐστι τρῶσαι, οὐ θ, ἀλλὰ 

σωτηρίως (ει ῥαεφά.1.75(0.1332.15; Μ.8.340Α). 
θανατ-άω, 1. ἀεεῖγε ἰῸ ἀἴο, Ῥτοῦ. τεῖ, δυο μϑίβ τῇ πρὸς τὸν 

δημιουργὸν ἀπεχθείᾳ οἱ ἄθλιοι --ὥντες (Ἰδηη. εἶ».4.4{(Ρ.256.12; Μι8. 
12206}; 2. Ἠοΐ εὐγε αδομὲ ἀφαϊῇ, Πσνβ. πον. 4ὅ.2 τη (ε,(0.53610). 

θανατηφόρος, ἀεαίϊ[-δγιηστηρ, ξαίαὶ τὴν ὀργὴν αὐτοῦ 50. (οα] τὴν 
θ. Κ.Ζος.7(0.το1.27); τοῦ. ϑανογν οἱ τπδηκιπα Ὀοίοτο [ης,, (Ἰδηλ. 
Ῥαεί.5.τ(ρ.247.8; Μ.8. 5574}; οὗ Ἐξαβῖου 1ῃ τε]. τὸ ἀβαῖῃ θανάτου θανα- 
τηφόρος πληγή, ἀνθρώπων ἡ ἄφθαρτος τροφή ΤΌΒγγΞ, ῥαδεὐ,.6.3(0.123. 
3; 8.2658); οὗ ἴχρα οἵ Κπονίθαρο, {Πιοπ. ΑἹ]. ἐγ. (Ὁ.200.3); Οἱ βορατζα- 
ἰϊοη ἔτοτα Τοσοβ, Ο]ε τη. ἐγ. Β(ρ.26.27; Μ.8,7374); θ. ὁ διάβολος ΜεΙΉ, 
5γ)Ώ.5.5(Ρ.50.7; δ.τϑ.τοπΒ); οὗ μεγεϑν, Μϑίςῃ. ἐῤ.ρ.πι5,}..6.7.30.3 
(}1.20.7ο90) ; οἵ {πεεΐτας, εἴς, θ, ἡδονή. [514 }Ὀ 6]. ῤ}.5.τ85(Μ.78.14368). 

ϑανατιάω, -- θανατάω, 77. Ῥίοπ.Ξ. 
θανατικός, ἀδαάϊν, τπογίαϊ; 1. θ. ἁμαρτία ΟΥ. ἤγεΐῃ 5.50: τ6(ρ.85); 

περὶ ἁμαρτίας θ., καὶ μὴ θ, ἘΈΒΑ] ἐρῥιεαϊ (Δ .8ς.6840)); τοῦ, Ποσθον 
τὰ θ. νάματα Τμαϊ.}.6.4.1ττ.8(3.067) ; 2. τὸ θ. ρίαριιο, ἙΑΌΠ φη. η. 
τοξ(Μ}.28.6614)}; 70.οΒοῃ, ῥγαὶ. τ3τ( 1.87.20068); θανατικὰν ἐκ τοῦ 
βομβῶνος Οτιϑγοιν. Τ βάν γε. ϑ(ρ.367); ἸβοπίΝ, νυν. 38(Μ.93. 
1717Ὰ}; Δπαβί δι φ, οἱ γος. δ (Μ.80.7414}). 

Ἐθανατοκτόνος, ἀεαϊ -ἰξοίγονίηρ τὸ θ. πάθος ῬτοΟ]Ρ ὁγ.17.4 
(1.6 ς.813.4). 

Ἐθανατολογ-έομαι, δὲ καἰὰ ἰο δὲ ἀεαά ἡ σὰρξ διὰ τὴν πρὸς θεὸν 
λόγον. .«ἕνωσιν...«σεἴται Ατιαδί. 5, λοά, τ Μ.80.200}). 

Ἐθανατάπνοος, ὀγεαίψίηρ ἀεαϊ; οἵ ἐανν, ΤΠ τγβ μον ᾿5.75112 

(5.6058). 
θανατοποιός, ἀεαάἧν, ἀραὶ -ἀδαϊίηρ, οἵ ἀφ ν}]5 8. δυνάμεις Ἐπ5.ἡ.6. 

10.4.14(Μ.20.8528};} ἡ θ. ἁμαρτία ΟΥ̓ Ν 55. λονι.12 τῃ Οαπὶ. (4.44. 
ΙΟΖΙΠ); ταῦ, ΟΤ' οὐκ ἦν θ. ἡ διαθήκη, ἀλλὰ κατὰ τοῦ θανάτου ἘΡΙΡΉ. 
ἰαογ.66.73(ρ.114.28 ; ΝΙ.42.145Ὰ}); οἱ Βοτοτοβ, 2δ,434.2τ(ρ.38.1τ8; Μ.41. 
6258); τοῖ, ἔσθθ οὗ Κηονίθαρε οὐ φύσιν εἶχε θανατοποιοῦ γνώσεως 
ἐργαστικήν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς περὶ αὐτὸ γενομένης τῷ δὰμ τραγῳδίας 
ἔλαβε τὸ ὄνομα ϑενεαχ.ἐγεαί.6.4(Ν. 56.488), 

θάνατος, ὁ, 1, ἐεαϊἑ; 
Α. ῥῬὮγΒΙΟΔΙ; 1. ἄεῇ.; ἃ. (Ρ]φίοηϊο) ὁ 9. χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ 

σώματος ὈΓἸεγ.5 ,7.7.τ2(ρ.5τ1.18; Μι0. ΒΟ}; 1Ῥ.3.0(0.225.24; Μ.8. 
ττό8.}; Νεπηεϑιβαΐ, πον. 2(Ν.40.5404); [514.ὉῬὲ].}}.3.248(Μ,78. 
0288); Απατ το», 12(}1.07.104908};5, [0.}. [6.4.2](}1.94.1220Ὰ}; 
Ῥ. ναγδηῖ5 οὗ [Π15 λέγεται ἐν τῷ θ. τὸ εἶδος χωρίζεσθαι ἀπὸ τῆς 
σαρκός Μοῖδ.γ65.53.6(ρ.207.4; Μ.τϑ.321Α}; ζωὴ δέ, σώματός τε καὶ 
ψυχῆς δέσις, ὡς θ. εἶναι, τῶν δὲ τὴν διάστασιν τ, ΝειΖ. αγ}}1.1.2.34.25 
(}...37.9474}; ὁ θ. ... διάλυσις ψυχῆς τε καὶ σώματος ΟΝ ν85.Δ}οὶ].1] 
(}1.45.1153})}; τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἡ ἀπὸ τοῦ σώματος ἔξοδος Ονγ. 
.0.γ(4.6708); 8. ἔστιν ἐφ᾽ ἡμῶν οὐ τῆς οὐσίας ἀνυπαρξία κατὰ τὸ 
δόξαν ἑτέροις ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἡνωμένων διάκρισις Ὀίοη. Ατ.6...2.3.7(Μ.2. 
4048); 6. οἴδοτβ, οἷν πο... αἰξμα ἐπὶ μοὺς φάρα ὑἱία ἀιδεεάεγε, Οτ. 
Ῥγυίμοι.2.4(ρ.31.12; Μ.11.1320); σώματος..«-ἐστι θ. ἡ τῶν αἰσθητηρίων 
σβέσις καὶ ἡ πρὸς τὰ συγγενῆ τῶν στοιχείων διάλυσις ΟΥΝΥΞ5. ΕμΉ.2 

ΟΙΙ θάνατος 

(2 Ρ.366.4; Ν.45.5458); 2. παΐυχε δηᾷ οαμ568 ; ἃ. ἴῃ β6Π.; ΠΑΓΕΓΑΙ τὸ 
πιθη, Αἰ. ἐπς.3.4(Ν1.25.τοχο) ; ἐ.21.4(1338); οὐ γὰρ ὅ θ. κακάς, ἀλλ᾽ 
ὅ πονηρὸς θ. κακὸς (Βτγ5.ἐχΡρυΐη ῬΞ του 2(5.2674}; Ὁ. 85 σαυβοά ὈΚ 
οἴη, Βαγη.12.2; τὸ τέλος εἶναι τοῦ νόμον τὸν θ. εἰρῆσθαι νομίζει 56. 

Ἠδχβοϊθοη] ἀναιροῦντος διὰ τῶν ἁμαρτιῶν ΟΥ,.70.13.6ο(59; Ρ.292.10; 
Μ.14.5138); οἵ, πο ἴρ5ε ἴϑο. 604] ἐεἰ σαμδα ῬΙΟΡΕΣ...5ε4 ἴηι μοϑῖγο 
Ῥεειαίο εομδίσε!, Ἰᾶ ἤοιμ. 1.9 ἐπ Ἑξθε.(Ρ.333.1τ; Μ.13.6η6.}); 8. ... 

ῥίζαν ἔχων τὴν ἁμαρτίαν Ὀγτ.αάον.τό(1.5540); ς. ογααἰποᾷ Ὁγ ἀοά 
κατεδικάζετο θ. καὶ φθορᾷ προαναθροῦντος, οἶμαι, θεοῦ τὸ ὡς ἐν γε 
τῷ συμβεβηκότι λυσιτελέστερον. ... ἤδει γὰρ ὅτι πέμψει..«τὸν ἴδιον 
υἱὸν. «τοῦ θ. καταλύσοντα κράτος ἰᾷ. οἰαῤῥισεη.χ(.80); Τατιῖης 
(Μ.7..1424}}; ἵνα..«μισῇ τὴν ἁμαρτίαν τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, ὡς 
αἰτίαν θ. γεγενημένην, μετὰ τὴν παράβασιν τῆς ἐντολῆς ἐπιφέρει τοῦ 
θ. τὴν ψῆφον ὁ πάνσοφος 1ὰ.φιι.27 τη Οδη.(1.51}; Ὀὰῖ ποῦ οαυβεα Ὀν 
Εἷπι, ΤῊΡΗ]. πὶ. μίοὶ.2.21(}.6.10038); ἃ. Ξοορε ; ἀδν}}8 ποῖ βι07εοὶ 
ἴο ἀραίῃ, (Ἱεγα ῥγοί,τοίρ.74.12; Μ.8,2204Α)}; λάβωμεν ᾿Ενώχ, ὃς... 
μετετέθη, καὶ οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θ, τό]οηι.0.5.; τοί. ΡΥ θ]θπι ἣν 
ἄδαίῃ βεραῃ ψιτὰ ΑΕ] σαθρὸν ἠβουλήθη ὁ ϑεὸς γενέσθαι τὸν τοῦ ϑ. 
θεμέλιον. εἰ γὰρ Ἀδὰμ πρότερος ἐτελεύτησεν, ἔσχεν ἂν ἐκεῖνος ἰσχυρὰν 
τὴν κρηπῖδα, πρῶτον νεκρὸν τὸν ἡμαρτηκότα δεξάμενος Τάτ. 46 1τΉ 
Οεμᾷι.58); ἄπρεὶβ ποῖ 5  ]ςοῖ τὸ ἀδαῖι, Πιοπ. ἀσ .η.4.τ(}ῆ.3.6030)} 
8. οἱ Ομ τιβεβ ἄδαίῃ ; ἃ. ὑσορηβοίςβ δηα τΥρΡ 65: Ῥ5.21, [πϑι,ἀταΐ,το4.1 
(Μ.6.7204}; ἰδὲ οἵ ρῥιορῃθοίοβ, Ατῇῃΐης34.τ(Ν|.25.1530); ΡΆ56Π18] 
βϑουῆοοθ, Ὀγγαάογ. (1.708); ΟἹ 5αουῆςεβ, 1δ.12(4300) ; ἄπ. : 11, 1, 
“ππι.84(3.3π 00); Ὁ. ΟΒτβῖοι. οὐδὲ... ὁ λόγος ἐπιδέχεται θ., ἀλλὰ τὸ 
ἀνθρώπινόν ἐστι τὸ τοῦτο ἐπιδεξάμενον, ὡς πολλάκις παρεστήσαμεν 
Οτν ον. τ4.6 τ 76γ.{(ρ.112.12; Μ.13.4120); ΑἸΒιέμε.τ(Μ.25.112Ὰ} 
οἰ(. 5. ἀνάστασις; ςοἴ.14..4γ.1.41(}1.26.066); ὅπου κεκράτητο ἡ ψυχὴ 
ἡ ἀνθρωπίνη ἐν θ., ἐκεῖ ἐπιδείκνυται ὁ Χριστὸς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν 
ἰδίαν οὖσαν, ἵνα καὶ παρῇ ὡς ἄνθρωπος ὁ ἀκράτητος ἐν 8... καὶ λύσῃ τὴν 
κράτησιν τοῦ θ., ὡς θεός ΤΑΤΏ. ΑΡοϊϊ.τ.17(}4.26.11240); (. 85 Ρχοοῖ οἱ 
τϑα  τν οἵ μἰ5 Βυχπαπίῖν, οἵ Οὐ ἄορι, 4 ἐμ ποεῖ. (Ρ.328,5; Μ.13.6720); 
ΑἸ, ϑόναρ.4.2ο(Ν.26.6698); Απαβι. δ. μοά.13(}1.80.2410); ἃ. 115 
οἰτουχηδίαπορβ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου...ὁ θ, τοῦ κυρίον 

Τρ Εράνκιρια; ποῖ ἀενίβεα Ὀν Ομγῖδί εἰ καὶ τοῦτο ποιήσας ἦν, 

ὑπόνοιαν καθ᾽ ἑαυτοῦ παρεῖχεν, ὡς οὐ κατὰ παντὸς θανάτου δυνάμενος, 
ἀλλὰ μόνου τοῦ περὶ αὐτοῦ ἐπινοηθέντος ΑἴΒ.1η-.24.2(Μ.25.13178); 
τεῖ, τῆτου- ἀαν ἰηΐεγναὶ Βεΐοτε Ἐ Θϑασσεσίίοῃ τάχα δὲ καὶ ἐν ἴσῳ τοῦ 
διαστήματος ὄντος τοῦ τε θ. καὶ τῆς ἀναστάσεως, ἄδηλον ἐγίνετο τὸ 
περὶ τῆς ἀφθαρσίας κλέος 1.26.23(1414Ὰ}); ταΚίπρ Ρίᾶσε ἴῃ ΡΌΒ]1ς 80 
ἃ5 (0 ρτξοϊαᾶς ἀἰβο!εῦ ἴῃς 115 τε] νυ, 10.23.3(126}}; οὐκ ἔπρεπε 
τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, ζωῇ ὄντι, τῷ σώματι ἑαυτοῦ θ. παρ᾽ ἑαυτοῦ διδόναι 
ἐδ.22.τ(1330}; 6. τεῖ, ΟΠ τβο 5 ἀροην, οχορ, 5,21 ἀκούσητε. ..ὡς 
αὐτὸς δι᾽ ἐκείνου.. «σωθῆναι ἀπὸ τοῦ θ, τούτου αἰτῶν Τυβῖ ταί. ο8.τ 

(Δ1.6.7058}); οἔ, ἐγ γονιὸ ςομμγϑαγί τοξεγίμγ, ΟΥὌὉ ρβγῖης.2.6.2(ρ.141.2; 
Μ.ττ. τοῦ); δειλία μὲν 8. ἐστὶν ἰδίωμα φύσεως ἐκ παρακοῆς προσγενό- 
μενον, τρόμος δὲ θ. ἐστὶν ἀμετανοήτων πταισμάτων τεκμήριον. δειλιᾷ 

Χριστὸς θ., οὐ τρέμει, ἵνα τῶν δύο φύσεων τὰ ἰδιώματα σαφῶς 

ἐμφανίοσῃ 70.Ἰΐπι. κα]. 6(Μ.88,7938); 48 Π]8] παῖ 10.12:27, Μί.26:39, 
Μουτσ: 24 ἱΠΙΡῚΥ ἔξατ οἵ ἀδαῖῃ, Αἴ,.4γ.3.54(Μ.26.4368}.); (Πσὶδὲ 
Ῥεΐηρ ἠοῖ αἴταί Βαϊ 5ῃονὶπρ οἱ ἕο τλεη, Ὠϊάγτη, 7 Υῖπ.3.2τ(Μ.30, 
904Ά8); Εν χαῖ, ΟΠ τῖβε 85 βεοοπᾷ Αἄδμὴ παρθένος, καὶ ξύλον, καὶ θ. 
τῆς ἥττης ἡμῶν ἦν τὰ σύμβολα. ... θ. ἦν τὸ ἐπιτίμιον τοῦ Ἀδάμ. 
ἀλλ᾽ ἰδού, πάλιν παρθένος, καὶ ξύλον, καὶ 8. ... καὶ τῆς νίκης ἐγένετο 
σύμβολα. ... ἀντὶ τοῦ θ. τοῦ Ἀδάμ, ὁ θ. τοῦ Χριστοῦ (Βγγ5.ἐὐεητεὶ.2 

(2.4οολ,8); τινές φασιν ἐκεῖ τὸν Ἠδὰμ τετελευτηκέναι καὶ κεῖσθαι' καὶ 

τὸν ᾿Ιησοῦν ἐν τῷ τόπῳ, ἔνθα ὁ θ. ἐβασίλευσεν, ἐκεῖ καὶ τὸ τρόπαιον 
στῆσαι. καὶ γὰρ τρόπαιον ἐξήει βαστάζον τὸν σταυρὸν κατὰ τῆς τοῦ θ. 
τυραννίδος ἰά Ποηι.δ 5.1 τη [σ.(8.5044}; ἐν αὐτῇ. «ἡμέρᾳ ἐν ἦ ἐπλάσθη 
ὁ Ἀδάμ, λέγω δὲ τῇ ἕκτῃ, γέγονεν καὶ ἡ παράβασις..«καὶ ἡ ἀπόφασις 
τοῦ θ. ... οὕτως καὶ..«ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο διὰ ξύλον σταυροῦ ὁ 
σωτήριος θ. (ο5:).1π.ἰ0}.2(88.88,1240}; δ. οἵ Ὧ15 ἀξαῖῃ 5. νο]υῃ- 
τᾶν ; οἔ, φιανιυΐς...ἵπ γπογίε γμεντὶ, σε υοἱμπίαγίε εἰ ποτ, μὲ πος, 
περδοοία!ϊς ῥεοεαϊ, ΟΥτοαπὶ.3(0Ρ.222.2ς ; Μ,13.184Ὰ}; ΜοΙῇἜγη:.0.2 
(ρ.ττό.15; Μ.18.τθ:Α}); Ογτ.  σαῤεεῖ. 3.5; Μαχ,οαρ.4.3ο(ἅ.90.χ3210); 
Ἡ. δηᾷ ἴον 411 πθη, Αἰἢ.ἦπ6,22.3(Μ.25.1264}; θ. ὑπὲρ πάντων ἔδει γε- 

νέσθαι, ἵνα τὸ παρὰ πάντων ὀφειλόμενον γένηται 1Ὁ.20.5(1328); 14.. 4», 

τιατ(].26.974}); 1. ΘΕξεςίβ : ἀοβεσγαοιίοη οὗ ἄδαίῃ ἕνα καταργήσῃ θα- 

νάτῳ τὸν θ. ΟΥΥ.Η.εαἰφελοτο, 4; Οὐ Ν γ55. 401}. τ] (δ1.4.5.11564Ὰ}; λυτρι- 
κὸν γὰρ 8. φάρμακον ὁ Χριστοῦ θ., καὶ φθορᾶς ἀμείνους οἱ τῆς μυστικῆς 

εὐλογίας μέτοχοι Ὀγτ.αἄογ. (τ. 804), ἰά. [σ.1τ(4.1026Ὲ}; ἀπα οὗ 51Π, 

Ροϊγς.6ῤ.1.2; ἵνα νεκρωθῇ διὰ τοῦ θ. τὸ παράπτωμα ΜεΙ] 5 γη1.0.2 

(ρ.ττ6.16; Μ.18.1814}; πὰ Π ον] διὰ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος θ. 

γενήσεσθαι ἔκτοτε προεκηρύσσετο τῷ ὄφει ξυβ1.ἀ᾽αί οτ,4(ΝΠ.6.6038); 
ἙΑΤΠ ςογη:. βά.ταίρ.0; Μ.26.12690); ὔντ, 70.4.2(4.3530); οἰξι οὗ δἴοσπαὶ 

11ξδ, Τρ. ἤαρη.ο.τ; Μακ.εαῤ.4.43(Μ.90.13240); ἃ8. ΡΑΥΠΟΙ δ οι ἰπ 



θάνατος 

16 οἵ (ἀοά 8. γεύεται ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ διὰ τὸν σαρκικὸν αὐτοῦ πατέρα, 
ἵνα οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ μεταλάβωσι, διὰ τὸν κατὰ 
πνεῦμα αὐτῶν πατέρα θεόν ΑἰῊ ἑπε.εὶ ε..«4γ.8(Ν1.26.0968); οι. Ατ.6. ἢ, 
4.3.το(,3.4848}; ἢ. ἔγα!τ5. οὗ Βὶβ ἄξαϊῃ οοτηγαυπίοαϊαά ; ΤὨτοῦρι 
ἴα πᾷ τερεηΐαποε, Ιρῃ. Τγαϊ.2.1; Τα ἀταϊ,15.τ(Ν.6. 5014}; 
τὨχουρῆ θαρίίθπι ψὨΙΟὮ 5ντο 1Ζο5 [π8 ἀφξαίῃ οὐ ( τὶβι ἔστι...τὸ... 
βάπτισμα εἰς τὸν θ. τοῦ ᾿Ιησοῦ διδόμενον, τὸ δὲ ὕδωρ ἀντὶ ταφῆς 
Οομοὶ, Αρρ.5.τῇ.τν οἔνδ.7.43.3; Οαη. Αρῥ.41; ον. Ατ.ε...4.3.τὸ 
(Μ1..3.4848); οἵ, 1δ.2.3.γ7(4ο 487; τοῦ..«δεσποτικοῦ θ, τύπον ἔχει τὸ 
βάπτισμα Τπάε ον. 6:4(4.61); ΓὨγουρη οὐσματῖθ ΜΒΙΟ. δἷ5ὸ 
ΒΥΤΊΒΟΙΖῈ5. τ, Θϑσαρ,σοἶ.13.13: ΟΟΗί, ΑΡΡ},7.25.5; Οοτητποιηοχδ- 
εἰοη οὗ ἀφαϊῃ πη Δμαρμοτα, 11} Ρ.(οηϑί. ΑρΡ.8.12.38; Κ. ῬάρΆΠ 
ψίενε; ΟΠ γβι 5 ἄθατῃ δὰ διρυγαθδπί ἀραϊηβί Ηἷ5. ἀσνιην, (Ε]8.80. 
Οταρἰὶς.}.53(0,203,27; Μ.11.14078); 1. Ποτεῖ,, Μδηοθθαη ὅλως οὐ 
γέγονε θ. Αἴῃ..4;.2.43(Μ,26.2270); τοῦ, ΔΡΟΙπατίδιι ντϑῦ εἶ.. «κατὰ 
μετάστασιν θεότητος ὁ θ. γέγονε καὶ ἡ τοῦ σώματος νέκρωσις, ἴδιον ἄρα 
θ. ἀπέθανε, καὶ οὐ τὸν ἡμέτερον ΤΑΤΆ Αροϊί τ τϑ( }.26.11258); 
Τοοβέϊς τὴν οἰκονομίαν τοῦ πάθους καὶ τοῦ θ. καὶ τῆς ἀναστάσεως 
δόκησιν λέγειν, κατὰ Μαρκίωνα καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικούς 19.2.12 
(1520); ΕῸποπηΐδη οἱ περὶ. Ἐὐνόμιον.. εἰς τὸν θ., ὡς ἔφασκον, τοῦ 
κυρίου βαπτίζοντες, ὃν ἅπαξ μὲν ἀλλ᾽ οὐχὶ δὶς ἣ τρὶς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀνεδέξατο ῬὨΪ]οϑῖ.ἢ.6,1τ0.4(Μ.6ς.5858}; 4. οἵ ἀξαῖῃ οὗ πιαγίντβ; 
ἴῃ φεη,, ταῦ, 70.12:32 τὸν ἐν μαρτυρίῳ θ. ὕψωσιν καλεῖσθαι ΟΥ πανί. 
σοίρ.47.1; Μ.1τ. 6364); τοῦ. Το.21:10ὸ ὁ μαρτυρῶν τῷ ἑαυτοῦ θ. 
δοξάσει τὸν θεόν ἰδ.(0.41.4; 6361); ἃ5 σαίς οὗ δἴετμηα! ᾿ξ, “4.πᾶν. 
Α ταίρ.55.15); Οτωμανί, 3 2(0.20.14; ΜΟΙΣ. 5024}; θ. μαρτύρων οὐκ ἔστι 
θ., ἀλλὰ ζωῆς βελτίονος ἀρχὴ καὶ πολιτείας πνευματικωτέρας προοίμια 
Ομτγϑ, ῥα. Βαδ, τα. 310); τερατάθα ὈΥ͂ ΤΗΔΤ Υ 5 85 7 να], 14. ἤο»η. 
38.4 τη {Π|.{7.4308)}; τεῖ, γτηοῖϊνε οὐ...τὸν χαρακτῆρα σώζουσι τοῦ 

μαρτυρίου τοῦ πιοτοῦ, τὸν ὄντως θεὸν μὴ γνωρίσαντες, θανάτῳ δὲ 

ἑαυτοὺς ὀπιδιδόασι κενῷ ΓὈ]οΙη.οἰγ.4.4(ρ.256.16; Μ.8,12200}; οὗ ἴχχ8 
ΤΙΔΙΕΥΥ ὁ αὐτοπροαιρέτως τὸν θ. ὑπὲρ εὐσεβείας ἀναδεξάμενος ΟΥ. 
γπαγί.22(ρ.10.25; Μ.ττ. β806) ; οἵ1Ὁ.20(0.26.18 ; δοο0) ; ταί. Ἰδοπδ 5(8 
βίαιον θ. μαρτύριον ὀνομάζουσι Τβάτιλαεν.4.6(4.360); 5. οἵ ἀεδίσαο- 
τίοη οὗ ἀδατῃ ὃν Ομτίβε, Βαρηςς δ; 4. Το. αὶ τ43(ρ.250.11); ΟΥ, 70. 

2ο.30(2τ; Ρ.381.13; Μ.14.6650); Ῥγορῃοϑίθα Ὀν Ὁ 5.13:15, Οὐτις 156 

(3.1898); ΒΥ τεάβοῦ οἵ Πΐβ ᾿τηπλοσία!ν, Οὐ. 70.20.39(31; Ρ.381.23; 
δ); οὔ ἰά ργέρο.τ.2.4{0.31.12; ΜΙ.11.1320); ὁ κύριος, ἡ ἀφθαρσία 
νικήσασα τὸν θ, ΜεΙΠ.5γ»ηΡ.3.7(ρ.34.2ς; Μ.18,728); (σΕ] ΟνΖ.ἦ.ε. 
2.το Σε(Μ 8ς τ2βοῦ); ΌΥ δί8 ἀνίπρ πα τίβίπρ ἵνα ἀποθανὼν καὶ 

ἀναστὰς νικήσῃ τὸν θ. Τπ8{.ταροΐ.65.1τ7(Μ.6.4258); ἀγιπρ Βαΐην 
ἐνρίβοα ΒΥ Ῥϑβοθδὶ βδοτίῇςς, Δ, ἀταὶ.111.3(}.6.7320); ΟἸγγΒ5.ἤονη. 
6.3 ἑπι Οοἱ. (1. 3608); ὈΚ Ηἰβ ἀδβοεπέ ἱπίο Ηδά65, Οτεηραςί, (0.280. 

3; Μ.12.το2ο Ὁ); νυ. Η.αΐρελ. 14.117; οἵνἔδιτ4.το; Ὁ ἘΘβαγσβοιίοη, 

Μείῃ.»65.2.τϑίρ.469.1; Μ,18,2844); ἵνα διὰ. «τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστά- 

σεως τὸν συνεισελθόντα τῇ παρακοῇ θ. ἐξαφανίσῃ. ἀφανισμὸς γάρ ἐστι 

θανάτου ἡ ἐκ θ. τοῦ ἀνθρώπου ἀνάστασις ΟτΟΝ γ85..4Ρ01}.2τ(}.45. 
ττό6ς8); 6. οἵ ἀδατῃ βίποβ [π. 88 ἐπίτυ ἴο δἴθσηδὶ Πἰξρ, Τ΄ ϑεν 5.2; 

ΑὙΤΠονΙ. ἃ τόο(ρ.271.25); μηδὲ ἀποδειλιάσητε πρὸς τὸν 9." οὐ γὰρ 

φθορά ἐστιν, ἀλλὰ ζωῆς ἀφορμή {Βα5.λον»οἴη Ἐσιιτοίι. 3740; Μ.30, 

1000}; ἀγαθὸν ἂν εἴη ὁ θ., ἀρχὴ καὶ ὁδὸς τῆς πρὸς τὸ κρεῖττον μετα- 

βολῆς ἡμῖν γινόμενος ΟΥΝ γ58. ῬμΙολ.(}1.46,8774); Ομτγνβιόχρ μι Ἐς. 

48:τι(ς.21τΕ}; οξἠα, μορι. 8.2.1 1η. 0.(8.480.); ὄντ. ἰαβλ θη (1, 

1358); ἃ5 ἐπα οἵ σατε ἀμ 5ἰῃ, στ Ν γβ5. Ρωϊολ (8760); ἀνάπαυσίς ἐστι 

τοῖς ἀνδρείοις καὶ γενναίοις ὁ θ., τέλος μὲν ὧν τῶν ἄθλων, ἀρχὴ δὲ τῶν 

ἐπάθλων 1514, ΡΕ]..}}.3.τ2(Ν1.78.7313}} 8.5. 5166 Ρ ὕπνον... λέγομεν καὶ 

κοίμησιν τῶν Χριστιανῶν τὸν θ, Μας.Αοσ.κονηντς, 20(}1.34.6010); 

ΟὨτυς.εοοηιί. (2.308); ἰά. Γωδ.5.τ(1.7638); πρῶτος ἐν ἀνθρώποις 

ὕπνον ἔδειξε τὸν θ. ὁ Χριστός (ζωὴ γὰρ ἦν κατὰ φύσιν) ΟΥγ. φἰαβ" ΟδΉ.4 

(1.135Ε); 48 ΤΛΔΤοΥ ΤΟΥ τα]οϊοΐηρ, ποῖ τηουτπίῃρ, 45. ον. τ].τί2. 

1294; Μ.31.484Ά); (Ὠγυϑυυϊά, τ, 3(1.3410); 14, ραη. Βενη.3(2.6388}; 

Οντιαᾶον. 12(1.4300); 85 εὐεργέτης ἴὸ {ΠῈ τίρῃΐδοιβ, ΤΉ γγ5.5 6772. 

Ῥαδεβ.6; 845 ἐχθρὸς ἐπιτήδειος ἴο ὈΒΙΙΒΌΔη5, ἐδ.12; . (μη βδη σου- 

τεταρὲ οἱ ἀεί ; 85 ἀἰβε πραβμϊηρ τλδυὶκ οἵ Ὀμτιβιίδηβ, δ ίορη. τ; 

πρὶν τὴν θείαν ἐπιδημίαν γενέσθαι τοῦ σωτῆρος, φοβερὸς ἦν καὶ αὐτοῖς 

τοῖς ἁγίοις ἃ θ. Ατα ἐμε.2].2(Μ.25.1410); ἄμα τὸ ΒΕ] 1ὴ τοβαγσεο- 

τίου, Ισῃυϑρνγη.3.2; ιορη.το.]; Γατιογαί, τοίρ.21.3; Μ, 6. 8404); 

7Ταβῖ.Ζαρο].ττ.8(}1.6.4644) ; Δίη.ἐηε.27.1(Μ.25.τ4τΟ}; πῶς .-.«ἐπιδείξῃ 

διὰ τῶν ἔργων τὴν πίστιν; ἐὰν καταφρονῇς θ., καὶ γὰρ καὶ ταύτῃ 

διεστήκαμεν τῶν ἀπίστων" ἐκεῖνοι μὲν γὰρ καλῶς φοβοῦνται τὸν θ., 

ἀναστάσεως γὰρ ἐλπίδα οὐκ ἔχουσι (ῃχνϑ.Ξ5(αἰ.5.2(2.628) ; οὗ. 14. λον». 

ὅ44.4 ἴῃ ΜῈ, 3944}; ἴο ροβδεββίοῃ οἵ βοοά σοηβοίθῃςθ, Τυβῖ. Ζαῤοὶ. 

12.18}.(4644}; οἵ. 14.4[α].530.2(}}.6. 5404}; Οτ,( εἰς.3.78(Ρ.269.το; Μ.τι. 

τολτοὴ ; (Βγνβ8.β σαί, ς.3(2.644); τεῦ, Μί. 5 :το, δίς, κεφάλαιον δ᾽, οἶμαι, 

πάσης ἀρετῆς κύριος παιδεύων ἡμᾶς τὸ δεῖν γνωστικώτερον δι᾽ ἀγάπην 

τὴν πρὸς θεὸν 8. καταφρονεῖν (6πὶ. ἐγ, 4. 6(ρ.266.22; Μ,8,12528); 

612 θάνατος 

( τἸϑδη σοπίοιηρῖ οἱ ἀβϑίῃ 8 βῖίρῃ οἱ ἔγεε ψ11}1, Ταῖιογαί ατίρ.11.20; 
Μ.6.8294}); 8. 85 μεμα τυ ἴοι Ομ βυϊδηϊὲν ; Βυρρεβίθα Ὀγ ἀανβ τὸ 
ἄρίοσ τπθὴ το Ῥυχϑαϊε οὗ ττυῖῃ, Τυβῖ, ταροί,44.12(Μ.6.3968) ; 
Ρτενθηϊίηρ ΡΒΠΟΒορ μεσ. ἔτοη Ὀεοοπηηρ (Βγιβίθηδβ, ΟἸοτη. 7.6.8 
(ρ.46ς.24; ΜΝ΄.9.2804}); ἴπ ϑροϊορεῖς ; τήξη οὗ 4}} σοῃα! Ποὴ5 αν 
γε ἀν βυῆεογρα ἕου (ἢ τδῖ, θαΐ πονεῖ ἴοσ ϑοοζαῖοβ, Τιβῖ, Ζαῤοΐ. 
τοιβ(Μ,6.461Α)}; ΟΥ Το ρᾶάραῃ ροάβ, ἰἄ, σωροὶ, 25.τ(3658); 9, γεξ. 
ΤΏΟΥΆ] σοηάαςῖ ; Του γδησα οὗ ἀβαῖῃ ρυενθητπηρ 51η, ΟὨ συ 8.’ . 
ἦῃ Ῥξιιτοῖ ες. 2668) ; 1ἃ 9. ἴῃ ̓  5.48: τ8(5.221} 1.); ἘΝῚ, ΕΡτει, 280}, 
ἡ0.1206.4); [514.Ῥε].6ῤ}».3.248(Μ.18.9284}); ρχοτηοίίηρ νἸτίας, ατ.ΝαΖ. 
6 7.1.2.31.3(Ν1.37.0114}; [0.0] τὰ. 5 οἱ, 6(Μ.88,7968}.); Τματιδιυᾶ, 
6}}.2.134(ΝΠ.09.14298); Ὀὰῖ Κπον]εαρε οὗ ἀαΐε οἱ ἀεαξῃ ΠΚοὶν ἴοὸ 
Ιοδ ἃ το τεδποθ οα πᾶ ἰηδίβαα οὗ οὐ σοά, ἀτιΑρυ Ε ε .8.0 (1.08. 
τοβ1Α}); δηα (ο ἀεἶαν ἴῃ τεοθρίϊοῃ οὗ ραρίβιῃ, 70. ΟΠ τα, σεα, (706 Ὰ}); 
10. οἵ ἄδδίῖῃ ρειβοηιῆεα 85 δηρεὶ, 7. Αδν.Β οίρ.114.5); οἵ. Το Αὐν. ἃ 
τό(ρ.ο96.16); 11. πιϑῖ., ἐχερ. ρος,ζο: 138, θ. [50. εἶναι] τὴν γῆν παρὰ 
τὸ ἐν αὐτῇ κλίνεσθαι τὰ θνήσκοντα, ὅθεν καὶ χοῦς ἐκλήθη θανάτου ἐν 

“ψαλμοῖς (Ό5,21:15}, εἰς χοῦν θ, κατῆχθαι εἰρηκότος Χριστοῦ ΜεΙΉ.γό5, 
2.28(0Ρ.385.22; Μ.1τ8.3160); ἜΧερ, ἀροῦ.2ο: 4-15 ὥσπερ γὰρ πόλις οἱ 
ταύτης οἰκήτορες λέγοντας οὕτω καὶ θ. καὶ ἄδης, οἱ τούτων αἴτιοι 
Απάτιζαςς,  ροι.64()1.1οὅ.4244}. 

Β. Βν.; 1. οὗ γνῶσις 8ἃ5 λογικὸς θ., ἀπὸ τῶν παθῶν ἀπάγων καὶ 
χωρίζων τὴν ψυχήν ὈΙοΙη.5,».7.τ2(ρ, 51,18 ; ΝΊ,9. 5004}; 2. οὗ ἀξαῖῃ ἴο 
51ὴ; [ἢ βρη. οὗ, -συναποθανόντες τῷ Χριστῷ ἐν ἀγαθῷ θ. γεγόνασι" καὶ 
οὐ ἀποθανόντες τῇ ἁμαρτίᾳ τὸν ἀγαθὸν καὶ σωτήριον ἀποτεθνήκασι 
θάνατον Βαπιπονπ. τη Ἐς. 3(1.χ 970; Μ.29.38:Ὰ); Ονγιαάογιτδ(ι.5678); 
Ραρ βπι θ. καὶ τέλος λέγεται τοῦ παλαιοῦ βίον τὸ βάπτισμα ἀποτασ- 
σομένων ἡμῶν ταῖς πονηραῖς ἀρχαῖς (Ἰοηλ οχε, Τβαάοὶ,7(Ρ.151.8; Μ,0. 
6930); τεῖ, (01.3:5, ον Οτλονι.12.53 1ἢ. δ ιρη,(Ρ.102.24;; Νι.τ2.6634); 
ΒΥ ΟΠ Ζρ ὃν ̓ ρημηοτϑίοη, [38.5.5 17. 35(4.200 ; Μ.32.1200}; ΠΊοπ ΑΥ̓͂, 
4.1..2.3..(ΜΜ.3.4048}; 5. οὗ βρὶζαα] ἀδαῖῃ ; ἃ. ἰη ρεη,, 85 5ῖαίς οἵ βἰη- 
τρῖβ, Ηευτη. 5 17,.6.2.3.; 1δ.8.7.6; τεῖ. ΤΑΘΌΩΡ 85 ἃ τεϊηθεᾶν, Ατῃυΐγρ.δ 
(Ρ.40.2; Μ.28.2578) ; α5ο σο τ ]ΏςΏςΕ, ἐδ. 24{(Ρ.50.17; 2800) ; ὥσπερ γὰρ 
ἐν σαρκὶ τὸ τῆς αἰσθητῆς χωρισθῆναι ζωῆς προσαγορεύομεν θ., οὕτως 
καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸν τῆς ἀληθοῦς ζωῆς χωρισμὸν θ, ὀνομάζομεν (τ, 
ΝΙνβϑβ.ογ. αϊθεί, 8(ρ.45.14; Μ.45.368); οὗ14, μη. (2 Ῥ.2ο1.30; Μ.45. 
1010); 514. ῬΕ].ἐῤ}.3.252(Μ.78.0328); ΤΟγτ. λον ἀἴυ.τη{53. 4150); Ὁ. 85 
βίαϊε Ὀγτουρηϊ ρους ὈΥ ΕΔ]}, Ταβι, “ταὶ, του, 6(Ν.6.7124); κατὰ τὴν 
παράβασιν τοῦ Ἀδὰμ θ. αὐτοῦ καταψηφισαμένης τῆς τοῦ θεοῦ ἀγαθότητος, 
τοῦτο πρῶτον μὲν ὑπέστη κατὰ ψυχήν, τῶν νοερῶν αὐτῆς αἰσθητηρίων 
τῇ στερήσει τῆς ἐπουρανίου καὶ πνευματικῆς ἀπολαύσεως ἀπεσβηκότων 
αὐτῷ, καὶ νεκρῶν ὥσπερ γεγενημένων ες, Λερ δεγίιμτεπί,26(Μ,534. 
9570); θ. οὐχ ὁ κοινὸς μόνος τῶν μελῶν αὐτοῦ 55. ΑἀδΙῊ] ἐκράτησεν, 
ἀλλὰ καὶ ὃ τῆς παρακοῆς κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσβαλών Τάντη. Κόρα. 
71τ18(0.4.25); πᾷ ἐπε ὃν Ιης,, Τρ. Ἐρῆ.7.2; (οηοὶ. 4.Ρ}.7.30.3; 
(. 8.5 ΟΥΤΟΥ ΟΥ Ἰσῃηόζάησα 8δου (οα, ἴστι ϑηγγη.5.1; τὸ... «ἀγνοεῖν 
τὸν πατέρα θ. ἐστιν ΟἸΘΠη. “7.5. το(ρ.268.31; Μν,0.074}); 1α.4.4.5.1(0.164. 
21; Μ.9.6128) ; 4. οἵ 5ίη ; 3.1η σεῃ., (]ειῃ, ῥγοί.ττίρ.81.χ8; Μ.8,23328}; 
1α,οἰν,4.3(0.253.17; Μ.8.12246) οεἷϊ, 5. ἁμαρτητικός ; οἱ, ΜεΕΙΉ.γ65.2.8 
(ρ.344.5; Μ.18.2050); ατ. ΝΖ.ονγ.18,42(}1.3ς. Ἰο414}; οἴ.10.37.24(Ν]..36. 
4088); δεο].71 ἴὰ 10.) πη. 5 καὶ, 4(Μ.88.7530); Ὁ. τοί. “ὕνο νγανϑ᾽, 
[ιά.τ τ; δύο ὁδοὶ παρετέθησαν ἐνώπιον σοῦ, ἡ ζωὴ καὶ ὁ θ. ... ὁ οὖν 
θ. ἐστιν ὁ κόσμος" ἡ δὲ ζωή ἐστιν ἡ δικαιοσύνη ΑἸ γρ.τδίρ. 5 2.1; Μ. 
28,2738); Οσησί. 4 Ρ}.7.1.2,3; 1.7 α8ιτ; ν. ζωή; Ο. ἃ5. αἰ ΒΟ ον 
ἰηϑραϊεα, Οοτιοονρη ἴῃ ΜΙ.13.0(Ρ.202.23}.; Μισλιτττόο); τεῖ, 
ἀοριποηβ θανάτον νόμους τοῖς ἀνθρώποις παραδεδώκασιν Ταῖ ογαί. 
τ5(Ρ.17.4: Μ.6.840Ὰ}; ἰδιτλ(ρ.15.τ5 ; 8268); (,, 5 {π{θ οἵ Ἰπτοροποσαῖο 
ΤΏΔΗ ὁ βίος ἡμῶν ὅλος ἄλλο οὐδὲν ὃν εἰ μὴ θ. 2ΟἸονιιτ,α; Μασ Δερ. 
λιοηι.τΞ.30(6.34.600) ; 6. τεῦ, ᾿δὶπ απο ἀδαίῃ᾽ (οὗ, 170.5:τ6) ἀεῖ. 
ἀνάγκη πρὸς θ. ἁμαρτίαν ἐκείνην εἶναι τὴν οὐκέτι δυναμένην συγχωρεῖ- 
σθαι, οἷα ἦν ἡ τοῦ ᾽᾿Ιοὐδα.. ὅταν γὰρ ἐπὶ τοῖς διὰ βίου πᾶσιν ἀδικήμασιν 
ἀμετανόητός τις ἁλούς, ἐπαυξήσῃ τὴν κακίαν..«τότε καὶ πρὸς θ, ἡ 
ἁμαρτία σαΐ.1 6.5: τόξ. (ρ}.142.31--1434}; σοπίχαϑι θα 1 ΟἾΠΟΥ 51Π5 
οὐ πᾶσα, ἀλλ᾽ ἦν φησιν ᾿Ιωάννης πρὸς θ, ἅμα δὲ καὶ διαστέλλει ὅτι 
τις ἁμαρτία θ. ἐστιν ψυχῆς, καί τις ἁμαρτία ἀσθένεια αὐτῆς ΟΥ. 0.10. 
4(3;}.313.1τ9; Μ.14.54060); οἴ14. φονεῖς Μ1.12.35(0.149.32Π|,; Μ.12. 
τοῦ4 4); Βε8.ἠορλ.13.4(2.1τ73} Μ΄.31.4328); δέοντα δὲ αἱ μὲν κατ᾽ 
ἄγνοιαν ἁμαρτίαι, οἱονεὶ ῥύπος τις οὖσαι..-«τοῦ ἐκ τῆς πλύσεως καθαρι- 
σμοῦ" αἱ δὲ πρὸς θ. ἁμαρτίαι τῶν ἑκονοίως ἐξαμαρτανόντων... .δεόμεναι 
τῆς ἐν τῷ καύματι κρίσεως ὉΒ85.15.137(1.4758Β; Μ.30.3414}; ἡ ἐν συγ- 
γνώσει μεγίστη ἁμαρτία, οἷον φόνος, μοιχεία, ἀνδρομανία, θάνατος ψυχῆς 
λέγεται Απαδῖϑιψι δὲ γ65}.54(Μ|.80.6174}; μὴ πρὸς θ. μὲν ἁμαρτίαν 
λέγει τὴν ἐν ἀγνοίᾳ 1δ.(6τ60) ; ἢ πάλιν ἁμάρτημα πρὸς 8. ἐστιν ἡ εἰς τὸν 
θεὸν διαβαίνουσα, καὶ οὐκ εἰς τὸν ὁμοφυῆ ἄνθρωπον 1Ὁ.(616}) ; τεΐ. 
Ῥαγίὶς, ἰπ8 8. ... ζητούμενον εἴρηκεν τὴν μοιχείαν (ΙδΙη, ῥαφά.2.τὸ 
(Ρ.216.6; Ν΄.8,5128)}; υππαίυγαὶ νῖοθ, Τ0.Ὀ τη, ςεαὶ, τ5(}}.88.8850); 



θανατοφθόρος 

ϑεδοὶ, 11 1φ.(φ0ο80); 5. οὗ φἴδτη8] ἀδαϊῃ, Βαγῃ.2ο.1; Ηδσγιλ,  η,.6.3,4.1 
8. ... ἐν ἀθανασίᾳ Ταῖ ογαί. 13(0.14.14: Μ. 6.833); ὅίεπι. γί. το(ρ.δ7. 
4; ΜΝ. 8.204Ὰ}; 9. παρὰ θεοῦ ἐπελεύσεταί σοι ΦποΡΆΟΣ ἐν αἰσθήσει 
πικρῶς κολαζομένῳ (οηοί. Αρβ}.1.3.3; οἴ.10.1.33.3; 8, ἀθάνατος" οὐδὲ 
γάρ ἐστι τῆς ἐκεῖ κολάσεως τέλος (ὮγγΞβ.}0»1.5.4. 1 76.(8.41Α}; οἵ τὰ. 
σαῤιῖη 5. 48:τε(ς.2188) ; Ονγ. [0.6(4.5730) ; τοῦ..«δευτέρου ἶΞς,θ,], τῆς 
εἰς γέενναν ἐκπομπῆς Απιάτι 465. ρος. ο( Μ,Τοῦ,4088) ; ἵνα ὁ Χριστὸς 
ἀπὸ τοῦ νοητοῦ θ. τῆς κατακρίσεως ῥύσηται ἡμᾶς εαΐ.2(07.4: ττ(Ρ.377. 
17); 6. οὗ θεν], οὐ. ΟἹ ΟΊ ΟΣ Ι ΤῊ Ζεῦ. (Ὁ0.430.τ; Μ.12.5248); Ἰά, 
ἤοη!.12.3 ἔῃ Νιμη.(θ.103.3; Μ.12.6638); ΟΡΡ. Οοα ψγῆο 15 [1 διὸ 
καὶ τὸ ἀρχέγονον κακὸν ὃ διάβολος καὶ ὁ θ, λέγεται καὶ εὑρετὴς θ. τ, 
Νυβ85. τοι, 8(2 Ρ.204.2; Μ.45.,7070). 

ΤΠ]. ρεειίεμεα, ᾿55.δαῖ.7.4. 
Ἐθανατοφθόρος, εογγρίΐησ ὃν ἀεαϊ, (ούτα. ΟΡ ογ.Β( 1. οδι ότι) 

Οἷζ. 9. κατάπτωοις. 

ϑανατοφόρος, δγτηγΙῊΡ ἀεαϊ, αίαί, Β85.561.υ, Τἀφεῖ.2. 2 ο(Μ.85.- 
ὅο:}). 

θανατ-όω, ῥ(ίὲ ἰο ἀδαί,; 1. ῬΠγβίσα!!ν ; τοῦ, αὐνίὶηα ρροϊηίγηθηϊ 
οὗ ἔμπης οὗ (ἢ υβ 5 ἀσδίῃ, Τπ5τ.ἀ1α].το2.2(Μ.6.7138); τοῖ. Ῥατροθο οὗ 
ἴῃς. ἵνα θανατωθεὶς σαρκί, ζωοποιήσῃ πάντας ΑἰΉ. ἀγ.τ.44(ΜΠ.26. 
1040); ΟΠ ΤΙβίοὶ, σαρκὶ θανατωθέντα... καὶ οὐ...θεότητι ΤΑτδ ρέννι. βά. 
27(0.24; Μ.26. 1281Ὰ})}; : οὗ Ὁμηβδηβ «-οὔνται, καὶ ζωοποιοῦνται 
Ὀίορη τ τῶ; ““ούμενοι χαίρομεν Ταβί.ἀ1αϊ.46.7(5 760}; 2. 5ρ᾿τταϑ!ν 
ἐπιθυμίαι πονηραὶ... 
(Ἰετα, Φ,ἀ.5.τ8(ρ.171.23; Μ.0.6244); πειράζει ἴβο. θεν}, ἵνα τοὺς 
πειθομένους ...θ. Ἀιολ. Δ]. ἐγ.(ρ.252.7); οὗ δῖα ΚΙΠΠησ 508}, Μασ. ες, 
μονμ.1.7(Μ.34.4578}; αἰδὸ ργεδοσσιρδίίοι ΨΠῈ τ τη ΡΟΥΑΙ ΓΠΐηρβ, Μᾶχ. 
ανηδτρ, (Μ.91.11328}; τεῖ. τϑϑζογαΐίουι οἵ βριγτ4}}ν ἀθϑα ἘὨτουσῃ 
Ομβι, Ατῃ με εἰ ε..4}.5(}1.26.0024}; ὈΚ τῆξατιβ οἵ ρεπβηῆςε, Π]Οπ. 
Ατ.0}.8.τ(}1.3.τοδ8Ὰ}; 3. οἵ ἀεβίστασίίοη οὗ αν]; Π 6 ν}] είπηρ Καε 
{του ρῇ ὕτοββ, [πϑειἀΐα .94.2(Μ.6.7008, ν.1. σταυροῦσθαι ἴογ τοῦ 
σταυροῦ “"οὔσθαρ : ΤΑΙΆιρόγη. ξἀ.τα(ρ.0 ; Μ.26,τ 2606) ; τοῦ, βἰαγίην 
οἵ ᾿ο]α τηϑῃ᾽ ἴῃ Ὀαρίϊβτι ἀγκιστρεύει...σε ᾿Ιησοῦς.. "ἵνα θανατώσας 
ξωοπονήσῃ Ὀντ Ἢ «Ῥνοεαϊεοῆ. 5- 

θανατώδης, ἐδααΐν 9. εἰσὶν αἱ ἐπιθυμίαι αὗται - αἱ πονηραί) 
Ἠειπηπαη.12.2.3; θι διαλύσεις... .τὰς ἁμαρτίας εἶναι νομίζετε (ἴδηι. 
ἐῤ. Ρεῖγ.τ4{(Μ.2.408}. 

θάπτ-ω, ῥμῦν οὐ... ἐστιν. .«τεθαμμένον, ὃ οὐκ ἐγερθήσεται Αἰργωῤῇ. 
(0.72) ; τοῦ, [5.57:2, Ἰηξοσργείεα οὗ (μηβι 5 θα1181, Τυδί ἀταί, ττβ,τ 
(Μ.6,7498)}; τεῦ, 76ῖ.2ο:ό, Εοπι.δ:4 ὁ ἐναντίως διακείμενος τῷ 
συνθάπτεσθαι τῷ Χριστῷ οὗτος ἐν Βαβυλῶνι ““εται. ἔστι γὰρ καὶ 
ταφῆναι μετὰ Χριστοῦ καλῶς διὰ τοῦ βαπτίσματος ΟΥ ἠοτπ. 19.14 τη 
ἐν.(Ὁ.1τ72.23; Μ.13.4930). 

θαρραλέως, εοηάομϊν οὐ δειλιῶν [5ς. (χει είοχα ῬαββΙ ΟΊ... 
ἀλλὰ θαρραλεώτατα ἐπὶ τὸν ἀγῶνα, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἀποδυόμενος ΟΥ̓, 
10.32.5 γ(15: Ρ.466.1ο; Ν.14.8ο50). 

θαρσαλέος (θαρραλέος), 1. εοηάξμί μόνος θ. ἃ γνωστικός (ἸδΙη, 
517.7.1τ(ρ.47.1τ; Μ.0.402Ὰ}; τεῖ. Ομ υϑι 5 αροτν ἕνα...θ, τὸν ἄνθρω- 
πὸν πάλιν πρὸς τὸν θάνατον κατασκευάσῃ ΑἸὮ..44γ.3.5](Μ.26,.44τ0}; 
2. ἱημορίγίηρ ἐορηβάφηεο τὰ θ, (τουτέστι τὰ ἀγαθά) ΟἸΕΙΩ.5 7.7. ττ(ρ.46, 
20; Μ.9.4808). 

θαρσ-έω (θαρρέω), 1. ᾿αὺε ἐὐμγαρσα; ἀΠΏΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴῸΥ παρ μὲ 
ἜΟ 15 Ὀεγοηα ξεδιίηρ, ΟἸειι. ἐγ δ, ο(ρ. 467. 22: Μ.9.2934}; 2. ῥαῦέ 
ἐοηβάφησε τ τῷ παντοκράτορι καὶ τῷ κυρίῳ «οοῦντες “ ρτυπὸ ἀιονεια νει 

ταῖς ἀρχαῖς ἡ}. 4.7(0.269.24; Μ.8. τΘΟΑῚ; : Ια, ῥγοϊ.τίρ.85.25; Μ.8, 
2444}; ΑἸ «ἀφῶ .2(ρ.2.22; Μ.2ς.420Ὶ); ΜΙ. ΤΊμοι, ,(ρ.141.21); ο. εἰς, Μ. 
Ἅγιον. 4τ(}.72.32); ΤΒαΊ. }εγ.4: 29(2.436); [0.18]. εἰγοηοτς Ρ.379(Μ. 
07.5648); 3. ἐγυιδῖ, Ῥαδ5., ΟΥτ. ἐρ.τ(}.12.12; 5ἤ.40); 4. γπαΐε δοϊὶά; οἵ 
(ΒΗ βδη5 8 τησβς ᾿νε ροοά ᾿ν65 Ὀεΐοσα {πὸν σῇ νεηΐατγα ἴο Βα ν 
ὍυΥ Ἑαιηοτ᾽, Οὐ Ν γ85.0γ. (ο».2(0.42.37; Μ.44.1148.4}; 5. δαν δοϊάϊν, 
Το. Πρ... ρα]. 4(}.88.6840); 70. Μ4].εἰγοη. 18 ».493(}1.97.7138}); 6. ἐοη- 
ἤγνηη, γεϊμξογεαε θ, τὴν βουλήν Ἐπβίταϊ.ν. πίνε. 24(4Μ.86.22ο το}; 
Νίσθρη. ὕτ,υ, γι, τοδί 1.86,2ο880) ; 7. επί γδί; Ῥα55.ν, τε ῖ. {πὲ βεοσεῖ 
οὗ {δε Ιαβὲ ἄδν μὴ θαρρηθέντες τὸ μυστήριον Οντ.γε5Ρ.4(ρ.π85.το; 6, 
4828); 14,6.γ8(55,211Α}); Ἑμπαῖι. 52 1 4 ρ (1.544); ο. τπῇπ., 14. 
σὥον.13(1.4500) ; 8. ΦοΉ 46, ΝῚ] Ἔῤῥ.2.τ τοδί. 19. 2768); Οβτγ5. ἢ|011.2.1 
5 2 Τῆεες, αι. 5168): τεῖ. Το Ιστῖνς πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρὸς 

ἀπήγγειλα ὑμῖν" τουτέστιν, ἐθάρρησα ὑμῖν 14.10»}.7.6 10 ΤΟ οΥ(1ο.58Ὲ); 
70. Μοβοι, ῥγαϊ, τος }}.87.30728); δ, 2τοί(Ξτοο) ; ἤ71γ.το.8(Ρ.95.4). 

θαρσήεις, “οΉ Β ἀεΉϊ, ΝΟΠΏ.}α». [0.12:3:(Μ.42.8π60); 1.7: (8058), 
θαρσηρός, εὐμβάεηξ, ἐομγαρόοιες, ἘΡΡΉΤ.3.2528. 
Ἐθαρσοποιέω, ἐηεομγαρε, ΜΙ. δεν. (0.175.16); ΓΑΈΒ,»»γορ].2(Μ,28. 

τούδᾺ); Τ τερεηζ δ }.(}.86.652.). 
θάρσυνος, εοηβάφη!, ΤᾺΡΟ]].»ιοὶ. Βς.5..2(Μ4.33.1320Ὰ}., 
Ἐθατεράληπτος, αὐὲσ το δὲ ἐατρλὶ ὃν ΟἿ ΟΥ ῬΦΩΉ5 ἄλλους δ᾽ ὁ πονηρὸς 

δαίμων...θατεραλήπτους εὑρὼν ἐσφετερίζετο Ἐλι5.ἢ.,6,3.27.τ(Μ.20,2734). 

613 

,ἃθ. τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ Ἡρττη πα 4.12.2.2;" 

θαυμάσιος 

θάτερος, 1. ἐαεὰ οὗ ἴτχο, Επ5.ἢ,6,5.15(Μ.20.4644); 2. δοίἠ οἱ 6. 
(61.νΖ.}.ε.2.21.26(Μ8ς.τ2804}; 3. ἂ; οἰἠεν; οἵ ἴμγβα, 10.2.22.12 
(12934); 4. ῬγΟΌ. 1.1. ἔον θᾶττον, Βορἢγ. Η.ογ.7. οἔ.8).2326}). 

θατέρως, ἐγ 056 ταν ΟΥ̓ ἀποίδον, ἘΡῚΡἢ καον. ὅτ. τ(ρ.382.1, ν.}. κατὰ 
θάτερον Μ 41. 0418). 

θαῦμα, τό, Α. τοομάεν, τοῖ, Οοα ἀπά Πὶ5 ουβ ; οἱ 15 ἈΡΡτΌΔΟΙ ἴο 
[λε 3ου], (Ι]οχλ. ἐγ.2.2(ρ.115.21; Μ.8,0364Α); οὗ τεἀδειαρίίοη ὦ 9. 
μυστικοῦ ἐ εῬηοί,ττίρ.79.4; Μ.8, 2280); ; τεῦ, ( υίος δ ϑρισιῖμαὶ [οοα, 
1Δ.ραεά.τ 6(ρ.ττ5.το; Μ.8,3008); τεροπθσδίίομ (σποβῖ.) θ. θαυμάτων 
ἩΠΡρ.ἤαεν. ς.8(ρ.92.18; Μι16,.31430); τεῦ, αὶ οὐγο, Οὐ ΝαΖ ον, 8, τδί(Μ. 
35.8124}. 

ΒΒ. ΜΊεΚ τί θαυμάτων ἀπάτῃ διασκεδάζεις τὸ ἔθνος ; ΟΠ γυβυίοῥἢ. 
Ῥγοϊογιανί, τ. τ(β.1860) ; τεῦ, βίαρβ ρευζουγλαποββ μὴ τοῖς διαβολικοῖς θ. 
τὸν διάβολον θεραπεύοντες, τοῦ διαβόλου γενώμεθα σύγκληροι 885. 6], 

 07.27.2(Μ.8-.2164Ὰ); οὗἨἁ ͵ΜτηδρΊο8} ρϑυίοχσπαησθθ, Ατἢης. 48. ,(ΜΠ.25 
1810). 
Ἂν ΠΈΝΤΕ ἀπελθόντες ὥστε αὐτὸν δῆσαι, ἀπανῆλθον δεθέντες τῷ 

θ, Ομγνς. ἤσηι.52.1 1" [.(8.3048). 
Τ). γτηΐγαείε; 1. ἴὰ σει,, Μ. Ροίγειτπια; Οὐ, ὅς ἐμ 70.(0.5332.14}} 

ἘΠάτ. οτος]. ]ςτ: 2(Μ.18.12008)};, Οτ ΝαΖ ον. τᾶ. τ2(Μ.35.τοο] ὉΠ); 
ΟΠ χγβ.ἤορι.2.3 τ τ Τη (τι πόσο); ὕναρστι .6,1.14{0Ρ.24.23; Μ.86. 
2461Α}; [0.Μοβοῃ, ῥγαϊ. τοί Ν.87. 2108.) ; 85 Ρεΐηρ, Αθονα {86 παΐασηὶ] 
ΟΓΆεΓ, ΟΥ̓ ΝΝ γ55.ογισαϊοεἢ.24{0.01.7; Μ1.4-ς.640); νόμῳ θαύματος, ἀλλ᾽ 
οὐ λόγῳ φύσεως Πμδοπῖ. ΒΝ δε οἱ Εἰμὶ. 2(Ν.86.12218}; 2. εἴεοῖβ ; [ἢ 
Δα Βορα, ὕυγονι. ραξελ.τδ,4(τ5.2440); εἴεοῖς. θειπρ Ῥογπηληοπί, 
ὉΠΠΚῈ τῆοβο οὗ Πυπίθῃ ΤΔΥνΕΪ8, 1514. Ῥεῖ ρῥ1.301(Ν4.78.4ο5Ὰ}} 
3. τεῦ. (με βδη δεπταάς ἴο πτγϑοΐθϑ; ποῖ ἕο θὲ ὀχροοίεά, ΟΠ γν5. 
κον.3.5.3 15. 70.(8. 206}; ἐν τοῖς μακαρισμοῖς...οὐδαμοῦ τοὺς τὰ θ. 
ποιοῦντας τίθησιν, ἀλλὰ τοὺς βίον ἔχοντας ὀρθόν Δ εομιρι πεῖ τ 8(ι. 
1374); ἐρωτᾷς τὸν τρόπον τῶν τοῦ θεοῦ θ.; εἰ ἐφικτὸν ἦν ἡμῖν τὸ 
ἀκατάληπτον τοῦ λόγου, οὐκ ἦν 8., ἀλλὰ κατὰ φύσιν πρᾶγμα ὙΠάοῖ. 
Αης.᾿ομ1.2.4(ρ.75.26; Μ.77.13728); [4165 οὗ γηΐσαοῖεβ Ὀθηοῆο]α] ἴο 
501}, ΒοΡἢτ. Η.»εν Ογν. εἰ [9.20(Μ.87.34800) ; 4. 85 ψτουύρῃι ὃν ΟΩ ; 
'ἴὰ ΟΤ, τ. ΝΑ42.0γ.13.1(}1.3ς.8ς2Α}); Ομ γγβιλοηι. 14.324 τῷ Μ|.(7.τ818}; 
οἵ ντριῃ ἰστίῃ, ΑΤΉ.ἵης.20.4(}1.25,13228}; οἱ ρ.35.3( 5834); Απλρῆ. 
ἄσηι.τ, 3(}4.30.400) ; 5. ἃ8 ψτουρῃς ὈΚ ΟΡ υβὶ τῶν ἔργων τὰ 9. 1τ5. 
ἢ.6.1.2.23(}1.20.658); ΑἸΠ, ἔη6,38.5(Μ.25.1610); ὈῪ ἢΙ5 ἀἰνιηῖν, 1. 
40.4(τπ840); Ομ γνγβ.λοηι.26.2 τα Μ|.(7. 2150); 1514. Ῥ6] ἐρῥ.χο3(Μ. 
η8.4048); Νοηποῤαγ. 70.2:7(}.43.761.4}; ἃ5. Ῥσοοῦ οἵ ἀν πιῖν, Οτ, 
».οᾳ μι [0.(ρ.558.3}; τ ἮΝ γ55.0γ. κα δε ττίρ. 5.18; Μ.45.448}; ἤρκει 
«ὐμόνα τὰ θ. ἐκφαίνειν τὴν ἄναρχον καὶ ἀπροσδεῆ αὐτοῦ θεότητα 
πάντῃ. Τγῖν.3.1τ7(}1.30.8768); ψΉΙΟΝ αἰ ποΐ σοηνίποο ΡΠ] αἴθ πα 
Τενβ, ΟΒγγϑ λον.86.2 ἴῃ ΜΠ|(7.Β144}; ρΌΒρε]θ ναᾶῖν ἴῃ ΠΌΙΏΌΟΥ 
οὗ τηῖταο]65 γεοοτγάθα, {}..1.2(6Ὰ}; ἔαοὐ [Πδτ ταϊταοὶοβ νεσα νσουρῃν 
Ἰηβίδηταηθουϑὶν ἃ ῥτοοῖ οἵ {ΠΕ Βα ρεσηδίασαὶ σπασαςίεσ, [ἃ ἤοηι. 
35.23 τπ 0.(8.2050); ψευδῆ εἰσι καὶ ἀπόβλητα τὰ λεγόμενα παι- 
δικὰ θ., τοῦ Χριστοῦ «δεἰοῖὶ, τὰ Απαβειδιλοά. 5 }{.80.2208); 6. οἵ 
πγ80165 οἱ βαϊηῖβ ; ἴῃ ρβη,, [πι5.}.6.6.0.τ(}.20.5470}; ΑἸΒυν ἀηϊση. 
8,(Μ1.26. 0608); Β85..5}1;.74(3.620 ; Μ,32.2050); ΤΠατ.ἦ.6.1.7.4(3.}55); 
19.1.24.7{807}; πτοΌΡΗΙ Ὦν οά ἴῃ βαϊπίβ, ἀἴῃυ, αἰ πείογι, ΒΒ(0288) ; 
τοιαύτη τοῦ μεγάλου Γρηγορίου ἡ δύναμις, μᾶλλον δὲ τοῦ θεοῦ τοῦ 
ἐνεργοῦντος ἐν ἐκείνῳ τὰ θ. τ γ55.υ.Ογ. Τάαι;. (Μ.46.03220); οὗ 
ΒΡοβίϊθβ, “4. 1{.7(0.225.1); 4.Ὀ}1].27(ρ.18.6}; 1δ.14{0.29.10); Ἐπ5, 
ἀ.6.2.τ.7(Μ.20.1360); ΓΒτγβιμσηι. 4.2 τῷ Ἐρἐι(αχ.94Ὲ); τεῦ, Α6.3:6 ἐκ 
τοῦ θ. ἀναγκαία ἡ παραδοχὴ τῆς θεότητος τοῦ μονογενοῦς τοῖς ὁρῶσιν 
ἐγίνετο Βα5.πομιΐη ᾿ς ττπ(α. 3710; Μ.30.1048}; οἱ ῥγορῃβείβ, ὅτ. 
Νυββυυ αν ΤΠ. (Μ.46.9220)) ; 7. οὗ τηΐγδοῖο5 οὐ (τ βίαη 1 ρξη,; 
τοῖ, ΗδΡ.δ:ς δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, τίνας...; ἢ τὸ θαύματα 
ἐπιτελεῖν, ἢ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος (τν5.ἤοτι.9.2 ὑι Ηεδ.(12. 
968); 85 ἄσπο ΓΠΥΟΌΡῊ [Α10Π|,14φογτηπ. τη Οαἱ.3: ΞΚ(1ο.6070) ; θαυμάτων 
ἐδεξάμεθα χάρισμα, καὶ ἀπιστίαις αὐτὸ παρωσάμεθα 1518. Ῥε] ἐῤῥιτ. 
2Ζπο( Μ.78.3330); 8. τοῦ, τηϊτδοὶθ νουκίηρ ἱπιᾶροβ; οἵ ΒΜΥ, Ἐναργ. 
ἦν.6.5.18(ρΡ.213.23; Μ.86.28280) ; οἵ (Πτιθί, Τπατιϑεμιά, αη γν. 2 τοί Μ. 
99.365); 9. οἱ πιταοϊθ5. πγουρῃς ὃν Τθδν}} ἀπ τῆς ΜΊΟΚεά, 
Ἐπι5.᾿,.6.}.17(}1.2ο.6804Ὰ}; εἰ δὲ φαίη τις, τί οὖν συνεχώρει ἃ θεὸς 
τοῖς ἀναξίοις τὰ θ., φαίην ἐγώ" ὅτι διὰ τὴν δόξαν οἰκείου ὀνόματος 
ἐπλήρου τὰς θεοσημείας ὁ κύριος, καὶ τῶν δαιμόνων κωλύων ἐπιβου- 
λάς, καὶ ὁδὸν τῷ εὐαγγελίῳ ὁμαλίζων ἀπρόσκοπον 514. ῬῈ] ἐῤὈι1. 
145(Μ.78.2800); αρᾷ γ Βεσοίϊοβ, ϑοπῦ ΗΠ πο ἢ ἀοϑεἰ]ο (86. 
τϑούοϊ.). 

Ἐθαυμασία, ἡ, τῦσμάον, 10 .Μοβο, ῥγαϊ τος Μ,87.3οϑοῦ). 
θαυμάσιος, τυσηεγζμϊ, αἀηείγαδίδ; 1. οἵ ΠΟΙν Ῥοτβοπβ ὁ θαυμασιώ- 

τατος Πολύκαρπος Μ΄. οΐγε.κ.τ, ἰδ.τ6.2; τοὺς θ. προφήτας ΟΥ. }0.20,30 
(36; Ρ.377.2; Μ.14.656ΑᾺ}; οὗ θ, ἀπόστολοι ἰὰ. ἤον».10.1.3 1ἢὉἢ. 76 (ρ.τόο. 
12; Μ.τ3.48οΑ}); ὅ θ, [Μωσῆς Ἐχιβ.4.6.1.3(ρ.16.25; Μ.22.378); Ἀβδιοῦ 
τὸν θ. Τμαι, δά. ρτοετα,(2.1450); 2, ἰγοη, οὗ Βοσθιῖοβ, ΗἸῚΡΡ. ἤαε7.5.8 



θαυμασιότης 
(ρ.8.ς ; Μ.16.31208); 3. 45 σογηρΙἐτηδπίασν {{{|6, Β65.6}.313(3.4448:; 
Μ.32.το618); 1δ.2τ5(3228 ; Μ.7800); Ματς, 1 ον Ρονρῖ. 63; 4. πεαῖ, 
45 5 5ῖ., τοομάρν, τιαγυεῖ; οἱ ψότκβ οἵ οᾶ, Τιϑγρι.6.7; δτι. 
σίς.4.1.3; 44.Ῥεῖγ.εἱ Ῥακιὶ,"δ(ρ.τ90.4); ἡ τοῦ θεοῦ σοφία, ἡ διὰ τῶν 
ἐναντίων θαυματουργήσασα τὰ μεγάλα θ. Οτι Ν γβ85.ἤοηι.8 τη. (απ (Μ. 
44.0480); οἵ ἀϊνίπο, τηίΐσαοϊθβ, κ(4.(Π}α55.} Ἐεῖγ.εὶ Ῥαμ. 3ο(ρ.136.12); 
τὰ θ. τοῦ ᾿Ιησοῦ 4. Δηάν.εἰ Μι.ττίρ.78.5); Το. Μοβοῃ ῤγαὶ,75(Μ.87. 
20 280); οὗ πιίταοϊοβ οσκαᾷ ΒΚ ἀροϑίῖεβ, .(4..70.42(Ρ.τ72.1); 4. ΒΡ) πἱ, 
12(ρ.6,22}; “4. εὶγ.εἰ Απᾶν.2(ρΡ.1τ18.5). 

θαυμασιότης, ἡ, 1. απίομίδἤρηοη!, ΟἸεμλ, δἰν.2.8(ρ.132.26; Μ.8. 
973Δ}; 2. τοοηάθν μὶ μαΐμγο, τοομάγονδηξες; οἱ ΟὨχιβε, Οτιεηρας.7 
(Ρ.29ο.26; Ν΄.12.1τ024λ}; εαἱ.1,..22:43(0.159.28); ἃ5. ΠΟΙΙρΡἢἸτηθηζατΥ 
{{Π|6, Ομτγβ.εῤ.3ο(3.6οό) ; Ματο, ΕΥ ορμϑς.. τα(Μ ὅς. τοῦ8Ὰ); ΕἼΓΩλ. 
ἐΡ.1(Μ.77.τ4814}; Τάτ, ορ.8(4.1ο67); τῆς ὑμετέρας ὃ. 1δ.το(τ2το). 

Ἐθαυμασιόω, αἡμῶξε, αοἰομηά, Ἐλι5.41.6.3.π(ρ.15τ.26; ΡΕΓΉ, ΕΥ̓ΤΟΥ ἔοΥ 
θαυμαστόω Νῖ.22.221})}). ᾿ 

θαυμασμός, ὁ, τυοράογ, Ταβὶ. ἀτα, τοο. (6.700 4); ΟἸΘηι.5:»,1.2. 
(ρ.13.24; Δ{.8.7004}; Οτ εἰς. ρτοδιῃ (ρ.52.8; Μ.τ1.6440); 14,.}0.2.34 
(58; ».92.2; Μ.14.1730); ΠΙάντι.“4“.πο: τοί .30.1677.) οἷς. 5. ἔκ- 
πληξις ; (ἢτγϑ.ἤσηι, 4.4 ἠῃ ἘΡ᾿μ(ττ.τᾺ}. 

θαυμαστικός, 1. αείοηοδίησ, 8Β65.1ς5.46(1.4150 ; Μ.3ο.2ο5 0}; 
2. ἐπῤμοσστηρ αδίομςἠηθηΐ 8. ... φωνή ΟΥ ΝΥ 585. Ποηι, τη, (απ (Μ.44. 

0484}. 
θαυμαστικῶς, 1. ἐπ αείομίςἰθησηξ, τοομἀονίησίν, ΟΥ, 0.32. τϑίττ; 

Ρ.457.13; Μ.14.7920); θ. φησι πρὸς αὐτήν τ Ν γ55.ἤον.3 τη (απὶ (Μ. 
44.816}; 2. τοομεν [μἱἷν τὸν νόμον 9, ἐξέλαβεν ὉΠ γν 5.εορηη. ἴῃ (αὶ, 
5: 22(10.722}}). 

Ἐθαυμαστοθέατος, τνοπάφν [εἰ ἰο δεθοίᾳ, 70.1).πορ, (}1.ο6.652}). 
θαυμαστός, 1. τῦοηἀεγγμῖ: οἱ σοα, τΟΐρνη.δο.τ; Ἠδτπη.»ιαΜ 4.12.4. 

2; τὸ...θ. ὄνομα αὐτοῦ 14.5ἰ..0.18,5, οὗ Μοβϑδῃ ὁ θ, ιαὶ, 1} 
Ζαεεῖ.:8(Ρ.21); οὗ ἀϊν!ης ψουκβ, τίσις : ἡ ἐπαγγελία τοῦ 
Χριστοῦ...θ. 2ΟΊονΙ,. 5; ἴὰ ΟἽ, Οῃγνβ.ἤονι.14.3 ἴῃ. Μ11,(7. 1818, ν.]. 
θαύματα (ταὰπλθ): ἀνάστασις...θ, (οβτη ἐπα, ἰοῤ.2(Μ.88.1210); πᾶσα... 
πρᾶξις..«τοῦ Χριστοῦ. ..θ." ἀλλὰ πάντων ἐστὶ θ, ὃ τίμιος αὐτοῦ σταυρὸς 
70... [.0.4.ττ( 0 4.ττ280)); οἵ νἱτῖμεβ θ, ἐστιν ἡ ἀγάπη τ ίϊδηι,5ο.τ; 
θ. «.. ἡ παρθενία ΜεΙῖῃςνηρ.τ τίρ.7.0; Μ.18.368); εχερ. [5.5:2 ἡ 
καλουμένη Σωρήκ, ἐκλεκτή τις οὖσα καὶ θ. ΟΥμον.12.1 ἐμ εγ.(Ρ.86. 

28: Μ.132.3770}; ἰτοῇ., ΟὗἨ ΟΥΤΟῚ τῆς θ. φιλοσοφίας Η!ρρ.λαον.4.τς 
(ρ.40.6; Μ.τ6.3ο834); 1δ.27.1{0.53.20 ; Ζοροὶ) ; Επ5.Παγεεϊζ, το τίρ.9.5; 
Μ.24.7208); 2. φάτ εῖνεά, (γυβ. μον, 5.1 τη ΜΠ1.(1.3008). 

Ἐθαυμαστοτόκος, δγίημρίηρ ξογίἢ ἡπαγϑεῖς ; οἵ Ὀράν οἵ ΒΗ͂Ν, 1ο.Ὁ. 
δον! 9.1 3(}].06.7400). 

θαυμαστ-όω, 1. γμαρηῖγν, παῖ τοοη ον εἰ ΟΥ αἀγηγαδίε, τεῦ, σοα 5 
δούϊοῃ 'π βαΐπῖβ ὑπὸ θεοῦ τεθαυμαστωμένοι οἱ ὅσιοι Ἐλι5.}}5.4:4(ΜΜ.28. 
1ο8Ὰ); ἐδιτοι (566); αἱ κατ᾽ εἶδος ἀρεταί, ἃς θ, ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις 
ΑἙΒ. εχ. ς τς: 3(}1.27.1ο18)}; ΒΡ γ. 3.184; (τι δι ν85.0γ. αἰ δε. 40 
(Ρ.τό2.21τ : Μ. οὔπ.); ΠΙάψτη. θ 5.1: 3(}1.39.12288); ΟΠ γγβιεχροη ΓΣ.4 
(ς.168); Ογτ. Ῥς τς: 3(Μ.69.8ο080); ὙΠαΐ, 5,4: 5(1,631); ἰὴ ΟΠ τῖδὲ πῶς 
«οὐκ ἐθαυμάστωσεν ἐν αὐτῷ καὶ δι αὐτοῦ πληρώσας προφητείας, 
παραδόξων δυνάμεων γενομένων δι᾽ αὐτοῦ... καὶ ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν; 
Τηδντα, Ὀς. 4:4(Μ.39.ττός 0); 2. ἀρείαγε τοομάονξμί οὐ σνμίγαῤ]ε; τεῖ, 
(οά 85 ῥγαϊϑθα Ὀγ τπεη, {Β88.δαρῤρέ.1.2. (2.632. ; Ν.31.15330); ““ὧν 
μετ᾽ ἐμοῦ τὸ ἔλεός σου ΤΝΠ] παγν.}(}.γ0.6854}; Βεποο 3, ΡῬ8858., δὲ 
αὐἀιγεά, ας. Αορ λον. 4:.2(Ν.24.788.) ; ΟὨγν5. ἤθυτη.2.3 1: 17 Πππς5. 

(τ1.4378). 
θαυμαστῶς, 1. τυοομον εἰν, ἩΥΤῚ.215.3.4.1; 16 φῆρι.5.5.4.; θαυ- 

μαστότατα λέγων ὃ Πέτρος 6τ.Να2.6}.2ο(Μ.27.540); 2. τοῖίξ 
αδίομίξμθηὶ, Ἡοττὴυἷρ,1.1.3. 

Ἐθαυματογραφία, ἡ, σεεομηὶ οὗ μεΐγαεὶος, Θορῃτ, Ἡμῖν Ογν, εἰ ο. 
6η(Μ.87.36 520). 

Ἐθαυματολογία, ἡ, εοἰϊσείίον ΟΓ τπαγοεῖς, ὅγτιθβ. Ἴοη π(ρ.248,5; 
Μ.66.1τ1288). 

Ἐθαυματολόγος, ὁ, παγγαίον οὗ γτπαγυεὶς, Ἐλα5. Η Ἰεγοεὶ. τοίπ240 ; Μ. 
22.8250). 

θαυματοποι-ἐω, 1. μρρίδ; ταρξ., οὗ Ἐπιπουη 5 ὥσπερ τις τῶν 
ἐπὶ σκηνῆς “-ῶν ΟΥ̓ ΝΥ 55. πη Ρ.25.6; Ν.45.2534}; 2. εν ον 
τηγαεῖος, τεῖ. ἘΠΠΊΔΠ ἀπ ἰῃ6 τϑὶπ τὸν...᾿Ιωάννην τοιοῦτον μέν τι 
θαυματοποιῆσαι οὐδὲν ἡ θέα φησὶν ἱστορία τὰ υἱγρ.δί(ρ.270.τ4, Μ.46. 

3490). 
θαυματοποιῖα, ἡ, 1. τοογκίηρ οὐ Ῥηγαοίες ἡ ὃ. τῶν ἐν Αἰγύπτῳ 

σημείων ατιΝΝ γε5.:χ. ττ(Ν1..4.4.730); 2. γεΐναεϊε, Ἐπ5. Ητογοεὶ. 35(5340; 
Μ.22.8480) ; Β45.ἀοηι.ττ.4{2.03Ε ; Ν].51.3770). 

ϑαυματοποιός, 1, τορι εγ-τοογκίηρ ὁ...θ. τοῦ θεοῦ λόγος ΑΙῃ, φεηί. 44 
(Μ.25.880); 2. 85 βυυῦβί.; 84. ἡμσίον, (Ἰ]ετῃ. οἰν.7.ττ(ρ.47.2ς ; Μ.0. 

᾿ 4028}; Ὁ. τρονβονγ ὁΓ πηγαεῖος, Ἰτϑη ἤαεγ.1.13.2(Μ.7.5814); ΗἸΡΡ. 
ζαον.6.4ο(Ρ.171.10; Μ.16.32580); Ορηρίρριδιι. τα, μηδεὶς ὑμῶν 

614 θαυματουργός 

ἐπαιρέσθω κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, κἂν...θ, 1δ.8.1τ.τ7; Απαϑι. 5. λοα (Μ.80. 
1130). 

θαυματουργ-έω, 1, τοὶ τοομ εν εἰν ; οἵ ΟΟα ἴπ Ογρατίοπ, στ ΝΣ, 
ογ.32.9(Μ.36.1840); οὗ ἀϊνπο νυϑάοπι, αν ν85.ἤοηι. 8 ἐν Ομ. (1. 
44.9486); οὗ (μῆϑε ὅσα ὅ σωτὴρ..«.«ἐθαυματούργησε (οηϑῖ.0».5. 6 τς Ὁ, 
(ρ.152.13; Μ.20.12768); ὅ θεὸς λόγος γέγονεν ἄνθρωπος, οὐ μεταβλη- 
θεὶς τὴν φύσιν, ἀλλὰ --ἦσας τὴν ἕνωσιν Ὑμάοϊ, Απο. εχ. γνηδ.2 (77. 
1317}; τεθαυματούργηκεν ὡς θεός Ογτ.1ς.3.3(2.4588); 2. τὐογᾷ 
τἴγαεῖος; οἵ Οοά, Πιοᾷ. Ός, 82: τ8(}1.23.16168); Γγγβ.ἤοῦι.1 8.1 ΤῈ 
Ἰομ.(9.631ΕῈ}; 50 δοίην ψΠεη Πυτηδτι σθϑοῦγοῦβ ατὰ αἱ τῇ ἐπα, 14, 
6Ρ.1.τ(3.5280)}; οἵ (ῃχῖβε, ἰ4.ἀον:.42.3 ἐπ [0.(8.2500}; μὴ νομίσητε 
ὅτι τότε ἐθαυματούργησε, νῦν δὲ οὐ θ, 1ᾶ.ἠο».22.3 τη. Η εὐ.(12.3060); 
γε. κιττ: 7(}1.73.7210}; 1ἅ.ς.46:4(Μ.60.10534); ἀπαθεῖ δὲ θεότητι 
διὰ σαρκὸς --ῶν {Η!ρρ. Βεν. Η εἰ. 2(0.322.31; Μ.10.8338); Ὀερίππίηρ 
αὖ 30, 188 ἂρ οἵ τηδπμοοά, Τωδοπῖ. Β. Ν᾿ ἐοὶ.ε πὶ. 2(Μ.86.1336Ὰ); 
ΘορἈγ. ἢ .ερ.5γη.(}1.87.21770); οἵ Η. σμοβὶ διὰ τοῦτο ἐκεῖνο συγ- 
χωρεῖ Ξο. ὁ... Χριστός] -- εἴν, ἵνα μάθωσιν αὐτοῦ τὴν ἀξίαν (Πτγϑ. πον, 
γ8.3 Ἰπὶ 7ο.(8, 4610); οἵ τι βείδῃβ : Ἀροβί]οβ, ἐδ.42.3(2510) ; 14. ἤσηι. 
4.2 ἴηι 21ΤΠ|ο55.(1τ.4530); πῶς... ἔμελλον “-εἴν, τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος 
χάριν οὐδέπω ἔχοντες; Ἰά ἤοηι.4.5 ἐπ σι ργῖηπε, (1.800); ἀπ ἘΠΟῚΓ 
βῃισοδοθους, ΤῊ. Η 6.5: (3.5 55}; ἀρ βίος ἀπά τηλτίντβ, ΟΓΡ(553) 
αεί.8 ἀρ. Ἐναρτ.Ν.6.4.38(ρ.τ80.23; Μ.86.2780Ὰ) ; οἵ [Π6 ψ]οΚοα, Οἤτυϑ8, 
ἐμιον!.24.1 ἐπὶ ΜΠ.(7.200Ὲ)}; οὐδὲ ἡ τῶν σημείων ἐπίδειξις ὀνίνησί τι τὸν 
«"οὔντα ἀρετῆς χωρίς τὖ.(300 4}; οὗ ἱπιαραϑ5 μή τις εἴπῃ, τίνος ἕνεκεν αἱ 
παρ᾽ ἡμῖν εἰκόνες οὐ θ.; πρὸς ὃν ἀποκρινούμεθα, ὅτι...τὰ σημεῖα τοῖς 
ἀπίστοις οὐ τοῖς πιστεύουσιν ΟΝΙς.(γ87)αεἰ.4(Π1.4.1844}; 3. τοογᾷ 
νηγασμσμεὶν ; οἵ Οοα, Ὀϊοά,}5.02:4(Μ.33.1626}) ; ἐπὶ τῶν ἀποστόλων 
οὐὐτοιαῦτα ἕτερα ἐθαυματούργησε διὰ πάντων ὈΠτγ5.ἢ}017).1.5.1 τη, Κοηὶ. 
(9.504); τεῦ. Οτῖβε τοσαύτη παρ᾽ ἐμοὶ δυνάμεως περιουσία, ὡς καὶ 
ἑτέρους δύνασθαι ποιεῖν ταῦτα “--εἴν Ἰᾶ, ἠοη!.57.3 ἐπ Μ|Ι.(7. 5100}; μὴ 
«ὐὐξήτει λόγον τῶν ὑπὲρ λόγον γενομένων καὶ --ηθέντων ἐκ δυνάμεως 
θεϊκῆς Ὑμάοι, Απς ἐχρ.ογηδ.4(Μ.77.13204}; τοῖν Τπο,, 16.14(.3334}); 
οὗ Η. Ομοβὲ, Τμάϊ. Τγέπ. 6 (Μ.75.1τϑ5Α); 14. ἢ γοϊ ργοοπλ.(3,11ο6); οὗ 
ϑβαΐηῖβ, Οὐ ΝΑ 2.0ν.24. τ] (1.55. 11808); Ευΐῃα]. Πῖδο, ἀιρτοϑιη. (Μ ὃς. 
636Α); (μγνυβ. ον. 56.2 ἴη δον (το, 6218); ὙΠαΐῖ.ἦ.6.4.18,12(3.979); 
Ἐννασυ. Κ.6.2.3(ρ.40.30; Μ.86,24038);Ἐ 4. Ρᾶ85., δέ πηγαοσμίοηςῖν 
ἐμαηρεά ἴπῖο, Ῥυος, Ο δμ.τό: τ(}1.87.3400); ὕδωρ ..«νέκταρ --εἴται 
Οεο. 5. ἠθχ. τρί ῖ.02.15734). 

θαυματούργημα, τό, τεἴγαεῖε, τπαγυοῖ; υτοῦρθι ᾿ν (οά, ὕντ. 11,6. 
Οοηϑὶ. 3(81.33.1τ688) ; ἐδ.6(11Ί28}; ἴὰ ΟἹ, Ογτ.15.4.2(3.5838}; Ὦν 
Ομ τσ, παρ. ΒῚ.Ἀ. πίρ.4390); Ογυβιλοηι.δι9 τη. Ἐῤμι(ατ.68Α)}; 
Τιθοπὶ. ΒΟΝ δεῖ οἱ Ἐπὶ. 2(Μ.86.1536Ὰ}); ΤΟ Βγνβ5. ἐμοῦ. (13.2250) τ οἴ. 
ΟτιΑπειδαρί.4.7(Μ4.88.τ877ς δημιουργήματα) ; ὈῪ 561η15, ΕἸ) 6 ἢ ἀπὰ 
ἘΠ15μα, ἀβίπ λοι το(Μ.40.3288); 5. ΝΙΠΘΒοΙαβ, 1. Δοη ἀγήπη ΝΊς, 
Δνν.8(}1.96.1380Δ}). 

θαυματουργία, ἡ, 1. τογπΐηρ οὐ τοοπάθνς; γςῖ, (ἀοα ἴῃ παΐατγα, 15. 

..τ(ρ.197.22; Μ.20.12218}; λέγε... ἑκάστην ὑπόθεσιν ἐκ θεοῦ γε- 
γονυῖαν, πόσην ἔχει τὴν θ, Τ᾽ ριρῃ.λαεν.64.66(ρ. ποϑ,τ2; Μι4τιταϑ6Α); 
2. τοοηάεν, τπαγθοὶ τὰς σὰς θ. ἐν τῇ ᾿Ιερουσαλὴμ ἐξηγοῦμαι Οτ ΡΌς, 
ἡ2::28(ρ.97); τεῦ. Ὀ]οββοά ἴῃ Πδανθη τὰς θ. ὁρῶσιν Μασ. Αορ. ἤοη".17.4 
(Δ1.34.62πο); 3. τοογ βίην οὗ νεγαεῖος ; οἵ σά, ἸυρΙΡρἢ.ἡαθν.66.82(Ρ.124, 
13; Μ.42.1τ60Λ); Ατπιπθη. 4.27: 24{Μ.85. τόσοι αν); Ἰ)]οα. "5.82: τ8(Μ. 
43.16168); εὐαγγελικῆς θ. Ἐρίρῃ. αεγ.51.16(0.273.4:; δ1.4τ.0200); 
ὉΒτυβ, ἠοῖ. 77.2 ἴῃ 70.(8.453Ε}; ἀφη!4] τῆι ΟἈτίβι 5. 8. 15. Οὐ 58 Π18 
οΥοΥ 65 {πὶ οἱ ποῖὶν τηδπ, Ἰμροπί, ΠΝ σι, τοί Μ.86.14800}; ο. 
ρθη, ἡ τῶν σημείων θ. Γῆγνβ.}0}1.62,1 τῊ ΜΙ (ὅτου); 8.37.4 
(4208); τὰς..-τῶν σημείων ἐργασάμενος θ. (εν 2.}..6.2.24.25(Μ.8, 
13040); 4. τεΐγαεῖε; οἵ Οοα δυνατὸς ταῖς 8, ΤΛΊΗ. Αροϊἰ.2.τ8(Μ.26. 
ττό40); Αἰηπιοη. (6.6: 20(Μ.8ς.τ5δοο); 0.Μοβοπ ρταί,70(} 1.87. 
20378); οἵ ΟΠτῖβι, Ἐπ5,4,6.τ.τ(ρ.3.20; Μ.22.17Ὰ} 8].; ὁ Χριστὸς ταῖς 
ἀναγράπτοις θ. πρὸς πίστιν τῶν ὁρώντων κεχρημένος τὰ καινὰ τῆς 

εὐαγγελικῆς διδασκαλίας αὐτοῦ μαθήματα συνεοτήσατο 1ὁ.3.2(0.07.26; 
τοροὺ; {Τ|{.Βοβίιῥαίνι. τ(Μ.18.12658); ΟΒγνβ. ἤθνη. 53.2 10 ΜΠ]. 
5408}; τοὺς δὲ λέγοντας, ὅτι οὐ χρὴ κοινοποιεῖν τὴν σάρκα τῇ θεότητι 
τοῦ μονογενοῦς, οὐδὲ τὴν θεότητα τῇ σαρκὶ ἐν ταῖς θ. ... φαμὲν 
διημαρτηκέναι τῆς ἀληθείας ΟΥΤ.γ65.Ξο(ρ.586.2; ὁ", 3004); ΤΟτΟΙΣ 
Ῥαρα ερ}.1,δοη.τ(Ε1.4.50); οὗ Ομ βείδηβ, “14.σ.τδ(ρ.τ6ο.20); ΤΑΙ. 
Κονπ.ττ4(3.15); Ἰᾶ.ἢ.6.1.23.0(3.805}; οἵ ΕἸ ΔΕ, Βα5. 56] σγ το 2(Ν 85. 
1418). 

Ἐθαυματουργικός, τηγαοίε-θογβίηρ, 70.) πὶ, καὶ. 26(Μ.88,10338). 
θαυματουργός, ἴ. τοογκίηρ μηναεῖος ; οἱ ἀοα, ΜΕ. ραΐη. 3(Μ} 1.1, 

4880); ἡ 8. τοῦ Χριστοῦ δύναμις Ἐππι5,}.6.3.24..(Ν.20.2640); 8. τοῦ 
“Χριστοῦ εἰκόνι Α. Τλαάά. (Ρ.275.1τ85.}; θ. ... τοῦ σωτῆρος ἡ σάρξ 
Ῥχος,..}ς.6:6-12(Μ.87. 1408}; 2. 45 βυιῦϑῖ. ; 8. τρόνκον Οὗ τπἸγαεῖος: 
οἱ Ομηβῖ, Οὐ ΝαΖ. α;Ώ1.1.2.24.326(Μ.37.812Ὰ); ΟΠ γγ5. ον, 6 7.1 τη 
Μι(7.6628); ΥἱοίΜε.4:τίρ.301.25); οἵ τ. ΤΏδυτη., αΥ Ν γββ.υιν. 



θέα 

ΤἼαιη,(Μ.46.803Α); ΤὨάχ1,6ος.ἢ..6.2.54(Μ.86,2008); ΤΌτ.1] Ῥαρα 
ἐῤ. Το (Η, 4. 130}; οἱ βαἰϊπίβ, ἐδ.: ΤΏΡΒη. εἰγομ.Ρ. τοί Μ.τοϑ. 174}; 
Ὁ. ΟΜΝ “παρίείαῃ; τοῦ, δοουβαίοη τῆδε (μτίϑὲ αἰ τλΐγϑο]θϑ 
{|κὸ ἃ σπδρὶοίδη, Εἰι5.01.6.3.5(0.121.25; Μ.22.2210) ; ἱπ σεη,, θο, ῬΊ5. 
Ῥενς.2.3το( Μ.02.1231Ὰ}.Ψ 

θέα, ἡ, 1. εὐμεγμρίαοη, υἱδίοη ; ἃ, τεῖ, ἔγτα, οἱ θεός: ἐκ τῆς θ., τὴν 
θεότητα παρωνομάσθαι τ Ν, γϑ5.γες αἿ1(}1.45.125 0}; Ὁ. οὗ Δηρ615᾽ 
οοπέοτηρίβτίοπ οὐ (ὐοα Δοσοχαϊηρ' ἴὰ {Π6 Παρ οΟ [165 οἵ {πεῖν νϑυίοιιβ 
οτάεοτβ, Πίοπ. στ, ἠ.4.3.5(Μ}.3.4808) ; Ὁ, οὗ νἱδίοη οἵ σοα ὈΚ πιδῃ ; 85 
δπα οὗ δυσπαῃ παΐατα, (]Θ6πη, γοΐ. τοί ρ.72.28; Μ.8.216.Ὰ}; Ὀυϊ ΜΠ 
δἰιαϊηθα Ὀγ ἴδ, 14.5}}.5.τ(ρ.520.8, Μἴ,0.174}; Βεσδιιϑα ἰγβηβοθπαρα 
Ὀγν [η6 ἀϊνίπα δι᾽ ἀβλεψίας. «ἰδεῖν... .«τὸ ὑπὲρ θ. Ἰοτπ Ατορενεὶ.2(}1.5. 
ΤΟ25Α}; τρί, αἰν αἰὲν οἱ (γτιδε τῆς ὑπὲρ θέαν..«ὄψεως Τ0.1).μον.1.} 
(ΝΜ 96.574}; οὗ ῥσορβειῖ 5 νιβίοῃ οἵ (ἢ τῖβο ἐπτουρηῃ Η, (ΠΒοβί, ΟΥ. 
1ο.6.5(2;}.τορ.23; Μ.14.2044); Ργορῃδίϊο ν]βίοπϑ οἱ (σα, Α.Π.ἦορι. 

ΜΙ τ 27(Μ,25.2170}; ονέβιπρα ἐπτοῦρῃ βοη, ΟἸθη)οσας, Τ άοὶ, 
τ2(ρ.ττο.24; Μ.0.6610); ὈΚ Ῥγᾶγεσ, νιγίαθ, Κπον]εᾶρε οἱ Βοῃ, [ἅ, δὲν. 
6.12(0ρ.483.11; Ν.9.3248);. ἴονε, Οτοδελοί τ Οαπὶ. 5: 6(Ν.17.2730}; 
ν 5 ὴ Ῥτοάποϊηρ Ια πρ ΡΙδαβατο, Γἰθιη, ῥαεά.2.τ(ρ.τόο.6; Μ.8,302Ὰ); 
τοαϊκιτσ 50] σίοτιοιβ, Οἵ. 7.0.32.27(17; 0.472.33: 8174); 2. ἀρῥεαν- 
ἀπες, ἀδρεεῖ, οἵ τῖβθη (Ὠσίβε ἐν καινῇ θ. ΤΟτΝΑΣ. (ἦτο βα!.245τ(Μ.538. 
3284); 3. δῤεείαεϊο, σἤοῖῦ : οὗ β᾽δαϊδίουα! βῆονγβ Του άθη τὸ 
(μηβεδπβ θεοδυβα οὐἠἨ δυϊηδῃ ἀθαῖῃ ἰηνοϊνεα, ΑἸΠοπαρ ἶσρ.3:.2 
(}1.6.οὔφΑ}) ; [τεῃ.Πα6γ.1.6.3(}}1.7. 5088) ; οὗ {Πεαίσϊοα] Βηον5 ἐουθι ἄρῃ 
Ὀφοδῦβα ὀσοβϑιοηβ οἱ 51η, ΟἹβηι.»αε.3.ττ(ρ.278.20 1, Μ.8,65381.); 
ἀπέχεσθε... «πάσης θ. δαιμονικῆς (οπεὶ. 4Ρ}.2.82.4. 

θεαγωγία, ἡ, ἐυοεαΐίοῃ οὔ ἀσί!ες ὅσα περὶ μαντείας, θ., ψυχαγωγίας, 
ἄστρων δυνάμεως, τερατεύονται Οτ.Ν42.0γ.27.τοί( Μ.306.254)}; ρμοτ- 
ξοχτθα ὈὉΚν ἀρο!]οηΐαβ οὗ Τγαηα, Β65.56],υ. Τἠεο τ Μ 85,540 }). 

Ἐθεάδελφος, ὁ, ὑγοίδον οὗ Οοά; οἱ 8. Ἰάτῆςβ, ϑορῆγ παίει. 
(0. 5οϑ.12). 

Ἐθεαδής, ῥίεαστηνς (σοά τὸ δὲ θεοειδεῖς Ἶν.], θειώδεις] τῷ θεῷ αὐτοὺς 
ἀρέσκειν, οἷον θεαδεῖς ἷν.}. θεοαδεῖς) ὄντας, ἄδειν γὰρ τὸ ἀρέσκειν 
Οεουτη ρος: τΊ(Ρ0.118}. 

Ἐθεαθέν, ὃν οἦρἠΐ, {10.).8..} οἴ. οὐ,920Ὰ}. 
θεαίτητος, εκεί οὐ Οοά, τ. πατὴβ ϑϑσαποὶ, Τμάτι 6 ἐμ τας. 

(1.358). 
θέαμα, τό, «ῥεείαείο, εἰσὶ; 

Α΄. τπ σϑη.; 1. υἱδῖδίσ οὐ)εεί, Εχϑα, ῬῪ.8:22 ὁδὸς δὲ σωματικὸν τί 
ἐστι θ., ἥτις ἐστὶν ὃ κυριακὸς ἄνθρωπος ΤΑἘΏ Τα. μα. 4(Μ,25.2οτ 
2. ρεδίτς ςρεείαεῖς φεῦγε καὶ τὰς ἱπποδρομίας, τὸ ἐμμανὲς 8. καὶ ψυχὰς 
ἐκτραχηλίζον νΥ.Ε]. εαΐδεῖ, το, 6; φεύγετε δὴ καὶ τὰ ἀπρεπῆ τῶν θ., τὰ 

θέατρά φημι καὶ τὰς ᾿Ελληνικὰς πομπάς (οης5|..4.,}}Ρ.2.62.2; θέατρον... 
ἔνθα ἀσελγῆῇ θεάματα καὶ ἀκούσματα (Πτγ5.ἤ0η1.1.1 ἴῃ σι ργίηξ. 
(3.σ10}; 3. φῤεείαείε οὗ ΠΡΟΣ κοινὸν τῶν ἐθνῶν τῆς ἀπανθρωπίας θ. 
Ἐρ.-[ράκλρ.Ἐλι5.ἐ..6.ς.1.37(}]1.20 4210}; ξ τ ΝαζΖι  γ,Ραϊ ττος( Μ.38. 
224λ); 4. τοομάεν, τιαγυείϊοις ςρεείαείο ποικίλον τε ἰδὼν 8. τ. ΤὨδιτη. 
}αμιΟν.χ(ρ.32.21; Μ.το,τοο20); ῬΒε οί, ᾿ἡ.6... τι Μ 6ς, 4068}; 1.3.26 
(5121); οἵ Θδυίην ραγϑαϊβο, Τύδθϑ. Νὰ Ζ.άταί.τ47(}}.38.1007); οὗ 
γγ ΟΠ αοτ5. Ροσξοττηθα ἴῃ ραραη τᾶσῖο, Οτ( εἰς. τ ϑ(ρΡ.122.23; Μ τι, 
886); οἱ (σοα 5 γνοηάο β τὰ ὄντως δυνατὰ θ. τῶν θείων ἐξουσιῶν καὶ 
δυνάμεων Τοη.Ατ.ε.ἢ,8,τ(}}1..2.2378). 

ΒΒ. οἱ οὈ]εοῖς. οἱ ταγβίσα! σοπίετηρ᾽βέϊοη τὸν Πυθαγόρου καὶ 
Πλάτωνος... περὶ ψυχῆς λόγον, πεφυκυίας ἀναβαίνειν ἐπὶ τὴν ἁψῖδα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἐν τῷ ὑπερουρανίῳ τόπῳ θεωρεῖν τὰ τῶν εὐδαιμόνων θεα- 
τῶν θ. Οτι(εἰς.3.8ο(ῃ,270.22; Μ..11.10254}; ἔστι γὰρ ἐν τῷ θεῷ ἐναπο- 
θησαυρισμένα πολλῷ μείζονα τούτων θ., ἄτινα οὐδεμία φύσις τῶν ἐν 
σώματι μὴ πρότερον ἀπαλλαγεῖσα παντὸς σώματος χωρῆσαι δύναται 
Ἰ4.γ»ιαγί.τα(ρ.12.26; ΝΜ τα, 814); Μοῖῃ ἐνερ. 8, (ρ.82.16; Μ.18.1400); 
διὰ τῆς δυνάμεως φωτιστικῆς τῷ κάλλει τῆς τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου 
εἰκόνος ἐνατενίζομεν, καὶ δι’ αὐτῆς ἀναγόμεθα ἐπὶ τὸ ὑπέρκαλον τοῦ 
ἀρχετύπου θ. 155. δριγ.ΑἸ(3.200 ; Μ.32,.1534}; οἰκείοις μὲν εἰς τὰ θεῖα 
συμβόλοις χρώμεθα κἀκ τούτων αὖθις ἐπὶ τὴν ἁπλῆν καὶ ἡνωμένην τῶν 
νοητῶν 8, ἀλήθειαν ἀναλόγως ἀνατείνομεθα Ὁϊοπ. Ατ.ἀ.η..1.4(}1.3. 
5020); Δυρεγοὶ. τ(}7,3.00178) οἴ. 5. αἴσθησις. 

Ὁ. οὗ βρι 8] 56πβα οὗ βουρίατο, Αηατ. τον. 7 (81.97.9408). 
Ὁ. τ:τάδα, εοπεερίοη, τ ΓΠααπλ, απ. Οὐ. τοίρ.35.2; ΜΠ. το. τοοῦβ). 
Ἐθεαματίζομαι, ῥὲ ργαμίε ἃ υἱείοη οὗ τὴν.. «δόξαν ὁ... ᾿Ησαΐας 

θεαματισθείς (ἀεττη ΟΡ ογ.τ(}].08.2418), 
θεάμων, ὁ, ὁπ τοῦο δῥελοϊάς, 5εεν; ταρῖ., οἵ {πθοϊορίδηβ. δῃὰ 

ΡἈΠΟΒΟΡΠοῖ5, Μοῖῃ. 5 »»ι}.7.1(0.78.13; Μ.18.1530); ϑγποβ.ῥγουϊά...8 
(ρ.129.20; Μ.66.1280Ὰ}); Μαχ.ρ. τ (Μ 01.520 Ὰ). 

Ἐθεανδρία, ἡ, σοί-παπποοά, οἵ (Ὠχιδὶ μητέρα ἐπίγειον, καὶ υἱὸν 
οὐράνιον, καινήν φημι θ. ΓΜ ΘΙΠ, δ γηηνο πη. ττ(}1.18.3760). 

Ἐβεανδρικός, οὗ ἰΠε ἀοά-τπαρ, ἀθβοτιρίϊνε οἵ ἱποατπδῖς (Ὁ τιβί, ἀπὰ 
τος οὗ ορευδέοη οὗ ἢ15 Ῥεύβοῦ ἔῃ ἀἰνίηθ δρᾶ ἢθηδη ὨΔΌΠΓΕΒ:; 

619 θεανθρωπία 

1. οἵ Ογιβί 5 ἱἹπσαχηδίθ 1 τὰ δὲ ἑξῆς τῆς θ. αὐτοῦ πολιτείας, πάλιν 
ἐκ τοῦ εὐαγγελίου μαθησόμεθα ΤΒαϊ.ῥεηίαϊ.{ς.122); 1 4ε5.Να 2. τα]. 
τ4(Μ.,328.872}; Είττῃ, ἐδ. τογί973); ΟατιΑρτ Εεοὶ.4.4(Μ.98.9328); Ὀοάν, 
ΤΟτιΝ γββ.λορι. 3.80 τη [ο.(ρ.155.28); 5οὺ], ζμ65. Νὰ. 1α],26(885) ; 
ν]οΐοτν, οἵ τοββ σταυροῦ..«ἐν ᾧ τὸ πᾶν τῆς θ. νίκης ἤρτητο 1.143 
(το56) ; 2. ἴῃ ΡΆταβο θ. ἐνεργεία: οὐ κατὰ θεὸν τὰ θεῖα δράσας, οὐ τὰ 
ἀνθρώπεια κατὰ ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ἀνδρωθέντος θεοῦ, καινήν τινα τὴν θ. 
ἐνέργειαν ἡμῖν πεπολιτευμένος Ὠοη ΑΥ,ορ.4{Μ.3.1το720) οἰϊ, δρ. 
ΕἸ δἰεδσαεὶ. (Η.3.781.}); ταύτης δέ φαμεν τῆς δυνάμεως καὶ τὴν καινὴν 
[ν.1. κοινὴν] καὶ θ. λεγομένην ἐνέργειαν, οὐ μίαν ὑπάρχουσαν, ἀλλ᾽ ἕτε- 
ρογενῆ καὶ διάφορον, ἣν ὁ ἐξ Ἡρείου πάγου Παύλῳ... Διονύσιος ἔφησεν, 
ὡς τὸ θεοπρεπὲς ἐν ταὐτῷ καὶ ἀνθρώπινον ἔχουσαν καὶ... ἑκάστην 
ἐντελῶς δηλοῦσαν ἐνέργειαν Θορῃχ. Πρ. εγη.(Μ.87.31778); ποῖ ἴὸ Βς8 
τιηἀογβίοοα ἴῃ τροπο μα 1:6 56η58 οὐ διὰ τοῦτο... ἐξαρνούμεθα, τήν τε 
τοῦ..«Διονυσίου θ, ἐνέργειαν..-αὗται μὲν γὰρ διὰ τὴν ἕνωσιν, καὶ τὴν 
πρὸς ἀλλήλας διόλου τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν συμφυΐαν, εὐσεβῶς αὐτοῖς 
ἐκηρύχθησαν..«ἡ γὰρ θ. τῆς θείας ὁμοῦ καὶ ἀνδρικῆς ἐνεργείας ὑπάρχει 
περίληψις Μαχιοῤτίδς (Μ οτ το Β); Γιοηγϑιαβ᾽ ρῆταβα πιιβυβοα Ὁν 
τποπο με 685 τοῦ γὰρ..«Διονυσίον φήσαντος... καινήν τινα θ, ἐνέργειαν 
ἡμῖν πεπολιτευμένος, ἑκάτερος... «κατεψεύσατο. ὃ μὲν Κύρος..-μίαν 
ἀντὶ τῆς καινῆς θ. ἐνέργειαν αὐτὸν εἰρηκέναι φήσας. ὁ δὲ Σέργιος... 
ἀκυρώσας πάντῃ τοῦ διδασκάλου τὴν θ. ῥῆσιν, καὶ μέαν ἁπλῶς ἐπὶ 
Χριστοῦ τοῦ θεοῦ δογματίσας ἐνέργειαν Μαγτη.ΔΡ.ΓἸ]μΑἴαΥ εἰ. 3(Η.3, 
781Ὲ}; Μαχ.βεδοῖί, ρ. 4 το. ἄγ, (Λ.4.5 3264} ἴῃ τὰσποῖΐῃο!ε τῃδοΐορν 
Σεβῆρος..«-«λέγων ὡς τὰ μὲν θείως, τὰ δὲ ἀνθρωπίνως ὃ αὐτὸς ἐνήργησε, 
τὸ τῆς ἐνεργείας θεανδρικόν, οὐ μόνον μέντοι θεοπρεπὲς ὁμοίως δεῖξαι 
προήρητο καταθεάσασθαι ῥᾷον ΤΉεΙη. β΄... Γ]Ὀἁ Ατετ, σεὶ. (7840}; μία 
νοοῖτο θ. τοῦ Χριστοῦ ἡ ἐνέργεια... ἀλλ᾽ οὐ μία θεοπρετής 1δ.(7848}}; 
μία τοῦ λόγου θ, ... ἐνέργειά τε καὶ γνῶσις 1. ἔῃ τοττής οὗ πηϊοῖ 

Ὀεΐνγεθῃ ντὰβ Δηα ΤΟ Πορ 3165 εἴ τις... οὐχ.. «ὁμολογεῖ. ..τὸν αὐτὸν 
ἕνα Χριστὸν καὶ υἱὸν ἐνεργοῦντα τὰ θεοπρεπῇ καὶ ἀνθρώπινα μιᾷ θ, 
ἐνεργείᾳ κατὰ τὸν ἐν ἁγίοις Διονύσιον, θεωρίᾳ μόνῃ διακρίνων τὰ ἐξ 
ὧν ἡ ἕνωσις γέγονε, καὶ ταῦτα τῷ νῷ διασκοπῶν ἄτρεπτα καὶ 

ἀσύγχντα μετὰ τὴν... ἕνωσιν μένοντα...ἁ, ἐ, Ογτι5 Α],εαΡ.7(}.3. 
13410); ΠοΙατπ ηϊοα ὉΥ Ῥγττ. ΣόνΗ. Κν. (. Δ.1345 0, }} Μακάριος... 
ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας εἶπεν. ..λέγω...ἕν θέλημα καὶ θ. ἐνέργειαν 
(σρ(όϑη σε. 8(Π.3.1τ658); τε ἐδ σα οὗ πιοποίμεῆϊε τπϑοῖν οὗ 
μία θ. ἐνέργεια ΜΙΑΥΓ 80. ], Αἴοτ εἰ. (7850); ἴῃ Ομ Π Υ ἀεἢηϊ- 
τίοη εἴ τις κατὰ τοὺς.. αἱρετικοὺς τὴν θ. ἐνέργειαν, μέαν ἀνοήτως 
ἐκδέχεται, ἀλλ᾽ οὐχὶ διπλῆν αὐτὴν ὁμολογεῖ.. τουτέστι θείαν καὶ 
ἀνθρωπίνην, ἢ τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ θεανδρικῇ καινὴν ῥῆσιν, μιᾶς εἶναι 
σημαντικὴν ἐνεργείας, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς ἑκατέρων. .«ἑνώσεως δηλωτιεκήν, 
εἴη κατάκριτος ΟἸ Αἴοτ.αη.τπ; οὐ ποῦοχ Ἐχρίϑηδέιοπ οὐ τουπὶ ἡ... 
8.) ... διπλῆν τοῦ διπλοῦ τὴν φύσιν ἐνέργειαν περιφραστικῶς δηλονότι 
σημαίνει αχ,ορτδς, (ΝΜ οτ.840}; ἐδ. (854); ἀπαϑί. 5. λοι, τ(Μ.80.450); 
δηλοῖ ἡ θ. ἐνέργεια, ὅτι ἀνδρωθέντος θεοῦ...ἡ ἀνθρωπίνη αὐτοῦ 
ἐνέργεια θεία ἦν...καὶ ἡ θεία ἐνέργεια οὐκ ἄμοιρος τῆς θείας αὐτοῦ 
ἐνεργείας, ἀλλ᾽ ἑκατέρα σὺν τῇ ἑτέρᾳ θεωρουμένη 1ο. Ὁ. {.0.4,.το(Μ 04. 
τοϑοῦ); οὐδὲ εἶπεν...Διονύσιος μέαν θ, ἐνέργειαν. ἀλλ᾽ ἀπολύτως" 
καινήν, ἤτοι ξένην. ἑκάστη γὰρ αὐτῶν ξένη ἦν καὶ θ. οὐ γὰρ ἀριθμὸν 
ἐμφαίνων εἶπεν, ἀλλὰ τὸν ξένον τρόπον 1 ,υοἱμηὶ, 44} .0 5.184); 3. οἵ 
ἱπᾶρε οὐ (ῃειδὲ τοῦ μηκέτι πλανᾶσϑαι...εἰς τὰ εἴδωλα" ἀλλ᾽ ἀντει- 
κονίζειν τὴν θ,, ἄχραντον, χειροποίητον στήλην τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ 
καὶ σωτῆρος... Χριστοῦ ῬατΊρΠ.1}1.κα».4{0.144.20); τὸν. «θεανδρικὸν 
Χριστοῦ χαρακτῆρα... ἀνετυπώσατο 770.) 60. ΤἸῤΠι, ΞΜ οκ. ζη80). 

Ἐθεανδρικῶς, ἐπ ἀτυῖμε- ταν τα ΕΥ, οἵ τιραδ οὗ οροτγαίϊοι οἵ 
Ῥρϑύβοη οὐ (μῆβι ὡς ἐν εἶναί τι θ, ζῶν πρόσωπον τόδε Τ,Θοπί. ΠΟ πομοῤῆ,. 
ταϑεϊπιοπία( 86. τβ 560) ; 8, ἐκ αρίας ἐπιφανείς 1 Πρὶ ΡΠ λον τ(Μ, 
43.4320); θ. ἤγουν θεϊκῶς ἅμα καὶ ἀνδρικῶς Μαχ.ανιδίρ, (Μιοτ.τοςόο). 

Ἐθεανδρίτης, ὁ, ἐπεαηαγ1θ, τιαη-ροά, νοτὰ σοϊηοα ἕο ἀθδογίος 
ΟὨτιβὲ ἃ5 8 σοῃρουπα Ὀείησ, ἀἸνὶπθ δπα4 Πυπηθη πδίυχαα Ὀθιησ 
σοι Πρ] α μηδεὶς...λεγέτω ὅτι θ. τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν φησιν' οὐ γὰρ 
θεανδριτικὴν εἶπεν ἀπὸ τοῦ ὁ θ. σχηματίσας, ἀλλὰ θεανδρικὴν ἐνέργειαν, 
οἷον θεοῦ καὶ ἀνδρὸς συμπεπλεγμένην ἐνέργειαν Μίαχ.Ξεἠοί. ερ.4 Ὠίοη. 
45γ.(6..4.5364}. 

Ἐθεανδριτικός, ῥεγίαϊη Ηρ ἰο α ἡπαη-Ρο (1.6. Ροτταϊπιηρ ἴο ἃ Ρεϊησ 
᾿ σοτπρουπαᾶθά οὗ σοϊππμρ] 4 ἀϊνὴπο απ μαγηϑη μδεχ65); το) οῖοα 
5 ΘΧραηϑιοη οἱ ορογϑίοῃ οὗ ἀἰντηϊν αλλά πη ΠοοΩ ἴῃ (ἢ τβῦ, 
Μαχ.Ξεἰοῖ. 6.4 ιοη ἅγ.(Μ.4.536Ὰ} οἷξ, 5. θεανδρίτης. 

Ἐθέανδρος, 1. 5105ς,, σοά-ἡπαη, οὗ (Ὠτῖϑὲ ὁ ἐκ τῆς ἀείπαιδος 
τεχθεὶς ὃ. Τ( δες. ΝΖ. α1αἰ.τ55(Ν.38.1030); 2. δΔα]., τορι ἰο (οά 
ἐκκλησία.-«οὐκέτι χήρανδρος, ἀλλὰ θέανδρος ΤΈΡΙΡΠιλον. τ(Μ,43. 

4328). 
Ἐθεανϑρωπία, ἡ, σοά-Παηδοοά εἴ τις θ. λέγει, καὶ οὐχὶ θεὸν καὶ 

ἄνθρωπον μᾶλλον λέγει, ἀναθεματιζέσθω ΤΟαϊπί.ερ.(ρ.17.13; ΜΒς, 
17408)}. 



θεανθρωπικός 

Ἐθεανθρωπικός, ῥεγίαίμίηρ ἰο Οοά-ππαμποοά θεανθρώπου γὰρ 
ὑπάρχοντος τοῦ Χριστοῦ, καὶ πᾶσα πρᾶξις αὐτοῦ θ. καὶ θεανδρική. τὸ 
δὲ οὕτω λέγειν οὐ φέρει σύγχυσιν ταῖς ἐνεργείαις {γτ. Τγίητο(65.2 5}; 
Μ.77.ττόολ). 

Ἐϑεάνθρωπος, ὁ, 1. (οά-ἡπαπ, οἷ, παξοῖδ..«ἀομι5--ἤοηῖο, ΟΥΟρΥΐηα. 
2.6,3(0.142.1τ3; ΜΟΙΙ.2110); Χριστὸς οὖν ὁ ἐκ Μαρίας θεὸς ἄνθρωπος 
ΤΑΙ. 4γ.4,36(ρ.86.1τς ; ΝΙ.26.5240); Τιροπί. ΗΝ εδί.4.37}1.86.17088); 
ϑέλων δὲ καὶ κατ᾽ ἄμφω τὰς. θελήσεις, κατ᾽ ἄμφω τε τὰς ἐνεργείας 
ἐνεργῶν, εἷς ὁ αὐτὸς θ. ΤΌ γτ. Τνέμ, τϑ(65,524Ὲ; Μ.77.11578); 1διτοί2 50; 
Μ.ΙτδοΑ); ὡς ἡ ψυχὴ λογικὴ καὶ ἡ σὰρξ εἷς ἐστιν ἄνθρωπος, οὕτω 
καὶ ὁ θ. εἷς ἐστι Χριστός ΤΑΤὮ, Ἐγη.3(}1.28,15888}; ΟἸντηρ. 7οῦ 41:3 
(Μ.03.4370); {10 .Ὁ, μονα, (1 οὐ, 6564); 2. ἃ5 84]. (ΞΞ θεανθρωπικός) 
τῷ θ..... τόκῳ ϑίαρῃ.Π, δου. δέορη, (ΜΟτοο. τογόο), 

Ἐθβεανθρωπότης, ἡ, Οοά-πιαμλοοά, ἴὰ ἀτρυχαθπῖ ἀραϊηβὶ ΤΟΠΟ- 
ῬΠγβίτε8 εἰ μία φύσις τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἕνωσιν, πῶς ἀνομάξεται; 
χριστότης' δηλαδὴ ἡ θ." ποίᾳ φύσει; εἰ μία, δηλονότι τῇ μιᾷ αὐτοῦ 
φύσει, οὐκοῦν ἡ θ. αὐτοῦ. καὶ ἔσται ἡ ἐν Χριστῷ θεότης παθητή 70.1). 
υοίμη Β(ΜΠ.95.140Ὰ). 

Ἐθεανθρωπόω, γαῖ σοά “πάη, οἵ ΓΠΤΙΞΈ προῆλθες...θεανθρωπωθείς 
ν Νακ.(Μ.36.7210). 

Ἐθεαρεσκία, ἡ, ῥίεασίηρ σοάᾷ, ΑροῤίμπΟΡαὶ (Μ.δξ,Ξτα, ν.1. ἴοτ 
θεοῦ ἀρεσκείαν). 

θεάρεστος, ῥίεασίηρ ἰο Οοα; 1. οἵ ρεγβοηϑ ὁ δὲ τὰ θεῷ ἐποφειλόμενα 
πράττων, ζητεῖ θ, ἄνδρας Οτ.ἐαροῖη Ργ.ττί( .17.1020}: ΤΜοΙῖπ. αίΐηι. 
(Μ.18.3020}); ΟΡΡ. αὐτάρεσκος, ΓΡτος.,Ὀν.17: τ8(}}.87.1400Ὰ}; 2. οἵ 
δοίοηβ απᾷ Τοοπάποϊξ ὀλέγων ἐστὶ..-ἄνδρων τὸ ἐν πᾶσιν... ἐπίστασθαι, 
εἰ θ, ἐστι τὸ γινόμενον ΤΑΤΗΉ φης η1..32(Μ.28.6800); τῆς θ. πολιτείας 
τὰ κατορθώματα ὥντ. Κοη.14:τ6(Ρ.246.8); εχορ. Ἐοπη. 8:27 ὑπὲρ 
ἁγίων φησίν" ἀντὶ τοῦ, ὑπὲρ καθαρῶν καὶ θ. ἔργων τὰς αἰτήσεις ποιεῦται 
Οεηπδά, ἔοι. 8:27(ρ.382.28η.; Μ.85. τοῦ); Μοά.ἄάογν.τ( 1.86, 
2281}; παραγυμνοῖ τὸν 8, ἔρωτα θορῆτ. Εν. παςεὶ,(}1.02.τόϑε}); Το. 
Τὴ. βο.4.τΊ (Μ.04.1τ08); 3. οὗ ἡγγοΥβ ΒΡ λατρεία θ. ΤΗΠΡΡ.ἐοη τεηῖμι. 34 
(0ρ.303.4; Μ.10.037Ὰ); 4. οἱ (οπϑίδιατηθ᾽β Ἰεριβατίοη θ.. κατορθω- 
μάτων γον ΒαΞοβ.0.8(Μ.92.848). 

θεαρέστως, ἐξ ἃ ΡιαΉΗΥ ῥἰεασίηρ ἰο σοά, Τσγτιμομι ατο.ταζ( ἢ, 
406Ε); Οἠγοη Ῥασο. Ὁ 84(Μ.02.2400). 

Ἐθεαρχία, ἡ, Οοα οαά, κοιγος οὐ ῥγίμερίε οὗ ἀοὶὶν ἐπὶ τῇ παρθένῳ 
ἡ ἐπέλευσις τοῦ πνεύματος ἐγένετο, ἐν πᾶσι τοῖς οὐσιωδῶς προσοῦσιν 
αὐτῷ κατὰ τὴν θ, ΤΑΤΙΗΙαπημηϊ ο(Μ.28.0208}; τὸν λόγον..«ὡς ἕνα 
δηλονότι τῆς τρισυποστάτου καὶ μιᾶς θ. ᾿στ Ν, 55, λοηι.1.3 τῷ 0.(ρ.04. 
14); Τοπ, χε. ἢ.2.1(}}.3.1374}; τῆς ὑπερουσίου θ. μακαριότητα 18.2.3 
(1490) ; 1ν.γ.3(2120) ; 14.4....τ.23( 7.3. 5800) ; εὉ.2.τ{(6370) ; ἕν πρόσωπον 
καὶ θ. μίαν σεο. Ῥ 5.ἤδα.τοοί .02.14484); πατὴρ-..«τῶν θεουμένων 
θεαρχία 70.}). ζ.0.τ.τ2(Μ.04.8454}; ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θ. τύπος Ἰα, 
ἐάν ΕΗ. το ίρ.2τό ; Μ.ο6.8278). 

πθεαρχικός, οὗ οὐ δεϊοηρίηρ ἰο 6 Οοάξμοαά, ἄτνῖηδ; 1. οὗ ΤΑΊΒοΥ 
45 υἱτἱπιαῖα σοαμεδα τὴν ἀρχικὴν καὶ ὑπεράρχιον τοῦ 9. πατρὸς 
φωτοδοσίαν Ιου. ἀτ.ειἦετ.2(Μ4.3,1214}; 70.) .ἀσηῖ.τ2.ττ(}.96.796}}; 
2. οἵ Τοροβ, Πίοα, τ... ..3.3.12(ΝΠ|,3.444Ὰ}; ἃ5 θεαρχικώτατος νοῦς... 
καὶ θεαρχικωτάτη δύναμις 1δ.1.2(372}; 18.4...2.τ(Μ.3.6378}; Μαχ. 
αγηϑὶν. (Μ.οχ.1385Ὰ}); Ἐϑοόρῃτ Η νοι Ογν. δὲ 70.1(1.81.36714}} τοῦ 8. 
λόγου καὶ ποιητοῦ ΟτιΑρτ, Εεοὶ, ττβ(.08,8770); 10.3:2ο0(8848); 
θεαρχικώτατε λόγε 11}. ζαεἰ(Ν ΒΡ τοῦ Ρ.το5); οἵ ἀϊνίηθ ψιβάοση, δυ, 
Αρτ. εῖ.2: τλ(8278); οἵ ἱποδγηαΐθ Ομ τῖβι, θιοῃ. τ. ε.Ὺ,4.3.4(4770}; 
ἐδ.5.5. π(στ20}; 8. οὐ Ἡ. (πορί, 16.2.2.8(30974); ἐδ.2.3.8(4040); 1Ὁ.5.3.5 
(ςτ20); 4. οἵ Ῥεύβουϑβ οἵ Τυῖη. ἑκάστης τῶν ἁγίων τριῶν θ, ὑποστάσεων 
ΤΑΙ αηημηο(.28.0392); ὃ ἀληθὴς περὶ αὐτοῦ λόγος καὶ τῶν ἄλλων 
δύο 98. ὑποστάσεων τι Ν γϑο,ἤοηι. 5.5 ἢ 79.(ρ.175.24}; οι ΑΤ ἢ, 
2.5(Δλ...6410}}; 16.2.ττ(6 524}; τὴν μοναδικὴν θ. ἐκ θ, τριῶν ὑποστάσεων 
πεφυκυῖαν Οτι στ, Εδοῖ.4: τ ο8,920Ὰ}; 10.}. }αεοῦ. τοί .94.14404}; 
5, οἵ Τιῖπ. 5. α ὙΠΟΙῈ τῇ θεαρχικωτάτῃ καὶ βασιλίδι τριάδε ΑΛΕΥ, 
(βεβ. ἄρος.τ(Μ.τοῦθ.2244}; [0.1}. 3,..3. τοί Μι 4 το2τᾺ); γι πουὲ Βα βῇ. 
τελεῖσθε πάντες τῇ θεαρχικωτάτῃ 170.) .εαγηπιβεηπὶ,δοίΡ.215 ; Μ.οό, 
826Α); ἄληπτός ἐστιν ἡ θεαρχικωτάτη 1Φ.2τ(ρ.214; 8338); δ. οὗ θεΐηρ 
οὐ βιθείδηοσο οἵ (οἄ τὴν..«ὑπερουσιότητα τὴν θ. ὉΙΟΙ, Ατ.ἅ,.»,.1.5 (1.3. 
5030); οὔ.ἦδ.5.τ(8168); τὴν θ. ... ὕπαρξιν ἐῤ.2.τ(6360) ; θ. ἰδιότητος ἰά, 
κυὐμτ5.2(Μ}.3.3204}; ΟΥΟΝ γβ5.ἤονη.1.42 ἐμ 7ο.(ρ.χοϑ.3}); ἡ θ., μακα- 
ριότης, ἡ φύσει θεότης ῖοτιΛτ,Ε.}.1.4(}1.2.2768); 16.3.3.2(4204}} 
ἤ. οἵ (οαβ αἰσἱθαΐεβ: ροοάπεββ, Γου ἀτ..}.}.4(}1,3.2128}; Ἰά, 
δ. ἢ..τ.5(1.3.376}}; 1Ὁ.3.3.τπ(44τλᾺ}; Ὀεδαῖν, 14.ε.}.3.2(1654}; 1.7. 
τί(ροπο); ᾿!άδεπηδββθ, 1Ὁ.12.3(2038); Ρονύεῦ, 1Ὁ.13.3(2928); 14.6.ἢ, 
5.1.3(5058}; Πρἢς, 14.6.}.0.2(}.3,2614}; 186, 14.4.».2.1(}}.3.6374}; 
8. οἱ (Ὠγιβις αὐἰτ]θυϊεβ.: 51} 16 βθηδβ5, 14.6.}}.5.3.4(}1.3.5128}); γᾶ Κ- 
τ655 (1η [π0.) τὴν ἀπειροδύναμον τῆς θ. ἀσθενείας 14,4.5.5.2(Μ.5.6810); 
9, οὗ ἀϊνῖπα οι νιν 1ἢ τοὶ, ἴὸ τλδα; θεπεῆσεηοα, 34.,6,6.3.3,8(Ν].3. 
453174);;1}.7.3.] (5610); σοφοποιΐα 1.6. }.14(81.3.3214}; ἡπαάσογηοηῖβ,1α, 

6τ6 θέατρον 

6.1..7.3. (5610); ἐδι(5644); τανεἸατίου, 14,6 ἢ. τ, (1218); ἐδ.3.2(165 4}; 
18.4.2(τ808); 1}.0.5(2Δ6ο0}; ἰά.6.ἢ.6.4ω.6(5270); οἵ ΟὨγ5ι 5. ἀθδῖι, 
1}.2.3.7(4048}; οἵ Ομυϑι 5 θ. τῶν θείων νοῶν ἀφιέρωσις 18.4.3.13 
(4840); οὗ τὰς ἴῃς. αβ θεαρχικὸν μυστήριον 1.6. ἐ..4.4(1818}; οὗ 
δοῦνν οἱ Οοα ἴῃ Ομ τιβιίαῃ ὑνουβῃΐρ, ἰά.6.ἢ.4.3.1το(4844}; 1Ὁ.5.1.} 
(ςο0 1); δηᾷ ἴῃ βεϊεοϊίου οὗ ὑγιβϑίβ, 1δ.5.3.5(5128); 10. οἵ τηδπ᾿5 
Κηονοεᾶρς οὗ Οοά, 1α.ε.}.}.3(}1.3.2600}; 18.7.4(2124}} οἵἩἨ ἸπηαροΥΥ 

ἱ ἀπάεν ΜΒ Οἢ σά 15 ἀρρυοπθηαβά, {δ.2.3(1400) ; 16.2.5(1440); 10.4.2 
(180 Α) ; οὗ τανγϑεῖςαὶ] Δρρτγεμεηβίοῃ, ἰ4.6.}.6.4.6(Ν1,.3.5378); οὗ Βυγαμ 
οὗ ΤΑ ΒΌ 4] αβϑσθηΐ ἐπὶ τὴν ἀκρότητα τὴν θ. ... ἱερῶς ἀναχθήσεται τῇ. 
2.3.4(1ο00); οὗ καταπαῦσις ἃ5 [5 ρΑ], 14.ε.},,7.4(2120); 11. οἵ βλογα- 
τηθηΐς θ. ... ἐποφψιῶν καὶ κοινωνιῶν 14,6...7.3.3(}1..3..5.570}; Οἵ ὁυομα- 
τίβί, ἐδ.2.τ(425Ὰ}; 85 θ. κοινωνία 1.3.2(428.}; 1.6.3.5(5368}; 16.7.5.0 
(5658); οὗ 115 Ὀοπεῆις, :...1(4240); 12. οὗ βογιρίμγοθ 85. αἀἰνιης 
Ῥτοτηΐβεβ, 16.7.3.2(5578)}; 13. οὗ ῥσάγεσ θ. ὁμιλίαν 10.7.3.6(5610) ; 
14. οἵ ἔγτῖπϑ ; 8. Ῥϑα μηδ, [Δ.ἀ,η.1.3(Μ.3.5808}; Ὁ. ᾿'Βεχάρῖς Ὠντηη᾽, 
14. ε.}.13.4(Μ.3.3054}; 185. οὗἉ ῬυἹαβῖβ, ἰά.ερ,8,4(Μ.2.τοο64); 16. οὗ αι 
ἰπϑρίγε ρτόρθει ᾿Ιωὴλ τοῦ θεαρχικωτάτου 1 70.1),οαγης ῥέμί. οζίρ.2τὸ; 
Μ96.8374). 

Ἐθεαρχικῶς, ἀὐσίπεῖν, Ἰ)Ίοη, ἀτ.ο.},4.3.το(Μ.3.4844}. 
θεαστικός, ἐμεῤίγσά, τοί. ρος Μ τού. 5538). 
θεατής, ὁ, Ἄῤεείαίογ, οὐδεγυθῦ; 1. Ταϊ,ογαί.23(0.26.3; Μ.6.8576}; 

Ομ τυ 5. μοηι.48.3 τη. Μ1|.(7.407Ὰ}; ταεῖ. προβήσομαι...ὡς ἂν τῶν τῆς 
μανέας πολέμων θεατὴς γένωμαι (πβί,αρ.Ος1.ΟνΖ.},.6.53.το. (ΜῈ ἃς, 
13450); 2. οἱ ἀϊδοῖρ!εβ δὶ Τυδηβῆρησδιοη τοὺς 8. τοῦ τηλικούτου 
κάλλους Οτ.(Οεἰς.6.77(Ρ.146.24; Μ.ιτ.τ4τ64Α)}; 83. οὗ ψπεβθεβ, 566 ὴ 
απᾷ ἀπβθϑῃ, οὗ Ὁ τιβτδη 5 Ῥσόρταθββ 1η [1{6, 16.8,31(0.247.12; 15648}; 
οὔ τυ 5.λοηι,2.3 ἴῃ ΤΊ (ατ.7418}; 4. οὗ ἀοά ἃ5 οὔβεγνεν οἵ τηϑη᾽5 
ϑοίίοης ὡς ἐπὶ θεοῦ θ. πᾶν ὅ τί ποτ᾽ οὖν ἐπιτελοῦντας Οτ,ἴ εἰ5.3.:} 
(ρ.25 2.10; Μιττιοοδο) ; ἴῃ εἴγτῃ, οὗ ψοτὰ θεός: ἐκ τῆς θέας τὴν θεό- 
τήῆτα παρωνομάσθαι, καὶ τὸν θ. ἡμῶν θεόν Οτ ΙΝ γ85,,γες αἰ (}.45.12100); 
5. οὗ οὔ ψγχῇο Ἔχϑγοίβθβ Ἰδ πα] ἀπά βρίτἰζια] ρογοθρίίοη γνῶσις... 
ἀξιεντρεπτοτέρους ποιοῦσα τοὺς πιστοὺς καὶ τῶν πραγμάτων ἀκριβεῖς 
θ. ΟἸδηι. εἶ. ,ϑ(ρ.145.27; ΝΙ.9.7138); οὗ τῇοδε 0 δἴταῖῃ Βαγηπης οὗ 
ταυϑίϊοαὶ σοπίθπιρ βίοι (Ρ]αΐοηῖο ἀπᾷ Ῥγίβαροτθδη), Οτι( οἰ5,3.80 
(0.270,22; Μ.11.1025Ὰ}) οἵ, 5. θέαμα. 

θεατικός, οΓ σεείηρ μίαν δὲ καὶ ταύτην εἶναι τὴν ἐνέργειαν τὴν 
ἐποπτικὴν καὶ ὁρατικὴν καὶ ὡς ἄν τις εἴποι θ., καθ᾽ ἣν τὰ πάντα 
ἐφορᾷ...ὑπειλήφαμεν, ἐκ τῆς θέας τὴν θεότητα παρωνομάσθαι, καὶ 
τὸν θεατὴν ἡμῶν θεόν ΟΥ̓ ΝΥ γββ.ἰγὲς ἀΠ1(Μ|,45.1210}; τὴν ἐποπτικήν τε 
καὶ θ. δύναμιν, ἥνπερ δὴ θεότητα λέγομεν 1.(1288); τὸ θεὸς ὄνομα... 
ἀριδηλότερον...τῆς θ. ἐνεργείας ἐστὶ παραστατικόν ἸύγΥ, ΤΥΎΤΗ.ΤΙ 
(65.170; Μ.77.ἀτά0). 

θεατρίζ-ω, 1. ἀεί ὁη ξίασε, δὲ αἩ αείον ἀμφότεροι οὖν βαπτισθέντες 
ἀπέστησαν τοῦ --εἰν ῬΑ]}]. ἢ. απι5.37(0110.3; Μ.54.11854}; οὗ ΔῊ ΔΊΟΥ 
Ῥαριεϊζεᾶ ἴῃ τηοοίκουν οὐ ἴπ6 βίαρμε βαπτισθεὶς... οὐκέτι ἠνέσχετο 
θεατρίσαι Οἠγοη ΡαβεῖὈ.2]6(Μ,92.685Α)}; πιεῖ, ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, 
ὥσπερ ἐπὶ ὀρχήστρας τῆς ἑαυτῶν ζωῆς οἱ πολλοὶ “τουσιν Βα5.ἢοηῖ.. 
2(2.20; Μ.31.1658); 2. ὀχ Υ 1, «ποῖ οῇῇ ὁ ὄρνις..."πει τὸ κάλλος ταῖς 
ἐρασταῖς ατ.Να2.ον.28.24{(ρ.59.6; Μ.36.608); Ν} ἐῤῥ.2.χ8(Μ.70.20Ὰ8); 
Βα5.56}.0γ.27.1(Ν.85.312Α}; 3. ὍαῖῈ α τρεείαεὶο οὗ, Ῥω ἰο βἤαριε 
Ὀεΐοια οὔμοι τῇ..«τοῖς δαίμοσιν “-ομένῃ 4.Χαπιδτρρι2δ(ρ.γ6.58); 
τηδχίντβ πτὼν τοὺς μακαρίους ΕΡ.Γπιρά.8}».105,}.6.5.1.471(Μ4.20.4250} 
στ υ55. Εμπντί ρ.Ζοξ τ; Μ.45.452Ὲ}; οὐκ ἔξεστι λαϊκὸν ὑβρίζειν 
ἱερέα ἢ --εἰν Ῥοόη. Ρ}.7(0.154.20). 

θεατρικός, ἐἠεαϊγίεαϊ, ΟἸδΙ.. οἰγ.4.τ(ρ τος τ; Μ,8,ἸΤΟ Ὰ}; Πιᾶ56. ἐκ 
50 5ῖ., αείον; οὗ δοίοτ᾽5 [{ἰΦ ἂβ θεῖμς ΠῸ Ῥτοραγϑίίου ἴῸΥ ἤδάνεη, 
ΜαςιΑορ λον». 28,2 ο(}1.54.7080) ; ποι. 85 βιισβί,, ἐμ ραίγιεαϊί!ν, δια. 
Ῥε].}}Ὀ.2.2280}{.γ8.665}). 

Ἀθεάτρισμα, τό, «ἤοῖυ, τ ΝΑ 2.6}.178(Μ.37.202.). 
ϑεατρισμός, ὁ, οὐ)εεί οἱ νἱάϊεμῖε, αΥΟΝ γϑβ. μον ἷη τον. 6: δ (Μ.,0. 

4930). 
Ἀθβεατροκοπ-έω, ἐπ} ἀρῥίαιιδε [0Υ ὅστις [55. ΪΝ610] παμμούσῳ 

φθόγγῳ μελιηδέας ὕμνους --ῶν Ογας. δὲν. 5,142; Ταἰιογαί, τοί .21.13; 
Μ.6.840Α). 

θεατροκοπία, ἡ, εὐμγίϊηρ 97 βορηΐαν γαυοον, ῥΗ δ] Ἰοϊὲν οὐδὲ φιλό- 
σοῴος ἐγενόμην δημόσιος, οὐδὲ θεατροκοπίαις ἐπεθέμην ὥνψΎ65.6.51 
(}1.66.153078). 

Ἐθεατρομανής, πα οἩ ἰδ τῃδαίνο, ΤΑΤΗ οι ττ( ].28,157Ὰ}; ὁ 9. 
οὐὐἐρωτομανὴς γίνεται 1514. ΡῈ]. ῥ.5.462(.78.15968). 

Ἐθεατρομανία, ἡ, ζοϊϊν οΓ ἐξ ἐιθαίγε, Οτ((εἰς.3.56(Ρ.251.28; Μοτι, 
οοὔΑ); πομπὴ δὲ διαβόλου ἐστὶ θεατρομανίαι ΟΥτ. ἢ εαἰεεῖ,.το.Ὁ 
θεατρομανίᾳ εἴ τις πρόσκειται...ἢ παυσάσθω ἣ ἀποβαλλέσθω (ον. 
.ΙΡ}.8.22.π5. 

ϑέατρον, τό, Δ. ἑᾳμεαῖνα; 1. ἴῃ σοῃ. ; 8. ἐπεαίγο ([Ὠ6 ὈΜ]Πα] Πρ) εἰ γάρ 
τὶς ὥσπερ ἐπὶ θεάτρου κορυφῆς καθίσας, τὸν κόσμον κατοπτεύσειε 



θεατρονόμιον 

ΟΒμτνβ. ἤοηι. 8.2.2 ἴηι 70.(8,4878); ἃ5 Ῥίδοε οὗ ρα ὶς Ἀββεγοὶν, ΤΡΊΟΠ. 
ψιΡοῖνε.30; Ὁ, “ἠοῖ, ῥίαν Ῥετίοττηρα ἴῃ τμεαῖσθ, ΟἸδτῃ, ῥγοὶ.7(ρ.58. 
26; Μ.8.1850); Ολγοη.αξεν.».2τ2(Ν1.92.7068); 2. οὗ τηεαΐτε ἀπά 118 
βρθοΐδοὶοϑ ἃ5 6ν}} καθέδρα δὲ λοιμῶν καὶ τὰ θ. καὶ τὰ δικαστήρια εἴη ἂν 
ΟἸμλ. ςἐγ.2.15(0.140.13; Μ,8.τοοϑα); τί μὲν γὰρ οὐκ ἐπιδείκνυνται 
αἰσχρὸν ἔργον ἐν θεάτροις ; 1ὰ.}αεφά.5.ττίρ.278.32; Μ.8,656Ὰ}); τὰ ἔθνη 
υννῶν τοῖς θ., αὐτῶν ὡς ἐν συναγωγῇ πάντες συνέρχονται Οηςὶ. Α͂ῤ. 
2.00.2; κατατρέχεις εἰς τὸ θ., ἰδεῖν νηχομένας γυναῖκας,..«καταλιπὼν 
τὸν Χριστόν (Πτυ5.ἤσηι.7.6 ἐμ ΜΠ 7.1130}; τὸ 8. ὅλον σατανικόν 
10.48.3(4074); ταῦτα ὑμᾶς τὰ θ. τῆς ἀσελγείας διδάσκει, ὁ λοιμὸς ὁ 
δνσκατάλυτος, τὰ δηλητήρια φάρμακα..«ἡ μεθ᾽ ἡδονῆς τῶν ἀκολάστων 
ἀπώλεια ἰΡ.73.6(712Β); ὈΤΒΟΠ ῬΥΘίροσΘ Ὁ]6 ἴῃ 115 βἤδοῖβ ἴὸ ΤΠ 8 178 
ἐν δὲ 8.... ἀνάλωμα χρόνου..«πορνείας γυμνάσιον, ἀκολασέας διδα- 
σκαλεῖον, προτροπὴ αἰσχρότητος..-ἀσχημοσύνης παραδείγματα 1ἅ. 
λοηῖ.42.4 ἢ «(4π.(0.3238); 14, αυτά 3.1τ(4.770Ὰ}; 14. .45.7.τ(1.7910); 
3, Τοχθίἀάδη “το (μυιϑίδηβ, ΟἸθσα ῥαφά.3.ττ(ρ.278.30; Μ.8,6564); 
τᾷ.“ ἰ7.7.72(0.28.1τ; Μ.0.4528)};: Ηἰον ἴση. 4.10; (οτϑὲ, ΑΡΡ.2.61.2; 
Ομγγϑ κόρ. ὅ.7 ἐῃ Μ{1.{7. 008}; ἀπά δ ρεπα]ὲν οὗ Ἐχσογαπη]ο  200, 
4 ἐπεαὶν.4(6.276}); Χριστιανοὺς αὐτοὺς [80. μίμους] ἐποίησε καὶ τοῦ 
θεάτρου ἀπέστησε ἘᾺ1}...1, απ|5.3](Ρ.το9.16; Μ΄.34.1τ85Ὰ}); 4. τηεῖ., οὗ 
ΟὨβίβη {Π{ 45 οοηΐεϑι ἴῃ {πραΐτρ, Γ]6γα. 5 .7.7.3(ρ.15.4; Μ.0.425Ὰ}} 
μέγα θ. συγκροτεῖται ἐφ᾽’ ὑμῖν ἀγωνιζομένοις Οτ.»:αγί, τϑ(ρ.16.24 
Δ1.1τ.5854)}; ΜοΙΠ. ὁ γΡ:.8.τ(ρ.81.12; Ν.τ8.140Ὰ}; ὁ γὰρ ὑποκριτὴς 
μέχρι τότε φαίνεται λαμπρός, ἕως ἂν τὸ θ. κάθηται..«πλὴν ἀλλὰ τοῦ θ. 
λυθέντος, σαφέστερον ἅπασιν ἐκκαλύπτεται, τοῦτο..«τοὺς κενοδόξους 
ὑπομένειν ἀνάγκη (ἾγτγΞπ.ἤοηι.20.: τ ΜΙ (7.2600); τ. ἀοηι.83.4. τῷ 
7ο.(8.497Α}; 18. [ιονι.23.5 1 ΣΟ Ὁγ.(1ο.207Ὲ}; ἀναχώρησον ἐκ τῆς γῆς, 
πρὸς ἐκεῖνο ἴδε τὸ θ. τὸ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 14. ἤονι.2.3 τῷ, ΤΊ. (1τ.7418)}; 
οὗ 1ἴὸ 5 {ἰρῃτετορα ρεχίοστπαποα ἴῃ {μθαῖτο, Οτδἰς.3.6ο(0.262,2; 
ΜΠ 11.1Ο128Β}); οὗ {Π6 νοῦ 85. ἃ (ῃραΐτε λόγος οὐράνιος, ὁ γνήσιος 
ἀγωνιστὴς ἐπὶ τῷ παντὸς κόσμου θ, στεφανούμενος (Ἰδτλ, ῥγοί.τίρ.4.τ6; 
Μι8.5 320); Βαβ.ἠδχ, δ. τί. 508 ; Μ.29.1170}; οἵ δὰ δυῖπμοχἶβ ΞΕ  ἸῊΡ ΟΥ̓ 
δίαρτΤΗΡ ἴου Π15 βϑίοσυ, ΟΠ σγϑἠλοῦ. 1,1 τ 70.(8.2Ὲ). 

Β. σεσεμεδὶν οὗ ΞΣρεείαίονς, αἀέσφηςε; 1. ῥεδίτο τεθείη, (ΠΥ 5. 0}. 
40.5 τη. ΜΜ11.(7.443Ὲ}; 1άνμονι. 1.2 ἢ ΤΣ ΤΊρι.(ΤἹ.551Ὰ};2. αμάϊδηεε οὐδὲ 
εὐ ἀπέστησαν οἱ ἀκροαταί, ἀλλὰ καὶ οὕτω τὸ θ. ἅπαν ἠκολούθησε (ὮΥγ5. 
ἤοῦ.2.5.1 ἴῃ δά. (7.2060}, 14.}ο»}.76.3 1 7σ.(8.450Ὰ}; ΊοΙ. 812.4:2 
(ρ.301.31}); οἵ Θοῃρτορδείοη ἢ μα ΓΟ οὖ γάρ ἐστι τὸ θ, τοῦτο γέλωτος, 
οὐδὲ διὰ τοῦτο συνήλθομεν, ἵνα ἀνακαγχάξωμεν [ἢτν5,ἠονη.6.6 τ ἢ. 
(2 .98Ὰ}; 14. ̓ οτ.3.1.. ἦῃ Κορ!.(0.746Ὲ}; μετὰ τὸ λυθῆναι τὸ πνευματικὸν 
τοῦτο θ. τὰ.βαη. Ὀείαρ. «4π||.1.3(2.5808) ; 14, ραη. [ἰπ.π(2.6βοῦ) ; Β45. 
561.07,34.1(Ν1.85.2600) ;3, τρεείαίογς, (Πγγ5. ον... 52.1 1η. ΜΜΠ|,(7.5308) 
18. 57.4(4828); 650. οἵ μεανβηὶν ποθ 85 βρεοίδίουϑ οἵ ΟΠ γι βυ η θ᾽ 
φοςέν [165 ἴῃ [15 ννουἹά, ἐδ..34.4(39044}; Ἰά πονι.0.2 ἴη. 8. Τήν. (.1.7118). 

Ο. «ῥεείαεῖσ, εἰσὶ θ. αἰσχρὸν καὶ γέλως κεκλημένοις τ. ΝΆ. κανΡι. 
1.2.10.820(Μ}.37.7404}); ΟὨγνβ5."ον.3.5.3 ΤῊ “4:.(0.2738); 1α Δ κοηι.21.6 
ἦμ τύ ογ(το, 880). 

Ἐθεατρονόμιον, τό, καὶ ἐιῥαίγδ- ΟΪῊ 5 μὴ φέροντος τὴν ἐρημίαν τῆς 
ἐκκλησίας, ἣν ἀρχαὶ πονηραὶ καὶ ἐξουσίαι εἰργάσαντο, καθάπερ θ. 
ἀποδείξασαι ῬΔ]}ν ΟΠ γγς.τοί(ρ,61.22; Μ.47.35; ν.1. θεατρονόμον, ΠΟΠ]. 
θέατρον ἀνομιῶν). 

ἀβεατρόσκοπος, ὁ, σγάδηξ ἰπεαίγε-σοεν, ῬᾺ1] υ.Οδνγς.π(ρ.22.τ3; Μ, 
47.21). ᾿ 

Ἐθεαφίζω, δὲ εἰὐἰρῥμνοις, 770.1})..8..}.το(Μ]ν06.9078). 
θεάφι(ο)ν, τό, φεἰ ρθη; ρεατὶ οἵ πουγοῦβ οἵ 861], Τντι οι ἐϊν.τ4 

(β΄ 4ττο); θεάφιν .1, Βαγελ."(0.146.2)). 
Ἐθεαφώδης, τ ράπγομς, ΜΙ. Νόγιοι «Α,2ο(Ρ.το.18). 
θετ-άω, 5:6, σοηἐορίαϊθ; τ. οἱ Οοἄ παρὰ..«τὸ...θεᾶσθαι τὰ πάντα ὃ 

ϑεὸς ὀνομάζεται Ἐναρτ,Ροηΐ.εῤ.ττ(.32.265Α); θεότης..«ἡ πάντα 
--ωμένη πρόνοια Του, Ατ.ά.».12.2(Ν1.3.οὅο0); πηγὴν ζωῆς.. ἀεὶ δι᾿ 
ἑαυτῆς ἑαυτὴν “-ωμένην ἰἃ.6}.9.1τ(Δ1..2.11040}; {115 Βεηρ υχἀογθίοοα 
οὐ Τῆπ., Μαχ.εξοὶ,εριο Πιομ γ. (ΝΜ.4.τ6οᾺ); 2. οὗ ταϑη 5 οου- 
τοιηρβίίοη οὗ (οά ; 85 ροβὶ οὗ Πἴ, ΟἸοιη, ῥαεα,τ, τ2(ρ.15ο.12; Μ.8. 
4000}; ἔστι...ὁ θεὸς ἀγάπη καὶ δι’ ἀγάπην ἡμῖν ἐθεάθη 1Δ.4.(.5.3] 
(ρ.184.1, ν.}. ἐθηράθη Μ.9.370); ἃ8. ῬοΟΒ5Ι016 ΟΪ]Ὺ ΤΌΤ Ῥῖχα ἴῃ ᾿Πθϑεῖ, 
Οὐ εἷς.7.45(0.106.17; Μ.1τ.14850); ἰδοῦσαι [56. νΊτσ]}5] μακρόθεν ἃ 
μὴ ἕτερος ἀνθρώπων ἐθεάσατο οΙἢ.5γΡ1.8,2(ρ.82,13; Μοτβ,τ400);. 
τοδᾶς ῥῬοξϑῖθ]6 τῃσουρἢ [ης., ΟἸΕ ΠΗ), ἐγ, 5.3(ρ.336.15; Ν.9.334}} σοπ- 
τοτηρ τίου οἵ Γτίῃ. βοβϑίθ]5 ἐπστουρὴ (τι 5 {π6 νὰν (τεῖ. Το. 
14:6), Ρτος.. 705.2: το( 1.87. τοοτ0}) ; ̓ π ΤΟ ο ΙΒ[᾽5 νιον οἵ (ἢτιϑὲ μὴ 
δύνασθαι θεαθῆναι...διὰ τὸ μεταβαλλόμενον μέγεθος τῆς δόξης ἘΠΡρρ. 
ἤσεγ.το.τό(Ρ.278.12; Μ,16,34340). 

θεηγενής, δογη οὗ σοΐά; οἵ (μτίβε, Νομη, ραν, στο: 55(01.43.9ο10); 
ἐδ.21: Ζο(Ο208); τηδῖ., ἀἰσίηε θ, ἔργα ἐδ.1τ2:42(8578). 

θεηγορ-ἔω, 1. Σῤδα ας βονι (οά θεηγορεῖ [Ξο. Μωσῆς]... περὶ τῆς 
ἀνωτάτω πασῶν οὐσίας ὕνγ. [μἴπ.τ(65,.140); 19.8(2674); «Χριστοῦ 

Χ 2 

617. θεϊκός 

“"οὔντος, δωρεὰν εἰληφότας ὁμοίως παρέχειν 1 8ε5.Ν82.61α].1(}}.28. 
856); ἐδ ττ(868); 2. τρεαΐκ οὗ ας δείηιρ ἀϊυΐμε ξύλα τε καὶ λίθους “-ὧν 
οὐκ αἰσχύνεται ντ. [μἰπ.6(65,1044}; 1δ.το(3310). 

᾿ Ἐβεῃγορία, ἡ, ἀλντηε μἰογαηεε; οἵ βοτίρτυταὶ τεκέβ, ὨΙάντῃ. ΤΥ». 
ζ4.τ(Μ.30.7818}; 1Ὁ.3.35(ο654); 1 δ65.ΝαΖ ταί. τλο(Μ.328.τοῦο). 

θεηγόρος, 1. ἐρεαδπίηρ οΓ Οοά; ει. οἴ Ῥεύβουβ ὁ 8, ἀνήρ [1.6. 5, Ῥα1}} 
Νδοιδίρπ αῤοον.3.30(0.136.22) ; 8. ..- προφήτης Νόπη.}αν. 7}0.ττ2τ(Μ. 
43.1534}; δ.1τ25(7528}); ᾿]ησοῦν...θ, 1δ.1ττ: 56(8404Α), Ογτολονι ἀτυ.2 
(52,3540); Ἐπάος Ον».1.2]ο(}1.8ς.8410); τῶν θεηγόρων πατέρων δι- 
δασκαλίας Π.εοπί. ΒΟΝ οὶ. εἰ Επὶτ( Μ.86.13059) ; θ. Διονύσιος Βορῇγ.Η, 
δριονη. (Μ.8᾽.31770); Μαχ.ορβυιδε. 1. οχ.τ650); ὁ ἀληθὴς 8. ... Διονύσιος 
ΙΔ αγνιδὶρ. (ΘΕ ς91.12120}; ὁ θ..... Βασίλειος [0.Ὁ. Κ0.4.τό(}1.94.11694Ὰ}; 
ΟΝῚς.(787)αε 4(Η.4.1τ688}; Ὁ. οἱ τηΐϊηρβ 8. ἀνθερεῶνα Νομη.ῥαγ. 0. 
τ: 8(}1.4.3.7524}; θ. χείλεα ἐδ.8: 28(8174}; θ. δήνεα βίβλων Ῥαμ}.51]. 
ανηδο.τοῦ(Μ.86.2256.4}; θ. στόματι 10.}).ἐσηι.Υ 6(Μ.ο6. 5560); 2. ἃ5 
ϑυθϑῖ., ἐπεοίοσίαη, ε80. οἵ ΝῚ ψυΕΥΒ. σάλπιγγες τῶν σημασιῶν, 
τουτέστι, τῶν θ. οἱ λόγοι Ὀγτιαάον.4{(1.τ218}; 1δ.6(210Ὰ}; ἐδ, 17(5 084); 
Ἰά4.ο»»..8:3(Μ.74.8178})}; τὸν τῶν 8. ἰχνηλατοῦντες σκοπόν Ἰὰ, Ν οί, τ 
Ῥτοδτῃ(ρ.15.20; 61,54); θεηγόροι [1.6., Θρο51]65} καταυγάσατε ἡμᾶς 
ΙσΟ ἀςμτηνδι; 110.}.8..}.ο(Μ.06.0320). 

Ἐθβεηδόκος, γεεεϊυίης (Οὐ, ὑεῖηρ Ποσίέας ἰο αὐ; οἵ ατν οἵ 
Βεδίμαπυ, Νοπηυραν. 7ο.1τν2(31.43.840Ὰ). 

θεηδόχος, --θεοδόχος, γοεοϊυίηρ Οοά; 1. οἵ αἰΐίατ δώρων δοχεῖον 
ἁγνόν, ἡ θ. τράπεζα τ. ΝαΖιραγη.1.2.34.226(Μ]},37.οὅτὰ, ν.], θυηδόχος); 
2. οἵ ἴῃ δας ψογο (ἢ γιβέ ἀρρϑατϑ ἴο αἰβοιρίοβ ([0.21:1) θ. ἠόνα 
Νοπηῥαν. [9.2τ1(Μ,43.0160). 

θεηλασία, ἡ, ἀγίυἱησ ὃν Οοά; οἵ 6Χ1]6 βεπὶ ἃ5 αἀἰνίπα νθηρθαπος, 
Τ. Βεη).7.2(ν.1. αἰχμαλωσία). 

ϑεήλατος, 1. ἀγίυεμ ὧν Οοά, Ογας. δὲδ.3.7γ13; 2. ρεγεμεά, ἀγίνεν 
"παα ὃν (σᾶ ; ἃΆ ἴδττη οἵ αθιιβο ἴῃ ἐΠβο]οσίοαὶ αὐραταεηΐῖ, ΕΡΙΡΙ. ας. 
τσίρ.23.18; Μ.43.444}; ὁ θ. ᾿Ωριγένης 1δ.54{Ρ.63.11:; 1128}; ὁ βδελυρὸς 
καὶ 8. ϑορἢτ. ΕΗ πγιγν.εἰ [6.32(Μ.87.35254); 0.8. .0.3.3(Μ.04. 
9034}; 3. 56ηὶ ὃν σοά; οἵ μίαριεβ δηά οἵμευ ρα πιβῆτηθπεβ, Ἐπ... 
4.7(0.146.28; Μ.22.2450); 14.}.6.8,16.2(}1,20.7808); Αϑίιϑορἢ.}».2ἃ 
ΔΡ.Δ1}..4».2.37(41.26.2284)}; ΟἸΠγγβ. μοηι.72.3 τη [0.(8.4268); ἘΒ85. 
561.0γ.0.2(Ν,8ς.1334}; 0.1}. [ο.3.τοί1.94.το2τᾺ). 

Ἐθεηλάτως, παάϊν, Τξοηῖ. Η ποπορὶ.(Μ.86.18454). 
θεημάχος, ν. θεομάχος. 
Ἐθεῃτόκος, -- θεοτόκος, Νοπη.ραγ. 70.2:2(},.43.26090); 1.10: 25 

(9048). 
Ἐθεητός, οἱείδίε; τηαεῖ., ΟτιΝαζισανηι.τ.1.4.94(}1.37.4234}); τοεῖ, 

56η565 Οἱ Βουρίατζο, 2.2. 2(ροςπι.}7.τΔο(ξό1Α). 
θεία, ἡ, ἀπηί, ΑἸ ἀροϊΟοπεὶ.6(Μ,25.θο40); 14. ἢ. νιτα(ρ.189.32: 

ΝΊ.2-:.7ο0 88); Αὐηρῇ. δείσμς.337(Μ.37.τ6ο0 4}; Οὐγοη. ῬαϑελΡ. ιτί(. 
92.7034}; τεῦ, δαπίβ οὗ οἷεσον, ἐχοθρίοα ἔσομαι ὑτοπιθ ΠΟ ὴ ἀρδιηβῖ 
«πϑιμίγοάμείας, ΟΝ 1ο. (225) Ή.3. 

θειάζ-ω, 1. ἀείξν, γεραγά ας ἀϊνίηξ; 8. τεῖ. ΟΠ τϑῖ μετὰ τὴν τελευτήν, 
καὶ πολὺ μᾶλλον τότε ἢ πρότερον, αὐτὸν τεθειάκασιν [δτ|5.4.6.5.4{0.1τ8, 
1; τεθνηκότα τετιμήκασιν ΝΙ.22.2018); Β. 1π σθη. θ. ... τὸν διάβολον 
ΟΙδῃγ. 5 ἰν.4.ττ{(ρ.285.1τ0; Μ.8.1203Α}; ἄθεος...ὁ πάντα “«ὡν 18.7.τ(0.5.Ψ 
13; Ν.9.4084); Ἐπι5., Ο,χς(ρ.247.17; ΔΠ,20.14204Ὰ); Μϑο Μραιαρβοον. 
4.29(0.918.5}; ῬὨΙοΚτ, ἢ.6.7.12(}|,6ς. 5490); (. πιεῖ. σὲ φγθαὶ ϑίογε ὧν, 
τεῖ, ἘΡρίουσαβ θ. .-- σαρκὸς εὐσταθὲς κατάστημα (ἸεΙη.5,7.2.3ο(Ρ.178ὃ. 
2; Μ.8.τούφΑ}; Ἐπι5., Ο τ(Ρ.205.17; Μ.20.13270)}; ΡΠ οϑι. ̓ .6.2.5(Μ. 
65.4608)}; ὅνπθϑ.»γουϊά.2(0.121,22; ΝΙ.66.12724.)}; 2. δὲ τπερίγοά 
πύοντες λόγων ἱερῶν παιδεύμασιν Τῦνι5.. τ(ρ.96.15; Ν.20.1330Ὰ}; οἵ 
ρτοροῖβ, 1ἃ.}».6.7.ττ(5120 ; Μ.51.537}). 

θειασμός, ὁ, ἕεηεν, Ἰησρίναϊΐον, γεϊτρίοις ἐπὶ πη δασηι; 1. Ῥάραῃ 
ἔπη δέ, οὐκ ἔκ τινος θ. καὶ κατοχῆς..«ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ᾿Εμπεδοκλέους .... 
ποιήσεως Τμάτ αὔξει. τοίρ.244.28; 4.052}; Β8 5.96.0, } ἡδεῖ. 2.τ2(Μ ὃς. 
π850); 2. Ομ ειβιίδη Γρηγόριος... εἶπε 8. τινος εἶναι τὸ χρῆμα ἔναρτ. 
ἦ..6.5.2τ(ρ.216.23; Μ.86.28368). 

θεϊκός, ἀϊυΐπε; 1. τοῦ, (οᾶ, ἴῃ σεη. θ, οὐσία Τλιι5.6. 8 0π|τ2ί(ρ.γ1.11; 
Μ.24.8484); φύσις Βα5..ῤ.262.2(3.4040; Μ.32.9730); ΠρΡΙΡΗ ἠαον 76. 
ατ(ρ.58τζ; Μ.42,581.}); δύναμις ΟἸοια, ῥγοί, τοί Ρ.74.5; δ΄.8.2170); 1. 
ττ(ρ.78.0; 2284}; Επ|5.0.(.2.16(ρΡ.47.21; Μ.20.0038}); 16, ,τς(ρ.244. 
το; Δ1.20.14138); 11|..Βας5.(Ρ.343.23}; ἐξουσία Ἰλϊάγτῃ ({ΠΒ85.} τοι. 5 
(1.316; Μ.530.7570); πρόνοια ΟἸδιη, ῥαθά.2.το(Ὀ.215.2; Μ.8,5121); 
σοφίᾳ ἰᾷ.ργοὶ. 4(0.48.21; τ648}; φωνή Ἰᾶῥαθά.τ.12(ρ.148.22; 3688); 
2. Ῥαττίο., τεῖ, Ὑ τίη. μὴ διαιρῶν [85. Ματος}}.} μὲν τὴν...8.. δύναμιν 
Ἐλι5.6. ἐξ. τοπ(Ρ.64.56; Μ.34.8238); οὐδὲ τρεῖς θεοὺς ὀνομάζειν δυνά- 
μεθα, τοὺς τὴν θ. ταύτην, ἤτοι ἐποπτικὴν δύναμιν..«συνημμένως καὶ 
ἀδιακρίτως δι’ ἀλλήλων ἐφ᾽ ἡμῶν..«ἐνεργοῦντας ΟΥΝ γϑβ. γος ἀΠΠ(Μ.ς, 
1284); τὰ συναφείας τῆς θ. ἑρμηνεύματα. --τὸν λόγον, τὸ πνεῦμα Ἰ»1άνψπι. 
(1Β65.) μη. π(..3070; Μ.20.7314)}; ἅτε δὴ καὶ τῆς 98. ἐνεργείας δι' 

Ἰ αὐτοῦ Ξς, Η. Ο]ιο81] πληρουμένης ἐδι(Ξο40 ; Μ.7290); τεῦ, τὰς ἴῆγος 



θεϊκῶς 

ῬοΙβοῦβ τῶν αὐτῶν 9, ἔργων 1ν.(Ξογς; Μ.7374}; τριάς! ἘΡΙΡΕ, 
ἜΑΡ. βά,τϑ(ρ.520.53; Μ.42.820Ὰ); ἑνότης Τ]οπ.Ατ.4.2..13.3(Μ.3.9800) ; 
3. τοῦ, Ἐδίμεν, Ετι5.6.ἐ}.1.2ο(ρ.86.21; Μ.24.876Ὰ}; 4. τεῖ, Ομτιβῦ; 
ἃ. ΟΠ χτιβίοὶ, δύο θελήματα. ..δείκνυσι, τὸ μὲν ἀνθρώπινον...τὸ δὲ θ. 
ΑἸ ἕπεο σι γ.2τ(Μ.26.1 0210); τὸ σῶμα φύσει μέν ἐστιν ἀνθρώπινον, 
τῇ δὲ ἐνώσει τῆς οἰκονομίας θ. ΤΑΤῊ ἀἱαϊ. Τγίη.4.1(}1.28.12400}; τῇ μὲν 
θ. φύσει ἀπαθής ΤΑΊΛΏ. Ἄῤοϊϊ,τοατί Μ.26. 1120); τάς τε ἀνθρωπίνας 56. 
φωνάς], καὶ... «τὰς θ,, παρ᾽ ἑνὸς εἰρῆσθαι διακεισόμεθα ὕντ.εῤ.τγ(ρ.38.8; 
55.738); ὁ Παῦλος ἀναμίξας Τὰ θ., ἑκάτερα περὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ 
λέγει ὙΠαος, Ασα νηδ.3(Μ.77.12170}; Ατίδῃ οὐκοῦν ἔδει καὶ τὰ 
θ. βλέποντας ἔργα τοῦ λόγου, ἀρνήσασθαι τοῦ σώματος αὐτοῦ τὴν 
γένεσιν ΑἸῃ..4γ),3.25(Μ.26.400 4); ΑΡοΙ πατίατπι σῶμα ἀνθρώπινον 
ἔσχεν ὁ Χριστός, ἢ οὔ;...οὔ.. «ἀλλ᾽ ὁποῖον ;...θ. ΤΑΛΒ, ἀταὶ, Τνίπ 4 τ(Μ, 

.28.12400}; σῶμα μεμορφωμένον, ταῖς θ. καταλαμπόμενον ἐνεργείαις 
τῦ.4.ο(12640); φησι [530. ΑΡΟ]].] λέγειν ἡμᾶς ὅτι ὃ σταυρωθεὶς οὐδὲν 
εἶχε θ. ἐν τῇ ἑαυτοῦ φύσει τι ΝΝ γ85..4ροἱ].2)(Μ.45.ττϑτα) ; Β.. οὗ Τῆς, 
8Π6 τααθιηρέί θη πρὸς.. ἡμᾶς 8. κατάβασις ϑορῃτ,.Η.6}. νη. }1.87. 
31608}; ἕνα δελεάσῃ αὐτὸν ὥσπερ δράκοντα, αἱμοβόρον, τῷ θ. ἀγκίστρῳ, 
καταβάλλει [0.Ἐπ|0.τοπεσρὶ, τοί Ν].06.14020) ; γε, σου ς5 ρεγέουτηξα ὃν 
ἱποαγηαῖθ (σιϑί ἡ θ. δύναμις Οτ. ["..53 ἴῃ [0.(ρ.527.14}; Ἐπ5 ΙΚδόρῃ. 
}».δ(ριτοῦιτ; Μ.24.6288) ; 14, 9γ.1,ε.0: τ(}8.24.5448}; διὰ τί μὴ καὶ ἐκ 
τῶν θ. ἔργων ἐπιγινώσκουσι τὸν ἐν τῷ πατρὶ λόγον; ΑἸΆ..4γ.3.55 (1.26. 
4370); 1Δ.ρ.ϑέγα.4.22(ΜΜ.26.673Α}; Οὐ νΝγβο. ἄροὶ! 45(}1.4ς.τ2 220}; 
διὰ πάντων ἀχωρίστως τῇ θ. δυνάμει συνεκφαίνων τῆς οἰκείας. σαρκὸς 
τὴν ἐνέργειαν Μαχ.αγιδῖρ. (Μ ο1 τος 20) ; αὐτὸς...τῇ θ. αὐτοῦ δυνάμει 
ἀνέστη ἴο.Ν Ἡ Ζοομ. τΟ(}].ο6.13618); ο. τοῦ. ρ!οηθοα ΟΠ τῖϑε, Ἐπ. 
ἰ.(Ο 2(ρ.τοοιτς; Μ.20.13258)}; ἣν γὰρ αὐτὸν πρὸ τούτου θεωρήσας 
[5ς, 9818}} ἐν τῇ θ. καὶ ἐνδόξῳ αὐτοῦ μορφῇ ΑἸ ΐπειοί ἐς, 47.232 
(Δ1.26.10258); τεῖ. 7ο.17:5 δόξα ΤΑΙ, 4ο]].2.15(}1.26.11578); 
ἄ. Ἰρυῖ, 45. βαῦρβί., ἀϊυίητίν, Ιτεπιΐαον.4.11.8(}}.7.8888); τὸ...θ. 
αὐτοῦ... «φανερῶς ἔστιν ἰδεῖν, ὅτε ὑπ᾽ ἀγγέλων προσκυνεῖται ΗΙρΡ. 9".18 
ἔῃ Ῥςς (ρ.146.12; Μ,τοιδοοᾺ}); ἕν᾽... ἄγευστος ἢ πάντη τῆς ἁμαρτίας, 
κατά γε τὸ 9, ΤΑΙ. ῥοϊζιτ,π(τορό8); Ἐρίρῃαρ. βά. τ͵](ρ.518.23; 
Μ,42.817Δ}; τοῖν, τίβθῃ (γιὲ τὸ θ, καὶ σωματικὸν εἰς ἕν πνευματι- 
κὸν τελούμενον ἰἅ ἦεν θο.67(ρ.2τ15.32; Μ.42.3ο00) ; 0.1) .ἀἶς}.(Μ.06. 
13458); δ. τεῦ, Η, (μοβέ, Ῥιᾶντη. Τγέρ. .7(}1.30.2724}; ἡ 8. τοῦ 
πνεύματος δόξα Ἰὰ (ἘΒ65.} τι. 5(1. 3008 ; Μ.20.741}0)}; ποτϑῖ. οὐδ᾽ ὅτι 
καταμόνας ἐν θεοῦ δόξῃ τὸ πνεῦμα κηρύσσεται, συνίεις τὴν θ. δόξαν 
ἐπ᾿ αὐτοῦ ἐδ. (3ο80 ; ΝΙ.7408); ΝΙ Επίορ.  (Μ.79.Ἰορ68) ; τὸ τοῦ πνεύ- 
ματος...θ, Ὀντ δ έ5.353(5..3258}); 6. χεῖ, ἀοοίτηθ απ Ἰανν; χοῖ. αν οὗ 
παῖασε πᾶσιν.. ἀνθρώποις... ἐνέστακταί τις ἀπόρροια θ. ΟἸδτη, ῥγοὶ. 6 
(0.52.2; Ν.8,1734}; ἐντολαὶ κυριακαί, αἱ δὴ δόξαι οὖσαι θ, 14,}αᾳθά.1.12 
(ρι51.28; Μ,8.3764}); τεξ, τεβοῃίηρ οὗ Ὁ τίβε 8. ... διδασκαλία 1.2.8 
(ρ.194.1ο; 4658); θ. σοφίας διδάσκαλος ΨΊοΙ. Π72.3: Ζο(ρ.297.31); τοῦ. 
ΡτοδοΒίηρ οἵ δῃ ἀροβεϊς, ας ΤἼοηι. Α 3ο(ρ.156,21}; τοῦ. βουίρζωγοβ, 
ΤΗΙΡΡ. “Ἄγίεηι. Ρ. Ἐλι5.}..6.5.28.13(}1.20.5164)}; ΟτιΝα2Ζ.6.23:(Μ.37. 
3710); ἘΡΙΡἢ ἤαεν.ο.τ(Ρ.1907.14; Μ.41.2248); 7. τοῖ. ρσύάσθ, (Ἰ]οπὶ. 
ῥαρά.τοδίρ. τοῦτ; Μ,8,2858}; ἡ θ. χάρις τοῦ ᾿Ιησοῦ Νανν. 705.3(ρ.465. 
2}; ΟΥΟΝ γ885.0γ. ἄθηι.2(0.44.2:; Μ,44.11488); 7ο.οπ ἤγηηπ. Ν ες γγ.4 
(Μ.96.13854); 8. τοῦ, ΤΟΥΒΕΙΡ λειτουργία ἡ θ, ΓἸεῖα, ῥαε(.2.4{0.182. 
το; Μ.8.4414}: 8π4 νἱγίτιθ5 ἡ ταπείνωσις μέγα ἔργον ἐστὶ καὶ θ. Ὅοτ. 
ἀοεί.2.8(Μ.88, τό4ος); {10.}).8..7}.Ξο(1.ο6.1τ414}; 9. οὗ Κηρήοτῃ οὗ 
Ἠξάνεῃ, Επ|5. ἢγ.1 6.0: 26(Μ.24.548) ; ΑἸ ἵγιο, εἰ ο. Αγ.20(}}.26.1Ο20Ὰ}; 
10. οἱ δηρεῖβ, 4.(Π 59} Ῥεῖ».εἰ Ῥαμὶ,27(0.142.15); 4.Ῥεὶνγ.εἱ Ῥαμὶ, 
48(Ρ.109.19); 11. τοῦ. τηθῃ τῷ τῆς θ. ἐπηγορίας ἐπωνύμῳ δυναμού- 
μενος ϑς, (ὐπβῖ.1 Ἐπι5... 2(ρ.100.7; Μ.20.13254}; τοῦ. βοὺὶ ἡ θ. 
εἰκών ΟΥΝαΖιαγηι,τ.5,το,2τ( Μ,37.6824); ὅτε...τὴν ῥοπὴν δῶμεν 
πρὸς τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, θ, ὀνομάζεται ἡμῶν τὸ θέλημα, οὐ κατ᾽ 
οὐσίαν ἀλλὰ κατὰ τὴν πρᾶξιν ἘΡΒτ.Απε, ῥ. (1.86. στοσῸ); 12. ἴὰ 
ΒΡΘΟΙΑΙ 56 Π5685 ; 8. οὗ Οὐδ ἐπιλαμψάσης θ. ὄψεως Ἐπι5... ττίρ.223.29; 
Μ.20.13774}; φρονήσει κινούμενος θ, ῬΔ]]. 1.1 ατι5.6(0,22.20:; θείῳ 
πόθῳ Μ.54.τοιδο); Ῥ. [07 Οοά ζῆλος θ. ἘΡΙΡΗ ἦαογ.68.3(ρ.143.2; ΜΝ. 
42,1888) ; 16.68,8(ρ.148.13; τ068) ; μέριμνα...θ, 1514. ῬῈ].ἘΡ}.1. 21:30. 
78.3174}} 6. αδοιμὶ (οά, σοάϊν παιδαγωγία θ. ΟἸεια. ῥαεά. τ. τα(ρ.151. 
32; Μ.8.3768)}; 8, φροντίδες 1.5. 2(ρ.τόρ.0; 4128}; ἐπανελθὼν εἰς 
φρόνημα 9, ῬΆ]}, ἢ. αλι5.26(ρ.82.1τ6; Μ.34.το 24}; ἄ, τὐτβ (οά; τεῖ. 
ΒΟΉ 8, κοινωνία Ἐλι5.6.1}..3.3ο(ρ τϑι.τι; ΝΙ.24.10454); τοῦ, 5αϊηῖδ. δηάᾶ 
ΘΙΙΡΟΙΒ. ἡ 9, ὁμωνυμία Ἰλὶοιν ΑΤ.ς,ἢ,..12.3(Ν1.3.2038)}; 6. ἀπε ἰο (οά 
ἡμᾶς προσήκει μόνον τὸν υἱὸν καὶ μηδένα ἕτερον 8. τιμῇ σέβειν Ἐπ5. 
ε.18.2.1(0ρ.1τοό.τὸ ; οτ20). 

Ἐθεϊκῶς, σα οί; 1, τοῦ, [ῃ6 οαπμεβά αὐτοεῖναι.. «ἀρχικῶς...θ, καὶ 
αἰτιατικῶς ΤΠ. Ατ, ἄν ιτι. 6(Μ.5.956Ὰ); 2. Ὑτίπ, θ. ... ἐν τῷ πατρὶ 
ὧν λόγος καὶ σοφία Ατ..4».2.46(Μ}..26.4214}: οὐκ ἐγένετο, ἀλλ᾽ 

ἐγεννήθη θ. ἴ5ο. ἸιοΡῸ5)] Ῥηάγτηῃ. Τγὴμ.τ.ττ(}],30,2008); τὸ πνεῦμα 
ἐκπορεύεται παρὰ τοῦ πατρός, καὶ μένει παρὰ τῷ υἱῷ θ. τδ.1.5τ(4254}); 
ὃ. -.. ἐγεννήθη ὁ θεὸς λόγος ἐκ θεοῦ Ἡ]ΕΥ, Η, 7γίμ.(Μ.40.8ς70)) ; 3. τεῖ, 

διδ θεῖος 

σμγβε; 8. ἰπ ρέῃ, ἐὰν... τὰς θ. τὰ παρὰ τοῦ λόγου γινόμενα βλέπων, 
ἀρνήσεται τὸ σῶμα... ΑἸΉ. 4γ.32.35(}1.26.3070); τοῦ, 815 θοᾶγ θ. προσ- 
κυνεῖται ΤΑΤΛΒ Αροϊ .τ.6(Μ.26.ττοχοὺ) ; τεῖ. ῬῊ1].2:9 εἰν. [5ς. 8, ὁ υἱὸς 
τῷ πατρί! οὐχ ὑποτέτακτο, ἀλλ᾽ ὕστερον ὑποταγήσεται, ἀνθρωπίνως 
ὡς ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ οὐ θ, ὑπὲρ ἑαυτοῦ Τιάντη. ({Β65.} μη. 4(1.2888 ; 
Μ.29.6028); ἕνα.. ὁμολογοῦμεν υἱόν, γεννηθέντα μὲν θ., ἐκ πατρός 
.ἀποτεχθέντα δὲ τὸν αὐτὸν ἐκ γυναικὸς κατὰ σάρκα ὥνγτ. ἤεΡ.2:14 
(Ρ.464.9; Μ.74.0658); 16 Οδγο.(5..7348) οἷτ. 5. γεννάω; ἀπεστάλη... 
ἀνθρωπίνως, οὐ θ. Τπαϊ, Ζαολ.2:-δ8(2.τ6ο6); 0.10. [.ο.3.71(Μ1.94.10128) 
οἷζ, 5. συστέλλω ; ὧν μὲν θ., γενόμενος ὡς ἄνθρωπος ἰά. ἄπονα ττ(Μ 96. 
5644); Ῥ. τοῦ, τηϊγαςο]εβ πεινῶντα μὲν αὐτὸν..-σωματικῶς, θ. δὲ 
χορτάζοντα.. «πεντακισχιλίους ΑἸΗ.  ίοη,ο(Ρ.52.22; Μ.25.4938); οὐδὲ 
οἷόν τε ἦν, τοῦ κυρίου δι’ ἡμᾶς ἀνθρώπον γενομένον, ἀνόητον εἶναι τὸ 
σῶμα αὐτοῦ...ὁ αὐτὸς ἦν ἀνθρωπίνως μὲν λέγων 'ποῦ Δάζαρος κεῖται ;᾿ 
θ. δὲ τοῦτον ἀνεγείρων: ὁ αὐτὸς δὲ ἦν σωματικῶς μὲν ὡς ἄνθρωπος 
πτύων, θ. δὲ.. «ἀνοίγων τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ.. τυφλοῦ ιά,10».7(Μ.26. 
8054}; ἀνθρωπίνως μὲν ἐξέτεινε τὴν χεῖρα, θ. δὲ ἦν παύων τὴν νόσον 
14....)γ.3.32(}1.26.302Α}); θ. τε ἅμα καὶ σωματικῶς ἐνεργοῦντα Χριστόν 
Ογτ.}.ε.ς τ τ2(Μ1.72.5568); δι ὧν...ἔδει γνωρίζεσθαι θεόν, ταῦτα θ. 
ἐνεργεῖ Ἰαἰ{π5.253(5}.228Ὰ}; οὐκ ἀνθρωπίνως... ἔπραττε τὰ ἀνθρώπινα" 
οὐ γὰρ ἄνθρωπος μόνον... οὐδὲ θ, ἐνήργει τὰ θεῖα' οὐ γὰρ θεὸς μόνον 
]10.}..0.3.τπ(Ε.04.τοδο8) ; α. τεῖ, μἷ8. Κπον δάσο, Ἔεχερ. Μι.24:536 
οὐκ ἠθέλησε θ. εἰπεῖν, ὅτι οἷδα ΑΔΙἢ..45».2.48(Μ.26.4254}; οἵ 1δ.5.44 

(4168); 1δ.3.46(42:8); ἅ, τοῖ, Ἠὶς ΒΙτῃ 8. μέν, ὅτι χωρὶς ἀνδρός" 
ἀνθρωπικῶς δὲ ὅτι νόμῳ κυήσεως, ὁμοίως ἄθεος Οτ, Νὰ. ἐριτοτί Μ.37. 
1770}; τεῦ, Ῥαβϑίοῃ τὸ μὴ πάσχειν 8., καὶ τὸ λέγεσθαι παθεῖν ἀνθρω- 
πίνως ΟνΥ.ἐρ.46(Ρ.τότ.}; πἤίτάο) ; 8, ἄνθρωπος ὧν διεξήει τὰ πάθη τῆς 
φύσεως, κατ᾽ ἐξουσίαν ἐπιτελούμενα θεϊκήν Μαχιαγεδίρ (Μ Οτ. τοδοΒ) ; 
τοῖ. Ἀδϑασυθοίοη ἕνα... ἀναστῇ θ. ΤΑΊ, ροί τι (1.26. τπο48); γε. 
.0.8(4.7200}; δεν. ΑἸτι γος. (ρ.826.4.; Μ.46.6408) ; τοῦ, φαγτηὶν 11 ἀπά 
τεδοπίηρ 9. διδάξει ΑἸἢ..4ν.3.48(4250) ; ἔλεγε-..θ." ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι 
τὴν ψυχήν μου 10.3.57(4448); τεῖ. 70.17:5 θ. καὶ οὐκ ἀνθρωπίνως 
ἥἤτει Ἰλάντα. ({Β85.)}Ἐη.4(1.203Ὰ ; Μ.20.7ΟΧΑ}; 4. τοῖ, πποπ ἔχεις τὰς 
τοῦ υἱοῦ προσηγορίας" βάδιζε δι᾽ αὐτῶν- ὅσαι τε ὑψηλαί, θ. καὶ ὅσαι 
σωματικαΐ, συμπαθῶς το γ85.0».30.21(0.143.13; Μ.36.1334). 

Ἐθειογαμία, ἡ, τηπαγγίαρε τυ απ πμεῖδ; Του ἀἄάδη ΌΨν σαποηβ, Τίπι. 
1 Α1.γ65}.(Μ.323.12048). 

Ἐθειογένεθλος, ἀϊνίηεῖν δεροιίοη, θ. λόγος Ἰρα]ορ. Κγ. ΤΥύη. Ξ(ρ. χό5), 
θειογενής, ῥόον οὗ Οὐά, Ονας. 510. ς. 261. 
Ἐθειοδόχος, ν. Ἐθεοδόχος. 
Ἐθειολατρεία, ἡ, τοογοδῖρ οὐ σοά, τ. Να:.καγη.2.τ οιοΟ(Μ, 37. 

132024}). 
θειολόγος, ὁ, 

1561 Α). 
Ἐθειόνοος, οὗ ροά- ἧκε μα; οἵ τιλτίγτβ, βόρῃτ Η νι γγ οἰ 10. 

510}.(}1.87.342τ0). 
Ἐθειοποιέω, ἀοέἦν, Ογαε, δὲν. [,.3.22. 
θεῖος, Α. οὐ Οοά; 1. ἴῃ φοη., τοῦ, 70.4:.24 εἰ..-«πνεῦμα, δῆλον ὅτι θ. 

Ἐιι5.]Παγερίϊ.τ.τ(0.5.14:1 Μ.24.721.}; ἡ θ. οὐσία ΟΥΝΥΒ5 μη. τ 
Ρ.13.3;Μ.45.3010); 1514. ῬῈ],ἐρ}.4.2ττ(Μ.γ78,132058}; ΜΆΠΙΌΗ. τὰ κακὰ 
ἄρα ἐκ τῆς θ. οὐσίας Πύερ. Ῥβοὶ, (Μ.88.544Α); ἡ θ. οὐσία ἀμέριαστός 
ἐστιν" αἱ δὲ ψυχαὶ μέρη τῆς θ. οὐσίας εἰσὶ καθ᾽ ὑμᾶς τΡ.(5368}; οΥ̓Ποάοχ 
ἐπὶ. «τῆς ἀσωμάτον καὶ θ. οὐσίας, οὐ πάθος, οὐ μερισμὸς... -συμβήσεται 
Ὀντ δος, 4{(5., 510}; ἡ θ. φύσις ἴῃ ρεη., ΟἸδια ῥαφά,3,γ(ρ.258,.το; Μ.8. 
6088); στο Ν νββζμηςτ( ριχϊος.; 2404); Ογτολο5.4{5..230}}; οὐδὲν... 
οὕτως ἴδιον καὶ χαρακτηριστικὸν τῆς θ. φύσεως, ὡς τὸ ἀΐδιον [51,6]. 
4}}.3.18(}}1.γ8.7440}; ἡ φύσις ἡ θ. πάντη ἁπλῇ Τιδοπί. Πυπομορ".4τ(Μ. 
86.17030}; ἡ θ. φύσις ἀσώματός τε καὶ ἀπερίγραπτος 1,ΘΟὨ ΟΝ. εγηῖ.τ 
(Μ.93.τοόδο)}; οὔτε ἀρχὴν κινήσεως, οὔτε ἠρεμίαν, ἤ' ΐ 

ἐμεοίορσίαημ, ΟΥΝ 82. αΥ1}.2.2(ΡοθΓ..}7.12ο(Μ,37. 

ἤγουν τέλος, 
ὁμολογεῖ ἐπὶ τῆς θ. φύσεως Απαδι. 5, οά. 8(Μ.80.1404}; 10.10. ξι0.τ.14 
(1.94.8δοΑ Π.}; (Δ 65βα απ) ἡ 8. φύσις τρέπεται καὶ μεταβάλλεται εἰς 
ὅπερ ἂν ἐθέλῃ..., ἵνα συγκραθῇ ταῖς ἑαυτῆς ἀξίαις ψυχαῖς Τί ΟΡ 
μαογ.(Μ.86.40Ὰ); ἡ θ. δύναμις ΤΠρΡρ. ἤαον.τοτπ(ρ.18.10; Μ,τό.30408); 
Οτι εἰς. 8,γο(ρ.287.1; Μι1τ.τ6210); Ἐπ5.ν.(,2.6{(ρ.43.26; Μ.20.0858); 
ΟΥΝγΚβ5.υ.}70ς.45(Ν1.44.531τ6λ); τὸ θ. βούλημα Οτ.ο»ν.28,8(0.380.14; 
Μιττ. 5280); ΟὙὐ Νγ55.0γ. εαἰδοὶ,. 5(ρΡ.27.6; Μ.45.24})); 1ἅ γος αἰτ(.4ς. 
1208); ἤ-...θ. θέλησις Ογτ.αάον,(1.1790); τὸ 8, θέλημα 70.1}. [.0.2.3 
(Λ1.04.8724} 1δ.(8720) ; ἡ θ. πρόνοια (ΑἸεχ ερ.δίρ.94.27; Μ.25.2648); 
ΝΙΙ.ΡὈοτ.τ( Μ.79.814); Θιομ.Ατ.4.5.4.33(Μ..3.7338); ΑὙθέμ, ἄρος, 4 
(Μ.τοθ6.7240); ἡ θ. ὀργή Ογτἠοντῥαςοῖ, τ(53,8Ε}; Βα5,86].0».27.2(Μ. 
85.3130); Ῥτος., 2 ρ.14::ττ(Μ.87.11370}; ἡ θ. γνῶσις ΤΟ ΐΪδη.40.1; 
σύνεσις ΓΠαΙ, [᾿ς 118: 27(1.1.44.5); ἐπιστήμη Βίομ.Ατ.ε.}.τ.1(Μ.2.360); 
δόξα Οτι( εἰς. 5. δο(ρ.64.2: 1276}; τοῖ. δητῃσοροιηουρῶϊς πιϑίαρἤῇουβ 
966 οἱ ἀρὰ 9. αἴσθησις 1.8,2ο(ρ.238.2: 1548}; ἀγαθότης [514.}ὈῈε]. 
ἘΡ}.3.ττὴ(Μ.78.8218); μακροθυμία, .. .ἀνεξικακία 1.5. 26ο(14888) ; καλ- 
λονή Π]οη,ΑὙ.ε.}.2.4(8.3.144Ὰ}; μακαριότης 1.3. χ(τότ 0); 2. τίη. : 



θεῖος 

αι. ἴπ ρεη., Πίοη Κρ. Ατῃ,ἄξον. 2 6(Ρ.22.1ο; Μ.25.4644}; 9. τριάδος 
ΑρΟ’Ϊ], μά, ἴηι, γ(ρ.1τ09.20; Μ.],.8.8710); Ὁ. τεῖ, τεϊατίοηβ τὰ ψεύδη 
περὶ τῆς τοῦ κυρίου γεννήσεως ὑπολαμβάνοντες οἱ ποίησιν αὐτοῦ τὴν 
8. ... γέννησιν λέγειν τολμῶντες ΓΟ. ἀρ. ΑΙ ,ἀδον.26(ρ.23.9; Μ.25. 
46:4}; τὴν θ. οὐσίαν τοῦ λόγου ἡνωμένην φύσει τῷ ἑαυτοῦ πατρί ΑἸ. 
μομιῃ ΜΊ τ: 270(Δ1.25.2168); 9. γέννησις Βα5. ἘΜΉ.2.5(1.241Ὲ; ΜΝ. 
20.ζ81Α}; τὸ μὲν 8. ... γέννημα, ἀπείρξειεν ἂν οἶμαι παντελῶς οὐδὲν 
τῶν εἰς ἀναγκαίους ἡκόντων λόγους, τῷ ἰδίῳ συνυφεστάναι γεννήτορι, 
ἀεὶ καὶ ἀνάρχως πατρὸς νοουμένου τε καὶ ὄντος θεοῦ Οντ.ἀταΐ, ΤΥΤΗ.2 
(τ .450Ε}; ὑπερβήσεται τὴν καθ᾽ ἡμᾶς γνῶσιν...ὁ τῆς θ, γεννήσεως 
γρόπος Ἰαἰδσε. {51.330}; θ., ἕνωσις Βιοπ. Ατ,ά,»1.2.4(Μ.3.640}0); 9. 
διάκρισις 1.2, (6410); ἡ θ. πατριὰ καὶ υἱότης 1δ.2.8(6450), 3. γαῖ, 
Ἑδΐμοσ θ. δύναμις ϑεταρ.σεὴ.το.2; 8. τοῦ πατρὸς οὐσία, ἀσώματος 
οὖσα, τομῆς τε καὶ διαιρέσεως ἀνεπίδεκτός ἐστιν Οντ, ἔδός. οὐ 1.688) ; 
θ. καὶ πατρικὴ φιλανθρωπία ΓΠολ Ατ.ε.}..8.2(Μ.3.2400); 4. τεῖ. ὅ6η ; 
8. ἴῃ θῇ. ὁ λόγος 8. Ταβί. ταροῖ.το,(Μ.6.34τΑᾺ}; ὁ λόγος ...«ἀρχὴ θ. τῶν. 
πάντων (Ἰετη ῥγο ,τί(ρ.7.15; Μ.8.618); ζῷον θ. Ἐπι5.6εἶ. τ(Μ.22.11218); 
λόγος...θ. ΑἸ, σεη!,4ο(Μ.25,818}; 1514. ΡῈ], ἐρ.3.τϑ(Μ.γ8,7440}); ὁ θ. 
ἱεράρχης ίοη. ΑΥ.6.ἢ,1τ.3(}1,32.2730); Ἔχορ. Ῥβ.100:2 ἡ θ. δύναμις..., 
τοῦτ᾽ ἔστιν...ὦ λόγος τατοροητζ ας. 2(}}.86,6540)}; θ. λόγος 1,δοητ.Ν, 

φογτ(Μ,03.τϑόρο) ; Ὁ, τεῦ, Ιῃς, μυστήριον θ. ΟἸδηη ῥγοΐ,ττ(.70.1; 
Μ.8,2280); οὐκ ἐξ ἀνθρωπείου σπέρματος ἀλλ᾽ ἐκ θ. δυνάμεως Π{π|5ῖ. 
Ἰαρῤοΐ,.32..(Μ.6.53808) : θ,.... πρὸς ἡμᾶς ἐπιφάνεια ΑΤΉ.τρειτ τ( Μ.25. 

9174); τὴν σάρκωσιν τὴν θ. ΤΑΤΙ,.4γ.4.2τ(ρ.81.5; Μ.26.5174}; τῆς θ. 
ἐπιδημίας τ ΝΝ νδ5.0γ.εαἰφεῖ, τβ(ρ.74.1ττ; Μ.45.520);; αν, ΒΒ βίο]. τὴν 
θ. ἔνωσιν ΤΑΤΉ..4γ.4.32(ρ.81.11; 5178); τῆς καθ᾽ ὑπόστασιν θείας 
ἐνώσεως Μίαχιορξε (Μ.οτ.ο66) ; θέλημα κατὰ φύσιν εἶχεν ἀνθρώπινον, 
ὡσπεροῦν καὶ κατ᾽ οὐσίαν θεῖον ἰδ.(Βο(); ὡς ἐκ δύο μὲν τῆς τε θ. καὶ 
τῆς κοινῆς ἀνθρωπείας ἄμφω προὐπαρχουσῶν τῆς ἑνώσεως Χριστοῦ 
φαμεν Τιοοπς, Ἡ ποπορἧ. 58(}}.86,18018); δύο θελήματα ἀδιάβλητα, τὰ 
μὲν φύσει ἀνθρώπινον, τὸ δὲ ὑπὲρ φύσιν καὶ θ. Ατπιδδῖ. 5, δόγμα. 3(Μ. 
80.1τ60}}}; τεῖ, ὁρετυαίίοπβ ἡ θειοτέρα τοῦ ᾿Ϊησοῦ δύναμις ΟΥ̓, 70.το. 
φείαδ; μ.107.30; Μ.14.3528); τὰ θ. λόγια ὈΠγνσ.Π0η1.47.1 τῇ [6.(8. 
2754); οἵ 18.47.2(278.}; δεικνὺς, «τὴν ἐν τοῖς θαύμασι θεΐαν τοῦ λόγου 
«ἐνέργειαν, μὴ τοῦ αὐτοῦ μόνον διὰ τὴν φύσιν ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὐτῆς 
τῆς ἁγίας σαρκός, διὰ τὴν πρὸς αὐτὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν' συνεργάτιν 
γὰρ ἑαυτοῦ ταύτην ἐν τοῖς 8. παρελάμβανεν, ἦ φησιν ὁ διδάσκαλος, 
ὥσπερ καὶ ψυχὴ τὸ ἴδιον σῶμα, πρὸς τὴν τῶν οἰκείων ἔργων ἐκπλή- 
ρωσιν ΜαΑχΟορβιδε (ΜιρτίΙο το); τοῖ. ταῖσαοΐοβ ἐν τοῖς τοιοῖσδε θ. καὶ 
ἀνθρωπίνη φύσις συνεργοῦσαι ὁρῶνται Τ,ιεοητ ΗΠ «“πομορμ. (1772); τοῦ, 
Ομϑε 5 Βυγηδηϊν ἡ θ. ... ψυχή Ὀγχοίμειμμῖσοη. (5}.6028); 1δ.(6938); 
τὴν ἀνδρικὴν ᾿Ιησοῦ θ. ζωήν Ὁιου, Ατ. 6. ἢι.5.3.4({5124}; θ. σῶμα τ. Απεέ, 
πη ρ. (Ν.88.τ852Δ) ; ὅτι... τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον ἑνώσει θεῖον τὸ... 
σῶμα αὐτοῦ τυγχάνει, οὐ δεῖ ἀμφιβάλλειν Απιαϑῖ,5,}ο4.23(Μ}.80. 2018) ; 
τοί. τηοπορηγϑείθ ΠΟΊ65165 ποτὲ μὲν τὴν θ. φύσιν εἰς σάρκα τετράφθαι 
λέγοντας, ποτὲ δὲ τὴν σάρκα εἰς θεότητος μεταβεβλῆσθαι φύσιν ΤὨαϊ. 
4. 83(ρ.51.1; 4.1150); θεὸς ἀληθὴς ὁ Χριστός,-..καὶ θ. ὄντως αὐτοῦ τὸ 
ἅγιον σῶμα τῇ θεώσει Ἀπακί. 5. κοά, τ4{2440); ἈΡΟΙΠΠπδτδη 8. οὐσίαν 
τοῦ γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς ἐν μορφώσει σαρκίνῃ ἈΡΟΙ] φρο μη ἤει 
(Ρ.302.2; Μ.28,1200); σῶμα τὸ θ. 1δ.τα(ρ.302.16; 1324); θείᾳ ἦν ἐμψυχίᾳ 
ψυχωθέν ΤΑΆΑΒ αἱ, Τγίη.4.τ(Ν|.28,12524}; ἡ 98. σάρκωσις, ἡ μήτε 
ἄνθρωπος οὖσα, μήτε θεός τ γ85.. 4 ῥοϊ!.3(Ν.45.ττ286); Νεβιοτίϑῃ 
ὡς μηκέτι καὶ τὴν θ. καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν τῷ αὐτῷ φύσιν κατ᾽ αὐτοὺς 
εἶναι Τίγη. ΟΡ λαόγ.(Μ.86.41Ὰ}; ἴῃ Δ -τποπορηνϑιῖς ἀγρυπηεηΐ ἡμῖν 
ἀκοινώνητον τὸ θ. ἐν Χριστῷ [1.6. Οἂ ἸποΠΟρἘ. ὈΣΙη ΟἿ Ρ]65] Τυξοπί. Η. 
“ιοηορὶ.Δ4(Τ]02Ὰ}; ἢ παθητὸν καὶ ῥευστὸν λέγων τὸ θ., ἢ ἀρνούμενος 
τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ... Χριστοῦ Απιαδί. 5. μοά.τ(2ο04Ὰ); ἃ. τεῖ. 
φνδηΐβ οὗ ἱπηοατηδίε 11: σοποθριοῃ, Ηδσβυνο. Η. 5 γη.4(}1.93.14568); 
Ῥγοο ΟΡ αρηηΐ. (}1.85.4444}; 1δ.(44558}; ἀφαίῃ, εἴς. τὸ θ. πάθος 
Τπάγ 1, βοὐ. ἦ..64.2,32(Μ.86. 2014}; 8. κάθοδος Τ΄1οπ.Ατ.6.}.4.3.το(4848); 
τῆς θ.. ἐνεργείας μὴ χωριαθείσης ἐξ αὐτοῦ [56. (Πτ5 15 Βοάν πη ἀ681}] 
Απαβί. 5. }ο.τ(458); Ἐδϑυτγγδοίίοι, ΤΠατ.ερ.145(4.1253); {δ.146(1272); 
ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐνεργείας, παραστήσας 
ὄντως θ. αὐτοῦ εἶναι τὴν δύναμιν, ἐκ δὲ τῆς δυνάμεως, τὴν οὐσίαν 
Τϑοῦς ΗΝ δεῖ. 5.2(2Δ[.86,17288}; 6. τεῦ. ἀἰνπἰζαῖίοι τπυοιρη ΟἸγίβὶ 
ἵν᾽ ἡ ἀνθρωπίνη [50. φύσις] τῇ πρὸς τὸ θειότερον κοινωνίᾳ γένηται θ. 
οὐκ ἐν μόνῳ τῷ ᾿Ιησοῦ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς μετὰ τοῦ πιστεύειν ἀναλαμ- 
βάνουσι βίον, ὃν ᾽Ϊησοῦς ἐδίδαξεν Οτ( εἰς.3.28(0,226.14; Μ.1τ.056}); ὁ 
μετέχων τοῦ υἱοῦ θ. γίνεται κοινωνὸς φύσεως Οντ.πε5.4(τ..250}; 5. τεῦ. 
Η, σμοϑῖ, ἴῃ ρεη., Εδυμ)ημαηά.ττ.12., (Ἰδέ, ῥαορά,τ.(ρ.τού.23; Μ.8. 
2844); Οντ. Η. ῥγοεαϊφεῖ,ο; ΒΑ5. ἔμ. 2.5 (1. 24τῈ; Μ.20.581.); Τιροπῖ. Η. 
Νέει.5.3(17250) ; [ῃ50]. πῶς ἔσται ποίημα τὸ ἔχον ἐν ἑαυτῷ φυσικῶς τῆς 
Ὁ. οὐσίας τὸ ἴδιον καὶ ἐξαίρετον; ντ.ἐἠιε5.34(351Ε}; πῶς ἔσται γενητὸν 
τὸ δι᾿ οὗ θ. οὐσίας ἡμῖν ἡ εἰκὼν ἐγχαράττεται; 1ὁ.(3608) ; οὐσίας θ. 
ὑπάρχει ΤΠάΐ, Τγ25.523(1.75.11770 8; ἐδ. 2α(ττϑι0); ἐπὶ... τῆς θ. 

, .- ἥ “-- ΠΣ 1 ᾿ς " ᾿ ἢ φ - “ας ε 

φύσεως τῆς ἁπλῆς καὶ ἀσυνθέτου, τὸ μὲν εἶναι πνεῦμα θεοῦ... ὁμολογη- 
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τέον 70.}). [.0.1.7(Μ.04.8οκΑ); τεῦ, ἰδ ἀντ ηιζίηρ δοίίοη τὸ πνεῦμα... 
δι᾿ οὗ τῷ θεῷ κολλώμεθα, καὶ ὃν ὡς πρὸς αὐτὸν ἀποτελούμεθα, τῆς τεθ. 
αὐτοῦ φύσεως γινόμεθα κοινωνοί Ογτ ἰδες.24(3560) ; (πορῖ.} ἔστε. ..τὸ 
πνεῦμα τὸ ἐν τῷ κόσμῳ ὃ ὄρνις ὁ Κύκνος..«τοῦ θ, σύμβολον πνεύματος 
ΗἹΡΡ.ἠαον.4.40(Ρ.73.24: Μ.16.31188); 6. πδαΐ, 85 βιιϑῖ, ; 8. ἀἰυτρμεὶγ, 
8.5 5Ιτιρὶς ἁπλοῦν...τῇ φύσει τὸ θ. ἐστι καὶ ἀσύνθετον τ Ν γϑ5..4ροἹ).2 
(Μ.4-:.11288)}; Βαϑ5.36].0ν,35.4(Μ.85.2970); 10.0. [σ.1.7(}1.94.8ο8Ὰ); 
ΠΠΔΉρΕ 685 τὸ...θ. καὶ ἀθάνατον καὶ ἀκίνητον καὶ ἀναλλοίωτον ΑἸΠεπαρ, 
ἰωρ.22.5(Μ.6.9370); Ογτολδς.το( 5.780); ἱποογροόσθαὶ, οἵΑἴπεμαρ. 
ἰθρ.20.2(9570); μὴ ἀνθρωπόμορφον τὸ θ. Οτι(εἰς.γ.66(ρΡ.216.6; Ν' τι. 
1σι6Ὰ}; Ατῃ:ρεηΐ.22(Μ.25.4488.}; ᾿λῆπιτε, [514.Ὀε}.6ρ}.3.18(}.78. 
454}; 18.3.τ40(8418); Οοβτα. Τη4.ἰσ}.2(Μ.88.1320); πα, Αἰμοπᾶρ. 
ἰ6σ.7.1(Μ.6.96 44}; ᾿ποοιηρτεμθηβίθία, Οὐ νΝ 55. νη. Β(2 ρ.177.1; Μ. 
45.7608); ρΡεγΐεοι, Το.1). ξιο.τ. (δοιὰ); (Ατῖϑη) ἦν-. πρὶν γεννηθῆναι 
[3ς-. τὸν υἱόν], κατ᾽ ἐκείνους ἐν μονάδι τὸ θ. (γτοίδες.ο(5᾽.66Ὲ); 
(Μδπὶς ἢ.) περιγραπτὸν εἰσάγων τὸ θ., ὃν ἀγαθὸν καὶ παντοδύναμον 
ὁμολογεῖς, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῆς κακίστης ὕλης περιγραφόμενον 0.1), 
Μαρ.2(Μ.ο6.τ32τ0}; τεῖ, κπονεάρσε οὐ {πε αἀἰνίπε, 85 πιδᾶάς ροϑβ- 
51 016 Ἐπτουρὴ Βαρείβηα, (]δπιῥαδά.1.5(ρ.1ο5.27; Μ.8.281Α}); οὗ τμε 
ἀϊνὶπε 85 ψΠΠοὰΐ ΡὮγΒ51081 ἔοττη μὴ σχηματίζῃς τὸ 8, ἐν ἑαυτῷ 
προσευχόμενος Ἐναρτι Ροπῖ ον. 66(Μ.70.11814); ἄποσον...τὸ θ.. καὶ 
ἀσχημάτιστον 19. 67 (11818}; Βοιπδ απ ἀογϑίαπάιπρ οἵ ἴῃς αἰνίης Ὀεὶπα 
αἰτία 16 Ὀγ νίτίιουβ, [514.}ε].0}}».2.τ86(}4.γ8.6360) ; τοῦ, Ῥαγτο- 
Ῥαίίοῃ Ὀν ογθαΐυγσϑβ αὖται [56. ΒΉρΡΘΙ]Ο ῬΟΥΨΕΓΒ1.--εἰσιν αἱ πρώτως καὶ 
πολλαχῶς ἐν μετουσίᾳ τοῦ θ. γινόμεναι ῬΟΠ.ΑΥ,ἐ.ἢ,..4.2(81.4.180Ὰ}); 
τεῦ. Ομ τ βε᾽5 αἰνϊηῖῖν, νϑι]εα ἔτοιη ϑαίαπ ὈΚ πε πυγηαπιῖν, ΟΥ̓ ΝΥ 88. 
ογ.οαϊφοΐ.24{ρ0.92.τ6ΉΠ. ; Μ.45.640) ; ει5. ᾿πῃραβ51}0]ς, 1514.1}6].6}.4.τθό6 
(Μ.78.12574}; ἱπνιβιθῖθ, ὕντοϊηοιμρόη.(5..6030)}; Ἱποπορῆνβῖτε 
ἀοσίτίπο ἱποουιρϑῦθ]6 ψ ῈῊ Τδοΐ {πὶ ἀινίμιτν 15 ἀνελλιπές, ΑΛαΒτ ΒΘ, 
ῥοά.τ5(Ν1.80.2240) ; Ὁ. 5 ϑυποπγίπουβ ΜΠ σοα οὐκ ὀργίζεται τὸ 8. 
ΟἸοια ραεά. τ. ϑίρ.130.7; Μ.8.3320); ῬΆΠοΚΕ, ἢν ἐ.8. 2 (Μ 65. 5578}; τὸ θ. 
ὥσπερ φιλάνθρωπόν ἐστιν 51, ῬῈ].ἐρ}.5.26ο(}.78,14880). 

ΒΒ. ἀϊνίηε Όν Ῥαυ οὶραιοπ οὐ ἀδείναιίοῃ, λοὶν; 1. οἔ ΟΠ τϑτδη 
ἀοοίτίηθ, ογθεβ τὸ θ. -.. τῆς ἁγίας ἐκείνης συνόδον χρησμώδημα ΟνΥ, 
ἀἱαϊ. Τνέμ τ(5.. 4800); τοῦ θ. συμβόλου ΒΔ 5.}15ς,δηεγεῖ. (Ρ.50.1ο; Μ.δ6. 
26ΟΟΌ) ; ἴπ σεη. 8. δόγματα Ἐναστι Ροηΐ.6}.χ(Μ.32.2484}; Ογτ δες, 6 
(51.488); ΔῈΝ ει.α ργοειη. (ρ.14.16; 6,',.18}; (οβιη. πα.0}.2(Μ.88, 
738); Μαχ.οριδε. (Μ.οχ.720); διδασκαλίᾳ θ, Ο]επν, ῥγοί. ο(ρ.ὅς.2; Μ.8. 
1970); [Ατὰ..4γ..4.ο(ρ.52.19; Μ.26.4898); Ὑπαάΐ.ορ.τοοί(4.1169}; 8θ. 
λόγος Τιυϑι. 41α].23.3(Μ.6.5250); τὰ τῶν Χριστιανῶν θ. διδάγματα 14. 
2Ωῥβοϊ.13.τ(Μ.6.4658}; 1}.4.3(452λ}; τὰ θ. μυστήρια ΟΥ̓ ΝΥΞ5. μη. 8 
(2 ῬὉ.186.22; Μ.45.780}}; θ. κήρυγμα 514.}Ὲ].0}}.3.345(Μ.78.10010); 
2. οἱ Ξςρίυτε ἡ θ. γραφή, αἷ θ. γραφαί ΟἸετ. αε.2.3(0.170.3; Μ.8, 
4330); τῶν..«φερομένων γραφῶν καὶ ἐν πάσαις ἐκκλησίαις θεοῦ 
πεπιστευμένων εἶναι θ. ΟΥ.0.τ.2(41: ».6.11; Μ.14.284)}; Ηοπι ἴεν. 
τ6.8; Τιάντα. Τρύη.2.το(Ν.320.6448) ; (ο5πὶ.1πα.10.1(Μ.88.570}; 10. 
Ῥ.μο.1.5(}ἴ.04.8ο14) ν. γραφή; τὰ θ. λόγια ΑἸ. γν.τ,το( Μ.26.334}); 
Οντ μος. τοί(5..828); Πίομ. Ατὐ.6.}..2.1(Ν1.3.3024}; ὁ θ. λόγος ((Ὀηεί. 
ἄρρι.ϑιτο; ΝΙ όχόρο,τ4(Μ.79.1368); Ῥτος.α, Εχ.3:2(Μ.87.525λ); 
τὴν..«ἔνωσιν τῶν θ. νοημάτων καὶ τῶν ἐπιγείων λόγων 151. Ῥ6].6}}.2.3 
(Μ.γ8.460Α}; 3. οὗ ἀξνίης ΠΙαταϊπαίίοη, Μᾶς. Αδρ εἰδυ.τ5(Ν1.34.9048); 
Ογτιΐαϊ. Τρῖμτ(᾽. 2810); ιοπ. Ατ.ς ἀ.7.2(}1.3.2084); 1διι(τ20Ὰ); 
4. οἵ ρον! 46} 118] ἰᾶνν, Γϑι.Ζαῤοί. .2(Ν.6.4528); πολεμούντων ἀλλή- 
λοις τῶν ἐναντίων θ. νόμῳ Αἰπεπαρ.1ερ.5.2(λ}1.6.8060); οἱ τδ.3τ.χ 

(9618); ΑἸΠι ρεη.42(Ν1.25.858); ίοη. ΑτσεῪ.8,2(Μ.3.2400); 5. τὰ θ. 
ἀϊοίηε ἱγμεθς τῶν θ. γνῶσις Ταϑι ἀ]αὶ.3.5(}1.6.4818); ΗἸΡΡἦἠαεν.4.28 
(ρ.55.20; Μ.τ6.3ο914)}; τὰ θεῖα θεωρίας ΟΥτ,(εἰς.6.23(0.93.21; Ν' τ, 
1225 0); ΑἸΆ, σε. 3(}1.25.80) ; [4.6ῤ..46ρ.1.1Ὁ.τ4(4.25.5698)}; στ. 82. 
ογ.20.τ(ΝΠ.3ς.τοό54}; Οντ, ἐξ. ,{(5}.300); τὰ 8. ... διὰ τῶν ἀνομοίων 
συμβόλων ἐκφαίνεται Τοη. Ατιε.λ.2(}1.3.1960}; 6. οὗἨ ἱπβθρίσα τοι, 
Ἐπ5.},.6.1.13.4(λ}{.20.χ21Ὰ}; οὔ 4. 2.(Ὁ, 2. χο(ρ.46.15; Μ.20.9924}); 7. οὗ 
σίδος, Οτι δἰς.7.44{0.1το5.1; ΝΕ 1τ.14840}; ἰᾶ. 7}ο.τοι2ϑίτό; Ρ.107.21; 
Μ.14.3528); ϑεταρ.εμεῖ.το.2; Οαη. Αρῥ.8ο; 51ἃ. ΡῈ]. ἐῤῥ.4.51(Μ.18. 
ττοια); Μοά.ἄον»».τ(Μ.86.32804); Τ[ο.Ὁ.[.0.2.3(Ν.04.8608); οὗ ρ! 5 
οὗ ρταρε θ. χαρίσματα Ο τ. [γ.44 τη 70 (ρ.510.6); Ογτοδες.34(5,.3550); 
8. οἵ βδογαπιειῖϑ : θαρεϊδηῃ, Οὐ ν.36 τ 7 (ρ.512.14); θ. μυστήριον 
ϑοχσαρ. ἐμ εὐ.2ο.1 ; θ. ἀναγέννησις 1.20.2; Οντ.. εαἰεεῖ,.τ9.1; 9. κολυμ- 
βήθρα Τηάι, ΜΊελ.7:. 28(5.τοτό); Μαχιοβιδε Μ.01.1048)}; δὐσμασβῖ 
θ. ἀναφορά Οαη. 4.3: θ. μυστηρίων Τάτ. οοἱ,ἢ.6.2.34(Μ,86.2ο1Ὰ}; 
θ. δῶρα Ὀϊοπ.Ατ.6.}.3.3.7(}1.3.4360); 1Ὁ.3.τ(4240); 1ἀ...π.2(Μ,3. 
1244}; Απαβὶ, 5, οά. 4(Μ.80.826Ὰ}; [1|..ας«(ρ.160.11) ; 9. οὗ ΤΑΙ ΠΙΒΓΥΥ 
ἱεράρχην ὃ λέγων δηλοῖ τὸν ἔνϑεόν τε καὶ θ, ἄνδρα Το. ΑΥ.6.ἢ.τ.3(Μ. 
3.2730); θ. ἱερουργίας 1.5.τ.5(5 058); θ. ἑερωσύνη Μαχ,ορίϑε. (Μ.ο1. 
728); 10. οἱ νἱχέμε ἡ 8. ἀρετή Τ}π51.2αροΐ.2.13(}}.6.4458); Οὐ ΤὭδατη. 
»αη.Ογ.ο(ρ.23.1; Μιτο.το770}; [514.ὈῬὲ}.6}}.3.118(Μ.78,8218}; ὕγτ. 
αὦογ.π(τ.τ430}; Μαχ.ορμσοΜ.91.920); τὸ τῆς ἀρετῆς..«θειότατον 



θειότης 
ΝΊΘΘΡΗ Ὁ.» ϑγημρτοθπλ (Μ.86.20880); οὗ Ομηδβείδη οοπάδοϊ ἰπ 
βεῃ. ἀγωγὴ ἡ θ. ΟἸοια,ῥαρά.τ.7(ρ.122.2ς ; Μ.8,3120); οἵ ῥΡατῇς, 
νίχίιθβ, Ηδιτηυΐς.3.8.7; ΑἴἸα ροηξ το  ].25.404}); 1514. Ὲ].Ρ}.3.11] 
(1.78.8218}); οὗ δϑοεί:οβὶ βχβγοίβεβ θ. γυμνάσματα 10.[Π|π|.5οαἱ.4(Ν. 
88.6858); 11, οὗ τηϑπ; ἃ. Βαϊ πἴϑ, ἴῃ. β8π.; ῬΥΌρΡΠεῖβ πα δροβί]οβ, 
Οτι εἷς.) Δο(Ρ.2οο.7; ΝΙ.1τ.14920); δβοβίοβ, Ὑμαι.ἦ.7εἰ,3(3.1138); 
(σϑιη 1π8,,0}.2(}1.88.734}; Ἐπδίταϊ,υ. ΕμένεῬυοοιη. τ(Μ.86.22768) ; 
οἵ ρῬατίϊς, βαίπίβ θανάσιος ῬΒΙοβε.ἢ.6.2.1τ(Ν}.65,472Ὰ); Βασίλειος 
Τδοης.Βιοαῤυδόυ.5(}1,86.19044); Γρηγόριος ΜΑχΙΟριίδε (01.658); 
Συμεών ΝίςΕρΡἢ. Ὠτιυυϑνημι τόθ, (Μ.86,2ο884) ; Διονύσιος 0.10. [.0. 
χ.χ(ῖ,04.8440); οὗ ΟἹ Ξαιηῖβ Μωσῆς Οοηεὶ. 4.ΡΡ.6.24.5; Οντ,ἀαὶ. 
Τυίμιβ( εἶ, Β70Ε); οἱ θειότατοι προφῆται Ἰρῃ.αρη.8,2; 8. ᾿Ησαίου 
ἜΠαι. 7σν.25:7(2.500); ΤΟτεροητέςρ.2(Μ.86.67328); Δαβίδ Οντ, ἀϊαὶ. 
Τυῖμ.3(53,477Ὲ); Τάτ λαεν.5.τ(4.379); 10.1}). ξιο.1. (δ. 94.8οϑὰ); ὁ θειό- 
τατος... Ιώβ Ορηοί. Αρ}.5.7.2τ; ᾿Ισαάκ Ατιαβῖ. διποά το Μι80.260Ὰ); 
Ε80. οἱ ᾿βροβίϊεβ, [0.1).σαγρςἄογηι. ΒΜ το]ίρ.231; Μ.ό.13658); 
5. ῬδᾺ] ὁ θ. ἀπόστολος ΟΥ̓, β΄. τοῦ ἴῃ Γιαπι.(ρ.276.1το; Μ.13.6570) ; ἔα. 
Μαγεεῖ!.τιτίρ.5.21; Μ.24.71214); Παῦλος Ογτ ἀταϊ, Τγίν.τ(5,.4070); 
Τηάι λαογ.τ46(4.1240); Παῦλος ὃ θειότατος 70.1).λα6γ.Ν ες, 244(Ν.ος. 
2054); ᾿Ιωάννης Τάτ, ΕΡ᾿ιρτοετη. (3.400); ὁ θ. εὐαγγελιστής ᾿μεουμῖ, Β, 
ο1}.(1.86.τ056Ὰ}; 70.1).8αογ.Ν 651.32(2040); Πέτρος Τα σαί, 5:1 
(5.387); οὗ τῆς ἴαιμειβ, Τῃαταρ αὶ, Μ11.3241:τ5(0.107.2); Μαχ οῤηξε, 
(Μ.9τ.898}); Ὁ. τι ἴῃ ἱππᾶσε οἱ σά τῇ λογικῇ ψυχῇ τὸ θ. ἐξεικονί- 
ζοντες ἰ514Ἁ,Ρε].ἐρ}.3.ος(Δ1.γ8.βοοο) ; 8. ... ἡγούμεθα εἶναι τὴν ψυχήν, 
οὐ μὴν τῆς θειοτάτης καὶ βασιλικωτάτης φύσεως μοῖραν 1Ὁ.5.187 
(1444); τεῖ, τύοτττ 7 οὗ 5800] οἵ 1[π6 πηδ]θ εἰκόνα θ. τὖ.3,οπ(δο1Β); 
Τπτουρ ἢ στᾶσα ; χεῖ, τῆς σοηνετίρα αἕ θειότεραι ψυχαί ΟΥ,( εἰ5.6.23 
(Ρ.93.24; Μ.11.12250); 14, ἢοτ. 16,1 τη [67.(ρ.133.3; Μ.13.440Ὰ}; τεῦ. 
8} αϑορες ἡ 9. ... ψυχή ὙΠάϊτ...γεῖ.3(3.1120); τεῦ. ΟΠτβέδη 505 
ἀγάλματα θ. Τηοη ΑΥ....3.2(Μ.2.1τ654}; οὗ τῃ6 ρετίοοϊ οὗ 9. 146. 
τι σ(Δῖ,2.3778}; Ο. οὗ δρόσου Κωνσταντίνου τοῦ θ. ὙΠαΥ.1,δοἱ.ἢ.6.1.4 
(Μ.86.1688); τοῖς θειοτάτοις...«δεσπόταις ΤΗΘ5. τὰρ.6ῤ. Πίοκοι(ρ.6ο. 
45; Ἡ.2.728); ὁ θ. ΟΠγον ας. ."͵)8(}1.02.603Α); Παποα ἐγερενταὶ 
θ. γράμμα Ματς. ας... ΒόνΡὶ.26, ΤΒαΒ. ΠΡ. οριΟνν».(0.114.26; Η.2. 
13444}; Ἰᾶ,5αεγ. 3(ρ.71.1; Π1,2.76Ὰ}); 8. νόμος Οἤγοη. Ῥαδεῖι9.323(8258); 
12. οἵ ΔΏρ6]5 θ. ἄγγελος Οτ(εἰς.τιδδί(ρ.ττρ.24; Μ.11.7848); ὁ θειότατος 
Γαβριήλ Τῆοη. Ατ.ε....4.4(}1.3.1818}; θειότατοι σεραφίμ 14.ε.}..4.3.ο(Μ. 
4.4810); θ. ζῴων ΟΥ. 79.1.30(42; Ρ.51.20; Μ.14.1044}); τῶν θ. δυνάμεων 
Ῥτοςῖ ΟΡ αρρμρ (Μ.8ς. 4204); Πιομ.ἀτιε ἐ.8,χ(}1.3.2378); Ασείῇῃ, 
Αροριποί(Μ. τοῦ. 72}; 138. δοοὶ.; 8. οἱ βαβίβ, Εαβίεσ ἡ-..θ.. ἑορτή 
Οντολονιραδοὶ τ(τἤ.1Ὰ}); πβρεοϊῆθά, Τπαάϊξιοριτί4.τοοο) ; Ῥτθβθηΐα- 
τεἴομ, 1 ιβολτ Ν σεν τ(Μ1,02.15654})}; οἵ ΒΜ, 70. Ἐπ. ἐοπεερ. ΒΜ 
22(Μ.06.14078); [0.Π),εαγηῖνάονη. ΒΗ τ3(ρ.220; Μ.96.1364λ}): Ρ. οὗ 
ΟΠΤΟΙ 65 δηα β]ΐατβ, Τπατ. Ἱ βοι, ἤ,6.1.25(}1.86.1810) ; Τϊοη,ΑΥ.6.}.3.2 
(31.3.4258); ΝΙσ ρἢ.ΠΠτν δγ. (1.86,29800) ; δ, οὗ 600], [ερ᾽δίατίοη, 
θ. ... διατάξεις (Ὀπεὶ..4.}}.8.4.1; θ. κανόσιν ὈΓΠαὶς, οαη.56; τεῦ, ΟΝΊΟ, 
(325) ὁ θ. ... τῶν ἀρχιερέων ὅμιλος Τμάκ.ἀ.6.1.0.14(32.768). 

Ὁ. ἴῃ ορ͵θοῦῖνε 56η58, οὐ (οί 1.6. ἀϊγεςιοα τὸ σὰ ἡ θ. ἐπίγνωσις 
Τμάς. σελ, 28: 251.(2.020); θ. γνῶσις 140} 5.02: τ(1.1272): ὈΙΟΠ ΑΥ, 
ε.κ.7.4(81.3.2000}; Το, λαόν (Μ,.86.138); ΜαχΟφη απ δ. (Μν00, 
8οβΒ); ὁ θ. ἔρως Ὀιοπ,Ατοειλοῖς.8(}}..3,3378); 14.,ε.}.4.13(}1.3,7124}; 
ἀγάπη θ. Το. ΟἸπη.5εα].τ(}.88,6274); Γϑομ  Ν, βονρι, τ(81.03.15778); οὗ 
ἔρασ οἵ σοά, ΟἸειαῥαεά.2.4(ρ,183.13; Μ.8,4444}); 1)οτ ἄοεῖϊ. 4 τιῖ(Ν. 
88,16578}); τεῖ, Ῥσάνεσ θ. ἐπίκλησις ΤηΔι. Ὀς,77: 231τ(1.1072}; 14. ἢ. .γεἰ.ὃ 
(4.1183); γρργεδεμπηρ Οοά θ, εἰκόνες Ογ(εἰς.7.6δίρ,216.3; Νέ,ττ, 
1513}. 

Ὁ. οἵ ζηρβ οτεαϊοᾷ ὃν Οοά τὰ θ. δημιουργήματα (Ἰ]ετα, ῥαεά. 3.12 
(ρ.29ο.17; Μ.8.68ο 4); οἵ οοτηταπηίομ, τος Οοά ἡ θ. κοινωνία ὅτ, 
Νίγββογ. αίδο (0.31.3; Μ.45.250}; οἵ πορα ἠπ σοάᾷ ἡ θ. ἐλπίς ΓΠαΙ, 
Βειροτδ(1.12590). 

θειότης, ἡ, ἀϊσίμεϊν ; 1. τεῦ, (οα 1π σε. ἐναντίον... ἐστιν αὐτοῦ τῇ 
θ. καὶ τῇ κατ' αὐτὴν πάσῃ δυνάμει ἡ τοῦ ἀδικεῖν δύναμις Οτ(ἰρἰς.3.70 
(Ρ.262.32; Ἡἴ 11 1012}; 85 ΟἸαἰργοϑεπί, ἐῤ.4.5{0.277.31; 10330)} ἴο 
Ὀὲ οοπίοεβοα δυεξὰ αἵ ὑτῖοε οὗ τολγίνσάοαι, 14. 70.6.54(36; Ρ.τό3.1το; 
Μ|.14.2930)}; [ἃ να]ραϊσέίουι ἡ θ. ὑμᾶς τοῦ μεγάλου θεοῦ διαφυλάξει 
πολλοῖς ἔτεσι (Ὀπβῖ.8ρ.πι5.}.6.το.ς.2ο(}1.20.8888); ἐδ.το,6. Ξ(8934); οὐ 
γάρ ἐστι δυνατὸν ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς 8. τὸ ποικίλον τε καὶ πολυειδὲς τῆς 
ἀντιληπτικῆς ἐνεργείας κατανοῆσαι ΟΥ  ν85, ον. ρ1}.6.τ(}1.44.127})}} 
2. πῃ. ; (Ατδη) σχεσ. Ἐοτη.1:20 τὴν εἰρημένην ἐνταῦθα θ. οὐκ ἄν τις 
φαίη Χριστὸν εἶναι, ἀλλ᾽ αὐτὸν ὑπάρχειν τὸν πατέρα" οὕτως οἶμαι καὶ ἡ 
ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θ., οὐχ ὁ μονογενὴς υἱός, ἀλλὰ ὁ γεννήσας 
ὑπάρχει πατήρ ΑΒΕ ΘΟΡΗ. ἔγιῖ 80. Α1}..47.2.37(}}.26.2250); νοῦς καὶ 
λόγος ἡ θ. ἐστίν τι Ν γϑ5. ον ορτ.5.2(Μ,44.1378); 3. οἵ ΕδίΠει τὸ δὲ 
ἀγνοεῖν τὸν πατέρα θάνατός ἐστιν... καὶ τὸ μὲν μὴ φθείρεσθαι θειότητος 
μετέχειν ἐστί (Ἰοτα. ο΄. 5. το(ρ.260.2; Μ΄.0.974}); 4. οἵ (ἢτικί, τεροτίθα 
ὈΥ τπ6 ροβρεῖβ, Οὐ εἰς. τ δϑίρ.τιβ.α7; Μ.11.7778); αἰεί Ὁν 
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ϑαΐηῖς, :δ.1.47(Ρ.07.16; 7488); 1δ.7.35(ρ.186.1τ0 ; “4600) ; ὉῪ ἴο, ΒΑΡ. 
ἴθ ἴπα ψομῦ, 14. 0.2.57(30; μ.96.7; Μ.14.1818}; χε ἱπ 
τηΐχΆ 0165 τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γενόμενα παράδοξα οὐ μαγγανείᾳ..«ἀλλὰ θ, 1, 
Οεἷς.8.0(0.227.24; 15324}; τοσαῦτα σημεῖα ποιήσας, οὐ μικρὸν τοῦτό 
φησιν αὐτοῦ τῆς θ. εἶναι σημεῖον (Ὠγγ δ. ἠοηι.23.1 ἐπι ΤΟ ον (το.5868); 
1π ἴης. συγκαταβαίνων...ἔσθ᾽ ὅτε τῷ μὴ δυναμένῳ αὐτοῦ τὰς μαρμα- 
ρυγὰς καὶ τὴν λαμπρότητα τῆς θ. βλέπειν οἱονεὶ σὰρξ γίνεται Οχ,( εἰς, 
4.τπ(ρ.285.τ; τ0484}; αἰντηϊν Κπονῃ Ἔνευν ΜΉΘ 6 ἰὴ σΟΠΒεσπεπσα 
οἵ [ης., Αἰ ἦμος. (1.25. τγ60); ἴῃ τεϊαϊίοη ἴο 15 μυχηδηϊεν τὸ... 
θνητὸν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν αὐτῷ ψυχὴν...«ἑνώσει. «τὰ 
μέγιστά φαμεν προσειληφέναι καὶ τῆς ἐκείνου θ. κεκοινωνηκότα εἰς 
θεὸν μεταβεβληκέναι Οτ.(εἰς.3.4τ(ρ.237.7; 9734} 85 Ῥϑτεοιραίεα ἰῃ 
Ὀν ΟΠ τβείδηβ ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ ἀνακραθεὶς αὐτοῖς καὶ 
μεταδεδωκὼς αὐτοῖς τῆς ἑαυτοῦ θ. Ἰὰ. [0.1το.4(τ1 Ρ.305.5; Μ.14.5328); 
ΟΕ σβυ 5 ἀἰνιην Ξιρτῆδα ὃν ἴαοϊ ἰΠα1 ϑ8ᾶς, 85 ἢΪ5 ἴγρ8, γγ»ὰ5 Ὡοῦ 
βου βορά, ὈΙειη ραφά. τ. (ρ.104.3; Μ.8,2778); 5. τεῦ. Ἡ. Οδοβὶ διὰ 
τὴν ἐν αὐτῷ [36. ργορῇθ1]} τοῦ πνεύματος θ. ον, ΟἾδηι.2.το; ἐδ. 8.το; 
ΟΥ Ν γ55.Μαοοά,τ4(Ν1.45.13170}; 1δι6(1309Α) ; 6. οἰαίτηεα ὃν Θπηοη 
Μαριυβ, Πο νη. ΟἾδν,.2.27; 7. Ἃ5 {τὲ οὗ δάάγεθβ: ἱπρ 8], Ἐ.ἈΡ. 
ΑἸΠιαροϊ, Ξεοιϑε(ρ.τό4.8; Μ1.25.4018); ΡΌ]ΟΠ.ρ. Βαςς. (Ρ.135.19; Η.2. 
680Ε); ϑαθιμίαπ Ηῤῥίοιτίριθς.9; Η.2.5734); Τατδροητ ες, ποηι.20 
(Μ.86.5974); δοῦ ἃ ὈΪβδορ τὴν σὴν 8. Βαϊ. εῤ.2(4.τοῦ1); 8. ἃ5 
ΒυΠποηγτηου5 ἢ σοά, ((ηοβί.) λέγοντες τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν καὶ 
δύναμιν καὶ πατρικὴν θ. ἀπὸ τῆς τοῦ ἐγκεφάλου διαθέσεως διδάσκεσθαι 
ΗΙρρ.᾿αογ.4.5τ(ρ.76.1; Μ.16,31228); τῆς θεραπείας τῆς τῇ θ. ὀφειλο- 
μένης (ΟηβίΔρ.Ελι5.}.5.το,7.2(Ν1.20.8038); ὑπὲρ... εἰρήνης, ἣν ἡ 8. εἰς 
τὸ διηνεκές σοι χαριεῖται ΟΛγίτα ἐερ. Οὐη51.τ(ρ.238.20; Μ.26., 7008); 
Ονρηςὶ. 4,}}.2.52.1; 9. φ«αογεά ἐπαγαείεν, οἵ ἀοοσίτγίπε τῆς τούτων 50. 
θείων] θ. ξι5ι.41α.3.5(Ν}.6,4818}; Οτίλοηι,20.6 τπ ἐγ (ρ.186.8; Ν.. 
13.5138); Τοῖ, 1,0,14:18 οἱ.. «ἀγρὸν ἀγοράσαντές εἰσιν..., οὗ παραλα- 
βόντες δόγματα ἕτερα τῆς θ. ἰά, [ν.ὅ9 τη [...(0.267}; ἡ τῆς γραφῆς 9. 
4 ργίηο 4.χ.7(ρ.202.14; Μ0τχ. 3530); ἡ 8. τῆς δυνάμεως τῶν τῆς 
προσκυνητῆς τριάδος ἐπικλήσεων 1ἃ, 7ο.6.33(17:; }Ὀ.142.30; Μ.14.2574). 

Ἐβειόφορος, ἴ. ἐηερίγεά; τεῖ. δαῖμοῦβ οὗ βοτίρίαχα, οΥὐὁἨ Ῥεχῆ. οὗ 
«Πβοϊορίαηβ, ΟΥ.Νβζιεαγμι,τ.1.3,55(Μ.37.4124}; 2. 1π ῥοξοσσϑίοη οὗ 
(οᾶ; οὗ τῃε Ὀ]εσοδα ἴῃ ἤθάνει, 2Ὁ.1.1.4.04(4224). 

θειώδης, σοάϊξε τὸ θ. Ταβτ. ἀἸαἰ.134.2(Μ.6.785Ὰ}; ΟἹ [6 Ὀοασίπρ οἵ 
τῆς ροοᾷ τη8ῃ, (ἴεπη. ἢ" .44(0.221.26); οὗἩἨ Δηρε]5 θειωδεστέρας ὄντες 
οὐσίας Η ον" Οἴδηι.8.12: ἴπ σϑη., ἢ Γυϑὲιφι Ολγιττοιτ( Μ.6.148τ4}). 

θειωδῶς, ἀϊοίμεῖν; 1. τεῖ. Ξοτρίιτε τὰ θ. προστεταγμένα Αἄϑτηῃ, 
ἀϊαϊ.τ.2τίρ.5ο.8; Μ.ττ.τΊ 530) ; Ὀίομ, Αχ..λ.4.4(Μ.3.1818}; ΓΟγτ. Τ ΐη. 
τί65.2Α; Μ.)7.τα2ταν; Γ70.0).8. 7}. τοί. οδ6.το29Ὰ}; δηα ἀϊνίπα ἸανΝ5, 
Μαχιαριδὶσ. (Μοοτ. τόθ); 2. ἐριρεγίαίϊίν, ὃν ἰμ6 ἐριῤῥέγον τὰ θ, 
προσταχθέντα ΑἸ ἀροὶ,ς δε. Βε(ρ.τό4.11; Μ.25.4018). 

θείως, 1. ἀϊυϊπεῖν, τοῦ, βοχίρτατο 8. λέλεκται (Ἰετη.5,γ.2.7(ρ.121.20; 
Μ.8.0724}; θ. ἡ δύναμις ἡ τῷ Ἕρμᾷ κατὰ ἀποκάλυψιν 1}.1."ϑίρ.ττι.τ; 
0284}; ταῖ. ἀν! ηἰζαείοη ὈΚ ρτᾶοα τῆς..-ἱερᾶς ἀγαπήσεως ἡ πρὸς τὴν 
ἱερουργίαν τῶν θειῶν ἐντολῶν ἀρχικωτάτη πρόοδος ἡ τοῦ εἶναι θ. 
ἀρρητοτάτη δημιουργία Ἰ)οπ. Ατ.6...5,1(}}.3.302}}; τὸ εἶναι θ. ἐστὶν ἡ 
θεία γέννησις ἰδ.; ἡ...ἁγία τριάς, ἡ.««πάντων κτιστῶν...θ. δεσπόζουσα 
ΞΟΡΒΓΗ.ογ.3.2(}1.87.22170); 2. ἠπ α ροάίτε τον ὥστε τὰς...θείας 
[Ξ-. δυνάμεις] θειοτέρως κινεῖσθαι ΑΤἸΉ, σοηξ.44(Ν1.25.880); 3. ἐχοεί- 
ἰομῖν ; οἵ Ομτβίατι ορρ. ράρδῃ τθδοθοῦβ λέγομεν..«μειζόνως καὶ 9. 
7Τυβι. ταροὶ.2ο0.1(Μ.6.3570}); τεῦ, ΒΜΥ ἐν...τῇ ταύτης νηδύϊ ὁ λόγος 
ἑαυτῷ τὸν οἶκον διεπλάσατο, ὃν τρόπον ἐξ ἀρχῆς τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς γῆς" 
μᾶλλον δὲ θειοτέρεος ἘΔΤΉ,.417.4.34{0.83.2; Μ.26.5208). 

Ἐθέλγημα, τό, εβαγηϊ, αἰϊγαείτονι, δο. Μρπ ροῦν. 4.ττίρ.171.34). 
["Ἰθέλγηστρον, τό, Ῥγ0}. 1.1. ἔοτ θέλγητρον, ΝΙ].5}ήτ.»ιαἱ.4(}4.70. 

11408). 
θέλγητρον, τό, εἤαγμι τὰ τῆς ἁμαρτίας...θ. είς Ρονρ᾽.τίριβοά.0; 

Μ.18.4008). 
θέλημα, τό, 1. εἴτ. θ. ... λέγεται κατὰ τὸ θέειν λίαν᾽ ἢ τοῦ 

θελητοῦ λῆμμα᾽ ἣ ὡς κράτημα ΤΑΙ ἀε[,2(Μ.28. 5400) - Απαβί. διλοά. 

2(Μ.80.61}) ; ἀπᾷ ἀεῖ.; 
Α.. νατίου!5 58η865; 1. ρχορετῖν, ἐλαὶ τολίεῖ! ἐς τοῖο, οδἼεεὶ οὗ ὧἩ 

ἀεὶ οὗ οὐϊέηρ; 2. ξαεοϊὲν οὐ τοῖ!!, οὐ ἀεὶ οἔ το Πρ τὸ...θ., ποτὲ μὲν 
σημαίνει τὴν θέλησιν, τούτεστι τὴν θελητικὴν δύναμιν" ποτὲ δὲ τὸ 
θελητόν, τουτέστι τὸ πρᾶγμα ὅπερ θέλομεν 70.1),υοίμη!, 2 4(Μ.05.1530}; 
3. γεδμῖ οὐ ῥγοάτει οὗ τοῦ [ τὸ θ. αὐτοῦ ἔργον ἐστὶ καὶ τοῦτο κόσμος 
ἀνομάζεται ΟἸετα. ῥαθά, τ δ(ρ.τοῦ.ο; Μ.8.2818); 1α.5|7.4.26{ρΡ.325.1; Μ. 
8.13814); Μαχιανιδῖὶν, (ΜΝ οχ, τοϑ 58). 

Β. ἴῃ βθηβε οἵ {μεμίέν ὁ «οἱ; 1. ἀεδηςα ; 8. οὐσίας νοερᾶς καὶ 
λογικῆς ἔφεσις πρὸς τὸ καταθύμιον ΤΑ ΤᾺ. 46{.2(Μ.28.54009) τερτοάπορα 
ὃν Απαβί. 5. μοί, 2( ΝΜ .8ρ,ὅτο) ; Ὁ. ὄρεξις λογικὴ καὶ ζωτική ΜΆΧ Οριδε. 
(Μ.οτ.134);2. ἀϊν!άεά ἴηἴο τῆτος ἴγρε5 οὐ Ψ1] σοσυεϑροπαϊηρ ἴο {πε 
[Ὦγδα ογᾶθιϑ οἵ Βεΐηρβ ἐβρδῦϊε οὗ ψΠΠ]Ππρ [530. 9.] ϑεῖκόν, ἀγγελικὸν 
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καὶ ψυχικόν ΤΆ τι. ἀεγ. 2(Μ.28. 5400}; δηα ΤΠ γδ6 ἔνθδϑ “150. τῇ Βο.Πρ- 
τυγο θ. θεῖόν ἐστι τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ. 8. δὲ φυσικὸν ἡ ἡ ἐργασία 
τοῦ θεοῦ θελήματος, 8. δὲ σαρκικὸν ἡ παρακοὴ τοῦ θείου νόμου ἐξ.; 
Απαϑί. μοί, 2(Μ.89. 644). 

11. ἴῃ τηξβῃ ; 
Α. γνιογαΐ Ἷ] οὐ γάρ ἐσμεν ἐπιθυμίας τέκνα, ἀλλὰ θ.. (ἸΘΙ,.5:7.3.7 

(ρ.222.20; Μ.8.11618). 
Β. 8. φυσικόν ποϊμγαϊ τοῖῖ, ἃ5. σοτηιήοη πα προοβϑαγν αἰτία 

οὗ Ἠυτηθηῖν ΟΡΡ. 8. γνωμικόν (ῤμγῤῥοδίσε, ἀοἰτϑεγαίε τοῖν, 1.8. 
ἴδουϊὲν οἵ, οὐ ορ]εοῖ οἵ, ἔτεα τϑϊομβὶ σμοἱς δ): 8. φυσικὸν... Κοινὸν 
πᾶσιν ἀνθρώποις. τοῦτο δέ ἐστι τὸ φιλόζωον, ... εἰαὶ δὲ καὶ ἕτερα θ, ἐν 
ἡμῖν, ἅπερ καλοῦνται γνωμεικά, ἄλλος...θέλει ἰδιάζειν, ἄλλος γεωργεῖν. 

πολλὰ γνωμικὰ θ. ἔχομεν, ...«ἕν δὲ φυσικὸν θ. ἔχομεν πάντες ΤΛΊΤΒ. ἀθῖ.2 
(Μ.28.-40})) -Ξ Απαβῖ.ϑ.λοά, ,(Μ.89.64}); 8, φυσικόν ἐστιν οὐσιώδης 
γῶν κατὰ φύσιν συστατικῶν ἔφεσις. θ. γνωμικόν ἐστιν ἡ ἐφ᾽ ἑκάτερα 
τοῦ λογισμοῦ αὐθαίρετος ὁρμή τε καὶ κίνησις Μακχ.οριδε (.91.1534}: 
1Ὁ.(28οᾺ). 

6. οἵ 5εἸῆβ ἄςβίτε; το θὲ δραηῃάομεα ὃν ἔποβθς δπΐοσίησ ρὸπ 
το Πριοὰβ οὐδαϊθησο, ΑμπτΜοη, ἤομι. ττ2(}1.80.17858}; Ἠεβυοῃ. Φ; 
1ο.τ.31(Μ.03.14800) οἰξ, 5. ἀθέλητος. 

11. 'π σοά; Α. ἴπ ρεη,; . οὗ Πὶβ Ῥοβίνε 1}, σύ ϊοη!.42.2; 
Οὐ Η. οαἰδεῖι.23.14: ΟΥ̓ Ν γ85.0γ.ἀοηι 4(0.70.8; Μ.44.11644); 408. 
ἐάνπερ 8. ἦ τοῦ ἀξιωθῆναί με Ἰσὴὰ. ο»".τ.τ; οΐψε.8.1; (Ἰξτγα. 6.18 
(Ρ.517.25; Μ.9.4ο0Α}; 2. οὗ δ15. Ῥοιτηϊβϑίου οὐ δεν] οὔτε... ὁ κύριος 
θελήματι ἔπαθεν τοῦ πατρός, οὔθ᾽ οἱ διωκόμενοι βουλήσει τοῦ θεοῦ 
διώκονται... «ἀλλὰ μὴν οὐδὲν ἀνεῦ θ, τοῦ κυρίου τῶν ὅλων ΓἸΘτη.5.}.4.12 
(ρ.286.8 ; Μ.8.129320); ἀηα οὗ ἀἸβί. ὈφεΕ, Β15 Ῥττδυν 071} το βᾶνς, 
δηα βεοοημάδαυν Μ}}}} ἴο ῬαΠΙΒἢ “κατὰ τὴν εὐδοκίαν..-τοῦ θ, αὐτοῦ' 
«ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ.. αὐτῇ ἐστι" πανταχοῦ γὰρ εὐδοκία τὸ θ. ἐστι τὸ 
προηγούμενον. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλο θ." οἷον, θ. πρῶτον, τὸ μὴ ἀπολέσθαι 
ἡμαρτηκότας" θ. δεύτερον, τὸ γενομένους κακοὺς ἀπολέσθαι (Ὦγγβ. ση1. 
1.21 Ἐῤλι(ττιο); ἤδπος οἵ αἀϊξέη. Ὀεῖ, (οα΄ ἴτε θελήματα: 
κατ᾽ εὐδοκίαν, κατ᾽ οἰκονομίαν, κατὰ συγχώρησιν Μαχιφ. ἄμ. 2. (ΝΜ, 
90.818). 

Β. ρατίϊο.; 1. γϑῖ, Οὐθδτοη; ἃ. οἵ δἴθσπαὶ ἘΧΘΙ ΡΪΔΥΒ ΟΥ [14 685, Ὀ͵6- 
εχ βίης ἴῃ (οα, αοσοταϊηρ τὸ ΜΈΙΟΏ ΟΥΘΘΈΙΟΙ νγὰ5 δοσοιηρ 5864 
παραδείγματα δέ φαμεν εἶναι τοὺς ἐν θεῷ...«προὐφεστῶτας λόγους... 
καὶ θεῖα καὶ ἀγαθὰ θ. τῶν ὄντων ἀφοριστικὰ καὶ ποιητικά Ὠοη. ΑΥ, 
ἀ.η.5.8(Μ.3.8240); Ὦ. οὗ ἀοα᾽ 5 ΜΠ] 85 ὄϑιβα οἵ Ουραίίοη, ΟἸδτη. ν.48 
(Ρ.224.23)}0.Μακχ,ανεδερ. (Μ Οτ. τοῦς 8); ΑἸῇ. 4γ.2.64(Μ.26.4578}; ὅτ. 
Νυβ85.Εμη.8(2 ῃ.188.8; Μ.45.7810) ; δαγηηϊϑίοσθα ὃν ὅθι, (Ἰδῃι. 
τοὶ, τδίρ.84.34; Μ.8,2415); 2. τοῖ. Τῆς, πα τεἀθιηρίϊοῃ, (]θτη. δ ν.7.2 
(ρ.8.τ:; Μ.09.4134}; Βαδ. δ ῥήγι τβί. τ5Ὲ; Ν΄.32. 1008); ΟΥ.ΝᾺΖ.07.10.15 
(Μ.35.τοδοα); συ Ν γββ.ογι οηι (0.70.8; Μ.44.ττ644); Βορῃχ. Ἡ,ἐρ. 
νη. (Ν.87.2τότα); 3. 85. πόση δηα ὨΘΥΪοστθα ὈΥ͂ τήϑη; 8. οα 
Ἅ1} εἰ γθοϊηρ ἐνευν νἸτίαθ, ατ Ν 85,0, ἀονη.4{(ρ.74.3.; Μ.4Δλ.ττόςΑ}; 
Ὁ. Ἰεαταῖ [ὨχΟ ΡῊ Ρσασίϊοα ποιοῦντες γὰρ τὸ θ. τοῦ θεοῦ, τὸ θ. γινώσκο- 
μεν ὈἸοτη,5 γ.1.7(0.25.17; Μ.8,7338}; Ο. ἀϑοογξβιπεα Ὁν ρῃοβίῖο᾽ 
{ΠγοῸΡἢ μάθησις, 1Ὁ,7.1τ(ρ.44.7; Μ.0.4854}); ἅ. Ἰη 5664 ἴπτο βου 5 οὗ 
τῆς [αἸλἴὰ], 10.6.17{0.513.4; 3804}; 6. οἵ ταθπἦβ δνοιάδηςσο οἵ 51Π 
ΓΠΤΟΌΡΗ 5ι10)] οἰίοι οὗ Ὠ185 θέλησις ἴο (οα᾽ 5 θέλημα, Το.1),υοἰμηέντο 
(}1.ος.1400}; 4. τοῖ, ΒοΠ᾽ 5. σϑηθυϑίοι; 8. Γεῖ, ὅπ 85 θεροϊίθῃ ΌΥ 
ἘΑΓΠΟΙ 5. ΜἘΠ νἱὸν θεοῦ κατὰ 8. καὶ δύναμιν Τρ δ τ τ; θελήματι 

δὲ τῆς ἁπλότητος αὐτοῦ προπηδᾷ λόγος Ται,ογαΐ, (ρ,5.21; Μ.6.8130); 
οὗτος δὴ ὁ υἱὸς ἐκ θ. τοῦ πατρὸς ἐγενήθη ΟΥὈῥγίης.4.4.τ{(0.349.1τ); ἴῃ 
Ασίδη ἀοοίτιπθ, Ατῇ. 44γ.3.6ο(}}.26.4404); Ὁ. οὗἩ βοὴ δβ 8. οἱ Εβίπεσ, 
ΟἸδη,. εἰν, .τίρ.320.53; Μ.9.168)}; τὸ θ. τοῦ πατρός ἔστιν ᾿Ϊησοῦς 
Χριστός Ηἰρρ. Δ έξ,τα(ρ.255.24; Μ.το, 8200); ΟρΡ. Αὐίαπ ἰθβομίηρ 
πῶς οὖν δύναται, βουλὴ καὶ θ. τοῦ πατρὸς ὑπάρχων, ὃ λόγος γίνεσθαι 
καὶ αὐτὸς θελήματι καὶ βουλήσει; ΔΙΉ,.4γ...64(34.26.4578); (το Ν γ55. 
Ἐμποζᾷ Ὀ.276.3; Μ.45. 9844); Ογτ. ἐῤι65.7{5..548}; 5. οὗ ὈΠΙΪῪ οὗ ψ}} 
Ὀεΐνδεη ἘΔΓΠΕΥ ἀπα ὅοη ὥστε εἶναι τὸ θ. τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 9. τοῦ υἱοῦ, 
καὶ γενέσθαι τὸ θ. τοῦ νΐοῦ ἀπαράλλακτον τοῦ θ, τοῦ πατρός, εἰς τὸ 
μηκέτι εἶναι δύο 8., ἀλλὰ ἕν θ. ΟΥ, 70.13.36(ρ.260.53; Μ.14.4614}; 
ἐθιοη. ΑἸ. ΚγτἪ 1.6.22: 22(ρ.233.1ττ Μ.1ο.15970); ἕν ἐστε θ, τὸ ἐκ 
πατρὸς ἐν τῷ υἱῷ ΑἸῇ. 47.2.66(}1.26.4644); Βα, δ ῤήγ.τί2.188.; Μ.32. 
1058); οὐχ ἕνα ποιῶ τὸ θ. τὸ ἐμὸν (Το.6:38) οὐδὲ γάρ ἐστι τὸ ἐμὸν 
τοῦ σοῦ κεχωρισμένον, ἀλλὰ τὸ κοινὸν ἐμοῦ τε καὶ σοῦ ατ.ΝεΖ.0γ.30.12 
(Ρ.126.13; Μ.36,1204}); (ῃγγβ. λον Μιὶ.26:30(3.ΖοΟ); τά ἠομι. 2 4.1 
τη Μ|Ι.(7.200Α}; ἐπειδὴ γὰρ ἕν θ, πατρὸς καὶ υἱοῦ, ἅπερ ὁ υἱὸς ἐβούλετο, 
ταῦτα καὶ ὁ πατὴρ ἤθελεν Ἰά, οονηηΐ σαϊ. τι (το. 6638); Μαχ.ορτίδε. 
(ΛΜ οτ.680); 6. οὗ αμϊίν οὗ Ψ1} ἰὰ Τίη., Β65. 5, ὲγ.2τ(3.188Β ; Μ,32. 
1058); μέα τις γίνεται τοῦ ἀγαθοῦ 8, κίνησίς τε καὶ διακόσμησις, ἐκ 
πατρός, διὰ υἱοῦ, πρὸς τὸ πνεῦμα διεξαγομένη ΟΥ̓ Νγ85,,γες ἀπ (Μ.45. 
1284}; πᾶσαν τὴν διὰ τῆς κτέσεως ὑποστᾶσαν φύσιν, θελήματος κίνησιν 
«(Καὶ δυνάμεως διάδοσιν, εἰκότως ἂν τις προσαγορεύσειεν ἐκ πατρὸς 

621 θέλησις 

ἀρχομένην, καὶ δι᾿ υἱοῦ προϊοῦσαν, καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ τελειουμένην 
14. Μαοεά.τ3(Μ.45.13178}; ἕν...θ. πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος 
Ομγυβἤομ. 78,3 τ. 0.(8.4634); ὕγτ. 70.4.τ(4.33458}; Τῦντ, Ἰγίμοιο 
(6διτςο; Μ.77.1141}) οἷῦ. 5. κένησις. 

ἘΨ, ΘΟ τῖβῖο!. ; Α. ἀοοίππα οὗ ννο Ψ}1115 ἰῷ ΓῃσΙβε ; 1. Ἰὴ ρθι. δύο 8. 
ἐνταῦθα [5.. Νίῖ.26:19] δεέκνυσι, τὸ μὲν ἀνθρώπινον, ὅπερ ἐστὶ τῆς 
σαρκός" τὸ δὲ θεϊκόν, ὅπερ θεοῦ ΑἸὮΏ ἵπποι ε..4γ.21(Μ.26.10218}; 
ἀ6η14] οἱ (Πγ5ι᾽ 5 Βυπιλπ ΜΝ} Ὁν ΔΡΟΙ ΠΙΆ ΤΙ 5 Ἰτρ 165 ΟἸσουτβορ- 
ίοῃ οἵ ἀϊνίηθ ψἩ}, Οὐ Ν᾽ ν85..“}οϊϊ. τ .45.11028}; τοῦ. Μι,26:4: δύο 
θ. ἐμφαίνει, τὸ μὲν θεῖον, τὸ δὲ ἀνθρώπινον ϑενοτ, γι 0. Θοεῖ. Ῥαὶν.χδ 
(ρ.120.3); κατεδέξατο τὰ πάθη, προελόμενος τὸ θεῖον 8, παρὰ τὸ 
ἀνθρώπινον Ονγ. 5.68: ϑ(Μ.δρ.ττ608); ἐν δύα φύσεσι καὶ 8. ... 
θέλοντα..«ὡς θεόν οάιἄονηε τοί Μ.86.23040); ΟἹ Αἴογιέαηιτο; Μᾶχ. 
Ῥγυν}. (Δ. οτ.3ο14); ἀποβαλλόμενοι...τὴν ἀσεβεστάτην...-περὶ “ἑνὸς θ. 
«ὐναΐρεσιν ὈΟΡ(δδι)ερ. ἄφαι (ΜΡ Ὶ,.87.τ2πτ0}; Το. νοι}. Μιος. 
157}; 2. ἴῃ οτίποάοχ {Ππεοϊορν; ὨΟ θ. γνωμικόν ργραϊσαῖρα οὗ (Πγίδῖ, 
οἡ στοιηᾶ τῃδξ το ὅο 30 ψοιυ!αὰ ᾿τηΡ]ν Ἱστιοϑησε δηα ναι ὈΠΠτν ἰὴ 
Ὦ15 ΜῈ] εἰ γὰρ γνώμην τὴν διάθεσιν καλοῦσιν οἱ πατέρες, γίνεται δὲ 
διάθεσις πρὸς τὸ κρυβὲν ἐμφρόνως ὡς ἀπὸ τῆς βουλεύσεως, πῶς φασί 
τινες τὸν κύριον, τὸν ὑπὲρ ταῦτα πάντα, θ. φέρειν γνωμικόν ; 1 ῖοι, 
ΑἹ, ῥέιτη Γω.22:44{0.24ς.3; Μ.το.τ5030); ΤΟγτ. Τγέμ. 2τ(63.26Ὲ ; Μ.77. 
ΙΙΟῚΑᾺ) οἱζ. 8. γνώμη ; εἶχεν οὖν θ. φυσικὸν ὡς ἄνθρωπος ὁ σωτήρ, τῷ 
αὐτοῦ θεϊκῷ θ, τυπούμενον.. οὐδὲν γὰρ ἠναντίωται.. θεῷ φυσικὸν, 
ὁπόταν οὔτε γνωμικόν ΜΑχιορθδε, (δέν0τ.480); Ἡθετοαβ. Ν ββίουμιβ 
Ροβίυ!αϊεα 8. ππῖοη πὶ Πελβὶ οὗ 8. γνωμικά, γοϑ] Πρ’ πὶ αἰνιβίοπ οὗ 
ἢ15 Ρείβοῃ, ν. γνωμικός ; 8. ὕχο γν1115 ἴῃ (ῃγιβο τπογοΐοις πο] τὸ ὃς 
θ. φυσικά, τιοῖ γνωμικά (10 τηρὴς ἡτηρὶν ῬΟΒΒΙΌΠν οὗ τησῖμα] 
ΟΡΡΟΒΙΈΟΠ): ὁ κύριος...δύο κεκτῆσθαι καὶ θ. πιστεύεται φυσικά, θεῖόν 
τε καὶ ἀνθρώπινον...ἐπεὶ δὲ μιᾶς ὑποστάσεως ἔγνωσται, σφαλερὸν 
εἰπεῖν ἐπ᾿ αὐτοῦ διάφορα θ. γνωμικά ΤΌγτ., ΤΙ, 2ο(65,260 ; Μ.77. 
ΤΙ 0}; ἕν δὲ Χριστοῦ θ. λέγων...εἰ μὲν ὡς Χριστοῦ φυσικόν... 
οὐδετέρῳ ἴϑς., οἵ ΕΑΊΏΕΙ ΟΥ̓ ΤΛΟΙΠΕῚ} κατ᾽ οὐσίαν ἐνούμενον...εἰ δὲ 
γνωμικόν, μόνης ἔσται τῆς αὐτοῦ χαρακτηριστικὸν ὑποστάσεως" προσώ- 
που γὰρ ἀφοριστικὸν ὑπάρχει τὸ γνωμικόν...οὐ γὰρ..«ἔλεγόν ἶβο, οὗ 
πατέρες) ποτε γνωμικῶν ἐπὶ Χριστοῦ θ. διαφοράν, ἵνα μὴ δίγνωμον καὶ 
δίβουλον...καὶ διὰ τοῦτο διπρόσωπον αὐτὸν κηρύττωσιν Μαχ,σριίξε. 
(οι. 20,568); τοὺς προαιρετικὸν καὶ γνωμικὸν αὐτὸ [8ς. τὸ ἕν θ.} 
λέγοντας προσλαμβανόμενος...οὐ μόνον ψιλὸν ἄνθρωπον εἰσῆγε τὸν 
κύριον, ἀλλὰ καὶ τρεπτὸν ἰὰ Ὀγγν.(Μ.01.3200); 1Ὁ.(3006); δύο φυσικὰς 
θελήσεις ἤτοι θ, ἐν αὐτῷ...«κηρύττομεν' καὶ δύο μὲν φυσικὰ θ. οὐχ 
ὑπεναντία..«ἔδει γὰρ τὸ τῆς σαρκὸς θ, κινηθῆναι, ὑποταγῆναι δὲ τῷ 8. 
τῷ θεϊκῷ κατὰ τὸν... Ἀθανάσιον δγνιῦΟΡ(δδ1)(Η.3.τ4οοῦ); 70.1). 
φοίνιμ!. 2) (Μ.0 5.150}; τὸ γὰρ θελητικὸν... καθ᾽ ἑκατέραν φύσιν λέγειν 
τὸν Χριστόν, οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ δύο φυσικὰ θ, ... νοεῖν Το. ΟΡ εὑ. 
(Μ.906.1425Ὰ}; ν. προαιρετικός. 

Β.. οἵ ἀοοίσιης οὗ οηβ ψΜ1} τὰ (Ἠχιδῖ; 1. ΔΡΟΙασιαὴ θεϊκῷ θ. 
μόνῳ κινούμενος ἈΡΟΪ], ἔν τοδίρ.232.20)0.Μαχ.ορώδο (ΝΜ οτ,τόος) ; 1(, 
βιδοίρ.247. 24)8Ὁ. οεῖ. Ῥαΐν. 41(Ρ. 407.6); ἤρκει.. «τὸ αὐτοῦ 50, τοῦ 
θεοῦ] θ. διὰ τοῦ ἐν σαρκὶ σκηνώσαντος λόγου πρὸς ταύτην ζωοποιεῖν καὶ 
κινεῖν 18.2(Ρ.204.6) 6}. Απαδτϑμοπορῆ Μ.80.11810)}; ἑαυτῷ... «ὅλος... 
θεὸς ἦν ὁ Χριστὸς...οὐ τὸν τρεπτὸν νοῦν ἑαυτῷ καταμίξας, θ. φυσικῷ 
ἐπὶ τἀναντία κινούμενον, ἑαυτῷ δὲ μᾶλλον γενόμενος νοῦς ἀτρέπτῳ θ. 
θεϊκῷ πάντα πεποίηκεν ῬΟΙοτη. Κγν.173(Ρ0.274.8 0. Μαχιοῤμδε Μ οἱ. 
1724}; 2. 1ῃ. [εϑοπιηρ οἱ Ναβίουμιϑ ; πὶ ν οἵ Ῥεύθοι ἀδροηαάϊησ οα 
Ἰαθηττν οὗ ΨΜ}}} οὐκ ἄλλος ἦν ὁ θεὸς λόγος καὶ ἄλλος ὁ ἐν ᾧ γέγονεν 
ἄνθρωπος. ἕν γὰρ ἦν ἀμφοτέρων τὸ πρόσωπον ἀξίᾳ καὶ τιμῇ..«μηδενὶ 
τρόπῳ...ἑτερότητι βουλῆς καὶ 8. διαιρούμενον ΝΝεβῖ, [γ.8 Θ(Ρ.234.15)8}. 
ΟἸαἴατι οί, (Π.3.8060}; 3. 1ὴ τιοπο οἴ ἀοοίτιης ἕν ἐστι τὸ θ. τοῦ 
Χριστοῦ (Ο]] ιρ. 212.25; Η.3.807Ὲ); εἰ γὰρ μία ἐστὶ... «φύσις τοῦ θεοῦ 
λόγου σεσαρκωμένη «ἀναμφιβόλως καὶ ἕν 8. ΑΛ ΟΡ Γ ἀρ ΟΡ(681) 
σοί. τοί Π.3.12400); ἕν θ. ὁμολογοῦμεν τοῦ κυρίου ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ 
Ἠοποτ ρον. τ(.3.13200)) ; ΤΩ ΠΟΙ Π6]116 νΊΘῪ σαυβοα Ὀν [δίϊατο ἴο 
ἀΙΒΕπρι 5ῃ θδίνεεη θ. φυσικόν τι 8, γνωμικόν : τοῖς μονοθελήταις τὸ 
μὴ εἰδέναι τὴν διαφορὰν τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ ὑποστατικοῦ θ., τουτέστι, 
τοῦ γνωμικοῦ, αἴτιον γέγονε τοῦ ἕν λέγειν ἐπὶ Χριστοῦ 8, 70. τὐοἰμηὶ. 
2ο( Μ.05.1 524}. 

ν. εν Ὀεὶηρ  Πουΐ 8. ΔΠα μανῖπρ οτἱν ἐπιθυμία, Ἡδταοίςου 
δρ.Ον. 70.20.24{3ο; Ρ.359.}; Μ.14.6280). 

ΨΙ, ἃ5 πδῖηθ οὗ δϑοῦ ἴῃ βυβίειῃ οὗ Βδυθο]οίς ἀπά Ὑα]οπιηΐδη 
Οποϑίίοβ, [γϑη λαεν.1.20.1(Μ.7.602}); ΗΙρΡΡ.ἤκε7.6.58(ρ.170.0; Μ.τδ. 
42584). 

θελήμων, ρα, εὐἱϊ πη, Νολμῃ.ῥαν. 7.19: τό(Μ.4.3.0Ο1Ὰ}; τηςῖ, 9, 
πότμος ἴϑιτοι3ο(οοΔ0). 

θέλησις, ἡ, ἴ, ἐχεγεῖςς οὗ 11} ἀποθέμενοι ἐκεῖνο ὃ περικείμεθα νέφος 
τῇ αὐτοῦ θ. 20 ἰφη.τ.6; Αἰ Χαμίμρ}ιοίρ.64.1:); Μαχ.φελοί, εἰ, ττ( Μ. 
4.030); ἃαΐϊ., νοἰμμίαγίίν, Τὴ: . ΒοΙ. 3(Μ.88. 56ς0), 



θέλησις 

11, οὐὔ]εεί οὐ τοῦ (ΞΞ θέλημα) αἷ δὲ οὐ συνεδόκησαν τῇ θ. αὐτῶν 
ΑΤἼοηι. τόρ(ρ.284.6.); δῆτα γῆ θελήσεως, ῥγοηιϊδο ἰαπά (τοπᾶοτ- 
ἱπν ΤΗΏΝ, Ζαβειρ), Τάτ. δ αη.11: τό(2.1276). 

ΠῚ. μομὶν οὐ τοῦ, Α. ἄοξ, θ. ἐστι τῆς νοερᾶς ψυχῆς ὁ ἐφ᾽ ἡμῖν 
λόγος, ὡς αὐτεξούσιος αὐτῆς ὑπάρχουσα δύναμις. θ. ἐστι νοῦς ὀρεκτικός, 
καὶ διανοητικὴ ὄρεξις, πρὸς τὸ θεληθὲν ἐπινεύουσα Ιτ6ῃ.{γ.5(}.7. 
12728); θ. ἐστι φυσικὴ δύναμις τοῦ κατὰ φύσιν ὄντος ὀρεκτική, -.. 
φυσικὴ ὄρεξις τῇ τοῦ λογικοῦ φύσει κατάλληλος. ... φυσικὴ αὐτοκρά- 
τορος νοῦ αὐτεξούσιος κίνησις, ἢ νοῦς περί τι αὐθαιρέτως κινούμενος 
ΟἸΘι.. 7γ.4ο(Ρ.220.15; Μ.9.752.}; αἰδέ. ἔτοτῃ βούλησις, ἐδ.4τ(0.220.22) 
ΘΡ.ΜΑχ. Ργ»ν»».(}.91.3170) οἵ. 5, βούλησις; 8. ἐστι φυσική, παντὸς 
νοεροῦ αὐθαίρετος δύναμις ΑἸεχ.Α].6}. “φρὶ.(Μ.οτ8, 5844); Ἐπ5ῖ. 2.52 
ΔΡ.Μαχιορηδε(Μ.01.2774}); ἀϊδί, ἴγομα προαέρεσις : ἡ μὲν θ. ἁπλῆ τις 
ὄρεξίς ἐστι, λογική τε καὶ ζωτική" ἡ δὲ προαίρεσις, ὀρέξεως καὶ βουλῆς 
καὶ κρίσεως σύνοδος ΜΑχ.ορμ5ε.(124); ἸΏ τα]. ἴο ἔτϑα ν}}}} τὸ.. .αὐτεξού- 
σιον...θ, ἐστιν. ... ἐν τοῖς ἀλόγοις ἄγει μὲν ἡ φύσις" ἄγεται δὲ ἐν τῷ 
ἀνθρώπῳ ἐξουσιαστικῶς κατὰ θ. κινουμένῳ 1ὰ Ῥνγγ.(3040) ; 1ὴ το δέοι 
ἴο τὸ θελητόν: θ. ἐστιν αὐτὴ ἡ θελητικὴ τῆς ψυχῆς δύναμις, καθ᾽ ἣν 
θέλομεν, θελητὸν δὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ὅπερ τις θέλει 70.) υοἱμηί, 
2τ(Μ.05.1528}); ἡ μὲν θ. ... καὶ αὐτὸ τὸ ἁπλῶς θέλειν, φνυσικόν- τὸ δὲ 
θελητόν, τουτέστι τὸ τοιῶσδε θέλειν, γνωμικὸν καὶ ὑποστατικόν 1.22 
(1520). 

Β, οἱ σοᾶ; 1. οἵ 50] θοο το Οοα᾽β Ψ1] οὐ τῃαῖ οὗ πιδπ, 
70.Βυροίμη! τοί δ. οΚ5. 1400); 2. τεῦ. ϑοη 5 ρεποιδίοῃ; ἃ. τεῦ, ὅοῃ 
85 Ὀεροίζοη. ὉΥ ΜἘΠμ6 οὗ Ἐδίμοσ, ]αβτ. ταί, 6τ.τ(Μ, 6.610); Οὐ, 
«Αροι.26(0.32)}; ἴὰ ΑΥίϑῃῃ 8η6 ϑεχη-Ατίδῃ τΠθοορν ὑπῆρξε δὲ 8. 
πατρῴᾳ...ἡ σοφία" σοφία ὑπῆρξε σοφοῦ θεοῦ θελήσει Ατ, Καὶ, [γ.2 
ΔΡ.Α1ἢ. 5 γη. το} .26.7ο8.); Ἄρειος...βουλήσεως καὶ θ. υἱόν σε ἀπο- 
καλῶν Ὑο.1)..Δγέενε, δπ(ρ.155.7η.; Μ.96.12134}); τοὺς λέγοντας ...ὅτι 
οὐ βουλήσει οὐδὲ θ, ἐγέννησεν ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἀναθεματίζει ἡ... 
ἐκκλησία δγηηδ. “πΙ|.(345)2(0.252.8; Μ.26.720Ὰ}; οἷ. φεοά μπέφμδ ἐ0Ή.- 
δἴϊο πόμα υοἰμπίαϊε βαίεν σομμονῖς βἰΐεμε, δγηδι ϑαγά, ΟΊ η1.6 0. 
Ἠ]Π].Ῥίςτ. (δ σγηοάὶς «Δ(ΜΟΡΙ, το, πο, Ο) αἰτογθα ἴῃ οὐ βοάοχ β86πδε ἴο 
αὶ σοίιμίαίδ αὶ αγδτγῖο ῥα!ϑν ρεη! πἰδεηε (ΡΤ . τερυεβθητίηρ 
ἢ ὅτι γνωμῇ ἢ θελήσει ὁ πατὴρ ἐγέννησε τὸν υἱόν), ν, Ἐς, ΒομννΑΥΊΖ 
Ζεϊδεθ ἢ Ζῶ ἀϊε πρμοοίατμεμ εἶθ ΤΡ ἰδσομϑεμα τοῦῦ Ρ.3; 
υἱὸς μὲν πατρὸς θελήσει γεγέννηται μόνου ῬὨϊ]οϑΙ, ἢ.6.0.14(}|.δς. 
6360); Ἀ. ἀοοίτης ἀδπιεά Ὀν οΥὐξποῦοχ ἃ5 ᾿πηρὶ γίπρ 5 ΒΘ ςαΓ0 0 
ΟἹ ϑέλησις ἃ5. ὙΛΟΙΠΕΥ ἴοΥ (σοα {πΠῸ Ἑαΐμογ, τ. Να2.0».20.δ(ρ.8ο. 
αἴ, ; Μ.36.800); 5ἴπσε ποίμιηρ 18 ῬΤΟΥ ἴο φσεποζϑίίοη οἵ ὅοῃ, 
Ῥυηοτυῖν Οἱ ΕΑΙΠΟΥ 5. θ. 15 βχοϊθαβα, Ὀντ.ταΐ, Τγίῃ. (51. 4570}; 14. 
{ἦι65.1(5᾽.518); Μαχ αηῖϑδῖρ. (Δῆ.91.12644}; ὅοι Ὠ]ΠΙ861} Ὀοὶηρ' 8. οὗ 
Πα που, ὕντ,άταί, Τγῖμ.2(4554); 14..70.5.5(4.527}) οἴἴ. 5. βουλή ; 6. τεῖ. 
ΘῸΠ 85 το {8 ᾿ππᾶρὲ οἱ ΒΑΊΠοΓ 5 θέλησις, Βαϊ οὐ Πἰ5 οὐσία, ΤΑΤΗ, 
ἀταὶ, Τγτη.1.4(Μ.28,ττ210}; ἐδ. 2.ο(ττόοο) ; 3. οὗ την οὗ Ψ11] Βείνγεεπ 
Ἐδίμευ ἀηα ΒοῊ μέαν μετὰ τοῦ θεοῦ τὴν θέλησιν ἔσχεν ὁ σωτήρ..«ἡ 

σχέσις τῆς ἀγάπης μέαν τῶν πολλῶν... ἐργάζεται θέλησιν Τὃ᾿ὈΔ}]. 56 πη. 
β.4(0Ρ.330.108.}, πῶς δύναται ἐμοῦ τε καὶ τοῦ πατρὸς διακριθῆναι τὰ 
ἔργα, ὅπου θ. καὶ λόγος καὶ... θεότης μία; ΑἸΏΡΗ. ἐγιαρ.ΓΟ] Αἰετ. είς 
(Π1..3.8640); 98. ... ὡς ἄνθρωπος ἔχων..«τὴν τοῦ πατρικοῦ θελήματος 
πλήρωσιν Μαχ.ορθδο [.οτ.680) ; 8. μίαν ἔχουσιν ὃ τε πατὴρ καὶ ὁ ἐξ 
αὐτοῦ ἀνάρχως γεννηθεὶς υἱός ἸΔ αγηδὴρ. (Μ 01,τ2648); ἀδηιοθα ΌγῪ 
ἈΠοχήοεδΠ5, ν. ἐνέργεια ; 4. οἵ υπλὲν οὗ ψν1}} τη ΤΊΠΏ. εἴ τις μὴ εἴπῃ τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος μέαν...θ., ἀνάθεμα ἔστω 
ΤΆΤ, Ραρα αμαϊρ. ΤὨατ ἢ. 6.5.1τ.1τ(3.1τ030}; {γτ. Τγίη.γ(6δ,80; Ν,, 
77.11328) Ξε Το, Ὁ. ξο.τδ( Δ] 94. 8094); {διτοίτσο; ΜοΙτά4τ0) τε Το. Ὁ. 
10.(8280) ; Βορῆτ. Η. ἐῤοονη.(Μ.87.31574). 
, ὼ (μηβῖ; ἔ, οἱ τϑα] τυ οὗ (Βγιβι 5 δυχηδη γ711}}, σοπιρατεά ἢ 

θ. αὐτεξούσιος Ὀςβίοννεα οὐ Αἄἀάπι, ΤΑΤΗ, βοϊ τοι (.26.11208); 
λόγον, θ.,.. «πάντα τὰ κατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ προσόντα, προσείληφε ΤΟ γγ. 
Τγτῖη,τλ( 65.208 ; 1.7}. 11400; 20.2ο(65,268 ; Μ,τιόοο) ; 2. οὗ πίοι οὗ 
αἰνίης πα υτηδη πδῖαγος ἴῃ (Ὠτβέ, η. ΝΝεβίογιαη ἀοοίσίηθ ἡ δὲ 
κατὰ τὴν 0. ἕνωσις Νεβῖ, ῥν.Β 6(ρ.219.20)4ρ. Ποεί. Ῥαὶϊγ. 4τίρ.3ο05.1); 
3. οἵ ττνγὸ ψν}}15 ἴῃ (ησιβὶ δύο τοίνυν θ. ἐν τῷ Χριστῷ" θέλων δὲ καὶ κατ᾽ 
ἄμφω τὰς θ,. ... εἷς ὃ αὐτὸς θεάνθρωπος Τῦντ. Τγίη.τ8(65.24Ὲ ; Μ.77. 
11578}; δγηι ΟΡ(ὀΒι (Η,3.14000) οἰξ, 5. θέλημα; Απαρί,5.}οά.2(}1. 
80.650); τοῦ κυρίου,...ἐπειδὴ δύο φύσεις, δύο καὶ φυσικαὶ 8. Το Ὁ. 
υοίμημ, 26(ΝΠ.0ς.1578); 4. οὗ οὴβ ΜΙ} ἴὰ Οῃτθὶ ἕνα τὸν Χριστὸν 
ὁμολογοῦμεν καὶ μίαν..«τήν τε φύσιν καὶ τὴν θ. καὶ τὴν ἐνέργειαν 
προσκυνοῦμεν ἈΡΟΙ]. ἐγτοτ(ρ.248.,6). 0. Ποεὶ, Ραὶν,4τ(Ρ.3ο7.18); ἡ γὰρ 
θ. θεότητος μόνης (ἈΡΟΙΠΙΠΑΥΔ 5) ΓΑΤΉ. «“οῖ].2.το( Μ.26.11480); ἡ κατ᾽ 
εὐδοκίαν τῶν φύσεων ἕνωσις μίαν ἀμφοτέρων τῷ τῆς ὁμωνυμίέας λόγῳ 
ἐργάζεται τὴν προσηγορίαν, τὴν θ, ... μηδενὶ τρόπῳ διαιρουμένην Τάτ. 
Μορϑβ.ερ. Πθονηη.(ρ.338.24:; ΜΝ .66.1ο120); 7δ.(0.320.4; το 34) εἴ, 5. 
ἕνωσις; ἡ κατὰ θ. ἕνωσις..«μέαν.. .δεικνῦσα πεποιημένην τὴν θ. καὶ 
τὴν ἐνέργειαν Νερῖ, Κν.Β δῴ(ρ.210.20)8ρ. Ποεῖ, Ῥαίγ. 4τ(ρ.30ς.1); ἅν. 

622 θελητῶς 

2οζίρ.220. 5)1.(0.305.10); (4, 3»-Ὁ ο(ρ.224.6) 4}. Ἰ αίοτ ἀεὶ. (Η.3.8060) 
οἷἵ. 5. συνάπτω; μέαν αὐτοῦ...τὴν θ. ... κηρύττομεν Ἐσπ. ΒοΙτΗ. Ρ΄.1η8 
(ρ.256.29) 40. οεῖ Ῥαὶγ.4τ(ρ.209.142); μία...ἡ γνῶσις ἐπὶ Χριστοῦ, 
καθάπερ καὶ ἡ θ. ΤΠαηι. {γ.18.(ρ.314.2); τὴν ὡς ἑνὸς μέαν θ. ... πῇ μὲν 
ἀνθρωπίνως κινεῖσθαι, πῇ δὲ θεοπρεπῶς ἃ ἀρ. ΓΡ(Οδι)αεί, τοίΗ.3. 
12400). 

Ὁ. 68 πϑιηξ οὗ Δθοὴ ἴῃ βγβέθτῃ οὐ Ῥιοϊογηδδιιβ, οἵ, σθαι, α67.1.20.1 
(}}.γ).6934}); δύο συζύγους.. «ἃς καὶ διαθέσεις καλοῦσιν, "Εννοιαν καὶ 8. 
ΗΙρρ. αεν.6.38(ρ.τό9.14; Μ.16.325ς5Β); ΑἸὮ,.4τ..2.6ο(Μ.,26.4404}). 

Ἐς. 85 εαυιναϊοεπί ἴο Μαπιοῆ. “βοοα ρχιποῖρ θ᾽, δέφρ. Ῥμοὶ. (Μ.88. 
536). 

θελητής, ὁ, Ε, ογά τοῆο τος; ἃ. οὗ τηξδη, τοί, βαρβαπ ἀοοίχιμδ5 οἵ 
[αΐε εἱμαρμένην γὰρ καὶ τύχην..«οἰακοστρόφους ὥσπερ τινὰς ἐφίσταντες 
τῷ βίῳ, ἕκαστον μὲν ἡμῶν οὐκ εἶναί φασι τῶν πρακτέων θ, ἢ κύριον 
Ονγτ.αογ.6(1.1024}; Ὁ. οἱ σοάα ; [Π60]., ταῖ, Ατὐίϑη ἀοοίχηθ οἵ ϑ0π᾽5 
βεπεγαίίοι Ὁν Ἐδίμουβ Ψ1}} ὥσπερ γὰρ τῆς ἰδίας ὑποστάσεώς ἐστι θ., 
οὕτω καὶ ὁ υἱός, ἴδιος ὧν αὐτοῦ τῆς οὐσίας, οὐκ ἀθέλητός ἐστιν αὐτῷ 
Αἴὰ.4).3.66(Ν.26,4610), τερτοάμποεα ὮὈν Ογτμε5.γ(5.. 560); ἦν... «ἅμα 
πατὴρ ὁ θεός, καὶ θ. τοῦ εἶναι πατήρ τὰ ἀταΐ. Τγλη.2(5..457}0); 2. ομὲ 
τοῖο ἀδεῖγθ5; ο. σϑπϊ., Βαβι ον η Ῥς.37(1 2608; ΝΜ. 30. τοοῦ) ; ΤΠάσ. 
Μορϑ5. 1.7: 8(}1.66.960) ; ὕγτ..}5.37:14(Μ.69.0640). 

Ἐθελητικός, ῥοσοσεσίηρ ἰδ6 ξασμὶν οὗ τοῖῖν!, τοιϊτησ, ῥμγροςῖνε; 
Α,, οὗ πθὴ ἃ5 ταδὶ ὈδΙηρ5 ροβϑθϑϑίηρ ἔδου!ν οὗ Ψ}}} ρσοάμο- 

{να οἵ ΕἸ ΘΓ ροοά ΟΣ ἐν]]} ἀδϑίγοθ, θείην 1561} τηοτϑ} Ὁ πϑυί 8] πᾶν 
γὰρ νοερὸν...θ. ΤΑΤΗ Δε[.2(Μ.28.5400); ἥτις δύναμις...ἔξις ψυχῆς 8. 
ταύτης..«θελημάτων προβολαὶ γίνονται δύο...θεϊκοῦ τε καὶ πονηροῦ 
Ἐρδχληῖ, »Κ» .(Μ.86,21050); πᾶν γὰρ φύσει λογεκόν, καὶ φύσει θ, 
πάντως ἐστί Μαχιοριεε.(Μ.01.778); ἐδ. (2210); τὸ θ. ἀϊδετοπε βίην 
τῆθῃ ἔγομη δηϊηγαὶβ, ἀπαβῖ.θ.σεγηιτηιαρ, (Μ.80.ττός6); θ. παΐαχαεβ 
σοταρυβίηρσ (ἢς ἀἰνιπα, [μῈ ΔΗρΡΈ]Ις, ἀηαἃ [Π6 ᾿ρβυοβιο᾽, ΓΑΤΉ 46{.2 
(5498). 

Β. οἱ σοά; 1. τεῖ. ρχονιάθηοε φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον διὰ παντὸς 
μόνῃ τῇ 9. δυνάμει νομοθετεῖ καὶ διατάττεται ["15,..(,12(0.229.20; Μ, 
20.13884}; ἕκαστον κατὰ τὴν θ. αὐτοῦ ἄχρονον ἔννοιαν, ἦτις ἐστὶ προορι- 
σμός, καὶ εἰκών, καὶ παράδειγμα, ἐν τῷ προορισθέντι καιρῷ γίνεται 
70.Ὁ, βο.τ.ο(Μ.94.8374}; 2. οἱ ἀοα᾽Ξ ρονεσ οὗ νυ] ηρ, Ρχοάιοίίνε 
οὗ πιδην Ραγεὶς, δοῖβ οὗ Ψ1}} ἐν τῇ 0. τοῦ θεοῦ δυνάμει πολλὰ θεοῦ ἐν 
ταῖς θείαις γραφαῖς λέγονται εἶναι θελήματα Ἐρητ.Απί. ἐγ.(}1.86. 
210 50). 

(. (Ὠγβιο].; 1. οὗ ἀοοϊγης οὗ οὔξ ψ}}}} ἀναπληρούσης τῆς θείας 
ἐνεργείας τὸν τῆς ψυχῆς τόπον καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου νοός" ὅθεν οὐ 
προσέθηκε [5ς. 70.1:14] καὶ ψυχή᾽- ἀδύνατον γὰρ δύο νοερὰ καὶ 8. ἐν 
τῷ ἅμα κατοικεῖν, ἵνα μὴ τὸ ἕτερον κατὰ τοῦ ἑτέρου ἀντιστρατεύηται 
διὰ τῆς οἰκείας θελήσεως καὶ ἐνεργείας ἌΡΟΙΪ. 2γ.2(ρ.204.12)ρ.Απαβι. δ. 

μιοπορὲ (Μ 80. ττϑιθ); 2. οἵ ἀσοτγίηο οὗ ἔννο νν}}}5 κατ᾽ ἄμφω τὰς 
αὐτοῦ φύσεις ....θ. ὑπάρχοντα φύσει...παρίστησι...ὁ λόγος ΜαΑΧ,ορηδε. 
(Μ.91.τύος) ; οὐ μόνον καθ᾽ ὃ θεὸς καὶ τῷ πατρὶ ὁμοούσιος ἣν θ., ἀλλὰ 
καθ᾽ ὃ ἄνθρωπος καὶ ἡμῖν ὁμοούσιος 1α,Ἐννν.(Μ.01.2240); ὁ αὐτὸς 
θεὸς τέλειος... καὶ ἄνθρωπος τέλειος,..«ἐν δύο φύσεσι νοεραῖς, θ. τε 
καὶ ἐνεργητικαῖς 10.1). ζ.9.1.2(Μ.04.7934}; [ΟἹ ΟΡ ἐῤ.(Μ.96.14254) 
οἷΐ. 5. θέλημα. 

θελητός, τοϊεὐεά ἔον, τοῦ δά ; 1. ττπὶ σθη, θέλημα. . λέγεται, κατὰ τὸ... 
τοῦ 8. λῆμμα ΤΑΊ. ἀδΓ,2(}1.28.540})}; 2. τεΐ. (οά ; 8. οὗ Ἔἴδττια]} ἰά 68 
οὗ τϑίϊοπϑὶ 8Π6 Ρατροβῖνε πιιβίσο ρσυθ- οχισῦθης ἴῃ τῆς αἰνίπο παέαγα 
κατὰ τὸ πᾶσαν ἰσότητα, νοητὴν...καὶ θελητὴν ἐξῃρημένως καὶ ἑνιαίως 
ἐν ἑαυτῷ προειληφέναι Ἰοη.Ατ.ἄ.».0.τοί Μ1.3.0174}; 115. ἰσότης 
θελητή ἀδῆποα 85 ἣν ἐθέλοντες καὶ ἐκ προαιρέσεως κατορθοῦσιν οἵ τὸ 
δίκαιον καὶ τὸ περὶ τὸν βίον ἰσονομικὸν μετίασι αχ.Ξελοὶ, 4. .η.0.τοί( 1.4. 
3840); Ὁ. ἴΙὴ οΥ̓Βοάοχ ἃυρυτηθηΐ τΠαΐ τὸ ἀσην Θομ 5 ρβοΠοσϑ ΟΣ, ἴὸ 
Ὀς ἐκ βουλήσεως ἀσθ5 ποῖ ᾿Π]ΡῚΥ 1Παϊ πὸ ἰ5 ἀθέλητος : ὡς τὸ εἶναι 
ἀγαθὸς οὐκ ἐκ βουλήσεως μὲν ἤρξατο, οὐ μὴν...ἀθελήτως ἐστὶν ἀγαθός" 
ὃ γάρ ἐστι, τοῦτο καὶ θ. ἐστιν αὐτῷ ΑἸ. 4γ.3.66(}}.26.46160); ς. οὗ 
Ἰἀδην οἱ Ψν}} θεύννεεη ΚδΊθοσ ἀπα ὅοη κέκληνται.. εἰς ἀποστολὴν 
διὰ Χριστοῦ... ἀλλ᾽ ἦν...τὸ χρῆμα καὶ αὐτὸ θ. τῷ πατρί. -.. ὅτι καὶ βουλὴ 
καὶ σοφία καὶ θέλησις τοῦ πατρὸς ὁ υἱάς Ογτιαάονοατ(!.376})}; 3. τεῦ, 
Ομ γιβὶ οὐκ ἂν ἠθέλησε παθεῖν...ποιεῖται δὲ 8. τὰ ἀνεθέλητον διὰ τὰ ἐκ 
τοῦ πάθους χρήσιμα... .ἀνεθέλητον... Χριστῷ τὸ..«πάθος, θ. δὲ δι᾽ ἡμᾶς 

(γε. 0.4.π(4.3310); ἀβούλητος...ὁ θάνατος ἦν" θ, δ᾽ οὖν ὅμως 1Ὁ.(3320) ; 
τὸ.. «τεθνάναι θ, μὲν ἔχει, διὰ τὸ βεβουλῆῇῆσθαι τὴν θείαν φύσιν" ἀνέθελητον 
δέ, διὰ τὰ.. «πάθη Δ ΔΡ αχιορηδε  Μν91.1654}; τοῦτο [50. Π15 ΠαχΉ ]18- 
το] 8. ἐποιήσατο διὰ σέ 14, ἀροἱ. Τμάϊ, τοί ρ.130.18.; 63.3344}; 4. 65 
βΒαῦβι,, ψα]θηΐῖ. ἄθοῦ, σοπβοτί οἵ ϑορῆϊα Θελητός, ὅ ἐστι Φῶς ΜᾺ]. 
ἀπιλΡ. ἘΡΙΡΗ. ἤαθγ.31. (ρ.302.1ο0; Μ.41.4844);, Ιτεη ἦσεν.1.1.2(6.7. 
4498); 1}.1.2.2(4534}; ΗΙρρ.ἐαεγ.6.3ο(Ρ.157.22; Μ.16.22294). 

Ἐθελητῶς, υοἰμπίαγιϊν, 1 ἀσεογάαμες τοῖς ομδ᾽ 5 τοῖϊσὶ;, τοῖ. βοὴ β 
ΘΈΠΕΙΘΙΟΣ ; 1. Αὐήδη εἰ μὴ ἀνεθελήτως τέτοκεν ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν θ, ... 



θελκτήριος 

πάντως που καὶ προηγήσεται...τῆς τοῦ υἱοῦ γεννήσεως ἡ θέλησις τρῦ 
πατρός Ογτ ταὶ. Τγίη.2(5,.4548); 2. οὐ μβοάοχ ; ἃ. ΕΔΊΠΕΥ ρόββοθθθβ 
411 Π15 εαὐἰτϊ θαΐεβ νοϊαπίατν, Ὀαΐ'᾽ Π15 γ}1}] 15 ἢοΐ δηο ΟΣ το ΤΠ6Ω] 
θ. ὁ θεὸς ἀθάνατός ἐστιν..., ἢ ἀνεθελήτως ;...οὐ προηγεῦται τῆς... 
ὑπάρξεως καὶ ἀθανασίας θέλημα Ὁιᾶντα. Τγίη.1.0(Μ.30.2858); πότερα 
θ., ἤγουν ἀνεθελήτως ὑπάρχει τε καὶ ἔστιν ὁ πατήρ. καὶ εἰ μὲν οὐ θ. ... 
ἐκβεβίασται.. «εἰ δὲ...θ. ... προηγήσεταί που τῆς ὑπάρξεως..«-τὸ θέλειν 
αὐτοῦ Ογτ. ταὶ, Τνὶμ.2(5..4548); 18.(4550}; Ὁ, βίπος [δἰ πεσποοά 15 
(οα᾽ 5 ἐβϑθητίαὶ αἰἰχραΐς, σοπετατίοι οὗ ϑοὴ 15 νοϊπηΐαγν, θαὲ ποῖ 
Ρτεοβάςξα ᾿γ ἀθ!]ρογαίίοη 9. οὖν ἄρα καὶ ἀβουλήτως ὑπάρχει καὶ ὁ 
λόγος ἐν τῷ πατρί ἰᾷ ἰμός.7(51.520); 6. 18 ΤΕ Βεσμοοα 15 ποῖ (οὐ 5 
6556 η 18] αἰἰθαΐς διημάρτηκε καὶ λογισμοῦ τοῦ πρέποντος, καὶ 
εἰσδέδεκται θ, τὸ πεφυκὸς ἀδικεῖν 14.41αἱ. Τγίη.2(5..4578). 

θελκτήριος, Ξοάμεῖυο, 6. γρριττίρ.:32.10; Μ.τδ,2οοΑ), 
θελκτικός, σηείηρ, } 5.2 αροΐ,ττ,4(}.6.4610) ; 1514. ῬῈ] ἐρῥ.τ. 364 

(Μ.γ8.2804). 
θέλξις, ἡ, ἐμεμαμέρμιδηϊ, τηεῖ. τῆς φιλοτησίας θ. Με, Ξγ»".2.2 

(ρ.τό.14; Μ.18.494}; τεῖ. ΘΠΘΥρΡΊΏΘΗ 98. ἢ ταραχαῖς ἐνεσχημένον Ἰ)ΊΟΉ. 
Ατ.ς......71(Μ4.3.4338); ο[.1Ὁ.4.3(417Ὰ}} τοί. ΒΜΝ ταῖς ἐναντίαις θ. 
ἄχαυνος Τπατ.διθα. αϊυ. ΒΜ ἠ( ΝΜ. ο6.6930). 

θέλ-ω, 1. τοῖἱἱ; 
Α. οἵ ππβη ; ἔ. τοῖ. απιξοοθάφην Ψ}1}] τθαιγθα ΟΥ τόσα] Ἔἤουί αἵ... 

λογικαὶ δυνάμεις τοῦ βούλεσθαι διάκονοι πεφύκασι" --ε, φησί, καὶ 
δυνήσῃ ΟἸΘπη. Ξ γ.2.17(0.153.22 ; Μ.8, τοτό8) ; 2. Ἱπιρουΐβϑποθ Οἱ ΤΠΟΤᾺ] 
{11} [ΟΥ̓ αἰταίϊητηθπὶ οἱ βαϊνδίϊομ μὴ λέγε: πῶς μον ἐξαλείφονται αἱ 
ἁμαρτίαι; ἐγώ σοι λέγω" τῷ “-εἰν, τῷ πιστεύειν ὕντ. ΤΟ ῤγοεαϊφεἢ,. ὃ; 
ἀρκεῖ..«τὸ -οῆσαι, καὶ τὸ πᾶν ἤνυσται (Πγν5. ονη.40.4 τη ΜΙ.(7. 5008}; 
ὁδός...ἐστι λύσεως ἁμαρτημάτων, οὐ πόνων δεομένη .-«ἀλλὰ θελῆσαι 
μόνον Ἰά κονι.1.2 ἐπ Ῥ τίν, (ττ.7770}; 1Ὁ.1.2(7784}; 3. ΟΥ Ττεεάοιη οὗ 
ΤΏοτ8] ΨΜῈ] εἰ ““εἰς βλασφημῆσαι..«οὐδείς σοι ἀντίκειται...εἶ εὐει τις, 
ὑποτάσσεται τῷ θεῷ Μας.Αδσι ον. τς. 23(Ν.24.5 028}; 4. οὗ τοϊατίοη 
οὗ τι ̓5 τηοταὶ Ψ]}} το ρυδοθ, τεῖ, 10.5:6 διὰ τοῦτο ἤκουσε τὸ ὑπ-εἰς »᾽ 
ἵνα τὸ “εἰν ἐπαγάγῃ τὴν ἐνέργειαν Ογτ. Ἡ.[ο»..4(Μ.32.11368); πολ- 
λοὺς...ἠλευθέρωσε, τῷ «“-εἰν διδοὺς χάριν τ. ΝΑ 2.ἐαγη.2,1.83.28(}71,37. 
14304Α); ἂν θελήσῃς, τότε ἐνεργήσει τὸ “-ειν..««ὅταν γὰρ θελήσωμεν, 
αὔξει τὸ “οειν ἡμῶν λοιπόν (χνβ. δον, δι τη Ἐβεὶ.(1τ.2570}; ὅτι 
τεύξῃ τοῦ σπουδαζομένου εὔδηλόν ἐστιν, ἕως ἂν τρέχῃς, ἕως ἂν “Ὡς 1΄. 
μονμι.12.3 ἴῃ Πρ. (12.1250). 

Β. οἱ σοά; 1. τεῦ. ρα 5 Ὑ}1}} 45 ἸβΘΡΆΣΑΌ]6 ἔγοόχὴ ἢϊ5 πδίυγε σϑεὶ 
γὰρ εἶναι τοῦτο ὅπερ ἔστιν ἀεὶ καὶ ἔσται Ογτ.ἰἠ65.7(5..56}) ; 2. (σοά᾽5 
ΡΟΥΘΥ Ρεΐπρ οοδχίξηβίνα ἢ Ὧ15 γν1}}, ἘΠ. ὦ,6.4.τ(ρ.151.17; Μ.22. 
252}; τὸ θελῆσαί σου, πρᾶξίς ἐστι ξυνγοξολεαβέν Οτ.ΝαΖ.0».16.12 
(Μ.35.9524); ΟΥ̓ Ν 85. ρηνεἰ γος. (Ν.46.038); 3. οἱ σοα᾽β ΨῈΠ ἃ5 
5016 σαιβε οἵ (τεϑίίοῃ ἐν θελήματι τοῦ θελήσαντος τὰ πάντα, ἃ ἔστιν 

Τρῃ. Κορ Ρτόρίῃ, ; ἴσεπ ἀαεγ.1.12.1(}].7.5734}} εἷς θεός ἐστιν... «πάντα 
ποιῶν ὡς «ει, καθὼς πὐει, ὅτε “ει ἩΠΡΡ. δ᾿ οὔ, ϑ(Ρ.240.2ς : Μ,το. 8168): 

ΟἸετα.  ἐν.7.12ίρ. 50,4; Μ.9.406}); 14, ἐγ. 48(6Ρ.224.26)4 0. Μαχ.αἸηδὲρ, (Μ, 
91.10858); Επ5.,6.4.τ{ρ.151.13; Ν1.22,2520); 4. σοά᾽ξ ΜΠ Ὀεϊπρ' ἴο 
βᾶνε ΥὙαῖθοΥ ἴμδὴ ρυμίβῃ, Ταβῖ, ταροί το Β(Μ,6.3400); 1815. Ῥοβιτνα 
011] ποΐ ᾿ποοπβιβίεηξ ΜΙ ὙΠ] ἴο ΟΠ δβεϊβα ϑ᾽ ΛΆΘΥΒ ὁ θεὸς “-εε,. τὰ 
μὲν ἐν μακροθυμίᾳ... ἅπερ ἀγαθά.. «λέγεται. τὰ δὲ κατ᾽ ὀργὴν διὰ τὰς 

ἁμαρτίας... ἅπερ κακὰ ὀνομάζεται Βδ5.76ρ. ὃν, 276(2. 51τῈ ; Μ.31.12720}; 
5. τεῖ, ροβεί οι οὗ Θ0Ὴ ; 8. οἵ Τιοροθ Ὁν ΕΔΥΠΟΥ 5 ΜΠ] ὅτε ἠθέλησεν, 
καθὼς ἠθέλησεν, ἐγέννα τὸν λόγον «αὐτοῦ, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐποίησεν 
καιροῖς ὡρισμένοις παρ᾽ αὐτοῦ ΠΙΡΡ.Νοδὶ. τοί ρ.251.το; Μι1ο.8178); 
Ατίδῃ ἀηᾶ ὅδ: Αὐίδη εἴτε γὰρ ἀνάξιον τοῦ δημιουργοῦ τὸ ““οντα 
ποιεῖν, ἐπὶ πάντων ὁμοίως ἀνῃρήσθω τὸ “-ειν.. εἴτε προσῆκον τῷ θεῷ 
τὸ βούλεσθαι, καὶ ἐπὶ τοῦ πρώτου γεννήματος ὑπαρχέτω τὸ κρεῖττον. 
οὐ γὰρ δυνατὸν ἑνί τε καὶ τῷ αὐτῷ θεῷ τὸ “εἰν ἐπὶ τῶν ποιουμένων 
ἁρμόττειν, καὶ τὸ μὴ βούλεσθαι προσήκειν ᾿ΑΒΈΘΟΡΉ. ἔγιτα ἀρ. ΑΗ, “({γ. 
4.6ο(Μ.26.4408); εἴ τις μὴ θελήσαντος τοῦ πατρὸς γεγεννῆσθαι λέγοι 
τὸν υἱόν, ἀνάθεμα ἔστω δγηηιδίγηιτ ἀπαϊἤ.ε(ρ.256.1τ; Μ.26.7408); 
εἰ μὲν γὰρ οὐ «των, φασί [36. γεγέννηκε τὸν υἱόν], τετυράννηται.. εἰ 
δὲ “των θελήσεως υἱὸς ὁ υἱός τ. ΝαΖ.ον.20.δ(ρ.8ο.0 ; Μ1.36.800) ; εἰ μὴ 
βουλήσει, φησί, γέγονεν ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ... μὴ “τῶν ἔσχεν υἱὸν ὁ πατήρ 
Ογτομο5.γ7(5,.52Ὲ}; Ὁ. [115 νίαν ἀδηϊθα πῶς.νοὐχ ὑπερβάλλει πᾶσαν 
μανίαν τὸ. «ἐνθυμεῖσθαι ὅ ὅτι... θεὸς βουλεύεται καὶ...--εἰν ἑαυτὸν προ- 
τρέπτεται ἵνα..«λόγον.. 
ἦ “-εται παρὰ τοῦ πατρός, ταύτῃ καὶ αὐτὸς ἀγαπᾷ καὶ “-ει.««τὸν 
πατέρα" καὶ ἕν ἐστὶ θέλημα τὸ ἐκ πατρὸς ἐν υἱῷ 1.3. δδ(4644); Αὐϊιῆ 
Δτρατηθηΐ τοί δα πνων...ὁ πατήρ, ἢ μὴ “ων ;..»εἰ μὲν δὴ “ων, πότε 
τοῦ “εἰν ἠργμένος ;...εἰ δὲ οὐ “τῶν, τί τὸ βιασάμενον εἰς τὸ εἶναι; ΟΥ. 
ΝΑΖ.0γ.29.7(Ρ.82.τοῖ,, Μ.26.810); μηδέποτε τὸ καλὸν ἀεὶ ἀπεῖναι 
αὐτοῦ, μηδὲ ἄνευ υἱοῦ τὸν πατέρα θελῆσαι' θελήσαντα δὲ μὴ ἀδυνατῆσαι 
έν τῷ κατὰ γνώμην εἶναι καὶ ἀεὶ ἔχειν τὸν υἱόν, διὰ τὸ ἀεὶ ““εἰν τὸ 
ἀγαθόν ΟτΝ γ85.μη.Β(2 Ρ.τ04.241 Μ.45.7800); “- 

᾿ ΠῚ ι 
νυ ΤΟΡ υἱὸν καὶ 

623 

"ἔχῃ; Ατῇ..4»γ.3. 63(Μ. 26. 4560); ὁ ὁ υἱὸς τῇ ἐλευ 

θεμελιόω 

φιλεῖ,.. «οὕτω καὶ ὃ υἱὸς...οὐκ ἀθέλητός ἐστιν αὐτῷ, εἰ καὶ βούλησις 
οὐδαμοῦ τῆς γεννήσεως προδραμοῦσα φαίνεται Ογτοἰμε5.7(5᾽. 560); εἰ 
εὐνέν σοφίᾳ καὶ λόγῳ τὸ “-εἰν τοῦ πατρός,.. «σοφία δὲ καὶ λόγος ἐστὶ... 
ὁ υἱός, αὐτὸς ἄρα ἐστὶν ὁ ἐν ᾧ πᾶσα θέλησις τοῦ πατρός τὰ αὶ, ΤΥΤΉ.2 
(51.4548}; 6. τϑῖ, Ἐδιμοτ 5 βρθοῖῆο οροζαϊίοη ἰῃ τβα θηρίοις πατὴρ 
«ἠθέλησεν, υἱὸς ἐποίησεν, πνεῦμα ἐφανέρωσεν ΗἸρρ.Νοδί.τ4{Ρ.257. 
τ; Μ.το.8210); 7. [να] 8 }} γαῖ. ἐτιαπδίίοη οὗ ἀθὸῦ Θέλησις: 
δύο ζυγοὺς ἔχειν τὸν ἀγένητον, "Εννοιαν καὶ Θέλησιν" καὶ πρῶτον 
ἐνενόησεν, εἶτα ἠθέλησε ΑἸΗ..γ.3.δο(Μ.26.4494) οἰττἂρ Ἰγροηἤσεν.τ, 
τ2.1(Μ.7.5724)}, ΤΕ ΗΙρΡΡ.λαεν. 6. 3δ(ρ.τόφ.τς ; Μ.16.32558); ἘΡῚΡΏ. 
μαεγ.522.τίρ.448.τὸ, Μ.41.5568). 

ΓΟ. οὗ Ομυῖβῖ; 1. τοῦ, Ἰἀθμεν οὗ Μ1]} τὰ Εδίμεῦ δηᾶ ὅθι τοῦτο τὸ 
“σειν ἐν ἑαυτῷ ποιῶν ὅπερ ἦν καὶ ἐν τῷ πατρί Ογ. 70.13.,6(ρ.26ο,20; Μ. 
14.4614); τὸ γὰρ ἐκείνον ““εἰν οὐδὲ ὑπεναντίον θεῷ, θεωθὲν ὅλον ΟΥ̓ 
ΝβζΖ.ον.3ο.12(ρ.126,1; Μ.36.1170); ἠθέλησέ τι ἁ πατήρ, καὶ ὁ ἐν τῷ 
πατρὶ ὧν υἱὸς εἶδε τὸ θέλημα τοῦ πατρός τ Ν γ85. μη τί ρ.276.2; 
Ν.45.ο844}); 2. (τίβίο] ; ἃ. τεῖ. ἀοοίσιηα οὗ ομα Ψ1] ἀδύνατόν ἐστιν 
ἐν ἑνὶ. καὶ τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ δύο τοὺς τἀναντία ““Ὄντας ἀλλήλοις 
συνυπάρχειν ἑκατέρου τὸ θεληθὲν ἑαυτῷ καθ᾽ ὁρμὴν αὐτοκίνητον 
ἐνεργοῦντος ΑΡΟ]]. ῥ".15ο(Ρ.247.25}Ὰ}. Ῥοεϊ. Ραϊν.41(ρΡ.3ο7.8); ΤΠεΙα. 
Μ.1δ.(ρ.314.5}; Ὁ. τεῦ, ἀοσίχσης οἵ ὕψνο 15, Α1ῇ,.47.3,..7(Μ.26,4410); 
ΟΒτνβ.αροηι.7.6(1. 5118); ΤΏΡΆ]. ΑἹ, ροφη τί. οεῖ, Ῥαϊν.τϑίρ.120.14); 
Ογι. 7ο.4.τ(4.3218); Μαχιορσε, Ν].01.688); 16. (1608); 3. τοῦ, Βοτι᾿ 
ΜΙ] 85. οάυβα οἱ (τεδαίϊοα, Εναρυ. Ροηΐ. ρ».ο(Μ.32.2618); 4. τεῖ, 
(μηβι' 5. Ψ1] (0 βᾶνε, 2 Ἰθη1.2.}; τι ἴο βαξετ, ΤΊΡατ. Ῥγοβ.(4. 1055); 
εἰπεῖν θέλεις πρὸς ἐμέ, ὅτι ὃ Χριστὸς “ων ἔπαθεν, ἣ ἢ μὴ “των; καὶ ἐάν 
σοι εἴπω, “-ων ἔπαθεν, ἵνα μοι εἴπῃς.--προσκύνησον τοὺς ᾿Ιουδαίους, 
ἐπειδὴ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐποίησον...σὺ λέγεις θέλημα εἶναι, ἐγὼ λέγω 
ἀνοχὴν καὶ μακροθυμίαν 70.1),4]5}.(}1.06.1240}}. 

11. ἀεείγε, ἰοοῖ προ τὐτίξ [αυομῦ θελήσατε, ἵνα καὶ ὑμεῖς θεληθῆτε 
Ἰρη. ονπ.δ.α; ον Οἰδθμ,ττ. 25; θελέσθω καὶ φιλείσθω τοίνυν ὃ υἱὸς 
παρὰ τοῦ πατρός ΑἸΠ..4γ.,.66(Μ.26.4610). 

ΠῚ, φρβοξε "οξὶς γάρ, παρῆλθέ τι τὸν ἄνδρα ἐν τῷ ῥοίζῳ τῆς τῶν 
λόγων ἐξηγήσεως" οὐκ ἔχω λέγειν" ““εἰς, κατὰ ἀφέλειαν ἀπ᾽ αὐτοῦ ὁ 
λόγος προήχθη ΒΡΙΌΠ.ἠαον.73.35(0.31το.6; Μ,42,4680). 

ΕΝ. --- μέλλω, δὲ αομὶ ἰο, Τ᾽ ορδ.τ.7; Το  Μοβοῃ ῥγαϊτοίΜ.87. 
2860). 

θέμα, τό, 1. ῥγ»έζε, οἵ τονατὰᾷ οἵ ΟΒγιβείδῃ ΠΠ6 τὸ θ. ἀφθαρσία 
καὶ ζωὴ αἰώνιος Ιρῃ.ῬοΪγε.2.5; Ονας. 5 18.2.48. 8. μάρτυσι δώσει 
ἀθάνατον 18.5,46; 2. πογοξοορε; ἰῖϑ 586 ΡΟ ΠΙ5Ηῃ6α ὈΥῪ ΘΧΟΟΠΙΠΙΠσ- 
ἴοπ, ΕΡΙΡἢ,γηθης. 15 (Μ.42.2610); πῶς τοῦδέ τινος τὸ θ, περιέχει, 
τίνες αὐτοῦ γεγόνασιν οἱ γονεῖς, εἰ ἐλεύθεροι, εἰ ἀγαθοί; Ῥτοςσ.α δη. 
τἰτο(Μ.87.06.,8}); 3. τ  ἶατν ; 8. ἱεσίοῃ, ΓΗΡΗπ,εάγοη. . ΖΕ τ( Μ τοϑ, 
6204); 19.}ν.20ϑ(7288); Ὁ. »εἰτίαγγν ἀϊείγιεὶ, τδ.Ὁ.203(7178). 

θεματίζω, ἀ55εγὶ, (Γ(Ρ(όδ1)ο»;.ἤ}.(Η.3.1421}). 
θέμεθλα, τά, ἑομιἀαίτοης, ΝΒ παν. [60.4:40(Ν1.43.7814). 
θεμέλιος, ὁ (θεμέλιον, τό), γομπάαίϊομ; 1. οἵ (οα᾽5. Μ|1}} 1π Τα], 

ἴο ΟΥδαίοῃ ἥδρασεν ἐπὶ τὸν...τοῦ ἰδίου βουλήματος θ, χ( ἰδηι.45.53:) 
2. οἱ ( χβῖ, τοῦ, βαϊπὲβ αὐτὸς...θ. αὐτοῖς ἐγένετο ἩΘΥΙῊ..51,.0.14.6; 
ἃ5 Ἰου ΠἀΔΏοΠ οὗ γνῶσις, ΓἸΘπα, 5 ἐγν.7.ο(ρ.411; Μ.0.480Ὰ}; σὰρξ ἁγία 
θεότητι συμφυής...θ. αἰωνίου ζωῆς ΔΡΟ]]. 7.155(0.240.6}8.Πδοπτ,Β. 
Αρο}1.(Μ.86.τοῦ4}}; 3, οἱ Δροβίθεβ πα Ῥσόρῃεδίβ ὁ μέν τις ἐν τῷ 8. 
ἀπόστολος ἢ προφήτης βαστάζων τοὺς ἐπικειμένους ΟΥ [0.το.30(23; 
Ρ.2τόντι; Μ.14.3810); Οὐπϑίρ. 6]. γΖ.ἠ..6.2.7.2.3(Μ.8ς.12320,0); 
ΟΠ τν8.᾿ιον,.2.2 ἦηι ἄειργίης, (3.63ΛΠ.}; 4. οὗ 5, Ῥεῖου Σίμων, ἃ διὰ 
τὴν ἀληθῆ πίστιν καὶ τὴν ἀσφαλεστάτην αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας 
ὑπόθεσιν τῆς ἐκκλησίας θ. εἶναι ὁρισθεὶς καὶ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο ὑπ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ ᾿[Ιησοῦ.. «μετονομασθεὶς Πέτρος (ἰο.ερ.τ(}.2.334}; οὐ, οι. 
ΟἸοιι.τη.το; Ὁμγγϑιλορη Μ|.18:23(3.4Ε}; Δ δοριῖη 21 1.1.3: 1(6. 
2828}; τοί. ΜΈ.1τ6: τό ὁ μακάριος Πέτρος τέθεικε τὸν 8., μᾶλλον δε αὐτὸς 
ὁ δεσπότης ΤΠάι. τί ογ.53:1τ(2.181)}; τὸν πρῶτον τῆς ἐκκλησίας θ. 
καταμάθωσι κλονούμενον, καὶ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος βεβαιούμενον 14. 
Παογ.5.28(4.478); 5. οἵ νἰτίμθ5. 85 Τουπαβίοη οὔ βριτιΐαδὶ ΠΠ{π|: σοη- 
ἰἰπϑηοα, (Ιδπγ.5 ἐγ.}.τ2ρ.5ο.18; Μ.9.4074}; ΑΙ, Πορδ, ὁπασιῖν, Ὁ. 
4.7(0.273.5; Μ.8.12658); ἔπ ρθπ., Μασ, Αερ,ἤον.28.23(ΜΜ,34.70 00); 
πίστιν τὸ τῆς υἱοθεσίας 8. Ἔ8.5.36].0γ.20.2(Μ.8ς.2538). 

θεμελι-όω, 1. ἐομηά, ἐεἰαδίς; ἃ. τεῖ. (υξαζίοη, Ἠδυτηυἱδ...3.4; 
(Ὁ ποβί,) ἐν τῷ οἰκτηρίῳ, οὗ ἡ ῥίζα τῶν ὅλων τεθεμελίωται Η:ρρ.᾿αεν, 
δ5.ο(Ρ.98.18 ; Μ,1τ6.31548); 1Ὁ.7.27(0.2ο6.2ο; 23180); ἅπερ διὰ τοῦ 
λόγου γέγονε, ταῦτα τῇ σοφίᾳ τεθεμελίωται ΑἸἢ.ἀδεγ.τ7(ρ.14.20; Μ.2ς, 
4440); Ὁ. ΟΒτιβίοὶ, (οττΠοαοχ), τεῖ. (ο].1:26 αὐτός ἐστι τὸ πρὸ τῶν 
αἰώνων θεμελιωθέν ΤΑΛΒ 41αἰ. Τγίπ.τιο(.28,11328); ΤΑΤΏ δον. δά. 
41(0.28; Ν.26,12850}; Ρτ,8:22 16]16ἀ οὗ (πὲ ἴῃ [πο,, ΑἸἢ..47.2. 
44(Μ.26.305Ὰ}; 1δ.2.16(3ο94Ὰ); (Αταῃ) ὁ νὲός.. «πρὸ αἰώνων κτισθεὶς 
καὶ “ωθείς Ατιεῤ.ΑἸοχ.(ρ.13.0; Μ.26,7098) ; 1.6}. ἔπι 5.(ρ.3.3;Μ,.42. 
2128}; Ὁ. τοῖς, ΟΒΌΤΟΙ, ἃ5 Τουπᾶάθα οα δι, τῇ. 6}. ϑέγαρ.3.6(Μ. 



θεμελίωσις 

26.63320); 19.τ.27(596.); Ῥαμ] Ἔτη. ἤν. αῴρ. 1ο.32; Μ.77.14360); ὉΥ 
ἈΡΟΒΕ6Ὲ5 τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Παύλου ἐν Ρώμῃ.-.“"ούντων τὴν ἐκ- 
κλησίαν Ἰτεπ,μαδν.3.τ.τ(Μ.7. 8454); 10.3.3. 3(8494); τεῖ, 5. ῬϑᾺ] “νοῦν 
ἐκκλησίαν ΟΥ̓ κοηι.12.8 ἴῃ 7εγι(ρ.05.11, σοπ], ἴοσῦ θεμένου; Μ.13. 
2806 θέμενος) ; ἃ. ὁ ἐουπαάίοη οὗ 5ρ᾽τξιδ] Πἴδ “οὥσει [50, 04] σε 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ Ἡθττη.υ5.1.3.2:; 1δ.4.1.4} ὑπακοὴ ...-“-οὔται ἐντολαῖς 
ΟἸετη. ῥαφά, τ. τ(ρ τσι,τ4; Μ.8.3734); οὗ ψιβάοϊη οἱ σοᾷ ἃ5 ἔουηᾶδ- 
τοι οἔσεαθιηρίοη, ΑἸΉ,.,γ.2.75(}1.26.,3018); ἡ ζωὴ ἡμῶν ἐτεθεμελίωτο 
εὐνέν Χριστῷ "Ιησοῦ 1.2.76(328Β) ; τῇ ψυχῇ τεθεμελιώσθω δόγμα τὸ 
περὶ θεοῦ Οντ. Η.εαἰφεῖ..4.4;2. ἐοηἤγηι; οἵ αι ἢ σοπβττηρα ὮὉν τορϑη- 
ἴδη6, ΟἸεΙη.5,7.2.13(0.143.20; Μ.8,0038); τὴν πίστιν, εἴτε ὑπὸ ἀγάπης 
ἐθεμελιώθη εἴτε καὶ ὑπὸ φόβου τῤ.2.6(0.120.5 ; οὔξΑ). 

θεμελίωσις, ἧ, ῥομνάσίίον, ταδί. τῆς κατὰ τὴν πίστιν θ. Β85..1-5. 
Ζορί.5368 ; ΜΝ. 30. 4800). 

θεμελιωτής, ὁ, ἔοωπάον, 
(ΒηΡΒίτηβη μ.125.12). 

Ἐθεμελιωτικός, οὗ ΠομἀἹῊ ; τιδαΐ. 85 βυιδῖ., ῥοῦν οὗ ̓υμάϊηρ, 
Βιοπ. τσ. τς. ς(}1..3.3338). 

Ἐθεμελιωτός, ἑαδ Ἰομείά, τοῦ. Αὐαη ἀοοίσιπε οἵ ὅοπ. κτιστὸν εἶναι 
καὶ θ. Ἐλπι5.Νῃς. ἐΡ. Βαμίτη, (ρ.τό.0; Μ.82.0130)). 

θεμιστεύτ-ω, ἀφογεε τοῦ θεοῦ “-οντὸς τὸν ἄνθρωπον τῶν τῆς σοφίας 
ἐργάτην τεθῆναι... «φυτῶν εΠ.ἜνΡ!}.8,3(ρ.84.1τ2; Μ.18.1410). 

Ἐθεμιστονόμος, ὁ, σάἀμάιεαίον, Ογας. 81.13.26. 
θεμιστοπόλος, ἐϊἘρεμοίηρ 7μδίῖεο, Ογας, δ1}.τ2.114; ΝΟππ.}αν. 79. 

7:52(31.43.8134}; ῃχεῖ. 9. βίβλου. . «νόμοις 1.18: 2τ(ΒοδΑ). 
Ἐθεοαδής, ν. Ἐθεαδής. 
Ἐθεοβάστακτος, ῥεαγίηρ (σά, οἵ ΒΥ θρόνος θ. (σεσελ.Ρ ογ.:(Μ. 

οϑ.2240) ; ῥίπτει Παῦλος ἑαυτὸν εἰς τοὺς θ. αὐτῆς πόδας 1}.8(368.), 
Ἐθεοβδέλυκτος, αὐῥμογγοά ὃν (τοά ; οὗ αὶ Ἡυπηδῃ Ξαοτιῆος, ΤΏΡΠΩ. 

εἤγοῦι.Ρ.227(Μ.τοϑ,γϑρο). 
θεοβλαβής, ἡπαά; τηεῖ,, 5 ΒιΡ5ι,, τοῖ, μαγείος τῆς ψυχῆς γνόφον 

καὶ...«τὸ 8, ῬΙΠ]οβι.,6.6,2(41.65..5.3228}; οἱ ΒΙΠη6785 οὗ θ, Ατείῃ, ἄβοςι4ς 
(ΜΝ τοό.γδτὉ). 

Ἐθβεοβούλητος, το εα ὃν σοί, Π ον ΟἾεημ.τ. αι; Οἰθηι.ρ.τ(}.2.36Ὰ). 
εὐ ϊουθαι ἡ, ἀϊυίηε ἐομηδοὶ, ἀἰυΐπε ρῥίαη, Ανιαβιδιοά, (8.80. 

938). 
Ἐθεοβούλως, ἀεεογάϊηρ 10 ἰμ6 ἀϊυῖμε το, Οτ.11 Ῥάρᾷ ἐῤισενηῖ. 

(Δ1.08.1400)}. 
Ἐβεόβροχος, γαϊηεά ἤγοτι (οά ; οἵ τὰς Βοοα, Τίπι. Απτδν,.(Μ.86. 

2370). 
Ἐθεόβρυτος, τοεἰϊηρ Τογί ἤγο» (σά, ταςί., οἱ ΒΜΥ͂ ἡ κρήνη ἡ θ. 

Τπαγιδευᾶιραίυ, ΒΨ (.ο6.68οο). 
᾿ἐθεοβύθιστος, ἰο δέ «ἐηὶ ὃν Οοά 1ο 16 δοίίονι οὗ {δ σφεα ὁ...θ, 

στόλος ΤΏΡ. εἰγοη. 2 ο4(Ν.τοῦ. 7208). 
Ἐθεογενεσία, ἡ, αἴνίηδ ρεμογαΐίομ, φουπηρ ἵπίο δείηρ ἰο (οί, 

Ὥδηοα δαρέΐεηι, ΘΊον. Ατ,6,}..2.1τ(Ν,.3.3028}; ἡ τῆς ἱερᾶς τελετὴ 8. 10. 

2.3.1(207} 1.2..3.8(4040) ; ἐδ.3,1τ(425). 
᾿θεογενικός, ὑεοϊσησίηρ ἰο {116 αοάῤεαγεν, τεῖ. ΒΜΥ θ. ἀγκάλαις τὸν 

κτίστην βαστάσασα 70.1),{οη1.6.7(}1.οὅ. 6720). 
Ἐθεογεννητρία, ἡ, τηοίλον ὁΓ (οά, ἘΡΏτ.3.524Ἑ; 10. οη. ἔγηιη. 

σεο.Ἱ(Μ.ο6.13070}; ὦ πανολβία τρισάνασσα 8, Απαάτ.ΟΥ.ο07γ.14(λ{.07. 
11ΟΒΑῚ. 

Ἐθεογεννήτωρ, ἡ, οἰ μεν οὗ οά; οἵ ΒΜΝ, Ἰο.Μοη ἤγηπη.ἰγνς. ὃ 
(Μ.06.13848); θ. καὶ δᾳδοῦχε τῶν πιστῶν ἘΜΕΙΠ δγριὶ ἄμηιτοί(Μ.18. 
4720). 

Ἐθεογεώργητος, ἐἰ6ὰ οὐ οί, οἵ ΒΜΥ 8. χωρίον Μοά.ἄονηι.2(}1.86. 

3285). 
Ἐθεόγληνος, το δῇ ἀϊυΐηα ἐγές, Νοηη.ῥα».0.2ο: τ2(Ν. 43.0008). 
Ἐθεόγλυπτος, εαγύδά ὃν (σοά τὴν θεόγλυπτον πέτραν (ρετῇ. τεῖ. 

5, Ῥείε) 10 8διτδ. 
θεόγλωσσος, ὐἰϊοτηεῖν ἐρεαΐκτηρ θ. βίβλου Νοπη.»} αν. [6.2:22(ΝΠ.43. 

640); 1δ.5:3](7924}; 1Ὁ.7: Δ6(δορΑ). 
θεογνωσία, ἡ, Α.. κηοιοίδάρε ὁ[ Οσοά; ἵ. τὰ βεη. ἡ τῆς ἁγίας τριάδος 

8. 1Βαβιλμην ες οί Ρ.393.21); τεῖ. Ἰλομμ. 1: 28, [Πτοδῖβ ἀρϑίηβε ΠΟβ6 
παρ᾽ θοῖηρ 11, Β65.7.6.3(2.2158 Μ.31.6574}; 2. τηθαη5 οἱ 115 αἰίδιη- 
τηρηΐ ; ἴτοπὴ ΠΟΥ ὈΥΠΟΙΡΙ65. κἀν τῷ ποιεῖν νόμον δέδωκας αὐτῷ 
ἔμφυτον, ὅπως οἴκοθεν... ἔχοι τὰ σπέρματα τῆς θ. 1 τα (Ἰε. ΑΡΡ. 
8,12.19; Ογτ. {ἰπ. (65 το); ἐμτουρῊ ΤομϑΙ δα  ]οη οἱ ν βι0}6 
οὐϑαίϊοῃ [56. ὁ κόσμος ]...θεογνωσίας ἐστὶ παιδευτήριον, διὰ τῶν ὅρω- 
μένων..«χειραγωγίαν τῷ νῷ παρεχόμενος πρὸς τὴν θ, τῶν ἀοράτων 
Βαβ,ἤθχτ δίτ.6 Ε; Μ.29.138); ΟΠγγβ. ἥπηα τ.2(4.]ο10); ὃν ΜΒΙΟἢ 
ΤΩΒΘῺΒ ΒΟΙη8 ὕτρεϊκβ ορίθιηρα πη οα Κπον]εᾶρε οἱ (οἵ, Απαβί.ϑ. 
με γε5}.οΎ(Μ.80.7378); ΓγουΡῊ Ὑοβεοοη οὐ ρσονιάεηος, ΟΠ χνβ. 
᾿φιμίονὈ.)(6.144}); Δ, ςεαμά.}(3.4178); 85. Ἰεαυὴΐβ ΌΥ͂ 5 πΠ 5. ἔγοση 
τῆς Ρίουμϑ δπα ἴμοβα ἰηβίσιοϊβα Ἰῃ το] ρίοι, Οτιεχῥοῃ Ῥν.τά4το(Μ.1η. 
1034}; 3. τεῖ, οὐβίβδοϊεβ ἴο 115 δοαυϊβιίίοσι οὐδὲν..«οὕτω πρὸς ἀκριβῆ 

{8Β88.15.201(Μ.30.6204); Δ Μαγε. 

624 θεόγραφος 

θ. ἄχρηστον, ὡς ἀπόνοια καὶ τὸ προσηλῶσθαι πλούτῳ ΟἾΥγ5.ἢ07,1.5.1 
ἐπὶ τον. (το.340}; οὔτε ἱκανῶς..«χωροῦμεν..«ὅσα τὰ ῥητὰ τῆς Ό. 
ἐξειπεῖν Τηοπ.Ατ.ἀ.»..3.32(}1,3.6848); 4. τεῖ, ΟἹ τε] ]ρῖοα, Ορρ. 
Ιἀο]αῖτν κέκληνται..«εἰς θ. διὰ Μωυσέως Οντ.Ος.τ2(3.340); Ῥτοο, 
σέπιρτόοτῃ (Ν.87.240); [0.Μ4].εἤγο,..3 Ρ.51(Μ.97.1334}; 5. οἴ γονεῖα- 
ἀἰοα ττουρῃ [πς., 1ο5.}.6.το.4.το(}1.20.8528); φανεὶς ὅ Χριστὸς 
λαμπρὰν θεογνωσίας ἡμέραν εἰργάσατο δος. απ. αροεγ.3.13(ρ.80.3}} 
Ῥτρο] ΟΡ ὁ».6.τε(Μ.6ς.7404Α}; θεογνωσίας τὴν ἀνθρωπότητα ἔρημον 
[1.60 Βεΐοτε ἴπς.} Τάτ διμά,μαιυ ΒΜ ο(Μ|.96,6858) ; 85 ἡ ἀληθὴς θ. 
Επ5.4.ε.τ.τ(ρ.3.1τ4; Μ.22.1τ60); ἡ σάρκωσις τοῦ μονογενοῦς Φωταγωγεῖ 
τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὴν ἀληθῆ θ. Ατηποη. 70.1:4(Μ.85.13030); ντ, 
Ἐς 49: 40 .69.τογ 70); 14. 7.ττιδ(4. 9580) ; ἀπά οὗ γενοϊαίιοι ΓὨγουρῃ 
Οτοβ5 δι᾽ αὐτοῦ τὰ τῆς θ. ἔργα πᾶσι πεφανέρωται ΑἸ. σεη τ Ν1.25.48): 
Οντ, Η. σαίθεὶ,. 13,40; 6. οἱ ΟΠ τιβυδμῖν ; 8. ἴῃ Βθη., τοῖς, [ον ἀπ 
τἀοἰθίειβ μήτω τὸ φῶς τῆς ἀληθείας ἐσχηκότας καὶ θ. ΟΥ. αἀποί, τη [0}.. 
27: τϑ(Μ. 17. 430); οὐ.18.27: τ7(330) ; τεῖ. Ππογδῦοβ μὴ παρ᾽ αὐτοῖς ἔνι 9.,, 
ἀλλ᾽ ἐν μόνῃ τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ ΑἴΝ, ἐρΡ. ΜΙ αγεεὶ , 21(Μ.27.330}); 
ἄγονος... «ἡ ἔξωθεν παίδευσις...πρὶν εἰς τὸ φῶς ἐλθεῖν τῆς θ. ΟτΝ γ85. 
ὁ Μος Οἱ .44.3208) ; καλεῖ πρὸς θ, τὴν ἀληθῆ... «τὸ κήρυγμα τὸ εὐαγγελι- 
κόν Ογτ. ἀγεαά.(Ρ.74.28., ς5,618); 70. ἢ ζέον τα Μ.ο6.13570}; Ὅν 8 
ΡῬΙΟΡΠΕΒΙΘα, Ειπι5.4.6.1.1(0.5.1; Μ.22.170}; {88.515 0(1. 4028 ; Μ.30. 

. 4808); τὴν ἐσομένην τοῖς ἔθνεσι θ, προλέγων ὙΠάϊΐ, 76γ.1ο:7(2,464) : 
14 Βς.τοϑ: 3τ(1.1341},;5 Ρυοοσ.1 5.55: 1-τ2(Μ.87.25520); 10Ὁ.41:τ- 
(22490) ; 6. τοϑεϊπρ οα ἔα τῆς 9. ... κεφάλαιόν ἐστιν ἡ εἰς τὸν υἱὸν 
πίστις στ ΝΝ γ85. 5: }.Α. Κ(Μ.44.5044}; ξαΣ ἢ ὈΙΑγίηρ ἃ ἸΑΥΡῈΥ ρᾶτέ 
[8 γθΆβοη ἴῃ βοσαρίαποα οἵ (χιβιιδπιῖν, Ὁῃγγβιλοηι 4.2 ΤῊ Το. 
(το.260); τοῖς ἐξ ἐθνῶν διὰ πίστεως κεκλημένοις εἰς θ. ντ. λίε5ι.3.3 
(Ρ.65.43; 6᾽.800)) ; ἃ. {τα πϑιηιτ64 Τ[Ὠτουρὴ Ὀαρίβη, Βα5. γι ς(5. 
205}; Μ,32.122.}); 1δ.γπς(64Α; Μ.2094}); τὸ τῆς θ. μυστήριον ΟΥ̓ Ν γ55,. 
Εππιτίι ρυτι4.τ2; Μ.45.240Ὰ}}; ἐδ.4(2 μ.83.20; 0604}; τὴν διὰ τῆς τοῦ 
ὕδατος παλιγγενεσίας ἐσομένην τοῖς εὐσεβέσι θ. προδηλῶν Τπατ, ίξείλ. 
1: 3(3.681); πᾷ ῥγθδοβίηρ, Οσηςί. 4 ρ0.2.26.1; Ογτι δας, κο(3. 564); 
Τδτα ἰγορἢ ΒΡ]. (ρ.27}.10); τὸ τῆς θ. κήρυγμα 770.1)..8, το Μοῦ. 
9070) ; 2Ὁ.3ο(11448); 6. χτεῖ. δροϊορείις διηοίοη οἵ πλταοὶοβ τῇ τῶν 
θαυμάτων σαγήνῃ πρὸς τὸ φῶς τῆς θ8., ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς ἀγνωσίας 
αὐτοὺς..«ἀνήγαγον Τύγτ. Τείη. τ(65.20 ; Μ1.77.11218) - 70ο.1Ὁ. Κ.0.1.3 
(94.792 ; ἔν τυϊτηοςοοα τὸ Όν πηδυίνταοπὶ τοῖς τῶν ἁγίων αἵμασιν 
ἡ θ. ὠκοδομήθη Οφοιτη.«4ροε.6: (Ρ.91); Ποη, ἀγ,4.5.7.4{Μ,3,873Α}) 
οἷτ. 5. ἁπλοῦς ; ὅδ. τεῖ, (Βτιπείατι τενϑδτίοη ΞΟ γα Δ τῖτισ ΔΡΡ] σα τίου 
οὗ τεαβθοῦ ἴο αἰνῆς τηγϑίουιοθ πότε.. οὕτω θ. ἐξέλαμψεν... εἰ μὴ 
ὅτε ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ γέγονε; ΑἸ υ, 4 π|οη.70(Μ.26.0534}; τὸν 
ἀκριβῶς τὰ βάθη τοῦ μυστηρίου διασκοπούμενον,..«κατὰ τὸ ἀπόρ- 
ρῆτον μετρίαν τινὰ κατανύησιν τῆς κατὰ τὴν θ. διδασκαλίας λαβεῖν Ο Ει 

Ν,νβ5.ογ,αϊφο (θα τπιιο; Μ.45.170); 7. τοῖς βριγταδὶ δ, πιοπαβεῖς 
τὸν. «βίον τῆς θ. Βιαβιγέρ., ζμ5.το.τ(2.352}; Μ.21.0454}; ταῖς. σοητεῖ- 
Ῥίον τῷ πνευματικῷ τῆς θ. ὄρει αὐ Ν᾽ 55. ποι. Υ τη αηὶϊ. (.44.773.Ν}} 
θεὸς ὃ ἐν ἰδίῳ πνεύματι γράφων ἡμῖν τῆς θ. τὴν ὁδόν ὕνγτ, ἄγεαί,. 
(0.77.31; π5.65Ε}; τοῖν χο]οϊοίηρ τπ βυ υίηρ ἡ ἀληθὴς θ. ... δι᾿ ἧς 
δυνάμεθα παρακαλεῖν τὸν θεόν ἤατο, ΠΥ ορδειδι4(Μ ός ττοῦο); ὃν 
ΔΠσ6}1ς Πα δεοη, ίοη, τ. λ.13.3(}.3.2010). 

Ἐ.. μηποιοϊσάρε οἵ (γιὲ ας (οά ἐποίει τὰ θαύματα, ὥστε αὐτοὺς εἰς 
τὴν ἑαυτοῦ θ. ἐπισπάσασθαι (Ὦτγϑ.ἤοηι.48.34 τ. Δ1|.{7.338Ὰ}; ἐθ.57.1 

(ότος,}). 
(. Οά᾽ 5 κηοιοϊσασε τῶν σωμάτων διάλυσιν... «(ὠκονόμησε γίνεσθαι 

κατὰ τὴν οὐσιώδη αὐτοῦ 9. ΟἸοπὶ, [ν.42(ρ.221.3; Μ.0.7688). 
θεόγνωστος, ἀποιοη ἰο σοί, τ. Ν82...1το2(Μ.37.20 00). 
θεογονία, ἡ, '. ρεηπεαίοργν οὗ ξοάς, ἱπεοροην ; σοτηροβεαᾶ ὃν Πεβιοᾶ 

ΔΠ6 ΟἾΠΕΙ ραρϑη ψτιοτβ, ΑἸμοπαρ ον. 17. τ(Μ.6,0210}); Οἰδιῃ, ,γοί.α 
(ρ.19.21; Μ.8,.οὅ0); Π οι. ΟἸἰδι, 6.5; τοῦ τὸ θα πάεουςοοῦ ἃ5 Ἰπρ! οα 
ἴθ ΟΒτιβίθη τοδὶ οα ρεποσβοη οὗ ὅοη, ΑἸμ Μακε, ἄϊαϊ.1.12 
(Μ.28.τ3ορο); 2. ατυίηε ροηδγαϊο τῆς πατρικῆς θ., τὴν εἴδησιν 
ΑἸοχ. ΑἹ]. ερ. Αἰοκ.τ2(Ρ.27.1το; Μ.18, 658}; Πιοη, Αγ. ..2.5(}1.3.6410}; 
3, ἀτυῖπο ῥτγεί (οἵ (Πχ]50), 0.1). εαγνηει μεσ τ, (Μ.06.8170). 

["Ἰθεογόνος, δερείηρ σοά τῆς 8. θεότητος ιοΠ.Ατιά.π.2.τ(Μ.3. 
6378); ἐδ.2.7(6458) εἴἰ. 5, θεόφυτος. 

Ἐθβεόγραπτος, 1. εὐγηϊεη ὧν Οοά, Ἰθῖοπ. Ατ.δ.}.4.3.τ(Μ 4.472}: 
ΟΝ:ς.(γ)8γ)αεῖ,.4(Π.4.τ6ο0); 2. ραϊηοά ὃν αοά τὴν 8. Χριστοῦ εἰκόνα 
Τάτ δίπα..}}.2.τοϑ( Μι00.τ6208). 

Ἐθεόγραφος, 1. ἀγατρη, ῥογίγαγεά ὧν ἀοά; οἵ Ἀρρεβάγαπος οἵ 
(χοββ αἵ Τοιβαίθιη δὲ {πηε οὗ νἱοΐοσυν οἱ Οοῃπβίδηλτιαβ ονοῦ Μδσ- 
πϑηἊςα5, ῬΠΠ]οβῖ ἡ. 6.3.2 6(Ν ὅς. 5134}; οὗ ροτίχαιτς οἱ Ὁ γῖβὲ (ρετγῃ. 
{παῖ 5βαἰ4 τὸ μβανὲ θθθὴ βθηῖ ἴοὸ Αὔραν οἱ Ἐάεββα) σαγειεά Ὀν 
Ἠδιβο 5 ἴῃ Ῥογβίαῃ οαιηραίρῃ, αςο.ῚΞ. Ρέγδιι τοί Μ.02.1208Ὰ}; 
2. τιτίοη Ὁν (οά τὴν δεκάδα τῶν θ. ἐντολῶν ΤΌ γτ. οἱ! Κὶ Τί65.748:; 
Μι.77.128ς0) ; 5ρι χα π|8}}ν ἱπίεγρτεϊεα πλάκας γνώσεως θ, σὺν αὐτοῖς 
μετὰ χεῖρας νοερὰς ἐπιφερόμενοι 70.[] πὴ. 5εαἱ,25(}}.88.ο880); ἡ τῶν 



᾿θεογράφος 025 θεοειδῶς 

προφητῶν θ. βίβλος 1.70.1) λον, (Μ.96.6480) ; πγεῖ., οὗ ΒΜ θ. πλάξ 1 Ὅ. νῖενν οἵ Νεβῖ, διίδοκοὰ Ὁν ΟΥΤ]] ἐπειδὴ δὲ αἰτιᾶται ὡς λέξιν 

Ἐρἢτ.3.5290Ε ; βίβλον θ. Ταγαϑ. ῥγαέϑεηί. ΒΜΜΙ͂Τ Β(Λ4.08,τ480Ὰ). 
Ἀθεογράφος, τογτηρ αδοόι! (οά, (αεο.Ῥὶ5.ποχ. τϑοοί( Μ.02.15734). 
θεοδέγμων, 1. γορεϊυϊησ σοᾷ, Νοπηυῤῥαν. 7ο.1:4τ(Μ.43.7574}; 1. 

4:322(7720}; 1δ.1το: Ξβίοοσο); οἱ Ῥατβαΐβο, ουὐ οἱ ουηΐ οὗ ΟἾ1ν 85 θ. 
κῆπον ἰ6Ὁ Αἰς. ητη.264. οἵ Ομτβι 5 το, σε. ΟΡ ὁγ.2(}7.98. 
2480) ; 2. γεεείυες ἤγομι σοά Παῦλος, ὅλης σοφίης θεοδέγμονος ἔμπλεος 
ἀνήρ Ῥα0].511., 5. ρἈ.787(}1.86.21408) ; 18, ,ατηδο.3οο(Ν.86.2263). 

Ἀθεόδεκτος, ἀεσεερίαδίε ἰο (οά,- ϑορῆτ. Η.εῤ.ονη.(Μ.87.31070); 
Τμάτιδευα. παν. ΒΜ ἡ(Δ1.96.6964). 

,ι, Ἀβεόδευτος, σοά-ἀγοεμεθσά; οἵ Ὀυτηίηρ θι5. ἃ5. ἴγρεὲ οἱ ΒΜΥ͂, 
Τηατνιϑευάιηαῖν, ΒΜ ἡ{Μ.06.689}). 

Ἐθεοδήγητος, ρμτάφά ὃν Οοά, οὗ φταρετοῦ τῇ θ. αὐτοῦ..«γαληνότητι 
Βεῖρ.ε}.2(Π.3.13217Ὲ}; 85 σΟΙΠΡΗΙ ΘπαΥν ἐρεῖ ἴῃ ΡΟ τς δἀάγεβϑ, 
αγ.11 Ρᾶρὰ ἐριενρ.(Μ.ο8.148Ὰ}). 

Ἐθεοδηγήτως, ὧς ἰεὰ ὃν Οοά, (τ.11 Ῥάρα ῥίον. Μ.08.1530). 
Ἐϑεόδηλος, γουεαϊΐηρ Οοά; οὗ ἐρποά, ΤιεοπίςνΝ,βεγη. 2(Μ.03. 

1684) οἷΐ, 4ρ. 70.1)ἡριαρ.τ(}1.04.12738). 
Ἐθεόδημος, ἢ ἐο ἐδ6 ῥεοῤίε οΥ (οά ἡ θ. τοῦ δεσπότον κατέλαβεν 

αἰγληφόρος παρουσία Τ᾿ ρὶρμ. λον. 2(Ν.43,4560). 
θεοδίδακτος, ἰαταἦ ὃν Οοά; Ἀ.. οἵ ρείβοιδ; 1. οὐ (ΒΥ Ι5 0165 πὶ σοῃ, 

γίνεσθε...8.., ἐκζητοῦντες, τί ζητεῖ κύριος ἀφ᾽ ὑμῶν Βανγη.21.6; αὐτοὶ θ, 
ἐστε ΑἸεχ.Α].ερ. Αἰοχ.απ(ρ.25.9; Ν. 18, ότα}; Ὁῇγυβ. 072.54.2 ΤῊ ΟεΉ. 
(4.523); 2. οἵ ᾿πϑρ τε ρσόρῃςξίβ, ΤΠΡΆ]. ἀπτ. μοί. 2.0(Μ.6,. τού Α); 
οἵ Το. Βαρί. ἀληθὴς ὃ μαρτὺς θ. ὧν ΟΥΥ, [6.1.7(4.628}); οὗ 5, Ῥαυ!], τ, 
ΝΥβ55. ΕΜ η.32(2 Ὁ.36.22; Μ.45.6048}); ΟΕ Απίοην 845 γϑορίδηϊ οὔ ἀϊνίης 
τονοατίοπβ, ΑἸ. ἀπηπιοη δ6(2}.26.0260}; 3. οὗ 500] εὐ! ρδέσποα ΌΚ 
Ομ τι βείαῃ ἔδιτῃ, Ταῖ.ογαί, ο(ρ,320.1τ; Μ.6.τού4Α); Ὁ70.}).8..}. 20. 
96.1136}). 

Β. οἵ ἀοςίτης, εἴς; (ειϑιαπ ἀοοίσίπα οὐκ ἀνθρωπικοῖς οὖσιν, 
ἀλλὰ θεοφάτοις καὶ 8. Αἰποηπαρ ίεσιττι τί },6,912Ὰ); 18.32.2(0648); 
να ηρο ἰϑῖβ᾽ σοπισορίίοη οὗ Ομ τβι, νυ, [σι Ῥτγοδχη. 4.14}; ΟΣ βδῃ 
δε ιεῖβ ἀρουῦῦ σοα, ρΡ. ρᾶρδῃ Ἐπεοτῖοθβ, ἔπι5.}.6.2,6(720; Μ.21.1404); 
τονοϊδίοη οὗ ἱποαιτιαῖο (σῖβὲ θ. περὶ αὐτοῦ μυστήριον Ονγτ. 0.4.τ(4. 
2458); μη ςδη τυ ϊβάοια, 85. βοῦτος οἵ ἃ}1 ψυίβάοση, ΟἸδυῃ. ἐν 6,1 
(Ρ.517.28 ; Μ.0.400Ὰ}; ἱπῃϑρΙ γε αςῦθυϑυνοββ, ΒΌΟὮ 85 ΟΥἹ65 Οἱ πηπ]τιτας 
οὐ Ραΐπὶ ϑυπάαν, ἐΜείμ ῥα. 2(}1.18.38:})) (εἴ. ϑεολογέω Ἐ),4}:} 
τοχί οὗ βοπρέίαγζε, 1514. }ὲ],9ῤ}Ὀ.1.424(41.78.4218); Γοτα ̓5 ῬΥΆΨΕΙ ἃ 5 
τααρῃς Ὀγ ΟΠ τίσι, νυ. Η. εαέϑελ.23.τϑ. 

Ἐθεοδίκαστος, αστραγάφά ὧν αἰυΐμε μα ρει} ὀργή τις θ. παρα- 
λαβοῦσα ΤὨατ.],εςῖ, ἐν. (Μ.86.2254} οἷτ. ἀρ. 70.1) ὑμᾶσ, 3(Μ1.04.13028)}. 

Ἐθεοδινής, ἀτυϊμείν νιουεά, ΝΟΛα,»αν. [0.3:8(}1.4.3.71684); 16.411 
(7768); ἐδ.6: χτ( 7074}. 

Ἐθεοδιφής, ςεεκίηρ (οά, ϑντιθβ. ἤγηη.4.262(0.33; Μ.66.16ο8). 
Ἐθεοδόκος, γερείνηρ Οοά; οἱ ἜΜΨΝ, ῬΥσο ΟΡ ἀμημηϊ 4(Μ.8ς. 

4370). 
πθεόδοξα, ἡ, δίογν οἵ Οοά, Ὀϊάντηῃ, Ἐ5.18:2(}1.20.12680). 
Ἐθεοδόξαστος, ρίογίξεά ὃν (σά, οἵ ΒΜΥ τῆς θ. κόρης σοττλ. ΟΡ ὁγ.9 

(}1.98.3738). 
Ἐθεοδοξία, ἡ, ἀῤῥέαγαμοε οΓ ἀϊυϊμῖίν, ΟἸοτῃ ῥγοὶ, (0.48.1; Μ.8, 

1618). 
ΚΘεοδοσιανοί, οἱ, 7 λεοάοςίαμς, ο] ον τ οὐ αἀδροβεα ὈΙΒΠΟΡ 

Τηδοδοβίαβ οὗ ΑἸοχαηάσια, γΠο ἀθηϊδα μυτήβη ἰρηόσαηοα ἴῃ ΟΠ τΙβῦ, 
ΤΠ μβοπί. Β. ςεεὶ. ς.Ο(Μ,86.1232}0)). ᾿ 

ἘΘεοδοτιανοί, οἱ, Τἰεοάφοίέαης, Ἰο] ονγεῖθ οἱ Τπεοάοίι5 οὗ ΒγΖθη- 
τἴστη Θ.. ψιλὸν ἄνθρωπον φάσκοντες εἶναι τὸν Χριστὸν καὶ ἐκ σπέρματος 
ἀνδρὸς γεγεννῆσθαι ΤΡΙΡΒ καθ 7.54.τ(ρ.53 18,15; Μ.41.9644); ελχισε- 
δεκιανοὺς πάλιν ἕτεροι ἑαυτοὺς καλοῦσιν, ἀποσπασθέντες τάχα ἀπὸ τῶν 

Θ. καλουμένων 1, 55.1τ{0.3224.2 ; 9724). 
Ἐθεοδοχία, ἡ, γεεεῤίϊον ὁ} σοί, οι. ΑΥ.ς.}.13.3(Μ.3.2044}). 
Ἐθεοδόχος (ἢθειο-), γεερίυτης σοά; 1. οἵ Ομγβι᾽ 5 Πυτηθπηῖν ; 8. 85 

θ. ἄνθρωπος: Χριστὸν δὲ νῦν λέγομεν οὐ πρὸς τὸ ἀίδιον τῆς θεότητος 
ἀναπέμποντες τοῦτο τὸ ὄνομα, ἀλλὰ πρὸς τὸν θ, ἄνθρωπον..«-ἐν ᾧ 
κατῴκησε πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς Οτ Ν γ5,ἤονι, 
τ3 τη Οαπὶ.(ΜΜ.44.τοπ6Ὰ}; 14. ον, εαἰεολ.  (ριττότο; ΜΙ,4ς.808}; Ὁ. ἃ5 9. 
σάρξ οὐ σῶμα: τοῦ 8. σώματος ἐκείνου ταύτην δεξαμένου τὴν χάριν 1. 
47(0.148.12; 930); ἡ θ. ἐκείνη σάρξ ἐδι(ρίτρι,το; 978); οὐκ ἔγνω ἡ 
παρθένος ὅπως ἐν τῷ σώματι αὐτῆς τὸ θ. συνέστη σῶμα [ἃ ἤο1:.15 ΤῈ 
Οαπὶ. (Μ.44.1ο538); οὐ γὰρ γάμος αὐτοῦ τὴν θ. ἐδημιούργησε σάρκα 
ΤΗδι,ογαρ.τ(4.64) ; Τιϑου ΗΝ 5 :.4(}]1,86.τόδο ον}; ἐξ αὐτῆς τῆς νηδύος 
τὴν θ. σάρκα..«διαπλαττόμενος Το ΠΝ Ξεγ. τί Μ1,02.1 5818); οἷ Νεβί. 
Ὁ ο(ρ.263.12); 2. οἱ ΒΜΥ,; ἃ. 5 ἴδσηὶι ρχοξειτεα ὃν Νεβίοχηιιβ ἴὸ 
ϑεοτόκος: εἴ. τὴν θ. τῷ θεῷ λόγῳ συνθεολογῶμεν μορφήν, τὴν θ. τῷ 
θεῷ μὴ συνθεολογῶμεν παρθένον: θ, ἀΐέο, ποη: θεοτόκον, ὃ {ΠῚ Υ̓ΘΉΙ, 
πο κ σχῤγίηεΐ υοίθης, ΝΙεβῖ. Κγ. το(ρ.276.4); οἴ, οἶδα σεβασμίαν 
τὴν δεξαμένην θεόν 1Ὁ.1τ(ρ.27}.2ο)Αρ.Ογτ δ ἐεί. τ τ(ρ.18.2ς ; 6.104}; 

ἀσυνήθη εἴρηκεν ἡ γραφὴ ἣ γοῦν ἡ ἁγία σύνοδος θεοτόκον ὀνομάσασα 
τὴν ἁγίαν παρθένον, ἐρωτάσθωσαν αὐτοὶ ποῦ Χριστοτόκον ἢ 8, εὗρον 
γεγραμμένον. πρὸς τούτῳ ἐνέθηκεν αὐταῖς λέξεσιν οὕτως" τὴν θ. τῷ 
θεῷ μὴ συνθεολογῶμεν παρθένον, οὐκ εἰδὼς ὃ λέγει. εἰ γὰρ μὴ τέτοκε 
θεὸν..-πῶς ἔτι θ, ἐστίν; Ογτρ. τοί 11.235; 53.358); ἀπ ΟἴΠΕΙ5 εἰ δὲ 
θεὸς...τὸ ἐκ τῆς παρθένου τεχθέν, πῶς οὐ θεοτόκος ἡ παρθένος, ἀλλὰ θ.; 
ΤΑΙ παν. ἢν. 4(.28,οὅπΑ); α. ἴῃ οὐἴ ποάοχ πι86 ἐπὲ τὴν θέαν τοῦ 
ζωαρχικοῦ καὶ θ. σώματος συνεληλύθαμεν Ἰ)ῖοπ. τ, ἀ....3.2(Μ.3.6810); 
οἴ, θ. σῶμα τάχα τὸ τῆς ἁγίας θεοτόκου λέγει Μαχ.Ξελο], 4,η.5.2(Μ.4. 
2360); ἡ 8. κνοφόρος παρθένος ϑορῆτ.Η.0».2.32(Μ.87.32560) ; κύριος... 
ἁγιάσας αὐτὴν εἶναι θ. χωρίον, ἐν ᾧ δ. υπατὴρ...γέγονε γεωργός Μοᾷ. 
ον. 2(}1.86..3.2848); ἡ μυστικὴ κλεὶς τῆς 8. πύλης (σεο. 5. εχ, τηὃς 
(Δ1.92.1:724}; σῶμά σου θ. 7ο.1).εαγηλιάογ, ΒΤ 48(0Ρ.220; Μ.οό. 
13640) ; νέος ναὸς ἡ νέα κόρη ἀνίσταται θ, ναός 10.Ἐλι ,οομοορὶ, ΒΜ 
τ5(Μ.06.14848}; σὲ προετύπου στάμνος ἡ μαννοδόχος, ὑπέραγνε, τὴν 68. 
τράπεζαν Το. Μοῃ γε. Ν ἐς. δίγν. 2(}.06.13840); 3. οὗ 5:ηδου, 
ξύν Η οεομνς. τ.(Ν1.23.1187); τὸν θ, πρεσβύτην ἘΜΟΙΉ, δ γηη,οὲ πη. 
11(Μ.18.3730}; 4. οὗ Ἰαπὰ οἵ Ῥα]εβίπε ἐν χθονὶ θειοδόχῳ Θορῇτ, Η. 
μιν. Ογγ.οὲ [0.(Ν1.87.24210)}} 65ρ. ΒΟΓΒΙ ΘΠ πν, 4 .παΐυ,(ρ.513.6); 5. οὗ 
186 ᾿πιθ!Π Πσοποῦ πρὸς τῶν θ. ... ὑμνεῖσθαι νοῶν Ὁϊοη.ΑΥ,ε.}.5.4{Μ.3. 
2120}; 6, οὗ ροννευ ἴο αἰίδὶη σοπητηθσηίοη ΜΠ Οοα τῆς γνωστικῆς, 
τῆς θ. δυνάμεως μετέχουσι τὉ.13.3(3044}; 7. οἱ σίας ἴὸ Κπὸν Οοα τῆς 
θ. χάριτος ἀμοιρήσαντες τι Νίν58.υ, 105.(}1.4.4.3218).Ψ 

Ἐθβεοδρόμος, 1. ἃ5. 86].; 8. ῥηγοιιίηρ ἀϊυΐησ ΤΟ 6 τῶν ἁγίων 
πατέρων θ. σύνοδος 171ο.1).6}. ΤᾺΡῤ[!.8(}1.94.3564); Ὁ. νιουΐίηρ ἰο Οοά, 
οὗ 5ἴδγ οἵ Βοιίβίεμοια, Ζϑοιρ ει. 0η(ρ.142; Μ.92.12400); 2. 88 
ϑιθδί., θην Ἰη σά γασδ, ἴστι. Β τἰαά.2.Σ : τὰ Βοῖνε.7.:, 

Ἐθεόδροσος, ῥεάεσιυοά ὃν (σοά; οἱ (Ἰἀδου 5 ἤδθοθ ἃ5. ὑυριγιηρ 
ΒΜΥ, {ϑορβγν Η ἰνοά. (Μ.87).386ολ). 

ϑεοδώρητος, (οά-ρίνεη ; ἴτι σθῃ., οὗ Η58}) οἱ Μί.χ7:22, ΟΙαπη ῥαεά. 
2.τ(ρ.1τ63.18; Μ.8.4ο0 1); 1(.5͵γν.6.17{(0.515.1; Μ.9.38014)}; ]ο,ΜόβοΝ, 
Ῥγαϊ,ϑο(Μ.87,20370); ΟΥ ΘΙΡΘτΟΥ θ, κράτος Ηδαάτιαρᾷ δρ.(η:εΐ, 
Μ.ΡΙ,.06.12180); οὗ Ηδῦγενν τοηρσιιδ 45 θ, διάλεκτος, Οτοιεὶς.3.1 
(ρ.2οϑ.1ς ; Μί.ττ. 9204); οὗ σταςθ, Ὁ] π. οἰγ.6.7(0.4.59.28 .; 2778); Κπονν- 
Ἰεᾶσε, 2},.8,τ(ρ.8ο.τ6; 5ὅο4); νἱτρίηἱῖν, Με} 5 »ρΡ.3.τ4{0Ρ.44.1; Μ. 
18.840); ψνϑάοιῃ, Ἐλι5. Π αγερὶ τ. 3(ρ.16,20; Μ.24.7480); νου κβ οὗ 
Ποὴν ταδη, Ῥ4]}..1 απς.6τ(Ρ.157.14; Μ.34.12338); Ῥχον ἀφηταὶ βἰρηβ 
οἵ νοοπίϊοῃ, 514.Ὁ}ῬῈ].9}}Ὀ.4.172(}},γ8,12640), Οὐ 5 Θοιδ θη ἴ8, 
ΤΟγτυο Κ᾽ Τί6..740; Μ.77.1285}); ὈΔρΕ5πὶ ἃ5 θ. ἀναγέννησις, ον. 
Οἴσνα.τχ.35. 

ϑεοείδεια, ἡ, ἀέυίηε κόμης τὸν. . «ἁπάσης ἱεραρχίας σκοπὸν τῆς 
θεομιμήτου 8. ἐξηρτημένον Ἰ)Ἰομ Ατ,ς..7.2(Ν.3.208Ὰ}; οἵ.10.8,τ(2370); 
14..1,»..4.22(31.3.7248)}. 

θεοειδής, σοάίίξε; 1. ἴὰ σει., κε οά, ἴὰ (ποβῖ. άδα οἵ πυσηλῃ 
Βοαν τὰ..«μέχρις ἀμφαλοῦ θεοειδεστέρας τέχνης εἶναι ΟἸετη. 5 ,».53.4 
(ρ.2Ζ1τ.9; Μ.8.11378); οὗ τῆς τομαὶ) βοὺ], 15815.}.2.6.6{(2408Β ; Μ.21. 
4248); οὗ τὴδῃ ἔξῷον..-θεοειδέστατον Οντ, σἰαρἠ Οεη.χ (τ. 50}; οὗ 
νἱδίοῃ οὗ ΐοβεβ, ΟἸξη. ραεά.2.8(ρ.203.τ6; Μ.8.4884); Μαχ.αρεδὶν. (Μ. 
οτ.ταχ 0); 2. τοῦ, Ἰης, (Ματοϊοπλῖο) 8, ... τὸ σῶμα ἐν ὁμοιώσει τῇ καθ᾽ 
ἡμᾶς μόνῃ ΤΑΙ.“ ο].τ.τ2(}]1.26.1τ16Ὰ}; οἵ γηδῃ 85. γεβϑυϊε οὗ γε- 
ἀεοιμρίοι 8. εὑρισκόμενοι ΒορΡῃγ.Η.ον.2.48(Μ,87.32840); Μαχιαριρῖς, 
(Μ 91.το400); 3. τεῦ, βασγβιηθηΐβθ, οἵ εβδβος οἵ θαρί5πιὶ ἡ φύσις... 
ἀνακαινιζομένη κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίααντος ἐν ἀρχῇ τὸ θ. ἁμοίωμα (τ. 
Νγβ5. Εμη.2(2 ρ.207.16; Μ΄.45.4680) ; τεῦ. ὈΔΡΈΒπηΑΙ το ποϊαίϊοι τῇ 
μννθ.. τῶν ἐναντίων ἀπαθείᾳ Πίοη. ΑΤ.6.1..2...8(}1.3.40 40); τοῦ, βαστα- 
τηθηςβ ἴπ βεη, τῇ τῶν διαιρετῶν θ. συμπτύξει τὴν πρὸς τὸ ἔν κοινω- 
νέαν καὶ ἕνωσιν 18.3.τ(4240}; οξ.1}.3.3.4(4200}; τεῦ, Πταχρ. Βν το ]- 
Ἰβῖὴ, 1Ὁ.3.3.3(428})); 4. τοῖ, νἱγτίῃ!ς σωφροσύνη ἡ 8. (τι ΤἬΔΌΤ,,  αΉ. 
Ογ.τ2(ρ.28.τ4:; Μ.1ο.1ο858); σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ποιούσης 
ἡμᾶς θ. ἘυτΠΑ]. ᾽ς, ἐῤῥ. Ραμ. (Μ.85.7644}; ἡ 8. ἀρετή Ἰλίου. Ατ.ε.Ἀ. 
4.3.1(Μ..3.4738)}; οὐδὲν...τῆς θείας ἀγάπης θϑεοειδέστερον Ια χιανηδιρ. 
(Δῖ.01.39328); 5. οὗ (τας 6. ... ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ κατὰ ψυχήν (Ἰδηι. 
οἱγι6.ο(ρ.468,6; Μ,9.2938); οἵ {πε ρεσίεος, στ παυπει ῥαη.Ον,ο(ρ.23. 
4: Μ.1ο.χο77}); τὰς νοερὰς φύσεις θ. ἀπεργάζεται [5.. σοα] τ. 
ΝΆΖ,ον. τι τ( Μ.3ς.1ο0844}; ἴὰ ρεπ,, ΟΥ̓ Ν γ85.0γ, οαἰθεὶ. (0.25.5; Μ.4ς. 
248); οἱ 8. Τῆοπ.Ατ.ε.}.}.3.6(}1.3.5600); 6. οἱ δηρεὶς ἑκάστη τῶν 
περὶ θεὸν διακόσμησις θεοειδεστέρα τῆς μᾶλλον ἀφεστηκυίας ἐστί Ἰὴ, 
4}.8.2(41.3.τ 0028); τῆς θ. αὐτῶν ἱερώσεως Ἰᾶ,ἐ.1.1.3(Μ.3.1244}; 8. 
νόας 1}.2.τ(1374}; 7. ποαΐ, ἃ5 βι5ϊ., κόμδδς 1ὸ σοά, εῖῃ,γέ5.1τ.3ς 
(Ρ.274.4:; Μ.18.2020); τὸ 8. τοῦτο καὶ θεῖον...«τὸν ἡμέτερον νοῦν τε 
καὶ λόγον τ. Να2.ογ.28,17(0.47.18; Μ.6.480); ΟΥΝν55.0γ, ἐαίφο.Ο 
(0.32.7; Μ.45.28.Α}); τεῦ. δῆρεῖ5, Βϊοπ τι, (1.3. τοῦ); Μαχ. δε οὶ, 
Ζιἢι.τ5.4(44.4.τοτᾺ}. 

θεοειδῶς, 1. {πε Οοά, τεῖ. ΒηΡε]5 τὸ θ. εἶναι ἔχουσι το Ατιά,Ἡ. 5.8 
(Ν1.3.8210) ; θ. κατὰ τὸ ἐφικτὸν τὰ πάντα εἰσόμεθα Μεχ.αγεδι. (Μοοτ. 



θεοείκελος 

τοϑδ.); 2. ὃν Οοά, ἀϊυϊηεὶν τὰ θ. ἡμῖν ἐκ τῶν ἱερῶν ώδω ἐκπε- 
φασμένα ΠΟ. ΑΥ.ὦ.».1.2(Μ.5. 5880). 

θεοείκελος, σοάϊέβκε; 1. ἴῃ σϑιι.. ; οὗ νἹἱγριτηΐν, ΟαΥ. ΝΖ. ανηι.1.2.τι στ 
(Μ.37.5 264}; 18.1..2.1τ.728(:77.); δχερ. ὑβηΐξι στό οὗ τὸ κάλλος... 
ἐστι...θ. Οτ Ν γβϑ5. ἤόηι. τά τὴ Οαπὶ (Μ.44.τοβο 0); 2. οἱ τη; ἃ, ἴῃ 
σοη., ΟἸοιῃ. ῥγοί.τ(ρ.85.τ6; Μ.8.2444}; Ὁ. τεῖ, 8018] θ. ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ 
κατὰ ψυχήν 1α.5!ν.6.0(ρ.468.,6; Μ.0.20238); Μοίῃ. γρ.6.τίρ.64.22; 
Μ.18.1130); τὸ 8. δεδωρημένος [1.6, (Ὠτιβὲ το 16. 5001], ἄφθαρτον 
φύσιν, ἀσώματον, λογικήν ἔδ5.ἢ..6.το.4.π56(Μ.20.8724}; οἵ 500] Ὀεΐοτα 
ΡᾺ]], 1ἃ.}.6.7.18(3320; Μ.21.5618); 6. οὗ ἴῃς. θοάν, Μείῃ.γ6ς.2.1ς 
(ρ.411,28; Μι18,2174); ἃ. οἵ Ααδάπὶ, ΤΝΠῥογίδι το, 4(Μ.70.8020) ; 
6. οἵ Ποη. Ατ., Μαχιαεδὶρ (ΜΟΙ. τ280Δ). 

Ἐθεοεπαίνετος, ῥγαϊεεί ὃν σοά, ΓΜεῖδν»». οἰ μη. τοί Μ.18,3738). 
θεοεχθρία, ἥ, 6,711} ἰοισαγάς (το, Ἐπι5,4,6,3.3(0.113.20; Μ.22. 

1930}; 14.,}.6.3.11(}}1.20.2400}.Ψ 
Ἐθεόξευκτος, γοκσά ἱορείδεγ ὃν σοά, Ἀταρῇ.ἤον.2.7(Μ.30.530). 
Ἐθεόξηλος, ξεαίομς ον οί, ΤΠατιϑίπα, }}.1.52(Μ]0ο τι το). 
Ἐθεοήφαντος, ν. Ἐθεούφαντος. 
Ἐθερηχής, ἡΠ|64 τὐτίᾷ ἰδὲ σοι οὐ Οοά᾽ 5 υοῖεε θ. ... 

τί .98.14368). 
Ἐθεοθαρσής, εοπἤάφη! ἴῃ οά, Τιδοις. Ἡφημοπορἢ τ ϑυπποηϊα(Ν.86. 

1853). 
ὌΡΗΝΕ ἘΠ οιράορα ὃν οά; οἵ ἐετωρῖτε, ἀρδαίῃ Ραρα εῤ. ἵν. 

(}1..Ρ1,.87.11744). 
Ἐθεοθεράπευτος, οὗ ἀϊυΐηε εαϊηρ, ΤΟ Πτγβ. ονι.13(13.255Ὲ). 
Ἐθεόθετος, 561 ὧν σοά, οἵ ΒΜΥ χαῖρε, τράπεζα, τὸ θ, κρᾶμα ΤΠάτ. 

διμάιπαιῖυ ΒΜ (1. οδ.6δοὼ. 
Ἐθεοΐδρυτος, ὁείαὐϊἠεάᾷ ὃν Οοά, Μοά ἄονηι τοί 1.86.32054}). 
Ἐθεοκάπηλος, ἰγαάδτηρ τη ἀτυῖης ἐπῆρε; οἵ ΑἸμαμδβαβ᾽ ὁρρομθηΐϑ, 

στ. Να2.07.21.31τ(}}|.35.11170}; Ξἰτηοῃίδοθὶ ρυεβίβ, [514,6] ἐρῥ.τοτοῦ 
(Μ.γ8,2520) ; ἴα]56 τφδομουβ, Οἰνρ. ἢ». 1 ἀη}.4: τοί 1.93.}538). 

Ἐθεορκαταγνώστης, ὁ, 0216 τοῦο εομ δγηης σά, οἵ Πευθί]οβ θ.. οὗ καὶ 
βλάσφημοι 70..λαον,ο(Μ.04.7578). 

θεοκατάρατος, ἐμ δε ὧν σοά; οἵ ]ενγ5, Τιδομί ΑὈΡ.ν.γ..4ργ.}3 
(λ}6.οϑ.68οΑ). 

Ἐθεοκατασκεύαστος, ἀἰοϊηεῖν τυγοισἠΐ, οἱ ΒΜ 9. κιβωτός ΤΠάγ. 
δίαα,ο7.5.τ(Μ.09.721ΑᾺ). 

Ἐθεοκατήγορος, ὁ, ἀεζηδ ὁΓ (Οοά, ὙΒατιϑισά,»}.1. 49 (1.09. 
τοβϑ0). 

Ἐθεοκατόρθωτος, ἐϊγεεϊά ὃν (οά, ἈΡΆΤΆΡΆΡα ἐῤιρ(Μ,ΡΙ,.87. 
11664). 

Ἐθεοκάτοχος, Ποία ὃν σοά, Τίτα. Απε γι. (}1.86,25370), 
θεοκέλευστος, ογάαϊμεά ὧν οί, Τστερεπῖ,ίορ. ον. ὁτ(Μ.86.6ι 30); : 

Τστερεηῖ. ἀϊ5}».(Μ}.86.781}0), 
Ἐβεοκήρυκτος, ῥγοείαϊηε ὃν (σοί, Ἐ76..ερ. ΤΉΡΑ, 3Ξο(Μ.ος. 3840). 
θεοκῆρυξ, ὁ, λογαί οὐ (σοζ, Του Ν Ὁ, 70. Εἰδορι.τ32(0.27.2); ἐδ. 

ΡῬτοϑπ, (1 ν.]. Ρ.41..). 
θεοκίνητος, γιουεί ὃν (το τῆς θ. τῶν προφήτων ὑμνολογίας ΠἸΟῊ. 

ΑτὙ.6.}..4.3.1τ2(}1...4858); τοῦ, ΒΜΥ͂ τὸ τῶν σεραφὶμ ἐξαπτέρυγον ψυχῆς 
θ. πτεροῖς ὑπερβέβηκας ΒΟΡΉτΤ.Η.ον.2.1τ8(Μ,87.323270}; οὗ 11ρ5, Τάτ. 
δῖπα.ο7.5. 2Ζ(Ν].00.7218}; οἵ (Βγιδι β πυασπιθῃ πϑίυχθ, ϑοῖρι}.ΆΡ. 
(σρΡ(ὀϑι)αεί. 12(}ῃ.3.1217Δ}.Ψ 

Ἐθεοκλητέω, ν. θεοκλυτέω. 
θεόκλητος, 1. εαἰϊεᾷ ὃν (ἰού λόγου ἡ Βηθλεὲμ, πατρὶς θ, ἐλέχθη Ογαο. 

,52}.8.410; Νοπη,ῥαν. 70.1:22(Ν.43.7534}); ΤΜοΙ δ νη, οἱ ἀμηαατί(Μ. 
1τ8.2764}; 2. οαἰρά ὃν ρας πάρι θ, δ᾽ ἐνὶ νηῷ ΝΟΠΠ.Ραν. [0.2:τ4(}}. 
43.164}; 1δ.41τ2τ(7778} 1Ὁ.0: Δλ(β280). 

θεοκλυτ-έω, 1, εαἰΐ σῇ (οά, Ττν, Ναζι ἤγοραὶ δττ( 1.38, 2014}; 
2. εαἰΐ ον ἂς ἀτουῖηε, οἴ, τῶν ἄστρων ποιοῦνται τὴν θεωρίαν... διὰ τῶν 
εὐχῶν «-οὔντες ῬΟΥΡΉνΤΥ 8.10 π|5.}.6.0.2(4048 ; Μ.21.6818); 3, δὲ 
Τηδρίγϑά, ἐρεαΐς τον σοά'Σ νοῖσε, νυ. [ς.2.4(2.2800}; -κλητέω 1.4.3 
(2.640) ; 1Δ.αὐον.6(1.102Ὰ}; Δ ἀονε ρακεῖμ ταί. το); 14. Πμἰητ(65, 
258); 1δ.2(590); μ655. ἃ δεῖ πρὸς ἑκάστην τῶν ἐκκλησιῶν τὸν ταῦτα 
«"οὐμενον διαμαρτύρεσθαι Ατεῖῃ. 4ος.2(Μ.τοῦ. 5254}. 

Ἐθεοκλυτία, ἡ, τυγ τηοριγε ὃν σοί, Ἱηδρίχαιίοη, Ατοίῃ, ἄροε.ς 
(Μ.τοῦ.5368); ἀστέρα τοῦτον διδόναι ἡ θ. ἐπαγγέλλεται 1. ὅ5484). 

θεόκλυτος, Τπεριγεά, Ογας.51}.14.301. 
θεόκμητος, τογοτ ὃν Οοὗ, ΝοππΟραν. 9.20: τ8(Ν]}.43.012.}.᾿ 
Ἐβεοκοίρανος, γΗΐῊρ ας Οὐά, ϑγηδβλγηη.  δηί(ριότ; Μι66.1580). 
θεόκραντος, ἢ νεϊϊηρ (οά, Ῥαυΐ. 51. 5ορἢ.77ο(Δὲ.86.2 1488). 
Ἐθεοκρισία, ἡ, ἀτοῖης 7μάρομεηΐ, Πιοπ. Αὐσ.ς.ἢ..8.2(Μ.3.2418}; ἐῤ. 

15.5(3338). 
θεόκριτος, ἀσίεγητίηεά ὃγ Οοά, Ἰοῖοπ. Ατ.ερ.8.1(}1.3.τοϑ85 4}; ὅεο, 

ῬῚβ, ϑόυ, οί Μ.02.τ6644); Μαχ.ορηϑε(Μ.01.738). 
Ἐθεοκρίτως, ὃν ἐπε ἡμάρενπεηὶ οὐ σοί, 1 τῪδο ρ.ΟἹ. αἴοτ.αεὶ,.2(Η.3. 

7218}; ατιρτ αὶ.4.3(Μ.08.0258). 

ἀκοάς ἝΔΙΆ5.6. 

626 θεολογέω 

Ἐθεοκρυφής, εοποραίτησ σοά, (ε0. 15. εχ, τάϑο(Μ,02.1ς40Ὰ}. 
Ἐθεόκταντος, ἀτἰσ4 αἱ ἐμὲ ἀἸυΐηό εονπαηά, ΤΏΡ. ἐλγοη.Ρ.44(Μ. 

τοϑ.τό50) ; ἐδ. .414(98 10). 
θεόκτιστος, ογεαίε ὃν σοί, ατο. ἔτ. οριδε. α(Μ| δπ. 068); Απαβῖ. 8. 

σε μας. (Μ.89.1τ60Α). 
Ἐθεοκτονία, ἡ, οἰαγήηρ οὗ οά, 865. ΝᾺ 2Ζ, ταὶ. τ]ο(Μ.,38.1133).Ψ 
Ἐθεοκτόνος, εἰαγίηρ Οοά; 1. οἵ ἸΏΟ56 ΓΕΒΡΟΠ51016 ἴου ΟΠ γι βι 5 ἀθάῖῃ, 

τ. Νὰ Ζ. εαγη.τοτιτο, τ( Ν.37.4664); 65ρ. οὗ ́ εννβ, Βα ΠΘτ. εοη με! (Μ. 
28.1531774} [514 }ὲῈ2]}.Ἀρ.εαἰ. ΜΠ 5 ΌΌΡ].{Ρ.256.18); Τοοης. ΗΛ ε5,.7.2(Μ. 
86.17648); {0 π65.Να2. ταί. ττ8(}1.28.100 4); 8. φθόνου (60.Ὀ15.γ65.61 
(Μ.02.1380Ὰ); 2. 85 βι ι8ῖ. ; 8. οἱ δνν8, ασ. ΝᾺΖ.Ω7}1.1.2.34.25ο(Μ, 
37.963Α); ὕὑγγ. ᾿ς. ςδ᾽:6(Μ.69.11120); Τροπῖ, ΒΒ. Λέδεὶ, οἰ ἔμ. (Μ.86. 
13368); Μαχιανηδὶρ. (Μι01.1120}}; ΓΑΤΠια νη. (Μ.26.152208) τ ξ[.1Ὁ. 
αξγῖ. 2(Μ.9ς.3038}; Ὠ. οὗ Πεγείοβ, τ. ΝαΖ.6}.τοτ(Μ,37.1808) ; Σαμο- 
σατῖται...θ. ... γεγονότες ἘΡΊΡΗ, λιάδν. δ5.2(0Ρ.5.3; Μ.42.130). 

ἐδεῤλτύπον; τοηάτηρ ἤονι σοί, (οκτη. Νἴ6] ἄγη. τοίπ.167; Μ.08., 

4978). 
Ἐθεοκυβέρνητος, (οά-εοηίγοϊ οα, 170,1), μόναι δι ο(Μ'ι06.676.4). 
Ἐθεοκυήτωρ, εὐμερτηρ ἀοά; οἵ ΒΜΗ͂Ν, Τϑορῃγ ἢ ἰνοά. (Μ.87. 

38070); 1δ.(306 00), 
Ἐθεοκύμων, 1, εογεευϊηρ ἀοά, οἵ ΒΜΨ, Ῥαυ].5}} δορὶ. δο3(Μ.86. 

2150Ὰ}; 2. δόγη οὗ σοά, ϑγιιθδ, ἤγητη.τ. τοίρ.57; Ν.6δ6.1588), 
Ἐθεοκύρωτος, γα ε ὃν (οά, {1ὁ. .ὁῤ. ΤΠῤἠἑ,39(Μ.05.3840). 
Ἐθεολαμπής, δἠΐητηρ τὐτί ἀτυῖηα ἰρίμ, τ. Ναζιραγηι.2.2(Ρο06Π1.}}. 

ττϑίΜ.37.1560 4); Τπαοι,Απο, ον, ΒΜΙ͂ΤΙ εἰ δνηι.3(,1.77.13038). 
Ἐθεολάμπω, σὐΐηε εὐτιὦ ἀτυῖης ἔρἤΐ, 10.1). ραν γαηεῆσ. Μοῦ. 

8480). 
Ἐθεολάξευτος, εαγΚσι ὃν οί, οἱ ΒΜΥ 9. λύχνον ΤΑταβ. ῥγαξδεηί. 

ΒΜ ΡΨ 8(Μ.98.τ4βοο). 
Ἐθεολατρέω, τουγεἰρ οί, Μοῖῃ,γες.2.4(0.335.1Ὸ; Μ.41.1τ68}0})}. 
Ἐθεόλεκτος, 1. πέεγεά ὃν (τοά, Ἰη ρίγεά προφῆται, ἀπόστολοι... καὶ 

τὰς ὃ. αὐτῶν φωνάς Ἰπαϊορ, ῥαΐπι,3(Μ.86,2020Α}) ; ΒΟρΒγ. ΠΠνΟν»γ.εἰ 10. 
27(Μ.87.34138); σεσπα. ΟΡ ογ.2(}1.08.2640); 8. εὐαγγελίων {70.1). 
Φρ. ΤΠρ᾿ οί Μ.95.3840); 2. εἰοξέρ ὃν Οοὰ τοῦ... Ἄβελ τὴν θ. ... 
προσφοράν ΟτίδΝγΒθυ. ΕΡ᾿ν.(1.46,8410}; (οπϑι ϊαο αμά τ(Μ.88. 
480Α):; βοπίι Ν νι δνιρτοοη 4(Μ.93.1673Ά)}; 10.1}.λονη.9.6(Μ.06. 

7328). 
ἔθεόλεστος, ἐμ δε τὰ θ., πτώματα 1 0.1}, “γἱεν. οί ν.]. μυτιο, 

14}..}; οὗ Βεγβίϊοβ, [0.1),ήαητ ΟἽ (Μιο4υσότο); ἴῃ σεπ., ΤΉρΡΠη. 
εἰγοη..423(}| τοϑ.1οΟ 18). 

ϑεοληπτέομαι, δὲ ῥοξεοςςο ὃν σοί, ΝΠ. Μ]αρη. 230} 1.70.τοοοὰ). 
ϑεοληπτικός, ἐπε ρίγεί : σαρει]., ΤΠ Ππας,παέΐο. 70. Βαρὶ.(ς.02). 
θεόληπτος, 1. ἐἰοσοη ὃν σοά; οἵ Λδτοη, ΡᾺ]] υλγγς,τί(ρ.5.4; Μ. 

47.6); οἵ 5. Ῥαμ], 1ο.1) ἀγριηνιάογης, ΒΑΚ γδ(ρ.232ο; Μ.ο6.1365}); 
2. Ἰηδριγεά, ῥοςεοςςε ὃν σοί; οἱ οβοβ, Ὀγυορ»,6(635,3748.; θεσπέ- 
σιος Ὠ.558.14); ᾿θαν!α, 14. εἰ ἀΔς(ΑἸΡετέ ; μακάριος 3.2458}; ῥχο- 
Ρδμεῖβ, {885.15ιρυόϑτη, σ(1.32818; Μ.30.1258}: [Ἰοπ. Δτ..ἢ.4.3.12(}]. 
3.485); 14.4...2.1(}..3.6374}; ργορῃοίαββεβ, Βδ5.3.].υ.7 Πεοί,τ( Μ ὃς, 
4024}; πιατῖψυβ, (σηβί, Τὰς ἰαμά.26(Μ.88, ΚΟ80}; αἰνίποβ, ΒοΡἢτ Ἡ. 
ἐρ. νη. (Ν1.87.31578}; [οὐὟἹ ΟΡ ερ.(Δ}Π,.96.1.4.320). 

θεοληψία, ἡ, 1Ἱηεριγαϊοη.; Οὗ Ῥγόρῃεῖβ, Επι5.4,6. 5 Ῥγόοιι, (0,202. 
18; Μ.22.3368); οἱἐ.(ρ.2ο6.33). 

θεολογ-έω, τρεακ οὐ (οΐ; 
Α΄, ερεειμαίε ΟΥ ἱδαεῖ αϑομὲ (οά; 1. τεῖ, βοὸρς οἵ τ{Π5 αοιἱνἱῖν, 115 

8515 ἴῃ {τ βε 5. το θηρ “ὧν ἀπήγγειλε τὰ περὶ θεοῦ τοῖς γνησίοις 

αὐτοῦ μαθηταῖς" ὧν ἴχνη ἐν τοῖς γεγραμμένοις εὑρίσκοντες ἀφορμὰς 
ἔχομεν “οεἶν ΟΥ((εἰς...71(ρ.103.16; ΜΟΙΙΟΟΘΒ); 5860}}. Ξρεσπ βίοη 
Πκοπρα ἴο ἰοοκίηνσ εἰ τε ἤξοτ!οηβ οὗ δὴ πὶ Ψαΐογ, τ, ΝᾺ Ζ.07.28,3 
(0.26.3; Μ.36.208) ; τοῖ. ΔΙΠΘΡΌΓΣΙΟΒΙ ἱπεέογρτειδίίοι οἱ βουρίαγο ἀπο- 
στρέφει κατὰ τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν καὶ χρόνον ἀφαίρεσιν, ἀποφατικῶς 
““οὕμενος ΤΡτου..}».23: κ(Ν.87.14524Ὰ}; βρθου!ατίοι ποῖ ἰὸ Ὀ6 ρθῖ- 
ρεῖπαὶ, τοῦ. Ῥ8,1:2 οὐ τὸ μεμνῆσθαι [56. θεοῦ] διηνεκῶς κωλύω, τὸ 8. δέ 
ΟΝ Ζ.ογ.27.4{(0.7.2; τό60}); Ζ. ἴῃ ροη., τοῦ. τη,, Βα, λοι ᾿ς.28 
(τ ττσο; Μ.29.2840); τ. ΝᾺ 2.0ν.34.1τ(Μ..6,2530); μίαν τῶν τριῶν 
ὑποστάσεων ὅμοφυῆ θεότητα ἐθεολογήσας 1ο.Μοη ἄγη. Βας. (Μ.οῦ. 
131720}; [ο.1).λοηι.τ2.0(Μ.06.7038) ; τεξ, ὅοπ, Ἔσχερ. 701: ὁ ̓ Ιωάννης, 
περὶ τοῦ υἱοῦ --ῶὥν ΑἸΒ, 47.2.58 (}7Π|ι26.2691); ΟΥ.ΝΖ.6}.π58(Μ.37. 
1164}; Ογτ,ἀφρ. ΒΜΤ η(ρ.21.41; Μ.76.2648); τος! ΟΡ ἂρ μδϑιϑ, 
λοά.(Μ.80.1118}; 3. ἴῃ βοτρίυγο αὖ γραφαὶ 8, τὸν θεὸν καθ᾽ αὐτόν 
Οτ ον. 18,6 ἐ [6γ.(0Ρ.158.0; Μ,13.4764)}; οἵα, Οδὶς. 4 οο(Ρ.373.25; 
Μιττ.ττδοο) ; προφῆται καὶ ἀπόστολοι καὶ μᾶλλον αὐτὸν [56. 50η] τῶν 
ἄλλων θεολογήσαντες ἀνθρώπων Με ἢ,5»»:}.7.τ(0.71.11; Μ.ιτβ, 1244}; 
Ἐλιβ. στ, 2ο(ρ.96.17; Μ.24.8034); 16..6.1.2.5(}1.20.568}; τ Ν γβδ. 
Εν. 4(2 0.61.8; Μ.45.6320}; Ῥτοο! ΟΡ ογ.2.5(Μ.6ς.697}); οἵ 8. Το 
ὥσπερ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ “-εἴ περὶ τοῦ λόγου 
ἘΜΤΠ41. Τὰς, Φρ}ιεαϊ, (}.85.6840); Ογτ.ἀγεαά(ρ.1ο9.4; δ᾽, 1120) ; 
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γα. (4.5 τ Ὁ.5ο6); οὗ 5. Ῥαὰϊ Τιμοθέῳ δὲ γράψας, εἰς ἄκρον ἐθεο- 
λόγησεν περὶ αὐτοῦ [5ς. (ὨτΙ50] )ιάντῃ, Τγίη.1.27(}1.30. 4044); ΟΠ γν5. 
ἐόν. 18.: ἴῃ τΤήμι(ττι6 540); Αἰ]ορσοτίοδὶ, τοῦ, ὅρουβα ἰὴ (δηΐ. τοῖς 
πνευματικοῖς τελειωθεῖσα, --οὔσά σου τὸ μετὰ πατρὸς καὶ πνεύματος 

ὁμοούσιον Ῥτοοῦ,.(χη}.7:132(Μ.87.τ7604)}; 4. Ραραὴῃ βρεουϊδίϊοι 
οοπίταβιοα ψ] (ΠΥ βδῃ μὴ δυνηθέντες δὲ εἰς τὸ μέγεθος τοῦ ὄντως 
θεοῦ ἐκτεῖναι τὸν νοῦν, ταῦτα ἐθεολόγησαν ἨΠΡΡ.ἠαθν.4.4τ(Ρ.65.8; Μ.τό. 
21064}); ταῦτα...μυθολογοῦσιν [56. ῬαΡ4Π5]" οὐ γὰρ θ, ΑἸ, σεηέτοίΜ. 
25.400); 5. Ρίορ!, Ρ485, πιϑαῖ. 85. βιρβῖ,, ἀοειγίηε, Ατητηοη, 79.118 
(Μ.8ς.τ3ο6ς0); Του, Ατι4,..3.3(2}1.3.6844}); Μαχ.ῥγοὶ, Πίοη. (Μ.4.208). 

Β. τῤεαΐ οὗ Οοά ἴτι Ῥύάγου, πδησα ῥγαΐδα, Οτ. μοί πὶ Οαηϊ.71τΜ. 
17.2800) ; προσευχόμενοι μὴ βαττολογήσωμεν ἀλλὰ θ. 1(.07.2τ.τ(ρ.3245. 
4; Μιιτιβοο); τεῖ. στ τη δεῖς ὁ ἀπόστολος “-ὧν τὸν πατέρα Ει5. 
6.1...2.23(0.123.18.; Μ.24.061 4}; ῬτοΟ ΟΡ φηημμέ, (1. 85.4484}; τεῖ, 
ασοῖ5, Ἐπ5. 1. τίρ.τοϑ.17; Μ.20.13244)}); Τύγτ. Η οεεωγς.τ4{Μ,33. 
12ο1Α}); Πιάντα. ᾿ς. 18: 2(Μ.530.12688); Επ]ορ. αίν.4(Μ.86.20208). 
Ὁ, ἐδμεηΐ οὗ, δρεαΐ οὗ ας οά τοῖς τελείοις “"εἴται, καὶ ἐν τῇ τοῦ θεοῦ 

μορφῇ κατὰ τὴν γνῶσιν αὐτῶν θεωρεῖται Οτ.Ξεμοί, τη ̓ ,κ.οτ(Μ. τ. 
2440); εοεῖται μὲν ὃ λόγος, γενεαλογεῖται δὲ ἄνθρωπος ΤΑΊ. “οί, 
2.ιό(Μ.26.ττ648}; τοί. μεσοπεντηκόστη 85 Ὀεὶηρσ ᾿αίννεθῃ δαβίβ οἱ 
Ἐδβυστθοοη (ἀεοατπρ Ομτῖδὶ τὸ θ6ὲ (ἀοα) δῃᾶ οἱ Η. σποβὶ 
(ἀξοϊασηνς ἐπ Ἰατίου ἴο ΡῈ Τοτά) ἐκεῖθεν θ. καὶ ταύτην κυριολεκτεῖ 
Τιϑοηΐ. Β.γησσοβθη!. (Μ.86,10774). 

Ὁ. τρεαΐ οὗ, ἀΐξομδς ἀϊοΐηε ἰγες ᾿Ιησοῦν ἐν παραβολαῖς “"οὔντα 
Πιοπ. τ. ερ.8.τ(}1.3.τἸτοϑα}); ὁ... ̓ Ιωάννης...οἷα δὴ μετὰ παρρησίας 
“οὧν,.».μητέρα τοῦ ᾽Ϊησοῦ προσηγόρευσεν ϑεν.ΑἸμί.γ65.(ρ.848.. ; Μ.46. 
6488). 

Ἐ;, φοβηποιοίοάρε ας ἀτυΐη; 1. τεῖ. σοά τὰ σοη., Επ5.} 0 ὍΧτ2(0.234.12; 
Μ.20.1393}}, τὸν ποιητὴν...«τοῦ παντὸς μόνον θεὸν γνωρίζειν. ..καὶ 
μόνον διὰ τοῦ Χριστοῦ 9. 1ᾶἃ,4.6.5.6(ρ.126.15; Ν,22.2200)); 14.15.35: 
(.4.24.24τ4}; 2, Τττη. ; ἃ. 1 σξη. εἰ... ἄλλον τινὰ θ, καὶ κυριολογεῖν τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιόν φατε ὑμεῖς παρὰ τὸν πατέρα τῶν ὅλων καὶ τὸν Χριστὸν 
αὐτοῦ, ἀποκρίνασθέ μοι Ταυβι, ταὶ. 6. το(}],6,6ο18); ΑΙΏ.ἐ. ϑέγα.1.28 
(Μ.26.5964}); [ΑἸ ιαηητη!,3(Ν1.28.9200); πάντας τοὺς μὴ “-οὔντας τὴν 
ὁμοούσιον τριάδα κατὰ τὸν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκτεθέντα τόμον, Πνευματο- 
μάχους χρῆσαι καλεῖν (ΓΡ(381)Γ 5.18; οὐ πασῶν δὲ “"ουμένων τῶν 
οὐσιῶν, ἀλλὰ μιᾶς παρὰ πάσας, ἥτις ἐστὶ θεότης μία ἐν τριάδι ἸΡΙΡὮ, 
ἤαεν. 76. 5τ(ρ.405.32ο; Μ.42.6240) ; Β. τοῦ, το οὐβ οὗ Ἑαῖῃεσ πα ϑοῖι, 
Οτ.0γ.20.τοί(ρ.286.3; Μ.1τ. 5260); ὅ..«λόγος..-σὺν τῷ πατρὶ... ἐστι... 
“νούμενος Α1}..4γν.2.71τ(1.26.20 04); Ὀιάντη. Τγίμ.1.27(Μ.30.3028); ἐδ. 
(4058); εἰ οὐκ ἐστὶ προσκυνητός, πῶς ἄρα “-εἴται; ΕΡΙΡᾺ ἤαεν.60.31 
(ρ.18ο.1τ6; ΝΙ,42.2528); ἴῃ Δ -ΑΠδὴ ατριμηθηῖ μωρὸν τὸ κτίσιν 
“εἴν δ,60.36(0.184,10; 2570); ϑληϑα, [γ.3(0.77.10); 6. τεῦ. Ἡ, ἀδοβῖ 
“-ούμενον μετὰ τοῦ λόγου ΑἸΏ..Φρ. δόγαρ.τ. 3τ( },26,6οτ 1); 3. οἱ ΕΔΊΠΟΥ 
τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας...ἐν ἦ μόνος ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἐθεολογεῖτο 

Τῆαντη. 1 γ1.1.250Μ.30.3808}; 4. οἱ (τ δῦ, ἴῃ ρει. ὁ νῦν «υοὐμενος 
υἱὸς λόγος ΟΥ̓ 70.2.1τ(0Ρ.52.17; Μ.τ4.το κα}; 14. 5.3 ἴηι [0.(ρ.486.20}; 
οἱ.1δ.6(ρ.488,6); Ἐλι5.. Οὐ ττ(ρ.226.25; Μ.20.12800)) ; οἱ οὐἱ οάοχ ορρ. 
ΑΥΙΔὴ8 τῶν τὸν δεσπότην Χριστὸν «-οὐντων Τατ, ἦ.6.4.25.3(3.1002); 

ο.1δ.5.532.2(1το71); οὗ ὨΪ5 αἰνίηϊεν 85 δοκηον)θασρα ἴῃ ΟἹ: εη. 
10:24 Μωσῆς... δύο θ. κυρίους ἔλι5.}.6,.1τιτ4{π5324 ; Μ.21.8844)}; 5, 
44:7,8, Ὀντιἀεῖρ. ΒΜΤΥ γ(0Ρ.21.4τ; Μ.γ6.264); ᾿Ἰὰ ΝΤ ὁ «-οὐμενος ὑπὸ 
τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἴ5.. 5, ]08Π} 1.π5.6.1},.2.τ4(Ρ.116.14; Μ.24.0200); 
τοῖ, (01.1:15-1 τὰς ἀποστολικὰς φωνάς, δι᾽ ὧν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ «-εἴ 
ἰά. Μανγεεῖ,.2.3(0.44.26; Μ'ι24.8008) ; 1δ.3.6δ(ρ.τ64.30; τοτ6.); ὕψι ρ. 
εαἰ. Η ἐρ.ττ2(0.202.34); Ὀν ΟἾΠΕΥ ψν][Π65565: [0. Βαρί., Ελι8.6.}..1.20 
(ρ.82.17; 8608); 5. Ῥείεὺ ἴτπ 0.2 φανερώτερον αὐτὸν ἐθεολόγει Ογτ. 
ἀερ. ΒΙΜΤΥ χτίρ.28,4τ; 2818); τεῖ. Μο.32:12, Ὀιομ ἀτ,ρ.8,1(Μ.3. 
10808); σμ]άτοῃ οα Ρα]ὴ διιπᾶαν, Επ]οσ. ῥραΐρι. τοί 1.86.20328); 
ΟΠ γιβεθη γνυ ει γράμματα... Ἰουστίνου καὶ Μιλτιάδου καὶ Τατιανοῦ 
καὶ Κλήμεντος καὶ ἑτέρων πλειόνων, ἐν οἷς ἅπασι “«-εἶται ὁ Χριστός 
ΤΗΙΡΡ.γίομ. Ὁ. ἔτι5,..6.5.28,4(Ὁ.20.5 120} ; ΟτΙβο]. οἵ τπ6 πυιηδη- 
1ἰν ἡ σὰρξ αὐτοῦ σὺν αὐτῷ ἐθεολογήθη ΑἸΝ ὑπο. δἱ ε. ἄγ. 3(Μ.536.0804Ὰ}; 
ΘΟΟΥ. ἦ.4.3.53.45(Μ.67.4458); Αηδϑι.5, μοά. τ ( Ν.80.2000) οἸ. 5. ἀνθρω- 
πολογέω;; ἴτι ὨεΤεΕΐ, 56 η86 τὴν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς περὲ τοῦ μονο- 
γενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ φερομένην θεολογίαν ἐπὶ τὴν σάρκα μεταφέρει 
[3ς. Μδτοε] 5], αὐτὸν μὲν τὸν ἀληθῶς προόντα τοῦ θεοῦ υἱὸν ἀρνού- ᾿ 
μένος, τὴν δὲ σάρκα “-ὧὥν Ἐχι5. Μαγεοῖ!,5.π(ρ..43.22; 7074); ἈΡοΪ 6»... 
᾿ιοπτοίρ.26α.το; Μ.}}..8.9354} οἷ, 5. ἀνθρωπολογέω ; ὅτι τῇ ἑνώσει 
τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον “-ουμένη...ἡ τοῦ κυρίου σάρξ Κ4].ἈΡο!]}] ἀροἱ. 
τίρ.287.26) 0.1 Θοπτ.Β. ροϊ!.(}1.86.1τ9534); 5. οἵ ΗἩ. ΟΠοβί ὅ...μὴ 
“-ὧν τὸ πνεῦμα τὰ ἅγιον, διαλύει τὸ βάπτισμα Οτ.ἐαριη ΡΥ. 22128(Μ. 
17.2218}; ΟΡΡ. ῬπθυμηβίοιηβοΠΟΙ “-εἴτε καὶ ὑμεῖς, ὡς οἱ Ἀρειανοὶ καὶ 
Ἕλληνες, τὴν κτίσιν ΑἸΠ. 6». δ όγαρ.τ.2ο(}.26,5074}; ἴῃ ρϑη., συ Νὰ. 
07.24.τ2(Μ,32ς ττ640); τοῖ. 170. 5τό,τὸ ᾿Ιωάννης..«βοᾷ περὶ τοῦ πνεύ- 
ματος τοῦ ἁγίου ««“ὥν αὐτό (6].νΖ.}.,6.2.21.τπ(}|. 85, 12850); τεῖ. 
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2 ογ.3:1}. τοσ,᾿2:4,6 σαφεστάτη... ἀπόδειξις “-οὔσα τὸ πνεῦμα 1.2. 
21.25(12880) ; 6. ἀετίγ ; οὗ τῆθὴ ἀειῆθα ἴῃ [παϊ8, ΟἸοτη. δέν. 1.42. 
22; Μ.8.7608); Επ5.4.6...4(0.118.2; Μ.22.2018); τεῦ, Ἀοτλ.1:25 τὴν 
μέμψιν τὴν...ἐπὶ τοῖς τὴν κτίσιν “-οὔσι ἘΡΙΡἢ ἀαον,ό4.8(Ρ.417.22; 

Μ.4τ1.τοβιᾺ}); κολάσει τοὺς «-οὔντας αὐτοῦ τὰ ποιήματα ΖΒοἢ. ΜΠ. 
οῤτμ(Μ.8ς.τι320); κρήνας καὶ ποταμοὺς θ. Τ 6 65.Να2.ἐταὶ, οί Μ.28, 
21). 

᾿ ΣΈ ἡ, Δ, Ἰφασβῖης αϑομὶ σοά, αδομὶ {πὸ ἀτυϊμτϊν ; 1. ἴῃ σϑη, ἡ 
περὶ τοῦ τῶν ὅλων ποιητοῦ τε καὶ δημιουργοῦ 8. Ἐπι5.}.6.1τ.Ἴ(52ος ; 
Μ.21.864Α); Βα5. δ ρ:γ.τί2.οΟ; Μι22.854Α); Ὁτ,ΝαΖ.ο».23.6(Μ.35. 
11574}; ἀνέμιξε [36. Ῥ56]Π}151]...8. τοῖς λόγοις, καὶ προφητείαν ΤΠαΐ, 
᾿ς. 35:τί1.829); Ἰά(φ 010 ἐπ ρη.(1.24); 2. 115 παΐυστε ἃΠπ6 0008 
πάνυ κεκρυμμένως εἴρηται 1.8. ἴῃ ΒΟΙΡΊΌ:6] διὰ τοὺς..-μὴ δυναμένους 
παρακολουθῆσαι μεγαλονοίᾳ καὶ σεμνότητι θεολογίας ΟΥ((οἷς5.6,τ8 
(ρ.89.13; Μ.11.13170}; ὁ θεῖος Βαρθολομαῖός φησι, καὶ πολλὴν τὴν 8. 
εἶναι καὶ ἐλαχίστην...ἐμοὶ δοκεῖ ἐκεῖνο ὑπερφυῶς ἐννοήσας, ὅτι καὶ 
πολύλογός ἐστιν ἡ ἀγαθὴ πάντων αἰτία, καὶ βραχύλεκτος ἅμα καὶ 
ἄλογος Ὠτοη.Ατώηγϑδὶ. τ. (ΝΕ. 3. ΤΟΟΟΒ); διττὴ γὰρ ἡ θ. ὧν ἡ πρώτη περὶ 
τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ διαλέγεται"..«κατὰ γὰρ τὴν δευτέραν, δυνατὸν 
αὐτοῦ θεωρεῖσθαι τὸ πρόσωπον Ῥτος,(,κχ.33:20(Μ.8).6770); 3. Ττιη. 
πολλὴν θ. σχέσιν τε πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ υἱοῦ πρὸς πατέρα ἔστι 
μαθεῖν... ἀπὸ τῶν προφητῶν ΟΥ-..0.2.34(28; Ρ.92.1ς; Μ.14.176Ὰ}; ΔΉ. 
“«{4γ.τ.τ8(Μ.26.494}; ἐπὶ δὲ τῆς θ. μίαν φύσιν ὁμολογοῦμεν τῆς ἁγίας 
τριάδος, τρεῖς δὲ ὑποστάσεις ΤΑΤΗ ἐξ. 8(}1.28,ς378); τεῖ, (σεπ.1:27 
τὸ γοῦν προοΐμιον τῆς ἡμετέρας γενέσεως, θ. κατανενόηται ἀληθινή 
ἘΒαβ.εἐγμοί μον. τ.3(1.3255; Μ.20.130); αΥ.Ν42.07.28.1{(Ρ.21.11; Μ,36. 
250); οὗ Νίσεης ἰφαομιηρ ἡ θ. ῤ.25.8(Μ.3ς.12008); ἡ περὶ τῆς ἁγίας 
τριάδος 8. Ἡγτοεοί  Τί6..8Α; Μ.77.χ1850); ΤΠαε.}.6,.2.31.8(3,900); 
περὶ ἑνωμένης καὶ διακεκριμένης 8. Ῥιοπ. ἀτιά.η.2 {{{{Μ|,3.6368}; 
4. τοῖ, Ομ ϑδὺ ἡ περὶ τοῦ σωτῆρος θ. ΟΥ.ο.1.24(23; Ρ.30.12; Μ.14. 
650); Τὐ5.}..6,. Ῥτοειη, τ(}.20.1320); ἃ5 βαι δγχθβοϊ-πηαίίοσ οἱ ΠΠερ.1 9, 
Χριστοῦ ἐν δόξῃ πατρὸς καὶ ἐξουσίᾳ τῶν παντῶν Ἰ᾽}1}Π4].6}}».εαἰ (Με 
85.777}; ἡ ἀποστολικὴ θ. Τπας, Περι ρτοδι. (3.542); 5. τοῖ. Η. αδοβί, 
σε. ΝᾺ 2Ζ..}.58(}1.327.1178); ἡ..«ἀγία.. «σύνοδος προσέθηκεν... «τῷ συμ- 
βόλῳ καὶ τὴν 8, τοῦ πνεύματος ΤἸΡΗπ.εὐγοη. Ὀ.5ο(Μ. τοϑ,Ζοιλ); 6. οἵ 
βουιρίυγε, τοῦ, (σαὶ 3 :τὸ ὅ νόμος, ὡς ἡ θ. φησί, δι’ ἀγγέλων ἡμῖν 
ἐδωρήθη Ὀιοη.Ατ.ε.ἢ.,.4.2(.1.3.τ808)}; ἡ θ. τῶν.. γραφῶν 14.ε...1..2(Ν}.3. 
4120); 7. τῷ {16 οἱ στ. Νὰ Ζ. ὁ ἐν θ. μέγας Γρηγόριος ἘΝῚ] τ εορ.(Μ, 
79.144060}; τὸν τῆς θ. ἐπώνυμον Γρηγόριον Ταταβ.. 5(.08.1468Ὰ); 
8. τεῖ, τϑϊδτου οὗ ρᾶραῃ ἰθδοῃίηρ ρου οα το (ειβίίαμη ἢ τε 
βάρβαρος ἤ τε ᾿Ἑλληνικὴ φιλοσοφία τὴν ἀΐδιον ἀλήθειαν σπαραγμὸν 
τινα..«τῆς.οτοῦ λόγου τοῦ ὄντος ἀεὶ θεολογίας πεποίηται []61γ|.5.}.1.13 
(Ρ.36.29; Μ.8.7568}); οἱ παρὰ τούτων τῶν προφητῶν τὴν θ. δεδιδαγμέ- 
νοι ποιηταί 1δ.5.4{0.340.25; Μ.9,.410}; τοῖς, (ε]β5 ὡς ἐπὸὶ ἐνεργέστερον 
διδάσκαλον τῶν θεολογίας πραγμάτων ἀναπέμπει ἡμᾶς ἐπὶ τὸν 
Πλάτωνα Οτ(εἰς.7.42(0.102.23; Μ.11.14800}; 9. ΡΪυγ., οὗἨ ἁ ρΡΒΤΕΟ, 
ἀοοίχίης5 τῶν θείων δογμάτων πανηγυρικαῖς θ. 1 ὰ5.Ὁ.(,4.45 (0.136. 

14: Μ.2ο.ττοῦΒ); ταῖς δογματικαῖς 8. ἀλήθειαν ἐπεμαρτύρει [386. 

(ομϑβῖ.] 1δ.4.233(ρ.130.14; ττ818}; οὗ {τὰ ἢ5 ρους ΓΒ τῖβο τενοα]ςα ὃν 
Η. ὕποβι, Βαβ.} »1.2.16(1.2510; Μ.20.6046) ; οὗ ρῥχοοΐς. οἵ (ΒχῖβεῚ 
ἀϊνηἰτν, ὨΙάντα, Τγίη. τ. 26(Ν1.39.3850); ἀπα οἱ 11, ΟΠοσε 5 ἀν π ν, 
1.2. φ(ττό0); τἴνες αἱ καταφατικαὶ θ., τίνες αἱ ἀποφατικαί Ἰγηοπ, ἀτ, 

τηνι. 3(}1.3.το320). 
Β. παριτηρ ὁ Οοά ἐπί τινος θ. ἀπορρήτου Οτ«(ἰδἰς,τ.24{0.75.4; Μ.ττ. 

705 Ὰ}; αὕτη δέ ἐστιν ἡ διὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀνεκφώνητος...θ, 
Ἐλι5.}.6.1τ.14(5338Β; Μ.21.884Ὰ); Ἴ η, πᾶσα θ. ἡνωμένη τέ ἐστι καὶ 
διακεκριμένη ΔηΓ ΜΟΙ. ἤοη. τ(}{.80.14260). 

Ο. ῥγαΐξε; 1. Ὁν Δῆρε}β. αὐτῷ καὶ δυνάμεις ἀφανεῖς...«τὴν ὀφειλο- 
μένην καὶ πρέπουσαν θ. ἀναπέμπουσιν Ἐπι5..(Οτ(ριτοϑβ.τ3; Μ.2ο. 
13244}}; τεῖ. τβασίοῃ τὴν παραδοθεῖσαν ἡμῖν ἐκ τῶν σεραφὶμ 8, Ογτ. 
Ἡ..εαἰδεΐι.24.6; [1 Λῆανε.(Ρ.131.20}; 2. ὈΚ τλδῃ ἄδει.. τῷ θεῷ ὁ διὰ 
ὑγιῶν δογμάτων τὴν ψυχὴν παιδευόμενος, ὁ τὰς πρεπούσας αὐτῷ θ. ἐκ 
διανοίας κεκαθαρμένης ἀναπέμπων ΟΥ, 5.67: (Ρ.80); Ἐπι5.}.6.10.3.3 
(}1.2ο.8484); θυσίας τὰς δι᾽ εὐχῶν καὶ ἀπορρήτου θ, τοῖς αὐτοῦ 
θιασώταις τίς ἐπιτελεῖν παρέδωκεν ἄλλος ἣ μόνος ὁ ἡμέτερος σωτήρ; 
14 τό(ρ.252.6; Μ.20.14250}; οἱ ῥγάνεσ οἱ σφοοα {π|εΐ θ. λῃστοῦ 
Μοά,ἄογηι τί Ν,86.32814}; αἱ θ. Θορῆτ. Ην, ἀπαςὶ.(Μ.02. 7088). 

Ὡ. γιγείεαὶ κηοιοϊορε οὗ σοί; οἵ Ὀφδιῆο νἱβίομ, τοῦ. ὅρουβα 1η 
Οβηῖ, ὅτε τὸ ἡγεμονικὸν αὐτοῦ καθοραθέν, τῇ τῆς θ. σφραγῖδι τετύπωται 
Οτ.ςελοί, ηι Οαπὲν4: τ2(}1.17.2734}); ἀγάπη δὲ θύρα γνώσεως φυσικῆς, 
ἣν διαδέχεται θ. καὶ ἡ ἐσχάτη μακαριότης ἘναΡΥ ΡΟΠ ΩΡ. ῥγαεὶ. 
Α Ῥτόεγλ (ΝΜ ].40.12210}; οἵ. ῬᾺ]}}. ἢ. 1 απ. 4ο(ρ.126.3{Π|; Μ.34.12040); ὁ 
νοῦς ἡμῶν..«εἰς..-τὴν 8. χαίρων ἑαυτὸν ἐπιδίδωσι διὰ τὸ πλατὺ καὶ 
ἀπολελυμένον τῶν θείων θεωρημάτων Τα 4. εν 7.68(ρ.82.:1); οὔτε... 
τὸ τῆς θ. χάρισμα ἑτοιμάζεταίΐ τινι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, εἰ μὴ ἑτοιμάσῃ 
ἑαυτόν 1Ὁ.6δ6(ρ.8ο.10); οὗ...τῆς θεωρητικῆς ἤδη μυστικῶς ἀξιωθέντες 8. 



θεολογικός 

«πάσης φαντασίας ὑλικῆς τὸν νοῦν καθαρὸν καταστήσαντες Μίαχ σίι. 
Τλαῖ. τοί .90.2880). 

Ἐς, ἱπεοίοσν ἴῃ, ΜΠΟΣ βοῆβα; 1. ἰπ ρϑη,, δῈ αἰ σας ἴὸ βταᾶν 
Ὀεσϑιβα τηϊηά Ϊβ νοίρμρα ἄονντι Ὀγ Ῥοᾶν, στ. ΝΑΖ.0».2..1(Μ.3ς. 
χοῦβΑ); πρὸ παντός, καὶ μᾶλλον θ., εὐχῆς ἀπάρχεσθαι χρεών ἰἱοη.ΑΥ. 
4...3.τ(Ν}.3.680}0)); 1 φηνεῖ, τ τ(. 3.997}; 1ἃ,ε.}.2.τ(}}1.3.1274}; 2. ἴῃ 
{165 οὗ θΟΟΚΒ ἐν τῇ περὲ ἀρχῶν καὶ θ. ἐξηγήσει ΟἸεχη. .((.5.26{(Ρ.177. 
25; Μι9.6320); ἡ συμβολικὴ θ. Ῥϊοπ. Ατνειλιτς 6(Μ...3364}. 

Ἐ, αοκηποιοϊεἀσεημεηὶ ας σο ἡ τοῦ πατρὸς δοξολογία, τοῦ υἱοῦ ἐστιν 
8. ἘΜΌΠ4]. ας, ρ}ιοαιμ. (1.85. 6850) ; οἵ σοοα τΠϊοῦς δοκηον]εάσε- 
ταθηΐ οἵ (μυβι, [514,6] ερ.1.255(}1.γ)8,34260); οἵ 5. Ῥεοΐοσ᾽ 5 σοτ- 
ξἐξοβίου, Ὠοσ, Ασ.6...7.7γ(Μ.3. 640). 
Ο, ἀἰυίητν; 1, ΤΊΠ. ἐν τριάδι ἡ θ. τελεία ἐστί Αἴ, ἄγιτ τδ(}}.26, 

404}; ποία οὖν αὕτη θ. ἐκ δημιουργοῦ καὶ κτίσματος συγκειμένη; 14, 

ΕΡ. ϑΦγαρ. τ. 2(}]. 26.5228}; εἰς πλῆθος ἀπεσχισμένον τὴν θ. μὴ σκεδαν- 
νύντες Β65.5 δΡίν. 45(3. 384; Μ.32. 1408); 2 ο[.1Ὁ.Ψ 471398; Μ.τ5320); πάντα 
τὰ τῆς θ. ὀνόματα κατὰ τὸ ἔσον ἐπί τε ζ(τοῦ» πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ λέ- 
γεται τον 95. πη. 7(2 Ὁ.165.32; Μ.45.}560) ; οἵ 1δι.8(ρ.191.27; 7850); 
Ομ. μά. 53(1.8321); τρεῖς δὲ μὲν τὰς ὑποστάσεις, μίαν δὲ φύσιν ἐπὶ 
τῆς θ. ὁμολογοῦμεν 1,δοπί. Βιεαῤ δευ, ττ( 1.86. τθ0 460); {1 οπτ, Β.ϑεεὶ, 
1.2(Μ.86.119070); Τηάτ. δΙΓ ἢ ῥγαεῤ.(ρ.195.7; ΜΟοτ, 1496); 2. τοῦ. 
ΟΒεῖβο; 8. 85 αἰτεβίθα Ὀγ 9. 7ομη, Ἐπι5.}.6.3.24.13(Μ.20.2688); ὁ δὲ 
“ουκᾶς, καὶ αὐτὸς διὰ τῶν σωματικῶν ἀρχῶν τῇ θ. προσέβη Β65. ΕΜ. 
2. τε 2508; Μ.29.6ο1Α}; τὸ τῆς θ. κηρύσσει [50. 5, ΤΟ] μυστήριον 
Οὐ Ν ν85.Επη 4(2 Ρ.53.1; Μ.45,6244}); οἱ δ. 8(ρ.170.2;.7728}: 5. ῬεῖοΥ 
ἴπ Δο.2:24, Οντιἀσρ. ΒΤ χι(ρ.28.32; Μ.76,2814); 1Ὁ.2ο(Ὁ.28.18; 
2800); 15.8:52, Ῥχος,,15.9: 1- (Δ 1.87.2000}0}; τεῖ. 5. Ῥεῖοσ ὁ δι 
ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν τοῦ υἱοῦ θ, δεξάμενος ΑἸοχ. 
5341. Βαγη.τά(ρ.4408) ; ; Ῥ. αι3 οοπίτεδιοα ΜῈ οἰκονομία, Επ5.ἢ,6.τ.1.7 
ΘΙ. 20.52})}; διὰ 8, καὶ οἰκονομίας τὸν τὸ μυστήριον ἡμῖν τὸ ἀποκεκρυμ- 
μένον γνωρίσαντα ἀνυμνήσωμεν Τάτ, ἦη2.35(}1.75.1477.4}; 10.10. {ι0. 
τι (.94.7928); Ὀοΐ το θὰ οομίοββεά, Β85. μη ,.2.2(1.240 ; Μ.20. 
5774}; ἵνα μὴ θατέρῳ προσβαίνοντες, δὲ όρὸν ἐκπίπτωμεν" καὶ τῇ θ. 
προσέχοντες, τῆς οἰκονομέας καταφρονῶμεν Ἐναρτ, Ροηϊ.Φ.3(}1.32. 
2520); Τμάτ ἐμο.35(14774); ἦσαν γὰρ πάλαι διδαχθέντες θεολογεῖν 
τὸν Χριστόν, καὶ μηδαμῶς αὐτὸν τῆς οἰκονομίας, ὡς ἄνθρωπον, χωρί- 

ζειν ἐκ τῆς θ, ΚΟΟΥ, ἢ.6.7. 32. (ΜΝ. 67. 8080); οὐδὲ φιλαλήθους διανοίας 
καθέστηκε, τὰ ἐπὶ τῆς θ. αὐτοῖς εἰρημένα, μετάγειν ἐπὶ τῆς οἰκονομίας 

ΜαΧ, ΡΥ. (Ν.91.3480) ; ἴψρεβ οἱ θοίῇῃ ἡ σμύρνα καὶ ὁ λίβανος, τουτ- 

ἔστιν ἡ θ. τε καὶ οἰκονομία Ὑδάτιαη,.3:6(2.83); πορφύρα διρᾶ 
βύσσος οἵ Ῥτ.31:22, Ῥτοσ.,Δα Ἰοσ.(}1.87.15400)}; δ. ἃ5. σοηίταβίθα 
ΜΠ ἐνανθρώπησις, ϑενεγ. Π Ρ.γ1τ--2(ρ.346.18), ΤΙμδοηΐ, Β. 5 δοΐ, 1.4 
(Μ.86.τ2οος); 3. Βεγεῖ, εἰς θ, ... λαμβάνουσι...τὸν Μελχισεδέκ Μϑ8το. 
Ετιορβηξε,το, (1,6 5.11254) 

θεολογικός, 1. εομεσγηΐηρ σοᾷ; ἃ. αδομὶ (οί, οὐ (Τοὰ πᾶσα θ. φωνὴ 
ἐλάττων μέν ἐστι τῆς διανοίας τοῦ λέγοντος, ἐλάττων δὲ τῆς τοῦ 
ἐπιξητοῦντος ἐπιθυμίας Βα5.ερ.Ἴ(2.8οα ; Μ.32.2454}); τὰ θ. ῥήματα 16, 
δ}ὶ».2(3.3Α.; Μ.32.600) ; ἡ θ. ἐπιστήμη ΟΠ. ΑΥ.ε.}.7.4(Μ.3.2128}: 14. 
4....2.2(Ν1.3.640Ὰ}; ἂχ τ|0}16ὲ οὗ ἃ σγουκ αἱ 8. ὑποτυπώσεις 1.1.τ(5858); 
ἡ θ. ὑμνολογία Μαχ,ηηγσί, 24{}1.01.7008)}; Ἐ. ἐπι σοί, ἰο σοά θ. πίστις 
ἐδ. (7ο08Ὰ ; θ. εὐχαριστία ἐδ. 2. ΞΡδακτηρ αὐομὶ σοά; ἃ. οἵ {Πεοϊορίδηξβ ; 
ΒΌΡ61]., σμἐδί α ΔἸῊΡ τῇ ιπθοῖορν, ἢ ἴσου. οἵ πα. ὦ...θ, τ. ΝᾺ 2.0).28.7 
(0.31.8; ΜΝ 36.338); Γρηγόριε.. ἱεραρχῶν ἃ 8. Τμάν. σία. εαρ.8.1 
(ρ.2 κι); Ὁ. οὗ βΒέαίδπιθηΐβ θοῦ ἰμε σοαπεαα, ΑἸ παρ ἰορ,το, (ΜΝ .6. 
9008); (ἢ τβῖο0]. οὐ χρὴ τὰ οἰκονομικῶς εἰρημένα τοῖς θ. συναρμόττειν 
ΤΗστ.γαΉ.2(4.ττο) ; ΟΥὨ Τα γΒΌΟΑ] Δρρτο πο βίοι 85 ἡ 8. χάρις Μαχ. 
εαΥ1}.2.56(Νῆ.9ο.9020). 

ϑεολογικῶς, ἴ. 50 ας ἰο εῤδαΐ οἔ Ὀμτίϑι ας Θο(, τεῦ, τύοτ.τ: 24 τὸ 
παρὰ Παύλου θ. εἰρημένον: ᾿Χριστὸν θεοῦ δύναλευν Πιάντι. Τνη.3. 
(Μ.30.840Ὰ}); τὰ μὲν 8. τὰ δὲ οἰκονομικῶς ἡ θεία λέγει γραφή ΤὨαι. 
ἐγαη.2(4.ττο); 1δι(113); 2. τη ἰδ τιαηῆϑν οὗ ἐδὲ Ἰμοοίορίαη (1.6. συ, 
ΝᾺΖ.) θ. εἰπεῖν Το. Ὠιύφηαρ,τ, Β(Νν04.12370) ; 10.3.8(13288). 

θεολόγος, Φρεαξίηρ οὐ σοά;, Δ. ἴὰ φεη.; 1. τοῦ, ὑυθϑο θη ΟΥ 
(οδομίηρ ἀρουΐ σοά θ. προφητῶν ἀνδρῶν Ἐπ|5.}.6.το.τίΔδτα ; Μ,21. 
688); οἵ αν! 85 απιοὴρ οὗ θ, ἄνδρες ΑἸΗ. βοηὶ 46(Μ.25,928)} οὗ 
5... ΤόΠπ, τῤ.42(840)); 9. Ῥαμ], ἐδ. αϑ(όο0) ; οἵ, 14, ἐρςιτο,2(Ν] 2 ς.1134}; 
ἡ θ. τοῦ μαθητοῦ [36.. ὃ. 70 Βη]...γλῶσσα ῬΒΠοβί.ἢ.6.7.τά(Μ.65.5520) : 
οὐ Β881] ἡ θ. ... σάλπιγξ Το. Μοπιάγην, Βας,8(Μ.ο6.1376Ὰ}); τὰς.-..θ... 
γλώσσας ἴ70.Ψ Ὅ. Β..7.23(Μ.96.1Οο698}; οἵ. 1. 3ο(, 2204}; 2. οἵ βροαϊκίηρ 
οἵ (οἄ ἴῃ ῥγάνοσ, σεοερίοα τοτίς οά τη πιγοίϊεαί ῥγαγον ἡ θ. ψυχή 
1544. ε»}.7τ(Ρ.86.22). 

Β. 85 βιβῖ.; 1. ομα το ἱεαεβες αδομὶ σοί, ἃ. τὰ ΟἹ ὁ Μωυσῆς θ. 
ΟἸοπι. ἐν. 1.2 2(ρ.02.11; Μ.8.8ο60)}; οἱ καθ᾽ “Εβραίους 8. Ἐπ5.4.6.τ.1 
(ρ.5.15; Μ,22.204Ὰ}; οὗ ρῥτορβμεῖβ, Βαβ. περ. τ. τ4{1.226} ; Μ.29.5440); 
Οατ.Να2.0».5τ.τδ(ρ.τός.το; Μ'ι,16.152.)}; ον Ατιε ἦ.8.2(Ν]},3.241Ὰ}; 
Ῥ. οὗ ἐνϑηρε 55, ΑἸΠ ἔηειτβ.τ(Μ.25.1284}; 650. 5. Τομα, ΓΑ Ίἢ. σδγη. 
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Ῥαι]. Ἐχη.ἤορι.2.4{0.13.20; Μ.77.14418); 
’Ιωάννης...ὃ πολὺς ἐν θεολόγοις Ττάντη, Τ ίΉ.1.27(}Ά.30. 40:8); Βίοι. 
ΑΥορ.τοί Μ.3.11174}; (Ἄνοῃ. Ῥαδελ.ρ.246(Μ.92.592 28); ἃ5 ἴη6 τῆςο- 
Ιορίδῃ ῥὰγ ἐχερίϊομεε ὁ θ. ΟΥ̓. ». 1 ἵη 70.(ρ.483.14}: 1δ.(ρ.484.7); 
4...70.5(0.153.33}} ἘΡΒΙ.3.Ἰοϑὲ ; ὁ τῷ ὄντι θ. ΤΟΥ ΝΙ γθ5.ἠΠόηι. 1.2. 1: {0. 
(ρ.94.3); Αηδβῖ. Θι κοί, Δτ(Μ.8ο. γ844); ς, οἱ τ. Νάῆζ. μόνον τοῦτον 

μετὰ τὸν εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην 9. ὀνομασθῆναι ΟΥΌ ῬΡΥοΒ υΟν Ναξ. 
(Μ.2ς.2880}; ὁ θ. Γρηγόριος ῬὨΠοΒΙι. ἡ. 6.8. τί 8.65.5 640); ΜΆΧΟΡΥΥΥ, 
(Μ..ο:. 3160); 710.}.ο. 3: 15(Μ. οΆ. το488); ἃ, οὗ οἴμεγβ Πέτρος, ἡ κορυ- 
φαία καὶ πρεσβυτάτη τῶν θ. ἀκρότης Ἡοῃ, τ, .η.3.2(Μ|.3.6810); οὗ 
ἘΠοοΙοσίβηβ δ] ρῃίθηεα ὃν Η, Ομοβὶ, δ. 1{ς858Β); τοι. οἵ Ευογαΐας 
ὦ κενὲ 8. Οτ.ΝαΖ.ον.29.τοίΡ.87.18; Μι36.88Ὰ); ὁ καινὸς θ. τ ν583. 
Ἐπηντίι Ρ.94.17; Μ.45.2284}; 1δ.4(2 Ρ.50.14; 6200); 2. ἐἠεοίορΊαη: ἰνὶ 
νου βεηβθ, Ὠῖοπ. Ατ.Ὺ.2,2()4,3.1370); 8. ΟΗ6 Ἐραλίηϑ οὗ Οοὰ τη 
Ῥγαγδῦ, δος τέ ῥγαρϑίηρ νην ϑιραὶ ῬγαγΕΥ εἰ 9. εἶ, προσεύξῃ 
ἀληθῶς, καὶ εἰ ἀληθῶς προσεύχῃ, 8. εἶ ΤἘναργ Ροπτ,ον. 60 (}}.70, 
11808}; Π)͵844.}εγζ.72(0.88.10,25), 

᾿ Ἐθεολοίδορος, γευτίτηρ σοά, 1,οοπῖ. ΒΝ 51. οἱ τι. (Δ1.86,17.528), 
Ἐθεομακάριστος, ὑἱεςςε οὐ σοα Πολύκαρπε θεομακαριστότατε ἴσῃ. 

Ῥοῖνε.7.2; οἵ Ο χιβυβ Ῥαββίοῃ, ᾿α δεν». .2; ΟἹ ΒΜΝ μακαρία οὐ 
εἶ ἐν γενεαῖς γενεῶν θεομακάριστε ΤΏ Υ.3.526Ὲ ; ἘΜ ΘΙ}. δ π εἰ ἄηη.5 
(Μ.18.3570). 

θεομαχ-έω, ταν ἀφαΐηεὶ σά; '. οὗ (Ὠγϊβτίαπς, αος, Ῥογρῆντν ἀπά 
ΟἾΠΟΥ ραρϑηϑ8 τί γὰρ ἄλλο ἢ --οῦντας ; Ἐλ15.}.6.1,2(5Ὰ; Μ.51.580);2. οἵ 
ΤΟ]ΠΔ “-εἴ γὰρ ἐκτάπως Ογγ. {μἰ.2(65.61}0)}; 8. οἱ [ον] ΟΡροπεπῖβ, 
14.1ς5.4.2(2.615Ὲ}; 4, οὗ Βετεῖίοβ, 650. ποῦς. “ὑεῖ, Καρποκράτης 
ΟἸ μι. οἐγ.32.2(ρ.190.20; Μ.8,ττ008); ΑὐΔη5, Ατἢ δεν. 2(λ1.25.. 428 (420) 
ΟἿ); 14,.4γ.2.32(Μ.26.2τ64); ῬΆΠ]ΠοΝι.λ.6.2.3(Μ.6ς.465}0); Τυιποτηϊαῃ5, 
Πιᾶάντα, ({Β85.} ἔπι. κ(α.3148; Μ.20.7534); 10, Τυίη. τ τΊ(Μ.50.3400); 
5, οὗ ρεη. αἰοτιᾶς οἵ [πο88ὲ ὯῸ τὰ ρὲ] ἀρϑιηδὲ (ἀοα, [4}} ἢ ἔατες. 
21(ρ.6᾽.21; Μ.34.10750}; ὁ ζήλῳ θείῳ ποιῶν τι, οὗτος οὐ “«-εἰ ἘΤιιῖ, 
4μ.οἱ γ65}.52(Μ.6.12968). 

θεομαχία, ἡ, τῦὸαν ἀραΐηςί σοά; 1. οἵ Ὀδῖις οἵ ροᾶβ ἴῃ Ῥραῃ 
ταν τ ποϊορν οομηραγεα Ὴ Μαγοϊοη᾿β ἱπεοίοσν οὗ ὑνχὸ σΟΒΗΙΟΤΙΙΣ 
ἀεἰτίος, (6]5.4ρ. τ. εἰς.6.74{0.144.2; Μ.11.14008); 2. οἱ τϑνοῖε οἵ 
Θαΐδῃ τὴν ἀπὸ τῶν κρειττόνων δι᾽ οἰκείαν μεγαλαυχίαν καὶ θ, ἀπό- 
πτῶσιν μεμαθήκαμεν Ἐ05.}.6.1.1τ6(3208 ; Μ.21.5560); οἵ ΗΠ 6 Τηϑῃ, 
ἰά4,}..6.τ.2.το(Μ.2ο.644}); 5. οἵ οἤοτίβ οὗ θυ] ογ5 οὗ Βαθε], ρος. Βαν. 
2(ρ.85.28); 4. οἵ 7Θνν 5} ΟΡΡοβίτίοα ἴο ΟΠ τϑε 8η6 Δροβε!ο5, Ἐ]υβῖ. 
φιι.εἰ γέςΡιτοδ(Μ.6.1357.})}; 5. οὗ Ῥᾶρϑὴ ΟρΡοβ το το (ΠΥ ΒΈ Δ ηἶν 
Δομετιανὸς...«τῆς Νέρωνος...θ, διάδοχον ἑαυτὸν κατεστήσατο Ἐχι5.ἢ.6. 
4.17](Δ1.20.2400); Ὁν ῬΡειβεσυΐουβ ὀνουτῆσονση ὃν ΟΟπβίδ τη γιγάν- 
των τρόπον θεομαχίαν ἐνστησάμενοι 1δ.το.4.3τ(8618)}; οὗ ΤΟΙ Πἰ υ5᾽ 
Ραγῖν οἱ τῆς θ. σύμβουλοι 16.0.(,2.τϑ(ρ.48.0; Μι20.9064}; οἵ ΠοτδβΥ, 
650. Μαγσοϊομ β ἀδηΐδ] οἵ οσγεαίου, (]Ὲπὶ, ο ἐν. 3, 3(Ρ.3201,ς; Μ.δν τ τ16Ὰ}}; 
6. οὗ ἢπ} ψχαὺ οὗ Δη ἸΟἢτΙβὲ μελλούσης γὰρ τὰ τῆς 8. τέρατα καταργεῖν 
τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος 1.5.1,..211:28(}}.24.6000)}; 7. οἵ φσεη. 
ἀἰβροϑιτ οι τὸ τεῦς] ἀραϊηθε (σοά πλεονεξέαι, μιαιφονίαι, θ, δυσσέ- 
βειαι Ἐλι53.1.(.π(ρ.204.1; Μ.2ο.12364Ὰ); ΝίσορΗ. ὕσισι νη. 7 3(}1.86. 

31458). 
θεομάχος (ροεῖ. θεημ-), βρἠηϊηρ αναϊμεὶ οἷ; 
Α. 65 86]., οὗ Ἔνὶ] βρίγἹτβ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα δοξάξοντε;, ἢ ὑπό 

τινων...θ.. πνευμάτων..«τυφλῶν δίκην ὧδε κἀκεῖσε περιηγμένοι ἴδπι5. 
}».6.4.4(τ1108 ; Μ.21.2454}; ὅτι..τῷ πονηρῷ καὶ 8. πνεύματι κάτοχος 
ἦν [36. ὁ ᾿Ιουλιανός], ἀποφήσαιμ᾽ ἂν οὐδαμῶς γτ. εἶπ. 6(65,1048)}; οὗ 
ὈΟΜ]αΙπρ οἵ Βαρεὶ θ. πυργοποιΐας (οδτη. πα. ἐορ.3(Μ.88,1368); οὗ 
Ἐρυρὶ 85 που οἵ ἸΔο]δίγν, Ὀῃγνβ μον. ὃ. 5 τη Μ|.(7.127Ὰ}; 1ἅνῥαη. 
εριτ(2,600Ὰ}; οἵ Τεννβ, 85 Ἰ4ο]αΐοιβ ἴῃ {ἰπιὸ οὗ ΡτΟΡΠεί, ντγιός.30 
(3.558); Ἰά Μ πε. 4τ(3.4200) ; 14..}.5.1.1(2.204Ὰ}; 8.5. ἘΠΟΙΉΪ65 οὗ Ομτῖδι 
απὰ (δυγοῖ, Νίαγν. [05.τ1.τ(ρ.450); ῬΙΟΟῸΡ ογ.14.3(Μ.65.7070}; τὸ 
τῶν ᾿Ιουδαίων θ. καὶ φιλαίτιον καὶ φιλόψογον ἔθνος δεν. ΑἸ, ρ.ἕαὶ. 
Μι.τ2::τϑίρ.91.1); Οοστη ΟΡ 9γ.2(Μ.98. 2440) οἷζ. 5. γογγυστικός ; οἵ 
ἰγταηῖς νους σονῃ ὈγΥ (οπῃβίδητιπα, ἸύαβιυΟ. τι α(ρ.8.14; Μ.2ο. 
9138); οἵ Ομοβτοεβ, Ηδταςῖ.δρ. (Μ.02. τοιοῦ; οἵ ᾿ιετθβῖθβ απ Βοσα- 
τἰο5; Ματοίου Κοπρὰ ἰο ἃ Τιϊδη 85 ἀπ ορροπεπί οὗ οτοδΐοτ, Γ]6π|. 
σἰγ.3 “0. 207.το; Μ.8.1τ120Ὰ) οἵί. 95. γίγας; ΑΥΐλη5. ΔΠ6 ΑΤΙΔΙΉΘΠ, 
ἈΑ1}.6ῤ.Άερ. ΤῊ}: 22(Μ.25.5808); τ. ΝᾺ 2.07.42.3(Μ.36.4600) ; (6].Όγ2. 
ἀ.6.2.τ4 τ .(Μ.8ς.χ2568}; ὉΠ18648..4γ.1(Μ.65.11494}; Ατδηβ, Ευηο- 
τηΐδπ8, Μαοεδοηίδηβ, Ρτοῦ] ΟΡ εῤ.2.13(Μ.6ς. 8608); ΕΞ ΠΟΥΛΙ ΔῊ 50), 
Β85.Επη.2.21{1.2640; Μ.20.6268), Μδηϊο οἾθηι, δεν. Αρταρ.εαί, Μῖ!, 
χοτς(ρ.122.21); Νεβίοτα5, Εναρτ,ἶ.6.1.2(ρ.7.1; Μ.86.24244}; 41] 
Βοχεβϑίθδ, θεημ-, Οτ. Ναζιεαγηιχ. εν τ Μ.327.30904)}; Νεβῖ, ΟΥγ.2 
(0.32.τ6; Μ.77.574}; Βϑορῃχ. ΗΠ ἐῤιογη.(Μ.87.31808); ἀηα αΙΒΌΒΙ] αν 5, 
θεημ-, Νοππ.,αν.70.3::τ8(Μ.43.760Ὰ}); ἴὰ βοα., οὗ τε 6] 1ου}5 αἰδροϑὶ- 
ίοη, Ορροβϑᾶ ἴο σοἄ εἰς ὃ. γνώμην ἀνάγων τοὺς εὐχερεῖς Μδο. στ. 
ἀΡουν.το(ρ.15.15); τὸν..«πολαιὸν ἄνθρωπον...θ, Μας,Αερ,ἤο»1.2.2(Μ. 



θεομεγάλυντος 

34.4640); θεημ-, Νοηπ,ῥαν. 7ο.8:40(}}.43.820Ὰ}; θεημ-; 1δ.τ8: τ4(8028); 
Οἰγηηρ. 7οὉ 21 Ῥτοϑα.(Μ.93.2210). 

. Β, δ5 βυϊβί,; 1. οὐ Βεγεῦζοβ ; Ορῃῖθ5, τ. Ν ζον, 45.8(}1.36.6320); 
Απαᾶπ5 θ. καὶ. φθορέας τῶν ψυχῶν ΑἸεχ.Α].ἐρ.ϑμονεὶ, δίρ.το.τ4: Μ. 
18,577; Αἴῷ..447.1.13(}1.26.408); 14.6}.ϑεγαῤ.1.3(}8.26.526.Ὰ); ὅτ, 
ΝΥ95. ἔμηοτί ρ.35.4; Ν.45.2610); ἀνοήτως λέγουσιν οἱ θ, περὶ τοῦ 
υἱοῦ, ὅτι ἦν ὅτε οὐκ ἦν γτ.ἱ}65.4{5}.τ0Ὲ}; Οτίρθη ὁ μανιώδης καὶ θ, 
ΟΑἸΕχ. (φοτ)ρ.αρΡ. [υϑἰπ.Ογ.(ρ.203.4; Μ.86.0714}; Τϑτη.Ογι(ρ.τοτ τ; 
9498); (σπβο Ροροη εἰ, (Η].3.1456}); 2. ἴῃ. σοι. οὗ τε 15 δραίηβί 
Οοά οὐδεὶς θ, καὶ ἀλάζων.. ὑποκάτω πίπτει τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ οἱ τὴν ἐκ 
πίστεως ὑποταγὴν καταδεξάμενοι Βαβ. ον» ἴῃ: 5. 44{(τ.τ658; Ν' 20. 
404); Οοβια. Δ. ἐορ.3(Ν1.88,1648). 

Ἐθεομεγάλυντος, »ιαρηΠεα ὃν Οοά; οἵ ΒΜΥ͂, 70. ιλον, ( ἴ.ο6. 
6488). 

θεομηνία, ἡ, τογαϊίᾳ οἢ σά, ἀΐυῖηιε υἱοϊαοη, 802.}..6.2.4.4(Μ.61. 
9448); Ῥγος,. Ὁ. 2 ρ.τ: τοί Μ. 87. χσ21Ὰ}; οὗ παῖσγαὶ σα] 1165, Οἠγοη. 
Ραξελ.».246(ΜΜ.02.π92Ὰ}; 16.0.322(8218). 

Ἐβεομήνυτος, ΙσἩἊϊ ὧν (οά, ΤΟ Ήγνβ, ον τ3(13.2 510). 
[͵]θεομήτηρ, ἡ, ν. θεομήτωρ. 

ε θεόμητις, ἀϊυέμεῖν τοῖδε, Νοππ. ραν. [9.8:143(Ν.43.8208}. 
 Ἀβθεομητρικός, οὕ δε γνιοίδεν ἡ οὐ, οα, ον τ(Μ.86.32808); τῦ,8 
(22070); 1Ὁ.χ2(2208.). 

ϑεομήτωρ (["]θεσμήτηρ), ἡ, ἡηοἰδεγ οὐ Οοά, τ{|6 οἵ ΒΜΥ τὴν 
παναγίαν ἔνδοξον θ. ὅντα. έν]. Πρ. μ5ὲ.(}1.86.321τ74}; τὴν 8. Μαρίαν 
Αμδβί τ, βερ!.3.2(Μ.80.1 2880}; ΤΑΤΠ, οεειενς. 2 ο(].28. το 8); τ. 
Νγοβιοεειγς. (ἅ.46.χτ768); {Όγτ. οι ΟὟ Τί6..70; Μ.77.11858); Μοά. 
ἀογη τ(.86.32778Β); ϑόρἢτ.1.0».2.25(}}].87.2245.); Μαχιορηδε (ἢ. 
91.060}; ΠδομΈ. Ν. σόγηι, (1.92. 15604}; 170. λον τε( Μ.ο6.6ηη0; 
1Διοαγημνιάογη, ΒΛ 8οίρ.23ο; Μιρδ.153650); ὙΠαγ.Η..Ρ.6γη.(Η.4. 
1450); 7ο.Μοηι νη. Βίας, 6(Μ.06.14040}; -μήτηρ, οι Μοπιλγηη. 
Ρεῖν.2(44.06.1202Ὰ}. 

Ἐφεόμιλος, ᾿οϊΖέηρ σοηυεγςε τοῖΐ οί, 170.) μον, (.ο6.6480). 
Ἐθεομιμησία, ἡ, Τφηταίου οὐ Οοά; 1. ΚἈὨτΟυΡῊ 5ριτγιπαὶ πηΐοη 

(οά ἴῃ νἱτῖὰρ οὗ ὙΠΊΟΙΒ τηδη σῇ δε σΘ]]6α θεοί: ὅσα τῶν νοερῶν... 
πρὸς τὴν ἕνωσιν αὐτῆς Ἶἶβ6. τῆς θεαρχικῆς κρυφιότητος]...ὁλικῶς 
ἐπέστραπται, καὶ πρὸς τὰς θείας αὐτῆς ἐλλάμψεις.. ἀνατείνεται, τῇ 
κατὰ δύναμιν, εἰ θέμις εἰπεῖν, θεομιμησίᾳ, καὶ τῆς θεϊκῆς ὁμωνυμίας 
ἠξίωται ιοτ. ΑΥ.....12.3(}}}.2.,20938); θεογνωσίας τε καὶ θ,, ... εἰς ἡμᾶς 
τῆς θεαρχικῆς ἐλλάμψεως διαδιδομένης 1.13. χ(3ο4λ}}; 1ὰ.ἐῤ.8(} 1.32. 
τοβπα); 2. οἵ ἱπϊϑιίοη οἱ (μτιβί, τεηπάθγεα ᾿πηροββίθ]α 1 Ὠ15 ἴταα 
Βυπηδ ΠΥ 15 ἀθηϊρά, Ποῖ ΒΝ δεῖ. οἱ Ἐπὶ. 2(Ν.86.13274}; 1Ὁ.(13400). 

Ἐθεομίμητος, ἐγιϊαϊηρ Οοά; 1. τιϑαΐ. 85 βιθβῖ., οἱ πηι οι οἱ 
Ομ χϑί, τεμ εχ ἐπροββιῦϊα ΌΚῪ τοποραγϑιῖα Ὁμγβιοίορν πῶς γὰρ 
δὴ τὸ θ. ἕξομεν, μὴ συμπαθόντες τῷ πεπονθότι; Τιοοηῖ ΒΟΝ ἐσέ, οἱ ἔμ, 
(λ1.86.13210) ; ἴὰ σθῆ. παρακαλεῖτε [80, τοὺς ἐχθρούς] ὡς ἀδελφούς, τὸ 
θ,, ἐνδεικνύμενοι ἸΟΙΝῚ ΟΡ ἐρ.(Μ.96.14329); 2. τα]. ἀηα πριῖ, ἃ5 
50 5:,, ΧΕ , τ] τ Οὴ. οὗ ΟΟα ἃ5 ρῸ8)] οἱ βρίτιταὶ ρτόργοβϑ ἱεραρχία... 
ἐπὶ τὸ θ. ἀναγομένη οι. Ατ.ε.},.3.τ(} 8.2. 1640}; τὸν...ἁπάσης ἱεραρχίας 
σκοπὸν τῆς θ. θεοειδείας ἐξηρτημένον ἀρρεπῶς εἶναι 1Ὁ.7.2(3ο8); πᾶσαν 
...θ., ἐνέργειαν ἐπὶ θεὸν μὲν ὡς αἴτιον ἀναφέρουσιν 1.13.3(3044); εἰς 
θεοειδῇ μονάδα συναγόμεθα, καὶ θ. ἕνωσιν τὰ, ἀ.η.1.4(41.3.5800}; Μαχ. 
σῤιηδο, 1.91.578); διαθέσεως, ἀλλ᾽ οὐ τάξεως εἶναι τὸ θ. 14.ἐρ.τ(Μ, 
91.3648); Ἔχρτεββοᾷ 1ὼ οματίτγ, Ε10.}), β4, ἀονηι, ΒΟ] ᾿ς. 2520); ἀπά 
ἴθ οομάποι ῬΒΙΟΙ ἀεποῖεβ ροββεβϑίοι οὐ αἰνίηα ὁμοίωσις, 10.}.Ψ 
τρίγιηδῳ. (Μ,05.07Ὰ). 

Ἐθεομιμήτως, ἦη ἃ ΠΟ ΠΉΟΥ ἐμεοξηρ σοᾷ ἱεράρχης.. «τὸν προσιόντα 
φωτίσαι 8. ἑτοιμότατος ὧν Ἰοπ,ΛΥ.64.}.2...4(Ν1.3.4008); 8. ... ἐπίθες 
τοῖς ὦμοις τὸ πρόβατον Μεχ..}.ττ(}1.01.4570); Απαάτ,865..420ς.34 
(Μ.1ο6.3294}; ἐπ ἱμεηαποη οὐ Οἠρῖδὶ, ἰδ.4ο(3440). 

Ἐθεομίσεια, ἡ, λαίγεά οὔ (οά, Ἐπι5.}...0.7.2(1.26,8008). 
θεομισής, 1. λαίειζ ὃν Οοι, (ς 5. αρ.Οτ(εἰς.τ.7ε(0.124.24: Μ.χ1τ. 

Ἴ02Αγ; ἀδύνατον ἔσται ἄνθρωπος θ., ἐπεὶ ὁ θεὸς ἀγαπᾷ τὰ ὄντα πάντα 

Οτεἰς.τ.7τίρ.124.27; ἤ02Δ); ψυχῆς...θεομισέστατα πάθη ΔΙοΓ Πρ)». 

τ2(ρ.466.13): θ. αἱρέσεων Ἐλι5,ἢ..6.4.7.3(}1.20.3160); 8. γοητείαν ὕντ. 
1]ομ.2(3.2688) ; 1914. ῬῈ},6}}Ὀ.5.21τ5(Μ.78.,146ο0) ; 2. λαιηρ σοά; οἵ ἴῃ 

ε - ον], Ὀ ἄντα, Τ,ῖ.3.2ο(}.30.8078); τὰ.. τῶν αἱρετικῶν θ. καὶ ἀνόσια 
στίφη (ὑγτιΟς.τ6(3.308); παραιτούμενος τὸν θ. καὶ ἐπιστρέφων τὸν 
ἀλιτήριον τδιτηοί(τό30); Ἄχαζ... εἰδωλολάτρης...καὶ θ. (π΄ σοπέγαϑὲ 
ψῖτὰ ᾿Εζεχίας... θεοφιλής) 1ἃ.15.3.4(2.476}}} τοῦ θ. Λικιννίου 6} ΟγΖ. 
ἀ.6.τιττ.32(Μ 8ς. 12210}: τῶν θεομισῶν τυράννων 1.3.1.1. 

ϑεομίσητος, λαϊεά ὧν (νά, Οἰνόη. Ῥαξελ. . 3 (Μ.02.τ6ο80) ; 
Ἡτϑοὶ,ρ. (Δ].02.το308). 

Ἐθεόμοιος, ἐἶὲ (ὐοά, ἀπιαβῖ. 8, ογηι ρίας, (}1.80.1τ640). 
θεόμορφος, ἦν ἰἶδ παρὸ ὁ Οοά, ΤΑΤΙ.σηηηη!, 2(Ν.28,0138); Γγτ. 

ἀκογι ἄϊυ.ττί 3,470 0). 
Ἐθεονομικός, οὗ ἀϊυῖη ἰατο, θιοη. τ, οὐ. 4.3(Ν1.3. 1814}. 

629 θεοπλαστία 

Ἐβεονύμφευτος, ἡ, ὀγίάε οὗ αοά; οἵ ΒΜΝ, Ἐρἢτ.3.5330. 
πθεόνυμφος, ἡ, ὑγίάε οΓ Οοά; 1. οἵ (μυτοι, Μϑυονηηῤοιτ 2(0.156. 

3; Μ.18,2120); 2. οὗ ΒΜΥ͂, σεσμΡ εῤ.ἄορηι.3.13(ΝΠ.08.304}). 
᾿ Ἀβεοπαγής, βχεά ὃγ Οοὰ στήριγμα θ. ... τῆς πίστεως τὴν σὴν 

ἀποστολικὴν καθέδραν ἱδρύσατο... Χριστός ϑετρ, .6}.(Η.3.7290Α}), 

Ἐθεοπάθεια, ἡ, σωβεγίηρ ὁ[ Οοά; 1. αἰϊερεά Ὁγ Νεβιοτγίδῃϑ ἴο θὲ 
ἰπηρ] 164 ἰὰ Ογτὶ} 5. ΟΠ τβιοϊορν οἴονται πάλιν ἐκεῖνοι τὴν καλουμένην 
παρ᾽ αὐτοῖς θ. ἡμᾶς εἰσφέρειν διὰ τούτου" καὶ οὐκ ἐννοοῦσι τὴν οἰκονο- 

μίαν, κακουργότατα δὲ πειρῶνται μεθιστᾶν εἰς ἄνθρωπον ἰδικῶς τὸ 
πάθος" εὐσέβειαν ἐπιζήμιον ἀσυνέτως ἐπιτηδεύοντες, ἵνα μὴ ὁ τοῦ θεοῦ 
λόγος ὁμολογῆται σωτήρ ΟΥτ.ερ.46.3(ρ.τότ.9; 53.1440); 2. ἴῃ τῆοτο- 
Ρμνϑῖτα Ομ βίοίορυ τί οὖν πυνθάνεσθε ἡμῶν ὡς ἀμφιβαλλομένον 
ὄντος ποία φύσις προσήλωτο, εἰ μὴ θ. φυσικὴν καὶ οὐ τὴν κατ᾽ οἰκείωσιν 
λέγετε; Τιδοπί. Ηπομορλ}.46(Ν.86.17901Ὰ); οὔτε μὴν ἑτερογενῶν 
οὐσιῶν ὀνομάσαντες ἕνωσιν...τὴν μιαρὰν θ. ἱεροῖς μιγνύναι βουλόμενοι 
δόγμασιν Θορἢτ.Η.0»γ...6{Μ.87.22248). 

Ἐθεοπαίδευτος, ἐρφίγμοίσά ὧν Οοα, ΟτΝ γ 55, μη. δ(2 Ρ.τοϑ.τ4; Μ. 

45.192). τ τς 
θεόπαις, ὁ, ὧ5 Δ4}.; 1. τὐἦο ἐς ἀἰυΐπε δοῊ αὐτὸς ὁ θ. κατ᾽ εἰκόνα 

«ὐδημιουργήσας Ἐδα5.ἢ.6.10.4.56(}1.20.8724); 2. τοῖο δεαγς α ἀϊυΐηέ 
δόρ, οἵ ΒΥ, Νοῃη,ραν. 70.191 26(Μ.43.0048}; Απάτι γι εαη. πη. 
(Δ, 97.13οϑο); Τμάτιϑευά,παΐυ, ΒΛ 2(Μ.οό,681.), 

θεοπαράδοτος, ἐείτσεγοά, παηάφα ἄσιοη ὃν Οοά, οἵ δυο ῃατίϑί τὰ 8. 
μυστήρια διδάσκοντας Τγτι λον ἀϊν.το(53.37188); οὗ αἀΐν!ηα λόγια, 
Τϊοπ. σὰ. τ.4(4.3.3768); οἵ ἔοττασία οἵ δρίβοορδὶ σοηβθοσδίομῃ, 
Ἰὐιβίταϊ Εμίγνεν, 25 (Ἀ1.86.23044}); οἱ τῆς ροβρεῖς, Ε10.1).6ρ0 ΤΑΡλἰ,3 
(ΔΓ.9ς.3480); οἵ Ομ βιίδη ἀοοίχίηε δηα ργϑοῖίοθ, ΠὨοη. τ. 6. λ,2.1 
(Μ.3.3928); Οὗ [Π6 πιληϊβίσν τὴν θ. -.. τάξιν 14,6 ρ.8(}.3.τοθ80), 

Ἐθεοπάρακτος, ὀγομρἠϊ Ἰμο δείησ ὃν αοά, ἔυϑτιφμ ἦν... (1.6. 
14444}. 

Ἐβεοπάροχος, βιγηΐοι θά ὃν Οσά, ϑιερἢ ίαςιν, δέορλ, (Ν.τοο. 
τοϑιὰ). 

Ἐθεοπασχία, ἡ, τ εγίηρ οἢ Οοά; δῆςο, 16 Τἠεορακεὴϊί6 μόγεδν 
ὙΜΠΙΟΝ αϑϑογίβ ἐμαὶ οάποδα ςυενξαά ἴῃ Ὁ υϑῖ, ἀπαβὲϑιλοά, τ2(Μ. 
80.2ο1,20 44); ἐδ.13(2448); {10.}).ἐῤ. ΤᾺΡΜΙ Β(Μ.ος. 2564). 

Ἐθεοπασχίανος, ὁ, -- θεοπασχίτης, ΘΡΙΤμΕς ΔρρΙΠοα τὸ Αροὶ- 
Ἰηδυίατβ, ΑἸοχ.ϑ8]. Βανγη. 4{0Ρ.4480)). 

Ἐθεοπασχίτης, ὁ, Τ)εορακελείδ, 1.6. οὴ6 ΨΏΟ αϑϑουίβ, 0ἢ. [ῃ8 
στουπᾶ οὗ Ἰποπορν οἰ τι, [μαι Οοἀμοδα βαβετεα ; ερί πεῖ δρρ ἰοᾶ 
το Ευΐγομαβ, 1ἰοβοοσιβ, 8η 4 πποπορ υϑ[65 ἡ ἀνθρωπότης μόνη 
ἔπασχε, ἡ δὲ θεότης ἀπαθὴς διέμεινε. καὶ ταῦτα λέγων, ἀντιστομίζεις 
θ. ΤΑΙ φημ αἰ τοί ΜΝ ,28.7020); οἱ δὲ θ..... τὸ σταυρικὸν πάθος...τῇ θείᾳ 
φύσει προσγράφειν [τ  ΝΝ γϑ5.1οη1.7.155 τη [6.(Ρ.210.21); αἷ.. γραφαὶ 
«οὐ Χριστὸν παραδιδόασι... ἐσταυρωμένον, καὶ οὐ τὸ τρισάγιον. «ἀλλὰ καὶ 
ἀποβλητέους εἶπον αἷ γραφαὶ τοὺς θ. ΓῬΑΙΩρἢ. Αννα... Ῥεὶν (Ρ.το.13; 
Η.2.8524}; 5 θἀΙνΊβίοτιβ. οἵ ἹΠεοραβοηῖζα βεοῖ δπυτηδταῖεα, ΤΊ. 
ΟΡ μαεν.(Ν.86.418); Εὐτυχέως καὶ Διοσκόρου τῶν θ. [0.)γεεί. Ξεπ!.1 
(Ν1..4.14228); Χριοτοῦ παθόντος σαρκί, ὦ θ., καὶ οὐ θεότητι Απδβῖ,85, 
βοά, τοί Μ.80.1888}; 1710.) .ἀτγριτ(ἴ.ος.3020); 85. σε]θοῦϊηρ ἱπιᾶσοϑ 
οἔ τὲ ΟὉγιοίῆςεά, ΟΟΡ() 54) 4εεν.(Η.4.261Ὰ}); ἴῃ ρεη., ὙΠρῃη εἰγοΉ. 
Ρ.ογί(.τοϑ.2888). 

ἐθεοπατορία, ἡ, σἰαίε οΥ δείηρ ἐπ {αΐδον οὐ σοά; τοῖ. Ἰαντὰ ἃ5 
δα βίου οὗ [6πὰ5, Ογγ. ς. 20: 4(}1.69.8260). 

θεοπάτωρ, ὁ, αγεσείον οὗ αοά; οἵ Ἰ)αν!ᾷ 85 δπορβῖου οἱ 7658, 
Τίου. Ατ.ορ. 8. τί 3. τοϑς 8); ἐστορεηι, {ἐς}. (}1.86.628.); 70.1). (0.4. 
ἀτί Μ ο4ιττ 32}; Ἰά ὕπαρ. τ τ (.94.12228); ὙΠάτιδίθα. ον. 5 α(Μ.00, 
ἸΖΙΑ); οὗ Ἰοβερὴ ὁ 8. ᾿Ιωσὴφ σὺν τῇ θεοτόκῳ ϑ8[6Ρ}.11ᾶσιν. δΙερῆ,. 
(Μ τοο.ο38Α}; οὗ Τοσομίπι ἀπά Αππα, δύ Οἢγνς.(ρ.358.25); Εμελοίὶ, 

.22). 
ἐν ΘΗ͂ΘΕΝ, ῥεϊϊουΐῃρ, ἱγμδίέῃρ ἠμ Οοά, Οναε. 51}.8.471; Ὁιοπ, ΑἹ, ἐῤ. 
εαπ. (ΝΜ. το. 2728; θεοπρεπεῖ Ρ.94.2); Νοπηοβῥαν. [ο.51τι(ΜΜ.43.7850}; 
ἐλπίδες...θ. {δι τα σ()ο2 0); θ. λαῷ ἐν.18: Ζτ(δο34); οἵ ΑὈταΠαπι, 1. 
8: πφ(8218); οὗ Ργάγευ, Μαχῤμςο Μ 01.020). 

θεόπεμπτος, “ομὲ ὃγ Οοά; 1. οἱ βριτταδὶ ἀπα ἰμ το]! ςοῖαλ] ρἸβι5, 
ΟἸαπη. εἰν. 6.8(ρ.463.1τ6; Μ.9.2840); θ. .-- πίστις ΟΥἉ(Γνγ.1.1 ἐη 7}σ.τττὸ 
(ρ.403.20); ὨΙάντη Αρ.ἐαὶ. 4.5: τα(Ρ.90.10); θ. λογισμοί [)]λα. ρ6γ[.26 
(0.28.0); 2. οὗ ν᾽5ίοπϑ δθᾷ ἄγθαιηβ, Πσν. ΟἸθη. τΊ.15 ; 8. Οἵ Αἰ] στΊοτι5, 
ΝΡ ῥ.3.1Ί(1.70.4770}; 1δ.3.00(4328). 

Ἐθεοπιστία, ἡ, ζαΐ ἢ ἐμ αοά, Τιτη Αὐτιεαει. (1.2 8,τοο 50); ΤΠατ, 
δεααᾶ, γε (}1.90.4208). 

Ἐθεοπλανησία, ἡ, οἰαίε οὗ δοίηρ αϑίγαν ἤγονῃ σοά, ΑἸ. Αγ.2.τ4 
(}1.26,1768). 

Ἐβεοπλαστία, ἡ, 1. ἀδυϊείηρ ροάς; οἵ ραρϑῃ ἰἀοϊαιτν, Αἴ σέμέςτο 
(Μ.25.408); οὗ ἀπνροστίην τερτεβεπίδιοηβ οἵ Οοᾷ, ἔουπάὰ 1π βουίρ- 
ἴαχε, 8π6 τὺ 6 ἰηϊογρτείβα δἰ δροποα! ν, θιοη Ατιἐρ.9.1(Μ.3. 
110 58); 2. αϑοιρηρίίον οὗ ἔογηε ὃν αοἀ ἡ καθ᾽ ἡμᾶς ᾿Ιησοῦ θ. Ἰϑϊου, ΑΥ΄ὶ 



θεόπλαστος 

ἀ....2.0(Ν.3.6484); τὸ θεαρχικὸν τῆς ἀφθέγκτου θ. μυστήριον 14.ε.}.4.4 
(Μ.3.1818); Μακισρμες (Μ 91.570). 

Ἐθβεόπλαστος, ῥογηισά ὧν Οοά, οἵ τῆ σκεῦος εἶ θ., παρὰ θεοῦ 
γενόμενον 1Βα5.Ξἰγμεί, μορι.2.τ(1.3380; Μ.30.4τ0); εἴ, ἐπλάσθη μὲν ἡ 
σάρξ: ἐποιήθη δὲ ἡ ψυχή 1ἰ}.(3288Β; Μ,414); ᾿δὰμ ὡς θ. ΤΑΡΟ]] ερ. 
Βα-ς.1(Μ.32.1το4Ὰ}. 

Ἐθεόπλευρος, οὐ ἐπέ “146 9 Οοά, ἰ.6. ῥίεγείης ἐμε 5146 ὁ σοά λόγχῃ 
τῇ θ. καρδίαν τοῦ τυράννου τὴν ἄσαρκον διατρήσας ΓΕΡΙΡΠ.ἦσηι.2(Ν 1.43. 
4564): πίστει πίετε τὸ αἷμα κενωθὲν τῆς θ. σφαγῆς ἀπατγΥ γτοά (Μ. 

97.14170}. 
ϑεοπληγής, σηϊΠ6 ὧν Οσά, ϑγηθδ. ῥγουϊά.2.2(ρ.τ15.16; Ν.66. 

1264). 
θεόπληκτος, ο)ητεη ὃν (οά, Οντ. Ἡ καϊεολι.6.:. 
θεόπληξ, -- ἴοτερ., ΜΑΧ.ορμ5ς.(Μ.01.1770). 
ϑεόπλοκος, »ιαάε ὃν Οοά, τοῖ, (Ἡτβὶ σὰρξ 8. Τιδοπίὶ, ΕΗ. Λ᾽ ἐδί,4.46 

(Μ.86.1717})}; θ. δόγματα 70.Μοπ. νη. ΝΜ ς. ΜΙ γγ (Μ.06.15888). 
Ἐθεόπλουτος, »αάξ γἱεἶ ὃν (οά ὁ πλοῦτος ἐκείνοις [5ο. ΑΡΥΔΉΔΤΩ 

απ 700] οὐκ ἐν χρυσῷ ἦν, οὐδὲ ἐν ἀργύρῳ, οὐδὲ ἐν οἰκοδομήμασιν, ἀλλ᾽ 
ἐν θρέμμασιν" ἄλλως δὲ καὶ θ. οὗτος ἦν (Πτγϑ5.ἤονη.12.3 1. Τὴν, τι. 
δτ5.). 

Ἐθεοπνευστία, ἡ, ἀϊσίηε Ἱπερίγαϊίοη, ΤΟΟΝῚ Η.υ.}σ. 4(Μ.94. 
4814). 

θεόπνευστος, Α. ἀϊουΐϊμεῖν τηορίγεά; 1. οἵ βορίυτε (εἶ, 2ΤΊΤΩ. 
2:τ6}; 8. 85 τοργθβοηζίηρ νοῖςς οἵ Η, ἀποβί, Οὐ. [ο.6,48(29; Ρ.157.2; 
Μ.14.284Α}; ὅσα ἡ θεία γραφὴ λέγει, τοῦ πνεύματός εἰσι τοῦ ἁγίου 
φωναΐί.. οὐκοῦν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος οἱ θεοφορούμενοι τῶν ἁγίων 
ἐμπνέονται. καὶ διὰ τοῦτο πᾶσα γραφὴ 8. λέγεται, διὰ τὸ τῆς θείας 
ἐμπνεύσεως εἶναι διδασκαλίαν τι γ85. Επ,.7(2 Ρ.155.24,156.το; Μ. 
45.7448}.}; Β. Πόποϑ 45 σοῃίδιηρ Δ ἄξη βσποδηςς, ΟΥ, [σ.10.,30 
(23; Ὀ.215.25; Ν.14.23814}; ἔθος δὲ τῇ θ. γραφῇ ἐκ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς 
πραγμάτων σχηματίζειν ἔσθ᾽ ὅτε τὰ μὴ ἐμφανῆ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ καὶ 
νοήσει δρώμενα Οντ.5.7:τ3(}1.60.75320); ἀπ ἄσερ τανβίογεβ κοινὸς 
μὲν ὃ λόγος τῆς θ. γραφῆς, διδάσκει δὲ μέγα καὶ βαθὺ μνοτήριον Ῥτορὶ, 
ΟΡ ο»γ.2.τ(}.6ς.83270); ο. ἀηᾷ τϑαιήγιπρ ἔο θὲ τοδα ψτἢ ἔα! ταδί 
18Ὲν ατα ᾿ηϑριτϑα, 865. ςτογίι. 5260 ; Μ.30.4570); 4, σοτηρτίβίπα; 
1, Ταν δι᾽ ὃν [5ο, Εἶτα] γίνεται ἡ ἀπολύτρωσις τοῦ λαοῦ καὶ ὃ τῶν θ. 
ἀναγνωρισμὸς καὶ ἀνακαινισμὸς λογίων (]6πλ.5ἐγ.1.21τ{(ρ0.77.25; Μ.8, 
8524); ὁ νόμος ὃ Μωσαϊκός, ἀγαθὸς δέ, ὅτι θ. μόνος αὐτοῖς, καίτοι 
πολλῶν ὄντων παρ᾽ ἀνθρώποις νόμων ΟΙναρ. Κ΄.]ἀ»ι.4::τ(}1.03. 
524}; 1, Ῥτορμεῖβ μαθητεύοντες γὰρ τὰ ἔθνη οἱ ἀπόστολοι, εἶχον 
μεθ᾽ ἑαυτῶν τὰ θ. τῶν προφητῶν λόγια, τὰ μαρτυροῦντα τῷ Χριστῷ 
Τις.Βοβι.ραῖίνε, (18. 1272Ὰ}; 11}. ΟἹ Πἰβίουν στηλιτεύει αὐτὴν [36. 
7εΖεῦθε 1] ἡ θ. ἱστορία ΟΥΝαΣΖ.0».35.3(Μ.36.2608); ἱν. ΟἹ 45 ἃ “1016, 
ΟΝ, υβ5. λεα. (Μ1.44.680); Ρτχος.(,15.22:τ1--τ4(Μ.87.21760}; 115. τῃ- 
βρίτατίοιι Ὀεὶπρ' ἄπε το (χὶβὶ δηλωθεὶς αἴτιος εἶναι πάσης ἐκείνης τῆς 
θ. γραφῆς, παρελκυσάσης ἕως τοῦ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου ΟΥ, [».12 τη: 70. 
(Ρ.404.21); ψποθα [ποι ῥσονθϑ ἴΌ ἴο 6 ἰπβρίτες, 14. ρ»͵ης.4.τ. 6(ρ.301. 
τς; Μ.11.3528}; ν. ρόβρεϊβ, Ειβ, φ αγίμιρυόστη. (δ .22.0274}; τὰ 
θ. «..- λόγια Οἰγοη Ῥαςείθ.τϑίΜ.02.5340); νἱ. σΒ ΠΟ Ὠ104] ΒΟΥΡΓΌΤΕΒ 
ἃ5 ἃ ὙΠΟ]6, γοένῖνι Πογ ἀοεὶ.(Μ.88.16128);: ΟΡΡ. Δροῦῦνραὶ 
ῬοοκΚβ ἐπειδήπερ τινὲς ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι ἑαυτοῖς τὰ λεγόμενα 
ἀπόκρυφα, καὶ ἐπιμίξαι ταῦτα τῇ θ. γραφῇ, περὶ ἧς ἐπληροφορήθημεν, 
καθὼς παρέδοσαν τοῖς πατράσιν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται 
γενόμενοι τοῦ λόγου ΑἸΒ.ἐῤ. γε5,.30(Μ.26.14358); οΥἸΓοτΊοη οὗ ᾿πβρῖτα- 
τίου Βδὶῃρ Δ ΓΠΕΠΈΙΟΙ ̓ν Δ δαυὶν ΘϑΕἸ τη σθ5. τὸ σΘ ΟΠ] Οἐν περὶ 
μέντοι τοῦ 8. τῆς βίβλου [55. ΑΡοΟσαΑΙν 56] περιττὸν μηκύνειν τὸν λόγον 
ἡγούμεθα, τῶν μακαρίων Γρηγορίον...καὶ Κυρίλλου, προσέτι δὲ καὶ τῶν 
ἀρχαιοτέρων, Παπίου, Εἰρηναίου, Μεθοδίου καὶ "Ϊππολύτου ταύτῃ προσ- 
μαρτυρούντων τὸ ἀξιόπιστον Απάτι 865. }οειρτόοεμῃ. (δ. 1ο6.2208)}; 
νἱϊ. πέπος θ. 5 ἴτεαᾳ. Ἔβριμεῖ οἵ γραφαί ΟΥ γραφή ΔΡΡΙΗΕΑ ΕἸἴΠΕΥ ἴο 
σοπίδῃξς οὗ 5ΟΥ]ΡΈυγο5 ΟΥ το {Π6 βοῖπ8} νο]ιτηθ5 κατὰ τὰς θ. γραφάς 
ΟἸςτα. 5 ,».7.τό{(ρ.71.23; ΝΟ. π4οΟ); ΟΥοῤγέηπε.4.2.τ(ρ.300.10; Μ.11.3528); 
ἰά οπειη Ἐς. πν3(}1.τη.τ2οσὴ: Μοιῆ. ες. τ. βίρ.257.:ς; Μ.41.11368); 
Ἐπ|5.}.6.3.4.6(Δ1,20.2206}); θ, ἀναγνωσμάτων 16.},2.14: τ6(}}.24.5720}; 
τὰ θ. ... λόγια ἀφανῆ ποιεῖσθαι πυρὶ φλεχθέντα 14.0.(.3.τ{(ρ.77.1; Μ.2ο. 
10538); 1Ρ.4.34{0.130.22; ττθτο); {[Β45.5ἰγεί, ποριττ(ι.324Ὰ; Μ.30. 
124); {Βα5.δαῤί.2.5.2(2.6 588; Ν.31.15030); ὕνψτ, Ἡ.εαἰεεῖ..4.33.,, στ. 
Νυββιαηίρι εἰ γος. (Ν1.46.524); Μας. Αδρ λορι.5.6(}1.34.5ο80); ΟΠ γνβ. 
μονμπη 67.100: 23(6.τ600) οἷ. 5. γραφή; Οντ.1ς5.1.τ(2.258); 14.05.3 
(3.170); νἱϊΔ. ἀπια οἵ ἀοοίτίπα σοηία! πρα ΟΥ παρ] 166 πὰ Ουρι τὰ 
προσφυῆ τοῖς θ. λόγοις ὑπὸ τῶν μακαρίων ἀποστόλων τε καὶ διδασκάλων 
παραδιδόμενα (Ἰδτ.Ξἰ7.7.τό6(ρ.73.5; Μ.9.5444)}; ἡ θ..... διδασκαλία 
στιν υβ5, γί (}1.22.6886; οτὰ. 0.74.0}; ΙΔ λοι. 5. τὰ (απ. (Ν.44. 
8730); ταῦτα [530. Τυϊπϊ Αγ ἀοσξγΠ6} φρονεῖν ἐκ τῆς θ. διδασκαλίας 
ἐμάθομεν 1ᾶ. πη 6(2 Ρ.132.1; Μ.45.7174}; τα)οςϊεἃ ὈΥ Πεσεῦϊοβ. ἴῃ 
ανουσ οἵ {πῸὶγ οι ἴβποιεθ, Τῆς, Τγέμιρσοόρι, (Μ.75.11484}; 
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6. Ξ Ποῖοπον οὗ ἱπβριτϑᾶ βουὶρίατε ἴον Κπον]εᾶρε οὗ {τυ ἢ αὐταρκεῖς 
μὲν γάρ εἰσιν αἱ...θ. γραφαὶ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἀπαγγελίαν" εἰσὶ 
δὲ καὶ πολλοὶ τῶν μακαρίων ἡμῶν διδασκάλων εἰς ταῦτα συνταχθέντες 
λόγοι" οἷς ἐάν τις ἐντύχοι, εἴσεται μέν πως τὴν τῶν γραφῶν ἑρμηνείαν, 
ἧς δὲ ὀρέγεται γνώσεως τυχεῖν δυνήσεται ΑἸΠ. επί τ(Μ.25.44}; ἦν ἃ5 
Ῥαϑῖὶβ οἵ οτβάδὶ ςἰαΐεπιεηῖβ τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἐν κυρίῳ φρόνημα, 
μαρτυρούμενον ἀβιάστως ὑπὸ τῶν θ, γραφῶν ϑγνηηδ, Αη1.(345)1ο(ρ.254. 
12; Μ.:26.736.}); πᾷ (ε5ὲ οἵ ἀοοίχμαὶ {χατῃ οὔτε γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων 
τὸν υἱὸν λέγειν ἀσφαλές, ἐπεὶ μηδαμοῦ τοῦτο τῶν θ. γραφῶν φέρεται 
περὶ αὐτοῦ 1.3(ρ.252.το; 7294); παρὰ τὸ βούλημα τῆς θ. γραφῆς 
τοιαῦτα τετολμήκασι...διορίσασθαι 1δ.8(0.253.2ς; 7320); τίς νόμος, 
ποῖοι προφῆται, τίς θ. λόγος, ποῖον συνόδου δόγμα, τοιοῦτον ἡμῖν 
παρακατέθετο; τιν γ55.. 4 ροϊ!.54(Μ.45,1200Ὰ}}} κριτήριον ἀσφαλὲς τῆς 
ἀληθείας ἐπὶ παντὸς δόγματος ἡ θ. ἐστι μαρτυρία ΟΥ̓͂Ν γ88. πέμοτ 
(ρ.1ο7.22; Μ.45.3418); 8. ἃ5 δβοταάϊηρ βρίσι 4} ἑοοά, 1ὑπ|5.15.4010 
(Μ.24.4330}; θυϊ δὴ Ὠἰάάρη 5]ρτιβοαποο ἰ5 ποῖ ᾿μν δι ρατος [Π|5 

᾿ἰροά ἰ5 ταῖν ἀπᾶ Αἰ ἴου ἰσγαίοπαὶ Ὀθαβῖ ον, ΟΥΟΝ γϑ5. λό Σ ΤῈ 
Οαπὶ.(Μ.44.7644} Ἀ. Ἰπβρί δα σμδυδοῖοσ οἵ 4}} βουρίμσο σοποϊβιθηϊ 
ἉἹ ΠῚ ἄσρτορς οὗ ἱπβρίγδτιοι ἴῃ 115 βθνοῦαὶ ρατίβ ἐπίστησον εἰ, ἐπὰν 
λέγῃ ὁ Παῦλος, πᾶσα γραφὴ θ. ... ἐμπεριλαμβάνει καὶ τὰ ἑαυτοῦ 
γράμματα, ἢ οὐ τό, κἀγὼ λέγω καὶ οὐχ ὁ κύριος..«καὶ τὰ τούτοις 
παραπλήσια ἐνίοτε ὑπ᾽ αὐτοῦ γραφέντα...οὐ μὴν τὸ εἰλικρινὲς τῶν ἐκ 
θείας ἐπιπνοίας λόγων" ἢ καὶ τούτῳ παραστατέον ὅτι ἡ παλαιὰ μὲν οὐκ 
εὐαγγέλιον, οὐ δεικνύουσα τὸν ἐρχόμενον ἀλλὰ προκηρύσσουσα, πᾶσα 
δὲ ἡ καινὴ τὸ εὐαγγέλιόν ἐστιν ΟΥ. 70.τ.χ(ς; ρ.6.24; Ν.14.288); πάσης 
μὲν θ. γραφῆς ἡ ἀνάγνωσις γίνεται τοῖς προσέχουσιν εὐσεβείας 
ἐπίγνωσις" ἡ δὲ σεπτὴ τῶν εὐαγγελίων γραφὴ ὑψηλοτέρων ἐστὲ διδαγμά- 
τῶν ὑπεροχή" τὰ γὰρ ἐν αὐτοῖς ἐμφερόμενα λόγια ὑψίστου βασιλέως 
ὑπάρχει θεσπίσματα Πτγ5. ον» νη ΜΠ.714(3.25Ὰ}; 2. οὗὨἨ πΟΠ-5οτρ- 
ταγ8} ψυϊηρον ἜραΡἢ οὗ ΑΒοτγοῖι5. θ, ἐπίγραμμα Γ΄. ἄδενε.16; 
6515 Ποχαοριέγοι, τον, γβ. ἄοχι ρτοθι).(Μ.45,61Α}; 3, οὗ ἃ σοη- 
Οἶπαν ἀεοϊβίοπ (ςοπαοιηπαίίοη οἵ Νοβίου 5), ΟΕΡἢ.ἐρι(Α(Ὁ τ.1.2 
Ῥ.7ο αι; Η.1.1444})}. 

Β. ῥοὶν λῦσαι. .ἱμάντα θ, πεδίλου Νοπη ῥαν. [6.1:27(}1.43.7530}; 9. 
οὐἀμφὶ λοετρῶν 18.4:τ(7734}; θειότατόν μοι καὶ θεόπνευστον σύστημα 
ΤΜει γε ἀηη.3(}1.18,3534)}. 

6. ἀϊυϊηεῖν δνεαιμίηρ, εἰϑοεἰ- νιοϊηρ νάμασι τοῖς θ. Ογαο, δ 1.5, 308; 
μυρίσμασι θ, Τ΄ Αδγ.Δ 2Ζο(ρ.103.22). 

θεόπνους, ὑγεαίξεά ὁπ ὃν Οοί, ρεγητεαίεα τυτίβ οά᾿ 5 ΘΡΊΥΙΙ ζῶν δὲ 
Χριστὸς σῶμα θ, καὶ πνεῦμα ἐν σαρκὶ θεϊκόν, νοῦς οὐράνιος ΑΡΟ]}, 77.155 
(Ρ.240.3)}}.1 εοπι.Β. 490 1. (Μ.86.τοό48); τῶν ὑπερτέρων νόων ὕπερ- 
βέβηκεν ἡ θεόπνους ἀκρότης 60.Ρ|5.᾿:οχ,.1474(}4.92.15474}. 

Ἐθεοπόθητος, δείουοί ὃν σοά; ορὶ πεῖ οἵ ΒΜΥ, {70.1}.ηον.6.)(Μ. 
ο6.6728). 

θεοποι-έω, 1. γαῖο ἱμπίο α σοά; ἀεῖξν; ἀἰυϊμῖδε,; 
Α.. τοῖν οσδατηγθ- ΟΥΒΠΡ ; 1. ἴῃ ρθη. τὰ δὲ στοιχεῖα καὶ τὰ μόρια 

αὐτῶν “"-οὔσιν ΑἴΒοπαρ, ἰερ.22.6(}.6.0408). 1δ.22.7(0408); Ταϊισγαὶ, 
τϑίρ.2ο.13; Μ.6.8458); ““οὐμενοι τὰ κωφὰ καὶ ἀναίσθητα εἴδωλα 
Ατήϑειαροῖ,τ4.τ; 1}.7.4; ΟἸδτα. ῥγοί.2(ρ.19.19; Μ.8,06Ὰ)}: Οτο ον. 5.3 

ἐπ [6γ.(Ρ.33.21.; Μ.13.3004}; τὸ μὲν Γαριζεὶν “νοῦσιν οἱ Σαμαρεῖς ΟΥ. 
.]0.13.13(ρ.237.21; Μ.14.4170); ἐπλανήθησαν τὰ μέρη τοῦ παντὸς 
“οήσαντες Ἐλι5,}, 12(0.232.10; Μ.20.13024}; ΑἸΉ, σεμί.20(Ν.25.418}; 
μανία σαφὴς...--εῖν τὰ μὴ ὄντα {845.15.3ο4(τιόοος ; Μ',30.6400); ἰη- 
βυραίεα Ὁν Πενῇ, ΤΑτῃ Δα. 5(0.7.5); οὗ ἀεἰποά τηθῃ παλαιοῦ 
νόμον κεκρατηκότος μὴ ἄλλως τινὰ παρὰ “Ῥωμαίοις “εἶσθαι μὴ 
οὐχὶ ψήφῳ καὶ δόγματι συγκλήτον ἰπι5.}.6.2.2.2(Μ.20.1408); 2. οὗ 
ΔΗ ΓΟ χβὶ τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν -“-ηθέντος ἀντιχρίστου Λτοίῃρ.εαὶ, ρος. 
τότ: τοῦ, (ρ.4τ6.25); 3, οὗ ΨοΙΒΗΙΡ ΟΥ πηαίετιαὶ {Πἰηρθ ὮΝ ΒΙΠΠΘΙ5 
κυήσαντες ἑαυτῶν τὰς ἡδονάς Βα5.7έρ. μιμ5.20.2(2.23640; Μ.31.0720}); 
Ἰά γεσιῦν.63(2.436 0; Μ.31.11240); οὐδεὶς δὲ “-ῶν τι ἄλλο παρὰ τὸν 
θεὸν δύναται προσκυνῆσαι τῷ θεῷ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. «οὖσι δέ, 
οἱ μέν, κοιλίαν...οἱ δέ, ἀργύριον {Βα5.λονηἷη ΠΞιδ(ι 3εδο; Μι,3ο. 

138). 
Β.. (μτῖβίοι. ; 1. οὐ (τίσι εἰ πεα᾽ Ὁγν λίθου, Οὐ, 70.2.2(0.54.33; 

Μ.14. 1004) οἷς, 5, αὐτόθεος ; οὔτε ὑφεστὼς 50. Χριστός] δίχα τοῦ 
“"οὖὔντος αὐτὸν πατρός, οὔτ᾽ ἄνευ τοῦ πατρὸς θεολογούμενος, ἀλλ᾽ ὅλον 

αὐτὸ τοῦτο ὧν τε καὶ ζῶν καὶ ὑφεστὼς διὰ τὸν ἐν αὐτῷ πατέρα, συνών 
τε τῷ πατρὶ καὶ ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτὸν “-ούμενος, τό τε εἶναι ὁμοῦ 
καὶ τὸ θεὸς εἶναι οὐκ ἐὲ ἑαυτοῦ παρὰ δὲ τοῦ πατρὸς ἐσχηκώς Ἐδπι5. 

ἀ.6.5.4(ρ.225.το,τ8; Μ.22.3728); 2. Ὠ]5 ΒατηΘ ἶν ἀοῖποα Ὀγ πηΐοῃ 
ΜΙ Τιορὸϑ τὸ ἐκ τῆς παρθένου σῶμα, χωρῆσαν πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς 
θεότητος σωματικῶς, τῇ θεότητι ἀτρέπτως ἤνωται καὶ τεθεοποίηται 
Ἡνγπιθη. 6 ρ.8(0.320.3)}; ὁ λόγος, σὰρξ γενόμενος, τὸν ἐκ σπέρματος 
Δαβὶδ ἀνείληφέν τε καὶ ἐθεοποίησεν 1πιι5.4.6.7.3{ρ.339.2]; Μ.22.5530}); 
ἐλάμβανε [3ς. ὁ λόγος] γὰρ κατὰ τὸ ὑψοῦσθαι τὸν ἄνθρωπον. ὕψωσις 
δὲ ἦν τὸ --εἶσθαι αὐτόν. αὐτὸς δὲ ὁ λόγος εἶχεν ἀεὶ τοῦτο κατὰ τὴν 



θεοποιέω 

πατρικὴν ἑαυτοῦ θεότητα Α1Π}...4γ.1.45(Μ.26.1ο 58); 1Ὁ.2.γο(Ζο6 4) οἷ. 
8. ἄνθρωπος ; οὐ γὰρ ἠλαττοῦτο τῇ περιβολῇ τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ 
μᾶλλον ἐθεοποιεῖτο τοῦτο ἰἃἀεὐγ.14{0.12.30; Μ.25..448᾽ (440}0}; ἡ τὴν 
ἀνθρώπου φύσιν ἐνδυσαμένη σοφία, τουτέστιν, ὁ τοῦ θεοῦ λόγος...--οὔσα 
παρὰ τοῖς ὁρῶσι τὸν ἀναληφθέντα ναόν,.. οὕτως ἐν σοφίᾳ προέκοπτεν ἡ 
ἀνθρωπότης, “-ουμένη δι’ αὐτῆς Ογτ δος, 8{(:),251Ὲ}; 16. 2ο(τ07}}; 
Τιεοπέ. Ἡ  Ν εςί. 5.25(}1.86.1748.4) οἷτ. 5, θεοποιός; 3. ἰὴ (Α]}15[5᾽ 
ΔΙΙορεά τπεοῖν ἐμαὶ Ἐδίμει, θείηρ ἰἀθηΐοαὶ Ψ ΜῊ ὅοη, τοοκ 
δὴ ΨΏΙΓΗ πὸ ἀρὶῆρα οὐ γάρ, φησίν, ἐρῶ δύο θεούς, πατέρα καὶ 
υἱόν, ἀλλ᾽ ἕνα. ὁ γὰρ ἐν αὐτῷ γενόμενος πατὴρ προσλαβόμενος τὴν 
σάρκα ἐθεοποίησεν ἐνώσας ἑαυτῷ καὶ ἐποίησεν ἕν ΗΙΡΡ.΄αόν.0.12 

{ρ.249.5 : Μ.τό.3386.Α); 4. ἴπ Πόταβι85. ἀδηνίηρ αἰνιηῖςν οὗ (τὶβί, 
ἴπ βΈη. οἱ δόσει καὶ χάριτι «εἶσθαι λέγοντες τὸν υἱόν ΑΡΟ]]. βά.5εε. 
}ι.τί(ρ.τό).4: ΜΟτο το 5Ὰ); οἱ ἀπὸ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, ὕστερον 

αὐτὸν μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐκ προκοπῆς τεθεοποιῆσθαι λέγοντες 
γεν. 4η1|.(345)4(0.252..20; Μ,526. «1290; ΑΤΙΒΠ οὐκ ἔστιν ἀληθινὸς 
θεὸς ὁ Χριστός, ἀλλὰ μετοχῇ καὶ αὐτὸς ἐθεοποιήθη Ατ. Τ βαί. [ν.3 8Ρ. 
Αἴ. γ.1 Ο(Μ. 26.208); ὥστε εἰ θεὸν ὁμολογῶσι [3.. ἘππΠΟΠΙ 85] μι 
κύριον, καὶ τὴν λοιπὴν κτέσιν “οἥσουσιν Οὐ Ν 85. Κη. 4(2 Ὁ.50.25; 
45.620}; τῇ χάριτι τῆςδε τῆς υἱοθεσίας ἥν φατε 5ς. ες 
“"ηθέντα Τιδοπί. ΕΠ]. λύε ὲ.3.8(}1.86.16228); 5. τεῖ, ΤενΊΒῃ ἀπά ραραη 
σοπίοπῦοι {π8} ΟΒχ βίη ἀοιῖν αὶ τπᾶτὶ αὐτὸς γὰρ Μωυσῆς εἶπε" 
᾿ἐπικατάρατος πᾶς ὃ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου᾽" βλέπεις οὖν τίνα -- εἷς ταί. 

Τιμι.εὶ Αἰ φι Δο],τοο νῦ; οὐχ, ὡς σὺ [56. 71}3Π] νενόμικας, τεθεο- 
ποιήκαμεν ἄνθρωπον Οντ. εἰμ. 6(65,2034). 

6, οἱ (μχιβεδης ; 1. τρί, ἀσρηΐβ πα τθ8}5 Οἱ ἀδιποαίίοη ; 8. σοά 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἀρυσάζμενοςν εἰς τὸ ““ηθῆναι αὐτούς ΟΥ̓, 70.2.2 (0.55.1; 
Μ.14.100Ὰ}; θεὸς τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ λόγῳ τῆς διανοίας ἁγιάζει “-ὧν 
Μας. Μίρῃ, «ρον, 4.26(ρ.212.21) ; σχέσει γὰρ τῇ πρὸς θεὸν υἱοποιηθέντες 
παρ᾽ αὐτοῦ “-ούμεθα ὕγτ.ἰἤες. τίς] .254} ὁ ὁ θεὸς.. ἀξίους “εἴ Μαχ.εαῤ. 
τηδι . 00. 12128); : Ὁ. ΤΙ. ὥσπερ ὁ πατὴρ δημιουργεῖ . ἁγιάζει, δικαιοῖ 
καὶ "εἴ τοὺς πρὸς οὖς γίνεται, τὸν ἴσον τρόπον καὶ ὃ μονογενής, καὶ τὸ 
πνεῦμα τοῦ θεοῦ ποιεῖ Πιάντα, Τγίη.3.τ6(Ν.20.8680) ; ς. ΓΒτδί τοῖς 
ἀπὸ τοῦ λόγου “-“ηθεῖσι ΟΥπαγί.25(0.22.27; Μ.11. 5030}; τρεφόμενοι 
τῷ ἐν ἀρχῇ πρὸς θεὸν θεῷ λόγῳ “-ηθῶμεν 14.0».2}.13(ρ.372.2; Μ.οττ. 
5174}; αὐτὸς γὰρ ἐνανθρώπησεν, ἕνα ἡμεῖς “-ηθῶμεν ΑἸ υἴπο.54.3(Μ, 
25.1028); ὁ γὰρ λόγος σὰρξ ἐγένετο, ἵνα καὶ προσενέγκῃ τοῦτο ὑπὲρ 
πάντων καὶ ἡμεῖς ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ μεταλαβόντες ““ηθῆναι 
δυνηθῶμεν ἄλλως οὐκ ἂν τούτου τυχόντες, εἰ μὴ τὸ κτιστὸν ἡμῶν αὐτὸς 
ἐνεδύσατο σῶμα Ἰα.466;.τ4{Ρ.12.25; Μ,25..448᾽ (440)}); αὐτὸς υἱοποίη- 
σεν ἡμᾶς τῷ πατρί, καὶ ἐθεοποίησε τοὺς ἀνθρώπους γενόμενος αὐτὸς 
ἄνθρωπος 1ᾶ..4“γν.1.328(}}.26.028); γέγονεν ἄνθρωπος καὶ ἀπέθανεν, ἵνα 
ἡμεῖς..«“-ηθῶμεν ΤΑτῆ, ρας. ττί( Μ.28,2058}; ἡμεῖς γάρ φαμεν ἄνθρωπον 
γεγενῆσθαι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον πρὸς σωτηρίαν ἡμῶν, ἵνα.-.--ηθῶμεν 
πρὸς ὁμοιότητα τοῦ κατὰ φύσιν ἀληθινοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ΑΡΟ]]. Πα. Ξεε. 
Ῥέι3τ(ρ.179.8; Μ.1ο.1117.)}; ΟΥ̓ Ν 8. δεαὶ, (Ν].44.1240Ὰ}; εἰ κτίσμα 
ἐστὶ... τοῦ θεοῦ λόγος, «πῶς θεῷ κολλώμεϑα καὶ «"οὐμεθα 
συναφθέντες αὐτῷ; Ὀντ ἢ 65. τπ(5}, τ68Α)}; ὁ γὰρ χωρὶς ἁμαρτίας 
γενόμενος ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι χωρὶς τῆς εἰς θεότητα μεταβολῆς, 
τὴν φύσιν «-ἡσει Μαχ.καρ.τ. (Δ 1.00.12048); ἀπ Ἠϊς ἀΟΙΣΙΠΘ 
οὐρανίῳ διδασκαλίᾳ “-ὧν [8ς, Χριστός τὸν ἄνθρωπον ΟἸ]οΙη, ῥγοΐ. ΤῊ 
(Ρ.81:.1; Μ.8.2334Α}; ἀδηϊθα οἵ δηρεὶβ ορρ. Ὁ τῖϑῖ, Ὠιάντ. Τγἦη.2.4 
(}1.30.481τ0); ἃ, Η. ἀμοβὲ ϑεϊκοῦ πνεύματος ὑπεδεξάμεθα, δι᾽ οὗ καὶ 
““ούμεθα ΤΑ εὐ. εαἰλ.(.28,84Α)}; πνεῦμα θεῖον...τοῦ θεοῦ ἡμᾶς 
υἱοὺς ποιεῖ, καὶ “-εἶ Ὠιάγπηι, Τ γη.2.25(Μ,30.7400) ; εἰ θεοὺς ὀνομάζομεν 
τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν τελείους, ἡ δὲ τελείωσις διὰ τοῦ πνεύματος, πῶς τὸ 
ἑτέρους “-οῦν, αὐτὸ τῆς θεότητος ἀπολείπεται; Βα5. Ἐπ᾽.3.5(1.276}0 ; 
Μ.20.6658Β); τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον...τοῖς ἁγίοις δι’ υἱοῦ χορηγούμενον, 
διά τε τοῦτο --οῦν ὑντ.λ65.533(5..32535Ὲ); 770.}).8..} τοί 1.ο6.0454); 
Β. ρυᾷος ὁ γὰρ χάριτι “-ούμενος, τῆς μεταπτωτῆς ἐστι φύσεως, ἐξ 
ἀπροσεξίας ποτὲ καὶ ἀπορρεούσης τοῦ κρείττονος Β85. ἔἔτ21.3.5(1.276Ὲ ; 
δόπο); Ογτ.ελες. 32 {(5},31328); ἔ. Ὀερίδτα, ψοτχά, 8π6 ὈΤΘΒΕν τη] π|5- 
ἰγν πῶς ἐνδύσῃ ἶϑο. Χριστόν] ὁ μήπω τὸ βάπτισμα εἰληφώς ;...ἐπεὶ 
δὲ βούλομαί σε ὅμοιον θεῷ ποιῆσαι, φεύγεις τὸν λόγον τὸν «-οὔντά σε 
Ἐ8Β65.δέγμοὶ μοηι.1.2τ(1.2334Ὁ; Μ,30.330); τέλος...«τῆς ἀληθοῦς ἱερω- 
σύνης, τὸ διὰ τούτων “-εἴσθαί τε καὶ --εἶν Μαχ.δρ.3τ(Μ.οτ. 625 Α}; 
ὅ. Ξοπιρίιτα, ΟἸ]θιη.»γοϊ.ο(ρ.65.5; Μ.8, το οἷἵ. 5. γράμμα; Β, νἱν- 
ΒΙμΙν Δηα οἴπου νιγίμεβ, στ νΝ ν85ιυΐγριτίρ.252.8; Μ.46.3200); Μακ. 
“νοι. ) .οα, 685); 2. οὗ δΔάναπορα βίαι 1 βρίγ8] ἴδ εἰρήσθω γὰρ 
τὴν μὲν φρόνησιν ὑπάρχειν γνῶσιν θείαν καὶ ἐν τοῖς ““ουμένοις ΟἼΘΙη. 
δγ.6.τοίρ.405.09; Μ,0.3404}; προσευχόμενοι μετὰ διαθέσεως τῷ λόγῳ 
““ουμένης λέγωμεν ΟΥογ,2:.2(ρ.258.522; Μ,11.4970); ὁ κεκαθαρμένος 
καὶ ὑπεραναβὰς πάντα ὑλικὰ νοῦς, ἵνα ἀκριβώσῃ τὴν θεωρίαν τοῦ θεοῦ, 
ἐν οἷς θεωρεῖ --εἴται 14. .0.32.27(17; Ρ.472.20; Μ.14.8174}; 3. [π- 
γοϊνιηρ ᾿πητηοτέα ν, ΠΙΡΡ.ἤαον. το, 34{(ρ,293.6; Μ.16.34548); 4. τεῖ. 
ρδτίο. τἀν :4]5 τὸ δεδοξασμένον πρόσωπον Μωυσέως, --ηθέντος 

631 θεοπρεπής 
αὐτῷ τοῦ νοῦ ΟΥ. ο.32.27(1); Ρ.4172.34; Μ.1τ4.8174}; μοτεῖ, ὁ Σίμων... 
“οῆσαι ἑαυτὸν ἐπεχείρησεν ΠΊρρ. αεν.6.7{ρ.135.4; Μ.16,32060)}; 1.6. 
14ί(ρ.139.15; 32148); Πεπουζηνοὶ προδήλως εἰσὲν αἱρετικοὶ... Μοντανῷ 
καὶ Πρισκίλλῃ τὴν τοῦ Παρακλήτου προσηγορίαν ἀθεμίτως...ἐπι- 
φημίσαντες.. «ὡς ἀνθρώπους “-οὔντες Βαπιοῥ 88 εαπ.τ(3.2600 ; Μ.32. 
6684}; τεῖ. (οἸ νυ ]ά]απ5, ρινὶπρ ἀϊνὶπα ποποὺγβ ἴοὸ ΒΜ προφάσει 
γὰρ δικαίου ἀεὶ ὑπεισδύνων τὴν διάνοιαν ὁ διάβολος τῶν ἀνθρώπων τὴν 
θνητὴν φύσιν “-ὧὥν ἘΡΙΡἢ.ἤαον.79.4(0.479.τὸ; Μ.42.7450). 

Ι]. ρ488., δὲ πιαάφ ὃν σοί, (ουβι τας. ἰαπά. 6(Μ.88,48:0). 
ἐθεοποίησις, ἡ, ἀειβεαίίον, νιακίης ἀϊυΐηο, τεῖ. 70.10:35 πῶς δὲ 

καὶ.θ. γένοιτ᾽ ἂν χωρὶς τοῦ λόγου; ΑἸΉ..4»ν.-1τ.20(}.26.034}; ἡ παρὰ τῆς 
σοφίας μεταδιδομένη τοῖς ἀνθρώποις θ, καὶ χάρις 1τὖ.3.53(4338); διὰ 
τοῦτο...γέγονεν ἡ συναφή, ἵνα τῷ κατὰ φύσιν τῆς θεότητος συνάψῃ τὸν 
φύσει ἄνθρωπον, καὶ βεβαία γένηται ἡ σωτηρία καὶ ἡ θ. αὐτοῦ τῦ.2.70 
(2968). 

θεοποιητικός, ἀεΊ  γ1]ΗΡ τὴν ἀγάπην,...ἐπὶ πᾶσι 9. Μαχιαηδὶρ (Ν. 
ΟἹ.12498). 

θεοποίητος, τὑγομρἊὶ ὃν σά, ῖοτι. 1.40.1 115,2».6.7.1το(5338.; Μ.21. 
σό4Α}. 

θεοποιΐᾳ, ἡ, 1. ἐποεηη 7 ροάς; οἱ Ἰπνοπεέίοη οὗ ραᾷροπ πεοὸ- 
θΌπΙ65, Επ8.}.6.1.6{(178 ; Μ.21.488[}; τὰς μὲν ᾿Ελλήνων θ., καὶ ἃς 
καλοῦσι θεογονέας, ᾿Ορφεύς τε καὶ “Ὅμηρος... ἐδίδαξαν 1514.}6].6Ρ}.1. 
“τ(.γ8.τοῦΒ); 2. »παλτηρ ἴηΐίο ροάς, ἀεί βεαϊίον, Ἐλι5.᾿.6.2.6(746 ; 
Μ,21.1418}); ζῴων ἀλόγων θ. 14.4.6.1.2(0.9.34; Μ.22.28Ὰ}); 14. 1ςτὸ:1 
(}1.24.221.Ὰ}; 3. ἴῃ ρεη., τἀοίαίγν ἀθέων ἐθνῶν τὴν δαιμονικὴν θ. 
1δ.4ττιτε(38ο0 0); ΑτΠ σομ, τί }1,25.44ᾺΆ}; ἐπαρᾶται κακῇ προλήψει 
θεοποιΐας λέγων, τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ ἘρΙΡἢ.παδν.66.οίρ.τ1ο9.31; 
Δ |,42.1370); 4. ἀειπεαϊΐον, δεῖησ μιαάς ἀϊθῖηε τῆς βρώσεως τοῦ 
δένδρου ἐρασθεῖσα 50. Ἐν] θεοποιεΐαν ἐφαντάζετο ῬΥοΟ]Ρ ογ.6.τό(Μ. 
ὅ5.7:28); [5., 1)6ν}}} ἄρχων καὶ θεὸς οὐ κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ θ. 
ἐξέπεσε Ῥτος. Ο.(σεη.3:22(Μ.87.2248). 

θεοποιός, Δ. οἵ ραραπη5, ἀευϊδιης ροίς, ἃ5 δῖ. προσκυνοῦσιν δὲ 
οἱ θ. οὐ θεοὺς καὶ δαίμονας...γῆν δὲ καὶ τέχνην, τὰ ἀγάλματα ὅπερ 
ἐστίν (Ἰοπι. ῥγοΐ, 4{0.40,7; ΝΊ.8,1440}); ὦ θ., νέων πάτερ οὐρανιώνων ὕὙ. 
ΝΖ. εαγης. 2. 2(ροοπ.)7.6ο(Μ.37.1 5 564). 

Β. ἐείξνίηρ; 1. οἵ αἰνῖπα πϑίμτε τὰ (Πσιβ ἡ μὲν γὰρ ἐθέωσεν ὡς θ. 
φύσις" ἡ δὲ ἐθεώθη ὡς θεοποιουμένη Τιοοηῖ. ΠΠ, Ν᾽ ἐκ. 5.25} 1.86.1748.4}; 
2. οἱ αἀἸνίπε ρσᾶσα 8η4 νἱγῖιθ5. ὈΚῪ ὙνΒ]Οἢ τπθπ ἀγα ἀθῆρα ; ἃ. ὁ 
απα 15 αἰἰσιθαξεβ τὸ καλὸν δὲ καὶ τὸ σοφὸν ἐπὶ τῆς ὅλης θεότητος 
ὑμνεῖται, καὶ τὸ φῶς, καὶ τὸ 8. [)]οη.Ατ.(.2.2.1τ(}}.3.6378); πᾶσα 
πατροκινήτου φωτοφανείας πρόοδος, εἰς ἡμᾶς.. «φοιτῶσα... .ἐπιστρέφει 
πρὸς τὴν τοῦ συναγωγοῦ πατρὸς ἑνότητα, καὶ 8, ἁπλότητα 16..«{}1.π01 
(Μ.3.121Α}; Ὁ. (ῃχιδί αὐτὸς ὧν τὸ 8. καὶ φωτιστικὸν τοῦ πατρός, ἐν 
ᾧ τὰ πάντα θεοποιεῖται καὶ ζωοποιεῖται, οὐκ ἀλλοτριοούσιός ἐστι τοῦ 
πατρὸς ἀλλ᾽ ὁμοούσιος Αἰ. Σγη.5τ(0.274.27; Μ.26.7844); πρὸς τοὺς 
ἐπιγείους ἡμᾶς θεϊκῆς καὶ θ. καταβάσεως ϑορῆτ.Η.ἐρ..γη.(Μ.87. 
ΔιδοΒ); (μυβεβ. ὈΪοοά, Το.}),2γες,3(}1.96.8175); ς. Η. (ῃοβί τὸ 
πάντων...θ, Ογτ, Η,ἐαἰσεξ,4 τό; ΑΡΟ]]. βά, ες. ί.27(Ρ.χγ77.1; Μ.1ο. 
ττ168); Βίάντῃ ({Β45.) πη. (αι, 2058; Μ.20.7228}; τῆς θ. καὶ υἱο- 
ποιοῦ τοῦ πνεύματος χάριτος Τιεοηΐ, Β. Ν᾽ ἐπι .εἰ Επίιτ( 86. 2014}; 
ἃ, Ῥεποῆίβ οἱ (ὐτμητηυπίοῃ, 70. Π αηαοΥ. (Δ .οό.855.); 6. χρυ 
ΨΟΥα5, 1. (8555); ἔ. νἱχίιοβ. ἀντεισαγόμενος ἕτερον πλοῦτον θ. καὶ 
ξωῆς χορηγὸν αἰωνίου Ὀ]επ.. 4. ἅ.5.το(ρ.172.11; Μ.0.6246); πῶς γὰρ εἰς 
τὴν ἑορτὴν συνεισελεύσονται Χριστῷ, μὴ ἘΡΑΒΗ ΜΝ ΈαΝΕΡ ἑαντῶν τὴν 
σκηνὴν κλάδοις ἁγνείας, τῷ 9. καὶ μακαρίῳ φυτῷ; Με, Ἔγηρ.0.4 
(ρ τρίτο: Μ,18.188.). 

Ἐθεοπότιστος, τραίογοα ὃν (οά ; οὗ ΒΝΥ θ. ἐλαίαν, ΤΆτΑΚ. ῥγασξεηΐ. 
ΒΜ 8(Μ.ο8.τ4808). 

Ἐθβεοπραγία, ἡ, ἀἸυῖηε αεἰΐοη, ΤΟτοροηῖ ΖΡ. (Μ.86.72οΑ). 
θεοπρέπεια, ἡ, φοάϊίησες, γευέγέηες ἱοισαγάς (οά ἡ θ. ἕξις ἐστὶ τὸ 

πρέπον τῷ θεῷ σώζουσα (ἼἸετη,5».7.τ(Ρ.4.2τ; Μ,0.4958). 
θεοπρεπής, ἃ. ῥεϊιηρ (οά, τοογίἣν οὗ σοά; 1. τεῖ, αινὶπε αἰετὶ- 

θυτε5. ἡ 8, ... φιλανθρωπία 1)οπ,ΑΙ, ἐγ.(ρ.60.7); ΟΥΟΝ 55,0». «αἰφεῖ,. 
Ρτοδπ.(ρ.4.14; ΝΜ.45.128}; τοῦ, Η. (μοβὲ οὐ μὴν ἀλλότριόν τι καθ᾽ 
ὁμοιότητα τοῦ ἡμετέρου πνεύματος ἔξωθεν ἐπιρρεῖν τῷ θεῷ καὶ ἐν 
αὐτῷ γίνεσθαι τὸ πνεῦμα θ. ἐστιν οἴεσθαι τδ."(0.14.8; 178}; θ. ἡμερότης 
Ὁγχιος. ττ4(3.1878); 1δ.τ26(158Α) ; τὴν θ. λογιότητα καὶ σοφίαν Π΄οπ. 
ἀτοκ.}.2.2(61.3.1400}; τὰς θ. θεωνυμέας τὰ .π.2.τ(}}.2.,62660}); τὰ θ. 
τῇ ὅλῃ θεαρχίᾳ πρόσεστι τὐ.(6370}; 2. τεῖ. Ἰποατπαῖο [6 οἵ (εῖβῖ; 
ἃ. γαῖ. ἸΩΒΟΡΆΤΘΌΙν οἱ τὰ θ. ἀπ τὰ ἀνθρωποπρεπῆ ν. 5. ἀνθρωπο- 
πρεπής ; Ὁ. οἵ ραγίίο. Ἔνθηΐβ τὰ θ. ... θαύματα Οτ, [γι ᾳ τη 76.(ρ.558. 
8); τὸ...θ. τῆς ἐϊς νεκρῶν ἀναστάσεως ΟΥΟΝ ν55.0γ.“αἰδεί,.ο(0.52.5; Μ 
45.400); τοί, Μίτο; 20,340 πῶς οὐ θεός, ὁ 8. τὴν ἐξουσίαν... ἀνημμένος 

: Ὀντ. γεαά. (Ρ.87.τ7; κ΄.ΒΟΑῚ ; τοῖ.. σοι πη ἴο 1. ΖαΓι5 8. ... τὸ 
κέλευσμα εαἱ. [0.11 τά40{(}.310.2); 3. ἜΧχεσ. 8πὰ τῃ60]., τεῖ. βρισιίαβ) 
Ἰητογργθίδιοη οὗ βου ρίατε θεοπρεπέστερον νοήσαντες τὸν ᾿]ορδάνην 



θεοπρεπῶς 

Οε. 7σ.6.4δίο; Ρ.157.22; Μ.14.285Ὰ}); 1ν.13.24{0.248.6; 440 Ὰ}); τοῦ, 
ΔΓ σΟΡορῃς Ἐχρτεββίοσθ ἃ δὴ προσήκει μεταφέρειν ἐπὶ 9 
ἐννοίας, οὐδὲν θνητὸν οὐδ᾽ ἀνθρώπινον ἐν τῷ θεῷ εἶναι φανταζομένους 
Ἐπ5. Μαγεοί τουίρ. 5 το; Μι24.7200}; τῶν 8. ... συμβόλων Ὠου ΑΥ 
4ρ.9.τ(}}1.3.1τοϑᾺ}; 4. οἱ 5βαἰηΐβ, εἰς, ὀνόματος θεοπρεπεστάτου [1.8. 
τῃαῖ οἵ πιδγίνυ] Ιρη. ἤαρη.τ.2; οἴ, Ἰα δρηγγηναττ : τπ6 ΟΠυσοῦ οὗ 
ΒΙνΥΠᾷ θεοπρεπεστάτη ἰδιΌτοΕσΠι. : οὗ ῬοΟΪγοΔΤΡ 8. πρεσβύτην Μῖ. 
Ῥοΐγε.7.2: θεοφιλὴς ὁ θ. μόνος ΟἸδΙη. 5 }7.7.1(0.4.32:; Μ.0.40958}); οἵ ἃ 
ΠΟΙ οϑβου ὁ θεοπρεπέστατος...ιόσκορος Ὀϊοπ.Δ1,8Ρ.Επ|5.᾿..6.6.41.20 
(Ν1.20.612.}; οἱ..«ὡς ἀληθῶς θ. φημὶ δὲ.. ἀποστόλους Ἐλι5.}..6.3.24.τ 
(Μ.20.2648); τοὺς....θ, καὶ [τοὺς] μακαρίους προφήτας 1ᾶ.4.6.1 ῬΥοότη, 
(Ρ.2.το; Μ.22.τ64}); 5. οὗ (Βχιβιίδῃ ἀοοίτιπο θ. ... διδασκαλίας Ἐπι8. 
υ.(,4.ππ(0.140.6; Μ.20.12058}; 8. ... ἀναπτύξεσιν Ἰδιοπ. ΑτΥ 4.5.0. 5(Μ. 
4.Ο124}; 6. οἱ νιτίπε; νἰτίιθ8. ἃ5 καθαρσέα 8. ΟἸεη,. ῥγοὶ. τίρ.το,9; 
Μ.8,6ςΟ); τὰς...θ. ἀρετάς ἔλιβ. ἰ,( ρτοδιῃ(ρ.τοό.12; θεοφιλεῖς Μ.20. 
12178); θ. ... ἀπάθεια τ Νυ55.εῤ.3(Μ.46.1ο210); θ. σεβασμιότης 
ΠιοπνΑΥ, ἐλ. 4.1(}1.32.1770}; 7. οἱ αἸνὶπο ρΙ5 το τηθῃ καὶ ζωῇ καὶ 
λόγῳ καὶ σοφίᾳ καὶ πᾶσι τοῖς θ. ἀγαθοῖς κατεκοσμήθη τιΝ γ88.0γ. 
εαἰφεῖ,, 5(0.23.12; ΝΙ.45.210)}; 8. οἱ Ηοὶν (οιητπππίοι, ΕΠ 4]. δα. 
ἐΡ}.Ῥαμ (1.85.7568). ᾿ 

Β. ἄτυϊπε; 1. οἱ (μη, Ἐδπιβ.9.ἐ}.1.2ο(ρ.81.2; Μ.24.8658}; τεῖ. 
αἰνίηθ ΠδΙλ65 8ἃ5 ΔΡΡΙ]1Ε4 ἴο οῃ ὅσαι...τὸ θ, ἑρμηνεύουσι ΟΥ̓͂Ν 85. 
Επη.3(2 Ρ.44.4; Μ.45.6120); 8. ... οἰκονομία νγιϊποιμηίρεη, (οἷς 
6198); δείκνυσιν ἑαντοῦ τὸ θ. 14. [’.1|.23:37(}}.72.4300}; ἀπὸ τῶν 
ταπεινοτέρων γὰρ τῆς οἰκονομίας ἀρξάμενος, ἐπὶ τὰ θεοπρεπέστερα 
προέβη Αγεῖμ. ρος τί, τοῦ, 008); 2. μοῖν {πὶπρβ τὰς θ, τελετάς 
Ἐλπι5...( Ρτοθιη.(ρ.106.12; Μ΄.20.13170); 9, παράδεισον 1(.ἢ.6.3.24.4 
(}1.20.2640); τῆς Χριστιανῶν ἀρχαιότητος τὸ παλαιὸν ὁμοῦ καὶ θ. τ. 
1.2.1(538Β); οὗ αἰνίηθ {ἢ τὰ 8, ὕντ. 70. 5(4.5200)) ; τεῖ, 1015 τῶν... 
δοκούντων 8, οη. Ατ.ο.ὐ..9.3(Μ.3.Ζόοο). 

α. πὲ Οσοά; τοῖ. (Ὠγιβδι᾿ Β γραδηρένε ἡγοῦ εἰς τὸ θεοπρεπέστερον 
τὴν εἰκόνα ἐπισκενάσας Μεῖϊῃ.γ65.2.24{0.38ο.14; Μ.18.320})). 

θεοπρεπῶς, Α. ἰῃ ἃ τᾶν τον ἣν οὐ (οί, ας δες σά; 1. ἐκερ. δῃὰ 
ΤῊ 60]. ; 8. ἴῃ ροῃ. 8. νοῶμεν Β858. ΦΡῖσ. 2ο(3.17Ὲ; ΜΊ.32. χ040); Ὀιάντη, 
Τγίη.τ.27(Μ.30.32070); ΓΑ ΤΠ ἀεὶ, Τείρ. τ. (Μ.28.11250) οἷτ, 5, ἀνθρω- 
ποπαθῶς; Οντ. λίαλ. τ(3.4790)); θ.. ... τὸ ἐμφύσημα νοητέον ΤὨατυφε. 
23 1. εη.(1.30); τοῖς θ, νοοῦσι Ὁίοπ. Ατιἄ.η.5.8(}}1,.,8244}); τὰ θεία 9. 
νοητέον 1.7. 2(Β6 0); 1διο.ο(οτό0) ; οἵ ἐδ.το.2(0378Β); 0.10). 86.1.γ(Μ. 
94.888); Β. οἵ (Πτιβι ὁ τῆς εἰκόνος λόγος θ, παραδεχθείς, τὴν ἑνότητα 
ἡμῖν παρίστησι τῆς θεότητος Βα5.Ποηϊ.24.4(2.1τ038; Μ.31.6ο88); τυ. 
μονηι.39.4 1: τον. (το.5670) ΣΤΙαα, σρεθης, (6 τ. 11.458) οἷτ, 5. ἀνθρω- 
ποπρεπῶς: 2. τοῖ, ΜΟΥΒΏΙΡ δᾶ οἵμεσ δυτήδη δοίίοῃ μόνον τὸν 
γνωστικὸν...θ, τὸν τῷ ὄντι θεὸν θρησκεύοντα (]ΕΙῺ.5 ».7.τ(Ὁ.3.27; Μ,Ο. 
4048); οἵνἐδι(ρ.ς.8; 4084); θεοῦ λόγων θ. ἀκηκοότες Οὐ. σ.6.4(2; 
Ῥ.Ι1Ο.23; Μ,14.2040) ; τεῖ. ΒΜ δοξάσειε 8. ... μητέρα ΤΜ ΕΓ. δγῖ οἰ 
ἀμητοί .18,3738); τὰς χιτῶνας τῶν ψυχῶν θ. ἐξαλλάξωμεν ΤΕ: ΡΗ. 
ἐον.1(}.43.4204}); τοῦ. ΟΝΊς, 8. ἐκφωνηθείσης τῆς πίστεως (ε].ν 2. 
ἦι.6.2.32.8(Μ.8:,13227})}; δοίη. ὃ θεὸς 9, ὑμνῆσαι τὰς τῆς...θεότητος... 
πολυωνυμίας Π)΄ΟῊ.ΑΥ.,η.1.8(}}1,32.5070}; 1Ὁ.4.τ2(7008}; 3. οἵ ἀϊνῖπα 
αοζίοι, τοῖ, (ἢτιϑὲ πολλάκις ἀνθρωπίνως ἐφθέγγετο, καὶ πάλιν...θ., 
Ο(Ἡγγβ.αη0}}.7.4{(1.5064)}; Ν}].2Ρ}.3.323(}1.70.3570}; ᾿Ιησοῦς...θ. .. 
τῆς πάντων προνοῶν σωτηρίας Μβτς. ΕΥ̓ ορη5ε.53.τ(Μ].6ς. 9658); κε- 
κλεισμένον τὸν τάφον... ἀπολιπόντα 8. δον. Απτιγες.(ρ.ὅοο.6; Μ.46. 
6208); ἰασάτο (510),..8θ. τὸν ὑπομείναντα τὴν πληγήν ΥΙοῖ. ξιταττο 
(ρ.429.2); Βόποδ 

Β, ἀϊυϊμεῖν, Τῃτυ5. ΒΙΜΤ τί(8.2280); Ὠ᾽οη. Ατ. άνι.τ.χ(}1.3.ς88Α} ; 
14.«.}.8.2(21.3.240}}; ΟτιΑπτμί μην. 3(}1.88.τ8524}; τοῖ, ΒΜΎ οὐ 
σαρκιιῶς γεγέννηκεν.. ἀλλὰ θ, Ματο 8ρ. παι. 5. οί, 2 2(Νῇ 80. 2068). 

(, ἂς σοά; 1. οἱ (μι τοῦτο λέγων 8. 1518.Ὁ}Ῥ6].6}}.1.70(8.γ8. 
2374}; οἷ«1δ.1τ.8ο(2470); δεν. Αητξ,γό5 (ρ.856.1; Μ.46.6 40) ; ἔδει γὰρ 
αὐτὸν διὰ μὲν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν ἡμῖν γενέσθαι θ., συνανακέρνασθαι 
δὲ ὥσπερ τοῖς ἡμετέροις σώμασι διὰ τῆς ἁγίας αὐτοῦ σαρκὸς καὶ τοῦ 
τιμίου αἵματος ψιοῖ, δἴς.τ4:22(0.423.17}; θεωπ-, 0. απ. τ. 20(Ν.04. 
ΡΝ ; 2. τοῦ, Η, (σδοβὶ λέγει... καὶ τὸ πνεῦμα θ. Τπάϊ, Τὴν, 4ττί3. 

ύ59 
Ἐἐθεοπρεσβύτης, ὁ, αγιϑαξεσάον οὗ (οί, τεῖ. ἃ ἘΠΕΌΘΕΠΒΘΣ οὗ τῃ6 

ὉΒυτο οὗ ὅγήντηδ, ἸρῈ. ΘΉΉΨΉ.11.2. 
Ἐθεοπρόβλητος, ῥγονηοίεί, αἀναποσά ὃν Οοά; {{π||6 οὗἩ διπροῖοτβ, 

ἸΒΊΡεΙ,ρ}.4.τ44(,1.18.1 2254}; οἵ δπιρῖτε, βορῆτ. ΠΩ γοΡ.(Ν.87. 
4000Α). 

θεοπρόπος, {με ῤῥιγεά, οἵ (θαρῃα5 8. ἀνήρ Νοπη.ραγ. 7ο.1ττ: τ(Μ, 
42.848) ; οὗ (ῃγχιβί, 16,4: φο(]80Ὰ). 
ΕΣ ΚῈΣ ἐἰανεριοφὰ ὧν σοά, Τιμλ. ΟΡ ἀᾳον.(}1.86. 

2318). 
Ἐθβεοπρότακτος, ῥγεξεγγεί ὃν Ορά; οἱ ΒΜΨ, 170.) λον, (Δ .οό, 

6488). 

632 θεός 

θεόπτης, ὁ, 016 τὸὔοὸ σεὸς (τοί, Ἀβραὰμ τὸν πατριάρχην, τὸν θ. 
τὸν μέγαν τ. ΝαΖ.ἐαγ2.1.2.το.401(Μ.37.7154); Μωθσῆς θ. ἐγένετο 
ΒΟΡΒΥ Η.ογ.5(}1.87.332134); τοῖς πάλαι πιστοῖς 9, (60.15.5 0.202 
(Μ.02.1τ6374); ὁ θ. ᾿Ησαΐας Οδτηλ. ΟΡ ον τ( ΝΜ 1.98,2418}; 10.1).φαγηι, 
ἰγαπϑῇρ. (Μ.ο6.848.); ἃ5. 84]. τῇ καταβάσει τοῦ ἁγίου καὶ θ. ἡλίον 
[ρτοῦ. ᾿Βλέου] 70.(] τη. 5 οα].)(Μ.88.8128); θ. πατράσι (σ80.Ῥ]5.υαΉ.3 
(Δ1.02.15 811}. 

θεοπτία (-εία), ἡ, οἱδίου οὐ σοά; 1. οἵ ΒρΕΟΙΆ] νἱβίοπβ ρταηιθα ἕο 
Μοβδθβ, ρτορδεῖβ, εἴς, «“ανιὴλ.. «τὴν 8. ὑπογράφων Ἰλ1τ5.}.6.1.2.24(Ν, 
20.658); Μωσῆς..«προστάττεται.. «σύμβολα καταστήσασθαι τῶν ἐν ταῖς 
θεοπτεΐαις νενοημένων 1(Δ,4.6.4.15{(Ρ.176.14; Μ.22.2038); 1Ὁ.γ.τ(ρ.298. 
2; 4880); Πιάγπι, Τγ1η.τ. το Μ.30.3648}); ΕΡῚΡΙ λαεγ.ς τ.7(0.257.2}; Μ 
41.0ο1.}; ἐδέδου τὰς θ, τοῖς ἁγίοις προφήταις ὅ...θεός Οντ.15.τ.4(2. 
ΤΟΤΕ); 1.2.4(306}); Βιοπ. Αα.ερ.8,1(Μ.3.τοϑςᾺ}); 2. οἱ Βρϑοίαὶ ν:β:οηβ 
566} ὃγ ρΡϑχίϊο. ἱἹπαινιάπα]5 ἰὰ ροβε- Β181104] {ἰπλ65, Οὐχ. ΙοριΟσπςὶςτ 
(Μ.232.1τ654); ΕρΙρΒ.λαε;.30.11τ(0.347.4: Μ.41.4240}; 3. οἵ νἱ βίο, 
ὉΣ οοπίοιηρίατίοη, οὗ σοά ; σγαπῖεδα:; ἴο Δρε]ο οτάθιβ ἡ τάξις [56. 
τῶν σεραφίμ] μέσοις πτεροῖς ἐν συμμετρίᾳ πρὸς θ. ἀνάγεται 1) οη.ΑΥ. 
ε.}..4.3.7(4.3.4818); τὸ Αἄάαπὶ Ὀείοτε ΕΔ]1] ὅλος ἦν καὶ διὰ παντὸς ἐν 
θεοπτίαις ὅ νοῦς Ογτ. Κομι.  τἸδίρ.186.26; Μ.74.7804Ὰ); ἀπ αἴτεον 
Ἐράριηρθοη, 14.0ς.62(4.95Ε}; το ῥαῖς ἴῃ ποατῖ, 14. α0}.4(1.1364); 
ἀπ ἴῃ σοη, 85 οὔ]εοὶ οὗ χταγϑίοαὶ αϑοεηῖϊ εἰς...τὰ ὑπερτενῇ τῆς θ. 
ἱέντες ὑψώματα Ἰα.ἠογπ ραξεί. τ (τ 1004}; μέχρι γὰρ ἐννοίας μόνης 
ἐπὶ τὴν θ. ἡ τῶν γενητῶν ἔρχεται φύσις Ἰά. [0.5(4.4500); πολλάκις γοῦν 
ὕψωσά μον τὸν λογισμόν, οὐδὲν δὲ ἧττον τῆς θ. ἀπώλισθον ΟἸγτηρ. 
Ἰοὺ 4:τΊ(ΜΜ.03.768); 4. οὗ αἀἰνίης χενοϊδίοη τοί []]γ τηδηϊβεδῖςα ἴῃ 
ΟΥ, Πιάντη. Τγίμ.τιτδίλδ.29.2480); τὸ τῆς ἀληθοῦς θ. εἰσδέξασθαι 
φῶς Ογτ.15...τ(2.3820}; 14, 70.3.3(4.265Ὲ}; οὗ γενοίαϊτίοι ἴῃ (Πγχιθῖ, 
Αππτηοη. 76.14:22(Μ.85.12024). 

θεοπτικός, αὐΐό ἴ0 866 Οοά, ΘΕΊΗΝ σοί, οἵ ΔιρΡ6}5 ἡ δὲ τῶν χερουβὶμ 
ἶ5ς. ἐπωνυμία], τὸ γνωστικὸν αὐτῶν καὶ θ, 1»του, Ατ,ε.}.7.1(Μ.2, 
2050); τῶν θ. τάξεων 1ὰ.6.ἢ}.5.1.5(}.3.δ05 4}; τὰ σεραφὶμ...διὰ τοῦ 
πλήθους τῶν ὀφθαλμῶν τὸ πρὸς τὰς θείας αὐγὰς θ, αὐτῶν διδασκόμενος 
Αμαχ.δε5. ροειτο( τού. 2560); οὗ δυϊᾶῃ. τπἀεγβίδησίηρ θ, 
διανοίᾳ τὰς θεοειδεῖς ἐποπτεύσωμεν... θεωρίας Του. Ατ,4.η.1τ.8(}.. 

5078). 
Ἐθεόπτωτος, ζαϊΐδη ατυὰν ἤγοηι οά τὸν θ. Χοσρόην (ἠγοη.1’α5ε}!. 

Ῥ.386(11.92.002.). 
Ἐθεορήμων, ν. ἔθεορρήμων. 
Ἐθεορήτωρ, ὁ, Οὐδ τοῆῦο «ρεαΐς ἔγονι Οοά, Ἰἱμορίγε ῥεγεοη; οἵ 

ΟἾΠ]άσεη αἱ Οδγιβι ̓Β ομῖσν ἱπῖο [ογβαίδιη, {Ἰ ρὶρῃ. ον. τ( 1.4.3. 
4378); οἵ ὕψη}, Απαβί, δι σά, τοί ῖ.80.1778). 

Ἐθεορρημοσύνη, ἡ, ἀΐοῖμε ἐοείγῖηο, Ἰτοῦ. ΑΥ.6.}.2.3.(Μ. 2.3078). 
Ἐθεορρήμων (᾿θεορήμων), τῤεακίηρ ὕγοηι (Ποἀὦ τὸν τοῖς θεορή- 

μοσιν ἐοικότα νοῦν Οντ γι. (τ. 400); ἡ φησιν ὁ θ. Τ,εοπί.11. 
Νεεὶ. τοί Μ.86.15738) ; ὁ θ. Γρηγόριος Το. θιύπαριτττ( Μ.04.12418); 
θεορή-, (ο5τα.} 6]. Ξεἠοί. 44(Μ.38.445) ἴῃ τι Ναζιεαγημ.τ.1.τΆ. 

θεόρρητος, εἰξογοιΐ ὃν (οά, τηφρίγε, ΜΟΙ, ἐγηρ. 8. τη(ρυτττ, 3; Μ. 
18.1720}; 8. ... βίβλων Νοπη.}αγ. [0.5 1τ420(}}.43,7028}; (1Ὁ οῃδ1. 

θεόρρυτος, Ποιυτηρ ἤγονι οά; οἵ Ὀϊοοα οὗ (Πεῖδῖ, Οὐ ΝΖ. ΩΡ, 
1.1.0.92(}1.37.4644}; οὗ τ δι 5 ψογᾶς, Νοηηῥαγ. σ.8:τ4{(Μ.43. 
8130); οἱ αἀϊνῖπα τονοϊαίίοη, (160. ῬΙ5.,5 εν, δ4(} 1.02. 1628); οὗ 1,Οροϑ, 
τα ἤεν.χ84(Ν Π.02.14474}; οἵ ἰηβπηοηςο οἵ 11. Ποβῖ τοῖς θ, τοῦ πνεύ- 
ματος νάμασι 0.1). ἠογπ.4.28(ΝΜ] ,06.6208), 

θεός, ὁ, (οά; 

Α.. τὰ σεη.; 1. ΠΕΤΙΝΔΙΙΟΙΒ ; ἃ. ἴτοπὶ θϑέω: ἑνὸς ὄντος τοῦ θ. κατὰ τὴν 
ἀμετάτρεπτον τοῦ ἀεὶ θεῖν τὰ ἀγαθὰ ἕξιν (Ι6ῃ.5,».4.23(0.215.22; ΜΝ. ὃ, 

120600}; οἵα, ῥγοὶ, )(ρ.τοιτπ; Μι8.906.Ὰ); 105.}.6.χ1.ο(200)} Μ.21 “0Δ); ; 
70.1). [{.0.τ.0(}1.04.8368} ; ". Ι͂τοτῃ θεάομαι, θεωρέω (ἀεΥνα ΟΠ θεϊηρ 
ΘΧΡΤΕΒΘΘα ΟΥ 1π|Ρ}166} θ, ... ὁ μέλλων ὁρᾶσθαι Ιχουιἀαθν.4.38.3(}1.7. 
ττοϑο); διὰά...τὸ αἰτίους οὐ τοῦ θεωρεῖν τὰ ὁρώμενα, πρώτους θ. 
ἀνηγορεύεσθαι '15.}.6.5.3(1820; Μ.21.5160); 9, λέγοντες, τὸν ἔφορον 
καὶ ἐπόπτην... ἐπινοοῦντες ἐπικαλούμεθα το Ν κα.  επ.2(1 Ρ.257.12 
Μ.45.οὐοσ) ; οὔ ἰγὲς ἀΠπ(Μ.45.1244}; ς. ἔτοιη τίϑημι: θ,.... παρὰ τὴν 
θέσιν εἴρηται, καὶ τάξιν (Ἰοιη,5:7.1.20(0.112.2; Μ.8.9204}; ἅ. Δἴετ- 
πϑῖῖνα ἀουναῖοη5 ρίνεῃ τορσοίμοῦ ; τέθημι ἀρὰ ϑέω, ΤΠΡΗΙ],ΑἸτ. 
“ἀπίοῖ. τ. 4(44.6.το294); ιοη.Α].8Ρ.Ελπι5.}.6.14.27(7820 ; Δ1.21.1288λ); 
τοῦ θ., κἂν ἀπὸ τοῦ θέειν, ἢ αἴθειν,..«διὰ τὸ ἀεικίνητον καὶ δαπανη- 
τικὸν τῶν μοχθηρῶν ἕξεων ΟΥΝΑΖ.ογ.2ο.τϑ(ρ.126.6, Μ.36,1284); 
τίθημι, θεάομαι, ναρτ Ῥοητ.}.1τ(}.32.2654); θεωρέω, ϑέω, αἴθω, 
Απμαβίϑι σά, (Μ.8ο. 850); θέω, αἴθω, θεάομαι, ϑεβοί, 4 'τι 70. ] τη. 
φεαὶ, τ( Μ.88,645Ὰ); θῶ, α.ν., θέω, ΟΥ θεάομαι, {7.1}. 7γένι, (ΜΚ. 
16Α}); 2. 5Υποηγτη8, οἵ, ἐσμς, φμοά... ἢ εὗγαῖεα Βαγμεῖ ἀϊείίμν, Ἰγετι. 
ἠαεν.2.24.2(.1.7.7014}; Εἰοε, ΠΣ ιάαΐσαηι φοκφηῃ, ἀδτρηι 51 ρΉ}1- 
δααὶ, 1.2. 35. 8(6388); κἂν τε κύριον ἀκούσωμεν, κἂν τε θ., οὐδεμία 
ἐν τοῖς ὀνόμασίν ἐστι διαφορά (Ὦγν5.ἤομι.14.2 τη δη.(4.τοβΑ}; 



θεός 

Ά. ἀΟἤΠΙΙΟΠ5 τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἀεὶ ἔχον καὶ τοῦ εἶναι 
πᾶσι τοῖς ἄλλοις αἴτιον, τοῦτο..«ἐστιν ὁ 8, Ταπί,1αϊ.3.5(}.6.4818)}; 
θ. ἐστιν οὐσία νοερά, ἀθεωρητός, καὶ ἀνερμήνευτος" θ. ἐστι πνεῦμα 
ἄυλον, ὀφθαλμὸς ἀκοίμητος, νοῦς ἀκίνητος, οὐσία δημιουργικὴ πάντων 
ΤΑΙ φυ αἱ, τ(}.28,7738). 
Β. τεῦ, (οά 5 εχ: βίβῃος 85 ᾿πέευτεα ; 1. ἔσοσῃη τηοίίοῃ ἰδὼν... τὰν 

κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα, ὅτι κατὰ ἀνάγκην κινεῖται, συνῆκα τὸν 

κινοῦντα...εἶναι θ. Αὐϊδτ,αροί,τ,2; 2. ἴτοτηῃ δχΊβίθποα οὗ τηυϊαῦ]θ {Π]ηρ5 
ΒΊΟΝ ΡοΙπίβ (0 8π Ἱπητπ 8 0]6. ογξδῖου, 80 15 αοά, 0.10. 0.1.3 
(Μ.9 4.706 Α ); 3. ἔτοτη ἀδβίρτι τὸν διακοσμήσαντα τὸ πᾶν τοῦτο, 
τοῦτον εἶναι τὸν θ, ΑἸ Πεπαρἰ6ρ.7.τ(4.,6.0048); ΤΕΡΠΗ] Δπτ ίοῖ,τ,ὅ 
(Μ.6.το334); Ατῇ,.47᾽.2.320(Ν}.26.2168}; (Πγτγϑ. 414δ.τ.8(2.250Ὲ) ; ἡ τῆς 
κτίσεως συνοχή, καὶ συντήρησις, καὶ κυβέρνησις, διδάσκει ἡμᾶς ὅτι ἐστὶ 
θ. 70.}), [ιο.χ.3(61,94.7960). 

Ο, ταῖς αἰτία; 1. οὗ αἀϊνίης ἐδ βοθηάθησα ἃ5 ἱχηρί ν]ὴρ ἴῃδΐ 
ἀοα ἰ5 ὙΠΉΚΕ οτεδίατεβ, (6 Π|.5ὲ7,2.τό(Ρ.1τ52.28,; Μ.8,τοτ20) ; ΟΥ, 
(ἰεἰ5.5.δο(ρ.261.10; Μ.11. το 00}; Ἐτι5.6,,}..3.π(ρ.τό.6; Μ.,24.τοΙ 20}; 
ἔστιν οὐχ ὡς ἡμεῖς ἐσμεν, ἔστι μέντοι ὡς θ, ΑἸΉ..4γ.1.23(}{.26,608}; 
ἈφησΕ 5δγὴ6 ἐξυτὴβ σοῦ Π6 1566 ἸΠένΟΟΔΙν οἵ Ὀοΐἢ τὸ μέγας ἐπὶ 
θεοῦ ὅταν λέγῃ, οὐ πρός τι μέγας φησίν, ἀλλ᾽ ἀπολύτως μέγας Πτγ5, 
δον. 5.2 τ ΤΊΙ, (11. 7590); εἰ πᾶν τὸ ὑπὸ γένος καὶ εἶδος χωρὶς τῶν 

συμβεβηκότων, τοῦτο οὐσία κυρίως, ὑπ᾽ οὐδὲν δὲ τούτων ἐστὶ θ., οὐκ 
ἄρα οὐσία κυρίως λέγεται θ. ΟὈγτοθε5. π(Ξ᾿.τϑε); Τοῃ. Αγ. 4.20 
(Μ.2.7208); Μαχ.ϑεμοί, ἢ. 5.γ(}}.4.3080}; ὁ θ., ὁ μήτε οὐσία, ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ οὐσίαν" μήτε ἁπλοῦς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἁπλότητα 10.τ.τ(τ80Ὰ); 2. [155 
οἵ αἰ θυξθβ, Ασιϑιιαροί,τ.4; Ἀτμοπδσ ἐδσιτο,τί Μ.6,οοδΒ); Π ον’. ΟἾθηι. 
2.45; Οντ. Η, καἰσεἶ,6.7; Ὀσεὶ, Βαὶν.τιτοίρ.8.τῇ.); 10.}. οι (Μ 94. 
7920); 3, Ρεΐηρ 8δη6α δειυθηῖςβ; 8. ΠῚΠΠη655 οὐ Ὀοίηρ ὁ ὄντως ὧν 
8. ΟἸεπι. 5 ν.7.9(0.40.18; Μ'0. 4778); : ΗΙρΡρ.λαδν.το.34{0.292.20; Μ',τό, 
24548); ΟΥ. 9.47 τη 7έν. (Ρ.222.4); ΟΥ̓ ΝΝ γ 55. μη.2(1 Ρ.257.8; Μ.4ς. 
οὔοῦ); Ῥιοη. Αγ ἅ.5.5.4(31.2.8170)}; Ὁ. 5ιπιρ!οιν, ΟΥ. 76.1. οί; ; 
Ρ.24.28; Μ.14.578); ΑἸῃ. ξεπέ. τί ].25.810); 14, ,ἀφεν.22(ρ.18.21; Μ.2:. 
4530); εἰ.«πνεῦμα ὁ θ. ἁπλοῦς.. «καὶ ἀσύνθετος, καὶ ἀσχημάτιστος 
Τμάΐφη.20 τῇ εη.(1.28); 14.15.40: 1τ2(0.157.22; 2.328); οἵν τ ῥγίηε. 
ΤΥ δ(ρ.21.τὸ; Μ.11.125.4}; 4618] {πα΄ ΡΥ ἐν οἱ αἰἐγιθυτδβ τ 0165 
τῆς (οᾶ 15 σοτηροβιέθ, Αἀδιη. ἤϊαΐ, τιτο( Μ, 18. τοβ1Β); Βα5.6. 130. 5(3. 
2704; Μ.322.6890); ΤΑΤΗ τα]. 1 γίμ.τ, τ8(Ν1.28.11440); 70.. βσοτ ΟΜ. 
04.826}; ν. ἁπλοῦς ; τοῖ, ΠΘΙΘΒΙ65 ; ΒΠΡ]Π]1οἷτν οἵ οὐ το πάοτβ αἰνίηα 
ΘΙΠΒΏΘΓΙΟΏΒ ᾿ΠΠΡΟΒΒΙΌ]8, ἔμ ΤΉΤΏΚΕΥΙ πα {πῸ ΤΠοιρης Ρεϊηρ Ἰάδη- 
(1041, ἴτεη ἤμαθγ.2.12.5(}1.7.7454}; Οοα΄β. βἰδυρ !]οἱένγ ΠΡ Ρ]165 ἰδὲ 
Καον]εάρα οὗ δεισιθαξθϑ 185 απ νϑθηξ ἕο Κηον]εαρα οὗ ὄββθῆσα 
(Αποτηοθβη), Βα5.6.234.τ(3.2578; Μ.32.8688Β); τ. ἱποογρογεϑ  ν ; 
τοί, ατρυτηθηΐ {πὶ 1{ οα γγΕῖῈ σογροσβαὶ μ6 νοι] δα ταδίθσιαὶ 
δηὰ 50 σοτγιρῦ]6, Οτ. ργέρο.2.4.3(0.130.17; ΖοΙΟ); 1(. 70.13.21 
(Ρ.245. “1 ; 4334}; Βαϊ οἵ, δι (0.244.2: ; 4320) οἷ, 5. αἰθερώδης ; ὅτι... 
ἀσώματον [5-. θ.}, δῆλον. πῶς γὰρ σῶμα, τὸ ἄπειρον, καὶ... καὶ ἀσχημά- 
τιστον, καὶ ἀναφές.. «ἁπλοῦν, καὶ ἀσύνθετον ; Το... (,0.1.4{}1.04.7078}; 
τεῖ, αὐραμηβηῖβ ἔγοτὴ βου ρίθσα (6... 761.22:24, 88}.1:7) [δ ἢδ 15 
ΘΥΘΙΥΜΉΘΙΘ 8864 15 ΒΡΙΧΙ, ΟὙ.ΝαΖ.0».28,8(ρ.32.1; Μ.36.330}; τεῖ. 
ΘΏΤΗΥΟΡΟΙΠΟΥΡΙΒΙη5 1Π ΒΟΠρΡΓυΣΤΕΒ. 85 δοΐ ὑσονιὴρ [6 σοηΐσαιν, 
Ου, Μη ΤΚαρ.(ρ.296.22); ΘΕ ΑΤΏ. ,ν.3.1(}}.26.3244}}; θ. ἐστιν, ὡς καὶ 
ὁ κύριος λέγει, πνεῦμα. πνεῦμα δέ ἐστι κυρίως οὐσία ἀσώματος καὶ 
ἀπερίγραπτος ΟἸοπι. 7γ.2ο(ρ.220.6; Μ.0.7608Β); Οτοῤγέπε.τ τ (0.10. 
ΔΕ, ; Μ.1τ. 1230); ἅ. ἰπιραϑοίθίϊ τιν, Ταβί. τωροΐ.25.2(41.6.3658); 
δ. τὸς ἡ“ τοθδὶς ἄθυμός τε καὶ ἀνεπιθύμητος (Ἰδγλ.ς1γ.4.22(ρ.315.16; Μ.8, 
12600}; 6. Ἰπσοιγαρ 0 1πν, Ταῖϊιογαί.7(ὉΡ.7.9; Μ.6.8208), Ττοπιἤαεγ. 
2.13.0(}}.7.748.4}; ΟἸετη. ἐγ. βυχχίρ. 371. 14}; Μι9.1044}; ἀφθαρσία...ὁ 
θ. Ατῃὐπεςοὶ ε. .4γ.το(Ν.26.το124}); τεῖ. θδομιηρ οἱ Νίδτοο!]ὰβ τοῦ 
ϑεοῦ.. σωματικὸν πάθος, ὅπερ οὐ θέμις ἐπὶ τῆς... ἀσωμάτου φύσεως 
παραδέχεσθαι Ἐκι5.6..}.2.3(0.157.7; Μ.24. τοο ΙΒ); ἔν ρεγίεσίιοπμ πάντοτε 
ὁ 8. τέλειος διαμένει, πλήρης ὧν.--«πάντων τῶν ἀγαθῶν ΤὨΡΠ]Αμτ. 
““μἰοἱ.2.ττ(Μ.6.τογ7.}; ΟἸ]διη.  ἐγ7.7.14{0.63.12:; Μ.9,5241Ὰ); ΜΕΤ ἐγεαὶ. 
3(ρ.495.13; Μ.18.3364); ΑἸ, σεηΐ. 290(Ν.25.770};; Ε15 ρεγίεοιου Ὀχονεά 
ἔγοιη Μι.5:48, Οντ Η. ἐαϊφεῖ:.6.8: ΓΠγγβ5. σαὶ. το. 4(2.1110) ; οἱ.1α, ἤθη. 
2.0. ἦπ ('ςιον 1(3.11τ18); 1Β48..5.2ς(1.2080., Μ.30.16ς5 0); δ. Πο]Ἰης55, 
ν. ἅγιος ; Ὦ. ροοπΕ55, οἔ, ἐστιις τοη ἐπὶ, ἐμ ῥομίϊας ἀ651}, Ἰτοὰπαθῦ. 
4.25.2(}1.7.ο680); ὁ φύσει ἀγαθὸς 8. (Ἰ]ογλ, ῥαφά.τιοίρ.138.16; Μ.8, 
340Α}; 14.5͵γ.6.τό(ρ.5ο4.3; Ν.9.3608); ον Οτργίης, 4.4.δ(ρ 350,11; Μ, 
4000); ΑἸΠ, ροπί, 4τ(1.25.810}; ΟντιΟς,τ322(3.1668), Ποη.ΑΥ.. ἡ. 
2.2.τ(Μ.3.3034}; ὁ εν αὐτοαγαθότης ΜΑΧΟΙΩΥ!,.3.27(}|.00.1025Ὰ}}; 
Οοά αἰοπε Ὀεὶπρ' 55 18}}ν σοοά, (Ἰοτὴ. 5 ".3.5(Ρ.21τ6.4; Μ.8.1148.4); 
Βαβιλοηιίη 5. 33(1 1508 ; Ν.20.3688); φύσει ἀγαθὸς μόνος ὁ θ. ἐστιν 
Ταα, ῥενξι3(Ρ.6.8); ἤθησα ἱπιροββι 1 Πτν οἔ 5ἰπ τὸ μηδ᾽ ὅλως ἐξαμαρ- 
τάνειν..., ὃ δή φαμεν εἶναι θεοῦ (Ἰετη, ῥασά.τ.2(0.92.5.; Μ.8,2524})} 
οὐ δύναται αἰσχρὰ ὃ θ., ἐπεὶ ἔσται ὁ θ. δυνάμενος μὴ εἶναι θ. Οτο( εἰς. Ξ, 
23(0.24.1τ4; ΜΕ ΤΥ.1216}); τὸ μηδὲν ἁμαρτεῖν..«μόνου θ, ΟΥ.ΝᾺ2.ογ.τό. 

633 θεός 

15(Μ|.35.9538) ΓΝ Ἰμβηγ, Ὁ χυὶϊίν μεῖζον. --ἐστι τὸ χωροῦν τοῦ 
χωρουμένου" θ. γὰρ οὐ χωρεῖται, ἀλλὰ αὐτός ἐστι τόπος τῶν ὅλων 

ΤὨΡΗ].Απι. 4 οὶ.2.3(Μ.6.τοφοον; Οὐ ρἰς.γ.34{ρ.184.15; Μι1τ.14680); 
Ὑδαῦφι. 20 τη Οὐη.(1.27}; Ὀδοδῦβα οὗ ΠῚβ ττϑηιβοεπάθποε, ΟἸεπι, σίγ, 
2.2(ρ.116.2; Μ.8.0374}; Ογτ, Η οαϊδολ.τϑ,53.. θν.... πανταχοῦ, ...τί γὰρ 
δύναται τ πράι τὴν ἀσώματον φύσιν; ΤΟ Ὠγγβ. σπε.(2.821}) ; 1. 1π|- 
τυ Δ} Πν, ΕἴΕΤΏΠΥ τὸν ἄτρεπτον καὶ ἀεὶ ὄντα θ, Ταβῖι αροί.13.4 
(Μ.6.3484}; τὸν θ. τὸν ἀπαθῆ καὶ ἀμετάβλητον Ἰετη. δεῖ, 52(0.151.23; 
Μ.9.7210); 8. ἐστιν ἀΐδιος οὐσία καὶ ἀπαράλλακτος [)οεἰ. Ῥαΐγ,33 
(Ρ.261τ.13); ψἱζμοιιε Ῥορσιπηΐπρ οΟΥ ἐπα, Ταῖ,ογαὶ.4{(ρ.4.20; Μ.6.8:34}: 
ΤΑΙ, ἀταϊ. Τυῖη.τ.2(Ν1.28,1117})}; 1 τ, Νυεϑ. “44γ.εἱ ϑαῦι,τοί],45.12068); 
Βεοδῖιβα σαῖιϑα οὗ 411 τππηρθ, ΑἸποπαρἰς.4.2(Μ.6,8078); ἱταπιλαεν. 
4.11.2(Μ.7.τοο2Ὰ}; ἘΡΊΡἢ, ἤαον.66.14{(Ρ.36.17 ; Μ.42.408); Ὀοΐηρσ ἴῃ ἃ 
σοπεϊπαουβ ρχδβοηΐ, {Β65.[5.ἀτο( 461; Μ,ι30.312.}); θ8.. ἦν μὲν ἀεί, 
καὶ ἔστι, καὶ ἔσται" μᾶλλον δέ, ἔστιν ἀεί Υ.ΝαΖ.ογν.45.3(}].36.62ς50) ; 
Κκ. την (ν, εἷς); ταυρῆς Ὁγ ῬἈΠ]ΟΞοροσβ, Ατδεπαρ ίεσιδι τί 6. 
ροια); ὃν ΗερΥ. {τα Π]ο ἢ δα ρθη. 116 τρδβοηίηνσ, [τε ἤαο7.2.0.1 
(Μ.7.7344); ἀοπηοηβίγαϊοα Ὦγν δυριχηθηΐ {παὶ 1ξ ΤΏΘγΘ γΟΥΕ ΤΠΟΣΘ 
τπ8π| οπ6 οα, Βοῖ ψου]α μὲ ἴῃ τῆς βαγτὴς ρίαςε, Αἰμβοπαρσ ει 
(φοφοΠ.); οἵ. φμενμιαάνποάμι.. ῥοίεγίξ φρογ ἔπέμς [56. ἀειη} αἰτα 
ῥίεμεμάο.. απ αἰΐηι5 ἀδι5 δ55 6: ἐμηὲ ορογίθαί ἀδιμε κογμι ΟἸΠΗΤΙΟΗ 
Ῥίεγοιμα. οὐαῖα εἰγετπεομέπεγε, εἰ εἰγειηπεομεηενὶ ὦ περηης ἢ 
Ἰστϑη.ἤαθν.2.1.2(Ν}.7.710Ὰ}; οὗν1}.2.1τ (7124); «ἀπα ἰηἴοῦσο ἰχότῃ 
πδυπιοὴν οἱ ππίνοσθο, ΑἸΒ, ρορ. 1Δ8(}1.2ς. 760); ἀπά ἴβοξ {παῖ {ποῖος 
Δ 6 οηἱν οὴς οὐ Ὀεδοβαβε σοα 15 {6 ροτίθδος Βοίηρ, [0.}}. 2.0. 
τισί δξ.94.8ο1Ὰ} ; τοῦ, βου ρίσγα! Ῥτοοῖ, ἰρη αρη.8.2; ΑΥΒοηασ ἰερ.ο 
(θοπο .); Ιχρη.ἦπεν.2.35.2(8384); ΤΠατι σαν. ς.1(4.377-8); 10.}). 5.0. 
χ. 5. Μ.94.8ο0}) ; πδποθ ἴχϑαᾳ. υ856. οὗ ἴθυτὴ τῶν ὅλων θεός, ὁ.5. (]οΙη. 
εἰν. 2](Ρ.τοθ.0 ; Μ.8,9248); Οτιλονιντ τὸ τῇ {ἐγ .{0.0.10; Μ.13.2688}; 
Ονχ.Ἡ. ῥγοεαίεελ,ο: οἵ. εἷς. «ὦν, καὶ μόνος ὧν, καὶ ἀεὶ ὁ αὐτὸς ὦν, 
πάντων ἐστὶ θ, Ἰσὰη αροΪ.28(Μ.530.3684); 1, Κπον]ραρα Ἔχίθπαϊμηνρ τὸ 
δνουγιίηρ, (]6Π|,5 ἐγ, 5,7(0.354.22; Μ,0,60Α}; τὸ...εἰδέναι τὰ πάντα... 
πρέποι ἂν μόνῳ τῷ κατὰ φύσιν ὄντι θ, γτ,.15.4.τ(2.5 048}; 100]. 
ἔαζαχο, (Ἰδυη, φιά.ς 6(ρΡ.1τ64.6; Μ.0.6τ2.); Οτ.ογ.4.3(0.300.12; δ΄.ττ. 
432}; ἈΠΑ 5εουοίβ οὐ ΠΊ6η 5 Πραγίβ, 14. ργίης.3.1.13(0.2τ8.5; Μοτι. 
2154}; (Πγυβ ον. 4.5 τὸ ΜΠ.(7.564); Οοα Κπονηρ ἐνουν πρὶ τη 
Βὶβ οὐσῃ θϑβθῆςθ, ΨΥΠΙΟΝ 15 σαῖιξα οὗ 8}} τϊηρθ, ΟἸ]ειη. [γ.48(0.224.24) 
ἀρ. Μαχσηιδῖρ (Ν οτ.τοϑ 58); ἰοπ, ἀτ ἄ.η..7.2(Μ.32.8600); Μαχ. δε οὶ. 
ἀ...7.2(Μ.4.349Δ48}; 14.ταγτϊ.3.22{Μ.90.10244}; τᾶ, ψυιβάοπι, Ο]επ,, 
Ῥαεά.τιτοίρ.145.25; Μ.8.361.}); ὁ «« αὐτοσοφία ΜαΧ.οαΥ1.3.27(Μ. 
οὉ.10254Α}); π. ἰχιςἢ, τε ὐα67.2.13.0(}1,7.7484}; 9... ... τῶν ὄντων 
ἀληθείας τὸ μέτρον (Ἰοῖα ῥγοί.δ(ρ.52.2ς; Μ.8.738); ὁ. ἔγϑαάοσνῃ, Ταΐ. 
ογαὶ.7(Ρ.7.14:; Μ.6.8208); τεη.ἤαον.2.1.τ(}.7.710 4}; ο1,10.2.5. 5(7230); 
ΕἸοτΩ. 7.7. 70. 42.1; ΝΜ. 9. 46οα); Ατῇη..47. .3. 62(Ν1.26.456.Ὰ); οὐ. ..ἐστιν 
ἀνάγκη παρὰ θεῷ": ἀνώτερος νόμων ἐστέ ζὮχν5,) αη.9:τ--3(6, 260); 
Ρ. ἴονε, Ρίορη.το.2; ὅ...θ. ἡμῶν ἡ ἀγάπη ἐστί Οτ.Να2.0»γ.22.4(Ν.3ς, 
1126.Ὰ}; 4. Ἰυϑῖῖοα δηά τετον ὁ 8. -.. σπλαγχνίζεται ἐπὶ τὴν ποίησιν 
αὐτοῦ Ἠειηπαη.0.5; οἵα εὐρι.ο,253,4; εἰ ἐστιν ὁ θ.,.. «ἀκόλουθον 
εἶναι καὶ δίκαιον Γῃγν5.ἀΐαρ.1.8(2.26 0}; δικαιοσύνη ὁ θ. Ἰ)ἸοΠ,ΑΥ, 
4.η.8.7(}}.3.8030) ; τ. ροοίάῃοββ ΘΧρυ ββεα 1 ργονίάεπος, 0.3}... 
2. 20(Ν.04.0648) ; 8. ῬΟΥΝΟΥ, ο, φαῤτομίία, βὲν φηαη ἀεμς ον ροίξης 
ἄϊείμιν, Οτορῤγίηε.τ.2. το Ρ.43.6; ΜΟττ. 1414); τῷ...θ., ἀεὶ κατὰ τὰ 
αὐτὰ ὄντι, καὶ ἀγεννήτῳ ὑπάρχοντι, ὡς πρὸς ἑαυτόν, πάντα δύνατα 
Τγοπ ἤαεν.4.38.τ(} 1.7 ττο 54}; δύναμίς ἐστιν ὁ θ., ὡς πᾶσαν δύναμιν ἐν 
ἑαυτῷ... ὑπερέχων Το. ΑΥ, 4.5.8. τ(}.4.8800) ; ποῖ Ἔχτεπαϊης τὸ 86}1- 
σοπ γβἸο Οἢ ΟΥ ἐν} δύναται... «πάντα ὁ θ., ἅπερ δυνάμενος τοῦ θ, εἶναι 
καὶ τοῦ ἀγαθὸς εἶναι καὶ σοφὸς εἶναι οὐκ ἐξίσταται Οτ«(εἰς.3.7ο(Ρ.262. 
24: Μ.ιχ ἸΟΙ20}; ΤΡΙΡΒ ἠεν.)6. 2τ(ρ.28ουτι; Μ.42.580Ὰ); ἸΙοπ,ΛΥ. 
4.η.8.6(Μ..3.8038). 

Ὦ, οὗ αἰνίηε ορεγαϊίοηβ αὐ ἐαίγα; 1. οτϑδίλουι; 8. ἴῃ σοῃ., οἷ, 
ῥγοῤγίμηη δἰ. ἁἁἦος ἀεί ἐμ ῥεγεμεϊμεηίίας, πον τηάίσεγε αἰτῖς οὐγψαμῖς αὐ 
εοηάττοηθης εογήμι, σας μη, Ἰγθη, ἤα6».2.2,.5(Μ1.7.7154}; μόνος ὁ θ. 
ἐποίησεν, ἐπεὶ καὶ μόνος ὄντως ἐστὶ θ. (Ἰ]δηι. ῥγοϊ. 4(ρ.48.1τ6; Μ.8, 
τό44); (Βτυ5,ἤοη1.28.2 1 κε.(0.2800)); Ὁ. ἱῃ το]. ἴὸ Ἠ15 παίαρο, οἷς 
7αεεγε.. Ρνοργίμμι σοὶ δεμῖφηταις ἀεὶ, Ἰτου.ἤαεν.4.50.2(Μ.7.τττοῦ) ; 
διὰ μόνην ἀγαθότητα τὸ πᾶν παραγαγεῖν τὸν θ, Μὰχ.πελοί ἱ πντι5 

1 (Μ1.4.2058}); 10.1)..6.2.2(}1.04.8640) ; οἔ.10.4.2τ(1107Ὰ}; 2. ἴῃ Το], τὸ 
ΘΝ] οὐκοῦν ἔξω τῆς τῶν καικῶν αἰτίας ὁ θ., ἃ τῶν ὄντων, οὐχ ὁ τῶν μὴ 
ὄντων ποιητὴς ὧν ΟΥΝ γ85.0γ.οαἰεο. (0.40.8; Μ,45.320}); θ.. ... οὐδὲν 
κακὸν ἐποίησεν,.. «ἀγαθὸς ὧν τὴν φύσιν,. «πάντα περιέχων, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ 
οὐδενὸς περιεχόμενος ἘΡΙΡΠ ἦαεγ.66.15(ρ.38.το; Μ.43.528}; τὸ κακὸν 
οὔτε ἐν φύσει ἐστὶν... κακὸν γάρ τι ὃ θ. οὐκ ἐποίησεν Ὀϊια ρῶ 7 3(ρ.6. 
τ6); αν] Βεΐπρ ἱποουιραῦθ]ε ψνἱ τ αἰνίηα σοοάποβ5, οἵ, οἱ ἀϊεαηηες 
φμῖα δοηπτς ἄφες ἐμ τρδα ἐοηάτίοηε σα αἰἰφμτά εἰδὶ ἐγοαυτὶ τη] Βπτειίη, 
οὐ αδογάμμι υἱάερτίμν, ΟΥἙοῤγῖης. 3.4. (0.270.17; Μ.11.3258}; εἰ... 
κακῶν αἴτιος [58ς. ὁ θ.], οὐκ ἀγαθὸς δηλονότι" ὥστε..«ἐστιν ἄρνησις τοῦ 



θεός 

θ. Βαβ.ΐονη, 9.2(2. 30; Μ .31. 3328); ;Θιοπ Αγ ἄ.η.4.21(}.3.7210)}; οἷδεν 
ὁ θ. τὸ κακὸν ἢ ἀγαθόν, καὶ παρ᾽ αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν κακῶν, δυνάμεις 
εἰσὶν ἀγαθοποιοί 1.4.3 (7200); τεῖ. Βοπι. 9:14 θεὸν..-κηρυττούσης τῆς 
γραφῆς... ἀναίτιον κακίας (ἸοτΙῊ.5,7.4.26(0.323.26.; ΝΙ.8,1380Ὰ}; τεῖ. 
(οα 5 Ἰυβ!οα εἰ. «ἁμαρτητικοὺς λογισμοὺς ἐδημιούργησεν ὁ θ., πῶς 
καταδικάζει τὸν ἁμαρτήσαντα; ΛΊΠ, Ροϊϊ.2.6(Μ.28.ττ400} ; 3. τῃ τεὶ. 
ἴο πυπιαπ δοίίοη, βυβιίβιαἰτσ [Π6 δου νιν οἵ ργορμϑίβ, ἰθδοῇοῖϑ, εἴο. 
ὥσπερ αἱ θεραπεῖαι καὶ αἵ προφητεῖαι καὶ τὰ σημεῖα, οὕτως καὶ ἡ 
γνωστικὴ διδασκαλία δι᾿ ἀνθρώπων ἐνεργοῦντος τοῦ θ. ἐπιτελεῖται 
(Ἰεπλ. σε, τοίρ.141τ.0; Μ.0.7058Β); ἐπὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτὸν ὁ θ. ἤγαγε 
ΟΑἸΕχ.ρ.ρ. ΑἸ αροΐ.δος δ(ρ.92.8; Μ.2:5.2570); ὁ “Ησαΐας (μᾶλλον 
δὲ ὁ 9, δι᾿ αὐτοῦ) εἰπών Ἐλιβ5.6,{}..2.22(ρ.132.20; Μ.24.ο604); ΟΠ γγ8. 
δίαΐ τι, 5(2.1228)}; ἃ5 ὈΕΙΩΡ ὈΠΠῚΒ ΙΏΟΨΕΙ ἴῃ βΒριττθ8] 11{6, ΠαπσΘ 
νἱχίθ8. ἀγὸ (οά᾿β ΨοΥκ, ΔΊ. ἤγς.52.3(}1.25.102.}); ὅ...θ. συνεργεῖ 
τοῖς τῆς ἀρετῆς ἐρασταῖς Ὑπατς, 80: 17(1.1256); οὐ... ἔξωθεν...ὁ θ. 
ἐπὶ τὰ θεῖα κινεῖ, νοητῶς δέ Ὀϊοη.Ατ.6.}.1.4(Ν.3.3768); Οοα᾽ 5 Καον- 
ἸΙβᾶρε οὗ τηϑῃ ποῖ ΔΡο ϑῃϊηρ ΤΠεὶν ἔγοράοπι, ΓΗατ, ἰϑορ.8:30(3.93). 

Ἐ,. ΤΠ. ; 1. Ῥαχίς. τεῖ, Ἐδέμεν ὁ θ. πατήρ ΟἸοΙη.5).6,17(ρ. 515,1; 
Μ.0.3930); Οτ..}0.20.Ἰ7Ὰ15; Ρ.348.32; Μο14.6ορ0); «ΑΤΉςί σοη! 6 .2ς. 
138); ; οἵ. ἕνα θ. ἔχομεν καὶ ἕνα Χριστὸν καὶ ἕν πνεῦμα τΟϊον.46.6:; ΟΥ, 
ῥνῖηε.3.1. 170. 227.14; Μαι. 2850); Βδ5.ἐόνι. 24. "(2 τοῦθ ; Μ.31. 616); 
2. τοῦ, ὅοῃ τὸ...θ. ἕνα... «εἶναι. 

Μι.8. 3370); τοῦ κατ᾽ οὐσίαν θ. καὶ πατρὸς τὸν κατ᾽ οὐσίαν θ, καὶ υἱὸν 
γεγεννηκότος ὕναστ. Ροηΐ.4}.3(Μ1.32.2400}; ἘΕΡΙΡΒ. ἤαργ. 16. 25(ρ. 385. 
ι8; Μ.42. 5880); τν. πέγα Ἐ΄;3. χοῦ, Η, (ὐμοβί εἰ τοίνυν 8, εἴρηται παρὰ 
τὸ ᾿πεδειμέναε ἢ ἢ θεᾶσθαι τὰ πάντα, τὸ δὲ πνεῦμα πάντα γινώσκει τὰ τοῦ 
θ.,...8.. οὖν τὸ πνεῦμα Ἐναρτ, Ροηΐ.ἐῤ. ττ(}. 35.965.) ; θ, τὸ πνεῦμα; 
πάνυ γε. .. . ὁμοούσιον; εἴπερ θ. Οτ, ΝΑ 2.0. 4τιτο(ρ. τότ; Μ.26. 
1444); 8. ἐκ θ. τὸ πνεῦμα ἘΡΙΡΒ. λαθγ. 60. 27(0.177.24: Μ.42. ̓ 248}); 
4. τοῦ, γ018 Ττίη, ὅλη...[50ς ἡ τριάς] εἷς θ. ἐστι ΑἸΉ.ὁῤυϑέγαρ.τ τ](Μ. 
26.5690) ; [ο«οπ. ἦγ. Βα5. 3(Μ.06.12720); 5. τεῖ, βισπιῆσδηςε οἔ θ. 
ἴῃ Ἵτη. οοηοχίβ μὴ πρόσωπον δηλοῖ ὁ θ.., ἀλλὰ τὴν οὐσίαν ΟὙἸΝ γ58. 
εὐ» .ηοὶ, (Μ.45.τ770}; ὙΠαΐϊ.6}».τ46(4.1267) ; 10.1), βά, Ν ες, τα(ρ. 564); 
8.4 {ΠΕ60], ἱπιρ] οατοηβ οὐ {815 βδἰρτιβοδποθ, ΑΈΠ. ἐγ... 15 (Μ.26.Ψ 
2520 }); οὐ..«τρεῖς θ.,.. «ἀλλὰ τῆς τριάδος τὴν ἕνωσιν ἐν τῇ κοινωνίᾳ 
τῶν ὀνομάτων ἐπιγινωστέον ὨΙάγτῃ, ([Β85.} μη. (αι 3100; Μ.20. 
7440); Το.) νοϊμηϊ, Β( δ. 05.1260}; 6. τεῖ, ἢδγδβῖθβ; 8. Βαθθίδῃ 
λόγον αὐτὸν μόνον..«ἡνωμένον τῷ θ.,..«ὀνόμασιν μὲν διαφόροις πατρὸς 
καὶ υἱοῦ χρηματίζοντα οὐσίᾳ δὲ καὶ ὑποστάσει ἕν ὄντα 5, Παγοεί, τα 
(ρ.4.22; Μ.24.720Α}; Οἱ 14.6.1}.1.δ(ρ.64.5:; Μ24.833}); Ρ. Ορροδβῖξβ 
νον οὗ βόπιρ ΟΥΙρΈΠΙβῖ5 τρεῖς θ. τρόπον τινὰ κηρύττουσιν, εἰς τρεῖς 
ὑποστάσεις ξένας ἀλλήλων.. «κεχωρισμένας Τῆοπ. ΚΙΔΡ.ΑἸΒ ξεν. :26 
(6.22.7; Μ.2:, 4644); ; ὦν Ἰὰ τερομίπρ οὗ Ῥαα!, βδτη, θ. πατέρα καὶ υἱὸν 
καὶ ἅγιον πνεῦμα ἕνα θ., ἐν θ. δὲ ἀεὶ ὄντα τὸν αὐτοῦ λόγον καὶ τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ, ὥσπερ ἐν ἀνθρώπου καρδίᾳ ὁ ἴδιος λόγος ἘΡΙΡΗ. λαεν ὃς. τῷρ. 3,0; 
Μ. 42.1 44); 6, Αὐδὴ ὡς μόνος καὶ ἀρχὴ πάντων, οὕτως ὁ θ. πρὸ πάντων 
ἐστί. διὸ καὶ πρὸ τοῦ υἱοῦ ἐστιν ΑΥ, έῤ. ΚΣ φ. 13.12; Μ.26. 7000); : Τὸ- 

[αϊϑτίοι εἰ...ἐξ οὐκ ὄντων ἐστὶ κτίσμα. «ὁ λύγος: ἢ οὐκ ἔστι θ, 
ἀληδονξ .. ἢοναν δ κὴ λέγειν αὐτοὺς δυὸ θ, ΑἸΉ..4γ.3.16(Μ,26.3ς530}; 
Βα5,ἠοη).24.τ(2.1808 ; Μ.31.ὅοο0) ; ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ, καὶ 8. 
θεόν ρτρΠ.ἠαεγ,60.26(Ρ.176.7; Μ.42.2440}; 6. τῇδοτν οἵ Ῥπειπηαίο- 
ΤΏΘΟΠΟΙ, βοῆς Ὀε ονίηρ Η, σΠοβῖ τὸ θὲ ἃ οσεαΐασε, Αἰἢ ερ. ϑόγαρ. 
1.20(}1.26.5974}) ; οἴ ΠοΥβ {πϑΐ Ὠἰβ ἀἸν ιν τνὰβ ποῖ οἰθανν ρσονβά ἴῃ 
Βοῦρίυτε, τι ΝᾺ2.0}.31. (ρ,τ5ο.7Ε,.; Μ,26,1370) ; οἱ. 16.453.6δ(ς88.). 

Ε΄ τῃ60]., οὗ ὅοη; 1. τεῖ, ατβε 5. Οοα, ἴρπ, Ερήὴ.18.2; 1ᾶ, ον. 
3.3; Πϑτ.41ω].34.2(}}.6. 5484}; ΟἸοτα, ῥγοί.ττίρ.78.13; Μ.8. 2284); ἴχβῃ. 
μαφγοτοτο, τ( Ν..7.5408); 2. ΒΒ αἰνπιῖν ῥτονθᾶ; [το] ϑογρίυτε, 
Τα ταὶ, 68,4(5.6,6358); (ντΗ. καϊφεῖι το, δ; ἔτοηι Ἰλεβασσθοίίοπ, ΑἸἢ. 
1,14.45.4(3}.25.1778}); τεδέπηοιν οὗ ἀεπιοῃδ, }Ὁ.32.5(1528); ϊεηφες 
Οὗ δἰθυγθπὶβ δὲ Οὐποιηχίου, ἐδ.10.3(1208); τηίγβοῖδϑ, 1ά. κ'γ.2.τ2(Μ.26. 
720) ; ΟΠτγϑ.ἤομι.20.2 τη ΔΜῖ.(η.343Ε) ; 3. οὗ (ες. 85 θ. ταῖῃοσ τῃδη 
ὁ θ.: ὁ ᾿Ιωάννης... τίθησιν μὲν γὰρ τὸ ἄρθρον, ὅτε ἡ “θ.᾽ ἀνομασία ἐπὶ 
τοῦ ἀγενήτου τάσσεται τῶν ὅλων αἰτίου, σιωπᾷ δὲ αὐτό, ὅτε ὁ λόγος "6. 
ὀνομάζεται Οτ, }0.2.2(0.54.1ττ; Μ, 14. 1088); αὐτόθεος ὃ θ, ἐστι.. «πᾶν 
δὲ τὸ παρὰ τὸ αὐτόθεος μετοχῇ τῆς ἐκείνου θεότητος θεοποιούμενον οὐχ 
ὁ θ.᾽ ἀλλὰ 8.) κυριώτερον ἂν λέγοιτο, οὗ πάντως ὁ πρωτότοκος πάσης 
κτίσεως, ἅτε πρῶτος τῷ πρὸς τὸν θ. εἶναι σπάσας τῆς θεότητος εἰς 
ἑαυτόν, ἐστὶ τιμιώτερος, τοῖς λοιποῖς παρ᾽ αὐτὸν θεοῖς... διακονήσας τὸ 
γενέσθαι θεοῖς, ἀπὸ τοῦ θ. ἀρυσάζμενοςν εἰς τὸ θεοποιηθῆναι αὐτούς 1. 
{(Ρ.54.20; 1008}; Μετ66}}, [γ.16 ἀρ. Ἐπι5.6.[..2.πο(ρ.126.26; Μ.24.048}}) ; 
τρί, [0.1:1 δυνάμενος... εἰπεῖν" καὶ ὁ 8, ἦν ὁ λόγος, μετὰ τῆς τοῦ 
ἄρθρου προσθήκης, εἴγε... ἡγεῖτο...εἶναι τὸν λόγον τὸν ἐπὶ πάντων θ., 
οὐχ οὕτως ἐξέδωκε τὴν γραφήν. ... διό φησιν καὶ θ. ἣν ὁ λόγος", ἵν᾽ 
ἔδωμεν θ. τὸν ἐπὶ πάντων πρὸς ὃν ἦν ὁ λόγος. καὶ θ. αὐτὸν τὸν λόγον 
ἄκονε, ὡς εἰκόνα τοῦ θ. Ἐλι5.6..}.2.τ7(ρ.1260.1ς; Μ.24.0278}; οἵ.2}.2.14 
(ρ.114.35; 9288); Ξιοῆ ἀοείτίπο ἀδηϊρά, τεῦ, 70.20:28 οὐ γὰρ ἁπλῶς ᾿ 
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υἱὸν ἐν πατρί ΟἸετα Ῥβαεά. τ1.8(ρ. 143.95. 

θεός 

ἔφη κύριός μου καὶ θ, μου, ἵνα μή τις οἴηται καθ᾽ ὁμοιότητα τὴν 
ἡμετέραν ἠγοῦν τῶν..«ἀγγέλων κύριον αὐτὸν εἰρῆσθαι καὶ θ. Ογτ, 70.12.1 
(4.1το00}; 4. 85 δεύτερος θ.; οἵ. ἐστὶ...θ. ... ἕτερος ὑπὸ τὸν ποιητὴν 
τῶν ὅλων, ὃς καὶ ἄγγελος καλεῖται Τ υ5ὲ.416].56.4(Μ.6.5978}; Οτ Ο εἰς. 
5.30(0.43.22; Μ.11.12448); ἐδ.6.6τ(ρ.132.2; 13020}) ; ὁ μὲν ἀληθὴς καὶ 
μόνος θ. εἷς ἂν εἴη, μόνος κυρίως τυγχάνων τῆς προσηγορίας: ὃ δὲ 
δεύτερος μετουσίᾳ τοῦ ἀληθοῦς τῆς κοινωνίας ἠξίωται Ἐλι5.4..6.5.4 
(ῃ.22:.7; Μ.22.3728); [15 ἀοσοίσηθ δἰίδοκοα δεύτερον θ, λέγων τὸν 
Χριστὸν καὶ τοῦτον ἀνθρωπικώτερον γεγενῆσθαι θ,, ποτὲ δὲ κτίσμα 
αὐτὸν εἶναι διοριζόμενος ΔίατοΕ]]. ἔγ.40 ἀρ. ΕΜ αγεοὶ τ. 4{(ρ.28.9; Μ. 
24.716 08); ἔγοπι ρᾶρϑῃη βίβπαροϊπί ὀνομάζει...[56. Μο0565] θ. πλειόνας, 
ἐξαίρετον δὲ τὸν πρῶτον, ἄλλον δὲ οὐχ ὑπείληφε δεύτερον Τα ΐη,πηρΡ. 
ἈΡ.Οντ. Πμἰη.δ(62,2538). 

Ο. Ομπβίοϊ.; 1. ψαυῖουβ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟἢ5 οὗ ππίοη οὗ σοα ἃηᾳ τηδπ 
ἐν σαρκὶ γενόμενος θ. ἴρῃ. 1.7.2; 8. ἐν ἀνθρώπου μορφῇ Ταῖϊ.ογαΐ.21 
(0.22.6; Μ.6.8520) ; (Ἰε).ῥαεά,1.2(ρ.91.23 ; Μ.8,2520); ὁ μόνος ἄμφω, 
θ. τε καὶ ἄνθρωπος Ἰᾶῥγοϊ.τ(ρ.7.19; Μ.8.618}; ΠΙΡΡ ΔΝ οδϊ, τ](ρ.263.0; 
Μ.1ο.828.})}; Οτυργίηξιι Ῥχοειη. (ρ.το,ο; ΜΟττ. 1178); οὗ, ἀμ: πόνο, 
1.2.6.3(0.142.13; 2110}; θ. ἄνθρωπος τ. ΝαΖ.εαγηι.2.1.1τ.647(Μ. 37: 
1ο73Ἀ}); 10.Ἐπρ0.φοπεερὶ. ΒΜΥ τοίΜ.ο96.14028); θ. καὶ ἄνθρωπον τὸν 
Χριστὸν ὁμολογῶ υἱὸν τοῦ θ., ἕνα υἱὸν δύο φύσεσιν ΑἸΏΡΗ. [γ΄ Ὁ. Ποεῖ. 
Ραΐν.2(Ρ.12.13; Μ.30.1138}; τέλειος θ, ... καὶ τέλειος ἄνθρωπος, καὶ 
μετὰ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν τῶν φύσεων ἕνωσιν ο.1).υοἰμη δίΜ ὡς. 
1274}; 2. τοῦ, ορογαϊίοηβ οὗ αἰνίπε απαὰ διιπιαπ παῖυγοβ ; 8. ΠΟῊ- 
βίαετοα αἰβιι μουν, οἱ ΟὨχβὲ ἀγίηρ ἃ5. τηᾶπ θ. γὰρ οὐ θεμιτὸν 
ἀποθνήσκειν λέγειν ΟΥ. 7σ.2οἁ ττ(09.341.1; Μ.14.5078}; ἀνέστη...ὅτι θ. 
ἦν αὐτὸς ἐν σώματι ἀτῇ..47.1,44(Μ.26.το10}); ἄνθρωπος γενόμενος ὁ 
κύριος, δείκνυσι τὸ μὲν κλαίειν τοῦ ἀνθρωπίνου, ἐγείρει δὲ Δάξζαρον 

ὡς 8. 1ᾶ, Πίομ, (Ρ.52.21; Μ.25.4034); Ὁ. 845 οροταῖίπρ ἐπάν] 510 ]ν 
τοῦ πάθους τοῦ θ. Ἰσῃ. Κονη.6.53:; ἴὰ νἰγίαα οὗ Ἀν Ροβίδ τς ἀπίσῃ ὁ... 
ἀποθανὼν θ, ἐστιν, οὐ φύσει θεότητος ἀποθνήσκων, ἀλλ᾽ ἐνώσεως 
οἰκονομίᾳ ΤΑΞΒ, ἀϊαὶ. Ἱγτη.4.1(Μ.28,12618); ]0.1). [.6.3.4(Μ.04.0970}; 
3. το Ποσρίβι νιον ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι θ, ἐστιν. μὴ οὖν νομίσης ὅτι 
ἄνθρωπός ἐστιν 4.πάν.εἰ Μητοίρ. 16. 14); 4. ςο. ῬΆ0}. 5841, μὴ... 
θ. πρὸ τῆς ἐνσάρκου γενέσεως ὄντα τὸν Χ' ριστὸν ὡμολόγει 15. ]αγεεὶ, 

1.14{(0.74.20; Μ,24.8:38}; ΑἸ. 5 γη.26(}.252.26 ; δ΄. 20,7290}, {ΤΑ 1, 
ΑΡοΐ!. τ. ο(Μ.26.ττ28Ὰ); 5. ἴὴ ΔΡΟΙΠΠπατῖαῃ νίενν τὸν θ,, λόγον...οὐ 
διαιροῦμεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ σαρκός, ἀλλ᾽ ἔστιν ἕν πρόσωπον, ..«ὅλος 
ἄνθρωπος, ὅλος θ. ἈΡΟΙ]. Πά.ἴπε. 3(Ρ.το4.21; ΜΠ]... 8γός) ; ᾿Ιουδαῖοι 
τὸ σῶμα σταυρώσαντες τὸν θ, ἐσταύρωσαν 1}.6(ρΡ.1ο8.,24; 8776); (τ΄ 
ΝαΖ.ορ. τοί Μ. 37. 2008) Οὐζ. 8. θεοφόρος ; ἴῃ δπ| 1 ΑΡο ΠΑ Δ ἢ ΔΤΡῚ- 
τηθῃΐ εἰ.. “ὁμοούσιος τοῦ λόγου ἡ σὰρξ καὶ συναΐδιος, ἐκ τούτου ἐρεῖτε 
καὶ τὰ πάντα κτίσματα συναΐδια τῷ...θ. ΛΊΠ. ἽΡοΙ. 1. 12(Μ. 26. 11138)} ̓ 

..θ. ὁ διὰ σαρκὸς παθών..., παθητὸν ἐρεῖτε καὶ τὸν πατέρα, καὶ τὸν 
πε ὗνι 1,2.13(11538}; Νοβίοτίδη τὸ παρελθεῖν τὸν 8, ἐκ τῆς 
Χριστοτόκου παρθένου παρὰ τῆς θείας ἐδιδάχθην γραφῆς, τὸ δὲ γεν- 
νηθῆναι θ. ἐξ αὐτῆς οὐδαμοῦ ἐδιδάχθην Νυβί. ἐν» ττ(ρ.277.25)}8 0. 
Ονγτ, λ᾽ ἐδέ.τυτίρ. 8,28; 61,108}; ὕντ Ν᾿ δοένττ(ρ. 8.32; 6 ἢ. 108) οἱἵ. 5. 
θεοφόρος ; οἷ. ἡμεῖς [50. οΥἸ ΠΟΘΟΧΊ.-..οὔ φαμεν τὸν υἱὸν τῆς παρθένου 
γενέσθαι υἱὸν ϑεοῦ,.. ἀλλὰ τὸν υἱὸν τοῦ θ. γενέσθαι υἱὸν τῆς παρθένου 
10... μα. Ν᾿ ἐδ. τα(ρ.5ὅ4). 

Η. τοῖ. πιβδηὴ 5 Κπον)θάρο οἵ Ποῦ; Σ. Οὐ( 15 Ἰποοπιργοποπϑιθίο, 
[τεπ.λαδγ.4.τ0.2(Ν.7.1Ο208}; ὁὅ...θ, ἀναπόδεικτος ὧν οὐκ ἔστιν ἐπι- 
στημονεκός ΟἸΘΓ.. 5 17.4.24{0.3217.22; Μ.8,1365Ὰ}); θ. καταλαμβανόμενας 
οὐκ ἔστι θ. ΤΑΤΛΤΉφι. ἄπὲιτ( 1.28.5 070); τί..«ἐστι θεοῦ οὐσία...-καὶ 
ἀγνοοῦμεν καὶ λέγειν οὐ δυνάμεθα 10.190. {.0.1.2(Μ.04.7038}; 2. ἀρὰ 
16 Πἴ8016, [π5ι.2αῤροὶ.13.3(}1.6, 4650); Ταῖιοναί 4(ρ.ς5.13; Μ.6,8138}; 
Ὀεοδιδε ἢΘ 15 ποῖ ἴῃ 8ηὉ οαἴερογν, (Ἰ]οιη. δέν. 5.12(0.380.15; Μ.0. 
1214}; θ. ... ᾧ μηδὲν ὄνομα προσκέοιτο ἂν ἰδικῶς (ὑγτι σἰαῤρλισεπ, κα. 
1738); τὸ κατ᾽ οὐσίαν ἀσήμαντον θ. Απακί, 5, οά, (Μ 80.524}; 3. θὰ 
βοιὴδ Κηονίβασε οἵ ὙΠΔῈ ἮΘ 15 ποῖ 15 ροβδιθὶς, Αἰ.) ΙΡΤΟΘΠ1,2 
(ρ.182.3; Μ.25.693Α}); ὁ θι γινώσκεται... διὰ ἀγνωσίας ϊοη. Ατιώ.η.7.3 
(Μ.3.8600}; Τ0.10.[.ο.τ.4(Δ1.94.8008) ; 4. αηὰ Ξοῖλα Κπον]θᾶρα οὗ ΠΪ5 
ας ε5. 8η4 ΟΡΕΓΆΤΙΟΙΒ ἐκ μὲν τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζειν λέγομεν 
τὸν θ, ..., τῇ δὲ οὐσίᾳ αὐτῇ προσεγγίζειν οὐχ ὑπισχνούμεθα Β85.6}.234.1 
(. 3570; ; Μ.22. 8όοΑ); τ. ΝΑ Ζ..»γ.28, 2τῴρ. 53:10; Μ. 36. 538); Ουν5, ἜΧΡ. 
πη ἢς.143: 4(ς. 4610); Ἦδῆςε τὸ.. «πατὴρ καὶ θ. ... οὐκ ὀνόματά ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν εὐποιϊῶν καὶ τῶν ἔργων προσρήσεις Τι5ῖ. Ζαροὶ,6.2(Μ,6. 
4534): ΟἸο τη. εἰν, 5. τ2(0.481.1; Μ.0.1218}; )Ἰοη.Ατ.4,».2.1(Μ.3.6454}): 
5. τάξῃ μανῖηρ' ἰηπαῖς Κπον]οάρσςε οὗ ρα, (Ἰεπιργοὶ, δ(ρΡ.52.2; Μ.ὃ. 
1734}; Βαβ. μη. 1.12(1.2240; Μ,20.540Ὰ}; θ. ..- πρὸς τὴν ἑκάστου τῶν 
λογικῶν οὐσιῶν δύναμιν τὴν αὐτοῦ γνῶσιν κρυφίως ἐνθέμενος Μᾶχ. 
“αΡ.5.τοο(].00.13028); 0.10. ξ.0.1.τ(}}.04.7808}; 6. Κπονὶηρς σοα 
1ὈΒτοιρῇ 56} - Κποψιθᾶρσο, ΟἸοτῃ. ραφά,5,τίρ.235.21; ΜΙ. 8, 564); ΔΑτῇ, 
1πε.15.1(Ν].2ς. 1160); τὸν θ. ἔστιν ἐπιγνῶναι... «ἐκ τῆς οἰκείας ἡμῶν κατα- 
σκευῆς Βαπ,λέχ.ο (1.874; Μ.20.3040}); 7. ἃπα σΟΠΒΙΔΟΥ  ΠΙΟη οὗ 



θεός 

εΠεοῖβ οὗ δϊ5 δοιίνιεν ἴθ μου, ΤᾺΡὮ] Δπτ,  μέοί. τ, (Μ.6,10324}; 
Αἰῃ ρερμ.5421.25.604); (Βτνϑβ.σἑαί.1ο.5(2.1130); οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας 
αὐτοῦ τὸν θ, γινώσκομεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς μεγαλουργίας αὐτοῦ Μαχ.εαγτ.1. 
οὐ( .90.9510}; 8. τὨτου ΡῈ Πἰνίησ ἃ νἰτταουβ Π{π, ΤΉΡΕΙ. Αηδ, “μοί. 
τι2(Μ.6.10284}; ΑΗ οἦγσι Ἴ(Ρ.52.2 5; Μ.28,2734}); ατοΝ, γββ. δαί 6(}. 
44.12604}); 9. ΤἈΣΟυΡῊ γεν δτοι ; 8. ἸΠΣΟΡἪ ΔΡΡδδταΠΟΘΒ οἵ ΤΟρῸΝ 
ἴῃ ΟΥ, 7ι5ι.41αἰ.56.4(}1.6. 5078); 1ὁ.86, (6818); ΟἸ]οιη. ῥαεά.τ.7(ρ.124. 
3; Μ.8.320Ὰ); Πτγϑ.15.ἐφεενρ.6(6.648); Ὁ. τγουρῃ δἄνθηϊ. οἱ 
Ομῖσε ἰὼ ΝΊΣ, ᾿ίορη.βιι ; ΑἸΒ ἤηῖ.3ς, 6(}|,25.1560); Οντ,, εαἰσεῖ. 
6.6; α. ἸὨτοῦρῃ βοτρίατο, ΔΌΠοπασ,ἰςρ.7.2(}1.6.9048); ΑἸ δεν. (0.8. 
18; Μ.25.4224}; ΕΡΙΡΒ.ἤαεν.7ο.6(0.240.24}Π ; Μ.42.340})); ΒΟ ΏΤΩΕ5 
ἴῃ Δ Πτορουμλουρηῖς θυπιβ, ΟΥ. γγ,.4 ἦμ τ Καρ.(ρ.295.26; Μ.12.002Ὰ}:; 
ἰπιασεβ Βοίηρ δἀδθρίεα το ΠΊΘη 8 νδυγπσ ΠΑΡ ΔΟΙΓ65, Μαχ. Τἰαὶ.28 
(Μ 99.600}; (οἀ᾽ 5. βἰπυρ!οῖῖν του Δἀτωρ ΠΠἴεγα! Ἰητεχρτγοίδτοπ, 
Το.1). [.σ.τοττ(Μ.04.8418); 10. ἙὨγουρὶ Ῥαρί5πι τοῦ λουτροῦ". ..τῆς 
γνώσεως τοῦθ. Ταβί.ταϊ.τ4.τ( 1.6.5 040}; 1 ἐπίστευσαν τί θ. 
πίστει γὰρ μόνῃ θεωρεῖται ἡ.««φύσις ἐκείνη (Ὠγνπ5.ἤοηι.4.8 τη 446, 
ῥνΐμει(3.034}; ἀπᾷ ργάψοι, ΟἸδιη.ν.4.23(ρ.316.2; Μ.8. τότ); {με 
ταρβὲ ρογέοοι Κπον]θᾶρα δἰίβιηθ 16 Ῥεϊῃρ ἰὴ Βεϑίῆς ν]βίοη, ΤΉΡΗ. 
Δπιιμοὶ.τ.7(Ν1.6.10368); Β48.}.4.2(2,2250; Μ.5τ.681.4); (στ. ΝᾺ Ζ, ον. 
28.χγ(0.47.148{|; Μ.36.480); ΗΕ]. τεῖ, ομϑίδο!εβ ἴο Κπονίθάρε οἵ σά; 
τπὲ Ὀοάν, Οτοργίηε,τ.τ (0.20. 15}; ΝΙττ.1248); μέσος ἡμῶν τε καὶ θ. 
ὁ σωματικὸς οὗτος ἵσταται γνόφος ΟΥΝΑΖ,07.28,12(Ρ.40.17; Μ.36. 
414); 55, ΤὨΡΗ] Αδτ ποὶ.τ.2(Μ.6.το28.); Βαβ.κονιη 5.451. 
Τ75Β; Μ.29.4284}; 12. οἵ Κποψ]εάρε οἱ σοα Ὀν Ραρδπθ; 8. ἀετῖνεα 
Ὀγ Ρίαϊο δηὰ οἵμοῖβ ἔτότη βοτίρευσο, Ππβὲ. ταροὶ, κου τί Μ.6.4τ60); τό. 
6ο."ΠΠ (4204); ΟΠεχα, ῥγοὶ 6(ρ,53,.τ6; Μ.8,1768); Β, 85. Ἐχργεβββα ἴῃ 
βανίηρα ιοίοα ἔτοτῦ Ῥαρδπ δυΐμοῦβ, ΤΠΡΒ] πὶ, 4 πίοὶ.2.3](}1.6, 
11168); ΟἸεπι. έν. 5. τ2ίρ.280.3.; Μ.0.1206}) ; Ἐπ15.}.6. ΡΆ5ΒΙτη. 

1. τεῖ, ΡΙυσα! ν οὗ ροάβ ἴῃ ποβί., Μασζοιοπίῖθ, ἀπά Μαηϊοῆ, 
βυβίεμῃβ ; ἔν νο ροάϑ ; ἴῃ βεη. (να]εηῖ,), [γθη,᾿αεν.5.1.1(}1.7.8648); 
τὸν κτίστην ἄλλον εἶναι παρὰ τὸν πρῶτον θ. ΟἸεπ.,: 7.4.1τ3(0.280.28; Μ. 
8.1301Α}; (( τι τ15), ΗΙΡΡ.μα6ν.7.33(Ρ.220.12; Μ.τ6.32424Α); (ΜἼ8τ- 
ΟΙοὨ), Τυ5ῖ. χαῤοί.26.5(}1.6.42680) ; Βα5.λονη.24.4(2.1028 ; ΝΊ. 3τ. 6050) ; 
(ἴδῃς ἢ.), Ηερεπι. ἄγελοττίρ.τ8.6; Μ.1ο.14454}; α85. ροοᾶ δπα δν]}]} 
(Νατοιου), οἵ. ἀιντάρης ἀσμ τη ἀμο, αἰΐεγιῶν φτάση θΟΉΗ, εἰ 
αἰίεγνε 7ατείαίενι ἀϊεδης, Ἰτθὴ.ἦαθν.3.25,3(οό80) ; (ΜΙ 5} ]0}..) δύο... 
θ.,.«(ἕνα τῷ ἑνὶ ἀντικείμενον’ καὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸν δὲ πονηρὸν 
εἰσηγεῖται Πεσοτη.«ἀγεΐ.7(ρ.9.12 ; 14374}; ΕΡΙΡΠ. ἐαεγ,66.8(0.29.7; Μ. 
42.410}; 85 ροᾶς οἱ ΝΊ απα ΟΤ᾽ (Λίατο!οη) ἕτερον... εἶναι τὸν ἀγαθὸν 
πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν παρὰ τὸν τοῦ νόμον θ, ΟΥοΥ.20.τ2(0.3287. 
2; Μι1τ. 5270); (Δβηις.), Τίς Βοβε, ἡ] αη.3 Ρτόθιχ Μ,18,τ2οδ}) ; 
2. ἴῆτεα ρφοάβ (ϑίτηοη Μαρι5) ὄντα θ. θεῶν" ὃς δύο ἔπεμψε θ., ἀφ᾽ ὧν 
ὁ μὲν εἷς ἐστιν ὃ κόσμον κτίσας, ὁ δὲ ἕτερος ὁ τὸν νόμον δούς Πορι. 
ΟἸοννι.3.2; ϑίπιοσι οἰδἑταίτσ ἴο θ6 Οὴ6 οἱ ἴπε56 γοάβ ίγηβε!, νυ Η. 
εαἰδελ.διτς; ἘΡΙρΡΠ μαον.τ. τ(ρ.228.1το; Μ.41.2858); 3. Ιου ροάβ 
(ΔΡ 168) εἶναί τινα θ. ἀγαθόν, ...τὸν δὲ πάντα κτίσαντα εἶναι δέκαιον,.... 
καὶ τρίτον τὸν Μωσεϊ λαλήσαντα--- πύρινον δὲ τοῦτον εἶναι---εἶναι δὲ 
καὶ τέταρτον ἕτερον, κακῶν αἴτιον ΠΙρΡρ.ἠαεν.).28(ρ.224.1; Μ.16, 
32346Ὰ}; (ΝΕ55επ6), ἐῤ.5.7(ρ.8δ.το; 31358}; 4. Πληγ65 οἵ ἀοα τὴ ΟἿ 
τ Κη ὃν βοῖὴθ (ἀποβίοβ 85 πα π165 οἱ ἀΠΠρυθηΐ ροᾶϑβ, [τϑη. 67.2.33. 
(Μ.,).8288); Ὑπάτιμαθν. 5.3(4.302}); 5. (Ρουθ 10) οἱ 9, τῆς ἀπωλείας καὶ 
ὃ θ. τῆς σωτηρίας. εἰσὶ δὲ...οὗ θ. τῆς ἀπωλείας οἱ ἀστέρες ἩΙΠΡΡ.ἤσεν, 
κιτοίρ.αι 2.2; Μ.16,31710}; 6. {1π68Ξ8 ἰ46α5 τοξαϊοᾷ ὈΚν ἀυρυγηςηῖβ 
ἐπαὶ ἱπῆηϊῦν οδπ ὈΘΙοπρ ἴο ΟὨΪγ ὁπ δοά, ἴτε. ἦαε7.2.1.2(31.7.7108); 
Το. Ατ..5.4.2τ(Μ.3.7210); [Πδτα σαπποῖ θῸ ἐαυδ}ν οἱ σοορά ἀπά 
Ῥαά ρυποῖρ 85: μα ΜΟΌ]α πραΐτα!ζα τῃ6 οἴδεσ, νυ. ΗΠ ἐαέθολ. 6.13; 
7... Μαη.τιο(ΔΆ.94.15134}; ταῦ, Μαχοίοι, οἕ, ἀϊΐε.. φΐ ἡμάτεϊαϊς, 
“1 πΟΉ δος οἹξ, ἩΟΉ δὶ ἀσιι5,...61.ἁὑφπῖ δος, εἴ ἨΘΉ οἱ Ἰμάϊοϊαίῖς, 
ζάρια φμοί μῖς ραϊτείμν, Ττοτι. παθγ.3.25.3(Ν,7.ο680}) ; οἵνΟΥ ῥγῖγς.2.5.3 
(ρ.136.20; Μ.11.2070)}; εὐ ἔτοπι βουρίαγε, ἐ,2.4.1ΠΠ {0.127.τοῆ-.; 
1940); Αἀδτη Ζ:αἰ.ττ(ρ.2.17; Δῖ.11.17174}; Ογτ. Π εαἰεεῖ!,6.τό. 

«1, ἴὴ δηῦραρατ αροϊοροίῖς; 1. Ἀδαίμοη ροα5 5614 τὸ δε ἴβ]βθ 
Ῥϑοβαβα 8. τηδΐοιαὶ, ΑἸμοηασ ίοσ.22.2(}1.6.0274}; ΑἸΒ, σε. 20(Μ.2ς. 
578); 16.22(440); Ογτ. ἢ οα! σε, δ.ττ; Ὁ. σοτγαρε ]6, Αὐίβτ,σροί, 4.1; 

᾿ 

1Ὁ.7.1,: Ταῖιογαί. τίρ.23.2οἵ, ; Μ.6.8524); ΑἸῊ, σεηΐ, τοί .25.210); 
Οντ.Ἡ.εαἰφοῖιδιτι; δ. ποῖ 50} -βαβηςιεηί, Ατιβ αροὶ,3.2; ἐνδεὴς.. «ἡ 
ὅλη τῆς τέχνης, ὁ θ. δὲ ἀνενδεής ΟἸοτη. ῥγοΐ, 4(Ρ.44.τ5; Μ.8.1538); ΑἸ, 
φοηὶ.τ3(}1.25.280)}; Οἢτνβ. ἑαί, το, 4(2.τ110}}; ἅ. ἀξετηοπβ ατὰ ποῖ ΡΟΩ8, 
ἴου ἴεν {μεπιβεῖνεβ δοκπονεάρε ΟὨγτῖϑι, Ατῇ ἐησιτπ, (Μ.25.124Α}}; 
6, ροᾷβ 4γὲ ον}, Ταῖισγαί, τίρ.23.22; Ν.6.8:38); ἀπᾷ ἱποῖΐο ἴο υἡ- 
παΐυταὶ οὐἶταεθ, Αἰμοηαρίοσ.26.2(Μ.6.052.}; τίς. «ἀπολογία...περὶ 
τοῦ εἶναι τούτους θ.;- «ἀνθρώπους αὐτούς, καὶ ἀνθρώπους οὐ σεμνοὺς 
ὄντας, ὁ λόγος ἀπέδειξεν ΑἸΗ, σοηὶ.τ8(}1.25.374}; στ Να Ζιονιφτ. τό 
(Ρ.64.1:0; Μ.36.τ490) ; 2. τεῦ. ΟΥἸρῚπ5 οὐ βᾶσϑη αἰπῖπαε ἰο ρα; ἃ. ἃ8 
Ῥτοϊθοϊίοι οὗ Βαπιθη ἀοβίγοβ, οἵ. π05.. ἰοἸ τς εν αἱ Ἐς ΕΥγον πῆμα 

635 θεοσέβεια 

αεεοῤὲϊ ἐχογάϊωτη, ἀμ} δα, φίας ναδεηι αἰ ριι μογηῖηες, ὦδος 8655 

υοἰμηϑ Οτολορι.2.3 τὴ }μά.(0.477].πτο; Μ.12.ο60Ὰ}; ἦν αὐτοῖς θ. ... τὰ 
ον πρὸς ἡδυπαθῆ ζωὴν αὐτοῖς συμβαλλόμενα. θ. γοῦν αὐτοῖς ἦν ἡ 
τῶν σαρκῶν ἡδονή, θ. ἡ τροφή Ἐπ5.ἐΠσορἧ.3(Ρ.125.21); ΑἸΠ ρεη 80}, 
25.174} εἰς...τὴν τῶν παθῶν καὶ ἡδονῶν ἀλογίαν πεσόντες οἱ ἄνθρω- 
ποι,.-«ἐν ἀλόγοις καὶ τὸ θεῖον ἀνεπλάσαντο...καὶ θεοὺς τοσούτους 
γλύψαντες ἰδιποί(404); Ὁ. 45 οαυϑεα Ὀν ἀ6ν}]β ρευβαδα!ηρ' τηθη ἴὸ 
ψΟΙΞΗΪΡ {πὲπὶ 85 σοάς, Τι5ι. Ταροΐ. 5.2(}}.6,336.); Ταῖογαί, 2τ(ρ.24. 
41.; Μ.6.8538); Ατῇ μενα ς.2(Μ.25.1210); ἰά εν}. ἘφιοΚ: 5(Μ.2].4160}; 
δηᾶ ῥχογιοῦπρ ὙγΟΥβμὶρ οὗ οἴου ἔαϊδε ροᾶβ, [ι51. ταροΐ,26.1, 
(4684); Ὀεΐπρ' ᾿ἱπβεραιουβ οἱ ἰΔοἸαΐσν, Ἡμᾶς. }.τ46{(4.1266). 

Κ. οἵ τῆδη 8659 ροᾶϑ᾽; 1. 45 αἰνίηἰζεά ΓΚ στασε, ον τ, ον. 
ὅ.5 ἐμ Εχ.(ρ.τοῦ.2ι; Μ.12.335Ὰ}); τοῖς κατὰ χάριν...θ. Ογτ, [0.1.τοί(4. 
τος); Απαβτ.ϑ. σα. 2(Μ.80.530); ΕΥ̓͂ Ρατιοϊραΐίοη τη σα παρὰ. «τὸν 
ἀληθινὸν θ. θεῶν πλειόνων τῇ μετοχῇ τοῦ θ. γινομένων ΟΥ΄. [0.2.3(ρ.55. 
9; Μ.14.ποο0); Ατᾷμνρ. ϑέγαρ.2.4(Ν1.26.61388.); οἱ.14..4γ.χ.30(Μ.26. 
924); Ὀυτυβος. τΊ(ς1. 1810); [Πτουρ ΟΠ σιβὶ ὁ λόγος ἄνθρωπος, ..«εἵνα 
ὁ ἄνθρωπος..«υἱὸς γένηται θ. Ἰτοη.ἤαεγ.3.τ0.τ(Μ.7.9308}; ἄνθρωποι 
τὴν φύσιν ὄντες, θεοὶ χρηματίζομεν, ὡς ὄντες καὶ τοῦτο ἐν Χριστῷ Ονγτ. 

ἐ{65.53(5,.2208); διὰ τοῦτο γέγονεν. .«ἄνθρωπος ὅ...θ, λόγος, ἵνα ποιήσῃ 
θ. ... τοὺς ἀνθρώπους Μαχ,καρ ἰμοοῖ.2.25(Μ.90.11368}; ἃπα Ὁγ νίγίμο, 
ἩΙρρ.λαεν.το.33(Ρ.20ο.5; Μ.τό, 2450Ὰ); θ. ὀνομάζομεν τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν 
τελείους Βα5. Ετ1.3.5 (1.276; Ν].20.6658); Μαχ.ἐαρ.τ.28(,4.0ο.11800); 
2. ἴῃ νατίοιβ τηδῖ. 1565; θ. γένεται [56. ΔΙΤηΒρΊνΕΥ} τῶν λαμβανόντων 
Ῥίορητο,δ; οἵ. τρέφεις, φμοά ῥγαφ ἐοίεγὶς ΚΟ }1},...ψἢος εἴ ἀδιες 
65, Οτλοηι.2.. τη [μά4.{0.476.2: Μ.τ2.959Ὰ}; οὗ ὈΙΒΠΟΡ ὑμῶν ἐπίγειος 
θ. μετὰ θεόν (οποὶϊ.44Ρ}.2.26.4; ΟΥ ρῥχιοδίβ, Τάτ... 135:2(1.1520); 
Ἰπᾶροβ, ΟΥ. ἢ Ἐπ τ: 6(Μ.12.2930); Μοβεβ, Οὐ Ν 85. Γγίη δίρ.8ο. 
12; Μ.32.606.Ὰ); 845 ἰγρίἐγίηρ Ομτῖδι, Τάτ όγση.2(4.85); δηροἰβ, 
ΤΠ ον. Οἴθνμι,τθ.14. 

Ἐβεόσαρκος, οὐ αϊνίμε Π65} πῶς χρὴ ὀνομάζειν τὸν Χριστὸν 
ἄνθρωπον, θ. ἄνθρωπον ἣ ἀνθρωπόσαρκον θεόν; Τιεοης. ΗΝ εὶ,6.5(}. 
86.175 60); Απαβί. 5. ̓ 94.232(Μ.80.2010); τεῖ, ἐποματῖβ μερίδα λαβεῖν 
οὐὐτῆς αὐτῆς θ. μερίδος ΤΑπακί.5.ζείαί,42(ρ.63.10). 

θεόσδοτος, (οί-ρήυέη; ἴῃ σϑη., Ουτς. τ7ο(3.1050); 1ά. 76.1.0(4. 
148); Ὀϊοπ.Ατ. ε..,3.3(Μ1..3.1684); ἀπαϑι. 5. βερη πα. 3(Μ.80.11694}); 
τοῖ, πο. γέγονεν ἄνθρωπος, ᾧ πάντα θ. Ογτ πες. τα(π.1464}; 14.6.11. 
τδ(τοοδΑ); οἵ 1νν, Τάς, ΦΡαγ.5: τ7ίτ.5024}); ΤΟτερεπιιάς.(Μ.86. 
6244), Μαχ.ανιδίρ.(Μ.91.τττ70}; ΟΠ τ βειαηῖον ἡ θ. θρησκεία Με. 
εὐϑαί.τίρ.403.4; Μ.18.3324); τΠροϊορίαπβ. θ. διδασκάλους Ἰμεοηΐ.Β. 
Ν οί οἱ Ἐπὶ. 3(Μ.86.13600}; Ῥτορῆξον, [σον μαρν.χ.13.4(Μ.7.585 4}; 
νυ ]βάομ, ΟΠ], ον. 5. τ3(ρ.281.20; Μ.0,1254}; {πὸ ΨοΥΚίηρ οἱ ρτϑσε θ. 
«οὐχρῆμα Ογτο ΒΒ ς.5ο: τ7( Δ}. 60. ἸτοτΒ}; ἔαϑΈηρ 85 8. ἐργαλεῖον ΒΟΡὨγ, ΠΗ. 
ογ.5(Δ1.8).33134}; τοῦ, (ΒΥ βίπιαβ. θ. ἑορτῶν Ἰα παΐῖυ.(ρ.503.26); οὗ 
νἰτίσος, ΟἸοτῃ. εν. ς.12(ρ.381.22; Μ.0.12485); 1δ.4.τοί(ρΡ.303.14; Μ.8. 
1336Ὰ)}; νἱχσίπίν, (τ. ΝΖ. καγ}.1.2.1.11(}|.37.523Ὰ}; 16.1.2.1.353 

(5494). 
θεοσέβεια, ἡ, 1. το» 2} 1 οὐ Οοά; τεῖ. ἀθυθοηβ Ψῃὸ ἔπτη τπθη ἔτῸπὶ 

τ, Ταῖ.ογαϊ. τ7(ρ.τοττ; Μ.6.8448)}; θυσία..«α«ὠματός τε καὶ τῶν 
τούτου παθῶν ἀμετανόητος χωρισμός, ἡ ἀληθὴς τῷ ὄντι θ. αὕτη ἴδηι. 
σἰγισιττίρ.370.26; Μ.0.1το1Β}; τεῖ, Ἰλοιη.τ2:ι, [0.4:24 ὁ ἀπόστολος 
διδάσκει λέγων λογικὴν λατρείαν τὴν τοιαύτην θ. ΤΙοτασίοση ἀρ.ΟΥ. 0. 
13.25(ρ.249.5; Μ.14.44τΑ}; οἵἩ ΨΟΙΒΗΙΡ οἱ ἀορά ἃ5 ρεγίεςξ ἴῃ Πδᾶνεῃ, 
Οτ.18.13.13(0.228.12; 4298); τοῦ, 70.4:46--53 τὸ ᾿Ισραηλιτικὸν γένος, 
ἀσθενῆσαν ἐν τῇ θ. 1Ὁ.13.58(57; Ρ.280.10; ς008}). 

ΤΠ. γεϊρίοη,, σουιβιβειρ οἵ ἀοοίσίηο ἃπα ρτασεῖοο ὅ.. τῆς θ, τρόπος 
ἐκ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων εὐσεβῶν, καὶ πράξεων ἀγαθῶν 

Ογτ. Η εαἰεεΐ.4.3. 
Α. οἵ τίρῃς Βε]ιοῖ; 1. οὐ ποάοχνυ ἴῃ βεπ. ἀσέβειά ἐστι τὸ ἐν τῷ 

τῆς θ. λόγῳ τελευτᾶν λέγοντα ἄλλον εἶναι θεὸν. «παρὰ τὸν ὄντως ὄντα 
ΕΠ ον, ΟἸοη.5.1; 16.8.0; ἴὰ 7 Δαίϑαι, ΗἸΡΡ.ἤαεν.ο.3ο(ρ.263.6; Μ.16. 
34ἸΟΑῚ; Οἱ 8π| ἱπτεγρχοίβείοη οἵ (ΒΒ γιβυαηϊν, Μίδτοοι, ᾽γ.30 ἀρ. 8. 
ΜΜανεοϊ τ. (0.τ2.24; Μ.24.74095); 2. (Βτιβιδηϊιν, ἴῃ σεη. ἡ θ. τῶν 
Χριστιανῶν ᾿έορμτοτ; Ηοπι ἰδ. το.τΣ; Ἐπ5.ν.(,4.71(0.147.3; Μ.20. 
12258}); Οσηεί. ἄῤῥιτρτοεπι, ; τὴν πᾶσαν ἀκρίβειαν τῆς θ. καὶ πίστεως 
τῆς ὀρθῆς ἘΡΙΡΒ λαεν.69.13(ρ.163.14; Μ,42.224.}; 115. παῖυχε ἐπι- 
στήμη τίς ἐστιν ἡ Χριστιανικὴ θ. ὈἸετη. [7.68(Ρ.220.3); δωρεὰ... «ἡ 
διδασκαλία τῆς θ. 1α.5ἐγ.τιδίρ.25.16; Μ.8,7234}; 9. ἐξομοιοῦσα τῷ θεῷ 
κατὰ τὸ δυνατὸν τὸν ἄνθρωπον ἰ(.ῥγοϊ.ο(ρ.64.31; Μ.8.1070}; 85. τὸ- 
νϑα]οά τὸ ρσορῃείβ αηᾷ αροβεΐθβ, Οὐ. [σ.6,4(2; Ριτι,2ι; Μ.14.2058); 
45 τὸ θεοσεβείας μυστήριον Π)ῖορη.4.δ; ΟΥ.9.2.34(28; 0.03.15; Μ.14. 
1760); Ἐλι5.1.6.3.26.4(Μ4.20.2720}); Ῥτοοῖβ οἵ [15 αἸνίηθ οτρίη ἰουηα 
ἴῃ. 115 ἀοσερίαπος Ὀγ 8}1] Κίηβ οὔ τηεῃ, Οὐ, ρχίρε.4.τ.(ρ.205.6; Μττ, 
245 Α}; δπ ἴῃ Ῥγδβοίϊος οἵ νἹτριηῖτν ν᾽ Ὁ τ βιίδηβ, ἀτῇ αροί (οηεὶ.33 
(Μ.25.6408}; ἴῃ τεϊαϊίοι ἴοὸ σθάβοη ; ΡΥ ΠΟΙΡΙ65. οἵ (Πγἰϑε απ ιν αἵ- 
τοβιθα ὈΥ͂ Ῥῥχορῃεῖβ σαῖμας ἤδη αὐβῖταοι γεαβοι, ἤἤονμ Οἰδηι τς; 



θεοσεβέω 

τοῦ, Οποβῖ. βρεουϊαίίοηβ ἐντεῦθεν τὴν θ. συνιστᾶν πειρώμενοι μακρὰν 
ἀπεμφαίνουσαν τῆς τούτων ὑπολήψεως Η]ΡΡ ἦἤκεδν.4.5 (0.74.4; Μ.τό. 
421188)}; ἡ..«περὶ τῆς 8. ... γνῶσις οὐ τοσοῦτον τῆς παρὰ τῶν ἀνθρώπων 
διδασκαλίας δεῖται, ὅσον ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἔχει τὸ γνώριμον ΑἸ σφμὶ τί Ν.2ς, 
44); οἵ. τοῖς .««ὑπὸ φιλοσοφίας δεδικαιωμένοις βοήθεια θησαυρίζεται καὶ 
ἡ εἰς θ. συναίσθησις (Ἰδτη, 5 ἐγ.1.4{ρ.17.20; Μ.8.7170) ; οοπίταβίεα 1 
Βογθον, [χρη ἠαό7.1.τ6.3(31.7.6328); ΗἸΡΡ.ἠωθν.6. 5 2{(0.184.12; 32828); 
Οοπβί,αρ,ΒοοΥ.ἦ.6.1.0.2ο0(Μ.67.880); τῶν ἔξωθεν τῆς 8. 1885.15.79(. 
435Ά; Μ.20.2524}; ἡ πλάνη καὶ ἡ διχόνοια ὑποσπείρειν ἀπὸ τῆς μιᾶς θ. 
εἰς πολλὰς παραπεποιημένας γνώμας ἘΡΙΡΗμαόν.8.ο(ρ.τ907.9; Μ.41. 
224). 

Β. οἵ ργδοίϊοαὶ ρίεῖν πα τἰρῃς οοπαποί ; ἔ, παΐατα ἃπα βοορε; 
ποῖ τποϊμάϊηρ [ονῖβῃ οὔβεγνδηοθθ, Ὠί0ρΉ.4.5; οἵ.16.3.3} εἰ δὲ ἀγάπη 
ὁ θεός, ἀγάπη καὶ ἡ θ. ὈἸ]ΘΙ..5.7.4.τ6(ρ.202.26; Μ.8.1 2084}; τέλος... 

ἐστιν θεοσεβείας ἡ ἀΐδιος ἀνάπαυσις ἐν τῷ θεῷ Ἰά,ῥᾳεᾷ,τ.τη(ρ.15 1.17; 
Μ.8,3738); 85 τυδίῃ Ὀυβιης85 οὗ Πς, (οί, ΑρΡ.2.6ο.6,7; 2. Ἰδαγηεᾷ 
ἴγογη βουρίυτο, Μδσοε]], ἢ΄.59 ΔΡ.Επι5, Λαγεεῖ τι α(ρ.18.18; Μ.24. 
7534}; 2. ῬΥΔΟΙΒρα 68ρ. ὈΥ ἀβοεῖίοβ, ἀξβοσῖ Ὀεὶπρ 115 μοτηεϊαηά, 
Ατῇ.ν, πίοη.44(λ1.26.0088); 4. 115 Δροϊορεί!ς νϑ]πε; 115 ταρα οχ- 
ἐφηβίουι ἃ 5ῖρτι οὗ ἀἰνὶηα ΟΥἹΡΊΝ οὗ ὈΒγιβτ ηϊν, Οτιῤ»έριε. τ. π(Ρ.Ζ09. 
1α; Ἀ΄.Τ1,3408) ; αἷ-..-«γυναῖκες διὰ τῆς αἰδοῦς καὶ πραότητος τὴν θ. 
ἐνδείκνυσθε εἰς ἐπιστροφὴν καὶ προτροπὴν πίστεως καὶ τοῖς ἐκτὸς 
πᾶσιν (οηε:. Α.1.το.. 

(, 5 ϑ{}]16 οἵ δάσεϑβ ; οἵ ρορὲ ἡ θ. σου Μδτοο]] ἐῤ.Ρ. ΕΡΙΡΗ. 
μαδν.72.2(Ρ.256.17; Μ.42.3840); ΑἸἢ.6}..4}γ.πο(Μ.26.10 450}; οἴμασ 
ΒΊ5ΠΟΡ5, ἃ αροΐ,ς6ς.4ο(ρΡ.118.23; Μ.25.323Α}; Βαβ.εῤ.48(32.τ4το; Μ.32. 
4840); ΤὨατ,ορ.τό(4.1ο8); ἃ ϑυποά ἡ ὑμετέρα 8. ῬΑ]}. Ομ γγνοιτς 
(Ρ.89.24; Μ.47.51); ἃ ῥυιθβδί, Τα ρ.τοί4. τοδ1); σΙεσσν, ἐδ.75(4.1124); 
ἃ αἀδβοομθβθ, 19.17(4.1070); 1διτοτ(4.1170}; δι ρότοσ, ΑἸΠιαρῤοί. 
Οοηδί.2(0Ρ.28ο.8 ; Μ.25.5078). 

θεοσεβ-έω, 1. Ξεγυε αοά οἱ ἐν σωφροσύνῃ «-οὔντες Τ᾿. [05.6.71 
ΟἸεσα  αδά,2.το(Ρ.223.5; Μ.8. 5204}; 1α.5,».4.22(0.212.24:; Μ.8.13564); 
ἁγνῶς...θ. Α4.Ρεὶν.εὐϑήνε, (ρ.86.11); 2. δὲ ῥίοιι5, γε ρτοις, ΑἸΒμοπαρ. 
ἰερ.4.2(Μ.6.8018) ; οἴ.1δ.14.χ(οτ78); τοῖ. ΓΒ βεδη ἀπ Ῥάρϑη 1688 
οἱ ριεῖν, ἐ}.12.52,3(0128},}; οἱ ΟΠ ΙΒ ΘΒ 85 τοί το] ριοιβ πὶ 6 ἸΒἢ 
τναν, )10ρΉ.4.1; 3. δὲ Οβνίσπαμ, Ἐλι5..((᾽δ(ρ.2οδ.1τ; Μ.20.12408})} 
Ατῇ νυ πίον. 7) (Μ|.26.0400); οὗ -“οοὔῦντες ῥίοις ΟΠ αΉ5, 1.24 
(8804); ἐ6.28(88:8). 

θεοσεβής, 1. ῥίοιις, γεϊρίοις, θ. γνώμη 7α5ι.4141.03.2(Μ.6.6078}; 
μόνον ὄντως εἶναι 8. τὸν γνωστικόν ΟἸ]δΙη. 5 |7.7.τ{(ρ.3.4; Μ.9.4018}; οἱ 
..«.0.. ἀγαθῆς τῆς ἀμοιβῆς τεύξονται 1ᾶ,ῥγοΐ,τοί(ρ.66.20 ; Μ.8.2044}; θ. 

ἀγωγή ΑἸΠ,ἢ..4γ.78(ρ.226,26; Μ.2:,7888Β); 85 ΠΏΡΕΙ8] {{π|6 ἡ σὴ 9. 
ἀνεξικακία ΑἸῃ αροὶ Οοηεὶ. 3: (ΜἹ,25.6418); θ. βασιλεύς ἘΡΙΡΙΗ ἤαον,δο. 
τα(ρ.τόζ.1ι; Μ,42.221})) ; ΞΏΡΕ1]., Εὰ5.υ.(0,3.43(0.95.2ς; Μ,20,1το4Ὰ}); 
14... δίρΡ.212.2; Ν.20.134900); Ατῇῃ.λ..47.2ο(ρ.τοῦ.20; 7250); ῬΑ]]. 
φιΟλγγς.ίρ.ιτοτο; Μ.47.10)}; δα ἘΠ] 6 οὐ ξυποιομδτῖθα, Οτ,ηανίνῖ 
(0.3.6; Μυττι πόα); 14.0γ7.2.τ{(ρ.208.τᾶ; Μ.11.417Α}; 85. εςς]. {π|6 
θεοσεβεστάτῳ ἐπισκόπῳ Οντ,ορ.τ(ρ.92.12; ς 5,424}; 1Φ.(ρ.02.27; οὖ, 

438); θ. ... ἀββᾶς (οϑτα. Πα. 9 }.6(Μ.88,2218}; οἱ (Π βίη τὶ ρεη. 
τὸ...θ. γένος τῶν Χριστιανῶν 7. οἶνε.3;; 85 ἀδβουνιὴρ Πδπδ ΤΟΤΕ 
τα με Τεννβ, [δι ἠταί,ττ8,4(Μ.6.7490) ; ἐδ.ττο.6(7534); ΑΙΠπεπᾶδρ. 
ἰορ.3).χ(Μ.6.9072Ά)}; Βδποα 2. Ολγίξιιαη, ΟἾτνε, ποι. 6.1 τη Σ ΤΊηι. 
(11.5798}; 8. παράδοσις (Ἰστῃ.εἰγ.6.15(ρΡ.294.25; Μ.0.3484}; 45 5ι0ι. 
Ῥἷαι., ΝΕ, Κ΄ .(Ὁ.307)6Ρ.Ἐτι5.},:6.4.26.50}1.20.32034}; ον". ΟἸφΉ, Ί2.ττ; 
Ἐπ5.}.6.8,6,6(753.}; τά ν.ν, τι τγίρ,16.20; Ν.20.9338}. 

θεοσεβῶς, ῥίομεὶν, (Ἰ6μηλ.ο γ.4.8(0,270.2; Μ.8.1280Ὰ)}; ἃ, ὅγ.40 
(0Ρ.224.34); ΤΗ ΡΡ. αΖ.(0ρ.218.ς ; Μ.62,776). 

θεοσημεία (-μία), ἡ, φηγασίε; 1. ΤᾺ ροῃ,, οὗ νἱβίομ οὗ βηρεὶβ δἵ 
( σιβε 5. Ὀἰστῆ, Οχι( εἰς, τιδοίριτττ.το; Μ,11,7600}; Εο!ρ8ε δὲ (πιοὶ- 
Πχίοῃ, ἐδ.2.35(0.161.22; 8574}; 1Ὁ.2.36(ρ.162.12; 8578); ἴὰ ΟΤ,, Ἐπ|5, 
λ.ε.το.4.5(Ν.20.8408}); (οπδίαης πε ̓ 5 νιϑίοι, ἄισ,Ος,τ,28(ρ.21.8.; Μ.20. 
9448); 80Ζ.ἦ,.6,1.3.τ(}1.67.86:Ὰ}); ἀϊνίπις Πεαϊηρσ, ῬΠάτιφη, τὸ ἴη ἔχ, 
(1.124); Ρίαριιεβ οἵ Ἐρνρίὺ, Πίου, Ατ.}.7(}].2.τοϑιᾺ}) ; νίτριπ Ὀἰτί, 
Τιϑοῦῖ, ΗΝ δεὶ. ς.τ(}1.86.17240)}; 2. οὗ Ομσιβε᾿β τίσ οἶθβ, ἘΡΙΡΉ. σηςο. 
27(ρ.26.8; Μ.42.65 0) ; 15: 4.}61.6}}.1.54(Μ.γ8.2174}; Ὀνγιλγαρι (εἷς 
γ488); Ῥτος..}ς.50: τ-τϑ(}1.87.26οδ.}; 7Τ70ο.1) λαόν Ν δὶ. (94. 
1070) ; ΟἜΓΙΒΙΟΙ, τὴν πρὸς τὸ ἔδιον σῶμα ἕνωσιν ἀδιαίρετον, δι᾽ αὐτοῦ... 

θ. εἰργάζετο Μιοὶ, Μς.τ: τ(0.277.26); 1Ὁ.7:32(0.228.27}} εἷς..«ὧν... 
καθ᾽ ὑπόστασιν... καὶ δύο φύσεις. ὃ αὐτὸς γνωριζόμενος, κατ᾽ ἄλλην μὲν 
τὰς θ. εἰργάζετο, κατ᾽ ἄλλην δὲ τὰ ταπεινὰ παρεδέξατο ΒΟΡΏΓ, Η .ἐῤ. ον. 
ΑΜ. 8η. 3176}) οὐ 70. «)αεοῦ. σοί! .94. 14654); δείκνυται.. «ὡς θεός, καὶ 
τὸ κατὰ φύσιν ἄνθρωπος ὦν, θεϊκῶς ἐνεργῶν, καὶ τὰς θ. φυσικῶς 

προβαλλόμενος Μαχ.οροδε (ΜΙ οτ.840) ; 45 5515 οἱ Π15 αν ἶν,, Ουτ, 
Ζ7μεἰμ.γ(65,2488); 14. .}0.3(4.2730}; ἸΔ4.ἀροὶ. Τά. (ρ.141.6; 63,2258); 
θεοσημείας ἔργα Ὑπατιδιαά,.ρ}.2. τό (}.99.15000)}; 885. ἄομα Ὦν 
φόνοσ οὗ Η. σμοβί, ντχ. ἤε.4:14(Μ.72.526Α}; 3. οἵ 5ε1η15᾽ ΓΥΒΟΙΒΒ ; 

6536 θεοσύλλεκτος 

Μοβεβ, Οὐ Κόρηιττ: 3ο(}7,74.8:2.); ἀροβίίες, τἀ Ν αἢ,17(3.4064}; 
εαἰ..«44.3:το(ρ.64.1}; τὰ ρει, πναρτ.ἰ.ε.χ.Ἰα(ρ.ὅχ.16; Μ.86,24530); ἃ8 
ὙνΟΥΪ οα Ό. ΔρΡΟΒι165 ἴο τῆδκα οοηνεχίβ, 10.}. ο.1.2(Ν1.04.7030). 

Ἐθεοσημεῖον, τό, τπηταεὶε, Ατηγήοη. 7ο.1: τοί ΝΈ.8ς, 4008); ἘΡΙΡἢ. 
μαόν.30.το(ρ.345.13; Μ.41.4218); Ρεγξουιθα Ὁν ΟὨγχιβῖ, ἔφιστνστ 
(Ρ.278.22; 0258); Ὁν ΔΡΟΞΈ165, 1,20.5(Ρ.327.5; 400}; 1.42. ττίρυτϑτ. 
8; 768Ὰ}; ἴὰ ΟἹ᾽, ἐδ.42.ττ(0.121.22 ; 1570). 

Ἐθεοσϑενής, εἰγεηρίλοηεά ὃν οί, ΤὨατιδιθα, ρ}.τ. τ (Δἴ,99. τορῦ!). 
Ἐθεοσκέπαστος, ἀεζεμάεά ὃν σοά, ΑραίῃῬαρα ἐρ.ῃρ. (ΔΕ ΡΙ, 81. 

ττό30).Ψ 
Ἀθεόσκηνος, ἡ τοὐτεῖ σοά ἰαδεγηαεῖξς 8. σκηνήν Τισομῖ, Ν. σθρη:.3 

(1.93.τδοϑα), 
Ἐθεόσκιος, εἠγομάτηρ Οοά, 70.1) γὰρ. τ(Μ.04.12738).Ψ 
Ἐθεοσκόρπιστος, ἐΐτρεγδεά ὧν σοᾷ; οὗ φνγν5, ΗΠ] ον Ἡ, 1 γέη.(Μ.45. 

8498). 
"μῆς ἡ, 1. κηοιοϊράσε οὗ ἀἰυΐηε ἰμίηρε, οἵ (ΒΥ βυαη ἀοσετγιης 

καινὴ καὶ ἀληθὴς θ. Ἐπι5.}.6.1.π(πἸόρ ; Μ.2τ.484}); Πιοη Λτυπν οι τ Μ, 
4.007Ὰ}; οἵ δουιρίαγο τῶν λογέων...θ. 14.4...2.2(Μ.3.640Α); τεῖ. 
ΠΟ] ορίδηβ. οἵ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς 8. ἀρχηγικοί 1ἐῤ.7.4(8734},; ἴῃ σδη., 
1,δομί.Β.λ᾽ ες! οἰ Ἐπὶ (ΝΜ .86.1268}), 2. ἀτυῖμε τοϊξάοηι θεοσοφίας 
θαυματουργία 1.6. ἴῃς.} ΤΠαοι. ἀπο. ἐχ.ογηϑ.23(}1.77.12450)}; 3. 5 
τπο6ε οἱ βαγο88 αἰτῶ δὲ παρὰ τῆς σῆς θ, ἐπισκεφθῆναι ΓΠατιδιμά, 
6Ρ}.2.το(Μ.09.ττό4}). 

θεόσοφος, {εἰ οΓ ἀϊυΐπε τοϊδάσηι, οἵ ΟἽ᾽ ΘΟ] οσίδῃβ. 8. εὕροντο 
ἘΠι5.}}. δ 1τι (5128; Μ.21.8528)}; οὗ βοτρίασε 8. λόγια ἢ. νέον. "8 
(ρ.16ο.28); θ. διδασκαλίαι Μακχ.ορισε(λῆνοτ, 2450); οἱ βαϊηΐβ, ϑοχ.λ.5. 
1.11..2(Ν},67.8074}; Τ,δοπῖ. Βυηεσορεη . (Μ.86.10778); 45 50 8ι., ἰζου- 
ἰορίαθπρ, Ὠϊοη. τς. ἦ..2.5(}1.2.1454};}; Πιϑοης. ΒΒ, Λ͵εεὶ, εἰ Ἐπί Μ.80. 
12806}; Βορῇτγ. Η,ἐρ. νη. (Μ.87.21528). 

Ἐθεοσόφως, τοῦ (ὐοά-ρτυθ τοῖϊδάομι, ΟἸδτη. σίγιτ, τίρ.12.24: Μ.5, 
7Ο8Α}; Με δγηεὶ πη. τ2(Μ.18.3770). 

θεόσσυτος, “ἐπὶ ὧν (οά, ΝΝοπη.ῥαν. [0.6:30(}7,4.3.800 4}; ἐδ.8:20 
(8168); τὖ.τ2: 47(8570). 

Ἐθεόστεπτος, ἐγουυα ὃν (οά 8. ἐν ἑορταῖς Ῥαχ].851], δορὶ. 8 :(Μ. 
86.21418); ΟὗἩ ΘΙ ΡΟΙΟΥ͂Β, ΞΟΡΗΤ Η ἰγορ.(Μι 8). Δοοο  }; 11. }αει(ρ.τϑό. 
1). 

Ἐθεοστεφής, -- ἴογορ., τοῦ, ΒΜΝ τὴν ἱεράν σου καὶ θεοστεφῆ 
ἀνυμνήσω κάραν ΤΜεΙΉ, νη εἰ πη (Ν.18,3604); οἵ ἃ τηλυῖνυ, 
6εο.ῬΊ5, 3 6ν.552(Μ.02.τ6644); οὗ {πὸ εἰπρῖτε τῆς ὑμετέρας 8. καὶ 
Χριστιανικωτάτης βασιλείας ὅντη.Β.ν]. [ἐρ. }π|5|.(.86.22τ60}; οὗ 
ΕἸΏΡΕΙΟΙΒ ὁ 8, Θεοδόσιος Τθορθχ. Η,υ.».Ογν οἰ 70.14(Μ.87.3688.) ; 
Φωκᾷ τῷ θ. 10 ἄς τηιατας κράτος...θ. Θεοδώρας ΟἿΙΟ 8648; οἵ 
Ρδϑδςε οὗ Ομυχοῇ 9. -... γαληνότης παῖ Αρισ ἤαχ. τ 4(Μιρο.ττῦΒ). 

θεοστήρικτος, οἰσὀί! δα ὃν σοά θ. οἴκῳ ΝΙ].6}}.2.2ο4(Ν}.70.2ο080}); 
650. οὗ ΘΙΏΡΘΙΟΥΙΒ ἰὼ ΠΟΙ] εηἴατν δά γοὸβ θ. ὑμῶν καρδέα ὅγπι, 
ΘΕ]. 7.6. }ἰρὶ, (Ν1.86.32178); θ. ..- κράτος Ος0,Ρ]5.Ὀεγ5.2.)8(Μ.9:. 
1217}; τοῖς 8, ... βασιλεῦσιν Μαχ.ερ.44(Μ.οτ.6480}; Ληαβῖ, Δ γ..ω, 
Μαχ.τ (Μ οο.ττδλ). 

θεοστιβής, ἐγοφάφη ὃν Οοά, αΥ ΝΑ 2.07.4. τοί]. 526. 0408}; πιοξ., οἵ 
ΒΜΨΥ, Ἐπάτιϑευα. παν. ΒΤ ἡ(Μ.96.6800). 

Ἐθεοστοιχής, ῥίεαξίηρ ἰο σά τὴν θ. καὶ θεόπλαστον μοναδικὴν ἔξιν 
Τπαγιδεια,.ρ},2.τό4(Μ.00,1π21ΑᾺ}. 

Ἐθβεόστολος, ὁ, ἐῆῦον οὐ σοά; οὗ ἀροβίεβ, Τμάσγιϑεμα,.Ὀ.2,3οὃ 
(Μ.99.16204). 

Ἐθεόστομος, ἀϊουϊμεῖν δγεαϊιοά ἡ τοῦ θ, αὐτοῦ [53ς, (ἢ γ151] ἐμφυσή- 
ματος μετάδοσις τοῦ πνεύματος Απδδῖ 5. ἠοά χ( Ν.80.45}); 1αΔ ποῦν. 

τριαρ, (Μ δο.ττόρα). 
Ἐθεόστοργος, ῥείουειί ὃν Οοά, Νοπη.»αν. [0.4:45(}1.43.781}}.Ψ 
Ἐθβεοστράτηγος, ὁ, ἀττῖμε εαρίαϊ; οὗ δὰ δῆροὶ, δον; (0.10.τ, 

θεῖε στρατηγέ Μ.το.τοδΟ). 
Ἐθεοστυγέω, ἠαίε (σά, ΤΟαο5.ΝαΖ. ταὶ, 2Υ(}1.28.88ο). 
θεοστυγής, Παϊεζεΐ ἰο Οσα ; 1. οἵἩ ῬΕΥϑοτιβ ; ἴῃ σοπ,, ον ἴἶεηι.τ,15. 

οἱ [ον ἡ μὲν πρώτη κληρονομία, τουτέστιν ὁ ᾿Ισραήλ, οὐ κρατίστη ἦν 
ἀλλὰ καὶ θ. μᾶλλον Ογτ. ες. τκιοί(.69.812.}; Νοηη.} αν. [0.21:20 
(Μ1.43.0208); οἱ Ππογεῖῖοβ, Αἰ. 24γ.3.1τ6(λ1.26.3568); 16.3.4τ(4008); 
ῬΒη]οσί. ἡ. 6.6.2(}1.6ς5.5238); Γατα5..ρ. (Μ]1.08.14640): οἴ ράρδῃ ἀδίε165, 
Α(μεμαρ.ἶεσ.30.1(Μ.6.057}) ; 2. οἵ {Πιπρ5 πα υΔΠ1169 8, ... τολμή- 
ματα ὕντ.Ος.4(3.22); Ἰα..«1ν»3.τ7(3.2678}; 16. .4δας.27(3.5418); Νοπιι. 
}αν. [0.8:40(}.43.820Ὰ}. 

Ἐθεοστυγία, ἡ, λαϊγεά οὐ (οΐζ, τ ϊορι.3:.5} ΒΒ. ἤ.6.5.18,.8(Μ,3ο, 
1884). 

Ἐθεοσύλλεκτος, αετορηδίοι ὃν (οὐ, οἵ σου 0115 ἡ θ. ὁμήγυρις τῆς 
ἐν Νικαίᾳ συνόδον Τιδοης, Ἡ,λ͵εεί,.7.τ(Μ.86,176ο0), ΟΟΡ(ΟΒι)αοί. ὃ 
(Η.3.13207Ὲ}; ΟΝΊς, (γβηγγαεί.2(Ηῃ.4.77}));} 0. Ὅρ.ΤἼρλὶ, δος. 2568}; 
οὗ ἀϑβειῃθ!εα παχοι, 0.1). μά, ἀογηηι τ  Μ .ς. 2610}; 110.}. Ἄγίφη. 
Ι(ρ.151.12; Μ.06.12524); Χριοτοῦ λαὸς 9. 16.53(0.152.7; 12520}. 



θεοσύλληπτος 

Ἐθεοσύλληπτος, λαυΐη εοῃεοεῖυφά Οοά ; οἵ ΒΜΝ, Ἐοτα.Με]. (4.51 
2 

᾿  ἰπρἤνημεις 1. τη ἰο Οοά ἡ θ. ἀγάπησις ἡ ντ. ον. ἀϊυ.το( τ, 
3778} 2. 7οἴμοά ὧν Οοά (3.5. ἴὰ τηβίτιμαομν), ΤΒατϑπια.0}}.2.51 
(Μ.99.τ1 2618). 

Ἐθεοσυνέργητος, το ΙΗρ ἰοροί πον τοί σοί, ΤᾺΡΒπ, εἰγοηρ ταί Μ. 
τοϑ.818}; τρί. ἀροειρτοεῃ.(Μ.1οῦ.4024). 

Ἐθεοσυνεσία, ἡ, εἰ! ἀεγείαἨΔΤΗΡ φῇ ἀϊυΐμο ἰμἴηρς, Ὑπατι διά, ἐρῥ. 

1.23(Μ.00.081ΑᾺ). 
Ἀβεοσύνετος, ἀἸυἱπεῖν τοῖςε, ΤΠάτ.διμα.6}}.2.1 55 (}].09.τ4840). 
Ἐθεοσύνθετος, ῥΙΌΌ. 1.1. ἔογ θεοσύνετος, ΤΠάτι δίαα, ορ».2.2οδ(}. 

09.16258). 
Ἐθεοσύστατος, ἐορρηθηάίηρ σοί, ΤΟὮτν5, [σοἱξοοΐ, τ(8.1320). 
Ἐθεοσφαγία, ἡ, ἀΐσῖηε δαογίῇοε, οἵ ἐπ ματϑέ φοβερὰν... ζωοποιὸν θ, 

ΤΟΒγν5.}οθηῖ!.τ.2(9.7648). 
Ἐθεόσωμος, οὗ ἐμε δοάν οΓ Οοά θ. ταφὴν τοῦ κυρίου ΓἘΕΡΙΡΆ. ῥορῖ, 

2 {1.(Ν1.43.4404}; οἵ Οἠχτδι 5 ΑΨῸΣ θ. θυσίαν 10.(4410) ; θ. νεκρώ- 
σεως Αμαβί,Β.ἠοά,.τ5(}1.80.2414}; θ. πλευρᾷ Τβαγιδέμα.ο7.2(Ν.00. 

6034). 
Ἐθεόσωστος, ἀϊσίηεῖν ῥγοϊεείοά, ΤμάτιΒιαᾷ,οΡῥ.2.τ46(Ν.90.14570). 
Ἐθεότακτος, ογἠογε ἀεοογαάηρ ἰο {6 ἀτυΐημο το !, ν.}, ἔοτ θεότευκτος 

Ογας, 51.5.02; Τμάτιδεια.ερ}.1.36(Μ.99.10324). 
“θεοτείχιστος, ἀρίοη ἀρᾷ ὃν Οοά, ἴπι σοταρ! τηθηΐαιν δἀᾶάγοθθ τὸ 

ΘΙΏΡΕΘΙΟΥΙΒ τὴν θ, ὑμῶν εὐσέβειαν ΟὈΟΡ(Οβι)αοί, τ(Η. 3. 1057). 
᾿Ἐθεοτελής, ἀἰυϊηεῖν βωεεὶ λόγων. καὶ νόμων οὐρανίων καὶ 9. 

ΤΑΤΙΤΩΡΗοἴγοιδ(Ρ.20Β); τὰ θεοπρεπῆ πᾶντα τῇ ὅλῃ θεαρχίᾳ πρόσεστι 
κατὰ τὸν θ. λόγον Το. Ατ. ,η..2.τ(Μ.3.6270); ἡ ψυχὴ ..«ἐνεργοῦσα 
καθ᾽ ὃν καὶ ἔστι καὶ γεγένηται θ, λόγον Μαχ.αριδῖρ (ΜΠ .91.12408); 10. 
(21:70; τράπεζα.. «θεοτελῶν μυστηρίων... “πλήθουσα Ἀπαάτοτ.ο».τ(Μ. 
91.10848); θ. τὴν μαρτυρίαν ποιούμενον Τ ΠΟΥ έμα. ἐρ.2.τοοί 00. 
Τπρ 20); ; φομιρί εἰ τη Οοᾷ θ. βίον 1}.2.τ45(14578). 

θεοτερπής, εἰεϊἰρἐ μη σά, ΝοΟπτ. αν. 0.6:28(}}.43.7 070}; 1Ὁ.8:32 
(8178). 
ἜΡΑΒΘΝ 1. με ϊομεά ὃν Οοά; 8. οἵ τἈῖπρβ, τοί. Ταὰνν θ.. 

πλάκας ΟτΝΝ γϑουσγ. Τα. (1.46, 9134): ; ταῖς πλαξὶ τῆς καρδίας τὸν 
θεῖον νόμον ἐγχαράξωμεν, πυξίον γενόμενοι θ. ΓΤ 465.Ν82Ζ.ἀταϊ, τοά( Μ. 
48.1184}; οἵ ΤεΙΏΡΙς, ὦγας. δὴν το; οὗ ριοΐατε οἵ Ομ τίβε βαϊα τὸ 
Βαανα Ῥεξδη βεηξ ὃν Πίπι ἴο ἌΡραγ, ἔναρτ.ὐ.ς.4.27{0ρ.175.7; Μ.86. 
27480); οἵ Ομύτο 85 8. σκηνή το Ν, γ85.οεομνς.(Ν|.46.1τ654}; ΘΧοΡρ. 
Ῥρ,47:0 πόλει...θ, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Ἔλι5,,6,.τ0,4.7(}1.2ο.8400); οὗ 
ΒΜΨΥ 8. οἰκία Μοά.ἄσγηι. 30}. 86. 32858); ; Β. οἵ ΡΕΟρΙς λαὸς θ, Ογαε. 
δ. δι,5ΌΖΕΨΥ. 1. θεότακτος ; πάντων δ᾽ ἡγητῆρα κατέστησεν θ. 1. Ρ. 3.13} 

2. ῥνοάμεοά, κἐογεά ὃν (ὐοά θείαν..--φωνὴν καὶ θ. ΒΟρΡὮτγ.Ε}.0γ7γ.7.τὸ 
(}1.8).33378); 3. ἀϊοιποῖν τὐγομρὴϊ; οἱἩ ἀστὴβ οἱ ΑΘΒἢΠ68, Ἐ Ταβῖ, εοἶ. 
ΟΥ τ(Μ.6.2224}; 4. αἰἰαιηῖηρ ἰο Οοΐ (τυγχάνω) ; Πδῆοθ, ἐδ ο ΟΥ̓ 
τῇ μεσιτείᾳ τῶν 8. ὑμῶν προσευχῶν Μαχοορηδε, (Νν91.2000). 

Ἐθεοτευξία, ἡ» τοογπίηρ ὁ Οὐά, ΤΟτΟΝ γββ5.σσοηνς (Μ.46.11534). 
Ἀβεοτευχής, οὗ (οά"ς ξαΞπἰομίηρ, τ Ν 2. καγη.2.2(ροοπλ.}}.3οτ(Μ, 

31.15154). 
Ἐθεοτήρητος, ρμαγίεά ὃν Ονά, 1,βοηΐϊ. ΑΡΡ.ν.Ον..4ρν.2ο(}}}.08. 

5844). . 
θεότης, ἡ, ἀδτίγ; 
ΑΔ. οἔ ΘΟΑῚ ἴῃ Β6η.; 1. ἀοβμΠΠἸΟη5 «πα ἘΧΡΙΑ ΜΔ ]ΟΠ5 ἡ μὲν γὰρ 

ὑπόστασις τὸ εἶναι᾽ σημαίνει" ἡ δὲ 9. 'τὸ τί εἶναι ΚΑΤ ἠταϊ. Τγίη.1.2 
(Δ1.28.ττ1204}; τὸ ὑπὲρ πᾶσαν οὐσίαν εἶναι καὶ φύσιν, ὃ μόνον θεοῦ καὶ 
οἱονεὶ φύσις θ. τ, ΝᾺ Ζ.ογ.20.τ4{(0.94.12; Μ.36.920); τὸ τῆς θ. ὄνομα, 
εἴτε τὴν ἐποπτικὴν εἴτε τὴν προνοητικὴν ἐξουσίαν σημαίνει ΟΥ̓ Ν γ88. 
Ἐπ. χϑ(2 Ρ.277.21; Μ.45.8880); 2. ΡῬγορετε5; 8. τπηϊῦν, θ. Ὀοίηρ 
οΠ6 Ὀθοδιβ6 ρουῖθοί, συ Ν ν85.0γιοαίσο ρτόστη(ρ.4.6}:,; Μ|.45.1280); 
ῥτονεὰ τοῖα ΒΡἢ.4:6 απᾷ 2Ρείσ.:4, 1 άντη. Τγίη.Σ, τοί. 30.3338); 
Ῥ. ΒἰαιρΠοἰν, στ ΝΖ. ΟΥ.30. 2(Ρ. 0.12; Ν .30. τοῦ 8}; οὗ...ἡ ὁἀπλότης, 
τούτου κατὰ τὸ ἴσον πάντως καὶ ἡ θ. κεχώρισται τι υ55. “ῥοϊϊ.2 
(1.4.5.11288}; Οντ δες. (57.600); ἁπλουστάτην θ. Ῥιοη. ΑΥ, (7.12.3 
(1.2. οδρ0); δ. ἱποογροτεα εν, ἴῃ, σϑηΐ. 21(}}. 25.444); οἵ, 1ΛΏ. “βοϊ!. 
Ι (ΝΜ. 26. ἸΙΟΟΌ) τοί. 7ο.1: 14 μὴ κατάπτωσιν τῆς 8. ἐννοήσῃς, οὐ 
γὰρ μεταβαΐνει ἐκ τόπου εἰς τόπον ὡς τὰ σώματα {Β45.(ὕδν. ψεπδγζαὶ.2 
(2.5914; Μ.31.τ4600) ; 4. ᾿ηβη ον ἄπειρον... ἡ θ. ΟτΝ υ85.ογ, αἰφεΐο το 
(Ρ.54.9; 418); Τάτ διαα, αν». 3, Α(Μ. 99. 2028); 6. ΜΑΥΪΟΙΒ σθδτδο- 
ἰρΠδῖ 105 τὸ χαρακτηρίξον τὴν 8. ἡ περὶ μελλόντων ἐστὶν ἀπαγγελία 

Οτεῖς.6. τοίρ, 8017; Μ.1ι. 1305); μυρίας. «τῆς θ. ἐνεργείας Ογτ. Η. 
᾿ωλ 6.1; τὸ. “ἀληθῶς καθαρὸν ἡ ἡ 8. ἐστίν Οτ ἾὟΝ γ85.0».οαἰφεῖ, πό(ρ. 140. 
8;92}); κατ᾽ ἀρχὰς...ἢ...θ, ἦν 1Δ.ροὶ], 3(11204); ἄτρεπτος...«ἡ 8. 
70. ΝΙο αν (Μ ο6.τ4400) ; 3. ποῖ σοταρτε με βῖ0 16, συ Ν γ85.1»6ς τ 
(Δ1.45.1290) ; ΟΕ οπ,ἀγπιτ 5(Μ.3.5028); 1δ.1.8(5970) ; οὐδὲν τῶν 
νοητῶν ὁ παντὸς νοητοῦ καθ᾽ ὑπεροχὴν αἴτιος. -.. οὐδὲ ἑνότης, οὐδὲ 

«. Ἰᾷηνεῖ. (}1.3.10450,10484}; τῆς 8. ἐνεργείας νοεῖν ἢ λέγειν 

637 θεότης 

ἀδύνατον 1.0. "}) .} σι ττ( Μ.04.8418); Ὀυΐ ἦ...τῆς θ. μαρτυρία διὰ τῶν 
θαυμάτων ἐστίν ΟἹ Νγ55.ογ,οαἰθολ,. 34(ρ.τ29.6; Μ.45. 850); τανββὶεά 
ἴη βουίρίασθ, ου.Ατ..η..1.τ(588.). 

Β. Τπη. ; 1. ἴῃ ρεη., Ὀϊοπ ἀχ 4.»,2.4(ΝΠ,3.641Ὰ}; 18.2.1τ(6360); 10. 
ΤΠ). ξο.τ.τ(Μ.04.8480); 2. οπα ἀἰν Εν σοτήτηοῃ ἴο 811 [γε ῬΘΊΘΟ 5 
μία 8. ἐστὶν ἐν τριάδι Α(ἢ..“44γν.1.18(}1.26.480}; ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς 8. 
ἐστὶν ἡ ἕνωσις ΒιΑ5.δ)}1γ.45τ|(3,,380; Μ.22.1400); τρεῖς ὑποστάσεις,. «μία 
θ. ἘΡΙΡὮὨ.ἦαόνγ.25.6{(Ρ.273.24; Μ.41.3280); τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος, τῆς μίας...θ. Οὐβιλ [πο ριυΡυοοια τί 1.88, 
524}; Το0.ΟἽ Η.ἴδοη. 4(}1.06.13534); 3. οὗ ἀϊνίην οὗ Ἑαῖδεν δηᾶ ὅ0Ὰ ; 
8. ἴῃ σεη,, τοῖ, θη.τ: 26 τὸ γὰρ ποιήσωμεν τὸ πανάγιον καὶ ἀπαράλ- 
λακτον τῆς τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ θ. παρίστησιν ἡ φωνή (ε].Ον2.},.6.2.14.6 
(}1.85.12574) ; ὅλον μὲν τὸ πλήρωμα τῆς θ. ὁ πατήρ, ὡς πατήρ, ὅλον δὲ 
τὸ πλήρωμα τῆς θ. ὃ υἱός, ὡς υἱός ἐλτΒ. βαδεὶ 8(Μ1.28.τορο); τεῖ, 
15 62: 1,2 βραχίονα.. «τοῦ πατρὸς.. «καλεῖ τὸν μονογενῆ... οὐχ ὡς μέρος θ, 

᾿ ὡς τῇ οὐσίᾳ συνημμένον λτ. ΦΟΉ. 6556}}.(Ν1,28,640}; φύσει 
«««οὐκέτι δεύτερος, διότι ἡ θ. ἐν ἑκατέρῳ μία ΒΔ5. μη.3.1(1.2728; Μ. 
20.656}; θεὸν γεννήσας οὐκ αὐτὸς τῆς θι ἐστερήθη Ονγτ. Ἡ ,εαἰσεΐ ττ τ; 
ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δὰμ καὶ τοῦ Ἄβελ ἀνθρωπότης μία, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ 

πατρὸς καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ θ. μία τ Ν γ85. Πα (Λ1.45 1410}; τοῦ, Τουτ τι 
μία θ. ἘΡΙΡΠ λαεν. 57. 4(Ὁ.240.16; Μ.41.ἸΟΟΙΒ) ; ἔστι..«μέα θ. πατρὸς 
καὶ υἱοῦ, κἂν ἑκάτερος τῇ τῶν ὀνομάτων ποικιλίᾳ διαφόρως σημαΐνηται 
Οντ μος (51.608); Β. οἵ 5οῃ 8ἃ5 ᾿πῖᾶρὲ οἵ Εδίμεσ ἡ ἐν αὐτῷ θ. εἰκὼν 
τῆς ἀληθινῆς θ. Οὐ. 7σ.1τ3.26{(ρ.261.26: Μ.14.4610); χαρακτὴρ καὶ 
εἰκὼν τῆς θ. στ ΓΒαῦτη γηδ.(ρ.3.4; Μ.το.9854); εἷς δὲ καὶ μονογενὴς 
τοῦ θεοῦ υἱός, εἰκὼν τῆς πατρικῆς θ., καὶ διὰ τοῦτο θεός Ἐπ5.6.ἐ{.1.2 

(ρ.65.20; Μ.24.8220); δγηηδ. 4ηπὲ.34τ(2)(ρΡ.2490.1τ7; Μ.26,7210); ΑἸ:ῃ. 
.«(ν.3.5(Ν1.26.3328}; ἐΡ.2.4Δ(2Ζ40Α}; εἰκόνα εἶναι τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου 
τὸν μονογενῆ, εἰκόνα δὲ οὐ χαρακτῆρος σωματικοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς 
θ. Β65.6}.536.1(2.2618: Μ.322.8774}; Ια, δ ρήγ.45(3.388Β; Μ.32.1408); 
Θιάντη. Τγέρ. τ. το(}.30.4360); 4. τεῖ. Ἡ. σποβὲ δῃὰ οἴμοσ Ῥευβοῃβ 
ἀπὸ τῶν..«γραφῶν δείκνυται μὴ εἶναι κτίσμα τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
ἀλλὰ ἔδιον τοῦ λόγου καὶ τῆς τοῦ πατρὸς θ. ΑἸΠ.6}. ϑέγαρβ.τ.32(Μ.26. 
ὄοπα); οὗ Η. σβοβὲ πᾶ ὅοὴ ἡ τῆς φύσεως ἑνότης τὸν διαμερισμὸν 
οὐ προσίεται, ὡς μήτε τὸ τῆς μοναρχίας σχίζεσθαι κράτος εἰς θ. 
διαφόρους κατατεμνόμενον το Ν γβ5.ογ.οαἰδοὐ 4(ρ.τ6.8; Ν].45,17}); 
Θιάντα ({Β45.) μη. τ Ξιτο; Μ.29.748.); 5. τὸῦ, Πδύθδίθβ; τεῖ. 
ἐπ] Π ΘΙ ΞΕ σϑδοίῖου ἀρσϑιηδί 56 Ὀ6]Π15}}5ΠῚ κατατέμνοντας.. «τὴν μοναρ- 
χίαν εἰς τρεῖς..-«μεμεριαμένας...θ. Το. Ε΄ ΆΡ. ΑἸ, ,ἀδον.26(ρ.22.3; Μ. 
25.461}; τεῖ. ΘΒ 6 ]Π]ϑπῖθπι πη ΑἸ πίη ἢ διὰ τὸ ἕν θέλημα τῆς 
θ8..,, καὶ ἕν λέγειν πρόσωπον. ..ἢ διὰ τὰ τρία πρόσωπα, καὶ τρία θελήματα 
Μαχυορηδε (ΝΜΈ.91.2738); τοῦ, Βα ] Πδ ϊβυ διαίρεσιν θεότητος, καὶ 
ἀρχῶν καὶ θεῶν ἀρίθμησιν καταιτιώμενος, τῇ ᾿Ιουδαϊκῇ στηρίζεται 
γνώμῃ ΤΑΙ, Αροϊϊ.τ. τῷ .26.1π290}; δογματίζει.. τὸν αὐτὸν εἶναι 
πατέρα, τὸν αὐτὸν υἱόν, τὸν αὐτὸν εἶναι ἅγιον πνεῦμα, .. «ὡς ἐν ἀνθρώπῳ 
σῶμα, καὶ ψυχή, καὶ πνεῦμα, καὶ εἶναι μὲν τὸ σῶμα...τὸν πατέρα, 
ψυχὴν δὲ..«τὸν υἱόν, τὸ πνεῦμα δὲ ὡς ἀνθρώπου, οὕτως καὶ τὸ ἅγιον 
πνεῦμα ἐν τῇ θ. ἸἘΡΊΡΗ᾿αεγ.62.τ(ρ.280.16; Μ.41.1ο52.}); τεῦ, σοη- 
ἀειημαίίοῃ οὗ ἀ6π|4] ὮὉν Ῥϑα]. βιὰ. οἵ ϑοη Ρτε-ἐχίβίεηςε περὶ 
δὲ τῆς τοῦ υἱοῦ θ. ἁπλούστερον γράφοντες, οὐ κατεγένοντο περὶ 
τὴν τοῦ ὑμοουσίου ἀκρίβειαν ΑἸ, ον. 450Ὁ. 270.19; Μ.26.7738); τεῖ, 
ΑΠΙΔτβιὴ οὐδὲ... διστάσειεν ἃ ἄν τὶς τὸν πατέρᾳ...-θεότητι..«μείζονα εἶναι, 
διαμαρτυρουμένου αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ [ο΄ 10.χ4: 28] 1. 28(ρ. 257: το; 7410); } 

οὐ ταὐτόν, φησί, τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητόν. “:. ὅτι μὲν δ νιῶε ὁ ο 

λόγος οὗτος ἐκβάλλει τὸν υἱὸν τῆς θ., ἢ τὸν πατέρα, τί χρὴ λέγειν; 
τ. Ν42.ογ.27.τοίρ.87.}; Μ.536.8 Ὁ); οἔιἦδ.τ8,τ6(Μ.535, Ἰοος 4); καθέλ- 
κοντες [30. ΑΥ]ΔΏ5]...τὰ περὶ τῆς ἀρρητοτάτης θ. εἰς τὰ τῆς ἡμετέρας 
φύσεως ἀποτελέσματα Τηάντη. Τ γέρο. τό. 20. 3324); ; εἰ, ὁ πατὴρ οἷδε 
καὶ αὐτὸς οὐκ οἷδε [ο΄ Μι.24: 36], πῶς δύναται ἡ μ] αὐτὴ θ. πατρὸς καὶ 

υἱοῦ ὑπάρχειν; ἘΡΙΡΒ. ἦαογ.69.43(Ρ.1τοτ.8; Μ,42. 2608); : περὶ.. τὴν θ, 
 ἐσφάλλετο, ὅτι ἔλεγε κτίσμα εἶναι τοῦ ᾿ϑεοῦ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον 
πνεῦμα ΤΊ, ΟΥΥ. Β. 5 6εὶ.53.4{Μ.86.12160}); τεῦ. ποίίοη τπδὲ ΟἿ Υ θ᾽ 5 
βοσ 15. σοηϑαθϑίδατ!) τὰ (σοάῃαδα τίς δὲ.. «ταύτην ἐπενόησεν 
ἀσέβειαν ὥστε... εἰπεῖν ὅτι ὁ λέγων ἐκ Μαρίας εἶναι τὸ κυριακὸν σῶμα 
οὐκέτι τριάδα ἀλλὰ τετράδα ἐν τῇ θ. φρονεῖ; ΑἸΏ.ἐρ. ΕΡίεί.2(ρ.5.6; 
Μ..26.το52Ὰ}); νομέζουσιν ἀντὶ τριάδος τετράδα λέγεσθαι, ὡς προσθήκης 
γινομένης διὰ τὸ σῶμα... καὶ ὑπονοοῦντες δύνασθαι τὴν θ. προσθήκην 
λαμβάνειν 1Ὁ.0(0.15.2 ; τούς}. ᾿ 

Ε, τεῦ. Εδίμει δέον τῇ ἀφάτῳ δυνάμει τῆς θ. αὐτοῦ πεπεῖσθαι 
περιέχεσθαι καὶ συνέχεσθαι τὰ πάντα ὑπ᾿ αὐτοῦ Οτ,οὴ0».23.τ(ρ.340.28; 
Μ.ττ.4850); τ. Ν42.0ν.31.26(ρ.178.8; Ν.36.1610) ; μόνη...πηγὴ τῆς... 
θ. ὁ πατήρ Τϑιου. Ατ.4.η.2.5(}}.3.6410)}. 

Ὁ. τεῦ. (μτιβῖ, ν. ἀνθρωπότης; 1. Ρεη., Οτ, [9.1τ.τϑί(2ο; Ρ.22.32; 
Μ.τ14.539) οἵἵ. 5. ἀνθρωπότης ; τῆς σωτηρίου 8. 1επι5,. ( γϑίρ.250.4; Μ. 
20.14370); χοῦ, Τοιτοῖ τι ποιμὴν [50. καλεῖται) διὰ τὴν φιλανθρωπίαν 
τῆς θ. Ογτ. Ἡ εαἰεολ.το.3; τῇ ἑαυτοῦ 8. περιποιεῖ τὸν λαόν ὈΙάντη, Τγίῃ. 



θεότης 

1,27(Μ.30.306Ὰ}; 15! ἃ.ῬῈ]..}}.4.τ66(}}.18,12568); ΟΥτ. Ν᾽ 6εῖ.3.τ(ρ.57. 

τ4; 61.670); ἡ πάντων αἰτία...τοῦ ᾿Ιησοῦ θ. Ὀϊοη. Ατ,(...2.το( Μ.3. 

6480); 2. τεῦ. ππίοη οὗ παΐατοβ, ΟΥ.07.26.4{0.36τ.25; Μ.Ὶ1.501})}; τὸν 
Χριστόν, ἄνθρωπον ἀκράτῳ 8. καὶ τελείᾳ πεπληρωμένον καὶ θεὸν ἐν 

ἀνθρώπῳ κεχωρημένον Μειἢ.Ἔγηηρ.3.4{0.31.1; Μ.τ8.684); Ογτ.}5.1.4 

(2.107); Παῦλος...θ. τε καὶ ἀνθρωπότητα συλλέγων εἰς ἕν 14. ἐπε, 

μπίσοη, (ςἶ 6050); Τιβοηΐ, ΒΝ ςὲ οὶ ἘΠΪ.5 Ῥγόθνη, (}1.δ6,12600); Μαχ. 

σρηϑδο (Δ οτ.360) ; ἃ5 ῃγροβίδξῃο ὁ Χριστὸς τὰς δύο οὐσίας καὶ φύσεις 

ἔσχεν ἀτρέπτους καὶ ἀκεραίους, τὴν θ. καὶ τὴν ἀνθρωπότητα ἐν 

μιᾷ ὑποστάσει ΤΑΝ, ἀεΓ.8(Μ.28.5378); ΤΡτος. ΟΡ γ.30: 5(}1.87.15248); 
7.10. ιο.3.ττ1.94.το250}; ταῦ, 5. οἢν Δ ΔΙΟσίθ5. 85 τοϊϑτίοη Οὗ ἰτοη 
ἴω το οὕτω καὶ ἡ ἀνθρωπίνη τοῦ κυρίου σάρξ, αὐτὴ μετέσχε τῆς θ., 

οὐ τῇ θ. μετέδωκε τῆς οἰκείας ἀσθενίας {8 85.(γ. ρεπεγαϊ, 2(2. 5011; 

Μ.21 14600); ὁμολογῶ τὴν πανάμωμον αὐτοῦ ἀνθρωπότητα τῆς ψυχῆς 

καὶ τοῦ σώματος οὕτω καθ᾽ ὑπόστασιν ἡνωμένην τῇ ἀχράντῳ αὐτοῦ θ., 
ὥσπερ ὅλη δι᾿ ὅλου ἕνωται ἡ ψυχὴ ἡ ἡμῶν τῷ ἡμετέρῳ σώματι ἈΑπαβί. 5. 

ποάιτ(Μ.89.281Ὰ}:; τ ποαΐ ςοπέἥιβίοῃ, εἴ τις... «λέγει..τραπεῖσαν τὴν 

θ. εἰς σάρκα ἢ συγχυθεῖσαν ἣ ἀλλοιωθεῖσαν. «ἀνάθεμα ἔστω ΑΡΟ]].6. 

7ου.Ξ(ρ.253.0; Μ.28.294); Ὀντιαροί, ογΐθμὶ,(Ρ.49.4.; 6᾽.1780}; μὴ ὑπο- 

μείναντα παραλλαγὴν..«κατὰ τὴν θ., ἐν τῷ προσλαβεῖν τὸ ἀνθρώπινον 

Μαχ.σεβοὶ. 6.1.4... τοί ῖ.4.1578); Απδβί. δι οά, Β(Μ.89.1244Ὰ}; μὴ μετα- 

βαλὼν τὴν τῆς θ. αὐτοῦ φύσιν εἰς τὴν τῆς σαρκὸς οὐσίαν, μήτε τὴν οὐσίαν 

τῆς σαρκὸς αὐτοῦ εἰς τὴν φύσιν τῆς αὐτοῦ θ. 70.10. {.0.3.2(Μ.04.ο88Α}); 

3, οἱ Ομυιβι 5 ἀἰνιπιεν 85 ΒΙἀἀθη ἔγοπὶ 126 ν}} κρύπτων...τὸ τῆς 8. 
ἀξίωμα, ἵνα λάθῃ τοῦ δράκοντος τὸ πανούργευμα ΤΗ!Ρρ.ἐπεορὴ. 4(0.250. 

12; Μ.το.β:6Α); διὰ τί οὐκ...«ἡ θ. μόνον τὸν ἄνθρωπον... ἔσωσεν. .«ἄνευ 

σαρκός ;..«κατ᾽ ἀρχάς, ὅταν ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον. «οὐκ ἐνίκη- 
σεν ὃ διάβολος τὴν θ. ἀλλὰ τὴν ἀνθρωπότητα. διὸ καὶ ἔπρεπε πάλιν αὐτὴ 
ἡ.««ἀνθρωπότης ἵνα., νικήσῃ τὸν ἐχθρὸν αὐτῆς τὸν διάβολον... «εἰ γὰρ 

γυμνὴ ἡ θ. προσήρχετο,...οὐ θαυμαστόν, εἰ καὶ ἐνικήθη" ὑπὸ τῆς θ, γὰρ 

προσβαλὼν ἐνικήθη ΤΑΊ φω. αἱ. 20(}1.28.7920 1.) ; διὰ τοῦτο περικαλύ- 

πτεται τῇ σαρκὶ ἡ θ., ὡς ἄν, πρὸς τὸ σύντροφόν τε καὶ συγγενὲς αὐτῷ 

βλέπων, μὴ πτοηθείη τὸν προσεγγισμὸν τῆς ὑπερεχούσης δυνάμεως συ. 
ΝΥ 55.ογ. αἰδοῖ. Ζα(ρ.80.6; Ν.45.644}; 4. οὗ ΜΙ5 ἀϊντηῖν ἴῃ ἐνεπῖβ οἵ 
ἱποασπαῖο Ππ|π ἡ ἐπιφάνιος [5ς, ἑορτή]...καθ᾽ ἣν ἅ κύριος ἀνάδειξιν ὑμῖν 

τῆς οἰκείας θ. ἐποιήσατο (οῃει..4|Ρ}.5.13.2; 1Ὁ.8.33.7} πνεῦμα ἅγιον... 

καθαῖρον αὐτήν [Ξο. ΒΜ], καὶ δύναμιν δεκτικὴν τῆς τοῦ λόγου θ. παρ- 

έχον, ἅμα δὲ καὶ γεννητικήν 0.1). ζ.0..3.2(Ν1.04.0858); 88 ΤΕ ΟΡ ]ΖΕΩ͂ Ὀν 
7ο. Βαρῖ., ξμγυβοργαθοιν5.χ(2.8ο78); Οτυλατδαρι,τ( το, ττ81Ὰ}); 

85 5ῆονῃ δὲ ΠῚΒ Ὀδρίϊβιη, τοῦ, Ῥξ,28:3,4. ὅ... Δαβὶδ καὶ τὴν φωνὴν 

προφητεύων, ἣν ἐξ οὐρανῶν ὁ πατὴρ ἐπαφῆκε τῷ υἱῷ βαπτιζομένῳ, ἵνα 

πρὸς τὸ φυσικὸν τῆς θ. ἀξίωμα τοὺς ἀκούοντας ὁδηγήσῃ ΟΥ̓ ΝΝ γβειδαρὶ. 

ΟἸν.(Μ4.46.Ξ064}); ἴῃ Ττεαηβῆρυγαιοη ἐμφανίσας αὐτοῖς τὸ ἀπρόσιτον 

αὐτοῦ τῆς θ. κάλλος, οὐχ ὅσον ἦν, ἀλλ᾽ ὅσον ἠδύνατο βαστάσαι ἀνθρώ- 

πων ἀνύστακτα βλέφαρα Τίται. Απτιεγμς (Μ.86.261.}); Αμαν, (τ.ογ.7(Μ. 

91.9320); ἐδ. (0400); 45. ποῖ ἰϑανίπρ μϊτὰ αἱ Ῥαββίοῃ, ταί. Μι,27:46 

φωνῆς... γενομένης καὶ ψυχῆς σημαινομένης, οὐ χωρισμὸν θεότητος 

δηλούσης, ἀλλὰ νέκρωσιν σώματος σημαινούσης, μήτε τῆς θ. τοῦ 

σώματος ἐν τῷ τάφῳ ἀπολιμπανομένης μήτε τῆς ψυχῆς ἐν τῷ ἄδῃ 

χωριζομένης ΤΑΊΏ. 4 ροϊ!.2.14(Μ.26.11560); 16.1τ.τϑ(11258); ἀρδαϊπδί 

Ατίδηβ, ἘΡΙΡΒ μον. θ9.63(ρ.212.τ6: Μ.42.3054): Ν1,ΘΡ.1.το2(Μ.70. 

1250}; 85 ἸΏΒΕρΡΑΙΆΒ]6 ἔτοπι 50} ἀπ μον οἵ ἀ684 (Πτὶβὶ κατέρχεται 
εἰς τὰ καταχθόνια ἐν 8. καὶ ἐν ψυχῇ ἘΡΙΡΗ ἵη6.2(0.230.3; Μ.41.276}): 

τῆς θ. αὐτοῦ, καὶ μετὰ τοῦ σώματος οὔσης καὶ μετὰ τῆς ψυχῆς" οὐ γὰρ 

ἐχωρίσθη μετὰ τὴν ἕνωσιν ἡ θ. τῆς ἀνθρωπότητος οὐδαμῶς οὐδαμοθ' 

ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἦν' καὶ ἐν τάφῳ παρῆν ἀπαθῶς στ. Απίωμη, 

μηρ.2(ΜΜ.88,18408}); ἱπ ορίπίοὴ οἵ Μαῖβ οἵ Ἐαεδ558 σοφίζονται.. οἱ 
οὐ φάσκοντες 1.6. ΤΟΊ] ονγοτ5. οἵ ΟΥνΎ}}], ὅτε ἀχώριστος ἦν ἐν τῷ τάφῳ 

τοῦ σώματος τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ 8. Απαδί. 5, λοά, τ4(Ν.80.2480) ; ἴῃ τε 

(ἢ τίβε ἕνα δείξῃ καὶ τῆς θ. τὴν ἐνέργειαν, καὶ τοῦ σώματος τὴν ἀλήθειαν 

αὐ Ὑπαυτα. βἀ τα ρ.τίρ.147.24; Μ. το. 1284}; 5. οὗ αἰνίπ!ν 85. ἱπὶ- 

ῬΆ551016, ΑΡρο]],εῤ. 7]ου.21.(Ρ.252.1,253.0; Μ.28.288,294); ἡ ἀπαθὴς θ. 

ΤΑΊ. 4ρ0]1.1.τ5(}1.26.11218}; εἰ γὰρ αὐτὴ τέθνηκε τοῦ μονογενοῦς ἡ 

θ., συναπέθανε ταύτῃ πάντως καὶ ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀλήθεια..«ταῦτα γὰρ 

κατὰ διαφόρους ἐπιβολὰς ὃ μονογενὴς θεὸς...ἔστι στ γ85,.4ῥοϊϊ. (Ὁ. 

45.11220); τεῖ. Μι,27:46 εἰ γὰρ τὸ πάσχον ἡ θ.,...πῶς μία οὐσία ἡ θ. 

ἐν τῷ πάθει μερίζεται, καὶ ἡ μὲν καταλείπει, ἡ δὲ καταλείπεται... ; {ᾧ. 
24(1176Ὲ}; ἡ θ. οὐ πάσχει. ἀπαθὴς διαμένει ὁ θεός, συμπάσχει δὲ τῇ 

σαρκί, ἵνα τὸ πάθος εἰς τὴν θ, λογισθῇ, μὴ πασχούσης τῆς θ8., εἰς τὸ 

εἶναι ἡμῖν ἐν θεῷ τὴν σωτηρίαν ΕΡΙΡ.Παθν.60.24(0,174.23; Μ.42.241Ὰ}}; 

τᾶ ἐπε. 2(0.229.20; Μ.41.2760) ; Ογτ ἀὴρ. ΒΜ 4(Ρ.20.20; Μ.η6,260Α); 

ἔσμεν..-παρὰ τῆς θείας διδαχθέντες γραφῆς, ὡς ἀπαθὴς ἡ τῆς 8. φύσις. 

ἀπάθειαν τοίνυν καὶ πάθος ἀκούοντες, καὶ ἀνθρωπότητος καὶ θ. ἕνωσιν, 

χοῦ παθητοῦ σώματος τὸ πάθος εἶναί φαμεν, τὴν ἀπαθῆ δὲ φύσιν 

ἐλευθέραν μεμενηκέναι τοῦ πάθους ὁμολογοῦμεν ΤΏαΤ. γα. 3(4.τ90); 

παθητὸς σαρκί, καὶ ἀπαθὴς ὁ αὐτὸς ἐν θ, Ταβῖ. Τρ οἀΐεί (ρ.100.11; Μ. 

638 θεότης 

86.2796 0); εἰ φύσιν Χριστοῦ μόνην θ. εἶναι λέγει,...ἢ παθητὸν καὶ 
ῥευστὸν λέγων τὸ θεῖον, ἣ ἀρνούμενος τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, 
ὅπερ προσάγει καὶ ἐσθίει ἐπὶ τῆς μυστικῆς θυσίας Ληαβῖ, δι μοά τ(Μ. 
80.2094}; πετεῖ. Οὐαλεντῖνος..«.κοινὸν τῆς τριάδος τὸ πάθος λέγει, τῆς 

θ. μέρος τὴν σάρκα φανταζόμενος ζΑΤὨ, ροϊ,.2.2(Μ.26.11360}); τὸ τῇ 
8. τοῦ Χριστοῦ προσάπτειν τὸ πάθος, ἐκ τῆς Ἀρείου καὶ Εὐνομίου 
βλασφημίας κεκλόφασιν Τμά γα». Ὀγοοτη. (4.3); παθητὴν εἰσάγει τὴν 
9. κατὰ τὴν Ἀρείου μανίαν {ι5ίπ.6}. Γμάγ. ΜΙ ορς.37(0.57.5; Μ.δό. 
1τοῦ58) ; (Ατίδη) ἄψυχον... «τοῦ κυρίου τὴν σάρκα, καὶ τὸ πάθος καὶ τὴν 
ταραχὴν τὴν θ. ἀντὶ τῆς ψυχῆς ὑπομεῖναι Τίτα ΟΡ μαρν.(Μ.86,378)}; 

(ἈΡο πατιδῃ) τὸ πάθος δὲ τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ θ. δέξασθαι" καὶ ἐν τῇ τριημέρῳ 
ἐκείνῃ νεκρώσει τοῦ σώματος, καὶ τὴν θ. συναπονεκρωθῆναι τῷ σώ- 
ματι, καὶ οὕτω παρὰ τοῦ πατρὸς πάλιν ἀπὸ τοῦ θανάτου διαναστῆναι 
ἐδ. (498); σομοΥ 147 σοπαοτηπδιίομβ εἴ τὶς τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ 
ἐσταυρωμένον ἀκούων, τὴν θ. αὐτοῦ, φθοράν, ἣ πάθος, ἢ τροπήν, ἢ 
μείωσιν, ἢ ἀναίρεσιν ὑπομεμενηκέναι λέγοι, ἀ. ἔ. δγηιν. δένει ἀπαϊμιτ 
(}1.26.7318); τοὺς παϑητὴν τοῦ μονογενοῦς λέγειν τολμῶντας τὴν θ., τοῦ 
τῶν ἱερῶν ἀπωθεῖται [56. Το. Μαρ.} συλλόγου δγηιδι(μαίς, (Ρ.120. 
18; 1[1.2.4568}; 6. οἵἩ Βο͵Ιεβ165 ἀδηγίηρ αἸντηῖῖν οἱ ΟΠ γβι οἱ... «τὴν θ. 
αὐτοῦ περιγράψαντες, τὸν δὲ ἄνθρωπον ὡς ἅγιον καὶ δικαιότατον 
πάντων ἀνθρώπων ὁμολογήσαντες ΟΥ. 7σ.1το.δ(4 ; Ρ.176.1τ4; Μ.14.3168); 
(Βετν] 5 οἵ Βοβῖτα) τὸν σωτῆρα..«μηδὲ μὲν θ. ἰδίαν ἔχειν, ἀλλ᾽ 
ἐμπολιτευομένην αὐτῷ μόνην τὴν πατρικήν 1λιι5,}.6.6.33.τ(Μ.20.5034}; 
(ΕΡΙοὨἰτ65) τὴν..«τοῦ υἱοῦ θ. μὴ εἰδότας 14.6.{}..π.14{ρ.74.π16; Μ.24. 
8534); (Ατίδπιομ, ΤἩπεοάοίΐιβ, Βα 6 ΠΠ1ὰ5, ῬαΜ] οἱ ϑαιποβαΐα, Μαχοε]- 
108, Ρμοϊπιι5), Τῆι. γαη.2(4.70); (ῬΠοίίπιι5) ἀπὸ Μαρίας ἔχειν τὴν 
ἀρχὴν τῆς 8. καὶ τῆς σαρκὸς τὸν Χριστόν Απακί. 5. Πρα, (Μ 80, Το0Β}; 
7. ἴῃ Αρο πατίδη νίαν ἡ τῆς θ. ἀλήθεια μετὰ τοῦ σώματος ἔν ἐστι 
καὶ εἰς δύο φύσεις οὐ μερίζεται ἈΡΟ]1.ἐρ.1ον,. ,(μ.258.2; ΜΡ 8, 
9200); σὰρξ ἁγία θεότητι συμφυής ἰά, [γ.155(ρ.2409.5)40.]ϑοπι. Β. 
,Ρ0}}.(Μ.86.10648); Οὐ Ν γ55. ῥοὶ!.24(Μ.45.1117λ}} τείατοα πῶς...ἡ 
μετὰ χρόνον σὰρξ ὁμοούσιος ἂν λέγοιτο τῆς ἀχρόνου θ.; ΤΟτ, ἽΠασιη, βά. 
ἐαρ.2(ρ.148.1; Μ.το.11288); ΑἸ... ΕΡΙεἰ.2(Μ.26.10ς520}; οὐ δύναται 
υννθι, καλεῖσθαι κτιστὸν ὑπάρχον τὸ πανάγιον σῶμα, ἕνα μὴ φανῶμεν 
ὁμοούσιον λέγοντες κτίσματι τὴν θ. τῆς ἁγίας τριάδος Αῃαβῖ. 5." ο,13 
(Μ.89.2ο5Α); 8. φυδβείοη ῬΒμεῖμεν ΜΥ͂ 5 τποΐμεν οἵ ἀϊνιεῖν (ν, 
ΒΏΡΙΘ 5) οὐ γάρ που θ. γυμνήν, ὡς ἔφην, ἐκτέτοκεν ἡ παρθένος (γτ. 
αροϊ ΤῊ! τ (0.113.7; 6᾽.2074}; ὑπόστασιν...ἐγέννησεν ἡ ἁγία θεο- 
τόκος ἐν δυσὶ γνωριζομένην ταῖς φύσεσι, θ. μέν, ἐκ πατρὸς γεννηθεῖσαν 
ἀχρόνως 70.}), [.0.4.1(Μ.94.τττ30}; 9. οἵ ΟΠ γΒε 5. ἀϊνίηϊεν,, 8. ἃ5 
ἸποοΙ ΡΥ ἘΠ Π51016, τοῦ, [61.17:9 τῆς αὐτοῦ θ. τῆς ἀκαταλήπτου 
ἘρΡΙρΠ λαθν.54.4{0.321.23; Μι4τ.9688);ῖ;. ΑπάτΥ,ον.7(}}.07.0330}; 
Ὀ. 85 κπονγῃ Ὀν τανϑίβεοη ἀποκαλύπτει... δι᾿ ἁγίου πνεύματος τοῖς 
αὐτοῖς δούλοις τὴν αὐτοῦ καὶ τὴν τοῦ πατρὸς θ. Ἰρ!]ρη ἀαον.54.4{Ρ.321. 
27; Μ.4τ.9688) ; πίστει μόνῃ τὰ περὶ τῆς θ. πάντα παραδίδονται ΑηδΞΓ. 
δι λοά,τα(Μ.80.2400) ; ἴῃ βοτίρτατε τῶν [56, ΒΌΒΡ6]5] συνιστάντων τὴν 
ἐν ᾿Ιησοῦ θ. Οτο(Οεἰς.2.33(ρ.τόο.2; Μ.11.8534) ;1.2.36(Ρ.162.15; 8578); 
14..}0.τι4(6; ρ.8.0; Μ.14.290}; τοὺς οἰομένους μὴ πάνυ τὶ τὴν θ. 
παρίστασθαι τοῦ σωτῆρος ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου Ἰὰ. Το». 
ἠπ ΜΙ|.τ2.6(ρ.7).1το; Μ.12.9890.), 8Βα5.Ξἐνμεὶ, μόρια (τ, 3250; Μ.30. 
138); Δαυίδ, ἀνακηρύττοντα αὐτοῦ τὴν 0. (Πτγβ.ἠ0η1.7.1.2 τ; Μ.(). 

6068) ; ϑοπὶξ Ἰοχῖβ σοίθυτηρ ἴο ἴῃς αἰν! πεν, οἴ ΠοΥ5 ἴο 186 πυμπαμῖν 
τὰ μὲν ὑψηλότερα πρόσαγε τῇ θ. καὶ τῇ κρεΐττονι φύσει παθῶν καὶ 
σώματος τ. ΝΣ. ογ.20,τβϑ(ρ.τοι.13; Μ.36.078};}; ὉΒτνβ,ἠοηι, 89. Ἢ 
τον. (το.368ς,9}; Βρεοιῆς ἰπβίδηοεβ τὸ, οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν 
πατέρα μον᾽ περὶ τῆς θ. [3ς. διαλέγεται} ΟΥ. 7σ.τ0.2(1; Ρ.200.23:; 5250); 
Ἐπ5... 10.1.20 (0.93.1; Μ.34.8850); βυγβ. δον. 4.5.2 τη. [0.(8.264Ὰ}; 
ὙΒατγαη. (4.101); οἵ, εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν οὖν, καὶ οὐκ εἰς τὴν θ. 
ταῦτα [Μτι.28:18}] νοεῖν δεῖ ὈΙάγιῃ. ({Β85.)ἐμη,.4(1.2808.; Μ,30. 
6030); Οενϑβ. μόνη. 1.5.1 ἴῃ Κοην(9.5050); Ἰάἐομι, 67,1 τι. [0.(8. 
4010}; ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, ἐπὶ τοῦ μονογενοῦς λέγω υἱοῦ, καὶ τὸ Χριστὸς 
καὶ τὸ υἱὸς ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς θ., ποτὲ δὲ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπότητος, {ποτὲ δὲ 

ἐπὶ τῆς ἀνθρωπότητος) καὶ 8. Νεβῖ. {γ.Ο το(ρ.273.1}) ΡΟ ΤΟΝ ε5ὶ.2.1 
(Ρ.34.3ο, ; 61,33}; οἴ1δ. Ὁ χ(ρ.228,1); ς, ρτονεά ὈῪ πλίσβο]οβ, ζοηβῖ. 
ΔΌ.Οεἴ.Ον2...6.2.7.1τ6(}.8ς.12368)}; {Βαβιλονεΐη ᾿σιιικίτ 2710; Μ. 

20.1048); Βα5.6}.234.3(3.3586 ; Ν.32.8600) ; τὸ. «σῶμα τὴν ἐν αὐτῷ 9. 
διὰ τῆς ἀφῆς τὰς ἰάσεις ἐνεργοῦν ἐπεσήμαινε Οτι Ν γε5.γ65.τ(Μ.46. 
6τός); Ογτ. [γ. Μ1Π.9:6(}4.72.3020); ὙΠατ,ἐγαπ.1(4.20); ΡΏτ ΑἸτΟ », 
(ΜΝ.86.21058) ; τεῦ Ἔα ρθε αὐ Οὐυοῆχίοπ βοᾷ ὁ ἥλιος... ἐγὼ..«τὸ φῶς 

τῆς θ. αὐτοῦ φοβηθείς, συνέστειλα τὰς ἀκτῖνας ΤΎΟ0].ΟΡ ογι ταί Μ.ός. 

7030); ὃν ἙαϊΠοῖῖξ νοῖςο τῆς μακαρίας ἐκείνης φωνῆς,..-μαρτυρούσης 
ἀψευδῶς τῷ μονογενεῖ τὴν θ. ἀπάτ,τ,ο».1(}.97.9360}; ΌῪ σμαγϑοίοῦ 
οἵ δῖ5 τοδομίησ, Ἠονιΐδφ.τ.Ο: ἃς ἸΠοββοα ἴο Ὁν ΟὨΤΙΒΈ16τ5, 
4. Α4πμάν.Ἀ τοίρ.ς7.1}; 1.εοὸ Νρ.6}.43(Ρρ.4.15; Μ.Ρ],.54.8248); 8. δ5 
φφγῃ Ὀ0]1Ζ64, τοῦ. ΤΠ) π.2:35 τοῦ μὲν ὄρους τὴν προὔπαρξιν τῆς θ. αὐτοῦ 

σημαΐνοντος, τοῦ δὲ λίθου τὴν ἀνθρωπότητα Ἐλι5.ε.1}..τ.20(Ρ.94.25; Μ, 



θεοτητοανθρωπότης 

24. 8808); σύμβολον.. «τῆς ὑπερλάμπρου θ,, ὁ χρυσός Ὀγγ αἀο}.9(1.203)}" 
τὸ.. ὑπ σημαίνει τὴν θ. ἘΡΏτΤ.2.268}.. 

Ε. τεῖ, Η. σμοβε; ἴῃ ρεη., ΟΥ.Να2.0»,5τ.26(Ρ.178.6; Μ.56.τ1610); 
τεῖ. 10.16:12, 7ο.14:26, ἃ5. ομὲ οὗ 186 ὑὐυτἢ5 τὸ 6 ταυρῆς δῖ ὨῚ5 
ΘΟΓΆΙΩΡΙ, ἐὺ. 31. 27(Ρ.18ο0.12; 1640); τεῦ, ἱπάννθ μην οἱ Ἡ. σμοβί τὸ 
πῦρ τὸ οὐράνιον τῆς θ, Μᾶς. Αεριλονηττ,τ(1.34.5440); κἰ5. αἸντην 
Ρτονεᾶ ἔτομι βοσιρίυτε, ἀτῃ. έΡ. ὁ όγαρ. 1:.32(Μ.26.6ο5Ὰ}; τεῖ. 1 70.3:.24, 
τον. 4:1ῦ, Ἐρβι. 2:21--22 εἰ...«ἐν ἡμῖν ὁ ϑεὸς ἐνοικεῖν λέγεται διὰ τοῦ 
πνεύματος, πῶς οὐχὶ ἀπβερὰς ἀσεβείὰς ἐστὶν αὐτὸ τὸ πνεῦμα λέγειν 
ἀμέτοχον τῆς θ.; Β45.ἔπη.3.5(1.276} ; Μ.20.6658); [15 οὗ Ρτοοῖ- 
ἰεχίβ, συ Ναξ.ν. 21, 2ο(ρ.1τ82.4}:. , Μ.536.τ65 4 ἢ.}; αὐτεσίβα ὈὉν ὈΔΡ- 
τἶδπι δεΐηρ σίνθι ἢ 8 ΠΆΤΠΕ, ὈΒεσβ λοι. 20.3 τ ΤΟ υγν.(το. 1720}; 
ἀδηϊεα ὃν Ατίατιβ, Ἐπ αροί, 2: (,30.8610); ᾿ν ΒΆΡΕΙ ]πι5 πα Ἐλιπο- 
ταῖδπ5, Οὐ Ν 85. ἔτσι, τοί ρΡ.234.23; Μ.45.836})). 

Ε, τοῦ, ΡΔΥΓΟΙΡΔΈΟΠ οὗ ογθαΐῃγσθβ ἰὴ ἴῃς αἰνεπν ἐν θ. τυγχάνων 
[3.. θενἢ] πέπτωκεν Ογ.70.32.τϑ(τι; Ρ.457.1; Μ. 14. Ἴ02Β); ἐν ἡμῖν, 
μὲν γὰρ ἀπαρχὴ καὶ ὶ ἀρραβὼν θεότητος κατοικεῖ ΑΤΠ..1}9:62.εἰ ες. “4γ. ο(. 2ΖΌ. 
0078); τεῖ. ἜπΠη. εἰς ἣν καὶ βαπτιζόμενοι, καὶ ἐν ταύτῃ συναπτόμενοι 
τῇ θ. ἰᾶνορ. Αγ στίΜ,26.τοφ90); οΕ Βιομ,Αασ,εν .1.4(Μ.3.3768}; τοί. 
αἀἰν!πἰζαίίου τπὨτουρῊ ΟΠ τβι; οὗ μυσηδη πλΐατο 85 τηϑαδ ἴο 5πᾶτε 
ἴῃ αἰν ΗΠ] τοῦθ [η6.ν Μας Αθρ ἤονη,30.2(}}.34.7210); οἱ 10.4.0 
(48οα); ὁ. οἰφανερωθεὶς θεὸς διὰ τοῦτο κατέμεξεν ἑαυτὸν τῇ ἐπικήρῳ 
φύσει, ἵνα τῇ τῆς θ. κοινωνίᾳ συναποθεωθῇ τὸ ἀνθρώπινον ἔτ. ΝΥβ5, 
ΟΥ̓ αἰ δεῖ! 3](0.15 1.11: Μ. 45. 918); : (τ. ἵπποι Ἡ ΚΕ. (ς", 68οΑ); : οὗ ἰ᾿-. 
αἰνίάτι4] Ῥαχ ρα οι τῶν τετιμημένων ἀπὸ θεοῦ διὰ τοῦ μονογενοῦς 
θεοῦ λόγου μετοχῇ θεότητος ΟΥ̓, (εἰς.3. 247(ρ. 15: 2; ΜΙ. οὔδο); ; οἵ 1. 
765 (Ρ. 215. 14; 15138); ; ἑνωθέντες αὐτοῦ τῇ θ, ... οὐ κατὰ συναλοιφὴν 
μιᾶς οὐσίας κατὰ δὲ τελείωσιν τῆς εἰς ἄκρον ἀρετῆς Ελιπ.6.1ἢ..3.1τ8 

(Ρ.179.20; Ν,.24.το418); ὈΥ Ῥαρί5γα, 1)οπ. ἀτ.6.}..4.3.ττ(}1..3.4840}; 
Ὁν δοματίβὲ λέγεται... μετάληψις ὅτι δι᾿ αὐτῆς μεταλαμβάνομεν τῆς 
᾿Ιησοῦ θ. 7ο.1).}ν..11.26:2](1.96.14099}}; τῃτουρὰ Η. σποβί τῇ... «τοῦ 
πνεύματος μετοχῇ συναπτόμεθα τῇ θ. ΑἸΏ..4γ.3.24{(Μ.26.3720); ιάντη. 
([Β85.} Εφμ. β(α 2140; Ν1.20.7530); γγ ες. τ(5͵.13.8); Αηδβε Β. οί, 
τ41{(Μ.80.2566). 

σ. ἴῃ Ῥθύβομαὶ βεῆβο, οὗ σοα πνεῦμα θεότητος ΠΟΥ) ἡ αη4.11.το, 
14: ἐδιχο. τ 4{{,; τῶν διαιρούντων τὴν κατὰ τὸ εὐαγγέλιον θ. ἐκ τῆς 

νομικῆς 8. Οτ,εἰ5.7.25(0.176.17; Μ.11.1456}}; ἡ θ. φυλάξειέ σε (οη- 
βιδητι5 ἀρ. τη, αρο (οηςὶ.23(Μ.2ς.6240); ἘΡΙΡΠἤκεν.60.3ο(ρ.170. 
28; Μ.42.2400); ἡ ὑπὲρ τὸ εἶναι θ., Ὁϊοπ. ΑτΥ.ε.}.4.1(}1.3.1770}; οὗ 
ρασδὴ βροάξ αἱ θ. 1514Ἁ,}6],6}}.1τ.632(.1.78.2248). 

Ἐθεοτητοανθρωπότης, ἡ, σοά-παμλοοά; ἀσβοτιρίϊνε οἵ τηοπο- 
ῬΒνϑὶΐε σοπορρείϊοῃ οὗ (ΠΥ 55 παΐυτχο, ἴο θὲ τε]εοίεα Ὦν οτίποῦοκχ, 
1ο.Ὁ. 7αεοῦ.55(Μ.94.14534). 

θεοτίμητος, ἀομομγεά ὃν (οί, 650. 85 βἔν!ε οἱ δα ᾶταβϑβ οἱ ὈΙΒΠΟΡΒ, 
ΝΙ].ε,}.3.13(41.79.3738}; ϑντη.βέν!. 7.ερ.}ι5ὲ.(}.86.32178}; Νίδχ.ρ. 
14(Μ.01.53264}; ΔΠ4 ΟΥΠΘΥ ΠΙΡΏ-ταπκίηρ ΟἸοσρν, ΙΔ οριδε.(Ν.01.574}; 
7Το.Πεγίσαρ. τ(}1.0ς.240). 

Ἐθεοτιμία, ἡ, λοπομν ζγομι (οί, ΝΠ] ΕΡ̓ 8. αϑΆ{}Μ.9.445Ὰ). 
Ἐθεοτίμος, Πομομν της (οά, Ογαε. δὲ. 5.268 
Ἐθεοτοκίον, τό, ἔν» αἀάγοφορά ἰ ΒΜΓ; οὗ ΘΟΠΟΙΑ ΠΡ ἰΤΟρΡΆΤΙΟ ΣΝ 

οὗ ὧδῃ οὔθ, ἀπάσγιυιεαη. πηι (Μ.07. 1308.) 710.}).οεν,κ2(ρ.118); 
Ηγαη. (4  Ρ.50); Το. Μοπιάγηη, Βας.(Μι06.13728); Επελοί. (0.380). 

θεοτόκος, (οΐ-ϑεαγίηρ, τοῖο τς τιοῖμον οὗ σοί, ἰΐε οἱ ΒΜΥ; 
Δ. Ῥεΐοτε σέμ-οθηξ, (Πγσιβίο], ΘΟΠ τον Ε 565, θθη. 85 86]. ἐνταῦθα 

᾿Ιωσὴφ τὴν Μαρίαν μνηστεύεται καὶ μάρτυς ἀληθινὸς τῆς θ. γίνεται 
Ηΐρρ. δέῃ. [ας.τ(ρ.13.7), ῬᾶΒΒΑΒΒ οι ὃν Ατηγξηΐδῃ δηᾶ 
Οεοιρίδη ῬΕΙΒΙΟΉΒ, Δα ΡΙῸΡ. ἰητεγρο ατεά, οἵα. (γΟαπὶ (Θανοπίο) 
1τ8(ρ.359.9); οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιωσὴφ καὶ τῆς θ. ἐλέχθη Οτ.Ξεἰ, ἢ ἈῚ. 
22:23(Μ.12.8130); πρὸς τὴν ἁγίαν θ, ὁ Συμεών φησι 14. 5.21:21 
(0.477) {1 δι θη 10) ; ΙΔ πηι. τη 1,6 .7(0.50.0) ; οἵ. ᾿ϑριγένης δὲ ἐν τῷ 
πρώτῳ τόμῳ τῶν εἰς τὴν πρὸς τοὺς Ρωμαίους...ἐπιστολὴν ἑρμηνεύων 
πῶς θ. λέγεται πλατέως ἐξήτασε ϑοῦτ,ἦ.6..32.1τὴ(Μ.67.8128}); οἵ, ὁ δὲ 
Πιέριος ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ....ἐνέτυχον δὲ αὐτοῦ καὶ ἑτέροις σπουδάσμασι 
πλείοσιν ἀναγκαίοις καὶ μάλιστα τῷ περὶ τῆς θ. ῬᾺ1].51ἅ. Κ».7(0.171.2); 
Χριστὸς...κατὰ σάρκα τεχθεὶς ἐκ τῆς ἁγίας ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν θ. 
Ῥείσ. ΕΑ]. }»»-(Μ.18.5178); Χριστός, σῶμα φορέσας ἀληθῶς...ἐκ τῆς 
θεοτόκου Μαρίας ΑἸεχ. ΑἹ. 6. ΑἸοχ. τ(ρ.28.15; Μ.18,5680); βασιλὶς ἡ 
θεοσεβεστάτη τῆς θ, τὴν κύησιν μνήμασι θαυμαστοῖς κατεκόσμει ιι5. 
.(.3.43(0ρ.05.26; Ν.2ο.1το4Ὰ}; τὴν θ. τὴν αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος μητέρα 
1, φιι ]αγίη.2. τ( Δ. 22.0458); Γαβριὴλ.. "εὐαγγελιζομένου τὴν θ. 1α, 
Ταγοεἰ!.2.τ(0.32.τό; Μ.24.7778); οἱ, Εὐσέβιος ἐν τῷ τρίτῳ λόγῳ τῷ 
εἰς τὸν βίον  ϑωτα πε νον: «φησί...«ἡ βασίλισσα ...τῆς θ. τὴν κύησιν... 
κατεκόσμει ϑοοι.ἦ.ε.7.32.τ4{{.{8124)};}; (δῖ, Ῥαμς(ϑυτίδολ(ρ.8:), 
ῬΙῸΌ. ὀρυμοιβ; {Ππ|5ῖ.1 62.18(Ρ.41):; οἷν ΟΟΠΟ σι. ΔΠΕΙΟΟΒΕΠ86 
(ς25)αεἰ. (ΟΡ 2 3.1; 0.29.10); ὁ Γαβριήλ, καὶ ἐπὶ τῆς θ, Μαρίας... 
ὡμολόγησε Ατῇ..47..3.14(}1.26.3400); δι ἡμᾶς σάρκα λαβὼν ἐκ παρθένον 
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τῆς 8. [Ξοτὴς Μ585 01}11] Μαρίας 1δ.3.20(385Α); γεννωμένης τῆς σαρκὸς 
ἐκ τῆς θ. Μαρίας αὐτὸς λέγεται γεγεννῆσθαι 1}.3.31(3038); ᾿Ἰωάννης, 
γενομένης φωνῆς παρὰ τῆς θ. Ἶν.1. κυριοτάκου] Μαρίας, ἐσκίρτησεν 
Ιά,υ. «Δ πίοη.36(Μ.26.8974); 1, ἡηενεἰ ε..4γ.22(Μ.26,1το254); ΓΑ ,.“(ν. 
4.32(ρ.8τ.τ6; Μ,26.5 178}; ΤΑΙ. Αοὶ}.1.4(}4.26.10070. βοπθ Μ55 
ΟὨ]ν); Ογτ.  αἰθείετοιτο; μή τι θεόν φησιν ἐκ τῆς παρθένου 
τεχθήσεσθαι; 8. δὲ ὑμεῖς οὐ παύεσθε Μαρίαν καλοῦντες [0]. ΠΡ. 
ἀριΌντ. }μἰμ.8(63.2620); θ. ὑμεῖς ἀνθ᾽ ὅτου τὴν παρϑένον εἶναί φατε; 
πῶς γὰρ ἄν τέκοι θεὸν ἄνθρωπος οὖσα καθ᾽ ὑμᾶς; 1δ.(276Ὲ) ; ὁμολογῶ 
δὲ καὶ τὴν τοῦ υἱοῦ ἔνσαρκον οἰκονομίαν καὶ τὴν θ. τὴν κατὰ σάρκα 
τεκοῦσαν αὐτὸν ἁγίαν Μαρίαν [Βκ85.6}.36ο(3.462Ε; Μ.32.11008); [Β458. 
ἤν. ρεπεγαί. (2ιοοὶ ; Μ.31.14688}); εἴ τις οὐ θ. τὴν ἁγίαν Μαρίαν 
ὑπολαμβάνει, χωρίς ἐστι τῆς θεότητος ΟΥΟΝΑΖ..Ρ.τοτ(Μ.37.1770); ἐξ 
αὐτῆς τῆς παρθενικῆς συλλήμψεως, καθ᾽ ἣν καὶ θ. ἀποδέδεικται ἦ 
παρθένος.. ιἀχώριστός ἐστι καὶ ἀμέριστος τῆς ἑαυτοῦ σαρκός ἌΡΟΙ, 
Μά τη ςιἀ(ρ.τοῦ.το; ΜΡΙ,.8, 8γ60); ; εἰ δὲ μὴ ἐπικοινωνεῖ [5ς, τοῦ λόγου 
ἡ σάρξ]... οὐδὲ θ. ἡ παρθένος ἔτι πιστευθήσεται, ὅπερ ἀθέμιτον καὶ 
ἀσεβὲς τὸ τοιοῦτον καὶ ἀλλότριον πάσης θεοσεβοῦς ψυχῆς 1δ.5(ρ.19ὅ.22; 
877λ); ἡ παρθένος ἀπ᾿ ἀρχῆς σάρκα τεκοῦσα τὸν λόγον ἔτικτεν καὶ ἦν 
θ. ἰδι6(ρ.1το8.24; 8770); ΟΥΝ ν85.9ρ.3(Μ.46.10244) εἴ΄. 5. ἀνθρωπο- 
τόκος: Γαβριὴλ εὐαγγελιζόμενος τὴν 9. Πάν. Ὑγέη.τ. τ( 1.20. 

4218); 1δ.2.4(4810}; 1. (484Ὰ}; ἡ θ., ἐξ ἧς τὸ κατὰ σάρκα Χριστός, ἐκ 
πάντων εἰς τὴν οἰκονομίαν ἐπελέγη τ... 6(8480); τὴν θ, Μαριάμ 1.3. 
4τ(οϑϑο) ; τέλειον εἰς ἑαυτὸν ἀναπλάσας ἄνθρωπον ἀπὸ Μαρίας τῆς 8. 
διὰ πνεύματος ἁγίου ἘΒΙΡΒ. απε.75(0.05.2; Μ.43.1570}); ἘΠ Υγϑ ρέσενς. 
(2.814Ε); {(ῃγνο:αάονγ.1.4(3.8230), Απί. ΡΟ] ἀρ. ντ. ἀγεαά, τ )(ρ.66. 

33)- 
Β. ΟὈ]δοΠοὔ5 Ὁγ Ν βίοσιαπβ ἴο {5 πι86 : 1. ργοίοβίβ οὗ Βογοίβοιιβ 

οἵ ΜδιοΆΠΟΡΟΙΪΙΒ ἐν συνάξει, καθεζομένου ἐπὲ τοῦ θρόνου τῆς ἐκ- 
κλησίας..«εὐλαβεστάτου Νεστορίου... τετόλμηκεν εἰπεῖν" εἴ τις λέγει θ. 
εἶναι τὴν Μαρίαν, οὗτος ἀνάθεμα ἔστω (ὑγτ.ἐρ.ττίρ.11.0; 55.270}; 
Δ Απδδίβϑιαβ θ. τὴν Μαρίαν καλείτω μηδείς. Μαρία γὰρ ἄνθρωπος 
ἦν, ὑπὸ ἀνθρώπου δὲ θεὸν τεχθῆναι, ἀδύνατον ϑοοτ,ἦ.6.7.32.2(}]}.67. 
8080); 2. οὈ]δοίοπβ οἱ Νιρβίουμιβ, θη στουπμα (ἢδῖ 8. [ΕΥ̓ 15 ἨΠ- 
ΒΟΥ Ρίαγα], οἱ Ν 65, [ΧΑ τ(ρ.167.10); σοπίτασισίηρ ΗςΒ,7:3, ἐδ. Ὁ 
(Ρ.252.5) ; ΒΟ. Ρίχε5 τοίουεηρ Πυαϊήδη ΘΧΡΕΥΙΘπο65 ἴο (τιβῖ, ποῦ τὸ 
σοα, 1΄4.6ρ.Ογνγ.2(0.21.3; Μ.77.538); οἴ τά ἐΚ Ὁ ττ(ρ.27}.25) ρ.Ογτ.ρ. 
4ο.ο(Ρ.24.22; 5.114}; Ὁ. ἡσΐ βαποίοηθα Ὦν ΕΑΙΠΕΥΒ5, οἵ. ἠαης ΘΉΤΊΗ 
ἐπδοίσσοη νοζαμίθς ἩΟΡ ῥεγἠπογγεδομη, εἐῆὶ δαμεί!. ραίγες Ῥ6Υ 
Νικαραη πῆμ ἀπιῤίτες ἀξ δαμεία υἱγρίηε αὐχίδδοηὶ, μοὶ φΐα 
ἀονμῖπης ποσίογ.. ἰπεαγηαξες ἐπὶ ἐπ ορίγίμα βαμείο εἰ Μαγία υἱγρίμε, 
Νεβέ. .Α τ(ρ.τό7.5); οἔ. τὴν λέξιν μόνην ὡς τὰ μορμολύκια πεφόβηται 
οὐοὐκ ἀκριβῶς προσεῖχε τοῖς παλαιοῖς,.. «φαίνεται τοίνυν ὁ Νεστόριος 
εὐ ποΐδας τὰς πραγματείας τῶν παλαιῶν ϑοοτ.᾿.6.7.32.0ο[. 18(}.67. 
Βοοβῆ,); ς. ΒΥ αἰὰ ποῖ Ῥεδγ {δε ἀϊνηϊῖν, Νεβῖ, ῥ᾽ οίρ.252.:); 
ΤΟΙ, Ὀοίηρ 4 ογθαῦαζο, οο]Ἱ 56 Ὀθαὺ (ῃς ογεϑίου, 10.(0,252.τ0); 
ἅ. σοπιραηίβοη ἄγαν Ὀεΐψεεη τεϊδίίοη οἵ Γόρὸβ δηά τῆλ ἰὴ 
Ομ ειβι᾿ 5 δι δηά τηδῖ Ῥεῦνεθη 8508] δηὰ Ὀοᾶν 1 οτάϊπαγν Εἰττἢ 
ὥσπερ οὖν ἡ γυνὴ τίκτει μὲν. «σῶμα, ψυχοῖ δὲ θεός, καὶ οὐκ ἂν λέγοιτο 
γυνὴ ψυχοτόκος, ὅτι ἔμψυχον ἐγέννησεν, ἀνθρωποτόκος δὲ μᾶλλον, οὕτω 
καὶ ἡ.«-«παρθένος, καὶ εἰ τέτοκεν ἄνθρωπον συμπαρελθόντος αὐτῷ τοῦ 
θεοῦ λόγον, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο θ, 14. »»ν.1) τ(Ρ.3252.1τ2)}.Ὁντ. ἈΝ εί.τ 4 
(Ρ.23.26; 6.178); 6. σογηραηβοη ἄγαν Ὀεῦνεςη ΒΜΥ ἀπ 1156- 
ὈΘΙῊ πνεῦμα ἅγιον ἔχων...ὅ.. «βαπτιστὴς ἀπετίκτετο. τί οὖν; καλεῖς 
τὴν ᾿Ελισάβετ πνευματοτόκον; Ναεῖ,(0,252.10)1δ.τ. (0.25.6; 6᾽Ἁ,100)}; 
ἔ, ἘΔΙΠΕΥ ἰοῆς 15 Ῥτόρεουῦῖν θ8., 1α. ἐγ -Ο το(ρ.276.7}); 8. ἴδγτα βυρροβίβ 
ἈΡΟΙΠπατϑηίβια οὐ Αὐδηΐβπι, 16. ὄ(ρ.181.18); οἵ, φοΐξηίες φιετάοη 
φμοί φεγηῖο, φο ἀϊείμν θεοτόκος, α πιμὶπς παθγοι εὶς ὡποιπαμεν μὲ 
σης, γεϊηθηίες ὑεγο, φῖα πο , φεὶ πὸ ἐπὶ, μαῆς ὑοορηι 
διηθηΐες Ἰπεαμέϊμς, ρὲν ἤσε ἴροιη ἐπ ἢ αεγϑηεας.. «ορτία! 0.65 1ῃ- 
εἰάιηὶ, εἰ ῥγαεείρης ἄγ εἰ “ροϊμαγι τππρίογμηι, 10. Α 7(Ρ.184.12}} 
τοῖς Ἀρείου καὶ Ἑὐνομίου καὶ Ἀπολιναρίου καὶ πάντων τοῖς χοροῖς 
τῶν τοιαύτης φρατρίας σπουδὴ τὸ θεοτόκος εἰσάγειν τὸ. ( το(ῃ.273.8) 
ΔΡ.ντο Ν 6εἰ.2.τ(ρ.34.25;6}.330); οἱ αμἱα ἀορηιαίμνη {δὴ ἐχ βοντρισηία 
φρῥεάτίαρ, πιακίης φιτάοφηα, φίας σεπὶ ἀροίϊμανς δϑοίας εἰ ἀγτ1 οἱ 
Ἐπμημοηητὶ 51 τηυεσίῖροξς, ἀπιϑομίσμθ δογ θ. ἀρῤῥείϊαυτί ΟἹγΡΊΉ ΦΉΣ 
᾿δαπείαηι, Ἰὰ. ἐγ. τϑίρ.300.21); ποὶτ δαγι 8. ἰαπίμνεμιοίο ἀρῥείϊαγρ, 
μος ἐπῖρε «ἀροϊππαγις ὑ ἡ μάῤκυ ἔος εἴἴαηε ἄγ ῥγαφάϊεα! ας 
υεπεγαίμν, τὸ. (ρΡ.303.16); Β. ἴθσιη 85 Ρᾶρδῃ Πρ, 16. οίρ.252.3); 
ΒΟ ΒΟΒΌΠΕ {π81 ΒΜΝ 158 ἀπ ος ἐν. Ὁ 3(0.353.τ8) 6 Ρ.Οντ, δι δβί.αυτο 
(Ρ.31.32; 61,200); . ἤθηοε Χριστοτόκος 15 ΡΥρίθσθ ὉΪ8, 1, ρ,νγ.2 
(ρ.31.3; Μ.77.538); 14. ».Α δ(ρ.181.21); 14. 2)» .ἂρ.ΟἜἘΡἢ.(431)αεί.τ(1]. 
1.14128Β)}; ΖΧριστοτόκος ἀϊεαὶ, φμοί πονπθη οἷν ἀμαγμι εἰρη βεαϊο 
παϊμγαγιηι, Ἰὰ. [γι τϑ(ρ.312.20); 14.6Ρ.Ὀγτ...40.0(0.24.22; 5..114Ὰ}; 
Ογτ.μγορι.(ς3. 1160) οἷζ. 5. ἀνθρωποτόκος; ὙΠατ, μαδν.4.12(4.371); 
ἘΠ, βοπι. Β. 5 δε .4.4(Μ.86.12210); }. ΟΥ̓ Ε]58 θεοδόχος, Νακῖ, Κγ.( το(ρ.276. 
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4); Κ- Βαϊ θ. ταν "6 δοσερίεα; ἢ. οα δοσοσηΐῖ οὗ ππίοη Ῥεΐψεθῃ 
ΤΟροβ. 84 Ἠΐδ “ΓθγΩρ]ς᾽, οἕ. 1Ρ.Α τ(ρ.168.1); «ἢ, οομεεσςῖ, μὲ ῥὶέ 
φορτϊγτοθη..ἄοἱ υἱγρίηθηι πο παγθη.. ΡΡΥΟΡΙΘΥ μητοηΐς γα οη θη, 
φμαθ ὕαρία ἐδὶ ἐχ ἴρ5ο αηψεῖ! υοσμη; ῥγίμεῖρίο, τ. γ(ρ.185.10); 
ϑεητίγίκ. «ἀεὶ ῥγορίενεα φρο ἱερερίνινα, φμοά 1 σα εὐσαίμηε ὁδὶ ἃ 
φρίγίμε σαπείο, μμτίμτη, δὶ ἀεί αὶ, 1. τοίρ.3210.11ὴ ; 11. 11 σοπἤαβίοι 
οἱ παῦυτγεϑ 15 ἀνοϊάοδα, οἵ, αὦ λαης φμΐάσηι νοσεη, φμαδ ἐπὶ θ., πϊδὶ 
ΟΣ Αροϊιἑιαγίς, εἰ «4γἱ1 δμγογένε αὐ “ΟἩ μ5ἸΟΉΘΡΙ αϊμνανμηη 
Ῥγοξοεγαίμγ, υοἱδηδίδιις ἀϊοεγέ ποη γεσίςίο, τ. 6(ρ.181.18); 16.Ν.7 
(ρ.18:.12); 1 Ὁ το(ρ.273.6); 1. 7 ἀϑεᾷ 1 Τοπβιποῦίου. ΙΕ 
ἀνθρωποτόκος, (ἔ ἦδ. ἃ οίρεῖοτ.19); ἐῤι(ρ.192.6); 1}. τϑ(ρ.301.17), 
ἐδ.(ρ.300.8} οἴτέ, 5. ἀνθρωποτόκος ; 1δ.(ρ.312.26); 16. τοίρ.310.11}; 
ἔδυ. συιγαϊησ ἀραϊηδὶ ΟῚ Ατίδηϊβπι δτι ἀρο ΠΑ ΤΙ Β. Ἰβτὴ πα 
αἶξβο πεύοϑυ οἱ Ῥδὰ] οὗ ϑαχηοβαῖα δηα Ῥμοίίηιβ, τ6.Ὁ τδϑίρ.203.15}; 
ἐν, ἔοσ Ξᾶκε οὗ ἀνοϊάϊπρ' βοβίβγη, 1δ.(Ρ.302.2); 1. φοβί τοι οὐ Νεβί, 
ΒΙΙΩΤΊΔΤΙΖΘΩ τὴν μὲν θ. φωνὴν ὑπὸ τοῦ..«πνεύματος ἤδη χαλκευθεῖσαν 
διὰ πολλῶν ἐγκρίτων πατέρων, ἐξώθησέ τε καὶ ἀπεβάλετο" τὴν δὲ 
Χριστοτόκος παραχαράξας, ἀντεχάλκευσέ τε καὶ ἀνετύπωσε Ἑναστ.ἦ 6. 
χ.2(0.7.7; Μ.86.2424); 3. νἱενν οἵ ΒΙοάοτιβ οἱ Ὑδυβηβ, οἷ. σεγηι1}- 
απ ἀἰσαϊνγ ῥγοῤίογ ὠμτπομόι Μία ἀδὶ σεμείγτα.. ἐαίεηάα 
φόγο οἰ ποιμῖμῖς ρεμείγίς, Ἰ)1οα, (41 0Ὁ τ.4}».21τ6.17}: 4. νίεννβ οὗ 
ὙΒεοάοτο οὗ Μορϑουεβθα, Τπάτ Μορϑ. ζγυϊηειείρ τοι: ; Μ.66.9928) 
οἷἔ. 85. ἀνθρωποτόκος ; ΝΕΒΊΟΙΙΙ5 ΒΘ μα ὈΚν ὯΪ5 νίοννβ, Εναρυ. 
ἀ.6.1.2(ρ.7.22; Μι86.2425Α}; 8Ἃηα 5. ΤὨὭεροσοτεϊ θ. προσαγορεύομεν, 
οὐχ ὡς θεὸν φύσει γεννήσασαν, ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπον τῷ διαιτλάσαντι αὐτὸν 
ἡνωμένον θεῷ ΤΠας8Ρ.ΟΥτιαροί. Τ μά! τ(ρ.τοϑ.17; 6.204); 26. (ρ.τορ. 
27) 61.2054}, {4ιῤοτετί(4.1303--4), 1ἃ, ἦγ. 35(Μ.75.1477.) ΟἸΤΙ, 5. ἀνθρω- 
ποτόκος ; θ6. Θχίτϑιηθι Νεϑίοθηβ᾽ ρμοβιίίοη (6.0. {πᾶ οὗ ΑΙαχϑη θυ 
οἱ Ἡ]οταρΟ 15) ΜῈ] δατημ θ, ἃ5 ἴϑστὰ οὗ ρορ αν ἀσνοίοη, πὲ ποῖ 
ἴῃ ἀορτηϑίο ξουπταΐαο ἀπ 1685 αἰνναγϑ σοιη πο τυ ἢ ἀνθρωποτόκος, 
οἵ ΑἸΟχ. Ἰοταρο ἴδηι ἐρι ρ. δ γηοάίεοῃ 94(Ν1.84.7ο80 8). 

Ὁ. οτἰδποαοχ οοματηδηῦ; Ε. Ὀγ ῬτοοΙ ὃ αὐτὸς ἐν κόλποις πατρὸς 
καὶ ἐν γαστρὲ παρθένου, ἐν ἀγκάλαις μητρὸς καὶ ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων 
«οὕτως ἐτέχθη, ὡς συνελήφθη ἀπαθῶς εἰσῆλθεν, ἀφράστως ἐξῆλθεν 
εὐἱδοὺ ἀπόδειξις ἐναργὴς ἴ5ο, ἘΖΕΟΒ.44:1--2] τῆς ἁγίας καὶ 98. Μαρίας 
Ῥτοο! ΟΡ ογἰαμά. ΒΤ ο(ἰρ.χογ.το-26: Μ.δς, ὅϑος) ; 2. Όν ΤὨΔ]αββὲιβ 
τὴν ἀπείθειαν αὐτοῦ [Ξς. Νεοτορίου], τὸ μὴ λέγειν θ, τὴν..«παρθένον 
ΤΙΠ4].ΟΡ Τλάς.(Μ.91.14738); 3. Ὀν νει, ἰπϑιδιίησ ἀροη χεϊθηζοιι 
οὗ ἰδεῖ οἡ στουμα τῃαὺ 8. (Βγίβεβ ἀὐντατν ἡδοθβοιδίθβ 15. τι86 
θεὸς ἡμῶν ὁ Εμμανουήλ, ὃν ἡ ἁγία θ. παρθένος ἀπεκύησεν ὕντ. ΡΞ.61:} 
(1.60.11178}; θ. ὠνόμαζον τὴν ἁγίαν παρθένον (τέτοκε γὰρ τὸν ᾽Εμ- 
μανουήλ, ὅς ἐστι θεὸς ἀληθῶς) 1,4. τϑίρ.114.2; 53,790); θεὸν εἶναι 
πιστεύοντες, ὁμολογοῦντες δὲ θ, καὶ τὴν κατὰ σάρκα τεκοῦσαν αὐτὸν 14. 
6}.321(0.72.17; 55.018); θεὸς-. «ἐστιν ἄρα ἐνανθρωπήασαας ὁ ἐκ Μαρίας 
τεχθεὶς...8. δὲ πάντως καὶ αὐτήτα. ἤδΡ. ΒΜΓΥ τϑ(ρ. 27.ο; Μ. .16. 2778); : 
φύσει μὲν καὶ ἀληθείᾳ θεός ἐστιν...θ, δὲ δι’ αὐτὸν καὶ ἡ τεκοῦσα 
παρθένος ἰά. «ἀγεαά. 2(Ρ. 63.3}5 ὭοΝ ; εἶ γὰρ εἶναι πιστεύουσι θεὸν 
ἀληθῶς αὐτὸν... ἀνθ᾽ ὅτου καταπεφρίκασι θ. εἰπεῖν τὴν τεκοῦσαν αὐτόν, 
κατά γε φημὶ τὴν σάρκα; Δ ΟΠγιι.(5'.7268); Β. 11 15 παρ] δα ἴπ ἔοι 
οὗ τῆς οῃα Ῥεύβοῃ οἵ τῃ6 ξἴοτηαὶ 50π ἕνα καὶ τὸν αὐτόν, φύσει μὲν 
ὄντα θεὸν...ἐν ἐσχάτοις δὲ...καιροῖς γενόμενον ἄνθρωπον, καὶ διὰ τῆς 
ἁγίας καὶ θ. παρθένου γεγεννημένον 14. ΚΤ βά5.(ρ.53.20; πἢ,τ6}) ; 14. ΟἿ, 
πη. (τ᾿. 7104}; Νεβιογίαῃ τείιβαὶ οἵ ϑνγνοσαὰ ᾿τηρ 1165 αὐν᾽βίοη οἵ (ἢ σιβξ, 
14.4}.45(0.152.12; 53.1368}; ὅτε τοίνυν καὶ θεός ἐστιν ἀληθῶς... «πῶς ἂν 
ἐνδοιάσειέ τις 8. εἶναι τὴν..«παρθένον ; προσκύνησον ὡς ἕνα, μὴ διελὼν 
εἰς δύο μετὰ τὴν ἕνωσιν" τότε γελάσει μάτην ὁ παράφρων ᾿Ιουδαῖος 14. 
4ρ.τ(ρ.23.12:; 55.108); οὗ δὲ θ. ὀνομάζουσι τὴν ἁγίαν παρθένον ἕνα τε 
εἰναί φασιν υἱὸν καὶ Χριστὸν καὶ κύριον, τέλειον ἐν θεότητι, τέλειον ἐν 
ἀνθρωπότητι 1Δ.6ρ.4σ(ρ.24.28:; 53, χτ40); 14. ἀγεαά, (ρ.63.35 ; 55.454}; 
α. δηἋ [π᾿ Δβϑυμιρίοι Οὗ ἤδϑῃ ΌΡ σὴ8 ῬΘΥβΟὴ θεὸς κατὰ φύσιν ἐστὶ 
καὶ εἰς ἑνότητα συνενηνεγμένος, τὴν πρός γε φημὶ τὴν ἰδίαν σάρκα" 
οὗ δὴ πεφηνότος ἀληθοῦς, 8, ἂν λέγοιτο... εἰκότως ἧ..«παρθένος Ἰ(.ἐρ. 
τίρ.19.2; 52.120}; θ.,.... τὴν ἁγίαν παρθένον, οὐχ ὡς τῆς τοῦ λόγου 
φύσεως...«τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβούσης..«ἀλλ᾽ ὡς γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς 
τοῦ ἁγίου σώματος ψυχωθέντος λογικῶς, ᾧ καὶ καθ᾽ ὑπόστασιν 
ἑνωθεὶς ὃ λόγος γεγεννῆσθαι λέγεται κατὰ σάρκα Ἰὰ.6}.4.1(0.28.18; 53, 
248}; ΙΔ, ἀροϊ ογίφη!.7(0.35.3; 6',16ο4}; ὁ γὰρ ἐκ θεοῦ πατρὸς κατὰ φύσιν 
υἱός, ἔμψυχόν τε καὶ ἔννουν ἑαυτῷ σῶμα λαβών, γεγέννηται σαρκικῶς 
διὰ τῆς...θ. Μαρίας, καὶ οὐκ εἰς σάρκα τραπεὶς. ..-προσλαβὼν δὲ μᾶλλον 
αὐτήν, καὶ τοῦ εἶναι θεὸς οὐκ ἠμεληκώς 14, Ῥμοἢ,.(ρ0.27.12; 52.120Ε)}; 
σάρκα λαβὼν καὶ ἰδίαν αὐτὴν ποιησάμενος ἐγεννήθη σαρκικῶς διὰ τῆς 
...6. Μαρίας Ἰᾷ.ἀγεαά.4(ρ.63.24; 52,440); γέννησιν σαρκικὴν.. ὑπο- 
μεῖναι λέγεται, διάτοι τὸ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου λαβεῖν τὸ ἑνωθὲν αὐτῷ 
σῶμα κατὰ ἀλήθειαν, ὅθεν καὶ θ. εἶναί φαμεν...ὡς σαρκικῶς..«τεκοῦσαν 
αὐτὸν καίτοι γέννησιν ἔχοντα τὴν προαιώνιον ἐκ πατρός 14. Ξεἰοὶ τις, 28 
(Ρ.224.12; οἴ. Μ.75.13000); 1586. οὗ ἴεστι ἱπνοϊνεα ὃν ἀοοϊπης οὗ 
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Ὠγροκίδτιο υπίοπ, ἰά.Φ.4.7(0.28,18.; ς 3.248} οἷτ, ΒΌΡΥΑ; ἐπειδὴ δὲ 
θεὸν ἑνωθέντα σαρκὶ καθ᾽ ὑπόστασιν ἡ ἁγία παρθένος ἐκτέτοκε σαρκικῶς, 
ταύτῃ τοι καὶ θ. εἶναι φαμὲν αὐτήν, οὐχ ὡς τῆς τοῦ λόγου φύσεως τῆς 
ὑπάρξεως τὴν ἀρχὴν ἐχούσης ἀπὸ σαρκὸς... ἀλλ᾽... ἐπειδὴ καθ᾽ ὑπόστασιν 
ἑνώσας ἑαυτῷ τὸ ἀνθρώπινον 1(.6}.τγ(Ρ.40.4; 53.758); ἅ. 1185. 186 
ἄοες ῃοί τρὶν ἀοτνδίοη οἱ ΟΠ γίϑυ 5 αἰνιπιῖν οσα Ματν, 1.6.4 
(Ρ.28.18 ; 53.248), 14,4 .1τ7(0.40.4; 53.758) οἰτί, 5. ᾿ ΒΌρΡγα; 1α.φοἰοί. 
Ζπε.28(0.224.21--21; οἵ. Μ.75.τ4οολ); Ῥαΐ 6. 15. ᾿π|ρ]| 164 Ὦν 186 
ταϊτασαίουβ Εἰγῖῃ θαυμάζω δὲ ὅτι θ. ὀκνοῦντες εἰπεῖν τὴν ἁγίαν παρ- 
θένον θεοπρεπῶς αὐτὴν γεννῆσαί φασιν' οὐ γὰρ ἄνθρωπος κοινὸς τίκτεται 
θεοπρεπῶς ἰᾶ αροϊ,ογομέ.τ(Ρ.35.31; 6᾽, τότ); ἢ, 9. 15 Οὗ πα 5 ἈΡΡ]1- 
οδίϊοπ, Ώοτοα5 Χριστοτόκος ΟΟἸΠ]α 6 ΔρΡΡΙΙΘα τὸ ΟΥΠΟῚ5. θαι 65 
ΒΜΨΝ, 1΄4.6ῤ.τ(ρ.14.28 ; 52.72}; ἐδι(ριισι; 84); δ. οὐ Νοβίοσμιϑ᾽ 
νίον οὗ απίοῃ οἱ παΐυχοβ, ΜΆΥΥ 15 ΠῸ τοῦτο Χριστοτόκος [Ώ8 θ.: εἰ 
γὰρ Χριστοτόκος, πάντως ὅτι καὶ 8." εἰ δὲ οὐ θ., οὐδὲ ΧἈριστοτόκος 1ὰ. 
ἀεῖρ. ΒΜ ο(ρ.22.38; Μ.)6.2658); Β. [6ΥΠ 15 θεὰ Όν 1αΊΠουβ, 1ἅ. 
4.4.7(0.28.18; 55.24Ε}; εἰ δὲ μὴ ἐδόκει φορτικὸν εἶναι τὸ ἐσόμενον, 
᾿πολλὰς ἂν ἔπεμψα βίβλους πολλῶν ἁγίων πατέρων, ἐν αἷς ἔστιν εὑρεῖν 
οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πλειστάκις κειμένην τὴν φωνήν, ἐν ἦ ὁμολογοῦσιν εἶναι 
θ. τὴν ἁγίαν παρθένον Δ. δίρ.τορ.:ς ; ςἤ,214}; εὑρίσκω γὰρ ἐν συγ- 
γραφαῖς καὶ τὸν... Ἀθανάσιον πλειστάκις αὐτὴν ὀνομάσαντα θ. καὶ τὸν 
ἐς Θεόφιλον καὶ ἑτέρους πολλοὺς τῶν ἁγίων καὶ...ἐπισκόπων, τοῦτο 
μὲν Βασίλειον, τοῦτο δὲ Γρηγόριον, καὶ... «τὸν... Ἀττικόν Ἰᾶ.6ρ.τά(ρ.ο δ, 
15: 5.440); ἰ4.6}.τϑ(ρ.114.2; 52,700}; ὅτε δὲ ἡ θ., φωνὴ καὶ αὐτοῖς 
γέγονε συνήθης τοῖς πρὸ ἡμῶν ἁγίοις πατράσιν, οἵ καὶ ἐπ᾽ ὀρθῇ θαυμά- 
ζονται πίστει, καὶ εἰς δεῦρο παρὰ πᾶσι τοῖς ἀνὰ πᾶσαν...τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν, 
δεῖν φήθην ἀληθὲς ἀποφῆναι 16, ἰγεαάιο(ρ.6 5.17; 55,470); οΕ14.ἀροἱ. 
οΥνἹϑηΐ. τ4(Ρ.37.4; 52.162); 1. 105 Π6α Ὀν βουρίατο, ἰα ἀφ. ΒΜ 23 
(Ρ.29.22 ; Μ..76.2844}); «Χριστοτόκος ὈοΙηΡ ΠῸ ΠΊΟΤΕ ἃ ΒΟΙΠΡίαταὶ το πὶ 
τΠ8η θ., 1Δ.ρ.τοί(ρ.111.35; 53.358}; }. ἀπ ΟΠ Υβμοα ὃν ΟΠ τ βίη 
ῬΘΟΡΙΘ, ἰά.εῤ.2(Ρ.24.25; 53.214); Κὶ Ῥεϊῃρ υδεᾶ ὃν Ἐπβίεσῃ πα 
ΥΝ βίου ὑπεβοϊορίδηβ, 4.6. ϑ(ρ.1ο0.23; 52.20Ὲ}; 4. ἴπ νυ 5 8ηὰ- 
1ῃοτηδ εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ θεὸν εἷναι κατὰ ἀλήθειαν τὸν ᾿Εμμανουὴλ 
καὶ διὰ τοῦτο 8. τὴν ἁγίαν παρθένον (γεγέννηκε γὰρ σαρκικῶς σάρκα 
γεγονότα τὸν ἐκ θεοῦ λόγον), ἀνάθεμα ἔστω ἰὰ.6}.17 ἀπαϊ᾿.τ(ρ.40.23; 
52.76.4}; 5. 118 νἱπα!οδτοη αὖ ΕΡμοδιβ (421) σύνοδος θ. ... κηρύττουσαᾳ 
τὴν.««παρθένον Ῥα]ορ. [γ(Μ.86.2944Ὰ); 6. Οὐ" 5 1πϑιβίθσποα οα 80- 
σορίδπος οἵ 1 ὃν Ῥαὰ] οἵ Ετηθβα βείοσα ἢ]8 υεοοπο Πα ον, ὕγτν, 
37(0.154.:το; 53.152Ὲ}); 7. 15 ἀοσερίαπος Ὀν οτἱθπῖαὶ ὈΙβῃορβ κατὰ 
ταύτην τὴν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν 
παρθένον θ, διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι καὶ ἐξ 
αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν [0.Αηΐ. 
θΡ.γγν.2(Ρ.9.3: Μ,77.1720}; 115 ἀεδηϊίοη ἀσοερίεα Ὀγ ΟΥ̓ δβ 
ἰουτηαΐα οὗ αὐίοῃ (433), Ογτιεριοί(ρ.17.15; πἤιχοῦο); Βανίηρ Όξαπ 
δαάναπορα Όν ΟΥΘΠΈΔ] ὈΙΒΠΟρΡ5 αἱ ΟΕ Ρἢ.(42τ)γεἰα!, ον’ (40 τ.τ.} 
Ρ.70.21; οἴ. ἢ,τι 5588); δηα ρυόθϑΌὶν σοιηροβοα Ὁν Τπεοδοτχεὶ, οἴ. 
ΑἸΟΧ, ΗΙ στ ρο τ π8 ἐῤιαριγηοάϊεοη οὐ(Μ.84.71288.); δοςσορῖρά 
ὃν ῥα] οὗ Ῥτηδβα τίκτει οὖν ἡ θ, Μαρία τὸν ᾿Βμμανονήλ...᾿Εμμανουὴλ 
δὲ θεὸν ἐνανθρωπήσαντα Ῥ4}]. ἔτη, ἠση3.1.1--3(0.10.0,15); προσεπάγουσι 
δὲ [36. Οὐ οὨἴ15} ὅτι διὰ τὴν ἀφραστόν τε καὶ ἀσύγχυτον ἕνωσιν καὶ 
θ. εἶναι πιστεύουσι τὴν ἁγίαν παρθένον (ΥγΥ.6.4ο(ρ.28,30; κ᾿. 1180) 
γεγράφασι. ..οἱ ἐκ τῆς ἀνατολῆς..«λέγοντες ἐναργῶς καὶ θ. τὴν..«παρ- 
θένον, καὶ ὅτι εἷς ἐστιν υἱός τοῦ θεοῦ 1ᾶὰ.Ἐρ.42(0τοιτι; Μ.77.2218)} 
8. ἀςἐεπαεα ὃν ἘΠεοαοχεῖ ασαϊαβί Νοτοτδης ἕνα προσκυνοῦμεν υἱὸν 
μονογενῆ τὸν ἐνανθρωπήσαντα θεὸν λόγον, τὴν ἁγίαν δὲ παρθένον θ, 
ἀποκαλοῦμεν, ἐπειδὴ τὸν ᾿Εμμανουὴλ γεγέννηκεν Τπάτιοῤιτοτ(.131 1); 

οὐ ΠΔ ΕΝ ει! (4.τ047); 9. ΔΙ ρα δὲ (μϊσβάομ ἀναθεματίζοντες 
πᾶσαν αἵρεσιν. «τῶν λεγόντων ἐξ οὐρανοῦ τὴν σάρκα τοῦ κυρίου ἡμῶν 
ὑπάρχειν καὶ μὴ ἐκ τῆς ἁγίας καὶ 8, Μαρίας τῆς παρθένου 1.1δεί,ΑΡ. 
(ὉΒαϊο, σε, (40 Ὁ 2.τ.2 Ρυττο. 27; Η1,2.4168); πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ 
πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν 
αὐτὸν δι᾽ ἡμᾶς...ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θ. κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα 

δ. ΟΠαϊσι(ρ.120.20; Η.2.4560); εἴ, ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν... 
τῆς θ. κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα διὰ Φωτεινὸν καὶ Θεόδωρον καὶ Διόδωρον 
καὶ Νεστόριον τοὺς λέγοντας αὐτὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀρετῆς κατὰ προκοπὴν 
θεοποιηθέντα, καὶ οὐχὶ θεὸν ἐκ θεοῦ ὄντα οεὶ, Ῥαίγ.24{Ρ.τη6,21})}; 
10. δἰδντηβεα Ὀν ροβί-ὉΒμα]σβαοηπίαπ ἹΠθοϊορίδῃβ; εἰν. 8. Ἰωβοηῖ, Β. 
τὸ τὰς ἀρχὰς ἔχειν ἐκ τῆς θ. ἀδελφῆς τε ἡμῶν οὔσης κατὰ τὴν φύσιν 
Νεεὶ, δὲ Ἐπὶ. 2(Μ.86.13250); 1.δοπΐ, Η. τὴν.. ὑπόστασιν ἰδικὴν μὲν ὡς 
πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸ πνεῦμα καὶ πρὸς πάντας τοὺς μὴ ἐκ τῆς ἁγίας 
παρθένου ἀνθρώπους, μόνον δὲ κοινὴν ὡς πρὸς τὴν ἐκ τῆς θ. ληφθεῖσαν 
τῷ λόγῳ σάρκα Νεεί.2.τ4(}.86.τς680); μόνον ἐδικώτατον καὶ κυριώ- 
τατον καὶ σημαντικώτατόν ἐστι τῇ ἁγίᾳ... «παρθένῳ ὄνομα τὸ 8. 1.4.3} 
(17ο8}); Β. Ῥδιήρῇ. Ἡ, ἐπεὶ οὖν ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος. .«.ἐστὶν ἐκ 
παρθένου, ὑπομεῖναι λέγεται γέννησιν ὁ λόγος ὡς τὰ τούτου οἰκειού- 
μενος ἴδια" ἴδιον γὰρ σαρκὸς τὸ γεννᾶσθαι, καὶ διὰ τοῦτο κυρίως. ..θ. 



θεότολμος 

ἡ παρθένος ὑπάρχει καὶ οὐ Χριστοτόκος ῥαηοῤί,4.τ(ρ.611}; ο.. Τυδέα. 
σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου, καὶ τῆς ἁγίας ἐνδόξου θ. καὶ ἀειπαρθένον 
Μαρίας εοπ.(0.12.32; Μ.86.9950); τοῦ αὐτοῦ θεοῦ λόγον σαρκωθέντος 
τὴν ἐκ παρϑένου γέννησιν εἶναι, καὶ διὰ τοῦτο 9. εἶναι τὴν.. «Μαρίαν ἐὖ. 
(Ρ.88.14:; τοΙ10); εἴ τις κατ᾽ ἀναφοράν, ἢ καταχρηστικῶς θ. λέγει τὴν 
ἁγίαν.. «Μαρίαν, ἣ ἀνθρωποτόκον, ἢ Χριστοτόκον, ὡς τοῦ Χριστοῦ μὴ 
ὄντος θεοῦ, ἀλλὰ μὴ κυρίως καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν θ. αὐτὴν ὁμολογεῖ διὰ τὸ 
τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα θεὸν λόγον.. ἐξ αὐτῆς σαρκω- 
θῆναι καὶ γεννηθῆναι, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω 10.(0.02.3.; 10158)}; 
σχεδὸν ἅπας ἡμῖν ὁ ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀγὼν συνεκεκρότητο διαβεβαιου- 
μένοις, ὅτι θ, ἐστὶν ἡ ἁγία Μαρία 1 ἐν}. Τὐάν ορ5.(Μ.86.το378); 
ἃ. Ἑυ]ορ. κυρέως καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν θεὸς ὁ Χριστός, διὰ καὶ κυρίως 
καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν θ. τὴν ἁγίαν παρθένον φαμέν νι ἄορ. (Μ.86.20574) 
4ΔΡ.Ὠσεὶ, Ῥαϊγ.20(0.212.0) ; 6. Βορῆγ. Η, εἰ γὰρ ὁ ἐκ σοῦ τεχθησόμενος, 

σεσαρκωμένος θεός ἐστι κατ᾽ ἀλήθειαν, θ, σὺ δικαιότατα λέγοιο, ὡς θεὸν 
κατὰ ἀλήθειαν τίκτουσα ὁ7.2.22(}}].87.3241τ0); ἔξ. Ονγτιβ ΑἹ. εἴ τις οὐχ. 
ὁμολογεῖ τὴν ἁγίαν δέσποιναν ἡμῶν καὶ ἀειπάρθενον Μαρίαν κυρίως καὶ 
κατὰ ἀλήθειαν θ. εἶναι, ὡς τὸν θεὸν λόγον. . «τεκοῦσαν, ἀνάθεμα ἔστω εαρ. 
5(Ηῃ.3.123418}; δ. Μαχ. διὸ καὶ θ. ἀληθῶς ἡ παρθένος... τεκοῦσα τὸν 
ὑπερούσιον λόγον ατηδὲρ, (Ν οτ. τοπ34});. 1.6. τλ(Μ τ. ο44}; ἢ. Απαϑί. 
5, εἰ οὖν ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστὸς... αὐτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς.. «πῶς οὐ θ. 
κυρίως καὶ ἀληθινῶς ἡ παρθένος κληθήσεται ; ἀρ. οεῖ, Βαΐγ.2(0.27. 
10); ᾿. Μοα. σώζει.. ἀληθῶς ἐκ πάσης θλίψεως τοὺς ὁμολογοῦντάς σεθ. 
ἀογηειτοί Μ.86.22010); μι 7ο. 1), ὡς.. 
ἀληθὴς 8. ἡ τὸν ἀληθινὸν θεὸν ἐξ αὐτῆς σεσαρκωμένον γεννήσασα ζ.0. 
2.12(ΝΠ,04.10288}; δικαέως καὶ ἀληθῶς θ, τὴν ἁγίαν Μαρίαν ὀνομάζομεν" 
τοῦτο γὰρ τὸ ὄνομα ἅπαν τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησι, εἰ 
γὰρ θ. ἦ γεννήσασα, πάντως θεὸς ὁ ἐξ αὐτῆς γεννηθείς, πάντως δὲ 
καὶ ἄνθρωπος 1Ρ.(το200) ; ἐν.4,.τά(ατότΑ) ; 1ᾶ ον. Ν εεὶ. τ(Μ.95.1884}; 
Κι ΤἘπατ. διιο. ἀποδεικνύων θεὸν τὸν Χριστόν, συναποδείκνυμι, ὅτι καὶ 
ἡ αὐτὸν τεκοῦσα, θ. ὀφείλει ὀνομάζεσθαι" πῶς γὰρ οὐ θ. ἡ θεὸν υἱὸν 
ἔχουσα; σβμ5δε.14(Μ.07.15378); 11. ἴὰ ατρυτηθρηΐ ἀραϊηβί τηοῃο- 
ρΡῃγβίϊεβ ; {Ποῖα 15 ᾿σοῃ!αυβιοπ᾽ οἱ (ΓΒ 5 παΐπσγεβ, ΒΝ 15 ποῖ 
Ῥτόρεῖν θ., Επικι. οπ. 6 ρ.(Μ.86.9134})}; εἰ μὴ δύο φύσεις θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπου, ἀλλὰ μία, τίς ἰδίως Χριστοῦ ἐστε φύσις ; ἄρα γε ὄντως καθ᾿ 
ὑμᾶς Τριστοτόκος ἡ ἁγία παρθένος καὶ οὐ θ. λέγοιτο 1,Ξοπί. ΗΠ ποπορῇ. 
55(Μ.86.18οοΑᾺ). 

Π.. ποπ-οοη τονεγβίαὶ α88 (65ρ. τ ρορυΐδι Δαν ἢ) νεῖν ἔτθα. ἡ 
ἁγία Μαρία ἡ θ. ἕστηκε καὶ ἔκλαιεν ἀροῤΥῥμιἦ, Ῥαὶν (Μ.65.3578); Ρτουὶ, 
ΟΡ αηπεπὶ4(Μ.8ς.4370}); τὴν μητέρα τῆς ζωῆς, ζωηφόρον σκηνὴν τῆς 
ἀκηράτου φύσεως τὴν 9. καὶ θεοδόχον καὶ θεοτρόφον Απακί.,ἤδχ.12 
(Μ.89.10538); ὥμοσεν..-κατὰ τῆς θ. Τιδοπί, Ν ν. δγηι.37(Μ.03.τ7τ60); 
Ἔχερ. Ἄρος.12:1 τὴν θ. ἡμῖν ξωγραφεῖ Οδουτη. βος.12: τ(ρ.135); τὴν 
θεωρίαν τὴν περὶ τῆς κοινῆς δεσποίνης τῆς ἁγίας...θ. ἐαρρμὐαῳ 10.τχ:2 
(0ρ.128}; ΑΡος.14:14 νεφέλην..«τοὺς ἀγγέλους καλεῖ... ἢ γοῦν νεφέλην 
καλεῖ τὴν θ. διτ4: τα(ρ.τ68); τοῦ, ΟἿ] ἔτοπι ΠΟΙΥ ιαβο οἱ ΒΜΥ, 
Ἐυβιτγαῖ, Ὁ. πίνε. 4-(Ν.86, 23284); ; Οὗ ΒΝ ἃ8 ᾿πΕοτΌσΒβο υ γένοιτο δὲ 
ἡμᾶς...εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν θ.. "- συναριθμίους τοῖς ἐκ δεξιῶν 
γενέσθαι (τη. Τη.10}. (Ν]1.88,3130); συντέτακται δὲ τῷ τέλει τοῦ 
πρώτου ἀντιφώνου τό, ταῖς πρεσβείαις τῆς θ. σῶσον ἡμᾶς...ἐπεὶ γὰρ 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν καὶ συγχωρήσεως πταισμάτων τὴν θείαν τελοῦμεν 
μυσταγωγίαν, εἰκότως ὡς ὑπερτέραν οὖσαν τὴν θεοῦ μητέρᾳ πάντων 
τῶν ἁγίων. .«εἰς ἱκεσίαν προσκαλούμεθα ἸΒΟΡὮΓ.Η ἰϊγρ. τ.(Μ.8. 
20028Β}; θεός, οὗ καὶ ἡμεῖς τῆς λαμπρᾶς βασιλείας, εὐχαῖς τῆς ὑπεράγνου 

8. τύχοιμεν Ἠεϑνο . 85. ἐφ. τοοί ].03.1544})). 
Ἐθεότολμος, ῥοϊά τη οί, ἤγνηη. (415 τ 0.572). 
Ἐθεοτράπεξζος, οὐ (σοά'ς ἰαδίε, Τάτ, δεμα,ερῥ.2.220(Μ.00. τ6688). 
Ἐθεοτρόπος, ἐγ την ἰο σοά, φο. Ῥὶ5. δεν, 46(Μ,92.τ6618), 
Ἐθεοτρόφος, ξεάώτηρ (οά ; οἵ ΒΜΨ, Αμαβιβ. εχ, τ2(Μ.80.10538). 
Ἐθεοτυπία, ἡ, ἤριιγε οὐ σοά, Ἰ)ῖοτι. τονε .3(}1.2.10328). 
Ἐθεότυπος, ἐησγαυεά ὧν (οά; οἵ τὰ ]6ἴ5 οὗ ἔανν, (Ο5π|ὶ. ΜΕ]. Ξεἰοὶ. 

(}.38.454} ἴῃ τ. ΝᾺ Ζ. 4 )7η.1.1.τ.12.: Πϑοητ.Ν. 4Ρ0.70.ιρηαρ.τί(Μ. 4. 
12738). 
"θεοτύπωτος, ὑεαγίηρ ἀΐντμε ἰἰκόμδες; οἵ βαογθα ᾿ππαρεϑ, ᾿δοπέ.Ν. 

8Ρ...Πιύριαρ. 3(}1. 94.13848). 
--τθοφύδουο Φ» ἐρ ΘΟΕΡΘΩΣ, ἐρτεξσιρόθ-εουδξξῃς- ἐδ ς 

70.τον22(Ν.43.8760}); ρῥίατ., 2.3: 2τ(7608); 1Ὁ.0: 4τ(8208). : 
θεουδής, 1. (οά- ραγίηρ, ΜΙ ΑΜ Α͂ τ.τῦ1 (ο. 240); Πατρικίου...θ, 

ἀρχιερῆος ἐ.τ.41τ2; (στ ΝᾺ Ζιεαγη.1.2.1.82(Μ.37.5284Α); Νοπη. ῥα’. 70. 
8:30(Μ.43.820Ὰ}); 1.0: Ζϑ(8208); 1.21: τγί(οτ70); Ῥαμ]},. 51}, ϑοῤἧν δ 
(Μ.86.21558Β); 2. οὗ τΐηρ5, μοῖν, Νοπη, αν. 70.1:28(Μ.43.7530); 18. 
4:56(7800) ; 1Ὁ.}: τείϑοξο) ; Ῥμ}. 5}. δορἢιοηο( 1.86.,21568); οἱ ᾿πταρα 
οἱ σοα ἴῃ τηϑὴ θ. τύπους καὶ χαρακτῆρας (δτν5. Κ΄. 71οὐ αττ(Μ.64. 

5000). 
Ἐθεούπαίνετος, ῥγαϊςε ὃν (οί, ἘΜοΙ, δν» δὶ ἄμῃη.το(Μ.18,3738). 
Ἐθεούπολις, ἡ, εἱέν οὗ Ουά, τιᾶτὰρ ἴοσ ἈΠ! Οἢ, οὗ, τῆς πάλαι μὲν 

2888 
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-- ἍΤΩν, ΞὩ σας ὡ ρα ταν οΣ : 
τ θ- ΎΘΏΣΟ Ὰ Μδη) δὰ 

θεοφάνεια 

Ἀντιόχου, νῦν δὲ θεοῦ πόλεως καλουμένης 1,Θοπί. Β.λίδεί.ε, Εμ.3(Μ. 
86.13640); τῆς μεγάλης καὶ κορυφαιοτάτης ἐκκλησίας θεουπόλεως 
Ἀντιοχείας { τὶ. [αε.(Ν ΒΡ τοῦ ρ.86). 

θεουπολίτης, ὁ, εἰ ίχοη οὗ ΤἼδοροῖς, 1.5. Ἀπιιοοῖ, ἘΡΙΡ.ΟΡ βεη. 
(Ρ.1ττ.17; Μ.86.γ7850). 

Ἐθεοῦπόστατος, 1. οὗ ἀΐυτηε πγροσίαξὶς θ, δογματέζεται ἡ Χριστοῦ 
σάρκωσις καὶ οὐδαμῶς ἀνθρωποὐὔπόστατος ΤΑΙ. απρρ. 6(Μ.28. 
0258); ᾿Ϊεσσαὶ ῥάβδος...ἐξ ἧς ἀναβήσεται τῷ κόσμῳ ἄνθος θ. 1]ο.}). 
ῥοηι.6.3(Μ.06.6640); 2. ἀέυίγνιε τῷ τοῦ θ. ἄνθρακος ψωμισμῷ ἀεῖαν ΟΡ 
ογιτ( Μ.οδ. 2210). 

Ἐθεουργ-έω, 1. ἀείξν, νιαῖε ἀϊυΐηε; οὗ ορεστϑίίοη οἵ ἄϊνιῃς ργαος 
(Ὠτουρη ἴπο,, Μαχιοριδε,(.91.574}); ἐξ ὧν ἢ δι’ ὧν [56. ν]τέι 65] ἡ 
τῆς ἀγάπης χάρις δημιουργημένη, πρὸς τὸν θεὸν ἄγει θεουργηθέντα τὸν 
δημιουργήσαντα ἄνθρωπον 14.6}.2(Ν.91.405Ὰ}; διὰ σαρκὸς παθητῆς τὸ 
γένος ἅπαν τῇ φθορᾷ γεωθὲν “-οὔσαν τ4,ἀ»ηδτρ.(Μ οχ.10440); ἕνα... 
ὅλος ἄνθρωπος θεωθῇ τῇ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος θεοῦ χάριτι “οοὐμενος 
20. (τοδ80) ; θεουργῆσαι τὴν ἡμετέραν φύσιν διὰ τοῦ σαρκὶ παθεῖν αὐτὸν 
ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν ΟἹ, δἴοτ,αοί. (ἘΠ... 9ο80} ; 2. εονιϑεογαίε μεταδιδόναι 
τῶν ἁγιασμάτων ἤδη “-ηθέντων ὑπὸ σεσωσμένου πρεσβυτέρου ΤἼΑΥ, 
ϑιυα,.»}.2. 203(}. οο.τ6τ70). 

θεουργία, ἡ, 1. ἀϊυΐηξ τοογῖς, Ῥίον. Ατ.ε.ἢ..7.2(Μ1,3.2ο8ς,0); 1865. 
Ναζ.άταϊ.21τ(Μ.38.880) ; ἃ5 ἄοηε Ὀν ΟἸγῖβῖ, ᾿υιϑῖ. γα (ρ.71; Μ.18. 
6014); αὐτὸς ᾿]ησοῦς..«πάσης...θ, ἀρχὴ καὶ οὐσία Ἰγτοπ. Αγ,διἠ τ. τ( 1.5, 
4272Ὰ); Μαχ.αμιδῖρ. (ΝΜ οτ.ττ684) ; αἰἰ]θυτεα τὸ Η. σδοβί, Ὀοη. ΑΥ. 
4.η.2.τ(Μ.3.63270); 2. νιῖγαεῖς, Του. Β, Δί εβι οὶ Ἐπὶ. 2(Μ.86.1535360). 

θεουργικός, 1. οὗ [6 ἀἰυῖμό ορεγαοη θ. ὁμοίωσις ᾿ιοη,ΑΥ,ε.}..}.2 
(Μ...2ο80); 8. γνῶσις 1.7.23(2Ζ000); ποῖ, ΟΪΌΥ, 45 βι05ξ., οἰνίδ 
τον 5, Ἰά..6.ἢ.τὸ5(Ν.3.31778}; 14.ς...,7.2(2ο80}; 2. ἀοίηρ α ἀϊυΐγιε τόσ ; 
οὗ ρῥυιοβίβ, 10. ΠΡ 80. Ονγ. {μΐη. το(65.3544}; οὗ οἢ] αἵ Ὀαρείϑιι, 
τὰ Ατν6.ἢ..2.7(Μ,3.3060}}; οὗ Ξαποτιποδίίοπ, 10.4.3.1τ(4840}; 
δύναμις [1.6. οἵ 604] δή ήαγε, (Ρ.142.13). 

θεουργός, 1. ἀϊυϊηεῖν ορεγαϊηρ, οἱ ορεσαῖοι οἵ Ἡ. δοβῖ, ὅθο. 
Ῥιβιλεχ. ]72(Μ.02.1571Ὰ}); 2. ἀεϊξνίηρ, νἩπαξίηρ ἀϊυΐης εὐπάθειαν.. 
ἧς ἐν μεθέξει πολλάκις γεγόνασι καὶ ἄνδρες ἱεροὶ κατὰ τὰς θ. τῶν θείων 
ἐλλάμψεων ἐπιφοιτήσεις ὈΪΟη.ΑΥ.κ, ἀ.15.0(Ὁ].3.2404); οἱἨἁ δαρτίϑιηαὶ 
σις οἵ Η. (μοϑί, 1α.4..2.3.8(}1.3.204}0)}; οὗ τυνϑίσαὶ! {ΠῸτηϊπαῖίοι 
θεουργὸν τῆς θεαρχίας ἔλλαμψιν 1. 5.τ. Ζ( 018); οἵ γεα} 1168 ΟΧΡτοββθα 
ἴῃ ΒνΙΏ00]5 θ. μυστήρια 16.6ρ.0.1τ{(Μ.3.1ττο8Ὰ}; οὗ στᾶσα οὗ (τί ἴπ 
τεἀσπηρίίοη, Μακιορμδςε.(}1.01.2450). 

Ἐθεοὔφαντος, ἀτντηεῖν τοούϑη, Το ἀν. 2ο(ρ.103.21}; []ο0.0..8.. 
τό(Μ.ο6.τοοτὰ)}; Τμάτγιδεμα μαίν. ΒΜΗ͂Ρ τί οδιόδια); θεοήφαντος 
ἘΡΏὮΓ.3. 5200. 

Ἐθεοφαής, ἀϊοϊμεῖν δ᾿ ΠῊρ τὰ ἱερὰ σώματα τῶν ὁσίων" οἷς ὁ 
πλοῦτος τῶν ἀρετῶν, ἐν νυκτὶ τοῦ τῇδε βίου ἄστροις ἐοικόσι 98, Πα γ, 
ϑιαᾷ,ε}.2. τ6(}}. 09.11658). 

θεοφάνεια, ἡ, ἀΐσῖηε πω! ίαον; 

Δ. παίαγο δηα ρέῃ. Τπαγβοζδυιβίιοβ; 1. οἴ. ἡ πάνσοφος δὲ 
θεολογία τὴν ὅρασιν ἐκείνην, ἥ τις ἐν ἑαυτῇ διαγεγραμμένην ἀνέφαινε 
τὴν θείαν, ὡς ἐν μορφώσει τῶν ἀμορφώτων ὁμοίωσιν, ἐκ τῆς τῶν 
ὁρώντων ἐπὶ τὸ θεῖον ἀναγωγῆς, εἰκότως καλεῖ θ. Ἰ)δϊοπ,Ατ.ς...4.4(Μ.3. 
1800); 2. 5 ποΟνοῚ γονϑδ]ηρ ΟἸνΊΠ6 Θβ5εποε, 1. ; θ. εἶναί φησιν οὐ διὰ 
τὸ φαίνειν τὸν θεὸν καὶ δεικνύειν, ὅ τί ποτέ ἐστι" τοῦτο γὰρ ἀμήχανον" 
ἀλλ᾽ ὅτι θείας ἐλλάμψεως οἱ ἅγιοι ἀξιοῦνται διά τινων ὁράσεων ἱερῶν 

καὶ αὐτοῖς ἀναλόγων, ἃς δι᾿ ἀγγέλων γίνεσθαι λέγει Μαχ.πεβοί,ε.ἢ.4.3 
(Μ.4.560}); 3. 45 τεοογάθβα ἁπάσης...θ. καὶ θεουργίας ἐν τῇ ποικίλῃ 
συνθέσει τῶν ἱεραρχικῶν συμβόλων ἱερογραφουμένης ιοη.Ατ.6.ἢ. 
4.3.12(Μ.3.4858}; 85 σοηϑ! πε ᾿π βοτρίυτγα, 26.ς.3.7(5130). 

Β. τϑοιρίθηΐβ; 8ΏΡΕΙ5 ; ΠΙΡΏΘϑί ΟΥ̓ΔΟΥ σθοθινὴρ ργεαΐεϑὶ ν]βίοηϑ, 
Τῆὴοπ. ἀτ..ἢ.7.1(}1.3.2058}); ρα, 1165 τοῖς ἔθνεσι πρώτοις, μήπω μηδὲ 
ὀνόματος ὄντος ἐν ἀνθρώποις ᾿Ισραηλιτικοῦ, οὗ χρησμοὶ παρείχοντο τοῦ 
θεοῦ καὶ αἱ θ. Ἐπ5. [5.1,6.7 τ290(Μ.24.5400); ΟἹΈ 5αἰηί5, τεῖ, ἀδηντϑτῦ 
τὸν αὐτὸν σωτῆρα τὸν [τε] ἔναγχος ἐπιφανέντα τῷ βίῳ καὶ πρόπαλαι 
θεοφανείας πεποιῆσθαι φιλοθέοις ἀνδράσιν τ΄.υ.(.3.5τ(ρ.99.8; Μ.2ο. 
1112}; τὸν μονογενῆ θεόν...ἐν τῇ γενομένῃ ωυσεϊζ θ. ΟΥΝ γ85. πε». 
2(2 Ρ.301.1;} Μ.45.4170); 10. Ὀ "75 210 Μ.04.9818); (ΟΠ χβεαηβ; οὗ 

αὐϑίονι Ἐπ] οἰ αϑέος ὭΡΑ "»“ . ξ ΟΜ 2 τασποὶ: 

τ ἜΣ Ὁ} Ξε κφο  τοαα ον τ πο κνυΣ πε } οὐ ἂς ὅδα 
ΠΝ - τῶ νὰ 

᾿Πβουτ ΠΝ ρί τι4(Ν 86, ΠΡΡΑΝ 

Υ̓ 

Ὁ. οὗ ἢτβῖ οοχηηρ οἵ ζῇχιβε,; 1. 1ὴ βῆ. τὴν σωτήριον θ. ΟΥ̓ [γ.307 τα 
Μι.2οιτίρ.τό8; Μ.17.261.); τῆς πρώτης τοῦ σωτῆρος θ. ἄντρῳ Ἐλι5. 
ῳ.Ο, 3.4τ(ρ.05.6; Μι2ο,ττοτα}; Ια ἰ  ο(ρ.221.21; Μ.2ο.13600); τὴν 
ἔνσαρκον Χριστοῦ θ. ἘΡΙΡΙἤσεν. ι.6(0.254.20, ν.]. παρουσίαν Μ.41. 
8014}; Ρτος.Ο...5.9:τ--7(}{.87.20008); Μαχιοῤιδει ( Μ.91.1600); ἡ ἐκ 
τῆς ἀείπαιδος Μαρίας ἐν σαρκὶ θεανδρικὴ θ. τοῦ μὲν πατρὸς βουληθέντος, 
τοῦ δὲ υἱοῦ σαρκωθέντος, τοῦ δὲ πνεύματος συνεργήσαντος 1 Δ65.Ν42. 
ἀταὶ.τοη(Μ.38.1120); {1}. [ας.(ρ.2ο6.25}; ἡ θ. τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας 
τριάδος ΤΜεῖΠ.ϑγηι,εὶ ἀηη.2(Μ.18.3520}; 2. 5 ὑσορμεϑίεὰ ἴθ ΟΤ 

νυ 



θ ε οφάνια 

τὴν.τοῦ θεοῦ λόγον οἰκονομίαν..«τὴν προκαταγγελθεῖσαν μὲν διὰ τῶν 
προφητῶν, φανερωθεῖσαν δὲ διὰ τῆς κατὰ σάρκα τοῦ υἱοῦ θ, ΟτΝ γ88. 
μογπ. 5 ἦῃ απ. (Μ.44.8600); ᾿Αϑιλτη λον. τ4(}}.40.3804), ὄντ. Ὀ-, 
52: τ( 1.69. 1184}; 3. 115. οἤδεοῖθ : ἀοβίτασείοη οἱ βρόνγου οἱ χηαρΊο, 
ΑἸ ύγιε.46.3(}1.25.1770}; οδβϑϑίίου οὗ ϑυθο 104] ΠΠατοῖοσ οἵ 
7ΤΈν 58 τἱΐθβ, Οὐ ν85.ογιἐαἰθδε, τϑίρ.γ6.1; Μι45.56Ὰ); 4. Βογεῖ. τῶν 
ἀντὶ τῆς ἀληθοῦς θ. δόκησίν τινα γεγενῆσθαι δογματιζόντων ἐν σωματικῇ 
μορφῇ κατεσχηματισμένην ΤΟΝ γ55..}.2(Μ.46, το20})}. 

Ὁ. οἱ Ομ δι᾿ Β τεβα σοῖο ἀρροαζδηςθβ, ἔπι. φ, Μἤαγῖη.2.3(Ν.22. 
0440}; οὐἰά,φη  ανγίη ρΡί. τ. 5(}1.22.0920}. 

Ε. οὗ ϑοσοῃα σομηϊηρ, τεῦ, Τ,σ.9:26 περὶ τῆς δευτέρας αὐτοῦ 
θ. παραδιδοὺς αὐτοῖς μυστήρια Ἐπι5. [ν.1.ε.0126(}],24.5488); 1διτοῖτ2 
(π80Ὰ}) ; 1.18: χίς880). 

Ε', 1η βρί γέ] 116, τοῖν Π6ῚΡ ρίνθη ὃν δοχά ἴο ἴποϑε Ψψῇο ὈΓΘΥ͂ 
πρὸς τὴν χρείαν ἑκάστῳ γίνεται τὰ τῆς θ, ΑἸῊ..4γ.2.63(}8.26.1448); 
τεῖ, τενε δου οἱ οα οὈἰδΙη806 δ τατον Ὁν τΠποβα ννἤοβα ΤΏ]Π6 5 
8.16 Οἷθασ οὗ ἴπιαρθβ, Π]οη. ἀτ.6,}.3.3.1τ(}1.3.4408).Ψ 

(. οἱ νἱβίοπ οἵ πρανθην (τδὲ, ]οη ἀτ,.η..1.4(8}1.3.5020); 
σημειώσαι ὅτι καὶ τὸ θεῖον αὐτοῦ σῶμα ὁρατὴν 8. φησιν, ὡς κατὰ ταὐτὸν 
ἁρμόττειν τὸ ῥητὸν καὶ κατὰ Νεστοριανῶν καὶ ΨἈκεφάλων, καὶ τῶν 
ὑπολαμβανόντων μὴ εἶναι καὶ νῦν καὶ ἔσεσθαι μετὰ σαρκὸς τὸν κύριον 
Μαχ.εμοὶ, ἀνηι.τ.4(}1.4.το 70). 

Η. οἵ (οῃβίβης θ᾽ 5 ν]δίοη οἱ {86 ἸαΌΔτατη, ἔπι5.0.(.1.32(0.22.20; 
Μ,20.9488)}. ᾿ 

Ε, ἐξαξὶ οὐ Ολνίσρηας ἡ γὰρ ἐπὶ τῇ θ, τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ χάρις, 
ἡ διὰ τῆς ἐκ παρθένου γεννήσεως ἀναδειχθεῖσα τῷ κόσμῳ, οὐχ ἁπλῶς 
ἐστιν ἁγία πανήγυρις, ἀλλὰ..«πανήγυρις πανηγύρεων Οτ. ΝΝ νες.ἰαπά, 
Βας.(Μ.46.1894); «ο[.14.6}.4(1.46.1το254Ὰ}); «Χριστῷ τὸν σωματικὸν 
ἑθρτάζομεν τόκον θεοφανείας ἐντρυφῶντες ἡμέραν Το .Μοηἤης.2(1.86. 
332160). 

“. }εαεὶ οὐ Οὐγίοι 5 δαῤίτει (ἘΡΤῥἠαη))) τοῦ φωτίσματος ἡμέραν 
θεοφανείας προσηγορίᾳ τιμῶντες Το. Μοῃμοης.2(Μ.86,32160). 

θεοφάνια, τά, πειί. ρῥἷυτ.; 1. Ολγισίμας ὄνομα θώμεθα τῇ ἑορτῇ 
ἡμῶν θ.: ἑορτάσωμεν τὰ σωτήρια τοῦ κόσμου, τὴν γενέθλιον ἡμέραν τῆς 
ἀνθρωπότητος ὙΒΑ5.(}ν. ρεηεγαΐ. 6(2.6028 ; Μ.31.14734}; τὰ δὲ νῦν θ. 
ἡ πανήγυρις, εἴτουν γενέθλια ΟΥ̓ Νᾳ2.0γ.38.3(Ν]|,36.32120); ϑτι Αγ, ἤθη. 
4(Μ.40.2170); σρΙο ταῖς Βοίοσε 5, Βίορμοη 5 ἄαν, 1δ.12(3404); 
ὀκτὼ εἰδῶν ᾿Ιανοναρίων, ὅτε ἀληθῶς τὰ θ. ἐγένετο καὶ ἐγεννήθη ἘΡΙΡὮΆ. 
μαογ τ. 2ο(ρ.2οο.1ς ; Μι4τι40Α)}; [πὶ ρεπ., 514.ὈῬε].ερ}.3.ττοί(}.γ78. 
8160); 2. ἐεαδὶ οὗ Οἰγίσ 5 θαβρηϑη (ΕρΊῥἠαΉΥ; α. ἴὰ ρϑη., ΤΗ]ΡΡ. 
ἐπεορἦ εἶτ. (ρ.257.1; Μ.το, 8:2), Ματγς δου ονρήνι; τεια ΚΙ. 
Ἐριῤῥιαι. (0.415); Ὁ. αἶ5ὲ, ἔτογη ΟἸ υβέμηαβ, σπιεῖ ἔεαβε. θεησ ἡ 
κατὰ σάρκα τοῦ Χριστοῦ γέννησις" ἀπὸ γὰρ ταύτης τὰ θ,, καὶ τὸ πάσχα 
ΟΒτνϑ. Ρληοροῃ. 3(1.4070); τὰ γενέθλια μὲν τοῦ σωτῆρος...τελεῖται.... 
πρὸ ὀκτὼ καλανδῶν ᾿Ιανουαρίων κατὰ Ῥωμαίους" 8. δὲ ὡσαύτως"... 
τρισκαιδεκάτῃ τετάρτου μηνὸς κατὰ Ἀσιανούς Ἐξ τγβ.ραΞεῖ,7.τ(δ5, 
2758}; ἐν τῇ προλαβούσῃη ἑορτῇ τῶν γενεθλίων τοῦ σωτῆρος...ἐν δὲ τῇ 
σήμερον ἑορτῇ τῶν θ. Ῥτος. ΟΡ ογ.7.τ(}1,6ς.7570); Ὁ. οὔβουνϑηοθ5 
Πέτρον φησὶ τὸν Κναφέα ἐπινοῆσαι...τὴν ἐπὶ τῶν ὑδάτων ἐν τοῖς θ. 
ἐπίκλησιν ἐν τῇ ἑσπέρᾳ γίνεσθαι ὙΠατ]εοι...6.2.48(}.86.2094Ὰ}); 
βάπτισμα οὐ ποιοῦσι [3.. Α΄οαρΡἢΔ8}1] κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν καμόνα' 
ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων 8., ἤγουν φώτων, ἀρύονται ὕδατα, καὶ ταῦτα 
φυλάττοντες, ἐν αὐτοῖς βαπτίζουσιν ΤΟ ᾿αδγ. (ΝΜ .86. 560); τεῖ. 
᾿αβῃρσ ὁπ ἐνα πὲ ποΐ ὁπ ἀν [56], Οἰαἰδε μά. (Νῖ.00.16078}; 
ὥ,. 11 15 οὔἵδη ἀπορία νγ]οἢ οἱ ἐπ τννο ἔξαϑίϑ 15 τιθδηΐ; οἰρ. ΝΠ. 
πανγ.4(Μ.70.6400); ΤΉΡΗΙ. ΑἸ σορ.(Μ1.65.338)}; ῬμΠοβί.λ.6.6,2(Μ. 
65.5338); Οντδιν, Επίλγηι. 5(ρ.13.24); 1,30(Ρ.57.16). 

θεόφαντος, γευεαΐζῃρ (οά, 1514.Ῥὲ].ρῥ.1.263(Μ.78.3400). 
θεοφάντωρ, γευεαϊΐην (οά, οἵ [ῃξο]ορίαηβ θ, Κύριλλος Απαδι. 5. ἠοά. 

τοί .80.τ760) ; τοῦ θ. Διονυσίου Μαχιορμδς (Μ.ο 1.840}; Ἰά αρδὶν.(Μ, 
ΟΙ.12608}); 14 Ργ»».(}1.01.3488); 170. 6 ρ. ΤῊΡἠϊ.22(81.05.3738). 

θεόφατος, πἰέεγεά ὧν σοά, ΑἸΒεπαρ ἶεριττ τ Ν.6.912.)}. 
. Ἐθεοφεγγής, οὐεάάϊτησ ἀϊυΐμε ἰἰσἧϊ, θα. .6.το.4.50(}8.20.8720) ; 
11.0.0. 3 4.ἀογη. (1.05.2 520). 

Ἐθεοφερής, σοά-Ρεαγίης, οἵ ΒΜΥ ἡ ὃ. λογικὴ ὁλκάς Μοά. ἀογηι. 4(Ν . 
86.32880). . 

ϑεόφθεγκτος, σομμάεα ὃν (οά προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεβόων τῇ θ. 
αὐτῶν σάλπιγγι Μοα,ἀον.7(Μ.86.2206.). 

Ἐθεόφθογγος, τεἰογτηρ' τοογας ὁ σά, τηδριγεά ; οἵ ἀροϑβί!εβ, ἄοχῃ. 
Με]. (4.5 τ Ρ.160); 8. λύραν κρούων ὁ Δαβίδ ὅφο. ῬΙ5.ἤόχ,οο( Μ.02. 
14384); 10. ἀοηι.τ. 3(Δ1.06.5408); τεῦς ρυεδοβίηρ 8. λόγοι {7ο.8.8.7. 
323(Μ.96.11778}); ΤἈαχ ϑύμα, ἐᾳη}.7.1(0.240). 

θεοφιλής, 1. ἰουεά ὧν Οοά, ῥμἰοαςίης ἰο Οοά; ἃ. οἵ ἀοοίχίης θ. 
λογισμός ον Οἰδηι.τθ.14; οὐ 8. ἀλλ᾽ ἀσεβὲς τὸ ἐργαστήριον τῶν 
Ἀρειομανιτῶν ΑἸὮ ριον! Αγ.4(Ρ.18ο.3; Ν.2ς.689ρΑ); Ὁ, οἱ 581πί5, 
Μεῖῃ.ονη.2.2(ρ.17.18, ν.], θεοφυές Μ.τ8,490)}; ΑἸΒ, ἔερ.τοί Μ.25. 
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δόφΑ); ο. οὗ νἱτίμεδ, φι811165, εἴς, τῇ θ. παρρησίᾳ Ἐπ5.}.4.7.16(Μ. 
20.678); 8. ἀθανασίας ἘπτΠΑ] Ὀΐδο..«(4-ς.(}1.8ς. 6281); οὗἨ 1816 οἵ 
Δι Ὀϑιδιηΐουβ τηθπι, ΓΒυγβ.ργου.6(2.776}); ἃ. 45 Ἐπ|6, δὰ. ΒΡ τ]. ; 
'. οὗ ὈΙβπορβ, 7ον.ρ.(Ν.26.8134); Βα5,6}.52.1(3.144}; Μ.32.3028); 
18. 53(112}; Μ.3204}; ϑοοχ.ἦ..6 ῥσοθι. 7(}}.67.ὁύοα); Ργοο] ΟΡ ἐρ. 
(ρ.6.18; Μ.6ς.881.); Ὑπάτισῤιχοι(4.1170); 1ξ. ΟἾΠΕΥ ΘΟΟ 514 5168: 
ἄξαοομ, υτοριδο(ς2,1974; θεοσεβέστατος Ρ.15.27}; ᾿σῖεϑι, Ὁ εἷς. 
Μῖη.225(Ρ.71) ο. δο2; 413. Ἰτπυροτίαὶ, Ατῇ ροί,οη5].(0.270.5; Μ.25. 
ςοῦα); Ὀγυ. Ηρ. σης. τ(Μ.33.1165.); 1δι2(τχ684); ΙΟὉ (ς.τη. 
2Βο(ρ.94); ἦν. ἴῃ βεη., δἀάγεθβ τὴν...θ. φιλόσοφον [1.6, ἘγρΑ[Α] 
ϑνηθ5..}.4{(Μ4.66.13418); 2. ἰουΐμᾳ Οοα, (Ἰεια.4.4.5.34(0.182.26; Μ.ο. 
6490); χτεῖ. 1.8π|.4:20 οὗ γὰρ 8. διὰ παντὸς τὸν Χριστὸν ἀναπνέονσι, 
πρὸ ὀφθαλμῶν αὐτὸν ἔχοντες ΟΥ̓. ἤγν.1 τ τπ Παηι (ρ.276.21; Μ.13.660Ὰ); 
γράμματα βασιλικὰ... ἐπὶ θ, διανοίας ἁγίῳ πνεύματι τυπωθέντα ζὮγγ5, 
ἦἤον!.2.2 19. 0.(8.170}}; οἱ θ. ΜΟ ΤΟΙ α 36(ρΡ.84.21); 3. ἐρμεϊηιαὶθ το 1} 
Οοά, Ἰκοϊαιάίηρ Βοῖῃ τῆς ἔοτορ. 56η865 ; ἃ. οὐ Βυηα  Ἶ Βίη0 6. πῃ. 

4 ᾿ εἰ δὲ κοινὰ τὰ φιλῶν, θ. δὲ ὁ ἄνθρωπος (καὶ γὰρ οὖν φίλος τῷ θεῷ, 
μεσιτεύοντος τοῦ λόγου) ὈἸοιη ῥγοί. τδίρ.86,10; Μ.8.2440); Βεποδ Ἀ. οἵ 
(τ ἰβείαηβ τοῦ θ. καὶ θεοσεβοῦς γένους τῶν Χριστιανῶν Μ|.οἶνε.3.2; 
ΟἸοΙη. βἐγ.6.1(0.422.20; Μ.9.2088); 6. οὗ 5ριτ 88] |ἢς, Ταῖιογαί.12 
(ρ.13.14; Μ.6.8328}; ροαὶ οὗ Ηΐε οὗ νἱτίπε Ὀεϊηρ' τὸ θ., ΟἸθτη.5,7,4.20 
(Ρ.204.26; Μ.8.13370}; οἵ 1δ.7γ.Δ (0.4.1; Μ.9.4048); ἃ. οἱ 5βα!πί5. ὁ... 

θεοφιλέστατος μάρτυς ἘΠπι15.ἢ.6.5.21.4(Ν.20.4884); ΔΙ᾿, βε.17{(0.79.30; 
Μ.25:. 66:8); 14.υ.«ἀπίοη. 4(λ4.26.8450) ; 4. δείοησίηρ ἰο (ἰοὰ, ἀϊντης θ. 
Πρόνοια Ηονπ. Οἴἰθηι.2.3ς. 

θεοφιλία (-εια), ἡ, ἰουε οἔ (οἄ, Το.  Ὶ Η.υ..09.}}.6(Μ.94.43}8}; ἃ8 
{{πΠ|6; ἱπηρόταὶ, Ἐπ|5.0..4.714{0.148,1τ0; Μ.20.1229Ὰ}; (Ὠγνβιερ. Επά. 
(δ. φο6Α}); οὗ ἃ ργἱεβϑί, Ν1]).6}}.3.3.(Μ.79.3858); οὗ ὈΙδῆορβ, ὕντ. 
ἐρ.γ6(53,29044}; ΟΟΡ(48)αεί,δ(ρ.136.20; 11.2.1574};}; ΟΥ̓ δΙοξεπιδῃ- 
αὐἰϊο, Τμβάτιϑιαά, ρῥ.τ 35 (}1.09.1ο0280); οὗ ἃ ῥτίογεβθβ, 10.2.134 
(14320); οἱ ἀξαοομθββ, Τπάτιεῤ.17(4.1079); οἱ τἸηομκβ, ᾿υβέπποηορῆ,. 
(Μ.86.1τ1058); Ζοβ.αἰϊοχμῖα 8(Μ.78.16020). 

θεόφιλος, ῥεϊουεα ὃν (οά, Τιρολτ ΑΡΡ νιν. ἄρν.ο( Μ.08.5618). 
ἀθεοφοβία, ἡ, ξκαν οΓ Οοά, ΤΑΛΉ ςγηορς. 46(Μ.28.3778). 
θεόφοβος, Ονά-εαγίηρ, [0.Ὁιβου ΕρΙρλ. ,(Μ.41.280); Ογτ..0.0 

(4.188). 
Ἐθεοφόβως, τοὐϊᾳ ἐπε ξεαγ οὐ Οοά, Ὑμάτιβιμα,ἐρ}.2.Ἰϑο(Μ 90. 

1560 Α).ὕ 
ϑεοφορ-έω, 1. ῥεαν (οἰ ὃ γνωστικὸς... «ἤδη ἅγιος, “-“ὧν καὶ “-ούμενος 

ΟἸετλ. οἐν.7.13(Ρ.58.26; Ν΄.0.5138); τῤ.6.12(0ρ.484.10; 3258); τεῦ, (ὨγΙβυ 
ἡ σὰρξ «-εἴται ἐν τῷ λόγῳ ΑἸΔ..4γ.3.4τ(Μ.26.4000); 2. ἐμερῖνε; 
8. Ομ τιβίοὶ. ἕνα μὴ ὡς ἄνθρωπος ἁπλῶς “-ἥσας νοοῖτο Ονγ ἀρνὶ. 
Ῥαξεῖι.τ7.2(52.226Ὲ})}; Ὁ. οὗ ρτορμεῖβ οὐδενὶ ἄλλῳ «“-οὖνται οἱ προφη- 
τεύοντες εἰ μὴ λόγῳ θείῳ 751. ταροὶ.53.0(Μ.6.2810); οἴε1δ.45.3(3848):; 
ψυχαῖς..-καθαρωτάταις, ἅστινας “-εἴ καὶ προφήτας ποιεῖ ΟΤ,(εἰδ.4.05 
(ρ.368.4; Μ.11.11738); οἱ.7.8. 4{ρ.270.24; 15970); Επ5.}».}.6.51:.28 
(Μ.24.6οοὰ); {85..1ςργοσιη. (1 280Ὰ ; Μ.30.1241Ὰ}); ΟΥΟΝ γ55.γ65.3(Μ. 
46.6760); 14. Επη 8(2 ρ.177.18; Μ.45.7600); Ρίορὶ. Ρ8855. πευΐ. ἃ5 
ϑιθβῖ,, ἐπερίγαϊίοη, Αὐοιβιαριοα! ρβοειτόν2(Ρ.41ο.20); Ο. οὗ νυυίτοῦβ 
οὗ βογρίαγε, (ἴδω. ἐν. δ(ρ.1907.20; Μ.9.7490); ἴπ δΔυῖμοΥ οἵ δεη,, 
Μας, ρη ροεν.3.13(0.84.23); ἃ. οὗ βαἰηῖβ τελείους καὶ --ουμένους 
Ατῇ..4γ.3.22(}1.26.3728, ν.]. διαφορουμένους); ΤΑΛἢ ὐδγηοί ττ(Μ,28, 
1492}; τῶν ἀληθῶς ἁγίων, τῶν ἐν τῷ ἁγίῳ πνεύματι “-ουμένων (τ, 
Νίνββ.υγιάσοηι.τ(ρ.18.23; Μ,44.11322Ὰ}; ἀν Μαε. (ρ.300.5; Μ.46.0778); 
7.0.1. λοηπιτ (1. οδ. 556 Ὰ); 6. οἵ ποῃ- ΒΒ στιϑθδη5 ὁ Πλάτων οἷον 
““ούμενος ΟἸ6Π,.εἰν.τ.8(0.28.3; Μ.8.7470}; οἵ ἃ τηβριοαη “"εῖσθαι 
δοκῶν ΗΙΡρ.᾿αον.4.28(ρ.54.14:; Μ.τ16.30008). 

ϑεοφόρησις, ἡ, ὀσαγίηρ ὃν σοά, Ἰπερίγαίίοη, οἵ ΡτορΠεεῖς ἸηΒρΊτα- 
τίοῃ θεοφορήσει δὲ κρείττονος δυνάμεως ..ο«τὴν γνῶσιν ἀνατιθέντες ἴδιι5. 
}.ε.ττ. (5218 ; Μ.21τ.8640). 

θεοφόρητος, 1. δογηε ὃν Οοά; ἱηερίγεα, οἵ Ἰλανὰ ὁ θεοφορητότατος 
ΤΗ͂ΙΡρ.}ν.17 ἐπ 5. (ρ.144.28; Μ.το.7200) ; 2. δογηθ ὃν (1.ε. ἀββαιηβα 
Ὀνὴ Ονά, οἵ (Βγῖϑι ἀλλ᾽ ἔστιν ἄνθρωπος θ., καὶ οὐ θεοφόρος" οὐ γὰρ ἡ 
σὰρξ ἐσκήνωσεν ἐν τῷ λόγῳ, ἀλλὰ ὁ λόγος ἐν τῇ σαρκί 1,ϑοῃϊ, ΗΠ. ΝέΞί, 
6.7(Μ.86.17574). 

, θεοφορία, ἡ, ἱπερίγαϊίου, ΟΥνΟεἰς.3.81(ρ.211.33; Μ,ττ.το28.}); Επ5. 
}.ε.4.τ(1321ν; Μ.21.2338}; 14.4.6.5 Ῥγοεια(ρ.2ού.24; Μ.22.344). 

θεοφόρος, ῥεαγίη οά; 1. οἵ ΒΜΥ ἡ θ. Ἠεδγο!. Η.δέγηι. (Μ.03. 
1461ΑᾺ}; 2. (Ἀτῖϑτο]. ; 8. οἵ Βεβὴ οὗ Ὁ μγβί ἡ σὰρξ ἡ θ. {8Β85...5.72(1. 
430Ε; Μ.30.241Α}); Βα5.6ῤ.261.2(3.4028; Ν΄.32.9ὅος, ν.], Χριστοφόρος); 

τοῦ, τῦοτ.αα :12 ἵνα δείξῃ ὅτι ἐκ τοῦ ἀνθρωπείου φυράματος ἡ 8. σὰρξ 
συνεπάγη ἰὰ,δρῖν.χ(3.0Ε; Μ.32.850) ; ὑπόδημα... τῆς θεότητος ἡ σὰρξ 
ἡ θ. ὙΒάτ ἐγωη. (4.61); 8. ΝΜ βιουίδη, το, Μι.2:13 μὴ θεὸς ἀληθῶς, θ. 
δὲ μᾶλλον ἄνθρωπος ἦν ὁ Χριστός, ὡς γοῦν οἴεται καταδεικνὺς τὴν τοῦ 
ἀγγέλου φωνὴν τῷ μακαρίῳ λέγοντος ᾿Ιωσήφ ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ 
παιδίον ΟΥτ.Ν δεἰ.τ τ(ρ.18.,32; 63.108}; ΤΑΛΒιρπμηῖχτ( Ν1.28.9320}.}; 



θεοφραδής 
ὕγτ.ορ.2(ρ.24.1; 53.208); τεῖ, 1ο.8:40 εἰ μὴ θ. ἄνθρωπος ὁ Χριστός; 
οὐδ᾽ ἄρα ἄνθρωπός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ ἀκούων τὴν ἀλήθειαν παρὰ τοῦ 
θεοῦ Ἰκομτ. ἘΝ ε1.6.γ7(}1.86.17574}; τοξατατίοιβ λέγομεν, ὅτι οὐ θ. 
ἄνθρωπος ἔστιν ὁ Χριστός, ἀλλὰ σαρκοφόρος θεός ΤΑΊ απηιμί τι 
(9328); εἴ τις τολμᾷ λέγειν θ. ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον 
θεὸν εἶναι κατὰ ἀλήθειαν ὡς υἱὸν ἕνα καὶ φύσει, καθὸ γέγονε σὰρξ ὁ 

λόγος..«ἀνάθεμα ἔστω Οντ.ρ.17 αἀπαϊξ.5(0.41.5; 55.760); 14..76.0.1 
(4.7100Β); ΚᾺ1.ΑΡ0]].αροΐἱ.2(ρ.288.20)8ρ.1 δοπῖ.Β. φρο (Μ.86.τος 30); 
1..Ὦ, [.ο.3.τ2(Μ.94.10328}; χεῖ, ἀπτι-Ν βίουίδη ἀυριτηθπίβ ; 1. ἔγοπη 
βοτιρίατο, τοῖ. 15.25:2-ὁ θεὸν ὀνομάζει καίτοι λαλῶν ἐν πνεύματι, ὅτι 
μὴ ἄνθρωπον ἁπλῶς θ. ἠπίστατο τὸν ᾿Εμμανουὴλ.. ἀλλὰ θεὸν ἀληθῶς 
ἐνηνθρωπηκότα Οντ.ερ.τίρ.10.0; 53.144}; 0.8:40. ἔστιν ἄνθρωπος 
θεοφόρητος, καὶ οὐ θ." οὐ γὰρ ἡ σὰρξ ἐσκήνωσεν ἐν τῷ λόγῳ, ἀλλὰ ὅ 
λόγος ἐν τῇ σαρκί Τιδοητ ΗΔ ες .6.)(Μ,86,17574}; Μιιτόττό οὐδ᾽ 
ἄσαρκον καταθεώμενος λόγον, οὐδὲ ψιλὸν καὶ θ. ἄνθρωπον 0.1} λιθν. 
Νοςὶ τοί Μ.95.1078):; 11. αὐΐοι οὗ Ὠδίαχοβ α15[. ἔτοπι αἰνίης. ἰπ-, 
ἀνε] τσ ἢ τηθη φαμὲν γὰρ ἡμεῖς τὸ μὴ χρῆναι πρός τινὸς θ, ἄνθρωπον 
ὀνομάζεσθαι τὸν Χριστόν, ἵνα μὴ καθ᾽ ἕνα τῶν ἁγίων νοοῦτο (ντιοροϊ. 
ΤΆΔΙ, (ρ.126.25; 6᾽.2200)}; οἴ.14 ἠοντιβαξει οί, 2500); 14.9}.1γ(ρ.36. 
6, τ΄. 700); 111, γεῖ, [Π60]. ᾿γηρΡ] σα 0115 ΟἹ [86 τεστη εἰ Χριστὸς αὐτὸς ὁ 
φορούμενος ἦν καθ᾽ ὑμᾶς ὁ καὶ 9.., δύο θεοῖς μεσάξει Χριστός" ἐνὶ τῷ 
ἔνδον αὐτοῦ χωρουμένῳ, διότι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ" καὶ ἑνὶ τῷ ἔξωθεν 
φορουμένῳ, διότι θ. ὑμῖν δοκεῖ ὁ Χριστός ἸΘο Ἢ ΟΝ 6ε,.6.2(Μ.86. 
17520); Ο. ΡΟ Πα ΤΊ8ῃ ; ἴευτη τε]εοίεα τὸ δεῖν προσκυνεῖν μὴ 

ἄνθρωπον θ., ἀλλὰ θεὸν σαρκοφόρον τ. Νὰ 2.6}. τολ( Μ.37.2008Β); ΔΡοΟ]- 
᾿ἰπατίαῃ σοποδρίιου. οἱ οτίβοάοχ ἱηξοσρσείδεοη οὗ Ηξΐερ.τ:6 8. 
ἀγγέλους θ. ἀνθρώπῳ καταδουλοῦντες ΟΥ̓ Ν᾽ ν55,.401}.42(Ν1.4:.12240}; 
4. οὐἿ ποάῦοχ βϑεῆβοθ θεὸν ὄντα σαρκοφόρον, καὶ ἄνθρωπον θ. αϊοηΐ. 
Τμ10.6.ορίξειαθ  ΤΒατ. .6.4.8,τὸ (ἀπ -Νεβε, Ἰπτευροϊβίίοι : καὶ οὐκ 
ἄνθρωπον θ. 3.059); τὸν θ, δὲ ἄνθρωπον ὡς πολλοῖς τῶν ἁγίων πατέρων 
εἰρημένον παραιτούμεθα..«καλοῦμεν δὲ 8, ἄνθρωπον, οὐχ ὡς μερικήν 
τινα θείαν χάριν δεξάμενον, ἀλλ᾽ ὡς πᾶσαν ἡνωμένην ἔχοντα τοῦ υἱοῦ 
τὴν θεότητα ΤΠαΊ,ΑΡ.Οντ.αροί, ΤἼ}άϊ, κ(Ρ.126.13;: 61,2208); 3. οὗ απρε]5, 
συ Ν υ85..4ῥοὶ[.42(Μ.45.12240}); Ἀδτια “Πχοηθ᾽ βου ντηρ τὸ θ,, Ποη. 
Ατ,βλ.7.χ(}1.3.20 50}; 4. οἵ πδη; 8. οἵ (μτίβιίθη τὸ θ, γίνεσθαι 
τὸν ἄνθρωπον προσέχως ἐνεργούμενον ὑπὸ τοῦ κυρίου καὶ καθάπερ 
σῶμα αὐτοῦ γινόμενον (Ἰετηὅχε. Τῤάοϊ, Ζγη(ρ. τότ; Μ.0.6738); ἡ θ. 
συνείδησις Γγ8α. ῥεγζ. οίρ.56.8); Β. οὗ Τηδὴ 85 1πβριτθα, 65Ρ. ρσορμεῖβ 
ὁ χορὸς τῶν 8. Τστ ΓΒαυτη απημηΐ τ( δῖ. το, τ1408); τῶν θ. προφη- 
τῶν Ἐλι5,«ἰ.6.4.τ{(ρ.150.15; Ν.22.2524)}; ΤΑΤΕ, ἀοηιιτη ΜΖ 2 τις Μ.28. 
το200); ἸΒαϊ, αὐεεϊ. τοί Ὀ.250.1 ; 4.068); Ἠδεβνοῦ. Η, ῥγοο ῥγορὴ (ΜΠ. 
93.1240Ὰ); ὕοβιμ. “πα .100.3(Ν1.88.1644); ἀροβίϊθβ, ΤΎΤΠαι Ν δε. (4. 
τος) ; (οβιη. η6.19Ρ}.3(1778); ΒΑτηθΌα5 ὁ τῶν ἐθνῶν θ. ὅδηγός ΑἸΟΧ. 
54]. Βαγη. ρτοοίη, (ρ.432}) ; εἰκὸς καὶ τοὺς τοιούτους θ. καλεῖν, ἵνα τὸ 
ἐπίκτητον τῇ ὑποστάσει τῇ ἀνθρωπίνη, ἡ θεία φύσις νοηϑῇ Τιεοπί.Η, 
Νεοὶ.6.τ(}}.86.17538); {Προ]οσίατβ ᾿Ϊγνάτιος ὁ καὶ θ. Τρῃ. ῆ. 
ΡτΌετα, ; ἴῃ 6 Π., ΟΥ̓ Ν υ 55, Εμη.2(1 Ὀι2οτ,4; ΝΙ,.45.1Ο120); ἔβ ἢ 615 οἵ 
Νίοδοα, πιβίΘΘ  σριαρ.502.}.6.6.11.2(Μ.67.1 3200); Ποχ.ἀσεῖ.24.τ(Μ. 
88.,182098); ἰῃ σεη., Μαχαρδς, (ΝΜ οτ,τσϑοα); Οἤγοη Βασελ,Ρ τοδί. 
902.4880); 70.1). (ο.2.6(Μ 04. τοο5Ὰ}); οὐἴποάοχ Ὁ ΠΙβΌ 85 ; ἸῺ ΡΘη., 
Τρ. Ερλ.9.2: οὐδεὶς. -«τῶν θ. γέννησιν προσηγόρευσε τὴν τοῦ θείου 
πνεύματος ὕπαρξιν Τμάϊζ,ἤαεν.".3(4.388): Τεοης. Ππμοπορἧ. (1.86. 
1ϑ160); οὗ ῥῬασίϊο. Ῥευβοῦβ ὁ θ, πατὴρ ἡμῶν Θεόδωρος ὁ Στουδίων 
Απαϑί.ἐθηρ.(0.279);};. δπιροσοῦβ, {7|0.1}.6}.ΤΑΡρ᾿ϊ 3 (ον. 2840); 
ς. οὗ πιδῃ {πβηβτησ  ηρ αἸνῖηα ΡΟΥΕΥ ὈΥ͂ ΤΉΙΓΆΟ]65 ὁ 8, ᾿Ηλίας... 
ἐγείρει τὸν υἱὸν τῆς χήρας ΤΑΤΠ αἱ» }.44(Ν.28,407})}; ἃ. οἱ Ξαϊῖπί5, 85 
βδατπρ οά ἴῃ {πεπίβεῖνεβ Ὁν σταοθ: οἱ ἄδβοσίὶ αΐποιβ, ΓὈ8]]. 
Ῥγοδε(ρ.4.28; Μ.34.095)}; ΟἸὨτγβοβίοση, [514 }Ὲ].φρ}.τι τοί .,8. 
4610); δὴ ἀβοείϊς, ὕγυ δι, δα. 2ο(ρ.1ος.3); [8ὸ Μᾶρ., Το. Μοβοδ ῥγαί. 
τ48(Ά1.87.30120)}; πᾶς θ, ἄνθρωπος Χριστὸς λέγεσθαι δύναται 0.1). ἔα. 
.12(Μ.04.10328); 5. οἱ 5οτιρίατα τὰ 8. διδάγματα 1514. 6], ῤ}.1. 
ροί1.γ8.244}). 

θεοφραδής, «ῥεακίηρ ἔγονι οί, ἐμεριγεί, Νοπη.Ῥαν.70.53:2(Μ.43. 
γ658); 18.317 7684}; 1.12: .44(8578). 

Ἐϑεόφραστος, 1. ἐῤεακίηρ ἤοτι Οσοά θ. γλώττῃ [514.}ῬεῈ].0}}.3.402 
(Μ.γ8.1το270}; 2, Φροκεη ἔγορι σοά τοῖς αὐτοῦ θ. λόγοις αχιανιδίς. 
(Μ.οτ.τΞο40). ᾿ 

Ἐθεοφρούρητος, ρμαγάοά, Ἰτροϊοβοά οὐδ, ὃν Οοά; οἱ ππίνεγβο, 
{]υβεφι ἐγ. (Μ.6,14568); οὗ (εβείδηθ τὸ τῶν Χριστιανῶν θ, ... 
γένος 1.70.1). “γι. 35(Μ.06.τ2840) ; οὗ Οδατος, Βορῆν Η.ἐῤ.5γη,. (Ὁ, 
87.3180Ὰ}; ἃ5 Δάσγο85 ΟΥ̓ Ό116 οἵ Βοποῦχ θ. δέσποτα Μαχιεονρπμί. 
(}1.10.12178); τῆς σῆς...θ. εὐκλείας 10.}).765.1(Μ 05.658); οὗἨὨ εῃ)- 
Ῥετοσβ, ὕνσαβ Α].ε.2(ῃ.3.12404}.Ψ 

θεόφρων, οὗ ροάϊν τη; 650. οἱ β8ουιρῖαταὶ τυγίτεῦβ πα ποία ἷ8 
τὨεοϊορίδηβ, Οὐ Ναζιεαγηι. τ. τ. τ. 7(}}.37.32004}; 516. 6], οῤῥ.1.443 
(Μ4.γ8.4250); Μαχ.αριδῖρ. (ΜΠ οτ.χο230); 10.) λορ,8. (Δ .ο6.γ7οϑ0), 
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Ἐθεοφυής, δεροίίεῃ ὧν (οά, ΜΕ Ἔγηηρ.2.2(Μ,,8,400; θεοφιλές 
.17.18). 

᾿ ἩΡΠΘΌΒΒΗ φτιαγάεά ὃν σοά; 1. τὰ β6ῃ. τὸν σαυτοῦ θ. πλοῦτον... 
τοῖς μοναχοῖς ἐξαντλεῖς ΝῚ].6}.2.157(}.79.2730); Ιμδοπι.Ν υ. 70. 
Εἰδον.τ(ρ.1).8); 65ρ. οἱ οἴἴιεβ, Τυτιλον ἄτυ.τοί"3,3784}; 70.ΤΉ 655, 
ἄονηι. ΒΜ ἃ τίρ.376.8); 7ο.ὙἹ ΟΡ φῥ.(Δ1,96.14170); 2. οὗ (ΒχἸβυδη 5 
Ἰη ρβῆ., Μαχ.ρ.2(Μ.91.302}0) ; ἐδ.14(5370); τοῦ ὃ. σου τέκνου ὙΠάτ. 
σιυᾷοῤ,οι τ] (ΔΜ. 99.9618); 1ὁ,2.1237(14378); 3. 5. {1Π|6 οὗ ἐπι ρ τΟΥΒ 
τοῦ θ. Καίσαρος Τιβερίου νέου Κωνσταντίνου (10 8646 (Εργρί, 5}})}; 
ΘΟ 42. Μία (ΕΡμεβαβ, 613); ἠγοη Βαξεῖ..385(Μ.02.9884); Ὁ 
ἀφ Μίπρ;, Ἴδιδο (δαεο. νὶ); δῃα ᾿πὰρθυ!α] ἔογος5 τοῦ 8, στρατοῦ 
ΟΠγοη Ραξεῖ.Ρ.30](Μ.92. τοῖο}; τὰ σΟΙαρ]πποηΐασν αἀάτεβα ἡ ὑμε- 
τέρᾳ θ. γαληνότης ϑγτα, Εν]. 76». {εδι.(Μ.86.22160) ; ἐὁ.(32170). 

Ἐθεοφύτευτος, ῥίαμίοα ὃν Οοά, οἱ ἘΜ παράδεισος θ, ΤΑΊΣ. 
οείμν5.τ6(Μ.28. 9050); οὗ ροοά τηῖϊεῖ θ. φραγμοῦ τυχορύγε ἘΡΉτ.3. 
4758; οὗ ἃ τήοηκ, Τηάγ δισα,ρΡ.1.8(Μ.00.033}). 

Ἐθεόφυτος, ρίαπιεα ὃν Οοἂ πηγαία θεότης ὁ πατήρ, ὁ δὲ ᾽Ϊησοῦς [ν.1]. 
υἱός] καὶ τὸ πνεῦμα, τῆς θεογόνον θεότητος..-βλαστοὶ θ, Του. Ατ.ἀ,Ή. 
2.1(Μ1,3.6455). 

Ἐθεοφώτιστος, ἀτυτμεῖν εἰ τηαϊεδά, οἵ ΒΜΝ' ἡ νοητὴ καὶ θ. σελήνη 
ΤὨαγ. ϑιια, ον. 5. τ(Ν.00.7214Ὰ). 

Ἐθεοχάλκευτος, Τογρεά ὃγ σοά, οἵ ἘΡΏτεπι 5 εἰοαϊδιος κλεὶς 8, 
τοὺς τῶν πλουσίων θησαυροὺς διανοίγων ΟΥΝΥβ5.0 Ερλν,(Μ.46. 
8270); τηϑῖ, οἱ ΒΜ λυχνίαν...θ, ΤΑταβ, »γαεροηὶ. ΒΜ 8(Μ.ο. 
14808). 

Ἐθεοχάρακτος, Α. ΦΗΡΥΑΌΦΗ ΟΥ̓ τοντδη ὃν σοά; 1. οἵ [80]65 Οὗ 1μανν, 
στ ΝΆ 2.0γ7.4.πτο] (ΝΜ 35. 64τοὺ; Εἰ Ργαεσαηεῖ.(0.352.16); 2. οἵ (ΠΥ δα 
ἀοοίσηε5. 85 πὲ αν, ΜαχιεριτοίΜ.01,5028); χαῖρε, βιβλίον 
ἐσφραγισμένον [55. ΒΜΨ].. ἐξ ἧς ὃ θ. νόμου κύριος.. «ἀναγινώσκεται 
Τμάτγιδιαα, παΐυ, ΒΜ ἡ(Μ.ο06.6028); 3. οὗ σοβρεῖβ, ὕνγ.δ.υ, δαὐ.5) 
(0.155.23); Τπάτιϑοια, ση γγ. (}1.00.340})); ΓἀἉ,ρ. τ. 4 (Μ,00.1ο2 5); 
4. οἵ ἀδοϊατδίίοῃ οὗ [δτἢ οἵ Ῥορεὲ ραῖμο, (σρίδβι)ονιηρ. (ΠΗ. 
3.14218}; 5. οἱ ψοΥ] 5. οὗ Βα5., Τμάτιδεθα,ερῥ.2.τό4(Μ.00.15208}; 
δηά οἵ 7ο. Ὁ., [0.1 Η.... 70. .33(Μ.04.476Ὰ}. 

ἘΒ. ρΡογίσαγεα ὈΥ Ὁοᾶ τύπος...θ. ... τυγχάνει τοῦ Χριστοῦ ὁ θεῖος 
᾿Ισαάκ Αηαβι. 5. λοά, τοί ].80.2694). 

Ἐθεοχάριστος, ρσγαπίεά ΟΥ̓ ῥοκίοιυε! ὃν Ονά, ΜΑχρ44(Μοοι. 
6440); ματι ϑίθα..}}.2.22ο, τ(Μ.90. 6684). 

Ἐθεοχάριτος, σγακεά ὃν (οά; οἱ ΒΜΥ, ἘΡῆὮτ.3.5248; ΣΜΘτῊ. ὅν». 
εἰ 4πη.το( Μ.18.3720). 

Ἐθεοχαρίτωτος, ργακεί ὃν (οά, {μἰϊ 96 ἀϊυῖηε ργαεο, 170.}). ἃ. 
ἀογηι τ(Μ.05.2488); θ. λείψανον ΤΉΡΠη.εὐγοη.Ρ.370 (θεοχαριτώτατον 
Μ.τοϑ,8858) ; οἱ ΒΜΥ, {1σ0.Π λορι.6.το(].96.677.4}); {1|.}ας((Ν}ῈΡ 
τὸ" ρ.84); ἤγηιμ. (4,8 τῬ.520). 

Ἐθεοχολωτέομαι, δέ μπάονγ ἀϊοίηδ τογαϊᾷ, 10.184]. εἰγοη. 4 Ρ.76 (ΜΝ. 

97.151). 
Ἐθεοχρημάτιστος, Παυΐηρ γερεῖυσά α μίθεραρο ἤγοη; σά, {70.}. 

μου. (Δ1.06.6488). 
θεόχρηστος, εοηίατηΐησ α ἀϊσῖης ογαοίο, ἸἩιάντα, Τγέπ. τ τδ( Μ.50. 

3448). 
Ἐθεόχριστος, ἀποϊηίε ὃν (σά, Ογακ. 51.5.68; ταοῖ,, οὗ βου!ρίατΆ] 

ΨΥ ΓΕΙΒ οἱ θ. Τοη.ΑΥ.4.2,5.2(Μ.3.6818)}. 
Ἐθεοχώρητος, εὐπίαϊπίηρ Οοά, οὗ ΒΜΥ τὸ τοῦ ὑψίστου 9. σκεῦος 

Τιλ.Αηΐιἀθεον ΒΙΜ 8(Μ.28.9ς74}); 170.1). λον. (Μ.96.6480). 
Ἐθεοψήφιστος, εἤοδόη ὃν ἀοά; {16 οὗ ετηρετῖοσ, (ΟΡ(δδι)αεί.5 

(Η..3.τού50}; ἐδ. ον. (1424Α}. 
Ἐθεόψηφος, ἀεοαεά ὃν ἀοά πᾶν ὁτιοῦν... κανονισθήσεται, καὶ κρίσιν 

ἕξει θ. Τπατιδεαά,ερῥ.2.6(}1.99.1128}})}. 
θεόω, 1, γιαλε ἵμῖο ἃ ροΐ, ἀειίν, 
Α. οἵ ραρᾶὴβ αειίνιησ, ογεαΐαχθβ, Ελιβυἰ,, 12(ρ.235.25; Μ.20. 

139174}; 1δ.(ρ.225.31; 13018)}. 
Β, Ομγβῖοὶ.; 1. οὗ Οχβι 5. Βυτϊηδηϊν ἀειῆεα Ὁγ Πγροβίδι!ς 

ὉΏΊΟΣ ; ἃ. ἰὴ σε, τὰ γὰρ ἀμφότερα ἕν τῇ συγκράσει, θεοῦ μὲν ἐνανθρω- 
πήσαντος ἀνθρώπου δὲ θεωθέντος Οτ.ΝΑζιερ.τοΥ( Μ.27).180Ὰ}; 1Δ.0γ.38., 
τ3(Ν.36.32:0); τῇ βροτείᾳ φύσει ὃ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ θεὸς 
ἐνωθείς, ἐθέωσε μὲν αὐτήν..-«μένει γὰρ αὕτη βροτεία φύσις καὶ μετὰ τὴν 
ϑέωσιν, καὶ τεθεωμένη φύσις βροτεία καὶ λέγεται καὶ ἔστι" τεθεωμένη 
σάρξ, μετὰ ψυχῆς νοερᾶς ΤΌψυ, Τγίη.τ4(65,218Β ; Μ.77).11520); τὴν κάτω 
φύσιν θεώσας κειμένην, ἐν τοῖς οὐρανοῖς συναγαγών, συνεδριάζειν τῷ 
θεῷ καὶ πατρὶ πεποίηκε Ττερεητ,ἀΐ:ρ.(Μ.86.7724); Χριστὸς ὁ θεὸς 
ἡμῶν ἐξωράισε τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν τῇ ὡραιότητι... τῆς θεότητος 
αὐτοῦ, θεώσας αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ Μοῦ, ἄογηι 8(1.86,322078); τὴν ἡμετέραν 
οὐσίαν...ἐθέωσε, πυρακτωθέντος δίκην σιδήρου Μαχιορμεε(Μ οι. 
608); ἡ μὲν φύσις τῆς σαρκὸς θεοῦται, οὐ σαρκοῖ δὲ τὴν φύσιν τοῦ λόγον" 
θεοῖ μὲν τὸ πρόσλημμα, οὐ σαρκοῦται δέ 10.1). Γαεοῦ. 2(Μ.04.τάότο); 
Β.. τεῦ, Ἰπέουσ Δ ΠΟ ΒΗ Ὀεένθθη αἰνίης απα Ὠυχηβη πδῖαγεβ ἡ μὲν 
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[5.. θεότης] ἐθέωσεν ὡς θεοποιὸς φύσις" ἡ δὲ ἐθεώθη ὡς ϑεοποιουμένη 

Τιεοιῖ. ΗΟ Ν δεὶ.5.25(Ν.86.1748Ὰ); ἡ μὲν [5ς. φύσις} ἐθέωσε δηλονότι ὡς 

θεία, ἡ δὲ ἐθεώθη ὡμολογημένως ὡς μὴ φύσει θείᾳ πάλαι ἐδ.5.το(17338); 

18.4.37 1128}; . οὗ 5 ταϊπὰ ἃπα Ὑ}}} ὁ νοῦς, θεωθεὶς ἑνώσει θεοῦ 

λόγου, οὐ τρέπεται ΤΑΙ αὶ, Τνΐη,.4.5(}1.28,12560); τὸ γὰρ ἐκείνου 

θέλειν οὐδὲ ὑπεναντίον ϑεῷ, θεωθὲν ὅλον ΟΥ.ΝᾺ2.0»γ.30.12(ρ.126.1; Μ. 

36.1170); Θοτατπθηϊβα ὅλον δι᾽ ὅλου τῇ πρὸς τὸ πατρικὸν συννεύσει τε 

καὶ συμφυΐᾳ τεθεωμένον, καὶ θεῖον τῇ ἑνώσει κυρίως, ἀλλ᾽ οὐ τῇ φύσει, 

καὶ γενόμενον ἀληθῶς καὶ λεγόμενον" μηδαμῶς καὶ θεωθῆναι, τοῦ κατὰ 

φύσιν ἐκστᾶν. τῷ γοῦν θεωθὲν ὅλον εἰπεῖν, τὴν τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀνθρω- 

πίνου ϑελήματος πρὸς τὸ θεῖον αὐτοῦ καὶ πατρικὸν ἕνωσιν ὁ διδάσκαλος 

παραστήσας, πᾶσαν ἐναντίωσιν..«τελείως ἀπήλασε Μακχιοῤρμδει  Μ.οτ, 

810); ὁπόταν λέγῃ ὁ ἅγιος Γ ρηγόριος ὁ Ναζιανζοῦ- τὸ γὰρ ἐκείνου 

θέλειν τοῦ ἐν τῷ σωτῆρι νοουμένου ἀνθρώπου δείκνυσι τὸ ἀνθρώπινον 

τοῦ σωτῆρος θέλημα δι αὐτῆς τῆς ἑνώσεως τῆς πρὸς τὸν λόγον 

θεωθῆναι.. «ὡσαύτως ἀποδείκνυσιν, ὅτι καὶ ἀνθρώπινον, εἶ καὶ θεωθέν, 

ἔσχηκε θέλημα...εἰ οὖν καὶ θεῖον καὶ θεωθὲν ἔσχε, δύο πάντως ἔσχε 

θελήματα Αφρδί,ΡαΡἃ δριϊερ. (.Ρ1..81.11870)} (οηϑι. Ροροη. δά εἰ. 

(Η.3.14534}; οὐ ΟΠ μΑἰτ αὐ, (ΕΠ. .9098.0}; τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα 

θεωϑθὲν οὐκ ἀνηρέθη δγνι.Ο Β(681)(Π.3.1400Ὲ); οἴ. ]0.}. 6.3.1 (1.94. 

τοῦφο); ἅ. οἱ ἰ5 ἤεβῃ: προελθὼν δὲ θεὸς μετὰ τῆς προσλήψεως, ἕν ἐκ 

δύο τῶν ἐναντίων, σαρκὸς καὶ πνεύματος, ὧν τὸ μὲν ἐθέωσε, τὸ δὲ 

ἐθεώθη τ. Ναξ.ον.45.0(Ν.36.6330) οἷζ, 70.17)...0.3.1|(}1.04.το694) 

σοιητηεηηρ ἡ σὰρξ τοῦ κυρίου τεθεῶσθαι λέγεται,.««οὔτε μὴν ἡ σὰρ 

θεωθεῖσα τῆς οἰκείας ἐτράπη φύσεως, ἢ τῶν αὐτῆς φυσικῶν ἰδιωμάτων 

ἐδ.; τῆς καθ᾽ ὑπόστασιν ἑνώσεως ..«τὴν δύναμιν, καθ᾽ ἣν ὁ λόγος 

σεσάρκωται, καὶ ἡ σὰρξ ἔμψυχος καὶ ἔννους ἀμεταβλήτως τεθέωται 

ϑορδχ. Η.Ἐρ.γη. (Μ.87.31640) : Μαχ.αριδὶρ. (οὐ. τολο0); οὐ ἀεἸῆοά- 

εἴσῃ οὗ Ηδςἢ 65 οοπβαπιιαῖθα αἴζοσ Εϑασγεσίοη, κβοπῖ. ΗΝ εςί.4.37 

(Δ1.86.17124}); 2. ἴῃ ΟΟὨΓΤΟΝΕΥΒΥ ; 8. ΑΡοΙπαυδῃ ϑεὸς σεσωματω- 

μένος καὶ σῶμα τεθεωμένον Αροὶὶ. [ν.τ4Ί(ρ.246.26)6ρ.1μβοηι.Β..4ρο, 

(Μ.86.19658) ; Ὁ. ἀρϑ. Νιεβιοχίδμϑ διὰ τῆς πρὸς τὸν φύσει θεὸν ἑνώσεως 

αὐτῆς ὑποστατικῆς μεταδιδομένης αὐτῇ [80. πυτηδῃ παῖμχθ] τῆς τοῦ 

ὀνόματος τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ θεοῦ τιμῆς" οὕτω γὰρ πραγματιωδῶς 

χαρίσματα καὶ τιμὴ καὶ ἀνομασία μεγάλη τοῦ θεωθέντος παρὰ τοῦ 

ἀληθῶς θεώσαντος αὐτὸ θεοῦ ἀληθῶς ἐν δόσει ἑαυτοῦ δείκνυται Γ,Θοητ. Η. 

Νεβὶ.53.5(}1.86.16164); 6. ἴῃ τησπορῃγϑιῖα ν θυ μετὰ γὰρ τὴν ἕνωσιν 

οὐκέτι εἰσὶ δύο φύσεις. ἐθεώθη γὰρ ἡ σάρξ, καὶ ἀνεκράθη ὥσπερ σταγὼν 

ὄξους ἐν τῷ πελάγει Αμδϑῖ. β.λοά, τοί 1.80.1020). 

ΓΟ. οἵ τπρῆ; 1. ἴπ ρβῆ. πέρας τοῦ μυστηρίου, τῇ πρὸς θεὸν νεύσει 

θεούμενον Οτ.ΝαΖ.ογ.38.1τ(}.36.3244} τ 18.45.7(6328); σοταπιδηϊοά 

θεούμενον δέ, μετοχῇ τῆς θείας ἐλλάμψεως, καὶ οὐκ εἰς τὴν θείαν 

μεθιστάμενον οὐσίαν 70.Ὁ).,[.σ.2.τ2(}1.04.024Ὰ}; ΤΡαυ] 51 ἐλονηι γάλι. 

(Δ1.86.2268): Μεϊοι παί ἠον. πο, }1.64.12840); 2. οὗ ἀεϊβοβίίοι ἃ5 

ἐδυκεά Ὀγ (οα; ἃ. ἰπ ρθη. ἡ φύσει θεότης, ἡ ἀρχὴ τῆς θεώσεως, ἐξ 

ἧς τὸ θεοῦσθαι τοῖς θεουμένοις ἀγαθότητι θείᾳ Ὁίοπ.Ατ.6.λ.1.4(8}.2. 

3768); ἀρχὴ γίνεται 80. 04] τοῦ θεοῦσθαι καὶ ἀγαθύνεσθαι τοὺς θεου- 

μένους καὶ ἀγαθυνομένους 14.2}.2(31.3.1ο694}; 14.4....τ.30(}1.2.5800}; 

Ῥ. τοτοῦρῃ ὉΒτβι, ἢἰ5 ἀοἰ ἔγίηρ Ρόνεῖ θεϊῃρ δἀάυοεξα ἃ5 ατριτηθηΐ 

ἴοσ ἢἰβ αἰνπιῖν, Οὐ Ναζ.ον.40.42(21.36.4204}; ὃ γὰρ ἁρμόττει τῷ 

σαρκωθέντι θεῷ διὰ τὸ σῶμα [1.8. ἴῃ βοθῃβίοῃ], τοῦτο καὶ τοῖς 

θεωθησομένοις διὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ, θεοὺς τοὺς ἀνθρώ- 

πους ποιῆσαι φιλοτιμησαμένρυ θεοῦ Τα, αξεεη5,.6(Ν.6ς.1145Ρ0}; τὴν 

ὑλικὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν..«τῷ θεῷ καὶ πατρὶ προσαγαγὼν σωθεῖσαν, 

φιλωθεῖσάν τε καὶ θεωθεῖσαν Μαχ.ῤ.ι ί.91.4680); ο. δηᾶ Η. σμοβῖ 

εἰ μὴ θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, θεωθήτω πρῶτον, καὶ οὕτω θεούτω με 

τὸν ὁμότιμον ΟΥ.Να2.07.34.12(Μ.36.2520); 18.51.28 (0. 1ϑτ.12; 1654}; 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... θεοῦν, οὐ θεούμενον ἰδίαι. ο(4418}; {γτ. Τγέη.0 

(65.130; Μ.11.11408); 3. 85 εἤξοιϊοα ὃν Ὀμθδη [1|ὸ; ἃ. ἴῃ βεῃ. 

ὑψοῦ βίῳ τὸ πλεῖον, ἢ φρονήματι" ὁ μὲν θεοῖ σε, τῷ δὲ καὶ πίπτεις μέγα 

Οτ ΝΑ Ζ.εαγη1.1.2.33.9ο(}.37.9344); ὅσοι καθάρσει σωμάτων θεού- 

μενοι 19.1.2.το.630(7254); Ὁ. ΤπΟΠΆΒΌΙΟ ΟΥ δτεγλϊτο 8} τίς ἀδελφῶν 

συμφυΐαν...«τῶν ὑπὸ σοῦ ἶδα. 4511] θεουμένων; 18.6}».6(}1..57.200); 

ὄλβιος, ὄστις ἔρημον ἔχει βίον, οὐδ᾽ ἐπίμικτον τοῖς χαμαὶ ἐρχομένοις, 

ἀλλ᾽ ἐθέωσε νόον ἰὰ.“αγγ.1.2.17.2(}.37.7814}; 4. 45 σοπηθοῖοα ΨΊΗ 

ναγίουβ ἀβρθοῖβ οἱ οοηϊεπηρ]αἴίνε Ἰηἷς εἰς δὲ τὴν ἀπάθειαν θεούμενος 

ἄνθρωπος ΟἸ 6.5 ,».4.23(0.315.26; Μ.8.1614}); ἡ τῆς ἐποῴίας ἑστίασις, 

τρέφουσα νοητῶς καὶ θεοῦσα πάντα τὸν εἰς αὐτὴν ἀνατεινόμενον 10, 

Ατ.ει.α.3(}1.3.31764}. 

ΤΙ. --- θειόω, εοηῃεσογαῖθ, ἀφάϊεαϊς χρῆσον. «εἰς τὴν οἰκονομίαν τοῦ 

μυστηρίου τὸ οὖς καὶ πρὸς τὴν ἀκρόασιν θέωσον τὴν διάνοιαν ΜοΝρηῃ. 

αῤοο.5.23(ρ.1ο5.28). 

θεραπεία, ἡ, Δ. οεγυΐεα, τϑονορ; 1. οἱ 6οά, [15 πϑίυτα 8. ... τοῦ 

θεοῦ ἡ συνεχὴς ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς τῷ γνωστικῷ καὶ ἡ περὶ τὸ θεῖον 

αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀδιάλειπτον ἀγάπην ἀσχολία ΟἸδπι. 5 ».γ7.τ(ρ.4.13; Μ.0. 

4040); βασιλικωτάτην θ. ..., τὴν διὰ τῆς θεοσεβοῦς γνώμης τε καὶ 
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γνώσεως 1Ρ.7.1{ρ.32.15; 4608); [18 ΕΒεοῖ5 διὰ τὴν τοῦ ἀρίστου...8. ... 

φίλον ὁμοῦ καὶ υἱὸν τὸν γνωστικὸν ἀπεργάζεται 1δ.7.ττ(ρ.49.1; 406Ὰ); 

αὐτοὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν θεὸν θ. ὠφελούμενοι καὶ ἄλυποι καὶ ἀπαθεῖς 

γινόμενοι Ογ.(εἰς.8.8(Ρ.3227.1; Μετα.: 5208); 2. οὗ οτεδΐυγεβ παρὰ τῶν 

ἀλόγως βιούντων αἰτοῦσι 86. ΘΝ] Βρ|11{5]...0.ἅ 7ιβε.ταῤοΐ.12.5(Μ,6. 

2444}; θ. δαιμόνων ἐστὶν ἡ θ. τῶν νομιζομένων θεῶν ΟΥτ,(εἰς.1.60(Ρ.218. 

27: Ν.1τ.15170); ΟΥἨ ἡγΟΥΒΠρ ΟὗἨ ἸπηαρῈ5 85 τα οπδὶ, 1δ.1.2ο(0.71. 

17; 6968); 3. οἱ βετνίοε οἵ σοα ἴῃ αδοεῖὶς 11ξ6, Τηᾶτ, αβεεὶ.3(Ρ.94. 

25;.4.}86); Ὀιοη ΑΥ,θ.}.6.1.3(Μ1.3. 5334}. 

Β. γεϊισίοῃ, Ἐγοίονι οἱ θοίϊεῇ, Οτ.ον.28.0(ρ.381.4; Μ.11.5294}; τοῦ 

Χριστιανισμοῦ...θ. (οηβί.ΔΡ.Ἐλι5.υ.( .2.24(ρ.51.8; Μ.20.1ο018). 

(. ἐεαίΐηιρ, 1. πυγασμίομο,;, ἃ. πτουρς ὃν Οοα ΤῆγΟΙΡὮ Ταδπ, 

Ο]επι. εἰ. τδί(ρ.141.9; Μ.9.7058); οὐκ ὀλίγαι θ. τῷ ᾿]ησοῦ ὀνόματι... 

ἐπιτελοῦνται ΟΥ δ εἰς.3.28(Ρ.225.15; Μι11.9564); ἐ9.3.33(0.220.29:; 

οὔτ); οὐ 8. .-- ἀνθρώπων ἐστὶν ἡ θ. ἀλλὰ μόνον τοῦ θεοῦ τοῦ ποιοῦντος 

Ατἰμινιπίοη. κ6(}1.26.9254}); ἐδ. ΞΒ(9284); Βεπσε ἰοσθίάάςεπ ἴὸ βίου 

ἴπ τγϑουϊουβ ρόννοῖβ οἱ Πρα]ηρ, 16.37(8078); Β. ἴὰ ἀροϊοροτίο, Οτ. 

μοι. 5.3 ἦν 6γ.{ρΡ.34.1; Μ.13.3014}; ἰά..70.6.33(1|;}}».142.24; Μ.14. 

256); πγϑο ] 015 σατε5 ἱπάθοπρ Ὀ6]1οΓ τὰ ἀοᾶ, δον. ΟἸδη1.2].2; 

ἐδιτς.4; 2. 5ρ  τἰῖμα]; 8. ὈγῪ σοὰ τερυκιηρ τλξῃ, οἵ, 15.301, ΟἸεπι. 

}αεά,τιο(ρ.135.22; Μ.8.3444}; ψὑαυπΐηρ ΤΏ τι οὗ σομβθα εποαβ οὗ βίῃ, 

18.τ.το(Ρ.143.17; 3578} Οἱ ̓ ορῸ5 Πεα]ΐπρ 81} 15 οἱ τὴ 5ο!, Οχ εἰς. 

8.72(ρ.280.6; Μ.11.16254}; Εἰι5,.6,,0.,3.15(ρ.172.26; Μ.24.1το298}); Ὁ. ὈῪ 

ἀἰνίηε τεαΐῃ ; Ομτβιίδη ἀοοσίτίης, Οὐ. εἰς.3.6ο(ρ.255.3; ἸΙΌΟΟΟ) ; ἐπὶ 

τὴν θ. τῆς ψυχῆς...τὰ γεγραμμένα..«ἀλληγοροῦντος 14. [ο.το.28(18; 

Ῥ.201.26; Μ.14.3510); 2. ΌΚ 5δοχδιπεῃῖβ, τεῦ. ψγαῖου δπᾷ ϑρισιί με 8]- 

ἱηρ θοάν πᾷ 500] φάρμακα πρὸς θεραπείαν τ Ν γϑοιδαρι Οὐ». (Ν.46. 

δϑιΒ); Οὗ δυσμασιδὶ φάρμακον ζωῆς.--εἰς θ. παντὸς νοσήματος ὅ61ΆρΡ. 

με τ3.απ: ἃ. Ὀγ πυπιᾶμ τηθδὴ8 θ, παντὸς πάθους, μάθησίς τε τοῦ 

αἰτίου καὶ τοῦ πῶς ἂν ἐξαιρεθείη τοῦτο, καὶ..«ἡ ἄσκησις τῆς ψυχῆς 

ΟἸεπι. ίν.7.τό(ρ.69.21; Μ.9.5360) ; [0.ΟἸῖπι. ραϑὶ,2(Μ.88, 1τ60Ὰ); 3. τεῖ. 

ατί οὗ ρα] ηρ; ππραῖο8] αὐτὶ ἃ5 ρατίοσῃ ΤΟΥ βρί για] Πϑαὶης, Βᾶ9. 

γερ. {ιι5.55(2.3910; Μ.31.το440); οὗ δτῖβ8 οὗ σοχροῖαὶ ἀπᾷ βρισϊζαδὶ 

δα ησ ἀμφοτέρων τῶν θ. ΟΥΝ 2.0ν.2.22(Μ.35.4324); 4. γεπιθάγ, 

Ξοιπδίϊπηθς ργεβο θα ὈῪ ἀεπιοηβ τὸ οὐϊαίη αἰνίπθ ΒΟΠΟῸΒ ἴον 

τΠοπλβεῖνοο, Πρ. ΟἾδη.9.14; ταρῖ,, οἵ βριτἰζα8] κοιηβάϊε5, Οτγ. θη. 

14.1 ἴῃ ]εγ(ριτοῦ.ας; Μ.13.405Ὰ); Αι. πίοη. 6(}.26.09254}; τὸν 

σταυρὸν...θ, τῆς κτίσεως Ἰὰ.ρεμί.τ( Μ.25.5.); οὗ ὑσαῖῃ ἃ8 τεπιραν 

ἀραϊπϑί εὐσου, στ Ν υ585.0ν, εαἰδεξ,ρτόετη, (ρ.2.1τ; Ν.4.5.108}; ἰατρὸς..-- 

ὧν [86. ὈΙ5ΒΒΟΡ] τῆς ἐκκλησίας...» πρόσαγε θ. ἑκάστῳ τῶν νοσούντων 

(οτιοί. ΑΡ}.2.20.1τι. 
Ὁ). εαγθ, Ταϑι. ταροῖ,9.3(Μ.6.3408); ΟἸειπ, ραεά.3.11(Ρ.271.11; Μ.8. 

6474). 
θεραπευτέον, οπέ »μδὶ ἰγραὶ τιεάϊεαϊν, ταεῖ, διδάσκει... ἃ θεῖος 

νόμος πῶς 8. τοὺς τὰ μέτρια πλημμελήσαντας τΤμῦτφι.ο ἐπ Νιρη(ι. 

222). 
θεραπευτής, ὁ, 1. Ξερυαμὶ Οὐ τοογοίβρῥεν οὐ σοά; 8. οἱ ΒΕ Δἢ5 

ἴῃ ρεη. 8. τοῦ θείου οἱ ἐλευθερικωτάτην καὶ βασιλικωτάτην θεραπείαν 

προσάγοντες, τὴν διὰ τῆς θεοσεβοῦς γνώμης τε καὶ γνώσεως ΟἸΘΙᾺ.5ΐγ. 

2.7(Ρ.32.14; Μ.9.4604}); Οὐ. ο.6.δ(5; Ρ6117.9; Μ.14.216Α}; τὸν 8. μου 

καὶ μάρτυρα Στέφανον 1ά.ογ.6(ρ.315.17; Μ.11.4408); 150. (,3.τ(Ρ.76. 

13; Μ.2ο.10534); Ὁ. τεῦ. αβοϑίίο ἰΠς, οἱ (μεβιίδαβ ἰὰ τὰς ψοσ]α 

πάλιν ἀγροὶ καὶ πάλιν ἐρημίαι τοὺς τοῦ θεοῦ θ. ὑπεδέχοντο Επ5.ν.(΄,2.2 

(0.41.9; οϑορ) ; 14... χ͵(Ρ.255.15; Μ.20.14320); οὗ τη Κ8 οὗ μὲν θ,, 

οἱ δε μοναχοὺς ὀνομάζοντες, ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ καθαρᾶς ὑπηρεσίας καὶ 

θεραπείας Τίομ.Ατ. 6. ἢ.6.1.3(Μ.3.5320); Γαιῷ θ. Ἰά.ερ.τ(Μ,2.τούξα}); 

οἵ Ἐρυριίδῃ δϑοειῖοβ, ἀθβουθοα ΡΥ ΡΏΪΟ ἴῃ δὲ Μη Οοπίενηῤ(ίαίτυα 

θ. αὐτοὺς καὶ θεραπευτρίδας ἀποκαλεῖσθαί φησιν...» ἤτοι παρὰ τὸ τὰς 

ψυχὰς τῶν προσιόντων αὐτοῖς τῶν ἀπὸ κακίας παθῶν ἰατρῶν δίκην 

ἀπαλλάττοντας ἀκεῖσθαι καὶ θεραπεύειν, ἢ τῆς περὶ τὸ θεῖον καθαρᾶς 

καὶ εἰλικρινοῦς θεραπείας τε καὶ θρῃσκείας ἕνεκα Εἰι5.}...2.17.3(}}.20, 

764}; οἴ. τῶν παρὰ ᾿]ουδαίοις φιλοσοφησάντων τήν τε θεωρητικὴν καὶ 

τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν βίοι" ὧν οἱ μὲν ᾿Εσοηνοί, οἱ δὲ θ. ἐκαλοῦντο 

Ῥμοῖ.εοά. τος (Ν.1ο3.31728); 2. ὁπ τολο αἰδηάς ἰο ξομιείϊης οἱ θ. τοῦ 

χρυσίου [1.6. φο!άδηα! 5] ΟΥΝ γβ5,ον εαἰδολ 26(Ρ.09.6; Μ.4ς.69Ὰ}); 

3. μεαῖΐον ὁ ἰατρὸς... ἀνεπιστήμων ἐστὶ θ. πρὶν ἂν..«μάθῃ τῶν νοσούντων 

τὸ θεραπεύειν Αϑἴ.Ατακ λον, ο(}.40.3018); ἐφημίζετο γὰρ οὗτος παθῶν 

εἶναι θείᾳ δυνάμει 8. ῬΆΙοΚί. ἢ.6.4.7(Μ.65.5214}; οὗ Οὔ σιδὲ ᾿Ἰησοῦς 

τοίνυν ἐστὶ κατὰ μὲν “Εβραίους σωτήρ, κατὰ δὲ τὴν ᾿Ελλάδα γλῶσσαν, 

ὁ ἰώμενος, ἐπειδὴ ἰατρός ἐστι ψυχῶν καὶ σωμάτων, καὶ θ. πνευμάτων" 

τυφλῶν μὲν αἰσθητῶν 8. Ογτ. Ἡ εαἰδελ.το.13; Ἐρίρῃ.ἤαεν.29.4{Ρ.3225. 

23; Μ.41.3974). 
θεραπευτικός, 1. ἡμεϊϊηεα [0 Ξεγθέ; τιθαὶ. 85 βυκῖ., οὗ ρτιοϑίποοα 

τὸ θ. τοῦ θεοῦ ΟΥ.7ο.1.2(3; Ρ.5.19; Μ.14.254}; δεγυλΐθ, οἵ ῬΥΆΨΕΤ τί 

προσάγεις τοὺς θ. ... λόγους τῷ πρὸς τὰ ἔργα βλέποντι; αὐ γ85.0. 

ἄονπιε(Ρ.94.28; Μ.44.τ180Ὰ}; 2. ἀεαϊΐηρ, ΗοηιΟἴθη.9.18. τηεῖ,, οὗ 
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Ομεῖβὲ ογρίνεηρ 5π5, Γ]δτη, ῥαδά. τ. (0.93.8; Μ.8,256Ὰ); Επ5.4.6.4.4 
(ριχδς.6; Μ,22.2570); τος, .15.1:24-31(Μ.87.18618); 3. νιεατεϊηπαὶ, 
τοί. ἐδεξάμην τὴν ἐπιστολὴν. .«ἐπιγράφουσαν, ἐγκύκλιος ἐπιστολή, 
ἤτοι θι, καὶ εὐθὺς... ἐξέστην ὙΠάτ. Βεμά.εῤὈ.2.τ62(Μ.00.1 5040). 

θεραπευτικῶς, 1. 50 ας ἰ0 Ξέγυε, Ὀϊοη. ΑΥ.ς,.ἢ,7.τ(Μ,3.2050); 
2. εμγωϊυεῖν, ΐδο, Αδρ εἶϑυ. τί Μ. 34. φορὰ); [σγβιλσηι 2.1 Τη 20 ον, 
(1ο.4298). 

θεραπευτός, σμγαῤίε, Ἐπι5,ἠι.6.1.13.2(Μ.20.1208). 
θεραπεύ-ω, Α. τονε, βεγύε; 1. Οοᾷ; 8. οὗ (μτιβυίδης ᾿νου- 

ΒΒΙΡΡΙΠσ σοά ἴσης, Ατβεηδο ἰδ. τό. 3(Μ. δ.921Ὰ}}; ἕνα...«θεόν,.. «τὸν 
πατέρα καὶ τὸν υἱὸν “οομεν ὅν. Οεἰς.8.τ(Ρ.220.24:; Μ.11.15338); οὗ 
Ομηβι 865 Οοᾶ πιστεῦσαι ἔδει καὶ θ. (Ὠτν5. στ. 6.4.3 η 70.(8, 4860) ; 
τεῦ, 70.16:} πείθων..«ἵνα αὐτὸ [530. τὸ πνεῦμα) -“-σωσιν ἐδ.γ8.3(4610); 
Ὁ. τοῖ. παΐυτς οἵ ΜΟΥΘΠΪΡ οὐ..«μιμεῖσθαί τις δυνήσεται τὸν θεὸν ἢ δι᾽ 
ὧν ὁσίως “-εἰ οὐδ᾽ αὖ “-ειν...«ἢ μιμούμενος (Ἰοτη, ̓ »οἱ.ττ(ρ.82.22; Μ.8. 
2360); θεὸν... σύν ἑαυτὸν “-εὶ 14,5 .}.4. 23(ρ. .315.30; Μ.8, 1361)" οὐχ 
ὡς δεόμενον τὸν θεὸν π᾿ομεν..«ἀλλ᾽ ὡς αὐτοὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν θεὸν 
θεραπείας ὠφελούμενοι Οτ.(εἰς.8.ο(0.226.31; 15208}; ἐλέῳ ϑεὸς κ-εται 
τ. ΝᾺ 2.07.14.το(Μ.2ς.8648}; ἔδωκέ σοι βίου προθεσμίαν ὁ θεὸς εἰς 
τὸ θ. αὐτόν (ΠΥγ5. 021. 5.8.5 τῷ. [0.(8.343Ὰ}}; 2. στδαῖαγεϑ ; οἵ ἡ ούβῃρ 
οὗ ἀοιηουβ, Οτι δἰς,8,13(0.230. 5 ΕΠ. ; ΜΟτχ.153320); τοῦ, ἃ βίδίας οἵ 
(Ὠγ81 τὰ πρέποντα ἐθεράπευον, σέβοντες μὲν ἢ προσκυνοῦντες οὐδαμῶς 
Ῥμηοβὶ, .6.7.23(Ν|.65, 5404}; 3. πγεῖ,, οὗ ΕἸΧΩΘ -ΒΟΥΝῚὴΡ καιροὺς πθομεν 
Ὀμγγβιλομι. 0.3 τ Τί. (ττ.602Ε)}; 4. “τὶ, ῥίσαδξο ἂν κοηται τὸ 
κράτος σοῦ ΤὨΡΒη, εὐγονορ τ ΟΝ]. τοῦδ, 4244); 5. σγαμί τὴν ἀξίωσιν 
ἐθεράπευε ΤΉΡὮΥ]. Ἔχε. σοί. το(ρ.488,23; Μ.113.0528). 

Β. μεαὶ; 1. Ῥ νϑῖοαὶ 1115; οἵ σοᾶ οσὐτπιπρ [Π088 510Κ ἔγοσῃ 48 ]10α] 
οϑ.565, Ταῖ,γαϊ. τό(ρ.18.11; Μ.6.8418); οὗ Ομ β(᾽᾿ 5 συγο5 ρσορμεβιεα 
ἴῃ 15,35:5-6, Οὐ εἶξ.2 μἀπ(ριτόρφιτο; Μοιτϑόοο) ; ταῖ, οατεβ ᾿ν (Πτβὲ 
85 ΡΙΓΟν ΠΡ Π15 αἸν]Π|ΐν, υδί. δΡ. 1 5.},.6.4. 3: 2(Μ.20.3088); Οτι( εἰς. 
2. “45. τόο. το; Ν. τι, 8600); ; τίς ἀνθρώπων τοιαύτας νόσους ἐθεράπευσεν, 
οἵας ὁ..«κύριος; ΑἸ, της.49.1(Ν.2ς.1848)}; οἱ σοά Πεαὶησ τεῃ 
[ὨτοΘΡΉ βαϊηΐβ, Π ον. Ο]θη.7.1; Ατῃνοπίοη, τ4(}}.26.865.); 1δ. 56 
(92: Α); οὐ προστάττων... ἐθεράπευεν ὁ Ἀντώνιος, ἀλλ᾽ εὐχόμενος καὶ 
τὸν Χριστὸν ὀνομάζων ἰδ. 8αίοστΙα) ; τοῖ, ΕΝ} ΒρΙσ 5 οὐ θ, οἱ δαίμονες, 
τέχνῃ δὲ τοὺς ἀνθρώπους αἰχμαλωτεύουσι Ταῖ.ογαϊ. τϑ(ρ.20.14; Μ.6, 
8458); Το, συγοϑ Ὀν ΑΟβΟυ] ρ 5 88 ἀ16 θ01104] ἰτατιοῦ οὗ ρυορῃδοίοϑ 
ρου ΟΠ τιβις σατεβ, Τί, Ζα].60.2(Μ.6.6274}; οὗ ἐν} 5ρ᾽τ}15 σαί τη- 
ἴῃρ᾽ οὐεαϊς ἴοσ σαχεβ απὸ ἴο πδίαχα! ὁδιβ68, Αἰμβεηδρ ἰοσ.2).2(Μ.6. 
9534}; Ηρ, Οἰφηη.τό.0.; 2. οὗ Ξρ: τυ 4} Πρα τσ ; Όν σοί, (Ἰ]επὶ.ῥαεά, 
1.8(Ρ.128.4; Μ.8,2288); Οτι( εἰς.8,72(0.280.5; Μιττ.τ62:Α}); ΙΔ δηρασί. 
δίῃ.280.24; Μ.12.10218); παρεδόθη... αὐτῷ [5ς, (Πγ]151]... θεραπεῦσαι 
τὸ δῆγμα τοῦ ὄφεως ΑΙ, δον Ἢ ΜΠ τα: 27(}1.25.212.}; ς.14,{η2.44. 
2(Μ4.25.1738); οἵ (ῃτιϑυ β ἀδϑῖσγα τὸ Π64] 5οι15, Πίοη. σ. ρ.8.τ(Μ.3. 
1Οῦ8Ὰ}; οἵ μρδιηρ' οὗ Ἰρῃουδησα Δ ηα ΟΥΥΟΥ ὃν αἰνίπο {γα ; ΓΠΤΟῸΡῊ 
βοπρέατε, ΟἸεπι ῥγοὶ Βίρ.59.14 : Μ.8.188Ὰ) ; ῥτορῃεῖβ πέμπων ϑ3ς, ὅ 
θεός] τοὺς “τοντας, μέχρις οὗ ἔλθῃ ὁ ἀρχιατρός Οτ,λο»ι.18, 5 τὴ {6ν. 
(ρ.τό.τς ; Μ.12.4720); ΟΠ τις δηἰῖν, 1. δἰς.4.28(0.245.7; 0348}; ἐῤ. 
4.5 4{}.250.0.; 0020} ; ΟΥ̓ΠΟΟῸΧΣ [ΑΊ ἢ, οπϑίρ. 6} ΟνΖ.λ.6.4.πο.)γ(Μ. 
8ς.13450}} Οοηδί. 4.2.20.3; οὗ 16 5011} {πτουρὴ Ὀαρίϊβηη, ἤθη. 
ΟἸονι.).8; ῬΆΒΊΟΥΑΙ σᾶγθ, εβ5Ρ. οὗ ὈΙΒΠΟρ5, Με ἰθργ.(Ρ.450.28); 
Οοηεῖ..4.ΡΡ.2.τ8.7; Ἰονε, Μδεμ σνριτο, ίρ.128.4; Μ.18.2018); τερεη- 
ἴδησο, αὐ ΝΝ υ85.ρ.εαρ.8(}.45.2368) ; Τάς. ᾿ς. σο: 2(1.033); ΘΙ ετεπς 
γτουπθαΐθα πρϑαρα ἴου αἸρυθης ψοσπαᾶς οἵ Ἐῃ6 5οὰ], Οτ. λοι. 2.2 
1. 76γ.(ρ.18.,22}1. ; Μ,132.2808}; (σης. Αβρῥ.2.4τ.5; 3. ταεῖ.; ἃ. οὗ 
σουγδοῖίοη ; οὗ τηϑίετία} τπΐηρϑ, Μοῖῃ,γ6ς5.1.43(ρ.20ο.5); ᾿πτ6]]Θοίααὶ 
θ. τὸ ἀπὸ Κέλσου τραῦμα Οτ.Ο εἰς. τ(ριτιτο; Μοττττϑτα); ΑτΠ,ερ. 
Θέγαρ.τ.2ο( .26.ς778}); ὁ... Μελέτιος τὰ... «πρῶτα. ...““ων τὰ ἑτεροούσιον 
ὑπεκρίνετο ῬΠοβι. ἡ. 6. 5 τ(Μ 65. 520Α}; ΤΏΙ, τον. 8:6{(3.215) ; ΠΟΥ], 
Α1Π. αροΐ,5ες.34(0Ρ.1τ12.τ8; Ν..25.305.Ὰ}; 10.23(0.τττ.32; 3048). ΤΗσΙ. 
1ἐν.38::τ|--τ8(2.560); Ὁ. οἵ τοσοπο] ! δῦοη, ἀροῤρΥ ἢ Ῥαὶγν. (.6ς.1ο00); 
ς. οἵ τεϑυϊ το τὰς ζημέας.. θεραπεῦσαι ΑΓΉ ΒΟΠο]αβὲ.οοἰ.4.τ3(0.57}; 
Ῥῃοί,πονος.2.τ(}.104.576); «4. οὗ βτηοοίίησ ουὐ 4 αΠ που ν ἴῃ 
βουίρζατο, Γαβι ἀταὶ. 57. 2(Μ'6.6ο54)., 
. αῤῥἷν α γερμεδαν ἰο, τηθῖ. ; ἃ. [ῃ6 508], ΟΒτνϑβ.λσηι.6 8,5 ἐῃ 70. 

(8.4ο8.}); Ἀ. οἵ {τεδτηρ ρϑητν, σοηβοπηρ, 1,.}05.7.2; ΒΑ5.4.228(3. 
4510; Μ.32.8568); (Ἤτγγπβ. ον. 4.2 τῷ Ῥἤ (ττ. 2210); ΤΉαι, Ξἰσεο,ον 8 
(2.740); Ὁ. οἱ πη ραίπρ νεφέλης τὴν ὕπαιθρον ἀηδίαν --ούσης (τ. 
Νυβ5υΜος5.44(Μ.44.3130) ; ΤΠατοῤγνουτά.8(4.611). 

Ὦ.. εκαγὸ ἤογ, ἰοοῖς αὔΟΥ οὐ.. μικρὸν δύναται τὸ θ, ἁγίους,...«κοινωνοὺς 
γὰρ ἡμᾶς ποιεῖ τῶν ἐκείνοις ἀποκειμένων μισθῶν (Βγγϑιίονι.:.2 ἴῃ 
λει. τ96}}. 

θεράπων, ὁ, σεγυσηὶ, τυονςτροεν τ οὗ ΐοβοϑ, τεῖ, ΝΌμ.. 2:7, ΗΘ. 
3:5) ὁ θ. ΟΥὐὰ 7 τη 70 (ρ.548.14}; 1. .}σ.20.56(2ο; Ρ.377.2; Μ.τ4. 
ὅ6οΑ); ἦν πρᾶος σφόδρα, καὶ ὑπὲρ τούτου λέγεται θ. θεοῦ το, Ατ,ερ. 
8.1(Μ.2.τοϑςᾺ}) ; ΟἹ ΟΒ σι βειαπβ τοῦ Χριστοῦ...θ. (Οπδῖ.8Ρ.Επ5.υ.(.4.42 

645 θέσις 

(ρ.134.6; Μ.20.ττϑοο); Α1..4...3.57(Μ.26.444λ}; οὗἨ οτποᾶοχ ὀρ. 
μογϑίϊοβ, 14,...4γ.70(0.227].21; Μ. 25. 7804); οὗ (Π6 581η18 θεράποντες 
τοῦ θείου οἷ...«θεραπείαν προσάγοντες, τὴν διὰ τῆς θεοσεβοῦς 

γνώμης ΓὈ]δΙη.5:7.7.7(0.32.14; Μιν0.46οΑ); Αἴ1..4γ.2.5 (2600); 650. οὗ 
Οοπβί. ἐμὲ τὸν θεοῦ θ. Οοπβϑῖ. 4. ΑἸ, ἀροΐ. σε. ϑδ(ρ.τός.24; Μ.25. 
4040) 8].; ΑἸ αροϊ  οηδὶ, τ2(Μ.25.6008). 

πθεραφίμ, τό, ἐργαῤρῥΐηι τὸ...θ.... οὐ θεϊκὸν δέ, ἀλλ᾽ εἰδωλικὸν ΟΥ. 
φεἰ, ἐμ τ: 5(Μ.12.0400); ὙΠάτιφι.24 ἐπι }εἀ.(1.341})} ὑ τοῦ θ. 
αἱ τῶν εἰδώλων ἐδηλοῦντο προρρήσεις Ἰᾶ.χι.43 ἴθ ΤΚαρ. (1.37 

θερειγενής, ἐμαὶ εοντες τον φρπεγ, ῬᾺ].81]. φορῆ, δ ΟΝ. 86. 
2122Α 
ὌΝ 1. γέαρ; ἃ. τεῖ, ἐτῶν: {πεοῖν οἵ ἰτϑηβπιρταϊοι οὗ 

50.119 μεταγγίζεται ἡ ψυχὴ. .«ἐὰν...θερίσασα...εἰς μογγιλάλους. ... οὗ 
δὲ θερισταί, ὅσοι “-οὐὔσιν, ἡ μι τοῖς ἄρχουσι τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς οὖσιν 
εἰς τὸ σκότος, ὅτε ἔφαγον ἐκ τῆς τοῦ ἀἰζιββίν ἀνθρώπου πανοπλίας 
Περέμι. ἄγε, τοίρ. τς, 6Έ,; Μ.1το.14410); Ρ. πιοῖ., τοῖ. ]10.4:35. οὐκ 
αὐτοὶ [30. οἱ προφῆται] ἀὐγβισᾶν: ἀλλ᾽ οἱ ἀπόστολοι (Ὦτνβ.ἤογη. Ἧ .2 
ἦμ 70.(8,τ9}0): 2. οἱ οὔ, ταϑῖ., τοῖ. ἀρ βέὶεβ᾽ ρυεδοβίηρ 8... 
νομικῆς λατρείας τοὺς ἔτι νόμῳ δουλεύοντας ὕγτ. 7 λιτὰ Ἰὸ πλος 

θερισμός, ὃ, 1. παγυεϑεῖ, ταοί. οὐδενός ἐστι συνάγειν. «πάντα ἀπὸ τοῦ 
θ..... εἰ μὴ.. Ἰησοῦ Χριστοῦ Οτ,λοη!.1 5.3 1τἢἢ.. }εγ.(ρ.127.23; Μ.13. 
4328); 2. ἢ εμξηρ- ἢ, ἀθείγμείοη,, 85 παπὶθ οὗ {γ6 ἀθδί ἢ ΠΟῚΡΙΟ ἰὴ 
Μη. ον βίθμη ὁ θ, ἄρχων Ἡξερεπι. Ἄγελιοίρ.14.1το0, νν.}}, θερισμοῦ, 
θεριστής ; Μ.το.14418). 

θεριστής, ὁ, γεαρεν, τεῖ, Μαπίοἢ. ΤΠΘοΥν {Ππᾶὶ ἃ πλδὴ ̓5. 501} γε }}]} 
δηΐου αἴζεσ ἀθαῖῃ ἰπΐο οτορβ οἵ {πῸ Κιπᾶ δε τεαρεᾶ, ἤεροιῃ, ἡγεῖ. 
τοί(ρ 1 5.11; Μιτο 4410). 

θέριστρον, τό, 1. ἰἰσβὶ φωηηηεν σαγηίδηὶ, [8 68.15.Ὑ20(1 4ὅος ; Μ,30. 
2288); 2. υεῖΐ τὸ θ., συγκαλύπτον μετὰ τῆς κεφαλῆς καὶ τὸ πρόσω- 
πον αὐ Ν υ85. λοι. 12 τη (απ. (Μ.44.1τ0208); ῬΗ(αΥρι σηΐτ4ο( Μ.40. 
τος); ΝΠ ριῬτος. σ ὐαπὶ.5:4(Μ.87.16848). 

[“θέρμα, τά, ἰεῤίης, ΟΥ̓ ΝαΖιεαγη. τ 2.τοι ςο(Μ,37.720Ὰ)};; 0. 
ΜοβΟἢ. ῥγαὶϊ,τ34(Μ.8].20070). 

θερμαίν-ω, 1. σαὶ; 2. δὲ {εγυεη!, βεῦγ, οἵ ἩΘΌΥ, φρα ἈΠ 19] 85 5] π]- 
ἔγηρ ““Ὄντες, ΘΙοπ. τ. ἢ.7.1τ(},3.2058); 14.6.}.4.3.πο(Μ.3.4810}; 
κνόντες ὀνομάζονται καὶ θρόνοι 1. 

["]θερμανσία, ἡ, ν. θερμασία. 
θερμαντήρ, ὁ, )οϊ οὐ 6.6 γον δοίϊτρ τοαίον, ΤῊ μ.234 1 Κα. 

1.412}. 
. ἩΑΜΡΝ ἡ, ἀφαϊ; 1. 11τ. (θερμανσία), ΜεΙεῖ. παϊ μον. Δο(Μ 4. 
128ιΑ); 2. ταεΐ., οὗ ραϑβίοι, νεός, γδ(3.ττ1ΑᾺ}. 

θέρμη, ἥ, ξεγυοιν ἡ...θ. τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ Τ]Δα, ῥεγξιτε(Ρ.18.10); 
ἐδ, 5σδ(ρ.64.22); ἡ κατὰ θεὸν 8. Ατλγλον.6}.2(0.437.0); 8. εἰς τὸ 
μοναχικόν 0. ΜΟΒΟΠ. ῥγαί. τοσ( Μ.87.29610); Τ0.Γ] πὶ. ῥαείτα(Μ,88, 
1103). 
ΣΝ ἀχοιω ὑεαίφη, πανμονοά , οἵ τπεῖαὶ, Το. Μ [4]. εὔγομτο Ρ)..230 

(Μ.0).3688), 
θερμίζω, ἑαξε ἱγεαμμθηὶ αἱ ποὲ ἐργίηρο, ΤὨρΡὨπ, οὐγοη τοδί Μ. τοῦ. 

4288). 
θέρμιον, τό, Ϊερὶπ, (οβιη. Τπα,10}.2(}1.88. 108,0}; [ο(ΜΌΒΟΠ, ῥγαὶ, 

127(}}.87.29024}); ΠδοητΝ υδνι. 31(Μ.ι03.1700Ὰ). 
Ἐθερμόβλυστος, ῥπὀὑἰΐηρ οἱ μοὶ, ΤΡαᾺ].51},ἐἤόνηιι Ῥγάλ. 3 χ(Μ.86. 

2263 
Ὁ ΠΜΕΗΡΕΝΕ αεὶ α5 θερμοδότης, Ἰιδομο Ν υ γῆι 32(Μ.03.1712.Ὰ)} 
θερμοδότης, ὁ, Ξεγυασηπὲ τοῆο ὑνίηρς ᾿οὶ Ἰραὶδν ΟΥ ΤΕΥ. λοὶ ἀγῖπῆς, 

Πβοητ. Ν.ν. 70. Εἰεοη. (0.5.6); οἔ 4. υνδγνηι, 23(Ν1.02.17124). 
ξθερμοπνοέω, δὲ ἀγάεηί, ΤῊΡΠη οὐγοη, 30 4(Μ.τοϑ, 9408). 
θερμός, 1. λοὶ; οἵ μοί ᾿νΑΙΟΥ 4)]οννβα [ΙῸΥ ὈΔΡτΙ5Π) 1 οο]ά ππᾶνα}}- 

8016, 14.7.2; 2. τπεῖ., αγάσμί, ἐμ|6Ή56 θ. περὶ τὴν εὐσέβειαν Ιάνμι. 
([{Β45. τι. “{ι. 200 Ὰ; ΜΝ. 20. δοδῶ); θ. ἐραστὴν τῆς... αἱρέσεως ῬὨΠοΞτ, 
ἢ..6.8.3(}1.6ς.5574}; ἡ πίστις θ. (ῃτγπ.ἠοηι.80.2 τὴ Μ|.(7.1680); τὸ. 
26. τ(3130); 85 Βα κῖ., οὗ [σου οὗ βεταρῇ πη πη} 664 ἰὴ ΤΠΕ6Ὶ᾿ ΠΆΤηΘ, 
Βίοη. Ατ.εἢ.7. Ὁ}. 2.2058)}. 

θερμότης, ἡ, γεγυομν, ΟὮΥγ8. ἤν. 2 5.1 ἴῃ Μ|ι.().3010); ἡ θ. τῆς 
ἀγάπης Ἰᾶ.λορμι.0.3 τῷ ἘΡ᾿.(1τ.72Ὰ}; ἴῃ βεγαρῃϊπι, Πίοη. λὴ ε.ἢ.7.1 

(Μι3.2οπο); πὶ τηοηῖβ, σοοϊεα Ὀγν οχϑιηρὶε οἵ {πε Ἰακονθπη, 
ς Απηποηβ5 δῤ.3(0.440.3); οὗ 4156 ἔογνοῦῦ πὶ {πΠῸ 56} Ἐπ Ψ}Π6α, 10.5.3 
(ρ.448.5}); θ. τῆς πίστεως ῬΆΣΟΧ,εΡ.34{(Ρ.181) ; 1ὁ.22{(ρ.173}; τῆς τῶν 
ἁγίων χάριτος..«-τῆς...θ. Βορῃτ, γι Ογτιοὶ 0.45(Μ.87.3 5030). 

Ἐθερμωτικός, ἡφαϊΐηρ, Απιαβι δι φι εἰ γε: οδ(Μ,80.7404). 
ϑέσις, ἡ, Α. ἰανίῃ ἄοτονι, αἱ ρος Π]ΟΉ; 1. αΥ̓ΥΘΉΡΦΗΘΗΪ, ΟΣ Π1- 

οι, οἵ τχδῃ οὐδὲ τὸ δίκαιον ἐκ μόνης φαίνεσθαι τῆς θ. ῥητέον, ἐκ δὲ 
τῆς ἐντολῆς ΟἸδΙΩ.εἰγ.1.6{ρ.23.5; Μ.8.720λ}); ΡΆΥ 5104) ἔγαμ16 ΟΥ̓ξίγντιε- 
ἐεγε, θο ΡΙΒ εαγηλ. 1.21; 180τιπό; 14. εχ. θ2ο(Μ,02.1485.}; τὴν..«τῶν 
πτερῶν ἐξαπλῆν θ. [1.6.. οὗ Ξεχαρθῖτα} 1 1οπ. Ατ.6.}.,4.3.7(Μ.2.481Ὰ}; 
ταδί, ταῖ, Θρόβυ]65 885 Ὀ1 75 ἀκίνητοι τῇ θ. τῆς πίστεως (ομηβῖιρ, 



θέσκελος 

(61. ΟνΖ.}..6...7.5(}1.8ς.1232}0); ῥίαη οἵ αι Ομ σῇ, Μαυῖς, Πᾶς. ΡονΡΗ. 
η5; 2. δεν, ογάϊμαηεῦ τὴν κυριακὴν θ. (οηοὶ, Α͂ΡΡ.2.44.2; τὰ εἴψτη, 
οὗ θεός: ἔστι... διαθήκη ἣν ὅ...θεὸς τίθεται, θεὸς δὲ παρὰ τὴν θ. εἴρηται, 
καὶ τάξιν (Ἰδτη. εἐν.1.20(ρ.112,2; Μ,8,0294) ; τῆς τοῦ σαββάτου φυλακῆς 
οὐχ ἡ φύσις διδάσκαλος, ἀλλ᾽ ἡ θ. τοῦ νόμου ΤΠαϊ, Εἰξεεΐ. 50: τ3(2.826); 
65Ρ. θέσει, κατὰ θέσιν (οΡὈ. φύσει, κατὰ φύσιν) ὃν ἄφενεο, αἱ τοὴ!!, 
αγὸϊιγανν, αεεϊἀοηίαϊΐν, αἸανβ τ Ἠοὶ ὀβεοη αἰΐγ, τεῖ. νίοεν οὗ 
διπιοῦ Μαρι5 μηδὲν... εἶναι αἴτεον δίκης εἰ πράξει τις κακῶς, οὐ γάρ 
ἐστι φύσει κακός, ἀλλὰ 98. Ἰτεη,ἤα6ν.1.23,3(6.1.7.6728); κατὰ φύσιν 
ἐστὶν ὁ θεὸς ἀγαθός, ᾧ μηδὲν ἐπισυμβαίνει κακόν, κατὰ δὲ θ. ἄνθρωπος 
λέγεται ἀγαθός Δαάφτῃ.414].5.0(Ρ.126,27; Μ.τ᾿Ι.τϑοοῦ); ἥλιος..«τῆς 
θερμῆς ὑπάρχων οὐσίας, τῇ θ. πυρὸς διαφέρει “ΙΓ. Βοβῖ. αη.2. 2410}. 
18.1103}0}; τοῦ. Τῆς, εἰ θ. ἦν ἐν τῷ σώματι ὁ λόγος,...τὸ δὲ θ. λεγόμε- 
νον φαντασία ἐστί, δοκήσει εὑρίσκεται καὶ ἡ σωτηρία... .τῶν ἀνθρώπων... 
κατὰ τὸν...Μανιχαῖον ΑἸΏ.6 0. ΕΡρτεϊ,7γ(0.1τ.0; Μ,26.τοότα) ; 1ὁ.2{(ρ.4. 
14; Ἰοπ2Α}; τοῖ, ῬΥ,8:22 εἰ.. ἡμεῖς κατὰ φύσιν ἐσμὲν υἱοί, ἔσται καὶ 
αὐτὸς κατὰ φύσιν κτίομα.. εἰ δὲ ἡμεῖς θ..... πρὸς υἱότητα καλούμεθα, 
καὶ αὐτὸς θέσει κτίσμα διὰ τὴν.. οἰκονομίαν, τὸ ἐκ φύσεως οὐκ ἀπολ- 
λύων ἀξίωμα Ογτοδες.τπ(5.,1650}; τεῖ. Ἡ. πμοβὲ ἀγαθόν, εὐθές, 
ἡγεμονικόν, φύσει οὐ θ. τ. Ν82.0γ.3τ.20(ρ.183.0; Μ.36.τό50) ; ἔστιν -- 
ἅπασι τοῖς φωτιζομένοις ἀρχὴ τοῦ φωτίζεσθαι θεὸς μὲν φύσει,...8, δὲ 
οὐνή κατὰ μέρος ὑπερκειμένη 585. οὐσία] τῇ μετ᾽ αὐτὴν ἑκάστῃ Ῥϊοη. ] 
Ατ.δυλτ4.3(}1.3.3010); 3. αὐγηιαίίοη, αἰγιρμίτον, ΤΎη., τοῖ. ἀἰντηθ 
ΠΆΠ65. ὡς...ἐπ’ ἐκείνων ἀθέτησίν τινα..«τῶν ἀλλοτρίων τοῦ θεοῦ 
ἐσήμαινον αἱ φωναΐ, οὕτως ἐνταῦθα 8. καὶ ὕπαρξιν τῶν οἰκείων τῷ θεῷ 
«ἰἀποσημαίνουσιν Β85. ΕΜΉ.τ τοί ,.2224 ; Μ.20.5368) ; τεῦ, ργδά σα 
Οἱ ἀγέννητος Ἀπα γέννητος οὗ ΚΑΊΠΘΙ απ ὅοη ποῖον τῶν εἰρημένων 
θ. τινὸς νοήματος καὶ ποῖον τὴν τοῦ τεθέντος ἀναίρεσιν ἐνδείκνυται ΟΥ, 
ΝΙνβϑ. ἔτυμ. τί Ρ.203.22; Μ.45.4524.), Ὀιάνη ({Βδ85.) ξερι (1. 2810; 
Μ.20.6778}); τεῖ, πϑῖηθ5 Βδίμεσ, ϑοη, ΘΡΙΓΙΣ τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα θέσει 
ἢ κλήσει, οὐχ ὅμοια τούτοις ἐνεργείᾳ ΤΡ]. αηπε.7τ(ρ.88,2:; Μ.43. 
1488}; ἡ πάντων θ. ἡ πάντων ἀφαίρεσις, τὸ ὑπὲρ πᾶσαν καὶ; θ. καὶ 
ἀφαίρεσιν Ὡοη.Ατ.ἀ...2.4(81.3.6414); 4. σάοῤίτοη,; οἱ ἀϊνίπα δᾶορ- 
τίοι οὐ τχθη, ΟἸθη.:5 7.2,17(ρ.152.17; Μ.Βιτοιδα); τεῖ. 70.1:12 τὸ... 
γενέσθαι, διὰ τὸ μὴ φύσει, ἀλλὰ 98, αὐτοὺς λέγεσθαι υἱούς φησι ΑἴἸὮ, 
“4γ.2.50(}1.26.2720) ; κατὰ θέσιν τὴν υἱοθεσίαν λαμβάνεις Ογγ. 1 καΐφελ, 
3.14; τοῦ, τύοσ.ϑ: σἕ, τὸν μὲν οὐσίᾳ θεόν,..-τοὺς δὲ τῇ θ. θεούς ἃς. 
Μρῃηναρβοο;.4.26(ρ.211.11); γαῖ. πιθδὴ5 Ὀν ΜΏΙΟΙ δαορέϊοῃ ἰ5 εοοῖεα 
θ. καὶ χάριτι υἱοποιούμεθα δι᾿ αὐτοῦ [53ς. τοῦ λόγου], μετέχοντες τοῦ 
πνεύματος αὐτοῦ ΑἸἢ,.4γ.3.1το(Μ.26.30640); {Βα5.υηιγε!.62(0.307.21); 
τἈχουρῆ ἔβιτῃ ἴῃ. (Βτίδί, νυ. 79.τ(4.01Ὲ}; ΤὨχουΡὮ ἴπο., [ο,(Μοπ. 
ἐν σεο, 6(Μ.96.13970); ἀοπῖοα οὗ βοη, ΑἸοχ. Δ], ἐρ. θα, (0.24.0; 
Μ.18.5570); υἱὸς..«τοῦ θεοῦ ἐστι φύσει, καὶ οὐ θ. Ογτ, Η εαἰδεβ.ττ.1; 
στ γ85. ΕἸρι.4(2 Ρ.70.14:; Μ.45.6538); ΤΡΙΡΗ. σης. 7τ(ρ.80.6; Μ.43. 
1404}; αββεσίβα ὃν Ασίαβ, Ὀοπϑέρ. 6] ΟνΖ.ἢ.6.3.1τ0.26(}].8-.132ς28)}; 
ΑἸ, δ ρη. 23(0.63.:; Μν,2:. 5124}; Ὀν Εὐποχιῖι5, Ὠ]άντη (1 Β845.) πη. 
δ(1314ᾺΝ.; Μ.20.7534}; ὃν Οατοοῖυβ, Αοδς, 865. ἡ] αγεεί Ὁ. 
ἘΡΙΡΗ ἤαθν.72.0(0.263.24:; Μ.42.30320)}; (γ]δίοὶ,, θοασῖηρ οἵ ἀνία 
δἀορέίοῃ οὗ πηδη οὐκ ἂν... εἴη τὸ κατὰ θ. καὶ ὁμοίωσιν, μὴ προὕποκει- 
μένον πρότερον τοῦ ἀληθοῦς (ντ ἱδες. ,,2(5᾽,3008}); οὗ ἀἸᾺ ΒΟ]104] Δάορ- 
το; τοῖς Το δ: 5 ἱπεςχρτείςα ᾿ν ΕΠ ΒΟ] θη ταῦτα εἴρηται... «πρὸς 
τοὺς φυσικούς, θέσει υἱοὺς διαβόλου γενομένους, ἀφ᾽ ὧν τῇ φύσει δύνανταί 
τινες καὶ θ. υἱοὶ θεοῦ χρηματίσαι Ογ. [0.20.24(20; Ρ.350.4: Μ 14.628); 
ἘΡΙΡΒ. σης, 2(ρ.06.10; Μ.43.15528}); δ. ῥεπείμαϊίοη, δίορ αὐ ἴμ8 ἐμὰ 
οὗ νεύβεὲ οὗ ρβϑὶπι, Μαυς ίδον ΡοΥρἢ.77; Ρἷατ,, 1514,}..εἰγηι.τ. 
20.1. 

Β. ἐλαὶ ἦν τοὐλεῖ! φον ΠΡ 15 ἰαϊά, γοχερίαείο, ἸΟΥΛῸΒ. αἷ.. «τῶν 
σωμάτων θ. Οτ Ν γϑ5.απήη. εξ γε5.(Μ1.46.888); [00 (ἧς. ἥτη.τ. 

θέσκελος, 1. ἀϊνίηπε; οἵ (τίσι, Νοηῃ. ραν. 76.101} (}.43.Θ00Ὰ) ; 16. 
ιτλ( 681); θ. ἄρτος 1.6:253(7078); διδάγματα θ, 1.8: 2ο(8168) ; 
2. σοά-ἱπερίγε; οἵ ἘΠ] ΔΉ, 1δ.1τ: 2τ(753}). 

θέσμιος, οὗ 7εἰρενηθηὶ θ. αὐλή ΝΟΠΠ.ρα». 7ο.τ8: 33(}1.43.8068). 
Ἐθεσμογράφος, ὁ, ἰστοσίτεν, ΤᾺΡΟΙ] τοί Βς.0: 2τ(},22.1324.}). 
Ἀθεσμοδοσία, ἡ, ογάϊπαπος, Τιάγτη, Τγήη.τ.27(Ν.50.ΔοτΟ). 
Ἀβεσμοδοτέω, φκογηαγ, ογάον, Ῥτοο ΟΡ φπηηὶ τι. 8ς, 4280). 
θεσμοθεσία, ἡ, ογάϊπαρεε, ἰααῦ, Ὀϊου, Ατ,ε.ἢ,4.3(Μ4.3.1800); 10.4.4 

(δ10); τὴν..«τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱεραρχικῆς παραδόσεως θ. 1δ.2.5(1450); 
ΟὉοηβί. Ππηρ.Ξαεν,(Η.4.381); ΤΠάγιϑειά,ρ}.τ τ4(Μ,09.9574). 

θεσμοθετέω, ἰερίείαϊο, ογάαίη, (οηβι.ο}.5.ς,6(ρ.τ59.15; Μ.20.12458) 
οἰτ, 5. θεσμός, Τιάνπι. 7 γέη.2.130(Ν1.50.6800}; ϑεὸς ἐθεσμοθέτει διὰ 
Μωυσέως Ονγτ. ἄν.36(3.2008); ἱερωσύνη ἐθεομοθετήθη Ἰοιἃ ῬΕΙ ἐῤῥ.3. 
240(}1.78.0280}; οἵ (βχῖβὲ ἀνάστασιν θεσμοθετήσας {.1|.}αἐἰ(ΝῈΡ 
τοῦ Ρ.τοῦ). 

Ἐθεσμοθέτημα, τό, ογαϊπαπες, [0.}).πολα.9.2(}1.96.7250). 
Ἐθεσμοθέτησις, ἡ, ἐερτοἰαβίοη, Τλάντη, Τγ1}.2,27(}1.30.7688). 

646 θεσπίζω 

Μετῆ, γηρ.53.2(ρ.29.11; Μ.18.648); Οοηδὶ. ρ0.5.14.4; τοῦ, Ομ τίβὲ 
ἀγνοοῦμεν... «ὅπως ἐκ παρθενικῶν αἱμάτων ἑτέρῳ παρὰ τὴν φύσιν 
θεσμῷ διεπλάττετο ΤῊ ΟΠ. Ατ.α.»..2.90(Μ.3.6484}; ἐχορ, ῬΥ.6:20 τοὺς 
τεθέντας ἐν τῇ φύσει τῶν ὅλων παρὰ τῆς πάντων αἰτίας σοφίας λόγους 
ἘΡτος..}»γ.6: 2ο(}.87.1276}) ; 658Ρ. τεῖ. ρσονίάοῃος, Τ᾽ Δί ερῖ.8.1ο; 
(ὐοπβῦρ.Επι5.0,.0.2,5Β(ρ.64.26, ν.], καιρόν Μ.20.10320}; οὗ ἰὰνν τΠαῖ 
8. ΠΙΡΏΕΙ οτάευ οἱ Βοίηρβ δ] σῃτθηβ ἃ ἰονοτ, Πιοη Αὐολ.4.3(Ν].5, 
τ81:Α); οὗ σον! θπεῖα! ἰαννβ 45 ποῖ πίε τὸ λέγειν εἱμαρμένον τινὰ 
8. εἶναι δηλοῖ ὅτι θ. πᾶς ἔργον ἔστι τοῦ θεσμοθετήσαντος. ἡ τοίνυν [ἢ] 
εἱμαρμένη, εἴπερ ἐστὶ θ., θεοῦ ἂν εὔρημα εἴη (οηβῖ,07.5.ς.δ(ρ.159.15; 
Μ.20.12458); 2. οὗ τανϑα]βα ἴανν, (]βηγ. ίγ.τ. 2δίρι το. 14; Μ.8. 0164); 
οὗ ῬΥοτὰ 85 σ]ὸ οἵ Βαμηδη δοίίομϑ νόμος ὧν ὄντως καὶ θ. 1Ὁ.7.3(Ρ.12. 
τϑ; Μ.9.4214}); πὰ Ο(Βχβτίατν οἱ περὶ ὁμολογίας καὶ ἀρνήσεως τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν θ. Ἐπ5.}..6.8.0.8(}}.20.7618) ; τεῦ, ποτεῖ, ἃπα 5ἰπιοηϊα- 
οδ] οταϊπαϊίοη, ΑἸ ἐῤισηενεί. (ρ.171.10; Μ.25.228Ὰ); τοῦ, [6 ογάευβ 
οὗ ὈΙΒΏΟΡ, ρῥεθδί, δμᾷ ἄδαοοῃ εἰ μὴ...θ. τις ἦν καὶ τάξεων διαφορά, 
ἤρκει ἂν δι᾿ ἑνὸς ὀνόματος τὰ ὅλα τελεῖσθαι (ποδὶ, βρῥ.8.46.1ο; 3. οἵ 
Ιανν 85 ὑτοϊιωμπ)ιραϊθα οἵ ζο]ονγεά Ὀγ τὰς Ομυτοῃ ; 3. ἴῃ πλαίζετβ οὗ 
ἀοοίτίης οὐδὲ... ζητεῖν... εἰ ἦν καὶ προὴῆν ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ 
τῆς ἐκκλησίας ἐπιτρέποι ἂν θ, ἘΠι15. ]αγεεῖϊ τ τίρ.4.28; Μ.24.120Δ); 
οὗ οτεμοάοχν ὁ παλαιὸς τῆς ἐκκλησίας 8. ΟΛτίπι,ἐρ,(οησί. (0.237. 
29; Μ.26.6978); τὸν Πέτρου θρόνον μὴ ἀδοξεῖν, ὑπὸ δύο ἡγεμόσιν 
ἰθυνόμενον- ὃ...ἐστι..«ἐκκλησιαστικοῦ θ. ἀλλότριον 807.ἦ..6.4.15.6(Μ. 
67.11534}; τεῦ. ουδίοχῃ οὗ αϑῖπρ βγτῆθ}5 ἴὸ σαατα ἀοοί 68 ἴτοπι 
{πὸ ῥτοΐαης, Ὠίοπ, τ. συ (Μ.3.2760}; τεῦ. ΨΟΙΒΠῚΡ οὗ ̓ τηρο5 οὐ... 
εὐσεβῶν βασιλέων ἀνατρέπειν ἐκκλησιαστικοὺς θ. 70. Π)ιύριαρ. (94. 
2814}; Ὁ. ἴῃ τηοταΐβ, Επ5.}.6.8.1τ8(Μ.20.7410); φυλάξωμεν καθαροὺς 
ἑαυτοὺς τῷ θεῷ ---ταῦτα γὰρ κανόνες εἰσὶν καὶ θ, τῆς ἐκκλησίας ΜεΙἢ, 
Ϊ ργ.ο(ρ.462.1τ0)}; εἰρήνην κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας θ. «... φυλάττειν 
Οοηϑίαητίαβ ΠΏΡ.ΔρΡ.ΑἸΠ, αροΐ, πος. 5π(ρ.135.26; Μ.25.348})); Ο. Πξυχρ,, 
Ἐπ|5...0.4.74{}.147.14; Μ.20.τ2250); Ατἢιαροϊ,δεειττίρ.97.1; Μ.25. 
2680) ; Βα5.5}ὲγ.66(3.540; Μ.32.1884); Μᾶς, Δερ.εαγῖ. 20(Μ.,34.0320); 
τοῦ, βἰτεηρ ἔου τπὲ (σοβρεὶ καὶ ἄλλα τινὰ ὧν μὴ θεῖος θ. ἐπεστάτει 
Ῥμ]Π]οζῖ,.ἡ.6.3.5(Ν.6ς.4858); τοῦ. αἰρὶγ ἢ 5, εἴς, τούτων... καθ᾽ ὃν εἴρηται 
θ. ἱερουργηθέντων Ῥοτι. Ατ.6....3.3.το(}1.3.4370}; Οὗ ΤΠ ΠετᾺ] στῆτε τὸ 
κατὰ θεσμόν 1.7.1. 3(5568). 

Ἀθβεσμοτόκος, ὁ, ἰερίσίαίοΥ; οἱ ἥοδοβ, Νοπηβαγ.0.9.28(Μ.43. 
8208). 

ἀθεσμοφορέω, τον αἱ {16 θεσμοφόρια (οιπε π᾿ 8. (ἐβελνα] [πὶ 
Βοποῦτ οὗ Π)ειηδίθ, (δια ῥγοὶ, (0.15.9; Μ.8.81ΑᾺ). 

θεσμοφόρος, ἰαιο-»Ἰυίηρ; οἵ [πε ῥῬχορῃεῖβ, Νομη. ραν, 70.7:41τ(Μ. 
43.8128)}. 

θεσμῳδέω, τῤεαϊ τοί! απίμογίίν, Μεῖπ. γη.8.γ(ρ.89.0; Μ.18, 
1404). 
ἌΩΒΕΒΗΝ αϊυίηο, μοῖν, 1. οἵ τμαὶ ψ ὶ ἢ ροχίαὶμβ τὸ σοᾶ; 

ἀϊνίπο σῆς ἴῃ {π6 5οι], Θιάγιι. Τ710.2.4{Μ.30.4354}; ΟΕ ΤΑΡΟΙ, 
πεῖ ΡΒ: ττϑιϑο(.33.14070); οὐ 5 τπϑτον, 1διττϑ: 4τ(14068) ; ἰανν, 1}. 
τιϑτ:οΞ(15008}; 2. οἱ ᾿πβρίγεα πιθῃ: Νίοβοβ, ΟἹοσα ῥγοί β(ρ.61.2ο; Μ,. 
8.1028Β); Ρτορμεῖβ, Δι, λομι τη Μ11.11:27(Μ1.25.2170)}; 10. Βαδριῖ., 
Οντς. 4(3.20Ε); ἐναηρο! βῖβ, Επι5.4,6.1.1(ρ.3.27; Μ.22.174}; 1Δ18. 
ἦν. 4. 3τίριδο.τα; Μ.26.5160) ; ΤΠ Ατο.ἢ.3.3,4(}1.3.4200)); ἈΡΟΒΕ]ςΒ, 
ΟἸδια ῥγοί. τίρ.7.21; 618}; 1.5.ἢ.,6.3.24.3(21.20.2648); Οντ. 1 6.9:27(Μ. 
72.6530); ἕαϊῃετα, ΠΑΔΙΑ τ.412; τοῦ θ. Βασιλείου 1.11. [αε.(ρ.118.25}} 
αν τορομοῖς πα ἀβοριϊοβ, τ μάτιϑιπα,αρ. Ῥγοέρ τι Ἰλοτγιάοεί (Μ. 
88. τότ24}; 3. οὗ (Βγίβι ΒΒ τοτηῦ, 1ὕ5...(΄,3,26{(0.80.20; Μ.20.10858); 

ἐΡ.3.33(0.93.19; τορθᾺ}. 
θεσπίζ-ω, Α. ῥγοῤρίέςγ» 1. οἵ ρτειςτίηρ ἔστατε ἐνοπίβ; 8. ἰὴ 

σεαπ., ὈΥ φτορμεῖβ, Οὐ. 3.28 ἐπ 76γ.(ρ.21τ8.ς; Μιτ3.όοτ0); 4ανεὴλ 
,οὖ θεσπίσας τὰ μέλλοντα (Οπδί.ογ.5...17(0.177.23; Μ.20.1284Ὰ}; 
ἘΠ|5.}».6.11.7{5208 ; Ν,21.8640); Ῥ. τῆτοῦρῃ ρτάος οὗ ἢ]. Οδοβί, 
Ταβτι ἡΤαϊ.7.1(Μ.6.4924}); δι ἐνθέον πνεύματος “τοντες Ἰδ5.0.(΄.5. 
33(0.93.16; Μ.20.1009328}; 14.}.6.ττ.7(5208; Μ.21.8640); ο. οἵ (ἢγῖδὲ 
8.5 Ἰοτοίοϊᾶ ἴῃ ΟΤ ὁ “οόμενος ΟἸφ1.5}}.5.8(0.363.22; Μ,0.850); τεῖ, 
15.7:9 ἐὰν μὴ πιστεύσητε τῷ..οὑπὸ νόμον θεσπισθέντι, οὐ συνήσετε 
τὴν διαθήκην τὴν παλαιάν 1}.4.2τ(ρ.3ο8.2; Μ.8.1345λ}); ΟΥ. 70.22.15(0; 
Ῥιάξοιιο; Μ.14.78οο); Τάτ, ἐγαη.τί4.36) ; ἃ. οὗ ΟἾΒΕΥ Ρτορμθοίο5; ΌῪ 
ΘΙΡυ], (Ἰεπι ῥγοί, (ρ.54.το; Μ.8.1774}; οὗ 501} ἴῃ 516 60 καθ᾽ ἑαντὴν 
ἐν τοῖς ὀνείροις ἐνεργεῖν, ““ουσαν τὸ μέλλον Νιαιηε5.ηαΐ. πον. 3(Μ.40. 
5068); 6. τεῦ, ρτεἀεβ Ὡπϑίϊοη ὁ μὲν Κέλσος οἴεται διὰ τοῦτο γένεσθαι 
τὸ ὑπό τινος προγνώσεως θεσπισθέν, ἐπεὶ ἐθεσπίσθη- ἡμεῖς δὲ.. φαμὲν 
οὐχὶ τὸν θεσπίσαντα αἴτιον εἶναι τοῦ ἐσομένου, ἐπεὶ προεῖπεν αὐτὸ 
γενησόμενον, ἀλλὰ τὸ ἐσόμενον ἄν καὶ μὴ θεσπισθέν, τὴν αἰτίαν τῷ 

προγινώσκοντι παρεσχηκέναι τοῦ αὐτὸ προειπεῖν Οτιδἰς.2.2ο(ρ.148. 
20; Μ.11.8368); 2. οὗ αὐξευίηρ ἃ αϊνίηδ τπϑϑβᾶρα ἱτγεβρθοῦνα οἵ 
Ριραϊοιίοη ; τεῖ. Πὰν ἀπά Ῥτορμεῖβ, ΟἸοηλ, είν. 5. 6(Ρ.346.28; Μ.0. 

θεσμός, ὁ, ἰατυ; 1. οἵ παίαται Ἰανν, ἴπ ΡΈΠ. οἱ...τῆς φύσεως...θ. 7 568); οἱ Μοξε8 τεοογάϊηρ Οοα᾽ 5 Ῥχοπηῖβε ἴο ΑὈχαβιϑιῃ, 1" ..4.ε.1.2 



θέσπις 

φ. 9.9; Μ.22.258); οουρ]εά ΜΠΠ Ῥτενίουβ 5636 τὰ λάγια...τὰ παρ᾽ 
ἡμῖν θ. περί τε τῶν ὄντων ὡς ἔστι, περί τε τῶν μελλόντων ὡς ἔσται, 
περί τε τῶν γεγονότων ὡς ἐγένετο Ο Ἰδ τη. ἐν. δ. ο(ρ. 471.2:; Μ, 9. 2ΟΟΑ); 

Οτι εἰς.7.ο(ρυτότ. 5; Μ.11.14334}; μεγάλης βουλῆς ἀγνελον φωτός τε 
ἀπαύγασμα πατρικοῦ μονογενῇ τε υἱὸν...θ.. ... θεολόγων φωναί ἘΠπ|5. 

ἰ.(.23(0Ρ.202.4; Μ΄ν20.12228). 
Β, ἄδξεγέθ; 1. οἵ ἀοα; 8. 1 65 Π5ῃϊπρ παίαταὶ ἰανν, Αἰποπδσ. 

γε5.23(Ρ.γδ.ττ; Μι6,.τοτ70)}; θερμότητα καὶ ψυχρότητα, ἐκ τῆς αὐτῆς 
«ὐβίζης διηθεῖσθαι θ,. (οπϑί.ογ.5.ς.70.τότ.31; Μ,20.1252.); Ὁ. ἴῃ 
ΟΤ, Τιάνῃι. Τγέη.3.2(Μ.30.Βο00 4}; [514,}6]1.4}}.1τ.τοῦ( 1.78. 2080) ; 
Ο. ὈΠΟΘΥ Ποὺ σονθηδηΐ ἐπικρατήσαντος σχεδὸν ἐν ταῖς πάντων ψυχαῖς 
τοῦ θεσπισθέντος ὑπὸ τοῦ σωτῆρος νόμου (πβί,ογ.5.ε.το(Ρ.1γ6,2ς ; 
12800); ὁ θεσπίσας συμμνημονεύεσθαι αὐτὸ [530. τὸ πνεῦμα] ἐν τῇ τοῦ 
βαπτίσματος . ἀναγεννήσει ὨΙάντη. {γ71}.2.8(616.)}; οἔ,16.2.τ(4480); 
ΟὨγνβ.ἤον.72.1 ἐπ ΠΠΠ|.(.7 10}; Ἰᾶν,μονη.1.2.6 ἐμ (οἱ, (ατ. 2 τα}; ὁ... 
τοῦ θεοῦ νόμος. ἐλεήμονας εἶναι ἡμᾶς ““εται τι Ἄρτ, Εἰ ορὶ.5.4(Μ.08.. 
9648); Ζ. ἐςοἷ.; 8. τοῖ. ἀδογεαβ οὗ Βροβῦϊθβ Οἱ στ] ΟὈΒΟΙνΔΠΟ65 
διῃα τποταν, Αταχηοη..4ς.16:4{Μ.85.1556Ὰ}); τοῖς θεολόγοις τεθέσπι- 
σται, μονάδα... ἡμᾶς φρονεῖν μιᾷ καὶ ἑνιαίᾳ θεότητι ΘΟΡΒτ,Ἡ,6ρ. 5 γη. 
ἸΠΙ ων Ό. γίνε τησιγιοίοη τὰ Ὁπατοι, Το. Ἐΐδεῖαν, Γ γεἶν.30 
(Ρ.150). 

6, ἀδείαγε; τεξ. ΔΡΟβ1]ς5 ἐθέσπισαν ἐκκλησίαν Χριστοῦ... πάντας τοὺς 
πιστεύοντας εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρός Α΄. ̓εἰγ.εἱ 4π4γ.23(Ρ.127.4}; διὰ 
τὰς προσβολὰς τῶν...ἢ 
τῆς ἐκκλησίας... κατὰ τάξιν... θεσπίσαι Το. ΝΙς πα υ. (1.96.1 4408}; 

ΘΟΡΉΤ Η Ηγ Ογννοι 70.33(}1.8).35328); ἴτοη., ἰαν ἀοιοη ἐμέ ἰατυ, ΟΥ. 
Οεἷς.3.33(ρ.230.το; Μ.ιτιοὔ4.); Μακ.αριδίρ. (Μιοτ. τοβοο). 

Ὠ. ἀξείαγε οὶ, Σρέαΐ 1} οὗ πᾶς ὃς ἐὰν θ, πάντα ἄνθρωπον δουλεύ- 
σαντα τῷ πατρί μου... ἐβλασφήμισεν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Εν. Βαγίῇ. 
{( Ά55 πον Ρ.22). 

θέσπις, 1, ἐπερίγεα, ΝΟΏ ραν, [0.15: τ8(81.43.8644); 1δ.τι23(7538); 
2. ἀτυΐηε θ. βουλή 16.4:2ο(777Δ}); οἵ ( τσ. 8. μορφή 1.14: τϑ(8608) ; 
θ. φωνή 1δ.5:τπ(7884}). 

θέσπισμα, τό, 1. ογαείε; 8. οὗ Ῥτορβεῖὶς ἐθδοῃΐηρ τῶν παλαιῶν 
προφητῶν τὰ θ, ... ἅπερ χρὴ περὶ τοῦ ϑείου φρονεῖν, ἐκπαιδεύονσι 
(οπϑ.ρ.ε],Ον2.᾽.6.2.7.4τ(}.85.12418); οἵ ϑοτίρτεατγα ἰπ ραπ. τὰ... 
θεῖα θ. 1514. ῬῈ].6}}».2.2ο8(}.γ8.6404}); 1δ.5.τ)δ(12070}); τοῦ νόμου καὶ 
τῶν προφητῶν θεῖα θ. Μαχ.ανηδιρ.(Ν.9Ι.11:28); Ὁ. οὗ 5ουρέατχαὶ 
ρτγϑαϊοίίοα. οὗ πίττα τοῦτο ωυσέως ἦν αὐτοῦ καὶ τῶν μετέπειτα 
προφητῶν θ., μὴ πρότερον ἐκλιπεῖν τὰ Μωυσέως νάμιμα...ἢ τὰ τοῦ 
Χριστοῦ φανῆναι 11115.}.6.7.8(32134 ; Μ.2τ.5204}; οἴ.16.4.4.(Ρ.9.8; Μ. 
22.258); [514 Ρ6].6ῤ}Ὀ.2.06(Ν1.78,5 400) ; 2. ἀδεγεα; ἃ. ἀἴνγηα δίκης θ. 
ΤΑΡΟ δ Ἐς ττβ:τά(Μ. 3.1 ο 0) ; 
τῶν νομικῶν θ, τὸ πέρας εἰς τὸ ἐπ᾿ αὐτῷ βλέπει μυστήριον ὕντ,1ς.1. 
1(2.138); ϑορῃτ. ἢ.» γ.Ον», οἱ [0.17(Μ.87.3476.Ὰ}; Ὁ. ε00]. τοῖς... 
ἀποστολικοῖς 9. ᾧὕντιαροῖ, Τβάξιτοί .142.6; 63,2360); (6. ϑδουϊαυ, 
θιάνμι. Τγῖη.3.3(Μ.30.8248)}; Ἰο.Απίῤιγγ.2(ρ.7.21; Μ.77. 1600); 
γεῖ, (ὈπΠαῖς, κατὰ θεοῦ χάριν καὶ 8, τῶν. ..βασιλέων..-συναχθεῖσα 
ΟΟμαὶς (φπτ)αοί, (400 2.1.2 0.τ26.8; Η.2.4526); Τάτ, Ρ,ταχ(4.1316); 
ὕε!, ΟνΖ. δ ρτοθιλ τ(Μ. 8: ττ02Ὁ}; 3. οἵ τπαριοαὶ ἱπνοσαίϊοι ἡ μὲν 
μαγεία ἐπίκλησίς ἐστι δαιμόνων ἀγαθοποιῶν πρὸς ἀγαθοῦ τινος σύστα- 
σιν" ὥσπερ τὰ τοῦ Ππολωνίου τοῦ Τυανέως 8. (οβι. ΜΕ]. εἰοί, (1.38, 
491) ὰ τ. ΝαΖ.εαγη.2.2(ρ06Π}.}}.241{{, 

Ἐθεσπιστικῶς, στ πογαἰ νεῖν, Τιοομι. Η, Δ᾽ 6ςὲ.4.40(}1.86.17218). 
θετικός, 1, αἰϊγιδμίεά, ποητεσδεθηαὶ, ἘΙΡΗ. Πα ν.76.8(0.30ο.:ς ; 

Μ.42.507)8); Μαχ.οριδίρ. (Μ ΘΥ.τ2440}; 2. ῥμὲ ἰορείθον, τεϊκοά; οἵ 
βΒρίοοβ, Τπαγδιμα,οαηΐ.14.7(0.260). 

θετικῶς, 1, αὐγηταϊυεῖν, αΥὰΝαζ.0»γ.30.τ12(ρ.126.1τ6; Μ.36.1920Ὰ} 
2. ὃν αὐἰοῤίϊοη υἱὸς καλεῖται [50. (ἘΠ γ151], οὐ θ. προαχθείς, ἀλλὰ 
φυσικῶς γεννηθείς Ογτ. Η,εαἰσεΐ, το. 4. 

Ἐθεωθέω, ταἶε ἀϊυίηθ, Ἰϊα ασεεης. 6(Ν].6ς5.1145}). 
θεωνᾷ, τά, 5Ξεη5. ἀπ, ἦλθεν...κοινωνῆσαι εἰς τὴν ἁγίαν θεοτόκον τὰ 

9. ΤΛηδβε. Β γοαὶ, Ξ6(0.83.12). 
Ἐθεωνυμία, ἡ, ἀνίηιο ὠῤῥεϊίαίίοη; οἵ ἀνία Ἰδτηθ5 ἃ5 δι θυ θα 

ἴο ἴλγτεε Ῥείβοπϑ δ]ῆςς, ον τ. ἄ.71:.2.1(}}1...6370) 8]. ; ἃ5 ΘΡΡΙ!ςα το 
Ξα]ηΐ5 ἀγγελοπρεπῶς ...-«ἐμπολιτευόμενοι, σὺν ἀπαθείᾳ πάσῃ, καὶ θ. 14, 
4ῤ.τοί .3.11178}; οἱ τὰς Ρορε᾿β πβιης τῇ ὑπὸ θείων γλωσσῶν πάλαι 
μεμακαρισμένῃ ὑμῶν θ. ΤΗηάχ,Βιμα.6}}Ὀ.2.13(}1,09.11568). 

Ἐθεωνυμικός, ῥεγίαίηίηρ ἰο ἐδ παρὸ οΓ Οοά θ, γνῶσις ϑ᾽ομ. Ατ.,Ἡ. 
τ.6(Ν4.3. 5964); 1.14.4(ο810). 

Ἐθεώνυμος, ὁδονίης 136 παρὸ οὗ σοά τὸ θ, πέταλον 1, οολτ ΝΡ. 
7ο.Τιΐγιαρ,τ(Ν.04.12738); Εἰρήνη θεώνυμε ΓΒατγδίαα, ερῥ.τ. 7(Μ 00. 

9334}. 
[Π]θεωπρεπῶς, ν. θεοπρεπῶς. 
θεωρ-έω, 1, ἐομ!όριρίαϊα Ὠχνϑεῖσα!ν, Γ[τοῦρυ ἀρόπον οἵ Η. (δοβὲ 

τῷ ἁγίῳ πνεύματι τὸ ἅγιον πνεῦμα --εῖν (Ἴοτη.Σ,.6. τϑίρ.ς 1.26; Μ, 
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Ἰουδαίων, οὐκ ἠδυνήθησαν τὴν ἀκολουθέαν πάσης. 

Τλιάντῃ. Τγῖ.3.22(Μ.30.025.}); 

θεωρητικός 

9.400 Ὰ})}; ΤΠγουΡἢ τῃεῈ Ὑγοτα ἃἁ τὸν λύγον τεθεωρηκὼς τοῦ θεοῦ “-εἴ 
τὸν θεὸν.. «ἀμήχανον δέ ἐστιν μὴ ἀπὸ τοῦ λόγου θεωρῆσαι τὸν θεόν ΟΥ. 
70.τοι6(α : Ρ 305.8,1ο; ͵ Μ.14.5368); ἡ ψυχὴ τὸν νυμφίον λόγον ἐπιζητεῖ" 
καὶ εὑροῦσα πάλιν ἑτέροις ἀποροῦσα ζητεῖ" κἀκεῖνα θεωρήσασα ποθεῖ 
τὴν ἑτέρων ἀποκάλυψιν ἰὰ,Ξεἰοί τη ΟαἩὶ. 5: 10 (Μ. 1τἢ.273}}; ὑπερκοσμίοις 
ὀφθαλμοῖς “-ἦσαι πάντα ἐν τῷ πάντων αἰτίῳ []οη. Ατ,4.᾽.5.7γ(Μ.3. 
8218); ἘΔΙΠΕΙ ἴο θ6 σοῃίεπιρίαίθα οη]ν ἰπ ὅθι ἀπά ΠΕ. (Ποσῖ, 
Οὐ5π,.1η4.10.5(}1.88.208}0}; ἄγγελοι τῶν ἐν ἡμῖν ἐλαχίστων πιστῶν 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἑστήκασι “οοὔντες τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός [ον ἴθι. 
117.}; οἱ θεδιῆς νιβίοη σὺν Αριστῷ ᾿Ιησοῦ τὴν οἰκείαν τῇ μακαριότητι 
ἀνάπαυσιν ἀναπαυσώμεθα, τὸν αὐτὸν ὅλον δι᾽ ὅλων ἔμψυχον λόγον 
“υοῦντες Οτηαγὶ.47(0.43.1τ3.; ΝΜ 1τ.6324}); 2. πηϑεγείαη ἐπε ἀτάδεη 
56η56 οὗ βουρίαυτσε, ἐπ φγργεὶ αἰϊορογίεαίίν ἔχουσι τὸν νόμον καὶ τοὺς 
προφήτας τῷ μὴ --εἶν τὸν ἐν αὐτοῖς νοῦν ΟΥ̓́͵ πογ. 14.1.2 10 {ε7.{ρ.11]. 
4; Μ.13.41τ70); ἡ ἹῬαχὴλ εἰς τύπον τῆς ἐκκλησίας... .«τηρεῖται, εἰπεῖν 
ἐ μᾶλλον --εἴται ΟΥ. β΄.35 ἴῃ }11.2: τϑ(ρ.20); ἐπὶ τῶν ἀλληγορικῶς 

κατὰ διάνοιαν «-ουὐμένων Ἐιι5.4.1}.3.3(Ρ.150.26; Μ,24.οϑουῦ); 14,}..6.6. 

τ8.5(}.20.561.}); τὴν διήγησιν. .μυστικῶς ..«ἐθεώρησε (Ὦγγβ,. ΠΟΉ1.12.1 
τη: Ηοὗ.(12.τ218); 1.15. Τ(1 500}; 6]. νΖ.᾿.6.2.17.28(Μ.8..12728); 
3. 56ε, ἴῃ 86 η86 οἵ γεερῖυδ, ρίυρ σμάϊσησο ἰο μὴ δεδυνῆσθαί σε τοὺς 
ἡμετέρους πρέσβεις θεωρῆσαι ΟΑτΊη.ερ.Οπς,.2(0.278.τ4; Μ,26.7028); 
4, ῥεγεφῖθθ ει 5.61} οὐδέ ποτε ὀσμὴν...θ. ἢ ἴχνος ΤΡΕῖτΙ ΑἹ. ρὰνγ5.20. 

θεώρημα, τό, εἰσί; «ρεομζαϊτοι; υἹδίοη; Ἐ. [1τ. Δα ΡΉΏΠΠοβ., 1. 
2. [Π60]., ἀοείγμε, 650. οἵ ΠΙΡΏΟΥ ταγϑέουϊθβ οὗ τπ6 ἔδλτῃ, ἡ ΒΙ ἢ 
ῬΘΙοηρ ἕο 5ρῆθσε οἱ σοφία: ζητητέον δὲ εἰ συστήματος θεωρημάτων 
ὄντος ἐν αὐτῷ [3ς. (ῃγ]51}, καθ’ ὃ σοφία ἐστίν, ἐστί τινα θ. ἀχώρητα 
τῇ λοιπῇ παρ᾽ αὐτὸν γεννητῇ φύσει, ἅτινα οἶδεν ἑαυτῷ Οτ. }0.2.τϑίχ2; 
Ρ.75.τοῖ,; Μ|.τ4.145})}; τὸ πλῆθος τῶν περὶ θεοῦ θ. ... ἄληπτον τυγχάνον 
ἀνθρωπίνῃ φύσει 10.2.28(22: Ρ.8ς.-ςν τ619); 180». ἐδ (Ὁ. 321.9} Μτι, 
4568); θεωρήματα σοφίας 1}.25.2(ρ.258.7; 4078}; σοφίαν. ..τὴν ἐν τοῖς 
θ. εἴτε θείοις, εἴτε καὶ ἀνθρωπίνοις (τ. Ν 8 2.07.28.153(ρ.42.5; Μ.26.4τ0)}; 
ἀοσίτιηδβ οὗ τῆς ΓΑ] Ὀεὶπρ οα11ςα θεῖα 8. ὕγτ. [0.5.3(4.π5 028}; τ. 
(4974); ΙἅΡς.48:2(Μ.69. 1068}; τὰ ὑψηλὰ κατανοεῖν οὐ δυνάμενοι 
τῶν θείων θ. Ῥτος.(.1ς5.8 τοῦ. (}1,87.10074}; 4150 οἱ τῇς Τὰνν, Βπ5. 
ἦν.6.1.2.22(Ν1.20.654}; 3. τηνϑῖ., εομίθηι ρίας ἐχρογίθηεο, τηγνϑίῖα 
τ] 10, ΟΡΡ. ΤΏΘΤΟ ΤΏΟΣΑΪ ΤΟΘΟὨπρ τὰ μὲν ἠθικὰ μαθήματα, ζωὴν 
περιποιοῦντα τῷ μανθάνοντι καὶ πράττοντι, ἄρτος ἐστὶ τῆς ζωῆς ..., τὰ 
δὲ εὐφραίνοντα καὶ ἐνθουσιᾶν ποιοῦντα ἀπόρρητα καὶ μυστικὰ θ., τοῖς 
«οὐ μόνον τρέφεσθαι ἀλλὰ καὶ τρυφᾶν ποθοῦσιν, ἔστιν ἀπὸ τῆς 
ἀληθινῆς ἀμπέλου ἐρχόμενα, οἶνος καλούμενα Οτ. [0.1τ.30(33;}».37.20; 
Μ.14.808); τὴν βαθύτητα τοῦ πλήθους τῶν ἐν τοῖς ὑπεραναβεβηκόσι 
τὰ αἰσθητὰ τῶν περὶ θεοῦ θ. πάλαι παρέστησεν Δ .( εἰς. 6.τοίρ.90.1 ; 
Μ.Ιτ.132904}); Δ, μη. 3(ρ.1η5.28; Μ.13.147}0)}; οἱ ὨΙρηετ γγα]κ οὗ 
βρίωζαλὶ 11ΐθ, ποῖ βοοδβϑιθὶα ἴο ογάϊπατν ζμ ἘΠ} τὸν πολὺν καὶ 
ἁπλούστερον, καὶ μὴ δυνάμενον παρακολουθεῖν τοῖς ποικιλωτάτοις τῆς 

σοφίας τοῦ θεοῦ θ. τὰ (Οεἰς.4.0(ρ.280.25 ; ΙΟ40Ὰ}; φωτί.. «θείῳ, φωτίζοντι 
ψυχῆς ὀφθαλμοὺς εἰς κατανόησιν τῶν... θείων θ. [515.1ς.γ76(τ.432Ε; Μ. 
40.2458); ἐν ταπεινῶν δὲ ψυχαῖς, οὐράνια 8. 710.(]1γ.Ξεαἰ.22(Μ. 88. 
Οοὔ08); οὗ 5. Ῥϑα 5 νιδίοη τῶν μέχρις οὐρανοῦ τρίτου 8. Ἰπ5.ἢ.».3. 
24.4(Μ.20.2640}); οἱ Τταηβῆρττγείοη τῶν κατὰ τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ 
κυρίου γεγενημένων τὰ μυστικὰ 8. ἈπιάτιΟΥ ον, 7(ΜῈ.97.0460) ; 4. οὐεεῖ 
οὗ ερη!ε  ]αἸἸΟΉ ; οἵ Ξουρίθγα! ραβϑάροβ, ἃ5. ραξεηΐ οὗ τνϑε, ἸπτοΥ- 
ῬΙΕΓΔΌΟΘΩ εἰ δὲ βούλοιτό τις τοῖς προσκειμένοις θ, ἐπιβαλεῖν ἑτέρως 
Ονγ. αάο7.7(1.223}; 5. ργατζήσγῃ,, ᾿αγὶ ὁ Ἐρεσεῖ λόγος γὰρ εἷς συνεστὼς 

ἐκ πλειόνων 8., ὧν ἕκαστον θ. μέρος ἐστὶ τοῦ ὅλον λόγου Οὐ. 70.5.5 
(0Ρ.1ο2.30; Μ.τ4.τ02.}; 6. παγγαΐε εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναφέρεσθαι 

καὶ τὸν Χριστὸν τὸ κατὰ τὴν Εὔαν 8. καὶ τὸν δάμ Μείδ,ἐγΉΡ.3.0 

(0.38.4; Μ.18.768). 
θεωρητής, ὁ, ἐρεέίαίον, οἠς τοῖο εοπθ!ρία!ος, οἵ ϑάτηο] θ. τῶν 

μυστηρίων τῶν καταχθονίων Ογιμονη.18.2 ἦν {67.(Ρ.153.31 Μ.13. 
465) ; ΑἸ. σεη!, (Ν.25. 50). 

θεωρητικός, σομίεηρία!υε, ςρεεμαϊίοε; 1. οὗ αι ΤΑοαΪτν οὗ 1η6 808} 
δὁρατικὴ τῆς ψυχῆς δύναμις καὶ θ, ΟΥ.70.20.43(33:} »..386.26; Μ|οτ14 

6768); 120.28,γ(6; Ρ.408.22; 6060}; Οτ.Να2.07γ.45.12(8}}.36.6270); τ 
Νυβδιλοντο τὴ Οσπὶ, (Μ.44.7814}; ἡ δὲ θ. δύναμις ἐν προαιρέσει ἔχε: 
τὴν κίνησιν 8Β85,εοῃ5ἰ.2.2(2.542Ά.; Μ.31.13414.); τὰς 8. καὶ τὰς 
᾿ἀρεκτικὰς δυνάμεις Ῥτος. ,(σπηὶ.7: τί .87.,1765}}; 2. τοῦ. σἤδτας- 
Τθ 5105 οἵ σοητθιρ]δῖινε ἰαου!ὲν οἷον ἄγγελος ἤδη γενόμενος σὺν 
Γριστῷ τε ἔσται, θ. ὦν, ἀεὶ τὸ βούλημα τοῦ θεοῦ σκοπῶν (Ἰετη.“,»ν.4.25 
(ρ.317.18; ΝΜ .8. 1365 Ὰ}; ἐν οὖν τῷ 8. βίῳ ἑαυτοῦ τις ἐπιμελεῖται 
θρησκεύων τὸν θεὸν καὶ διὰ τῆς ἰδίας εἰλικρινοῦς καθάρσεως ἐποπτεύει 
τὸν θεὸν ἅγιον ἁγίως 1.4.23(ρ.3τ5.21; Μι8ιτ361.}; ὡς θ. τοῦ θείου 
βουλήματος Ῥτος,(.}5.1:τ(Μ.87.1824Β}; ΘΠ ΡΠ ΠΡ τΠ6 5011 ἴο 
ἰπρο᾽ (ρα ὁ θεὸς καθ᾽ ἡμᾶς τῷ μὲν μὴ εἶναι σῶμα ἀόρατός ἐστιν' 
τοῖς δὲ θ., καρδίᾳ θεωρητός Οτι( εἷς. διοίρ.139.11; Μ.11.14044}; 
᾿Ισραὴλ δὲ ὁρῶν θεόν, ὁποῖος ἂν εἴη ὁ γνωστικὸς καὶ θ. ἐν ἀνθρώπῳ 



θεωρητός 

νοῦς Ἐ15.}.6.ττιδίστ08; Μ.21.860}) ; δῃᾷ ἐο τεοεῖνε Η. Οποβὲ τοῖς 
μέντοι μαθηταῖς...ὁ κύριος, τὸ καὶ ἐποπτικοῖς ἤδη εἶναι, καὶ θ. τοῦ πνεύ- 
ματος ἀποδίδωσιν Β45. 5 ρῖν.52(2,46Ὰ; Μ.32.1688); δείκνυσιν, ἐν μὲν τῇ 
πρώτῃ ἶϑς. δοΙητθη ἀτηθη1] τὴν θ, ἀρετὴν κατορθουμένην Τα, στη, 
τ4:1ο(3.138); 3, γοῖ, σοπεειηρ δεῖνα ἀπά δοῖνα αΠΆ}1Π|165, ν. πρακτι: 
κός ; (Ἰεμλ, εἰν. 6.:τ(ρ.47).25 ΕΠ; Μ.0.3120) οἷἐ. 5. γνωστικός ; διττὴν γὰρ 
εἶναι τῆς ψυχῆς ἔγωγε οἶμαι τὴν δύναμιν, μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑπαρ- 
χούσης" τὴν μέν τινα τοῦ σώματος ζωτικήν, τὴν δὲ ἑτέραν τῶν ὄντων θ., 
ἣν δὴ καὶ λογιστικὴν ὀνομάζαμεν 1885.τοη5ἱ.2.2(2.542Ά} Μ.31.13414}} 
8.5 508ϊ. ὅτε ἐφύλαξαν τὰς ἐντολὰς τὰς δεομένας μεταξὺ τῶν πολλῶν 
ἀναστρέφεσθαι...ἔκτοτε...ἐξῆλθον εἰς τὴν ἡσυχίαν τῆς ἐρήμου... ὥστε 
γενέσθαι αὐτοὺς θ. ῬΏΙΟΧ.ῤ. Ξ(ρ.τό:); ἐδ.32(Ρ.180) ; 4. αἰϊορογτεαΐ (ν. 

θεωρία), οὗ τανϑ108]} βθῆβε οὗ βουρίητθ, ταῦ. 45.12(Μ.36. 
6570}; οὗ ῬΕϊο 65 15 τερτϑδθηΐαίινε Φίλων ὁ θεωρητικώτατος, καὶ 
᾿Ιώσηπος ὁ ἱστορικώτατος Ἰ5:. ῬῈ].6}}.3.τ0(Μ.78.7454). 

θεωῤητός, ερμίφηρίαϊυε τὸν θ. ... βίον Οτ. Ξε 1 Ῥς.18:3(Μ.12.Ψ 
12414}. 

θεωρία, ἡ, Δ. 1; 1. βυθ]εοῦνα; 8, ςδείηρ, δο)οίἀτηρ τὰ δ᾽ 
ἐπέκεινα λέγειν οὐκ ἔχοντες διὰ τὸ ἀδύνατον τῆς θ. Ταῖιοναὶϊ.2ο0(Ρ.22. 
27: Μ.6.8528); οὐδὲ γὰρ αὐτοῖς τοῖς ἀποστόλοις..«ἀεὶ ἐφαίνετο 50. 
τίβοῃ (Ὡτι5ι}, μὴ δυναμένοις αὐτοῦ χωρῆσαι τὴν θ. διηνεκῶς ΟΥ-( εἰς. 
4.6π(ρ.187.3; Μ.ττ. 8070); Π ον ΟἾδν.12.12; ὙΠάτιφν 4: ἐμ Νιώη.(. 
247); Ῥτοοισ σε. τ: τῷ }.87.3648); τὴν θ. ἐπὶ τῆς γνώσεως ἔλαβε 
ΤΑΙ ἀάΐαὶ, Τνῖμ.τ.2(}1.528,11τ70}; ορΡ. ἐπιστήμη, Ὀάντηα. Ἀν. 6:8(}.30. 
16208); Ὁ. 56)156 οὗ εἴρ}! ἡ μὲν τοῦ δαίμονος τούτου πονηρία ἑκατέραν 
τὴν εἴσοδον τοῦ ἀνθρώπου τούτου ἀπέφραξεν,...θ. τε καὶ ἀκοήν καὶ ΜΊ!. 
τ2: 22(ρΡ.902.29); εἴ. ὄψιν καὶ ἀκοήν (Βτνβ5,ἤοηϊ.40.3 ἐπ ΜΙ.(7.4408); 
ὙΠΑῚ. ἔσεει, τ τ )δ(2.601); 6. φοπογεῖς, σφε, δρεείαϊον ὁ Παῦλος. ..ἡ 
τῶν ἀφράστων θαυμάτων θ. 60.ὈΡ5.ἐαγη:.8.3; 2. οὈ]εσῦνε ; ϑἶσλϊ, 
φρδείαεϊε; ἃ. ἴῃ ρδῃ. ταῖς ἐπιγείοις ἡδοναῖς τε καὶ 8. εὐαρεστεῖσθαι 
ΟἸΪετη. γ.7.12{0.53.25; Ν.9.5044}; ταῦ, Ἰητοεγρτειδτίου. οὐ Του] ἤθη 
ἔμ 85 ἡ τῆς Εὔας θ. ΤΑΙ φει ἀπ οί }ῖ,28,6208) ; τὴν ἐν τῇ γυμνώσει 
τοῦ σώματος 8. Τμᾶτ. ορϑ.φη.3:7(}1.66.640Α) 4}.; Τί, ἐς γεῖ, 401. 
1154); οὗ 4 νἱδίῖϊ τὸ ἃ βϑῃτίης βασιλεῖς... .«πολλάκις ἀποδεδημήκασι 
ταύτης ἕνεκεν θ. (Πτγδ. ἤση!.16. αὶ τη. 2 ογ (το. 6260) ; Ὁ. οὗ {πραῖτγσαὶ 
ῬΟΥΟΙΏΔΏς65, δίς, οὐ δεῖ ἱερατικοὺς ἢ κληρικούς τινας θ, θεωρεῖν 
ΟἹ δοα. 45.54. 

Β. τηεῖ, ; οὗ 116 Πδοῦι 8] ρετοθρίοπ; 1. εὐμδίἀογαίΐοη, τπυεείῖρα- 
1ἴογι, οἰμαν τὴν θ, τῶν κατὰ τὸν ἄνθρωπον συμβαινόντων Μείἢ.5γ}η:}.2.} 
(Ρ.25.4; Μ.18.60Ὰ}; εἰς τὴν τῶν θείων γραφῶν 8. Ἐπ5.ἢ.6.6,.18,4(Ν1.20. 
56ΙΑ); τὰ θεῖα ῥήματα οὐκ ἀλληγορίας δεῖται...θ. δὲ δεῖται καὶ 
αἰσθήσεως ἘρΙρΗ λαόν. 6τ.6(ρ.286.14; Μ.41.10488}; τῆς προφητείας 
τὸν σκοπὸν διττὴν ἐν ἑαυτῷ τὴν θ. ὠδίνοντα κατίδοι τις ἄν, πνευματικήν 
τε ἅμα καὶ ἱστορικήν Οντ. ἄδας.τ(3.5178); Τάς, Ρςς ῥγοθμ. (1.604); 
2. ἐμιοίϊφείναὶ ἀῤῥγεδιομδίοη τὴν τῶν δογμάτων θ. ὈΡΡ. τὸν βίον τοῦ 
γνωστικοῦ ΟἸ]οΙ,.5,».7.το(ρ.4.3,27; ΝΙ.0.4848); οὗ Η, (ποδί 85 πρὸς 
θεωρίαν δυσέφικτον Β65. ῥίγ.22 τ1ι.(3.450} Μ,32.1650); σμρογυϊεοη 
κατὰ τὴν θείαν διάταξιν προνοίας τε καὶ θ., (οηκῖ,ρ. Επι5.0.(,2.48(ρ.6τ. 
251 Μ.20.10258)}; (ογ τα], τὸ γνῶσις ν.5.ν.)}; ΟΡΡ. πρᾶγμα, Ῥάντη, 
Ῥγ.διτ(Μ.530.τ6208); 3. ἑἕεονγ, ἐρθομία! οΉ, δεῖδηεε; 5ῖ5. 4150 ῥξτϊο- 
βορἠϊεαὶ (ΡἸατοπίο) εοπίειρία οι, ἀθπηρα 8. ἐστίν, οὐ τὸ θεωρεῖν 
μόνον ὡς ἔχουσι τὰ σώματα φύσεως, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους αὐτῶν πρὸς 
τί βλέπουσιν ἘΜΑΧΟραρΡ. αἰ τί Μ.90.14338)}; ἡ 8. τῶν ἰδεῶν Ταυϑβέ. 
ἀϊαϊ.2.6(Μ.6.4770); τᾷ. χαροΐ453.0(}1.6.3964); 14. Ζαροὶ.8.3(}1.6.4578); 
ἐπιστημονικὴ θ, ΟἸογῃ. ΞΕ ν.7.1τ(ρ.44.12; Μ.9.4858); 1.8.τ(ρ.80.13; 
ζόοΑ}); θ. τῶν πρώτων αἰτίων 1.6.χ](0.512.1 ; 3884}; λογικὴ θ. Οτ(( εἰς, 
5.2ο(ρ.21.10; Μιττ,τ2ορο); ϑ. τῶν ὀνομάτων 1, 70.6,.4τ(24; Ρ.151.8; 
Μ.14.2731}); τῇ τῶν ὁρμῶν καὶ παθῶν τῶν τῆς ψυχῆς 8. καὶ κατανοήσει 
τι Τβδαπλ ραν ο(Ρ.23.1ο; Μ.1ο.τοϑοκ) ; οἵ ρᾶραη βρθου]αϊίοηβ οα 
Νδίατε, εἴς, τὰς σεμνοτέρας δὴ θ. τε καὶ φυσιολογίας Επι5,}).6.2.τ{510; 
Μ{,21,1048); ἡ τῶν λογικῶν μαϑημάτων θ. ῬΏΠοβι, ἦ.6.3.1 ΔΊ .6 5. Ο4Α}}; 
ΟΡΡ. γνῶσις : κληρονομία ἐστὲ φύσεως λογικῆς, ἡ θ. τῶν γεγονότων 
καὶ γενησομένων αἰώνων" κληρονομία δὲ Χριστοῦ ἐστιν ἡ γνῶσις ἐκ 
τοῦ θεοῦ Ογτ ΡΞ τ6: 6([.60.8128}; αἶβο, ἀερατγίνπεηι οὗ βεϊθηέε εἰς δέκα 
γὰρ διήρηνται θεωρίας αἱ προφητεῖαι ἸΡΡΙΡΆ.»οη5,1(Μ.43.237Α})Ά}Ὀ. 
Ποεὶ, Ραὶγ.ιφοίρ.295.4 οοη]. δέκα μέρη ; ὈυῈ ϑγτίδο βαρροτίϑ θεωρίας); 
α͵50 οἵ ργορμοις σοητειαρ θη, 1Ὁ. , Ν 

Ε. φριγίίπαὶ εοπίονιρίαίίοῃ, ποῖ αἰννὰγβ το θὲ 5λαΎρΙν αἰ ΒΕ ρυ 5Βεα 
ἔγοχῃ ΡΒΠ]βορμῖοαὶ σοπτοτηρί βίο; ἢ. πυσήδη: αἰΠἴδτοπς. τ1565 
ΠΪαϑιταϊεα ταῦτα δὲ πάντα διὰ τῆς τῶν προκειμένων ἡμῶν ῥητῶν θ. 
(-- εὐποϊογαϊ 00.) μανθάνομεν-.. «ἡ σωματικὴ τοῦ λόγου ὑπογραφὴ... 
δίδωσι τῇ 8. τὰς ὕλας (--- τηλίτον [ΟΥ̓ Ἡμε Πα 1 05}....«διὰ δὲ τοῦ ὀνόματος 
τῆς νυκτός, ἐκδείκνυται τῶν ἀοράτων τὴν θ. (--- εομ σι ρα! οη ῬΥΟΡΘΥ) 
τι Ν υ55. λον δ ἠῃ απ (Μ.44.802ν-Ο); ῬΏΠΟΧ.ο.25(0.175); 18.26 
(ρ.1γ6); 8. 85 ἴπ6 ρΌΔ] οἱ Ἰϊξς, ΟἸοη.ν.2.2τ(ρ.184.7; Μ,8.τογό0); 
τέλος γὰρ οἶμαι τοῦ τε πολιτικοῦ τοῦ τε κατὰ νόμον βιοῦντος ἡ 9. ἐ.1. 
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25(0.104.2; 9134}; τέλος τοῦ σοφοῦ ἡ θ. 1δ.6.7(Ρ.462.24; Μ.0.281Α}; 
εαυδίοεα ψ Κίπράοτῃ οἱ Οοά, Ἐνδρτ Ροπεερ.12(Μ.32.2650); 
Ὁ. 115. δββοποα; Κπονιθᾶρε οἵ Οοα ζητεῖν τὸν θεὸν καὶ ὡς οἷόν τε 
γιγνώσκειν ἐπιχειρεῖν, ἥτις ἂν εἴη θ. μεγίστη (Ἰ6Π|.5]ν.2.το(Ρ.138.12; 
Μ.8.9848); ἐνδιατρέίψῃ τῇ θ., τῷ θείῳ καθαρῶς ὁμιλῶν 1δ.4.6(ρ.266.5 ; 
1252Α}; προσευχὴ θεοῦ ὁμιλία, τῶν ἀοράτων θ. ΟΥΝ γ855.0γ.ἀοντ(ρ.8. 
11; Μ.44.11248); 6. τπεαῃ8 οὗ δἰζαϊμίπρ τ; Ῥυσιν οὗ μρατῖ, εἴ. 
Μι.τ:8 φημὶ τὰς γνωστικὰς ψυχάς, τῇ μεγαλοπρεπείᾳ τῆς θ. ὑπερ- 
βαινούσας ἑκάστης ἁγίας τάξεως τὴν πολιτείαν... οὐκ ἐν κατόπτροις ἢ 
διὰ κατόπτρων ἔτι τὴν θ. ἀσπαζομένας τὴν θείαν...ταυτότητι τῆς 
ὑπεροχῆς ἁπάσας τετιμημένας διαμένειν. αὕτη τῶν καθαρῶν τῇ καρδίᾳ 
ἡ καταληπτικὴ θ, ΟἸοτη.Σίγ.7.3(Ρ.10,78. ; Μι0.4τό6); ἐν.6.τ4{ρΡ.486.8; 
2208); καθαροὺς τῇ καρδίᾳ γενομένους..«προσμένει τῇ θ. τῇ ἀϊδίῳ 
ἀποκατάστασις 1δ.7.πτο(ρ.41.23; 4808); ΜεῖΠ.5»ΡΗ}.τ(ρ.138,21; Μ.τ8. 
2174}; Οὐ Νυ85..,}70ς.(Ν1.44.3138}; Ρυτβοδίίοη οἱ 5ρίτῦ, ΡΠΙΟχ. 
4}.37(ρ.184); Κπον]εᾶρσε γνῶσιν εἴτε σοφίαν συνασκηθῆναι χρὴ εἰς 
ἕξιν θεωρίας ἀΐδιον καὶ ἀναλλοίωτον ΟἸδγη,δἰγ.6.7(0.463.1; 2848}; ΙΕ 
«σῇ ἱξ ἰ5. Οόβεῖν σοηπεοίεά, Απαττ.ον. 7 (Μ.97.0458}; ἀεΐαςῃ- 
τηθπΐ ἔχοτη βοπϑίἷο τῆϊηρβ χρὴ μὲν τῶν αἰσθητῶν καὶ προσκαίρων 
καὶ βλεπομένων πάντων καταφρονεῖν πάντα δὲ πράττειν ὑπὲρ τοῦ τυχεῖν 
τῆς τοῦ θεοῦ κοινωνίας καὶ τῆς τῶν νοητῶν καὶ ἀοράτων 8. Ογ( εἰς, 
2.π6(ρ.25 1.14; Μ.11,9030); ἡ δὲ τοῦ θεοῦ θ., οὔτε κατὰ τὸ φαινόμενον, 
οὔτε κατὰ τὸ ἀκουόμενον ἐνεργεῖται ΟΥΝ γ55,0.}10ς.(Μ.44.3730)} 
Ἐπάν. ΝΜορς. Ν᾽ αλ.τιτ(Μ.66.4ο10); οὐκ ἀσφαλὲς οὖν πρὶν ἔξω γενέσθαι 
τῶν πολλῶν, ἐπιβάλλειν ταῖς περὶ θεοῦ θ, Μαχ.εαροἰμθοὶ, τ. 83(Μ. 90. 
{1178}; [ΠΟῸΡῊ 56 510]6. Ἐπὶπρβ τᾶν ΟἴοΥ ἃ νὰν ἴο 1ξ ἡμεῖς δὲ 
[ΟΡΡ. 8}09Ὲ5] αἰσθηταῖς εἰκόσιν ἐπὶ τὰς θείας, ὡς δυνατόν, ἀναγόμεθα 
θ. Ἡθοπ. Ατ.ε...1.2(Μ.3.3738}; ψυχὴ-««πρὸς τὰ περὶ ἑαυτὴν προϊοῦσα, 
καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν.. ἐπὶ τὰς ἁπλᾶς καὶ ἡνωμένας ἀνάγεται θ. 1Δ.,ἀ,η. 

4.0(Μ.3.7058}); 5ιααν οὗ δετίρίιγο συνεξάπτει δὲ ἡ γραφὴ τὸ ζώπυρον 

τῆς ψυχῆς καὶ συντείνει τὸ οἰκεῖον ὄμμα πρὸς θεωρίαν (Ἰοτη,5Ὲ».1.1 
(0.8.12; Μ.8.6974}); τάν εΥ ὁ γνωστικὸς θεωρίαν εὔχεται αὔξειν τε καὶ 
παραμένειν 1}.7.7(0.34.26 ; Μ,0.4658); 10 τ σἢ σοητεΙΡ ΘΌ ΟΝ 15 
ἐπΈΠπιατοΙν σοηπεοίβα τὸ εἰλικρινὲς τῆς θ. διὰ προσευχῆς εἴωθεν 
ἐμφανίζεσθαι ἘΜΑχ. καρ. αἰ.τ26(Μ.90.14320); 1}.156(14374}; ῬΒΥΘ10Ὰ] 
Ιείβασα ἡ θεωρητικὴ δύναμις... τῇ τε περὶ τῶν κρειττόνων καὶ προσφυῶν 
θ. ἣ ἀπασχολεῖται, καὶ τῇ ἀταραξίᾳ τοῦ σώματος ἐπισκοποῦσα ἘἘΒ 85. 
ἐ0Ή5..2.2(2.5428; Μ.31.13414)}; 4. τεῖ, Ξυρουπυϊηδη ἀροπῖβ τΠαῖ 
Ὀεβίον οὐ ρτοῦποε ἰΐ ὁ.. «πατρὸς δόξης χαρακτήρ, ἐναποσφραγιζόμενος 
τῷ γνωστικῷ τὴν τελείαν θ. κατ᾽ εἰκόνα τὴν ἑαυτοῦ (Ἰ6γ.5,}.7.3(0.12. 
22; Μ.9.4214}; φιλοτιμησώμεθα..-προσκυνεῖν τὸν θεὸν...τὸν κατὰ τὴν 
τάξιν τοῦ Μελχισεδὲκ ἀρχιερέα ὁδηγὸν ἔχοντες τῆς."«μυστικῆς καὶ 
ἀπορρήτου θ. Οτ. 7ο.13.24{0.248.27; Μ,14.4το0}); ἡ ἔκτασις τῶν χειρῶν 
τοῦ νομοθέτου γίνεται, ἡ τὸ μυστήριον τοῦ σταυροῦ προδεικνύουσα τότε 
προσάγεται τῇ τῆς ὑπερκειμένης φύσεως θ. ΟΥΝΥ55.).Μος.(Μ.44. 
4738); ὅρασιν... ὑποδειχθῆναι τῷ θεολόγῳ δι᾽ ἑνὸς τῶν ἐπιστατούντων 
ἡμῖν...ἀγγέλων, καὶ...ἐπὶ τὴν νοερὰν ἐκείνην θ. ἀνατεθῆναι Ἰ)οπ.ΑΥ. 
ελ.13.4(Μ.3.3040); 6. ἀερτεοβ ἡ μὲν ψιλὴ εὐχή, ὡς ἄρτος ὀφθήσεται 
ἀρχομένους στηρίζουσα" ἡ δὲ μετά τινος θεωρίας, ὡς ἔλαιον πιαίνουσα" 
ἡ δὲ ἀνείδεος, ὡς οἶνος εὐώδης ΣΜαχ.εαρ. αἰ. τηδ(Μ.90.14418) 5 τπουπΐ 
οὗ Ὑταηϑβριτσατίοη ἃ βυταΡοὶ οἵ 115 ΠΙρῃμδβῖ ἔογπα, ἀπᾶτυ,ογ.)(Μ.01. 
9410); ἢ Βρεοΐαὶ εαίατεβ οὐ Ουἰβείαπ οοητουηρ] τΊοη ; ΠΟαγΙΒμΘα Ὦγ 
ἀορηηα τούτων φύλαξ μοι διαμένοις τῶν δογμάτων... -σοφὸς δ' ἁπάσαις 
μυστικαῖς θ. ΑἸΩΡ. δείδιο, 2τ6(Μ.37.1 5914}; ΟἸΟΒΕΙν σοππαοΐθα 1 ἢ 
Ομ τβτ᾽ 5 Βυπιδηϊν τάχα γὰρ κἂν ὁπωσποτὲ ἐν τῇ τοῦ λόγου ὑψηλοτάτῃ 
καὶ ἀνωτάτῃ θ. γενώμεθα καὶ τῆς ἀληθείας, οὐ πάντη ἐπιλησόμεθα τῆς 
ἐν σώματι ἡμῶν γενομένης δι᾽ αὐτοῦ εἰσαγωγῆς ΟΥ.ο.2.8(4;}.62.25; 
Μ.14.1210}; Τανεα]ηρ ππῖῃ, Απατ.Υ.ογ.7)(Μ.07.9560}; δἈοοοιη- 
Ραηϊδα ΡΨ ἴον τελειωθέντα δι᾽ ἀγάπης καὶ τὴν ἀπλήρωτον τῆς θ. 
εὐφροσύνην ἀϊδίως καὶ ἀκορέστως ἑστιώμενον ὈἸετη.5ἰγ.6.ο(ρ.460.6 ; 
Μ.9.2068); Μαχ.χρΟΡς. ο(Μ.9ο.8658); ἐνοκεᾶ Ὀν (ῃ6 οὈ]θοῖ οἵ 
ΙονῈ ἀγωγὸν δὲ τὸ ἐραστὸν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 8. ΟἸοηι.5:γ.7.2(ρ.9.1τ0: 
Μ.9.4130};; [πΠουρῈ τ ἄοεβ ποΐ σὰϊα ουὐἱν ΠΟῚΚ ἔδϑυ, ΟΥ. ΝᾺ Ζ.0γ.30.8 
(Μ1.36.344Α}:; 5η4 πεϑάβ καΐερυιδτάβ δραϊηβὶ ἰοπιρίδίομ (0 ῥυἱάε, 
ΤΙ άντη. ΖΟονγ.12:1(0.42.16; Μ.39.17294); ἴὸ θ6 ρυτδαθα αἵ ἄρρχο- 
Ρτίατα τἰτηθ8 μὴ πρόστρεχε θεωρίᾳ ἐν οὐ καιρῷ θεωρίας, ἵνα σον τοῦ 
κάλλους τῆς ταπεινώσεως καταδιώξηται 70.(]]η1. 5 εαἰ.7(}1.88.8130}; 
τεῖ, δρισίτσαι! ἱπιεγργαίδιιοη οὗ βαρθαϊῃ ἡ τοῦ σαββάτου καὶ 
τῆς καταπαύσεως τοῦ θεοῦ ἡμέρα, ἐν ἧ ἑορτάσουσιν ἅμα τῷ θεῷ 
«εὐἀναβαίνοντες ἐπὶ τὴν 8. Οτ,Οεἰς.6.6τ(ρ.131.22; Μ.11.13028}; 4. 11 
οΠδοῖς: ἀπιῖος τσ ΜΠ] δηρεῖα, (6 πὶ.5ἐγ.7.7(0.37.7 Μ.0.4608) : 
σοπῆτγτηϑ ἔβίτῃ, 1δ.1.ττ(ρ.33.26; Μ.8,7498) ; Ῥετίοςι5 νίγῖας, ΟΥ.7}6.1. 
τό(ρ.21.1ἴ, ; Μ.14.52Α); ἀποκάλυψις δὲ καὶ λήθη εἰκότως προσγίνονται 
δικαίῳ" λαμβάνοντι μὲν διὰ θεωρίας τῶν ἀπορρήτων τὴν μύησιν" τῶν 
δὲ κατ᾽ ἀρετὴν πόνων τὴν λήθην, διὰ τὴν διαδεχομένην τοὺς πόνους τῶν 
ἀρετῶν εὐφροσύνην τῆς πνευματικῆς θ. ΜαχΧ.οΧρ. 5.50: (Μ.00.8658); 
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Ιεδᾶς ἴο τρα] ζαϊίου οἱ ἀϊνίμο ἱποοσαρσθεηβ Πτγ, ΟΥΝ γ85.0, 05, 

(}1.44.3760}; Ὀτίπρθ πίοι  Γ ΟΕτΙβὲ ἐν Χριστῷ ὧν 86. 5. Ῥδι]]} 

διὰ τὴν 8. Ὠτάντη, 2 ον.12:.2(Ρ.42.τὶ; Μ.30.17280); 8π4 ψῖτι σοί, 

Το Μααν... 7τ(λ.94.τοόρ0); ἀοιβοαίουι ὑπεραναβὰς πάντα ὑλικὰ 

νοῦς, ἵνα ἀκριβώσῃ τὴν θ. τοῦ θεοῦ, ἐν οἷς θεωρεῖ θεοποιεῖται ΟΥ̓ 0. 

42.21(1|} Ὀ.472.30; Μ.τά.8174}; ἢ, δοίίοῃ το Β6 ἴῃ Ομ ΠΥ ψΠ 

οοπίετηρ αἰίομ, ΟἸθη,. ἐν. 6.1τ(0.477.21; Μ,9.2120); 885. Ὀεΐηρ οοτη- 

ῬΙοπηθπίδεν δικαιοσύνην... ἔργῳ τε καὶ θ. πεπληρωμένην 1.4.τ6(ρ.292. 

το; Μ.8.13058); τὸ εὐαγγέλιον δι᾽ “ἔργων καὶ 8. ἐπαινῶν 1.7.12 

(0.55.23; Μ.0.5084); τέλος....τοῦ γνωστικοῦ.. «διττόν, ἐφ᾽ ὧν μὲν ἡ 9. 

ἡ ἐπιστημονική, ἐφ᾽ ὧν δὲ ἡ πρᾶξις 1.7.τ6(Ρ.72.8; 5414}; διχῶς δὲ ἡ 
ὁδὸς κυρίου εὐθύνεται, κατὰ δὲ τὸ θεωρητικόν, τρανούμενον ἐν ἀληθείᾳ 

ἀπαραμίκτως τοῦ ψεύδους, καὶ κατὰ τὸ πρακτικὸν μετὰ τὴν ὑγιῆ 8. 

τοῦ πρακτέου ἁρμονίου πράξεως ἀποδιδομένης τῷ περὶ τῶν πρακτέων 

ὑγιεῖ λόγῳ Οτ.7ο.6.τοίαι; Ρ.127.31; Μ'14.2320); θ. συνέκδημον πρὸς 
τὰ ἐκεῖθεν ποιούμεθα, καὶ πρᾶξιν θεωρίας ἐπίβασιν (τ. ΝᾺ2.07.4.1τ13 

(21.35.6408); καλὸν θ., καὶ καλὸν πρᾶξις" ἡ μέν, ἐντεῦθεν ἐπανιστᾶσα, 

καὶ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων χωροῦσα..«ἡ δέ, Χριστὸν ὑποδεχομένη, καὶ 
θεραπεύουσα 1δ.1τ4.4(8644}; βίῳ μὲν ὁδηγῷ ϑεωρίας, θεωρίᾳ δὲ σφραγῖδι 
βίου χρησάμενος 16.2τ.6(τοβ88); δεῖν συνάπτειν τὴν πρακτικὴν φιλοσο- 
φίαν τῇ κατὰ θεωρίαν ἐνεργουμένῃ- ὥστε τὴν καρδίαν μέν, τῆς θ.- τοὺς 
δὲ βραχίονας τῶν ἔργων σύμβολα γίνεσθαι τι Νγβθ.». Μ7ος.(Μ.44. 
3020,}}; Ογτ.70.4.2(4.3574); Απάτιτ,ογ.7(}1,97.0458); ἘΒοπρ ἢ οοτ- 
ΓΕ ΡΙ ΔΈΟΙ 5 πῦοτα ρετίδος τμαπ δοιίοῃ, στ ΝαΖιεαγη.ι.2.32. τ, 
47.028}; τεϊατίοῃ οὗ δοΐίοη ἴ0 σοπ!οπιρ δίίομ, Βυταθ  Ζεα ὃν Ὀτεδα 
δὐα ΨὙ1ΠῈ οἵ δυςῃαγϑί ἀληθῶς μὲν βρῶσις ἡ πρᾶξις, ἀληθῶς δὲ πόσις 
ἡ θ..... διὰ τοῦτο πρῶτον δίδωσι τὸν ἄρτον εὐλογήσας καὶ κλάσας τοῖς 
μαθηταῖς ἐπεὶ πρώτη ἐστὶν ἡ πρᾶξις, καὶ μετὰ τοῦτο λαβὼν ποτήριον, 
«οὐἐπεὶ δεῖ τὰ τῶν πράξεων ῥυθμίσαντα καὶ τὸ πρακτικὸν κατορθώσαντα 
οὕτως ὁδεύειν διὰ τῶν πραγμάτων καὶ ἐπὶ ϑεωρίαν αὐτῶν ΟΥ̓́Θ»: 
ἐμ {4|.π6.7(0.487.24{.; Μ.13.12884}; ἰαιδονιΣ 1ἢἢ 1ε.(Ρ.10.1}; τὴν 
ἀγαθὴν πρᾶξιν ὑποβάθραν εἶναι τῆς θ. Τηάξζιφη 60 ἢ ἔχ,(τ.χ68); 

ῬΏΙΠΙΟχ.ερ. (ρ.τ61) ; [Βαδο 6}.τ2(ρ.165); οὐκ ἔστιν οὔτε πρᾶξις ἀσφαλὴς 
8. ἐκτός, οὔτε θ. ἀληθὴς πράξεως ἄνευ ὙΜΑΧ.αρ.α].τ42(}1.00.14338); 
ὡς ὕλη τῷ εἴδει, οὕτω πρᾶξις τῇ θ. καὶ ὡς ὀφθαλμὸς προσώπῳ, οὕτω 
8. τῇ πράξει ὀφθήσεται 1Ὁ.144(14330}; ὁ μέσως ἔχων περὶ πρᾶξιν καὶ θ. 
υὐνἡδέως φέρων καὶ τοὺς πόνους τῆς πράξεως, διὰ τὸ μέτριον τῆς 
θ." καὶ τοὺς λόγους τῆς ἀτελοῦς θ., διὰ τὸ βοηθεῖσθαι ὑπὸ τῆς πράξεως 
1ϑιτοτ( 4360); πρᾶξις σὺν θ. μὲν ὡς σῶμα μετὰ πνεύματος ἡγεμονικοῦ" 
ἄνευ δὲ 8., ὡς σὰρξ μετὰ πνεύματος προαιρετικοῦ λογισθήσεται 1.157 
(14378); 1. οἵ σοπιοταρίείου ροτίθοιθα πὶ ετουηὶν, ΟἸΘμ..5}7.7.2 
(ρ.9.9; Μ.9.4130}; ΟΥ.Ν42.0).32.33(}1,36,2120) ; ὅταν ἄφθαρτοι καὶ 
ἀθάνατοι γενώμεθα...ἐσόμεθα...θεωρίαις ἀποπληρούμενοι [)1οη. ΑΥ,ἄ.». 
1.4(Μ4.3.5020); ἰ4...ἢ.7.9(}1..3.5658); 2. ἀηρεὶο ἀγγέλους... εἶναι ἐν 
ἀναπαύσει καὶ πρὸς μόνῃ τῇ θ. τοῦ. θεοῦ ΟἸεπ).εεἶ, Ξ6(0.153.22 ; Μ.ο. 
7258); οἱ ἄγγελοι... «ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἀλήθειαν μετὰ σοφίας 8. δυνα- 
μούμενοι ΟΥΤδον,27.το(ρ.369.30; Μ.11.5138); τῆς τοῦ καλλοποιοῦ καὶ 
ἀρχικοῦ κάλλους ὑπερουσίου καὶ τριφανοῦς θ. ... ἀναπιμπλαμένας 50. 
Βγβῖ δηροῖῖς Πίεσγατοῆν)} ΄οη. Αγ. .ἢ,7.2(Μ.3.2ο80); 1.7.4(212Ὰ}} 
Απαάτ,(τ.ογ. 7} .07.03320); 3. οἵ σοπιουριδίϊοι νιτπῖη Ἔση, δοξα- 
σθῆναι τὸν θεὸν...ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ γνώσει καὶ τῇ ἑαυτοῦ 8., οὔσῃ μείζονι 
«τῆς» ἐν υἱῷ θ. ΟΥ. 70.532.28(1τ8; ».473.321ἴ.; Μ.1τ4.817}); οὐκ ἤρκει τῇ 
ἀγαθότητι τοῦτο, τὸ κινεῖσθαι μόνον τῇ ἑαυτῆς [50. ΟΠ 684] 98. ὅτ. 
ΝΆ2.0».28.0(}1.36.3200). Ἰ 

Ὁ. ἐχϑρ.; 3. οἵ ν]βοῃϑ5 οἱ ργορῆεῖβ ἀῃα αροϑβί!θ5 ἡ τοῦ προφήτον 
ληφθεῖσα διάνοια πρὸς τὴν θ. Τάτ ίορϑπ, αλ. τ: τ(}.66.4040)) ; νΥ ΠΟ ἢ 
σδπι Ὀ6 τίρμεν Ἰητουρσεῖθα οπ]ν Ὀν τηϊη 5 ἀεβομβα ἴτοτῃ βάττη]ν 
τὨΐηρθ πού γε τὰς οὕτω φοβεράς τε καὶ ἀπορρήτους 9. δυνατὸν ἦν 
αὐτοῖς ὑποδέχεσθαι, μὴ τῷ λογισμῷ πρότερον κατὰ τὸν τῆς θ. καιρὸν 
ἐξισταμένοις τῶν παρόντων; οὕτω τὸν μακάριον λέγει Πέτρον ἐν 
ἐκστάσει γεγονότα τὴν σινδόνα ἰδεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταφερομένην'᾽ 
ἐπειδὴ ἡ τοῦ πνεύματος χάρις πρότερον αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ἀποσπᾶσα 
τῶν παρόντων, τότε προσανέχειν τῇ θεωρίᾳ παρεσκεύασε τῶν δεικνυ- 
μένων, ἵν᾽ ὥσπερ... καθ᾽ ὕπνους τῶν ἀποκαλυπτομένων δεχόμεθα τὴν θ., 
οὕτω πως τῇ μεταστάσει τῆς διανοίας ὑπὸ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος 
καθιστάμενοι χάριτος, τῶν δεικνυμένων ὑποδέχοιντο τὴν θ. 1 (ΔοτῸ-- 
Δ404Δ}; ἔθος τοῖς ἁγίοις προφήταις καὶ ἐν θ. αὐταῖς γένεσθαι πολλάκις - 
τῶν ὡς ἔσονται κατὰ καιροὺς προαπῃγγελμένων Ογγ, δΛίτε.2ο(3.4150); 
ἀνεῳχθῆναι δὲ τοὺς οὐρανοὺς ἔφη, οὐκ ἀληθείᾳ καὶ πράγματι, ἀλλὰ 
πνευματικῇ θ. ΤΑΙ, Επεελ.1: τ(χιδδο ; θαξ ροτῃ. το θὲ Ἰητοετρυεῖεα ἴῃ 
56ῆ8ε 1).2.8)}; θ. τοιαύτην ὑποδείκνυσι τῷ προφήτῃ, τῇ τοῦ θείου 
πνεύματος ἐνεργείᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ φωτίσας τὸ ὀπτικόν 1.40: 2(2. 
1020) ; τοί. Αρτϑμαιῃ, Ρτος σι σεη.2: τϑ(Μ.87.1738) οἷτ, 8. ἔκστασις ; 
2. 85 ἰβοδβηῖϊσαὶ [θύτὴ ἔοσ τριγμαὶ 56η56 οὗ βεγίῤίιγε; 8. 50. 680. 
ΑΠΌΟσ Θη6. 5Όῇ00] “ιόδωρος.. «ψιλῷ τῷ γράμματι τῶν θείων προσ- 
ἔχων γραφῶν, τὰς θ. αὐτῶν ἐκτρεπόμενος ϑοοτ.ἐ.6.6.3.7(}}.6γ,668.); 

Υ 2 
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Διόδωρον...τὰς θ. ἀποφεύγοντα 802.}.6.8.2.6(Μ.67.1516.Ὰ); Ὀυϊ τὴν 
ἀγωγὴν καὶ τὴν θ. τὴν ὑψηλοτέραν οὐκ ἀποκωλύσομεν. οὐδὲ γὰρ 
ἐναντιοῦται ἡ ἱστορία τῇ ὑψηλοτέρᾳ θ., τοὐναντίον δὲ κρηπὶς εὑρίσκεται 
καὶ ὑποβάθρα τῶν ὑψηλοτέρων νοημάτων Ὠϊοά ῥγοθη!.  5ς.(0.88,2{1); 

ἐκεῖνο δὲ μόνον χρὴ φυλάττεσθαι, μή ποτε ἀνατροπὴ τοῦ ὑποκειμένου 

ἡ 9. ὀφθῇ, ὅπερ οὐκέτι ἂν εἴη θ. ἀλλὰ ἀλληγορία. τὸ γὰρ ἄλλως 
ἀγορευόμενον παρὰ τὸ κείμενον οὐ θ. ἐστὶν ἀλλὰ ἀλληγορία τὖ.(ρ.88, 
5}; ἄλλο τὸ ἐκβιάσασθαι εἰς ἀλληγορίαν καὶ ἱστορίαν, ἄλλο δὲ καὶ τὴν 
ἱστορίαν φυλάξαι καὶ θ. ἐπινοῆσαι ϑανετ,εγθαὶ.4.2(Μ.56,459); εΧερ. 
(141.4:.24 ὃ ἀπόστολος οὐδαμοῦ τὴν ἱστορίαν ἀνέτρεψεν, ἐπεισενέγκων 
τὴν θ. οὐ κατὰ ἀμαθίαν ὀνομάτων, ἀλλὰ διδάσκων ὅτι, κἂν ὄνομα 
ἀλληγορίας ἐπικρίνηται τοῖς νοήμασι, κατὰ θεωρίαν αὐτὸ χρὴ λαμβά- 
νειν, οὐδαμοῦ βλάπτοντας τῆς ἱστορίας τὴν φύσιν Τοῦ, ῥγοόηι. "55. 
(0.88.8; Ἀπεϊοομεηδ σοποερίοη οἔ θ. Ὀεὶηρ ρἰαοςά Ὀεῖ. Πογα ἔϑιτι 
Δη ἔβης 8] Δ]εροτν ταῦτα γὰρ οὐδὲ τὴν ἱστορίαν ἀθετεῖ, οὐδὲ τὴν 8. 
ἐκβάλλει, ἀλλ᾽ ἡ μεσότης αὕτη καὶ ἡ ἐμπειρία, ἥ, κατὰ τὴν ἱστορίαν καὶ 
θ. καὶ ᾿Εὀλληνισμοῦ ἀπαλλάττει...καὶ πρὸς ᾿Ιουδαϊσμὸν οὐ καθέλκει ἐῤ. 
(ρ.88.23}}.); Ὁ. 9. ἐαπαίεα ψΠ ἀλληγορία Ὁ᾽ ΑἸεχαπάτίης, Ὀαρρᾶ- 
ἀοοίαιι, θα οὐμοὺ ἔδίμειβ; βεπος τοῦ, ῬΏ1]ο ὑψηλὸς...ἐν ταῖς εἰς 
τὰς θείας γραφὰς θ. γεγενημένος Ἐπ|5,}.6.2.τ8.1(Μ,20.1840); ἀπά 
Οτίροπι μηδ᾽ ἐξαρκεῖν αὐτῷ τὰς ἁπλᾶς. «τῶν ἱερῶν λόγων ἐντεύξεις, 
ζητεῖν δέ... βαθυτέρας...θ. 16.6.2.ο(Ξ2:Α}; Ιᾷ Μαγοοῖ,,τ.3(0.17.22; Μ. 
24.740); αἰϊεροτίοαὶ ἰητογρτγεϊαϊίοι, οὗ 1 ὉΚ ἴπ6 εν, σα] θα 
ἀλληγορικὴ 8., 1ᾶ.}.ε.8.8(37ο. ; Μ.21.6240) ; οὗ ἱατεγρτοϊατίοη οἱ ΟἹ 
Ὀν ΝΊ μνησθεὶς τῶν δύο τοῦ Ἀβραὰμ. τέκνων. .«ἀλληγορίαν ὀνομάζει 
τὴν περὶ αὐτῶν θ. ΟτΟοἶδι ν55.Ποπι ΐη Οαηϊ ρτόδτα, (Ν1.44.1518); οἱ 
ΒΡΙΠταΔΙ ᾿πτετγρσοϊδιίοη οὗ 1 οἵ οβεϑβ θ. εἰς τὸν τοῦ Μώσεως βίον 
ἴᾷ.ν. ΔΙ σ ει. (Ν1.44.327}; μηδεὶς δὲ διόλον τὴν τῆς ἱστορίας ἔκθεσιν 
παρατεθεῖσθαι τῷ εἱρμῷ τῆς τοιαύτης τοῦ νοῦ 8. νομίζων, εἴ πού τι τῶν 
γεγραμμένων ἔξω τοιαύτης τῆς διανοίας εὑρίσκοιτο, δι᾽ ἐκείνου καὶ τὸ 
πᾶν ἀθετείτω 1Ὁ.(3498); τὸ μὴ δεῖν πάντως παραμένειν τῷ πράγματι... 
ἀλλὰ μεταβαίνειν πρὸς τὴν ἄυλόν τε καὶ νοητὴν 8. Δ. ποηιῖη (απὶ. 
Ρτοεμ,. (7570); συμβαίνει τῇ ἱστορίᾳ ἡ κατὰ ἀναγωγὴν θ. ἰὰ.υ.105. 
(3970); θ. ἔτεα. υϑεά 5ίγηρὶν τὸ ᾿πάϊσαῖς ΔΙ] ροχίσαὶ ἜΧΕ 515 πρὸς δὲ 
θεωρίαν...τὰ κήτη ἀλληγορικῶς καλούμενα Ἰλιάντη. Το ο:τ2(Μ 4.30. 
1440); ἰά Ὁ ς.τιϑ:72(Ὁ1.39.15728); Ηεβγοῖ. ΗΟ ΡΟ τ ο3(Ν].27.10028); 
1διχ48(12320); 5ἴ5. ψΙΙἢ οριτμεῖθ βυο ἢ ἃ5. μυστική, Οντιαάογ. 
(1.294); πνευματική ἐῤ.(1.3Ε); ἡ ἐν πνεύματε θ. Ἡ ΕΒ ἢ, ἡγ.Ῥς.612 
(Δ1.93.1τ81Ὰ}; 115 σῃ ες ΟὈ] δον, το 5μονν (ἢ τὶβί βογεβδπαάονοθα Ἰη ΟἿ, 
νγτιαάογοτοί,.341Ὲ); ἰά, σίαρἢ,Οφη. 5(1.160Ὲ}; 14..15.2.5(2.3244}; 115 
Ὠδοεβϑὶτν χρῆναι δὲ φημί, τοὺς ἐθέλοντας διατρανοῦν τὰ οὕτως... 
αἰνιγματώδη τῶν θεωρημάτων πλάτη διανοίας ὄμματι περιαθρεῖν 
ἐπείγεσθαι, καὶ μάλα εὐφρόνως τοῦτο μέν, τῆς ἱστορίας τὸ ἀκριβές, 
τοῦτο δέ, τῆς πνευματικῆς θ. τὴν ἀπόδοσιν ἵνα πανταχόθεν τοῖς 
ἐντευξομένοις ἐκβαίη τὸ ὠφελοῦν ἐδιρτοεια.(2 ἘἘΑ) ; ἴὰ τοῖς τὸ 11ἴ. βεῆβε 
8. μὲν γὰρ πνευματικὴ καλή τε καὶ ὀνησιφόρος, καὶ τῆς διανοίας τὸν 
ὀφθαλμὸν εὖ μάλα καταλαμπρύνουσα νουνεχεστάτους ἀποτελεῖ, ὅταν 
δέ τι τῶν ἱστορικῶς πεπραγμένων διὰ τῶν ἱερῶν ἡμῖν γραμμάτων 
εἰσφέρηται, τότε δὴ τότε τὸ ἐκ τῆς ἱστορίας χρήσιμον ϑηρᾶσθαι πρέπει 
10.τ.4(113Ὲ}; εἰ μὲν γὰρ ἑκάτερα δέχεται τὸ ῥητὸν ἀβιάστως, καὶ τὴν 8.» 
καὶ τὴν ἱστορίαν, χρηστέον ἀμφοτέροις ΟἸνπιρ. Κ».. οὐ Ῥτορτη (Μ.05. 
17); αι Ἰπτοστηρᾶϊατα ροβιτομ Ὀοίννοοη Ἀπεοοῦθηθ απά Αἰθχαη- 
ἄτη βοῆοοὶβ καθ᾽ ἱστορίαν εἰρημένα νοῶμεν, καὶ τὰ κατὰ 9. προφητευ- 
θέντα ἐκλαμβάνωμεν, μηδὲ τὰ σαφῶς ἱστορηθέντα εἰς 8, ἐκβιαζόμενοι, 
μήτε τὰ λαμπρῶς θεωρηθῆναι ὀφείλοντα εἰς ἱστορίαν καταβιβάζοντες 
{914 ΡῈ] ἐρῥ.4.2ο3(84.78.12924}; 10.3.8α(γϑοο); ἅν, Ὧδε. οὗ 8. τὼ (85 
56η868. ἢδ5 ΡΙῸ}. ἰπῆυσποοα Πἴοπ, το β 56. ἴῸΥ ταν ϑιιοὰ] τπδαμΐπε 
οὗ 5βοζαιηδηΐβ ἴῃ 6.},.2.3. οἵ μᾶβϑῖπι, ορρ. νι βι 0} 6. βῖριι ἱερουργία: 
κατίδωμεν..«τὴν καθ᾽ ἕκαστον ἀκριβῆ τῆς ἁγιωτάτης τελετῆς ἱερουργίαν 
καὶ θ. 1δ.3.χ(84.3.4258).Ψ 

θεωρικός, τυΐξο, ἰδαγηοὰ ἴὰὶ βρισίτααὶ τηαίίοιθ θεωρικωτάτων τὸ 
πρᾶγμα ϑα. ρῥταῖδε οὗ ΒΜΥ] Ῥτος!.ΟΡ ἀπηιρμ.τ(}1.85.4250); Αὐαϑι. 
5. 1η|677.(0.275). 

ϑεώριον, τό, εῤεείαεῖα, ἐἤοῖν, ΤἈρΡΒη. εἤγοηπνρ τος Μ.χοδ, ΒΟ ΘΑ). 
θεωρός, ὁ, Ξτῥδείαϊον, οι το κομίοπερίαίες, ἃ5 Ἔρλτ Ποῖ οἱὗἩ ὈΙθθΟρδ5, 
Ὀιοη.ἀσχ. δ. ..,4.3.2(}1.3.4760); ἐπζεγρτη. : θ. δὲ καλεῖ τοὺς ἐπισκόπους, 
ἐπειδὴ καὶ παρ᾽ Ἕλλησι θ, ἐκαλοῦντο οἱ προβαλλόμενοι παρὰ πάντων 
ἐπερωτᾶν τὸν θεὸν περὶ μελλόντων, καὶ θυσίας ὑπὲρ αὐτῶν προσφέρειν 
Μαχ.ελοῖ.6.1..4.3.2 (1.4.1 530); οὗἨ Ι5αία]ν σοπιοιιρ Πρ βεταρΐπι, 
Ατας, Τγέμ, Κγαρ, Ποεὶ, αὶν.42(Ρ.317.14). 

ϑθέωσις, ἡ, ἰεἰβεαίτοη, ἀτοιη] ΖΩΟῊ; 
Α. Ομγβιοὶ. ; 1. ἴῃ ρεη, οὔποτε τοῦ εἶναι υἱὸς ἠγμένος" οὐ γὰρ ἐκ 

μεταμελείας ἡ θεότης, οὐδὲ ἐκ προκοπῆς ἡ θ. Οτ, Νὰ 2.0».25.τό(Ν,3ς. 
12218}); μένει γὰρ αὕτη βροτεία φύσις καὶ μετὰ τὴν θ. καὶ τεθεωμένη 
φύσις βροτεία καὶ λέγεται καὶ ἔστι {γτ. ΤΥῖνι.τ14(65.218.; Μ.77.115206}}} 
τὴν θ. τῆς σαρκὸς γενέσθαι δοξάζομεν 0.10, [.σ.3.τἹ(Μ.04.τοῦθᾺ); 



θέωσις 

2. οἵ αἰν!ηἰσαιοη οἵ (τ δ 8 Ὀοᾶν ἡ ἡ ἐξ οὐρανῶν φωνή" ἐκεῖθεν γὰρ 
ὁ μαρτυρούμενος" καὶ ὡς περιστερά, τιμᾷ γὰρ τὸ σῶμα, ἐπεὶ καὶ τοῦτο 
τῇ 8. θεός, σωματικῶς ὁρωμένη αι. ΝαΖ.ον. 39.16(}. 526. 3538); θεὸς 
ἀληθὴς ὁ Χριστός... καὶ θεῖον ὄντως αὐτοῦ τὸ ἅγιον σῶμα τῇ θ. Απιαβί. 
ϑιλοά, τ4(}1.80.2440); 8. τῆς σαρκός, καὶ λόγωσιν..«καὶ τὰ τοιαῦτα, 
τὸν προσγενόμενον τῇ σαρκὶ πλοῦτον ἐκ τῆς πρὸς τὸν ὕψιστον θεὸν 
λόγον ἐνώσεώς τε καὶ συμφυΐας ἐμφαίνοντες 0.1). [.0.4.τϑ( 04. 
11848). 

Β. οἵ ΔΏΡΕ]1Ο ὨΙΕΤΔτΟἢΠ165 πρώτης καὶ ὑπερεχούσης θ. ἀποπληρου- 
μένας Τλῖοπ. Ατ,6,}..7.2(21..3.2ο080). 

Ε. οἵ γάβῃ ; 1. τοῦ, Ῥσοσηῖβα οἱ βουροπὶ ἰοὸ ἔνε, σδστ,.Ρ ον, τ( ἴ.ο8. 
220Α}); ὁ διάβολος...ὧμίλησε τῇ γυναικί, καὶ πείσας αὐτὴν φαγεῖν ἐκ 
τοῦ ἀπηγορευμένου..«ξύλου ἐλπίδι θεώσεως, δι᾽ αὐτῆς ἠἡπάτησε καὶ τὸν 
ἀδάμ 170.}...}.}(Μ.96.φοϑΒ); 2. Ξρίτταδ! δια ταγϑίϊοαδὶ ; 4. ἀθῆῃηϊ- 
τίοπβ ἡ δὲ θ. ἐστιν ἡ πρὸς θεόν, ὡς ἐφικτόν, ἀφομοίωσίς τε καὶ ἕνωσις 
Ῥιοπ. Αα.. ἢ,1.5(}1.3.376Ὰ}); 8. ἐστιν, ἡ ἐπὶ τὸ κρεῖττον ὕψωσις, οὐ μὴν 
φύσεως μείωσις, ἢ μετάστασις Απιᾳαϑι.5.ἠοά.2(}1.80.778); Ῥ. 115 βοῦχοα, 
Οοᾶ πὰ Ομ τίβε, Του. Ατ,ά.».2.1τ}1.53.6400); ἐ.8. ξίΒο34) ; ἴῃ ἴπο., 
24,6.}.2.2.1τ(Μ,3.202}}}; εἴ γε οὖν φατε, ὅτι" τίς οὖν χρεία ἦν συντεθῆναι 
τὸν μηδὲν εὐεργετηθέντα θεὸν τῇ εὐεργετηθείσῃ φύσει... ἐροῦμεν ὑμῖν, 
ὡς ἡ τῶν εὐεργετουμένων θ., δι ἧς τοσαύτην ἀγαθότητα καὶ δύναμιν 
εὐεργετικὴν ἔχειν ἑαυτὸν θριαμβεύσας τῷ κόσμῳ, ..-δοξάζεται Τ,εοπί.Η. 
Ν οὶ, τϑί .86,1τ468}) ; τὴν ἐν Χριστῷ πάντων ἀνακεφαλαίωσιν καὶ θ. 
ἐν ἑαυτῷ τῶν οὐ θείων φύσεων 1.3.τ(τόοπα)}; ἀγωγὲ Χριστέ, τὸν 
βροτοῖς ἐναντίον, πρόβλημα τὴν σάρκωσιν ἀρρήτως ἔχων, ἤσχυνας, 
ὄλβον τῆς θ, φέρων Τ70.1).ἐαγηπ δέον. ο3(ρ.2ο8; Μιο6.8244); Πτουρἢ 
Ῥεβίμοοα ἡ φύσει θεότης, ἡ ἀρχὴ τῆς θ., ἐξ ἧς τὸ θεοῦσθαι τοῖς 

θεουμένοις ἀγαθότητι θείᾳ τὴν ἱεραρχίαν, ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ θ. πάντων 
τῶν λογικῶν τε καὶ νοερῶν οὐσιῶν, ἐδωρήσατο Ἰιοπ, ΑΥ.ἐ, ἢ. τ 4(Μ. 
4.37168); δ. 85. ψγΟΥ]ς οὐ σγαος ἡ..-«πνεύματος χάρις..«τοὺς ταύτης 
8ο. ἈΘΑνΘΩΪΥ οἷν] πολέτας ἀξιοῦσα τῆς κατὰ χάριν 8, ΤΡτος.α. 
ν.τϑ:ττί 8). Ἰο8.Ὰ}; θεώσεως γὰρ οὐδὲν γενητὸν κατὰ φύσιν ἐστὶ 
ποιητικόν, ἐπειδὴ μηδὲ θεοῦ καταληπτικόν" μόνης γὰρ τῆς θείας χάριτος 
ἴδιον πέφυκεν εἶναι, τὸ ἀναλόγως τοῖς οὖσι χαρίζεσθαι θέωσιν Μαχ.η1ε. 
Τμαί. 2(Μ. 9ο. 3214) τε 14.«αρ.χ..6(Μ. 9ο. 1212Ὰ}; 14, “8.4. 332(13178); : 
ἄρα τῆς ἡμῶν οὐκ ἔστι δυνάμεως πρᾶξις ἢ θ., ἧς οὐκ ἔχομεν κατὰ φύσιν 
τὴν δύναμιν" ἀλλὰ μόνης τῆς θείας δυμάμέως 14. ορμδε. (Μ 01.510); 
θέωσιν ὡς ἀγαθὸς ὑπὲρ φύσιν τῷ ἀγομένῳ δωρούμενος 50. θεός] 14. 
ἐῤιο(Μ.91.4450}; 4. ΓΠγΥουρΡἢ Ἰπβισυπηδητα εν οἱ βαοταιιεηΐβ ἑκάστης 
ἱεροτελεστικῆς πραγματείας καὶ τὰς μεριστὰς ἡμῶν ζωὰς εἰς ἑνοειδῆ 
8. συναγούσης Το, Ατ. ἢ... τῷ}. 2.4240); Ὀδρείδτη ἐπιβὰς δὲ τοῖς 
θείοις ἔ ἴχνεσι τοῦ ἀθλητῶν πρώτου δι᾿ ἀγαθότητα, ταῖς θεομιμήτοις 
ἀθλήσεσι τὰς πρὸς θέωσιν ἐναντίας αὐτῷ καταπαλαίσας ἐ ἐνεργείας τε 
καὶ ὑπάρξεις, συναποθνήσκει Χριστῷ, μυστικῶς εἰπεῖν τῇ ἁμαρτίᾳ 
κατὰ τὸ βάπτισμα 1}.2.3.6(404Α}; ΘΟ ΠΑΙΙΘΓ δεῦρό μοι στῆθι τῶν ἱερῶν 
πλησίον, καὶ τῆς μυστικῆς ταύτης τραπέζης, κἀμοῦ τοῦ διὰ τούτων 
μυσταγωγοῦντος τὴν θ. ΟΥ.ΝαΖ.0».2-.2(Μ.3:. Τ2008Β); ταῖς ἱερατικαῖς 
τάξεσιν...ἡ τῆς ἁγιωτάτης εὐχαριστίας κοινωνία μεταδίδοται πρὸς τοῦ 
τελέσαντος αὐτὰς ἱεράρχου".. ὅτι καὶ αὐτῆς τῆς κοινωνικῆς καὶ θειοτά- 
τῆς δωρεᾶς ἀναλόγως αὐταῖς καθ᾽ ἑκάστην αἱ ἱεραὶ πᾶσαι τάξεις 
μετέχουσι πρὸς τὴν οἰκείαν αὐτῶν τῆς θ. ἀναγωγὴν καὶ τελείωσιν ὨΊοΠ. 
Ατιθ...6.3.5 (5360); τὴν ἱερὰν τῶν τελουμένων θέωσιν ἱερουργοῦσαι 1ὖ. 
4.3.1(4360); ΤΡτος,.,.Ὀγ.0: κ(}1,87.1 2010}; {ΠγοτρῊ ρυἱθϑίποοά, Πίοη. 
Αὐνθι τ. 2(372}); 6. ΘΟμποχῖοῦ ῬΊ νἱἰγίιθ ἐπὶ τὴν ἐνοειδῇ θ. ἐν 
συμμετρίᾳ τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἀναγόμεθα, θεόν τε καὶ θείαν ἀρετήν 1Ὁ. 
(3734); 650. ομαχιίν, (τ. ΝΖ. »},1.2.34.161(}.37.0574}); οὐδὲν... 
τῆς θείας ἀγάπης θεοειδέστερον.. οὐδὲ ἀνθρώποις πρὸς θ. ὑψηλότερον 
Μακχ.ορ.2(Μ.901.2038); θείαν ἐπιστήμην, καὶ γνῶσιν ἄπταιστον, καὶ 
ἀγάπην καὶ εἰρήνην, ἐν αἷς καὶ δι᾿ ὧν ἡ θ.. τᾶ τηνεὶ (.οἹ.6806); 45 
βῖαΐα 1ῃ παχὺ ΜΟΥ], ἀΕρεπα]ηρ ἢ Θχϑσοίβο οὗ νισίαε τη [ἢ15, 14. 
ἐα}.1.75(}.οο.τ2ορ0) ; Ιά πε. παϊ.Ο(}1.00.2858); ἢ, }π τε]. ἴο βοῦρ- 
ἴμτε πᾶσα.. ἀγιόγραφος δέλτος.. «τὴν ὑπερκόσμιον ᾿Ϊ]ησοῦ θεολογίαν 
τοῖς πρὸς θέωσιν ἐπιτηδείοις ὑφηγήσατο Τοη. ΑΥ,6.}.3.3.4(Μ.3.420 Τὴ ; 
δ. ἀπ ἴο σοητορ βίο μακάριος οὗτος, τῆς τε ἐντεῦθεν ἀναβάσεως, 
καὶ τῆς ἐκεῖσε θ.., ἣν τὸ γνησίως φιλοσοφῆσαι χαρίζεται, καὶ τὸ ὑπὲρ 
τὴν ὑλικὴν δυάδα γενέσθαι, διὰ τὴν ἐν τῇ τριάδι νοουμένην ἑνότητα ΟΥ. 
ΝαΖ.07.21.2(Ν].325.Ἰο840}; Β.. οἵ ἀειβοβίϊοη 85. ροα] οἱ ΠΠἴδ, εἰς τοῦτο 
ἡμᾶς πεποίηκεν ὁ θεός, ἵνα γενώμεθα θείας κοινωνοὶ φύσεως, καὶ τῆς 
αὐτοῦ ἀιδιότητος μέτοχοι, καὶ φανῶμεν αὐτῷ ὅμοιοι κατὰ τὴν ἐκ 
χάριτος θ. δΧ. οαρβ.τ. 45 (Δ 9ουττο2) ; 1. οὗ τὴ χάδι ΠΟ Πει5 αἰἰαἰποά 
ἴο 1ἴ ὁ καθόλου θεῖος ἀνήρ, ὦ τῶν θείων ἄξιος κοινωνός, ὃ πρὸς τὸ 
τοῦ κατ᾽ αὐτὸν θεοειδοῦς ἄκρον ἐν παντελέσι καὶ τελειωτικαῖς θ, ἀν- 
ηγμένος, οὐδὲ τὰ σαρκὸς ἐνεργήσει παρὰ τὴν κατὰ φύσιν ἀναγκαιότητα, 
καὶ τοῦτο εἰ τύχοι παρέργως, ναὸς δὲ ἅμα καὶ ὀπαδὸς ἐν τῇ κατ᾽ αὐτὸν 
ἀκροτάτῃ θ. τοῦ θεαρχικοῦ πνεύματος ἔσται, τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον 
ἐνιδρύων ὈΙοη.Ατ.6.}.3.3.7(}1.3.4330), 

650 θῆλυς 

Ἐθεωτικός, ἀΐνῖπε, Του ΑΥ.ε.ἢ.3.2(Μ.3.τόπᾺ}; ἐδ.6.τ(ζοοῦ). 
Ἐθεωχώρητος, Οοά-εοηαϊγηρ, οἱ ΒΜΥ, 1ο0.Ὁπεοββ. ον. ΒΜ 72. 

14{Ρ.437.16). 
[“]θήβη, ἡ, ν. θίβη. 
Ε ]ϑηήτωρ, Ξεδίησ, ΝΟΠπ ῥαν. [0.14:22(Μ.44.8600); 45 5ι8ι., ἐδ. 

15:27(8778). 
θηλάξω, «εξ ; τηορῦ,, χοῦ, (σὲ ἃ5 ΤᾺ] σϑοδινεα ἔσζοιη Ἑαίμοσ᾽ς 

Ὀγραβὶ μακάριοι... «ὅσοι τοῦτον θ. τὸν μαστόν (Ἰ]ἸεΙη, ραεά,τ.6(ρ.1τό.10; 
Μ.8,3018); ἄγατυ ἀοινη, οἵ οβοβ οὐρανόθεν... ἐθήλαας μάννα 1,δοηὶ.Β. 
2πεδορεηὶ. (Μ.86.τοϑτ0). 

Ἐθηλάρσην, »παἰὸ απ ἐοηπαίε; οἵ τοδί. δεοηβ, ασ ΝΖ, γα γΡη,2.1. 
τι. ττ66(Μ.37.ττοθα}. 

Ἐθηλαυγῶς, ΡΙ0Ό. [.1. ἴοΥ τηλαυγῶς εἰσαγίν, ῬΏΠΟΧ. 6.2 2{ρ.173). 
Ἐθηλεύομαι (-τιεύομαι, -υεύομαι), ὀεύαυε ας α τοογνπαη, ἘΡΊΡΗ σα. 

ἀ.το(ρ.51ο.}; Μ.42.8οοᾺ) ; αἰσχρὸν... «τὸ ἄνδρα θηλιεύεσθαι Ἰᾳ.ἢαεγ.66. 
33(0.72.26 ; θηλυεύεσθαι Μ.42.818). 

θηλή, ἡ, ἱεαΐ, ἩΙΡΡίδ, τηεῖ. θ. βοτρύων δος. Μρη. αροῦν.4.1ττ(ρ.171. 
31} τεῦς βριστζαδ] πουχιϑμτηεπὶ ἡμῖν ἐπέχει τὴν πληρωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ 
λόγου 9. ΟΥ ΝΝ 55, λον τη Οαν.(Μ.44.78.0); γε, κεῖ θ. ἐκ παρ- 
θενίας ἃ5 ΤαῖτΑς]θ θοΟϊπηρ τὸ (ἢ τιβὶ᾿β αἰντηλίν, ἰα,ογιεαἰδελ.23(ρ.86. 
15; Μ.4τ.618). 

Ἐθηλιεύομαι, ν, ἔἘθηλεύομαι. 
θηλυδρίας, ὁ, ἐὐενηαίθ ΟΥ μονριοςοχμαὶ ῥόγδον, τεῖ. Έλ6ρ.20:30 

θ. υἱὸς κορασίων αὐτομολούντων προσηγορεύθη ΟΥΝΝ γ85.0γ, ἀονη.2 
(0.34.6; Μ.44.1τ410}; Οὐμβε Πιδς ἰαά.24(Μ.88. 050); 89. 86]., 
ΑἸΏΡΙ δείφης. ο3(}1.37.1 5824}; τ. ΝΑ 2. εαγηι.2.1.12.425-(Μ.37.11074}; 
Τματιαβεεῖ,.)(0.183.27; 4.885). 

θηλυδριώδης, ῥογεΐηῖηε ψυχὴ... «ἀνόματε θηλυκῷ προσαγορεύεται, 
πάσης...θ. φύσεως ἀφέστηκεν ΤΟΙ Τύχη. ἐρ. Ὀ αν. (Μ.46.χτο40); 
ποαυΐ, 845 βυϑῖ., ἐδ 7ογεΐηπῖηε εἰεισηί, Τδα. βεν ,.62(ρ.12.2). 

Ἐθηλυεύομαι, ν. Ἐθηλεύομαι, 

Ἐθηλύζωος, ῥενιαΐσ; πραῖϊ, ἃ5 βιβί., γεπαίθ ἐγεαίπεγο, ρος. ἤν. 
((Ὁ.122.12). 

Ἐθηλυκεύομαι, δέεΐανε ἱτξε ἃ τοογηα; Ρῖορ!]., ἐβενπίμαίς, ΟἸδτη. 5 7. 
4.4(0ρ.25-τ.8; Μ.8,12280). 

Ἐθηλυκοειδής, τὐοηιαητκε, ομενίηε, 10.ΟἸΊτα. ρακί. 13(Μ,88, 
1192). 

θηλυκός, 1. οβεμηπαίε τὸ θ. 1 Ἰυϑῖ, ον, γ.2(Μ.6.2338); 2. ἐενεϊμῖηε 
τὰ δαιμόνια...θ. Τ δα]. γ.7(0.10.0); 1πὶ Ν αἸ]επέ. βυβίξιη τὰ μὲν ἀρρενικὰ 
ἀγγελικὰ καλοῦσι, τὰ θ, δὲ ἑαυτούς,...ἐπὶ τοῦ Ἀδὰμ... πᾶν...τὸ θ. 
σπέρμα ἀρθὲν ἀπ' αὐτοῦ Εὔα γέγονεν... τὰ θ. δὲ ἀπανδρωθέντα ἑνοῦται 
τοῖς ἀγγέλοις καὶ εἰς πλήρωμα χωρεῖ (ἰετη,εχε, Τβάοί, 2τ(0.113.2ο; 
Μ.9.6688); τεῖ. πιαβο. πα ἔθη. Πδ 65 ρίνθη τὸ ἜΆ 0 ἢ ῬΔ}Υ οὗ δϑοῦϑ, 
ἘΦΙΡἢ.ἦαον.31τ.2(0.385.1; Μ.41.4760); ποϑβι., οὗ φβαῦῖῃ πὰ γναῖοσ 
καλεῖται τοῦτο τὸ ἡμισφαίριον...θ, ... καὶ κακοποιόν Ἠρρ.ἤκεέγ.4.43 
(Ρ.66.13; Μ.χ6.31074)}; τὰ [536. ὀνγόματα]...εἰς τὸν ἄρτιον ἀριθμὸν 
λέγοντα...θ. καὶ κακοποιά τ0.(ρΡ.67.0; 2170). 

θηλυμαν-έω, δὲ τιαά αὐίον τϑογήθη, τοῖ. (ἀθη.6:.2 βλασφημίας... 
ὑπάρχει τὸ οἴεσθαι ἀγγέλους «-εῖν [ῶδθϑ. ΝαζΖ. ταὶ. 48(Ν1.38.01}}. 

θηλυμανής, 1. τηιαά ον τοορίεη, τι Ναζ.εαγηι.1.2.20.170(}}.37. 
δοόΑ); ὁ θ. 1Βα5.5]΄Ὑείβονιχ α(τ. 3325 Ὲ; Μ.30.560}; 2. ᾽η7ηπαἀ, ΟΥ. 70. 
το, 32(18; ρΡ.206.1; Μ,14.364})). 

ϑηλυμανία, ἡ, ταάηεξς αομὶ ἸθΟΉ ἢ διὰ τῶν ἄστρων στρώνω 
ἶϑε. 8 ἀογηοη] [Ρ }. οἰστρῶ)] θηλυμανίας 1 δαὶ, Ξ,8(0.23.5); τοι ὲν οἱ 
1πῸ, τε]εοίοα ὃν πόδα δααϊοϊεα τὸ θ. Ὀθσαῦβα {πὸ ν γορασα {Π6 ὈΟαΥ 
85 τιδίαχα ’ν πηρατο, ἀπαβί. 5, ἰοά. τ4(4.80.2520). 

ϑηλύνω, ῥδεοτησ ζοημημε; Τηοῖ., οὐ οα ἀγαπήσας ὁ πατὴρ 
ἐθηλύνθη ΟἸοτη,4.(..5.37(0.184.2; Μ.09.6410). 

θῆλυς, ῥενιαίθ, ἵ. τὴ πεη., τοῦ. σομίσονθθυ Ψ ἢ ῬαρδηΒ τὰ... 
ἐνάρετα ἅπαντα ὁμοίως καὶ τὰς θ. δύνασθαι φυλάσσειν ὁ θεὸς ἐποίησεν 
Τυβι. ὠταἰ.23.4(Ν.6. 5.288); (Ἰοτ. αεά.τ. 4(ρ.96.0; Μ.8,260}) ; οἵ Ποπιο- 
ΒΕΧΌΘΙΠΥ 85 ἡ θ. νόσος ἸΑΟῥγοὶ,2(Ρ.18.6;, Μ.8.024}; 1ϑυ5.ν.(.3.Ός 
(ρ.103.7; Μ.20.11200) ; [οχῖ5. ὁπ. 5] οί ου οὗ ἡνοσῆθη αιοίθα ἀρϑῖ. 
ἀἰνί πεῖν οἱ Ράρδῃ Βοάάε58685, Οὐοποὶ, Α͂ρῥ.3.0.3; τοῖ. ἘΔ] τὸ ϑ. 
τουτέστιν τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀγνοιαν ΒΡΙΡΗκαθν.37.2(Ρ.52.28; Μ.4τ. 
6440); 2. Οποβῖ. ; 8. οἵ [6 βαββῖνε ὑῬΠΠΟΙΌΪΕ ἴῃ Οτθϑίιοη Ἀχαμώθϑ, 
τὸ ἐστὶ θ. Ἰτοη. ἐαεν. 1.21. 5(}. ιδόδαῖ); οἵ,ἦδ.1,.2.32(4ς64}; τῆς ἄνω 

. ἧς τὰ πάθη κτίσις γέγονεν (Ἰροτη. χε. ΚΤ ὍΠΗ: τ2ρ.ὃ; Μ.0. 
ΠῚ δύο εἰσὶ “παραφυάδες τῶν ὅλων αἰώνων... νἀ διώσνην κα 
ἑτέρα κάτωθεν, ἐπίνοια μεγάλη, θ.., γεννῶσα τὰ πάντα ἨΠΡΡ.ἠαϑν.6.18 
(ριτ44ττϊ.; Μ.τ6.232224), Ὁ. οὗ ΟἾΒΕΥ ἔα πηαὶθ ἄθόπβ, γα]θηζ. 56 το 5 
ΠΕΒΠΠ6Ω, Ἰτοη ̓ αον.τ.2.6(Μ.7.4648)}; Ορμῖῖς 9, ... τὸ πνεῦμα καλοῦσι 
Τματιμασν.τ.τ4(4.306); Ο. οὗ πυγθ γ5 δπα οἰθηηθηίβ, ὑπὸ δα. ὨπΓη- 
ῬΕΙ͂, 2) 4, θ5) Δα ὃ πιδεα ἃ5 ΠδΙτ65 οἱ ἀδοηβ, ν 8] ἢ ἀρ. ἘΡΙΡἢ.ἤαεν. 
4τ.6(ρ.3093.7; Μ.4τ.4840) ; {Π15 ἀοΥῖνοα ἔτοτη Ῥψιμπαρούδαπίβηι, ΗἸΡΡ. 
ἠαεγ. τ (0.6.1; Μ.16.30248); 18.4.51τ(0.75.10ΠὉ} 21108Β}; δατίῃ 8)π6 



θήλυσ μα 

ΔΙῪ ἔρτῃ. ἴῃ [ῃ6 βαῖηδ βυβίεηι, 1δ.τ.43(0.66.1481,; 21το074}; ἅ. Ψα]εηΐ,, 
οὗ αι ῥΥΠΟΙρΙ6 ἱποϊαάηρ ΡΟΤῊ 5εχοβ πατέρα... ὑπὲρ ἄρρεν, καὶ ὑπὲρ 
ὃ. θέλουσι Ἰτεμἦαεν.1.2.4(Μ4.7.460Ὰ}; ἐδ.1τ.τ4.τ(5934); ΗἸρρἰαετ.6. 
τβ(ρι145.3; Μ.16.32220); οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἶ5ς. τὸν Βυθόν]...λέγουσι, 
μήτε ἄρρενα, μήτε θ. --- εἶναι ἴταη, ἤαε7.1.1τ. (π60.); ὁ Βυθὸς...«τὸν 
ρον προβάλλεται οὐ μετὰ συζύγου θηλείας Ὑπαΐ.ἦα67.1.7(4.298): 
6. τεῖ. οὐὐδοάοχ ἀοοιγίηβ ταὶ Ἐμοτξ ἰδ ΘΙ ΓΒΘΥ τη816 ΠΟΥ ἔδτηα]ε ἴῃ 
ΔΏΡΕΪ5, εἰεταθηῖθ, αηᾶ Ὠεανεϑὶν Ὀοαίες, ΗἸρρ.ἤαδν.το. 33(Ρ.280. 128}; 
Μ.16.3447.,0); Τῃάτ, σον. 5.7(4.4οΥ 8). 

Ἐθήλυσμα, τό, εβείμαςν, ἐβονείηαίε ῥίφαδεγε, ΟΥ̓ ΝΖ. ανηῖ.1.2. 

33.6ο(Μ.37.9331). 
ϑηλύτης, ἡ, ζορεμίηείν, ΟἸογη. ῥγοὶ.4(0.46.32; Μ.8.1608). 
θημωνιά, ἡ, περ; 1. ἱπι ρεπ., ΟὙ Ν γϑ5.65:7.(Ν.46.4418); ΟΠ χγ8. 

..7οὉ 2:8(Μ.64.5524}; 14.}ογ.63.4 τη ΜπῈΡ.(7.633Ε); 2. ταεῖ., οὗ σου- 
νεχίβ, {ιβι ἀΐαϊ. ττ5.6(}}.6.7574}; θ. τῶν ἀρετῶν Ῥ͵οΟΟ]ΟΡ ογ.18,3(Μ. 
6ς.8218); Ἔχϑρ.. (απί.7:2, οἱ {πε νίτῖαθβ, Οτ.δεδοί, ε απ. :2(Μ.17. 
2818); θ. σίτου...λέγεται ἡ ἁγία ἐκκλησία ῬἢὈδτρ. (απ το] Μ.40. 
1248); ἡ--«τῶν θείων βρωμάτων δεκτικὴ κοιλία...θ. αἰτου..«λέγεται ΝΊ], 
ΔΡ.Ρτος, 6. Οαηί.7:2(Μ.87.1720Ὰ}; τάχα. .«ἡ ἀμέριμνος διάνοια, καὶ τὴν 
βασιλικὴν μορφὴν αἰτοῦσα, θ. ἐστι ἐδ.; θ. ... τουτέστι, μετὰ τὰ ταμιεῖά 
σου τῆς ψυχῆς τῶν κεκρυμμένων μυστηρίων Τάς (α».7:2(2.144). 

θῆξις, ἡ, ΤΙΟΉΊΘΗΙ ὑπὸ θῆξιν Ῥγοίου.τ8(ρ.35); ἐν δὲ ἀναστάσει... ὑπὸ 
θῆξιν...«τὸ ἔργον ἘΡΙΡΗ αη ει π(ρ.116.20; Μ.43.1τ800); 14.}αον.77. τ] 
(Ρ.431.2; Μ.42.66:4); τεῖ. Ναχα,τ7:6 ὑπὸ θῆξιν μιᾶς ὥρας ἐτελεσι- 
οὔργησε τὸ διὰ δεκαδύο μηνῶν..«γινόμενον Ἰᾷ.αγς.05(0.117.3; 1024}; 
κατὰ θῆξιν εὐενγ {1 |||6 τοῖο, Ὠίάαϑε. [ας.3.4{0.54.2}}; ἴον θίξις, αΥ. 
Νι υβϑδιδωρὶ, ἀ).(Μ.46.4200}. 

θήρ, ὁ, δεαεὶ; οἵ ρΡευβθοιΐοιβ, Επ5.}.6.10.4.14(Ν1.20.8550) ; οὗ ΤΠ) εν}, 
ΕΓ. ἰδ. 5.1. 57(4298); Ττ Ν ΑΖ. ΟλγοραϊῬγοετη, )7(}}.38,1354). 

θήρα, ἡ, 1. ῥωγεμῖῖ; τηδῖ., οἵ Οἱ μτιβοβ ο8}} οἵ δροβί]εβ θ. τῶν 
τεθηρευκότων Ογτ. 1,2. 5:2(Μ.72.5534}); 2. ῥγεέν; ταεῖ., οὗ οομνεγίβ 
ἔτοχη 511 Οὐ δύτου, (Πτγϑ8.:ηροηιργδλδης.τ.6{(1.450Ε);1.1. ἔοσ θύραν, 1514, 
Ῥε] ἐρῥ. 5. σοί 1.78.1τ6440). 

θήραμα, τό, ῥγέν, σροῖΐ; τηδῖ., χεῖ, ρονγοῖβ οὗ Ἔν] ΟΥ̓ οττου, οἱ 
ΒΙΠΏΘΙ 85 θ. ... τοῦ διαβόλου Βα5.ἤο»ι.3.2(2.180; Μ.31.204Ὰ}); 18.17.2 
(139ο ; Μι4ΒκΑ); τῆς... δρειανωκῆς ἐξαπάτης ....8. γενομένη ΠΤ, ἦ.6.4. 
12.4(3.068); τεῖ. Ῥονειβ οἵ σοοᾶ; οἵ (Ὠχῖβε τρακίπσ Π εν }]} Β15 ΡΥῈΥῪ 
τὰχουρῃ (τοῦθ, ἘΜε.ῥαίηι.6(}1.18.5030); ΟΥ̓ σοΠ ]Π1181 ΤΘΙΧΙΘΠῚ- 
ὕσγαπος οἱ σοἄ τοῦ..-σωτηρίου θ. δά, ῥέεν. 6τίρ.70.1). 

θηρατέον, ο56 7ηπ5ὲ μπὲ αῇεν, ΓἸοτη, 5 ν.7.15(Ρ.ὅς.4; Μ.0.5284). 
θηρατής, ὁ, ἀμμίον; 1. οἱ ἃ ἤββοηδῃ, ν)ςι, ε.8: 25(ρ.345.}}} 

χηδὲ,, οὗ μβετζεῖίοβ λέξεων θ. ϑϑνετ, Αγ. 6(}.56.560); 2. τ Ταῦ. νϑηαίον, 
ῥεοαγίμδ, Ῥτοϊεββίομαὶ ἤρου δρϑίηδς ᾿εαβϑῖβ ἴῃ ἴδε ἅσθηθ, 
ΜΟΡενριτοίρ.91.4). 

θήρατρον, τό, ςη"αγέ; ταεῖ,, οἱ Οσοἄ᾽β Ῥχον:θητα! ἀσνίοθθ [ἴῸΣ 
Μἰππίηρ᾽ 5015, Τπάτιφι. 50 ἱπ ΤΚερ.(1.386) ; οἵ δμ Ἰοοταθηΐ ἴο 51} θ, 
ἀνθρώπων τὸ κάλλος τοῦ σώματος (Ἰοτη, ῥαεά.2.το(.225.23} Μ.8. 
5338); οὗ τίζῆς5, 14.4.ἅ.5.17(Ρ.170.16; Μ.9.621Α); οἵ αἰἰοητοη ἴο 
ἄγεβϑ, Οἤχυϑβ. σας, 6.3(0.143.17 ; 1.422} ; οὗ 8. ἰδτηρὶς οἱ δῆ ψυχῶν 
9. Ἑπύ5.0.(,3.55(Ρ.102.20; Ν.20,11206); Ρἷατ., οἱ ἘπΠποτηΐϊδῃ ἀγρι- 
τιθηΐβ, Οντ. 70.1.4(4.290); οὗ Τ7]16π᾿5 ἀενίςοβ το ρεσνοσῖ ὉΠ ΚΞ 16 Π5, 
Τάτ. ἢ.6,4.15.1(3.920). 

θηράω, τηεά,, 5εαγεῖ αὐτὰς [5ς. γραφάς ]...θηρώμενος (εο. 15. ἐν. 
2.12, 

Ἐθήρεθνα, τά, ὐϊὰ ῥεορίος τὰ πρὶν θ. ἐν σοὶ τυγχάνοντα πρόβατα 
ΤΡ ρμ μοι. τ(1.43.4320). 

θηρεπῳδός, ὁ, εὐανμῖον οὗ τοῦϊά δεαςίς ; τιοῖ ἴο 6 ῬαΡΈΣΟΩ, (δὶ. 
4ΡΡ}.8.32.ττ (ν.1. -αοιδός) ; σοφὸν... καταχρηστικῶς τὸν θ, προσηγόρευ- 
σεν Ταῖς. 57:6 (ν.1, θηριέπῳδον 1.084). 

θήρευμα, τό, 1. ῥγέν, ΦΡοΙΐ; νίαγ., σαριδ, τ 85. θη. (Ν.46. 
4484); 2. 5ηαγε, ταςῖ,, τϑῆ, ἀεσῖου οὗ βαάπεϑβ τὰ 8. αὐτοῦ δεδοῖ.24 
1π Το. ΟἸΠχὰ. δ καὶ, (}1.88.780}). 

θηρευτής, ὁ, ἀμηίον; ταοῖ., οὗ ΔηρῈΪ5 τϑοδινίηρ᾽ Ξ0Ὸ]5 δἱ ἀδαίῃ, ΟΥ, 
μοι ΙόΣ ἴῃ 76γ.{ρ.133.τ|; Μ.13.4400}; οἵ ἀετηοπβ ἐπ οὶπρ ἴο 51, 
1ά πον 16.4 τῇ 705.(0.308.25; Μ.87.10254Ὰ}; ΟΥἨ ῬΥΕΘΟΏΊΘΙΒ, 5. ῬΕΙΕΥ 
λογικῶν..«ζῴων...θ. Ἐπι5 ΙΠόορ᾿.6{(Ρ.195.22; Μ.24.628Ὰ}; θ. ... τοὺς...» 
τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν ἡγουμένους τε καὶ μυσταγωγούς Οντ.],ε.5τ2(Μ.. 
72.5534}; οὗ τεβᾶϑεβ οὗ βορίατε θ. νοημάτων ῬΆ]}1 0 γγν5.2ο(Ρ.144. 
τι; Μ.47.80); οὗ δὰ ἀβοεῖς ταύτης τῆς ἀρετῆς καὶ θ. καὶ παιδοτρίβης 

ὙΒαΐ.ἢ.γεἰ.2(3.1127). 
θηρευτικός, γεαάγ ἰο πππὶ, ταθὶ, Φίλιππος...θ. γέγονε τῶν.-«ψυχῶν 

Οτ. [γ.27 15 70.(ρ.504.1ο). 
θηρεύτρια, ἡ, ἀπμίγέ5ς, 70. ΟΠτα, Ξοαϊ.27(Μ}.88,τορ 70). 
θηρεύω, Δ. ὑταη8.; 1. ἀμηΐ; οἱ ἀξτῆοτβ Ὠυ Πρ 5018, Οὐ, 071. 

16.4 ἴῃ 705.(ρ.308.26; Μ.87.10254}; 2. δεαγεῖι ον, βεεῖ τὸν ἡμῶν 
θάνατον θ. ΑἸΏ ἀροϊ Οσηοι. 3: (Μ.5:5.6410); τὸν ἐμὸν θ. θεὸν ΤἈΘΈ.ἢ.γοὶ. 

651 θηρίον 

13(3.1200}; οὗ 5εαγομιηρ ΤΟΥ τηθϑη πη οὗὨ βου ρίαγα! ραββαρθβθ, ΟΥ. 
βιτύίη 70.(0.484.7}) οἱ. 1.2 6(Ρ.5τ1.21); Ἐπ5.4.6.χο.8(0.492.17; Μ.22. 
1800); Τμᾶς, απιρτόδν. (2.1053); 3. καίει, τεῖ, ΠΘῚΥ οὗ Ὑνοπηβη ἴῃ 
1,..7:37}}, δ ὧν ἐθήρευσε πρὸς ἁμαρτίαν νεότητα, ἐθήρευσεν ἁγιωσύνην 
Τιι Βοβί. γγ.1.6.}:441.(Ὁ.170}); οὗ τηξα οδυρῃτ ὈΚ Ἔν] ρόνεῖβ, Οὐτ.Η. 
εαἰσεῖ,.4.1; ἴὰ [6 τ0}}5 οὗ Αὐἱδηίβηα, Ὑπαῖ. ἡ. 6.5.30.1(3.1ο60) ; οὗ σοη- 
νεχβίου, Επ5.ἐῤεορ} θ(ρ.195.8; Μ,24.6250); (ῃγγβ.ἤσηι.47.2 15. 70. 
(8.2774); Ὑπάτ.}.6.4.1τ8.1τ(3.070); τεῦ, θη, τδὲ 5 ὁ Ἀβραὰμ τραπέζῃ 
τὸν θεὸν ἐθήρευσεν ῬΑ]. Οἡγγν5.τ2(0.75.31 Μ.47.42). 

Β.. Ἰηἴχανβ., ἤϑὴ ὡς.. «ἁλιεῖς ἐθήρευον Μτγ. Ἄγίεηι. Δο(Ὁ,61.5). 
θηριάλωσις, ἡ, Καῤίηγε φῇ τοῇά Ρεαϑίς, τεῖ. σεη.40:0{5Μ] ἡ ἐκ 

νεκρῶν ἀνάστασις καὶ ἡ ἐξ ἄδου, ὥσπερ ἔκ τινος θ., τοῦ σωτῆρος... 
ἀποφυγή Ἐπ5.4.6.8.1τ(Ρ.3264.2:; Μ.22.5026) τ-Ξ- τος, δρ 4910 (Μ.87. 
πΟΟΑ). 

θηριάλωτος, εαπσὴϊ ὃν το ῥεασί5; οἵ ἰοοὰ [οσθιάᾶθῃ ἴο 
Ομ τίβείαπβ, ον. ΟἸορι.7.8; απ. ἌΡ» 65; οἵ τοαυῖνυβ Κι]εὰ ὃν 
Ρεαϑίς, Οὐνν νυ 85.ϑέρ.2(}}1.46.7254Ὰ)}; ΤΗατ.}.,6.4.26.4(3,1οο4); Β85. 
Θ61υ. Τἰεε τ 8ς. 204}; ταεῖ., οὐ τμοβα βηβηδτεα ὃν Πον}} τὸ 
Χριστοῦ πρόβατον θ. Βδ5.ἠοηι.το (2.1 540; Μ.31. 5200); (Πτν5.ἤσηι. 
4.5 ἠπ 2(ὑον (το. 461Ε}; γίνεται...«τὰ νόημα τὸ περὶ τοῦ ἀδελφοῦ θ. εἰ 
μετὰ μίσους νέμοι τὸ ἐν ἡμῖν ΤΝΊ]“παὶ.ἐορ.τ](Μ.79.12400}; 1518.ῬῈ]. 
ἐρι5.Δὐο( 1.78.1 6004}; 10.ΜοΒΟΠ.ῥγαί ττο( Μ.87.20730). 

Ἐθῃριοβολία, ἡ, αἰϊαεΐ ὃν τυτ4 ϑεαςὶς, ἘΡΙΡΙΗ λαον.8. Β(ρ.195.23; Μ. 
41.221}; τηρῖ., οὐ πϑύϑυ, 1ὁ.67.1(0.132.14; Μ.42.1720). 

ἸἘθηριόβολος, ἐηξεείοαά ὃν τὐτ] ἃ δϑαξίδ; ταξῖ,, τοῖ, ἤθσεδν θ. τόπους 
ἘΡΙΡΠιχρ. βά.τ(ρ.406.24; Μ.42.773}). 

ϑηριόβρωτος, ἐαίοη: ὃν τοῖα ὑδαςίς, Αἀατη. ἀταϊ.χ.τθ(ρ.34.2; Μ.1τ. 
17410); ΟτΝ γδ5. πον η τζογ. 6: τ8(Ν.46.4068); Ομτν5."οη;. δ. 6 τὴ 
Οοἰ,(1τ.3888). 

Ἐθηριογνώμων, ῥσαοιϊε: οἵ Ατίαπς, ΝΙ 9 }}.1.2ο6(Μ.70.1608); οὗ 
1.60 Ιβαῦτιις, Το.ΥἹ Η.υ,.}0.1).14(Μ.04.452}Ὰ}. 

Ἐθηριοδηκτικός, ν. 56. 
θηριόδηκτος, δέϊίφηι ὃν α τοῦ δεαςὶ, εβρ. τεῖ. βευροηῖ- Ὀἰτε5, Β88. 

γοημη. 4(2.2ο5ς; Μ.31.6328); ΕΡΙΡΠιγέξον τ(Ρ.155.16, ν,}, θηριοδηκτι- 
κόν Μ.41.157}}). 

Ἐθηριόεις, ῥεαςι δε, βαυασε; οἵ δῆρεσ, Ἑπάος,γρν.2.126(Μ,8ς, 

8490). 
θηριομαχέω, Κσδὲ τοί τοῖ]ά ῥεακίς ; 11ϊ., οὗ τηδτῖγυβ, ἴσῃ, Ἐρ᾽.1.2; 

14, Τγαϊ το; ΜΟΡοῖνε.3.1; Αἰ ῬΡαμὶσε ΤΗδεὶ. 27(ρ.255.2); ΜΟΡενβοας 
(Ρ.8ς.2); τηδῖ,, οὗ βυϊογίηρ Τοχτηθηῖβ ἔΥΌΤΩ οαρίουβ, ἴσῃ, ον. 5.1; 
ἘΙΠρῃ. Ταγ5.τα; οἵ Πρεπρ αραϊηδὲ δν1}} οοηβοἶβ, ῬᾺ]}}. ἢ. ἢ ατι5.54 
(Ρ.147.0; Μ.34.12218). 
᾿Ἀϑηριομάχησις, ἡ, ἡρἰίηρ τοὴ ἢ τοὐ!ά δεαςὶς ; 88. Ῥυμίβῃτηθηξ ἔου 

Ομ χπιβίίαηβ, Μ΄. Ταὰν.7(0.466). 
θηριομαχία, ἡ, ἤρλι ἀαραϊηοὶ τυἱἹὰ δεακίς ἴὰ Ἄταμα ; ἃ5 ρα πιβησιεηΐ 

οἱ χυατίγυβ, “40 ατὶ.οἱ ΤΉ δε, 4τ(ρ.258,1, νν.}}. -εἴον, -εῖἴν) ; ῬΪατ, 
Ερ.Ιιρά ἀρ. Ἐλι5.ἢ.6.5.1.,37(}1.20.4210}. 

θηριομάχος, Ἀρῥιίησ τοῖς τοῦά δέαξίς, (Ὠτγβ. ἤοηι. 48,4 τῷ Π (]. 
4004}; 85 βυθβῖ., οὔδ τοῖο ἢρΠὶς τοῦδ ὑδαςὶς τι ἄτϑυᾶ; ποῖ ἴο ὈῈ 
ψϑιομοα Ὀγ Ομ τϑύδηβ, [σοπ.Παον.1.6.3(Μ.7. 5088); Ἰονγεβὲ οἵ πιβῆ, 
Οδτνβ. ἤορι.17.5 ἴῃ ον. (9.6208); οὗ τιδτέγυβ, (Ραμ εἰ Τλεεῖ. 30 
(ρ.257.5) -- Βα5.861.υ. Τἰεοῖ, χ( Μ] ὃς, 5208). 

Ἐθηριομορφία, ἡ, σμήγιαὶ ζοννι, δεςίίαὶ ῥονηι, Του. Ατ.ολ.2. 5 (4.3. 

1440); οὗ Ὠδγββυ, ΕΡΙΡΒ ἤαον.32.τ(ρ.438.28; Μ,41.5444); ν. θηρο- 

μορφία. 
θηριόμορφος, ἠαυΐηρ 16 ξογηι οὗ α δεασὶ, οἵ Ῥαβϑη βοάβ αὐτοὶ. ..θ. 

ΔΑἸΒοπαρ ἶορ.20.4(Ν.6,9320); τεῖ. ΕΖΘΟΠ.1 περὶ τῶν θ. τύπων Μαχ. 
δελιοὶ.ο.κ.τ15.)(}1.4.1120); τὸ θ. ... ὃ περὶ τῶν ἀγγέλων φησὶν ἡ γραφή 

2}.2.5(488}; (οβτα. ελοί. (Δ.38.488) τὰ Οτ ΝΖ. ἐαγη.2.π(ροεγλ.)7. του; 
πιεῖ,, οὗ ἤοσεβυ, ΕΡΙΡᾺ ἠαθν,27.8(ρΡ.313.4; Μ.41.3710); οὗ ἐν}, 1518, 

Ῥε]..}»»}.2.174(Ἀ.78.6258); οὗ ἀνατίοςς, Ομγγβιλονη 90. 4 ἐπ ΜΠ. 
8430); [514.Ῥ6].6}}.2.233(668}); οἵ [Π|6 ν]οίου!5 βου], (ῆχνβιἤονι, 4.8 

Ἴη. ΜΙ]. δι; οἵ, πον. 9.4 ἴηι τον. (το. 780); 514. ῬῈ].δῤῥ.5.555 

(τό360). 
θηρίον, τό, δεαςί; 1. πὰ σεη., τεῖ. ρβάρϑη ροάβ εἰ.. «μηδὲν διενηνό- 

χασιν τῶν φαυλοτάτων θ. ... οὐκ εἰσὶν θεοί ΑἸΘΠΑΡ ἰερ.20.4{Μ.6. 

0320); οἵ ἀρρϑάταποε οἵ θδβϑίϑ αβϑισηθα Ὀγ ἀθν}}8, ΑἸΠιν πίοη.ο 
(Μ.26.8-)4); τεῦ. ρ]αβίαξοτ!8} βρμῖβ ψΠ Ὀεδϑίβ οοπάεγημβα ἃ5 
Ῥογρ οὗ Πεν!], Οντ. , εαΐσε.το.6; 2. οὗ πιαη 5 ἀΟσΩϊ οη ὈνΝΕΥ 

Ὀεαβῖβ, σξη. τ: 28 ΔΡΡΙΙδα ἰο το] ]Π]θηπίατι τίς οὖν ὁ δυνάμενος νῦν 
ἄρχειν θηρίων; Βαγη.6.18; οἱ Βεακῖβ 85 ποῖ ψγ]]ἃ Ὀαίοτε ΕΔ]1, ΤΏΡΏΙ. 
Απτο μοὶ, Δ. τ] (Μ.6.το808); πιδη 8 ἀἰδορεάϊεπος τὸ Οοᾶ οϑυβίηρ 
τῆςῖτα ἴο τδπ, (πτνϑ λον. 4 ἴῃ Οόη.(4.688); 3. ἂς ἐπι ΠΗ ΘΗ 5 οὗ 

γπαγίνγάοηι, Ἰστι. ϑην7Ήη.4.2} Ἰὰ, οι. 4.1; Πογμ.υἦ5.5.3.2; 22. Ῥοῖγε. 

χ.4:; Πίορη.7.7. 1υϑὲ.ἀταΐττο.4(Μ.6.7200); Οὐδ. ΑρΡ.5.1.1; 4, Ξγγ- 

ΒΟ Ι5ΙΏ, ἴῃ ρθη, τὸ 8. τοῦτο τύπος ἐστὶν θλίψεως τῆς μελλούσης τῆς 



θηριοπρεπής 

μεγάλης Πδγπι.νΐ5.4.2.5; εἰς τύπον ἐγένοντο τὰ...θ, ἐνίων ἀνθρώπων 
τῶν τὸν θεὸν ἀγνοούντων ὭΡΗΙ πὶ, μίοῖ,2.1](Μ.6.1οϑοΒ); ΔῃΙτη8] 
ΒγΓΩΒΟΪΙΒπὶ υϑεα οἱ σοῦ, ίομ. Ατνο.9.1(}1.3.1το54}; Ὀθαβίβ ἴπ 
1)Δη.} 5υιηθο]Ζίησ Ράρϑῃ. Κἰηράοιῃβ, ΗἸΡΡ. θαη.4.2.1(Ν το, 6800); 
ΤΗΙΡΡ.εοηδιμη, 4{{.{ρ.204.10; ΜῸτο, 9160); (Πχυ5. η.1(6.2374); 
Τιαί. ω».}:3(2.1100); 5. τηθῖ.; 8. οἱ Τενη] ἀηα 15 Δῃηρε]5; 1. ἰὴ 
θεη., ΟἸδαι ῥγοὶ,χίρ.8.3; Μ.Βι6ιΟ); τοῦ, ρ᾽αϊτίομβ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ 
πατρὸς αὐτῶν τοῦ λίχνον θ. Ἰᾶ,ῥαεά.2.τ(ρ.τ58.τὸ; Μ.8.2804}); ἰ1. τοί, 
Ἀρος,ὅ θηρία καλῶν γῆς, τὰς τῶν δαιμόνων καθ᾽ ἡμῶν εἰς φθοροποιὰ 
πάθη ὀχλήσεις καὶ ἐπαναστάσεις Ατεῖῃ. ρος, τα(Μ τοῦ. 5924); 11. τεῖ, 
ἌΡος.12 τὸ μὲν πρῶτον [530. θ.7...ἐστιν ὁ ἀρχέκακος δράκων. ..-σατανᾶς 
Οδβουσα, ἄρος.τ3: 10.140); τινὲς. τὸ 9, τοῦτο δευτερεύονσάν τινα 
δύναμιν τοῦ σατανᾶ Ἀπιάτι 465. 4 ο..36(Μ.1οῦ.3220); ἐν. τεῖ, Αρος.17, 
οὗ, μια 5 7}: ἐπὶ. φμοηίαῃε ἐς {εἶς ἱγές ἐηϊον βεϊεὶ 1116 φμῖ νερίμστς 
ἐπὶ, εἰ γδφμΐ φημ 7 Ἰ ΘΉΡΑ εἴ, οἱ ἐρθ6 οείαθμς 1 εἰς; εἰ υαείαδπμη 
Βαῤνϊίομεη.. εἰ ἀαδιημὲ γερημη οέμηι δεξίίαε, εἰ εβμρανμηῖ ἐροίσεία, 
[τεῦ ἤαογ. 5.26.1τ(Μ.7.11020); τοῦτο τὸ θ. ὁ σατανᾶς ἐστιν" ὃς ἀποκτανϑεὶς 
τῷ τοῦ Χριστοῦ σταυρῷ, πάλιν ἐπὶ συντελείᾳ ἀναζῆν λέγεται, ἐνεργῶν ἐν 
σημείοις καὶ τέρασι πλάνης διὰ τοῦ ἀντιχρίστον τὴν τοῦ σταυροῦ 
ἄρνησιν Απάτ,865,.ῥοι.π4(Μ.τοό.380ΑᾺ); καθημένην... ἐπὶ θ.. κοκ- 
κἔίνου, διὰ τὸ τῷ διαβόλῳ τῷ φονίῳ καὶ αἱμοχαρεῖ ταύτην, διὰ πονηρῶν 
πράξεων ἐπαναπαύεσθαι 1ὃ.53(3768) : οἴ Αὐτεῖῃ ἄρος. 53(7174}; Ὁ. οὗ 
ΒΓ ΘΗ τίβε, Οὐ ΝαΖιοαγ.1.2.34.245(Μ.37.063.4) οἷτ, ς. ἀντίχριστος ; 
θ. τὸν ἀντίχριστον λέγει, διὰ τὸ ὠμὸν καὶ ἀπάνθρωπον καὶ αἱμοβόρον 
Οδουτη, ροσ,τα τ Ἴ(0.130) τε Αὐτῃ. ρος. (τού. 6528); πὶς 564], 
ἘΡὮΓ.2.224 ΟΙ(. 5, τύραννος ; τοῖς..«ἁγίοις, Μεθοδίῳ καὶ "“Ιππολύτῳ 
καὶ ἑτέροις, εἰς [αὐτὸν] τὸν ἀντίχριστον τὸ παρὸν θ. ἐξείληπται Απάτ. 
(δεβ. ρος 36(Μ.τοῦ.3320); ο. οἱ Βετείϊοβ θ. τῶν ἀνθρωπομόρφων Τρτι. 
δηηνγην4.α; ΟἸεπ.51».7.τό(ρ.67.1το; Μ.9.5325); ΑἸεχ, ΓΒ θϑς. εὐ, Πέορη. 
(Ρ.160.26; Μ.25.3030); οἱ Αὐἱδηίϑπ) κ5. μέγα...θ. ΑἸ 4»ν.2(ρ.184. 
18; Μ.25.6078) ; ἅ. οἱ ποπ- ΟΠ υ]ϑτδη5, τοῦ, 15.11:} ὁ ἐθνικὸς...διὰ τῆς 
ἄρκτου ἐμφαίνεται, ἀκαθάρτου καὶ ἀγρίου 8. ΟἸδτι. ἐγ.6.6(0.457.12; Μ. 
9.2120}; οἵ ῬΠαυῖβεα θ, ἀνθρωπόμορφον ΤΟῃγν5. ῥηδὶ.τ. 2(8.1188); 
6. ΙῃΟΙΑ] ὡὡς θ. μεγάλῳ τῇ ἐπιθυμίᾳ Η ον». ΟἸδημ.12.7; ἐκερ, δα: 26 
ἐγένου..«ἄρχων θηρίων, εἰ τῶν ξξω ἄρχεις, τὰ δὲ ἔνδον ἀβασίλευτα 
καταλείψεις; ΤΟτΟΝ γ85,0γ.2 τη Οδη. τι 96(Μ.44.2774}; θ., τὴν τῶν 
πολλῶν δόξαν (Ἤτνϑβ.5αε. 5.8(ρ.130.5; 1.420}). 

ἐθηριοπρεπής, ὀέδίταϊ; τηοῖ,, οὗ δηρτν τηθῃ, [514Ῥὲ],ἐῤῥ.2.15 0}. 
78.4688); τεῖ. 1)6ν1} ὠμότης θ. Ὀγτ, Ἄνας. 2ο(3.5340); τεῖ. 5βοίάϊευβ 
αἰν] άπ λρ' (ὨγΙςυ 5 ραγτπθηῖβ 8. ἀγριότης 14. 70.τ2(4.10628). 

Ἐθηριοπρεπῶς, 86 ἃ δοαξί, 116 δεαςὶς, Ογτ. ΜΙ 1εἶ.27(3.4148); 14, 
Ναΐ,25(3.503Ὲ); τοῦ, ἐν}} βρί τ ἀδιεττιηρ ΟΒτιϑεδηβ ἔγοτη σοῦ [Π| 6, 
4. 5.30: δο(],69.8034). , 

Ἐθηριοπρόσωπος, ερἼ}} εἰσ ζαεα οὗ ἃ δέαςὶ δαίμονα...θ, 1.5 α1.1τ8.1 

(0.51.4). 
᾿ϑηριοτόκος, ῥγοάμεοίηρ τὐ1]4 δεαςὶς, Ἐαπξιλοχ. (Μ.18.γ7820). 
Ἐθηριότροπος, ὀεξῆαί, ΟἸψιηρ. Κ΄. Βαν.3: τ6(}1.03.7658); οἴ.14. }οδ 

4::τ6(2.93.4450). 
θηριότροφος, ἀεοοιγεά ὧν εὐτἰ ἃ δεαεὶς, ἘΓΒΥγβιπερ, τ(β.136}). 
Ἐθηριόφρων, τὐτῇ 166 γε οὗ ἃ δεαςί, 1514.Ῥεὶ.6}}.2.135(Μ.78, 

5770). ὑν 
θηριόω, πὲγη ἵπίο ἃ δέασί, Οὐ γββυ, Μ05.24(Μ.44.3088}); τηοῦ,, 

Ρδ855. ᾿Ἰπίσβῃβ., Ηρ. ἤαον.6.τό(ρ.142.1; Μ.16.22194}); οὗ τῖβὴ ἰοβίπρ 
τ8ε ἀϊνίηο ἰτῆαρο, Οτι Ν γ85.ἠόδηι.8 πὶ (απι.(}1.44.0454}. 

θηριώδης, δεας! δε, ξαυαᾶρο, οἱ [μ8 ἀιναυϊοϊουβ παρὰ φύσιν εἰς τὸ 8. 
ἑαυτοὺς ἐξάγειν (Ἤγψς, ζοη1.0.4. 1: ΣΟ ογ.(1ο,79Ε}; οἱ νη ὁ 8. Βαᾶ5. 
56].0γ.3.,.(Μ.8ς, 520). ; 

θηριωδία, ἡ, σανασογν, δγμ αν ; 1. ἴὰ σϑη. ; οὗ τε ββαβίβ, ὕῆγυϑ. 
κοηι, 4.8 τη Μ1.(1.628) οὐ 151ἃ,Ῥὲ].6}}.3.2ο8(}Μ.178.8800); 2. τπεῖ.; ἃ. οὗ 
ΒΆΨΒΡΕΙΥ 8η6 ΟΥ̓ΠΘ]τν ἴῃ τῆθη, ζῆχνβ.}.0}.71.3 ἴῃ 70.(8.4218); 1514. 
Ῥε].4}}.2.15(}.γ8.468.); Τμαῖ,»».2:1τ--2(2.1416); τά λαεν.5.28(4. 
473); Ὅ. οἵἉ τείι581} τὸ ἴογρῖνε, (ῃτνϑ ἤσρι. 1.0 ἠπ Μ1.(7.2580}; ΝῚ, 
6Ρ}.2.312(Ν.70.3538); ΑπατιΟυ,σθο.(ρ.Χαίο); δ. οὗ ἀνασχῖσε, (ῇγυϑβ. 
ἤοη. 9.4. 10. ΣΟ ον. (το. ΒΟΑ); ἃ. οὗ Β᾽ ιβα]η655 Ἰῃ ρθη., Επ5.4.,6.7.3(ρ.343. 
20; Μ.22.5608); ἰα.}».6.τ.4{(π20; Μ.21.418); (Πτγν 5. οι. 4.8 ἠμ ΜΙ]. 
620) 99 1514,}ε],ρ}.3.2οϑ(.γ8.88οο). 

θηρίωσις, ἡ, ἐγ ητῊρ τηΐο α δοαϑί, Οὐ Ν γ85.υ 105. τ(ΜΜ.44.3084}; 
πιθί., δεείἸαἰτίγ, Ἰὰ ἤονπν τη Ἐπεὶ. (ΝΙ.44.6760). 

Ἐθηρολεκτέω, ἔπη! 70} τοογάς ; τοῖ. πευθεῖοβ βεαυοῃίηρ βορίατε ἴῸ 
ΔΙσατηΘηΐ5, ΠΡΙΡἢ.ἤα6ν.47.2(0Ρ.217.1; Μ.41.8520). 

Ἐθηρολεκτής, ὁ, Ὠμηΐόν, ὃ ΟΥΤΟΥ [ΟΥὙ θηρόλέτης, 1 Δο5.ΝαΖ.Ἵ1αἱ. 
τ4ο(}.38.,1072). 

θηρολετ-έω, πιοά,, ἀδείγογν βοτηξιθὶησ ας {} ἐξ τοῦγα ἃ τὐἱϊά ῥεαεὶ 
“"εἴσθαι τὴν κακουργίαν θέλεις ἴχσεο. ΡῚ5.ἐαγ».3.16, 

θηρολέτης, ὁ, οἰαγεν οὐ ῥξαδίς, ἤμην, τι Ναζιοάνη.τ.2.1: ϑ( δῖ, 
31.1674}; 10. 8]. εἰγοη..2 Ρ.4ο(Μ.07.1128). 

652 θιασώτης 

Ἐθηρόλετος, κἠἰϊφά ὃν «οἱ ϑεαςί5, ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.καγ0}.2.2(ερί στ. )8ο.8(Μ. 
48.122}. 

ἸἘθηρομορφία, ἡ, απΐγμαὶ ζογηι, Του, τος ἀ,2.1(Μ.3,1374., ν,], 
θηριο-)}; τδ.τα. (4260, ν.]. θηριο-). 

θηροτόκος, ῥγοώμοίηρ εὐ ὑδαςὶς, Οὐ Νὰ Ζιεαρηι,ι.2.20.τοῦ( 1.37. 

8044). 
Ἐθηρότροπος, παυΐηρ ἰδ ἐἰαγαείεν οὗ α τουτί δεαςί, 1514. ὈῈ]. 0.1. 

351(Μ.78,4810). 
θηροτρόφος, ἐεοράϊηρ τοἹἱά δεαξίς, ταεῖ. αἱρέσεις θ, 60. ΡΙ5.ἐανΡι. 

13.2. 
Ἐθηροφονία, ἡ, εἰαιρ ον οὗ εὐ ῥέαξίς, τ. Να2.0γ.4.8ο(Μ.35. 

όοδ0). 
Ἐθηρώλεθρος, ἀδείγογίηρ τοῖἱὰ δεαςίδ, ταεῖ., τεῖ. ἀδεισγυσιοη οὗ 

8 5510η8 πραότης...θ. 10.Πἰχῃ. βασι. τε Μ.88. τ2οτο). 
Ἐθησαύρισις, ἡ, οἰονό, ἰγοαδίῦψ, πιεῖ, θ. ἀγαθῶν ἔργων Τπάτιδταα, 

6Ρ}.2.τοι(.00.15810).Ψ 
, ϑησαύρισμα, τό, ἐγεαδηγε; τηδῖ,, οἵ ννεοκὶν τροιταίοι οὗ Ρ5.118, 
ΤΟΒγυϑβ.ἤονι.1.1 τη Ξ.Ὶ τδίς. 68: Α). 

Ἐθησαυροδότης, ὁ, 0129 τὸδο ρίυος ἔγονε ὦ ἱγεαδνν ἀνέμων θ, [8ς. 
ἰπίδπε ΟΒυβῦ α5. σο4] Τὶπι.πίιδυνι(Μ.86.2440). 

Ἐθησαυρομανία, ἡ, τησάηεες αὐομὶ ἱγεαδώνες, Ταῖς οναὶ.22(Ν.6.8ς68 ; 
θησαυρὸν μανίας Ρ.24.20). 

θησαυρός, ὁ, Ε, ἐγεαδιεγε; οἵ (τοα θ. ... αἰώνιον (δηλ. ῥαε.3.6(ρΡ.257. 
31; Μ.8.6ο84) ; οἱ 51π, ἀπαδοῖ! ἐμεσαωνως, Οτοἠοηι,ό.ο τῷ Ἐχ.(ρ.201.3; 
Μ.12.3280) ; τη ΥΓΨΙ5 85 ΠΟΤ᾽ 5 ἰγράβαγο, 14. ἤο᾽.10.2 τη. Νω.(ρ.72. 
19; Μ.13.6394}; οὗ τε ]1ο5 οὗ (μσυβ., Τμάε, ἰλ,6.ς.36.2(3.χ078); οἱ ὕτοβϑ, 
ΑΠαῪ τ ον τοί Μ.07.1Ο0208); οὗ ἀϊνὶπα {τατἢῃ5, (]ε πη. αεά.2.τ2(ρ.284. 
15; Μ.8.6650) ; οὗ τηνϑβἴοσίεϑ ργβαοηθα Ὦγ (μτὶβι, Οὐ, 70.2.28(22; ριὃς. 
12; Μ.14.1644); ἴαὖν ἀηα Ῥχορμοῖβ 85 ἰγϑαβιιγοθ οἱ ἴϑσαοδὶ, 1.ἦοηη.- 
14.123 15. 7ογι(ροττό.1ο; Μ.13.4178); οἵ θη τηθϑηϊηρ οὗ βου ρίωτο, 
ἰᾶ, λον. δοΣ ἴῃ σφη.(ρ.17.16; Μ.12.2030) ; οἵ (Πτιβὲ ρχθῆραγοα τὰ ΟἹ, 
Δ, φημὶ τ(ρ.97.τι; Μ1.12.008); θ.. .«. τὸν πλοῦτον τῆς θείας σοφίας ἐν 
ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς [516.}6].0}}.2.4(Μ.78.4608}; 1.4.2οδ(τοιΟ) ; οἵ 
τραειαρίοη δηα 705 Πβοαίίοη ὁ θ. τῆς σωτηρίας ΟἸοτα, ῥγοϊ. το(ρ.68, 
24; Μ.8.2ο 50}; 8. .-- πνεύματος χορηγίαν, δικαιοσύνην, ἁγιασμόν, ἀπο- 
λύτρωσιν (Βγν5. Επμίγορ.2.1τ(3.3074}); τοῖ, Ζοτ. 4:7, 54. 6]. ἐρῥ.2.4 
(Μ,γ8.4608); Τάδε. ΖΟογ.4:7(3. 310); οὗ νγῦαεβ : (ἢ ἀπα Πα Υ, 
ΟἸδτη, γί. ο(ρ.64.24; Μ.8.1078); νεϊβάομη, ἰὰ. εἰν. 4(ρ.340.23; Μ.0. 
418); Θἰπιβσίνίην, (γν 5, ον.60.3 τη 0.(8.41τ0}}; ἰ4. οἰσενη.3(3.2530); 
2. ἐγέαϑενν, οἰογεθομδε; οἵ ἀοά, Οτολον. το. ἐπ [6γ(ρ.61.12; Μ.13. 
3440); θ. ἀγαθῶν Ἐλι5.ε.ἰ..τ.8(ρ.66.2ο0; Μ.24.8370); ὁ θ. τῶν αἰωνίων 
ἀγαθῶν Γ1|. }ας.(Ρ.108.22}; οἵ Ὠξανεῃ οὗ 8. τοῦ πατρός [)ονη. ΒΜ 
20(Ρ.:ο8) ; οὗ τῇδπ ; 5Βοι1] ἃ5 βίοσγθῃουβε οὗ Οσοα᾽Β σι 5, ΟἸδια, ρασά,3. 
6(ρ.257.25; Μ.8,6ο8Α); ἐκεῖ [96. 1η. τῆς ᾿ρατί]...εἶναι τοὺς πονηροὺς 
θ. τῶν.. «ἁμαρτημάτων Αἰπῤι νη. Μ.26.11720); οὗ Αἄδηι τῆς... 
συγγενοῦς φύσεως ὁ θ. Β85.36].0γ.1.2(Μ.8 5.320); οὗ ΒΜΥ, 70.ΤΉΏ 655. 
ἄονηι. ΒΜ Α τδ(ρ.426.37}); οἵ βοχίρταχο θ. πνευματικός (Ὠγγϑδ. ἤθη. 
ὅο.3 τη σφη.(4. 5800); ΙΔ. ἤση:.2.1 τη. 2 ον. 4:13(4.280Ὰ) ; ΙΒ1α.ΡῬῈεὶ]. 
ἐῤῥ.32.5(Μ.78.4610); ντ, ῥ Μ1ι.πῸλ:52(Μ.72.416Ὰ}; οἱ ἀποστολικοὶ 8. 
τιμάς Ηθδ.τ:3(3.540); οἱ 15 ΒΙάάξῃ βεῆθεὲ τοὺς εἰς τοὺς θ, τῆς λέξεως 
ἐλθεῖν μὴ βουλομένους ΟΥ,ὁ».23.3(ρ.351:.1το; Μ.11.4804}; εἰ γὰρ δοκεῖ 
«εἶναι σαφής, ἀλλ᾽ ἔχει καὶ ἐναποκεκρυμμένον τινὰ θ. νοημάτων 
ἄφατον (Πγγϑ,ἠονι η Δ1ι.1τ8125(3.60) ; οὗ ἃ σειηοῖογν ὁ θ. τῶν νεκρῶν 
ατιλπίεν μη (ΝΜ .88,1848.). 

θησαυροφυλακέω, 5ἰογε μι, ποαγα, Βα5.γέσ. ι5.26 (2 ποκα; Μν321. 
1260}})}. 

θησαυροφυλάκιον (-εἴον), τό, ἐγέαξμνγ, οἰογεέθοιδό, νοεῖ. ταπεινο- 
φροσύνη...θ, ἀρετῶν 8 85.ςοη 5). το(2. 55 08Β; Μ.31.12770); ΟΥΝγ85. 
ἰαμά. Βας.(Μ.46.8178); οἵ 501] 85 Ξιογεθουβο ἴον αἰνίης {τυ τῆ, ΟὮγν5. 
στο ο τη 0.(8.52}0). 

ϑητεία, ἡ, Ξἰαύυενν ; οἵ Ξρίτἱζαα] θοηάδρο, γτ. .74(3.33}8), 
θιασεύ-ω, 1. ῥγοσοεά ὃ λόγος...“-ἔτω ἼΟγ ἘΠαυπι. ΡΟ αρν(Μ, 

46.ττοτ0); 2, Ξξαμεῖξν, Τατι ΝᾺ Ζ Ολν ρα ττατ( .38.227}. 
θίασος, ὁ,1. Βαεελτε ΟΥ̓ΡῪ ; ταρῖ,, οἵ (γι βδη ἢΠἢἶἧξ 45 ρατεϊοίρατίοπ 

ἴῃ αἰνὶπθ την ϑίουδβ δρόμῳ τὸν θ. διώκουσιν (Ἰδτη ῥγοϊ.τ2(ρ.84.1ς ; 
Μ.8.2400); 2. γεϊτρίοι 5εεἰ; οἱ ΟΒγ βείδηβ, Ἐπ, ἀ.6.10.1Ὄ,8(}1.2ο.845Α); 
14.}.ε.6.το(2ϑοι); Ν.21.4774}); Βα5.ἀοηι.τ8.2(2.1444.; Μ.31.4064}; ὁ 8. 
τῆς ἐκκλησίας 1 865.Ν42.ἀταί ττοί Μ.38.τοο δ); 16. 2ο(876); Οπορβτίς, 
Ἰχεπυλαδν.1.13.4(Μ.7.π85α}; 3. εοτηραην θ. ἀρχαγγέλων Ἐλπ5.. τ 
(Ρ.196.25; Μ.20.13208); τῶν ἀποστόλων τὸν θ. Τα τ αἰδεὶ. ς(Ρ.137.0; 
4.833}; 4. δαηφμοὶ, τοὶ ἴο Ὅς ἐγθεχιιδηϊεα ΌῪ νἱγρίηβ, ΜΙ  Ἀ  νηΡ.5. 
4(ρ.58.2; Μ.18,1048); τηρῖ. 9. πνευματικός Ογτ.15.4.1τ(2.543Ὲ). 

θιασώτης, ὁ, 1. τεοτηδεν οὗ ἃ ΠΟΙ ΡΘΉΥ ; οὗ ΔΠΡῈ]5 ἃ5 τιδι θεῖ οὗ 
νϑυοῦβ Ἀἰθγατομιεβ, Πιοπ το ἤ.2.1(Ὁ1.3.136}}; 1δ.3.2(1654); 2. ραν- 
ἐϊειραηὲ τη α δαηφιοί; οἱ (Ἡ τ ϑ δ τ ἴῃ δυο ματῖβ, ἀβῖ Δα, γοά, (ρ. ται. 
1); 3. ῥοἰϊοινεν, ἀέξειρίε; οἵ ΟἸ τ βεθηβ, ἴδγια ποῖ ὑϑδὰ αἵ ἄγθὶ ΌῪ 



θίβη 

Ομ βείδηβ οὗ {ποιηβεῖνεϑ ὅ...᾽ Ἰησοῦς ὁ ὀφθεὶς τοῖς ἰδίοις θ. (χρήσομαι 
γὰρ τῷ παρὰ τῷ Κέλσῳ ὀνόβατὸ Οχιεἰς.3.23(ρ.220.1; Μι11.0450); 
βίον οὐράνιον αὐτοῖς ἀληθείας δόγμασιν τοῖς θ. παραδούς [3ς-. Οὔ 51] 
Ἐὰ5.}.9.1.3.13(Μ. 20. 734) ; [514.}}8].6}}.1.400(}}.78.4538) ; Οντ. 70.4(4. 
4024); τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τοὺς θ. ἜΒαΤ,᾿ἢ,.6.4.8,1(3,021); οὗ βιμα δ πῖ5 
οὗ τπροϊορυ, Βιοη, Αὐ.6,}.1.10(}1.3.2724}; αἸβοῖρΙςς οἵ Ῥογά, Μαχ. 
ανπϑιρ. (ΝΜ ο1.1280Ὰ}; οὗ ἀἸ5οΙρ]65 οὗ βαίηῖβ, Τάτ. ..6.3.0.2(3.022) ; ἐῤ. 
4.21.7{08); 1Δ. ἢμγεϊ.2(3.1Υ21}; οὗ ΤΟΙ]ονγεῖς. οὗ Ποτοβῖεβ τῆς Ἀρείου 
μανίας τοὺς θ. 14.ἢ.6.2.2.5(826) ; 1ἃ. Πεὖ.ς:}-ο(3.574). 

θίβη {{]θήβη), ἡ, δαςδεῖ τησάδ οὐ βαῤνγιι, ΤΕΡΙΡΗ. ἄορ. 3(Ν1.43. 
4694); ϑορῆτ. Ἡπὲνγιγγ.εἰ 10.35(Μ.87. 25 4400 8.); 10.1.λο».4.25(Μ. 
οὐ.6240); θήβη (οβια. Με]. ςεἰοὶ.(Μ1.38.366) ἐλ τ. ΝΖ. ἐαγ1.1.2.1.313. 

θίξις, ἡ, ἰομ εἶ, μὴ...«ἐπιζητεῖτε ᾿Ιονδαϊκοὺς...καθαρισμοὺς ἐπὶ θίξει 
νεκροῦ Ορηεί..4.Ρ}.6.30.1; τεῖ. δῆρεῖὶς ψηῸὺ δίε ψ ΑΡΥΒΒϑιη 
ἀσωμάτῳ 9. τὴν τροφὴν ἀναλώσαντες Μᾶς. ρῃ. αροέν.4.27(0.215.20); 
ψυγὶττδπ ΤΟΥ θῆξις ΤῈ ῬΏγαβα ὑπὸ θῆξιν, ἘΡΙΡΠ ἦαον.31.τ(ρ.383.8; Μ. 
41.4738}; 1δ.64.66(0. δοδ.17; 11858}; οὐ 16. ῥεγ{.88(0.122.16). 

Ἐθίτος, 565. ἀπ}0., απ] ἔγὶπρ Οὴ6 οὐ τπὸ ἴσος ρατίβ οὗ {πὸ Ὀγδὶῃ, 
1. ἢ.ἐρ.(Μ9ς.2440}, ΡΕΙΉ. ΕΥΤΟΥ [ῸΓ θυμικός ΟΥ ἐπιθυμητικός, οἵ. 
ΡῬΙαῖο Κεερμδίϊεα 4408Ε. 

θλαδίας, ὁ, εγμεε, ΑΤΕ. ἢ. ἀρυζθ, 204.5; Μ.25.7260) ; 1δ.6γ(0.220. 

τς; 7730); Ογτιαἄογ, τα(α. 4850). 
Ἐβλασμός, ὁ, εγπεε ΐηρ, ΝΝοοῖ, Τλάν. 6(Μ.20.18288). 
[᾿Ιθληπαθής, ραϊξίφηϊ; ἴοΥ τληπαθής, Ογτ.15...τ(2.31700). 
ϑλιβερός, αἠίτεἰΐηρ, Ανιαϑῖ 5. ἀεξμη οὶ, (ΜΒ0.ττο 30); παρ. τυγοϊομοά 

θ. καιρός Ἡιάντη, [οὗ δτ:το( ,30.11368); στενωπός θ. (Ὦτγδ.πονι.9.5 
ἔμ τΤΗδος (τι. 4030); τεῖ. βασίῃ δἰζον ΕΔ] θ. παροικία 1518. 6] Ἐρῥ.1. 
282(Μ,78,3480); πδαξ. ρίαγ, 845 βαθρβί,, αὐίτείϊομς ἀγαθότητι ὁ θεὸς 
πειραθῆναι θ. καὶ κακωτικῶν πρὸς σύμφορόν τι συνεχώρησεν οῦε, 
οἴ 2ο(Μ.22.16108); δι9ο: τε(τ626.}. 

θλίβ-ω, 1. ἐγ; 11ἰ., οὐ {πγοϑαίπρ σοτη, Ἡδροιῃ. γεοίρ.14.9; 
Μ.10.14414)}; δ. το(ρ.17.1 ; 14448); τπδῖ., οἱ (Πτβὲ 85 συαρδβ οσβηθα 
ἴου τπῖδη, (]6Πὴ .}αεά. 2, τῷ. 167.25; Μ.8, Ἀ095); τοῦ, 7ο. 4: ό, Μι. 7:14 
ἡ ὁδὸς... τεθλιμμένη ὑπὸ τῶν βιαζομένων... ἐπεὶ οὐκ εἴρηται “"ουσαὶ 
ἀλλὰ "τεθλιμμένη᾽ Οὐ, 70.6.τοίττ ; Ρ.128.1τ0; Μ.14.2338); οὗ Ὠυτηδηιν 
ΟΡΡτδββδᾷ Ὦν βίῃ, 1, πο ΦΟΙΣ τ 767γ.(ρ.115.26; Μ.13.416}) ; οἵ Βοὰ] 
Ὀν θοᾶν, Ηερειη. γε. δ(ρ.12.7; 14404}; 2. αὔ[τεί, Ἰστὶ Ῥ ἰαά.6.2; 
μὴ 9. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ ἐν σοὶ κατοικοῦν Ἠετπι.παριᾶ,το.2.5; τῶν 
σωματικῶν καὶ "ὄντων πραγμάτων Οτιβοηι.δι1 10 Ἐχ.(Ρ.217.25)} 
ΤΠτΟΌΡΗ ρονετίν, Τι ]ςαεὶ.,.8., Τ, ΒέΉ).5.1; Ἰρπιυδηηγνγη.δ, Ὀϊάᾷ, 5.2; 
ΟἸ6πλ. 5 γ.7.τ(0.49.25; Μι9.4960); ζοηοί. 4 ρ.2.31τ.2; 3. ἐαηδε 41}}- 
ἐμἰν δύναται...τὰ πρῶτα, τὰ “ποντα ὡς πρὸς τὸν σωτῆρα, ἐφαρμόσαι 
τῷ “Ιερεμίᾳ Οτολονι. 1.7 τ [6γ.{Ρ.5.28;, Μ.13.2610) ; 4. δίαμιο, 1α..70. 
2ιτοία3 ; .76.τ6; Μ.14.1τ480) ; 1δ.1ο.27(17; Ρ«.2οο.1 ; 3564). 

θλιβώδης, ιείγεξοίηρ, ργίθυοιμς, ΝῚ].ἐρ}.4.τ6(}}.70.5570}. 
"θλιπτέον, ῥγέσϑηγε γπμ8ὲ δὲ δγομφμῖ, ΟΥ̓ ἐπ. ἵη Ἐκ (Μ.12. 2650). 
θλιπτικός, φσγίθυος, Ὑματιδίθα, Ρ}.2,3ο(Μ.90.12000); 1ῤ.2.66 

(12924). 
θλιπτικῶς, τοῦ αἰίαίοη, ὙΠάτ, δια. }.2. 8(}.00.12320). 
Ἐθλιπτωρία, ἡ, ορῥ᾽γέδοίοη,, ἰογίμγε, ΤὨαχιδιθα, ἐαμὶ.τ6.7(0.372). 
θλίψις, ἡ, 1. αὐΠείοη; ἃ. οὐ ρὶπ ἴῃ 5ἰπ, Τ.1,ευ.τ8,6. Ἡοττη, ος.2.3. 

4; Οοἄ ποῖ 105 βοῦχοες οὐ τὸ ἐνεργεῖν... αὐτὸν τὰς θ, οἴεσθαι χρή... «ἀλλὰ 
μὴ κωλύειν τοὺς ἐνεργοῦντας πεπεῖσθαι προσῆκεν καταχρῆσθαΐ τε εἰς 
καλὸν τοῖς ἐναντίων τολμήμασιν (Ἰέτη.Ξγν.4.τ2(ρ.286.14; Μι8,120320}; 
1μον 8 01]6 δοσοιαρϑηϊτηξηῦ οἵ βριτῖτ8] σὐτβ, ΝῚ]. ε}.1.317(}.70. 
1074}; Ὁ. ἀάνδηίαρεδ, Ὀγοζηοτίοι οἵ ΠΥ ; ἰὸ με βιιἤεχρα ἴοσ ᾽ονε 
οἵ (δ σῖβε, ΟἸδση. γ,.4.τα(ρ.288,30; Μ.8.13008}; αἱ θ. .«.. γίνονται... ἐπὶ 
δοκιμασίᾳ τῆς ἀληθινῆς πρὸς τὸν...θεὸν ἀγαπῆς Β65.ερ.τοτί3.1974; Μ. 
22.π5050); ἰα,ἐορι τη ΡΞ. (τ τ44Α; Μ.20.3534); ΟΒτγ5. 0η1.1 5.4 1 
ΡΜ (ατ.3118)}; Ἰπαποογηφηΐ το ἐσαβὲ ἴῃ Οοα, ὅτι ΝαΣΖ.ογ.17.5(Μ.35. 
9728); ὕγυ. 1 5.3.3(2.452Ὲ); δᾶ τὸ ρθῆ. τοσα] ρτονειηθιῖ, Οἢτγϑ. 
ὁαριίη Ῥς.τ4τ:4(5.444ᾺΑ}; καρτέρει τὰς θ." ἐν αὐταῖς γὰρ αἱ ἀρεταὶ... 
φύονται ΝῚ ραγαφη.92(Ν].79.12574); νυ. .4»».76(3.3380) ; 1)}188.} 6» 7. 
ο4(Ρ.136.24); ἑαττῃετ πον !εᾶρε οἵ σοί, (Ἰοτη. ς γ.2.7(0.131.20; Μ. 8. 
οὔρο); ἡ θ. ἀντὶ χαρᾶς ὑμῖν ἔστω" τὰ γὰρ τοιαῦτα παθήματα μέρος ἐστὶ 
μαρτυρίον Ὀβατα,6}. Αἰθχιαρ. ΑἸ αροΐ.ςεο. 38(0.117.15; Μ.25.5316Ὰ}; 
80 οσσδβίοῃ οὗ αἰνηθ σοπβοϊϑίίοη, Β65.6}.127(3.2188 ; ΝΙ,322.5238):. 
αὐἀναγεαροα ραϊπϑα οὐἱν ὉγΥ ποθ ΨηῸ δοσορί ὙΠΟ] πδατίεαϊν, 
Ομ γγϑ αρ.ΐη Ἐς. τά4τ(5.444ᾺΑ)}; οὐδὲ τὸν γενναῖον διαφθείρει θ. 0. 
(ἸΠπι. σαὶ 4(Μ.88., 7410}; Ο. εχερσ, 20 ΟΥ,12:"} αἱ καθ᾽ ἡμέραν θ, ... 
σκόλοψ λέγονται εἶναι ΝΙ1].6}}.2.255(Μ.79.3224}; 2. φιογξεοαϊοη τὴν 
μετὰ τοῦ κηρύγματος διὰ τὸν κύριον θ. (Ἰετα. ῥαεά.2.8(ρ.104.21; Μ.8. 
4650); οὗ νομιηΐαγν πιουτβοβίοηβ ΠαΙρίπρ ΡΈΟρΡ]Ὲ ἰο ὈΦΑΥ τπη- 
Ὀ]δαϑαπΐ ΠΘΟΘΒΒΙΓΙ65 ΠΕ {πᾶν σοπλδ, 7ὁ.3.8(ρ.26ο.13;.6128); ἡ 
βασιλεία... τῶν οὐρανῶν... ἔστι τῶν ἐν 8, πολλῇ..«διαξάντων τὸν βίον 
τοῦτον Αἰπυυῖνριτϑίρ.52.7; Μ.28.2734}; θ. μικρὰ διὰ τὸν θεὸν γινομένη 
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κρείσσων ἐστὶ μεγάλου ἔ ἔργου τοῦ ἀθλίπτως τελουμένου. ἡ ἑκούσιος θ., 
τὸ δοκίμεον τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει 1ο. Οἤτα. ςεαὶ. «(Μ, 

88.7400). 
θνησιμαῖος (θνηξιμαῖος), ἐδωΐ λας ἀϊεὰ ἃ παϊμγαὶ ἀεαὶλ; 1. 1{π|,, 

Οτιλοηι. το. δ τῇ 76ν.(ρ.78.8; Μ.12.368.), Ῥμοῖιηονιος,.τ( Μ το. 
1108}; τπεῖ,, σογγρὶ θ. νόημα ΟτοΝ γ55.λση.2 ἐπὶ (απι.(λ8.44.1804})} 
2. ποαΐ, 85 βιβδῖ.; ἴπ ΘΘῊ,, ΟἸΙεμι «Ραεά. 2.:1(ρ.166.13; θνηξ- Μ.8. 
4058); ἘΡῆγ. 2.1ΟδΑ ; εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ. «ὅλως ἐκ τοῦ καταλόγου τοῦ 
ἱερατικοῦ φάγῃ.-.θ., καθαιρείσθω, ... ἐὰν δὲ ἀρίρι ἦ, ἀφοριζέσθω (αη. 
4.63; Τηάξιφω.7 ἦμ [μεν.(1.186}; σονρϑε, Ἐλι5.15.5125(Μ,24.1218); 
ἘΒαβολονε τη Ῥςιχτοίτ. 3754; Μ,30.1120). 

θνῆσις, ἡ, ἐσαίἦ, Τηάντη, για (Μ.30.32218) ; οὗ ἴα|56 Ὀεϊϊεῖβ ἃ5 
θνήσεις, Αὐδϑδί. 5.φι οὶ γε: .ττ3(Μ.80.7658)}; οὗ ἀφαῖῃ οἵ 8)π ἐπ πε 
501}, 70.ΟΠ τὰ. 5 καἰ, 26(Μ.88,τοΙ6.Ὰ}; οὗ του βοδιίοη οἱ ἘΠΟ ΘΟ Υ 5 
του βιῖα ἴῃ που, 1δ.27(11088). 

θνήσκω, ἐΐε; 8. [{π.,) χεῖ. αν: παῦΊοη πῶς...ὁ τεθνεὼς... «δυνήσεται 
πρὸς τιμωρίαν τινὸς ἐξυπηρετῆσαι 'Γαῖϊ,ογαὶ. τ (0,19.21; Μ,6,8440); εἶ 
«ὐμὰ«τεθνήκει, ἔμεινεν ἂν μόνος ὁ κόκκος τοῦ σίτου Οτιἤον.10.3 1Ὲ 
76γ.(ρ.73.τ; Μ.13.360}); ἔθανεν [58ς5. (ΒΥ 51} ἀθανασίαν τῷ θνητῷ 
ποριζόμενος ετῃ ΒοΥΡἘ.2(Ρ.5ος.22 ; Μ.18.4044}); Ὁ. πιεῖ,, οὗ (ῃτῖβὲ 
γενόμενος... θάνατος διὰ τοῦ θανεῖν θανάτου 1ῤ.3(Ρ.507.1; 4018); οὗ 
διϑοοίῖςβ τὸν θνητῶν βίον τεθνάναι δοκοῦντες Ἐδλι5.4,6.τ.8(ρΡ.39.17; Μ.22. 
"60; οἵ βριἴ.8] αγίηρ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν τεθνήκειτε ἂν τῷ θεῷ 
Ἡρυτη. 5 1,.0.28.6; ΟἸοῃ.4.4,5.42(Ρ.180.16; Μι0. 6494}; [Πτουρἢ 
Πείεδν, (οηϑδί. ΑρρΡι6.τ8.το; σπάθα δ δαρίίθηι, ΟΥ Ν 85.05.2 1Ἢ 
(πηι. (ἤ.44.780Ὰ}); Νοπη,}αν. Γσ.8: (ΝΜ .4.3,817Ὰ}; οἵ δῖεσμαὶ ρα π:5ἢ- 
τηδηΐ 45 ἀθαῖῃ οὐ βοι, Τδζιογαί. 13(0.14.12; 8234) ΟἿ . 5. ἀθανασία. 

Ἐθνητάθνητος, γησκίηρ ἀεαιϊἧ γνηογίαϊ, ἀφαίτηρ ἀφαϊΐ ἰσ ἀδαι 9. ... 
θυσία ΤΕΡΙΊΡ ἠοηι.2(Μ.43.452}}). 

θνητός, 1. γπογίαί, ρογίεἠμανδίθ, 566 αἰδοὸ ἀθάνατος; ἃ. οἵ Ὠυπίδη 
Ὠδίατα ἴῃ ρΈη., Γαΐ ογαί. 13(0.14.11; Μ.6.8334} οἶτ. 5. ἀθανασία; οὐδὲ 
θ. καλέσεις τὸν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ γενόμενον ἐν θανάτῳ (Ἤγγϑ.Π0}1. 
γ70.3 τῇ ο.(8,4680); τοῦ Ἀδὰμ...θ. διὰ τὴν ἁμαρτίαν γεγενημένον 
ΤΠπατ ον. 5:12(3.56); Ἰοπ. τ. ε.ἢ..3.3.ττ(Μ.2.4400); Ὁ. οὗ (Ἀγτισι δ 
Βυτηδηῖν, [5 1αἰ.14.8(Μ.6. Ξο50); ἔλαβε σῶμα θ., ἵνα καὶ ὁ θάνατος 
ἐν αὐτῷ λοιπὸν ἐξαφανισθῆναι δυνηθῇ Ατῇἦηε.13.0(Μ.25.1208}; 6. 1π 
Ῥαρδῃ σοηίγονευον γένεσιν ἂν λέγητε θεῶν, καὶ θ. αὐτοὺς ἀποφανεῖσθε 
ἸΤαϊιογαὶ,21(0.23.20; Μ.6.85324); οὐ ΑΙ οπδΡρ ἰερ.21τ.3(λ1.6.056.Ὰ}; 2. 
28. π(0268) ; 4, πιεῖ., οἵ [ῃ6 5] πα} 508], ΟΥ. 70.1.6δτίςο ; Ρ.202.13; Μ. 
τ4.5ι60}; 2. ἀφσυϊεεά ὃγ νιογίαϊς, ἀθηϊθα οἵ (γι β δ Ἶ οὐ...8. 
ἐπίνοιαν [)10ρη.}.τ. 

Ἐθνητοψυχῖται, οἱ, πδπὶς οἱ β5εοὲ δοϊάϊηρ τραὶ πυϊηᾷπ 500] 
ῬΘΙ5μ65 τ Ὀοᾶν, [0.})..εγ.0ο(}.94.}578). 

᾿ Ἐθβνητῶς, κε φιογίαϊξ οὐκ ἄρα ποτὲ θ, βιωτέον ἁγιαζομένους θεῷ 
(ἸΙοσαῥαρά.2.τοί(Ρ.217.23; Μ.8.ς 178). 

[ἢθοάσσω, νϑτγιαπΐ οὗ θαάσσω, 511, ΤΑΡΟΙ] νοὶ, Ῥ 5.28: τοί Μ.33. 
13Δ0Α ; θαάσσω Ρ.59). 

θοινήτωρ, ζεασίίηρ, σα ηρ θ. λαῷ Νοπη.βαν. 0.1:2(Μ.43.7600}; 
1δ.6: 14(7068). 

θολοειδής, ἐοτμό-ἰτκ6, ἘΠ ..5.40: 22(ρ.158.24.; 2.320). 
Ἐθόλον, τό, δαϊξγοον, 70. 4], εἰ γοη.14 Ρ.36ο(Μ.07.5326.)}, 
θόλος, ὁ, 1. γοοιη; οἵἩ ΠΟΥ ΠΗ] ̓  5 06}}, ΡᾺ]]}. ἢ. 1, ατὲ5.3π(ρἁ τοῦ τι; Μ. 34. 

1107}; 1ὃ.8(}.28.15; ΤΟ250)); 2. ἢ ΣΑΉΘΡΥ, κ᾿ ἰφηΐ θ. βασιλικός (Ὦτν5. 
ἐομι.69.3 τη. Μέ1.().6848). 

ϑολός, ὁ, νεμ, Ῥετθῖις ἡ δύναμις τοῦ ἀβυσσικοῦ θ. ἨΙΡρΡ.ἤαεέν.5.14 
(ρ.τοϑιτ6; Μ.16.31674). 

Ἐθολόσοφος, :0156 ας τιμᾶ; οἵ Ἰοοπουϊββίβ, Τόν Η Ἰεοη. 3(Μ 06, 
13524}. 

Ῥθολότης, ἡ, 7, ἀ{ἅ, ἔξ. οὐ θολοῦται ὑπὸ αἱρετικῆς 8. Μ1ν. 
ἀγίομι. 34(Ὁ0.54.24). 

Ἐβολοτικός, ν. Ἐθολωτικός. 

θολόω, οὐὖδεμγέ, ἀἸείμγδ; ταϑθῖ. τὴ βϑῃ., ταῖ. τη ἢ ἃ5 της ἴῃ ᾿ππιᾶσα 
οἱ σοα κἂν τεθολωμένοι τύχωσιν ἄλλοι ἄλλων μᾶλλον (Ἰ]ΕΓῊ. 5 7.}.14 
(ρ.61.24; Μ.9.5200) ; οὐ... ἐκεῖνο εἰπεῖν ἔχει, ὅτι τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν 
φῶς εἶναι τιθέμενος,...«τὴν τοῦ μονογενοῦς φῶς..«οἱονεὶ τεθολωμένον 
ὑπέλαβεν Β65. ἔτιγ.2.2)(1.2640 ; Μ.29.6368); οὗ [α1(ἢ οὗ ἀροβί[ες5 αἐς- 
τὐχθεᾷ γ ῥτόβρεοῖ οἱ Ῥαββίοῃ, Ὁῇῃχνυβ ον, 54.3 τῷ ΔΜ]. (7. 540Ὰ}} 
οἱ Ἰαοϊαῖτν τεθολωμένην...τινα.. «διδασκαλίαν ὈγτιΟς,6γ(3,101Ὲ}; οὗ 
Τοᾶβοῦ ΟὐΒουχθ ἀπά 900] αἰβίατοεα Ὀν ἴαϊξε οριπίοηβ, (Ἰ ει, 
δἰν.7.το(ρ.70.1; Μ.0.5260); 741γ.Δγἱϑηι.34{0.54.23) εἰϊ. 8. θολότης; 
Ὁν [Ιἀοϊαῖτν, Αἰ ἕηεττ 4(Μ.25.1168); ΡῥΒΙΠοβορῆν, ἘΡΙΡἢ σεν. 
8.2(0.187.15; Μ.41.2ο8.}); ΑΡοΟΙΠΠπαγίδηϊβηη, ἐδ.77.1τ(0.428,20; Μ.42. 
δότΑ}); ἰσοποςὶαβδίβ, [οὉ Η Ἴεοπ (ΝΜ ο6.12404Ὰ); Ὀν τλοταὶ εν], ΟΥ, 
17ο.20.22(26; Ρ.369.14; Μ.14.6454); ὈγΚ 5βούζονν, Μεῖ, ν.8.4(ρ.8ς, 
το; Μ.18.1448)}; σᾶτεβ δῃᾶ ἄξβῖσεβ, (ῇσγϑ λθη1.2.5 τη Μ844.(7.288}; 
ΔΏροΥ, ἃ μονα 16. 5 ἴηι Α4π.(0.126Ὲ) ; ἀγα κοηηθβ5, ὈΙδαᾶ. ῥενξιοτ(ρ.68 
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14}; ὃν αἸαθο 106] δοίη, ὦγ. 7ο.20.26(29; Ρ.376.33; Μ.14.δ60Ὰ); 
ΜδοιΜρυ ροῦῦ.2.2τ(}.44.3). 

Ἐθολωνέω, ἰδέτε, πὴ ἢ Ἀπ Μοη λον. 56(Μ.80.16048). 
θόλωσις, ἡ, 1. ΚΑΕΒΑ ΜΈΕΡΑΙ εἰομιάτηρ, ταεῖ. ἀπέχεσθαι τῶν ἐμ- 

ποιούντων θ. ἐν τῷ ἡγεμονικῷ {888.15.177(1.σο88 ; Μ.531.4160); 
ΒΥ ΒΙρρ. ἐπείη 70. Βαρὶ.(ρ.41.22); 2. β ἐπ, ἀἶνὶ, τα. ρεν.21(0.30. 
4); πιεῖ, 8. τῆς ἁμαρτίας ντ. ἦο.τ.0(4.79Ε) ; καθαίρωμεν...ἑαυτοὺς ... 
βιωτικῆς θ. 7ο.)ι ον. 4. τ( . οδ,δοΣο). 

Ἐθολωτικός, ἀέδέμγδίηρ, κοη [ίδτηρ, Π ον. ΟἾδηι. 6.0 {ν.1. -οτικόν). 
βθολωτός, εἰομάεά, ἀἰςἐγδεά, ταθῖ. μὴ θ. νῷ παρακαλεῖν τὸν θεόν 

Μδγο τ οριδε.. τα. δς.1ο7] Δ). 
θορυβάζω, 1. ἀϊεμενδ, ἰἤγοῖυ ἐμίο ἐοηξηδίο, Αρος Εη.τ4.8(0.38. 

12); 2. Ρᾶ58. [ηἸΥ88.; ε ἀμαίοια, δεξί αδομί, Ἐλι5..Δ]. 5 ΡΉ:.21.17 
(Μιδοιμμὼ.. 

Ῥθορυβιαστής, ὁ, {7 δι δηΐ ῥΦΡΘΟΉ, Ἠιακ ον οἵ ἱγομδίξ, ἘΠΡΡ' Παγ, 
4.25(ρ.53.υτ; Μ.τ6.3οδ70). 

θορώδης, ᾿φονιέραὶ, Νεχηθϑ.μαὶ, μο.25(Μ.40.7οολ). 
θράσος, τό, ογῃογτίγ, τα. ΘἈρΟΤ655 ἴου τπαγίγσαοιῃ ἁλώσιμον διὰ 

θράσος παρέχων ἑαυτόν ὈἸ]Ἰοτη.κἐγ.4.το(Ρ.282.24; Ν. 8. τ 8 ΟἹ ; ἀ15.. ἔτότα 
θάρσος, ΟΥ.Να2.0γ.5.8(}].35.6734). 

[Πθρασύγλωσσος, αμἀαείους 1 Ἔρεθεῖ, τη ϑοϊσηὶ, 6. ΡΙςυαηετοῖ 
(Μ.02.15 954); 1 δου, 458(Μ.,02.τός5 64). 

Ἐθρασυλογία, ἡ, γαδὶ δῤεακίηρ, Βββ.ρτὶσαη. δί2. 5518; ΝΜ 31. 
1316.4}; Βεοῃί ΗΝ οὶ. τ. τ3(}}.86.14524}). 

θρασύνω, ἐ»:δοίἀειι; πλεῖ., δὲν πῤ ἰπδ 5εα, ἔν. Βαγήϊ. (ψαθοῖπον 

Ρ.18). 
θρασυστομία, ἡ, ηῤριάσηος ; τοῖ. ἤτον, Βα5, οη.22.4(2. 1888; Μ. 

31.591}). | 
θραῦσις, ἡ, ὀγραξῖηρ, ογασκίηρ, Οἴει ῥαρά.2.3(Ρ.1η78.4; Μ.8. 

4320); (σεο. ΑἸ], υΟλγγ5.40(0.226.26) ; τηεί, θ, τῆς ψυχῆς ΟἸοτα, ῥαφά,2.6 
(ρ.18).16; 4528); 44. 7ο.δ4{ρ.182.21); οἱ οσαἰαπην ἴῃ ροπ,, στ Ν82Ζ.6. 
"7(.37.1448}; Ἰάογ.τό.το(ἴ..25.0488). 

θραυσμός, ὁ, δγεαλδτηρ; ταεῖ., ἀἰδίγοος, Ὀϑαυα, δαΉ, 7. 
θραύω, 1. ῥγεαΐ, ῬΈΟΡΙ. ρει. τεθρασμένος ἀπάτ,ΟΥ. ραϊ.(.01. 

14400) ; πιοῖ, ὅρκια...8, [τορηοττ. 5; 2. τοομη, οἤφη τὰ ὦτα θ. ΟἸοτη. 
ῥασά.2.6(Ρ.187.1τ4; Ν΄.8.4528). 

θρέμμα, τό, 1. ογεαΐμγ6, ΘΟ ΡῬΙΉΡ, ταδί. σπέρμα τοῦ Καΐν, θ. τοῦ 
διαβόλον (Ἰοῃφ..5.37(ρ.184.17; Μ.9.4610), 2. σἤεερ, ταεῖ., οὗ 
Ομηβεδηϑ, Ἐπι|5.ἐ,(, Ζίρ.τορ.τό ; Μ.20.13258) ; οὗ ΟΠ τΙβυδηβ ἢ εχη- 
ῬΘΙΟΙ 88 βῃθρδετσα λογικῶν θ. ἐδ.(ρ.2οο.1 ; 13288) ; οἱ ὈΙΞΠορ᾿5 ἤοοκ, 
Τμαϊ.΄.6.4.26.4(3.τοο 4) ; δ.5.3.τ4(τοτ8); τῶν τῆς ἐκκλησίας 8. ἘΜ1ΠΑ].᾿ 
ῖδο}.Ῥαμρτοστα. (Μ.8ς. 6ο60). 

θρεπτάριον, τό, γος ἀϊδεῖρίο, ἀροῤῥίμ Ραὶν.(Μ.65.148}). 
θρεπτήρ, ὁ, πομγίδδεν ; οἱ ὈΠτιβῖ, Νομη.»} αν. 9.13:2(Μ.43.8608); 

85 84]. Ποειονίηρ, ταχεῖ, θ. ἀγῶνες ΟἿΟ 8658. 
θρεπτήριον, τό, 1. ΤΉ ΣΕΥ͂, Αματ,χ,ο7γ. (Μ.07.8208); 2. οΪυτγ., 

ῥΥἦδε 707 Ὑδαγίηρ ἃ οὐ, νόμῳ θ. τίνων [56( (ῃγΊ81}] στ, Νζ.εαννι.τ.τ. 

9.10 (}1.37.462}). 
θρεπτικός, 0] ΙἸΉΡ, ταξῖ, οἱ τοῦ θεοῦ. . οἰκτιρμοὶ... «τοῦ τῆς 

καρδίας φωτὸς θρεπτικοί Με σγηῤριτο,Ζ(ρ.χ23.15; Μ. 18.196}; ὄντος 
θεοῦ λόγου ψυχῶν λογικῶν θρεπτικοῦ Ἐπ5.4.6.7.2(ρ.226.5, Ν|.22.5 480); 
οἔ ΟΠ γνβ. μόνηι. 13(13.253Α); τὸ... κακὸν-..«οὐδενός ἐστι... 
Πιομ. Ατ. 4..,4.28(Μ,2.7208)}. 

βθρεπτικῶς, ὃν τῦαν οΥ ποιμγίοϊμηοηΐ, Ἐππ5. ἢ. 1.ς.22:30(Ν.24.6 640). 
θρηνητέον, 076 η1:1451 Ῥόιθαι!, ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.ο7.14.38(Μ.25.0Ο080); 1514. 

ῬῈ].4}.2. 285(}}. 18.7168). 
θρηνήτρια, ἡ, ῥενιαῖς ῥγοξοοςίομαί φιομγηῆον, ΓΏγΨψΚ. ἔγ 1 76γ.0: 1] 

(41.64.85 6}). 
θρηνῳδέω, ἰσηηθμὶ, Β.45.36], ον, τι, (Μ.85.1568); Ατοίῃ. ρος ςο(Μ. 

τοῦ.7320). 
Ἐθρηνῳδῶς, Σ9: ἐπε τῃαΉΉῈ7 οὐ α ἀϊΐγρε, ἜΠάτιϑιαᾷ ἐρῥ.τ ΟΜ 00. 

ο28Α). 
θρησκεία, ἡ, 1. 100 7γ5 }1} 5} ἃ. ΟΥὁ ΨΟΥΒΗΙΡ οὗ Οσα 45 παίυταὶ ἱπβεϊποῖ, 

Τ7]υδιωηομαγεῖ, τ(Μ,6.3120,2128)}; ταθ ἀϊνεγίοα ἔγοσα [ἃ Ὁν ἀον 5 
τὨγοῦρῃ τὴς ον, Μεῖῃ Ρονρἤ.τ(ρ.βο3.το; Μ.18.2070); 45 ρεσξεος 
ἴῃ. οτέβοάοχ Ομ ϑθδπὶέν ; ἰανν5 οὗ δοσερίδοϊς ΟυϑΡ Ὀεῃρ το- 
ν 8] α] ὃν ΟΠ σῖϑε, Ἐπι5.}.6.2.3,2(}1.20.1444}; οἔιοπβερ.ευηᾶ.:.(.. 
δη(ρ. 6.27; Μ.20.το4ο0Ὰ}); ὅσοι: τῆς ἀληθινῆς..«ἐπιμέλεσθε 8., εἰς τὴν 
καθολικὴν ἐκκλησίαν ἔλθετε (οπϑβὶ.18...6π(ρ.112.17; 11418); ΑΙΏ σεηΐ. 
«ο(Μ.25.8ο0) ; τοῦ, σοι οη ὙἹ Ραραηβ ἐπιβλαβῆ.. «τὴν κατὰ τὴν 
θ. κοινωνίαν (οηδὶ. ΑΡ.4.το.4; τῆς θ. τὸ σύμβολον Ὀοη. ΑΥ.6.}..3.2.7 
(}1.3.4360); Ὁ. οἵ τοΙβΠὶρ οἱ ογεδίυγεβ, τεῖ. ἀρραπείοη οἵ ἀδιηοηβ 
ἕνα...τῆς εἰς αὐτοὺς θ. τοῖς ὁμοίοις αὐτοῖς τὰς ἀφορμὰς παράσχωσιν 
Ταῖ. ογαϊ. τό(Ώ.17.28; Μι6.84τΑ}); τεῖ. 1.4: τὸ ὁδὸς...ἦν αὕτη δοθεῖσα 
τοῖς ἔθνεσιν ἀνακῦψαι πρὸς θεὸν διὰ τῆς τῶν ἄστρων θ. (Ἰρτη.5 ».6.14 
(Ρ.485).19; Μ.0.3338); 2. γείίρστοη, ἐγεθά, ττὶ σεη., Ογ εἰς. 8, 6Β(ρ.28ς. 

θρεπτικόν 
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21; Μ.ιτ.ιόζοῦ) ; οὗ θε] οἴ ἴὴ οὐς Οοα τῇ μοναρχικῇ θ. ον. Οἰδη,.1.12; 
κατὰ τὰς τῶν θ. διαφορὰς μεθαρμόζειν προσήκει καὶ τὴν κατήχησιν 
ΟΥΝ ν88.0γ.εαἰεε Ρσοθίη.(ρ.2.1; Μ,45.0Ὰ}; τῆς... Ἀρειανῆς 8. ϑοοτ. 
ἢ..6.4.1τ.6(64.67.4648); πᾶσαι αὲ οὖσαι ἐπὶ γῆς θ, 1 Πυ5τιφη.Οὐγ.1.3(Μ.6. 
4006); ραγί!ο, οὗ ΟΠ χιβοδ εν οὐ... τὴν κατὰ τὸν θεὸν ἔγνω 580. ἡ 
φιλοσοφία] 8. (Ἰεπι.5 7.6.1 5(0.404.5; Μ.9.3484); τεῖ. }υάαῖς ΟἸΠτΙο- 
ΠΙΆΠΙΓΥ ἡ.. «ὑπ᾽ αὐτοῦ [530. τοῦ θεοῦ] ὁρισθεῖσα θ. Π ον"! Ἰθη1.7.8; οἵ τὸ. 
11.28; ΟΡΡ. ΠοΥοΒΥ τὴν ὀρθόδοξον 8. ετῃ ἜνΡρ.8.το(Ρ.92.24.; Μ.18. 
1538) ἡ ἡ θ. Οοηϑί.Ρ. Επ5,.υ.( 5. ττῴρ. 84. 21; Μ.2ο, 10738); ΟΖ. Ζ.1.8.3 
(1.6). 816); ; οὕτως ἐκθέμενος τὴν πίστιν ὁ... Φλαβιανὸς ἔσωσεν τὴν ὁρ- 

᾿ θόδοξον καὶ καθολικὴν θ, ΟΓΠΒΑΙς. ἀεὶ. τ (Ὁ 2.1.1 Ρ0114.16; Ἡ.2.1204). 
θρήσκευμα, τό, γεϊίρίον, ἐγεεά, ἰέποὶ ἐλεγχθήτω τὸ θ. ὅμῶ νυ, ὅ πάις 

καὶ ὑμεῖς ἀποστήσησθε τῆς παλαιᾶς ὑμῶν πλάνης “4..σ.40(Ρ.170.25}; 
δ.30(0.170.12); Ἐκ ΠῚ Ῥαρα ἐρ. Ῥεῖγ.τί(ρΡ.2ο.20; Η.2.82ο0). 

Ἐβρησκεύσιμος, οὗ τονε Πρ τόπος ὁ ὃ. ΔΙ ΠΘπ15 ΠΤᾺΡ.80.Ἐπ5.᾿.6.7. 
1:3(Μ.20.672}). 

θρησκευτήριον, τό, ρίαεο οἵ τοογοῖρ, 1]0.1). Αγίορι. Ἱ(Ρ.31.25; Μ, 
96.12688)}. 

ϑρησκευτής; ὁ, 1. το εν μόνου θεοῦ...καὶ Χριστοῦ... 
 (ρ.3ο8; Μις.1213); 2. ἢ τπομῖ, ὅν π65,.}.4(Μ.66.1340Ὰ). 

Ἐθρησκευτικός, 1. ῥίοιι5; ΒΌΠ61),, 85. ἹΠΊΡΟΥΔ] Π{|6, (σά. Α7γ7.03 
([Αἷ. γεϊερτοςίςοίγμ5); 2. 5.ν.1., ὃ ρεγίαϊμίηρ ἰοὸ τοογεβῖρ, ΑἸΠ. 
ΘΟΠοΙαβι, οί ,4.5(0.40). 

θρησκεύ-ω, 1. τὐογεδτρ; ἃ. ΒΌΡΡΟΞΒ8α βδέντη. πόθεν...τὸ «σειν; οὐ 
παρὰ Θράκων, καὶ ἡ κλῆσις πειθέτω σε; τ. Ναζ.ογ.4.τοοί 1.35.6454}; 
Ὦ. 1 ῬΕΡΒΏΙΒΤῺ 8. ... τὴν θρησκείαν τοῦ ὑψίστου τ( ἰ6})..45.1; Πιορη, 
2.8; Ταϑῖ. ταῤοὶ.62.2(}1.6.42 10}; τῷ “-ομένῳ..«θεῷ [1.6. ΔΡΟ]]Ο] Οοῃβί. 
ΟΥ.5.“.τϑ(ρΡ.179.το; Μ.20.12850}; τεῦ, ΘθοΠτοη οὗ ΙΔοΙαῖσν δὲ ΓΡ ὡς 
μηδαμοῦ φαίνεσθαι...«τῶν..«θεῶν ἀγάλματα. ..““ὄμενα Ἰδυ5.υ,.(,3.48 
(ρ.98.7; Μ.2ο.1το80); τὰ ἄψυχα “Ὄντες ἀντὶ τῆς ἀληθείας ΑἸῊ σοηΐ. 
14{Μ,25.328); ὁ... Βάλης πᾶσι μὲν τοῖς ἄλλοις [50. ῬᾶΡ 45] ἐπέτρεψε 
“εἰν ἡ βούλονται καὶ τὰ ““όμενα θεραπεύειν Τματ.ἢ.6.5.20.3(3.τοκ 6); 
Ογτ.[ς.4.2(2.5808); α. ἴῃ (ΙΒ θπιΐν πυνθανόμενον... πῶς “οντες 
αὐτὸν [530. τὸν θεόν] {τόν τε κόσμον ὑπερορῶσι Ἐτορη.τ.1, ἐν. τῷ 
ϑεωρητικῷ βίῳ ἑαυτοῦ τις ἐπιμελεῖται ““ων τὸν θεόν (Ἰ6πὶ.5ἰγ.4.23 
(ρ.215.31; Μ.8.13614}; ἔστι [50. ΡἜΟΒΙ5] {τὸν ““εἰν τὸ θεῖον διὰ τῆς 
ὄντως δικαιοσύνης, ἔργων τε καὶ γνώσεως 10.6.0(}.470.1τ; Μ.0.2018); 
οἵ 18.7.τ(0.3.28 ; 4048); Οτο εἰς.τ.26(ρ.γ8.22 ; Μ,11,7124}; οἴεται [56.Ψ 
( 6155] ἐκ τοῦ θ. ἡμᾶς μετὰ τοῦ θεοῦ τὸν υἱὸν..«ἀκολουθεῖν...«τὸ καθ᾽ 
ἡμᾶς...«καὶ τοὺς ὑπηρέτας τοῦ θεοῦ θεραπεύεσθαι 1δ.8.13(ρ.230.5; 
15320); τὸ, πλῆθος τῶν “οόντων (οῃϑί.07.5.. Ζο(ρ.τϑ4.το; Ν.20. 
12068)}; οὔ μοι δοκοῦσιν ὑγιαίνειν τὴν διάνοιαν οἷ..«τὸν.. «λόγον μὴ 
σϑοντες ΑἸΉ, ρεπί.47(}1.25.9068) ; δι᾿ αὐτοῦ [3ς. τοῦ Χριστοῦ) τὸν πατέρα 
θ. τῷ της.51.3(}1.25.1888); 2. ὑεπεγαὶ τῷ πάλαι --ομένῳ παρ᾽ αὐτοῖς 
τόπῳ [1.6. 7αταβα]θ} Ἐπ. ἐπεορἦι τ)(ρ. 21 Ἐ.12; Μ.24.6408) ; ὡς ἱερὸς 
“"ὄμενος [5ς. 1]ρ8}] Ια σπογπασί.(ρ.66,4}; 3. οὗξεγυε τεϊρτοιμεῖν, τεῖ, 
ἘΖεοδ.44:27 τῇ ἑβδόμῃ ἶβ5ς. ἡμέμᾳ]...ἡ ἀνάπαυσις ““Ἔται (ἸΘΙῚ.5,}.4. 
25(Ρ.318,22; Μ.8.13208Ὰ}; τὰ πάτρια θ. Οτι( εἰς. 5.2:(ρ.26.17; Μυχχ, 
1220Α}); ἐκρύπτετο [1.6. 1ῃ τπὴ6 Οὗ Ρεσβθοιτοη]-. ἡ θεοσέβεια καὶ ἐν 
ἐδιωτικοῖς οἴκοις κεκρυμμένως ἐθρῃσκεύετο ἡ ἀλήθεια {Μ|. Τ μιάοἱ.3 
(Ρ.131.12); 4. δεἰΐσευο ἴῃ: ἀρχιερεῖς...τὸ ὁμοούσιον συοντας ῬΒΙοΚζ, ἦ..6. 
“ας. 280); ΤΒάτ,ἐῤ.τ26(4.1210); Ἄρειος καὶ Εὐνόμιος.. «καὶ οἱ τὰ 
ἐκείνων “τοντες Ἰᾶ, ᾿ς. 3ο: τό] ττ8 5); τῶν... ὁμοφρόνων δοκούντων... 
καὶ τῶν τἀναντία “«-ὄντων ῬΠοΙι. εοά, Δοίαρ.σΟ 5 ῬὨΠοβί.Ρ.64.37; Μ. 

103,73). 
Ἐθριαμβεία, ἡ, ἐγίμηιρῆ, Οομδί,ρ. Ἐπ5.0,0,2.6γ(ρ.67.322; Μ.2ο. 

Ἰο40Ὰ}). 
Ἐθριάμβευσις, ἡ,1. Σὐρὶ θ. ἐν τῷ ξύλῳ Οὐ. [γ.8ρ τη: 70.(0.553.1); 

2. ρεδιίεαἤοη, Ἐπβίτατυ, ιν οἰ. 34(}1.,86,22164). 
θριαμβευτής, ὁ, οπό τὸῦο μας γι ρἠδα (ΞΞ Ταῖϊ. ἐγ Παίον); 

85 Ἰηρετῖαὶ εἰς, (οπβίδῃτζιυβ Τρ. ἀρ. ΑἸ. 5 γη.55(0.277.20; Μ.26. 

7024). 
θριαμβεύτω, Α. ἐγπρηρῆ, ἰσαά ἴηι ἰγρ ρ ἢ} 1. ἰσα ἃ5 σαρῖῖϊνε, 

ἐγρα οὐεν, οὗ (Ὠγίϑὲ ἵνα... τὸν ὄφιν ὐσῃ τ, Ν82.0γ.24.4{(Μ.35. 
1173) ; Βα5.86].0γ.31.2(}}.85.3450); Ῥ͵ος].ΟΡ ογ.13.1(Μ.6ς.7800) ; οὗ 
θεν}, ἘΒα5.1ς ποσί 4540; Μ.31.2020); ἐθριάμβευον ἐμπαίζοντες οἱ 
στρατιῶται τὸν τῆς στρατιᾶς τῶν οὐρανῶν δεσπότην [1.6. αἵ (γποΙΠ χίοη] 
ΟτΝ υββ.γές, (ΜΝ ,.46,688.Ὰ}); ρ455. δι΄.. «σταυροῦ... ἐθριαμβεύθη σατανᾶς 
ΘΘΥΔΡ. ἐμ ε}.2ς.2; Δ05., ιᾶξε ἃ ἐγ ρὴ, γι βρῇ τηρουμένης.. τῆς 
ψυχῆς ἐν αὐτῷ [3ς. 188 τηδτίντ ΡΟ Π115] ἕνα δι᾽ αὐτῆς Χριστὸς “-σῃ 
Ἐρ.πισά Ρ.Ἐππ5.ἢ.6.5.1.20(Μ.20.4208); πτοντες μᾶλλον ἥπερ «-ὄμενοι 
ἀἁπαγόμεθα [1.6. ἃ5 τη Υῖνγ5]} ΟΥ πανὶ. 42(0.30.22; Μ.ττ. 6170); “"όμενος 
ἐθριάμβευσε Ατηπιοῃ. 70.χ4:321τ(Μ.8ς.14028); 2. ἰεαὰ τΉ γε ρἢ (85 8 
ΒΈΏΘΙΆΙ ΠῚ ν]οζΟΥ ΟἿ 15 ἀΥΠῚΥ) “τοντὸς αὐτοὺς [Ξ0, ΤὨΔΥΓνΥ5] ἐνδόξως 
τοῦ θεοῦ ΤΟΙ. Α].8Ρ.Ἐπ5.}.6.6.41.23(Μ.20.6:20)}; δχερ. 2οχσ. 2:14 
τουτέστι, τῷ πᾶσι ποιοῦντι περιφανεῖς, ὃ γὰρ δοκεῖ εἶναι ἀτιμίας, τὸ 

.(θ, Μεϊ. 



θριαμβόνικος 

πάντοθεν ἐλαύνεσθαι, τοῦτο τιμῆς ἡμῖν εἶναι φαίνεται μεγίστης. διὸ 

οὐκ εἶπε, τῷ καταδήλους ποιοῦντι, ἀλλά, 'τῷ “"οντι᾿" δεικνὺς ὅτι οἱ 

διωγμοὶ οὗτοι τρόπαια συνεχῇ κατὰ τοῦ διαβόλου πανταχοῦ... «ἀνιστῷῶσιν 

υυνοὐ γὰρ μόνον ὑπὸ τοῦ θεοῦ “-όμεθα, ἀλλὰ καὶ “ἐν Χριστῷ᾽ τουτέστι, 

διὰ τὸν Χριστὸν καὶ τὸ κήρυγμα (μτγδ. ἤθη. 5.1 τη. 2ζογ.(το.4660); 

μοηςα βαμηϊ, ραγαάε ἑαυτὸν “των οὐκ αἰσχύνεται [35. ῬΑ]. 561|.} 

ἘρΡῚΡ ἤκογ 65. ο(Ρ.13.15; Ν1.42.28})} τηθῖ. παύσασθε λόγους ἀλλοτρίους 
ἕνοντες, καὶ ὥσπερ ὁ κολοιὸς οὐκ ἰδίοις ἐπικοσμούμενοι πτεροῖς αῖ, 

ογαὶ.26(Ρ.27.1τ6; Μ.6.861Α). ᾿ 
Β. τ᾿οῖο; 1. γευφαὶ ταδῖδυϊα! τπϊηρ5, ἘΝῚ]. ρενίοι.9.4(Μ.70.8604); 

ρῥτβοιίςαβ, ΟΝῚς. (γ87)εαν.8; 2. τιαηϊξεςί ρόνοτ; οἵ Ομ βῦ, Ιβοπί.Η. 

Νεει.ταθ(.86.14680) ; 3. δίασε αὐγοαΐ, Το. Ατ,6.1.2(}.3.τοδιὰν); 

Φορτ. Η υνγγ.οἱ 70.1(}1.87.33888); 4. ἐχροδε ἃ5 ἴδὶβε οὐ δν]}, ἴῃ. 

μι Ἀν. ϑίρ.τοϑτδ; Μ.25.7258}); Οὐη5ὶ,..4Ρ}.1.8.2ο; τὴν ἁμαρτίαν παρα- 

δειγματίσας...καὶ εὖσας τ. ΝΕ2.0γ.40.27(Μ.36.3074); Τάτ (αμ.1:2 

(2.143). : 
Ἐθριαμβόνικος, ἐγέῃρἠαηὶ, Οουτα ΟΡ ον. 2(Μ.ο8,256Ὰ). 
θρίαμβος, ὁ, 1. ἐγέμηρἧε; ταεῖ., Ἐπ5.}.( 6(ρ.212.5; Μ.20.13524}; θ. 

κατὰ Ἀρειανῶν ῬείγΙΣ ΑἹ μεν εἰ. 6(}1,33.τ284Α)00. (ΤΠατ,}..6.4.22.20; 
τοί. Αϑοβηβίοῃ ὡς ἐν θ. νικηφόρος ἀναφερόμενος (Ο5τη.[πα.ἰ0}.2(Ν.88, 
1210); οὗ ἃ τιρτέντ᾿β {ϊΡῺ ἰῃ ἀϊδοιδβίοη, Βορῆτ ἢν. πα. (Ν.02. 
170 44}; οὗ 4 Βοτετο ̓ Β Ὑϊατηρὴ ον σ οὐ μοάοχ, 10. ριαρ, 3(} 1.94. 
13024); 2. οδ)εεὶ οὔ ἰγηιώηρὶι οὐ ἀογίσίοη, 4. Ῥαμὶ, οὶ ΤΠβεοὶ.26(0.254.8); 
Οναε. δ1}.8,153ο; 1δ.13.120; Επ5.].Ξεγηι.21.12(Μ.86.4370); 3. ῥμδίϊεα- 
ἐΐοη, ϑορῃτ. Ἡ νει γγοοί 70.τ2(Μ.87.3 4610}; τεῖ, βεοσεῖ οἵ οομἔββ- 
ϑοηδὶ ἕνα μὴ τοὺς ἐξωμολογημένους διὰ τοῦ θ. ἀνακόψῃ [0.Ὀ]Πτηῥαϑί, 
13(}.88.11068). 

θριδάκιον, τό, σγππαὶὶ ἰεἰίμεο, ῬΑ]}.ἢ. Γαμις.38(ρ.122.8; Μ.34.ττ040). 
θρίξ, ἡ, μαΐγ; 1. 1ῃὰ σοι. ; οὗ ονεσεηθςἢ αἰτεηίίοῃ ἴὸ 10 85 5πουρ 

οὐ Ιοδάϊηρ τὸ ἱτπητηιογα εν, ΟἸδτα, ῥαϑά.53.3(0.245.τ6; Μ.8.5118); 1δ.3.1τ 
(ρ.271.το; 6374); Οοηεὶ..4Ρ}.1.3.8--πι; οἵ τοῆδυχβ Ὀεΐοτο οταϊπαίοῃ 
45 ἰδοίοσ, Ευβίταϊυ. Εμίνελ. τ2(Μ.86.2288}}) ; 2. ἃ5 ΒΥτΩ 0] οἱ ἀβαῖῃ, 
Οχιπονι. 8.1 ἐπ [ϑυ.(ρ.412.30; Μ.87.7400); ἄμοιρος .-.«αἰσθήσεως ἡ Ὁ. 
(Μ. τρίξ) τῷ σώματι: διὸ κυρίως νεκρότητος γίνεται σύμβολον το Ν Υ88. 
νἶος.(.44.3854}); ἰά,λονι.7 ἡ Οαπὶ.(Μ.44.9210); οἱ μηραχτν, οἷς 
12 ν.14:8 τὰς ἐν ἡμῖν..«ἐμφύτους ἡδονὰς ὡς ἐν εἴδει τριχῶν νοουμένας 
Ογει σίαρλ. Γου.(τ.358Ὰ}; τεῖ, τοπβατε ἡ τῶν τριχῶν ἀπόκαρσις ἐμφαίνει 
τὴν καθαρὰν..«ζωήν ΐοπ.Ατ.6.}..6.3.3(Μ.3.536Ὰ); ταῦ, τύοχ.Ι1: 15, 
{ΤΊ πλ.2:9 τὰς..«τρίχας..«τὴν αἰδὼ καὶ σωφροσύνην διὰ τῆς τοῦ Παύλου 
σοφίας καταλαμβάνεσθαι (τΟ  γ55. ο}5.7 τ: Οαπὶ.(Μ.44.0218}; ῬαΓΥ 
οἱ ἀϊνίπο πδίαγο δηά αἰἰγιθυῖοβ βιρηῆεα Ὀγ τῆς τριχὸς ἡ καθαρότης 
Τάᾶι. 45.7:ο(2,1το8). 

θρο-ἐω, ἀϊδίμνῥ μὴ --εἰτωσαν τὴν οἰκουμένην ΒΡΙΡὨ.ἦαθν.70.8(0.483. 
2; Μ.42.7520). 

Ἐβρόησις, ἡ, τοογάδνΡ, τι Νυ55."οηι.1.2 τῃ (αηΐ.(Λ.44.10128}; 16. 
(1τοΙ 20). 

βθροισμός, ὁ, ἑέγγογ, Κ᾽ αἰϊεΐη).2 Ὁ.52. 
θρομβοειδής, οἰοἐεά; οἵ οἰοι 5, εμνημίης, Οὐ Ν υ 85, "σα. 36 (Μ,44. 

968). 
ϑρομβόω, εσαρμίαία, ΟἸετη.  ασά.τιδ(ρ.ττ8.27; Μ.8,3084); Μεῖῃ, 

5γη}}.2.2(Ρ.1τό.21 ; Μ.18,494). 
Ἐθρόμβωμα, τό, εἰοὶ, Με]ει.παΐι λον. 2ο( ].64.12240). 
θρονίζ-ὦ, ἐηἰδγομα; Ῥά55., Οἱ 8. Ὀῖβῆορ, ΟτιδΝαζιαγηι,.2.1. 11. 1840 

(λ1{.37.115094}; ΟἹ σοα ἴπ [86 δηρεῖβ τὸ.."ἐναναπαύεσθαι ταῖς ἁγίαις 
δυνάμεσι...“εσθαι 1Δ.0γ.31.22(ρ.172.18; Ν.36.1578). 

θρόνιον, τό, ς»:αἱΐ εἰαῖν, Τοτ, ἀοεί.το.2(Μ1.88,17258); 10. ΟΞ, 
ῥγαϊ.68(}.87.20170). 

Ἐθρόνιος, οὗ α ἱΐγοηε, Το, Ασ,.ἶ.13.4{}.3.2044). 
θρονισμός, ὁ, δηπμγομθηιθηΐ; Οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΡ, 5 ύπεβ..Ρ.67(Ν.66, 

14178). 
ϑρονιστής, ὁ, δ ΥΟΉΦΥ ; αἴ ἀτὶ ΕΡΊβοορα! ἐπι πτοποχηθηΐ, ὅν 65... 

6η(Μ.66.14178). 
θρόνος, ὁ, ἑἤγοηε; 1. 11τι, Θρίβοοραῖὶ, βρεσίϑ!!ν ἀξοοταιεά, Ατῃ. 

αροΐ, Ξε. τη(ρ.τοο, 8; Μ.25.2760); ραςεἃ ἴῃ σοηΐζα οὗ ΡυἹδβίβ᾽ βεδῖβ δὲ 
εαϑί επᾷ οὗ Ἵοδυσοῖ, Οοηεί..4.}}.2.57.4; ὈΙδῆορ ἔουτηα!]ν ἰακίης 
Ροββθϑβίοῃ οἵ ἴζ ὡς εἶχεν εὐθὺς ἀπὸ τῆς νεὼς εἰς τὴν ἐκκλησίαν χωρῆσαι 
καὶ τὸν 8, ἀναλαβεῖν ῬὨ]]οϑι.}..6.2.τ](Ν,6ς.4808}; σοποοῖνεα ἃ5.. 
τοδοπου 8 Ομαὶν ἡμεῖς οἱ ἱερεῖς οἱ ἐπὶ θρόνου καθήμενοι καὶ διδάσκον- 
τες [ῃχυς. Ἐείγ.εἰ ΕἸ.(2,7328); ὈΙΒΠΟΡ Ῥτεδοβίησ ἔγοση 11, 50Ζ.ἢ.6.8. 
τ8.7(Μ.67.15648); 2. τηξῖ.; 8. δίελορ᾽5 5εὲ οὐ 7ηεγἸδατοίίοῃ πείσατε 
καταθέσθαι τοὺς παρανόμως ἐπὶ τὸν θρόνον ἀναβεβηκότας (Ὦγγϑ.ἠθηι. 
12.6 τῳ ἘΡρΜ.(ατ.800); οἵ 7ετζαβαίετα τὸν ἀποστολικὸν θ. Ἔλιδ,ἢ.6.7. 
22.20(Μ.20.7328}; οἵ Εοπιςε ἀποστολικός ἐστι θ. ΑἸ. .«(4γ.35(Ρ.202. 
20; Μ.25.7330); ὃ πανάγιος 8. ΤΒαῖϊ,ἐρ.ττό(4.1107); τοῦ κορυφαίον θ. 
Τμάτχ. δια... ρ}.2.66(.99.1280}0); οὗ Αποομ ἡ Ἀντιόχεια θρόνου 
» , 3 “ ἢ ιν - - ᾿] “Μ᾿ ς αν , 

ἠξιώθη ἀρχοντικοῦ" ἐπειδὴ ἐκεῖ πρῶτον ἐχρημάτισαν οἱ πιστὸὶ Χριστιανοί 
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Απιποη. 4ε.11:26(Μ.8ς. 15 404}; Αἰεχ. 54]. Βανη.42(0.450Ὲ}); οὗ ΑΙεχ- 

ἀπατία τοῦ εὐαγγελικοῦ ἐκείνον θ. 50 .ἰ{δε1].(ρ.17.30; Η..2,325})); οὗ 

ΟΡ ἐκεῖνον [86. τὸν τοῦ Χριστοῦ θ.] ἡμεῖς διεδεξάμεθα (Ὦγγπβ.ἤοηε. 

ᾶ4.41΄Ὁ} Οἱ (πτ.3400) τὸν μέγιστον...8, Τάτ, ἤαεν.4.12(4.310); ΒΆ511150. 
αηϊοηεγεὶ,(ρ.το).21; Μ.86.26124}); οὗ Ὀγργὰβ 48 ἀροβίο]ο βες, ΑἸδχ. 
941. Βαγη.31(0.4404); Ὁ. οἵ Ἐδίμειβ τῆσοηθ, Μοσὰ ποῖ ΠΡ γΙΩΡ 
Ἰοςϑ] ργθϑθπος ἰπ Θοα, Ο]6πι.ε γ.5.11(ρ.374.15; Μ.9.100Ὰ); οὗ ΟΠ χίδὲ 

45. Πἰβ ἴῆτοπε, οὐ, Ἰβ.6ὅ6:τ, ΟΥ.07.23.4(0,353.2; Μ.11.4800); ς, οἱ 
Ομ σιβι 5 ἄτομα 8. ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ [3ς. τοῦ πατρός] Ῥοΐνγο.6}.2.1; 
Χριστός, καθήμενος ἐπὶ θ. χερουβίμ ον. ΒΙΜΥ͂ 38(0.107); ὡς θεὸς 
ἄ.. Χριστὸς. ..ἔχει.. αἰώνιον τὸν θ. ... ὡς δὲ ἄνθρωπος, καὶ ἀρχιερεύς, 
καὶ ἀπόστολος τῆς ὁμολογίας ἡμῶν, ἀκούει, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ΤΥ. 
Ηεν.4:τ6(3.571); ὑγριβεά ὈΚγ βαποίυδτυ οὐ βῆμα, [Β85.}0νηγοί.3 

(ρ.259.14); δ Ὀν ἁγία τράπεζα, ἐδ. (ρΡ.258.11) -Ξ Τσοττη ΟΡ φρημέθηηρί. 
(Μ.098.2880) ; 5πατρά νι Ἑδῖμβεσ, Ατὴ. 47... 6ι(}ῖ.26.1404}); 1.2.43 
(2498); 5 στ γίπρ ἐα88] ἀἰρηλίν, Βα5. μη. τ. 25(1.2368 ; Μ.20.5688) 
ν. βασιλεία; ᾿νρὶπεᾷ ὈῪ σύνθρονος πῃ 4ρΡ56, 1ϑόρῃχ ἢ ἰξίμν.2(Μ.8]. 
3084); 5 ρηλγίηρ δῖ5 ἀοτηίηΐον. Ὄνοσ οτγεαίασοϑ, ΤΆΤ. βογη [. 
20(ρ.26; Μ.26.12848); ΟτΝγεβ. ἀρ ροίὶϊ. 52(Ν.45.χ2400}; ἃ. ρΡυτ., δῇ 
ογὐάου οἵ απρεῖὶβ; . τῆς διρῃοβῖ, ΟἸθτη, ρ.7.13(0.59.2; Ν΄.9.516Ὰ}; 
ἀποιπρ ἴῃ ἰρμοθὶ ἤδάνεη, Ουτ. Η.εαἰσεοττοτι ; ἀξαγεϑί τὸ Οοά, 
Ῥίοη Ατ.ε.}..6.2(Ν}].3.2000); Μαχ.ςεἤο,ε..7.τ(Μ.4.654}} 11, Ὀυΐ βοτηθ- 
{ἴπχδ5 υϑοα οὗ οἴμοι ογᾶθεϑ δ5 τἴ᾿ν 61}; πᾶ π165 θ. ἐξουσίαι, εἴο,, ΒΙρΤΥ - 
ἴὴρ ΔΙἤδυθησεβ οὗ ξαποίίοη, οΐ βδῖατς, τον γ55.Εμ71.7(2 Ρ.173.24: 
Μ.45.76 54}; ἔδῆςβ [Ὠχομθ5 βοιηείσσαεϑ ᾿ἀθης θα ψ]ΓΠ σΘΤ Ἶ πὶ ΟΥ 
ΒΕΥΡ μα, ν. χερουβέμ; ἰλϊ. ομαγαοίετίσζεα Ὁν νίϑαοιη, 7. δα .3.5 
(Ρ.17.6, ν.]. σοφῶν Μ.122.13200); βεεῖὶπσ Οοα {πτοὰρῃ οσα, Ατῃ. 
Χ4᾽».3.51(.26.4324}; βλέπονσιν...οἱ ἄγγελοι... καὶ οἱ ἀρχάγγελοι καθ᾽ 
ὃ δύνανται" θ. δὲ καὶ κυριότητες, μειζόνως μὲν παρὰ τοὺς πρώτους, 
ἔλαττον δὲ τῆς ἀξίας Ογτ..«αἰεε..6.6; οἱ θ.. λογικόν ἐστι..«σύστημα 
Τμᾶς, ἔθεε τοί2.688); ἐν. ξαποιίοηβ : ΘοηΓἰΠῈ8]1 ῥγαὶβα οἵ ἀοα, 
71.1,υ.3.5; Του. Ατ,ς. ἢ.γ7.χ(Μ.3.2050); ἢ τὶ. }αε,(0.τ08.27}} ΔΟΌΡ ἃ 8 
Οοά᾽β τηεββθηροῖβ, Δτῃ..47γ,2.2](}.26.2048); δ Ὀαρίῖϑηη 8. δὲ καὶ 
κυριότητας λειτουργοῦντας Ογτ. ΗΠ. ῥγοεαίφεν τς; Νν. τοῦ, (Ὁ]γ1:15-ἰ| 
θρόνους...διὰ τῆς σαρκὸς τοῦ σωτῆρος λέγων 30. ΜάγΟΟΙ15] τῆς 
ἐν Χριστῷ κτίσεως ἠξιῶσθαι Ἐλι5.6.1ἢ..3.7{ρ.1ὅς.1το; Μ.24.τοτ60) ; 
νἱ. οἸραϊφα παίυγε αββετῖεα δραίπϑι Οποβίιοβ, Οὐγ Η  οαἰθε.ατ.2ι; 
8. οὗ πιο 8ἃ5 Ττουςξς οὗ (ὐοα ὁ... γινώσκων ἑαυτὸν... ἐστι...θ. τοῦ 
κυρίου (Ἰεπ. β’.32τ(ρ.217.25); Οτιἦοημ. 1.3 10. σή (ρ.3.}}.; Μ.12. 
1178}; Επ5.}.ε.το.4.66(Μ,20.8768); τ Ν 55, Επη.3(2 Ρ.22.5; Μ.45. 
σϑ: 0); οὗ ΒΜΥΚ 9, τῆς θεότητος ΤΕΡΙρἈ λον. 5(Ν1.43.4028}; χερουβικὸς 
θ. ἕτερος ἰδ.(4930); 70.655. ἀογην ΒΜ Α τίρρ.402.9,404.17); 
σσοσι.ΟΡ ἄγη. ΒΜΨ(Μ.ο8.4530); Απαάττ ον, τ2(Ν}.07.τοῦ94}); 0. 
Ἐπ. εοπεορί, ΒΜ το(.06.14848); ἔ. Θχερ. Μί.19:28 τιμὴν καὶ δόξαν 
εὐπαρεδήλωσε διὰ τῶν θ. ΓΠτγ5.ἤποηι. 64,2 τη Μ1|.(7.0360)); διὰ...τοῦ θ., 
ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ μέλλοντος αἰῶνος δείκνυται Αμάτι(888. 
Αροειο(Μ.τοῦ.2528); δ. γαΉ; Θρίβοοραβι, Οὐ.σορηι ἴῃ ΜΊ.15.26(Ρ.426. 
18: Μ.13.13208); οὗ ργδβίβ τινας τῶν ἐκ τοῦ δευτέρου θ. (ομπδῖ. 0. 
Ἐπι5.}..6.π0.5.23(Μ.20.8800); ᾿χ!οβϑί5 δῃα ὈΙβῃορβ θρόνοι, πρώτων τε 
δευτέρων τε τάξις τ ΝαΖ.εαγηι.2.1.15.51(}}.37.12494); οἵ, 1.2.τττ. 
3244(πο534}; ἢ. ῥοῖσεν, ἴῃ. ἀοχοϊορίεβ. αὐτῷ δόξα, τιμή,...8. αἰώνιος 
τΟϊομιόξ.; Μ.Ροΐνε.τι; οἵ ὈΙΒΠΟΡ᾿ 5 Ρούγεῖβ, σοπβι τε ἃϑ 
σομπρ ἔγοιπι Ομγίβί, Εἰ οηι ΟἿ 60.4.70; θ.. ... εἰ λέγοιτο θεοῦ, τὴν ὑπ᾽ 
αὐτῷ βασιλείαν κατασημαίνοι ἄν Οντ. {εἰη.2(63,708). 

θρόνωσις, ἡ, ἐπίἠγοπονηθηὶ, Ογαο, 51}.8.40. 
θρύϊνος, τισάε ὁ γειδῆες, 10.ΝΜ8].εἤγομ.τ2 Ρ.286(Μ.97.4320), 
["Ἰθρυλλ-έω, 1. ἀϊείεγὸ τοῖν ἑαϊβ, Η ον, Οἰρηι.2.153 ΤΒριη, οἤγοης, 
Ριτοο( ΜΠ. τοϑ.5134); 2. ἀἰφρμῖο, γαΐδο οδγθοίϊοης ἀραϊῃδὶ ἱστάμενος 
ζπρόςΣ τινας περὶ τῆς τοιαύτης “-οὔντας συνόδου Ἀπαϑί.5.ἢσεγ.(0.271). 

[]θρύλλημα, τό, εογηηιοη ἰαἰξ θ. τε καὶ βατταρίσματα Ἴδα. ἐβ.5 
(Μ.08.14658). 

ΓΕἸθρυλλίζω, γερεαὶ, Τμάι, 1 αἰ.3: τό(2.τ690). 
Ἐθρυλλολέκτης, ὁ, ῥαῤῥίεγ; οἱ Πετεῖίοβ, 170. ρηϑιτβ( 95, 

2368}; 5:6 ΡΒ. Ὀιδου, δέερ. (ΝΜ τοο.11454). 
θρῦλος, ὁ, γιρησμν, Ογτ.ς, δο(3.1130}; 50Ζ.ἢ.6.5.9.12(Μ.67.12408)}. 
Ἐθρύπτος, ὁ, ἢ καΐε, {Βαϑ.ἐρηίηδ.(Μ.30.8248). 
θρύψις, ἡ, δεπάϊηρ, (στ. Να2.0γ.18.22(Μ,35.10Χ28). 
θυγάτηρ, ἡ, [66΄. -έραν εγς.(β.5.12}}, ἀαηρίμεν; 1. τὰ σεα. ; οὗ 

Ομειβείδη Μοῖπεῦ, Βαγηντι; Οοηδί ρριτιτοιά; οὐ νίτρίηβ ἃ8 
ἀαυρπμίειβ οἵ αοά, ΟἸεπι ῥγοί.τδίρ. 841; Μ.8.2400); 2. εχερ. 8. 
44:τι; 8. οἵ μυχοῦ, Τυβι. 41α].63,(}.6,6218); 105..}5.44:το(Μ. 
23.40170); οἴ ΑΒ θα». 5.44:1ττ(Μ.27.2120)}; Θιάνγτα, ἘΞ. 441ι1ττ(Μ.30. 
τ3680); ὕγτ. 44: τι(Μ.69.10410); ΗΠ σνοῃ. Η.Ρς.61:.44{Μ.27.8280); 
45 τεροπογαῖθα ᾿ῃτουρῃ Ὀαριίβπι, Ομτυβιαριΐη ᾿5.44:1ττ(5.1780); 
Β. οἵ ΒΝΥ, Το. ΕῸ.ορηεορι. ΒΜ τα ᾶ.96.14818); ΟΕ ὙἿΒατιδίπα. 
μαϊῖν, ΒΜΤΨ γ(Μ.96.6034); 3. Ἔχερ. ὅεη.6:2 θνγατέρας ἀνθρώπων 



θυγατρίδης 

πτροπικώτερον 80. τινες] τὸ γήϊνον σκῆνος λέγεσθαι ὑπειληφότες ΟΥ, 

7ο.6.42(45; Ρ.151.1}; Μ.14.2738); οἱ 14.πον!,5.7 ἔτι {εγ.(0.37.10; Μ. 

13.3058); 4. τεῦ, βρίτῖταδὶ το οηβμῖρ τῷ τεμιωτάτῳ πατρὶ ἥἅππα 

Παφνουτ[ ἰῳ] παρὰ τῆς θ. Οὐαλερίας ΓΠομἄ.το26 ν (0.109); συγγενεῖ 

καὶ πνευματικῇ θ. ΚΤ. Οἰγηριτοί.4τ6.23). 
[᾿Ἰθυγατρίδης, ὁ, ἀσηρἠϊεγ᾽ 5 ΞΟΉ, ξΥΘΉ50Ή, ΤΕΡδη.εἤὔγοη. Ὁ. 80}, 

τοβ.76.}; 16.0.14 (ν.1. ϑθυγατρίδος ; -δοῦς 028). 
θυγατρόγαμος, γπαγγίδα ἰσ οπε᾽ς. οἷο; ἀαπρίμον, Βα5. γε μη}. (2. 

οδς ; Μι21.0400). 
θυγατρομιξία, ἡ, ἑφεσδὶ τοί α ἀαμσλίον; τ[μὶ οὗ Τοῖ το θὲ ἴα Κεὸ 

ἢρυταίίνεϊν, Οτοῤγίνιο.4.2.2(Ρ.300.4.; Μιιτ.3608); ἴῃ Ε6π., ΕΠ... 

ἡνϑίβοια; Μ.21.5124)}; τιν υ85, ζα1.(}}.45.1708); 14. λον. ἦν Ἐπεὶ. 
(λ..44.6608). 

Ἐθυηδόχος, σσογίβείαϊ, Οτ. ΝΖ. εαγηι.2.Ξ(Ἔρὶ [8 ρΡ}..)66.7(Μ.38,.444). 

ϑυηλή, ἡ, ταεγίβεο, οὗ ἐαοματίϑε ἀναέμακτος θ. ῬαᾺ],51 δοῤΆ.107 

(Μ.86.21274); 1δ.682(21448). 
["ῃ]θύηνος, -- θύϊνος, οὗ τοοοά οΓ 1:6 θύον ἰγέθ, ΑἸῈΧ.54]. ΒΩΥΉ.44 

(}.4518). 
θυηπόλος, ξ. «αογίβείηρ, ρείοσιὶν, οἱ βαποΐπατν θ. ἔρκος Ῥα}].9]], 

αμιβο.243(λ1.86.2561Ὰ); οἱ ΒΜ ἡ 8. νεᾶνις ὙΠπατ. διά, μαῤυ. ΒΜ 17 

(Δ1.ο6.693Α); μοναχοῦ ὃ. Μ4.ΜΑ͂ τι254; 2. 85 5ι681., ῥγίδϑί ; Ῥάρϑπ,.. 

Ἑπς.6,(.2.πτ(ρ.62.26; Ν.5ο.το280); οἵ (μτβί, συ Ναζιεαγμι.1.1.2.75 

(Ν1.37.4074); 6 ᾿ς, 2τ5" (5άθ0. ΝἹ] το 1Χ). 

θυιάς, ἐγομδίεα, Νοπη.}αγ.0.21:8(}1.43. 9160); 1}.3: 23(765}. 
θῦμα, τό, 1. Ξ«αεγίβεε; ἃ. ἴῃ 56Π., 85 ποῖ ἀββίσθᾷ ὃν σοά, ἤοη, 

ΟἹρη3.2.44.; 85 ἀδθο οα], Ταβῖ. ταροὶ.τ2.5(Μ.6.2444}; 14. 2αῥβροὶ, 5.4(Μ, 

6.4520}; ρατεοἰρατίουι ἴῃ Ῥαϑϑη ΒΘΟΓ Ησε5. ΘΠβΙ αν ηρ᾽ ἩΜΟΥΒΉΪΡΡΕΙ ἴο 
γ)εν 1}, Πονι Οἴθρι.7.3; Ὁ. οἵ βαουῖβος οὗ Οὐοϑ5 ; ἴῃ αἰ ΘρΌΤΙΟΔΙ ἱπξετ- 

Ῥχεϊδείοη οἵ ἃ ἴτ. οἵ Ἐπηρίάεβ, (ἱοπι. εν. 5.ττ(ρ.373.12; ΜΊ.9.108Ὰ}; 

45 Ὀεῖηρ οΥ Ξαϊνατίοι οἵ 8]1} τθη, Επι5.4,6.1.τοίρ.47.14:; Μ.22.808}; 

ἀεβίτονὶησ ἄρξαι, ΑἸ ἦρεν τ(λ{,25.112.}} 6. Οὗ εὐσματίβῖ, δ8 
ΡΙορμοβίςα ἴῃ Ῥ5.22:5, Επ|5.0.6.1.τοίρ.48,3; Μ.22.92Ὰ); ἴῃ 561, 
ΟὨχγϑβ. λον. 8.8 τη Κοημ.(0.5008); Ῥμιοβί. ".6.2.12(Μ.6ς.4760); τοῦ 
νοητοῦ 8. ΤΟεπηιῸΡ δοηίραρὶ.(Μ.08.4490); οἵ πποοηβοογαῖςα 
εἰοπιθαῖς, {1|..ας.(ρ.1η8.}}; ἅ. πιεῖ, οἵ βϑουίθοβ ἀσιηδπᾶςα ν 
ἀνατίσθ, (συ ον. 6 5.3 τη 70.(8.303Ά); 2. πιεαὶ, ῬΑ]].Ἀ.} αιι5.44 
(ρ.132.12; Μ.34.12108}); ποΐ εαἴθῃ ὈΥ͂ 5011187|68, ρορη}.Ραιν.(Μ. 
ὁπ.τό40); Το. Μοβομγαΐ, 6: (Μ.87,29τ60). 

θυμαντικός, ῥαφείομαϊδ, Ατιδιαροί,8.2. 
Ἐθυμβρίας, οὕ ἐδ Τίδεν, 1.6. Γιαἰίγι, οηπ. ῥαγ..70.13:4{(Μ.43.8600). 

Θύμβρις, ἡ, Τ δον, Ογας δὴϑ.8.64. 
θυμέλη, ἡ, 1. εἰασό, ἢρ. αὕτη δὲ [50. ἡ αἵρεσις] ἦν ἡ τῆς Ἀρειανῆς 8. 

ὀρχήστρα Απαρῖ. 5. ἤσεν.(ρ.259); πιεῖ.» οὗ ἃ Ρϑλάου τριβοῦνος θυμέλης 

ΨΟΜακ. τα Μ.0ο.τ250) ; 2. ἐμεαϊγέεαϊ ἐν, τεῦ, ςετευποπίθϑ οὗ Επιποτλθη 
Βαρεῖβμι τὸ πᾶν.. «θυμέλης αὐτῶν ἘΡΙΡΠ.Παον.16.54(ρ.4τ4.6; Μ.42. 

6378). 
Ἐθυμελής, ἱπεαϊγίσα!, Ὠδυοθ γαμ Ή, οὗ Ἀδυθτϊοβ. θ. ὀρχῆστραι 

Απαβί.β. οά, τ4(1.80.2484). 
ϑυμελικός, ἐμοαίγίεαϊ; ὁ θ., ἀείον; Ῥτοδι δἰ τίο οὗ Ῥτέθοπος οὗ 

Ομ βύίαης μοτα δοίοῦβ 816 μανίην, ὈΙΔοα, αρ. 54; ΤΟ} ΚΒ. τα- 

ααϊτοά ἴο ἀνοϊά δοίουβ᾽ βῃονβ, ΟΝὶς. (787) 6αη.22; ἡ θ. ἀείγεδϑ » ἃ5 

ἱπιηοᾶεεῖ, Πο͵ιάσεί,6.4(Μ.88.τ6808); ΤοοηπςΝ υ, δ γη,.43(Ν1.03. 
χ͵240}. “ 

Ἐθυμέομαι, 1. δ6 ΟΥ δέεοτμε αηργν, Νεγης5.παί. Ποηι. 2τ(Μ.40.602.) 

-- Το. Ὁ. [.ο.2.16(21.04.9334} οἷϊ. 5. ὀργή; Βατίῃ. Εά655.. ἤσαν. (Μ το. 

14244}); 2. Παγδομν τη πες πεανὶ, τηράίία!ς οὐκ ἐθυμήθη τι κακόν 1. 

(14248). 
ϑυμηδία, ἡ, ἀεἰἐρ], 71ον, οἱ Οοἂ πρόσεστι τῷ θεῷ. ..τὸ ἀτελεύτητον 

ἐν 9. Ογυ.70.6.τ(4.6580); ἴῃ Ῥγάβεπος οἱ ζῇχσιϑι ἡ πᾶσα... «ἡμῶν θ. 
Χριστός Οντ, 7οεἶ.32(3.2240); 14.1.ς.2:.28(Μ.72.5040); ΤΜΕΈ, γῆι. θὲ 
Απη2(84.18.3}7λ}); οἵ Ὀ]οβθθα ἴῃ Βεάνει, Ἐπ5.}5.62:4-5(}1.24. 

4970); [514.Ῥεὶ.ἐῤῥ.2.χττ(}1.γ8.5520); ΤΒάι. ΒΡ ..5: τ2(τ,630); 14.15. 

25: τοίρ.1ο3.8; 2.204) ; ἰὨγουρβ αἰνίπο Ἰπτογνθητοι πλείονα θ, ἡ τοῦ 

θεοῦ χάρις πάρεσχεν (Ἢϊετ.(335)6.(Ρ.247.20; Ν΄.26.7170}; Οὗ ν]ΒΊ0Π5 

βεηΐ ΒΥ οἄ ἴο 5οὰϊ ἴῃ 5'δθρ πνευματικῆς αὐτὴν καταγεμίζοντες θ. 

Τ}͵4 4.) εν [.37(0.42.14); ἴὰ ῥχάνψου; οὗ 508] ρσαυίηρ πα ογ ᾿πἤμεπος 

οὐ Η. σβοβῦ, 18.73(0.90.16) ; τοῦ, βἰηρίηρ οἱ Ῥϑαὶτηβ διὰ ταύτης τῆς θ. 

καρπουμένους τὴν ὠφέλειαν ὙΠ. 65. τοετη.(1.602); ἴῃ ΠΟΙ σατο 

οὗ ἐξαϑίβ, Οὐ Νζιογ35.τ(Μ.36.2578); 70.1).λόνη.τοτ( Μ1.06.5454}; ἴῃ 
νίτίαε; [Ὠτουρη δοσερέδηςο οὗ ρχοντάθητίαὶ ἱπβεγαοίίοι,, ΟἸετα, ραδά, 
τιδίρ.103.16; Μ.8.2768); ζωὴν...τὴν ἐν Χριστῷ...τὴν ἐν...θ, Οντχ. 70. 

4.2(4.3554); θ. 1[561} 5 τεαιτεὰ οὗ τῖθη Ὁν ΟΟΑ ἴοι ΠῚ5 Ῥγαῖβθ, 14, 

5.532:2(Μ4.60.872}}. 
Ἐθυμηδιάώ, γεοίεο, Τάτ. ϑέια. ρ}.1.35(Δ1.00.10208). 
Ἐθυμηδῶς, τὴ; ἀοἰέρμ!, ΟΥο Βς. 8: ττ(ρ.72). 
θυμήρης, τ06}1-ρἰδασίηρ, ὙΠας,15.30: 26{0.124.35). 

656 θ υμιάω 

θυμιάζω, οἱΐεν ἵπεεηξε ἰο, 4. Το. Β. 2ο(Ρ.32.21). 
θυμίαμα, τό, Α. ἐπεόηδε; 1. τιοῖ ἀβεα 1π δ υὶν ὈΒΌΤΟΙ Ὀδῦααβε 

αϑβοοίδίε τὶ Ῥαραηΐβπι, ἀθν}}5 Ἐηβιαντησ τῆιδε ΓΠΥΟΌΡῊ [5 1158, 
Ταβί,Ζαροῖ.5.4{Μ.6.4520}; ὅ...τοῦ παντὸς δημιουργὸς..«οὐ δεῖται... τῆς 
ἀπὸ τῶν...θ΄. εὐωδίας, αὐτὸς ὧν ἡ τελεία εὐωδία ΑἸΠοπαρ ἰερ.13.τ(}}]. 

6.9168); 2. Ἰαΐεῖ ι8ε4 ἃ5 δοοοτῃραηίτηθηῖ οἵ ῥγανου; 8. Παρ. 
καπνίσατε..ὑμῶν τὰ θ, ἐν οἴκῳ θεοῦ ἘΡΒΥ.2.2370 ; ἴῃ ῬΥΟΘΘΒΒΙΟτι τὸ 
πιατίντ Β 5ῃτῖπε, Οῆτγϑ.Ῥαμ Ῥεΐαρ. 4(2.Ξ00Ὰ); ἴῃ σατο, Ἰά ἀπ. 88. 4 
ἡ Μ1ι.().830Ὲ}; Ἐαϊαβ ογ.5.3(ο.Μ.40.11220); ΤΠατιϑτθα ῥγαδδαπει. 
(Μ.99.16888); [1|..ας.(Ρ.τ62.5}; σοὶ τῷ πεπληρωμένῳ πάσης εὐωδίας... 
ἐξ ὧν δέδωκας ἡμῖν προσφέρομεν τὸ 8. τοῦτο ἰδ.(ρ.τ68.24); ΖΜ αγε. 
(ρ.118.26) οἷζ, 5. ἀντικαταπέμπω; Ὁ. ρῇναίε ὀρέγει ξύλον ᾿Ινδικὸν 
εὐῶδες αὐτῷ, ἀξιῶν δεχθῆναί τε καὶ 8. παρ᾽ αὐτοῦ θεῷ προσαχθῆναι 
ΝΙΓΕΡΙ Τ του, δ γη2το(Μ.86.31888); Απίοπ. αρν, δ γηι δὲν! 24{ρ.58, 
12); θ. ... λαμβάνων τῇ δεξιᾷ, προσέφερε πολλάκις θεῷ καὶ ὁ καπνὸς... 
χωρὶς ἀνθράκων ἀνήει ΝΊΘΕΡΆ. Πχυν, δ νη}, 46(30204); 3. Ξγτῃ ΡΟ] 1510: 
ΟΠ γίβι εἰς Χριστὸν ἀναφερομένου τοῦ 8. (εὐῶδες γὰρ ἀσυγκρίτως) γτ. 
αάογ.ο(1.324Ά)}; ΒΜΝ τὸ...τῆς συνθέσεως θ. Ῥτοο] ΟΡ ογ.6.1ὴ(Μ.6ς. 
7538); θ., τὸ ὑπὲρ κόσμου παντὸς ἐνώπιον κυρίου κατευθυνόμενον 
προσευκτήριον ὙΠατιδιπα, παν, ΒΜ γ7(Μ.96.6938); ΡγΆνεΥ 9, τὴν 
δοίαν εὐχήν ΟἸΘηι.Ξ γ.7.6(0.24.18; Μι9.4454}); τδ.(0.26.18; 4494}; τεῖ, 
Ῥ5.140:2, Οτμἠονι. διὸ ἐμ 76γι(ρ.τό4.το; Μ.13.484Ά); τοῦ. Αροου. 
5:8, Μειῃ σγηῖρ.5.8(ρ.63.0; Μ.18,1128); τοῦ, Μ8].1:τι ἀπά Ῥ5.140:2, 
Ἐπι5.4.6.1τ.το(ρ.40.4; Μ.22.020); τὸ διὰ προσευχῆς καὶ λόγων...θ. 
Οοηςεὶ..4.,Ρ}.7.33.2; ομαβϑ ἐν ; Ὀδοϑυβε 115 Ἰηργεάϊθηῖβ πᾶνε ἀβΠ 165 
ὙΠ]ῈΏ οἰδιηθηΐβ οοπιροβίηρ Βοᾶν, 8Β45.15.29(1.402Ὁ; Μ΄.30.1768) ΞΞ 
Ῥτος...ς.ττ τοί ,87.18480) ; πάτο 665,4 ρος. ττ(}.τοῦ.2618) ; ἰονε, 
ΟἸΙδιι ῥαρᾶ.5.8(ρΡ.197.21; Μ.8.4738); τῶν ἁγίων τὸ στῖφος. .-ἡ σύνθεσις 
τοῦ θ. τὴν Χριστοῦ γνῶσιν εὐωδιάζοντες ὕγτιαάογ.4{1.1338); ἸΩσεη8ε 
ἴῃ ᾿ϊξατρν υορυθβθητπρ ΡΕΓΠΙΤΏ65 1566 δὲ (Ἀγίβι 5 Ὀλσῖαὶ, τ οσπι, ΟΡ 
εοπίεμαῤρὶ. (..ο8. 4000); οά᾽ 5 δῆρατ, γαῖ, ρου. 5: ὃ διὸ καὶ θυμιάματα, 
οὐχὶ ἀρώματα, εἴρηται Ατεῖμ, ρος. τ2(Μ τού, βτο); 4. τοῖ, βου αν 
ἀ56 δγ ΟΠ γϑεθης ; ποῖ ἴο θ6 ᾿5ε4 ΤλΈΓΕΪΥ ἔοΥ ρ]εάβαγς, ΟἹειη, ῥσοά. 
2.ϑ(ρ.τοβ.Σ ; Μ..8,4130); θα πᾶν 6 ιι5θα πηβ οἰ }]ν, 1δ.(0.203.28; 
4888); [οΥ! ἀἄςη ἰο σοπβθογαίθα νἱγρίπβ, ἀτῃοῖγρ(ρ.40.1; Μ,28, 
2570); βασιλέων λαυράτοις καὶ εἰκόσιν ἀποστελλομένοις ἐν πόλεσι... 

ἀπαντῶσι λαοὶ μετὰ...θυμιαμάτων ΤΠά5.Δγὴ. δ οῖ},(Π4.4.458) ; ἃ 51π}}- 
ἴα φυϑοῖιίςε ρϑῖῃ. ρίνίηρ γ58 ἴο δοοιβαίίοη {Π8ὲ ΟΠ γβτατβ οἤουρα 
ἴπόρῆβα ἴο ἰδία οἵ οπβε,, ΡΒΠ]οβί. .6.2.1τ7)(Μ.6ς.480Ὰ}. 

Β.. βσαὐογίβες, οὔογίηρ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θ. τοῦ τιμίου σώματος καὶ 
αἵματος τοῦ Χριστοῦ ρου. Ραμ. 20(Ρ.56). 

["Ἰθυμιαστήριον, τό, εαἱ.2 (ογ.2:τ4{0.363.5) ἴοτ θυμιατήριον, (Πγν5. 
μον. 5.2 τῷ ΖΟ ογ.(το.461}). 

Ἐθωμιατήρ, ὁ, “6567 ὁ θ. ἑρμηνεύεται [5ς. εὐωδέα ἢ καὶ].. «εὐφροσύνη 
Βαβι λοηγοῖ. 42(0.387.21); Βνγα ΟΠ σίπρ ΟΠ τιβε 5 θα θην, ἐδ. (ρ.387. 
τ0)}; {εππ. ΟΡ εομίερὶ (Μ.ο8, 4000). 

θυμιατήριον, τό, 1. ἐέηξεγ; ἃ. ὑϑεα ἰπ σπυγοῦ, Οντ.ϑ.υ. 790. ες. 
(0.215.25); ἴο ρυχὶν τὰς ἷν ἴπ ἃ ῬΠσττηαρα-ομυτοῖ, ΒΟρῆγ. ΗΟΡΉν. 
Ογν.εἰ 70.31(}.87.35244}; ἀστίηρ Πταγσν, δἰ Ομνγς.(Ρ.371.16); Β. 1 
Ῥχίναῖε ἀενοίίοι, τεῖ. ἃ τσπδὴ σαιρσῃῖ ἰπ Δη δαυίΠαῦΔ Κα σε ηϑὶηρ {πε 
ῬΙαοα ψῃετα Ὡς 15, Εναρτ,ἢ.6.4.7{(0.157.8; Μ.86.27138); υ5ε4 ὃν ἃ 
80] ἴατν, ΝΙΟΘΡΗ τυ, δ νη! 2το( Μ.86.31880) ; 6. βντα  ] 15πὶ, νου Ὁ 
οἵ ΒΜΥ͂ πᾷ Ὀθαρτίβιηδὶ ἕοπι βἰρηῆοα ὈΚ ἡ γαστὴρ τοῦ θ. 1Β65.}. 
γινοί. 42(ρ.388.1); 4. 1 Βεσυ ΑΥ πβᾶρθ, ἴο 5πον Ποποὺτ ἴο 8 ρτθαΐ 
ῬΘΙΒΟΠ,, 8.5. ἃ ὈΙΒΟΡ τά δὴ ἴο ἢ 5 Ἰοάρίπρ' ΒΚ. νοτηθη Ψγ]Γἢ ΠΘΉΒΕΥΒ, 
Οντ.εῤ.24{ρ.118.8; κ᾿.870); 6. πιεῖ., οὗ τορι οὗ ὁπῈ Ἀῥταιβίηρ ἃ 
τηδτέγσ, Ομτνβραη Βείαρ, 4(2. 90 Ὰ); οἵ ΒΜΝ 8., τὸ σκεῦος τὸ 
χρυσόνουν, ἡ τὸν θεῖον ἄνθρακα ἔνδον φέρουσα ὙΠατιδίμα, παΐέν. 
ΒΜΓ γ(Μ.οδ.68οο); 2. ἐπερηςονδιγηεν ; 5εῖ οὐδ Ὀν πὸ Βεββί ἔου ἴῃ 8 
8} τὸ 86 θεΐοτε Ὀυνγίηρ δπὰ 56} πρ, ΗἸΡΡ.απέϊείν. 40(ρ.32.21:; 
πυρεῖα Μ,1ο.7604}; 3. αἰἰανγ οὐ Ἰπεεηςθ ἵν ΤΘΙΉΡ]8 αἵ παρθένοι... «εἰς 
τύπον τοῦ θ. τετιμήσθωσαν (οηδί..4.Ρ.2.26.8; τηςῖ,, οἵ 501} αἵ 
ΡΙάγεῦ αηᾶ της τηουτῃ οὗ οηα ῥταϑίηρ, σαγυβ, εν ρ.ῖη ἘΞ, τ4ον2(5. 
4218... 

θυμιατός, ὁ, 1. ἐφΉ5ΕΥ; 8. ἴῃ σ6ῃ,, 1Β65,᾿ τη γεὶ.42(0.387.18); τ. 
Οἴνγε.(ρ.36.2.4,28); οἵ.18.(0.378.15); ἴο θὲ νεπογζαῖεα θθοδιβε σοῊ- 
βεοϊαϊεα τὸ 604, 70.1).ἑνταρ.3.35(}1.04.1353}}; Ὁ. Βγγη  ]ἴβπὰ ; ἢ 
ἴῆοθηβο, 5:στ ἐν ηρ σταοα οἵ Η. Ομοβί, ζϑόρητ. Ἡ μεν. τϑ(}.87. 
20070); (Πυϑι᾽ 5 Βυχηατπίν, Πσεσῃ.ΟΡ ἐοεερὶ. (Μ.08.4120); 6...θ. 
ἐστιν εὐωδεστάτη εὐφροσύνη τ. 2. ἐοηεῖη ἡ εἴσοδος. .«μετὰ θ. λέγεται 
Τάτ, ϑιαᾷ, ῥγαεφαεῖ. (Μ.00.16880) ; στη] Ζίπρ παΐυτοβ οὗ (ἢ τίβῖ, 
10. 6] μιν (ρ.441); πη] σεηβίαρ ἰπ τατον τερυεβθηεηρ ΟΒ τ δι᾿ 5 
οἰδτ οἵ ϑριηε ἴὸ ἀροβίϊεβ Βοΐοσε Αβοεηβίοη, ξσεγπ. ΟΡ ἐοη Ηρ]. 
(Μ.98,4528). 

θυμιατρίς, ἡ, ἐσηδόγ, ΟΥ̓ Ν, γϑ5.οαςίρ.(Ν].46.3168). 
ϑυμιάω, 1. ἐδηξε; 8. Ἰἰξατρ.; ΕΥ̓ Ο. 500 ἴῃ ΒγΖ. τατον ὈΙΒΠΟΡ 



θυμικός 

σθηΒ6α ΔΙΓᾺΥ δια βαηοίθαυν δὲ ἰηίσοιὶ, Γοη Ασ.ε.1.2.1(Μ.3. 4258); ἴῃ 
1λι. Ῥχαοβαποῖ., Τάτ, δίυα Ῥ ασεαπε. (ΜΝ. 90. 16888) ; Ῥ. πιεῖ, τὸν ναὸν 
τοῦ θεοῦ 9. τῇ ἁγνείᾳ, καὶ τῇ ὀρθῇ προαιρέσει ἘΡὮΥ.1.325Ε; 2. δηγΗ 
ἱπεόηξε, δΏγΗ Ἰηεόησε δείογε, ΝΊΟΕΡΆ. του, σνην, 2 (ΝΜ .86.31888) ; οἱ 
Οδτροοχαίίδῃ Ματοθ!]ηα Βυγτπρ ἱποοηβὲ Βεΐοτα ρἱοῦιχες οὐ [65115, 
Ῥαμ}, Ἐξούοι, δα Ῥγίβαροταβ, [0.})ἀαεγ.27(}ῖ.04.6038); 3. 767; 
Δ. ἴῃ σέπι. οὔτε σὺ τοῦ θ, ἐξουσίαν ἔχεις, βασιλεῦ Η]ο5.6}.(0Ρ.2ο8.24; Μ, 

25.748); οὗ ΟΠ χβὶ ἐθυμιᾶτο...«ὡς κριός Ογτιαἄον.ττίτ.4020); Ὁ. οὗ 
Οἴεηρ Ῥυάψεῦ; τοῖς [εσιτϑεις, Οὐ μον! τ, τὸ ἐπ 7εγ.(ρ.τ64.0; Μ. 
13.484Ὰ}; τοί. Μα)ττῖσ δηᾷ Ῥ9,140:2, Ε5.6.6.τ.τοί(ρ.49.2,}]; Μ.22. 
92). 

θυμικός, ἐγαφείῤίο, οἵ [Π6 δσῖένε ρυῖποῖρ]6 ἴῃ [6 ϑθηβιτἶϊνε 508] τὸ 
θ. μέρος Μαχ,εαγτ!. τ. 66(},00.9730); ἡ.. «ἐλεημοσύνη, τὸ θ. μέρος τῆς 
ψυχῆς θεραπεύει 1δ.1.70(0770}; πευῖ. 45 Ξυϑξ., Ο]οη.  αεά.3.1τ(Ρ.236, 
7; Μ.8, 68); τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ τὸ θ, καὶ 
ἐπιθυμητικόν ΟΥτ, ἔγ.54 1 1, (0.260) ; 115 τη. 0.5 ΒΥ τη ΠΖ6α Ὀν 1}, 
ΔΏΙΓΏΒ]5 ἴῃ Ῥϑ.δπετς, ΙΔ Ρ ει δδ:το(ρ.7}); Νεπλεβιμαΐξ λον ο(Ν].40. 
6728); τὸ 8. ... ἐκ καρδίας...καὶ ἐκ. «τοῦ θ, ὁ θυμὸς γεννᾶται... καὶ 
τοῦ...8. εἰσιν ἀρεταί, ὑπομονή, καὶ ἐγκράτεια καὶ ἀνδρεία" κακίαι δέ, 
ὀργὴ καὶ μανία, καὶ δειλία, καὶ ἀνανδρία Μο]δι.:αἱν ονειγορβ. (ΜΝ. 4. 
ττο ΒΠ.); Μαχιρ (Μ.91.1080). 

θυμοειδής, 1. ρῥασσίομαίε, ὈἸετη." 7.7.το(Ρ.43.12; Ν.ο. 4844}; 
2. πδαῖ. 85 ϑι05:,., δοίῖνα ρυϊποῖρ]8 ἴῃ [88 βϑηβιενε βου], δρίνη, 
}αξείομ; ἴο Ὀ8 φδἤοῖ ἴο Υθϑβοη, ἐὖ.1.24{(ρ.τοο.3; Μ.8, θοϑΑ); ΤΠαῖ, 
Ῥγουϊά.6(4.561); πρὸς πολλὰ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων ἐπιτήδειον ἡμῶν 
τῆς ψυχῆς τὸ θ. Βαβι μολη.το, (2.880 , ΝΠ,31.3658); σ΄ Ν γ85.6ῤιεαη. (}, 
45.2240}); 6 ἀρ Τη1.δὲ γ65, (Μ. 46. 495). 

θυμοκάτοχος, γεείγατητης αΉρόν, Οτι οι ἘΡἢιδι (0.572). 
Ἐθυμοκτόνος, εομέ- τ ηρ, ας. Αερ.λοηι.31.7(}1.34.7530). 
ϑυμολέοντες, οἱ, Τ᾽ ἀγγηοίεομίος (Βαρίηρ [.100,5}, ἸᾶταΘ σίνθα ἴο 

Ἰοοποοϊαϑίβ (εἰ: τΡεχ.5:8), [0.1).λαόγ.τοΔ(Μ.94.7138)}. 
θυμομαχία, ἡ, ἤέγεε βρη, εομεηοη ; ταεῖ., οὗ 56} -σομῇ τοι τὰ 

{ῃΠ6 508] οὗ ἮΝ ΔΉΡΥΥ, Ὦ Πιδῖ.6ρ.Ζεη.6ὲ δεν. Ἅ(Μ. 6. 1848). 
θυμός, ὁ, ΔΑ. υἱς ἐγαϑο 1} 1}1ς, τηρεῖ, ἐειῥεν, ἰῃὴς. δοΐῖνο, ποη- 

16 ΠΠ]φοίυ8] ΡΕΠΟΙΡΙῈ 1πὰ 1)6 508}; 1. 15. ΠΟΠ- τ  ΠΙΟΠ8] θαβ15 τὸ 
ἄλογον μέρος, ὃ δὴ δίχα τέμνεται, εἰς θ. καὶ ἐπιθυμίαν (Ι]οτη.5!γ. 
5.δ(ρ.262.8; Μ.9.848); Νεπιοδβ.παΐ, πορ!.το( Μ.40.6734)}; ΟΕ τυ 5. εχ. 
ἐπ Ὀς.τ23:2(5.3458); ἰουμ 4150 ἴῃ ποῃ-ταῖῦϊοηϑὶ οσεαίαχεβ, ΒΊρη. 
Αχνο ἢ.2.4(Μ.2.τ4τ0};}; 2. τῆ σογγοιαῦνε οἵ ἐπιθυμία; [πε ἵνο 
τιοαεγϑίϊηρ εαοῇ οἰδεῖ, Οἴτῃ, είν. 3.13(ρ.238.20; Μ.8.1193}); Β85. 
μομμετο, (2.880; Μ.31. 3058); ὅ...θ.. ξυνεργὸς ἐδόθη τῷ λογισμῷ, ἵνα 
τῆς ἐπιθυμίας ἀλη τὴν ἀμετρίαν Τάτ, αβδεὶ. 5(ρ. 146.21:; 4.844}; ἰά, 
Κορ. 7:17(3.71}; 70.0). 1.0.2.π6(Μ. 94. 9334); 3. 115 ΤΏΟΣΑ] 565; 8. 85 
ξοοά ἴὰ 1156} θ, καὶ ἐπιϑυμίᾳ,...οὐκ ἔστιν ἁπλῶς τῇ ἑαυτῶν φύσει 
κακά ΠΙοΠ.Ατ.,23.4.2:-(Μ.3.7288Β); τοῦ, ἀσοΐγα (μ8ὲ τπ6 Βὶρμδϑὶ 
ῬΟΜΕΙ Οὗ ἃ ἰΟΕΙ ΟΥοΥ Πα5. ΔΗ 11165 ΙΓ ἴῃς Ἰονγοϑ οὗ ἃ ΒΙΡΏΘΥ 
οτᾶοτ τὴν νοερὰν ἀνδρίαν, ἧς ἐστιν ἔσχατον ὁ θ. ἀπήχημα ἰά.εἰἢ.το.8 
(Ν1.3.3378}; Βεῆςδ . υϑαρδὶς ὃν ἴδ τεαβοι ἔου εἰῖποσ ἃ ροοῦ Οὐ ἀἢ 
ΕΝ] οπα, (Ἰοτη, 5 7.1.24{0.1τοο.8; Μ,8,0084); φύσις θυμοῦ τὸ τοῖς 
δαίμοσι μάχεσθαι, καὶ ὑπὲρ ἧστινος. .«ἡδονῆς ἀγωνίζεσθαι" διόπερ οἱ 
μὲν ἄγγελοι τὴν πνευματικὴν ἡμῖν ἡδονὴν ὑποβάλλονται'" καὶ τὴν ἐκ 
ταύτης μακαριότητα πρὸς τοὺς δαίμονας τὸν θ, τρέψαι παρακαλοῦσιν" 
ἐκεῖνοι..-πρὸς τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας ἕλκοντες ἡμᾶς, τὸν 8. τοῖς 
ἀνθρώποις παρὰ φύσιν βιάζονται μάχεσθαι ἘγΑρΥΡουτ ἐαῤ. Ῥγαεὶ. 

Α τοί .40.12258); 6. 45 ἱπβέχαυσηθης οἵ νίγίαα ἔστι δορυφόρος τοῦ 
νοῦ ὃ θ. ἐν ὑπομονῇ καὶ καρτερίᾳ καὶ τοῖς ὁμοίοις (]6Π},5,7.4.23(0.315. 
14; Μ.8.13600) ; ἀγαθὸν κτῆνός ἐστιν ὃ θ., ὅταν τοῦ λογισμοῦ ὑποζύγιον 
γένηται ΟΥ̓ Ν 955. ς: 9. 1τ1.Δ. 8(Μ.44.4778); υϑθα ἴοὸ αἰαῖ ἴῃς φοοά, 
1Π6 φοβ] οἵ [δ αοτῖνε εἴ, Μαχ.α}.53.26(Μ.00.12600); οδπ Ῥε αἰϊοννεὰ 
ἔτος οἷαν ὈΥ͂ 50}}} δαναησεα ἴῃ σοητο ΙΔ τινε 116, 1ᾶ φι. Τ αὶ ε(Μ. 
90.5480) ; ἃ. οἵ ἄον!}5 βεσιηρ τ ὰΡ ἴοῦ ον] οπ 5, ϑεἤοί, 26 τὴ Το. 
ΟΠ τ. εαἰ.τ(Μ.88,.6 520); 6. Ἔχοθθα τὸ 6 βινοϊάεξα, 85 οἱ ἐπιθυμία, 
ΟἸΕτλ.5.7.3.1ο(ρ.227.17; Μ1.8.11724Δ)}; οἱ 1.6. ο(ρ.469.1; Μ.0.206Α) ; 
Βεοδθα Ροίῃ οὔβοιγα {πὸ τεββοι, 16.4.6(ρ.266.1; Μ.8.12:28}; 
Ὠϊοπ. Αγ. .}».8,.3(}1.3.10034}; Μίοβ65 8ἅπ| ΘΧΘΙΊΡΙ]6 οὗ ἘΠΟῚΓΥ 5] αρατίοι, 
αν. ΝΝ υ55.ηἼ.οἱ γος. (Μ.46.530). 

Β. ᾿γγια]οη, ηῥαϊεμοσ; 1. 1ἴ5. ῬΠν51081 Ὀδ515, {885.15τϑο(. ᾿ς 
511Β; Μ.30.4244) οἷΐ, 8, ὀργή; 2. ἃ Ἰποίρίοπξ ὀργή, ν. ὀργή; 3. ι.5- 
Ἀ0]6 ἴογ ἃ ροοά επᾷ, (τ. Ν42.0γ.18.25(Μ.325.1Ο120); τοῦ, Ῥβ,4: 5 οὐ... 
τὸν θ. ἐκκόπτει, καὶ γὰρ ὠφέλιμος κατὰ τῶν ἀδικούντων γινόμενος καὶ 
κατὰ τῶν ῥᾳθύμων' ἀλλὰ..«τὸν ἄλογον θ. (ῃγγπιχρυη 5.4: 5(ς.170)}; 
14. ἰατ Ῥωμί.6(2. Ξ11Ὲ}; 4. τῇ Οοα ; ἃ. ποΐ ρῥτορευῦν το 6 δβουι θεά 
ἴο Πΐτη, θείπρ μου ὲ ραβϑίοηβ, Οτυ ον δι ἤπ [6γ.(Ρ.τὅο.12; ΝΜ. 
13.4778); [Β85.1ς.τϑοίτ. Ξ11Β ; Ν.30.4244}); ὅταν ἀκούσῃς θ.. μὴ πάθος 
νόμιζε ΟΠ γνβ,ἐαῤοίῃ Ῥς». δ: 2(ς.400) ; Ογε. 7}ἶη.5(62,172Ὲ)}; Ὁ. ἢρ., ἴο 
ἀδθποῖς ΡυπΙβησηθηξζ, [514.Ὁ}ῬῈ].6}.3.02(Μ.78.79074}; Τπαῖ,15.66: τε(2. 
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400); διὰ.. τοῦ θ., τὸ ταχὺ δεδήλωκε...θ, τοίνυν ὀργῆς, τὴν ὀξείαν καὶ 
ἐπίμονον ἐκάλεσε τιμωρίαν 1΄. ΒΞ. 68: 25(1.τοϑ2); ν. ὀργή; τὸ σοπνεῖί 
βίπποα, Ουλον. δ. 6 ἐπ [6γ (ρ.τ6ο.12; Μ.13.4718); 1δ.20.1(ρ.177.4ψ; 
5000); ἴο ἀεποίρ εχίθης οὗ 5ῖη, Αὐδῖμ. ἄροςλε(Μ τοῦ. 7008); ὁ. 1185 
768] δχίβίθποθ ἴῃ ραρϑη ροήβ ἀἰβρτον]ηρ {ΠΕῚΣ αἰνιηῖῖν, Αἰἴμθηαρ. 
ἰθρ.2τ.χ(Μ.6.0234). 

Ο. πηρὸν; 1. ἀδβουρύοιβ ; 85 ἀδϑίγα ἔΟΥ νθῆρδαποα, Ὀ]βιη. ἐν. 4.23 
(ρ.315.24; Μ.8.132614}; θ.. ... εὑρίσκεται ὁρμὴ ἐπιθυμέας ἡμέρου ψυχῆς 
κατ᾽ ἐξοχὴν ἀμύνης ἐφετικὸς ἀλόγως ἐῤ.5.4{0.343.17; Μ.9.488}); ΟΥ. 
βοὶ ἥπ ̓ ς. 6:2(Μ.12.11738}; Νεπιεβ.παί  οηι, 2 (Μ,40.6024) τ 7ο. Ὁ. 
.0.2.πό(Μ,94.9320) οἷΐ. 5. ὀργή; θ. ἐστιν ὁρμὴ τοῦ κακῶσαι τὸν 
παροξύνοντα (το Ν γ85.ἀἩ͵.εἰ γε5.(4.46.56ᾺΆ}; οἱ δέαχ.ανιδις ΜΟΙ. 
11978}; δεἰιοῖ.5 τὰ 10.Ο] τ. εαϊ. 8(}1.88,8360); 2. ὁαυ 568 ὁ δαίμων τοῦ 
θ. Οτιὐομμός τι τῷ Ἐφοε,(Ὁ.300.18); τὸν...θ. κίνησιν δαιμονιώδη... 
ἔλεγεν ΝῚ].2}}.3.33(}7.79.3920) ; υαδε οἱ ψίης, Μείῃ, γηηρ.5. π(ρ.50.18, 
Μ.ιδιτοσο); εανν,, σοτηθιηῦγδηοα οὗ ψτοηρβ τοοοῖνοα, Οτ Ν ν85.ἤσρι. 
6.1 τὴ Εποὶ. (Ν1.44.7050}; ἐκ τῆς πικρίας θ. [γίνεται] ΑμτΜοη. ἤο»η. 
τοί .80.17720); 3. ῬΟΒΒΙΘΗΙ65 ἴοι σοοά δηα εν]] ὁ ϑ, ... μετέχει 
τἀγαθοῦ κατ᾽ αὐτὸ τὸ κινεῖσθαι, καὶ ἐφέεσθαι τὰ δοκοῦντα κακὰ πρὸς τὸ 
δοκοῦν καλὸν ἀνορθοῦν λοι. Ατ,ἄ,η.4.20(Ν..2.7200); οὔ, ἐδιττ, (9524); 
ΤΔΟΓΆ]]ν ὁ 9., ὅτε δεῖ, καὶ ὡς δεῖ κινούμενος, ἀνδρίαν ποιεῖ καὶ ὑπο- 
μονὴν καὶ ἐγκράτειαν: παρὰ δὲ τὸν ὀρθὸν λόγον ἐνεργῶν, μανία γίνεται 
Βαϑ. ον. τοι δ(2.808Β; Μ.31.268.); τὸ εὔκαιρον πολλάκις τῆς τοῦ θ, 
χρήσεως, ὅταν ἐπὶ κολάσει τῆς ἁμαρτίας ζέσῃ τὸ πάθος ΟΥ̓ Ν᾽ γβ5δεαὶ. 
δ(Μ.44.12764}; τεῖ. Ἐοοϊα5.1:2: 8. γὰρ ἄδικος, φησίν, οὐκ ἀθῳωθή- 
σεται" οὐχ ἁπλῶς θ., ἀλλ᾽ ὁ ἄδικος (μγγϑο ἰαμά, Ῥακί,6(2. 5110); Μαχ. 
βεὐοὶ. ἀ....4.23(}}.4.2920}); 4. σομβΘα Θη065 1 ὩηΟΟὨΤΥΟΙ]δα ὈῪ γεᾶβοῃ: 
ἀατκεριαρ οὗ ἀπε τα, Το απ 2.2; ΟΥΟΝ νε5.ἀοηι 1 τη ρε(Μ. 
44.7.50}; Ἐναρυ Ρομτισριργαεῖ,. ἃ τοί Μ,40.12258} οἴ, Α.3.Ὁ Βαρχὰ ; 
(ἢγνβ.5αε.3.14{0.70.17; 1.2008}; τὸν 8., τὸν πάντων παθῶν ὀξύτερον, 
τὸν καὶ τὰς ἐννοίας λανθάνοντα, καὶ τοὺς λογισμοὺς προπηδῶντα Ἰ516, 
Ῥε].ε}»}.4.1τ52(Μ.78.1227Ὰ}; 0.ὈἸμ.ὁοαὶ 8(Μ.88,8120); Ὀὑγαν]ηρ, 
εἴς., Βαβι οηιντο,τ(2.83Ε; Μ.31.2564}; ΟΥ̓ ΝᾺ Ζ. αγΉ}.1.2.2ς. 241  (Μ, 
37.836); (ῃγυβ5,ἠἤονη.2.3 τῇ 20 ογ,4:.13(3.2724}; Ἰᾶ ποηι. 16. 5 τὴ ΜΙ. 
(7.2118)}; ὥντ. {μἰπ|6(653.1τ85}}}; ΡῬτενεπθοη οὗ τπονϑιηδηΐ οὗ 5οὰ] 
τονγαταβ πε Ῥεβαῖ τα], Μοῖῃ.»65.1.3ο(ρ.263.11; Μ.41.11400); ἀντίος, 
Μαςι Αοσιλομι. ,38.0(}1.34.7560); Εσπαῖν, Μαχ,εαγ!.2.)ο(Μ.9ο. τοο Ὁ); 
οΧοϊαβίοπ οὗ ον, ἀπαάτ,υ,σγ. τς} 8.97. 1214); 5. το δε ἀνοϊαοα ᾿ῃ 
τυ Κα δηα σοπίγονετον, Ὀμγγβ. ἤση!. 17.323 ἢ. Αει(0. 1404}; Οντ. μίη, 
π(6".172Ὲ}}; 6. τευηθα]ςεβ: της κπςβ5, ἔψαρστι Ροπτιεαιργασ ἃ ττ(Μ. 
40:12240) οἷτ. 5. ὀργή; ΝῊ ἐρίγονρτιαϊ. (1.70. 1520); ΤΝΙΠμα  ἐορ.14 
(1.70.1 2168); [0.(Ππλ. 5 οαἰ,8(Μ.88.8330); Μαχ. αν! τ ϑο( .90.0770); 
τπόουρδε οὗ τῆς παροτηδπῖ, Ομγνϑ οι 4.4 τ [0.(8.324Α}; Ἀπ, Μοη. 
κόρι. Δί Μ.80. τος); ἰονα οἵ (οά, 70.Ο]1π|.Ξεαἰ, δ(δ280) ; ἐδ.(8330); 
Μαχ. σαν .2.Δϑ(τοοοο) ; νἰχίαουβ [6 ἴῃ σϑη., ΟἸθη]. 5 17.4.23(Ρ.315.24; 
Μ.8.ταδοῦ); καταστεῖλαι τὸν θ. ... διὰ μακροθυμίας, δι᾿ ἐπιεικείας, διὰ 
προσευχῆς καὶ ταπεινώσεως" καὶ ἐν παντὶ ἔχειν ἑαυτὸν ἀψήφιστον 
Ἀπ Μοι. λον. 23(1 ο40) ; Μαχ. αν ϊ.2.)ο(ἸΟ 50) ; 7. Οὗ ἀῆροτ 1 δν}]} 
βρίτιῖ5, Ατῃυ. πίοη. Ο(Μ.26.8ς7.4}; τί τὸ ἐν δαίμοσι κακόν; θ. ἄλογος 
Τοπ. Αγ. ...4.23(Μ.3.7258). 

θυμοφθόρος, Ξομἰ-ἀεείγογτηρ, ΜΕΙΠ Ρονρή (ρ.ποόντο; Μ.18,4018). 
θυμ-όω, τηεά. 66 Ρ888., δέ ἀπρνν; τοῖ, σοα “-οὔσθαΐ φησιν, ἵνα 

ἐπιστρέψῃς καὶ ἀληθῶς οὐκ... κ“ποὔται Ογιλοιπ. δ. ἐπ 67.(ρ.τόο.20; 
Μ.13.47710); ταρί., οὗ ἴῃς 864, Μοίῃ αγϑι!γ.2(Ρ.148.1τ8, Μ.18.2444} 
“- θεὶς κατ᾽ αὐτῶν εγς.(ρ.21.1τ6). 

θυμώδης, 1. αῆργγν, ῥαδοίομαίϊθ, τοῖ, ἀἸΆ θΟ]Π10Ὰ] δοίϊομ ὑτοάαοίηρ 
συντυχίαι θ. ΟΥ.Ν γ88.07.ἀοη.τ(ρ.2ο.16; Μ.44.11320); τῆς θ. διαθέσεως 
κατόρθωμα. .«ἐστιν ἡ πρὸς τὸ κακὸν ἀπέχθεια, ...καὶ τὸ πρὸς ἀνδρείαν 
ἐστομῶσθαι τὴν ψυχήν Ἰ4.6ρ.ἐαΉ.(Ν.4.5.2254}; ὈΙΒΠΟΡ5 65ρ. [ουιἀθ6 
το θὲ θ., Οσπϑὶ. 4}}Ὀ.2.6.τ; 2. Ὠσα, 85 βιιῦβι., ἐδ αεἰυε, πομ-γαϊοπαὶ 
γῖμαριο τὰ ἱμὸ τομὶ, ΤΟ αΉ 3.2; ὃ θυμός, ἐνέργεια.. «ἐστι τοῦ θ, 
Νεοιρδβιμαί, μον. τ (}}.40.6738); (Ὠτνβ.ἠοη.17.1 τῷ ἘΡΠ.(1χ.122Ὲ}); 
Πα, ῥονζ.το(Ρ.12.9). 

Ἐθυμωτικός, ἡμγίοις, Οτ. εἰ μι Ῥες.34:τ6{(Μ.12.13134}. 
θυννοσκοπεῖον, τό, ἰοοϊ-ομἱ ῥρίαεσε ον ἱμημῖες, ϑυτθ5.6}. 5)(Μ 66. 

1308). 
θυοσκόπος, Τηερεείης [δὰ ἐπ γατίς, Ἰ5ια, ῬΕ], ἐρ}.2.228(Ν.γ8.6658). 
Ἐθυοφόρος, οβεγίης δαςγίβεε, τ. Να2.ερ.τάο( Μ,37.2404}). 
θύπτης, ΟὨΣ]Π ΘΠ 5 ΘΟΡυ ΌΟΟΚ ψοτά, ᾿ἱπτοσρσοῖθα νι ο σα} ν ἴῃ 

Ρδρδπ πλγϑίοσὶθϑ, (] τη. δ 7. 5.8(ρ.359.7; Μ.9.711}. 
Ἰθύπτω, ὀμγη οἱ Πρίμηηρ (νετ Τοσπιοὰ ἴτοπὶ θύπτης), ἃ 

ΤΊΒΘΠΙ ΠΡ 655 ῬγΟτα τὸ ΠΟΙ ΟἼδπι, ἀββίρτιβ [15 56η58, (] 6 πὶ. ἐγ, 5.8 

(Ρ.359.9; Μ.9.114). 
ϑύρα, ἡ, ἄοογ, 
Α.1πὸῸ; 1. οὗ σματος ἄοοΥβ ; ἃ. πηαὶῃ ἄοοτβ ἰθαά!ηρ ἴσχοση δ 1] 

πο πατίπεχ οὐ δεῖ ὑπηρέτην..«τὰς θι ἐγκαταλιμπάνειν ([],δοά.}..22 



θύρα 

βεραζϑῖα ἄοοῦβ [Ὁ τῇδ δηά φόπιρη, οἰοβθά Ὀθίοτε Ὀεριηθίηρ οἵ 

ΔΆΘΔΡΒΟΙΑ οἱ δὲ διάκονοι ἱστάσθωσαν εἰς τὰς τῶν ἀνδρῶν . καὶ οἱ 

ὑποδιάκονοι εἰς τὰς τῶν γυναικῶν, ὅπως μή τις ἐξέλθοι μήτε ἀνοιχθείη 

ἡ θ., κἂν πιστός τις ἣ, κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀναφορᾶς Γ1|.8}.(Ὁη5!. Α͂ΡΡ. 

Β.11.11) πρὸς τὴν τῶν νοητῶν ἐποψίαν ἐντεῦθεν διὰ τῆς τῶν θ. κλείσεως, 

καὶ τῆς εἰσόδου τῶν ἁγίων μυστηρίων, αὐτοὺς ἀγαγών ΜΕΧ.»Ήγ) 5.13 

(Μ 91.6928}); {τ Ολνγ5.(0.516.7}); λέγει ὁ διάκονος, τὰς θ. τὰς θ. τ. 

(Ρ.321.3); 5ΒΒοι]ἃ ποῖ δ8 ορεμεα Ὀείογα δπά οἵ βαύνίος πόθεν ὁ θόρυβος 
«οὐγίνεται; ὅτι οὐ διὰ παντὸς ὑμῖν τὰς θ. ἀποκλείομεν, ἀλλὰ συγχωροῦ- 
μεν πρὸ τῆς ἐσχάτης εὐχαριστίας ἀποπηδᾷν καὶ ἀναχωρεῖν οἴκαδε" ὃ καὶ 

αὐτὸ πολλῆς ἂν εἴη καταφρονήσεως ζβτγϑβ.δαῥί.4(2.3140); Ὁ. Βαποΐπατν 

ἄοοβ, {μ6 ἴἤχθα ἄσουβ 1π δἰζασ- βοσεθ προσήγαγεν [56, ΟΟτϑίδΠΈ1115] 

οννεὶς τὰς θ. τῆς ἐκκλησίας ἀμφίθυρα χρυσὰ (ἦγον. ῬαΞεῖ..204(Σ.02. 
1318); εἴ, εἰσελθὼν δὲ ὁ διάκονος ἔνδον τῶν ἁγίων θ. ἔα Οἰγγ5.(ρ.379. 
2); Επεβοῖ.(ρ.383); 2. οἵ νμαῖββ οὗ ραγαίβε, 7. Πευ.τϑ.το; οἱ μεάνεῃ, 
4206. Βᾶγ.2(ρ.85.12}; οἷ. ἐν ταῖς θ. τοῦ βασιλικοῦ τοῦ ἐξ ἀρχῆς αὐτοῦ 
Εἰγηαρ. 4. ΤἼονν. Α τι3(ρ.224.15)}; θ. δὲ οὐρανοῦ ἀνοιγείσας, τὴν 
ἄνωθεν χορηγίαν ἐκάλεσε ΤῊαΙ,ς.77:25(:.1154); οὗ ἨδΒ468 τὰς 8. 
ἀνοίξας ἀνήγαγες..«τοὺς ἐγκεκλεισμένους “4.7 πόηι. Α τοίρ.115.5); οὗ 
ἀφαῖι, Οτοριαγί. 22(ρ.20.14; Μι:11. 5022). 

Β. τηρῖς; 1. ὀῃίγαμες, μιθαης οὗ ἀὐίξ55 ὃ λόγος τῆς πίστεως... 

ἀνοίγων ἡμῖν τὴν θ. τοῦ ναοῦ ὅ ἐστι στόμα Βαγη.16.0; ἐπὶ τὰς σωτηρίους 
ἀφικνεῖσθαι 9, ΟἸετα ῥγοϊ,4{(ρ.48.27; Μ.8,χ648); θ. τῆς ἀληθείας 1(.5 γ. 

8.τίρ.8ο.12; Μ.9. 5604}; ἀνεῳχθήσεταί σοι ἡ τῆς συγχωρήσεως θ. Α. 

(Ρα:5.) 4πᾶν.τ3(0.30.6); οἵ τπ6 5επ865 κάθοδον...εἰς ψυχὴν διὰ τῶν 
αἰσθήσεων, οἱονεὶ διὰ θ, ΟἸειι. ραεά.2.δ(ρ.197.20; Μ.8.4738); οἵ ΒΟΙΥ 
ῆᾶρα5 θ. δὲ ἡ εἰκὼν λέγεται, ἥτις διανοίγει τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα 
νοῦν ἡμῶν πρὸς τὴν ἔνδον τοῦ πρωτοτύπου καθομοίωσιν ΘῖορΡὨ.]6οοῦ. 
δἸΡἢ.(Μ τοο τσ 3); 2. σρῥ ον ΜΉΤΕν Κ0γ, ἐπίγαμεα ἰο ἀποκέκλεισται 
θ. ἀκολούθου διηγήσεως Οτ(εἰἷς.4.τ7(ρ.286.17; ΜΙ τχ.1048}}); 14.0».23 
(0.351.20; Μν11.4804}; 65ρ. οἱ πιϊϑβίοηατν ὁρρογίαηϊν (τοτ.τ6:0, 
εἴς) θ. πίστεως μεγάλην Α΄ αΜΙ ΡΡ.38(0.84.23); τί δέ ἐστιν, θ. 
μεγάλη ; πολλοέ εἰσιν οἱ παρεσκευασμένοι τὴν πίστιν δέξασθαι (Ὦγν5. 
ἀον,.43.3 ἴῃ τΟογ.(το.4038)}; ὙΤμαῖ. χογ.τδ:ο(3.282)}; 3. Ρῆγαβαθ: 
θύρας ἀνοίγω, ορεῖ ραΐδς οἵ, Ὠδποβ ἐμϑέτέμδ τοῦ σωτηρίου μυστηρίου 
τὰς θ. ἀνέῳξε Τπᾶτ. τύον.τττ25(3.238); ἐπὶ θύραις τίθημι βοίᾳ οι ἐπ 
παν Ῥγοφρεεὶ, Ομτγϑ.εοτηνηη Οαὶ,δ τοῦ, (το.7260); ἀπὸ τῶν θ. οἱ ἀ15- 
Ταΐθϑα] ΟΥ̓́τϑ ϊγθιηθηΐ ἔγοσῃ οἴποα ὁ ἀνήρ, ἕως τῶν κ΄ χρόνων συλ- 
λειτουργῶν τῷ ἱερεῖ, ἐπέκεινα δέ, ἀπὸ τῶν 8. Νοριος.τ36; 4. 85 

ἀρβουρέοη οὗ ἃ ἀεἰν (ρουῃ. ἴῃ 56 η88 οἱ ῥο:0 69) τὴν θ. τὴν Ἀφροδέτην 
οὐνἀπάλλαξον τὸν οἶκον... «ἀπὸ παντὸς κακοῦ ἑρπετοῦ...ὁ ἅγιος Φωκᾶς 
ὧδέ ἐστιν Ραῤ.Ολν.(ρ.403}); 5. τεῖ, [0.10:7 αὐτὸς ὧν θ, τοῦ πατρός 
σα Ρμέϊαά.9.1; εἴ. δέκαιε [1.6. 8. Τ18165].-. ἀπάγγειλον ἡμῖν τίς ἡ θ. 
τοῦ ᾿Ιησοῦ Ἐδρεοβιαρ. ΠΕ 5.ἢ.6.2.23.12(Μ.20.5008} ΡΥΟΡ. Ξε ἐδ ἄδον, 
ἐμαὶ ἴς {εϑμς, οἵ, τί με ἐπερωτᾶτε περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου; 1.2, 
23.13, ἐρωτηθεὶς. «τίνα περὶ τοῦ Χριστοῦ ἔχοι δόξαν Ἐλι5,4.6.3.5(Ρ.122. 
20; Μ.22.200Ὰ}; ἐγὼ γάρ εἰμι ἡ θ. ... θ..... τὴν ἀποκεκλεισμένην τέως 
ὁ ἀνοιγνὺς ὕστερον ἀποκαλύπτει τἄνδον καὶ δείκνυσιν ἃ μηδὲ γνῶναι 

οἷόν τε ἦν πρότερον Γ]οτη.ῥγοὶ.τίρ.το.12; Μ,8.684); θ, εἰμί σοι κρούοντί 

με 44. σιοτ(ρ.108.12}; ἐϑιοδίρ.2οο.7); δοξάζομέν σου τὴν εἴσοδον τῆς 

θ. τδιτοοίρ.207.12); ὁδὸς δέ πον καὶ θ. εἶναι ὁμολογῶν, σαφής ἐστιν 

μηδέπω τυγχάνων θ. ᾧ ἔτι ὁδός ἐστιν, καὶ μηκέτι ὁδὸς ᾧ ἤδη θ. ΟΥ, 

7ο.6.43(25; ».152.25; Μ.14.2768); οὐ δὲ δεσμοὲ τοῦ δεδεμένου πώλου, 
καὶ αἱ ἁμαρτίαι παρὰ τὸν ὑγιῆ γεγενημέναι λόγον ἐλεγχόμεναι ὑπ᾽ αὐτοῦ 
θ. τυγχάνοντος ζωῆς πρὸς ἐκείνην [λέγω δὴ τὴν 8.1] ἦσαν οὐκ ἔνδον, 
ἀλλ᾽ ἔξω" τάχα γὰρ ἔνδον τῆς θ. δεσμὸς γενέσθαι τῆς κακίας οὐ δύναται 

1δ.το.Ξοίας ; Ρ.204.1τ4; 3610); Κ7.“4θεγε.τό(ρ.14.16); ποιμένα, θ. δγριῦ. 
Αἰμιε.(,,τγλ(ρ.249.16; Μ.26.7210); λέγεται γὰρ θ., ἀλλὰ μὴ ξυλίνην 
εἶναι νόμιζε..«ἀλλὰ θ. λογικήν, ζῶσαν, διακριτικὴν τῶν εἰσερχομένων 
Ονγτ. Η.μαἰδεῖ..το.3; καλῶς ὁ κύριος θ. ἑαυτὸν προσηγόρευσεν, ὡς φυλάτ- 
τῶν τοὺς ἔνδον τῆς πίστεως, ὡς ἀποσοβῶν τοὺς ἔξω περιαθροῦντας, 
καὶ εἰσάγων εἰς τὴν τοῦ οἰκοδεσπότου πατρὸς συντυχίαν ΤΑΤΠ ἐαε6.13 
(Μ.28.το21Α}; θ. ... τῷ ἐπὶ τὰς σπουδαίας πράξεις διὰ τῆς ὀρθότητος 
τῶν προσταγμάτων εἰσάγειν Β45..δΡΊ᾽γ.τ](3.15; Μ.32.074}; Οτ. Νὰ. 
ογ7.30.2τ(ρ.142.11; ΝΗ.326.1320); ΕΡΙΡΠ.ἦαον.69.35(0.183.23; Μ.42,256}); 
Βονεχ,  ρ1}}.2(Ν1.63.533); σὺ... «ἀξιαγωγεὺς θ. ἡμῶ(ν) φωτινή Ῥαῤ.(ἦν. 

(ρ.446); οὗ πιστοί, ὡς διὰ 8., διὰ Χριστοῦ εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν 
παραπέμπονται...θ, ἐστὶν ὁ. λόγος, εἰσάγων εἰς θεογνωσίαν, καὶ οὗ 
δι᾿ αὐτοῦ εἰσελθόντες, ἔξω τοῦ κόσμου γίνονται Ατατηοη. Γοιτοιοί , 
8ς.14614}; θ. τοῦ δικαίου ἴ5ς. 1.ο1] ἀληθὴς καὶ ἀφάνταστος..ὑπῆρχεν. 
εἶ τοίνυν ἡ ἀληθεστάτη θ., τοῖς μὲν ἄλλοις φανερὰ....«ἐτύγχανεν, ἄδηλος 
δὲ. τοῖς Σοδομηνοῖς ἦν: οὐκοῦν καὶ ᾿Ιησοῦς..«τισὶ μὲν ἐφαίνετο μετὰ 
χὴν ἀνάστασιν, τισὶ δὲ ἄδηλος ἦν ΝΊ!.6ῤ.3.120(}}.79.437}); αὐτὴ [50, 
ΒΜΥ] ἤνοιξε θ., ἀφ᾽ ἧς ἐγεννήθη θ., παιδίον νέον Ἰλοτλ.Ν16].(ΒΖ 24 
Ρ.5); 6. τεῖ. Το το: 12 διὰ πάντων ὥδευσε τῶν περὶ αὐτοῦ γεγραμ- 
μένων, καί, ὥσπερ διὰ θ. εἰσελθὼν εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον, παρεγένετο 
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πρὸς τὰ πρόβατα Τμάτ, Ηδτδοὶ.κα!. 70.το:τ-- δ. Β. (ογάετιιβ (αίδπα 

Ραίγωνμε Ογαεξεύνανι τη 5. 1οαππέηε. Αμῦννε:ρ τόϑο(ρ.262); οὐ κατὰ 

τὰς γραφάς [8ς. εἰσέρχεται ὁ λῃστής" τοῦτο γάρ ἐστι τό, μὴ διὰ τῆς θ. 

«εἰκότως δὲ θ. τὰς γραφὰς ἐκάλεσεν. αὗται γὰρ ἡμᾶς προσάγουσι τῷ 

θεῷ (Ὠτγβ λοηι. 59.2 τη [0.(8.3406}). 
θύραθεν, ομέετάε ; θύραθε, ὕσεο. ῬΙ5.ἐαγ1.63.2(Ρ.50); Πεηςα 1. σμί- 

οἷά Ομνιοιϊαμίίν, ῥάραῃ, παι, λ.6.1.23.2(3.804); τῶν θ. φιλοσόφων ὁ 

κορυφαῖος [56. ΑΤΙ5Ο116] τι ρτ. δε. 6.1; φιλοσοφίαν...οὐ μόνον τὴν 
καθ᾽ ἡμᾶς..-ἀλλ᾽ ἣν καὶ οἱ θ. σοφοὶ διετάξαντο ο.ΝῚ Η.ν.}0.}}.8(Μ. 

94.4418); 1διτο(4454); Ατεῖμ. 4ροι.2(Μ.τοό.5240); δεβοὶ. ἴῃ ΟΝΊς, 

(32 )εαῃ. ( ΜΟΉ.2 Ρ.658); 2. Ξέσμίαν γνῶσιν ἑκατέραν. ..τὴν θ., καὶ τὴν 

θείαν Ὑπαΐ. αεν.2.8(4.334); τῶν θ. τεχνολόγων Απάτ. ΟΥ̓ ογ το(Ν07. 
1200}; 3. ομίείάε ἐγεαίοη,, ἀτυΐνιθ; ἴϑύτὰ ἀϑεα Ὀγ Αβίοι]ς ἀηᾶ ροτῆ. 
αἶϑο ΝεορΙαϊομίβἐβ πὰ ἰἀκθὴ ἃ5 τοζεστίηρ τὸ Ἡ. (μοβί ὁ 9. νοῦς 
ΟΥΝΆΖ.ον. 31. π(ρ.15ο.6, Ν.36.1270). 

θυρανοίκτης, ὁ, ἀσογ-οῤρέηεν, [ζὨγγϑ5.εἴγε.(8.880). 
θυραυλέω, τϑαίξ αἱ {6 ἄοον; τεῖ, 15.54:14, ἢρ. 8. καὶ ποδηγεῖν τοὺς 

εἰσιόντας Ἐπι5,.6.10.4.62(Μ.20.8730); τχεῖ,, γματϊ ἰο οδίαϊῃ απ θμίγαμεα 
εἰ μὴ 8. οἱ λόγοι περὶ τὰ ὦτα ϑγυιεϑ5.γερη.20(Ρ.62.4; Μ.66.1το88) ; τάΪδ 
αγομημα, ἰομησε αδομὲ τίς...γεωργὸν..«ἀργοῦντα καὶ θ. 1514, ΡῈ]. }}.3. 

6ο(Μ.78..7721}). 
θυρεός, ὁ, «ἐϊοϊά, ταεῖ. [3ς. τὴν ἐγκράτειαν] προβαλλόμενος ἀντὶ 8. 

ΜΟοΤλαοί.α φίρ.62.15); δχερ. Οδηΐ, 4:4 ὁμοίως...8. ... τὰ πεπιστευ- 
μένα δόγματα Οτ.5εβοϊ ἴηι (αη!.4:4(Σ4.17.2728); 58.615. 5ΒΙρτ ἐν ηρ 
ΔΏΡΘΙΙο οἱά, ΟὙ Ν 85. οη!.7 ἔμ (απ. (Μ.44.0330); θ. .-- πάντες οἷ... 
ἅγιοι ῬὨ,ΓΑΙρ ση οδ(}.40.028); θ. ... τὰς περικοπὰς τῆς πίστεως 
ΝΠ Αρ.Ῥτος,.(ρ.4:4(ΜΜ.87.16498). 

θύρετρον, τό, ἀοογ-ῖραν, ἐπίγαμεε τὸ (Ὠ τ βι᾽ 5. τοπιΡ, ΝοΟΠΏ. Ωγ. 
7.20: ττ(.43.9008); Ρίατ,, τοϊμάοιυς, Ῥαλ}.51}, ϑορὴ 5το( Μ.δ6, 
21304). 

Ἐθυρεών, ὁ, ἄοογῦ, Ἐυύάος γῥνγ.1.200(Μ.85.8448). 
θυρίδιον, τό, {16 ἄοον, ἀρορίμλ, Ῥαὶν. (Μ.65.1288). 
θυρίς, ἡ, 1. τοίμάοιυ; ἢδσ., οὗ 186 γε, [Β85.152.{0.245}; τηθῖ,, τοῦ, 

Τογιϑτ2ι ὁ πονηρὸς..«τὸν διὰ τῶν θ. ... εἴτουν αἰσθητηρίων, εἰσάγων 
θάνατον Οτ.Ν42.ο0γ.27.7(Ν.56.2οΟ); Οαο Ν γϑ8.ογἀομ(ρ.τοῦ.3; Μ.44. 
τι8ςο); Γῖδα. ῥεγ, 51(Ρ.64.8); ἐδ. οα(ρ.142.1:1); 2. ἄοογν, 4.Μ|.24 (ν.1. 
ξοτ πύλης }.252.2}; τηεῖ. ἀνοίγεις αὐτῷ [56. ΟΒΤΙ51} τὰς 9. ΟΥ ἤση!, 
χά δ τη 767.(0.113.12; Μ.13.4134)}. 

Ἐθυροκροτέω, ῥησεξ αἱ ἐδ ἄοον, Οὐ Ν γβ5ιμόθι τσ τῷ (απὶ.(Μ.44. 

τοσοῦ), 
θυροκρουστέω, βηοεῖρ αἱ ἐπε ἄοον, Βαβ.ἠονηΐη Ῥξιτά(ι τοῦ; Μ, 

20.2724Α}; ΟὙΟΝ γ 85. ζσνι.7 ἐπὶ απ. (Ν].44.005Ὰ}; τηδῖ. ἡ ἀλήθεια. ...ἐν 
ὑπονοίαις τισὶ καὶ αἰνίγμασι θ. τὴν διάνοιαν ἐδ.ττ(τοοτο) ; ἐδ. (τοο8}). 

θυροφύλαξ, γσμαγάϊηρ {πὲ γαΐε, (ἀεττα. ΟΡ ογοτ( .98,2240). 
θύρσος, ὁ, ἐῤγγειδ, απ σαυτίοα Ὀγ ἀδνοίδοβ οἵ 1) σηγϑα5; 

τηοῖ., οὗ δοιίοη οἵ ρύϑοδ τὸν θύρσῳ πεπληγότα (Ἰ6η).Σ,γ.1.14{0,10.20; 
Μ.8.704Δ}. 

Ἐθυρωρεία, ἡ, ἢ Οὐεα οὐ ἀμίϊθς ὁ βογίον, ἢ ῥογίεγ' 5 ἰοάροε, Βᾶγβ. 
γε:.(Μ.88.182οα). 

θυρωρέω, κεεῤ 116 ἄρον, ΝᾺ} Ἔχετε, τοί Νἴ.70.740Ὰ}. 
Ἐθυρώριον, τό, 1. ογίεγ οὐ ἀοογίεέρεν, ῬΆ}}.υΟὐγγς5.1(0.38.2ο; Μ. 

41.322 -εἰου}} 2. ῥογίογ᾽ 5 ἰοάρε, ΤΙ άτ. σευ, ῥοέη.1.62(Μ.09.1741Ὶ). 
θυρωρός, ὁ, ἡ, ἀοογκεόρον ; ἃ. ἴῃ σρη., ξὃᾧ᾿Ῥα]] ἤν νρμοη το. τ(ρ.78.16; 

Μ.34.11770); ΚὴΡ. απ (0.68.1); οὗ Ὀεδῖ πῃ, 80 ρσυδτάφα ἘΠ6 
ΠΌΡΕ ΑΙ σματαθου, ϑγηθβ.ρ. 3(}1.66.13254); Ῥ. 606]. ; 45 Ἰονγεβῖ Ἥσάευ, 
ΟἸοά,εα".24; ἘΡΊΡΒ,εαρ. 4. τ(ρ.ς522.24; Μ.42.8254); ΟἼΤΥᾺ]} ἐαη, 
4; Ῥῃοι,πορηοο.τ ο(Μ.το4.5568); ΜΙ Α͂ΜΑ͂ 3.355; ο. πιεῖ. οὗ βῃρθ]β, 
(εἰς. ρ.Οτ. εἰς. φοίρ.τοι.7; Μ.11.14710); οὗ τα ἃ5. ΚΕΘΡΕΥ οἱ 
86 η565, ΝΠ ὀχογοτΟ6(Ν.79.7408)}; Ἔχερ. 10.101: θ. ... νοεῖν Μωύσέα. 
ἐκεῖνος γὰρ τὰ λόγια τοῦ θεοῦ ὃ ἐμπιστευθεὶς ἦν ὙΠαάτ, Ήετδο!, ἵν. 
70.τοιτ(Ρ.291.7};} ὈΠγγβιλοηι.59.2 τη 70.(8,34710); ΤΠάνΜΟοβϑ. Κ΄. 
15 ]οτοιπ(ρ.348,2; Μ.66.7578). 

Ἔρος, ἡ, ὑδαςὶ 0 σἰαιιρίι ον τὴν ὗν θ. εἶναι...ὡς εἰς θύσιν...μόνον 
ἐπιτήδειον Ὀ]ΟΓῊ.5γν.2.2ο(ρ.170.23; Μ.8,το40Ὶ). 

θυσία, ἡ, σαεγέβεο; 1. ἀἸκῖ, ἔτοιη δῶρον: διαφέρει δῶρον θυσίας, 
ὅτι ὁ μὲν θύων ἐπιδιαιρέσει, τὸ μὲν αἷμα τῷ βωμῷ προσχέων, τὰ δὲ 
κρέα οἴκαδε κομίζων: ὃ δὲ δωρούμενος, ὅλου ἔοικε παραχωρεῖν τῷ 
λαμβάνοντι Ρτος,εη.4:2(}.87.2318); οἵ, Οφηπαᾶ, β'.σεη. 4: 4(Μ.8ς. 
τόφοσί.); 2. ἴῃ ραρϑηΐβθηη; 8. 85 αἰ ο  Ἰσα], τεῦ, εν}} Βριτ 5 οἷς... 

χρηματίζουσι καὶ θυσίας ἀπαιτοῦσι καὶ συνεστιᾶσθαι κελεύουσιν, ἵνα 

αὐτῶν τὰς ψυχὰς συμπίνωσιν Πονι ἰθηι.9.14:; ἐπαναπαύομαι...θ. ταῖς 
διὰ οἴνου γινομέναις ἐν τοῖς βωμοῖς 4.Τ ποι. ἃ Ἴ6(ρ.191.15}; .4..4πάν. 

εἰ Μι.αδ(ρ.το4.13); εξ ΟΥιὁἰς.4.32(ρ.302.2ο; Ν ττ.το77.)}; Ὁ. ἴοτ- 

Βἰᾶάθη ἰο (με βείαπβ, “4... ο.38-4τ(ρ.171.17); 1δ.43(Ρ.172.15); τίς... 
λογισμοῦ κύριος τὸν οὐρανοῦ δεσπότην καὶ ποιητὴν τῶν ἁπάντων 
θελήσει καταλιπεῖν καὶ δαίμοσι θ. προσενεγκεῖν; ΜΙ. Νεεὶ. 2(ρ.ττ6.11); 
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ΝΊΓΕΡΗ. τυ δ. 2ι8(Μ.86.31884); ο. (Βτιβείδηβ οχγάθγθα ἴὸ 58.011: 
βος, 4(Ρας5.) Δπάᾶν.6(ρΡ.13.2ο0; Μ.2.1228Ὰ}; Βλι5.»..ῬῸτ(ρ.9ο8.15; Μ. 
20.14648); [ἅ.ἢ..6.8.12.2(Μ.20.7608}; . 7}αη.τίρ.τος.}); οὐδὲν μέγα 
ἔπραξας, ἄκοντί μοι τῶν ἀκαθάρτων σοῦ θ. ἐκχέας τῇ βίᾳ πως, ἵνα οἶδεν 
ὁ θεὸς τὴν προαίρεσίν μου Μί. Ταν.8(Ρ.468) ; οἵ. 1δ.0(ρ.471); 8. [δ νϊδα; 
ἃ, ΔΠονεα 85 σϑπιθᾶν ἔοι ἸΔοϊαειν, [υβι.41α].67.8(21.6.6324}; ἐδ, 
τρ.δ(ς 174}; Οτι ΝᾺ 2.0γ.31.25(ρ.177.8; Μ.36.1618); ἘρΡΙΡὨ ἠαεν.δ6.71 
(ρ.112.18; Μ.42.1418); ὕντ, {μἰπ.4(65.1260}; ἐπειδὴ..«χρόνον συχνὸν 
ἐν Αἰγύπτῳ διατετελεκὼς ὁ λαὸς θύειν' δαίμοσιν ἐδιδάχθη, συνεχώρησε 
τὰς θ., ἵνα τῆς δεισιδαιμονίας ἐλευθερώσῃ ΤΏΔΕ η..1 ἠῃ 1 ευ.(1.τη6}; 
Ὁ. ἰγροϊορίοαὶ βισηιδοδηςα αἷ.. «κατὰ τὸν νόμον 8. τὴν περὶ ἡμᾶς 
εὐσέβειαν ἀλληγοροῦσι, καθάπερ ἡ τρυγὼν καὶ ἡ περιστερὰ ὑπὲρ 
ἁμαρτιῶν προσφερόμεναι τὴν ἀποκάθαροιν τοῦ ἀλόγου μέρους τῆς 
ψυχῆς ΟΙοΙη.5.γ.7.6(ρ.24.22; Μ.0.4454Α); Οτοεἰς.4.3χ(0.302.5; Μ.1τ. 
1το768); ΤΑτὰ.Ξαὐὸ.6(}.28.1418}; εἰσῆλθεν ὁ γραπτὸς νόμος, συνάγων 
ἡμᾶς εἰς Χριστόν, καὶ οὗτος τῶν θ. ὁ λόγος ΟΥ.ΝΑΖ.ογ.4π.τ3(Μ}.36.. 
6400}; ποιεῖσθαι... .-προστεταχὼς [30. Χριστός) τῆς ἐν πνεύματι λατρείας 
τὴν δύναμιν εἰς ἀναιμάκτου θ, τρόπον. μετατέθειται γὰρ ἡ σκιὰ πρὸς 
ἀλήθειαν ντ. Ζαεΐ.70(3.761Ε) ; οἱ ΟΠ γσιβὰ ἃ5 βϑουῆος οἱ ἢγβί- γα 5 
(εἴ, 1 εν.1τ:14,15) ἔστι αὐτὸς ἡ ὑπὲρ ἡμῶν θ., τὸ πρωτογέννημα τὸ 
πνευματικόν, τουτέστιν, ἡ τῆς ἀνθρωπότητος ἀπαρχή, ὁ πρωτότοκος 
ἐκ νεκρῶν Ἰα.»ἰαῤρλ.]ου.(1.3440}.}; 45 ἰγριβεα ΓΚ δμῖπδὶ βϑουῆ 85 
οὗ Αδγοῃ, 19.(3220); ο. ποῖ το ὈῈ οἤετεα ᾿γν (μηβιίβηβ, οἱ. 15. 
111-132, ΒαγΉ.2.4; Ογαες, δ1.2.82, ὈΠσὶσὲ Ῥείπρ δοουβεα ὃν 765. 
85 θυσιῶν ἀναιρέτης, (οησὶ. ἄβρριπ.τά.9; Οοα Πανίης πὸ πεεα οἵ 
588οῃηῆσοβ, Αὐϑί.ροί.αις; ΑΙΏΘηδρ ἰθσ.13.2(Μ.6.οτ160); Ο]επι.5,7.7.2 
(Ρ.11.12; Μ.9.4170); βϑουῆςε οἵ ἤρβῃ [ουϑίδάθη ὃν [0.4:24, ΟΥ 
(εἰς.6.7ο(Ρ.140.24; Μ.ΟΙΙ τ4ο5Ὰ}; 4. οἵ βαοτῖῆσε οἵ (Ὠτῖβε ; 8. ἴῃ ρθῆ. 
ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἔμελλεν τὸ σκεῦος τοῦ πνεύματος 
προσφέρειν 8, ΒαγΉ.7.3; οὐχ ὑπὲρ ἀνθρώπων μόνον ἀλλὰ καὶ παντὸς 
λογικοῦ τὴν ἅπαξ θ. προσενεχθεῖσαν ἑαυτὸν ἀνενεγκών ΟΥ. [0.τ.35(40 
Ρ.45.17; Μ.1τ4.024Α}; οὐδὲ ἥμαρτεν ὁ τὰς ἄλλων ἁμαρτέας λυτρούμενος 
λόγος, ἵνα τραπεὶς εἰς σῶμα ἑαυτὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ εἰς θ. προσενέγκῃ 
ΑΓ... ἘρΡτεΑ(ρ.8.τς; ΝΙ.26.10578); διὰ τὴν περὶ τῶν. ὁμοίων σωμά- 
τὼν θ. σῶμα καὶ αὐτὸς ὅ λόγος ἔλαβεν 1ᾶ.1πε.1τ0.4(ΜΜ.25.1138} ; οἴ1α, 
ἄἀξεγ. Ὑ4{}.12.12; Μ.25.4408Β); αὐτὸς ὁ προσφέρων, καὶ αὐτὸς ὁ ὑπὲρ 
κόσμου θ. προσφερόμενος ΤΟντ, Ἡ, οεύμΥς.5(Μ.33.11028}; τοῦ. 70 17 ττῷ 
τί ἐστιν, ἁγιάζω ἐμαυτόν ; προσφέρω σοι θ, (μτγπ.ποτ.82,1 τῷ Γ0.(8, 
4348); οἵ. κατὰ φύσιν ὑπάρχων ὑπὲρ πάντα τὸν κόσμον. .-εἰσβέβηκεν εἰς 
αὐτὸν μέρος αὐτοῦ γεγονώς, τουτέστιν ἄνθρωπος, οὕτω τε τὴν ὑπὲρ 
ἡμῶν προσκομίσας θ. Ὀντ.  γεαά,(ριτοι.τς ; σζιτοιλ); Ὁ. τεῖ, τ5 ΟΥ 
ἴγρεβ; οἴετηρ οὗ μἰρἢ Ὀτίθδι ὁποα ἃ γϑᾶσ, ΟΠγυβ. μου. 1.7.2 τὴ Εὖ. 
(12.168); 5βογῆοε οὗ Αργαβαπι, 14,λοηη.47.3 ἴῃ 6η.(4.4781,8); 
Οετμ. ΟΡ ογ.2(λ1.98,280Ὰ}; 6. βΒαοτγίῆοε οἱ γοββ ἐπάϊηρ ΟἿ᾽ βϑογιῆοςβ, 
ΔΙ..4γ,.2.9(1.26.1658), οὗ 14, ἤγετο, ( }1.25.1130}); μία.. αὕτη ἡ θ., 
ἐκεῖναι δὲ πολλαί" διὰ γὰρ τοῦτο οὐκ ἰσχυραί, ἐπειδὴ πολλαί (Ἤγν5. 
ῥοῖη.17.2 1 Ἠεδ.(12.1670}; δείξας ἑτέραν εἰσενηνέχθαι θ., οὐδεμίαν 
λοιπὸν ἐλπίδα ἔδωκε τοῦ πάλιν ἐκείνην ἐπανελθεῖν 1. 7μ4.7.4(1.6670}; 
Ἰά, λομι.18.1 ἠἢπ Πεὐ.(12.11738); γε. Πιεἰη.4(65,1274}; Ἐ]ορ ἐκ Νουαὶ. 
(Μ.1ο4.34 90); 5. οὗ 1,Α5ὲ ΒΌΡρΡεσ ἑαντὸν προσήνεγκε προσφορὰν καὶ θ. 
ὑπὲρ ἡμῶν, ὁ ἱερεὺς ἅμα, καὶ ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ...πότε τοῦτο; ὅτε 
βρωτὸν ἑαυτοῦ τὸ σῶμα εἰς βρῶσιν σαφῶς ἐνδείκνυται τῷ ἤδη γεγενῆ- 
σθαι ἐντελῇ τοῦ ἀμνοῦ τὴν θ. στ Ν γ55.7γ65.1τ(Μ.46,6120); τὴν πνεὺ- 
ματικὴν θ. προσφέρων τῷ θεῷ αὐτοῦ “καὶ πατρὶ πρὸ τοῦ πάθους, ἡμῖν 
διετάξατο μόνοις τοῦτο ποιεῖν (Ομ, ΑΙ Ρ}.8.46.14; θ. φρικτῆς ἱερουργία 
Τοντολοηι ἄτυ. τοί. 2770}; 6. οὗ διιομάνβο; ἴῃ ρεῆ., ϑεσαρ.εοἶ,.13. 
ττ; (αηπ..4Ρ.2; ΑἸΒ.8Ρ.1]0., μά ἀογηιιτοί.95.2654}); στ, ῥγοά. 
}ιά.τ.6(2.38.0); 14. }κά.3.4(1.6118); ΤΟ Βτν5.. είν. εἰ Εἰ. τ(2.8728,0); 
Τμάε..1ς.10: Ζιίρ.87.1; 2.282); ἡ θ, ὑμῶν Ιά,.τά.τ; 16.14.2; σηξί. 
Αρβῥ.5.10.71; ἡ θ. ἡμετέρα Οῃγτνϑ. μά. ς.12(1.6470); ερὶτπεῖϑ : ἀναΐ- 
μακτος ΟΥ. Ν42Ζ.0».5.20(Μ.35.7ο1Α}); ΝΠ,6Ρ}.2.294(Μ.70.3450}; 1514. 
ῬΕ]..»}.3.75(}1.γ8.7844); Ἐππίταϊυ. Εανεῦ Ῥτόςτη.3(}1,86.227)8); 16. 
84(Μ.86.23724); ΕνΑρΥ, ἦ.6,4,5τίρ.τϑτ; Μ.86.27608) : 1.11. 7}αε.(ρ.228. 
1) εἴς. ; ἄναιμος Ἐπι5.4.9.1.τοίρ.48.2; Μ.22.024); καθαρὰ καὶ ἀναΐ- 
μακτος (οἷ. Νία].χ: το) ΤῊ. ἤα]. τ: το(.1675); 70.}, 8 .0.4.π1(}} 04. 
1400); λογική Επ5.4,6.1.το(ρ.48,3; Μ.22.024); 1ἃ.{.{ ἃ τ6(Ρ.253.το; Μ, 
20.14250); (οηςὶ..4.,}}.2.2 τ; ΜΠ αγε Βιδίναςθ.γ ττ); ἜΒαΥ. ΜΟρΡ5. 
Μαὶϊ.3:3-4(}1.66.6210); ὙΠαάτ Ῥςιοστρίτ. τ2οτ); 16. 76γ.33::τ8(2.5 58}; 
Ἐπρίγαῖ.. Εμίγελ.84(}.86.25372Α}): μυστική ΟἸτγ5. ἢ ο»1.1.4 10 15.611 
(6.100 Ε); ῬΏΙΠοΚτ. ἢ.6.3.τ4(Μ 65. ΞΟ: 8); ΤΠαϊ γε. 2ο(3.1234); Ἑπ]ορ. 
ΤΕ Νοναι.(Μ.τοι.3408); ΝΊΠΕΡΒ. ΤΥ δνοι,242(Μ.86.3208 0); φρικτή 
(Πτυϑ5.αριΐ Ῥο.τ4ο: 3(5.4330) 81.; ῬἈΠοβί. .6.2..3(Μ.6ς.4760); 
Ατοῖβ. ροςτ(Μ. τοῦ. 088); πνευματική ὕγτ. Η, εαἰδεβ.23.8; (Οὐηοὶ. 
4}.8.46.π4; Τάτ, ἢ.γεἰ.2ο(3.1234): νοερά Ἐλπι5... τό(ρ.253.8; Μ.2ο. 
1425); Ῥτος,, }05.5:ττ(Μ.87.10124}; ζῶσα ϑεταρ. ἐμ εἶ..13.11; θεμιτός 
Οοηοὶ. 4Ρ.8.46.πτ; καθαρά ΟΕ γνΚ5. ῥγοά. [π4.1τ.6(2.3840); θεία ΝΙ]. 

659 θυσία 

ἐρῥ.2.294(}1.19.3450); θείαν καὶ σωτήριον θ. ὙΠαῈ γε. 2ο(1234); 
φοβερά [11. ας (ρ.τρο.22); Ῥτορμεβδίεα ὃν Μα]. τ: τοβξ: ιά.14.3; 
τῶν ἐν παντὶ τόπῳ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἐθνῶν προσφερομένων αὐτῷ θ., 
γοῦτ᾽ ἔστι τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας καὶ τοῦ ποτηρίου Πιβὶ.Ἰαϊ, 
41.3(Μ.6.5640); 1δ.117.τ(7 454}; ΟΕ Ἰσοη λαεν.4.11.5(81.7.1Ο0230}; δ.4. 
τϑιτ(το248); Οοηδί. ΑΡῥ.1.30.1,2; εἰ μὴ ."«προλέγει..«τὴν θ. τὴν ἡμετέ- 
ραν, ἀλλὰ τὴν ᾿Ιουδαϊκήν, παράνομος ἔσται ἡ προφητεία (Ὦγνϑ. Γμἀ, 
5.τλ(1.647}); αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρὰ θ., δηλαδὴ καὶ ἀναίμακτος, ἣν ἀπὸ 
ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αὐτῷ προσφέρεσθαι διὰ τοῦ προφήτου 
ὁ κύριος ἔφησε 160.}). ξι0.4.13(Μ 9 4.11490); τΥριβεα Ὦν ΟἿ᾽ 5δςχι- 
ἤσοβ, νβίο 1 τερίασοθ, Οοηςὶ Αρ}.6.23.5., οἱ.1Ὁ.2.26.2; ἘΠ γγ5. 
μομιῖῃ Ῥει 5: τίς. 630Ὲ); τεῖ. βδοτῆος οὗ Αρτάπαπι κἀκείνη ἡ θ. 
χωρὶς αἵματος ἐγένετο, ἐπειδὴ ταύτης ἔμελλεν ἔσεσθαι τύπος ΟἾὮΤΥ5. 
ῥαη. Ἐμοὶ. Απ.2(2.6ο60}; Ογτ. ϑας.47(3.5614}; ἰγριποα ἴῃ 15.25:6, 
1ἃ..1ς,3.τ(2.3530}; ὁ Χριστὸς..«μεταξὺ τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας καὶ 
τὸ ποτήριον εὐλογήσας, τὸ νομικὸν πάσχα κατέπαυσεν, ἀρχὴν καὶ 
πάροδον τῆς καινῆς καὶ νοερᾶς θ. λαβούσης Ῥτοο.Ό, 765.5:1τ(}.87.Ψ 
1ΟΙ2Α}); κρίσιν ἐσχάτην ἀπειλεῖ τοῖς μετὰ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας 
καὶ τῆς μυστικῆς θ. τὴν ἀπόλαυσιν εἰς ἐκείνην τὴν νομικήν,...ἐπανιοῦσι 
Ἑπΐορ. Κ»Νοναί.(.το4.3408); τεῖ, Ομγῖβο 85 ῥηθβὶ δηᾶ νἱοτῃ ἡ 
φωνὴ αὕτη 50. τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα] ἅπαξ λεχθεῖσα καθ᾽ ἑκάστην 
τράπεζαν ἐν ταῖς ἐκκλησέαις ἐξ ἐκείνου μέχρι σήμερον, καὶ μέχρι τῆς 
αὐτοῦ παρουσΐας, τὴν θ, ἀπηρτισμένην ἐργάζεται (ἢγνϑ, ῥγοά, [πι. 
τ.6(2.3848); ὁ Χριοτὸς...ἐν ἄρτῳ τε καὶ οἴνῳ πνευματικῶς προσκομίσας 
(αὐτὸς δὲ ἦν ὁ καὶ προσφέρων ἄρα καὶ προσφερόμενος) ΝΊΟΘΡΗ. ὕτιν, 
ϑγημιττβ(}1.86,30938); ὁ μονογενής σου υἱὸς ..«μνυστικῶς πρόκειται εἰς 
θ. {11..]ας.(0.τ6ο.15}; χοῖ. πὸ σεἰεργαηξ; Ὀἶϑπορβ, (ὐης!..4}}.2.25. 
1; {π|.18.8.5.}; οὔτε λαϊκοῖς ἐπιτρέπομεν ποιεῖν τε τῶν ἱερατικῶν 
ἔργων, οἷον θ., ἢ βάπτισμα 1.3.το.τ; οὔτε..«διακόνῳ προσφέρειν 8. 
θεμιτὸν ἢ βαπτίζειν 1ὁ.8.46.τι; οἵ.1Ὁ.8.46.16; θ. λέγει τὰς λογικάς, ἃς 
ὁρῶμεν διηνεκῶς ὑπὸ τῶν ἱερέων προσφερομέναος Ἴδας, Ῥειοκτοίι. 
1291}; 14, }67.33:τ8(2.558); 1π τα]. τὸ [πα οὗ Οἴοββ καὶ ἡμεῖς, τὸ 
ὁμοίωμα τοῦ θανάτον ποιοῦντες τὸν ἄρτον προσηνέγκαμεν, καὶ παρα- 
καλοῦμεν διὰ τῆς θ. ταύτης Θεχαρ,εμεῖι.13.13.; ἅπαξ..«τὴν θ. τοῦ ἱερέως 
τελειώσαντος Β45.4}.02(2.1874; Μ,32.4854}; ἀντὶ θ, τῆς δι᾽ αἱμάτων 
τὴν λογικὴν καὶ ἀναίμακτον καὶ τὴν μυστικήν, ἥτις εἰς τὸν θάνατον τοῦ 
κυρίου συμβόλων χάριν ἐπιτελεῖται, τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ 
αἵματος (οηοί. ΑΡ}.6.23.5; οὐκ ἄλλην θ., καθάπερ ὁ ἀρχιερεὺς 536. 
Χριστός} τότε, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀεὶ ποιοῦμεν' μᾶλλον δὲ ἀνάμνησιν 
ἐργαζόμεθα θυσίας (Ὠγγϑ5. 05.17.3 15. Η εὐ.(12.χ604Α); θυσίᾳ προσέρχῃ 
φρικτῇ καὶ ἁγίᾳ: ἐσφαγμένος πρόκειται ὁ Χριστὸς Ἰάρῥγοά. [μ4.2.6(2. 
3040); 1ἃ,ἐϑενηπεὶ,3(2.401Ὲ}); ἘΠ, Νορβ. αἱ.3:5--4(Μ.66.6210); εἰ...ὁ 
κατὰ τάξιν βῥελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς τὴν θ. προσήνεγκε, καὶ θ, ἑτέρας 
ἀνενδεεῖς καθέστηκε, τί τῆς καινῆς διαθήκης οἱ ἱερεῖς τὴν μυστικὴν 
λειτουργίαν ἐπιτελοῦσιν ;..-τῆς μιᾶς ἐκείνης καὶ σωτηρίου τὴν μνήμην 
ἐπιτελοῦμεν ΤΒαι. Πεῤ.8: (3.594); Ἐπίορ, Κ᾽. Νίουαί. (Μ.1ο4.240})}; 
ΤΘΆΞΟΠ5 [0Υ οἰἴεσϊηρ ; 85 σεη, Ππϑηκδρινίηρ, Ομ γγϑ. ἤοηι.2.5.3 τη ΜῚ. 
(7.3118); ἴον 51ὴ5 τῆς θ. ἐκείνης τοῦ ἱλασμοῦ Ογγν, Η. εαἰδοῖ.23.8 
ἴοσ 186 ἀδδᾶ τὰς ἁμαρτωλῶν ψυχὰς μετέχειν εὐεργεσίας τινὸς ἐκ τῆς 
ὑπὲρ αὐτῶν γενομένης ἀναιμάκτου θ, ΓΑΛΗ͂ φιε. ἀπ|.34(}1,28.,6178); τίς 
«ὐτῶν ἀνθρώπων ἄνευ ἁμαρτίας; ἀλλὰ διὰ τοῦτο θ. καὶ ἐκκλησία 
1Οῃγυς. είν. οἰ ΕἸ.τ(2.7308); 85. βξη. ᾿πίθγοβββϑίοη μετὰ τὸ ἀπαρτι- 
σθῆναι τὴν πνευματικὴν θ. ... ἐπὶ τῆς θ. ἐκείνης.-«παρακαλοῦμεν τὸν 
θεόν, ὑπὲρ κοινῆς τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης..«καὶ ὑπὲρ πάντων βοηθεΐας 
δεομένων δεόμεθα Ονγτ.Ἡ.εαἰφεἶ,.23.8; διὰ..«τὴν εἰρήνην τὴν εἰς τὸν 
ἀδελφόν σου καὶ αὕτη ἡ θ. γέγονεν (Ὦχγϑ. ῥγοά, [ιάντι6(2.3858) ; ἴογ 4}} 
τά, [άἀ μον ἄϊυ.τ.2(12.3264); Ἐαυπίγαϊυ. ἔμέγεζι ργόθιὰ, 2(Μ.86. 
221778); οἰγουπιβίβησεϑ οἵ τε οἥειηρ ; ποϊμίηρ τὸ θῈ βιδειςαϊοα 
ἴου Ὀγεδά δηᾶ ψίπο, (αη..4.,|ΡΡ.2; οἴξτεα οὐ ϑυπάαγϑθ, [14.14.1: 
(οπεὶ. 4}Ρ.).30.τ,2; Ἑδβίεσ, 1δ.5.10.7;} πάσχα οὐ νηστεία ἐστίν, ἀλλ᾽ 
ἡ προσφορά, καὶ ἡ θ. ἡ καθ᾽ ἑκάστην γινομένη σύναξιν (ἤτνϑ. {ιἀ.3.4 
(1.6118); δ σοπβθογδέϊοη οὗ 4 Ὀῖβπορ, ήιαρ.ὐηδι. Αρ.8.5.0; ἐν 
παρασκευῇ, καὶ ἐν σαββάτῳ, καὶ ἐν κυριακῇ, καὶ ἐν ἡμέρᾳ μαρτυρῶν ἡ 
αὐτὴ θ. ἐπιτελεῖται (Πχγ5.ἤο»1,5.3 τῷ τἀ ΤΊ. (11. 5778} ᾿5Ά]Ππ}5 ὩΘΟ65- 
ΒΆΤΥ οὐ γὰρ ἐξὸν χωρὶς τοῦ Δαυὶδ ἀνενεγκεῖν θ. ρος. Ῥαμί, 2ο(ρ.56); 
ῬΥΈβΘησα οὗ δηρεῖὶβ, ΝΙ]].6}}.2.204(Μ.79.3450); ἢὰ {πὴ οὗ Ρϑύβϑοι- 

. οῃ ἀνακείμενον τὸν μάρτυρα..«ἐν τῷ οἰκείῳ στέρνῳ..«τὴν φρικτὴν θ. 
τελεσάμενον ῬΕΙοϑί.λ.6.2.13(Μ.65.4760); τεῦ. ἜΧοοΙ Πλπἰσϑίοη πᾶς 
δὲ ἔχων τὴν ἀμφιβολίαν μετὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ μὴ συνελθέτω ὑμῖν, 
«ὐὐἕνα μὴ κοινωθῇ ἡ 8. ὑμῶν 14.14.2; οἵ.Οχ.ογ.28(ρ.381.2; Μ.11. 
5204); ἐπίσκοπον ἢ πρεσβύτερον ἢ διάκονον αἱρετικῶν δεξαμένους 
βάπτισμα ἢ 9. καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν (αη.«4ρ.46; οἵ Ατίδηδ 
βεραγαίϊηρ {ποιηβεῖνεβ, Ῥμιοβί. ἢ.6.3.14(Ν|,6 5.5 018}; [,δν.17:3,4 
ἰογ! ἀαϊπρ σοτητητηΐοι ἩΠ Βογθϊοα. ἔξω γὰρ θύουσι τῆς ἁγίας 
σκηνῆς, τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, οὐκ ἐν τόποις ἁγίοις τὴν ἱερὰν τελοῦσι θ. 
Οντι ρία ἢ. Γδυ,(1.35τ0}; τεῖ. Θίτότς εἷς. «τόπος, καὶ μέα πόλες, ἡ 



θυσιάξω 

καθολικὴ ἐκκλησία... «αὕτη τοίνυν ἡ πόλις ἐπιτηδεία μόνη πρὸς τὴν τοῦ 
πάσχα ϑ. αἱ γὰρ τῶν αἱρέσεων μάνδραι κατὰ νόμον ἀπόβλητοι Ῥτος. 
ἐξ πα ἢν 5(Μ.87.9134}; οἱ Ορβιίς Θαοβασῖϑε ἡ παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένη 
8. ... ὄφεως οὖσα σάρξ, καὶ οὐχὶ τοῦ κυρίου ἘΡῚΡΒ. ἠαεν.26.τ6(ρ.296.13 ; 
Μ.41.3570); οἵ 1.26. «ἀ(Ρ. 281.3; 3370); ; Τοϑῦσοῖθα 5οῆβ685: οἵ Ὡποοὶ- 
βροσδαΐβα δ]δχηθηΐβ ὑπὲρ τῶν τὰς θ. καὶ τὰς ἀπαρχὰς προσφερόντων 
κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν δεηθῶμεν Γι ἰξΡ Οὐη5,..4.|Ρ}.8.10.2; (σηϑὶ. ΑρΡΡ. 
2.27.6; οὗ ςοπξεοταϊτοᾶ εἰειηθηΐβ, δὴ δ ρ.(οηςί. 4ΡΡ. 8,12.39; (ἢτγϑ. 
μοηι. 17.4 ἦ5 ΗΠ εδ.(12.1608);. τῶν θείων μυστηρίων κοινωνοῦσι, τῆς 
ἀναιμάκτου φημὶ θ. 7ο.}).8..}.12(Μ.ο6.9684); οἵ ἐυσμαγιβεῖς αείῖο, 
Οσηςί. 4. 24.57.21; 1.2. 59.4; 7. οἵ τη νΥ ΌΠη, Μ. Ροῖγε. 14.2; 
ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς θ. ἑαυτὸν προσήνεγκεν ᾿Ϊησοῦς...οὗ ἱερεῖς ὧν ἐστιν 
ἀρχιερεὺς θ. ἑαυτοὺς προσφέρουσι Οτωπαγί.2ο(ρ.27.6; Μ.11.6 018); 
Ομγυβιλοηι.ο.Υ τὲ 21||η4.(11.7140}; κρεῖττόν μοί ἐΈ ΒΟ οἰκείᾳ πρὸο- 
αἱρέσει τῷ δεσπότῃ Χριστῷ θ, γενέσθαι ἢ τῷ Κρόνῳ ὑμῶν τῷ εἰδώλῳ 
ἐπιθῦσαι ἐμαυτόν ΜΙ. ας. π(Ὁ.03.16); κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ,.. «δός μοι... 
τὴν τοῦ ἐμοῦ αἵματος ἔκχυσιν ἀντὶ σπονδῆς καὶ θ. προσδέξασθαι ὑπὲρ 
πάντων τῶν διὰ σὲ θλιβομένων Μ΄. Εἰομίμ.41(Ρ.74.0); 8. οἱ νἱτίποιβ 
᾿ϊνίηρ, ἴῃ ρθη. ταύτας φημὶ τὰς ἀρετὰς 8. δεκτὴν εἶναι παρὰ θεῷ (ἸθτΩ. 
δἰν,7.2(ρ.1ο.28.; Μν0.4τ7Ὰ}; τεῖ. σμβῖ, τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων προσφιλῆ 
καὶ χαρίεσσαν θ. αὐτὴν δηλαδὴ τὴν αὐτοῦ βασιλικὴν ψυχὴν καὶ τὸν νοῦν 

Ἐπ5...(,2(ρ,20ο.5; Μ.20.13284) ; 16.3(Ρ.2οο.2ο; 13288); δικαιοπράτ- 
τοντες, καὶ τοῦτο ὥσπερ θ. ἀναπέμποντες τῷ θεῷ ΑἸΠ ιν. ς.41:6(Μ.2]. 
734); μόνην ἀπαιτοῦντι παρ᾽ ἡμῶν 8., τὴν κάθαρσιν στ. ΝαΖ.ογ.τό. 1(Μ. 
35: 9368); : προσοίσει.. ,τῷ θεῷ θ. πνευματικάς, ἑαυτὸν ἀνατιθεὶς εἰς 
ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ πᾶν εἶδος συνεπιτηδεύων ἀρετῆς Οντο Ναΐ τί. 
404Ὲ); 14 Ος. ττ3(3.1248}; 85. ΠΘΟΘΒΒΑΥΨ ΡΥΘΡΑΓΘΌΟΙ ἴοι ΘΠ ΠΥΙΒΕΙΟ 
οὔευπρ, τ. ΝΑ2.0».2.95(}.35.4074,8); δι ρ.Οοηςὶ. ΑΡΡ}.8,5.1} οἵ. 
ΟΠ γνβργοά. [ιἀςτ.6(2.384Ὲ); τεῦ. 1515 οὐ νίγῖαθθ, {ηγγβιἠοηι τη Ἐς. 
9.5: 1(5.6310Ἐ.); οὐ ΟΠ γνβ.ἤομι. 1.1.3 ἦη ἢ εϑ.(12.1140.}; Ὀγτιαάογοα 
(1.418); ταῖ. Ῥαγιῖς, νἸγίαε5: [6 ΒΌηρ, ΠᾺΕτπη. οέρι, 5.3.8; ΟΥΥ. 7]οεί,τι 
(3.209Ε); δἰπιβρίνίηρ, Πδτπι. 577..5...81 ΟΠγγϑβ. Ποιμ.30. “2 τη: οι. Θ. 
Ἴ30Ε); Ἰά μον. τό. τῇ {Μ|ι.(].2178} ΘΝ ἀγάπην..-μεγίστην ἡγεῖ- 
ται εἶναι τὴν θ, 1.(216Ὲ}; μόνην ἀπαιτοῦντι παρ᾽ ἡμῶν θ. τὴν εἰς 
ἀλλήλους φιλανθρωπίαν Μαχ.ανεδῖρ. (Μ.01.14170}; πιετον, Ονσυ τε. 
κό(3.4404); πορϑίϊνεϊν ; οἵ βϑογῆοε οἵ ρου, (ἢγυϑβ. αυτά 2.τ(4. 
618); σβέσωμεν..- ἐπιθυμίαν, ἀποκτείνωμεν θυμόν, ἀνέλωμεν φθόνον. 
τοῦτό ἐστι θ, ζῶσα Ἰά.μονι.74.3 τη 0.(8,4370); 561-οὔξοσιαρ τπαάα 
ῬΟΒΒ1Ό]6 τὨσουρῇ ΟΠτβι 5 βαουίδοθ, {8Β685.15.24{π|5980 ; Μ.30.1658); 
δεκτὴ..«ἡμῶν ἡ θ..... διὰ τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ Ογτ.αάον,.τ7(1.6268) ; 
πληροῦμεν..«μᾶλλον ἐν ἐκκλησίαις τὴν ἐν Χριστῷ νοουμένην θ. ..., καὶ 
αὐτὸν προθέντες εἰς ἁγιασμόν 1α.) 7 αἰ.35(3,8544); 9. οἵἩ ῬΥΆνΕΙ εὐχαὶ 
καὶ εὐχαριστίαι, ὑπὸ τῶν ἀξίων γινόμενοι, τέλειαι μόναι καὶ εὐαρεστοί 
εἰσι τῷ θεῷ θ. Ταβι ἀταϊ. ττΊ.2(}1.6.7458); ΟΙειη. ᾿".61(Ρ.227.28); 9 
ἀναίμακτον καὶ καθαρὰν ἀναπέμπω κἀγὼ καὶ πάντες Χριστιανοὶ τῷ 
παντοκράτορι θεῷ.««τὴν δι᾽ εὐχῶν Μί.ρβοϊον.8., 1δ.44; τεῖ. (οπβῖ. 
εὐχαρίστους εὐχὰς ὥσπερ τινὰς ἀπύρους καὶ ἀκάπνους θ. ἀνεπέμπετο 
Ἐπ5.υ0,( 1.48 (0.30.12; Μ,20.9644); 14.4.6.1.6{ρ.30.32; Μ.22.614}; 
τένας...θ.; τὴν αἴνεσιν, τὸν ὕμνον, τὴν θεολογίαν ΑἸ δα. Ὁ Σ.40:}(Μ. 
27.236Α}; Ργαΐϊβα, Βα5. δ ρέγ.62(3. 52} ; Μ,.32.1810); ΟΠ γυβ.σχριΐη Ἐς. 
40:14{ς.2218); {παηκδρινίηρσ, ἴα. ἤοη.0.5 ΤῊ σεη (4.108); ῥτάνει 
οἱ ΒΠΡΕΙ5, ὦν. Ηεν.5:τ (ΜΝ, Ἴ: 9738); ; 10. οἱ ρτεδομῃίηρ, οἱ, ἔοπι. 
τδιτό ἔστι καὶ ἄλλη καινὴ, θ » ἡ διὰ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος 
πληρουμένη ΤΟ Πγγπ5.πονμη ῥ- οιτίς, 6310); Ουνβ. οη!.20.1 1ῃ 
Κορ. (9.7531Ὰ); 11. δῃί τη] βϑουδοοβ ἐχρεοϊεα Ὀγν (δ ηϊμ85. ἴῃ 
τΉΠ]Θητῖ41 σοὶρῃ οὗ Ὁμηϑβὶ, Ἰίου, Α].ρ. Ελ|5.ἡ..6.}.25.3(Μ.20.69078): 
12. τηδί., οὗ ἃ θαπᾳιεὶ οἴογεά ἰοὸ θίβδορβ, Ἐπ5,2,1.,3.15(ρ.84.2:; 
Μ.2ο.1ο72}}. 

θυσιάζω, Ξαογίβοο, Ραρ.ΟΠγ.(ρ.36ς5.1ο), 
Ἐθυσίασις, ἢ, αεὶ οὗ Ξαεγίζεο, ΤᾺάτ, ορβ.Ζαεῖ.14: τί 4.66, ςο68). 
Ἐϑυσιασμός, ὁ, υἱείτγη, τηρδηΐηῃρ οἵ παῖης Ζεβεέ (Ζε θα), ἢ σγοὶ. 

Ἡ.}».ἰἰ.82(Μ.27.τοο 40). 
θυσιαστήριον, τό, Α. αἰαν; 1. τὴ ΟΤ τὸ...8, τύπος ἂν εἴη καὶ μάλα 

σαφῶς τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριοτοῦ, τῆς οἷονεί πως ἐστὶ τὸ ὄρος κειμένης 
Ογγ, δίαρῃ. Εχ.Ξ(ᾳ. 3298); 2. Οὐ τ βῦδῃ ; ἃ. ἘΧΡΙ ΔΈΟΣ οὗ εττη τῆς.. 
ἀναιμάκτου θυσίας ἐπώνυμα 9. ὅτ, ΝαζΖ.οῦ.5. 20 (Μ. 35. ἼΟ1Α); 8. ἐστι 
κατὰ τὸ ἅγιον μνῆμα τοῦ Χριστοῦ ἐν ᾧ θυσίαν ἑαυτὸν ὁ Χριστὸς προο- 
ἤγαγε [Β65.Πυπνεί.(ρ.258.26); ἐ. ποίρ.301.12); οἵ. 4 {αςς.) ΑΗ γ.6 
(ρ.13.17)}; [οὐ Ε ἴεοη (Μ.ο6,1260 4); 8. λέγεται κατὰ τὸ ἐπουράνιον 
καὶ νοερὸν θ, ἐν ᾧ ἀντιτυποῦσι τὰς νοερὰς καὶ ἀύλους ἱεραρχίας οἱ ἔνυλοι 
ἱερεῖς...«ἢ κατὰ τὸ ἅγιον μνῆμα «Χριστοῦ ἘΒ65.}.πιγϑὶ, (0.259.7); 
Ὁ. 5ἷϊο, οτἰεηϊαιθά ἐ εν Ἀντιοχείᾳ δὲ τῆς Συρίας ἡ ἡ ἐκκλησία ἀντίστροφον 
ἔχει τὴν θέσιν: οὐ γὰρ πρὸς ἀνατολὰς τὸ θ., ἀλλὰ πρὸς δύσιν ὁρᾷ ΘουΥ. 
ἀ.6.5.22.53(Μ.67.640Ὰ); ποῖ το Ὀς εγβοῖϊδά ἴῃ Βοποῦν οὗ ΠΊΔΥΓΥΥΒ 
ΨΨΏΘΙΘ ΠΕΙΘ Δ1ῸῈ ΠῸ ΤΟΙῸ5 ΟΥ̓ ΟἿοθε ἀββοσιϑοη ΜΙ ἘΠ 6 ϑδηῦ; 
Ρεναϊα σονϑίδιιοηβ ἴο ΡῈ ἀϊβγεραταςα 1ῃ τῆς ταβίζευ, ( οὰ, 4.83; 

6θο 

(Ρ.3}.7; Μ.47.23)}; Β. ἃ5. 5:5 οὗ Ὁπὶτν ἁγιάσαι... 

θύσις 

᾿ς. οοηβεογαῖοα; ψΠΠ Ποῖν οἱἱ, Ὀοπ. Ασ.6.}..4.3.12(Μ.3.4840}; Ὁν 
ὈΙΒΠΟΡ5 οἷν, ἐν. π.1. δίδοΞ50); ἅ. Ξἴοῃςε αἰΐαυϑ ν. λέθος ; Θ. ΟΥ̓ΠδΙΠΘἢΓ5 
τὰ σηρικὰ ἡμιφόρια τοῖς θ. ἐδωρήσατο ῬΑ]}..1 ας. ἀτ(ρ.156. 5, ; Μ. 
24.12288); ἃ ἰδιὴρ Ὀυγπίηρσ δείοτα ἱτ, Εν. κιει.2(Μ.85.18128}; ἴ, ἴῃ 
χὶζ8] χρὴ ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος πρὸς τὸ ἀν κὸν τοῦ θεοῦ προσελεύσεσθαι 
θ., καὶ τῶν.. ἐπουρανίων ἀπολαύειν μυστηρίων ΟΥΥ.Ἡ εαἰδεῖ.τ8.32: 
ΟΥ̓Δ 45 Κηθ6] Ὀεέοτε τὰ ἴο βίρτ ἐν σοηβθοσαίιοῃ οἱ ᾿ἵνεβ ἴὸ (οά, 
Ποπ.Ατ. .ἡ.5.3.2(5 000); ὁ ἱερεὺς τὸν μέλλοντα ἐξομολογήσασθαι... «ἱστᾷ 
«ἔμπροσθεν τοῦ θ, Ἶ7ο. [6]. οόμ (1.88. τ8804); ὅ- ἴθ ρορυίαγ ἄδνο- 
τἴοη, ταῦ, Ὀυγ14] μὴ ἐάσητέ με.. τεθῆναι... ὑπὸ θυσιαστήριον. .«οὐ γὰρ 
καθήκει σκώληκι σαπρίαν ἀποβαλόντι κατατεθῆναι εἰς ναὸν καὶ ἁγίασμα 
κυρίου ἘΡΡΏΥ.2.2338 ; ΠΕΔ( οἵ 516ς Ῥεύβοι ἰα1α οα 1 το Οὔ βίη 8. ουτο, 
στ. ΝαΖ.ο».8.18(Μ.25.8οοο) ; τοῦ, ποπ- πο πδυβοϊο οἴθυιηρβ πλὴν νέων 
χίδρων ἢ σταφυλῆς μὴ ἐξὸν ἔστω προσάγεσθαΐ τι πρὸς τὸ θ., καὶ ἔλαιον 
εἰς τὴν λυχνίαν καὶ θυμίαμα τῷ καιρῷ τῆς θείας ἀναφορᾶς ('αἩ. Α͂ΡῥΡ.3; 
οἴ, τδ.2 ἀπα ᾳ; ΟἼΓτα]]. απ. 5]; 85 ρίασε οἵ βαποίασδβυυν, ΒΒ} νι λνγε 

«ἔλαιον οὐ δύναται ὁ 
αἱρετικὸς ὁ μήτε 8. ἔχων, μήτε ἐκκλησίαν ΟνΡΥ6Ρ.(Η. 1 1554}; οἵ 
ΒΟ βεηδῖῖοβ θυσιαστηρίῳ θ. ἀντηγείρατε τ. ΝαζΖιον,26,18(Μ.25.1252.}); 
τί βούλεται ἡ τῶν καινῶν θ, ἀντεξαγωγή; τ Ν γ55.ε}.3(Μ.46.1024Ὰ}; 
εἴ τις πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, χωρὶς συναγάγῃ 
καὶ θ. ἕτερον πήξη,.--καθαιρείσθω (ἀπ. Αρ.21; οΟΑηϊ.(341)εα. 5; 
(νά, Αγ.το; 3. ΟΕ ράνεπὶν ΑΙΤΑΥ ; 8. 85 ΒΟ  Παδα ὈΥ τπδυΐνγβ, Οτὐ, 
πανὶ. 3ο(Ρ.27.4.) Μ.ττ. 6018); εἶδόν φησι τὰς τῶν μαρτύρων ψυχὰς τὸν 
ἀνωτάτω τόπον ἔχουσας' ἦσαν γὰρ ὑπὲρ τὸ ὑπερουράνιον θ. (δΟΊΠΠ. 
Αροειδιοί(ρ.91); Β. 85 ΡΙασθ νΠδγΘ ὑνοσβμὶρ Οἡ δαυ ἢ 15 αἱ ἰπιαῖεὶν 
Οἤξτοα λυπηροῦ ἀνδρὸς ἡ ἔντευξις οὐκ ἔχει δύναμιν τοῦ ἀναβῆναι ἐπὶ 
τὸ θ. τοῦ θεοῦ Ἠεττη.»παμά.1ο.3.2; Πεβνοῃ.Η, Κ΄. Ῥειατδι Μ.95. 
132208}); δεηθῶμεν, ὅπως ὅ...θεὸς προσδέξηται αὐτὸ [5ς. ΘΙΙΟΠΑΤΙΒΓΙΟ 
ΟἸου ἢ ρ]...εἰς τὸ ἐπουράνιον αὐτοῦ 9. {1ὲπ4Ρ.ΟὈη5ὶ. ΙΓρΡ.8.13.5. τὶ, 
,7αε.(Ρ.18ο0.27}; 111. Βα5.(Ρ.310.25}; Ο. τε]. ἴὸ δἰἴαῦβ οἡ βδυῖῃ ἐκεῖνο 
τὸ θ. τοῦ θ. τούτου τύπος ἐστὶ καὶ εἰκών ΟὨγγΒ. ον. 6.2 τ 1ς.δττίδ. 
1410); 4. τηδῖ. ; 8. οἵ (ῃησί, οἵ, πάντες..-συντρέχετε.. «ὡς ἐπὶ ἐν θ., 
ἐπὶ ἕνα ᾿Ιησοῦν Χριστόν Τρτι. ]αρΉ.7.2; θ. ... τῆς τοῦ κοινοῦ πάντων 
ἱερέως [τῆς ψυχῆς} τὸ..«ἁγίων ἅγιον Ἐδ.}.6.τ0.4.68(Μ.20.8774); 
ΤΕυ5ι.}.α5. 23(Ρ. 45: 5}; Το, Εκ.20:24 γήϊνον... “ὀνομάζει θ. τὸν Ἔμ- 
μανουήλ, γέγονε γὰρ σὰρξ ὁ ἡ λόγος γτιαάον,ο(1.200Α); τὸ 8, τὸ χρυσοῦν, 

καὶ αὐτὸ δὲ τὸ σύνθετον καὶ λεπτὸν θυμίαμα Χριστόν 18.(1.3240); 8.5 
Δ΄ οὐ ψσἢ βοὰ]β το οἴδοτοα τὸ ἀοά, Πιομ.ΑΥ.6.λ.4.3.12(}.3. 
4840); ϑ. δὲ χρυσοῦν ὁ Χριστός ἐστιν" ἐν ᾧ πὰσὰ λειτονργικὴ καὶ ἁγία 
συνέστηκε δύναμις, καὶ αἱ μαρτυρικαὶ θυσίαι προασκομίζονται'" οὗ ἦν 
τύπος τὸ δειχθὲν ἐν τῷ ὄρει τῷ Μωσῇ...θ. πιάτο κο5. ρος, 2τ(Μ τοῦ. 
2888); Β. οὗ ΒΜΨΥ,, Ρτος) ΟΡ ογν.6.17(Μ.6ς.7538}; τὸ ἔμψυχον θ. τοῦ 
ἄρτου τῆς ζωῆς ΤΜοΊΠ, ϑγη:εἐ «ἀπη.14(Ν4.18.3818); 6. οὗ ΟΠ ΥΟἢ ἔστι 
«οὐτὸ παρ᾽ ἡμῖν θ. ... ἄθροισμα τῶν ταῖς εὐχαῖς ἀνακειμένων ΟἸοηι. 5,7. 
7.6(ρΡ.23.27; Μ.9.4448); οὐδὲν ἧττόν ἐσμεν καὶ οἱονεί τι 8., συναγηγερ- 
μένοι μὲν καθ᾽ ἕνωσιν τὴν πνευματικήν, καὶ τὴν ἐν Χριστῷ πίστιν 
εὐωδιάζοντες Ογτο ρίαῤἐ. Π..(1.4210); 4. οὗὐ 186 ῬΟΟΥΙ 88 αἰζαιβ οἵ 
ΒΕ ΓΟ] οευηρσ ; νἱγρίηβ ΔΠ4 ψάονβ, ΡοΪγς.6ῤ.4.3; Με... Ἐν. 
5.6(ρ.61.4; Μ.18,1ο80); ἐδ. 5.8(ρ.62.23; 1128); (Ὁη51..4.Ρ}.2.26.8; 1.4. 
3.3; ὈΠτυβ.λονι.20.3 τη 2 ογ(το. 5810); 6. οὗ τατομα] 508] το εἰἐγ- 
ἴὴς [8 ῬΆβ5Ί0 5, ΟΥΎ ἤγι4ο μι ἔα. (ρ.257.1: Μ.13.6364}; δηά οὔογηρ 
βαουίῆος οὗ ρῥγανοῖ, στ. ΝαΖ.ον.26.τ6{Μ.35.12480); (Πγγ5.ἠοη.13.4 
τη ο.(8.718). 

Β. αἰϊαγ-ργεεϊηείς, δαπείμανγ; 1. οἵ ΟΤ Τεπῖρὶς, Αροο, Βαγ.γεὶ.2. 
το; 1δ.9.}; 2. Ομ τιβίδη ; 8. πὶ ρθη, ὁ.. «τοῦ ἱεροῦ τὰ μάλιστα χῶρος 
ἀβέβηλος, καὶ μόνοις ἱερεῦσι βατός, ὅνπερ καλοῦσι θ. Ῥτος.Ο,.δορῇ,. 
(Μ.87).28360); Ὁ. τεῦ, ἀσοθθα ἴο βαποῦ ΑΥν οὐ δεῖ γυναῖκας ἐν τῷ 8. 
εἰσέρχεσθαι (Τιαοά. ἐαη.44; μόνοις ἐξὸν εἶναι τοῖς ἱερατικοῖς εἰσιέναι 
εἰς τὸ θ. καὶ κοινωνεῖν τὗντο; οἵὌἁ ῬΆΠ νυ Ολγγνς.τπί(ρ.90,2ο; Μ.47.51}; 
Ια πουιηδ}ν δχοϊυάεά, ΤΊ}. καρ 60; ον τεῖ, Ἔχ γα - δ ΟΠαγ]ϑιῖς 
11565; Ὀυ11Α4] οὗ βαϊπῖβ, «4. πάν. ττ(ρ.64.8); τοῦ, Ῥυομίιτίουι οὗ Δη 
Αὐτηθηϊαῃ ᾿γϑοῖοα ὥς τινες ἔνδον ἐν τοῖς ἱεροῖς θ. μέλη κρεῶν 
ἕψοντες προσάγουσιν ἀφαιρέματα τοῖς ἱερεῦσιν ᾿Ιουδαϊκῶς ἀπονέμοντες 
Τα]. ἐαμ.ο9; 4. τηρί., οὗ ρίαςε οὐ βρῆδτε οἵ ννοσβῃὶρ μία.. σὰρξ 
τοῦ κυρίου...) ἕν θ. Ἰρὰ Ῥλεϊαά. 4; ἐὰν μή τις ἦ ἐντὸς τοῦ 8, ὑστερεῖται 
τοῦ ἄρτου τοῦ θεοῦ 1Ἰὰ. Ερὶι.5.2; δ...ἐκτὸς θ. ὧν οὐ καθαρός ἐστιν" τοῦτ᾽ 
ἔστιν, ὁ χωρὶς ἐπισκόπου καὶ πρεσβυτηρίου καὶ διακόνου πράσσων τι 
ἰ4, Τγαϊ,.7.2; 3. οἵ βαπιοϊθατν πὶ Ὠξᾶνοῃ τὸ... βῆμά ἐστι κατὰ μίμησιν 
τοῦ ἐπουρανίου θ, 1ϑορἢτ.Η ἰὐἠμνρ.3(}1.87.30840). 

Ἐθυσιοπάρεδρος, ας: 5:6 αἱ α Ξαογῖξεε, ΑΛ μαΐυ. 9. ΒαΡ!.(Μ. 
28.0008). 

"θυσιοφωσφόρος, ὁ, ἢ ἰἰρίμεδεαγεν αἱ ἰΐ αἰϊαγ; οἵ Ζαομασίαβ, 
ΓΒ γυβρρ.εμεη 6. Βαρὶ.(Ὁ.31.1}). 

θύσις, ἡ, Ξἰανιρἠϊεν, (Ἰογη. οἰν.2.20(Ρ.170.23; Μ.8.1ο40Ὰ}); ἡ Χριστοῦ 
θ. ΟΥ..7ο.το.τδ(13; ρ.186.24; Μ.τ4.3338). 



θύτης 

θυόμενος ΤΟ νη. οεεέμγς. 5(Μ.33.Υ103.). 
Ἐρυτόν, τό, γιεαὶ, Το. ΜόβοΠ,,γαϊ. 65 (Μ.87.29τό0). 
θύω, Α. ςαεγίβεο; 1. τοῦ, βαουίῆσε οἱ Ομγιβῦ; ἃ. ὁπ ΟἸΟ585; ΓΟ. 

ὅεπ.22:132 ἐκεῖνος σφαγεὶς ἐλυτρώσατο τὸν ᾿Ισαάκ' οὕτως καὶ ὁ 
κύριος...τυθεὶς ἐλυτρώσατο Με]. [γι σομ. (0.312; Μ',5.12168); ταῦ. 15, 
51:) ἣν τὸ πάσχα ὁ Χριστός, ὃ τυθεὶς ὕστερον Τ7υϑι.ἀταίιττ, (Με. 
5320}; Ὁ. 10 δα σματίϑε ἄμωμον ἀμνὸν καθ᾽ ἡμέραν...8. 4.(Ῥα55.) “πάν. 
δ6(ρ.12.17); ἐπὶ τραπέζης...ἔνθα ὁ Χριστὸς κεῖται τεθυμένος (ὮτΥϑΒ. 
οἰαΐτα. (2.158Ὲ); ὁ θεὸς θυόμενος καὶ διαδιδόμενος εἰς σωμάτων. «καὶ 
ψυχῶν περιποίησιν θεουργεῖ τοὺς μετέχοντας (ΤτᾺ}}.ογ γε. (Η.3. 
1652); 2. τεῖ, Ουϊβιίδη αὐίαε ἰο ϑϑουῆσα; ἃ. πὸ τηδίοσιαὶ 
ϑδουῖποος οἴοτοά ἰὸ οὐ, Ὀδοδοβο μῈ ποοάβ ποηρ, Αποηαρἰθρ.13.1 
ΠΠ (1.6.0 :6.Ὰ}); ΟἸεπι.ο,ν.7.3(Ρ.11.0; Ν.0.41χ78)}; Ὀοοδῦβο Οὔτε Π88 
Δ ΒΟ ΠΒῃ δα πόα οἵ ΟἿ᾽, (οηεί, 4}}.2.35.1; Ὁ. τεῖβα] ἴο βουιῆσε ἴο 
Ραρϑῆ ροάϑ5, ΜΙ Βοΐνο.12.2; ἡμεῖς οἱ ζῶντες τοῖς νεκροῖς θεοῖς οὐ θ.. 
2 Ἰριη, 3.1, οἵ ΑἸΠ, σϑρ!.25(}1.25.49Ὰ}; 1Δ.6ρ.«4ερ.11Ὁ.21(Μ.25.588.Ὰ}; 
{ΠΟΌΡΉ δοτηα [Πίηκ [Ὁ δὴ ᾿πα!ΠἜἔετεπε ἐπὴν, Οτωαγιπ(ρ.41.21; Μ, 
11,6244}; (τ βιείδπβ οἴογθα ΠΣ θοσῖν 18 πεν Ψ1}} βαοσῆιςς, 1Δ.(ἰ εἰς, 
2.13(ρ.142.21; Μ.11.821Ὰ}; 1 πι5.,6.8.6.10(}.20.7528) εἴς, ; τεῦ, ΘΙ - 
{τὰτν οοπάποί οὗ τηαρ᾿ϑίχαϊεϑ 1ὰ Θαοσοιηρ' ἰΙανν5 ἀρσδίηϑὲ (ΠΥ 5Ό 16 τι5 
ΨὴῸ ΜΠ ποΐῖ βαοπῆος, 10.8.3.2{7488}; κεῖ, Ἰαρβεᾶ ἴπ ρευβθο 0 
διακόνους..«θύσαντας, μετὰ δὲ ταῦτα ἀναπαλαίσαντας τὴν μὲν ἄλλην 
τιμὴν ἔχειν, πεπαῦσθαι δὲ αὐτοὺς πάσης τῆς ἱερατικῆς λειτουργίας 
ΟΑμο,(στ4)εαη.2; τοὺς πρὸ τοῦ βαπτίσματος τεθυκότας καὶ μετὰ ταῦτα 
βαπτισθέντας ἔδοξεν εἰς τάξιν προάγεσθαι ὡς ἀπολουσαμένους 1.12; 
τεοοποϊμδίοῃι οὗ (πο56 »)ἘΟ ββουβορα ἀπάεὺ σοι βίου ΟΣ ὈΘοδΊ58 
ἀπτεαϊοποα, ἐν.3-8, ἴδῃ ἀβίογίας μαριταφὴν σα] εαὰ Ἀστέριος ὁ 
θύσας Αἰ. ἀφεγ.8(ρ.7.2ο; Μ.25.429Ὰ); ΕΙΡοΙοΥ5. ὈΥεσραϊην ΒΊΟΟΙ6- 
τίαι 4]1ονν ΟΠ τ βιίδηβ τὸ δ τρδρὶβίγαϊοβ ]Πουΐ βδοτιποίηρ, Εἰι5. 
ἦ..6.8.1. (7490); ραρδὴ βδογπος ἰουθιἀ θη Ὁν (ομβί., 80Ζ.ἦ.4.1.8.5 
(Μ.6᾽).8778); Ὁν οηβίδητίαβ αηᾷ (ομβίδῃβ, 10,3.17.2(το030}: 3. τρί. 
πῶς..«θύσω τῷ κυρίῳ ; θυσία.. «τῷ κυρίῳ πνεῦμα συντετριμμένον (Ἰεπι. 
Ραεά.3.τ2(ρ.286.1; Ν΄.8,6608), Το ΧῚ ΕἸ.ὺ..}ο.).24(81.04.4648); οἵ. 
᾿τυσα., οὗ ΡΙθσος ἴδε μοί θῦσον δέσποτα. θύει αὐτὸν σταυροειδῶς 

τ Οβννς.(Ρ.357.13; Μ.63.9ο 4). 
Β. ἀτ} θ. τὸν ἀδελφόν (Πγν5,Ξἰαΐιτς. Ξ(2,1504); με.55.,) Οὗ ΤῊΘΥΕΥΤΒ, 

ἘροϊαιφάςΡ. ἔλ5,ἢ}.6.ς.τ.40(Μ.20.4248). 
[Ἐ]θῶ, ῬγΟροΥν ΔΟΥ. 588]. οἱ τίθημι, Ῥγοροβεα 85. ἔοστῃ οἵ ὈΓ68. 

ἰηαᾶῖϊς, ἴο ργονίαδ οὐγιοίοσν ἴοσ θεός: ἐτυμολογεῖται θεὸς παρὰ τό, 
θῶ, τὸ κατασκευάζω, καὶ ποιῶ: ὡς πάντων ποιητής Τ10.10. Τγίη 5 
(λ6ος.16Ὰ}. 

θωή, ἡ, ρεπαϊίν, τ. ΝΖ. εαγνη.1.2.2.426(Ν.37.6144}; ΕΌΠΠΑ],Ὀΐδο.. 
«ειρτοθιη. (Μ.8ς5.6328). 

ἘΘώθ, Τμοιὰ, πᾶπὶθ οἵ (ορίῖς ππορτῃ σοτιτοϑρομαίηρ το ὅθρ- 
τοῖρεσ, ΑἸἢ.5γη.12(ρ.229.11; Μ.ο26.7ο1.4}; ἰα ἀρῤοὶ,56ε.16(ρ.156.18; 
Μ.2ς.3850). : 

θῶκος, ὁ, 54αἱ, οἱ ὈΙΞΒΒΟΡ 5 [Ώ1ῸΠ6 πνεύματι καὶ 8. τεσσαρακονταέτης 
τ Νά. αγηι.2.2(6Ρ1 ἈΡ}..}55.2(}},28.,284}: ὁ μέσος θ. ΤΠπάιτ, ἢ .6.5.3.1ς 
(3.1το19); ἀρχιερατικοὶ...θ, 1Ὁ.4.6.γ7(054); ἐῤ.4.2τ.τ(οϑ4) ; ἱερατικοὶ...θ. 
2}.5.4.7(το21); ΔἸΑ͂ΜΑ τ.2535; ὃ ἀποστολικὸς θόκως ΟἿΚΟ 8700 (ἢ Ροβῖ 
8οο). 

Ἐθώπαξ, ὁ, Παϊξίεγεν, (σ6].ν2.}..6.3,13,1τ0. 
θωπευτικός, 1. Παϊίογίηρ τί προσάγεις τοὺς...θ. λόγους [1.6. ἴῃ 

ὈΥᾶγΕῚ] τῷ πρὸς τὰ ἔργα βλέποντι; ΟΥ̓ Ν γβ8.ογ,ἀοη!. (0.04.201 Ν.44. 
1180); Βαβ.561.ν, ΤΑ εεϊ. τ .88.4880) 2. ΠΉΡΊΤΗΡ τῷ μὲν ἀνθρώπῳ 
ἡδονὴν ἐνέσπειρε [1.6. αἴξοτ ἐμ ΕΔΠ}7’ τὸ δὲ θῆλυ 8. ἐποίησεν ΛΙΏΡΉ. 
ῥονι.4.4(31.30.720). 

θωπικῶς, εραχτησίν, Ογτι σία} θη. 5(1 590}; 1π βορᾷ 56η86, 1ἅ. 
Κσρεκττττ 3(Μ.74.84:}). 

ϑωρακίζω, αγῆϊ, τηθῖ. οἱ ἀπόστολοι...«τῇ θείᾳ συμμαχίᾳ θωρακι- 

σθέντες ϑια. ῬΕ].ρ.2.54(31,78.4070). 
θβωρακισμός, ὁ, αγηηΐηρ τοῖα δγεασιρ[αίδ, ταεῖ, ὃ θ. τῶν στοιχείων 

Ἐριρῃ.λαεν.66.46(ρ.84.τ4; Μ.42.τοο0) ; ἐδ. (0.83.2 ; τοοᾺ). 
θώραξ, ὁ, ὑγεασίῥ[αὶϊο, τοὶ. θώρακι...τοῦ πνεύματος ἐπουρανίου 

καθωπλισμένος Ταϊογαϊ. τδ(ρ.18.4; Μ,6,8414Α); οὗ νγίμσιβ. δοίϊοπ5 
καθάπερ τις 8. (Ὠτνα,. Τμάγ.τ.τοίτ.330). ι 

ϑωρήσσω, σίνετοεαροης ἰο; ταβῖ,, ῥρουοῖθ; τεῖ. Ἰβυβε ε5 ρστονοκίηρ 
(οά Ὀγν ἰδοκ οἵ {τπι||5ῖ, ΤΑΡ0]}.»ηεϊ. Ὀ ς5.71}:22(31.53.14254Ὰ}; 1.77}:40 
(1425). 

ὅθι 

θύτης, ὁ, Οὔογον οὗ ἐδα βαεγίβεο, οἵ Ο(Ὠτῖβὶ αὐτὸς ὁ θ., καὶ αὐτὸς δ' 

3 ἢ 
ἰάομαι 

Ι 
ΠἸΙακωβίτης, ὁ, ῥοἰϊοιθεν 9. [αεοδης Βαναάαειις τοὺς ᾿Ἷ. ... κατ’ 

αξιοῦσι καὶ οὐ βαπτίζουσι Τιλ.ΟΡ μαον.(}.86.720); Δητοη, ἤο»η. 
το Μ.89.18480); Απαβι. 5. μοά.8(}1.80.1294}; ᾿Ιάκωβος ὃ Σύρος, ἐξ 
οὗ Ἶ, 70.) .λαεν,60Μ4.94.144}}. 

Ῥϊαλδαβαώθ, 1αἰάαναοί, ἀποκί. ἀθου ἴῃ ΟΡ ϊζε βγϑίρια, Ὀγίποῖ- 
ΡΆ] οτϑαΐου οὗ πιδίθτίαὶ υμίνειθε, [γϑηςἦαθγ. .30. 5(Ν,7.6018); Βχδὶ 
ἀεὶ Ῥογὰ οἵ ἴᾷ6 ξεζωδὶβ ῥα ποῖρ]ο, τῆς Ἠοὶν ϑρίτζ, 16.(6974); 
[ηὴ86 ἰεαϑὶ οἵ (ῃ6 δθοηβ, Εριρῃ. ἤαο7.37.3(0ρ.54.1; Μι.4τ.6458); ἰῃ- 
νοοδείοη ἰο δία, Οχι εἰς, 6. 2τ(ρ.τοχ.12; Μι11.13410); τεραταςα 85 
θεὸς πύρινος ἀπ ἀετηίοτρε οἵ [15 νου], ΗἸΡΡ. μα 6γ.5.1(Μ.10.31358; 
᾿Ησαλδαῖος Ρ.86.9}; τεραγᾷορά 85 ἔδει, ὉΚ 5οπις ΝΙσοίαϊταηβ, ΕΡΙΡΏ. 
ἦαεν.25.2(0.269.4; 3210) ; βιβλία τινὰ ἐξ ὀνόματος τοῦ ᾽Ι. 1.25. 3(Ρ.270. 
τι; 3240); 1δ.26.8(ρ.284.12; 2410); ἔδῖῃεσ οὗ Τ)6ν}} (Θανουα 8), 16.485. 
τ(ρ.199.19; 8224). 

ἴαμα, τό, εμγε; Ὀν ΟΠ γβῖ, (οπβίρ. 6], ΟγζΖ.ὐ.6.2.1.τ](Μ ὃς, 
12360); οὗ ουτε5 δἴ ἃ 58 η{᾽8 βῃχίηθ, Μ. ΤἈάοί.2 4(ρ.87.2}); τιϑῖ,, οὗ 
Ομηβιίδηϊν, Επ5.υ.(.2.δο(ρ.ός,ο; Μ.20.10338}; οἱ οηβῖ.ον. 5. ον 1 
(ρ.τός.28); οἵ 5 ἴενίηρ ῥτον! θεν Ἰηβ ςτεα, 14.4.06]. ν2.ἢ,6. 
2.7.26(12378); οὗ τοτηθάν ἔου 5ἷπ, [ο.Μοβοῦ ῥγαϊ.78(Μ.87.20334). 

ἰαματικός, εμγαϊνο, ἐεαϊτηρ; 1. οἵ ἴὰς θοᾶν, ἢφ. φαρμάκοις ἰ. 
θεραπούσῃ αὐτοῦ τὰ τραύματα ας. Αερι πον. 2ο(Μ.34.5966); 1. 
ἐ. αὐτὸ δύναμιν ἐνετίθει ἼΠΛατ, ΜορΚ5,ἈΡ.εαἱ. [0.5:4{0.4.3].28)};} τῶν 
ἁγίων μαρτύρων τὰ σώματα... ὄντα..., νοσημάτων τῶν κατὰ τὴν 
ἰατρικὴν τέχνην ἀνιάτων ζ [υϑῖ,φις οἱ γε5Ρ.28(}1.6.12160) ; ἐδ. Ξ5(12970}; 
760. πι.ςεαί,28(}}.88.11200); ὅ..«κύριος.. «εὐδόκησεν ἐκ τοῦ τιμίου 
αὐτοῦ [36. ᾿Ιωάννου] λειψάνου μύρων ἐ, εὐωδίαν πᾶσιν ἀναβλύσαι 1,δοπί. 
Νιυ.7ο. ΕἸσονι. 46(Ρ.1ο2.2); περι. 5. ἠο.2(Μ.80.684}); 2. οὗ {πε 500] 
σπουδάσατε λαβεῖν ἐπουράνιον φάρμακον τὸ ἐ, καὶ ἀντέδοτον τῆς ψυχῆς 
Μας.θρ.ἠοηι.26.14(31.34.602Α}; 1Ὁ.26.25(6920). 

Ἐϊαματοποιός, ἀφαϊμς ; 170. πόμα, (Μ.ο6.6 560). 
Ἐἰαμβόξζω, ἰαγηροοη, 514. Η. δἰγηη.τ. 7.4. 
ῬἸαννῆς, {αγρῖες, δὴ Ἐρσυριίδη πιασίοϊαπ, οἴ. 2Τ]1.3:8, Ἐκ, 7: τι, 

22: ἃ5 ἰγρε οὗ πογείίς ψνῇο σοε5 δϑίσαυν τὨχουρἢ νϑιηρίοτυυ, ΟΥ ΝΑ. 
ογ.2.4τ(Μ.3ς.4408); ΗΪ5. τοι ἃ παιηὶ οὗ ἐν] βρ γί [5; νιβι θα Ὦν 8 
βοἰϊταγν, ΡᾺ}]. ἢ. Παρ5.τϑίρ.40.9; Μ.34.10530); τοῦ. βοῦιτος οἱ 2ΤΊπι. 
3:8, οἵ, ποη Ἰηυρηίίεν ἴῃ ἰδγὶς ρυιῥίτεῖς 5εαἃ τη ἰἶδνο ςϑογείο ψμΐ σέργα 
βογίδίίμν Ιαπιθς εἰ Μίαγαδγες, μηὰρ απδὶ «μη φεϊάαηι ἐρτδιοίανι αὐ 
Τιποίμομηι γερείϊογο, Οὐ. ορῖνι. δον. 117 ἦρι ΜΙ (Ρ.250.8; Μ.13.17600); 
οὔ δ 28 (0. δι; 16374}; πδπτθ τά Καα ἔγοῦὶ ἀπ υτιτίθη [θυ 8 ἴγϑα!- 
τίοη, ἘΠ 2 Τη.53:8(4.680}; ΟΥ̓ ΐτοτη τανϑίδιίοα. ὃν ΕΠ. Οδοβῖ, 
Ομγγϑ5. ον. ὅ.2 τὴ 2 Τρ (ττ.7ο80). 

ἘΤανουάριος (Ἰανν-), Ταππανγ, ΤΓΠτγβ.}α5εἰ,.7(8.2758); (αἰομάα- 
γίνε ἈΡ ΡΊρμιμαον.5τ. 2 2(ρ.284.0; Μ. οἴλ.)}; ἘρΙρῇ.:}.51.24{0.202. 
26; Μ.41.0328)}; 1δ.5τ.2:(ρ.295,16; 0330); Οὐγο Βασελορ τα τΑῸΪΆ 
(11.92.06); [0ΝΙου αν. (1.96.14454}; ανν-, Ῥ4}} ἀ. 1 απι5.27(ρ.83.1; 
Μ.34.1τ0028}); ΤἈΡΒπ.εὐγοη.ρ.44{Μ.1οϑ.τόπ0). 

ἰάομαι, ἀεαὶ; 1. ῬΒν5ΙΟΘΠΥ ; 8. π᾿ Ὀτιβ 5. πῖταο 68; 88. 5|60}8 
οἵ αἰντηἰῖγ, ΑΙ ἐηε.τβ,4{Μ.2ς.1288}; ΤΑΛ σεν ἢ 4.24{(Ρ.2ο; Μι26. 
1277}; 85 ρτοσθδβάϊηρ ἴτοπὶ Βοίἢ 815 ἀἰνιην ἀπά ἢ15. Βαπιαη ν, 
ΑΤΉ.“45...3.210}1.26..2808}; Ὁ. Ὁν ἀϊνιδ Ρόνγοσ Ἰὼ ΟΠυτοὴ ἐπορκίζοντες 
κατὰ τοῦ ὀνόματος ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ... ἰάσαντο καὶ ἔτι νῦν ἰῶνται [πι5ῖ, 
2αῥ}οῖ.6.6(Μ.6.4:64); Οτ,(δἰς.8. 58(0.275.18; Μι11.16058); 4..4ππάᾶγ. 
ἃ 6(ρ.49.14); “44. Ῥεὶγ.οἱ 4π|᾿47.12(Ρ.122.32}; Βορἢτ. Η γι γγ.εἰ 70. 
το(.87.34608) εἰς,; 2. Βρίτἔμ4}}ν τοὺς ἀσθενεῖς ἔασαι [8ς. σοά] 
τοϊοηι.50.4; Κ[ὨΤΟῸΡΉ ρτάγοῦ, Ηδγτγη,υΐς. 1.9; Βα εείηρ, 1.5 7»}.0.28. 
5; τθρεπίβηςθ, ἐῤ.0.23.5; οἵ, 2 ]θρη.9.7; Βαβι βοια.τ.3(2.38; Μ.31.1684}; 
ΘΙΟΠατὶβὲ τοὺς διὰ πίστεως καὶ ἀγάπης προσιόντας ἰᾶσαι Α.Τἰοην. ἃ δὶ 
(ρ.τ61.12}); το, ΟΥΤΟΥ ; μαι την οἱ πρὶ τίζαα] βθηβε οἱ μεαγίηρ γεχαίγοα 
ΤΟΥ απ αεγϑιαπαϊηρ οὗ 5οτίρευτο, ΟΥ. 70.2ο.2οί(τ8 ; Ρ.352.4; Μ.14.6168); 
τὰ νοερὰ...τῆς διδασκαλίας τοῦ ᾿]ησοῦ νάματα..«ἐἰᾶται...τὴν ἀπὸ τῆς 
ἀπιστίας δίψαν Ἰ(. [ν.54 τη 70.(ρ.258.26); Πον,.ΟἿενι.ι9,22; (οηδί, 
.4.0}.32.20.5; τοῦ, (γβε 85 πδαοσ, [ἢ ον οὐ Ἀάτὴβ ᾿Ϊησοῦς : οἱ 
ἰώμενος ἡμῶν καὶ σῶμα καὶ ψυχήν (Ἰεηλ.5,γ.3.17(ρ.244.12; Μ.8.12088); 
ἐᾶται τὴν ψυχὴν ἐντολαῖς καὶ χαρίσμασιν 1Δ.ῥραεά.1.2(0.92.23; Ν'. ὃ, 
2568); πε ]Πηρ Πυπιδὴ παίατε [ΠτΟυρΡῃ [πς., Ὀιάντα Ἐς. τοῦ: 22(Μ.30. 
15208}; ὁ...θεὸς λόγος ἐνανθρωπήσας...τὰ παντοδαπὰ τῶν ψυχῶν ἰάσατο 
τραύματα ΤΉΝΔΕ, ᾿ς.τοῦ: 2ο(1.12711); ΗεκγΟἢ . ἐγ .5. τοῦ: 2ο(.93. 
13044}; ἀπά ῆγουρ Ραββίοῃ οὗ ἐν ἁμαρτίαις γενόμενοι καὶ ἐαθέντες 
ἐκ τοῦ τὸν σωτῆρα πεπονθέναι ΟΥ (εἶς5.τ.ςε(ρ.τοῦ.1]; Μ.11.7610); ΑἸ, 

[ 44ν.2.61(Μ.26.2894); Ογτ.15.5.1(2.145Ὲ); Ηεκυομ. Η. σα τοῦ( 1,27. 
Ϊ τ1288}. 



᾿]άρ 

ὉἸάρ, (Ηεῦτ, 5} Ιγγαν, ἃ Ἠεῦτενν τοοητῃ οἱ πατνεβὶ ΓΟ] ον πρ 
Ἐλβϑίου, Οὐ. 70.153.30(ρ.264.8: Μ΄.14.465}}; 10.(Νιοιπαΐυ.(Μ.06.14444). 

Ἐϊασαφήτης, ἡ, ἢ 7αδ ρον, Τ.ϑαϊ.τ... 
ἴασις, ἡ; ἡδαϊην, ἐγ; 1. Ὀοάλν, Ὀν σά ΓὨτουρῊ βαϊπῖβ, «4.70. 

τού(ρ.203.12); 4..Ὀμ11|.30(ρΡ.18.28); ΟΥζ εἰς, τ. 46(ρ.οὔ,6; Μ.11.7454}); 
ΤΠτοῦρ] ΤΒΕΙ͂Γ γ6]105, Ἐπβίτ αἴ, οα απρι,δ(ρ.371); Ὁγ 5αἰπῖβ, Πσηι. 
Οἴρηι τος, ΒΟρΡΗτ. Ἡ.»τγ Ογν.εἐ [0.18(Μ.87.34770); οαἰϑίάς Ομ χλ9- 
τἰαηλέν, τεῖ, ἀθηηοη5 στρ ῬΘΟΡΙΘ ἴο ἸΔοϊβέγοιις ΒΏσ] 65 Ἰῃ ΒΟΡ6 οὔ ἃ 
οὔτε, Ογτ. Ἡ καϊδεΐ το, ὃ: 2. οἵ Ἀυτηθη πϑίαγε Ὁν ΟΠ τῖβε, 1πὶ ἴης. δι᾽ 
ἡμᾶς ἄνθρωπος γέγονεν, ὅπως..-«τῶν παθῶν τῶν ἡμετέρων συμμέτοχος 
γενόμενος καὶ, ποιήσηται δι. 2αῤοί,τ5,.4(Μ.6,468.}); ΟἸατη ἐας, Το. 
4πίρ.121:.6; Μι9.ὅδο0); Μδτοειὶ!, [γ.18 ἀρ. Ἐπ Μαγεεῖ!.2.4(0.47.0; Μ 
24.8048); ΠχΟῸΡῊ ῬΆβΒΙοι (οἷ, 15.53:5}, [π8ι.41α].05.3(}}.6.70 10}; 
Αἰ της εἰ ο..4γ.5(}1.26.0024}); 8. οὗ ̓ ογρσίνοηεϑϑ οἵ βίῃ, Οὐνον το. 396. 
23; Μ.11.552Ὰ}} τ6.33(0.401.20; 5604); ΜΗΙΟΒ. Οσά ἀ]οπς ΟΒ ἢ σῖνδ, 
Ἡδυτηπαμά.τ.4.1ι; 1.5 19.5.7.3} ἴοΥ 81} βίηβ, Βονγενοὺ ρτθαῖ, (μγψϑ. 
λοηι.26.6 τη. Μ1.(η.322Ὰ); οὈϊαϊποά Ὁν ἀπποπαπηθηΐ οὗ 11ἴ6, ξετη,. 
“παηά.12.6.5; 18.5101.8.1τ.3.; ΒΥ Δοσορίηρ πυβεσίηρ, ἐ.7.4) Οτοῤγίηε. 
3.τ.3(ρ.2τ8,2; Ν,.11.273Ὰ); σατα οὗ ροββεββεα ἀθσηδηαίηρ' ρυάνου πᾷ 
Ῥυχιῖν, Ηονι ΟΊ ον. 9.10. 

ἴασπις, ἡ, 75 έΥ, 5γυα ΟΠ ]Β1Ὼ ; 1. 116 αἰνέττεται. «ἡμῖν ἡ ἴ, τὸ 
φερέσβιον τοῦ θεοῦ. ..ἐπεὶ...πᾶσα τροφὴ...τὴν ἀρχὴν... «ἀπὸ χλόης 
ἀρχομένην ἔχει Θόοαπα. ἤροο.4:2(0.68) ; 1.21: 10-11(Ρ.237); ἈΔπαγ. 
(δε5..ΔΡοε.το(,1οῦ.2538); ἴ, τὴν ἀειθαλῆ... ζωὴν τῶν ἁγίων ἐνδείκνυ- 
ται 10.67(4330); Ατεῖῃ. Δ βοεςιτο( .το6.5688); Πεποα 2. δηνιπίηρ 
Πουυϑηϊηρ ; 5. Ῥεῖεσ, θδοδῦβε οὗ ᾿ἰβ5 ν]ρΌΤΟΙΙΒ ΟΒΑΤΙΓΥ͂ αηα [ϑ11ῃ, 
᾿Απάσιβε5. “ρος. 67(4330) ; οἵ, Ασοίῃ βροε. 6) (772); ἡ... ἀλωβίξουρα 
ἴ., τὸν τοῦ εὐαγγελίου δρόμον αἰνίττεται τὸν χλωρίζοντα εἰς ἀεί 1Ὁ. 
(712Α); 3. 115. οἰαγιεν 9Ιρτιἐνίηρ βδηοιν, Οδουτηῃ, ρος. 21 :10-1| 
(0.238); Απατι δες, ρος. 6γῴ290). 

"ἰατήριος, ἐμιγαϊΐσο, Πραϊίηρ ἰ, ἐνέργειαν ΜΊν. «γίνη, 2ο(ρ.42.18). 
ἰατικός, σιγαΐίος, βεαϊίηρ; ταεῖ., οἵ υρτηθ 165 ἔου οὐτουῦ οἵο., ΟἸθυη. 

}α6ά.4.στ(ρ.41.8; Μ.8,1484}); Μείῃ. γ65.τ.3τ(ρ.266.16; Μ.4:. 1π410); 
τεῦ, θαρΕβτηδὶ δποίητίηρ ὥστε τὸν κύμεοῦι ἀνέρι ησ δὶ αὐτῷ ἰ. ... 
δύναμιν ΘεΥΑΡ. ει εἦ,.45.5; τὰ Ῥτάνευ δὲ ΒΙβορ᾽Β οομιβεοσβίιοῃ πλησθεὶς 
ἐνεργημάτων ἐ. καὶ λόγου διδακτικοῦ (Ὁηςὶ, ΑΡ.8.τό.-. 

Ῥϊάτραινα, ἡ, τητάιοῖξε, ῬΏοτ. πορμιοί. 9.2 5(Μ τ ο4.7688), 
ἰατρεία, ἡ, 1. τηδάϊοαί ᾿γϑα 6 η}} ταςῖ,, γα, βἷη ἧ...}, κοινή,..«ἡ δὲ 

θεραπεΐα...οὐ κοινή (Ἤγγπ5.ἠοη1.14.4 1 [9.(8.830}; 2. φμγὰ ὁ μετὰ 
πίστεως αὐτῷ προσιὼν δέξεται τὴν ἐ. εὐκόλως Ἰάῥαγαϊν!.8(3,.454); 
τησΐ., τεῖ. 508} ἴθὰ ΑΡρΟ]Ππατίατ ἀοογπ6 οὐκ εἰληφὼς... «ταύτην... 
θεὸς λόγος, οὔτε ἰατρείας ἠξίωσεν ὙΒαΤ, ἢ.6.5.3.4(3.1ο16). 

ἰατρεῖον, τό, 5: ΡΈΎ ; τηδῖ., οἱ βου ρίιγο 85 οοηϊαἰηἶτιρ' γετη 65 
ἴοτ᾽ ΠΊΟΥΒ] 1118, Βαβ,ῤ.2.3(3.731Α ; Μ.32.2280}; τὰ πορπιἧῃ Βφιτία 908; 
Μ,29.2094}; οἵ οΠμυτοῃ θα] αΐπρ; θεοδυβ8 οἱ τετηθάϊεβ ρχον αεα 1η 
ΒΕΓΓΊΟΠΒ, (γυβ5. Π0Ή1.1.1 τὴ θη. (4.20); 1.33. τ(3160); οὗ ῥτᾶγεσ ἐ, 
τῶν πλημμελημάτων 14. ἀον.27.5 1. ΗεΡ.(τ2. 2524). 

ἰάτρευμα, τό, σεγε, ἱγεαηθηΐ ; ταεΐ., τεῖ, 5ἷπ, Οντ,  ἐαΐδελ.3.1. 
ἰατρεύω, 1. λεαί, ἱγεαΐ γερο τν: : τηεῖ,, τεῖ. ἸΙὴν Τμαι.᾿.6.4.6.5(3. 

955); 2. ῥγαείῖδα νηδάἑρίη, ΑἸΗρηασ.»65. “Α(ρ. 17.22; Μ.6.το20})}; ΔΈΝ, 
ὅ)η. τοί. 246.28; Μ.26.7168). 

ἰατρικός, Ἀεα!ίης; ; ἔδιῃ. 85 βιθβῖ, [50. τέχνη]; τηδί. τῇ ἀπὸ τοῦ 
λόγου ἰατρικῇ πᾶσαν λογικὴν φύσιν θεραπεῦσαι Οτ.ζεἰς.5.π4(ρ.25ο.0; 
Μυττνοο20) ; οἵ, 1Ὁ.3.6τ(Ρ.256.1; τοοτα); ἐ. παιδεία ΤΏΔΕ. [67.46: “8(2. 
501); φτηδάϊοαϊ ἐς ... θεραπεία Ἰὰ. .ε.4.6.7(3.954}; τὰ ἰ, ἀοείογ᾽ 5 ἦδ6, 
{0 γυβιΐοηι. ἠδ) πιο 193Ὲ). 

Ἠατρίσκος, ὁ, οοηἰοπιρίπομβ]ν, ῥόον {16 ἀἰοείον, Θορῆτ. Η.μν. 
(γν.εἰ .10.61(}}.87.36508). 

ἰατρός, ὁ, ἀοείον ; 1. ἴῃ σεη. ἀρχιδιακ(όνου) κ(αὶ) ἰητροῦ ΜΑΜΑ͂ 5. 
167; οὗ ἀοοίοτβ᾽ ἀδοοῖίβ, ρυβουβοα ἴου Ῥθηθδὲ οὗ ρϑιθηΐβ, τὸ 6 
πηϊαῖοα ἴῃ Ραβίοταὶ οαγθ, (Πγγβ.ῶς, τ. πίρ,21. 188. ; 1.3704}; 2. οἵ 
(οά 85 Πεδ]εσ οἵ βίη, ᾿έορη.ο.6; Με ἢ. γε ς.42(ρ.288. Ὰ ; Μ.41.11128}; 
ἀγαπᾷ ὁ θεὸς τὴν κρίσιν, ὥσπερ. ποκα μΒοῖ. "βούλεται καταστεῖλαι 
τὸ οἴδημα Ν ἹΜΈΡ.1.36(31.79.1008) ; 3. οἱ Ομ γτιβὶ εἷς ἐ, ἐστιν, σαρκικός 
τε καὶ πνευματικός, γεννητὸς καὶ ἀγέννητος... Ϊησοῦς Χριστός στ. 

Ἐρλ.7.2; ΟἸευη. βαδά.τ.2(ρ.93.18; Μ.8, 2568); 44. ]ο«τοδ(ρΡ.2ο6.10); Ατῃ. 
712.44. 2(Ν. 25. 1780); ; ᾿Ιησοῦς..«ἐστὶ κατὰ...τὴν ᾿Ελλάδα γλῶσσαν, ὁ 
ἰώμενος. ἐπειδὴ ἐ, ἐστε ψυχῶν καὶ σωμάτων Ογτ. Ἡ.εαϊεε το, τα; δ.12. 
8; 6χ. Νγ85, ἔτη. 3(2 Ρ.44.πι; Μ.45. 6120); ; Βα! ηρ υμηδ παίθσα 
παρεδόθη αὐτῷ, ὡς ἐ,., θεραπεῦσαι τὸ δῆγμα τοῦ ὄφεως ΑἸΠ Κο»:. 
2: ΜΠ11:27(}].2:.212Ὰ}; Πδα]ὴρ 51π5 δῃα ραββίοπβ οὗ βου], (θα. 
4.4,5.20(Ρ.170.7; Μ.0.6330); 4.ΤἼονπ. αὶ τοίρ.114.9); Οὐ. 70.20.22(26; 
Ρ.369.18; Μ.14.6450); ΟΥ̓ Ν γεδ.ογ. ἀοη, 4{ρ.68.31; Μ.44.1τ1610); 4. οὗ 
οἴου ερίτίτμαὶ ΒΕβίουβ; ΒΏΡΘΪ5, 0τ, 2ν.38 τη 16ν.(Ρ.217.23}); Ἰηβρίτεάᾶ 
ὙΓΙΕΙ5 ῬΠΟ56 ἰθϑοῇῃηρ ἰ5. ἃ το θαᾶν ἴου βρισιίμ4] 1115, 14, ζονῃ. 14.2 
15. 7ἐγ(ρ.χο].5; ΝΙ.13.4058); Ογτ..1ς.3.τ(2.3668); ΒΙΒμορ5 ἐπιστήμων 

662 ἰδιάζω 

ἰ, ὁ ἐπίσκοπος ΜΕΤ ἰἐρν.(Ρ.460.2); ἐ. ... τῆς ἐκκλησίας τοῦ κυρίου 
(οηρὶ..4}}.2.20.1τὰ; 1Ὁ.2.41.5,7} 41} ψὯΟ ΠΕΙΡ ἴο σογτθοὶ πη, την. 
“ἀπίοη.Β1(Μ.26.065Ὰ); 5 ΡΕλ ρὈ. τ τό (Μι78.14244); ταοπαϑίῖς 
ΘΙ Ρετοσβ, 70.(Ππὶ,ῥαεἰ.4(Μ.88.1173Ὰ}; 1ᾶ.5εα].4(Μ.88.,716Ὰ}); τεοὶ- 
ΡΙΘμΐβ οὗ 4]πὶ5 ἰατροὶ τῶν τραυμάτων εἰσὶ τῶν σῶν (Πγγβ. λοι. 4.2 
ἴη Τίν (τι. 672); 5. ἴῃ 51 1Ώ1165; τὸ ΘΧρΙαπ ὑπαὶ 45 ἀοοίοτβ Ἰοῖ 
Ῥύϊθηῖβ {ΠῚ ΨνΠδΐ 15 ποῖ ἴτ6, 580 (σοα Δ]Π]οὐννβ 11 τὸ βθθῖῃ {παῖ δ 
Ὠὰ5 Ὀξοηπ Ομαηρεα ὃν ἔπς,, Οτι εἰς. 4.1τ0(0.288,26; ΜΟΙΙ.Ιος 28); 
ἐπεὶ...ὁ ἰ, «.. ἀποκρύπτει τὸν ἰατρικὸν σίδηρον ὑπὸ τὸν.. σπόγγον, 
κρύπτει δὲ καὶ ὁ πατὴρ τὴν φιλανθρωπίαν διὰ τῆς ἐμφάσεως τῆς 
ἀπειλῆς 1Δ.δοηι.20.3 τὴ 767.(0.181.22; Μ.13. Ξο8Α). 

Ἐϊατροσοφία, ἡ, σεΐέηες οὗ νιδάϊεῖηθ, ΒΑτΊΠ. ἘΔ 655. ραν. (ΜΠ τος. 
1408). 

ἰατροσοφιστής, ὁ, 1. γο 556} οὗ τπράτείτε, ἘΡΙΡΉ, ἠαογ. 66. τοί(ρ.31. 
8; Μ.42.440}; Ἰᾶ ριθη5.0(Ν1.4.3.2524); 2. οἰ δά ᾿μγοϊείαη, ΒορΡἢτ. Η, 
νεῖν. Ογγιεἰ [0.30 ττε.(Μ.8}.35130}; 14.εἀγη.23 {ἰ{(Μ1.87.383ς 4}. 

Ἐϊατροσοφιστικός, ἴῃ Ὀαά β6η86, οὗ ἦε φμαςῖ ῥἠγοτοίαη᾽ς ατὶ, 
ἘΡΙΡΒ λαον 64. 6γ(ρ. στο, ; Μ. οχη.).. 

ἰατταταιάξ, αἰας]} ἐ. τῶν κακῶν 1ο.Ὁ. 7}αοοὐ.τ(.04.14368). 
ἘἸϊαώ, 1. 1.0, Οποβί. ἀδεορ (Ορμῖῖε) ροημογαῖθα Ὁγ [α]άδυδοίῃ, 

ἴγϑηλαεν.1.50. 5 (}1.7.6074}; βεηῖ οογίδίη οὗ ἴῃ 6 Ρχορθεῖβ, ἐδ.1.30.11 
(7Ο1Α}; Τα! ]δα ᾽Ζ. ... πρῶτε δέσποτα θανάτου ΟΥ.( εἰς.6.3τ(ρ.1ο1.12; 
Μ.11.1344Ὰ); (δ᾽ Δ]σπο ]4Π) τὸν Ὅρον κωλύοντα αὐτὴν [36. ΘΟρΠ!Ὰ] 
τοὔμπροσθεν ὁρμῆς εἰπεῖν ᾽1." ὅθεν τὸ ᾽]. ὄνομα γεγενῆσθαι φάσκουσι 
Ἰτεη. ἤαεν.τ,4.τ(481.); οἵ ΤΠατ, σον. τ.7(4.208); ἐν τῷ πρώτῳ οὐρανῷ 
εἶναι τὸν ᾿᾽Ϊ. ἄρχοντα ΤΗατ,ἠαεν.1.7(4.208); 2. 1 νυ οι5 ΤΟΥΓῚ5 85 
ϑΙρτἔντπρσ πβτης οἵ (τοα ; 8. ᾽]ά: τοῦ...ζ, [53ς. δηλοῦντος} τὸν κύριον 
Ἐπ5. ς. χ24(Μ,24.20Ὰ); 16. τ4δ(65Β); ΤΡΙΡΗ πον. 40. (ρΡ.86,13; Μω4τ. 
6858); ῥα}. }».(Ρ.403); Ὁ. ᾿Ιαβέ: τὸ ᾽1. ὃς ἦν καὶ ἔστιν ὃ ἀεὶ ὧν 
ἘΕΡΙΡΗ.λαέν.40.5(ρΡ.86.13; 6858); καλοῦσι... αὐτὸ [5ς, τὸ τετράγραμ- 
μον] Σαμαρεῖται...᾽1. Τάτ φη. 1 5 1 Ἐχ.(1.133); ς, ᾿Ιαή, τταπο]αϊοὰ 
κύριον ἴχὰ Ῥπ,146:1, ΟΥδεἰ η ̓5.2:2(ΜΜ.12.11048}; 4. ᾿ἴξοῦε, ὃ 
μεθερμηνεύεται ὁ ὧν καὶ ὅ ἐσόμενος ΟἼοτη, ΚΙ». 5.6(0.248,18; Μ.0.6οΑ). 

ἰδιαξόντως, 1. ῥγίναϊεῖν, Αδιιςγηΐαρ. ΕΡΙΡΗ. ἠαεν.76.ττίρ.252.1; 
Μ.42.533}}}} περὶ τοῦ μὴ πιστεύεσθαι τὸν ἐπίσκοπον λέγοντα ἰ, αὐτῷ τὸν 
κληρικὸν συνομολογῆσαι τὸ ἁμάρτημα ῬΠοί, πονηοο.0.20 (1{{{ΜΟτολ. 
1084}; 2. ξεῤῥαγαϊοίν, τηἀορεπάφμϊν, Ἐλιβιφ ΜΙ αγῖη.4.χ(}.22.05 45}; 
τινι 85. λον, καὶ τη Οαπὶ, (Λ.44.ἸτΊ30}; Πάντη, Τ γέ. .16(}1.30. 
8688) ; ποιοῦσι [5ς. ΑἸΑΙΔΠΒ]...τὸ πάσχα ἰ. ἘΡ᾿ρΒ.απας.γο(μ.230.0; 
Μ.42.3368); Βεμπὸς ἐμάϊυϊαμαϊν τὸ ἰ, ὥσπερ αὐτῷ δοθησόμενον 
ἀγαθόν ὕγτ. 7ο.το(4.830 4); Ταη., ἐδ.τ (166); {Ὁ805.Να2Ζ. ἀγαϊ.5(Μ. .38. 
861) οἷζ. 5. ἀμετάβλητος; ; ]ο.ιγίξαρ. 70. 95: 404), Οχβῖοὶ. ἡ.. 
σὰρξ.. «οὐδὲ κεχωρισμένως οὐδὲ κινεῖται ἷ, ὥσπερ ἄνθρωπος ζῷον 
αὐτενέργητον ΑΡΟΙ, [γ.153(ρ.248.22)4 0.1 «οοπι.Β. οὶ (Μ.86ιτρότο); 
ΟΡΡ. κοινῶς, 14, (076 ἀϊυιταί(ριτοι τό; ΜΡῚ..8,8758); 3. ῥγοῤενῖν, 
ἡηβεγοην, ἈξΒΒΏ ΒΕ: γε5.2τίρ.75.6; Μ, ἢ Ἰοι60); ὕγτ. 7.0. 2.1(4. 2250); 
Τύη. θεοῦ καὶ... υἱοῦ. «ἀξίωμα κατὰ τὸ αὐτομάτως καὶ ἐ, καϑ' ἑαυτὸ 
συμπρέπον τῇ ἐαντοῦ οὐσίᾳ ἘΡΙΡΠ. λαεγ.76.36(ρ.287.8; Μ.42.5028); 
4, τεῦ, ἔἕοτος οὗ ἃ ψνοχᾷ, ἐῃῃρ ἦε ῬγΟΡον βέη5ε, οἰγί εν μηδεμιᾶς φωνῆς 
τὴν τοιαύτην ἔμφασιν ἐ, ἐπ᾽ αὐτοῦ [5ς, θεοῦ] παρεχομένης ΟΥ.Ν 55. ΕπΉ, 
12(1 ρ.226.2ς ; Μι 45. 9210) ; 1ἅ ἱγὲς ἀΠ (6 |.4.5.120}}}; τὸ ἡ, καλούμενον τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον [1.6, Ορρ. 'ΒρΡΙΣΙ οὗ Οοά᾽ ἰῇ ΟἾΠΕΥ 80η565] Οντ. , 
εαἰδεῖ.τ6.13; διαιροῦντες...τὰ γένος ἰ,, τὴν μὲν θήλειαν γυναῖκα 
καλοῦμεν, τὸν δὲ ἄρρενα ἄνδρα.. .ὁμωνυμικῶς δὲ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἀνὴρ 
καὶ ἡ γυνὴ καλεῖται "ΡΙΡΗ.ἤκεν.3:.2(0.42.26; Ν.4τ.632.}; τὸ ὁμότιμον 
δεικνύς, τῷ τε πατέρα εἰπεῖν ἐ., καὶ τῷ τὰ αὐτὰ πράττειν ἐκείνῳ (ὮγγΞ. 
λομι.38.2 τη 70.(8,210Α}; 5. ἀἸειμεἰυοὶν, ραγίτεπίαγίν ; ΤῊ ἐξαιρέ- 
τως, ΒΑβ.ἤεχ,2,.6{1,188Β; Μ.20.444}); ΤΊ. εἰ γὰρ ὑπόστασιν ἀποδεδώ- 
καμεν εἶναι τὴν συνδρομὴν τῶν περὶ ἕκαστον ἰδιωμάτων, ὁμολογεῖται 
δέ, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πατρὸς εἶναί τι τὸ ἰ, ἐπιθεωρούμενον, δι᾽ οὗ μόνος 
ἐπιγινώσκεται, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τοῦ μονογενοῦς τὸ 
ἔσον πιστεύεται αΥΝ γ55.41},.6ς5.6(}},.32.5360); Ογτιἐβοςιτα(εῖ, τ500}) ἢ 
ἡ «τριὰς συσταλήσεται πρὸς ἑνάδα... εἴπερ τὸ ἑκάστῳ. ..ὦ, προσόν, τῷ 
τῆς ὁμοουσιότητος ἀφανισθήσεται λόγῳ ἰ(, [σ.1.4(4.368); ἐδ.γ(673}). 

ἰδιάζ-ω, 1. ὲ αἷομε, Οβατά, θρ.εαι μι ΔῈ ἀροὶ,56ε.46(0.1223.3ο; 
Ν,25.3348); δὲ αἰοῆό ΨἸΤῊ ἡ σώφρων γύνη...σὺν τοῖς νέοις οὐκ “-εὶ 

Προ, Οἴδηι. 3.18; ο, ἄδτ., Οϑυγιαε. (40Ὁ 3 0.90.35; Π.2.15774};; ἐδ. 
(Ρ.1οο.13; 1377); τοῖ, ᾿πυνασγα βο τ46 ἴῃ σοτήρδην, Οὐ. Να.07.25.0 
(Μ.35.12058}); ἰἶσε αἰοηθ, δὲ δοἰ τανῦν 50. ἃ5 ἴο Ιοϑα σοηϊεπιρίατίνο [16 
συντελεῖ. «πρὸς τὸ ἀμετεώριστον τῇ ψυχῇ καὶ τὸ “-εἰἶν κατὰ τὴν οἴκησιν 
Βαβ. γέρο μι5.6.τ(2.344Α.; Μ.31 025}; εἰ χρὴ [3.. τὸν ἀναχωρήσαντα 
τούτων] ““εἰν καθ᾽ ἑαυτόν, ἢ ὁμόφροσιν ἀδελφοῖς συζῆν 1φγΞ4το; 
Μι9280); ὁ ἐρημικὸς βίος καὶ «των ΟΥ.ΝαΖ.07.2:. 5 (}|.35.12048}; 
ἸΠΟΟΙΡΑ.ΌΠΙΕν οὗ ΡΣ ρυίτηαρεβ, Οὐ Ν γ55.6}.20Δ1.46.τοο08); 2. τοτὶ ἢ- 
ἄνατρ, ο. ἀπό, Υ Μας. Ἀ(ρ.153); 80 ἃ5 ἴο δὲ δἴομιο ὅταν ἐκ τῶν ἀνθρώ- 
πὼν τὐῶμεν ΜῈΝ. καν 11.2.10}. 0ὁ. 888); οἵ ἃ στοῦ ἀδέκημά ἐστιν ἐν 



3 , 

ἰδιαιρέτως 

συνοδίᾳ εὑρεθῆναι «-οὐσας τινὰς φατρίας Β85.αϑεεί.2.2(2.3258.; Μ.31: 

8854); ξο μον, ταν. ἀ1αἱ. ({γ.Ζ8.0}..}4. τοῦ ..}1,.7}.2358); 3. ἰδ εν 
οἱ λόγοι... αὐτῶν [80. ΔΏρ615 οὗ ἘΕΒαΤΓΘΟ ΟΠ] “τουσι Ἐλι5ιχι,, ἤἤαγτη. 
δΉῤῥὶ.2.6(44.22.0034}; ἐδ.(0030); τοῦ, 70. 5:τὸ κατὰ σάρκα, καθ᾽ ἣν 
““εἰ ὃ σαρκωθεὶς παρὰ τὸν μὴ σαρκωθέντα πατέρα ΑΡΟΪ], Κγ.τ2τ(Ρ.230. 
1380. , ἐγαΉ.2(4.171)}; ρὸὺ ομδὶς ΟἸΟΉ τῶν σειν καὶ μετὰ τῶν 
᾿Ιουδαίων ἐπιτελεῖν τὸ πάσχα ΟΛηΐϊ,(234τ)σαπιτ; Ὀίορ]., δεῤαγαΐα 
οὐδὲν ἐν τῷ υἱῷ.««πληροῦται ἀφηνιάζον καὶ «ον τῆς τοῦ πατρὸς 
ἑνώσεως ἘΡΙΡΗ.Παεν.60.75(0.223.30; Μ.42.325Ὰ}; 4. δὲ ῥγίυαίς, ὉρΡ. 
οἴοία! ; οὗ ἃ μοιβθ, (οηβίρ. Επ5. 0. ,3.δείρ.ττ2.15; Μ.20.1141Ὰ}; 
οὗ ἃ Ἰείζεσ, ΤᾺΡΠη. εἤγοι..Ἰ2 ο΄. τοϑ.2558); οὗ ἃ ρϑίβοῃ, δ σεοιῖ 
(0.5.5); 5. δὲ ᾿γόῤδγ, δοίοῃρ ἐδδομίταιΐν το; οὗ τεὶ. οἱ ϑοῃ, ὁρρ. 
ογράζατοϑ, ἴο. ΕΒΕΠ συ, Ἐππι5.6.1.τ.0(Ρ.67.22; Μ.24.8400) ; Ττπ. ἃ δοκεῖ 
κοντα εἶναι τοῦ πατρός, ταῦτα καὶ τοῦ υἱοῦ εἶναι φαίνεται, καὶ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος (ἢγν5.}ορ!.86.3 τὴ 70.(8.5178}; 6. 1ῃ τε]. το ἀποίδμεσ, 
δὲ ἀἰτιίμοινο, ποπαγαείεγίε!ς οἱ, δβρ. ῬἴορΙ., ομεὶς οὐϑη, βεφμῖίαν,. 
ἱπαϊηάμαϊ, ἃ. ἴθ σοη., Β45.}71.2.28(1,2658 ; Μ.20.6288Β) εἷξ, 5. 
ἰδιότης ; “των οὗτος τῆς γραφῆς ἐστιν ὃ τρόπος (Ὦγγβ.ἤο»".8..2 ΠῚ 

110.(8.48τΑ); Β. Τείῃ, ἐνούσιον... τῇ ἀιδέῳ φύσει τὸ ἀγαθὸν...ἐνθεωρεῖται 

θέλημα οὔτε ἀπό τινος --ούσης ἀρχῆς ἐγγινόμενον ΟτΝ 85. μη 8(2 
Β.181:,28; ΝΜ, 4. 7164); θεῷ...ἐξ οὗπερ κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶ [36. Η. ο51]) 

“ποντι ὙΩΝ παρὰ πᾶσαν τὴν κτίσιν ΤΠΑΥ, ΜΟΡβ. τη. (0.98.7; ; Μ.δό. 
ἸΟΙ7Ὰ}} πῶξο «εἴρητο “ἀπαύγασμα δόξης" ὧ υἱὸς.. «εἴπερ “τουσάν τινα 

ἀρχὴν οὐσίας εἶχε; {Π0146..417γ.2(Ν].65.11520} ; ἀθηϊρα οὗ Θββοῆσε οὗ ΔΚ 
ῬΕΙΒΟῚ σἱ5--ν]5 Ἀποΐπον, ΑΗ. “47.1.36 (}1.26,884Α); θὰ αβϑβογίθα οὗ 
τιοαα οὗ Ὀείηρ' (αρϑοί. Ῥϑ1]. ϑδτη.) εἰ. τὸν ἐν τῷ θεῷ φαίη 1.6. ῬαμΪ. 
θϑῖη. 1 ἀθηνίηρ ΠΥΡΟΒΙΒΕΣ δχίϑίοποο οὗ ΤΟρῸ5] λόγον ἐνοικῆσαι τῇ 
σαρκὶ οὐδὲν ἕτερον ὄντα ἢ λόγον.. «πῶς οὗτος εἶπεν ἂν ζῆν “τουσαν ξωὴν 
παρὰ τὸν πατέρα; Ἐλι5.4. Στ. ο(ρ.88,24; Μ.24.8770); 1 [δίψει δέ γ65. 
τ7(}1.6.τ 2640) ; τοῦ. Η6}.1:3 τὸν συοντα χαρακτῆρα τοῦ πρωτοτύπου, 
ὡς ἐν ὑποστάσει ἐστὶ καθ᾽ ἑαυτόν (Ὠγγ5. ολ.2.1 τὰ Π εὑ.(12.148}); εἷς 
«οἱ τῆς φύσεως ὅρος, κἂν ἐν -“-οὐσαις ὑπάρξεσι νοοῦμεν τὴν ἁγίαν τρι- 
ἄδα Ατηγηοῃ. ο.το: 25 (}1.8ς. τ465Α) εἴ. ΒΆ5."21:.2.20(1.266Α ; 640Α) 
οἷϊ, 5, ἰδιότης ; ΟΥγγ. [0.1.το(4.1058); οἱ Η, ποβὲ δύναμιν οὐσιώδη 
αὐτὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐν «-οὐσῃ ὑποστάσει ΟΥΝ γ85.0»γ.εαἰδελ.2(ρ.15.3; Μ, 
45.110); ἴῃ Βοτχοδαι δυριμησπΐῖ ἀρϑβῖ, ϑ εθίεσπι Πποιηοοιϑίδηι α06- 
{Πὴ0 τὰς «,οὐσας ὑποστάσεις πατρὸς καὶ υἱοῦ συνέπλεκον εἰς ἑνότητα 
ΟΡ το 5 ΡΑΡΗΙΑΡῸ ἀριβοοτ,᾿.6.3.το,8(Μ.67.4ο8Α}) ; σ. ῬΓΟΡΙ, ποαΐ, 
45 5 δ5ί., ὐϊειϊπείίυσ εἰαγακίον ὃ υἱὸς κατὰ τὸ ἄκτιστον τῷ πατρὶ καὶ 
τῷ πνεύματι συναπτόμενος ἐν τῷ υἷος καὶ μονογενὴς εἶναι...τὸ σον ἔχει 
στιν, υβ5. ωη.τίι ρ.102.12; Μ.4ς.3360}; 65Ρ. τὸ ὦ, τῶν προσώπων (ΟΤ 
ὑποστάσεων) ἐδ ατεϊηείίοι οὗ Ῥεγδομς (..6. 
ποῦ ἐπΠ6 ἔταπβ. πα δι ]θοεῖνα βθηβα οἵ ΙΒ πρι 5100) τὸ τῶν 
προσώπων “-ον ὁμολογεῖσθαι ἐν τῷ ἀφορισμῷ τῶν περὶ ἕκαστον 

νοουμένων ἰδιωμάτων Β65.6}.236.6(3.3648 ; Μ.32.8840); 14..δ}ῖγ.45 
(3.384; Μ.32.1408}; εἰδὼς καὶ τὸ τούτων [86. ὑποστάσεων] ἐ. καὶ 
διῃρημένον, καὶ τῆς οὐσίας τὴν ἑνότητα (Ὠγν5.ἤσνι.30.2 τη 2(ογ.(το. 
ὅς20) ; τὸ ἑτεροῖον καὶ ἐ, τοῦ προσώπου παριστῶν 1(αο5.Ν42.41α1.3(}1. 
48.860); 4. (Πγιβίο), εἰ... ἐδικήν τίνα “τουσάν τε χωρὶς τοῦ λόγου ποτὲ 
ταύτην ἴβο. (505. Πα η10}} οἴονται, δῆλον ὡς Νεστοριανῶς 
ἀσεβοῦσιν [30. ΥπΠο ΟΡ γ 5165] βου! ΗΠ ποπορὶ. 8(Μ.86,18ο00}); 
Τματ. Καϊτῃ. ῥγαερ.(ρ.1ο2.18 ; Μ.91.1403}} οἰζ. 5. ἐδιοσύστατος. 

Ἐϊδιαίρετος, ΞΕραγϑίοὶν ομοβθη, 10. Γ]Π]τὴ.5εαἰ.22(Μ.88.048}). 
Ἐἰδιαιρέτως, ἱμάεροπάεηϊἤν, 70. ἴτα, σοαὶ, (6.88, το2το)}; 70.1). 

 α.Νεεὶ. ι(ρ. 568); 1.47(0.570). 
Ἐἰδίασις, ἡ, Ξοἰτίαγν 6, 10. πὶ. 5εαἰ.27(Δ|,88,11ο5Ὰ). 
ἰδιασμός, ὁ, Ξοἰτἱμάς, ατιΝ 8.2.6}. 223(Ν.27.2640). 
ἰδικός, ἔτει. ΟΡΡ. κοινός ; 1. ἱπατυϊάμαϊὶ, ρεγεομαὶ ἐλθεῖν.. μετὰ τὰς 

καθολικὰς εὐεργεσίας αὐτοῦ 5ς. (οα] ἐπὲ τὰς ἐ. Οτι ον. 7.1 τη 76. 
(ρ.20.25:; Μ.13.2810}; τοῖ. Ῥσονιθπί8} τι56ὲ οὗ ον]! πρὸς τὴν-..ἰ, ἢ 
κοινὴν ὠφέλειαν του ἀτ..}.4.33(.}.3.7238); [860]., Ὀντοίαὶ, Τγίης 
(ς᾽, ς 588) οἷΐ, 5. ἐδικῶς; 14..70.2.6(4.2210); οἱ νἱδίοῃϑ, ῥγίσαίς καθ᾽ 
ὅσον...ἰδικά, οὐκ ὀφείλει λαλεῖσθαι Ατημλοη,{ς.0: 12(}. 85,1532}}}; 
2. ῥγοβεν, οπε᾽ 5 οἱϑὴ καθ᾽ αὐτὸν ἕκαστος... "νοῦς ἰδικὰς ἔχει... “δυνάμεις 
Ῥιοη. τ, ἦν, το. 3(Μ. 3. 2730); ; ΤΕ. δυσμασιβῖ τὸ... «πνεῦμα..-«τὸν ἄρτον 
τὸν κοινόν, σῶμα ἰ. ... τῆς αὐτοῦ σαρκώσεως ἀποφαίνον [514.}Ὀ6].6}.1. 
ττοί Ν,γ8,2560); Οἰμήβίοὶ., Τρολτ. ΠποηορβἢΘ(}1.86.17720}.}); 1δι 58 
(:8ο18) οἵἵ. 8. κοινός ; ἐδ αβοο ) οἷ, 5, ἰδιάξω; τὴν μὲν φύσιν... κοινὴν 
ἔχειν πρὸς πάντας τοὺς ἐξ Ἀδάμ, τὴν δὲ ὑπόστασιν ἰ. πρός τε ἡμᾶς καὶ 

τὸν πατέρα καὶ τὸ πνεῦμα 14. Ν' εεέ, 2. τάς .86.τ 5680) ; ἐν. γ)ιδ(154801.}; 

ΒΌΡΟΙΙ. τὴν δευτέραν... .ἰδικωτάτην.. «γέννησιν 1Ὁ.4.ο(τ6608); 3. Ξοραγαίε, 
ἱμάορεμάεηε; (ὐπιοβῖ., Οὐ τηϑίθσια] Πα ΘΟΥΥΠΡΤΌ]6 ϑρου]α 85 ΔΠΘῚ 
ἔτοπι οσεϑῦννα ᾿ΟρῸβ δ πα Διοῃοῖνραὶ Αάφιηδβ; (ΝΆΞΒ6η6), τεῖ. 
70.1:3 τὸ...οὐδέν [ἐστιν], ὃ χωρὶς αὐτοῦ γέγονεν, ὁ κόσμος (ὃδ ἐ, 
ΗῚΡΡ.ἕαον." δίῃ. οουῖ; Μ.16,31424}; δβ. οσθδίβα ὃν δϑοῦ ᾿Ησαλδαῖος, 
1δ.5.7(0.86.0; 21258)}; (Ρεχβῖϊσ) ἃ5. ταϊγ δηᾶ ἰονγαϑί οἰογηθηΐ ἴῃ 
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“6 Ρεΐῃρ αἰβεηοι᾽ 

ἰδιοπεριγράπτως 

ὈΠΊΝΕΙΒΕ τὸ τρίτον ἑἰς " γεννητόν ἐδ. ξιχζίρ. ΤΟΔῚ; ; 2162); ; τὸ. τρίτον 

[3ς. μέρος] ΓΑ ΠΡΈΩΝ ΟΡ κόσμον ἰ, καλεῖ 1. τοτοίρ. 210. 3: 34228); ; οἴ. 

ἔξ. χ2(ρ.τοσ.21 ; 31620); τὸν κόσμον τὸν καθ᾽ ἡμᾶς, ὃν ἐἰ. καλοῦσι 10. 
πε σίρυιχοιζο; 21700); οὐ άτ, μαεν, τ. τἼ(4.310). 

Ἐΐδικτον, τό, (1,ἴ. εἀτείμηι) τηιῤεγταὶ εἀϊοί, ΟγΥϑιυ, δαὖ.74(0.170. 
6); 1Ὁ.8(0.192.1); ΤΠατγ, 1 6οι.1...1.24(}1.86.1818); Κ΄ ίαχ,τα(Μ.0ο. 
8ορ). 

ἰδικῶς, 1. Ξεῤαγαϊεῖν, αραγὶ, ΜΕ σν».8.π(ρ 84,15; Μ.18,1410}); 
νσιαάον. τ (1.4540); ὙΒάςξμαον.4,7(4.362); ΟΒΤ51Ο]. τὴν τοῦ θεοῦ 
δύναμίν τε καὶ ἐνέργειαν ἡ ἁγία πεφόρηκε σάρξ" ἰδέα γὰρ ἦν αὐτοῦ καὶ 
οὖχ ἑτέρου τινὸς παρ᾽ αὐτὸν ὄντος υἱοῦ καταμόνας καὶ ἰ, Ογτ,Ικιτβιτι 
(Ν,72.γ768.}); μερέξει [5ς, Νε5ῖ.}...τὰς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις φωνάς, ὡς 
ποτὲ μὲν τάσδε τινὰς μόνῳ τε καὶ ἐἰ, ἀνατιθέναι τῷ λόγῳ, ποτὲ δὲ ἐδίᾳ 
τῷ ἐκ γυναικός ἰᾶ,Ν εςὶ.2(0.33.2:; 63.318); περιΐστησιν ἴβς, Νεβδῖ.} 
ἀνοσίως εἰς ἄνθρωπον ἐ, τοῦ μυστηρίου [1.6, οὗ (ΠΥ]5Ἂ᾽ 5. ῬΑΒΒΙΟΙ ἀπά 
ἀεδαι] τὴν δύναμιν 16. 5. 4(Ρ Τοο.41; 1340} εἴ τις προσώποις δυσὶν... «τὰς 
εὐὐφωνὰς.. ὡς ἀνθρώπῳ παρὰ τὸν ἐκ θεοῦ λόγον ἰ. νοουμένῳ προσάπτει, 
τὰς δὲ ὡς θεοπρεπεῖς μόνῳ τῷ ἐκ θεοῦ λόγῳ ἀ. ἔ, Ἰά αροὶ]. ΤΑΙ. ῖἢ.4 
(Ρ.120.26; 61.2140); μὴ διαιρούμενος εἰς θεὸν ἐ. καὶ εἰς ἄνθρωπον ἱἰ. 
ΤόΟγτ. Τγῖη. τδ(65.248 ; Μ.77.11578); 2. Ῥεγεοηαίίν, ἃ, τμάτυταμαϊν τὸ 
προστεταγμένον οὐ κοινὸν ἅπασι. . «ἦν... ἀλλ᾽ ἐ, καὶ πρὸς μόνον εἴρητο τὸν 
᾿Ωσηέ Οντ.Ος.2(3.100}; φυσικῶς τε καὶ ἐ. 14. .αἀ4ο7.6(1.1844}; ἐν πᾶσι 
γενικῶς, καὶ τὸ καθ᾽ ἕκαστον ἰ. χωρήσαντος τοῦ θεοῦ Μίαχ.οβηϑε, ,οτ. 
258); Ὁ. Ἔτη, τοῦ. αὐ] θα οἵ θοῇ Ῥουβοη ἐὶ πλὴν οὐ μεμερισμένως 
Ογυ, 0...5(4.3020); 85. ἃ Ῥεούβοῃ ὑφεστάναι καθ᾽ ἑαυτὴν καὶ εἰς 
ὕπαρξιν ἰδικήν, ἐμφιλοχωρεῖ μὲν γὰρ τῇ τοῦ πατρὸς φύσει, μονονουχὶ 
ῥίζαν ἔχων αὐτὴν ὁ υἱός... «πλὴν ὑφέστηκεν ἐ, τὰ ταὶ,  γίη. (τς ς58Ε}); 
1. 6(τ020} ; τινες... «ἀνύπαρκτόν τε καὶ ἰ, οὐχ ὑφεστηκότα φαντάζονται 
τὸν μονογενῆ, καὶ οὐκ εἶναι μὲν ἐν ὑποστάσει τῇ καθ᾽ ἑαυτόν Ἰ(ης. 
πηῖροη (τ᾿ 686 Ὰ); ς. γαῖ, νΕΥθ8] Ἔχρυθββίοη, ῥεωμίζανίν, Ἰἀϊονμαιϊεαίν, 
Ατοίῃ. ρος ατ( τοῦ. 6564}; 3. «ρεοϊβεαίΐἑν, τὰ ῥαγιϊεμίαν σὺν τῷ 
υἱῷ καὶ τῷ πνεύματι..«συνευεργετεῖ ὁ πατήρ.-.-καν ποτε ἰ. μὴ ὀνομασθῇ 
᾿ιάντῃ. Τν1Ή.2.12(Μ.30.677; ὈΟΠγγϑιἤοημοττ τη. Αἀπι(ο.808); ἐ, 
ὥσπερ αὐτοῖς ἴβς, ΘΟΙΡῈ5 απ ῬΏΔΥ5665] τὴν ἄμετρον ἀπείθειαν 
ἀνατιθέντος Χριστοῦ Οντ. 70.6(4.566Ε} ; Ὑμαοί Απο.7γ..4...2:τ|(Μ.77. 
14310}); 4. ῥγοῤῥεγίν, τη μεγοηίίν, βεομίϊαγίν, ΤΑΤΛΒ ἀξ. 3(Μ.28.5418) 
οἱζ. 5. ἐδίωμα ; τεῖ. οὐ, ὕντ. }0.4.5(4.411Ὲ}; γοῖ, ΒΟΠΒΗΙΡ οὗ (ἢ τβί 
ὃς [50. πατήρ] εἰ καὶ γέγονεν ἡμῶν..«χάριτι πατήρ, ἀλλ᾽ οὖν ἐστιν ἰ, καὶ 
μόνου πατὴρ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 14. εὉ.2:τ4(Ρ.3920.}; (τ ]510]. σαρκὸς 
ἂν εἴη τὸ δεῖμα καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ἐ. τὸ κατορρωδεῖσθαι θάνατον 
Δ ἀταὶ. Τγῖρ. (Ὁἷ.571Ὲ). 

Ἠδικωτάτως, τἀν. [Τοπὶ 511Ρ061]. οἵ ἰδικός, τ: ομδ᾽ 5 οὐθη ῥραγίτομίαῦ 
τᾶν, περ φεῖν, Τιδοπὶ. Ἡ ποηορὶ 6 (Μ.86.173}}). 

Ἐϊδιοβούλως, ἐμ ἀεεογάαηεε τοῦ οπες τηάϊυϊάιαὶ τοίδἦδς, ΟΡΡ. 
κοινοβιακῶς, ΤὨατιδιπά..}»}.2.133(Μ|.00.1428}}. 

Ἐἰδιογνωμόνως, τῤοπίαμσομείν, Ὀγτιαάον,τά(τ. 4010). 
Ἐδεογνωμόρυθμος, ὁ, εἰ [-ορτηϊοπαϊεάπεςς, 70.ΓἸἑτη, εαὶ.24{Μ.88. 

οϑ10). 
Ἠδιογνωμοσύνη, ἡ, οἠ δ᾽ οἰ ορίηίοη, Μας. Αοριἠονα.ο ατ( Μ.24. 

5404}. 
ἰδιογνώμων, ἠαυΐηρ μ᾽ 5 ΟΣ ῥμγβροΞεῖνε το εἰμὶ μὲν [3ς. (ΠΣ 151]} 

ἐ, οὐδαμῶς, συνθελητὴς δὲ ἀεὶ τῷ... «πατρί Ονγτ, [0.5.5(4.5 210}. 
ἰδιόγραφος, απίοργαῤρ!, ΓὨτνϑ. ον η Οαἰ.6: τ2(το. 7270); ΤΟΟΝΙ 

ΟΡ ερ.(Μ.96.14280). 
Ἐἰδιοκινδύνως, αὐ οἸδ᾽Σ ΟτὐΉ γίδι, ΑἸΉϑοΒοϊαβῖ,οοὶϊ. 2ο.τ(ρ. 171); 

ῬΒοι.τιοηῖοι.τ2.2(Νἴ,τοά4.860}}; -κηνδύνως ΑΒ ΘΟΒο]αϑί, οὶ. 4.22 
(0.62). 

Ἐϊδιοκτημοσύνη, ἡ, ῥγίυαίς οτομενς ἶρ, ΤΠάσιδιμα,ε}}».2.42(Ν 99. 
12450}; 1Ὁ.2.τϑο(τος60). 

ἰδιόκτητος, ῥοδ»εεοθᾷ 10: ΟΠ ς ΟἹΟῊ γἱρλΐ ἡμᾶς μὲν γὰρ ἐν χρήσει 
τὴν χάριν λαμβάνειν λέγουσε,.. αὐτοὺς δὲ [56. Ψ ΑἰΕ ΠΕ 1415] ἰδιόκτητον 
«ὐἔχειν τὴν χάριν ἴτοῃ ἤσεγ.τ.6.4(ΝΠ,7.506Ὰ); οὗ Ἰπράοιη οἵ σοα 
85 ΟΒσιβυ β ον ἈΠ4 ποῖ ΤΉ ΥΘὶν σίνοη ὃν ΓΆΛΠου, ΜΈ Ὴ, ραΐ».5 
(Μ.18.2034}; μοί ας ῥγίυαϊε ργορβονίν, γοῖς 15 ἀϊνίηνον οὐκ ἐς καὶ τοῦ 
πατρὸς ἀφωρισμένην Ἰδιι5.4.11.1τ.2{ρ.63.22; Μ,24.8328)}; ΠΕ. ἃ ,.6.5.4 
(Ρ.226,9; Μ.22.372.). 

Ἐἰδιοκτήτωρ, ὁ, ρόξδεσοον, ἐηγνϑ ον βρὲ, 5(}1.64.456}). 
ἰδιολογία, ἡ, ῥ»ορβενγίν, ῥεεμίταν ργιμειρίο ἕνα μὲν θέλοντα... δύο 

δὲ θελήματα... κατὰ τὴν τῶν φύοεων ἰ, ΤΑΛΠ απημηϊ (ΝΜ. 28,92 50), 
κἰδιοναύκληρος, ὁ, σλίῤροιυπον, ἨἩΠΡΡ. ΤῊ, ἤγ.1. (0.6.7; Μ.τ17. 

1Ο40Α}. 
ἰδιοπαϑέω, ἐεεὶ α ῥεγεομαΐ εοπεονη ἴον, ἰακε ἰο ἄφαγιὶ, ΒᾺ5.6}.207 

(3.431; Μ.32.το41Ὰ}; 5οοκ.λ.6.2.τ8,1(Μ.67.221Α). 
Ἐϊδιοπαθῶς, ἤγον: ῥεγεοημαῖ τιοϊΐοες, ΒΔ5.9ρ.70(3.τ73Α., Μ.32.4530)}.ὄ 
Ἐἰϊδιοπεριγράπτως, ἡπαφροηάεμν εἰγεμηδενγινραά, Τιθονῖ. Ἡ. δέ δεὶ. 

τ. 4φἀ(Ν.86.1 595). 



ἰδιοπερίγραφος 

Ἀἰδιοπερίγραφος, ἱηαοίάμαϊν ἀεβηεά, εἰγεμηηξογδεά, 10.) ἢπαέν. 

γ(Ὁ1.94.7528); Τάτ, ϑιυά, ανενγ.3.1.22(}}.09.400}). 

ἰδιοπεριόριστος, τοί! τς οτοη ΚΌΡΟΥ δονιάς, ὈΒΥΙΒι0]. εἰ γὰρ ἐκ δύο 

φύσεων λέγετε τὸν Χριστόν, οὐκοῦν δύο ὑποστάσεις καὶ δύο πρόσωπα 

καθ᾽ ἑαυτὰ καὶ ἰ. Τ1Π,δοηΐ.Β.5εε,.7.1(Μ.86,12404); ὙΠατ. ἈΔΊΓ ῥγαφῤ. 

(ρ.188.23; ΝΜ οτ.τ4880). 
αἰδιοπισμός, 56] -εὐηβάεηϊ, ἐστερεπε ἀΐςΡ.(Μ.86.7240). 

ἰδιοποι-ἔέω, αδὰ. πιδᾷ, ; 1 μα ξε ομε᾽ 5 ΟἹ; 8. ἴπ ΘΘΗ. ; Ἰῃ Θτρυμηθμς 

τπδῖ μον σαπποὶ σοπὶθ ἔγομλ ΠΥ} πῶς ἡ ψυχὴ μὴ τούτου [5ς. 

Τον] οὖσα..." εἴται τὴν σάρκα. "καὶ πρὸς ἀρετὴν αὐτὴν παρασκευάζει; 

Θριαρ. αη.στ(ρ.14:; Μ.18,12524); κύριός ἐστιν ὦ τὰ τῶν χηρῶν καὶ 

ὀρφανῶν -“-ούμενος Β65.6}.τορί3.2020 ; Μ.22.5204}; ““εἰσθω ὁ ἐπίσκο- 

πὸς τὸ πλημμέλημα, καὶ λεγέτω [1.6. 1ο {πε ἀεδραίτιπρ᾽ 51Π161]..-- 

κἀγὼ τὸν ὑπὲρ σοῦ θάνατον ἀναδέξομαι, ὡς ὁ κύριος τὸν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ 

πάντων (οί. 4,Ρ}.2.2ο.6; τοῖμ οὐεῦ, φαΐ πάντας -οεἴτο ἶθς, ὁ 

Ἀβεσσαλώμ] (ἈτγΒ5."ονῖ. 1.5.2 ἴηι ἘΡρλιτίστίο); Ὁ. οὗ ΟὨτῖβε ἀββατα- 

ἰῃρ πυτδὴ παίατε στεῦται τοῦτο δα, τὸ σῶμα] ὥσπερ ὄργανον ΑἸΒ. 

ἐπε.8ι,(Μ.25ιτοοο); μοναδικός ἐστι τὴν ὑπόστασιν, “-εῖται τὰ τῆς 

ἑκατέρας φύσεως τΑΤᾺ. [ν.(Μ.26.12248)}; ΤΑΤΆ. ΑροἹ!.τ.τ2(}1.26. 

11134); τὴν τοῦ δὰμ πλάσιν... καινὴν ἀπεστήσατο --ησάμενος καθ᾽ 

ἕνωσιν ἰδ.ττε(αττόΒ) ; Ρειτ.1,8ο(. 3.“ 1,..22:το(Μ.86.33280) ; Πδποε 

Ρῖορ]. ρ858. ἤϑυτϊ,, ΟΡρ. ἴδιον, οἱ ΟΠ τΙβι 5 δυτηδη Ὁ ΟΡΡ. αἰνὶπὶτν 

πῶς...οὐ δύο.. ὡς λόγος καὶ σάρξ, καὶ ὡς ἴδιον καὶ “-ούμενον, ἔσονται; 

Τιεοπὶ. Η.»"ομορἢ 2 ο(Σ.86.17810); ἴπο]. Βυτήηδῃ ΘΑ ΚΠαββῈ5 Δα 

Ἡηλϊτατίομβ. εἰκότως...τὰ ἡμέτερα πάθη --οὐμενος φησίν [Ὀ5.40:5] 

Ἐπ|5..6.1τ0.1(Ρ.450.27; ΝΙ.22.7254}; ἐῤι(ρ,4βουτα; 7240); “"εἴτο τὰ τοῦ 

σώματος ἴδια, ὡς ἑαυτοῦ ὁ λόγος ὃ ἀσώματος ΑἸ... Ερτεὶδίρ.το.Ὁ; 

Μ.26.τοδοΒ); ΝἸ].6ρ}.τι2το( .79.1644); Οντ,70.2.π(4.τ5τΑ}; ΤΠαοί. 

Αποιοχροογηῖν. τ8(}1.77.13400); 2. εἰαΐνι α5 ογδ᾽5 οτοη, ἀρῥγοργίαῖε; 

τεῖ, Με.28::τ8 ἄνθρωπος..«λαμβάνων δυνατὸν ἔχει καὶ τὸ ἀφαιρεθῆναι... 

ἕνα δὲ...ἡ χάρις...βεβαία φυλαχθῇ τοῖς ἀνθρώποις, διὰ τοῦτο αὐτὸς 

“"εἴται τὴν δόσιν καὶ λέγει ἐξουσίαν εἰληφέναι ΑἸῈ..4΄γν.5.38(Μ.26. 

4058); τοῦ. 7.5: τΊ,ν16:28, ΤΑΤΠ,.4γ.4.22(ρ.68,19; Μ.26.Ξοοῦ); πη- 

ἦι51}ν προσκαλέσεται [5ς, Δ Ι ΠΤ ἰ5.] πρὸς ἑαυτὸν τὴν ἀνθρωπότητα, 

τὰ ἀλλότρια -- εἶσθαι βουλόμενος ἩΠρΡΡ.αη ον. 55(Ρ.37.4; Μ.το. 7761); 

τοῖ, Μιιδ:ς τὰς τοῦ θεοῦ δωρεὰς --οὐμενοι Βδ5.γ69.}γ.247(2.4080; Μ, 

41.12480); μήτις τὰ τῆς ἐκκλησίας “-εἴσθω ΤὨΡΒ]. ΑἸ ον οη. τοί ].65. 

444}; 3. ἰαν ἐχεϊμοῖνα οἰαῖρι ἰο; εἰαΐηι ας ῥεομίταγίν ομε᾽ 5 οἱ τί..--τὸ 

κοινὸν «"εἴται; ϑονογ δον ττίρ.3213.3); ὃ καὶ οὗ προφῆται ποιοῦσι, τὸ 

κοινὸν “"ούμενοι (Πτγδ.ἤοηι.2.1 ἢ: ον. (0.4360); εἰ οὐκ οὐσιωδῶς 

υἱός ἐστιν..-πῶς τὸν κοινὸν δὴ καὶ πάντων μόνος “-εἴται πατέρα; γτ. 

ἐδιες.32(5.3174); πῶς ἐπὶ πάντων “-εἴται τὸν θεὸν ΟἸγπΡ. [οὺ 6: τοί. 

93.918}; Ττίη. οὐ χωρισθεὶς 56. ἴῃς 801} τῆς τοῦ πατρὸς ὑποστάσεως 

ἀλλ᾽...εὐεἴται τὴν ἀνθρώπησιν, ἵνα διευκρινηθῶσιν αἱ ὑποστάσεις ΤΑΤΗ, 

ἀϊαϊ. Τῖρ.5.15(4.28.12258)}; Ατεῖῃ, 4ροι.1}1.1ο6.5480) οἷϊ. 5. 

ἐξιδιάξω. 

Ἐἰδιοποίησις, ἡ, 1. αρῥτορῤνϊαϊίοη ἰο οπόϑεῖῇ, τοῦ. Ολτιβὶ τῇ τοῦ 

σώματος ἰ. καὶ τῆς ἀναστάσεως χάριτι τὸν θάνατον ἀπ᾽ αὐτῶν [3.. τῶν 

ἀνθρώπων]... ἐξαφανίζων ΑἸ ἷπε.8,4(}1.25.1090); 2. τηαϊυτάμαϊἑςηι, 

Ὑτπ., Αξιισγη αρ. ἘρΙρΒ,ἢαον.76. τ2(}1,4.2.537Ὰ} εἰδοποίησιν 0.354.2) 

-- ΓΗ άνπι. Γ γέμα, τοί 1.30.2920). , 

ἰδιοποιός, ῥαγίϊομϊαγίτίησ, Ὁ 1... ἴον ἰδιοποιοῦν: καὶ τόδε τι τὸ 

πτηνὸν τό τε χερσαῖον, καὶ τὸ ἔνυδρον, ὡς ἰδιοποιὸν ἀπὰ τοῦ κοινοῦ τῆς 

οὐσίας Ἰιβομι. ΒΒ αγροϑδευ. (Ν.86,1928}). 
ἰδιοπραγία, ἡ, ἐαϊοϊάτια! αοἰίον ΟΥ̓ αοίϊοη,, Ατἴμεηαρ.γες.22(ρ.76. 

4; Μ.6.τοτ]0); κατὰ τοὺς ἀπὸ Πλάτωνος ἰδιοπραγίαν τῶν μερῶν τῆς 

ψυχῆς φάσκοντας εἶναι τὴν δικαιοσύνην ΟτΟ εἰς. ς.4](0.51.21; Μ,τι. 

τ256Ὰ}; ΡΑ]]} υΟλγγν5.7(0.39.28; Μ.47.24); ἡ θεία δικαιοσύνη καὶ σω- 

τηρία.. «αἰτία καθαρῶς οὖσα τῆς ἐν τοῖς ὅλοις ἐ, Γηοη ἀτά.η.8.0 

(Μ1.3.8060)); ἰᾶ.6ῤ.8 εἶτ, (Δ1.3.τοϑ6Ὰ}; ἴῃ βρίτίτθδὶ 1116 τῷ τελείῳ γὰρ 

οὐκ ἐν συμβολαίοις πολιτικοῖς..«ἀλλ᾽ ἐξ ἐ, καὶ τῆς πρὸς θεὸν ἀγα- 

πῆς ἡ δικαιοσύνη (Ἰφη1.5!».6.1σ(ρ.405.τ6; Μ.9.3408); δικαιοπραγεῖν 

μὲν καὶ ἀναγκάζων, εἰ δεῖ λέγειν, διὰ τὴν ἰ, τῆς ψυχῆς, ἧ προσθέ- 

σθαι ἡμᾶς ἔπεισεν τ Ταιπι.ραηΟγ ατίρ.26.19; Μ.το.τοϑ4Α})}; 16. 

(ρ.26.24; τοβ48); ἡ αὐτοπραγία, εἴτουν ἐ., δι’ ἧς τὰ καθ᾽ ἑαυτοὺς 

σκοπεῖν τε καὶ διασκέπτεσθαι μόνους μανθάνοντες Μαχ.ρινεί,2Δ(Μ ΟΊ. 

7130). ἢ ἥν. 
αἰδιοπραγμοσώνη, ἡ, εμἰυαίίοη ὁ οπε᾽ 5 Ρεγβοηαὶ ϑριτταδὶ ἐΐξε, 

ἘΕῸΣ. Ἔτη, γγ τον. τ4(ρ.52.23); ΡΠ} ἡ, Ζαμς.ρτοοτη,(Ρ.11.27;: Μ.4. 

τοοϑ), ἐῤι(ρ.12.6; τοῦ); ΝΙ.ῤῥι2.71(Μ.19.2330); 1Ὁ.2.2ο4(3088); 

Ἰιξοιΐνεξ 70.5αεν.(Μ.86.20248). 
Ἐϊδιοπροσώπως, ἱπάτουϊάμαϊγ, ῥεγδοπαίίγ, ΘιορΒι ότι ρ.(Η.3. 

7134). 
πἰδιορίστως, ο71 οἸδ᾽ ς οτοῃ αξεομηξ, [0Υ οπεϑεὶ,, Τάτ δια, ἐρ)ιτ.τὸ 

(Μ 99.400). 
{ἢ]ἰδιορυθμία, ἡ, τεἰγενεϊίανιοο, ζο οτυΐηρ οπεὶς οΉ ἀευΐεος ; ἴῃ δα 

664 ἔδιος 

βοηξε, Μαῖς. Εσιοῥηςο.5.5(Μ.65.1037.)}; 10.]Ιπν. »εαἰ, 4(Μ.88,.6δοο) ; 

ϑεμοῖ.τ2 τ. χ(6618). 
["]ϊδιόρυθμος, ζοΠοτυΐηρ οτος οἵη ἀευΐεες, ατο. ΕΥ̓ Ορτδί.5.5 

(Μ.δς.τοϑό}) ; 1}.5.1τ(}.το488). 
πἰδιορύθμως, ο5 ομε᾽ 5 ΟἹΉ ΦεσοΙρη, Το. ΟἸ πὶ. οὶ, 26} 1.88. 1ο280). 

ἴδιος, Α. σπε᾿ς οἰση; 1. ΟΡΡ. ἀλλότριος : τὰ ὑστερήματα αὐτῶν 5, 

τῶν πλησίον) ἴδια ἐκρίνετε ΤΟ ΪΦΡ1.2.6; τὰ ἔργα ἃ ἐποίουν οὗ ἅγιοι, οὐκ 

ἰ., ἀλλὰ τοῦ δεδωκότος τὴν δύναμιν θεοῦ Ατι..4;».3.2(Ν1.26.3250}; οὗ 

Ῥοβϑοςϑίουβ ὁ ἔ, τι ἔχειν ἐσπουδακὼς «χωρισμὸν καὶ ἀποστασίαν 

μελετᾷ {Βα5.ερη5ἰ.34.τ(2ισϑια; Μ.31.1425.}; τεῦ, 6π.2:7, (Ιϑαι. 

ῥαφά,τιίρ.94.το; Μ.8,2574); τεῦ. Ἰοιτται ἔ, σύμπας ὁ κόσμος ἐστὶ 

τῷ θεῷ, κατά γε τὸν τοῦ πεποιῆσθαι λόγον..-«πρεπωδέστερον δέ πως ὅ 

᾿Ισραὴλ τῷ τῆς ἰδιότητος ἀποκεκλήσεται λόγῳ ὕγτ. [ο.τ.ο(4.80Ὲ); 

(Νβαββοηθ) ὁ δάμας.. «λέγει πρὸς τοὺς ἐ. ἀνθρώπους ΓΠρρ.λαεν.5.8ὃ 

(ριφ2.13; Μ.16.31430); Τπ. ἀποκρίνεται...τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἢ ἀπὸ 

τοῦ προσώπου τοῦ πατρὸς ἣ ἀπὸ τοῦ ἰδίου [δὶ ἀταὶ,536.6(Μ.6.5564}; εἰ 

καὶ ἰδίαν ὑπόστασιν ἑκάτερος ἀπετέμετο, τὸν..«διορισμὸν οὐ προσίεται 

Οντ. ταὶ, Τνῖμ.6(5. 5920); 2. 5 ϑτα Εν! ν, 21 ΉΙδῈν οὗ οπε'ς βοιεξε- 

λοϊά, οἵ (τ βείαπβ 45 Ὀθἰοπρίπρ το Οσοα τοὺς ἐ, ἀναπαύσει Ταβιε. ἀϊαὶ, 

121.3(Μ.6.7570); μὴ νομίσῃς ὅτι ἔ, εἶ τοῦ θεοῦ" ἐὰν ἧς ἁμαρτωλός, ὁ 

διάβολος γάρ σε κτᾶται (Ὦτγ5. ἤγ ἢ 1 εΐγ.τὶ φι(Μ.ύ4.του30). 

Β. ῥεεμίίαν, ἱμαϊοϊάμαϊ, ρεγξοηαὶ οὐ τὰ διὰ θεοῦ ὑπὸ τοῦ προφητικοῦ 

πνεύματος ἐλέγχονται νοεῖν δυνάμενοι, ἀλλὰ τὰ ἔ, Τα. 41αἱ,38.2(Μ.6. 

5518); ἴ. χαρακτῆρα διδασκαλείου συνεστήσατο τη. ἠαϑν.τ,28.τ(Μ.7. 

δρος); εἰ γὰρ κατὰ μετάστασιν θεότητος ὁ θάνατος γέγονε... ἴδιον ἄρα 

θάνατον ἀπέθανε ἶ5ο. ΓΒ τΙ51] καὶ οὐ τὸν ἡμέτερον 1. 4 }ο].τ δῷ}. 

26.11258}; οὐκ ἄρα ὁ θεὸς ἰδίαν ἔχει τὴν ἑαυτοῦ γνῶσιν, ἑτέραν δὲ τὴν 

κοινῇ τὰ ὄντα πάντα συλλαμβάνουσαν Ῥϊοπ. Αγ .5.}.2(}1.3.8600); ὁ 

ἱεροτελεστὴς..--οὐκ αὐτὸς ἰδίᾳ χάριτι τοὺς τελουμένους ἐπὶ τὴν ἐερατικὴν 

ἄγων τελείωσιν 14..}..5.3.5(Μ.3.5128}; τεξ, Τιορο8, ΜαγςΕ]]. ἐν .65 8Ρ. 

Ἐπ5. Μαγεοὶ!.2..(0.38.2 48; Μ.24.7894 1}. 
(, ῥνόβεγ, ῥεομίίαν, ἐρεεῖξε; ἴτοα. τπιθαῖ, ἂ5. βαβῖ,, ΓΕ ΖΤΩΣ 

φγορενίν οὐ ἐπαγαείον; οὗ (οἄ, αἰέγίϑωϊε; 1. αεῖ. ἔς, ... λέγεται ὅ τινι 

ὑπάρχει, μὴ συμπληροῦν δὲ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν ἢ ὅλως εἰς τὸν τῆς φύσεως 

αὐτοῦ λόγον παραλαμβανόμενον (τὸ δ᾽ αὐτὸ λέγοιτο ἂν ἰδιότης τε καὶ 

ἰδίωμα), οἷον ἴδιον λέγω τοῦ ἀνθρώπον τὸ ὀρθοπεριπατητικὸόν. «ἀκίνητον 

ἔχειν τοῦτο τὸ μόριον τοῦ ὠτός. ταῦτα οὖν, εἰ καὶ ἴδια λέγονται τοῦ 

ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς τὸν τῆς οὐσίας αὐτοῦ λόγον παραλαμβάνεται... 

ταῦτα οὖν ἴ. κυρίως λεγέσθω, ὅσα τῷ ὅρῳ προστιθέμενα οὐ περιττεύουσι, 

μὴ προστιθέμενα δὲ οὐκ ἐλλείπουσι. διαιρεῖται δὲ τὸ ἔ. τετραχῶς ..-- 

ΤΠάτ. ΚΑΙ τα. Ῥγαερ.(ρ.217.30}7.); ἴδιόν ἐστι τὸ παντὶ καὶ μόνῳ καὶ ἀεὶ 

ὑπάρχον Δηδδί, Αρ.Ἀρ. θοεῖ, Ραίτ.33(0.202.13); [0.0 .Δ᾽αϊφεὶ, τα ..04. 

76 06}.); σοτηρατοὰ ἢ συμβεβηκὸς ἀχώριστον, ἐδ. 28(ς804Ὰ}; ἈΡΡῚ1- 

ΠΆΌΙῈ ἴα ἴδε ρσϑπεταὶ απ ἰο [Π8 ρΑΓΓΙΟΌΪΑΥ, ΤΑΙ ταὶ Τνίπ,τ τ Μ, 

28.11374Ὁ οἵτ. 5. ἰδιότης; 2. το τῆς παΐυτε ; 8. Με, ἐγεαί. ττίρ.409. 

14; Μ.18.3444}; τεῖ. (οά θεοῦ... ἴδιον μὴ ἁρᾶσθαι ΑἸἢ.ημ2.32.1(}1.25. 

152}; ταῦτα [56. ἈΠΕ ΠΓΟΡΟΙΠΟΓΡἨ 5115]... οὐκ ἴ, θεοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον τῶν 

οὐ σωμάτων ἰά. σοπὶ.22(}1.25.440); τοῦ λόγον ἑνὸς ὄντος ἴδιον, καὶ τοῦ 

θεοῦ ἑνὸς ὄντος ἴ. καὶ ὁμοούσιόν ἐστι.. αὐτὸ μηδὲν κοινὸν μηδὲ ἔ, ἔχειν 

τι τῇ φύσει. -πρὸς τὰ κτίσματα Ἰαναρ.ϑέγαρ.1.37(δ.26.5030); ὅτ. 

Νγϑ85.0γ. εαἰδολ.36(ρ.140.5; Μ.45.920) οἷτ. 5.. κάθαρσις; Ὄντ. ο«δί4. 

580Ὰ); θεοὺς ὀνομάζουσι τοὺς... κρίνειν πεπιστευμένους, ὅπερ ἴδιον 

μόνου θεοῦ ὙΠαΐ, 5.40: τ(1,924); ἴῃ ἀυρυτηθπὶ ἴὸ 8δῆον ὑπαὶ εν! 

τγαβ οτθαϊρα φορά οὐ γάρ ἐστιν ζ, δικαίου θεοῦ, κολάσαι τὸν ἀνάγκῃ 

γενόμενον πονηράν 1 Παεγ.5.8(4.409); ἐστε.. «τοῦτο τῆς πάντων αἰτίας 

καὶ ὑπὲρ πάντα ἀγαθότητος ἴ,, τὸ πρὸς κοινωνίαν ἑαυτῆς τὰ ὄντα καλεῖν 

Τϊοπ. Ατ.ελ.4.1(1.3.1770}; ἐνεργείας..«θεοῦ ἰδιόν ἐστι, τὸ. «ἐπέκεινα 

εἶναι.. «πάσης οὐσίας 70. υοἱπρι!.534{Μ.05.1690}; Ὁ. ΤΎΙΩ. πῶς..«τὸ μὴ 

ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν φορέσει τὸ ἵ, αὐτοῦ ;.. «ἐστι γάρ..«σαφὲς..«ὡς ἄβατα 

παντελῶς τὰ τῆς θεότητος ἴ, τῇ πεπονημένῃ κτίσει Ογτ. [0.3.5(4.3058); 

τὸ...ἤ, αὐτὸ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας φυσικῶς διῆκον εἰς τὸν υἱόν, ἐν 

αὐτῷ δείκνυσι τὸν πατέρα 1δ.τ.το(το5Ὲ}; τὸ ἀἄφθαρτόν τε καὶ ἀόρατον, 

καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος ἴ. ΤΒάτ. Σ Τήν τ α7(3.644) ; 6. ΟὨγ510]., 

Ριορογίϊοβ οὗ υχθδ πᾶΐατγε αβϑαπιθα ὈΥ ϑοη Ὀοοοπιίηρ ἔ. οἱ Οοα 

ν εονηνμιμεαίίο ἸἀἸοριαί οὐ γὰρ τοῦ λόγου, ἡ λόγος ἐστί, ταῦτα [36. 

ῃθ6(, Ἰστιοσδης6} τυγχάνει ὄντα, ἀλλὰ τῶν ἀνθρώπων ἴδια ταῦτα... «εἰ 

γὰρ καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, ἀλλὰ τῆς σαρκὸς ἴ. τὰ πάθη" καὶ εἰ ἡ 

σὰρξ θεοφορεῖται ἐν τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ ἡ χάρις καὶ ἡ δύναμίς ἐστι τοῦ λόγου 

Αἴ.4ν.3.41(Μ.26,4008}; κατῴκησεν ἡ θεότης ἐν τῇ σαρκί' ἔσον τὸ 

φάναι, θεὸς ὦν, ἴδιον ἔσχε σῶμα, καὶ τούτῳ χρώμενος ὀργάνῳ, γέγονεν 

ἄνθρωπος δι᾿ ἡμᾶς. καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν ἴ, ταύτης αὐτοῦ λέγεται, 

ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ ἦν..«τὰ δὲ αὐτοῦ τοῦ λόγου ἴ, ἔργα..-διὰ τοῦ ἐ, σώματος 

αὐτὸς ἐποίει 1Ὁ.3.31(5804}; ὡς.--σῶμα φορῶν, ἐδίψα καὶ ἐκοπία, καὶ 

ἔπασχεν: οὐ γὰρ ἦν ἵ, ταῦτα τῆς θεότητος..«ἐγίνετο δὲ ταῦτα οὐ 

διῃρημένως κατὰ τὴν τῶν γινομένων ποιότητα..-συνημμένως δὲ πάντα 

ἐγίνετο, καὶ εἷς ἦν ὁ ταῦτα ποιῶν κύριος παραδόξως τῇ ἑαυτοῦ χάριτι ἰᾶ, 



ἰδιοσήμαντρος 

ἐῤ.ϑέγαρ.4.τ4(Μ.26.6ς60); σαρκὸς..«καὶ ψυχῆς λυπουμένης. «ταῦτα δὲ 

οὐκ ἄν τις εἴποι φύσιν εἶναι θεότητος" ἴδια δὲ θεοῦ κατὰ φύσιν γέγονεν, 

εὐδοκήσαντος τοῦ λόγου ἀνασχέσθαι γεννήσεως ἀνθρωπίνης ΤΑΤᾺ, 4οϊϊ. 

τ.5(}1.26.1τοο Ὁ}; εἰ μὲν γὰρ θεότητος ἴδιον τὸ Χριστὸς" ὄνομα, δίχα 

σαρκός, προσακτέον ἄρα καὶ τῷ πατρί, καὶ τῷ πνεύματι 1Ὁ.2.2(115330); 

ὁ μονογενὴς... «ψυχὴν. «ἰδίαν τὴν ἀνθρωπίνην ποιούμενος... «τῆς ἰ, φύσεως 

τὸ..«ἄτρεπτον..«ἐγκαταχρώσας αὐτῇ Ονγτοῖπεηίρθη. (π᾿ 6010}; Ἰ4,7ο. 

5.2(4.485Ε); 14.1...13:1τ1(Μ.72.7684) οἶδ. 5. ἰδικῶς ; ὙΠάτ, ΒΑ Ίτῃ, ῥγαέρ. 

(ρσοφιιτ; Μιοτιτ4964); 70.1).7.0.3.20}1.94.τοοοα) οἷϊ, 5. ἰδίωμα; 

ν. ἀντίδοσις; Ὠδαξ, 5 βυθοῦ. Ὀπθα φοἸ]εοιῖνο!ν 1π βίηρ. 85. δαα]- 

ναϊεηΐ οὗ ᾿παΐϊατε᾽ ἕν γὰρ καὶ ταὐτὸν τὸ σῶμα καὶ ὁ θεός, οὗ τὸ 

σῶμα, οὐ μεταβληθείσης τῆς σαρκὸς εἰς τὸ ἀσώματον, ἀλλ᾽ ἐχούσης καὶ 

τὸ ἴ. τὸ ἐξ ἡμῶν κατὰ τὴν ἐκ παρθένου γέννησιν καὶ τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς κατὰ 

τὴν τοῦ θεοῦ λόγου ἕνωσιν ΑΡΟΪΙ βά ἤηε.(0.109.22; Μ.Ρ:,.8.8770); 

Ὑγοτά απά ΒΈβἢ αἰ. δϑ ἴ. καὶ ἐδιοποιούμενον, Τιροπς, ἢ ἡποηορ} .2ο(Μ. 

86.17810) οἷξ. 5. ἐδιοποιέω; 3. τὸ ἱπά νά πια]5 οὐ ἰηἀ]ν! 8] ο1885565 ἐπ᾿ 

τε]. το οἵἴμεις ; 8. ἴῃ σοϑη. τῷ ἀρχιερεῖ ἴ, λειτουργίαι δεδόμεναί εἰσιν καὶ 

τοῖς ἱερεῦοιν ἔ. ὁ τόπος.."λευῖταις ἰ, διακονία ΤΟ Ἰενη.40.5; ΜοτΠ.γέ5.τ. 49 

(Ρ.303.0; Μ.18. 2804}; τὸ..«τύπτεσθαι Χριστιανῶν ἴ, ἐστι Ατῇ.ἢ..44γ.4τ 

(ρ.2οό.8; Μ.25.1418}; Ὁ. τοῦ, τψὸ ΜδπΊομ. Ρῥυίηοῖρ]ε5 ἑκάστου τὰ ἴ, 

ἔχοντος Ἡδρότη. 4 γε}.1(ρ.10.2; Μ.10.14274}; 6. τεῦ, ῬΕΥΒΟΠΒ ἴῃ Τιτη. 

ἡ..«θεότης.. ἔδιον μὲν πατρός.««πατρῷον δὲ τῷ υἱῷ... «καὶ τῷ πνεύματι 

δὲ παρὸν φυσικῶς τὸ πνεῦμα θεοῦ ὑπάρχειν ΑΡΟΙ], βά.56ε.ρ1.π4{0.172.5; 

Μοτοιττοροῦ; ΤΑ. ἀΐαι. Τγίμι τ Μ.28,ττ40Ὰ}; εἰκὼν δὲ [1.6.. {ΠῈ 

90η1} ὡς πρὸς ἀρχέτυπον ἐν ἰδίᾳ νοούμενος ὑπάρξει ὕγτ. }0.3.5(4.306Ὲ); 

ἦδ.4.πί(4.5340); 10. νοἱμηί, τ2(ΜΠ|.05.1410); 4. παῖ, 85 50 51., ῥαγ- 

σμῖαν, ἐρεεῖξε, ΟΡΡ. τὸ κοινόν, Βα5. ἔμη.2.28(1,2650:; Μ.29.6578) εἴ, 

5. ἐδιότης ; κοινὸν... ἐστι..«ἤγουν γενικόν, κατὰ τοὺς πατέρας, ἡ οὐσία 

καὶ ἡ φύσις...ἵ, δὲ καὶ μερικόν, ἡ ὑπόστασις καὶ τὸ πρόσωπον ΜδχΧ.ρυιβ 

(Μ τ. 454); 10..4έαϊεεῖ, 2τ(1.94.5858); ΤΥΐη. πενταχῶς...ἡ ὑπό- 

στασις" ὑπόστασις, καὶ πρόσωπον, καὶ χαρακτήρ, καὶ ἴ,, καὶ ἄτομον 14. 

Τῆῖμ (Μ.ος.174). 
Ὁ). οἱ ρούβοηβ, ῥγοῤρονὶν οπθ᾽ 5 οἵοῃ, δεϊοηρτης ῥγορενῖν ἴο, ἱπιρ νη 

“Ββανίηρ 186 ἔδια οἵ", 65ρ. τεῖ, το δίϊοιιβ ἰὴ ΤΊ, τὴν ἐ. ... ἀρχήν, τὸν 

πατέρα Μοῖῃ ἐγραὶϊ.ττίρ.499.1τ4; Μ.18.3444) ; ὁ κύριος υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν 

καὶ πατέρα ἴ, ἔλεγεν ἑαυτοῦ εἶναι τὸν θεόν Α1Η..4».2.713(}1.26.3010); 

διὰ τί...«τὰ τοῦ υἱοῦ ἵἴ. ἐστι τοῦ πατρός, ἢ ὅτι...τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἴδιόν 

ἐστι γέννημα ὃ υἱός; 1δ.3. (3200); μόνος ὁ υἱός ἐστι καὶ ἴ. κατ᾽ οὐσίαν 

τοῦ πατρός 1Ὁ.3.36(φοτΑ); οἱ Η. Ομοβὲ τὸ μὴ ἁγιαξζόμενον παρ᾽ ἑτέρου 
τὰ κτίσματα ἁγιάζεται, πῶς ἂν εἴη ἕν τῶν πάντων, ἴδιον τῶν 

μετεχόντων αὐτοῦ; ἰᾶ,6ρ.ϑεγαῤ.τ.23(Μ.26.5848); ἔστιν ἔ, τοῦ υἱοῦ τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀμέλει τοῦ πατρός (γτ.ἀΐαὶ. Τγῖμ.6(5).502Ὲ); ἃ. [0.5.2 

(4.472); ἐκπορευόμενον μὲν ἐκ τοῦ πατρός, ἴ, δὲ ὃν τοῦ υἱοῦ (εἰν. 

λ.6.2.23.5(Μ8ς. τοῦς); οἴ. (βΘετμ8η) ἀπολυθείη ὁ νοῦς, ἀπὸ τοῦ 

πατρὸς τοῦ κάτωθεν, ὃ ἐστιν ὁ ἄνεμος...γεννήσας νοῦν τέλειον υἱὸν 

ἑαυτοῦ, οὐκ ὄντα ἴδιον ἑαυτοῦ κατ᾽ οὐσίαν Η]ρρ.ἦαεγ.5.τοίρ.119.18; 

Μι16.31832.); ἀθηϊοα ὃὈν Αὐδηβ καταχρηστικῶς .«"λέγεται λόγος καὶ 

σοφία, γενόμενος καὶ αὐτὸς τῷ ἰ, τοῦ θεοῦ λόγῳ ΑἸ6Χχ.Α].ορ ηενεῖ, 

(ρ.7.23; Μ.18.5738); τῶν...γενητῶν καὶ κτισμάτων ἴ. καὶ εἷς τυγχάνει 

Αὐὐ Τλαὶ. [γ.τ6 ἀρ. ΔΤ. ορ. Αερ.11.τ2(}1.25. 5654}; τεῦ, 10.4:30,14:τὸ 

πῶς ὑμεῖς... ἴ, καὶ ὅμοιον τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας αὐτὸν φάσκετε; 

ἀνάγκη γὰρ ἣ καὶ ἡμᾶς ἰδίους εἶναι τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, ἢ κακεῖνον 

ἀλλότριον εἶναι, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἔσμεν ἀλλότριοι (Ατίβη δυριιπιεηῖῦ), 

Ατῇ..47.3.17(}}.26.3604}; τεῦ, τύοτ.1:24 Ἀρείου λέγοντος ἄλλην μὲν 

ἰ. σοφίαν εἶναι ἐν τῷ θεῷ, ἄλλην δὲ περὶ ἧς φησιν ὁ ἀπόστολος 4, οη. 

2:(ρ.64.27; Μ.25.5174}); 14,.4».2.33(2170). 
ἘΕ-. Ὁ εἰ ξγεςβεεης τὰ γὰρ ἐξιόντα...ἐκ τοῦ στόματος κοινοῖ τὸν 

ἄνθρωπον, κοινὸν καὶ..-ἀσελγῆ δείκνυσιν αὐτόν, οὐχὶ δὲ ἔ, καὶ κόσμιον 

καὶ σώφρονα (]επλ.ῥαεα.2.6(ρ.187.12, ν.1}, ἥδιον; Μ',8.4528), 
Ἑ. ἰδίᾳ 5 αᾶν.; 1. σῃ οπεὶ 5 σιῦη, ὃν ομεϑείξ: σεραναίϊείν, Αἰπέπαρ. 

ορ. 8. 2(Μ.6. 9054); ΟἸδπι, χε, Τ μοί. δτίρ.127.τ6: Μ.9.6880); εἰ μόνον 

θεός, οὐκ ἂν ἰ, παρὰ τὸν πατέρα ἐζωοποίει τινὰς τῶν νεκρῶν ΑΡΟΠ} δΡ. 

Τπάτ,ἐγαη:.53(4.256); Ογτ. Ν εἰ. 2(ρ.33.2; 6'.318) οἷξ, 5, ἰδικῶς ; Ττῖπ., 

14. 70.2.6(4.2210}} 2. τῇ. ομδ᾽ς οἱδη Ῥάγϑοῦ εἰ γὰρ ὑφέστηκεν ἰ, καὶ 

καθ᾽ ἑαυτὸν ἃ θεὸς καὶ πατήρ, ὁμοίως δὲ καὶ ὃ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα, ἀλλ᾽ 

οὖν...εἷς μέαν.. θεότητος φύσιν σύμπαν αὐτῆς ἀναβαίνει τὸ πλήρωμα 

Ογτ. 70.5.5(4.530Ὲ}; 3. ἐπὶ ραγίϊοιίαν, ὈΡΡ. ΒΕΠΘΙΑΙ; Ἢ ῥγίυαίϊς ΟΡΡ. 

ῬΌΡΙΙς ἡ πρόνοια ἰ. καὶ δημοσίᾳ καὶ πανταχοῦ (Ἰδπι.ςἰν.7.2(ρ.6.τὸ; Μ.0. 

4004}; θεὸς..«κολάζει...«πρὸς τὸ χρήσιμον καὶ κοινῇ καὶ ἐ, τοῖς κολαξο- 

μένοις 1δ.7.τδ(ρ.72.22 ; 5418}; 1δ.7.3(ρ.12.10; 4214). 
Ἐϊδιοσήμαντρος, το λ τὲς στη ἐἰπαγαείεγίξείες, {Β65.5ἰγεμο ποηῖ.τ. το 

(1.332Ε.; Μ.30.208). 
Ἐἰδιοστάτως, ἱπαΔίυϊάπαϊν, οἵ τς οτθη,, τεῖ. Ὁνο πϑίστεϑ ἴῃ ΟἾσΙβί 

οὐκ ἐν μονάδι κατ᾽ ἰδίαν ὑπόστασιν, ἕκαστον ἰ, θεωρούμενον 5δν. Απί, 

4Ρ.1δοητ. Η.ποπορὴ.(.86.18450); ἐπὶ τοῦ καθ' ἑαυτὸ ἰ, ὑφεστῶτος 

προσώπου Τιδοηῖ.Β. ἦν. (Μ,86.20120). 

δ65 ἰδιότης 

κἰδιοσύστατος, 1. Ππαυΐηρ ἱπάτοίάμα! ἐκ δίσηεο, δείηρ α ἀϊειτπεί 

ΘΗ ν ; ἃ. ἴπὶ σῈπ. ἐκεῖνο 80. τὸ ἀπαύγασμα]...οὐκ ἐ, «... ἔχει γὰρ ἐν τῷ 

ἡλίῳ τὸ εἶναι Ογτοιλες.6{5..474); τῶν ἐξ ὧν ἕνωσις μενόντων ἀμειώτων 

οὐνέν συνθέσει δὲ ὑφεστώτων, καὶ οὐκ ἐν μονάσιν ἰ, δον. Απειϑρ βοΐ. 

Ηπομορὶ (Μ.86.1848.4); ἡ ἐ, ὕπαρξις τηάτοϊάμαὶ ἐκίδίεμιοε» ὑπόστασιν 

οὐὐτὴν ἐ, τῆς ἑκάστης φύσεως ὕπαρξιν Το. λαον.7(}1.94.7458); 14, 

ἀϊαϊοεὶ. 42(Ὁ.04.6128); Ὁ. Τυΐη., ἀρϑῖ. 8]]ερεὰ Μοπίδηϊβί ἸΔδητῆοα- 

τοι οὗ Ῥοίβοπμβ, τεῖ. 10.14:18 ὡς σὺν τῷ πνεύματι παρὼν ἐ., καθά ἐστιν 

ἀεὶ πανταχοῦ καὶ ὁ πατήρ Ἰλάνπι. Τγέρ.3.38(}1.30.9774}; ἑαυτὸν εἶναί 

φησιν ἐν αὐτῷ [Ξς. τῷ πατρί] φυσικῶς, κἂν ἐξ αὐτοῦ νοῆται κατὰ τὸ ἐ, 

Ογτ. 70.3.5(4.3024}); ἐδιτ,2(τ6})) ; τεῦ, Ἐοπι.8: τὸ δεικνὸς οὐκ ἀλλότριον 

αὐτὸ [Ξς. τὸ πνεῦμα] τῆς τοῦ λόγου φύσεως. ἀλλ᾽ οὕτως ἡνωμένον, εἰ 

καὶ ἐστιν ἰ., ὡς αὐτό τε ὑπάρχειν ἐν υἱῷ, καὶ υἱὸν ἐν αὐτῷ διὰ τὴν τῆς 

οὐσίας ταυτότητα ἰᾶἰι65.33(5..334Ὲ}; πειξ, ἃ5 50 5[., ΠΙάντη. ΤΥ, 3. 

23(0258); 6. (ὨτΙβίο]. οὔτε.. «τὰς φύσεις... «εἰς μέαν συναλείφομεν φύσιν 

εὐνΐνα μὴ τροπὴν...εἰσάγωμεν' οὔτε εἰς δύο πάλιν ἰδιοσνοτάτους..- 

διαιροῦμεν...-ἵνα μὴ τὴν ἡμῶν αὐτῶν ἀρνώμεθα σωτηρίαν Μαχ.Ρ.τ2(Μ. 

οι. 4030); πῶς... ἡ ἐν Χριστῷ ἀνθρωπότης ἐν ἰδιαζούσῃ ὑποστάσει καθ᾽ 

ἑαυτὴν οὔποτε γενομένη.. «πρόσωπον ἐ, καθ᾽ ἑαυτὸ. .«ἔχοι; Τρατν. Καδιτῆ, 

γαερι(ρ.τολ.τθϑ; Μ.01.14934); τὸ λέγειν.. «δύο ἐ. καὶ καθ᾽ ἑαυτὰς 

θεωρουμένας οὐσίας, πολλῆς βλασφημίας τεκμήριον Ῥατα ΌΡ .ΒΌΡΌ]. 

(ρ.284.); 70.1)..σ.3.0(Δῆ.ο4.το178) οἷΈ, 5. ἐδιοσυστάτως ; τε. ΟἸὨγῖβτ 5 

Βαπιδῃ παΐυτε οὐκ ἐν ἰ, καὶ ἰδιοπεριγράφῳ προσώπῳ παρὰ τὴν τοῦ 

λόγου ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τὴν ὕπαρξιν ἐσχηκυΐαν Τμάτιδιμα, 

απ γν.3.22(Λ.90. 4000); 2. ὁΓ ἐδιδ νενν δδίηρ τὸ πνεῦμα ἰ, ὡς ὁμοούσιον 

πατρὸς καὶ υἱοῦ Ἀτητηοη. [9.16:τ4(Μ.8-,14070). 

κἰδιοσυστάτως, ας ἐχίξιΐμο ῥεγεομαίίν, ἰη: οπε᾽ς οἱθη ἐηϊίν, Ογτ. 

Νεεὶ.2.τίρ.35.6; 6᾽.348}; σημαίνει [36, τὸ ἐνυπόστατον...τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ 

ὃν τοῦτο εἶναι ἰ. Τιϑοηΐ.Β. 7. (Μ.86.20124); Μαχ.ριττ( Μ.91.406Ὰ); 

ὑπόστασις...τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ἐ, ὑφιστάμενον 70.) ἀαϊεε! ΑΔ ( Μ ο4.6168) ; 

οἵ (Πτῖβε ἴῃ Βἰμπηβ6 1} ορρ. ἱπάννε]Ππρ' πιδπ ̓ 5 500] αὐτὸς ὧν ἐν πᾶσι... 

μετὰ καὶ τοῦ ὑπάρχειν ἐ. Ογγ. 70.8(4.702}; Ἡ τίη, ταῦτα... .ἕν καὶ ἕν καὶ 

ἕν πρόσωπον ἰ. δηλοῖ ἐν μιᾷ θεότητι Τλιάγτη. Τγη. 4.41(Μ.39.0848}; Ογτ. 

7ο.τ.5(468}; ὑπάρχων ἐ,, πλὴν οὐ πάντη διακεκομμένως 1δ.3.5(3078); 

γοῖ, ὅδπτϑ:τῇ,, ἰπ Τυίη. ἀτριπηδηῖ ἔγοτα ΑΌγαμδπὶ πα ἀγοββῖῃρ [Πγεδ 

νἱϑίτοιβ ἴῃ βίπρ., ἰ4, ζωΐη.τ(63.20Ὲ}; τεῦ. Η. ΟΠοϑβῖ, ἐδ.(350); τεῖ. 10. 

τάττό οὐκ ἔξω τιθεὶς αὐτό [3ς. τὸ πνεῦμα], τὸν δὲ τῆς ἑτερότητος λόγαν 

ἐν μόνῳ νοεῖσθαι διδοὺς τῷ εἶναι καὶ ὑπάρχειν ἰ. αὐτό, οὐ γὰρ υἱὸς τὸ 

πνεῦμά ἐστιν, ἀλλ᾽ ὄντως, ἰδίως τε ὃν καὶ ὑπάρχον τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστὶν ἐν 

πίστει παραδεξόμεθα ἰά. [9.0.τ(8ο090); ΟἸ το], οὐ δύο Χριστοί, διὰ 

τὸ μηδὲ τὰς οὐσίας ἤγουν ὑποστάσεις... .ἰ., ὑφεστηκέναι δον. πέρ. 

αι. Νοπ εῤ.(Δ1.86.0248); οὐ γὰρ ἰ. ὑπέστη ἡ τοῦ θεοῦ λόγου σὰρξ... 

ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ ὑποστᾶσα, ἐνυπόστατος μᾶλλον, καὶ οὐ καθ᾽ ἑαυτὴν 

ἰδιοσύστατος ὑπόστασις γέγονε 70.1). 7.ο.3.ο(.94.τοτ 78). 
["Ἰϊδιοτεύω, ἰεαά αν μηποβίεϊαὶ {{6, δὲ α εἰυϊίαη, ὙΒαΥ ΤΠ δοῖ,}.6. 

τ.370}1.86.18το); 170.1.4γἱεηι.) (Δ1.06.12576; ἰδιωτεύοντε Ρ.26.12). 

ἰδιότης, ἡ, 1. ῥγοῤῥενγίν; 
Α. ἀϊοιπείυσ ῥγορογίν, ερεοίβε εἰαγαείον, οἵ σοά, αἰγιδμίε; 

1, Ἔὀχρ αἰπεά αἕ...ἐ, οἱονεὶ χαρακτῆρές τινες καὶ μορφαὶ ἐπιθεωρούμεναι 

τῇ οὐσίᾳ, διαιροῦσι μὲν τὸ κοινὸν τοῖς ἰδιάζουσι χαρακτῆρσι- τὸ δὲ 

ὁμοφυὲς τῆς οὐσίας οὐ διακόπτουσιν. οἷον, κοινὴ μὲν ἡ θεότης" 

ἰδιώματα δέ τινα πατρότης καὶ υἱότης- ἐκ δὲ τῆς ἑκατέρου συμπλοκῆς, 

τοῦ τε κοινοῦ καὶ τοῦ ἰδίου, ἡ κατάληψις ἡμῖν τῆς ἀληθείας ἐγγίνεται... 

αὕτη γὰρ τῶν ἰδιωμάτων ἡ φύσις, ἐν τῇ τῆς οὐσίας ταυτότητι δεικνύναι 

τὴν ἑτερότητα...τήν γε μὴν ἑνότητα τῆς οὐσίας μὴ διασπᾶν Βα5. ΕμΉ.2. 

28(1.26ς8ξ,; Μ.20.63781.); ἡ οὐσία τὴν κοινότητα σημαίνει" καὶ εἴ τί 

ἐστιν ἴδιον τῆς οὐσίας, τοῦτο κοινόν ἐστι τῶν ὑποστάσεων τῶν ὑπὸ τὴν 

οὐσίαν' ἡ δὲ ὑπόστασις ἰδιότητα ἔχει ἥτις οὐκ ἔστι κοινὴ τῶν τῆς αὐτῆς 

οὐσίας ὑποστάσεων. ..τὸ ἔχον ἰ, ἀριθμὸν ἐπιδέχεται... ἄλλο τῆς ὑποστά- 

σεως τὸ ἴδιον, καὶ ἄλλα τῆς οὐσίας ἰδιώματα ΓΑ ΤΠ ἡ1αἰ. νη. τ τ (Μ.98, 

1137Ὰ ; ΤΑΙ 46{.3(}.28.5418) οἷτ. 5. ἰδίωμα; ὙΒάτ, ΚΔ δ. ῥγαερ. 

(ρ.217.32) οἷτ. 5. ἴδιος ; ἰδίωμα ἤγουν ἰ. ἐστὶ τὸ κυρίως ἔν τινι φύσει 

ἰδικῶς γνωριζόμενον, ἐν ἑτέρᾳ δὲ μὴ εὑρισκόμενον Αὐαβί. 5, πσα.2(Μ.80. 

648); ἴῃ ψνμαῦ 56η86 ἐ, ἀῃᾷ Κίπάτρα τοῦτηβ ἀρρ] σα Ὀ]ς το οα ἐπὶ δὲ 

τῆς ἀγεννήτου καὶ μοναρχικῆς φύσεως, οὐκ ἂν μὲν ὅλως ἢ κυρίως λεχθείη 

ποιότης..«καταχρηστικῶς δέ. «φυσικὴ μὲν ποιότης ἐστὶ τὸ πανάγιον... 

ὑποατατικὴ δὲ..«ἀγεννησία, καὶ ἡ γέννησις καὶ ἡ ἐκπόρευσις, ἅπερ καὶ 

ἰδιότητας ὀνομάζουσι, διὰ τὸ μόνον αὐτῷ καὶ οὐκ ἄλλῳ προσεῖναι ταῦτα 

φυσικῶς ἣ ὑποστατικῶς, ἐξ ὧν αἴ τε οὐσιώδεις καὶ ὑποστατικαὶ 

συνίστανται διαφοραί, καταχρηστικῶς μὲν...ἐπὶ θεοῦ, κατὰ φύσιν δὲ 

κυρίως ἐπὶ τῶν γενητῶν ἁπάντων. ὅθεν ταυτὸν μὲν ἀλλήλοις ὑπάρχειν 

ταῦτά φασι, ποιότητά φημι καὶ ἰ, καὶ διαφοράν, καὶ τῶν τε συμβεβηκό- 

των, ἀλλ' οὐχ ὑποκειμένου τινός, ἤγουν οὐσίας λόγον ἐπέχειν. δια- 

φέρειν μὲν τῷ τὴν ποιότητα καθολικωτέραν εἶναι, καὶ ἐπὶ πάντων 

ἁπλῶς..«τὴν ἰ, δὲ μερικήν, ὡς πρὸς ἐκείνην, καὶ μὴ ἁπασῶν. .«τὴν 

διαφορὰν ὡς συστατικὴν τῶν ὄντων καὶ ἀφοριστικήν Μαχιοῤμος(Μ. οι. 



ἰδιότης 

Ζ40ΑΠ1.); 2. 556 ΠΕΙΔΙ ἐ ; ἃ. οὗ οὐγβα θα τπηρβ πῶς ποικίλα εἴδη τροφῶν 
τῇ ἰ. τῶν σωμάτων ἁρμόζοντα ἐπινενόηται Β85.6}.2.6(3.74Ε; Μ.32. 
2327); ἀναγκαιοτάτη τοῖς ἰατροῖς..«ἡ κατανόησις τῆς τῶν στοιχείων 
ἐν... τριχῆ. τῆς ἰ, τῶν τῆς ψυχῆς κινημάτων..«τὸ λογιστικόν τε καὶ 
ἐπιθυμητικὸν καὶ θυμοειδές Οτ Ν γ55.ερ.καη.(Ν].45.2240); ὥσπερ οἱ 
πρῶτοι 30. ἈΠΙΡ6Ϊ5] περισσῶς ἔχουσι τὰς τῶν ὑφειμένων....ἰ,, οὕτως 
ἔχουσιν οἱ τελευταῖοι τὰς τῶν προτέρων, οὐ μὴν ὁμοίως, ἀλλ᾽ ὑφειμένως 
ἰτομ. Ατ.ς. ἢ.γ2.2(Μ,3,2934); ἐφ.ττ.χ, (2840,2854); Ὁ. ΤΥη., ῬΘΓΒΟΙΒ 
ὈΘΙῺΡ σΟηΒΟ Ὀϑίθπεῖ8} ροβ5685 βδ της Ἔββ [ΙΑ] ἐ, : πῶς οὐκ ἔσται κατ᾽ 
οὐσίαν ὁ αὐτός, ὁ ταῖς τοῦ πατρὸς ἐ, οὕτω διαπρέπων, ὡς ἂν εἰ καὶ 
αὐτὸς ὁ πατήρ; Ογτ, (πες.τ4(5᾽,1454Ὰ}; γεγέννηται.. οὗτος [30. ὁ υἱός] 
τοῦ πατρὸς ἰ. πᾶσαν ἔχων ἐν ἑαυτῷ 1ἃ,ἀταϊ, Τγτη,6(ς᾿. 5020); ἀδίδακτόν 
τινα μάθησιν...ἐκς τῆς τοῦ γεννήσαντος ἐ. ἔχων καὶ φύσεως 14..70.5.5 
(4.526); δ. (5280); ἐξ.τι το(τοπο); τὸ πνεῦμα...ὅλην ἔχον τοῦ θεοῦ... 
τὴν φυσικὴν ἰ., καὶ ὁμοίως τοῦ μονογενοῦς 1ὖ.τ.0(03Ε); α. (με βίο. 
κατά γε τὸν ἰδιότητος λόγον, εἴη... ἑτεροφυὴς ἡ σὰρέ παρὰ τὸν ἐκ θεοῦ... 
λόγον, πλὴν αὐτοῦ γέγονε καθ᾽ ἕνωσιν ἀδιάσπαστον ΟΥΥ, ᾿Ὠίοά 4{(Ρ.404. 
11); θεόν...καὶ ἄνθρωπον ὄντα..«τὴν οὐσίαν ἑκατέρου τελείως ἔχοντα, 
μετὰ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας ἤγουν φυσικῆς ἰ, ΗῖΡρρ.Βεν.  εἰ.τ(ρ.322.2; 
Μ,19.8328); μεμενήκασι...μετὰ τὴν ἕνωσιν αἵ τε φύσεις ἀσύμφυρτοι καὶ 
αἱ τούτων ἰ, ἀλώβητοι Τπαοί, πο. β'.(ρ.1τ28.14); σωζομένης...τῆς ἰ, 
ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἕν πρόσωπον συνιούσης 1.δὺ Μαν.6}.28.3(ρ.13. 
τι; ΜΟΡΙ,. κ4.764Ά}); τδ.(ρ.14.τ 7664); 1.28, (ρ.17.1τ; 7748); 1 δ πῖ, 
ΒΡ. δεν. 25(}Ε.86. τοο0}0}; συνέθεντο τοῖς συνοδικοῖς Σευήρου, ἀνα- 
θεματισμὸν ἔχουσιν..«τῶν εἰρηκότων δύο φύσεις ἢ ἰ, ἐπὶ τοῦ κυρίου, τῆς 
σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος ΕΡΑΡ.Ἐναρτ.ἦ,.6.3.33(Ρ.132.30; Μ.86.όδοο) ; 
ΤΒαν ΕδίΓα ῥγαεῤ(ρ.το4.4; Μένοτ.140930); δι(ρ.τοό.25 ; 1407) οἷξ. 5. 
ἰδίωμα; εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ...τὰς φυσικὰς ἰ, τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς ἀνθρωπότητος...ἐν αὐτῷ. ..«ἀμειώτως σωζομένας...εἴη κατά- 
κριτὸς ΟἹ Αἴθυ,σάηιο; ἰὴ ἈΠΕ ΠΟΠΟρΡγβι16. ατριιπιοπὶ αἱ ἐς οὐχ 
ἑαυτῶν, ἀλλὰ τινῶν εἰσιν ἰ, εἰ δὲ δύο κατ᾽ αὐτοὺς μετὰ τὴν ἕνωσιν αἱ ἐ;, 
τινῶν δύο πάντως εἰσὶν ἐ, Τ,δοπί Βισαῤ. εν. 22(Ν]1.86.1 0080}; ἐδ.τὸ 
(τ9040) ; ΑΛΕΣ-ταοπ ἐμ 6 οὐχ ὡς μόνα θέλοντος, ἃ φυσικῶς ὡς θεὸς 
ἤθελεν.. «ἀλλὰ καὶ τὰ συστατικὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως...ἐν ἰ, τῶν 
φύσεων Τ70.1). [.0.3.1τ4(Μ|,94.1036}}; 3. Βνροδίδβεο ἐ, ; ἃ. ψ τ πὶπ Τυίη. 
ἐ. ̓ Ἰηα]σαῖα αἰβξι, οὐ ῬΕΊΒΟῚΒ ΟἿἱν ὅταν δὲ λέγωμεν τρεῖς ὑποστάσεις... 
τὸ ἀληθὲς εἶναι λέγομεν τῶν ἐ, τὴν διαφορὰν ἐν τῇ ὑποστάσει, οὐχὶ δὲ καὶ 
ἐν τῇ οὐσίᾳ ΤΑΤΒ ἀταϊ, Τγίη.τ τ (Μ.28.ττ400}); θεότης μία... ἀριθμῷ μὲν 
τὴν διαφορὰν ὑπάρχειν, καὶ ταῖς ἐ, ταῖς χαρακτηριζούσαις ἑκάτερον" ἐν 
δὲ τῷ λόγῳ τῆς θεότητος τὴν ἑνότητα θεωρεῖσθαι ΒΑ5, ἔμημ.τοτοίι. 
2310; Ν.20.5568); ἀναγκαῖον...τὸν ἕνα θεὸν τηρεῖν, καὶ τὰς τρεῖς 
ὑποστάσεις ὁμολογεῖν, καὶ ἑκάστην μετὰ τῆς ἰ, συ. ΝὰΖ.ον,2.38(Ν.3ς, 
4450); ἕν τὰ τρία τῇ θεότητι, καὶ τὸ ἕν τρία ταῖς ἐ, {8.51.0(ρ.156,0; Μ. 
306.1444}; τρισὶ μὲν κατὰ τὰς ἐ, εἴτουν ὑποστάσεις... εἴτε πρόσωπα... ἑνὶ 
δὲ κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον εἴτουν θεότητος {ῤ.50.ττί4ς0); εἷς καὶ ὁ 
αὐτὸς τῆς θεότητος λόγος, οὐδεμιᾶς ἰ, ἐν οὐδενὶ... εὑρισκομένης ΟΥ, 
Νγβ5,ογ. σαἰθοθ. ρτόθυη (ρ.6.1; Μ.45.120)); μέαν τῆς τριάδος τὴν φύσιν 
εἶναι πιστεύομεν, μέαν οὐσίαν ἐν τρισὶν ἐ, γνωριζομένην ὙΠας. Τγέη.28 
(1.75. 1τ888); 1ἅς Ῥυτου - )8(1.1222); ἄλλον αὐτὸν [5ς. υἱόν] παρὰ τὸν 
πατέρα δεικνὺς κατὰ τὸν τῆς ἰ, λόγον 14, ΕΠ οὖ.τ: 53(3.548); ΤΑΙΆ5..ρ.Ξ , 
οϑ, 4610); Όν Ὀαρρβαοοϊδη [ΠοΥβ οἴζεη οΆ]1ς4 γνωριστικαὶ ἐ,, Β65. 
Ἐπη.2.2δ(τ.26ξο ; Μ.6378); ἐν τῇ κοινότητι τῆς οὐσίας τὰς γνωριστικὰς 
ἐ, ἐπιλάμπειν ἑκάστῳ ΟΥ̓ Ν γ85, Δ }.655.5(Μ4.32.3368}); οὗ, τῆς κτιστῆς 
φύσεως καὶ τῆς θείας οὐσίας. .κοὐδεμίαν...ἐπιμειξίαν ἐχούσης κατὰ τὰς 
γνωστικὰς ἐ, 14, Επεη.δί2 Ῥ.τοϑ,17; Μ.45.7930); Β. ἴῃ ψνῃαῖ τηϊβ ἐ, οὗ 
ῬΈΣΒΟΠΝ σοῃβίβ(5 τὰ δὲ γεννητὸν καὶ ἀγέννητον γνωριστικαί τινές εἶσιν ἷ, 
εἰ γὰρ μηδὲν εἴη τὸ τὴν οὐσίαν χαρακτηρίζον, οὐδενὶ ἂν τρόπῳ πρὸς τὴν 
σύνεσιν ἡμῶν διϊκνοῖτο. μιᾶς γὰρ οὔσης θεότητος, ἀμήχανον ἰδιάζουσαν 
ἔννοιαν πατρὸς λαβεῖν, ἢ υἱοῦ, μὴ τῇ τῶν ἰδιωμάτων προσθήκῃ τῆς 
διανοίας διαρθρουμένης Βα8. πμ.2.20(1.26δα ; Μι640Α); πῶς οὐκ 
ἀσύνθετος ὁ κατὰ τὴν οὐσίαν ἁπλοῦς ; οὐ γὰρ δὴ οἱ δεκτικοὶ τῆς ἰ. αὐτοῦ 
τρόποι τὸν τῆς ἁπλότητος λόγον παραλυπήσουσιν τΡ.(:668; Μ ,(6408); 
τοῦτο γνωριστικὸν τῆς κατὰ τὴν ὑπόστασιν ἰ, σημεῖον ἔχει, τὸ μετὰ τὸν 
υἱὸν καὶ σὺν αὐτῷ γνωρίζεσθαι [3ς, Ἡ.. (Πο51], καὶ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς 
ὑφεστάναι στ Ν 85. {}}}.655.4(}4.32.3200}; ἀναχωρήσει μὲν γὰρ οὐκ εἰς 
ἐ, παντελῶς... «κεχωρισμένην, διὰ τὸ ἐν μιᾷ θεότητι τὴν ἁγίαν νοεῖσθαι 
τριάδα ὕγτ. 70.3.5(4.306}) ; ὁ τοῦ πῶς εἶναι λόγος... ἤγουν αἱ ἱ, {ῦυτ. 
Τυτη, 2(63.2Ε ; ΝΙ, 77. χτ210}); τῆς ἀγεννησίας καὶ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς 
ἐκπορεύσεως. ἐν ταύταις γὰρ μόναις ταῖς ὑποστατικαῖς ἐ, διαφέρουσιν 
ἀλλήλων αἷ.. ὑποστάσεις ἐῤ.ο(65,148.; ΜΟτΊ 400) ; ἐδ. τοί 50; Μ.τ1444); 
ἐπὶ τῆς θεότητος μίαν.. «φύσιν ὁμολογοῦμεν...-πάντα μὲν τὰ φυσικὰ... 
ἁπλᾶ φαμεν, τὴν δὲ διαφορὰν τῶν ὑποστάσεων ἐν μόναις ταῖς τρισὶν ἐ., 
τῇ ἀναιτίῳ καὶ πατρικῇ, καὶ τῇ αἰτιατῇ καὶ υἱϊκῇ, καὶ τῇ αἰτιατῇ καὶ 
ἐκπορευτῇ ἐπιγινώσκομεν...εἰ γὰρ καὶ ἑκάστῃ...τελεία ἐστὶν ὑπόστασις, 
καὶ τὴν οἰκείαν ἰ., ἤτοι τὸν τῆς ὑπάρξεως τρόπον διάφορον κέκτηται, 
ἀλλ᾽ ἥνωται τῇ τε οὐσίᾳ καὶ τοῖς φυσικοῖς ἰδιώμασι 70.1). 36.3.5 (1.94. 

666 ἰδίωμα 

ΙΟΟΟΒ,Ο); 6. οὐἵποίοχ ἀοοίγης οὗ ἃ 4 βαϊερυδια ἀρϑῖ, ΘΥΓΟΓΒ 
εὐλαβουμένους δύο...θεοὺς.. ἤτοι ἀρνουμένους ἰδιότητα υἱοῦ ἑτέραν 
παρὰ τὴν τοῦ πατρός... ἢ ἀρνουμένους τὴν θεότητα τοῦ υἱοῦ τιθέντας δὲ 
αὐτοῦ τὴν ἰ, καὶ τὴν οὐσίαν κατὰ περιγραφὴν τυγχάνουσαν ἑτέραν τοῦ 
πατρός ΟΥ. 70.2.2{ρ.54.25,28; Μ.τά4.τοϑο) ; ἔδει... «τὰς ἰ, μεῖναι πατρὶ 
καὶ υἱῷ ἵνα μὴ σύγχυσις ἧ παρὰ θεότητι ΟΥ ΝΑ Ζ.07.3τ,2ο(ρ.182.12; Μ, 
36.1658); συγχεομένων τῶν ὑποστάσεων εἴτ᾽ οὖν τῶν ἰ. ἀναιρουμένων 
(ΟρΡ(38:)ερ.αρ. ΤΒάι.}.6. 5.9. 1τ(3,1031}; ἅν. ἐν, 5. οἴοσηαὶ απ τπη- 
ΟὨΔΉΡΈΔΌΪΒ ἐς ἀκινήτου μενούσης ΟΥΝΔΖ.0Υ.20.12(ρ.900.12; 808); 
μενούσης αὐτοῖς τῆς ἐπιθεωρουμένης ἐ. εἰς διάκρισιν ἐναργῆ τῶν 
ὑποστάσεων ΟΥΟΝ ν85.1}7.655.8(Ν].32.22400}; ἡ...ὦ, ἀκίνητος ἰΌνγτ. 
Τυῖητο(δὅ, 160 ; Ἀ1.7}.11440)), 

Β, ρεη., σμαγαείεγ, παΐμεγέ; τεῦ. οσεαϊίοη, ΗἸρμ.ἠαθν.7.2ο(ρ,τοῦ.3; 
Δ1.16.33020}; τεῦ, πβη ὅπερ συμφέρει ἑκάστῳ ἵνα αἴσθηται τῆς ἰ, τῆς 
ἑαυτοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς τοῦ θεοῦ ΟΥῥγίης.3.τ.το(ρ.2τό.3; Μινττ. 
2724); πάσης ὑπερνικωμένης τε καὶ καλυπτομένης ἀνθρωπίνης ἐ, τῇ 
ἐπιφοιτήσει τῆς χάριτος 1Β85.ἢτηγ5ὶ.6τ(ρ.397.3}; οἱ ὈΒυβέδπϑ πάντα 
τὸν Χριστοῦ λαόν... ἔχειν τὰς ἐ, μυστικώτερον τῶν φυλῶν ΟΥ [0.1.1 
(Ρ.3.6; Μ.14.21Ὰ}; βαςεχαοίβ! κατὰ... ἵδρυσιν ἰδιότητος ἀπαραλλάκτως 
ἑστηκυΐαν [οη,Ατ.6,1..4.3.3(}1.3.4760); οὗ σοά γνῶσιν τῆς ἱ, τοῦ 
θεοῦ ΟΥ.0».24.4{0Ρ.4255.12; Μ.11.4038); οὐδὲν τῶν ἐν λέξεσι.. «δύναται 
παραστῆσαι τὰς ἐ, τοῦ θεοῦ Ἰα (δὶς. 6,65(0.135.27; ΝΜ 11.12078); ΤΎη. 
ἐπεὶ...ὁ υἱὸς εἰκών ἐστι τοῦ πατρός, ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ νοεῖν, ὅτι ἡ θεότης 
καὶ ἡ ἰ. τοῦ πατρὸς τὸ εἶναι τοῦ υἱοῦ ἐστι ΑἸΉ..47.3.5(Μ.26.3328}; ἐδ. 
3.11(3448); τὴν πατρὸς ἰ, παροῦσαν νἱῷ τε καὶ πνεύματι ΑΡΟ]], Πι. 
δειῤίγς(Ρ.172.12; Μ.το.ττο). 

Π. ἃ δεῖηρ ργόβον, ῥγοργίείν (Ἰὰ 8. πονν ΟὈβοϊδῖς 5656), οτονη)65 5 
ἴδιος μὲν γὰρ σύμπας ὁ κόσμος ἐστὶ τῷ θεῷ..-πρεπωδέστερον δέ πως ὃ 
᾿Ιαραὴλ τῷ τῆς ἐἰ. ἀποκεκλήσεται λόγῳ (γτ. 7ο.τ.ο(4.80Ὲ); Τηη. ὁ 
υἱὸς.. τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιος καὶ ὁμοφυὴς τυγχάνει...ἐν τῷ εἰπεῖν 
'μείζων ἐστὶν ἔδειξε πάλιν τὴν τῆς οὐσίας ἰ, ΑἸΠ.,“4γ.χ, 58(}1.26.1338); 
καθαρᾷ τῇ νοήσει καὶ μόνῳ τῷ νῷ νοῶμεν υἱοῦ πρὸς πατέρα τὸ γνήσιον 
καὶ λόγου τὴν πρὸς τὸν θεὸν ἃ, ... τὴν.««τοιαύτην ἑνότητα καὶ φυσικὴν ἐ, 
[1.6.. οὗ βιῃ: 8π4 ἢρῃι)] πῶς ἂν οἱ πιστεύοντες... ὀρθῶς καλέσαιεν ἣ 
ὁμοούσιον γέννημα; ἸΔ ἀδεν.24(ρ0.10.33,20.12; Μ.25.45)8,0)}; οὗ Η. 
(μοβὲ [10.5:8] σημαίνει.. οὐσέαν εἶναι τὰ πνεῦμα. οὐ γάρ, ὥς τινες 
οἴονται, ἐνέργειά ἐστι θεοῦ, οὐκ ἔχον.. ὑπάρξεως ἰδιότητα ΟΥ. [΄.37 ἴῊ 
70 (0.513.13}} οἷαν... ἔγνωμεν ἐδιότητα τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα, 
ταύτην ἔχειν τὸ πνεῦμα πρὸς τὸν υἱὸν εὑρήσομεν ΑἸἢ.ὁρ. δέγαῤ.,.τ(]. 
26.6258) ; ποία ὁμοιότης ἢ ἰ. τοῦ χρίσματος καὶ τῆς σφραγῖδος πρὸς τὰ 
χριόμενα καὶ σφραγιζόμενα; 16.τ.23(τ8 54}; (ΒγΞῖο],, τοῦ, 1 0,2: 40 
λέγεται αὐτὸς προκόπτειν διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα ἐ, Ἰά..4».3.54(4368). 

Ἠδιοτικός, οὗ με οτῦῃ, ΑἸτίοιεῤ. ἀγίδί, ἰρ.61.17; Μ.το.ὅ1Α). 
ἰδιότροπος, 1. οηεὶΣ το ῥεομίταν, ἀϊτίτηείυρ, τοῦ, Δ ορὸς ἃ5 πα - 

οτραῖθα τὴν γὰρ ἰ, αὐτοῦ ὑπόστασιν ἐδήλωσεν [Τ0.1: 1{.} ΑἸΕχ.ΑΙ. 
ἐῤ. ϊεχ. 4(0.22.ποὸ; Μ.18. 5534}; οὗ τὴ8. ἔνψο παῦιγοβ. διεσταλμένοις 
[55, 1π Ὁ ε51]...ἐ, νοήμασιν Θορἢτ. Η.0γν.2.4(Μ.87.32210); 2. ον οηε᾽ 5 
οτὐη, βοἰτίανγ, {7 υϑι,1,α5.54{ρ.45.11). 

Ἐδιοῦ ποστατικῶς, 1); ομε᾽ς. οἷὐη βέγδοη, Ἰβόρθτ ΗΠ ΠΣ μγρ τοί. 

87.30800). 
Ἠδιουπόστατος, «εἰ τε είδίεηί, Ἐϊαβίτγαξ, ἰα  απΐνι,τοί(ρ.386); 

ΤΊη. ἄλλος μὲν γὰρ ὁ πατήρ, ἄλλος δὲ ὁ υἱός, καὶ ἄλλο τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, καὶ διὰ τοῦτο ἰ, Απαβι, βά,(ρ.271); Ομ τπίο!. ὡς κεχωρισμένας 
καὶ ἐς εἶναι τὰς φύσεις, καθὼς Θεόδωρος καὶ Νεστόριος βλασφημοῦσιν 
Παβίι ἐοηξιαημαίλ. γ(ρ.ο2.1τ; Μ.8όντοῖθο) τε (ΓΡ(ςς3)αμαϊ᾽.)(Ρ.1γ7ο); 
Τδοητ. ΗΛ εε,.2. τοί ΜΙ .86.15 564) οἷτ, 5. ἄνθρωπος ; 1δ.5.Ξ(τ οὐ). 

Ἠδιοῦποστάτως, το] ἢ Ομ εἧΣ οἵοτι στ είδίοηεε εἷς ἐστι θεὸς ὁ πατήρ, 
μετὰ τῶν δύο ἑαυτοῦ δυνάμεων, ἀχωρίστως ἐν ἀλλήλοις ὄντες, καὶ ἰ. 
θεωρούμενοι νῷ (ο8Π}.1πα.ἰ0}.5(}1.88.32004Α}; εἰ τὰ ἰ, ὑφεστῶτα, ἴδια 
ἐπιγράφεται πρόσωπα,.. ὁ δὲ Χριστὸς... «ἐστιν..«ἐκ δύο προσώπων κατὰ 
Σευῆρον Ἰδαβι, Μοη,6ῤ.(}1.80.9248); ἐδ (0124); { εσια, ΟΡ εοπ θηρὶ, 

(λ1.ο8.3070). 
ἰδιόχειρος, Ε. »ηιαάε τοὴ ἦι οπο᾽ 5 οτρηὶ μαμίς, {0.1} .ἐΡ. ΤᾺΡ ΙΔ (Μ. 

95.373}; τηρῖ,, τοῖ, Οοα [5ο. τὸ ἀνθρώπινον] ἐ, αὐτοῦ πλάσμα Ἀπαβὶ. 
δι φη οί γε5}.78(Μ.80.γ7ο8 8); 2. τιδαῖ, ἃ5 βιιρβί,, ὠμοργαρὶι ἀοειηφηὶ 
τὸ ἐ. τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὅπερ μέχρι τοῦ νῦν πεφύλακται χάριτι θεοῦ ἐν τῇ 
᾿Εφησίων. «ἐκκλησίᾳ Ῥεέγ 1 ΑἸ [ν( 1.18. 5170); τὸ θ6 πιαᾶα ὃν ἴποβς 
ΡΥΟἑδβϑίηρ σε ραον, ΤΟτοροηι φρο. Π] ομι,θο(Μ.86.6138); ἴῃς ρεη,, 
ΤΟτερεπι. ἀΐςρ. 54(}}.86, 6008); 7ο. Μοβοι. ῥγαί το (Ὁ .87,3οϑοῦ). 

ἰδιοχείρως, το 1}; οπθ᾽ς οἵγε μαπά, Ἰτυβίταῖ,, Εμίνοο( Μ.86, 2284); 
ΟΙδίεσ. αεί. Ξ(Η.3.0274); Πβοπε. Ν. ςεγηι.3(Μ,93.160 48). 

Ἐἰδιοχρυσέω, πματιε ῥγίυαίς ῥγορεγίν, Ἡπάτγιϑευα, »}.2.18ο(Μ.90. 
τοσόο). 

ἰδίωμα, τό, Α. ἐὐαγαείογειῖς ῥγοβρεγίν, ἀϊδιϊηεινο ἔραίπεγε; 1. εἴγτη., 
ἀεἔ,, δηα ἀοβου ρτ]οη 5 ἐ, λέγεται διὰ τὸ ἴδια εἶναι ἅμα" ἀχώριστοι γάρ 
εἶσι τῶν φύσεων καὶ τῶν ὑποστάσεων αἱ αὐτῶν ἰδιότητες. ἰ, ἐστι τὸ ἔν 



ἰδίωμα 

τινι φύσει ἰδικῶς γνωριζόμενον καὶ ἐν ἑτέρᾳ μὴ εὑρισκόμενον..«ταῦτα 

μέν εἰσι φυσικὰ ἐ." ἕτερα καὶ ὑποστατικά, οἷον λευκότης..«εἰσὶ δὲ καὶ 
Ψ φ ᾿ ᾽ , ᾿ 2 Δ 7 [ ξ , 
ἕτερα, ἅπερ οὐ λέγονται κυρίως ἰ., ἀλλὰ συμβεβηκότα... «οἷον ἡ νηπιότης 

ΤΑΙ Δ 6.2(}1.28. 5418); ὙΒάτ. ΒΑΙΠργαοῤ.(Ρ.217.32) οἷζ. 5. ἴδιος ; 
ἢ, ἐστι σημαντικὸν πάσης οὐσίας σχῆμά τε καὶ πρᾶγμα Πθοεί. Ῥαΐγ.33 
(μ.262.14); πᾶσα φύσις οὐσιωδῶς οἰκείοις ἐ, διειλημμένη" καὶ ταύτῃ τόν 

, ἂν ,,, ε“ ι ι Α 3. αὶ σι ν᾿ 
τε τρόπον τῆς οἰκείας ὑπάρξεως καὶ τὴν διαφορὰν καθ᾽ ἣν τῶν ἄλλων 

ἀμιγῶς διώρισται δεικνύουσα φύσεων. ἐπὰν τῶν συνεκτικῶν τῆς οὐσίας 

αὐτῆς ἀπογένηται ἰδιωμάτων ἢ οὐδ᾽ ὅλως ἔσται ἢ ὅπερ οὐκ ἦν γέγονεν 

Μᾶχ.6}.7(}1.οτ.436.); ποῖ το δ οοπἔιβεα ὙΠ δββθῆος τὰς τῶν 
᾿Ψ μἶ ᾿ “-- » ὔ ξιὲ . ᾿ - ᾽ ποιοτήτων ἢ τὰς τῶν ἰ,. διαφοράς.. ἄλλο τι παρὰ τὸ ὑποκείμενον {τ. 

Νυ935. μηνί Ρ.74.17} Μ.45.3058}; οἵ, οὐδὲ διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ 
ὑποστάσεις κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὰ συμβεβηκότα, ἅτινά εἰσι τὰ 

χαρακτηριστικὰ ἐ, 70.10.[.0.3.6(Μ.04.τοοΙῸ) ; τὸ ἔ, εἴρηται κατὰ τὸ 

ἴδιον εἶναι ἅμα τῆς ἰδίας φύσεως ἀμιγὲς τῶν λοιπῶν οὐσιῶν ὑπάρχον 
Απαϑί. 5. κοά. 1.89.644); ἐδ.(648) οἷξ. 5. ἰδιότης; ἰδι(560) ; 70,1). Ἴη5!. 
41. 4(] ος.τοιθ.); φυσικὸν οὖν ἐ, ἐστι τὸ συνιστῶν τὴν φύσιν, καὶ 

χωρίζον εἶδος ἀπὸ εἴδους, τουτέστι φύσιν ἀπὸ ἄλλης φύσεως, καὶ ἐν 
ἑκάστῃ ὑποστάσει τοῦ αὐτοῦ εἴδους θεωρούμενον. .ὑποστατικὸν δὲ ἐ,, τὸ 
χωρίζον ὑπόστασιν ἀπὸ ἄλλης ὑποστάσεως Ἰά υοἰτε, Ξ(Δ1.95.13301.}; 
ΘΧΘΙΠΡΪ65 ἐ, τοῦ σώματος τὸ φθαρτόν, τὸ θνητόν, τὸ ῥευστόν, ἐ. ψυχῆς 
ἐστι τὸ λογιστικόν, τὸ θελητικόν Π)οεῖ, Βαὶν.33(0.262.18); 2. εβϑεπε]αὶ 
ἐς; ἃ. ἴῃ νατίουβ οοπίοχῖβ,; οὐ 56χ, {0 865.Ν82.41αἰ.156(}.38.11τ6); 
τὨϊηρϑ τηδίευ!8] ἀπ {πῖπρ5 βρίτταδὶ παντὴρ πὸ σοτήπιου ἐ., ΟΥΝ γ88. 
Επη.4(2 Ρ.51.3; Μ.45.6200}; ποῖ ἀἰνίπς δπά Ὠυτηδη ἀκοινώνητος ἡ 
ἐδιότης τῆς ἀνθρωπίνης τε καὶ τῆς θείας ζωῆς" καὶ παρήλλακται παντά- 
πασι τὰ γνωριστικὰ ἐ., ὡς μήτε ταῦτα ἐπ᾽ ἐκείνης, μήτε τὸ ἔμπαλιν ἐπὶ 
ταύτης ἐκεῖνα καταλαμβάνεσθαι ἐδ.(ρ.51.τό ; 6214}; αἰγίϑιε οἵ αἰνὶπα 
μαῖθτς ἐν τῇ βραχύτητι τῆς ἡμετέρας φύσεως τῶν..«τῆς θεότητος ἰ, αἱ 
εἰκόνες ἐκλάμπουσιν 14.,απΐρι.οἱ γες.(Μ.46.410}; {865.15.4(π.3814; Μ. 
40.1258}; ἃ5 ΘΟΙΏΠΊΟΗ ἴο 81} ῬΟΥβου ἄντικρυς τῆς πατρικῆς μαιώσεως 
φυσικὴν ἐνδείκνυται [50. Ῥ5.τοῦ : 32] υἱότητα.. φύσεως ἰδιώματι ταύτην 
λαχόντος 35, υἱοδ]ῇ Α16Χ.Α1.ερ.Α16χ.ϑίρ,25.2; Μ.18.5608); ΑἸ. 5 γη,. 
ξοίῃ.274.13; Μ.26.γ7810); ὄντ, [0.2.8(4.2288) ; τὸ... ἄκτιστον...καὶ τὰ 
τοιαῦτα, κοινὰ πατρός, καὶ υἱοῦ, καὶ ἁγίου πνεύματος. διὰ τοῦτο καὶ 
τῆς θείας φύσεως ἰδιώματα λέγονται" τῆς θείας μὲν φύσεως ὅτι φυσικά, 
καὶ οὐχ ὑποστατικά, ταῖς τρισὶν. «προσόντα τῆς θεότητος ὑποστάσεσιν- 
ἰδιώματα δὲ ὡς ἄλλῃ πάσῃ φύσει..-πάμπαν ἀμέθεκτα Τντ. ΤΥΤΗ.13 
(6ϑ,τοΒ ; Μ.77.1τ480 {{}}; τοῦ, τα ρεσοδὈ] ν οἱ (Βγῖβὲ θεοπρεπὲς τῆς 
οἰκείας φύσεως ἐ, ὕγτ. [6.2.0(4.240Ὰ}; Ὁ. ΟΒΥΊ510]. ; 1. ΟὨτΙδα ροββεδ- 
βίῃ 6556 118] ἐ. οὗ (οὐ τὰ τῆς θεολογίας ἰ. ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπο- 
δέδοται Επι5..6.1ὸ Ῥτόοτῃ (0.446.13 ; Μ.22.7170); πῶς ἔσται γενητὸς ὁ 
τοῖς τῆς θεότητος ἰ. ἐκλάμπων; Ὀνγτοῖλο5.32(:᾽.3200); ταῖ, ΠΆΤΩΕΒ 
θεός, σοφία, εἴς. εἷς μὲν.. «κατὰ φύσιν ὑπάρχων...τοῖς δὲ τῆς θεότητος 
διαφόροις ἰ., τὸ οἱονεὶ πολυειδὲς ἔχων ἐφ᾽ ἑαυτῷ Δ, ,αὐον.τοίτ.221Ὰ}}; 
τι ἐ, οἴ τηδῃ κατεμέχθη τῇ ἀνθρωπότητι διὰ πάντων τῶν τῆς φύσεως ἐ. 
γενόμενος Οτ Ν γ585,ογ.ἐαἰδεϊ Ζ6(ρ.τοι, 3; Ν.45.600); ψ ἢ Ἐχοθρίϊοιι 
οὔ ογάϊηατν τ, ἐφιταίρ.ὅτ.7; 458}; ἰδ. ῬΟΕΒ ἐ. τευηδῖπιιρ αἰβείπος 
ἁγιάζει τοίνυν, ὡς θεός, ἰ, φύσεως τῆς ἑαυτοῦ τὸ ἁγιάζειν δύνασθαι 
λαχών" ἁγιάζεται δὲ..-κατὰ τὸ ἀνθρώπινον Οντ. Ἄγεαά (ρ.το7.38 κ᾽. 
1114}; τὴν ἑτερότητα τῶν ἰ, καταδεῖξαι..«σαρκός τέ φημι καὶ θεότητος 
ἰ4.  ἱοά.2(ρ.493.21); τοῦ ἑκάστῃ [30. φύσει] πρέποντος ἰ. νοουμένου 
τε καὶ σωζομένον ΑΤΑΡΤ. 8.1 6οητ, Πποηοῤ  τεβἸπποπῖδ( ].86, 
1837}; 701 δορί Μ.94.5458}; Ἰα υοἰμη! τ(}1.95,128.4}; ἐχομια- 
ἱπρ ῬοΟΒϑΙΠ ΠΥ οἵ σοϊῃηροβιῖθ παίυγθ, Τυεομί. ΗΠ μομορ 6(}1.86. 
17720); ἘΡΒτιΑπτ ἐκ (Μ.86.2το 5); τοῦ, Τα]. ΗΔ]. ἀπᾶ ὅεν, Αηξ, ἐξ 
αὐτῆς τῆς ἑνώσεως ἀπαρνηθῆναι τῆς φθαρτῆς φύσεως τὸ ἐ,, ὡς μιᾶς 
φύσεως γενομένων τῶν δύο...τοῦ τε κρείττονός τε καὶ θείου..-πρὸς τὸ 
ἑαυτοῦ ἐ. τὸ ἧττον..-μεθαρμόσαντος τῆς κατ᾽ αὐτὸ φυσικῆς ἰδιότητος 
Ταᾶτ. Ἀδιτ, ῥγῶδρ.(ρ.τοῦ.20; 1 .01.14970) ; μετὰ τῶν ἄλλων φυσικῶν 
ἐ, καὶ τὰ θελήματα ταῖς φύσεσι συνομολογεῖν ἀναγκασθήσεσθε Μᾶχ, 
Ργγγν (Δ. 9τ.3οοο}; 111. απἰέθα ἴῃ Ῥεβοη οὗ (Ὠτβὲ διὰ τῆς πρὸς τὸ 
ἄπειρόν τε καὶ ἀόριστον τοῦ ἀγαθοῦ ἀνακράσεως οὐκέτι ἔμεινεν ἐν τοῖς 
οἰκείοις. ..ἰ., ἀλλὰ τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ συνεπήρθη καὶ ἐγένετο ἀντὶ δούλου 
κύριος τ Ν γο5, μη π( Ρ.117.21; Ν.45.6970)}; ἡ δὲ σὰρξ..-ἀνακρα- 
θεῖσα δὲ πρὸς τὸ θεῖον, οὐκέτι ἐν τοῖς ἑαυτῆς ὅροις τε καὶ ἰ, μένει ἀλλὰ 
πρὸς τὸ ἐπικρατοῦν. .«ἀναλαμβάνεται {ϑ.(ρ.123.22; 7058); οὗ. ἐπικοινω- 
νεῖν τὴν σάρκα τοῦ κυρίου τοῖς τοῦ λόγον ὀνόμασί τε καὶ ἰ., μένουσαν 
καὶ ἐν τῇ ἑνώσει σάρκα...καὶ τὸν λόγον ἐπικοινωνεῖν τοῖς τῆς σαρκὸς 
ὀνόμασί τε καὶ ἰ. μένοντα καὶ ἐν τῇ σαρκώσει λόγον ἈΡΟ]]. β.τϑοίρ.278, 
τ). μεομι. Β. .401}.(}.86.τούοῦ) ; πμοπαηροά, 10.Ὁ, 40.3.17} 1.04. 
10608}; Βη ἃ ἐβ.ἢ ῥχεαϊοαθ]ε οὗ τῆς οἵδε πϑίασε ΟΥ̓ ἐομ ΗΓ 0 
τἀϊοηιαίμη, ν. ἀντίδοσις ; Τιδουῦί. Βιαγρ. δου, (86. το 50) ; ἐχρ] δὰ 
θεότητα..«λέγοντες, οὐ κατονομάζομεν αὐτῆς τὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἰ. οὐ 
γάρ φαμεν θεότητα παθητήν...ἐπὶ δὲ τῆς ὑποστάσεως..-«ἀμφοτέρων τῶν 
φύσεων τὰ ἐ. αὐτῇ ἐπιτίθεμεν...καὶ ὅταν ἐξ ἑνὸς τῶν μέρων.. θεοῦ 

6όγ ἰδίωμα 

ὀνομάζηται, δέχεται τὰ τῆς συνυφεστηκυίας φύσεως ἱ, ... θεὸς παθητὸς 

ὀνομαζόμενος...οὐ καθὸ θεός, ἀλλὰ καθὸ καὶ ἄνθρωπος ὁ αὐτός" καὶ 
ὅταν ἄνθρωπος..-ὀνομάζηται, δέχεται τὰ τῆς θείας φύσεως ἀν... καὶ 

οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀντιδόσεως, ἑκατέρας φύσεως ἀντιδιδούσης 
τῇ ἑτέρᾳ τὰ ἴδια διὰ τὴν τῆς ὑποστάσεως ταυτότητα, καὶ τὴν εἰς 

ἄλληλα αὐτῶν περιχώρησιν 70.}). ξ.0.3.,(Μ.04.0070 1}; 8. τησιυτάμαϊ 

αἰγίρμίσ; ἀ. οἵ ἱπινίάτι4] τπΐπσβ ἃ Πα ῥουβοηβ τὸ ἰ, τῶν προσώπων 

τῆς θείας γραφῆς Οτιοονηρι μη τη Οαηι.(Μ.13.36Ὰ); ἕκαστος... ἡμῶν 

καὶ τῷ κοινῷ τῆς οὐσίας λόγῳ τοῦ εἶναι μετέχει, καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν 

ἰ, ὃ δεῖνά ἐστι καὶ ὁ δεῖνα Β45.6}.214.4(3.322Ὲ,; Μ.32.780Ὰ}); τὰ ἐ, τῶν 

οἰκείων ἐπιδείκνυνται τρόπων οἱ μαθηταί, Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης. ὁ μὲν 

γὰρ θερμότερος, ὃ δὲ ὑψηλότερος ἦν" καὶ ὁ μὲν ὀξύτερος ἦν, ὁ δὲ 

διορατικώτερος (Ὠτυβ.λοηι.87.2 τη [0.(8.522}); ταῦτα καὶ τοῦ σατανᾶ 

ἰ., τὸ κακίᾳ χαίρειν ΟΥΥΌΒ 5.51: σ(λὅ.69.11058}; αἱ γὰρ ὑποοτάσεις, 

φύσεις εἰσὶ μετὰ ἰδιωμάτων Τοῦτ. ΗΝ ς..1.2ο(Μ.806.14858}; αἱ ὑπο- 

στάσεις..«τόπῳ διεστήκασι, καὶ χρόνῳ διαφέρουσι, καὶ γνώμῃ μερί: 

ζονται καὶ...καὶ πᾶσι τοῖς χαρακτηριστικοῖς ἐς ζΌντ. ΤΥ. το(όδ 158; 

Δ1.77.11410}; οὐδὲ διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ ὑποστάσεις κατ᾽ οδσοίαν, 

ἀλλὰ κατὰ τὰ συμβεβηκότα, ἅτινά εἰσι τὰ χαρακτηριστικὰ ἐ." χαρα- 

κτηριοτικὰ δὲ ὑποστάσεως, καὶ οὐ φύσεως 10.Ὁ. ιο.3.6(Μ.94.τοοτο); 

Ῥ. οἱ αἰνίηα Ῥούβοῃβ ἴῃ ΤΙ π, τὸ δὲ ἀγέννητον τῷ πατρὶ μόνον ἰ, 

παρεῖναι ΑἸεχ.Α].εῤ. ΑἸοχ,τλ(ρ.28.6; Μ.τϑ, 5688) ; τοῦ ἁγίου πνεύματος 

ἑτέρου ὄντος παρὰ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν, τὸ ἰ, παριστὰς ὁ σωτὴρ 

κέκληκεν αὐτὸ παράκλητον ἴθιι5.6.“ἶ;.3. (ρ.163.13; Μ.24.10120}; ὅ0 ἢ 

Ῥοββθββίῃηρ ἐ, οὗ Βεΐηρ μονογενής ἴπ τεβρεοῖ οὗ ΗΪ5 ἀἰνίηἶςν, θὰ οὗ 

Ῥεΐπρ πρωτότοκος ἴῃ τεβρθοῖ οἵ Ὠϊβ δυππαηίῖν, ΑἰΒ..4γ,2,62(Μ.26. 
2808); τοῦ μὲν πατρὸς ἐν τῷ ἰ. τοῦ πατρός, τοῦ δὲ υἱοῦ ἐν τῷ ἰ, τοῦ υἱοῦ, 

τοῦ δὲ ἁγίου πνεύματος ἐν τῷ οἰκείῳ ἰ, Βα5. β4.4(2.227Ὲ; Μ.31.6850) ; ἡ 

ὑπόστασις ἐν τῷ ἰ. τῆς πατρότητος, ἢ τῆς υἱότητος, ἢ τῆς ἁγιαστικῆς 

δυνάμεως θεωρεῖται 14.6}.214.4(3.322Ε; Μ.32.7808) ; [ΓΗ ΒΠ]Πρ' ΓΕΥΤΩΒ 

ἰπ ΜΠ ἀϊδία. οἵ Ῥεδιβοηθ 15 Κπόνῃ, ἃ, Ενρι.2.28(τ. 2650; Μ.20. 

6378); ἐπὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ οὐχὶ οὐσίαν παρίστησι τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ 

τῶν ἱ. ἐστὶ δηλωτικά 18.2.π(ζατο ; Μ΄ πΒ00); ΟΥ̓ Ν γ55.4}}}.655.6{Μ.32. 
3360) εἶτ. 5. ἰδιαζόντως ; 14.0γ.ἀον.Δ(ρ.64.10; Μ.46.11098}; τὸ ἰ, τῆς 
γεννήσεως, ὑπόστασίν τε καὶ υἱὸν κεκλῆσθαι πεποίηκεν’ ὥσπερ αὖ ἐπὶ 

τοῦ πατρός, τὸ ἰ, τῆς ἀγεννησίας καὶ τοῦ αἰτίου, ὑπόστασιν καὶ πατέρα 

ἀπέφηνε ἵιδομί. ΒΝ εί,σὶ Επὶτ(Μ.86.12888); οοποερὲ οἱ ἐ, οὗ δᾶ 0 ἢ 

Ῥδβοι βῆοντι το 6 οοπβοπϑηΐ ὙΠ Ἔββοητ14} ἀηῖτν,, Τιοοηΐ. ΕΔ ὁδί, 

1τ.20(Μ.86.1τ48581.}; ἄναρχον...τὸν πατέρα.--σύναρχον ὁμολογοῦμεν... 

τὸν... υἱὸν καὶ. «τὸ πνεῦμα...ταῦτα δὲ μὴ ἄλλως εἶναι δυνάμεις ἐν αὐτῷ 

διαρρεούσας..«ἀλλ’ ἐν ὑπάρξει πιστεύεσθαι καὶ διακεκριμένως μὲν 

ἀφορίζεσθαι τοῖς ὑποστατικοῖς ἐ., ἡνωμένως δὲ προσκυνεῖσθαι μιᾷ φύσει 

(οπϑι. ας. ἰαά, τοί ἴ.88.5ο18); τοῖς γὰρ ὑποστατικοῖς ἱ. τὴν πρὸς 

αὐτὸν κέκτηται διαφορὰν προδήλως ὁ λόγος Μαχιορπδε, (Μ 01.858); οὐ 

τὸ τῆς ὑποστάσεως ἰ, δηλοῖ τὸ ᾿θεός᾽, ἀλλὰ ποίας ἐστὶ φύσεως, τὸ δὲ 

πατὴρ τὸ ἰ, τῆς ὑποστάσεως 10.0.3... Ν ε5ί.τ3(Ρ.564); ἐ. οἵ Βοῃ ἃ5 

Βαβὶ5 οἵ Ἀγροβίβεϊς ππΐοῃ οἷς ἠφορίζετο τοῦ κοινοῦ τῆς θεότητος ἐ. ὡς 
υἱὸς καὶ λόγος, τούτοις πρὸς τὴν σάρκα τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν διέσωζεν 

ἕνωσιν.. «καὶ οἷς ὡς θεὸς τὴν πρὸς τὴν σάρκα φυσικὴν ἐτήρει διαφοράν, 

γούτοις πατρί τε καὶ πνεύματι κατ᾽ οὐσίαν ἑνούμενος ἐπήλλαττε τήν τε 
πρὸς ἑαυτὸν καὶ τὰ ἄκρα διαφορὰν καὶ ταυτότητα Μαχ.Ερ.το(Μ.9 1. 

5578). 
Β. βεη., ἐδαγαείογ, ῥγόορογίν, μαίμγε; ἴΠ80],, οἵ αὐδίγαοίβ. τοῦ 

Σαβελλίου... λέγοντος" ἕνα μὲν εἶναι τῇ ὑποστάσει τὸν θεόν, προσωπιο- 

ποιεῖσθαι δὲ ὑπὸ τῆς γραφῆς διαφόρως, κατὰ τὸ ἐ, τῆς ὑποκειμένης 

ἑκάστοτε χρείας Βα5.4}.214.3(4.3220 ; ΝΙ,32.7880) ; καὶ θεὸν μὲν τὸν υἱὸν 

τῷ ἰ, τοῦ πατρὸς καλοῦντες ὡς εἰκόνα καὶ γέννημα, κύριον δὲ τὸν 

πατέρα τῷ τοῦ ἑνὸς κυρίου προσαγορεύοντες ὀνόματι ὡς τούτου ἀρχὴν 

καὶ γεννήτορα ΑΡΟΙΙ. βά.5εε. ρὲ. ͵ (Ρ.175.1; ΝΜ το,τα124}; συνήγαγεν 

εἰς ἕν ὄνομα τό τε τοῦ πατρὸς ἰ. καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ..«πνεύματος 
Τιάντ. (1 Β85.) Εμιβα)ν τις; Ν|.20.1484); οὐ χρὴ λέγειν τὸν ἮἝἘμ- 

μανουὴλ μιᾶς οὐσίας τε καὶ ποιότητος καὶ ἑνὸς ἰ, ον. λα ρ.Π οομτ. Η, 

πο βὶ  (Μ.86.18488) ; οὗ ἐματασζοῦ δοβίονγε οὐ πιαπ Ὁ ΕΙ. ΟΠοβὲ 

τὸ διὰ τῆς πίστεως προογινόμενον ἁγίου πνεύματος χαρακτηριστικὸν ἐ, 

ΟἸςαι.Ξἐγ 6. τδ(ρ.5οο.5; Μ.9.360Ὰ)}; τοῦ, ὅ0η πρόσωπον εἴρηται τοῦ 

πατρὸς ὃ υἷός, αἰσθήσεων πεντάδι σαρκοφόρος γενόμενος, ὁ λόγος ὃ τοῦ 

πατρῴου μηνυτὴς ἰδιώματος 1.5.0(Ρ.348.11; 578). 

Ε. ῥεεμίίαγίν; Ἵ. τριῖφιιο οΠαγαείον τῆς μονοειδοῦς φύσεως...τὸ ἐ, 

Μᾶς ΜΡ, αροον.3.27(0.117.18}; 2. τἀ Ἰοσγηεγαθν (8.5. Ἰοσα] οὐ τας ]8]) 

ἄνδρας [1.6. 5118 016 ἔῸΙ σοποθογϑίϊοη 85. ὈΙΒΠΟΡΒ) εὑρήσειν, διὰ τὸ 

εἶναι ἐν τῇ παροικίᾳ αὐτοῦ καὶ εὐλαβεῖς, καὶ συνετούς, καὶ τῆς γλώττης 

ἐμπείρους, καὶ τὰ λοιπὰ ἰ, τοῦ ἔθνους ἐπισταμένους Β85.ἐρ.ο9.4(1. 

τοῦΒ; Μ.32.5010}; 3. τάτορι, βεσιείίαγ φιοάε οὗ ἐχρβγεσδίοη τὸ τῆς 

γραφῆς ἱ. ΑἸῊ..4γ7γ.2.4(}1.26.1564}; τὰ...τοῦ ἀποοτόλον ἐ, Θοογ.}.6.2.45. 

140}1.67.3614}; θυσίαν μέν.. «δῶρον δέ..«ἐμοὶ.. οὐδέν τι δοκεῖ διαφέρειν, 

ἀλλὰ συνήθως κατὰ τὸ τῆς γραφῆς ἱ. διωρίσθαι εηπηδά. θη.4:4(ΜΜ.85. 



3 , ἰδιωματικός 

τόφοο) ; κέχρηται [5.. ἡ γραφή] πολλάκις τῷ ἐ, τούτῳ, ὡς ἀπὸ πατρὸς 
λέγουσα τὴν δημιουργίαν, καὶ τοῦ υἷοθ τὴν ἐνανθρώπησιν, καὶ τοῦ 
πνεύματος τοῦ ἁγίου τὴν ἀνάστασιν (ζοκβτα [τι Τ0Ρ.5(Μ.88.3124}.Ψ 

Ὁ. ὃ υϊείνϊε ἐραίμγε, ἀρῤῥέαγαηεό φόβον ὑποκρίνεται... 
ἀσθενείας ἰ, πλάττεται ας. ἥσπαροεν.1.0(0.71.7). 

Ἠδιωματικός, ἐἰαγαείεγτείίς, ΟἸετα, ῥγ οὶ, τοί ρ.72.20; Μ.8,2164). 
ἰδίως, 1. ἢ: α τῶν βεομίίαν ἰο οπεϑεῖξ, ἐμιφαεῖν ἐ. παρὰ τὴν κοινὴν 

γένεσιν, γεγεννῆσθαι αὐτὸν ἐκ θεοῦ λέγομεν λόγον θεοῦ Ταξῖ, χαροΐὶ.22.2 
(Μ.6,361Α); ἐδ.23.2(2644); ᾿Ιησοῦς...ἤσθιεν καὶ ἔπινεν ἰ, οὐκ ἀποδιδοὺς 
τὰ βρώματα δα]. π.4Ρ.(]εγη.5.».3.7{0.223.14; Μ.Βιττότο); ἐ. γὰρ 
ἕκαστος γνωρίζει τὸν κύριον καὶ οὐχ ὁμοίως πάντες [Μπ.τ8: το] ΟΙεΠι, 
ἐχεςς Τἰάοὶ, 3(Ρ.1τ4.27; Μ.0.6724}; τὸ 'μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς᾽ ἐ. 
ἐκλαμβάνων 3.5. ἴῃς. “ῃοβῆς ἰα.5ἐν.7.ττ(ρ.44.τι; Μ.0.4858); φῶς 
ἑαυτὸν εἶναί φησιν οὐκ ἰ. ἣ ἀφωρισμένως τῶν ἐξ ̓ Ισραήλ, ἀλλ᾽ ὅλου τοῦ 
κόσμου (γυ.ο.5.2(4.4854}; Ὁ οη.ἀτιελι (Μ.3.2618}); τεῦ, ρτῖναῖθ 
Ἰητεγρτείδομβ, Οὐ. [9.2.14(8; Ρ.70.24; Μ.14.1370}; Ἐπι5.ἢ.6.4.20.5 
(1.20. 4οοο); 2. ῥγοῤρονῖν ; ἃ. Ἰηλεγομίίν ἐ. ἐξ αὐτοῦ [50. τοῦ πατρός] 
λόγος.-«γεγεννημένος, καὶ ὕστερον ἄνθρωπος... γενόμενος [51.41αἱ. 
τοσ(Μ.6.721.); ΟἸοιη χε. Τπάοί, τοίρ.τορ.24; Νῖ.ο, δου); ϑεός.». 
ποιῶν. ..ἐ. ἀγαθά 14.5ν.6.τ2(ρ.484.2ς; Μ.9.3258) ; Θιοη ΑΥὐ,.5.4.40}1. 
3,000); μέγας...ὁ θεὸς. ὑμνεῖται. οὐ πρὸς ἀντιπαράθεσιν. «ἀλλὰ διὰ 
τὸ ἀπαράθετον καὶ ὄντως ἀκατάληπτον τῆς θείας μεγαλειότητος" τοῦτο 
γὰρ ἐσήμανε τὸ ἰ,., ἢ ἤγουν ἰδιότητα εἰπών Μαχ.εο οὶ, ,γ.0.2(Μ.4.3608); 
ῬὈ. εἰγίειίν οὐκοῦν ἰ, ... αὐτὸ τὸ πρῶτον Μεῖῃ.γε5.3. δ(ρ. 397.23; Μ.18, 
4210); 1δ.(ρ.298.2; Μ. Ἰ., ); τεῦ, 7ο.τ: 14 οὐκ ἔστιν ἰ, κτίσμα τὸ σῶμα 
[1.6.. οἵ (ΒχΞΕ] εἰπεῖν Αρ ΟΣ τον. εἰ ἀν. (0.186.3; Μ.ΡΊ,.8.874Ὰ}; 
ὅ. τ ομδῖς οὐὐη Γ᾿ έγσοη, ΤΥΎτα., Ονγ. 0.0.τ(4.8000)) οἸζ. 5. ἐδιοσυστάτως ; 
4, τμάιοιάμαϊν, φρεείβεαίνν, Ογιλονι.1.1 τῃι [67.(Ρ.20.21; Μ.13. 
2810); ὁ θεὸς...ἀναπλάσας καὶ ἀνακοσμήσας ἐ. ἕκαστον εϊἢ.γ65.1.44 
(ρ.203.7; ἑκάστου... «εἶδος Μ.41.11130}; 5. ΟἹ ογδ᾽ 5 οἸΉ, δεῤαγαϊοῖν 
οὐκ ἐπειδὴ τρία ὑποτιθέμεθα πρόσωπά τε καὶ ὀνόματα, τρεῖς καὶ ξζωὰς 
ἐ, μέαν παρ᾽ ἑκάστου... λογιζόμεθα τ ΝΝ γ85.ἱγες Δ (Μ.45.1250); πῶς 
γὰρ ἔτι κατὰ φύσιν νοεῖται θεὸς ὁ ἐν μόνῳ τῷ θέλειν τὴν πρὸς αὐτὸν 
ἔχων ὁμοίωσιν, ἕτερον δέ τι καθ᾽ ἑαυτὸν ἰ, ὑπάρχων; ὕντ. ο.2.8(4. 
2259Ε). 

ἰδιωτεύ-ω, δε μη  64, τὴν.. «γλῶτταν “τοντες ΟΥ Ταῦτα. ῥαη.Ον. 
τοίρ.25.6; Μ.τοιτοθταν); Επι5,.6.3.24.3(Μ,20.2648). 

ἰδιώτης, ὁ, 1, Ἡπ5 1116, ὠπεμναϊοά ῥέύξοη, οἵ (ΒΥ βυίδυβ ἐ, ... 
σοφῶν δὲ...τὸν νοῦν ὄντων... ὡς συνεῖναι οὐ σοφίᾳ ἀνθρωπείᾳ ταῦτα 
γεγονέναι, ἀλλὰ δυνάμει θεοῦ Τυῖ. ταροΪ.6ο.ττ( .6.4208) ; 14. 2Ζαροὶ. 
τ0.8(}}.6.4618); ΑἸΒοπαρ ἰεσ.ττ. 3(}}.6.0120) ; οὗ ΔΡΟΞ(65 85 ἴοο αὐ- 
δαἀποαίεα ἴο πανδ Ὀυδβοῆθα βσοοββίαν Ὁ ΠΌΤΩΔΙΝ ΤΠΘΔῺΒ Δ]ΟΏΘ, 
Οτεἰς.8.47(}.262.τ6; ΜΟῚτ. τ 5884) ; οἵ τὐ,6, (0.72.8; 1202Α}}; τε, σοη- 
νΕΥΓΒ ἔγοιη ῬΘΘΈΤἷ5ΠΊ 85 ΠΑΡΆ ἷδ οὗ τεσαι νιν νυ βάοσῃ ἴσοι σοί, 
Ἰεπι. 5 ,γν.7.2(0Ρ.9.20; Μ.0.4τ6}}; 5 Πδϑαϊηρ ᾿πϑΈΓΠΟΙΟ Ῥχορουτὶοηδία 
ἴο ΤΠΕΙΤ σϑρβοϊ 165, Επμ5..6.1. 5140; Μ.21.448); δϑβοθῖζοβ, Ατῇ, 
υ.ἀπιομ. τ }1.26.0644); 1Ὁ.73(0454}; ὅσον εἰσέρχεται εἰς γνῶσιν θεοῦ, 
τοσοῦτον ἔχει αὐτὸν ἱ, ας, Αδρ.ἤονι.τό.12(Μ,34.6218); Τιροπ. Ν. 
φοϑγνηη. ἢ (}.03.16028); ίατο. Ετιοριδετ δι(Μ.ός οτ6Α); 2. ἰαν βούϑοη, 
Δι αροΐ.κες.τ2(0.07.1τ3; Μ.2:.260Ὰ}; ἑερεῖς καὶ ἐ, (ῃγγποιίσνι. "4.3 τῇ 
Κον.(0.578Ε) ; ἐ. καλεῖ τὸν ἐν τῷ λαϊκῷ τάγματι τεταγμένον" ἐπειδὴ καὶ 
τοὺς ἔξω τῆς στρατιᾶς ὄντας ἐἰ. καλεῖν εἰώθασι ΤἼΏΤ, Σύ δ}.14: τ6(2.250). 

ἰδιωτικός, 1. ῥγέναϊε ᾿Ισχύρας.. ἰδιώτης ἄνθρωπος. ..οἰκίσκον οἰκῶν 
ἐ, ΟΑἸεχ. ρα. ΑἸ αροΐὶ, δες. τ2(Ρ.97.12; Μ.25.260Ὰ)}; Πόποθ ςφοιίανῦ 
ΟΡΌ. β8δογβα οὐ δεῖ ἐ. ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ (Ἰ,Δοα.ἐαη.60; 
2. μηίοαγηρά νομίζει εἶναι...ἐ, ὁ Κέλσος τὰ... Χριστιανῶν βιβλία Οτ. 

Ορἰς.4.8γ(ρ.350.3: Μι11.ττ644}; 1Ὁ.1τ.27(0.79.10; 7124}; 18.5.6βίρ.26ο. 
25; ἸΟΟ0Β}; καρδέαν ἰ. [Β85.Ξἰγμεί, μομῖ.τ.4(τ.326Ὰ ; Μ.30.12}). 

ἰδιωτικῶς, 1. ἐπερίϊν, τυλπομέ ππαεγείαπάτηρ, Οτι( εἷς. 6. τ π(ρ.126.8; 
Μ.11.13844); 2. τ απὸ μΗροϊδμοᾷ τοῖν, τεῖ. ὃ. ῬΑ} 5. Ῥυθδοηρ' 
βούλημα ἦν [53.. τοῦ Χριστοῦ) τὸ οὕτως ἐ. κηρυχθῆναι τὸν λόγον (τυ. 
μον. τη ΤΟ ογν.(το.430}); ἐπὶ τῶν προφητῶν τὰ πνεῦμα τὰ νοήματα 
μόνον ἔλεγεν... αὐτοὶ δὲ.. «ἔφραζον ἐ, Ἰὰ. ἡγγοΐη  γιρτοοιη.(Μ.64.7448). 

ἰδιῶτις, ἃ5 841., ῥγίσαϊε; οἵ Ὠοι565, ϑνηεβ. ρ. 6γ(Μ.66.14290). 
ἰδιωτισμός, ὁ, ἐσεῖς οὗ ομἰϊεγε, ΤΥθη. Κν.2(Μ.7.1222Ὰ}}; ἃ5 ἰεδ παρ ἴο 

τη Ἰβ ηουρυοίδεοη οἱ βοτιρίατο, [ἅ.ἐαδν.5.30.1(Μ.7.τ2030); ΟΥ.0»γ.22. 
3(Ρ.351.13; Μ.1τ.4804Α}); σΠαταοστοτιζίηρ βίγ!α οἵ ἄροο., ᾿η σα ῦηρ 
1π8 ψΥΠΕΙ ννὰβ ποῖ 5. Το [η6 Ἐπνδηρο! δε, Πιοη, Α].80. Ἐπ 5.}.6. 
γ.25.2:(Μ,20,7044}; τεῖ. (Πγβύδη ἀοσοίτιαθ ὁ ἐς... 
κηρύγματος τ Ν 55. Εμη.τ(τ Ῥιοδ.ς; Ν.45.3204}; 
ἸΟ240). 

ἴδμων, μαυϊηρ ἑηοιοϊσάρο οὗ, δηοισίηρ, στ. Να2Ζ.καγηι.2.2.1.τ]8(Μ. 
47.14644Ὰ}; Νοπποραν. [0.8:48(Μ.42.821ΑᾺ}; ἐδ.9:8(82:Α). 

Ἡδοί, αἱ, (1,41. τἀμ5) 1ἄδς, Οίγον, Ῥαςεΐ.Ρ. 285 (Δ8.02.7000) ; ἐθ.}0.202 
(7295); ΤΠΡὨ πη. εἰγοη. δος ΝΜ. τοϑ.2048). 

ἵδρυσις, ἡ, 1. δυμμάϊηρ, ἐξίανἰἐς εν ᾿Ελευσινίων ἵἕ, Τὴα5.}».6.1ο. 

,τὸ τῆς 

- «ς 7 τοῦ ἁπλουστέρου 
οἵ 4.εῤ.(Μ.46. 

668 ἱεράρχης 
οίᾳβ4α; Μ.21.8ορΟ); 2. βρωπάαϊίοη, σγομμά ἡ θεία πίστις, ἡ μόνιμος 
τῶν πεπιατευμένων ἵ. Ἡϊοπ.Ατ,4,5.7.4(Μ.2.8)20); πάντα γὰρ τὰ θεῖα 
οονιόποῖά ποτέ ἐστι κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρχὴν καὶ ἴ., ὑπὲρ νοῦν ἐστι ἰδ.2.} 
(645Α); τὸ θεῖον... .τῶν ὄντων. ..ἵ, 14,ε.}..13.4(Μ.3.,3040}; ἡ πάσης... 
εὐκοσμίας ἀρχὴ καὶ ἵἴ, [56. θεαρχία] ἰᾷ,6. ἢ. 5.1.4(Μ.3.504}}} ἡ δικαιοσύνη 
οὐ τῆς οἰκείας ἐν τῷ καλῷ... βάσεως ...ἴ, αχ.ανεδῖρ (.91.12450); 
3, αδτάϊησ, τεῦ, ταῦτα] ἱπάνγε! ππρ οὗ Ῥευβοῃβ οἱ Ττῖη. τῶν ἐἑναρχικῶν 
ὑποστάσεων μονὴ καὶ ἕ, ̓ λϊοπ. ΑΥ..η.2.4({Μ.3.641Ὰ) ἢ τοῖς Τῆς. ἐκ κόλπων 
πατρικῶν παραγέγονεν, οὐ μεταβὰς τῆς οἰκείας ἱ, 10.) ἀσηι.χ.4(Ν 9, 

5528): τὴν ἐν ἀλλήλοις ἴ ζ. 1ὰ υ]αοοῦ. 18(Μ. 94.14768}: τοῦ. υαπίοῦ ἢ 
ἀοά τὴν ἐν τῷ θεῷ γενομένην αὐτῷ 50. 5, Ῥαιι7...ἴ, Μαχιανιδίρ. 
(Μ.91.123170}; ἀοπία! παῖ βαοῃ ἀπίοῃ ἰ5 βτουηᾶεα ἴῃ παΐυγαὶ 
αἰπηιν Ὀθένεθη τπδὴ δπᾶ (οα, δ, (το69Ὰ}; 4. Στ τη, τοῖ. δητῆσο- 
ΡοΙ ΟΡ Ϊς ἰδηρθαρε οὗ βογιρίατα ἵ, τε γὰρ αὐτῆς [850. τῆς θείας 
φύσεως ].. «καὶ ἔγερσις.. λέγονται Ογτ, Μίτεῖ!. 5(3.304Ὰ); οὐχ ἴ, τινα... 
δηλοῖ τὸ ᾿ἐκάθισεν᾽, ἀλλ᾽ οἷον ἐξουσίας ἐπίδειξιν 1Ἰὰ. Ἐς,.ο: ς(Μῖ.69.7640); 
5. «εαὶ; οἵ ὈΙδμορ᾿β ἴῇτοῃβ, συ Ν 2. καγρι. 2.1, 1τ. το) 2(}}..27. 110 54}; 
6, οἰαδη τίμιο τῶν... παρακινουμένων ἴ. ἱερά Το Ατ.4.η.1..(Μ,3. 
5808); 7. εἰαν{πῖν τὴν ὑπερτάτην ὡς ἐν ἀγγέλοις ἀεικίνητον ἵ, 1α.ε,ἢ.. 
7.4{Μ..3.2124};; ἐδ.2.4(1410}; τῆς κατ᾽ οὐσίαν ἀκινήτου στάσεως καὶ 
ἱ, 14.6.}..3.3.3(Μ..3.4204}; τῇ τῶν ψυχῶν ἀτρέπτῳ.. .ἱ. 16.7.1.τ(5.33.}. 

ἱδρύ-ω, 1. ἐείαΡ]1ς}}, «εἰ βγηεῖν ; οἵ ὈΠΌτοῃ, (]δπι. Κν,54(0.226.4; Μ. 
9.7448); τὰς [3ς. ἐκκλήσιας]... θεοῦ προνοίᾳ ἱδρυθείσας (ἰεηιβ.Ρτόετω. 
(}1.2.334); Επ5.}..6.3.4.3(Μ.20.2208); οὗ ργάοθ ὁ Χριστὸς ἠθέλησεν 
ἱδρυθῆναι πρὸς σέ (μτγπ.ἤοηι.20.2 ἐπ Π εὐ. (τ2.188Α); τοῦ πνεύματος 
χάρις, ἐπειδὰν... ἱδρυνθῇ, πάσης πηγῆς μᾶλλον ἀνοβλύξει Ἰὰἢ0»»1.51.1 
ἴῃ: [0.(8,32008); οὗ [6 1ἢ, ἐδ έορη.ττια; ΑἸ εριΟνς.2(Μ.26.0070}; ντ. 
δΡ.εαἰ.1,ς.12:Υ7(Ρ.1ο1.34)}; οὗἨ οὐάευ οὗ τῃγομο5. περὶ τὸν ὄντως 
ὕψιστον ὁλικαῖς δυνάμεσιν...--μένον Ῥοη.ΑΥ.«.}.7.1(Μ.3.2050}; οὗ 
Οοά αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ σταθερῶς..."- μένον Ἰὰ.4.».0.4{Μ.3. 
ΟΙ2Β); (4.6.0. 2(Ν1.3.1Ἰ008}; 2. «εἰ πιρ, βῖδῖυςϑ εἴπερ... ὁ θεὸς -“εται 
««ἀνέδρυτός ποτε ἦν καὶ οὐδ᾽ ὅλως ἦν (Ἰ]δμγ.:ἰγν.7.4(0ρ.21.0; Μ.0,4378); 
πηρί, ὁ ἐν ἀνθρώποις οἰκοδομήσας νεών [3ς. Χριστός), ἵνα ἐν ἀνθρώποις 
ἕ, τὸν θεόν 1ᾶ,ργοί ττί(ρ.82.1; Μ.8.2374); 5. δίαεο, εἰϊμαίε: οἵ ἀοα 45 
τιοῖ βιτπϑὲδα οΟΥἩ σοηπηεα ΨΙΠΊΩ τδίοσϑ] ἄδυτα, Οὐ οἷς. 5.42(0}.46. 
9; Μ.11.12488); ὑπὲρ νοῦν καθόλου καὶ οὐσίαν “-εται Ὠ]οΠ. ΑΥ.ἅ.η.1. 
5(Μ.3.5934}; 4. ῥοεῖξ, δ... ς(6410}; 5. 51; υπάοτοιοοα σγτα σα} }ν 
οἵ σοά, 1Βα5.Ξἐγμεί, πορι.τ Ἅ{(1τ.326Ὰ; Μ.30.16Α}. 

ἱδρώς, ὁ, «τυσαὶ ; Ἑ. 11ππ., οἵ (Ὠγίβε 5 βυνϑδῖ 85 ὑγοοῦ οὔ τεαὶ Βυπιδηῖν, 
ἐθιοπ. ΑἹ, ῥε τη Γι. ε.22:42(0Ρ.242.6)}; Μαηίομ, ὁ...ἵ, αὐτοῦ 5. τὲ 
στρα τόποι] ἐστιν ἡ βροχή Ἡφρότη. γε ο(Ρ.14.τὸ; Μ.1ο.1441Ὰ}; 
2. ταρῖ,, ἰαδοιν, μαγάςπιρ: ΤΟΥ βαϊκὸ οἵ Κίησάοπι οἵ μδανθη, Ατἰῇ ἵν. 
τϑίρ.52.0; Μ.28.2738); ᾿πΠοΥςπς ἴπ πποπαϑεῖς ἀπ ὈΥΙοΒΟν [ἱν65, 
(Ὦγνβ. σας 6. (ρ το, ; χ.42560}; τοῦ, πιατίνσάοστη, ΝΠ, ρΡ.4.6τ(Μ.79. 
5710); ἃ ἁγιοπρεπῶν ὥντ, Ὀς.36:34(Μ.60.9480) ; θείων νόμων τοὺς ἔ. 
ΤΒαταἰεει."(ρ.181.7; 4.882). 

ἵδρωσις, ἡ, τυ σα ΤῊ παροιμία λέγεται ἐπὶ τῶν σφόδρα λυπουμένων 
«ὐναἴματος ἑ, ΤΠ] ιοη.Α1, ἐν οΐμ 1...221.42(0.241.12). 
δ Ἱερακῖται, οἱ, Εἰτογαείέες, ταυτὸ οἵ 56εῖ, ἀδηγίπσ [πῸ΄, ΤΟΘΌΣΤΟΟ- 

τοη οὗ (ῃς Ὀοᾶν, δαηᾶ οἠθ ἤγβι σαιιβο ; ἀββουτηρ οχίβίθησε οὗ [ῆτεα 
ΡΥΙΠΟΙΡΙο5 ; Οοα, πιαίίου, δπα ον], ἄρορἧϊ.)ῆας. 4τρ.(Μ.34.2000)) ; 
Ἐρὶρῃ. αν. 67.τ(ρ.132.1;ΝΜ.42.χ7260); 70.) .λαεν.67(}1.94.7178); τοθοῖ- 
Ἰῃς τηθττασθ, ἘΡΙΡΏ.ἤαον.67.1(0.133.23; 1754}; τακιηρ ΜΟΙ Ζεαοὶς 
ἴου Η. (πμοϑί, ἐῤ.6).3(0,125,13.; 1768) ; [Ὠ]Κίηρ ἘΠ Πάτϑη τὲ εχοϊπαἀ θὰ 
ἔγοτῃ ἤδάναη, τφ.67.2(0.124.27; 1764}; 1ο.1).λιαϑν.67(720Α). 

ἱερ-ἄομαι, 1. δὲ ἃ ῥγἱεξὶ, ὃ Οἵ 811} ΟἸεγργ, π|5.0.(.4.1τ(}.141].ς; 
Μ.20.12258); οὗ ὈΙΒΠΟΡ5, 10.3.0 2(ρ ἼΤΟΟΙΙ ; 11360) ; 1»,3.ςδίρ.τος.15; 
1125}; Οὗ ῥγοβογίουθ, (μγυ8.5αε.2.1τ(ρ.66.25; 1.880); τα λοηι.ὅ.1 
τη 17 1π.{(ττ.578.Ὰ}; 2. ἐχεγεῖδε ῥγιεσίποοᾷ; οἵ (γιέ, Επιβ. ὦ. 5. 4.15 
(Ρ.179.32- ; Μ.22.3008}; (ῃτγϑ. ἤορι.7.3 τη. Ηρ. (12.1240}; οἵ Ὀιδῆορς, 
ΘνΏ65.6.οΎ(Μι66.τ46:Α); ῬΒΠοβέ,λ. 6.3. το ΝΜ δ ς. Ξο0Β); οἵ ἃ ἀδροβορὰ 
ὈΙΒΠΟΡ παυθέντα τοῦ “-ἄσθαι 1Ὁ.4.τ2(5258); αἶΞο οἵ (οηδι, ἃ5 βεύναῃΐ 
οἵ 6οα, Ετι5.ν.(,4.232(Ρ.125.44; Μ.,20.11608); 3. δὲ τιαΐδ ἃ ῥγῖίσειν οἵ 
ΘΡΊΘΟΟΡΑΙ σοηβθοσαίϊοι, ϑγ 65. ρ.70(Μ.66,14400). 

Ἐἱεραρχ-ἔω, ἀϊγοεὶ τη {16 Σρίδγο οὐ ἰδὲ μοίν; 1. τοῖ, Ἀπρϑις {ΠΠ|- 
τηϊηβίϊοη, οὗ ΠΙρμοϑὲ οσάουβ πρὸς αὐτῆς τῆς θεαρχίας -“-“οὐύμεναι ὈΊοη. 
Ατ...}.7.2(Μ4.3.208}0) ; ΘΔ} ΟΥάοΥ ἐϑασῃίηρ [Π6 οὐδ Βοῖονν ἰἴ,6. ροηϊῖ., 
19.0.2(260Ὰ); οὗ καθ᾽ ἕκαστον ἔθνος «“-οὔντες ἄγγελοι 1.9. (261 ΑᾺ) ; 
“πούμεναι. τουτέστε μυσταγωγούμεναι Μαχ.Ξεἠοῖ.ε.}.7.2(Ν].4.72Ὰ})}; 
2. ταρά,, οὗ οἰεσσν, Γιδοπτ, Β. Δ) ἐοί.εἰ Ἐπὶ. 3(Μ.86.13608). 

ἱεράρχης, ὁ, ογ6 τὐὔο ἀϊγεεὶς τ ἰδ τρἧθγε οὐ τι μοῖν, 1. οἵ 
ΔῊΡΕΪ5. οὗ ἤτοί ΠΙΘσασσῆν ἢ το ατίοη ἴοὸ ἴπΠ6 οπα Ὀεΐονν, Ὠίοη. ἀτ. 
ε..13.4(Μ.3.3208.); 2, οἱ ὈΙδῃορϑ, [ὑναρτ.ἦ.ε.τι το(ρ.26.0; Μ.80,2468λ); 
Μαχ.σολοί.ε.} ατ(Μ.4.20Ὰ}; οὗ ἃ μαϊγίασομ, 1 δοπίΝ,, 7σ, Εΐδενη. 
6(ρ.12.18)}; 1. 26(ρ.54.13)}; [ΟΟΥὟΤῸΡ εὑῤ.(Μ. οό. 14208)};} : ΤΟΜοη, 
ἀνητη. Βας, τοί Μ,06.13760); παίμτε οἵ οἷῆεοθ. ἡ...τῶν ἱ, τάξις... 



ἱεραρχία 

ἀκροτάτη....καὶ γὰρ εἰς αὐτὴν ἀποτελεῖται...-πᾶσα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς 
ἱεραρχίας ἡ διακόσμησις ϑίοπ. Ατοσι ἤν, 5.1. (}}. 3. 5ΒΟΚΑ); ὈΙΘΠορ τὸ- 

εοοἰνίησ ἰηρϑὲ ἔχοι Ἰονγεϑὲ ἰθγαγοῖν οὗ δῃρ615, 1,6. ἢ.5(Μ.2.χοὅ0) ; 
ἑῃποῦίοπϑδ: τεβομίηρ, 1ἃ.6..2.2.1(2034}; Ὀαρέθηι, :Ὁ,2,2.7(306}); 
(ΕἸ γαϊπρ ἐποδατιβι, 1ῤ.3.2(4258); οτἀβιπηρ,, 19.5.2(5098); σοι- 
βδοχϑίϊηρ 01], 19.5.1 σίσοπο); πρβα ἔοσ Κπον]εᾶρε δηα νἱσῖας τὸ 
σοιτοβροπᾷ ψ] ἢ ἀἰρ τί οἱ οἢῆοε, εῤ.1.3(3730); 3. οὗ ρεβῖ5, Ελι. 
υ.(.2.4{0.42.2, ν.]. ἱερέας Μ.20.9810); αἰϑί, ἔτογτα. ὈΙΞΠΟΡ δῃα ρθΌρ]ς, 
{1|.Βᾶας. φ. 312. 12). 

ἱεραρχία, ἡ, 1. αἰδηηΐρῖξίταίτοη Κ λοὶν ἐπῆρε ἐν ... ἔστε ἡ τῆς 
διατάξεως αὐτῆς τῶν ἑερῶν ἀρχὴ καὶ οἱονεὶ φροντίς Μαχ «σοἰοί, ἢ, τς, 

(}1.4.294); Ὀν δηρεῖβ, διηοηρϑὶ {πϑιηβοῖνεβ τῆς οὐρανίας ἱ, ἸΛἱοη. ΑΥ, 
Δ.5.4.2(Μ.3.6068}; 1.ε.}.6.3.6(}1.3.5378}; ἡ θεολογία τὴν καθ᾽ ἡμᾶς 
ἑ, ἀγγέλοις ἀπονενέμηκεν, ἄρχοντα τοῦ ᾿Ιουδαίων λαοῦ τὸν Μιχαὴλ 
ὀνομάζουσα 1ἀ.ε.}..0.2(Ν].3.2608}; 2. πἰεγαγοῖν ; ἃ. 115 πδίατχε ἔστι... 
ἱ. ... τάξις ἱερά, καὶ ἐπιστήμη, καὶ ἐνέργεια πρὸς τὸ θεοειδὲς ὡς ἐφικτὸν 
ἀφομοιουμένη 1}.3.τ(1640), οὐκ ἔστιν ἱ,, μὴ καὶ πρώτας, καὶ μέσας, 
καὶ τελευταίας δυνάμεις ἔχουσα 1.0.2(2570); ᾿]ησοῦς..«πάσης ἱ, ... 
ἀρχή 16.6.1.1τ.1τ(Μ.3.3724};} Ὁ. δηομρ ΔΩΡΈΪΒ; ΤΏΤΘΘ ΠΙΘΥΆΤΟΠΙΘΒ, 
(ΟΙΗρΡΟΞΘα οὗ Βευρ ϊτη, σπου αθῖτα, ΓΠΤΟΉ68 ; νἸτί65, ἀΠΟΙ ΙΒ Ι]ΟΠ8, 
ῬΟνΕΥΘ ; ΡΥ 1165, ΔΥΟΠΘΏΡΘΙ5, Βηρα 5, 1ά.ο,.ἢ.6,2(Ν1,3.202Ὰ}; [π8 
ἤχθε ΠΠτηϊαῖθα αἰγχεοῖν ὃν σοᾶ, 19.7.24(2000) ; Ὧπα {τϑηβιτησ 
15 σδε το τὰς ποχῖ, 16ὁ.7.4(2128); ΒΙΘΥΆΤΟΠΙ65 οὗ Πεανδη τορτεβεηῖοα 
ὉΥ τῇς τεττοβ 718], 10.1.3(1244); οἴ ΣϑορΡμτ. Ἡ ἰδέ. 3(Μ.87.50848); 
ς. ἴὴ ΟΤ᾽ ἡ κατὰ νόμον ἔ, οι. ὍΕΦΕ ἌΠΙ͂ΘΕ 58,50): οἰ ἀδουρυρό δι 
οὐ πιῶ ΜΟΓΒΕΪΡ οἱ ΝΈ, 10.5.1. 2ίβοιο); ἃ ; ἃ, (μη βδη ἡ καθ᾽ ἡμᾶς... 
ἧς ... ἐστιν ἦ περιεκτικὴ τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἁπάντων ἱερῶν πραγματεία, 
καθ᾽ ἣν δ...ἱεράρχης τελούμενος, ἁπάντων ἕξει τῶν κατ᾽ αὐτὸν 

ἱερωτάτων τὴν μέθεξιν 1Ὁ.1.3(3730); οὐσία...τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱ. ἐστὶ τὰ 
θεοπαράδοτα λόγια 1}.τ.4(3768}; 16.6.3. π5(536}); 3. φῤ᾽δεοραΐο, ἱΉΜγῈ 
ΟΓΥ 566, ΟγτιδιυΟγγίαοι(ρ.224.10}; Ἰάυυ, δαδιττίρ.95.5); ΑΙεχ.58]. 
Βανη.4.42(4Ά51Α)}; 566, ϑοόρῆτ. Ηυ. πος. (Μ.02.1688.}; ἐῤιδεοραὶ 
οἶδεο, Ἰᾶεριονη (1.87. 3Ἰ40}) --ι Τατα5.}}. 5(Μ.08,14618); 4. ἀϊρ;- 
νἱεδιβοοά ; οὗ ἄδτοι, [ο0.}). [.0.4.ττ(}.94.11334}.. 

Ξἰεραρχικός, ἠϊεγαγεμίεαϊ, ῥογίαἸῊΡ ἰο ἐπα πἰογαγεὴν, ἴπὶ 56Π,, 
Ὠίοη. Ατ,ε.}.2.5(1.3.14:8,0}; 14.6.}...3.4(Μ.3.4280); οὗ ἀροβί[ε5 τῆς 
εὐνἷ, δεκάδος ἐ.5.3.5(512}) ; οἵ τδ. (5134); οὗ ΟἸοτρν ἸΠ ΤΉΆ)ΟΥ ΟΤάοῚ5, 
10.6.1.2 (5334); Μακχ.δεδοὶ,6.ἢ,,5.2.ς(Ν.4.1648); οἱ Ὀίβπορδ, ϑου, ἀτ, 
6.ἢ..5.τιδίσοκο); Βορβγ. ἢ ερ.ςνη.(Ν1.87.3148.}; 10.ΕἸδοιι.υ. Τ γε. 20 

(0.130). 
Ἐϊεραρχικῶς, 1, ἀϊογαγοίεαίν, Ἰλοτι. Ατ, ει. 9. 2(Ν2.3.2520}; τὰ ἃ, 

τελούμενα Ἰᾶ.ε.}..2.4.6(Μ.3.4οτ0}); 2. αρεογάϊηρ ἰο ἰδ ἰατος οἵ, ἐδό 
ἀἰοναγοῖν, 18.4.3.5(4168);3. αϑ δε 5 ἃ δίδἠορ, ἐθ.2.3.4(4008); 1Ὁ.3.3.12 
(4410}; Τμάτιδευα..,»»Ὀ.2.4τί Μ,90.12418)}; 1δ.2.40(12608). 

ἱερατεία, ἡ, 1. ῥγτεείποοί; οἵ ὙΠΟΪΒ Ἰργασοῆν, οη. ΑΥ.6.}. 1 τ(Μ, 
3.3128}} τὉ.5.3. (5130); οὗ ερ᾿βοοραΐε, ἘΡΊοΣ, νΟΒΡοῖνε.23, Οσησί, ΑΡΡ. 
2.28.2 (οΥ ῬΕΙΉ. οἵ ῥγεβυγίοταϊε) ; τῆς νέας διαθήκης ἡ ἱ. ῬᾺ]}.υ, 
Οἤλυγς.οί(ρ.1417.12; Μ.41.82); τεῖ. Ἔχϑιοίβα οἵ δρίβοοραὶ [ποι] 8, 16. 
(ρ.145.16; Μ.41. 80); : οὗ ρχεϑνίεσαίς, ΒρΡΙρἢ. ἤαεξγ.79.3(0.477.29; Μ', 
42.1448); δὲ οοἰο τγαηΐ ἐνδεδυμένον τὴν τῆς ἱ, χάριν 1.1|.,Βα5.(ρ.318.25); 
{πὶ «]αε.(ρ.18ο.6); 2. ῥγίοσίΐν ᾿ιμοἸοΉ αὕτη ἐστὶν ἱ, καὶ θνοία ἀληθινὴ 
ἡ εὐχή ΟἼεπι. Κν.δο(ρ.227.28); 3. ρῥγεσιζν σε, μαμος σμοδαγίςέ καιρὸς 
τῆς ἱ, ῬΑ]].0. (Ἶνγ5. τ4(0.84.25; Μ.47.48). 

ἱερατεῖον, τό, 1. Ξταπείαγν ; δι. ἴῃ 'βεη., ΟΑΙεχ. ῤιρ. ΑΙ ἀρῤοἱ. 
φθο,(ρ.91.7; Μ.25.2560); Τιοπ. Ατ,6...7.2.2(Ν.3.ς 560); οτιάοεῖ. 5.5 
(Μ.88.16810); Ὁ. τεῖ, ἀδσογαῦοη ; ΟΠ6. ΟΥΟβ5 ΟἹ βαϑὲ ΜΔ] βἢς68, 
ΝΠ}. 4.6τ(Μ.79. 5770}; Ἔχτ-νοῖο ρ]αοβὰ ἴΏοσ, {γι εο.4(0.30.8); 
(. Ξυτηθο]Ζίηρ πδάνθη, ἢαχιρινοὶ. (Μν91.6724}; οὐ 500], 1δ.4(6728); 
ἃ. ΘΠ ΕΙΥ ταβίχιοϊβα ; πὸ 81Εν ΟΥ̓ οἰοΥσῪ ἴο ἐπῖοχ ψεοῦῖ ἰεανα οἵ 
σα ορυαηΐ, οεη..4.Ρ}.2.8; ἔθος ἦν τοὺς βασιλεῖς ἐν τῷ ἱ, ἐκκλησιά- 
ζειν. --- τόπον εἶναι βασιλέως ἐν ἐκκλησίᾳ τέταχε, τὸν πρὸ τῶν 
δρυφάκτων τοῦ ἴ, 80Ζ.᾿..6.7.25.ο(}.67.14068) ; τὸν μόνοις ἑερεῦσί τε καὶ 
λειτονργοῖς ἀπόκληρον τόπον, ὃν καλοῦσιν ἑ, Μαχιηγ5 .2(Μ.οτ.668}) ; 
6. Βεῆοβ Ὀῖβῃορβ ἰακθ τεῖαρε ἴλοτε ἀυτίηρ' τοῖς, Αἴῃ, ἐμσ.24(ρ.84. 
το; Μ.2ς.6764); Ευδίταϊου Ει γε.37(Μ.86.23170); 2. εἰθνρν; 8. 85 
σΟΙΈΤΠΟῺ ἴθυτηῃ ἴου 81] τπ ογάειβ εἴ τις πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ ὅλως 
τῶν τοῦ ἱ, ΟΑπτ.(24τ)εαν.2; τοῖν ἀπὲν οὗ οἰετσν ἴο δαττὶ ἃ ᾿᾿νὴηρ ὈΥ 
τηϑπὰ4} τοσκ, Β45.}}.108.1(3.2808 ; Μ],32.7120}; ἴῃ βρεη., ΒΡΊρῆ. 
μαφγ.64.2(ρ.40ς.2; Μ.41,1το 728}; 10.73.35(ρ.2το.1; Μ.42.4680), αἰ5ῖ. 
ἃ5 ἃ Ὀοαγν ἔτοιη ἰαϊῖν, Ατῃιορ. νιν, (Ν1.26.ττ81Ὰ})}; Ο]Ο 9263.3 
(ΡΒσυσία, 5860. ᾿ν); Ὁ. οὗ τη} ]}οΥ ογάεγβ, Μ4] ΟΠ, 8 0. π5.}..2.7.20. 
12(}}.20.7164}; τοῦ, ἀπίν το σἤοοβϑα Ὀίβμβορ, {1 Ῥᾶρὰ ἐρ. Ὀ᾽αη. ρ. 
Αἰ ἀροὶ.56ε.3ο(ρ.τορ.18 ; Μ.2-. 300) ; τοί. ῥυίεςίβ᾽ ἀαὐν ἴο ἀρρύονα 
οταϊπδῦοῃ οὗ ποὺ ρυἱοσί, ΤΌΡΗΪ,ἀ], εονηπση. 6(}].6ς.40Ὰ); 83. εἰογιεαὶ 
οὔεε, ΟΑτς. (ζ4τ)εαηντ; ΑἸ φῤιεπεγεί, τ(ρ.170.5; Μ.25.2240). 

ἱεράτευμα, τό, ῥγίεειίν δοάν, ῥγτεσιμοοί, Ἰ,δοπῖ. Ἡ ποηορἢ.(Ν.86. 
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1820); πάντων ὁμοῦ τῶν ἀποστόλων τὸ ἱερὸν ἱ. Δἰεχ.ϑαὶ, ΒαγηςΡτόεπι. 
4(4378); 10. ιύριαρ.τ. 3(Μ.04.12330); τῶν σεραφὶμ ἱ. ἘΜΕΙμ ϑγοι, 
εἰ “πη.2(Μ.18,3520). 

ἱερατεύω, 1. ῥὲ ἃ ῥγίοοί, ἐχογεῖδε ἐμὲ ῥγϊ᾽εδιμβοοά; ἃ. οἵ (ῃχίβι, 
Ῥϊαϊ. Τίνι. οἱ ἀφμῖδο γὸ; διὰ ταύτης [56. (ΠΌΧΟΙ] ἧ, ὡς ἄνθρωπος, 
δέχεται δὲ τὰ προσφερόμενα ὡς θεός Τάτ, ΡΣ το: 4(1.1307); Γδοῦῖ. Η. 
Νόει. 5. ττ(Μ.86.17330); Β. οὗ οἰετσν, Ογτ. Η. ἐαἰεοῖ.12,35; 1 Βαβ.δαρί,2. 
4 {{|{2.6536; ΝΙ 21 τοϑτο); Ρ4]}}.}.} ἁ απ. 18(ρ.54.14; Ν.34.10508); (ΟΡ 
(681)ο».}.(Π1.3.14210}); ποῖ ρΡοσπη θα ἴο ψοϊηεη, Οοημϑί. Αρῥ.3. 
9.3; ΕΡΙΡΠ.λαον.0.3(0.477.21; Μ.42.7444) εἰΐϊ, 5. γυνή; βάν ΘΙΏΟΠΡ 
Ῥερυζίαηϊ, 10.}),ἠαον.40(Ν}1,04.7ο8.); 2. ἴτᾶπ5.; 8. δὲ δίβηορ οἵ; 
ς. σεηϊῖ., ὅγπ65.9».θγ(}.66.14224}); Ὁ. ἐαογύβεε ἱ, τὸ σῶμα τοῦ κυρίου 
ΥΒα5.δαρὶ.2.2(2.653Ὲ; Μ,31.15844); οἵ δοίοχσμσπ, ΤὨάϊιψ π 2ΡαΥ. 
Ῥτσοχλ, (1.560). 

ἱερατικός, ὀείοηρτηρ ἰο {06 ἐϊογαγείν} 1. ῥγντεσίἷν, δαξεγάοίαί οἱ 
,μφέροντες καρπὸν διὰ τὴν πρὸς θεὸν θεραπείαν ἱερατικήν ΟΥ. 

βελοί τη Οαπὶ δ:το,ττ(}ῖ.17.2804}; μήτε... ἐπίσκοπος μήτε πρεσβύτερος 
μήτε διάκονος μήτε ἄλλος τις ἐκ τοῦ καταλόγου τοῦ ἱ, (πεὶ, 4ρ}.3.15. 
5; ἧ, χάριτος Οτ Ν γ88.ε.εων.5(Μ.45.2320}; τοῦ ἔ. τάγματος ΟἸΠΪν τ. 
ἐριαΡ.ὙΒάι.ἢ.6.4.0.5(3.962); (εἰ, Ογ2..,..6.2.34.1(Μ.85.13364}; τὴν ἑ, 
καθέδραν ϑν68.9}.67(Μ.66.1425.4); 2. τιαβο. 85 βιιῦϑῖ,, τηϑεϑεν οὗ 
μίεγαγεῖν, ῥγιεδὶ ἱερατικούς, ἀπὸ πρεσβυτέρων ἕως διακόνων ΟἸ.Δοα. 
(ΩΉ.24; τῷ τάγματι τῶν ἱ. ΒαΒ.6ρ.54(3.1480; Μ.32.4000); τοὺς ἐπι- 
δημοῦντας ἱ. ῬΆ]1 υΟὐεγ5.τ͵7(ρ.11ο.17; Μ.47.61). 

ἱερατικῶς, ἦν; ὦ ῥγ!οοίν τηνε, ας ἃ ῥγίεοὶ, ον, ἂχ. διἢ. 5.4.2(Μ, 
3.5Ο000)}; ἕἑ. τῆς Χριστοῦ προσηγορίας γεγόνατε κοινωνοί Οντ,Η. δαϊδεῖ,. 
18.233; τὸν τῷ ἰδίῳ αἵματι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἑ, ἱλεωσάμενον [530. 
Ομεβ1] Οὐ Ν β5, νη (2 Ρ.133.12; Μ.45.7178};} πραγματευτικῶς... 
πολιτευόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπισκοπικῶς καὶ ἱ, ΤΒατιδιυά,ορὈ}Ὀιι (ΝΜ. 

99.049}. 
“ερατίς, ἡ» ῥγίοείθδ5, Ναγν. 7σ5.2(ρ.460). 
ἱέρεια, ἡ, ῥγίδείσςς ; ποῖ ρετυσοϊ δα τη Ὁμυσοῖ, (οηϑὶ. Αρ}.3.9.3; 

ἘΡΙΡΗ λαόν. 19.1(0.482.4; ΝΙ.42.149}). 
ἱερεῖον, τό, ξασιβαίαί σἱοίένε; ἴὰ σΘῃ., 65 ἀβρηϊ οἱ ἀν} βριτῖβ, 

Αἰπομδρ. ἶερ.27.2(Ν.6.0534}; οοπϑαπιοα Ὀν ἀροβίαϊεβ, βαρ. 
(0.378); οὗ βαουῆςεβ οἱ [νὴ χενινοα ὃν (δειπίῃι5, οη.4].4ρ.ΕἘπ58. 
ἐ..6.3.28.5(Μ.20.2768); οἱ ΟὨχῖβί, ἴῃ ρεπ. μόνος ὑπὲρ ἡμῶν ἱ, ἑαυτὸν 
ἐπιδέδωκεν ΟἸδτὴ ῥασά.τ.ττ(ρ.148.7; Μ.8,.3650); τγριῆεα ὃγ 158δο, 1ὖ. 
1.5(Ρ.103.25; 2714}; οἰ 1α.5}7.2. κί. 123.13; Μ.8,9520); Οτιᾶρ.εαἱ. 9. 
13:12(ρ.333.21); (μτυβ.οη:.5,2 τ 9 ον, (1ο.467Ὲ); οὗ Ομ δὲ 5 θοίἢ 
Ρηεϑὶ 8 νἱοίπα, Αἰη ρει τ(Μ.25.1124}; 11|.-π|ρ.ὐηςί, 4. }}.8.12. 
30; τι πε δαρὶ.2.7(}1.88.1880Ὰ} ; κοΐ. ἢ εδ.9:.26(ρ.229.3); ΕΟ ΥΙ5Ε]Ο, 

᾿Βιομ Αα..ἢ.5.3.2{}1,3. 5000); οὗ πιατύγτβ, Οὐνραγί.3ο(Ρ.27.12; Μ.1ι. 
ὅοΙΒ); ατ, ΝΑ 2Ζ.Ὁρ.1)οχ.ἀοεί.23.τ(Μ.88.18200) ; οὗ βρίτῖμ8] βϑουῆοςϑ, 
Ομ γγυβ λον. 5.3 τῇ 2 ογ.(το.4100}; ἐαἱ. 20 ογ.2:15(ρ0.363.14). 

Ἐϊέρευμα, τό, υἱοίΐηῃ, (σηθῖ,ον. 5. ε.τδ(ρ.176.28; Μ.20,τ 2800). 
ἱερεύς, ὁ, )γίοεί; 
Α. οὗ ΟἹ ρῥχεβϑίβ 48 βυπιρο]ς οὗ βρί ταδὶ] συῖῃ5, ΟΥὐ,( εἰς,4,51 

(0.302.5; Μ.1τ.τογ60)}; ἰκοηρα ἴο ΟἸυιβίίαη τα πιβῖσν, Ια, [6.1.2 
(3; Ρ.5.22; ΜΙ 14.254); ἰαᾷ,ἀοηι.12.,3 τη 76γ.(0.80.22; Μ.13.3810); τὸ 
ὨΊΔΙΓΓΨΥΒ ἰῺ τεβρεοί οἱ οἤεσίηρ οὗ βδοτίῆοθ, 14,7:671.30(0.27.12; Μ. 
11.6018)}; ἴὸ 4}} (υιβείδηβ, ἰῃ χεβρθοῖ οἵ τμεὶν αποϊητίηρ τὴν κεφαλὴν 
εὐχρίσει ὁ ἐπίσκοπος, ὃν τρόπον οἵ ἱ, ... τὸ πρότερον ἐχρίοντο (ΟἨδί. 
“4}}.3.16.3. 

Β, οἵ (ῃγτῖβε 85 ρυίδβι; 1. ἃ5 ἔουςϑμβαάονε τι ΟἹ, 7υβι.ἀταϊ.34.2 
(Δ}1.6.5484}; ἐὁ.36.1(5534}; πολλαχοῦ ᾿]Ιησοῦς μέγας ἱ. προφητεύεται 
Ογσ. 7ο.1.2(3; Ρ.5.27; Μ.14.258); Επι5.6.1}..π.2ο(ρ.96.33; Μ.24.8038); ἴῃ 
5.τοῦ, [υϑὲ.ἀ1α1.33.1,2(54581{.); 1Ὁ.82.53(6720}; Εἰι5.6.ἐλιτ. 2ο(ρ,.05.13; 
8024); Ὀντιασάογ, τ2(1.432Ε}} ἰγριῆεα ᾿Κν ἰοβῆυθ, Τυβι ἐΐαίιττς. 4(ΝΜ. 
6.7410); Δήἤατοε!!, ἔνια ἀρ. Ἐπ] αγεοίί, τι (ρ.1το.2; Μ.24.1334); 885αὰ 
ΕἸεαχαν, οἱιοτ μουν. 18.1 1ἢ [05.(ρ.406.2]; Μ.87.1το28.); ΡΥ ΒΙρῃ 
Ῥηεϑῖβ, {ῃγνϑιίεσι (6. 4110); ν οτἀΙπατν ᾿γιοβῖβ, ΟΥ̓. σὐ07.13(1. 
4750); ΄ἴῃ τεβροοῖ οἵ ἰπποίίοη ἃ5 τρεαϊαίουβ, ἐῤ. τό(5 850); τ ΒΕ ]ν 
σμδύδοῖου σοππροΐθα Ψ] ἢ ἐχρροΐδεοι οἱ Μεβϑίαῃ ἔτότῃ {τῦ8 οἱ 
Τονὶ, ΠΙΡΡ. δεν. [αο.τ5(ρ.321.26); 2. ἃ5 ΑἸ ετεπΐ [τΌπὶ ΟΥ̓ΠΟΥ Ρυ] 515, 
7Ταβι ἀταϊ.ττϑ.2(}1.6.7408); αὐτὸς ἑ, καὶ ἱερεῖον γενόμενος μα 1. ἐἠε.7:.2] 
(3.593); Β15 ρυϊθβίμποοα ἀδγίνεβα αἴτεςιν ἔτοια Ἑαίδοσ, [51 4ταἰ.86.5 
(λ1.6.681.}; ἔτομι ἀποϊητηρσ ἢ Η. (μοί πνεύματι ἁγίῳ χρισθείς, 
ἐστὶν ἱ. εἰς τὸν αἰῶνα 1) 1αἱ. ΑἹ νκεἰ Ζακολ.86(ρΡ.46), 10.1}.} 6.5 τπττἃ 
(Μ ος.9524); 3. τεῖ, Η15 ῥυϑίμοοα Ἰῃ τε]. τὸ ΠΪ5 Ὠυσ ΘΙ ἑ. ἐν τῷ 
σταυρῷ γέγονεν 44. ΡῪεῖγ.εἰ Ῥαμί.3ο(Ρ.102.13); θεὸς ὧν τῇ φύσει, ἔλαβε 
σάρκα..-ἵνα γενόμενος ἄνθρωπος, καὶ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν θυσίαν ἀναδεξά- 
μενος, γένηται ἱ. κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ ταὶ, Αἰ εἰ Ζασεβ,8δ 
(Ρ.46); οὔ ΟΠ γγ5.ἠοηι.13.1 τῷ Π οὐ.(12.130Ὰ}} 45 ταϑ δ ρχθϑί τη ότι 
ΟΥ̓ ΒΜΥ, Ρυος] ΟΡ ογ.ἰαμα, ΒΜ χ(ρ.τος.15; Μ.ό5.6848); 4. 85 βοιισος 
οὗ Ὀμηβίδα ρῥυεϑιποοά τῶν... «ἀποστόλων τῶν ἐξαφθέντων ἀπὸ τῆς 



ε ᾽ ἱερεύω 

δυνάμεως τοῦ αἰωνίου ἱ, Χριστοῦ Τιυ9ι. (1α1.42.1τ(}1.6, 5654} ; ΟΥ.0».28, 
ο(Ρ.381.2; Μ.τχ. 5204}; οὗ ἐξ αὐτοῦ...ἷ, Ἐπι5.4,6.5.3(Ρ.222.14; Ν'.22. 
4όκο 
ἜΝ 1, οἵ τη ίοΥς ΟΥ̓ΟΥ5 οὗ οἷετον ; ῃ οὗ 8 ἄρασοῃ, στ. Νά. 

ἐῤ.ο8(}}.3).1728); οὐκ ἔστιν ἧ, ὁ ἀναγνώστης ΤρΊρΠι εχ. μα. 2τ(ρ.522. 
τη; Μ.42.8240}; 2. 85. σοιῃιηοῃ ἔθυτα ἴογ ὈΙΒΏΟΡΒ5 ἀπα ῥχδδίβ τοῖς 
ἐπισκόποις καὶ λοιποῖς ἕ, (ηεῖ, Α͂ΡΡ.6.18.ττ; οἵ.1Ὁ.8.2.6. ἘΡΙΡΒ ἦαεν. 
8οιπ(ρ.400.27; Μ.42.764}}; μὴ.--ἁποδοκίμαζε τοὺς ἱ,, διότι οὐχὶ 
πάντες καθαροὶ τυγχάνουσιν Ν1).6}}.2.261(Ν].70.3334); 3. οὗ ὈΙΒΠΟρΒ5; 
ἃ. ἴπ βῈπ, ὦ ἐπίσκοποι, ἐστὲ τῷ λαῷ ὑμῶν ἧ. λευῖται (Ὁηί..4.Ρ}.2.25.7; 
στ Νὰ Ζ.6}.τ6(}1.3).524)}; ΓΟΡ(2διλ)εαη.6; Οὔγνβ.5ας.3.12(ρ.68.1}; 
1.3808); 80Ζ.ἢ.6.4.22.22(Ν..67.11848); ὙΠάτ, Τίξ1 :9(3.7ο01); οὗ Ρορ8 
ἐξάρχοντος ἱερέων ἱερέως [ἰδ εἰ ρ.(Ἱ Αἴοτ.αεἰ.2(Ώ..3.7218})}; Ὁ. ἕαπο- 
ΠομΒ: βαοχίῆοα δῃά οατε οὗ 5ο]5, τ. ΝαζΖιεανη!.2... 13. 1 (Μ|,37. 
1221Α}); ἴδ.4.1.12.751}.(12214}; ἙφΕἸογαῦίοα. οὐ ἐποματιθῖ, Οὐχ. 
οαἰδεἶ.:23.2; ραξίοταϊ οατθ, Ουτιαροὶ, ΤἼάς. (0.78.1. 6᾽, 2438); ο. ἴο Ὀς 
ΒΌΡΡοτίθδα ἘΡ [ἢ Ρεβορίβ, σησί. 4 }}.2.25.τ4:; ἃ. ἸοΈ ἴο τλαττν, Μαχ. 
φμ.ἀπϑ.4ο(Νἴ.9ο.8170) ; 4. οὗ ρτεβοντζοεσ ; 8. ἐφιδῖθα ἢ ΟἿ ῥυϊεβῦ, 
οηεὶ..4.}}.2.26.5. ἐ. Θγμουγυηουβ ΨΠ πρεσβύτερος : πρεσβυτέρων, 
οὖς καὶ ἑ, καλεῖ ΜΙαχ.Ξομοϊ ἰρ ε.ἢ. 5. 5(}1.4.τ640} ; οἵ, ἐδ. 5.6(1640) ; ἜΠατ, 
στα. 6.2. 6(}1.99.1 1280); πεπος αἰ5ῖ, ἔχοσὴ ΟΥΒΟΥ ΟἸθτον ἄλλο λειτουρ- 
γός, καὶ ἄλλο ἱ. ΝΙαχ.Ξεἰοῖ,ε.}..12.4(λ1.4.1018}; ἐς ... καὶ τῶν ἐπισκόπων 
ὀλίγοι {70.1).8..}.330Δ1.96.11778}; 10. 35(11038); Ὀ. ξαποιίοηβ; ἴῃ 
σθῃ., φοτηραῖοα 11 ἰεἱπρ᾽ 5 οἴπος, (ἤγυβ, ἤ0η1.4.5 ἴῃ ς.6: τ(6.127Ὲ}; 
ΠΡ ΈΘΗ τοῦ θεοῦ καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων φύσεως... ἃ ἑ, 1. 5.1(6.132Ὲ}}; 
αϑβιβιπσ αὖ Ραρίϑπι, [τάν Τ71}.2.12(Ν.30.6728); Ὀιοπ. ἀτ.,}.2. 
2.7(Μ.3.306Γ); Ποατπρ σοηζεκθίομβ, Οτν Ν ν85.6}.εαη.6(}1.45.2330); 
Οσψνβ.5 ας. 5. (0.54.1; 1.3820); 514,}ὲ].60}.1.348(}71.γ8.,3774}; 770. 
76). ῥοσητὶ. (4.88. τϑβοᾺ}) ; σεἰεγδίηρ' ἐσ μαγβὲ, Βα5.}}.93(3,187..8; 
Μ.52.4854}; αϑϑιβιϊησ ὈΙΒΠΟΡ δὖ δα μβαυῖβι, Πίοη. τ. ἦι, 3.2 (Ν1..3.4250); 
1ϑόρτ. Η ἰὐϊμνριτ( 1.87. 30024) ; τοδοῃτηρ ἡ.. «τῶν ἔ. [5ς. τάξις} φωτι- 
στικὴ καὶ φωταγωγός Ὠϊοπ. ΑΥ.6.ἢ..5.1.7(Ν 1.3. ποϑο), 10.6.2.5(5360}; 
6. εἴῆοαςίτν ; 1. οὗ ρῥυοϑῦς δοῖηρ' ἃ5. Ἰπβτγτηθηΐ5. οὗ οα, (ἢν. 
λονι.87.4 τη [0.(8.5188}); ἰᾶ.»γοά. [μ4.τ.6(2.3848); 1, εογηρνῖη αὶ. 
4:28(το.7110); 11. Πδποε τεῦ, οἰῆσδον οἵ ΤΠΕῚῪ δοίβϑ ἃ5 ποῖ ἀθρεπμάεξηϊ 
ΟΣ ΤΠΕΙΓ ροΙβομα} ΠΟΙ ̓ π655, 1.ἠοτη. 4.5 17.15.6: τ(6.127}0); 514. ε}. 
4}}.3.340(}}1.78.τοσο0); «ἃ. Πολο58. του δια [ἢ Ὀγοδίβ, συ ΝΆΖ.ογ. 
2.05(Μ.3-.4078}; (γγϑ.βαθ.6.4(0.148.21; 1.424); τύπος ἱ, τοῦ ποιμνίου 
1518. ῬῈ] ρ.ι. 5το( 1.γ78.3268λ}); [μεἰσ νἱτέαα εἰ]ορίζεα, Ἐπ5.}..6.1ὸ.4. 
2{1.(}1.20.8404Α}; τ. ΝᾺ 2Ζ.9γ.το. (τοῦ: }}; 8. δα θ]εος ἴο ὈΙΒΏΟΡ9, 
Οὐηδὶ. Αρῥ.2.1τ.τ; ὅ.. ἱεράρχης διὰ τῶν αὐτοῦ... ὗ, καθαίρων ἢ φωτίζων, 
αὐτὸς λέγεται καθαίρειν καὶ φωτίζειν Ὀιοπ,Ατ,ε...13.4(Μ.2.2050}; 
τοὺς ἧ, μιμητὰς γενέσθαι τοῦ ἀρχιερέως..., ὡς κἀκεῖνος τοῦ ἀρχιερέως 
Χριστοῦ Απίι Μοπι ον. τ23(Ν,.80.18170); Μαχ.βολοὶ,ο...13.4(Μ.4. 
1018}; ΤΠατιϑιθα.6}}.2.6(Δ1.90.ττ280); ἢ, χοϊδίιοη τὸ οἴου; ἴο δ 
Ποπουτχρα, [Π6 ΒΟΠΟῸΣ ραβϑίηρ τὸ (οα Ὠιπιβε!ῖ, (ῃτγϑβ.οηι.2.2 
ἦι 2Τηρμ, {ττ.6680); οἱ τα, μον. 6 5. τη: δΉ.(Δ4. 6;6ςΗ); ; οἴἶδος. ἅῦρονθ 
τμαὲ οὗ Κίηρα, Ἰά,ἤονη. 5.1 τη 1506: 1(6.132Ὲ}; ποῖ ἴο Ὀς ἡπάρεοά ὃν 
{ποϑ6 δῖον {πδτὰ, ΙΔ ἀοηπ.2.6 τῷ Κορ. 16 :3(3.1008); ΒΙοη ΑΥ 6.8.1 
(Μ..3.τοῦδ0) »Απαρῖ, ϑσγηαν (Μ.80.8488) ἴο τόσεῖνα ἢτϑῖ- ἔτ 85 ἔτοχα 
Ἰαϊῦν, Οσημϑοὶ. ρ}.7.20.1; τοὶ θχοτηρὶ ἴσοι ἰαπά-ἰὰχ, ἀκ ΟΤ 
Ῥη16ϑίβ, Τματιφη, τον ἐπ ΟδΉ.(1.100) ; 5. ΟἸΒΟΙΡ]1ῊΕ ; σε θϑον τ ρ]164, 
ΟΠ γγ5. }.8,4{1.6780); τηαττεά, ΝΊσΘΡΗ.  ὴπν γε, 22 ο( }.86.2188}); 
το θὲ βυβρθηάρα ἔτοπλ δχογοῖβα οἱ [Ὁ ΠΟΓΊΟΠΒ. ΤΟΥ ΒΘ ΧΊΆ] Το] ΟῚ 5 
ὙΠῸ ΜΟΊ ΕΠ ΟἾΠΕΥ ἤδη {πεῖν ῖνο5, 10. [6].} σεμτς, .88,τοο80) ; 
Ἦ. βυτο θτα ; ὉΥοσίβ σοργυθβθηΐ ΒῃθρΠεσαβ οἵ Ναιινιν, Οὐ, βοιῃ, 
αΆ τῷ ἤο.(ρ.03.2);} σταοθ οἱ (μγτιβῖ, Μβοιλδρ αν. 20[}}1.34.9320); 
ἈΪΘΥΘΙΟΙ165 οὗ δηρθίβ, Τϑορῃγ Η ἰξμινρ. 3(Μ.87.30848); τ. 6(φοῦδΑ) ; 
5. οἵ (Βτιβεῖδιβ ἴῃ 58. 6Ξρ. οἵ 'ρτιοβεο᾽, []6πὶ.5ὲν.7.7(}0.28,8; ΜΝ. 
9.4528); 85 Ὀεσοχηηρ ΓΙ δβί5 [ΠΤΟΌΡΗ Ρτανοσ, Ἐβαϊαβ 07,5.3(0.36); 
ἱερέα φρόνησις, καὶ βίος καὶ εὐγένεια ποιεῖ ΝΗ ῥαγαδη. (Μ.79.12400); 
{πτουρῃ οπαϑίν, τεῦ, Ἐοιη.τ2: 1, [514.}6].2}}.3.75(}}.γ8,γδτὼ); 
Οδουμ.«ἄρος.ς :τοίρ.81); Αὐτοί ρος. (τοῦ. 5844), 6. (ποβί. ; οἱ 
505 ροββθββὶηρ 5664 οἱ Δοδαιηοῖῃ (Ναϊοπί.), ἔσγεη.ἤαον.1.7.3(}1,}. 
5164). 

ἱερεύτω, ἐαογίβεε τὸν ὑπὲρ ἡμῶν «οθέντα δοξάζομεν σφᾶς αὐτοὺς 

κθοντες ὈἸ]δη. ἐγ. 7.3(ρ τσ το; Μ.0.4170); ᾿]ησοῦς.. εἰς τὸν αἰῶνα “- σεται 
7Ἰο.Ἑυρυεοηεερὶ. ΒΛΙ͂Τ τϑ(Μ.96.14800). 

ἱέρισσα, ἡ, ̓ γ͵οδίεςς διακονισσῶν μόνον τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἐπεδεήθη 
τάγμα,.-.-οὐδαμοῦ δὲ...ἱ, προσέταξε ἘΡΙΊΡἢ ἀκεγ.70.4(0.478.20; Μ.42. 

1454). 
ἘΠεριχούντιος, οὗ 7ογίεἑο, (Πτγβ5.ἰατά, Βαἰεἶ,.4.τ(2.4020}); πλα80. ἃ5 

βαρβῖ., Βαβ. 0». 5.2(2.35 4 ; Μ.31.2418). 
Ἐϊερογλυφία, ἡ, δσαργεά, πιεγοσίνρἠϊις τογίηρ, ὅγπεβ. ῥγουϊά.τ.1τ8 

(ρ.τογ.21; Μ.66. τϑόδο). 
ἱερογλύφος, ὁ, καγυεῦ οὗ πϊεγορίγρῆς, ᾿υτ. [μἰπ.ο(δ5.2090Ὲ). 

6γο 
ε ’ 

ἱεβος 

Ἐἱϊερογνωσία, ἡ, πηποτοϊοάρε οὐ ἀϊυίπε ἰξῖησε, Του, Ατιε ἢ. γ3.4(Μ.3. 
3054); ἰα.4.».3.3(Μ..3.6848). ᾿ 

Ἐϊερογραφέω, ἀφεογίδε ΠΟΙν τὨ]ηρθ, θη. Ατ.6.}.4.3.7(}}.3.4814}; 
1Ὁ.4.3.12(4834) 1.5.1. ΖίξοΙ). 

Ἐϊερογραφία, ἡ, 1. ςαεγοεά ἀσεογίῤῥίίοη, λον. Ατ.ε...2.1(}}}.3.1374}; 
1.15. 2(2280); 2. κοῖὶν ξεγτρίμγε ἱρογραφεία ΝΜ 4. Μ|Α͂ τ.15} (ῬχνΡια, 
ο. 310-220), 

ἱερογραφικός, Ξ«ογερίμγαϊ, Θιοη Δτ,ε. ἦτ. (}1.3.124Ὰ}}; 10.7.2(2088). 
Ἐϊερογραφικῶς, τὐτὦ ἃ ἀσδογριῖοι οἵ κοῖν τηρς, Του Ατ..ἢ..3.. 

(Μ.3.4240). ; 
Ἐϊερογράφος, ὁ, Ξαεγεί τογτίεν ; οἵ οβ65, 1805. Ναζ.άταὶ.148(}}.38, 

1100). 
Ἐϊερόγραφος, Ξαεγεάίν τον ίεη; οἱ βου ρίαγς, Μαχιορμεε ΝΜ οἱ. 

574). 
ἱεροδιδάσκαλος, ὁ, ἠοἷν ἱεαεδεν, ϊοη. Ατ. ἀπ. 1τ.6(Ν.3.056Ὰ). 
Ἐϊεροθαρσαλέως, το δοῖν φτοηβάεπεε, ΤὨάοῖ, Αης, ἀος ΒΡΗ͂ οἱ 

γι .το( Μ.77.14040}. 
Ἐϊεροθεσία, ἡ, ἰερτεαϊοη αδοόομὶ γεος αηὰ ἐογεμισμῖες, Ἰλοη Ατ, ἢ. 

1.3(}1.3.1210}; Μακχ,βελοῖ, ει μ.1τ.3(Μ.4.320). 
ἱεροθετέω, "πα ἃ ἠοῖὶν ἰαῖῦ, Του. Ατσρ.8.1(}],3,Ἰοϑοὶ). 
Ξϊεροθέτης, ὁ, ογάα]Ή67 οὗ Ξαεγοά γος; οἵ (Ἤτιϑε, Ὑπάτιϑεμα. Ὀ. 

2.155 (Μ.00.14854}); οἵ ἃ Ὀίβπορ, ϑίθρῃ. ΠΙαου δι ρὴ(ΜΟ100.11120). 
Ἐϊεροθύω, σαρβεθ;, Ῥ855., οἱ (Ὠγῖϑτ ἢ. φασμαγςῖ, 18 65.᾿ την 5.5 

(Ρ.258.30). 
Ἠεροκάπηλος, ὁ, ὁη6 τῦῆῦο ἱγαάξς ἴῃ τς Τομρίθ, δεβοῖ, ἴῃ ΟαΉ, 

Αρβῥ.")(οη.2 Ρ.643). 
Ἑἱεροκατήγορος, ὁ, ἀοη 567 οὗ ῥγίδεϊς, 110.}},6 0. ΤΗρ τοί Μ ος. 

265). 
ἱεροκῆρυξ, ὁ, ὁ τοῖο ῥγοείαϊμις ποὶν ἀπηρε; οἱ Ἰηϑρ γα νυτίτοΥβ, 

Πιάγαι. Τγῖη.2.22(Ν.30.5538);; Ταϊορ ῥα. 3(Μ.86.202οΑ); οἵ 
ῬΙφδοποτθ, ἔτι επρασὶ, τ(ρ.τό.8.; Μ.1δ.6124); ἘΔΙΠιαμημη (ΜΝ. 28, 
οχ74); {Με}. ὅγηην ει μη. χ(}.18,3484)}. 

Ἑϊεροκόρος, ὁ, ἐελη ῥίο ξογυαηΐ, ἘΜ εῖῃ  δγη.ο ηη5.7(}1.18.32648). 
“Ἱεροκτόνος, ὁ, σἰαγεν οὗ ῥΥΙεσίς, 110.}.ἐρ. ΤἼρὶ, 2 2(Δ1.05.53730). 
ἱερολογ-έω, γεεῖίς ΠΟΙ͂ν τληρβ ὕμνον...“οεῖ Ῥιίοπ, Αὐανδ.}..2.2.4(Μ.3. 

3920}; ταῦ, σοτηροβίπσ οὗ ἰδρεπας --εἶται τὰ τοῦ ᾿Οσίριδις ὅγηεδ. 
ῥγουϊά.5.4{0.121.322; Μ.66.1272Δ). 

ἱερολογία, ἡ, 1. φροθεθι αδοιμι ἦι ποῖν ; οἵ ψοτὰβ ρσθϑοσίθεα ὃν {πε 
τἰίαδ], [)1οη.Ατ.6.ἢ.,4.3.3(Μ.3.476})) ; οἵ ῥγχαΐβθο οὗ (οὰ ἡ.. «τῶν ψαλμῶν 
ἑ, 1δ.3.3.4(4200}); οἵ Ἰεροηαβ οὗ σοὰς, ὅγμπες, ῥγουϊά.2.5(0.122.20; Μ. 
66.12720}); 2. ἑοῖν τοογάς, κοὶν Ἰδαεξίηρ, Ἰδιον Ἀπ. 6.}..5.3,.7(}1.3.5 120); 
1.2.2.6(3068)}. 

ἱερολόγος, ὁ, οη6 τοῦ τῤεαΐς οὐ μοὶν ἰἄτηρς, Ὀϊάγνιῃ. ΤῪΪ.2.12 
(Μ.39.6818); Πιοπ. Αγ. ἄ.».4.12(}}.3.709Ὰ). 

πἱερομάκαρ, ἠοΐν απ ῥἰδςδεά, Τάτ. δια, απ. το τ(0.355)}; γηιη. 
(4 τρ.584). 

Ἐϊερομανία, ἦ, γερτοις Κγεηεν, ΟἸοτῃ, ῥγοὶ, 2(ρ,11.15; Μ.8,724). 
[ΠἸϊερομάντης, ὁ, λοΐν 566γ, Ἰδιάψιηη. 7) γ15.2.1(Μ.30.4.534) 
Ἐϊερομάρτυς, ὁ, μοῖὶν τιαγίγν, ΟΠΥγϑιῥαη, ἴση. τ,(2.5ς 924}; Ῥαϊηρῃ. 

Η. εαπ τ. ; Το. Μοπιάγηιη. Βίας. τ( Μ.ού.14018); Τματ.διμα.ρ}.2.100 
(Μ.99.τ6ο4λ). 

ἱερομύστης, ὁ, ὁπ τητπαϊφ τὰ μοὶν ἰμΐηρε; οἱ 8. Ῥαὺ], ἘΜ ει. 
δγηιεἰ πη. 4(}1.τ8,3574)}; οἱ τῆροϊορίδηβ, [οη. ΑΥ.4,».2.4(}.3. 
6400); Μαχ.Ξεἠοί, ἀ.η.2.4(}},4.21660}; οἵ ἃ 5Ξαϊπΐ, Το. Μοη ἀγηημ Νίς. 
Μυν.8(Μ.ο6.1589Α). 

ἱερονίκης, ὁ, ΤΊ οὗ (ἠὲ δασγεά εομίδεὶ; οὗ ἃ τιατίγσ, Επι5.»:. Ἐν 
(ριιο.ο; Μ.20.14698) ; ἐδιττ(ρ.041.5 ; 15σο8.Ὰ); ΕΌΪΠΔ]. ᾽ασρ». Ῥαμί. 
(}1.8ς.7ο1Ὰ), 

ἘἨϊεροπλαστία, ἡ, γεῤγεδομίαίτοι οὗ κοῖν ἱμτηρϑ; οἱ πρυχατινα ἀ6- 
ΒΟΤΙρΡ Οἢ 8 Οἱ βριτιζι181 Ἐπ 165, Π]οπ, τι. 2.1(}1.3.1378}; 10.2.5 
(1414): Δ ρ.9.1(}.3.1τ040}. 

Ἐϊερόπλαστος, ἀτυλμεὶν Τογριθά, Του Ασα, 3(Δ1.2.124Δλ}}; 10.7.2 
(2οδ0); ἸΔγεὶ.3(Ν1.3.10338) 

Ἐϊεροπλάστως, ὧν ἀϊνϊη Τογηιαΐίον, οι τ. ς.ἢ..2.1(}1,3.1374}. 
ἱεροποιξω, 8. ῥόνζογηι ξαιγοά ἐμηποίοης, οἵ αι ρΆρϑῃ ρυιθϑῖ, Ο]θιι. 

}αθά.3.2(0.238.8; Μ.8. 608); 2. »ιαΐκε μοῖν, ΟἸετι, ῥγοὶ,ο(ρ.ὅς.ς; Μ.8. 
1070) οἷζ, 5. γράμμα. 

ἱεροποιός, εσηδεεγαίονν ἱ, ἐπικλήσεσιν ἁγιάζεται Ἰ)λοΠ.ΑΥ.6. ἢ}. 5.2(Μ. 

3.5008). 
ΠΡ ΘΠΗΣ ὁ, μοὶν ῥγορἠεί, Τ᾿ βοῇ. Η.».} οηρΡ.15 (4.03. 

15578). 
ἱερός, 1. μοῖὶν ὁ δημιουργὸς...«ταῖς ἧ. ... χερσὶν ἔπλασεν τῆς ἑαυτοῦ 

εἰκόνος χαρακτῆρα χ(ΐερι.34.4; ἐν τῷ φωτισμῷ ὑμῶν....τὴν ἑ, ἐξέτεινεν 
[3ς. κύριος] φωνὴν λέγων ᾿υἱός μον εἶ σύ᾽ (Ὀπεί..4.Ρ}».2.32.3; οἵ Μοβες, 
ΟἸοια ῥγοὶ, δίρ.52.2ς; Μ.8,1730); οἱ ἀροβίϊεβ, Οὐ. [0.2,2ο(τ8 ; Ρ.2ο2. 
28; Μ.14.3608); 5ορΡῃχ.Η.ν. ἀπαει.(4.02.τόϑοο); τοῖν οἰθρν τοῦ ἱ, 



“Ιεροσόλυμα 

καταλόγου (Οπδίαη15 Πρ. ΑἸ αροΐ, 566. κ4(ρ.135.1τ; Μ.25.2488); 
τὸν ἑ. κλῆρον Τμαῖ, ἡ. γεἰ.2(3.11530); τῆς ἕ, ... συνόδου ΟΒαγά. 6.46. 
Δρ.Διδιαροῖ, 56... 30(0.118.1; Μ.25. 2160) ; οἱ ΟΠΓΙΒΌΒΠΒ5 ἰπὶ βΈιι6γ8} τῷ 
ἑ, λαῷ Ὀιοπ, Ατ.ερ.8.τ(}}.3.1 0804); οἵ ΡΏΠΟΒ:.λ..6.2.τ3(}4.65.4760) ; οἵ 
ἰπαϊνί 4] (Βυ βείδηβ, Οσ. [6.2.τ(ρ.52.2; Ν.14.10460); Ἐλι5...6.10.1.2 
(Μ.20.8418); Ρ4]1 υαπνν5.4{0.24.20; Μ.417.16); τεῖ. ΒΙΡ]6 ταῖς ἑ, βίβλοις 
ΤΟ ]ερ.43.1; τὰς ἕν -«. γραφάς Ἐπ5...6.2.17.τ2(1804); οἱ φιοματγιβῖ, 
Οοηςί..4.Ρ.2.33.2; οἵ ὈαΡΈΒτη, Βιοη. τ, δ, ἰ. 5.2.6 (}.3,5084};2. ἱ, νόσος 
Ῥίοῥγοσν, αὐ Ν γϑ8. απο γ65.(}1.46.1404);; εἰορηαμίταξίς, ΘΟρὮτ.ΉΙν. 
Ογν.οἱ [ο.το(Μ.87.24600) ; 3. πευξ, 8.5 Βιι8ί. ; 3. σοηείμαῦν, ταθῖ,, οὗ 
Ομυσςῃ, ΟἸδιι.ς γ.7.4{0.21.22; Ν.9.4370}; Ομγβθῃ θοάϊε5, 1ά, [7.44 
(0.223.4); ΡΙατ., τποηασίενν δωτάζηρς, ΒΟρΡτ. Πυ. ἀπαοὶ, (Δ.92.τ6064}; 
Β. φταεγεο τιγνδίεγῖδα, δασγωγηεηὶς, πέρ. οηδὶ, ρΡ.8,0.5.; ιοη.ΑΥ, 
εὐ. 5.1 .4(Μ.,.3.5054}. 

ἘΠεροσόλυμα, τά, Ἱερουσαλήμ, ἡ, {δγηκαίοη [ροπϊῖ. “]ερουσαλῆς 
ἸΑρΡολ μηροὶ Ἐς. κα: 20(}1.35.15840); (αἴ, “ερουσαλῇ 1Ὁ.64: Δ(τ4000)}};. 
1. 1ητευρτοίδεοι “1. ... ὅρασις εἰρήνης ἑρμηνεύεται (Ἰ6ηι. ἐγ τ. (ρ. τ, 
18; Μ.8,7208); ΟΥ. β'.δο τη [ο.(ρ.547.10}; Ἐξα5.4.,6.6.24{Ρ.293.24; Μ, 
22.481}; “1 ... ὅρασις εἰρήνης, ἢ μετέωρος θανάτου ὕντ, ρἰαρι ἐη.2.3 
(1.498); 2. ἴο θὲ βοξβῆς οἱ χ]Π]θηηλπχη, [υϑι,ἀταί,8ο.(Μ,6,6684}); 45 15 
Ρτονϑᾶ ὃν βαϊρίατε, 1.81. τῇ, ; Θιαί Αἰ εἰ Ζαςεί,.]ο(Ρ.40) ; Βαϊ πανν 
7εγαβαϊεχα το θὲ 5εῖ υῦρ 1ὼ Ἐργρῖ, ὁ. 54[ξ{; ἸΔεπεῆθα Ὁγν Μοηΐδηῃιβ 
ὙΠῊ Ῥεραζα πα Τντηΐοη, ἄρο! θοῦ ἀρ. Επι5.ἢ.6.5.18.2(}1.20.4768) ; 
3. Οἱ Πεᾶνθῃ; [ἢ βου ρίασα, σγιῦθο! οἱ ρου: 1884, ἐχρίαηθά, 
ΟἸαπα. ραφά,2.τ2(ρ.228.1τ0; Μ.8.54οΟ); ρτεβθριαχεα Ὀν ἰαπά βονπρ 
ψΠῊ τὰκ αὐὰ ποῖον (Ε κ.3:8), Οὐ ρἐς,}.2οίρ.180.}; Ν΄.11.14618}; 
οὐδὲ περὶ τῆς ἄνω “1. ἀνεκάλυπτον οἱ τοῦ θεοῦ προφῆται Ελ5.6.{{1.2.20 
(ρ.128.25 ; Μ.24.0520); 105 1116 ἀςϑογθοα, τι Ναζ,ον.8.6(Μ.35.7068); 
Ε8Ρ. 118 ὑπομϑηριηρ αυλ]ν, ΟὨγγβ,εχροΐη [5.47:15(5.2020); ΟΥτ. 
.ο.4.6(4.4284}); 5γ τοὶ οὗ ρατδᾶϊβε ἴῃ [0.1το: 30, Ουάονι.34 10 1 6. 
(Ρ.2ο1.19); 4. οἵ (ύτοῇ, ἴῃ φεη. τὰ ἀληθινὰ “1. 1ᾶ.. 70.13.12(ρ.228.8; 
Μ.τ4.420Α); Οὐ νι υ85. Εμ ΧΟ Ρ.223.25; Μ.45.8364); ΝΙ]. 9 0.1.258 
(Μ.γ9.177}}; νοητὴν...1,.... τὴν ἐκκλησίαν ὕνγτ.1ς5.1.2(2.24},35}); 
Το. 1) (αἰ. 4:.26- 2] (}1.οκ.8050}; 1 ϑοσερίαχο : ἸῺ Ρχορῃοῖβ, Οτ.0γ.1ς.3 
(Ρ.335.7; Μιττ. 4650); 1. Πσιτο.42(26; Ρ.219.24{{,; 3804}; Ια, ἰόν. 
9.2 102 [6γ7.(Ρ.65.20; Μ.13.3490); ΜεΙΒ, 5 γ}.8.5(0.87.1; Μ.18.1458); 
Ομυχοῦ αδἰζαοκρα ὃν ποιξίίος. ὑνρίπεα ὃν [οὐιβαίετα Ὀεβίοσεα 
ὈΥ͂ δηρτηῖθβ, νχ,15.3.4(2.4030); Βγ ΤΡ 5πὶ αἰβοιββεα, Ῥσοςσ, ἰς, 
40:1τ4-26(}1.8).2476ς}.}; οἵ τλαϊνιάπα] οδατοθαβ (Ὀ1]61Π5), ἔλι5, 
υ.Ὁ,.3.33(0.02.1 5, Μ.26.10028}; 14.}.6.τὸ.4.3(}1.20.8404); 5. οὗ τῆς 
50], ὗΥ, 7σιτο, 2 β(τϑ: Ρ.201.23,32; Νέ.14.3578,0); 1α.ἀοη.38 1} 1.6, 
(ρ.223.6); οὐ δύναται ψυχὴ καθαρῶς “1. ἐν τῷ παρόντι βίῳ γενέσθαι 
μόνην εἰρήνην ὁρῶσα καὶ μηδὲν ἁμαρτάνουσα Ἰὰ ἤοηϊ.21.2 τὴ 705, 
(ρ.432τ10; οἴ.Μ.87.1ο330);, Τ5.4.6.6.24{(Ρ.203.24; Μ.22.481:τ0ὴ}; οἵ 
ΠοΟΙν 5οιὶ, Μϑιῃ. ὁ γη.4. (0.51.8; Μι18.038); Ματο, Ετιορη5ς.4(}]. 
ὅπ. τοοϑΒ) ; 6. γεϊαίοη οἱ μ6586 5θηβθθ Ὁ ΟἹΘ δ ΠΟΙΒΕΥ ; ὈΥΌΡΠΊΘΟΙΕς 
αὐουὲ δαυῦῃν Του 5! ῖὴ ΔΡΌΠΟΔΌ]6 ἴὸ [86 Ὠδανεην, ΟΥ ργῖηε. 4.3.8 
(Ρ.32ς.1; Μ.11.2808); ρος. 21 :τοτΖ τΟΠΡΙν ἀπαρουθίοοα οὗ το- 
ὈιΠαῖπρ οἵ δαστη!ν [οσιβα θη δἰτου σεβασσθοίοι, οἱ.2ὁ.2.11.2 (0.184. 
τς; Ν.2410); οἵ ἤξάνθη 85 βἰβιψιηρ [Π6 5081, θθοβαβο οἵ αἸνιὴα 
1Πανν6]σ, ΟΥΟΝ γβ5 ἤθη! 1.5 τῷ Οαηϊ.(Μ.44.τορ 70}; οἱ μυχοῦ 88 
ἵγρ8 οἵ πξάνεη, (ἢγνϑβ ον αἰ. 4: 26(το.710Ὲ); οὗ Ἀδᾶνθη ἃ.5 
ΑΙΤΕΔΟΥ Ργθβθηΐ 1ῃ 50] Ὀν αν οἱ εαττδβδέ, Ματο Ετιορηδε (Μ ὅς, 
10098) ; οὗ μεανξη δηᾷ (μΌτΟῇ 85 Ἰοϊπδα ἰῃ (Ὠτίϑῖ, ἀηατιβο5. ἤρου. 
6ε(}.1τοῦ.4254); 7. ποϑτ, (Ν δβϑεηδ) ἡ ἄνω “1. δἃ5 μήτηρ ζώντων 
ΗΙρρ κεν. ς.7(ρ.88,19; Μ.16.31204}; τοῖς [6γ.17:0 τὴν κάτω “-... 
τὴν κάτω γένηαιν τὴν φθαρτήν 1ὖ.ς δίρ.96.2; 21508); (4 ]6π1.) “1. 5 
πδῖὴθ οὗ Δοβδιποῖῃ, [τεη.ἤσεν.1.ς.3(}1.7.4068); ΗἸρρ.ἤαον.6.24 
(ρ.1τὅ.4; 32468); τὴν {εἰς “1. ἄνοδον σημαίνειν τὴν ἀπὸ τῶν ὑλικῶν 
εἰς τὸν ψυχικὸν τόπον τυγχάνοντα εἰκόνα τῆς 1]. ΠΟΥ ΔΟΙΕΟΩ ΔΡ.ΟΥ. 76. 
το. 32(10; Ὀ.2οό,25 ; Μ,τ4.26 50), 

ἘΠεροσολυμίτης, ὁ, Σμμαδιίωμὶ οὗ [ογδαΐσηε, ἔτϑῃ. ἤωεγ.53.21τ.2(Ν.7. 

9474). 
ἱεροσυλέω, ΦΟἸΜ221} φασγίίορο ἀραϊηδὶ; οἵ τὰρθ οἵ Ἴσομβοογαῖθα 

νἱγρίηβ, τι Να 2.6}. 2οδ(Ν .37.3418}} τηρεῖ, τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ ἱ, [86, 
ΟΠ γῆ 15 ποῖ ἴτε ἔγοπλ ῬΑ 5510}} { πιβῖ.6Ρ.Ζδη.6 86».3(41.6.11850}. 

ἱεροσυλία, ἡ, Ξαεγίίερε ; οἵ Του] το Ὰ ΜΠ ἀδασοηθββ, Βαβ. το 
ἐαπ.44(3.πο60 ; Μ.22.7208) ;1ἀοἸαίτγ, {885..ζ5.1τ24{τ.465Ὲ ; Μ,30.2200) ; 
οἱ εοἴθαϊηρ δοο], ρτορεγίν, (Ἠγνβ.ἤομ.3.5 τῇ ἄς ῥγης,(3. 780), οἵ 
ἸυΧΌΟ5. να ὈΥ οἰεῖρν, 4] νυ Οπνγ5.12(ρ.γ0.4; Μ.47.30); οἵ 
ἀερταάδιοι οἱ Ὀἰβῆορ ἴο ρῥιϊοδίμοοά, ΓΟ δαίς, καρ,29; Ἱποϊάθα 
ΔΥΠΟῺΡ᾽ σωματικὰ πάθη, 70.1).υἹγί, Λ1.ος.880) ; οἵ θεῖσα} οἵ (τὶβί, 
εαἰ.α [0.51τὖ--τ7(0.143.1}} ῬΟΠΔΙΓ65 ἴο. ἑν, τι Νυ85.6}.οαπ 8(}{|,45. 
2364). 

ἱερόσυλος, ὁ, 1. ῥίμπάογον οἵ Βδοτεα (Ὠϊηρθ οἱ τοῦ γράμματος ἱ. 
υ.Ν82.ογ.3ο.τ(ρ.τοῦ,4; Μ.36.1040); ΓΒ χυβ. ἤοηῃ.12.2 τῷ Αει(0.08Ὲ)}; 
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ἕξ ᾿ ἱεροφαντία 

14 δονι.3.5 10. ει ργίης (3.780); ῬΑ] Ολνγειτο( .147.5; Μ.41.82); 
2. 85 84]., βαενγιερίομ, (σά, 47γ.02; Ὑιοῖ, ΟΔΥΈ.}.(Μ,.,1.. 87.008 
ἱεροστύλῳ ὈΥ ταϊβρτιπῖ). 

Ἠεροσύντακτος, ἀςπεμδίεά ζ0γΣ δαεργεώ ῥμγροδος, ἐγ. (4.8 

Ρ.596). 
Ἐϊεροτάφιον, τό, ἀοὶν ἰογεῦ, ἘΡΉΓ.3.2 551. 
Ἐϊεροτελεστής, ὁ, ο6 τοῖο τητίταίες τηΐο δαςγο ἱπτηρς; οἵ βοτιρίαταὶ 

τὐτίτοιβ, 1οη. Ασ..}.1.4(81.3.3768); οἱ οἰεῖσν, 120.5.3.8(Ξ16.}; τοῦ 
ὗν «.« πατριάρχου Τμάτιϑιυα,4}}.2.126(Μ.99.1 4000). 

ἱεροτελεστία, ἡ, εοἰοδγαίίοη οὐ δαεγείά γτΐες, Τϑορῆχ. ΗΠ ἰδ. 4(Μ. 

87.39858). ΝΝ 
Ἐἱεροτελεστικός, Ξοὐ οὐ γέηρ; ΒΌΡεΙ]., οὐ φυςμαχιϑέ, 1ιοη. Ατ. 6... 

2.2.7(ΜΜ.3.396}). 
Ἐϊερότης, ἡ, ῥγϊ]εείποοα ; 8 016 οὗ αὐ άτρϑ5, 6γ5.(ρ.11,1). 
Ἐϊερότυπος, γεῤγέδομτηρ ποὶν ἰμίηρδ, ᾿οη. Αγ. ἢ.2.3(Μ.3.1400).Ψ 
Ἐϊεροτύραννος, ὁ, ἐγγαηὶ 10: δασνεᾷ γιαξίογς, ῬΊοο, ΟΡ ἐρ.(Ρ.67.22; 

Μ.ός. 8810). 
ἱερουργ-έω, 1. ῥόγίογηι ῥγτεσιν ἡμηείοης; τεῖ, ἀθηϊαὶ οὗ ῥυιθβῖ- 

μοοά τὸ ψοηλθη, ᾿ΡΙρ. αόγ.70.3(0.478.12; Μ.42.7440); ΟἱἨ νεοχηφιι 
βϑουϊ ποίησ το ΒΜΥ, 1Δ,.ερ.«ἀγαδιαρ.ἠαεν.78.23(0.473.13; 7460); τοῖς 
ΒΌΒΡΘΏΒΙΟη ἃ5 ΟἿΆ Ῥβῦδηος ἔοΥ οἰογον, {|0. [6]. οφῃ ἐν (Μ.88.χροϑΑ); 
ὙΠαΥ δτυά. εῤῥ.2.32(Μ00. 1205 4}; ̓ ͵65. ρτορὶ. 85 βαῦϑβῖ., ΟΑΙοχ.ερ. 
ΔΡ. ΑἸ ἀροἱ,Ξεειγτίρ.96.25; Μ.25.2680)}; 2, ἴτ8η8., μην τὰς 
Βοβρεὶ, ὕγυ. [οοἱ.8(3.2970); ιοη τ, , ἡ.3.2(Μ.3.1658); Ἐπίγδξν. 
ἐμένο, α(Μ.86,23050); 67 βϑογδος, οἵ (γχιδὶ ἑαυτὸν ἱερουργήσας 
Τεάνπῃ. 1 γ10,3.27{Μ.320.9444}; ὕντ. 70.5.32(4.406Ὲ); οἵ 14.Ος.2ο(3.710)}; 
ΕἸ Πδιϑοὶς ἀμνὸν. μυστικῶς καθ᾽ ἑκάστην “-ούμενον Οτ«.ἠοτη.13 τῈ 
1 ε(ρ.93.πτ; βούὴδ σαΐθπαθ ΟΥ̓ ΟΥ ΒΟ ΡῈ (0 ὅδν, Δπξ.}; αὐτὸς 
80, Χριστός]... “-ούμενος διὰ τῆς μυστικῆς εὐλογίας “τ. Βοβί. [γ.1.ε. 
22: τό(ρ.241); στ Ν υβ8.δαρὶ.Οἰν. (1.46. 5810); Ογχ Ζαε.ττς(3.8130); 
Τοῖ. Ξρίυλτι] βου ῆς 65 ἱ. τῷ θεῷ τὴν φιλανθρωπίαν Μαχ.ανεδὲρ. (νοι. 
14178}; οὗ Δροβέεβ βασυϊποιμσ ὑπεοιηβεῖνεβ τὸ ὅσου, εαἰ, 3(0γ.2: 1] 
(0.363.12). 

ἱερούργημα, τό, ΞαογΊβοσ, οὗ Θασματιβῖ, 4.([ 55... 4πάγ.δ(ρ.14.31; 
Μ.2.12288). 

ἱερουργία, ἡ, μοἷν τοονὰ , 1. οἵ ΟἹ 9Δογῆσεβ 8 τγρίοδὶ οἱ (Βχιβτ᾿β, 
Ἐπι5.4.6.1τοί(ρ.45.23; Μ.22.88.4}; ἐδ...χ(0.310.17; 5210); ὙΒατ. ἐγα»,.3 
(4.205); 2. οἵ δσΠαγιβὲ τὴν πνευματικὴν... Ἐθα5.4.6.5.13(0.222.10; 
2650); μυστικὴν ἑ, ΤΡΣτΟΟΙ ΟΡ ἐγαεὶ. (Ν].6ς. 8400) ; ἐδ.(852Α); Απαβί. δ, 
«γμαχ. (Μ.80.8208); {π|.[αε.(ρ.1τ66.11); δτί.Οἰγγν5.(0.310.2); 85. ἡ ἔ., 
“4. πάν.Β δίΡ.15.18); Οσηδί ρρ.8.χ6.5; ῬΆΠοϑο, .6.0.4(Μ.6π, 608) ; 
οἴεγοα ἴῃ ρσίναίε πουβοβ, ᾿βοπ. Ἡπόπορη(Μ.86. το 2Α); 3. Πτυχσρ. 
πὶ ρθη. ; οἵ ΨΟΥβῃΡ οὐ σοα, ϊοη. ἀτγ.6.Ἀ.1.4(Ν4.3.3760}; οὗ ᾿ϊξαχρ. 
Υἱῖθβ αἱ ἧ, 1. 5.1.τ(Ξ00}}; ἡ ἑ. τοῦ μεγάλου Βασιλείου καὶ ᾿Ιωάννου 
ἐϑορηχ Η ἰξέενρ.2(Μ.8).30810); εὐχὰς μυστηρίων, θείας ἱ, τϑ.(30818); 
ΤΥ]. ἐαη.32; 4. τεῖ. Ιουδου ὁ «Χριστὸς...τὰ τῆς ἐν ἀνθρώποις 
ἔ, «-. διὰ τῶν αὐτοῦ θεραπευτῶν ἐπιτελεῖ Ἐλι5,4,6.ς5.3(0.222.0: Μ.22. 
46:0); οὗ ῥχθϑιμοοα, Ομγγϑ.οη.29.1 τῷ ον. (0.7314); [δ ν 158 
ΡηΠδβίβοοα, Οντ. ζαε.24(3.70 54}; οὗ Ἔχοσοῖβο οὗ οἰοσισαὶ δ πΟΊΊΟΠ5, 
ΒΙΒΡΘΏΘΟα ΙῸΣ ΠΟΙΆ] 51η5, 10. 6]. ῥοσμα  (Μι88,τροδο); 5. οἵ 
ΒΡΙΣΙΓΠ4] ΘΘΟΥΙΠΟ65, ΡΥΙΆΥΕΥ 8ἃ8 λογικὴν ἵ, ΟΥ̓͂Σ ατ(ρ.3221.20; Μιτι. 
4488); νἱγέπο, Ετι5.4.6.1.8(Ρ.39.26; Μ.22.760); τὸ ἑαυτοῦ προσάγειν 
σῶμα τῇ ἱ. στον 85... Μ1ο5.(Μ.44.3880). 

ἱερουργικός, 1. ῤῥγτεσιν, Ἰτεη ἀα67.3.1τ.8(Μ.7.8868); ΗῚΡρΡ.ἦἤδξργ.Ο. 
32ο(ρ.264.τ8; Μ.16.34108}; τεῖ. ΘΡΙΒΟΟΡΆΙ ΟΥτάδσ ἡ ἧ, ἐνέργεια ῬΒΙΠ]οΒι. 
μ.δ.9.τοί Μ.6ς. 5760); 2. ρεγίαϊμτηρ ἰο ἀΐστης τυογεΐτρ, 41} . 1 απ5.144. 
(Ν1.χ24.12494}. 

ἱερουργός, ὁ, 1. ὁη6 τοὴιο ἀϊξεδαγρές α ξασγεάὰ ἐμηοίϊον,; ΟἹ ΔΈρΕΪ5, 
τοῖ. [5.6 ἔ, τῆς τοῦ προφήτου καθάρσεως Ἰ»ιοῃ. Ατ,ς.}.13.2(}1.3.3008) ; 
οἱ ρτιοϑίῖβ 8Π4 Ῥσθβομοῖβ τῶν εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων οἱ ἅγιοι ἱ, 
γι 5. 45:0(Μι6ρ.το490); Πιοη. Ατ.6....3.3.7(}},3.4360}; Ἰο.Μοη. 
ἐγ. Βίας. (ΛΜ Ἱ.οδ 140 :}) ; 405,, ΑἸ ἢ ἐα.Ός. κο: 2ο(Μ.27.2440}; Ογτ. 
δοῤἠιςοί(3.617}}; Ῥτος, . 2.15: 17(}]1.87.0134}); 2. 85. 86]., ῥγήδειίγν 
πρὸς τῆς ᾧ, [56. δυνάμεως] πεφωτισμένους ])ου.ΑΥ6.ἢ.,5.3.8(5168); 
Εὐσεβίου τὰς ἱ, αὐτῷ χεῖρας ἐπιθεμένου ῬΏΔοΞΙ. ἦ.6.3.4(Ν|.65.4844). 

ἱεροφαντέω, ζγεἰγιεὶ τη την δίεγῖς, τεῖ. σοηνθυβίοη ἴο ΟΕ ΠΥ 
ἕν οὐ. ὁ κύριος ΟἸοτγ ῥγοί.τδ(ρ.84.25 ; Μ.8,2414). 

ἱεροφάντης, ὁ, ἐσαείον οὗ Ξαεγεά ἐγ, οἱ (Ὠσιδί, Ἐπ5. ΠΖαγεείΐ, τοι 
(Ρ.5.27; Μ.24.7218); οἵ φγορῃεῖβ, τ΄ ρτόειη,(ρΡ.2.1; Μ,22.164Ὰ); 
οἱ Μοβεβ, (Ἰ]ειη. ῥγοί.2δίρ,1τ8,23; Μ.8.934Α); Ἐὰ5.(.6.4.15{0.174.20; 
Μ.22.2024); ζῦδεβ. ΝΖ. ταὶ. 20(}1.428.876); οἱ αν, 10.30...0.1.3 
(Μ.94.7930}; οἱ 5. Ῥβα], Ῥα]]ν Οἰγγς.τι(ρ.64.3;.Μ.47.36); Με}. 
δγηι εἰ ἄπη.2(Μ.18.3520); οἵ 8. Ταῖκο, οι. Με],(.4.5 1 Ρ.150); οὗ 
(οπβί., Επ|5... ,32(ρ.20ο.2ο; ΝΙ.20.13288); οὗ (γγν5., ΡᾺ]] υ Οἰνγ5.11 

(ρ.64.3; Μ.41.36). ᾿ ͵ 
ἱεροφαντία, ἡ, ἱδαελίηρ αὐοιμὶ ἐαογεά ἐπΉρς; οἵ ἜΧΘΡ 6515, ΟἸβῃ. ν. 



ε ’ ἱεροφαντικός 

4.τ{(ρΡ.240.9; Μ.8.12160); Επι5.0υ.(.4.22(ρ.125.25; Μ.20.11694)}; οἵ 

βουρίυτε αἱ ἑ, 14.2».6.1τ.0(5250 ; Μ.21τ.8680). 
ἱεροφαντικός, ψεγοῤῥαρίίο, ἴθι, ῥγοὶ. (ρ.16.3; Μ.8.844); ΤΒαΐ, 

αῇεεί.τ(ρ.30.26; 4.721). 
ἱεροφάντωρ, ὁ, ἐσαεῖιον οὗ ξαογθά νενϑίονίεο ; οἱ Νίοβεβ, ἘΡΙΡἢ ἀδέν. 

19.2(0.477.19; Μ.42.7410). 
ἱεροφόρος, δεαγίμρ ποῖν ἐξπίηρον Μοά ἄονηι.τ3(Μ.86.32080). 
Ἐϊεροφωνία, ἡ, δαογεά τἰϊφγαμεθ, Ἐλιδι. ΉραΣΙ, 25(ρ.56.25 ; Μ.1τᾶ, 

6ό5}). 
ἱερόφωνος, τονγίηρ ποὶν ἐπίησε; βαρεῖϊ,, οὗ Ἰβαίδῃ, Ὑμάτιϑυμια, 

ἐρ}.τ.1(}.99.9324). : 
ἱεροψάλτης, ὁ, εἴη οὐ ῥεαίμῃδ; 7ον 5, Βαβ. λον ἴῃ ΒΞ ότίτ, 

το20; Μ.20.4600) ; Ογτ. Ζαελ.33(3.1058); Ἰᾶ.0 5.38: τ(Ν].60.0608) ; Ρδ1- 
τίς, οἵ Ἡθανὶά, ϑεταρμαπ.πβοί(ρ.71; Μ.18,12450}; Ἡτάντα. Ῥγῖ.2.6(Μ. 
30.540 4); ἘΤΠαΕΟΝ δεί.(4.τοσο) ; Τεοηῖ.Β. Λίϑσί, οἱ Ἐπεὶ Α(Μ.86.τ 690); 

σμβῖδη, ΟἼτα]], αῃ.33, ᾿ 
ἱερόω, 1. ἀφάϊοαϊθ, εὐπδεοναίς, υ5α. Ρ635- ὈΓΟΡΙ. ; οὗὨἩ Το ΚΒ 85 οοῆ- 

βεοχαϊοᾷ το Οοά, Επ5.4,6.τ.8(Ρ.39.21; Μ.22.760); ΟΥ ΟΙβδη5 ἴὴ 

βαπ,, 4.6. 4}..3.τό(ρ.175.1τ|; Μ.24.10330); Ὠίοπ. Ατ,.2.3.2(Μ.4.6810); 
Ῥμέϊοσε.ἠ.θ.5,5(Μ.6ς.4854}; οὗ οὐαὶ πίηρ' : [6 υν 5} ᾿υϊεβίβ, ντ. ον. 
2(1.608); Ομηβίδι. οἴεῖρν, 802.1.6.1.23.2(Μ.67.0258}; οἰ ον τεῖ, 
πιϑῆου οτᾶδσβ, Ἐπι5.4.6.1.0(0.43.4; 810); ταῦ. Ἰπηπλ }ν ἔτοτῃ ἰᾶχᾶ- 
τίου, Βαβ.εῤῥιτοφί.τοϑὺ ; Μ.32.5000); ϑοογιί. 6.1, 1τ.3(Μ.67.1τοι0); 

4150 βυδάδβοοῃβ, (ε].νγΖ.ἢ..6.2.33,.1(Μ.85.1336Ὰ}; ῬυἹδβίβ, ἀξοοβ, 
170. 6] .ροσηῖ, (1.88. 1θορᾺ); οἵ 4}} οἴετον ΟΡΡ. οἱ πολλαί, ἜΠαΤϊ.Ἀ.6.1. 
22.2(3.803); 10.4.6. π(οτϑ) ; ζΌΔ 65. ΝΑ Ζ. ἀταϊ. τ4ο(}].38.τοῦ8) ; οἱ ἀεδοοη- 
65565 ἈΠῸ πρεσβυτέρισσαι, ὖ 7. [6]. ῥοσηῖς (Μ.88.10128); 70. [6]. 5φγη, 
(Δ1.88.1το2τη) ;2. τηϑά. ; 8. οὐδεν βαυγίεε, αοὶ ας ῥγἹθ5ὲ} οἱ ΟΠ τὶβι, Εύ5. 
«.ε.4.το(ρ.τό8,2: Μ.22.2800) ; ἐδιτο ργόσιη.(Ρ.445.12; 7168); Ὁ. ἐ0η- 
φοογαίς τὰς ἐκκλησίας ἱερωσάμενος ῬὨΙΠ]οκὶ.ἐ.6.3.5(Μ.6ς.4854), 

ἱέρωσις, ἡ, ῥγέοεσιποοί, Του. Ατ᾿ οι ἑ.τ.2(Μ.3.1244}. 
ἱερωσύνη, ἡ, ῥνγίρειμοοά; 1. οἵ ΟΒτῖϑῖ, Ἐπι5.6.1}..3.16{(ρ.175.22; Ν.. 

24.1036 4}; αὐτὸς...μετὰ τῶν μαθητῶν...-τὴν ἱ, ἔχει Ὀταϊ, ΑΙ]}ι.οὲ Ζαεεᾷ, 
Ἴτ(ρ.41); διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἕ, Οντ. 
αὐογ.τ2(1.4328};2. (τι βυίδη ; 8. οἵ ερίβοορδῖε, (η5ι. ρὈ.2.34.4 110 
δα τεοεϊνεά οὔ͵ν Ὀγ ἴμοβα ο Πᾶνα ραβθθα χορ ἰοόνγει συ 65 
οὗ πϊηϊβίσν, Οϑατα. αηντο; ἀργυρίῳ ἱ, πιπράσκεται, εἴ γε καὶ ἱ, ΡΑΪ]. 
υ-Ολγγς.τά(Ρ.84.12; Μ.41.48); τοῖ, Βιβρθηβίου. ἴο 1 σοπιπηαμίοη ὙΠ 
Πεχοῖίοβ τῆς ἔ, ἀφαίρεσις ῬΗΙΠοβί.᾿.6.7.6(}1.65.5448); χρημάτων... τὰς 

ἱ. καὶ διδόντας καὶ λαμβάνοντας [50. ΑΤΐ815] 1}.το, 3(985.Α); Ὁ. οὗ 
Ρτεβυγτιοσαΐθ, ΡΠ Ομγν5.5(ρ.29.24; Μ.417.10}; δέξαι...«τῆς ἑ. τὸ 
δῶρον, τῆς μὲν ἐμῆς δεξιᾶς ὑπερουργούσης, τῆς δὲ τοῦ παναγίου πνεύ- 
ματος τοῦτο χάριτος χορηγούσης ΤΠαϊ, ἡ γεϊ. τ5(3.1220); τοῖ, σοη ε8- 
5:05. ΨΨΔΙΟΣ τπᾶν Ὀὲ ταϑάα ἴο τη ηκϑ ΒΟ μάνα ποῖ ρυιεβίῃοοα, 10. 
Ἰ)ισομξιττίρ.119.24; Μ.95.2964}; δ. οὗ τηϑ]οῦ οχάδχϑ 1ῃ σοῆ,, ἘΡΙρἢ. 
ἐν. ξ4.2τ(ρ.522.881,; Μ.42.8248); Ὑπάς ΡΆπ τ: τ(5.445); Ἰθίοπ. τ, 
ἐὐλα.τ(Μ.3.3728); τεῖ. ρορα κεφαλὴ τῆς κατὰ Χριστὸν ἱ, Το. ἘῸΡ εΡ. 
(Μ1.06.14174}; 4. τοῦ, ἙΠπαγαοϊουβείοβ οὐ ἢ τιβεαῃ ρυεβτμοοά ἑ, ... 
ἁγνισμὸς φρενῶν, θεῷ φέρων ἄνθρωπον, ἀνθρώπῳ θεόν ΟΥ,ΝᾺ2.ἐαγηι. 
1.2.34.227(}1.37.962.}; οἵ, γε, 7οοἱ.8(4.2οὔο) ; [514.}ε].ἐρῥ.3.20(Μ.γ8. 
1458) τϑδίϊοῃ ἰο βεουϊαγ ροννοῖ τῆς ἱ. ὁμοτίμον τῆς βασιλείας οὔσης, 
μᾶλλον μὲν οὖν ἐν τοῖς ἱεροῖς τόποις καὶ τὰ πρῶτα ἐχούσης 502.}.6.2.34. 

6(Μ.6᾽.10520}; Ὑπάτιδέμα. 6.1 τό( 90. 9614); ΡΥ δδίποοα θεΐπα 

ΞΌΡοτοΥ, Οομοί. 4Ρ}.6.2.1; ἄλλοι ὅροι βασιλείας, καὶ ἄλλοι ὅροι ἱ." ἀλλ᾽ 

αὕτη μείζων ἐκείνης ὈΠτγβ.λοηι.4.4 τ. 15.6:1(6.1278}; ταοτα αἸΒΊουΪΕ 

το ἈΠἅΑ͂Ι τη τποηδϑίῖς νοσαίζου, 14. σαε.6.π(ρ.15ο.4; 1.4250}; ἐν ῖ- 

βεά ὃν ΟΤ᾽ ρηΠοβιμοοά, Ὀγγναάον, ττίτ 4010); ἃ5 Ὀορὶ ππίῃρ αὐ 1,α5ῖ 
ΘΌΡρει, ὙπατΡ τοῦ: 4(1.1206); 45. Ὀεΐηρ οὗ ογάοθυ οἱ Μοίσμίσϑαεις, 
14,.6ν.33::τ8(2.558); Μαχιφι ἀμ. Δο( .90.8170); ἡ ἀληθὴς ἱ. χαρακτὴρ 
οὐ τῆς..««θεότητος 1Δ.6}.31τ(Μ.01.6254}); ἐδ. 2τ(604}). 

Ἐϊερωτικός, οὗ σαεγοά ἰουε, δον ΑΥ.4....4..ττ(}.3.700Ὰ}. 
Ἰησοῦς, ὁ, 7εδιι5, 7σείμα; 
Α. οὔ Τοβῆμα, βοὴ οὐ Νυπ; 1, οὗ ὈοοΪΚς οὗ Τοβῆσδ κἰ8 σΠΟΠΙΟΔ]Ι, 

ΑἸΠιερ. {π5ϊ.40.4(81.26.14368); ΟΥ ΝΖ, εαγη,.1.1.2.13(Ν1..27.4734}; 85 
το ΌΥ δαίμονι ἰαῖεῦ {π8π Τοβῃμα (οἷ. ΒΟΟΙς τηθητοπεά ἴῃ 
Τοβ,το 13), Τματ,ψι. 14 ἐη 705.(1.312);2. οὐ Τοβδπα 85 ἴγρε ΟΥ̓ [6585 
Ὁ τῖβε; 8. ΡΆ18116] ἀϊδουββεα δῇ ἰθηρίῃ, Ουτ. Ἡ. δαέεεθ τοιττ ; ΟΠ ΥνΒ8. 
μον!.1.5 ἡμ 15.6: τ(6.το38); Ὅν τγροϊορίςα! ναὶθς ἀδρεπαϊηρ οἡ 
πϑτηδ, Βαγη.τ2.8; ΟἸδαι ῥαφά,1.7(Ρ.125.20; Μ.8.3244); ΒοΙάϊηρ σοοάᾶ 
π ἴοσπα ᾿Ιωσουέ, Ὀεοραῖιθϑα. ἴὰ τρδῃβ θεοῦ σωτήριον, Επ5.(1,6.4.1} 
(ρ.2οο.3; Μ.22.3334); 6. ΟἾΒΟΙ 5ἸΓΆΠΑΥΙΓ165: βυοοθβαθα Ἀΐοβοϑθ, 85 
Ομυῖσε βαοοθεαεά ἴνν, Οὐ. [ο.6.44(26; Ρ.157.17; Μ.14.276}0); νγ85 
Ἰοριβαῖου, {κα ΟὨχίβῖ, ΕἘπ5.4..6.4.17{ρ.106.12}.; 2284}; σγοβδίηρ οἱ 
Ἰοτάδῃ ὃν 7οβθια 45 ἤρατο οὗ ᾿ηϑετατοι οὗ δαρείβτη Ὁν ΟἸῖβῦ, 
ΝΙ].4}}.1.52(Μ.79.τοπ0). 

Β. οὗ Τόβιαα τὰς δῖραι ῥσίοϑῖ, ἃ5 ἴγρο οὗ [6505 Ὁ τιβὲ, Ταβι ταί. 

672 ἐθύδικος 

τις 4{Μ.6.741τ0}; Ὀεοαῦβε οὗ δΪ8 ἤᾶτηε δὰ Ὀδοαᾶιβε 6 16 {πΠ6 ρεορὶβ 

ουξ οἵ οαρεντν, ΕἘπ5,4.6.4.τ](ρ.1ο8.18ξ.; Μ,22.3208). 

Γ. οἵ Τεθὰ5 Ὀμτῖβί (ν. Χριστός) ; 1. οἵ τῆς. πᾶπ|δ ; 8. Εἴ γ πὶ, ; γλεϑῃ- 

ἰῃρ βανίοιισ, 7υβῖ. ταροὶ,43.1(}1.6.3810); ἰὰ,2αροΐ,6.4(Μ.6.4538); 

ἑρμηνεύεται...᾽1. πῇ μὲν σωτήρ, πῇ δὲ σωτηρία ΤΑΙ, σόννι. βά.22(ρ.18; 

Μ.26.12764); ϑορδτ. Η.ον.2.29(Μ.8].32531}); οἵπεν ἀεεϊναιίομϑ σωτήρ 

τὰ 56ῆ58 οὗ ἤββαϊου, Ἐπ5.4.6.4.τοί(ρ.τ68.27}4.; Μ.22.281Ὰ); ᾽1..... ἐστὶ 

κατὰ μὲν ᾿Εβραίους σωτήρ, κατὰ δὲ τὴν Ελλάδα γλῶσσαν, ὁ ἰώμενος 

Οντ. Ἡ.οαἰδεῖ.το.χ3; ἘΡΙΡῊ ἄφον.20.4{0.325.23; Μ.41.3070); Ὁ. ἃ5 πᾶπιρ 

οἱ Ομ τῖδὲ ἂ5 τῦδῃ, 5.4.,6.4.τοιτοίΡ.168.27; Μ.22.2814}; ἄνθρωπος 

γενόμενος, κληθεὶς ᾿1, ΑἸΏ..4.γ.1.42(Μ.26.100Ὰ}); Ογτ, ἀγεαά (ρ.8ο.41; 

ς ἢ, 70Ε}; ς. ταῖν. Ἰηνοοδίίοη οὗ πᾶτδς ; ἴ0 Π68] βίοκῃθββ, ρὰϊ ἀφιηοῃβ 

ἴο Πιρῃς, εἴς, Οὐ εἰς.τ.6γ)(0.τ21.23; Μ.11.7850); Ετι5.4.,6.3.6(ρ.138. 

0 Ὁ; Μ.22.23308.); το Ῥχενθηῖ εν] Ῥμαηϊαβπιαῖα αὐτίηρ βίεερ, 

Ὅϊαα.ρεν.31(0.34.23); σοπαπυδ! σερειϊτου. οὗ παῖιε ργοδυοίηρ 

βο ἐπ κπονίδάρε απα ἰονς οἱ σοᾶ, ἐδιποίΡ.66.5Η.}; 4. Βγταρο βίη ; 

τοί. Ῥξ.32 τὸ δεκάχορδον ψαλτήριον τὸν λόγον ᾽]. μηνύει, τῷ στοιχείῳ 

τῆς δεκάδος φανερούμενον Γ]ετη. ῥαεά.2.4{(0.183.33; Μ.8.4440); σποϑῖ.; 

Ὀν πυπιοιίοαὶ βυτηθο ἶβιν ᾽1. βιρπῆεθ. Χρειστός (Ματοοβίαμ), ἰτθῃ. 

λαθν.τ.15.2(Μ.7.6178); Ἰεεῖδεϑ οὗ πᾶπιβ δα ἀϊηρ υρ ἴο 888, 50 τη ᾿1. 

τεργεβθηῖβ 8} Ἰεΐτουβ οἵ δἱρμαρθὶ πα 15 τποσείοτθ οα]θὰ κὶ δῃὰ ὦ, 

ἐδιτιτς. (6164); 1. ... ἐστιν ἐπίσημον ὄνομα, ἐξ ὧν γράμματα, ὑπὸ 

πάντων τῶν τῆς κλήσεως γινωσκόμενον 1δ.1.14.4(604); οἱ πιϑηλὲ 

Χρειστὸς ᾽[. Δ5 τὴς λόγος ΘΒροκδὴ "ζ΄ ἀλήθεια, {δι(6ο18); εἴ. φδμες 
απμίεγῃ ποηιέη φοράν... Η εὐγαρογ ἰμσιαρ.. δἰρηϊβοαης ἀσιῖ- 

ππηι ἐπτη φμὶ ἐοημποι εοείμηι οἰ ἰεγγαηι [1.8. σογηροββα οἱ Ἰμἐ[14] 
Ἰεϊίοτβ οἵ γηΝῚ Ὁ ,ΓἼΠ0}; ἐδ.2.24.2(7804}; 2. ἴὰ σποβί. πὰ 
ΟἾΠΕΣ ὀγϑίειηβ; 8. ᾽]. 85 ἄδοῃ τὸν Παράκλητον οἱ ἀπὸ Οὐαλεντίνου 
τὸν ᾽1. λέγουσιν, ὅτι πλήρης τῶν αἰώνων ἐλήλυθεν Ο]ετη. χε. Τἠ(οὶ.23 
(ρ.114.16; Μ.9.6608); Ηΐρρ.ἀαον.6.32(ρ.τόο.8 ; Μ,τ6.32420); οἴ Ἰτεὴ. 
μαόν.τ..5.τ(Μ.7.61348}}; Ὁ. Πἷβ Βίττ ; ἔν 85 βοὴ οὗ Τόβθρῃ Ἀπὰ Μϑυγ, 
ἀοοίτίπα με ν᾽ Ὁατροογαΐῖθβ, [ταπιἤασγ,τ,:ς, τ(68ο0) ; ΕΡΙΡΕ λαεν. 
27.2(ρ.3ο1.Ἰο,; Μ.41.3640); Ὁν (οππίμ5, [γϑηςμαθν.τ.26.τ(68 50) ; 
Ἐρὶρῃ. αεν.28.τ(ρ.314.4:; 3804); ὙΠατ λαθν.2.3(4.329); εἴ. ]υκτσπ, 
ΔΡ.ΗΙρΡρ.ἠσέν, 5. 26(ρΡ.131.20; 32028); 8|5Ξ0 Ὀν ἘΡΙομΙί68, ἴγθη αθῦ.1. 
26.2 ἐδ.(Μ.τ6,33428); μάτι αεν.2.τ(4.328); ἀοοἴγη8 χοξαϊβα, ᾿ρίρῃι. 

Παθν.217.8(ρ.312.24; 3178); Η. 65. θοσῃ οἵ ΒΜΝ Βυΐ ρεπεχταῖρα ὃν 
Πεχηΐυσρα πᾶ ϑοόρῆια (να θιτ.), ΗΙΡΡ. αον.6.35(ρ.τό4.18; 22470); 
11, 5. 8 τη θοῖπ οὗ ἃ νἱτρὶπ (Ορῃϊτ6), μάτι πασν.1.14(4.308); 580 
Αχζεπιοη, ἐδ..2.4(230); ἐν. 68 ἀθβοδπάιηρ ἔτοπὶ πρανεῖ ΨΥ] πουῖ 
Πυσιδπ ὈΙστῃ, 50 85 ἴο ἀνοϊα σοπίδος Ψ] ἢ τηαίίετ (Μδτοϊομ), ἨΙΡΡ. 
ἐμαεν.7.31(0.217.13; 33258} Ὁ. 85 ροββεββίηρ σῶμα ψυχικόν (ΗΠ ΘγΔοΙθοπ 
τᾷ Ῥιοϊθιμδδιιβ), ἐδ.6.5ς(ρ.τός.7; 3250Ὰ}; Ω, ἃ5. τεβοιῃθυ ; Περαϊηρ 
γοἀεχηρίίοα. ΒΠτη56 1 (γα! επῖ.), ΟἸδιηόχο, Το. 22(ρ.1τ4.14; Μ.Ο. 

6608); Ὀπι τὰ σπέρματα ὁ ᾽Ἷ. ... ἐπὶ τῶν ὦμων βαστάσας εἰσάγει εἰς 

τὸ πλήρωμα. ὦμοι γὰρ τοῦ σπέρματος ὁ ᾿Ϊ. λέγεται, κεφαλὴ δὲ ὁ 

Χριστός 1}.42(ρ.120.3; 680Ὶ); 85 ἀο] νουῖπρ ὈΘΠἜνεῦβ τόση ἐπε ν]]} 

οτοαῖου οἱ [Π15 ψοτ (Ματγοίσπ), Τάτ ἤαον.1.24(4.316); 6. τοῦ, Ῥαϑ- 

Ἑἴοῦ ; 866. ΤΏΔῺΥ 5υϑίἘπΠΊ5 {Π6 (Πσιϑῖ, ἡγῇ. ἀεβοεπαβα οἷὐ [6585 αἵ 
Ὀαρείβτω, ὰςπάτονν Ὀείοσα Ῥαββδίοῃ ἀπά Ἰεῖς 76ϑι15 ἴο βυθεσ, ει. 
Ορμῖτο, σε τη ἤαον..30.13(Ν.7.7028); (δτϊαί πάη, 1ῤ.1.26.1{(Μ.16. 
432424}; Τάτ ἤσεν.2.3(4.330); ὈκῸ ἀρο. Βαβη] 65. Θθποι, οὗ ὕγτεμε 
φαἤδτϑα ἴῃ Ῥ]δος οὗ 76βι5, οὔ Ἰγοπ ἤαθν.1.24.4(677λ); ἘΡΙΡΗ ἤαθν.24. 
2(Ρ.26ο. 5 ἢ, ; Μ.41.3128) ; ἢ. τοῦ. δαυϊναιεπῦ πϑῖλθ5 ἴῃ γ ΑΙθ τ, τε Δ ἢ - 
ἴηρ,, ἴτεπ.βαεν.1.2.6(Ν.7.4654}); λέγει...᾽1. Χριστόν...καὶ Σωτῆρα καὶ 
Χριστὸν καὶ Λόγον καὶ Σταυρὸν καὶ εταγωγέα καὶ ᾿Οροθέτην καὶ 
Ὅρον ἘΡΙρἈ.ἠαόν.51.7(ρ.306.1; Μ.41.485}); δ. (ΔΙ μ]ςἢ.) οὗ 765115 ἃ5 
ττϑα οὗ Κπον]θάρα οἱ βοοᾶ 8η4 ον], Ηερθιῃ. ἀγελ ττίρ.18.4; ΜΝ, το. 
14454}; 3. 76505 85 ἀϊνίπθ πᾶτηθ ; τοῖ, Εχ.23:20 τοραγαβα 85 οὴξ οὗ 
πϑπιεβ οὗ σα, Τυϑι.41αἰ.75. 1 (Μ.6,6524}; υϑεὰ οὗ βθροοπα Ῥεύβοῃ, 
το ποῦ ΟΤ' ΓΠοΟρΡ Θηϊ65 αὐτὰ αἰττϊθυϊοα, ἐῤ.113,4{736}}; σοτητηοιι 
το Ἐδίμοσ ἀπα ὅοπ Ῥεοϑαβα οὗ ΠΕ], Οἤθηθ55 οἵ παΐιτα πα ΡΕΤΉ. 
Βδοδιιβα οὗ βῃιρροβθά Π|ΕΡτ. τπιδατιηρ, 7} επονδῃ βαϊνατοπ᾽, ἰτεη. 
ἀαεν.4.τη.6(Μ.7.10248)}. 

Ὦ. 85 παπιὸ οἱ Βδυαθῦδβ. παλαιοῖς..«πάνυ ἀντιγράφοις ἐντυχὼν 
εὗρον καὶ αὐτὸν τὸν Βαραββᾶν ᾽1. λεγόμενον ΟΥΓΟΡΊΜ1.5ΕΥΟΤΩΣ τη Μ!. 
(ρ.255.25}; βαρρεβιίοη ἐπαῦ τιᾶπια ννα5 δα ἀδα ἴο τεχὶ ὈΥ͂ ΠΕΥΘΤΙΟΒ μὲ 
μαῤεαμὶ αἰΐφμα εοηυοηίοηα ἀΐσογε γαδμὶς ἐμεῖς ἀε οὐ τ μά 1γι8 
ποριΐϊηῖς 76π οἱ Βαγαῦδαε, τδ.(ρ.256.0; Μ.13.177290). 

πἰθμός, ὁ, εἰγαΐμεν ὅταν... ἡ τροφὴ... οἷον ἐἰ. τινι διακριθεῖσα, καὶ τὸ 

ἧπαρ καταλαβοῦσα, τὴν εἰς αἷμα μεταβολὴν ὑπομείνῃ.. (Τάτ, καγτ, (3, 

1297). 
[Ἐ]ἰθυδίκη, ἡ, -- εὐθυδίκη, τί! ἡμάσεριοη!, ΟΥΝ ΑΖ. σατηη.2.2 

(Ἔρ᾿τ8ρΡ}.)1οῦ.2(Μ.38.66.); ΤΑΡΟΙ]! γι Βς.9:11 (εὐθυδίέκην Μ.33. 

1321). 
ἰθύδικος, γέρλέσοις, ΟΥ ΝΖ. ΕαγΉ1,2.(ροδπλ.}7.2(}1.37.15514}. 



ἰθυδρομέω 

Ἐϊθυδρομέω, γι: οἵ λπασίες ἀϊγεειίν, Ἑπναρυ.ἰλ6.τ.τ4(0.22.3; Μ.86.! 

24568). 
Ἐἰθυνόος, οὗ γίρἈίσοιις νεΐμα, ἘΑΡοΟΙ]Ν νηοῖ, Βς του 2(Μ.33.13254). 
ἰθυντής, ὁ, Ζἐγεείον ; οὗ Ὀϊδῃορβ, (σά. Ἀν. 5Ά(1,Δ1. γεοίογδϑ). 
ἰθύντωρ, ὁ, -- ἴοτερ'΄., τ. ΝΖ. ἐα71.2.1.34.τ21(Μ.37.13174}; Νοηῃ. 

ῥαν.7ο.6:1τ4(Μ.43.79068). 
ἰθυπορέω, αὔφναπες εἰναῖϊσίῃ, Μακχορηε (Μ ΟἹ.1858). 
ἰθυπόρος, ροΐηρ εἰγαίσηϊ οη, Νοπι. ραν. 0.12:45(Μ.43.8560); τ. 

19: Ζοίφο40). " 
ἰθύς, εἰγαϊφ᾽η ; ἐς τὸ ἐ. ἴο τὴο. ῥοΐμὲ, Μοπ χε. σθη!.28(ρ.471.6; Μ.113. 

840Α). 
Ἀἰθυτενῶς, ἀγεεῖίν, ΤΌνγτ, το}. Τί65.640 ; Μ.77.12728); ΤΡτος.Ὁ. 

Ῥγ,7 :8(Μ.87.12818). 
Ἐἰϊθύτομος, ἐμΐ οἰγαῖρῥὶ, Ὠϊοπ. τ. .τς. ο(Μ.3.3370). 
Ἐϊθύφρων, εῤγίρΨϊ, ΤΆΡΟΙ]υιοι. ᾿ς οι: τ6(}.33.14528}; 18.93:1 

(14534). 
["] καν-ἔω, ὃς τε βιεῖδηϊ “ἥσει... ὃ δέδωκα ὑμῖν. «πρὸς χρείαν ὙΠΥ, 

διαα,ῥ.2.τϑο(Μ.09.15 574}. 
Ἐἰκανοδότις, ἡ, σίτεν οὗ Ξσαϊτε αείτοη, ΠΡ γ.3.τ80Ὲ. 
Ἐϊκανοκόσμητος, δεεοηηρὶν αὐἰογμεί, ΤΠγνβ. σον. 2(11.8248). 
ἱκανός, σεβιεῖοπί α ἴὰ ΘΏΧ858 ἱκανὰ, «δούς ρινίηρ, ςφομγν, (Ήγγϑ8. 

ἤοηι. 1.1 τη αὐ Τ 655.(1τ.4278). 
ἱκανότης, ἡ, 1. φη βεῖσηεν ἱ, ... ἕξις ἐστὶν ἐξικνουμένη πρὸς τὸ 

οἰκεῖον πέρας ἀνελλιπῶς ΟἸετη. βαεά.2.12(ρ.233.22: Μ.8.5528); 2. ̓ Υ0- 
βεΐδηεν ἐν τοῖς ἱεροῖς λόγοις ἱ. Ἐπ5.}.6.6.1τ8.2ο(Μ.20.5608); οἵ.14,4.6. 
4.7(0.142.τ4; Μ.22.2408). 

ἱκαν-όω, ἰπίτϑπ5., δὲ σε βιεῖθη!, χμαϊξέν πηοῦσι πρὸς μαρτυρίαν 
Αια λονι.3.2(Μ.30. ὅτ); ραβ5., δὲ ἡπαάς δον ρίοιε, ὑγομρμὶ ἰο ῥέ»- 
εείϊοη χαρὰν... ἱκανουμένην Ττ δια, ερ}ιτ, 5 (Μ'ι00.το28}). 

ἱκεσία, ἡ, ΣΙ ῥί᾽οαϊοη ἱκεσίας...«λέγει τὴν ὅλην λειτουργίαν ϑεπμοί. 
ἴῃ σά. Αν.τοπ(οη.2 Ρ.6πο); νυϊτῖοη, Ὑμάϊτ,᾿.9.4.32.2(3.το 1}; 
Ματς, θιδο.υ. Ῥονρἧ,.46. 

ἱκέται, οἱ, ΗΠ ἐεοίαξ ; τασπῖκ5, Ῥετῆ. Νθϑβα δῆ, ὅο πἰδοα ἀδποηρ 
ἴῃ {πεν ψοσβἣῖρ, [0.Π).ἢπον.87(}}.94.7560). 

ἱκετευτικῶς, ὃν τῦῶν οὗ σε ρῥἱεαίίοη, ΟἸντηρ. 1οὉ 7:2τ(Μ.03.το40). 
Ἠκετηρικός, σε ῥῥίϊαηὶ, Ἐπὰ5.υ.,4.22(ρ.125.22, ν.]. ἱκετήριος Μ.20. 

11694}. 
Ἐϊκριόεις, οὗ ἐδ ὕτοξςς, Ἑαᾶος γρν. 2.456 (Ὁ}.8ς. 864). 
ἴκριον, τό, Ξε βοἰά, ραϊίοιυς; οἵ οτοββ, Ἐπ5.4.6.3.4(ρ 1.1; Μ.22. 

1060); ϑειδρ. απ οί(ρ.59; Μ.18.12240); [1514.}6]}.2}}.3.τ20(}1.78. 
8200); [ἢ ἔοτηι ἐέκριον, Γ1|..7αςε.(Ν ΒΡ τοῦ Ρ.τοὔ). 

Ἐϊκρύπτιος, τοίἦ, ογεῖς δαεξ ΟἹ α τυοοάφη γαεξ ἐ,, δεθείς Το. ΜΟῊ. 
νη. Βίας. 6(Μιοδ.τ4040). 

ἱκτερώδης, απο, ΟΥ̓ Ν γβ5. πο, ορίξ.12.4(Ν.44.τ60Ὰ}. 
ἱλάριος, 1. ῥεγίαϊμίηρ 19 τ΄ῃ6 Ητίαγία, ἰοϑιϊνα! οὗ Μαρτα Μαΐου 

τῶν ἱ. ἡμερῶν Ὁϊοπ. ΑτΥ.6}Ρ.8.6{Μ.3.το070); Μακχ.βολοί,6ρ.8.6 το. 
Αγ.(Μ.4.556Ὰ.,8); 2. ὁ} γεοϊείηρ' τὰς ἑ, ἡμέρας 1.6. 1.621] Τάτ. δέπα, 
4ρ}.2.147(Μ.00.τ46ο0). 

Ἀἰλαροποιός, »ιακίηρ ρἰαά, γτ.αάον.ττίι.302}). 
Ἐϊλαροπρόσωπος, οὗ εἰμεν οομπίοηαηεο, (4. [9.88(ρ.το4.τ6). 
ἱλαρύν-ω, ρἰαδάφη, γεϊοΐεε, ΤΗΠΪΡΡ.ἐἠεορἢ.τί(ρ.257.15; Μ.το. 8528); 

εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται τὸν κύριον ἡ ἄμπελος πολλαχῶς ..«ὡς τοῦ..«κυρίου 
τὰς καρδίας “Ὄντος τῶν ἀνθρώπων Μεῖῃ.Ἔγηηριτοιπ(ρ.128,1; Μ.18, 
2018); μικρὸν “οθεὶς τῷ προσώπῳ ΤΟ Υνγ5.᾿οη!.13(13.2534}); 44. Βαγ .2 
(Ρ.122.10). 

ἱλάσκτ-ομαι, 1. Ρᾶ35., δέ γνιογοζωΐ, ργαεῖοις ἐπὶ καρδίᾳ συντετριμ- 
μένῃ θεὸς --εται Β45.15.24{1.2088Β ; Μ.3ο.16ς 4}; ἱλάσθητι, δέσποτα 
Αἴῃ.4γ.3.632(Μ,26.4:6.); 2. Ρ855. ψ ἢ δοῦϊνα τπϑϑηϊπσ, ῥοηριῦσ 
παρακαλεῖ τὸν θεὸν ἱλασθῆναι αὐτῷ τὰς ἀνομίας αὐτοῦ Πίάαες. ας. 
4.1(0Ρ.64.0}; 3. τηρᾷ, ; τον Ρ, τοῖ. ἀοουβδίοι αρϑὶ. ΟΠ ΙΒ 85 τὴν 
Κωνσταντίνου εἰκόνα... .ϑυσίαις....“-“ἐσθαι ῬΆΠΟΚΙ.ἦ.6.2.1] (Δ. δς. 480 Ὰ); 
4. τηρᾷ. γεϑίογε ὃν ἐχριαϊηρ ὑπὲρ πάντων «-όμενος τὰ πρὸς τὸν θεόν 
Ατῇ..4γ.2.7(Μ.26.τ6τΑ}. 

ἱλασμός, ὁ, 1. Καυομν οἵ οά, οὈίαιηδα ὃν ρταγοῦ, 10. ΕΠ. δοηορὶ. 
ΒΜΨ 2(Μ.οὐ.τ4648γ); 2. γηδαῃ5 οὗ αἰονοηιεμέ ἧς ... ἡ δι’ ὑπακοῆς... 
ἁγνεία ΟἸετη.“,ν.4.25(0.218.26; Μ.8,13688); ΑἸΠ ορ.ϑέγαρ.4.23(Μ.26. 
676}; τεῖ. (ῃτίϑε ἀδικιῶν ἱλασμὸν τῶν εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων Ἐπ|5. 
4.6.8.2(ρ.371.15; Μ.22,6044) ; ἐπειδὴ γάρ ἐστιν ἀρχιερεὺς τῶν ἡμετέρων 
ψυχῶν. «τὰς ὑπὲρ ἡμῶν διαλέξεις ποιεῖται πρεπωδέστατα, πιστεύειν 
ἡμᾶς ἀναπείθων ὅτι καὶ νῦν ἔ, ἐστι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, καὶ 
παράκλητος δίκαιος ὕγτ, 7ο.ττ.4(4.9400); 1δ.ττιϑίοθ7.4) ; τεῖ, Ῥβ,129:4 
ὁ δὲ τοῦ 'κύριε᾽ διπλασιασμός, θαυμάζοντός ἐστι τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρω- 
πίας τὸν ὄγκον, παρ᾽ ἧς καὶ τὸν ἱ. εἶναί φησιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς ἡμετέροις 
κατορθώμασιν ΟΥ. 5.120: 3(0.327); οἷ. τί ἐστιν [Ρ5.χ29:48]; οὐκ ἐν τοῖς 
ἡμετέροις κατορθώμασιν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ ἐστι τὸ δια- 
φυγεῖν τὴν κόλασιν (ῃγγΒ.εαροΐη 5.129:4{5.3600); ὙΠΑῚ. ς,129:4 

2888 

673 
τ 

ὑνα, 

(1.153); ὅ τοῦ σύμπαντος κόσμου... ... Χριστός Μοᾶ. ον» το( Μ.86. 

33054}. το 
ἱλαστήριος, Α. ῥγοῤίἑἑαίονγ; 1. ἰπ ρεπ.; οὗ Βαπᾶβ ταϊββα ἱπ 

Ρτᾶγευ, ΝΙσερμ του, ὅγηι.74(}4.86.3ο56Ὰ); οἱ ᾿γΆΥΕΓΒ ἑ, πρὸς τὸν 
θεόν ἐνιτορίβοβοᾺ); οὗ σὰ οὗ (Πτβι 5 ἀρόην, ζβεβ. Ν 2. ἀταί, τσ (Μ, 
28. τοδο); 2. πϑυΐ. 88 ϑαθδῖ,, ρίασε οὐ ῥγορηαιίοη, πιεγεγ-δεαὶ ἴῃ 
ΤΕΙΏΡΙΘ: ἃ. ἐχοσ. Εοτη. 3:25, ἃ5 ἴγρε οὐ (ἢγίβ ἴῃ τοβρβοῖ οὗ δἴοπε- 

ταθηΐ; ἀδίαἑϊεα τγροίορν, εξ, Οτ. ον».3.8(}1.14.9460- 9518) ; Ευ5.4.6. 

8.2(Ρ.371.6; Μ.22.6ο10)}; ΟἈχυβ,λοηι.7.2 ἡηι Κορι(0.4850); τέθειται 
γὰρ ἱ. διὰ πίστεως... ἐπειδὴ γὰρ πεποίηται τῆς ἁπάντων ζωῆς ἀντάλ- 
λαγμα τὸ ἴδιον αἷμα,..ἱλεών τε καὶ εὐμενῆ κατέστησεν ἡμῖν τὸν... 
πατέρα Ογτ. Κονι. 5τ2τ(Μ.14.1808) ; ἱ. ὁ υἱὸς ...καθίστησι γὰρ τοῖς ἐπὶ 
τῆς γῆς εὐμενῆ τὸν πατέρα Ἰὰ. Ρμίελ (0.54.7; 52.1600) ; τὸ ἀληθινὸν ἱ, 
υοἰἐστὶ Χριστός, ἐκεῖνο γὰρ τὸ παλαιὸν τούτου τὸν τύπον ἐπλήρου, 
ἁρμόττει δὲ αὐτῷ ὡς ἀνθρώπῳ τὸ ὄνομα, οὐχ ὡς θεῷ Τάτ Κοηι. 2:25 

(3.43); 10. Κονι.3: 2: (ΜΚ. 4654); Ὁ. ἢρ. οὐ ΟἸγβι᾽ 5. Βυπιδη 
ὑπὸ τῆς ἐμψύχου κιβωτοῦ, ὡς ἐπὶ ἷ., ἐπὶ γῆς πομπεύει Τλοτ μι δγν, 
εἰ ἀπη.τ(Μ.18.349Α}); α. ταοῖ, οἱ ΒΝΥ, ἐδ.το(3720), οὐ ΕΡΏΥ, 3,525}; 
Μοδ,ἄσγν" τοί Μ.86.3305.); ἃ, ἢρ. οἱ βαποίυδιν οὗ σμυτοῖ, 18Β8ρ, 
ῥωηνϑίς ο(Ρ.393.27) Ξε ξσεσια ΟΡ οοπίφαρί. (}1.08.4208). 

Β. γεεοπεῖηρ, τοῖ. ΔΌβο  αὑἹοὴ ἐπιθέντος γὰρ τὰς ἔ, χεῖρας τοῦ 

Θεοφίλου ῬΗλοκβι.λ.6.4.7(Ν}.6ς.ς 214), 
ἰλατεύ-ω, δε ργαείοις, ῥγοῤῥτῆίομς ἐρωτήσω τὸν κύριον ἵνα “«“σηταὶ 

μοι Ηετταυΐς,τ.2.1; ἐρεῖ [5ς. 604] ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν ΤΠ ον οἢ.Η. 

Ῥες.α..)γ7(}.27.0770). 
ἱλε-όομαι, ὀγίηρ αὔόομ! ὧγ ῥγορτταίον στῆθι καὶ ““ωσαι μετα- 

στραφῆναι τὴν καταιγίδα εἰς αὔραν τοῦ ἁγίου πνεύματος μάγια, 

4Ρ}.2.ο( 1.00.11414). 
Ἐλεωποιέομαι, ῥγοῤρτίίαίσ, ἘΡΡΆΥ.1.428.; 4.3.1520; Απτι Μοπ ἤόην. 

τ2τ(Μ.80. 8008). 
ἱλεωτήριον, τό, ῥγοῤτίταίονν Ξαργέβεο, ΟτιΝ γϑ5.ν Μο5.(Μ.44.3210). 
Ἐϊλεωτικός, ῥγορτἸαίονν, το Ν Υ 55.ἠορη.9 ΤῊ (απ. (Μ.44.9574}. 
ἴλημι, ἱτρατ., δέ ργαείοις ἴλαθι δέ, ἁγία τριάς ϊάγιη. ΤΥ 5.2.3 

(Μ.39.4710). 
Ἐΐλησις, ἡ, γελοϊτίηρ τῆς ἐν τῷ μυστικῷ γάμῳ ἱλήσεως κα! ΑΡοε. 

116(Ρ.289.7). 
τἰλλούστριος, (1,.αἱ. ἐϊεείγδ) {Ππετιγίοιις Μαρκέλλῳ, ἀνδρὶ ἐ, 4, 

Ρείν.οὲ Ῥαμὶ,Βα(ρ.216.13)}; Μαχ.ορ.44(Μ.01.6440); ὁ μὴ ὧν ἐ., ἀλλὰ 
μόνον λαμπρότατος ῬΠοῖ."ονῖος.9.3ο(Μ.1ο4.788.}; πιο, ἃ5. βϑβί, 
τις.«νἰλλουστρίου ἀξίωμα ἔχων Οντ.8.υ,.δα}.7ο(ρΡ.172.23}; Μιν. Ανίο. 

20(Ρ.42.7). 
ἰλυσπάομαι, εγαιοί, τηρῖ, ὅλῳ τῷ σώματι περὶ τὰς ἀνοήτους 

ἐπιθυμίας ἰ. ΟἸετα,ῥαεά.τ.Ξ(ρ.90.3ο; Μ.8,2680) ; [Β65.ςοη5ὲ.8(2.5540 ; 
Μ.31.13694}; ΟΠ γχγϑ.ἤονη.7.4 τη 4ς.(0.620). 

Ἐϊλυσσ-άομαι, -- ἔοτερ. ; οὗ δετρεηξ ἴῃ Εάςη, Ὑμάϊιη.34 τη τη. 

(1.46); τηρῖ, τὰ περὶ γῆν ““ὥμενα πάθη Ατσεῖι. ρος. ](Μ.1οό.}718). 

ἰλυώδης, ΜΙ δν, ταεῖ. τὸ...ἰ, τῆς ἀπιστίας ΟΥΝ γ85.δρῖν.(Μ.46. 

ἡοχα); Ογτ.ῦς.6γ(4.τοΙΕ); ψυχῆς.--ἰλυώδη κατάστασιν Ν1].6Ρ.2.17] 

(Μ.79.2840). 
Ἐϊμαντία, ἡ, ὀἱπάίρσ, ὄναςε, Ὑμάτφη.24 τη 9Κερ.(1.460) οἱ, 

ἱμαντρίς. 
Ἐϊμαντοτόμος, ὁ, εἰγαρ-εμίίον, 4. Τῆον,.Β 38(ρ.36.32). 
Ἀϊμαντρίς, ἡ, δἐπάϊηρ, ὅγασε, Ῥτος..3ες.6:24(ΜΜ.87.11560) ; οἴ. 

ἐμαντέα. 
ἱμάντωμα, τό, -- ἔοτερ., Ῥτος. 3 ε.6:20(Μ.87.11514};} ογ. 

ἀοεὶ.1τ4.2(44.88.17768). 
ἱμάντωσις, ἡ, 7οἷεί, (μγνϑ.1 01.8.2 τη: Οοἱ (ττ.383.}; 4, ἄπηα 4 

(4.7318); 14.5!αἱ.6.1(2.740). 
ἱμάτιον, τό, ραγηιεηί, τοῦ. εἴῃ]οβ οἵ ἀγεββ; ν]γρίηβ 9ῃου α ὙΨΕΔΥ 

οἷοί με5 οἵ οὔδαρ β᾽υθ, Ατλιυΐγροιατίρ.44.3; Μ.28,2648); οἷο μεῈ5 
5ῃου]α οὶ θ6 εἰαδογαῖς, Οὐ ΝΝ υβ9,ριον (Μ.46.5280); ΟὨγγ5.λόηῖ. 
το. ἴῃ Ῥ (αι. 2780); σπεαρηθββ δχθιηριῆεα ὈΚ ΟὨτ5ι᾽}5. βᾶτ- 
τιρηΐβ αἱ Οτυοιαχίοι, ἰᾶᾷ, μου, 8 5.2 ἐπ 7σ.(8.505}0}; πρδοεβδὶεν οὗ 

γγθατίῃρ Οἰοί με8. 8 σοι άου οὗ ἘΔ]], 14 ἔοι. 1 δ..3 ὯΝ Οεη.(4.1528}; 

ταδί. οὗ ᾿ο] 4 τπιδη’ Ραϊ οἱ δὲ θαρεῖ9πι, Βαβιλοηι.τδ.6(2.1538; ΝΜ 31, 

5174}; τοί. ῬδρΕΖθα ἐνδεδυμένος τὸ ἑ. σωτηρίου "Ϊησοῦν Χριστόν (γτ. 

Ἡ αἰδοῖ τοιτο; οἵ ΟἸτῖϑε ἃ5. σϑυπιειῖ ββϑιπηθα ἴῃ βρ τα 8] [ἰΐε, 

Μας.Αδρ.ἤον".20.3(Ν].34.6528); τὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας ἑ, 

Ομ γγβιλονι. 2.5.4 ΤΏ Α4ε.(0.296}). 
ἱματιοφύλαξ, ὁ, ξέόρεν οἢ εἰοίμες ἱματιοφύλακες..«πρὸς ταῖς θύραις 

δίκην καμψαρίων ὑπ᾽ αὐτῶν [530. Αάδιλ1165] ἐπιτεταγμένοι Ἐριρῆ. 

ἄᾳέγ.52.2(0Ρ.313.1; Μ.4τ.9560). 
Ἐἰμεροδερκής, δ:επαπέίησ το δομοϊά, ῬαᾺ]. 51} ανεϑο, 304(}.86,2264). 

Ἐϊμπεράτωρ, ὁ, (1,3. Ἰπηροτγαῖου) ΦΉΡΟΥΟΥ͂, Ομ γοη Ραξοῖ Ὁ. τολίΜ. 

92.434}. 
ἵνα, 1. ἐπι ογάεν ἱπαὶ, ας. πάϊς. ἤ, ... φιλομαθὴς...ἔσῃ ΤἈΡΒΙ Απὶ, 



, 7 ἰνβεντάριον 

Αμιοῖ, πο 6,πτάτο); ἀπόστειλον τὸν ἄγγελόν σου...ἵ, ἐξάξει αὐτόν 

“4. 4πάν.εἰ ΜΙκΑ(ρ.69.2); ἵ. ὅσα ἂν δήσῃς..-ἔασται δεδεμένα ζὮΓνΞΒ. 

λοηι. 54.2 ἐμ Μι.(γ7.5488, ν.1. καὶ); εἴθε.. ἡ... ἐπίγνωσις...«πρός με ἐλή- 

λυθεν, ἵ. μήτε ὄνομα νύμφης προσέλαβον ΜΝ γ.οἰ “ἰ εἰ ο(ρ.8,4); ἵ, --: 

εἰς τὰς ψυχὰς προσχωροῦμεν ΑΙ. Βαγιξ.6{(ρΡ.141.34}; ἵ. ... ἱστάμεθα 

Ψψιρ Με. 4:2: (0.300.20); 2. ᾿ἱπα!]οδίας σοηβεάθδποβ, τεῖ. Ἀοτη. 5:20 

((. πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα), τὸ δὲ “ἵ.᾽ ἐνταῦθα οὐκ αἰτιολογίας πάλιν 

ἀλλ᾽ ἐκβάσεώς ἐστιν, οὐ γὰρ...ἐδόθη ἵ, πλεονάσῃ, ἀλλ᾽ ἐδόθη μὲν ὥστε 

μειῶσαι..«τὸ παράπτωμα: ἐξέβη δὲ τοὐναντίον (ῃτγ5.Ποη.1 0.3 ἴῃ Κορ, 
(9.5244); τὸ γὰρ ἵ. τοῦτο, οὐ πανταχοῦ αἰτιολογίας ἐστίν, ἀλλὰ πολ- 
λαχοῦ καὶ τῆς τῶν πραγμάτων ἐκβάσεως. οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς αὐτὸ 
τίθησιν, ὅταν λέγῃ... ᾿ἴ, οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι, καὶ οἱ βλέποντες 
τυφλοὶ γένωνται. οὕτω καὶ...ὁ Παῦλος, ὅταν..«γράφῃ: νόμος δὲ 
παρεισῆλθεν, ἵἴ. πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα᾽ 14.ἢονι.27.2 1: τ ον (το. 
2434}; οὐ γάρ ἐστι φύσει ἡ κακία, ἵἴ, μὴ ἔχῃ χώραν ἡ ἀρετή ἴα. ἀξ. 
6.0(1.787}) ; οἵ, νὸν δὲ ἀκαίρως εἰσῆλθες ἕ, ἀκαίρως ἐκβληϑῇς. Ογτ.Η. 
»γοεαϊεεῖ 4; 3. ἐμῤῥοσίηρ ἱβμαὶ ἵ, αὐτῷ συγχωρηθῇ Μωυσέα ἀκηκοέναι 
ἀρχαιοτέρου λόγου Οτ.(εἰξ.τ.2τ(ρ.72.5; Ν..1τ.6960); ἵ. γὰρ καὶ ἐκλείπειν 
αὐτὸν φῶμεν 1Ρ.4.5(0.277.33: 10364}; 14,0γ.8.2(0.317.1τ6; Μ.ττ. 4410); 
ἰπιτοδποίηρ Π]υϑιγαϊίοῃβ ὥσπερ ἵ, ἦ παράδεισος ἔχων παντοῖα δένδρα 
Μας.Αερ. σης ττ( 1.34.5 810); ὥσπερ ἵ. ἧ τις πλούσιος...καὶ ἢ ἐπι- 

δεόμενος ἴτε έ.ἐογ.12(}.34.8220); ἐφ ἃ ἐα56 τοπενε ὅπερ γὰρ συμβαίνει 

«οὐὗ, δύο λίθων προσκρουσάντων πῦρ γενηθῇ Οτοβονι, δι ἴη 76γ;.(0.6ο. 

4; Μ..3.34τ0); 4. 1, 1 ομῖν ἵ, χρόνον βραχὺν τὰς ὀφρῦς συναγάγωσι 

«οὐκαὶ κατήφειαν ὑποκρίνωνται (Ὠχν5.5α6.1.4{0.14.1: 1.366) ; ποσάκις 
εὐ τὸν ὑπηρετοῦντα οἰκέτην καλέσας, ἵ, σχολαιότερον βαδίσῃ, πάντα 
ἀνέτρεψας τὰ. ἢον».3.5.5 τι Μ11.07.4048}; 1.48. δ(Ξοι)}; 5. δυθη. τῇ τὰ 
πράγματα δὲ οὐδὲν μᾶλλον δύνανται παύσασθαι ὄντα τοιαῦτα, ἵ. τις τὸ 
μὴ μεταβάλλεσθαι εἰς τὰ χείρω ἔνια συγχωρήσῃ ΑΙΘΧΟνο, ἤαη.12 
(ρ.18.25; Μ,18,4288); ἵ, δὲ καὶ δοθῇ ἐὐεη {ΐ, σγαπίσά ἰϊαΐ, ΟΥ..0.το. 
τρ(4; ".314.28; Μ.14.5520}); 6. ζ, μή πηΐοςς, Οϑγτιαει (41(Ὁ 30.03.5; 
Η.2.1365 0}; 7. τοῤόπευενγ ἵἴ, τὸ σῶμά μου μικρὸν κακωθῇ..«.τὴν ἔασιν 
αἰτοῦμαι ἘΡὮΤ.Τ 3154; 8. οἴηεε, δέσαμδε ἵ, ἕν ἁμάρτῃ ἁμάρτημα 
μόνον, ἐκολάζετο πικρῶς (Ὠτγβ.ἤ0η1.3.5 1. ς.(0.300); ζ, στυγνάσῃ 

μόνον.. ἀφῆκα τὰ ἁμαρτήματα 14. ἤοη1.8, 5 ἐπ ΤΟ ον. (το.710); ὁ τελώνης, 
ἵ, μόνον εἴπῃ, ἰλάσθητί μοι... κατῆλθε δεδικαιώμενος 16 Ποηι.1.3 

ἐμ Ῥ]εϊι (ατ. 180}; 9. ἐμαὶ ἃ ἴαςξ 5μου]ά 6 βαςμ δρᾶ βασῃ τέ:.. 
χεῖρον...ἢ ἵ. λίθος..-«προσκυνηθῇ ; Ογτ.Η.καἰδο, 6.ττ; ΟΠγγβ, 0η1.5.3 
ἤῃ ΡἈΠ.(ατ. 2220); 10. αἰτοῦ σογητηδη 8. ἀπα ῥχοι 101,8, 6, 58.» 
1.5: οἴ. ὠμόσαμεν γὰρ ἀλλήλοις, ἵ, μὴ μάθωσιν... οὔτε γὰρ ὁ ᾿Ιάκωβος 
θέλει, ἵ. μάθωσιν Πίάαϑδε. [ας.3.2(0.53.18,10); ἔδοξέ μοι ἵ, αὐτὸς ὁ 
Καικιλιανὸς...εἰς τὴν Ῥώμην πλῷ ἀπιέναι (οπδῖ Αρ.1υτι5.ἀ.6.1ο.5.22 

(Μ.2ο.888.}; σοὶ γράψαι ἐνομίσαμεν ἵ. ... ἐπὶ τῷ προειρημένῳ τόπῳ 

ἀπάντησον 1Φ.το.5.22(8800) ; ἐλάλουν. ..ζ, μὴ ἀπομετεωρίζεσθαι Ἰθου. 

ἀοεί.22.1(81.88,18218}; 11. ἰο ἱμτηκ ἐμαὶ} τίνος χάριν..ὑπομένομεν 

ταύτας τὰς.-- θλίψεις; οὕπω γὰρ ἐπελαθόμεθα τῶν προτέρων, καὶ ἴ. 

ὑπομείνωμεν καὶ ἄλλην θλίψιν; 70.1Ὠε55,ἄογηι, ΒΜ ἃ 5(0.413.27}; 

12. ας ἵ. γὰρ οἷδέ σου ἡ ὁσιότης, ὅτι... Ὑπάτι ϑτι 4. .}}.2.ο(Μ.09.11408); 

13. πῃ ΡΏχαβεβ; ἃ. ἵ. εἴπῃ ἂς φυμεῖ ἃς ἰο σαν, ἸἩηθαμῖη τὰ κράσπεδα, 

ἴ. εἴπῃ κροσοούς" καὶ τὰ φυλακτήρια, ἵ, εἴπῃ τῆς πορφύρας τὰ σήματα 

ἘΡίρμιλαον. ας. τ(ρ.200.20; Ἀ1.41.2454}); τοι. ἤει: τ4(Ρ.359.10); ὁ υἱὸς 
τοῦ εὐλογήτου, ἵ. εἴπῃ τοῦ θεοῦ 1.14: 54(ρ.430.15); Ὁ. ἵ, μάθῃς ἢἰαΐ 

γομ τῖαν πηάεγείαμά, το {ϊπεσίναϊε, μὲ ἰο Ἔμοτῦ γοῖὶ ἕ, μάθῃς αὐτοῦ 

τὴν πονηρίαν, ἀκούσας ταῦτα...οὐκ εἶπεν ΟἬτγ5. "01.27.3 15. Μ.(η. 

08}; ἔ, μάθῃς ὅτι... εἴ σοι γέγονεν ἐπιθυμία... «πῶς ἂν ταύτην ἔσβεσας 

ἐδ.63.3(6328); ἵ. μάθῃς πόση τῆς συνηθείας ἐστὶν ἡ ἐσχύς, τῶν τοῦ θεοῦ 

προσταγμάτων πολλάκις ἐκράτησε ἰ4.λοη!.7.7 ἐπι ΤΟΥ (το.600); τα, 

κονμ.9.2 ῃ ΞΟ ογ.(το, 020); 6. πῶς οὖν ἴ, ; τοβοΐ ἐξ ἰο δὲ ἄοπε ἱπαξξ 

πῶς οὖν, ἵ. μὴ τοῦτο γένηται; ἰάἐονι.6 δ, 5 ἐμ Μ͵Ὶ.(7.6110}; πῶς οὖν, 

ἴ. ταῦτα μὴ γίγνηται; ἰά ἐοηι.27. 5 1 ΤΟον.(το.2488)};} πῶς οὖν ἴ. 

τοῦτο τὸ ἴδιον κοινὸν γένηται; 1δ.44.3(40 01", τηοδῦ ΜΘ. οὐα Ὡς ἴ.). 
πἰνβεντάριον, τό, (1αἴ. ἐηυθηίαγίμηι) ἰΐδί, ΑΤΆΟΘΟΒοΙαβί, οί 7.1 

(ρ.87); ἐὁ.2.3(0.37). 
ἴνδαλμα, τό, ὑπαρέ; ἵ. τεῦ. Κπον]εάρα οὗ (οᾷ τινος ἐ, ... ὥσπερ 

μετασχόντας ἰ)άντα. Τγίη.τ.ο(}}.320.281.)}; ΟτΟΝ γεβ. ὅσ. 3 14 ( απὶ. 

(Δ1.44.8218); οἵ ἘΖΕΚΙ61 8 νἰβίοηβ δ5 ἐ. οἱ βρίτιτμα! θείηρβ, ποὶ αἰχεςῖ 

γχονοϊδξίοη οἵ {μοὶτ δββθηςρ, ΤΗδι. Εκοοῖ. το: Ζοί2.744); οὗ ἐ, οὗ σοα 

Ῥιοάμοςα πῃ 80}} ὈΥ σοπίεπιρ βίοῃ, ΤῊ οπ. Ατ.6.}.4.3.1{Μ.3,4730} 

Μαχ.εμοῖ. ἐρ 4...4.3..(61.4.1534}; 2. οὗ ΡΒδμίοσηβ ΟΥ̓ ΔΡΡΘΥ ΟΠ, 

Ἐπυβειδηρασί. πο(ρ.6τ.2ς ; Μ.18,6734}; ργοάπσςα Ὀζγ 5ίθηοῃ Μασ τὸ 

ΞΡροτί ΕἰΪ5 οἱαίπηβ, Ηορι. ΟἾθνι.4.4.; ἴπ σ θα.» ΟἸγγαρ, β΄. [οὐ 33:τό--τὸ 

(Μ.03.349}}. 
κἰνδαλματικός, ν, Ἐἰνδαλτικός. 
εἰνδαλματώδης, μιπίαδς, ΑἸοπαρ ἰερ.27.τ(}}.6.0520). 
εἰγδάλμων, ὁ, 5.1. ἴοτ ἴνδαλμα, ϑγηεδ5.ἀγηηη.3.315(Μ.66.1598; 

ἵνδαλμα μονᾶς Ὁ. τό). 

6γά ᾿Ιουδαῖος 

Ἐϊνδαλτικός, τγιαρίμανγν, υἱδίομαγγ, ἘΡΊΡ]νμαον.26.12(0.201.13; 

ἰνδαλματικὸς Μ.41.3524). 
Ἐἰνδέβιτος, (141. ἡμαοντιι5) τοὶ οιοεά, Ῥμοῖ,ποριος.2. τ .τοά. 5768). 

εἰνδικτιών, ἡ, ἱπάϊοιίοη, ἃ Ρετὶοὰ οὗ 15 γόδγθ, ΔΙ. νη. 25(ρ.250. 

23; Μ.26.7254}; ΕαΓΒΑ] ας... Ραμ (Μ.85.716Ὰ); ΤΒατ.] δστ. ἐνε. 

2.64(Μ.86.51328); ἰδτγοάισεα ἰηῖο οἰ θη δΥ ἃΓ Ιλοιὴθ οἢ 12 ΜᾺΥ η 

βυβί γϑαῦ οἱ 7115 θθβδυ, Οπνοη Ραςεῖ.187(}1.92.400Ὰ}; ἱπουρῇ 

τεοκοπρᾶ αἱ Δπιίοος ἴχοιη τ ϑερῖ., οἵδι(461.}); ΟΥΙΡῚΠ Ἀβδιρποα ἴο 

βοζοηά γϑαῦ οἱ Δυρυπίαπ, Μαχ.ονηρμὶ,32(Ν.10.1240}}; Οἱ Α.}. 313 

5 ἰ, Κωνσταντινιανῶν ἀρχή Οἠγοη.  αξεῖ.Ρ.281(700 1). 

Ἐἴγδικτος, ἡ, -Ξ ἴοχερ., ΟἌλγον Βαςολ.».τ87(ΜΜ 02. 461Ὰ}; 10.Ρ.374 

(9564). 
ἰνδογενής, δογΉ τη πάτα, Ογας, δ᾽διττ.62. 
Ἐἰνδουλγεντία, ἡ, ([,κἴ. ἐπάμίρεηα) ραγάοη,, γεριΐϑοίου οἱ μησὶν 

ἡπεηΐ, Το. Μ 4]. ἤγοη.τ2 Ρ.203(5.07.4448); ἴδ.12 Ρ.3ο (4658); ΤΏΡΠη. 

εἰγοη.Ρ.2οο( Μ,τοϑ. 5160). 
πἰντρόϊτον, τό, (1[μ41. ἐπίγοί!5) ἐμίγαηεε οἵ ἃ σπατοι, Οὐηεὲ. Τρῥ. 

᾽2.57.13. 
πἰοβολία, ἡ, φ’ 5100, οὐ νεπόηι, ἘΡῚΡῊ. δ αδν.37.2(0,52.15; Μ,41. 

6448); 16.40.8(ρ.90.2 ; 6924). 
ἰοβόλος, ῥοϊξοηοις, τηρῖ. ἐ. ὑποκριτάς (Ἰδιη, ῥγοὶ.τ(ρ.5.17; Μ.8. 

514}; ἰ. πνεύματα Ἐ᾿α5.15.1τι8(Μ,24..1738}; θηρίον...ἐ. ὁ φθόνος (γν5. 

ἦιονι. 5.5.3 τη [0.(8.325}). 
Ἐϊονόργια, τά, 8 πιγδῖεῖν τἱῖς τὰ τῆς Μεγάλης Φλοιᾶς ἰ. Πιρ}».ἤαεΥ. 

πιζο(ρ.122.15; ν.]. ὄργια Μ.16.31874). 
ἰός, ὁ, ροΐδον!; τηεΐ., οὗ τοῖ158] 0 ρῖνο 4] ΠῈ5 τὸν ἐ, εἰς τὴν καρδίαν 

Ηεχπι.υΐς.3.9.1; οἵ Βτοθν, (οπβῖ.} 06]. γ2.}.6.3.10.8(Μ.85. 

1345}; Βεῖ1.11} ΑἹ] ἐηςγε. ΡΤ ματ.ἢ.6,4.25.34(Μ.33.12808). 

ἐϊουγατίων, ἡ, (1.41. ἡμραιον ἀϑϑεσοηιεη! ὁΓ ἰαπὰ [ον ἰαχαίίοη, 

Τμαάϊ.εῤ.42(4.1το τ). 
πἰοῦγον, τό, (1,αἱ. 2μρτρη)ὴ φιεασμγε οὗ ἰαπά, ἴο. Μὰ]. εἰγον. τὸ 

Ρ.304(}.97.5844). 
ῬΪϊρύδα, ὁ, ν, Ἐ᾿Ιούδας, 
Ἰουδαΐζω, 1, εριδγαςο, ῥγαοίϊδο ἱμάαΐτηι ἄτοπόν ἐστιν, ᾿Ϊησοῦν 

Χριστὸν λαλεῖν καὶ ἰ, Ιρῃ. αφη..1ο.3; ΟἸδ μη. οἰ. τπίρ.63.20; Μ.0, 

5254); ἰ΄. ἐν. 36(ρ.518.23}); ΟΥ. Κγ.8 ἦν. 70.(Ρ.490.12); ΟΥ Ν γϑββ.0).εαἰεει. 

Ρτρϑι (0.2.4; Μ.45.10Ὰ}; 2. ἐρηΐίαϊε ἰἤδ [ες ς ἃ. οἵ ΟὨτΙβ 85 ὙΠῸ 

οὔβοινα βαρθαῖῃ, ΟἹ] δοϑ,καη.20; Ὁ. οἵ πεγείίοβ Π0 ἄςὴν ἀἰϊνιπὶῖν 

οἵ (Βείϑτ, Επ5.6.1.2.τ4{ρ.117.29; Μ.24.0320)); ΑἸ, ἄἀεεγ.2(ρ.2.13; Μ. 

25.417); Οτ Νά ζ.ον.38.80}1.36.3208); ΟὙΝ γ55. [4.(Μ.45.1374}; οἱ 

ἔδοξε ψῆὸ Ψ1] ποὺ σὸ εν πα ἰοίίοσ οἵ βεήρίασο, 14. ἐμ τ 2(1 0.270. 

30; Μ.45.076}}}. 
Ἰουδαϊκός, Πετοῖ ἦι ; Οὗ ΟΧΟΙαδίνοῖν ΠτΟΥα] Ἔχοροθὶ8. Οἱ ΞΟΙΊΡτΙΤΕ, 

οἵ. 7μάαίειις.. σέηδμς, ΟΥὐο ρυίηε.2.1τ.2(ρ.180,2; Μ.11.2420); οἱ ἀφηΐα) 

οὗ ἀϊντηϊτν οἵ (Ὠτῖϑε αϑ5 ᾽1, σμικρολογία, Οτ ΝαΖ.ογ.20.6(Μ.35.10 728): 

16.2.37(4454}:} οἵ Ἰυδαῖδηι (ἡ .1) σοιμιρατοὰ ψ 1 Ἰδυ που ηίδιη, 

Οτ.Ν γ85. μην ρ.207.2; Μι4ς, 8040); οἱἨ ον 5} ΟὈβουνάιο 5 [ο]- 

Ἰοννςα Ὀν ΕΡρίομε5, ΗἸρρ.λαεν.7.34{0.221.10; Μ.16.33428); οἱ ᾽1. 

ἔθιμα, ποῖ τὸ Ὅε οθβεγνεὰ Ὀγ Ομγ βάθη, (οη5,..4ρ.8.27.1} «ἢ, 

ΟΝΙς, (γβγ)γεαη.β; Το: ῥτϑοῖῖοεβ σθαβίηρ Πὰς ΟΠ Γ5 ΕἾ 5 ἀεδῖῃ, 

Ομτγϑ. δὶ. 38(12.71900); ἀπά Ρεΐπρ ἰνρῖοα! οὨ]γ, Ἰ4, "μι. 54:1 15 0. 

(8.315); τεῖ. Εοπι.2:20, οἵ Ὁ τβιίϑῃ προσκυνῶν τὸν δημιουργόν... 

κατὰ τοὺς λόγους τοὺς πνευματικοὺς ᾿]. (τ. .}0.13.17{0.241.π1; Μ14. 

4240); Ογτιαάον.ο(1.302Α}; ἡ 1. }μάασεα, [)᾽ αἰ. ΤῊη. οἱ “ἄφμ|.76 ν΄. 

Ἰουδαϊκῶς, ἐπ ἐμ Πειοϊδὶ τιαμηθν, Πκὸ ες: τεῖ. ὙΑΒὈ]η]οδ] 

 ὀχερεϑῖβ, Οἴδμι, ῥασά,τιδ(ρ.110.29; Ν].8.2028); ΟΥ. [0.10.42(520 ; Ρ.210. 

25; Μ.14.380Ὰ}; ΟΥΝ γγ855. μη. 3(2 Ρ.12.22:; Μ.4.ς. 5700}; τοῖς ἐβεμϑίο- 

Ἰὸσν οἵ Νεροβ, 1005.}.6.17.24.1(}]}.20.6ο20); τεῖ. ἰδ 8181 οἱ οι 5 

ἀϊνίηίςν, δγηδ. δήνεα. ἀπαϊπιιτ; Αἴὰ,.4,.3.21(}1.20. 3Βοζ ; τοῦ, οὔ- 

βεῖνϑησα οὐ Τιανν ὃν ΕΠ ἰομ το5, Επι5,}..6.6.17(560Ὰ) ; ΕἸ Πδτ ἢ 5. ῥχο- 

Ἡϊδιτοὰ ἔχοτα ρυδοίϑπρ 7δνν 5}. τίτοβ απ 80 Πνὶὰρ ᾽]., ὑντ.15.1,5 

(2.1438); τοῦ, ΟἸΤεσίαρ: πηδϑΐ ἐπ βαποζιανν (85 ἴῃ ΛΥΠΊΘΗ]8), ΟἼα]. 

ἐάπιρο; τοῖ. οθξεσναῆςο οὗ [εν ]ϑ ἀαῖς οἵ Ἑαβίοσ ργονεητοα ἴῃ ᾿αβῖ 

δν (οῃβί., δοζΖιλν τι τθ. 4(}.67.0090) ; ΤΗρἈπιεάνον. 9. 14(Μ|.1τοϑ,80Ὰ), 

Ἰουδαῖος, ὁ, [σι ; 1. ἀοννμΈ}}} ἀπ 5α ςπρϑ οὗ Γενὴϑ Ρτορεβιβά, 

Ἐπ5.4.6.2.2(ρ.6ο.20; Μ.22.1124}; 7Τ1845.15.τόξ(ι 4060 ; Μ.30.3808}; 

σμτνβ. {μά.ς.6(1.6388}6}); 5 ργοοῖ οἱ (τ βι᾽5 ἀϊνίπιςν, ᾿51 ΡῈ] ἐΡ. 

4.146(Μ.78.12574}; 2. τγεαϊηηθης ὈΡ ΒΟ] ΑΓ ΡόμοΥ : [ον Το Δάθῃ 

ὈΥ (οπβι. τ0 Κεορ (μυβείλῃ βάνοβ, 1.5.0. Π.4.27(ρ.127.27; Μ.20. 

11768); ϑοΖ.᾿..6.3.1}.4(Μ.07.10930}; ϊτασα]οὰβ Ῥγε νη 0 οὗ ἸΠΕῚΣ 

Ρτοροβϑᾶ τ -6βι Ὁ] ἰϑπσαοηι ὃν ΤΠ. 1η ετιβαοπι, ΟΥ Νὰ λον, 5.321. 

(Μ.35.6684); δοοτ,ἢ.ε.3.20.31{.({Μ|.67.4294}; 802.ἢ.6. 5.22.2}}.(12844}; 

3. δος}, τορι]αιίουβ αθοῦί τεϊατοαβ νὰ ἰανθ; [ἸΠ|{ι] ποῖ τὸ 

[τεχαθηΐ τῃοὶν Δββεμιῦ} 65, (απ. ρρ.65; 1.71; (οπςὶ, Αρ.2.62.3. 

ΟὮγυ5. {ι4.5.τ2(1.6408}; ποὶ ἴο [οΟἸ]ονν {ΠΕῚῪ ΠΑΙΟΠαΥ: ἴον 1 βίοι, 

Οαη..4ΡΡ.1; ΟΛΔπῖ (341)εαη.τ; ἴῃ ροη., (απ..4Ρρ.10; ΟἸναοα, ἐπ. 217; 



᾿Ιουδαιόφρων 

οἰ.10.48.; ξαδὲ8, Ὀβτγς, ἡμά.τ.4(1.5034}; 1δ.2.τ(6018); σοηνετγβίοη τα τ' 
ααϊγεα Βείοτγε τηϑιτίαρα ἡ ἹῈΠ (Ἠχβίίῃ5, ΟΠ ΑΙ σ.οαρ.1Ά ; 8}} το δ τοτ5 
ἰουθιάθη, ΟἿ] ἐαμεττ; 4. Ἔχρθοϊαϊϊουι οἵ Ὡ]Οτηαῖθ σοηνθυβίοι 
οὗ εν: αρρίϊν. ἀσπίδα ; [ΠΥ Μ0}} τερεπὲ αἱ βεοοηᾷ οοχηϊηρ Ρΐ 
ἴοο ἰαΐε, ΟΥτ Η ὠὐϊσεῖῖ 3.41; αἴδττηεα, ντ. [οεἶ.14(3.2138);1α, σἰαῤῆ. 
σδη.6(1.200Ὲ); σοι νετβίοη ρυεβρατοα ᾿ν στα οἴ τ ρρ]6 αἱ Βείῃββιαα, 
1ᾳ. 70.2.5(4.2080) ; ΡῬγοϊηϊβεᾶ ἰὴ Αρος,, Απάτιβεβ. ροςϑ(Μ.τοῦ. 
2450) ; 5. οἱ ογδοᾶοχ ( ειβώδηβ 85 1Π6 ἔσὰθ 1εὴὴβ ᾽1..... (ἀπ᾽ 
αὐτῶν γὰρ ἡ σωτηρία) εἰκόνες εἰσὶν τῶν τοὺς ὑγιαίνοντας φρονούντων 

λόγους ΟΥ̓. 70.13.1τ4(ρ.237.1τ8; Μ. 14. 4110); Εχορ, Βοχη.2:9, οἷ. {ππῈ 
7εν ἃ5 186 (Βγυιβίίαπ ψηο ἄθεβ ἰπ Βρ᾿Πς νμδΐ το 14] ΡΥΘΟΙΙΟΕΒ 
οὗ [εννβ τρα]ν βιρυίίν, οἰ Ἰα εορη ΐῃ ᾿ορα.2.}(Μ.14.8860.); 50 
Κοχη.2:17, 1δ.2.ττίδοπο) ; ἔομη.2:20, ἐΡ.2.τ4(ο140); οἵ τΠ6 ΟἸγβέϊατι, 
ϑῖπος ᾿]ούδας Τηθδῃ8 ᾿σοπίεββίομ᾽ οἱ ἀληθεῖς ᾽1. ... οἱ Χριστῷ ἐξομο- 
λογούμενοι ()εουτῃ. ροε.2: ο(ρ.51); Ατεῖ ρος (Μ.τοῦ. 5334}; 6. οὗ 
ἴῃοβε ψῆο ἄδην αἰνιην οὗ (μτιβὲ οἱ νῦν... 
θρουδέναρβ.τ.28(Ν1,26.ς068Β); Οὐ νν 85. Εωη (2 Ρ,2οῦ.27; Μ.4:τ.βο40); 
Το] ον εσβ οἵ Ῥϑὰ}. ὅπηι. δεύτεροι ᾽1, ἘΡΙΡΗ ἠαεγ.θς. (Ὁ.4.17; Μ.42. 
130); 7. ᾿Ιουδαῖα, ἡ, Γμάαεα; ᾽1. ... ἐξομολόγησις ἑρμηνεύεται ΓἸεγλ. 
οἱγ..τ6(0.74.17; Μ'ι0.5458); Οὐ. [(.58 τη. 76γ.(Ρ.227.4; Μ.13.:82}). 

ἘΙουδαιόφρων, Γειοῖεἠ-ἸΗ ἀρά τὸν ᾽, Νεστόριον Ὀγγι δι, ΕἸμβγνηι. 
Ζ6(ρ.40.21); 10.Ὁ. [ι0.3.τ2(Μ.94.10324}}; οἱ ᾽Ἴ. Ἀρμένιοι καὶ ᾿Ιακωβῖται 
110. ιακγηι. (δ 95. 2890), 

᾿Ιουδαϊσμός, ὁ, ἐμάαξηι, ἴὰ σεη., Οὐ, εἰς,.τ.2(0.57.2; ΜΟιτιόςδα);. 
Ἐπ|5.4.6.1.2(0.7.27:; Μ.22.245); ἀπε]γβοᾶ, ἘΡΙρ)λ ἠαεν.14{Ρ.2ο7.8Ή,; 
Μ.41.240Ὰ}; ἰπ τε]. ἴὸ Ομ υιβεδηῖν ὁ, Χριστιανισμὸς οὐκ εἰς 1. 

ἐπίστευσεν, ἀλλ᾽ ᾽1. εἰς Χριστιανισμόν Τρῃ. Π]αρΉ.το,3; οἵντδι8.τ; ΟΥ. 
(εἰς.3.14(0.213.20: Μ.11.093278); μήτε εἰς...᾽1. ἐκπέσῃς" ἐλυτρώσατο 
γάρ σε λοιπὸν ᾿Ιησοῦς ΟΥΥ. Η  Σαϊεεῖ,.4.37:; μάχεται ᾽]. ᾿Ελληνισμῷ, καὶ 

ἀμφότεροι Χριστιανισμῷ Βδ5.Ππορ!.24.τ(χ,τ8ος ; Μ΄. 531. 6008); ΜΠ. ΤἠάοΙ. 
3(0.131.1τ); τεῖ. Βοτη.2:20 ὁ ἐν κρυπτῷ ᾽Γ. ἃ5. ΟΠ χδείαπ ἔα Β]μγθηὶ 
οἵ ψηδι 7 88. ΟὈαυνϑ 68 5 στ θά, ΟΥ, [γ.8 τη [0.(ρ.400.13); οἵ 
ἴμοβ6 Ψῆο ἄδην αἰνιπιν οὗ (μεβὶ τὸν ᾽1. πάλιν ἀνανεοῦνται 1385. 
μοι. 24. τ(τοοὶ; Μ.δοΙΑ); οὗ Ατἱδηίβγα, ΑΥΉ ρυϑόγαρ. τ. 2τ(}.26. 800); 
(τ, Να2.0».2.3)7(Μ.35.. 4440}; οὐδούνδησςς ΤοΠονγεὰ Ὁν ΕἸ Ομ 165, 
ἘφΙρΗ. ἤσεν. 30. 2(ρ.3324.ττ; 4084). 

Ῥϊουδαϊστής, ὁ, Πμάαίσεν ; οἵ Ματοϊουῖτεβ, Αἀδτῃ. ἀ1αϊ.2.τπίρ.88, 
31; Μ.1τ.17848); οἱ (Ὠτιβεβη5 οὔβογνηρ [εν ]5ῃ Βα ΡΘ ἢ, (Ιδοᾶ. 
ἐαη.29; ἡ οὗ αἰ Τενν, (οηϑὶ. ἽΡΡ.2.21.2. 

ἘΪούδας (Ἰούδα), ὁ, γμάαλ, {μάᾶφ, [μάχας (μτϑῖ ἀβαα}}ν τ 6 ἢ 
᾿Ιούδα); 1. εἴγτα. ᾿ἢ..... ἐξομολόγησις ἑρμηνεύεται ὉἘΒ85.15.22τ(:. 
554; Ν.20.5248)}; Ογτ. Ἡ δαϊρεὶ.τ5.0: ντ. [οεἰ.45π(3.2458); ἑρμηνεύ- 
εται..«αἷνος δὲ καὶ ὕμνησις, ᾽Ἶ. τᾶ. οἰαρ!ισοη.2(1.408); 2. οἵ Πιάδῇ, 
505. Οὗ [δ ο0Ὁ ; 8. 45 ἔγρε οἱ (ηβι, Οτιλομ.τό.τὸ 10 [6γ.(0.141.23) 
Μ.13.4524Α}:; 65ρ. τεῖ, ὅδη.40:8, 1(, [ο.τ.23(0.28,δ8, ; Μ.14.644}; 85 
Ομβι 15 οὗ {ρὲ οὗ Τυαάδῃ, ἴης. 15 ρτεβριτεα τὰ (εη.49:8, ΟΥΤ, 
ρἰαῤῥιεμ. (1.220); εὐγὰ τ το] αἰϊοη5 οἵ Πυ8 8 1 ΤϑιθαΥ, 16.6 
(τ03}); Ὁ. 845 ἴγρεὲ οἵ ( υιϑυδηβ. ἄνδρες ᾽]. ἡμεῖς ἐσμεν διὰ τὸν 
Χριστόν Οτοίοιη.9.1 τη }6».(0.64.28:; Μ.13.3408}); ἡμεῖς...6 1. 10.4.5 
(0.28.7; 2020}; 3, οὗ ἀροϑίῖ]ε 7υ46 ; τεῦ. σαποπίοῖϊςν οἵ ερ 5.16 : ἃ. 8)- 
σερίβα, οἴ ΟἸετη. »ν.24(Ρ.2ο6,26 ; Μ.0.7310); ἔτ λονι. 7.1 1. 105. 
(Ρ.328.3; Μ.12.8578); απ. ΑῤΡ.8ς; ΟΙ,δοά. αῃ.θο; Ογτ. Η.εαἰοεἢ. 4. 
36; ΑΙΠ ἐρ. {51.30.8(}}.26.14374}; Οτ ΝᾺ Ζιεαγηι.τ.1.12.38(Ν.37.474Ὰ}; 
Πιάγιι. Τγη.2.6(Ν.30.5120,5134}:; Ὁ. ἀσαρτδα οΥ τοα)ςοῖεα : ἀοαθιρα 
ὃν βοσῖς, Οτ. ον. τ Μ{1.1τ7.3ο(0.672.το; Μ|.13.15608); ρτοῦ. θδσα 86 
οὔ τπιβα οὗ ἈΡΟΟΥΨΡΒΆΙ «ἀςερησίοη οἢ Μσϑες, οἵα ρνίηε.3.2.τίρ.244.τ8; 
Μ.ττ. 3038); ἀουθίρα, Ἐλι5.}.,6.2.25.2(Μ,20.2604), Ατηρῇ. δείεμς. 315 
(Δ1.37.15074}; 8Δ]ΠΠ6ρϑα σοἸδοιίοη οὗ 8}} σαΐῖμο]ϊο Θρίβε] 65. ̓ν ὙΠατ. 
Μορϑ., Γδοητ, ΒΝ δε οὐ Ἐπὶ. 3(Μ.86.τπό το); εἶ, το]θοίλοη ὈΓ. ϑντίθ 8, 
(οϑιι. [π4.1:0}.7(21.88..2728); 4. οἱ Τπ685 ἰβοατιοῖ, (σποβῖ.; ἃ, Ὀ6- 
ἰχᾶψα] 85 ὕγρε οἵ ραβϑίοῃ οὗ δορῇϊα {8 ]θτ.) ὴ0 νγα5 186 τ 
ΘΘΟΠ, [σϑη.ἀαθν.1.3.3(}1.7.472}; 16.2.20.2(7774}} τάδ8. {πᾶ Ὀεῖσαγαὶ 
ἐνρὶδοα φμέμγριοσῖς οἵ Βορῃϊδ, 1ὁ.2.20. 5 (7780) ; Β. ἴῃ (αῖπτε βγβίετση, 
Ταάας ποπουτοά ἴου ϑϑίγαγαὶ, οἴ τ. τ.21.1(7048)}; οἱ μὲν λέγουσι διὰ τὸν 
πονηρὸν εἶναι τὸν Χριστὸν παραδοθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ᾽]. «.. ἄλλοι δὲ 
«ἰφασίν,.. ἔγνωσαν... οὗ ἄρχοντες ὅτι ἐὰν ὃ Χριστὸς παραδοθῇ σταυρῷ 
κενοῦται αὐτῶν ἡ..-δύναμις. καὶ τοῦτο, φησί, γνοὺς ὁ 1]. -.. πάντα 

ἐκίνησεν ὦστε παραδοῦναι αὐτόν ἘΡΙΡΠ, ἠαεν.28.,(ρΡ.6ς. 21. ; Μ,41. 
6578); ΤΒατιλασν.τ τπί4.399) ; ΟΘ1Π11 65 ροββοββίηρσ ΡΟΣ ΡΏΔΙ οβρεὶ 
οἱ Τπ645, ΠΕ Ἰτϑη. μαεγ.1.53τ. (7048); ΤΒαΤ, ἐμάν. τ, τ βί300); 5. οἵ [πα 88 
ΤΒοιπα5 ({ΠῸ Δ ρΟβ}16), 4.7 λον. ἃ ττίρ,ττό.2) α]. 

ἘΙουλιανισταί, οἵ, {μ]αη 15 5, ΤΩΟΠΟρηγϑιίε Πούθίϊοβ, α͵βὸ ο8116α 
Γαιανῖται α.ν., πη .ΟΡ λαον.(Μ.86,448). 

Ἰούλιος, ὁ, ;. γμῖν, ἘΡΙΡΕ. Πάρον. στ. σοίρ.20ο.8 ; Ν.41.0370); ΤΉΡΒΗ., 
εἰγοῃ.Ὁ.οἽ(Μ.τοϑ, 2844}; 2. ἃ Ῥαρῃίδη τποπῖῃ ἀρρτοχίτηαῖοὶν δα81- 
ναϊεπῖ το δησατν, ἘΡΙΡἢ ἀαθρ.51.24{0.202.ς ; Μ1.41.0328). 

6γ8 

᾽. [85.. Αὐδη85)] Α1Ή.. 

ΙΓ (απὲ.(ρ.152.12}-. ; Μ.13.1308)}; 

ΩΦ 
ὑπτῆῖτος 

Ῥϊούνιος, ὁ, Πιριε, ἘΡΙΡΗ λαόν. 51. 20(Ρ.300.0; Μ.41.9370})}; Οὐγοη. 
Ῥαδελ.Ὀ. τ(Μ. 92.894); ΤΏΡΒΗ. εἤγοη. Ρ 6ο(Μ.τοϑ.2048). 

κἰουνίωρ, ὁ, (1,81. “μεπον) γομηρον, ζμπῖον, ἃ5 ὉΠ, Επβ.ολγοηοτ, 40 
(Μ.19.3050,0); Ολνοη. Ῥαβελ, .πδο( .02.6654}; 1Ὁ.}Ρ.374(9530). 

ἱππήλατος, βὲ ἤογ πονϑειηαηϑἠρ, ταϑῖ.; 1. δαδν, Ογτ, [0.5.5(4. 
550); 14. Ζαεἰ.4τ(3.718}}; 2. εαςτν αεεοςεῖρίε; οἵ ΟὈν!ΟΙ5 τηδα ΠΡ 
οἵ βοιίρίατς, 14,.}0.3.2(4.260Ὰ)}; τὴν καρδίαν..., τοῖς ἀκαθάρτοις 
πνεύμασιν 1, 7οεΐ. 43(3. 2420); [514.ὉῬε]. ἘΡΡ. 4.8ο(Μ.78.785}0). 

ἱππικός, ἐφιεείγίατε ἀποκηρύσσει.. .ἱ, (ἀγῶνας ἘΡΊρΠ ΘαΡ, βά.34 
(0.525 τ; Μ.42.8324}; ποαξ, 85 βαθβξ,, 1. γασοεομγϑθ, Οἰνόη. Ῥαϑοῖ, 
Ρ.284(Μ.92.7ο80) ; ΤὨρΒη, εἰγοη.Ρ. τορι. 1οϑ.3130); 2. γαοδενπθείηρ, 
«ἀροῤῥιἢ Ῥαὶν. (Δ. 6ς.τ644}; Οἰνόη. Ῥαςξελιρ τοί Μ.92.1804); 1δ.}.312 
(7968); 3. ἃ ταρο-ρᾶηςβ ραν θα ψ ἢ αἶσα τοῖς καλουμένοις ξυλίνοις 

ἃς ῬΒοτιηοροε,τ4.20(Μ.τολ.9644). 
Ἐξπτποδρομέω, μπιεῖ,, γώ: πὸ γαεε, νυ. [9.1(4.88). 
ἱπποδρομία, ἡ, ᾿ογξε- γα! πομπὴ .«-«διαβόλου ... ὑπποδρομίαι Ὀντ.Η, 

ἐαἰδεΐτο.6, 
ἱπποδρόμιον, τό, γαξέεομνϑε, εἴγεις, ΜΙ. ῬΕν}.13(Ρ.83.14); 4. Βανη. 

21(Ρ.300.5}; 2Ὁ.23(0.301.3); 65Ρ. οἱ ΠΙρροάτομιθ αἱ Ρ, Ἰδιι5.0,(..2.54 
(Ρ.1οι.25; Μ.20.11178)});}; ΟΒχγυβ.ἤσμι.9.2 ΤΉ “Ὁ 0.9 Π) : ΤΒᾶγ. 
Τ1μβοῖ.λ.6.τ.2)(Μ.86. 1504}. 

ἱπποθόρος, κου ονῊ α ἡπαγα, οἵ ἃ ἴππὸ νόμος ἑ, (Ἰοτη. ραφά.2.4 
(ρ.182.υι; Μ.8.4414}. 

ἱπποκρατέω, χη64., γεδοιη τ {6 ποουες οὗὨ ἤονϑθ5, Θγ Ὁ 6 5.6. 130 
(ἑπποκροτεῖται Μ.66. ΤΡΙ2). 

Ἐϊπποκροτέομαι, γεξομηα τοῖα [ἢ πσουες οὗ μογξός, γυ. Ν᾿ αἰ. 21(3. 

5050); ν. ἴοτορ. 
ἱππομανέω, δε τηηιαά αδομὶ μογξες, Βαβιμθχ. 4.τ(1.330; Μ.20.8ολ). 
ἱπτπομανής, ηαὦ ΟἩ ἠογϑδος οὐ γαείηρ, ῬΑ] 1 υ«(πνγς. εἰρ: 323.12;} Μ. 

41.32). 
ἱππομανία, ἡ, "παΐπεες αόμὶ μογδθς, {8Β85.15.82(1.436Ά; Μ.30. 

2520). 
ἵππος, ὁ, ἡ, ἴ. μοῦξδ, 

Α. 10τ|ν χοῦς Οδη 9 τ τοται, ΠοΥβ6 (6 Κϑὴ ἔου Ῥοράβυβ ΌΚῪ ἀδιποηβ, 
νο τπογοίοσο ἱμνοηίθαά ἰερεπα οὗ ΒΕ] ΟΡ ΒΟ 8. ἈΒΟΘΠΒΙ0; [πὸ 
πξάνθη, {ι5ῖ. ταροὶ.κ4.1(}1.6.40098)}. 

Β. τηρεῖ, απ ἤρ' ; 1. οὗ πυχηθη 5011}; ἃ. ἴῃ ρ6η., οἷν ογπηες, φαΐ ΤΉ 
εαγηε παϊΐ σρὶ, βριγαίἑεν ἐφιεὶ σιρρὶ, ... σαπὶ σφ, χθς ἀονηημς 
ἀϑεσμάτί.. «τὲ ἀπο ἐφμῖ, ζοΐ χἀνοβηξρεὲς μαδεμὶ ἀταϑοίπνι εἰ ηροὶοθς 
675, Οτιλονι. 6.5 14 Ἐχ.(ρ.103.6; Μ.12.3220); Μας.Αερ ἦονι.23.2(Μ. 
24.6600); ΟὙΝ υ 58. ἤσηιᾳ ζῃ (αν (Μ.44.8452) ; Ὁ. δ5 βυθ]εοῖ ἴο 
ΟΠ τῖβὲ φέρει [5ς. ὁ παιδαγωγός] πρὸς σωτηρίαν τὸν ζἴ, τὸν ἀνθρώπειον 
ΟΙθτα «ῥαεᾶ. 3. τίρ.: 266. 82; Μ.8,.62: 0); Οτιδη. 2(ρ. 151.25} Μ.13. 1200); 
τίνες.. ἂν εἶεν οὗ ἵ, : οἱ. μαθηταὶ ἀπόστολοί τε «καὶ εὐαγγελισταί.. «οἱ 

Χριστὸν ἐπόχονν τιξγορρες Ογτ δας. κο(3.5648); δ. ἃ5. 50] εοῖ το 
Τ)ον!}, τοῖ. Ζας.9:9-το, οἵ τ λορῃ.Σ 5.3 1 70ς5.(ρ.384.0; Μ.12.8004}; 
οἵ τὰς μτοιᾷ, τιν γβοι λοι δ τη Ἐπεὶ. (Μ.44.1450); Ὀντ, ἄν. δο(3. 
2174}; εχερ. Ῥβιτάδιτο ἵππου Ἰηϊογρτείοα δ5 τοῦ ἀσυνέτου, 
Ἡ βνοῃ. Η.Ρ-ς ἐπ τ46(}1.27.1328.}; 2. οἵ Ῥαββίοηβ,; 8. 1 βθῃ, τὴν 
ἄλογον κίνησιν τῆς ψυχῆς λέγει ἴ, Οτ.ο εἶ, ἔῃ ᾿Ξ. ττοί Μιτ2.τ 2044); 
Τοῦ. ΠΟΘ. τ 9 τι 8η64 Ρ5.22:17, οὐ 4 λοηι.1.5.3 ἴῃ {05.(0Ρ.38ς.2; Μ, 
12.8008); ἕ. ... νοῶν τὰ σκιρτητικὰ τῶν παθῶν, οἷς ἐπιβαίνουσιν αἱ 
ἀντικείμεναι δυνάμεις Πάντα. ἔς, το : δ(λ6.20. 1273}; Ατρίῃ. ροε.(Μ. 

τοῦ.6326) ; Ὁ. 65ρ. [υ5ἴ, Οντ. Ε  καϊφεῖ.0.13; τοῖ, 161.5:8 8η6 ῬΒ5.31:0, 
στιν ν85.ποηι.3 τη. απ. (Μ.44.8130);}; ΙἹάγτῃ, Ῥ5. 31 τος Δ. 30.13210}; 
Ομ τνβ.ἤοηι.70.4 1η|.}.11.(7.602Ὲ}}; 1514. 6]. ἐρ}.2.125(Μ. τ8. 5718); Απατ. 
(δε5. ρος.27(Μ. τοῦ. 3010); 3. οἵ δηῆρ615; 8. ροοα τὴν..«τῶν ζ, [56.Ψ 
μορφὴν ἐμφαίνειν οἰητέον) τὸ εὐπειθές Τλοη. Ατ,ε.8.1ς.8(}]1.,3.3374}; 
στ ἤσαπορ οὗ σοΐϊοιιτβ Ἐχρ]αἰηδά, ἐδ. ; τεῖ, ΗΠ 6Ρ.3:8 δπαὰ (απί,τ :8, 
Απάτιαθ5.., 'Ῥος.44(Μ.τοῦ.3ς520); Θδουχα, ρος.τ4:20.(ρ.168); Ὁ. μα, 
οἵΟτίλονι. 1.5.3 τη. [65.(0Ρ.384.τοῖ, ; ΝΜ. τ2.8008); ἵ, ... τοὺς ὑποβεβη- 
κότας καὶ ἀρχομένους ἐν τοῖς δαίμοσιν ἀπαγι( 865, βοε.27(Μ.τοό. 
2010); 4, οχορ, ἄροοδ:2 ὅ..«λευκὸς ἔ, σύμβολον εὐαγγελιομοῦ 
Οδοῦτ. ἄῥος.6: (ρ.84); Ατεῖῃ “ροι. τα .τοῦ, 5888): ἄροο, 6:4 ὁ... 
πυρρὸς ἵ., ἢ τῆς ἐκχύσεως τῶν μαρτυρικῶν αἱμάτων σύμβολον, ἢ 
τῆς πυριπνόου περὶ Χριστὸν διαθέσεως τῶν μαρτύρων τῸ.τ4(5804); 
οἰ εοιη. Ἄρος.6: 4{ρ.85)}; Απατιβοβ ρος 4(Μ.τοῦ.2650); Αρος, 
6:8 ὁ ἴ. ὁ χλωρὸς ὀργῆς σύμβολον Οδουμπι. ἄβοε.δ:8(ρΡ.89); ἄρος.ὅ: ς, 
ΟΙδοκ μοῖβο ἀδποῖθβ του γηῖπρς οὗ (ΓΒ απ ἰοὸγ ἰἤοβα ψο [4}} 
ΘΙ ΑΥ ἴῃ {ππ8 οὗ ρογβοσαςίοη, ἀπάγιβες, ρος, τπ(2688); οὐ 1)εν}}}5 
τηουγηηρ ἴου 18 ονοσίῆχονν, Οδοστῃ. ρος: κπ(ρ.86); ΑΡΟΘΟΙΟΣΙΣ, 
[ῃ6 ΠοΥβ6 ἱπιθυρτχοίβα 45 ΟΠ τβε 5 Βοάν δηά 5οὰ] οὐ ῃς μυτοῇ, ΟΥ̓, 

ὅ. «λευκὸς ἴ, τὴν τῶν ἁγίων φαιδρότητα 
τὴν μέλλουσαν [5ς. δηλοῖ] Απάτικ65.ῥοε.ϑί(φοια); 5. (ἀποβί., [ΟΥ̓ 
5ποη Μαρσιβ, μοῦθο οἵ ΤΙΟΥ͂ ΞΡ Πα τα Ὀγοῦρης ἀθουζ ΡΥ 
ἰρῃογϑῃο6 οὗ Π15 τεδοβίηρ, ΕΡΙρΠ. αεν.21.3(0.241.196,; Μ.41τ.280Α). 



ξ ͵ 

ἑππόσταθμος 

1. ςοἰϊεοίνείϊν, ἡ ἵ,; ᾿ 
Α΄. ἔγοορ οὐ μογξες τῆς ἀγελαίας ἵππου ΤὨΡΒΩη. εἶἰγοη.Ρ.242(Μ.τοβ. 

6ο9Δ). 
Ἐ.. εαναΐγγ ; ταεῖ., ἃ5 5Υ ΤΏ] οὗ πιρμξ πᾶ ρόνεῖ, αὐ δ ν85.Π 0. 

3 Ἰη Οαπί.(Μ.41.8120); ἃ8. βυῦθο} οὗ δῆρε]β, σεῖ, ἀθας. 3:8, 10. 
(8128); 1Ὁ.(8178). 

Ἐἰππόσταθμος, ὁ, ἐρηγ-τοΠεεϊφα ἐρπγιεγ-εβαγιοὶ ἃ ἡ παλαιὰ μὲν 
φωνὴ ἀγγάρους, ἡ δὲ τῶν ᾿Ελλήνων δημοσίους ἑ., ἡ δὲ τῶν Ῥωμαίων 
ῥαΐδη Ατεῖῃ ροε, (Μ,τοῦ. 7228). 

ἱπποτροφικός, οὗἨ ἠογξὸ γεογίηρ, ΟἸδγη. 5 ,7.1.7(0.24.2}); Μ.8.7320). 
᾿ρογραφεία, ἡ, ν. Ἐἑἱερογραφία. 
ἴς, ἡ, βύγε, ἰξγεαά, τ γ85. Π αερά τοί Μ.45.15134}; ΤὨαε φνουΐά. 4 

(4.549); οὗ ἃ 5681 οἵ φΌΪ]α, Οῆγυς. ᾿ α5.5.1(1.726}}. 
ῬΙσαάκ, ὁ, ἰξααε; 1. εἴγτη. -ϑ ἰδιρθτει, Ἰου γέλως ....ὁ ᾽. ΟἸεχη. 

ῥαεά.τ. (ρ.1το2.23; Μ.8.276.); Οτ. ἤονι.20.6 ἐπ }εγ.(ρ.185.22; Μ.13. 
5120}; 1 «πορη.7.1 τῷ εη.(ρ.70.23; Μ.12.το80}; τέρψις τε καὶ ἀγαλ- 
λίασμα" ἑρμηνεύεται..«οὕτως ὁ 1. (γτ. σίωρι εη.2(1.00Ὲ); 2. 85 ἰγρε; 
ἃ. οὗ ΟΠ τϑ 5. βϑογιῆος; 1. ἴῃ σοη,, δαγπ.7.3; ἰτοπι λας. 4.5.4(Μ.1. 
οϑοο); 85. 17. 32(3.268 ; ΜΙ,32.1240); (γγϑιονι νη Μ11.26139(3. 
208); ὕγι. 70.6(4.5844); 11. ταδὶ Ῥάγα} 6 }]5. ὁ ᾽}. ... τύπος..«τοῦ 
κυρίου, παῖς μὲν ὡς υἱός.. ἱερεῖον δὲ ὡς ὁ κύριος. ... ἐβάστασε τὰ ξύλα 
«««ὡς ὃ κύριος τὸ ξύλον. ἐγέλα δὲ μυστικῶς, ἐμπλῆσαι ἡμᾶς πραφη- 
τεύων χαρᾶς τὸν κύριον τοὺς αἵματι κυρίου ἐκ φθορᾶς λελυτρωμένους. 
οὐκ ἔπαθεν δέ, ... ἀλλὰ καὶ τοῦ κυρίου τὴν θειότητα αἰνίττεται μὴ 
σφαγείς (Ἰεηχ, ὑαρά. τ. π(ρ. 102,25: ΠΠς; Μ.8.2774)}; ὙΠαϊργαΉ.3(4.202}); 
Εἰ, Ῥαγίιο, Ροϊηΐβ οἱ τϑβϑϑιηίδησε; βαθοβ σοβοδ [ουϑ ΒΟΥ 5 
Ἐεβυγγθοίίοη, Ὁμγνυβ, [8.5.5 (1,770}0}; ᾿1, μάρτυρα ξῶντα καὶ οὐ 
ζῶντα, ἀποθανόντα καὶ οὐκ ἀποθανόντα. ... τύπος γὰρ ἦν τοῦ δεσπότον 
ΤΟ Βχυ5,.40).2(2.7440); ἃ5 τγρε οὗ (ἢ γσιβε β αἰνϊηϊῖν, ἴῃς σαπα ὑγρεῖν- 
ἴῃ {π6 Βυχηδηιν ΜΗΙΟΣ βυοτεα, οἵ, υϑγδτενι ὑδγο ΤῊ τηεογγερίιομε 
ῥεγημαη δῖ, φμοί 65ὲ σεομμάμηι ορίγίμενη Οβγίδίμς, σα ἡγπαρο δὶ 1. 
Οχλονι.δι9 τη θη. (Ὁ.84.2}; Μ.12.2001Ὰ); ὙΠαῖφι.73 τ σεη. (1.88); 
ἴβαδο Ὀδδτιησ ΜΟΟΩ 85 μηδ θογα Οσοββ, Οτιήοηι 8,6 ἐπ θη (Ρ.8ι. 
5; Μ.12.2ο68Β); ὕγτι ρίαβῥιεη. (1.864); Ἰαι μον βαξεῖ. 5.) (5.580); 
Ῥ. οἱ (γιβῖ δπά Ὁμασοῃ ᾿]σραηλιτικὸν....τὸ ἀληθινόν, ...καὶ..«γένος ... 
.]. ...« ἡμεῖς ἐσμεν Τυπε.ἀταί. τι. (Μ.6,ΞοοΑ); Οτεἰς.4.43(ρ.316.14; 
Μοιτ.ττοολ); Ιβαδοβ σηϑισίασα βἰριϊἑγιηρ πηΐοῃ οἱ (μγβὲ ΜᾺ 
μυχοῦ, τ. Ν42.0;.43,71(}1.36. 5920); ντ. ρἰαρἠ Οτη.3(1. 900 Ὲ}.) ; Ὠ15 
δἰσίῃ ρτεδσαπαν Ὀαρίβιηῃ προῆλθεν ἐκεῖνος ἀπὸ μήτρας κατεψυ- 
γμένης. ἀνέβης σὺ ἀπὸ ὑδάτων ψυχρῶν ζμχγϑ.ἠονι.2.4 1 ἄσιον 
(3.1154})}; 3, ποβί., ΑΡτϑματι, ἴβαδο, δρᾶ Ἰδοῦ 45 ἄριτεβ οἱ 
ἴῆχεα ῬὈΣ]ΏΟΙΡ]65 ἰὼ Θει ίδῃ ουβίεπι, ΗΙΡΡ. ἦσο. .2ο(ρ.121.1τ; Μ.16. 
24186.}. ' 

ἰσάγγελος, ἐφμαὶ ἰῸ δὲ αηρεὶς; 1. τεῖ. ἴαϊατα 16 τὸ πρόσωπον ἰ, 
ἔχοντες πρόσωπον πρὸς πρόσωπον τὴν ἐπαγγελίαν ὀψόμεθα (]Ἰετη.ῥαεά. 
τιδ(ρ,112.4; Μ.8.2938); οἵ 1. ς:»ν,7,.14{(ρ.6ο.7; Μ.0.5174}); ὅταν τραπέν- 
τες εἰς φῶς τὰ σώματα ἰ. γένωνται ον. (ἰοη.τῇ.τὸ, ΑἸ. ἐαρ. ἢ 5.8:8 
(Μ1.2᾽.844); τεῦ. 1.ς.20:56 Ἰητοχρτεῖεα οἵ Ὀρδίῆς νἱβίοπ, Ποπ.Ατ. 
ἃ.η.1.4(44.3.5 020}; 2. τοῖς, ῥυδβθηῖ ἴδ οὗ ταθὴ ψῆο πᾶνε [ΑἸ ἀπά 
ΟὔδυτΥ, ΟἸΘ η, 5 ν.7.τοίρ,42.11; Μ.9.4814}; Οντ. ἢ. οαἰδεῖν.4.τ; ίοῃ. 
Ατ.ἄ.η.7.2(.Μ.3.86β80); οἱ ἔδίῃεῖβ οὐ Νιοδθα, Δμαϑιδιἠοά, (1.80. 
1410}; τεῖ, σοπαιοβὲ οὗ Βοα ν Ἰτωροΐθε5 ὁ... εἰς ἀπάθειαν μελετήσας 
αὐξήσας τε εἰς εὐποιΐαν γνωστικῆς τελειότητος ἐ, ΟἸειη. εν. 6.12{(0.484. 
20; 2250); νηστεία τῆς ἰ, πολιτείας τὸ “μέμημα Οντ λον. βακεῖ.τ 
(5.88); γρεχηοη. ̓53(Μ. Ἴο. 1480); ἡ ἡ ἐ. ἀγαμία ΝΙ].»}ι:. τϑι(Μ. 70. 
1520}; Τοῖ, ΟΙΆΥΟΙ ὅ., (μετ᾽ ἀγγέλων εὔχεται, ὡς ἂν ἤδη καὶ ἱ, (ἐπὶ. 
5[7.7.12(Ρ.56.6; τοβο); Εναρτ. Ρουῖ.ον. ττ3(Μ.79.11020}; Μαχοηνοῖ (Μ, 
01.008); τεῦ, τηοπαβῖῖς τἴθ ἐ, ἐπίσκοπος ταΐ, Τίνι. οἱ Αι 28 τϑ 
(Ρ.104); ἐ, βίος ὕντ. ἢ καἰ θεἰ!.4.24; τὸν παρθενίας βίον ἐ. [Βα5.ΑὩς ΟἿ. 
68(Μ.320.δοθ}). 

ἰσάξ-ω, ἡπακε ἐφμαΐ; ΟὨτΙβῖοὶ., Ατῃισγη.40(Ρ.27..11; Μ.26.7808); 
εἰ μὲν οὖν ἄλλην ἀρχὴν ἐνθυμεῖταΐ τις καὶ ἄλλον πατέρα διὰ τὸ “«ον τῶν 
λεγομένων, μανικὸν τὸ ἐνθύμημα 1δ.πο(Ρ.214.0; 7818); ΝΟΠΉ,Ραγ. 70. 
5118(Μ.43.7888). 

ἰσάμιλλος, 1. εἐφμαὶ τη εοηϊεδί, 1514, ΡῈ]. ἐρὈ.5.251τ(Μ.78.15408); 
Ονυσ. }μἰη.τ(65.24}); 2. 19 δὲ εοηίοριθα ον; ἐφμαὶ ἱογηις, Ἰὰς. 34:τό(Μ. 
δρ.8020) ; 3. ἐφιαί ἦγε ξογεξ ΟΥὁὨ ῬιεαητΗΡ ἴ, ... τῷ εἰπεῖν κύριος μαρτυρεῖ 
...᾿ τὸ γράφειν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας..-μαρτυρήσει᾽ Τιάγτῃ. ΤΥ. 
2.5(Ν1.30. πο Α}), 

Ἐϊσάνθρωπος, ἐφμαΐ τοτίἑε γαΉ, ϑονϑτ γεαὶ,6. (}]. 56.401); οὔ ῬΡτοα. 
αιύρη.3:)(}.87, 1064); {70.}) ἐγεαὶ.7(0.13}). 

Ἐἰσαπόστολος, ἐφώαΐ ἰο {μ6 ἀροςίϊφς; οὗ ΤΠΕΟ]α, “΄. Βαμί. εἰ Τ ἀεὶ, 
{π|.(Ρ.2355.}; οἵ 4 ποίβθ]ε ργεδοθοσ, Κ᾽ ἀδονο. 7 ο(Ρ. 5.0.1} }}; ἐδ.8ο 
(Ρ.55.16); ἀτῶς, ορ.Ογγ.τ(ρ.22.12; Μ.77.3404). 

ἰσάριθμος, ἐφίαὶ 1 ἩΜΡΙΘΟΡ ἐν ... καθ᾽ ὑμᾶς 55. ΝεβίοΣΙ 85] δεῖ 
εἶναι τὰς φύσεις καὶ τὰς ὑποστάσεις ,δοπί. Η͂, Ν᾽ δεί.2.15(Μ.86,1564.4). 

6γό ἰσομέτρως 

[᾿]ἰσελαστικός, οὗ α ἐγϊρηρηαηὶ ἐπίγν, Ογας, δὲν.5.30. (ν.1, εἰσελα- 
στικός). 

ἰσηγορτέω, 1. τῤέακ ας απ ἐμαὶ πῶς -“-ἤσειεν ἂν ἄνθρωπος [1.6. 
ΟὨ ΓΙ 51] θεῷ Οντο Ν ἐπί.2.το(ρ.48.6; 6᾽,530); 2. ὃ ἐρεαῖς πὶ ρμδίτο, ΜοΙΉ. 
5γ}}.1(0.7..123; Μ.1τ8.1218). 

ἰσημέριος, ἐφεϊηοείίαί, (ομοί. ΑΓ ρΡ.5.17.3. 
Ἐἰσία, ἡ, ἐφμαϊτν, ΤΑ σηημμι. 3(Μ4.28.020 0). 
ἘΪϊσογενής, ἐφμαὶ, Ογτ,ἀταὶ, Τγῖη. (ς᾽ 5810). 
Ἀἰσογνωμέω, ὲ κε-ττπ δα τοί!μ, Ογν. 9.2.τ(4.131Ὲ).Ψ 
Ἐἰσογνώμων, 1. ἀοίάτηρ 116 φαμῖθ δεϊ!είς, Ὀγτιαροὶ, ονίδηὶ ρυόείη. 

(Ρ.33.20; 6᾽.1588); 14. }μἰη. (62,840); 2. οὗ {μ6 σαριὲ τοῖέ Οὐ ἐπέθη- 
ἐΐον ὅτι.. ὑπάρχοι κατὰ φύσιν θεός, καὶ ἐκ θεοῦ γεγέννηται πατρός, 
ἰσοσθενής τε ἐστὶ καὶ ἰ, αὐτῷ 14. 70.0.τ(4.811Ὲ}; {δ.2.0(2388). 

Ἐἰσογραφία, ἡ, εοη!οηιρογανγ τεεογά, τ, Να 2. ἐῶγηι.2.2(ρο6π).)2.16 
(Μ..27.14784). 

ἰσόδοξος, ἐμαὶ ἐη σίονν, ΤΑΛΏΆ ἐαρ. βά.τ( Μ.25.20 14). 
Ἐϊσοδόξως, τοΐίἑ ἐφιαὶ ρίονγν, 50 ας ἰο αἀδονγῖδο ἐφμαὶ ρίονγ, Γ᾽. ἐγ. 

ἡ(Μ.6ς.11644}. 
["]ϊσοδύναμαι, δὲ δηἐϊοά ἰο ἐφμωϊν τίς τῶν... ἁγίων ἰσοδύναται 

εἶναι τοῦ κυρίου [τῷ κυρίῳ] 165 γ 0}... 5. 1 .88(Μ.27.τολοὺ οοα, ἴσος 
δύναται), 

ἰσοδυναμία, ἡ, ἐφμαϊείν οὗ ῥοῖυεν, ας. Αδρ.ἠο».3.6(Μ.34.4120}; 
4διτό6.τ(6128). 

ἰσοδύναμος, ἐμαὶ ἸΏ βοιθον ; 1. Ταὶῃ, ἁγίαν τριάδα. οἰ, (οβπι, πᾶ. 
ἰοῤ.6(Μ.88,3330); εσὶ. 2 οΥν.4.:6(Ρ.315.26); οὗ (Πγδῖ, τοῦ. 70.10:30 τὸ 

ἐ. ὑπερδεικνύων {Ἐ5[.1,65.7(0.33.2); κατὰ πάντα ἰ. τῷ πατρί ΑἸἢ. 
υἱγριτ(ρ.35.7; Μ.28.2524)}; Πιάντα. Τγἱη.2.κ(Μ4.30.4060)}; ΤΌντ. Η. 
οεεμνς. 8(Ν.23.ττοόὰ)}; ΝΠ] Ἐρβι ο(. 19. 1174}; ᾧε!. ὙΥΞ ̓.6.2.15.3 
(Μ ὃς. 12570)}; 2. (Ῥοοθῖῖο) ἐ ἐγέννησαν. ..τὸν..«σωτῆρα.. . τῷ σπέρ- 
μάτι τῷ συκίνῳ [36. ὁ πρῶτος θεός), πλὴν ὅτι γενητός ἪΡ, δαεν.8. 9 
(Ρ.227.27; Μ.16.3351.4}; 3. τοί. δἰδγηϊν οἱ νου οὔτε..«ἄναρχος ἡἦ 
ὕλη..., οὔτε διὰ τὸ ἄναρχον ἱἰ, τῷ θεῷ Ταῖιογαί. (ρ.6.14; Μ.6.8118); 
Μειῃ. ον δαὶ. Ἴ(ρ.498.17; Μ.18.3208)};. Μας,Αερ.λονι.τθ.1(Ὁ1.34.6138)}; 
4. εἰ ὁ θεὸς αὐτὴν [50. ὕλην] ἐνεψύχωσε.. οὐκέτι τῷ θεῷ ἐχθρόν τί ἐστιν 
.««ἢ ἔς Πομ,.ΟἸδηηντο.τς ; οἵ.διτο,τ4. 

Ἐϊσοεπής, φῤεαβίηρ ἐφμσυαίοηιἶν, Ογτ, ἀταϊ. Τυῖη.7(5..657Ὲ). 
ἰσοζυγ-έω, δὲ ἐφμιαὶϊΐν δαϊαπεεά τὰς ἁμαρτίας --οὐσας μετὰ τὰ ἔργα 

αὐτῆς ἅπαντα Τ..“4δν.Β οἰρ.114.1). 
ἰσόζυγος, ἐφμαὶ (0), ΗἸΡρ.ἠαεν.6.3δίρ.τ66.12; Μ.16.32500) ; ΕΡΊΡΉ. 

μαεγ.66.2(ρ.18.14:; Μ.42.334}); Ν1, Εμίορ,28(Μ.79.11200}). 
Ἐϊσόζυξ, -Ξ ἔοτερ., Νοπη. αν. 9.5:21](}4.4.3.7894}; 1δ.6: Ξγί(βοιλ); 

1.4: τΒίβο08). 
Ἐἰσοθεῖα, ἡ, 1. ἐφμαϊτν τοῖδ σά, ἘΡΡῊΤ.3.2088 ; (ἢγυβ5.ἠόηι. 59.2 1 

Μι.().5958); 54. 6]. ἐρ}.2.204{Μ,78.7248); Ῥτος.α.(δη.3:1τ(Μ.87. 
1804); 2. ἐφμαϊτἐν οὗ σοάς, Οοϑγη. [πα το .1τ(Μ.88,728). 

Ἐϊσοθέλυμνος, οὗ ΞἸ»Ήαγ ογίσίη, ᾿τυάοονρν.2.ττό(Μ.ϑς.8408). 
ἰσόθεος, ἐφμαϊίν ἀἰυίμε, ΤΥ. ἕν φάος ἐν τρισσοῖς ἀμαρύγμασιν ἰ. 

στ. Ναζιεαγη!.2.2(ροεῖη.}4.88(Μ,37.15124}. 
Ἐἰσοθέως, ας ἐφμαὶ ἰο σοά, οὗ νεπεγϑζίοι οὗ ϑοη λόγον,.«οὐ σέβετ᾽ 

ἐ. πατράς τ. ΝᾺ Ζ.ἐαγη}.1.1.1τ.2(Μ.37.470Ὰ}. 
Ἐϊσόθρονος, ον ἐφμαϊὶ ἰζγοηες, οὐ ἐφμαὶ για]οϑὶν ; Ἰτὶη., Ἐπ]ορ. Κ᾽. 

Τρῖη.2.τίρ.364). 
ἰσοκέλευθος, Τοἰοτοίμιο ἰἕ6 βανῆς ῥαϊμ, Οὐ ΝαΖιεάνηι,1.2.5.4(Μ.31. 

6424). 
ἰσοκέφαλος, σγεδίρηοιις ἰ, δὲ ἦν ἡ θέα Τι. ΒοΆ:, ἐγ, ἴδιο: 20(Ρ.2323. 

13). 
ἰσοκλεής, ἐφμαί ἸΉ σίογγ; οἵ ἘΘΙΠΟΥ ἀηα ὅοη, Ῥβ,1.6.1.2..(Μ. 

20.60Α}); ὕντ. [ο.γ(4.6Ἴ0 4}; ἰὰ. {ἰπ. το(δ5.3318); ΤΟ δε5.Ν 82. ταὶ. 12] 
(....38.1024). 

Ἐϊσολαμπής, ἐφμαὶ ἐῃ ἰραϊ, ΤΟλες. Νὰ ζι ταὶ. 3(Μ.48.860). 
ἰσομεγέθης, ἐφμαΐ τη σγεαίη!θ55 ἡ θεία τριὰς..«ἰ, ΤΣ λεπ. Νὰ Ζ ἀταϊ,3 

(Μ.38.861); ἐ. τὸ θεῖον πνεῦμα ὑπάρχον γινώσκει τὸν πατέρα καὶ τὸν 

υἱόν 1δ.20(87}). 
ἰσομετρία, ἡ, ἐφμαϊγ οὗ τίϑασαγε, Απὶ ον. ἄορ. 76. Μ.89.16π 6). 
ἰσόμετρος, ἐφμαὶ 15: γπεας 6: ΟΥ̓ τυετρἠϊ; ταρῖ,, ΦΟα ΘΗ σΉγα 6 

οἷον ἰσομέτρους ταῖς ἀδικίαις τὰς τιμωρίας (οπδειΆρ.ὰ5.υ.(,2,27(ρ.52. 
24; Μ.2ο.τοοβα); ὕγτγῶς.82(3.1148); ἰσομέτρῳ πρὸς αὐτὸν [50. (ἢ 51} 
τιμῇ ἰᾶ. 7σ.τιο(4.το034); ὙΠατ. Πγεί. 14(3.1217)}. 
ἜΟΡ τρυ τ 1. τῷὸὁ ἡ ἐφμοΐ ἄεξνεε, ἐφμαὶν εἰ πᾶν τὸ γενητὸν 

ἕτερόν ἐστι...«τοῦ ἀγενήτου κατὰ τὴν φύσιν, οὐ δύναται τῆς ἐκείνου 
δόξης ἐ, κοινωνεῖν ὥντ, ἐδι6ς5. τη(5᾽ .1108)}; ; ἰά.Ος.τ45(3. 1788); ὦ ἔχω δὲ 
ἐφμαὶ ὅ. μονογενὴς υἱός, ὁ κατὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐ, ἔχων τῷ γεγεννηκότι 1΄. 

ἀροϊ. Τἠά  δ(Ρ.120.4:; 61,2224); 14. ἀὐον.ο(1.31710); 4,6 .τ(ρ.13.20; 
55.685); 2. τγι εημαϊίγ, τοτίπομ τωδονάϊποϊίοη πατὴρ ἀνάρχως καὶ δίχα 
πάθους ἐξ ὅλου ἑαυτοῦ ὅλον ἐ. τέτοκε τὸν υἱόν Τιάγπι. γ12.3.20(Μ.30. 

7930). 



, 
ἰσονέμητος 

Ἠσονέμητος, ἐφμαϊν ἀϊειγί διε, τ ΝαΣ.αγρι.τ.1.27.τολ( 37. 
5ο6Α). 

πἰσονεφής, γεαελτηρ ἰο ἐκ εἰομάς, θ.45.861.υ. Τἰδεὶ.2.τ2(81.8ς.πΒςο). 
Ἠσονημία, ἡ, εὐέγ: ἐμτεϊηεδς οΓἹ γαγη, ΤΠᾶτ Βτααᾶ.  οόη. τχο( Μ 00. 

τἼ480}. 
Ἐἰσονοέομαι, δέ γεραγάρά ας ἐφμτυαίομί, ϑανου. εἰρη .3(Μ,63.53}). 
Ἐἰσονυκτία, ἡ, σφεήμος, ἘΡΙΡΙ ἤαδν. 5ι.27(0.208.2:). 
Ἐσοπεριμέτρητος, οΓ ἐμαὶ εἰγοιηξεγεμεσ, 1 7υβῖο φι.εἰ γο 5. τ 3 (ΝΜ. 

6.13818). ἐ 
ξδἰσόπετρος, ἐσηαὶ οΓ 5. Ρείεν; οἵ 8. 7οῃη, Τματ. Βτυ.ογ.9.12(Μ.. 

900.7888). 
ἘἩσοπλασιάξζω, εἰ ρῖν, δελοί, 44 τὶ αχΟφα. ΤἼαϊ, ὅς (Μ.00.7814). 
Ἐἰσοποιέω, τε ἐφμαὶ, ἔν. Τἄοην,  τ3(ρ.152). 
Ἐσοπροσήγορος, ἐμαί τ: ἀφεῖρμαϊίοῃ, (σ6].ΟγΖ..6.2.τ8. (ὃς. 

1276). 
ἰσόρροπος, 1. εφμαὶϊΐν δοαϊαπεφά ἰ. λέγουσι τοῦ κακοῦ τὴν πρὸς, 

τὸ ἀγαθὰν ἐναντίωσιν Βα5,ἤεχ,2.4(1.168Β.; Μ.29.328); ΕΡΙφῬΠῃ ἤαον.66.2 
(ρ.18.15; Μ.42.334}; 2. ἐφμΐυαίσηι! ἰ, τῷ εἰπεῖν... Ἰιάγτη. Τγΐη.2.5(Μ. 

39.4074); ἘΡΙΡΒ απ ιοδ(ρ.110.1; Μ.43.τ0300)); 1δ.4{(0.1ο.15; 244}; 14. 
ἠαον. 9. 32(0.181.24: Μ.42.2538); 3. ἐφιίυοεαὶ; οὗ ἀτρυταςπίβ, Πεοπξ, 
Η Νεςὶ,4.5(Μ.86. τό600) ; 4. δεϊοηιρίηρ ἰο δοιἤ, αἰϊκό; οἵ (Βτβῖ, τεῖ. 70. 
5:10 ὁ ταῖς ἐ, τῷ θεῷ καὶ πατρὶ διαπρεπὴς ἐνεργίαις Ογτ. 70.2.6(4.216}); 
Οἵ ΒΜΥ͂ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἰ. οἴκημα στ, Τβαυτη αηημμί. 3(Μ.10.11774). 

ἴσος, ἃ. εφμαΐ; 1. νεῖ, δαια! ν [πὶ ογξαΐατεβ; ἃ. Ὠβέυχαὶ, 8.8 
βίστι οἵ δχίβίεηοε οἵ σοί, Ατῇ. ρεμὶ.36(Μ.25.720); οὗ 41} οὐθαΐασθϑ 
88 640 4}}ν ἀἰδίαπί ἔγοτὴ (σοᾶ, τ Ν γ55.07.ἐαἐδοβ. 27(ρ. τοι. χ{{|; Ν|.45. 
128); 8πὰ δαιϑὶν ϑυθ]εοῦ τὸ Β1π, ἐδ. (0.τον.32; 72})}; Ὁ. ἐπ Ξρί στα] 
116 τὴν ἀγάπην... «πᾶσιν τοῖς φοβουμένοις τὸν θεὸν...ἴ, παρεχέτωσαν 
ΤΟΙ θν»»".21.1; ῬΟΙγο,εῤ.4.2; τοῦ. σοπαϊείοπβ οὗ βρί γίτι41 οοτηθϑι πᾶσι 
«πάντα ἴ, κεῖται παρὰ τοῦ θεοῦ ΓἸΘΤη.ογ.7.3(ρ,15,.6; Μ,0.4254); 
2. τεῖ. σοά; ἃ. ἀἰδοιβδίομ οὗ βαθδ εν ἴῃ ἀϊνίηθ δββϑῦοα δηα ορετα- 
ἘΙΟΠ 5, 86 οὗ (σοά 48 βοῦτζοῦθ οἱ δα λ}1ν ἴῃ οὐραῖαγεβ, ΠΙοη ἀτιζ.. 
9.10(}1.3.0174); Ὁ. Ὑτη.; 1. ἴῃ ρεὰ, ἔ, δόξα ΤΑΤΗ ἐγηιδιτ( 1.28. 
1581}; 2δ.2(158:Ὰ}; ἐν ταύτῃ τῇ τριάδι οὐδὲν... μεῖζον ἢ ἔλαττον" ἀλλ᾽ 
ὅλαι αἱ τρεῖς ὑποστάσεις... .ζ, τδιτ( 584); 1δ.2(1ς86Ὰ); 1.3“ π8γὼ; 
16.4(1 5800) ; ἐλ. οὗ ἴῆγεα Ῥϑύβοῃβ 85 ει] ΌΚ παίαγε λόγος... ὧν τοῦ 
πατρός, ἴ, αὐτοῦ ἐστιν. ... κατὰ φύσιν ἴ, ἐστὶ.. «τῷ πατρί ΑἸῊ ἑμε. εἰ ε. 
“γν.4(84.26.ο800); ὁ κατὰ μορφὴν...ἴ., καὶ κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶν ἴ. ὈΙάντη. 
({865.) τωι. 4(1.2808 ; Μ].20.6738); τεῦ, Το ττβ ὡς ἀναγκαίως ἐπο- 
μένου τῷ πατέρα ἔχειν τὸν θεὸν τοῦ ἴ, ὑπάρχειν αὐτῷ Β.45.ΕΜμΗ.1.324 
(1.2358; Μ.29.564}) ; ὕντ. 70.2.Ξ(4.2148); οἵ. 1δ.τ.το(τοςο) ; εἰσι τῇ... 
οὐοίᾳ κατὰ πάντα ἴ. τὰ τρία Το.Ν' Ἡ.Ἰρυη. 4(Μ.06,13534}; 18}. ἐχαδὶεν 
Ργονεά ἔσχομη βουῖρῦαγε; απ  Πν οὐ θοὴ ἀηᾶ Η. ΟΠοβί ἔτοσηῃ 70.209 :22 
Δ 70.16:7,13,14, ΑἘΠ.“47.1.5ο( 71.26.16; οἵ Ἡ, ΟΒοξί, τεῖ. 
1}0.4:12 ἀνάγκη. ..-θεοῦ ἀληθινοῦ ὄντος τοῦ πατρός, θεὸν ἀληθινὸν εἶναι 
ἔ. αὐτῷ Ὠϊάντη. 77}171.2.5(}1.39.4068); ΟΥ̓ ΝΥ ες. μη. 2(2 Ρ.380.1; Μ, 
45.5618) ; ἦν. γεΐ, Αὐἰδη ἀοοϊσίπα ἔμαθον οἱ Ἀρειανοὲ λέγειν...ὅτι οὔτε 
ἴ, τῷ θεῷ ἐστιν οὔτε πατὴρ ἴδιός ἐάτι καὶ φύσει τοῦ λόγου ὃ θεάς 
Α1ἢ..4γ.3.27](Μ.26.3818}; δος, Ἐπη., τὰ νιονν οὗ 70.14:28 ὅοῃ σου] 
ποῖ Ὀε δηπΑ] ψλἢ Εαΐμεν, ΒΑ5, π7.1.22(1.2230); Μ.59.561Α}; τέθεται 
εὐτὸ ἔς ἐν τῷ ὄγκῳ..«διὰ τοῦτο οὔτε ἴ, φησίν, ....ἐπειδὴ καὶ ἄποσός ἐστι 
18.τ.23(2340; Μ. 5644); αραίηβι Επῃ. τὸ ἔ. μὴ ἐν τῇ τῶν ὄγκων παρα- 
μετρήσει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ταὐτότητι τῆς δυνάμεως τ. (2347); Μ.5648); τὸ 
μεῖζον..«ἦ γεννήτωρ, καὶ τὸ ἔ, καθ᾽ ὃ θεός Ἰ51]α.ῬΕ].εῤ.3.354(Μ.78. 
9020); 3. Ομ χίβῖο], μείζων ἐστὶ τοῦ υἱοῦ διὰ τὸ σῶμα...ἴ. δέ, καθότι 
ὅλος ὅλον τέλειον ἐγέννησεν ὃ πατὴρ ἀιδίως τὸν υἱόν ΤΑ(Ή. σόν. βά.534 
(Ρ.29; Μ.26.12880) ; ἴ, εἶναι θεῷ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ λέγει Αρο]]. ἐν. εἰ ἀΐυ. 
Ιδ(ρ.τοτ.21; ΜΟΙ, 8,8750) ; οὐκ ἄνθρωπος... ἐστιν ἵ, θεῷ.. «ἀλλὰ (δ. 
«γεγεννημένος ἐκ θεοῦ πατρὸς θεὸς υἱὸς μονογενής ἘΡΙΡἢ ἠαόν. ὅς} 
(Ρ.1ο.23; Μ.42.240); ἔ, θεῷ καὶ ἐλάττων ἀγγέλων σεπηβά, ἐν.3(ρ.78. 
29); ΤΑΤΙ σγηιδιτ(Μ}.28,15848); ἐδ. 2(1588.); οὗ Β15 ἐαιαὶν τ πῈ 
Ἑλίμεσ, ρτονεᾶ: ἴτοτα βουρίαχε, Ὀιάντη. Τγίη.3.2(Μ.30.}928); ΌὉΚ 
ΤΏΪΓ80]65 ἦν ἀπὸ τῶν ἔργων μαθεῖν...ὅτι ἵ, ἐστὶ τοῦ γεγεννηκότος (ἢγνϑ. 
ἤἄσηι.40.3 ἴῃ 70.(8,240Α); 1.40. 3(2ΟΤΑ) ; τεῖ. 70.14:23, 1.4.5.3(2665). 

Β, εἐφμαῤίο, δαἰαηεεά τὸ..«λιτόν...ἔ, ΟἸοτα, ῥασά.2.τ2(ρ.233.19; Μ.8. 
5528); Οὗ 'ἱρποβυο᾽ 1η ΠΪ5 ἀπαθεία, ἴά,Ξἰγ.7.12(ρ.40.23; Νί.9.4960}; ὅλος 
ἦν ἵ, ὡς ὑπὸ τοῦ λόγου κυβερνώμενος, καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἑστώς 
ΑΙἴΒ.υ. Απιίοη.τλ(Μ.26.86:Α}; ὅταν ἐμπέσωσιν εἰς ζημίαν...οὐ λυποῦν- 
ται, ἀλλ᾽ ἴ, εἰσίν ἄαο. Αοσάορι.37.6(Μ.34.6078). 

ἰσοσθενής, ἐφιαὶ ἐγ βόῖοον ; ΤΥΪΝ., οὗ θ0η ἐ. ὧν τῷ πατρί ΟΥ, εἶ. 17; 
Ῥς.409:2(Μ.12.14404}; ὁ Χριστὸς τῷ πατρὶ ὑπάρχει κατὰ τὴν θεότητα, 
ΝΡ ῥ.τ.1ο0(Μ.10.1178); Ογτι ον βαϑελοτς. χ(55.2040); Ἰᾶ,αροί,οΥἱεηὶ. 
φίρ.52.18; 6..1828); (665. ΝΖ. 4͵α1.3(.1.18.861) ; τεῖ. Τοιῖς το τὸ... 
τῆς θεότητος...ἰ, ἐκ τούτων δηλῶν 1Ὁ.(860) ; ἐ, σου πνεῦμα 170.) ταγην. 
}εμί.3323(0.214:; Μ.06.8330); Ματοιοῃῖία ἰ, [οὐκ] εἰσιν αἱ τρεῖς ἀρχαί 
Αάἀδῃ. ἀ͵αἰ.1.4(0.8,3; Μ.1Ὶ,17208). 

677 

ἤκεν.1.22.2(Ν.4τ.280Δ}); 

ἰσοτυπόω 

Ἐἰσοσταθμία, ἡ, 7:5: τοεῖρμίηρ, ἀπί Μοη λον 6 (}}1.80.τ656}). 
Ἐἰσοστάθμως, 1. ἐπ ἐφμαὶ ῥγορογίίοη, ἐφμαϊν, Ὀγτιαάον. χἹ](.626Ὰ}; 

2. α. ἔχω, δὲ ἴῃ ἐφμαὶ ῥγορογίίοη, 1.0 ς.41τ(4.73}). 
ἰσοστατ-έω, 1. δὲ ἐμαὶ, ντ. [σ.5.1(4.4600) ; οὗ βοῃ οὐ μείων... ὧν 

τοῦ πατρὸς...κατὰ πᾶν ὁτιοῦν τὸ “-οῦν Ἰά τηειμροη. (95, 6080}; 2. δὲ 
ἐραγαὶ; οἵ σοα, ΟἸδπι, ῥσοά.τ.8(ρ.132.2ο; Μ.8.327}4). 

ἰσόστοιχος, 171 εὐ γαπὰς, ον. Α] ἀρ. Ε5.».6.1τ4.250 770; Μ.2:. 
12808). 

Ἐἰσοσχέδιος, Τάσηίεαὶ; του, ἃ5. σα θ5ῖ., Οο] γι. .2.2τ(Μ.8ς. 
τ2840). 

ἘΪσοσχημάτως, 50 ας ἰσ εογγοςῥοπμά τη ἤονηι, Δυςῖμ, ρος. )(Μ τοῦ. 
62οῦ). 

ἰσοτενής, ἰευεοὶ, Ῥαι]. 5! ανρηδο.τ87(Ν.86,2250Ὰ). 
ἰσοτετράγωνος, σγμαγό, ἵ΄. βονε.)76(Ρ.53.2); Μαχ.εορηρι  3(Μ.10. 

1265), 
ἰσότης, ἡ, ἐφιαἰτίν., Ἀ.. 1Ὲ βθη. παντὲ ἀνθρώπῳ. ..ἐ. ἐστὶ κατὰ τὴν 

φύσιν Βα5.εβ.262.τ(3.403}); Μ,32.0734}); γτ,αάον.δ(1.2030); ΠΙοῺ,, 
Ατ.ά..8.ο(Μ.3.8078); 2. τεῦ. 1ο.6:40 ὁ κύριος... .τῆς σωτηρίας τὴν ἰ, 
ἀπεκάλυψεν ΟἸδπι. ῥαεί.τ,6(0.1ο7.8; Μ.8.2840}); τοῖ, Με.18:., ὁ κύριος 
εὐτὴν ἱ, παρεγγυᾷ ἰὰ,5γις. (0.345.22; Μ.0.κ3λ}; ντ ες. τοῦ (Μ. 60. 
7930); 3, ἴῃ (οά, ΟἸεπι. ἐγ ςτοίρ. 3 7ιι5; Μ.9.1044}; ῥητέον ἴσον τὸν 
θεόν... κατὰ τὸ πᾶσαν ἰ,, νοητήν, νοεράν, λογικήν, αἰσθητικήν, οὐσιώδη, 
φυσικήν, θελητὴν. .. ἐνιαίως ἐν ἑαυτῷ προειληφέναι, κατὰ τὴν...πάσης ἐ, 
ποιητικὴν δύναμιν 1))οπ. Ατ.4.η.0.το( 1.2.017λ); οὔτε ἰ, οὔτε ἀνισότης 
ΙΔ ηγ οί, 5(}1.3,10484}); πᾶσα ἑνότης καὶ ἰ, καὶ ταὐτότης ἐν τριάδι {Ὁ δε5, 
Ναχ.ἄταὶ.3(Μ.38.861); οὗ ΟΠ τϑτ 5 θα! ν ΨΠ ἘδίποΥ ἢ ῥχονθά 
ἴτοιη. 10.1τ6:14, Αχάπιοτι 9.16: τ4(}1.85,14070};; ἔτοιη. Ὠΐς νγοσίκβ, 
(μγνβιίσηι. 6 1.2 ἐῃ [0.(8.3640); ἔτοτα. [0.51:10, 2}.38,4(2228); Οντ. 
.ο.2.6(4.2168) ; ἱτοτὰ ῬΉ1],.5:6, Τατ πειτοί Μ.75.14324); ΙΔ ῬΑ 1}. τό 
(3.454); ΑἸΏΡΥ, Κγ.ἀρ.0] Αἴοτ, εἰ. 2(Η.3.744Ὲ); υυοταπ μηδὲ ὁμοιού- 
σιον, ἐπείπερ..«σημαΐνει τῆς οὐσίας... Ἰναη. αροὶ, 26(Ν.30.δό40) ; 
4. Ὀμτιβ[0]., Οὗ αμην οἱ (γϑὲ δος. Νεβέ, ὁ ἐν ἰ, γεγονὼς τῇ 
πρὸς θεὸν λόγον Οντ. ̓ μίεβ,(Ρ.3-ς.27; πϑιΤ42Ά}; οἵα.) δε, ιτίρ.3ς. 5; 
6..348). 

ἰσοτιμία, ἢ, ἐφαἰτν ὁΓ δοηομν, δῳιαϊτίν, τπιαΐυτα] {(τεῖ, Με.τ8:3) 
τὴν...ἷ. τῆς φύσεως Βαδ.γεσιὺγ. Ζτδ(2.4870; Μ.31.12258}); ταῦ. νην νϑϑβ᾽ 
ΒΒ] Οα ἴο ΠΒΡδηαϑ ἡ γὰρ ἐ, μάχην ποιεῖ (Ὠγγϑ.ἤοηι.26.2 ἕη ΣΟον. 
(1ο.2308) ; ἰπ Βα Ιβδηϊτν ; οὗ δ ]θ  }1ν οὗ τποιηθοὺβ οὗ ΟΒυτοῇ, ἐδ.30. 
3(2738); ἐλπίζειν ἀγγέλων ἰ, τ. Να2.0γ.14.23(Μ.3-.888.); Τ τίη. ; 
Πάν. ({8Β45.) πε. (1.2080 ; Μ.20.740Ὰ); δια] εν οἵ θη πὰ Η. 
Ομοβὶ ργονβᾶ ἔγοσῃ 0.16: 14, Ὀδγυν 5. λρρι.78.2 ἐμ [0.(8.4614};; ἔτοτα 
10.17:1Ὁ, 1Ὁ.82.τ(461.}; (Ὠτ]5ἴο],, γαῖ. Νοβῖ, διαιρεῖν τὰς φύσεις,... 
καὶ κατὰ μόνην ἐ, συνῆφθαι λέγειν ἄνθρωπον θεῷ Ογτ.εῤ.4ο(Ρ.28.20; 
δἤττϑΒ); 14. λγιμη. (5.768); 1. (7 624}; εἴ τις λέγει...«κατ᾽ ἰσοτιμίαν 
«τὴν ἕνωσιν τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς ἄνθρωπον γεγενῆσθαι... «ἀνάθεμα ἔστω 
7 αβτη ἐοηζιαπμαϊἑ, 4(ρ.00.20; Μ.86.1ο1 54); δορῃτ. Ἡ.ἐ}. 5 γη.(Μ.87. 
3165.4). 

ἰσότιμος, ἐψμαΐ ἐπ πβοπομν; 1. ἴὰ βεη.; οἵ ᾿πϑιηθοχβ οἱ ὕδυτσςι, 
Ομτν5.λοηι.230.3 τ. ΤΟ ον.(1ο,2734}; οὗ ψοιηδη ἐ, ἄνθρωπον Β45.86}. 
07.2.4{(Μ.8ς.44Ὰ};2. ἼΙη. οὐδὲ γὰρ ἐ, αὐτὰς [56. Ἡγροβίαβε5 οἱ ΕΔΊΠΕΥ 
Δη4 500] ὁριξόμεθα 1315.6.1}..2.7{0.104.14; Μ.24. 9004}; υἱὸν...τὴν 
ἀληθινὴν εἰκόνα τοῦ πατρός, ἐ. ΤΑΞΏ ἐν. ά.τ(Μ.2-ς.ΖοτΑ); τὸ ἐ, τῆς 
δυνάμεως ὈὨτνβ. πον 6.1 τη 0.(8.2708); ἐ, τῷ πατρί ἐῤ. 58.2(330Ὰ); 
ΤΠαῖ. Τρέη τ Μ,7 κόπο); γχεῖ. 15.30:1 τὸ... πνεύματος ἐ, ἔδειξεν 
Ρτος..1ς.39(Μ.87.χ2604); τριάδᾳ...ἐ, (Ὀριη.]πα 6ρ.6(Μ.88.3320); 
3. ΟΒγῖβίο],, τεξ, 10.20:17 ἃ5. ἢοΐ ἱπηρὶ νἱπρ (τπι 5 ἐαυα τυ ὙΠ 
τὶ ρῃδοιιβ τηθη, Ονγ. Η, εαϊφεῇ,7.1. 

Ἐϊσοτροπέω, δελαυς ἠη δπ6 δαριθ ταν, Ογτ. 7ο.6(4.550}). 
Ἠσοτροπία, ἡ, ἐΐξε δομαυίομν, Ογτ. 70.4. τ(4.4018}); 14.5.36: τ(Μ. 

69.924). 
Ἐἰσότροπος, 9} ἐκ ἐπαγαείον, Ὀϊάντη, Τγῖη.1.27(}4.,30.408.4}; Ογτ. 

ρίαῤλιξρη.τ(,.17Ὲ)}; ἸΙΔ.Ος.τ(4.60).Ψ 
Ἐϊσοτρόπως, ἐπ [ἢ Ξαγιὸ τραν, ῬᾺ]],}.} απ5.57(}λ1.34.Ἰ2σομ; ν.1. ἔοσ 

ὡς ἐν ἐσόπτρῳ ρ.150.13):; ντ, ταὶ, Τρίη.7(51.6 574). 
Ἐἰϊσοτυπία, ἡ, ἐϊκόμδος τη 7ονη, οἰγιϊαγιέν, ΟνΥ, 70.1τ.2(4.051Ὰ). 
ἰσότυπος, 1. οὗ 16 δαντο κἰρι τὰ ἰ, πεποιηκυῖα [35. ἡ ̓Ελένη] ἔτεπ, 

ἘΡΙΡΒ.λαον. 20. 3τ(ρ.375.23; Μ.41.4608) ; 
2. τάἀρηϊεαὶ σφραγὶς γάρ ἐστιν ἰ. ἐν αὐτῷ δεικνὺς τὸν πατέρα, λόγος 
ζῶν Ατρῃι λον Μ|Ε.11:27(ΜΜ.25.2178}; οἵ. 1. Βας.(Ρ.322.20}; ἡ ἐς 
σφραγίς Βα5,  ρίν.64(3.548Β; Μ.32.18:0); ΠΙάντη, Τγίη. τ το(Μ.30. 
3364}; ΤΠατι δια, απέϊγγοτ. τοί .09.3481}}; 3. πθατ, 45 βαθδῖ,, ΚΡ, 
ΟΗΪετ.(335)6}.(0.248.7; Μ.26.720 4); ΕρΙρμ πες 6(Μ.453.2458); 
Τυβίμ.ερ, Ἱ μάν. Μορ5.(Ρ.66.16; Μ.86.τοβ7Α). 

Ἐϊσοτυτ-όω, δ οὗ ἐἶπδ δα ζογη, οἱ ἸΟΟΠ5 “ὐούσης..«τῆς εἰκόνος τῷ 
πρωτοτύπῳ...«οὐ πάντως --οῦὔντος..«τοῦ εἰκονίσματος τῷ ἀρχετύπῳ 

Τπατιβιμα, αμἐγγ.3.3, (ΜΝ 09.4210,Τ). 



ἰσοτύπως 

κωδων μὰν ἐφμαϊΐν, ἐπὶ πὸ βαϊηὸ ῬΙΑΉΗΕΨ φωρᾶσθαι καὶ τοῦτον 
ἀγύρτην.. ταῖς προειρημέναις ἘΡΦΒ. Παεγ. 34. 21(Ρ. 48.18, Μ.41. 
6258); ἑαυτὸν [30.Ψ ἄριστόν) πληροῦντα τὰ ἰ, παρ᾽ ἐκείνου 50. ̓ Ἔλιο. 
σαίου)] προγεγενημένα 1.42.ττ(}.144.2; 7564}. 

᾿εἰσουργτ-έω, 1. 40 ΜΠ 5ΩΉ16 ας, τοῦ. }ο.5:21 τὸ εὐεῖν δύνασθαι τῷ 
θεῷ.. «ἕτερον οὐδὲν «ἰὴ ἄν, ἢ θεός ὦν. ἐταϊ. Τεΐη. 305". 4938); 2 ̓ ἐβεὶ 
εφιιαϊίν ἢ ἔσος λέγεται ὁ θεός͵. ὡς ὑποστάτης τῆς αὐτοϊσότητος.. «καθ᾽ 
ἣν “-εῖ τὴν δι᾽ ἀλλήλων χώρησιν, ὡς ἐπὶ τῶν στοιχείων Ἰ]οη Ατ, 

9.10(}}.3.9364). 
Ἐϊσουργία, ἡ, ἀοΐηῃρ ὁ} {ὲ τἄτῆρς, Ογτιαάογ, το(τ. 3610). 
ἰσουργός, 1. ἐφιίαί 1: ορεγαϊίοη ἡ ἁγέα τριὰς ἰσοσθενής τε καὶ ἰ, 

Ονταροϊ, ονίφμΐ ο(ρ.52.18 ; 61,1828}; 14.Νε5.4{(0.76.21; 6.074}; ϑεὸν 
ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν...ἢ, Ἰᾶ.ῤ.τ(ρ.13.28; 5.68}; 1ᾶ, δον βακο, τ (τ, 
1844); οὗ Ἡ. Ομοβίὶ οὐκ ἐγχωρεῖ αὐτὸ ποίημα καθεστάναι, ἀλλὰ 
συνεργὸν καὶ ἰ. τῷ δημιουργῷ Τϊάνπι. Τγη.3.2(Μ.30.8040); 2. ἄστη 
οἰ αν ἠτηρς, Οντῖ ἱηοποιρθη.(5.. ΟΊ). 

Ἐϊσοφαής, ἐμαί 11 οῤἰομάομν, 
1434λ})) 1 665.Ν82Ζ. ταί, ττὴ(Μ.38.1οο04). 

Ἐϊσοφέριστος, οὗ ἐφμαΐ φχεοίίομεο, τ. ΝΑ Ζισαγηι.1.1.1.32(Μ.37. 
Δ401Α); 1δ.τ.1.4.6π(4214). 
᾿ἰσοφυής, 9} ἐμὲ δαγνὶδ παίμγε; οἵ τπϊησθ, Νοππη.}αγ.70.13:15 

(}1.43.8610); οἱ ἘΔΙΠΟΥ αηαὰ ὅομ, 1.1: {7494}; ἐν καὶ ὁμοούσιον 
,τῷ πατρί Ὀγτοπορμῥαβολ, (52, 201.); βορς, ΗΝ εὶ.5.4(Μ4.86. 
ΑΔ 

Ἐἰσοφυΐα, ἡ, ἑἀσρμέτν οὗ παΐργο, Του! Πμοηορῆ (Μ.86. 18120). 
Ἐϊσοφυῶς, τοῦ; ἐδ δαρμς παΐμγε, τοῖ, Ῥευβοῦβ οἱ Ττη., ἀπαβί.5. 

μοά, τὴ (Μ.80.2640). 
ἰσόφωτος, φῇ ἐφμαΐ ἰΐρῖ!, Ἰλοτα Με}. (5.8 ΒΑ͂ΤΡ τϑοδῦ Ρ,160); οἵ 

Τηη., Βυΐορ ν. Ττῖη.2.τ(ρ.364). 
ἰσόχειρ, μαυΐηρ ἢ ἐἶιδ ξωνῆθ μαμά, 1.6. οὗ ἐφμαὶ βοιυογ, τεῖ. ἴο.το: 271. 

ὃ δὲ δὴ κατάρχων ἐν ἴσῳ τῶν ὅλων ὶ ἐ. [5.. ΟΒ1|51] τε καὶ ἰσοσθενὴς τῷ 

πατρί Οντ.ἤτ1αί. Τγίμ. (51. 5784). 
ἰσόχρονος, εοευαίὶ (Ρ]αἰοΠ]50) τὴν...«τῆς ὕλης δύναμιν ἀγέννητον καὶ 

ἐν 1 Πιβι, οὐ ν.232(}}.6.2844); (ΔΙΑ Π]0}.) τὴν ὕλην ἀγένητον ὑποτίθενται 
καὶ ἐ, ... τῷ θεῷ ΔΙΕΧ. ΟΜ αΉ.24(ρ.35.τ6; Μ.18.,4440); τεϊαϊα! οἢ 
οἵ {15 νίενν, Μδοιλεριμοη τό, τ(}1.34.6138), 

ἘἸσραήλ, ὁ, ]σγαδὶ; 1. εἴγτη. ; ἃ. ᾿βϑοιηρσ᾽; 1. ὁ ᾽1, ὁ ὁρῶν τὸν θεὸν 
ΟἸεπι. αφά.τ.οίρ.15ς5.0; Μ,8.341τ0) ; οὐ ΟΥ ῥγηο.4.3.12(ρ.241.τ6:; Μ,τι. 
3058); Ἐυβ.». 6.11. δί5108; Μ,2:. «860}); ἘΒα5.1ς.τπ(1.2888; Μ.530.1410); 
11. 1. ἑρμηνεύεται νοῦς δρῶν τὸν θεόν ας, Δεν. ἀοη}.47.5(}}.34.8008) ; 
ΟΥχ ρἰαῤῥιαοη.2(1.408)}); ΤΙΠΒοπς. ΒΒ. εο, τ. 2 Μ],86.119060); Μαχφι, 
Τααὶ, δπ(Νἴ.9ο.7538}); 1ὲ.. 1... ἄνθρωπος ὁρῶν τὸν θεόν ἨΙΡρΝοέϊ. 
5(ρ.244.25; Μ.το.βοοῦ) ; 15πι9,}.6.7.8ί(πτο}; Μ. 5258); ν. διορατικός ; 
Ῥ. ᾿σοπαπεχίηρ᾽ τὸ ᾿Ϊ. ὄνομα τοῦτο σημαίνει" ἄνθρωπος νικῶν δύναμειν' 
τὸ γὰρ ἴσρα ἄνθρωπος νικῶν ἐστι, τὸ δὲ ἣλ δύναμις 7αβι. ταί. τὰς. 

2(Μ.6.γ)6 Ὁ}; 2. οὗ οἱ] ΙΞγ86]; 15 στρ] εοῦοι οὗ ΟἸ τῖβΈ Ῥσορμοϑιθα 
ἴη Οβ5.9:17, Ουτ, "6.7 τος 1,72. 6ο0Ὰ); ἃ5 σατβα οὗ βυβοαιθηΐ δα {ετ- 
ἴπρ5, 1.2: 34(ςοςΒ) ; 15 χεβρο ΒΙΠΠ1ν ; ἂἃ5 Οοα 5 σμόβθη ΡΘΟΡΙΟ, 11 
ὙΘ5 ὨξΟΟΞΒΑΙΨ {παΐ βοπῖο οὗ [5τ66] 5Πο011 ἔοτβακα 15 ᾿Π ΠΥ ΠΪᾺ8Π08 
Ὀείοτε τῆς ΒΕΠ.1168 οου]α δηΐου ἰηῖο 10, Οτιοονμ ἴηι Κοηι δ, ταί. 14. 
τΙ06 1}; οὐ γὰρ ἵνα σωθῶσιν οἱ ἐθνικοί, διὰ τοῦτο τοῦ ᾽Ϊ. τινες ἐπωρώ- 
θησαν, ἀλλὰ πωρωθέντων τούτων ἐκεῖνο ἐπηκολούθησεν σεππαά. »Ἔ 
Κομ.ττ τ 32(Ρ.402.14; Μ.δ:. ]20Ὰ}); 15. σοηνευβίοη, ῬΓΟΡ ἢ βίδα ἱπ 
7Τεγ.31:37, Οὐιερηηη ίη Εορι.δ.τ2(Μ 14. ττοῦο) ; ἀρᾷ Ἰς.20: 22-23, ὕνψγ. 
1ς.3.2(2.4188); Ἐοχλ.11:25 αποίεξα ἴῃ βυρροτί, δ.τ. 4{ττ20); Ῥτος., 
ἰς.20:22-24(44.87.22:70) 3. οἱ (χτὶδὶ δ ἰβύβεὶ, Ἰιβι, 4ϊαἰ.75.2(}.6, 
6528); 85 ἄνθρωπος νικῶν δύναμιν (Ὠγῖδε ονογοάτηθ ΤΠ) ν}} 5. ΡΟΥΤΕΙ, 
ἐδ.τ25.2} {{}1.6.7γ6ς0); πτερνίσας τὴν ἀντικειμένην ἐνέργειαν μόνος τε 
ὁρῶν τὸν πατέρα καί, ὅτε ἄνθρωπος γεγένηται, ᾿Ιακώβ ἐστι καὶ ᾽]. 
Οὐ. 70.τ.3ς(40; Ρ.46.5; Μ.14.020); ὃ τέλειος ᾽]. ἨΠΡΡΟΝοξι. Ξ(Ρ.243.24: 
Μ.το.δοοο); 4. οὗ Ομπγοῦ 8.5. ἴ5γβο]; ἰὼ ρϑῃ., Οτιονη τη ΜΠ.τΊ.5 
(3.590,27; Μ.132.τ48τ 0); τὸν ἀληθινὸν ᾽1. ... τὸν ὁρῶντα θεόν (οηεί. 
ΑΡ.7.36.2; ςἔ1δ.γ.35.41 ΓΑ ἰδι8.τς.7; ἙἘπύπ5.»».1.ε.π132(Μ.24.5320); 
ΟἸνΏΡ. κε τ τ (Μι92.481Ὰ}; Αγυοῖμ, ἄροοιδδ( Μ. τοῦ. 7680) ; ἴῃ ταὶ. τὸ 
ΟἸα ἴβτδεὶ ; τοῦ. ρχορἤῆθοιθα ρου 15:86], Οὐ ον! ἴῃ Κορι.8.χ2(Μ. 
14.110] {}; Ἴ.. ἂ5 ἴγρε οὗ Ὁβαγοῃ, νυ. 7ο.το(4.02Ὲ}; ΟΒΌΤΟΣ 80 
(Ά]16α αἴζον Ομσῖβὲ πο σανο 5 οὗν Πᾶτηδ οὗ ᾿ϊ. τὸ Τάσοῦ κηρύσσων 
καὶ διὰ τούτου ὅτι πάντες οἱ δι᾽ αὐτοῦ τῷ πατρὶ προσφεύγοντες εὐλογὴη- 
μένος ᾿Ἷ. ἐστιν Πιιβι. ἀἱαί, τ25.5(}1,6,7688); ΟΥ. 70.τ.325(40: 0.46.7; Μ. 
14.030}; ζα ΓἈ1ὰ] τοημδπξ οἱ 15γ8 6] Βεῖὶπρ τη πυτοῦ, {888.15.22(1. 
4068 ; Ν΄.3ο.τόσο() ; 5664 οὗ Οβύτοι, ὕντ. 1 ς.1.4(2.11τ1Ὲ}); 5. (τι β 5:5 
5 τὸ σπέρμα τῶν υἱῶν ᾽Ι. Οντ.1ς.4.3(3.624Ὲ); ἃ5 ὁ νοητὸς ᾿Ϊ. Ὀδοδῦδα 
τον θεὲ. (οά, Ῥτος.Ὁ.1ς.471:1τ-τς(}1.87.2444Ὰ)}; 658Ρ. οἱ ϑβιηΐβ, 
ΟἸοτη. χε ΤΠαοί, Ξ6(Ρ.τ26.3; Μ.9.68:0); το. ς.γ7γ2:τ|ΜΜ.33.16128); 
Ἠεσνο ἢ. Ἡ.Ὀς.11.71τ(}1.27.09448); 6. οἵ ἀηρε]85, 85. ῬΥθθιΠΘηΕΠν 
βϑείηρ (οά, Οτιἤσηι. 1.4 ἢ Νῶηι.(ρ.83.2ι; Μ.12.6488); 7. 406, Τ86. 

στ. ΝαΖ. εαγη2.2.1.87. τ6(Μ. 21. 
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(π., οὴ8 οὗ πᾶπι68 οἵ ἰδ. ὈΧΙΠΟΙΡΙΈ, Η!ρρΡ.ἦαεν.5.26(ρ.127.4; Μ'οτό. 
31040); 8. ΠΑΠῚ6, ΟΥ ΕΧργοβϑίοη, “σοα οἵ [5υβο]"; ἀβθ Ὀν ρᾶσϑῃ8β 
π΄ δχουοίδηι, γι εἰς.1.22(ρ.72.32; Μ.1ι. 70 α); 10.5.4π5(0.40.14; 
12528)}. 

ἘἸσραηλιτικός, ςγαοί ἢ, ΟἸδγα, ῥαφά.2.τ(0.1τ67.7; Μ.8.4088); 14. 
5ἰγ.τιπ(ρ.20.8; Ν.8.7248); Οτιεηραδὶ.4{Ρ.287.1ι; Μ.12.τοχ7}}}; τὸ ᾿1. 
ῬῃπΠοβῖ, ἡ. 6.5.6(}1.65.4824}; οἱ (ΒΥ δ 8 τὸ ᾿1, γένος }9ι.61α].ττὸκ 
(1.6. οοΑ4}; 1ὁ.125.2(788.}. 

ἘΙσραηλῖτις, ἡ, ςγασίτς (ἔοτη.), Μ6].ῥα55.0ο6 Ρ.τ6.17; Ἐδπιβιψω, 
διορὴ.τ.8(}1.22.8808). 

ἱστέον, ο16 τιδὲ ηοῖν, ο. ὅτι, (Ἰ6πὶ,5ἐγ.7.τ(ρ.3.10; Μ,0.4048)}; ἐδ. 
4.2τ(Ρ.307.30; Μ.8.13454}; α. 86ς, ἃΠα ξηῆπ,, 1δ.4.24{0.3τ6.28 ; 1264λ}); 
ο. 80ο,, ΟΥ. 0.13.12(0Ρ.236.21; Μ.14.4174} 1δ.τιτα(α4; Ρ.18.τὸ; 450). 

ἵστημι, Δ. ᾿λίΥΔΏ5, Θη565; 1. φοἰσμά; 8. γεῖ, ρυᾶνψευ ; οἵ βίαπαϊηρσ 
8.5 ΠΟΥΠΙᾺ] Ροβίατε ἴοτ 40 16- θοα ΙΕ, (ὐη5ί. ΑΡ}.2.57.χ2; ἴῃ», ἀπίοη. 
ὁπ (Μ.26.0330) ; τὰτρ, ; Γαι τὰ] το] γε η ἰο βίη, δι, Όν ἀδδσοῃ, 
δ΄ ὈορΊΠΠΙηρ ἐπὶ προσευχὴν στάθητε οἷ. 1.11. αγε,(Ό.113.4)}; ἃ ἐπα οὗ 
Ῥτεραγϑίίοῃ, ἐπί. [αε.(ρ.τόο.25)}; Ὀείοσε θοβρεὶ, οὐ Μανγε(ρ.ττο. 
8); οἱ οηδὶ. .4.Ρ}}.2.57.8) Ὀείοτε Ἀπαρῆοτα στῶμεν καλῶς 1.18 «]ας. 
φ. τοῦ. 19); 1. ΟἾγγο. (ρ. 321. 9); οἵνοηδὶ. 4 Ρ}.2. 57.21; Σ ΒΥΤΆΒΟ]Ι5πὶ τὸν 
ἀναστάντα δεῖ ἑστάναι καὶ προσεύχεσθαι διὰ τὸ τὸν ἐγειρόμενον ὄρθιον 
εἶναι 1.7.45.τ; τὸν διάκονον. «λέγειν, ὀρθοὶ στῶμεν καλῶς,.«"«νενομοθέ- 
τήται..ἵνᾳ τὸ ὺς χαμαὶ συρομένους λογισμούς... «ΟἸγν 5. ον ῤῥγόποη.4.5 
(τ.4780) ; Απαβδίϑιογηαχ, (80,826); Ὁ. 1π σγβίδιῃ οὗ ϑίγηοη Ναραβ; 
ὁ ̓ Εστώς ἃ5 [1{|6 οἸΪαϊπηςα Ὀν ̓ ππη, «(.Ῥεὶγ.ο. δὴν. 2(ρ0.8ο0.37); ΟἸΘηι. έν. 
2Ζιιτί(ρ.141.0; Μ.8.ο880) ; ον. ΟἸθηι.τβ.τ4; 18.2.24) 45 Ξενθητῇ ρόονγαῦ 
οἱ μοράοιηβα ὁ ἑστώς, στάς, στησόμενος ΗΙΡρρ.ἐαδν.6.τ8(0.142.26{ ; 
Μ.16.3218}0)}; οὐ λέγομεν δύο ἀπεστάλθαι ἀγγέλους, τὸν μὲν ἐπὶ τῷ 
κτίσαι κόσμον, τὸν δὲ ἐπὶ τῷ θέσθαι τὸν νόμον’..«οὐδ' ὁ ἑστὼς στησό- 
μενος ἀντικείμενος {[οη.Οἴθηι.τβ,12; ἃ5 ἸΔθη 1864 Ἡν .1} ΟΠ τιβί, ΗἸΡΡ. 
ἐμαεγ. δ ο(ρ.τ6.ς; Μ,16.32070); Χριστὸν ἑαυτὸν αἰνισσόμενος, ἑστῶτα 
προσαγορεύει Ποιη.(Ἶ6η2.2.22; 1.18.6; 2. δὲ α ῥγοσίεο, Ο(Ἰδτα ῥασά, 
3.1(ρ.248.34; Μ.8.5 840); Τπαταεν.τ.τ(4.287). 

Β, τχᾶη8., ἀεδρ οαἸἢ ὃ ὀμνύων ἐπὶ παραβάσει τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ 
οὐ τὸν ὅρκον ὀφείλει ἱστᾶν δεἠοί, ἴῃ. Βδ5.6ρ.τορ ἐαπ οί δον: 0.653). 

ἱστίον, τό, σατ, ἴὰ ρῆταβα ὅλοις τοῖς ἑ, Ἡνπον γμ|] φαΐΐ; ναεῖ., νυ. 
ἰς.4.3(2.6380); ἐδ. 5. 2(γ7γ81Ὰ}); ἐδ. . 23(7γ08Ὰ}). 

ἱστοδόκη, ἡ, γηπαί-ποίάον, Τα τ, ἐγαν.2(4.81). 
["Ἰἱστοπόδη, ἡ, δεῶηε οὗ α ἰοονῖ, (Ὠτνς. εδίμιγιο(χ, 2424). 
Ἐϊστοπονία, ἡ, τοεαυΐηρ, (Ἰεπι. βαφά,5.4(ρ.252.1τ; Μ.8.5038). 
ἱστορέω, γεῤγέξενιί, ἐορίοί, ϑιθρΒ. ἴδον. ἠορἢ. (Μ το, τοβ5Ὰ); 
Ἰοιιρηαρ, το Μ ο 4.1 3014); 1ο.Ἅ Ἡ,Ἴεοη. 2(Μ.ο6.15352})}. 

ἱστορία, ἡ, Α, ἐμοες σοίίοη, πποιοίοάσε:; Ἰχότιος 1. οἱρὴ! ὅσον ἐπ᾽ 
ἐμῇ ἷ. α5 ἔὰγ ας 1 «ἀἩ 5εέ, ΟΥ.79.6.2(12; ».130.30; Μ.14.2378})}; τῶν 
τόπων ἧ, ἕνεκεν Επι5.ἢ.6.6.ττ.2(Μ.20.5 410); οἵ 1.8,4.τῴγ48.4}; ΟΠ τν5. 
Ποιη.1.5 τῇ Βορμμ (9.442); οὗ νἱβιῖβ, ΙΔ εὐ. τη αΐ τι τϑ(το. 677); 
γευΐετῦ Οἵ ἸΥΟΟΡ5, Επιβ.»,.(,4.7{(0.120.τ6; Μ.20.11568) ; 2. εογ5ἱαἀεγαί0Ή,, 
(οἰ Ον2.}}.6.2.1τ7.28(Μι85.12728}; 1δ,2.τ7.4(126ς0). 

Β. ῥμεί οὐ ᾿ϊδίογν, Οτἠομι. 9.1 5 τ {6}.(Ρ.174.13: Μ.13.42074})}; 
Ἐπ] αγερίϊ,τ.3(Ρ.17.12; Μ.24.7408). 

Ο.. μπαγγαίτυδ, ἐδίονν ; 1. τὰ σοϑη,, οἵ οᾶ ὀχργοββίηρ ἔπι τὰ ΟἿ 
διὰ ἱ, τῆς περὶ πολέμων καὶ νενικηκότων ἴο ΠΟΠ068] 11 ἴγοιὴ τππνγοσίην, 
Οὐ ῤγίηε. 4.2.8(Ρ.220.1ο; Μ.11.3734}; οἵ βοπὶο Ηἰβίοσν ἰὴ ΟἽἹ᾽ σοῃζα)η- 
ἱπ ἹπΡΟ ΘΙ ἢ Π1165, τλπς5 5πουνπρ [παῖ ϑΡΙ τ [184] βόπθὸ 15. τὸ Ὀὲ 
ΒουρὮΙ, 16.4.3.14{0Ρ.228.τε ; 2844); ἡ μὲν ἑ. αὕτη [1.6. οὗ ΑΡτΆΠαιπ ἀπ 
ἢὲ5 ΘΗ] τς π] οὐ τοῦτο μόνον παραδηλοῖ, ὅπερ φαίνεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα 
τινὰ ἀναγορεύει (Ὦχγϑ. ἐοντ ἦι αὶ. 4:253(10.710}}); τοῖς λει ΤΌ Ποαν, 
ΠΟΙ 5Που]α Ὀς τοαᾶ, 1} αἵ 8]}, πρὸς τὴν ἱ, πα ποῖ [0Γ ἱπΒΈΓ ΠΟ Π 
πα }εν ΙΒ} Τὔβοσνδησοβ, (ὐη5ι..4Ρ}.1.6.7; 2. οὗἨ ΒΙβίοΥοαΙ θοοκΒ 
οἵ ΒΙΌΪς περὶ μὲν τῶν πέντε Μωυσέως ἐπιγεγραμμένων βιβλίων... 

περὶ δὲ τῆς λοιπῆς ἱ. ΟΥΟῤγίηε.4.2.6(ρ.418.1; Μ.11.3608); ὠκονόμησέ 
τινα οἱονεὶ σκάνδαλα καὶ... «ἀδύνατα διὰ μέσου ἐγκαταταχθῆναι τῷ νόμῳ 
καὶ τῇ ἔ. ὁ τοῦ θεοῦ λόγος [1.6. ἴο 64}} αττεπτίοπ τὸ βρί εἶτα] 56π56] 10. 
4.2.0(0.221:.6; 2738); το ῖ. Εἶἰχ. ἐν παλαιᾷ ἑ. Ογγ. Η.εαἰδεῖ.το.2; ἐν ἱ, τε 
καὶ προφητείᾳ καὶ νόμῳ ΟΥΝ Υ55. μη. 2(2}.2ο8,20; Μ,45.4604Ὰ); πᾶσαν 
τὴν παλαιὰν ἀεὶ νόμον καλεῖ καὶ τοὺς προφήτας καὶ τὰς ἱ. (τυ. ἤόνα, 
26.1 ἴῃ ΤΟ ογ.(10.33320}; Μωυσῆς..-.τὴν παλαιὰν ἑ, συγγράψας ΤΠαϊ. 
6Ρ. 146(4.1265); 3. ἐϊίογαΐ ςεη56 οἱ βεγτιρίυτε (ν. ἀναγωγή, θεωρία); 
ἴπ σ6ῃ., Επ5. Μ]αγεεὶ!. τ. 2(Ρ.το.21 ; Μ.24.7338); Βιοα,ς. 57: τοί Μ,23. 
1506); Ἰᾶ,ῥγοεη! Ἐς. τ: δίρ.ος, 38); : ΝΠ] σον. τ(}1.70.12648); ὙΠα . 
Ναλ.2: τ(2.1526}); τὴν ἔ, τὴν γραφικήν Ῥτος. [μας τ0(.87.1ο520)}; 
αἰβέ, ἔγοση νϑυϊθίθα οὐ βρι 118] 56ηβ86; 8. ἴτοπὶ ἀναγωγή, Οτο λοι. 
Τρ 4 τὴ [δγ.(0.τ71.1; Μ.13.4028) αἰ. 5.5..; Οδτγβ.ίονι. 28. 4 τη Μ|.(]. 
2388); ΤΠαῖ σοι χφεχί 681); Ὁν. τότ θεωρία: τὸ καθ᾽ ἧ, γεγενημένον 
ΟΡΡ. πρὸς τὴν τροπικωτέραν...θεωρίαν, τ γε5.υ.},7105.(Μ.44.3370}; 
151, }ῈῈ],6}.4.203(Μ,78.12024}; 6. [τοπὶ Ξρ εἰ τπᾺ} βοηβα ἀθποίοα ὃν 
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μὲν τὴν ἑ, ... κατὰ δὲ μυστικὸν λόγον ΟΥ΄- [0.2.τ(ρ.52.το; Μ.14.105Ὰ}; 
κατὰ τὸν βαθύτερον λόγον 1}.2.20(24; ῃ);.8ς.30; τό40); 14.}ν.77 τη ε. 
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οἴδποῦ τουχθ ἡ ἀλληγορία,..«ἡ ἔ. ΤΕΙΡρ. ᾿'.46 τη Ῥν.(Ρ.174.1)}} κατὰ ἡ 

(ρ.271.11); Ογτ.Ὀς.35 :6(}1.60.0178); ΤΙ, 1 5,15:2(2.274); ἡ πρόρρησις 
κυρίως μὲν ἁρμόττει τῷ σωτῆρι Χριστῷ" κατὰ δὲ ἱ. Σαδούκ Ἰα φι,7 
ἐπ ΤΕ ρ.(α.361); ῥυίου τὸ βρι τϊα] 56 η58, 85 ποῖ γθαϊτηρ' ἃ Βρίτίταυδὶ 
ΘΡΡΙΟΒΟΣ Ιου 115 υπαειβίδηίην προενοήσατο...ὁ θεῖος λόγος ἱ, καὶ 
γραφῆς τῆς κατὰ τὸ ῥητόν, ἵνα θρέψῃ τὸν κατὰ σάρκα γεγενημένον 
τῷ Ἀβραὰμ ἐν τοῖς κατὰ σάρκα πρῶτον λόγοις ΟΤ ἤ07.5.15 τ 67. 
(Ρ.44.22; Μ.15.3170); οἱἸα, ϑηρσαςί.2(ρ.283,2 5}. ; Ν.12.10138); 5Πονν- 
ἱπσ προδαβϑιῖν οἱ βρίτταθὶ Ἱπίουρτη.; αἰνεσρεῶσεβ. θείνγεεη τΏς 
παΥχαῦνοθ οὗ ἴπε ἴουσ ρόβροὶθ 5Π0 ταὶ. ππιτηροχίϑμος οὗ [1-. 
56η56, ἰ(. 7σ,το.3(2; Ὀ.171.26; Μ.14.3124}; ϑοχηδ τεοοσᾶβ νου θὲ 
ΡΌΘΙΪΕ Ὁμ]1658 βρισ ἐπὴν πἰρυβοβηῖ, 1δι.το,26(17; Ρ.190.12; 3530); 
οἴδιτο.4ο(24; Ρ.217.17ξἰ 2854}; ταεῖ, Τοιδ:39. δεῖ πᾶσαν τὴν κατὰ 
τὸν Ἀβραὰμ, ἀλληγοροῦντα ἱ. ἕκαστον πνευματικῶς ποιῆσαι τῶν πε- 
πραγμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ 1}.20.1το(Ρ.337.30; 5920); Τα 65. ΟΣ ΤΔΟΥΡΤΏ.: 
ποῖ δνθγυτῃηρ Πα5 5ρΠὉ18] 5εηδ86 πολλῷ..-πλείονά ἐστι τὰ κατὰ τὴν 
ἔ. ἀληθευόμενα τῶν προσυφανθέντων γυμνῶν πνευματικῶν Ἰὰῥ»͵ῊῊἜΓ,4.3.4 
(ρ.329.:1; Μ.11.3848); ϑανετ. δαὶ. 4.2(Ν.56.459) ΟἿΌ. 5. θεωρία; 1514, 
Ῥε].4}}.4.203(21.78.12024); ΟἸντρ. Κ».. 79 Ὁ Ῥγοϑτὰ, (δῖ.93.170); 
56Π56 15 ἰουπάαίίοη οὗ βριταδὶ, Οντ..15.1.4(2.113Ὲ); οομ 065 1 
ΜΒΙΟΩ ἀδία!β πᾶν Ὅς αἰδτοσατάεά, ΟτΝυϑθ.υ, δος, (61.44.340 0); 
Ἔχίθηβιοπβ οὗἩ τηδδηΐηρ : ἴῃ ΡΑγΔ 0165, ἴῃ ἔ, 15 ποῖ τὰς γτοτα] θυ {ΠῈ 
ἀποοᾶοῖβ 1{56]{, γτ. 7σ.6(4.6420) ; ἴὰ Ῥτόρῆθον, τὰς ἔ, 15 τῆς ὄνδὴῖϊ 
Ριορμεβίθα, Τμάϊ. Ζαρῖ.τ4: (2.166); 4. ῥέειν, γεῤγεσφηί 05, ῖδο. 
Αερ.λοη.}.τ(}1.34.5244}; οὗ ριοΐατοβ οὗ ΟΥ δηὰ ΝῚ ψΒΊΟη σμυχσοῃθ5 
ἸΏΒ Κ᾽ ΟΠ ΤΔΙῊ ἔου βακα οὗ 1ΠῚτοταΐς, ΝΠ] ερ}».4.61(Μ.70.5770}; οἵ ραῖ- 
[Θτὴ5 Οἱ 51, 14 ἐχενς.ο(}1.70.8048). 

ἱστορικός, ἐδιογίεαϊ; 1. τεῖ, ἸτΕΥ8] βθῆβα οὐ βουρίατε οὐχ ἷ. 
διήγησιν ἔχοντα, ἀλλὰ θεωρίαν νοητήν ΟΥ̓, Κν.20 1η [0.(ρ.5ο1.16}; 1, 
1ο.τοιτϑ(ι3; Ρ.180.28 ; Ν,14.3327}0) οἷ, 5. νοητὸς ; Ἰα,αὐποί τη Ντιη. 
23:7(Μ.17.218}); 2. οἱ Βιδίοσιοα! ὈοοΚβ οἱ ΟΥ, Οτ,σελοί ἦμ Μ|1.13:44 
(Μ.17.2964Ὰ}; (οηοὶ, ΑΡῥ.1.6.4; ΤΒτν5.σγηορ5.(6.3154). 

ἱστορικῶς, {ἰεγαϊίν, αοεογάϊηρ ἰο ἐπε Πογαὶ φθη56, ΟΥ. }»».98 1ῃ. Γεγ. 
(Ρ.270.21; Μ.13.0528); ορρ. τροπικῶς, Τῆι, δαη.ττ 4τ(2.1202); ΟΡΡ. 
τυπικῶς, ᾷ.«Αδας.3:1τ81.(4.1550); Μαχ.ανιδὶρ, (Μ.01.12724}. 

ἱστοριογραφέω, 1. τυγίίς ἰδὲ ᾿ἰδίονγν οἵ, ΜασιΜ ρα αροῦν.3.τ3(ρ.84. 
23); 2. Ὡς ἠΐδίονν, ϑοοτ. ἢ, 6.7.48.7(Μ.67.8414); Οοϑτα. [πα .10.2 
(Ν.88.1τό64). 

Ἀϊστοριοποιός, ὁ, ᾿ἰείογίαη, Οἤγομ Ραδελ. Ὁ. τ44(Μ.02.3568). 
ἱστοριώδης, ἐσείμαϊ, Πε α γεεογᾷ οἱ [αείς, Μαχ.αριδὶρ. (Μ.91.14130). 
ἱστός, ὁ, φῥτήρρ' 5 τοοῦ, τ. Ν 82.07.28. :(ρ.6ο.4; Ν.56.6ο00). ὔ 
ἱστουργέω, τύξαῦδ; τηξῖ., δίοηα ἱ. ... τὸν λόγον..«τῷ νῷ Μαχοηῖγ 5.5 

(ΝΜ 9τ.670). 
ἱστουργία, ἡ, τυεαυίηρ, (Ἰοιη ραξά.3.το(ρ.264.26; Μιδ,621Ὰ}; τηδῖ,, 

τοῦ, 4].5:22 ἡ τῶν καθαρῶν ἔργων ἱ, Οτ Ν γεπιλονῖνο τη (απ Μ.44. 
οὔ1Α). ἷ 

ἱστουργός, 
12134). 

ἰσχάς, ἡ, ἀγίοά πᾷ : αβεά ἴῃ Μαηϊοϊ. βιοματίϑί, Ονχ. Ἡ οαἰδελ. 6,33. 
Ἐϊσχνοεπέω, 1. «ῥρεαξ τὐΐερ ργδεϊξίοη, Ογτ.15.4.3(2.6200)}; 2. Σρἧτὶ 

ἐἰαῖνγς, Ἰα ἀορ. 4(Ό.π558.1τ8 ; 65,2740). 
Ἐϊσχνολέσχης, ἠατγ-ῥηρ, δό. ΡῚ5, δῦ. 28ο(Ν.92.16434). 
Ἀἰσχνολογέω, 1. «ρας τημεῖν, γὸ Ἰηίο ἀδίαϊϊ, Ογτ.αάονοτδᾷι. 

5458); 4, Ν᾿ αὐ. 22(3. οι); 4. σιρτοθιη.(3.6270); 2. Ξρέαῖ αἰϊεστνεῖν, 
14,.ς.1,53(2.718). 

Ἐϊσχνολόγος, είς, Ογτ, ταὶ. Τεῖη. τ(5..4138). 
ἰσχνομυθέω, αγρΉε τοῦδ ῥγθεΐείομ, Ογτ.αάον. (τ. 2600) ; 1δ.0(3158); 

ἰά, {πρι.2(653.508}. 
ἰσχνομυθία, ἡ, 1. σωδιρίν τη ἀγρμηθηΐί, Οντιαάονο(1.2928); τά. 

σίαρ.. Εχ.τ(Ι.244Ά); 1ἅ. {μῖη. 3(6ϑιττοα); οσεν-δμδεῖν ἰσχνομυθίας 
ἀφέμενοι.. «τὰ ἐξ ἀκριβοῦς ἐρεύνης..«συλλέγωμεν Ἰᾶ ΟΝ ε .τ.6(ρ.26.1ς; 
61,210}; ἰἅ.1ς.2.4(2.288.}; 14.6}.4ο(ρ.20.6, ν.]. ἐσχνοφωνίας κ᾽.1188}; 
φηδοῖν ἐμ ἐαργοϑοίοη, Δ αἤον.τπ(5310); 2. ἀοβοίονιον οὗ φρεεεῖ; οἵ 
Νίοβεϑ, ἐδιιτία. 377); ἃ Ν᾿ ςὶ.2.4{0.20.28; 61.418). 

ὁ, τοραῦεγ, Τιοπ, ἀ1.40.Ἐπ|5.}.6.14.24(774Ὰ; 4.21. 

1." 

ἰσχνός, 1. «εὐδία ἐ, ... λίαν ἡ γέννησις [1.6.. οὗ Βοπ]...καὶ περὰ 
σωματικῆς φαντασίας γτ. {ἶη.8(63,264}) ; οὔ Δα, αάον.ο(1.3160): οἱ 

δησοὶς. ἐν... δυνάμεις 14.15.5. 5(2,8784}; 650. οἱ ἀὐρυχπεηΐ εἶδος τῶν 
λόγων, τὸ διδασκαλικόν, ἰ. ... καὶ πνευματικόν ΟἸοπι.ῥαφά.τ. 3(0.ος.5; 
Μ.8.260 4); ἐ, .-- αἴνιγμα Ογτιαάογ. (3164); 14. 15.2.4(2878); Μαχ.Ξεοί. 
ἀ.η.12.4(}1.4.4058); τοῦ, βρί σῖτα] 5θπηβ8 οἱ βου ρίθχα λόγος... Ογτ. 
ἰς.3.1(2.3538); Τά... τ: τί1.681);2, ἀρίαι θά ἰσχνοτάτην... βάσανον 
Οντιαάον.τπ(α. 5360) ; [ἃ,.4τ:.2(3,2510}; 3. εαγεξα, οἱ Ἰηνεπιραιίου, 
Οσ. 7ο.2.ο(ς; Ρ.63.2ο, ν.]. συχνότερον Μ.14.1240}; τὸν ἰ, νομοφύλακα 

Οντ Ρς το τε .60.822.). 

3 ᾽ ἰχθυακός 

Ἐἰσχνοσύνθετος, οὐ ἤηε ἰοχίμγε, Ὅδο. ΡΊ5. να, τοτ(Νῖ.92.15924). 
ἰσχνότης, ἡ, 1. βηεηεος, σμδιϊεῖν, οἱ ἐ, τῆς ἀληθείας ορρ. ὑλικώτερα 

τῶν νοημάτων, ΟΥ, 0.2.7(4; Ρ.62.1; Μ.14.1218); ἐκ νομικῆς καὶ 

παχείας ἐντολῆς, εἰς τὴν τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας ἰ, Ονγτ. 7ουττί4. 

300); 4. αὐογοο(1.315.); ἰσχνότητι σωμάτων, οὐχ ὑπερφέρουσιν 

ἄγγελοι; ἰδ.6(2τ44);2. τοραϊηδες ; οἵ νοῖςε, ὈὨγγδ.ἤσηι.10.2 τη 2 ΤΊμ. 
(11.7230); ϑορᾷτ. Ηρ. ςγη.(Μ.87,. τοῦ). 

πἰσχνοφωνέω, δά ἠεσταηὶ 15: «ρδοεῖι, ἘΕΡΙρἢ ἄν, (Μ.43.4888). 
ἰσχνοφωνία, ἡ, τόφαξηόες5 ὁ ἐχργεοϑίοη τὴν τοῦ γράμματος [1.8. οὗ 

ΤΑ} ἰ. Ὀγυ,αἄον.2(1.74Ὲ}; ν. ἐσχνομυθία, 
ἰσχνῶς, 1. σεν; οἵ ἀπαετβίαπάϊηρ, Ογτο Ν ἐϑί.τ Ῥτοθπ)(Ρ.13.38; 

61.2Ε); οὗ βρίχίῖτα} Ἰπτούρτη. οἱ βου ρίατζε τοιαύτη μὲν ἡ τοῦ θαύματος 
ἱστορία. χρὴ δὲ..«καὶ ἰσχνότερον αὐτὴν θεωρῆσαι ΟΥ.5εἠοἱ τη, {ε.8:2 
(Μ.17.3370); Ογτιαάογ.6(1.2088); οἵ δυρυσηθηῖ, Μαχαρὺρ (ΝΟ 1. 
ττόςο); 2. ἦη ἀφίαϊ; οἵ Ἰπνεβιραίοι, Ογτ Ν ε!.4. ρον, (Ρ.16.20; 
960). 

᾿ ἀνε ν ε τω, 1. γιαΐε εἰγοηρ “-“ἢσαι αὐτοὺς ἐν τῇ πίστει Ἠεττη. 
γιαμά.12.6.1; “-ούμενοι...οἱ κατ᾽ ἐκκλησίαν ΟἸδΙῺΕἐγ.4.ο(ρμ.281.15; 
Μ.8.12848); “-ηθῶμεν ἀπὸ τῆς ἀσθενείας ᾿Ιησοῦ Οτολοηι. 8.0 ἴῃ 67. 
(ρ.63.5; Μ.13.3484)}; ΝΉ ρῥ.2.1τ70(Μ.79.2020); ὁ Χριστὸς ὡς “-ἥσας 
τὴν ἀνθρώπων φύσιν, καὶ τὰ ὑπὲρ νόμον ἐπιτάσσει ὕντ. [Κἡ.)11.5:2](Μ. 
72.23800); Αππηοη. “44,18: 22{{Μ|8ς,15728); 2. δείαξίτεῖ!, οἵ ἀὐρὰ- 
πιδηῖς, (6 Πλ.5γ.᾿.2ο(ρ.11χ.ς; Μ.8.0288}); οἵ ἔστ) οὐ ᾿λοβυσγεοιίοη 
δϑίδ5ηεα Ὀν Ρτορμεῖβ, Ὁμυνβοἠορηη.η Η οι ρτοεμλ.2(12.40). 

ἰσχυροποίησις, ἡ, εἰγεησίμεηΐηρ, ον γγηρ, ἘΠΕτΙτ.υἷς.3.12.3: 
ΟἸδι.5.7.4.τ2(0.28ς.26; Μ.8.12038), 

Ἐἰσχυροποιητικός, εἰγεηρίπεγηρ, ϑεγαρ.θνοἶ.22.2. 
ἰσχυρός, εἰγοηρ, τεῖ, οα τῷ ἐ. ῥήματι πήξας τὸν οὐρανόν ἘΘΥΩγ.ὉἿς, 

1.3.4; ἡ δόξα τοῦ θεοῦ...ἰ, Ἰάυναηά.12.4.5 οἱ ΟΠ τΙβῦ, τοῖ. 15.28:16 ὡς 
λίθος ἰ, Βανη.6.2; οἵ ὅοῃ, 85 θεὸς ἐ. ΑΙ λον 1.11: 27(ΝΠ.25. 
2174}; π᾿ ἱγίδαρίοπ: ἅγιος ἐ. [1|.7ας.(Βυρἴσαδη Ρ.35.25); ἔτι, 
Μανγε.(ρ.118.9); τό, ἅγιος ἰ,, ἐπὶ τοῦ υἱοῦ τίθεμεν, οὐκ ἀπαμφιεννύντες 

ἱ τῆς ἰσχύος τὸν πατέρα καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον [0.}Ὁ. 3.0.3.το( 1.04. 
Το ΖΟᾺ) ; τοῦ, νιχίθεβ, Ἡούτη. ὐηη1.0.15.1; ἡ μετάνοια ἐ, 1Ὁ.7.6; οἵ Ἰλεν!, 
τοῦ, Μι.12:20 ὁ δεθείς, ὁ δήσας τὸν ἰ, ΟἸαμά. ζγ,αξοῖ (ΝΜ. ς.120]4}; 
ΓΗ ρ.Οοηδὶ Αρρ.8.7.5.}. ἐκ... αὐτὸν καλεῖ. «τὴν ἔμπροσθεν δηλῶν 
τυραννίδα ΟΠγγβ,ἠον».41.3 τη. Μ.(7.441Ε)}; 10.ΕᾺΡ.ἐοηεερι ΒΜ ἢ 
(Μ.96.14738}; πιεΐ., ὁδέαδίϊ δ θά, ἱγμδιποογίγ, Ἡδτνηυἱς.3.4.3; 1.3. 
το. δ. 

ἰσχυρότης, ἡ, οἰγεηρίλ, Ἡδττη.σἱς.3.12.53.; 1(.5»ι.9.8.7. 
ἰσχυρ-όω, 1. «εἰγεηρίβεη, “4.“πάγ.ἃ ς(ρ.49.2)}; ὃ 1.1, ἴον ἰσχύω, 

Ἡδτη ριαμά.5.2.8; 2. γαϊν, σοΉ γῆι τὸν λόγον τῆς οἰκείας οὐσίας 
“-ούμενον ἥδοιΜρῃαροο.4.τδίρ.186.3). 
᾿ἰΙσχύς, ἡ, δἰγοηρί, ἤογεο, οἵ οα ϑαυμαστὸς ἐν ἐ, τζ(ίφηι,δο.τ; 

ΑἸμομδρ ἶφρ.24.2(Ν}.6.9458}); ρτονεα ἴτοσα πιᾶῦνεῖβ οἱ ογραζίοῃ, 1115, 
Ρς )81:4{(Μ.23.2568); 85 ΒΧΘΩΡΊΏ οὗ Ὀδίονεχβ, ὈΙορΉη. 9.6; πρὸς τὴν 
χρείαν ἑκάστῳ γίνεται τὰ τῆς θεοφανείας- καὶ γίνεται τοῖς μὲν ἀσθενοῦσιν 
ἐς Αἴἢ..4γ.2.63(}1.26.1448}; ΤΕ. ς.17:2(1.702); τεῖ, Ομ σῖβὲ ἐν ἐ, 
τέθεικεν τὴν σάρκα αὐτοῦ Βαγη.6.3; τοῦ, (τοββ τὸ μέγιστον σύμβολον 
τῆς ἰ, ««. αὐτοῦ Τυβί. ταροΐ, τ π.2(Ν1.6.4124}; οἱ1ἀ, ἀἑα],τττ.2(Μ,0.7328); 
τοῦ, 15.53:1 ταίθιτοα τὸ Οὐ βχίοη, Οτ.ίον 4.9 τη ε7.(ρ.113.25; 
Μ.153.4130}; τὼ (χιβῦδῃ [τς πέστις-.ἐ. εἰς σωτηρίαν ΓἸΘΙῺ. 5 ,»,2.12 
(Ρ.142.12; Ν.8.9028); τοῖς εὖ βιοῦν ἐπανῃρημένοις ἰ, πρὸς τὴν λοιπὴν 
σωτηρίαν ἐμπνεῖ [5ς, ὃ θεός] τῦ.τ.τ2(ρ.36.6; 4680}; ἐὰν δὲ ἔδῃς ψυχὴν 
ἁγίαν..«ὄψει τὴν ἰ, τοῦ λόγου..«καρποφοροῦσαν Οτἠοη1.14.10 1ἢ. 767. 
(Ρ.114.24; 4164}; οἵ Ομ τῖξὲ σινίηρ ΒΕγθηρτῃ ἴο ἕθποῖπος 1)εν}}, ΑτΉ. 
ν.τ ςτ(1204Ὰ}; οὗ, ὈαΡΓβγηα] ἰοσιια οὗ τεπαποιδιίοη οὐκ ἔτι σοῦ 
[1.6. Θϑίδη] δέδοικα... τὴν ἐ, Ογγ, Ἡ εαἰδεετο.4.; τεῦ. ναϊχαοὶθβ οὐ τῇ 
τῶν ἀνθρώπων ἐ. ἀλλὰ τῇ [80. τοῦ θεοῦ] βουλήσει (οηεῖ. ΑΙ ρΡ.8.1.1; 1ὃ. 
8.τ.τό; οὗ παϊης οὗ (Πχιβὲ τὴν τοῦ ὀνόματος ἐ. καὶ τὰ δαιμόνια τρέμει 
7Τυβιφιαϊ.30.3(}1.6, 5408). 

ἰσχύω, δε εἰγοηρ, ἄθῆσε δὲ αὖἷε οὐκ ἰ, μνημονεῦσαι ἩΦΥΤι.}}15.1.3.3:; 
Βαγη.5.το; ΟὨγγϑβ. οηι.23.5 τὴ η.(4.2148)}; ῬΏΠοβτ. ἡ. 6.7.1(Μ.65. 

5440). 
ἰσωνυμία, ἡ, σα παμῖε, [ αε5. Νὰ Ζ. ἀταί. τοί Μ.38. τούο). 
Ἰταλίδης, ὁ, Παίταη, Ογας, 5 18.4.1οΆ. 
ἘΙταλιεύς, ὁ, τ ἴοτερ., θγας. 51}.12.76 αἹ]. 
Ἰταλιωτικός, 1ἰαἰίαη, οἵ ἃ Ξοῇοο! οὗ να] πε ]βτὴ ἡ... ᾽ς [56] 

διδασκαλία] ΗἸρρ.ἠαεν.6. 35(ρ.τός. 5; Μ.τό,3250Α). 
ἰταμεύομαι, δὲ σράαείοιις, γεείίοςς, ΟΠγγβ. οι. 5.4 τη 70.(8.4τ0). 
Ἐἰτρᾶς, ὁ, ἢ ΞΞὶ ἔτριον, εαξκε, ἀδ, }, ἐκαθέζετο εἰς τὸν ἰτρᾶν τρώγων 

Τιβοπέ Ν υ δ γη.47(Μ.03.1728.}}. 
Ἐζυλξι, ρῥτοῦ. 1.1, ἔῸΥ ἔυγξι ἔτοτη ἴυγξ, Φρεἰϊ, ἐἰαγηι φθοροποιοῖς 

ἴυλξι κηλοῦσα ας. βρη αροῦν.3.42(0.145.12, Μ5 ἴνυξι κυλοῦσα). 
ἰχθυακός, οὗ α βεῖ, Οτιλοηι τότ ἴῃ [6ν.(ρ.132.21; ἰχθυϊκός Μ,13. 

4404). 



ἰχθυβόλος 
ἰχϑυβόλος, 9 εἠίηρ, ΝΝοπη. ραν. 70.18:τ5(}}.4.3.8028}; 85 5151. 

βεβογήταῃ, ἐδ.ατ4τ(7574}); ἐδιττ͵(Θ160). 
Ἐϊχθυβότος, ἐεεάίηρ οὐ ἤει, Νοπη, αν. 76.2τ:τ4(ΝΠ.43.0178). 

ἰχθυοθήρας, ὁ, βεμεγμίαη, ὕντ. Ανας.τθ(3.530Ὲ); 1. .70.12.τ(4. 
11140}; ἴα.1,ω.6: τα(Ν.72.585})}. 

Ἐϊχθυολκός, ὁ, βελεγήαη, ΤῊΔΕ.ε}.γ6(4.1125). 
Ἐἰχθυοτόκος, ῥγοάμείησ 5’, (Ὠτνβ ἠοῖ Ῥ5.115:1-3(0.357. 

12). 
ἰχθυοφαγία, ἡ, φαΐέγῃα ο7 3.2}, 1 Ταβῖ.φι δὲ γ6ς}.95(}}.6,133}}). 
ἰχθυοφόρος, ρῥγοάμείηρ β5];, Οτ.Να.ερ.4(Ν1.37.250); ξΟΙγυβ. ἤοηι. 

124.4(9.1998). 
ἰχθῦς, ὁ, Ξε; 1. ἴῃ ρεῃ. αἱ δὲ σφραγῖδες ἡμῖν ἔστων πελειὰς ἢ ἰ. 

(ν. 2 ἱπέγα) ΟἹειῃ. ῥαδᾶ.3.1τ(ρ.27ο.8; Μ.8.65324); τεῦ, βίδης οἱ ἤβῃ 
εὐ τὰ Ὁν ἃ επιοπ-ροβϑεββεὰ μον, ΑἸδυ,ἀπίοη.63(Μ.26.033}); 
οἵ αρϑεμεησα ἔγτοπι Η9ἢ οἷν ᾿αϑί-ἄαγβ, (τυ. εἰαΐ.3.5(2.424}); τη] - 

ΡῬἢσαείοι οὐ ἤβμεβ 8. βίρτι οἱ Ὁ σίβι ̓ 8 ἀοχηίπίοπ ονεῖ 568, 14. ἤθη. 
49.2 ἴῃ ΜΠ|.(γ.κοδο); 2. οἱ Ὁ σίβε τσεῖ, δοτοβις ᾿Τησοῦς Χρειστὸς θεοῦ 
υἱὸς σωτὴρ σταυρός Ογας, δ1Ρ.8,2τη; οἵὈ«ΤοΥτ 46 δῥαρίίενιπο τί ΡΠ τ. 

1306}; οἵ, οπβέ.ον.5.ε.τβίρ.τ79.16; Μ.20.1288.); οἵ. 7όδες Οὐγίδξες 
ὑᾳ δ᾽δγια ᾽ς, ... ορογαίς εςὶ, ἐο φμοά τὶ ϑεὶ ξαθομὶ μπεγε5 ἨιαΥΕ 
Τηργέσος ἐπὶ, Μαχίπιιβ ΓΑΙ Θη515 ἐγαεία! 5 4. τομγα ῥάραπος 
(ΜῸΡΙ, ς7.7800); σξΑυρ.ἀδ εἰυϊαία ἀεὶ τ8.23.τ(ΜῸΡ],.41.580); τεῖ. 
Μι.17:27, Οτιεονμοίη ΜΙ.153.το(ρ.208.1; Μ.13.11200}); τπ σ6η. πέστις 
οὐνπαρέθηκε τροφὴν παντὶ ἰθχὺν ἀπὸ πηγῆς..«ὃν ἐδράξατο παρθένος..-- 
καὶ τοῦτον ἐπέδωκε φίλοις ἐσθίειν... οἶνον χρηστὸν ἔχουσα κέρασμα 
διδοῦσα μετὰ ἄρτου ΑΒεχοιεῤίίαῤὝ,τ2; ἰ. οὐρανίου θεῖον γένος, ἤτορι 
σεμνῷ χρῆσε λαβὼν πηγὴν ἄμβροτον ἐν βροτέοις. --. σωτῆρος ἁγίων 
μελιηδέα λάμβανε βρῶσιν, ἔσθιε πεινάζων ἰ. ἔχων παλάμαις, ἰχθύι χόρ- 
ταῖ᾽ ἄρα λιλαιῶ, δέσποτα σῶτερ. ... ἰχθύος εἰρήνῃ σου μνήσεο Πεκτο- 
ρίοιο ρει. ορ αρία-αι ΨΊΈΠ δοτοβίῖς οα ἰχθῦς 1ῃ ἢτδὶ να ᾿ἴπε5; 
3. οἱ (μγχιςίδηβ ἐν ἁγνοὺς κύματος ἐχθροῦ.. .γλυκερῇ ζωῇ δελεάζων 
ΟἸεπιραοά. ἀνημη.26(ρ.202.26; Μ.8,68τ0) ; ἅ...[5ς. ἐ.}.. συλληφθεὶς ὑπὸ 
τῶν ἁλιέων Τησοῦ καὶ ἀνελθὼν ἀπὸ τῆς θαλάσοης, καὶ αὐτὸς μὲν ἀποθνή- 
σκει...τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ ζωοποιεῖται ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ ΟΥ. ΠΟΤ 1δ.Ι 
ἔμ 76γ.(0.132.τ5; Μ.12.440Ὰ}; ἡμεῖς..«ἐσμεν οἱ ἰ. θηρευθέντες ἐκ τῶν 
τοῦ βίου ταραχῶν διὰ τῶν ἀποστολικῶν διδαγμάτων. ἔχομεν δὲ ἐν τοῖς 
στόμασιν ἡμῶν τὸν στατῆρα, τουτέστι τὸν Χριστόν ΟΥΥ, Κγ.Μ|.17: 2] 
(Μ.72.4208}); 4. ταογαὶ βυτηθο 5πὶ; ἃ. ἴῃ ρθε. οὗ ἴμοβα 0 σοτητηῖζ 
56ΧΏΒΙ 55 οἱ δίκην ἐχθύων ξῶντες, ΑἸ ΠΕΠπαρ.͵εΡ.34.2(Μ,6.9688) ; οὗ 
βἰπθ οὗ τορτς 85 βρη θα διὰ τῶν ἐ, ἀναύδων ΟἸειλ, 57.2.1 (ρ.140, 
18: Ν.8.τοοδΑ); τεῖ, ὕξῃτ:)ό, ἤβῃ Ὀεὶπρ Γπουρῃῖ5 πὰ ραββίουβ 
ΜΙΟΝ βαἰπῖβ τηλοῖεσ, Οτλομι.. τό Ἰη Θεη.(ρ.20.5; Μ.12.1594}; 
Ῥ. 65Ρ. οὗ ὀρργεββουβ, Ὀδοϑῖβθ ἰδύρϑὺ ἤβῃ ἀβνοιτ 5118]16 7, Βαβ.ἤέχ, 
"Δα ὅσα; Μ.29. 1520}; Ογτ.Ος.26(3.678) ἘΝῚ ῥεγίςι το, τ(Μ 70.885); 
α. τοι θετβ πα, βρη ῆθα Ὀν 1νανν᾽5 ρτο μι  ἴοη οὗ οεσίδὶῃ βασοι]εηῖ 
ἤβἢ δϑ ἰοοά, (]6πι. ἐν. 2. 2οίρ.170.25; Μ.8,10408)}; οἱ 14, ραε4.2.τ(ρ.τό3. 
τό; Μ.8,400Ὰ) ; οὗ {Ππ6Ὶτ ΒΘ 15 85 Δἢ ἜΧΘΙΊΡ]6 οἵ ΞΕΧ 08] ΤΟΙ ροσθῆσα, 
τ. ΝΆ 2. ανη,.1.2.2.5438..(Μ.37.621Ὰ}; τεῖ. 1,0.24:42, ἤ5ἢ τερτεθεηζίηρ 
αϑοοίϊοίβῃ ὥσπερ ὁ ἰ, γίνεται ἐπιτήδειος εἰς τροφὴν ὀπτηθείς.. «οὕτως 
καὶ ὁ ἄνθρωπος, διὰ τῆς θέρμης τοῦ ἁγίου πνεύματος καθαρθείς, γίνεται 
θυσία..«τῷ θεῷ ΤΑΙΠ φιιξογίρι.44(Μ.28.728.); ἃ, ἀνατίοίοιις. τπ- 
Βαϊ ονοσβ, τοῖ, ἤ9ἢ ἴῃ Μι.17:23 νατὮ οοΐὰ ἴῃ τηουτη, ΟἸοτη, ῥαδά.2.1 
(ρ.163.20:; 4004); Οτιεοηη νι ΜΠ.13.τ2(ρ.21τ. το, ; Μ.13.112486}; 
6. {πε ψου]αϊν ; [Ο]ονγοῖβ οὗ Π6ν]}, τοῦ ἘΖεοῇ,29:4, ΟΥ. 07.13.2 
ἴηι Ἐχδο(Ρ.445.30; Μ.13.7610}; τεῦ. Ο5,4:3. ἔοικε...ἐ, ἀποκαλεῖν τοὺς 
συρφετώδεις καὶ ἀγελαίους, τοὺς ταῖς τοῦ βίου φροντίσι βεβαπτισμέ- 
νους, καὶ ὑπερβρύχιον ὥσπερ. ἔχοντας νοῦν, τοὺς ἀφώνους καὶ ἀλογωτά- 
τους" ἀφωνότατον γὰρ τῶν ἰ. τὸ χρῆμα Οντ.Ο:.26(3.67.1). 

ἰχνευτής, ὁ, μεπίον, ἰγαεῖον; τηβῖ., οἵ ῬὨΙ]Οθορῃεσ τῆς ἀληθείας 
ἐ. ΟἸδπι. εἰν. (ρ.29.18; Μ.8.741Ὰ}; 845. δ4}]., οὐ ἄορβ, Οὐ. ῥγήηε3.1.3 
(Ρ.198.5; Μ.11.2528). 

ἰχνηλάτης, ὁ, ῥοίϊοιθεν τη 1116 βοοίσίερς οἷ, ταεῖ, οἱ... ἐπίσκοποι, οὗ ἐ, 
τῶν.. «ἀποστόλων 10.Νιο.παϊυ.(Μ.06.14400). 

Ἐϊχνοβατέω, τοαῖξ, ΤΟ γν 8.5 ας.7(1.8054}) --- ΤΠ ΡΠ1γ.3.18. 
Ἐἰχνολογέω, ἱγαεῖς ομὶ, ἐπεπὶ ἀοῖοη, Ῥἢν5. τ(ρΡ.152.7) ὁ ΣΕ ῬΙΡΗ. 

}ῆνς5.τ(Μ.43.5204}. 
Ἐϊχνοπατέω, ἐγεαί, Τντ. ον, ἀϊυ.ατ( ἢ, 280 Α). ι 
ἰχνοποι-ἔω, 1. ἰεαῦε ἃ ἴγαςα οὐ γιαγᾷ, ΗΙΡΡ. [7.22 τὴ Ῥγ.24:54Ὁ 

(ρ.τό5.6; Μιιοιόζιο); 2. ἐγεαᾷ τοῖς..«ποσὶ τὴν γῆν “ὧν ΤΙτη ΑἸτ, 
ἀεξον. ΒΜ 7(Μ.28,0538}. 

ἴχνος, τό, 1. ἠοοϊείερ (Ποσει0) ἴ. αὐτοῦ [3ς. (ΒτΊ51] ἐπὶ τῆς γῆς... 
οὐδέποτε εἶδον 44. [0.03(0.107.5}; τηεῖ, οὗ κατ᾽ ἴχνος τὸ ἀποστολικὸν 
πορευόμενοι γνωστικοί Οἱεηἐν.4.0(0.282.3; Μ.8.12840}; τὰ ἔ, τοῦ 
θεοῦ διώκοντες ἰᾶ,ῥαῤά,τ.τα(ρ.140.7; Μ.8.3688); 2. ἦοοΐ, «4. Βεῖγ εἰ 
Ραμὶ.τβίρ.187.2); Βα5.ἠον ἴηι Ῥειαίτ, 930; Ν].20.2170}; 14. μογ.7.5 
(2.574; Μ.21τ.292}}). 

δ8ο ᾿Ιωβηλαῖος 

εἰχωροστατέω, δε ἴπ α Ξἰα!6 οὗ ῥμινεζαείίοη, ΤΟΠυγβ αν (το. 

7540); Ρτοῦ. 1.1. ἴον ζἰχωροστακτέω)). 

ἘἸωάννης, ὁ, Πολη; 

Α. εἴγτα. ; 1. ἐξ θεοῦ χάρις ΟΥ. [0.2.33(27; Ρ.90.23; Μ.14.1720); 1ά. 

βόνινο ἴη 1.εἰ(ρ.65.15); ϑορχ, Η.ον.4.15(}.87.33454}; ἐδ.4.τ6(33450); 

2. ἑρμηνεύεται ...᾽1. «...- ὁ δεικνύς ΟΥ ον. ΤῈ {,ε.(Ὁ.66.τ8). 

Β. 45 δυῖποτ: 1. οὗ Ἰουχτῃ ροβρεὶ; 8, τὶ ἰηρ᾽ 1π ΗΪ5 οἱ ἀρϑ, Επ8. 

[..6.3.24.7(Ν1.20.265Α); ἂ ἂρεὲ οἵ τοῦ, 10 ῃτγϑ. ]ο.ιμδοὶ. τ τ(ϑιχβτ0); 

ΜΠδη ΟΥ̓ 90, ΕΡΙΡΒ ἠαεν.51.12{(ρ.263.18; Νί.41.9008); {Πτν ΕΟ 

γεαΙ5 αἴτει Αβοθηβίοῃ, ἰπ τοῖστι οἱ [)ομλ ἘΔ}, 170.1}).εΡ. ΤΡ (, 

ος.3404); αἱ Ἐφμεβαβ, [τεπιὐαον.53.1.τ(Μ.7.8454}; {ΟΒγγϑ. 7οοἰλοοὶ, το 

(8.1300); (ἤτον Ραφεῖ.Ρ.246(Μ.92.5928}; ἀςορτΆΡἢ Κερί {Ππετῖρ, τ. 

Ρ.50778); αἱ Ῥαίΐπιοβ, ΣζΗΊΡΡ. ρος. (Μ.10.0528)}; τὸ..«κατὰ ᾿1. εὐαγ- 

γέλιον ὑπηγορεύθη τε ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾽]. ὄντος ἐξορίστου ἐν Πάτμῳ τῷ 

νήσῳ, καὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐξεδόθη ἐν ᾿Εφέσῳ, διὰ Γαΐου τοῦ ἀγαπητοῦ 

καὶ ξενοδόχου τῶν ἀποστόλων ΤΑΙ. Ἔγηορς5.16(Μ.28.433Ὰ}); Ὀ. οὐ]εςῖβ, 

ἴο ςομξαΐς Βογοῖίοβ Ἔβρ. (δα πι ῖαπθ πα ΝΙοοϊδιϊθη5, [σε ἤαέν. 

4πτα(Μ.7.8790); δῃᾷ ἘΒΡίοπίτεβ, ἘΡΊΡμ.λαον. τ. 12(Ρ.264.1; Μ.41, 

9098); οἵ, ἐδ.(Ρ.263.τ6 ; 9ο0Δ}) ; 5ϑηςε πε ΟΥΠΕΥῚ Ἐν ΔΠρΟ  δἰβ᾽ ρσξοσουρα- 

τοι [ἢ ΟὨτιϑτ᾿ 5 Βυχπδηῖον οου]ά ρῖνο τίϑα ἴ0 ΠΕΙΌΒΥ, ΟΠ γβ. ἔοι. 

4.1 ἴῃ 70.(8.274); 1Όδγνϑ. 7σοἱμσοῖ, τ. τ(β.1320}.); τὸν...᾽]. ἔσχατον, 

συνιδόντα ὅτι τὰ σωματικὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις δεδήλωται, προτρα- 

πέντα ὑπὸ τῶν γνωρίμων, πνεύματι θεοφορηθέντα πνευματικὸν ποιῆσαι 

εὐαγγέλιον (Ἰ6πὶ,7γ.8(ρ.107.27; Μ.9.71490); ὔνγ.70.τ(4.80); Απάγ Οὐ, 

ογ.8(Μ.97.9698); ἴο ΞΏΡΡΙΥ ἰβιοτίοα! ἀδῖ8115 οπλ το ἔγοπι ΟἾΠΕΥ 

ΡΌΒΡΘοΙς, Εἰ|5.ἢ.4.2.24.ττ(}.20.2650); (οϑη μά 0ῤ.5(}1.88.2020) ; 

Ο. δυγαρο]ζοα ὈΥ Πίοη, [τεη.ἤσεγ.3.11.8(Μ.7.8864.) Ξε Ζϑόρμτ. Η. 

{ἰπεγρι τοί 1.87. 4οοοα,Β) οὐ 1 Βα5.λ γε. 44{0.388.208..); ΑΠδβῖ, θυ φμ εἰ 

γε5ρ.τ44(Μ.80.7970); Ὀγ εαρὶς, ΤΑτμ σγηορ5.10(}}.28.4320); Ὀεοδαβε 

βδρὶς βἰρτιίῆςς ρινίηρ οἱ Η, ΟΠμοβί, απᾶ [0. Ὀδρίπβ ΜᾺ ΘΙΘΤΠΒ] 

βεμοχϑίίοη ἰῃ Τυη., ζεσια. ΟΡ δοπέοριρὶ (Μ.ο8.4120); ἃ, αἰττααε 

ἴο ροβρεὶ οὰ ἴπ6 ρατὶ οἵ 1. μεσοῖίοβ ; το]εοῖεά ; Μοπίβηϊδῖβ ποῖ 

δοςερεϊπρ ρατί θα! πρ ΙΓ βεπάϊπσ οἵ Ῥαγϑοϊείδ, [χει αόν,3.ττ,0 

(80οΒ); χαϊοοτεὰ ὃν Ματγοίομπιίοβ, Αἄδιη, 1αἰ.2.12(0.82.10; Μιτι. 

17808); απὰ Ὁν ΑἸοροὶ, ἘΡΙρΒ.λαον. στ. τ8(ρ.275.2; Μ.41.0210); τεδρεῦ- 

τε; υδεᾷ ὃν ψαϊθπτίηΐδτιβ ἴῃ ΒΌρροτι οἵ {πεῖν ἀοοίτίηθβ, [χεπιλασν. 

4.1ττιγ(8840); 11, 7 δ; ΗΘ ταν ὑσαμβιατίοῃ. πιαάθ ὈΥ͂ ἘΡΙοπιῖοβ, 

Ἐρίρῃυλαεν.3ο.τ2(ρ.348.20; 4288); Καρί ὈῪ 7εὴν5 ἴὼ {8 ε]. Ἰσβάϑτν 

αἵ Τιδετας, 1δ.30.3(0.338.4; 4000) ; 111. Ρ]ατοη!κί5, Επ5.}.4.11.18,10 

(το, ; Μ.2τ οοολ ἤ.); ΤΒάτ αὐ δεῖ. 2(0.59.19; 4.151); 2. οἵ ἘΡΙ51|65; 

δι. ἢχοι ΘρΙ5Έ16 τοοορηζεα ἀ5 σα ῃοηοϑὶ, Οτ.0ν.22.2(Ρ.347.12; Μ.1:. 

4848); Τ)ίοη. Α1.6Ρ.Ἐπ5.}.4.7.25.1(Μ.20.6070); Μετ. ὑγ.τοί(Ρ.513.12); 

σαποπίοιν πον ἀουδιίοα, Ἐλιβ.Ἀ.6.3.25.τ(2680); ΟΠ τυ 5. ὁ γηορ5.(6. 

2184}; βοοτ. ἀ.4.7.42.1τ(}1.67.8000) ; Ὀ. βεςοηα Θρ 5116 αποῖεα 85 ἢ]5, 

Ἰτοηιλαον.τ.τ6.3(ΜΝ.7.6338); οἵ, φφοεάα 7οπαηηῖς ἐρίςίοία, φάθ αὐ 

υἱγρίηες φογίρία δεὶ, ἴδια, [ν.4{ρ.215.3; Μ.9.}370); Ζὁπαππε ῥεῪ 

ερίείοίας σας, Οτιλονι,7.1 ἐπ 705.(ρ.328.4; Μ.12.8578); 5. ἴῃτθε 

ερίβι1]εβ ἀοοθριθά, οἴ ]εμ,. 5 ,γ,2.15(ρ.148.10; Μ.8.10048); ὅκῃ. ΤΡ. 

ὃς : Επ5.4.6.3.5(ρ.126,21; Μ.22.2168); (] Δοα.εἀη.60; Ογτ. Ἡ.εαἰεοἢ.4. 

36: ἐπιστολαὶ καθολικαὶ καλούμεναι....᾽᾿[Ιωάννου γ' ΑἸΒ.ερ, ἄγη, (8.26, 

117}8)}; Ἰά,6ρ. ζ65:.20(}}.26.14278); ΤΑΛΒΙςγηοΡς.3(Μ.28,2020); στ. 

ΝᾺ Ζ. ἐαγ».1.1.12.3](Μ.3].4144}} 7ο.Ὁ...0.4.τ](Μ.96.ττϑορ); ἅ. σϑποηὶ- 

οἷῖν οὗ ββοομά ᾽πᾶ {πϊτά ἀουθδιοά, Οτ. 7ο.5.3(ρ.το1.28Η1.; Μ.τη. 

τ880.); Ρίοη, ΑΙ.4Ρ.}1ι5.}.6.7.25.7(6970); δοίης δορὶ οπῶ, Β0ΠὶΕ 

τῆχθα, Απῃρἢ. ϑείδης,3138.(Μ.37.15974}; τὴν δευτέραν καὶ τρίτην οἱ 

πατέρες ἀποκανονίζουσι ϑενοτγι μον ῖη δ1.21: 22(Μ.56.424}; ϑ01ὴ 8 

ΒεΙονπσ {μετὰ ἰο θα ὉΚν ἀποΐπεν [ομη, Ἐπ5.}.6.3.2ς5.2(2604); πεσε 

βοῖη6 Ἀ530Υ 064 4]} [ἢχεε το ἴῃς οἵμεσ Τομη, βοπῖε ςοερίεα ΑἸ], (Οδηι. 

Ιηα.ο}.7(Μ.88..3738). 
Ἐωαννῖται, οἱ, ῥαγήξαης οὗ 7οῆη ((Βτγβοβίοιη), Κ᾽ Οἰγγϑ.τοά 

(0.355.21); Βοοτ,ἦἢ,6.6.1τ8,5(Μ.67.721Δ}. 
Ἐϊωαννοτόκος, ὑεαγίτ,σ 70Π}Ὁ} εἰ καὶ ᾽1. ἡ ̓ Ελιζάβετ λέγοιτο Ἰιβοτῖ. 

ΗΝ εί.4.31(Μ.86.τγορ ). 
ΙΩΒ, τό, 70οὐ, 45 θοοῖ οἵ ΟΤ ἐν τῷ ᾿Ιὼβ γέγραπται Τυϑῖ. ἀϊα[.19.4 

(Μ.6.6644)}; ΗἸρρ.ἤαεν.4.47(ρ.69.1ττ; Μ.16.31118); ΟΥὴοον τοίρ.320.5; 

Μ.11.4458}; Δα ϊΠουθῃὶρ : τὸ ᾽1. βιβλίον Μωσέως εἶναι ΜεΙἢ. ἐγαί το 

(ρΡ.408.31; Μ.18. 2414}; 100 3:10 ηυοϊρα 85 ϑοϊοπιοπ, στ. Να2.07.το. 

τοί Μ.2:.10618Β); ΕΥ̓͂ Θοϊοτποη οὐ Μίοβεϑβ, ἐσβυυβυςγηορος.(6.3678); ἰὴ 

ΟΤ οαποπ, Μεὶ. Κγ.(ρ.309)ρ. 5.}.ε.4.26.11(Μ.20.307Ὰ)}; αἰἸερϑα τοὸ- 

Ἰδσξίομ ὃν Τμάτ. Νορ5., “υβοπί. ΒΝ ἐς εἰ Ἐπ. 3(}1.86,13658). 
Ῥωβήλ, μεδίϊρε (1,εν. 25: τοὺ; ἃ9 ἴγρβ οἱ Ῥεπῖθοοβί ἴῃ (τί βίϊαῃ 

ψϑϑυ, ΤΗΙΡρΡ.7».9 τη Ῥες,(ρ.128.15; Μ.1ο.7130}. 
ἘὈϊωβηλαῖος, ὁ, με έΐοσ, οἴ 1 εν. πε ττο, 1,6.7141 ὁ πεντηκοστὸς κατὰ 

τὸ εὐαγγέλιον ἄφεσιν ἔσχεν, μαρτυρῶν τῇ νοήσει τῇ περὶ τοῦ ᾽1. ΤΗΙΡΡ. 

ιυ ἴὴ Ῥξς.(ρ.τ530.17; Μ.1ο.7164}; ἑπτὰ δὲ ἑβδομάδες ἐτῶν τὸν 
ὀνομαστὸν ᾽Ἶ, ... ταῦτα δὲ τύποι τοῦ αἰῶνος τοῦτον..-ἐν ᾧ γίνονται αἱ τῶν 



ἰώ 681 
, 

καθαιρέω 

μετριωτέρων ἁμαρτημάτων ἐκτίσεις ΒΑ5.6.26ο.3(3.396Ε.; Μ.32.9574); .][ κρεμάμενον καὶ ἅλυσιν σιδηρᾶν κατὰ τὸν φρέατος ῬΑ]. λ. 1, απ. τϑίρ.5ο. 

Ρίατ,, Βοοῖ οὐ 7μδῖϊσες ἐν τοῖς 1. ... τῇ καὶ λεπτῇ Γενέσει καλουμένῃ 
ἘΡΙΡΒ ἦσεν.39.6(ρ.γ6.16; Μ.41.6728). ᾿ 

Ἐἰώϑ, τό, 7οὦ, ἩδΌτενν ἰδίαν ἐ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀρχή Ὁ5..6.το.5 
(4735; Μ.21:.γ 880). 

Ἰωνίζ-ω, ῥέξανε 1186 απ Ιορίαῃ ἐλέγοντα..«.οἱ χειριδωτοῖς 50. 
στολαῖς] χρώμενοι --εἰν δεἰοί, Ἴδη ραεά, (ρ.334.τ5; Μ.9.7910). 

ἰῶτα, τό, ἑοία, 85. ἃ 5υτηῦο] οἵ ἤδῖπα 7655; 1. 85 θϑὶπρ 115 1η118] 
Ἰεϊζεσ, Βαγη.0.8; ἡ δεκάλογος διὰ τοῦ ἐ, στοιχείου τὸ ὄνομα τὸ μακάριον 
δηλοῖ, λόγον ὄντα τὸν ᾿Ιησοῦν παριστῶσα (Ἰεπι.Ξἐγ.6.το(ρ.5οό.26; Ν.8, 
4774); Οὐ. ΜΝ. 65 ἐτι 1,0.(ρ.270); Οοηϑὶ..4.}}.2.58,2.} ἴῃ Ῥαβοθδὶ οοπ- 
{τονοῖβν λαμβάνομεν...τὸ πρόβατον ἀπὸ δεκάτης, (τὸν ὄνομα ᾿Ϊησοῦ 
ἐπιγνόντες διὰ τοῦ ἰ, ἘΡΙΡΒ λαεν. πο 3(ρ.248.ττ; Μ.4τ.8880); ΤΕΐ, 
Εἰῖμες ἦν ἐκεῖ ἀποδεκάτωσις ἀσφαλιζομένη, ἵνα μὴ λάθῃ ἡμᾶς τὸ ἐ, ἡ 
δεκάς, τὸ πρῶτον στοιχεῖον τοῦ ᾿Ιησοῦ ὀνόματος 1ν.8,.6(ρ.102.24; 
2120) 2. 85 ϑυτ ΟΠ! Ζίηρ Π15 τοοϊ 46 Ὀν 115 5δαρα, Οἴθιῃ, ῥωεά.1.0 
(ριΣ:40.9; Μ.8.3520) ; 1. Κγ.58(0.227.1; Μ1.9.1658); 83. (γ᾽ α]θηῖ,) τοὺς 
δέκα αἰῶνας...διὰ τοῦ ἰ,... σημαίνουσι λέγεσθαι Ιτεπ.ἴαό7.1.3.2(Μ.1. 

4694). 

Κ 
Ἐκαβαλλάρης, ὁ, (οἴ. 1,31. εαδαϊαγέμ5) ἐογεορίαη, Οεο. 18. εάν. 

τοϑ.τ. 
καβαλλαρικός, (οἴ, Τιαῖ. οαδαϊίαγμ5) φμθείγία; τὰ κ. θέματα 

ΤΕΡΒῃ.εἰγοη.Ρ.3ο3(Ν.τοβ. 7408}; πεαΐ, 85. βιβι., σασαΐνγν, 1Ὁ.0.208 

(7294). 
Ἐκαβαλλάριζο)ς, (1,ατ, εαδαϊαγέμ5); 1. ὁπ Πογδοδαεῖ -ἄρις (ἤγοη. 

ῬαξεΐιὈ.5382(Μ.02.0808); ΜΙ γερο. (Ρ.57.4); 2. γάδβο. 85 5081., 
βογϑοηιαῃ, εαυαίγγτηαμ, ΟΒοϑτοα5 Ἀρ.ναρτὐ.6.6.2τ(ρ.235.21; Μ.86. 
28738); ο0.ΜοΒοΣ, ῥγαϊ.72(Ν1.8).20258); Το! Ν υ δγηι, ο( 1.03. 
17320). 

Ἐκαβαλ(λγικεύω, γί46 8, Ἰοτδ6, Νονιοειου; ὙΠπρίλη,εἤζοη.Ρ.324(Μ. 
τοϑ. 7840); τ᾽.0.325(7858). 

Ἐκαβαλλίνα, ἡ, ῥογεε-ἀμηρ, ΤΉΡΒη, εἤγομ. 391 (Δ. τοβ. 9450). 
Ἐκαβάλλιος, οΥ πογϑες, ΤῊΡΠη. εἰγοη..346(Μ.τοϑ.8330). 
καβιδάριος, ὁ, (1ἴ. εαντδαγίμ5) ΤΟΟΥΦΥ ΤῊ 5058, 9ΈΠ1 ΕΗ ΣΥΩΌΕΥ 

λιθουργὸς ὃν λέγουσι κ. ῬΆ1}}.1,απ5.6(0.33.1ι; Μ.34.1ο0180); 0. 
Μοβομιῥγαὶ. 2ο3(Μ.87.3ο024); ΜΑ͂ΜΑ͂ 3.118 ((Ογχδϑβίοῃ). 

Ἐκαβούλιον, τό, ([41. ειοὐτενιίτιν) ῥεάγοοτι, ΟΥΜαρ ταὶ (τ. 
Ζ8Οἢ.)3.τ(}..Ὀ}..717.222}}. . 

Ἐκαγκελλάριος, ὁ, ([81. εαηεοϊαγίη5); 1. Οἰν ἢ} οἰ οἷα] ατίδοπεά 
ἴο βοῖὴβ {ΠΟΙ ΙΟΠΔΥΥ ΠΟΒ6 ταηὶς 15 οἰζεα ᾿παϊοαίεα Εὐπρακτοῦ κ. 
τάξεως καθολικοῦ ΙΟὉ 45. Μῆη.13 (δαεο. ν); ΤἸυδίηι ποῦ τθι.τίρ.745.. 
14); Μδχ.6}.τ2(}1.91.460Ὰ); 2. ραίπβτομαὶ οὔῆςία!, δὲ Τειβδίθτη 
Λεόντιον τὸν..«διάκονον...καὶ τοῦ Ἐὐαγοῦς ἡμῶν σεκρέτου κ, τε καὶ 
πρωτονοτάριον Ξορῃτν, Η.6ρ.5γη.(Ν 87.220 01}; αἴ ΟΡ, (Ορ(ὀδι)σοί, ὃ 
(Η..Ζ.ττότο). 

[ἢκάγκελλον, τό, 1. γαϊτης βεραχαϊίῃρ σἤθποοὶ ἔγομπι τοϑῦ οὗ 
ΟΠ σΟἢ καθεσθέντων τῶν... «ἀρχόντων .«ἐν τῷ μέσῳ πρὸ τῶν κ. τοῦ 
ἁγιωτάτου θυσιαστηρίον (ὈΟΒαὶς, σε, τί (Ὁ 2.1.1 Ρ.64.37; Ἡ.2.65 0); 
πλησίον ἱστάμενος τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων τὰς χεῖρας ἐπεστηριγμένας 
τῷ κι΄ τοῦ ἱερατείον Ογτ.5.». Ἐπί βγηιιβίρ.45.11)}; τὰ κυκλοῦντα κ. τ. 
4“2(ρ.61.24): κι. εἰσι τὸν τῆς προσευχῆς τόπον δηλοῦντα ἐν ᾧ σημαίνει 
τὴν μὲν ἔξωθεν τοῦ λαοῦ εἴσοδον, τὴν δὲ ἔσωθεν τὰ ἅγια τῶν ἁγίων 
ὑπάρχουσαν καὶ μόνοις τοῖς ἱερεῦσιν οὖσαν εὐεπίβατον. ἔστι δὲ ὡς 
ἀληθῶς καὶ εἰς τὸ ἅγιον μνῆμα κ. χαλκᾶ διὰ τὸ μηδένα εἰσιέναι ἐν 

αὐτῷ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν 1 Βα5. ἡ νοι. 8(ρ.250.24); 1 10.1.2 ρ. ΤΆΡΕΙ. 
τοίΜ.95.53578}); τουηά 8 τοι τὰ τοῦ μνήματος ἠνέῳκται κι΄ ΒΟΡΒΥΗ. 
μην Ουν.οἰ. 70.36(Μ4.87.35538); τὰ κι ἀντίτυπα τῶν τοῦ τάφου κ. 

Ἰϑορῆτ. Ἡ ἰἠμνρ.4(Μ.87.30840); 2. φιαγᾷ οἵ 8. ϑννοτά, (τυ Βρρ.θΉς. 
τη Τπάᾶγ.(Ρ.60.12). 

κάγκελλος, ὁ, τ-Ξ ἔοτεσ. 1 τὰς θύρας καὶ τοὺς καγκέλλους ὡς σκῆλα 
ἕκαστος ἐλάμβανε ΑἸἢ.6ρ.ἐπενεῖ,4(ρ.173.6; Μ.25.2200). 

καγκελωτός, Π86 ἃ ργαϊηρ, ἰα ἴσα στεφάνην λέγει τὸ κ. σχῆμα, τὸ 
περὶ τοὺς κίονας ζῇγγβ. 15. 67.552: τϑ Ν].64.1037Ὰ). 

καγχασμός, ὁ, ἐρημοάογαίε ἰαιρἠϊον, Οἴδπι ραεά.2. (ρ.186,4; Μ.δ, 
4480) οἷξ. 5. γέλως ; ΟἸγρ. τοὶ. :1(Μ.03.56τ0). 

κἀδί(δ)ιον, τό, 1. «»ηα1]} δαρ, τοαϊϊεὶ, τεῖ. ΤΕ 6ρ.17:40 ἐκ τοῦ ποιμενικοῦ 
καδδίου, τουτέστιν ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δογμάτων, τοὺς ἀκατασκεύους 
υὐὐλόγους εἰς ἀνατροπὴν τῆς βλασφημίας ἀφείς ατ ΟΝ γ55. μη τί Ὀ.218. 
29, ν.1. κάδον Μ.45.ο120); 2. «»ηα]} ῥτίεπενγ εὗρον κάδιον χαλκοῦν 
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6, ν.]. κάδδιον; κάδον Μ.34.1052Ὁ). 
κάδος (κάδδος), ὁ, 1. ὑες5ε], “Ρ οἱ ἑπτὰ ἀστέρες..«οὖς..«ἐνηρμό- 

σθαι φασὶν ἑτέρῳ τὸν ἕτερον, κατὰ τὴν εἰκόνα τῶν κ- τῶν εἰς ἀλλήλους 
ἐμβεβηκότων ΒαΞ.ἠεχ.5.3(1.240; Μ.20.578)}; 2. τε -Ρήϊελεν, δοκεῖ 
κάδδος Ηἰρρ.᾿αεν.5.2τ(ρ.124.18; Μιτό,3τοοῦ); Ματο, Πλασιν. Ῥογρῆ. 
80; ΡΑ]]. ἢ. αιι5.2(ρ.18.3; Μ.34.1τοΙ10}); ἴογ 508}5 π᾿ Μαπίοϊι. βυβίεση 
μηχανὴν συνεστήσατο ἔχουσαν δώδεκα κ., ἥ τις ὑπὸ τῆς σφαίρας 
στρεφομένη ἀνιμᾶται τῶν θνησκόντων τὰς ψυχάς Ηδροη). ἄγελ.βίρ.12. 
το; Μ.10.14408); ΕΡΙΡΠ. ἀαεγ. 66. Ξο(ρ.88.4; Μ.42.1τ058); [0 Μαη.1. 
Θη(Μ.94.15644). 

καθαγιάΐζ-ω, ;. εοηΞείγαίε τὸ.. ὕδωρ... ἐπικλήσεσι καθαγιάσας ΤΠ) οπ, 
Αὐ.6....2.2.7(}4..3.3060) ; αὐτοῦ [5ς. ΓΒ χ51] τοῦ δι' ἡμᾶς ἀνθρωποπρεπῶς 
τῷ θεαρχικῷ πνεύματι καθαγιασθέντος 1.4.3.1τ(4840); ῥΡοτῇ, ῬζορΙ. 
Ῥ488. πδιξ., σαηείανγν, εἡἹῊ6 τὰ σέμνα τῶν τῆς ἐκκλησίας καθηγια- 
σμένων Ἐχιβ.».(.1.42(0.27.26; Μ,20.9574); 2. καμεῖν τὴν γλῶσσαν 
ταῖς τῶν ἄλλων εὐφημίαις “-εσθαι ακχ.4ρ.4(Ν.91.417})}; ὑπὸ πνεύ- 
ματος ἁγίου --ομένῃ παρθένῳ 10. Ἡ.Ἴδον. (Μ.06.13530). 

καθαγνίζω, λαίϊσιυ, ρωγὲβν καθαγνιοθέντας βαπτίσματι ΟΥΝΑΖ ον. 
5.1 (Μ.3ς.6720}; ξένῳ περιτομῆς εἴδει καθαγνίσας αὐτόν [80. τὸν λαόν] 
Μαχ.αρηδὶρ. (ΝΜ οἹ.τττ7Ὸ0). 

καθαίρεσις, ἡ, 1. ἀσείγογίηρ, ἀενιοϊτ ον; τὴν τοῦ θανάτου κ. ΟΙετη. 
5.7.4.13(0.287.18; Μ.8.12974); (ἢ γγϑ.γες. τοὶ. 6(2.4318); ταθῖ., οὗ 
8η δισυιτηεπί, Μεῖῃ.»γ65,2.8(ρ.345.ττ; Μ.41.1176}0)}; 2. ονεγίξγοιυ, 
σα) σαιοη; προφητεύει... .τὴν κ- ἐκείνου τοῦ λαοῦ ΟΥ [01.232 τι 1 6, 
(Ρ.148.8); ἐπὶ καθαιρέσει τῆς κακίας ἰ4( εἰ5.4.21(}.201.11; Μ ττ. 
0564}; 18.χ.3τ(ρ.82.3; 120Α}; τῆς..««πολυθέου πλάνης κ, Ἰθ085.}.6.}.4 
(ττα ; Μ.21.270); κι“. τοῦ διὰ φθόνον ἀπατήσαντος ἐχθροῦ ΤΑΤΉ, 
ΑἌροὶ].5.0(.26.1τ1488); ΟὨτγ58.ἤοηι.239.2 τη 70.(8.1674); 3. ἰαλίηρ 
αιραν ; 8. γεάμείίον, ἀϊρηημίτον οἶμαι καὶ ἐπὶ καθαιρέσει τῆς δόξης 
αὐτοῦ 50. ᾿Ιησοῦ] εἰρηκέναι τὸ “οὗτος ὁ ἄνθρωπος ΟΥ.0.28.τ2(ττ; 
Ρ.402.20; Μ.14.7040); 14 (ὐεὶς.1.32(0Ρ.83.22; Μι11.7214); πέφυρται 
πάντα παρ᾽ αὐτοῖς, γενητῶν μὲν ἐξίσωσις πρὸς τὸ ἀγένητον, ἀγενήτου 
δὲ κι μετρουμένου πρὸς τὰ ποιήματα, ἵνα μόνον τὸν υἱὸν ἐν τοῖς ποιή- 
μασι καταγάγωσιν ΑἸ, Αγ.τ.41τ(Μ.26.760) ; 405. οὐ κι τῷ πατρί, ἐπειδὴ 
δι᾿ αὐτοῦ καλούμεθα εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ΘονΟΥ ΣΟ για 8-ὸ 

(Ρ.226.34); λογισμῶν κ- Ματο. τιοριδο.3.ττ(Μ ὅς. 9818); 1 δεβ. ΝΖ. 
ἀϊαϊ. τοτ( Μ.38.τοοθ); Ὁ. ἀεροοίῥίον, Δικιννίον κι Βοζ.ἶ.ε.1.1.12(Μ.6]. 
860Α); ἀεργαδαίίοη οἵ ΟἸετρν καθαίρεσιν ὀνειδίζειν αὐτῷ ἴβα. Α1}.} 
τολμᾷ [36. Επι5. ΝΙς.] καϑαιρεθεὶς αὐτὸς καὶ μάρτυρα τῆς κ. ἔχων τὴν 
ἀντ᾽ αὐτοῦ κατάστασιν ΟΛΊΕΧ.ρ.ρ. ΑἸ, αροὶ δες. 6(Ρ.93.15,16; Μ.25. 

. 26ΟΠ); οὐ μόνον τοιούτους καθαιρεῖ τῆς λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
τολμῶντας τούτοις κοινωνεῖν μετὰ τὴν κ- ΟΑπί,(34τ)εαπ.τ; ΑἴΠ.ἐρ. 
Ἀν. 4. 26.τοπ30); ῬΑ] υλνγο,οίρ.56.5; Μ.47.32); Τάτ, δος, ἢ. 
2.12(Μ.86.1804); χειροτονεῖ εὐθὺς ἐπίσκοπον Ἀπαμείας ᾿]ωάννην τινὰ 
ἀπὸ κ. ἐδ.τ.22(1774}; Ο. σεμίσηεε ΟἹ ἀεροςίξίον; ὡς αἱ κ. εἶχον 802, 

υ μιε.3.το. 6(Μ.67.τοόοα}); ἅ. αδοϊτἑΐοη,, τοριουαὶ αἰτίαν τῆς τούτον 580. 
ΘΥΆΝΘῚ ἱηδρ65) κ᾿ ΑΙΉ. σοί, 45(}3.25.808); τῆς μὲν ἁμαρτίας τὴν 
κατάκρισιν ἐπὶ γῆς ἐποιήσατο, τῆς δὲ κατάρας τὴν κ. ἐπὶ ξύλον ΤΑΤΗ, 
Αροϊ!.τ.Ξ(}1.26.ττοτα})}; Αηαβί. 5, ἠμοά. (ΝΜ .89.1040}. 

Ἐκαθαιρετέον, οη6 γημδέ γεγεεὶ, Ὁιάντα. (Β45. τιν. 5 τ, (1.2068 ; 
Μ,29.7330). 

καθαιρέτης, ὁ, ἀδείγογεγ, ουεγί γοιθεῦ, Ῥάραιι σοᾶβ, }7. Ροῖγνε.τ2. 
2; Ἐπ5...6.9(ρ.218.18; Μ.20.13648); ἱεροῦ καθαιρέτην [8ς, (Ἀτῖ51] 
ἀποκαλοῦντες (μ5ὶ..4Ρ}.5.14.0. 

καθαιρετικός, 1, ἀεςίγμείυ6 κακίαν...κ-. τῶν ἐπὶ τὴν γνῶσιν 
προσκοτιτόντων ΟἸοτη. 517.7.1ττ(ρ.47.12; Μ.9.4024); ῥήμασι...κ, τῆς 
δόξης τοῦ μονογενοῦς Β65. Εμ.2.τϑ(ι.2520; Μ.20.609Ὰ) ; καθαιρετικὴ 
«εὐτῶν. «παθῶν ἐστιν ἡ τοῦ κυρίον ἐπιφάνεια τὰ.6}.26ο.6(3.4οοα ; Μ.32. 
οὐ40); τεῖ, νατίαπί 1πὰ Τιοτά 5 Ῥσανεῦ (ἐλθέτω τὸ ἅγιον πνεῦμα κτλ.) ἢ 
τάχα τό, ἐλθέτω, κ. τῆς ἀξίας νομίζουσιν; Οτ Ν γ55.0γ.ἀ0η1.3(Ρ.64.35; 
Μ.44.ττδοο); ἀσέβεια κ. τῆς δόξης τοῦ θεοῦ Ὁ 7υβῖιφμ εἰ γε τ( 6. 
1ΔοςΑ); 2. ὁ ἀοῤοοίίίονι τὴν κ- ψῆφον Ῥ]η]οβτ ἡ. 6.2.ττ(ΜἹ,6 5.416 Ὰ); 
ποῖ. α5 βυιρβῖ,, ἀδογθα οὗ ἀεῤοοίίίοη, ϑοοτ.}.6.1.32.2(Μ.67.1648); ἐδ. 
2ιτ (858); ἄδεγεε οΓ ερμάἀονιπαίϊομ τὰ κι τῶν ᾿Ὡριγένους βιβλίων, 
δι᾿ ὧν.. τὰ βιβλία...διέβαλλεν 1}.6.12.τ(70 1}. 

Ἐκαθαιρετικῶς, ας αἰ γησαγ5 Οὗ μι Ὴρ ἀπ ἐπ ἰο, ο. σορίξ,, Οὐ οἰδ, 
τ.3τ(ρ.82.τ; Μ.11.720}). 

Ἐκαθαιρέτις, ἡ, ἀεείγογεν κενοδοξίαν...κ. τῶν καλῶν πράξεων 1888, 
εὐμδί,το.2(2.5511; Μ.31.13730). 

καθαιρ-έω, ἑαξε ἄσιυγ!, ῥηΐ ἀουυη: 1. εἶοσα ἴμῈ ἐγε5 οἵ ἴπ6 ἀβδᾷ, 
Του. Α1.8Ρ.πι3.}.6.}.22.0(Μ.20.680Ὰ}; ΓΒ γυϑβ..51α}.2.το(1.1074}} 
2. γοάμεε, ἀϊνμίηῖεῖ τὴν τρίχα σον τῆς κόμης μὴ παρατρέφων, μᾶλλον 
δὲ συγκόπτων καὶ “-ὧν αὐτήν Ορηεί. ΑΡ.1.3.8; 'πᾶσα πικρία' οὐχὶ 
“"εἰσθω, ἀλλὰ “ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν᾽ ΟὨγνπ.ἤοη!.15.1 τὸ ἘΡῤλι(ττιιτοῦ) ; 
πιεῖ,, ἰοῖυεν, ἀεργαίε μὴ τοίνυν νομίσῃς --εἴσθαι δεόμενος ἑτέρου Ἰα, 



’ὔ 

καθαίρω 

Ποη!.22.2 5 Κοιη(ο. 6824); πνεῦμα...οὐ πνοὴν ἀνυπόστατον ἐννοοῦμεν, 
οὕτω γὰρ ἂν --εἴται πρὸς ταπεινότητα τὸ μεγαλεῖον τῆς θείας φύσεως 
70.}. μιο.το (δῖ ρᾳ, 8.58); 3. συεγίάγοτο, ἀδέδα! βρ᾽ειταα] ῬΟνΘΥ5 
“νοῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ Ιστι Ρἦ.13.τ; αἱ ψυχαὶ τῶν διὰ 
«Χριστιανισμὸν ἀποθνησκόντων..-καθήρουν τὴν δύναμιν τῶν δαιμόνων 
Οτεἰς,8,44{0.258.27; Μ.11.1 5810); τοῦ σταυροῦ γενομένου, πᾶσα... 
εἰδωλολατρεία καθῃρέθη ΑἸ επί, τ }1.2:.5Ὰ}; 4. αδοϊϊοι, αμημΐ 
Ουδβίοπῃβ, ἰαλδ, εἴς, πῶς ἔτι οὗτος [5ς. (ὮΓΙ5{]...τὸν νόμον καὶ τὸ 
εὐαγγέλιον...““ὧν ; ΟἸΕΙ).5,ν.3.2(ρ τθ0.1ς; Μ.8ι τ ΤΟ9 4}; “-εθῆναι.. «τὰς 
Δομετιανοῦ τιμάς Ἰύπι5.ἢ..6.3.20.8(}.20.256.}; τῶν ᾿Ιουδαίων --εἴται 
τὸ δόγμα 70,10. ξ.ο.τ.7 (1 04.8.84}; 5. ἀεργαάσ ὅσοι προεχειρίσθησαν 
τῶν παραπεπτωκότων.««γνωσθέντες...--οῦνται ΟΝΙΟ, (32 ς)εαη.το; εἴ 
τις εὑρεθείη μετὰ τὸν ὅρον τοῦτον τόκους λαμβάνων..."-εθήσεται τοῦ 
κλήρου 1.17; ΟΥ οἸδτο5 Ἰδανίηρ ἘΠΘῚΓ ῬΘΎΞΗ65 εἰ δὲ καὶ ἐπιμένοι τῇ 
ἀταξίᾳ..."πεῖσθαι τῆς λειτουργίας, ὡς μηκέτι χώραν ἔχειν ἀποκατα- 
στάσεως (Δητ,(34τ)οαν.3; 1.13; ἴοΟὈΥ Ποτεσυν, οὗ Ατίδῃ - ΟΙβῃοΡ5 
τούτους..«καθεῖλεν ἧ..-σύνοδος ἀπὸ τῆς ἐπιοκοπῆς καὶ..«μὴ μόνον 
αὐτοὺς ἐπισκόπους μὴ εἶναι, ἀλλὰ μηδὲ κοινωνίας μετὰ τῶν πιστῶν 
αὐτοὺς καταξιοῦσθαι (Βατα εῤ.εαϊιρ. ΑἸ. αροί.ς66.47(0.123.12; Μ. 
25.326); ΑΒ αροΐ,5οε.2(ρ.88.21; 2400); οὗ Νεβίουϊαμβ εἰ...τινες... 
τῶν κληρικῶν. .«τολμήσαιεν...τὰ Νεστορίου ἢ τὰ Κελεστίου φρονῆσαι 

καὶ τούτους εἶναι καθῃρημένους...δεδικαίωται (ΕΡΗ.(451)εαη.4.; ΤΟΥ 
μδώνν, (αη..4.|Ρ}.44; ἱπνοϊνίῃρ Ξυβρεηβίοη οἵ ξπποίίοοβ εἴ τις 
ἐπίσκοπος ὑπὸ ουνόδου “-εθεὶς ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος..«τολμήσειέν 
τι πρᾶξαι τῆς λειτουργίας..-«μηκέτι ἐξὸν εἶναι... ἐλπίδα ἀποκαταστά- 
σεως ἔχειν ΟΛητΐ,(34τ)σαη..4; οὐ πρότερον αὐτὸν [50. 8. ὈΙΪΒΠΟΡΊ εἰς τὰς 
δέκας διδόασι, πρὶν τῆς θείας ἀπορρῆξαι τελετῆς, τὰ ἐκείνης ἀφαιρού- 
μενον σύμβολα καὶ οὕτως “-εθέντα ἕνα τῶν λαϊκῶν ἡγεῖσθαι (868, 
Να2. ἠταί. τάο( Μ.38.τοό8) ; Βὰϊ αἸΒΈΙΠΟΥ ἔτοτη τε ροσατν βιιβρεηβίοι 
ἐὰν δὲ ἐκβάλῃ [8ς5. τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα] ἀφοριζέσθω, ἐπιμένων δέ, 
“"είσθω (αη. ἄρῥ.5; τὸ θὲ Ἔχϑγοῖβεα ΒΚ Ὀίβῃορβ, Οοημϑὶ. ρ.8.28.2; 
πρεσβύτερος οὐ «εἶ, ἀφορίζει δὲ τοὺς ὑποβεβηκότας 1Ρ.8.28.53.} οὐ ὉΚ 
ἃ 5) Πη064, 0.Μ8].εἤγοη.τς Ὁ.265(Μ.07.5454}; ΤΕΡΠΙ εἠγοη. 78 (Μ. 
108.2408); αἶβέ. ἔτοση Ἄχοοτηστηπηϊοδτίοῃ, 70. Απένερ. Κα (ρ.40,32; 
Μ.83.14770); τεῖ, τε]δσείοη οὐ Ῥαιυ]Ἕδιβε οἰοτίοβ. ἀναβαπτισθέντες 
χειροτονείσθωσαν...εἰ δὲ ἡ ἀνάκρισις ἀνεπιτηδείους αὐτοὺς εὑρίσκοι, 
““εἴσθαι αὐτοὺς προσήκει ΟΝΊς,(325)εαη.το; ἀπ οὗ οὐἤετθ ποῖ οὐ- 
ἀαϊηεα εἰ δέ τις ὁμολογητὴς μὴ χειροτονηθεὶς ἁρπάσῃ ἑαυτῷ ἀξίωμά τι 
τοιοῦτον ὡς διὰ τὴν ὁμολογίαν, οὗτος «-είσθω (οηεί..4.}.8.23.4:; οἵ ἃ 
ΒΘΟΊΪΑΥ ΟἰῆοΙΆ] ἐκεῖνος μὲν καθῃρέθη καὶ κατεβλήθησαν αὐτοῦ... αἱ 
εἰκόνες (ἦγον, Ραςεῖ. . 3οτ( 1,92. τοο40}; 6. εομάρημη τὸν Τιμόθεον... 
μετὰ τοῦ ἀσεβοῦς αὐτοῦ δόγματος καθείλομεν Τ) παρᾶ 6 ογέφηί αι ρ. 
Πα. ἢ. 6.5.το.2(3.1085}. 

καθαίρ-ω, καθαρίζω, ῥρμγέξν ; 
Α. οἵ ἀοα; 1. ψιπουὶ αἰβυϊποϊίοι οἵ Ῥεύθουβ κύριε... καθάρισον 

ἡμᾶς τὸν καθαρισμὸν τῆς σῆς ἀληθείας τΟίε».6ο.2 ; παρακαλοῦμέν σε... 
ὑπὲρ τῶν χειμαζομένων ὑπὸ τοῦ ἀλλοτρίου... .ὅπως...«τοὺς δὲ καθαρίσῃς 
ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ πονηροῦ ΓΙ Αρ.(οη5ὶ.4.Ρ}.8.12.47; ἡ θεία 
μακαριότης.--“-οὔσα Του, ΑΥ.6...3.2(Μ.4.τότο) ; 2. οὗἩ ὅοη ; ἃ. [ἢ σεη. 
αὐτὸς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐκαθάρισε πολλὰ κοπιάσας...αὐτὸς οὖν 
καθαρίσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς τρίβους τῆς ζωῆς 
Ἡρογη. στη. ς.6.2,4; τοῖς [0.15:1,)2 καθυλομανεῖ γὰρ μὴ κλαδευομένη 
ἡ ἄμπελος, οὕτως δὲ καὶ ὁ ἄνθρωπος" “-εἰ δὲ αὐτοῦ τὰς ἐξυβριζούσας 

παραφυάδας ὁ λόγος ἡ μάχαϊρα (Ἰετα ῥαεά, τ. ϑίρ.129.12 ; Ἅ{.8. 3200}; 
ποταμὸς....ἐφ᾽ ὃν ἐρχόμενον ““εσθαι δεῖ...ὁ σωτήρ ΟΥ.ο.6.42(Ως ; ρ.αξι. 
το; Μ,14.2738); εἰ.. «ἥλιος «οὐ βυπαίνεται τῶν ἐπὶ γῆς σωμάτων ἁπτό- 
μενος..«ἀλλὰ μᾶλλον...«ταῦτα φωτίζει καὶ καθαρίζει: πολλῷ πλέον ὁ 
πανάγιος τοῦ θεοῦ λόγος...τὸ σῶμα θνητὸν τυγχάνον ἐζωοποίει καὶ 
ἐκαθάριζεν Αἰ, ἐπε.17.γ7( ΔΕ, 2:5.125})}; ἵνα..τὸν.. «ἀέρα καθαρίσῃ 1δ. 
25.5(1408); ὁ φιλάνθρωπος θεὸς διὰ Χριστοῦ...τὰ ἑαυτοῦ πλάσματα... 
καθαρίσῃ ἔτ ιαρ.Οὐπεὶ. 4Ρ.8.7.2; Οὐοηςὶ. 4Ρ}.8.1τ.3; Ὁ. ἰὨχοῦρῃ 
Ῥαββίοῃ, }ιβέ. σωροί, 32.7(Ν1.6,3808); τοῦ πάθους, οὗ ἔπαθεν ὑπὲρ τῶν 
“-ομένων τὰς ψυχὰς ἀπὸ πάσης πονηρίας ἀνθρώπων, ᾿Ιησοῦς Χριστός 
14. 41αἰ.41τ.τ(Μ.6. 5648); ἐξ.τ.τ(ξοΙΑ} ; ἵνα τῷ ἰδίῳ αἵματι πάντας ἡμᾶς 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν καθαρίσῃ ΑἸΠ..4ν.2.7(Ν}.26.τότοὺ) ; 14. ἡγιε.2ς.6(Μ.2ς. 
1400); Ὀαξ ἈΡΟΒΕΪ65 ΠῚΠν Ρυχῆθα Ολ]ν ἔξει Αϑοθπβίοη, Οὐ, 70.6.57 
(37); Ρ.τός.31|; 200Ὰ}); 3. οἵ Η, ΟΒοβί ἐλθὲ τὸ ἅγιον πνεῦμᾳ καὶ καθά- 
ρίσον τοὺς νεφροὺς αὐτῶν καὶ, τὴν καρδίαν «αἱ ΤΙ μον, ἃ 27(0.143.2}:; 1 
ἴεχὶ οὗ που 5 ῬΥΆΥΟΥ 85 τοδᾶ ὃν αὐ. Νψββ. ἐλθέτω τὸ ἅγιον πνεῦμά 
σου..-καὶ καθαρισάτω ἡμᾶς ΟΥ̓ Ν γ85.0γ.ἀρηϊ. (Ὁ ὅθ, το; Ν.44.1157}0)} : 
καθαρίζοντος τὴν ἁμαρτίαν πνεύματος τὐ.(ρ.6ο.37; ττ604Ὰ}; 4. οἱ σοἄ 
Δοίηρ ΓὨΣΟΙΌΡΉ βεοοηἄαγν οϑιι568 ; ἃ. Τπτοιρῃ ἀἰνίπε γοτά ἴῃ βου ρ- 
τὰσο Δα Πυτηβη γρΆβοῃ (οἴ, 70.1:0) ὁ λόγος ἔχει παντὸς φαρμάκου δύνα- 
μὲν καὶ παντὸς τοῦ καθαρίζοντος δύναμίς ἐστι Οτιἦονι.2.2 τη 7εγ.(Ρ.18. 
1τ: Μ.12.280Ὰ); ὀχεῖται δὲ καὶ τῷ νέῳ πώλῳ, τῇ καινῇ διαθήκῃ" ἐν ἀμῴφο- 
τέραις γὰρ ἔστιν εὑρεῖν τὸν “τοντα ἡμᾶς τῆς ἀληθείας λόγον καὶ ἀπελαύ- 
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γοντα τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν ἡμῖν πάντας λογισμούς 
14. 7ο.το.ϑ(τϑ; Ρ.201.30; Μ.14.3570); χρεία οὖν ἡμῖν τὸν λόγον παρα- 
λαβεῖν τὸν “νοντὰα τὰ δόγματα 14,ομι.5.1 8 ΤΉ 6γ.(Ρ.44.28; 317} ; 

Ῥ. ΤὨΣΟΌΡΉ Δηρεὶς δπα ργ]εϑῖβ ὡς γὰρ ὁ θεὸς ““εἰ πάντας τῷ πάσης 
καθάρσεως εἶναι αἰτίας, μᾶλλον δὲ.. «καθάπερ ὁ καθ᾽ ἡμᾶς ἱεράρχης διὰ 

τῶν αὐτοῦ λειτουργῶν ἢ ἱερέων ““ων ἢ φωτίζων, αὐτὸς λέγεται «--εἰν 

καὶ φωτίζειν... «οὕτω καὶ τὴν οἰκείαν καθαρτικὴν ἐπιστήμην...«ὁ τὴν 
κάθαρσιν τοῦ θεολόγου τελετουργῶν ἄγγελος [ο, [5.6], ἐπὲ θεὸν μὲν ὡς 
αἴτιον, ἐπὶ δὲ τῶν σεραφὶμ ὡς πρωτουργὸν ἱεράρχην, ἀνατίθησιν' ὡς 
ἄν τις φαίη, μετ᾽ εὐλαβείας ἀγγελικῆς τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ «-όμενον ἐκδιδά- 
σκων ΤΠἸοπ Ατ.ς. ἢ.13.4(}1.3.30 50,0}; 1δ.(398.}); ς. τγουρῆ Ἔχίογηαὶ 
δν}}5 κτίζει γὰρ τὰ σωματικὰ ἣ τὰ ἐκτὸς κακά, “των καὶ παιδεύων 
τοὺς μὴ βουληθέντας παιδευθῆναι λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ ὑγιεῖ Οχ(εἰς,6, 
πδ(ρ.127.17; Μοττ.ῖ38:Ὰ}; ([6]5.10.4.60(ρ.338.28 ; 11278}; Οτ.0γ.29.:5 
(0.30ο.2ο; ΜΟΊ. 5444); κολαζομένου γὰρ τοῦ σώματος κατὰ μικρὸν 

γ“εται 1, εοηΐ. Β. ςἐεί.το. (1.86.1 26ς 0). 
Β. γεῖ. ρυνιηρ οἵ (ΒΓ η ἃ πα 15 ΠΟΙ ΒΟΤΕ ; 1. 1 ρθη. καθαρι- 
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σθήσεται ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ... καὶ ἔσται ἕν σῶμα τῶν κεκαθαρμένων 
Ηδτπι,δΐη.0.18,2,3; καθαρισθήσῃ δὲ ἀπὸ τῶν ὑστερημάτων σου" καὶ 
πάντες δὲ οὗ μὴ διψυχοῦντες καθαρισθήσονται ἀπὸ πάντων τῶν 
ἁμαρτημάτων 1(.0]15,3.2.2.; ἵνα ὦμεν ναοὶ θεοῦ καθαρισθέντες ἀπὸ παντὸς 
μολυσμοῦ (ἸοΙ, Σἰγ.4.2τ(Ρ.3ο6.26; Μ.διχ 410}; τοῖς ΡΟΘῚ]65. τὸν βίον 
ἄκρως κεκαθαρμένοι Ἰδυι5.᾿..6.3.54.3(Μ.20.2648}; τοῖ. ΒΙΒΠορ 5, Οσησί, 
41)}.2...8} σοπρτορδίοι οἵ [ΔΙΓΠΠῸᾺ] [τὰ νΉΒΊ ἢ. πἰππετς Πᾶνα 
Ὀοοι ΘΧχοΙθα66 αἰσχυνθεὶς... ἐξελεύσεται... καὶ μενεῖ κεκαθαρισμένον τὸ 
ποίμνιον 1Ὁ.2.το.4; τεῖ. Τ,5.210 ἄλλος [50. ἄγγελος] δὲ τοὺς ποιμένας, ὡς 
τῇ τῶν πολλῶν ἀναχωρήσει καὶ ἡσυχίᾳ κεκαθαρμένους, εὐηγγελίζετο 
οπ. ΑΥ.ε...4.4(Μ4.3.1818}; 2, δος, ΒἰΘταγ σα] ΟΥ̓ΔΟΙ ἐπειδὴ τάξις 
ἱεραρχίας ἐστὶ τὸ τοὺς μὲν “-- εσθαι, τοὺς δὲ “-εἰν.. «ἑκάστῳ τὸ θεομίμητον 
ἁρμόσει κατὰ τόνδε τὸν τρόπον 1.3.2(τ658}); τοῦ, ἀοαδσοη᾿β οἤϊος ἡ 
λειτουργικὴ τάξις, ὡς μόνον καθαρτική, τὴν μίαν ἱερουργεῖ τῶν --ομένων 
προσαγωγὴν ὑπὸ τὸ θεῖον αὐτὴν ὑποτιθεῖσα θυσιαστήριον, ὡς ἐν αὐτῷ 
τῶν “-ομένων νοῶν ὑπερκοσμίως ἱερουμένων 1(.6.}..5.4.8(2 1.3.5 168): 
““ὅμεναι μέν εἰσι τάξεις αἱ τῶν ἱερουργιῶν καὶ τελετουργιῶν ἀποδια- 
στελλόμεναι πληθύεις 1Ῥ.6.1.τ(5201)}; “-ομένη δὲ τάξις ἡ τῆς ἱερᾶς 
ἐποψίας καὶ κοινωνίας ἀμέτοχος, ὡς ἔτι “-ομένη 1.6.5. (5260); τεῖ, 
ἐχοϊιβίομ ἔσγομι σε] σατο ΟὗὨ Πιγβίοσίθβ οὐ πᾶσαι κατὰ τὸ σύνηθες αἱ 
““όμεναι τάξεις ἀπολύονται, μόνοι δὲ τῶν ἱερῶν ἐκβάλλονται χώρων οἱ 
κατηχούμενοι...αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν --ομένων τάξεις ἐν μυήσει μὲν ἤδη 
γεγόνασιν ἱερᾶς παραδόσεως..«οὐκ ἀπεικότιος δὲ πάρεισιν ἐπὶ τοῖς νῦν 
τελουμένοις 1.1.3.3(5 570}; 8. ἐῃτουρῃ Ὀαρίίϑιη τὸ βάπτισμα, τὸ μόνον 
καθαρίσαι τοὺς μετανοήσαντας δυνάμενον Τι5ῖ. ἀταξ,τ4.τ0Μ 6. ο40) ; 
ἀναγεννηθέντες ἀμίαντον φυλάξωμεν τὸν ἄνθρωπον καὶ νήπιοι ὦμεν 
ὡς βρέφος τοῦ θεοῦ κεκαθαρμένον πορνείας καὶ πονηρίας (Ἰδῖα, ῥαθά.τ.Ὁ 
(Ρ.τορ.τϑ; Μ.8.280Ὰ}; καθαρίσας αὐτοὺς τῷ σῷ λουτρῷ ΑΤ οι. ἢ κα 
(ρ.140.10}; 1οη.Ατ,6.ἢ.2.3.1(Ν1.3.3078}; τοῖ, Ομ βι Β θαριίβια, οἵ, 
“Χριστὸς. ..ἐβαπτίσθη ἵνα τῷ πάθει τὸ ὕδωρ καθαρίσῃ Ἰρπ.ἰρἤειϑις 
ΟἸεΩλ. εἰ. 7(0.138.30; Μι9.7015); ἀνθρώποις γὰρ ὑπὰ φωνῆς ἶ5ς. 70. 
Βδρτ.] σϑέται λόγος [1.6. ΟΠ τ]51], τῇ φύσει τοῦ λόγου -ὔοντος πᾶσαν τὴν 
σημαίνουσαν φωνήν ΟΥ.70.2.32(26; 0».00.7; Μ.14.1728}; τεῦ, ΟΠ τ σι 5 
ἄἀξαῖῃ, ἴὰ ὈΑΡΟ50)Ὰ] σοπτοχὶ διεστάλη.. διὰ τοῦ θανάτου τὰ ἠνωμένα 
καὶ πάλιν συνήχθη τὰ διακεκριμένα, ὡς ἂν καθαρθείσης τῆς φύσεως ἐν 
τῇ τῶν συμφυῶν διαλύσει, ψυχῆς τε λέγω καὶ σώματος, πάλιν ἡ τῶν 
κεχωρισμένων ἐπάνοδος τῆς ἀλλοτρίας ἐπιμιξίας καθαρεύουσα γένοιτο 
Οὐ γ8ς,ογιεα θεέ, 35 (0.134.3; Μν4.5.894}; τοῦ. Τταγχα σἰβέυβ οἵ θαρ- 
Ἐ|Ζεα ἃπα παρ ζεα πολὺ τὸ μέσον τῶν τε κεκαθαρμένων καὶ τῶν τοῦ 
καθαρσίου προσδεομένων ἐστίν. ἐφ᾽ ὧν γὰρ κατὰ τὸν βίον τοῦτον ἡ διὰ 
τοῦ λουτροῦ προκαθηγήσατο κάθαρσις, πρὸς τὸ συγγενὲς τούτοις ἡ 
ἀναχώρησις ἔσται,...οἱ δὲ ταύτης [36. ραχποαίίομ. ὈΥ Ὀαρ Ι5Π)) 
ἀμύητοι τῆς καθάρσεως ἀναγκαίως τῷ πυρὶ καθαρίζονται 1.{0.138.7.: 
928,0); γεΐ, 1ο. Βαρτ, στων..«καὶ ἐπὶ μετάνοιαν παρακαλῶν ΟΥ, [σ.6.32 
(17; Ρ.141.23;; 2564); ὁ πτὼν ῥδαριίσεν, ΟτιΝᾷ2Ζ.ον.40.26(Μ.536.53060) : 
τοῦ. τιδυνυάοιη 85 Ἐαυϊναίοης τὸ Ὀαρίϊβη) τὸ κατὰ τὸ μαρτύριον 
βάπτισμα... ἐπὶ πολλῶν θεραπείᾳ --ομένων γίνεται Οχ,ν»Ιαγί.Ξο(ρ.26. 
20; Μ.Ιτ. 6.14); 4. (Ὠτουρὴ τορεπίδηος δηᾶ νιγτῖαβ ἐκαθάρισαν 
ἑαυτοὺς καὶ μετενόησαν [{ΘΥγη,517».8,7.5.. 1διϑίατ, 3; μετανοίᾳ κεκαθαρ- 
μένον (οηξί. 4Ρ}.2.4τ,2; ΟΥ(Οὐδἰς.γ. Α(Ρ.τοϑις; Μ.11.1480Ὰ); οἵ 
Ρᾶσδμβ, ΤὨΤΟΌΡΗ δοῦηρ' ἃςς, τίρ]ιξ χθαβοῦ παρ᾽ ὀλίγοις τὰς ψυχὰς τῷ 
λόγῳ καὶ ταῖς κατ᾽ αὐτὸν πράξεσι κεκαθαρμένοις 1ῤ.7.δί(ρ.τ6ο.28; 
14334}; ΤΠΥΟΌΡῊ τοδολϊηρ 85 ΡΥ ἢ πη παΥν το Ὀαρείϑιν, {.3. κοί ρ.3254. 
12; ΤΟΟ0Λ)}); ὁ δὲ κατὰ τὸν ᾿]ησοῦν μυσταγωγῶν τῷ θεῷ τοῖς κεκαθαρ- 
μένοις τὴν ψυχὴν ἐρεῖ 1.3.δο(ρ.25-.τ; ἸοοοΒ) ; ὕδῆσο ὈΠΤΟΌρΡ νυ] ϑἀο}}, 
1ά. ἐν.ἤονι.21 1: }6γ.(Ρ.105.12; Μ.τ4.13000),5 Πιοπ. τ. ἡ.7.3(Μ.3. 
2000) ; {το ΚΡ ὑσάνοτ, δα. ῥοῦ, 7(0.22.1); ἘλΥΟΌρΙι βαοτίῆος, ΟΥ. 
.0.6.54(36: Ρ.τό2.1ο; Μ.14.203Α}; ἴοβε ρυῆςα ὃν ντῖας Βεϊῃρ 
ἹΠΏΠΉΠ το ὈΕΤΙΠΟΔΠΟΙ ὃν ἥτε, Οτ, ρὲς, ς τοίρ.17.20; 12054}; 
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[Ὠχοὰρῇ ἀϊντηε ἴονα ἔρωτι θείῳ...καϑαρθέντες Τῖοπ Ατ.6.}.3.3.7(}1.3.΄ 
4368); 5. ἀϑοδῖ., 85. ἢτϑσί βίαρε οἵ ἐπυβοίοϊα ψψὰν (ρυτραῖίνε, 1]- 
Ἰυτηϊπαίϊνο, πηϊέῖνε), τοῖς, ΔΠΡΈΪΙΟ ΟΥ̓ΔΕΙΒ ““εται καὶ φωτέζεται καὶ 
τελεσιουργεῖται Τλοῃ.Ατ.ε.}.7.2(}1.3.2000) ; ἐῤ.8,.τ(2408); τεῖ, τη ἡ 
«τῶν τελετῶν ἱερουργία πρώτην μὲν ἔχει θεοειδῆ δύναμιν τὴν ἱερὰν 
τῶν ἀτελέστων κάθαρσιν, μέσην δέ, τὴν τῶν καθαρθέντων φωτιστικὴν 
μύησιν' ἐσχάτην δέ,...τὴν τῶν μυηθέντων ἐν ἐπιστήμῃ τῶν οἰκείων 
μυήσεων τελείωσιν. ἡ δὲ τῶν ἑερουργῶν διακόσμησις ἐν μὲν τῇ δυνάμει 
τῇ πρώτῃ διὰ τῶν τελετῶν ἀποκαθαίρει τοὺς ἀτελέστους" ἐν τῇ μέσῃ 
δέ, φωταγωγεῖ τοὺς καθαρθέντας" ἐν ἐσχάτῃ δὲ.. ἀποτελειοῖ τοὺς τῷ 
θείῳ φωτὶ κεκοινωνηκότας 1(.6.ἢ.5.1.3(Ν1.2.5044.,8); τῆς ἱεραρχικῆς 
τάξεως, οὐ τελεσιουργεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ φωτίζειν ἅμα καὶ “-ειν 
ἐπισταμένης ἐδ.5.τ.7(Ξοϑδ0); 6. ἃ5 παοδϑβαῖν ἴοσ ππίοη, νὰ Οοα ὅσοι 
ἂν καθαρίσωσιν ἑαυτῶν τὰς καρδίας ἀπὸ τῶν ματαίων ἐπιθυμιῶν τοῦ 
αἰῶνος τούτου, καὶ ζήσονται τῷ θεῷ ΠΠρτπι παρ. τ2.6.- : ὄψονται... «τὸν 
θεὸν.. «οὐδὲ γὰρ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων, εἰ μή τις ἐν δίκῃ βιώσαιτο, 
καθηράμενος δικαιοσύνῃ καὶ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ πάσῃ Τυκῖ.ἀ1α1.4.3(}}1.6. 
4848); ἀσκήσεσι “-ὄμενος ὃ νοῦς...ὀξυδερκεῖ πρὸς τὴν ἀλήθειαν Μοῖῃ, 
5γ}}.0.4(0.118.13; Μ.χ8,1τ8 58); τὸ σῶμα τοῦτο δύναται...τὴν ἀθανα- 
σίαν ὑποδέξασθαι, ἐὰν “οἶτο τῆς ἀκρασίας τῶν ὑπεκκαυμάτων Ἰά.γ65, 
τ,δτ(ρ.325.20) ; οὐ γὰρ ἔστι μὴ καθαρθεῖσαν ἀκοὴν ἐδεῖν τῶν λεγομένων 
τὸ ὕψος (Ὠγνβ.ἤοη.1.2 1 [6.(8.40); τὴν τοῦ καθαρθέντος ἐπὶ τὴν 
θείαν ὑπακοὴν ἀναζωπύρησιν Ὠϊοπ.ΑΥ.6.}.13.2(Ν|.2.3008)}); 7. οἱ 
οἰεδηβιηρ ὃν ἔτεα (αἴζεν θαι) : οἰσδηβίης Ὁν ἢχε δηραᾶ ναῖε ἔοτε- 
5πδάονεα ἴῃ Ῥᾶρδῃ ΡΒΠΟΒΟΡρῺν Πλάτων τὴν γῆν χρόνοις τισὶ διὰ 
πυρὸς ““εσθαι καὶ ὕδατος ὧδέ πώς φησι ΟἸετλ. 6 ».5.τ(ρ.322.4; Με. 
244}; ὃν δακ ἴπ Τερὶς ἡ κιβωτός, τῶν διὰ πυρὸς ““ομένων καὶ 

δοκιμαζομένων σύμβολον 1.6.ττίρ.475.6; 3088); τάχα εἴποιμι ἂν ὅτε ἡ 
γέεννα τῶν ἀκουσίων, τῶν δυναμένων καθαρθῆναί ἐστιν Οτ( ἤορ!.10.15 
ἢ: [ἐν.(Ρ.175.14; Μ.13.4070}; τῷ φρονίμῳ πυρὶ --ομένοις καὶ ἐν τῇ 
φυλακῇ ἐκπρασσομένοις Ἰα.0γ7.20.15(0.300.7; Μι11. 410) ; 8. τεῖ, Ῥυτι- 
ἰγὶπρ ἔγου ἀξπηοηβ ὁ κύριος δι᾿ αὐτοῦ [3ς, 5, ΑΠΙΠΟΩν ]-.«ἄλλους ἀπὸ 
δαιμόνων ἐκαθάρισε Αἰμιν «ἀρμίοη.τ4(}1.26.8654); καθαρισθεῖσαν ἀπὸ 
τοῦ δαίμονος Ὁ. δ(οτ2Α) ; ἐὰν δέ τις δαίμονα ἔχῃ.--μὴ προσδεχέσθω δὲ 
εἰς κοινωνίαν, πρὶν ἂν καθαρισθῇ (οηοὶ. ἀρ.8.32.6:; ἐάν τις δαίμονα 
ἔχῃ; κληρικὸς μὴ γινέσθω, .... καθαρισθεὶς δὲ προσδεχέσϑω (αη. 4.01 
οἱ λειτουργοῦντες τῷ ἱερῷ καθαρίζουσιν ἑαυτοὺς φοβούμενοι τοὺς 
δαίμονας Α΄. Απάνγ.οἱ Μ|.τ4{(0.81.5). 

Ο,. Οποβῖ.; ἀδηΐαὶ οὗ ρυσιβοδίοη οὗ Βοαᾶν Ὀν ἤἢτο δέζεσ ἀθαῖῃ τὸ 
γὰρ φαινόμενον οὐ πυρὶ --εται, ἀλλ᾽ εἰς γῆν ἀναλύεται (Ἰοτη εχε, ἘΠάοὶ. 
τ4{(0.τι1.22; Ν.ο.6640); Μαηίςῃ. ἐρῶ...πῶς μεταγγίζεται ἡ ψυχὴ εἰς 
πέντε σώματα. πρῶτον καθαρίζεται μικρόν τι ἀπ᾿ αὐτῆς, εἶτα μεταγ- 
γίζεται εἰς κυνός ἩερεΙη. “γε. τοίρ.τς.7; Νί.το.τ441τ0); ὁ δὲ ἀὴρ οὗτος 
στῦλος ἐστὶ φωτός, ἐπειδὴ γέμει ψυχῶν τῶν καθαριζομένων 1τ.8(ρ.12. 
12: 14406); τὸ γεμίζον τὴν σελήνην, τὸ Καθαριζόμενον καθημερινὸν ἀπὸ 
τοῦ κόσμου διττί(ρετδιο; 14454}. 

Ὁ. ῥηγίξν, εἶθαγ, ἔγοτα δοσπβαίίοη ἐκεῖνος ἐκάθαρεν αὑτόν ΟΥ,Ὕταΐ.ττ 
(Ρ.144.11); ἔχουσιν οἱ περὶ Ἀθανάσιον τὰ ἐν τῷ Μαρεώτῃ ὑπομνήματα, 
ἐξ ὧν αὐτὸς μὲν καθαρέζεται Αἰ.ἢ. γιτείριτοτ,; Μ.25.7124}; ὃν... 
πᾶσα ἡ σύνοδος ἐκαθάρισε ἐ}.44{}.2ο8.27; 7484}. 

καθάπαξ, οηεὸ απὰ ἀραΐῃ, ἐνεφμομεν οὐκ ἀνέβην εἰς τὴν κώμην" 
ὑμεῖς δὲ καθάπαξ ἀναβαίνετε ρορῥι Ῥαὶν. (ἢ .δ5.3408). 

καθάπερ, 1. ᾿ηασημοῖ ἂς : σ. ῬῖορΙ., Οἰεια, ῥαει,5,4{0.252.20; Μ.8, 
5014}; 2. ἂς {{: ο. ορῖ., (ῃτγϑβ.ἤονι.1 5.3 τι 2 ον (το. 615). 

καθαπλόω, Ξτῤγεαά οἱ, Ματο, δου, Ῥονρὶν δ: ΤΠαί.λ.6...24.τ(3. 

Ἐκαθάπλωμα, τό, κεγεϊίεξ, (ῬΑ 2(Ρ.217)}. 
καθάπτ-ω, τηθᾷ.; 1, ὠῤῥγαϊά τινα τῶν ἑταίρων “-όμενος λόγοις 

κατέστειλεν (Οηβέ.07.5.ε τπ(ρ.175.1ς ; Ἀ1.20.12778}; 2. αἰϊαεῖς, Ὦρ. τῷ 
μεσημβρινῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ““εται ΟΥ̓. [7.52 τη. [0.(Ρ.526,15}} 
ῬὨΙοβί, ἡ. 6.3.6 (}1.6ς.4888); 8. »ιαΐξο απ ΤΉΡΥΘΘΟΊΟΉ τὴν περὶ τοῦ 
κρίματος πολλάκις γινομένην παραγγελίαν σφοδρότερον “-“εσθαι... 
εἰδώς ΤΒα5.δορῥί.2.8.(2,6630 ; Μ.3τ. τόσσα); 4. ἐοιεῖι, ξοΉ ξένη ἐκεῖνο 
μάλιστά μου καθήπτετο διανοίας το Ν γ55..}. τ 7.46. τοο40) ; καθάψεταί 
σου τὰ εἰρημένα (γγ5.6ῤ.τ27(3.6732}}); 5. ἑομεἶ, οἡ, μαμάΐς τούτων δὲ 
ἐν μέρει καθάψασθαι Ἔπι5.}».6.ττ Ῥτοδη. (το ; Μ.21τ.8448). 

καθάρευσις, ἡ, ῥηγτὶν οὐδὲ χωρὶς κ. ἔστιν ἐπινοῆσαι γινομένην τῇ 
προσευχῇ σχολήν ΟΥ,ο7.8(ρ,317.1; Μ.11.4418); ἐδιτοίρ.220.17; 4450); 
δώσει...«τὴν παντελῆ κ. ἐν ἀγαμίᾳ καὶ ἁγνείᾳ ὁ θεὸς τοῖς... αἰτοῦσιν 
αὐτόν ἸὰΔ.εονηη Ψ11|.14.2π|0.348.5; Μ.13.12528). 

καθαρευτέον, 056 τητιδὲ περ σπεσεῖῇ ράγε, κ᾿ ... κἂν ταῖς προφοραῖς 
τῶν φωνῶν (Ἰ]ετη ῥαεά.2.6(ρ.188,13.; Μ.8.4538); ο. σεηῖϊῖ,, 076 Ἡπηδὲ 
κεερ σμεϑεῖβ ῥα ἴτοτη, ἔγεε ἴτοτη ἔργων αἰσχρῶν κ. 1δ.(ρ.τ88,8; 
4524); 1δ.2.τοίρ.213.22; 5004). 

καθαρεύ-ω, 1. δὲ ῥέεγέ, ἤγές; ἃ. α05., ἴὰλ 5εῆϑε οἱ ποῖ Του ΔΥΥΎ ΠΡ, 
Οτ. ον, 20.4 ἰμ 7εγ.(ρ.184.1; Μ.13.508}); 1δ.(0.182.31; Βοβ0); Μεῖῇ. 

683 καθαρισμός 

σγμραισιτίρ.130.12; Μ'ι τβ. 2050) ; Ὁ. ς. ἐπί, Οὐ ἤον.20.3 τῷ 767 {ρ.τ8τι. 
τῷ; ΜΙ. ΞΟΠ}; ὦ. ἀπό, ἐδι(ρ.181.1 ; 5050}; 14..}0.20.27(22; Ρ.363.33 
Μ.14.6360); 2. δὲ ῥιινίβοά τίς γὰρ Χριστὸν.. «ἴσχυσε χωρῆσαί ποτε, 

μὴ “σας πρῶτον; Μεῖῃ.εγηρ.το.δ(ρ.128.32; Μ.18.2044}; ΟΥ..0.20.36 
(29; »Ὁ«.376.1το; Μ.14.6578); 3. ῥεγίξν τὴν “ὐουσαν διδασκαλίαν τὴν 

ψυχήν Ἰὰ. Κν.16 ἐπ 7συ(ρ.51ττ.31); πολλαὶ γὰρ αἱ ὁδοὶ αἱ ετουσαι (Ὦτνϑ. 
ζκοηι.1.3 14 Ρ μη, (αι. 778, ν.]. καθαίρειν δυναμέναι); ΝΙΟΕΡΏ.{Π. 
φυϑγηι τ] (Μ.86, ΞοοΙ0). 

καθαριεύω, κσερ ὥνἅεε ἤνονι κι τῆς τῶν κοσμικῶν μνήμης τὴν 
διάνοιαν Οντ,ϑ.0.,ϑαδ.28(0.113.18); δὲ ὕγεε ἤγογῃ τούτου παντελῶς κ. 
τοῦ δόγματος Βδγ5.7.5}.(Δ 1.86.8). 

καθαρίζω, ν. καθαέρω. 
καθάριος, 1. ῥμγε, [1τ. τροφὴν κ. Οτι(εἰς.4.82(μ.352.τ6; ΜοῖΣ. 

1156}; ὕλη [50. ἤλεκτρον] ὡς ἐν κόσμῳ καθαριωτάτη ἰά ΠοΉ,.11.5 τῇ 
76γ.(ρ.83.18; Ν.13.3720}; ἤρ. κι «-- ἡ σωφροσύνη ΟἸαπι. Ρωφά.3.1τι 
(ρ.268.6; Μ.8.620Ὰ)}; 1}.(0.267.12; 6288); ἡ.επρώτη καὶ καθαριω- 
τάτη Μαρκίωνος αἵρεσις ΠΠρΡ.Παον.7.3τ(ρ.216,14; Μ4,τ6.33348); 
πδαξ, 45 ϑιθ5ῖ. πάντα γὰρ τὰ ἐν γενέσει χρήζει τοῦ κ. τοῦ ἀπὸ τοῦ 
πυρός Οτολονμ. "1.5 τη 76γ.(ρ.83.1-} 3230); 2. ἀρίϊεαίε, γεβπεά; οἵ 
τὶ οἢ ρούβοῃβ, Οὐ εἰς.7. οίρ.2ο9.3; Μ.11.15058). 

καθαριότης (καθαρειότης), ἥ, ῥρεγέΐν ἡἦ...κι ἕξις ἐστὶν παρα- 
σκευαστικὴ διαίτης καθαρᾶς καὶ ἀμιγοῦς αἰσχροῖς (Ἰ]δη). ῥαρά.3,1Ὶ 
(ρ.268.5}; Μ.8.6294); καθαρειότης ψυχῆς ἐστιν ἀπάθεια ἐκ χάριτος 
θεοῦ, προσγινομένης καὶ σπουδῆς τοῦ ἀνθρώπου Οτ.δΞεἰ νη Ἐς.17:21(Μ. 
12.12320}; τῶν ἀγγέλων..«ἡ φυσικὴ κ΄ Ατοῖα, οι. 3)(Μ,1οῦ,6779}). 

καθάρισις, ἡ, εἰσαποίηρ οἵ Ἰορεῖβ, Οτιεοηετη ΜΠ. τό, τά(ρ.5τ9.20; 
Μ.13.1420.). 

καθαρισμός, ὁ, Δ. ῥηεγίβεαϊοη, βμγρίηρ ; 1. οἵ Ἰερᾷ]ὶ ρα βοδῦουβ 
οἵ Τενϑ; 8. ἴῃ ροῃ, τὸν κ. τὸν διὰ Μωσέως “1. Ὀλτίε(ρ.8.15); ΟΥ, 
ῥγίης. 4.2. (0.314.0; ΜΙ.τι.3058); ΜΜωυσῆς..«λέγων ἐν τοῖς κι ΜεΙῃ. 
γες.τ.62(ρ.327.17; ΝΜ. 4τι 1160); Οὐρὶ. Αρρ.2.35.1; ἰοτοάθῃ τὸ 
Ὁ υιϑεϊαηβ μὴ παρατηρεῖσθε...καθαρισμοὺς ἐπὶ θίξει νεκροῦ 1ὖ.6,30.τ; 
Ὀ. ρατίίς. ἔτομη ἰβρύοβυ καθαρθεὶς γὰρ τῆς λέπρας ὅμως ὑπὲρ τοῦ 
μολυσμοῦ τοῦ φθάσαντος χρόνου δεῖται τοῦ παρόντος κ., μᾶλλον δὲ 
καὶ ἄλλων τριῶν, εἷς γὰρ κ. τὸ ᾿ἧ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ" καὶ τρεῖς μεταξὺ 
τῷ ᾿καὶ καθαρὸς ἔσται᾽ τρίτον λεγομένῳ δηλούμενοι" καὶ πέμπτος καὶ 
τελευταῖος διὰ τοῦ" καὶ καθαρισθήσεται". εἰσὶ γὰρ οἷον καὶ καθαρισμῶν 
προκοπαὶ πρὶν εἰς τὴν τελείαν ἐλθεῖν καθαρότητα Οτι ποι δα τ ἐπ Τνευ. 
(Ρ.4ττ.32}.; Μ.87.7400) ; ὁ. τεῖ, (ῃχιβὲ ἀπᾷ ΒΜ εἰ δὲ ἔκειτο ὑπὲρ 
τοῦ κ᾿ Μαρίας μόνης οὐδὲν ἐζητοῦμεν" νυνὶ δὲ τοῦ κ, αὐτῶν᾽ φησίν. 
ἄρ᾽ οὖν καὶ ᾿Ιησοῦς δεῦται κ΄; ἀλλ᾽ ὅρα τὸ τόλμημα τοῦ λόγου: μνήσθητι 

“- 3 2 3 ὋΣ ᾿ - 1 3 Ἀ 3 Α ΗΝ ὁ "τῶν εἰρημένων ἐν τῷ ᾿Ιὼβ μυστικῶς" οὐδεὶς καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου τὰ. 
μονῃοτα ἦπ 1,ε.(ρ.96.06{.}; 2. ἃ5. αἰνίπε δοιίίου, τύ ϊθηιδο.2 οἷ. 8. 
καθαίρω; (του Ραβοίοη οὗ Ὁ γίσί, Οτ, 77.990 ἠπ 70.(0.553.0); 
γένηται ὁ κι ὕδατι καὶ αἵματι ἅπερ ἐξῆλθεν ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ 
σωτῆρος 1Δ.κονι.8. τὸ τη 1νευ.(0.4ττ.24}} ΑἸΉ.υν.τ. 55 (}}.26.1250); τὸ 
γὰρ ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ ὁ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως τὸν κ. τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐποιήσατο ΟΥ̓͂Ν γ85, Εμη.2(2 Ρ.385.18; Μι45.568.); 
νυ Ρς.8Β:2(Μ.69.7570}; 3. θαρ(θιηαὶ ὥσπερ οὖν συναπεθάνομεν αὐτῷ 
ἀποθνήσκοντι τότε, οὕτω περιετμήθημεν αὐτῷ περιτμηθέντι τότε' καὶ 
μετὰ τὴν περιτομὴν αὐτὴν γέγονεν οἰκονομέα ἡ διὰ τοῦ προτέρου κ. ΟΥ, 
βονι. τά ἴῃ 1, ες (ρ.05.4}; 14. Κν.36 τη. 70.(0.512.2}; ἕτοιμον τὸ ὕδωρ πρὸς 
καθαρισμὸν τῶν προσερχομένων τῷ Χριστῷ Α΄ Χαμιμῖρῥ.:τ(ρ.13.8) 
τρεῖς εἰσιν αἱ ἐπίνοιαι τοῦ βαπτίσματος, ὃ τε τοῦ ῥύπου κ., καὶ ἡ διὰ 
τοῦ πνεύματος ἀναγέννησις, καὶ ἡ ἐν τῷ πυρὶ τῆς κρίσεως βάσανος... 
δέονται δὲ αἱ μὲν κατ᾽ ἄγνοιαν ἁμαρτίαι, οἱονεὶ ῥύπος τις οὖσαι,..«τοῦ 
ἐκ τῆς πλύσεως κι [Β45.15.1τ27(1.4754.,15; Μ.30.3414});; τὸ ὕδωρ τοῦ ῥαντι- 
σμοῦ τὸ ἔχον σποδὸν τῆς δαμάλεως, καθαρισμὸν ἐποίει ἀκουσίων 
ἁμαρτημάτων...τὸ δὲ ᾿Ιωάννου βάπτισμα τοῖς γνησίως μετανοοῦσι καὶ 
τῶν ἑκουσίων παρεῖχεν αἵρεσιν. τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ, πάντων τῶν ἀμαρ- 
τημάτων Ατατιοι. 79.3:26(Μ.85.14138}); 4. ΤΠΟΓᾺ] κ. ἡ διὰ νόμου καὶ 
προφητῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον πίστις ΟἸ]ετη.Ξἐγ.4.2π(ρ.318.2ς ; Μ.8, 
13688); ὁ δὲ ἐν τῷ σώματι κ. τῆς ψυχῆς [πρώτης] πρῶτος οὗτός ἐστιν, 
ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν 1.6.γ(ρ.462.0; Μ.0.2818); ψυχὴ .«-«καθαριζομένη 
εἰς τὸ τέλειον τοῦ κ. φθάνει, τοσοῦτον τῇ ἀγάπῃ προστιθεῖσα, ὅσον 
ἐλαττοῦται τῷ φόβῳ ϊδΔα. ρον α7(0.22.4); 5. εχϑρ. 15.6:6{. πῦρ 
ληφθὲν... εἰς κ- τῶν χειλέων αὐτοῦ 1Βα5.15.185(1.5138; Μ.30,4288); 
ἐπουράνιόν τὶ χρὴ νοεῖν θυσιαστήριον" τουτέστι, χωρίον καθαρισμοῦ 
ψυχῶν δ. τϑδ(τ. τόρ ; Μ.4364}); 6. οἵ ΟΒΌΤΟΙ ἔγοπι πεσϑί]οβ ἐπισκόπους 
τε καὶ πρεσβυτέρους...ἀϊπαντῆσαι εἰς Καισαρίαν.. «πρὸς διάκρισιν 
περ[ὶ] κ[αἸθαρισμοῦ {τοῦδ ἁγίου Χρηστιανικοῦ [π]λήϑους ΡΠ ,σπά το 3.6 
(απηο 334); 7. ἴὰ ΔΡο ἢ παυίδη ΟΠ βοὶ, ἀγσατηθηΐ ὅπου γὰρ τέλειος 
ἄνθρωπος, ἐκεῖ καὶ ἁμαρτία" καὶ ἔσται αὐτῷ χρεία τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς κ΄. 
ΛΈ», 42011.τ.2(}4..26.τοο6Β) ; 8. ἰὴ βαρ ἢ Υπυ ΓΕ 65 (ι511. καθαρμός) 
μίσησον καὶ τὸν κι-, καὶ τὸν ὀρχηθμὸν φεῦγε ΑΛ ἐχλονὶ, 2(Μ.28.τ1120) ; 
φεύγετε.. -«μαντείας, καθαρισμούς (ρηεὶ..4.Ρ}.2.62.2. 



καθαριστικός 

ἘΒ. σοφμτεαὶ (τ. 1αἴ. βηγρα!]ο) περὶ τοῦ κ. τοῦ αὐτοῦ τὰ παρόντα 
γράμματα..-ἀπεστείλαμεν (οἄ. (5.128. 

Ἐκαθαριστικός, ρηγέξνένι, 805, κ' αὖραν.. «τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ιιαα.,}» εν. 5(ρ.94.6) ; ποι, ἃ5 βυθϑί. τὸ δὲ κ-...τῆς τελειώσεως ἐδ,δι 
(Ρ.56.22). 

[“Ἰκαθαρίως, πεαΐΐν, ἐάτίν, Ἰροτ. ἄσεί.2. 5(Μ.88,16458). 
καθαρμόζω, ΠΟΥ͂, ἐφροίδε, τοῖ, 2(ὉΤ.11:2 ὥσπερ κατὰ τὸν 

ἀπόστολον αὐτῷ [3ς. Χριστῷ] κ, τε καὶ νενυμφευμένοι Μεῖἢ.5γ}»η.3.8 

(0.37.1; Μ.18. 130); ἦδ.4.5(ρ.5τιττ; 930). 
καθαρμός, ὁ, φηγ βοαϊϊοη αἰτεῖ; Ῥαρϑῆ, (Ἰεπ). οἐγ.7.4{0.10.7; 

Μ.9.4334); 1ενίβῃ, Ο(γυβ.ἤο»»".73.1 ἴῃ ΔῖῚ. (7.004); Νοηπ.ραν. 70. 
3:25(Ν1.42.7724}; εαἱ. 0.2 16(0.το8.34); οἵ Βαρ(βιῃ τοῦ μυστικοῦ κ. 
Ομτνβ. εαἰφξε.1.2(2.228Ὰ}); Βρισῖϊαα] μάκαρ, ὅς...θιασεύεται καθαρμοῖσι 
ψυχάν τι ΝαΖι ἠγιραξιττατ( .38.2274}. 

Ἐκαθαρογραφέω, τὐγ116 ομέ εἰεαγίν, Ἀτιαβε. διἠποά, τοί .80,1400). 
καθαροποι-έω, 1. ῥηεγίξν, τεῖ, Βαρίίβηι, ΟἸςτη. 5: 5. 8(0.363.18 ; Ν. 0. 

858); 2. ἡπαΐο εἶδαν «σ“ουὐμένον τοῦ σφάλματος αὐτοῦ καὶ φανερωμένου 
ἐστεροηῖ ἰφρ. ον. "2(}|.86. 60); Βόπος ὀχῤίαϊῃ τρανώσας τὴν 
προφητείαν, μᾶλλον δὲ “-ἦσας Τστερεπιιάΐς». (Μι86,6δοο) ; :.(6024}. 

Ἐκαθαροποιός, ΤΟ λτῊρ ᾿ηγ, τιϑυξ. ἃ5 βιϑι. τῷ καθαρισμῷ τὸ κ, 
ῖ5ε. Η. (ποβί] συμπροέρχεται 700. Μοηἐπε.2(Μ.86.32τ60). 

Ἐκαθαροποτίον, τό, «ὑοῤ φεἰϊτηρ τοὐτί ῥγραά μά τρτηρ, Ττεροπῦ, 

ἰορ. ον. τί Μ.86. το). 
καθαρός, 1. ῥμγδ; 
Α. οἵ σοάα: 85 Ὀείηρ ψίτβουιῖ βατηϊχίιχο οἱ τβῖτοσ πνεῦμα ὁ θεός 

ἐκ, καὶ ἀόρατος ἡ θεία φύσις αὐτοῦ ἘΓΟΥΔΟΙΕΟῚ ΔΡ.ΟΥ. 0.13.25(0.248, 
20; Μ.14.4400) ; οὗ αἰνίηθ Πρηΐ ἄφετέ με κ. φῶς λαβεῖν Ἰρῃ. οη!.6.2; 
φῶς ἡμῖν ἐξ οὐρανοῦ..«ἐξέλαμψεν ἡλίου καθαρώτερον ΟἸοτα, ῥγοΐναι 
(Ρ.8ο.18; Μ.8.2228); οἱ (τι ἴῃ τοϑρθοῖ οἱ μυτηδηϊν απα αἰνιῖῖν 
κι ᾿Ϊησοῦν Ἰὰ,ῥαφ4,2.τ2(ρ.228,6; Μ'8, 5400); ὁ κ- -.. θεὸς ἡμῶν ᾿Ϊησοῦς 
Χριστός Α΄, 70.το](Ρ.205.1); ὑπὲρ τοῦ λαοῦ δὲ ἀπέθανεν ὁ ἄνθρωπος, 
τὸ πάντων ζῴων καθαρώτερον ΟΥ. 70.28.τϑ(τ4; Ὁ.412.6; Ν.14.7200)}; 
ἄτρωτός γε ἔμεινεν ἡ σοφία..«κἂν τεμνομένῳ συνῆν καὶ προσηλωμένῳ 
τῷ σώματι..«καθαρωτέρα φύσεως πάσης μετὰ τὸν γεννησάμενον αὐτὴν 
θεὸν ὑπάρχουσα οτῃ. Ῥογρῥ.2(Ρ.5οό.ς ; Μ.18.4048}); ἐβαπτίσθη δὲ καὶ 
ἐνήστευσεν...ὁ τῇ φύσει κ. (Ομ, ΑΡ}..22.5} οἵ Π15 ὈΙΣ τὴν παρθενι- 
κὴν καὶ κ. γέννησιν Οτι(εἰς.6.73(0.142.24:; Μ.ττ.τάοϑο) ; οὗ Π15 θοᾶγ, 
δ.{0ρ.226.25; 1545); ΑἸΠ τη, δ,3(Δ]1,.2 5, τορο). 

Β, οἵ οτραϊβα βρίτιϊ5. ἴπ χαϊαιίνα βεῆθς ψυχὴ.««αἷμα καὶ σάρξ, 
οὐκέτι πνεῦμα κ. γιγνομένη ΑἸΏΘηδρ.Ἶ6ρ.27.τ(Μ.6.0520); καθαρωτέρας 
οὐσίας παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα μετασχών 3.0. ἄνθρωπος} ΟἸΘΙη. 57.5.13 
(0.384.2; Μ.0.120Δ4}; θεὸν. ..ἔχειν εἰκόνας ἑαυτοῦ ἀπὸ τῆς πνευματικῆς 
καθαρωτέρας οὐσίας, οἷον τοὺς ἀγγέλους ΜοΙΉ.765.2.24{Ρ.370.20; Μ'.1τ8, 
2200); Τροῖ. ΤΏΤΟΤΙ65. κ᾿ ... αὐτὰς ἡγητέον [50. τὰς πρώτας οὐσίας], οὐχ 
ὡς ἀνιέρων κηλίδων καὶ μολυυμῶν ἠλευθερωμένας, οὐδ᾽ ὡς προσύλων 
ἀνεπιδέκτους φαντασιῶν, ἀλλ᾽. ὡς πάσης ὑφέσεως ἀμιγῶς ὑψηλοτέρας, 
καὶ παντὸς ὑποβεβηκότος ἱεροῦ ἸὨϊοΠ ΑΥε.ἢ.,7.2(Μ.2.208.Ὰ); τοῦ. 
ἀοιιοης, ΟΥ. 70.132. ποί(σ8; μ.291.5; Μ.14.5120). 

Ο. οἵ περανθηὶν 116 αἰωνίου καὶ κ. βίου Ταδί, ταροὶ.8.2(Μ.6.32278); 
ἐν τοῖς καθαρωτάτοις τοῦ κόσμου χωρίοις ἢ καὶ τοῖς τούτων ,καθαρω- 
τέροις ὑπερουρανίοις Οτ Ρ( εἰς. 5: 4(Ρ. 4. τθῇ.; Μετ, 11854.8); ; ἡ μὲν κ. 
ἴδε. ψυχή].. "μετέωρος φέρεται ἐπὶ τοὺς τόπους τῶν καθαρωτέρων καὶ 
αἰθερίων σωμάτων 1.7. σ(ρ.156.27; 1425}0)}; 1.1.32(ρ.183.4; 14650); 
δράκων.. ,(ἀποπεσὼν τῆς κι ζωῆς 1ἅ..70.τ.τ](ρ.21.14; Μ.14. 528); εἰς κ΄ 
οἴκησιν ἀδύτων φώτων ΜΟΙ. γ2}}.4.π(ρ.51.21; Μ.τβ8,064}) ; ἕνα. «μετὰ 
τὸ ἀποθανεῖν ἐκτακείσης τῆς ἁμαρτίας δ ὐθῶς ὁ ἄνθρωπος κ. φάγῃ 
τῆς ζωῆς Ἰᾶ.γός.τ.ο(Ρ.284.8; Ν.4τιττοϑο), 

ΏὨ. οἵ Ομ τιβίαπϑ; 1. οὗ ΒαρΈΖεα πὶ ρθη. ἐὰν κ, ὄντες ἀπὸ παντὸς 
παραπεμφθῶμεν ἀδικήματος ΑἸποπαρ, ἰαρ.τ2.3(Μι6.90130); φυλάξωμεν 
κ. ξαυτοὺς τῷ θεῷ, ταῦτα γὰρ κανόνες εἰσὶν καὶ θεσμοὶ τῆς ἐκκλησίας 
ΜΠ ἰφργιοίρ.462.1ο); ὃ δὲ βαπτιζόμενος ὑπαρχέτω...κ. (ὐοπεὶ. Α͂ΡΡ. 
4.18.1; ἀοξεπαρα ἀραϊηδὲ ραρδη αἰίβοϊκβ φησί [βς, (5]15.] δ᾽ ἡμᾶς καὶ 
μηδὲν κ. βλέπειν, τοὺς πειρωμένους μηδὲ μεχρὶ τῶν λογισμῶν ὑπὸ τῶν 
ἐνθυμημάτων τῆς κακίας μολύνεσθαι καὶ ἐν τῇ εὐχῇ λέγοντας" καρδίαν 
κ. κτίσον ἐν ἐμοὶ ὃ θεὸς...᾽ ἵνα τῇ μόνῃ πεφυκνίᾳ βλέπειν θεὸν καρδίᾳ 
κ. θεασώμεθα αὐτόν Οτ.( εἷς.7.4π(0.τοῦ.13{{{7, ΜῸττ 4850) ; 2. 650. οἱ 
πόδα δἰπηηρ δὲ Ρετίοσείου, τοῦ, ἱρῃποβειο᾽ σύνοικος ὧν πῷ κυρίῳ... 
καθαρὸς μὲν τὴν σάρκα, καθαρὸς δὲ τὴν καρδίαν []οτᾺ, Ξἐν.2.2ο(Ρ.17ο. 
121.; Μ.8.το404Ὰ}) ; τοῦ γνωστικοῦ μόνου. «ὦ βίος κ, ἀπὸ παντὸς πονηροῦ 
ἔργου 1ἃ.6εἰ.3ο(0.146.12; Μ.0.7130); οὗἨ νἱγρίπβ, Μίϑί ἢ. ἐνηῃρ.4.3(0.48. 
1; Μι18.80}); 1. ττε(ρ.τββιττ; 2168); ὦ ἐπίσκοπε, σπούδαζε κ. εἶναι 
τοῖς ἔργοις, γνωρίζων τὸν τόπον σου καὶ τὴν ἀξίαν, ὡς θεοῦ τύπον ἔχων 
ἐν ἀνθρώποις (ὐη5!. ΑρὈ.2ιττιτ; ἡ δὲ τῶν τριχῶν ἀπόκαρσις ἐμφαίνει 
τὴν κι... ζωήν Ἰοπ.ΑΥ.6.}..6.3.3(Μ.3.526Ὰ}; 3. ταῦ, σϑδο5 οὗ ρυτίεν : 
ταδτίντάοζη σῖτός εἰμι θεοῦ καὶ δι᾿ ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, ἵνα κ. 
ἄρτος εὑρεθῶ Ἰρστι. οΊ".4.1; Ορβθύνδησα οὗ ργβοβρίβ οὗ βουίρίυζθ, Οὐ. 
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οὗ οἄ «πᾶ βρίσῖπ4] 1 ὁ φόβος αὐτοῦ σώζων πάντας τοὺς.. 

καθαρός 

βον.2.3 τ᾿ ογ.(ρ.20.6; Ν.13.2818); ΟὨΑΞΌΓΥ τὸ. τὴν ψυχὴν --«καθαρὰν 
ἀπολουθῆναι τοῦ κόσμου, μόνη ποιεῖ.. «ἁγνεία ΜΘ... γηΡ.τοιχ(ρ.121.2Ὁ; 
Μ.18.1920}); στᾶσα ἔρχεται ἡ χάρις, καὶ ἀπεκδύεται ὅλον τὸ σκέπασμα, 
ὥστε λοιπὸν τὴν ψυχὴν κ- γενομένην καὶ ἀναλαβοῦσαν τὴν ἰδίαν φύσιν τὸ 
κτίσμα τὸ ἄμωμον καὶ κ., πάντοτε λοιπὸν καθαρῶς ἐν τοῖς κ. ὀφθαλμοῖς 
τὴν δόξαν τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ καθορᾶν Μαο.Αερ.ἤοη.τ].3(Ν.34. 
6258); 4. τεῖ. το δέοπ Ὀεΐνγεεπ ρυσν οὗ Ὀοαν δηα ρυτν οὗ 508] 
βαπτίσθητε τὴν ψυχὴν ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἀπὸ πλεονεξίας, ἀπὸ φθόνου, ἀπὸ 
μίσους" καὶ ἰδοὺ τὸ σῶμα κ. ἐστι Τυδῖ, ταὶ. τ4.2(Μ.6,50 40}; οὗ, καταρ- 
γήσαντες δὲ τὰ τῆς σαρκὸς ἔργα, αὐτῇ κ- τῇ σαρκὶ ἐπενδυσάμενοι τὴν 
ἀφϑαρσίαν ΟἸεπι. ῥαφά.4.το(ρ.217.το; Μ.8.5178); εἰς δὲ τὰ ἅγια καὶ τὰ 
ἅγια τῶν ἁγίων 50. Οοχηπλιποη] ὁ μὴ πάντη κι. καὶ ψυχῇ καὶ σώματι 
προσιέναι κωλυθήσεται Ὀιοπ,Α],ρ.εαη.2(Ρ.103.10; Μ.10.1281.); ὁ 
δερμάτινος ἔοικεν εἶναι χιτὼν ἐπιρραφεὶς καὶ ἐπιταθεὶς τῷ προτέρῳ καὶ 
κ. σώματι, ὃν ὃ..«κύριος ἡμῶν τὸν ἄνθρωπον ἐνέδυσεν ὙΠ ́ οη.ΑἹ, ἥν, 
(αηί.(ρ.229.7}; τὰ δὲ κι. τῶν ἱερῶν ψυχῶν ...«σώματα..-«συναπολήψεται 
τὴν οἰκείαν ἀνάστασιν Ὠϊολ, Ατ.6.}.7.1.1(Μ}..32.5.524}; 5. τοῦ, Κπον]ςάσε 

«ἀνα- 
στρεφομένους ἐν κ. διανοίᾳ τ(ϊονη.2τ.8; ΟἸδΘΓγα, ,γοὶ, τοί(ρ.72.8 Μ.8, 
2128); κι πρὸς γνώσεως ἐπιτηδειότητα εὐτρεπίζων τὴν ψυχήν ἰἅῥαφά. 
τα(ρι9τ.τ4; Μ.8,2528); καθαρὸς εἰς εὐχὴν πάντοτε 14,5:7.7.12(ρ.5ὅ.ς; 
Μ.ο.5ο80); κύριε..«γνωρίζωμέν σου τὸ μέγεθος ἀθεώρητον ἡμῖν ἐπὶ τοῦ 
παρόντος ὑπάρχον, καθαροῖς δὲ θεωρητόν “4..7σ.τοῦ(Ὁ.208.0); τὰ τοῖς κ. 
ψυχὴν καὶ σῶμα παραδεικνύντα ἀποκάλυψιν μυστηρίον Οτ(εἰἶς...61 
(Ρ.255.17; Μ.1τ το Ὁ); Τάς. [6εἰ.2:28.{2.1200}); τῇ κ. τοῦ κρυφίου 
θέᾳ Ἰϑιοη. ἀτο»γεῖ, (Ν.3.10258); κι ..- ὑποδοχὴν τῶν θεαρχικῶν ἐλ- 
λάμῴεων 1ᾷ.«.ἢ.τ.3(Μ.3.222.4}; 1ἅ.4.},1τ.4(Μ.3.3768}); ἐν κι θεωρίᾳ ἴδ. 
7.2.ο(τ658); οὗ γὰρ τέλειοι, τῆς θεωρητικῆς ἤδη μυστικῶς ἀξιωθέντες 
θεολογίας, καὶ πάσης φαντασίας ὑλικῆς τὸν νοῦν κ. καταστήσαντες 
Μαχ.ωρ.τ.68(}1.9ο.12084); 6. εχερ.; 8. Μῖ,ς:8 καθαροὺς τῇ καρδίᾳ 
γενομένους κατὰ τὸ προσεχὲς τοῦ κυρίου προσμένει τῇ θεωρίᾳ τῇ 
ἀιδίῳ ἀποκατάστασις... .τὸν κ᾿ τῇ καρδίᾳ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον... 
τὸν θεὸν ἐποπτεύειν ζἸοτὴ.κ,».7.τοί(ρ.41.21,30; Μ.9.4808,0); Ὁ. 70.13:10 
ἐπεὶ τοίνυν εἶχον καὶ οἱ μαθηταὶ τὸ εἶναι κ., προστίθησιν ᾿Ϊησοῦς τῇ 
καθαρότητι αὐτῶν καὶ τὸ νίπτειν αὐτῶν τοὺς πόδας"... οὔτε τοὺς μὴ 
ὅλους κι΄, ἀλλ᾽ οὕτως ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν περὶ τῶν οὕτως κι" κἂν γάρ τις 
ἡ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ ᾿ΪΙησοῦ, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, 
καθαρότητος ἀπούσης, εἰς κι οὐ λογιοθήσεται.. διὰ τοῦτ᾽ αὐτῶν ἔνιψεν 
τοὺς πόδας, ἐπεὶ ἦσαν ὡς ἐν ἀνθρώποις καθαροὶ ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ παρὰ θεῷ" 
χωρὶς γὰρ ᾿Ϊησοῦ οὐδεὶς παρὰ θεῷ κ. γίνεται, κἂν πρὸ τούτου νομισθῇ 
διά τινος ἐπιμελείας αὑτὸν κι πεποιηκέναι, τοῖς δ᾽ ὡς ἐν ἀνθρώποις κ, 
ἤδη γεγενημένοις, καὶ λουσαμένοις τὸ τοῦ ᾿Ϊησοῦ βάπτισμα... ἐνοικεῖν 
καὶ τὸ ἅγιον δύναται πνεῦμα Ογτ. 70.32.7(6; Ρ.426.8 8, ; Μ.1τ4.7578,0). 

Ἐ;, οἵ (σι βιδη ἰπϑιϊ τα ]οτ5 ἀπ δοῖν 65 ; 1. οἵ ΟΠΌΤΓἢ ἀπά [τ 
Ἰρδοδίην 8ΠᾺ ΜΨΟΙΒΗΙΡ τοὺς περὶ τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς καθαροὺς...«λόγους 
ΟἸοτλ. 5 ,γ7.1.12(Ρ.3ς5.24: Μ.8.7532λ)}); τὴν κι τῆς διδασκαλίας..«σποράν 

ΜειΠ. αν. 3.8(Ρ.37.7; Μ.18.730)} 1δ.1.4(ρ.15.15; 1200); ἡ τῆς καθόλου 
καὶ μόνης ἀληθοῦς ἐκκλησίας λαμπρότης,...τό τε σῶφρον καὶ κ. τῆς 
ἐνθέου πολιτείας Τ᾽ 5.ἢ.6.4.7.1,(Μ.2ο. 3208); τὸ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας 

κ. Ὁοηϑι 0.6], νχ,᾿.6.3.18,13; τῆς τοῦ θεοῦ κ. ὑπηρεσίας Τοπ. ΑΥ. 
ἐ.}..6.1.3(Μ4.3.5334}; εὐχῶν κ- Εἴπ Μανς (Βυϊρμύπιδη Ρ.135, 13); ; 2. οἵ 
ΟΜ γιβείδη υἱτῖαεβ δηα βδ[αῖεβ οὗ τηϊπᾶ; 8, σοπβοίδηος τῶν ἐν κ, 
συνειδήσει λατρευόντων Τ( Ϊ6).45.7; ἐὸγάσήσθε αὐτὰς [3ς. ἐντολάς 
ἐν κ᾿ καρδίᾳ Ἠδετηγυΐϑ. 5.7; (Πτουρἢ ταρεπίαποθ, 1,9 7)».7.5; 14. 
γπαρά.12.3.2; ΟΥ.70.20.“τί2ς; Ρ.268.2ς; Μ.14.645Α}); κ΄ ἀπὸ ἁμαρτίας 
μετάνοια 1.52.το(12; μ.458.1τ8.; 7930}; Με ἐορν.7(Ρ.466.11); τεῦ. 
σαἰΕΟ Πα ΠΊΕ ἢ5 διαφυλαττέσθωσαν...ἐν τῇ κι. φρονήσει ϑεταρ.ἐμεῖ. 
3.3; Ὁ. ΤΆ ΠῚ ἀπ σΠαγίν ἀγάπη... χρῆμα κι ΟἸοτη, ῥαεά,2,τίρ.157. 
25; Μ.8.3888Β); τῇ πρὸς αὐτὸν [5ς. θεόν] καθαρωτάτῃ πίστει πέποιθα 
Οοηβέ.αρ.6].Ον2.}.6.2.7.38(Μ8ς.1241Ὰ}; σ. 5ρί γζια] ον τῆς θείας 
.οὐἐμπίμπλασθαι θέας, τῆς...κ. γενομένους ἡδονῆς ΟἸδτη ῥαεά.2.τ(Ρ.τόο. 
6; Μ.8,303Α); 1.3.12(0,282.24; ὁ64λ); Οἤτγϑ.ἤσηι.132.} ἦπ Κονπ(ο. 
553}; Ἰά λονι.1.,5. 10. Τῆι. (τ.5 548); ἃ, βρίσεταδ! ἔγεεάοτη, Με. 
γέ5.3.0(0Ρ.403.6) ; (ῃγνϑ.ἤόηι, 0.4 1η Βονη.(0.517Ὲ}}; 6. βρίτίῖααὶ Ἀρα] ἢ, 
18.14.1 1(0.5030)}; 14..᾿ιο»}1.1.5.5 ἴῃ 2 ον. (τοι 5τΑ}; 3. οὗἨἁ ΙηδΥΤδρα 
Δα ΠὨΠαΒΙγ ἢ κ. οὖν τὸν γάμον ὥσπερ τι ἱερὸν ἄγαλμα τῶν μι- 
αινόντων φυλακτέον ΕἸΕ ι.5 γ.2.23(0.102.25; ΜΙ. 8, τοῦ); ἵνα μείνῃ 
μονόγαμος καὶ κ΄ Οτ,λονμ.20.4 τῷ {ἐγ .(0.τ82.26; Μ.13. 5080); ἀνὴρ οὖν 
καὶ γυνή, »νομίμῳ γάμῳ συνερχόμενοι καὶ ἀπ᾽ ᾿ἀλλήλων ἐγειρόμενοι, 
ἀπαρατηρήτως προσευχέσθωσαν" καὶ μὴ λουσάμενοι κ. εἶσιν. ὃς δ᾽ ἂν 
ἀλλοτρίαν γυναῖκα ὑποφθείρας μιάνῃ.. ἀναστὰς ἀπ᾽ αὐτῆς, οὐδ᾽ ἂν τὸ 
πέλαγος ὅλον καὶ τοὺς ποταμοὺς πάντας ἀπολούσηται, κ. εἶναι δυνήσεται 
Οοηοὶ. 4}}.6.20.4; ἡ τῶν παίδων γένεσις κ. 1δ.6.28.6. 

Εἰ τοῖ, οὐ] Ἀπα σἰΐαα}; 1, τὰ Τονβα ἔοοα ἴωννβ τὸ κ. βρῶμα καὶ 
τὸ ἀκάθαρτον κατὰ τὸν Μωυσέως νόμον ΟΥΟΥ.27.12(0.371.22; Μ.τι. 
5160); 14, (ἰεἰς.2.τ(0.127.17; Μ.11.7068); φύσει μὲν κ. ὑπάρχει πάντα 



καθαρότευκτος 

τὰ ζῷα... ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐβούλετο ᾧ θεός, ὥσπερ ἐν πᾶσι, τοῖς ἐσθιομένοις 
ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς τοῦ νόμου δουλείας ποιήσασθαι τοὺς ᾿Ϊουδαίους, διὰ 
τοῦτο τῶν ζῴων...«τινὰ μὲν ὠνόμασε κι; ὧν..«τὴν βρῶσιν τοῖς ᾿Ιουδαίοις 
ἐπέτρεψε: τινὰ δὲ ἀκάθαρτα ὠνόμασεν, ὧν τὴν βρῶσιν αὐτοὺς ἀπεῖργε. 
κ. οὖν ταῦτα καὶ ἀκάθαρτα λέγονται' κ. μέν, διὰ τὴν φύσιν' ἀκάθαρτα 
δέ, διὰ τὸν νόμον ὦ [τι φύοθὲ γ65Ρ.35(Μ.6.χ2818,0}); (ϑηδί. ΑρΡ}.6.20.8; 
2. ἴὰ (μτιβύδηῃ δυσμαυβί εὐχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τὰ 
παραπτώματα ὑμῶν ὅπως κ. ἡ θυσία ὑμῶν ἡ 1ἀ.τ4.1; ἵνα πάσης 
μικροψυχίας ἀναιρουμένης τὸ δῶρον κ. προσφέρηται τῷ θεῷ ΟΝΙς,(325) 
(ΟΕ; Νν. θυσία. 

ΠῚ. πιραῦ, Ρἱυτ. ἃ5 5 5ξ., τοὐ τὲς ἰσαῦες δός μοι ὀλέγα ὠά, καὶ ὀλίγα 
κ. Ἰο. οβοῃ, ῥγαϊ τί Μ.87.31048). 

111. πιᾶβο. οἷθτ, ὃ5. βδιιρβί., πὴ ρίνεῃ ἴο {πεπιβεῖνεβ Ὀν 
Νοναιδηῖβίβ, ν. Ναυατιανός, Ἐυ5.}.6.6.43.1{Μ.20.6168) : χα, δοοὶ, 
ἱερ:βϑἰδίοι, ΟΝίο.(325)εαη.8; Βαβ.ἐῤ.χ88 εαρ.τ(3.2όδο ; Μ,32.6640); 
ΤἐΟΟΡ(βδι)εαρ.)7; πϑίηβ οὐ τοῖζεά ὃν οὐ μβοάοχ αὐτὸς γὰρ [5ς. 
Χριστός] μόνος ἐστὶ κι -.. οὗτοι δὲ ἑαυτοὺς φήσαντες κι. ἀπ᾽ αὐτῆς 
τῆς ὑποθέσεως ἀκαθάρτους ἑαυτοὺς ἀποτελοῦσι" πᾶς γὰρ ὁ κ. ἑαυτὸν 
ἀποφήνας ἀκάθαρτον ἑαυτὸν τελείως κατέκρινε ἘΒΙΡῊ.ἤαόν.50.6(0.372. 
2; Μ.4χ.1ο280) ; ποῦ οἵ κι λεγόμενοι, οὗ παντὸς ῥύπου γέμοντες ; (ὮΤΥ5. 
ἠομι.14.2 τη. ἘΡ᾿.(1τ. το 58); ̓ δουῖ. ΒΟ Ν δε, εὲ Ἐπ. 2(Ν.86.13200). 

Ἐκαθαρότευκτος, ῥηγεῖν τοτομσὶμ! τὸ κ. κυρίου δῶμα [53.-. ΒΜΥ]} 
Τματιϑευάιπαῆυ, ΒΜ ἡ(Μ.ο6.6βοο). 

καθαρότης, ἡ, ῥην; 
Α. αἰνίὶπε ἡ θεία φύσις...κ. ΟΥΟΝ ΥΒ5.ογ, ἄοηι.2(0.32.28, Μ,44. 

11400}; οὗ (μβί ἡ ἀπαρχὴ τοῦ φυράματος διὰ κ. τε καὶ ἀπαθείας 
ὠκειώθη τῷ ἀληθινῷ πατρὶ καὶ θεῷ 1ά. -Ῥ. Φ. 2οὔ. 10: Μ. 48. 2858); ὁ ᾽ ὁ 

κύριος.. «τῇ δὲ προσθήκῃ τοῦ ὕδατος τὴν ἄχραντον κ. ᾿δδήλου, καὶ ὅτι 
τ θεοῦ τὸ σῶμα ΤΑ. Αροϊ τ τϑ(Μ.26.11258). 

Β, τεῦ. τε Π]ΟὨΒΠΙΡ Ὀοῦνγεθη αἸνὶπθ δηαἃ ΠυπΊΒη Ραπῖν, τοῦ, 
Μι.πτ8 ἑκανὴ δὲ ἡ τῆς ψυχῆς κ. ἐστὶ τὸν θεὸν δι᾽ ἑαυτῆς κατοπτρί- 
ζεσϑαι ΑΤΉ. σοηί.2(}.25.88); πόθῳ τῆς ἀφθαρσίας ἀνακραθεῖσαι [50.Ψ 
αἱ ψυχαί] τῇ τοῦ θεοῦ κι ΟΥΝ 55, ἠση!. 15 ἴῃ (απ. (ΜΜ.44.τττ20); 
οὕτω γίνεται μακάριος ὁ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, ὅτι πρὸς τὴν ἰδέαν κ. βλέ- 
πων, ἐν τῇ εἰκόνι καθορᾷ τὸ ἀρχέτυπον τ΄ (δεσί, 6(Ν.44.12728}; 88 Ραχί 
οὗ τῇς ἡτηδρε οὐ (οὐ, 14. μον. οβῆζ.ς.τ(}.44.13218}; μία γὰρ τῇ φύσει 
ἡ κι ἢ τε ἐν τῷ Χριστῷ καὶ ἡ ἐν τῷ μετέχοντι θεωρουμένη Ἰά, ῥενγξ. 
(Ρ.21:2.1ο; Μ,46.2840); ὁ νοῦς ἅ ἀνθρώπινος καταλιπὼν τὸν θολερὸν 
τοῦτον καὶ αὐχμώδη βίον, ἐπειδὰν καθαρὸς γενόμενος ἐν τῇ δυνάμει 
τοῦ πνεύματος φωτοειδὴς γένηται καὶ ἐμμιχθῇ τῇ..«ὑψηλῇ κι ... μὴ 
δυνατὸν ἑτέρως εἶναι συναφθῆναι τὴν ψυχὴν τῷ ἀφθάρτῳ θεῷ, μὴ καὶ 
αὐτὴν ὡς οἷόν τε καθαρὰν γενομένην διὰ τῆς ἀφθαρσίας, ὡς ἂν διὰ τοῦ 
ὁμοίου καταλάβοι τὸ ὅμοιον, οἱονεὶ κάτοτετρον τῇ κι. τοῦ θεοῦ ἑαυτὴν 
ὑποθεῖσαν Ἰα υἱγρ.ττίρ.205.το-Ὀ.206.6; Μ.46.268.4,0) ; σαϊποα Γτουρἢ 
Ὀαρίβπη ἔδιον δὲ τῆς θείας ἐνεργείας ἡ τῶν δεομένων ἐστὶ σωτηρία. 
αὕτη δὲ διὰ τῆς ἐν ὕδατι καθάρσεως ἐνεργὸς γίνεται, ὁ δὲ καθαρθεὶς 
ἐν μετουσίᾳ τῆς κ. ἔσται, τὸ δὲ ἀληθῶς καθαρὸν ἡ θεότης ἐστίν 16, 
ογ εαἰοε. 36(ρΡ.140.7; Ν.4.5.020); οἷ. ψυχὴ δὲ διὰ περιπλοκῆς σοφίᾳ 
ἐνωθεῖσα, ἁγιασμοῦ πληροῦται καὶ κ. ΗΙρρ. 7».7 τθ. ᾿γ.(Ρ.150.9). 

Κ. 1ῃ Βρισ[84] [18 ; 1. ἴὴ σεη. ἐν κ᾿ καρδίας συνήσετε τὸ θέλημα τοῦ 
θεοῦ κρατεῖν ΤΌ ΝΕΡΆ.3.τ: ΟἸθτη. 5 γ,6.2(0.446.22; Μ.9.2404Α}); 1.6. 
(Ρ.459.20; 2774); Τηαί,ἀ.γεἰ.13(3.1208}; οὐ γὰρ τὸ μηκέτι πρᾶξαι 
τὰ κακὰ μόνον κ. φέρει, ἀλλὰ τὸ ἐπιμελείᾳ τῶν καλῶν κατὰ κράτος 

ἀθετῆσαι τὰ κακά Ἰαα βεγξοδίρ.146.6); οι ΑΥ.4.5.3.3(Ν1.3.6848); 
2. ἃ5 Ὠδορβϑαγν [ΟΥ̓ ΠΟΙ ΘΙ ΡΙΔΙΊΟΝ 8 Π6 ἀπο 1 (σου σὺν Χριστῷ 
γενόμενος, ἄξιον ἑαυτὸν παρασχὼν διὰ καθαρότητα (]οΤῊ,5,7.7.12(Ρ.56, 
26; Μ.0. 5008); τῷ ἐπιτηδείῳ δι᾽ ὑπερβολὴν καθαρότητος νῷ θεωρού- 
μενα δόξα ἂν λέγοιτο εἶναι θεοῦ ὀφθεῖσα ΟΥ. 70.32.27(171 Ρ.472.28: ΜΝ. 
14.816}; τ ΝΝ υ5.ἤσηι.13 τ᾿. Οὐρὶ. (.44.το0274}; οἱ τῆς θείας ἐπι- 
βάσεως ἄξιοι διὰ τὴν τῆς ψυχῆς κι ὧν ἐν ταῖς καρδίαις αἱ τοῦ θεοῦ 
ἀναβάσεις ἜΔμας, Εἰ οεΐ,.28: τό(2.016}; τῇ τῆς ψυχῆς κι΄, δι᾽ ἣν καὶ τοῦ 
θείου κάλλους τὴν φαντασίαν δεχόμενος 1α.ἢ.γεῖ, 4(3. ΙΠ 56); ; αἱ ψυχαὶ... 
πρὸς μίαν νοερὰν συνάγουσαι κ., προβαίνουσιν... ἐπὶ τὴν ὑπὲρ νόησιν 
ἕνωσιν Ἰοη.Ατ,Δ.5.11.32(}{.3. 9490); οΕ Μαχ.σομοί, ἀ.ηπ.1τ.2(Ν.4.3068}; 
ἀνὴρ.. «διὰ πολλὴν κ. νοῦ πρὸς θεοπτείαν ἐπιτηδειότατος ΟΠ. Ατ.ἐρ. 
8,6(}}.3.1ο078}; 3. ἴῃ ΤΕ], ἴο 5ριττα8} Κπονίθαρε οὗ... «πάντα τὸν χρόνον 
ἀναθέντες τῇ ἐξετάσει τῶν ἱερῶν γραμμάτων τοῖς ἐπιτηδείοις διὰ βίου 
καθαρότητα καὶ τὴν περὶ τὰ θεῖα φιλομάθειαν παραστήσουσιν ΟΥο δίς. 
.3ο(ρ.181.14; Ν.1τ.14648); ζητεῖν δὲ τὴν τῶν μελλόντων γνῶσιν ἐν 
ψυχαῖς δι᾽ ἄκραν κ. παραδεξαμέναις πνεῦμα τοῦ ἐπὶ πᾶσι θεοῦ 1ὖ.5.42 
(Ρ.46.21; 12480); πᾶσι τοῖς μέλλουσι βλέπειν διὰ τὴν αὐτῶν κ. τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ ἡμαρτηκότος ᾿ὰ,“ στ. Σ ό 10 τη 76γ.(Ρ.142.24: Μ.13.4520); 
τὴν. προδιορατικὴν...κ., ὅτι τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ..«φυόμενα..«λαθεῖν οὐ 
δύνανται το Μαρ. ἀταϊ (τ. Ζ8,.ἢ.}2.2ο( ΜΓ ..66.1718}; κ. δὲ καρδίας 
ἐδέξατο ἔλλαμψιν 70. τ. «καἰ. (}.88,8128); γινώσκει ἄνθρωπος ὅτι 
ἦλθεν εἰς τὴν κ- ἡ καρδία αὐτοῦ, ὅταν πάντας καλοὺς θεωρῇ, καὶ οὐχ 

δδὃ5 καθάρσιος 

ὁρᾶταί τις αὐτῷ ἀκάθαρτος ἰβαδολρ. 70. πὶ.5εαἰ.7(Ν.88.8254); ἑκάστῳ 
γὰρ ἡ γνῶσις κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς κ- Ατείἢ, ρος λο(Μ.1τοῦ.6840); 
4, ἐαφιιαϊοεά ΜΠ ΠΟΙΙη655, ΟΥἍ,0γ.25.3(0.359.12; Μ.11.5004Ὰ); Ὠϊοη. 
Ατοά.12.2(Μ,3.9608); 5. Ἀθποα σαι 5116 1π ᾿Υ]θϑίβ δπα τε ρου 
διῃα ΟἸΠΟΙΒ αἰγηϊηρ' δῇ Ῥουεοιοη ὥς τινας αὐτῶν διὰ τὸν ἔρωτα τῆς 
ὑπερβαλλούσης κ. καὶ διὰ τὸ καθαρώτερον θρησκεύειν τὸ θεῖον μηδὲ 
τῶν συγκεχωρημένων ὑπὸ τοῦ νόμου ἅπτεσθαι ἀφροδισίων ΟΥτ.(εἰς.1. 
26(Ρ.78.27; Μ.ττ.712Ὰ}; 85. ΟΡΡ. σοπ)Ρ8} ομαβαν εἰσέ τινες οἷ... 
ἀσκοῦσι τὴν ἁγνείαν καὶ τὴν κ., καὶ ἄλλοι οἷ.. «ἀσκοῦσι τὴν μονογαμέαν 
4. κοη!. 2.0.4 ἐπ 76γ.(Ρ.182.22; Μ.13.5ο80) ; δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μοναζόν- 
τῶν καὶ ὑπὲρ τῶν παρθενευουσῶν..«ἵνα δυνηθῶσιν ἐν κ. διατρῖψαι 
Θοεσαρισμοἤ, τις; ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἰσελεύσεται....ἐν 
πάσῃ τῇ κατὰ νόμον ἱεραρχικῇ κ- ΒΙοΠ. ΑΥ.6.8.1(Μ.3.τοϑο0) ; αὐτοῦ 
[3ς. ἱεράρχου]. ««ἐν κ' τῆς θεοειδοῦς ἕξεως ἀναγομένου Ἰᾳ.,σ.[.3.2(}} .3: 
4284); ; μέση δὲ τάξις ἐστὶν ἡ θεωρητικὴ καί τινων ἱερῶν ἀναλόγως ἐν 

᾿κι πάσῃ κοινωνός ἐ.6.τ.2(5328) ; ΔὈ]αςοη. οὗ Β6η65 Ὀεΐηρ 15 βγη 0] 
ὑποδιάκονος διδότω ἀπόρρυψιεν χειρῶν τοῖς ἱερεῦσιν, αὔμβολον καθαρό- 
τητος ψυχῶν θεῷ ἀνακειμένων (πε, Αρῥ.δ.1τ.12. 

ΤΠ). 85 βῖγ} 16 οἵ δδάγεβθ το Ὀιβῆορβ, θαι Ῥαρα 6.1 ἰγγιρ Τάτ, 
ἦ.4.2.22.το(3.884). 

Ἐκαθαροχειρία, ἡ, εἰεαμίΐηεςς οὗ παπάς; ἴὰ νϑανίηρ, Τματιδιυά,. 
}οοηῃ.τιττοί  .00.17480). 

καθαρπάζω, 1. ἰακεατθαγ, εαγγν οἱ, τ ρει τ Πιιται τοί .τ7.250}) 
4. Χαμ ῖρῥ.23(ρ.14.24); 10.24{0.15.4); 2. ἸπίταῃΒ., ἰφαΐ ατυαγ, τοΐίλ- 
ἄγαιο ἴτοτα ; α. βδηϊ., Οοηβί.ρ. ΕΠ 5.ν.(,3. δάζριτι .21) Μ.20.11400}.Ψ 

καθάρσιος, 1, ῥμεγίντηρ, ἔτεα. πϑαῖ. 85 βααβί., ῥωγεμοα 105} 
Α.ἴη ΟΤ 1. τοῦ, Β606] ἡ κατὰ τὸν πύργον ἱστορία κειμένη ἐν τῇ 

Γενέσει ἀλλ᾽, ὡς οἴεται Κέλσος, σαφὴς τυγχάνῃ, οὐ δ᾽ οὕτως φαίνεται 
ἐπὶ καθαρσίῳ τῆς γῆς τοῦτο συμβεβηκέναι" εἰ μὴ ἄρα καθάρσιον τῆς 
γῆς οἴεται τὴν καλουμένην τῶν γλωσσῶν σύγχυσιν ΟΥ(εἰ5.4.2τ(ρ.290. 
12; Μ.11.το 538); δῃα ΕἸοοα ἡ δ᾽ ἐν τῷ κατακλυσμῷ διαφθορὰ τῶν 
ἀνθρώπων καθάρσιόν ἐστι τῆς γῆς 1.6. 58(0Ρ.129.0; 12880}; 2. τἰϊυ!ὶ, 
αι Νγ985.}..Μ05.(.44.3218}; (ῃγγϑδ.ἤονι. 52.2 τι {Μ|.(7.54τῈ}; ΝΟΠα. 
αν. 9.2:6(Μ.43.761.4}; [514Ἁ,}Ρ 6]. ορ}.4.20οο(Μ.78.12880) ; 8. γοῖ, 15,617 
ἐκπέμπεται ταῖς ἁγιαζομέναις δυνάμεσι τὸ κι πῦρ {885.5.τϑό(τ. τό ; 
Μ,30,4364). 

Β. Ομγιϑὶ ἃ5 ἀρεπῖ οἵ ρυπδοδίοη ὁ κύριος, ὄψει καταφρονούμενος, 
ἔργῳ προσκυνούμενος, ὃ κ. καὶ σωτήριος...ὁ θεῖος λόγος, ὁ..«ὄντως 
θεὸς (ΟἸοπι. ῥγοί, το(ρ.78.12; Μ.8,2280); Ἰα,ῥαεά.3.ο(ρ.264.1; Μ.8. 
620Α); Οὐ, 0.6. κπί3ς ; Ρ.τό2.5; Μ.14.202Ὁ)) οἵ. 5. ἀμνός ; ὁ δυνάμενος 
ὑπὲρ ὅλου {τοῦδ κόσμου.. «ἀναδέξασθαι ἐπὶ καθαρσίῳ αὐτοῦ ἀπολομένου 
18.28.το(τ4 ἢ Ῥ.414.26; 7218);} ΙΔπαγὶ.3ο(ρ.26.20; Μ.1τ.6ο14); Ὀυΐ 
κύριος κ. δεόμενος τοῦ ἀπὸ μόνου τοῦ πατρὸς αὐτῷ δοθῆναι... «δυναμένου 
1, .0.6. π5(317; Ρ. 164. 23) 2074}; τεῖ, Ῥαββίοῃ δῃᾶ ἀραῖῃ μέγα ἱερεῖον 
«τὸ τοῦ παντὸς κι. κόσμου Επι5.4,6.1. τοίρ. 45.190) Μ.22.8ςὉ) ; ἐν. Ρ. 46. 
7:888); καταλέλοιπεν οὖν αὐτὸν ὁ ἰσχυρὸς αὐτοῦ, θελήσας αὐτὸν 
μέχρι θανάτου καὶ θανάτου σταυροῦ κατελθεῖν, καὶ τοῦ κόσμου παντὸς 
λύτρον καὶ ἀντίψυχον ἀποδειχθῆναι καὶ κ. γενέαθαι τῆς τῶν εἰς αὐτὸν 
πιστευσάντων ζωῆς 1δ.το,Β(ρ.4177.6; 7684); ὁ θεῖος Δαβὶδ αὐτὸν εἶναί 
φησι τὸ...μέγα κ.- Οντ Σι4ον 23(Μ.69.τοβπΑ}; τὸ κι αἷμα τοῦ γένους 
Ττ. Ναζι νι ρα, τττ3(Μ.38.225). 

Ὁ. τεῖ. Ὀαρίβια; 1. οὗ [ομπ ὁ ᾿Ιώσηπος μαρτυρεῖ τῷ ᾿Ιωάννῃ ὡς 
βαπτιστῇ γεγενημένῳ καὶ καθάρσιον τοῖς βαπτισαμένοις ἐπαγγελ- 
λομένῳ Οτ.(δἰς.1.47(0.97.2; ΜΜ.11.7450}; ῥοαῖς καθαρσίοις λούων λήθη 
βροτῶν ὃ σὸς πρόδρομος ΜεΙμΟεγρροιτίρ.135.17; Μ.18,2128}; 
2. Ὀμηβεδη τὸ διὰ τοῦ ὕδατος λουτρόν, σύμβολον τυγχάνον κ. ψυχῆς 
ΟΥ. 7ο.6.33(11; Ρ.142.28; Μ.14.2574); λουσάμενος ἐνὶ τύποις, λουτρὸν 
τὸ κι ἔχει ΕΖΗ. 2.11; τὸν δὲ ποταμὸν τὸν ἐπὶ τῆς ἐρήμου καθαίροντα 
πάντας τοὺς ἀπολουομένους ἐν αὐτῷ κ, τινὸς εἶνας κατὰ διάνοιαν θεω- 
ρουμένον εἰκόνα Τιπ5.4.6.0.5(Ρ.417.14; Μ,22.6720)} ; οἱονεὶ κ. ἐστι 50. 
βάπτισμα] ψυχῆς τοῦ ἀπὸ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος αὐτῇ προσγενο- 
μένου ῥύπον Βα5.5)}1;.35(3.208Β ; Μ.32.1298); μετάσχωμεν κ. ὑδάτων 
τ. Ν 2..γ.40.ττ(.36.3728); Οὐ Ν᾽ γ85.0γ. αἰδοῖ, 3:(ρ.148.14; Ν.45.928); 
1δ.(ρ.159.6; 9260); (ῃγνϑ.εαἰδεῖι.1.2(2.2288) ; τινὲς δέ φασι καὶ αἰνίτ- 
τεσθαι εὐθὺς ἀπὸ καταβολῆς κόσμον τὴν χάριν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. 
διό καὶ τὸ κ- ἡμῶν ἐν ὕδατι μᾶλλον ἢ ἑτέρῳ στοιχείῳ Ῥτος,(α δη.1:2 
(}1.8).488); 3. γχεξ, Ῥαρτϑιη δηα διομαγιβί [70.19:34 αἷμα καὶ ὕδωρ] 
τὰ δύο κ. τοῦ τε βαπτίσματος καὶ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράντων αὐτοῦ 
μυστηρίων (ἦγοη Ῥαδεῖ.Ρ.22ο(Μ.92.536}). 

Β. τοῖ. γγαβαϊηρ οὗἩ ἀἰϑο ρ]65᾽ ἴδβτ οἱ μετὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ δειπνοῦντες... 
δέονται μὲν κι τινός .««καὶ τοῦτο τὸ κ, ... ὑπ᾽ οὐδενὸς ἢ τοῦ ᾿"Ϊ]ησοῦ μόνου 
γενέσθαι δύναται ΟΥ̓. 70.32.2(ρ.426.22,25; Μ.14.7418,0); Νοπη,ραν. 70. 
τ2ιτοί .42.861.). 

Ε, οἱ {86 ρυτνίηρ ἄγο, αἵ δηα οὗ ψουἹὰ τὸ κ, πῦρ καὶ τὴν τοῦ 
κόσμου φθοράν Οτο(εἰς.4.2τ(ρ.2Ζοι το; Μ.11.τος6Ὰ); 120.ς το(ρ.τ6.6; 
1201})}; ἡνίκα πῦρ κρίνῃσι κι ἔργματα πάντων Οτ ΝΖ. ΞαγΉ1.2.1.1.524 
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κάθαρσις 

(Μ.37.1οορὰ) ; τοῦ, ὀτθεν ρυσιποαίοη ᾿γ ἤτε πάντα γὰρ τὰ ἐπ γενέσει 
χρήξζει τοῦ κ. τοῦ ἀπὸ τοῦ πυρός Οτἠοηι. 11. 5 τη 76γ.(ρ.83.τς; Μ.13. 

3130). εἶν ᾿ 
. Ἐν, ἴῃ ΒΡΙ ΤΙΓ8] [εἴ ; οὗ νἱτίιθβ. Ῥυσ ντὴρ 508}, [τε ῖ, ῬῚ.1:7] φόβος 
δέ, κ᾿ ψυχῆς Βα5.᾿0η1.12.4(2.τοοῖ ; ΝΙ.31.3030); μέγα κ. ἁμαρτημάτων 
ἡ εἰς τὸν πλησίον φιλοφροσύνη (ὮγνΞ,6.117(3.6 508}; τιμωρία ἐκ τοῦ 
μὴ φροντίζειν τῶν τῆς ψυχῆς κ,, ἅπερ ἐστὶν ἀρετή 14.ἢ.02.73.2 ἴῃ 14]. 
(7.708); Ὀσαγοσ, Ν1,6}.2.24(Ν}.79.89})); ἴεατ5 οἵ χερεηΐθμοα, ΠΎΡου. 
105. 115(Μ.70.14841}0); τιατίντάοπι, Ρῃλοβι, .6.4.4(Μ.6ς. 5208); π66685- 
ΒΘΙῪ ἴοι ν]βίου οὗ (οὐ δηᾶ χηνβῖ. απίοη εἰ ποθεῖς ἐδεῖν..«τὸν θεόν, 
κ. μεταλάμβανε θεοπρεπῶν ΟἸοαι. ῥγοίχίρ,το,ο; Μ.8.650); πολλοὶ γὰρ 
καθαρσίων ἔτι... δεόμενοι... τῆς θείας ἀνόδου κατατολμῶσιν ΟΥΝγ88. 
Ὁ. 7ος.(Ν.44.3160); τί γὰρ ἂν γένοιτο τούτου παραδοξότερον, ἢ τὸ 
αὐτὴν ποιῆσαι τὴν φύσιν τῶν ἰδίων παθημάτων κι, διὰ τῶν νομιζομένων 
ἐμπαθῶν ῥημάτων [3ς. οἱ (δηέ.} τὴν ἀπάθειαν νομοθετοῦσαν;; ἃ πονι. 
1 τη (απὶ.(Ὁ1.44.7760); οἵ Κιβ8. οὗ “δυϊφρτοοηι" 85. ρατβοαῦίοη οὗ 
501}, 1Ὁ.(γ804). . ... ᾿ 

Ο. ἴῃ ρΡβραπίβιη τῶν μυστηρίων τῶν παρ᾽ “Ελλησιν...τὰ κι ΟἸδιη, 
δἰγι 5 ττ(ρ.373.24; Μ.0.το8Ὰ); δπα ὅποβί., Οὐν εἰς. 6. πείρ.τοι.22; Μ. 
11.13408).ὕ 

Η. πευΐ, Ρ]υγ., 4ἃ5. πϑῖηθ οἵ Ριυιτιβοδείοη. ἔδϑεῖναὶ ἡ μὲν ἑορτὴ 
λέγεται καθαρσίων, ἣν οὐκ ἂν τις ἁμάρτοι, ἑορτῶν εἰπὼν ἑορτήν 
ἨδβυοΠ. Ἡ.5.»»»;.6(Μ.93,14688).Ψ 

ΠῚ. πϑυΐ, Ρίατ, α5 βαϊρβέ,; 
ΑΔ, ῥγεπῖηρς, ΟΥ. 70.6.8(14; Ρ.132].33; Μ.14.2404}. 
Β, οὐδοοιεγίηισο, ϑντιο5.γερΉ.3ο(ρ.47.το; Μ.66.τορ30). 
κάθαρσις, ἧ, εἰθαηιδῖηρ, ῥηγιβεαίίον; 
Α΄, οἵ τηθη; 1. Ὁ. Ῥαριίδπη δεόμενος τῆς εἰλικρινεστάτης ταύτης κ. 

«τυχεῖν Θιοπ. Δ]. Δρ.Ἐπ|5.}.6.7.0.3(}}.20.656 4}; καθάρσεως τοῦτον 
εἶναι καιρὸν..,ἀπορρύψασθαι τῆς ψυχῆς λόγων ἀπορρήτων δυνάμει 
σωτηρίῳ τε λουτρῷ πιστεύσας ἴντ5.0.(,4.6τ(ρ.142.26; Μ,20.12120); 
ἕν βάπτισμα, μία κ. {Β65.15.38(τ.4τοὶ ; Μ.30.1034})}; 2διοίλτου ; ΜΝ. 
1030); στ. Νὰζ.ογ.8.2ο(Μ.35.8120); διττὴ καὶ ἡ κι, δι’ ὕδατός τέ φημι 
καὶ πνεύματος, τοῦ μὲν θεωρητῶς τε καὶ σωματικῶς λαμβανομένου, τοῦ 
δὲ ἀσωμάτως καὶ ἀθεωρήτως συντρέχοντος 1δ.40.8(Μ.36.368.); ἔδιον 
δὲ τῆς θείας ἐνεργείας ἡ τῶν δεομένων ἐστὶ σωτηρία, αὕτη δὲ διὰ τῆς ἐν 
ὕδατι κ, ἐνεργὸς γίνεται στ Ν γ85.ογ, αἰδοῖ. 36(ρ.τ40.6 ; Μ,4.020) ; ΟΥΥ, 
φίαρ᾽. ἔχ. (αι 3π00); τῆς δὲ ψυχῆς ἡ κι κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἁγίας 
ἀποτελεῖται τριάδος “Πα  ψίε,10 ἐπ ΙΝ ρ. (1.523); 85. ἡ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος κ. 14, Μαϊ.5:.2(2.1686); τὴν ἁπάσης ὁμοῦ κακίας δι᾽ ἐναρέτου 
καὶ θείας ξωῆς ἀποκάθαρσιν, τῇ δι᾽ ὕδατος φυσικῇ κ. ... διαγγέλλουσα 
Ὀϊοη Ατ.6.}.2.3.1(Μ.3.3078}; 1Ὁ.5.1.3(5048); οἵ,ἐδ. αι 6(ςο8Β);: ἡ 
πλύσις τῶν ἱματίων..«τὴν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων κ. δηλοῖ, τὴν διὰ λουτροῦ 
ἀποτελουμένην εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα Ῥτοο..7 0.17: το(Μ.87.7520); 
2. ὉΥ τερεπίδποθ ἱκανὴ... ἀνθρώπῳ κ΄ μετάνοια ἀκριβής ΟἸδηι. οἰν.4.22 
(Ρ.311.13; Μ,8.13520); διὰ τὴν τελείαν κ. καὶ πίστιν ἀποστερηθέντες 
τῶν τῆς σαρκὸς ἀτοπημάτων ΜΕ]... γ»»!Ρ.3.8(ρ.3}.4; Ν.18.730)}; σοφία 
πρώτη, βίος...θεῷ κεκαθαρμένος. «μόνην ἀπαιτοῦντι παρ᾽ ἡμῶν θυσίαν, 
τὴν κ΄, ἣν δὲ καρδίαν συντετριμμένην...καὶ καινὴν ἐν Χριοτῷ κτίσιν... 
τῇ γραφῇ καλεῖν φίλον ΟΥΝαΣ.0γ.τό.2(Μ.35.0368) ; 3. τοῦ. γνῶσις : ἡ 
γνῶσις, (ἦν τοῦ ἡγεμονικοῦ τῆς ψυχῆς κι. ἐστι ΟἸοιη. οἐγ.4.6{(ρ.265.28; 
Μ. 8, γ2400) ; ταχεῖα... «εἰς κι ἡ γνῶσις 1.7.τοίρ.41.2ς ; Μ.9.4806) ; ἔνθα 
κ- ψυχῆς ἡ διὰ τῶν ἀρετῶν, ἐκεῖ καὶ ἔλλαμψις γνώσεως Μαχ.ανιδίρ. 
(Μ.91.13010); 4. [ῃτουρΉ τηατίντάοιῃ, (Ἰεπη.5ν.4.τ6(Ρ.204.1το; Μ.8. 
13000) ; Δ ἀβδ τη ὙΡΒ ἢ [ἰπΐτ5 (π6 Δυχαιοη ΟἹ 51, ΜΕΙΠ.γ65.1.42 
(ρ.280.6; Μ.41.11120); 5, [ὨτΟΙΡῊ τη ΠἸβεγϑ Ί0ὴ οἵ ρτίεβίβ, Οϑησὶ. ΑρΡ. 
2.35.3; Θ. ἃ8 5ῖΑρΈ Οἵ ΒρΡΙΓΓΟΔΙ 1136 ἐν οὖν τῷ θεωρητικῷ βίῳ ἑαυτοῦ τις 
ἐπιμελεῖται... «καὶ διὰ τῆς ἰδίας εἰλικρινοῦς κ, ἐποπτεύει τὸν θεόν (Ἴετη, 
517.4.23(ρ.516,1; Μ',8.1361Ὰ}); 1.7.τοί(ρ.42.1; Μι9. 4814}; τὴν τοῦ ἱεροῦ 
λαοῦ τάξιν, ὡς διὰ πάσης ἐληλυθυῖαν κ,, καὶ τῆς ἱερᾶς..«κοινωνίας, ὡς 
θεμιτόν, ἠξιωμένην Τλομ. Ατ,6.}..6...2(Δ1..3.5320} ; ἡ δὲ τῶν τελουμένων 
ἁπασῶν ὑψηλοτέρα τάξις ἡ τῶν μοναχῶν ἐστιν ἱερὰ διακόσμησις, πᾶσαν 
μὲν ἀποκεκαθαρμένην κ. ... θεωρεῖν... .ἐγχειριζομένη {δ.6.1.53(5320); 7. οὗ 
5015 αἰτευ ἀθατῃ ; ἃσο. ἩοΥθο τα5, ΚῃγουρῊ ἢτα, Γ]δγὰ, είν. τίρ.332. 
τ; Μι9.21Ὰ) οἷξ, 5, ἀνάστασις : ἴῃ [6] δπα (τ βεδη ἐθαοῃίηρ, 
ταῖ. 15.414 τὸν τρόπον τῆς κ. ἐπήγαγεν ὃ λόγος εἰπών" ἐν πνεύματι 
κρίσεως καὶ ἐν πνεύματι καύσεως 1 βαθά.3.ο(ρ.264.13; Μ.8,62ο8) ; 
᾿Εννὼμ εὑρίσκομέν τι εἰς τὸν περὶ κολάσεων τόπον, μεταλαμβανομένων 
εἰς τὴν μετὰ βασάνου κ. τῶν τοιωνδὶ ψυχῶν Ογ«(εἰς.6.Ξ(ρ.οὅ.5; ΜοτΙ. 
13324}; ἐν δὲ τῷ πυρὶ καὶ τῇ φυλακῇ [ς[. Μτ.5:2-ς.].. εὐεργεσίαν ἐπὶ 
καθάρσει τῶν ἐν τῇ πλάνῃ κακῶν μετὰ σωτηρίαν λαμβάνοντες πόνων 
1(.0γ.29.15(ρ.300.13; ΜτΙ.5444}); ΒοΙπα 80]5 μΒανίπρ θθθη ρυτῆρά 
Όγ ὈδρΈ5Πὴ ΔηΩ͂ βοῖηε πεδαϊτσ μυγΠοαιύοη Ὀν τα ἐπειδὰν ἡ εἰς τὸ 
ἀρχαῖον ἀποκατάστασις... γένηται, ὁμόφωνος ἡ εὐχαριστέα παρὰ πάσης 
ἔσται τῆς κτίσεως, καὶ τῶν ἐν τῇ κι κεκολαομένων καὶ τῶν μηδὲ τὴν 
ἀρχὴν ἐπιδεηθέντων καθάρσεως ΟΥΝ γ55,ογ.οαἰδολ 6(ρ.τοο.ο; Μ.45. 

6086 καθαρῶς 

608); ἐπεὶ οὖν ῥυπτι κή τίς ἐστι δύναμις ἐν τῷ πυρὶ καὶ τῷ ὕδατι, οἱ διὰ 
τοῦ ὕδατος τοῦ μυστικοῦ τὰν τῆς κακίας ῥύπον ἀποκλυσάμενοι τοῦ 
ἑτέρον τῶν κ. εἴδους οὐκ ἐπιδέονται" οἱ δὲ ταύτης ἀμύητοι τῆς κ. 
ἀναγκαίως τῷ πυρὶ καθαρίζονται ἐ᾿.35(ρ.120.6; 920) ; 8. ἐχεσ, 15.6:7, 
Ἰοπ. ΑΥ...}.13.2(Μ.2.2008Β}); ὁ τὴν κ΄ τοῦ θεολόγον τελετουργῶν ἂγ- 
γελος «ὧς ἄν τις φαίη... ἐκδιδάσκων’ ὅτι τῆς εἰς σὲ πρὸς ἐμοῦ τελετουρ- 
γουμένης κι ἀρχὴ μέν ἐστιν ἐξῃρημένη...ὃ καὶ τὰς πρώτας οὐσίας 
καὶ πρὸς τὰ εἶναι προσαγαγών, καὶ τῇ περὶ αὐτὸν ἱδρύσει συνέχων 1ᾧ. 
13.4(305}}; 9. πταγρ,, ἃ5. Ηγβὲ οἵ τῆγεα ἰἰταγρ, βἴαροθ. αἱ μὲν ἅγιαι 
τελεταὶ κ. εἰσὶ καὶ φωτισμὸς καὶ τελείωσις" οἱ δὲ λειτουργοὶ [1.6. 
ἀθδοοιβ; 50 Μίαχ. εἠοῖ. 6.}..5.2.6(}1.4.1640}} καθαρτικὴ τάξις Ῥϊοη. 
Ατ,θ ἐ.6.5,.(Μ.3.536}}) ; σΟΥΤΕΒΡΟΠα ΩΡ τὸ ἃ ρχᾶάς 1 ΤΟΙ βῈα] Πλου- 
ἈΤΟΒῖ65 ἔστιν εἰπεῖν ἱερῶς ἐπὶ τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας, ὅτι κ. ἐστι ταῖς 
ὑφειμέναις οὐσίαις ἡ παρὰ θεοῦ τῶν τέως ἀγνοουμένων ἔλλαμψις ἐν. 
6.3.6(5378); οἷ. κι τῶν οὐρανίων δυνάμεών ἐστιν ἡ ἐπὶ τελεωτέραν 
γνῶσιν ἔλλαμψις Μᾶκ, δεἠοί.6.,..6.3.6(Μ.4.1738}; οὗ Ῥυϊοδὲ νναβῃίηνσ 
Πηροβ αἵ σο]οθγαίίομ οὗ δυομαγβι, τϑῆ, Ἰοιχϑττο ὁ λελουμένος οὐ 
δεῖταί τινος ἑτέρας εἰ μὴ τῆς τῶν ἄκρων, εἴτουν ἐσχάτων ἑαυτοῦ νίψεως, 
δι ἧς ἀκροτάτης κι, ἐν πανάγνῳ τοῦ θεοειδοῦς ἕξει.. .ἄσχετος ξοται...ἡ 
δὲ τοῦ ἑεράρχου καὶ τῶν ἱερέων ἄχρι τῶν ἄκρων... .ἀπόνιψις ἐπίπροσθεν 
γίγνεται τῶν ἁγιωτάτων συμβόλων, ὡς ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ πάσας 

. ἐφορῶντος ἡμῶν τὰς κρυφιωτάτας ἐννοίας, καὶ τῆς ἀκροτάτης κ. ἐν 
τοῖς αὐτοῦ... .κρίσεσιν ὁριζομένης Ἰδϊοη Ατ.Φ.ἢ.5.3.το(440λ.8}; οἔ Μὰ κ. 
ϑομοί, 6. 1..5.3.το(τ450);} 8ἃ5. Ῥγηαυν δἱπὺ Οἵ {ΠΌΤΟΥ ἥ..ἱερονργία 
πρώτην μὲν ἔχει θεοειδῆ δύναμιν τὴν ἱερὰν τῶν ἀτελέστων κ, Ὀϊοι τ. 
δ. ἢ 5.χ.3(5044)}; 10, αἱ ἐπᾷ οἵ ψοτὶα ἐκπυρωθήσεται.. «πρὸς κι. καὶ 
ἀνακαινισμὸν καταβασίῳ πᾶς ὃ κόσμος κατακλυζάμενος πυρί Μοῖδ.γΕς. 
1.47(0.298.1 ; Μ.18.2738); οἵ. Στωϊκοὶ,. «προσδέχονται δὲ ἐκπύρωσιν 
ἔσεσθαι καὶ κ. τοῦ κόσμου τούτου ΗΙρρ ἐών. ι(ρ.26,4; Μι16. 
30404). 

Β, τὰ ]ομγϑίδῃ ἘΠοοΪορν 88 ὁπ6 οὗ ἀϊνίπε ρου δοιίοηβ. ἡ θεία 
μακαριότης...κ. ἱερὰ.. ὑπὲρ κάθαρσιν ὌϊοΠ. Ατ,ε, ὐ.3.2(Μ.3.τότο}; ὁ 
θεὸς καθαίρει πάντας τῷ πάσης κ. εἶναι αἰτίας [νν.11. αἰτία, αἴτιος] ἐᾧ. 
13.4{(30 50) ; 1δ.(3084); 5Βπατοά θ. ἀηρο]ὶς ρόνγευβ καθαρτικαὶ δυνάμεις, 
οἱ πρῶτοι νόες ὀνομάζονται τῶν ὑφειμένων, ὡς δι᾽ αὐτῶν ἐπὶ τὴν 
πάντων ὑπερούσιον ἀρχὴν ἀναγομένων, καὶ τῶν τελεταρχικῶν κι «.. ἐν 
μετουσίᾳ κατὰ τὸ αὐτοῖς θεμιτὸν γινομένων 10.8.2 (2400); 1ῤ.7.2(2ο8.); 
ἡ πρώτη τῶν οὐρανίων νοῶν ἱεραρχία..«τῆς.«.κι τοῦ ἀπλέτου φωτὸς... 
πληρουμένη, καθαέρεται 1.7.3(2000); δηα ὃν πυπιαη Βα θνοῖς ἕκαστος 
οὐράνιός τε καὶ ἀνθρώπειος νοῦς...«ἐν μετουσίᾳ γίνεται κατὰ τὸ αὐτῷ 
ϑεμιτὸν.. τῆς ὑπεραγνοτάτης κ. 18.το.3(2730); κ. ἐστι τοῖς ὁπωσοῦν 
καθαροῖς ἡ τῆς θεαρχικῆς διαυγείας ἀγνότητος ὡς ἐφικτὸν μετουσία ἰδ. 
13.4{3054); οὗ. τί ἐστι κ., καὶ πῶς εἰς τὰ νοητὰ γίνεται παρὰ τοῦ θεοῦ ἡ 
κ, δηλαδὴ ἢ ἡ μετουσίᾳ. οὐ γὰρ οἵα ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων ἡ κ., τοιαύτη 
ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων Μαχ.Ξελοῖ, ει μ.13.4(Μ.4.τοουὴ). 

καθαρτήριος, δι ΊΉΡ, εἰσαμίηρ, ρηγίνίηρ, 405. πῦρ κ., ὃ Χριστὸς 
ἦλθε βαλεῖν ἐπὶ τῆς γῆς Οτ. ΝᾺ Ζ.ον.40.526(λ{.36.4000); δαίμονές εἰσι κ-, 
τέχνην ἔχοντες ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς ἣν οἱ κναφεῖς ἐπὶ τοῖς ἱματίοις τοῖς 
πιναροῖς ϑγτιε5,Ρ.44(Μ.66.13680) ; ῥίψον πάντα βόρβορον κακίας ἀπὸ 
σοῦ, καὶ τότε ἐλθὼν ὑπόδεξαι τὸν κι ἄνθρακα Απδϑὲ. 5 γπαχ (Μ.80. 
8410}; Χριστὸς... πάσχα τὸ κι 70.}).δαγη,αμασί, φο(ρ.:210; Μ.ο6.841Ὰ}; 
ς. βεηϊῖ, τὸ δημόσιον ξίφος...πόλεως κ΄ ϑγπεδ,εῤι τ τ( 1,66. το); 
Ὠθιξ, 85 ϑ 051, τοῖς τῆς ἀρετῆς κι εαἱ. ἄβος.4:4(0.341.30); ἐκεῖνο μὲν 
[3ς. βάπτισμα) τῶν προγεγονότων ἐν ἡμῖν κακῶν ἐστι κ," τοῦτο δὲ [5-. 
τῶν δακρύων πηγή] τῶν μεταγεγονότων 0.(]}11}}.5εαἱ.7(Μ.88.8048). 

καθαρτικός, μη ΙΗ, οἰσαπδίησ, ῥιενγίηρ, αὐ8., ΟἸδην. οίν.ς. 
ττ(ρ.374.4; Μ.0.1ο088); κ΄ τελετή ϑγῃθβ.ζῃβορι βίρ.τ58.18.; Ν.δ6. 
1206Ὰ}; Τοη.Ατ.ς,}.13.4{Μ..3,30 50) οἷ. 5. ἐμπυρίως ; κι τοίνυν ἐστὶν ἡ 
λειτουργικὴ διακόσμησις 1,6. ἡ}. ς.χ.6(Μ.3. 5ο88}} ποιιῖ, α5 βαδϑί. ὅτε τὰ 
κ᾿ ποιεῖ ἅ.. θεὸς Οτιλοηι, 6.32 ἴῃ 76γ.(ρΡ.40.32; Μ.1:..32 50); τὸ πρη- 
στηρίως καὶ ὁλοκαύτως κ. [οὗ βοταρῃϊ] [τοπ. Ατ.ς.4.7.1(}1.3.2 650}; 
ἴη8,80, ἃ5 581., 10.4,3(168.) ; ο. σοηϊτ, τὸ πῦρ...κακοῦ κι ΟἸΕΠλ, σε. 2 π 
(ρ.144.6; Μ.9.7000) ; “πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν᾽, δηλονότι δύναμιν 
τῶν.. «ἁγίων κ. 1δ.26(ρ.144.23.; 7124}; τοῦ, [0.20:353 τὸ..«ἐμφύσημα 
κ᾿ πὼς ἦν τῆς τῶν ἀποστόλων ψυχῆς Ἐλι5.6.1}..3.(ρ.16.7; Μ.24.τοοϑα). 

καθαρτικῶς, τὐἱ ὦ ρεστίν, Το. ΑΥἐρ.9.2(Μ.3.ττοβ8). 
Ἐκαθαρτισμός, ὁ, εονιερίοίοηε55 οὐδὲν ἔλιπε τῷ θεῷ, οὕτως οὐδὲ τῷ 

κ. τῷ κατ᾽ ἄνθρωπον, ἵνα τέλειος ἐν ἑκατέρᾳ φύσει τυγχάνει ΑἸΩθΥ. ἢ. 
(5.5 τ ρ.360). 

καθαρῶς, Α. ῥωγεῖν, ἐπ Ῥαστῖν 51. τοῦ, Ὁῃγιβείδη ἢ δ ἡ κ. πολιτευσα- 
μένη ψυχή (Ἰδτη, Ξν,.4.4{ρ.255.14; Μι8,12280); ἐ.7.ττίρ.45.14; Μ.0. 
4884); χαιρέτω κ. βιούντων ἡμῶν 44. [0.1ο](ρ.2ος.6); ἰδιττ4(ρ.214.4) 
Ὀγνβ. ἤδη. 10. 4 1. Η οὐ. (12.ττολ); 2. τοῦ, ρυθβίῃοοά : 7Τονιϑὴ μόνοι 
«εἰοῦ κ᾿ βιοῦντες ἱερεῖς ὄντως τοῦ θεοῦ (Ἰ]επι.5ν.4.2π(ρ.318.12; Μ.8. 
13650}; (Πτιβεϊδη μὴ κ. αὐτοὺς ἱερᾶσθαι διὰ τὴν ἐπιμιξίαν πρὸς τοὺς τὸ 
ὁμοούσιον θρησκεύοντας ἀποφαινόμενος ῬΉΙοΚτ.ἢ.6.3.0(Ἀ1.6ς, ποοΒὴ ; 



κάθαψις 

ἱεράρχην ὁ λέγων δηλοῖ... θεῖον ἄνδρα...ἐν ᾧ καὶ κι ἡ κατ᾽ αὐτὰν 
ἱεραρχία πᾶσα τελεῖται Ὀϊοπ.Ατ.6.}.1.3(}1.3.3720); 3, τοῖ. ῬΥΑνοΥ ἀπά 
ὙΟΙΒΗΪΡ δεήσεται δὲ κ. ὑπὸ σοῦ προτιμώμενος ὡς ἄγγελος τοῦ θεοῦ 
ΟἸετη. 4.4.5.4τ(ρΡ.187.21; Μ.0.6484}); κ- ... διακονῆσαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ 
Θειδρ.εμεῖι.26.2; Οομοὶ, Αρῥ.8.46.1το0:; 4. τεῦ. ἀηρε]ς 18 κράτιστον δὲ 
ἐν οὐρανῷ ἄγγελος,..,καθαρώτερον τῆς αἰωνίου ζωῆς μεταλαγχάνων 
ΟΠ). ἐ7.7.2 (0. 5.10; Μ,9.4088) ; ΔΏρε]ς οοη οι ΔΌοΙ,, ΠΙοπ. Ἀσὰ. 
7.4(Μ.3.2124}; 5. τεῖ, ἐβοΐθσιο τεϑοῃϊησ ἱεροτελεστὰς.-.«πείσεις ὅμο- 
λογῆσαι κατὰ θεσμὸν ἑεραρχικόν, καθαρῶν μὲν κ΄ 18.6.}ι.τ..(}1.3.3778}. 

Β. ῥεγζφοίίν, εονερίειείγ τὸ αὐτὸ δὲ ζῷον ἔσται κ., τῶν αὐτῶν ὄντων 
πάντων ἐξ ὧν ὡς μερῶν τὸ ζῷον ΑἸ Πεπδρ.;65.1π(ρ.66.13; Μ.6.1ο040}; 
διτθ(ρ.67.14; 10058}); τὸ μὲν ἀγέννητον φῶς...κ- ἀπαθὲς καὶ ἀκήρατον 
ΟΥΝ β5.μη.12(2 Ρ.280.11; Μ.4ς.0018); Ἔχορ. 5.8: 5, οὔπω ἐκρά- 
τῆσεν ὃ βασιλεὺς κι (Ὠτνβ,ἤσμι.4.2 τη Πἰ οδ,(12.40Π). 

κάθαψις, ἡ, ἐορΉ ἰεγ πα ἐπάγουσαν μετὰ σφοδροτέρας τῆς 

ἀπορίας καὶ κ- ἡμῶν ὡς ἀλόγως λεγόντων αἵρεσιν “ΓΒατιδιθά, οΡῥ.τ.48 
(Μ.99.τογ2Δ). 

καθέδρα, ἡ, Α. Ἐπϊηρ 581 ΡΟΐ; 1. ςεαΐ βίβλους... κατὰ τὴν ἀναγωγὴν 
παραδοῦναι, καθ᾽. ἣν καὶ τοῖς ᾿Εβδομήκοντα ὁ ωῦσῆς παρέδωκε τοῖς 
τὴν κ- αὐτοῦ παρειληφόσιν (ἴεν. Ὀεῖν.τ(}}.2.264}; οὐκ ἐζήτησας ... 
τίνος 5ς. ἐστίν] ἡ τῆς προφητείας κ. Ἡομι.(ἰορι.2.18; οἵ οα τοῦτο 
τὸ ὄρος τὸ ὑψηλόν, οὗ ἡ κορυφὴ ὁμοία θρόνου, θεοῦ κ. ἐστίν, οὗ καθίζει... 
ὅταν καταβῇ ἐπισκέψασθαι τὴν γῆν ἐπ᾿ ἀγαθῷ ρος. ΕΉ.2ς. (0.56.0); 
ἢρ. σὲ τῆς ἀφωρισμένης κ- κύκλῳ περιγράφειν τολμᾷ [5ς. ΑὙ15] (ηδύ. 
αρ.0ε].Ογχ.λ...3.10.27(}1.85.12528)}; Ἔχορ. Ῥβιστι ἢ νομίζειν ἡμᾶς 
χρὴ κ. λέγεσθαι τὴν ἐδραίαν καὶ μόνιμον ἐν τῇ κρίσει τῆς κακίας 

διατριβήν; Βαβι λονμιῃ Ῥο.χίτιοσις; Μ.20.2240); οἱ Ιαἱν ἐν ταῖς 
δημοτικαῖς κ᾿ ὥγῃηῃδ5.6}.6γ(}1.66.1432.}); εοτεἢ, καθεζομένη... ἐπ᾽ ἀμῴφιυ- 
κνεφάλου κ. ... ἀργυρόποδος 1}.53(1325λ); 2, οἰαῖν; ἃ. ἴῃ σοῃ,; οἵ 
ἰδαοῆοσ, τοί, ἴαϊδε ρτορῃθίβ, Ηογπηηαηάνττια; οἵ Ἰπασοιηρῆῖ 
ἐκάθισαν αὐτὸν [50. [65.1.5] ἐπὶ καθέδραν κρίσεως Εν. Ὀεἰγ.3(0.224) οἵ 
τοτίατε τὴν σιδερᾶν κ., ἐφ᾽ ἧς τηγανιζόμενα τὰ σώματα κνίσης αὐτοὺς 
ἐνεῤφόρει Ἐρ.ϊπρά Δ Ρ.Ἐλιβ.ἦ.6.ς.1.38(}ῆ,20.424Α); 10.5.1. 52(4288); 
ἰΐγοηε δίφρος... ἔχων ὅλος ὡς πήχεις δύο ἥμισυ, ὡς αἷ παρ᾽ ἡμῖν καλού- 
μεναι κ᾿ (5π|.[π6.ἐσῥ.2(Ν].88.1ο18}; ἔπ βαποίπατν εὐχὴ τῆς ἄνω κ. 
{τι Βας (ρ.31τ4.16); εὐχὴ τῆς κι τοῦ θυσιαστηρίου {αἰ Οἠγγε5.(ρ.314. 
τ6); Ὅ. οὗ ρῥτεβογίειβ, 5ῖ5. ἢρ, οἱ {πε 10 οἴπος πρεαβυτέρους τοὺς ἐπι- 
θύσαντας ἔδοξε τῆς μὲν τιμῆς τῆς κατὰ τὴν κ, μετέχειν ΟΑπο.(314)εαΉ,. 
1; καθέδρας μὲν μετέχειν 56. πρεσβύτερον], τῶν δὲ λοιπῶν ἐνεργειῶν 
ἀπέχεσθαι ΒΔ5.6}.τοῦ.ἐΉ.27(3,204Ὰ ; Μ|.32.7240); τὸν θεῖον Διόδωρον 
«τῆς δευτέρας ἠξιωμένους κ. Τ᾿ ατϊ, ἡ γεἰ, δ(3.1180) ; α. οὗ ὈΪ5Π0Ρ5, 515. 
ἢρ., 566; 1. 1ῃ β6η. εἰς τὴν αὐτοῦ κ. καθεσθῆναΐ με ἐδυσώπησεν (ἴεν. 
6ρ.τοί.2,564}; 1.2(364}; εἰς τὴν κι αὐτοῦ ἕτερον ὑποκαταστῆναι 
ϑατα. αμ.ς; Ἀθανάσιος..«τῆς...κ. ἐκπέπτωκε (οπιβίαμῖπι5 Πηρψἀρ. 
Ατῃιαῤοί,  οηδὶ. τ(Ν.25.6260); ΒΒ αβ5.6.188 εαν.1(3.2700; Μ.δόρο) ; 
τῆν κι ταύτην δεξάμενοι, τὴν ἐπίμαχον καὶ ἐπίφθονον τ.Να2Ζ.07.22.14 

(Ν1.35.11484}); κι τιμία καὶ τιμίων ἀνδρῶν ἵδρυμα καὶ ἀνάπαυμα 1.33, 
3(}1.36.2178); αὐτῷ [56. Βα5.} περιῆν καὶ τὸ κράτος τῆς ἐκκλησίας, εἰ 
καὶ τῆς κ. εἶχε τὰ δεύτερα 10...3.33(Ξ41Α}; πρῶτος οὗτος [80. 5. ΤΔ7265] 
εἴληφε τὴν κ. τῆς ἐπισκοπῆς ἘΡΙΡΠ.ερ. ἀγα. αρ.ἤκε7.18.7(0.457.:1; 
Μ.42.7ο0 4}; ὅγπεβ.ρ. 67(}1.66,14280); Πρόκλος τοὺς οἴακας τῆς κ. 
ἐγχειρίζεται Ἰύναρτ. .6.τ.ϑίρ.τ6.31; Μ.86,2 48) ; 11. τερατα δα ἃ8 βεϑῖ 
οἵ (Πγτιβῦ, Οἰθη.ρ.τγ)(}.2.5324}; ἕνα ἐπὶ τῆς Χριστοῦ κ. καθεσθεὶς τὴν 
αὐτοῦ ἐκκλησίαν εὐσεβῶς οἰκονόμῃ ΤΠ ορ ΟἾσηι.3.60; αν οὗ ἀροβίϊςβ, 
Β85.6}.107.1(3.2888 ; Νί.32.7000) ; 111. τεραγα θα 85 [θΟΠ Γ᾽ 5 ΟΠ μὴ 
καταστήσῃς μηδένα τοιοῦτον ἐπὶ καθέδρᾳ διδασκόντων, ἵνα μὴ βεβηλώσῃ 
τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ 4 Ὀἐεϊ.τ43(0.83.12); ἵν. οἵ 566 οἱ Ἀοπηα 
85 δροβίο!ο, ᾿ϑαταΡαρὰ ἐριογίθη αρ. ΓὨας.ἢ.6.5.το.τ(4.1054); Οοά. 
ΑβιΡτοοτλ.(Π.τ 8610); Ηοστη.}», εἶν. (ρ.55.τό; Ν]..}],.63.4τοῦ); 1. 
{ἰ.{ρ.52.34; 4154}; ὁμοίως καὶ ἀποστολικὴ κ. ὡς Κύριλλος πιστεύει 
Απαβί.ϑ.λαεν.(Ρ.262); ἀπα ἃ5 τῃαΐ οὗ 5. Ῥεῖου ὁ μακάριος Πέτρος, ὃς 
ἐν τῇ ἰδίᾳ κ. καὶ ζῇ καὶ προκάθηται, δίδωσι τοῖς ζητοῦσι τῆς πίστεως 
τὴν ἀλήθειαν Ῥείτ αν ἐῤ.(ρ.46.15; ΝΒ 1..54.744λ): ΚΝ. ἃ5. ᾿ιοσδῖὶς 
τοῦ δὲ λῦσαι τὴν αὐθεντίαν εἰς τὴν ἱερατικὴν κι [5ς, οἱ ΑἸεχαπατα} 
ἀνέπεμψα ϑ'γπεδβ.ε}.5](}1.66.14254}); νἱ. οἱ Ὀχϊγηδίαὶ ες πρώτη ἐπί- 
σκοποι πέραν θαλάσσης μὴ ἀποδημείτωσαν, εἰ μὴ μετὰ ψηφίσματος 
τῆς πρώτης κ. τοῦ ἰδίου ἑκάστης χώρας ἐπισκόπου (οἰ..4.}.23; τὸν 
τῆς πρώτης κ. ἐπίσκοπον μὴ λέγεσθαι ἔξαρχον τῶν ἱερέων ἢ ἄκρον ἱερέα 
«μνἀλλὰ μόνον ἐπίσκοπον τῆς πρώτης κ. 1.30; Ξάγκτιππος ἐπίσκοπος 
τῆς πρώτης κ. τῆς Νουμιδίας...Νικήτιος ἐπίσκοπος τῆς πρώτης κ΄ 

τῆς Μαυριτανίας ΖΣιτιφένσης 1δ.85, 3, ἰαἰγίηε, Οἷατγ., ΑΙ ριηοΥί, 
“44ν.3 ἀρ. ἵμάτ,ἢ,6.1.τ4.8(3,7γ236; θάκας ΟΡΙΖ 2 Ρ.170.26; Μ.2:.6880) ; 
4. εαἥάΐε, (Ὠτγϑῖρρ.επομ Τἰὐάγι(ρ}.ὅτ1.15,83.0). 

Β. οἰπησ; 1. Ῥείη βεαϊεά τῆς κ- τοῦ ὄνου ζΒτγβιἤοηι. 66,2 τη λ}1:. 
(γ.6558); κ. καὶ στάσις ἀνθρώπινα ῥήματα, ἀλλὰ θεῖα νοήματα ϑένεγ. 
εἰρη, 3(Ν1.63.535); μετὰ τὸ γενέσθαι τὴν εἴσοδον τοῦ λυχνικοῦ καὶ τὴν 

θδη 
͵ 

καθέκαστον 

πρώτην κ΄ Επελοῖ.(ρ.291); ΤἈΡΒη. εἰνγοη. ρ Οο(Μ.1ο8.2244}); 2. Ξε5510η) 
8. ὁ ἃ σοπηςῖ!, ΟΝΙς,(γ8η)αεὶ,3(11.4.1208); Ὁ. οὗ Τρ τεουΒ πὶ ἤδάνεπ, 

ΤΙ για. ({Β685.) μπι(τ, 2050; Ν΄.20.700 4); 6. οὗ ΟὨγὶβῖ αἵ τρδῦ μαμα 

οἱ (4, τεῖ, Ῥβιιορι ὥσπερ ῥητόν τινα χρόνον ὁρίζων αὐτῷ τῆς ἐν 

δεξιᾷ κ᾿ Νίδιςοι!. [ν.104 ἀρ.1 5 Μαγεοὶϊ.2.,(0.53.31; Μ.24.8130}; ἡ ἐκ 

δεξιῶν τοῦ πατρὸς ἀφωριομένη τῷ υἱῷ κι; τί ποτε ἕτερον καὶ οὐχὶ τὸ 

ὁμότιμον τῆς ἀξίας ἀποσημαίνει; Β45.Ξμ7.1.25(1.2208 ; Ν.29.5688); 

ΟΠ τγϑ.ποριοίῃ ΜΠ ,26:50(3.178}} οὐδὲ γὰρ ὁρᾶται θεὸς ὃ πάντη ἀόρατος 

ἵνα καὶ ἡ ἐκ δεξιῶν κ. σωματικῶς θεωρεῖσθαι Νὶοῖ.16.14:54{}0.430. 

26); Τίια.111 ΑἹ, [γ.(ρ.317.13; Ν.86.2698}); ἴῃ ἀΛΑΠΊΤΙΟ515 οἱ ΠτασσῪ 

μεμνημένοι...τῆς ἐκ δεξιῶν σον τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς κ. {1:.Βα-ς.(ρ.320. 

4); Σέ Πνγ5.(0.329.4}; 11|..ας.(ρ.204.5}; ἃ. οὐ Ἴη. τὴν τριαδικὴν 
ὁμότιμον κι αὐτῷ [3ς. πνεύματι] καὶ τῷ πατρί ἐαὶ.“16.2122(0.42.15}; 

8. οἵ (οἄ τί δὲ καὶ περὶ τῆς θείας στάσεως, ἤτοι κι, φαμέν; 1Ἰ)δ᾽οη.ΔΥ. 

ἄ.η.0.8(}1.3.0168); 3. ῥείηρ οἰαιομεὰ ; οἱ Ἰτοορβ, ϑγῃββθρ.τϑο( Μ.66. 

15128}; 4. οἰΐηρ τάϊε, ποηςο ἐγιέσε, ΟΠ τγ8.Φ01}}.3(1.1104). 
Ἐκαθεδραιόω, τηαἰὲ ἤγηι, ΤΡ Ὦτ.2.6τΑ. 
καθέζ-ομαι, [ἔπἴ. καθεσθήσομαι, 75. ταροὶ.35.το(Μ.6.3840); ΟΠ τγβ. 

βοη!.3.2 ἴῃ 2 ΤῊδος, (τι 5250); καθεδῶ ν. 1 ἰρῖτα}; 1. σὲ ἀοιθη, ἰωΐθ 
ομεὶς βεωΐ, οἱΐ; οἵ Οοα ἂ5. πάρε, ΟἸδιη. ραδα.τ.71(Ὁ.124.10; Μ.8. 
3208); οἵ ἃ πάρε, Ὀχ.δον,14.17 τη [67.(ρ.124.3; Μ.τ3.4284}; οὗ 
ΡΙΕΒονίοβ τὸ πέσθαι ἐν πρεσβυτερίῳ 18.11.3(0.81.2 3600); παρ᾽ 
ἑκατέρου δὲ αὐτοῦ [30. ὈΙΒΠΟρ᾽Β ἄτομα] “-ἔσθω τὸ πρεσβυτέριον 
(σης. Αἰ ρ}.2.51.4; οἵ Ὀῖπορβ, 1δ.2.11.2; 2.58.2; ΑἸ [εσ.24{0Ρ.84.16; 
Μ.:ς.6764); ὡς ἐν τάξει ἐπισκόπου “-εται ναρτοἶ,6.2.18(ρ.72.3; Μ. 

86.2556.); οὗ ἃ ἰανν σουτί δεύτερον ἐπ᾿ αὐτῷ καθεδεῖν δικαστήριον 

ϑγῃθς, ῥγουϊά, π(ρ.τ2τοῖῖ; Μι66.12690): 2. γώμαΐη δϑαίδιὶ, ὑδ ςεαἰσιὶ, 

511; ἃ. 5 Βιρρ|Παηῖ, Τυ51.41α].00.5(}1.6,6028); Ὁ. ΤΟΥ οπο᾽ 5 ρογίταϊξ, 
ΟἸεπη ῥαρ.3.2(0.239.23; Μ.8.364λ}); α, οὗ (Βτῖσι βοατεά αἵ ΕΆΓΠΟΤ 5 
τραῦ Βαηᾷ ; ἐ. ἴῃ οὐρα] Το υ]Αγ165 ἔσται γὰρ «-όμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ 
πατρὸς οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ὄγνηδ. κἴγη. 
(φ41)4(ρ.251.1ο; ΝΙ.26.7250) ο5. δγριφ.δήγηι τ(ρ.254.21; Μ.26.7368); 
κύεται ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός ὁγηι Ρ(:δο)(ρ.259.8; Μ.26.7458); 
“νόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός δγγην ΝΜ ε.- Π(Ρ.8ο.11); -τόμενον ἐν 
δεξιᾷ θεοῦ πατρός δγηιῦ..4ρ}.(ρ.30); 11. τὲ. ἔζατρ. ἔοσγ ]τ1658. τὸ 
ὄνομα..«ὀνομάζομεν τοῦ...--ομένου ἐν δεξιᾷ τοῦ ἀγενήτου ϑοταρ.εμεῆ. 
ξ.1; πιστεύω καὶ βαπτίζομαι...εἰς τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν τὸν Χριστὸν... 

καθεσθέντα ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός δ). Ρ.( λει. ΑΡῥ.1.4τ.6; ἐκαθέ- 
σθη ἐκ δεξιῶν σοῦ τοῦ θεοῦ 111 ρ.Ο μι. 4Ρ}.8.12.34; 1. ΤΠ00]. 
βϑρῃιῆσαπος διὸ καὶ “ὐεται μὲν αὐτὸς ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς ὡς λόγος" 
ἔνθα γάρ ἐστιν ὃ πατήρ, ἐκεῖ καὶ ὁ τούτου λόγος ἐστίν Αἰ ἀφογοττ 
(ρ.1ο δ; Μ,25.4368); αὐτὸς μὲν μετὰ τοῦ πατρὸς -τεται, οἱ δὲ 56. 
ἄγγελοι] παρεστήκασι λειτουργοῦντες ἰᾷ..4γ.τ.62(}.26.1414}; εἰς ποῖον 
ἔϑεται θρόνον; τὸ σῶμα τοῖνύν ἐστιν ᾧ λέγει ᾿κάθου ἐκ δεξιῶν μον’ 
ΤΑΌν έν βά.2ο(ρ.26; Μ.26.1 2840); 3. δ φοἰ ἡ οά, ἐοἰαὐ εἠοά, Το. Μ8). 
εἰγοπ.βρυτου  1.07.3134}; πονται...ἐν τούτῳ τῷ ὄρει μοναχοί 10. ΜΟΒΟἨΒ, 

Ῥγαϊιοτ(  .87.3ο280) ; 4. βαυε οπεὶς 5εαὶ, 1.6. 466, οἵ ἃ ὈΙΒΒΟΡ ὅτε ἐν 
Ἀντιοχείᾳ ἐκαθέσθη [Ξς. Επιζοϊ5] ΑἸΉ.Ἐγη.31(ρ.26ο.δ; Μ.20,7494); 
5. ε ξεαϊσ ἀρου; ὁ. ἄδῖ,, Τυ5ι.46161.88.6(Μ.0.088.). 

Ἐκαθειργμός, ὁ, εὐἩβημθηιοηί, (ομβῖ.0γ.5...25(ρ.100.22; Μ.2ο. 

13098). 
καθείργνυμι, 1. εὐπὶ τη, ΣΟ ΠΉς, ἐπεῖοξε ψυχὴν..«ἐν τῷ σώματι τῆς 

ταπεινώσεως καθειργμένην ὗὐτ.0}.2.3(Ρ.3ο1.17; Μ.11.4200)}; πῶς 

καθεῖρκται τῷ σώματι ἡ ψυχή Ἐλιβ.6.1ἢ.1.τ2(0.71.20; Ν.24.8488}); τῶν 

ἐν τῇ θανάτου φρουρᾷ καθειργμένων ΟΥ̓ ΝΥ 95.0γ σα! θελ.23(ρ.80.3; 51. 

45.610}; Ιεῆσχ. τῶν τὸν ἅπαντα χρόνον καθειρξάντων ἑαυτοὺς καὶ 

νηστείας δαπανηθέντων (Ὦγνϑ5.56ς.3.15(Ρ.77.18 ; 1.3038); Ρίορ]. υδεά 

8.85. τοῖς καθειργμένοις παραπλησίως βιοτεύων "μα. λιγοἰ.20(3.1233)} 
2. εοηβηε ἴῃ, θπείοσε ἴῃ οἰκίσκῳ τινὶ καθειργμένος τ Ν γ55.αἩ ΤΉ, εἰ 
γες.(Ν1.46.210}; οἵ τῆδῃ Ὀεΐοτε Τῆς. καθειργμένος τῷ σκότῳ 1ἅ.0γ. 
εαἰφείι τπ(ρ.63.15; Μ,45,488). 

κάθειρξις, ἡ, δείμρ δεἰμὶ μρ, τοηβηδα; ἴὰ ῥυίδοι, Ἐλι5.}.6.3.24.8 
(Μ1.2ο.2658); Αβτιληχλορι, (Μ.40.2334); 10.0.8... 5 }1.οὐ.802Ὰ}; 
ἴῃ ἄδατῃ, Ἐτιβυφη δίερα.8.1(}1.22.09120); οὗ Ἔν] 5βρίτι5, 14,15.13:2(Μ, 
24.1858); οὗ τιοηκϑ, ΤΗατ, .γεἰ.)ο(3.1233). 

καθεῖς, 1. οη6 ὃν ὑη6, Ἐπ5.᾿..6.πο.4.8(}1.20.8490); 2. ἐαγ} πε 
ἱματοϊάμαϊίν, εὐεγν ΟΉη6 κατάλογον πεποίηται. «ἧς ὁ κ᾿ αὐτῶν προηγεῖτο 
παροικίας 1Ρ.6,43.“τ(629Ὰ); ΠάγΟΜορϑβ.Οαἱ.3:27--28(ρ.57.2τ; Ν.66. 
οοσΒ); {ΝΠΟρογίδί. 8ιτ(}1.70.8618)}; πε τε ἀΐούδο κατὰ εἰς τῶν 
προφητῶν ΟἸοτλ Ἔσο, ΤἼαοὶ, 4(ρ.ττς.3; Μ.0.6724}; ϑοοτ.ἦνε.6.13.5(Μ. 

67.704). 
[Ἐ]καθέκαστον, τό; καθεκάστην, τήν, ἴῸὉΓ καθ᾽ ἕκαστον, καθ᾽ 

ἑκάστην; 1. πρυϊ,, ἐπάτυϊάμαϊ, ῥαγιϊσμίαν ἐν μὲν τοῖς κ. τὴν φθοράν, ἐν 
δὲ τοῖς καθόλου τὴν φϑαρσίαν 1 [υ51.φ.0γ.το(}.6.14774}; ΟὨτυ5.ταὖ, 
2.3(2.26530); 2. ἴετα. [5ς. ἡμέραν] εὐοῦν ἄαν, ἀατὶν, Το Α͂δν.Α ο(ρ.86. 
2); Βατίμ. Εά 685. ἔφαν, (Δ. το4. 1400). 



καθεκτός 

καθεκτός, τ ἐλ φνΡ οΓ δεσμῷ τινι τοῦ κόσμου...γεγόνασι καθεκταί 
ἴ5ο. ξοΟΠ15}} νγρῖπ5] Μίδο,Αοσ σίρυ, 4(Μ.40.8020). 

Ῥκαθελκτικός, 1, ἢ αὐΐθ ἰο δὲ ἀγαιῖοη ἀοιρη,, ἰ.6. εἰμὶ κ᾿ πύλαις ἅδο. 
Ρὶπ5,ἤεχ. 687(Ν1.02,14884); 2. εὐτοῦ ἔογ καθεκτικός σαῤραδίε οΥ ποία ίτιρ 
ΟΥ γείαϊμίηρ, 0.1). Κ[γ-(}8.95.228Ὰ) --- 1,δοηϊ.Β. Ν᾽ ει. οἱ Ετμτ( .86. 
1206) καθεκτ-). 

καθέλκ-ω, 1, ὑγίηρ ἀοιση, ἰοῖσεν, ΝΝΟΏΉ.βαν, 70.4:24(Ν.43.77}8}} 
τὰς μετεώρους χεῖρας καθείλκυσε 70. Ἐ]δομυν, Τγελ.(ρ.131); Ἔγε5 ἴῃ 
βίβερ, Ῥμηοβίλ, δ. 11. 3(Μ,6ς. 5978); πιδῖ., ἀρργαίε ἴτοπι οἐῆςε, ἐν.8.4 
(σ6οΑ); 2. ἄγαρ ἀοιοη,, καὶ ἄοτο;, πιεῖ. ὑπὸ τῆς λύπης σ-όμενοι Οἵ. 76. 
20.36(29; Ρ.376.20; Μ.1τ4.657}); ὅ τῷ βάθει τῆς ἁμαρτίας καθελκυσθείς 
14. ς.7ο:τ(ρ.80) ; τὸν λογισμὸν εἰς τὰ χείρω ""οντος τοῦ πονηροῦ Με... 
Φ)}.5.2(ρ.56.6; Μ.1τ8,τοτᾺ}); οὐδενὸς ἐναντίον τὴν ψυχὴν πρὸς πάθος 
πέοντος ΟΥΝ γ88.0γ,άοημ.τ(ρ.6.21 ; Μ.44.11244}}; ἡ τῆς φύσεως ἀσθένεια 
καθεῖλκεν [50, ἡμᾶς] ἐπὶ τὸ πταίειν ΤΉατ. Μορϑ5.Οαἰ,τ:--ς(ρ.8.21; Μ. 
66.9008); 3. ἄγαν αἴραγν, Ἐρὶρὶ. δον. 42.τ2(ρ.167.16; Μ.41.2024); 
4. εογηρεῖ αἱ ἀντικείμεναι δυνάμεις τῶν ἐν ἡμῖν οἱονεὶ «σονται καὶ 
νικῶνται ἀπὸ τῶν τοῦ θεοῦ ἐπῳδῶν ΟΥ.ἦοηῖ.2.1 ἐμ 70ς.(0.418.29; Μ. 
12.9200); Ε118.}.4.3.τό(τ26ς ; Μ.21.2254); ΟὙΝ γβ5. ἐπι. 6(2 ρ.120.2ς ; 
Μ.45.713}). 

κάθεμα, τό, πεοῤίαεε, εοἶΐαγ, {Βα5.1ς.τ2δ(1.461Ὰ; Μ.30. 321}). 
ἐκαθεμάτιον, τό, πεολίαεο, ἀἴτα. οὗ κάθεμα, Ῥενς.(Ρ.23.0). 
καθεξῆς, 1. 50. 05, 50 Κογι, οὐ πάντες εἰσὶν.. «ἑκατόνταρχοι οὐδὲ 

πεντηκόνταρχοι οὐδὲ τὸ κι ΤΟ] 6)5.3].3; 2. αἰέν, φμοοοσήτηῃρ καθὼς 
δηλώσω ἐν τῷ κι Μ,Ροῖνε.22.3. 

κάθεξις, ἡ, γείρη οι, ΟΟμδι,ρ. Ἐπ5.0.0,,.δοίρ.τοδ.ς ; Μ,20,11328). 
["Ἰκαθερίζω, --- καθαρίζω, 4. Απάν.εἰ Μ|Ὲ.το(ρ.7).2). 
Ἰκαθερμηνεύω, {.1. ἔοχ καθαμαξεύω, Οτἄοηι.14.5 ἐπι 76ν.(Μ.13. 

405). 
κάθεσις, ἡ, ἀερεπόγαςν, ἄδειαν, Ογγ. ρἰαρλ. Ἐκ 2(α.3οοτὴ. 
καθεστήριον, τό, οἰἠἸηρ-γοοηι, Τ᾿ οὗ 2ς(ρ.118.0). 
καθετήρ, ὁ, -- κάθεμα, (Ἰ]εΙη. αείί.2.τ2(0}.231.1,233.31:; Μ.8,κΚ 458, 

5520). 
κάθετος, 1. «μδογηεί, ϑντιθβ, ῥγουϊά, τε(ρ.τοο. τό; Μ.66.12404}; ἰἅ, 

ἐῤ.44{Μ.66.13720); 2. κατὰ κάθετον, ο. σοηϊξ., σεγεϊεαϊίν δείοιυ, Οὐ. 
φὐηρμ. 1 σδη.ὉΡ.ἘΠ5.}.6.6.χτίζοτα ; Μ.12.724}; Ἐπ5...6.0.1(ρ.404.7; 
Μ.252.6320). 

Ἐκαθέτως, ὑδγεεαὶζν ; σοη]. ἴοι κατ᾽ ἔτος οοά., ῬμΠοβί. ἠ..6.3.το(Μ. 
65.403). 

καθεύδ-ω, 1, {6 γος ηρ ἐκάθευδεν Ξε. (ὨΤ]51] ἐν τῷ πλοίῳ πειράζων ᾿ 
ἡμᾶς" οὐκ ἦν γὰρ κοιμώμενος “4. ἀπάν.εἰ Μέιδίρ.)ς.2); 2. οἰδερ; 
Β.. ΕΧΕΡ, Ι7}658.5:6 ἔστι γὰρ ἐγρηγορότα «εἰν, μηδὲν πράττοντα 
ἀγαθόν (Ὦγγϑ5.ἤονι.0.3 ἐγ! ΣΤῊ δος (ττ βου); ἱμὴ “’ὠμεν᾽...«τουτέστιν, 
οἱ τῇ δυσσεβείᾳ δουλεύοντες Τμαᾶτ, ΓΤῊ655.5: 6{3.522}; Ὁ. Εχερ. ΤΏ 6858. 
5:10 ᾿εὔτε πυομεν᾽ τὸν θάνατόν φησι τὸν σωματικόν ΟὨχνβιλονι. 9.4 τῈ 
ΕΤἠοΣς (11.4018); σπτοντας δὲ τοὺς τετελευτηκότας [30, καλεῖ] ΤΠαῖ. 
ΤΉ Σς. 5 ττοί3.523); δ. ἀχερ, Ερἢ. 5:14 ζητήσεις, πῶς τῷ αὐτῷ 
λέγεται ὡς μὲν ζῶντι καὶ "υόντι 'ἔγειρε ὅ “των᾿ ὡς δὲ τεθνηκότι τὸ 
᾿ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν᾽,-.«τὸ μὲν..«λέγεται διὰ τὸ πνεῦμα, τὸ δὲ...διὰ τὴν 
ψυχήν Οτνεονηη ἴῃ ἘΡ᾿ιϑιτ4{ 7718 3. 0.563); τὔοντα καὶ νεκρόν, τὸν ἐν 
ἁμαρτίαις φησί. καὶ γὰρ δυσωδίας πνεῖ, ὡς ὁ νεκρός, καὶ ἀνενέργητός 
ἐστιν, ὡς ὁ “τὧν Ὀβγγβιλον Σϑιτ ίῃ ἘΡ᾿ (αι. 1288}; πθοντα λέγει τὸν 
ἐν ἁμαρτίαις κείμενον. καὶ γὰρ ὁ ἐν ἁμαρτίαις ζῶν νεκρὸς λέγεται εἶναι 
ΤΑΊΒ. φιι. Ξεγίβρἐιτττ( .28.7644). 

καθέψ-ω, 1, δοΐὶ ἀοτυη, ΟἸδηι ῥγοὶ.2(ρ.τ4.10; Μ.8.804}; 2. Ξοβίϑη, 
ὃν Βοῖ Ῥδτη5 ἀνθρωπογναφεῖα.. «τὰ σώματα....““οντα Δ ῥαᾳεά.5.ο(ρ.263. 
το; Μ.8.6178); 5. ἀΐσεεξὶ πῶς οὐκ ἐν ἴσῳ τροφῆς δεδαπάνηται «-ὁμενος; 
[56. ]οπδ}}} γε. 7}. ττί3,375Ὲ). 

Ἐκαθηγεμονιάω, δξογ γμὶδ ΟΥ̓ΕΥ κ. ... μοναστηρίων ΤΒατιϑιυά,εῤῥ. 
2.143(Μ.00.14408). 

καθηγεμών, ὁ, 1, ἰσαίέν, ριείάε κ. ἴβο. Μοβε8] τοῦ παντὸς ἔθνους 
Βαιβῦ (..1.12(ρ.13.17; Μ.20.0258); ὁ κι... ἁπάντων τοῦ ϑεοῦ λόγος 
14.ἀ.6.4.7{Ρ.τότ.13; Μ.22.260Ὰ); κ.- τῆς ἐκκλησίας Οτ, ΝΕ Ζ.0γ.43.28 
(Μ.36.5330); 485.) οἱ Δ τὴν οἐῆςον, ΕῸβ.υ. 0.4. 5τ(ρ.138.10; Τ2Ο1ΑᾺ}; 
οἱ ἃ σΠοϊ-τηϑβῖοσ, ΑἸΉ, σεη:,.43(Μ.25.858); οὗ Ομ χιβὶ ἕνα ἔχομεν κ. ... 
τὸν κύριον 14. ἰ0»1.8(Μ,26.8ο50) ; οὗ ἃ Ὀχδδί τὸν ἱερὸν κ᾿ Ποη.Ατ. δι}. 
3.3.14(Μ.3.445Ὰ}; οὗ ἃ ροἀίαϊπει κ. ... ἑἱερὸν..., ἔξιν αὐτῷ ϑο. Βδρ- 
ἘϊΖεα ἰπἴβηῖ) τῶν θείων ἐμποιοῦντα 1.7.3.ττ(ς686) ; ΟΕ δὴ δτοῖ- 
τηϑηαΥθ, ἜΠαΥ Θιαᾷ.σν. τι, το( Δ.00.8178); 2. γμΐάς ἴο, ἱδαεῖον οἵ 
θεοσεβείας κ.- Ο]ειι.ῥαδά.τ.τίρ.00.4; Μ.8.2404); ὁ τῶν αἱρέσεων κ. 
διάβολος Ατἢ..9Ρ. 46ρ.11Ὁ.8(}1.2-. 5568); τὸν θεοῦ λόγον κ. τῆς σπουδῆς 
ποιησάμενοι τι Νγβ5. ἔοηι,ο ἠμ Οαπὶ. (Μ,.44.90684}; πάσης ἱερᾶς ἐπι- 
στήμης τε καὶ ἐνεργείας κ. [50. θεόν) Του Ατ.ο.λ.3.2(21.3.τό5Α}. 

καθηγ-έομαι, 1, ἰφαί, σεεϊάδ, ο, σεντ, ρεῖβ,, ΑΒ, μεριζοίρ.81.20; Μ. 
25.6698); παρεκάλει [36. Μο568] αὐτὸν τὸν θεὸν “νεῖσθαι αὐτῶν ΑἸἢ..εῤ. 
δεγαῤ. τ τ(Μ.26.56ο0), ΟΥ̓ Ν γββ.υ. λ70ς.43(}1.44.3130); ἡ γέρανος 

688 καθηλόω 

τριάκοντα ἡμέρας “-εἴται τῆς κοινῆς πτήσεως ΝΙ],}.3.241(Μ.79. 
4964} ΡΓ65. Ρῖορ!. ἃ5 βυῦβε,, ἰσαάον, ριΐάο τὸ πνεῦμα....»-οὐμενάν ἐστι 
τοῦ λαοῦ ΑἸΒ..6. δέγαρβ.τ, τα(π61Ὰ) ; 405. δεόμεθα οἱ πεπλανημένοι...τοῦ 
““ουμένου ΟἸετη, ῥαφά.τ.ο(ρ.130.3; Μ.8.3408); ΗἸΡΡ ἀαεγ.6.2ο(ρ.155. 
21; Ν,τ6.32358)}; τοῦ πρὸς τὴν ζωὴν “-ουμένου [1.6. (χ]51} ΟὙ Ν γ85.0γ, 
εαἐδεὶι.31(0.141.3; Μ.45.034}}; α. ψεπϊξ, τοὶ τὸν “υούμενον..«ἀρίοτου βίου 
ΟἸδση ῥαεά. τ. 3(Ρ.95.8; 26ΟΑ); σώφρονος..., οὐκ ἐπιστημονικοῦ ““ἦσα- 
σθαι βίου 1δ.το τ(ρ.90.21; 2498) ; ΕΌΠ, ἐν. ξ,3(0.259); ς. ρεηϊ. τοὶ εἰ 
ῬΒΙ͂5, κατὰ μεταφόραν ἀπὸ τῶν ποιμένων τῶν ““ουμένων τοῖς προβάτοις 
ὅ “ὐούμενος τῶν παίδων παιδαγωγὸς νοούμενος (Ἰει,, ῥασά.τ.7(ρ.121. 
30: 3134}; Ο. βΘηϊζ, Τὶ εξ ἀαΐ, Ρ6γ5., 14,5 γ,1.24{ρ.το2.1ο; Μ.8, οὐΟ) ; 
τι Νγββ νος. 3ο(3008); 2. φο δεΐονε, οἵ τιϊηρβ σκόπει τὰ ““ούμενα 
καὶ τὰ ἀκόλουθα, καὶ οὕτως ἅπτου τοῦ ἔργου ἘΝῚ], Ερτεί.35(Μ.79.13008); 
3. Ση]Ἴαΐδ, δέρτη, α. βερῖς. “τήσατο δὲ τῆς μοναδικῆς γνώσεως (Ἰ6πι. 
ΣΙ7.3.2(0.107.26 ; Μ΄.8,1το5 4); ΟὙΝ Υς5.0ν, εαϊδεὶ. κ(ρ.21.3; Μ.45.200); 
ΒΟΥ. Ῥ[ΟΡΙ, 85 ϑι5ῖ., αμέδον, ογίρίμαίογ οἱ “υησάμενοι τῆς δόξης 
ταύτης »οη.. Ἀ.ΔΡ. ΑἸἢ. ἀξεν.26(ρ.22.27; Μ.25.4640); Οὐ, ΝΙ ν855.ογ. καἰ δεῖ. 
35(Ρ.131,4; 884); 4. ἰαῦε ἀμίλονῖίν οὐδν, ο. περὶϊ.; ἃ. ῥγεςίαε οὐὲν 
«-ἤσασθαΐ τε αὐτῶν πρῶτον ἐξ ἐθνῶν ἐπίσκοπον Ἐπι5.ἢ..6.5.12.1(}.20. 
4510); οἷός τις ὧν τῆς Χριστοῦ “-εἴτο ἐκκλησίας ἄνθρωπος Ἰὰ. Μαγεεὶ!. 
2.1(Ρ.31.27; Μ.24.7768); [0] Ῥάρα ερ. Πέαηπι ρ ΑἸ. αροὶ, τθε. 3ς(ρ.113. 

Ἰ.4; Μ.25.308.); ΑἸῇ, δι. 5(Ρ.71.1ο; Μ.25. 6498); Ὁ. σούόνη, γμΐε τῶν 
πώποτε τῆς 'Ῥωμαίων ἀρχῆς “-ησαμένων Ἐπι5.0.(.χ.3(ρ.0.4; Μ.20. 
168); ὧν πάντων ἁ βασιλικὸς “-εἴται λόγος ἰά,,,0,3(ρ.202.2; Μ.20. 
13328); ΟἱἨ ΒΌΡΘΙΙΟΥ οὗ ἃ Τποπαβίουν πάντων αὐτῶν ὡς πατὴρ “-εἴτο 
Ατῇν, πο. το Μ.26.8650) ; ἀδελφὴν γηράσασαν ἐν παρθενίᾳ, --ουμέ- 
νην τε καὶ αὐτὴν ἄλλων παρθένων 1Ὁ. 54(0218); Βα5.α56εῖ.1.3(2,321α; Μ. 
31.8768); πλειόνων ἀδελφῶν ευεῖσθαι ΝῊ.6}}.3.332(Ν1.79.5418); ῬΥΘ5. 
ῬίΟΡΪ. πιϑϑα 05, 85 βιθβῖ., δ ρδγίον οἵ ἃ. πιοπδϑίουν ; οὗ χηθη, Βα8. 
αϑοεί.1.5(2.3220 ; Μ.8770}; ΝΡ .3.241 τι (4964); Π1γισεο.6(ρ.76. 
15); Οὗ ψψογχθη, Βα5. αϑεθέ,2,2(326}) ; Μ.8888); ΟΥΝΙ γ88.0.Μ ἀεγ.(ρ.388. 
17; Μ.46.9760); ΟἼἢ]}.κα».46; 5. ἱδαεῖ,, ο, σεμῖτ, χεὶ εἴ ἀδξ, ρδτϑ. 
τριὰς... ἰσότητος -᾿ησαμένη Ἐπι5...(΄ κ(ρ.2τ0.13; Μ.20.13488); μηδ᾽ ἐπι- 
σκόπους “-εἴσθαι γυναιξὶ θεοσεβῶν λόγων 14.υ,.(.1.53(0.32.20; Μ,2ο. 
ο688); ΟὙἸΝ ν85.υ, )ῆος.(Μ.44.321Ὰ}). 

καθήγησις, ἡ, 1. σμΐάαηεε; οἵ 06, ξδε5.ΝαΖ. ταὶ, τ26(Μ,28.1024); 
2. ῥοοίου ας φρενῖοῦ Οὗ ἃ τιομαϑίοενν, ὙΠάγβτυᾶ.ον, ττ.26(Μ.99. 
820Α) ; 1,6}}.2.1τ82(Μ7.ο0.15 644). 

καθηγητής, ὁ, ᾿σαφῖεν; οἵ ὈΙΒΗΟρ5, Οοπϑβὶ. ον. 5. σιτίριτρᾳς; Μ.2ο. 
1233}; (οὐ. ΑΓγ.53; ϑοοτ. ἦν. 6.3.6.3(Μ.67.389Α); Ἔχορ. Μτ. 22:10 εἷς κι 
λεγόμενος ὁ Χριστὸς οὐκ ἐκβάλλει τὸν πατέρα τοῦ εἶναι κι (Πγνϑ. ποηῖ. 
72.3 τ. ΜΕ(]. 1040); οὗ ΓΒ στῖβε, ΜΠ1γ.Οδο.τί(ρ.5.12}; ἴῃ ρθη. κι... τῶν 
ἰδίων παίδων Ἐτι5,4.6.1.0(0.41.28.; Μ.22.800}; 4.0. .4.πτ(ρ.128,14; Μ, 
20.1201Α}; τὸν παράκλητον. .-τὸν κ. τῆς εὐσεβείας Ευπιχρ, βα.3(0.258); 
ΟὨγνβ,10η1,2.1 τ Κοπι.(9.436Ὲ), Ὀντ.Ος.Ἰο(,. τούς); Μαχ.ανιϑῖρ. (Μ. 
91.11648). 

Ἐκαθηγουμένεια, ἡ, οὔῆεε οὕ σεῥενίον ὁ α τιομαςίενγ, ΝῚ].Ρ}.3.1ο8 

(}1,γ0.4330). 
καθηδύν-ω, (οί σἠί, οἰσάοη “οόμενος [50. ὃ νοῦς] ὑπὸ τοῦ τῆς 

εὐχῆς μάλιστα γλυκάσματος [)1Δ. εν, δΒίρ,84.8); ἀοῖ., δι 3.40. 
14); 1ο«Μοπι νη Ομ γγς.6(Μ.96.13818). 

καθηδυπαθέω, φφμανίεν ἐπ ἰισγν αμὰ γευειϊϊηρ κ᾿ τοῦ βίου ΒΑ5. 
Πμορι.7.8(2.6οΟ; Μ,31.30χΣᾺ); Ογντ ες, 48:80}. δ.τοῦοᾺ). 

Ἐκαθηκεύω (καθηκετεύω), γἱείά το, εογρίν ψΊΤῊ : ο. ἄ6τ., Α1Ώ.}. 
“Αγ. (Ρ.221:.το; Μ.25.776}) ; ἐδ.44{Ρ.2ο8.36, ν.1. καθηκετεύεις 7488); 
Μασ ΜΡ αρσεν.3,20(ρ.122.2); ας. δος,, Οἵ Ρούρῆντν αάν. Οβγίς αηος 
27 ἈΡ.επᾶ.3.30(0.125.13) οοΟΠπ]. καθικετεύων. 

καθήκτ-ω, 1. σο ἀσιθη; τηρά,, οὗ χαϊβθά μαπάβ, Οὐβηι. Ν1 6]. Ξελοὶ (Μ, 
38.347) ἴπ αὐ ΝΖ. ανη».2.1.1.1; 2. φονπσ ἄστυ ἰο, γοαεῖ ἰσ, Ποτιςα εοη- 
πεεῖ, γεία!έ ; ῬΊΟΡΙ. τᾶβο. ἃ5 βιιρβί,, γεἰαιἴσθ, 4. Τλον. Δ χο(ρ.158.4); 
τοῆοχ., οἷν ομθβο]Γ υαμεν εἰς τόδε τὸ ἀσεβὲς σύστημα Τμάτιδίπα ρῥ. 
ττ(Μ.00.0534); τηθᾷ., πιοῖ,, σγαορ οὐ “"“όμενος τῆς ἐννοίας ΟἸντηρ. 
οὐ 33:7(Μ.93.3480); 3. δὲ τιξεί, περ; ῬΊΟΡΙ. πϑιῖ, ἂ5. βυθβεῖ., 
βερηεΐν ογἀϊηαΉΕ τὸ “οον τῆς βουλήσεως αὐτοῦ τα ΐδηι.41.3. 

καθηλτόω, 1. παϊΐ 0᾽,, Ἠσ1] -οωμένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σαρκί Τρτι. 
ΘΊΜΥΥΉ.1.2; οἱ δὲ οὐ τὐωσαν μέν, προσέδησαν δὲ αὐτόν 56. ῬοΪϊγο,] 
Μ.Ροΐνειτά.α ; ΑἸ... ἘΡΤεὶ. (ρ.9.20; Μ.26.τοδολ); ἔρ. ἐνόησα γὰρ 
ὑμᾶᾷς...“νὠμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου Ἰστ, δηηνγη.τοι ; 2. ἀγῖνε 
8. ὯΔ1] τοὺς τύπους τῶν ἥλων, οὖς ὑπέμεινεν αὐτὸς ὁ λόγος ὁρῶν 
““ωμένους ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι ΑἸῃ.εῤ. ΕΡΤτειδ(ρ.1ο.8; Μ.26.το6 08); 
3. ῥίεγεε οὐ ἃ παῖς ἃ. Ἰττι, οὗ Ὀδρραγβ οἱ τὰς κεφαλὰς “"οὖντες 
Ομ γγβ.ἀονι.21.6 ἴῃ ΤΟ ογ.(1ο. 1880), ἐκκλησίας...«-“ὦσας τὰς θύρας 
ἄβατον τοῖς εἰς αὐτὴν ἀθροιζομένοις ἀπέφηνεν ὙΠάτζ.}},6.3.12.1(4.025); 
Ὁ. πιεῖ., ΕΧορ. Ῥβ,ττδ: 120 δεῖ τὸν προσερχόμενον ϑεῷ..."-ωὠμένον 
εἶναι τῷ φόβῳ τοῦ θεοῦ Β45.6}.22.3(3.1οΟ1Β; Μ.32.2024}; 14. ἤν. 
ἤη Ἐξ. 3βίτιτδος; Μ.20.3658); οὕτω καὶ σὺ ““ωσον καὶ σύναψον, 



καθήλωσις 

ὧσανεε ἥλῳ προσπεπερονημέψῳ (ΟὮγγβ. ἤ0η1.54.1 τη 70.(8.3158); 
Παῦλος...ὃ -τωμένος τῷ φόβῳ τοῦ θεοῦ ἰὰ. ποι. 4.4 ἦι ΤΤΉοΕς (τι. 
451λ); τὰ μέλη παρακαλῶ τούτῳ “-θῆναι τῷ φόβῳ, ὥστε αὐτὰ νεκρὰ 
ἁμαρτίᾳ γενόμενα τῇ τῆς ψυχῆς ἀκολουθεῖν ποδηγίᾳ Ταῖς, ΒΞ, ττ8:120 
(1.1468). 

καθήλωσις, ἡ, παϊίηξ; Οἷυ,, οὗ ἃ τούΐαχε, Βὰ5.ἢ.6.4.1ς.47(} 1.20, 
2614). 

κάθ-ημαι, 1. δὲ φεαϊεί, 511; 8. ἴῃ ρέῃ, ἐὰν προσεύχῃ ἢ ψάλλῃς ἢ 
ἀναγινώσκῃς, κατ᾽ ἰδίαν ““ουὐ ΑἸΏ υἦγριτοίρ.44.1; Μ.28.2610); τὸν ἐν 
αὐτῷ [30. θρόνῳ] “ἥμενον ἐπίσκοπον 1, ,ἀροὶ. δες. τ͵(ρ.τοο.9; Μ.2ς. 
2760}; ενῆσθαί τε καὶ τὰ ἐπισκόπων πράττειν ἘΡΙΡῊ ἔαρ. μά. τ(0.513. 
το; Μ.42.8058); ψ᾿ ΕΠ Ῥγεδομίηρ, Ομγνϑ.λοηι. δ,ὃ ἠῃ ΕΡλ.( τ. 65Ὰ); 
Ρ. οἱ σοἂ ὁ “"ἥμενος ἐπὶ τῶν χερουβέμ ΔΙΊ, ΕΡ. {ε5ὶ.43(0}),.208.,2; Μ.26. 
14414}); ὅ τε...ἑστάναι καὶ ὁ καθῆσθαι τὸ ϑεῖον λέγων οὐδὲν... «περὶ τὸν 
νοῦν διαφέρονται" ὁ μὲν βεβηκέναι παγίως, ὁ δὲ καθιδρύσθαι ἄμετα- 
θέτως τὸ θεῖον ἐν τῷ ἀγαθῷ δογματίζοντες ατ Ν γβ5. δορά Μ.46.. 
7208); τέ ἐστι, ““ταῖι ἐπὶ θρόνου [530, ὁ θεός] ; βασιλεύει, κρατεῖ (Ὦτνγϑ. 
ἐχροτῃ Ἐς. δτοίς. 1050) ; θεὸς...λέγεται -«-ῆσθαι διὰ τὸ ἑδραῖον" τὸ γὰρ 
“μήμενον ἥδρασται ϑενετ. 1ρ1..3(}]1.63.5536}; ΓΗση Ατ.ά,π.9.1(Μ.3. 
0098); 6. οὗ (Πχίϑς στηται...ὁ ψυχικὸς Χριοτὸς ἐν δεξιᾷ τοῦ δημιουργοῦ 
ΟἸεπλ. ἐχε. Τ κάο!, 6χ(ρ.128.1; Μ.9, 6894}; ἐκ δεξιῶν. ..-“πἥμενος ΑἸΠ,γ. 
χιότ(Μ.26.1408}; ἐπὶ τὸν αὐτὸν θρόνον τῷ πατρὶ “-ηταῖι 1ὁ.(1404); 
οὔτε «ται ἐκ δεξιῶν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἀκούει λέγοντος τοῦ πατρός 
“κάθου ἐκ δεξιῶν μου’ δγριδι ϑίγηηια ἀπαϊμιτϑίρ.2:-ς.33; Μ.26.7404}); 
2. δε εεαῤἰπἠδά, 566, ἰτυ εἰ...θέλει [8ς5. Ῥγορῆθι] πρὸς ὑμᾶς “-ῆσθαι 
«ἐργαζέσθω [)14.12.3; 15.13.1) Το. Μοβομ.γαΐ, ττη(Μ.87.2981.}; 1. 
τ23(208:Α) ; 3. οἱἐ τ ροη, γἱάδ, γἱᾶὰσ τ τοῦ “-ημένου τὸ ὄχημα (Ὦγγ5. 
ἠΟ7.11.2 ἢ τῆν (τι. 88); οὐδὲ ἵππος..«οὗτε ὁ “-ἥμενος αὐτὸν 
ἄνθρωπος 1Δποιπ.12.6 ἐμ Κοηπ(0.540Ὲ, νν.1}. αὐτοῦ, ἐπ᾽ αὐτὸν). 

[Ἐ]καϑημέραν, ὈεζίεΥ τϊςτςτεπὶ ἀϊυΐδῖνι, καθ᾽ ἡμέραν ἀαϊΐν, ἩΙΕΥ. 
τὴν τῇ ({τ ϑορῆτ. ῬᾺ].)ταςί(ρ.62.28; Μ,],.23.7188); Τπατιδιμά,ερῥ.2. 
66(Μ.90.12024). 

καθημερινός, ἀατἧγν, ἸηΤετργδεϊηρ ἐπιούσιος (α.ν.}) τη οὐ 5 ΡΥάγοῦ, 
Ομ χυϑβ. ἠοῖ. 42.23 τη 0.(8.2570); πϑαΐ, 85 δᾶν., ἀατίν, Ηερειι. ἄγε. 
ττίρ.τϑ.9; Μ.10.14454). 

καθημερόω, τηραϊο, Ογτι πον βαδολ, τδ(532.24208). 
Ἐκαθηνιοχέω, ἐγήνε αραΐρδὶ, ἥξ. οὖς [55, ΠοΥβ65 ἃπ4 σπαῦοί οὗ 

ϑαΐδῃ)]} δεῖ κι τῷ ἅρματι τοῦ Χριστοῦ ΤὨτγΒ5.εἶγε.(8.888). 
[ἢ]κάθησις, ἡ, ν. κάθισις. 
καθησυχάζω, ἰγᾶπ5., ῥαεῖν, νιον, Βδ5.6ρ.66.2(3. 1500; Μ.32. 

4258); Ράᾶ55.,) οὗ νυῖπμάβ, δὲ εἰτ σά, ΝῚ]. εῤ.2.329(Μ.79.3618). 
καθίδρυμα, τό, ςἰαίμε, ῬὨΠ]οΒι.ἢ..6.7.8(Μ.6ς.5458). 
καθίδρυσις, ἡ, 1. αδοιΐε ἐκεῖ... εἶναι χρὴ πιστεύειν κ᾿. ἀμετάθετον... 

ἔνθα...ὁ νοῦς δι᾽ ἀγάπης τὴν σφετέραν ἐρρίζωσε δύναμιν ΤΜδΥς. ΕΥ. 
ἐειρ.](1.δς.τοςόο); 2. ζοιπάϊηρ, εεἰαδϊείθηθηὶ ἡ τοῦ ἐν ᾿Ελευσῖνι 
τεμένους κ᾿ Ταῖ,ογαὶ.ο(ρ.40.21; Μ,6.884Ά}; οἵ ἀεα!οατίοι οἵ ἃ ὁμυγοι, 
ϑγ65..}.6)(Μ.66.14200); 3. ἸΠΉρ, δεδδίον, οἱ ΟὨσβυ 5. ΠεανθῺν 
βδβϑίοῃ τὴν μὲν στάσιν καὶ τὴν κ. τὸ πάγιον τῆς φύσεως... ὑποφαίνειν 
Βαβ8.8Ρ.εαἱ..4ς.7: 56(}.129.5); οὔτε τὴν ἐπ᾽ ἰσχίῳ κ. τοῦ ἀσχηματίστου 
παραληψόμεθα τ. Ν γϑ5.δέοῤὶιτ( Μ.46.7208); ἐπ μγομεηιεμὶ οἱ ὈΙΒΠΟΡ, 
Ρμοβι. .6.0.το( 1.6ς. 5760). 

καθιδρύ-ω, 1. σεὲ πι|ῤ, εεἰανἰςἢ ἀποστόλους δι᾿ ὧν “-ται ἡ ἐκκλησία 
ΗΙρρ.ανεῖγ, δτ(ρ.41.17; Μ.το.7808); “σθαι ἀμεταθέτως τὸ θεῖον ἐν 
τῷ ἀγαθῷ ΟτοΝ ες. διορ τ(Ν1.46.7208); τῆς...τοῦ θεοῦ μνήμης τῇ 
καρδίᾳ “-μένης Ν1] .Ρ}Ὀ.3.261τ(}1.79.5164}); μηβα, οἱ τὴν.---ἐλπέδα.. ἐπὶ 
τῶν θείων “- σάμενοι (οηβίΡ. Επ5.ν.(.2.20(ρ.53.24 Μ.20.τοοϑα}); 
2. ταεᾶ,, δε αὴ ἀρτεοπιδηΐ ἐκπέμπει..«τοὺς περὶ συμβάσεως λόγους 
δυνατοὺς “σασθαι πρεοαβυτάς ΤἈΡΒΥ} χε εμέ. 4(Ρ.480.3ο; Μ.113. 
9400); 3. ΖοΉ εογαίδ 8. Ὀίδπορ, ΡῬ.Ιοβί. ,6.9.8(λῈ.6ς. 576). 

Ἐκαθίδρως, τὐεαίίμρ υἹοϊορεῖν, Βαβι μουι.13.}(2.τ2 0}; Μ..321.4400). 
καθιερ-όω, εσηεεογαία, ἀξάϊεαϊε, ἀευοίε; 1. τὨλρβ τὴν αὐτοῦ πόλιν 

τῷ τῶν μαρτύρων “τον ϑεῷ Ἐπ5.υ.(,,3.48(ρ.08.ς; Μι20.11ο80) ; τὴν 
παρὰ πάντων πίστιν ἢ γοῦν τῆς πίστεως τὴν ὁμολογίαν ἑαυτῷ “-οἴ καὶ 
τῷ παναγίῳ πατρί ντ.αροΐ, Τά τοίρ.141τ.4.; 63.22:0); τὴν δὲ κυριακὴν 
“νοὔσι 530. ἘΙοΙ [65] παραπλησίως ἡμῖν Ἴματ,ἠα6ν.2.τ(4.328); 65Ρ. 
Οἰυχο65, εἴς,, ὅγπθβ..6γ(}:.66.14208); τὰ ἅπαξ “-“ωθέντα μονα- 
οτήρια κατὰ γνώμην ἐπισκόπου μένειν εἰς τὸ διηνεκὲς μοναστήρια. 
σσβμαὶς,εαν.24; “ο ώϑη ἡ ἐκκλησία τῶν ἀγέων ἀποστόλων Οἤγοη Ῥασεῖ, 
Ρ.3ο2(}.92.7608); 2. ῬΡεγβοῃϑ πρεσβεύειν τοὺς τῷ θεῷ “-ὠμένους (ΟΠΒῖ. 
8Ρ.Ἐπ|5.0.(.3.12(ρ.83.5; Μι2ο,1ο604}); “-οθεῖσαν θεῷ παρθένον ἘΠΊεΥ. 
υὴναἢ (τ ϑορῆγ. ῬΡα].)1Ζαίρ.6ο.ο; Μ.1..23.7128}); 85 ἃ ΒΔΟΥΙΠΟΙΑ] ντο- 
τα αὐτὸν [3ς, 1586] “-ὥσαι ἐκελεύσθη (Ὠτνγϑ.5οαηα.τ5(3.406Ὲ) ; ἃ5 ἃ 
ἀεν μηδένα θεὸν ὑπὸ βασιλέως “"οὔσθαι, πρὶν ὑπὸ τῆς συγκλήτου 
δοκιμασθῆναν Τειῖ.ρ.Ἐπ:5.}.4.2.2.5(}1.20.141Ὰ}).Ψ 

Ἐκαθιέρωμα, τό, 1. «ἠγίηε δύο...κ.ι ἐπὶ δύο μυστικῶν ἄντρων 
[αἴ ΒειΒΙΘἤθ] ᾿Ἐλένη.. ἵδρυτο Ἰέιι5,ν,(,3,.4π(ρ.96.7; Μ.2ο.ττ048); 

689 καθίπταμαι 

2. εομϑεογαίεά, μοὶν τὰ ἱερεῦσι... καὶ ὑπουργοῦσι θείοις κι [1Αἱ. 
βαςγα η}15] (οά,..45.3. 

καθιέρωσις, ἡ, ἐοημδεςγαϊοη, ἀφάϊοαίο κορῶν καθιέρωσιν ἀπὸ 
πρεσβυτέρων μὴ γίνεσθαι (οἄ. 4.5.6. 

Ἐκαθιερωσύνη, ἧ, ρΙῸΡ. 1.1. ἴογ ἴογερ. τοὺς τρεῖς βαθμοὺς τούτους 
τοὺς συνδέσμῳ τινὶ τῆς ἁγνείας διὰ τῆς κι συμπεπλεγμένους (οα, Αγ 6 

(ν.1, καθιερώσεως). 
Ἐκαθιερωτής, ὁ, ἐρίϊαίον τὰ ὨΟΪν ἰπὶηρ8 τὴν μὲν, «τῶν νοητῶν 

λογέων θέαν καὶ...διδασκαλίαν, πρεσβυτικῆς δεῖσθαι δυνάμεως" τὴν δὲ 
.ὐνἐπιατήμην καὶ ἐκμάθησιν τοῖς ὑφειμένοις κι. καὶ ἱερωμένοις ἁρμόζειν 
Βιοη. Αχ. ἄ.».2.2(Ν..,χ. 6810). 

Ἐκαθίζησις, ἡ, ΠΠῊΡ ῥροσίοη, βοβϑίοη; οἵ ὅθη, τεῖ, Ῥβιχοριι, ΗςὉ. 
αι, Οὐ Ν υββ δέφῤἢςτ( 1.46.7200), 

καθίζω, 1. “11, οἱ ΟΠ τδὶ ἐπιτρέπεται δὲ καθίσαι οὐχ ὡς μονογενής, 
κατὰ τοῦτο γὰρ συναΐδιος, ἀλλὰ ὡς πρωτότοκος καὶ κληρονόμος Οἵ. ̓ Ξ, 
τοῦ: 1(ρ.227); καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός δγηηῦ. ἢ 1εγ.(Λ.33. 
5334}; κ, ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός ΤΑΤτΉ ἱπίσνργο(ρ.66,20; Νί.26.12328); 
κεκαθήκέναι [510] τὸν σωτῆρα...«ἐκ δεξιῶν τῆς μεγαλοσύνης 11 γιη,Ὀς. 
τ5:8(Μ.39.123224}; 2. Ξε, οἱ (τὲ πλανωμένης τῆς ἀνθρωπότητος 
ἐκάθισεν ὁ λόγος ἐπὶ ταύτην, καὶ ἄνθρωπος ἐπεφάνη ΑἸΒ.1πε.43.1(ΜΜ.25. 
1734}; 3. τεγπαΐη, εἰαγ, νυ ἐκάθισαν εἰς τὸ ὄρος Α4φεθη5.1ἰς. 2.0; 
ἀρορ μιν Βαΐν, (1.65. 4014}; οὐ δύνασαι καθίσαι ὧδε Το. ΜόΞΟΠ ῥγαΐ, 
123(Μ.8).29854); 19.124{2οϑες) ; χηεξ. ἐκάθισεν Βελιὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ 
τοῦ Μανασσῆ “ςεδη.5.15.Δ. 3.11. 

καθίημι, Α. χ8η8.; 1. σξεπά ομΐ, Ὦδῆσα, ἴῃ βθη. β6η88, ῥίον ὁ 
διάβολος... καθεὶς ἀνθρώπους τινὰς λυμεῶνας ΟὨγγβ,ΠΟΜΈΙ,Ι ἐμ 2.Τῆδδς. 
(11 5100}; ϑγ ποθι 4(Μ.66.13684); 2. ἀϊγεεί τῃ6 τα καθιέντας τὸν 
νοῦν ἐπ᾿ αὐτὰ τὸ πνεῦμα τοῦ σωτῆρος (Ἰ]ξηλχι,ἄ,5.5(ρ.163.2ο0; Μ.0. 
6090); ντιαάον. 3(1. 1158); οἴ, ἔσπευδε τὸν λόγον καθεῖναι [1.ς, ῥγεαςἢ] 
Ὁγνϑ.λοηι.43.2 ἴῃ 4 ε.(0.326Ὲ); 3. ῥεῖ τη ἐπὰν βράσῃ, καθιέντες τὰς 
χεῖρας οὐ καίονται ΗΙΡΡ.ἐαεν.4.3(ρ.58,14; Μι16.20054); 4. τε ῖῆεσ, ; 
ἃ. ὑγίηρ ΟΠ ΘΒΕ}  ἄοιοη, ἀσργαάθ οπ65611, (οηβῖ.ογ.5.ς. 25 (Ρ.191.16); 
Ὁ. πιεί., ἰαμεπεῖ οπθβοι προήχθην εἰς τούτους ἐμαυτὸν καθεῖναι τοὺς 
λόγους (Πγγϑ5.ἤονη.27.1: τῇ 2 ογ.(χο.6214); ο. αῤῥίν Ομ 656} ἐπὲ τὸ 
συγγράφειν ἑαυτοὺς καθήκαμεν Τ)]οη.ΑΥ.4.5.3.3(Μ.3.6840). 

ΒΒ. ἱηίσβῃβ.; εὐ ἄστυ, ἀεδεοηά ὁ..λόγος.--κεκένωκεν ἑαυτόν, 
καθεὶς ἐθελοντὴς εἰς ὅπερ οὐκ ἦν Οντ, ρίαῤλι φη.7(1.237Ὲ); 65ρΡ. 85 1 
ἱπίο ἀτεῆδ, τιδῖ. εἰς τὰς τῶν πέλας ζητήσεις καθιέναι (6 πη. ἐεἰ,36 
(Ρ.148.7; Ν.9.7174}; ἐπὶ τήνδε καθεὶς τὴν πραγματείαν Ἐπ15.}.4.τ.1 
(4Α; Μ.21.250); εἰς γὰρ τὴν περὶ τῆς ἀναστάσεως ὑπόθεσιν καθεῖναι 
παρασκευάζομαι (Ὠσνϑ.765. πιο} }.1(2.422Ὰ); 14 ἀοη.5.6 τὰ ον (9. 
4708); οὐκ εἶπε, μὴ κατακρίνῃς, ἀλλά, μηδὲ δέξῃ κατηγορίαν, μηδὲ 
ὅλως εἰς κρίσιν καθῇς ἰ4.}}021.15.3 ἦν ΣΤ τη: (1τ.637Ὲ; καταθῇς 
σδαυπιο). 

Ἐκαθικετεία, ἡ, ἐαγησεὶ σε βῥίϊεαίίοη, ἐπίγεαίν, ἘΡΊΡμ. ἀαεν.59.13 
(Ρ.378.25, ν.]. ἱκετείαν Μ.41.10278). 

καϑικετεύ-ω, 1. ἐηίγεαί εαγμεειίν, ὀέδεδεῖ τόν τε θεὸν ἔλεων αὐτοῖς 
γενέσθαι “ποντες Ἐπι5.ἡ..ε.8.1.0(}}.20.8010) ; κ- ὡς... 18.1τ0.4.72(880ΑᾺ) ; 
ἀνθρωποθυσίαις τοῖς πονηροῖς δαίμοσι ἐκαθικέτευον 16.}.6.5.4(186}, 
ν.1. ἐκαθήκευον; Μο21. 2210); πρὸς τὸν πατέρα «των λέγει, πάτερ, 
ἄφες αὐτοῖς (Ὠγχνϑβ. ον. 4.0 τη Αι ργίηε.(3.05Ὰ}; κ᾿ τὸν Θωμᾶν, ἵνα... 
ΤΌΒτγο. Τλονι.3(12.8044)}; “τὼ τὴν.,«γερουσίαν, βοηθήσατέ μοι Ὁ]. 
(νΖ.ἦ..6.2.22.2τ(Μ.8ς.12030); τοῦτο Χριστὸν “σον [0.1).ποηη.τ Ο(Μ. 
οὐ, 5560}; 2. ῥτοῦ. {.1. ἴογ καθηκεύω: τῶν τοῖς τότε ᾿]Ιουδαίοις ΑἸΆ. 
ἀροϊ,Οοης,.31.(Μ.25.ὅλος, ν.1. καθηκεύων); ἄνδρα βούλεσθαι γυναικὶ 
ππειν ντ. Η ῥγοςαϊφεῖ, 5. 

Ἐκαθικέτης, ὁ, Τ παῖ. ἡ, γεἰ.26.18(3.1270; ἴογ οἰκέταις Ῥ.14.12}. 
καθικν-έομαι, 1. εοἼ16 ἀοτοη, ἀσδεεμά, ΟἼετῃ, ῥαεα,3.τχ(ρ.270.10; 

Μ.8.636.Α); οὗ Ομ γχῖβε κ᾿ εἰς ἑκούσιον κένωσιν Ὀντ. Ῥμίελ,(ρ.45.25; 
σ᾿ιυρ6Ε); ἐν ἀνθρωπότητι κ. διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν Ἰα,ἀῤοὶ. 

Τά. 4(0.125.21; 6.,2100); 2. οἰγῖβε; ας δοο., ΝΗΡ Ρ.3.26)(Ν 70. 
5Ι7Α}; 6. σΘΗΪ,, τῇ μιᾷ πληγῇ τοῦ ἐλέγχου ἀμφοτέρων ὁμοῦ καθικέσθαι 
Βαβ. ξωητιτάι 2οβο; Μ.20. 5 ο1Α}; 3. γέῤγοῦε, α. 56 η1ῖ. οὔτε “-εἶται 
αὐτῶν σφοδρῶς, οὔτε ἀνεπιτιμήτους ἀφίησιν (Ὠγνπ5υυΐνρ.78(3.3300); 
σφοδρότερον αὐτοῦ “-εἴται, ἀτιοτίαν ἐγκαλῶν (Δ ἀ0η1.27.1 τη. [9.(8. 
1548). 

καθιλαρεύτομαι, γεήοΐεος ργεαιίΐν ὈΝΟΥῚ μὴ ““ὁμενος τῶν συμφορῶν 
[1.6. οἵ οἴθιευ5] Βαβ8.μονι. . (2.410; Μ.31.257.). 

καθιλαρύνω, εἰξεγ, σἰαάάενι, ΤΟντ. οἱ Κ᾽ {(6.378; Μ.77.1229}). 
καθιππεύ-ω, 1. γίάε ἰϊπγομρὴ, ταθῖ. τὰ πάντα ““ων δικαιοσύνης ἥλιος 

ἐπ᾿ ἴσης περιπολεῖ τὴν ἀνθρωπότητα (Ἰ6π|. ῥγοί ττίρ.80.22; Μ.8. 
2328); ὁ ἥλιος “νὧων τοὺς κύκλους Με. ὁ γηρ.8ι15(ρ.103.12; Μ.18, 
τό5 0) ; ἀὴρ..-«μὴ “-όμενος ἡλίῳ 1Ὁ.8.3(ρ.84..6; 1444}; 2. γἱάε ὠῤοη, 
ς, σϑηϊζ., τεῦ, δεινοῖς μὲν ἡμῶν. .«καὶ λίαν εὐτροχωτάτοις “-εἰς λόγοις 

Ογγ. 70.4.τ(4.3334). 
καθίπταμαι, ν. καταπέτομαι., 



καθισις 

κάθισις ([Ἐ]κάθησ-), ἡ, ΣΗΠΗΣ, 565 51071 πνευματική ἐστιν ἧ κ. θεοῦ 
ἐπὶ πνευματικοῦ θρόνου καὶ ἡ Χριστοῦ ὁμοίως Οτι εν ΜΖ .τ6.4 
Φ. 471. τ6; Μ.13.13774}; ΠΟ αὶ. Τίρη. οἱ Ἅφμτὶ. 88 τὴν δηλοῖ.. «ἡ κάθησις 
τὴν ἀνάπαυσιν ὕγτ. φάον, 3(3. 008); ἡ δὲ κι ἡ ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν οἱονεὶ βε- 
βαιότητά τε καὶ ἐν ταυτότητι τῶν ἀγαθῶν ἵδρυσίν τε καὶ διαμονὴν 
ἔοικεν ὑποδηλοῦν 16. [ς.1.4{(2.1020}; τεκμηριοῖ..«ἡ κάθησις τὸ ἀξίωμα 
τὸ δεσποτικὸν 1΄ἐονε.βαδε τ ){(τ3. 1670). 

κάθισμα, τό, 1. ςεαἱ οὗ ἃ. ομαίτ, (οβιη.πη4.0}.2(}1.88.1018}; τὸ κ. 
τοῦ θρόνου ΤῬΟΪΥΡὺν ΕΡΊρ κυ βδ(Μ.4τ.930); 2. Ἰπυρθυῖαὶ δος ἴῃ Βῖρρο- 
ἄτοτης δ ΓΡ, 70.148]. εὐγοη. 18 Ρ.475(Μ.97.6924}); Ολγομ. Ῥαδεῆ..284 
(}1.02.7ο80) ; 3. 5δϑδσίου,; ὃ. Ἀ5. Π8ΠῚ8 οὗ μασι αχα ΒΥ χεβιθα 
δος, ἰτααϊτίοι οα αν ἴο ΒΘ θμθαι νι Ποβερῇ τὴν τοῦ κ, τῆς 
θεοτάκου ἐκκλησίαν ὕγτ.ϑ.υ. Γβἃς.(ρ.236.20) ; ἐν τῇ τοῦ κ. ἐκκλησίᾳ Ἰὰ. 
σι ϑαδιτα(ρ.97.60); ὙΠατΡεί,.. 71 μᾶς, (ρ.14.0}; τῷ λεγομένῳ παλαιῷ 
κ., τῷ ὄντι κατὰ τὴν λεωφόρον τὴν ἀπάγουσαν ἐπὶ τὴν ἁγίαν Βηθλεέμ, 
ἴ1.6. ἔγοση 76ταβ8] 6 πη] 1δ.(ρ.13.21); Β. μα οἱ [8 ὈνεΩτΥ βεοῦομ5 Ἰἴο 
ὙἘΙΟἢ ῬΒΑΊταΥ 15 ἀἸν θα ἴον ἰξασσ. τς, 2Ὁ.(ρ.49.6); ἡ Ζ17.. Δ γίεηι.33 
(Ρ.50.27) ; Φ. 5Βῃοχί ἔψιπη βαπηρ αἰτεζ τῃς ρτεοραϊηρ, Επελοὶ, (0.30); 
ἀχρὶ τῆς Ἀναληψίμον ἑορτῆς προηγοῦνται τὰ ἀναστάσιμα στιχηρὰ 
καθισμάτων τῶν τε κατανυκτικῶν καὶ ἀποστολικῶν (οη 5. δὲμά, 50}. 99. 
184); 4. το" ρηοηὶ οὗ ἸΏΟΠΚΒ, ἄρορῆμι, Ραΐν, (,. ὅπ. 3640); ; ἐν τρισὶ 
γενικωτάταις καταστάσεσι καθισμάτων ἅπασα ἡ μοναχικὴ πολιτεία 
περιέχεται 10.ΟἸϊτα. 5εαὶ, τ(Μ.88,6418); ποπος «εἰ, Κ΄, αε, Φ τά(ρ.0. 
26); 5. ἀεεϊάμτεν ἵπὶ ΒΡ σὶ τ18] Ἔχϑύοῖβες ἀπὸ τοῦ νῦν φαίνεταί σου 
[5ο. ἃ πον]ςε] καὶ ἡ σπουδὴ καὶ ἡ ἁγνεία καὶ τὸ κι ΤΡΕΤ.2.914 ; ἤεπος 
ἐοπ ) ρ[αϊοΉ συμβαίνει τινὰ εὑρεθῆναι ἀπὸ εὐχῆς, ἢ ἀπὸ καλοῦ κ. 

Ἰ)οτ.ἀοεί. (ΜΝ .88,16074}. 
Ἐκαθισμάτιον, τό, 1. «αἱ! εεἰΐ οἵ ἃ τῶοπκ, ΡΆΠΠ.γρ.Β φτ( Μ].40. 

9524}; ἑκάστης οἰκίας τὰ κέλλια ἕως τῶν κ΄ Κ΄ Ῥαεῖμ. ᾧ τ4λ(Ρ.91.1, ν.1. 
καθισμάτων); 2. ὃ φ»ταῖΐ 5δαὶ ἦν σύρων ἑαυτὸν [86. ἃ 56 π1|6 την] 
ἐπὶ τὸ κι ἑαντοῦ ἐν ὅλῃ τῇ συνάξει ἸὰρὨΤ, 2 αχ56. 

καθιστάν-ω, -- καθίστημι; 1. ἀῤῥοΐη!, τ ϊο.42.4.} ἘΡῚΡΗ ἤκαεν. 
75.4(0.χ36.8; Μ.42.5ο8}0); 2. δΡΤῊΡ χορός σε παρθένων --εἰ πρὸς 
οὐρανούς ΜοΙῊ.. 5 γη:}.ττ(ρ.136.22; Μ.18.2134). 

καθιστ-άω, -- καθέστημι; ἴ. ἀαρῥοϊηπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς “τῶν Ἐλι5.4.6. 

8.2(ρ.38:.25; Μ.22.6248); ΟΔηΐ.(241)ε4..22,224; Πτγϑβ.Ποηι.72.3 τῇ 
Μ|Ὲ(7.746Δ); 2. γεμάεν, πὸ ἀκύμονα ἑαυτοῖς --ἂν τὸν βίον καὶ πάνυ 
ῥάδιον Βα 5.6}.202(3.431Ὲ; Μ.22,1ο264}; Οἤγνβ. πον. 4.4 τη [0.(8.32Ὰ}; 
ὕγτ.ς.2(3.108): 3, εείαὐ ει, ΟὨγν5.ἠμοη. 5.5 ἴῃ. Ἐρῤν(1τ.34Ὲ). 

καθίστημι, 1, ἴταη8.; 8. σρῥοϊηΐ, 6580. οἷετον οἱ ἀπόστολοι... 
κατέστησαν τοὺς προειρημένους τ ἰθ:.44.2; Πολύκαρπος. .«ὑπὸ ἀπο- 
στόλων κατασταθεὶς. ..ἐπίσκοπος [ἴτοτι.᾿4ε7.3.34{(Ν.7.8:2Ὰ}8}.λι5.ἢ..6. 
4.14.3; πόθεν.. «πρεσβύτερος ᾿Ισχύρας; τίνος καταστήσαντος; ΑΤἸῇ. 
αροΐ,ς6εε.Υ2(ρ.07.8; Μ.25.2604}; ἀναγνώστης καθίσταται, ἐπιδιδόντος 
αὐτῷ βιβλίον τοῦ ἐπισκόπου. ' οὐδὲ γὰρ χειροθετεῖται (ὑογιξὶ, ΑΡ.ορτὶ. 
12:1 ῬεΣί. ἢ ΤἸᾺ 5. 56η56, ὀγίηρ αδοιμὲ, σαδ τοῦ γὰρ νοητοῦ ἄρτον 
βρῶσιν ἐργασία καθέστηκεν τ΄, ᾿Ξ, τοΙ :6(1.1317}; Ὁ. τηρά,, ὠευοίς 
ἡμεῖς..-«τὴν ζωὴν ἅπασαν εἰς τοῦτο κατεστησάμεθα (Ὦγνπβ.ἠο»η.40.2 
τη τ ογ.(1ο0.53818}:; 2. Ἰπίτϑῃβ.; 8. ἀδροσῖί ἃ δε ρθη οἶνον... κατα- 
στάντα Ῥτος. (φΉ.9: τ8--τοί.87.3040)}; Ὁ. οἰαρμᾷ οὐ δέεονηε χιῖδὲ ΟΥ̓ 
εαΐηι, ἤθπσθ ρετῇ, ρίερ!. αοῖ., ἐρεα σε σά σομἀτέοη, ΤΏ. ομο᾽ς γῖρἠι 
ΜΗ εἰ δὲ τοῦτο παραφρονούντων εἰπεῖν, οὐδὲ ἐκεῖνο καθεστηκότων 
Β65. ἔμη.2. (1 2410; Μ.29.58ο0); τὴν μεθύουσαν καὶ παραπταίουσαν 

τῶν ἀνθρώπων φύσιν σωφρονοῦσαν καὶ καθεστηκυῖαν ἔδειξεν ἜΠαΙ. 
αἰ οὶ. 3(ρ.93.5: 4.784): πεῖ, 85. δι ρθδί,, 1. οὐ 35δ(ρ.126.6); εἰ ἐν τῷ; 
καθεστηκότι ὑπάρχεις 1}.37(0.127.4)}; Ἐναρτ.ἐ.6,4.34{0Ρ.182.4; Μ.86. 
2764}; δ. εὐ:18 ΤΉ0 ἃ φογίατη δίαΐο, ῥέσονμθ καθίστατο τῆς ζωῆς τὸν 
θάνατον προαιρούμενος ΤΠαῖ. [ο5.4:8(2.1475, ν.], ἀπελέγετο). 

καθιστήριον, τό, “φαΐ; τηρί,, Ετιβ.᾿λ διτο,4.66(Μ.20.8768). 
Ἐκαθιστής, ὁ, 5116} Οὐἱ ΠΟΥΒΘΌΘΟΚ, γίάεγ, ας. Αθρ. ἤοηι.23.2(} 1.324. 

δόοῃ), 

καθιστορέω, οὐξέγυδ, Ἰθποδ Ε, ἀοῤτεὶ, ῥβαῖμὶ τὴν εἰκόνα τῆς θεο- 
μήτορος ἣν ὁ ἀπόστολος “ουκᾶς καϑιστόρησεν ΤΠατ,Γ,6οῖ. 6.1 τ}. 
86. τότ); 2. μαγγαΐε τὸν δὲ νεκρόν, ὃν δὴ καὶ αὐτὸς καθιστόρησας, 

εὑρίσκω προκεέμενον ΘΟΡὮτ. Η νἀ παςὶ (ΝΜ .02.τ7288). 
καθοδηγ-ἔω, ρμδάε, ἰραά; ς. ἃοα., ἘΡΙΡΏ ἠα6γ. 8, (ρ.192.23; Μ.4τ. 

2130); γυβ. ΠΉΠ 8 5: 1: 41.07.33]4}} Ρ658., γακ. δῖδ,τ. 384, Τγ. 
Ρμῖ. τ(ρ.τότοττὺ; ἰπίσαμβ. ἀγαθὸν...ὅ,..εἰς σωτηρίαν “-εἴ ΟἸοτα. ῥαδά. 
τ (0.05.1; Ν].8,2608). 

καθοδήγησις, ἧ, σείάαησε, (Ἰετα. βαφά.5.τ2(ρ.284.3; ΜΝ, 8.060 58). 
καθοδηγός, ὁ, ρε46, Ογας.1.1.385; ἐν σκότῳ βαθεῖ ἁλώμενοι τῷ 

βίῳ ἀπταίστου καὶ ἀκριβοῦς κ. δεόμεθα (Ἰει. ῥαφά.τ.3(0.95.14; Μ.8. 
260Α}); θεὸς...κ. τῶν ἀποστόλων ἘΡΙρΡὮ.Παον.42.12{(ρ.165.14; Μ.41, 
888). 

κάθοδος, ἡ, φροίηρ ἀοιθη, ἀδδοεηὶ; 1. τὰ σεῃ,, ἴο Εργνρὲ τὴν εἰς 
Αἴγυπτον κι Με], ῤῥα55.87 ρ.14.25; Οτο,εἰς.3.6(0ρ.207.27; Μ.11.0288)}; 

600 
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Ῥ. αἱ Ῥεῃίθοοβε τὴν.. 

καθολικός 

Ατἰβυΐης 246.4(}}.25.1570); ἴο Τά αθὰ ἔγομῃ [Θυυβα θη, ΟΥ. 7ο.το, (2; 
Ρ.173.24; ΝΙ.14.312Ὰ)}; ἀἤα!β, Ἰηυαξίοη ἄχρι τῆς Περαῶν ἐπὶ τοὺς 
Ἀσσυρίους κ. Μεῖῇ.γ65.3.ο(ρ.403.13; Μ.18,3248);2. οἵ Ομγιβι; 8. αἱ 
ἴῃς, ἡ εἰς τὴν Μαρίαν αὐτοῦ κ. Ιτϑῃ.[66}.3.25.2(}1.7.0500); τὴν εἰς 
σάρκα κ. τοῦ κυρίου (Ἰοτὴ.5:7.ς.14{(0.307.5; Μ.0.τό1.}; ΟΥ. 7γ.15 τη. 70. 
(ρ. 494. 17); θεοῦ κ. ἐπ᾿ ἄνθρωπον ς τ. δ νβἢ.χ(ρ.504.22; Μ,18, 4000) ; 
ἡ. «πρὸς τὸ ταπεινὸν κι ΟΥ Ν γϑ5.ογ,ἐαἰθο, 2Α(ρ.911ς; Μ.4 5.640), 6 τὸ 
ἀφίῃ τὴν μέχρι θανάτου κι΄ αὐτοῦ Ἐπι5,4.6.6.7(0.257.21; Μ.22.4244}}; 
ς. ἴο δας, λάγπη, 7 γ15.3.21(}}.30.9058) οἷἵ, 5. ἐπε ἄρ σν: ὕγτ. 
Ρςιοὐττ( .60.7618); τὴν ἐν τῷ ἀδῃ κ. καὶ ἀνάβασιν αὐτοῦ 1Β465.ἢ. 
μεγσί. Δοίρ.3291.5) ν. ἄδης; ἃ, αἵ Ξοσοῃα σοι ὡς μέλλοντος κατὰ 
τὸν τῆς συντελείας καιρὸν..-δευτέραν ποιεῖσθαι κ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 1.118. 
ε.εἰ.3.1τ4(0.171.7; Μ.24.το28.}; τῆς ἐξ οὐρανῶν αὐτοῦ κ΄ προδραμοῦντές 
τινες ψευδόχριστοι τ. 2.21: Ξ(Ν. ηΞ.ρθο); 3, οὐ 11, ἀποβὶ; 8. αἵ 
Ολχιβε β Ῥαρτίβῃι τοῦ πνεύματος τῇ κ. ἀγιάζεται ΟἸοιη ῥαρά.1. ((ρ. τοξ. 

17; Μ.8,2890); ΗἹρρ.λαεν.7.35(0.322.12; Μ.τ6.33434}); Οὐ [5.40 15 70. 
(0.524.10); ΔΑτῇ.“ν.1..7(}Μ.26. 1οδο); ὕδεγο, ἠουη.17.2 τ [0.(8,088}); 

,τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς ἀνθρώπους κ. "85, 
υ.(,4.64{(0.144.π4; Μ.20.12208); (δια. [π΄ οῤ. κ(}},. 88, 261το}; ο. ἴῃ 
ΤΈΒΡΟΙ56 ἴο δΡΙΟ]6515 1η τατον, Ρεὶγ. 11 ΑἹ]. δρεγεί. ρα. .,6,4.22.7 
(Μ,33.1280Ὰ}; 4. οἵ τ1π6 808}; ἃ. ἴητ0 Ὀοαν ὁ Πλάτων. .«κέκληκεν... 
ὕπνον..«καὶ θάνατον τὴν εἰς σῶμα κ. τῆς ψυχῆς ΟἸΟΤΆ, οἰ). ς.14(1).207. 
1; Μ.0.1608}; ὑκ- «ν᾽ αὖθις "στενὴν τάχα οἱ τὴν μετενσωμάτωσιν 
εἰσάγοντες φήσουσιν ΟΥ.(ἰεἰ5.6.34(Ρ.τος.τ4; Μ.11.1352Ὰ); τὸ ἀπὸ τῶν 
ψαλμῶν [30. Ῥ5.125:5] δοκεῖ μοι δηλοῦν περὶ τῆς κι τῶν εὐγενεστέρων 
ψυχῶν παραγινομένων εἰς τὸν βίον τοῦτον τὰ. [0.12.43(0.270.21; Μ,14. 
4778); Ὁ. ἱπίο Ηδαε58; οὗ άγβδβοιβ, 51. ταῤοΐὶ,τ8. (δ ].6,35 61); οἵ 
βίη ποτβ, τῇ. ἐπε.20.4(Μ.2-.1450). 

Ἐκαθοκνέω, ἠξστίαίδ; ο. ᾿πβῃ., ΔΖ γι δο. (Ρ.78.12). 
καθολικός, ΑΔ. ρεημεγαί, μριτυεγδαΐ, 1. οὗ οὐ τῆς... ὑπερουσίου καὶ 

νου Κο νον πατρικῆς ὑποστάσεως 1)1ᾶγπι. 1 γ15.2.4(Μ.30.4844}; οὗ ῥχον!- 
ἄφῃοε τῇ κ. τοῦ θεοῦ προνοίᾳ (1επ|.Ξἰγ.0.τό(ρ. σοδ τὸ ; Μ.0.3808); ἐλθεῖν 
ἐπὶ τὰς κ. εὐεργεσίας τοῦ θεοῦ, εἶτα μετὰ τὰς κ. εὐεργεσίας αὐτοῦ ἐπὶ 
τὰς ἰδικάς Οτιἠοι!..1 τη. [67.(Ρ.20.25; Μ,13.2810) ; ζητεῖται, εἰ τὰ κ, 
μόνον ποιήσας ὁ θεός, ἀφ᾽ ἑαυτῆς τρέχειν τὴν φύσιν ἐποίησεν" ἢ κατὰ μέ: 
ρος ἑκάστῳ τῶν τικτομένων παρίσταται ῬΥΟσ.(, Και 4τιῖ(Ν.87.526.}); 
2. οἵ ΟΒυχοῇ (ν. ἐκκλησία) ; ἃ. 45. ἀμί ν ΕΥβᾺ] [ἢ βοὺρο τῆς ἀπὸ περά- 
τῶν γῆς ἕως περάτων καθολικῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας Ἰδυ5. Δήαγεοίί. τ. 
(Ρ.8.253; Μ.24.7280);, Αἀαπι,ἀταί. τι ίρ.16.14; Μ τ.) 280); ἔστιν οὖν 
ἡ ἁγία τοῦ θεοῦ κ. ἐκκλησία τὸ σύστημα τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ἁγίων πατέρων, 
πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, εὐαγγελιστῶν, μαρτύρων, οἷς 
προσετέθη πιστεύσαντα ὁμοθυμαδὸν πάντα τὰ ἔθνη 1ο(.Ν᾽ Π.1εοη ττ( , 
ο6.135170}; {1|..ας.(ρ.186.13); 0 πηρ}νπρ οὐ ποαοχν ἡ κ. ἐκκλησία, 
ἀρθοῦ δόγματος προϊσταμένη Δααιη 1αἰ.2.22(ρ.114.18; 17024); τῶν 
Παυλιανισάντων, εἶτα προσφυγόντων τῇ κ. ἐκκλησίᾳ ΟΝ1ο,(325)εα», 1 ; 
Αἴῃ..4γ.1.4(Ν.26.20 4}; δ. Ἂ5. Ἔχίεπαϊηρ τπχουρβουῖς τῆς ννογ]ά, 
ταϑοβίηρ [ἢ ξ11η685 οὗ ΟΠχιβεῖδιη ἀοοίσηθ, αἰβο ΣΡ] ἱηρ' 4}} Ο]άββε8 
οὗ τπδπκὶπα, οὐσέηρ 411 Κἰπᾶβ οἱ βῖη Δ ηα] ροββββίῃρ ὌνΎν νἹΓΈΠΟ, 
Ογχ, ΕἸ εαἰδεῖ..τ8.23; ἃ. οἱἨ ἴῃς ἡ βοὶς Ὁμοῦ ὁρρ. Ἰοσὰ] οἰιιχοῆε8 
νήσους δὲ τὰς κατὰ μέρος ἐκκλησίας. ἐξ ὧν ἡ μία καὶ κ᾿ πανταχοῦ Ῥτοσ. 
(..5.49:14-6(Μ.87 .24800); 6. οὗ ἰοσλ] ουτοῆοβ τῆς ἐν Σμύρνῃ κ. 
ἐκκλησίας ΜΠ, ΠΕΜΡῸΝ 5; τῇ κ. ἐκκλησίᾳ τῇ κατὰ Ναζιανζόν ΟΥ.Ναζ. 
ἰοει. (Μ.37.380Ὰ}; ἔξ. ΟΕ Ἐλιηδη 868 τὴν κ. καθέδραν Ἰλαΐν ἢ... ΓΚ τρτὶ. 
(Δ1.86.,24044}); δ. οἵ ΝΊοΕπε σους }]} τὴν κ. σύνοδον Παρὰ ὁ. Ίαη. 
ΒΡ.ΑἸΒιαροί.  6ε.2Ξ(Ρ.1ο5,28; Μ.25.2898);9 ΑἸ. σνη,2(0.222.5; Μι,26. 
684λ); ΟΑττη, ἀδεγρ.Ατῇῃ, ἐγη.ττ(ρ.228.34; 7000}; 3, οἱ (ει πθδη 
11} 5 οὐίβοαοχ ἄνδρα τὸ γοῦν φρόνημα κ, ἔχοντα ΜΑΙ ΟΝ ἐῤιαρι ἔπ. 
}.6.7.30.χ6(}1.20.716}8) ; 45 ΟΡΡ. 5ΞΟἢίδβιη τῆς κι θρησκείας (ὈΠ51.ΔΡ.1}|5, 
ἐιειτοδ.τ(8924}; τοῦτο δὲ κι εἶναι οὐδεὶς ἀγνοεῖ, δύο πρόσωπα εἶναι, 
πατρὸς καὶ υἱοῦ δγρδι δίνη. 2(0,257.13; Μ.26.7410}); 4. οἱ ΟΠ Υ]ΒΈΔῊ5, 
πῃ ΡΈΝ. ποίαν θρήσκειαν ἢ αἵρεσιν ἔχεις ; ἀπεκρίνατο: τῶν κι Μ.Βίοη. 
19.4; 85 οτμποάοχ οὐ κ᾿. ὕξοιοα,ἐῤ.ἀορη ΡΠ ΡΊῚΡΉ.Παθν.13.21 
(Ρ.293.17; Μ.42.4140}; τῶν κ. ἐπισκόπων Ἰἴπηος, 6}, εἰθν.(}1. 52,538); 
5. ΟἱἨ ρϑῆθαὶ ερίβιῖββ ἐν τῇ Βαρνάβα κ. ἐπιστολῇ Οτ,( εἶδ.τ,63 
(ρ.115.20; Μ.11.7718); κι ἐπιοτολῶν τινὲς μὲν ἑπτά φασιν, οἱὴ δὲ 
τρεῖς μόνας χρῆναι δέχεσθαι, τὴν ᾿Ιακώβου μίαν, μίαν δὲ Πέτρου, 
τήν τ᾽ ᾿Ιωάννου μίαν. τινὲς δὲ τὰς τρεῖς [1.8, τ- 7ο, ἃ8 ΜΜ}} ἃ5. [46.], 
καὶ πρὸς αὐταῖς τὰς Πέτρου δέχονται, τὴν ᾿Ιούδα δ᾽ ἑβδόμην ΑἸΏρΡ}!. 
δ εἰεμε,Ξιοί Μ.37.15074}; ἐν ταῖς κ. γράφει... ὁ μακάριος ᾿Ιωάννης ΡᾺ}}, 
ψιΟἠ νος. οί. 311; 1, 47. 73); αἱ κι ἐπιστολαὶ οὖσαι ἑπτά...κ. δὲ 

ἐκλήθησαν, ἐπειδὴ οὐ πρὸς ἐν ἔθνος ἐγράφθησαν, ὡς αἱ τοῦ Παύλου, 
ἀλλὰ καθόλου πρὸς πάντα {].οοηΐ, ΒΞ εε!.3.4(Μ.86.12040);, τὰς κ. 
αὐτῶν οἱ ἀπόστολοι τότε γράφουσιν, πρὸ τῆς διασπορᾶς αὐτῶν, εἰ καὶ 

Πέτρος μόνος ἀπὸ “Ῥώμης γράφει (ἡἠγοη Βακελ.Ρ.233(Μ.02.5658); 
6, οὗ ΡΙΠΟΙρΡΑΙ ΟΣ ἢ οὗ αἴοσοβε, ργονῖπος, εἴς. ταῖς κι προσερχέ- 
σθωσαν ἐκκλησίαις (ἼΤΟ]] ἀπο πο; ἐν ταῖς μεγάλαις καὶ κ. ἐκκλησίαις, 



καθολικότης 

ἤγουν ἐν τοῖς πατριαρχεέοις καὶ ταῖς μητροπόλεσι καὶ ταῖς λοιπαῖς 

"ω ἵγα. ΟΡ μαεγ ρρῥί. 6(}1.86.120); ΤΆΡΒη. εἰὔγθη.Ὁ. 314(}. τοῦ. .1618); ς 
7. ππαγρ., οὗ ἘἜΘΏΘΓΑΙ 1ῃΓοσσδββίοη τοῦ διακόνον πὴν κ᾿ ὑπάγοντος 
πληδώδαι εὐχήν Ἰ,ΘΟΠΈΝ:ν, 79. Εἰδοη.τ4(0.29.}); ὁ διάκονος ἄρχεται 
τῆς κι [1|..ας.(0.186.6}; 8. ἐπομαῖίοὶ,, οἵ ἤηδ] σοπδατγηπιβίίοη ἡ μὲν 
γὰρ προτέρα περὶ τῆς ἰδίας ἑκάστου συντελείας, ἥτις ἐγγὺς πάρεστιν. ἡ 
δὲ ἐν χερσί, περὶ τῆς κ΄ [Β65.15.26τ(τ. 808; Μ.20.5840); Μαχιηενοὶ, 6(}. 
91.6858); οἵ ροῃογαὶ χοϑαστθοίοη τὴν κ. ἀνάστασιν ἁπάντων ἀνθρώπων 
ΤΕΡΗ]Απτ 4 μίοϊ.τ.τ3(}}.6.το48)}; Ἀτατηοη. Ας.26:23(Ν.85.15970); 
Τυβίχαι. οἑα  απτρι.δ(ρ.370); δπα μια ροτηθπῖ τὴν κ- --. πάντων..«κρίσιν 
Ταυρι ἀέαί, δι. 4(}1.6,6604); Οτ. ρος. 3ο (0.7.2); Οἴνταρ. Κ"..67.25:30 
(Μ.05.68οΑ); Μαχιῤτγοὶ. ὕτον (ΔΆ.4.164); 9. ποδὶ. ( αἸΘ ΕἸ] Δ) 
πρῶτος μὲν οὖν δημιουργὸς ὁ Σωτὴρ γίνεται κ. Ὀ]ετη,εχε. Τ μαοί. 46 
(ρ.121.17; Μ.9.6814}; (ῬΘγβεῖο) ὁ κ. ὄφις, φησίν, οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς 
τῆς Εὔας λόγος ΗἸρρ.ἤαον.5.τ6(0.112.18 ; Ν.τ6.31744}); Ττοῖ, ἀογαϊαγρε 
οἱονεὶ μικρός τις βασιλεὺς ὑπὸ κι βασιλέως τεταγμένος ἐπὶ μικρᾶς. 
βασιλείας Ἡεγδοίδοη ἀρ. τ, 0.13. δοίτο ; Ρ.291.23; Μ.14.51324}); 10. ἃ5 
Οποα} τἰ{|6 ὁ κι; ἃ. οἱ βεουϊδι βῃρουϊηϊεπάρηϊβ οὗ ἤηδηςε, (σπβῖ, 
ἈΡ.Επ5.0.0,4.36(ρ.131.30; Μ.20.ττ85λ)}; 14.8ρ.15.}.6.τ9.6.1τ(Ν1.20. 
δ02Α) ; ΑἸ ἀροϊ.Οοη5ὶ. τοί }]}.2:.6ο88) ; Β. οὗ το ὈΙΒΠΟΡ5 κ. ἐπίσκοπος 
τῶν αὐτόθι κατασταθείς [οΚτη. [η8.10ρ}.2(Ν|.88,724} ὁ κι [ο.ΝΙοιπαίτ. 
(1.06.14480) ; ς, οὗ Ξιρεσίοῦβ οὗ βενοσαὶ ἡποπϑβίθ σι 5 ἀναδέχεται τὴν 
φροντίδα.. «ὅλου τοῦ ὑπὸ τὴν μητρόπολιν μοναχικοῦ συστήματος, ὅθεν 
καὶ κι ὠνομάζετο Ἰδυβίχαϊιυ, Επνεῆ.18(}1.86.22064). 

Β. εαποηϊεαὶ τό γε μὴν τῶν ἐπικεκλημένων αὐτοῦ 80. τοῦ Πέτρου] 
πράξεων καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸν ὠνομαυμένον εὐαγγέλιον τό τε λεγόμενον 
αὐτοῦ κήρυγμα καὶ τὴν καλουμένην ἀποκάλυψιν οὐδ᾽ ὅλως ἐν καθολικοῖς 
ἔσμεν παραδεδομένα 15 5.}.6.3,3.2(}1,20.2174}; ὁ [30. “ουκᾶς] καὶ τὸ 
εὐαγγέλιον γράψας, καὶ τὰς πράξεις τὰς κι (Ὦτγϑ5. πορῖ. το. ἴῃ ςΤίμι. 

(11.720). 
Ἐκαθολικότης, ἡ, ἐο»ρίγοἰ ον Πρ, Ἐπ5.},6.8,11.2(}1.20.7694). 
καθόλου, 1. 10) σοηογαΐ, οἡ τἰφ τοβοῖε, [,5, 2. τοιϊοογϑαὶ τῷ κ. λόγῳ 

ΟἸδιη. 5 ἐγ. οίρ.63.24; Μ.8.8174); τὴν κι πρόνοιαν 10 η.Α}.8Ρ. 115. 
ἢ.6.7.τοι (Μ.20.66οΑ) ; πατὴρ ὅ...κι νοῦς ἴἅ «ἀρ. ΑἸ. δ έοη.:23.4(0.64.2; 
Μ.2ς5.516.); ἡ τῆς κ. ἐκκλησίας λαμπρότης Ἰὴ5....6.4.7.13(3208) ; 
3. αἰϊορείμογ, ας. ἃ τολοῖφ κ. ἡ..«τριὰς καὶ τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν 
ἐνανθρώπηοιν καὶ τὴν ἀνάστασιν ἐργάζεται (ΒΤ πα ἐο}.5(Ν 1.88. 
2080); 4. εμΐγεῖν, αἱ αἰΐ κ. τὸ φῶς μὴ βλέπειν Ῥαρίδ5 ἢ’.3.2; ἐπίσκοπος 
δὲ κι γυναικὶ συνοικῶν καθαιρεῖται Ῥῃοῖ.πορῖος.8.τ4(Ν].το4.6808). 

Ἐκαθομαλίζω, γπαξε ἰδυεὶ, Παϊίενι, Βα5.6.45.1(3.134Ὰ; Μ.32.368Ὰ); 
ἢρ,, Τμαάτιδιαα, εῤῥιτ.4(Μ.00.0244).. 

καθομηρίξω, ἀδοιγίθε Πονπεγισαϊίν, ΟΥ.Να2.07γ.43.11(Ν.36. 520}. 
καθομιλ-έω, δὲ ἐπ ἀατΐν ἱπίογεομγεο πῃ, δδ δοπυργξαμὶ ΜἸΚῃ υἱὸς 

εὐτῷ τῶν ἀνθρώπων «-ὧν γένει 1}15.6.1}.1.13(0.73.32; Μ.24.8520}; τοῖς 
ε"ϑείοις οὐ παρέργως καθωμιληκότες 14.}.6.το.9(4878 ; Μ.21.8000); 
εἰ τοῖς ἔξωθεν λόγοις «-οίημεν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παιδεύσεως τ γ88. 

υ.λ105.(Μ.44.3200). 
καθομολογ-έω, 1. φΟΉγ655, αεἰκηιοτοϊεάρο «οοὔσι τὸ ὁμοούσιον ΒΟΟΥ. 

ἐ,6.3.25.0(}1.6).4528); τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος κατοικεῖν “-οὔντες 
Τῇαι. γε, θη .τ](}ῖ.6.12370}; ὃς. ..τὸν “Οναγρον ταῦτα...δεδρακέναι 
καθωμολόγησεν 16.}}.6.2.τὸ. τί. 852); (ε]. νχ.᾿.6.2.21. 21(Μ. δ5.1280Α}; 
2. ἀετηιοίε, ἀἰράϊεσαίε, τοῆθν. ἑαυτὰς εἰς τοῦτο «-ἤσασαι Νίεςῃ ΣνΡ»ρ.6.3 
(ρ.δδ.το; Μιτβϑ.ττός) ; τηρᾷ, τῶν ἑαυτοὺς τῷ θεῷ “-ησαμένων Βε5.7γεῷ. 
ι5.χ4 Ὀτι(σ, 554; ΜΕ. 3τιοφοο) ; παρθένων...“-ἡσαμένων τὸν ἐν σεμνό- 
τητι βίον τῷ κυρίῳ τά ὁριτορ ἐαπ.τ8(3.2018 ; Μ.32.7174}; Ῥ885,, 16.46.4 
(1388; Μ.3774}; τος, .2..33:7(}1.87,οδοῦ) ; 3. ῥγογμῖδο, μπάδγίαλε 
εἰρήνην ἄγειν καθωμολόγησεν ΤΡδΒη, ἄγον, Ὁ. 2τ4(λ{. τοῦ. 5488), 

καθοπλίζω, 1. τηφᾷ,, αγὴι ομδϑεῖί, ας ἃοο. οὗὨ ΥΤοβρϑοῖ καθοπλισά- 
μένος τὸν φόβον τοῦ κυρίου Ἠοττη. τ αμ4.12.2.4; 2. Ρ655.», δὲ ἀγπιοά, 
πιεῖ, θώρακι...πνεύματος...καθωπλισμένος ᾿Γαϊ.ογαϊ. τό(ρ.18.5; Μ.6, 
841Α); ῬΒΙΠοΚε ἡ. 6.12.ττῷ ὅς. 6206); δὲ αγεᾷ καθωπλισμένον τὴν 
πανοπλίαν τοῦ θεοῦ ΟΥ.5εἰ.1η: Εἶχ, τῇ τἀ(Μ.12.2024}. 

[ΠΠκαθοπότερον, γεερεεϊίνεῖν, Ὀδετεσ ψτιῖοπ ἀἰυϊσίηι, καὶ ρος. 
11 :1τ2(ρ.346.22). 

καθορίζ-ω, 1. ἀδεγθ6 ἀφαϊηοί, ῥγομομηεο ἃς ῥμηϊδίγηθη Ἡροη; 
ο. 8ος, δ σεηϊέ., γτ.αάον. (1.179); παντὸς ἑλομένου τοῦτο δρᾶν 
ποινὴν τὔῦντὸς τὴν ἐσχάτην 1δι(τ8 7}; «αἰξ ἀοιση προ τὰ πάντων 
αἴσχιστα τῆς ἑαυτοῦ καθοριεῖ κεφαλῆς 1. λον. ἀϊυ.ο( ἦς ττο0); 2. ἀε- 
εἰανε, αὐρεξ, αἴΐοτυ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς τὸ ἀτερπὲς “οοντα 14. Ἐ5.3..:320(}. 
ὅφ.9164}); ““εἰ..-τῶν ἱερουργῶν τὸ πλημμέλημα 1α. αἰ. τοί(3. 8210) ; 1α, 
Πεμ.γ(63,2220); εομάθητη σθει δὲ τὸ ἀσύνηθες αὐτῆς [50. τῆς λέξεως 
τῆς καθ᾽ ὑπόστασιν] ἃ αροΐ, ΤΠάϊ.(ρ.ττε.6; 6᾽.2Ο9Α); καθοριοῦμεν. «τὸ 
εἰς ἄκρον ἀμαθές Ἰαἱποκεπέρθη. (5}.6884}. 

Ἐκαθοριστικός, ἀεβητίίυε, ΟἸΘτΏ. 5 17.7.8(0.27.21; Μ.9.472Ὰ). 
Ἐκαθορκόομαι, ῥὲ ῥοιεμά ὃν οαἰξ, ο. ἸπΠῊ.», δ οΠοῖ, τὰ Βαι5.ἐρ.τδδ ἐσΉ. 

τοί ομ.2 Ρ.0 52). 
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καθυποβάλλω 

καθορμίξω, ὑγίηρ 1μίο λαγδοιν, τηρί, ἐγώ, φησίν, ὁ Χριστός, ἐγὼ ὁ... 
καθορμίσας τὸν ἄνθρωπον εἰς τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν Μεὶ 55.102 17. 
17} ἕως ἂν ἀβλαβὲς καθορμίσῃ [3.. ὁ παιδαγωγός] τὸ παιδίον εἰς τὸν 
λιμένα τῶν οὐρανῶν ΟἸθτα, Ῥαεώ. 1.γ(ρ.122. 23: Μι8,3120); τοῖς λιμέσι 
καθορμίσει [3-. σε] τῶν οὐρανῶν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 1α, τοί. 12 (Ὁ. 83. 26; 

Μ.8.240Ὰ)}. 
καθοσι-όω, 1. ἀεάίεαϊε, ἀευοίε το “-ὠὥσαντα.. «τῷ θεῷ τόπον ϑγῃεβ. 

4.6 (.67.14208}; τὸ λογεκὸν.. «ὅλον τοῖς θείοις νόμοις...“-οῦν Πα τ, 
Ἐσεοῖι.32:32(2.053); πεπος ἀεσίίης ἴοσ -- ωθεὶς μετὰ θάνατον τάφῳ 
ΝΗ.) έ715,.12.12(Μ.70.0648); 2. μετ. ῬτΟΡΙ. Ρᾶ55,, ἀφάϊεαϊθά, ἀσυοίσά 
ἴο τοὺς καθωσιωμένους τῷ Χριστῷ ὈἸεχλ.:Ιγ.1.τ(ρ.6.7; Μ.8.69324); τῷ 
σωτηρίῳ πίστει καθωσιωμέναυς Ἐλλι5.0.(..2.44{Ὁ.50.28; Μ.20.το21Ὰ}; 
μέγας ἀρχιερεὺς [30. [Ὠχ151]...τῇ τοῦ πατρὸς καθωσιωμένος τιμῇ Ἰα. 
ἐ.Ο,τίρ.τοᾶ.2 5; Μ.20.13248); καθωσιωμένος [30, ἤρτέμιος] τῇ τῶν 
“Ῥωμαίων βασιλείᾳ 10.1)..Δγίον!. 34(Ν1.06.12844}; 408. ἡ θεία πρόνοια 
καθωσιωμένους ὑμᾶς διαφυλάττοι (βδατα,ἐρ.εαϊξιρ. ΑἸ ἀροὶ,5δ6.47 
(ρ.123.24; Μ.25.3360); βασά.εαη. τῇ; καθωσιωμένῃ σπουδῇ ΘΑὈΙΠῸ5 
4Ρ.1ὰ8...6.0.χ.3(}}1.20.8008Β); τῆς ἐμῆς κ- ψυχῆς (οηβειαρ.ε]. ΟγΖ, 
ἐ..6.2.7.2τ(}}.8Ξ.1226})}; οὗ πηρετῖαὶ οἴδοΙα]9. τῶν κ. δομεστικῶν 
(Οβαϊο. σε. 00 2.τ.π Ρ.55.15; Η.2.530}; ὁ κι σηκρητάριος τὸ.(ρ.67. 
34; 60Ε)}; τὸν κι. Εὐφρόνιον τὸν στρατηλατιανόν Ὠσϊ.ερ.γο(4.1135); 
εὐηξεεγαϊει ὄνομα ἔλαβε ἶϑο. Χριστός) τὸ πάλαι κ. ΟἸδπι. ῥγοὶ.χ(ρ.7.16; 
Μ.8,618); ᾿Ισαὰκ ὡς κ- ἱερεῖον 14.5[γ.2.5(0.123.13; Μ.8,0520). 

καθοσίωσις, ἡ, 1. ἀφάϊεαϊομ, Πδμσα ὀίδοοιηρ οἱ ροβραὶ-ὍοοΚ 
{(Πππατσ.), Τάπεσβε 5, γείαί. 52(Ρ.76); 2. ἀρυοίτον, μάειτίν τῇ τῆς κ. 
εὐσεβείᾳ Οὐπβῖ.ογ.5.0.2(0.155.27; Μ.20.12274}; εἰλικρινῆ τε κ. καὶ 
ἄχραντον πίστιν τῷ σωτῆρι Ἰᾶ«ΔΡ. ΑΙ ἢ, ,ἀεεγ.42(Ρ.45.34}; τοῦ... βασίλεως 
τὴν εἰς τὸν. «σωτῆρα κ. Ἰναβ.υ,.(.4. 45(Ρ. 136.1τ5; Μ.20. 1π064); θρησκείας 
κ. ϑασζά,ῶρ. 1 ἣν [56. πέστιν] καὶ ἡ Ρωμαίων καὶ ἡ σῆς ἁγιότητος 
ἐκκλησία καὶ ἡ καθόλου κ. κατέχει (46].ρ.(γγ.(Ρ.77.5; Μ.177.038); 
πάσῃ τῇ κ΄. τὴν..-«πρεοβείαν ἐπλήρωσεν Ἐμδο Μὰρ.ἐρ.τοφίρ.6ο,30; Μ 
ἘΠ, 4.088); 3. Ξαπεῖτίν; ἃ. 85. τ1|6 οἱ πηρουαὶ οἤϊοίαὶς τῆς ἐμῆς 
κ. ϑαθίηυβ 80. 5.}.6.0.1.5(Μ.20.8000); ΕἼΑν τι ἈΡ. ΑΤΒ αροὶ,πϑοιὃς 
(Ρ.τό4.πο; Μ.25.4018); τῆς σῆς κ΄ (οποίδητιβ ΠΡ. Δρ.Ατῃ.λ..4ν. 
23(0Ρ.195.25; Μ.25.7200); Ὁ. 85 ΞΥ̓ΏΟΏΨΩ [ΟΥ̓ ἸΠΙΡΟΙΙΆΙ ῬΟΥΨΕΣ εἰς 
αὐτὴν δὲ τὴν κ.- καὶ τοὺς τῆς ἡμετέρας θειότητος νόμους ἐξαμαρτάνων 
Ματοιδηῃ. τὰ ρ.ρ. αε.(Ρ.131.28; Η,2.6650); [50 ἢ. ἐτδείς.(Ρ.17.24; Η.2. 
225}0)); Θορῶτ. ΑἹ ἐτδεῖϊ. (Ρ.24.8; Η.2.3378); 4. (θη πιαγέδία 15) μῖρὰ 
ἐγσαδοη, (οησί, ἄῤῥιπιτ4.1ττ1); ΟΠχγβ.ἤορ!.37.1 τὴ «((ς (0. 2808}; Θοοτ. 
ἀ.ε.5.1τ4.6(}}1.6η. δ. τ1Α). 

{ἘΠκαθόσον, 50 {αν 5, ὈοιέοΥ Ἡχιτθη ἐνέδραν, (ῃγγϑ. ἤοηι.27.1 τῇ 
,1|ο.(8.τ530). 

[ΠΠκαϑοτιοῦν, ἱπαδηεῖ ας, θείου ψυιτίεῃ ὠτυΐδηη!, ΤΠ] γτα (1885) 
Ἐπ. 4(1.281Ὲ ; Ν΄.20.6025). 

Ἐκαθύβρισις, ἡ, εοπίενηρί, ΤᾺ  ϑεμα, ε}}.1.37(}1.99. το400). 
Ἐκαθυβριστέον, ογδ γπτ5ἰ ἱγεαὶ ἀεεριιοζμίν, ταδὶ, ΟἸδτη,  αεί.2.1οὸ 

(Ρ.2ο8.13; Μ.8.4978)}; 1Ὁ.{(ρ.212.16 ; 5058), 
καθυγραίνω, ρ855., δε τοεὶΐ τιοϊδίδηθά, 1.6. μανε ομεὶς ἰδῖγεὶ 

φηόηομεί, Ῥτος.σ. Γμά.4: 11(Ν]}.87. 10498). 
κάθυγρος, ὑδγγ τοοὶ, τηοῖδὶ, τηθῖ. χαύνης.. 

9ενΈ.33(0.38.8). 
καθυλακτ-έω, δαγᾷ αἱ, ο. Βεμῖΐ,», ππεί., Βαβ.ἤονη. το. (2.868 ; Μ.31. 

2600}; ὡς ἀγαθὸς σκύλαξ...τοῦ Φιλίππου καθυλάκτησεν [50. δ ΠΕ} 
ΟτιΝ υβ5.δαῤί .(λ1.46.4210}; πικροῖς. «ἡμῶν “-οὔσι λόγοις οἱ θεο- 
μάχοι Ογτ, 70.2.8(4.2278); α. ἃς. πάντας “«“ῶὧὧν ΝΠ]. ρ}.2.ςο( 1.70. 
2210); ρέι58., Νίαχιαριϑις. (Νί οτ. 1 2044). 

καθυλομαν-έω, γΜ5} αἰΐ 10 τυσοά ; οἵ ἂτὶ ἀπργαπρα νῖπο, (Ἰοτ,. ῥαοώ. 
τιδίρ.126.11; Μ.8.3200); ΑΛ ὐοδγνηοῖ, τΊ](}1.28.14964}; γηεῖ., οὗ 5οιι 5 
““ἤσασαι τοῖς παραπτώμασιν Μετ, γΡΏ}.1το.2(Ρ.123.8; Μ.18.1030). 

Ἐκάθυλος, τοείΐ τυοοάεάὰ, 4. Χαμίμιρῥιοίρ.8ς.3). 
Ἐκαθυπάγομαι, δε ὑγορὶ τριάογ δεδγεείίοη,, Ἐλαβ.ν, Ο,1, δ(ρ.10.32; 

Μ.20.9400)}; καθυπαχϑέντα [Ξ5. ἄνθρωπον) σαρκικοῖς θελήμασιν 70. 
Μοηῃ.ἤνην. Βίας. 8(Ν.ο6.14008) ; 10. 6}.εαη.(ρ.433). 

καθυπεμφαίνω, τερρεςί, Το. »».(Π..3.12418). 
Ἐκαθυπερκεῖμαι, δε ῥίαεεᾷ στ, διῥεγίηιροςοί, τον ν58.6}. 250, 

40.1τοοᾺ), 
καθυπηρετ-έω, 1. δὲ οὗ Ξεγυΐε ὁ πλοῦτος..-πρὸς δικαιοσύνην --εἴ 

οὗεν τῷ σῷ ἔσομαι --ὧῶν 
προστάγματι ]ο.}).8. 7}.το(Μ. 06.10.04); δ. 2τ(10458), 

καθυπισχνέομαι, γονιῖδε ἐχῤγεσοίν, Ογχ,ς.253(3.458); Ἰᾶά Ναΐο 
(5.485Ὲ); 710. ιλοηι.τ2.τοί( .96.8ο88). 

καθυποβάλλω, 1. ΞεὐἼεεῖ, ἴὰ ΡῬῆγαΒε καθυποβαλεῖν ἀριθμῷ εομηΐ, 
Μασο θίδοιν Βονῤῥνδ4; 2. τρερίτεαὶφ ἵτι τοῦ καθυποβαλεῖν αὐτὸν τῇ 
πλάνῃ ῬὨϊοβέ. ἤ.ε.7.12(Δ|.ός, 5524}; αϑ5ρη Ζαχαρίας.-«λαχμῷ 
μνηστῆρα αὐτῇ καθυπέβαλεν λοι, 6].(4.5 τ 0.201}; 4. σἰά, φρῥεηά, 
τ. Μαρ. ἀταὶ (,Ζ40}.}..4(Μ..2.77.τ8Ὰ}. 

«καὶ κι ἡδύτητος 1164. 



καθυπογράφω 

καθυπογράφω, 1. τοῖο ἄσιθη, τεῖ, Ἁερίβ, 1914.Ὀ6].ἐρ}Ὀ.2.127(}1.γ8. 
5694); χρεώστην ὑμῖν ἐν τῷ παρόντι ἑαυτὸν καθυπογράψας πλλον Β, 
φιρσορεηὶ, .86.τοϑ 44); 70. Μοβοῃ. ῥγαὶτοα( Μ.87.3ο8οᾺ); 2. τμδ- 
φογίδε ἴο ἀοοιππιδηΐ, ϑοζ.ὐ6.6.14.τ(}}.67.70 54}; Το. πε». (0.40. 
τ2; Μ.83.14766); Τμάτ,1,δοῖ. ἐν,6.2.15(}1.86. 1808); 8. εοηήγηι αὐτὸς δὲ 
τὴν ἄφεσιν ὡς θεὸς κι ἘΒα5.1:ς.44{Ρ.243.14). 

Ἐκαθυποδέχομαι, σνόηιεὶ ἰο, οἱ ΒΜΥ τὴν.. ἄπειρον δύναμιν σοὶ 
. ἐπισκιάσασαν καθυπεδέξω Το. Μοπιΐγηηη. Βας. (Μ.96.13730). 

Ἐκαθυποδηλόω, ἀεοριοηειγαίξ, ὙΠατ, σα. απ. 8, 5(ρ.352). 
Ἐκαθυποζεύγνυμι, ρῥρίαεε ὀεηοαϊά α γοβε; ταεῖ., φηδ7εοὶ αὐφοϊμίεῖν, 

οἱ Βυπιδῃ παῖαγα τῷ θανάτῳ καθυπεζεύχθη (Πχγπβ.εοεπιοὶ. 2(2. 3000). 
Ἐκαθυποκλίνω, δεμά χαίροις, ὅτι τὸν αὐχένα σου καθυπέκλινας 

πατρί. για. (5.8 ΒΑ͂ΤΨ τϑ02 Ρ.328); τηβά., ϑηδηηἶέ ομεβείβ αὐτοῖς 
καθυπεκλίνοντο (Ὦγψπ. Πύγ.34.2 τῇ. 2(ογ.(το.6ο80). 

καθυποκρίντομαι, 1. ἴτΔ}5.; 8. σεὶ τὸ δρᾶμα...ὃ καθυπεκρίνατο 
Αϑβίιαπλ λον. 3(Μ.40,2ο84Α}; ἢρ. ὁ δὲ ὲωσέως χριστὸς ἐν δράματι τὸν 
τύπον...“-άμενος Ἐλι5.4.4.4.τό(0.194.20; Ν.22.3240) ; ἄεπὸς γεῤγεσεμὶ 
κίνησίν τε καὶ ἦχον καὶ σχήματα ““εται ΟτΝ γβ5,αηέρ, εἰ γε5. (1.46. 
468); Ῥ. γεῤγεέξοη!, ῥγἹὴρ Ἰογιυαγά, 15: ἐομη ν  οὶϊ Κα ἸΟΉ τὰς... 
ἀσωμάτους δυνάμεις οἱ φαῦλοι δαίμονες καθυπεκρίνοντο ἘΜι5.}.6.5.2 
(182; Μ.2τ1.216Ὰ}; μυθικὰς....«γενεαλογίας «-ἄμενος 1.13.τ4(6020 ; 

11410}; 2. Ἱπέγβη5., ἀϊςεοριδίο, Οτιαάμοι τη ἔχ. 20 :4(Μ.1τ7.160}; Ῥεῖ 
ΑἸνεριοαη. (ΝΜ .18.4730}, Ελι5,4,ε. τοι τ(ρ. 4511; Μ.22.7258). 

Ἐκαθυποκύπτω, δοιὸ ἀοιθη,, ταοῖ, ἥττῃ κι 10.) .πομιντττ( Μ.06.7648); 
Ἀδπος ἐμείνς το δὴ ορίηίοῃ, [4 ,ἰγέδας, τ ος.240), 

“ραευγομημμήρευ; εαἰξ ἰο γοριειηδγαηέν, τισπιοη, ΜΙΝ ζ οἱ Δ εἰ. 

.5.12). 
το ἐκ ρνὸς ι. φμδρέεί, ΟΥΟΝ ν85.0γ. ἐαϊσεβοο(ρ.2ς το; Μ.45. 
248); Ἰᾶ υἱγειτ(Ρ.252.24:; ΝΙ.46.3214}; 2. ξομδίαεν καθυπόπτευσον τὸν 
ἐν σαρκὶ φαινόμενον θεόν Οντ. Π ἀονμ.9(Ν1.32.1τ141Ὰ}. 

Ἐκαθυποσημαίνομαι, φρδπογίδε το; ς, ἀδῖ,, ΕριΆΡ.ΟὈμβαὶς, σε. 4 
(400 2.1.2 }ὲ1τθ.35; Η.2.4208)}; Ἑναρτ.}.6.3.τό(ρ.114.27; Μ.86. 
2628). 

Ἐκαθυποσκελίζομαι, δὲ ἱγίρῥεά περ, ΝῊ.6}}.2.τ(Μ.70.2 044). 
Ἀκαθυπόστασις, ἡ, ἐπα τυϊάμαί βεγδΟΉ γέγονεν ἡ κ- τῶν φύσεων 

ἕνωσις ϑ'γηηθιρ. Επελοῖὶ. (0.252). 
Ἐκαθυπόστατος, ἀγρῥοσίαϊεαίν μπτίφᾷ καθυπόστατόν ἐστι τὸ ἐκ δύο 

μὲν πραγμάτων, ἐν ἑνὶ δὲ προσώπῳ ἰ)οεί. Ῥαΐν.5332(0.262.23). 
καϑυποτάσστ-ω, 1, Ξμωδ76εἰ ἰο θεὸς... «πάντα γένη βαρβάρων τοῖς αὐτοῦ 

[Ξ.. (οπθι.} καθυπέταττε ποσίν 5.0. .τ.46(0.20.17; Μ.2ο.οὅτΆ}; 
καθυποτάξας αὐτῷ [50. Ααδηι) τὴν κτίσιν ΤΡ Οὐηδὶ, ΑΡΡ.8.12.20; 
αἱ δύο διαθῆκαι, αἱ τὴν γυναῖκα τότε καὶ νῦν καθυποτάξασαι τῷ ἀνδρί 
ἘΡΙΡἢ.ἠα6ν.42.12(ρ.171.12; Μ.41,796})}; τὸν ἀποστάτην ἄνθρωπον καθ- 
ὑποτάξας 55. (η151] τῷ πλάσαντε 10.) .10»1.4.2](Μ.06.6288); ἤξ. 
καθυποτάξαντες τὸν νοῦν τοῖς πάθεσι τοῖς ψυχικοῖς ΟἸδιι. ἐγ, 5.ο(ρ.364. 
41; Μι0.804Ὰ); ὅταν.. «ὅλην τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ καθυποτάξῃ κηδεμονίᾳ 
συγγενῶν ῬΆ]].λ.} ἀμ5.6(0.22.22, ν.], καταπατήσῃ Μ.34. 1ο180); 10, 
Μοηνάγνηνι. Βίας. τ(Μ.οδ,τ4οτΑ}); τεῆσχ. τῷ ἀλλοτρίῳ θελήματι ἑαυτὴν 

ες καθυποτάξαι ΜΝ ν.οὐ εἰν Ξ(Ρ.4.0); 670. 1).8Β... τί Μ.υρδιοόρΑ) ; τ᾽. 
τλ(οβεο); 2. ὑνίηρ πάθον σμβγοείίοη,, ἐμδἼμραίε, ἘΜ5.5.τάρ τ 8(}}.24. 
Ἴ2}}; τὸ τῆς ψυχῆς ἄλογον μέρος “ον ΤΡτος,(,.0γ.20: ττ(ΜΜ.8}.15160) ; 
ὑπὸ τὸν...τοῦ κυρίου ζυγὸν τὸν ἑαυτῶν κ, τράχηλον τ! αρ ἀταὶ, 
(ἃ.Ζ8.Π.)..8(Μ.} }.66.1474}); τοὺς Βουλγάρους κι 170.) ,ῤ. ΤΉῤλιιαο 
(Μ.95.3724}; 3. εμδ] ον, ἀρῥεμά ἔκθεσιν κ.- ἘΡΙΡΗ.ἀαεν.77.2ο(Ρ.434.30; 
Μ.42.6728); 10.77.31{0.448.32; δο60); τὴν γενεαλογίαν ἐνταῦθα κ. 
Ομγομ. αξεΐ.Ὀ.244(Μ.02. 588). 

καθυπουργτ-έω, 1. γεμάεν δεγυῖοα ἴο, δόγυδ; α. ἀαἱ,, 7. Αδν. ἃ 12 
(ρ.91.21); ΤΑΙ οεεις. 2(}.28.0760); {70.1).8..}.τϑ(}1.οδ.τοιόο); 
αὖ5., [ο«Ἷ ΟΡ ἐῤ.(Μ.06.14280); 2. οὗν, ο. (αἰ. πάσῃ προστάξει... 
“-εἶν ΜΟΤἝάοί, τ Ζ7(ρ.78.15). 

καθυστερίξω, ἐαἰΐ δεμενά, της, ἵνα κἀν τούτῳ μηδενὸς τῶν περι- 
φανῶν καθυστερίζοιτο ἴ0.1). ζ.0.4.τ4(Μ.04.11518). 

καθυφαίν-ω, ἐπέογιυσαῦθ χρυσῷ καὶ ἄνθεσι καθυφασμένας βαρβαρι- 
κὰς στολάς Ἐλι5...(,4.](ρ. τ2ο.το; Μ.2ο.ττ560) ; 1δ.1.31(0.22.8.; 9458) 
Οτγϑ5.λονι.37.5 1. Οϑη.(4.381Ὰ}) τηβῖ. πολύχρωμον ζητημάτων κρόκην 
σοντες Μδς. Μρπιαῤοεν.4.ττ(ρ.172.8). 

Ἐκαθυφέλκομαι, ἄγαν, αἰϊγαεὶ, Τσουτη ΓΡ φομίοερί.(.98.41τ6}}. 
καθυφείημι, Ἑ, τχ85., ΘΏΥΘΉΕΥ, εδῖνε μῤ, τεῖ. Μι.26:41 οὐδὲν “"εἰς 

αὐτός, οὔτε μὴν εἰς ἰδίαν φύσιν τὸ ἀσθενῆσαι παθῶν συγκεχώρηκε τῇ 
σαρκί Ονγ. Ν᾿ οί. 5.3(0.98. 32; 6". 1318); 2. ἱπίστδῃϑβ.; 8. αδαίε, ςἰασκεη, 
ἐσαςο ἴτοτϊω, α. Βϑηϊε, "κυεἶναι τοῦ τόνου (ἸἸετη, βαφ4.3.ττίρ. 260. 4; Μ.8, 

6324); τῶν..«.σημείων -“σίἰησιν 55. (ῃχιπι] ΟὮτνβ. λοι, 47.1 τη 1|.{]. 
4030); ““εἶναι τῆς κακίας 18. ἤον».4.4 τ ᾿λη (ττ.2240); Οντ,1ς.3.4(2. 

4840); τηβά, οὐδὲν προθυμίας --ειμένη Με Ἔγηρ.6.τ(ρ.64.7; Μ.18, 
1134); Ὁ. ἀδεῖδί, σῖσε ταν, ἐοπαἀεεεσηά, τεῖ, ἂς.26:2,2 ὑρᾷς Παῦλον 
οὐπῶς ἐστι καἰείς; (ῆγνβ.1051.11.1 τῷ (οἱ. (ττ.4054); οὐδὲ δημοσίᾳ 

692 καινός 

ἐγκληθεὶς “ἤκεν ἰα, μορι. 28,3 τη 2 ογ.(1ο.627Ὲ}; ΙΔ. ἤονμι.34.2 τ Ηεν. 
(2. 3150); τὸ πραότητι “-εἶἴναι 151ἅ,}Ὲ].}}.4.205(Μ.78.12970). 

Ἐκαθυφικνέομαι, καθυφίκοιτο ΡεΙἢ. {.1. ἰογ καθυφήκατο, ὑγτ, ρίαρἢ. 
στη. 5(1.150}). 

καθωραίΐζω, ῥεαμέξξν, Τ᾿ τος. α. Ἐγν.8:27(}}.87.12074}; Ρᾶ85., τηξῖ,, 
οὗ 5οὰὶ, Μοιῃ ἐξα. τ(ρ.404.10; Μ.18.3334); αι Αρτ. ἐ ερὶ.κ.2(Μ.08, 

1564). ἵτι: 
Ἐκαθωρισμένως, ἐφ α δΊΜΟΤΗΡ τὸν κ.' ὅρκον εἶναι τούτῳ τὸν βίον 

ΟἸετη.οἐγ.7.8(0.37.23; Μ.0.4724}. 
Ἐκάθωρος, ἠοιγὶν κ. στεναγμός 70. πι.Ξεαἰ 6(Μ.88,7028}; ν.1}. ΤΟΥ 

καθ᾽ ὧραν 1)ατι.  δήτη νυ, [οἰ (Μ.88,6ο08). 
καθώσπερ, 7:5] α5, 10.}. γίοροί .96.12018)}. 
καί, απ : σοπίχαβιθα 1 ἢ δέ, τοῦ, 5.36 :20 [οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦν- 

τοι" οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου... ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον») ἡ τοῦ συνδέσμου 
ἐναλλαγὴ διαφορὰν προσώπων εἰργάσατο- καὶ ἄλλους μὲν ὑποβάλλει 
γοεῖν τοὺς ἁμαρτωλούς, ἄλλους δὲ ἐχθρούς, ... Ἀκύλας δέ, καὶ ὁ 
Σύμμαχας, ἀντὶ τοῦ ᾿δὲ᾽ τὸν ᾿καὶ᾽ σύνδεσμον τεθεικότες, τοὺς αὐτοὺς 
ἔδειξαν ἁμαρτωλοὺς ἐμ αε᾿ μλὼ Ὑμαι, δα Ιοο.(1.8371.) ; η ἀοχοϊοργ, 
οοτηρατοα ΨΙΗ σύν: εἰ..«ἀντὶ τῆς καί, τῇ 'σύν᾽ ἐθελήσαιμεν χρήσα- 
σθαι, τί διάφορον πεποιηκότες ἐσόμεθα ;-. «ὁ γὰρ εἰπὼν σὺν τῷ πατρὶ᾽ 
τὸν υἱὸν εἶναι ὁμοῦ τήν τέ τῶν ὑποστάσεων ἰδιότητα καὶ τὸ ἀχώριστον 

τῆς κοινωνίας ἔδειξεν...ὁ μὲν ᾿καί᾽ σύνδεσμος τὸ κοινὸν τῆς ἐνεργείας 
παρίστησιν, ἡ δὲ 'σύν᾽ πρόθεσις τὴν κοινωνέαν πως συνενδείκνυται [385. 
δριγιδοί, ςοα ; Μ.32.1760). 

ἙΚαϊάνισται, οἱ, ν. ἘΚ οϊνισταί, 
ἘΚαἴανοί, οἱ, ν. ἘΚαϊνισταί. 
καινίζ-ω, 1. γέμει Σολομὼν.. «ἀρχαῖον ἐκαίνισε θεσμὸν ἑορτῆς 

Νομη,βαγ. 0.10:25(Μ..43.8368); οἱ ϑβριπίμθ! τοπονὰὶ “ὔὼν εἰς 
σωτηρίαν τὸν κατηχούμενον ἄνθρωπον ΓἸετη.Ξ γ.7.0(0.39.6; Μ.9.4730); 
τεῖ. δύου, ": 17 κύριος παλαιὰ “των 10.3.12(0.233.22; Μ. 8, 1184}; 
2. τα ας Ξογηοί τηρ πεῖ, τεῖ. Οτθατοη οὗτός ἐσίτιν δὴ τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὴν γῆν καινΪ ἰσας) ΜΕ].}ᾶ55.1το4 Ὁ.30.2. 

καινισμός, ὁ, γεηεῖυαὶ, Μαχ.ο,.22(Μ.01.6ο058); ἑπηουαίίου ὦστε τὴν 
πίστιν. «μηδαμῶς συγχωρῆσαι κ. τινι διαφθείρεσθαι 1,5ὸ Μαρ.εβι4ς 
(ρ.48.τι; Μ.54.82068); νεώτερος κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν κ- βιαρ.Οδγτ. 
αεἰ (Α0Ὁ 5 }.03.32} Ε1.2.13684}. 

ἙΚαϊνισταί, οἱ, τηϑΙα 615 οἱ σποβί. βεςῖ βεθεηγηηρ ἔγοτὴ 5η00- 
πιΐϑη5, [Δ ]κἴηρ πα ΠΊ6 ἔγοπ (βίη, γῇοσα ἴμον Πποηουτεά, ΓΠατ ἦασν.1.1 
(4.289); ἴοτπιβ Καξάνισται, (]6Ιη.Σ ».7.1 {0.76.2}; Μ.0.5534}; ΟΥ εἰς, 
3.13(0Ρ.212.0; Μι1τ1.9360); Καξανοί, ἘΡΙΡἢ.ἠαδν.38.τ(ρ.62.16:; Μ.4ι. 
6520) ; Καϊνοί, Ὑπατιλαεν.τ.ττ(4.300). 

Ἐκαινόδοξος, ποίάτηρ πουεὶ ορίπίοης, τι Ναζισαγηι. 2. τ τι. τ͵θο( Μ, 
37.1152Ὰ}. 

Ἐκαινοειδής, πεῖς 1π ἤογηι, τι εἰς.8.τ](Ρ.234.6; Μιχα 5400). 
ἘΚαϊνοί, οἱ, ν. ἘΚ αϊνισταί. 

Ἐκαινοποίησις, ἡ, πσῦ ἐγεαίίον, τεῖ. Ὡς, οὐ τῆς θεότητος μετα- 
ποίησιν..«ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπότητος κ. ΑἸ.“ οὶϊ.2.5(Μ.26.11408), 

καινοποιός, ἡπαξίηρ πμεῖῦ, ΤΟΝερὴν.12; τοῦ...κι πνεύματος ΟΥ̓. 
ΝᾷΖ.0γ.44.τ(Μ.36.6088); ἀρετῆς...τῆς καινοποιοῦ Ἀπαβῖ Αητιγρα τ. 

(Ρ.255). 
καινοπρεπής, πονεῖ; Ὠδαΐ, 85 Ξαρϑῖ., "σιοῃδ55, πουείίν, τεῖ. [ης,, 

1μβοπί. Βιαγρ. δεν. (}1.86.19218) οἰἷϊ. 5. καινοτομέω. 
καινός, πεῖῦ; 1. οὗ τῇς. μὸν σονεπαπῖ, ν. διαθήκη; Οὗ τῆς. ΝΕῪ 

Τεβίδιηδπέ βουρίασςβ, ν. διαθήκη; 805, ἡ κι, ν. παλαιός; 2. γεξ, Τ55. 
32:2, 30:4, εἴς, ᾷδει...τῆς κι΄ ἁρμονίας τὸν ἀΐδιον νόμον, τὸν φερώνυμον 
τοῦ θεοῦ, τὸ ἄσμα τὸ κ., τὸ Δευιτικόν (πη. ῥγοί,τίρ,4.10; Μ.8.56Ὰ}; 
ὅρα τὸ ᾷἄσμα τὸ κ. ὅσον ἴἔσχυσεν..-.τοῦτό τοι καὶ τὸ πᾶν ἐκόσμησεν ἐμ- 
μελῶς καὶ τῶν στοιχείων τὴν διαφωνίαν εἰς τάξιν ἐνέτεινε συμφωνίας, 
ἵνα δὴ ὅλος ὁ κόσμος αὐτῷ ἁρμονία γένηται ἰ.(ρ.ς5.30; 578); οὗ Ομ τιβῖ, 
1δ.(ρ.7.16; 618); τὸ κ- ... ᾷομα..«τὴν κι χάριν ἐξαγγέλλουσα τῆς ἐκ- 
κλησίας ΜΕΙΒ γηρ.6.5(ρ.69.23; Μ.τ8.1214); ἐπειδὴ τῶν παλαιῶν 
πραγμάτων κηρύττει μεταβολήν, καὶ κ. τινα πολιτείαν προαγορεύει, 
εἰκότως καὶ ᾷἄσμα κ. κελεύει προσενεγκεῖν τῷ θεῷ “ατ, 5, ογ1τᾷ. 
1301); 3, ἐχερ. [61.31:22 ἡ οὖν ἐκ τοῦ σωτῆρος σωτηρία κτιοθεῖσα 
κι, καθὼς λέγει “Ἱερεμίας, ἔκτισεν ἡμῖν σωτηρίαν, καὶ ὡς Ἀκύλας 
φησίν, “ἔκτισε κύριος κ. ἐν τῇ θηλείᾳ᾽, τουτέστιν ἐν τῇ Μαρίᾳ. οὐδὲν 
γὰρ ἐκτίσθη καινὸν ἐν τῇ θηλείᾳ, εἰ μὴ τὸ ἐκ τῆς παρθένου Μαρίας 
τεχθὲν ἄνευ συνουσίας κυριακὸν σῶμα ΤΑΤΠ ,σαρ. βά.3(Μ.25.2058); Ται, 
7ἐγ.3ττ22(2.548); οἴ ΟΠγγβ. ῥεῖ 6γ. δὰ Ἰοσ(Μ.ύ4.οϑοα)}; 4. δχερ. 
φΖῦοτ. 5:17, (4.6: τ (κ. κτέσις) ΟἸεια ῥγοί.ττίρ.8ο.22; Ν.8,2328); ΑἸΉ. 
«ἀγιτιτο(Μ.26.4: 0}; οὗ τεβυσσεοοη, Μεῖῃ. νη ρ.ο.τίρ.α14.0; Μ.18, 
1774); 5. οὗ κ. ἄνθρωπος (τεῖ. ἘΡρ 2:1, εἴς.) τὸν κι ἄνθρωπον 
᾿Ιησοῦν Ἰρτι. ΕΡ᾿..20.1; κ- δὲ ἄνθρωπος θεοῦ πνεύματι ἁγίῳ μεταπεπλα- 
σμένος (ἸοΙα, ῥγοί,ττ(Ρ.79.10; Μ.8,2208); ἐκ τῆς.."θεοτόκου.. «τὴν τοῦ 
Ἀδὰμ πλάσιν καὶ ποίησιν κ- ἀνεστήσατο ΓΑ. «Δροίϊ.τ.13(ΝΠ.26.11168); 
μόνος.- «οὗτος ὡς ἀληθῶς κ. κυρίως ὀνομάζεται ἄνθρωπος ΟΥΝΥ55, 



καινότης 

Ἐπηνβ( ρυχρυῖτ; Μ.45.5848); κ᾿ τινα τὴν θεανδρικὴν ἐνέργειαν ἡμῖν 
πεπολιτευμένος Το. Ατ..ρ.4(Ν1.3.τ6720); 6. οἵ ξοβρ6ὶ ἴὴ σεῃ, καί 

μου τὸ ἄσμα τὸ σωτήριον μὴ κ. οὕτως ὑπολάβῃς ὡς σκεῦος ἢ ὡς οἰκίαν 
οὐὐπαλαιὰ δὲ ἡ πλάνη, κι δὲ ἡ ἀλήθεια φαίνεται ΟἸετα. ῥγοὶ.τίρ.7.4; Μ.8. 

614}; εἰπὲ τῷ διενεχθέντι πρὸς σέ,...ὅτι κι τινα καὶ παρὰ τὴν ἀρχαίαν 

συνήθειαν, εἰσηγήσατο πολιτείαν τὸ εὐαγγέλιον, ὅτι"...τὴν πονηρὰν 
συνήθειαν καινότης μόνη παύειν πέφυκε. ... ὥστε.-. «θαυμάζειν εἰκὸς 
ἦν, εἰ μεταβολῆς ἕνεκα πραγμάτων, δεῦρ᾽ ἐπιφοιτήσας, μηδὲν κ, ἐπὶ 
τῶν νόμων παρεῖχε...οὐ γὰρ δεινὸν καινοτομεῖν εἰ τοῦ λυσιτελοῦντος ἡ 
μερὶς τῷ κ᾿ προσείη 1514.Ῥε].ἐῤῥ.3.46(}},η8,4884). 

καινότης, ἡ, "σιυη55, 650. οἱ ἴῃς. 8π4 οὗ βρίτίτιαὶ τβῆθυγαὶ οἱ ἐν 
παλαιοῖς πράγμασιν ἀναστραφέντες εἰς κ. ἐλπίδος ἦλθον Ἰρῃι.Δαρη.9.1; 
παρῴχηκε γὰρ τὰ ἀρχαῖα, καὶ μετακεχώρηκεν εἰς κι τῶν πραγμάτων 

ἡ φύσις Ογτ. ΘΟρἢ.4ο(3. 6180); 14..7σ.ττιτοί(4.0018) οἷζ, 5. ἀνακτέζω ; 

ἀνακαίνισις γὰρ γέγονε καινότητος ἐπανάληψις ΟΕ]. Ον.1.6.2.24.το( . 
8ς.13500); ἀπέκδυσαι τὴν παλαιότητα καὶ ἔνδυσαι τὴν κ. ΤΜοῖῃ. ὅγε. 

εἰ 4πη.7(Ν4.18.3654); οὗ τῃξ ρΌΞΡΕΙ, τεῖ. αοουδαίίοῃ. τπαΐ 1ξ 18. ἃ 
βέσθησε ἱηποναίίοῃ, [514.}6].6}}.2.46(Μ}.78,4884) οἷζ, 8. καινός. 

καινοτομ-έω, 1. ἑμπουαίο; οἵ Ἠεταῖ. Ορὶπίοηβ, ΟἸδιη. ΣΙ. 7.17(Ρ.76. 
4; Μ.0.5524); Ατῃ,6ῤ.εμενεὶ. δ(ρ.176.1; Μ.25.2368); ΒΕ5.6}.226.3(3. 
4485; Μ.32.8480) οἷτ. 5. καινοτομέα; Ἰπαμρμγαὶθ α ἀοοίσπο, Οτ ταὶ. 
τ2(ρ.146.14); εἴαηρε, ἀευείορ ταθανίηρ' οὗ ἃ. ἴεσχα, 1υβομῖ, Β,ανρ. ϑεῦ. 
(Μ.86.19218,10240); 2. γὙπαῖὲ ἱηίο βοηιοιηρ πονεῖ, τεῖ. Ἰῃς, τὰς 
φύσεις ἑκαινοτόμησεν τὸ καινοπρεπὲς τοῦ μυστηρίον 1, δοπί. Βιαγρ. 560. 

(Μ.86.19218); παρθένος ....--οὔσα τὴν φύσιν τῇ συνόδῳ τῶν ἀντικειμένων 
Μαχ.ανιδὲρ.(Μ.91.1το520) ; 14. δ ῤιτο(ῖ.9χ.5920}; Απαβί. 5. λοά.2(Μ.80. 
28) οἷτ, 58. καινοτομέα; ἐν σοὶ [50. ΒΝ] καὶ νόμοι φύσεως --ηθήσονται 
1..Ὁ.9..(Μ.96.8168); 3. 405., »πακέ ἃ πεῖν σἰαίθ ὁ αβαῖνς, Ἰ51ὰ.ῬῪὲϊ. 
ἐΡὈ.2.46(Μ.η8.4888). 

καινοτόμημα, τό, πεῖν ἰδίῃ, ἱπιμουαίίοη, ἘΡΊΡμ.λααν,77.24{0.437. 
τι6; Μ.42.6760). 

καινοτομία, ἡ, ἐμπουαίίον,, πεῖ ἀσῥαγίμγό, τεῖ. Ἰὰς, κι ἐστὶ τὸ 
κατὰ πάντα τρόπον παρηλλαγμένον τοῦ νόμου τῆς κοινῆς φύσεως, καὶ 
ἐν μηδενὶ τῇ τῶν ἀνθρώπων συνηθείᾳ ἐξομοιούμενον, τοῦτον δὲ τὸν 
ὅρον ἀναγκαῖον ἐπίστασθαι, διὰ τοὺς κακῶς νοοῦντας τὴν κι ἐν τῷ 
Χριστῷ. εἶ γὰρ ἐκαινοτόμησε τὴν φύσιν ἀσπόρως γεννηθείς, ἀλλ᾽ ὅμως 
μετὰ τὸν τόκον. «πάντα ταῦτα [56. ῬΏΥ 5104] ΤΟΥ] οὐ κατὰ κ, εἶχεν, 

ἀλλὰ καθ᾽ ὁμοιότητα ἡμῶν χωρὶς ἁμαρτίας Ἀπαϑί.5.04.2(Μ.80.728,0); 
κι δὲ κυρίως οὐ μόνον τὸ γεννηθῆναι χρονικῶς κατὰ σάρκα τὸν..«λόγον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ δοῦναι σάρκα τὴν ἡμετέραν φύσιν ἄνευ σπορᾶς Μαχ.ανιδίᾳ. 
(ΜΠ οτ.χ5150)}; ἰἅ 6, τοί .οτ.5920); ΤοὈ.Μομ ης,(Μ.86.3320Ὰ); οὗ 
ΒΕΙΙενεῖϑ, μι τυγθςς ζῶντες δὲ ἐν κι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον Ατηίηοῃ. 70. 
το: τ8(Ν1.8ς. 1120); ἵπ ΓΗϊπ κίηρ οἱ τουτηϊῃοορυ, 680. ἴπ ἀορτηα 
ὀνόματα ἡμῖν ἀρκεῖ ἐκεῖνα ὁμολογεῖν, ἃ παρελάβομεν παρὰ τῆς 
ἁγίας γραφῆς; καὶ τὴν ἐπὶ τούτοις κ. ἀποφεύγειν ΒΔ5.9}.115(3.263Α; Μ. 

32.6534}); διαβάλλουσιν ἡμᾶς ὡς καινοτομοῦντας περὶ τοῦ πνεύματος 

τοῦ ἁγίου. ἐρωτήσατε οὖν τίς ἡ κι; 1δ.226.3(4480, Μ.8480); καινοτομίαν 
κατὰ τῆς εὐαγγελικῆς πίστεως κινεῖσθαι μεμάθηκα ὙΒαϊ.6ῤ.τ46(4. 

1258}; τεῦ. Ατίδηϑβ τὰς δὲ κι ἀποστρέφεσθαι, καὶ διδάσκειν τοὺς λαοὴς 

μὴ προσέχειν πνεύμασι πλάνης ΑἸΆ.6ρ..46’.1.18.2τ(}1.25.5880) ; τεῖ. 

Ἑυποιτήμι5 ἡ περὶ τὴν τάξιν [5ο. οἵ Τυΐη.} κι ..- ὅλης τῆς πίστεώς 
ἐστιν ἄρνησις Β45.6}.52.4(1460; Μ.3960) ; οὗ Αξτίαβ, ΟΥΟΝ γ55. Ετρ. 
τίρ.332.2; Μ.4ς.2600); οἱ Μαπίομοδῃ 51, Ἐπι5.}.6.7.21.1τ(Μ.20.720}); 

οἵ Αροϊ πατῖι5, Τάτ. ἐγαν!.3(4.257). 
καινοτόμος, ἑπηουαίίησ, ΟὨγνβ.[0η1,34.5 τη Μ|.(7.3840) ἴῃ 8ο- 

οαββτίοηβ οἵ Πουεβυ νεωτεροποιοὺς ἡμᾶς καὶ κι --- ἀποκαλοῦσιν Β65. 

δρῖγιτ3(2.10Β; Μ.32.88Ὰ); ᾿πολλινάριον τὸν...κ, ΝΠ. ερῥ.2.40(Μ.70. 

2318). 
καινουργέω, ἴ. "παῖε ποῦ; οἵ ἀοα τεπενίπρ μεᾶνθη πα δαγίῃ 

τὨτουρἢ 1οροβ, Ταβιιδέαί,1τ3.5(Ν1.6.1374); οἵ Ἠ πιϑη 8 ΤΕ πον] 

τπτοιρῃ Η. σδοβί, Ὀντιαάον. 7(1.5948); ὁ δημιουργὸς καινουργῆσαι 

τὴν ἀμαυρωθεῖσαν εἰκόνα θελήσας, ὅλην τὴν φύσιν ἀναλαβών, πολλῷ 

τῶν προτέρων ἀμείνους ἐνετύπωσε χαρακτῆρας ΤΠαϊ.εγα».2(4.74)}} οὗ 
Τῆς. 85 τϑηθνναὶ οὗ Αἄατῃ, ΓΝ] [5 .ἀδοονς.3(81.70.1 5000); Οὗ ἱπαυρατα- 
εἴοι οὗ πον 1 οΥ ἴποβο 1π Ηδᾶεβ [σγουρὰ ΟΠ τ᾽ 5 ἀοβοθπῖ, Β85. 

861.ογ.26.2(Μ.85.3084)}; οἵ πιδπ5 παῖχτε 85 τεηθνθα {ΠΙΟΌΡΗ 
ἀΔοταϊτοαὶ ξαϑεῖνα!ς, 10. ΝΙς, παν, (Μ.06.14480); 2. ἱημουαίο, ἀαυῖδα 
αηοῖν, Ἐπιβ.᾿,,6.8,6,1(31,20.7528). 

Ἐκαινούργημα, τό, Ἰημουαίίοη, ὕσεο. ῬΙῚ5.᾿ } 5.2.1 κοί .92.1221Δ)}, 

ν. Ἐκενούργημα, 
καινουργία, ἡ, 1. γοημειραϊ, γέεγεαίίοη : οὗ ταατὶ [πτουρῈ ΟΠ τῖβε, 

Οντ.15.ς.2(4.771Ὰ}; 70.1.οαγτβϑορὴ Δ2(0.2το; Μ.ο06.8284); ὈΔΡΕ18- 

τι], Πιάντη, Τγίν.2.14(}}.30.7008); 2. ἱπηουα!οΉ.; οἵ ἃι ῬΟνΕ] τοῦς 

(ατα, Ἐπι5.:....2.3(ρ.909.23 ; νεουργίαν Μ.20.1468.). 
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πκαινοφαής, πδυ-ἰπτηίηρ, Ογας. δ1Ὁ.8,416. 
καινοφωνία, ἡ, πεῖ ἱόγηι, τργαδιίοηαὶ ἐαῤγδσδίοη, ΟΕ ἌεΥεθν μὴ ἰ 

κακευχία 

ὃν παρέλαβε τρόπον δοξολογίας φυλάττων, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ κ-» εἰς ἀρέσκειαν 

ἀνθρώπων, ἐπινοῶν Β85.ε}.52.4(3.π466; Μ.32.3068); ἀντεισαχθῆναι 

δὲ τὴν παράλογον ταύτην κ., ἵνα νοῦς ἔνσαρκος ὁ μονογενής, καὶ μὴ 

σοφία κατονομάζηται ΟΝ Υ85..4ο}}.536(Μ.45.12058); Β451}156.ἐγεογεῖ. 

(ρ.50.22); Επδί. Μοπ.ρ. (ΝΜ. 86,9054)}; τὸν ἀοίδιμον ᾿Ιωάννην, τὸν 

πάσης κ. ἐξοριστήν 70.) ἐγίξαρ, 26[4.05.578}, ν. κενοφωνία. 

Ἐκαινοφωνῶς, ἐγ! πουοὶ ἰδγηιδ, τοίε πειῦ τοονάς ; οἵ μεγϑίϊοαὶ ἄοο- 

{τῖπο, ὅγη. Ρ(681)(Η.3.13010). 
καινόω, 5.ν.1., ἡπαῖό πεῖν, 10.Μοβοῃ ναὶ. 2οο(}.87.30894), 

Ε.1. ἔοι κοινόω. 
καίνωσις, ἡ, ἱηγιουναίίοη ; οἵ Τῆς., Ογτιαρ.οαὶ, Η εἢ ΘᾺ ΡΡ].5: 4{0.476. 

20). 
καίριος, ἐρῃρογίαπ, ογμείαὶ οὐδὲ κ. τίς ἐστιν ἡ ἐν τούτοις 6. 

ΒΌΒΡΕΙΒ] δοκοῦσα διαφωνία Ψίοι Με.6:7(0.323.20); οὗ ἀπ ἱπιρογτῖδῃξ 

τοχὶ τὸ κ᾿ ὧδε ἐπιλεγόμενον ας -Μρτι.αροον.2.2ο(ρ.37.2}; οὗ Ῥηηοὶραὶ 

ἀοοιηπεβ, Οὐ. Ν 2. }.7(Μ.31.330); τὰ κ᾿ τῆς τῶν πατέρων ἐκθέσεως 

Ὑδβαοι Αποιεχρισγριδ. τί Μ.77.12200}; οἱ ῬΠΠΟΙρΡΑΙ Οαβίοιῃβ Βαηάβά 

ἄονῃ Ὀγ {τα ϊτίσιι, Βα5.. 5} γ. 66(3.540 ; Μ.32.1884}); ἴῃ ρϑῃ., Οὐ Ν 62. 

ἐβ}.1τ853(300Β). 
Ἐκαιροθέος, ἐγ16-Ξογυίηρ, Οτ. ΝΑ 2.εαγημ.2.1.το.24{{Π. 37.1ο28Ὰ). 
Ἐκαιρολουσία, ἡ, δα ῥίηρ- ἔνια, Οσηδὶ. ἄβῥ.τ.9.4. 
καιρός, ὁ, Ξεαδοη, {ἴτε ; 1. δὲ τἴηιο, ὁρῥονίμηϊέν κι 0. μετανοεῖν 

Τρ. ϑηενγη.9.1; εἰσῆλθες εἰς ἀγῶνα, κάμε τὸν δρόμον. ἄλλον κ. τοιοῦ- 

τον οὐκ ἔχεις ΟΥτ.Η. ῥγοεαϊφεμ. 6(Μ.33.3454); ΟὨτγπ. ποι. 3.4 ἦη ΕΡῆ. 

(11.228); τοῖ. ᾿νουβηὶρ δοξάζουσα τὸν κύριον ἐν παντὶ κ΄ Βεῖτη. 

“παγιά.5.2.3; τὸν κ᾿ τοῦ πάσχα ΟΥ.Ξεἰοῖ ἶνι (απ δττο,τί( .17.280Ὰ}); 

κι τε ἑορτῶν ἐκκλησίαις ἐδόξαζον Ἰθὰ5.ν.(.4.23(Ρ.126.5; Μ,.2ο.1172}}; 

μὴ μόνον ἐν τῷ κ. τῶν κατηχουμένων, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ κ. τῶν πιστῶν 

Ομγγβ.ἤονι.2.8 ἠῃ Δ ον (το. 440Ε); δίδοται ὁ κ- παρὰ τοῦ ἀρχιερέως τῷ 

πρώτῳ τῶν ἱερέων μέλλοντι ἄρχεσθαι τῆς θείας μυσταγωγίας. οὗτος δὲ 

ὁ κι σχηματίζει τὸν περὶ τοῦ προφήτου [τεῖ. 15.1:14] ἀναφωνηθέντα 

κ. τῆς προδρόμου γεννήσεως καὶ τοῦ Χριστοῦ. ...«ἐπιδημίας ἸΞΟΡΏΓΗ. 

ἐππιγρατ( .87.3002.); 2. οὗ ἴπ6 ῥγεβεηΐ ἀθὲ 8πα ἃβθ ἴο ζοζης 

μισήσωμεν τὴν πλάνην τοῦ νῦν κι» ἵνα εἰς τὸν μέλλοντα ἀγαπηθῶμεν 

Βαγη.4.1; τὸν κι τοῦ ἀνόμον ἴΡ.15.5; κι τῆς ἀναψύξεως Οτι εἠοὶ τη 

Οαπμί.41:5(}}.17.2720); κατὰ τὸν παρόντα κ. Με .γε5.2π(ρ.381.6; Μ. 

18.3280); ΟὨχγ5.ἢο»".43.4 ἡ Μ|.(7.4640); 3. οὗ ἀρδ5 οὗ Ὠἰβίοτν οὐδὲ 

οὐὐτῆς ἀδικίας κι ..- ἀλλὰ τὸν νῦν τῆς δικαιοσύνης )1091,.9.1) ἐν τῷ κ. 

τῷ ᾿Ιουδαϊκῷ (ῃτγ5.ἤσηι.1.4 ὑμα Τὴδ55.(ττι431Ὰ}; κ᾿ εὔθετον λέγει τῆς 

καινῆς διαθήκης τὴν πολιτείαν ΤΠαί, Ὀς.31:6(1803); ἔσχατοι κ. Ιρηῃ. 

Ἐρλιττιι; λόγος..«ἐν ἐσχάτοις κι ἄνθρωπος..«γεγονώς Ουτεχρίὶ τὶ 

ἐαριτ(ρ.τ7.τ8; 61.148}; 4. οὗἉ {ἰπηδ σοπηρατεα νν]Ὦ ΕἸΘΙΠΤΥ ἐπεὶ θεὸς 

ὁ κ᾿ παρὰ τοῖς φαύλοις νομίζεται, δείκνυσιν ὡς κι, καὶ χρόνων αὐτὸς 

ποιητής Ῥχος. Ὁ Οεη.0:40}1.87.2920); τὸ λοιπὸν δρόμου και[ρο]δ 

χρόνου αἰῶνος ἀνάπαυσιν ἐν σιγῇ ῬΑγ ].3.463; 5. ταεῖ,, ΕΧΕΡ. ΑσΙ: 

χρόνους δὲ καὶ κ΄ μή μοι νόει αἰσθητούς, ἀλλὰ διαστήματά τινα γνώσεως 

ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἡλίου γινόμενα Ἐναρτ Ροπι.}.1(Μ.32.2608). 

καιροσκοπ-έω, τοσίεη! Κογ ορῥονίμνν, Ματο. Ετιορβιιδε.7. κ(Μ.ός. 

1Ο774}); τδιτοιτοίτ1330); τοαίδιι [ον ὁρβογίεητίν οὗ τὸν αὐτοῦ “-οὔντι 

θάνατον ῬᾺ]}.υΟλνγε.ττίρ.64.0; Μ.41.36). 
Ἐκαιροσκόπος, ὁ, οη6 τοῖο τϑαϊεἶες μῖδ ρον κ' δή τις πονηρὸς 

τὸν αἰῶνα τοῦτον περικέχηνεν Οὐ ΤΠαυπι. Εεοὶ,3: ττ( Μ Χο, 9968). 

καιροφυλακέω (καιροφυλακτέω), 1. οὐδέγυέ {μὲ ἰΐπες οἱ βἴδυϑβ, 

Τῖοπ. 1.80. Ἐπ5.}.6.14.25(718Ὰ; Μ.21.12808); 2. τοαίεἰ! 707 ἐμὲ ορ- 

Ῥογίμμῖν Οὗ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν εἰς τὴν τῶν παίδων τιμωρίαν 

ἐκαιροφυλάκεις Ἰσϊᾷ. ῬΕ].Ρ.5.86(}1.18.12760) ; τραίεῖι (ον, πιαγὰ ἀοινη, 

οὗ ἀξγηομϑβ καιροφυλακτοῦντες ἡμᾶς ἐσῃγυϑλσηι, ῥγεεχ(.1848). 

Ἀκαισαρίκιος, ῥεϊοηρίη ἰο α (πέσαν τὰ κ᾿ περικεφάλαια ΤΠΡΠη. 

εἰγοη.».3]4(Μ.τοβ. 8068). 
Ἐκαισαροειδής, ὁ, {πὸ ΞφοΉ ΠΗ Οασδαῦ περιέθηκαν δὲ αὐτῷ καὶ 

βασιλικὸν διάδημα, ὥστε μηδένα γινώσκειν, εἰ μὴ αὐτὸς οὗτος εἴη ὁ 

καῖσαρ..ὑπερνικήσας ὃ κ. τὸν τῶν Γόθθων βασιλέα ΑραῖμυυΟνγ. 1.20. 

καίω, ὀμγῃ } Ῥοσί. ρίςορ]. ρᾶ55. κεκαυμένος, οἵ Ναπίομθαηβ ἀπὰ 

δημοσία βθςίβ, ταῦ, τ Τίπι.4:2 κεκαυτηριασμένους, μορφὴν εὐσεβοῦς 

καυτῆρος πρὸς ἀπάτην ἔχοντας, ἢ κεκαυμένους, οὖς ἡ δρόσος τοῦ ἁγίον 

πνεύματος οὐκ ἐπίανεν..«οὖς ἡ φλόγωσις τῆς Χαλδαϊκῆς καμίνου 

κατέπρησεν ἥϑςο. Μη. αροον.3.43(ρ.151.15). 
κακεντρέχεια, ἡ, αεἰτυτέγ ἔνι τοϊτοκεάμεςς, ρεγυενοῖίγ, Βα5.μοη.12.6 

(2.τοΞὰ ; Μ.3τ.400Ὰ); οἵ ον}, Οτιεχειρ Ῥς.αἰτ( Μ.17.152Ὰ}; τοῦ. οἷς 

ἔ Πρ ἰαῖο πετοον ἐξ ἀφελείας ἢ κ- Ογτ. Η.εαἰδελ.7.1} τοῖ, Νεδίοσϊβ, 

ἈΑπαϑί.. ἠσά, 2ο(Μ.89.277}). 
πκακεντρεχῶς, τυΐεροαϊν, ρεγυσνεεῖν, ΟΥνόχοιίη Ῥετ: τ(Μ.1η.152}): 

Β65.6.233.2(3,3560 ; Μ..32,8650). 
Ἀκακέσχατος, ὁ, μέγ υἱϊίαῖν;, ἘΡτ. τ. 3128; Απαϑί ρα ακ.2.27 

Μ΄. οο,τό40). 
Βκακευχία, ἡ, σαά εοπαδίον, ἀίξίγεςς, Μᾶχ Ρ. 3(Μ.01.412Ὰ}. 

Ρετῃ. 



κακηγκάκως 

ἘἙκακηγκάκως (Ἐκακιγκάκως), τογεϊεηφάϊΐν, {10.Ὁ).Β..}. “(Δ .οὔ. 
1ο884Α) ; κακιγκάκως ἢ. Ῥὸν5.9.5(0.477.5)}; ΜΙ Αἀγταάπ.τοί(ῃ.129.10). 

Ἑκακήκοια, ἡ, ἰϊεἰσηίνρ ἰο εἰαηάον, ΝΙ Εμίορ. τ (Μ. ,9.11130)}. 
κακία, ἡ, εὐ; 
Δ. το! ; 1. ἀξ. δια αδβοσιρίοηβ. διπλοῦ, «ὄντος τοῦ τῆς κι. 

εἴδους, τοῦ μὲν μετὰ ἀπάτης καὶ τοῦ λανθάνειν, τοῦ δὲ μετὰ βίας 
ἄγοντος (Ἰδ6ῃ.5ἰ7.2.6(0.127.τ; Μ.8.9614}; ἡ κ΄ κακὴν φύσιν ἔχει καὶ 
οὔποτ᾽ ἂν καλοῦ τινος ὑποσταίη γεωργὸς γενέσθαι 1.1.1{0.13.1ττ; 
Ἴ08Β); ἡ κ- οὐκ ἄν τι ἐνάρετον ποιήσαι 1Ὁ.6.τ7(ρ.512.30; Νῇ.9.2028}); ὁ 
πλοῦτος οὐκ ὀρθῶς κυβερνώμενος ἀκρόπολίς ἐστι κακίας 1 ῥαδά.2.3 
(Ρ.18ο.1ο; Μ.8.4.278); ὄφις ἀλληγορεῖται ἡδονὴ...κι γηΐνη Ἰὰς ὈΥΟΙΟΥΙ 
(0.78.28, Μ.8.2280); 5 πεσϑίίοῃ οὗ Ῥεΐης ἐξειλήφασιν..«τενες τῷ 

ἀνυπόστατον εἶναι τὴν κι (οὔτε γὰρ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα 
ἔσται) ταῦτ᾽ εἶναι τὰ ᾿μηδέν᾽ ΟΥ. 7σ. 2.150}: Β.ὅ8.26; Μ.14.15330)}: 

δόγμα κάλλιστον περὶ τοῦ ἀόριστον εἶναι τὴν κι Ἰὰ (ἐοἷς5.4.63(0.334.8; 
στ. ΤΥ200) ; αἴδέ, ἔτοπι τὸ κακόν, 1δ.4.66(0}.336.20: 1133}; οὐ κατὰ 

τὸν τῆς οὐσίας λόγον ὑπάρχει Κι: κατὰ δὲ τὸν τῆς προαιρέσεως τρόπον 

Μετ αγδὲϊγ. τ(ρ.18ο.6; Μ.18.2644); ὅτ᾽ ἂν...ἐν διαστροφῇ τοῦ κατὰ 
φύσιν γένηται, τότε κ. τῆς ψυχῆς λέγεται Ατῇλ υ. ἀπιοη.2ο(Μ.26.8738}; 
ἐν ὑποστάσει καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν εἶναι τὴν κ΄ σΘΒ ΓΕ 35 ῬΕΡΆΠ ΕἸΤΟΥ, 16. 
δομὶ. 6(Ν1.25.120); πέφυκε πᾶσα κ. ἢ κατ᾽ ἔλλειψιν, ἢ καθ᾽ ὑπέρπτωσιν 
ἀρετῆς ἐνεργεῖσθαι (το Ν γϑβυ. Μ7ος.(Μ.44.420Ὰ}); οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως 
κακίας γένεσιν ἐννοῆσαι, ἢ ἀρετῆς ἀπουσίαν 16..ογ.οαἰεε. π(ρ.28,χ; Μ. 
45.240}; ἡ κ΄. λογισμοὺς ἔχει πολλούς Μδς. φρο, ἤοη1.4ο.τ(}}.34.76 58); 
οὔτε ἡ ἀρετὴ οὔτε ἡ κι μένει ἀμετάπτωτος...κ. κακίαν ἐφέλκεται Ν]. 
Φρ.2.1241.(}1.70.2538}; περαίίνε νἱενν αἰβοιβοθα δπᾶ οἰαἰσογαῖεα, 
Ποη. Αχ. ἄ.η.4.το(Μ.3.γ}16 0 }.}: κι, οὐκ ὄν, ἀλλὰ τοῦ ὄντος, τουτέστι 
τοῦ νόμου τοῦ θεοῦ ἑκούσιος παρακοή [0.1. αη.τ.44(Ν}1.04.τπ450)}; 
Κι --. ἡ τῆς τάξεως λύσις, εἴτουν ἀταξία 1Ὁ.1.47(15480}; ἔστιν ἡ κ- ἡ 
τῶν φυσικῶν δυνάμεων παράχρησις 1Ὁ.1τ.14(15τ70}; τὸ γὰρ τῆς κ΄ ὄνομα 
ὁμώνυμόν ἐστι. δύο γὰρ σημαίνει" ποτὲ μὲν γὰρ σημαίνει τὴν τῆς 
ἀρετῆς στέρησιν' ποτὲ δὲ τὴν τῆς χαρᾶς, τουτέστι τοῦ ἐπιθυμουμένου 
«τοῦτο οὖν ἐστι κ., τὸ τῷ μὴ ὄντι ὡς ὄντι χρήσασθαι ἐῤ.τιδο(τ 5524); 
2. ΟἹἹΡΊΗ ; 8. ΠΔ.Π͵ΙΑΙ διὰ τὴν ἀπιστίαν τὴν ἀνθρωπίνην γένεσιν ἴσχει κ. 
ΟΙεπ,. αφά.τ.ϑίρ.τ31τ.1; Μ.8,2338); ἡ δεισιδαιμονία... κ- ἀνοήτου γέγονε 
πηγή Ἰάῥγοί,3(ρ.34.1; Μ.8, 1200); ἰΙονε οὗ πιοῆδν δηά ρ]θαβατο, 1ἅ. 
οἰγ.7.τ2(ρ.54.8; Μ.9.5048}; τὸ γὰρ ἑκάστου ἡγεμονικὸν αἴτιον τῆς ὑπο- 
στάσης ἐν αὐτῷ κ. Οτ.( εἰς.4.6δ(ρ.336.20; Μ.11.11330); ἡμεῖς δὲ ἑαυτοῖς 
ἐκτίσαμεν τὴν κ. 14.ἢ0η1.2.1 ἐτὶ [εγι(ρ.τ6.24: Μ.13.2778); ορπίοῃ 
αἰ θιυῖδα τὸ ΟΥ, οὐ τὸ σῶμα τοῦτο παραίτιον κακίας ἐστίν, ἀλλ᾽ αὐτὴ 
ἡ ψυχή ΜΕΙΠγές5.1.2ο(ρ.26τ1.};. Ν.41.1140Ὰ}; ἀἸδουδβθά, τὉ.1.32τ(0.264. 
8: 11414}; ἰτοιρῃ Λάατη᾿β ττδηβρτοββίοη, Μδοιορ ἤση.24.2(Μ.34. 
6641,8); νοι] ]ν ρῥγεοσομρβίιοῃβ, {.40.7(7684}; πολλὴ νομὴ τῆς κ. 
ἔνδον ἐστί 1.4τ.2(768}0); ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐκ ἦν ἡ κ- ... ἄνθρωποι δὲ 
ταύτην ὕστερον ἐπινοεῖν ἤρξαντο ΔῊ. ρεη, 2(Μ,25.ς 0); κ. ψυχῆς ἐστιν. 
αἰτία δὲ...οὐδεμία, ἀλλ᾽ ἡ τῶν κρειττόνων ἀποστροφή 1δ.π(128}); αἱ κ. 
ἐκ τῆς αὐτῆς καρδίας ἐξερχόμεναι ἰὰ,6Ρ..46ρ.11ϑ.ττ(λῆ.25.5618); 
ΠΟ ΒΘ ΠΌΘΠοβ οἵ {Π15 νιον ἐπειδὴ γὰρ ἔξω τῆς προαιρέσεως ἡ κ. εἶναι 
φύσιν οὐκ ἔχει, ὅταν πᾶσα προαίρεσις ἐν τῷ θεῷ γένηται, εἰς παντελῇ 
ἀφανισμὸν ἡ κ. μεταχωρήσειε [Μ. μὴ χωρήσει, τῷ μηδὲν αὐτῆς 
ὑπολειφθῆναι δοχεῖον ΟΥΝ 85. σΠ .εἷ γες.(Δ1.46.1ο14}; κ᾿ θείη ἃ 
ἙΥΟΊΟ 86 οἴ κινήματα 1π0 1Ππγεης ἴῃ Ἐπεπιβεῖνοα 5 Οἢ 845 θυμός Δηά 
ἐπιθυμία, 1δι(ΒοΑ)}; κ.- ἀπιΘ ἴο ἴῃ σοχητηϊ 64 ἴῃ ὈΥΘνΊοι5 εχ βίθησα 
(ΟτρθηπῸ) αι Ν᾽ κ85.1,(Σ 20. ; ἕεοτν οἐἰ Ἰοἰζεά, ἐζ.(1138- τ16 4}; ὅτι 
δὲ οὐδὲ κακίας αἴτιον τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα, δῆλον ἐκ τοῦ δυνατὸν εἶναι 
ἄνευ σώματος παρυφίστασθαι κ., ὥσπερ ἐν δαίμοσι... «πῶς δὲ γεννᾷ καὶ 
τρέφει τὴν φύσιν ἡ ὕλη κακὴ οὖσα;...εἰ δὲ φαῖεν, αὐτὴν μὲν οὐ ποιεῖν 
κι. ἐν ψυχαῖς, ἐφέλκεσθαι δὲ αὐτάς, πῶς ἔσται τοῦτο ἀληθές ; πολλαὶ γὰρ 
αὐτῶν εἰς τὸ ἀγαθὸν βλέπουσι... ὦστε οὐκ ἐξ ὕλης ἐν ψυχαῖς τὸ κακόν, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἀτάκτου καὶ πλημμελοῦς κινήσεως Γιοη,ἀτ,.η.4.27.(Μ.,3. 
Ἰ2Β9Ε); Β. Ῥγειοσπαῦασαϊὶ; ἀξιήοηβ, Γαδ. 2ωρῥοὶ,5.4(}1.6,4520}; Ταῖ. 
ογαί. τ4{Ρ.τ5.τ2; Μ,6.8268)-. ἀπό τινων πτερορρνησάντων καὶ κατ- 
ακολουθησάντων τῷ πρώτῳ πτερορρνήσαντι ὑπέστη ἡ κ. Οτ,(εἷς.6.43 
(Ρ 1τ4.17; Μ.τ1.13658); Μασ, Αορ, μοη1.24.3(6640) ; Τεν}} ΟΠ] 4 ὁ τῆς 
κ. πατήρ ΑΤΉυ, ἀπίοη.28(}|.26,885:Ὰ); ὁ τῆς κι εὑρετής Ἰὰ.6ῤ. ερ. 
ΓΕ. τ(λΆ.25.5498); 70.1), λον. 4.8(}]1.ο6. 6 08}; 3. ορρ. ; 8. ἀρετή, [πιβῖ, 
2αροῖ,).6(Ν.6. 4560) ; 1δ.0.τ(460Ὰ}); Ατῆφηδρ ἰερσ, 4. τί Μ 6, ϑοός) ; (Ἰεμι. 
βαξά.2.το(ρ.2282.ττ; Μ.8. 204}: δια Ἰορὸβ ἃ5 [ἀμ δε Ἡ] νιτίπε, 
ΟΥ. 70.32.γ(0ρ.444.2; Μ.14.γ6ο; τὰ ἀπὸ κ, ἔργα ἐκτρέπεσθαι, τὴν δ᾽ 

ἀρετὴν σέβειν Ἰὰ( εἷς.5.530(ρΡ.43.τ6:; Μι,11.12448); ΑΤΉ, Δ ον. 2ο(ρ. 61. 
26; Μ',2:.5ο00); ἙΝΊ] οὐ τ(21.70.11408); Ποχσα οποτὴν οἵ ᾿σῃποβο᾽, 
ΟἸεπι. 5 ̓ν.7.1τίρ.47.15; Μ.0.4024}; Ὁ. χάρις, 650. π΄ Μας, Αδρ. εἰσὶ 
γάρ τινες, ὅτι σύνεστιν αὐτοῖς ἡ χάρις..«σύνεστι δὲ καὶ ἡ κ. ἔνδον 
ποι. τ].4(Μ.34.62 50): 1ῤ.1η.6(6288Β); οἱ κατεχόμενοι ἐν βάθει ὑπὸ... 
τῆς χάριτος...ἔτι εἰσὶ δοῦλοι... «τῷ μέρει τῆς κι 1Ὁ.17.)(6280} ; Ξίπιρρ]ς 
Βεούνθθη κ᾿ Πα χάρις ἴῃ τῆθῃ, 1.26. το(6800)); 70.26,22(6804,8); 
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4, Ἰηβαδηοθ ἢ Γδὴ ἴῃ σαΐϊδε οἱ νἸγίαε ἡ γὰρ κι, πρόβλημα ἑαυτῆς τῶν 
πράξεων τὰ προσόντα τῇ ἀρετῇ καὶ ὄντως ὄντα καλὰ διὰ μιμήσεως 
ἀφθάρτων περιβαλλομένη .««δουλαγωγεῖ τοὺς χαμαιπετεῖς τῶν ἀνθρώ- 
πων, τὰ προσόντα αὐτῇ φαῦλα τῇ ἀρετῇ περιθεῖσα ᾿ξ. Φαῤοῖΐ,τι.7(Μ.6. 
4ότο); ἦ γὰρ ἂν ἄπρακτος ἦν ἡ κι, μηδενὶ προσκεχρωσμένη καλῷ τῷ 
πρὸς ἐπιθυμίαν αὐτῆς ἐφελκομένῳ τὸν ἀπατώμενον τι Ν νοι ον ορτξ. 
20(Μ.44.200Ὰ) ; πέφυκε γάρ πὼς ἡ κι. τῷ τοῦ καλοῦ προσχήματι ἐγ- 
καλύπτεσθαι [ὁ.1) κότα. 4 ΟΜ δ. ὅσο); 5. οἤδοῖθ. κι ... τὴν ἀνθρώ- 
τρῶν ἐπιβόσκεται φθοράν (Ἰετα, ῥγοϊ τ(ρ.6,34; Μ'.8,608}); οἵα, ραει.2.0 
(ρ.τδρ,το; Μ.,8,4564}); ἀδαῖῃ ἀπα οοτγυρίοη, ΑἸ. ἔπει, 3(Μ.525. το 58}; 
ἐκπίπτει τὶς ἀπὸ τοῦ πνεύματος διά τινα κ. 14. ,1γ.2.25(}1.26.3700}; 
Ῥἰξπάϊηρ οὗ τηῖπέ, 14.}..4γ.7τ(ρ.222.8; Μ,25.27270); Ὀ0ὺ κι α15ὸ τὸ- 
φατάορα 85 ἰεπιρίδεϊοῃ οἴδοιίπρ Ομ βοιηθμῖ, Μας Αρρι ον. τῸ.2 
(Μ.34.616Ὰ)}; ρεᾶςς. ὙΠ δαΐδῃ, 20.27.2(603}}) ; ΘΧΟΙιίηρ Δησ6]5 
ἔτοιη ἤοάνθηὶν ἁρμονία, Τίοη. Ατ.6....6..,6(Ν.3..37λ}; 6. τοιηθάϊοβ : 
8. αἴνίηε ; ρεονίαάεηῃςσε Ὀσϊησίηνσ σοοά οἱ οἵ δν]], (Ἰοιη. σέγτ, γίρ. 55. 
24: Μ.8.δοιΛ); κἂν συγχρήσηται τῇ κ. τῶν φαύλων εἰς τὴν διάταξιν τοῦ 
παντὸς ὁ θεός Οτι( εἶς.4.70(0.2320.26; Μ.11.11404}: τ[ῃχουρὴ (ΟΠ υΙ51 5 
τεδοῆϊπρ, ΟἸεχη ῥαεά,.3.δίρ.261.2 5}. ; Μ.8. 6130) ; τχουρὴ ἴμο., δίας. 
ἈΔερι λον. 28, 2(Μ,34.7120}; τῆχουρη Ὀαρίβγη, 1οπ, τε. λ.2.3.1 (1. 
3.3078); [ὨΧΟΌΡΉ ΤΠαϑΕβεμηεηῖδ, Οὐ, εἰς. 6.γ72(ρ.142.0; 14088}; ἐγ Τα- 
ὈοΙΖεά Ὀν τβῆπιὴρ τς, Οὐ ΝΝ γβς,αρμεοἱ γος. (Ν1.46.1οοΑ); Ὁ. πυσδῃ; 
ῬΥΑΨΟΥ Δα ΟἴδΕΥ ροοα νοσΚβ, ΟἸθιῃ, ῥαφά.3.τ2(ρ.280.17; Μ.8.6760) ; 
7. τεῦ, οά; 8. κι ποῖ ἴὰ οάἄ, Τυβῖ, ζαροί,8.2(Μ.6,35370); Οὐν( εἰς. 5. 
23(ρ.24.τ8 ἢ", ; Μ.ῖχ τ216 0); 14. ἤο».7.3 τη 76} (0.54.1; Μ.13.53:; 
Ῥ. ΠΟΥ σϑαβεα Ὀν (οὐ, (Ἰειλ.5:7.1.17(ρ.54.16; Μ.8,.8οολ); τὸ]. τὸ 
Ἰόσος αἰβοιθθοα, Οὐ. 7ο.2.τπίο; Ρ.71.τ ον, , ἈΠ 14. 1408}: Ππαῖοα ὃν 
(σά, ὁἐ. ῥγ.50 τπ 70.(0.524.21{{};} α. ποῦ τὼ (Ὠτῖβῦ, Οτεἰς. 4.18 
(ρ.28ς.τ4:; 1το484}; 8, Οποβί, ; τεϊαίεα ἴὼ πιδίίου τὴν ὑλικὴν πᾶσαν 
κ. δηλοῦσθαι διὰ τῶν ξξ ἀνδρῶν (τοῦ, 10.4:17) Εταο]οοι ἀριΟ τ, 0.13. 
ττ(ρ.3236,-; Μ.14,41τ60); ὁ δὲ κόσμος τὸ σύμπαν τῆς κ᾿ ὄρος ΠΘΤΔΟ]ΕΟΝ 
1ὃ.1τ3.1τ6(ρ.230.35; 4210); οἔ, Οχξ νίενν οΥὨἉ 1[4}] Οὗ 5οι}5 ᾿πΐο μοαὶθα 
διὰ κι ἸάΔ,»ίηε,τιδι4(ρ.1ο3.8), 9, ΜΑΠΙσΠοαπ ; ἃ. τϑαοης οὗ δὲ 
ἀπὸ τῶν αἱρέσεων... ἀναπλάττονται δὲ ἑαυτοῖς παρὰ τὸν ἀληθινὸν τοῦ 
«Χριστοῦ πατέρα θεὸν ἕτερον, καὶ τοῦτον ἀγένητον τοῦ κακοῦ ποιητὴν 
καὶ τῆς κι ἀρχηγόν Α΄ σεηὶ. 6(Μ.25.134}; μίαν ἀρχὴν λέγεις τῶν ὄντων, 
ἢ δύο; δύο, μίαν μὲν ἀγαθήν, καὶ μίαν πονηράν..-τὴν δὲ πονηρὰν... 
παντὸς πονηροῦ καὶ κ. ποιητικήν..«ἡ δὲ ὕλη, ἤγουν ἡ κι, ἄζωος, 
ἀκένητος 10.1). αη.τ. (1.94.1 βΒ,Ο) ; ἐκ γὰρ τῆς μοίρας τοῦ ἀγαθοῦ, 

ἐγένοντο αἱ ψυχαί, ἐκ δὲ τῆς οὐσίας τῆς κ., τὰ σώματα ἐφ.(τΞοδι)) ; 
Ὁ. 115. σοπβδη] ἈΘΠ065 ὁ... βαρβαρικὴν ἀσέβειαν ἐπινοήσας, ἄναρχον κ. 
κατὰ τοῦ θεοῦ ἀνάρχου καὶ μόνου πλασάμενος, καὶ δευτέραν ἀρχὴν 
ταύτην μανικῶς ὁδρισάμενος, οὐ μόνον ἐν ἴσῃ τάξει τίθησι κ, θεῷ. 
ὥσπερ τιμῆσαι ταύτην ὁ δῆθεν μισῶν προελόμενος, ἀλλὰ καὶ ἀνίατα 
πάντα τὰ ἐκ τῆς ἀνάρχου ῥέοντα κακὰ ἐπάναγκες φάσκων, ..ὡς 
ἀδύνατον ἀνάρχου κ. ἐπισχεῖν τὴν φοράν 11. Βοϑι. αμ.τ.2(Μ.18, 
1ΟἼ2Β); ἴΟΙ 501] τό τε δὴ σπουδαζόμενόν ἐστι τῷ ἀγαθῷ τὴν ψυχὴν 
ἐλευθερῶσαι τῆς κ-.- καὶ ταύτην ἀντλῆσαι τρόπον τινὰ ἐκ τῆς ὕλης 1ὖ. 
το Δ(Το830) ; 6. τοξιξαΐξίοι ὃν γοάπμειο αὐ αδεμγάμημι ἡ μὲν κι, φθορά. ὁ 
δὲ ἀγαθός, ζωή. οὐκοῦν ἡ μὲν κ. φθείρει τὸν ἀγαθόν, καὶ οὐχ ὑφίσταται" 
ὁ δὲ ἀγαθὸς ζωοῖ τὴν κι- καὶ ὑποστήσεται μὲν ἡ κ΄, ἀπωλεῖται δὲ ὅ 
ἀγαϑός 70.) 71 .αἩ..1.2](15322Α}; εἰ οὖν δημιουργεῖ ἡ κι, ἐκ μὴ ὄντων 
παράγει, καὶ οὐκέτι ἐκ τῆς ὕλης τὸ σῶμα. εἰ δὲ ἐκ τῆς ὕλης, τουτ- 
ἔστιν ἐκ τῆς οὐσίας τῆς κ,, εἰ μὲν ἄναρχος ἡ κ., ἀθάνατος πάντως 
καὶ ἄτρεπτος... εἰ δὲ ἡ κ. ἄτρεπτος, καὶ τὸ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῆς σῶμα 
ἄφθαρτον ἔσται καὶ ἄτρεπτον 1.τ.42{τπ45Ὰ}; 1δ.τ.Οχίτ τ ς78}). 

Β, [πἰο]]δσξια] ἐγγον, ΟΥ εἰς. 6. π3(ρ.125.5; ΜΟ11.14814}. 
(. Ρἤνβιοαὶ, μεὶςξοτίμης ἐν τοῖς προφήταις ἡ κ. παιδεία λέγεται Μιιχ. 

σεξοί. ἀ.η,4.3ο(}1.4.3018). 
Ἐκακιγκάκως, ν, Ἐκακηγκάκως. 

Ἑκακίστως, ψγν δαάίν ἵνα ταῖς καλλίσταις τῶν ἐντολῶν κακίστες 

χρησώμεθα Νὴ. Επμίορ, 25(Ἀ1.70.1128.}.Ψ 
Ἐκακκαβοπυρφόρος, οαὐγνίηρ καμάγομς οὐ ἥγε, ΓᾺρΠΒπ.είνοη. 

Ῥ.2ο4(}ξ.τοϑ, 7204) ; ἃ5 βιιθβέ,, ἤγε- ῖρ, {δι .5352(8458). 
ἑκακοαισχής, 611 απ ὁΠανιοίαὶ, αὐ Νὰ Ζιεανι,τ,ῖ.2.14(Μ..7.4024}. 
Ἑκακόβλαστος, διγ 5, ηρ τοῖελ οὐ, ἘΡΙῚΡΗ ἤαθν.41.τ(0.383.17; Μ.41. 

4130). 
Ἐκακοβουλοσύνη, ἡ, εὐ ἀοεῖση, τοϊοϊείηεςς, Ογας δῚΡ, [γ.π|το. 
ἘἙκακοβούλως, 2{-αἀὐυϊεοάϊν, Τοοἰτεμῖν, Ἰὲριρῃλαρνις α(ρ.6.το; 

Μ.42.16}}; [514 ῬΕ], ἐρ).τ δ (1.78.2 290). 
κακογάμιον, τό, επίαιυ εἰ τιαγγίαρο, ΟἸθυη. εἰ ν.2.23(ρίτοτ,ο; μονο- 

γάμιον (σά, Μ.8,τορ2Α}). 
Ἑκακόγηρος, ὁ, ευτὶ οἷά ν»ἱαΉ, ἸΣΡΏΓ.1,32152} ; οἵ Πον], ῬᾺΠ.}.1 αι. 

τϑίρ.56.16; Μ.34.τοῦφο) ; 10. Μίοβοῃ Ὀγαΐ 4π(Μ.87.2οοο0). 
Ἑκακογνωμία, ἡ, εογγῤίίοη οὗ 6 τη, 170. 76}. ῥοεμεί. (1.88, 

ΙτθοσΟ). 



κακογνώμων 

κακογνώμων, ῥαυηρ δονγρὲ ἡιαρεγιθηὶ, Ογας, δ1Ὁ.2.144., οὔ! 
ὨΘΤΘΈΙΟβ, ἴσο π,ἦκε;.3.3.4(ΜΠ.7.8528}, 

Ἐκακογραφία, ἡ, 1.1. ἴοΥ κακορραφία, εομίγίθαμεε οὗ φυῖὶ, μηῖ8- 
εἰιουρηδηδ55, Βοος, νρ».2.123(Μ 85. 8400 ; κακορρ- {6ιι.). 

κακοδιδασκαλέω, :ηεέγεὶ τη εὐτὶ, 2Οἴονι.το.ς. 
"κακοδιδασκαλία, ἡ, {αἰδε ἱσαείτηρ, οἵ ἈΘΓΕΒΥ φεύγετε τὸν 

μερισμὸν καὶ τὰς κ᾿ στ. Ε͵ἰαά,2.1; τῶν δογμάτων τὴν κ. ΓΠρΡΡ.ἤσεν. 
ουϑ(ρ.241.5; Ν΄.τ6.33714}; ἘΡΙΡΠ.λαδν, 40. τίρ.8ο.31; ΝΙ.41.6778); ΡΑ]]. 
ἢ] ατ5. κ4(0.146.1τ0; ΝΜ, .34. 1227}. 

Ἑκακοδιδάσκαλος, ὁ, ξαΐξ6 ἰδαεΐεν, ἘΣΡΙΡἢ.ἄαον.97.τ(Ρ.345.3, ν.ἷ. 
διδάσκαλος ΜΙ. 4τ.9060) ; (Ϊ61.7θοορΉ.  ρΡὶ.2(Ν1.1.1457}). 

κακοδοξέω, [οί αἶςε Ῥεϊϊοῖς, ΑἸ μι ον ΜΕ ταν 27(}1.2ς.22οἈ); 
Ῥαβιγερ.δγ,2ο(1.422Ὰ ; Μ.21.1ο074}. 

κακοδοξία, ἢ, Κι͵86 ορίμίον, ἤόγεξν τὰ γὰρ τῆς πίστεως ὅμολογ ή- 
ματα, ταῖς τῶν αἱρέσεων οὐ συνδραμεῖται κ᾿. ΑΡΟ]]. βά. Ξε. ῥί, 24{0.175. 
28; Μ.1ο.11130}; τῶν Ἀρειανῶν τὴν κ. ἘΡΙΡΗ λάεγιδς. δ(ρ.8,2ς ; Μ.42. 
21Α}); τίς οὐκ ἐμπεσεῖται ῥᾳδίως εἰς κ. κρημνόν; Ἐπτμοτιεοη μι τ6(Μ. 
28.15880) ; ἕνα μὴ μέτοχοι τῆς κ. καὶ τῆς αὐτῶν γενώμεθα κατακρίσεως 
10. 1). (.0.4.τ3(Δ1.04.11538}; κι ἤγουν πᾶσα αἴρεσις 14, γί. (. 95. 888); 
τοῦ, Ἔσο. σοπαοιηπδίίοη τῷ.-. ἐπεισκόπῳ.-. κρίνοντε αὐτὸν ἐπὶ τῇ κ. 
Β45.6}.272.3(2.406Ὰ ; Μ'32, ο77ὼ: Ιο Μαξ. 6}.28.6δ(Ρ.το.12; Μ.}.. 
54.784}; Αἰεχ δα]. Βαγη. 34(4488). 

κακόδοξος, 1. ΟὗὁἨ ροηβοῦβ, ἠοίἀϊη ζαϊξο δοίτσίς, ΑΙ λον δ]. 
11:5 γ(Μ.25.2130); ΟΥΝΑΖ.ον.42. 8(}1.36.5738)};} 14. φῤριτϑς(Μ.37. 
3048); Ὀιάγτη. Τγη.2.26(Μ,20.7498); 1 70.1).ἐρ. ΤΑΡΜἰ, οἴ]. 5.381}; 
2. οἵ ορίῃϊοηβ, πον μούος, ἸΡΙΡΗ.ἠσέν. 60. (ρ.156.1τ; Μ.42.2008}; 
(εἰ γχΖ.}..6.2.21.22(.8ς, τδϑβο) ; ΤΉΡΒη. εἰγοηπ..ο(}1.1τοϑ.778). 

κακοδουλία (-εἰα), ἡ, 5όηόγό εομάϊοης οὗ δένει, (οησί ἄρ. 
4.6.4: ῥαξ6 φογωϊο ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τῆς κακοδουλείας τῶν 
ἁμαρτιῶν Αραίδ.ν, Π|.56. 

Ἑκακοεκτέω, δὲ 1015 ρο5εη, Ῥαγ5.γ 66. (1.88. 18208), 
κακοεξία, ἡ, ευἱΐ ἀϊφροσίίοη, εὐτὶ ςίαίο, ΝῚ].6}}.2.51(}1.70.52:54}; 

Ἰ)οτ. ἀοεὶ,τ2.3(}.88. 17 520). 
[ΠΠκακοεργέω, -- κακουργέω, ἀο ἐπὶ, Ἰλεα, ρενξ. 28 (ρ.30.28). 
κακοζήλως, τοτί φηερίαςεα πραΐ, Ἡϊοτ.ερ. 57. ττί..Ρ1...22. 78). 
Ἑκακοήτωρ, οὗ εὐτί ἠεαγὶ, Ογας. δ1Ρ.τ.174. 
κακοθέλεια (-ἰα), ἡ, γπμαϊδῳοίομσο, εἰ} τοτῖϊ, Ἐπαβεηραςί, πδ(Ρ.5).1τ; 

Ν,τϑ,668.); [,δεὸ Μαρ.6}.30.τ(ρ.46.4: Μ.ΡῚ..54.788.4}; 1514 ῬΈΕΙ ρει. 

351(Μ.78.3730). 
κακοθελής, τπαϊευοίεηξ ; οἵ Π).6ν}}, Αἴῃν, ἀπίοῃ. 8 (Μ.26,88ς Α}): οἵ 

Βεγθῖοθ, (οπβίριοπηα, αῤροῖ, ες. 62(0.142.1; Μ.25,361λ)ὺ);7 Ατηρ». 
“ες.}.1ὸ.8(Δ1.25.5568); ΕΡὮΤ.3.213Ε. 

Ἑκακοθελῶς, τοῦδ ουτί τηϊσηὶ, ἔγονη τἰξ τοτίί, ατο. ἔτιοῤριδε.2.τὴτ 
(65. 9574}; τεῦ. Βασθέοβ, 70.Πππὶ,ςεαί, 6. Μν88, τούοτ) : ἀπαβί. 3. 
ἐοά, τί Ν.89.2848). 

Ἑκακοιώνιστος, 2[{-ορτεηεά, 70.Μ4]. εἰ ηρῆ 7 Ὁ.187(Ν{.07.2078)}. 
κακοκαρπία, ἡ, ῥγοάποίϊοη οΥ ουἱΐ Κγμ1ὶ, 10.Ὁ), }αοοῦ. τ( 1.04. 

τ4360). 
Ἑκακόκαρπος, δ »1ΉΡ φυϊὶ Κγμ1}, Οτισαηί. 4(ρ.192.28; Μ.13.1500); 

ατι Τ δύσῃ. ῥαηΟν. τ(Ρ.39.1; ΜΟτοττοτα). 
Ἑκακοκερδής, ῥαξεῖν ργεεάν οἔ ραΐμ, Ογας. 51.3.89; ΟΥΝαΖ. 

φαγΊ}}.2.2(ερ1Ρτ.)78.τ(} 1. 38.1214). 
Ἑκακολίμαστος, εατδηηρ ξαρεῖπε, Εχονο.2{ρ.333). 
Ἑκακολογίζομαι, μαῦε ἐυϊ ἱπομοἢὶς, Τδα. ρον. 28(0.32.1). 
Σκακομανία, ἡ, τοξοκοά ἡτιαάηεςς, ῬΆΠΟν Ολγνς.τό(ρ.04.18 ; Μ.47. 

53) 
Ἑκακόμαρτυς, ὃ, ο:6 τοῖο ὕδαγς ἔαϊδε τοῖηεδς, ϑορῆτγ. σαν. 12,65 

(Μ.87.37934). 
Ἑκακομαχία, ἡ, τοἱειε φιαγγείςονμθηοςς, (ουβί.ρ.ε].Ον.΄}.:. 

.18.2: 
Ἑκακόμαχλος, τοϊεκεάϊν ἱπιεέξι!, Τατιφι.21 τη 1 ευ(τ. τοῦ). 
Ἑκακόμαχος, εὐτεκεάϊν σομέεηίίοιις, [51 ῬῈ]. ρΡ.τ.ττ4(Μ.78.2698). 
Ἑκακόμελος, ἀξεεογάαηϊ, Μεῖοε. αὶ μον.) (Δῖ,64.1τ1817)). 
[ΠΠκακομηχαν-ἄομαι, ἀευΐξε ἐπ τοϊοκεάμεδς τὴν ἄλλην βλακείαν 

"οὦμεναι (ΙΕ. ,αε.3.2(0.228,18., Μ'8, 6.0). 
κακομήχανος, τοίοκεαϊν ἀουϊξοά κ. πρᾶξις ἘὰρΡ.δέη. [ας.12(0.28, 

12). 
Ἑκακομυθία, ἡ, εὐτἰ-ῤοακίηρ, Καἰδεθσοί, ϑεταρ. ]αη οίρ.71; ΝΜ. 

τῶ, 1245); Τῇηατλαον.ἶι.(4.280). 
κακόνοια, ἡ, ῥεγυεγείίν, ΟὨχνδ5.5ας.2.6(0.42.0; τ.3780) ; εβ0. οἵ 

ἤτον, ΑἸ... ἄερ.11.22(Μ 4.25. 580Α) ; ὕντ, 0.1 Ῥγόοδιῃ. (4.88) ; [51α. 
ΡῈ], ἐῤῥ.τ.τ8(}}.78.1934}; ΤῈ ΟΡ εὑ. (ἥ. οθ6,14280}; οἱ Τ{6815Π|, 
Οὐηεὶ. ἄρρ.5.16.2. 

κακοπάθεια, ἡ, 1 0} 1} κα! οῃ.; ἴτι σεπι., Ἐλι5.0.(.3.π(ρ.70.16; Μ.20. 
τοδοα); Αἰ υυέγριτοίῃ.54.22:; Μ΄.28,276Ὰ); ἤατο. θ18ο.. ΒοΥρἧτοὸ, 
ΜαςΔεριραΐ τί Μ.234.86τ ; Ποογ ἀοεί.τ. τοί .88,τ6204}); οὗ 115. ῥχϑο- 

695 κακός 

(ἴσα μήτε πρὸς τρυφήν, μήτε πρὸς κ. βλέπειν, ἀλλὰ φεύγειν ἐν ἑκατέρῳ 
τὴν ἀμετρίαν Βα5.ἀξεαί.1.3(2.3210; Μ.31:.8γ60); οὐ τὸ βλέπειν πρὸς 
τὴν τοῦ σώματος κ. ... ἀλλὰ πρὸς τὴν τῶν ψυχικῶν κινημάτων 

εὐκολίαν Ν1]. 6}. 5.268.Ν. ἢ0.5178}; ὑπάςγ ΟΡεαϊδηοθ ἴο 5ῈΡΕΤΙΟΥ, 
Βα5.αϑερὶ.2. 2(324Ε; Μ.δ840). 

Ἑκακοπιστία, ἡ, ἸΟΓΟῊΡ ΟἹ εὐγομέοτς δείϊεξ; οἵ Πδγεον, βασα..». 
ἐαἰδι Ρ. ΑΒ αροί,56ς.42{0.11τ0.13; Μ.2ς.3240); τῇ πέτρᾳ τῆς ἐκ- 
κλησίας προσρηγνύντες τὰ τῆς κι αὐτῶν μηχανήματα 5]. 6 6} .1. 
411(Ν.γ8.3644}); οὗ Αγίδηβ, τῇ. “πίομ. 68(}4..26.0400); Μαγς.}}18ς. 
νΟΡονρήι. 56; οἵ Νοβίοσιαβ, να ρί τῇ καρ.τ(Ρ.τ7.23.; 61,148Ὰ}) εἰς 

Ἐκακόπιστος, 0 ΤΟΥΟΉΡ ΟΥ̓ ἐγγοηεοιΣ δείτεῦ; οἵ Ὠοτεῖοβ, ΒΡίρἢ. 
ἠκαογ.64.67(Ρ.51τ0.1}; ΤΑΙΆ φημ αττ( .28.6658); ἀπίστοις, ἢ κ. 
710.ΟἸτπλ,φεαΐ, Δ (1.88, το6 0}; τῇ κ. ... δόξῃ Μαχ.Ξεἠοί,6.}..6.5.6(Ν}.4. 
1734}; [βοπτ. Ν νυν 2 (}].02.τ7ο88); Μετχς ἔποιυ, Ρονρὴ 8. 

κακόπλαστος, 7:15- 5ῃα ρθη, ΟἾΥγ5.}015.15.3 τῷ. Ηἰοθ. (12.15.40). 
Ἑκακοποδινός, ὑγίηρτηρ δα ἰμεῖς, εἰ[-αὐομγει, Ματα.]}} ͵ αςν. Ρονβῆ. 

το; ΠμεοητΝ υψηι. 6(Μ.03.1740Ὰ}. 
κακοποι-ἔω, 1776 εἰ γὰρ μέα φύσις τῶν θεῶν ὑπῆρχεν, οὐκ ὥφειλεν 

ϑεὸς θεὸν διώκειν οὔτε σφάζειν οὔτε “-εἶν ΑΥἱοῖ,αροί.τ4.-. 
κακοποιητικός, ῥΥ0} ἰο ἐο εὐἱΐ, ΟΥ. γα Γαηιτ: Ξ(ρ.279.190; Μ.13. 

6164}; 1α..Ὁ 5.9:36(0.464); τὰ ἐν ἡμῖν καὶ ἐξ ἡμῶν φυόμενα ταῦτα 
ἡμέτερα τυγχάνουσι κ. ὄντα πονηρίας ΜΘ ἢ Ρονρὴ(Ρ.5 0.18; Μ.18, 

3458). 
κακοπραγέω, ἐὅ0 εὐἱΐ, ΜεΊ ἜγΡρ.ττίρ.τ3ο.τι; Μ,18.205Π) 
Ἑκακοπράγημα, τό, εὐϊΐ αεἰίο, εῖῃ ἐγηρ.6.3(0.67.ς; Μ.18. 

117Δ}. 
κακοπραγής, οἸΦΗ ἰο ἀοίηρ εὐτἰ ἔθνη ἀνήμερα καὶ κακοπραγέστατα 

ΤΗΡΗν] σας ΡΘΗΪ. δίρ. 452.24; Μ.113.0444}. 
Ἑκακοπραξία, ἡ, ευτ-ἀοΐηρ, (ἰορι.ερ.0(Μ.2.45}}. 
Ἑκακόρεκτος, ν. Ἑκακάρρεκτος. 
Ἐκακορραφέω, φκοηΐγτῦσ φοτί, ὥντιθ 5.6}. τ48(}1.66.1548Δ). 
Ἑκακορραφής, ἐὐΉ τ ῊΡ εὐτὶ, ΤΑΡΟ]] πεὶ, Β5.τ4:4(Μ.33.13280).Ψ 
Ἑκακορρέκτειρα, ἦ, ΠΣ ΟΡ καρπῶν τε κ, χάλαζα Ογας. 1.3. 

754:- 
κακορρέκτης, ὁ, τον δεν οὗ ουτί κι δαίμων Ἰλπάος,ΟΨΡ».2.374(Μ. 

[ 8ς,ϑ6ο0). 
Ἑκακόρρεκτος, τοῦ ΚΙηρ 6011, ΤΆΑΡΟΙ] νιοὶ, 5. 57130}}.33.12028}}; 

ἰκπος φιοχίομς κακόρζρ)εκτα..- βλαστήματα ἸῬΙΡῊ ἤαον.31.τ(0.382.5; 
κακόρεκτα Νέ.41.4730). 

Ἑκακορρημονέω, φρεαῖ τί|ϊ, εἰαπάδν, ἱπέταπϑβ., Ν1].6}}.3.333(Μ.70. 

5444). 
κακός, Α.. τοϊεκεά, εὐ; 1. ἴὰ σεῃ, κ. κολάσεις τοῦ διαβόλου ἴσπι. 

Κοη,ν5.3.: ΒΥ ΒΔ Π5 σΟΠΑΙἀοΥεα κ᾿ ὉΚΡ Ραρδηβ διὰ τὸ ὄνομα Τμ5ὶ. 
ταροΐ,4.2(Μ.6.2328} κ΄ ζύμης ἔργα ἃ. ἀ1αἰ.14.2(Μ.6. 5046); οὗ Ια 5ηα 
σοπουρίβοοπος ἐν ἡδονῇ κ- τὸ ἀποθανεῖν ΤρῊ 7 γαἰ.6.2 14. Ῥλίϊαά... 
2; 151. Ταροίΐ.το, (ΝΜ .6.3418); ΟΥ ἀδηιοηβ, 10... 4(32260}); 6.0. τ(240Ὰ}); 
τεῖ, ψοτὶς οα Β ὈΌδ ἢ, 10, ἀ1αἰ.27.5(Μ.6.,.53230) ; οἱ ἔαἰϑο ἀοοσίγης5 ἐὰν 
πίστιν θεοῦ ἐν κ. διδασκαλίᾳ φθείρῃ στ. Ρήτ6.2; 1δ.0.Χ; Πα φΙΖιὴρ 
ΟΡΙΠΙΟΠ5 (810 κ. ζύμη 1ὰ. ίαρη.το,2:; 2. τλδβο, ἃ5 ΒΡ 5ῖ, τὸ σΉΕΥ, 
7ιβι,ἠϊαϊ. 5. (Μ.6.4884Α)}, ΟἸςπλ, ἰγ, 6. 17(ρ.511.24; Μ.0.2850); ορρ. 
(ἢ γῖϑι ἀπέδοτο... .τὸν ἄκακον ὑπὲρ τῶν κ, [)106Ή..0.2; ΤΆΟΥΕ ὨΠΙΏΘΓΟΙΙΒ 
τῆδῃ ἀγαθοί, Γαὐιογαί. 3(Ρ.4.2; Μ.6,8008). 
Ἔ πραΐ. 85 Βιιθδί., εὐ1}, 51}: 1. τὰ ΒΕη. μερισμοὺς φεύγετε ὡς ἀρχὴν 

κακῶν ἰσῃ. δγνη.7.2,) ᾿ουτη μη 4,5.2,4; ἐπιθυμίας τῶν κι Ἰυ5ῖ, 
ταροΐ,τό.3(Μ.6.2520) ; ΟἸΘη).Ξἐγ.2.7(Ρ.120.21; Μ.8,οό0Ὰ}); ΟΥ.0».20.12 
(ρ 488,0; Μ.11. 5408}; υἱθπιαϊςε ἀρβεσαστου ἑοσγοϊοϊὰ Ὁ ργορμοῖβ, 
16, εἰς5.8.72(}.280.12 ; Μοττ. 6254); ΟΡ. ἁγνεία, ῬοΪνο..5.3:; ΒΟΥ 
ὈεῈ οδῖιϑς οὗ ροοά, (]ετη. δ »γ,4.5(0.2 58,1; Μ.8,12364}); 2. ἃ περαῖϊνε 
οοηςερῖ, οἷ. ἐογίμεηι... 65. ἡπαἰμηλ 6556 ὅση ἐαγόγε, ΟΥὈ ῥγήηε.2.0.3 
(Ρ.1τ66.2; Μ.11.227λ); Αἰ ἕης.4.5(}1.25. το 0} οἷτ, 8... καλός ; Αάδτη. 
ἡ1αἰ.53.2(}.ττό,.25; Μ.11.17038})}; στέρησις γὰρ ἀγαθοῦ ἐστι τὸ κ. Β55. 
μομι.ο.4(2.78. Μ.31.3415}: σἔα. ἠεχ. 3. 4(᾿ τό); Μ.20.370}; τὸ κ. οὗ 
τὸ εἶναι χαρακτηρίζει ἡ ἀνυπαρξία Μαχ.ανηδὶρ. (1.01.13224}; τὰ κ΄ 
στέρησίς ἐστι τοῦ εἶναι 6.1). 1 }ηντιτπ(Μ 0 4.15 174}; 3. οτρσίη ; 8. ἰὰ 
ἔγεε ΨΗ], ει ρ 8 51Ζεα ἃρσαῖηβί αἸΆ]1515 ἄνθρωπος... ὃς τῷ αὐτεξούσιος 
ὑπάρχειν τὸ «-. ἐπιγεννᾷ...«ἐν γὰρ τῷ θέλειν καὶ νομίξειν τι κ. τὸ κ. 
ὀνομάζεται Ἡ!ρρ λαόν. το. 3(ρ.200.14ΠΠ.; Μ.16.34508}; ὁ ἄνθρωπος 
ἐντολὴν λαμβάνει παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν ἤδη τὸ κ. ἄρχεται... 
τοῦτο καὶ μόνον ἦν τὸ κι, ἡ παρακοή οτῃ αγῥεϊγ. τ(ρΡ.180.τ4.; Μ.τδ. 
2648); τὰ κ. οὐδὲ κατὰ φύσιν, οὐδὲ κατ᾽ οὐσίαν.. «ἀλλὰ τρόπῳ γένονται 
τὰ κ. ἐκ τῆς αὐτεξουσιότητος Αἀδη).41αἰ.4.0(ρ.158.8[{ ; Μττ,τβ821Ὰ}, 
{7αϑειφεγν. (ΔΜ .6.14120}; τὸ..-«κυρίως κ-. ἡ ἁμαρτία... ἐκ τῆς 
ἡμετέρας προαιρέσεως ἤρτηται Βα5.ἤοηι.0.π(2.76Ὲ; Μ.31.3370); αἸδῖ. 
[πῸΠὶ ΘΥΣ οὐ βυἤοταρς, Ὀγοῦσῃΐ ἀροι ὃν (το ἃ5 ῬαΠΙΒΠπηοπΐ οἵ 
510, 16.0.3(748 .; Μ.3326); ἀηαἃ ποξ τϑα]ν αν], 14. ἠεπ.2.κΞ(α.τ)λ: Μὶ 
20.408): Τιαα.ρεγζ.2(0.6.16); καθέστηκε τὰ κ΄ «... ἐν τῇ πρὸς τὸ θεῖον 



κακοσιτεία 

θέλημα διαφορᾷ τοῦ κατὰ γνώμην ἡμετέρου θελήματος Μαιχ.δριδε. (Μ, 
91.568); Ὀαα 86 Ὀείῃρς πιφάς οἵ σοοα {πῖηρ5, 10.1ὴ. ἡαη.τ ϑα(Ν. 
94.15810); Ῥ. ἴῃ ἀεπιοηβ, Οτυματί. 45(0.41.27; Μ.11.6244); ῬΙαἰο᾿β 
νον αἰβοιπβοα, 16, Οεϊς. 4.62(0.333.108. ; Μ| ΤΙ.11208}; 10. 4.65 
(Ρ.336.12; 11.238); 4. τεῖ, (σοά ; 8, τὰ σε. ; αἰΒησαϊείος αἰβοιββεα, τοῦ. 
Μι.6:12, Ὃν 07.20.ττίρ.3286,26; 5378); πάντων γὰρ τῶν ἐν ψυχῇ κ. 
δυνατώτερος ὧν ὁ λόγος :ὰ σοἰς. Β.Ἰλ(ρ.280.6; Μ.11.1625Α}); κακὰ...ὁ 
θεὸς οὐ πεποίηκεν, ἀλλὰ τοῖς.. αὐτοῦ ἔργοις ὀλίγα ὡς πρὸς τὴν τῶν 
ὅλων διάταξιν τυγχάνοντα ἐπηκολούθησεν 1δ.6.πε(Ρ.1206.25 ; 13840}; 
ἐπειδὴ γὰρ θεοῦ ἔργον ὃ ἄνθρωπος, τοῦ δι᾿ ἀγαθότητα τὸ ζῷον τοῦτο 
παραγαγόντος εἰς γένεσιν, οὐκ ἄν τις εὐλόγως...τοῦτον ἐν κακοῖς 
γεγενῆσθαι παρὰ τοῦ πεποιηκότος καθυποπτεύσειεν στ, Ν, γ85.07..εαἰθεῖι. 
5(Ρ.25.18); Ὁ. 1π ΠΟΠΙΙΌΨΘΙΒΥ ΜΠ ἀυδ!βὲ μου βία; 1. οὐ ποάοχ 
ΔΙΒΙΠΊΔΌΙΟΙΒ ὁ δὲ κτίσας θεὸς κ. οὐκ ἐποίει οὐδὲ ποιεῖ ΗΙΡΡ. μαθν. το. 33 
(Ρ.2900.1το; Μ. 1τ6.34508); ; τὸ κ᾿ οὐ παρὰ θεοῦ οὐδὲ ἐν θεῷ οὔτε ἐξ ἀρχῆς 
γέγονεν, οὔτε οὐσία τίς ἐστιν αὐτοῦ ΑἸΉ «ΦεΉ . 1(Μ. 125. 16Ὰ}; } οὐδὲν κατ᾽ 

οὐσίαν Κι τῷ τὸ κ. ποιὸν εἶναι, οὐδὲν δὲ ποιὸν οὐσία. τὸ ἄρα Κι οὐκ 

οὐσία ΤΙάγτη. ἤαπ. (Μ.30.το880) : ΟἈγγβυλοηι.2. 4 τη 4..(9.200); 
11. μοτοῖ, βἰδίοιηθπίβ προσαγαγεῖν... «αἰτίαν ὡς ἡμῶν φασκόντων ὑπὸ 
θεοῦ τὸ κ. ἐκτίσθαι Ααατη ἄ2αἰ.3. «2(Ρ. 11τ6.25; Μ.11.17938); Μαηΐίςῃ, 
δύο ῥίζας φημί... τοῦ ἀγαθοῦ ἡ ποιότης.. «φῶς..«τοῦ δὲ κι ... σκότος ἐῥ. 
4.4{(0.118.2}; 17964}; ΜΔΏΙΟΠΘΘΠ5 οἱ τῶν ἁπλουστέρων καθηγεμόνες 
διδάσκουσιν...τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κ. ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ φέρεσθαι, καὶ μέαν 
ἀρχὴν εἰσηγούμενοι... «σὺ δὲ..«μὴ ἴσα τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων ἀλογί- 
στως..«ἀμφότερα..«ἐνώσῃς Ηεραπι, Ἄγε. (Ρ.6.1το; Μ.10.14338); πόθεν 
λέγοντες. «τὰ κ΄, εἰ μὴ ἔκ τινος ἀρχῆς καὶ ταῦτα πμϑα νει; Τα. Βοβί. 
Μαπ.τ.4(ΜΠ|.τᾶᾷ.τοῦ38); ἦν θεός, καὶ ὕλη...ἀγαθὸν καὶ κ. τδ.τι (το76Ὰ}; 
5. γεξβονγίμηε φύγωμεν τὴν ἀσέβειαν, μὴ ἡμᾶς καταλάβῃ κακά Ζ( ἴθρι, 
τοι ; Οτνεἰς.8, ,38(Ρ.253.14 ; Μ.1τ.15730}; κ΄ δὲ αὐτὰ κέκληκεν, οὐχ ὡς 
φύσει κι, ἀλλ᾽ ὡς οὕτως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων νομιζόμενα ΤὨι,15.45:7 

(Ῥ.180.13; 2.343). 
κακοσιτεία, ἡ, ἴογ κακοσιτία, ῥαά ἐεοδίηρ, Ἰαεῖ ὁΓ πομγίφἠνιθηΐ, 

Οντ.15.1.1(2.218). 
Ἑκακόσκοπος, ἐϊγέξοηο, ΟΠ ρμ} ἀκολουθίᾳ εἰς παῖδας κ. ἘμοεΠοί, 

(0.753); ἔχογε.20 τι1.{ρ.341). 
Ἐκακόσοφος, τῦΐςε 15: εὐ, ας, Μρη. ἀροο.4.1τ1(Ρ.102.10). 
Ἑκακοσυμβουλία, ἡ, εὐἱῖὶ εομηδοὶ, 10. Μοβοι ῥγαΐ, 45.87.29 οΟ). 
κακοσχολέω, ἐὐηῤῥίον ΟμΘ᾽Β ἰσίφηγε 111, ΟἸετα. αφά.3.1τ(0.277.26; 

Μ.8,6528); ἴῃ ΠΕΥΘΌΙΟΔΙ αα ΡΌ]ΠΙπρ8 κ. περὶ τὰς πεύσεις Τ,εοπῖ, Β. Νεεί. 
εἰ ΕἘμὶ.τ( 1.86.1 28τ1Α). 

Ἐκακοτελῆής, τυλοὶν φυϊ!, ἘΡτΤ,3.5411. 
Ἑκακοτερπής, ἐσλίηρ ῥίξαξγε 1Ὲ:. εὐἱΐ, Ἑπάος, Ογργ.τ. β2(Ν. ὃς, 

8320), 
κακοτεχνέω, “Ἰςίονὶ, τοῖ. ρυναϊε ἱπτογρυθίδιοη οἵ βου ρίαγα ΟΥ̓ 

6061. ἐογγηθ]ατὶθβ, Ηἰρρ.λαογ. 6. τοί Ρ.145.6; Μ.16.32220); Β65. μη, 
τι ο(1.221Ὲ ; Μ.29. .533}). 

ἡ αρον γί; ἡ, 1, ῥαά, Δεδατεᾶ αγὶ, ΟἸεια ῥγοὶ. 40.35.25; Μ.8, 
136Α); οἱ ρ]δαιτβίοτία) 5ῃονβ, Ἰβἰά. Ῥεὶ. ἐῤὈ.5.τ85(}}.γ8.14374}; οὗ 
Ἰαχατν ἰταάθβ, (βτγϑβ λον. 40.4 1. Δ. (7.5008Ὲ}; αἶδε ἀγβεθ; οἵ 
οοβιηθίῖοβ, ΟἸδιη. ῥασίί.2.τοί(ρ.210.24; Μ.8. 5218}; 514. Ῥε].6}}Ὀ.τ.461 
(4368); 2. Ῥ]υΓΣ., δ αγὶδ; οἱὐἨ τηδσίοαὶ ῥτϑοιίσεβ, ἔστι. Ῥοΐνοι ποτ; 
Οντ. Ἡ.εαἰεεΐ.1θ.8; τοῦ, Τόν] φεύγετε. «τὰς κι ... τοῦ ἄρχοντος ἴρῃ, 
Ρμιϊαά.6.2; ΝΙ].60}}.3..3(}1.70.3064); τοϊεςθά Ξοθοριθς, Αἴὰ, ἔμρ.το 
(0.75.5; Μ.25.6560}; 5ἴηρ., τοϊοκεΐ δεμενίης, ῬὨμοβί, ᾿.6.7.4(Μ.65, 

5418). 
Ἑκακότρεπτος, ἐϊαξίο ἰο δὲ ἱμγηδά ἰο ευτΐ, οἱ Αάδτῃ οὔτε ἄτρεπτος 

ἦν, οὔτε μονομερῶς κακάτρεπτος Ματο. τ βμδο(Μι65. το 30). 
κακοτρόπως, 1. νιαϊϊεϊοιεεῖν, μπξαϊγίν, τας, ρ. [μἰ{{ρ.148,ϑ13; 

Μ.25.3530); Ὀγτιμος. πίονι σοῦ); 2. ὃν ἀφαίϊηρ δακεῖν, Τιτα.Δηῖ. 
εαεε. 6(.28.τοοου). 

Ἑκακούβιον, τό, -- καμψάκης, ἐγ56, ἘΡΙΡΠ.ἤαεν.30.τ2(ρΡ.348.10; 
Μ.41τ.4250). 

κακάτινος, 9} εἰϊειμγῥοά εἶθορ νύκτας κ᾿. ῬΆ]1.ν Ονγ5.2ο(ρ.130.17; 

Μ.41.1}). 
κακουχ-έω, 1. τπαϊίγεαὶ, γεογξν, οὗ ἀβοθῖῖοβ τὸ σῶμα -ποὔσα ΤΑΤΗ. 

υοδγηοὶ. τΊ(Μ.28,1406Ὰ}); Ρ855.» ῥγαεῖῖϑε γον βεαϊίοη, ΝΗ μίορ.35 
(Μ.γ9.11270}; 2. εν ῥονεάουι περὶ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων λογίων 
κι ΕΡ τ. ὅτ0. 

κακουχία, ἡ, ναὶ παϊηβονὲξ αβοθῖ,, ἡ ον ΠΟ πρὸς τὴν τῶν 
δαιμόνων φυγὴν ἡ ἔνδεια καὶ ἡ γἠραεία καὶ ἡ κ. ... ἐστι βοήθημα Ποηι. 
ΟἸδηι.ο.το; Βαβιτορ ὗν. οο(2.4478; Μ.31τ.1145Ὰ); ΤΑΤΒ .ἐρι(αςὶ.τ.3(Μ. 

28.853); ΝΊ].6ΡὈ}.3.τοἘ(Μ.79.4130). 
κακοφροσύνη, ἡ, οἷν, ῥογυογετν, ΟἸδτα ῥαφά.τ. (ρ τοτ.τδ; Μ.8, 

2728); ΜοΙῃοσνηρ.3.τοίρ. 28,10; Μ.18.76}0}; Ερῆἢγ.τ840; [514,Ρ 6], 
ἐῤΡ.1.352(Μ.78.2848., οἵ Ποιείίοβ, ΑἸ, ἄδεγιτίρ.τ.9; Μ.25.4164); 
ΤΟΥ ΝΥυς5..4.γ.6, δαν.(Ν|.4ς.12038). 

δοῦ καλλιγραφέω 

κακόχαρτος, κίυϊη δαξε ἀείἐραϊ, Οἴει, ῥαεά.5.ττίρ.278.0; Μ.8. 
6534); ΟΥΝ ΑΖ. ἐαγη1.1.2.0.2ο(Μ.37.6604). 

κακύνω, γεῤγοαεῖ,, «ἠοῖ ἰο δὲ δαί, Ογτ.]ς.3.5(2.513Ὲ). 
κακωνυμία, ἡ, διά πῶη!6 τὴν Ἀρείου κ. Ατῇ.ερ.44ρ.11ὸ.5(Μ,2ς. 

549Ὰ). 
κάκωσις, ἡ, {{|» 6:1, 650. οὗ ἀἰνὶηε φβἸοΉ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ 

τῆς κ- Οτ,ἦον,.7.3 τῷ [6γι(ρ.54.21; Ν|.17.3330}; τὰ δὲ παιδεύοντα, καὶ 
διὰ τῆς κι εἰς ἐπιστροφὴν ἄγοντα Βδ5.γερ.Ὁ7.2]6(2. 512 ; Μ.31.1273})}; 
χεῖ. Αἴη,3:6 κακίαν δὲ λέγει τὴν κι Ογτ,Ο:.8η(3.1188); κ- δὲ τὴν 
νηστείαν Ἵ αΤφμ.22 10 1,εὐ.(1.203). 

κακωτικός, ἐμνιζμἱ, ἀἸοίγεδείη, οἵ τλου ΟΠ σα τοη αἰνίττεται δὲ διὰ 
τοῦ σάκκου τὴν σκληρὰν καὶ κ. δίαιταν 1106... ς.68: 12(Μ.33.16048) ; οἵ 

ἀϊνὶπε αἰήτοῦῖοη, ἀπάσι αςβ. ρος, δη(Μ. τοῦ. 4204); τοί. θη τσ ὁ 
τέταρτος ἀριθμὸς ὑλικός τις καὶ σωματικὸς ὧν κ΄ ἐστιν ΟΥ, 49 ΤΩ ͵ ῦ. 

(Ρ.546.25); πανταχοῦ τῆς γραφῆς κ. ἀριθμὸς ὁ τῶν μ’ Ῥτος.,),.25:3 
(Μ.87.940Ὰ}. 

καλαθίσκος, ὁ, ἐον ῥδαςκεί, (Βγγβιήον 4.6 ἔμ ΣΟ ογ.(1το.32Ὲ)}; Ἰά 
“λοι 4.4 τῇ Οοἱ (τ. 3560). 

κάλαθος, ὁ, ὀσεξεὶ; πᾶτης οὗ [δϑίϊναὶ οἱ Ατίδγαλβ, ἸνΠΟσα σαστὶθα 

ἷπ Ρχοσβϑβίοῃ, 08]1.0.Ην.(Ρ.ο6). 
καλαμάρι(ο)ν, τό, ρέπτεαξε, ῥεμτἑοίάον, Ἰδοῦ. Ν . [ο. Εἶδε 

(Ρ.7.1})- 
Ἐκαλαμητός, ὁ, σίεξαπεῦ, ΒΜ Δρ.Ὑμαῖ.15,24:1τ2(0.08.33). 
καλάμιον, τό, 1. εὐγΉ εἰαίξ, Επεΐοί, (ρ.524}; 2. ἰοΐόη ἔοΥ σογητἀοὶξ, 

Ομγοη Βακο.ρ. 2 63(Μ.02.4618). 
καλαμίσκος, ὁ, 1, ὀγαηεῖ! οὗ α εαη ἰδ: οἰ, τεῖ. Ἐχ.25 130, (οβπι. 

πα 9 ρ.0(}1,88,4040}); 2. ἃ Ὀοπ6 1π δ ἰθρ, (Ὰ11.0.Εγ}».(Ρ.80). 
Ἐκαλαμοειδῶς, ἐϊκε α γερά, το γβϑι ον 4 ἦτ Οαπ!1.(Μ.44.84τΑ}). 
κάλαμος, ὁ, ῥίῥε, οὗ τηυδβίςϑὶ ᾿πβίσυσηθπε ὀργάνῳ... «ἔοικεν ἀπὸ 

χαλκῶν συγκειμένῳ καλάμων ΤΠ ας, ῥγουϊά. 1(4.513). 
καλαμόω, 1. πιρα,, ραΐξεν γεσάς, ῬΑ}. λ. 1 απι5.23(Ρ.76.17; Μ.34. 

τοβοᾺ}); 2. δεῖ., 5εη5. ἀδ., (ὐγον. Βαβεβ.Ρ. 59, (Μ.02.τοορ ). 
Καλάνδαι (-θαι), αἱ, (1αΐ, Καίεηααε) Κ αἰεμάξ; ΟὈβοτνάπορ 85 

ἔοϑειναὶ [ουθιαδη τὸ (τ βεδηβ, ΟΤΎῸ]], απ. 62; αλάνθαι Μί. ἢ ας. 
4.2. 

Ἐκαλέσχατος, εἐχίγενιεὶν ροσά, ΟΡΡ. κακέσχατος, ἘΡΡΏΓ.1.312Ε, 
καλ-έω, εαἰἰ; 
Δ. χεΐ. ἀϊνιπα σα] Πρ; 1. Ἰηῖο Ὀοὶῃρ ἐκάλεσεν γὰρ ἡμᾶς οὐκ ὄντας 

καὶ ἠθέλησεν ἐκ μὴ ὄντος εἶναι ἡμᾶς Φἰσηι.τ.8; τὰ οὐκ ὄντα κ. διὰ τοῦ 
ἐδέου λόγου εἰς τὸ εἶναι ΑΤἸΉ..47.2.22(Μ.26.1020); ὙΠματ..1ς.48: τχίρ. το. 
361 2.346); ὁ ««“ἔσας τὸ φῶς Ὁε].νΖ.ἢ.6.2.17.ττ(Μ.85.12680}; 2. ἴο 
Ομστιβῦδη δι τῆ δπα 1Πἰὸ δι᾽ οὗ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, 
ἀπὸ ἀγνωσίας εἰς ἐπίγνωσιν δόξης ὀνόματος αὐτοῦ Ι(ἴδηι.κο.2; 
Χριστὸς...κ. ἡμᾶς ἤδη ἀπολλυμένους 20 67.2.1; καθ’ ἡμέραν ὡς 
“-ούμενοι προκόπτωμεν ΑἸὮ,.4γ.3,50(Μ.26.4288Β); τὴν τοῦ “-ἔσαντος 
ϑεραπείαν Τα .}.γεἰ. ς(3.1162) ; εἰ..-περὶ τῶν ἐθνῶν νοοῖτο, δηλοῖ [86. 
15.49:21] τὴν προτέραν αὐτῶν πρὶν κληθῆναι κατάστασιν Ῥτος..,-. 
49:21τ(Μ.87.24800); [0..Ερλιαττα (ΜΟος.8408) οἰξ, 5. κλῆσις. 

Β. ΣῊ ἃ ΟΟΌΠΟΙ οἱ περὶ Εὐσέβιον δὲ πρὸς ᾿Ιούλιον ἔγραψαν... 
ἠξίωσαν σύνοδον κ. ΑἸ. αῤοΐ,ςεε.2ο(ρ.102.2; Μ.25.2800). 

Ὁ. ἡηυοῖε τὴν θείαν χάριν ἐπίκουρον κ- Γατ αηἰ.4(2.134); ΔΏΡΕΙΒ 
ἀγγέλους γὰρ καλέσαι...οὐκ εὔλογον Οτ, (εἰς, 5.5(ρ.4.20; Μ.1τ.ττ8π0); 
ἃ ΤΠ ΔΙνΥ ὀνόματι κληθεὶς... «παρέστη Βα5.ἤοηι.253.τ(2.τθκο; Μ.31, 5800). 

Ώ. παρῖε σΔΠΟΙΟα] ὈΟΟΚβ κ. οὗ ἅγιοι πατέρες, ποῖα βιβλίᾳ δεῖ 
δέχεσθαι ΤΙ, Θομτ. ΒΞ εοί.3,2(Μ.86.12130). 

Ἐκαλιγάτος, (1αἵ. εαἰῖψαίμ5) τοέογῖηρ οἰ ἀτεγε) ῥοοίς, ΠΘποΘ ερνῖ- 
ῬΟΉ, ῥγίσθαϊθ ΒΟΙΑΙΘΙ στρατιώτας ἐνόπλους οὖς ὁ νόμος κι καλεῖ Πιβίῃ. 
ηου.14.4{Ρ. 315 .42); ΑἸ ΠΙΒοΒο]αβῖ, οί τι. 3(ρ.1 37). 

Ἐκαλίγη, ἡ, ([41ἴ. εαἰΐρα) δοοὶ, ἘΡὮτ.τ. 425; -ίκη Οονοὶ, διμά. 28(Μ. 
90.17208). 

Ἐκαλιγραφίον, τό, ν.5. Ῥκαλλιγραφεῖον. 
Ἐκαλιέργημα, τό, ῥεαμε{μἰ τον, 1 70.1),ἐρ. ΤἈρλ  8(4.95.381.}. 
Ἐκαλίκη, ἡ, ν. Ἐκαλέγη. 
Ἐκάλληχος, σιὐσεϊ- το άϊηρ, ΓΠάτιϑευά ἑαφηνι τοί Μ.99.17848), 
καλλίβοτρυς, τοί ῇ δεαμε εἰ εἰμδιενς οὗ ργαρές, τοῦ, ΒΜ ἄμπελος 

ἡ κι (Βυνϑιρρ.εηεις ΒΡ τ(ρ.337.7}}. 
["καλλιγάριος, ὁ, (1,ατι εαἰραν 5} δοομηαξϊεν, ΝῚ.6ρ.32.205 τ, 

(Δ1.19.3050}. : 
καλλίγονος, δαυτηρ ῥαὶν οἤοῥγίηρ; οἵ ΒΜΥ, 

(Μ.86.17124}. 
Ἐκαλλιγραφεῖον, Ἐκαλιγραφίον, τό, Ξεγἐρίογίμε, τυ ΠΉρ- γοοΉ ; τὰ 

Ῥομπογλίδῃ πιομδβϑῖεσν, Ρ4}}.}..1.αῃ5.32(ρ.06.4); ἐσχόλαζεν εἰς τὰ 
καλιγραφία 70. Μοβοἢ. γαὶ.τ71(Μ.87.30370). 

καλλιγραφ-έω, τὐγέϊο ῥεαι εἰν ; οὗ ςοργ ἰβῖ5 ψυυϊὴρ ἴῃ ΟΡ πα, 
σι ΝΥ β5. μη τί Ρ.204.23; Μ.45.4520); ΟΡΡ. ΞΒοττπαπα τυυῖῖοῖϑ ταχυ- 
γράφοι.. αὐτῷ [50. ΟΥ̓ΟῺ] πλείους ἢ ἑπτὰ... «παρῆσαν. ..βιβλιογράφοι 

Τιοορτῖ, ἢ ΛΝ 5 .4.3] 



καλλιγραφικός 

2(Μ.20.5768Β); οἴ.Β48.6}.134(3.22585; Μ.12.5724)};} τ. Μαρ. ἀταϊ. ((. 
ΖΔο!.) 1. 4(Μ.}1,.77).171}; ταρῦ. βιβλίον σωφροσύνης ἑαυτὸν τῷ βίῳ 
ἐκαλλιγράφησα Αι Βορῃιλονη. 5 τη ἘΣ, 5(Μ.40.4410}; δεῖ γὰρ τὰ. 
Χριστοῦ δόγματα. ..»-εἴσθαι Απακῖ. 5 ἀοάς τοεπχ (Μ.89.364). 

καλλιγραφικός, οὗ δεσμεῖ τογττην, τεῖ. σορν 515 ἃχί κ. ἐπιστή- 
μῆς ἔμπειρος ΘΚ, Β,ττίρ.030.29; καλλιγραφικῆς ἔμπειρος Μ,.20. 
14520). 

καλλιγράφος, ὁ, σεγίδε, ἐοργιεὶ ὑπὸ τεχνιτῶν κ΄. καὶ.««τὴν τέχνην 
ἐπισταμένων γραφῆναι (ΟηδτΆ 0. Επι5.υ.(.4.36(Ρ.131.26; Μ.20.1185Ὰ}; 
ἘΡΙΡΉλαεγ.61.(ρυτβ6,17; Μ.42.1}74}; εἰ δὲ εὕροιμε κ. πέμψω σου 
τῇ ὁσιότητι... ἃ..συνέγραψα Τάτ. 130(4.1210); ΑΡοῤῥίς Βαὶν. (ΝΜ. 
65.2053}0)) ; αγί δὶ, οἱ. καλλιγράφων ἔργα καὶ πλαστῶν ΡΏΪΟ 840. 5.}.6. 
8.τ4(288ς ; Μ.21. 6578). 

καλλιελαία, ἡ, εμἰυαίεά οἰἶΐσε, ταῖ. ἸΆΟΙ,.11:17 καθάπερ ἡ 
ἀγριέλαιος ἐγκεντρισθεῖσα τῷ.««λόγῳ...κ. γίνεται (Ἰ]ΘΙη.5.».6. Τ5(Ρ. 491. 

15; Μ.9.2410); ὁ. ννἀπόστολος οἶδεν ἐλαίᾳ παραβάλλειν τὴν παρὰ 
᾽Ιούδα διαδοχήν, ἐπὶ ῥίζαν ἁγέαν...κ. αὐτὴν καλεῖ Ἐπ5.1ς.17:5-6(Μ.24. 
2008); κοινωνοὶ ἐγίνεσθε τῆς κ. ᾿Ϊησοῦ ντ..οαἰσεῖ.20.3.; 1514.Ὲ]. 
6}}.2.72(Μ.}8.5τ60). 

Ἑκαλλιέμπορος, ὁ, ἡ, 17 ἰγαίεν; ταθῖ., οἵ ΒΜΝ χαίροις, κ. τοῦ 
παρθενικοῦ δηναρίου Ἡμάοι, ἀποιῤονη ΒΜ οἱ γι (Μ,.77.1 2030). 

Ἑκαλλιεξία, ἡ, πίηεδς ἴοΥυ τοὺς.. περὶ τὴν εὔθετον τῆς κ. σύνθεσιν 
ἐνδεομένους Ἐπιπέτγαςν. μένε, τοΥ( ].86,22880). 

καλλιέπεια, ἡ, εἰσφιεηεε, εἰοραμὲ οἰνῖθ, εβ0. οἵ ρᾶρϑῃ ὙΥΙΕΥΒ 
ὑμεῖς μὲν τῇ κι. οὐκ ἐμποδίζετε τὴν τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίαν Ατῇ. 
νι ἀπίον. (ΜΝ .26,0520); γε ᾿Ξ ῖ - 5 (}1.69.707λ}; τὸ ψεῦδος τῇ κ΄ 
κοσμήσας, ἐν χρυσίδι τὸ δηλητήριον ἐκέρασεν [514.}ὲ].ε}}.4.67}4.78. 
11254}; οὐ Ὠοδίῃοηῃ οὔϑο]οβ, Επ5.0.(.2.4(0.42.15; Μ.2ο.0844}; οἵ 
ἘΠΠΟΙΠ 5᾽ τῃεΐοτιο, συ Ν 65, ἔμϑοτ( Ῥυτσδ.8; Μ.4.3.400Ὰ), 

καλλιεργία, ἡ, τονὲ οὗ δεαμέν ; οὗ τὴε θοᾶν, Ποη, 1.80. Ελπ|5.}.6. 
14.26(7808Β; Μ.21.12844}); οὗ ἐγ 6] 5 πηθηῦ οὗ ἃ ματος, (οηβίρ, 
Ἐπ5...(,5.τίρ.92.16; Μ.20.10028}; οὗ δοῖβ οὗ σμαυτγ, Ταπρη Μοι. 
ϑοίεγ.2(ρΡ.1τό. 25). 

καλλίεργος, ὁ, σορά Καγμν, τηςῖ. τοῦ ἄνω κ. Βοι,.ΜΕὶ. (451 
11). 

᾿ ΗΒ “πακε σεοερίαδίε ξαεγίβεε, οἵ (γί τὴν ἀπαρχὴν τοῦ 
τῶν ἀνθρώπων γένους --ησάμενος ἘΠπ|5.4.6.1τὸ Ῥτοειῃ.(ρ.44.5.17; Μ.22. 
Ἴ17Ὰ}; οὗ πιατῖγυϑ ὑπὲρ τὸν ᾿Ισαὰκ ἐκαλλιερήθητε, τῇ ἑαυτῶν σφαγῇ 
τὴν θυσίαν τελέσαντες (οπδῖ, 1δο,ἰαμά, 4ο(Μ.88, 525 Ὰ}; οἵ εὐομαγιθῦ 
τὰ σεμνὰ τῆς Χριστοῦ τραπέζης θύματα, δι᾽’ ὧν “«-οὖντες τὰς ἀναίμους 

καὶ λογικὰς...θυσίας.. «προσφέρειν θεῷ... .δεδιδάγμεθα Τα.5.4.2.τ.το(ρ.48. 
4:1 92Α}); ἔνθα τὰ τῆς ἀναιμάκτου «"εἴται θυσίας Ἑναστ.ἶ,.ε.4.4τ(ρ.1τὅτ. 
1; Μ.86.27608). 

καλλιέρημα, τό, αεοοῤίαδίε καογίβεε, ἴοὸ Οοά μηδὲ ἀπωσθῆναι τὸ κ. 
στ. ΝᾺ 2.ογ.18.1τῷΜ.32ς.0078)}; 1δ.43.71(}1,.6,5028); ΟΒγγ5.ἠορλι 40... ἸΏ 
σεπ(4ιοτο); κ. τῆς εἰς Χριστὸν... εὐσεβείας 110..6ρ. ΤᾺΡλ᾿ 3(Μ.05. 

3480. 
Ἑκαλλιερητέον, σγ6 γηδὶ ναξε ἀεοερίανϊς φαεγίβεεο, ΟΥνεἰς.8.96 

(Ρ.242.15; Μειτ.τσ56 Δ). 
Ἐκαλλιϑέμειλας, -- καλλιθέμεθλος, τοῦᾷ δεαμεξεϊ Ἰοιμάαίίοης, 

Ραι].51], ανηδο.τοκ( ,86.2256 4). 
καλλίκαρπος, ῥεαγίηρ βηπὲ Κζγμῖὲ; ταεῖ., οτα, Ν6].(,4.6 1 Ρ.67). 
καλλιλεξία, ἡ, ξαΐγηεις οὗ ἰαηρμαρο, Ἐρεεϊομδηεδς τὰ μοχθηρὰ γὰρ 

αὐτοῦ δόγματα καλλιλεξίᾳ κεκόσμηται ΟΥ̓. [γν.36 τἠπι 7εγν.(ρ.21τ6.28); τεῦ. 
τ οτ.4: τοῦ, διδάσκων ὅτι οὐ...κι ἀνύει πρὸς τὸ πείθειν, ἀλλὰ δυνάμεως 
θείας ἐπιχορηγία Ἰ1Ὰ. ]σ.τϑίτο; Ρ.13.20; Μοτλ.40Ὰ) 2 Ἡπάτ, Μορβ. τον, 
τ: τΊ(Ρ. 173.15; Μ.66.8774}); ὁ ἀμελῶν τῆς ἐργασίας τῶν κατὰ Χριστὸν 
ἀριοστευμάτων, τῆς δὲ κ΄. ἀντιποιούμενος ΝΙΙ. ΦΡὈ. 2. 52(Μ. η0. 4160); 

ἴσϑι δὲ ἡμᾶς μὴ ἐσπουδακέναι περὶ τὴν φράσιν, ἐννοήσαντας ὡς εἰ 
σπουδάσαιμεν κ. χρήσασθαι, ἴσως μὲν καὶ ἀποπεσούμεθα τοῦ σκοποῦ 
δοστ. 6.6 Ρργοθιη.2(Μ.67.6 574). 

καλλίμαρτυς, ὁ, ἐχερίἰσηΐ τπαγίνν, Βορηγ. ἢ ἀεοῤῥινγ.εἰ 9.(Μ.87. 

3080}). 
Ἑκαλλίμασθος, τοὐᾷ δεαμξμεί δγδαςὶς, 10.ΜᾺ].εἤγοη. 5 Ρ.τοτ( 1.07. 

1808). 
καλλίνικος, σἰογίομείν ἐγιμμιῤίανη; ΟἹ διηρεῖοῖβ, Επβιυινα 

Ρτοριῃ.(Ρ.7.3: Μ.20.0124); δγηιδ. Ύγη.3 Ῥτοσια ἈΡ. ΑΙ ΠΟ σνη.δίρ.235. 
22; ΝΙ.26.6028); οὐ τηδχίντβ, Μαίῃ.γεβ. τ ό(Ρ.316.8; Μ.41.1149}); 
1514.}6}.6}}.1.447(}8.78.4294}; ΤΠμαῖι..Ὁ5,9: τ)(1.663). 

Κκαλλιοτόκος, ν.]. [ΟΥ̓ καλλιτόκος. 
καλλιόω, ῥεαμέιν ; ΡΆ55.» οἱ τῃς 508], στ Ν γββιλομιο ἦα απ (Μ. 

44.953}). 
καλλιπάρϑενος, σ} [417 οἱγρτητίν, Μ.ενς,8.2(ρρ.462.4,463.8); ἃ5 

βυδβί. ἔδυ. ῥαΐγ υἱγρίῃ, Με ἐνρ.6. π(ρ.69.τ15; Μ.18.1200) ; 70.1).Ψ 
ἤορ!.12.22(Μ.06.8128); οἱ ΒΜΨΥ, Ογτιάεῖρ. ΒΜ ΨᾺΡ.30.32; Μ.76.2850). 

607 
τε οὐχ ἥττους ἅμα καὶ κόραις ἐπὶ τὸ κι ἠσκημέναις Ἐλι5.ἢ.6.6.23. 

κάλλος 

Ἐκαλλιπάτωρ, ὁ, σίογίοιια γαίμογ ; οἵ οὔτοι ἰδίου, γι δι 
Ρ.δοδ). 

Ἑκαλλίπενθος, ὁ, γα δίοοςεά ἴῃ ἠὲ ργίφίῇ, 70. ΟἸ]1πλ.5εαἱ.7(}8.88. 
δ8οδ}}). 

καλλίπνους, σιρξεὶ- να πῊρ, ᾿γαργαηΐ; ταοῖ., οἱ νιχῖας, Μεῖῃ. 
Φγ1Ρ.8.ττ(ρ.93.17; Μ.18.153}). 

καλλίπολις, ἡ, {αἱ στίν; οἵ Ἀρανθηὶν 76 βάθη, Ογγιάον, τ3(1. 

4734). 
Ἐκαλλιπονία, ἡ, τρογᾷ ΟἹ ἐκοεϊίσηοσ, ΝᾺ]. πίον. 4(Μ.79.1ττ1440). 
Ἑκαλλίτονος, ἰοὐἰΐηρ ἰο ῥγοάμεα δεαμίν, Ῥαμ].51}, δοῤρλιίσοι( ΜΝ. δό, 

21458). 
Ἑκαλλιπρεπής, ἐχεοϊϊσηὶ, Τὰ 5.1. .2(Ρ.200.20; Μ.20.12288). 
Ἑκαλλίσταχυς, γσγοιοίηρ βηπε εὐτη, Ογαε. διδιττχιᾶ; τὸ.ττ,17}} τ. 

11.241. 
Ἑκαλλιτεχνέω, ἐωσἠϊο δεαμι εν; οἱ Οοα οτγεατηρ υνοχ]ᾶ, 

, ΟἸγαιρ. εοὶ, ς - 8(}1.93.5444}. 
καλλιτέχνης, ας ϊομνιο τοί ἤμε αγιϊείγγ; οἵ σοά, ΡΑ]1 νυ Οἤνγ5.4 

(Ρ.26.1γ; Μ.47.17}} οὗ Τίοροβ, Ἐπι5..6.4.5(0.157.34; Μ.22.2644}; ὅτ, 
ΝαζΖ.εαγ!.1.2.τοι τοί .37.688.). 

καλλιτόκος, ἠαυΐτις ζαὶν οἤερνίηρ; οἱ ΒΜΥ, Ὀγνωάγεαά. (ρ.66.32; 
καλλιοτόκος 53.408). 

Ἐκαλλίφαρος, ἠσυίηρ ὦ ζαΐγ δοάεῤγεαά τοῦ κ. σκίμποδος Ἠγιπη. 

(45 τ .524). 
καλλιφωνία, ἡ, 1. ἐμ ῥἠοην, οὗ βῖγ}]ς γραφαὶ δὲ αἵ θεῖαι-. γυμναὶ... 

τῆς ἐκτὸς κ. ΟἸαγη. ῥγοί δί(ρ, 59,11; Μ.8,1884); ΟΥΝ 85. ἔπη. ο(2 Ρ.215. 
10; Μ.45. 8130); 2. οιρεείηέςς οὗ δομμά; ταξῖ., οἵ 04}} οἵ τοῃιριδίοη, 
ΜοΙμ.σνῃΡ.8.τ(ρ.81.15; Μ.18,1404). 

καλλοποιός, ῥγοάμεϊηρ δεαμίν, οἵ Οοά τοῦ κ, καὶ ἀρχικοῦ κάλλους 
Ῥιοη.ΑΥὐ.ς.}.5.2(Μ.3.2ο80); 14.4.9..4.7(Μ.3.7οτ10}. 

κάλλος, τό, ὀφατεῖν; 
Α, οἵ ον οὐ γὰρ αὐτοποίητον ἐπὶ γῆς τὸ κ., ἀλλὰ... ὑπὸ χειρὸς 

᾿ καὶ γνώμης πεμπόμενον τοῦ θεοῦ Ατἰβεηδρ ἰφρ.34.1{Ν].6.0688); ῃοΐ 

ἀεβιτεα Ὀν ἱποδγηαῖα (ἢ γβί οὐ τὸ κ. τῆς σαρκός, τὸ φανταστικόν, τὸ 
δὲ ἀληθινὸν καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἐνεδείξατο κ. ΟἸοη,, ῥασα,3.1 
(0Ρ.237.22; Μ.ὃ. 5510); ὁ κύριος οὐ μάτην ἠθέλησεν εὐτελεῖ χρήσασθαι 
σώματος μορφῇ, ἵνα μή τις τὸ ὡραῖον ἐπαινῶν καὶ τὸ κ. θαυμάζων 
ἀφίστηται τῶν λεγομένων 14.5]7.6.τ7γίριδτο.Ι; Μ.0.3810})}; οἴ.1}.3.17 
(Ρ.244.1; Μ.8,12ο8.); Οτσεοίς. 6.75-77(0.144.τ6Ή.; Μ.ττ.τ4οοῖ.)}; ποῖ 
Βῖνεη ἴο μηδ ἴο ΚΟΥ 815 θεαῖν, [τ “ροϊϊ.1.22(Μ.26.11324). 

Β. 5ριυἱζπ81; 1. ἴῃ σθῃ. φιλοσοφίας...ἐστιν...εκ. ἀληθινὸν παρὰ τὸ 
δεδολωμένον (]οτη.5:γ.6.17{(0.509.22; Μ.9.2818}; περὶ τοῦ κάλλους τοῦ 
ἀληθινοῦ Ἰα.ῥαφά,.5.1 τιϊ.(ρ.235.10; Μ.8,5τ6.}; ἔστε κ. ἀνθρώπων 
ἀγαπή 1δ.3.χ(0.237.1; 5578); τῶν ἠθῶν τὸ κ. 10.2.χο(Ρ.224.25; 5320); 
τὸ περὶ τὴν ἀρετὴν κ. Ἰᾶ.5ἰν.2.2τ(ρ.182.18; Μ.8. 1072}; τοῦ ἁγίου κάλ- 
ὍΩ 10.2.20(Ρ.174.1; τοξ68); θεῖον κ. τ. Νγ56, υἱγριχ2 τ1.(ρ.297. 10); 
2. οἵ 5οι}}, Ορρ. Ὀοαν κι. - ἄριστον πρῶτον...τὸ ψυχικόν.. «ὅταν 
ἡ κεκοσμημένη ψυχὴ ἁγίῳ πνεύματι ΟἸοΙη. Ῥαεά. .11{(Ρ.272.2; Μ.8. 
6404); τὸ φυσικὸν τοῦ σώματος κι ἔλαττον τοῦ ψυχικοῦ λογίζεται 
κύριος ἐῤ. .8: 2(Ρ. 243.10; 5734}; ἐν μόνῃ.. τῇ ψυχῇ καταφαίνεσθαι καὶ 
τὸ κ. καὶ τὸ αἶσχος.. «καλὸς.. "ἄνθρωπος, ὁ δίκαιος 1.2. τ2(Ρ. 230.5; 
5448,0}); τὸ κι. τῆς ψυχῆς 'νέως᾽ γίνεται 'τοῦ ἁγίου πνεύματος᾽ 1(1.5 7. 
γιιτίρ.46.21; Μ.0.4808); ἐὰν εἰς κ. σώματος βλέψη τις..«καὶ αὐτῷ ἡ 
σὰρξ εἶναι.. «δόξῃ καλή, σαρκικῶς ἰδὼν καὶ ἁμαρτητικῶς κρίνεται... ὁ 
δι᾽ ἀγάπην τὴν ἁγνὴν προσβλέπων τὸ κ. οὐ τὴν σάρκα ἡγεῖται, ἀλλὰ 
τὴν ψυχὴν καλήν, τὸ σῶμα, οἶμαι, ὡς ἀδριάντα θαυμάσας, δι᾿ οὗ 
κάλλους ἐπὶ τὸν τεχνίτην καὶ τὸ ὄντως καλὸν αὐτὸς αὐτὸν παραπέμπει 
1.4.π8(ρ.299.12; Μ.8,132248); τὸ κ. τῆς νύμφης, ἧς ὁ 'νύμφιος᾽ λόγος 
ὧν θεοῦ ἐρᾷ, ψυχῆς τυγχανούσης ἀνθούσης ὑπερουρανίῳ καὶ ὑπερκοσμίῳ 
κάλλει...«τὸ γὰρ κυρίως κι σὰρξ οὐ χωρεῖ Οτιον.τό.2(0.30.6; Μ.11. 
4728): κατὰ..«τὴν συμμετρίαν καὶ ἁρμονίαν τῶν τῆς ψυχῆς θεωρημά- 
τῶν, ἔνιοι τῶν σοφῶν νενοήκασι τὸ κ. ... ἵνα καὶ κ. ἐπιγένηται τῇ 
ψυχῇ..«θείας..«χάριτος χρήζομεν..«.καλὴ μὲν οὖν πᾶσα ψνχὴ ἡ ἐν 
συμμετρίᾳ τῶν οἰκείων δυνάμεων θεωρουμένη" κ. δὲ ἀληθινόν, καὶ 
ἐρασμιώτατον, μόνῳ τῷ τὸν νοῦν κεκαθαρμένῳ ϑεωρητόν, τὸ περὶ τὴν 
θείαν. «φύσιν Βαδ. μον Βς, 2ο(1.128Ὲ,,1294.8.; Μ.20.3174.,8); ἡ τῶν 
ἄλλων γυναικῶν κάλλει φιλοτιμουμένων. . ἕν ἐπισταμένη κ., τὸ τῆς 
ψυχῆς, καὶ τὸ τὴν θείαν εἰκόνα. .«οαυὐντηρεῖν (τ. ΝΑ Ζ.07.8.8(ΜΜ.3ς.9038); 
ΠΙΒΙΤΘΑ Ὀν 51ὴ τὸ θεοειδὲς ἐκεῖνο τῆς ψυχῆς κι τὸ κατὰ μίμησιν τοῦ 
πρωτοτύπου γενόμενον. .«οὐκέτι...τῆς οἰκείας αὐτῷ καὶ κατὰ φύσιν 
εἰκόνος τὴν χάριν διέσωζεν ΟΥΝ γ55.Ὁγρ.τ2(0.Ζ90.10; Μι,46.3728); 
τεδίογεα Ὀγ οἰδαηβιηρ, 1. οἷἵ. 5. κάλυμμα; οἰ 4 λον. τη (ἀμί. 
(Μ.44.8220,9) οἷξ, 3. καλός ; τοῦ, ῬΞ.44:14 ὡς ἔνδον εὑρήσων τὸ κ. τὸ 
ἀληθινόν ΟἸεμι. ῥαεά.3.2(0.238.23.; 600); κ. ἀπόθετον τ.Ν42.07.24.8 
(1180); ὡς ἔνδον ὄντος τοῦ κάλλους τῆς νύμφης 580. Χριστοῦ] Βα. 
πονιῖῃ Βςι4λ(τ τόδο; Ν.4124); 3. τενεα]θα ὃν νογχά ὅ... ἄνθρωπος 
, - τ , .« ἦ Ε Ἁ ἈΝ Ἴ , Α Δ ς , 

ἐκεῖνος, ᾧ σύνοικος ὁ λόγος.-.κ. ἐστὶ τὸ ἀληθινόν, καὶ γὰρ ὁ θεός 



κάλλυντρον 

ἐστιν ΟἸοιη. αᾳρά,.5.χ(ρ.226.24; Μ.8. 560); δεικνύντος ὡς ἀληθῶς τοῦ 
λόγου τὰ κ. τὸ ἀληθινόν 1.2.12(ρ.234.το; 5524}; τὸν ἁπάντων ὑπὸ 
κάλλους ἀρρήτου ἐπακτικώτατον..«λόγον αχ, ΤὨδσσ, ῥαη,Ογ.δ(ρ.17.2; 
Μ.το. το 28); 4. οὗ σα οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ τὸ κ. καταλελοιπότες διὰ 

κ. μαραινόμενον [Ἰεγγ, ῥαδά.3,2(0.244.24; Μ.8. 5768); πᾶσα...ἡ κτίσις 
ἐνδεής ἐστι τοῦ κ΄ τοῦ θεοῦ ΔΜίετΒ, ΡΟ. (ρ.ποῦ.τ; Μ,18.4ο1Ὰ); 
μορφὴν..«ἔχει διὰ πρῶτον καὶ μόνον κ. καὶ πᾶντα μέλη, οὐ διὰ χρῆσιν 
11ογ.ΟἾφηι.τη.}; ΟἹ Οοα 45 Ῥεαπὲν δῃαᾶ σοοάποββ τὸ ὑπὲρ πᾶν φῶς 
ἀγαθὸν. ..τοῦτο τἀγαθὸν ὑμνεῖται... «καὶ ὡς καλὸν, καὶ ὡς κ- --- καλὸν 

μὲν εἶναι λέγομεν τὸ κάλλους μετέχον, κ. δὲ τὴν μετοχὴν τῆς καλλοποιοῦ 
τῶν ὅλων καλῶν αἰτίας. τὸ δὲ ὑπερούσιον καλὸν κ. μὲν λέγεται, διὰ τὴν 

ἀπ᾽ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς οὖσι μεταδιδομένην οἰκείως ἑκάστῳ καλλονήν Π]ΟΠ. 

Αὐνἄ,η.4.7(Μ.3.7010,0}; τὸ θεοπρεπὲς κι, ὡς ἁπλοῦν, ὡς ἀγαθάν, ὡς 
τελεταρχικόν, ἀμιγὲς μέν ἐστι καθόλου πάσης ἀνομοιότητος, μεταδοτικὸν 
δὲ... καὶ τελειωτικὸν ἐν τελετῇ θειοτάτῃ 1ά.ε.}..5..τ(}.3.τ640); τοῦ καλ- 
λοποιοῦ καὶ ἀρχικοῦ κάλλους ὑπερουσίου 18.γ.2(Ξοϑο); πρὸς ἐκεῖνο τὸ 
νοητὸν καὶ εὐῶδες ἀφορῶν κ. ... ἑαυτὸ τυποῖ καὶ διαπλάττει πρὸς τὸ κἀλ- 
λιστον μέμημα 16.6.ἐ..4. 3: ἸΟ . 3. 4738); Ἰγηϊταῖρα ὃν (ΠΤ ΒΌ δ ρ᾿υἹδβί εἰς 
τὸ θεοειδέστατον ἀνηγμένος κ. 1.5.3. 6(5138); ὃν τεαθοπιθα τλθι, ΕΧΘΕ. 
ὕβηϊ,2: τὸ τὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως κάτοπτρον, οὐ πρότερον ἐγένετο 
καλόν, ἀλλ᾽ ὅτε τῷ καλῷ ἐπλησίασε, καὶ τῇ εἰκόνι τοῦ θείου κ. ἐνε- 
μορφώθη..«βλέπει δὲ πρὸς τὸ ἀρχέτυπον κ. ΟΥΝ γϑ5. ολη. 5 τῷ Οαπὶ. (ἢ. 
44.8680,0)) ; 5. ρἷατ,, εἰρβῖς οὐ δεαπῖν, τλ ΟΠ Θταρ ΒΈΟΙ. τηλαυγέστερα 
κάλλη καὶ θειότερα...εὐπρεπέστερα καὶ ἑνοειδέστερα Του, Ατ.6,}.}.3. 
τι... ςοϑ, 60 Ὰ) ; σἐρης 97 Βρι τξπ8] δεσμεῖν, 19.3...ττ(4418). 

κάλλυντρον ({ Ἐ]κάλυντρον), τό, ραϊ»ι-δγατεῖ,, τεῖ. 56 ἴῃ Εξαβὲ 
οὗ Ταθογηδοΐθβ τὰ κ., τὴν ἄσκησιν καὶ μελέτην τῶν γραφῶν ΜεΙΠ. 
5γ}.9.4(0.118.20; Μ.1τ8,1858}); κάλυντρα φοινίκων ἐδέχοντο. ..γράφον- 
τος. «τοῦ τύπου τὰς ἐν παραδείσῳ τρυφάς Οντ.ἠον. βραδεῖ, 28(53.3227}Ὲ). 

Ἐκαλλωπιστέος, ἐπὶ ἰο δὲ αὐἀογησά ἡ ψυχὴ κ. τῷ τῆς καλοκἀγαθίας 
κοσμήματι (Ἰοπλ.ῥαθε,53.3(0.237.:6 ; Ἀ1.8. 560 Ὰ). 

καλλωπιστής, ὃ, 976 τοῦ!ο ραϊηὶς οὐ ἐρηϑοί δέος, Αραῖῃ. 9, Ογ, 050. 
Ἑκαλλώπιστος, σὐογησά, ΒΡὮτ.3.472Ε. 
Ἑκαλλωποιέομαι, ΠΟ ὁπεδείξ, Οὐ. ΝΑ Ζ.ον.}.2ο(}]|.53ς. για), 
καλόγηρος, τὩοηογαῤίε; οἵ Ὀγὶοϑίβ ΟΥἨ δϑοθίϊοβ, 6δβρΡ. ἰῇ βδἀάγοθβϑ, 

Ῥᾳ]1.}.1 ατι5. 35 (ρ.τοῖς ; ΜΙ.34.11130); Ποτ ἀσεὶ.7.6(Μ.88.17058}; 10, 
ΜοβΟΠ. ᾿γαὶ. τ(Ν.87.28528). 

Ἐκαλογραῦς, ἡ, τοηεγαίε ἰαών, ΤΔ65.Ν82.61α].τ40(}].38.1το48). 
Ἐκαλοδουλεῖα, ἡ, ποῤίο ξεγυτμάε ἦλθεν γὰρ ἐξαγοράσαι ἡμᾶς ἐν τῷ 

ἐδίῳ αἵματι εἰς τὴν κ. τῆς θεότητος αὐτοῦ Αραίῃ.υ«Ον.11.536.Ψ 
καλοειδής, οὗ δεαιμ[μἰ ξογηι, Κ7.Ζος5.3(ρ.01.27). 
Ἐκαλοεργία, ἡ, ροοίᾷ τοογὴ, ἘΡΤ.3.3018 ; οἵ ᾿πιρτονθιηξηῖβ τπϑ6 

Ὀγ ἃ ἔδυ; ρ΄, οἱ (ειβείδη 6, Το. Π] τ. εαϊ. 26(Ν.88, το: 54). 
Ἐκαλοήθεια, ἡ, σοσάηε8ς οὗ ἀἸδρορίοη, τι ῖαρ, ἄτα, (τ. ΖΘοἢ.)1.2 

(Μ..}.77.τ664}. 
καλοθέλεια, ἡ, φοοίο τι, ἘΔ} ΟΠ γν5.6(0.35.1; Μ.47.21); δύ, 

Μαρἀταϊ ({γ.2 8. },}4.6ο(Μ. ΡΙ. 77.4270). 
καλοθελής, τ06}} ΖΞ ῥοςεά, δεηουοίεη!, ἸΌΡΆΙ.3.213Ὲ ; 1.60 δἴαρ, ο. 

τού(ρ.58.8 ; καλοτελεῖ Μ,},.54.τοοΞᾺ}.Ψ 
καλοθελῶς, τοῦ φορά το}, Ἡοττ,. 6}. ΕΡΤΡΙ.(ρ.57.24: Μ.ΡΙ,.63. 

σι180); δεπευοίφην, Ἰυκοιτ Νι,ϑνηι, κ2(}1.03.17261Ὰ). 
καλοκἀγαθία, ἡ, ροοίηεες, ποδηίην οὗ ἐἰπαγαείεν τὰ δὲ ἄλλα πάντα 

[3ς,͵ πίστις, ἀγάπη] εἰς κι ἀκόλουθά ἐστιν Ἰρτι. ΕΡ᾿,..14.1: ἡ ψυχὴ καλ- 
λωπιστέα τῷ τῆς καλοκἀγαθέας κοσμήματι (Ἰετη. ῥαρά,.5.2(0.227.27; 

Μ,8. 560 Α) ; ἔδωμεν εἰ μὴ Χριστιανοὶ μᾶλλον καὶ τούτων [8ς. φιλοσόφων] 
βέλτιον πλήθη ἐπὶ καλοκἀγαθίαν προκαλοῦνται Οτ,(ρἰς.3,5τ(ρ.247.2; 
Μ.τ.ο88Α}); εἰ πάλαι εἶχεν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις τὰ εἰς κ- σπέρματα 
1514.}ε]..}}.2.2(}1.γ8,4568); ΟΡΡ. ἔχθρα, Οἰειη.5,}7.2.τϑ(ρ.τότ.τό,10; 
Μ.8, 6 α); ροηεγοςτίν,, οἵ ετηρεγουθ, ὔσβαςσιεῤ, [μἰαρ. Δι ἀῤοΐ(ςεο. 
πϑίριτϑι1ι; Μ.25.3538)}; ζοηβίρ. Επ5.ἢ ἐς το, τοί ,20.8848) ; Ἐλι5, 
υ.Ο,τ.43(Ὁ.28.13; Μ.20.0570}; 85 ὉὶῸ οἵ αὐἀάτοϑο, το αροὶσηεὶ.32 
(Ν1.2ς5.6570); Β85.6}.112.1(3.20 48; Μ.32.5218):; ΟΥ. ΝᾺ 2.6}. τ26(}1.37. 
2Ζ2ΤΑ). 

Ἐκαλοκαίριον, τό, σοοί ςεαδόη, ΤΉΡΒΗ.εὔγο.Ρ.326(}}1.τοϑ.7888), 
Ἐκαλοκῇρυξ, ὁ, ποῤίε ργοείαϊηιεν Κύριλλος ὃ κ. τῆς ἁγίας θεοτόκου 

Το. Νοῦν. ἔμ5.τ(}1.86.οτο). 
Ἐκαλονοησία, ἡ, γίρἠϊ- πη οάηπ655, ᾿λοτ ἄοεῖ.9.3(}1.88, χ72 0) ; ἐξ. 

17.3(1δο40). 
Ἑκαλοποδίνως, τοῖίἢ φοοά ωδς; ἐμιελβτῖν, Ἡδτϑο].ῤ.(Δ1.02.10255)}.Ψ 
Ἑκαλοποιΐα, ἡ, ἐοΐῃν ροοί, δεηόβεθηςε; οἵ αοά, ἘΒΡΗ]Απε. Ἀμιοὶ, 

τ.2(λ1.6,τοσϑο), 
Ἐκαλοπραγμοσύνη, ἡ, σοοΐ αεἰτυτγ, Ῥ1]. ἢ. Γαδ Ρτοσξτη.(ρ.12.5; 

φιλοπραγμοσύναι Μ.34.1003). 
Ἐκαλόρινος, τοτίξι το οἰ -βαρεά μοςε, (4. Βαγε.2(0.151.10). 
καλός, [5067], καλλέστατος, Ῥτοο] ΟΡ μορ.2.3(}]} .6ς, 840 0}7; 

δεαμτξεΐ, ροσά, ξα 17: 
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καλός 

Α., οἵ οτραΐυσεβ ; 1. γεννήτωρ [530. ὁ θεός] τῶν κ. (Ἰδγη.5.7.7.3(0.12. 
18; Μ.9.4214); πάντα...κ. καὶ καθαρὰ τὰ τοῦ θεοῦ ποιήματα ΛΕΝ.ερ. 
Αρι.(Μ.26.ττ60Ὰ}; οὐδὲ τοιαύτη παρ᾽ αὐτῷ [Ξς. τῷ θεῷ] ἡ ἀποδοχὴ 
τῶν κ΄, οἵα παρ᾽ ἡμῖν" ἀλλὰ κ. τὸ τῷ λόγῳ τῆς τέχνης ἐκτελεσθέν, καὶ 
πρὸς τὴν τοῦ τέλους εὐχρηστίαν συντεῖνον Βαβ.ἤεχ.3.τοίτ.22Ὰ ; Μ.20. 
γ60); 1.4,6(388 ; Μ.028); παντὸς ζῴον κ. τυγχάνοντος ἅτε ὑπ᾽ ἐμοῦ 
[30.. τοῦ θεοῦ] γενομένου (οῃεὶ. ΑΡ}ι6.20.8; ΤΏΘΙΥ ῬΥΌΡΘΕΥ τ158 χρὴ δι᾽ 
ὄψεως ἀπολαύοντας τῶν κ. δοξάζειν τὸν δημιουργὸν (Ἰοτη, ῥαφά.2.8 
(ρ.2οο.ο; Μ.8.480Ὰ); απὰ ἀνοιάδησο τὰ πρόχειρα πάντα τοῦ κόσμου 
κ᾿ οὐκ ἀγαπᾷ [30. ὁ γνωστικός), ἵνα μὴ καταμείνῃ χαμαί 14.5|γ.}.1τ 
(ρ.45.22; Μ.0.4888) ; 1δ.7.τ2(ρ.5ς.26; ποϑΒ); ἀπὸ τῶν νομιζομένων εἶναι 

ἐν κόσμῳ κ. ἀναχωροῦντα 536. τὸν ᾿Ϊησοῦν] Οὐ, 0.28.231(τ8; ρ.410.31; 
Μ.14.7420}); 2. νοζσαῖῖνε, ἐεξαν, ροοὰ ὦ παῖ καλέ Ἰἴοη, Δτ,6,ἢ.3.3.τ(}}. 
3.4228Α}; ὦ κ. Διονύσις 1ἃ.6Ρ.7.3(Μ.2.τοϑι0}; κ΄ ἄνθρωπε 1ο.ΜόΞ6].. 
}γαϊ.2ο7(Μ.87.30070}; 3. ο. ῬΥΕΡΡ. εἰς τὰ καλά τυεἰ}, Τὴ]. ΔΎ, 6ρ.0.6 
(}71.3.11138}; ἐν καλῷ 1}: ἃ ροο( βοΞστίϊοη οὐ μίας δογματικῆς εὐτεχνίας 
ἐν κ᾿ γεγονότες (1.6. Ψ}06}} ἀρ, ΠΙΡῊᾺ ἀρ ἴῃ (ἢ 5Κ1}} οἵ ἀοσίτϊηαὶ ὁχ- 
Ῥοβιτίου) νυ, [ς5,5.4(2.82320) ; ἐδι(8470); ἐπὲ καλοῖς ἔογ ροοά, ξανομγ- 
αδΐν, Ατἢ ἀροΐ.56ε.7(0.03.1; Μ.25.2600) : 4. ς. ἕνα: οὐκ ἔστι κ. ἵνα 
ἀναγκασθῶσιν “Αρορίμ!. Βαὶν. (1.65. 2οτα); κ. ἐστιν, ἵνα ἔχωμεν εὐλά- 

βείαν Ἰ)οτ.ἀοεί.4.7( 4.88. τδός}). 
ΒΒ. ϑριτίταδ!; 1. ὙΥΐπ, τριάδα..«σοφὴν..«καὶ κ. ΠΙοπ,Λτι,μ.1.4 

(Μ.3.5024Α}); 2. οἱ (οἂ ὁ τοῦ μισθοῦ κ.- ἀνταποδότης [14.4.71 ὁ κ΄ 
κύριος ΒαΤΉ.7.1:; ἐσμὲν τοῦ κι 4.,.Δπάγ. ξγ.τ(ρ.38.13); ἸϑολΛτ,ἄ,η1.1.6 
(λ}1..πο68); . οἱ (δεῖξε ὁ σωτὴρ...κ. οὐς ὡς ἀγαπᾶσθαι μόνος πρὸς 

ἡμῶν τὸ κ. τὸ ἀληθινὸν ἐπιτοθούντων (ειη.5|;.2.π(Ρ.122.18; Μ,8, 
9524λ}; ἀφ᾽ οὗ.. οὐδὲν ἄλλο μοι κ. εἶναι δοκεῖ...σὺ δὲ ἀληθῶς κι: 
κ. δὲ μόνον, ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ τοῦ κ. οὐσίᾳ ἀεὶ τοιοῦτος ὑπάρχων ΑΥΟΝ γϑ8. 

λον τῇ (ἰαηἰ.(}1.4.836ᾺΑ}; οἵ παῦλα οἱ μὲ τὸ κ᾿ καὶ ὑπὲρ πᾶν 
ὄνομα τοῦ σωτῆρος ΑΤΠ.6}. ἄες. 118.3(1.25.5440}; ταῦτα.. ι“φλυαροῦσι 
[30. ΑΙ]ΔΠ5].. «προαιρέσει κατὰ τὸ αὐτεξούσιον καλός ἐστι [Ξ0. ὦ λόγος 
Ατῇ..4»).1.35(}1.26.848)}; ΑΥ΄ο Γλβαὶ, ἔγ.ο 1ϑ.πτπί(ζτο); «ΕΙΑτΠ ορ.ερ. 
{1ϑ.τ(τ640) οἷζ. 5. τρεπτός; 4. οἵ [116 δῇρο]5. κ, -.-. γεγόνασι 
καὶ αὐτοί Ατῃυ. πίοη.22(Μ.26.876Α); δ. οἵ γθδπ, ΟἸδίη ῥαφά.2,12 
(0Ρ.230.1τ4; Μ.8. 5440) οἷἴ. 5. κάλλος : οὐκ..«τὸν κ΄ τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὸν κ 
τὴν ψυχήν 1Ὁ.3.2(ρ.243.0; 5720}; ἀνδρὶ βουλομένῳ εἶναι καλῷ τὸ 

κάλλιστον ἐν ἀνθρώπῳ τὴν διανοίαν κοσμητέον 1}.3.53(0.248.24; 5848); 
Ὀεΐογε 1[8]] κ. γενόμενοι, ὕστερον παράβαται τῆς ἐντολῆς Α1ἢ..447.2.}5 
(Μ.26.3058); κι μὲν ἤμην κατὰ τὴν φύσιν, ἀσθενὴς δὲ διὰ τὸ.. «νεκρωθῆναι 
τῷ παραπτώματι Βαϑ.ἠοριῖῃ Ῥ-ι σοί τ2οὶ ; Μ.20.3174}; δα ΑἸΈΕΙ τὸ- 
ἀειηρίομ, οχερ. (δπίττῖς παιδεύει.. ταύτην εἶναι τοῦ κάλλους τὴν 
ἐπανάληψιν, τὸ πλησίον γενέσθαι τῆς τοῦ καλοῦ πηγῆς, καὶ προσεγ- 
γίσαι πάλιν τῷ ἀληθινῷ κάλλει, οὗ ἀπεφοίτησε.. «πρότερον οὐκ ἦσθα 
καλή, διότι τοῦ ἀρχετύπου κάλλους ἀποξενωθεῖσα.. «πρὸς τὸ εἰδεχϑὲς 
ἠλλοιώθης τ Ν γβ5ι λον τὰ απ. (Μ,44.832ς,0); ὁ δὲ ἅπαξ ἐν τῇ θείᾳ 
δόξῃ γενόμενος, ὅλος γίνεται κ., ἔξω τοῦ ἀντικειμένου μώμον γενόμενος 
1. γίοοΒ) ; ἐδ. κ(δόδ0) οἵ. 5, κάλλος ; Οὗ 50], (στη. Ξἐγ.4.τϑ(Ρ.209.13; 
Μ.8.13254) οἷζ, 5. κάλλος ; γέγονε..«καλὴ καὶ εὐθής ἸΏ. ΑἨΙΟΉ.20 
(Ν1.26.8734}; οἵ νιτέυε5 ὁ φάβος αὐτοῦ [50. τοῦ θεοῦ] κι. τόίενι,2τ.8; 
ἡ πολυτέλεια κ. καὶ ἑἱλαρά ἘΓΕΥΤη, 5 22.1.10 ; ἡ νηστεία. «λίαν κ. ἐστι ἐῤ. 
5,3.5.; μετὰ κ, ἐλπίδος (οηδίδπίυ5. [τρ ἀρ. ΔΊ, αῤοϊ, σηδί. Δο(Μ.:ς. 
6330); Γοῖ, ΠΟΤᾺ] 116 ἡ ψυχὴ .«δῆλος ἔστω ἐν τοῖς κ. ἔργοις 20 Ϊθηι. 
2.4; τοῖς νῦν.. "παράδειγμα κ. ἐσόμενοι (οπῃδίαηζιιι5 Πριἂρ. Ἰἢ. ὡροί. 
Οορηςι, 3ο(6330); τινὸς οὐ κι ἀγωγῆς Οὐης!..Δ1Ρ}.3.8.2) τῶν κι ἕξεων τε καὶ 
ἐνεργειῶν Τηοη.Ατ.ε..,..7.4(Ν}..3.212Ὰ}}; δΌΡΟΙΙ. - 14.5.}.4.3.π(Μ. 2.473) 
Εἷζ, 5. κάλλος ; τοί. σσμ απ  βζίοτι οὕτω κ. τὰ νοητὰ θεάματα 1.4.1 
(4728); 6. οὗ Ἰανν ὃ νόμος κ. καὶ ἅγιος (οηεὶ, 4.}}.6.19.4; μα ον, 
1:21τ(3.78); ΤΥ ΜΟρΆ5. οη:.}:τὸ,2ο(ρ.131.55; Μ.Οδ. 816}; οὗ αἰνὶπα 
ἰθλομιηρ αὐ ἐντολαὶ κ. ΠΟΥ] ἡμα»4.12.3.4: τὰ λόγια τοῦ θεοῦ, ὡς κ. 
καὶ μέγαλα 20(Πἰφ}}.13.3; τὰς τοῦ Χριστοῦ κ. ὑποθημοσύνας δὲ. ταροΐ. 
14.3(Μ.6.3480); ογίβμοάοιχ, εογγεεὶ ἃ... κύριος διὰ τῶν ἀποστόλων 
τετύπωκε, ταῦτα κ. ..- μένει ΑΙη,ο,. Πίας.3(Ν.25.5 25); ἀποδεξάμενοι 

ὡς κ. τὸ τῆς οὐσίας ὄνομα 16.5γ}.37(0.204.7; Μ.26.76οΑ}); 
[Μ1ς.13:32] κ. ἔχει τὸν νοῦν 4,6. ϑέγα.2. (1.26, δο10); τὸ κ᾿ δόγμα 
κηρύττειν Αδη.εῤ.15(ρΡ.28). 

(, πεαῖ, α5 βασβι,, 5ρισιξμα] δεαμέν, ἃ ρσοσάμεξδς; 1. ἴθ σοη. ἐργάσεσθε 
τὸ κ. ΒαγΉ.21.2; μετακινηθῆναι ἀπὸ τοῦ κ΄. ΟΥ, [0.30.27(22:; υ.363,1τ2; 
Μ.14.664}); ἀκιῤτ γϑεῖὸ κ. ὁ ἅγιος ΑἸδι ροηΐ, (1,2 5,.120)}; μὴ... 
ἀφηνιάσωσι τοῦ κι (πε. Αρριλιατια; οπ. Ατη.βιο( Μ.3.8078)}:ν. 
Βυρτα Α.3; Μ|ΠῊ 508] ἐν τῇ ψυχῇ τὸ ὄντως κ. ὑπὸ τοῦ θείου λόγου ἀνα- 
ζωπυρούμενον ἐκλάμπειν (ἸελῊῥγοί. ττίρ,82.25 ; Μ,8.230})) ; τὸ εὐγενὲς 
τῆς ἀληθείας, ἐν τῷ φύσει καλῷ κατὰ ψυχὴν ἐξεταζόμενον 14,ῥαεά, 
2.ττ(ρ.260.20; Μ.8,6320); τὸ ἀληθινῶς κ. τὸ ἐν τῇ ψυχῇ {885.15.τ74(α. 
505. ; Μ.320.4008}); 845 τποΐίνα ἴοτοθ ἡ δι᾿ ἀγάπην εὐποιΐα ἡ δι᾿ αὐτὸ τὸ 
κ. αἱρετή [385. τῷ γνωστικῷ] []6π|.5|7.4.22(ρ.3ο8ιτ6; Μ.8,13458}; ἐῥ. 
7.7(Ρ.37.16; Μ.0.4600); ἡ τὸ κ. δι᾿ αὐτὸ τὸ κι πράττουσα 151. Ὀεὶ. 
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καλός 

4Ρ. 4.5(}.γ8, 10538); 10.4.τ355(Ἰ21τ60}; οἵ, ἐγγυμναζόμενοι.. 
ὑπὲρ τοῦ κι περιστάσεσιν ὈΪΟῚ ΑΥ .η.8.δίδοσ0) ; τπαιλ᾿β Κπον]εάρε 
οἱ ἴΐ τὸ κ' ..-- σοφίᾳ θεωρητὸν καὶ νοητόν..-σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ 
διὰ πίστεως αὐ αὴ τὶν ΟἸειλ. εἰ. 37(0.148.13; Μ.0.7178}; ἔμφυτον..«νόμον 
πρὸς τὸ κ. ἡμῶν ἐξεγείροντα τὸν λογισμόν Μείῃ.γε5.2.δίρ.5340.0; Μ. 
1τ8,3040); ὁ πονηρὸς. .«τὸ κι, ὅ τί ποτέ ἐστιν ἀγνοῶν (οηςὶ..4.}}.6.8.8; 
τῇ μὲν ψυχῇ αἱροῦμαι τὸ κ. ὑπὸ τοῦ νόμου παιδευόμενος. .«ἀκριβὴς 
ἐγκεῖται ἡμῖν ἢ τε τοῦ κ, καὶ τοῦ κακοῦ διάκρισις ΤῊ τ, ορΞ,. ον». 
Ἴ110,2Ο(ΡΡ9.131.27,132.4; Μ.66.8:6..,8) ἢ; τὴν ἀγνωσίαν τοῦ ὄντως κ΄. 
Πίοπ. ΑΥ.ε.}.2.2.5(}1.3.2064}); τὸ κ' ἢ χεῖρον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ θεομιμήτως 
κρίναντες ἐν. 4.3. τ(4764Ὰ); Μαηίςη, τὸ.. φυτὸν ἐξ οὗ γνωρίζουσι τὸ κ. 
αὐτός ἐστιν ὁ ᾿Ϊησοῦς...ὁ δὲ λαμβάνων διακρίνει τὸ κ. καὶ τὸ πονηρόν 
Ηδερουι. Ἄγε ττίρ.18.4; Μ.το. 4454}; τρὰ] δηᾷ ΔρΡαίθηΐϊ εἴδωλον... 
τοῦ κ. τὴν φιλοκοσμίαν, οὐχὶ δὲ αὐτὸ {τὸ κι. προστρεπομένους... 
δόξῃ, οὐκ ἐπιστήμῃ ὀνειροπολοῦντας τοῦ κ. τὴν φύσιν"...χρὴ..-«ἡμᾶς 
ἐπὶ τὸ ὄντως κ. καὶ κόσμιον σπεύδειν Οἴδτῃ, ραεά.2.το(ρΡ.22ο.τό ; Μ.8. 
5244}; ἰδοῦσα ἴ5ο. ἡ ψυχή! καλὸν ἑαντῇ εἶναι τὴν ἡδονήν, πλανηθεῖσα 
κατεχρήσατο τῷ τοῦ καλοῦ ἀνόματι, καὶ ἐνόμισεν εἶναι τὴν ἡδονὴν 
αὐτὸ τὸ ὄντως κι Αἰῇ, σεμὶ. 4(Μ.25.08); Μας. Αδρ.εμδίνεον.3(Μ.34. 
8248); 2. τεῦ, (οᾷ, ΟἸδθτη.  ζ.4.τϑ(ρ.290.17; Μ.8.1225Ὰ}) οἷτ, 5. κἀλ- 
λος; εἴτε τὸ κι ὑπάρχει ἐραστὸν αὐτῷ 50. τῷ θεῷ], αὐτὸς ὧν τὸ 
μόνον κ., εἰς ἑαυτὸν βλέπει ΜεΙΉ Ρογρἧ.3(ρ. πούοῖσ; ΝΕ. τ8.491Ὰ}; 
ἀνελλιπὴς τυγχάνων ἐν τῷ κ. ΑἸδχ. ΑἹ. ερ. Α16πα.7(0.23.2ο; Μ.18. 5578); : 
μόνῃ τῇ διανοίᾳ τῇ καθ᾽ ὑπερβολὴν κεκαθαρμένῃ τὸ κυρίως. κι. ἐν 
τῇ θείᾳ φύσει γινώσκεται [Ἐ85.15.1|5(1.5ο6} ; Μ.20.4120}; τὸ κ. 
ἐπὶ τῆς ὅλης θεότητος ὑμνεῖται Τοη.ΑΥ.(.21.2,1τ(}}.3.6378}; κ5 ΒΟΏΤΟΘ 
οἱ 811, 16.4.7 (7ο1) οἷϊ. 5, κάλλος ; καὶ ἀρχὴ πάντων τὸ κ., ὡς ποιη- 
τικὸν αἴτιον..«καὶ πέρας πάντων. . ὡς τελικὸν αἴτιον (τοῦ κ. γὰρ ἕνεκα 
πάντα γίγνεται) 1.(7044); πρὸς τοῦ ὄντως κι τὴν ὕπαρξιν ἐσχη- 
κυῖα [50.. ὕλη] 14.ς.}.5.4(Μ.3.1448}; 48 ΟΡ]εδοῖ οὗ ραυεορϑέϊοι μηδὲ ἕν 
τῶν ὄντων εἶναι καθόλου τῆς τοῦ κ. μετουσίας ἐστερημένον 1Ὁ.2.3(14τ0); 
διὰ., «τῆς ἐνθέου καὶ ἱεραρχικῆς ἁρμονίας τοῦ ὄντως ὄντος κ. καὶ σοφοῦ 
καὶ ἀγαθοῦ μετέχειν Ἰ4,6.}.1..(Μ.3.2734}; 0 ἠοῖ δοισοθ οὗ ον] οὐ 
γὰρ ἐκ τοῦ κ. τὸ κακόν, οὐδὲ ἐν αὐτῷ ἐστιν, οὐδὲ δι᾽ αὐτοῦ". ἐπεὶ οὐκέτε κ. 
ἂν εἴη μεμιγμένην ἔχον τὴν φύσιν, ἢ αἴτιον γινόμενον κακοῦ ΑἸΠ ρόμ.6 
(Μ,25.134});3,  Πουῦ ἈΥΤΟΪῈ τὸ ἐν τῇ φύσει τῇ τῶν ἀνθρώπων εἶναι τὸ 
γνωριστικὸν καλοῦ καὶ αἰσχροῦ [ιϑἰ.2αροΐΪ,τ4.2(}1.6.4688) ; τοῦτον... 
ἐζήλωσεν ἐν καλῷ Ατῇν,  πίον.3(Μ.26.8448}; οὐ καλῷ τὸ κακὸν 
ἰώμενοι, καλοῦ δὲ τὸ φαῦλον ἀντιλαμβάνοντες τ,Ν82.0γ.8.13(Ν1.35. 
8048); οὐκ ἐγίνωσκε κ. καὶ πονηρὸν ὁ δάμ ΤΑΙ, Αροίϊ τ. τε( 1.26. 
11208); 10.2.6(11414}; περὶ..«καλοῦ Βϊοπ.Ατ..»,.4 τι|.(Μ..3.6934}; 
4. ἡδαΐ, ῥἷατ, ; 8. Ιῃ Ρ6η. τὰ κι ... ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῶμεν ΤΟ ίοη.21.1; 
ἐν τῷ Μωυσέως νόμῳ τὰ φύσει κι. .-- νενομοθέτηται πράττειν Τιιί. ταὶ. 
45.3(1.6.5720}; φεύγειν τὰ αἰσχρὰ καὶ αἱρεῖσθαι τὰ κ. Δ. ταροΐ.43.3 
(}1,6.3034}); χρὴ...ἀεὶ τῶν κ᾿ ἐρᾶν Με. ἐγΡρ.χ.χ(ρ.9.7; Μ.18.40Α}); ἃ 
ποιοῦμεν κ,, μὴ δι’ ἀνθρώπους, ἀλλὰ δι᾽ αὐτὸν [55. τὸν πατέρα] ποιῶμεν 
ΔτΒ,..γ,3.το( .26.3610) ; ἀμετάπειστοι τῶν κ.- (ὐοηςξί. ΑρΡ.5.8.2: τὴν 
τῶν κι καὶ τῶν οὐ τοιούτων γνῶσιν (ῃτνπ,ἤοηι.13.2 τῷ Κορ (ο, 
5608); πράττω. .-τἀναντία ὧν ἐπίσταμαί τε καὶ βούλομαι καλῶν Τάτ. 
Μορϑ5.οη1.7:τοί(ρ.ι31.30; Μ.66.816.); ἐγὼ δὲ ὑμᾶς διαλάμπειν ἐν 
ἅπασι βούλομαι τοῖς κ. ΤῊ ΔΕ (σαί. 4: τ8(3.384) ; τὰ κι φιλῶ καὶ τἀναντία 
μισῶ ἰὰ, ον. :2τ(4.78}; Ὁ. οἱ βριῖα] θεμοβῖβ, Οσηςί. 4 Ρ}.2.13.3; 
τῶν οἰκείων ἀνέδειξε [5ς, ὁ θεός] μετόχους καλῶν Τηοη.Ατ.ε.}.3.3.1τ 
(}1.3,4418); τὰ κτηθέντα κ. βεβαίως ..«ξξουσιν 1}.7.2(5530); ᾿Ιησοῦ.... 
τῶν κι. διανέμοντος 1(,6.0,5( ..32,11134}; προσεύχου πυκνῶς μετ᾽ ἐλ- 
πίδος βεβαίας τῶν κ. 0.1). δρτγοπεφ, ϑ( ] .ος 810); Πτατρ, ἀναστάντες 
αἰτησώμεθα...τὰ κι καὶ τὰ συμφέροντα (ὐηεί.4Ρ}.8.56.53; 5 ρε:). 
αἰτεῖν τὰ κάλλιστα (Ἰε1η.5]}.7.12(Ρ.52.18 ; Ν.Ο.ΞΟΙΑ) ; οὗ πονεῖν ἕτοιμοι 
ἐπὶ τοῖς καλλέστοις 1Ὁ.7.τό(ρ.66.1; 5294}; 6. ἐδ6 ἰγύιδ ορρ. τῃὲ ἔα]βα 
οὐκ ὄντα... τὰ κακά, ὄντα δὲ τὰ κ΄, ἐπειδήπερ ἀπὸ τοῦ ὄντος θεοῦ γεγό- 
νᾶσι ΑΤΠἽη6.4.5(}],2 5. 1040}; ὄντα δέ φημι τὰ κι, καθότι ἐκ τοῦ ὄντος 
θεοῦ τὰ παραδείγματα ἔχει 1. εμέ. 4(Μ.25.00); ἀπὸ τοῦ ὄντος καλοῦ 
παρεκτρέπων ἐπὶ τὰ δοκήσει, ἀλλ᾽ οὐκ ὄντως καλά, πᾶν γὰρ ὃ ἐὰν ποιῇ 
ἄνθρωπος κι΄, σπιλοῦν καὶ μιαίνειν ὁ πονηρὸς βούλεται δίας. ἀορ,εμδένεον, 
3(}1.34.8248); οὐδὲ τῶν δοκούντων εἰκῇ κι. καὶ δικαίων, ἀλλὰ τῶν ὄντων 
ὄντως ἐρῶσιν Του. ΑΥ.ε.}.,4.3.2(}1.3.4764}.Ψ 

. Β.. καλὸς καὶ ἀγαθός (καλὸς κἀγαθός); 1. οἵ τηδῃ, ῥόγ δεῖ, ἐχοεϊϊηΐ 
ἢπ σματδοῖου Δηα του ῖβ μόνος ὁ σπουδαῖος κ. κἀγαθὸς ὄντως ἐστίν, 
καὶ μόνον τὸ κ. ἀγαθὸν δογματίζεται (οι. αε.2.τ2(0.2530.6: Μ.8, 

5448}; ἐκ προαιρέσεως «, καὶ ἀγαθός 53. ὁ γνωστικός] 1ἅ.,5ἰγ,.7.12(Ρ.53. 
22; Μ.0.Ξ 044}; τὸ θεῖον.. “ὅμοιον τοῖς κ᾿. κἀγαθοῖς ἀνδράσι φαίνεται 
ἴδ. ̓ . 2(0.11.20 ; ««ὐμόνοις τοῖς κ΄. 4204}; οἵἉ αἰνίπε ἔρως, ΓοΠ,Ατ.4.5.4. 
τ3(}.3.712Ὰ} Ἧ ἱπΐῖτα ; 2. πααῖ. 85 βιιδξῖ., δεαμὲν ομα σοοάηδος; τεῖ. 
(σα ταὐτόν ἐστι τἀγαθῷ τὸ κι, ὅτι τοῦ κ. μὴ ἀγαθοῦ... «πάντα ἐφίεται" 
καὶ οὐκ ἔστι τι τῶν ὄντων, ὃ μὴ μετέχει τοῦ κ. καὶ ἀγαθοῦ...-τότε.. καὶ 
αὐτὸ κ. καὶ ἀγαθόν, ὅταν ἐν θεῷ κατὰ τὴν πάντων ἀφαίρεσιν ὑπερουσέως 
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ὕμνηται. τοῦτο τὸ ἕν ἀγαθὸν καὶ κ. ἑνικῶς ἐστι πάντων τῶν πολλῶν 
κ. καὶ ἀγαθῶν αἴτιον Ὀϊοη, Ατ.4.».4.7(}.3.7041.,8); γΟΘΡΟΠΒΙΌ]6. ἴου 
411} τοίου δηὰ σεϑέ, ἰ561{ βεγοῃα τηοίοη δηα τοϑὶ, 1.4.8,0,1ὸ 
(7 40-Ἴο50); [Ὡς ΡΠΠΟΙΡΙΕ οἵ αἸἕοτεπος, ΟΣ 8Π6α Βεΐπρ οὗ Δ} 
τμῖτηρβ πᾶν ὃν ἐκ τοῦ κ, καὶ ἀγαθοῦ καὶ ἐν τῷ ἀγαθῷ καὶ κ. ἐστι, καὶ 
εἰς τὸ κ- καὶ ἀγαθὸν ἐπιστρέφεται... ἢ ἵνα δυλλοθδια εἴπω, πάντα τὰ 
ὄντα ἐκ τοῦ κ. καὶ ἀγαθοῦ" καὶ πάντα τὰ οὐκ ὄντα, ὑπερουσίως ἐν τῷ κ. 
καὶ ἀγαθῷ" καὶ ἔστι πάντων ἀρχή, καὶ πέρας ὑπεράρχιον, καὶ ὑπερτελές 
1Ὁ.4.το(7ο5}),7ο8 4); οἵ 10.4.τ2(7 000): [ῃ6 οὔ]θοῖ οὐ 41} ἀδϑίγθ, 12}. 
(7084); ἰἴ[561ξ Ῥείπρ ἀδβῖίτε ὅ πάντων αἴτιος, τῷ κ. καὶ ἀγαθῷ τῶν 
πάντων ἔρωτι δι᾿ ὑπερβολὴν τῆς ἐρωτικῆς ἀγαθότητος ἔξω ἑαυτοῦ 
γίνεται... «ὅλως τοῦ κι καὶ ἀγαθοῦ ἐστι τὸ ἐραστόν, καὶ ὁ ἔρως, καὶ ἐν 
τῷ κι. καὶ ἀγαθῷ προΐδρυται, καὶ διὰ τὸ κ. καὶ ἀγαθόν ἐστι καὶ γίνεται 
1δ.4.13(712.,8}; γε] ΔΕ ΟΏΒΒΙΡ ἰονναταβ ἀδπλοηβ, 1.4. τϑ(,ι6Α}; ἐῤ.4.23 

(7250). 
Ἐκαλοστροφάω, ἰμγὴ: οὐέν τὐεῖϊ; οἵ αἱσρίηρ, Τοτιοεὶ.4(Μ.88. 

17564). 
Ἐκαλοτελής, ν, καλοθελής. 
Ἐκαλοφροσύνη, ἡ, γὶρἠϊ-ηἀεάηε55, ροοί 7μάρειπεηΐ; ἴτουι. τοῖ. 

Ὠοσοίϊοβ, Μαχ οβοςς (Δ1.01.074).Ψ 
κάλπις, ἡ, ῥήεδον, ΤΙ, κάλπεις, Μεη χε, ον. δίροιρᾳ.; Μ,113. 

8884). " 
καλύβη, ἡ, εὐἰΐ οὗ ἃ τὰοηῖκ, Ομ νβ. σία! τ. 2{(2.3Ἐ}; τηεῖ., οὗ πθανθα 

ἐν θαυμασταῖς κ. ἘΝῚ]. ῥεγῖς!.τ2.τ2(Ν,70.06ς}.Ψ 
καλύβιον, τό, «γιαϊ εοἰ; οἵ ἃ ταοικ, ὃὀὈ41]. ̓ υποη.2.5(0.25.17; Μ. 

24.10278). 
κάλυμμα, τό, υετὲ; Ἰ1τ,; σον πρ' ΕἸειημθηϑ δι φυσματίδι, ιἰγγς. 

(ρ.26ο.5,τς,τῦ ; Μ.63.005); σονετπρ δος οἵ Μοβοθβ, βἰρηϊνίηρ [{Ὸ. 
56η88 ΟἹ [ΨΥ ΟρΡΡ. 5ρίγιταα! τηεαπηίηρ, Οντ σίαρλ. [ι.(1.4258); τπεῖ.; 
ΟΥ ΗΐοΥΔ] πλθδηϊτης ΟὈβουγηρ ΒΡΙΓΠ 18] 56 η58 οὗ βουρίυχα, ΟΥ, (οἰς.ς. 
δοί(ρΡ.63.321; Μ.τι.12760); ΑἸἢ...4»,.2. 71(Ὁ1. 26. 3124); ; τὸ τοῦ γράμματος 

κι Τα αηὶ.4:7(2.06) ; οἵ ἀεοερίίοι. ἕνα.. μετὰ καλύμματος αὐτὴν 
ἰ5.. βλασφημίαν] ἄλλοις σημαίνωσιν ΑΙ. ἄδεον.20(Ρ.25.28; Ν.25.4600); 
ὡς ἂν περιαιρεθέντος τοῦ γηΐνου κι [1.6. 512], πάλιν τῆς ψυχῆς φανερωθῇ 
τὸ κάλλος ΟΥΟΝγ55,υἶγφι τα ρ.300.4; }1.46.3720}. 

[ἢἸκάλυντρον, τό, ν. κάλλυντρον. 
"καλυπτέον, σμ6 Ἠπδὶ εομεεαὶ, ΟΥΟ ΚΓ η 11.131: 2ο(Ρ.130,1ο). 
καλύπτρη, ἢ, 1. κὐγομα, ΝΟΠη. ραν. [0.ττ:44{Μ.43. 848Α);2. ἐμροΐα, 

Ῥβϑυ].51} δοῤᾷ. 2. (1.86. 21308); 3. ἰτὰ οἵ ἐγε, (δο, ΡΙ5. αν. 48, 
καλύπτω, κουεγ, ὑεῖ; ἃ. νἱγσίη αἱ ἀδαϊοδίίοι, (δά, Αν.126; ταρῖ., 

οὐογεμαάοιυ, ῥὲ ἀὐλόντον 0, Ἐππιβεοῤῆ. κο(ρ858); Ατἴδμισγῆν 
(Ρ.222.1; Μ,)6.6844). 

Ἐκαλωβατέω, τϑαΐᾷ οη α ἐρἠίνορο, Τιδουῖ. ΗΝ δοί α .23(}}.86.14800). 
καλῶς, τϑεἰΐ, γιρλν "ἢ 1. Κ0γ ἃ ροοά βαγβοςε, ΟΡΡ. ἄχρηστα, [)1ορῃ. 

4.2; ξιπάϊν, ῬΕΙ͂. ἐ Πιαμδ.τίρ.128.14; Μ. 34: 1233}})}; 2. κ΄ ποιῶ δεγρἠὶ, 
ὧο εἰδῇ, Ηοττη.Ὁ15.2.4.2} α. ῬΊΟΡΙ. κ. ἐποιήσατε ὑποδεξάμενοι γοι ἀτὰ 
τϑεἰξ ἐο γοεεῖυε, Τστι. ΦΡΉΗ. ΙΟ,1; 8. σι ΡΘΗ. κ᾿ τῆς Θράκης τθ ἃ ροοά 
Ῥοσίοη τη Τάγασε, Ἐναῦτ κι 2.} ἀδίριι 26.21; Μ.86.26778); 4. κι ἦλθον, 
δὲ τοείερτιθ κ᾿ ἦλθες ῬαᾺ]. τη. ἐμόν, τ(}.10,22; Ν',77.14266) ; κ. ἦλθεν 
10. Μοβοι.γαΐ.93(Μ9.8).2 0526}; ἐδ. τοζ(206 9). 

Ἐκάμακος, ὁ, ῥοίο, ῬΏΠοΒΕ, ἐν 6.1τ,2(}1.6ς. 5078). 
καμάριον, τό, τη66]ο., ἔογηῖς οἱ {πὸ Ὀγαῖπ, ΗΙΡρ.λαδν.4. τ(ρ.76. 

12; Ν.16.31228); 1Ὁ.5.17(ρ.116.5 ; 31780). 
καμαρόω, τηαἶῆθ ἃ υατίξ οὐεν; οἵ [ῃΠ6 ναυπεῖηρ οἵ τ[Π6 9ὁκν, Πιοη. 

ΑΙ ΔΡ.Ε1|5.}.6.14.25{7760; Μ.21.127718); αἱ Οτδαϊίοα; δ86. ψόοῦῖς οὗ 
Οδτβι, Αταρῃἤομι.2.6(Μ,30.520); ΕΠ ΡΙρῃ λον. (ΜΝ 1.43.4030); ὕόϑτα. 
Τὴ. ἐο}».2(Μ.88,8ογ)). 

[“Ικαμαρώδης, -Ξ- καμαροειδής, σαμε4; οἵ Ἰρανοηβ, ΓΠΠρρ λεορῆ. 
τ(ρ.257.21; Μ.το. 8528). 

[ῬἸκάμασον, τό, ν. καμίσιον. 
Ἐκαματηφόρος, ὀγίηρίηρ ἰοϊέ ἀμ ἰγομδίε, Ητρρ.Οτγαες.τ(Ν.το. 

7918). 
κάματος, ὁ, ἰαύοιπ, οἱἨ 5ριτιτια] αἰβορηπο οὐ μόνον δὲ περὶ τῆς 

εὐχῆς λέγομεν, ἀλλὰ καὶ περὶ παντὸς κ. ... ἢ παρθενίας, ἣ εὐχῆς, ἣ 
οἱουδήποτε κ. καὶ ἐργασίας ἀρετῆς ἕνεκεν ἐπιτελουμένου ας, Αορ ἐμοὶ, 
607. ̓Θ(Μ. 24. 8288); ῬΆ]1.λ. δ αις. τοί Μ.34.το57}}. 

Ἐκαματουργία, ἡ, τρ’α 1 50,16 ἰαϑοιν, Ἐριρῃ. μάν. δο,4(Ρ.480.8; Μ, 
42.15610} ; 1.64. 63(Ρ.502.1, ν. Ι. κάματον Μ.4τ.ττ770).Ψ 

Ἐκαματόω, ρου ἱγομῥίε ἰο, τη ἤῖεῖ ραΐπε ρον, ΤΌϑδς. ΝαΖ,άταί τοΖ 

(Λ1.38.068). 
Ἐκαμελαύκιον, τό, 1. Κη οὗ καρ, 650. 1παξ ᾿τνοση Ὁν οοτταὶη σουγί 

οἤϊοία!5, ΠΡ τ.2.148 ; ΓΒρΡ μη. εἠγοη.. το3(Μ τοῦ, 5018); 2. ἀσοί, ρατὶ 
οἵ τοοπαβῖὶς Βα ϊῖ, Επμεβοῖ,(00.370,380,381). 

καμηλάριος, ὁ, εαγηεί-αγίνεγ, οτ,ἀοεί.ττ. Ἰ(Μ.88.1:7410); 70. 
Μοβοῃ ῥγαὶ. το] (}1.87.20688Β) ; οὗ σετίαιπ τποπκβ πὶ αὶ ῬΟΠοΙηΐδη 
τηοηδβίεσν, ΡΔ]}.}. 1 ατ5.32{(ρ.04.8; Μ. 3 4.ττοοῦ). 



καμηλεύω 

Ἐκαμηλεύω, ἱἐεη4 εαμιεῖς, ΤᾺΡΠΠ.εἤγοη.Ὁ.277(}1.τοδιόδεαν. 
[“]καμῆλι, τό, αἴτα, οἱ κάμηλος, {Π|6 ἐαγιοὶ, Βατίῃ. άε55, ἄψαν. 

(ΛΜ .το4.14290). ' 
καμήλιον, τό, --- ἔοτερ., Τιεοπτ.Ν υ δν,.45(Ν.03.17208). ᾿ 
Ἐκαμηλοβάτης, ὁ, εὐἸπμεί-γἱάον, ΟἸδηη. ῥαθά.53.,(0.250.21; Μ.8. 

5808). 
Ἐκαμηλόκεντρον, τό, εαηιεἰ-ροαά, ϑορθτ. Η͂.»"γΟγν.ε1 [60.23(Μ. 

87.34804}. 
Ἐκαμηλόνιον, τό, γομὴρ " ἐαριδὶ, ἘΒΑΥΓ. Βα ο9ς. Ζηἤπαν Μοτος. 

14568). 
[ῬἸκάμηλος, ὁ, 65 ἔογτῃ οἱ κάμιλος, γοβε, εαὖίς, ἐκοα. Μτιτο: 24 κ. 

οἱ μὲν τὸ σχοινίον τῆς μηχανῆς; οἱ δὲ τὸ ζῷον ΟΥ ἐγῖπ ΜΈ το τ 24(Ρ.τ166); 
κ' ἐνταῦθά φησιν, οὐ τὸ ζῷον..., ἀλλὰ τὸ παχὺ σχοινίον ἐν ᾧ δεσμεύουσι 
τὰς ἀγκύρας οἱ ναῦται νυ Με τοι24(Μ.72.420})). 

Ἐκαμηλοσφαγέω, Ξταογίζες σαγπείς, 1514. ῬῈ] ῤ}.4..7(Μ.78,ττοδο). 
καμιναῖος, οὗ α ἔμγπαεε, υ.Να2.0γ.1τ6.ττί}}.35.0480); ΟΥ̓ Ννϑ85, 

λοι. 3 ἴηι Οαπί.(Ν.44.8120); ΟὨγγβ. ἀαν.3.5(2.274Ὰ); οἵ Οεμεππα 
φυλάσσεται ἀπὸ τῆς κ. ἐκείνης ὀδύνης αὙὈ Ν᾽ 85.» 1705.(Μ.44.340}0). 

καμίνιον, τό, ἠιγήαξο, 70.184] δἀγοῦτά Ρ.36ο( Μ.07.5364}); Ιϑοπῖ. 
Νιυ. δγη!.54(Μ.03.17326}). 

[ἘἸκαμίσι(ο)ν (κάμασον), τό, ραγηθηΐ, ῬΕΥΆ. σλῖγὶ, ῬΑ]], ἢ, Πατίς. 
ὄσ(ρ.τό2.2; Μ.3,.1252Ὰ)}; Του Μοβοῃ. ῥγαϊ.68(Μ.8).29170); ΤΆρΡΠη, 
εἤὔγοη.Ρ.26Β(Μ.τοβ, 65); κάμασον ἕν ΟΥ. ΝΖ. 6ε,.(Μ.5}.3038}; τοί. 
ΤΑΙ] ΠαΥν ΜΕΥ ἕκαστος τῶν. «πρὸς σαγὶν καὶ κάμισιν Οἠεοη Ραδοὶ, 
Ρ.304{Μ.02.τοτ2.). 

καμμύω, εἰοξκα ἰδ ἐνέδ; ἃ5. δ. Θβαθῖϊο Ῥχυαοίσα, ἀραϊηβί ἡνου]α]ν 
τετηρίδείοηβ, Ουτ , οαἰσε, τό. το; ΡᾺ]]}.}.1 ἀπ5.30(Ρ.123.14; Μ.34. 
11958}; ΘΌΡΠΕΘΙΩ,, οἱ ἴῃς ἀε8α, ἘΡἢΧ.2.221}0 ; τπεῖ., οἵ ἀ6Π]Ροταῖα 
τηθπίϑὶ ὉΠ άπεβ5, Ατῇ.. 4».3.52(Μ,26.4228}; ΝΙ] ἐχογε,25(Μ.70.753}}; 
Τμάι...5.6: τοί ρ.33.28; 2,212}; δἰ6θ 0, γεδὶ, τωϑρῖ., Οὐ νι υββ5.υ. 7105. (Μ. 

44.3518). 
κάμν-ω, 1. ῥὲ εἱεῖ τη. ττηῦ, δας. ρη ροῦν... (0.59.7); 2. εονιθ 

ἐο »νίεξ, δὲ τον οἵ; οἵ 8. Ῥατιηεπί, τὖ.2.2ο(Ρ.38.14); 3. τοῖρ ὃν ἰοτϊ, 
ἐάν, Κ΄  αη.ο(Ρ.256.21); 4. Σ. ῬΥΈΡΡ. : κ' εἰς ἰοτΐ οὐ ἰαϑοιῦ ἴου γυναικὶ 
«οὐςπούσῃ εἰς τὸ ὑδρεύσασθαι Ο͵70.13.28(ρ.252.}; Μ.14.448Ὰ}; κ. εἰς 
δικαιοσύνην ΒΡΙΡἢ.ἠσον.δο.φ(ρ.480.1ο; Μ.42.7610) ; κ- περί τινα ἰαδοτν 
οὐ ἰοἱΐ οὐ Ὀε μα] οὗ, Ογ, 70.13.πο(άο; Ρ.278.21; Μ.14.402Ὰ}; κ- ἄχρις 
ο. βεηῖῖ, γιαλό α ἰοἸϊξορῖα ἠομγηεν ἰο, ΓΟΡ(381) 0. ρ.ΤΒαΐ. 6.5.9, 9(4. 
1031); 5. τηδα,, Ο. πρός ξγοῖν τυέῶγν οὐ καμεῖται.. «πρὸς τὴν ἐν θεωρίᾳ 
ζωήν ὅγτιε5, ΠΙΟΉ 6(ρ.240.1; Μ,66.τ120Ὰ). 

[κάμος, ὁ, -Ξ- κάβος, εογη-"πεαδιγε, ἘΠ ΡΊΡῊ. ῬηΦΉ5.24(Ν}.4.3.28τᾺ). 
Ἐκαμπάγιον, τό, ςοἰάτεγ᾽ 5 ῥοοί, 7ο.Ν14],εἰγοη..13 Ρ.322(Μ.07.4810). 
[“ΙΚαμπάδοκες, οἱ, -- Καππάδοκες, (ἀῤῥαάοείαης, Τλαν γορῆ.2. 

8(0.224.7). ᾿ 
καμπανίζω, ΤΠ Θ ΣΉ 76 κ. τὸ ἔλαιον 170.1) (σηδε. τί Νῇ.0ς:220}0), 
Ἐκαμπανιστής, ὁ, μιδὸν οὗ 7}αἰφε τοεῖρμις, 170.}6].βοσμῖ! (Μ.88, 

10248). 
καμπανός, ὁ, ([,4ἴ. ἐαρεράηπα) τοεῖσἠϊηρ-ηιαεβίης, ΤιβοπεΝ,᾿..}ο. 

ΕἸ εφηι.3(0.9.12). 
κάμπη, ἡ, εαἰονῥίίαν; ἃ5. ἃ αἰνὶπα βοουσρο, ΤΠαγ. Δἴορϑ. [σε τ 14 

(Μ1.66.2138) ν. 5. βροῦχος; Ὑμάϊ. 4»».1:2(2,1411)}; τεῖ, 7ος!] 2:25, 
ἸΏ εΥργεῖεα το βυρροῦί Ασίδῃ νον ὁ δὲ Χριστὸς πάλιν οὔκ ἐστιν 
ἀληθινὴ δύναμις τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ μία τῶν λεγομένων δυνάμεών ἐστι καὶ 
αὐτός, ὧν μία καὶ ἡ ἀκρὶς καὶ ἡ κ᾿ ΑὙΤΏΔΙ. γ,.8 ἀρ. Ατῇ..4»γ.1.5(}}.26. 
210); ΔΙΠ.ε.}..4ερ.1.18.12(ΜΜ.25.5658} οἷέ. 5, βροῦχος; ανίηθ, ἃς. 
Μβηομδδῃ ἀοοίσπεβ οἵ αἰνεῖν οὐ ἔμ6 βοὰϊ δπα οἵ τπδίεπιρβυ- 
σΠοβῖβ, Ὀμσνϑίομι.2. 5 τη 4ς.(0.210}. 

Ἐκαμπιδούκτωρ, ὁ, (1,41. σατηρίαοειονν) γα ϊ Οὐ ἀγηϊον οὐ δοίάτενς, 
Ὁ γυ 5.6}. ]ηπσε.1.3(0.13.28.; 2.510). 

Ἐκάμπος, ὁ, (1,81, ταρεριϑ)ὺ ῥίαίη, Ῥεῖ. γι τι. (}.26.82οΑ}); ἐδ. 
(82ου); (οβαι. [πα.0}.ττ(Μ.88.444.), ΟτοΜαρ. ταὶ (τ. Ζ4.0}.)3.6 
(Μ.}1..71.2270). 

Ἐκαμπτή, ἡ, ΞΞ- καμπτήρ, ῥομά καθάπερ κ. τινα τὴν..«διάνοιαν τῷ 
λόγῳ περιοδεύσας τ γε5..4οϊ.24(44.4ς.11734}. 

κάμπτρα, ἡ» σαδ6, εἰξεὶ, ἀροῤῥί Βαὶν. (Μ.65.328Α). 
κάμπτω, δεμά; ; τηρί., του ἰο ὈΊΪΨ, εαμιδὲ ἰο γείεηξ, ΟΠτγνα.ἤομι.22.5 

ἐπ Μ|.(7.2828); ἐδ.8γιο(διοο) ; Ρά55., Βα5. χορμττ. (2.038 ; Μ.31.376}). 
καμπύλη, ἡ, ἐγοοξεῖ ἀεαϊΐην, ἐγοοξκοά ἀδυΐεε, ΡΠ Υ., ΤΌγτι ον ἄἴυ. 

14(52,4ττη). 
Ἐκαμπυλοειδῶς, ἡ: ἃ ἐμέν, ὙΠατ, ῥγουϊά, (4.556). 
[Πκαμπυλόρινος, «οοϊκεά-ποδεὦ, Το. α]. εἶγοη.τΣ Ρ.5314(Μ.97. 

4120). 
[ΠΠΚαμπυλώδης, εγυσ τῇ δἤαρε; οἵ ἐγεῦτονπ, Μεϊςειπαΐ, πόητ.ο 

(Μ.64.11884). 
καμψάκης, ὁ, ογτέ56, ἘΡΙΡΗ θη 5.21(Μ.43.2728); ΟΥ ΝΑ Ζ.εαγη1.1.2. 

3.85:(Μ.37.630Ὰ)}; ΟΥΝ 55, Ῥίαει (Μ.46,885}}; τηεῖ,, τεῖ, 2 ες. 

7οο κανονίζω 

17112 ὃ κι νοῦς τὴν..«τῆς γνώσεως θεωρίαν πηγάσει Μαχιαπιδὶ» (Μ. 
ΟΙ.τ1250). 

Ἐκαμψαρικόν, τό, ἰοΐπ-εἰοίἑ τον ὃν α σαῤεαγίμς, Κ΄, απ. 3(Ρ.60.9). 
καμψάριος, ὁ, (1,31. ἐαῤδαντ5) δαίάγοον αἰϊδμάαπμὶ, ἘΡῚΡἢ.ἤαδγ. 

55.2(0.313.2; 1.41τ.05 60). 
Ἐκανάλιον, τό, γαῖ γοαά ἐν τῷ κ. τῆς ᾿Ιταλίας Αἰ. αροΐ, δες. 50 

(Ρ.130.10; Μ.25.3408) ; ἐν ταῖς παρόδοις, ἤτοι καναλίῳ ΟΒατα, ξαγ.20. 
Ἀκαναλίσκος, ὁ, εὐμάμῖι, δεγυεν, ΤΑΜδϑι δι γεαί Δο(Ο 2 Ὁ.85); 

χηρί., οὗ παύου, ἀπαϑί.ϑἀοά (Μ.80.970). 
[ Ἰκανδῆλα, ἡ, ἐρὴϊ, ἰαγερ, Ἰθι5. Δ]. σόν. 6(}.86.352.4}; ἴῃ ῬΡᾶρἂῃ 

ὙΟΥΒΗΙΡ, 70.44].οἰγορ.χ2 Ὁ.285(}1.07.4208); Ολγομ. ακοῖ .251(Μ.92. 
6054}; ἴῃ σμυτοῇ, ΕΡΙΡΗ. σεν. 68.7(0.147.24:; Μ.42.1τ068); 1ο,Μοβοὶ. 
ῥγαϊ τοδί Μ.87.29648); Τμάτιδευά, ῥοδη.1.71,72(Μ.09.17410,Ὁ); ΒΥ Πὶ- 
ΒΟ] ἰσίπρ Ὀυτηΐπρ 5ἴαγϑ, Τϑορτ. Ἡ ἰξγρ.3(Μ.87. 3οϑ 40); ΟΥ εἴογηαὶ 
Πρ ϊ, 1. (3οδς 0); Βυτηίηρ Ὡἰρμξ δηά ἀν ἀκοιμήτου κανδήλας τῆς 
κρεμαμένης ἐπὶ τῇ κόγχῃ τοῦ θυσιαστηρίου ἔῪἠῖεὶ. Δ(Ν ὅὃς.18128); 
Ρἰαοθά Ὀείογε ἴοοπ, 10 .Μοβοῇ, »γαϊ. τϑςίος 20); Βορῃχ. Η.» εν γγ. 
ιοἰ 0.36(Μ.87.3 5600); σοπίδίπίηρ ΟἹἱ ἔοΥ πραϊϊηρ, ἐδ.; 1δ.(35 538,0); 
Επελοῖ,(ρ.346); οἰ. τὸ ὕδωρ τῆς ἀσβέστου...κ. πίνουσα..«ἠλευθερώθη 
ἀπὸ τοῦ δαίμονος Ογτι δῦ, Επίδγηι. 4{0.16.21). 

Ἐκανδηλάπτηρ, ὁ, ἰζρίνεν οὐ εἰμεν εἶ, ἰατηρς, Ἐπελοὶ,(ρ.430). 
Ἐκανδηλάριος, ὁ, 974 τοῖο ἱοηάς ἰαγηρα ἴθ. οἰνατοῦ, Τμάτι δια. 

Ῥοέη.τἼτΕ(Μ.09.174τ0). 
Ἐκάνδιδα, τό, απ! ΟἹ ῥίαν ἐχλεῤτοά ὃν α εαμάτϊαὶϊς ἔοΥ οἤῆεε 

οὗτος ἔδωκεν τρίτον κάνδιδα ἐν τῇ Ρώμῃ Μ΄. Εϊεμίξ.τ(ρ.140.8); Μ΄. Βοη. 
1(}.284). 

Ἐκανδιδάτισσα, ἡ, τοῖα οὐ α κανδιδᾶτος, '"ΓΠατι Θευα.ερῥ.2.1ο5(Μ. 

99.15920). 
Ἐκανδιδᾶτος, ὁ, (1,4ἴ. εαπαάτάαί5) τρτϊτίανν οδίεταὶ αἰταςμεα τὸ 

Τουτὶ, ΝΠ ρῥ.1.2)(}1,70.1608); 70.Μ4].εἰγοι. 13 0.327(}ῆ.97.4804); 
Το Μοβομῤγα  τϑς(1.87.2ο60Α). 

κάνεον (κανοῦν), τό, 1. υδε5εὶ, σοπίαίμεν., ἴοΥ ἰἷς, ΟἸ6πλ. οἰ; 6.4 
(0ρ.449.8; κανόνα Μ.9.2548); Μεπιεχε, ον βδίρ.χρᾳ τό ; Ν1.11.3.8888)}; 
2. ἃ αΥν τηθαβυτε, ἘΡΙΡΠ. ῃ6η5.21(Μ.43.2728). 

Ἐκανθαροειδής, οὗ ἐξε δόειΐσ κὐηά, Ν1] αρητα(Μ.79.ο800). 
κανθήλιον, τό, ῥαρηῖεγ, 70.(Μοβομ. ῤγαὶ, τογ( Μ.87.29688). 
Ἐκανικλείων, ὁ, Κέόρόν οὗ {4 γοναὶ τηκείαηά, Τστερεηι, ἀΐ}.(Μ. 

86.γ7814). 
κανίσκος, ὁ, ῥαοζεῖ φῇ γεεά οὐ εαηε, “4'20ε.:δα7.12(0.02.32). 
Ἐκαννίον, τό, εὐ, ΒΟΡἢγ ἢ γπγ7.γγ.εἰ 0.44(Μ,87.3ς 020). 
Ἐκαννοπλόκος, ὁ, ῥαςκεί-ππακεν, ἘΡὮτχ,2.1768. 
Ἐκανονάριον, τό, εοἰϊεοϊίομ οὗ γιός, 70. [6]. καπόηανγ,τ Εϊι(ρ τοι; 

55. 4.436). 
Ἐκανοναρχέω, ἐχεγεῖςο 6 οἤϊεο οὗ κανονάρχης, ὙΠατιδιμα,ρόε». 

τ.1Ο2{(Μ,00.1γ7484). 
Ἐκανονάρχης, ὁ, ῥγεεέη!ο» Οἵ 8. ΤΩ Ά5ΤΙΟ ΟΠΟΙΓ, ΠΟ δα βἰηρίηρ 

λα αἸγοοῖεα σποῖγ οῆοςβ, γλρητ πα ἃ5 ἀπ ἱπιρογίαπι ΟΠΊςΙΑ] ἐπ 
τιοηδβῖοτν, Ν}].6}}».3.241(Μ.70.4068) ; ὁ κ. ἐξύπνιζέ με Ἰγογ.ἀοεἰ τ. Ὁ 
(Μ.88,17410); γτ, 5. υ.,δαΡ.43(0.124.1) α].; ἐν μιᾷ νυκτὶ ἠγέρθην, ἐφ᾽ 
ᾧ κροῦσαι τὸ ξύλον (ἤμην γὰρ κι) 70 .ΜοΒοΠ, ῥγαΐ, οί Μ.87.2005Ὰ}; 
ἀπ{165 ἀσποχθςά, ὙΠπατιϑιμα,  αηηδ,το( Μι00.17848); 14. ῥόφη. τος τι. 
(Μ.09.τ7450}); Ἐπεβοῖ.(ρ.23}} τηδῖ., οἱ 5. Ῥ8ὰ} ὅ μέγας κ. καὶ ὑπερ- 
βαίνων τοὺς λοιποὺς διδασκάλους τῆς ἐκκλησίας Παῦλος (ϑηα,} πα, 
10}.5(Ν.88.207}). 

κανονίξ-ω, Α. γερμίαίς, εομίγοϊ; 1. ἴῃ ρεη., οὗ ΟΠ Υ]βῈ Δ 5 ΡΠ ]πΠ 6 
οἷς ὁ βίος ὡς πρὸς στάθμην τὸν θεὸν εὐεέεται ΑἸΠΘπδρ ἰφρ.531.2(}.6. 
Ο618Β); τῇ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον ἀκριβείᾳ --εἰν τὴν πολιτείαν Βα5. 05). 
ἴῃ Ρ σοί το ; Μ.20.4648): 1[514.ὈῈε]..}.2.80ο(Μ.78.5334}); ὁ τὸ σῶμα 
κανονίσας ΤΆ]. ἐεη!.4.7]( 4 οἵ. τ46π0) ; τεῦ, ᾿Ῥσάνεν, Ν]]. κ᾿ .3.12π(Μ. 
79.4418}; 2. ῥίαεε μάν ἃ γαΐδ; δ. γοῖ. βεσι]ατ Ἰεριβίϑίίοη, ατνΝ υ95. 
ὀαρί.αὐῇ.(Μ.46.4τ60); οἵ Ομυτοῦ μὴ ἐν ἀκατασταοσίᾳ εἶναι, ἀλλὰ δια- 
μένειν ὥσπερ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἐκανονίσθη ἴ.}.ΡΆρὰ ἐ}. Πα 80. 
ΑΤΠΒιαῤοΐ. 5 ε6.34{0.112.13; Μ.25.3054)}; Ό. Ὀν εἰς]. Ἰεριδίδτιοπ, ἰαν 
σιν, ὃν εσαπορ ; οἵ. ΟΝΙς. (425)6ρ.(Ρ.5ο.1ο; Μ.67.818); τὸ μηδὲ τροφῆς 
ὅλως ἅπτεσθαι...““ἐσθαι ῬὨΙοΞῖ. ἀ.6.1το. 12(Μ.όπ. 5020); αὖ κεκανονι- 
σμέναι σύνοδοι (ΓΠΑ]ς. εαπ.10; τοῦτο... οὗ ἐπὶ τῆς Νικαέων ἅγιοι πατέ- 
ρές συναγηγερμένοι ἐκανόνισαν ΓὈΠαϊς. αεἰ «(Ὁ 2.1.2 Ρ.111.37; Η.2. 
4174}; μεὸ Μαρ.ερ.τοῦ.2(ρ.57.5; ΜΡ ],.54.το0 48); Βασίλειος ὃ μέγας 
περὶ πολλῶν ἐκανόνισεν Το. Θοποϊαβί,πονοσ. τοῦτα. (0.4.23); Οἶνον. 
Ῥαξεΐ.Ὁ.223(Μ.92.5448); ςα. ἀϊεειρίίηε ὈΥ ποπαϑίς τὰϊδ τοὺς τοῦ 
μοναστηρίου ὑμῶν “-εἰν ΝΙ],Φῤ}.2.τδο(}.79.2760); ρ455. τῶν ὑποτε- 
ταγμένων τοῖς δόγμασιν τῆς εὐσεβείας, “-ομένων τε ἅμα 1Ὁ.2.2]5(340Ὰ}; 
κανονισθῆναι παρ᾽ αὐτοῦ [0.(]ϊπ|.Ξοαἰ,4(Μ.88.γ24Ὰ}); 8. γαεαξεγε, μἀρε 
οἱ οἱ δὲ μὴ ἐπιστάμενοι τὴν γνῶσιν οὐδὲ “-εἰν δύνανται τὴν ἀλήθειαν 
ΟἸει. ἐν. 6,17(0, 5ορυις ; Μ.0.2818); τὸν τῆς καθ' ἡμᾶς φύσεως οὐκ ἀνα- 
βαίνων νόμον, “-εἰ Ξε. ΝΙ]σοάδχηιϊ5)] τὰ θειότερα νΥ. 70.2.τ(4.146}})}; 



κανονικός 

πατέρες, οἱ τοῦτο τὸ βιβλίον [3ς, Ὀδῃΐ.7]..-«πνευματικὸν κανονίσαντες 'ᾧ 
Ἐπατ αν ρτοθια. (2.3); 4. ο, ἐκ 7ι4ρ6 ΌΚ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς..«ἐκ τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν “-εται ᾿1 ΣΡ. οὶ, (Ν.88,324}; 16. (5410); ἐκ τῆς ὑγιοῦς ζωῆς 
νενεσθαι τὴν νόσον ϑεν. Απί.Δρ.Δηαβί.5.᾽ σα. 2τ(}.80. 2800). 

Β. ἐπεῖμάε ἱπ ι8ε ταΉ θη οὗ ξεγέῤρίμγε τὰ «-όμενα..«βιβλία ΑἸ ἐῤ. 
Μοὶ. 30.2(Ν.26.14368); ἔστι καὶ ἕτερα βιβλία...οὐ “τόμενα 1Ὁ.30.11 
(1437; κεκανονισμένα..«βιβλία ΤΑΤΉ, ἜγηορΞ.τ(}1.28.2844); 1.2 
(2808); οἱ κανονίσαντες τὰς ἐνδιαθήκους βίβλους (οδτα.1πᾶ.10Ρ.1(Ν.88. 
3720); περὶ..«τῶν κανονισθέντων βιβλίων Ἰο.Βομο]αβίιπονηος. κο(Ρ.30. 
το); Τμπη.ΟΡΡ μαεν.(Μ.86,364). 
Ὁ. τφραΐεἢ,, οὔξογυο, φογμρῖζο, ΤιβοπτΝ υ.. 7}. ΕἸδοημ. τ(ρ. 5.12); 14.0. 

3γ»:.32(Ν1.93.17008); ΟΟΡ(6δ:)αεί. 12(}|.3.13258). 
κανονικός, «αῃοηίεαϊ; 1. ῥεγίαϊπίηρ ἰο, αεοογάϊηρ 0 φεοϊεδταςίἑεαϊ 

. γερῃα 0}, γέρμίαν ὁ παλαιὸς καὶ κ. νόμος ΟΝΙΟ(325)κα»,.13; πᾶσα... 
κ. τάξις ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.7ο. τοί ρ.242.25; Μ.42.3560) ; πραγμάτων κ. 1.13. 
45(ρ.300.28; 4680); τὴν ἔννομόν τε καὶ κι ἐπὶ τῶν πλημμεληκότων . 
οἰκονομίαν τ Ν᾿, γββιοριεαπ. (Ν.4.5.2218); τὰς κ. διατυπώσεις τῶν κοινο- 
βίων ἸΑΤΙ ἐρισαςί, τ τ(Μ.28.8400); ἀκρόασιν κ. ΟΥτ. ΟΡ. Ἴ8(52,2108); 
πρᾶγμα ποιῶν κ. ἰδιτταίρ.172.1; Μ.77.80 4}; κι εὐταξίας τὉ.78(53.209}); 
αἰτίας κ. 70. 14]. εἤγον.τ8 Ρ.483(Ν1.07.7008); κι. δικαστήριον, κ. ἐπι- 
τιμίοις Ἐπιβίτατου, Εμίνε 3ο(Μ.86.23200,0); καθαιρέσει κ΄ (ἼΤᾺ]}.ἐαη, 
3) τοῖς κι. τῶν πατέρων θεσμοῖς 1.84: κι διατάξεων ὈΝΙς,(787)εαη.. 
τ; ἴδις; κι ζητήσεις τδ.6; συνόδου.. περὶ κι. καὶ εὐαγγελικῶν πραγμά- 
των 1δ.6; κι ἀμφισβητήσεις Ῥῃοί, πονποε. τ(ΜΟτο4.7ο80); 6860. οἱ - 
ἰεϊζεσβ οἵ τϑσοπιπιθηαίίοῃ μηδὲ πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ταῖς χώραις κ. 
ἐπιστολὰς διδόναι ΟΛηΐ, (341)εαη.8; δειξάτωσαν ἢ κ- γράμματα παρ᾽ 
ἐμοῦ πρὸς αὐτὸν [50. Ἀπολινάριον] διαπεμπόμενα, ἢ παρ᾽ ἐκείνου πρὸς 
ἐμέ Β55.6.224.2(3,3438; Μ.32.85360); οὐ δεῖ ἱερατικὸν ἢ κληρικὸν 
ἄνευ κ- γραμμάτων ὁδεύειν ΟἹ, αοά ταν. 4τ; 2. οομαἸΉΗΡ ΚΟΉΟΉΣ ΟΥ̓ 
ἀοείγίμαὶ ἠογηιμαϊίοης. τὰς κι ἐπιστολὰς καὶ ἐκθέσεις τῶν ἁγίων 
πατέρων (ὈΠαΙς. σε τ (Ὁ 2.1.1 }0.195.38; Η.2.2734}; τὰς Κυρίλλου 
δύο κ. ἐπιστολάς 1Ὁ.(ρ.το6.2; 2738); Βασιλείου...κ. βιβλίον Ταβζῃ Ογ, 
(}..86.0778; ἀσκητικοῦ Ρ.206.20); 3. γερμίαγίν οὐ ῥγοῤρεγῖν αῤῥοϊμίοά 
τῶν κι ψαλτῶν ΓΙ δΔοά. κως; -π ογίμοάοα τοῖς κ, ἡμῶν ἐπισκόποις 
σσρ(3β1)εωρ.6; οὗ Τίοη. ΑἸ., Βα5,6.188 σαμ.τ(.2680 ; Μ.32.6640) ; οἵ, 
κι πάντα ἄνθρωπον Χριστιανὸν κέκληκε ὁ ἅγιος δεΠοῖ, ἵτι Β45.4}.ἐα».2 
(ΞΔ ο:ι.2 Ὁ».652) ; 4. ῥογίαϊγΐηρ 19 ἰπεγρίςαὶ ογάσγ, οἵ ὈΥεβΕν 
ἑαποίίοπβ ἔουθιάδη το ογηδη κ. τὸ ἐργάζεσθαι ἐν ἐκκλησίᾳ ἘΡΙΡΆ. 
ἠαεγ.10.3(0.477.28; Ν1.42.7444}} 5. εὐτέλίη ἰδ6 εαποῖ οὗ βουρἤγε δεῖ 
«οὐλέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ..«μόνα τὰ κ. 35. βιβλία) τῆς καινῆς καὶ 
παλαιᾶς διαθήκης (] .Δοά,εαης5ο; ἐκτὸς τῶν κ᾿ γραφῶν, μηδὲν ἐν τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ ἀναγινώσκηται (ο(..4[.24(}Π.τ.876Ὲ}}; 6. πλαβς, Ρ]ατΤ. 85 5 55ῖ.,. 
εἶσγρν, ΟΥτ.Η ῥτοςαίφεἦ, 4; ἀδοοίίες, ἘΒΆ5.εοηδί.1τ8 {{{.{2. 5600 ; Μ.31. 
12818}; 7. ἔδπι, 85 βιιθβέ,, εὐῃμδοογαϊθα υἱγρίη ΟΥ τοΐάοι τῶν κ. τὰς 
πορνείας εἰς γάμον μὴ καταλογίζεσθαι Βδ5.6}.188 εαη.6(3.2728; Νί.32. 
6738}; 1.173 {π|(26οὉ ; Μ,6438); ὑπηρέτει..«αὐτῷ [36. Δ506Έ1ς} κατὰ 
πίστιν κι τις ΜαοιΔερ, λοηι.27.15(}1.34,7040); οὗ μονάζοντες καὶ αἱ κ. 
Ατασποι. 4ς.18:τ8(}.8ς τ 5600); συν. ξδηινγερ τις, (τ,2480); Ογτοεῤ. 
28(0.5ο.30; 52.924); ζΟΡ(σιβ)αεί. (4 Ὁ 30.99.33; Η.2.1377Ὰ};} τα- 
ΘροηβΪῈ ἴοσ θαγίαίπ, Εγραῖ, [γ.(ρ.126.1τ6); 4ἸΞο 44]. α. γυνή, ΚΑΤΕ. 
4ιι. ἄν. 7(Μ.28,6574); 8. ποαξ, 45 βιθβῖ., ἐοἰφείΐοη, οὐ σαπσης, ΟΡ 
(538) {}εαρηη.τὰϊ.(ρ.164). 

κανονικῶς, εαπορίεαϊἥΝ; 1. αερογάϊηρ ἰο ἐεεϊοετακίίσαί ἐαηοη ΟΥ̓ 
γερμϊαϊοη5, ΑἸὨ ἐριἐπονοῖ,2(Ρ.171.14; Μ.25.228ΑᾺ) οἷτ, 5. κανών; 
δικαίως καὶ κι Τ0].Ῥάραὰ ἐῤ. ίαη.Ρ. ΑἸ ἀροὶ, πες. 2(ρ.τττ.4: Μ.25. 
3018); κ. καὶ ἐνθέσμως Βα5.6}.02.3(3.τϑός ; Μ.32.4844); 1δ.00.2(1820 ; 
Μ.4754); ὈΡρΡ. τυραννικῶς, ΟΥ.ΝΑ2.0».43.28(}}.36.526.); ἐπέσκοπον...κ, 
ἐχειροτόνησαν (ΟΡ Φῤ.6ρ.Τδάϊ.}.6.5.0.1τ6(3.το 52); Ἐπιβίχατ,υ. Ἐμιγεῆ,. 
30(Μ.86.23200) ; Εὐτυχῆ..«καθαιρεθέντα κ. παρὰ τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου 
Ἐναρτ.λ.ε.2.4{(ρ.45.41; Μ.86.25944); ἐ16.2.8(ρ.57.15; 25240); κανων- 
ΔΙ. Θομοίαβι. οί τοτίρ.2); 2. ἐπὶ καποηεαί τὐνήτηρς τὸν κ. ἐκτεθέντα 
νῦν παρὰ τοῦ κυρίου λόγον ΑἸηγποπ, 70.3: 8 Μ.85.14008). 

κανόνιον, τό, ἀΐαργαη, ἰαδίε: ἴοτ Βηάϊτρ Ἐαϑίου ἄν, Μαχ. 
εοπρμ τ( }.10.12170}.Ψ 

κανονιστέον, ὁ»}6 1π:|5 γερμίαίο, Οἰνόη, Ῥαϑβε.Ρ.226(Μ.02.540Ὰ}. 
Ἐκανονιστής, ὁ, ογ τοῦο ἄγατυς τ} ἑαηοης, 10. 6]. βγη. τί Μ.88. 

10328). ; 
Ἐκανός, ὁ, οἠαϊΐεε, Ἐν οΙ. ῥαςεὐ,6(}.86.23070). 
κανοῦν, τό, ν. κάνεον. ; 
κανών, ὁ, Δ. γεΐδ οὗ ἔα; 1. ἀεῖ, κ᾿ δὲ ἐκκλησιαστικὸς ἡ συνῳδία 

καὶ ἡ συμφωνία νόμου τε καὶ προφητῶν τῇ κατὰ τὴν τοῦ κυρίου 
παρουσίαν παραδιδομένῃ διαθήκῃ ΟἸ6Π).5,γν.6.το(ρ.405.5; Μ.0.3404); 
ἐχερ. 2 ου σους ἱκατὰ τὸν κ. ἡμῶν᾽, τουτέστι κατὰ τὸ μέτρον ἡμῶν ὃ 
ἐπιστεύθημεν παρὰ θεοῦ καὶ.» ογ.τοιτπ(ρ.418.22); 2. ἴῃ φθῆ. κ. 
τῆς πίστεως ῬοΪνοΥ. Κγ.ΔΡ.Ἐπι5.ἢ.6.5.24.6(}1.20.406.}; ΟἸΕΓ,.517.4.15 
(0.292.2; Μ.8.1 3058); ΤΗρΡ.«4γίεηιρ. Ἐλπι5.}.6.5.28,13(516.}; κ. τῆς 

7ΟΙ κανών 

ἀληθείας ΟἸετα.εἐγ.7.τό(ρ.67.5 ; Μ,0.5324); ΗἸΡΡ ἤσεν,το, (Ρ.265.17; 

Μ.16.34148); κι τῆς ἐκκλησίας ΟΥ. 70.13.τό(ρ.240.12; Μ.14.4210); 405. 

εἴ τι περὶ κανόνος λείπει, ὑπομνήσατε 1ά. ἀταϊ.το(Ρ.144.1); Μαιοῃ.ορ. 

Ὁ Ρ.Ἐλι5.}.4.7.3ο.6(Μ.20.7124); ΟΑπε.(269)αεί.(Η.τ. 1960); ΑἸ. 4΄».3. 
28(Μ.26.38:.); 3. ἀευίνεά ἔγογη βουρίασε τοῖς πειθομένοις μὴ 

ἀνθρώπων εἶναι συγγράμματα τὰς ἱερὰς βίβλους, ἀλλ᾽ ἐξ ἐπιπνοίας τοῦ 

ἁγίου πνεύματος. ...ἀναγεγράφθαι καὶ εἰς ἡμᾶς ἐληλυθέναι, τὰς φαινο- 

μένας ὁδοὺς ὑποδεικτέον, ἐχομένοις τοῦ κ. τῆς ᾿]ησοῦ Χριστοῦ κατὰ 
διαδοχὴν τῶν ἀποστόλων οὐρανίου ἐκκλησέας Οτυῤνέίης, 4.2.2(0; μ.30ο8. 

τς; Μ.11.3608); Βα5..5ρίγ.68(3.510; Μ.32.1030); σ΄ ΝΥ β5. μέρει. εἰ γέ5. 

(Μ.46.490) εἷϊ. 8. γραφή; Ἔχερ. ΡὨ1.3:τό κ᾿ δὲ τὸ εὐαγγελικὸν 

ἐκάλεσε κήρυγμα Ἰμᾶτ. Δα Ιος.(3.464); ίοπ. ΑΥ.4.2.2.2(Μ.3.640Α); 

4. τταπϑυ το Ὀγν τα ϊοπ, σύ ίεν.7.2 οἰϊ. 5, παράδοσις ; ΑἸΠ.ΕΡ. 
ὁηεγνεῖ. τ(ρ.χ70.13; Μ,25,2254); λιπ.αροὶ 4{Μ.30.8408) οἷτ.5. γνώμων; 
οὗ, παράδοσις ; ἴῃ. Ὀαρ[ίϑηι, [τεπιἤαεν.1.9.4(Μ.7.5458}; ΕἸπ θΟΔΙΕα ἴῃ 
ΑΙἴῇ. ὁ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως κ. ἀδιάστροφος Οντι λον βαξολ δίς. 
102Ε)}; 5. Ορρ. Πδ᾿5ν τὴν Μαρκίωνος αἵρεσιν πολεμῶν τῷ τῆς ἀλη- 
θείας κ. Ἐπ5.}.6.4.53.4(Μ.20.3854}; 1δ.6,2.τ4{(5250); ΟΥΝ Υ55..}.3(}}. 
46.το240); (Βτυ3.λ ον. 58.3 ἴηι σδη.(4.5668); οἱ τῆς ὀρθῆς πίστεως τὸν 

εὐγενῆ κι παρατρέχοντες (τ. 15.4.2(2,612Ε); ϑοοτ,ἠ.6.3.5.2(Μ.67.3888); 

κ᾿ ὀρθοδοξίας 1,Ξοπῖ. ΗΝ ἐε,.2.τ4(Ν1.86.15 680}; 6. 405. Οπαταςίαυ κ᾿ ..- 

ἕως ἂν μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ κανὼν εἶναι καὶ γνώμων, οὐδεμίαν προσθήκην 
εἰς ἀκρίβειαν ἐπιδέχεται Βα5. Εμη.1.5(1. 2151; Μ.20.5130); 7. τοί. ἃ 
ρηνδῖε ἱπβισασείοη οα {Π6 ὑσὰβ ἐδ! (ἢ ρίνεῃ ὈῪ Ογίδὲ το ῬΟΪνΟΆΓΡ, 
ΤΡΊοη.ν.οῖγε.τ2, 

Ἐ. απο οὗ βουίρίυτο, οἵ, τὸν ἐκκλησιαστικὸν φυλάττων κι» μόνα 
τέσσαρα εἰδέναι εὐαγγέλια μαρτύρεται Ἐλι5,ἢ.6.6,25.3(Μ.20. 5818); τεῦ. 
Ἡτμᾶβ μὴ ὃν ἐκ τοῦ κι ΑἸ ἀδογ. τβ(ρ.15.20; Μ.25.448Ὰ}; κι .-. τῶν 
θεοπνεύστων γραφῶν ΑἸηρἢ.δείσμε, 3τοί Μ.37.1598)}; κ. τῆς καινῆς 
διαθήκης Μας. Δέρτι ἀροῦν. 4.το(Ρ.168,17); τεῦ. ἀροογνρηδ] Αοὶβ υϑε 
ὃν Οδίθαυί παντάπασιν ἀλλότριοι τοῦ κι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἘΡΙΡΗ. 

μασγιδτ.τί(ρ.381.3; Μ.41.ΤἸΟ 400). 
6. γηΐὲ οἱ Ἔςοὶ, ἰατο; 1.. ἴῃ σεῃ,, ὈΟΑῪ οὗ Ἰαννβ ἀπά οιιϑζοτηϑβ ἐπὶ τῶν 

ἄρτῳ καὶ ὕδατι κατὰ τὴν προσφορὰν μὴ κατὰ τὸν κ. τῆς ἐκκλησίας χρω- 
μένων αἱρέσεων (Ἰεπι.Ξἐγν.τιτοίρ.61.20; Μ.8.813Α); τὸν κ, τῆς ἐκ- 
κλησιαστικῆς ἐπιστήμης..«φυλαχθέντα (οπβί,Ἀρ. Ετι5.ν.(΄,3.6χ(Ρ.τορ. 
ἡ; Μ.20.11338}; κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας κι ... οὕτω ῥυθμίσαι τὴν 
χειροτονίαν 1ῤ.3.62(ρ.11ο.26; 11378); πολλὰ ἤτοι ὑπὸ ἀνάγκης ἢ ἄλλως 
ἐπειγομένων τῶν ἀνθρώπων παρὰ τὸν κ. τὸν ἐκκλησιαστικόν ΓΝΙς, 
(325)εαη.2:; ΟΔητ (2 4τ)εαν.9; τῷ ἐκκλησιαστικῷ κ. κατὰ τὸν παλαιὸν 
τύπον ὑποτάσσεσθαι ΑὙ56 0. νὈ5..ρ.ρΡ.ΑἸΒιαῤοΐ, τες. 60(0.147.14; Μ, 
25.3728); Τση.ΟΡ λαον,(Μ.86.560) οἰτ, 5. θεοφάνια; καποη ἰαιῦ τάδε 
διατάσσομαι ὑμῖν τοῖς ἐπισκόποις .επερὶ κανόνων Οοησι, ΑΡΡ}.8,.2.1τ; 
ἦν.4.48.1; ἐκτὸς.οεπαντὸς...κ. ἐκκλησιαστικοῦ (Ὦγν5... ]ηπος.τί3. 
5200); τοῦτο δὲ ἔσεσθαι [τεῖ. ραν οὗ ρυ εβῖῃοοα]) πιστεύομεν, εἴπερ 
ἡ τῶν ἱερῶν κ, παρατήρησις φυλάττοιτο, ἣν οἱ.. «παραδεδώκασιν ἀπό- 
στολοι καὶ οἱ ἅγιοι πατέρες ἐφύλαξαν Ταβίη. ποῦ. 6 Ῥγοσπι,(ρ.36.18); 
ΜΙ ΗΪΟ. ὈΙΒΠΟΡ5 ταυβῦ Ὀ6. σοπνεῖβαηξ, 70.0.8. }.33(Μ.0ὅ. 
τα770}; 2. ἱπαϊ νιάτα] γερμίαίτοι, εαγιοη κατὰ δὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς 
κανόνας..«πάντα κανονικῶς ἐξετασθῆναἑξ τε καὶ πραχθῆναι ΑἸΉ.ἐρ. 
δηενεῖ.2(ρ.171.12; Μ.25.2284); τεΐ, δά τη 55] 0 οὗ Πασθίοβ ἱπῖο ΟΠύτοῃ 
οὐ γὰρ ἀντιδιδόναι αὐτοῖς ὑπεύθυνοι χάριν ἐσμέν, ἀλλὰ δουλεύειν ἀκριβείᾳ 
κανόνων Βε5.Ε}.188 καΉ.τ(3.2]0}; Μ.32.6600); 1δ. βα(τ480; Μ.4008); 
ἀπόβλητον ἱερατικῆς χάριτος ὁ κ. ἀπεφήνατο ΟΥΝ 55. ρ.ἐαη.5(Μ.45. 
2320); ΤΟτιΝ υ85. ον. 6 ἐ 70.(ρ.280.1ο,16); (οβηι. [πα 10 ῤ.5(}.88. 
305Α}): παρὰ κανόνας πάντας Ἐπιβίτατοῦ. Εμγελ. ο(Μ.86.23200) ; ςαἸ]εὰ 
θεῖοι, Ογτ.6ρ.η8(53. 2100); 7υβίποηου, 5.2(ρ.20.1,18); ἑεροί, 1δ.3(ρ.18. 
21); ἅγιοι, 1διττιτίρ.654.248.); οηἰοτοεα Ὁγ οἷν]] Ἰερ]βἰδοῃ, ἐδ.131 
Ρζοαχι(ρ.654.20) ; θεσπίζομεν..«τάξιν νόμων ἐπέχειν τοὺς ἁγίους ἐκ- 

κλησιαστικοὺς κ. τοὺς ὑπὸ τῶν ἁγίων τεσσάρων συνόδων ἐκτεθέντας 
οὐτῶν γὰρ προειρημένων..«συνόδων...τὰ δόγματα καθάπερ τὰς θείας 
γραφὰς δεχόμεθα καὶ τοὺς κ. ὡς νόμους φυλάττομεν ἐῤ.131.τ(Ρ.6ς 5); 
τοῦ, ἀεροβίίοη οὗ Ὀῖϑμορθ, Εναρτ,ἢ.6.2.4{0.45.13; Μ.86.2Ξο18) ; τεῖ. 
Ροηϊ θη εἰ4] σαποηβ ; ἴὸ θ6 Δρρ ες νεῖ τιοάεσαῦομ, 770. 16]. βοθητὶ, 
(1.88.τοο44}; {70..6].δρην, (Μ.88.,10250). 

Ὁ). καρποῦ οὗ Ῥεμανίουσ, ποτα] ςἰαπάαγ ; Ἰ. ἴῃ σοτι. φιλανθρωπία 
καὶ μεγαλοπρεπὴς θεοσέβεια γνωστικῆς ἐξομοιώσεως κ. ὈἸοΓη.5,».7.3 

(Ρ.το.27; Μ.ι9.4τ7Α}; «44..0.5](0.179.20}; δικαιοσύνη κ. ἐστιν ἀρετῶν 

Ατμι σα. ς.36:6(Μ.27.1778}; πατριαρχῶν, ὧν οἱ βίοι ὑποδείγματα καὶ 

κι προετέθησαν Β45.Ε}.26τ.τ(2.4010; Μ.32.0604Ὰ); Αραίῃυ. αν. Πλτος 
(ρΡ.79); αὐτὸς 55. φόβος κυρίου] ἀρετῆς...κ. ἜΡτος.Ο. Ὀ».8:τ3(}.87. 
1202}; [55, Πέτρος] ὁ κι τῶν ἀκολουθούντων σοι ΒοΠλ. 6]. (45 τ 

Ρ.95); Βεῆσε 2. τε] ρου ΟΥ πιοπαβῖο γμὶς σὺ σεαυτῆς φρόντισον... καὶ 
πάλιν τὸν κι σου ἑλκύσῃς Ατἢ νἱγρ.τ2(0.46.3; Μ,28,265λ); οὐαὶ παρθένῳ 
τῇ μὴ οὔσῃ ὑπὸ κανόνα 1Ὁ.14{0.48,2ο; 2680); τὴν ἀκρίβειαν τοῦ κ. φυλάσ- 
σει Βαδιγεριῦν τ ο6(2.4670; Μ.321.11840); Ια γάρ. μι5.45.τ(2.302Α.; Μ.31. 



κανωνιεκῶς 

10320); τ. Ν42.6}.6(}1.37.200); τῶν..«προσανεχόντων τῷ μονήρει κ. 
ΝΙ].ἐρ}ιτ. ϑτ(1.γ9.1854); 144, γ,, τοο(ρ.148.13); τὸν κ. τοῦ μονα- 
στηρίου 1ο. ΜΟβΟΠ, γαί.143(Μ.87.30054); ΝΊοΕΡΙ. τὺ, ϑγηι 24 (Μ.86. 
32130); δἶδο γχεῖ, οῆοα ψιζμῖη τησπαβίοιν ἕκαστος ἐν τῷ ἑαυτοῦ ἔργῳ 
φυλάσσει τὸν ἴδιον κ, θα 5.γερ.ὖγ.147(2.464Ε ; τ1804}); 3. οἵ ἱπα]νάπ4] 
ἀϑοθῖ, ῥυϑοίίοςβ ὑπὸ τὸν κ. τῆς παρθενίας Βα5.ἀξερὶ.τ. (2. 5108; Μ, 
31.8728); οὗ ἰαδίαρ, ἀροῤκέ Ραὶν.(Λ1.65.2444}; ἘΝῚ υἱξιεορ.(Μ.70. 
1436.) οὗ ἐγκράτεια, ΓΑΤΏ.ἐρ.(αςί.2.τ(}}.28,8720) ; ἄσκησις, 15]4.Ῥ], 
ἐρ}.1.71(Μ.78,2338); 110.}).8:.}.4ο(Μ.06.12360). 

Ε᾿. ἱταγρ, ογῶθγ; 1. ἴῃ σοπ,, τα ρη.4τ.1; παρέδωκεν αὐτοῖς τὸν κ. 
τῆς ψαλμῳδίας καὶ τῆς ἱερᾶς λειτουργίας 4. }αάά, (Ρ.275.τ8); Ετπ5. 
ΑἹ. σέρηι. 5(}1.86.3480); 2. δἰ μαυβίῖϊο κ, τῆς συνήθους συνάξεως 
ἘΡἢτ.2.96Α ; τὸν κι ἐπέτρεψεν γίνεσθαι κατὰ σάββατον καὶ κυριακήν 
Ογτϑιυ. δ αὖ. τδ(ρΡ.102.7); 3. οὗ ἀϊνίπο οἶος μέχρις ἐσχάτης προσευχῆς 
παράμενε τῷ κ. ΒΕ5.γδημη:. 8(2. 2008 ; Μ.31. 6440); ἐδιο(ΖτοΒ ; Μ.6440); 
μετὰ τὸν κ. τὸν νυκτερινόν 70. ΙΟΒΟΙ. ῥγαὶ.27(Μ.87.28730); ἐποίει ἐπάνω 
αὐτοῦ τὸν κ. καὶ ἔθαπτεν αὐτόν ῤ,24(28600); τοῦ κ. ὥρας [ο.(] πη. Ξεαϊ. 
4(ΝΜ.88,6070); 4. ὁ ἐπὶ τοῦ κ, ἐποϊγηταδίον, 1.2 2(0520). 

Ἐ᾿ ἰπτατρ. ἄγρῖη, αἰνὰ ἱπέο οἄδ5, 70.) δαγην ον. ΒΜ τι. 
(}1.96.13644}; μετὰ..«τροπαρέων καὶ κι. Το. ΝΙοιπαΐν. (Μ.96.14408}; 
(ομδὶ διμά. τ το (1.00.1748Α); Δ γ.Οδο. (ρ.55.4); Ἀπαβε ῥοομεία 
(0.281). 

Ο. 600], γαμῇ, οὐδεν; Ἵ. ΟΥἉ οἸετρν ὁ ἐν τῷ κ, ἐξεταζόμενος ΟΝ:ς. 
(325)εαπ.τό; τόν τε κ. τῆς ἐκκλησίας... ἐτίμα, καὶ πάντα κληρικὸν τῇ 
τιμῇ προηγεῖσθαι ἤθελεν ἑαυτοῦ ΑἸῊυ. “πϊοΉ. 67(},26.9370); Οοηςὶ. 
ΑΡ»}.8.28,1: ἘρΡ᾿ρἢ ἠαον,68.7(0.147.8; Μ.42.τοθ6Ὰ); ΟΟΠΑΙς (4 ςτ)εαν.2; 
2. οἵ μγοίεββεα νἱγρίηβ ἀπ πίον, Οἤγομ. Ῥαφε,ρ.294(Μ.92.73}8). 

Η. ἰορτραὶ δεφμθηεα ὁ μὲν κ. συναγκάξει, ἄπορον δὲ τὸ λεχθέν Ὀϊςῤ. 
Ῥλοὶ. (Ν.88,5488). 

Ι. ἰαχ, γευεημθ, Δίατο, ας ὦ, ΡΟΥΡἢ..22; 1δ.4τ, Οὐ αρ ἀαὶ (ἰυ. 
Ζδο .)4.30(}1..}}..77.370). 

Ἐκανωνικῶς, ν, κανονικῶς. 

Ἐκαπεπίλινον, τό, μετ. Ξξ Καπετώλιον (αρτίοί οἱ Ἔοταο, “οε. 
Ῥαη.Β(ρ.40). 

καπετώλιον, τό, ([,4ἴ. εαῤτίοϊτμη) ῥμδίίε τπροίηρ-ῤίαςε εἰς 
᾿Οξύρυγχον πόλιν τινὰ τῆς Θηβαΐδος...ἔγεμον δὲ τῆς πόλεως οἱ ναοὶ καὶ 
τὰ κι τῶν μοναχῶν {ῬΑ}. ,»ηοη.5.2(ρ.20.6; Μ.δς.445}). 

ἘΚαπετωλίς, οὗ ἐμ6 (αρτίοὶ, Ῥαν].511,,δορ ᾿νε τ 2(}1.86.21258). 
καπηλεία, ἡ, 1. ἐγαίδ, ἱγαμξαείϊοη; ΟΥ 8. ἀξβρίσβ!ς ἴγρα, (ἢτνϑ. 

ἤο»".30.1 10. ΜΊ.(7.3410}} 1δ.67. τ(δότΒ) ; 14. ἀοη.9.3,.2 ἐπε 70.(8,1340}} 
Ῥίατ, καπηλείας ἀνελευθέρους Ἰᾶ ἤομ!.20.5 ἐπ ΜΗΝ(Ω63Α); 1.61.3 
(6148) οἷϊ. 5, καπηλεύω; 2. ῥειέν ϑαγραϊρμίμ μετὰ πολλῆς τῆς κ. ... 
ἀκριβολογούμεθα περὶ τῆς ἀντιδόσεως Ἰὰ.ἦοηι. 5.7 τη. Κορι.(0.479Ε)}; 
3. τρῖοὰς οὗ Ἰγαΐέ, ἱγίοκενν, ᾿γαμαάμίρησο, ΜοΌΝ ἐγηερ.5.4(ρ.57.25; Μ. 
18.1044}; ΟΥ̓ Ν β5,ρ.Ρυος, 6. ηΐ. 4: τ3.(Μ.87.τ6όπο); οὐδὲν μετὰ κ. 
οὐδὲν μετὰ ὑποκρίσεως πεποιήκαμεν (Ὠγγδ.λοηι,34.5 τη Η οὐ.(12.514Ὰ}}; 
4. Ἰαυονη; ἐπὶ μέθην καὶ κι ... τρέχοντας 14. ραη. Βείαρ, 3(5.5808, ν.1. 
καπηλεῖα). ὔ 

καπηλεύτω, 1, γείατΐ ἀϊδποησοιϊν οὐ τ αὐπμογαϊεά ἔογηι, ἱγαβὶς 
(15), 68Ρ. οἵ ἴῃοβε ψῇο πᾶνε πὸ τἱρῃὲ ἴὸ 5611; ἃ. δχοσ. δίοχ.: "7 
τοῦτο γάρ ἐστι «σαι, ὅταν τις νοθεύῃ τὸν οἶνον, ὅταν τις χρημάτων 
πωλῇ, ὅπερ δωρεὰν ἔδει δοῦναι (Ὦγνε. ἤθη. 5.2 ἠὲ 9 ογι(το, 468); τὸν 
θεῖον “τουσι λόγον, μῦθον αὐτὸν ἐργαζόμενοι, καὶ τοὺς οἰκείους λογισμοὺς 
ἀναμιγνῦντες τῇ χάριτι, καθάπὲέρ οἱ τοῦ οἴνου τὸ ἀκραιφνὲς τῷ ὕδατι 
κεραννῦντες ΤΏσζ, 2(Ὁγ.2: χ7(3.300); οὐκ, .«πὐων καὶ νοθεύων τὴν δωρεὰν 
τοῦ θεοῦ...οὐ “ὔομεν τὸν λόγον ὡς καί τινες συμμεταβάλλοντες αὐτὸν 
τοῖς καιροῖς.. αἰσχροῦ κέρδους χάριν καἰ. 2 (ογ.2: τ7(ρ.364.4,8); Ὁ. ἴπ 
56 ῃ. “ποντας τὴν ἀλήθειαν Ὀ]ΕΙη, ῥαφά.2.ττ(ρ.279.31; Μ.8.6 574}; τὴν 
ἁπλῆν τῶν θείων γραφῶν πίστιν “τοντες ΤΗ]ρΡ.“γίεηι.ρ.Ἐπ5.}.6.5. 
28.τ.(Μ.20. 5168); μὴ ““εἰν τὴν χάριν μηδὲ πιπράσκειν τὰ ἐκ θεοῦ... 
δῶρα Ἐπ. Ῥ΄.} ε (Μ.24.5440); ἔστωσαν...ὑμῖν ἀνάθεμα διὰ τὸ 'κεκαπη- 
λευκέναι τὸν λόγον᾽ τῆς ἀληθείας (Βατα.ἐρ.εαἰδιαρ. ΑΤΠ ἀροὶ, 5 66.4.7 
(Ρ.123.τ6; Μ.25.3368); τὸ εὐαγγέλιον εὐσαντες [5ο. ΜΒΠΙΟΒΘΒΠ5] θογάρ. 
Μαρ.37(0.54; Μ.τ18.τ2160}; Μανιχαῖοι... καὶ Οὐαλεντῖνοι...“-οντες τὰς 
θείας γραφάς ΑΤτῇ, ἡ, “γι 6δ(ρ.219.2}; Μ.25.7720); μὴ ““ωμεν τὴν 
φιλανθρωπίαν ΟὮγνς, Πο1. 56. 5 τη ΜΙ1.(7.5734}; νενοθευμένῃ γνώμῃ 
τὴν τιμὴν “ων [5ς. (Δ1η] Β85.5ε].0γ.4.3(Μ.85.6810) ; ρᾳ55., {δ,6.Ζ(Βο0) ; 
ς, ἀρ]. 86ο. τὰς καπηλείας, ἃς αὐτοὺς ετουσιν ἐδ ἱγαμδαοίίογις ἐδεγν 
Ῥεγζογγι ὃν φιδαῃς ὁ ᾿πορ, ΓΗτγϑ.ἤοιι. 61... ἐῃ ΜΠ. (7. 6148}; 2. τυαδῖδ, 
ΟῬέμεν ατῦαν τὰς ἡμέρας ῬΑ] Οἐγγς.2ο(ρ.τ38.το; Μ.47.77}} χρόνον 
1. (Ρ.130.15; Μ.41.18); 3. τηρά,, (ὁ ἰγαάε, ἱγαβῆς ἐν τῷ ἱερῷ...τοὺς 
“-ομένους εαἱ. "1.21 :253(0.172.2}. 

Ἐκαπηλοδυτέω, ἤσμηΐ ἰαυεγηξ, Ὀγγ.Η. καϊδεἶ!.4.3). 
κάπηλος, ὁ, 1. ἀϊξβοηεεί γείαῖογ, αὐμίεγαίον; οἵ σῖμθ, σον γ88. 

ἔοι τη (απὶ.(Μ.44.0564}; 2. ταεῖ., ζ'αμά, εἰδαΐ, ορρ. διδάσκαλος, 
Αἰ δον, 4{0.4.1; Μ.25..420᾽(421)0); ορρ. φιλόσοφος, ΤῊΔΙ..γεῖ.5(3. 

702 καρδία 

1145); 3. ς, σοηϊϊ., πχεί., ἀδαίον τὰ κ᾿ συμφορῶν ἀνθρωπίνων ΒΑ5.Πο). 
6.3(2.460; Μ.31.2688). 

Ἐκαπικλάριος, ὁ, ἐγησκόν, ῥΥΙδο τυαγάογ, [Μ.δεῤ.53(ρ.173.2); 
1δ.7(0.177.10); Θέερῃ δου, δεοῤρλ Μτοο. τἸ6:Α). 

Ἐκαπίλα, ἡ, («αἵν ἐαρ 5) ἐωῖγ, (41}...]γ.(Ρ.58). 
Ἐκάπιτα, τά, ([,5{. εαῤτία) ῥοί[-ἰαχες ἀννονῶν καὶ κ- [δἴῃ πον.3..0 

(0Ρ.105.16); διαρρθηαιὶχ Εὐϊεὶ,.13.3(0.781.35). 
Ἐκαπιτατίων, ἡ, (41. «αρ᾿α!10) ῥοϊ-ἰακ ἀννονῶν τε καὶ καπι- 

τατιώνων Τιϑίπιηου.8,2(ρ.67.31); τὴν ἰδέαν καπιτατίονα Τ᾽ οὶ "ομσ, 
1.34(Μ το4.5 570). 

ἘΚαπιτώλιος, (1,6ἱ. (ἰαρίοἰϊημ5) οὗ 116 Οαρτίοὶ, εριτμεὶ οὗ Ζουβ 
{(Πρϊξϑτ), ΤΆΡΠΙ πὶ, “μοὶ. τ. τοί Μ.6. το408), 

καπνίζτω, 1. Ρ655., δέ ς»πσκεᾷ ἰοὸ ἀεαίῃ, δεγηφά,; οὐ ϑαςιπορα 
ΘΏΪΠΊα]5, γτ ρικ(3.6 440); οὗ ἃ συμηϊηᾳ] ὑπὸ ἀχύρον «μενον 
Τστερεπί ερ. ον. οτ( }.86.6130); 2. τηοῖ., ἐαμδε ἀϊείμγϑαμεσ των 
οἱονεὶ θρασύνων καὶ διεγείρων τὴν καρδίαν σου Β)οχ.οεἰ,8.2(Ν}.88, 
7004}; 3. τηξδῖ., δέον ὁ σατανᾶς...“τ“ωὧν ὥσπερ τὸν νοῦν διὰ...τὴν 
ἡδύτητα τῶν ἀλόγων ἡδονῶν [»ϊ18α. ῥογ(.76(ρ.06.2}); ἴῃ 5656 οὗἉ ἐογγν 
προσεδόκησεν ταύτην --εἰν..«οὐκ ἔχεις με-.-.καπνίσαι ῬᾺΠ].ἢ..1,ατι5.46 
(ρ.135.8,12; Μ.34.12250,0). 

Ἐκαπνικός, πουΐζ, 85 βιιθδέ,, ἐγέδιία ἰουϊρά οπ ἐμγηαεος, ΤΏΡΒΩ. 
εἶγοη.Ρ.412(Μ.τοβ.0718). 

κάπνισμα, τό, ἤέηθ, Ἰγαργαμεθ, ῥρεγζώηο, ἘΡῊχ, 3.270; Τρίρἢ.. 
ψαέγ.60.72(ρ.220.22 ; Νί.42.320Ὰ). 

Ἐκαπνοδόχος, ὁ, τ»ηοἶε-γεσεῖθον, ἃ ΔΟΪῸ ἴῃ τῆς χοοῦ ἴου βίῆοκο ἴὸ 
Ῥάᾶ55 του ρΉ, [516 Ρε] ἐρρ}.1.414(Μ.γ8.364)). 

καπνός, ὁ, ΣἼΏΟΝΕ; 1. τηθῖ,, ἢ μαῖμι πάρε τῆς ἀθυμίας κ. (Ὥτγδ.κας, 
θ6.12{(Ρ.165.23;.1.4320}; 2. τ το κο-μοΐδ, ἴθ ΡΏγαθο λειτουργίαν... 
ὑπὲρ καπνοῦ [0.4]. εἤγομοτο Ρ.246(}1.07.3760). 

ἐκαπνοτόκειος, ὀγίησίηρ 7ογίἑ ϑηισῖα κ᾿ σποδὸν ΤΑΡΟΙ πο, Ἐς, 
147:5(Μ.33.15330). 

Ἐκαπνῳδία, ἡ, ογποξίηδας, ΝῚΠ ΟΡ τ. χβδ( 1.70.1 530), 
κάρα, τό, ἠφαά, ΒΕΠ. καρός, ΤΟΥ. ΝαΖιλγ.Ραὶ,τ207(}1.38.223.}. 
κάρα, ἡ, -- ἴοτερ., σ6 11. κάρης : τὴν κ, τοῦ δράκοντος {᾿ς Α56γ 7.5; 

ΤΡΙΡΉ εαρ. μά, ττ(ρ.511.20; Μ.42.8018); Οὗ Τλ ν}, Οὐ Ναζ. ἐαγηι.2.1.58. 
5(Μ.37.1402Ὰ}. 

Ἐκαραβιᾶς, ὁ, ῥοαϊξιθατη, [00 ΜΌΒΟΠ ῥγαϊ.76(Μ.87.29200). 
καράβιζο)ν, τό, ἐϊρκὶ δοαὶ, Μί. ἀγείλ (ρ0.54,56); (λγοη. 1 αςεἤ.Ρ.305 

(Δ 1.92.1οτ20}; ΤΡΒη.εἰζοη..432(}1. τοῦ. Το ΟΑ), 
κάραβος, ὁ, -- ἴοτερ., ἢ7,ἀγοι,(Ρ.56}; 10. οβοι.»γα!.76}{.87. 

20290); (γοη. Βαδεθι .205(Μ.02.10120}); καστελλᾶτοι κ-. υδοαᾶ ἴῃ ΨΑΥ, 
(οηβί. Ροροῃ. δας. τ(Μ..}.. 87.11548). 

καραδοκία, ἡ, ἐχρσείαίτου, ἘΡΡΙΡΗ.ἤαεν.66,4(0.22.14; Μ.42.36})}; 
τοί. Ῥ5.58:8 τὴν..«ὑπόστασιν Ἀκύλας κ΄... εἴρηκεν Ἴματ.Ρ», 28:8. 

853). 
καρακάλλιον, τό, ἠοοά, ῬᾺ]}.}. 1 απ|5.46{0.135.5; ΝΙ,34.τ22τ0). 
Ἐκάραμις, 56η5, 41|0., σάνδαλον κάραμιν Πίάαξε. ας. ς.2ο(ρ.80.11). 
Ἐκαρατόμημα, τό, δεπεαάτηρ, ΟὨΥΨΒΙΡΡ. ἐπε. 70. Βαρὶ,(0.42.21). 
Ἐκαρατόμησις, ἡ, -- ἴοτερ., [0.Μ18],οὐγοη.τϑ Ρ.473(}1.07.6880). 
Ἐκαρατομία, ἡ, ΞΞ ἴοτερ'., Ταῦ,ογαί, δ(ρ.8.2ς ; Μι.6.8244}; ΠΙρΡΡ. ΤῊΝ. 

».4.2(0.18.24). 
Ἐκαρβούνη, ἡ, (1,Δἴ. καγδο) εοαὶ, Τῇ. ἄνερ. 3(Μ.30.20Ὰ}. 
κάρβων, ὁ, ΞΞ ἔοτερ,, θοχ,ἀοεὶ.8.3(Μ.88.,1 7008}; 11 ον ἢ. 5. ἐρηηρ. 

2.3(Μ,03.1ε 120}. 
Ἐκαρβωνίξ-ω, δὲ εἰαγγεά οὐ ὑἱαειφηθ αἱ ῥάβδοι “-ουσαι ὡς ἀπὸ 

πυρός ΤΑΠαβι.5.γεαὶ. Ξ8(Ο( 2 »».82). 
[Π]καρβώνιον, τό, εσαἰ, ὙΠ τι δια, ῥόον. τ. 7ο(Μ 90. 17410). 
καρδία, ἡ, Δ. ἀξαγὶ (ϑεαΐ οὗ τἢξοϊτίοηβ πα νν1}})}; 1. [πὶ ρέῃ. οἱ δὲ 

τὸν κύριον ἔχοντες ἐπὶ τὰ χείλη, ἐπὶ τὴν κ΄ δὲ μὴ ἔχοντες ΠΟΥ οἴη. 
9.21.1; βιάζεσθαι χρὴ ἀεὶ εἰς πᾶν ἀγαθόν, ...κἂν μὴ θελούσης τῆς κι΄ διὰ 
τὴν συνοῦσαν αὐτῇ ἁμαρτίαν Μας.Αερ.εὐεένοον.τ3(Μ.34.836})}; δέψα 
καὶ ἀγρυπνία ἐξέθλιψαν καρδίαν: καρδίας δὲ θλιβήσης ἀπεπήδησαν 
ὕδατα Το.(Ἰ τη, καὶ, 6(Μ.88,7068); 2. οὗ ΟΠ χῖϑῖ, τεῦ, Ῥ)5.21:1ς ἐντρόμον 
τῆς κι δῆλον ὅτι οὔσης καὶ τῶν ὀστῶν ὁμοίως καὶ ἐοικυίας τῆς κ΄ κηρῷ 
τηκομένῳ εἰς τὴν κοιλίαν, ὅπως εἰδῶμεν ὅτι ὁ πατὴρ τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν 
καὶ ἐν τοιούτοις πάθεσιν ἀληθῶς γεγονέναι δι᾿ ἡμᾶς βεβούληται, καὶ μὴ 
λέγωμεν ὅτι ἐκεῖνος, τοῦ θεοῦ υἱὸς ὦν, οὐκ ἀντιλαμβάνετο τῶν γινο- 
μένων καὶ συμβαινόντων αὐτῷ Ἰυπι.ἀταἰ.το3.8(}].0,7204}; τούτου δὲ 
καὶ ἡ κι οὐδαμῶς ἐφοβεῖτο παρατασσομένης ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλης τῆς τοῦ 
σατανᾶ παρεμβολῆς. ἤλπιζε δὲ καὶ ἐπὶ θεῷ πεπληρωμένη ἱερῶν δογμά- 
τῶν αὐτοῦ καρδία ἐπανισταμένου αὐτῷ πολέμον Οτ,»ηανί.20(ρ.25.17; 
Μ.ττ. 5070) ; τοξ, ἀἸΒΡεΥβ8] οὗ αἰ βοῖρὶθ5 αἴ Ραββίοη τάχα γίνεταί τινος 
ἡ κι τηκομένη οἷα κηρὸς ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας, ὅτ᾽ ἂν ἴδῃ τοὺς ὠδινηθέν- 
τας καὶ γεννηθέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ συμφορὰν ὑπομένοντας, ἐπεὶ τοίνυν καὶ 
τὰ προειρημένα περὶ τοὺς μαθητὰς ᾿Ϊησοῦ γέγονεν, ἡ κι αὐτοῦ διακει- 
μένη πρὸς αὐτοὺς ἀγαπητικῶς πυρουμένη, κηροῦ πάθος ἀνεδέξατο ἐν 
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μέσῳ τῆς κοιλίας συμπαθούσης οἷς ἔτεκεν ΤἩϊάντη."5,21:15(Μ.39. 
τ281Ὰ); Ογτ. Ὀς.21:τ5(Μ.69.837}0); ἡ κι μὲν γὰρ τῇ δειλίᾳ, ὡς ὁ κηρὸς 
τῷ πυρί, διελύθη ἼΠατ ΒΞ. 21:15(1.730} τοῦ, 1.6. 12:30. ἐνετείλατο ἐν 
στρυφνότητι καρδίας Ἐδαίαβ (αῥ.ὉΡ1γ..3(}.40.12008); 3. τοὶ, δῃὰ 
ΘΥΤ ΒΟ] ΙΟΒ ἢν ὁ ὄντως θεός,...τοῦ ἄνω τε καὶ κάτω δὶς [καθ] υπαρχῶν 
κ, Ηοι ΟἸορι. "7.0. κι [5ο. θεοῦ] τὸ ἀπόκρυφον τῆς οὐσίας ΑΙΉ ἐΡ.Ρς. 

421 ττ(Ν1.27.1658)}; Οὐ Ν, 55. ἀσηιο 15. Οαπὶ.(Μ.44.1808); ἔστω ὁ 

διάκονος τοῦ ἐπισκόπου...κ- καὶ ψυχή (οηςσί, 4}}.2.44.4: τεῖ. ΟἩτίβ ἐν 

τῷ σταυρῷ, φησί, τὸν ὑπὲρ ἀνθρώπων ἀναδεχόμενος θάνατον" ἀγρυπνεῖ 

δὲ ἡ κι, καθὸ ὡς θεὸς τὸν ἄδην ἐσκύλευσεν Ονγ. ἐγ απ]. 512(Μ.60. 

12808); ᾿κι ᾿Ιερουσαλὴμ᾽ τὸ κρεῖττον τοῦ λαοῦ τάγμα, καὶ τῆς ἐκ- 

κλησίας τὸ κυριώτατον, ὡς ἡ κ΄ τοῦ σώματος, δι᾽ οὗ δηλοῦται τὸ λογικόν 
τε καὶ νοερώτερον τάγμα Ῥτος.Ο.15.40:1-8(}1.87.2322.}; ταῖ, δῃρε}8 
τὴν δ᾽ αὖ κι, σύμβολον εἶναι τῆς θεοειδοῦς ζωῆς, τῆς τὴν οἰκείαν ζωτικὴν 
δύναμιν ἀγαθοειδῶς εἰς τὰ προνοούμενα διασπειρούσης ΤΟ. ΛΥ,ς.}..15.3 
(Μ.3.3320) ; Μαχ.βε οὶ. ο.}}.π5.53(}{.4.1ο8Ὲ) ; 4. Ε5ρ. Οἱ ΤηοτᾺ] 1πΌΘΠ51Εν 
προτρέπεται οὖν ἡμᾶς πιστεύοντας ἐξ ὅλης τῆς κ, ἐπ᾿ αὐτοῦ τύ θη. 

34.4:; οὗ δύναται 55. εν 11Π..«καταδυναστεύειν τῶν δούλων τοῦ θεοῦ 
τῶν ἐξ ὅλης κ- ἐλπιζόντων ἐπ᾽ αὐτόν Πεττη ῬἸαη4.12.5.2; ἐὰν μετανοή- 
σητε ἐξ ὅλης κ. ὑμῶν πρὸς τὸν κύριον 14.υἷ5.4.2.5.; ΟἸεμα, ῥγοί, τοί ρ.76. 

ἀτ; Μ.8.2210). 
Β. νά; 1. 85. ν 5106 τὸ (οὐ οἶδας...τῆς ἡμετέρας κ. τὰ νοήματα 
ΑἙΒΙΧ. ς. βιατ(.27.800) ; Ῥτος, α..1 5.1: 2ο(Ν].87.18490) ; 2. 88 σ0Ώ- 
ταὶπίπιρ Κπον]εαρε οὗ πϑίιιτα] Ἰατν λόγιοι νόμοι..«ἐν αὐταῖς ἐγγραφό- 
μένοι ταῖς κ᾿ ΟἸεΙη ῥγοί.τοί(ρ.77.10; Μ.8.225Ὰ); ΤΒατ, Κορι.2: 15(3.32); 
3. 5 Πἰαπηήηεα Ὀν (σᾶ λέγει εἰς τὴν κι. ΪΜωνσοέως τὸ πνεῦμα, ἵνα 
ποιήσῃ τύπον σταυροῦ ΒαγΉ.12.2; λαμψάτω οὖν ἐν τῷ ἀποκεκρυμμένῳ 
τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τῇ κι, τὸ φῶς ΟἸεπι. ῥγοίττίρ.81.22; Ν,.8,2364); ὁ 
θεὸς..«τοῖς δὲ θεωρητικοῖς καρδίᾳ θεωρητός, τουτέστι νῷ, κ. δὲ οὐ Τῇ 
τυχούσῃ ἀλλὰ τῇ καθαρᾷ Οτο( δἰς.6.6ο(0.139.11; Μ.11.: 4044}; ὅ κύριος 
᾿Ιησοῦς.. «λαλησάτω ἐν ταῖς διανοίαις πάντων καὶ προοικονομησάτω εἰς 
πίστιν τὰς κι Βεταρ.ομεἶ.2.2; Οθησὶ. 4Ρ}.6.30.8; τ0.17.39.4.; ΤΒατ, ἴον, 
το: το(3.113); κι ἑαυτοῦ τὸν λαὸν..«τῶν ᾿Ιουδαίων λέγει, διὰ τὰ λόγια 
αὐτοῦ ἐν ταῖς κ. αὐτῶν εἶναι Ἠφονοι. Η, ΒΒ: ἰτέ.τ(}1.27.7240) ; 4. τπεῖ., 

τεῖ. (οᾶ τὴν κ. τοῦ θεοῦ τὴν νοητικὴν αὐτοῦ καὶ προθετικὴν περὶ τῶν 
ὅλων δύναμιν ἐκληπτέον ΟΥ.0.1.38(42:; Ρ.49.31; Μ.14.1000)}; Ττη. 
τινὲς φήθησαν, ὡς ἐκ προσώπου τοῦ πατρὸς λέγεσθαι τὸν ψαλμὸν... 

περὶ τοῦ ἐν ἀρχῇ ὄντος πρὸς αὐτὸν λόγου, ὃν ἐκ τῆς οἱονεὶ κιν..«φησί, 

προήγαγε: καὶ ἀπὸ ἀγαθῆς κ. ἀγαθὸς λόγος προῆλθεν Ἐπ5.}5.44:2(Μ. 
23.3038); ὃ ἐκ κι τοῦ θεοῦ λόγος ΑἸΏ. Πήοη.2(ρ.47.12; Μ.25.4818): 3α. 
ἐς. 44:2(04.27.2088); κι θεοῦ λεγομένης, οὐκ ἀνθρωπίνην νοοῦμεν 
αὐτήν ΤΑΤΉ...κγ.4.27(ρ.75.15; Νι.56, 5008); τές γὰρ ἀποστήσει καρδίας 
ἤτοι νοῦ λόγον, τὸν ἐν αὐτῷ τε καὶ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀεὶ σὺν αὐτῷ; ἀποστήσει 
δὲ οὕτως, ὡς ἔξω γενέσθαι παντελῶς αὐτοῦ;...οὐ γὰρ ἐνδέχεται νοῦν, 
ἤτοι κι, ἄλογον εἶναί ποτε" οὔτε μὴν λόγον, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ νοῦ καὶ εἰς 
γοῦν, ἧτοι καρδίαν καὶ ἐν κ. οὐκοῦν ὡς ἐν τάξει παραδείγματός τινος ἐπὶ 
θεοῦ δεξάμενοι κι καὶ λόγον, τὸν τῆς ἑαυτῶν διανοέας ὑπερτείνωμεν 
ὀφθαλμὸν εἰς τὸ ἐπέκεινα τῶν αἰσθητῶν, καὶ θεοπρεπῆ τοῦ θεοῦ λόγου 

τὴν γέννησιν γενέσθαι πιστεύωμεν" ὃν ὡς λόγον ὁ πατὴρ ἐκ κ. ἐξηρεύ- 

ξατο ὕγτ. Ἐς. 44ττ(}1.69.το28.). 
Ε. «ομὶ, 1.6. ἴῃ ὕνο ἴοχερ. Ἰορεῖμοῦ; 1, 5 ἴτῆδρα οἵ (οα ἁπλῆν 

αὐτὴν ἔπλασε καθ᾽ ἑαυτὴν εἰκόνα σώζουσαν τὴν κ- ὁ δημιουργὸς τῶν 

ἀνθρώπων θεός" ὕστερον δὲ αὐτὴν τῇ πρὸς τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἐπιπλοκῇ 
ποικίλην ἐποιήσαμεν... ἡμεῖς τὴν κ. ΒΆΝ, ἠσηιτη 5. (τ 1408; Μ.20. 
4448); 2. 85 Βοῦτος ΟΥ̓ ΤΏΟΥΆ] δοῖϑ ἡ κι, ἡ τῶν καλῶν ἐργῶν πηγή ΟΥν. 
25.3(ρ.548.15; Μ.11,.4854); τῇ κι μίασμα δέξασθαι Βα8.αϑεεί.χ.τ(2. 
2108; Ν.31.8728); ἰ4.πονηοΐῃ οι τίτ.94Ὰ ; Ν,.29.2208); 3. ἃ5 ΕΧροβεα 

ἴο ἱπῆποπος οἵ σοοᾶ πᾷ εν] βριτῖ5. ὅταν οὖν οὗτος ἴϑο, ὁ τῆς 

δικαιοσύνης ἄγγελος] ἐπὶ τὴν κι σου ἀναβῇ, εὐθέως λαλεῖ μετὰ σοῦ περὶ 

δικαιοσύνης Ἠοττηπαηά.6.2.3; ὅρα νῦν καὶ τοῦ ἀγγέλου τῆς πονηρίας 

τὰ ἔργα. .-. ὅταν οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν κ΄ σου ἀναβῇ, γνῶθι αὐτὸν ἀπὸ τῶν 

ἔργων αὐτοῦ 1Ὁ.6.2.4.; τὰ φερόμενα τοῦ πονηροῦ περὶ τὴν κι. φάσματα 

Με, Ἔγη.8.Δ(ρ.8ς.τα; Μ.18.1440}; οἱ ὑπὸ τὴν τοῦ πνεύματος προσ- 

φυγόντες καὶ...τὴν τοῦ λόγου σκέπην οὐ δειλιάσουσιν οὐδὲ πτυρήσονται 

τὸν ταράσσοντα τὰς κ, Ἰδιτοιπ(ρ.128.12; 2010); Μᾶς. Αδριλοη1.43.0 
(}1.34.7778)}; 4. 5 5θϑΐ οἵ αἰνίηε ρσεβθησς ἈΠ 4 στᾶσθ, δωγη.6.15: 
δύναται..«πασῶν τῶν ἐντολῶν τούτων κατακυριεῦσαι ὁ ἄνθρωπος ὁ 
ἔχων τὸν κύριον ἐν τῇ κι αὐτοῦ ἘεΥπῚ»πΩΉ.12.4.3; ἩΠιορΉ.ττ. 4; 
γίνεται δέ, ὅταν οἱ κτισθέντες ἄνθρωποι..-λάβωσιν εἰς τὰς κ. ἑαυτῶν τὸ 
πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Α1}..47γ.2.5ο(}.26.273Δ}: εἰς τὰς πλάκας τῆς κ. 

ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἐγγράφει τοὺς νόμους τοῦ πνεύματος..«ἦ γὰρ κ, 

οὐβασιλεύει ὅλον τοῦ σωματικοῦ ὀργάνου. καὶ ἐπὰν κατασχῇ τὰς 

νομὰς τῆς κ. ἡ χάρις, βασιλεύει ὅλων τῶν μελῶν, καὶ τῶν λογισμῶν' 

ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὃ νοῦς, καὶ ὅλοι οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς καὶ ἡ προσδοκία 
αὐτῆς. διὸ καὶ διέρχεται ἡ χάρις εἰς ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος Μδο. 

Δεριἠονητς. 2ο(}1.34.5804Ὰ); ἐδ.15.38(5070); ὈΒτνβ. ἔστι. 7.1: ἐπ 11. 
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(7.2234}; τεῦ, ΟΠ σῖδε ὁ κύριος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος, διὰ τὸ πνεῦμα 

τῆς θεότητος τὸ μένον οὐσιωδῶς ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκκαῖον αὐτοῦ τὴν κ. 

κατὰ τὸ ἀνθρώπινον ας, Δδρ,ἠομι.43.2(7720). 
καρδιακός, ὁΓ οὐ δείοηρτηρ ἰο τἴ6 ἐξαγὶ κ. ἐνεργημάτων Ματο. τ, 

οριίδε.τ.26(}1.65.9094); κ- ἀγνοίας καὶ λήθης 1δ.1.61(913); ἐξομο- 

λόγησις κ᾿ Ἠδδνοῦ. 5, ἐδ ριθτ( 1.03. 1500 Δ). 
καρδιογνώστης, ὁ, σέ τοῆο κήοτος ἰδ μεατί ; οἱ ἀοα, Ἡοηηπαηή. 

4.3.4: Οτοϑοί ἴῃ Ῥς. ον 48(}1.12.τοβα); ἢ] ον Οἶδε. το 3; οἵ (Πγιβί, “4, 

ΤἼαάά.3(Ρ.274.15); κι -.- οὐκ εἰσὶν οἱ δαίμονες Οτιεχειίη [΄5.54:|(Μ. 

τ7.14600); τεῦ, Ματοίϊδη!βεξ ἑαυτοὺς κ΄ φαντάζονται 'Πη.ΟΡ αν. (Μ, 

80.528). 
καρδιόπληκτος, τορι: εἶ τῃ {δ6 ποαγί, ΡΒ. ἐμγοη.ρ. οτ( Μ.τοϑ. 

9501). 
Ἐκαρϑδιοπονέω, δὲ ἐχογοῖδοά 1: ἠδαγὶ, Ματο. Ἐτιορμδε (Μ.65. 

του 74}; 16.(1ο21Α). 
καρδιότρωτος, τρομπαφα ἐμ ἐπε πεαγέ, ( ΑἸ] δγηεὶ, δη(Μ.28,1 5404). 

καρδιουλκία, ἡ, ἀγαιοίηρ ομὲ ἐἰ6 ἀδανὲ οἵ νἱοῖίπι αἴ βαστίῆος ; Ρ]ΌΥ.» 

ΟἸΙετη. ῥγοῖ, 20.13.5; Μ.8,764). 
καρδι-όω, 1. γαυΐεὴ ἰμ μεαγί, ξαδεῖηαίο, οχερ. Ὀδιῖ, 4:0 ᾿ἐκαρ- 

δίωσας ἡμᾶς... ὅπερ ἐστίν..«τῷ ἐπεράστῳ σον βλέμματι τῆς συνέ- 

σεως ἀνεπτέρωσας ἡμῶν τὴν καρδίαν εἰς πόϑον ει ἢ.5»}5:.7.2(0Ρ.73.1; 
Μ.18.1284}; ταῦτά φησιν" τὴν μὲν ἔκπληξιν ἐπὶ πάντας φέρων Ν1].8Ρ. 

Ῥτος. (απ. ΑτοΜ.8).16574,8}; νῦν δέ μου ψυχὴν κεκαρδίωκας [Ο0.Ψ 

ΟἸϊχα. ταὶ. ΞΜ .38,11608); 2. σῖυδ ᾿δανὲ ἰο, γπαῖο αἰΐοε, ἐκερ. (Δηϊ,419 
τοῦ δὲ “ἐκαρδίωσας᾽ τὸ σημαινόμενον τοιοῦτον...οἷον-..«τὸ ᾿ἐψύχωσας᾽, 
ὥσει ἔλεγον πρὸς αὐτὴν ὅτι, καρδίαν ἡμῖν ἐνέθηκας ΟΥ Ν᾿ γ55.ἤόνι. 
8 ἐπ απ. (Ν1.44.0488) ; 'ἐκαρδίωσας᾽, ὅπερ ἐστὶ ψυχήν τινα καὶ διάνοιαν 
πρὸς τὴν τοῦ φωτὸς κατανόησιν δι᾽ ἑαυτῆς ἡμῖν ἐνεποίησας 1δ.(0400); οἵ. 
ΙΔ Ὁ ΡΟῬπος. απ. 4το(τ6574); ΡΆ585., αὐ Ν γϑδ.ἠονδ ἴῃ (απ (049Ὰ); 
ἡ λογικὴ ψυχὴ..«ἐκ θεοῦ καρδίας ἡμῖν “-ωθεῖσα Αὐδβῖ, 5. ΘογΉ] Ὕτα 3 

ΟἹ 8ο.1πόηῃ). 
Ἐκαρδίως, ἡ ἐλ μεανὶ, Μαχ. αηιϑὲρ (ΝΜ οχ1.11178). 
καρηβαρής, ἄδαῦν ὦ ἀδαά, ἄγοιεν, ὅψιθδ ῥγουϊά.4(0.71.17; Μ.66. 

1217})}. 
καρηβαρία, ἡ, ᾿οαυΐμεες τη ἐ μεαά; ἀγεμδοη οἴαβον, ΟΥΟΝ 55. 

τη απὶ.(}1.46.1854); ὈΒτγβιλοηι 44.5 ἴηι Μ11.(7.4138}} 18,69. 3(6840); 
πιεῖ. μὴ ἐμπέσωμεν εἰς κ΄ Ι4«ἀσηι.δι4 τὴ τ ογ.(το.79Ε). 

Ἐκαρήξανθος, 5.ν.}., γεϊοιο-Ππαϊγει τὸν...κι Μενέλαον Ταῖ,σγαί, το 
(Μ.6,828ς ; κάρη ξανθόν Ρ.11.10). 

Ἐκαρκάλιον, τό, εὐγομ, 41. ο.7τ(ρ.18ς.24), 
ἘΚαρμήλιος, 07 (αννμεἰ ᾿Ηλίου τὸ Κ'. [30. ὄρος] ΝΙοΕρΠ. τ. δ γῆ, 

ὀο(Μ.86.3040}). 
Ἐκαροία, ἡ, τραίμμ! δένδρον κ. ϑοογ,ἦ.6.6.23.2(Μ.67.7324}. 
κάρος, ὁ, 1. ἡσαὺν εἶδε, ἰορου, τσιςομξεϊοιιδπεος, τεῖ, ΤιΑζαταβ ἕνα 

μηδεὶς ἔχη λέγειν, ὅτι...κ, ἦν..«καὶ οὐ θάνατος ὈΠγγϑ.ἠο1η.62.1 τῇ 10. 
(8.3698) ; ἰπ ἴενθυ πολλῷ τῷ κ. τῆς φλογὸς κατεχόμενος 14.6}.14.2(3. 

5068}; οἱ Αἀδιηΐβ 5ίβαρ, ἰἄνλονι.: 5.2 τη σδη.(4.1170}} 2. ΣίμΡΟΥ, 

ῥειυϊίἀεγεησηὶ ὁ τῆς κακίας κ. Ἰδ5.᾿».6.1.2.2τ(κόρος Μ',20.648}; το. 

ΔΡΟΚΕ]ε5 δὲ Τιαηβῆραγεαίίοι ὅπνον ἐνταῦθα καλῶν τὸν πολὺν κ. τὸν 

ἀπὸ τῆς ὄψεως ἐκείνης αὐτοῖς ἐγγινόμενον (Ἤγγ5,ἤοηι.56.3 ἴῃ ΔΙ! (]. 

πό90); τοῦ, 8. Ῥείει πόσῳ κ, κατεέχετο...ἀπαγομένου τοῦ ᾿Ϊησοῦ ιά. 

μομι.82.3 τη. [0.(8.4030}. 
καροῦχα, ἡ, (1πϊ. καγγεα) ξαγγίαρο, ΔΊ. Ῥοῖγε.8..} Το.Μαὶ ἐἤνοη. 

τ4(}1.07.5278); Οἠγοη 1 αςεῖ.Ρ.3ο8(}}.02.785λ). 

Ἐκαρουχαρεῖον, τό, εαἸγαρε-Πομδο τὸν...τῆς Ἀφροδίτης ναὸν 

ἐποίησε [3.. ΤὨεΟάοβ105] κ. [0.}4],ελγοπ τα Ρ.345(}1.07.510}}. 

καρπεύτω, ραΐπον, εἰδαη: “σουσι στάχυν Ογας. δὴν.5.275} τιρά. Ὁ, 

σϑηϊῖ. πὔεέσθαι τῶν ὡραίων Μετ βιΡγόθμ). 5(Ν.18,32Α.; ἀπὸ- 

καρπεύεσθαι Ρ.5.2}; Ῥά55. ἀρετῆς --ομένης παρὰ τῆς..- θείας πολιτείας 

ΤΡτος..γατ τ 3ο(Μ.85).13338). 
καρπέω, γ1εἰ4 ας Ῥγεῖϊ, ταεῖ. τοὺς τῆς εὐσεβείας κεκάρπηκε τρόπους 

Ονγτ. 15.2.3(2.281}). 
καρπισμός, ὁ, ἰσραὶ ᾿γαΉ576ν οἵ 5ἸΆγεβ, (Ἰδιη, Σίν. 5.8(0.363.27; Μ.0, 

884). 
Καρπιστής, ὁ, 16 Κδαρβεν, πᾶιηθ ρίνεπ (0 ΠΠῚΌΣ5. πὶ αἸεηξ, 

ογϑίδαι, 4]... Δρ.ἘΡΙρΡΒ Παον αι. δ(ρ.305.7: Μ.41.4858); Ιγρηνἤσον. 

1.2.4(Μ.7γ.460Ὰ)}.. 
᾿καρπογονία, ἡ, ῥγοιμεισεηδος, Κατ μείηόα5, ταεῖ. πίστις...«τῶν 
ἀρετῶν ἡ ἀένναος κ. Μαχ.οῤτξε (Μ.01.02}}. 

καρπογόνος, βμεΥζμὶ, ῥγοάμειίυδ εἰ δὲ μὴ κ, ἐστὶν...ἡ θεία οὐσία, 

ἀλλ᾽ ἔρημος..-πῶς δημιουργικὴν ἐνέργειαν ἔχειν αὐτὸν λέγοντες οὐκ 

αἰσχύνονται; Λ1Ή..4».2.2(Μ.526.1400}} πειῖ, 85 βυθβῖ., κεγΠίν, Ογτ. 

σἰαῤῥισεη. τ ίτ. τ 40); ΙΔ ἀἀον.τ3(1.4640). 
Ἐκαρποδοσία, ἡ, ξπμίηθε5, σουια. ΟΡ ογ.τ(}1.08.2208). 
καρποδότειρα, ἡ, ρίσεν οὗ Κγεῖϊ! γῆ κι Ογας, δ1).4.281. 
Ἐκαρποδοτέω, γίείά ζγῖ!, γα, (4.5 τ θ.546). 



καρποδότης 

Ἐκαρποδότης, ὁ, γιείον οὐ ἤγεῖξ ΟΥ ἐγοῤρ5; οἵ Ν1]6, τ. Νὰ 2.0».30.5 
(Μ.36.32408) ; 1ἅ,δαγ7}.2.2(ροαπλ.)7.268(Μ..27.1572.}; ταοῖ,, οΕ Γαι 1] 
ἴπ ρσνρί, Ιἅ,0γ.34.2(2418). ᾿ 

Ἑκαρποζιξανηφόρος, ὁδαγ]ΉΡ ἰαγεβ ὧς ἤγατὶ; 
Δηαβί, δ ον, 2 Ν.80,1ο 730). 

ἘΚαρποκράσιος, ὁ, ῥοἰϊοιυεν οὐ Οανρουγαίος, Ἰεαάδυ οἵ αὶ ποβί. 
5ϑοεῖ, ἘΡΙΡ  μαδγ.21 τι.{Ρ.“οο. τὸ; Μ|.41.53648); τεπεῖ5, ἐδι(ρ0.300-413; 
Μ.41τ.3648--3770)}; ΟΕ Ἰτοη.ἤαϑν.1.25.1--ς(Μ.γ.6ϑολ--686.). 

καρπός, ὁ, Α. ἐγ, ῥγοάιεα ; 1. οἵ μαπαίννοτκ, ΡΙυΥ, κ᾿ τῶν χειρῶν 
ΟἸεπι.»α6ά.2.12(μ.233.26; Μ.8.5520); Ὀπὶ οἵ, ΤΏΡ -.127:2(1.1408); 
2. «9ε4, ΘΟ ΡΥΙΗΡ, οἵ 10. Βαρῖ, ἡ Ζαχαρίου σιωπή, ἀναμένουσα τὸν 
πρόδρομον τοῦ Χριστοῦ κι. ΟἸΙεῖα Ῥῦοὶ. 2(Ρ.10.7; Μ.8.650) ῃ φέρειν κι. 
Τπαολιγεὶ τ (3. 1213); Ομοβῦ. τὸ σπέρμα..«μορφωθὲν..«υἱὸς νυμφίου 
γίνεται. .«ἀνδρωθεὶς ἄρρην γίνεται κ. Ὀ]διη χε Τμοἱ.Ἰρ(ρ.131.23; Μ. 
οιὔ964), (ἢ γιβῖο], ὁ κύριος...ὁ τῆς παρθένου κ. 1ὰ,ῥασά,τιδίρ.τις.6; 
Μ.8,3008); κ- παντέλειος τοῦ πατρός ΑΙΏ, σεπὶ. 46(Μ.25.030); ἐκ κ΄ τῆς 
κοιλίας αὐτοῦ [3.. τοῦ 4αβίδ] ἀναστῆσαι τὸν Χριστὸν τὸ κατὰ σάρκα 
ΤΑΊ. ροὶ].2.8(Ν.26.11454}; οὐκ ἄρα ἕν τῶν ποιημάτων ἐστίν [3ς, ὃ 
υἱός], ἀλλὰ κ. τῆς οὐσίας τοῦ πατρός Ογτ.ἰδιδ5.2τ(51.2110); --- ερίγτίμαί 
οὔ εργίην, δίςείρίε, ἀφο, ΡΊῚ5. καγη.24.1; 3. βριτῖτα8] αὐτῷ [50. τῷ 
Χριστῷ) δώσομεν...τίνα κ.- ἄξιον; Ξ( ίἰφηι.1.3; οὐδεὶς τῶν δικαίων 

γῃβί., Οὗ Ποσϑίιοβ, 

ταχὺν κ΄ ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ἐκδέχεται αὐτόν 1.20.2; κι ἄφθαρτος ὈρΡ. κ-. 

θανατηφόρος, Ἰρτ. 1 γαϊΐ.11.1,2; τὸν κι τῆς μακροθυμίας (}ετη. εἰ Ἂς 
(0Ρ.149.1:0; Μ.0.720Ὰ); ὅ κι τῆς εὐχῆς ταύτης 1Δῥασά,3.τ2(0,285.17; 
Μιδ,δόδο); κ', τὴν τῆς ψυχῆς εὐστάθειαν 14.,35|7.4.23(0.214.20; Μ.8. 
13570}; τὸν κ᾿ τῆς ἑαυτῶν πίστεως ἴα] Ῥαρα 6ρ..4ἰθχΡ ΑΙ αροΐ.ςέε, 

52(0Ρ.133.20; Μ.25.3448); τῆς ἀσκήσεως...κ. ἀγαθόν ΑἸῃν.ἀπίοη 66 
(Μ.26,0378); μετανοίας κι Οσηεί, Ρ},2.50.6; 1δ.2.4τιτ; ΟΙΌτΣ, ποικέλοις 
κ᾿ κεκοσμημένοι 1 Π)Ί0Ρη.12.1; σωφροσύνης τοὺς κι ΟἸδτη, ῥγοὶ. ττίρ.83.4; 
Μ.8.2378); ἡ θεοσέβεια τοῦ γνωστικοῦ τοὺς κ, τῶν δι᾽ αὐτοῦ πιστευσάν- 
τῶν ἀνθρώπων εἰς ἑαυτὴν ἀναδεχομένη Ἰά.5]7γ.7.τ(Ρ.4.20.; Μ.0.4058); 

πρὸς ἐπίδειξιν καρπῶν δικαιοσύνης [Β45.15.153(1.487Ὲ : Μ.20.32600) ; 
τοὺς κ. ὑμῶν..-προσφέροντες [30. τῷ ἐπισκόπῳ] Ο(οηε!. 4, Ρ}.2.34.5; 
τῶν τῆς συκοφαντίας ἀπολαῦσαι κ. ΤὨαϊιερ,. το (3.1172). 

Β.. φομγες οὗ ἴγαϊῖ, ταδί, τῶν ἐλπιζόντων εἰς σὲ σωτηρίας, καὶ οὐκ 
αἰσχύνης ὑπάρχεις κ. ΓΏαΕ. ᾿ς. 68:γ(1.τογ8). 

ἘἙκαρποτροφέω, “πεκίο, πομγίδι, ᾿ΓΒαάτιϑιθαα μαΐυ. ΒΥ 4(Μι06. 
ὅβδεΑ). 

Ἑκαρποφοράω, ν.]. [ΟΥ καρποφορέω. 
καρποφορ-έω, 1. ὁδαγ γε, ταεῖ, ἀναβαίνομεν [1.6. ἔτοτη ὈΑΡΌ5Π1} 

“"οὔντες ἐν τῇ καρδίᾳ Βαγμοττιτι; ἐν τούτῳ 56. παραδείσῳ] καὶ ὁ 
λόγος ἠνθησέν τε καὶ ἐκαρποφόρησεν σὰρξ γενόμενος [Ἰ6Γη.5 17.5.11 
(0.375.2; Μ.0.1008}; καὶ πρὸς ἔκτασιν αὐτὴν [55. τὴν πονηρίαν] ἐᾶσαι 
φῦναι καὶ «εἴν Μοτἢ.γ65.1.44{Ρ.292.15 ; Μ.41.ττ16.Ὰ}) οἷζ.80.Τοοπτοεὶ 
7ο.5αε7.2.3 (καρποφορᾶν Ν.86.20568); 2. ῥέα ὧ5 ἐγ, ταί, “εἶ τὰς 
κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας (Ἰ ΘΠ. 5 γ7,7.12(ρ.5ο.26; Μ.9.4078); τεῖ, 70.12:24 
ὁ θάνατος τοῦ ᾿Ιησοῦ τούτους πάντας ἐκαρποφόρησεν. εἰ δὲ ὁ θάνατος 
τοσούτους ἐκαρποφόρησε, πόσους ““ἥσει ἡ ἀνάστασις ; Οτ«.ἔοη!.10.3 18 
.6».(0Ρ.73.20; Μ.13.3614}); 3. οὔεν, οἵ Ῥεύβοπαὶ ἀδα!σαίίοι σαυτὸν 
“σον ΟΥΝΕΖ.ογ. 40.250 ].26.2020); πάντα τῇ εἰσόδῳ τοῦ Χριστοῦ 
“νῆσον δ.40.23τ(4048); ἐκαρποφόρησαν ἑαυτοὺς οἱ ἅγιοι ἔοτ, ἀσεὶ.22.3 
(Ν1.88.1τ8254}); οὗ ΔΙΓηβοινηρ' ἐλεημοσύνας “’ησας ὕγτ. ἔς. τ: τοί 60. 
1105} : 4. γπηαἶε οἤεγίηος, ὑοῦ οἰξεγίηρς, τεῖ. σἹτ5. τὸ σπατοῃ, δ. ἈΡ. 
(οηςὶ. Αρῥϑ.το.12; οὐ δεῖ τοὺς ἐπισκόπους... ἀναγκάζειν τινὰς “-εῖν 
Ῥποιπορηος, 6. τ(Ν104.6338); ἴο0 ΤΔΟΠΚ5 ΤΟΙ ὙΠΕῚΓ ΒΌΡΡοΥΐς “--εῖν 
μοναχοῖς ΝΗ 6Ρ}.1.120(}.709.1470}; 5. τοῖν ὧς αὮ οὔογίηρ ἴο σατο 
ἐάν τις πρᾶγμα “-ἥσῃ, γίνεται αὐτὸς ἔνοχος, οὗ μὴν τὸ πρᾶγμα ῬΠοί. 
πορῖοῦ.2.τ(5 608); ὅδ. ἀογῖσε ἐγμετὶ ἤγον ἵνα...ὁ ἄνθρωπος τὰς ἐντολὰς 
κυρίου...--ἢ ἙπΊορ. ἐγ Νοναὶ. (Μ.το4.3404). 

Ἑκαρποφορητέον, οηδ τὲ δδαν ἤγμῖξ; ταρί., Οτνοορη Μ͵ξας. 3 
(Ρ.355.12; Μ.13.12608). 

καρποφορία, ἡ, 1. ραϊϊογίη οὐ ἔγμ1!:, Το. Θομοίαβί, οί αρ.40 
(0.388); 2. τηρῖ,, ὑγίηιρτηρ Κογι ἡγμτὶ, ΟἱὨ βρίτιτα8} ἔγυὲ τὴν... κατὰ 
θεὸν λογικὴν κ.- Ἐπι5.4.6.7.τ{(0.315.τι; Μ.22.5168); ὁ καταφυτεύσας τὸ 
ἑαυτοῦ ἡγεμονικὸν πάσῃ κ. πνευματικῇ 1885.15.152(1.487Ε; Μ,320. 
4600); τοσαύτην κ- ἀρετῶν Κύ. Ῥαεΐ,.4 τό(Ρ.130.26); εἰς κι ἔργων 
ἀγαθῶν 11, [αε.(0.2ο6.16); Ὁν τερεπΐδησο, τι αρ “ταϊ, (τ. 28 οἢ.}4. 
44(λ1.1..77.4030}); 3. Κγμ1} ἡγονισδὶ ξογ δι, μαγυεεὶ ; ταθῖ., οὗ σθϑα]ῖ οὗ 
Ομ συ β ϑδουίῆοθ τῆς οἰκουμενικῆς κι ΟΥ.Ν42.0γ.4.6)(}.2-. 5880) ; 
4. οὔεγτηρ  ἴτι ϑνουβῃρ, νυ, [ο.2(4.180Ὲ}); Ἐπ|5...1. 5 ογη.4(,}.86.34τΑᾺ}); 
γεῖ, ριβ ἕο σμυτοῃ ὑπὲρ σωτηρίας...τὴν μετρίαν ἡμῶν κ. δέχου, 
δέσποτα ]πεον.(}}8 τι Ρ.256); Μτγν. σεο.ττίρ.τορ.13); τίνας δεῖ λαμ- 
βάνειν, ἢ διδόναι κ. ῬΒοι, πόνος. 6. τ(Μ.1ο4.6330) ; οίυτ,, οὔεγίηρς ἴο 
σύτοι, Μ|ῖγιεο. ττ(ρ,1οβ.20) ; τὸ.{(ρ.1ο09.7}; 5. »μαξίηρ οὐ νοισίησ οὐ 
οἴγεγίηρε ἴο σατο διαβαίνει... εἰς κληρονόμους ἡ τῆς κ- ἐνοχή ῬΠοΙ. 
πορῖος.2.τ(Μ  τολ. 5696) ; ΡΣ. περὶ καρποφοριῶν ἐδ.6.6 {1|.(6328). 

704 
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καρποφόρος, ῥεαγίηρ οβενίηρς ἴο ἴῃς οματοῖ, Μ1γ το ττί(ρ.τορ. 
27). 

Ἐκαρποχειρίον, τό, ῥαίμε οὐ 6 δαηπά, Μοεϊοι πα μου (4.64, 

τρίοο). 
κάρπωσις, ἡ, 1. δη)ογμισηὶ, ΟἸ6Πη. 5 7.2. τϑίρ.τςο.8; Μ.8.10258); 

2. οὔεγίηρ οἱ βϑαογίῆςο, ΜΕ], Κγ.ο(Ρ.412; Μ.:.Χ2115); Ἐρίρα, ἤαεγ.79.0 

(ρ.484.7; Μ.42.1530). 
κἀρταλίλ)ος, ὁ, 1. ῥασκεί, Δ}... απ5.36(ρ.1ο7.13; Μ,.34.11790)}; 

νι. }οοἰ.8(3.2968); Ῥτος,.η.4:2(}}1,87.2360) ; 2. δίγάτεαρε, Τ᾿, 7οὉ 
27(Ρ.120.2). 

καρτερικός, 1. εαραῤίε οὗ ἐπάμγαπμεε, δἰφαη  αϑί κ᾿ ἐν πόνῳ (ἸΘη), έν. 
ἡ.ο(ρ.40.5; Μ,9.4774}; 5ιρε:), καρτερικωτάτης προθέσεως Λίϊ..47.3, 
5)(ΝΜ.26.4444}0,; πϑαῦ. 45 δι θβῖ., εοπδίαπεγ, σπάμγαηέε, [ο.1).80η1.12 
(δ Ὲ.96.7974}; 2. γεφιεῖγτηρ ἐπάμγαπες, ἱέσηρ ΘΗ ἀΉγΗ ἐς τὸν κ. βίον 
Ἐλι5.4..2.3.5(Ρ.123.32; Μ.22.212.}; πόνους κι. ζΟΥ Ν  55.ογ.Σ ἡη δη.. 
στ᾿ 26(Μ.44.2600) οὁ [Βα5.ἰγιεεί, μον. τ(τ 3310; Μ.30.25}). 

Ἐκαρτερόαθλος, τυγεϑίἑηρ οαἰ απ ; ϑριτιταα!ν, Πν Αδτ 

.Ρ.607}. 
᾿βαῤτεροκαῤδιδέ, φαϊταμ -Ππεαγίεί, ΤΠπατι δε, ἐαηΐ.τό,2(..371). 
Ἐκαρτερόμητις, »ρηϊν 1 ἐομπεῖ!, τι ΝΖ. κανη1.2.1.32.,1τ(Μ.37. 

1203 
᾿ ἀν ΒΒ ΘΕΝ ἡ, εἰομιἠφαγίφάπεςς, Βαβ.ἐρ.221τ(3.3340; Μ.32.8174). 
καρυατίζω, ῥίαν εἰ Ἴἢ ραρις το ππ5, Μαχ.αριδὶν, 01, 

14138). 
Ἐκαρυδίζω, -ε ἕοτερ., δοητ Ν υ, δνν τί 1.03.1 7οϑ). 
καρύδιον, τό, "εἰ, Τυξολτι Νυγηντ( Μ.03.χ7ο080). 
καρύϊνος, οὗ τοαίπμ! τοοοά, Οτ,φοἰ ἴηι σδη. οἱ ΑἹ(λ}.12.1254})}; οὗ 

Μοβες᾽ τοὰ, Οὐ Ν υβ5,δαῤρι ἰν.(Μ.46.5844); 1514. Ῥὲε] ἐῤῥιτ.5ο(}1.γ8, 
2124). 
ΑΥ̓ΤΌΝ ἡ, 1. Φρμ ΠΟ φαρμακῶν κ. ὕγτ, [0.6.1(4.607Ὲ); 

2. τηξί,, γίοθ655 τὴν κ, τοῦ βίον ΟΥἸΝνΚ55.Ἰγαηί. (Μ.46.18 58}; ὅγιιθβ. 
Ῥίοη το(ρ.263.17; Μ.66.11454); 80Ζ.}.6.3.τ6.2(Ν.67.1τοῦ8.}; πνεὺυ- 
ματικῆς κι 170.}),8, }.38(}}.9ὅ.1221Ὰ}). 

καρύκευμα, τό, ςαπεε, εσπάϊνιεηί, Βδβ.ἤσχ.ο.6(1.888; Μ.20.2088); 
ΟΠ τν5,ἤοηι. 52.5 ἐμ «(τ (0.396); [0.Ἅ1 Η.Ὁ.. 70. (11.04.44 60}; τπεῖ. 
εὐχῆς κ΄. κάλλιστον... δάκρυον Β85.36].υ. Τ λδε.2.28(Μ.85,6130). 

Ἐκαρυκευτής, ὁ, ἕαπεν κοῦ», ὈἸότη.ραεά.3.4{0.251.23; Μ.8.5028), 
πκαρυκευτικός, 1. γε, ἐρίοσσ; οἵ ἴοοῦ 8η6 αἀτίηκ, στιρτ. Εεεὶ, 

2.χ2(Μ.08.836.}; 2. ἡ καρυκευτική [30. τέχνη] αΥ̓ξ ΟΥὗἨ 5ΣφΩΣΟΉΤΗΡ ΟΥ 
ἐεοοκοῦγν, ΟὨγγϑ. ἤσουν 49. 4 τη [Μ|.(1.Βο00). 

Ἐκαρύκευτος, ν, Τἀκαρύκευτος. 
Ἐκαρυόκουφος, ἐἰΐφὴϊ ας α πὶ, ΑἸΜοΝ. ἤθη. 45(}}.80.1573}). 
καρυτίζω, --- καρυατίζω, ΝΙ ἐχεγο,63(Μ.70.7060). 
καρφολογ-έω, ῥίελ δὲς ομὲ οὗ “-εἰτω ἡμῶν τὸ ὄμμα 1385.6}.204.4(3. 

304Ε; Μ.32.7404). 
καρφολογία, ἡ, εοἰϊδείίοη οΓ ἀγν οἰΐεκς; [ὉΥ ἃ ἔτ, ᾿νδοηῖ ΗΠ Ν εεὶ, 

τρί Κ.86.14734}. 
καρφόω, παϊΐ ἐκάρφωσαν 30. τὸν ᾿[Ιησοῦν] ἐν τῷ σταυρῷ “4.1.8 τὸ 

(0.305). 
Ἐκάσις, ἡ, τὐλρ, ΤΟγτ. λον. ἄτυ.τα(ς".41τ0). 
Ἐκασιτήριος, -- κασσιτέρινος, Ἰπαάδ οἵ ἐΐῃι, ἔχογε, (0.345). 
Ἐκάσος, ὁ, ῥογίίοῃ, Ῥμοιϊποροειττ τ Μ.104.8408). 
Ἐκασουδάριος, ὁ, (Ὁ --Ξ [μΑ1. εαϑδραγίμ5) ομθ τοῦ ἰΐυες τ ἃ ἐμμεῖ, 

Μτν Μτολ (0.552. 13). 
[᾿Ἱκάσσαμον, τό, -- κάσαμον, 8. βρῖςα, Ρ)]οβί. ἀ.4.3.6(Μ.65.4888). 
Ἐκασσίς, ἡ, (1,3. τα5515) ἐοίγιει, 70.Ν 4]. εἄγοη. δ Ρ.2ο2(Μ.97. 

2174}} ΤΉΡΒΩ ἐἤγον, Ὁ. 266 (Μ. τοδ.6θοῦ). 
Ἐκάσταλδος, ὁ, ξονένΗ0 Οὗ α ἰοιυ οἱ τὰ ἑσπέρια οἰκοῦντες μέρη, 

ῥῆγες ἔξαρχοΐ τε καὶ κ. ΤἈΡΠη.εἄγομ. ».2οῦ(Μ,108,724}). 
κασταναία, ἡ, εὐἠεείγι-ἰγοο, ΤΑΛΙ ἀεξιχ(Ν}.28,5408). 
Ἐκαστελλᾶτος, (1,αἱ. εαερίοἰ αί5) ῥογβεά, ΟΟμβιΡοβΌη.. σεν 

(Μ.Ρ}.87.11548). 
Κκαστέλλιζ(ο)ν, τό, (1,31. εαφἰδί μεν) εἰγοησλοϊα, ῥοτὶ, 10. ΜΙ]. ἢ γοΉ. 

13 Ὀ.341τ(Ν.97.5094); οἱ 84. τποπαϑίοσν, 0 Νοβοἢ. Ῥταί, τόγ(Μ.87. 
30320); Ολγοη. Βαςξελ. .380(}1.02.1Ἰο20α)}; δ ΟΡ τὸ στρογγνλοῦν 
καστέλλιν 1Ὁ.Ὁ.382(0808). 

Ἐκάστελλος, ὁ, τε ἴοτερ., ἘΕΡρΙιρῃἀαογ.δδ. (ρ.25.12; Μ.42.370); 
οἰκίαν κ. ἔχουσαν (Ἐγγ5.6}.14.3(3.39070); Κ᾽. Αἰοχ. Αφοεν,.33(0.683. 
12). 
ΑΥΡΟΘΉΜΕ ἤουιῖν, Τπρμμ,εἤγομ. . 2 ( . τοϑ. 250). 
καστόριον, τό, δέαυεν, ΤΡεῖτ.] Α],ρὴνγ5.23. 
Ἐκαστρησιανός {ἔκαστρισ-), ὁ, 1. τητίτίανν οὔείαϊ, καστρισ-, ἴο. 

Μα].εἰγομ. τᾶ Ρ.430(Μ.91.63238); 2. εομγὶ οἥὲεϊαϊ, ΥΕΒΡΟΥ 5108 ἔου τη 6 
ΒόσνΊςε οὗ ἔπ6 πΏρΕΓΔ] 80 ]6, στ τἀ ρ.121. 

Ἐκαστρομαχία, ἡ, 5:6ρ6 τυαγζαγε, ΓΆΡΒη.εἰγοη..317(}}.1οϑ,7688). 
Ἐκάστρον, τό, (1,αἴ. καδίγιη) σἰγοηρίοϊά, Ογτοδιυ, ϑαν.72(0.175. 



καστροφύλαξ 

ΡΠΕΑ ἴο 8 εἰΐν, 70. όβοῃ. ῥγαὶϊ τ τ2(Μ.87.20718)}; ἴο 8. ΤΠ ΟΠ ΒΒΈΕΙΨ, 
}.. ΟἸττῃ.ςεαἰ.6(}1.88,7974), 

"καστροφύλαξ, ὅ, τοα εἰ ὁ κ᾿ τῆς πόλεως ἘΡ. Αε. 5(Ρ. 282.26). 
Ἐκάστυ, τό, (Ηεθτ, ΠΏ) Τηκ-υεδϑεὶ τίς ἦν ὁ ἑστὼς ἐπάνω τοῦ 

ὕδατος [τεΐ. ἴδῃ. 12:6], εἰ μὴ αὐτὸς οὗτος. «ὃς ἔμελλεν... «ἐπὶ τῷ 
᾿Ιορδάνῃ.. ὑπὸ τοῦ πατρὸς μαρτυρεῖσθαι...ὁ τὸ κ. τοῦ γραμμάτεως 
[τε!, ἘζΖεοῖν,9: 2 (λῷ, ΤΗΘΌΝ): Ἡρεδτ. ἽἼΒΌΠ ΠΌΡ; ΤΧΧ ξώνη 

σαπφείρου] περὶ τὴν ὀσφὺν φορῶν καὶ τὸ βαδδίν; Ἡΐρρ.})"..4.57.3 
(Δ .το.668.4}). 

καταβαίν-ω, γὸ ἀοθη, ἀδδεοηά ; 
Α. ἔτομῃ ἤξᾶνδα ἴο φαγί ; 1. οἵ Δῃρε]5 ἀγγέλους φαμὲν... «ἀναβαίνειν 

μὲν προσάγοντας τὰς τῶν ἀνθρώπων ἐντεύξεις.. ἑμειν δ᾽ αὖ ἐκεῖθεν φέρον- 
τας ἑκάστῳ κατ ᾿ἀξίαν τῶν ἀπὸ θεοῦ τι αὐτοῖς διακονεῖν τοῖς εὐεργετου- 
μένοις προστασσομένων Οὐ εἰς. 5.4(0Ὁ.4.17} Μ.ττ. 1858); 2. οἱ ρα; 
ἀεηϊρα οἵ ἰπσεπεγαῖε εν, τεῖ, ΟἿ Πρ θη 65 μὴ ἡγεῖσθε αὐτὸν τὸν 
ἀγέννητον θεὰν κ΄ ἢ ἀναβεβηκέναι ποθέν Ταβί. τα. 127.τ(Μ,6,57728); 
Δίπστηεα οἵ ὅοι ἴῃ ἴῃς. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ...ἀπ᾿ οὐρανοῦ κ. διὰ τὴν 
σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων ΑΥὐἱδίαῤοί,τα.τ; ὃ λόγος τοῦ θεοῦ ὁ μέχρι 
ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐλαχίστων “ὧν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ πνεῦμα σωματι- 
κόν [1.6. ες, Β[ΟΙ057" κατὰ δὲ ἡμᾶς...οὐκ ἂν σῶμα εἴη ὁ θεὸς λόγος... 
φθάνων, ἵνα πάντα διὰ λόγου γίνηται Οτι( εἰς, 6. τ(ρίτ4τιτο ; Μέ.τι. 
4050); οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἡ ἐκκλησία... «τοὺς πιστεύοντας... «ἀναγεννῆσαι 
εοὐδύναιτο..., ἐὰν μὴ καὶ δι’ αὐτοὺς ὃ Χριστὸς κενώσας ἑαυτὸν... 

ἀποθάνῃ καταβὰς ἐξ οὐρανῶν καὶ προσκολληθεὶς τῇ ἑαυτοῦ γυναικί, τῇ 
ἐκκλησίᾳ ΜοΙΠ Ἔγηι.3.8(ρ.36.2; Μ.18.7328); ΑἸ της, 35.8(ΜΜ.25.1574}; 
3. οὗ 808} (ραρβῃ) περὶ τῆς πιπτούσης ἀπὸ τῶν ἁψίδων τοῦ οὐρανοῦ 
ψυχῆς καὶ “-οὐσης ΟτιΟεἰς.1.2ο(Ρ.71.2ς; ΜΙ ττ, 6068). 

Β. το ἀδρδίῃ, οἵ Ὁ γε μέχρι θανάτου κ. ὑπὲρ ἀσεβῶν ΟΥ. 70.6.5} 
(37; Ρ-τ66.2; Μ.14.2008); ὡς ἄνθρωπος εἰς τὸν θάνατον κι ΑἸ. ἴηι6.50.3 
(Μ.25.1858); ἴο Η8465; οὗ Ομσιβέ, Οὐ. [σ.32.3ο(το; Ρ.477.16; 8240); 
Αἰμιλονπΐῃ ΜΙ τ: 2 7( 6.25. 2120); οὗ, ὥσπερ οὖν μέλλων διδάσκεσθαι 
περὶ τῶν ἐπουρανίων ἀναβαίνω, οὕτως ἐὰν χρεία μοι ἦ μανθάνειν περὶ 
τῶν καταχθονίων, κἂν προφήτης γένωμαι, ““ω, καὶ τάχα διὰ τοῦτο 
Σαμουήλ, ἡνίκα ἐδιδάχθη τὰ καταχθόνια, καταβέβηκε κάτω καὶ 
γέγονεν ἐν ἄδου.. τῶν γὰρ ἀκονόντων οὗ μὲν ἀναβαίνουσιν ἵνα διδαχθῶ- 
σιν, ἀναβαίνουσιν (δὲ οὐ πάντως σωματικῶς" (οὗ δὲν ““ουσι καὶ τὴν 
ψυχὴν ἔχουσιν ἄνω, ὑπὲρ τοῦ ἰδεῖν τὸν λόγον τὸν ἀνωτάτω περὶ τῶν 
κατωτάτω. αὐτὸς ὃ κύριός μου... Χριστὸς ἀναβέβηκε καὶ καταβέβηκεν 
Οτ λον. 1 8.2 1 67.(0.152.28; Μ.12.4650); οἵἨ ΒὈε]ονοιβ πο θ8Ρ- 
ἰδ] ἔοηΐϊ, βυτη οι! ζίηρ ἀθαῖῃ, Βαγηντττι οἰλῖ, 5. ἁμαρτία; εἰς τὸ 
ὕδωρ οὖν ““ουσι νεκροὶ καὶ ἀναβαίνουσι ζῶντες Βΐοττη κἔη,0.16.4 

«ὥσπερ γὰρ ᾿[ησοῦς... 
οὕτω καὶ σὺ καταβὰς εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ τρόπον τινὰ ἐν τοῖς 

ὕδασι ἐνταφείς, ὥσπερ ἐκεῖνος ἐν τῇ πέτρᾳ ΟὈντ..ἐαἰθοἶ,.3.12. 
. πιεῖ,, οὗ πιο] ἀδοβάδποθ, 65Ρ. οὐ ΠΟ] τσ σὔοντὰς μετ᾽ 

Αἰγυπτίων ἐπὶ τὰ πετεινὰ ἣ τετράποδα Οτ,( εἶς.6.4{(0.74.2; Μ.ττ, 
12038); ΑΤΉ ροηὶ.7(Μ.25.160). 

καταβαπτίζ-ω, 1. εὐμὶ,, ουεγτυ είτε; ἃ. ϊ., οὗ Ναγηδηῃ ἀρρίηρ ἴπ 
Ἰοτάδπ, Θιάγτῃ. Τγ2:.2.14(Ν1.30.7οοΟ); Ὁ. πιεῖ, τῶν πάνυ ὑπὸ τῆς 
κακίας καταβεβαπτισμένων ΟΥ̓. ο.28,τοίο ; Ῥ.400.17; Ν΄.14.7008); ἐν 
πειρασμοῖς μὴ ““όμενοι ντ. ἢ. καἰφεῖ,.23.1τΊ ; τὸν νοῦν ὁ οἶνος “εἰ 188. 
ἰςιτπδίτ. 4808; Μ.30.3730)}; τῷ τῶν παθῶν βυθῷ κατεβάπτισεν ΑγΥβεῃ. 
ἀοεί. (Μ.66.τόΖο0); τῷ μεγέθει τοῦ θαύματος τὸν λογισμὸν καταβαπτι- 
σθέντες Β65.3ε].0γ.33.2(,1.8ς.3640);2. δαριεῖχο ἱγγερμίανὶν οὐ 10 σελίδι 
οἱ πὔοντες ἢ ἀναβαπτίζοντες τ. ΝΆ2.0».33.17(}}.36.2268) ; Ζωορᾶς ... 
κατεβάπτισεν ἐν τῇ τοῦ πάσχα ἡμέρᾳ οὐκ ὀλίγους {18εἰ ἀρ. ΓΡ(536) 
αεὶ, τ (0 3 }.139.2; Η.2.1205Ὲ). 

"καταβαπτιστήριον, τό, «εἰενιαίίεαὶ δαρείδιεγν καταβαπτιστήρια 
φὠκοδόμησαν ἐξ ἐναντίας... «τῆς ἁγίας κολυμβήθρας 11εἰ ὰρ.ὈΓΡ(36) 

δε (Ὁ 40.43.36; ἢ1.2.12034). 
Ἐκαταβαπτιστής, ὁ, σάγηημίείγαίον ΟΓ ἱγγεριίανγ ΟΥ̓ Ξελίδηιαϊ τς 

δαριΐοηι, αΥ.Να2.07.40.44(Μ.36.42τ0).᾿ 
καταβαρύνω, ὁ᾿}Ὀὴγ655 κι τὸ σῶμα ἐδέσμασι (}}.υ. Ηγ.(Ρ0.49). 
καταβασανίζω, ἴῃ Ρᾶ55., δέ ῥμ! 1ο ἐἦε ἰογίμγε, Ῥεῖχ.Ἰ ὐδ οι 

(Μ.18.4968). 
καταβασία, ἡ, 8 ΘΠ θη οὗ τῆς αγο τὴν κ, καὶ πάντα πόνον τοῦ 

ὀμματίου Εκογε.τά(Ρ.33}). 
Ἐκαταβασιλεύω, γί οὐδ, (. Βοηϊς., «4. Χαμιμιρῥβ.τ(Ρ.70.28). 
καταβάσιος, ἀέξο ΔἸῊΡ κ. πᾶς ὃ κόσμος κατακλυζόμενος πυρί 

Μεῖμ.»65.1.47{(0.208.1; Μ,18.2738); 6.2, 23(Ρ. 418. 11); ποεῖ. ἃ8 5051.» 
ἀεσοσμὶ, τεῖ, ΕἸδυςί πίδτι ΤΟΥ ΒΊΘΙΙ65 τὸ κ. τὸ σκοτεινόν Αβἴ. Ατὴ. ἤοηιντο 
(}1.40.2248); οἴκημα ὑπεράνω...καὶ κι. ἐκ τούτου λανθάνον ἐπὶ τοὺς 
μάρτυρας 802.ἦ.6.0.2,53(Μ.67.15078).Ψ 

κατάβασις, ἡ, Α. ἀεκοθηῖ; ἵ. οἵ Ομ δι᾿ 5 ἀθβοθηΐ ἰηΐο Ηδάδβ, Οἵ. 
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18); Ολγοη. Ῥαδεῖι.».2711(Μ.92.6604Ὰ); ΤΗΙΡΡ.ΤΆ. ἢ.7γ.τ{ρ.332.1}; ἀρ-΄ 

καταβραβεύω 

} ο,6.35(18; Ριι44.8; Μ.14.2608); τὸ γὰρ βαπτίζεσθαι καὶ καταδύεσθαι, 
εἶτα ἀνανεύειν, τῆς εἰς δον κ. ἐστι σύμβολον καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἀνόδου 
Ομτγβ. λον 0.1 ἐπ τον. (το.3100); ἡ ἀνάβασις δηλοῖ τὴν κ. Τα Ἐς. 
67: τοί τούς); 70. Ὁ. κατε ας ΉΉΙΡΙ. (ἤν 10(Ὁ. 228; Μ.ο6.8450) οἷξ, 8. 
ἀνυψόω; 2. οὗ ἴπο. τὸ μυστήριον τῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ...κι ΟΥ.]σ.6.5 
ω; Ρ.112.29; Μ.14.2088); ΒΕ.ΆΡ. ἐμέ. 10 (Ρ. 18ο. 20); ; τῆς θείας φύσεως 
ἡ κι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐπραγματεύσατο τὴν ἀνάβασιν “Γαΐ, φῇ. 
σο ἵῃ 4Κεὲρ.(1.525);} οὐ γὰρ ἦν σώματος ἡ κ΄. ἀλλὰ θείας ἐνεργείας 
βούλησις [ἃ γεεί, ξοη. το(Μ.6.12240); οὐ γὰρ τοπικὴ γέγονεν ἡ κ. ἀλλὰ 
θεϊκὴ πέπρακται συγκατάβασις Ῥτος!. ΟΡ σηηπμμὶ (Μ.8ς.4488); 3. οὗ 
{πε 5οὰ] ἐπὶ τῆς νοητῆς κι τῆς ψυχῆς ΟΥ̓ [0,10.22(5; Ὁ.323.24; Μ.οτ4. 
568Α); τῇ ἀπὸ τῶν οὐρανῶν εἰς τὰ σώματα κ.- καὶ παραπομπῇ τῶν 
ψυχῶν Μείμισγηρ.2. (0.21.5; Μ.18.520); 4. ρεπεδ)ορίςαὶ, Ἐαθ.φι.. 
διορλειτ( .22.0 210). 

Β. μαϊϊοη, είαϊε, Οὐ. 70.6.46(27; Ὀ.153.24:; Ν].14. 2800). 
σα. ΡΪδοὸ Ῥεποαῖι, τῆς ΑἸϊατ ἔου τϑῖῖςϑ, φρο εσσίοη ἡ ἡ κι ἐκτίσθη, ἔνθα 

οὐτιμᾶται [βο. ἡ κάρα τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ προδρόμου] ΤὭΡΠΗ. 

ζἠνγόη. Ρ.362(Μ.τοβ.86οΑ). 
καταβάτης, ὁ, 45 Δ6}]., Ξἰσερῖν ἀσεεομάϊηρ τὸν κ᾿ ἄδην διαβάς {{γ. 

Ναζιλν. ρα. τόρ3(ΜΜ.38.271Ὰ}. 
καταβατόν, τό, Ξέφηοὶ, Απιαϑί. 5.39 .12(Μ.80.2010). 
Ἐκαταβδελύσσομαι, ἰσαίδε, Οντοαάογ.τ(1.418). 
καταβιβάζω, ἰοτνέν, ἀεσγαάε, Οτ.εἰς.4.8δίρ.356.21; Μ΄ ττοχτόοο) ; 

ἔγοτα δοοὶ. οτάοσθ, ΟΌμαδΐοαμ.29; πῃ αἰἱρίνομβ, δ. ἤει. 4(Μ ὃς, 
1820 Ὰ}); κατεβιβάσθη τὸ ὄνομα “Μηνᾶ πατριάρχου Κωνσταντινου - 
πόλεως, καὶ προανεβιβάσθη τὸ ὄνομα Βιγιλίου προτασσομένου ἐν 
τοῖς διπτύχοις ΤΆΡΒη, εἰγοπ τοί  τοϑ. ποΟΑ); ἀσῤῥοςξθ διὰ τὸ κατα- 
βεβιβᾶσθαι τῶν ἀρχοντικῶν θρόνων τὸν λογισμόν ΝΙ] ἐχενε.Θο(Ν.79. 
8010). 

Ἐκαταβλαβής, ᾿η7)μγίοις, Ὀϊάντη. Τ»19,.2.8(}1.20.6οϑ0). 
Ἐκαταβλασφημέω, δίας ῥλεηιθ ἀσαΐηδὶ, ο. σϑηϊΐ,, Ἐλι5,}} 5,62: οί Μ, 

23.616). 
Ἐκαταβλύξω, οὐογιυ οί, 1514. Ῥ6]. ἐρ.5.56(Ν1.78.13614). 
καταβοή, ἡ, οπίενν ἀφαΐηϑι, Ογτ. [σε ρχοοτα, (3.1074}; 1... 4Ὅηι.36 

(3.291, γ.]. κατακοήν ΛΌΡΘΥΙ) ; 14 Ναΐ,2τ(3, 5068); 1514. ΡῈ}.6}}.2.21 
(Μ.γ8.4724). 

καταβόησις, ἡ, τε ἴογερ, ἡ τοῦ ἀσεβοῦς λαοῦ κ. φάσκοντος, αἶρε 
ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον ΟΥ. 70.1τυττ(12; μ.17.2; Μ.14.440); ἀπειλῶν 
καὶ κι. ..- ὑπομονήν Ὠίοη.Α].ΔΡ.15ι5.}.6.7.1ττδί(Μ.2ο.6694) ; 1518.ὈῈὲ]. 
ἐῤ}ιτ.τ ̓ ΑΟΝ. η8.28:0). 

Ἐκαταβοθρεύω, ῥμγν, Ογτ. Ζαρ᾿.22(3.681 ; πεπτωκότων ἈΜΡΕΥ). 
"“καταβοθρόω, τ- ἴοτερ., Ταίιογαὶ.34{(0.35.27; Μ.6.8760). 
καταβολή, ἡ, 1. ἐπιγοιοτηρ ἀοινη, ΕΒρ. οὗ 5664 ἴῷ ῥιοραρδίίοῃ τὸ 

ἡγεμονικόν, ᾧ διαλογιζόμεθα, οὐ κατὰ τὴν τοῦ σπέρματος κι. γεννώ- 

μενον ΟἸ]ετη. δ 7.6, τδίρ,βοο.αι ; Μ.9.2608); ᾿Ιησοῦν τὸν γεννηθέντα ἐκ 
τῆς παρθένου ἄνευ κ. ἀπένμοτος ἀνδρός ΟΥ, Κ5.27 Ἰπ 0(ρ.504.18); 
πιδῖ., οὗ πιδπίαὶ Ῥεοραρδίοι, τ. Τβαυπη, ῥαη.ΟΥ.7(0.20,12; Μ.1ο. 
10768); 2. ῥερίμπίηρ, ξομάαϊἑοη μονὰς δὲ μήτηρ ἀριθμῶν... ἀρχὴ κ. 
τε καὶ στοιχεῖον Ἐπ5...(.6(0.2009.30; Ν΄.20.1348Ὰ}; ε5Ρ. οἵ Οτρατίοι, 
Βαγη.5.5; ΟτνΝ γεβιμεχ . 44:-120Ὰ); ; Οὐβιι.[πᾶ, Ι0Ρ. (Μ. 88, 1280); : 
ἰπτετρτοῖεά Δ.5 ἱΩρΙ γ ηρ; ἀέδεέπι πῶς γὰρ δύναται ἔχειν τι ὁ κόσμος 
οὗτος ἄνω, οὗ ἡ κτίσις κ. ἐστιν; οὐ γὰρ ὡς ἔτυχεν ἀκουστέον τοῦ πρὸ 
κι κόσμον᾽ ἐπίτηδες διὰ τοιαύτην ἐπίνοιαν πλασάντων ὄνομα τῶν ἁγίων 
τὸ τῆς κι καίτοι γε ἐδύναντο λέγειν 'πρὸ κτίσεως κόσμου᾽ καὶ μὴ 
χρήσασθαι τῷ τῆς κ'' ὀνόματι. ὅλος οὖν ὃ κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἐν κι. 
ἐστιν. ἔξω δὲ κ. κόσμου παντὸς γίνονται οἱ τοῦ ᾿Ιησοῦ γνήσιοι μαθηταί 
οὖ. [ο.το.22(5; Ρ.324.188.; Μ14. πόδ ξ.) ; οἵ. ῥγαείονεηάμηι ἐς 5Ὲ ΠΟῊ 
αγῤτίγον, φμοά σεν βίην ᾿ταποίας εὐπἀτοηόηι πεπαΐ ποῦὸ φισάανι 
δἰ ῥνοργῖο ποηιῖμο πμγισεῤῥαγαν, ἀϊοθηῖθς κ. ππἀὲ (φμοά ἰαϊηδ Ξα 5 
ἐφιῤγορνγῖς ἱγαηιδίαίμμι. εομδηβοηόηι τἀ ἀϊχογεπὶ; κ᾿ σενο τῈῃ 
σγασεο φιασὶς ἀξίξεγε εἰρηίβεαὶ, ἰᾷ ἐδὶ ἀσογσμηι 7αεδγδ).. ΡῈ κ' α 
σεῤεγιογίδης αὐ τηξεγίογα νἹά ! Ὁ ἡμάτεαγῖ ἀεάμείτο, Ἰὰ ῥγῖρζ.3.5.4 
(ρρ.274ξ,; Μ.ττ. 3288); καλῶς κ. εἶπεν, ὡς ἀπὸ τινος ὕψους κατα- 
βεβλημένον μεγάλου αὐτὸν δεικνύς Ομτγ5, ἐσηι.1.2 τῷ. Ἐρλι(ατ.48) 
3, Ξϑηηρ ουϊὰᾷ, ἀοεοθηὶ εἰ μή τις εὐγένεια τύχοι ψυχῆς ἄνωθεν 

ἕλκουσα τὴν πρώτην κ᾿ ὅγπεβ, ΠΙΟἩ ο(ρ.255.1τ; Μ,66.ττ1360) ; σημεῖον 
ἂν γένοιτο... ἡ χειρὸς ἐπίθεσις τῆς τοῦ παναγίου πνεύματος εἰς ἡμᾶς κ. 
Οὐτι αἄογ. ττ(α. 4048). 

"καταβολικός, εαξΐηρ ἀοιση; Ξαρϑῖ., εαἰαδοϊίεῖ, παπὴθ ρῖνϑῃ το 
Ρευθθουτίηρ ἀφιηοηβ, Τετὶ ἀκ αηΐγπα 28(Μ. ΡΙ,.2.6088). 

καταβομβέω, ὁβομὶ ἀραΐηδί πιθανῶς καταβομβήσαντος ἡμῶν τοῦ 
λόγου καὶ ἀληθῶς δυναμένου ταράξαι καὶ κινῆσαι ἡμᾶς Οτιεηφασί. 4 
Φ. 285. 20; καταπομπήσαντος Μ.12.τοτ6}) ; ἐροῦμεν πρὸς τὸν τοσαῦτα 
ἡμῶν καταβομβήσαντα ἐδ.(ρ.286.12; τοΙ7Β}; τοσαύτην ἡμῖν ἐπὶ τοῦ 

᾿ βήματος καταβομβήσας δημηγορίαν {7ο. Π). Δγιδηι. 6. Μ.06,12840). 
καταβραβεύω, χίνε μη] μδὶ μα ρεηιθηί ἀραϊποὶ, ἀείγαμά, ΜαΊοΉ.ερ. 

ΑΑ 



καταβραχύνομαι 

ΔΡ.Ἐπι5.}.4.7.340.7(ΜΜ.20.7128}; (τυ 5.1 0η1.7.1 ἴῃ Οοἷ.(1τ.371Ὲ}; ΤΒάτξ. 
(οἷ.2: τ8(3.480). 

Ἐκαταβραχύνομαι, δὲ «ἠπογὶ, ῬὨΠοΚ ἀ. 6. το. ττ( 1.6 5.5028). 
Ἐκαταβριθής, ὑειγάσηδονιο, γτοησε ρθη, (5᾿,6780). 
καταβροντάω, ἐμμμάθν ἀοιθη; οἱ Ῥϑβαϊτηοάν, ΟΥ̓ Ν82.07.43.52(}, 

30.5610) ; τῶν εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων ἡ δύναμις κατεβρόντησε τὴν ὑπ᾽ 
οὐρανόν (γτ, 5.20: τοί . 69.0902Α); ὕθο. 15. θὲ ν5.1. 8 (1.92.12104}. 

Ἐκαταβροχϑισμός, ὃ, βμίρύης ἄοιυη,, ΟἸδπι. ῥαρ,2.2(ρ.1τ75.16; Μ.8, 
4284). 

Ἑκαταβρυχάομαι, 7067, 

4428); 14.15.3.4(2.4970). 
κατάβρωμα, τό, ἐ᾿αὶ τοβτεῖ! ἐς Φευομγεᾶ; 1. ῥγον, Ὑ70.}).Β.. 7.120}. 

96.9738}); 1δι(9768) ; οὗ δῇ ὁχοοτατηπηίςαιεά ρεΥβοη κ, τοῦ διαβόλου 
Β85.6}.288 ἐαἩ.1(2.427Ὰ.; Μ.22.1το254); 2. ἐοοά, (μτνβ. μον ΐη οι. 

5:3(3.148}). 
κατάβρωσις, ἡ, ἀευσιγίγ, Ογτ. ἄγ.66(3.3230): 1710.})...}.230}}. 

οδ.τούϑΑ). 
κατάγαιος, ναταηΐ οἵ κατάγειος, πεαΐ, ἃ5 Βυρδῖ, τὰ κι ΟΡ". τὰ 

ἀνάγαια φγομμα "007 (γθοη!5), ῬᾺ1].}. 1 ατὶς.6 (ν.1. ἔοτ κατώγεα Ρ.24. 
10, Μ.34.ἸΟ108) ; τηϑΐῖ., ΟΥὨ ΘαΤ ἢ ΟΡΌ. ΒΤ ΔΙΉΞ ΩΤ δύο οἴκους, τουτέστιν 
ἀνάγαιον καὶ κ. (Ὀβτα. [πα 1ορ.2(ρ.πο.8 ; ἀνώγεων καὶ κατώγεων Μ,88. 
δ:10); 1δ.4(1858).Ψὕ 

Ἐκαταγανόω, Ζ»γαάταΐε, τπαῖὸ ἰο δἠῖηε, ΟἸδτα, ρβαφά.5.ττ(ρ.270.27; 
Μι8.6564). 

καταγγελεύς, ὁ, 016 ψ»ῇῦο ῬΙΟΟΪΑΪΠΊ8, ψογαίά, ΓἸοτὰ. ον, 6. τϑρ. 517. 

21: Μι9.Δοολ)ὴ; Οὐαλεντῖνος, τριάκοντα θεῶν κι ὧγι. Ἡ.εαἰεεξ.6.τη. 
καταγγελία, ἡ, ῥγοείαγημαίοη οἵ [ῃ6 φΌΒΡΕΙ, (Ἰδὴι, ἐγ, 6, τϑ(ρ.στϑια; 

Μ.9.4006); 'π ΟἿ ἰγρεβ; ἐχερ. 1,δν.τό: ΞΠς, οἱ.. τράγοι δύο ὅμοιοι... 
τῶν δύο παρουσιῶν τοῦ Χριστοῦ κ. ἦσαν Ππι5ῖ. 41αἰ.40.4(Μ.6.5644}; τὰ 
ὑπὸ Μωυσέως διαταχθέντα...τύπους καὶ σύμβολα καὶ κ. τῶν τῷ Χριστῷ 
γίνεσθαι μελλόντων 10.42.4{(ς650}. 

καταγγέλλω, ῥγοοσίαϊηλ; Τὲ855., οἱ ΞρίΓα8} ὑσαῖξῃ, Γαδ. ταῤοὶ.42. 
4(Μ.6.3020); 14, ,ἀταϊ,54.ἀ(ΜἹ,6,. 5020}; ΜθΊῃ γριρ.5.7(0.ό2.1το; Μ.18. 
Το0 0); ΑἸΠ.ςγη,6(0.243.20; Μ.26.6808); ἴῃ 4. ἀοχοίοσν, {πιπὲ, αἰΐσε. 
(Μ.18.673})} οἷί, 5. δοξολογέω; τοί, Ματοίϊοηϊτς ΓΠφοτν τη} [πο. Βα 
8.5. ΟὈ]εοῦ {πΠ6 Ῥτοοϊαιπθίίοη οὗ ἃ ποτα ρεσίοος (σοῦ, ΟΥὍ ῥγίέγιε. 4.2. 
Ἐ{(Ρ.307.14; Μ.11,3570)}; Οὗ Ῥτοοδιηδίίοη οὗ ροβρϑὶ ἴθ ΟἿ᾽, Ὀν 
ῬΙορμθῖβ, βρη. ἀιίαδ,Ξ.2; τὰ ρεῃ., 51. ταἰ8ς, τ(Μ,6.6768); ΟΥ. 
ῥγίηειλ.τ.δ(0.301.1τ; Μ.11.3528). 

καταγγελτικός, ῥγοοίατεηηρ νόμοι... καινῆς δὲ καὶ ἀληθοῦς εὐσε- 
βείας κι Ἐλι5.4.6,..6(Ρ0.128.12; Μ.22.23324}); λόγοις βασιλείας οὐρανῶν 
καταγγελτικοῖς 14. αδεί,. “(Ν. 24.6068); τῇ κ. τοῦ θείου θελήματος 
δυνάμει ΤΡτοσ.α. Ῥγ.29:4(Μ.86.15138). 

καταγγίζ-ω, ῥηὲ Ἰηΐο α φεξϑοὶ; ταρῖ., οὗ βοι]5. θεῖπρ ἐπα θοα]οᾷ 
(Ομρεηιβῦ) εἰ δὲ... ἡ ὐγὴ, ἀτρομ ρ η ον. Εδεὶ μὴ λέγειν τὸν... 
προφήτην καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ᾽" ἀλλὰ μᾶλλον, 
““ων᾿ ὙΒΡΗ].ΑΙ. ».6ρ.40. 7αβέη.Ογ.(ρ.203.5; Μ.86.0714)}; Ταδίη,Ον. 
(ρ.191.21; 0400) ; ν᾽ αἰθτιξ, παραδέδοσθαι ἀπὸ τοῦ ἄρχοντος τῷ ὑπηρέτῃ 
«εἰς τὸ φέρειν τὰς ψυχὰς πάλιν καὶ εἰς σώματα κ. διάφορα ἘΡΙΡΗ. 
ἠαεν.27.5(0.307.8; Μ,41.23600); ἤδπος, ἀδεαηΐ, τρί, τὸν ἀλιτηρίως 
ἐκ τῶν σῶν ἀγγείων καταγγισθέντα τῶν ἐμῶν υἱῶν θάνατον Γ᾿ ΡΘΙΏΡΗ. 
Αὐνά.ἐρ. εν (Ρ.9.14; Η.2.8490); εἰμ} ατὶ ἀιῖτηΒ], όοβυα [πα ἰοῤοττ 
(}1.88,44τ0). 

καταγελαστής, ὁ, ΦΟΟΥΉΣ, ἘΠΡΡλαδν,4.το(ρ.5ο.1 ; Μ.τ6.20828); 
(γυϑβ. ἤν. 5.4 1 ΦΤἠοδ5. (δάμη ; καταγελᾷ τῆς 11.542). 

βκατάγελος, ὁ, ἰητιρίηρ-οἰσεῖς, Κ7.Ζ05.2τ(ρ.τοϑ.6). 
καταγεμίξω, ἰραά, ἢ. οἱ ὄνειροι...τῇ ψυχῇ προσεγγίζουσι πνεὺ- 

ματικῆς αὐτὴν κ΄ θυμηδίας ια΄. ῥεγ.31(Ρ.42.14). 
Ἐκαταγεραίρω, βΟΜΟΉΨ, τιν γεδ, Ὁ. ΕΡὰν (Μ.46,8330) ; Ὀγτιονα. 

}αΞεἶ,.13.2(τ3, 1800); δοξολογίαις τῶν ἁπάντων σωτῆρα κι. ἴα. 5.35: (Μ. 
δοιοΙ60) ; 1Δ. ταὶ. Τγίη.τ(5..4150); πάτι Οὐ, εσ.(ρ. ΧΧΥΑΣ). 

καταγεύω, σίδθε ἰο ἰαςίο, ὈΥΥ. 7ο.ττί4. 1016). 
καταγί(γ)νομαι, οδίάε, ἀπεἰΐ, οἱ (ὐοα οὐδὲ ἐν μέρει κ. (]εμ),5 7.2.2 

(Ρ.116.4; Μ.8.9374}; πνεῦμα... «τοῦ θεοῦ παρὰ πᾶσιν μὲν οὐκ ἔστι, παρὰ 
δέ τισι τοῖς δικαίως πολιτευομένοις κι Ταίϊ,ογαΐ,τ3(ρ.1ς5.2; Μ.6.836Α}); 
1Ππ 8. 5ῖαϊε (οἵ ρῃπιβῃγηθη), Ιτϑη,ἤαεγ.5.27.2(Μ1.7.πτοδ0); (οἵ νἱτ- 
σΊη1ν), οί. ἐγν».7.τ(ρ.71.23; Μ.18.1254). 

Ξκαταγκυλόω, ῥεηα ; Ῥεῖ, ὈἵορΡ]. ρ6855., οἱ Παΐτ, ἐναυν, στ. Ν 86. 
δομι ρτξ, 3.0 (Μ.44. 5534); πειιξ, 85 δι ϑ5ῖ., ἐγοοκεάηεξες τὸ κ. τῆς τῶν 
σοφισμάτων πλοκῆς 14. ἔτι. τίτ Ρ.18ο.28 ; Μ.45.425Α}. 

καταγλαίΐζω, σίσγίξν, 10.1).0η1.8,4(Μ.06.7058}; ροτῇ, ρτορ], ρᾶ55., 
φίονηεά, γεερίεηάφηι!, Μαχ, ρι τ ( Μ 00.522); οὗ τῆβη, Ονγ αάονγ.τ(1. 
1ολ); τῷ τῆς ἀφθαρσίας τε καὶ ἀθανασίας κάλλει παρὰ θεοῦ κατηγλαΐ- 
σμένος ὁ ἄνθρωπος γέγονε Μαχ.ανηδὶρ, (νοι. ττο4Ὰ}; οὗ δηρεὶὶς 1ῃ- 
ΓΕ] Πσδησεβ, Ποη.Ατ.4.}.7.2(Μ.2.8688). 

Ἐκαταγλαϊστικῶς, γαάίαμεν, ΒΊΕΡΠ. ας, ,δήθρ᾽(Μ.Ιοο. 1280). 

γε: 9: 30(Δ1.60.γ7840); 14. ΜΈΝ στ. 

σοῦ καταγώγιον 

καταγλυκαίνω, “τοσείεη, Κι} τοι ουεείμόες, τεῖ. ἘΧ.15:22}8,, τ, 
ΝαΖ.ογ.36.4(Μ.36.2698), Ογτ. «4». 8τ(3.3478); πιεῖ., Οὐ Ν γ 55.07.2 
ἐπ Οαπὶ.(Μ.44.8οοῦ); κι ἡμῶν τὴν ἀκοήν ἸάυΜαςν.(Ρ.305.3; Μ.46. 
οϑισ); (μυνβ,ἤομι. 1.2.2 τὰ Κορ (9.5 440); Ἰο.Μοπιάγηη. Βας. (ἴδ. 
13760). 

καταγλύφω, σεγαίεῖ, ἀρ ἐπῖο, ἘΡΙΡἢ.ἤαεν.η8.4{0.455.3;Μ.42. 
ἼΟ4}). 

καταγλωττίζω, ρετγῖ. Ρίορ!. Ρᾶ85.; 1. ευπιροδεά μι εἰαϑογαίε 
ἰαηρμαρε, ΟΥ.Να2.ογ.21τ.12(Μ.35.τορ30); Τμάτιαἤεει.ϑίρ.το 5.9; 4.808): 
2. οἱ ῬΡεγβοῃϑ, ἐγαϊπεά τη γἠφϑιογίε, Ὀγτο πον βακολ, (53. 65Ὰ}). 

καταγλώττισμα, τό, ργαηατοχιφηΐ τυογά, ὥγτις5. ζ1οηι ττίρ.262.17} 
Μ.66.11454)}. 

"καταγνωρίζω, γεζορηῖξε, Ογτιαάογ. (τ. 7). 
κατάγνωσις, ἤ; ἴ. ἙΟΜἀδΙΉΜΩΠΘΉ, ἐδήδαγο, Βδ5.} 4.5 (1,211Ὲ; Μ,31. 

6644}; τεῖ, σοῃἤεβθίοπ οὗ βἰπβ ἑαυτῶν κ. φέρουσιν ΙΟἰθρη. 5ι.2; 
2. γέαξο}! οὗ κοημἀφημΠἸΟΉ, ἐπαῖρὲ οὐ γὰρ τὸ μὴ θέλειν ἀποθανεῖν τὴν 
σάρκα, ἐστὶ κ’ (Βτν5.αποη}.7.6(1.5118); 3. γε δε] ἡ τοῦ τῶν ὅλων 

᾿ θεοῦ γνῶσις καὶ ἡ τῶν οἰκείων θεῶν κ. Ἐπ5.}.6.το.4(4720; Μ.21τ.γ78:0) ; 
᾿Ιουδαίων κ- ἡ τῶν ἐθνῶν ἐπίγνωσις Β85.86},0γ.20.τ(Μ.85,2451)). 

καταγογγύξω, ἘΜ ἀραϊηδὶ μὴ κ. τῆς τῶν ἡμερῶν καθαρότητος 

ΑϑτιΑσλ λον. χλ( Ν.40.32770); τι τα(654). 
Ἐκαταγογγυσμός, ὁ, τ Ρμγίηρ αἀραϊηςί, (οησὶ. 4.Ρ.2.32.1. 
Ἐκαταγοήτευσις, ἡ, 52 εἰΪ, εἤαγηι, 10.) ον. 2.το( Μ.ο6.7068), 
καταγοητεύω, 1. ῥειοτίεἢ ; οἵ τηασὶς, Πομπ.(ἰοη.4.5; Ογγναὐον. (1. 

100); οὗ 5η8 Κ8- Πατὴρ ; ἢρ'., 1. 70.5(4.444}}: οἱἨ 5 ΡΟΥΘΌΠ ΟΣ 
[411}, τᾶ ὐὐον,δ(1.2 154}; 2. δερτῖίο, ἀείμμαάς, οἵ τἰὴ6 βεπβοβ, αὐ Ν᾽ γβ8. 
μοῦῃ.10 τη. απ. (Μ.44.00530); οἵ τῇηοίοτιο, τ. ΝαΖ.ο»γ.16.τ(Μ.3ς. 
9368): οἵ ᾿νογήθη, 51α.}6].6}}.4.71(Μ}Μ.γ8.11208}; ἡδονὴ κι τὸν νοῦν 
Ὀγτ.αάον.τ(1.100}; 3. δοοίἠε, μοίά «ροϊϑομηά, τι Γπαυτη. απ. ν.6 
(ρ.16.12; Μ.το. τοῦ}; οἱ ΟΠ τι τῶν Φαρισαίων κ. διάνοιαν ὕντ, 70. 
6(4.64ο0). 

[“Ἰκατάγομος, τό, δειγάφη, ἰοαά, εαἱ. ἄβος.τ4:50(}.40ο.26). 
Ἐκαταγοριάρης, ὁ, ν. Ἐκατηγοριάρης. 
καταγραφή, ἡ, 1. ἀταργαῖ, παρ, ΟἸοτη.51}.6.7(0.46ο.7; Μ.0.2770}; 

Οὐβτη. ΓΔ ρυρτόριλ τ(Μ. 88.528); 2. ἀεοεγιριίοη (ἰΟροΟρτα ἢ 0 8]), 
Ἐπϑιοποηιαςί.(ρ.2.8); 3. ἐπαγρο, Ἰθατμα)]. Πιδο, ς (Μ.85,629Ὰ). 

κατάγραφος, ῥαϊηίοά, ΟἸετα. ῥγοὶ.4{Ρ.46.27; Μ.δ.τόὅολ)}). 
καταγράφω, 1, ῥογίγαν ἐν τύποις...τὸ τοῦ... βαπτίσματος κ. 

μυστήριον Ογτ.αὐάογ.τκίτ. 540Α}; 2. ἀϑεῖρΉ, ἀεάϊεαίο, τὸ (οα ; οὗ 56|- 
ἀεαϊσαίίοη, ΑἸ ἕο. δ 5(Μ.25.τότα); Κ΄ Ραολ.Δ(Ρ.145.4); 1ἴῈ ΡΈΠ., 
Ογτιαὐάογοτό(ι. 5720); 3. γεεκοη, ἐομηὶ ας, Ογτοϊηειηρεη, (5.670). 

κατάγχω, 5ἰγαΉηρίς, δμβοςαίο, ΟὙΝ γ55.07. (07. (Ρ.1ο8.23; Μ,44. 
11880); πιοῖ., ῥΐέδα, πὐρε, Ογτιαάον.τ(1.280); Αὐβοη ἐθ (Μ.66. 
1624}) ; Ατοίῃ. ρος. 4ο( Μ.τοῦ.7Ο 8} ; οἱ συτθησ ἤοτβοβ, Βαβιἤονι. 5. ὃ 
(2.428; Μ.3τ.2570). 

κατάγ-ω, 1. ὁγτηρ ἀοιση, ; ἃ. ἴτομ όάνθη [0 ΘΆΤΤΗ ; Ρᾷ55., οἵ σοῦ 5 

ΠςΟΠαδβοθῃβίοῃ ἴὸ οσθαῖίοη, Ποπ, τ ἄ.η.4.1τ3(Μ.3.7128}; (Ὀ]αϊοηιβῖ, 
εἴς.} οἱ 508} 5 ἀδβοδπί ᾿πέο ἡ Ου] ἃ ἃ5 μἰδοθ οὗ ραῃιβπιηθηΐ, (Ἰ]οτη. ον. 
4.3(ρ.2οτ.16; Μ.8,1τ1068}); Ἀ. οὗ 50} 5 ἀδβοεπί τῇ ἀθαίῃ τὸ 8665, 
ΤΟ οδι 4.6; Ο. τποταὶ ἐπέγεια...ἔργα...κ. τὸν θησαυρίζοντα αὐτὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς Οτοίοηι, 8.2 τη [67.(ρ.58.7; Μ.13.340Ὰ}); ἅ. γεάώμεε, ἔγοπἤσον, 
1.15.6(Μ.7.6258}); 2.1.15.4(6244}; 6. σεδάμε, καδὶ ἀοτυη ἡ... «εἰδωλομανὴς 
πλάνη καταχθήσεται Τ{ Πχγ5,ΡαΞεῆ,6(8.267}) ; παταχθήσεται Ὁ.141.5}; 
ἔ. ἀεγῖσεα σισοδββίοιι πέμπτην ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλον -ῶν διαδοχήν, 
τὴν ἐπισκοπὴν ἀπολαμβάνει Επι5....6.4.τ{(Μ.20.3038)}; 2. ὑγίηρ τη, ἐπῖτος- 
ἄμεε, ΑἸἰμοπαρ, ἰδρ.τ. τ(1.6.8024). 

καταγωγή, ἡ, 1. ῥίασε οΥ ἠϊάτησ, Ἰθαβ.ἢ.6.4.τ5.τΥ(}1.20.345); 
2. τπη, ΑἸΘμαρ. ἰδρ.534.τ(Ν.6.0688)}; γερτάοησο, ἐδιτό, (0200); 8. βαϊὶ, 
ἐδηροναΥν δ ρόη5ε; οὗ ἴθ, (Ὥγψϑ ποι. 62.1 τη 70.(8.2698). 

ἙἘκαταγωγία, ἡ, 1π:7:, τ Ν γϑβδαρί. τ 7.(.46.4210). 
καταγώγιον, τό, “Πεἰϊεγ, εἰορῥτηρ- Ῥίασε, θη, αδοάρ, ἘΝῚ] υἱἱιίοορ. 

(}1.γ09.14520}); τεῖ. Μι.8: 20 οὐκ ἔχομεν κ. ὡρισμένον (Ὠτγπ, ῥγοΐ, μά. 
χ.4(2.382.Α}); τὸ κ. τῶν ὀρφανῶν Ἰῦναργ,ἦι.6.2.1τ{(ρ.63,}; Μ.86.25330); 
τῶν πτωχῶν κ. (Ὠτγγ5. δ᾽αρ.3.13(1.2220) ; οὗ ἃ τη! αβ.]. 66]}] ΟΥ Πουβα, 
{1} 411. τπον.24.τ(ρ.84.20; Μ.34.11778); ΤΠαῖ,.,γοἰ.3(3.1149); οὗ «ἃ 
ρόύ φις δ σαδεὶ ποῦβο, Τ᾿Ὀ}Ὰ}} ἡννποητο, 2(ρ.78.το; 1177}; τηεῖ. κ. 
«ποῦ παραδείσου ΜΕΝ, νη. ΡΤΌΕΤη. φ. 6. 14; Μ.18. 364); ; οἱ αἀδαιῇ 
πάντων ὥσπερ ἐν ὁδῷ τῷ βίῳ τούτῳ πρὸς τὸ αὐτὸ Κι. ἐπειγομένων.. 

πάντας τὸ αὐτὸ ἀναμένει “κατάλυμα Βα5.εῤ.5.2(3,γ8ς ; Μ.32. 241Α); Σ 
πρεσβύτην εἶναι καὶ ὅσον οὔπω τὸ πάντων ὑπελθεῖν κ΄ ἃ ὙΔΕῚ: ἢ.6. 3: 1 

(Ρ.1ο9.18 ; 26168); οὗ ροίβοηϑ ἡ παρθένος οὖν αὐτὴ ἔστω ἁγία. .«ὡς.. 
προ  οος ἁγίου κ. Ο(οηεῖ, ρ}.4.τ4.2; κ. ἔσται τῷ «Χριστῷ... «ἡ αὐχὴ 

ΟΒγυϑ.5ἰαἱ.2.6(2.208) ; οἱ τιλτίγης Χριστοῦ κ΄ (οηϑβῖ. )]ας ἰαμά.3ο0(Μ. 
88.524Α); Εὐσέβιον... τὰ τῶν κακῶν κι ΤὨρΠη εἰγοη.. Ξτ( Μιτοβ, 
1368); οὗ (γχιβί, ἴὰ ὈδρΕβιηα] ΡΥΆΥΕΥ κ. τῶν κεκμηκότων...κ. καὶ 
λιμὴν τῶν διιόντων ἀρχόντων χορῶν 4..ΤἼοη,.Α, τοδίρ.264.10). 
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καταδάκνω 

καταδάκνω, δίϊε; ἢρ., οἵ φῬεγβθοιίίηρ, ΟΥΝ γ85.,δέορἢ.2(Μ 46. 
7254}; τηξῖ,, οὗ ἀενουτίας πα Ροου, Ππτγ8,ἤ0η1.1.4 ἴπ5 ᾿5.48: 1γ(ς. 
500); Ρᾶ55.» ̓ Ταβῖ, ἀταϊ.οτ.4(Μ.6.6038). 

καταδαπανάω, 1. ἐρΉ 5,776; τηθξ., ΜΙεΊ ἢ. Ἔγηηῤ.το (ρ.126.15; Μ.18, 
2004); οὗ δχμδυβίῃρ ἃ ἰορῖο, (Πτυς λον το, τη [0.(8.1000); 
2. ἀεείγον, ἀο αἴϑαν τοἱ τ, ΤἈατρὶ.2:9(2.63). 

καταδαρδάπτω, ἀευσμν, Ογτιαάογιτδίτ. πορ Ὰ}). 
Ἑκαταδάρπτω, -- ἴογεσ., Επάος γῥ».2,426(Μ.8ς.8ό10). 
Ἐκαταδασύνομαι, δε ἐἰποκῖν τυοοάφά, Ονγτ.Ος.5τ(3.83.4). 
καταδεδίττομαι, Κγἱρλίοη, αἰαγηι, ΟΥτΟς. τ58(3.1008); 14..4».81 

(3.3454). 
καταδεής, που, 85 5 ῦϑ[,, ΤΗ εγτοντῖν οὐ χρή, φασί, πατρὶ καὶ υἱῷ 

συντετάχθαι τὸ ἅγιον πνεῦμα διὰ... τὸ τῆς ἀξίας κι 45. ΘΡΊν. 24(3.20Ὲ; 

Μ.32.1124}; ζΟΙΉΡ. ΤΉ οΥῖοΥ τὴν ἐν τοῖς κι. τῶν ὀνομάτων κοινωνίαν 
συγχωροῦντες τῷ πνεύματι, τῶν ὑπεραιρόντων κρίνειν ἀνάξιον ΟΥΝνυ55. 
Τγ.5(Ρ.75.1τ4: Μ. 32. 6808); ἴπι 50018] δἐδέιιβ, 151ἅ."Ῥε].9}}.2.71(.. 
78.5120); οἵ ογάοτβ ἴῃ ΠΙοηνβίδ ΠΙθσατοῦν, Πιοη. Ατ..5.4.7.,3(}1.2, 

1048,}). 
καταδεσμεύω, ῥίπά ἩΡ; ἴῃ. Πεα]ηρ, ἘῸπ5. ς,146:3(}1.24.650); οὗ 

Ροῃάαρε το 5ἴπ, Αἰ ΐπειατ, (ΝΜ .25.1160). 
καταδεσμέω, ῥΐπά ἩΡ; ἴὰ ἈξαΠπρ, νυν. Ζαεἶ,..66(3.7468) ; δίπα γαςὶ 

τὰ σαυτοῦ κ. ἁμαρτήματα, οὐ τὰ τοῦ πλησίον (Βτγϑ.ἤοη!. 1.4 ἦι ΜΙ. 
(γ.616Ε); Μας.Αδρ ἴον. 5. 6(Ν}.54.ποπο); ἰπ ταδυσίαρθ, ἢρ,, Οντι ον. 
σ(1.1530); οὗ (τίει οὐδ᾽ ἀνθρώπου ψυχῆς τρόπον τῷ σώματι κατεδε-͵ 
σμεῖτο Τλι5.1. τ4{0.242.8; Μ.20.τ14008). 

κατάδεσμος, ὁ, 1. ςρεὶϊ, ἐἰανηι; τὰ 6 15}. πεοτοσηδηον, [51 641αἱ. 
ὃς. 2(Μ1.6,6γ760); ραρϑῃ, Επ58.1.(.132(Ρ.236.1τ8 ; Μ.20.13070}; οἵ ἰονε- 
Ῥδλ τες, Βδ5..}.188 εαγι.8(4.2730; Μ.32,677Ὰ}; 2. δαμπάαρε, τεῖ. 15.ττ 
τῶν τραυμάτων τινά ἐστιν ἃ...δεῖται κ΄ ..- ἄλλα δέ ἐστι τραύματα ἐφ᾽ 
οἷς λέγεται 'οὔτε κ.᾿ οὕτως ἔστι τινὰ ἁμαρτήματα ΟΥἤοη1.2.2 τη 67. 
(Ρ.18,2ς ; Μ.13.2808). 

καταδεύω, Ξ0οαἶ, τνρ!νὴρ πποίίομ ἐλαίῳ τὴν σεμίδαλιν κι ΟΥΥ, 
αὐον, τοί(τ.364}). 

καταδέχομαι, γείεῖτε, αεζοβὲ; ῬΕΥΒΟΠ5 ΤΟΥ οταϊπϑίιου, Ολπο.(314) 
ἐαΉ τὸ; 85 ἀἸβοῖρ οβ, Ν]] χεγε.35(Μ.70.7648) ; το Βίηρ, τίφθ; 
στ Ἦυϑ5. δαῤίιΟλν. Δ, 46. 85 Α); Ομ γγβ.λοῦμ.20. 5 τη ΜΠ.(7.2674}; 
αὐάρεῖ!, εομιεηΐ ἰα; οἵ ΟΠ σβι 5 αοσερίαπος οὗ βυἤοσηρ ἀπα ἄρα, 
ψιοῖ, Με. 1τ4:τίρ. 417. 10); δεν. τ αρ.εαὶ. 1.2] 121(0.225.16); {τὶ, 7αὲ 
(Ρ.202.1). 

καταδηϊόω, γαύαρε, ῥέϊϊαρε, Ἐπι5..15.2: χο( .24.το5}0); Ογτιαάον.8 
(1.2550); ΙΝ αἐι.τ2(3. 4000). 

Ἐκαταδηλόω, “πε ρίαΐη, μιαμίξοοί, Ογτοϊμεπῖρεη, (π᾿ 6064}; 6. 
(7100); 14. 5 επο]ῖης. 28(Ρ, 223.40). 

"καταδημιουργία, ἡ ἡ, ἐγεαξῖσα ΠΡῸΣ Ζαςομ ΜΠ ρ1..(}1.85.τοπ3Α}. 
ἙἘκαταδήωσις, ἡ, ἀευακίαίίοη, Οντ, 7 οἰ, 4(3.2 000). 
Ἐκαταδιαβολή, ἡ, εἰαπάεν, ντ Ῥς,36::τ4(}1.60.933Δ2). 
"καταδιαδέχομαι, ϑποσρα ας μεῖν, ΑΒ ΘΟΒοΙδβί, οἰ ττ. 3(Ρ.137). 
καταδιαίρεσις, ἡ, αἀϊοεϊγι δε ίση, τοῖ. τραῖευια θὲ 1468. οὗ ῬΙΟΥ 

ΟΧχίβίθμοα οἱ σιθοίδπςθ ἰοὸ ῬΟΥΒΟΠ5 ἴῃ τ, εἰ μὲν οὖν τὸ κοινὸν τῆς 
οὐσίας οὕτω νοήσας εἶπεν, ὡς ἐξ ὕλης προὔπαρχούσης...κ. εἰς τὰ ἀπ' 
αὐτῆς νοεῖν Β65. Επεν.τ.το0(1.2318.; Μ.20.5 564). 

καταδιαιρ-έω, ἀϊοτάε: πὲ απίῖν οἵ σσοᾶ τὰ Ρο]ν {Πεῖβτα τάς τε τῶν 
αἰσθητηρίων δυνάμεις καταδιελὼν τῷ λόγῳ, παμπόλλους λέγοι εἶναι 
ἀνθρώπους τὸν ἕνα Ἐχ5,,.0.π2(0.232.16; Μ.20.13924}; ὁ πατὴρ καὶ ὁ 
υἱὸς ἐν μέν εἰσι κατὰ φύσιν, δύο δὲ ἐν ἀριθμῷ, οὐχ ὡς ἑνός τίνος εἰς δύο 
καταδιαιρεθέντος μέρη (τ. ἐπε5.το(εὶ (ἸΙΟΑ) {η8 Ῥούβοῃ οἵ Β0Ὰ εἴπερ 
ἦν τὸ μεσολαβοῦν μετὰ τὸ ἡνῶσθαι σαρκὶ τὸν λόγον, καὶ εἰς ἑτερότητα 

“κοῦν τὴν ὡς ἐν υἱῶν δυάδι, πῶς ἂν ἐκτίσθη τὰ πάντα διὰ ᾿Ϊησοῦ 
Χριοτοῦ; Ἰᾶ τπειιπίσεη, (5,. 7000}; εἰς δύο υἱοὺς κ- τὸν ἕνα 14.ἀῤοἱ. 
ΤΙΔ1.3(0.125.1: 6,210). 

Ἐκαταδιανθρώπησις, ἡ, γορρμιαϊίοη οὗ α τῆαη, 1 65.Να 2. 61α].3(Μ. 
248.1080). 

καταδίδωμι, δεςίοιυ, Ογτ.αάογ. 1(.. 2340). 
καταδιΐστημι, ἀἰυϊάδ κ. εἰς δύο τὸν ἕνα Χριστόν Ογτιμεροη (5, 

679Ε}; τΡ.(680Δ). 
Ἐκαταδικάσιμος, ἀαιημαίε τῆς κ΄ αἱρέσεως (4 ε].ερ. 0.41. {0.00.Ψ 

4; Μ.ΡΙΠ  Κο. ποσὶ). 
Κκαταδικαστέον, σε Ἠμ δὶ εοπάφηερ, ΟἸθγα. .(.5.26(Ρ.177.30; Μ΄ 0. 

622}). 
Ξκαταδικαστικῶς, ὧγ τοᾶγ οὗ εὐἀοηηταϊίοη, οὐ κι ... 

ἐπαίδευσεν Ἰγχοη. [γν.33(Μ.7.12450).Ψ 
καταδίκη, ἡ, εοπάεφιππαίίου,, Ταάίοία!, (ητγϑ. οη η Μ1.18: 23(5. 

134}; 600],, ΡΒΠοΒβί.λ.6.7.6(}. ὅς. 544Α); αἰνίῃε ἑαυτὸν εἰς κ, ... τοῦ 
πυρὸς κάραν ἀλωμα δέδωκεν Ατἢ..}..4γ-γο(ρ.221.20; Μ.2:.776}}; ὅπερ 
Ἀδὰμ ἀναμάρτητον καὶ ἀκαταδίκαστον εἰς φθορὰν καὶ κ. θανάτου 
κατενήνοχε ΤΑΤΉ. ΑΡο]].τ.7(}1.26.ττοπᾺ}). 

ἀλλὰ πατρικῶς 

797 καταθέλγω 

κατάδικος, ὁ, εοπιάδνημοά, οἱ ὉΠ τιδὲ ὡς κ- ἐσταυρώθη ΟἾὮτγβ. ον. 
33.2 ἴῃ Ηεῤ.(12. -8040) ; Οὗ πιδυῦγτβ μὴ ὡς κ΄ ἐπὶ κακοῖς ὁμολογουμένοις 
πάθωσι.. ἀλλ᾽ ὅτι Χριστιανοὶ πεφυκότες Β45111465 8ρ.Γ]επΠὶ.5]7.4.12 
(ρ.284.1ο; Μ.8.12024}; τηεῖ., οὗ Βίανψεϑ οὗ ἀνάγῖος, (μγγβ, οη}.23.6 
1: τ ον. (Ὁ 2008,0); οὗ Θ'πποῖβ, ἤ ορ! ΟἾδη. 12,30; [0.1). Κ».Μ|.28:20 
(,96.14128); οὗ 4ῃι ἐχοοχπτημπίοδία παρὰ θεῷ κ. (ὐη5ι..4.|}}.2.417.3; 
οὗ Ῥεβηϊομῖβ μετανοῶν ἐστι κ. ἀκαταίσχυντος 70.Ομπλ.εαἰ, (4.88, 
7648) ; οἱ.. «ἅγιοι κ- 16. (7ϑου)). 

Ἑκατάδιψος, ἐἠίγειηρ ἴοτ, τποί. κ. λόγου.. 
{845.1ς.τοοί(.4488 ; Μ.30.2814). 

Ἐκαταδονέω, Ξ«ἤαξε, αἀἰδίμγδ, Ογτ, ̓ 5.67:8(}.69.1148.4}; 14. ἤοηι. 
Ῥαπεἠ λοίκ,.246Ὲ); ἐδ. 26(307Ὲ). 

καταδουλ-όω, γηῶἘ6 πο αὶ ξεγυαηὶ οἱ τὸ πνεῦμα “-“οὐύμενοι Βα5. δὲν, 

52(3.448; Μ΄.32.τ648). 
καταδράσσομαι, ἑαΐε λοϊά οὗ, εαἰεὰ; οἵ ἄγε, ὕγχιλονι. βαδεῖι. τη(ο5. 

2318). 
Ἐκαταδυναμόω, οἰγεηρίλοῃ, “56εη5.1ς.Ἀ. 2.4{0ρ.84). 
καταδυναστεία, ἡ, ΟΡ »͵έάδδΊοΉ, ἰνγαΉΉν, ἃ ἃ 510. κ. τῶν ὑπο- 

δεεστέρων Βαπ.ἠδχ.7.3(τόδσα ; Μ.29.1520); τὴν..«κατεστυγημένην θεῷ 
κ. Ὀγτιάντη.48(3.3020) ; πᾶσι... «ἀνθρώποις τὰ ἐκ τῆς τῶν τυράννων κ, 
ἐλεύθερα ἦν Ἐι5.ἦ,..6.1τ0.2.τ(}1.20,8458); οὗ ἀδαῖῃ, Ἐπιβιβεορή. ἢ.3 
(ρ.8ξις; Μ.24.6158); τῶν δαιμόνων κ. Οτ,όχειῃ; Πξ.8ο: 2(Ν.17.140Ὰ}; 
τοῖ, 10.8:22 ἐλευθερίαν, δηλονότι, ψυχῆς..«ἐν τῷ ῥυσθῆναι ἀπὸ τῆς τῶν 
ἁμαρτημάτων κ. ΤΒαβιϑαῤί.τ.1.2(2.6258Β ; Μ.31.15160) ; τοῦ ἀλλοτρίον 
κ- Πρ Οοηοδὶ. 4}}.8.71.2; Ὑμάτι Μορς. Ερἐ.4:8(}.66.920Ὰ)}; Μαο. 
ἈΑβρ λον. 47.12(Μ.34.8040), 

καταδυναστεύ-ω, 1. σῤῥγέΨδ, ἐνγαμηϊζε οὐ; Ῥᾶ55., οἵ (Βυβ 1805 
ΟΡΡΙοββϑεα ὃν [ ον], Οχιλσηι. 4.17 ἢ 6γ.(0.124.4; Μ.13.4284}; οὗ 
Πουθίϊοβ πὔουσι ψυχὰς χηρευούσας τοῦ ἀληθινοῦ νυμφίου 18Β85.15.232 
(αι σοοο; Ν.31.5254Α}; οὔτε ““εἰ ἡμῖν ὅ θάνατος Τ(ἢτνβ, βαΞεὴ..2(ὃ. 
2558}; 2. ρουεγη, γαῖ, ΤᾺΡ μη. εἰγοη.ρ.τ4ο(Μ.τοϑ, 405). 

κατάδυσις, ἡ, Α. ΡΡΊΗρ, ἱφηρι 51 0; Ἑ. τῊγεεΐο Ια {(ὈΡ1]5Π18]), 
βΙρυ νίηρ; 8. ΟΠ δι 5 ἀθαίῃ απα ΡΌ118] ἐν τῇ πρώτῃ ἀναδύσει τὴν 
πρώτην ἐμιμεῖσθε τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ γῇ ἡμέραν, καὶ τῇ κι τὴν νύκτα... 
οὕτως ἐν τῇ κι, ὡς ἐν νυκτί, οὐδὲν ἑωρᾶτε (ὑνΥ. Ὁ]. οαἰφοὶ!.20.4:; (οησὶ. 
.4|Ρ}».3.17.4; τὴν κι τὸν τύπον τῶν τριῶν ἡμερῶν Β85.6}.256.5(3. 
263Ε; Μ.32.8844); τρεῖς κι παραλαμβάνονται...«τρίτον τοῦτο ποιήσαντες, 
τὴν τριήμερον ἑαυτοῖς τῆς ἀναστάσεως χάριν ἐξεικονίζομεν τον γε5. 
δαῤίι ἐν. (Μ.46.585.Ὰ}; τὸν...βαπτιζόμενον ἡ συμβολικὴ διδασκαλία 
μυσταγωγεῖ ταῖς ἐν τῷ ὕδατι τρισὶ κ. τὸν-..τῆς τριημερονύκτου ταφῆς 
᾿"]ησοῦ..-μιμεῖσθαι θάνατον Ῥϊοη. Ατ.6.}.2...7(Μ.3.4048}; Ὁ. ΤΥΙΠΙ͂ν 
τρεῖς δὲ κ΄ γίνονται..-ἵνα γνῶμεν, ὅτι δυνάμει πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ... 
πνεύματος τὰ πάντα πληροῦται Ατητήοῃ. 9.3: 5(Μ|8ς.14004) ; τρὶς μὲν 
αὐτὸν ὁ ἱεράρχης βαπτίζει, ταῖς τρισὶ τοῦ τελουμένου κ. καὶ ἀναδύσεσι 
τὴν τρισσὴν τῆς θείας μακαριότητος ἐβοήσας ὑπόστασιν 1 οπ. ΑΥ.6.ἢ.. 
2.2.7(Μ.3,306}) ; 2. 5ἴηρ]6, ἃ5 ργδοϊβεα ὃν Εππουηΐβηβ Εὐνομιανοὺς 
μέντοι..«-εἰς μίαν κ. βαπτιζομένους ((Ρ(2Β1) εαη..; οἷ. «Εὐνομιανοὶ 
μὲν διὰ τὸ μέαν κι ποιεῖσθαι, λέγοντες μόνον εἰς τὸν θάνατον τοῦ κυρίον 
βαπτίζεσθαι Τηάντη. ΤΥ1.2.15(}}1.30.7204)}; ΡἈΙΠοβε. ἡ, δ.1ο,4(Μ.6ς5. 
5858); 5οΖ.ὐ.6.6,26..(Μ.6γ.1τ361τ0[.); ΤιιλΟΡ ἀαεν.(Μ.86.248); ΤΏΡ. 
εἰγομ.53(Μιτοϑ,τϑδο) ; 3. γέμμαὶ αδἰμίομ οἵ ἘΒΙοΙ65, ΕΡΊΡΗ. ἤαον. 
20.2(Ρ.2324.τ0; Μ.41.4088) οἶτ. 5. βαπτισμός. 

Β. ἀοξερηὶ τὴν κι τοῦ κυρίον...εἰς ἄδην ΤἘΜΕΙΠ ϑγηο ἄμπηνο(Μ.18, 

3128). 
Γ. ἰαΐνν ταρῖ,, οἱ 6 ν1}, ΟὨγγϑ. λον. δ, 6 τη Κομε (0. 506). 
καταδυσωπέω, εηΐγεαί, ἐρίογο, ἔπ5.υ.(.5.χ2(0.83.23; Μ.2ο.τούοο); 

ἰ4, ΔΙ αγεοί,.4.τ(0.34.5; Μ.24.781Ὰ}; ἘΠατ.1.6.1.13.2(3.782). 
καταδύω, ἀεξεεηα Ἰπῖο ϑναΐῖου  ἰὰ θαρίϊϑηη, Ονγ. Η καἰ δεῖ..20.4 ΟἸ[. 5. 

ἀναδύω; τὴν σωτήριον ταφὴν καὶ ἀνάστασιν... .ὑποκρινόμεθα.. «ὡς ἡμεῖς 
ἐν τῷ ὕδατι, οὕτως ἐκεῖνος ἐν τῷ θανάτῳ κ. ΟΥΝ ν85,0γ,εαἰεοΐ.3ς 
(ρ.13ς5.16; Μ|.4 5.800}; καθάπερ ἔν τινι τάφῳ, τῷ ὕδατι κ. ἡμῶν τὰς 
κεφαλάς, ὃ παλαιὸς ἄνθρωπος θάπτεται καὶ κι ΟὮΓν5. 02.25.2 ΤΉ 
70υ.(8.1466); (οϑιη.1π4.10}.7(Μ.88,2.52.}; πηϑί. εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς 
ταπεινώσεως τῶν μετανοούντων καταδύσαντας 0.0]. εαΐ. ( Μ.88 

1118). 
καταζάω, “0»16 δαεκ ἰο {76, ΤΑΤΗ. α55.26(Μ.28,2208)}. 
καταζεύγνυμι, γοΐε; ἢρ., ΟἸειι ῥγοὶ,τ2(Ρ.85.20; Μ.8.2444); Ογτ. 

!ς.32:τ2(Μ.69.8778). 
Ἐκαταζωγραφέω, ραΐπί, (ὁπ. Αρῥιι.8,24. 
καταθαρρύνομαι, ν. καταθρασύνομαι. 
Ἐκαταθαυμάζω, τοομδγ αἱ, Ογτο ΜΙ ελ.63(3.458Ὲ); Δ, 5.4:.2(Μ.60. 

1338); 14 πονπιραξοὶ.τη(55.2314). 
καταθέλγω, επελαμὶ, 10.1).ποηι.12.22(Μ.96.8120); εδρ. δερμῖΐε, 

ἀείπάο; οἵ ἀδτθοηβ, ΤΠαζ, [6γ.50: 20(2.617); οὗ πιυ51ο, 1516. }6] δῤῥ,. 
1.456(Μ1.78.4338); οἵ ἃ ψογηᾶπ, Ὑπάΐζιφψω.28 τὸ 2Κερ.(1.431); τῇ 
ὁμιλίᾳ κ΄ Ομτγϑὶρρ.εηοιῖρῃ ΤΠάγ.(Ρ.70.6). 

«ἐπιθυμοῦντες λόγου θεοῦ 



7 κατάθεμα 

κατάθεμα, τό, -- ἀνάθεμα, εἰγ56 σωθήσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ κ. Ὀτά. 
τό.5; Οἷον. ομίεδὶ, 4(Δ1.2.328); Ὁ Ταβέ, φιρ. δὲ γϑϑρ. ττ(Μ.6.13724); οἡ 
ἤογεβν, ΟΡ(ς3ὀ)αεί. Ξίρ.β8δ.το; Η,.2.13257Ὲ}; Απαβί, ἀρ. ζα».2, 51(Μ. 
9ο.168}). 

καταϑεματίζω, -Ξ- ἀναθεματίζω, ῥμὲ ἃ ξγεσ προη, εομἀεμη, ΟΥ. 
ἐἀο. το. ὃ ἐμ [εγ.(0.78.1; Μ.13.3650)}; κι τὸν σωτῆρα Ἐπ5,4,6.10.3 
(ρΡ.46ο.τῇ : ἀναθεματίζειν Μ.22.741Ὰ}; 650. Πεγεδν, Ιγχϑη.ἦα67.1.1.53.3(Μ. 
Ἴ.5854}); 1δ.τ.τ6,2(6364) ; ἐπὲ θεοῦ καὶ ἐκκλησίας, καὶ ζὑπο γράφω καὶ 
κ. Οτι διαὶ. 6(ρ.134.11); ἀναθεματίζω καὶ κι. πάντας τοὺς Τανιχαίους 
Οἰδηογσοορη ρῥὶ. (Μ.τ.τ46 5:0), 

Ἐκαταθεματικός, σεζμγεθά, οἵ αβίτοϊ. ῥγράϊοζίου. τι Ρἷαν οἡ 
μαθηματικός : τὴν μαθηματικὴν ταύτην, μᾶλλον δὲ κ., πρόγνωσιν Μείῃ. 
δγρῃβρ.8.τ5(}.103.7:; Μοιδ, τόπο). 

Ἐκαταθεματισμός, ὅ, εν εΐηρ, 1 7υβζι φι.σὲ γε. Ρ.τοτ( .6.13724}. 
Ἐκαταθερίζω, λαγυεξί; ταρῖ., ΒΟΡΒΣ, Η.γοΡ.(Μ.8).40ο80); 0.1). 

ῥονι.τα. 6(Μ.96.7800). " 
Ἐκαταθέρω, τοῦ», Ογτοον ῥα κει. τ3(95,170Ὰ}. 
Ἐκαταθέσιον, τό, γεροπτίονν, ἤθῆοα σερμίεῖγε κατὰ μίμησιν τοῦ 

ἐνταφιασμοῦ τοῦ Χριστοῦ... ὅπερ ἐστὶν ἀντίτυπον τοῦ ἁγίου μνήματος 
ἐκείνου τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ κι ἐν ᾧ ἐτέθη τὸ ἅγιον καὶ πανάχραντον 
σῶμα, ἡ ἁγία τράπεζα ἘΒ85.} »η» "5! Ξο(Ρ.391.13); σοπῖαϊπῖπρ' το ]]05 τὰ 
κ- τῶν ἁγίων ῬᾺ]}.}.. 1 ατ5.τ2(Ρ.35η.; Μ.34.10340); δεγρία Οἰγνη.2 
(Ρ.47.17). 

᾿ς κατάθεσις, ἡ, ἀεροςτ θη οἵ τεϊῖοβ, ΕἘ5.}.6.3.31.1(Μ.20.280Ὰ}) ; ἡ κι 
τῶν τιμίων λειψάνων Ἀνδρέου, Δουκᾶ καὶ Τιμοθέου ἐν ζωνσταντινου- 
πόλει 70.Μ4]. εἰγομ.Ρ.484(ΝΠ.07.7018Β); ρίαοο οΓ ἀφβοςί 0 μίαν... τῆς 
καταπαύσεως...κ. [,δεδ. 166 ξ τ(0.116.21). 

καταθήγ-ω, ἐγεΐίε, ῥγοῦολο τὰ..«ἀποπτώματα τοῦ τοιούτου [1.8. τῆς 
θυμιώδους διαθέσεως) ἐστὶν... αἷ...ἀμυντικαὶ διαθέσεις,..- «πολλοὺς εἰς 

φόνους καὶ αἵματα “--οὐσαι τς Ν γβ5.ἐριεαη.(Ν.4..2258}; τοῦ σατανᾶ 
τοὺς ἰδίους ὑπασπιστὰς ἐπ᾽ αὐτοὺς “ποντος γτ. ς.36: 28(}.69.0444}; 
κ- [50. 1518] ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τὸν...θεόν 14, Ναἢ.3(3.476Ὲ). 

καταθήκη, ἡ, ῥΗΙΠῊΡ ἀοιση; Οὗ τοοπεν, ρῥαγριθηΐ, ΟνΥ. 70.2.5(4. 
180Α). 

Ἐκαταθηρεύω, ἦμεν ἀοιρη;, νυ Ναΐ.25(3. 5044). 
καταθλάω, σ᾿, Α.ΡῈ.Β ττιί(ρ.ττὴ; ΕΡΙΡΒ.ἠαέν.20.ο(0.333.τ; 

Μι4τ πα}; ἐδ.48.1π(0.241.17; 880). 
καταθοινάομαι, ῥεαεὶ τ ροη;, ταςῖ, κ' τὸν παρ᾽ αὐτοῦ λόγον Ὀγγ πον, 

τά(1 5000}; 18.Ρς.73:τ4(}].60.1188.}; λύκος αἱρετικὸς κ΄ πρόβατον 
Β485.86].0ο»γ.26.1(Μ8ς.3οοΑ). 

Ἐκαταθολ-όω, γαγ ἐμ’ δι, ἀαγίεη, ταδὶ, κύλιξι...κ. τὸν νοῦν ΟΥΥ. 
μον βαφοῖι, τ ε(π3.το8Ὲ}); 1. 5.37:ττ(Μ].60.964Ά); ἐστιν ἀμυδρὸς...ὁ 
νόμος..«καὶ «-οἴ τὸν τῆς διανοίας ὀφθαλμὸν 1Δ.α4Ὧ07.7(1.2237)). 

καταθρασύν-ομαι (καταθαρρύνομαι), ;. αεἰ ῥοίαϊν τη ἐμὲ αεὸ οἕ, 
με ὠἱ εοηβάεηεε, α. σϑπϊξ,, τετηριδ οι, ὈντοΡμ εἶ, (ρ.48.20; 5. 
τότ): χεῖ. Με.26:30 ἡ τοῦ κυρίου ψυχή, ὡς ἀληθῶς ἀνθρώπου γενο- 
μένου... αὖθις τῷ θείῳ νευρωθεῖσα θελήματι, τοῦ θανάτον καταθαρρύνεται 
71.0.0. [ο.3.Ἰϑ(Μ.04.τογ6 4}; 2. ἀεὶ ἀεβαμιῖν κ. κατὰ τοῦ ὄρους Σιὼν καὶ 
κατὰ τοῦ ἐν αὐτῷ τιμωμένου θεοῦ Ἐλι5.15.το: 2(Ν.24.156.Ὰ}; ντ, Ὀ 5.9: 4 
(Μ.69.γ648); οὗ μογεδν ἀείνιηρ ἰταῖῃ, ᾿Αϑιι στ μοῦ ττ( Μ.40.3320); 
3. Ἰη5μ11: οἵ ὈΪΑΘρἤθιην, Ὀγτ.αάογ, τίτ.350); ᾿α Ν᾽ αΐ.53(3.4784}; Εχερ. 
Αοι2:36 χρὴ...«τὸ ᾿ἐποίησε᾽ μὴ εἰς τὴν οὐσίαν ἀναφέρειν τοῦ λόγου, 
μηδὲ τῆς ὑπάρξεως τοῦ υἱοῦ διὰ τὴν λέξιν “εσθαι 14, ἐ{65.2τ(5}.21470}). 

Ἐκαταθράττω, ἀδείγογν, ΒΟΡὮτ. Η ριενη. (Ν,87.31070). 
καταθρέω, ἵ. ῥογεεῖνο, οὔϑεγυε, Ογτιαάον, 4(τ.1370) ; 14. }μἰη τ(δ, 

10); 2, 566, εομ!ηρίαΐδ, Ἰὰ πον ἄυ.τ2(53.387Ε). 
καταθρώσκω, ἴ, ἀφεερηΐῖ, Ογτιαάογιο(ι.2808); 2. «οοοὸρ ἀοιοη, 

ΦΙΥκ6; οἵ 4 Πανὶ, Οτ. οὶ ΐη Πὲ.τ4: τοί ].17.28Ὰ); 3. παρὶ,, σηκ 
᾿Ιουδαῖοι...κ. εἰς πολυθεΐαν γτ. Ν αὐι.53(3.4761)). 

Ἐκαταϑυμητικός, ἐεείγεά, τι Ν 85. σηίη. οἱ γες. (46. 56Ὰ}. 
Ἐκαταθυμιάω, Οὐδ τὴ δαιγίξες κι τῷ θεῷ τὴν οἰκείαν ζωήν νγ. 

αὐον.τε(τ. 5200); 1δ.1τ2(4400)). 
καταϑύμιος, ἐγ ἐπ ν»ηηά; πϑαΐ, 85 δι 031. τοῦ, ἀσεῖγο, Ἐλιβ..6.3.} 

(Ρ.146.20; Μ',.22.2450) ; ἐμαὶ τολτεἶ ἐς ἀργεθαδῖθ, ῥἰσαδτηρ τὸ ζὴν διὰ τὴν 
τῶν κ. ἀπόλαυσιν αἱρετόν ἐστι τοῖς τοῦ βίου μετέχουσιν ΟΥ̓ γ85.07, 
εαἰεομ. Β(ρ.4τ.τὸ; Μ.45.334}); 650. τοῖ. ἔτεα ψ0}} ὁ θεὸς... «προσέθηκε 
δύναμιν εὑρετικὴν τῶν κι Ἰά, ποη.2 τη Οαηὶ.(.44.7060) ; 14 ον εαἰξοῖος 
(0.28.8; Μ.45.25Ὰ) οΕἴἴ, 8. αὐτεξουσιότης. 

Ἐκαταθυμίως, 0 οηε᾽ 5 ἰδίην, καἰ αείίοη, ατο ας, ῬοΥἢ 62; 
Απαβί βιλοά, ρτοεια. (Μ.89.26.); ἙΒρδη εὐγοπρ. τοί Μ.τοϑ.808); 
ἔχω λοϊά Ἰη αἰαείίοη, Το. Μοβοι, ῥγαὶ. τ28(Μ.87.20934); ΜΑχ.ε}.τ3(}}, 
ΟἹ.5120). 
ΗΒ φαογίβεθ, ταθεῖ. τῆς φιλαργυρίας ἡ ἐπιθυμία. ..λέγει... 

κατάθυσόν μοι σαυτόν (πτγϑ.ἰοηι.6 5.2 ἢ. [0.(8,3034}; 14. 015.17.4 
ἐμ Κοι(9.6268); ἴπ Ῥτάψου τὸ Οοἄ ὅλον ἐμαυτόν σοι καταθῦσαι ἴ0.Ὁ 
8.7. 250 }1.06.τοβδο). 

͵)οϑ κατακληροδοτέω 

καταιβάσιος, ἀοεοομτηρ τὸ κ. πῦρ ΟντιΟς,τ3ο(3.1638, ν.]. κατα- 
βαῖνον Αὐβετῇ. 

κκαταιονέομαι, δ ῥαϊεα, ἀγερεἠεά, ΟἸδτη. ῥαφά,.5.ο(Ρ.263.20; Μ.8. 
620). 

καταισχυμμός, ὁ, ἡρηορήΐηγ, ἀϊξηοπομν, ΟἸδτα. εἰν. 4.7(0.272.4; Μ.8. 
12648) ; δ.4.12(ρ.285.25; 12938); Ταῖς, Εγοοβ. 321:23(2.050). 

καταιωρέομαι, Παπρ ἀοινη, ΝῚ εεγη:.8 (κατεώρηται Μ.70.1216}). 
Ἐκατακακχάζω, ἰαμρὴ αἱ, τιοεῖ, 70.) Δγιοηι οί Μ.06.13050). 
κατακαλλύν-ω, σάογη, ταρα, διὰ πάσης ἀρετῆς τὴν τοῦ ἀνθρώπου 

“εσθαι φύσιν γγ. Γεἰγ. 4(65, ττο Ὁ}; ἔδει τοὺς τῆς ἐκκλησίας μυσταγωγοὺς 
«οὐτῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος δόσει “- εσθαι ἸᾺ. [οεἷ.55(3.226}}; ἰῃ ἰἸδηρθδρα, 
1ά, }μἰη.4(63.1144}. 

"κατακαλλωπίζομαι, ἄδεκ οπδϑε7), , Μᾶς “ρη. ἀροίγ. 4. ταί. 171.5). 
κατακάλυμμα, τό, υεδῖϊ, ταδί. κ᾿ γὰρ ἔχει τὸ γράμμα καὶ κατακεκά- 

λυπταί...ἐν σκιαῖς Ὀγτ. αἴον. τοί1.3384). 
Ἑκατακάραν, ἴογ κατωκάρα, ἠεαᾷ ἀοτομιυαγάς Πέτρος... γενναίως 

τὸν σταυρὸν κι παρακαλῶν ὑπομεῖναι (οϑτλ. πα, ἑοῤ.5(Μ.88,2928 ; 
κατωκάρα Β.211.10). 

κατακάρδιος, ἢ; {52 ᾿ξαγί, τι ΝαΣ. εαγηι.2.1.1τ.234(Ν}.37.08}7.Ὰ}. 
κατάκαρπος, ἡγμτ ζεῖ; ἔὃσ., Ηδεπλ.δέρνθττο; τοῦ, 0 8,14:7, 

ΟὨγνυβ. ἤοηι.24.3 ἴῃ 76.(8,τ420); Ηδεβνο ἢ Η. ἐγ ς. στ τ, (}1,.03.1208.}; 
Ιβοπί. Ν.Ψ. 70. Εἰοομρτοθσα.(}.2.21); οἱ ΒΜ, 170.10. βο.4.χ4(.94. 
ΣἸόοΑ). 

Ἑκατακαρυκεύω, 5650} τοεῖ!, ϑγυιθβ.γερη.2(ρ.6.20; Μι66.τοπδΑ). 
κατακεν-όω, ἐχρεμά (05), σχἠατεδὶ (ρΡ0}} ἱκετεύει 4 αβὶδ.. «πᾶσαν 

τῶν οἰκτιρμῶν τὴν πηγὴν «-ὥσαι τῆς ἁμαρτίας τὸ ἕλκος ὙΠαΤ, 
ε.δοια(1.032)}; θυμὸν εἰς ἄλλον “-ὥσαι ἰάίφη.ο τῷ 2Κερ.(τ.408); 
ταμιεῖα... -“ὦσαι εἰς τὸ ἀνοικοδομῆσαι,. «ναούς 70,.Ὦ. 8. }.25(Μν06. 
ΙΟΒΟΒ). 

Ἐκατακεντάω, 1, ῥγίος, ἘΡΙΡΠ ἦἤαον.48.τ4(ρ.240.3; Μ.41τ.8770); τ. 
48,.1π(ρ.24τ.1τ; 8804); Μ΄. «Δγίοηι40(Ρ.τ7ο.20; Μ.06.12074}); 2. ξοαά, 
Βανγη.7.8. 

κατακερματίζω, εὔορ περ, ἀϊυϊάο Ναϊεηῖ, κ. αὐτὸν [55. λόγον τοῦ 
ϑεοῦ] εἰς συλλαβὰς μὲν τέσσαρας, στοιχεῖα δὲ τριάκοντα το. ἦα 67.1. 
15.606; ΤΊ. διὰ τί οὖν τὰς τρεῖς ὑποστάσεις κ. εἰς διαφόρους φύσεις ; 
ΟΥΝ νβ8.δαῤίιλν.(Μ.46. 85:0); ρμά55., τεῖ, Ὁ γβι 5 Ἡνροι οι αν 
5ἴηρ]ο παίυτε αἱ ἀδαίῃ, Γδοπὶ. Ἡποηορ.33(Ν},86.17808). 

κατακερματισμός, ὁ, ἀϊυϊάτηρ τπίο ῥαγία, Οτιεογμη ἘΡλιτιτο 
(Ρ.241). 

κατακέφαλα, ᾿εαά ἀοιυνεναγάς, (Πτνβ5,6ρ.14.5(3.600Ὲ}; Οὐοβτα Τπά. 
ἰοβιτίΜ. 88,6: 0); (όσα, ΜΕ], εποῖ.το2--ττ4(Μ.38.ςς 1). 

Ἑκατακεχαρισμένως, σεεεῤίανὶν κ. μᾶλλον ἣ ἀληθῶς ΟΥ οονη.ἴη 
Ἐρίμτιο(ρ.240). 

Ἑκατακηδεύω, δμγν, Ρ855., Ρ41}.}. 1 πἰ5.20(Ν..34.10520).Ψ 
Ἐκατακήλησις, ἡ, ἐπ εἠαηρηεηὶ, ἐπαγηι, Οτ εἰς. τ δίρ.59.0; Μ.1τ. 

6όξΑ). 
"κατακιβδηλεύτ-ω, 1. αὐμίϊογαίες τῷ ἑαυτῶν κακῷ “"οντες τὰ περὶ 

τοῦ ἁγίου πνεύματος Ῥιάντη. Τρῖη.3.20(Μ.30. 9779); ; 2. ᾿γοηομῆξε 
μηδομτ, Ογτ.αροῖ,ογεηϊ, (0.35.6; 6᾽.1608); 4 Ν ἐδέντοτίρ. τότ; 61. 
60). 

κατακινέω, χη, ΓΜΑχΧ.εαρ.αἰ.23)](Μ.0ο.τ46ολ). 
κατακιρν-ἄω, »ἶχ, [με5ε; Ῥα55., οἱ τιϑίαγαὶ δἰεγηθηΐβ, Ἐπ|5,6,,4.15 

φ. 174.0; Μ.22.2890); τ. ΝΥβ5. ἀξ. ἐ55. 5(}}. 22.3330); οὗ ἀοβίγε εἴτε 
γὰρ πρὸς τὸ καλόν, εἴτε πρὸς τὸ κακὸν ἡ τῆς ψυχῆς γένηται σχέσις, 

“«οὅταί πως τῇ ψυχῇ τὸ ἀγαπώμενον 1ά πον. δ τῷ Ἐςεῖ. (Μ. 44. 7328); 3 οὗ 

ΟΠ τιβῖ αἱ [ης. “οὗται θεότης πρὸς τὸ ἀνθρώπινον 1 ,ογ,.εαἰδεῖ ταί Ρ.57. 
6; Μι45.444}; εἰ γὰρ.. «ἃ θεὸς.. αἵματι καὶ σαρκὶ “"ἄται ἰὰ.051.15 
25 απ. (Μ.44.το01Β); θεὸς τῇ ἀνθρωπίνῃ “-ἅται φύσει, ἵνα συνεπαρθῇ 
τῷ ὕψει τοῦ θεοῦ τὸ ἀνθρώπινον τὰ παΐν.(Μ.46.11270). 

κατακίρντημι, -- κατακιρνάω, "πῖχ, ζι5ε; ΡΆ558., οὗ ἙΟΒΑΥϑιϊς 
ΟΠ χιβέ τοῖς σώμασι τῶν πεπιστευκότων “"άμενος ΟΥΝ γ55.07. ἐαἰδεῆ. 

37(0.152.4; Μ.45.078). 
κατάκλεισις, ἡ, ΡΥ δοΜΦΗ:, Τδου. ΗΝ ὁο!.τοτοί .86.14764}; ἐν 

τῷ ἅδῃ...τῶν ψυχῶν κ. ΜαΧ..ρ.Ξ(}1.01.4244}; ἐν τοῖς μοναστηρίοις 
ἐκ. ἘΒάτιδεπα, ἐρῥιτ 48(Ν.90.1ο 768). 

᾿ κατάκλειστος, ἐῃργ]δοηοά, ῥγίδομεν, 4. ἀμάν.ο Μ|ι,2ο(ρ.01.9); 
ΑΟΤκον.Α, τολίρ.273.17); ϑοοχ.ἦ.6.4.15.4(ΝΠ.67. 5008). 

κατακλεί-ω, ἐφ εἶοεο, ΞΟΠ Ήε δεικνύειν... ὅτι μὴ μόνοι εἰς μονάδα τὸν 
θεὸν ““ομεν ΑἸμομδρ δ. 6,2(Μιν6.9018); (Ἰςπι. 5 ,».7.7(0.27.2 5; Μ.0. 
4524}; οὗ 186 παπὶς οὗ 7θβὰβ μηκέτι [50. κατὰ τὴν αὐτοῦ παρουσίαν] 
«κατακεκλεισμένον ἐν ἀπορρήτοις Οτ,δελοὶ ἢ Οαημέιτ(ριτοι 31; Μ. 
17.2530); οὗ 300] ἰὼ Βοᾶν (Οτρϑηϊϑῦ) τὴν ψυχὴν γὰρ τὴν ἀνθρωπείαν 
λέγει προὔπάρχειν, ἀγγέλους δὲ ταύτας εἶναι..«εἰς τιμωρίαν εἰς τοῦτο 
τὸ σῶμα κατακεκλεισμένας ἘΡΙΡΗ λαεν.84.4(0.41τ.4; Μ.41.1076}}. 

κατακληροδοτέω, Τἰγίδιϊε, ἀεεὶρη ὃν ἰοὶ, Ταβι. ἀἸα].τ42.3(Μ.6. 
1844}; ΝΠ, ρΡιτι στ Μν79.το 44); Οντ,ς.24(3.478). 



κατακληρονομέω 

κατακληρονομ-έω, 1. ἐμδερίϊ, ἰακὸ ῥοκοροςίοη, οὗ ἂς Ἰηδεγήαηεε τὴν 
ἄνῳ ““οὔμεν πόλιν, τὴν ἐπουράνιον “Ἰερουσαλήμ ΟΥτ 1εἰ.7ο(3. 4600) ; 
κατακυρίευσον τῆς καρδίας μου, δέσποτα, καὶ κ. αὐτήν 10.) ,λοη1.2.} 
(Μ οδ.5880); 2. ἰεαῦ δῇ Ἰτημεγίίαηεο, ἘΠ βν ΟΒ. Ἢ. ἐν. Ῥς 81: 8(Μ.03. 
126 08 

Τὴ πε ὴ ἡ,1. τηυσεαϊίοι; οἵ (οἄ, Οτοεἰς.4.34{ρ.304.το; Μ.ττ. 
ἸΟΒΟΒ); 2. ἱμιαηια!οη.; ἴῃ ΤΩΔΡΊΟ, ἐδ. 2.51(Ρ.174.12; 8178); 3, 6η- 
εἐμαπένριοηξ σωματικῆς κ- 00] τ, Ξεαΐ, Ξ(}1.88.γ648). 

κατάκλισις, ἡ, ῥγοΞίγαϊσΉ} γπὶ ῬτανοΥ, Τυϑι ἀέαί, 00. «(}.6.6024). 
κατακλυσμός, ὁ, {86 Ποσά; 1. ἴῃ σξη., ἃ5 ϑῃονψιηρ υἀρειιοηΐ δηα 

βδΙνϑίϊοι σκόπει γοῦν ἐπὶ τοῦ κι, πόσος μὲν ἦν ὁ ἔλεος, πόσον δὲ τὸ 
δίκαιον ὈΏΥΨΒ. ΘΝ. τ Ἐ5.142:τ|5.4408Β)}; 2. 45 Ἔχϑιηρὶθ οὗ (σου β 
7υ3ῆςορ, Βοίηρ σαυβθα ὈῪ 5η οὐκ ἐν τῷ κ᾿ γέγονε κατεφθαρμένη ἡ γῆ 
(τότε γὰρ ἀπελούσατο τὴν φθοράν), ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀδικίᾳ Οτ«Εεἰ τη ΟθΉ. 
6: ττ(Μ.12.τοσα); Μϑιῃ, νι. σ(ρ.δοιῖς; Μ.τβιτοσο); ἥμαρτον οἱ 

΄ " ᾿ , ᾿ ἧς -“ - ’, ι 1] ᾿ 

γίγαντες, καὶ παρανομέα πολλὴ τότε τῆς γῆς κατεχύθη, καὶ διὰ ταύτην. 

κ᾿ ἔμελλεν ἐπέρχεσθαι (γτ.] .“καἰδεῖι.2.}; τότε φθορὰ τῆς γῆς...κι πρὸς 
κάθαρσιν μόνον δεόμενος Β585.6].0γ.5.τ(}.8ς.760}; Τηάξιψε, 50 1ῃ 
Οεν,(τ.63); Ῥχος,. (δη.6: 8(Ν].87.2720)); (Οβια. [π4.10}.2(Μ.88,030); 
3. ἀεη14] οἵ οἴει {ΠΘΟΥ68, 6.5. {παῖ τὲ ψταϑ ἃ χϑοῦτγοπος οἱ [ἢ6 
ΠΟΒΙΏΙΟ ονοὶς ἡμεῖς δὲ οὔτε τὸν κ. οὔτε τὴν ἐκπύρωσιν κύκλοις καὶ 
ἀστέρων περιόδοις ἀνατίθεμεν, ἀλλὰ τὴν τούτων αἰτίαν φαμὲν εἶναι 
κακίαν ἐπὶ πλεῖον χεομένην καὶ καθαιρομένην κ. ἢ ἐκπυρώσει ΟΤ.( εἰς. 
4.12(0Ρ.282.15; Μ,11.10418)}; οΥὁἩ {πᾶ ἐξ χερσεβθηῖβ ἃ οθδηρε ἴῃ ΠΕ. 
ἄϊνιηε ρῥίδῃ, 10.4.60(Ρ.338.28; 113]8); 4. σοπηραιίβοι τ ἢ ράρϑῃ 
τοδοβίηρ ἡ δ᾽ ἐν τῷ κ. διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων καθάρσιόν ἐστι τῆς γῆς, 
ὡς καὶ ᾿Ελλήνων οἷ. ««φιλοσοφήσαντες εἰρήκασιν εὖ.6, ΞΒίρ.τ20.8 ; 13880) ; 
5. 5 βΒῃονίηρ (οα᾿ 5 τηστον ; 5085 οὗ [ᾷοβεὲ γγῆο Ῥευιϑῃβα ποῖ θείην 
ἀεκξίσογεά, ΟἸογα, έν, 6, δ(ρ.458,3; ΝΜ',0.2730); Οτιῦείὶς. 6. Ξοίρ.129.20; 
Μ.11.12380); δηᾷ Ὀαίηρ' ὀνδηρο χε Ὁν ΟὨγὶβί, τοῦ. τρεῖγ,3:20, 
ΟἸοτα, εἰν, 6.6(0.454.1ς; 268ΑᾺ); ἴοθε ἀεβίιχονεά μανίην ἢτοῖ Ὀεεα 
δίνεῃ Ἐπ|6 ἴο χαρθηΐ, Οντ. Η ταἰσεΐ,.2.7; Βα8.86],ον.5.2(}1.85.778}; 
τηθχον οὗ ἀοά ᾿είπρ 5υηιο] ΖΕ Ὁν οἷῖνα ἡ.-«ἐλαέα διὰ τὸν καρπὸν 
τοῦ ἐλαίου τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ θεοῦ μηνύει..«-μετὰ τὸν κι ΜΞ Γ ἢ, ἐγηῖῤ. 
1ο.2(0.124.13; Μ.18.τοδοὺ; 6, 85 ἴγρε οἵ ὈῬαρίξίβπι ὅ κ. ὁ τὴν ἀρχαίαν 
ἀδικίαν ἐκκαθάρας τοῦ κόσμου, προεφήτευεν οἱονείπως ἐπικεκρυμμένως 
τὸν ἀπὸ τῆς θείας κολυμβήθρας τῶν ἁμαρτιῶν καθαρισμόν Ἰ)ϊάγην. Τ71Ή. 
4.14{Μ.30.6064}; ν. βάπτισμα; 7. τηϑτϊκίηρ' ἢ ἜΡΟσἃ οἱ Ὠἰβίοτν, Ἔχερ. 
δαῖδ:η,8 βασιλέσσας..-τὰς βασιλικὰς ἐκείνας τὰς πρὸ τοῦ κ. ψυχάς, 
εὐαρέστους τῷ θεῷ γεγενημένας, τουτέστι τὰς ἀμφὶ τὸν Ἄβελ καὶ τὸν 
Σὴθ καὶ τὸν ᾿Ενώχ, παλλακὰς δὲ τὰς μετὰ τὸν κ. τῶν προφητῶν Μεῖῃ, 
5)ρ}.7.4{0.75.1τ2; Μ.18.1200}; τεῦ, δπιίεασανατι 50]5 το Πα 
αἰτεσὶ Κπον]εᾶρε οὗ (οά, 1.7.5 (0.76; 122.,0}; τοῖς μετὰ τὸν κ, 
ἀπωτέρω λοιπὸν ἡ γνῶσις ἦν τοῦ θεοῦ 1.7.6{(ρΡ.77.6; 1320) ; 8. ἐβοῃμαῖο- 
Ἰορ!ο8] βιρτἤοδησα τὰ οὖν χ' ἔτη τοῦ Νῶε ἐφ᾽ οὗ ὁ κ. ἐγένετο τὸν 
ἀριθμὸν... σημαίνουσι τοῦ ὀνόματος, εἰς ὃν συγκεφαλαιοῦται τῶν ς΄ ἐτῶν 
πᾶσα ἀποστασία καὶ ἀδικία καὶ πονηρία Ἰτοπ.ἤαξ.5.20.2(Μ.7.12020}); 

μή ποτε πρὸς ἀντιδιαστολὴν μέλλοντος κ. γενέσθαι πυρὶ πρόσκειται 
ἐνταῦθα τοῦ ὕδατος᾽ Οτ, Ξεἶ, ἦμ σση.7:6(Μ 12. τοσΟ); 9. ἱπ ταὶ. τὸ 
Οτεαίίοη μεθ᾽ ἑπτὰ δὲ τοῦ εἰσελθεῖν ἡμέρας ὁ κ. γίνεται... ἔστι δὲ ἃ 
ἑπτὰ ἀριθμὸς ὑπόμνημα τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως Ῥτος,σ.ἀφη.015(Ν. 
87.2068). 

κατακοιμίζ-ω, 1. ἐμὲ] ἰο εἰφέρ, ταδὶ. κ. τὸν ἐρεθισμὸν τῆς..«ἐπιθυμίας 
ΟἸεπη. βαεί4.2.2(ρ.168.30 : Μ.8.4134); 12.2.5(ρ.187.3 ᾿ 4524); ἔδειξε [50. 
μηδ] τοῦ πάθους τὰ γνωρίσματα... ἵνα πᾶσαν αὐτῶν ταραχὴν κατα- 
κοιμέσῃ ΑΤἸΩΙΏΟΗ. 7.. 20: 30(Μ. ὃς.15178}; οὗ Ρυϊπηρ Οὐδ 8 ΠρΡΏϊ, ἢρ. 
᾿Ιουδαῖοι.,.κατεκοίμισαν τῷ θανάτῳ μονονουχὶ τὸν ἐρρϑαν λύχνον 
κατασβεννύοντες [1.6. 70. Βαρι, Ὅτ. αάογ.τοί,.3450); 2. τοεαβδη, 
ἐμ φεδἰε (δ) ἀναιρῶν τὸ ἰοβόλον ἢ “ων ΟΥ- 70.6.54(326; »Ὁ.163.24; Μ. 
14.206). 

κατακομίξτ-ω, ὑγίηρ ἀοιοης, τὴ. νἱενν δἰςτθαςεα τὸ Οντ}] Ὁν ορρο- 
Ὠδηΐβ ἐξ οὐρανοῦ κατακομισθὲν καὶ οὐκ ἐκ τῆς..-«παρθένου λέγοντος 

τὸ. -σῶμα Χριστοῦ ὕντ.Ε}.530(Ρ.17.26 ; ς᾽, ΙΟ 6) ; τηεί., ἄγαρ ἀοιυη, τοῖ. 
ἸΔοΙ]αῖοτβ τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα «-οντες ἀμαθῶς εἰς ἀνθρωπίνης χειρὸς 
φιλοτέχνημα τᾶ αὐον.6(1.174}0}; ““οὐσι..«τὸν. τοῦ θεοῦ λόγον τῆς 
ὑπερτάτης ὑπεροχῆς ἸαΟἠγιη.(51.7150). 

κατάκομος, ἰμαμγίαμέ; οἵ ψοοά5, 514. Ῥεὶ ῤῥ.2.66(Μ.78. 008); 
ἢρ, ἔθος τῇ θείᾳ γραφῇ, τοῖς τῶν ὁρέων περιφανεστέροις ἔσθ᾽ ὅτε τὴν 
τῶν ᾿Ιουδαίων παρεικάζειν συναγωγὴν... πλείστοις... καὶ εὐκλεεστάτοις 
ἀνδράσιν...κ. Ογτ, ἄραι, 8(3, 54ΑΔ}; τησῖ,, οἵ {π6 πιπα τοῖς θείοις κ΄ 
ἀγαθοῖς ΜΔΧ.6}.2ο(Μιοτ. 6008); ἀνὴρ. ..συνέσει πολλῇ τὸν λογισμὸν κ. 
ἔχων 70.}).8..}.14(Μ006.ο810). 

Ἑκατακομπάζω, δοαδὲ: ῬΕΥΐ. ὈΓΟΡΙ. Ρ855., υαμηίσά, Ἰυαβί ηραδὶ. 8 
(0Ρ.25.20; Μ.18.62:})). 

Ἑκατακομπέω, δοαξί, ἘΌΒ.}.6.3.7(08. ; Μ.21,1808). 
κατακομψεύομαι, εῤέεαῖξ ῥίαμοίδίν, ὁἠοισιίν, Βδβιπεχ, τιτοίτ, τοὶ ; 

700 κατακυμαΐνω 

Μ.29.248); [514 6]. δῤῥ.ς. 54τ|Μ.78.16324)};, Ζϑοθ. ΜΙ ρ Μ Βς. 
11040}. 
κατακονδυλίζευ, εἰγίκε τουτί ἐδε β5ῖ, ταεῖ. ἔδωκε γὰρ ἡμῖν... ἄγγελον 

σατάν, ἱκανῶς ἡμᾶς σνονταὰ Β65. εὑ. 248(3, 3848Β; Μ, 22. 929Α); Σ κι΄ πένητας 

ΝΙ].Φρῥ.3.5(Μ.19.3688); Ἰᾶ,ῥγαεεὶ. 5(Μ.79.τοόδΑ). 
κατακόπτω, 1. ΠΗ 6; ταθῖ., Ῥα 58. κ᾿ τὸ συνειδός ΝΙ] }}.3.2ο4{Μ. 

79.5200); ἴπ ταουγηΐηρ, Οῆγγϑ. ἔοι. 52.4 ἴῃ 70.(8.3130); ἰάνδοπι,6.2 
ἐμ αἵ μόςς, (τ 68Α}; 2. ταθα., τϑαεὶδ τἰπι6, 4, ἤονι.2..3 τη 416. θ. 1745). 

Ἑκατακορέννυμι, καἰΐαΐε, ἍΙ ΤΙ οὐ ἐοοά, ταεῖ. κατεκόρεσας..- 
τῶν ἄνωθεν ἀγαθῶν τὴν..«γῆν Ογτ0 ΡΞ 64: τοί 1.60.11200). 

κατάκορος, Ξαἰξαϊδά, Μαχ.ανηδίρ.(Μι01.1273}0). 
Ἑκατακοσμίζξω, ἀξεογαίε, «4.{Ὀα55.) Δηάγ.το(ρ.24.18, ν.]. ΙΟΥ κοσμη- 

θείς Μ.2.12368); ΜΙΝ  ν.εἰ εἶ. 5(0.4.12). 
Ξκατακοῦμβαι, αἱ, ἐἠξ εαἰαεονιῦς κατέλαβεν αὐτοὺς ἐν τόπῳ λεγο- 

μένῳ κι Δ Βείγ εἰ Ῥαμὶ.81(0.221.2). 
Ἐκατακουστέον, 076 γημδὶ ὠπάεγείαηά, Οτ. εἰ τη Ἐς. 21:τι(Μ.12. 

ΣΙ178). 
κατακράζ-ω, Α.. ἔχαηβ., εἠομὶ,. «(αραΐῃ5!) φωνὰς ὑβριστικὰς ““οντες 

70.λ8].ὐἰνον. 468 (Μ.97.6810) ; πολλὰ κατακράξας τῶν διαβαλλόντων 
αὐτόν 1ο.ΜοΞΟ. ῥγαί. τοβ( Μ.87.20720). 

Β. τηΐχαηϑ.; 1. εἰαγημοιγ οὐ ἐπυεῖρ αἀραΐηδὶ, ο. σεηϊξ,, ΟΥΤ, 
62: τοί Μ.69.1: 1244}; Ολγοη Ῥασεμ.Ρ.3οτ(Μ.02.1ο0 48); 2. ἐἦν ἀοινη, 
σ. σοηξί,, «4.Βαγη.8(Ρ.205.2)}; 3. αν ἰο, α, σϑηϊζ,, Ατῃ ιν, πίον.45 
(Μ.26.012λ}; ἐς. πρός δη 8.ς., Οντισάον.τ5(1.528.). 

Ἐκατακραίνω, ρ455., δὲ αοεονῤ[ϊδμεά, {10.1)..8.. 7}. 28(Μ.96.: 1288). 
Ἐκατακράτως, 5.ν.]., τάν, ἔοτχηθα ἔχοιμι ῬΤΕΡΟΒΙ ΠΟῚΔῚ Ρἤγαβς 

κατὰ κράτος ᾿ιτιϊίεῃ 85 οη6 ΜοτΙᾷ, τερλτν κ᾿ περιελάμφθησαν Ατιάγ, 
Οὐ ον. (Μ.97.8060) χοῦ. δὐσοχ [ΟΥ̓ κατὰ κράτος. 

κατακρημνάω, εαςί πεαάϊοηρ, 151, ῬῈ].ἐ}}».1.280(Μ.78.348λ). 
κατάκριμα, τό, ἡμάροιομί, ἐοηἀοριμα! θη, Μοῖῃ.»65.2.2(0.332.4: 

Μ.41τ.11640); ἘΡΙΡᾺ Πάρον, δι.7(0.3287.21; Μι41.το49Ὰ); ντ. ς.6: 2(Μ, 
69.7448). 

κατάκρισις, ἡ, εοηάενιπαίίομ; τὼ σθὴ., ἢ οπ. ΟἾθρλ.ττ.33; οἵ ὑπ- 
ΟμΑΥ [5016 Ἰπἀροιηθηῖβ καταλαλεαὶ..-κατακρίσεις 70.}). οη,.2.6(Μ.06. 
κβτο); ἀϊνίπε; δζοηπις; σατανᾶς..«μηδέπω εἰδὼς αὐτοῦ τὴν κ. 
χε ἤσεν.5,26.2(Μ.7.11040}; Μοτῃ  Ἔγηῃρ.3.6(ρ.32.11; Μ,τϑ.608); τὴν 
προᾳαπειληθεῖσαν τοῦ θανάτου κ. ΑἸ ἐπε.4.4(Ν4.25.1048); λυτρούμεθα 
τῆς.--τῶν ἁμαρτιῶν κ. [Β45.δαβρὶ.τ.χ.3(2.6260; Μ.31.15208) : 65Ρ. τεῖ. 
ἤμδὶ Ἰυαάρεμηρηΐ, ΜΕΓΠ. 765,1. 44{(Ρ.293.8; Μ.41.1113}0); Βα5.7μ4,3(2. 
215Ὲ.; Μ.31τ.6570); ΟὨτγϑ. μοη1.1.2 ἐπ Αειῤγίηπε.(3.53.Ὰ). 

Ἀκατακριτέον, 074 1η:ι||εὶ 7μάσο, Οτ, 70.153.3τ(30; Ρ.254.32; Μ.14. 
4528). 
Σ ̓  ἐημν ἐσπἀειιηεα, τὰ πξτι. ἐγὼ κ., ὑμεῖς ἠλεημένοι ἴστι, ΕΡῆ. 

12; 4,7 γαϊ].3.3; ἐκεῖνοι ἀπόστολοι, ἐγὼ κι ἰᾷ, Κον".4.3; Α..70.τὸ 
(Ρ.157.12); 65Ρ. τοῦ. ὅπδ] Ἰυπαρσοιηδεί ἕνα μὴ ἀθανάτως ἁμαρτωλὸς ὧν 
«««εαἰωνίως κ- γενηθῇ ΜΕ, Ἔγ»ῃρ.0.2(ρ.1τ6.14; Μ.τ8,181Ὰ}); 14.γ65.1.32 
(0.26.1; Μ.18.2680) ; ΟΥ̓ Ν γβ5.0.05.(.1.44.3450). 

Κκατακροαίνω, οἰαηρ; οἵ Πούβθβ, ΟΝ 85. πζαη. (Μ.46.τότα); 
ΟἸνΙρΡ. [οὐ 30:21(Μ.02.4τόο). 

κάτακρος, ΠΕιιΈ, 45 ααν., ἰο ἐπε μἐενεμοςί, Αταρἢ, δείφς, 66(Μ.37. 
1581Α). 
᾿ κατακροτέω, “ἰγίκε τη6 στουηα 1η ἀδποίηρ, Βαβ.ἤσηι.14.τ(2.1230; 
Μ.31.443.); θεαὶ αραϊηξὶ, ὑγεαῖκ οπ, ΤΠ δΔο5. ΝΖ, άταὶ.7(Μ.48.865); πεῖ,» 
ἕο ἀοιυη ΟἹ, αἰασὶ τοί βουογτγν ἐπὶ τοῦ παρόντος ΤὨαϊ, ᾿ς.57:4 

(1.983). 
κατακρούω, οἰγίξε ὀρχήστραν τῷ ποδὶ κ. (Ὠγγϑυ ἤθη. 1.1 ἐπ 70.(8. 

20); ΜΙ σοι ἴῃ ψγεανίηρ, ἰ4.λσηι.12,3 τὰ ΕΡλι(ατ.ο40). 
Ἐκατακρυαίνω, “σοὶ, Ἐλ15,4]. Ξεγγη.21.1τ](Μ.86.4448). 
κατακρύπτω, μῖ46, εομεεαὶ τὴν ἀξίαν κατακρύψας τὴν ἄκραν 

ταπεινοφροσύνην εἵλετο ἴβο. ΟΠ γ151} ἘΠΑΤ, Ρἠ1.2:7(3.454) οἱ ὈυτΊαὶ, 
τ Ν, γβδ ον, σαξφοΪ, 45(0.122.15; ΝΙ.45.880). 

Ἐκατάκρυψις, ἡ, ἰγίμιρ ἀϊά, οἵ (Πγῖδι τὴν κ᾿ ἣν ἐν τῷ ἄδῃ ἐκρύβη 
Απαβί, βιἤσα, τί Μ.88,τοῦ4}λ). 

κατακτυπέω, 1. γεεομα ἐπγομρἠομὶ ὁ εὐαγγελικὸς λόγος ὁ κατακτυ- 
πήσας τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν Ογτ. ΒΞ. 16: τοί Μ.69.11038}); πᾶσαν κ. τὴν κτίσιν 
ξκες. Ναζ ταί. 2ο(Μ.328.876); 2. ἀεαξοη, εἰμη τοῦδ ποΐϑο, 65. ΒΘ ίνγ.}5 
(2.640; Μ,32.2000) ; 502.ἦ.6.2.0.5(Μ.67.9574}; 3. γ»η7ε αΐε γεξομμι κ' τὰ 
τύμπανον Ογτ. τε. 54(3.4460). 

Ἐκατακτύπημα, τό, ἐἠπωπάεγίηρ αραϊηςὶ, Οντ. Μτε}.71(3.471Ὰ}). 
κατακυβιστάω, ἐπγη δονπεγϑατίς; ταθῖ., Ογτι. 7ο.3.6(4.3260). 
ῬἙκατακυλιστικός, οὐγεείαν, τοὐιεεἰ-ὁπαρεά, ἴῃ ἸΛτεγργη, οὗ Γαλιλαίᾳ, 

Οἵ. ΟΡ Ή.5 67.141 ἡ ΜΙ (0. 293.10; οἱ. Μ.13. 17958). 
Ἑκατακυλιστός, --- ἔοχεσ. ἡ Τ' Ἁλιλαία, ἡ κ. τῇ ᾿Ελλάδι γλώττῃ 

ἑρμηνεύεται, διὸ καὶ Γελγὲλ ὁ τροχὸς ἐπρ ας ΠΡιρὰ ϑεν  ηΐξ.γς.Ζίρ. 856. 
4; Μ.46.649}). 

Ἑκατακυμαίνω, γίξε ἀραϊηςὶ; οἵ {ῃε 5εα, Ἐπ|5.15.17:13(}4.24.2128). 



κατακυμβαλίζω 

"κατακυμβαλίζω, ἄφαξον εὐ ἐγειϑαῖς, { ΤἸαβί.ον ΟΥ.3(Μ.6.236.}. 
κατακύπτω, Ξἰο0}, τηεῖ. πρὸς ταπεινοφροσύνην κ. ΟΠ σν 5. οηι. 3.4 ΤῊ 

ΙΤΠοος.(1τ.446}). 
"κατακυρίευσις, ἡ, ἀογιϊηαίίοη, Δυςία, ἌΑῤοε. ιο( τοῦ. 5458). 
κατακυριεύω, ῥὲ ἰογὰ ὁ, ἀονιΐηαίΐε κ. τῆς γῆς Βαγη.6. 17; εἰ οὖν 

πάντων ὁ ἄνθρωπος κύριός ἐστι τῶν κτιομάτων..«καὶ πάντων κ., οὐ 
δύναται καὶ τούτων τῶν ἐντολῶν κατακυριεῦσαι; Ἠετηπαμ.12.4.3; 
θηρίων κ. .-. παθῶν ΟἸοΙη.οἰγ.6.το(ρ.490.2; Μ.9.3408); ὔντΟ Ἐς, 
το Μ-.δο. φόρα ἅ Π).πονι.2.7(Δ.οδ.ς880) ; οὗ ἐνὶ, Μας. ορ.,».(Ν. 
44.4160}; Ἰ)οτ,ἀοεί. τ τί Μ.88,. 1620 1); κι μον τὸ πάθος τῆς ὀλιγωρίας 
Το. Μοόβο .)γαϊ. τό Μ. 8).2022.). 

κατακωχή, ἡ, ἱμάατοοίϊηρ, σοΐσμγη; οἵ αἰνίης Ρτδβθῆσο 1π 8ο], 
στιΤἤϑαν.ραη.Ογ, τδ(ρ.38.1; ΜΟΤΟ.ΙΤΟΟΒ):; οἵ [ης., ἘΡΙΡΒ ἤαεγ.60. 
247(Ρ.185,22; Μ,.42.26ο0) ; διὰ τῆς κι ἐν τῷ ἄδη 1.60.66(0.214.1ι; 
4080). ; 

κατακώχιμος, (ἴοΥΓ κατοκώχιμος), τηεῖ., ἀεί, βοξδεςϑοά: Ὁ ΔῈ 
διηοίϊοη, νη 65. ζορ τϑ(ρΡ.278.τὸ; Μ.δό.ττότ0}. 

καταλαλάξζω, ἐχμΐ οὐν αριὰμ..«τὴν ἐκκλησίαν, ἢ τῆς τῶν 
ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς καταλαλάξει ὄντ. δτολ.54{(3.446Ε; ὑπερήρθη ΑΟΒΕτ); 
1α.Ος.122(3.1τ658). 

καταλαλ-έω, ϑῤόαξ ἀραϊτσί, οἰαπάον, Τ᾿ [ςαεἶ.4.3; μηδενὸς σσει, μηδὲ 
ἡδέως ἄκουε --οὔντος Ἡρητη παημα.2.2., 90 Ἰοη1.4.3; Οτισμαγγιῖημ [οὖ 
τοι (Μ.17.60}}; φύγωμεν τὸ “-εἴν Μειῆ. ἰοῤγν.6(0Ρ.457.14); 10. Μοβοῇ. 
Ῥγαΐ τοτί Μ.87.3ο60}}). 

Ἐκαταλαλήτριος, Ξςἰαπάργομς, Ἐρ.Οἢγ.ἄογμ.(ρΡ.26). 
καταλαλιά, ἡ, ἀείγασοη, δαεί-δϑιηρ, ἀεβπεα πονηρὰ ἡ κ.,, 

ἀκατάστατον δαιμόνιόν ἐστιν, μηδέποτε εἰρηνεῦον, ἀλλὰ πάντοτε ἐν 
διχοστασίαις κατοικοῦν Ἡοττηπαμά.2.3; ἀοτησηῖο, ΟΥ, [0.20.36(20 ; 
Ρ.316.5; Μ.14.6578) οἷί. 5. δαιμόνιον ; 650. ἈΠΊΟΠΡ ΓΠΟΠΆΒΕΟ νΊΟΘ5 κ᾿ 
ἐστι, τὸ κατὰ ἀπόντος ἀδελφοῦ λαλεῖν, σκοπῷ τοῦ διαβάλλειν αὐτόν, εἰ 
καὶ ἀληθὲς ἧ τὸ λεγόμενον Β45.ὉΡ.0.1),ῥαγαϊ, (Μ.06.728}}; συμφέρει 
σοι..«τρώγειν κρέα, καὶ μὴ κατεσθίειν ἐν κ, σάρκας ἀδελφῶν Ἀποι. δ. 
(738); ; ἠρωτήθη πάλιν, τί ἐστι κ. καὶ ἀπεκρίθη, τὸ μὴ γνῶναι τὴν δόξαν 
τοῦ θεοῦ Αορῥιᾷ, Ῥαὶν. (Λἴ.65.1844); τὸ οὖς.. "ἀποστρέψαι τοῦ μὴ 
ἀκούειν κ. δος. Δορ. ῥο;".4.3(Ν1.34.473}). 

κατάλαλος, ὁ, σεωμάαϊ- οΉ σον, Ἡθττὴ. έν, 8,.7.2., Βαβι }.8(2. 
2098; Μ.31.6410); ΤΠΔ], οϑηΐ,3.48(}1.01.14520)). 

καταλαμβάν-ω, 1. “εἶξε; ρΩἿῊ ῥοἉοοθοοο Οὗ; ποθ γεσεῖυε ἰο 
βόοξδε55 ΟΥ Ποίά ὑποστάσεως ἀρχὴν οὐ κατέλαβον ἐν αὐτῷ Μδο.Μρτι. 
Ρροῦγ.4. δ(0.21ι.24); 2. σεερν ; 8. ὙΕΡΟῚ ΟΥἩ ὑδίαξε ὀρ σε Γ ἰο, ρὸ ἰῸ 
ἰΐυε τῇ: τὴν Ιουδαίαν ἐδεδοέκει...κ. διὰ τὸν Ἀρχέλαον (τνπιλονι. 4 
ἦῃ 111.(7.1340}} τᾶ ̓ οηι.40.1 τη «4τ.(0.301),3028); Οἐγον. Βαδεῖρ.8 
(Μ1.92.830)}; ἔτεη. τεῖ, εγειαϊοο δ ὅπως... ποιεῖται τὴν ἡσυχέαν...τὴν 
ἐρημίαν ““εἰ (ῃγν5, οη1.32.3 τη σση.(4.320Ὲ): 14. ογι.55.5 τῷ {Μ|.(]. 
5608}; τὰ ὄρη κ. καὶ μοναχοὺς γίνεσθαι 1τὉ.7.7(1168) ; 1. ἤοη.2 κ.6 τῇ 
Κορ, (9.70 00); [0.ἘῸπ0.εομεορὶ. ΒΙΠ δ(Μ.96.14694)}; οἱ Ομηςὶ ἰπ 
ο οὗ ΒΥ οὗτος...ὃ τῶν ἐμῶν κόλπων μὴ χωρισθείς, καὶ τῆς 
Μαρίας τοὺς κόλπους καταλαβών (τ. ἀπειδαρί.2.5(Ν,88.18768), ". οὗ 
τη] τατν οοσιρβίίοη, Οἢγνϑ.ἤσμι.59.7 τη 7..(7 6040); 1Ὁ. 37. δ(4230); 
Ομνοη. Ραξον Ὁ. ΟΜ .02. ἸΟΟΘΒ); τηϑῖ,, ΟὨγν5, Ποηι.3. τη ἘΪπ (τ, 
2110}; Ο. οέζργ, ἰακο ἰτὴδ ἡ.. ̓ φάδιϊοις μου..-μιᾶς ἡμέρας διάστημα 
“εἰ ΑΙ (Ρα55.) Αμάν.ο(0.23.23; Μ.2.12264); 8. αγγῖίυε αἱ, γεαοῖβ ἃ 
Ρΐασε κι τὴν "Ἔφεσον (4. [0.ς(ρ.153.25}; ἘΡΙΡδ ἤαε».3ο.2:(ρ.567.}; 
Μ.41.4480) : ΝΠ ςρίγηηπαί, (ΝΜ .70.ττ48 4}; οὗἩ φΌΒΡΕΙ τϑδοβίησ δπᾶϑ οὗ 
βατίῃ, ΓΒ γγϑ.᾿10}1.75.5 τη Μ14.{7.7258}} 14 ἤοηι. 2. τῇ Κοι.(9.436Ὲ) ; 
408., ἽΠΈῸ Επ5,..(,4.43(0.135.13; Μ.20.τ:το34); ῬμΠοβι.}.ε.6.6(Μ. 
65.5374}; 4. σογη1ὃ ἰο, γεαοῖι ἃ Ῥούβοη κ. αὐτόν “44. ἀπάγ. Κν. τ4(ρ. 44.3)} 
κατείληφέ με ἡ εὐχή Α. Χαμ ρΡ. 30(Ρ. 70. 21): τ. 82(ρ. 80.320); ὥρμησα 

“κ. σοὺ τὴν τιμιότητα..«ἀλλ᾽...«ἡ ἀρρωστία τοῦ σώματος διεκώλυσε 
Βᾶς. ἐ}Ρ.94{(3.1878; Μ.32,4858); γε͵οίνι διασώζεσθαι τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν 
“πουσαν τὸν ἄνδρα ΟτΥ ΤΓΔυτΩ. αν. (Ρ.12.27; Νί.το.τοῦ88Β); ὅτ, 
ΝγβΞ5.6}.τ( ].46.Ἰοο8Β); 5. ῥοίϊοτυ εἰοξοῖν σπεύσατε κ. τὴν ἐμὴν ψυχὴν 
ἐπειγομένην πρὸς τὰ οὐράνια 4(Ὀαςς5.) Δπάγιττ(ρ.27.1ο; Μ.2.1240 4}; 
Ομγυβ.λο.31.1 ἐπ 1 (7.35 6Ὲ}; 6. σῳνμηηοη,, εαἰ ἰορείβεν ἐγγύς ἐστιν 
τὸ πάσχα, κατάλαβε τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ τὸν τύπον ὃν ἔχετε Κ᾽, Ῥαεῖὶ ᾧ 

τ44(Ρ.91.7). 
καταλαμπρύντω, 1. τσίε ἰΐρὴϊ, στιν υ 85. μοα (Μ. 44.640); 2. δη- 

ἐρ ϊδΉ πόντος τὸ χρῆμα αὐτὸϊς τοῦ ἁγίου πνεύματος ὕντ. ἰς.τ.τ(2.1Ὲ}; 
3, »αΐθ ὅγίρξι, ρίοντέν -- ἔσθω θεός 14, [6.2.τ(4.1:598}) τὸν...τῆς ἀσεβείας 
ἐραστὴν..«“τουσιν οἱ πειρασμοί 14.5.6 ς:7(}}.60.113278); 1α. ἀγεαά,. 
(Ρ.62.26; 53.434); ὁ.. “τῆς. ᾿ «ἐκκλησίας θίασος νοητοῖς... ἐσπεται μυστηρίοις 

ΑΥΡΗ.λολη.1.τ(Μ.20.26Α}; ΓΜ ΕΓ. δγηη.δὶ ἀπη.9(}}.18.3604). 
καταλάμπ-ω, εἰϊηήημαίε, σηϊρἤϊεη Χριστοῦ.. τὴν θείαν αὐγὴν 

“πόντος ἐξ οὐρανοῦ (Ἴεγη, [γ.44{0.222.22}; τὸ..«ἐνεῖν τὰ ἡγεμονικὰ τῶν 
ἀνθρώπων Οὐ.70.1τ.25(27; 00.33.26; Μ.14.720}; Με. 8, (ρ.84. 
24; Μ.18.1444Α); Ἐπ5..,( δ(ρ.21ι.28.; Μ.20.13400); τὸ κήρυγμα... 

710 κατάλειψις 

καταλάμψει τὴν οἰκουμένην (Ὦχνβ, Π0η1.1 5.6 τῷ Μ|Π.(7.χο 50); τῆς 
ἀποκαλύψεως “--οὐσης αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ΙΔ σον ἦη αὶ τδ(το. 6740). 

Ἐκαταλαξεύω, ἐπεῖδε ΟἩ. δίοτιθ, Οὐβτη. [πα.ἱ0.5(Μ.88.2174). 
καταλγύνω, κίε ῥαίη, πγὶ, Ογτι Ναλ..(3.4778) ; Ἰᾶ.Ὀ..37:6(Μ.60. 
0). 
καταλεαίνω {{Ἐ]καταλειαίνω), 1. σγηοοίἑ, ἡ..«δεξιὰ. .τὰ ἀνάντη 

καταλειαίνουσα (ὑγτ. "5.43: τ(Μ όρ, 1484); τὸν... τῆς πρὸς θεὸν 
ἐπιστροφῆς καταλειαΐνει τρόπον 14,0. 158(2.1018); 2. τχρᾶϊο,, γε, 
ΟἸοτα. »γοί. τ(ρ.8.26; Μ.8.648); 3. εαἰηι, ρίαεα!ε, ΟΥτΝ γβ5. ἔπη 4(2 
Ρ.98.1ο0; Μ.45.6768); (γγϑ. ον. 5.5 τῷὁἪ Κορ (0.4688), 

Ἐκαταλεγμάτιον, τό, ἔγηη (ΜΙ 6554]14}}, ἘΡΙΡΙ. αδν.8ο.2(Ρ.486.6; 
Μ.42.7518). - 

καταλέγω, 1. ἐἰϊξὶ 10, οὶ ἀπ] ΘῊΡ κατειλεγμένου τοῦ Πέτρου εἰς τὸν 
ἀριθμὸν τῶν δώδεκα ΟΥ. σ.32.6(5; Ρ.435.18; Μ,14.7560); τῶν κατ- 
εἰλεγμένων τῷ κλήρῳ ἘΔΙοϑβι.}..6.2.π(ρ.17.11; Ν.δς, 4680); 2. ἐπάτεϊ, 
ἡπαΐθ ἃ εἰανρε αραίΐηδὶ, Γαδ. ἀτα].τ7.τ(}}.6.5134}; Οτ,47α],(ρ.142}; 
. βοηϊΐ,, Ογτ Ῥς.41τιτ(Μ.69.9034). 

["ΠἸκαταλειαίνω, γν. καταλεαίνω. 

κατάλειμμα, τό, γορεγαηὶ, Οντ.Ος.5(3.260); 1α. Λαἦ.ο(4.4860). 
Ῥκαταλειπτέος, ἰσ δε ρἴσεμ τῷ, γεπομηοθά, ΟἸθτη, ῥαφά.2.1ο(Ρ.222. 

τι; Μ.8, 5250). 
καταλείπ-ω, 1. ἰραῦδ, ἴῃ σεη. τοῦτο ἀπαρασήμαντον κ, Αἰ πε. 

35.6(Μ.25.1560}; ὑπευθύνους...τοῦ θανάτου τοὺς ἀνθρώπους κ΄ 1ὰ..γ. 
3.31(Μ.26.3808); ο. ἱπῆη. ἡμῖν δὲ κι νοεῖν ΟΥιησνι.16.6 τη. [6ν.(Ρ.138. 
19; Μ.13.4484}); οὔτε διὰ παντὸς κατέλιπεν αὐτὴν [50. τὴν ὕλην) οὕτω 
φέρεσθαι, ἀλλὰ δημιουργεῖν ἤρχετο ΜοΙΝ. ανὸτίγ.5.ο(ρ.154.8; Μ.1τ8, 
2488); Νοηπυῤαν. 70.11:48(}},43.8488); 2. ἰεαὺῦθ το ὄνομα τοῦ σωτῆρος 
ἡμῖν...κι, Ἀρειανοί ΑἸΙ,4γ.1.4(Μ.26.174};8; ὁ Συμέων τῷ κυρίῳ 
καταλέλειπται Ῥτος,(..) .33:}(}.87.0814}; ὁ τῶν μαθητῶν κορυφαῖος 
«ο ἐπὶ τῇ θεαρχίᾳ τὴν ἐκλογὴν [50. οἱ Μα[[Π185]}.. καταλέλοιπεν Ὠΐοπ, 
Αὐανϑ,νε.ἢ..5,3,5(Μ..3.5120)}; 3, γοϊτηφμῖςι, ἰφανό δεξίμά ; οἵ 5οὰ] Ἰεανίηρ 
βοᾶν αἱ ἀβαῖῃ, Τυϑι,ἀταἰ,6.2(Μ.6.4808) ; τεῦ, αἰνίηξ πνεῦμα ἀπ 50] 
οὐκ ἔστιν ἀθάνατος...«ἡ ψυχὴ καθ᾽ ἑαυτήν"...γέγονε μὲν οὖν συνδίαιτον 
ἀρχῆθεν τὸ πνεῦμα τῇ ψυχῇ" τὸ δὲ πνεῦμα ταύτην ἔπεσθαι μὴ βουλο- 
μένην αὐτῷ καταλέλοιπεν ᾿Γαῖ ογαὶ,τ53(ρ.14.27}; Μ.6.8220); τοῦ, τοῖδ- 
τοὺ οὗ Εδίπεσ ἴο οἴμου Ῥδίβουϑβ οὗ ΤΊ. τὸ οἰκεῖον ἅπαν φῶς οὐδέν 
τι τῶν ἑτέρων φώτων ἐν ἑαυτῷ συνεπισπώμενον ἢ τοῦ ἑαυτοῦ τοῖς 
ἑτέροις “πον ΤΙοπ,Ατ.ἄ..2.4(Μ.3.6418); τοῦ, Δρρβαγαποβ οὗ Τνοροὸβ δἵἱ 
Ὀατηϊηρ Ὀα5ἢ κ. τὰ ὑπὲρ οὐρανὸν..., ἐν ὀλίγῳ γῆς μορίῳ πεφάνθαι 
7Ταβι, ταὶ, 6ο. (6120); τοῖν Ἰης. κ᾿ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, τὴν 
ἄνῳ “Ἰερουσαλήμ, καὶ ἔρχεται εἰς τὸν περίγειον τόπον ΟΥ ἤθη}. 1.0.7 ἴῃ 
,}6».(Ρ.77.12; Μ.13.2650); ὅταν εἴπω, ὅτι τὸν πατέρα κατέλιπε, μὴ 
τοιοῦτον νομίσῃς, οἷον ἐπ᾿ ἀνθρώπων, τόπων μετάβασιν (Ὦγγβ.λορι. 
20.515: Ἐρ᾽, (1τ.Χ72Ὰ};} 4. αϑαπάοη, ἤογξαῖδ; οἱ (ὐοᾶ [οτβακίπρ 
ἴβυδθὶ,ρ, [δι ἀταἰ.146.Χ(ΜΠ.6.79οΟ); Οτοργίηπε, 2 τι ίριζις 4; Μοὶ. 
2600); ποῖ Δρδηδομίηρ ογδαϊίοη αἷϊοι ΒᾺ]}, Μίβιἢ.γ65.1.44(0.292.2; 
Μι4τ τι 30); ἐδ.2.18(ρ.368.18; Μ.18.28414}; οὗ (τιβὲ ἰοσβακεη, Ατῃ. 
ἢ. .4γ.47(0.21το.27; Μ.25.7528Β); οὗ τλθη Τουβακίησ 04, Τιβι,4ταί.8.3 
(Μ.6.4038); ὙΠατ, Τσέη δ} 1.75. 11804}); τοαϊαβιπρ ἴὸ ἔογβαϊςο ΟΠ σιϑῦ 
Ὀν δροβῖαϑυ ἴῃ ρογβοσπτίοι, ΜΖ. Ῥοΐγνε. 1.2; ἀθαπάοηϊπρ ἰτατῃ απα 
βοοάπρββ, Πευπ. οἦ».8.9.1; Οτοῤγίης.3.1.17(ρ.226.12; Μ.11.284Ὰ}; 
186 βογιρίατοβ, Ατ,.4γ.1.4(21.26.204}; οἱ ἃ ὈΙΒΒῸΡ ᾿ξανὶπρ ἢ15 
αἴοσεβο, 4, αροί, Ξε. δ(ρ.03.3; Μ.25.2608); 14, ἀροἱ (σης !.25(Λ.2ς.6284); 
στ. Να2.9}.87(}1.37.1614); ὅδ. ρίνε ἩΡ, γεπομῆσε, αν}, φΟίφημιιο; 
Οτ. )φγήης.3.6.2(0.282.22; Μ.11.3235Ὰ}); ραρδηΐβπι, Τυδιταἰ,84.4(Μ.6. 
6134}; ἔαϊβε τεϑοῆςτβ, Ταῖιογαὶ, “δ(ρ.28.13; Μ.6.8644}; Ἰαβῖ5, ΑΙΉ. 
ξεηπ!.3(Ν1.25.0Ὰ}; κι ἐκεῖνο τὸ σατανικόν, ἐλθὲ ἐπὶ τοῦτο τὸ πνευματικόν 
Ομυγβ. πον τ 15.4.5:}7(6.1458); τὰ νου] ἴὴ οθαάϊεπος το σοά δι᾽ 
ὑπακοῆς ἐξῆλθεν ἴ5ς., ΑΡταματὰ) ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ... «ὅπως γῆν ὀλίγην 
καὶ συγγένειαν ἀσθενῇ καὶ οἶκον μικρὸν καταλιπὼν κληρονομήσῃ τὰς 
ἐπαγγελίας τοῦ θεοῦ τ ἰδη1.1ο.2; 2]. πα, οἵ ΑὈγαπαῖα σοπιρατεὰ 
ὙΠῸ ΔΡΟ5[165 ἴῃ ΤΟ] νῖηρσ τ(ῃς Ὑνοτα, [τϑη.ἠ6ν.4.5.3(}1.}.0858); οὗ 
«(ἀπόστολοι πάντα καταλιπόντες ἠκολούθησαν τῷ σωτῆρι ΑἸΉν. “πίοη. 
2(Μ.26.8418) ᾿ ἡ παρθένος ἐγκρατευομένη ὀφείλει κ, τὰ γήϊνα πάντα, 
καὶ τῷ κυρίῳ μόνῳ κολληθῆναι 1ὰὐἱγρ. (0.36.2: ; Μ.28,2520); Εδαϊδβ 
ΟΥ.13.1 ).. ΟἸτα. 5 καἰ. (Μ.88,6600) ; 650. τοῦ. ῥρσάγοσ απ σοπίεπιρ]α- 
ΠΟΣᾺ ὁ νοῦς ἃ ἀνθρώπινος καταλιπὼν...τὸν θολερὸν... βίον, ἐπειδὰν 
καθαρὸς γενόμενος ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος, φωτοειδὴς γένηται 
Οὐ Νίνϑϑ σέγρ.ττίρ.295.}; Μ.46,465}0)); κι .-. πᾶν τὸ φαινόμενον, οὐ μόνον 
ὅσα καταλαμβάνει ἡ αἴσθησις, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἡ διάνοια δοκεῖ βλέπειν 1. 
υ.30ς.(Μ.44.3160); ὁ προφήτης...εἰπὼν τὰ κτίσματα, καὶ τῇ ὄψει 
τῶν θεωμένων κ. τὸ κάλλος αὐτῶν καταμανθάνειν καὶ τὸ μέγεθος καὶ 
τὴν χρείαν (Πγγβ5,οχΡ.ΐη ᾿5.148:.4- 6(5.4014); )]οη Ατ.ε.}.3.3.2(Μ,3. 
4280). 

κατάλειψις, ἡ, ἱεαυΐησ δεἠίμα, γγ Μαϊ,ττ(3.8288, ν.]. κατάληξιν 
Δυθοτῆ). 



’; 

καταλέκτια 

Ἑκαταλέκτια, τά, ῥὑεώ-εἰοί!ός, ἘΡὮτ.3.488.; Οἤγομ Βακεῖ. ρ.3οπ(ν 
02.ΤΟΙ20,1ΟΙ24}. 

Ἑκαταλεπρόομαι, δὲ ἰφῤγοι5, γτ.ααογ.2(1.718). 
καταλεπτύν-ω, 1. ὑγεαΐ τ οηπαϊ ἡ τοῦ σωτῆρος χάρις καταλέπτυνε 

τὸ ἐκείνου κέρας Ὀγτ. Ζαεξοττί(,,. 6668) ; ἴοοα ἴῃ σμοννῖηρ, Βαβ.ἤδα,θ.5 
(το; Μ.29.2008); πηδξ. τοὺς ἀπὸ φυλῆς Λευί, οἵ βουσὶν ἐν ἴσῳ τὴν 
νοητὴν ἅλω “νοντες γτ. δας, δο(ς.5768); 2. γεβηξ, τπακε δαί ἐκ 
τύπον..-τῶν σωματικῶν, εἰς ἀστειοτέρας ἡμᾶς “-εἰ βουλάς τὰ ασὐογ.τλ(τ. 

4134). ᾿ 
πματαλευκαίνω, εἰνείάαίε, φίαξκε εἰδῶν; βειδε οἵ βουιρίατε, νυ. 

ϑορἠ.4(3.582.); Ἰ4.αὐογ.2(1.54Ὲ); 14.65.7: }.60.7568). 
Ἐκατάλευσις, ἡ, εἰοηίηρ, Οδγγβιἤομι. 8.2 ἐμ 710.(8.5280}; ΤΠαῖ, 

ἐγωη..2(4.08) ; 1ὰ ργουτά τοί(4.650). 
καταλήγ-ω, εἰοῤ, (ἀοείδὶ ἐν ἡμέρᾳ γὰρ ὀγδόῃ “-ει.««τοῦ ἱερᾶσθαι 

Μωσῆς..χρόνος γὰρ δὴ τῆς ἱερωσύνης Χριστοῦ νοοῖτ᾽ ἂν εἰκότως ὁ 
μετὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ ὀγδόη, καθ᾽ ἣν ἡ ἀνάστασις Ογτιαάογοτι͵ 
(1.401Α}; οἱ Βα ἢ τεβὲ τῆς ἐν κόσμῳ καταλήξαντες ζωῆς 1ᾶ. 76.4.6 
(4.424λ)) πνευματικῶς σαββατίζομεν, τῶν ἐν τῷδε κόσμῳ περισπασμῶν 
“ποντες Δ ὐον.7 (2270). 

καταληΐζομαι, 1. 5εἴ2ε ας ῥίμπάον,»’Εν προ, ταεῖ. κι -.. τὸν νοῦν 
Ογχ.ς.3}:πα(}1.60.9610); τὴν ψυχὴν.. «ἡδονῶν κατεληΐζετο στῖφος ἰή, 
ἀοιπραφοζ, Β(διτος) ; 2. ομεεφε ἴῃ αἵπι, ἰδ. τ4(1940). 

κατάληξις, ἡ, εὐξεαϊΐοη τὸν ἐν Χριστῷ νοούμενον σαββατισμὸν 
τουτέστιν...κ. τὴν ἐξ ἁμαρτίας Οτιεχειΐμ Β5.77:321(}1.17.1440}; οἵ. 
Οντιαὐον." (1.227). 

καταληπτικός, σῤῥγεϊεμαϊηρ ἡ θεία φύσις πάσης ὑπέρκειται κ. 
διανοίας Οτο νι γβ5. ο»η.3 τ Οαπ! (1.44.8200); πῶς ἂν εὑρεθείη, ὁ... 
πάσης κ. ἐφόδου ἐξώτερον ἀεὶ εὑρισκόμενον; δ.1 2Ζ(10288); ὁ τῶν γινω- 
σκομένων τι τὸν θεὸν εἶναι οἰόμενος, ὡς παρατραπεὶς ἀπὸ τοῦ ὄντος, 
πρὸς τὸ τῇ κι φαντασίᾳ νομισθὲν εἶναι, καὶ ζωὴν οὐκ ἔχει Ἰά.Ὁ.Μοὸς. 
(1,44.4048}; πάσης αὐτοὺς τῆς περὶ θεοῦ κ΄. κατὰ τὸ τί ποτε εἶναι τὴν 

οὐσίαν ἐννοίας ἁπορραπίζων Μαχιαπιδὲρ. (Ν.01.12240)}. 
καταλητιτικῶς, ὃγ ἀΐγδεί ἀρ γε θη ΊοΉ, (ἴδπι,  ίγοτιτο(ρ. ὅτ. ; Μ.8, 

8124}; 1.6. τδ(ρ.5ο2.11; Μ.9.3648); ῬΑ]}ν Οἱγνς. (0.31.7; Μ.47.10). 
καταληπτός, ἰ0 δὲ ἀῤῥγεϊεμαάοα Ὦν {πὲ ταϊπά, οὗ οα οὐκ ἔστιν 

ὀφθαλμοῖς.. ὁρατὸν τὸ θεῖον.. «ἀλλὰ μόνῳ νῷ κ. [υϑ.ἀταϊ.3.7(Μ.6, 
4810); πῶς δὲ εἰ μὴ κ΄ ἐστιν ὃ πατὴρ τῷ υἱῷ...ἐπιδεικνύει; Ογτ.ἰἢ65.13 
(ς,1370}; θυϊ ἀεηιεα οὐδὲ κ. τὸ θεῖον ΟἸοΙη, ἐγ. 5.14{(0Ρ.405.8; Μ.0. 
176}; 85 παρ φᾷ Ὀν ΕὈποηθτβ κ᾿ αὐτὴν εἶναι... καὶ πεπερατωμένην 
Ογτονε5}. (65,38); οὐ Δ]ονγοα ρατααοχίσα!!ν κ' ἐστι καὶ ἀκατάληπτος 
ΗρηιΟἸδν.17.το; τὸ θεῖον.. ἀκατάληπτον καὶ τοῦτο μόνον αὐτοῦ κ., ἡ 
«ἰἀκαταληψία, 10.100. ξ.6.1.4(Μ|,04.8008); οἵ. Οποβί, τὸ μέγεθος τοῦ 
πατρὸς...οὐ κ. ἰδεῖν Ἰστεπ.ἤσεν;.τ.2.τ(}}1.7.4534}; {Ρ.1.2.5(464). ' 

πκαταλῃστεύω, ἀσεροῖ!, Οντ. {μἰη.3(65.888}. 
κατάληψις, ἡ, σῤῥγεἠεηδίοη ὉΥ ἴμ6 ταϊηα; οὗ [πε αἰνίπα, Ταΐ. 

ογαϊ, ττίρ.12.12; Μ.6.82098); ΟΥ. 70.13.24{0.248.1]; ΝΙ.14.4408)}; ἡ... 
τοῦ υἱοῦ...κ, γνῶσίς ἐστι περὶ τοῦ πατρός ΑἸΆ. Αγ.χ.τ6(Ν].26.454}}; 
Οὐ γϑβς..». εαϊεετ(ρ.12.2; Μ.45.160); τὴν ὑψηλοτάτην τοῦ θείου 
μυστηρίου κ. νει λορτι ρας. 5(53,57}); τύποι γᾶρ εἰσι... «τὰ ἐμφανέ- 

στερα καὶ χειραγωγεῖ πρὸς κ. τῶν ὑπὲρ ἡμᾶς 14. [0.1τ.1ο(4.1078} ἡ τῶν 
ϑείων δογμάτων κ-. Μαχιορμδς, (ΛΝ 01.124}; ἀαπιοα ἰὴ [Ὁ}} 5θη88 ἴῸ 
δυπηδη παϊπᾷ ὑψηλότερον τῆς ἀνθρωπίνης κι Οτιόκειη Ἐ5.77: 3τ(Μ.17. 
1418}; τοῦ θεοῦ. ..οὐσίαν.. ἐπέκεινα πάσης κ᾿ Ἐλι5.}.6.7.τ2(32ο0 ; Μ.2Ι. 
5418); ΑἸ εαρ. Ὀς.τ38:6(λ.27.5320))", κελεύεται...μηδέ τινι τῶν ἐκ κ, 
γινωσκομένων ὁμοιοῦν τὴν τοῦ παντὸς ὑπερκειμένην φύσιν ατἙὈ Ν 58. 
συ.) ος.47(Μ,44.3178}; ἡ τῶν ἐσχάτων ἐν τοῖς ποιήμασιν ἀκριβὴς κ΄ τῆς 
καθ᾽ ἡμᾶς λογικῆς ἐνεργείας ὑπερβαίνει τὴν δύναμιν Μαχ.ανιδὶρ.(Μ. 
01.122410}; ἀφηϊςα το ὅοη (ΑΥ8Π) οὐδὲν τῶν λεγομένων κατά τε κ. 
συνίει ἐξειπεῖν ὁ υἱός...τίς γοῦν λόγος συγχωρεῖ τὸν ἐκ πατρὸς ὄντα 
αὐτὸν τὸν γεννήσαντα γνῶναι ἐν κι; ΑΥὙΟΤ καϊ, Κγ.2 ἀρ. ΔΙ Ἔγη.τ5(}}1, 
26.7088Β): ποβί. Χριστὸν διδάξαι αὐτοὺς συζυγίας φύσιν, ἀγεννήτον 
κατάληψιν γινώσκοντας, ἱκανοὺς εἶναι, ἀναγορεῦσαί τε ἐν αὐτοῖς τὴν 
τοῦ πατρὸς ἐπίγνωσιν, ὅτι..«ἀκατάληπτος Ἰγοῃ.ἤαογ.1.2.5(Μ.7.461τ2). 

Ἐκαταλίζω, [οΥ παταγίζω, ΕΡΙΡΏ δα. μά. ττ( Μ.42.8ο018 ; παταγιζόν- 

τῶν Ρ.51τ1.13; ΜΙΒ παταλιζόντων). 
καταλιθάζω, σίομό ἰο ἀραὶ, ἘΠῚΡΒ ἦμαεν.26.2(0.28ο.7; Μ,41.337}}; 

τηδῖ., στ Ν ν55. Εμη.τᾷ Ρ.98.13; Μ,45.3328). : 
καταλιθοβολέω, -- ἴοτοσ., Ηδρθ5.8Ρ. τι5.ἢ..6.2.53.17(Μ.20.2014}; 

Ὠϊοη. Α1.1}.6.41τ.3(6ο5 8); ΕΡΙΡΒ ἐαον.66.82(ρ.123.10; Μ.42.1578). 
καταλιπαίνω, σποῖνὶ, Ογτ. ς.22:6(}1.69.841}). 
καταλλαγή, ἡ, γεεοηποϊϊπαϊίομ μέγιστον [ν.1. -ο5} τῷ θεῷ λόγῳ ὁ 

περὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους καταλλαγῶν λόγος 1514.}Ῥε].6Ρ}.4.1ττ(}1.78, 
1177}; ψῖῖῃ Οοα ἐγὼ γὰρ ἠσθῆσθαί μοι δοκῶ, ὅτι... τῆς πρὸς τὸν 
θεὸν κ. οὐδὲν αἴτιον οὕτως ἄλλο γέγονε...ὡς ἁγνεία ΜΕΤ, 5 γη:ρ.4.2 
(ρ.46.1τ; Μ.18.888); ἡ κ. τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ΤΑΙ “ροί!, 
ταφ(Μ.26.1117}); ἐσφάγη ὃ υἱὸς ἐπὶ καταλλαγὰς ἐλθών (ῇτνβ.ἤόηι. 

ἼΙῚ 
’, καταλύτης 

11.2 ἐπι 2 ον (το. 5168); Τῇάᾶι.200;.5:18(3.317); ἘΜ ΕΙΠυδγηι,εὶ πη. 

8(Μ.18.3684); τεῖ, Η. Ομοβῖ τῆς κι τοῦ θεοῦ δῶρόν ἐστι τὸ δοθῆναι 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ΟὮτγΞ. ῥόη!.τ.3(2.4610); ἡ δὲ χάρις καταλλαγῆς 
ἣν ἀπόδειξις Δ, οτη.51.2 ἴῃ: 70.(8.301Ὰ}; οἵ Ρομϊτεπίβ. ἢ ΟΒυτοἢ 
ὦστε σκηνικοῖς καὶ μίμοις..«χάριν ἢ καταλλαγὴν μὴ ἀρνεῖσθαι (οά. 

ἄ{.-. 
καταλλακτήριος, γε" 1]Ἰαίονν, το Ν γβ85.6ῤ.τ6(}].46.10568). 
καταλλάκτης, ὁ, γεεομοίϊαϊον, ΟὨτγβ.ἠονη. 1 6.2 τ ΤΟ ογ.(το.137}}. 

καταλλάσσω, γεεομεῖϊε, Οοα τὸ πη εἰ γὰρ βούλει καταλλάξαι 

σου τὸν δεσπότην, ἔργα ἐπίδειξαι (ῃγγϑ5.ἠσηι.82.4 ἐη [0.(8.4888); οἵ... 

ἱερεῖς..«αὐτὸν αὐτοῖς [56. 5] πεγ5] πολλάκις ὀργισθέντα κατήλλαξαν 

τὸν θεόν Ἰᾷ.ταε.5.6{(Ρ.58.2:; 1.3854}; ροηϊθηΐθ τὸ ΟΠυτοῖ μήτε δὲ 

καταλλάξαι τινὰ εἰς δημοσίαν λειτουργίαν πρεσβυτέρῳ ἐξεῖναι (Ὁ. Αγ. 
6; ἑαυτὸν κ. τοῖς ἑεροῖς μνοτηρίοις 1.7; κι μετανοοῦντα 1.43; ταξά,, 
δὲ γεεομεϊϊσα ὃ υἱός, ἐν ᾧ ἡ κτίσις πρὸς τὸν θεὸν κατηλλάσσετο ΑἸΙ, 
4ν.2.6(Μ,26.3320). 

κατάλληλος, 1. ε0-γεἰαεά, οἵ Ὑτίπι. οὐσία μία, τρεῖς δὲ ὑποστάσεις 
ἐννκν Οὐ [5.572 ἴι Με(ρ.285.0; Μ.17.309}0); 2. ἐογγες οη ΔἸ ; οἵ τμ8 
ἴγρὲ δηᾶ τῃεὲ (μίηρ βιριίπεά, δελοί,2 ἴῃ Μαχυφη. αἰ, 53(Μ.90. 
505}; ἰὴ σξῆ. ἀναγκαῖον ἦν ἐγκραθῆναΐ τι τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει συγ- 
γενὲς πρὸς τὸ θεῖον, ὡς ἂν διὰ τοῦ κ. πρὸς τὸ οἰκεῖον τὴν ἔφεσιν ἔχοι 

ΟΥ̓ Ν γ85.ον. αἰδοῖ, "(ρ.23.5; Μ.45.210); τὸ μὲν κι τῇ νοητῇ φύσει 
χωρίον ἡ λεπτὴ..«ἐστιν οὐσία τϑ.δ(ρ,30.0; 250); οἷς δὲ προσεπωρώϑη τὰ 
πάθη..«ἀνάγκη καὶ τούτους ἐν τῷ κι [1.6.0 τοπίηρ στηδοΕ} γενέσθαι 1ὖ. 
Ϊ35(0.128.16; 928); ἀῤῥγοῤγίαϊο, ἀμδ, λ παΐατγα! οὐὁἨ Βαρογηδίῃτα! 

ΟΥΩΒΙ οὐχ.--παρεκαινοτόμησε...ἀλλὰ διὰ τῶν...κ. ἔδωκε τῷ καθ᾽ 

ἑαυτὸν σώματι τὴν διαμονήν 1.37(0.148.7; 960); βρῶσίς ἐστιν αὐτῷ... 
κ., ἡ τοῦ σωτηρίου..«ἀποπλήρωσις 14.ἠΠοτηοΐῃ Οαμ ρτοθι,(Μ.44.7600); 
εἰς δύο καταστάσεις τὴν κτίσιν διελομένου θεοῦ καὶ κατάλληλον εὐτρε- 
πικότος ἑκάστῃ...«τὴν καταγωγήν Οφεῃηδᾶ, Κγσεη.ττ6(Μ. ὃς. 6200); 
νόμοις...«κ. 14. ξ»Πεδ.τττίρ.421.1; Μ.85.17334); πανταχοῦ μὲν οὖν τῆς 
γραφῆς κατάλληλα σπείρας τῆς γνώμης τὰ φάρμακα 545.58].07γ.4. (ΜῈ 
8ς.644); οἱ ἀνία τειτθατίοη, (]οτη, ῥαφά.3.12(Ρ.291.16; Μ, δ, 681Ὰ); 
Ἰὰ ῥγοὶ,το(ρ.66.51; Μ.8,2044); Αἴἢ σα. ς.1τ7:26(Μ.27.1τ168); Π οι. 
Ατνδιλ..4.ττῷ}}.3.442Ὰ}; περιβαλόντες ἐσθῆτα...κ. 1}.2.2.1(396}). 

καταλλήλως, ἀῤῥγοῤγίαίοῖν, οἱ ἀϊνίηα αἰβρεπβαίίοη ἐν τῇ τῶν 
ἀλόγων φύσει...κ- ἕκαστον τῷ τῆς ζωῆς εἴδει κατασκεύασται ΟΥ 
Νψββ.ογιεαίδον. (0.23.7; ΝΙ.45.210); κ- ἑκάστῳ καιρῷ ....ὁμιλήσας θεός 
(εηηδῇ. Κ».Ηεν.τ:τίρ.420.23; Ν.8ς.17320); οἱ ἀαϊνίπε τοιτιθατοη 
κι ἐϊς τῆς ἑκάστου προαιρέσεως ΟΥΝΙγ85.0γ, εαἰφελ.ἠο(ρ.163.20 ; 1054}; 
οὔ ρῥυιδδεῖν ταηϊηϊβίσατίοηβ, (γγϑ.56,2.4{0.35.0; 1.3758}} 12. Ζ0η- 
νην ; οἵ ἃ ϑγτάθοὶ, Ιτεης ἤν, 5.20.2(Μ.7.12024}. 

καταλογίζομαι, 1. εριπὶ αγηθη, Ὀντιαάον.5(1.1668}; 2. τομηΐ, ἑαδα 
5, τεῦ, 56π88 οὗ δ]οροῦῖν εἰς τὸν διὰ τοῦ νόμου φωτισμὸν καταλογιεῖται 
τὸ πῦρ 1ν.7(1.2230); 3. ἐηγοὶ προσῆλθον τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι, καὶ 
λαβόντες τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα, κατελογίσθησαν μετὰ τῶν Χριστιανῶν 

ἐστερεπί άς}.(Μ.86.7808). 
κατάλογος, ὁ, ἰΐεὶ κ- τῶν προφητῶν ει. 5 γν»Ρ.7.6(0.77.15; Μ.1δ. 

1334); οὗ Πίρῃ ρχιεβίβ, Εἰ|5.4,6.8,.2(ρ.378.3; Μ.22.6120); τῶν θείων 
γραφῶν ΟἜγγ58.5:.4.4(Ρ.114.1; τ 4000) ; 050. οἱ ΟἸΕΥΡΥ πάντας τοὺς 
τοῦ ἱεροῦ κ- Οομδί.ρ. ΑἸ. αροὶ, πεο.π4(ρ.135.11; Μ.25.3488); (αη. 
419Ρ».8; (οηςὶ. ΤρΡ}.3.15.5; εἰς τὸν κ᾿ τῶν ἱερέων ἐτέτακτο Βοογ 6.1. 
,6.5(Ν1.67.1734); Ἄρειος τῷ κ. τῶν πρεσβυτέρων ἐντεταγμένος Τμάι. 
ἦ..6.1.2.0(3.726); τοῦ κ- τῶν διδασκάλων καὶ ἱερέων Β65.561.υ, Τἰεεῖ. 
2.2](Μ.8ς.6134); ἐν τῷ ἱερατικῷ καταλόγῳ ΟΥΜαδρ. ταί ([τ.Ζ80}.) 
2.1ό(Μ.ΡΙ,.66.τ638); ἱερῶν παρθένων κ. Τ70.}}.εῤ. ΤᾺΡὨϊ ΔΜ ος. 
2618); ἴῃ αἰρίγοιβ κέλευσον τοῦ κ. τῶν ἐπισκόπων ἐξαιρεθῆναι τὴν 
᾿Ιωάννου προσηγορίαν γτ.ῤ.γ76(ρΡ.26.27; 53.206). 

κάταλσος, τυοοάεα, (6].ΟνΖ.ἠ.6.3.τοιτο; Αηδβί βιφι οἱ γεροτιδί δ, 

80.765). 
κατάλυμα, τό, 1. ἀιοεϊϊτηρ, ταδί. ἐν τῷ ἀνωτέρῳ...κ. ἡ μεγάλη δόξα 

Τ.Ιυ.3.4; Βα5.6}.5.2(4.18ς ; Μ.32.2414) οἷξ. 5. καταγώγιον; ΟΥ 

ΒΨ τῆς ἁγίας τριάδος τὸ κι Ῥτοοὶ ΟΡ ογ.6.17(}}.65.7578); ἡ ψυχὴ 
οοὐπορεύεται.. αὐτὴ προητοίμασεν ἑαυτῇ κι 10.1.8. 7.8(Μ4.96.ο0240); 
τὸ...κι τῆς ἐννοίας [1.6. τῇς. πιϊη4}] Ατεῖμ. Ρος, 40 (Μ.1το6.7088); 
2. ἵπη, ἘΡΏΓ. 1. 2108. 

Ἐκαταλυπέω, γγίεθε, “ξῖγοδς τὴν ἐπέκεινα καταλυποῦντες δόξαν 

Οστιαάον.δ(1.τ8τΔ); 14. Ν' δε!.τ.2(ρ.20.33; 6..130); ἃ. ς.47:32(Μ 60. 

956Α) 
κατάλυσις, ἡ, ἀϊδεοίμοη, ανοϊἑΐοη; Ἰδτοε δγεακίηρ ἴαϑι, [ὁ. 

ΑἸἶμι.ςεαἰ,τ4(Μ.88.8640) ; οἵ. κι οἴνου καὶ ἐλαίου, κ. ἰχθύος Ν. ΝΉΠ]Ο5 

Καϊοηάαγίη ΜΙ αμμαὶο (ΤπΒΌτγαοῖς τδοό, τ ΡΡ,62,63,231). 
καταλυτήριον, τό, 1. ἰαΐν, μαμηῖ, Μασ. Αορἤλοηι.28.2(}|.34.712}); 

2. τογηεῖμαΐίοη, ἀοοίγιμείίον, ΤΠ ΡὮΤ. 1.272. 
καταλύτης, ὁ, ἀξείγογεν ὁ τοῦ γράμματος κ. ΟΥΝᾺ2.0).45.21(Μ.36. 

ἱ ὁς20) ; ἘΡΙΡἢ.ἠδον. δη.6(ρ.138,16; Μ.42.180}); τὸν θανάτον κ. θανάτῳ 



καταλυττάω 

παραδίδωσιν Ονγτ.1,.ε.1:το(}}.72.6000}; Νικηφόρου, τοῦ ικ- τῶν 
Χριστιανῶν ΤΏΡΠΠ. εἶγοη.Ρ.422(Μ.τοϑ. τοοοᾺ). 

ἘἙκαταλυττάω, γαῦό, γαρὸ ἀραϊηϑὶ, 1514, Ὲ].ἐ}}Ὀ.1.296(Μ.78.5356.). 
καταλύω, ὀγεαΐ αὶ [ἀϑῖ, Ἐλιβιφ Μ͵ αγίπ.32.2(4.23.ο41τ0}); Δρορβίῇ, 

Ῥαίγ.(Μ.6ς.ο6Ὰ); Ἀοτ.άοεί.τ5.2(Μ.88,1780Ὲ}; 70. τ, 5 εαἰ.τ4(Μ4.88. 

86417)). 
καταλωβάω, τεμίία!ε; τηεῖ., Ογτις.37(3.694). 
καταμαγγανεύω, 1. εαῇ! μ᾿ ὧν ἱπεαμίαϊίοη, ϑοου.}.6.3.2.5(Μ.67. 

3814}; 2. δειυτίεδι, Βα5.36}.υ.Τμεεῖ, (}ῖ 85. 5ο8Β). 
καταμαίνομαι, ρο ζαυΐηρ πιαᾷ, Ἰϊοτι δηίγγηιο; ἐΟτερειί. 4 ἐ5}.(}. 

86.6400}; ἀπαβι.5.λοά (Μ.80. ΘΑ). 
καταμαλακίζω, Ξοδη, ιακο ἐἠείημαΐε, ΟΒυγβθομ!. 10.5 τῷ Μὲ. (]. 

1458}; τηςᾷ,, Το.) ἀο»ι.12.το( ].06.706Ὰ}; Ρ4.85., ὅδ ΟΥ̓ ῥδέοιμε 507}, 
ἀορεπεγαίε, ΟἸδτη, ἰγ.4.4{0.255.}; Μ.8.γ2280); {Β85.15,1τ6γ(1.4080 ; Μ. 
40.2020) ; (γνϑβ. οη.31.4 τη ΜΠ.(362Α) ; 14. λοηι. 4.4 ἴῃ Κορ. (9.4500). 

καταμαλάσσω, “ΟΠ: τὸ τραχὺ τῆς γνώμης..«κατεμάλαξε (Ὦγνϑ. 

ΠΟΉΒΌΙΙΙΣ ἐμ Μ|ι(] αποῦὺ; τῃε οδαγδοῖοσ, Βα5.γερμ. (2.2ο6 0; Μ. 
31.360), (γγ5.}.5.3.1(1.737Ὲ8)};}; ΟὙΝν95.ονρ.6(Ρ.279.27; Μ.46. 

490). 
᾿ ΟὐΘΗΝ ΒΕ ϑοΐίοη καταμαλθάξαι [80. τὰς καρδίας] δυνάμενος 
ἰ τῶν χω θεός Ογτ. ἴς.ς. (2. 8854); ἐὁ.3.2(400Ὰ); ἀῤῥέεαξς, 1α..9.3.4 
4.2070). 
Ἐκαταμαρτυρία, ἡ, ευἱάεηε ἀραϊηςὶ, Οοηεὶ, 4.Ρ}.2.40.3. 
Ἑκατάμασθος, διγ-ὑγεαςίο, 70. 1]. ἐβγοΉ.2 Ό. πο} 1.07.1 40), 
Ἐκαταμαστεύω, ἐμοδείίραϊο, ϑγυιθβ,ερ.τοι( Μ.66,14720). 
καταμαστίζω, δερπρε, ῬΏΙΠοβι. ἡ. 6.το. (Μ.6ς. 5888). 
Ἐκαταμεγαλοφρονέω, 1. δ ᾿πιρἠ-Ξομοά, ΟἸετα ῥαεά.53.6(ρ.256,2ς ; 

Μ.8,6ο05Ὰ}); 14,5 γ.4.5(0.257.20; Μ.8,12338); 2. βαυό α τη αδοῦυε, 
ἀεερίδο, τῦ.3.7(0.223.0; ττότ0); 10.3.τ6(Ρ.243.7; 12054}. 

καταμεθύ-ω, 1. γαῦε ἀγιβομῖν ἀραϊηεὶ κ᾿ τῆς ἀληθείας ΑἸῊ..4γ.2.25 
(Μ1.26.2008); 2. δὲ Ἰμιοχιοαϊ δα τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν ἀφθονίαις κ. ὕγτ. 
αἄον.7(1.221Ὰ}; λύπῃ... “πουσαν ἔχειν τὴν διάνοιαν 1} 5.37:0(Μ.60. 
οὔτα); ἰᾶ μον ραδοὶ, τ](53.232Ὲ); 70.Ἐπ|θυζηηος (Μιο6. 1040}; τεί, 
Ῥδρϑῃβζη πολυθεῖας δόξῃ κ΄ Τάντη. Τγΐῃ.3.24(Μ.30.0360). 

καταμειδιάω, ἀογίάδ κ. ... τοῦ θεοῦ Ογτ. Απηι.τ2(3.2620); 14. ἀ610}.1 
(1.470); κι ..- τοῦ διαβόλου Βα5.56].υ. Τἀδεῖ. τ(Μ.8ς. πο4Δ). 

καταμελαίνω, δίαεοῃ; ρὲ τηΐο δίαοξ (1.6. ταουχηΐηρ), Οτς Ν υ58. 
φῖγρ, (ρ.263.0; Μ.46.3320); οἱ οουπΐοπεηος, ἀαγβοη, γτ Ν αἰ .23(3, 
5024); τηεῖ., [86 500] Ὁγ βὶῃ, τι Ν ψββισῖγρ.τίρ,200.20; 2728); τοῦ 
θανάτου τὸ δεῖμα...κ, καρδίαν Ογτ, 7οεἰ.42(3.241Α). 

Ἐκαταμελανόω, ῥίαοκεη, Ἐλι5.ἢ..6.0.11.2(Μ.20.8378). 
Ἐκαταμελίζω, ἐἷ [τη βόηι ἐν, ἈΑραΐξμυυ, ὅν. 1.8. 
καταμερίζ-ω, ἀϊυΐάε ἱπὶο ῥανὶς οὐ...ππειν χρὴ εἰς τρεῖς θεότητας τὴν 

«θείαν μονάδα ΑΔ ἀρον. ἐθ(ρ.23.το;: Μ.:25.46ς54}; εἰς πολλοὺς κατα- 
μεμερίσθαι τὸ ὄνομα τῆς ἐνεργείας οὐ δύναται τι Ν γδ5.γες αἸΠ (ΜΝ .45. 
1280); ἀπαγορεύει μὴ δεῖν ευειν τὸν θεόν, μηδὲ τὸ μέν τι αὐτοῦ ἀγέν- 
νητον, τὸ δὲ γεννητὸν ὑποπτεύειν ΒΑΔ5. μην τ τί(1.2228; Μ.520.53278}; 
ΕΟ β[0]. οὐ δίχα σαρκὸς ἀνθρωπίνης ὃ λόγος Χριστὸς γέγονεν, ἑαυτὸν 
καταμερίσας εἰς σαρκὸς ἐπίδειξιν.. «ἀλλὰ μένων ὃ ἦν Τλίδ. ροϊ].2.23 
θανάτου (Ν.26.11368). 

Ἐκαταμέσοθεν, 5; ἰδ γτη]Δ416, Οοϑηλ ΓΤ. 10}.3(}1.88.1410); 1.4 
(1844). 

κατάμεστος, ἐμἰ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, ὃ καὶ δογμάτων 
ἐστὶν ἀληθινῶν κ. Οντ.1]1ς. 5. χ(σ.7320). 

καταμηχανάομαι, ῥίο! ἀραΐηδὶ, Τ. [οὐ τ7(0.113.18). 
καταμιαίν-ω, ῥοίϊμϊε κ. γῆν καὶ ἀέρα ταῖς δειναῖς αὐτῶν πράξεσιν 

Δηβιυσῤοί,ττ.7; γὙοῖ, ΒΔ] κατεμιάνθη...ὁ ἄνθρωπος Μεῖῃ.γε45.1.38 
(Ρ.281.7; ΜΔ, τΙΟκΒ) Η τὴν θεόθεν ἥκουσαν συνείδησιν ἀπιστίᾳ κ- (Ἰδπ. 

517.2.6(0.120.1;} Μ.8,οὅ 5.) ; οἱ 5105 ψυχὴν καὶ σῶμα ““ουσαι ὈγΥ (0.6 
(1.196 Α). 

καταμίγνυμι ἨΠΉρίς, 72οἱΉ, μΉ 16 κατάμειξον αὐτοὺς εἰς τὴν σὴν 

ποίμνην ΑΤ βου. ἃ 25(Ρ.140.0) ; 1διτό(ρ.124.2) ; οὗ [26 8ο] διὰ κακίας 
εοὐτῇ παχύτητι τῆς ὑλικῆς καταμιγνύμεναι φύσεως ΟΥ. ῥγῆήμε.τ.8.4(0.103. 
τ6; Μ. οπλ.); θεὸς. ««τῷ λύθρῳ τῆς ἀνθρωπένης φύσεως καταμέγνυται Οτ. 
ΝΥ 95.07.αίφοβ. τα(.62.: 3) Μ.415.45}; ὁ δὲ φανερωθεὶς θεὸς κατέμιξεν 
ἑαυτὸν τῇ ἐπικήρῳ φύσει, ἵνα τῇ τῆς θεότητος κοινωνίᾳ συναποθεωθῇ τὸ 
ἀνθρώπινον 1ὃ.37(0.151,12:; 078); 1.27(Ρ.102.17; 724). 

Ἐκαταμικραμελέω, ἰγοιδΐε αὖομ! ἱγίβες, ΤΑτμιγεημμί, (Μ.28, 
1413). 

Ἐκαταμισθόομαι, ὑγῖδο, γτ, Ν᾽ αἰ. 28(2. ποῦς); 18.3τ(ςο 8); 14. ς. 
40: τ2(Μ.69.1ο008). 

Ἐκαταμοιχάομαι, σον} αὐμίϊονν, Ὀντ.15,5,.3(2.708Ε). 
καταμολύντ-ω, ῥοίϊμϊδ, κομίαρεϊηαίε μηδενὶ τρόπῳ τὸ τοῦ θεοῦ σκεῦος 

ἑαυτὸν τῇ ἐμπαθεῖ χρήσει ““ειν Βα5.αϑεεὶ.1.2(2.220Ὰ ; ΜΙ.21.8738); 
ὀφθαλμοῦ ῥομφαία...«μηδενὶ τῶν ῥυπαρῶν θεαμάτων --εσθαι σΥ Ν ν85, 
μοῦμ.7 τη (απὶ.(4.44.0048); ψυχὴν... «πάθεσι κ. 1514. }61.6}}.5.τ6(}. 
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ἡ8.460Α}); σκοτισμὸς δὲ κοσμικὸς.. «τὸν καθαρὸν...τῆς διανοίας αἰθέρα κ. 
Ογτ.αὐονγ.τ(1.374}); Δ, ς, 35: ( Μ .69,9χ7.}; εονγρὲ τταῖῃ, ΟΥΝ γ85. 
υ.1ος.(Μ.44.3378); οὗ Βετεβυ, 4. Ἐηπιχ( Ρ.20.20; Μ.45.2578}); τὴν 
εὐγένειαν τῆς ὀρθῆς κατεμόλυνεν πίστεως [0.Μοβοῇ, ῥγα .188(Μ.87. 
4ο68.). 

καταμόνας, ν. μόνος. 
Ἐκαταμυκάομαι, ὄγαγν, (ῃγγπβ.λοηι.76.5 τη [0.(8.4 50 Ὰ). 
ἘἙκαταμυρίζω, σποίη!, Οοησὶ, ΑρΡΡ.1.3.8; Ογτιαάον,(1.1050). 
Ἐκαταμυσάττομαι, ἐχεέγαίε, ἰοαίδε, Οντιαάον,2(1.60Ὰ}; 14..4᾽»...72 

(3.318); Ιᾶἤοναςί βαδελ.τπ(ς3,2ο20). 
Ἐκαταμφιάζω, εἰοίϊε, ταςὶ, τὸ γράμμα... κατημφέασταί πως τὴν ὡς 

ἐν σκιαῖς ἀσάφειαν (ντ.αάογ. τοί. 88Α) ; τῶν εὐαγγελικῶν θεσπισμάτων 
«οὐδὲν ἐχόντων... «τῇ τοῦ γράμματος ἀσαφείᾳ κατημφιασμένον, καθὰ 
καὶ ὁ νόμος ὁ διὰ Μωσέως 14.5.32: 4(Μ.60.872}). 

καταμφιέννυμι, εὐυεν, Ἰαβ.υντ 31(Ρ.21.32; Μι20.045Ὰ}; ΟΥΥ αάον. 
13(1.458.}; τχηξῖ, τῷ δὲ τοῦ θεοῦ φάβῳ κατημφιεσμένος ἔλιβιυ,(.1.44 
(Ρ.28.2ς; Μ.20.οὔοΑ); ὁ μεγάλην κατημφιεσμένος ἀρετήν ὕνγ. 0.1.7 
(4.64). 

καταμωλωπίζω, εὐτεν τοι τυεαὶς στιγματίαι τὴν συνείδησιν καὶ 
καταμεμωλωπισμένοι τ Ν γϑδ,σῖγρ.(0.284.4.) Μ.46.5356.}. 

Ἑκαταμωμάομαι, γεῤτελεηά, εν εῖζο, νυν με. (ρ.33.τος κ3.1380); 
14. }μἶρ. σ(δθιτ σ 1 Α) ; 1}.7(2454). 

καταμωραίνω, γηῶΐε 1οοἰτελ, τ Ν γβ5.γες. (ΝΜ ].46.6 0:0). 
κατανάγκηῃ, ἡ, εἰαγηι, ϑνπ65.6}.τ2τ(}.66.1 5008). 
καταναθεματίξζω, ἐπ756, Τετ, ἀταὶ,47.4(Ν.6. 770). 
Ἑκαταναισχυντέω, ῥέα ομεδοί  τῤμαάφηϊίν ἰοιθαγάς, ΤΒα5.15.206 

(τιόοφα ; Μ,30.63274}; οὗ τῆοηκβ, Βαβ. ἠοηι.τ4.τ(2.1230; Μι31.4450); κ. 
τῶν προεστώτων Ὁ 55.(0η51.3τ(2.578Ε ; Μ.21.14214). 

καταναλίσκ-ω, 1. ζΟΉΣΉΜΙ6 τὸ. «χορτῶδες σῶμα τῆς ἀοιδέμον 
ταύτης [50. ἘΜΥ] τὸ “ον πῦρ ἐδέξατο, καὶ χρυσὸς ὥσπερ ἀκίβδηλος 
ἀνάλωτον ἐχρημάτισε 70.) ἠορ!.2.7(Μ.06.7338); ἴοι ὀχερεβϑὶβ οἵ 
Ὠτ,41:24, Η6.12:29 ν. πῦρ; 2. ἀεείγον τάθῃ, (οηϑβίρ.α5.ν., 
4.1τ(ρ.122.14; Μ.20.11608) ; {δίηρθ, ΤΒάε, Ζακήτο: ττ(2.1642) ; [10.}. 
“γίον. (Μ.ο6.1256}}}; 3. ἐχἠαιιδὶ ὃ ἐν τῷ ἀγῶνι καταναλωθείς (Ἤγν5. 
μοι. το ἴῃ Πεὃ.(12.68). 

Ἐκατανάλωμα, τό, ἐξαὶ τολτεὶ τς εοπειραϑ ὃν ἤτο, 1.6. μοὶ, ΟοηΣὶ. 
.4}}.4.το.1. 

κατανάλωσις, ἡ, 1. ἐοηδιῤῥίίομ οἵ ἰοοά, (Ἰ]δπὶ. έν. 2 ειδίρ.164.4: 
Μ.8.τοπδα); 2. ἐαρεμάτμγε οἵ τπόπον, ἰἃ, αθά.53.ττ(0,270.9: Μ.ἃ. 
6568). 

Ἑκαταναλωτικός, ερηριμηρ, Οὐ. .70.13.23(0.247.1ο; Μ.14.4378)}; 
1ἃ,5 οἱ ἐῃ 5.4: (Μ.12.1τ644}. 

καταναρκάω, 1. [26 πέαῦν ἐρορ; οὗ τυϊθυϊδτίοη, τ. Ν42.07.26.17 
(Μ..3ς.12408}; 2. δὲ εἰοίπγμὶ, τεϊπιείαηὶ, Ογτο ρίαρΆ. Εχ. (1.272); 2.3 
(342Ε}; 14,.7σ.1τ.2(4.9350). 

κατανδρίζ-ομαι, ἤρἢ! τιαη {εἰν ἀραϊπδὶ, κεδάμε κι᾿ χωρίων ἢ πόλεων 
Οντ, Ζαεῖι. 32(3.)ο018Β); κ΄ τῶν ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ 1Δ.ἐῤ. 
67(0.38.3; 55.104}; 6Ε5Ρ. τοῖ, βρισῖια] τνατγίατο, Οὐ αάμοί ἴη 1.23:14 
(Μ.17.320) --- Ογτι ρίαῤρἠ. Β..(1.423Ἐ}; κι παθῶν Ὀγτολονιβαξεῖ το", 
1874}; 1ἃ.{ς.ς. ς(2.8688Β); τὰς ἑαυτῶν ὀσφύας εὖ μάλα διεζωσμένοι 
““εσθε τῶν παθῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν 14.6}.τ.2(ρ.11.4; ςἦ.20)}; 
δυνάμεθα δὲ κι. καὶ ἐπιπλήττειν τοῖς τῆς σαρκὸς κινήμασι, θεοῦ συμπράτ- 
τοντος 1ἃ.γ63.12(0.507.12; 65,270Ε}); αῦ5., ΟΟΡ(δβδι)αεί, (1.2. 1Ἰ06Ὲ}; 
οἵ ονευσοιηηρ' τεγηρίβιιοη, Ουτλγιμη, (51,7550); δα ϑαΐδῃ, Ἰά, 
αάον.τίι.350). 

κατανεανιεύομαι, 1, ῥγευωῖΐ υἱρογομοὶν οὐεν κ᾿ παθῶν (γγιαάον.4(1. 
1074); θανάτου κ. 14, ρἰαβ}υεη.4(1.136Ὰ}; 14 λον βαξελ, (5. τοδὰ}); 
2. ορῇοςε γαξηϊν κ' τῶν ἱερῶν γραμμάτων 14. [ιεἶη.23(65,80ΕῈ); Χριστοῦ 
«οὐδόξης κ΄ ὰ λον ῥακελ 2 4{ς3, 2801). 

κατανεκρ-όω͵ ἀσαάφη, (ντ. αον.14(1.482Ὲ)}; “τ ὠθέντες πάθεσι Τλῖοπ. 
Ατιδ.}.3.3.12(}].3,4448) ; τιον εν οἱ «"ωθέντες ἐν ταῖς πολλαῖς βασάνοις 
Ρειτ,! ΑΠεριεαη. τ4(Μ.18.Ξο 54}; τοὺς “-οὔντας τὸ κίνημα τῆς σαρκός 

Ἀιοά. ΒΒ». ο2:τοί .33.12378); “"“ῴσωμεν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ντ, 
Ἐς. ὁ 2: 2(Μ.60.1121Ὰ}; 14. ἤονμ, βακεῖ, 2ο(τ". 2620). 

Ἐκατανεμέσησις, ἡ, ἐπάρηαμί γοργοαοΐ, ΟἸεθγ ῥαφά.τ.ο(0.137.20; 
Μ.8,3484). 

Ἑκατανεόω, 7], ὑγίηρ Ἰηΐϊο αὐ υ  ΠΟῊ: θείῳ ἀρότρῳ τοῦ σταυροῦ κ. 
τὴν γῆν Ἰβορῃχ. Η ἰγοά.(Μ.8). 8760). 

Ἑκατανεύσιμος, ᾿πάϊτξαίεά ὃν α ποά, Ογτ. [μἰη.4(63,156Ὰ}). 
κατάνευσις, ἡ, 1. ἀπ 5εηΐ μιᾶς ἐνεργείας καὶ βουλήσεως καὶ θελήσεως 

ἡ τῶν τριῶν θεαρχικῶν ὑποστάσεων κ. ΤΌΤ. Ν γβει λον τ. 79.(Ρ.221. 
424); 2. τηεϊϊμαον οἵ ἴῃ Πεδβα ἡ...κι τῆς κεφαλῆς... «ἀντὶ ὅρκον 
κρινέσθω [1.6. Θποπσ ΤῸ} Κ8] Βαβ.αϑερί. τ. κ(2.3238.; Ν|.31.8814}; 
3, εαδίτηρ ἀοίυη οἵ της ἐγθϑ, Θορῆγ νυ αν. “46.14.87. 3)ο8}). 

κατανεύτω, 1 εἰ1)θδ ἰοτυαγάς ταὺς ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὴν τῶν 

᾿Εγκρατιτῶν αἵρεσιν “ὡσαντας Η]ογ.υἹγ. 11, ({ὐ ϑορῃτ. ΡᾺ}.)31(ρΡ.26. 
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τ; Μ.ΡΙ,.23,680}; ἐδι4τίρ.31.10} 6024}; εἰς γῆν..-κ- λογισμούς Μακχ., 
φρεδίρ, (ῖιοτ. τταβὸ). 

Ἐκατανθεμόω, ἐφεῖ εὐτίλμ ἤοιυεγς, Μετ. 5 γη:}.8.13(0Ρ.08,16; Μ.18. 
τό:α}). : . 

κατανο-έω, εομίοηρίαϊς τῷ.. νοητῷ κάλλει.. εἰς ἔρωτα τὸν τὸ θεῖον 
κάλλος “-οὔντα οὐράνιον προκαλουμένῳ ΟΥ. [0.1τ.0(1; Ρ.14.30; Μ,14. 
400); μία πρᾶξις ἔσται τῶν πρὸς θεὸν διὰ τὸν πρὸς αὐτὸν λόγον φθασάν- 
τῶν ἡ τοῦ --εἶν τὸν θεόν 1δ.τιτό(ρ.2ο.τό; 400); τὸ ὅψος καὶ μέγεθος 
τοῦ λόγου κ. ἴὰ.Ξεἰοῖ ἐπ ΟαΉ}.7:8,0(}1.17.2840) ; τοῦ, ΒᾺ]]} ὅϑεν τῶν μὲν 
νοητῶν ἀπέστησαν ἑαυτῶν τὸν νοῦν, ἑαυτοὺς δὲ κι ἤρξαντο ΑΤἸΉ σοηί. 
2(Μ.2ς.80). 

κατανόησις, ἡ, 1. τηἰεἰϊδοίίαί σον ῤῥγοἠ θη 51 0Ή ἐκεῖ πιστεύειν εἶναι τὸ 
θεῖον, ἐν ᾧ οὐκ ἐφικνεῖται ἡ κ.- ΟΥ ΟΝ ν85.0. Ν7ος5.46(.44.3178); 2. σοη- 
ἱομερίαίίοη, οἱ Οσοᾷ οἵ ἀϊνίμε τ τὸ μακάριον τέλος, τὴν θεοῦ κ. 
Βα8. ᾽)}»ὲγ.τ8(3.168; Μ.32.τοοῸ)}; ὁδηγεῖν τὸν νοῦν εἰς κ, τῶν τε 
κριμάτων καὶ δογμάτων τῆς εὐσεβείας {865.δαῤί,τ.2.6(2.6533Ε; Μ.31. ᾿᾿ 
15368); τῆς πληρωθείσης οἰκονομίας ἡ κι ΚΑΤᾺ. 4ροϊ!.2.4(Ν].26.1137}); 
αΥ Νυβοισες αἸτ(}1.45.1218}; Μαχ.ϑολοὶ, ἢ. (}.4.610}; τοῖ, ἘΔ] 
ἀποστάντες... τῆς πρὸς τὸν ἕνα καὶ ὄντα, θεὸν λέγω, κ. ΑἸΏ ρεη ,3(8. 
25.0.4). 

Ἐκατανουθετέω, σένίξδε, Ἰθαγη, ὥντιθβ.ρ. τ4ο(1.66.1.328). 
Ἑκατανόχιον, τό, 7η071΄ 5 εἰσαξ, Το. Μοξοδ ῥγαϊ.τ34(}4.87.20070). 
καταντ-άω, 1. σεοληξ ἀοτΉ ἰ0 τὴν “-ἤσασαν ἐπὶ γῆς διὰ τῆς θεοφανείας 

τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας τριάδος... «δόξαν ἘΜ εΙ ἢ δγηιισί πη.2(}1.18.,3520); 
2. αἰίατη ἰο, τΟϊοηι.6,.2; οὗ -«-ὦντες ἐπὶ τὴν ἐκλογὴν τοῦ θεοῦ ΟΥ.Πονῖ. 
4.3 τῷ. 6γ.(Ρ.26.4; Μ.13.2804Ὰ}; εἰς τὴν ἑνότητα τοῦ κνρίου κ. εῖῃ, 
φγῤ.8,γ7(ρ.90.3; Μ.18.1408); τεῖ. Ὀαρτβῃ εἰς θεὸν κ. Πομα, Οἰθημ.ττ. 
24; ἄξιος γένηται καταντῆσαι εἰς τὴν εὐδοκίαν τοῦ θεοῦ ΓΒα5.δαῤί.τ.2. 
22(2.646Ὰ; Μ.21.156π5 4). 

κατάντημα, τό, ἐγη4, ροαΐ, 70.10.ποη}. 5(}1.ο6,6ς530). 
Ἑκατάντικρυς, 1. ἐχαείΐγ, ἘΡΙΡΗἤαον.77.35(ρ.447.8; Μ.42.6034}; 

2. -- καταντικρύ, τρηριεάϊαϊεῖν ὁρῤρῥοκίίο, Β85.58].0. Τιθεὶ. 2. τί} ὃς, 

τε μὰ τό, οηιεμίαίίοη, Βαβιλονμῃ Ἐς. (τ τΆδα.; Μ.20. 
2328). 

Ἑκαταντλητέος, γεφίγίηρ ἃ 7οηιεμία!οη, (βοὶ, ΡΟΝ ε5,.(0.70.21; 
Μ,ΡΙ.ςο.4764Ὰ). 

Ἐκατανυγμός, ὁ, εο!ρμης θη, Οτι οὶ ἦν ̓  5.4: (Μ.12.11454}.Ψ 
κατανυκτικός, 1. ῥίεγείηρ ; οἵ Ὀἰγά-Βοηρ, 4, αμεμιρριδ(ρ.61.33); 

2. εαμδίηρ σον ρμηε οΉ., ἤσαν -Ἔραγεϊπηρ, [Β865.15.147(1.4820; Ν.20. 
2570); ἐῃγγβιλονντοί:3.240Ὲ}; ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν..«μετὰ 
κ. λογίων τῶν θεοφόρων πατέρων Ἰ)οτ.ἀοεῖ. Δο(}].88.18124}; 3. οὗ 
ἐπε μίρβ!, ποίμνη, γαῖ, αἰνιβίοηβ οὐ ρϑαίτευ ἔου τϑο [8 0105. 1ῃ ΟΠ 68," 
ΤῊ Οἰνγς5.(Ρ.378,21ὴ); ἄχρι τῆς ἀναληψίμον ἑορτῆς προηγοῦνται τὰ 
ἀναστάσιμα στιχηρὰ καθισμάτων τῶν. τε κ. καὶ ἀποστολικῶν (γί, 

ὁέμα, ( ΜΝ .ο0.17ο84). 
Ἐκατανυκτικῶς, 50 ας ἰῦ καμ56 εοἰερμηοίίοη, ὙΠΑῚ, Τρίῃ.2(Μ.75. 

11498). 
κατάνυξις, ἡ, Ζ0᾽ΡΉΗΣΗΠΟΗ ἡ μὲν τοιαύτη κ. θεοῦ ἐστι δῶρον 68. 

γερ.δγιτό(2.420Ὰ ; Μ.531τ.Ἰ0020); τοῦ χρόνον [56. οἵ μΡαπδηςθ] δὲ 
μέτρον, τὸ μέτρον τῆς κι ατ.Ν82..}.τ63(}}.37.2728); καιρὸς δακρύων 
καὶ κ- ὈΒγν5.5ἰαἱ.τ7.1(2.1718}; ἔνθα φόβος ἐστίν, ἐκεῖ καὶ..«δάκρυα.... 
καὶ κι {διχπιτί 520); 44.» }.02(0.132.12); Μάτο Εσιορηδο,τ τί Μ, 
ὅπ5.0088); 1ο.Μοβοῇ ῥγαϊ κοί ,.87.200 50}; κ. κυρία ἐστίν, ἀμετεώριστος 
ὀδύνη ψυχῆς μηδεμίαν ἑαυτῇ παρηγορίαν παρέχουσα, μόνην δὲ τὴν 
ἑαυτῆς ἀνάλυσιν καθ᾽ ὥραν φανταζομένη, καὶ τὴν τοῦ παρακαλοῦντος 
θεοῦ τοὺς ταπεινοὺς μοναχοὺς παράκλησιν..-προσδεχομένη 10.(Ἰη. 
“εαἰ.)(1.88.8οδα); Απτ Μοη.  οη. τοΊ(}].80.τ7ὅτα εἴ ραββιπη). 

κατανύσστω, 1. ΣΡ ὁ, οἴίηρ, ροαά; ταεῖ, ; δι. ἴῃ ρϑῇ., ταῖν οοη- 
νϑυβίοι τὸ (γι ϑεαμν κατανυχθέντες.. ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
Α΄, Βαγῃ.13(0.207.3)} οἱ δύο λαοὶ «υόμενοι ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐνεργοῦντος 
σατανᾶ ΗἸρΡ. [)αη.1.1τ5.4(}Π.το.6928); τῷ θεῷ τῷ καὶ εἰς τοῦτο 
κατανύξαντε τὸν Κωνστάντιον ΑΤἸΠ,᾿..447.22{0.104.17; Μ.25.}17}0}; 
τοί. Ῥ5.29:123 ὥσπερ γὰρ ὁ ἐν εὐλαβείᾳ κατανενυγμένος οὐκ ἂν 
εὐκόλως μετασταίη: οὕτω καὶ ὃ ἐν πονηρίᾳ κατανυγεὶς πάλιν οὐκ 
ἂν ῥᾳδίως μεταβάλοιτο’ κατανυγῆναι γὰρ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ τὸ 
ἐμπραγῆναί που καὶ προσηλῶσθαι (Ὠγνβ.ἤση1.10.1 15 Κον».(ο.6434) 
ἀνθρώπου τῷ τῆς ἁμαρτίας κέντρῳ κατανυγέντος Μδο. Μρη.αροον.2.20 
(Ρ.38.15); Ὁ. 65ρ. οὗ πιονίηρ᾽ τὸ ταρθηΐβποθ; Γαϑὲ ταί. οχ.3(Μ,6.6934); 
τῷ μέντοι ᾿κατανύγητε᾽ ἰδίως πολλάκις ἐχρήσαντο' τάχα οὔτε παρὰ 
τοῖς φιλοκάλοις τῶν “Ελλήνων κειμένῳ, οὔτε ἐν τῇ συνηθείᾳ τῶν ἐν 
“Ἑλλάδι φωνῇ χρωμένων: καὶ ἀναγράφουσί γε τὴν λέξιν ταύτην ἐπὶ 
τῶν δακνομένων τῶν ἡμαρτημένων ἕνεκεν, ἢ ὧν δήποτε ἑτέρων ΟΥ.Ξεἰ. 
ἴῃ 5.4: (}1.1τ2.1τ440}; κατὰ διάνοιαν κατανυγέντες ΑΙΠ ἴηο,51.6(Μ, 
25.1880); τ. Να2.6}.τ63(Μ.3].272); οὐ κατενύγησαν, τουτέστιν οὐ 
μετέγνωσαν ἐφ᾽ οἷς κακῶς ἐβουλεύσαντο ἸἩυϊάντη, Ἐ5.34::τ5(Μ.39.13320);} 
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τοῦ, ταθδῃϑ οὗ ργοσαγίηρ σοτ ρα ποῦ ΟΝ, τοῖς μὲν μεγάλοις ὑμῖν ἀρκεῖ 
πρὸς τὸ κατανυγῆναι, τὸ τῶν εὐεργεσιῶν ἀναμνησθῆναι τοῦ θεοῦ, τὸ 
μὴ μεμνῆσθαι τῶν οἰκείων κατορθωμάτων, τὸ μετὰ πολλῆς ἀκριβείας 
ἐξετάζειν εἴ πού τι καὶ μικρὸν ὑμῖν τύχοι πλημμεληθέν, τὸ πρὸς τοὺς 
μεγάλους ἄνδρας ὁρᾶν, καὶ σφόδρα εὐηρεστηκότας θεῷ" τὸ μετὰ ταῦτα 
ἅπαντα, ἐννοεῖν τὸ τοῦ μέλλοντος ἄδηλον, τὸ πρὸς τὴν κατάπτωσιν καὶ τὴν 
ἁμαρτίαν ὀξύρροπον (Πγγ5.εοηρμμεί.2(1.1520); 14, ἤόηι41.4 ἡ ΓΙ. 
(η.4508); κατανύξωμεν ἑαυτοὺς τῶν περὶ γεέννης ἀκούοντες λόγων τὖ. 
43. 5(46πο); τεῦ, ἴονα οἱ Θοἀ οὐδὲν οὕτως ἡμᾶς κ. 4. ἠοηι.7.3 τ Ρρῆ, 
(11.49Ὲ}; Ρΐορὶ. Ρᾳ88., οὗ οὴς δ ΙΑ ΠΠν ροββοββὶῃρ σΟΙΠΡΌΠΟΕΟΠ, 
γηθεξ, δοδεν, ΝᾺ. 6ρ»}Ὀ.3.τοί}.70.32804}; κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ. ..«τὸν 
πρᾷον τῇ καρδίᾳ Ἠεπν ΟΠ, Ἡς τοδί 3.27.1144.,8}; 2. νιοῦς ἀεοῥίγ, 
“4. πάν.Α τ(ρ.48.17}; οἷδε γὰρ καὶ τράπεζα ἐφ᾽ ἧς ὁ ἅγιος ἔφαγε... 
κατανύξαι τὸν ὑποδεξάμενον (Ὦτν5,ἠιο7.30.4 τι οηι,(0.7438); ἘΡΙΡΒ, 
τιθης.τ5(}1.43.2610). 

Ἐκατανώτιον, τό, εἰοαΐ, στοτα ὈΥ τηοπ]ς5, ἘΡΠΥ.1.3268. 
καταξαίν-ω, εαγά ΜΟΙ ; ἐσεεγαίε; 1. 1τ|; ἃ5. ἔοζτη Οἱ ἴοχίιζο, ἢ, 

Ῥοΐνε.2.2; Ἐπ5...4.πτ(Μ.20.14760}; ΟΟΡ(281)εριαρ. ΤΠαΓ,},6.5.0. 
4(3.1028); ἃ5. 80 οχρτεϑϑίου Οὗ χπουσηϊηρ κατακόπτεσθαι καὶ κ. 
παρείας (Ὦτγϑ5.ἤοηϊ.6.2 ἢ. 1 1 }655.(τ1.4688); 2. ταεῖ., ΟἸθιη, ῥασά,2.8 
(ρ.2ο3.1ττ; Μ.8.488Ὰ); κ- μαστίζων αὐτὴν 50. τὴν ψυχήν] (ῃγγπ. ἔοηι, 
42.3 ἡ Μι (4550); οὗ Αργδβαπὶ οἤεμηρ ἴϑαβο τὴν φύσιν ἔχων... 
κνουσαν ΤΠά τ, ἢ .ττ: τ8(3.618) ; σοαὰ ὃ διάβολος. .«λογισμοῖς κ᾿. ΟὮχν5. 
λον". δι 5 ἐπι (οἱ (ττ.386}})}. 

καταξέω, 1. ῥοίτεὴι ἐνμιοοί τπεῖ., δοοίἑιδ, ΟἸδτα,. ῥαε.3.6(0.256,26; 
Μ.8,6ος5Α); 2. (Ξ- καταξαένω) ἱξαν, ἰαεεγαίο; ἃ5 ἴοττη οἵ τοτῖατα, ΒΥ. 
{μά,3.3(τ.6000); Μ,Τλάοι. 6 2(ρΡ.86.11); 10.),ἤοηι.τ2.ττ( Μ.ο6.796})}; 
τηδί., ὉΠ συ5.εῤ.3.12(3.5678). 

καταξήρως, ἡ ἢ ἀϑεοίίς τοῶν τῷ λοιπῷ βίῳ κι προσέχοντες 56. 
Τμοτδ 1165], μᾶλλον Κυνικοὶ ἢ Χριστιανοί ΠΙρρ.ἤαεν.8.2ο(Ρ.228.3ο; Μ. 
τό,33678). 

Ἀκαταξινεῖ, νοΟΧ πΙΜ1ΠΙ καλῶς κι πάντα ταὶ. Τίνι. οἱ ἀφιί δ τ΄, 
κατανύει ΠΟ]. δα. ; ῬΕΙΓ. ἴτοη. καταξαίνεις ΟΙ καταπίνεις. 

καταξιοπιστεύομαι, τη64., ἀεαμά ἐρερίτοῖ! δοίϊοξ, Ἰρο Τγα]]}.6.2. 
καταξι-όω, 1. ἐείφοι!, ἀ6θη1 τοονίδγν οἵ, αι. ο. ρεπιῖ, ; ο. ἀἄδῖ, τὸν δὲ 

φθόνον ἐκ τοῦ κρείττονι τιμῇ κατηξιῶσθαι τὸν ἄνθρωπον πρὸς τοῦ θεοῦ 
ΜοΙῃ αγδεγοβδίρειθ4. 5; Μι.18.2650); ο. Ῥτερ, “ο"ωθῆναι πρὸς φωτισμὸν 
τοῦ εὐαγγελίου ἘΡΙΡΒ.ἰαδν.5τ.6(ρ.256.17; Μ.41.9008); οὗ ρᾳ ΠΙΒ τ θὩϊ, 
ΟἸεπα. ῥαε.3.3(ρ.240.27; Μ.8, 5858); δοῖ, Δη4 ρ4855., ἀδϑεγνε, 1.2.6 
(ρ.189.6; 4564); (Πυυϑ. ον.2.1 ἴῃ α ΤῊ. (11.5514}; ἴὰ βθῆβε οὗ ησλς 
τον δν τίς ἱκανός...εἰ μὴ οὖς ἂν καταξιώσῃ ὁ θεός; τ ϊέη1.50.2; 
αὐτοὺς εἰδωλολάτρας ὄντας κατηξίωσε γνῶναι {ι5ι.ἀταὶ.130.4(}}.6, 
ἼΒ0Β); {1|..ἀε.(ρ.46.18}; ἔτεα. ἴῃ μρᾶ55. καταξιωθεὶς.. «ὀνόματος θεο- 
πρεπεστάτου ἴστι, ἤ αρηι.1.3; Ἰυκῖ. ταροΐί,δς. τ(Ν,6,4284}); τὸ οἰκητήριον 
τοῦτο [50. Πυτηδη Βοάν].. «πνεύματος ἁγίου κατὰ τὸν... ἁγιασμὸν “υοὔται 
ΟἸεπλ. ἐν. 4. 26(ρ.320.2}; Μ.8.132734}); τῆς θείας δωρεᾶς καταξιωθέντες 
Μας.Αεριλον.4.τ(Μ1.34.4720}; 1Ὁ.4.6(471Ὰ}; ΤΑΤ, ἀταὶ. Τρίτος Μ. 
28.11178}} 2. αὐρηϊΐ; ἀῤῥοΐπὲ τὸν μέλλοντα “-οὔσθαι τοῦ εἰς Συρίαν 
πορεύεσθαι ἴστι. Ῥοὶγε.8.2; οὐ σοφίσμασι τὰ τῆς θρησκείας..--«γράφοντας, 
ἀλλ᾽ ἐν ταπεινοφροσύνῃ καταξιωθέντας ΟΠ Ϊντ. (374). ἀρ. ΤῊΑΙ, ἤ.6.4.0. 
τ(.960); τεῖ. ροηιτθηΐβ οὕτω τῆς προσφορᾶς «-οὔσθαι 85.4.21] (ΛΉ, 
“](Δ.3208Β:; ΝΙ.32.8054); δεῖ πρῶτον μαθητευθῆναι.. καὶ τότε “σωθῆναι 
τοῦ ἁγίου βαπτίσματος { Βαβιδαῤί.τ.1 τἴτ.(2.6248.; Μ,31.15138); διὰ Πέ- 
τροῦυ ἐπανακάμμψας εὐαγγελίζεσθαι --οὔται [ϑς. ὁ Μάρκος) ἘΡΙΡΒ Λαδν. 
σι δ(ρ.256.10; Δ΄.41.900Ὰ); 8. ἀσίρη, υομοίξαίε ᾿ἀδελφοὺς"..«καταξιώ- 
σαντος ἡμᾶς εἰπεῖν ΟἸοτη.Ξίν.2.22(ρ.187.10; Μ.8,τοβ4Α); 1δ.4.6(ρ.263. 
13; 12484}; ΕΡΙΡΆ, εχ». 4. τ4(ρ.514.26; Μ.42.809Ὰ}; τοῦ. ἴῃς. σώματος 
οἰκητήριον κατηξίωσεν ἐκ παρθένου λαβεῖν ζοηῃβί,ρ.ε].Ογ2.}.6.2.7. 
τ3(Ὁ7.8ς.12364}; ἴπ σελϊῖ. αὖθ. ἂἋ8. δ Ἐχργοβδίοη Ῥάσα} ]6} τὸ ὉΐΝ. 
θεοῦ “"οὔντος ἄσχιστον τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας τηρήσομεν ΟΌΡ(381) 
ἐραρ.ΤΒαι. ᾿ν.6.5.0.χ8(3.το34). 

καταξίωσις, ἡ, ἐδίεενη, γέρε, ἘΡῚΡΒ ἐαον.9.6ο(ρ.218.5; Μ.42. 
2130). 

καταπαιδεύω, ἀϊδοίρίίηε, Ογτ, μι. 4τ(3.2960, ν.}. καταπαίοντες 
Απρετῦ. 

καταπαί-ω, οἰγίκε παγά, ΟγτΟΡ5.9:33(}]1.69.7854); ΙΔ Ολγαων (οἷ, 
1668); ἃ αἰὐογ.8(1.2788); ταοῖ., ομίγαρε αὐτὴν τὴν θεοῦ δόξαν... 
ἔοντες σκληραῖς..«φωναῖς ἰὰΝ αἤ,,3(3.417Ε) ; ῬΆ55.» τηεῖ,, δὲ φρείδη; 
Ὀγ ἐπα οοπβοίοπος, ἰ4.Ὀ 5.37: (}.69.9520) ; 14. {μἶν. 5(65,162Δ). 

καταπαλαίω, 1. ουσγίἠγοιυ 1,4 τυγοεί γι, ΟἸδτη.δἰγ.2.32ο(Ρ.173.12; 
Ν.8.1οσ30); ἐ.8.ο(ρ.ο8.17; Μ.0. 5οό0) ; 2. ταεῖ,, ουσγφοηηε ; οὗ ἰδηχρία- 
ίοῃ, οἕὗὁ ἴῃς Ῥον}} δύναται ὁ διάβολος ἀντιπαλαῖσαι, καταπαλαῖσαι δὲ 
οὐ δύναται Ἡδετηλ μη .12.5.2; Ιτϑη. [Χ.14(Μ.7.12378}} Μαχ αρηδῖρ. 
(Μ 91. ττ48.); ἴθ αυρυσηθπῖ, Οτ.Ν42.0γ.51.33(}.35.11544}; ΟὨτγϑ. 
φαε.4.7(ρ 120.10; 1.4128); ΒΟρὮχ Η υ ἀπαϑὲ.(}1.92.1717}); 3. ἐΐδ- 
2ος6 οἵ, ἀΐορονδο διαθήκην ὕλης οὐ γράφει, ζῶν καὶ φρονῶν αὐτὴν 



καταπανουργέομαι 

κατεπάλαισεν (νν.1]]. κατέπλασεν, κατέλειπεν) Ῥ4]1.ν.Ογγς.2ο(Ρ.138. 

14; Μ.47.1}). 
β]καταπανουργέομαι, εἐἰφαΐ γα ξεῖν, ἱγεασμενγουῖν τὐτίδ, α. Βεμϊξ., 

Ογτν τε. 3ο(5. 4170); Ρ655., [τϑῃ [ν.14(Μ.7.125378). 
καταπατ-έω, ἱγερά ἀρτοη, τοῖς ρον, Αὐϊϑίιαροῖ, 4.4... σε], γζΖ, ἰε. 

2.7.1τ8(}}.8ς.12360}; πιεξ,, ἐγατεῤία ΟἹ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ καὶ τῇ 
πίστει τῇ εἰς Χριστὸν “-εἴται ΑἸΠ ἵπε.20.τ(}}.25.1458}; κ. τοὺς νόμους 
170...“γἱδη.θπ(Μ.06.12128); ἀεδρῖδσ, ΑἸΉ, σοηϊ.471(Μ.25.96Ὰ}; Ρίςορ!. 
Ῥᾶ55. πουΐ. Ρἱυτ,, ἐδέησε οὐ ηὴὸ υαΐμο, τ Τ δυτη. Ῥαη, Ον. 2(ρ. 5.1; Μ. 
ΤΟ. ΙΟ568) ; (Ὠγγϑ5,ἤομ!.20.2 τη: ΠοΡ.(12.187})). 

καταπάτημα, τό, 1. ἐλέη ἰγοάάοη μον [οοἱ, ἀοεῤτδεά, Ῥμα5.15.1:8 
(Λ1.24.938); 1[514,}6].4}}.1.13(Μ.78.2334); ΤΟτερεηῖ. ἀΐςΡ.(Μ.86. 
6534); 2. ἐγαρῤ ηρ Ἡβοη,, 56ΟΥΉ ἀπώλεσεν αὐτὰ εἰς κι. 7. 705.το.8 
(ν.]. καταπάτησιν) ; οὐκ εἰς κ. τὸν οὕτω σεπτὸν ἐφίησι λόγον Ογτ. 70.3.6 

(4.3218). 
καταπάτησις, ἡ, ἐγαμιρίίηρ ρον, Ῥ55.5α1.2.20; Τιϑνη 6.6; Τ᾽ 

Ζαν.3.3. ] 
Ἑκαταπαύσιμος, οΓ γεςΐ ἄχρι τῆς ἑβδόμης καὶ κι τῶν ἔργων ἡμέρας 

στ. Ν42.0γ.44.4(Ν}|.36.6124}); Εὐπιβίχατιυ, Ετανολοα(Μ.86.23818). 
κατάπαυσις, ἡ, 1. ῥίαεσ οὗ γεϑρί, παϊτηρ-ρίαεε οἶκον καταπαύσεως 

ΟΡ αἰ. 8(Ρ.18.20); (ο5π).1π4.10}.5}1.88,2174}; 2. γεδὶ; οἵ Βα Όβτῃ, 
ΗΙρρ.ἤδον.8.τ4{0.222.21; Μ.τό6.335 00) ; ΕΠ 4]. δος... Ραμ (Μ ὃς. 
776Α}); αἰΐου Οτοαϊίοη ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως μέχρι κ. ΞΤΗ. 
ἐγφαὶ. τ2ίρ.400.27; Μ.1τ8.24485); τρεῖς κι. κεκλημένας ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ" 

καὶ πρώτην μὲν τὴν ἑβδόμην ἡμέραν, ἐν ἦ τὴν κτίσιν πεπλήρωκεν ὁ 
θεός’ δευτέραν δὲ τῆς ἐπαγγελίας τὴν γῆν τρίτην δέ γε τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν ἼΒατ, ἢ εὖ.4:34(3.566); ΟΥ ἤξανθὴ μεταστάντας ἐνθάδε 
πρὸς τὰς ἐκεῖθεν μονὰς καὶ κ. [}5α5.}»ηνεὶ.6ο(Ρ.206.2); Τάτ, Βτυά. ον. 
5ιτ(Μ.00.7214}. 

καταπαυστέον, 0576 μεδί οἴορ, ΓἸ6πι.517.2.2τίρ.184.4; Μ.8.1ο768); 
φι 5 τά(ρ.420.14; Μ4.0.2048)}. 

Ἐκαταπεζεύω, τοαὶδ ρόη, Βαβι ποι. 8.)(2.62Ε; Μ.21.30 50). 
καταπείθ-ω, τηγ6α.., οὗέγν “ϑεσθαι.. τοὺς προεστηκότας Ογτ.]ς5.2.1(2. 

1800). 
καταπείρω, 1, ῥίογοῦ ἐπγομρῖ;, ἱγαηοβα, Α.Μ|ι.τβ(ρΡ.24ο.τ6); ὀστέοις 

τε καὶ νεύροις καταπεπαρμένον.. τὸ σῶμα Ἐπ5.}.ε.ττιδ(ςτό; ν.]. ἴοτ 
καταπεπαραμένον Μ.21:.857λ}; 2. κἰτεῖ τπ βέλη ἐν αὐτῷ...πηγνύμενα 
κατεπείρετο ἰἃ.υ.(.2.0(Ρ.4ς.τ Μ'.20.0804); οἵ.50Ζ...6.1.4.4(41.6).8680); 
3. τιεΐ., Ρ855., δὲ ῥτεγεσί, Φ, ΜΉ: τὴν Βαλεντίνου φαντασίαν ἀφέντες, 
χείρονι κακῷ κατεπάρησαν Ἀπεβί. ἀρ... Δ ακ.2.Ζτ( Μ.0ο.1840). 

καταπέμπω, “τη ἀοιοη; Ἐ. οἱ ἘδίθοΥ βοπαϊπρ ὅ0ὴ Ἰηΐο ὑνουἹᾶ ἴῃ 
Της., ΟἸειη, ῥαδά.τ.ο(ρ.141.31; Μ.8.,256Ὰ); ΜοΙΠ,  γηη.1.4{(0.12.24; Μ, 
18.440); 2. οἵ ΕΔΙΠΟΙ βοπατηρ Η, μοβί ; αἱ Ῥεπίεοοβί, (ἢγυϑ. ἤθη. 
4τιι Αειργήμε,(,.. ΒΟΌΣ); ἴπ σρα., 11|,}ας (ρ.160.16); ἴῃ τοϑροσιβα ἴῸ 
Ἰπξασρ. ἜρΡΙΟΙθβὶβ καταξέωσον κ. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου ἐπὶ τὰ κτίσματα 
Τὰ] αγε(Ρ} ἔγ- Βαϊ ,}.24.26); κ. τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον ἐφ᾽ ἡμᾶς 
καὶ ἐπὶ τὰ. «δῶρα ταῦτα 11 ῖγς.(ρ.329.16); 3. οἵ (οα Ξεπάϊηνσ 
βρίυδὶ βἱ5 πα στασδβ, ΟΥ. 7σ.20.17(1 5; Ρ 35.0.1; Μ.14.6134}; 
Με. σνΡιρ.1.2(ρ.9.22; Μ.18.400); 1Ὁ.4.2(ρ.47.11; 894); 4. οἵ 808] 
(Οὐ ρθηβο) εἴ τις λέγει. «τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς..-τιμωρίας χάριν 
εἰς σώματα καταπεμφθείσας, ἀἁ. ἔξ. Ταπῖπ,Ον.(ρ.213.16; Μ.86.9808) ; εἢ. 
ΤὨΡΠ].Α1.2Ὁ.(0.202.25; 9714}; τοῖ. {τδηβυηρταίίου. οἵ βουΐβ ἐπὶ 
τιμωρίᾳ τὴν ψυχὴν τῶν προημαρτημένων ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ εἰς 
σώματα 56. οὗ δῃξπια}5] κ. Ν᾽οιηθδυαξ, λοι. 2(Ν.40.5 888). 

καταπενθέω, »ΠΟΆΤΉ;, ἸλΥαγ5., ῬΈΕΙ, ΑἸ ρίαν τ( Μ.18.4688); ΒΆ5. 
}.131.2(3.2241ν; ΝΙ.32. 5684). 

Ἐκαταπερκάζω, ἐμγη ῥηγῤίο, Ογυ. Ποεἰ,τ2(3.211Δ). 
καταπερονάω, γ7σεἰ, «1. λέ τοί ̓ .241.18). 
καταπερπερεύομαι, 5εογΉ:, ς, σϑηϊί., γε. 70.2.6(4.2220). 
Ἐκαταπετάξζω, εὐνεν οὐεῦ,, 1514. ῬῈ] ἐῤῥ.τ.Ζοοί .γ8.3124}. 
καταπέτασμα, τό, εἰ γίαϊη; 1. Ἰπὶ ΡΘἢ. τὸ κ᾿ τοῦ νυμφῶνος 4. οι. 

Α χαπτίρ.115.15}; τὰ πρὸ θυρῶν συστέλλουσι κι Β45.36].0γ.40.2(1}.8ς, 
4608); 2. τηεὶ,, σεῖΐ, φουερίηρ εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ γράμματος κ. 
παρεισδύνοντες εὑρήσομεν πάντως τὸ διὰ τούτων ἐσόμενον Τ 6 65.Να2. 
ἀϊαϊ. το(Μ.38.ττγ6); 3. ὑεῖ; ἃ. οὗ ΤΕΙΏΡΙς ὁ ἑερεὺς εἰσιὼν ἐντὸς τοῦ 
κ. τοῦ δευτέρου Οἰξηι,εχο, ΤΟΙ, 27(0.115.22; Μ.0.6720) ν. ἃ ἰπῖτα; ἐν 
μέσῳ...τὸ κι. διατείνας ἐν τύπῳ τοῦ στερεώματος, διχῆ διεῖλεν αὐτὴν 

[3ς. τὴν σκηνήν) Τμάτιφη.όο Ὧπ ἔν. {. 162, ν.1. παραπέτασμα); τὸ δὲ 
κ. ἐξ ὑ ὑπερεχόντων δεσμῶν κατεώρηται, τὴν ἄνωθεν κατάπτησιν τῆς 

ὀθόνης ἐτυμολογοῦντος τοῦ ὀνόματος ΝΙ], σεν. 8(Ν.70.1276}) ; πρόναον, 
εἰργόμενον δυσὶν ὑφάσμασι, τῷ μὲν ἔνδον, ὃ καλεῖται κ΄ Ῥτος,(, ἔχ,27:τ 
(}1.8η.640); Ὁ. οἵ α Ῥαρᾷη τοιῦρ]ε, (Ἰοτη ῥασ,54.2(0.228,το; Μ.8, 
5608); δ. ἴῃ σῃυτοῇ, οἱ νεῖ} ΟΥ̓ ουτίαϊη αἰν! απο βαῃοίσθυν ΓΟ 
Ππᾶνο, ὅνπεβ.}.6)(Μ.66.1420}0); τὸ κ. κείμενον ἐπάνω τοῦ ἁγίου 

θυσιαστηρίου 70. οβοῃ ῥγαί ττοί .87.20150); Ἐ}.Ο».ἀοη!.τίῃ.23); 
ὁ ἱερεύς... ὑψῶν τὸ κ. καὶ λέγων 'στῶμεν καλῶς᾽ 18Β65.λυηηνεῖ, 8(0.202. 
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Κατα, ΊΤΤΟΩ), 

30); εὐχὴ τοῦ κ, [1]. 71αε.(ρ.194.22) ἃ. Ἀγηιανιδηὶ (νΕ}] ὙΠΟ. ἀἰν!ἀεθ 
Βϑᾶνθη δπαᾶ δαυῖῃ), (ῃγγυϑ ον. 3 ἐμ Ζον. 4: χ3(3. 2634); ; τά ἄονη. 
15.28 τῷἪ Π εὖ.(12.152Ὰ}} οἷ. τὴν σκηνὴν..«ἣν καὶ διελὼν ὁ Μωνσῆς διὰ 
τοῦ κι, τὴν μίαν εἰς δύο πεποίηκεν, καθάπερ καὶ ἃ θεὸς ἐξ ἀρχῆς τὸν 
χῶρον τὸν ἕνα τὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἕως τοῦ οὐρανοῦ διὰ τοῦ στερεώματος 
διεῖλεν εἰς δύο χώρους (Ὀ5πι.1η4.10ῤ.1τ(Μ.88.560); Ναϊεπΐ. ἐντὸς τοῦ 
κ᾿ τοῦ δευτέρου, ἐν τῷ νοητῷ κόσμῳ, ὅ ἐστι δεύτερον ὁλοσχερὲς κ. τοῦ 
παντός (Ἰετη. χε. Τ άοὶ.27{(ρ.115.31; Μ.9.6720); ὁ Τόπος...κ. ἔχει ἐδ. 
48(ρ.118.32; 6778); 6. τηρῖ., οἱ {μὲ ἤεβῃ τὸ τῆς σαρκὰς κ. περιβαλ- 
λόμενος [56. ὁ Χριστός] Ρτοο]. ΟΡ αηημμηὶ.3(Μ.8ς,4338); Οἱ (Ὠσγπβιλονι. 
15.2 ἢἦἢμ εὐ (α2.1τ52Ὰ}; Ογτιλγιη, (51,7 610). 

καταπέτομαι (146 ρΙε5. καθέπταμαι), εἰσ, αἰτρὴ! ὁ ἀγρευτὴς τῶν 
ὀρνίθων ἐπὰν ἴδῃ ἀγέλην που καταπτᾶσαν ΗἸρρ.ἠαέν.4.46(Ρ.68.27; Μ. 
τ6.31100); καθίπτανται 5ς. Ἰοου5[8]..«βουνοῦ παντός νυ, Ποοἷ,τ7(3. 
215}. 

καταπεφρονημένως, εοπερ ῥίον, ἘΡὮΧ,3,342Ε. 
καταπημαίνω, ἠαγη:, ἀο υἱοίεμεο ἰο, Ὀγτιαροὶ, ΓΠά5.το(θ".2328.; ν.ἷ. 

ἴοι παρασημ- Ῥ.137. 20); ἃ. είν. δ(65,1070); Ἰ4,αὐογ."(1. 2510). 
καταπιαίν-ω, 1. ἑαϊίεη, ρογρε, Βαβιποιπη 5.201. 1308 ; Μ.20. 

2200); [514.Ὀ6],ἐ}}.4.4(Μ. 78. ΙΟ520}); Οντ λορι «ρακί ς, τ08Ὲ}; 
2. ζαϊίεη, ἐπγίοἰ, τεῖ. Ο5,6:4 ὁ Χριστὸς... «ἐστιν ἡ “πουσα δρόσος Ογτ. 
Ος.43(3.078); ταεξ,, (τ. αάογ. 11. 50ΟΒ); τοῦ, βρ  σθα] το σεβῃσηθπίὶ 
ΟΥ ΡἸΟΨΤΉ τοῦτο τὸ πόμα, φησὶν ἡ ἡ ἐκκλησία,.. «ἀγαλλιάματί με “-εἰ Ῥἢ.. 
(δυριφηϊ 2(}1.40.260}; τὰν ἐν αὐτῷ [3ς, τῷ πνεύματι) “εσθαι νοῦν 
Ογτ. Γο.4.τ(4.4600}) ; θεὸς...διὰ φωνῆς ἁγίων “-εἰ πολλάκις Ἰ4.Ος.τ3(3. 

358); τῇ τῶν ἀγαθῶν ἐλπίδι καταπιανοῦνται ντ. 5.41: (ΝΜ 60.10048). 
καταπιέζω, γέῤγέςς, ἐγπεδῖ, ΜΟΟαν.τ)(ρΡ.12.3)}; Βαβγόρ. [μ5.17(2. 

250Ε.; ΜΙ. 21.0618); ἜΠΡἪν], εχ, ΕΗ. τοί. 488,10; Μ.τ113.0524). 
Ἐκαταπικραίνω, εγκδτίον, ΟγΥ. Ἡ καϊφελιτο,ϑ; γν, ἄρι.τδ(3.2674). 
κατάπικρος, τγ ὀϊίεγ, Οντ. ΕἸ. καί φεῖι.13.20; ΟΒτγβ. μοι. 3.5 τ 160. 

(8,248); ἰά,ἤονης 4. τῇ ἘΠ, (ττ. 2208). 
[“]καταπι(μ)τράω, -- καταπίμπρημι, δμγη ἰα ἀδῆδς, Βαϑ.ἢδι.3.Ὁ 

(1.298; Μ,29.604Α); γτι αἄογο τοί. 3510) ; 14, 7οεἰ.τ7(3.21:}) ; -πιπράω, 
ΤΟντ. οἰ ν᾽ Τί64.33Ε; Μ.77.12254). 

καταπίν-ω, 1. «ραίϊοιν, ἀευοσμν; οἵ Τρεν ἀθνουηρ 5ΙΠΠΕΙΒ, 
ἘΡ.Ϊαιρά Ρ.Ἐπ5.}.6.ς5.1.25(Μ.20.4178); ἕνα ἀποπνιχϑεὶς ὁ θὴρ οὖς 
πρότερον ᾧετο καταπεπωκέναι, ζῶντας ἐξεμέσῃ ἔριιιρά «10.5.2.6 

(4368) ; οὗ πιδῃ βν ον αν [εν } 5 ἤ5ῃ -ποοῖκ᾽, Βαβ.ἤσημ.21.τ(2.1648: 
Μ.31.5410) ; Οὗ ἄφαίῃ, ἐίοη. ΑἹ]. ὅν. 11.2.22 1.42(0.230.10}); ἵνα ὥσπερ διὰ 
τὴν ἁμαρτίαν ἐνταῦθα κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας, οὕτω καταποθήσεται 
δικαίως ἀσθενήσας ἐκεῖ διὰ τὴν χάριν Μαχιαμιδὶρ. (Μ.01.12528Β); ἴῃ 
ταυτμοϊορσν Κρόνος... “τῶν τῶν παίδων τοὺς ἄρσενας ΑἸΠΕπΑΡ. ἰερ.20.2 
(}1.6.9324); ὅ Ζεὺς τὴν Μῆτιν “«“εἰ Γαϊιογαί. 25(0.27.15; Μ.6.861 4); 
ἩονΟἾρ,.4.τό; τ.6.20; 2. τηρῖ., ουεγτολμεῖηι μηδὲ καταποθῆναι τὴν 
ψυχήν Β45.6}.5.2(4.784.; Μ.12.2408}); ὑπὸ τοῦ πειρασμοῦ καταποθῆναι 
7ο Μοβομῥγαϊ. Ζου(}}.87.31 014}; ουφήεονμε τοῦτον [50. τὸν πλησίον]... 
διὰ τῆς ἀγάπης...--εἰν Ἰ)γοτ.6Ρ.8(Μ.88,1τ8410}; 3. “οαἰίοτο  ρ, αὐϑογὸ 
εὐπιρἑεἰ εἶν, τεῖ. οὐἱρίῃ οἵ ππίνεγβα (απο ἢ.) κρᾶσις... τῆς τε καταπο- 
θείσης δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς “-ούσης ὕλης ΤΙ.Βοβί. αη.1.12 
(}1.1τ8,τοϑςΑ) ; ΟΒε βίοι. ; οὗ μα πηαη πδίασο 45 ἈΡΒΟΙ ΘΑ Ὀν αἸν:πὶΐγ, 
Ἐπι5.4,6.4.14{Ρ.173.13; Μ.22.170}) οἰἷΐ. 5. ἄνθρωπος; Ἐα γΟ απ τὴν 
θεότητα μεμενηκέναι, καταποθῆναι δὲ ὑπὸ ταύτης τὴν ἀνθρωπότητα... 
ὡς ἡ θάλασσα μέλιτος προσλαβοῦσα σταγόνα ΤΠαϊ. γαΉ.2(4.114). 

καταπιπράσκω, Τ' [οὐ 2ε(ρ.τ18.17); Ογτιαὐάονγ,τδίτ 4οτ0); 14.Ζαεῖι. 
82(3.767.). 

[ἢΠκαταπιπράω, ν. καταπιμπράω. 
καταπίπτ-ω, ζαϊΐ, τπεὶ,; 1. οἵ ἀορτδάβίομ (ὨγΟ ΡῚ ΕΥΓΟΣ, 65Ρ. 

Ἰάο]αῖτν οὐκ ἐπὶ τὰ πτωχὰ καὶ ἀσθενῆ στοιχεῖα “-ομεν ΑΙΠεπαρ ες. 
τ6.,(Μ.6.9214}; “οντες τὰς τῶν στοιχείων τροπὰς θεοποιοῦσιν 1.22. 
ἡ(ο400); οὗ καταπεπτωκότες ἀπὸ τῆς περὶ θεοῦ ὑγιοῦς ὑπολήψεως 
ΟταΟεἰς.4.26(ρ.295.2; Μοιτιτούξα); 1Ὁ.7.66(ρ.215.20; 15130); κ, ἐπὶ 
γραφὰς καὶ εἰκόνας Ἐπ|5.}.6.2.13.6(Μ.20.1694); ἐπὶ τὴν “Ἑλληνικὴν 
καταπέσοιεν πολυθεΐαν 14.6.1},.2.2ο(ρ.129.20; Μ.24.0538); ἀπὸ τῆς 
πρὸς τὸν ἕνα ϑεὸν κατανοήσεως εἰς πολλὰ καὶ διάφορα καταπεπτώκασι 
ΑἸΠ, ρόηί.253(Μ.25.48Ὰ}; 805., οἱ ἀροβίδβν 1π ρουβθουίοῃ περὶ τῶν ἐν 
τῷ διώγμῳ καταϊπεπτωκότων) κληρικῶν (ΟΙ( ϑοοΊ(ο, 220); 2. οὗ [4}} οἵ 
ον απ 15 ἀηρεὶβ ἄγγελοί τινες ἀκρατεῖς γενόμενοι..«οὐρανάθεν 
δεῦρο καταπεπτοώκασιν (Ἰ6η).517.4.7(0.224.ττ; Μ.8.ττότο); ὁ διάβολος 
οεὐὐέξ ἰδίας πονηρίας εἰς τοῦτο κατέπεσε Οτο ῥγίπε.1.8,3(ρ τους; Μ 06, 
5050); 3, οἵ [4}} Οὗ τηϑῃ κ. εἰς φθορὰν διὰ τὴν παράβασιν ΜεῖΉ.γέ5.2.21 
(Ρ.375.2; Μ.τ18,28:0); τῆς καταπεσούσης ἡμῶν οὐσίας ΤΠ. Ατ.6..3.3. 
χ2{Μ.3.4418)}; 4. οὗ [411 οὗ βο}}]5 (ΟΥρε β0) κακεῖθεν μέχρι τῆς 
φυσικῆς ταύτης καὶ ἀναισθήτου κ. ζωῆς ΟΥΟΡγίμε.τ.8.4(0.1το.6; Ν΄.46. 
1120}; ἐπὶ τὴν γῆν κι τι Νυε5, λον ορίξ, ,8(Μ.44.2330); οὗ, εἴ τις 
λέγει..-«τὸ γένος τῶν δαιμόνων. .-συγκροτούμενον...ἐκ κρειττόνων 
“ὄντων εἰς τοῦτο πνευμάτων. ..ἀἁ. ἕ, Γζρῴ(ς43)απα "(ΗΠ 4Πῃ Ρ.228.; 



καταπιττόω 

Ἡ,3.28.Α}; εἴ τις λέγει, ὅτε ἡ ἀγωγὴ τῶν νοῶν ἡ αὐτὴ ἔσται τῇ 
προτέρᾳ, ὅτε οὕπω...καταπεπτώκεισαν, ὡς τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν εἶναι 
τῷ τέλει, καὶ τὸ τέλος τῆς ἀρχῆς μέτρον εἶναι" ἀ, ἔ, ἐδ. το(ρ.229 ; 2884); 
τεῦ, ἔγϑα γ}}} ἀηα 50 }᾽5 ἀδβίϊην πουξαΐξοσ διὰ τὰς προαιρέσεις τινὰς 
μὲν ἐκ χειρόνων εἰς κρείττονα προκόπτειν, ἑτέρους δὲ ἀπὸ κρειττόνων 
εἰς χείρονα “εἰν ΟΥ̓ ῥγήηε.3.χ.23(ρ.242.2; Μ.11.3008). 

καταπιττόω, γδηοῦο Παῖγ ὃν τπέσης οὗ α ῥἱἑεπερίαείον, ΟἸαπα, ρασά. 
3.3(0.245.15; Μ.8.5778). 

κατάπλασμα, τό, ῥίασίεγ ; ιϑϑα “δ ἃ οοϑιηξεες, ΟἸ]εγη ραδά.3.2 
(Ρ.229.10; Μ.8, 5 ότο). 

κατάπλαστος, 1. 1π|,, ῥίαείεγεά οὐέν; 2. τηξῖ,, εομηΐον 11, {αἶδα 
κ. ἔχοντα τὴν τῆς υἱότητος δόξαν Ὀγτ βγη. (91. 7660); ΙΔ ἀ407.14 
(1.486); κ. ἔχων τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς πολιτείας τὸ σχῆμα 14, ρἰαρἠ.εΉ.3 
(1.1ο44). . 

καταπλατύνω, τργεαά αὐγοσά, Αὐφτῃ, Αροε,63(Μ.τοῦ.757Ὶ). 
καταπλέκω,. φμίαηρίο; α. σϑηϊζ,, 

Μ,42.6208); ᾿εοπτΝ, υ δγη,.6(Ν|,93.17170). 
[ΠΠκαταπληξία, ἡ, --- κατάπληξις, απἰοπίςἠριεηΐ, ΘΟΡ τ. ἢ.» παεὶ, 

(Μ.02.17018). 
Ἐκαταπληρόω, 1. Μ|1 ἐμὶϊ, Ἐλμαπιυ.,..26(ρ.90.1ο; Μ.20.τοβ8Ὰ}; 

2. {εἰπὶ πᾶσαν...τὴν γραφὴν...κ. Β65. πΉ.2.71(1.243ν.; Μ.20.5840). 
καταπλήσσω, αγαε, αδίομμα ; Ὧ)η8.58., δὲ τι ῤγεδδεά ὃγ μὴ κατα- 

πλαγῆναι κάλλος σωμάτων καὶ μέγεθος (τ ΝΝ ψββιυγ. Τμαμρι. Μ.46. 
9330); αὐγεγε τὸν ἄνδρα καταπεπλήγμεθα Ἐπι5.}.6.τ4.τ(717Ὰ; Μ.21, 
τιδ10); ντιἠοηι ραξε. τγ(:5.2330); καταπλαγήσεται τὴν...τοῦ ἀνδρὸς 
φιλοσοφίαν ΟἸγταΡ, [οὗ ρτοειη.(Μ.03.178). 

καταπλοκή, ἡ, Ωρῤ[ϊσαϊέον, Ἐδοπο Ν υ δγηε οί 1.03.1 7220}. 
Ἐκαταπλουττ-έω, 1. δὲ γίεῖ, Ονγιαάον, τί. 5320}; 2. ῥόϑδεδα ΤΉ 

αὐηπάσηεο, Ἰὰς ρίαῤλιοη.3(1.750); τὸ σῶμα Χριστοῦ φύσιν ἐν ἑαυτῷ 
τὴν θείαν “οῦν Δ αὐογ.ο(1.305})); κατεπλούτησε πᾶσαν σοφίαν 70.}). 
͵}.ο.3.22(Μ.94.το888) ; ο. σεηξ, καταπλουτήσαντες ἀγαθῶν ὕγτ, Ρς.31:7 
(Μ.69.8688) ; ρα55., ανομηά, τὰ. {εἰμ 6(65,2οτ}0). 

Ἐκαταπνιγμός, ὁ, ἀγοιυμίηρ, ἐἰοξίηρ, 10 ας5. ΝΖ ταὶ, ττ3(Μ,38. 

καταπνίγω, τη οσαίο; πεῖ., Ρ855., δὲ εμοκεὰ τολδ τλαϊριδίίουι, 
ΓΟ χγϑβ. ον. 6 7.1: ἐῃ Μ|Π.(γ.6610). 

Ἑκαταποθούμενον, αἷμα, οὐκ ἐπὶ γῆς ἐκχεόμενον καὶ κι Ὑπαῖ. Εχεεῖι. 
24:8(2.877) ῬτοΟθ. εὐτοῦ ἴοσ καταποθὲν μόνον. 

Ἑκαταποιμαίνω, τηοῖ., σἠορῥενγᾷ ἀοιογιθαγάᾷς αὐτὸς...ἦν ἃ θάνατος, 

τουτέστιν ὁ θανάτου πρόξενος σατανᾶς καταποιμένων αὐτούς ΟΥτ. Ρς. 
το: δ Μ.6.8οο90) Ῥτοῦ. ΟΥΥΟΙ ἴῸτ καταποιμαΐνων. 

"καταπολαύω, 6η70γ 10 ἐδι6 [εὶ], Υ ΟἾτγο.45(Ρ.320.21); Οεγπι. ΟΡ 
ογιτ( Μ.08.2208)}. 

καταπολιτεύομαι, σαΐη ῥοῖθεν οὐεῦ, ϑνηθβ.εαῖν.6(Ρ.2οο.:; Μ.66. 
1176). 

καταπομπεύω, γηαΐέ ἃ βἦιοτο οἔ, δμῤῥίϊεαϊο ΔΡ.Ἐναρτ. ἢ 6.2.8 (0.50. 
2; Μ.86.25250). 

 καταπομπέω, σηΐάε, ν. καταβομβέω. 
καταπομτή, ἡ, 1. σεμάτην δαεῖ ; οὗ Τεννβ τὸ [εγαβαίοτη, Αἰτίοαρ. 

Ἐπι5,.4.4.8.2(0.376.4:; Μ.22.6ο00); 2. ςοηάτηρ ἀοιθη; οὗ ἘΠΗΔΗ 5. τε, 
(τυϑ5. διαρ,2.1τ(1.2108}; οὗ 800] τῇ ἀπὸ τῶν οὐρανῶν εἰς τὰ σώματα 
καταβάσει καὶ κ. τῶν ψυχῶν Μετῃ.6}!}.2.5(Δ{.18.,520; παραπομπῇ 
Ρ.21.5). 

καταπόνησις, ἡ, 1. ὀῤῥγεδεῖοη, τη) ραίοη, ΟὮτνϑ. 1.α5.6.τ(τ. 
7738); ταδξ,, τεῖ, Μτ,11:12 βίαν ἐκάλεσε τὴν τοῦ σώματος καταπόνησιν 
Βα5.γδημη (2. 2ττὰ ; Μ.31.64:0); 2. αὐ εἰΐοη,, ἱγοιδὶο, Ἰᾶ.6.66.τ(5. 
1508: Μ.32.4240). 

καταποντίζ-ω, 1. --- καταπίνω, φημ, εἰϑαίϊοτο μρ, «(. ῬΙΗ1,134 
(ρ.ὅός.10); κι τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν. ἄβυσσον ἰ.137(0.60.18); Μᾶς. 
Αεριλοηιττ. τ2(Μ.34.55320); Πα. τος : τγ(:. 1557, ν.}. κατεπόθησαν); 
2. τηεῖ,, συεγισῥείνη, ἐσ μὴ βάρυνε αὐτὸ [3ς. τὸ σῶμα] ἵνα μὴ κατα- 
ποντίσῃς [1.6. ΤὨχου ἢ σ᾽ υτίοην] ῃγνβ.ἤορι.29.4 ἡ Ηεὑ.(12.2774}; 
“εσθαι ὑπὸ τῆς λύπης ΝΙ].6ρ}.2.τ46(Μ,70.2688); “των μὴ μόνον τὴν 
σαυτοῦ ψυχήν, ἀλλὰ καὶ ἄλλας πολλάς 1514.}6].6}}.2.65(}}.78. 5004); τὸν 
τῶν ἀνθρώπων ἐχθρὸν κ. ἐν τῷ... βαπτέσματι (Πγγϑὶρρ.εη ει 70. Βαῤὶ. 
(0.40.1). 

Ἑκαταπόντισις, ἡ, στραἰϊοιυίηρ, ἐηρμϊξηομξ οἱ ἀνελθόντες... ἀπὸ 
τῆς κι τῆς ἀβύσσου 4. Ὀἐτ τατ(ρΡ.γ6.6); πιοῖ., οἵἨ Ὀεϊησ Ρἰυηροά ἴῃ 
ΒΙΟΌ ἢ οὗ 51π, 70.(] τ. 5εαἰ.26(Μ.8δ. τοτό0). 

καταποντισμός, ὁ, 1. ἀγοτυμίησ, Οτ.σεμοί τη ΜΠ τᾶν 5 (}}1.17.2070}; 
1 ῥγύηε.3.1τ.14{(Ρ.220.13; Μ,11.277Ὰ); οη ΑἸ ΆΡ. Ελπι5.ἢ..6.7. 21.601. 
20.6854); (Βτγϑ. ἤονι.58.5 τῷ {81|. {7.588}; τηεΐ., οὐ ΒΤ σρθησα Ἰὼ 
Ἔν], Πδῆσθ οὗὁἨ ἸΏΟΥΆ] δηά βρίτίεα] ἀορτασαδίίου ἠγάπα κακίαν... 
ἠγάπα πάντα ῥήματα καταποντισμοῦ ΝΙΊΟΕΡἢ. του, ὄγηι.24τ(Ν.8ό. 
3208Α); 2. βοοά, Ἰδ5,4.6.8,2(ρ.200.1τ; Μ.22.6200); (ἤγχνϑ. ἤθη. 
7.2 ἴῃ 4 Τν(ττ.]ο ΤΟ). 
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γτηθῖ,, ΕΡΙρῃ. μαεν. 76, 532(0.400.2;᾿ 

κατάρα 

Ἑκαταποντιστέον, οη6 γημξὶ ἰΐγοῖν Ἰηῖο ἐξ σεα, ΟἸδτη. φ.ἅ.5.27(ρ.1}}. 
29; Μ.9.6320). 

καταποντόω, -- καταποντίζω, τηοΐ.; Σ-. σαδί, ῥίμηρο ἵμίο εἰς τὸν 
πυθμένα τῆς κακίας κι. σαυτόν 1514. Ῥε].ἐῤ}Ὀ.5.445(Μ.18.15858); 
2. ουεγιοἠεῖνε ἵνα μὴ..«ταῖς τρικυμίαις καὶ ταῖς ἀπάταις τῆς ἡδονῆς 
περικλυσθεὶς καταποντωθῇ ΜοΙΠ.Ἔγ}.3.6(ρ.32.6; Μ.18.608)}; 70. 
Μοβοῃ. ῥγαϊ.46(}.8}.200 18). 

Ἐκαταπόντωσις, ἡ, ἀγοιομίηρ τ δε σεα, Οτιοονηι  Ἐχ.(Μ.12. 
272}. 

καταπορνεύω, τηεῖ., ῥ΄αηεῦ 0 μὴ γεῦσιν καταπορνεύσωμεν ΟΥ. 
ΝΑ 2.0ν.38. 5(}}.36. 2168). 

κατάποσις, ἡ, πιεὶ., «ραϊϊοιυϊηρ ἐκ τῆς τοῦ..«θανάτου παλαιᾶς κ. 
ἀνασπᾶν 1]οη.ΑΥ.6.}.4. 3. τοί .3. 4848); ; ἴΏ60],, αὐφονῥεΐοιι Σαβελλίου 
τὴν ἀνάλυσιν καὶ τὴν σύγχυσιν καὶ τήν, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ΜΚ.» τὰ τρία 

εἰς ἕν συναιροῦντος ΟΥΝΑΖ.οΥ.33.1τ6(}1.26.2330); Σαβέλλιοτ.α «κατεξ- 
ανίσταται αὐτῆς [8ς. τῆς ἐκκλησίας] ἀνάχυσίν τινα καὶ κ. ἐπιτηδεύσας 
νομοθετῆσαι (οττη ΟΡ φνην αογιϑ( Μ.08.458). 

καταπότης, ὁ, οτϑαίίοιοον ; οὗ αὶ ἀταροι, «4. ΤἼοηι. ἃ τοδίρ,220,8). 
καταποφαίνομαι, σήν ΣμἀροΡ 6} ἀσαΐηε!, ΤΑΛΠ λορι τη ΜΙ, 2ττο 

(}1.28.τοϑός); (τυ. βγη 7ε,.6:27}1,64.8224)}; [514.}ῬῈ]}.ἐῤὈ.5.200 

(}4.)8.14514). 
καταπραγματεύω, τηδα,, γαῖκε ῥγοβέ ἔγοηι, ας σοηϊῖ., τ. ΝᾺΖ.ον. 

43.34(Ν1.26.5444} 10.43.36(5454). 
Ἑκαταπρανῶς, Πεαάΐομρ, ἀφττα,Ρ σ».2(Ν1.98,248})). 
κατάπραξις, ἡ, ΘΧΕΓΗΠ]ΟΉ, βενξογηίανεα, ΟἼονη. σίγα τ(ρ.5.23; Μ.8. 

6020); 16.2.6(Ρ.127.24:; οὔτ) ; Τξοητ. ΛΝ ἐς .2. οἱ .86,1π8τΑ). 
καταπραύὔνω, ὥεεναρο συϊοῖ, αὐ Ν 85. Ῥμ εἢ.(Μ.46.864}). 
Ἑκατάπρησις, ἡ, ἃ απ ῊΡ ττπά, ἘΒΆ5. "ας, (2 500 ; Μ.31.14450). 
καταπρίξζω, -Ξ- καταπρίω, ἰθν τη ῥίεσες, Τ᾽. δα]. τι. 7(0.41.ς; Μ.122. 

13324}; Ρ485., τηδί., δ6 ἐπὶ Ρ ν᾿ βόσγονν, ΓΑσηρῃ. ῥόθημε (ρ.οτο). 
καταπροδίδωμι, αὐασηάοη, Κατ το οδίαϊη, Βαβιγερ. [μ5.0.τ(2.3516; Μ. 

21.0410}; πιδῖ., σδαμάοη ἡδοναῖς σάρκα κι Β45.561.. Τ Ἀδεὶ τ Μ ὃς. 
4840}. 

Ἑκαταπταίω, εἰΐρ, ἐΥν, Ἰθαβ. ἔγ ττ( Μ.22.12720). 
Ἑκατάπτησις, ἡ, ἀοτομιοαγά ἤίρλ!, ΝῚ. σόν. Β(}1.79.1276}). 
καταπτοέω, 1. ̓ γίσαίεη, ΟγΥ.ρ. ο(Ρ.96.13; 55.165}; Ε115..1.δόνηι. 

το(Μ.86.29024); Μαχ.ερ.τ2(Μ.01.522})}); 2. ρᾶ85., ἔξαν ἐπεὶ τίνα τρόπον 
κατεπτοήθη θάνατον ἡ ζωή; Ογτ. ᾿νιζε (ρ,40.1το; 53.162). 

Ἐκαταπτύστως, σδονητμαδίν, ΟἸΘΠ,.οἐ»γ.3.ττίρ.231.0; Μ.8.11718). 
καταπτύω, Ξῤ1 ῤοη; τηρὶ,, γε εοὶ ᾿Ῥάχηλ.. κατέπτυσεν συνουσίαν 

ἀνδρός Τ᾽ ἰφαεῖ..2.1. 
κατάπτωσις, ἡ, ζαἰΐ; 1. ἢρ., οἱ ἀφαῖῃ σκεῦος ἐμὸν... οὐ ῥαγώσει... 

σύντριμμα θανατοφθόρου κ. (σευτα ΟΡ ον. 8(Μ'.ο8, 3610); 2. οὗ [4}1 οὗ 
θεν], Οτιρνέρο.3.1. τ2(ρ.2τό,7; Μ.11.2724}; τὴν ἀπὸ τῶν κρειττόνων 
ἐπὶ τὰ χείρω κ- Ἐπ5.4.6.4.0(ρ.163.6; Μ.22.2720}; 3. οἵ Ααδπι᾿β [4] 
ἡ ἐκ τοῦ παραδείσου κ. ΜοΙΠ.γε65.1. 5 π(0.314.18; Ν.41τ.11404}; 4. οἵ 
50] οὐδαμῶς. .«λέγοντες μετενσωμάτωσιν εἶναι ψυχῆς καὶ κ. αὐτῆς 
μέχρι τῶν ἀλόγων ζῴων Οτ(Οεἰς.8.,ο(0.24ς.25; Μι111561.}); ἡ ἀπὸ 
τῶν οὐρανῶν κ. εἰς τὸν βίον Μείῃ.γ65.1.54{ρ.313.2; Μ.4τ.11484); 
ψυχῆς...κ. καὶ τὴν εἰς σῶμα κάθοδον ΟνΥ. 7ο.τ.9(4ᾳ.820) ; οὐ ΟΡ(.43) 
αἀπαϊ. (ΗΠ ῃπι Ρ.228; Η.3.2858); 5. οὗὨ τλογα] ἰαρβε; ἱπίο ἰΔοἰαΐσν, 
[8Β85..ς5.82(1.436 0; Μ.30.2526); ἴῃ β6η. ἡ πρὸς κακίαν κ. τ δ γ85. 
ἤοιπ.οΡ1[.28(Μ.44.2338); Απαβύ δ. Ὀς,6(Μ.80.1124}). 

καταπυκάΐζ-ω, εὐυεν οὐεῦ, Ογτ.αἄον.ο(1.2968) ; 1δ.1(4570}; ᾿ΔΝ αἰ, 
4(3.4790); ΨΕ 1468 οὗ ῥγοϊδεϊοη τὸν θεῖον ἐν ἑαυτῇ κατεπύκαζε [58(. 
ἡ κιβωτός] νόμον Ἰά αὐον.5(1588); τὸν υἷόν.. «τὸν ἀποκρύπτοντα τοὺς 
ἁγίους καὶ οἷον ““οντα καθάπερ ἐν σκηνῇ 16. ς.30: 22(}.60.865Ὰ). 

καταπυρίζω, τηεΐ., δέοονιε τη βαιηθά, Ἰυιβίταϊυ. αίνεἢ, 53(Μ.86. 
23264). 

Ἐκαταπυρσεύ-ω, τἰϊπωρίμαϊε, ταρῖ. ὁ πᾶσαν ταῖς τῆς αὐτοῦ θεολογίας 
ἀκτῖσι “ων τὴν γῆν ΤΑΤΏΡΠ,ο7ε.(Ρ.168); οἱ ΒΝ ὦ στήλη νεκρὰ καὶ 
στύλε ζωοποιέξ.. .φὥς ἐνθέως ““οὐσα Απιάτ, ΓΥ.07γ.14(ΝΠ|.07.10078). 

καταπωλέω, 5εἰΐ, ΟἸεια, βασά.3.6(ρ.256.14.; Νῇ,8, 6.40); ΗΙΡΡ. Ῥαη. 
4.19.5; Ὀντιαάον. τά(τ. 516Ὲ) ; πιοῖ, ἑαυτοὺς τῷ διαβόλῳ κ. Ἰά. [6.4.6(4. 

4298). 
κατάρα, ἡ, εἴγε; 1. Ἰηουγγοα ΤῆτΟῸρΡΉ βίη τὰ ἔτη τῆς ἀπωλείας 

. ὑμῶν πληθυνθήσεται ἐν κι αἰώνων ἄβοε. ἔπ.-.π(ρ.22.10); ὡς τοὺς μὲν 
εὐλογοῦντας ἡμᾶς εὐλογεῖσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, τοὺς δὲ καταρωμένους 
ὑπὸ κατάραν ἔσεσθαι ΟΥ̓. 709.20.το(ρ.228.16; Μ.14.5034}; ὑμεῖς οὖν 
μακάριοι, οἱ λυθέντες τῆς κ. --- Χριστὸς γὰρ..«τὸν νόμον κυρώσας 
ἐπλήρωσεν (οῃεὶ. 4ΡΡ}.6,22.τ; 2. βεγξοη ΟΥ βέορίος ἀεοιγϑεά, Τ.} δυ,το. 
4:1 οἴμοι..«ὅτε κ᾿ ἐγεννήθην ἐγὼ ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ γοίευ.3 
(Ρ.7); 3. τεῦ, (Α],3:12, Επι5,4.6.το.τ(ρ.450.23; Μ.22.7254}; εἰ γὰρ τὴν 
καθ᾽ ἡμῶν γενομένην κ. ἦλθεν αὐτὸς βαστάσαι, πῶς ἄν ἄλλως ἐγένετο 
κ᾿, εἰ μὴ τὸν ἐπὶ κατάρᾳ γενόμενον θάνατον ἐδέξατο; ΑΤΉ ἦμε.25.2(Μ. 
25.1404}; οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι ἡ οὐσία αὐτοῦ...εἰς κ, οὐσιώθη....ἀλλ᾽ ὅτι 



ε- 

καταραΐξω 

γὴν καθ᾽ ἡμῶν κ, δεξάμενος, οὐκ ἀφίησιν ἡμᾶς ἐπαράτους εἶναι λοιπόν 

ΟὨγν5.Π}051.11.12 τη. [ο((8. 644). 
Ἐμκαταραΐξω, τόρ δ κ' τὴν λύπην ὥγτ. 7.. ΤΟ. τά. 8470) ιὉ.(841ΑᾺ}} 

“οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας᾽..«μόνῃ...τῇ παρ᾽ αὐτοῦ κατα- 
ραϊσθέντες δυνάμει 1.5. (4788, νν.}}, καταρασθέντες, καταρεσθέντες). 

καταρ-άομαι, ἐΗ756: 1. τῇ σεη. ἁμαρτωλὸς...“ ὅἅται ζωὴν αὐτοῦ, τὴν 
ἡμέραν γενέσεως 55. δ α.2.1ὸ;} ἐν ὑμῖν καταράσονται πάντες οἱ 

““ὥμενοι Ροι. Ἐπ .5.6(0.22.1τ0}); καθὼς ἐκατηράθητε παρὰ τῶν πενή- 
των Ἐπι5.Α1.ςορηιντ. (}.86,42060); ἀνεχώρει γὰρ πότ αὐτῷ, καὶ 
“οὦμενος τῶν ἄλλων Ἰϑοτ δεῖ. δ, 3(}]. δ8, ΤόβοβΒὺ); ἃ ; 2. οἱ τῆς σισθα 1η- 

νοκεά οὐ (εϊβειδηβ Όν [εν ἴῃ ϑγηδθοριοθ, [π|5{.ἀταί,τό, 4{(Ν.6. 
512}; 1δ.οὅ,2(7044}; ἐδ. 1οβ, 3(728.4}; οἵἉ, ἘΡΙΡΠ ἀσον. 20. Ο(Ρ. 331. 46: Μ. 
41.404); 3. οἵ σαῖβε οὗ οα (ΠᾺΡ "τσ σοπἀθτη Π} 10} οὖς κατηρα- 
σατο εὐ λνσι ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ ΤΟΝερἧι 3.5: τοῖς κατηραμένοις ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ τΟίφση!, 30.8; 151. (1α].0τ1.4{Μ.6.6038); θεὸς κατηραμένος ἰἤξ 
σοά οὐ τ ΟἹ, ρος, ΑΙ ΠΟΛΕΟΙ καὶ λέγει τὸν ἄρχοντα τῶν ὀνομαζο- 
μένων ἀρχοντικῶν λέγεσθαι θεὸν κι Οτι(Οεἰς.6.27(0.07.το; Μ.11.13324}; 
1.6. ετ0Ὁ.122.28 5 12770)}.- 

κατάρασις, ἡ, ἐμ εῖησ, Αι Ρ. Ῥς.2} αὐο(Μ|.27.1408) ; ΟΟγτ δα 
ἷος,, Εἴ, 5. κατάρρησις. 

καταργ-έω, 1. ῥγίηρ 10 Ἠοιρὴ! αὐτοὶ νῦν “-ηθήσονται σὺν ταῖς 
πράξεσιν αὐτῶν Τἤον,. ἃ 77{(0.102.11}; ἦ γὰρ φαντασία τοῦ καλ- 
λωπισμοῦ --εἴται, καὶ τὸ σῶμα γηράσκει 1Ὁ.88(}.203.τ6); ἑαυτὸν ἐκένωσε 
[3.. ᾧ Χριστός]..«ἵνα τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ ἐχθροῦ ““ἥσῃ ΑῃδΞτ δι οί. 
153(ΜΜ.86.237}}: 2. τεμάεν Τροίεμὶ “-ηθέντων τῶν τυραννικῶν κολα- 
στηρίων ὑπὸ τοῦ Χριοτοῦ διὰ τῆς τῶν μακαρίων ὑπομονῆς ΒΡ. πρά, 
ΔΡ.Τπι5,}.6.5.1.27(ΜΜ.20.4170); Βεσαρ.ἐε.το; Χριστὸς... “πήσῃ θανάτῳ 
τὸν θάνατον ντ. Η. εαἰσε.το. 4: ἀεξεαὶ τὸν διάβολον ““ἥσας [Ἰδπ,βαεά, 
2.8(ῃ.203.0; Μ.8,4884); τὸν ἐπιδημήσαντα Χριστὸν ᾿Ϊ]ησοῦν καὶ “σ“ήσαντα 
τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ “-ἥσαντα τὴν ἁμαρτίαν ΟΥ, 051. 
γ. 2 τῷ 6γ.(0.54.28 Μ.13.336Ὰ}; πχεῖ., σϑεγέοτηε ἡ ἀγεωσύνη.. 
τὴν πορνείαν Αἰς ΓΤ λον. Α δείρ.201.15); ἵνα “π“ήσωμεν τῆς σαρκὸς ἡμῶν 
τὰ πάθη ΟἸρηχ, »αεά,τ, δ (ρ.115.20; Μ.8, ΞΟΙΑ) ; ἡ ἐνθύμησις πάσας τὰς 
διαφορὰς τῶν πονηρῶν πνευμάτων “-εἶν δύναται Δα, ΡΟ Βτ(ρμ. τοῦ. 
6); εσμπίεγαεί εἴ τις.. «ἐἰς τοῦ διαβόλον γεγέννηται καὶ μὴ κατήργησεν 
τὴν ἀπ᾽ ἐκείνον γένεσιν ἐξ ἑαυτοῦ ΟΥ̓, [0.20.22[20:}.334.5; Μ.1τ4.6208}); 
Τιι Βορίαμ.τ οί Μ, τϑιττι34}; 3. γέμον μη δεέδεαγν, ὧο αἰθαᾶν 
τοι οὐδέν ἐστιν ἄμεινον εἰρήνης, ἐν ἦ πᾶς πύλεμος “-εἴται ἐπουρανίων 

καὶ ἐπιγείων Ισῃ ἘΡβ. 132,2} πῶς λέγει κύριος οἷν αὐτὸν [50.Ψ τὸν ναόν] Ἢ 

Βαγνη.τό.2, {7α51. β΄.765.3(0Ρ.30: Μ.6.15778)} δ ρεγδείς ἡ περυτομὴ 
«««κατήργηται Βαγην0.4; Αἰ μπώγ.εἰ δῆ  τα(θ.8τ.το); τί τὸ --ούμενον 
τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας Χριστοῦ... ἢ πᾶν τὸ ἐπαγγελλόμενον εἶναι 
σοφία; Ὅτ. 70.2.7(4:1; ρ«ὅτ.21; Μ.14.1214}; ἐχϑρ. τύογ τς: 8, 16,0 οἷς, 1. 
τ3(ρ.ὅς.27; Ν τι, δολ) ; συ 5. οι ῤγεδέηδ.1.2(1.4468); ΓΠαΈ, ΣΟ Ὁ», 
Ι 3:8(3.2 54) ἢ Ῥᾶ58.; ῥὲ τὰϊε μὴ θαυμαζέτωσαν οὖν οἱ τῆς πίστεως ἐκτὸς 
εἰ τὴν ἀπὸ τοῦ νῦν “-ουμένην ἐν τοῖς ἔργοις τούτοις σάρκα καὶ ἐν τῷ 
μέλλοντι αἰῶνι κυήσει 1] ει. }- γεξ, 3(Ρ. 40; Μ.6.15778}); μὶ απ ἐμὰ ἰο, 
Βανμοῖ 5,5: ἐσχὺν ἔχει κ“-ῆσαι τὸν ἐπιγάστριον βίον (Ἰοὰ ῤῥαεά. 2, τ(. 1τθ4. 

ο; Μ,βοοῦν ; ἐδ. ιτοίῃ.217.1τ ; 5178}; 4. 5εὲ αἱ ποηρἐὶ, Ἴ Γαβί. [7 τες. 
(ρΡ.30; Μ.6.15778}} ΘΧΕΡ, ἐπ ΕΘῈ ΗΜ ἐὰν γάρ τὶς μετεσχηκὼς τοῦ 
εἶναι, ἐπιλαθόμενος τῆς μετοχῆς. ἑαυτῷ καταχαρίσηται τὴν τοῦ εἶναι 

τότε “-εἶται τὸ ὃν τι εορηπη Ἐρήναττί.235); 5. γειδπαμάία 
κατήργησεν ὁ γέρων τὸ πρᾶγμα ἡμῶν ΑΡοβῥϊμι αΐ. (Μ.δς.137Δ}; 
6. ρᾳ55., δὲ ξεἰ γε ἤγομα χες. ότη.7:2, (ὉΚ)Υ.. [0.13.8(0.2452.17; Μ.14. 
Δοοῦὺ; ΤΠπαῖ. ο»,.} τ6(2.γ0}; 7. οχεομημμέεαίε αυήθητε ἀπὸ τῶν 
ἐλπιζόντων πρὸς κύριον. ἀπὸ ἐννοιῶν αὐτῶν... ἀπὸ ἀναστάσεως τῆς 

«“ποῦσα, 

᾿ 
τιν... 

πρὸς θεὸν.. ἀπὸ νηστειῶν... «ἀπὸ εὐχαριστίας... «ἀπὸ πάντων σε τούτων 
3 ΄ Ζ » - , 
ἀνοσιώτατε...“ὐἤσει σε ᾿Ϊησοῦς Χριστός «(, [ο.84(0.102.24}. 

κατάργησις, ἡ, 1. αδοϊπομ, Οτιορμιη ἤἤίτονίρ.το. 20; Μ.13. 
δ. 6})}; ἵν᾽ ὁ μὲν θάνατος λεγόμενος αὐτοῦ λύτρον ἢ τῆς τῶν ἀνθρώπων 
ἁμαρτίας καὶ κ. τοῦ θανάτου ΑἸἴῃ..“41γ.τ. 450}. 26. το ΚΑ}: κι τοῦ πονηροῦ 
Θεσδρ.ἐμεζ.τλ δ; δεδοῖ. δ τὰ Το. τη. κα, Δ(Μ. 88, 6600); 2. πιςί,, 
ἀεείγμείίον, τοῖς Ἐοιμθ: 6 κι τοῦ σώματος ΜαΑΧ,ρ.24(Μ,0τ. οοΑῚ ; 
ὅ. γεμίαμίον ἕως ἂν..-τῶν ἐπεισάκτων δογμάτων τελείαν ποιήσωνται 
κανονικῶς τὴν κ΄ ΓΙ Ατεχ αεἰ.2{}1.2.7120) ; 18.2(7720}; ὅθεν εἰς παντελῆ 
τῶν τοιούτων κι, λέγω δὴ τῶν κατὰ καιροὺς τὰς ἀπατηλὰᾶς ἐξερευνών- 
των ἐξερευνήσεις κατὰ τῆς πίστεως, καὶ συνοδικὸς ὁρίζεται κάλλιστα 
νόμος Μαχιοριδε (Διο, τθ1 }). 

καταρδεύ-ω, 1, τ τοῖς ληΐοις ἡ τοῦ “εσθαι χρεία ὕνγ. ἄν»ι.57(3. 
201Ε); 2. νἱεϊα τραίεγ, ταςξῖ, τοῖς ἀρυσαμένοις κ. ΟΥ. [ν.54 ἐπ [ο.(0.528. 
24}; 3. τηοῖ,; 8, Ἡσμγίςι τῷ τῆς νηστείας ὕδατι “«-ἔσθωσαν 85.051. 
2.2(2.11Ὲ ; Ν,2τ. 1888) ; Ὁ. γεΐγεκί τῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος --ὁμενοι 
χάριτι ὕγτ, ἰαρς Ν μ (τ. 00): 1α,.70.το.2(4.8750) ; τοῖς θεορρύτοις 
τοῦ πνεύματος νάμασι τὴν οἰκείαν κατήρδευε διάνοιαν 0.12.}}0}2.4.2] 
(Μ.ο6,6298). 

κατάρδεῳ, 1. τῦαΐεν, Ἰεγισαίθ, ῬΆΙΠΟΒΙ, ἑ.6.3.ττίρ.42.32; Μ.6 5. ΞΟΟΒῚ) ; 

“τῷ καταρρυθμίξω 

2. μεεὰ ψ χα! ἐλαέῳ “-όμενον.. «τὸ λυχνιαΐον δίδτῃ, ΚΞ ν)Ρ.10.2 
(0ρ.1253.12; Μ.18.1010); 3. πιεῖ., τργήμδὶε, δἰοινεν, 1τὉ.8,3(0.84.22; 
144}; αἱ νοηταὶ νεφέλαι, τουτέστιν οἷ.. «προφῆται. .-ζωσποιοῖς κηρύγμασι 
τῶν συνιέναι δυναμένων ““οντες νοῦν (ὑντ, δ αὐ. 4(3.24804}; 4. τρεῖ,, 
γεγγεξῖ! παράκλησις ἡ πνευματικὴ..«ὑετοῦ σνουσα δίκην Ογγιαάον.Ἴ(1. 
2218); 1, (201Ε). 

καταροῦν, ἴοτ κατὰ ῥόον, ἀοἸΉἩ σίγεαμι, Ὀντιαάον, τ (τ.4670}. 
Ἑκαταρραβδίζω, ῥεαὶ ευἱτὖι ἃ τοί, ΓΠατοϑῦσα, ροφη.τ(Μ.90.1745Ὰ}. 
καταρραθυμ-έω, πμερίεεὶ μὴ...“τῶμεν τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας (Ὦτνϑ. 

αυτά 5.0(4.7828}; ΝῊ. ρ.3.342(}1.70.2800};, ὈγτΝ εςί.τίρ.τς.τ δ᾽, 
48}} τὸ τὴν ἀνάγνωσιν κατερρυθμῆσθαι..«τραγῳδιῶν αἴτιον γέγονε 1516, 
ῬΕΙῤ.4.τ3. 1.78. τ2τ6ὰ ; οὐ. κατερραθυμεῖσθαι). 

καταρί(ρ)άκτης, ὁ, ἔ. ἰογγεηΐ, τεῦ, Π]οοα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ τῶν κ΄ βυέν- 
των ΤὨΡΒ].Απί. 4: οἷ.4.τοί ],6.1148λ}; «(ρος Βανγεῖ, 5.24; 2. ἵγαρ- 
ἴσον : οἵ Ποοσσαίεβ οἵ πεανεη (σδη.7: 11), ΤᾺ. 4..32.45.(Μ.26.4208); 
αΥ. ΝΑ Ζ.0;.28.28(ρ.66.5 : Μι 36,6 ς 0}; 3, σἰοείς, τοῖ, 761.2ο:2, Βα 5. 7. 
54(3.460; Ν΄.332,.τ60Ὰ}: τι Ν υ 5, οασς (Μ.46, 2160). 

καταρ(ρ)άπτω, ῥίατι τὴν σπυρίδα κ- ῬΑ]. Πατι δ τοί,31. .3} Ν .34: 
ΤΟ28}}}; τηθῖ., 5: ΟΥ̓ Ϊὰ ΤῊ ῬΟΞΊΠΟΗ οἱ δὲ τὰ ἐκνεμηθέντα πρὸς καιρῶν 

ἐπίδειξιν καὶ ἐν φωστήρων τάξει κατερραμμένα θεοὺς ὠνόμαζον ντ.Ος. 
τ48(.1824, ν.]. κατεσταμένα ΑἸΡΡΥΙ, καθεσ- ΜΊρπΕ). 

καταρράσσω, ἔ. ἰΐγοῖῦ (ΟΊΘΉ, Ὄβεγε ονῃ.Ζο. ὃ ἴω Μῆι.(7.2518}; 
Τάδε, ἤαον.τ.τ(4.287); 2. ταρῖ,, ουονιἤγοιυ : οἵ [Πτβι᾽5. νυἱοΐοτν νοῦ 
Ὦον ἰὴ τοχηρταίίοηβ, (ῆγψϑλομι, 78,4 τῇ Μέϊ.(7,756Ὰ}; 3. τπεὶ., 
Ροτξ. ΡΓΟΡΙ]. ρΡ855., ἀοτομεαςξί ἀλλ᾽ ὁ μὲν κύριος... θέλει πάντας ἀνορθοῦ- 
σθαι τοὺς κατερραγμένους ΔΙἢ..4).3,67(Μ,26,46τ 0); Βπ5,6.4ς.2(3. 
1340; Μ,22.3680); Απμμηοη.“4ε.18:23(Μ.85,15728); 4. Ἰπίτατιβ., ζαὶ 
ἄοιυη, ΤὨστ, Μορβ.Ος. 7:6 (Μ,66. τό: })). 

Ἐκαταρραψωδέω, γἠαροοάίσε οὐ ἀεείαϊνι ἀραϊησί, νυ. [0.τ.0(4.78}0; 
ἰα, κοι ραξελ, (τ 660), 

καταρρ-“έω, 1. εοἰΐαρεε, [αἰ τη γῆς ̓  ἃ. πὸ|, ΡςρΡρ], Ρᾶ55., γωτηξά 
τοίχους..«οὐὐυέντας Βκ5.}|0}1.7.4(2.55Ὲ 2 Μ.531.2800) ; Ὁ. τεῦ. “- εἴ ῥᾳδίως 
[5ς. τὸ ψεῦδος (Πτνβ,ἤομι.20.1 τῷ [ο.(8.1648}; τ1Ὁ.20.2(167.4}; 2. ταεί., 
ἐἰρςερη καὶ ἐκ θεοῦ τὸ τῆς πατριᾶς ὄνομα καὶ εἰς ἡμᾶς "ωξῦ ὕντ. 7ο. 

1.53(4.24Ὲ}; 3. ΟΡ Κον τὴν... γλῶσσαν σαπεῖσαν κατέρρευσε καὶ 
τοὺς δόντας ἀπέβαλε ΤΗρππ, εἰγοη. . 4ο( . τοβ. 1568). 

κατάρρησις, ἡ, 1. ἀὐεμδαίομ, ἐπαγρε πέπαυται καθ᾽ ἡμῶν ἡ τῆς 
ἀνομίας κι ὕντιασον, χ(1. ΤΟ 40) τῷ. τοί3498); 14. [ο.1τ2(4. Ὁ λον ; 
2. εὐη εν 0Ή, ἀεημμ ει ἸΟΉ τῆς ̓ Ιουδαίων ἀπονοίας κ. ντ. [5.2 
(Μ.60.8ς30); τὴν ἐκ νόμου κ. ὅπως ἄν ἔχοι δικαίαν ὁ μφΉ ΕΝ: 
ἀρρωστίαις περιπεσών ἸάΔ αὐονοχπίτ. 360} ; ἃ, ἄγε τοί3. 2600) ; 3. ἐγ{- 
ΕἸ τῆς μετὰ σαρκὸς οἰκονομίας..«οὐ μετρίαν ποιοῦνται τὴν κ. ΟΥΥ. 
ἐαρὶ, στ ταρ.(Ρ.τ6.2. 61.146Ὰ}; 1Ἰᾶ, ρίαρι φηςδίτ. το 320}; Ια, ἀροίς, ΟΥ̓ ΦΉΪ, 
“ἰρ.30.20; 6᾽,. τό Ἐ}; οὐ ψιλὴν κ΄ τῶν αὐτοῦ πεποιήμεθα λόγων, ἔλεγχον 
δὲ μᾶλλον σαφῆ τε καὶ ἀληθῆ ᾿ἃ Ν᾿ ἐς. .4.2(0.78.26 .γρβυσιν δ᾽, τοοΒῚ) : 1, 

(Ρ.76.25 ; -ρυσις 06Ε); 4. εαἰιην, Ογταίογ.δ(τ.270}) ; ϑόορπτ. 1, 
γηῖγ. Οὐ} [0.οτ(}1.87.36128). 

καταρρήσσω, -- καταρράσσω, [αϊΐ, .4..}Μ11.4{(0.220.12}.Ψ 
Ἑκαταρρητόρευσις, ἡ, γλείοντε, Τοοπε Βιη οβεη, 86. τοβτο). 
καταρρητορεύω, 1. σὐυέγέονηθ ὃν γἰείογίε, ο. σρυῖξ,, νοι λοηι. 

τον τ “ες (9.820); ΝΕ. ΕΡ}».2.2οΔ(Μ.7γ0.2080); 2. ἠἐδοίαϊηι αἀρατηςὶ, 
σι σϑηϊί., Βα5.56}.0, 1 δεῖ (ὃς. οδΟ ; ο, εἰς, Ἰ51] ΡΟ]. Ρ}.3.304{Μ, 
"δι το328}); 3, ἠδείαεα, ἴδοι σα ῤοςγ.2. 7(0.28,1). 

Ἑκαταρριγνύομαι, --- καταρρικνόομαι, τι Ν 55. σηη εἔ γες (δ .46. 
1278Β,ν.}, καταρρικνωθέντα). 

Ἐκαταρρίζωμα, τό, γοοί, πιοί., ζοπάσίτομ, ΠΠΥυψαι ῥαξεί 6, (0155. 
τῷ; 8,2608). 

καταρρικνόομαι, ῥὲ Ξς᾿γ1υεἰεί, Κ΄ αν. 4. 0ο.1040}; ν. Ἐκαταρ- 
ριγνύομαι. 

καταρρινέω ({-ἰζω), ἀἰε ἀσιθη, Ὠοσο τῆςῖ,, ροσί. ΤΟ]. Ῥ8885., 
Ῥοϊεμεί, αεεμγαϊ ὦ... «νοῦ κατερρινημένου καὶ συνιέντος ἰσχνῶς Ονγτ. 
ἰ μη οἰδ5, 2050}: οἱονεὶ κατερρινισμέναις ἐννοίαις ἐῥι (το 0). 

καταρρίπτω, ἴ. εαξὶ οί, 4. Ὀβαἰ.π(0.1.14}; παραβάντες τὴν κέλευσιν 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατερρίφησαν [5ς, οἱ ἄγγελοι [Ὀ5πὶ.[πα.ἰορ.2{Μ.88, 

120Α}: 1δ.(τ20}}; 2. Ἡταΐε απ τησμγδίο Βουλγάρων. . ἐπὶ τὸ Στενὸν 
καταρριψάντων ΤΉρΠη.ελγοη.Ὀ.22ο( ΔΜ. τοδ. 7764}; 3. ρογῖ. Ρἴορ]. Ρ8585., 
πάη, αὐ]ϑεῖ, γτυ.15.4.5(2.6678} ; 16. 5.τ(7434}}; 1ά, {πεἰη.8(63.2528). 

Ἐκατάρριψις, ἡ, ονεγίμγοιυ, Οτι εἰς. 4.2τ(ρ.200.0; Ν.11.10538)}. 
Ἐκαταρρυθμέω, 5.ν.],, νιαηιρπίαϊε, ἐαῖε τὸ τὴν ἀνάγνωσιν κατερ- 

ρυθμῆσθαι.. -τραγῳδιῶν αἴτιον γέγονε [516,6]. }}.4.τπ221(Μ͵ι7Β, 216 Ὰ, 
σ0α,, κατερραθυμεῖσθαι). 

καταρ(ρ)υθμίζ-ω, 1. αγγαηρε τῷ ογάεγ, γεριείἝαίο, ΟΥΥ. 7ώἴη, ε(δ". 
1534); 4 χάογ. (1. 1730); ι0.γ7(1. 2260); 2. ᾿παηίρμίαίε, μυΐφὶ εἰς τὸ τῆς 
οἰκονομίας ἐμ προ ων τὸ ἔκθεσμον αὐτοῖς “ων καὶ ἀθέλητον ῬΉΠΟϑΙ. 
ἦ..ε.6.53-Μ.6 τ. 5 26Ὰ}; 3. αἰπηΠ6 ἴο ταῖς εἰς θεὸν ὑμνῳδίαις... «πνεῖν τὴν 
γλῶτταν ντ. Ὀ5.535: τάς Μ.δο. 8800) ; 4. γιαξεέ μὲ, ἱναΐῃ ἴοΥ εἰς καινότητα 



κατάρρυπος 
οοὐζωῆς ἁὐππων τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς Οντ.Γ,ω.6:20(Ν.72.5804); 14, {εἶ 

χο(63,.32508); πρὸς τὴν τοῦ θείου θεραπείαν τοὺς πειθομένους “ποντα 

ῬμΙοβι.λ.6.2. ΕΝ ].6 5.460). 
Ἐκατάρρυπος, ἀεπίει, ιν, (οτιβέ.ρ. ἢ ἄδον, 4ο(Ρ.42.1το; Μ. ὃς. 

13538), 
καταρρυπόω, ἀφῆϊ6, ἐμ ; ταϑῖ,, ΟΥ. [γ.54 ΤΏ .10.(0.528.20); Βα5. 

4}.52.3(3.1468; Μ.32.3064); (Πτγβ.μοηι.32.3 ἴῃ. [0.(8.1880). 
κατάρρυσις, ἡ, ὠγοῤῥίης ἀοιθη, Απαβί,ϑ. πο 132(Μ.80.2338): ν. 

κατάρρησις. ᾿ 
κκαταρρωστέω, τηδῖ., 516» ἴτοτα, δὲ αὐ τεϊεα ΔΓ κατηρρώστησεν 

ἡ ἀνθρώπου φύσις τὴν ἁμαρτίαν Οντ.Εῤ.17(ρ.39.9; 55.740); 14, ,δόῤἧ.30 

(3.6.0); ἰ4. εἰν. 2(65.660). 
καταρτάω, 1. Ρ455. ; ἃ. τηδί., πη οὐεῦ, ἐξγεαί Ή κόλασις ...τῆς τῶν 

φιλαμαρτημόνων καταρτηθήσεται κεφαλῆς νυν. ς.536: ϑϑί1.60.0440); 
Ιά.αἀον.τ4(1.5164Ὰ); Ὁ. δὲ ῥγορενγῖν μιεγηϊδἠοά, ἐφ ρρεά, (οα..Αγ.00} 
2. ταβά., ἡραῖκθ, γεμάδν τοὺς αἰχμαλώτους ἡμᾶς οἰκείους αὐτοῦ κατηρ- 
τήσατο Ἐπ5.4.6.4.τ7(ρ.τορ.18; Μ.22.3320). 

Ἑκαταρτή, ἡ, -- κατάρτιον, δδα!ι; οἱ ψοοά, 1ο.Μοβοῃ. ῥγαΐιιθο 
(Μ.8᾽.οόρο). 

καταρτία, ἡ, τπᾶξί, Οἤγοη Ῥαςελ.Ρ.504(Ν1.92.τοο08). 
Ἐκαταρτίδιον, τό, “για νιαεὶ, ΜΙ. ἀγειβ. (Ρ.56.1). 
καταρτίζ-ω, Α. 7οἿη ἰορείλον ; 1. ζαδδίοη, ξἤαριδ; 8. 1ϊ, χρειῶδες... 

ἔργον οὐδὲν....συμβατικῶς ἀπεργάζεται, ἀλλὰ χειρουργούμενον, εἰς τὴν 

πρέπουσαν ὑπηρεσίαν ““εται ὈϊοΙ.Α].8ΔΡ.Ε1ι5.}.6.14.24(7730} τίθεται 

Μ.21.12134}; τεῖ, Οχεδίοη διὰ ταύτην [5ς. τὴν ἐκκλησίαν] ὁ κόσμος 

κατηρτίσθη ΒΥ ὉἹς.2.4.1; πιστεύομεν... «εἰς..ευἱὸν. «δι οὗ οἵ τε 

αἰῶνες κατηρτίσθησαν δγηιδ,δΊγηι. 3 ΔΡ. ΔΙΉ, ςγη.8(0.235.27} Μ.26. 
6920); Ογτ.ς.8: 5(}1.60.7608); οἵ Βοάν οὗ (μτῖβὶ (οἴ. Ηθ0.10:5) τὸ 
καταρτισθὲν αὐτοῦ σῶμα Ἐιι5.4.6.1τ.το(ρ0.47.29; Μ.22.800}; Ὁ. τηεῖ, 

ζωὴν δέ φημι τὴν “-ομένην διὰ πλειόνων σπουδῆς, καὶ καρπῶν ἀξίων 

μετανοίας βεβαίας ΝΙ].6}}.3.43(}1.79.4128) ; 2, νεδίογε, ταῖς τὴ στῶν 
εὐηκοΐαν αὐτοῖς (Ἰεπι. ῥαφά.τ.ττ(Ρ.147.20; Μ.8.3658); καταρτίσαι τὰ 

ὑστερήματα...τουτέστι τὰ ἐλλείποντα πληρῶσαι ΤΙ, ΣΤ δ55.3:τοί3. 
514); γεσίογ, εἰ γίρηί ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ “πετε τὸν τοιοῦτον" οὐκ 
εἶπε κολάζετε, οὐδὲ καταδικάζετε, ἀλλὰ διορθοῦσθε (Πτγβ. ΟΝ. 
Οαἱ.6: τ(το.7238); ΤὙμάτοαί.6: τ(3.302); 3. αὐαρί, εοηξογηι τὸ νῖκος 
γάρ ἐστι τοῦ ἐργαζομένου, ὅταν καταρτίσῃ ἑαυτὸν ὅλον τῷ θεῷ Ἐδαΐαβ 

0γ.23.5(Ρ.146); Τοχ οεί. τ ττ( Ν,88,163228); ὃς καὶ πνευματικῶς ζῆν 
κατηρτισμένος Ατεῖῃ. {ρος τ(Μ.1ο6.5048)}; 4. ρετί. ρῥίορὶ, Ρ888.» 
οείαδιἱ εἰσ, ςεΠ164 ἵνα ἐν μιᾷ ὑποταγῇ κατηρτισμένοι, ὑποτασσόμενοι 
τῷ ἐπισκόπῳ Ἰσῃ. ΡΠ.2.2; ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν 
ἀκινήτῳ πίστει Ἰ( δηηνγη.. τ; ὡς ἄνθρωπος εἰς ἕνωσιν κατηρτισμένος 
ἰ4. Ρ) η]αα.8.1; 5. γαδίϑη πῤονὶ ὀθνεῖον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς “τοντες ξυγόν ΟΥΥ. 
ΜΊ1ελ.46(3.4358 ; καταστήσαντες ΑὉ ΘΙ). 

Β. μινγηῖβη, ἐψμίῤρ τοὺς γενναιοτάτους ““εἰ εἰς πόλεμον ΠΙΡΡ, θα». 
4.0.2; ΟἸδηι.6ρ. τ 5(Ν.2.524}; ῥγέῤαγνε, ἀεσίἵηε ἴον μάθετε. .«πρὸς ποίαν 
κόλασιν κατηρτίσθητε Ηομ.Οἴδηιττ. 3; Ἔχερ. Ἐσηλ.9:22 κατηρτι- 
σμένον εἰς ἀπώλειαν" τουτέστι, ἀπηρτισμένον, οἴκοθεν μέντοι καὶ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ (Ὦγγϑ. μοηι. 6.8 τῷ Κον(ο θτό0). 
Ὁ. εομιρίείο, βηῖοῖι, τμακα ρογζεει; 1. ᾿τπ, ζητήσωμεν δὲ εἰ ἔστιν ναὸς 

θεοῦ. ἔστιν, ὅπου αὐτὸς λέγει ποιεῖν καὶ ““εἰν Βαγη.τ6.6; Ηρρ. ἦεν. 
7.20(ρ.211.12; Μ.16.3226.}; μετ. ρέορ!. ρ855., βηίσηοά ρῥγοάμοϊ τὸ 
ἔριον ἡ φύσις φέρει, τὸ δὲ κατηρτισμένον αἱ γυναῖκες ἐργάζονται ζὮγν5. 
(απ. 4(8.1874}; 2. ἴῃ τηοταὶ Πα βρίγτα] ϑεῆϑε τί ἐστι, “ὑεσθε; 
τέλειοι γίνεσθε, ἀναπληροῦτε τὰ λείποντα (Ὦγν5.ἢ 01.30.1 τ. 20 ον. 
(πο.640Ε); ἰ4.,}.0»».3.1 τη: τ ογ.(το.150). 

Ὁ. εοηβγηι, οἰγεηρίμθη οἰκοδομῶν καὶ ““ων αὐτοὺς ἐπὶ τὸ τοῦ θεοῦ 
μέγεθος 44. 70πττίρ.2το.6); στ ΝαΖ.0γ,8.2(Μ.35.7920) ; Βαϑ.γάσ, [}ι5.11 
(2.354Α; Μ.31.9488); 85 8 ΨοΙΚ οὗ Η. σμοβῖ κατηρτισμένοι τῷ πνεύ- 

ματι Οἵ. 7ο.1.1(0; Ὁ.13.7; Μ.14.318) 11. [ας.(ρ.16ο.17}. 
κατἀρτι(ο)ν, τό, ὅδαηε; οἵ ψοοά, 70. Μοβοῖ. ᾿γαὶ, τοοί.87.3ούρο) ; 

650. »!αδί οἵ ἃ 5ῃ:ρ, ατ.αρ, ταὶ, (ιτ.Ζ80},}5.26(}.Ρ }..71.3030}; Ραγί 
οἵ ἃ Ἰοοιῃ, ] 6.5 ν.1.8(ρ.27.1τ; Μ.8.7374). 

Κκατάρτιος, γεσάν, ῥγεραγεᾶ; τιϑαῖ. 45 βι5ῖ., ῥγεβαγεάμοςς, ΟΥ. 
ἄἀοεῖ.τ4.4(Ν 1.88, τη8τΑ). 

κατάρτισμα, τό, βηεμεά ρνοάμεϊ οἵ πτοοὶ, Σμχνβιδμαη.4(8.187.}. 
καταρτισμός, ὁ, 1. γεείογαίίον,, γερο] α!Π05; οΠοοῖοα ὃν (Βτῖβῖ, 

ΑΟΡΉΣ 4ο(ρ.21.31); τὸν τῆς ψυχῆς τε καὶ σώματος ἁγιασμὸν. «τῷ 

τοῦ σωτῆρος κ. τελειούμενον (Ἰ6Πλ.5,}.4.26{ρ.320.28; Μ.8.13734}; 

2. εἰγεηρι οπίηρ, ρον φο ΤΉ εἰς οἰκοδομὴν καὶ κι τῶν ψυχῶν ἡμῶν Βε5. 

βόχ.ουτία 808; Μ.29.1804); πρὸς κ. τῆς ἐκκλησίας ΑἸτηγοη..4ς.18:25 

Α.ὃς.15734)}; ΟἹναοτ, αεί. (Π1,3.888.); 3. σογγεοίίομ, αὐἀγεδίμηθηὶ, 

Ομ τυβ.ἤσηη.2.1 τη ΤΊ (ατ.737}0). 
Ἐκαταρχάς, -- κατ᾽ ἀρχάς, ἴῃ ρῬῆγαϑε τὸ καταρχάς [1 16 δερί πη, 
ΟΥΝ γϑβ ἤθη. τη Οαη!.(1.44.7968); 14.6ρ.τ(Μ.46.τοοϑὴ ; κατ᾽ ἀρχάς 
Ῥ.1ο.11). 

717 κατασκέλλομαι 

καταρχή, ἡ, ῥερίηπίηρ, Ογας. 5 18.3.1τ55} ἩΡρ. ̓αεν.9.τ6(Ρ.254.24; 
Μ.16.33944); Οἠγοη Ῥαξελ.Ρ.2το(Μ.92.5240). 

κατάρχ-ω, γμῖδ, φουόνη; 1. ἴῃ 56}. ἵνα..«δυνηθείη...κατάρξαι.... 

τῆς Μεσοποταμίας ἘΡΊΡΠ.λαεν.66.5(ρ.25.8; Μ.42.370); δι᾽ αὐτοῦ βς. 

Χριστοῦ] τε καὶ σὺν αὐτῷ ““εἰ τῶν ὅλων ὁ θεός ΤΊ(.Βοβῖ, Κ΄. ε.τοὶ 2 

(ρ.188.16); ἐν δικαιοσύνῃ κατάρξει... Χριστός Ογτ Βς.ο:ο(.69.7650); 

2. οὗ ἃ τυϊηρ οαυιβ οὐ ρυϊποίρὶς, Ατμοπαρίορ.το.2(Μ.6.020Ὰ}; 3. ἑαβα 

ἐλ6 ρα ἐπι κάταρχε σοφίας καὶ ἀρετῆς Οἴστη, [,.44{(0.222.0}; κ. τοῦ 

λόγου Με. γες.τ.2Β(ρ.258.1); (Ὀγγβ,ἤσηι. τ. 1 ἡῃ Κορι.(9.4260); 4. ἱεαά 

ἐπότοαν Μάγοι μὲν ἀστέρος ““οντος ἠκολούθησαν (Πγγϑβ,κοηι. 6.4 τα Μι. 

(7910). 
Ἑκαταρωματίζω, ερίεό, ΤΏΡ]. χε. φοηἰ.ποίρ.488,25; Μ.113.9528). 
Κκατασαθρόω, ΚΟ» ΉΡΙ, γεῖη, ΤΟντι πον ἀτυ.το(πἢ,3718). 
Ἑκατασαλεύω, ρ885., πιεῖ., δέ ἑδνοῖυη δαείιραγάς, γνεεὶ, το γ88. 

.Μος.(Μ.44.3760). 
Ἑκατασάρκα, τό, (οΥ τὸ κατὰ σάρκα), {88 ἤχει οὗ [08 Ἰπθη οἰοτῇ5 

Ἰα]α οὐ {Π8 αἰζαγ, Ἐπειοὶ, (ρ.181) ; ἐδ.(ρ.498); ἐδ. (ρ.650). 
Ἐκατασαρκ-όω, 1. παῖς βεσῖν, 7αἰίθη, Βαβ.λβονα.το(2.8Ά.; Μ.3τ. 

1804}; 1δ.2.τ(ιτα; Μ.1858); τῶν ἐκτηκόντων μὲν ἑαυτῶν τὸν νοῦν ἐν 

ἀτροφίᾳ τῶν... διδαγμάτων, ὑπερπιαινόντων δὲ καὶ “σούντων τὸν ἔξω 

ἄνθρωπον ἴ8Β45.1ς.32(1.4ο6 ; Ν..30.1848); 2. Ρᾶ85.; ἃ. Ρεῖξ,, δὲ 

ρίμηιν, Βαβιλοχ. 5. 2(1 418; Μ.29.070); Ὁ. πιοῖ., ὀσεονφ εαγηαὶ ὁ 

“νούμενος κατὰ τὸ γράμμα τοῦ νόμου ταῖς ἐναίμοις θυσίαις... «ἄγνοιαν 

ἔχει δελοῖ.24 ἴὰ Μαχιφι. Ἴαὶ. (Δ .00.7770). 
Ἐκατασαρόω, ΞΡ ἀοιοη οὐ αὐθαγ, ἘΡΟΙρά ρ.1θ5.}..6.5.1,62(Μ, 

20.4328). 
κατάσβεσις, ἡ, πιοί., ἐκείρείίοη, ΒΟρΡΒΥ Ἡ.,γγ.εἰ 70.24(Μ.87. 

3409). 
κατασείω, 1. εὐαξε; τηοῖ., ἀξένου, αἴαγῆι κ᾿ αὐτῶν τὴν διάνοιαν 

Ομτυβ5.ἤονι.23.7 ἴῃ ΜΙι.(7. 2940); Ἰά,λον.2.5.3 ἴηι Κορ (0. 7050); ἰά. 

᾿οη!.4.2 ἴῃ ΦΤή δας (τα. 410}; 2. καπδε αἩ εαγμφμαδλε κατασείσαντος 

δὲ τοῦ θεοῦ ϑγης65..}.61(Μ.66.1420Ὰ). 
Ἑκατασεμνύν-ω, 1, ρίογίν, ἄοποιν, Ἰιοη. ΑἹ, γ΄. Ἐπεὶ. τ (0.211. 

τοὺ; Φιλόστρατος... .«τὸν Ἀπολλωνίου βίον ἐξειλεγμέναις καλλιεπείαις 
“μεἰν ἐπιχειρῶν ὕγτ. 7μἰπ. (65.884); 14. 4γ»ι.7ο(3.3271Ε); 2. πηεᾷ., ῥγἱάε 
οηθϑοὶ ἢ ὁ. ἑτέρῳ... Ἐτεσθαι κόσμῳ ἰ(. Αδας.41(3.5400); 14. αἄογοτ(τ, 
450); 3. ρ455., τηεῖ,, δε αἀὐογηδά τοί τῷ τῆς εὐπειθείας “εσθαι κόσμῳ 
᾿4. Ζαεῖι.33(4.7ο50) ; Ἰᾶ ἐῤ.τιτ(ρ.1ο.7,26; 55.115,20). 

κατασημαίν-ω, 1. ἐπάϊεαϊε οἱ ἄγγελοι. ..«τοῖς ποιμέσι “ποντες τὸν... 

θεὸν λόγον Ογτομευιγιίρόη, (55. 6818}; ΙΔ Ναἰ.29(3.5ο60); 48. εγ]. 
οτίρ.132.1); 2. τπέαη, εἰρηῖν τὸ τῆς 'χρηστότητος᾽ ὄνομα ἐνταῦθα “υει 

πάντα τρόπον ἀρετῆς Οτοοχειΐῃ ᾿ς. 361.(Μ.17.1208)}; ΝΙΪ,Ρ}.2.282 
(1.79.3414}; Ογτιαάον.τ(ι.48); 8. τηρᾶ,, οὐξεγοε, μοίε, ΘγΥιΘ5. 5ΟΜΊΗ. 
τό(ρ.τ79.10; Μ.66.13120). 

κατασήπεω, τηεΐ., γοὶ ατραν εἰς πολλὰς “μενον ἐπιθυμίας Οἴεπι. 
ραρά.2.2(ρ.172.22; Μ.8.4214); Με ἰεῤν.6.2(ρ.458.2); ΟΠ γγβ, λον. 
87.2 ἰπ Μ|ι.(7.Β2ΟΑΥ; Ἰά ἄοηι.7.2 Ἰη Εοηε(ο.485:})) οἰ. 5. δικαιοσύνη. 

κατασθενέω, ργοῖο τοδαΐ, ΤΏΡΕν] σχο ρη ο(Ρ.486.17; Ν.ττ 2.948). 

Ἐκατασιγαστέον, οηδ γη1|5| σἴΐεησε, ΟἸδτα. ῥασά.2.6(ρ.180.12; Μ,8, 

4564). 
κατασιγάω, -- κατασιγάζω, ῥπὲ 1ο δἰϊσηοε; ρ855., ΜΙετΠ.5}}}.3.10 

(ρ.38.1τι; Μ.18.760); τιεῖ., εαίηε, ΤΗΡΒα. εὐγοη. 62 (Μ. τοβ, 2084). 

κατασιδηρόω, ῥίμά τὐἱξλ τοι ἐπαΐης; ῬεΥξ, Ῥῖορ!. μᾶ585., (οηεὶ. 
4}Ρ.2.22.το. 

ἀκατασιελίζω, δεείαυον, Οτ Ν  γ85. μη τ2(ι Ρ.387.5.; Μι45.τττ60), 

κατασίντ-ομαι, ἀπγὶ, τπγμγε ἀναπλέκοντες. ...τῇ ἀληθείᾳ τὰ ψεῦδος 
κνονται τοὺς ἀκροωμένους Ογτ.αάον.6(1.1850); Ιᾶ.Ος.τ)(3.308); 808.» 
14, 70...4(4.2080}). 

κατασιωπάω, “ἐἶοηεε, ΗΠ ον ἴδηι. τ. 
κατασκαίρω, δοιιπά τ}. ἀπά ἀοιση, ραμιδοῖ, Ογτ ΜΠ] οὗ. 5ο(3. 4410). 
Ἑκατάσκαλμος, γοτοΐγρ ΟἩ ἐΐμε σαπιε δεμεῖ, ταθῖ., Τουτὶ. Ν υ, δγηη, 

6τ(Ν.03.1τ7440).Ψ 
κατασκάπτω, ἀσείγον εϊεγῖν; τηθῖ., ΟἸἹεπι. έν. 3.4{0.208.22; Μ.8. 

11224}; Οτλονι.1.0 ἴῃ. 76γ.(ρ.8.22; Μ.14,2650); Ογτιαρ.εαὶ, 16.511} 

(0.45.4). 
κατασκαφή, ἡ, γασίηρ ἰο ἰΐπῸ φγομηά; ταεῖ., ΟΥ.ἤοη!.1.0 15 {67. 

(Ρ.8.23; Μ.13.2650). 
κατασκεδάζ-ω, -- κατασκεδάννυμι, 1. ΞΟ 67 Οὐ ὅ.. «πλεονέκτης 

υὐνὲν σκότῳ ζῇ, καὶ σκότος πολὺ “-εἰ πάντων (Ὦγχνϑβ. ἤν. 18,4 ἢ ἘΡΆ, 
(11.1328); 2. Ξργεαὰ ἃ γερογὶ αγαΐηοὶ ἐπιβουλεύουσιν ἡμῖν “σοντες 
ὄχλον ἐγκλημάτων Αἰμεηδρ. ἰεσ,τ.4(Μ.6.8038). 

κατασκέλλομαι, ἰῇ ρετῖ, ρίορ!, δοῖ.; 1, λαγάδεμδά, ἔγοδθη τὸ κατ- 

εὐσκληκὸς ὑπὸ κρύους (Ἰοιη, ῥαεά.5.ο(0.263.10; Μ.8.6178); κλίσιν 
γονάτων κατεσκληκότων ΟΥΝαΖ,ογ.8.13(Μ.35.8040) ; ἄρτου οὐκ ὁδω- 
δότος οὐδὲ κατεσκληκότος μετέλαβον (Ὦγγϑ5.εΡ.τ2ο(ς. 6614}; 2. τηεῖ, ; 
8. αἰεδίεγε, αδεοίΐς ἀπὸ τοῦ σεμνοτέρου καὶ κατεσκληκότος βίου ἦλθεν 



κατασκέπτομαι 

εἰς τὴν ἡδονήν ΤΠ1οη.ΑἹ, {γ. τοὶ. 2ιτ(ρ.214.2); τὸ κατεσκληκός τε καὶ 
σύντονον τῆς ἀρετῆς Οὐ γδ5.ν. Μῆος.(Μ.44.3288); Ἡμᾶς Ρς, τοϑ: 24(1, 
1388); Β. ὠγαινη, μαρφαγά τὸ κατεσκληκὸς τῆς ὄψεως ε)οῖ.7ο ἴτι 10. 
ΟἸἶπι, οοαί, 4(Ν1.88,}.530); ο. οἰμδϑογη, οὐάμγα!ε, (ουιβῖ.ον.5.ε, 2ο(ρ. τᾶς. 
4; Μ.20.12078); ΟνΥ Ναλ.3(3.4770); 1α, ρίαρἢ. Τ,δυ(α.3580). 

κατασκέπττ-ομαι, -- κατασκοπέω, 1. ερπἰφτ:ρίαΐδ, σχαΥ ΠΗ Φ μέχριπερ 
ἂν... δι᾽ ἐπιστήμης κατασκέψηται τὸ ὄν ΜΕΙΉ.Ἔγη:.8,ττίρ.ο4.1ο, ν.]. 
κατασκέπτηται Μ,18.1561); ψυχὴ λογικὴ “-ομένη τῷ νῷ τά τε ἤδη 
παρόντα καὶ πρός γε τούτοις τὰ συμβησόμενα Ογτοριελ,(ρ.58.29; 
5..1768); πεσθαι τὸ στερέωμα καὶ τὰ ἐν αὐτῷ 14..1ς.4.5(2.707.}); 
2. γεφαγά μηδὲ ταπεινῶς τὔονται τὸν νοῦν τῶν ἐντολῶν Μεῖῃ σνηρῤ.4. 
Ξ(ρ.50.25 ; Μ.τ8,938). 

κατασκευάξ-ω, 1. »αἘέ, ἐογδίγμεῖ, ῥγέβαγε; 8. οἱ (οα, πὰ Οτεδτίοι 
κόσμας..«κατασκευή ἐστί τινος τεχνίτου" τὸ κατασκευασθὲν δὲ ἀρχὴν 
καὶ τέλος ἔχει ΑΥἱδῖ,αροΐ, 4.2; τοσαύτην ὕλην κατεσκεύασεν ὅσην 
ἠδύνατο. διακοσμῆσαι ΟΥ,ῥγίῃε.2.0.τίρ.τό4.0; Μ.τι.2250); τὸ μηδέπω 
γεγενημένον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος κατασκευάσαι Μεϊῃ.γ65.2,2ο(ρ.373.12; 
Μ.18.2854}; τοῦ. 6}.1:1,2 τὸ.. «κατασκευάσαι καὶ τὸ ποιῆσαι οὐδὲν 
δοκεῖ διαφέρειν κατὰ τὴν ἔννοιαν Οὐ Ν ν85.ἀσχ, (1.44.6: ; τοῦ, Ὁ σιςὶ 
ὃ:5. ΒΕΟΟΠα Δαδτὴ ὁ θεὸς...τὴν ᾿βοηθόν᾽ αὐτῷ «εἰ, λέγω...τὰς ἡρμο- 
σμένας αὐτῷ.««ψυχάς ΜΕΊΝΗ, 5 γ»1}.3.8(ρΡ.36.19; Μ.18.7 20); Ὁ. οὗ (Ὠτίϑε 
πὶ πο, ἐν τῇ παρθένῳ “ει ἑαυτῷ ναὸν τὸ σῶμα ΑἸ υΐημε,8,3(}1.2ς. 
1000); ἃ. Οὗ ῬΨΟΥΚΙΏΘῊ, ογα ϑιηθη τὰ ἀνδροείκελα “"οντας ἀγάλματα 
ΜοίΠ, σγη,.2.1(ρ.24.17; 570}; ὙΠαάΈ, ἤεγοτο: 2(2.463); ἃ, τιαΐδ 7» 
τι α οτι65, Ασιβιῤοί, τοις ; (Ὦχγϑ ἤοηι.22.2 ἐμ }11.(7.285}0)); τηδῖ. τῇ 
νουθεσίᾳ χρὴ ἡδὺ ““εὶν τὸ φάρμακον 4 Ποηι. 0.2 ἴπ Τ᾽ ζδ55.(ττ. 4068) ; 
6, τηδί., ὠευϊδό, ῥγοάμεε τῇ ἀρνήσει τοῦ... Χριστοῦ τὸ καθ᾽ ἑαυτῶν 
κατεσκεύασαν μῖσος ΤΗΙ. ᾿»5.8ο: τό(1,1188); ατι πε δοῤί.2.3(}}.88, 
18738); 2. γιγηΐδι, σερῥὶν, ίορη.2.2; ΟΥι εἶς, τι ίρ.58.26; Μ.1τ. 
6648); 3. ὀνίηρ τὶ αδομὶ ἱμαὶ οὐ τὴν κτίσιν πάλιν προσκυνεῖσθαι 
παρασκευάσας, ἀλλὰ τὸν ποιητὴν... .συνταχθῆναι τῇ κτίσει κατασκευάσας 
Τμάι,}.6.1.2.71(3.725); 4. Ρ658., δὲ ἐρηερίγεά ἀραΐηδὶ Ζήνων «««αὐτηθεὶς 
πρᾶγμα παρὰ...Βηρίνης, καὶ μὴ παρασχών, κατεσκευάσθη παρ᾽ αὐτῆς 
ΕἼνοη. ΡαβεῖΡ.325(Ν1.92.8428); 5. ἀΐξομδς καὶ ταῦτα...αὐταρκῶς ἡμῖν 
κατασκευασθῶ περὶ τοῦ αὐτεξουσίου ΟΥτ, ῥγέῃε.3.1.24(0.244.3; Μ..τ. 
2010); 6. εείαδίϊεν, σοηβγην καὶ ἀσκήσας κατασκευάσαι... “σῶν τὴν 
Χριστιανισμοῦ ἀληθότητα ΟΥ,( δἶ5.τ.2(Ρ.57.το; Μττ 6 π6Α) ; 7. ἴῃ ΘΙρα- 
τηξςῃξ, ἡ!αΐθ ομ, ΤΗΣ σῶν σαφῶς μὴ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν 
λόγον κεχωρηκέναι τὸ μέγεθος τῆς γνώσεως ΟἸδτη. οἰγ.7.16(0.73.23; Μ.0. 
5448); ΟΥΝ γ85. αἱ. (}1.45.1488); Ογτς Ρς.35:6(Μ.60.9170); 8. ῥγοῦε 
ἔκ τε τούτων “νουσιν, ὡς νομίζουσιν, ἀδύνατον τὴν ἀνάστασιν Αἰρηαρ. 
γΈ5.4{0.52.24; Μ.6.οδ810); κατασκευάσαι περὶ τῆς τῶν ἀλόγων ζῴων 
ψυχῆς ὡς θειοτέρας ΟΥ.( οἰδ.4.ϑο(ριδόχ. 5; ΜΟΙτ τό: Α}); οἴεται ἐντεῦθεν 
“εσθαι τῇ οὐσίᾳ μὴ διεοτηκέναι τοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα 14, 7ο.2.24(π8; 
Ῥ.80.3; Μ.14.1530); ὅρα ἐκ πόσων αὐτὸ “-εἰ (Ὠχγε, ἠονη.2.1 ἡῃ Ῥληΐρηι. 
(11.71800); οὐ τυει διὰ τέ οὐ πολλῷ μᾶλλον 14. ζοη:.2..4 ἐμ τΟογ(το. 
185Ὰ); 9. “οη δ γμοὶ αι ἀρ ΗΘΗΐ, δοἰμοη,, εἴα. Π ον ΟἸθητ.το; 
(Ὦγνϑ,ἤοηι.3.3 1. Ηεὖ.(12.205). 

Ἑκατασκεύασις, ἡ, 1. τηαξδίηρ, Ἰπαμα  αοίηγε, Μεοιῆ,»γ65.1,20(}}.41. 
1137} κατασκευάζονται Ρ,201.5); 2, σρῥαγαίτι5, ΟΥΝ Υ55. μην τ2(1 
Ρ.271,4; Μ.45.077}}). 

κατασκεύασμα, τό, Ε. “ἐγ πείμ76; Οὗ ΤἸμ6 πυγηδη Βοᾶν, 1Βα5.εἰγμεὶ, 
οι. τ(ι.3248; Μ.30.120); 2, αγγαηρεριθηὶ, ἱγαμδαείίοη, ΟΝις.(225) 
ΘΩΉ 5; 8. ΟΥ̓ ΊΦΗΙ, γϑασοηίην, Ογυοπος, ατ(ς1. 260). 

Ἑκατασκευαστέον, 1. 076 τη51 γιωϊμίαϊῃ, εομίομᾷ κ᾿ ὅτι οὐκ 
Αἰγύπτιοι ἦσαν οἱ ἐξεληλυθότες Οτ,(εἰς.3.8(ρ.2οΒ.2ο; Μ.11.9208); 
2. μὲ ἡμιδὲ ῥγοῦε κ. ... ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν τὰ εἰρημένα τοῦτον τὸν 
τρόπον Ἰ6.ο7.0.τ(ρ.317.28: Μ.11.4410); 14. ἰς..3,22(ρ.2τ8,31; 9454}; 
τὉ.1.5ο(ρ.2ο8.27 ; τσοςΑ}). : ! 

κατασκευαστής, ὁ, ἐ7σαΊΟΥ, γαῖ ν ; οὗ σοά, Ταῖογαί. 4{(0.5.3; Μι6. 
8134}; ὁ δὲ λόγος...θεὸς ἐν σαρκὶ..«καὶ κι ἐν τῷ κατασκευασθέντι ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ΑἸΉ..47.2.χο(Μ.26,τ680); Τιεοπε, ΠΝ ἐςέντοτοί.86.148ο0). 

κατασκευαστικός, 1. ογεαίϊοε αὐτὸν [5ς, Χριστόν]... οὐρανοῦ 
δημιουργικόν, κόσμου κι Ἐλι5,(.6.4.4(ρ.155.4; Μ,322.257}}; τίς ἀπέδειξε 
λόγος ἐνεργείᾳ τινὶ κ, τὸν υἱὸν ὑποστῆναι; τ Ν γ85. Επμηι.4(2 Ρ.78.πο; 
Μι45,6520); 2. εαμδίηξ, ῥγοάμοίυε 97 ταῦτα τοίνυν ἐστὶ φόβος καὶ 
ἐπιείκεια, ἀμφότερα εἰρήνης κι Αἀδτη ἀταὶ,τοτο(ρ.32.14; Μ.τΙ.1741Α}; 
Βαϑ.λοχ.5.4(1.τόλ ; Μ.20.378)} αὐτὸν [56. τὸν νόμο»} ὄντα δείκνυσι τῆς 
ἁμαρτίας...κ. (γγ5,Π051...2.4. τη Κοπι,(9. 5480); 8. ἰομαΐηρ ἰο ῥγουε, 
σείαδἰϊδἢ οἴεται δὲ τοῦτο ὁ Κέλσος κατασκευαστικὸν εἶναι τοῦ μηδὲν 
τούτων ἔργον εἶναι θεοῦ Οτ.( οἷς.4.57(Ρ.320.1ο; Μ.τΤΙ.11248); κ΄ λόγον 
τῆς ἀναστάσεως Τ 7 υβῖι φη ΟὙ Ὀτόαυλ τ (}].6,τ4650) ; ΟΠγγϑ. ον. 40.2 
τη Μ|Ι(].505Ὲ); 4. 0 ἀγφσιηιθηΐ, γοασονίη οὐδὲ κ᾿ δεῖ λόγων, ἀλλ᾽ 
ἀρκεῖ καὶ ἀπαγορεῦσαι μόνον ΟὮγγϑΞ, εὐ» ἦη Οα].5: τ(το. 6010). 

κατασκευαστικῶς, ὃγ σφι ηφηΐ, ὃν ῥγοοί, ΟὨτγβ.ἤον. 3.3 ἐμ τον. 
(1ο,τ90). 

͵"ιδ , 

κατασκηνόω 

κατασκευαστός, ἐγεαϊεα, αγίἡββεῖαὶ (ἘΠΙΠΟπιΐΆΠ) κ. ἐστι τοῦ υἱοῦ ἡ 
σημασία" γέννησιν δὲ τὴν κατασκευὴν ὀνομάζει ΟΥΝ 55. Εμ».4(2 Ρ.ο6. 
12; Μ.45.673}). 

κατασκευή, Α. ῥγδοραγαϊοη, εομείγιείϊοη, ἠαδγίεσαϊομ; ἵ. οἵ 
Οταβέιοπ ὁ. «λόγος πρὸ τῆς τῶν ἀνθρώπων κ. ἀγγέλων δημιουργὸς 
γίνεται Ταϊ ογαὶ.1(Ρ.7.1τι; Μ.6.8208); τοιαύτης...τῆς κ΄ τοῦ κόσμου 
γενομένης, παρ᾽ αὐτοῖς Ηΐρρ.ἠαδγ.6.14{0.139.28; Μ.16.32140); εἶναί 
τινα οὐ τῇ ὑποστάσει ἐκ κ., ἀλλὰ ἐκ μεταβολῆς καὶ ἰδίας προαιρέσεως 
τ, ,70.20.2τ(19; Ρ.353.23; Μ.14.6170); ΜΕ, Ῥονρλ.τ(ρ.5ο5.3; Μ.18. 
4000); τές ἦν χρεία τῆς τοῦ ἡλίου κι; Οτι Ν γϑβιἦδα. (Μ. 44.650}; Ογτ. 
ἰς.3.2(2.4324); 14.5.29: 8(Μ.69.8ς60) ; εἰηρΙογεα ΡγῪ Επηογηΐας ἴο 
ἀεποῖς οὐἹρίῃ οὗ ὅοη, ορρ. γέννησις, ΟΝ 85. μην 4(2 Ρ.70.12,18; 
Μ,ι45.6441,8); τῇ τῆς γεννήσεως λέξει τῆς κ. δηλουμένης 1}.(ρ.ο6.17; 
6734); οἵ, Β.2; 2. ῥιι Ηρ ἰοροίμον, αγγαηρεμιθηι, σοριριαϊίο οὗ 
Πἴοτασν τηϑῖθι]8] ἕκαστος οἰκείαις μεθόδοις τὴν...κ. πεποιημένος Ἐπ5. 
}.ετοιο(ή8ης; Μι,21.8124}; οὐκ ἀπέχρη τούτων ἕκαστος εἰς μιᾶς βίβλου 
ἐτκν ΤΉ ΤΣ ῥγόρῆ ῥγοέτη.(2.1300); 3. τηρα οι] ἐγφαίμιδηὶ, Ὁῆγυ. 
ἢοη1.2.1 1. ΤΤ την (τι. 5550); 4. πλογαὶ ζογυμαϊίοη, ἱγαϊηΐηρ εἰς δικαιο- 
σύνης κ. Μεῖῃ, Ἐν»! .3.13(Ρ.42.3; Μ.χ8.818); ΑἸεχ. 1 γο. Μήαητ(ρ.3.2; 
Μ.τ8.4120); ἡ ἐπερώτησις οὐκ ἐξ ἀγνοίας, ἀλλὰ πρὸς... «τὴν οἰκείαν τῶν 
ἀκροατῶν κ. Ν οι. Μ:ς.4:34(0.312.4). 

Β,, ἴῃ ζοπογεῖα 56η86 : 1. ἐγεαϊΐίορ, εομϑίγσίϊοη,, τοογὶς οἵ Αὐἰἰβῖ ΟΥὉ 
οταἰἰϑιηδη κόσμος...κ. ἐστι τινὸς τεχνίτου ΑΥἸδε, αροὶ. 4.5; 2. φἰνιείμγε, 
Ζονηιαϊίοη,, “ΟΉ ΣΙ ΠἸΟΉ κόσμου μὲν γὰρ ἡ κι καλή, τὸ δὲ ἐν αὐτῷ 
πολίτευμα φαῦλον Ταϊιοταί, τοίρ.21.11; Μι6.8404); τὰς ὁρμὰς καὶ... 
φύσεις τῶν ζῴων καὶ τὰς κι τῶν σωμάτων ΟΥ γέρο. 4.1.7(0.303.12, 
Μ011.3530) ; 26.3.1. 5(0.20ο.ς ; 2538); ΠΙοα. ρῃ.3:8(}.33.1 680) ; οὗτοι 
[Ξε. οἱ ἄνθρωποι] τῇ κ- συνεσπαρμένον ἔχουσι τὸ θεῖον ΝΠ ρεγῖδί.ο.6 
(21.γ9.8)60); εβρ. οὗ τῇς οτὶρί πα] παΐυτε οἵ δηγιίησ α5 οτεδῖοα 
ἀφωρίζετο...οὐ διὰ τὴν φύσιν ἔχουσάν τι ἐξαίρετον καὶ ὅσον ἐπὶ τῇ κ. 
ὑπὲρ τὰς τῶν μὴ τοιούτων φύσεις Οτ,εορηνη ῃ Κονιτιτ( [ΤῈ 153 
Ρ.213); εἰσάγειν τοὺς ἐκ κ, καὶ φύσεως σωζομένους 1,.(ρ.2τοὴ) ; Ια δὶς. 
5. 61(Ρ.64.25. ; ΜΟΤΙ.12778); Ἰά ῥγέηε,3.τ.πΒ(ρ.229.1ι; 2884}; 16.3.1. 
21(Ρ.238.7; 2974); τῆ οἱ], : Βεγεῖ, οἵ ὅοπ αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦς ἡ κ. 
κατὰ τὸν ἐκείνου λόγον τῆς ἐνεργείας ἐκείνης ἤρτηται τ Ν γϑδ, ἐμηια 
(1 ὈΡι.94.:19; Μ.45.328.}); οὗ Η. ΟΠποκί τοῦ μὲν πατρὸς ὡς τὴν αἰτίαν τῆς 
κ. ὑποβαλόντος, τοῦ δὲ μονογενοῦς ὡς αὐτουργήσαντος αὐτοῦ τὴν 
ὑπόστασιν {.(τ}0.81.13; 3120); οἵ Ομτβὶ τί... βούλεται καὶ τὸ 
ἑτεροίαν φάσκειν τὴν κ. τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς ἡμετέρας ; Ῥαι] ὅλη. 
.}.ν-τΊ(Ρ.19.8)ΔΡ.1,βοπι. ΒΝ ἐσὲ. Επὶ.3 Ξιρρὶ.(Μ.86.13934); εἴ, μὴ 
τοῦτο ἔστι τὸ σκοπούμενον, πότερον ἑνώσει ἢ κ. φύσεως ἀῴφθαρτον 
γέγονεν 50. (ἢ τῖσ1᾽5 θοαν] Πβοητ, ΒΟΝ δεὶ.οὶ ΕἸμ.χ(1 3250); οὗ ΟΠ δε 8 
Ἀυχηδη 501} ἔζησεν τὸ σῶμα ϑεότητος ἁγιασμῷ καὶ οὐκ ἀνθρωπί- 
νῃς ψυχῆς κατασκευῇ ΑΡΟ]] δον .εἱ ἀΐυ.τ(ριτοο.ῖο; Μ.ΡΙῚ 8.8) 54); 
ὅ, ὀσραδίου! εἰς κι ἐρωτήσεως τὸν παρὰ τοῦ Χριστοῦ λόγον λαμβάνει 
[5ς. ϑατηατί Γαι ϑγοπημ} ΟΉσγυ5. ἤο»:.31.4 ἴῃ 70 (8ιτϑοὺ). 

(, οἵ ρδυυσαϊαῦ ἀυ 168. οὐ δοιίοι ; 1. αγί, σγα διμαη πρ, Ταῦ, 
ΟΥΩ!.34{0.35.:21; Μ.6.8768); ἡ τέχνη δημιουργεῖ τὴν ὑποκειμένην ὕλην, 
εἰ δέξεται τὴν κ΄ ΜΟΙ... γ»ῃ.2.π(ρ.22.10; Μ,18. 568); 2. 1π θα 5δηβδ, 
Ῥίοί κατασκευὰς τυρεύοντες ἐπισκόποις ἢ συγκληρικοῖς (ὈΒΑ]Ο,εση. 
1. 

Ὁ. ευἱάφηορ, αγρι μι ΉΗ1 τὴν...διδασκαλίαν μετὰ κ. ποικίλης, πῇ μὲν 
τῆς ἀπὸ τῶν γραφῶν, πῇ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ εἰκότος λόγον Οτ((ὑεἰς5.3.τό 
(Ρ.214.25; Μ.11.0408); 14. 7σ.15.6τίςο; Ρ.203.8; Μ.14.5168); μετὰ πολ- 
λὰς ἀπορίας καὶ κι καὶ ἀποδείξεις αὐτὴν [30. τὴν λύσιν] τέθεικε (ὮγνΒ. 
ἤοηι 6,10 ἐπ Κορε (0.620Ὰ); 18.12.2(τ440, ν.], κατασκευάσματα); 
ΟΡΡ. ἀπόφασις : τοῦτο οὐκ ἔστι κι ... ἀλλ᾽ ἀπόφασις 19.19.(63:Ὰ}); 
οὐδὲ κ. δεῖται, ἀλλ᾽ ἀρκεῖται τῇ ἀποφάσει ἐῤ.26.1 (7129); 14 στ. 1.2.2 
ἦν ΤΊ. (11.6128); ἃ. λον,1.39.1 ἐπι 70.(8ιχ8ςο}; οἴ, χωρὶς πάσης κ. 
-οὐποφαίνεται ΟΥ̓, 7.6. 0ο(38 ; μ.τόδ.20; Ξο40); ο. ροηϊῇ., συ άθηεο ΟΥ 
αὐσιηθη ἤν, ςοη)γειαίτον, οΓ μεγάλη κι ἐστι τοῦ... Τησοῦν υἱὸν εἶναι 
θεοῦ Ἰὰ (ὑεἰς.6.16(ρ.τ46.1; 14138}; ἥρπασεν ὅ αἱρετικὸς πρὸς τὴν ἰδίαν 
κ. τῆς βλασφημίας Βα5.᾿ο1).25.4{(2.188Ὰ ; Μ.31.506}})}; τ. Ν γϑ5.0ν. 
εαἰθεἠ. 34(ρ.τ26.0; Μ.4ς.8:Α}; ς,. πρός : πόσην ἔχει τὸ χωρίον τοῦτο κ. 
πρὸς τὴν τῶν μελλόντων ἐλπίδα (Ὦγγ5.}.0)».0.3 γι Κουη.(0.5150). 

κατάσκεψις, ἡ, σαγεξεϊ τησεσίφα!οη οὐ ἐχαηῃϊηαίίοη ἀκριβῆ τὴν κ. 
ἔσεσθαι... .τῶν ἐν ἁμαρτίαις κατειλημμένων Ογτ.1ς.2.5(2.3418); 14. 5. 
38: 5(ΜΜ69.0754). 

κατασκέω, ρεγΐ. ρ655.; 1. δ ἱγαϊηρά, εὐμεαίοά μἰρβν οὐδεὶς.. «τῶν 
πάνυ κατησκημένων τὸν νοῦν, καὶ περὶ τὴν..«βῥέουσαν φύσιν ἐξυωπούν- 
τῶν Βαϑβ,ἤσα,3,5(1.26Ε ; Μ.29.648) ; 2. ΡΈΟΡΙ., αϑεείῖς ὃν ἐκ παιδὸς... 
πρὸς τὴν ὀρθότητα καὶ τὸν κ. βίον τῷ τόνῳ χρώμενον 1ᾶΔ.6}.20τ(3.4208; 
Μ.32.10324}., 

κατασκηνάω, -- κατασκηνόω, ϑγηθ5.καἰν.7(ρ.204.1). 
κατασκηντόω, Α. ὀμεανρ; Ἀδπος ἀἰθεῖΐ; 1. οἵ τῆς ἀλν! πὶ ἴῃ 

ἴ8ε Βυμῆαη θοάγ οἱ Ομγιβὲ, ΗῚΡρ. )γ.2 ἐμ 10.10: 323-24(0.21:χ.το) 



ἤ 
κατασκηνωσις 

ἀρ. Τὶ ογαν..3(4.233); τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ...ἐν ᾧ...«ἡ θεότης τόδ 

μονογενοῦς κατεσκήνωσεν Ἐλι5.4..6.7.2(Ρ.334.26; Μ.22.5450); 2. οἱ 

Θοά; 8. ἴπ 1μ8 βοοῖεξν οὗ τμ8 αἰδοῖ : βονβῃ ἐν τῷ “-οῦν τὸ ὄνομά 

σου ἐν μέσῳ ἡμῶν Ῥε5.δα1.17.5: Οτδείδῃ, εὔχομαι..«ἵνα εἰς πάντας κ- 

ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ΑΤοηι. ἃ 88(ρ.203.7); κατασκηνώσει. ..ἁγίων ἐν 

μέσῳ Τμάϊ. Εχεεξ.43:7(2.το28) ; ἴα πδανει, Οθοαπι. ρος. τὶ πίρ.1ο1); 

Ὁ. ἴῃ ᾿παϊνιδυ815, ϑνμοβ.αίυ.7(}.66.1τος ; Ρ..204.1 κατεσκηνη κέναι); 

τοῦ..«ἁγίου πνεύματος εἰς ἡμᾶς --οὔντος ὨϊΔα.ρεγ}.78(0.98.14); τὴν-»» 

χάριν εἰς τὸ βάθος τοῦ νοῦ κατεσκηνωκέναι 1}.33(0.38.15}} 19.70(ρ.1οο, 

τι); 3. οἵ Ομγδὲ τἱτ πιδπκίηα ἴῃ ἴπο, ᾿]ησοῦς ὁ κ. ἐν ἡμῖν [τεπι. 

βαφγ.τ.0.3(8.7.5418); κύριος...ὃ παραγενόμενος εἰς τὸν κόσμον, καὶ 

κατασκηνώσας ἐν ἀνθρώποις ΕἸΙ. Βαρῤὶ,(Ρ.301); 4. οἵ ναγίουβ 211} 

ἀρᾷ σίδοςβ οὗ λόγοι μου ἐν σοὶ κ᾿ ΝΙ]. 6.2. 4τ(}}.70.2168); παρθε- 

νέαν ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι --ὥσαι ἐκδεχόμενος Ματο. ΕΥΟρΉ56.5.1(Μ.65. 

0408). 
Β. ττϑῆβ.; 1. ἀτοϑῖ {η, ἡημαδίι ψυχὴν. .-ἀνθρωπείαν... ἡγούμενοι. 

εἶναι τὴν τὸ σῶμα ᾿ἸΙησοῦ “"οὔσαν Ἰυυβ.4.6.τοιϑίρ.485.18; Μ.22.7800); 

οἵ Ομτῖδε θὰ ΒΝΥ, {τι Ναζι ἢν. ραϊ.574}}.38.1824); 2. ἐαμ56 ἰ0 10- 

ἀεὶ! ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀνόματός σου, οὗ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίαις 

ἡμῶν Ὀιά,το.2; 4. ΤΠομι.  τ40(Ρ.258.10). 

(. ἀιυεῖὶ ἐμ ῥέαεε, αὐτάς, ΤΟ ]θηι.58.1; τὸν ὀρθῶς παιδαγωγούμενον, 

ἐφ᾽ ὃν ἡ εἰρήνη κατεσκήνωσεν Οἴετη, ῥαεά.3.3(ρ.250.1; Μ.8,588Α). 
κατασκήνωσις, ἡ, ἀτυεἰϊτηρ, αὐτάϊηρ θεὸς ἁγίων... οὗ ἀμετανάστευτος 

ἡ κι Οοποὶ. 4Ρ}.7.35.9; οἵ (σα ΜΠ πάθῃ ; 8. ἰπ πο. τὴν τοῦ Χριστοῦ 

γέννησιν καὶ τὴν τοῦ θεοῦ ᾿Ιακὼβ κ. Ἐπ5.4.9.1.2(0.334.23; Μ.22.5450); 

ΟτΝ γβ5.  ροῖ! τ .4.5.12450); οὗ τ6 Ὑγοτά ἴθ ΒΜΝ, Μαχς. Εν, 

ριξε: (1.65. τ 448); Ὀ. ἴῃ ποάνθη. ἀναμένειν τοῦ θεοῦ τὴν κ. ΤΏΑΙ. 
Εσρε.43:7(4.1ο28}; τὴν...κ- τοῦ θεοῦ, ἔφη τις τῶν ἁγίων, τὸ ἀδιάλει- 
πτὸν αὐτοῦ μνήμην παραμένειν ταῖς τῶν ἁγίων ψυχαῖς Οεσαπι, ἄῤοο, 

7:15(}.1ο1). 
κατασκιάΐζ-ω, 1. ουογελαάοιο ; ταεῖ., οὔδεμγε, ὑεῖ, ἀϊθρμῖδο, νυ. 

Ο».6ε(4.ο8 0}; ἔθος..«τοῖς.»«προφήταις..«τοῦ κατ᾽ αὐτὸν [5.. Χριστόν] 

μυστηρίου ποιεῖσθαι τὴν ἀφήγησιν, ἀσαφεΐαις ἔτι κατεσκιασμένην 

14..4»»..75(4.335Ε}; τὸ τῶν προσώπων κ. ἄνθος Ὑπαι,. }5.13:8(2.262; 

κατασβέσουσιν ρ.66.31); 2. εουεῦ; 8.. Τηβ.,) ΟἼ656 1 ᾧ βς, ἁγνείας 

φύτῳ]...δεῖ “οεσθαι τὰς ὀσφύας Μοτῃ, ἐγηηρ. 9. 4(0.110.1ι; Μ,τϑ.1884); 
Ὁ. ἐουεν ἩΡ, οομεσαὶ κρύπτοντας τὴν πονηρίαν, καὶ...κ. τὸ κακόν Οντ. 

Ἐς. :28(}1.60.7844). 
Κκατασκίασμα, τό, «παάοιν, οὐφοιττέν ; ταδί, τεῦ, ο]α ἀἰβρθηβδίοι, 

Οντναάον.τ(ι.4508); ἐφ. 6(215Ε); ἰᾶ. φίαρ᾽ι. Εχ.2(..3050); οὗἨ Μΐεχαὶ 

86186 οὗ Τανν, Οὐβουτσίηρ 115 ΤΥΡΟΪΟΡΊΟΔΙ τηθαηῖιρ ἐτέθει.. .ὁ Μωσῆς 
χρησίμως..«τὸ κάλυμμα. κ. γὰρ ὃ νόμος ἔχει τὸ παχὺ τοῦ γράμματος 
2}.3(341Ὲ) ; 14. «4ογ,1(223Ε). 

Ἑκατασκιασμός, ὁ, οὐ εγοΠαποιυίη οὐκ ἀμαυρώσει τοῦτο ἴβο. ἴμε 

Ὀοᾶν οὗ ΒΜ] ζόφου κ. ἀοττῃ. ΠΡ ον. 8(Ν.98.36τ0). 
κατασκίδναμαι, ρ638. οὗ κατασκεδάννυμι, δ6 ἀἠῥιεά, Ξργεαά αὐγοαά 

ΟΥ̓́Ὶ ΟΥ Β:ΠΠΟΠΡ' κ᾿ τοῦ λαοῦ ΟΥΥρίαρἧ! ἔχ.3(1.322Ὲ). 
Ἑκατασκοπευτήριον, τό, τοαίοἰ-ἰοῖθεγ; οἵ ἴῃ8 πᾶνν Τεπιβαίεγα, 

1. Αγειϊ (0.36). 
κατασκοπεύω, --- κατασκοπέω 1, ΤΟ ἴδη1.12.2; Τ. δ α].το,δίρ.38.14). 

κατασκοπέω, 1. 4} ομί, γοεομηοῖίγα; 2. τοαϊεῖι, εοηίενερίαϊε, ΟἸδτα. 

}αφά.τ.π(ρ.102.2; Μ.8.2764}. 
κατασκόπησις, ἡ, σῤγίηρ, 10.Ὀιδο ρέρη. 32(Ν1.41.630). 

κατάσκοπος, ὁ, 1. ομ6 σοπὲ ὁῃ γεσομημαίδεαμοε; ἜΡν} Ἐ8., οὗ 

ΔΡΟΒ 65 δ5 τυρὶ βεά ὃν 7οβμιια᾽Β Βρ165 τοῦ Χριστοῦ τοὺς ἀποστόλους 

ἐδέξατο...καὶ ἐπὶ τὸ δῶμα τούτους ἀνήγαγεν' οὐδεὶς γὰρ κ, ᾿Ιησοῦ 

δύναται..-μεῖναι κάτω ΟΥοἠοηι.3.4 1. [05.(0.305.28; Μ.87.τοοοΒ); οἵ 

Βετοεῖςαὶ Ὀίβμορϑ (α Οἷαν ρου ἐπίσκοπος) οὗ παρ᾽ αὐτοῖς κ,, οὐ γὰρ 

ἐπίσκοποι ΑἸ. γι 3(ρ.184.24; ΝΜ 25. 6970); 18. 4β(ρ.211.13; 1524}; 

οὗ οἴει Βοχθίϊοβ οὐ Ῥϑῖμ. ἰτοη., ἐηφμίδεον, δμδγεδοάγ, ΟΥΝᾺΖ.ΟΥ. 

27.2(0.3.14; Μ.36.128)}; 2. οὗδεΥυ εν τάχα..«Σαμονὴλ...γέγονεν ἐν 

ἄδου...ἵνα γένηται κ- καὶ θεωρητὴς τῶν μυστηρίων τῶν καταχθονίων 

Οτ λοηι.18.9 ἐμ 76γ.(0.152.31 Μ.13,4650); Βαβ.ἤοηι.13.τ(2.1140; Μ. 

31.4258)}; ἱπ ἀπ οἰ ΟΙ4] οΔρϑοὶν ἀπέστειλα Διονύσιον...ὃς. τῶν 

πραττομένων...-τῆς εὐταξίας κ. παρέσται Οομβί.ρ.Ελι5.υ.(,4.42(Ρ.134. 

40; Μ.20.11028); 3. ἰοοΐ-ομέ νιῶη λέγει σκοπόν..»τὸν κ. «-. ἐκεῖνος 

θεασάμενος ἐπιοῦσαν τὴν στρατείαν σημάνῃ τῇ σάλπιγγι τΤράι, ἔσεεβ. 

33:2}.{2.054}.ὕ : 
Ἑκατασκοτέω, 5.ν.1., -Ξ- κατασκοτίζω, Ὀντ,αἄογ.τίτ.36Ὰ, ΡΕΤΗ. 

κατασκοτίζειν) ; ο[.10.(36Ὲ}.᾿ 
κατασκοτίζ-ω, υδίϊ ἐν: ἀαγεηθες, οὔϑομγο, ταρῖ. ἡ νὺξ ἐκείνη τῷ τῆς 

ἀπάτης γνόφῳ τὰ πάντα κ, τ. Α2.0γ.35.2(Μ.36.26 0); Ονγ Ναἶ.20 

(3.4998) ; σχολαίῳ.-«νῷ καὶ βεβηκότι μακρὰν τοῦ πϑεσθαι κοσμικῶς... 

θύσομεν... «τῷ θεῷ 1ά αὐον.τ(1.368}. 
κατασκυϑρωπάζω, ἰσοΐ ρίοονην ; τοῖ. Ῥειβοιβ [αβίίπρ, Βαβ. λον. 

(2.24; Μ.31τ.τ644). 

719 κατασπιλόω 

πκατασκύλλω, 1. ἀΐξαγγαηρε, γιαῖε ἀἰτἠουεϊἰε ; ἃ οοἰῆατε, ΟΙδθμλ. 

Ραεά.3.ττ(ρ.271.17; Μ.8,6314); 2. μαγαδς5, Ομγυβ.(εἱ ΟἸγτηρ.) [γ..}0Ὁ 

τό: 8(Μ.64.6170. 
κατασκώπτω, γησοῖ,, 76εν αἱ, Ογτο Ῥς.ον24(Μ1.60.7800); Ρετῇ. ΡίορΙ. 

Ρ8535., ἀσερίεοα, Ἰὰ αὐον.τ2(1.414). 
κατασμικρύνεω, 1. ἰδδεεη, ἀείγαεί ἤγοηι ἐν προσποιήσει...τοῦ ὑψοῦν 

οὐὐτὸν. πατέρα, τοῦ..«υἱοῦ..«τὴν δόξαν κι Β65. Εμη.1.26(1.2378; Μ.20. 

5608); μήτε τῷ πατρὶ τὸ τῆς ἀρχῆς κ. ἀξίωμα τ. Να.ον.20.6(},35. 

το]20); ΝῚ].6Ρ}.2.323(}.70.3570); ΟΒτΙβ0], οὔτε τὴν θείαν αὐτοῦ κ. 

φύσιν τε καὶ δόξαν διὰ τὰ ἀνθρώπινα Ογτιαῤοὶ, ΤΙάι 4(ρ.125.25; 6). 

2100); 2. δοἰΠσ, ἀτοραγαρα πῶς κ. τοῖς βρεφικοῖς ἐπιχειρήμασι τὴν 

ἄφραστον τοῦ κυρίου μεγαλειότητα; Οτ Νν85..4ροϊ .28(Μ.45.1τ858); 

διὰ τῆς τῶν δρωμένων ὑπεροχῆς εἰς ἐννοίας ἀναθρώσκειν τὰς ἐπ᾿ αὐτῷ 

τοὺς ἀκροωμένους ἠθέλησε, --οὐσης αὐτὸν...«τῆς ὁρωμένης σαρκός Ογτ. 

ἑηειμηΐρθη.(5..102Ὲ); ἰ4..70.4.τ(4.3448); 3. Ρ655., [αἰ 5)ιονὶ οἵ κ. τῆς 

τελειότητος Βαΐορ. ΚΝ ουαί Ρ.ῬΈοτ. 04. 28ο(Μ. το4.3448). 

Ἐκατασμυρνόω, σηοίῃι τοῖς Ῥεγυνῖ, οὗ Ἀτῃ]εῖθβ, τπεί, οὗ μεγάλοι 

τῆς πίστεως πρόμαχοι..-ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας ἀγῶσι κατεομυρνώθησαν 

ΟτιΝ υβ5. "ον. ἴῃ Οαπὶ. (Μ.41.τοῦ88). 
κατασοβέω, 1. ἀγίθε ατϑαν ; α. σφοηϊῖ., ΟγτΟς.152(3.1850); αδὰ. ς. 

αος, 14. 70.3.4(4.2608) ; πεῖ, ταῖς μιαραῖς ἀντιπνοίαις τῶν ἔργων ἡμῶν 

τὴν φωτιστικὴν αὐτοῦ [30. πνεύματος) φλόγα κ. δ εἰ οὶ ἴον, ραφά.3.12 

(Ρ.339.25; Μ.9.7048); τὴν ἀρρωστίαν ἑνὶ κ΄ λόγῳ Οντ. .10.3.4(4.2]88); 

2. ἐτιρπίσῃ Ἰπῖσ, ἀγῖυθ ἰο ἡ προαναφώνησις τοῦ ϑηρὸς κ. πρὸς φνγήν ὕγτ. 

«ἄγι.27(3.2770); ς. εἰς, Ἰ4 αὐον.δ(τ.1740). 

κατασοφίζομαι, 1. ῬεΙδοη5, ομίτυτέ ὃν σοῤῥῖδηις οὐ ζαϊϊαοῖες; ῬΆ83.» 

ἴῃ ρει. δὲ ἰγίεβοά, ἰοὲ ἀοιυη, Οτ.Ν 42..}.203(Μ.37.3368); 2. τ τηρ5; 

ἃ. ἀφαὶ τορ ϊοιίεαϊν τοῖτμ, δυαάο οὐ χρὴ τὰ περὶ τοῦ.. «πνεύματος λόγια 

μνκ. Τάντη, Τγῖη.2.3(Ν|.3.0.4804); Μαῖο. Ἐτιορηδειτ 6 Μ.65,900}); 

σγτ. [ο..3.5(4.3.018}; Ὁ. ὀχρίατηῃ ἀτοαγ; η1| 5 ΡΥ ἐ5θΉϊ, Ἰσλαβῖταῖ, ίαί. 

απΐημιτβίρ.401); 6. ἴῃ ροοά 56π58, φεί ἐλ δεϑὶ οἱ οὔ; ἱμνη ἰο ξοοά 

αεοοιγιὶ Ῥαχὴλ...ἀπορουμένη, τὸ τῆς ἀπαιδίας κ. χρῆμα Ονγτ σἰαρῆ. 

Θεπ.4(1.1300}; κ- .-- τὴν γραφὴν [56. 1ῃ6 Ἰπβογρίίοιι ἀγνώστῳ θεῷ] 

ὁ θεσπέσιος Παῦλος ἰδ.(τ230}); 3. δὲ πιαΐδ εὐἴδο; μπἀεγείαμιί, ἰϑαγῊ κ. 

ὅτι τὰ δύο πνεύματα ταῦτα ἐδύναντο Τ..ϑαἰ.24.2(Ρ.70.8) ; κι ὅτι καὶ τὴν 

Εὐὰν μετὰ τοῦ Ἀδὰμ ἐγερεῖ ΣΤ .Βοκί.)αϊν»".2(Μ.18,126ς0); εἶδον... 

καὶ ἔμαθον, καὶ κατεσοφίσθησαν σοφίαν 1}.(12658). 
κατασοφιστεύω, -- κατασοφέζομαι τ, Οτ.ΝαΖ.εριτοοί Μ.37.300Ὰ). 
κκατάσοφος, τ» τοῖς 6, Το. Νοῖου, Εμ5.3(Μ.86.3008). 
κατασπάζ-ομαι, ἐριδγαίο, ᾿ἴδ5; 5 δὴ αοί οἵ νεμοτατίομ, ΒΟρἢγ. 11. 

ἡ πα. (Ν.02.17138,17200}; προσκυνοῦντες τὴν τοῦ δι’ ἡμᾶς σαρκω- 

θέντος μορφὴν... «ὡς εἰκόνα τοῦ σαρκωθέντος θεοῦ κ. 

τὸν τόπον τοῦ..-σταυροῦ πίστει προσκυνῶν “που {0.}).8.}.το( 1.96. 

ἸΟΖ228,0); πιεῖ., Βαϑβ,ἠδα.4.6(1.28Ε; Μ.29.928). 
κατασπαταλάω, ἰΐσε τυαμίοπῖγν, ατ. ΝαΖ.ον.44.0(Μ.36.6174}; τέξῃ, 
Αροις. 55 (}.τοῦ.728}}). 

κατασπ-άω, 1. ἄγαιο οὐ ῥμὶϊ ἀοιοη; ρετῖ. θορΙ, ῥα85., βεμη θα, 
ΣΗΙρρ.ΤΉ. Κγ.2τ(ρ.55.12}); 2. ἄγατο ἀοιυη ἡηῖο ομεςεί, αϑϑονῦ, Ἠρρ. 

μαεν.ς τοίρ.ττ7.1τ; Μι16.31700); ἔδιτοιατίρ.271.3; 34238); 1δ.το.τό 

(Ρ.278.2; 34348); 3. ὃ ἄγαρ ομί οὐ ἀγίυε ομί, ἨΐΡΡ. απ.4.50.4: 
4. ταεῖ.; 8. ἄγαρ ἀοιοη, ἀθϑαξε, ἀξργαάε τοῖς... .τὴν τοῦ ἀγαθοῦ προση- 
γορίαν “--ὥσιν..«ἀπὸ τῆς ἀρετῆς..«ἐπὶ τὸν τυφλὸν πλοῦτον Οτιεἰς. 

τ.24{0.75.15; Μ.11.7058); ΜοΙῃσγΡροατ(ρ 140,15; Μ,18.2208}; 1.4. 

2(ρ.47.117; 894); Π ον! Οἴδηι.13.18; ἄγὰρ ἀοιθη 1Ὸ φαγὶ τοὺς ἀνθρώπους 

κι νν ἀπὸ τῆς περὶ θεοῦ ἐννοίας Οτ,(εἰς.4.32(Ρ.302.1τ6; Μ.11.Το76}}}; 

18.7.64{Ρ.214.6; 15128); ἐδ.8.62(0.278.6; τόο08); τῆς εὐχῆς τὸ ὄμμα κ. 

ΝΙ] ναοί. πο Μ.79.11322}0) ; ΡΆ55. κ' τὸ διὰ τῆς πίστεως ἀναγόμενον (]6πι. 

εἰγ.7.γ(0.25.8; Μ.9.4684); Οὐ. εἰς.4.91{0.371.1; 1177}; 1δ.6.44(ρ.ττδ. 

27: 13688); Ὁ. ὀγίηρ ἄοτουν, αὔαδε κ᾿ τοῦ διαβόλον τὴν μανίαν (Ἤτγϑ, 
μονι.57.4 ἴῃ ΜΠ( 7) ΡΒΙΌΥ; ἰἀ πον. τ. ἵη ΕΠέΪ, (ττ.1740}} Ο. σε άμε, 

γόργάςς ὥστε. αἰρομένας κ. καὶ κωλύειν τὰς φήμας τὰς οὐκ ἀγαθάς 

Ομ γν98.βας 6, (ρ.1 58,12; 1.4298}; ΚΘ αη.(Ρ.250.10); 4. ἄγαιο αἰοην, 

ὑγίηρ τὴν νηπιότητα..«πρὸς τὴν τελειότητα κι Μδσ.Λερ, ρα ττί 1.34. 

8730). 
κατασπείρω, 1. Ξοῖν, ῥίαπί; ταεῖ., ἐηρίαπι, ατο. ΒΥ ορώδο 3(Μ.δς. 

9650); 1514. 6]. }.2.46(Ν1.γ8.488}); ὅ κύριος. ..τῇ φύσει τῶν ἀνθρώ- 

πων τὰς τῆς ἀναστάσεως ἐλπίδας κι Τάτ, ῥγουϊά.το(Δ.672); 2. ἀἱείγεθδιείε 
τοῦτο κερματίσας, ταῖς... Περσικαῖς κ. δυνάμεσιν ᾿ΓΆΡὮΥ], ἐχο, ΞΕη1.8 

(ρ.48ς.33; Μ.ττ13.9488); 3. φῤγίηλῖς τοῦτ, ΟΒτγβιδορι. 3.3. τι ΓΤ ρι. 

(11.5590). 
κατασπιλάζω, ὄγεαξ οὐ διεῦσὶ σμΔἀοηΐν Ὡροη ΠΠκὰ ἃ βΐοτγη, {Ὦγγ5. 

λογι.δ(13.2135); {ΝΠ εγΊρί,ττ. 3(}1.70.0050); ντ. 5.2.3(2.271Ὰ}); 16, 
7μἰη.6(65.τ850). 

κκατασπιλόω, εἰσίῃ, ἀπε ὃ σατανᾶς.. αὐτοὺς....κι ... τοῖς κακοῖς 
Ογτ, }0.3,6(4.3258); κ. μὲν τὴν σάρκα τὰ.. πάθῃ, ψυχήν τε καὶ νοῦν 14. 

αἄον.το(τ.5448); ἐ.(5350); Απάτ, Υεαμώμαρ.2(Μ.07.13400); Ρ455, 

ε ᾿ ᾿ 

ν..ῳ. ὡσαύτως... καὶ 



κατασποδόω 720 

κατεσπιλώθη τῷ ἁμαρτήματι ἘΒ45.15.44(τ,41τ40; Μ.30.2044); ὅτ. 

Νυβ5.0.Μος.(}1.44.3760); ΝῊ.ἐῤῥ.3.τοῦ(Μ.79.4138). 
"κατασποδόω, φσυεν τοί ἀφῆες, Αβορ.τἈζρ.57.12); ὙΠ δε ρ.Ῥτος. 

σι απὶ.ττ4(Μ. .87. 15530). 
κατασπορεύς, ὁ, Ξοῖθεν, ΤΑΤΗ, Ξεη.3(}1.28,1484). 

κατασπουδάζω, 1. δὲ σεαίοιις, ἀΐγεεὶ σπε᾽ ς ἐβογίς ἀραΐηεὶ, ΟΥ.ΝΑ2. 
9».30.13(Ρ.130.6; Μ.36.1218); 2. πῆρε οΉ, τπαΐ6 ἰο ἤπίγγν, ρος, 
14.8(0.28.12), 

Ἑκατασταθμάξω, σῤῥοϊηΐ, ΟΥ. εμοϊ τ, Μ11.24:45(}1.17.3610). 
Ἐκατασταλάξω, ἰδ! 7α}} ἰτκ6 γαΐῃ οὐ ἄφιῦ ; τηϑῖ., ὅσ δυπα. ΟΡ ον. 8(Μ. 

98.368). 
καταστασιάζω, 1. τα ἃ αϊδίμγθαηεθ ἀτηοτρ κ᾿ αὐτῶν Ηίρρ. 

ἤαδγ.0.12(Ρ.247.13; Μ.τ6.33828); 2. οὗ ἔγοορβ, ρηεέζηγν ασαῖπϑῖ κ' τοῦ 
στρατηγοῦ ΤἜΡΒΥ], ἐχο. Κορ. 5(}.225.31:; Μ.113.09328); 3. ρδ85., δὲ 
ἐϊγοιθη Ἰηΐο ΓΗ μδίοη, Ηΐρρ.ἤαεν, 1.ο. 

κατάστασις, ἡ, Α΄. ὈΒΏΒ. 56 1565; 1. ἐπἰαὐ 5 Ή6Ή1: ἀρῥοϊημησηὶ, 
600].; 1 Κξη, τὴν...κ- τοῦ Ματθία...καὶ τὴν κι τῶν ἑπτὰ διακόνων 
ἘΛ1Π 4]. ας, .4..(Ν|.8ς.6458); περὶ καταστάσεως ἐπισκόπων καὶ πρε- 
σβυτέρων, καὶ διακόνων 1Ὁ.(7814}; οἱ σοπβθουδίιοπ οἱ ὈΙΒΒΟΡ5 Εὐσέ- 
βιος τὴν κ. ᾿θανασίου μέμφεται, ἄνθρωπος τάχα μηδὲ κι ὅλως ἐσχηκώς 
ΟΑἸεχ. οι ρ. ΑἸ ἀροΐ. Ξε. δ(0.92.20; Μ.25.2608); ΟΛὨϊ (4τ)εαρ το; 
οὐδὲ ἠρνοῦντο τὸν Πιστὸν ὑπὸ Σεκούνδου ἐσχηκέναι τὴν κ. ... ἀδύνα- Ὁ 
τον.-.«τὴν κ᾿. Σεκούνδου τοῦ Ἠρειανοῦ ἐν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ ἰσχῦσαι 
ΤΩ Ραραᾷ φρ.  ίαη.Ρ. ΑἸΠ ροὶ,ςρε.34{(ρΡ.τος.15,23 : 2894); Οδατᾷ. καρ. 
1ο; ἐξ ἐμπορίας καὶ προστασίας αἱ κ. γίγνονται ΑἸΉ..ἐῤ.δηεγεῖ,2(ρ.171. 
20; Μ.25.2284); ΒΡΙΡἢ.ἤαον.68.γίρ.147.15; Μ.42.106Ὰ}; εἰ οἶσθα τὸν 
τρόπον τῆς κ. Πορφυρίου... ἢ τοὺς καταστήσαντας ῬΑ] σλγγς.τό(Ρ.03. 
τό; Μ.47.53): Οὗ οἸδοοῃ οὗ 8 ὈΪΒΠΟΡ ἥ-.-συμφωνία.. ἐν τῇ σῇ κ. 
Ατῇ. 9. νας. τ( 1.2 5.5248); οὗ ἃ ᾿ξιροσασν ΔΡΡοϊηίτηθπὶ ἴο 8 566, 
τ. ΝΑ Ζ.6}.120(}}.37.2268) ; Οὗ οτάϊπδτίοη οὗ ῥυδβῖβ χειροθεσία κατα- 
στάσεως πρεσβυτέρων ϑεγαρ.εἰεἶ..27 (ἴ{. ς ἀἄδασουῦ5. διάκονοι... «παρ᾽ 
αὐτὴν τὴν κ- εἰ ἐμαρτύραντο καὶ ἔφασαν χρῆναι γαμῆσαι ΟΛτς, (314) 
“ΠΉ.1το; 2. εοἩγοΐ, ἀἸγεσ 9 Ζεφυρῖνος συναράμενον αὐτὸν σχὼν πρὸς 
τὴν κι τοῦ κλήρου Η]ρρ.ἤσέν.9.12(0».248.12; Μ.τ6.33828); ἀμ πονίῖν 
οὐδὲ ἐσότυπον ἅπασιν εἶχε [55. 5. ῬεΐεΙ] τὴν κι (Βγγβ,μομι.3.3 ἴῃ 46. 
(ο. 260); 3. δε εησΗὶ, ἐσίαὐἐϊςἠητεηὶ οἵ ογάθν οἷ.. «ἄρχοντες, οὖς ἔπεμψεν 
ὄ βασιλεὺς πρὸς κ. ἩΠβοηΐ, Β,ς6ε!.6.2(}1.86. 12364); ; μεγάλην ἃ ἐποίησεν 
κ. ἐν Κωνσταντινουπόλει.. «πέμψας θείας σάκρας ὥστε τιμωρηθῆναι τοὺς 
ἀταξίας... -ποιοῦντας (ἠγοη Βαξε.Ρ.5334(}1.02.86:8). 

ΒΒ. ᾿πίταηϑ. 56η565; 1. κά, ογάεγίν εομάτοη, Ῥέαρε τῇ τοῦ 
κόσμου κ. ΟΥνον,δ(Ρ.313.ττ; Ν,τΣ. 437); τῇ παρούσῃ κ. τῆς ἐκκλησίας 
στ. Νὰ 2.6 }.τό8(Μ.37.2770); δὸς χεῖρα τῇ κοινῇ κο ρ.ι 33(2204); ἢ 5.1: 
ἐπάν! ], ἐγαμμ ιν, ΦΟΊΉβοσΗνῈ ὦ ἁγνεία.. “πλήρης εἰρήνης καὶ κ. 
ἘΡῆγ. 2. 1328; ἐν πολλῇ κ᾿ ἀνακρινόμενος τὸν στίχον 1.5. 2330: οἱ 
προσερχόμενοι τῷ κυρίῳ ὀφείλουσι τὰς εὐχὰς ἐν ἡσυχίᾳ καὶ εἰρήνῃ καὶ 
κ. πολλῇ ποιεῖσθαι Μασ Δερ λοι, δ. τ(Μ.34.5 170); ΓΠγνβ. δίαρ.3.5(. 
2110); ἦ...«προφήτης..«μετὰ διανοίας νηφούσης καὶ σωφροσύνης καὶ 
κι ἴα ἄσημ.20.2 τῷ τ ογ.(10.25 0; σωφρονούσης κ. ΟΘαχηθ); τα ἤν. 
16.4 τπ ΕἘρν(τ. 108}; ὀργὴ καταστάσεως ἀνασκευή ἽΝ1].υὲ,.3(}}.70. 
1144Ὰ); 50ῦῈν 5ϑηδος, πορηηαὶ οἱαίθ; γέρβὲ τμά ὥσπερ οὐδὲ τὸν 
διάβολον... αὐτοψίᾳ, ἐν κ. ὦν, ἑωρακέναι, ἀλλ᾽ ἐν ἐκοτάσες Τυβί ταὶ. 
115.53(Μ}.6.7418};} οἵ πε εχογοϊβοα, Οὐ νι υββ.ν,ν, Τμαιη. (1.46, 
9410); 2. 1 σ6ῃ,, σομ ἀἸΠ]ΟΉ,, δἰαΐε; 8. οἵ Ἐδίῃπου ἐν ὁποίᾳ... ἦν...κ. ὁ 
θεός, μὴ ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸν οἰκξῖον λόγον; Ἐπ|5.6.1}.2.ο(Ρ.τοϑ,12; Μ.24. 
οΙ60); Ὅ. οὗ ὅοη ἐν τῇ κ- ὧν τῇ πρὸ τοῦ κενῶσαι ἑαυτόν ΟΥ̓, 70.10.10 
(8; Ρ.18ο.0; Μ.14.3210}; οὗτοι..-δώσουσιν...τὸν υἱὸν τόπον ἐκ τόπου 
ἀμείψαντα...καὶ οὐχὶ κ΄ ἐκ κι, ὥσπερ ἡμεῖς ἐξειλήφαμεν 1.20.τ8(τ6; 
Ῥ.251.:13; 6140); 6, οἵ (μηβι ὁ σωτὴρ... τὰ.. ἄλλα ὑπέμεινεν ἔτι ὧν 
ἐν σαρκὶ καὶ φαινόμενος κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην κ. Απτ, Ῥίο]. ἀαρι. 
(ρ.652); ἃ, οὗ Βηρο]1ς Ὀοὶπρβ ἐξ ἀγγελικῆς μὲν κ. καὶ ἀρχαγγελικῆς 
ψυχικὴν κι γίνεσθαι, ἐκ δὲ ψυχικῆς δαιμονιώδη καὶ ἀνθρωπίνην ΟΥ, 
Ῥγῖης.2.8.2(ρ.τόο.8); Ῥοογ. ἀσεί.2.2(}1.88,16448); 6. οἵ τηρηΐα] οὐ 
ΠΊΟΤΑΙ βἴαϊε οἵ ἱπᾶιϊνιάτα]5. οἶμαι νοεῖσθαι θεοῦ... «βασιλείαν τὴν 
μακαρίαν τοῦ ἡγεμονικοῦ κ. ΟΥνογ.25(ρ.357.0; ΜέιτΙ, 4066); τὴν ἜΣ 
ἡγουμένην... «τῆς ζωῆς κι. 14..70.1.26{24;».33.12; Μ. 14. 28}; 
ἀπιστίας λοιμεύδει περιβάλλῃ κ. Ὁγτ, Ἡ,εαϊδεῖ,,4. τ; ἀτάραχον κ. τῆς 
ψυχῆς Βαπ.ἠοριτη ᾿5.33(1.1538.; Μ.20.3768); 405., γαμιε. οὗ νεἱμά: 
φρτγτίμαὶ δἰαίε τὸ ὃ δεῖ, οἱ λόγοι εἰσὶ τῆς εὐχῆς, τὸ δὲ καθὸ δεῖ ἡ κ. τοῦ 
εὐχομένου ΟΥ̓, 2(0Ρ.200.18; 4178}; τὸ μὲν τῆς κ΄ εἰς τὴν ψυχὴν ἐγκατα- 
θετέον, τὸ δὲ τοῦ σχήματος εἰς τὸ σῶμα 1δ.2τ(0.395.18 ; 5408); ἰ4. [0.1. 
36(20; Ρ.376.24; 657}; οὐ πάντες τῇ κι. ἴσοι ἐσμέν, οὔτε ταῖς αὐταῖς ἐν- 
νοίαις ἐλαυνόμεθα Ματς. ΠΤ οριϑο (ὅς, το20 0); καταστάσεως τῆς 
ἀπαθοῦς τε καὶ καθαρᾶς ΝΙ] εὐῥ.τ.τογ)( Μ.70.120Ὰ}}; τρεῖς κ΄ εἰσὶν ἐν τῷ 
ἀνθρούπῳ" ἔστιν ὃ ἐνεργῶν τὸ πάθος, καὶ ἔστιν ὃ ἱστῶν αὐτό, καὶ ἔστιν ὃ 
ἐκριζῶν αὐτό ἸλοΥ, ἠοεί, το, κ(Μ.88.17208) ; ἐπαγαείεν, δεμαυίοιν, ἘΡΏτ.. 
3.405Έ; προσχὼν αὐτοῦ τῇ κ., τῷ ἀνεπιλήπτῳ τῆς παρρησίας ΤΆ}. 

καταστεπτέον 

Οἰγγϑιπίρ.3ο,1ο; Μ.47.10) οἷ. πὶ; ξ. οὗ τηθῃ 1ῃ ταὶ. το οά μένουσιν... 
ἐν τῇ πρὸ τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ κι τῶν πεπιστευκότων μόνον ΟΥ. 0.20.33 
(27; 5.370.26; Μ.14.6480}; δεύτερος Ἀδὰμ... ἀναδείξας... ἡμῖν τὴν μέλ- 
λουσαν κ. ... τὸν ὅμοιον..«τρόπον καὶ δεύτερος ἄνθρωπος καλεῖται ὡς 
τὴν δευτέραν κι ἐκφήνας ὙΒατΟΜΟρ5.Ἔγηιδι(θ.90.1ς,18; ΜιΘδ,τοῦοα, 
Β); Οεουτῃ..)οε.3: τόρ. 65); ὅ. ἀρῥεαγαμεε, ἰοσῖξ, ῬΑ} (Ἰγγς ἃ 
(Ρ.26.32; Μ.47.17}; ἐκ τῆς τῶν ὀφθαλμῶν κ. γνωρίζουσι τοὺς σώφρονας 
ἄνδρας 1.5 (0.31.1; Μ.47.10); 4. «εἰ ἰο ογάονγ, ἐγϑίθιμ; οἱ νυνουἹὰ 
ἃ5 ΟΥ̓ΡΊΠ4}ν Ῥίαπηρά Ὀν σοά, Τιι.Βοβί. »».1.ε.8: τ(ρ.171); ΤΟ γγϑ, 
πονεῖ Εορι.7: τοί(δι 1034}; 670.}.8. 7.1(Μ.96.9120}; οἵ ΟὨτβιαπ5 
ϑαυμάστην...τὴν κι τῆς ἑαυτῶν [5ς. Χριστιανῶν] πολιτείας ζ)10Ρη..5.4.} 
ΟΥελοί τη Οαπὶ.6:32(}}.17.2760); τήν τε τοῦ ἤθους κ. καὶ τοῦ βλέμ- 
ματος τὸ εὕτακτον νγτ.5.0..40γ.(0.245.10) ; Βαποα 8. ῥοϊἐ καὶ εομδιε- 
ΠΟΙ, 5ίαίε, δ ῤῥίγε πᾶσαν τὴν ἹΡωμαϊκὴν κ. 70.}16] εἰγοη.τό Ρ.4οο(Μ. 
97.5934)}; Ὁ. ο0(]. ογάεγ, Τάτ Μορβ. Τύπ.ιτ3[.(Ρ.70.22; Μ,66, 
9374} ἐναντία...τῆς καθολικῆς κ΄ Τυκίη.ἐοΉ  (ρ.τοϑ.22; Μ.86.10328); 
ἀγνοεῖς τῆς ἁγίας ἐκκλησίας τὴν κ- [τεῦ. ΠΟῸΣ οὗ δἰ ἢ αγ]51} Το. Μοβοῆ. 
Ῥτα!.27(64.87.28738); 5. τοῶν οὗ 116, οὗ τῇοξβα ξο]Π]οννπρ ἃ πομπαβῖὶο 
τιι]6 ἀγγελικὴν κι ἔχων Τ᾿Ὀ}Ὰ]] πιτβο 4 τ(ρ.28.8; Μ.34.11310}; πάντων 
«««οἰκοδομηθέντων εἴς τε τὴν αὐτοῦ κ. καὶ σεμνότητα καὶ πνευματικὴν 

σύνεσιν (γτδιυ, [9.}65.(Ρ.206.16}; 0. Μοβοβ. ταὶ. γ3(Μ.87.29250) Β 
κρατοῦσι τοὺς ἄνδρας τῷ τε εἴδει καὶ Τῇ κι σεμνοτάτους, καὶ τὰ 
σήμαντρα τῆς ἐρημεκῆς κ. ἐπὶ τῶν προσώπων φέροντας ἴ10. 1.8. ἡ: 22 

(}1.οδ.τού18}; γεϊιξίοιις γε ΟΥ Ἀ ὀδεογυσηθ ἔχων μετ᾽ αὐτοῦ τὸν 
δευτερεύοντα τῆς τῶν κοινοβιακῶν κ. φροντίδων τὸν..«Παῦλον Ογτ.Ὦ, 
δα. 3ο(Ρ.115.22); μαθὼν τὸ ψαλτήριον καὶ...«τὴν μοναχικὴν κ- Ἶἴο. 
ΜοβοΒ.»γα!. τό6(Μ.87.30334); 4085. ὡς ἔστιν ἡ κι Τιδομ!. Ν δ γη:.13 
(Μ.93.τόβ: 0); 6. ἀϊτρεηξαίίοη, ογάθν ἔξομέν τι πλέον τῆς παρούσης 
κ᾿ Οὐ Ρ΄.10 τη 70.(ρ.403,7}; τὸ αὐτεξούσιον τῶν ἀνθρώπων. ..οὐ προο- 
καίρῳ θανάτῳ δικάζων, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρᾳ κ, λογοθετῶν αὐτό (οηδὶ. 4ΡΡ. 
6,22.1; τὴν ἐξ δὰμ ἕως Χριστοῦ κ. Αἡβεηἰόη.(Μ.66,16248} ἄχρις ἂν 
ἡ παροῦσα. μένῃ κ. Ηδάν, ἐπὶγοά. ογΜ. ο8. 12070); μὴ χρονίζειν ἐν τῷ 

νῦν βίῳ τὴν τῆς νέας κ΄ Οεξουχη. ἌΡοειτ: 2(ρ.127); ἁρπαγεὶς [5ς. 
5. Ῥ8}}} περιὼν ἐν τῇ νῦν κι ἕως τρίτου οὐρανοῦ (51.1.0. 5(Μ. 
88.3010); ἡ τροπὴ ταύτης τῆς κι 1}.2(1258); τὴν μέλλουσαν δευτέραν 
κ, {δι τ(ς7Ὰ) 4].; τὰς δύο ταύτας μόνον κ, ἐποίησε, ταύτην πρῶτον 
ὁρίσας πολιτεύεσθαι, εἶθ᾽ οὕτω τὴν μέλλουσαν 1.π(2Ζ8ο0) ; Χριστὸς ὁ 
τῆς δευτέρας κ. ἀρχηγός 1.(2078). 

Ἐκαταστεΐζομαι, γπαλέ ἐμ οὗ, ς. βϑηΐϊτ., Μασ Μρῃναροιν...1: 
(0.94.1). 

καταστείχω, εονιδ ἐοτον;, ἀδδεεηά, ΝΟηη.Ῥαν, 0.4:5τ(Μ.4.3.7844). 
καταστέλλω, 1. ὁγ1ῃ ἀοιθη ἀπὸ τῆς πολλῆς δόξης καὶ ἀγωνίας 

κατασταλεὶς καὶ εἰς τὴν ἰδίαν ἕξιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐλθών ΗΪΡΡ. 
|)ρα".3.7.7} 2. τηράϊς,, γεάμεο, γοί συ ὡς... ἰατρὸς... «περιπλάσμαοιν... 
πειρᾶται καταστεῖλαι τὸ οἴδημα Βα5.ἠονπτη ᾿Ξ. 3 2(1 τ2τᾺ ; Μ.20.3228); 
ἢρ. ταύτην...«τὴν νόσον [1.6. ὨΘΙΘ5Υ] καταστεῖλαι βουληθείς (οηβῖ. 
ΔΡ.Επι5.υ.(,2.66(ρ.67.2ο; Μ,20.10270); φλεγμαίνουσαν κι. τὴν ψυχήν 
ΟΒγυβ. ας. 4. 3(ρ ττοιδ; 1.4084); 14.Ἐπίνγορ.2.6(3,301Α); 3. γεϊΐευε, 
τ ραὶε ἵνα..συμφορὰν καταστείλῃς (6].Ονγ2.1..6.3.12.7; 4. Ῥ485., 
τηδῖ,, δὲ ἀσῤγεοδοί, ΟὨτγϑ, [ιἀ.3.4(1.6124}; 5. εαἴνι, γεείγαῖνε ῬΘύβοτι5 
ὁ Πέτρος...κ. τὸν ὄχλον εἶπεν (4, Ρεὶν.ε. δένει. 70.00.11}; (οηβῖ. ον. :.ε. 
15(Ρ.175.16; Μ,20.12778); Οδσγϑιδορι. 6.2 τῃ 70.(8. 3664}; Ῥαϑϑίοηβ, 
Οτι είς. δ4(0.117.17; Μιν1τ.7814)}; Επ5,4.,6,4,7{0.146.0; Μ.22.24:0); 
ΤΙ Βοβυαη.2.13(Μ.18,1160Ὰ}; ἴῃ σοη., «4..Ὀ 1.5 2(0.22.34); ἀκη- 
δίαν κ΄ ὑπομονή ΝΙ} ἐπεὶ. {Μ.70.1226.Ὰ}; κι τύφον ὙΠπάᾶτ. 5.8: κ(..653}; 
1, Εοηι.Υ :7(3.16}; Ρ885., δὲ γεξίγαϊηεα οὐ σεραμοά οὐχ ὁρῶσιν, ὅσων 
πάθη καὶ ὅσων χύσις κακίας κ. ΟΥδἰς,τ.64(ρΡ.117.24; Μ.11.7814}; 
συνεστραμμένῳ προσώπῳ κι. τε φωνῇ Ἐπ5.:.(.4.20(0Ρ.128.24; Μ.2ο. 
11778); Ογχγβ8. ον. 1.8 ἐμ ΜΠ.(7.184}; ὥστε...τόν τε Οὐροῖνον παύσα- 
σθαι τῆς ἐπιχειρήσεως, καὶ κ. τοὺς βουληθέντας ἀκολουθῆσαι αὐτῷ ϑοοτ. 
Ὺἡ..4.4.29.6(Μ.67. 5444}; 6. ἴῃ Ὀ84 56η88 ; Ρ855.) δ γεῤγεβϑδά, ἐγατηρεὰ 
τὸ. «συνειδὸς αὐτὴν 80, τὴν ψυχήν) συστρέφον κατεστάλθαι ποιεῖ (Πτγϑ. 
ἦονι.9.4 η, ΗΠ οὐ. (12.90Ὰ}; 7. ῬΕΤΕ, Ῥίορὶ. ΡΆ88., εαἶπι, δοάαίξ, πιοάεγοίς 
οἱ ἀβιιθδηουτ τῷ ἤθει κεκοσμημένος, τῷ σχήματι κ. (Ἰ]ΟΙῊ.  γ.7. τ(ρ. 4. 
ι6; Μ,0. 4884); Βα5.Κονμ.12. θ(2.1Ή5Ὰ; Μ.31.4048); τὸν νηστεύοντα κ. 
εἶναι χρή, ἡσύχιον (ῃγγκ. λον. 8.6 ἐπ Οεη. (4.630); ἘΝῚ]. ῥογίρί. τ 2.1ὸ 
(Μ1.79.0608); πραΐ. ἃ5 ϑιιδβῖ,, εαἶτη, γεςίγαϊμί, βοὐγιοὶν τὴν γυναῖκα 
χρὴ ἔχειν μάλιστα εὐχομένην τὸ κ, ΟΥγ.Ο(Ρ.318,8; Μ.1Ι.4444}; 
8. ΞΡῊῊ1 κι τῷ τοῦ θεοῦ θελήματι ὈΙάντη. Τγ1:.3. 21(Μ.30. φοπλ). 

κκαταστεμματίζω, εγοιῦη;, ἘΡΉΣ.2.3444. 
καταστενάζω, δειυαιϊ, ἀερίογε; ο. σερῖε,, Βαβ. ἤν. 4.3(2.27Ὲ ; Μ.531. 

2254}; ΤΠάγιϑευα,εῤῥ.2.15)(Μ.00.1492}). 
Ἐκαταστενόω, ἐοηἤηε, ἐμὲ ἦπι; ρετῖ. ρα55., ὅδ παγγοῖυ, (60. ]5. 

Ῥεγ3.2.24τ(4.02.12334). 
Ῥκαταστεπτέον, σηῊ τηδί εγοιθη, ΟἸοτα, ραε.2.8(ρ.2ο2.6; Μ.ι8, 

4854}. 



καταστέρησις 

Ἑκαταστέρησις, ἡ, ἀεῤγτιυαίτομ, Οτ, εἰ ἐμ Ὀς.29:6(}4.12.12030). 
Ἑκατάστερος, 1. “εἰ το ἢ} δίαγς, δίανυν ; οἵ ἴμ6 ρεαοοςκ᾽β 181}, Οσ. 

Ν82.0».28.24{ρ.59.5; Μ.36,608}); εο. ῬΙ5.ἠθχ.τ272(Μ.02.15324}; ταδί. 
οὐ ΒΜ χαῖρε οὐρανὲ... ἡ ταῖς τῶν ἀρετῶν λαμπηδόσι κατάστερος, ἐξ 
ἧς ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος ἀνέτειλεν Τάγιϑιυά. πα. ΒΜ (1.96. 
6924); 2. τπαγξεά τοῦδε σονιοὶ πη εἰαγηδε; οἵ οὐς ψῆο δα τῆς 
τπρτιηΐ οὗ {μ6 οτοββ οὐ ᾿ἰ5 οἰοῖῃθβ, Οὐ. Νά 2Ζ.0;.5.7(}1.2ς. 6728). 

καταστερόω, ρετῖ. Ρίορ]. Ῥᾶ55., Ξσὶ τοτίν δίαγς, βίαγγγν, οὗ τὴε 
βράνθῃβ, (βγυβ. μοονρΥ Ἰθη5.2.3(1.4560}; Ἰά.Πολη. δ. 5 ἐμ θη. (4. 

450). 
καταστεφαν-όω, ΦΥΟΙΘ; ῬΆ55., δα ἐγοιυηεα τὐτμ οἱείονν ΟΥΘΥ 

καταστεφανωθῆναι τοῦ ἀντιδίκου Βαβι ον, (2 8τε; Μ.31.3400); 
τρόπαια ἱστῶσι, καὶ «-οὔνται τῶν ἐναντίων ΝΡ Ὀ.4.4{31.70.5520); 
18.2.17 2(2888). 

καταστέφω, ΦΡΟΙΡΉ ; ῬΟΙΙ, Ὁ885. ; 1. πιεῖ., δὲ αὐογηεά, ΜΈ νἰτίαεϑ, 
εἴς, ἀπεικάζεσθαι...λειμῶνι.. 
ἁγνείας..«κατεστεμμένην ἄνθεσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῆς τεκνογονίας καὶ 
τοῖς τῆς ἐγκρατείας ΜοΙΉ. Σγ»ρ.2.7(0.26.1; Μ.18.608); Ογτ.Ο».4(3. 
100); 14.16.01: τ(}}.72.6408); 2. θὲ ἐφιμρῥεά γυναιξὶν... κατόπτρῳ. ..«τὴν 
ἀριστεράν, καὶ σείστρῳ τὴν δεξιὰν.: .κατεστεμμέναις ΟΥτ.αάο7.ο(1. 
3144}; δὲ ἐμυεξείοα τοὺς ἐν ἱερωσύνῃ κατεστεμμένους τὸ. ττ(404}0). 

καταστηλόω, ῥίαπί πΐκὲ ῥίίαγς, ΜΘ, γηῖρ.το,2(0.122.7; Μ.18. 
1030). 

καταστηρίξζω, Ρά55.,) 6 56ὲ στέφανος... 
(Ρ.22.1; Μι2ος. 45 Α}); ὃς βαεά; οἵ βίατβ, ασυυν γ85.ἢσχ. 67(}1.44.1160), 

Ἐκαταστιγής, Φῥο θα, φρεομίοί τοὺς ποικίλους..«καὶ κι. ὄρνεις 
ῬΒηοβῖ, ἤ, 6.2. ττ( δῖ ,6ς. σοοα). 

καταστίζω, 1. γᾶν, δῤοὶ, ἐρεοβίθ, Οὗ Ἰερύοθν τοὺς ἀλῴφούς, οἵ τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ κατεμάστιζόν τε καὶ κ. ῬὨΠοΒΙ.᾿.6.το. (1.6 ς,. 5888); 
τοῖς λέπρᾳ κατεστιγμένοις [516.ῬΕ],ρῥ.1.24(Μ.78,.1τ078}; Ογτ, :.2(4. 
2518); οἵἩ 50δ15 (τεῖ, (8].6: 17) ὑπὲρ ἧς ἴβο. τῆς τοῦ Χριστοῦ ὁμολογίας] 
πολλὰ παθὼν μικροῦ κατέστιγμαι τὸ σῶμα ἜΠατ.Μορβ.Οαἰ. 6: τγ(ρ.ττο. 
25); 2. ῥιεμείμαϊο τὰ χαράγματα τέλεια ποίει, καὶ τοὺς τόπους ἀκολού- 
θως κ. Β65.6}.333(3.452Ὰ; Μ.32.10 76); 8. δροὶ, 5ἰα1 1 τηδῖ., οἱ 51, 
“4. πάν. ἃ 4(ρ.48.12}; μηδέ σε κ. τὰ τοιαῦτα πάθη τι Ν, γ85.0γ, ἀοη1.2 
(Ρ.44.15; Ν.44.1τ480); ἐδ. (τοῦ. 12 ; ττβϑ10}; Οντιαάονγ.τά(1.4824}; 
ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ πᾶσι κηλίσι κατεστιγμένῳ [1ϊ..]αει(ρ.τόο.15}); 
οὗ μυνῆϑη πδΐθγα δδβϑηθα ὈΚ᾽ ΓΠΟΡῸΒ τὴν ἡμετέραν μορφὴν.- «ἀνέλαβε 
πολλοῖς ἁμαρτήμασι κατεστιγμένην Μεῖῆ δγηρ.τ (0.12.1; Μ.18.44})). 

καταστίλβω, 1. ροἰϊείρη; οἱ ρο]α, 770.1).8..}.τ6(Ν.96.1οοχᾺ}; 
2. ΡεΥξ, ρίορ!]. Ρ855. πϑιῦ, 85 βυιβι., ὑγείιαησα; οἵ βύγ]ε, ΟΥ ΝΥ 88. 
Εππιτᾷι Ρ.158.17; Μ.45.4008). 

καταστοιβάζω, ρετῖ. ρίορ!. Ραᾳ55., ἐοιηργεςςοά, οἵ 5βέγ]6, στ νβ8. 
Ἐπποτᾷ Ρ.τ58.1; ΝΕ. 45.400 Ὰ), 

καταστοιχει-ὀω, γεώτίες ἰο οἰεγπεμς μηκέτι...ἀνέχεσθε τῶν μυθο- 
λογεῖν ἐπιχειρούντων, καὶ “-ουμένων. τῆς γραφῆς, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ 
οἰκείου νοὸς ἐπεισφερόντων τοῖς θείοις διδάγμασιν ΟΠ γχν5.Πομι.24.6 ἐπε 
σεη.(4.226Α). 

καταστολή, ἥ, 1. (γεε5 κι.... αὐτῶν [30. τῶν ᾿Εσσηνῶν] καὶ 
σχῆμα κόσμιον ΗΠΡΡ ἦα87.0.2ο(0,257.4; Μ.16.23084}; ἦν...ἡ κι αὐτῶν 
εὐπρεπής Αἰ. ῬβΙ Θο(ρ.25.12): ΝΠ Μαρη.53(Ν1.79.10378}); ταεῖ., αὐογη- 
ἡπεηΐ τοῦ ἔσωθεν ἀνθρώπον τῆς κ. Με. ὍνΉΙΡ. 7.2(Ρ. .13: τι6; Μ.18. 
1288); 2. ροεΐηρ ἀοιση, φτεδ7γιισαίίοη ; γεϑιγαΐτ εἰς κ. τῶν τῆς ψυχῆς 
παθῶν ΕΟἸ]οῖὴ .Ραεά. 1. δ. 128.21; Μ.8.3204); 18.5[7γ.6.0(0.460.27; Μ.0. 
297Α); προσευχὴ... ἐστὶ. ᾿όφον κ. στιν υ85.ογ,άονιτ(ρ.8,4; Μ.44. 
11244}; Ομτνς, Ποη1.4.6 ": “4ς“.0: τ(3.1380}; 3. φοΡγίείγ, φιοδεγαϊ0Η,, 
γεξεέγυε εἰς κι βίου (Ἰεμηλ. 5 γ.7.τοίρ.41.14; Μ.0.4808); ἐβρ. ναι ἤθους, 
1Ὁ.6.ττί(ρ.476.27; 2124}; Οτιεἰς.1.67(ρ.121.2ς ; Μ.τ:τ. 7850); ὙΝΠἱ,, 
2(Μ.79.11428}; 405. τοὺς... τὸ πένθος... ἐπιδεικνυμένους τῇ πάσῃ κ. καὶ 
τῷ σχήματι καὶ τῇ τοῦ βίον ταπεινότητι ΟΑῺΟ.(314) 4.3; ἐν τοῖς τῶν 

“Ελλήνων μυστηρίοις αἱ ὀρχήσεις, ἐν δὲ τοῖς ἡμετέροις σιγὴ καὶ εὐκοσμία, 
αἰδὼς καὶ κ- (γνϑ5.Π071.12. 5 τ: (οἱ (ττιάτοςῦ ; ΝΠ ριΡτος,  (αηΐ. 
4:2(Μ.87.1645})). 

Ἐκαταστόρευσις, ἡ, φμολ ησ, γορμιουαὶ Χριστὸν εἰς ἐπιτίμησιν καὶ κ. 
τῆς κινδυνεύσεως διεγείροντες Τάτ, Βιυα, ΦΡ}.2.31τ(}.00.12044}. 

καταστοχάξ-ομαι, 1. αἵἷη αἱ ὥσπερ...ὁ τοξότης πρὸς τὸν σκοπὸν 
ἀπευθύνει τὸ βέλος..-οὕτως ὃ κριτὴς ὀφείλει τοῦ δικαίου κ. Βα5.᾿ούν. 
12.0(2.το Ὁ; Μ.321.405Ὰ}; Γίοη, ἀτ..8,6(}1.3.8038) ; 14, ιτο.8(Μ1.". 
4378); 2. μαυὲ γεραγά ον, δὲ σοημεεγημεά τοι παρακαλεῖ μὴ βαρὺ 
φορτίον...τὸ περὶ ἁγνείας τοῖς ἀδελφοῖς ἐπιτιθέναι, τῆς δὲ τῶν πολλῶν 
“εσθαι ἀσθενείας Ἐλι5.}.,6.4.23.7(}1.20.2884}; 3. ρόδες, ΤΡ; ὨΘμσΘ 
ἀδεεδ εἰς θεὸν οὐκ ἀσεβοῦμεν, μὴ τολμῶντες αὐτοῦ ““εσθαι χαλεπὴν 
ἀδυναμίαν, τοῦ ἀνθεστάναι κακίᾳ τῇ μὴ οὔσῃ ΤΙ, Βοκί. ἤαη.τ.2(Μ.τᾶ, 
1τΟ72Ὰ); Μαυς. Ετορη5ε.7.0(}]. 65. τοβδα); 4. απεϊείραϊε κ. τοῦ καιροῦ 
Ῥτος...}.62(Μ.87.27604), 

καταστοχασμός, ὁ, “οηἼθείμνε, αΥ ΝΝ γ85.αμἱη1.εἰ γε5.(Μ.46.84})}. 
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ες Ω ᾿ , .- - 
,τὴν ἐκκλησίαν, οὐ μόνον τοῖς τῆς 

κατεστήρικτο ἘλιΒ.ῳ.(.1.531΄ 

κατάστυγνος 

καταστοχαστικός, οἤ ἐοηθοίεγε ΥὙεῖ, Ἐχ.28:3, πνεῦμα αἰσθήσεως... 
οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ φρόνησίς ἐστι, δύναμις ψυχῆς....«τῶν..««μελλόντων κ. ΟἸΘπι, 
εἰγι6. Ἱ(ρ στ το; Μ.9.3858). 

καταστράπττ-ω, 1, βαςᾷ πφμεῖης. Ῥ885,, δὲ αδίαξε ιοὴἢ Πρ ηρ 
καπνιζόμενον...τὸ ὄρος..«καὶ κι ΟΥ.Να2.07.28.2(ρ.22.10; Μ.36.288) ; 
2. ἀαεείε; ταςῖ., ἰἰμῖηε τῆς ἁγνείας. «τῷ φωτὶ --ομένης.«τοῦ λόγου 
ΜοΠ.ν»}.5.8(0ρ.63.17; Μ.18.1128); ἡ τοῦ φωτὸς δύναμις... τὴν οἰκου- 
μένην ἱερῷ λαμπτῆρι κ. (οῃδῖ.ΑΡ.Ελπι5.0.(.2.6γ(ρ0.67.20; Μ.20.ΤΟ40Ὰ)} ; 
Απάτιτ ἀγα .66(Μ.97.14418). 

καταστρατεύ-ω, 1. ἰοαΐ ἐπε τοανό ΟΥὨ ΤῈ ἂπι αἰϊαεῖ κ. ὃ Ἀσσύριος τὴν ὑπὸ 
χεῖρα πληθύν ὕγτ.Ος χο(3.151Ὰ}; ἐμπίδας κ. αὐτοῖς ΤΒαϊ, ἢ, γεἰ,2τ(3. 
123); 2. γπῶξε τῦαν ρον, Ἰμυαάδ, αἰ αεΐ κι -.. τοῦ τυράννου Ἐπ5.ν,ν. 
27(0.2ο.28; Ν΄.20.04160); ΟντιΟς, ττοί3,.1508}; 14..5.2.τ(2.1τ87Ὰ}; 4150 
τηδά., (]δγη. ἐγ. δ,τβίρ. 518,14; Μ.0.4000); Οντ, ς.41:8(}}.6.τοο8Β); 

πηρί. σὺν Χριστῷ ““ἐσθαι τοῦ θανάτου (ἸοΥΏ. Ξἰν.4.132(Ρ.288.10; Μ.8, 
1ΞοοΑ); τ, [ο.6,2(1 ; Ρ.107.20; Μέ.14.2000); τῆς ἀρχαίας κ. πλάνης 
Ογυτ. ]ς5.2.τ(2.370Δ}. 

καταστρατηγέω, 1. συεγοομθ ὃν ρεριθγαί Πρ ΟΥ βἰγαίαρόηι; τηρῖ., 
ομἐ-σεμογαί, ομυϊί, τοῖ, βοπετης οἱ τεαεπιρίϊοπ δόλῳ... ὁ θάνατος 
κατεστρατηγήθη ΟἸδιηεχο. Τβάοί. δτ(ρ.12).2ο; Μ.9, 688) ; οἱ (ὨΠχτιβί 
παρέδωκεν ἑαυτὸν τῷ θανάτῳ... ἵνα μετὰ τοῦτο κ.- καὶ καταργήσῃ τὸν 
θάνατον Οτ. οι τη Κορ. 6:88, ;ἰ Τ8 τῷ 0.365); 4130 ο. ρϑηϊ., ὅνῃβϑ. 
Ῥγουϊά,τ τείρ.ο9.6; Μ.66.12488) ; 2. τι56 οἰγαίερν, εατηραῖρη δ. «δαίμων 
«ὐνἑτέραις κατεστρατήγει μεθόδοις Ἐπ|5.}.6.4.1.2(}1.20.3168). 

καταστρέφεω, 1. εὠδυεγί τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ κ. ἩἨειτη“παμά.-. 
2.1; 2. ουεγίἠγσιυ, ἀείγον, ταοῖ. ἡ πλάνη... «νενίκηται, τοῦ.. Χριστοῦ 
καταστρέψαντος αὐτήν Μείῃ σγΡρ.το. (0.127.12 ; ΜΝ. τ8.200}0); ΑἸΒ. 
η|.1τ.2(}1.2ς5.078}; 3. τηρά., φοδγεοί ἰο οποξείξ, σεδάμε, γοάμεε τοὺς 
᾿Ιουδαίους εἰς ἐσχάτην ἀμηχανίαν...κατεστρέψαντο ῬὨΙοΒί.ἐ..6.7.0(Ν. 
ὅς. 5484); 4. ἑμγη γομηά; τηρῖ,, ῥεγϑεγέ κ᾿ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἀληθείας 
Ηδεττη. »η,.6.2.1; ἨΪρρ.ἠα6;.4.22(ρ.52.16; Μ.16.30874}); 5. δγτηρ ἰὸ ὧν 
ἐμά, 650. τὸν βίον; αἶϑο τηβᾶ. τὴν ζωὴν καταστρέψασθαι ῬὨΠ]οΚί..6. 
3.22(Μ.6ς5. 5000) ; 6. κανίδε ἰο σηπὦ τη, δγιηρ αἱ ἰαςξὶ ἰο οὐκ εἰς χλενασίαν 
μόνον ἀλλ᾽ εἰς γεένναν κ΄ [50. Βα ΡΘΙΒΕΠΙΟΙΒ) τοὺς ἀπατωμένους (Ὠτν. 
ἤον.13.7 ἴῃ ΣΟον.(το.το] Ὁ); ἑτέρους κ. εἰς τὴν αὐτὴν ἡμῖν ἀπώλειαν 
ἴα. ον.2.5 τη (οἱ, (11.3240Ὲ ; καταφέρειν ΟΔΌτα6); 7. ἀρῥίν ἰο, δὲ εοη- 
ἐργηθα τοτίξ ἡ θείᾳ πρόνοια ζ οὐδ “-εἰ ἐπὶ μόνους τοὺς ἐν σαρκέ ΟΙσιαι, ἐεὶ, 
4βίρ.150.7; Μ.0.7208). 

καταστρηνιάω, ῥέΐαυε τυαπίομῖν τρ ἐξ [αεε οὗ αἱ χῆραι μὴ σπατα- 
λάτωσαν, ἵνα μὴ κ. τοῦ λόγου ΠΙσῊ.4η1.τι ; κ- αὐτοῦ τῆς ἀγάπης ΟἾγΥ5. 
ἤορι. 5.7 ἴθ Βορ(9.4710}; ΝΗ αρη.τ4{(Μ.70.0888}); ςἔ, οἵτινες δια- 
φόρους κ. μολύνουσιν τὰ ἑαυτῶν σώματα ἘΣΡΡΗΤ.Ι,2Ο7Α, 

καταστροφεύς, ὁ, ἀεδίγονεΥ, δι δε} οἷἱ...«ἑαυτῶν τε καὶ τῶν 
πειθομένων αὐτοῖς κι Ἰταη.ἤαϑν.3.12.5(Μ.7.808.). 

καταστροφή, ἡ, 1. οὐ ηησ, Ἡροοι τη τῆς ἁγίας τραπέζης κ. 
Ιβοῦνταβ δρι Ρ ΑἸ αροὶ, ςος.64(0.143.22; Μ.25.3640)}; 2. γμίη, ἀε- 
οἰγμει]οΉ ᾿Ϊωνᾶς Νινευΐταις κι ἐκήρυξεν τ 60.7.1} τὴν κ. τοῦ ναοῦ ΟΥ̓, 
170.το.42(26; ῬΡ.2τ0.2}; Ν.14.3804); (ΟὨγν9.ἤσηι. 5.5.4 τ Δ (7. 56 0); 
τεῦ. βειβοηβ δεινὴ κι ἁμαρτωλοῦ ες. δαϊ,13.1; οὗ τα ῖη σαυβεα Όν 
Ατίδὴβ μέχρι..«τούτων ἡ κ- τῶν Ἀρειανῶν ἔφθασε Α.Β.ἀρ.ΤΒατ.ἡ.6. 
2.14.12(3.850); Μμάοίησ, τμδυδγείοη τὴν αἰτίαν τῆς...κι ἘΡΏΥ. 2 ΧΟΒ; 
ΠονμΟἸοιιτοιαι, μάν. Μορβ. "γ.}οῖ}.3(0.220.14; Μ.66.1οοο})) οἰξ. 5. 
ἀντιατροφή; ΟγΥ ΒΞ, ττϑ: 67(}1.60.12728) ; λογομαχῶν ἐπὶ καταστροφῇ 
τῶν ἀκουόντων Ποη.λτ..}.8(Μ.3.το808}); οὗ Ποτεον, ῥεγηϊεΐοιις ἱεασὶ- 
ἴηρ ἀπέχου τῆς φωνῆς ταύτης, εἰς ἣν ἐντεῦθεν ἡ τῆς κι ὑπόθεσις Οτ. 
Νγβ5, μηνί Ρ.175.17; Μ.45.420Α}; 3, νη οὗ φυεης πρὸς τὴν ἁπάντων 
ἀθρόαν κ. Οτ. Ν 2. ἐαγ}1.2.1.12.7531(Μ.37.1210Ὰ). 

καταστρώννυμι, 1. «ργοαά: ἤξῆσο, μαξὸ ομεὖς δϑὰ ἐὰν καταστρώσω 
εἰς τὰς ἀβύσσους, ἩΘΌτ. ΠΝ ΝῚ (Ρ5.138:8), χαϊοηι.28.. ΤΟ Χ ἐὰν 
καταβῶ); τηρῖ., βεὶὲ ἔονίμ, ῥμδηϑα, ὙΜΕΊΗ. δγηι εἰ ἀπη. (1.18. 
3484}; ΟἵὐΤΠαάτ, Βα βαγίοη βεμοίὶ,λη ΟἼΤᾺ]],εα»ι.1,231(Μ.137.5418,6 410); 
2. εἰγεῖῦ, δεαξεγ συν τέρατα..«ταῖς ἱστορίαις αὐτοῦ καταστρώννυσιν 
ῬἈΙΠοβε, ἡ διτοι τι Μ.δς. 5920); 3. ἰαν ἰοῦ, ουεγίῆγοιυ γῆν Αἰγύπτον...κ. 
ΓΠΡρ. θ αη.4.40.4. 

κατάστρωσις, ἡ, εἰγειρίηρ, δεαϊἑενγῖηρ, οὗ ηποϊδειομβ τῆς θείας κ, 
πεποίηται γραφῆς Ἐπι5,}.6.6.13.4(Μ.20.5488). 

καταστυγέω, ρετί. Ῥίορ], ρ655., αὐλογνεά, μαίεξωϊ, Ογτ, ΜΕ Μ. 
72.4720);} ἰα αροἱ,ογεηῬγοετη.(Ὁ0.32,30; 6᾽.1580}; ἐῤιτοίρ.55.30; 
188,4}; κ4,1,6,17:7(Μ.72.8360). 

Ἐκαταστυγητέον, ογ6 πὶ ἰοαίπέ ΟΥἨ "Γκαταστυγητέος, “είσειαδίε 
κι... τὸ προσκεῖσθαι φιλεῖν ἀνονήτοις οἰωνοσκοπίαις Ογταάογ.6(1. 
2090). 

καταστυγνάζω, ἰοοΐξ οὐ δε Ξαὦ, γτ.Ος,το(3.410). 
κατάστυγνος, σίοονεν μέλαινα κατὰ φύσιν ἡ γῆ καὶ κι ΜδΔΟΟΝρπ. 

ἀῤοεν.3.42(ρ.145.17}; ἡ τῆς ἀρετῆς ὁδὸς τοῖς μὲν ἀρχομένοις..«τραχεῖα 
λίαν καὶ κ. φαίνεται Τα, ῥεγῥ.93(0.134.7). 



“ καταστύφω 

καταστύφω, αεἰγίηρα; ταδί. δτίο, εἰΐηρ, ΓΑΡΟΙ] ριρί Ῥς. σο 8τρ.(}1.33. 
1281}; τὸν ἐν ἱερωσύνῃ βίον, ἐγκρατῇ τινα, καὶ κατεστυμμένον καὶ 
περιεακληκότα τῇ φαινομένῃ ζωῇ" ἔνδοθεν δὲ τὸ ἐδώδιμον. . περιέχοντα 
στ Ν γββιυ Μος.(Μ.44.4170}; 19. (4280); τῶν κατεστυμμένων ῥημάτων 
τὸ κέρδος (Ὠγγπ.δοη1.1.5.7 τῷ. ΜΠ (7. το Ὰ). 

κατασυκοφαντέω, οΥοῖσα ξαῤἑομδὶν ; σαἰμηηΐαίο, ΝᾺ] ρῥ.τιιθό 
(Μ.79.1τ48}). 

Ἑκατασυλάω, ἐώζε, εἰσαὶ αἰραγ, Ογτιαΐογ.ἀ(τ.τ18ς5})). 
κατασυλλογίζομαι, γαϊομαίδθ κ᾿ πειρώμενος τὰ ἀσυλλόγιστα 

Τάτ. βεια. σηδγν.τ στ Μ.90.241}). 
Ἑκατασυνήθειον, τό, 5.ν.1., Ρἷυγ,., τοὐαί 15 ομδίομιαγν, οἵ ἴδ 

ΤηΘΏ5685 γυνή...ἐν τοῖς κ᾿ ἦτοι καταμηνίοις εὑρέθη Δπαρὶ, ἐπ νρ.1σὉ..2 
Β.278 ; ΡΕΙΠ, ἐν τοῖς κατὰ συνήθειαν). 

Ἐκατασυνίστημι, δῥαπά ἰοραίπεγ ἀραϊρηδί, Το. 4.6.8. 2(0.200.12; Μ. 
22.6200). 

κατασυρίξω, ἐ155 9} ΗΠ δίαρε; τηεξί,, γδλεεί κ᾿ τῆς Θεοφίλου μανέας 

Ῥ4}1.υ Οἠγγε.Δ(ρ τό.το ; Μ,41.12). 
κατασύρ-ω, 1. ῥμἰΐ ἀοτυμ; δποα ἐγεαΐ τοί; υἹοίσηεε, τιαϊγεαϊ, 

ΤΒαῖ.ἦ.6.5.17.τ(3.1045}; ταεῖ., ὦγαρ ἀοιρη, ἀεδαςο, ἀεργαάέ εἰς τοὔδαφος 
κ.- τὴν τὐ ΒΩ, ΟἸεια ῥγοί. 4. 44.:πτ| Μ.8,1538}; Επ5.1ς.0:7(}}1.24. 
1530); ἕνα μὴ." ἐπὶ μεῖζον κακὸν κι σε ατο. ΒΥ. οριίδοιτ .128(Μ.65.0218); 
τῆς πρὸς τὸν πατέρα θεὸν ὁμοουσιότητος...κ. τὸν υἱόν Ογτ ̓ ς.9ο: 20}, 

60.12170}; Ρ855. Ἰπύτδηβ., [αἱ θαεῖς, ἰαρδὲ διὰ τὸ μήπω χωρῆσαι τοῦ 
μυστηρίου τὸν λόγον ἐπὶ τὸν μητρῷον κολπὸν τοῖς λογισμοῖς κι. [30. 
Νιςοάστλαβ} τιν 85,0, εαΐοοῖ, 2Ο(ρ.150.1; Μ.45.το1 4}; Οντ ἄηιντά 
(3.265); 2. εαγγν οἱ; γποῖ., ξοάνοθ, σαν ἀτραγ ᾿Ηρακλείδης..«ἐπὶ 
τὰ Δημοκρίτου... ἐεται εἴδωλα ΓἸδτη ῥγοΐ, ίρ.51.0; Μ.8.1724}; Οοηςὶ. 

4}Ρ.2.6.17; οἱ.. Ἕλληνες διὰ τῆς εὐγλωττίας -“-ουσι γτ. Η, εαϊδεῖ,. 

4.2; ΟΥΟΝ γ85 νὸς α11(Ν}.45.1248); κατεσύρη τῇ ἀπάτη τῆς ἡδονῆς ἴο. 
Μοβοῃ, ῥγαϊ.τοβ(}}.87.29ό90); Μακχ.αηιδίρ. (Μ οτ τ3οιο); ἐῤ. (12934); ; 
ἃ. ἀϊνεγὶ ΤῊ 6 αἰτεπτίοη, στ. ἮΝ γβ5, πη. (τ Ρ.231. 29; Μ. 45. 9280); ἕνα 
μή τις. «κατασυρῇ πρὸς τὴν “πρόχειρον ἔμφασιν τοῦ ὀνόματος 1Ὁ.4(2 

Ρ.53.το; 6244); ἀἸξίγαεὶ κ. τὸν νοῦν εἰς τὸ τῆς μευ νερὸ πάϑος ίατο. 
ἘΣ σριίδε. 4(Μ.όξ. τοτθ0); ᾿πίτδη5., ἀΐργεςς εἰς ἑτέραν.. .. σπουδὴν 
ῬὨΠοβι. .6.8.13(}1.6ς. Ξ658); 4. ρα85., δ6 γεάιμείδίο το, σης οὐ οὐημοιηὶ 
ἴο πρὸς τοῦτο [530, ἀοοίτη6 Οὗ ππηξζοι 5 ΟΠ 0515] τὸν λόγον «-όμενον 
στ Νγϑς. μον. ορτ.28,3(}1.44.2324}. 

κατασυστάδην, οἰσητῊρ ἰοροίμον, ἔαεο ἰο ἔκπες, 1.5. ψἰτῃ Ὀοτῃ 
5146 5 Τερτεβθηϊεα παρουσίᾳ αὐτοῦ κ. οὐδὲν ἐξετάσθη- ἀλλ᾽ ἐκ μιᾶς 
μοίρας ἠτιάσαντο ((Πα]ς. εἰ. τά(4(Ὁ 2.1τ.3.}0.82.24; Η.2.597}). 

κατασφάξ-ω, Ξἰαπρ εν, πμγδν ; ρυόρεῦν, Ὀν [86 ϑνοσζα ἄλλοι μὲν 
ἐτόξευον, ἕτεροι δὲ κι. [0.}]α] ἐἰγοη.τ8 Ρ.476(}4.07.602Β)}; πιεί., 
ἀδείγον τῇ πυρώσει τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν ἡ ψυχὴ -«-εται Νίατο. ΒΥ. 
ριϑο. 5.7 (1.6 ς ΤΟ400}; τοὺς ἠδικηκότας θρηνοῦσιν.. 
σφάξαντας μέλη ἜΠατ.6ρ.ττο(4. 1201). 

κατασφαλίζω, Δ. δοί.;1. ῥονεξν, επ ἐχο. ον. (ρ.τᾶτ.14; Μ.113. 
868Α}; 2. Ξεεγε, τι ῤγίϑορ, 44. ΡΒ. 2ο.τ(Ρ. 226); «ἁμὲ τ διὰ τοῦτο 
ἐν ἀποκρύφῳ οἴκῳ κατησφαλισμένόι καθήμεθα, ἵνα μηδεὶς γνῷ εἰ μὴ 
μόνος ὁ θεός Πίάαςε, [αδ.τ.55(Ρ.770.26). 

Β. τηρά,.; 1, ὙΩΒῈ ΟΥ̓ ΚΕΩΡ 9 ΟΉΡ, βα 8 ΟΥ̓ δέεμγο, ΕΓ,  νηρ.5.8 
(Ρ.63.2; Μ.18.1128); αἱ κατησφαλισμέναι...καὶ σφραγισθεῖσαι ψυχαί 
1δ.0.τ(}.115.17; 1808); ἀρραγεῖ.. “ἑρκίῳ τὸ ἁπαλὸν τῆς σαρκὸς ἡ φύσις 
κ᾿ Βαβ.ἠεχ, 7, 3(1.ό50 ; Μ,20.1534}; οὗ,. «σώφρονες. ««λογισμοὶ. «κιβωτῷ 

(κ᾿ τ Ν υβ5.υ. 7ος.(Μ.44.3204}); Αβὲ. Ατη λον. .3(}. 40.201); Ρ885.» 
ἰαδῖ;; δέ αγτηοᾷ τῷ θυρεῷ κατησφαλιομένος τῆς πίστεως τ Ν γ55.Ε ΜΉ. 
12(1 Ρ.21τ0.21; Ν,.45.0134); 2. τορβγηε; ἃ. φιαδε τογίαϊη, 578, 
σμαγαμίεε, αὐ Νγϑϑυ. Μ7ο5.(Ν1.44.3538}; 1ϑ.2ο(200.Α}; τὴν κληρονομέαν 
μοι κατησφαλίσατο ντ. ΒΞ τηῖο(Μ.60.8128) ; Ῥ. εογγοδογαὶδ μή τι διὰ 
τῶν ὑπολοίπων κατησφαλίσατο τὸν..«λόγον το Ν γ85. πη. 4(2 Ὁ.81.τ; 
Μ.4ς. 6568); 1.7(2 Ὁ.155.12 ; 7448); 1δ.8(2 Ρ.1η8.ς; 7600) ; Ο. ταν ἢ 
δὲ [50. σύνοδοςἾ-. «ὅμοιον... .τὸν υἱὸν τῷ πατρὶ..-ἀνακηρύξασα ὑπο- 
γραφαῖς ἰδίαις κ᾿ ῬΠΙΠοΚβί.ὦ..6.4. τοί ΜΙ 6 ς.5.248) ; 3. Οὗ Ρευβοηβ, δίμά, 6.8. 
Ὀν οἴῃ, Βοοτ.ἤ,6.5.21τ.12(}1.67.6244}; {710.}),8..}.2(Μ.06.8774). 

Ἐκατασφαλτόω, εὐαὲ τοῖς ῥτίεί, Τ1ο.1).Β. 6(1.96.9ο 40). 
Ἐκατασφενδονάω {ἔ-ἔω ΟΥ̓Ἐ-οὐ), ἢ. αἰαεξ, τητῖα ἀοίθη τοί ἃ οἴΐης, 

Ογτ. 1 ς5.3.1τ(2.3860}; 2. τιοῖ, τῶν τῆς ἀρρωστίας λειψάντων ἔτι ἡμᾶς κ. 
1514. ῬῈ].6}}.3.τ54(ΜΜ.γ8.8458); ΟΥγτ.1ς5.4.2(2.6ογ0); 14..}σ.1.7(4.540); 
Ῥ4585. ἐλεγχόμενοι τῆς θεέας γραφῆς, καὶ τοῖς τῶν ἁγίων λόγοις “τούμενοι 
1.1τ.53(4.254). 

κατασφηκόω, ἤκχ, λοϊα ἴῃ ρίαεο, Ῥαα}.5}}. δ ρἢ. 481τ(}}.86.21384). 
κατασφίγγτω, 1, ῥὶπά πρίν, Ῥῖοι, Α].6ρΡ.Ἐ:5.}.6.14.25 (7750; Μ. 

21.12160}; ρίγά τὰς Ἰοιμ5, (]ειη. ῥαφά.2.τοίρ.224.2ο; Μ.8.5328); Ἐ1|8. 
]5.21:3(Μ.24.240})) ; τηδΐί. εἰκαῖον. .«λέγειν...ὅτι τύχη τε καὶ εἱμαρμένη, 
καὶ γένεσις... οὖς ἂν ἕλοιντο "οουσαι φαυλότητός τε καὶ ἀρετῆς ἀποτε- 
λοῦσιν ἐργάτας Ογτ.15.1.τ(2.22Ὲ}; δεσμὸς... ὁ νόμος ἦν..«"ὐων..«ὥσπερ 
εἰς κόλασιν τοὺς ἠσθενηκότας 1Ὁ.3.2(401Ὲ}; 18.(4024}; Ἰ4, αἄονοτι. 

3 » « 
«τὰ οἰκεία κατα- 

722 κατασχηματίζω 

470); Ῥᾶ55.,) ἔτεα. οὗ ρείβοπβ δρμηά Ὁ 5ἴη, Επ5.}ς.145:}(Μ.24. 
640); τ.ΝαΖ.0γ.40.32(Μ,36.408.); τὰ Ρς.67:1(Μ1.69.11450); 2. ἐ0η- 
εἰγιεί, μανέρόν, Ὀγτιαάον ταί. 4650); ; ἃ. ξεῖσε, ὅτ δριμνυτέροις αὐτοὺς 
κ. λόγοις ὕντ, 0.4.4(4.3048); ὁ διάβολος... χερσὶ σφοδρῶς κ. νῦν τὸν 
νέον ᾿Ιωσήφ Ἀοτη.Μ6].(.45 τ 0.76); 4. δίμα ἰορείθον, μη τοῖς τῆς 
ἀγάπης δεομοῖς εἰς ἑνότητα κ. Ὀγντ. Μτοἰι.48(4.438Ὰ); ἀκρογωνιαῖον... 
εἶναί φησιν [56. τὸν Χριστόν), ὡς διὰ πίστεως μιᾶς κ. πρὸς ἑνότητα 
τὴν πνευματικὴν τοὺς δύο λαούς ἰα.1.5.3.2(2.3084} ; [Π60]. εἰς ἑνότητα... 
κϑοντες [36. Μδτοο] 15 ἀπ ῬΒοΙ η115] τόν τε ἐκ θεοῦ λόγον καὶ τὸν ἐκ 
τῆς ἁγίας παρθένου ναόν, κατοικῆσαί φασιν ἐν αὐτῷ τὸν λόγον. . «ψυχῆς 
«(ἀναπληροῦν τὸν τόπον Ἰα Ἰπειμῖροη. (51.600) τε Τάς, (ρ.45.20; 
55,58); δ. ἀοϊᾷ δαεῖ, γεείγαίῃ, Ογτοάβας, 57(3.5720); ϑορῆγ Ην. 
“παι. (.92.17288). 

κατασφραγίζ-ω, 1. 5εαἱ πῤ, δέσιγε κ. τὰς θύρας 41.Μ|.Β τ4{(0.234. 
12); Τι ϑ αἱ. τ5.7(0.47.5; Μ.122.13370); Ράᾶ55. (οἵ, ἘΏΡΊΙΒΗ ᾽ὰ βεαϊθά 
Ῥοοϊκ᾽) τὰς προφητικὰς ὁράσεις...-πάλαι οὖσας ἀσαφεῖς καὶ κατεσφραγι- 
σμένας Ἐπ5.4.6.8.2(ρ0.3172.το; Μ.22.6 040); 2. αοἴ, ἀπ πηεὰ., ἘΟ ΠΥΗ1, 
ἐοσίτΐν ἰο, ΗΙΡρ.λαεν.5.24{Ρ.125.31; Μ.16.31010); προφήτου... [15.7:14] 
πθοντος..«τὴν προαναφώνησιν τοῦ... Γαβριήλ Ογτοίμειι ρει (τ᾿, 6840) 
-- ΤἼὙηάς.(ρ.40.20; οὔντοῦῦ); οὗ, οὐ κατασφραγίσονται ὡς παιγνιῶ- 
δές τὸ πασχόντων ἡμῶν; Ὑμάτιϑεαᾷ,.}}.2.142(}1.09.14524}); 3. σεαΐ 
ἢ. 564} οὗ Η. σποβῖ; 8. ἴὴ Ὀαρίβηὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ τοῦ 
σωτηρίου αὐτοῦ σημάντρον, ἐν ᾧ κατασφραγιζόμενοι ἀναστοιχειούμεθα 
εἰς εἰκόνα τὴν πρώτην ιάντῃ, 7}}}.2.10(Μ.320.7171Ὰ}; ἔκαστον τῶν 
προσιόντων αὐτῷ [3ς. Χριστῷ] καθαρὸν ἀποφαίνει...διὰ τοῦ ἁγίον 
βαπτίσματος, καὶ κ. τῷ πνεύματι πρὸς ἁγιασμόν, καὶ ἐν τέκνοις 
καταγράφει θεοῦ Οντ, λ71ε}.68(3.4658); κατεσφραγίσθημεν εἰς ὁμοιό- 
τῆταὰ τὴν πρὸς αὐτὸν (ἃ, 70.1.0(4.018); Ὁ. αἱ Ὀτεαίϊοῃ, τεῖ. σεπῃ.2:}7 
κατεσφραγίζετο 30. γη8}}} τῷ πνεύματι τῆς ζωῆς 1. (054}; 4. »ιαγξ 
εὐτἶ σῖσῃ οὗ ογο55; ἃ, ῬΕΥΒΟΙ5, ἰὼ θαρίϊδπι (οἴ. 3.8) ὅ.. ἐπίσκοπος... 
κι. αὐτὸν καὶ ἀλείψας ἐλαίῳ 4. 1.Α 27(0.257.5); ἴῃ σε, διϊπνεισθεὶς 
καὶ κατασφραγίσας ἑαυτὸν 1Ὁ.Β ττ(ρ.228.8); τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐν ὀνόματι 
Χριστοῦ --ομεν τοὺς τῆς σφραγῖδος ταύτης δεομένους 7 [5 φη εἰ γε. 
ττϑ8(Μ.6,1τ2680); (4110 Πνρ.(ρΡ.37); 5γιθο]ίβιη οὐ Ἰἰταγρ, 56. εχ- 
ῬΙαΙπεα τὸ κατασφραγίσαι τὸν ἀρχιερέα τὸν λαὸν ὑποδεικνύει τὴν μέλ- 
λουσαν (Φριστοῦδ παρονσίαν ἐν τῷ ἑξακισχιλιοστῷ {πεντηκοσιοστῷν» 
ἔτει μέλλειν ἔσεσθαι διὰ τῆς ψηφῖδος τῶν δακτύλων ἐμφαινούσης 
ἑξακισχιλιοστὸν πεντακοσιοστὸν [Βαϑ8. πυπιγεῖ,45(0.380.12); Ὁ. {πἰτρθ 
κ- τὴν κώμην τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ τρίτον ἘΡΗ͵.2.7Ε; πιροᾶ. δεξά- 
μένος τὰ φάρμακον καὶ κατασφραγισάμενος αὐτό Α.. [ο.ο(ρ.156.32}; 
ς. τηδᾶ,, Ομ 6561} τὸ πρόσωπον τῷ σωτηρίῳ “μενος σημείῳ ἔπι5.υ.(, 
4.2(Ρ.7 ΝΜ 6; Μ,2ο.τοΞξός) ; ἠξρίφῥατεε σεαυτὸν τῷ τιμίῳ σταυρῷ ““ὅμενος 
πάντα σου τὰ μέλη ΕΡΉΥ.3.2210; ΟΥ̓́ΣΟΥ ΟΠ ο᾽5 ΟΥνῸ 5, ν, Ὁ; ΔΌ5., ΞΙΡΉ 
ποεῖ τοιτἦ ΣΊΡΉ Ὁ} εὔοςς ἜΝ τὸ γεύσασθαι αὐτόν, ἐπετο ῥεν νου το 
ἜΡἢτ. 2.9; κατασφραγισάμενοι τῷ θεῷ διὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, κλίναντες 

εὐλογείσθωσαν παρὰ τοῦ ἐπισκόπου {1.0 (σηϑι. ρ.8.8,4; ῬΑ] ἢ. 
᾿ ατ5.6τ(ρ.τ62.4); ἘΡΔΠ. ἢ ριονττ. οίρ.62.1; Μ.534.τ1π 50); 70. Νοῖ.ν, 
ΕἸ5.3(}}1.86.300Ὰ); Ἰουδίτατϊιυ, Εμινεθ, ο4(Μι86.237900); ΤδοητΝ Ὁ. 
ϑγη:. 43(}. 93. 17248}} ὕπαγε κατασφραγίσαι [ὑτο. ], -ἀγισαι]" δια- 

βολικὸν γάρ ἐστιν τὸ ἔργον τοῦτο Κ΄. αἩ.(ρ.64.6). 
Ἑκατασφραγιστής, ὁ, 056 τῦῦο 5φωἷς, τοῖ. ἈΠ ΠΟΙΥ ννβά]οοκ ὁ... τῆς 

ἀθέσμου συμπλοκῆς συνάπτης καὶ κι. Ῥμάτι ϑιια.Φρ}.1.22(Μ.99.9760). 
κατασχεδιάζω, 1. ἐηῤγουῖϊδα; Ῥα55., ἤάαῤβεη, Ογτ ἰαῤβμιεη(. 

2188); 2. ἀόξεγῖδε γομραϊν, οἰ πἶηα, Ἐπι5.}.6.8,τ(,48}; Μ. 21. 5850). 
Ἑκατασχεία, ἡ, ῥοΞκεεέδείο, ΤΆᾺΡΟΠ Ρηο Βς,. :8(Μ.22.1216κ; τ. 

Ρ.11). 
κατάσχεσις, ἡ, ῥοΞεε551 00. (εἴ. 68.48:4; Νυιη.12:3, δἴς); 1. {πεὶ 

οὗ βοξεεσστηρ κληροδοσία, καὶ γῆς τῆς ἁγίας κ. ΟΥ.Ν2.0γ.43.72(Μ.56. 
5030); )]οη. Αγ... ..3.3.4(Μ.3.4200) ; Μαχιαριδὶσ. (Μ.01.τ1648);2. σου- 
ογεῖρ, ἐμαὶ τολτοῖ 15 ῥοςδεδδοα δότε αὐτὰ τοῖς τέκνοις ὑμῶν εἰς κ. 
αἰώνιον 1. Βεῃ).το.4; ἐθνῶν ὧν ἐπηγγείλατο ὁ θεὸς τῷ Ἀβραὰμ. εἰς κ. 
δοῦναι ἔτεπιἤαεν.τ.18,53(Μ.17.648.}; τοῖ, (ῃσιβὲ ορρ. [οϑῆπᾶ αἰώνιον 
ἡμῖν τὴν κι δώσει Τυϑι.ταἰ.ττ3.4(Μ.6.7360);.3. πιεῖ., οἵ [Π6 ρτοπηβεα 
Ιαπα τὰ... ὅρια τῆς κ- τῶν υἱῶν ᾿Ιαραήλ Ἐπ5.σπογπαςί.(Ρ.20.13}; οὐδὲ 
ἐν τῇ κ. εὑρίσκεται πόλις οὕτω καλουμένη Ῥτος. εη.26:53(Μ.87. 
4174}. 

κατασχηματίζ-ω, 1. ἐγέδ5 ἐρ, Ἰηθέδι τοῦδ ἃ σοτιαὶπ ἔουπὶ ΟΥ̓ ΔΡ- 
Ῥθδύδποα ἰσοθέους ἄνθρωποι κ. ἑαυτούς (Ἴδη). »γοἱ.4(ρ.42.1τ0; Μ.8. 
1498); αὐτὸν κ. εἰς “Πλιον 1δ.(ρ.42.τ4.; 1404}; τῶν...«τὴν ἀκούσιον 
πρᾶξιν οἰκονομίας ῥήματι ““ὄντων ῬὨι]οβί.ἦ..6.4.τ2(}1.δς, π284}; Ρ455., 
Ἐ8Β65.15.124{π.46 5; Μ.30.3208); τοί. ἀοςεείβιη ἀντὶ τῆς ἀληθοῦς 
θεοφανείας δόκησίν τινα.. .δογματιζόντων ἐν σωματικῇ μορφῇ κατασχη- 
ματισμένην ατ  Ν Υ55.6.3(Μ 1.46, τΟ20}); 2. πηοά,, εἰτεμίαίε, ρό56 ἕκαστος 
κατασχηματισάμενος τοὺς ἀκεραίους φαντασιοσκοπεῖ ὡς βασιλεύς ΑἸΉ. 
πες. 4(Μ.25.τ030); ΤΒα5. οηειίῃ Ῥοιττϑίι. 3731; Ν,.20.1088)}; τὸ ὁμο- 
οὔσιον πρεσβεύων... «τὸ ἑτεροούσιον κατεσχηματίζετο ΡὨϊοβξ. ἡ. Ε. 5, Ἐ(Μ. 



, κατασχίξζω 

ὅ5.532Α}; Ρ855., Βαβ."δχ,5.2(1,41Ὲ ; Μ.20.070); 3. ρα85.; 8. δὲ ἐ0η- 
"οννμεά, ἰαξδ ἰδ6 ξογηι οὶ ὅ.. «ποικίλος καὶ ἔντεχνος [ϑο. λόγος ..-μυρία 
σεται Βαϑβ.ἤοπι.12.1(2. τοῦ; ΜΙ 31. 4000); Ὁ. σσδῖη., δὲ ογηιεά οἵ 
ἀεγτυεά τὸ 'ἐπιούσιον᾽ παρὰ τὸ ἐπιέναι κατεσχηματίσθαι ΟΥ.ογ.21(0.372. 
3) καὶ ἐσχηματίσθαι Μ.τΙ.5 17.) 

κατασχίξω, 4) 1, ἱδαν; ῬΆ55. ᾿ΠΈΤ88., 5}Π1,, ὑγαπεῖ αἱρέσεις... 
κατασχίζονταί τινες, εἰς τὸ ἕτερά τε καὶ ἕτερα φρονεῖν ὕγτ, Τεἶμ.χ(θ, 
204). 

κατασχολέω (Α), 1. ῥνιδν, ὀζέμργ περὶ τούτου..«τὴν διδασκαλίαν 
κατασχολήσωμεν Β85.86].0}.14.1(}. 85, 1840); 2. τηεά,, δὲ φογιεεγηεά 
ΟΥ̓ οεσμρίσά; οἵ τὶ αἰξδεσιίοη, στ Ν γϑ5.ριεαρ. (Ν].45.2240}; κ. ... ἡ 
φύσις τὰ πρῶτα περὶ τροφὴν καὶ πνεῦμα ζζ465.Ν4Ζ.ἀέαϊ. 150(Μ.38. 

1045). : 
Ἐκατασχολ-έω (Β), 1. ἀΐμάεγ, ἀοίαγ τί μου τὰς πόδας “-εἴς; Βα5. 

Βαιιονιτοι(Ν.85.2400); 2. τηθά., μάνα γΕΣΡΊϊ6, σθᾶϑε τὸν εὐεργέτην, 
ποθοῦντα πρὸς τὸ πλήττειν “-εἴσθαι 1}.27.:(316.Α}. 

κατασωρεύω, ἧδαρ οὐ ῥτϊδ τ ρ, πρὶν, αεοιωπμίαϊε, Ογυ. Ῥς.34:20 
(1.69.8934}; κ- ἑαυτοῖς ...ἐλέου τινὸς ἐλπίδα 1ά, 7μἶνι.5(6᾽,040); κ- εἰς 
νοῦν...τὴν τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως γνῶσιν 1(.15.4.4(5.6808); αϊζεν 
ἰορεῖθον ἀραϊηδὶ κ' τοῦ Χριστοῦ τοὺς ὑπὸ χεῖρα λαούς 1δ.5.χ(4610). 

κατασωτεύομαι, ςφγίαπάον οΥ ῥγοβίραίε ἰζοῖης, Οτιεονέτιῖς Μϊ.15. 
31(0Ρ.459.26; Μ.13. τότ); βουδρ. Ταημ,δίρ,ι64; Μ.18.12338). 

κατατακτέον, 0216 7η1ι5ὶ ῥίαεε, εἰαςς τὰ τοιαῦτα ἐν τοῖς τοιούτοις κ. 
Οτ,(οἰς.4.οσίρ.368.6; Μ.1τ.11738). 

κατάταξις, ἡ, 1. ογάογίηρ, αγγαηρίηρ, ἀϊεῤῥοσίηρ, οἵ ἱοοά, αἰροεοίίοη, 
ΟἸετα. ρα φ6α,5.0(ρ.2ο5.1; Μ.8,4924); τὴν κι τοῦ ϑεοῦ ἧ κατατάσσει 
ἕκαστον εἴς τι τάγμα ΟΤ.ἐοτηη ῃ Ἐρἧοτι22(ρΡ.401); 2. βοοίον, ογάδν 
βουλευταὶ οὐδὲν ἄξιοι τῆς ἐκ κι ὑπεροχῆς ΟΥ,( εἶ5.53.530(ρΡ.227.26.; Μ,τστ. 
9604); κοινωνὸν τῆς τῶν ἐνθέων ἀποκληρώσεως καὶ ἱερᾶς κι. Ῥῖομ. ΑΥ. 
«...2.3.4(644.2.400}}}. 

 καταταπεινόομαι, δέ μἐΐεγίγ αὐαδεά, «4. ΡΊΙΪ τϑ(ρ.1ο.2); Ῥτος.. 
(φη.τῇ -22{}.(Μ.87.3618)}. 

καταταράσσωῳ, ἐογΙ ΉΗ}, Τ. αἱ, τά. π(ρ.46.2; Μ.122.13360). 
κατατάσσ-ω, 1. αἾγαΉΡΕ; 2. γὙΈ 6» ἴο 8. οἶαβ5, βρη, 6, εἰς ; ΜΙ ἐν: 

ἐν τοῖς «γνησίοις “σεται Ογγογ.0(1.2878) ; Ρα.55.,) ῥσίομα ἴο ἃ. οἶαϑ55, 
Ὠίοη. Αὐ.6.}.7.2(}}.3.5560); 3. γεξεν οὐ φρῥὶν αὶ ψοτά ἴο ἣν...ἐπὶ τῆς 
«θεοῦ δυνάμεως “ουσιν Ἐλι5.}.εὐττιδ(ς100; Μ.2τ.8618); 4. ἀῤῥοϊηΐ, 
Ὠϊοπ. τ. 6.λ.7.3.4(Μ.3.560Ὰ); ρ488., οὗ [ἢ οἰδβοὶ τὴν...ἐκκλησίαν... 
συνάγουσαν τοὺς ἤδη κατατεταγμένους ΟἸδτγη. 5 γ.7.17(ρ.76.15; Μ.0. 
5528); Ομ ΔΦΉΗ οἱ ἐν ἄδου καταταγέντες καὶ εἰς ἀπώλειαν ἑαυτοὺς 
ἐκδεδωκότες τῦ.6,6(0.454.0; 2684); εἰς ὑπερορισμὸν ζαὐτὸν» κατέταξεν 
ἘΡΙΡΗ.λαον.76.3(0.344.14; Ν.42.Ξ 210}; 5. εςο]., ογάαΐῃ ἕκαστος...«τῶν 
εἰς τὴν θείαν ἱερωσύνην κατατεταγμένων Όγτ. 70.2.1(4.1384}; 6. 'γαη8- 
ἰαίε τὰς βίβλους εἰς “Ἑλληνίδα κατέταξεν φωνήν Ταϊ ογα!.31(0.38.18; 
Μ.6.8800); 7. ἀῆρεεί κ. τὰς τροφάς (Ἰθτῃ, ῥαφά.2.ο(ρ.205.3; Μ.8.402Α}); 
εἰς πέψιν «υσομένων..«-τῶν σιτίων 1.2.,(ρ.160.7; 4134}; Μείῃ,γ65.χ.20 
(Ρ.243.4; Μι4τ. τοῦδ) ; 16.1τ.22(0.24.18; τοβοῦ). 

Ἐκατατάχος, χηϊεκίγν, ΤΕ φι.Ὁ ΤῊ 2Κερ.2:ταίτ. 408). 
κατατέθηπα, ροτῇ. ΙΓ Ῥύοβ. 56η8ε, τοῦτόν, γπωγυεὶ αἱ κ΄ ... τὸ 

παράδοξον Οντ. [πμἰη.6(65. 2160) ; Ἰά Ν᾽ δοέ.τ, (0.25.12; 61,108); ΙΔ, σον. 
5(1,1468); [0.1).ἡαεγ. Ν ἐπι, 2 (ΝΜ 05,170). 

κατατείν-ω, Α. ἰγ8η8.; 1. εἰγείοι; οὐ ἴῃ6 τδοῖς, ἐογίμηγε; 5.Ν.1., 
γασαρε --όμενος τὰ κάλλιστα τῆς χώρας... «ἅπαντα ΜΆΙΟΝΙΙ5 ἔχε, ον. 
ο(ρ.τόρ.ὁ ; ΜΕ.1ττ3.7170); 2. ῥγοϊοησ, ἐοη 6 μακρὸν... κι λόγον Ἐλι5. 
ἦ.5.4.18..(Ν1.20.3730)}; κι δρόμον ἐπὶ τὸν λιμένα ϑγηε5.εῤ.6τ(Μ.66. 
14054}; δ. τττ(τ4020). 

Β. ᾿ηΐχβῃϑ. ; δίγαίη, ἴθ αοσυβαίίοη, Μαβϊομιβ ἔχοι σ’Ήϊ.4{ρΡ.572.2ο; 
Μ.ττ4.78:})). 

Ἐκατατεκμαίρομαι, εοηγεείγε, Ογτ. ελοὶ Ἰηειϑ(ρ.220.2- ; 51.7820); 
14, {εἰ (65, 20). 

Ἑκατάτελμα, τό, γε ΟΥ̓ τοαΐον Ἰνὶηρ αἵ θοϊζομι ἐν τοῖς κ᾿ τῶν 
τάφων ἐνέπεσον 36. οἱ ἐλέφαντες} ΤΏΡΠΗ. εἠγοη.Ρ.332(Μ.τοϑ.τ4οᾺ). 

κατατέμν-ω, 1. εἰ τοῦτο... .συνέσεώς ἐστι, καὶ κ. καὶ ἐπιδεσμεῖν τὸ 
ἕλκος (χνβ.ἠοη".27.2 ἐπὶ 8(ογ.(το. 6288); εἰαςῇ κακῶς ἀκούοντας, 
διαρρηγνυμένους, “τοντας τὴν ἐσθῆτα 14. 01.15.0 ἦῃ ΜῈΈ.(.2οοᾺ}; 
2. ἀτυϊάθ, Ἔλι5.υ.(. τ. 7(ρ.10.20; Μ.20.020Ὰ); Ὑπάτ, τογ.13: ττ(3.254); 
ἵπ ἐπουρῆϊ εἰς τρεῖς...κ. τὸν χρόνον ἡ..«γραφή Ῥτος, Ὁ. ζσυ.τοτ6(Μ.87. 
7560); ἀνία τπῖο ἐκκλησία ἡ μία, ἣν εἰς πολλὰς κ. βιάζονται αἱρέσεις 
ΟἸ6γη.5,».7.1(ρ.76.το; Μ.0.5524): 3. φοραγαίσ, ῬΉΣοϑι, ἢ. 6.1ο.3(}].6ς. 
5854}; ἐσχὺν...τοῖς τὰ αὐτοῦ σέβουσι διανέμοντος...καὶ οἷς ἂν...τὸ 
“"εσθαΐ ποι πρὸς ἐκτόπους εἰκαιοβουλίας οὐκ ἀνεχομένοις ὕγτ, ΜΊεἾ,.63 
(3.4588); 4. ἀϊειτηρμΐδη,, ἀἠεγσηίζαίς μυρίαις ἄλλαις “πονται διαφοραῖς 
νόμων, βίων, ἐθῶν 1)1οά, ξαί ἀρ. ῬΏΟΙ εοά.223(Μ.1το3.8ότ0). 

κατατέρπω, ἀείτρὴ!, ΤΜεῖῃ. ῥαΐνα.τ(Μ.18.3848). 
Ῥκατατερσαίνω, ὧγγ περ, τοῖ παν, ΤΑΡΟΙ], »ιρὶ. Βς.36:2(Μ.33.1360}}}. 
κατατετραίνω, ῥεγγογαίδ, γηακ6 μοίδς τη, ταβῖ. τὰ διερρωγότα τοῦ 
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ὕφους τοῦ σαρκικοῦ φιληδονίαις κατατετρημένα ΟἸοΙα. αφά.2.2(Ρ.172. 
20; Μ.8.4214). 
 Ἐκατατεχνολογέω, ον )θεί ἰο γιεἶδδ ΟἹ σαμοης, ΟΥ.Νβ82.07.31.20 

(ρ.1γο.8; Μ.36.1568). 
ἘἙκατατηγανίζομαι, δέ ἰογγηοηίεά, 70. 76]. οσηῖ! εοηέ ιν (Μ.88, 

10604). 
κατατήκω, 1. »16}4} ἀϊδδοίυε; γεζμξε κ. τὴν ἴδε. γαστέρα] τοῦ πένητος 

ἐν ἐνδείᾳ (ῃγυβ. ἤορι.13.4 τῷ Τί (τι. 6234); 2. ταεῖ., γεώμεα ἴο 
Ῥονεσίν τοῦτον... τῇ πενίᾳ κ. 1Ὁ.17.3(65τΑ}; ἰαΐε ἀοιυη, μωτητίταίε κ. 
αὐτὰς καὶ ὀδυνᾷν 14. 8ο»».28.6 ἢπ Η εὐ.(12.2614}; αὔΈϊοὶ φροντίσιν 
ἑαυτοὺς κ, 1Δ ἦον!.21.4 10 Μ|.(.2]38}} κι ταῖς λύπαις Ογτι Ῥς. 46:21 
(}1.60.93270); τιον ὅ...κι ἑαυτὸν οὐδὲ αἰσθήσεται τῆς στενοχωρίας 
Γῃγνβιἤου,.5 τη ΣΤἀεδς.(1τ.403Ὰ); κι ἑαυτῶν τὰ σώματα τὰ λονη. 
1,3 ἴῃ αΤιηιατ. 5554); 1ἅ δον.6.3 τὸ Τι(ατ.1608); τὸ πιαίνειν τὴν 
σάρκα..-τῆς ψυχῆς 50. ἐστίν}" εἰ γὰρ βούλοιτο κ., αὐτὴ τὴν ἐξου- 
σίαν..«ἔχει Ἰὰ εονηρηιη Οαἰ. 5: 23(το.7170)}; Ματς χιοῤιϑεις ττ( Μ,6ς. 
10 450). 

Ἑκατάτηξις, ἡ, γεώμοίηρ ὃν τιον βεαϊον, πολλὰ...τὰ κατ᾽ ἀρετὴν 
ἐπιτηδεύματα ἐγκρατείας κ., ἀγρυπνίας νῆψις, δακρύων κένωσις Τάτ. 
ϑταα, σνιττ τοί ].90.8120). 

Ἑκατατηρέω, τὴν πῤοη, Ὀϊάαεε. [αε.ς5.2ο(ρ.90.10). 
κατατέθημι, ΔΑ, Δοῖ.;1, ῥηοΥ ἰαν ἀοιῦνι; τὰ την, γεεογά Διαγορᾷ 

τὸν ᾿Ορφικὸν κατατιθέντι λόγον καὶ..«.δημεύοντι μυστήρια ΑἸΠΕΠαρ. 
ἰερ.4.τ(Μ.6.8974); εἴ. Β.3; 2. ἰαν ἄστυ», ογάαϊῃ ὁ θεὸς.. οὕτως αὐτὸ 
κ- ἵνα ὦμεν ἀλλήλοις συνδεδεμένοι (γγ5.ἤο»».33.2 τὰ. ΤΟ ογ.(το.3038); 
3. 14 ̓ ιοη1.1.5.3 ἐπ ΤΤΊρι, (ττ.637Ε} ν. 5. καθίημι. 

Β. γηρᾶ,; 1. ῥμὲ οἱξ; ἰαν ἀοιθη οἴδοθ; ἐξαξε ἤγομι αὶ ΨᾺΥ οὐ γὰρ 
νηποινὶ καταθέσθαι τοὺς ἡμαρτηκότας θέμις τὸν πόλεμον “ΓΉὮΡὮν], ἔχε, 
Ζεηπ|.4(Ρ.480.6. Μ.113.040Ὰ}); ᾿ΠΊΥΔΗΒ., Σ6ΞΙΡΗ πείσας καταθέσθαι τοὺς 
παρανόμως ἐπὶ τὸν θρόνον ἀναβεβηκότας (Ὠτγ5.ΒοηιοΙτ.ὅ τ Ερ(ι. 
800); 2. δμγγν; δθῆοθ σοῦ 5664, χτηθῖ. ἀποστολικὰ καταθησόμενοε 
σπέρματα (Ἰδτη.5ΐγ.1.τίρ.0.8; Μ.8,700Ὰ); ρά58., 1ῤ.7.12(ρ.Ξ7.1ο; Μ,ο. 
5124}; 3. ῥμέ ἀΟἸΤΟΉ ΤῊΣ τοντηρ, γεοογά ἐν... εἰκόσι κατατέθειται συγ- 
γράμμασιν Ἐλι5,}..6.3.0.,ἰκαταβέβληται Μ΄.20.2414); Ατεῖῃ. ρος 66(Ν. 
τοῦ.7648); 4. ἰαν ἘἩΡ Ἰη {πὲ γποτμοῦν εὐχαρίστως κατατίθεσθαι καὶ 
ἀντευεργετεῖν (ουβῖ,ΟΥ,5.6.23(ρ.180.21; Μ.20.1208Λ); 5. Δεβοστὶ Ἰπομόν, 
»}αν [56. 8. ΤᾺ Π50Π1] αἰχμαλωτισθεὶς... διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸν πατέρα 
πτωχὸν ὄντα καταθέσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ Ἐπ5.},..6.1.6.3(Ν}1.20.88.Α}; 6. ἰαγν 
ἄτη, αἰἴγηι, ἀδείαγο τὸ... σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ᾽ κατατίθεσθαι Βλ5.ἱερ. 
ἐδ. σερὶ. δ(2.1848 ; Μ.31.5888); κατάθου αὐτῷ, ὅτι ἡ φύσις πρόσωπον 
σημαίνει Ατιδδῖ.5.,λοά τοί Μ.80.τότα); 7. ὀηραρε ἵη, μη άογίαϊε κατὰ 
Πορφυρίου φησὶ.. ὑπὲρ Χριστιανῶν ἀγῶνας καταθέσθαι ῬὨΙ]οϑί, ἦ;.ε.1ο. 
τοί. 6ς.5924}; 8. ο. ἰπῇη. (-- συγκατατέθεμαι) ἀργδε ἴθ, Μ] ΤᾺ ἀΟΏΪα 
δρτηδηΐ ἐκατέθετο αὐτῷ δοῦναι ὡς ἡτήσατο Βατίῃ. Ε4655. ἦραν. (Μ. 
Τ04.14168). 

κατατίλλ-ω, ῥίμοξ, ἰξαγ ᾿αὶτ 85 ἃ 5'βῃι οἱ ρατίεξ, Π ον Οἰδηι.2ο.τς; 
τηρά,, Βαβ.ἤοηι.4.6(2.300; Ν.31.2228); 405., δῶν σμεῖς παῖγ κλαίων 
καὶ “"ὄμενος 44. [0.5τ(ρ.176.2:). 

Ἐκατατινάσσω, “ἠακε, 4. Τ ον. Α 3τ(ρ.147.20). 
κατατολμ-άω, 1. ἔαεε ῥοίάϊν, ΟΥ. 5. :τ(Ρ.445) τε Βαπιποη Ἐς. 

τίτιοϑο; Μ.29.2170) ; κινδύνων καὶ θανάτων κ. (τν5.λο»1..5.3 ἐπ Ὀλ1]. 
(11.232Ὲ); ΝΙ] ἐχογε (Μ.70.7210); 2. υδηΐαγα προη, τπ τὰς ἴβος οὗ 
ΤΙΒΙς οὐ ΟἸΒΠοα εν ὅταν.. «πρὸς τὴν παροῦσαν ἀνάγκην [8.. ἀπίδη] κ. τοῦ 
δανείσματος Βαϑ5.ἤο»". τη ΒΞ. τά(τ.τοϑο ; Μ.20.2688) ; εἰ..-δυσκολωτέρα 
ἡ ἀπόδειξις, ἀλλ᾽. .«ἀναγκαῖον κ. τοῦ λόγου (Ὥγχγπ.ἠοηι.37.2 ἢῃ Το. 
(1ο.347.}; γυμνοῖς. «ποσὶ...λεπτῶν κλιμάκων κ. ΤΒάτ, ῥγουΐᾷ,. 4(4. 
536); νϑμίμγα ΡΟΉ,, ὁγοωε ἐμπὸ φρ,δεί οὗ οὐδέπω θαρρεῖ σαφῶς κ. τῶν 
βρωμάτων... οὐδὲ εἶπε, τὰ βρώματα, ἀλλ᾽ ΓΜτ, 15:1] ΟΠ γγϑβ.λοηι. 51.2 
ἡ ΜΖϊ.(7.523Ε}} δρεαῖ ἀαγίηρὶν ὁΓ ἐνταῦθα... αὐτοῦ [3ς. ΑΡΥΔΠΔΠῚ]) 
σφόδρα κ΄, καὶ δείκνυσι τὸν ἀκρόβυστον πολλῷ βελτίονα Ἰᾶ.ἤηι.12.2 τῇ 
ἢ εδ.(12.1238); νη ῖηγ78 ἵηΐο ἃ μοὶν Ηἷδος αὐτοῦ “-ᾧ τοῦ γνόφου ΟΥ. 
Νγγ55... }705.46(}7.414.3τ1Δ}; τὸν ἀρχιερέα... «τῶν ἀδύτων κ. ὙΠάτιφι.22 
ΤῊ 1, εὐ.(τ.100}; ἡπίγμο ἐηΐο τῆς ἱερωσύνης ἥρπασε τὴν ἀξίαν καὶ τῶν 
ἀδύτων...κ΄ [5ς, ὈΠΖΖ18}] 14.5.6: τρ. 30 τς ; 2.206) ; ἐδ.6:6{(0.32.32; 2. 
210); φερνε γϑολ  δεοὶν ΟΥ γαβηῖΐν προ οἱ ἐξ ἀρχῆς τὴν ᾿Εβραίων 
διάλεκτον εἰς τὴν ᾿Ελλάδα γλῶσσαν μεταβαλόντες, τινῶν ὀνομάτων τῆς 

᾿ ἑρμηνείας οὐ κι ΒΔ5.Επμη.2.7(1.2420 ; Μ.20.5854}; τὸ κ. τῆς τῶν ἀγνο- 
ουμένων πείρας οὐκ ἔξω κινδύνου καθίσταται (το Ν γ85.υἱγρ.23(ρ.335. 
4; Μ.46.408Α); τὰς γυναῖκας...οὐ προσήκει διδασκαλίας κ. Τμάϊ. 
ΙΟογ.ττ:3(3.233); 3. ῥγέδιηηε, ἀαγε ἴοὸ κ᾿ τις προσάπτειν τῷ κυρίῳ 
ἀδίκημα; Τ. οὗ 37(0Ρ.127.2}; τ, ΝᾺ Ζ.6ρ.τ76(Μ.37.2884}; ΟὨτγβ ἤοηι. 
6.5 τ. Ῥμτ(ατ. 2408); 4. ἐμαϊϊοηρε, ομίάο ὦ θερμότητος πνεύματος, 

κυνῶν “οὥσης νυκτερινῶν δι᾽ ἐπιθυμίαν εὐχῆς τ. Να2.ογ.8.14(Ν}.3-. 
8058); 5. ῥεγρείγαϊθ μιαιφονίας κ. Τα , Κονη.7:17(3.7}). 

κατατομή, ἦ,1. σμἰηρ ἩΡ; ππαϊΐον, οἵ ταθτα 6 Υ5 Ἰῃ τπαγγγάοπι, 
Ασδς. Με]. ο»».(ρ.92.3; Μι,71.14728); ἀοΥβίνε!ν οὗ οἰγουπποϊβίος, τα, 



κατάτομος 

ῬῺ]].3:2 λαοὺς τοὺς ἀπὸ τῶν φυλῶν τῆς κι. [86. ἡγούμεθα δήλοῦσθαι) 
ΟΣ. δὶτ ἕη ΒΞ. δι τί 12. ΤἸΟΙΑ); ; ὅταν,.«μὴ ἦ νόμιμον τὸ γινόμενον, οὐδὲν 
ἄλλο ἣ σαρκὸς τομή ἐστι καὶ κ." ἢ...ὅτι τὴν ἐκκλησίαν ἐπειρῶντο 
κατατέμνειν..«καὶ ἡμεῖς δὲ κι λέγομεν ἐπὶ τῶν εἰκῇ..«τοῦτο ποιούντων 
ΟΠγνβιμοηιτο, ἡ Ῥῥαϊ.(ατ.2768); οὐ τῆς κι Ὀοβιῃ. Τα. οΡ. (Μ.88. 
2160}; 2. ἀτυϊδίοῃ δίδοται...τὸ ἅγιον πνεῦμα, οὐ κατατομῆς μερισμοῖς, 
ἀλλὰ τῷ λόγῳ τῆς μετουσίας Ἰ)ιάντῃ. ἔγίη.2.2(}1.20.4614}; τεῦ. Ατίαπι 
Πεγεϑν τὴν ἄτοπον..«καὶ ἄλογον τοῦ λόγου κ. τ.Ν42.0γ.21.35(Μ.35. 
1125}; (ΠΤΊ510]. τίς οἴσει τὴν ἐν προσώποις τοῦ ἑνὸς κι; ΜΆΧ.Ορ5ε. 
(Μ.91.2250). 

Ἑκατάτομος, 5.ν.ἷ., Ξε τομός φμἰπηρ, ἐπείσίυε τὸν λόγον ἐποίησε καὶ 
τομώτερον (Ὠτνβ. ἠοῖ. 67.3 τὴ ΜΜ1.(η.6ὅτς, ν.1, κατατομώτερον). 

Ἐκατατρανόω, ἡπαξε ῥἰαΐη, εἰμείάαίο, Ογτ.αὐογ.τ5(1. 5228); 170.Ὁ), 
«ἀγίορι. (.ο6.12518). 

Ἐκατατραχύνομαι, ἢ ἀρργαυαίε, Ῥεῖτ.} Α].6ρ καρ. (Μ.τ8.4840). 
κατατρέχω, ἠασίσηε αὐίεν, βηνδμε ἀλλήλων κι ΟΒγγδ5. ον,.33.3 

ἤη τ ον.(το.3038); 14. ̓ ορ!.10.5 1. 2 Τρ. (ττ.}270). 
κατατριβή, ἡ, τας 6 οὗ {ΐηῖθ, ΟἸοτη ρασά,3. (ρ.240.1; Ν..8. 5644). 
κατατρίβω, τόξον οὐ; ἢρ΄, τῦέαν Ὁν ἰτεδάϊην ἃ Ρϑῖῃ κατέτριψεν [50. 

ὁ Χριστός] ἡμῖν ὁδὸν ἐν αὐτῷ τοῦ διαβῆναι ἐν ταῖς ζωοποιοῖς αὐτοῦ 
ἐντολαῖς πρὸς τὴν ἀλήθειαν ῬΏΙΠΟΧ,6ρ.33(0.181). 

Ἑκατάτρυσμα, τό, εἶσ Οὗ ἩΙΟΗΨΗΪΗΡ ἀμυχάς, κατατρύσματα 
ΟἸνρ. Κ..6γ.τ6:6(Μ}.03.6640). 

κατατρυφ-άω, 1. ἀεί ο  1ῃ,, ΦΉ70Υ κ. τοῦ διηγήματος ΟΥ.ΝαΖ.0γ.7.12 
(Μ..3ς.7608); ϑεν. Δῃϊρ.ἕαί, ε.18:12(0.124.0); 170.1}).8, 7.20(Μ.96. 
11488); ((ακε) ἀεϊσἠὶ κι ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ρος Ραμῖ,2ο(Ρ.50); Εαβί, 
ἐηραϑὶ.τ4(0.30.21; Μ.18.6440);, ΤΛΙεΙ γε δὲ ἀππιτοί Μ.18.3728); 
Αὔβ., ἔγῖσκ ἀδομ; οἵ Ἰατηῦβ, ντ. εἶ, πο(3,44τ0); 2. τ Οοά ας 
ΟὈ]εοῖ κατὰ πρόσωπον τῆς θείας ἐμφανείας κ- [3.0. τηδὴ Ὀεΐογε ΕΔ]1) 
ατιΝ γ85.0». ςαἰεε. δίρ.36.,8; Μ.45.208); ἵνα. «τὴν πολυτροφίαν τοῦ 

πνεύματος..-κατατρυφήσω ὈὨἈΥγΒΙΡΡ.δη κυ ΐῃ 70. Βαρί,(ρ.35.13); τεῖ. 
ῬπςΞ,56:4 κ' τοῦ κυρίου Βαβ5,γ’. {ι5.6(2.245Α.; Μ.31.028.}; Ομτγϑ. ΤΠ. 
τοί. 340); 410. 76}. ῥοφηϊ εοηϊ υἱγρ.(Μ.88. 10528); οἵ, τοῖς κατατρυ- 
φῶσι τῷ κυρίῳ Οτ. σ.1. .30(33; Ρ.37.30; τοῦ κυρίου. Μ.14.808); 8. τηγϑῖ. 
ἵνα... αὐτὸν... «ἐν ἡμῖν οἰκοῦντα... ἔχοντες “ὦμεν αὐτοῦ Ματο Ἐγ οριιδε. 
9.4(Μ.6ς.τττ6}); μεθύουσα..-ψυχὴ τῇ ἀγάπῃ τοῦ θεοῦ...θέλει κ,ι τῆς 
δόξης τοῦ κυρίου Ἰ)͵δά βεγξ, Βί(ῃ.το.0); τῆς ἀρρήτου δόξης κ. ἐν ταῖς... 
πρὸς αὐτὴν θεωρίαις ὅτι Αρτ. Εοοί. τ τδ(} 98,106); τῶν διὰ θεωρίας 
“θεῷ προσεδρευόντων καὶ τοῦ μακαρίου κάλλους “-ὥντων ΜΝΆΧ. 
απιῤῆρ. (Μ. 91.165); Ἶο.1) λοι. 2.7(Μ.06. 1928); θεωρία...τοῦ καινοῦ 
κόσμου ἐν τῷ πνεύματι τῆς ἀποκαλύψεως, ἐν ἦ κι πνευματικῶς ὃ νοῦς, 

ἐνέργειά ἐστι τῆς χάριτος ῬΏΣΠΟΧ.6ρ.33(ρ.18τ) ; 4. δελμανε τοαπίοηῖν, δὲ 
Τηϑοίθηὶ ἰο, ο. σϑλῖξ., αὐ. Ν 2.0».6.18(ΜΜ,35.7454}); Ογτ. 70.5,6(4.315Ε). 

Ἐκατατρύφησις, ἡ, ἐεἰτοἠί τῶν τοῦ θεοῦ λόγων τὴν ἐπιπόθησίν τε 
καὶ κ. 70. ἱγέδαρ. τί Μ0ς,.2τα). 

κατατρύχτω, 1. εἰ ἵνα...μειζόνως “-ηται [5ς. πε τσ τπδΠ], 
ὁρᾷ, φησίν, τὸν Δάζαρον σαὶ. ,κ.τό:22(0.125.το) ; 2. τηρᾷ... φρεμά τίτηδ 
μακροὺς ἐν Βαβυλῶνι κατετρύχοντο χρόνους οἱ ἐξ ᾿Ισραήλ Ογτ, ρίαρἢ. 
(εν.2.5(1. 528). 

κατατυγχάνω, ἤασε αγνγΙνεά, δὲ βγέξοη!, Μῆτν. ἀτίοη, Δοίρ.61.4). 
Ἐκατατυπόω, 1. ἐχῤγέδς μυρίας. δυνάμεις. ὧν τὰς εἰκόνας ἐν 

᾿ τοῖς αἰσθητοῖς φασι κατατυπῶσαι ἔ|5.}.6.1ττ.22(546ς ; Μ.21.0008) ; 
2. ἐογητμίαὶδ εἰρήνης πάκτα κι 'ΓΠΡΠπ. εἤγομ ρ ιβ4(Μ τοβ, 4160). 

κατατύπτω, σ,ἐδὴ, ν. Ἐκατατύφω. 
κατατυραννέω, ρΡ6.55., δὲ δμεδ7εοὶ ἰο ἐγγαηΉγ, δὲ ορῥγεδερά, ΟΥ̓ ν.2: 

(Ρ.3257.13,10; Μ.ττ.4060,4074); Επι5...6.0.0.2(}1.20.8200). 
Ἐκατατυρεύω, ῥίοί, ΤΠατ Ἐς, 69: 3(1.τοδρ). 
Ἐκατατυφλόω, εἰγέβο δίομο ὑϊπηά, διὰ εοριρίεἰοἶῖν, Ας μά τοῦ 

(Ρ.4ο.26). 
Ἐκατατύφω, 455. Ιπἰγά85., σἡπομίάεν, ταθῖ. ὅ... Φαραὼ.. κατα- 

τυφεὶς τὴν ψυχὴν οὐκ ἐπιμένει τῇ τραχύτητι ΘεΥΑΡ. ͵αη.27(0.43; 
κατατυφθεὶς Μ.18.11248)}. 

καταυγάζτ-ω, 1, εἠήηθ ρον, τἰϊμιρτηαίδ; ἢρ,, οὗ αἰνίης ἸΙρῊΣ ὡς 
ἥλιον δικαιοσύνης..«καὶ ὡς φῶς..«νοητῶς κι ἸΛΟΠ,ΑΥ.ε.}..2.5(}}.3. 
1440); τηϑί,, οὗ (οά τὰς... ἀσωμάτους δυνάμεις ὁ τοῦ θεοῦ κ. τέλειος 
λόγος Ἐπι5..6.4,δ(ρ.τ58,16; Ν.22.2140); ἀπαύγασμα. ..ὧν [5ς. ὃ υἱός 
φωτὸς ἀιδίου... «τούτῳ... καὶ. «τῷ “"ειν νοεῦται ΤΟΙ. ΑἸ, Ρ. ΑἸΒ θέση. 
15(ρ.57.6; Μ,25. 5010) ; τοὺς: κεκαθαρμένους τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς κ΄ [56.Ψ 
Ομ51] Β65. μη. τ. 7: 2180; Μ.29.5254}; τὰ ἔθνη..«τῷ τῆς θεογνω- 
σίας κ- φωτί Ονγτ. Ὀς. 58:6 (Ν|.69.11120}); διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ... 
πνεύματος καταύγασον τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν {1 Μαγε, 
(Βηρμπβῃ Ρ.135.10); οἵ {πα ἢ [50. ἀλήθεια] δὲ...κι ... τοὺς ἐν 
σκότει κυλινδουμένους Γ]Ἰοτη ῥγοΐ,τίρ.4.10; Μ.8,538); τῶν ἀποστολικῶν 
διδαγμάτων, μαργαριτῶν δίκην τὰς ψυχὰς “-ὄόντων ΜΘ οὐ δαΐ, (0.404. 
3; Μ.18.3334}); τὴν σύμπασαν οἰκουμένην ὁ σωτήριος κι λόγος 1115. 
ἀ..6.2.3.τ(Μ.20.1418}; οὗ Τπδπ Ἱπβριτθά Ὀν (οὐ ὁ Δαβὶδ γέγονεν εἰς 
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φῶς ἐθνῶν... τῇ μελῳδίᾳ “των τοὺς...πεπιστευκότας Χριστῷ Τα. φίε. 
43 ἴῃ. 2Κερ.(1.447}; οὗ τ1π6 Τὰν αἱ... ἐντολαὶ κι τὰ τῆς ψυχῆς ὄμματα 
ΟὨγν5.1ς πέενρ.2(6.268); Ρ455.», τηδεῖ. τῷ λαμπρῷ φωτὶ τῆς ἀληθείας 
εὐόμενος τὴν ψυχήν ΟΥΟΡἋὁἪΖεἶ5.4.2ο(ρ.Ζ209.Σ ; Μ.11.10724}; Ἀμβρό- 
σιος.ὑπὸ φωτὸς καταυγασθεὶς τὴν διάνοιαν 1..15.ἢ..ε.6.18.1(Μ.20. 
5608); φωτισμὸν καθ᾽ ὃν “-όμεθα πρὰς θεογνωσίαν ΤΠα͵.Ἤ ΕταΕ].1ς. 
δαιττ(.18.12570); τῷ προφητικῷ «-όμενος λύχνῳ ἼΠμαϊ. Γγἱη.2(Μ. 
Ἴπ.ΙΙ400) ; οὗ σον θυύβίοη οὗ ἐκ πάσης φυλῆς..«καταυγασθέντες Απάτ, 
(δε5. ροεκιτ (τού. 2610); 2. ἰπίγδηβ., δαΐης γέρε ὁ ᾿Ισραὴλ... 
στῦλον πυρὸς 80. εἶχε! “-οντα Μας, Αεριλονιτβ.3(Μ,34.5778); ταρῖ, 
φαιδρῷ κάλλει κ. ΑΟὙκομιΑ δ6(Ρ.1ο9.4); φωτὸς οὐρανίου βολαῖς..«.ταῖς 
ἐκκλησίαις τοῦ Χριστοῦ κατηύγαζεν Ἐλι5.λλ..6.10.1τ.8(},20.0454}); ἡμαῦυ- 
ριώθη ἡ ᾿Ιουδαϊκὴ συναγωγή, κ. δὲ τὸ εὐαγγέλιον ἘΡΙΡῊ ἦκογ.50.2 
(Ρ.247.2ο; Μ.41τ.888.); τῆς...θείας ἑνότητος τὴν ὁμοίωσιν ἐν ἡμῖν 
κύεσθαι 10.0.Ερ}.41 5 {Μ 05. 8400); ἃ. ομἐξἑτηθ νύκτωρ χρησιμεύει 
τὸ κλέμμα 1.6. ΔΥΈΠΠΟΙΑΙ ΠρΉΓ], ἡμέρας δὲ ““εται τὸ πῦρ ΟἸΘΓΛ. Ξἴν. 
5.5(}.345.8; Μ. ο. 528); ΟΥ. .0.2. τηᾳτ; }Ρ.74.15) Μ,14.1440); 4. 5λοι 
εἰφαγῖν, γρυδαὶ ἃ ἀστέρα...“-οντά μοι τὸ τίς ἐστιν ὁ γέρων 10.Μοβοὴ .Ργαὶ. 
τοφί( Μ.87.20618); ταδί, ἵνα ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων ὀφθῇ, τί μὲν οὗτός 
ἐστιν, οἱ δὲ τοῦ κυρίου λόγοι σαφῶς ἡμῖν καταυγάσωσιν ἘΡΙΡΠ ἠδ. 
76. π(ρ.345.24; Μ.42.5240); 5. ρῖσε νῇδε ἰο, ἐαιιϑε ὃν δἠϊηίηρ, καδὶ ἃ 
βῃῆδαον φῶς.-..κ. τὴν σκιάν ΟἸδΙη. 5». 5. 8(ρ.256.4; Μ.9.720); 6. τηρα., 
δα: αἱ, 566 φῶς... λόγος...δι οὗ --όμεθα τὸν θεόν (Ἰδη ῥγοὶ,ο(ρ.ὅ4. 
Ἰ; Μ.8.19074}; δοΐ. ἸηἴγϑηΒ., 5686 σϑειεν, ἔχων ὁμόφοιτον ἐν αὐτῷ ζωῆς 
«ὐΦάος ΝοΟΠη, αν, 7ο.8:12(Μ.43.8138}. 

Ἐκαταυθεντ-έω, 1. ἰογὰ τὶ οὐδ ἐπὶ τραπέζης μὴ ἀτακτείτω ἡ χείρ σου 
ἡ ἀριστερὰ μηδὲ -“-εἰτω τῆς δεξιᾶς Βα. γοημη. 8(2.200Ὲ.; Μ.31.6448); 
2. αΌϑ5.,γπακα απ παι [εἶ τι56ὲ οΓ αἰ μογτὶν φησί τινας τῶν. «κληρικῶν 
κ- τοσοῦτον ὡς..«καὶ ἐξῶσαι τῆς ἱερωσύνης αὐτόν νγτ.4.77(Ρ.66.22 ; 
55,208); 8. 1π ροοᾷ 56η56, εομίγοὶ καὶ ἔμεινε μετὰ τὸ πληρῶσαι 
αὐτόν, ὡς πατρίκιος -“ὧν τοῦ αὐτοῦ Θεοδοσίου ἴο.ΜΑ).εἤὔγον!.τ4 Ρ». 361 

(Μ1.97.5374). 
Ἐκαταυλακίζω, ῥίομρὶ τηΐο ἔμγγοῖυς, ταθῖ, τὰ δ᾽ αἱμόφυρτα καὶ 

κατηυλακισμένα μέρη σά ΤΟτ, ΝΖ. ἐγ. ῥαϊ, τ4]ο(1.38.2ς534}. 
καταυλ-έω, 1. ρά455., Σεέξομτμ τοῖῖρ ἤμίε ῥίαγτηρ, Βαβι ον). τί(2. 

τό3Ε Μ. 31. 5418); 2. ῬΆΒ5. δὲ Ρίρῥεά ἄοινη, ἀεῤγεεϊαίεά εἰ, «κατηφῆ... 
τὰ τῶν ὁρωμένων ὑπάρχει πράγματα, καταψάλλεται καὶ τούτοις ὁ 

δημιουργός, “"ούμενος εὐλύγοις αἰτίαις ας Μρη αβοεγ.4.1{(}.158.14). 
καταυχένιος, ζῆ ΟΥ ὁ» ἐΐε πέσ ταῖς καταυχενίοις πληγαῖς Ατῇἢ.ἢ..47. 

12(Ρ.180.11; Μ.25.708.); καταυχενίαις πληγαῖς Μί. Ταγι (0.453). 
Ἐκαταφαιδρύν-ω, 1. ρτῦό ἰἰρμὶ ἰο, εἰ παίε τὴν νύκτα λαμπα- 

δουχεῖ καὶ τοὺς ἀστέρας κ. 170.1)..γἱφη.42(4.06.12800}; Βᾳ. ἡ νὺξ 
προέκοψε..-τῷ δὲ φωτὶ τῆς ἡμέρας παν ““εται Οτ ΝΑΖ,0γ.3.5.2(Μ.36. 
2570); ιάνψτα. Τγέη. τ. 8(}1..0.4008); [0.1),.ἀοηι.8,4(Μ1.06.70 5); γαδῖ., 
ἐμἰισηίοη θείου. «φωτὸς ἀναπιμπλάντος τὸν νοῦν, καὶ τῇ τοῦ ἁγίον 
πνεύματος χύσει “τοντος (γΥ. Ἴαἱ.44(3.8674} 14..1ς5,4.1τ(2.5 650); 14. 
.00.ττ.3(4.0484}; ἔπ ΜΠ γε. (ΒΥὶρ Ἀἰτλδη Ρ.137.10); 2. παΐε ρίογτοι, 
δεσμεῖν, αὐγὴ νεὼν...βασιλικῇ κατασκευῇ...κι ἘυΒυ,Ο, 5, 4ο(0.04,21; 
Μ.2ο το Β); {10.}), Ἅγιο. 2(Μ.06,12680); ταδί, λαμπρὰν αὐτῷ... 
τὴν ἑορτὴν κ- Ἐυβι.(.4.6ο(Ρ.142.17: 12128};} τοῖς παρ᾽ ἑαυτοῦ 
χαρίσμασι κ. Χριστός ὕντ.} ε.9: τ .72.6408); τοῖς εἰς εὐπάθειαν 

αὐχήμασι τὰς ἑαυτῶν κ. ψυχάς ᾿ἰᾳ.]1αἰ.26(3.843Ε); φίογείν, ἀσεογαίε, 
τηδῖ, στεφανοῖ, καὶ ταῖς ἀνωτάτω κ' τιμαῖς Οντι σίαῤῥιεη. (τ. τ68})}; 
τη64., δὲ ρίογίοιιξ διὰ σοῦ [3.. τοῦ σταυροῦ)... ἑορταὶ “πονται καὶ 
καταλάμπονται ΤΟ Ἡγνϑ. ἐγμει υφηέγαηά, τ(β,2ΟΟΒῚ ; σνεσθαι δεῖν τοῖς ἐξ 
ἀρετῶν αὐχήμασιν γγ μον βαςε.56.τ(52,304}), 

καταφαίν-ομαι, 1. τιεά,, ἀεείαγε, ῥγοοσίαϊ μανίαν ἡμῶν “-ονται, 
δευτέραν χώραν μετὰ τὸν...θεὸν.. «ἀνθρώπῳ σταυρωθέντι διδόναι ἡμᾶς 
λέγοντες Τυβί. Ταροΐ.13.4(Ν4.6.348λ}; 2. μΡᾳ535., δὲ εἶταν, ῥίαὶμ, δὲ 
ὁμοιθη, τευεαϊε ἄλλο τοῖς ἀνθρώποις νομιζόμενοι, καὶ ἄλλα τῷ κρυπτῷ 
γινωσκόμενοι καὶ --όμενοι αγςο. Εγ ορμ5ε. 5. 2(Ν1.65.10338). 

Ἐκαταφαίρετος, φοῖΐε ἑακοη αἴἰσαγν, πἰεγίν αδοϊεἠεά ἵνα... ἐν τῷ 
μνήματι κ. ποιήσῃ τὴν φθοράν ἘΡΙΡΗ ἀαεν.60.52(0.109.22; Μ.42. 
2848). 

καταφάνεια, ἡ, εἶδα υἱεῖυ, ΒΔ5.Π6χ.2.3(1.15Ὰ.; Μ.20.36.Ὰ); 18.2.7 
(198; Μ.458); πηϑῖ, πάσῃ δυνάμει λογικῇ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας εὕρεσιν 
οἷόν τινὰ κ, δι’ ἑαυτοῦ παρεχόμενον [5Ξς. Η. (ἀΠο51] Ἰα..5}27.22(3.100 ; 
Μ.52.τοδο). 

καταφαντάξω, ταχό ἀῤῥαγοηὶ, Βδ5.6Ρ.2τὸ.53(3.314Ὲ; Μ.32.7728)}. 
καταφαρμάσσω, ῥειυτίεῖ εὐὐἐξ ἄγρει; ταοῖ,, ὑερμῖῖο, γοίϊευς λογι- 

σμοῖς τισι τὸ πάθος κ. τ Ν ν85.. Ῥω ΐε. (Ν.46.8640). 
κατάφασις, ἡ, αἰδϊγεπαίτυε ῥγοροκίίίοι, αὐ γηαίίοι (τοῖ, του, 1:25; 

Ῥβ.6ς:3) ταῖς ἀποφάσεσι τῶν ἡμετέρων ποιούμενος τὴν τῶν θείων κ. 
Μαχιαρδῖρ (Μ.01.14008); ε5ρ. τοῖ. ἃ Τπθοίορυ οἱ ροϑιίινε δἤιγτηδ- 
[1005 ΟΡΡ. πορίλνε ἐποοϊορν, ιοπιΑσ,ο, ἤ.2.23(Μ.2.,1414}) οἷ, 5, ἀπό- 
φασις (Δ); δέον..«μὴ οἴεσθαι τὰς ἀποφάσεις ἀντικείμενας εἶναι ταῖς κ. 



Ὡ καταφάσκω. 

Ἰάιγηγε τ. 2(Μ.3.ἸΟ 08}; 16.3(10330}; δύο τῆς θεολογέας τρόπους. «διὰ 
μόνης καὶ παντελοῦς ἀποφάσεως τὸ θεῖον ὡς ἀληθῶς καταφάσκοντα... 
καὶ τὸν ἑπόμενον τούτῳ καὶ σύνθετον, διὰ κι, ... ἐκ τῶν αἰτιατῶν 
ὑπογράφοντα Μακχιαριδίρ, ιοτ, τό 58) ; ἐδ.(το538Β,τοσός) ; 70.10, .1. 
12(Μ.04.8488). 

καταφάσκ-ω, τηαᾷέ α ῥοξιῆνε ΣἰαΙ ΘΗ Ήΐ, αἰ ρη τὰ ἐπὶ τῇ φιλανθρω- 
πίᾳ τοῦ ᾿Ιησοῦ --όμενα δύναμιν ὑπεροχικῆς ἀποφάσεως ἔχοντα Ἰϑῖοῃ. 
Ατ,ερ.4(81.3.10728)}; ἰἄἀωηγοί, 1.2(Μ,3.10008); Μαχ.αρμδρ (ΜΟΙ. 
τοσ20,τΟ 60); 16. (το818)}. 

καταφατικός, αὐἰγριαϊΐυε; οἵ ΤΠπροϊοσν τηακίησ ροβίεῖνε ϑἴβίε- 
γαθηῖβ δροιῖ (οα ορρΡ. τπεοίοσν οὗ περαίϊοπ, οὗ απ ΡαἸΟΉ τῆς κ. 
ϑεολογίας Τοπ Ατηνοὶ. 3(Ν1.3.10320}; ΓΡτος. .Ὀν.23: 5(Μ.87.1449}). 

καταφατικῶς, αδιγνιαιυεῖγ, ἴῃ ἐδε αἰξγηναϊθε ἡ οὐσία κτλ. ... κ- 
λέγεται. «τὸ -δὲ ἄναρχον... ἀποφατικῶς ΤΠΔ].ἐθηΐ.4.8,(Μ.0τ.1468Ὰ); 
10... [.0.1.τ2(λ1.04.8450) οἷἵ. 5. ἀποφατικῶς (Α}); ἐδ.(8488,0) ; ἐδ.1.4 
(8008) εἱἷΐ. 8. δέκαιος. 

Ἐκαταφέννης, νῸΧ ΠΙΏ1]1, Ρεῖτ.11 ΑΙμδηεγεῖαρ. Τμάτ.λ.5.4.522.28(Ω. 
997; κατὰ Φέννησον Ρ.258.τ6). 

καταφέρ-ω, 1. ὑγέΖηρ, σαν ἀἄοτον, βαγη.τ4.2; [5ς. σῶμα] ὃ Ἀδὰμ 
ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν κατενήνοχε, Χριστὸς ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς 
ἀνενήνοχε ΤΑΤῊ. ροϊ 1.7 (26, ττοπα) ; 2. δοῖ. Ἰπίσϑηβ., ἀσδεθμ τὴν 
“Ελένην ἀπὸ τῶν.. οὐρανῶν κατενηνοχέναι λέγει τῷ κόσμῳ Πο».ΟἾδηι. 
2.25; 3. Ῥ858. 1ΠῚΤ85., δὐηῖς ᾧὸν..«τὸ μὲν..«κατὰ κορυφὴν αὐτοῦ 
Οὐρανὸς εἶναι ἐτελέσθη, τὸ δὲ κατενεχθὲν Γῆ ΑΙΠΕΠπαρ ἶερ.τ8..(Ν.6, 
9288 ; (0}]. κάτω ἐνεχθέν Ρ.21.1); ὑπὸ τῶν ἐλαφροτέρων τὸ βαρύτερον 
βαστάζεται, καὶ οὐ σεται ἀλλ᾽ ἕστηκεν ἀκίνητος ἡ γῆ ΤΏ ρεπὶ. 36 (8, 
25.720); ἀδδεομᾷ πυρὰν πολύφωτον..«ἐκ τοῦ οὐρανίου χώρου μέχρις 
αὐτοῦ --ομένην Ὠιομ. Ατιδρ.8.6(}].2.1Ἰο0 Ὰ}); Ἰηῖο 6 δύθηβ, Ὠγδῖ. 
τῶν ψυχῶν...τῶν εἰς τὴν παγίδα τὸ σῶμα, ὡς εἰς ἀγώνισμα, κατενε- 
χθεισῶν Μείῃ.γ65.1.54{0.312.17; Μ.41τ.χτ484); 4. εαξέ ἀσιθη ἅ σατανᾶς 
«ὐὐΚατηνέχθη ἐκ τῶν οὐρανῶν Αἰῃ υΐγριίρ.30.11; Ν.28.257Ὰ}; 5. ὑγίηρ 
ἐο γωῖῃ μὴ φθονήσῃς τῷ κατορθοῦντι, ὁ φθονηθείς, καὶ φθονεῖσθαι 
πεισθείς, καὶ διὰ τοῦτο κατενεχθεῖς τ. Νὰ Ζ.0γ}.44.1(Ν1.36.6120) ; οὔπω 
““ομένους ὑπὸ τῆς τῶν οἰκείων ποδῶν ἀστασίας Τϑιοη. Ατιερ.8,6(} 1,3. 
11008}; 8. ἀδείγογ, ΕἸ Ἀβελ ὑπὸ ἀδελφικῆς κατενεχθεὶς δεξιᾶς ὈὮγνΒ. 
σεαηά, το(3. 020) ; 14. ἤιονη.2 5.3 τη 2 ογ.(το, 6168) ; 14. ̓ ο».26.7 τ. ΜΙ]. 
(7γ.2220); 7. ἀσϑαξε; ἀσῥῤγεείαίθ μὴ εἰς θηλείας κατέφερον τὴν θείαν 
προσηγορίαν ΑἸΉ, ρέμὶ. τοί ].25.21τ0); 2Ὁ,2τ(444); κ.- αὐτὴν [1.6, τὴν 
τριάδα] εἰς τὰ ἐξ οὐκ ὄντων Ια. Ἅ1γ.1.τ8(}}7.26.494); 1Ὁ.3.2(3254}; 
θιάντη. 7γ1.2.8(Μ.320.6ο8.4}); (ἢν 5, 01.14.2 ἐπ ΤΟ ον. (το.τ10Ὰ}; 415- 
ἢβάγαρε προλήψεις μον κατέφερες Πον. ΟἾδηι.1το.24; γδάμεσ δὴ ατηοθΐ 
καὶ τῶν μὲν ᾿Ισαμιτῶν τὰς βόγας ἀνήνεγκεν ἕως σ΄ νομισμάτων, τῶν 
δὲ ᾿Ηρακιτῶν κατήνεγκεν ἕως λ' νομισμάτων ΤὨΡΠη.εἄγον. . 280 (ΝΜ. 
1οϑ. 7008) ; 8. ἀεαῖ ὁπ ον, σίγα κ᾿ τὰς σάρκας σου πληγαῖς ΒΡΗἢτ. 
1. 3068; Ῥ855. 80 8., δὲ οἰγίεκοῃ, αὐ τείεά Ζήνωνα....δεινῶς ὑπὸ δαίμονος 
«“ὄμενον (4}}.0.ΕνΡ.(ρ.6ο); 9. εαγῦν οἱ, αγγεέξὶ νυκτὸς οἱ Χριστιανοὶ 
κατεφέροντο ΑΙ, μεΡ.6(ρ.72.6; Μ.25.652.); 1.,ἢ,.4γ.5ο(ρ.2τό.15; ΝΜ, 
25.7640); ἐδ.63(Ρ. 218.7; "680. τδί., ἰεφαά ατὐᾶν, δεάμεέ (ἐμ!0) τὴν 
ἀφροσύνην κ. τούτους 1Ὁ.18(0.227.4; 1880); (ἢγνβ.ἤονι. 5.4 15. ΕΡῆ. 
(1τ.32}Ὲ}; 14 ἄοηι.9.3 τη Σ Τῆθ5ς. (11.400); 19. ὀγέηρ ἃ ἐἰαγρε ασαΐηϑὶ, 
ἀεέι56 βλασφήμους...κ. ἡμῶν λόγους ΟἸεπλ,ίγ.2.τ(ρ.τ13.24; Μ.8, 
0328); ἐκεῖνος ὃ “-όμενος ἀπολελύσθω. «ὁ δὲ σύὼν ἔνοχος ἔσται δίκης 
ίατουβ ΑἸτο 5 ἀρ. Ἐπι5.}..6.4.13. 70}. 20.3368); ἵνα. «δικαστὰς κατ- 
ἐνέγκωσιε τῷ βασιλεῖ ΛΑΙΠ,ἐ..«γ,ατ(ρ.30ο.12; Μ.2:.7280), 1.5 3(ρ.212. 

23; 7578). 
καταφεύγ-ω, 1. 66 ἔογ ῥγοϊεείίον ἰο; παὺό γεζοιγϑε ἰο, ἀαῤῥεαΐ ὃ 

ἐκβαλλόμενος ἐχέτω ἐξουσίαν ἐπὶ τὸν ἐπίσκοπον τῆς μητροπόλεως τῆς 
αὐτῆς ἐπαρχίας --εἶν Ὀδατά,καη.14: 2. [αἰΐ δαοῖ ρου, αρβέεαϊ το ἐπὶ 
τὸν θεὸν...᾿ Ἰσραὴλ κατεφύγομαν Ταβι ἀταίττο,.2{(}}.6.7208}; ΟΥ.. 0.13. 
ποίδϑ; 0.201.4; Ν.14.5120); ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, οὕτως οὐ κ. 
πάλιν πρὸς αὐτόν; ΑἸΏ, ρεη!,34(Ν1.25.680); πρὸς τὸν θϑεὸν...κ. χρὴ τὸν 
ὄντως Κριστιανόν (Ὀβτι, Πγα,10}.2(Μ.88.1330), 3. ἐξεῦρε, ἥεε, Ἰλιάντα. 
Ρςε, 9: :8(1.20.12040), 

“καταφευκτήριον, τό, γέεψε τοῦ Κι μ πόλις Β88. ἐρ.43. 2(3. 1340 

Μ,.532.3680); οὐκ ἔστι πον κ᾿ σώματος ἐν οἰκουμένοις Τμαγ,ϑίαα,Ερ.2. 
τί, 90. 1160 }). 

καταφημίζω, αἰ γίδια, ΕΣ το, (Ἰετη. γ᾿. 2τ(ρ.69.18; Μ.8, 

8334). 
καταφθάν-ω, οὐγίθε αἱ, γεαεῖ κὐνα δέταευ “τὴν. «πόλιν οὐκ εἰσ- 

ἢλθεν Οπγομ. Βαδο.Ὁ. 500 (ΝΊ. 92.7528); 1.0.2] 4(680.}; τηςῖ. κἂν ἄχρι 
τῶν θυρίδων τῆς φύσεως τὰ τοῦ πανδήμου ἔρωτος σ“ωσι βέλη 1» 1λα, ῥενῇ, 
57(0.64.0); δεΐ...εἰς ταύτην καταφθάσαι 1}.74{0}.02.τ7). 

καταφθείρω, ἐονγί, ταοχα}ν ἀηα Βριτ τα! ν φιλότεκνος ὧν οὐκ 
ἐνουθέτεις σοῦ τὸν οἶκον, ἀλλὰ ἀφῆκας αὐτὸν καταφθαρῆναι δεινῶς 
ΠεΥτη.Ὁ15.1.3.1: ἡ λύπη...κ. τὸν ἄνθρωπον ΙΔ ̓ παηάτο.τ.2; 1ϑ.1το.1.4; 
14.ςἠ:η..6,2.4:; ῤ.0.14.3 εἷΐϊ, 5. ἀνανεόω. ᾿ 
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καταφθορά, ἡ, 1. ἐρείγ Π]ΟῊΉ, ἀφαίδι, γαῖ ὑπέμεινεν ὦ κύριος παρα- 
δοῦναι τὴν σάρκα εἰς κ᾿ Βαγη.5.1;.2. ἐοΥγρίίοη ΟΡΡ. ἀδϑῖῃ ἀπόλλυνται 
«ὐνεἰς θάνατον" τινὰ δὲ εἰς κ΄ «.. οὗτοι... κατεφθαρμένοι εἰσὶν ἀπὸ τῆς 
ἀληθείας. .«ἡ κι οὖν ἐλπίδα ἔχει ἀνανεώσεώς τινα ὃ δὲ θάνατος ἀπώλειαν 
ἔχει αἰώνιον ἩοΥΙη.5͵01.6.2.2,4; οὗ τῆς 5πίατε οὗ πιά ὈΠΥΘαδοτηεα, 
ὙΜΟΙ, δ νηὶ “4ηη.8(Μ.18.53680). 

Ἑκαταφιλικός,  ίεμαάϊν θίασον... καλεῖ τὴν κ. εὔοδον.. «πρὸς παρά- 
κλησιν τοῦ πενθοῦντος (Ὦτν5. ἔγ.1 767.χ6: 5(Μ 64. 9120). 

Ἐκαταφλεγμαίντ-ω, δέ Τ᾿ βΠανιθἀ “ὔοντος τοῦ κακοῦ ΟΥτ. Ναΐ, 4ο(3. 
5158 
Ὁ πδρας 1. δεν τρ, ἐοηδηδ; Οὗ τὨϊγϑῖ, Οὐ Ν γδβν. 05.355 

(Μ.44.3128); οὗ τῆε ἤτεβ. οὗ Βε]]}, Οἴεπι «Ῥ γοὶ. τοίρ. 6.5; Μ.8.204Ὰ}); 
Μεῖῃ ἰφῤν. τοί .464.14); Το Ὀυργός. (Μ.ο6. 8178) : οἔϑιη, ἘΡὮ͵.1.205Ὲ; 
οὗ τῆς δοιίοη οὗ θδρέϊϑτη οἱ βῖπ λέβητα μὲν τὴν θείαν κολυμβήθραν 
τιμωροῦσαν καὶ κ. ... τὴν ἁμαρτίαν Ὑπατ, Ῥσιδοι τοί .τοο5); οὗ ἔσῃ 
ΟΠ ΠΕΥΈΒΥ τῆς ἑπταφώτου λυχνίας τῶν δογμάτων πυρσοὺς ἀνάπτων 
αἱρέσεις καταφλέγεις (60. ῬΊ5.εαγηῖ.ττ.2(0.17}; οὗ {πε ρίουν οἵ (σὰ εἰ 
πᾶσαν ὑπέδειξεν τὴν τῆς δόξης φανότητα [1.6. αἴ  ΙΥΞἢΠραγαίϊοη], οὐκ 
ἂν κατεφλέχθησαν; 70.) λον. τ (Μ 06. όπο) ; 2. τποῖίε ἰθ ἀΉΡΕΥ, τηι- 
αηιο, βέε μὲ κατέδακνον, ὡς κι μοῦ τὴν διάνοιαν Πα ΡΞ, σ6: 5(τ. 

910). 
Ἐκαταφλεκτικός, ὑΗΡΗΙΗΡ, τεῖ. Ῥεηΐθοοδι πυρὸς.. 

σωτηριώδους Ογτ, Ἡ,οαΐφεβ.17.χς, 
Ἐκαταφληναφέω, εὐ 7 ἩΟΉ5ΦΉ56; οὗ πεγρίϊοβ, Κι Ορηεί. 34{(ρ.5ό4.τ0; 

ΟΟ δ Ρ.13.12). 
καταφλογίξω, ςεἰ οη βγε, ΗΡΡ.Ὀθαῃ.2.31.3. 
καταφλυαρ-ἔω, ῥγαΐε ἀαραϊηδί, εἰ εν φοησοὶοος αδμδς οἵ κι ἡμῶν τῆς 

σιωπῆς ατ.Ν2.6.1τ4(Μ.37.2128}; μηδὲ τῆς τοῦ μονογενοῦς “-εἰτωσαν 
δόξης [β8.. αἱρετικοί] ΟΥΥ. [οεἷ.,553(3.226Ὰ); Ῥτοο,,15.17: 12(Μ.87. 
21200); ἄλλα τινὰ κατὰ τοῦ θείου Κυρίλλου κ. Τυδίπι ιν. Τάνγ Μοῤς. 
(Μ.86.10374}; αϑϑεγὲ τοιίαἷΐν δύο υἱοὺς κατὰ Νεστόριον ὁμολογεῖν ἡμᾶς 
κ- 10.(10378). 

καταφοιτάω, 1]. 517: Το ΥΑ}Ϊν κ. ... εἰς τὸ φρονεῖν ἑλέσθαι τὰ σαρκικά 
Ονγτ. αάογ. 2(1.688) ; 2. ἀεοεεμά: οἵ (οᾶ τὸ..«.ἐν ὄρει καταφοιτῆσαι 
τὸν θεόν 1Ὁ.7(222Ἐ) ; 1Ὁ.ττ(403Ε}; 650. 1π Πις, ἐν τοῖς τῆς ἀνθρωπίνης 
πτωχείας κι μέτροις 18.15.4.5(2.601Ε}; 1ά ἐπ ρί στὶ καρ. 4. τ9.24; 6', 
2480); οὐ γὰρ πρῶτον ἄνθρωπος ἐγεννήθη κοινὸς... «εἴθ᾽ οὕτως κ, ἐπ᾽ 
αὐτὸν ὃ λύγος 14.6}.4(0.27.13; 53.238}; κι εἰς ὅπερ οὐκ ἦν τά. Τὐάς. 
(Ρ.49.10; 53.104} -Ξ ἡηειμηῖρεη (εἴ. 6848); Ιἀ δῤιποί(ρ.03.23; 55.1628); 
14.765 ,.5.τ(ρ.56.40; 61,66); οὗ {πδ6 βεσοπᾶ οοτηΐηρ, 14.1.0: ΖΟ(Μ. 
72.6528); οἵ Η. (μοβί τὸ... «πνεῦμα... ἐπὶ τοὺς ἱεροὺς μαθητὰς κ΄ 1514. 
Ῥε].6}}.τ.ποο( 1.78.4530); γτ. 70.12.τ(4.το00Ὲ}} τοῖ. βοὶ] οἱ (ῃσιβε 
οὐδὲ εἰς τὸν ἄδην αὐτὴν καταπεφοιτηκέναι Τιϑοπε. Β,Λ δε. εἰ Ἐπ. 2(Μ. 
86.,12418); οἵ αἰνίπδ σύβοβ ἴπ σοηβθοσαίίοη οἵ θαρίίϑιηδὶ νναῖοσ 
καταφοιτῆσαι ἐν τοῖς ὕδασιν τούτοις τὴν καθαρτικὴν τῆς..«τριάδος εὖ- 
εργεσίαν ΚΠ ἘΡΊΤΡ..(ρ.4τ5). 

Ἐκαταφοίτησις, ἡ, εογῖηρ ἀριυη,, ἀδεεθπί, οἱ Τὴ. τὴν κένωσιν, τὴν 
εἰς τὴν τοῦ δούλον μορφὴν κι Ογτι Ν᾿ δεὶ.5.4(ρ.60.40; 6᾽,860) ; ἰά.Ζαεῖι. 
τοσί3.7008); 14, [εἶπ .Α(δ5,1204Ὰ}); (εἰν 2....6.2.24.0(Μ.8ς.τ2οο0); οὗ 
Ομ τῖβι ᾿β βεσοῃα σοτμηίηρ, 0.) .«ἤορι.9.6(Μ.96.7328). 
 καταφορά, ἡ, ὀγΙίηρίηρ οι; 1. ον σις ἀοειγιεἰοΣ ἐπλήττοντο 
παρὰ θεοῦ ἀφορίαις ἔσθ᾽ ὅτε, σωμάτων καταφοραῖς, πολέμων ἐμβολαῖς 
ὕντ. Ἰς. κ.5(2.8730); κι ἐστιν ἡ παντελὴς ἀπώλεια Απιαδῖ,5.Ποα.2(Μ,ι8ο. 
168); 2. (ἔχοτα Ρ855.); ἃ. τηθηβίσυδὶ ἀϊδοΐαγρε, Ὀγτιαάον. τοί. 5520) ; 
Ρ. ἐπεϊϊπαίϊίοη τὴν ἐκ τοῦ ἔθους ἐπὶ τὴν συνουσίαν κι Μεῖῃ, Ξγ.1.3 
(ρ.11.22; Μ.18.444). 

Γ]καταφοράω, ν, καταφωράω. 
Ἐκαταφορητικός, τος], ΟΡ ΣΙ ρΙυ6 ἡ. τὸν θώρακα κατα- 

φορητικῇ διαθέσει δουλεύουσα Βορῆτ. ΗΠ »εγ.Ονν εἰ 0.24(Ν1.87.34800); 
4.05. τῆς κι 1δ.(34920). 

καταφορικός, νεῤόνηεηὶ, ἀδηαίΟΥν κι ποιεῖν τὸν λόγον μτγϑ. 
λμονι.83.1 ἴῃ ΜΠ.(1.792Α},,. ια.όηι.2.4 1ἢἢ Εορι(ο 410}; κ. ... τῇ 
γλώσσῃ χρησάμενος ϑοοτ,ἦ!.6.6,18, 30}. 61.717}; σοταρ., Ομγνβ. μοηι. 
3.3 τη τον (τοιτολ); Ἰά ἤονμ. 1.1 τη ΖΟογ (το, 4τ80); 1 ἤποηι.54.2 ἐπ 

.0.(8.3170).ὕὝ 
καταφορικῶς, ὑν τῶν οὐ ἱπυλοιῖυο, 2 ἀέημμεϊα! 0}. κι ἡμῖν 

ἐπελαύνων τὴν γλῶσσαν ΟΥ̓ υ 85, ἔπη 6(2 Ρ.134.17: Μ.45.717}}}; οὐδὲ 
.κ.ν» ἀλλ᾽ ἐλεεινότερον μᾶλλον τὸν λόγον προσάγει (τυ. ἤοηι.81.2 ΤῈ 

Μ ἐ.(7.7758}); καθ᾽ ἑαντῶν κ. λέγειν 1514.ῬῈ]. ἐΡῥ. 2. απο. "8. 5528); ΠΣ 
2. 135(5774); ΠΟΙ. ἐντρεπτικῶς αὐτὸ ποιεῖ' ὅταν δὲ πρὸς τοὺς 
αἰτίους, κ- ΟὨγνΒ.ἤοηι.14.1 τη τ ογ.(το,ττ88}; ἐδ.4.2(250); ἰα.μορι. 
55.1 ἴῃ Α4ε.(0.41τΥ10). 

κατάφορος, 1. τυεῖρἠεα ἀσιρη; Ὁ στίεξ, Ουγιλον βαξελο (ἧς 
48Ε); 2. ἔοι κατάφωρος, (ἀεἰσεοίεά, ἐσμηά μὲ, ΟΥΝ γ85. μη. 4(Μ.45. 
6530; κατάφωρον 2 Ρ.80.10); κ. εὐρίσκῃ..«οὐκ ἐξ ὧν λέγεις, ἀλλ᾽ ἐξ 

«οὐ κι ἀλλὰ 

Ι ὧν ἐργάζῃ ΝΉ ΡΤ οπ(Μ.70.1248). 



καταφορτίζω 

καταφορτίζω, ἰοαὦ ἀραυϊίν, δωγάφη, τοεῖρῇ ἀσιυη; ΠΤ νγεῖρῃς οὗ 
510, [Β45..15.320(1 4030; Μ.30.1770); 1 ταοπαβος ἀβοίρηηβ, ΝῊ. 
δΡ}}.τ.210(Μ.70.1854}); τοὺς; νεοπαγεῖς οὔτε κ. δεῖ τῷ τοῦ κανόνος 
ζυγῷ 51.4.61. }}.χ.258(Μ.78.3378); ἀερῤγέες δειλίαις αὐτῶν κ. τὸν 
νοῦν Ογτ. Ναΐ.22(3. ΞΟΟ ), 

Ἰκαταφορτόω, ἢ παβὲ ἃ ῥμπάϊε οὗ μυρία ἀσεβείας πλήρη δόγματα 
καταφορτώσας εἷς μέσον κατέρριψε (σαττῃ. ΟΡ φγη.μαεγιο(Μ.08.48.). 

κατάφρακτα, τά, εραΐ οῇ γιαῖϊ, Μας. Αδρ.ποηι.23.2(Μ.34.661Ὰ); 
ΟἸνμιρ. [οὗ 30:2τ(}1.03,4160) ; ΤΉΡΒη. εἶγοη..266(Μ. τοβ, 6608), 

καταφράσσω, ῥγοίδεί ; ΟΥΝ γ85.6} τοί .46.10768 ; Εὐτοσ ἔοχ κατα- 
φρυγείς Ρ.63.8). | 

καταφρίσσω, :ῃ ρετῇ., ἀγεαί κ΄ ... τὰ ἐφ᾽ οἷς ἄν τις οὐδὲν ὑπομένει 
τὸ βλάβος Ὀγτιαὐον.6(1.το60); κι ... τό. «ἀνατλῆναι πόνους 1Ὁ.5(1 700); 
1ά. ΤΠάς. (Ρ.46.22; 53.60) -- ἐκειτεριῖροη (5ἰς 680 Ὲ}; 14 Νόει τ ρχόεῖω. 
(Ρ.14.10; 61,48). 

καταφρονέω, 1, ἰοροῖ ἀοιση προη, ἀδορίδε; 5.ν.1., ς. ἄατ. τῇ 
ἐπιεικείᾳ τοῦ διδασκάλου κ. ὡς οὐκ ἐλέγξαντος αὐτόν ΟΠγν5.4Ρ.εαὶ. 
Μ|.26:2τ(Ρ.220.31) ἔΟΥ θαρρῶν ἰᾶ.πονι.81.2 ἴῃ ΜΙ.(.γ)δοὺ; 2. ἀϊς- 
γεραγά, βὰν μὸ ἀἰθηοΉ,, ΔΌ5. ὑβριζομένους μὲν ἀνέχεσθαι, ἀποστερου- 
μένους δὲ κι ΑΤἸΒὐη6.52.5(21.25.1808}; ο. ἐπί: τὸ μὲν ὕψος ἐμιμεῖτο 
[56. ΘΠ Π 1} τῆς κέδρου, τὸ δὲ ἄσηπτον αὐτῆς οὐκ ἐζήλωσεν, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ κατεφρόνησε ΤῊΔΕ, 76γ.22: το(2.511). 

καταφροντίζ-ω, ἢ αὐοῥὶ αν αἰϊίμάο οἔ, δόπαυε τοῖιἦι.. ἰοιυαγάς μὴ 
πεσοῦσιν αὐτοῖς ἐπιμειδιᾶν.. «καὶ “οειν αὐτοῖς ἀφιλοστοργίαν Οντ. {μη 
)}Ἐ.(Ρ.4202; Μ.γ6.8834). 

καταφρυάσσομαι, 1. Ξηο7} αἱ ὥσπερ πῶλος σκληρὸς καὶ δυσήνιος... 
τοῦ ἡνιόχου κ. Τ)α5.Πο1.8.χ(2.62Ὁ ; Νί.31.305Α}); 2. τηϑί., δὲ ἱμίγαηεί- 
ξέηὶ ἐπὶ τῷ τὰ Μωυσέως ἡγεῖσθαι σεπτὰ κ. 56. ῬΏΔΙ5665] νυ, 70.5.1 
4:46τΆ, ο0η]. εἀα. ; κατωφρυαττόμενοι ΑΙ θοτΌ). 

"Καταφρυγασταί, οἱ, (αίαῤἠγγρίαῃς, 1.6, Μοπίαπῖείς, Ἐρι:ρῆῃ. 
παρ Α8(Μ.41.8450 ; κατὰ Φρύγας Ρ.211.7}; 70. Πιμαον. Δ (.94.7084). 

ἘΚατάφρυγες, οἱ, -- ἔοτορ,, νυ Η μαἰδολ.τθ6.8(}1.33.028Ὰ ; κατὰ 
Φρύγας ἘεΙδ0}}}; ςἔ, Οἰαρήγνρας, ΟΡῥήϊας...οἱ Μαρίεθαφος, Ἐποτ. 
εονῖι τ αἱ. 2(ΜῸΡῚ,.2 6.3: 60). 

καταφρύγ-ω (καταφρύσσω), 1. διέγη μρ, δηγη ἴο ἀδῖες ὡς..«τῶν 
ὀπτωμένων ἄρτων, οὖς εἰ μή τις μεταστρέφοι. ««ἀνάγκη καταφρύττεσθαι 
Οντ.Ο5.77(3.τττο); οὗ [ῃς ἤπα! οοπῆκαρτατίοι ὅτε.. «πάντα -"ἤἥσεται Β45. 
μεχ,3.6(1.280 ; ΜΊ.20.688); Ῥτοο.  (ρ».1:6(Μ,87.728}; 2. δεογέῖι, 680. 
οἱ βιη 8 τὰγϑ καταφρύσσει ὃ ἥλιος τὸν ἀέρα Βαβ.ἠόχ, 6. 8(1. 570; 
Μ.20.1368); [Β65.ῥαγαΐ!.3.4(1.3404; Μ.30.658)}; τὴν ἔρημον.. ἔνθα 
ο"ἡἦ ἀκτὶς ἡ ἡλιακὴ καὶ λίθους αὐτοὺς “οειν δύναται ῃχγβ.ἤον.9.6 
5 μη (ττ. 2750); 3. ῥανεῖ, ξοησιηε τοῦ ἡλίου...πᾶν τὸ ἐν σώματι 
ὑγρὸν τῇ φλογὶ καταφρύσσοντος ΟΥΝ υν85.ογάϊη. (}1.46.5520}; 1 868. 
Ναζ. ἀταϊ. τλο(Ὁ.38.1053); οὗ ἀἴβοαβε, Οὐ νβ85.0.)ήαον.(ρ.308.10; Μ, 
46.0854}); τοῦ πυρετοῦ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῆς “νοντος ἐν. (Ρ.390.17; 
9710); οὗ ρεαβιισεβ ὡς...ὁ καταξηραινόμενος ὧν τῇ φλογὶ πλούσιος 
ὑπὸ τῶν ἰδίων ἡδονῶν κατεφρύσσετο ἼΒ45..1ς.δ4(1.42 50; Μ.30.220 4). 

καταφυγή, ἡ, 1. ῥίαεο οὗ γέρε, 680. οἵ σοί. σὺ ἡμῶν ἡ κ. [1]. 
λήαγε (Ρθέν- Βαϊῖπιρ.τ4); Ηον.ΟἾρηι.3.72; ἡ πρὸς θεὸν ἐξαρκεῖ κ. 
ΑΤΠ ἢ. Αγ. 4](ρΡ.2τοιΖς ; ΝΙ.25.7528); οἵ (μυχοῦ, τεῦ, Μετά: τῇ τοῦτο 
λιμὴν καὶ κι (ῇγγβιλορι.2. 1 ἦι «ἀσιῤγίπε (3.6 Ὲ); οἵ ΒΜΨΥ͂ χαίροις, 
βρότων ἡ πρὸς θεὸν κ. Μοά.ἄον»»".το( Ν.86.33044}; οἵ, αὐτό ῥεεζαϊογιη 
γεξισίιμη, ἘΡΉτ.3.576Ο; κι σωτηρίας Ξαῇε γείγεαϊ, Τηάτι Μορϑβ. Κόρη, 
7:24(Μ.66.8174}; 2. γεξαρε οἶκον καταφυγῆς (οἴ. Ῥ5.30:2) ΑἸΒ.4»γ.1. 
6γ(Μ.26.χ4τοβ.}; 19.2.14(1768); τὸν τῆς ἀληθείας λόγον. ..εἰς οἶκον κ. 
γενόμενον Μϑτο. ΕΥ̓ Οριιδε.3.Υ(Δ1.6ς. 9650) ; τηδῖ., εὐαγν οὗ ὁξοαρε μία δὲ 
κ. τῆς πρὸς ταῦτα ἀπολογίας καταλείπεται ΟΥ. 1] σ.το.25(τθ; ρΡ.197.28; 
Μ.14.3528); 3. γεϊγεαὶ ἰο 5αζεῖν, βέρ!ι ον γεξμρε ἀπεκπέμπει ἀγγέλους 
παραδηλῶν ἄφιξιν...«καὶ τὴν ἐς τὸν καίσαρα κ. ΤΗΡΕν  ἐχε σεηΐ.ς 
(ρ.481.15; Μ.113.0414). 

καταφύγιον, τό, γεΐερε πολλοὶ...πιστεύοντες προσετίθεντο καὶ 
ἤρχοντο εἰς τὸ κ, τοῦ σωτῆρος (4. Τ λοι". 27(0.143.13}; οὗ σματοῦ οὗ 
ἘἈΚΕΞΌΣΘΟΙΙΟη αὖ Του ββ]οπὶ τὸ κ. ... πάντων τῶν ἀδικουμένων ἐκ 
παντὸς τοῦ κόσμου ντ.5.Ὁ. ϑαν. Ξ7(ρ.153.26); οἵ ἃ τλοπβϑίουν, 
Ἐπβίγαι.ν. Επέγε, «(1.86.2 280 Α); οἵ ΒΜΨΥ ἁπάντων Χριστιανῶν τὸ 
κι σεῦ, ΟΡ ἄγη ΒΜ Οἵ 8.4 5520). 

καταφυσάω, 1. ὀγεαϊδ προ, Εν. ΤΚορ,τό.2(ρ.155)}; 2. 50. 45. ἴο 
Ἔχοζοῖζε ; Πεποα γεεοὶ ἅτ ορίπίοῃ, Τγεη.Παθν.τ. τό, 3(}4,7.6364}; ἐδ.1. 
13.4{5854). 

ἐκαταφύσημα, τό, ῥίαξί, τηεῖ, κι. τοῦ πονηροῦ πνεύματος Μεῖῃ. 
5γ1Ρ.1τ(Ρ.130.13; Μ.18,2178); πειρασμῶν τὰ κ- Μαο,Αδρ.ἤοηι.44.} 
(Μ1.5}4ᾳ..7848). 

Ἰκαταφύτευμα, τό, ρίαπέ; τηοῖ., τοῦ, 761.28:22. οἷϊ, 5 κύριος... 
ἔκτισεν εἰς κ- σωτηρίαν καινήν κτλ. ... ἡ δὲ κτισθεῖσα ἡμῖν εἰς κι 
σωτηρία... Τησοῦς ἐστιν...ὃς ἑρμηνεύεται πὴ μὲν σωτηρία, πὴ δὲ 
σωτήρ ΤΑΙΒ. ἐν. Π4.2(ΝΠ.25.2054). 

726 καταχθίζομαι 

καταφύτευσις, ἡ, 1. δίαμεϊηρ κ᾿ ἀμπελῶνος ΟἸειη. σε γα (ΡΟ Σ.20; 
Μ.8,7040); τὰ περὶ τῆς οἰκοδομῆς καὶ τὰ περὶ τῆς κ΄ καὶ τῆς γεωργίας 
Οτιἦοιι. 18,5 ἦι. 7εγ(ρ.τοό.ς ; Μ.13.4128); 2. τιεῖ. τῶν ἀγαθῶν τὴν κ. 
ΟΡΡ. τῆς τῶν κακῶν ἐκκοπῆς (ῃγγπ,ἤσηι, 6.2 ἐπ ΕΡλ.(τ1.117Ὲ). 

καταφυτεύ-ω, ῥίαη!; 1. Θεεα] ηρϑ, ἴχθ68, εἴς,, (ἢγνϑ8.᾿σν.82.5 τῇ 
ΔΜ (7.1808); ταϑῖ. τῶν εἰς πίστιν καταπεφυτευμένων (Ἰ]6Π).5,γ.7.12 
(Ρ.52.9; Μ.9. 5010); ΟΕγνβ.λονι.37.4 ἦα Μ|.(7.382Ὲ); τοῦ νοητοῦ καὶ 
μακαρίου σπέρματος, ὃ σπείρει...““ων ἐν τῷ βάθει τοῦ νοός Μεῖη νη. 
3.8(Ρ.35.17; Μ.18.734}; νἱτίπιθθ, Ομγγβ. λον. 18,5 ἐπ ΜΠ (2400); 14. 
μον.4.4 1 (οἱ.(1τ.3578); νῖοοβ, 14. ἤον.9.2 ἐμ [0.(8,55Ὲ); [5|4.Ῥεὶ. 
ἐῤῥ.5.9(}1.γ8.13200) ; ρᾷ55.γ οὗ τιδη ἴῃ (τῖβὲ τῆς ἀνημέρου καὶ ἀπίστου 
ὕσεως καταπεφυτευμένης εἰς Χριστόν, τουτέστι τῶν εἰς Χριστὸν 

πιστευόντων []6 11,5 7.6.1 5(ρ.402.8; ΝΙ.9.3448); 1δ.6.1{(0.423.13; 2908); 
2. στουπά, Ἄβος. ΕΉ.το.τ8(ρ.34.1); ὄρει..«συσκίῳ.. ἐλαίαις καὶ συκαῖς 
καταπεφυτευμένῳ ΟἸΕτη.517.7.18(0.78.27; Μ.0. 5560) ; καθαρὰν ἄρουραν 
κ. (ῆγυϑβ, λοηι.7 5.4 ἐπ ΜΠ.(7.200.; εἰς καθαρὰν (ὑδυταξ); τηρεῖ, ἡ 
γραφὴ “θεῖσα τοῖς φανεροῖς τῶν ῥητῶν τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ νόμου 

᾿ καὶ τῶν προφητῶν ΟΥτ.εοηηι ἴη ΜΠ το, ίρ.5.1ς; Μ.13.8454). 
καταφωνέω, ΜΠΪ τοῦ ξομημά, Οχ.ΝᾺ2.ον.28.24(ρ.58.17; Μ.36.6οΑ); 

18.44.ττ(6208). 
καταφωράω {({]-φοράω), ἀεϊδεί, Ἐλι5,᾿.6.2.1.12(Μ.20.1270}; 1.2. 

14.4(1600): Ονγ, τ ογ.7 :8(ρ.26).23; Μ.74.8720) οἴ, καταφορ-, εαϊ. 
τύ ον.11ττίρ.130.1); ΟνΥ σον. 5528): καταφορ-, ἐδ. τ4(1.484Ὲ) ἀπά 
ἴὰᾳ, σἰαῤλς Νιρη.(1.3070); ο. Ἰηῆπι. κλέπτας γεγονέναι τοὺς “Ἕλληνας... 
κατεφώρασεν Ἐπι5..6.το.3(4630; Μ.21.7720). 

καταφωτίζ-ω, 1. {Ππίπαὶε, ἂρ. τὴν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην, 
ἣν..«ἀνατολὴ τοῦ τῆς δικαιοσύνης ἡλίου καταφωτίσει Β45.1ς5.31τ(1. 
4040; Μ.30.18098); πιεῖ., ἐπ ρήϊει τὴν διάνοιαν κ. Βδ5.᾿δχ.τ.2(1.30; 
Μ,.20.88); θάμνου...τὸ φέγγος..«ᾧ ἡ ψυχὴ τοῦ προφήτου «-ἐται ΟὙ. 
Νψβ85,9..Μ105.(Μ1.44.3320); οἱ τοῖς θείοις τὰν νοῦν καταφωτίσαντες 
λόγοις Μαχ.ανιδὲρ. (Μ.0τ.14058); ποδί. κατεφώτισε πάντας. ...διὰ τῆς 
αὐτοῦ διδασκαλίας 44, [ο.το(ρ.το.16) ; οἵ ΟΠ γϑὲ Χριστὸς... τῷ τηλαυγεῖ 
φωτὶ τῆς διδασκαλίας τὸν γνόφον κ. τ Ν γε5.ογ ον. 2(0.28.27; Μ.44. 
11378}; τὸν..«υἷὸν..ἁ“ποντα. «τὸ ἐσκοτισμένον γτιαάον. απ. 5100); 14. 
Ζαεἶι.23(3.6830); 2. τηοῖ., γεπάεν τἠμείγίοιις ᾿"Ιωάννης δέ, ὃ μέγας 
διδάσκαλος, κατεφώτισεν.-..τὴν ἐκκλησίαν Κωνοταντινουπόλεως ΤὭρΡΠπ. 
εἰγοη.66(Μ.τοϑ. 2168). 

καταχαλάω, ἰεἱ ἀοτοη:; Ρρα55., ΡΔ]]. ἡ. 1 απ5.3(Μ.34. τοῖς; χαλασθῆναι 
Ὀ.109.12}; Ρ855. ᾿ΠΈΊΘη5., ΠαΉρ δέρρις εἰς τὴν θύραν... κατεκεχάλαστο 
(Ὀβπ. Ἰπα ἰοῤ. (Μ 1.88, 2050). 

καταχαράσσ-ω, Φεσγέ; παν; ἱγᾶξέ τὸ σχῆμα [1.6. τῶν πόλεων 
“ἴουσιν ΟΥ̓ Ν γ85, {αὶ (}1.45.1684); τοὺς χαρακτῆρας τῶν γραμμάτων, 
σανίδι καταχαραγέντας εἰς βάθος...τοῖς δακτύλοις ἐφαπτόμενος 802.ἢ.Ἔ. 
3.:15.2(Μ.67.το848 οοῃ͵. εἄ, καταχαραχθέντας). 

καταχαρίζ-ομαι, στογῖδο, αἰγέδιμίο, ογεατ ποτ} τολμῶν τὰ τηλικαῦτα 
τῷ ἀνθρώπῳ καταχαρίσασθαι Ογ. 70.1.26(24; ρ.33.6; Μ.14.72.}; μὴ 
προπετῶς ἑαυτῷ ευόμενον τὸ νενοηκέναι ἐκ τοῦ ψιλὴν τὴν λέξιν ἐξειλη- 
φέναι 1.5. 2(ρ τοι το; 1888); 14. ὠρνεν μη Ἐρλοαττίρ.235); Μακ. 
αηϑὶρ (Μ ο1. 1288). 

"καταχειμάξω, σεν το ἢ σἰονηῖδ; ταςῖ., Ογτ.1ς.4.τ(2. 5508). 
καταχείριος, ῥγαεί]5εά, ῥαδιημαί οἷς δικαιοσύνη κ΄. ,.. ἐτύχθη 

ΤΑΡΟ]]νισὶ, Ῥς.τος :3(}1.33.14720). 
καταχειρόομαι, “"ὐγ7εεί ἰο οηδδείβ, ἐσηφμεν, Ὀνγιαάον, 4(1.1388); 

1ᾶ ἤσητοβακεῖι.τ53.2(53. 1808). 
Ἐκαταχειροποιέω, ΤΗρΡἢν] χε, σέη!. 5(ΜΟ113. 9408; 1.1, ἴογ κατα- 

χειροτόνεω Ρ.480.11). 
Ἐκαταχερσόομαι, δε ἐδ! οὐ γερπαίμ ἀνν απ ϑαγγδη, Οντ.1ς.1.3(2. 

818,840). 
καταχέω, 1. ̓ ΟΙ ἀοιθη. ὍΡΟΙ ΟΥ̓ ΟνΕΥ; οἷ] ἴῃ δποϊητίηρ, Ταϑὲ. ταὶ. 

86.2(Μ.6,6814}); ἴῃ ργθ- Βα ρΡΈΒΙΩΔ] πποείοη ἔου τοσορτίοη οὗ Η. αποςῖ 
οὐδέπω. .«ἦσαν δεξάμενοι τὸ ἐπισφράγισμα τῆς σφραγῖδος. λαβὼν δὲ ὁ 
ἀπόστολος τὸ ἔλαιον καὶ καταχέας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν καὶ..«χρίσας 
αὐτούς ΔΤ ποηι. ἃ 27(Ρ.142.11); Ῥόμν οἵ νους, (]επι, τίν.7.16(ρ.72. 
30; Μι9.5410); ΟΑἸΟΧ.ρ.4Ρ.ΑἸἢ ἀροὶ. Ξε. 3(Ρ.90.0; Μ.2ς.2538); ἧξαΡ 
ἐἴαγρες ροπ μυρία.. «ἡμῶν κ΄ ΤΙ. ε.8γ(4.1τ58); 2. τηρέ:, σἤιδε ἡ 
γνῷσις, φέγγος..-«καταχέουσα τῶν πραγμάτων ΟἸοτη. εἰ. 32(ρ.14].5; 
Μ.0.7168); Οτ. 7.1 τί; Ρ.1τ6.54; Μ.14.440); ὙΠάςΚοΡ,.12: 2τῷ3. 
138), 

καταχθέω, 1. Ρ455., δὲ Ξε 7εεὶ κ᾿ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἀρχήν ΑΤΩς, εἰ γοη, 
(το. 85); 2. ρει. Ρρ8885., δὲ ὀρρυθεϑεά τοὺς ταῖς.. πλεονεξίαις 
κατηχθημένους Ὀγγ.αὐογ.2(1.74Ὰ}): 1ἃ.15.ττ(2.80); 14, Ν᾽ αὐ. τ2(3.480Ὲ) 
Υ, 56, 

καὶ ἀχβι όμα; Ῥογΐ,; 1. δὲ δωνάφηρα οὐ ἰαάδη ψ ἢ, ὕνυυβονα, 
Ῥαξελ, τὴ (55.224); 2. ῬΙΟΡΙ., πιεῖ., ὁρῥγθβϑσά, Ἰᾷ αἀον.8(1.2808); ἃ. 
19.2.2(2.2278); Δ. σἰαρλ θη. 4(1.127Ε); ἴΔ.Ος.τ2(3.330}; 45. τοεῖρησά 
ἄσιοη ὉΝ Τὰν κατηχθισμένοι τῇ τῶν γραμματέων τε καὶ Φαρισαίων 



καταχθονίζω 

ἀπονοίᾳ... οὐ παρεδέχοντο τὴν πίστιν Ἰᾶ Ν᾽ αὐ. τ2(3.480Ε ; κατηχθημένοι 
Αὐδετὸ ; ἰά. ξίαρἢ. Οφη.7(1.2174); Ὁ. οατο5, 1Δ.Ος τοί3.4χ}). 

καταχϑονίζω, 1. ὀγίηρ ἰο {δ φαγί, ργοτρ, τηθῖ. λογισμός... 
ἑυπαρὸς κ, αὐτήν [1.6. τὴν ψυχήν] ΤῊΔΙ. ἐδ τιοτ( Μ.91.χ4360); 2. ἰαν 
ἰού ; ἴῃ Ἀδαἃ, στ Μαρ τα, (χα. Ζαοἢ.}4.31(Μ..ΡΓ,.71.3700}; [ὰ Βρι 115, 

18.4.35(3188). 
καταχθόνιος, 1. ῥείοιν ργο πλήμμυρα τῶν κ. πνευμάτων ΟΥ. 

“παν! 48(ρ.44.1το; ΝΜ ττ.6320); τῶν ἀερίων καὶ ἐπιγείων καὶ κ. πνεὺ- 
μάτων Το ϑαῖ,τ6.3(ρ.48.τ6; Μ.122.13408)}; .«,. τοὺς νεκροὺς τοὺς 
τεθαμμένους ἐν τῇ γῇ καλεῖ...«{}ΡῈ1].2:1το] ἵνα εἴπῃ ἀγγέλων ὡς 
οὐρανίων, ἀνθρώπων ὡς ἐπιγείων, καὶ κ- ὡς ἐν τῇ γῇ τεθαμμένων 
(ὐβπα. Τπᾷ.ἰ9}.2(Μ.88.1224}; οἵ. 2; πσαξ. Ρ]υγ. 45 βα  ϑῖ., οὴς οὗ τῆς 
ἴῆτϑα αἰνιϑίομβ οὗ {πὸ υπήνοσβα, ῥίασες μην ἐδ6 φαγί, ἰοΊθ εν ῬερΊΟΗΣς 
(εἴ, ῬΏΙ].2: τὸ χωρὶς αὐτοῦ «οὐδὲν» οὔτε τῶν οὐρανίων οὔτε τῶν 
ἐπιγείων οὔτε τῶν κ. συνέστηκεν ΗΙρρ ἤαε.ς.τό(ρ.113.23; Μ.τό, 
21754}; ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ λαβὼν τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν τῶν ἐπουρανίων καὶ 
τῶν ἐπιγείων καὶ κ. 14.) α».4.52.4; σοφίᾳ περὶ τῶν οὐρανίων, πῶς 

διατέτακται τὰ οὐράνια" σοφία περὶ τῶν κ΄, ἐπεὶ σοφία θεοῦ ἐστι καὶ 
περὶ τῆς διατάξεως τῶν κ., ὁμοίως καὶ περὶ τῶν ἐπιγείων Οτι πον. 1 8.2 
ἴ [67 .{ρ.152.18. Μ. 12.4658); θρόνος αὐτοῦ ὃ οὐρανὸς... ὑποπόδιον ἡ 
γῆ, ἀλλὰ φθάνει ἡ δύναμις καὶ μέχρι κ᾿. Ογτ. Ε εαἰφε.6.8;, δεσπόζεις 
τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ κ. 1.11. αε.(Ρ.180.2}; οἕ, ΑΝ «ἬδΟ 
ἦι εαεῖο, πές ἴῃ ἰόγγα, ἤθε δεδίς ἐεγγαμι, ἔτοτι. αον.4.20.2(}1.7.1033Ὰ}; 
οὗ τ88 ἰπέοσμαὶ ῬούεΙβ 85 αἰυδίοὶν ἴοὸ θὲ ἘΠΠσαϊπαῖοα φύσιν... 
ὑπεναντίως πρὸς τὸ καλὸν διακειμένην.. 
ἐναριθμεῖν τὸν ἀπόστολον..-σημαΐνοντα, ὅτι τῆς κακίας ποτὲ... ἀφανι- 
σθείσης, οὐδὲν ἔξω τοῦ ἀγαθοῦ καταλειφθήσεται ΟΥΟΝ γ85.αἩΡ1.6: γ65. 
(Μ.46.728); 2. οΓ 116 ὠρπάογιοογία ; ἃ. ἃ5. ἴμ6 αροᾶς οἵ {πὸ ἀορατίθά 
οὐκέτι ἦν υἱὸς θεοῦ ἐπεὶ ἐν τῷ κ-. γεγένηται τόπῳ; Οτιεη ρακί. 8(ρ.202.3; 
Μ.12.το25Α) ; οἵ. α; πδαϊ, μἷατ. 85 βα8ι., οὗ ἐπτουτηβαϊαϊα ΔΡΟα8 ἴοσ 
5015 οὗ 4}1 ἀδραγεδᾷ, ἔτεα. εσαίοα ψἢ ἄδης ; 65ρ. τεῖ, ΤΡ Θ γ.3::τὸ, 
οἷ. ἀογεϊπιθη τη ἐαὰ ζᾶ 5ΜῊΐ δεδ ἱέννα ἀδεεομάῖδϑε, τοι. ἤαδν.4.27.2 
(Μ.7).1ος88}; τὰ καλούμενα κ., ὧν εἰσι καὶ οἱ δαίμονες, ἤτοι πάντες, ἤ 
τινεφ...ὦ σωτὴρ..-.ὥὦσπερ πλέον ἔχων παρὰ ἀνθρώπους...οὕτως “ἐν 
νεκροῖς᾽ κατὰ τὸ μόνος ἐκεῖ εἶναι ἐλεύθερος" - οὐκ ἐγκαταλέλειπται ἢ 
ψυχὴ αὐτοῦ εἰς τὸν ἄδην ΟΥ. 7ο.τ.2τ{(ρ.30.10; Μ.14.δ18); 16. .τϑ:6 
(0.474); ἕτερος ἀβύσσους τὴν τῶν κ. ἔφησε χώραν, κατὰ Παῦλον [Ἔοτῃ. 
το] Ἐπ." ς.48:7(}8.24.608); κατῆλθεν εἰς τὰ κι ἕνα κἀκεῖθεν 
λυτρώσηται τοὺς δικαίους Ὀγτ. Ἡ εαἰδεΐ,,4.ττ, ἀνέλθατε ἐξ ἄδου οἱ 
δεδουλωμένοι ἐν τοῖς κ. τοῦ ἄδου ἀπαρῤἧ, Ῥι.ἘῈ 8(0.447):; ἴῃ στρα] 
ξοιτήμαα εἰς τὰ κ᾿ κατελθόντα δ'γγνεδ, δίγην. 3 ΔΡ. ΑΙ, 5 γη.8(ρ.256.1; 
Μ.26.6934);,5 δγηδ. ΝΊε. (350). ΤΗαΊ.1.6.2.2τ.4(3.880); δγη ΟΡ 
(Ξ6ο)Ρ. ΑἸ. νη. 3οί(ρ.259.5; Μ.26.248λ); Ὁ. ἃ5 υίασε οὗ ἀδβίϊηγ οἵ 
ὙΠ] ΚΕα Σαμονὴλ ἐν τοῖς κ. ..-; Σαμουὴλ ἐν δου... ; ἵνα τί ἐν ἄδου; ΟΥ. 
ΦΉ αὶ. 3(Ὁ. Ἴᾷς. τῶ; Μ.12. τοτός); Σαμονὴλ ἡνίκα ἐδιδάχθη τὰ κι, κατα- 
βέβηκε κάτω καὶ γέγονεν ἐν ἄδον, οὐ δικαζόμενος ἕνα ἐν ἄδον γένηται, 

ἀλλ᾽ ἕνα γένηται... “ϑεωρητὴς τῶν μυστηρίων τῶν κ. ἰὰ, μοηι.18.2 ἴῃ 7εν. 
(Ρ.152.29ΉΗ,,; Μ.12.4650) ; οὗ [1,8. 55. Ῥείου δηᾶ Ῥ81}}] καὶ ἐξ ἀέρος ἐπὶ 
γῆν κατήγαγον τὸν νομιζόμενον θεόν, μέλλοντα εἰς τὰ κ΄ κατάγεσθαι 
Ογγ. Η.καἰδεΐ.6.τς; [τ οτ1.710] καὶ μὴ δυνάμενον φυλάξαι ἑαυτόν, 
ἐμπεσεῖν εἰς τὰ κι. τοῦ ἄδου Ἐπ. Α1.56γ»1.22.7(}1.86.4600); τοῦ Ἀδὰμ 
γὰρ ἁμαρτήσαντος, πᾶσαι αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων μετὰ τὸ ἀποθανεῖν... 
ἐκρατοῦντο ὑπὸ τοῦ διαβόλου ἐν τοῖς κ. [1,6. Ὀεέοτα ἄδαίςἢ οἵ ([γ]151] 
Ῥίάαεε. }αε.τ.28(ρ.762.28); οἵ.2.4,4(ρ.65.28) ; α. 85 ἃ 5ἴαἴδ, ποῖ ἴο ὈΕ 
δαυδίδα τ τούτων οὕτως ἐχόντων, οὐκέτ᾽ ἂν τις ἡμᾶς ἀναγκάζοι 
τῷ τῶν κ. ὀνόματι τὸν ὑπόγειον ἐννοεῖν χῶρον το ΝΝ ν55. ἀνήρ. γος. (ΜΆ. 
46.720); ἐπουράνιον μὲν καλοῦντα τὸ ἀγγελικὸν καὶ ἀσώματον" 
ἐπίγειον δὲ τὸ συμπεπλεγμένον τῷ σώματι" κ. δὲ τὸ διακεκρυμμένον 
ἤδη. τοῦ σώματος 10.(72}) : 3. ΟἹ διό σγοιημα τεθαύμακα τῶν τροχῶν τὰ 
κινήματα... ,τά.. “μέρη μετεωρούμενα αὖθις κ. γένεται Ῥ ΡΥ]. ἔχε Κορ. 

5(Ρ. 225.13; ΜΝ. 113. 9334}; 4. τηεί., σαγιμϑομρά, οἢ ἰδεῖς τρονϊὦ ΟΡΡ. 
τὸν παλαιὸν καὶ κι. ἄνθρωπον Μᾶς, Αδριλορ.2.4(44.34. ἐπουράνιος: 

4650). ; . 
Ἐκαταχλεύαστος, »͵ἱαϊομίοδ, ἜΡΙΡΙ.λαον.28.7(0.32ο.8; Μ.41 

3884). 
καταχορδεύ-ω, ἐἰοῤρ εῤ, ςἴ. Ἐπιρ. τπαξε γηϊηεεεαὶ οὗ τὰ τοῦ θεοῦ... 

“Ξειν πλάσματα [1.6. Βιιπιθη ὈΟα165] 1} 10η..}.80.Ἐπι5,}.6.7.10.4(21.20. 
δόολ). 

καταχορεύω, 1. ἄαηεε, οἵ ἰῃς ἰπξαηῖ ΒΜ κ. τοῖς ποσὶν αὐτῆς 
Ῥγοίευ.7.3(Ρ.16); 2. ἄαπεε τη ἱγρὴι οὐεν; ταεῖ., σα οὐεῦ κατα- 
κρατήσαντες τῆς ᾿Ιουδαίων χώρας οἱ Βαβυλώνιοι κι τῶν ἑαλωκότων 

Οντ. 15.3.3(2.4358). 
καταχραίνω, 6716, γτὶ ΤΊΟΤᾺ] 56 η58 τὴν βασιλικὴν αὐλὴν κ. 1514. 

Ῥε].εὑ,.1.118(}1.γ8.2618); τῷ βορβόρῳ τῶν παθῶν κ. τὴν ἁγίαν.. 
στολήν 170. .8..}.«ο(ΜἹ.96. {1400}. 

καταχράομαι, 1. γηπαλε {μἰϊ πι56 οἵ; ιιδὲ ἴοτ ἃ Ῥάτροβε, οὗ ἀοά ὅ... 
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ν ᾿ ᾽ ᾿ «ἥνπερ φασὶ καταχθονίοις 

21 το(2.1718Β; Μ.31.5 

καταψάλλω 

λόγος, πάσῃ κ. σοφίας μηχανῇ (Ιετὰ «Ραεά. τ.0(Ρ.133.20; Μ.8, 3408); Γ 
ἑκάστον ἀριθμοῦ δύναμίν τινα ἔχοντος ἐν τοῖς οὖσιν, ἦ κατεχρήσατο ὁ... 
δημιουργὸς εἰς τὴν σύστασιν Οτ.Ξεἰ. ἢ: ΒΞ.τ(Μ.12.1ο844}; 2. ἸτηρΊ γγηΡ 
ΟΥ̓ΘΙ-ΩΌΓΠ αθς ἀρχῆς ἐπελάβου...ἐκκλησιαστικῆς ;..««ὧς ἀλλοτρίας 
τοίνυν φείδου, μὴ καταχρώμενος, μηδὲ ἀποχρώμενος εἰς τὰ μὴ προσ- 
ἤκοντα (Ὦγτνϑβ.ἤομι.10.3 τὴ ΤΟ οΥ.(το.83Ε); οὐ γὰρ εἰ πορφύραν βασιλικὴν 
ἐνεχειρίσθης φυλάττειν, ἔδει καταχρήσασθαι τῇ στολῇ καὶ λυμήνασθαι 
{δ.(844); 3. ΗΟ ΥΕν κι. τῷ σώματί σου ΝΙΪ ῥαγαση. 2 ο(Μ.70.12 524). 

καταχρειόω, 1. ἀεργαάε, ἘΡΉγ.3. 525 Β; 2. Ρᾷ55., δ σροῖδ! οἶνος.. 
ὀξώσας λοιπὸν κατηχρείωται Ττερεηῖ. 415}.(}1.86,6728). 

Ἐκαταχρεμετίζω, πεῖρσὶι, τοϊτηην, Ογτ. ἄϑαε. γ(3. 5720); Ἰὰ“Ζαελ. 68 

(3.747}). 
κατάχρεος, 450 κατάχρεως, οἵ ρείβοηβ, τ. ἀδῥὲ; τηρί., τοῖ. 580. 

1:4 μὴ κατοικεῖν αὐτὸ ϑς. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον) ἐν σώματι κ, ἁμαρτίᾳ 
Οὐ. Κν.8 Ξ τη. [9.(Ρ.55ο. 20); ; τὸ βάπτισμα ἄφεσιν ἔ ἔχει ἁμαρτημάτων καὶ 
ἀμεριμνίας πρόξενον γίνεται τοῖς κ. Βα5.ποηι τ ᾿ς. πο(1. 1028; Ν.20. 
468λ); Μαχ.κρ.τ.73(Μ.90.12ο0Α}. 

Ἐκαταχρηματικῶς, ν.]. ἴοι 
ἤῃ λα (1τ.3008). 

κατάχρησις, ἡ, 1. {με} τι56, ΟΥΟῥγήης.3.1.24(22; ρ.243.13; Μ.1ι. 
4010); 2. 86 οἵ ἃ [οΥΠὶ ἴπ ΟἴΠΘῚ {Πᾶπ 15 ῬΓΌΡΘΙ σοπηοίδιοι, τ:18- 
μι56, ἩΠ αρρίτεαίτον; οἱ Ἰαπιριᾶρα δεησόμεθα... .καὶ αὐτοῦ τοῦ λόγου... 
καὶ προσευξόμεθα δέ, ἐὰν δυνώμεθα κατακούειν τῆς περὶ προσευχῆς 
κυριολεξίας καὶ κ. Ἰ6.( εἰς. 5.4{ρ.4.28; Μ.ιτ.τθ5Β); εἰ δέ τι ἄλλο 
μετέχει ζωῆς, ἐν κ΄ τινὶ συνηθείας ἔμψυχον λέγομεν ΟΥΟ Νγπ5. οι ρτῇ. 
30. 41(Μ. 44. 2568); Ογτ.1-. 4: 3(. 6188); ἐκ κι 85 δᾶν., εαἰαοἠγείϊεαϊν 
πάντα... ἃ μὴ δι᾿ ὅλων ἐατὶν ὅπερ λέγεται, ἐκ κ. ἔχει τὴν κλῆσιν τ. 
Ν 55. ΝΗ ορῖξ.15. (76) Ξε. Μεϊοι, παΐ μον τ4(Μ1.64.1208.}; τοῖς. 
κατὰ μεταφοράν, ἐκ κ. λεγομένοις ΟαΟΝ γ85. Εμη.2(2 0.41.3; Μ. 45. 
6οϑ80)) ; [.λον.7 ἴηι απ. (.44.0364}); ΟΡ. κυρίως, 14 λον. ορη{.15.1 
(176}}} ; 14,ογ.εαἰδελ.το(ρ.6η.6; Μ.45,408). 

Ἐκαταχρησμῳδέω, πίον ἂς αἩ ογαοίο, ἀεἰίυεν ογναεμίαγίν, Ογτιαίον. 
1το(1.3388)}; 16.2(580) ; 14 Ν 6εὶ.3.2(ρ.61.1ο; 61.730). 

καταχρηστέον, 0716 ταδὶ 1ι56, (Ἰοτη.Ξἐγ.7.1π(ρ.65.12; Μ.9.5284). 
καταχρηστικῶς, 1. ἐησχαείίν, ἰοοξεῖν; οἱ νεῦρα! δχρσββίοῃ ὶ 

ναυῖαπί σοτῆρ. καταχρηστικωτέρως λέγεται Ὁ τ, [γι Γτυτττ( Μ.7. 
1528); 2. μημαϊμγαϊίν ; οἵ τ6 ῥσδοίϊοα οἵ νἱσα, 770. 6].5ϑγην. (Ν 1.88, 
Τ020Α). 

καταχρίω, αηοίμί; οἴη θαν, εοαΐ; τηεῖ. οἷον μέλιτι κι Ξε. θεν! }} τοὺς 
τῆς φαυλότητος τρόπους Ογτ. ΒΞ.5361:322(Μ.69.948Ὰ}; οἱ ἀποιπμείηρ ἢ 
Ἡ. ΟΠοβί τῇ τοῦ πνεύματος δόσει κατακεχρισμένοι ἃ. α(ο7.0(1.2908) ; 
14, ἀϑας.Ξπ(4. ]οΟῦ; οὗ μὲν..«ἐχρίσθησαν εἰς βασιλέας... .οἱ δὲ καὶ τὴν 
δι’ αὐτοῦ τοῦ...Χριστοῦ λαβόντες λύτρωσιν, τουτέστιν ἡμεῖς καὶ τῷ 
ἁγίῳ πνεύματι κατακεχρισμένοι Ἰ4.7.ε.9: τ8(Μ,72.6480). 

καταχρυσ-όω, εὐυεν τὴ ροϊά, γᾷ; ταρῖ., θιακε τριοπαάϊά, οἵ 
βρίγζμαὶ Ὀεϑυΐν τῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος δόσει κατακολλύνεσθαι...τῇ 
θείᾳ τε καὶ οὐρανίῳ “-οὔσθαι χάριτι ΟΥΥ, 7οεἶ.535(3.226Ε); ρᾶ88., οὗ 
(σά, δὲ ρίογβεά τὸν.. χορηγὸν “"οὔσθαι πρέπει δι’ ὧν ἂν ἔχοιμεν παρ᾽ 
αὐτοῦ τάΔ.Ος.τ7(3.200). 

καταχρῴζξω (καταχρώννυμι, καταχρωννύω), ἐοίο.7 ὑπὸ πάσης 
χρωμάτων ἰδέας καταχρώννυται 30. ὁ ἀήρ] τ Ν 55, λεχ.25(Ν1.44.884} 
οἵ αχιϊϑῖ5, πάσα, ογοτοί .07.12130); τηοῖ., Βα5.»1ον.τ,4(3.5718 ; 
Μ.32,1345.); καλλιλεξίᾳ καταχρωννύντες τὸ ψεῦδος ὙΠαΥΜΟΡΞ. 
ΤΟ ον.τ:τ71.(Ρ.178.15; Μ.66.8774}; ΟντΜίεΝ κο(3. 4518}; 5.ν.1., ἐ0η- 
εφαϊ, Ἰὰ.Ος.τ53(3.1868) ν. 5. καταχώννυμι, 

κατάχυμα, τό, αὐμηάαπες, «μι ῥενβιῖίν, Ἡδυτη. υἱς.3.0.2. 
Ἐκαταχωλεύω, ἰ:}, δὲ ἰαηῖθ, αὐ. Ν 2.0»ν,4.τ22(Μ.35.6618). 
καταχώννυμι (καταχωννύω), ἔ, κονεν τοῖς α ἤξαρ, δμγν, ἢρ. 

τάλαντον, ὡς ἐν τάφῳ τῇ ἑαυτῶν καταχωννύσαντας ῥαθυμίᾳ Ἰ51ἃ.Ῥὲ]. 
ἐῤῥ.τ.222(Μ.γ8,3210}; 2. τηεῖ, ; ἃ, δηῆν, ἐουὸν τὰ αὐτῶν δόγματα τοῖς 
μύθοις κ. ΟἸεμλ οἰ». 5.ο(ρΡ.26π.14; Μ.9.808); Ογτιῶς. τπ3(2.τ868 ; κατα- 
κεχρωσμένην ΑΙΒοΧ); μῦν ἴῃ οὐ υϊοη, 50 45 ἴο ρυΐ 8Δῃ ἐπα ἴο τῶν 
πονηρῶν λογισμῶν οἱ μὲν... βλαστάνουσιν ἂν δὲ.. .«ἀποπνέγονται ταχέως 
καὶ καταχώννυνται (Ὦχν5.ἢ05:.3.5 10 [5.6 :1(6.1τ08); Ὁ. εἰορ, ἐδοῖε, 

1ᾷ, πον. 8.2 ἴῃ. ΗΠ εΡ.(12.85Ὰ}; Ιά Κονμ.1.7 ἢ Μ|Π|.(7.ππλ}} ἡ τῆς τρυφῆς 
ἀμετρία τὸ λογικὸν καταχώννυσιν ὙΠατ. 7 ηη.5:6(3.663); 3. οὐεν- 
τὐβοῖηι, ἐγ π5} κα οος αὐτὸν [Ξ5ς. 7100] ταῖς..-τῶν κακῶν φήμαις ΒΑ5.Π0η1. 

570); (Πτυϑ.ἠοην,63.2 τη Μ11.(.6308}; ὅν π65.ερ. 
57(Μ.66.15970); βαρυτάτοις δανείσμασι τὴν ἐκκλησίαν βγείες εἰθν Ἰεοντοε 
ἀπηοοϊίαο ἀρ. ΟΡ (ς3δ)αεὶ. ξ(ρ.61. 5; Η.2.13208}; Ῥᾶ55., δὲ συδγ θη α 
ὃν «ἴεερ, ΟὮτυς. Ἐπίγορ.2.ττί3.3058). 

καταχωρίζω, 1. φῃγοΐ ἴτι [Π6 δυηγ, Ἐλι5.}.6.8.4(2528Β; Μ.21,5028); 
2. ἱπεῖμάς ἴῃ αὶ γιζῖεη τεοοτά, οἵ, Ασισίθαβ 1ὁ.8. (2 πο) ; Μ. 580.) 

καταχωρισμός, ὁ, φεεἰμοίοη, κοἰτμάδ: οἵ τῆς ἀπομουῖῖο, Β68,γεν. 

7}μ5.7.π(2.345Ε; Μ.31.020Ὰ). 
καταψάλλ-ω, ἴ. οἵη (ρ5α]»5) αραϊηεὶ, ορῥοδα τοῖς ὦ ῥξαίηη, ΝῊ. 

καταχρηστικῶς, ΟἾΓγβ.[01}.12.2 



καταψάω 

Ἐπμίορ. 2(Ὁ.79.1ο074}; 8Ό5. κ᾿ αὐτοῦ [5ς. δαίμονος] Ατῃυ, ἀπ δη. 40. 
26.0018); ἡνίκα ἂν βλέπητε καταγελῶντας τῆς ἡσυχίας ἡμῶν..."“ετε 

αὐτῶν, μὴ μέντοι μνησικακοῦντες Το. τρ.εαριοα( Μ.8ς.1856);2. ἀσοεν, 
ἀείγαεὶ εἶ.. «λύπης αἴτια τὰ.. «πράγματα, «-εται καὶ τούτοις ὁ δημιουργός 
Μασ. ρῃη ἀροογ.4.τ(ρ.158.13).Ψ 

καταψάω, τοῖρε ατυᾶν, Ομγγ5. 5 ἰαί.6.1(2.730). 
Ἐκαταψέγομαι, δὲ ξεηδηγεά, Ἰλιάντη. Τ γήη.1.2ο(}1.20.4178); ὕγτ. 

Νεεσὶ.π.2(0Ρ.97.32; 61.120}; 1Δ αροἱ,ογτομί. (0.52.1; 6,.182.4}. 
καταψεκάΐζ-ω, τοεί Ὁν σοπίζηθα)] ἀτορρίηρ ; Ρᾶ585., Ὁγ σταίη, ΝΡ. 

2.320 (ΝΠ.79.2618); τηεὶ., δεάσιυ, οεἰιε προ ὅς [Μ|.5:.45] καὶ --εἰ τὴν 
δρόσον τῆς ἀληθείας ΟἸεπι. ῥγοί. ττ(ρ.80.2ς ; Μ.8,.2220); σοφίᾳ κ. 
Μειῇσγηρ.4.3(0.40.8; Μ.τ8,.02Δ}. 

καταψεύδομαι, 1. 116 αὐοιέ, ἐρέαῖς ξαϊδεὶν οὗ, αδοιεδα ξαϊφεῖγ; α 
κατά εἴ ροηϊῖ,, ΑΙ Πεπδᾶρ ἰοσ.3ς τ( ΝΜ]. 6.0004); κ. θεοῦ ὡς κωλύοντος 
εὐντι ποιεῖν ᾿Ὠ1ΟΡΉ. 4.3; ας ἀγα. εἴ ἱπῆπ., Ἑδειογαὶ, (0.4.6; Μ.6,8124); 
Α1Π.ἀδὸν.22(ρ.18,27; Μ.2:.456Ὰ}; οἵ {Πἰηρ5, γεν ργεδθηϊ κι τῶν θείων 
λογίων 14,.4γ.τ,48(Μ.26.1128}; 1ᾶ.τρ.«Α4ἀο ῤ}.8(Μ.26.το84.); κ. ... 
θεραπείας ἐξ αὐτῶν ἀποτελεσθείσας Πογμ. ΟἸδη.ο.τ8; 2. Ῥᾶ855., δὲ 
[αἴξε ζύμην... «τὴν ὡς ἐν φαυλότητι καὶ κατεψευσμένην ντιαάον. (1. 
6120); 1,μἄῤαε. τ(3.518Ὰ). 

Ἐκαταψηφηφορέω, υοἱε ἀραϊηδὶ, τομάσνηη οὐδ (10) κ.- αὐτοῦ τὸν 
θάνατον ὕνγ. Γμἴη.6(65. 1808) ; 1 ἀον»!.ραςοὶ.24.5(53,202Ὰ). 

καταψηφίζομαι, Δ. -Ξ ἔοχερ.; Βεποα 1, 3μά ρμῆν οἵ, ξομ ἀρ ἢ 
85, 51. τί τινος; ς, σϑῃξί, ταὶ τίς... .οὐ μανίας... καταψηφίσεται τῶν 
ὑπονοούντων; Α1Ή. ίοποτοίρ.6ο.τι; Μ.25.Ξ 084); 2. τηεῖ., ερμσΐοί ΟΥ 
ἀέζηδε οἵ εἰ τὸ ποιεῖν ἐκ τοῦ μὴ ποιεῖν ἀλλοίωσιν τοῦ θεοῦ κ.ι Μετῇ. 
εγξαί,4{0.406.22; Μ.18.3360); ΟΥ, Νὰ 2.εῤ.1ο(}1.3}.374}; ιομ. Ατ, 4.2. 
8.γ(Μ.3.8ο6 4). 

Β. ἄδέγεε τῆς θείας.. «ψήφου τὸν εἰς τέλος τοῦ νεὼ ἀφανισμὸν κατα- 
ψηφισαμένης ῬὨΔ] οι. ἢ.6.7.τ4{Μ 65. 5524}; ΤΒατ.ορ.τ13(4.1101). 

ΕΟ. γεοεκοη; ἱ. τερκορ οπέβεβ αριοηρ κατεψηφισάμην βασιλεῦσιν 
ΑΟΤλον. Δ. τοοί(ρ.212.18); 2. ο. εἰς, γεζοῦ! ἩΡ ἰ΄ο, μέ αἱ ἃ ἄρυτα τὸ 
πλῆθος τοῦ λαοῦ εἰς ἑξακοσίας χιλιάδας κατεψηφίσθη ΤΗῚρΡΡ.ΤΆ. ΚΚ".8 ς. 
2(0Ρ.36.:τ0; Μ.117.10410). 

καταψιθυρίξω, το ϑροῦ ἀραίηδὶ κ. .. 
αὐον (τ. 1508). 

καταψιλ-όω, 1. οὐ ῥαγε, τὰ πέδια.. «τῶν ἀκρίδων ὀδοῦσι “υοὐμεναᾳ 
Ονγ, }οεἱ.8(3.206Ε}; ρΡᾶ55. δὲ ῥαϊά ευοῦσθαι τὴν κεφαλήν 14.4.75 
(3.2268); ἢρ., φήποοι; ομὲ προστέταχε καὶ “-οὔσθαι τὴν εἰσδρομήν Ἰά. 
φδίαῤμι θη. γ(1. 2250); 2. τηϑῖ., ορβ οὶ ὁ θεοῦ πᾶν αὐτοῖς “-οῦντος τὸ 
ἄναντες 14 ,Ος, τ26(3.τ50Ὰ); ἰά,ἠοηι, βαοῖ,.18.2(5".240Ὲ); οἰ ίϊξν ἐν 
παχυτέραις ἀφηγήσεσιν.-..“-οῦν γὰρ ἐδει τῆς ἱστορίας τὸ ἄναντες εἶναι 
δοκοῦν Ἰὰ σἰαρησση.4(τ.ττ 5). 

καταψοφέω, γπαΐε αὶ Ῥἷδοε γόσομμά φιλήματι κ. τὰς ἐκκλησίας (] δῖ. 
Ῥαεά,5.ττ(ρ.281τ.6; Μ.8,6608)." 

κατάψυξις, ἡ, εοοϊέη, ῥεοονῖηρ εοἰά, εἰεῖϊ, ταθῖς νόσος ἐστὶν ἡ κ. 
τῆς ἀγάπης ΟὈγγπ.ἤομ!.27.3 τῇ Κορι.(Ο. 7220). 

Ἐκοταψυχή, ἡ, 5.0... ἡνερτατίν, εοἰάηθδς ἴθ Ἡυτηδη τ ] ΠἸΟΠΒἢΪΡ05 
μὴ ἔχειν κ- πρός τινα" ὃ γὰρ καταψυχῆς ἔχων ἡ ψυχὴ αὐτοῦ τῷ κυρίῳ οὐ 
προσδέδεκται ΤΛΊΒ, ἐνγηΐαρ.2(}1.28.8370), κατὰ ψυχὴν ΑἸτοτπεῖῖνα νετ- 
510η (1.28. τό408). 
καταψύχεω, 1. εοοί, εἰ, 1λϊ. ἀπια ταδὲ., αἰίοτο ἰο εοοΐ ; Ὀ853. ἰπῖΓΔ 8, 

δὲ εοἰᾷ; οἵ Ἰαπά, Οτι οἷς, 5.3ο(ρ.32.1τό; Μ. 11.12274}; Ὄνε. Ζαεΐ.τ(3. 
6684); 885.) πιρί,, ργοῖῦ ἐοοΐ, εοοὶ ΓΕΒ δράμε... ἐπὶ τὴν εὐχήν, καὶ 
κατεψυγεῖσάν σου τὴν διάνοιαν θέρμανον (Ὦγχνπ. ηηα 4.5(4.7374}} 1α. 
μον".27.3 τῷἋἜ Κορη.(0.722}0)}; καταψυχθήσεσθαι...τὴν ἀγάπην ντ. Ζαεῆ. 
τ2(6688); 2. εοοὶ, γεξγεδὶι, πιεὶ, δρόσου οὐρανίου...--οὐσης ἡμῶν τὸ 
ἡγεμονικόν ΟΥΑΥΙ.33(0.28.2ο; Μ.ττ. 6040); 3, ρᾶ55., δὲ αἀγγν ΟΥ 
Ῥαγελεά, οἵ Ἰατιᾷ κατεψυγμένης ἀνομβρίᾳ τῆς γῆς τ. ΝΆ2.0γ.21.7(Μ. 
35.τοϑοᾺ). 

κατεάσσ-ω, νατδηΐ οἵ κατάγνυμι δγεαξ; τρί, οἵ ρϑύβοῃξ, οὔ ϑἦ, 
τοῦ, Μι.12: 28 συντετριμμένον... κάλαμον λογίζομαι εἶναι τὸν ἐν πάθει 
τινὶ ποιοῦντα ἐντολὴν θεοῦ' ὃν --εἰν καὶ ἀποκόπτειν οὐ χρή Βαϑβ.Υερ. ὃν. 
2Ζοι(2.517} ; Μ,31τ.12850)); τ Δε5. Να Ζ.άζαϊ, τϑ8(}1.38.1168). 

Ἑκατεβδοματέω, ἐτυϊ86 ἸΗ1Ο ταἰορογίες Οὐ βευέρ, καὶ, ἄβος.δ12 
(Ρ.208,20), 

Ἐκατεγγελάω, »ῃοεῖΐς, ἰαισὰ αἱ, Ἐλι5.ἦ.6.το.4.τ6(Ν].2ο.8ς6 ; καταγελᾶν 
Ῥ.867.27}); {10..8..}.3](Μ.96.τ2130). 

ἘἙκατεγγίξω, ἐσῤοΞιὶ, Τ᾿. [οὐ Ζο(ρ.1τ5.26; ν,]. κατῴκιζον). 
κατεγγυάω, ῥίδαρο, δείγοίἑ, ταθῖ, τὴν νύμφην τὴν ἐκκλησίαν 

κατεγγυηθῆναι τῷ λόγῳ ει .ἜνΡηη}.7.6(.1τ8.1224}; ὁ κατεγγυήσας 
ἑαυτὸν τῷ κυρίῳ τ.5.π(ρ.58.20; 1054). 

Ἐκατεγκαλ-έω, ὀγερηρ σἤαγρεξ, αοοδ6 ἤρξαντο..." εἶν μοι ΑἸαδί. 8. 
ἀσά.το( .80.185}}) ; οὐδεὶς κ. τὴν ἐπιμέλειαν ΤΠπάτιδεθα,4}}.2.τό2(Μ. 
99.15094}; Ρ8585., οπ. ΑΥςῤ.δ. τ( δῆ, 5.1τοῦ8Ὰ}); 405., Χ4..Βαγε.Β(ρ.147. 
22). 

. τοῦ θεοῦ καὶ Μωσέως Οντ, 

"2 ὃ κατέναντι 

Ἐκατεγκεντρίζω, δηργα δ, ταδί. κατεγκεντρισθεῖσα ἶβο. ἁπλότης] 
ΟΡΌ. φύσει ἐνυπάρχουσα, 70.Γ]ἰπ|.5εαἱ.24(Ν1,88.0848). 

Ἐκατεγνωσμένως, γεῤγεἠϊεμεῖδὶν ἐπικινδύνως γινόμενα ἤτοι κ᾿ ἴΒ88. 
δαρί.2.8.2(2. 6610 ; Μ.5τ.τ6ο ΙΑ). 

Ἐκατεδαφέω, -- κατεδαφίζω, ὀγίηῃρ ἀροίοη, γαδ ἰσ {δε ργομπά 
βώμους..«μέχρις αὐτῶν κατηδάφουν τῶν θεμελίων ἴ7ο.1).Β. {,35(Μ.οὅ, 
11028). 

κατεδαφίζω, -Ξ ἔοτερ., Μ «Ανίοι.(Ὀ.τ66.22); 170.}). ἀγίδη, ΘΜ, 
96.132050). 

κατεθίζω, ἀεσ δίομι; μετ, τηρα,, δὲ αεεμδίοηιε οὐ τυοπὶ, ΟγτῸ Ός. 
48:2(Μ.69.τοῦϑ}) ; καἰ. 7,ς.4:τ(0.33.7). 

κατεῖδον, οἵ τηρητϊαὶ ν]βῖου, τη δογείαμα, ἀἸδεθγη 16 πιδαμΐηρ οἱ, 
[τεπ.ἤααν.5.13.2(}1.7.11578). 

κατείδωλος, γμἰΐ οὗ 14οἷς; ρίυον ἰο ἸΔοίαίγγν, «4. Βαγη.22(ρ.300,11); 
ὕγτ. [γι σηὶ.4:8(Μ.69.τ2880); ἩΠπάϊ,Ος.τ2::1ττ(2.1370). 

κάτειμι (20), 1. σοὸ ΟΥ τοῦ ἀοιθΉ ; δἰορ ἀοιθη ἴτοτη 8. ουτίαρα, 7, 
Ροίΐνε.8.3; ἰπῖο [86 ἅτεῆα, Ταΐϊογαί.23(ρ.25.26; Μ.6.8578); ἔτοπι 
ῬΙΒΠΟΡ᾿ 5 ἴβτοηε μετὰ. τὴν.» ὑτοῦ.««εὐαγγελίον ἀνάγνωσιν, ὅ τε ἀρχιερεὺς 
κ. τοῦ θρόνου Μαχ.ηγ5..τ4(Μ.91.6020)); 2. ἀφδεομὰ σι δ]ορΊοα!ν, 
ΑἸΟΘΟδοΙαβι. οί τ. τ(ρ.9); ῬΒοτιηοηίοε.το, (ΜΝ τοι.8258); 3. ἴτοιὴ 
ἤξανθη, οἱ Η. ΟΠοβί ἐξ αὐτοῦ...εἰς αὐτὸν κατήει, ἐς τῆς θεότητος αὐτοῦ 
εἰς τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ [30.Ψ ΟμτβΕ]. Ατβιζηει οί οὐ ἄγ. (Μ,26.0970}; 
τεῖ, [ης. εἰς αὐτὴν [5ς. τὴν Μαρίαν] κατήει Ἰτεγ..ε}.3.22.2(Μ.7.ο 560); 
ΕἸἰδζη. ἐκε. 7 μάοί αϑίρ.ττ2.το; Μ.0. 6650); Ἐλπ5.4.6.4. Τρ: ἀμ 8;Μ.22. 
2800); 4. τπεί,, δίσορ, εομεδεσηά εἰς τοσοῦτον κ΄, ὡς.. ,τῶν τοῦ 

θανάτον λῦσαι δεσμῶν 15. (Ὁ.167.18.; 2804). 
κατεῖπον, 80Υ.; 1. ἀἰδηομησα 85; αεομδε Οὐδ οὗ τούτων τίς ἂν 

κατείποι... «ἀνδροφονίαν ; Αἰῃοηαρ ἶεν.25.τ(Ν|.6ι,ο9Ὰ}) ; Ρᾶ58. κατερρήθη 
««ὖ φιλόσοφος ὡς Ἕλλην [0.14]. σἤγον.τά. Ρ.Ξ3Ξ6ο(Μ.97. 5400) ; 2. ἐεον- 
ΠΩ͂Σ σ δι᾿ αἰκισμῶν...ἐξαναγκάζουσι κατειπεῖν ταῦτα Τυβι.2αῤοί,12.4 

(Μ.6.4648). 
Ἐκατειρηνεύ-ω, 1. δγ]ηρ ἰηο α βἰαίε οὗ ῥέασο, γεννάθν ῥεασοζεϊ, Βα. 

μοη..4(2.75ς; Μ,31.3268); 2. σίυε {6 ργεείϊηρ εἰρήνη σοι! κι μετά 
ἐχομαηρε {86 ργεοιΐησ οὗἹἨἁ βέσίε ὁ ἐξερχόμενος τοῦ μοναστηρίου... 
πρῶτον ἔρχεσθαι καὶ “-εἰν μετὰ τοῦ ἱερέως καὶ πατρὸς..«καὶ οὕτως 
λοιπὸν ἀνεμποδίστως .--«προσέρχεσθαι τοῖς ἁγίοις μυστηρίοις κατὰ [Μι. 
5:23] (Ὰ]10.ἢ]}γ}.(0.87); 1δ.(0.88). 

κατειρωνεύτομαι, 405., ἀϊεεμμίαίς, εομεσαὶ Ομ ̓ ς ἐποιρ ς οἱ μὲν... 
φόβῳ τὴν ἐκκλησίαν ὑπεδύοντο, τὸν καιρὸν --ὁμενοι Ἰὰυ5.ν.(,3,66(}.112. 
8; Μ.20.11444}); “-ὄμενοι.. καὶ τὴν ὑπόκρισιν ὑπεμφαίνοντες γΥὈς. 
34:το(Μ', ο,οοϑο) ; ΤΏΡ ν}ιόχς Κορ. 8(ρ.227.320; Μ1.113.036}). 

Ἐκατεκκαθαρίξζομαι, δὲ ἐπογοισμῖν ῥραγίβοά, Ποριἰφηι,8. τη. 
Ἐκατεκκλησιάζω, σετεριδίε, Ἰο Νοῦν. Ὴ 5. 2(Μ.86,3ο8}). 
Ἐκατεκνεύω, οὐεγἠαηρ, δόειἰο οὐδ, Ὀγν. δά.53(,.3574). 
Ἐκατεκτυπέομαι, Ῥετῖ. Ρᾶ55., δέ τιομίάφα ἰσ ἰὴς ἤσηγε, εἰϊηρ; οἵ 

οἰοίῃ 65, ν.]. ἴοσ ἐκτετυπωμένων, (Πγγϑ.ἤοηι.δ.} ὑι α Τρ. (ΤΊ1.502Ὲ). 
Ἐκατεκχέω, ᾿ΟΏ σμ οὐ εν, ἴσταρ, Δ οΥ, ΡΊΟΡΙ, τὴν...κατεκχέσασαν τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ τὸ μύρον οι. Μς.14:5(0.418,7). 
Ῥκατέλεος, τόν ῥήγν, ΜΕ].}α55..1τ6.36. 
Ἐκατέλευσις, ἡ, τοηπηρ ἀοιση, ἀδδεέμὶ τὸ... πνεῦμα... «τὴν κ. 

πεποιημένον ἐπὶ τὴν τοῦ λόγου σάρκα (Ἰοίη Ἔχε. 1 πάοί.τδί(ρ.112.6; Μ.0. 
6654); οἵ πο. τῆς τοῦ ᾿Ιησοῦ «. (ομβῖ,ογ.5.ς. εδρ.179.18 ; Μ,20. 
12884}; 16. 2ο(ρ.184.3; 1206). 

κατεμβλέπω, ἰοοῖὶ ἀσιυη αἱ ον προ ; οἵ σοῦ ἴτοπι μεάνδη, (ὑντ. Αι. 
γ0(3.343})»; καταβλέψεται ΑὈΡΕτΤΌ. 

Ἐκατεμπίμτλημι, {ἰ1, 1υ5.».(..72(Μ.20.τ5228Ὰ ; κατεπίμπλα Ὠ.147. 
24}; Ογτ.[5.3.2(2.402Ἐ). 

Ἐκατεμπίμπρημι, δεγη, ἀοείγον ὃν γα, Οντ, 1} ἀς5.3(ρ.43.17; κἢ, 
20}. 

κατεμπορεύ-ομαι, γηαἶε ῥγοίὶ ομὶ οὗ, νιαδθ α ἰγαάε οὗ, αΥὐΝ ν 88. 
ἡ. Μ105.(λ1.44.4200}; ἐγαάδ ο ἐπίσταμαι τοὺς αὐτόθεν [56. τεχνίτας] 
κρείττους εἶναι τῶν ἐνταῦθα --ομένων τῆς χρείας ἡμῶν ἰ(.6Ρ.25(Μ.46. 
1100 Ὰ). 

κατέμπροσθεν, ἦγοι ἰξε ἤγομὶ θυμιῶν τὴν ἁγίαν τράπεζαν κ. ἔ1|. 
Ονγς.(0Ρ.388.3). 

Ἐκατεμπυρίζω, δωγη Ἡ, γτ. 4»ι.31(3.280Ὰ}). 
Ἐκατεμφανίζω, γευφαὶ ἔγοῖ αὖόονε; Ῥ855., οὗ τπ6 Τνανν, Γστεοροηΐῖ. 

ἀἰςρ.(Μ.86.66ο0). 
κατεμφορέομαι, τηε6., ἰαύε με 5 Πἰΐ οὗ; δἰ ομεϑοῖξ τοί, τ ρτ. 

Ἐεεῖ.2.τ2(.08.83264}; τηοῖ. κ. τῆς θυμηδίας 1.3. (8528). 
Ἐκατενάγω, ἰεαΐ π} ἴθ, τὰ ᾿Ἰπβισαοίϊοι εἰς τοῦτο [05.616] κατονῆγεν 

(ἢ γγ5. 8}.(αἱ. Μ|.25:32(0.212.15), ἐνῆγε ἰά,μονι.70.1 τ. Μ|Π.(1.1580). 
κατέναντι, ἔ. ὈΤΕΡ.; 8. δείονε, 1ῃ )νοηὶ οἔ, οἱ μίαοθ βλέπω κ. μου 

καθέδραν ἩΘΥΓῊ.υἱς.1.22:; κ. τοῦ πατρὸς.. «σταθεῖσα ἐῤ.5.0 10; “44. Βείν, 
εἰ δίνη. 3(0.82.12); ο[.7. δαὴ 6.2; Ὁ. τῷ. ἐμὲ ζαε6 Οὗ ἀβύισου ΟΥὁ ΠΟβυλ ΠΥ 
κ᾿ τούτων ὃ “Πέτρος ἀαϑεροδι ας. ἐθεράπευεν Α΄. είν. οἱ Ῥαμὶ. 32(0.102. 



κατενδύω 

14) τὸ 4. (Ρας5.)} εἰν οἱ Ῥαμῖ.τα(ρ.130.7)}; 6. συεῦ ἀραΐηοὶ, ΤῈ ἐ0η-! 
Ἰγαδὶ ἰο δύο ὁδοὺς...διὰ τοῦτο πάντα δύο δύο εἰσίν, ἕν κι τοῦ ἑνός Τ΄, 
Αφον.τ 4; 18.5.1; ἃν τη ἐλο ξασο οὗ, ἀραϊηδὶ, τὰ ἈἸΟΘΌΜΠ ἐν τὸν κονιορτὸν 
τῶν ποδῶν ἐξετινάξαμεν κ. τοῦ ἱεροῦ «4. Βαγη.2ο(Ρ.3ο0.1); 2. 8Δ4]., 
μεΐηρ, οῤῥοδίίθ ῥεόμενος [86. ποταμός ]...ἐπὶ τὴν κ΄ ἐκπεράσειε γῆν 
ῬμΠ]οβί.ἡ.6.7.3. Ὀ(Ρ.8ο.24). 

Ἐκατενδύω, εἰοίλιε, Ἰπυέδί εἴμασίν...τινα...κ. ΟΥΟΝΑΖι αγη1.τ.τ.8,36 

(.4.37.4494). 
κατένεξις (ἔ-γξις), ἡ, 1. α ἰἠγοιυΐίηρ ἀριοη μετὰ τὴν κ, τῆς..«συνοδικῆς 

τελείας εἰκόνος ΑρΔΈΠ.Τ᾿ας. ἐρίϊορ.(ΠΠ.3.18374}; 2. αἰϊαεῖς τὴν... «εἰς τὰς 
ἱερὰς εἰκόνας ὑπὸ τῶν κρατούντων κ. ΤΏΡ. οὔγοη . 355 (Μ.τοϑ,8538); 
8. (ἔτοιη ρα55.) κατένεγξις ἀοιυηροιν οἵ ταῖρ, αὐ Μδρ. 1α].({τ.Ζ40}.) 
2.33(Μ.]..66.1τ93). 

κατενεχυράξω, ῥίσαρε, ΠΗ ον. (ἴδηι.8.2:. 
κατεντρυφ-άω, ἀεἰρ ὶ η: ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσι... «ὡσπερεὶ “-«ὥντων 

πρὸς δόξαν.. «τοῦ θείου καὶ συντελουμένων Ατείῃ, Αβοειτοί( Μ. τοῦ. 720)... 
κατεντυγχάνω, ῥίεα ἀραϊηοὶ, αεειιδθ, ΟρΌ. ὑπερεντυγχάνω, Τιάντη. 

Τγίη.3.35(Μ1.30.0644); ΟἸντηρ. [οὗ 7: 2τ(}.93.1040}; Ρ655,, ΤΒαϊ,6ῤ. 
βτί4.1τ40). 

κατενώπιον, ἴ. ῥεζογε, οἵ Ῥεβομβ, ἐη ἐδ ῥγέβθμοα οὗ διάκονοι 
ἄμεμπτοι κ- αὐτοῦ Ῥοϊγς,.6ρΡ.5.2; Αι {(Ρας5.) 4 ηά4ν.Β τίρ.2.26; Μ.2. 
1217}; οὗ τῃΐηρϑ, ἐῃ βόηὶϊ οΓ κ΄ τοῦ ναοῦ στῆναι [π5τ.416].127.3(}}. 
6.773}; 2. ἐμ ἀεεογάφηεε τοῖς ἐν τῷ διατάσσεσθαι αὐτὸν ταῦτα κ. τῆς 
τάξεως αὐτοῦ Αἰ (Ρα55.) μάν. τείρ.26.8; Μ.2.12484). 

Ἐκατεξαίρετος, ΤΟΥ κατ᾽ ἐξαίρετον; 1. ἐχερομαὶ, μπίφθ τὴν... 
γνησίαν αὐτοῦ 50. ΓΒ 1151] καὶ ἐδιότροπον καὶ φυσικὴν καὶ κ. νἱότητα 
ΑἸεχ. ΑἸ οριἸοχ, (1.18, 5608; κατ᾽ ἐξαίρετον Ὁ.24.25}} οἱο1δ.3(ρ.21. 
20; κατ᾽ ἐξαίρετον 5520}; τὴν κι ὁμοιότητα τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα 
Οὐ Ν γ85.Εμμ.2(Μ.45.5260; κατ᾽ ἐξαίρετον 2 }.351.28) ; 10.8(7858 ; κατ᾽ 
ἐξαίρετον 2 Ὁ.190.21); πδαΐϊ. 85 5ι0δι. τὸ κ' τῆς ποιήσεως Ῥτος, 
στη: 27(Μ.87.1200); 2. πος. 85 δᾶν., δρεοία!ν μὴ ἐν τούτοις [86. 
᾿πϑεϊποῖβ οἱ ΒΏΡΈΥ δηᾷ ἀ65116]...κ,ι ἡ ἀνθρωπίνη χαρακτηρίζεται φύσις 
στ Νυββισηῖη εἰ γος. (Μ.46.5324, ν.1, κατ᾽ ἐξαίρετον); τις τῶν ἁγέων, 
οὗτινος κατ᾽ ἐξαίρετον ἀπήρξατο καλοῦ Μαχ.αρηδῖρ,(ἴοΥ κ. ΜΙ Ο1.11410). 

κατεξανάστασις, ἡ, οἰ 6, Ὀμτνβ.ἠον. του ἠπ ΡΒ (11.168, ν.}.). 
κατεξανιστ- άω, -- κατεξανίστημι; 1. γαῖδε τὸ ἀραϊη5ὶ οἱ παρ᾽ ἡμῶν 

κηρύγμασιν τὴν ἑαυτῶν σκαιότητα “-ἂν ἐθέλοντες Οντ. 5.45: 2(Μ.60. 
1045); 2. φξαδάπε, γοάμεε θηρίον, λιμοῦ -“-ὥντος αὐτὸ πρὸς τὸ δεῖν... 
βοῶν ἀγέλαις...ἐπιπηδᾶν τᾷ,15.3.4(2.4300}; 3. τηρά, ᾿πΈΤ8}8., 56ἰ 0η6- 
οἰ πρ, γεδϑὶ ἀραϊης! "-ᾶται [5ς. ἡ σάρξ] τῆς ψυχῆς ΟὨτν5.107,.13.6 
τη Κορι(ο, 66 ; κατεξανίσταται (ἀδχη 6) ; ἕνα μή τις αὐτοῦ “ται τῶν 
ἀπεγνωσμένων 14.}9»..44.1 τὰ ΤΟ Υ (( ύτηα; κατεξανιστῆται 10.406Ὲ}.. 

κατεξανίστ-ημι, 1. γαΐδε ἩΡ ἀραϊηδὶ “-ἄσης αὐτῶν τὸν πόλεμον 
τῆς Ῥωμαίων χειρός Οντ.1ς5.3.1(2.2828}); 14. δ αὐ. 2ο(3. 506}; 1ᾶ, “60 Υ. 
τ4(1.4860) ; 14..}5.33:21(Μ.69.8038); καΐδε ἘΡ ἃ5. δι Θπετὴν ὁ... θεὸς 
κατεξανέστησε τὸν Ναβουχοδονόσορ 14.1ς.3.2(2.421Ε); 2. 845 τηεά,, 
δεῖ οπθσεῖξ ρ' ἀραϊηδὶ, ἀρερίδθ τὴν ἀποστολικὴν “-ἄσι ῥῆσιν, ὡς ἐπ᾽ 
ἀνθρώπου κοινοῦ προενηνεγμένην 4 Οἠγυη. (Ὁ. 1638}; 8. ἸηςχΔῺ5. 24 
ΒΟΥ, 84 τηρᾷ.; 8. γίδε μρ ἀραϊηεὶ, οἰγησρίε ἀραϊηδι; 805., γεξῖδὶ 
φύσεως τυραννίς, “-αμένη..«καὶ ἐλευθεριάζειν βουλομένη ΟὮγΥγ 5. 0᾽. 
23.2 ἴῃ τύ ογ(το.2028); ἘΝΙ ρον ῖςὶ.2.3(}.79.8208) ; Ὁ, 5εἰ ομϑϑεϊ τ ῤ, 
φαμμὶ οπϑϑεῖῇ ἀραϊηδὶ, ἀεδρίδθ σθασθαι τῶν πλημμεληκότων ΟἾὮτΥ5.ἤοηη, 
2.51. Μ1|.(7.418); 10.82.307858,786}0)}; τοὺς...ταῖς καινοτομέαις χαίρον- 
τας..«καὶ τῶν συνηθῶν καὶ πάλαι γνωρίμων...ὡς μηδενὸς ἀξίων, 
κυαμένους Μαχ.αριδὲρ. (ΜΝ οτ. χ2οοαν); ΠΏ κατά: κατεξαναστῆναι οὐκ 
ὀφείλεις κατὰ τοῦ πλησίον (Ὠτγπιλομιιτο. τὰ Ἐρ᾿ (11.768); 05. οὐ 
γὰρ ἐγὼ “"αἀμαι' θεός ἐστιν ὁ ἐπιτάττων τὰ κοηι.20.1 12: Κομι.(0.730Ὲ); 
σι {πες τοϊμομὶ ἤσαν, ἐοηξγοηὶ πάντων ὡς παίδων “-ἄμενον Ἰά,ἢ0η1.10. 5 
7: Μη) τάφο); 1Ὁ.24.4(3058). 

Ἐκατεξεστηκώς, [ὉΥ καὶ ἐξεστηκώς: τίς.««οοὕτως παράφορος...καὶ 
ἐξεστηκὼς τὴν διάνοιαν; στ Νγϑ5. Εμ.Υ(1 Ρ.150.14:; κι Μ.45.400}). 

κατεξετάζ-ω, ἐχανηΐηε εαγεξείν ; φιιεξίϊοι; εἰοδοῖν, ῬΘΥΒΟΥ5 εἰ ταῦτα 
τις ἡμᾶς κοι Οτ ν55. μη. τ2(1 Ρ.230.1; Μ.45.0274}; ταδιξεβ τὰ 
νῦν ἡμῖν προκείμενα...κ. Δ αρήμμεἰ γες.(Π.46.52Ὰ}; Ονγς,5:2(Μ}.69. 

1418). 
κατεξευμαρίζω, ἡπαῖε ῥίαῖν οὐ ἐαϑν, Ονγυ. 70.10.2(4.881Ὲ). 
Ἐκατεξεωλεύομαι, δὲ ἀεδαπμεὶεα, Βα5.8551 υ, ΤΑ δεϊ. 2. τοί .8ς. 6008). 
Ἐκατεξουδεν-όομαι, δὲ 5εἰ αἱ ποτρ᾽ καταπεφρόνηται καὶ “τ ωται... 

ἡ σοφία το λροτ, Εεδεὶ. τ ,ο8,τοβ50), 
κατεξουσία, ἡ, εουεγείσηΐν, ἀοηηηΐοη, ΤΗΡΆΠΑπε. μίοὶ, τ Ο(Μ.6, 

το320); 5ῖἴ8, οΥ κατ᾽ ἐξουσίαν : ἦ κτίσις μεταλαμβάνεται τῶν χαρισμά- 
των, τὸ δὲ πνεῦμα κ' χαρίζεται ΟΥ Ν γ55. β4.(}|.45.,1444}; [5ς. εἰρήνην] 
ὡς αὐτοῦ τυγχάνουσαν.. «δίδωσιν κ. ἔφη γάρ [10.14:27} ΠΙάντη. ΤΎΤΗ, 
1.26(}}.30.2844}; ν. ἐξουσία, ; 

κατεξουσιάζ-ω, ἀονριτραίο, ἐχεγεῖδε ἀμί μονν οὐδὸν ὕλη.. «τῆς ψυχῆς 
κ. ἠθέλησεν Ταῖ,ογαὶ.τ5(0.17.2: Μ.6.840Ὰ}); ποίμαινε τὸ ποίμνιον μὴ... 

729 κατεπισπεύδω 

ὡς “ων Οοηεί. 4ρῥ.2.201τ|ὶ Μαδτχο. Ἐτ.οριιδο.3.3(Μ.65.968}) εἴς. ; οὗ 
(οὰ τῷ πάντων “-οντὸ θεῷ Οντ, Ν᾿ αὐ. 4(3.4190) ; Ἰ4.05.82(3.1150) ; 14. 
7εϊη λ(63.1418}); οἵ Γμτβὲ φύσεως ἐδίας... καρπὸν τὸ..«δύνασθαι “-ειν 
τῶν τοῦ θανάτου δεσμῶν 1ἅ. ο0.7(4.6600) ; 10.2.τ(131}).Ψ 

Ἐκατεξουσιάστης, ὁ, γον, ῥοϊοηίαίς τὸν σατανᾶν...τῆς καρδίας... 
κι ποιεῖται Ονγ. [9.0(4.738}). 

Κκατεξουσιαστικός, φυυδγεῖρη, ΟἸεπ, ῥαεά,τ.)(ρ.126.6; Μ.8,3244}). 
κατεπάδ-ω, “1ῃ:γ, Οτ,ΙΝαΖ.0γ.0.2(Ν,35.8218); τῷ 4 αβὶδ...“τοντι 

τοῖς ὀρθότητος ἐρασταῖς Ογτ. 5.36 ατρ.(Μ.69.9248) ; αἱ λιταΐ, τοῖς... 
ἱεροῖς “-ὀμεναι ὕμνοις ΝΊΓΘΡΗ. γι δγ»ιτοῦ(Μ.86.30858). 

κατεπαίρομαι, δείαυς αγγοραμεῖν; ἕγοῖῦ οὐεῦ; ἀϊεραγαρε, (οηςί. 
ΑἈρρ.ερτίτα; Οὐ. Ν42.0γ.28.5(Ρ.28.14; Μ.36.320) ; ὕντ.1ς.2.2(2.2260); 
Ἰά. 7σ.9(4.720Ὰ) οἴ. 5. ἀνεθελήτως ; οἵ ΠῚ γῖδὶ κὶ εἰδώλων ἁπάντων 
Ογτ. Η.καἰδοξτα.τς; ο. ἀαξ, ἴῃ ΟΥαρ.εαΐ, Δι. α 2: 8 {.{0,92.4) ΟΣ κ. 
τῆς ἀληθείας τά. [γ.260 ἠῃ Μ|1.χ2:2ο(Ρ.110). 

ἘἙκατεπαΐσσω, δευα καθάπερ μελίσσας... κατεπαϊξάσας ὄχλῳ 

πολλῷ Μας.Μρῃ.αῤοεν.3.3}(0.122.2). 
Ἐκατεπακούω, εράογείαμά, ΜδοΜρυ αβοο.3.13(ρ.8ς.2). 
Ἐκατεπανίστημι, 801. 2 ἀπ Ρ455, ἰπἰγΔηβ.; 1. γίδε ΜΡ αραϊηϑὶ 

κατεπανέστησάν μου πᾶς ὁ ὄχλος Κ).Ζος, δίριτοο.19, ν.]. με; μοι 
ἍΆ551116ν, Ρ.170); 2. ταεῖ., δ ἔῃ Ορῥοςί 0Ή 10, Ορβῦδε κατεπανέστησαν 
κατὰ τῆς πίστεως Οϑατᾷ,ἐρ.εαἰξιαρ. ΔΊΏ αροί, δες. 2ίρ.1το.9; Μ.2ς. 
3248); πᾶσα κακία κατεπανισταμένη τῆς ἀρετῆς ΜΆχιμ. Τ Παἰ. 41(Μ. 
00.4250); γεδῖδὶ, οἰ δίαμα οὐ τῇ ἐμαντοῦ δυνάμει τῶν ἀλγεινῶν κατ- 
ἐπανιστάμενος βαϑιἠονετη Ῥειττδίι οτος ; Μ1.20.4880), 

Ἐκατεπαρτικῶς, 17 ΟΥ ἤγοη: Σμῥεγτοντίν, αὐγοραπιῖν μὴ με νομέσῃς ... 
κ΄ σοι ἐνεχθῆναι" ἀλλὰ... ἀγαπητικῶς καὶ πεπονημένως Τμάτιδταα,Ρ. 
2.127(Μ.09.1440Ὰ}. 

Ἐκατεπαφίημι, 4͵δελανγό προρ; Ἀδπος μἡν ἀρατηϑὶ, ΟνΥ. Πμἶνι.6 
(65,185). 

Ἐκατεπεγείρομαι, δὲ ογοιμ 54, Ματο. Εγ οριδε.2.)8(}1.65.0418). 
κατεπείγ-ω, 1. ἴτλη5., ῥγέδς Παγά, ενρὲν ἸἈΤΥΔΥ5., δ6 ῬΥΕΦΘΤΉΦ ΟΥ̓ 

πγρεμὶ πρὸς τὴν...θεραπείαν ἡμᾶς...κ. Ποηι ΟἸεηι,λ.τ,, βγὲβ5 ἔοΥ, 
ἀεσιπαμά μνροηὶϊΐν τοῦ..μυστηρίου ἤδη λέγειν “τοντος Ππι5ῖ,41αἰ.43.3 
(Μ.6. 688); ἔτηρδῖβ., τὶ ἐξ ὠγρεηὶ, 1 15. πῖρῃ εἴης [ἴΟΥ ΟΠῈ] ἰο κ' με... 
πρὸς τὰ...εἰρημένα ἀποκρίνασθαι 1δ.68.ο(6360); οὐ πάνυ κ'ι ... τροφῆς 
εὐπορίαν παρασχεῖν ΟΥ̓ ἔγ.53 ἴῃ 70.(Ρ.527.15); ᾿ἱπίτατιβ., ΟΥ̓ ΕΥΒΟΙΒ, 
ὲ ἀαηπρενοισῖν 111) ὈΤΟΡΙ., μγρεηΐ ἐαςε οὗ Π]ὴ 655 ἀπὸ τῶν -“-όντων 
καὶ χείρονα πεπονθότων τὴν ἀρχὴν ποιεῖται τῆς θεραπείας Ἰά. [9.32.6 
(5; Ρ.42:.2ς; Μ.14.7574}; 2. Ὡδαῖ. ΡΤΟΡΙ.; 8, πῆρεηὶ πιαϊίεν; ἈΘΉΓΕ 
ἐιρογίαηί φησ οΥ, ἐπϑεμ αὶ, ῥοΐμὲ ἡ. «πίστις σύντομός ἐστιν..«τῶν 
“"ὄντων γνῶσις ΟἸεΙη.5:7.7.τοίρ.42.4; Μ.0.,48114}); τὸ κι τοῦ ζητήματος 
ἰᾷ. ῥᾳε4,2.τ(Ρ.163.28; Μ.8,4008)}; πρὸς τὸ κ΄ ἔωμεν (γγϑβ.ἤονι.36.χ 
[2 70ο.(8,2ο70); Β. μσόηεν γράφειν μὲν ἀρξάμενος, διὰ δὲ τὸ κ. τῆς 

ἐξηγήσεως ὑπερθέμενος Ταῖϊ.ογαὶ. 35(ρ.37.1το; Μ.6.8770}; ΤὙΒατ ΜΟΡ5. 
Ναβ.τιτί( Μ .66.4018); 3. παςίφη;, ἐχρεάτίσ, Πλοιη, ΟἾθηι.5.68, 

κατεπεκτάδην, αἱ ἰσηρι ἐποίησαν.. «λόγους κι, ἤγουν ἐκτεταμ- 
μένους Το.) .ἀταἰ δεῖ, Β( ἔν .5520). 

κατεπεμβαίν-ω, 1. ἐγατηῥίο οἡ; γηεῖ. αἰ αοῖ ν ΥΌ8}1ν, ΤΗΣ μ εἰ... 
πένητα προσιόντα... ἴδωμεν..,ππομεν (Ὠχγβ. εἰ. 23(12.5030); τί κυεὶς 
τῷ κειμένῳ; {ζῃγχγο.ρηδὶ,ττ(δ. 1170); περιυβρίζοντες τὸν ᾿Ιησοῦν, 
ἀθύρῳ...γλώσσῃ «-οντες ΟΥτ.Ος. 35(3.65}0); ἀλλήλοις ὡς πολεμίοις 
πποντες ΤΠατ αὐ δει. 4(ρ του το; 4.703 βοὴ ΜΘΘ. ΟΠ}γ}; 6. ββῃϊί. 
τηρήσει Χριστὸς τὰς καρδίας ἡμῶν, οὐκ ἐφιεὶς τῷ τῆς ἀνομίας εὑρετῇ 
“πεῖν αὐτῶν Ογγ.]ς.3.3(2.464Α}); θράσει ““ετε μου ὡς ἀσεβοῦς ΟἸνΤΏΡ. 
]οῦ 2ι:273.(4.93.2920ὴ ; 2. ἐμιδανγὰ φρο, ταβῦ. ὃ. «τολμῶν ..ἐκτείνε- 
σθαι πρὸς γνῶσιν θειοτέρων πραγμάτων, ἢ καὶ ἀύλου εὐὼν προσευχῆς 
ἘναρτιΡοπῖ, ον. τ45(}1.79.11070). 

Ἐκατεπέρχομαι, Ξεάμεε, ΤΑΤΛΤΏ φη. Απ||.07(Μ.28.6574}. 
Ἐκατεπιβαίνω, οὐεγεῦη!θ κατεπιβήσονται λοιπὸν τῆς τῶν δαιμόνων 

πονηρίας Ν1. Ἐπίορ.το(Μ,70.1113.). 
Ἐκατεπιβαρέω, ὀμγάφη, ῥα ρομ, ἘΡὮτΥ, τ, 840. 
Ἀκατεπίδοσαν, ἱττερ. ΔΟΥ. ΤΥΌΤΩ κατεπιδεῖν ἰοοκ ἀοιθη αηὰ δελοϊά, 

σὲ ῥδείοισ οὐδ κόσμος. «τῶν καταχθονίων κατεπόθη..««χάσμα τῆς γῆς 
ἐπειλημμένων βροντῶν ὕχῳ κ- παρῇς ΒΊΑ 1(0.430). 

κατεπιθύμιος, -Ξ 36., «4. Τλονι. ἃ 46{(0.154.12). 
κατεπίθυμος, σεγν ἀεξίγοις, ἐαρεγ, ἩοΥπι.ΟἿ5.3,2.2; ἘΠΡΡ. αν. 

4.41.5. 
κατεπίκειμαι, 1. έ ῥίαεεά, [ΐε, Βαϑβιμεχ.8.4(1.74Ὲ.; Μ.29.176.}; 

2. τηρί,, αἰαῖ, αδειεδο τῶν. «ταπεινοτέρων μικράν τινα αἰτέαν εὕροντες, 

εὐθέως κατεπικείμεθα ατο. τ ορμ5..3.2(Μ.6ς5. 0680). 
Ἐκατεπίκλησις, ἡ, σὐάτίομαὶ παριθ, {{16, ΟΥ(Οεἷς.4.34{(0.304.25; 

Μ.οττ. τοϑια). 
Ἐκατεπιπλέκων, νῸχ πΠ|Π1}}, τι Ταύτῃ ραν Β(Μ το. ἸΟ͵]Β; 

ςοη͵. κατ᾽ ἐπιπλέκων Ρ.22.8). 
Ἐκατεπισπεύδω, δὲ 10: ργεαὶ ᾿αδίε, Απιάτ, τ ον. 8(Μ,07.976.). 



κατεπιτηδεύω 

κατεπιτηδεύ-ω, 1. ἰαδομν, γιά α βοΐηϊ οὗ μὴ ποντας τὴν νουθεσίαν 
{πϑὲ.ερ.Ζεη.ο ὅ6γ.2(Μ.6.ττϑ5α}; 2. εἰγίυε τὸ μὴ --εἰιν πρωτείων 
ἀπολαύειν τὸ. χ(ττ8 58). 

Ἐκατεπιτρέχω, δὲ εαργ, γδὰ ἴοτ, Αματ. τ.ον.8 (1.07.0 720). 
Ἐκατεπιτυγχάντ-ω, αἰϊα τη τινὰς αὐτῶν [1.6. 1πο86 ουΐβίας ΟΠΤΟῊ] 

καὶ ““οντας τῆς ἀληθείας τι Ν᾽ 55. μη. ττί(2 Ρ.270.17; κατ᾽ ἐπιτυγχάνον- 

τας Μ.45.8808). 
κατεπιφύ-ομαι αἰασς, Οντιἰπονπἄτυ (Ρ.03.τὸ ; 553.350Ὲ}; 14..}5.3,1 

(2.378); ὅταν... “ὠνται.. «αὐτῶν πειρασμοί τῤ.3.3(4434}; 805. κατεπε- 
φύοντο δεινῶς καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι 1Ὁ.τ.5(136Ὲ); ο. ἃοο. κ΄ 
τινας 16.5.37 :τ4(].60,0658). 

κατεπιχειρέω, γπαΐα αἢ αἰ ρὲ σῃ; ἵ. κι τοῦ πράγματος τ. 
Νίψββ,υνέγριβίρ.225.1; Μι46.4ο08Ὰ}); διασκεδάσαι κατεπεχείρησαν ΤΌντ. 
πον, ἄτυ. τοί 53.3184}); 2. αἰϊαεῖ κ, τῆς ἀληθείας τ Ν γ55. Επ. 3(2 Ρ.42. 
σι; Μ. 45. 6000); ; 1Δ,απτρηοἱ γος. (1.46.1458,1528); ἀεοαμὶ μθυμΝῶς 
κ. τῆς ἀχράντου παστάδος 16, δἼεἰεὶ,(Ν1.46.8:570). 
 κοσργείρθμον, 1, ἀρ, μενον τῆς δικαιοπραγίας ἧς κατειργάσαντο 
«καὶ «ἔργων ὧν κατειργασάμεθα τ( Ϊ6η:.32.3; τὸ θέλημα τοῦ νυμφίου 

εὐναὶ ΑΤΠ υἱγρ.2(ρ.37.20; Ν4.28.253}); ῥεγρείγαϊε τὰ δεινὰ κ- ΑΙδΠδρ, 
ἰερ.34.1(Ν.6.0688); 2. 405., τῦογὰ; Ῥίορ]., φείῖυα πνεῦμα..«ἐν τρισὶ 
“αὐμενον..«ἔργοις Τ᾿ 5α].τ2.χ(ρ.41.το; Μ.122.13338}; 3. φεδάμε, ἐοΉ- 
5706, τυαξὶ, ταῦ τὸ...«πῦρ..-κατεργασάμενον πᾶσαν ὕλην Ἰγρῃ,ἤαθν. 
1.7.1(Μ.7.51324}; ΟΠ συβιλοηι. 10,3 τθ. ἘΡ᾿(τ.78Ε)}; οἵ 7οὉ τεταριχευ- 
μένῳ καὶ κατεργασθέντι ἴά ἤοη!.28,4. τὴ ΤΟ ογ.(το. 255 Ὰ1.); 184.6}.1428 
(3.681); 4. τρογῇ προ; 8. τοογί, κπεαά ἀουρῖ, Μας,Αερ ἤονι.24.4 
(Μ.34.6640); Ῥ. ῥιϑἠΐοη σότηβ, Επ5.0.(.3.40(ρ.98.20; Μ.20.11008); 
ς. Ρᾶ85., ἔρ.» ΟΥ [16 301] οἱ τῆε τιμᾷ, δὲ τοογκοά, τι Βαμα. 
Ῥαπ.Ογ.γ(ρΡ.20.το; Μ.1ο.τοΊ6 4); ἅ. τηεῖ., τρογὰ προη, αβοεὶ κ- τι καὶ 
ποιῆσαι ἁπαλόν (Ὠγν5, ἔοι. 5.0.2 τη «44.(0,376Ὲ}; τῆς. Ὀ]οοά, 20.42.4 
(3248); οὕτω γὰρ αὐτὸν ὁ θεῖος κατειργάσατο πόθος... ὡς..-προχέειν τὰ 
δάκρυα ΤὨατ, λγεῖ. 5(3.1τ65); 6. γομάθν, νπαῖθ εὐήνιον...τὴν ἀρχὴν... 
τοῖς ἀρχομένοις κ. Ἐλι5,Ὁ,(Ο,τιρίρυιτ τς; Μ. 20. Ο2ΤΑ.; 1Ρ.1.25(ρ.19.22; 
0408); πνευματικὸν αὐτὸ Ξς, τὸ σῶμα] κ. (Βγγδιεονεα ἐη Οαἰ 122 
(το. 7228). 

κατεργαστέον, 976 ῬΉδ5᾽ ὧο οὐ ῥγαείί5ε, ΝᾺ] Φρῥ.τ.τ45(Ν1.79.1418).Ψ 
κατεργαστικός, σὗ Οὐ ἔογ7 ἀεοσονρίϊο έν χεῖρα..«νοοῦμεν τὴν τῶν 

θαυμάτων κ. αὐτοῦ δύναμιν ΟΥ.Ν γββιλόηις τα ἰῃ (απ, (Δ1.44.τοτ3Α}. 
κάτεργον, τό, τε] Ισίοι5. σόγυΐεσ, Οὗ τ6 οὐδενὶ πρέπον ἐν προσευχῇ 

πάρεργον, μᾶλλον δὲ κ. 70.(Ἰ]πη, εὐ]. τοί ,88,037})). 
"κατερεθίζω, ΟῬγουοῖι, ἐμοῖϊίδ; ἴὸ ΔΏΡΕΙ, ἐγγείαίε, Ογτ.1ς.53.4(2. 

5020) ; κ. πρὸς ὀργὰς τοῦ νόμου τὸν ὁριστήν ἰᾶ Ναΐ.ο(3.4868); κι ἐφ᾽ 
ἑαυτοῖς....τὸν...θεόν Ἰᾶ,Ος,ο5(3.1268); ἴο ἐν}}, ἐδ. ττρί5ο0); 14... 
46:τ(}1.60. 9240); ; Ια «αἄον (τ. ΤοδᾺ); ἴο ̓ Βοοά, 16, τ(248). 

Ἰκατερεικτός, ογέεἠοά, ργομηά ὀσπρίων κ᾿ Ὀγτ, ρἰαρλ. ζου.(1.5345Ὰ}. 
κατερειπόω (κατεριπόω), εαξὶ ἀοιθη, γε, ῬΏΙΠοϑβε. .6.4.ττ(Μ ὅς, 

5240); ἘΝΗ ρενγίς!.12.7(Μ|.79.0534}); τὴν πάλαι Σαμαρείαν κατηριπω- 
μένην (ἤγον Ῥαδεΐ Ρ.τοΞ( ΝΜ. 92.4768); ΤΏΡ εἰγοη.}.42 (κατεριπώθη 
Μ.τοϑ. τοῦ). 

, κατερεύκεις, νῸΧ Π1Άἢ], ΓΑ ΡΟ]]. με. Ὀς.77:38(}}.33.14250; κατε- 
ρὕκοις Ἀ. 161). 

κατερευνάω, ὀχβοβϑ6, Βορῆτν. ἢ υπαςὶ.(Μ.02.17008). 
[Π]κατεριπόω, ν. κατερειπάω. 
κατερρήθη, ν. κατεῖπον. 

ἘἙκατερρινημένως, γ»ιοομσμεῖν, αἀφεμγαιίοῖγ, Ὀγτιαάον. (1.305) ;1α, 

ΜΊολ. 5(3.3944). 
{[᾿Πκατερυϑαίνω, νατίθπί οἱ κατερυθραίνω, ἡπαῖὸ γεά, βμδλ, νυ. 

.]οοἱ.τδ(3.2τ5Ὰ, ν.]. -θραίνει Ἀπθοτ), 
κατερυθριάω, ῥίμοι ἀεεῤίγν, Ογτ. Τράς.(ρ.45.7; 53.420); ἸΙΔ.Ος, τατ(. 

1644}; 1. τη.40(3.2οΞΓὴ. , 
κατέρχηομαι, 1. ρῥὸ ΟΥ̓ τον ἀοιυμ; ο. ἃςο. κ. τὸν ἔμβολον [0.8]. 

εἰγοη.τϑ Ρι4οοί Μ.07.70 08}; ἰηῖο ἡγαΐοτς οὐ θαρείδιη κατελθόντος τοῦ 
᾿Πησοῦ ἐπὶ τὸ ὕδωρ Τπιϑι.41α],88,53(Ν.6.68:5 8); ἵνα... καθαρὸς. ...κατέλθῃ 
[30. ἐπὶ τὸ βάπτισμα] ΟΙΪδΙη,ἐσε. Το! 83(ρ.12.τ0; Μ.9.696}) ; Βοταρ. 
ἐμεδοτο. 4; οἵ (ῃτιβὲ ἰπῖο Ηδᾶββ ὁ κύριος...εἰς ἄδου κ. Οἴεπη, οἰν.6.6 
(0.454.31τ; Μ..2680) ; ΜΕΓΉ.γΕς. 3. π(ρ.306.1; Μ.18.32208); ΑἸἢ..4).3.23 
(}1.26.3724}; ΤΑ 1. “ροϊϊ.τ. Ἰϑ(}}.26. 112 58}; ἢ οτεεβ. ἀποθανόντα 
καὶ εἰς τὰ καταχθόνια κ, δ'γεηθ. δῆγηι. 2 ΔΡ. ΑἸ. 6 γη.8(0.226.1; Μ.26, 
6034); δγρϑδι ΟΡ (Ξ3δο)ιδ.3ο(μ.259.ς; 7484}; 2. τλογΆ]]ν, ἀδείζρε, ζαϊὶ 
εἰς τοῦτο τὸ τύφος κατεληλύθασιν Ἰτοπιἤαεγ.1.25.2(οἴ. Μ.7.681Α}; εἰς 
φθορὰν “υόμενον τὸ.. «τῶν ἀνθρώπων γένος Ατῃ ΐηειτοιτ( Μ.25,.1120) ; 
εἰς πολυθεότητα κ. 14.6}..46ρ.1.10.π4(}1.25.τ608); 3. ἔπεοὶ., τοῦ, Τηο, 
πρόδρομος...σημαίνων..«κατελεύσεσθαι τὸν σωτῆρα ἩΠρρ.αρπϊεΐγ.4ς 
(ρ.29.7; Μ.1το,7648); κατῆλθεν... λόγος καὶ ἐσαρκώθη Μείῃ.γες5.2. 
24{Ρ.380,12; Μ.18.3290}; ΑἸΉἦπε.18.ς(}|.25.1280); κατελθόντα καὶ 
σαρκωθέντα ϑγγεδ. ΝΊς, (325 )(ρ 051; Μ.20.1 5408) ; Ετπι5.Φ.}.,2.γ(ρ.τος.0; 
Μ,24.90000); Ῥίομ.Ατ.6.}.4.3,1το0(}1.3.4844}); ἀποκβῖ. ( αἰδηΐ.) τοῦτον 
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κατευοδόω 

διὰ αρίας διοδεύσαντα, καθάπερ ὕδωρ διὰ σωλῆνος ὁδεύει, καὶ εἰς 
τοῦτο ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος κατελθεῖν ἐκεῖνον, τὸν.. «Σωτῆρα ἸΥΘΠ ἐμέν, 
1.7.2(Μ.7.5134}; (Μαγοοϑίδῃ) τὸ μὲν γὰρ βάπτισμα τοῦ φαινομένου 
᾿]ησοῦ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, τὴν δὲ ἀπολύτρωσιν τοῦ ἐν αὐτῷ Χριστοῦ 
κατελθόντος εἰς τελείωσιν 1δ.1.21.2(6570); 1δ.1.τ4, (6.40); ἀρ ε 
(6χολί.); (Ὁ πίῃ 5) μετὰ τὸ βάπτισμα κατελθεῖν εἰς αὐτὸν τὸν... 
Χριστὸν ἐν εἴδει περιστερᾶς 1τῦ.τ.26.τ(ς[. Μ.7.6868); (ΤἩςοὐἀοι5) τοῦτο 
[36. σαρκίον] στολισάμενος κατῆλθεν ὃ Σωτήρ Οἰςξιπιενς, Τ λαοί τίρ. τος. 
7; Μ.ο.όπ524}); 1δ. .14(73; Ρ.13ο.16; 6934); ; ὁ κατελθών 10.51{(Ρ.117.4; 
6730); Μδμίομ. ἄνεμος, φῶς, ὕδωρ, πῦρ καὶ ὕλη...ταῦτα ἐνδυσάμενον 
εκατελθεῖν κάτω καὶ πολεμῆσαι τῷ σκότει Το ρεπη, “γελ.1.3(0ρ.1ο.8; 

Μ,το.14318) ; 1δ.8,τ(Ρ.11.ς; 14370); 4. ΕΥ̓ΤΟΥ ἴοΟΥ παρερχόμενος, Ῥοτ. 
ἀρεῖ. το. (1.88. 7208). 

κατεσϑί-ω, καὶ εΡΡ, ἀουσμν, ἢρ'. ἀντὶ.. νύμφης θηρίον ἐγένετο, καὶ τὸν 
νυμφίον κατέφαγεν ἜΠαϊ, [67.12:8(2.476); ταρῖ. τὰς ἀρετὰς αὗται 
καταφαγοῦσαι ...χοιρώδη βίον... βιοτεύειν Με: ἢ..ἐγεαί.τ(ρ.494.14; Μ.18. 
3238); “- εἴη ἴΟΥ “ει, ΠΙάντα, δ 5.13:2}8.(}1.30.12218}; ““ωμεν ἑαυτούς, 
ἐὰν ῥῆμά ποτε φορτικὸν ἐκπηδήσῃ τῶν ὀδόντων (Ἠτγβ. λον. χς. 4 ἴῃ 
Ἐρἤν(ατ. τοοα); οὐχὶ κατεδηδόκασι τὸν σατανᾶν Ογτ.],ε.0᾽τ(4.72. 
641Ὰ). 

Ἐκατεσκεμμένως, (οἰ ϑεγαϊεῖν, Οντ. Πμεἶνι.(65.1740), 
Ῥκατεσκευασμένως, τῤεεϊομεῖν, Ογτ. 6.72 (53, 200Ὲ). 
Ἐκατεσκιασμένως, οὐδογείν, Ὀντιαάον.δ(χ.26ς0). 
[Π]κατεσκληρός, λαγιί, αμξίεγα ὁ καρτερικὸς καὶ κ. βίος τῶν δικαίων 

Οεσατῃ, ἥῤοε.το: τ4(ρ.180.1). 
Ῥκατεσφαλμένως, εγγοημεομεῖν, ῬεῖγΙ ΑἹ, [5.2(λ4.18.ςτ6Α)αρ. γον. 

αβελ.Ρ.3(Μ.92.738). 
Ἐκατεσχηματισμένως, 70} αἰεεία! 0Ή ΟΥἩ ῥγείδηεε μὴ ἐπιδεικτικῶς ἢ 

κ. ἐπιτελεῖν τὰς ἀρετάς Ἐλιβίταϊ. δα! γεν. τϑ(ρ.489). 
Ῥκατεσωκλείω, τἀκέ μῤ, ἱτηρτίξοη, ΜέγιΟεο. ἤγηηη.(ρ.1ς2.14). 
Ἐκατευγλωττίζω, ἐχΡγό55 το οὐ Ππμομεν, Ομυγϑιλμοηπιη Μ|ι.711τά 

(3.278); 10... λσπι.12.21τ(Μ.06.8008)}. 
κατευημερ-έω, ῥγοσρεν, βομγίδα αἱ ἐ᾿6 ἐχρόηδε οὐ «-οὔντος τῆς 

ἀληϑείας τοῦ ψεύδους Οτο Ν 85, 7γἐ5.1(0.72.3; Μ.32.68ς 8), ἡ ἀδικία κι. 
«οὐτῆς δικαιοσύνης στιλργ. ει, 8, 2( 1.08, τούς Β). 

Ἐκατευθύμιος, ἀργέεαίε, αΥ Ν γ55. ον ρίξ6.τ(}.44.τ404). 
κατευθυντήρ, ὁ, 056 τοῖο εἰγαϊράίοηξδ,, ἤδθος δογγεείον διορθωτὴν 

«καὶ κι τῶν ἁμαρτιῶν ΟἸετη, ραφά.τ,δ(ρ.129.28.; Μ'8.3328). 
κατευθύν-ω, 1, εἰγαϊρἠϊσῃ ομὶ οι ἀιξπου!ν, αΥΜαρ, ἀταί (τ.ΖΒο}.) 

3.244Μ.1..77.2780}; 2. γεξεν, 1.6. ᾿Ἰπτουργθὶ 85 σϑίθιτηρ ἴὸ πρὸς τὴν 
«ΧΨαλδαΐίαν Βαβυλῶνά τις “’ειν.. «τὸν λόγον ΑὙ6είῃ, βοει4τ( Μοῦ. 6880); 
3. ῥγο εν, ξεν εν σπομένην.. «τὴν δόξαν τοῦ σωτῆρος Ογτ. Ῥς.8: το(Μ. 
60.7614}; ὙΠάΐ. 7εγ.το: τ8(2.466); 4. Ἰἰτατρ, κατευθυνθήτω τεῖ. 5. 
140:2, τϑοϊ ρα ἐβ8ρ. ἴῃ τ Ργασσαηεῖ.(Ὁ.346.13}; ἐφ. ( μελοί». 164); ᾿ 
μετὰ τὸ 'κατευθυνθήτω᾽, ἐν τῷ καιρῷ τοῦ εἰσάγεσθαι τὰ προηγιασμένα 
δῶρα Οἠγον Ῥαςε. Ὁ. 8 5(}1.02.0808). 

Ἐκατευθυσμός, ὁ, γίρβ! ἀιγεοίίηρ, ΟἸειη. βαεά,τ.7(ρ.122.0; Μ.8. 
3138). 

Ἐκατευλαβέομαι, Ξτἠγίηξ ἤγοηι μὴ κατευλαβηθῇς τοῦ βοᾶν πρὸς θεόν 
ἘΡἢγ.3.4608. 

κατευλογέω, ῥίσες, 1885.᾿}075.5.2(2,35Ὰ.; Μι21.2418); ὕντι ρἰαρῆ. 
(τη. 2(1.61Ε). 

κατευμαρίζ-ω, »͵αξδ͵ δᾶφγ “τοντος...«τὰ δεινὰ τοῦ Χριστοῦ ὕγτ. 
Μτολ.ττ( 3. 4ο10}; ἰά, [9.4.τ(4.3 450}; 1α.1ς.2.3(2.2678). 

κατευμεγεθ-έω, 3. ῥὲ εἰγοΉσον, ἡηογα ῥοιοενἐμϊ ἸΠΟΉ, ΘυεγεοΊηῈ κ. 
τῶν ἀντικειμένων δυνάμεων ΔΤ εαρ. ᾿ς. 26:1(}.27. 1480); ΟΥ̓ γβ5. 
γηαν!.2(Ν1.16.7808Β); οὐ γὰρ ἂν φαίημεν τῆς θείας βουλῆς...--"εῖν 
δύνασθαι ὄφεων δήγματα (ὐεΥη,Ρ υἱιϊογηι. τ Μ.98. 70); ἴτοα. 1π 
ὕγτ.: Ν᾽ αλ.28(3.Ξο68); 0.1ττ.2(4.0450); Νἐεὶ,4.5(ρ.86,33; 6}.1120) 
αὖ5., 1δ.1.4{0.23.26; τ70) ; 14. {εἰηπν4(65.135Ὲ}; 2. σιρῥγέες οὐ δύναμαι 
κεμε: εἶναι ζῷον λογοκν: τῶν τῇ φύσει προσόντων ““ἦσας πλεονεκτη- 
μάτων 1. 70.2.6(4.220})}; 3. τοίη, οίαἸ]Η οὐ γάρ ἐστιν τῆς τοῦ 
ἐοταυρωμένουν κυρίου μυήσεως κι, μὴ τῇ-«τριάδι τὸ εἰσαγώγιμον 
εἰληχότα Ατείῃ. ρος. ͵ (Μ.τοῦ. 760}; ο.. αοο. τῆς ἀγγελιώτιδος 
τάξεως ..«τὴν ἐγγύτητα καὶ στάσιν -“-οὐσης ἐδ. 28(630}0); τὸ ϑεὸν ὁρᾶν κ. 
οαἱο ροε.7 10 {.{Ρ.202.13}; 4. ἀσεοναρί!ςἢ ἐξ αὐτῆς γὰρ προστάξεως τὰ 
θεῖα τὴν συντέλειαν κ. τῤ.τό : τοί Ὀ.422.12). 

κατευνάζω, ἐμίΐ, εαἰνι; ρέαξε σιταῖῃ οἱ σοα, ὕντς. 4ο0(3.711Ὲ); 
Ια, Ζαελ,δ(3.6618); Ρετῖ. Ραᾳ585., δὲ ἐογρτά, τμαείῖυο, ἰὰ, [0.4.ς(4. τοῦ). 

Ἐκατευναστήριον, τό, αὐοάο, Νοππῥαν. 7σ τα ττοί Μ.43.8418). 
κατευνήτειρα, ἦ, 516 τοῖο ξοοίἠες χεῖρα τιθήνην ὀρφανικῶν, πάσης 

τε κ᾿ ἀνάγκης ῬΑᾺ]}. 5), οῤἧιοοφί Μ.86.21574)}. 
Ἐκατευοδεύω, -- κατευοδόω, ὀγίηρ βῬγοεῤονιίν, γα 6 ῥγόσρεν, Αρος. 

Βαν.γεἰ.1.24(0.50). 
κατευοδόω, σεταθ αγιρίη, τπαθρε ῥγόσρόν, ἀϑι υη ῥρῆαν.(ρ.116.14); 

ΟΒγνϑ5.λοη. 48,4. τη ατη.(4.486Ε); {τ Μαγε. Βιϊσ πιδη Ρ.110.22}; 

- 



κατευόδωσις 

Ῥ835. ἱπίγζδῃϑ,, ῥῦοβρεν, Οὐιεχροῖη Ῥν.4:2(}1.17.172Ὰ}; Ἐπ5...9.53: 11’ 
(Μ.24.4600); ΟΥΝ γ85.ο».ἀοηι.4{(0.78.4; Μ.44.ττ680); 6. ἱπῆπ. κατ- 
εὐόδωζσον γ)δενέσθαι σου τὸ θέλημα Ὀγτιϑιυ. Α4ν.(ρ.241.21). 

κατευόδωσις, ἡ, φορᾷ Ξ“μεερες, τ ρτ. δεῖ. δι ο( ΜΝ 98. τοδτ.}). 
κατευρύν-ω, 1, ςἰνείοιδ οἱ ΟΥ οὐὲν ἐπίσπαστρον.-.““εσθαι τῶν 

θυρῶν, κρύπτειν τὰ ἅγια Ὀντ,αάογ.τοί(.3360); ἤσ., τοιάδ: ἀρετῆς κ, 
τρίβον τὰ οι «Ῥαδοῖ. τϑί5᾽ .2400}; ἰά,Οκ. 5τ(3.82Ὲ); ΞἜῤγεαά ἃ πεὶ ὁ 
σατανᾶς, ὁ τῆς ἑαυτοῦ δυστροπίας..«λίνον ““ων 16, Ν αὐ, 4τί3. 5101); 
τηεῖ,, ορὲπ τοϊάε αἱ, εἰγοίεἶ; [6 που ἢ ΟΥ ΤΏΡ ἴῃ ὈΙΔΒΡΠΕΤΩΥ τῆς 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὑπεροχῆς.. «τὸ ἀκρατὲς καὶ βέβηλον κ. στόμα 1ἃ. 
]μίη. (63, το4Ὲ); κ. ἐπ᾿ αὐτῷ [3.. τῷ οὐρανῷ] τὴν γλῶτταν ἰα..δορ᾿.4(3. 
5820); 2. ἐχίεμά, ἐργεαά Ῥόνοι φιλεῖ [5ς. ὁ Βαβυλώνιος... «τὴν ἑαυτοῦ 
“νεῖν ἀρχήν [ἃ 4δαιε.7(3.5238); ρδ55., (ἃ. {μεἰη.6(63,212.); [Π8 ταρε, 1.3 
(77Ὲ); τ86 πὲν ἀἰβροηβαϊίοι τοῖς τεθλιμμένοις κ. τῆς εὐαγγελικῆς 
πολιτείας τὸ ἐλεύθερον 1(.15.3.2(2.3084}; ρ885., 1Ὁ.5.1(752Ὲ}; 1Δ.Ος.63 
(3.978) ; 14, τον τς ετ7(0.302.12; Μ.74.9008); τηρῦ. [170.11:42]-- 
τῇ ἀνθρώπου φύσει τὴν τοῦ πατρὸς ἀκοήν ἰΔΡμζολ.(ρ.49.4; 5 .162Ὰ); 
Ρᾶ55,, ὅδ ὀγομρδξ ἰο τἈ 6 Ροϊπξ οἱ οὐκ ἀπήλλαγμαι ..«τοῦ ἐν μοχθηροῖς 
εἶναι πράγμασιν, ἀλλὰ...καὶ πρὸς εὐθυμίαν. “μαι. ἘΞΑ: 2(Μ.69.7330) 
οἵ, 4; 3. απηρίυν, ορέη τ, θαρίατη τὸν ὑγιᾶ τῆς πίστεως κ. λόγον 14. 
δρ.4{Ρ.26.1ς ; ς".220) ; 14 «ροἱ,ογεμέο(ρ.52.37; 61.184λ}); 1Δ,αὐἄον.τΆ 
(1. 5058); 4. τηρά., φίθε οἩ δ οἰ το “-ομένους αὐτοὺς ὁρῶν ἐν ἀπαθείᾳ 
ἰ4. δας. το(3. 5290) ; ἀνασκιρτᾶν ἡμᾶς ἀναγκαῖον -"ομένους εἰς θυμηδίας 
1ᾷβοηα.βαδελ.24.τ(52,2818) ; 5. [η60]. ἥκιστα μὲν γὰρ τὴν τῆς θεότητος. 
φύσιν συντελοῦμεν ᾿Ιουδαϊκῶς, εἰς μόνον τὸν ἕνα θεὸν καὶ πατέρα, 
“ὔοντες δὲ ὥσπερ εἰς ἁγίαν τε καὶ ὁμοούσιον τριάδα ντ,αάογ.6(1.1758) 
ΞΞ- 1514.}Ὲ].9}}.2.142(Ν.78.5854}; μέα..«ἐστιν ὁμολογουμένως φύσις 
θεότητος...“πεται δὲ νοητῶς εἰς ἁγίαν τριάδα Όνγ. εἶπ. τ(65,21Ὰ}; 
6. (δ γ500]. καθὸ δὲ γέγονε σὰρξ...εἰς θεωρίαν ἡμῶν διπλῆν ὁ ἐπ᾿ αὐτῷ 
“νεται λόγος, θεῷ τε ὄντι καὶ γεγονότι ἀνθρώπῳ" ἀλλ᾽ εἰ καὶ γέγονε 
διττός, ἀλλ᾽ εἷς ἐστε Ῥχοο. (εη.17: 23(}1.8᾽),, 36οὐ). 

κατευστοχ-έω, τηεῖ., αδρφα 1} φμσοεςς εἰν, βοονε οἱΓ ὅταν..-μορφὴ 
πορνική.. τοξεύῃ, νῶτα διδόναι καλόν...-“"εἴ γὰρ ὀφθαλμῶν ἡ πορνεία 
το γ8β8.1πτορρ. τυ. πονη. Ρί.7(1.64.468.) ἕο κατατοξεύει (τ. 
Νινββ.δονιντη τον. : 18(}1.46.4028). 

Ἐκατευστοχία, ἡ, Ξεἠοὶ ἐη {6 “οΉγ οὗ ἐδε ἑαγρεὶ, δε ἢ 5 τόνε; ἢ. τα 
ατρυτηοηΐ, ϑολοὶ, Οἰρηι ραφά.(Ρ.337.2; Μ.0.7020)}. 

κατευτελίζ-ω, 1. οὗ [Ὠΐηρθ, τακε ἰἰσἠὶ οὗ τὸ.. βαρὺ... ἀσέβημα... 
“πουσιν Ἐρἢχγ.32.576; 2. οὗ ρευβομβ; ἀεερίσε, ἀίοραγαρε, Βδ5.ἤοηι.3.5 
(2.210; Μ.31.2008}; ΔΑιπάτ,ϑδτα. Κρ νυ, αροὶ ογίφη, τοίρ.53.35; δ᾽. 
τϑ50) ; ρετῖ, ρίορ!]. ρ855. ὡς ἄνθρωπος μέλλων ἀποθνήσκειν κατευτελι- 
σμένος ΜϑαοιΔερ ἤο».26.26(ΝΠ,34.6920); ΝΕ 6}}ι.2.145(Μ.79.268.});. 
3. τεῆεκχ., μιδὶσ, αϑαᾶδε ομο56} ὁ σεαυτὸν [5ς, (γ15{] κατευτελίσας 
ἕως ἐμοῦ Α4.Τῆσονι. ἃ τοί(ρ.τ121.0}; ΝῊ ἐρῥ.2.51(}}.70.2210). 

Ἐκατευτελισμός, ὁ, α γπαξτηρ ἰἶσἠὶ οὗ, ̓ ντυοῖείν, ἘΡΏΥ.3.:70, 
κατευφραίν-ω, ρίαδάφη, ἀεἰτρηϊ τῇ συναφείᾳ κ. τὸν ἅγιον Βορῆτ. 1, 

τ. Απας:.(Ν].02.1716Ὰ}; τῆς εὐποιΐας τὸν πλοῦτον... ποντὰ τῇ ἐλπίδι 
{71.9.1}... [.33(Δ1.οδ.11818)};:; Ἐ70.}). ἀγίοηι. (Δἴ οδ. 12 564}; 458.» 
Οοπρί ον, ς,εἰττ(ρ.τ6ό.9 ; ΝΜ. οπι.}; ψ (οα 45 πα ]οοῖ ἡ διὰ τοῦ 
ἁγίου βαπτίσματος χάρις...τῇ..«ἐλπίδι “-ουσα καταπιαίνει Οντ.5.2.5 
(2.3438); ἐῤ.2.τ(2120) ; 14, [σοἱ.35(3.2270) ; ἢ σα 88 ΟΡ]βοΐ κ᾿ τὸν 
δεσπότην διὰ τῆς ἐννόμου πολιτείας 14.Ος.τ532(3.1τ66}}; 1ᾶ,Ζαεῖ. (3. 

6950); Ἰά,αἄον.δίτ, τ81Ὰ}). 
κατευωχέω, Ζκαϑὶ, εμέογίαῖη, ΟἸΘΙᾺ ἐῥαεά. 2.τ(Ρ.165.17; Μ.δ. 400}. 
Ἑκατέφοδος, ἡ, ἀεξεορηΐ: οἵ Η. μοβὲῖ οὰ αῖογ οἵ ὈΔΡ [5ΠῚ, 

θιάντα ({Β45.} μη. Ξ(α. 3088 ; Μ.29.740 Δ). 
κατεχθραίνω, ῥαϊδ, ἀεἰεδὶ, Ογτιαάον.τλ(ι. 5 ο 70). 
κατέχ-ω, Δ΄. {Ὑ{41}8.; 1. μοί [αϑὲ; Κεεῤ, Ποίᾷ ἀριῦη ἃ ἸοΌ πορισμὸν 

μὴ κ. Ἡ!ΡΡ.ἤσε67.4. 2τ6ρ. 52. 8. Μιτό. 3087); ; πηρα,, λοία ο το καθάπερ 
ἐν ἁλύσει χρυσῇ... ἕν τοῦ ἑνὸς «“εται.. «οὕτω καὶ τὰ τῶν ἁγίων εὐαγ- 

γελίων θαύματα ἘΜεῖπ.ῥαίγ. τ( Ν΄. τᾶ, 2844); : τηδηίαθν, μοί ξαδὶ το ἃ 
τ 1 ταῦτα...ἐν τῇ ἐμαυτοῦ ψυχῇ κι -.. ὡς ἐν τῇ διανοίᾳ δικαιοσύνην 
ἀεὶ φυλάττειν (σπϑί. 40. ΑἸΠ«ροΐ, Ξε. δδ(ρ.146.8 : Μ.25,32608); τὴν τῆς 
καθολικῆς ἐκκλησίας διδασκαλίαν κ. ϑετα,ε}.«4ϊεχ.1δ.37(0.115.24; 
2128); κι. --- τὴν..«πίστιν ΑΒ ἐρ.4ρ.110.8(Ν.25.536Ὰ}; ἃ ῥγαοί]οβ 
μακάριος ὅ “ων σε ϑο. ἐγκράτειαν] ΑἸ. υἱγρ,24(0.50.20; Μ.28,2814}; 
πῶς..«αὐτῷ.. προσέλθοιμεν.. «ἁγνείαν οὐ “τοντες σώματος ; ΘΟρΠτ. ἢ. 
ηαΐτυ.(Ρ.Ξο8.5); δῶρ ἃ σοτητηβηαπίθης [56. Δαδη}] καὶ μιᾶς μὴ 
κατασχεῖν ἐντολῆς ΟΠ τν5, ἠοιη.59.2 ἴῃ Μ1. (7. π058)}; 2. Κορ βαεῆ, 
το ποἰά, ἃ. Ξρογεῖ κατεῖχεν ἐν μυστηρίῳ καὶ διετήρει τὴν σοφὴν αὐτοῦ 
βουλήν ᾿έορη.δ.το; μοιϊᾷ ἴῃ οὐ ἀοῖῦη, εονήνοί ὃν χεὶρ ἀνθρωπίνη οὐ 
κάτεσχεν αὐτὸς δὲ [30. ΤιΟρΌ5] ““εἰ πάντα 77. .«1δεγευτδίρ,14.01.); ἀδίαϊη; 
Ὀν ἴοτος, λοίά, βέορ Χριστιανοὶ “τονται μὲν ὡς ἐν φρουρᾷ τῷ κόσμῳ, 
αὐτοὶ δὲ συνέχουσι τὸν κόσμον Πίορη.6.1; Ἡδρεπι. ἀγοὐι Ἰζρ.το.τρ; 
Μ.1ο.14378}; ἀγγεδὶ, ΟΠγνβυἠοητ.1.5.10 τη ΜΠ.(7.2020)}; 3. ῥο55655, 
οεεργν, οἵ οα ἴπ ογεδίϊοη εἰ δὲ μήτε ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν μήτε περὶ 

“τὼν. 

731 κατηγορήτρια 

τὸν κόσμον (τὸ γὰρ περὶ αὐτὸν πᾶν ὑπὸ τούτου “"εταῦ), ποῦ ἐστιν; 
Αἰμομαρ.ἰςρ.8.3(}}1. 6. 9058); Ῥᾶδ8.» τηρῖ, ἡμέρας... -προσομιλούντων τοῖς 
θείοις μυστηρίοις, καὶ νυκτὸς ὧν ἐν ἡμέρᾳ εἶδε..«ἡ ψυχὴ ταῖς φαντασίαις 
““ομένων στ, Βδύτη. ῥαη.Ογ.τ6(0.37.27; Ματο. ττ008); ἐ ἐγκράτεια... ὑπὸ 
ἀθανασίας “--ομένη Αἰ Πυυΐγρι2αίρ.59.18.; Μ.28.2800) ; ρᾶ55., δέ εουεγοά ; 
οἵ 8οὶ 1π τε]. ἰο Ὀοᾶν, Μοιλενόδ. 5. τόί(ρι415.3; Μ.18.3258); ῥοπξδϑϑ, 
μοί ἐπι πες ῥοτοεν, δεῖζο, δος. ΔΡοΟΙ πατδὴθ ἡ ἁμαρτήσασα φύσις 
[36. οὗ ΟΠ χτ!51] ἐν ϑεῷ γέγονεν, ἁμαρτίαν μὴ ποιήσασα, ἀνάγκῃ ...““Ἔται 
ΤΑΙ.“4ροΪ1.2.9(.26.11450); οὗ ἸΙάεα5. αινᾷ ῥγαοιςςεβ εἰδωλομανία... 
κ΄ τὴν οἰκουμένην ΑἸ ἶης.14.3(}1.25.1200) ; Ῥᾶ95. διδάγμασι «-ὁμενος 
7αυκ, χαροΐὶ.κ6,3(41.6.4138); οἵ ἐγηοῖ]ομ5 φόβῳ τοῦ συνειδότος κατεσχέ- 
θησαν ΑΙ αροΐ.56ς.43(0.τ21τ.6; Μ.25.3208); δὲ ουεγεοηῖδ, δον ἀοιυη 
ὈΥ 516 Ὲ}, 10. Τμεϑβ.άον. ΒΙΜΐ ν 2.12(0.425.7}} δὲ “Ἰξγε5564, ἱγομδὶ θά 
τοὺς οἰκείους... «ὑπὲρ ἡμῶν «-ομένους 70.Γ]ἰπ|.5εαἰ.3(Μ, 88.660); οὗ 
ἀριηοηβ, ῥόξξεςς ἰῶνται, καταργοῦντες..«τοὺς “ποντας τοὺς ἀνθρώπους 
δαίμονας Τυβί.2αῤοὶ.6.6(Μ.6.456Ὰ); 4. εχορ. 2ΤῊ55.2:6 “τε καὶ 
κωλύει τοῦ ἀνόμου τὴν παρουσίαν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ϑονεγ.2 {655.2:6 
(Ρ.3224.20); τὸ “τον..«τουτέστι, τὸ κωλύον' οἱ μὲν τοῦ πνεύματος τὴν 
χάριν φασίν, οἱ δὲ τὴν Ῥωμαϊκὴν ἀρχήν" οἷς ἔγωγε μάλιστα τίθεμαι 
Ομτυβ. λου.4.1 ΤῺ 2, μ655.(1τ.5200); τὸ ““ον᾿ ὡς ἄν τοῦ διαβόλου μὲν 
ἐθέλοντος καὶ ἤδη τοῦτο ποιῆσαι, τοῦ θεοῦ δὲ ““οντος αὐτὸν...᾿-πον᾿ ὁ 
ἀπόστολος ὀνομάζει, τοῦ θεοῦ [λέγων] τὸν ὅρον ΤΒατ, Μορ5.2 1 ε55.21:6 
(Ρ.54.1τ5 ΠΕ; Μ.66.93308.)}; τινὲς τὸ τὴν “Ῥωμαϊκὴν ἐνόησαν 
βασιλείαν' τινὲς δὲ τὴν χάριν τοῦ πνεύματος. ...οὐδέτερον τούτων ..«ἀλλὰ 
τὸ παρ᾽ ἑτέρων εἰρημένον ἀληθὲς εἶναι ὑπολαμβάνω... τοῦ θεοῦ τοίνυν 
αὐτὸν ὅρος νῦν ἐπέχει φανῆναι, οἶμαι δὲ καὶ ἑτέραν ἔχειν διάνοιαν τὸ 
ῥητόν... «πρότερον καταλυθήσεσθαι τῆς δεισιδαιμονίας τὸ κράτος, καὶ 
πανταχοῦ διαλάμψιειν τὸ σωτήριον κήρυγμα, καὶ τότε φανήσεσθαι τὸν 
τῆς ἀληθείας ἀντίπαλον ΤΠαΐ.2 7 655.5:6(3.5323}.); οἵ, τὴν κάκωσιν 
αὐτῶν [80. τῶν πιστῶν] ὁ πονηρὸς ἐπιθυμεῖ, ἀλλὰ ““εται καὶ κωλύεται 
Ῥποίλυ5.2 1 1655. : (8 8} Ρ.636.10); 5. μηδὲ τοῖς κατόπιν εἴ τι 
πέπρακται σπουδαῖον --εἰν ΤΝδς, Αδρ.6}.(Μ.34.421Ὰ) τε ΟτονΝ υ85. 
Ἰηςίτί (προσέχειν Ὀ.65.1ο). 

Β. ᾿ἰπἴσϑμϑ.; 1. δὲ ἐμγγεπί; ἃ. ΟΕ ᾿γέβεηί ἴἴτπα τοῦ κατασχόντος 
καιροῦ τούτου Β45.6.226.τ(2.234068 ; Νί,22.844.Ά); Ὁ, οἱ γερογίξ, 
γῺΙΘΏΥΣ Ὁ εἶδο τοῖ. ΒΟΥ ΡΊΌσΘ, 85 βοσιρίαγε μας τὲ, δοσιρίαγε ἐας τἰ ἴμαΐ 
ὁ παρὰ τούτοις [30, τοῖς “Εβραΐοις] κ. λόγος Ἐλπι5.}.64.7.ϑ(ϑούς ; Μ.2ι. 
5208); τοῖς προφήταις αὐτοῖς ἐπιβουλεῦσαι αὐτοὺς κ. λόγος 1ἃ.1.6.6 
ῬΤΟδιη.(ρ.251.22; Μ.22.4138); 2, ἰαδὶ, οομίίηνιε, 10. Ν4].εἤγομ. Ρ.τθὸ 
(Μ.97.3014}; 3. ῥοίᾳ, ῥοίΐευε “οειν.. «ὁμολογῶ ὡς ἡ-..«ἐκκλησία κ. 
Μαιτ..(}1..Ρ}..87.τοδΑ). 

Ἐκατεψεγμένως, ΜΕΥ ΤΕΉ5μγ8, Ογτ.]ς.τ.τ(2.228). 
Ἐκατεψευσμένως, εἰανάεγοιιδῖν, τὰ καἰμμνῖγ κ᾿ εἰρημένα Οτ,ι εἰς.6. 

4ο(ρ.τορ τς; Μ.11.13578). 
Ἐκατζίον, τό, ὀγασίογ, δομοὶ Οἰφμραθά.5."(0.337.41; Μ.9.7934) οἷξ. 

5. ἄρουλα. 
κατηγορ-έω, 1. σεζμδε; ἃ. ῬΘΙΒΟΠ8, 0811. 6. ΘΠ]. ; ο. 8Δ6ς, κ, τὸν 

᾿Ιησοῦν ΟτιΟ εἷς.3.τ(ρ.204.3; Μ.11.9218); ΑἸ ἀδεγ.χ8(ρ.15.12; Μ,25. 
“453 (445)0); α. 80ς. δ) ἰηῆη, ἄνδρα. .-πεφονεῦσθαι “-οὔντες 1 αροἱ. 
σες.8(Ρ.94.23; Μ.25.2648); ΤΠατοφῤιοοί(4.1161); ο. ἀοο. οἵ οἥτης τοὺς 
αὐτοὺς ὠμότητα καὶ φιλανθρωπίαν «““εἴσθαι ἐ.τττ(4.1182); ῬΆ58., οὗ 
Ῥοῖβοι δοοιβεα Χριστιανοὶ... εἶναι σ"οῦμεθα Ταβί. Ταροΐ.4.5(}.6..3334}; 
ΟτἍρἰς τ δε(ρ.119.3; 784); ᾿Ισχύραν τὸν κατήγορον... Μακάριον τὸν 
“πούμενον ΑΙ αρῤοῖ,δεε.13(ρ0.98.2 ; 2724); Οὗ {[πο58 ποῖ παι θετεα τγτἢ 
186 εἷδβοῖ εἷς ἂν ἦν τῶν -υ"ουμένων ὙΒά , Κο»,.ττ:2(3.117); Ὑάχεὶν 
ς. ἄδε., αἰ δ 1.12: 22(0.92.31ὺ}; οὐ γνβι λον. 4101 τη ΜΠΙ.(7.4440)}; 
εαἰ. Δ΄ 1.21: τοί(ρ.234.5)}; Ὁ. σοα ἠρέμα «-οὔντες τοῦ ἄρρεν καὶ θῆλυ 
εἰς γένεσιν ἀνθρώπων πεποιηκότος [τεη.ἤκεγ.1.28.1(Μ.7.6008}; τῶν 
“"οὐντων τοῦ θείου λόγου ΟτἧΟ( εἰς. 6.6δ(ρ.136.20; τ4οολ); Τάς 6 Ή. 
4:37(2,1117); Ραᾳ55., Αἴἢ..4γν.3.42(Μ.26,4128) ; 6. Ομ βε  , ἢ Ῥειϊΐθπος 
[56. 007 ἑαυτοῦ κι χΟϊσρ. τ.4; εἰ..«ξαυτοῦ μεταμεληθεὶς “πτήσει (ΟΡ 
(5β1γζεαμ.6(ρ.165) ; εοη [655 ἱκέτης ἐγένετο τῆς ἁμαρτάδος -τ“ῶν ΤΠαΐ, 
ἀνγοί.χε(3.τ220) ; 1π 56 }{“οοηεγ]οϊ ἢ ΟΥ̓ 56] -οχροόβιγα, (]6ΠῚ,5 7.2. 
2ο(ρ.174.22; Μ.8.το514}; ἅ. τϊηρβ, οὐ οῖτε αἀυενεεῖγ; γΟσΘΉ ἩροΉ, 
γεγοεὶ κ᾿ τῶν ὑγιῶν δογμάτων Οτ(εἰς.7.40(Ρ.200.4; 14028} οὐδεὶς ..- 
ἐγκωμιάζων τινά, καὶ -- εἴ τῆς τούτον πολιτείας ἴῃ, ρεηΐ.τ)(Μ.25.368); 
τῆς τοῦ σώματος κ. θεραπείας ΤὨαζ,ἠ..γ6].2(3.1121); ἰατρικὴν “- εἶσθαι διὰ 
τὰς ἐν αὐτῇ αἱρέσεις Οτ,( εἰς. τ Οτ(ρ.64.14; 12774}; 2. ῥγεάίεαϊε; ς. ἀαῖ,, 
ἀξεγῖρε ἀσθένειαν αὐτῇ [3ς. τῇ ψυχῇ] “-οὔμεν ΒαΓ,6}.144(4.1240). 

κατηγόρημα, τό, φγδΙα., »ιοοά ἡ ᾿ὀργίξεσθε᾽' φωνὴ σημαίνει τὸ 
προστακτικὸν κ. ΟΥ,Ξο, τη 5.4: 5(Μ.12.11410). 

κατηγόρησις, ἡ, ἀερεμδαϊοη, ἘΦΡΊΡΠ.μαεν. 0.1 5(Ρ.248.2; Μ.42. 
3120); ποία..-πανήγυρις [35. τῶν ᾿[ουδαίων] οὐ γέγονε κι΄; Τιδοης.Β. 
τιθϑορεηϊ. (Μ.86.19778). 

Ἐκατηγορήτρια, ἡ, ἴει. οὗ κατήγορος, σέσμδεν; δείγαγεν, ϑιερἢ, 
Ὀιδουν δέορλ. Δ. τοῦ. 1848). 
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κατηγορία 

κατηγορία, ἧ, -Ξ-Ξ κατηγόρημα, ἱμάϊεαϊοῃ, ευἱάεμες τῆς 'προαιρέ- 
σεως..«μεγίστη κι Το Θφη.τ7:14(Μ.33.1574Ὰ); ΟΥΝ 65, ΕἸωι.12 
(1 Ρ.26δ.το ; Μ.45.0738)}. 

Ἑκατηγοριάρης (ἔκαταγ“), ὁ, οἰἴδοία] αἵ 5. ϑόορῆϊδα, ΟΡ ἅ καταγο- 
ριάρης φιλοκαλῶν τὴν ἐκκλησέαν' ἅπτει δὲ καὶ τὰς κανδήλας. φέρει 
δὲ καὶ λαμπρόν ξπμεΐοῖ,(Ὀ.225); ὁ κατηγοριάρης, ἵνα ὑπομνίζῃ τὰς ἐπι- 
σήμους ἑορτὰς τοῦ λαοῦ ἵνα σχολάζουσε 1.(Ρ.230). 

κατηγορικός, ῥ»ΌΟΉΦ ἰ0 ἀεομδαϊθη; οἵὗὁἨ σοῃϑτ ποῖ οἵ οἰἐγ-βίδῖε, 
ϑγποϑ ον. 2(ρ. 282.5; Μ.66.15648); 4͵50 ἀραίπϑδι {ίησο, γαϊδτηρ οὐ- 
7Ζ6εοἰτοης, οδ͵εοίτηρ λάγος κ. τῆς ἑορτῆς τῶν Καλανδῶν Αι. τ ἄοη. 
4 {{ι,.(λ1.40.2164Ὰ}; οἵ ΟἼΤΥῸ]]. εαη.62. 

κατήγορος, ὁ, ἀοοίξαν ; ἃ5 Δα]. κι χείλεα λύσας Νοπη, ᾿α’. 70.5145 
(Μ.43.1020}; οἵ. ποῖον ἔπος φθέγγεσθε, κ,ι ἀνδρὸς ὀλέθρου; 1δ.1τ8:20 

(βο6Α); ἐδ. (θοξο). 
Ἐκατηλίθιος, 5.ν.1]., κἰξογίν Ποοἰ δῆ, δεμδεὶθος, ΟΥ, [0(το.τοί4: Μ.14. 

δότ ; κατζὰ πάνταν ἠλίθιον }.320.30). 
κάτηλυς, ἀεεεεμάϊησ, Νοπηςραν. 70.4141(}1.43.1844} 

(ϑ:όο). 
κατημελημένως, εαγείεεςὶν, ὕντ.Ος.33(3.50Ε). 
"κατῆνα (Α), ἡ, νυεφεεὶ, ΞΡ παμμεγέθεις ναῦς καὶ πολεμικὰς 

κατήνας ΤὨΡΠΙ, εἠγοΉ.Ρ.33τ( ΜῈ τοϑ. 7970); κι σιτοφόρους 1δ.0.332 
(δοορ). 

Ἐκατήνα (Β), ἡ, (1,31. εαἰδη6) εἰιαΐν:, 1514. ῬῈ] ἐρῥ.τ,.485(Μ.78.448.}); 
Αἰδλιδρ. Βα .}.6.2.8,12(3.83.); ΟἿΑΙ αροὶ,ςες.43(ρ.τ2ο.20; Μ.25. 
2288); κ. εὕρομεν ταῖς θύραις ἐμβεβλημένην ὈΓΡ(ς26)αεὶ, 4(ρρ.115. 
22,176.7; κατίναν Ἡ].2.1252Ε,12538}. 

κατηρεμ-έω, δέ φηῖφί, θ6 αἱ γεϑὶ, Ονγ. 4ρ.τ(3.6218); “"ούσης ἁπάσης 
αἰσχρᾶς ἡδονῆς Ἰα. Κγ».Κομ.5: 181.{0ρ.186,21]; Μ.74.7894); τοὺς ἤδη 
““πήσαντας χάριτι τοῦ “Χριστοῦ 1ᾶ,6ρ.67(}.39.7 Η ἢ, τοόα). 

Ἐκατηρτισμένως, φογγ θεῖν ἀποκείρουσι..«οὐ νομίμως καὶ κι ὙΠάτ. 
ϑεαᾶ,εῤῥιΖιτόπ( 1.00.15258). 

Ἐκατησχοιμένον, ὃ ἴογ κατεσχημένον ρεγῇ. ΡίοΡ]. Ρᾳ585. κατέχω: τὸ 
[5ο. γένος] ζυγῷ δουλείας κατεσφιγμένον καὶ ταῖς τῶν πριαμένων 
ἐξουσίαις κ. ντ,αὐον,8(1.2638). 

κατήφεια, ἡ, 1. ἰοτοεγίη οὗ σγε5 Ἰτόχὴ ρυὶθξ οσ ἀδβροπάθηονυ, ἔΝΠ. 
ῥενίξί, τ, 3(Μ4.70.0050);2. 4676! 0Ή,, δογγοτυ; ς, σε ηϊῖ. τὴν τῆς ἀνομβρίας 
κ- αν, γ85.ἰαμά, Βας. τ](Ρ.36.20; Μ.46.8ος})) ; [πὲ τγοτῖς οὗ ἀεηῖοηβ, 
Ατῇ.υ. πίση. 6(Μ.26.8068) ; Βα5.ἀεχ.8,8(1.790; Μ,29.1850); οὗ βῖαϊτε 
Οὗ ϑἰμῆθῖβ ᾿εγεδῆξου, ΤΝῈ. ρεγέρέ.8.1(Μ.70.8610); ορρ. ςἰαΐες οἵ 
Ὀ]εβθοα, τιν υβ5,σγιοαίεοι, π(0.128.4; Μ,.45.028); 3. φογγοῖῦ ἴου 5ἷπ 
προσδέχεται...ὁ κτίσας ἡμᾶς παρὰ τῶν σωθῆναι βουλομένων... κ, 
γιψομένην ἐπὶ τοῖς ἐπταισμένοις ΝΙ1].6}}.3.243( 1,70. 5000); Βα5.8εῖ. 
οΥγ.12.3(Μ.8ς5. τόπο) ; 4. ξίοονη, οδκομγὶέν τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ 
σκότους... «βορέαν τε καὶ σκληρὸν ὀνομάζει ὁ λόγος, τὸν τῆς κ. τοῦ 
χειμῶνος ἐργάτην ΟτιΝ, ν85.ἤσημ. το τη Οαπὶ.(1.44.9840)}; ΟτιΑπῖ, 
ῥωρί.2.4{Μ.88.18720)) τε Σῃγνβ κοι, (13,223Ε8); τὴν τῶν δικαίων 
φαιδρότητα.. «καὶ τὴν τῶν ἁμαρτησάντων κ. ΝΠ..ρ}.1.213(Μ.70.48ο0). 

κατηφέάω, ΠΟΙ ΡΉ ΤΟΥ 510, ὈΒγνβ. οι. αὶ ἐῃ Η δ. (12.τοοΒ); Β85. 
961.07.1τ8,2(Μ.85.2228). 

κατηφής, 1. ἀοιυνζαςὶ, κογγοισξαϊ μηδὲν κι ἢ λυπηρὸν παρὰ τῇ θείᾳ 

ἐδ.8: 23 

φύσει εαἱ. ,ς.χ2:.37{(0.103.8); οὔν Ονγ. ἢ 6.12: 37(ΜΜ.72.7450); 2. Οὗ ταΐηρς, 
δαί, ἀεῤγεσδίηρ τὸ κι ἄκουσμα Η]ΡΡ ἐαδν, 5. ο(ρ.99.12; Μ.τ6.32155Ὰ}); 
τ Μαρ. ταὶ (ττ.Ζ8ο}.)4.τ8(}.1..77.351}; ἀσργεςσεά, ἀφορομάτηϊ, 
Οτιυϊάδτῃ φρ.(ρ.90.7) ; οὗ 11ξ6, ἄγεανν, 5 Ρε1]., (οπϑί.λρ. ἔλα, (.2. 
4ο(Ρ.54.1τ4; Μ.2ο.τοοϑο). 

κατηχ-έω, Ε. ρ855., 7221, θεῖο τὐτῖλ, Δ Ῥἷαν Οα βθηβς 11,8 ἤδη 
ὑμῶν τὰ ὦτα ὥσπερ -- εἶσθαι ποιήσατε ἐκείνην τὴν καλὴν ἠχήν Ογτ,Ἡ,, 
}γοταϊσεἢ. τ π(Μ.33.36ο.). 

Π. Α. ἱσαελι, Ἰηϑίγηεῖ; 1. Ἔβρ. ἴὰχ Ομ τ βεδη ΤΑΙΓΉ, τεῖ, τῦοχ.3:2 
κατήχησα ὑμᾶς ἐν Χριστῷ..«τροφῇ τῇ πνευματικῇ ΟἸδτη, ῥαφά,χ 6(ρ.τχτ. 
5; Μ.8,2920); οἵ. ροπίος φμΐάρνι ῥγῆριο καϊεείσαραί ἀροςίοἶες... 
ἀϊδοοάογε αὖ τἀοίογιώη δ βεγ ει οηδ, οἱ ρύη ἄφιιη εοίονα, ΤΥθα. μαθν, 
4.24.π(Μ.7.10408}; ς. ἀρ]. δος, “οἤσασα αὐτὴν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
“4Ῥαι, οὐ Τ Ἴδε, 2ο(ρ.265.6) ; εὐαγγελίσασθαι αὐτοῖς καὶ κ. αὐτοὺς τὸν 
λόγον Α'ροε. Βαγ.γεῖ, ς. 2τ(Ό.. 52}; Ρ855. α. δος. ““εἶσθαι τὰ τῆς εὐσεβείας 
δόγματα οηοὶ, Αῤῥ.3.5.3; [ἀϊιαρ.Οοποὶ, Α͂ΡΡ.8,6.12; οἴου σομϑῖγμο- 
ΤΙΟΙΒ κ. ... τὸν αὐτὸν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως ἐκκλῖναι ἘΡΙΡΒ. λα. 4.53 
(ρΡ.4ος.16; Μ.41.10734}; τοῦ. εὐαγγελίου, ἐν ᾧ κατηχήθησαν ΤΑΤΗ. 
γηορς.5(Μ.28,4214}; οἴ, ὃν καὶ πολλὰ κατήχησε...εἰς τὴν πίστιν (Αἰ, 
Βανγηοττί(ρ.206.12}; κ. τοὺς ἐμοὺς ζ εἰς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ ΠίάαΞε. 
.]ας.5.χ7(0.88.1}); 405. ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἀποσπᾶν καὶ “-εἴν 2 ]δγ.1}.1} 
μηδενὸς τῷ κατηχεῖν ἀνακειμένον Ἐπ5...6.6.2.τ(}1.20.528.}; οἱ --οὖντες 
πρῶτον ““ηθέντες ““ησάτωσαν' ὅτι περὶ ψυχῶν ἀνθρώπων τὸ ἔργον (ἴδ᾽. 
Εῤ.τϑίν.1. πυείτωσαν .2.488); 2. 650 ὉΠΟΥ͂ Τιαν, [τοπἶαεγ.3.12. 
(Δ .7. 008) ; οὗ ἐκ νόμου ““ούμενοι (Ἰ]Ἰδτη. οἷν. 6.1ς(0.494.14; Μ.9.348Α}); 
Ατῇ.ἐαρΡ.Ἐ5.35:7(Μ.27.1768); ἐκεῖνον [3ς. ΝΕ Πδ απ 2Ζ8 7] μετέβαλε 

732 κατηχέω 

καὶ κατήχησε καὶ εἰς πίστιν ἤγαγε (Ὦγγ5.ἠ0η1.36.3 ἴῃ. ΤΟ ογ.{(τὸ.3374}} 
3. συαηροϊίσε, οἴ. είγιεδ.. «αὐ εαϊδελίζαπαος σὸς τμΐϑοιεδ ἐξὶ, ἴτϑἤαεγ. 
3.12.15(}1.7.0004Ὰ); πολλοὺς τῶν Γότθων ““ησεν ἘΡΙΡΗ.ἠαέν.70.14 
(0.247.29; Μ.42.3728); τοὺς ἐν Φοινίκῃ “-οὔντας τοὺς Ἕλληνας ζὮτνΞ5. 
ἐῤ.5τ(3.621Ὰ}; 4. εαἰεεἠηζο, τονε ΠΔΌΘΟΠΤΉΘ 5 τίς ὅτε “οοῦντο τοι- 
αῦτα λελάληκεν αὐτοῖς ; ΑἴΏ..4..1.8(Μ.26.288); Βα5.}.0.1.13.τ(2ιττάς ; 
Μι31.4258); ἴη6]., Ἰηϑέγυςστίοι οὗ (Π6 Ὀδρεὶζοα κ. τοὺς... πεπιστευ- 

κότας ΔΡΟΙΠΟΣ.ΔΡ. 15... 5.18.5 (Μ.20.4774}; ΔἸ. ἡ. ἀν. 2(ρ.χ84.0; Μ. 
25.6074); 1.6}. αγεεϊ!.20(Μ.27.338}); ΟΠγνβ. ον. 8 7.1 ἡηι 70.(8,. 5100). 

Β. 045 τι; 1. γιακε, γεζοῖυδ ὡς ἃ εαἰσείμωμδη Εὐνομιανοὺς... 
καὶ Μοντανιστὰς..«καὶ Σ᾿αβελλιανοὺς...τὴν πρώτην ἡμέραν ποιοῦμεν 
αὐτοὺς Χριστιανούς, τὴν δὲ δευτέραν “πουμένους, εἶτα τὴν τρίτην 
ἐξορκίζομεν αὐτοὺς...«καὶ οὕτως -«-οὔμεν αὐτούς, καὶ ποιοῦμεν αὐτοὺς 
χρονίζειν εἰς τὴν ἐκκλησίαν...καὶ τότε αὐτοὺς βαπτίζομεν (( }Ῥῴ381) 
Τοαη. Ξε ΤΥ α] ρθε; Ρᾶ55., γεσίυε Ἰηδιγμοίοη, δὲ μπάεν 1η- 
ΣΙ γΗΟΙΟΉ τοῖς... βουλομένοις “εἶσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον ΑἸΉ.6. 
7 εἰ .39.ττίρ.88 ; Μ.26,1438); ὅ μέλλων --εἴσθαι τρία ἔτη «-εἰσθω (οηεί. 
.4.,}}.8.32.τ6; τεῦ. οαϊεοπυιηδηδίε ἐν τῷ “-ουμένῳ βίῳ Βαβ.Ἔῤ.τοῦ δατι. 
2ο(3.292}}; Μ.32.721Ὰ); 2, Ρᾶ55. ρίςρὶ!., εαἰδεϊμπέρεεη ; 8. ἴπ ροη., οἵ. 
εαἰδολππένς ἀϊείες ῥγο εο, φμοά αὐΐπς ἀοειγίμαης βάεὶ ἀμ τ}, 
πεεάμνι ἰαγιθη δαριϊδηημηα γεορίϊ, παηρ “ούμενος Ογαφος αμάτίον 
ἐπίεγργοίαίογ, Ἰ51α. ἘΠ εἰγη".7.14.1: νεανίσκοι “-οὐμενοι ΜΡ νΡ.2(Ρ.63. 
20); μηδέπω. ..«τὸν ᾿Ϊησοῦν ἐνδυσάμενοι, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ --ουμένοις ἐνάριθμοι 
Οτιαάηοί, ἦῃπ 1.27: τοί .17.330); ἐπὶ --ουμένων, καὶ... ἐπὶ ᾿Ελλήνων 
τραγῳδοῦντες τὰ μυστήρια ΑἸΠιαροὶ,56ειττίρ.ο6.8; Μ,25.268Α}; τὰ 
μυστήρια, ἃ νῦν ἡ ἐκκλησία διηγεῖταί σοι τῷ ἐκ -“-ουμένων μεταβαλ- 
λομένῳ οὐκ ἔστιν ἔθος ἐθνικοῖς διηγεῖσθαι Ογτ. Η,εαίεελ.6.20: οὐ γὰρ 
ἦσαν “"ούμενοι τότε" ἀλλὰ περὶ πιστῶν καὶ ἀπίστων [56. ὃ λόγος} (ἢγγϑ. 
ἦον.20.3 τῷ τον (το. 2610); ΟΡΡ. πιστός, ΟΥ ποιη 14,4 ἴῃ 767.(Ρ.τορ. 
3; Μ.13.4080); οἱ...μὴ εἰδότες τὴν τῶν λεγομένων τρανότητα, ἀλλὰ 
μόνῃ τῇ ψιλῇ τῶν γραφῶν περιηχήσει προσέχοντες --οὔμενοι χρηματί- 
ζουσιν' οἱ δὲ τῆς τῶν φθόγγων διαστολῆς ἀκούοντες... οὗτοι οὐ --οὐμενοι, 
ἀλλὰ πιστοί Ἰά εονηνμοῖμ σον. τ4τιδῈ. (715 τὸ Ὁ.38}; οὗ, ἐν οἷς εἰσι 
““οὔμενοι καὶ Ἕλληνες, οἱ μηδέπω πιστεύσαντες ἰὰ 80. Α1ἢ..ὁρ δέγαρ. 
4.το(δέ.26.6490) ; (Πγνβ.ἠονρ.7.5.5 τη Μ|.(7.730 0}; ΤΡα]] νηοη. 5.4 
(Ρ.29.15; Μι65.448Α); δη νεοφωτιστός, Ἐπι5.λ.6.6.4.3(41.20.5324}}; 
Β,. ἃ ὈΟΙΏΡΥΘΗΘΠΒΙνΟ [ΕΥΤῚ “υούμενος, ἐὰν εἰσερχόμενος εἰς κυριακὸν ἐν 
τῇ τῶν κι. τάξει στήκῃ, οὗτος δὲ [φανῇ] ἁμαρτάνων, ἐὰν μὲν γόνυ κλίνων, 
ἀκροάσθω μηκέτι ἁμαρτάνων" ἐὰν δὲ καὶ ἀκροώμενος ἔτι ἁμαρτάνῃ, 
ἐξωθείσθω ΟΝ εοσδεβ,εαη.ς; τοὺς κι καὶ χειμαζομένους καὶ βαπτιζο- 
μένους καὶ τοὺς ἐν μετανοίᾳ (Ὁπεοὶ..4}.8.48.τ; ο. αἰκῖ, ἔγοχαν '“ΠΘΆσοσϑ᾽ 
85. ΜῈΠ ἃ5. ἴγζοταε ὈΠΌΘΉ νους μήτις τῶν ἀκροωμένων, μήτις τῶν 
ἀπίστων... εὔξασθε, οἱ κ. ΣῖέιαΡ Οὐποὶ. Α͂ΡΡι.8,6.2; προέλθετε, οἱ κ. ἐν 
εἰρήνῃ... εὔξασθε, οἱ φωτιζόμενοι τῤ.8,6.τ4; 1δ.8.,8.2; μή τις τῶν κι, μή τις 
τῶν ἀκροωμένων, μή τις τῶν ἀπίστων, μή τις τῶν ἑτεροδόξων 1δ.8.12.2; 
κ. ἐλέγου ἔξωθεν περιηχούμενος..«οὐκ ἔτι περιηχῇ, ἀλλ᾽ ἐνηχῇ Ὀντ.Ή. 
ῥγοεαίφο, 6; οἵ, ἱπυοεαηὶ [56. ἐχογείςί 46}... Φ ρον σαἰδεϊμεμίδηος, υεὶ 
σΗρεν ὁοὸ5 φείΐ παϑεη! τριγήμηι ἐπιπιιάιρη, ποριδη... [ε5τι, 1514. Η, 
εἰΝη1.7.12.51; χα. Ῥθηδποε περὶ τῶν κ΄ καὶ παραπεσόντων..«τριῶν ἐτῶν 
αὐτοὺς ἀκροωμένους μόνον, μετὰ ταῦτα εὔχεσθαι μετὰ τῶν κατηχου- 
μένων ΟΝῚς, (325)οαη,τᾷ; ἃ. τοριυ!αιίοηβ ἀπ ἀἸβορ!ια : ἀρσδ [ῸΥ 
ΤΟ ΘΡΈΟΙ ἐὰν παιδίον κ., ὡς ἐτῶν ἑπτὰ ..«εὐκαιρήσῃ που προσφορᾶς 
γινομένης, καὶ ἀγνοῶν μεταλάβῃ... «φωτισθῆναι ὀφείλει" παρὰ θεοῦ γὰρ 

κέκληται ΤᾺΣ ΑἸονεςρ.τ(}}..32.12068) ; ἰΠχρδτΑΥ σαιθοδυτηθπαῖο, 
ΠΕΗῚΡρΡ ἰγαά.αρ.17.1; χρόνον δεῖ τῷ κι ΟΝΙς,(325)εαῃ.2; τεῦ, Ῥδη]- 
τοηΐβ, ἐῤ.τ4; (οηδὶ..4.}}.8.32.16. οἷτ, 5. 11.8.1; τοῦ, υϑοθριίοη οὗ 
Ποσθίῖοβ, εἴς, ἐπὶ διετέαν θέλει τοὺς τοιούτους Σαμαρεΐτας “«-εἴσθαι 

ΤΊ ΟΡ ἤαεν. (Μ.86.728); (ΟΡ(381)γ}εαη.7 «τὸ ΟἼ ΤᾺ] κάρίος οἷξ, 5. 
ΠΙΒ.᾿; οἵ, τεσσαράκοντα ἡμέρας οὐ σχολάζεις...διὰ τὴν σαυτοῦ 
ψυχήν; ΟγΥ.Ἡ οαἰδοΐ! χ. 5; σας Εοἤ τη η5 α58 οὐ ]δοῖβ οὗ βρθεῖδὶ ὑσαγεσῦ 
ΠΑ Ὀ]εβϑίησ ἴῃ Πτασρν, δεσαρ.εμεῖ.3,4({111.}; ΣῊ ἀρ Οσηοὶ, ΑΡΡ.Ἁ. 
6.5,8.6.1ο; ὅταν γὰρ ὁ διάκονος λέγῃ, ὑπὲρ τῶν κ. ἐκτενῶς δεηθῶμεν, 
οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν δῆμον ἅπαντα τῶν πιστῶν διανίστησιν εἰς τὰς ὑπὲρ 
ἐκείνων εὐχάς" καΐτοι γε ἀλλότριοι τέως εἰσὶν οἱ κ. οὐδέπω γὰρ τοῦ 
σώματάς εἰσι τοῦ Χριστοῦ (ῃγν5.Πολη.2. 5 ἦι ΖΟογ.(το.4358}; δέου 
ὙΒ]ΟὮ ΤΠοῪ ἰδανε οπυγςἢ εἰ γὰρ ἔνδον ἧσαν οἱ κ. οὕπω ἦν ὅ καιρὸς 
τῆς προοφορᾶς Τὰ] Ῥάρὰ ἐρ. Πα (ρ.τοϑ. 7; Μ.25.2 060) ; στρατιώτας 
ἐθνικοὺς...ἐξετάζοντας ἃ μηδὲ “ωουμένους ἔπρεπε θεωρεῖν ΑἸἢ.ἀροὶ, 
564.72(0Ρ.152.5; Μ.25.2804Α}; μετὰ τὰς ὁμιλίας τῶν ἐπισκόπων, καὶ τῶν 
κ᾿ εὐχὴν ἐπιτελεῖσθαι, καὶ μετὰ τὸ ἐξελθεῖν τοὺς κ᾿ ΟἿ, Δοά.εαη. το; οἵ. 
Ῥοςὶ ἰδϑείϊοπες αἰψισ ἱγαείαιμη, Φέμΐεοῖς εαἰφεϊμνιθηῖς, Ατλθτ.6}.20. 
4(ΜῸΡΕ τό. οοςΑ}; τινὲς...μὴ μόνον ἐν τῷ καιρῷ τῶν κ., ἀλλὰ καὶ ἐν 
τῷ καιρῷ τῶν πιστῶν ἑστάναι καὶ διαλέγεσθαι (Ὠγνϑ5.ἠονι.2.8 πὶ 2 ον. 
(1ο.440Ε); τοὺς...κ. ἐνεργουμένους τε, καὶ τοὺς ἐν μετανοίᾳ ὄντας, ὁ 
τῆς ἁγίας ἱεραρχίας θεσμὸς ἐφίησι μὲν ἐπακοῦσαι τῆς ψαλμικῆς ἱερο- 
λογίας, καὶ τῆς ἐνθέου τῶν γραφῶν ἀναγνώσεως" εἰς δὲ τὰς ἔξης 



κατηχήεις 

ἱερουργίας καὶ θεωρίας οὐ συγκαλεῖται τούτους Τοῦ, Ατ,6...3.3.6(}.3. 
4320); τοὺς κ. ἐξέρχεσθαι τοῦ ναοῦ καὶ στήκειν εἰς τὸν νάρθηκα ἴ70. 
7εἰῥοοηῖ!. (.88.τ120); Μαχ.»ηγ ει. τά Ν,.01.602})) ; οὗ κ. ἐξέρχονται 
ὡς ἀμύητοι τοῦ θείου βαπτίσματος [Β85.}πιγ ει. 46(0.380.18); πεῖς 
Ρἶδοα τὰ μυχοῦ ἐᾶν...κ. ... μὴ συνευχέσθω μετὰ τῶν πιστῶν ΑΓΒ ον, 
τ2(0Ρ.47.12; Μ.28.268Ὰ); κ. δὲ ἰδίᾳ εὐχέσθωσαν, ἢ ἔξωθεν τοῦ βήλου 
ΤΑΙ ςγηΐαρ.8(Μ.28.845.); [ΠΟΤ τοϑϊηρ τααίίοσ, οὐ τ. 6ῤ. [6εί. 
40.ττῷ.(Ρ.88.; Μ.26.14370) οἷξ. 5. ἀναγινώσκω; ΤΑΤΏ, ἐγηορ5.2(Μ.28. 
2808); ςἔ, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα, ἐν δευτέρῳ κείσθω" καὶ ὅσα ἐν ἐκκλη- 
σίαις μὴ ἀναγινώσκεται, ταῦτα μηδὲ κατὰ σαυτὸν ἀναγίνωσκε Ογτ.Η. 
εαἰφο. 4.36; ἘΠεὶς α5ὲ οἱ 1,οτά᾽β Ρσάνθσ, ἘΡὮτ,3.2οΖα ; σοπίεπὶ οὗ 
᾿πδισαοίίοη, Οοροὶ. 40.7.30. ΤΕ. 

κατηχήεις, οΓ οὐ 07 ταἰδείμιμἜη:5 κ. λόγος...Ἔξιτε ἐκ νηοῖο θεοῦ 
βροτοὶ ἡμιτέλεστοι ὰμάος γῥ»᾽.1.277(}}1.8ς,8410). 

κατήχησις, ἡ, 1. ΣΣΙΣΜΟΟΉ ; 65ρ. ἴῃ {πε [}[611 λόγου δὲ γνῶσιν, τὴν 
κ- ΟΥ ΝαΖιεαγην..2.34,234(Ν1.3].062.}; ἃ. δοὶ οὗ ἐφαεμίηρ, ἰΗ ΙΥΜΕΙΤΉΡ,. 
οἵ, ἡ1Πς ἴϑο, 786 ν.75] επὲγι [αοίϊς εαἰθολίχαπο [μτ, Ἰγεν ἤαεν.4.24.1(Μ.1. 
10408}; φυτεύει μὲν γὰρ διὰ τῆς κι. ὁ ἀπόστολος, ποτίζει δὲ βαπτίζων ὁ 
Ἀπολλώς ΟτιΝ γ85.Επη.2(2 Ὁ.283.25; καθηγήσεως Μιήη5.5658Β); Ονγτ. 
Ρς.43:4(4Μ.60.10208}; Ὁ. τιϑίτεσ οἵ ἡημοὶγμείίοη, ἱσαεϊηΡ, ἀοείγίμε τὴν 
περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ κ. Ατἴἢ,ἐρυδέγαβ. 4 ττ( ΜΝ. 26,6528); τῆς τῶν 
πατέρων κ- ΝῚ.4Ρ}.4.τ(Δ1.70.5400}; περιέχει ἧἡ-..«ἐπιστολὴ κ. εἰς 
Χριστόν Ἐπ ΒΑ). ας,  Ῥαμὶ (Μ.8ς.7Ο1Α}; 6. ε5ρ. σίφηηεηίανν ἐμ- 
οἰγμοίίοη, δίκην νηπίων γαλουχουμένων τὸν τῆς κ, ἐπιτρέπει δέχεσθαι. 
λόγον ΛΑΤ. 5εγηι, ἀ.22(Μ.26.12768); καὶ ἐν τῇ κ. διδαχθέντας ὑπομέ- 
νειν τὰς θλίψεις ΤΑΤΗ, νος. 66(Μ.28.4210}; α. πᾶ οΥ 1.8» ἐπὶ λόγῳ 
κατηχήσεως ἤρχετο πρός με, τοῦ μαθεῖν λόγον θεοῦ Τ΄ [65.4.41 ἐντε- 
θραμμένος τῇ νομικῇ κ. καὶ τῇ ἀκροάσει τῶν προφητικῶν λόγων ΟΥ.ογ.2 

(Ρ.302.19; Μ,χτ, 4210); Ῥχος,,.15.24: τ ,(Μ.87.23ο80); 2. δ5 1.1, 2η- 
εἰγείίοη, οἵ ἴῆοβα ρυθρατίμρ' ἴον Ὀδρείβια, καϊδεϊείίεαὶ τη γμοοη} 
8. ἴῃ σε. ἡ...κι εἰς πίστιν περιάγει, πίστις δὲ ἅμα βαπτίσματι 
ἁγίῳ παιδεύεται πνεύματι (Ἰοτη, ῥασά, τ δ(ρ.τοβϑ.ο; Μ.8.2850) ; 14,6εἰ.28 
(ρ.145.28; Μ.0.7138); γάλα μὲν ἡ κι οἱονεὶ πρώτη ψυχῆς τροφὴ νοηϑή- 
σεται, βρῶμα δὲ ἡ ἐποπτικὴ θεωρία Ἰὰ,Ξἰγ.5.τοίρ.3270.1ς; Μ.9.ἸΟΙᾺ}; 
τοῦ τῆς κι προέστη διδασκαλείου Ἐλχ5.ἢ..6.6.3.3(Μ.20.5284}; ταῦτα... 
μανθανέτω ἐν τῇ κ. ὁ προσιών (ηδὶ. Αρ}.7.30.41 ἐν ἐκκλησίᾳ τὸν τῆς 
κ- ποιήσασθαι λόγον ΤΡΙιοπ.. Ῥοῖγο.τ2 ; (Βτνβ.ἠο.17.2 ἴῃ Τρ (τ. 
ὄτοσ); καλῶς. ...ἔχειν δοκεῖ τὸ μηδὲ προχείρως αὐτοὺς [36. ΘΘΙΠΊΔΙΠ8Π5] 
εἰσδέχεσθαι τῷ..-προστρέχοντας βαπτίσματι, ἀλλὰ μετά τινος παρα- 
φυλακῆς καὶ κι ἐν ἀρκοῦντι χρόνῳ γινομένης [π5ἴπ.ηοὉ.144.2(Ρ.710. 
17}; 1ο.ὉὟ Η.ἐεοη. τ .96.13570}; Ὁ. ἃ βίῃρίε ἐμεγμείίοη, ἰσϑδον, ἰδ6- 
μιῦε ἐν τῇ πρώτῃ κ. Βα5.ε}.(ἀες.(Ρ.42.5; Ν.20.1537λ}; ἐν ταῖς...Κιὶ' .-ν 
σοι εἴρηται ΟΥτ.Η οαἰδεῖ.το.ο; ἸΔιῤγορσαιίσεἶ,ο; δεῖ πρῶτον τὰς κ. 

γίνεσθαι καὶ..«τότε.. «τὸ βάπτισμα Ατηταοη.“4ς.τ6: τ4(} ὃς, γ5 56) ; 1. 
ΤΡείγ.3:τοῖ. (Δ 8ς, τόθ); 3. οαἰσοβιμηθηαὶα τοὺς ἐν κι παίδευσον 
(ομοί. Ἰρῥιδιτεια; τῆς κι τὸ χρῖσμα ὕγτ,,ο.7(4.683Ἐ); 4. τλοπεϑέις ; 
8. ἐπεί γ μα! 1011, ἐγαϊῊΡ οἵ ἃ πιονῖσα τὴν κ, .-- εἰς τὸν μονήρη βίον ῬΑ]]. 
ἢ. 1 4μ5.3π(ρ.102.1τ0; Ν,.24.11148); Ὁ. πηοπαβίῖς ἐἐδείῥίτηε κλαύσωμαι 
υὐὐδιὰ τὴν χαυνότητα τῆς κ. τῆς γινομένης ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν ῬΡΗΓ, 
1.400. 

Ἐκατηχητής, ὁ, οαἰθοϊίδὶ τιμᾶτε πρεσβυτέρους, κι, διακόνους 
χρησίμους Ηον».Οἴδηη.3.}1} Τιμόθεον τὸν πρεσβύτερον καὶ κ. ατο. 
Ἰθιαοι Ρονβέτοο. 

Ἐκατηχητικός, 1. ἐρεοίγμοϊίυε, οοἠἑατητηρ τησιγμείίονς ὀρθοδοξίας 
κατηχητική [50. ἐπιστολή) Ει5.}.6.4.23.2(Μ.20.3848); γράφει πρὸς 

αὐτοὺς ταύτην τὴν ἐπιστολήν, ὥσπερ κ. ΤΑΊ ἐγηορ5.63(Ν}.28.420Α) ; 
τ Θπ(4214}; κι εἰς τὸ.. «πάσχα ΤΟ γγβ5. βαδεΐ, τ(β. 2594); ὕγτ, 5.12. 
1458) οὐ Ῥτος..1ς 8: τοῦ (Λ1.87.τ0034); 2. εαἰδεϊείσαὶ κι ... βιβλία 
Επι5.ἢ..6.4.24.τ(Μ.20.3808}; “Ελληνα.. οὐκ ὀφείλει βαπτίζειν τις, ἐν ᾧ 
μὴ δύναται ἀκοῦσαι λόγον κ. καὶ καταδέξασθαι Ατητηοπ.«{ε.τό: 32(Μ, 
85,15618). 

Ἐκατηχουμένιον {-εἰον 2717. γίονι.31τ(0.44.25}], τόν, οἷαος ἢ ΟΠ ΌΥ 
Δ! οι ρα ἕο οϑεθουτ η5 ἀνέρχονται πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ κ. τῆς ἐκκλησίας 
γΟΜαχ. Μι9ο,τ61Α}; σωρεύσας τὸν λαὸν ἐν τοῖς κ᾿ τῆς μεγάλης ἐκ- 
κλησίας ΤΏΡΗΠ.εἤγοη..,48(Μ.τοϑ,8374). 

Ἐκατηχούμενον, τό, --- ἕοτερ. τὰ κ. εἰς τύπον τῶν μὴ κατερχομένων 
ἀγγέλων 1ϑορῆτ. Η ἰζέτρ. 4(41.8).30858)}; τῶν ἐν τοῖς σεβασμίοις 
ναοῖς κι ΟἼΤΤΠ].καρ.07; ἐν τοῖς τῶν ἐκκλησιῶν ὑπερῴοις, ἃ πολὺς 
ἄνθρωπος κ. καλεῖν ἔγνω Τ«εοὸ ΨΙ Ππηαροπου.23((. ἘΠ, ΖΘΟΒασαβ ν. 
Γληρεηεδαὶ 7η|5 ἀγαεεο- Κοιπαμιη 30.171, δ ρσὶρ τϑ56-65). 

Ἐκατιδιοποι-έομαι, γπᾶζκε ἡπάδερεηάρηϊ, ἀϊξίϊηεὶ τίς ὁ λέγων" ἡ ψυχή 
μου, ἡ σάρξ μου...καὶ ἕν ἕκαστον -«“οὐύμενος ὡς ἕτερος αὐτῷ᾽ τοῦτον νοεῖ 
[530. ΜΜονόϊμος} τέλειον Ἡτρρ.ἤσεν.το. (Ρ.279.12; Μ.τό,34358). 

Ἐκατίνα, ἡ, ν. ἑκατήνα (Β). 
κατισχν-ὀω, 1. ξαμ56 ἰο τυαδίε ατραν ; γεάτεε, τεῖ, ἰαβτϊηρ τήκει αὐτὸ 

[3ς. τὸ σῶμα] καὶ λεπτύνει καὶ “οἵ ΟὨγνΒ.ἢ01.12.2 ἴῃ ΣΤ. τ. 
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6128); ντ. 4η:.13(3.2630); Ρᾶ55. “-οὔται καὶ ἀσθενεστέρα γίνεται 
Ομτυβ.λο»;.13.3 ἐπ ἀΤὐη (621Ὲ}; 2. ταεῖ., γέβηπδ τὸ παχὺ τῶν τύπων 
“νῶν ϑς, ὁ Χριστός) εἰς ἀλήθειαν Ὀγτ ποι, βαβοβ.26.3(55.310}); 1, 
7μϊπ.ο(δ5.3ο1Α}; ἰᾶ, ἰαρλ.δη.4(1.134γ0)}; 3. νιακε ῥγέοῖδε εἴ..«τις 
ἕλοιτο --οῦν ταῖς ἐρεύναις αὐτοὺς [5ς. λόγους] καὶ ἀκριβῆ ποιεῖσθαι τῶν 
εἰρημένων τὴν βάσανον ἰᾶ, Αἀγεαά (ρ.64.40; 53.474} 1ἃ..1ς.1.4(2.1158). 

κατισχύω, ῥαῦυε ῥοῖσεν, δὲ αὖἷε ἣν αὐτὸς ῥύσασθαι τῆς φθορᾶς οὐ κ. 
ΟἸεγλ.: ».4.12(ρ.288,23; Μ.8,12004Ὰ); 10.2.2ο(0.171.13; τ04060); 60. 
Ῥ!5.οανη.3.τ(ρ.8). 

Ἐκατιχνεύω, ἐμφεείραϊς, ΤΙ .-Βοκε, Μη.3.12(Μ.18.: 2410). 
κατό, ἴογ κατὰ τό, Μ.Τ Πάοί.᾿ 32(ρ.81.5). 
κατοδυνάω, ρ455. ἰπἴταῃβ., αροη δ, ργῖουε ἰηίθηδεῖν, Οτ. εἰ ἷη Ῥ 5. 

4:7(Μ.12.1ττόπ0}). 
[“]κατόδυνος, ν. κατώδυνος, 
κατοδύρτ-ομαι, 1. ῥευαῖὶ, ἰανηεηὶ ἄρτι δέ σε, τλήμων Ἀσίη, “ὁμαι 

οἰκτρῶς Ογαε. δ18.5.287; 18.7.14; Ι514.ὉῬε},6Ρ}.2.35(}1.78.480.); 
2. ἤηρῥίονε “σεσθαι τῆς μάρτυρος Β85.56].υ. Τἠδεἶ,2.20(Μ.85.6164). 

κατοϊκεσία, ἡ, [κατοικησία ΤΟ ΝΕ Ρἧ..3.5] ἠαδιίαίίον πόλιν κατοι- 
κεσίας, τὴν ἐκκλησίαν ΟΥ̓. 70.28.24(το; Ρ.420.24; Μ.14.733Ἀ}); Μαῖς, 
Ετιορμδειτο (1. 6ς.11218}; 70. βοῦν Ερτρλι τ (Μ.41,450). 

κατοικέσια, τά, αηηϊυθγδανν ἐοει ναὶ οὗ α εοἰοην, ΟΥ.ΝΆΖ.0».40.1 
(Μ..6.268). 

κατοικ-ἔω, [ἱπιροτῖ. ἐκατῴκουν, Μ|ΊῖγιΟεσ.δ(ρ.81.17}}; Ἰπλμαδί!; 
ἀιυεῖ!, 1. ἴὰχ αθῃι., οὗ 5ρ τι ἰῇ ἃ σπδη 5 5808] ὅταν...«ταῦτα τὰ πνεύματα 
πάντα ἐν ἑνὶ ἀγγείῳ --ἢ, οὗ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον «εἶ, οὐ χωρεῖ τὸ ἄγγος 
ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ὑπερπλεονάζει. τὸ τρυφερὸν οὖν πνεῦμα, μὴ ἔχον συνήθειαν 
μετὰ πονηροῦ πνεύματος “-εἴν..«ἀποχωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ 
τοιούτου καὶ ζητεῖ “-εἶν μετὰ πραότητος...«εἶτα ὅταν ἀποστῇ ἀπὸ τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκείνου οὗ “-εἴ, γίνεται ὁ ἄνθρωπος... «πεπληρωμένος τοῖς 
πνεύμασι τοῖς πονηροῖς ἩοΥτι παμά.5.2.5},; ἀμφότερα δὲ τὰ πνεύματα 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ «-οὔντα, ἀσύμφορόν ἐστιν..«τῷ ἀνθρώπῳ...ἐν ᾧ «"οὔσιν 
ἦδις.τ.4; οἴ. Βαγη.τ6.7}.; τὰς ἐνεργείας... «τοῖς δαιμονίοις. ..ἐπιτελεῖν 
φησι τοὺς ἁμαρτοολούς, οὐχὶ δὲ αὐτὰ τὰ πνεύματα ἐν τῇ τοῦ ἀπίστον 
“"εἴν ψυχῇ λέγει ΟἸεπι, 5 ν.2.2ο(Ρ.176.13:; Μ.8,τοῦο0) ; τχεῖ., οἱ [Ἀϊηρ8 
πάντες κατὰ ἀλήθειαν ζῆτε καὶ...ἐν ὑμῖν οὐδεμία αἵρεσις κ. Ἰρτι.ΕΡῆ. 
6.2; ὅ.. «φόβος τοῦ θεοῦ κι. ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ Ἡεττλπαη.12.2.4. 
ἡ ψυχὴ ἐν θνητῷ σκηνώματι κ. ᾿)ῖορη.6.8; τὴν ἁμαρτίαν τὴν κατοικήσα- 
σαν διὰ τῆς ἐπιθυμίας ἐν τῷ σώματι  61}..765.2.δ(ρ.344.6; Μ.18.3208Ὰ); 
2. τεΐ, πο. ὅτι αὐτὸς [50. ὁ κύριος] ἐν σαρκὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ 
ἐν ἡμῖν “-εἶν Βαγη.6.14; κι [50. θεός ]...ἐπὶ τῆς γῆς, σάρκα περιβαλλό- 
μεῦος (Ιου). [ν.36(ρ.218.31; Μ.9.76904}; κατῴκησεν ἡ θεότης ἐν τῇ 
σαρκί ΑἸΒ..4γ.3.51τ(Μ4.26.3804}; ἑανουσοα Ὀγ ΠιοΟΙῸ5 85 ἜΧΡσ βϑὶῃνσ 
Θβϑθπορ οἱ ἔπος, τὸν..»θεὸν λόγον κατῳκηκέναι ἐν τῷ ἐκ σπέρματος 
Δαβίδ ἸἩλιοά. ςγηοι5,(}1.33.1 5604}; ἀπὰ Νεβίοσι5 ἀλλὰ ναί, φησίν... 
ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγος, ἐν μορφῇ τοῦ γεγεννηκότος ὑπάρχων..«κατῴκησεν 
ἐν ἀνθρώπῳ... καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ κένωσις Οντιρ.τ(Ρ.16.20; 55,108); τα- 
Ἰεοιοᾷ Ὀγ νι, ἐδι(ῳ.16.22; 108); οὐδὲ ἐκεῖνο φαμὲν ὅτι κατῴκηκεν 
ὃ ἐκ θεοῦ λόγος ὡς ἐν ἀνθρώπῳ κοινῷ τῷ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου 
γεγεννημένῳ, ἵνα μὴ ϑεοφόρος ἄνθρωπος νοοῖτο Χριστός, εἰ γὰρ καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν ὁ λόγος, εἴρηται δὲ καὶ ἐν Χριστῷ -«-ῆσαι πᾶν τὸ 
πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, ἀλλ᾽ οὖν ἐννοοῦμεν ὅτι γενόμενος 
σάρξ, οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς ἁγίοις -“ἦσαι λέγεται, κατὰ τὸν ἴσον καὶ ἐν 
αὐτῷ τρόπον γενέσθαι διοριζόμεθα τὴν κατοίκησιν"... «ἀλλὰ. «τοιαύτην 
ἐποιήσατο τὴν κατοίκησιν, ἣν ἂν ἔχειν λέγοιτο καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου 
ψυχὴ πρὸς τὸ ἴδιον ἑαυτῆς σῶμα ἰδ.17(Ρ.36.6Ή8. ; 55.700 .); 8, οὗ αἰνὶηα 
πάνυ" πὶρ ̓ πὶ τηθῃ ; 8. ἰπ β6π. οὗ..«μερισμός ἐστιν..«θεὸς οὐ κι ἴρῃ. 
Ρμεϊαά.8.1; ἐν τῷ κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληθῶς ὁ θεὸς κ. ἐν ἡμῖν ΒανΉ. 
τ6.8: ὅπου ὃ κύριος κι, ἐκεῖ καὶ σύνεσις πολλή Πεττηπαμά,το, τ 6; ἐν 
ἡμῖν.. «διὰ τοῦ βαπτίσματος ἀπαρχὴ .--θεότητος κ. ΝἸ! ΦΡ}.2.2053(Μ.70. 
2458); ἴῃ Ρτορῃείβ, ΕΡΙΡΒ. γος. 75.95.3; Μ.43.1570) οἷτ. 5. ἄνθρωπος; 
Ῥ. οὗ παρε οὗ σοά οὐ...τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ «οοὔσαν ἔνδον εὑρήσει 
Οἰεια. ῥαεά.3.2(ρ.238.24; Ν΄.8.5614); δ. ποῖ το Ὀ6 εαυαίεα ΜΠ 
ἀἰνίπιτν 1η (μτῖβὶ ἐν ἡμῖν μὲν γὰρ ἀπαρχὴ καὶ ἀρραβὼν θεότητος κ., 
ἐν Χριστῷ δὲ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος ΑΤΉ «ἑηε. εἰ οε. ἄγ .0(Μ.26. 
9078); οἴ, προσεύξονται ἐν αὐτῷ διὰ τὸ μείζονα “--εἶν ἐν αὐτῷ θεόν 
Επ5.4.6.5.4(0.224.8; Μ.22.3608); ἅ. οὗ ἘΔΊΠΕΥ δηα ὅοη (οἴ. [0.14:23) 

. προσεύχεται τῷ...μὴ..-ἐγκαταλείποντι πατρὶ ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ 50. τῷ νῷ] 
“υοὔντι, συμπαρόντος αὐτῷ καὶ τοῦ μονογενοῦς ΟΥΟΥ.2ο(0.344.26; Μ. 
11.480); οὗ ὅοη αὐτοῦ [50. τοῦ κυρίου] ἐν ἡμῖν ευοῦντος ἴσπι. ΕΡἢε15. 
3; ὅτι αὐτὸς [30. ὁ κύριος ἐν σαρκὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ ἐν ἡμῖν 
κυεῖν Βαγη.6,14; πιστεύομεν καὶ τὸν κύριον μεθ᾽ ἡμῶν «"ήσειν Α(Ή.. 
{ο»:.1(84.26.7074}; 6. οὗ Η, Ομοβί ἕνα τὸ πνεῦμα, ὃ ὃ θεὸς κατῴκισεν 
ἐν τῇ σαρκὶ ταύτῃ ἀληϑὲς εὑρεθῇ...καὶ οὕτως δοξασθήσεται ὃ κύριος ὁ 
ἐν σοὶ «“ὧὥν Ἡεττη παη 4.3.1; τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ ἐν σοὶ “ποῦν 1δ.το. 
2.51 1δ.5.1.2; πᾶσα σὰρξ.. ἄσπιλος, ἐν ἣ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατῴκησεν 
Ἰά.Ξγη. 5.6.7; 18.5.7.1} «νεῖν ἐν αὐτῷ [35. υτηαῃ παῖυγ6} βούλεται 



κατοικήσια 

θεὸς διὰ τοῦ πρεσβεύοντος πνεύματος αἰ. ογαί.το(ρ.1τ6.23; Μ1.6.8378) ; 
ΜΙ, σγηρ.ττίρ.138.12; Μ.18. 2160); ΑἸ. ἦμεν εὲ ε..4γ.13(}}.26.Ἰοορο) ; 
ὅπου γὰρ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ “-εῖ, ἐκεῖ ὁ θεὸς ““εἴ 1δ.τ4(τοο88) ; ὕντ. 
ἐξε5.34{5'.3408) οἸΐ, 5. ἀναγεννάω. 

[“Ἰκατοικησία, ἡ, ν. κατοικεσία, ἧ. 
κατοίκησις, ἡ, 1, ἕἀιρεἰϊηρ ἴπ, αδίάϊηρ, τοῦ, Τὰς, τὴν τοῦ πατρὸς 

ἐν αὐτῷ [Ξς, τῷ Χριστῷ] κ. Ἐπ5.4.6.5.4(0.224.30; Μ.22.2724}; τδῖ5 
τεττηϊποίορν ἀερχεοαῖεα Ὀν ἰδίοσ σε ᾿Ἰωάννης μὲν ἔργων ἦν 
δικαιοσύνῃ, ᾿Ιησοῦς δὲ φύσει.“ οὐκοῦν ἄτοπόν ἐστιν τὸ λέγειν ἄνθρωπον 
τὸν Χριστὸν ἢ εὐδοκεῖσθαι παρὰ θεοῦ παρὰ πάντας ἀνθρώπους εἰς θεοῦ 
κ. ἄνευ τῆς ἀσκητικῆς καὶ ἐπιπόνου δικαιοσύνης ἘθΊου, ΑἹ οῤ. Ραμ. 

δ α2:. φ. 4. 11); ; οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς ἁγίοις κατοικῆσαι λέγεται, κατὰ τὸν 
ἔσον καὶ ἐν αὐτῷ τρόπον γενέσθαι διοριξόμεθα τὴν κ. .-. ἀλλὰ.. "τοιαύτην 
ἐποιήσατο τὴν κι, ἣν ἂν ἔχειν λέγοιτο καὶ ἧ τοῦ ἀνδρώβου ψυχὴ πρὸς 
τὸ ἴδιον ἑ ἑαυτῆς σῶμα Ὅντ. 4. Τῷ. 46.11}.; 52 .708); οἵ (Πχῖβε ἀν] Ἰηρ 
10 ΤἸΏΘἢ μετὰ ἀνθρώπων αὐτῷ κ. γίνεται ἐν τῇ κατὰ τοὺς δικαζους 
συνθέσει ΟἸετη. Γγ.36(0.218.32; Μ.0.γό0Ὰ); διὰ, «τοῦ βαπτίοματος ἡ εἰς 
ψυχὰς..«τοῦ κυρίου κ. {Βα 5, μον τη 5.2 8(1.361Ὲ ; Μ.20.818) ; 2. 5.ν.]., 
ΞΞ οἴκησις, ουσγμπθη, ἀρ] 15 γα 0} χειροτονήσαντές τε αὐτὸν ἐπί- 
σκοπον..«κατελείψαμεν αὐτὸν εἰς κι τῶν ἐκεῖσε κατοικούντων ἀδελφῶν 
4. Βαγη. τ(Ρ. 208. 14) ςΟΠ]. διοέκησιν). 

κατοικητήριον, τό, ατροϊΐηρ, αὐοάες. 1. ἀποϑβῖ., τεῦ, θοαν 85 ἀθοῦς οὗ 
ΘΟ ΙΒ καταλιμπάνω τὸ κ, τοῦτο τὸ σῶμά μου ΑΙ Ρβεὶ. 140 (Ὁ. γ6.1}; 
καταλιμπάνω τὸ κ. τοῦ δράκοντος τοῦ κολαφίζοντος πᾶσαν ψυχὴν 
ἁμαρτάνουσαν 1.(ρ0ρ.75.2:,76.12}; (ἡ α]δπι.) ἔστε δὲ οὗτος ὁ ὑλικὸς 
ἄνθρωπος οἱονεὶ...πανδοχεῖον ἢ κι ποτὲ μὲν ψυχῆς μόνης, ποτὲ δὲ 
ψυχῆς καὶ δαιμόνων Η]ΡΡ. ἐαον.6.24(ρ.τ63.τ4; Μ.16.32460) ; Ζ. οἵ Οοά 
ποιῆσαι τὴν οἰκίαν ἡμῶν τοῦ θεοῦ αὐτοῦ κ. Α΄. Ῥβῖϊ ττίρ.22.15); “]ερου- 
σαλὴμ..«.ἐν ἣ τὸ ἀληθὲς...κι τοῦ θεοῦ Ἐλι5. 5.134: τϑ(Μ.24.3328}; εἰς τὸ 
ἕν μέρος τῆς κτίσεως 50. ἀνατολήν]...ποιοῦμεν τὴν προσκύνησιν, οὐχ 
οοὐὡς εἰς κ᾿ τοῦ θεοῦ τοῦτο ἀφωρισμένον, ἀλλ᾽ εἰς τόπον... «τεταγμένον 

{{πθί0φι.δὲ γεϑροττδ(Μ.6.13680); ἴῃ Πϑαχὶ Δα τηϊτια οὗ πιδὴ ναὸς 
ἅγιος. «τῷ κυρίῳ τὸ κι ἡμῶν τῆς καρδίας Βαγη.δ.τς; πρὸ τοῦ ἡμᾶς 
πιστεῦσαι τῷ θεῷ ἦν ἡμῶν τὸ κ. τῆς καρδίας φθαρτὸν καὶ ἀσθενές 1.16. 
1; ἐν τῷ κι ἡμῶν ἀληθῶς ὁ θεὸς κατοικεῖ ἐν ἡμῖν 1Ὁ.τό6.8; μὴ εἶναι 
κοινόν τι τὸν νοῦν θεοῦ τε καὶ διαβόλου 16, βεν.82(ρ.1το.6}; ὁ 
ἑαυτὸν ἑτοιμάσας εἰς κ. τῆς..«τριάδος ΑἸεχ. 581. Βαγη ρτοθιη. (4388); 
σαυτὸν ὄντως ᾿]ερουσαλὴμ κατασκευάσας πόλιν θεοῦ ζῶντος εἰς κ. 
θείου πνεύματος ἴο. Μοη ἤνηημ. ἰγνς.2(Μ.06.7640); οὗὨ τηᾶγίγυβ κ. 
πνεύματος (Ὁπβι. Ιαο ἰαά.(Μ.88, 5244); οὗ ΠΌΤΟΝ τὴν ἐκκλησίαν [86.Ψ 
καλεῖ] ναὸν καὶ κι ΤΠ4Ι. Ερ[.2:22(3.416); οἵ ΟΒυτΟΝ ἐσππηρηαπί 
ὑμεῖς ἐστε...«ἡ ὕπαρξις τῆς ἄνω πόλεως, ἡ τερπνότης τοῦ κι' οὗ 
ἡτοίμασεν ὃ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν 44. Ῥτί,ττοίρ.42.6,17)}.. 

κατοικία, ἡ, 1,  αῤτιαϊίσι, αὐοάς, οἱ (οά οὗ.. «ἀπρόσιτος ἡ κ. 
(σηξί. 4ρ;. 7: 28. 9) ἴῃ τη πάσας..«τὰς κ᾿ ἑαυτοῦ ὁ θεός, ἃς πρὸς τοὺς 

ἀνθρώπους ἐ ἐποιήσατο, μερικῶς μὲν ἐν τοῖς μωμάων ὁλοτελῶς δὲ.. 
ἐν τῷ... Χριστῷ (5... 1π4. 0.5 (}4.88.2334}); 2. εὐγπηιμηῖτίν, Ῥοη. ΑΣ. 
ἐρ.8(}1.3.τοβ8.); ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν πρωτοτάκων, ἔνθα εὐφραινο- 
μένων ἡ κι Το.) ,ἤονι.2,6(}}.96.588.). 

κατοικίξω, “αμ 56 ἴο ἀἰισεὶΐ, τοίἶσ, τοῖ, Ἰπο. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... 
κατῴκισεν ὁ θεὸς εἰς σάρκα ἣν ἐβούλετο Ἡδττη. ἔν, 5.6. ς ; οἵ Η, σμοβὲ 
ἴῃ ἸΏ8Π τὸ πνεῦμα, ὃ ὁ θεὸς κατῴκισεν ἐν τῇ σαρκὶ ταύτῃ ἸΔἡπαπά.3.1τ: 
πνεύματος ἁγίου ναοὶ καλούμεθα, ἐὰν κατοικίσωμεν τὸ αὐτοῦ πνεῦμα ἐν 
ἡμῖν ἘΡΙΡΆ ἄαεν.60.27(ρ.177.25, νὶ. κατοικήσωμεν ΝΙ.42.248}). 

κατοιμώζω, δεῖνα, Οντ.]5.1.τ(2.58). 
κατοίομαι, δέ ἐοηεειεα, Ογτ. ἴς.1.4{2.04}) οὐ 14, [εἰμ Κ[γττ(Μ.76. 

10570) ; 4.50} ἢ. 223(3.6ο40). 
Ἑκατοιστρέομαι, ρ4885., δέ τιαδάεηφά; ὃν ἄεϑιτο, ντυ. μη (65, 

1770). 
κατοίχτομαι, 1, μαυε ξοΉ6 οἱ σοόμενοι ἐδ ἀφραγίε, ἀραά; Ξ1πσ. τὸ 

τοῦ κι μνημόσυνον ΟΥΝ ν55.υἿγ.3(Ρ.263.10; Μ.46. 3334); Οντ. ἴον. Τά 
(ᾳ. 4810); Ὑπάτιψ.2 ἐπ Εαμιλ(ι. 251); 2, τηρῖ., ψαἰΐ ἰαῖο βίῃ κ᾿ πρὸς 
ὀργήν Ογγ αάογ.5(1.1538). 

Ἑκατοκέλλω, γῸῊ ἀργομ, τηρί. οὐδεὶς βίου ὡραϊσμὸς ἀπὸ τῶν 
ἐπουρανίων κατώκειλεν αὐτοῦ τὴν ψυχήν ΤΡιοπον Ροΐνο.9. 

κατοκλάζω, 1. γείαχ, φηέγυαίε φόβῳ τὸν λογισμὸν κατωκλάσατε 
Β45.5681.07.40.2(λ|.8ς, 4564}; 2. ῥατὶ ἴτι ἃ οοτιραηβου, Ραα.81}. ϑοῤῆι. 
τ44{Μ.86.2125Δ}). 

Ἐκατοκνῆ, 5.ν.}., εἰαρρί εμῖν τὸ. 
γτι ον ρας. 4.2(52.348). 

κατοκωχή, ἡ, ῥοοεό 551 00} (ΒΘ ὈΟΥΠΘΓΙΓΆ]) τις αὐτὴν θείᾳ κ. κατέλαβε 
Με... γηρ.το τ( Μ.18.τβοῦ ; ἀνακωχὴ Ὁ.121.15}.Ψ 

κατολιγωρ-ἔω, περίεζὶ ὈΞΥΒΟῺΒ ; δὲ ξαγείεςς5 δθουΐ {Π|πρ8 πρὸς τὰ 
καλὰ κεκωφωμένοι. γλώττῃ μὲν...ἐπικροτοῦντες τὰ λεγόμενα, ἔργοις δὲ 
“"οὖὔντες αὐτῶν ἔχις», ,4.20(Ρ.τ20,.τό; Μ.20.11804Ὰ}; κ. τῶν παρηγγελ- 
μένων ἩΙοα. Κορ. :τ4(ρ.88.28)αρ.εαί σνιι(ρ.τοο.25); κ, τῆς τοῦ θεοῦ 

.««ἁλῶναι φυγάδα, καὶ κ. πονεῖν 

734 κατοπτρίζομαι 

θεραπείας ΤὨαΙ.Ος.9:4(2.1351); αἴ., δε περίτρεηὶ, 151. ῬῈὶ ἐρ}.5.261 
(11.γ8.14804). 

κατολισθαίνω, εἰ; εἰπὲ, τ. δηα γπόσαῖν; οὶ πρός, Βαβ.ἰοηι τη Ἐς. 
τ(.968; Μ.20.225.); ΟΥΝνβ85.ογ,ἀοηι(ρ.τοῦ.2; Μ.44.118ς50); οἵ 
νγαῖευ, ψαἰϊ, ξ865.Ν 42. ἀ1αἱ.02(Ν..328,056). 

Ἑκατολοθρεύω, ἐεείγον μἰεγίν, Οντ Ν αἶ.24(3.5038). 
Ἑκατομματόομαι, ρᾳ53., δὲ εουεγεί «ρτἰΐ ἐγθς; οἵ (8 ΟΠ ΤΌ ΠῚ, 

ῬΙοπιΑ τ, ομοὶ, ἀπ. τ. τ(}.4.1880), 
{Ἐ]κατομοτικόν, τό, αὐιγηταί:οη οπ οαἰῆ, Ῥάντα. 5 το: 4(Μ.30. 

1540). 
κατονειδίζω, ἡηὦ ἔμ! τοι, δίαμιε τοῖς τὰ Χριστοῦ φρονοῦσι...κ. 

συγ. Πμἰπιρτοει, (6.44); τί τενυῖ κα... τὸ ἄναλκι ἸΔ,Ος,τ8(3.400) ; 14. 
Ἐε.τ4:3(Μ.6ο.ϑοξο); κ. ... τὸ μεθύειν αὐτοῖς 14,15.3.2(2.303Ὲ), 

Ἑκατονέομαι, 2 ΟΥΤΟΙ ΤΟΥ κατανεύομαι, δοτο ἰ(ῃς Ποαὰ ἃ5 5βῖρῃι οὗ 
ἀε])εοτοη, ἰοοκ ἀοιρηεαδί, Το. Ὶ Η.υ, 70.) .9(Μ].04.4440). 

κατονομάζω, ρετί. ρ485., δὲ ποϊσά, ξανιοιις δύναμις αὐτοῦ ἶπο. 
Μοβε5], ἦ κατωνόμασται Π)]οα, Οη.6: 6(4}.33.1571.). 

κατονομασία, ἡ, ΠΩ ΉΡ, ἀφο ΗΟ θεοῦ κατονομασίας ἐν τῇ 
κατὰ τὸν θεὸν οὐσίας προσηγορίᾳ Ἐριρῃ λαόν. 76. 4τ(ρ.50ς. το; Μ.42. 

656). 
κατόπιν, ἔ, οἵ ῥίασε; 4. ῥεμίημ, αὐεν εἰς τὸ κι δαελισανάς ὁ 

τελειούμενος τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτείνεται, οὕτως ὁ ἁμαρτάνων εἰς τὸ κ. 
ἀναποδίζει {ἘΒ85.15.τ7(1. 2808 ; Μ.30.1440); ἐᾷ τηογαϊ βθῆβα ὁρῶντες... 
τὴν πολιτείαν κι φερομένην ἐκ τῆς αὐτοῦ ἀπληστίας ΓΠΡΒη.εἦγον. 
Ρ αατ(}].1τοβ. 3178); Ὁ. τηρί., ὀφἠηϊηά ἴηι, δἠονί οὗ κ,' ἐρχόμενοι κόρον 
Ογγτ λον. ρμακεῖ.τβ,τ(52.2370); 14, σίαρ,ι οι (α. 1230}; ἐστιν.. τῆς 
εὐαγγελικῆς πολιτείας κ΄ ἡ νομική Ἰὰ, σία βἢ. ἔχ. 2(1,2870); ας Ξεεοηάανν 
κ. πάντα τοῦ δικαίου τιθέμενος 1516. ε1,ἐρῇ}.τ, τό5(}}1.γ78.2020); 2. οὗ 

τη; 8. οὗ γογὰ χρόνος οὖν οὐκ ἦν...«ἐν ταῖς κ. ἡμέραις ΒΑ5. ἔμ". 
21(1.2320); Μ.20.56οΛ}); Ὁ, ῥγευϊομεὶν ὅπερ φησὶν ἐν τοῖς ἤδη κ. Ογγ. 
.]0.5.τ(4.4708); 3. οἵ σοπίεχίβ; 8. Φργα ἐπιλαθόμενος αὐτὸς τῶν 
ἑαυτοῦ δογμάτων, ἃ ἐν τοῖς κ. λόγοις. . «ἐξετίθετο ΒᾺ5. 0.2.24{1.2618 ᾽ 

Μ,20.6288); ἐν τοῖς κ. εἴρηται τ Ν Υγ55. μην ττί ρ.26ο,1ς; Μι4ς,. 
8όδο) ; Ὁ. τῆῖβα κατὰ τὸ μικρὸν κ. [53ς, ΑΡος,.20:8] ἐν ταύτῃ τῇ Ἀπο- 

καλύψει φερόμενον καὶ. ἄβοε.τό:τ2(ρ.41τ7.18). 
κατόπισθεν, τεῖ. {1π|6, δεἠτηά πε, ραβδί ἐκλαθομένους τῶν κ, 

ἁμαρτιῶν ΟἸεμι. ῥαφά.τ.6(ρ.121.21; Μ.8.2120). 
κατοπτάω, γοαξί, δεαγ, Μ΄. μαάοὶ χ 34{0.82.34). 
κατόπτευσις, ἦ, Ξερίηρ, ΞἸσ[ὶ ἡ τῆς φύσεως αὐτοῦ [5ς. οἵ 606] κ. 

ἐδηλοῦτο [5ς. Ὀν [με ψοχῇ πρόσωπον]... οὐ ταὐτὸν νοεῖται τῇ ὑποστάσει 
ὄν Ἰεοιὶ. ἩΝεςί.2. .33(Ν. 86.15 024). 

Ἐκατοπτευτής, ὁ, οὐδέγυεγ, τηυσείραίον, ἸΡΙΡἢ ἤαεν.60.23(0.173. 
22; Μ.42.2408). 
πα ξον εήνω, οὔδεγυε, τθαϊεῆ ; μῖορ!., ομίοοβον, ΓἸθτη, ασα,"2.2 (0.172. 

το; Μ.8.421Ὰ}; Ρᾷ55., δὲ βϑϑῃ, ἀῤῥεαν, Μί. Ποἶνδ.2.2 ἀρ. Ἐπ5.ἡ.6.4.τς.4 
(11.20.3444}; ὅπως ...οἱ δαίμονες. ..“-θῶσιν οὐκ ὄντες θεοί ΜεΕΙΒ, Ῥογρῆ. 
τ(ρ.Κο03.17; Μ.18.2070); πιεῖ., οὔδεγυο εἰοσεῖν, ἐχωρῖηε, ϑεσαρ. αν. 
ἀρ(ρ.ὅο; Μ.τ18,12410); τὰς θείας... «γραφὰς “οσωμεν 514.}ε].6}}Ὑ.4.114 
(Μ.γ8.1τ858); 10.2.143(5884); πγοῖ., 566, σομίθηι ρίας Οοα, (Ἰ6η). 
ῥγοΐ.12(0.83.27; Μ.8,240Α}); ὁ ἱερεὺς...τὴν δόξαν τοῦ κυρίου “των [Β85. 
ἀνηνεί. κοί .303.20) ; τηϑα,, ΠΡΆΠ ἠπόη. τ. 26(ρ.11.16; καταγίνεσθαι Ν.. 
34.11160}; ϑδριχιπ8ὶ Πὴρ5 ἀτρανωτάτῳ λογισμῷ τὰ ἐκεῖ πράγματα 
σύοντες ΜΘ Τῃ.γ65.2.το(ρ.365.1το; Μ.18.312}}; προφήτης..«ὧν ἄπταιστος, 
ἀπείρῳ ψυχῆς ὀφθαλμῷ πάντα κ. ΗΠ οπι Οἶδηι.3.τ4.; τῆς οἰκονομίας τὸ 
μέγεθος κ.- (ΠΥγ5.ἐονηρη ἴῃ (αἰ. 3: 2(τοιοῦο) ; [Π6 γνουϑῃρ οὗ ἤξανβη 
τῶν ἀοράτων δυνάμεων τὴν λειτουργέαν κατώπτευσε 50, 58. Ῥ4}]] 
(5πι.1πα.ο.5(}1.88.3010}. 

κατοπτρίζ-ομαι, 1. ἐχωνηηθ, τηδρεζὶ κατοτιτρισάμενος ἅπαντα τὰ 
κλήματα ΤΑΤΗ ἀϊορ. 533(Ὁ 1.28.4 844}; 405., ἰοοῖξ ον, τοαΐεἰξ κατοπτρισά- 
μενοι ἅπαντες 10.“ 6(48:})) ; ρ455., ἡ δὲ αἀηεἰφα οὐ αἰλοιοε ἰο τοαϊεὶ τῶν 
δυνάμεων...«ἐμβατεύσας καὶ κατοπτριαθεὶς τὴν διακονίαν [τοῖ. 5, ῬΔ8] 
ταρί ἴο τῃϊτᾷ ἤδάνθη] (οϑπι. πα .10}.5(}.88,3010); 2. πιεῖ. ἃ. 56ξ 
τηϊγγογε ἕκαστος... ὥσπερ εἰκόνι τινὶ ἐντυγχάνων τῇ μνήμῃ, τὸ τῶν 
πράξεων ““εται κάλλος, καὶ θεωρεῖ τὰς πράξεις τῇ τῆς μνήμης ἐγκει- 
μένας εἰκόνι Τῇτγβ. Τἰεεῖ.(2.7494}; Ὁ. 5:6, ῥελοϊά 5τηρὶν ὅπως ἀΐδιον 
χαρὰν ἐνστερνίσωνται οἱ “-όμενοι τὸ ὡραιότατον ταύτης [50. τῆς πρὸς 
θεὸν φιλίας] ἀξίωμα ΤΑΛΗ δ». τ(Μ],28,4408); τὰ ἐν αὐτῷ [50. τῷ 
οὐρανῷ] κάλλη “π“όμενος Π.1 Πάοϊ!.2 4(Ρ.8).28); τὸ διηνεκῶς τῷ θείῳ 
προσεδρεύειν ναῷ καὶ τὸ θεῖον... ““εσθαι κάλλος ΤΏΙ. 5.26:4},(ι. 
770); ς. ἄδλίῖ, ὥσπερ...οἱ τῷ ἡλίῳ ἀτενίσαι βουλόμενοι τὰς ὄψεις 
βλάπτονται, οὕτω καὶ οἷ ““εσθαι τῷ βίῳ ταύτης πειρώμενοι..«σύγχυσιν 
ὑφίστανται τῇ διανοίᾳ ΛΑΛΙΆ ϑγηε. 2(Μ,28.,14888}; ς. τεοῖ, 2Ζοτ.3: 18, 
ἰητεχρτοιεα ἢ Ῥδυΐης ὁοπῖεχέ οἱ (ἈΠ 5Ε18π8 Ορρ. [εν οἷς οὖν 
ἐπίκειται κάλυμμα, οὐκ ἂν εἴποιεν" πνεῦμα προσώπου ἡμῶν Χριστὸς 
κύριος, ἀλλ᾽ οἱ [χΖοτγ.3:18] ὧν ἀεὶ πρὸ τῶν τῆς διανοίας ὀφθαλμῶν ἐστιν 
ὁ κύριος ΟΥ̓, ἔγ.116 ΤΏ 1, αη1.4:20(Ρ.276.16; Μ.13.657}); ἐὰν ἐπιστρέψῃ 



᾿ 
κατοπτρον 

τὶς πρὸς τὸν κύριον. -περιαιρεθεὶς τὸ κάλυμμα ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ 
τὴν ἐν τοῖς κεκρυμμένοις νοήμασι κατὰ τὰ γράμματα δόξαν τοῦ κυρίου 
ὡσπερεὶ ““εται καὶ μεταλαμβάνει τῆς. «θείας δόξης τὰ (εἰς. Ξ ο(ρ.ὅ4.1 ; 
Μ.11.12760); Ονγτ. 5. 24:το(  .69.8494); 14. 70.3.6(4.3170); (οηβι. 
Ὀιδοιἰαμά,πανὶ τ3(Μ.88.4064}; ἴὰ οἴμευ σομπίοχίβ τὴν ψυχὴν -«-ὡς 
πλησίον γενομένην ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν τοῦ κυρίου 
γϑεσθαι" πειθομένην τῷ λέγοντι [(Δπΐ,21:14.4] Οτσηὶ,.3(0.231.26; Μ, 
13,1800) ; δι᾿ ἧς ἐδοξάσθη δόξης ἐν τοῖς ἐγνωκόσιν αὐτόν, περιεποίησεν 
δόξαν τοῖς ἐγνωκόσιν αὐτόν: οἱ γὰρ“. ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν 
δόξαν κυρίου “-όμενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφοῦνται 16. 09.32.29 
(18; 0.474.28; Ν΄.τ4.8200); τοῖς ἔνδον ὀφθαλμοῖς τὴν δόξαν τοῦ κυρίου 
αοόμεθα ΤΑΊΤΠν. σγηεί. οοί Μ.28.1548}); τοῦτο. εσημαίνει καὶ ἡ μετά- 
ληψις τῶν μυστηρίων. τοῦ μεταλαβεῖν τοῦ δεδοξασμένου αὐτοῦ σώματος, 

ὥσπερ ἐν ἐσόπτρῳ ““όμενοι καὶ μεταλαμβάνοντες τῆς δόξης αὐτοῦ (οβιῃ. 
Τπᾶ ορ.5(4.1.88.5084); ἐν εὐτελείᾳ τὴν δόξαν κυρίον “-όμενοι 70.1),᾿σηι, 
4.24(Μ.06.6210)}; τὴν δόξαν κυρίου, καὶ τῆς θείας αὐτοῦ κιβωτοῦ 
"-όμεθα ἘΜΟΊ. δγηη.εἰ ἄπ. τ(Μ.18.3484}; ν. 3 Ἰαῖγα; 3. γεῆδεὶ, ὅτ. 
ὙΠαυτα. αη, ΟΥ ττίρ.27.1ς; ΝΟ το.τοΒ46) οἷτ. 8. ἀποθέωσις ; ἱἑκανὴ...ἡ 
τῆς ψυχῆς καθαρότης ἐστὶ τὸν θεὸν δι᾽ ἑαυτῆς “εσθαι ΑἸΉ, σεη.2(Μ.25. 
88); ἡ ψυχὴ «-ομένη τὰ ἐπουράνια κατὰ τὴν τοῦ κυρίου δωρεάν Ἐρῇγν. 
1,3100 ; τοῦ, 2 οτ, 3:1 οὕτω...ἡ ψυχὴ καθαιρομένη...«δέχεται ἀκτῖνα 
ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ πνεύματος, καὶ ταύτην ἀντιπέμπει, διὸ καί φησι 
“““ὀμενοι᾿ τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης τῆς τοῦ πνεύ- 
ματος (Βγγ3.Ποη1.7.5 τῷ 2 ογ.(το.486Ὲ); ““όμεθα τὴν δόξαν κτλ." τοῦτ᾽ 

ἔστι καὶ ὁρῶμεν καὶ ἀπομασσόμεθᾳ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ ταῖς ψυχαῖς τὴν 
εἰκόνα τῆς δόξης τοῦ πνεύματος ϑενεν,2(ογ.3: τϑ(ρ.286.25); ὥσπερ τὸ 
διαφανὲς ὕδωρ ἐκμάττεται τῶν εἰσορώντων τὰς ὄψεις.. οὕτως ἡ καθαρὰ 
καρδία τῆς θείας δόξης οἷόν τι ἐκμαγεῖον καὶ κάτοπτρον γίνεται Ἴ αΐ, 
20 ογ.53::τ8(3.307); οὐ μόνον ὁρῶμεν εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ κἀκεῖθεν 
δεχόμεθά τινα τὴν ἀστραπήν, ὥσπερ ἄργυρος καθαρὸς πρὸς τὰς ἀκτῖνας 
κείμενος, καὶ αὐτὸς ἀκτῖνας ἐκπέμψειεν 0.1), 2(ὁ»}.3::τϑ(,05.7248). 

κάτοπτρον, τό, ΤΠἼΎΥΟΥ, ταϑῖ,, 1. οὗ Ὀχοῦβους 8.5 ΤΪΤΤΟΣΘ οὗ δα ἢ 
οἴου, Αἰ αροϊ Οὐηξέ. τοί 25. 6088); 2. οἵ (Βτῖϑι 5 ΠΉΥτου ἴοΥ 500] 
ἀκολουθεῖν. «τῷ σωτῆρι... 
καὶ πρὸς ἐκεῖνον ὥσπερ κ. κοσμοῦντα..«τὴν ψυχήν ΟἸςυι.4.4.5.21 

(Ρρ.174.0; Μ.0.628Α}); 3. οἱ 508] ἃ5 ΤΟΪΥΤῸΥ οὐ Νοσα ὅτε πάντα τὸν 
ἐπιχυθέντα ῥύπον τῆς ἁμαρτίας ἀφ᾽ ἑαυτῆς [50. ψυχῆς] ἀποτίθεται, καὶ 
μόνον τὸ κατ᾽ εἰκόνα καθαρὸν φυλάττει, εἰκότως, διαλαμπρυνθέντος 
τούτου, ὡς ἐν κ. θεωρεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ πατρὸς τὸν λόγον, καὶ ἐν αὐτῷ 
τὸν πατέρα Αἰ. ρομὶ. 44{Μ.2ς.68}0}}; ὅτι,,. διὰ πάντων γένοιτο τέλειος, 
πρὸς αὐτὸν μὲν τὸν θεὸν λόγον, ὡς πρὸς ἡλίου κύκλον ἀτενῶς ἐνιδεῖν 
φύσιν οὐκ ἔχει" ἐν ἑαυτῷ δὲ καθάπερ ἐν κ. βλέπει τὸν ἥλιον. αἱ γὰρ τῆς 
ἀληθινῆς ἐκείνης..-«ἀρετῆς ἀκτῖνες τῷ κεκαθαρμένῳ βίῳ... 
«τῷ ἡμετέρῳ κε. ἐνζωγραφοῦσαι τὸν ἥλιον τ Ν γ85. οη).3 τῷ Οαμ (Μ. 
44.8240); οἿ.1ϑ.γ(05 00} ; τεῖ. νἱγρτητέν, ΓΒαᾶ8. ποιοῖ. 2(}1.20.6720); 
4. τοῦ. 2 οι. 3: τ τὰς γνωστικὰς ψυχὰς..-οὐκ ἐν κατόπτροις ἢ διὰ 

κατόπτρων ἔτι τὴν θεωρέαν ἀσπαζομένας τὴν θείαν (Ἰοτη, ςἐγ.7.2 (0.10. 
11; Μ.9.4τ60); 5. οἵ δογιρίατε τοῦτο τὸ κι οὐ δείκνυσι τὴν ἀμορφίαν 
μόνον, ἀλλὰ καὶ μετατίθησιν...εἰς κάλλος ἀμήχανον 1514, }6].6ρ.2.15ς 
(}1.γ)8.5 770). 

κατορϑ-όω, Α.. ταη5.; 1. 56ὲ πῤγιρλξ, σοίαῤίϊοῖ! σωώσει αὐτοῦ τὴν 
βασιλείαν Τυϑε.ἀ1αἰ.68, κ(Ἅ1,6.62260); τὸν ἀρχισυνάγωγον μέλλοντα 
διαπιστεῖν...““οὔ (Ἤγνϑ. 91.21.1 τῇ {Μ1.(7.3588); Μαχιοριδε, (01. 
200); οἱ σοά ὁ... ἅπαντα «“ῶὥν ΤΙ, ̓ ς.71: (τ 104); Ρᾶ55. ἐν τῷ... 
δίκαια βουλεύεσθαι αὐτὸν “οοὔται ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Η ΟΥ̓́Τ... 
υἵδ.τ.τ.ϑ; ὃ βίος..«.καὶ τῆς ἀγωγῆς ὁ τρόπος... «ἐννοίαις τῶν πάλαι θεο- 
φιλῶν ἀνδρῶν κατωρθοῦτο Ἐπ5.᾿,..6.τ.4.4{Μ.20.778}; Τῆς. ς.γ71:τίι. 
1101); 2. κέαρ οἰγαιρὶ, 5ϑὲ γέρβΣ; ἃ. ἐογγεεὶ, σημομ ἃ ἑεκὶ “-ώσῃς αὐτὸ 
πρὸς τὸ ἀντίγραφον ἴτεη. Κγν.τ(.7.12254}; Ὁ. τποτν, αρμεμά τὸν 
Βίον ἡμῖν διώρθου...καὶ διὰ πάντων τὴν ζωὴν “-ὧῶν τὴν ἡμετέραν (ῃτγε. 
μον. ὅδ. τῷ ΜΊ(, 55); τά ἤον.δ.2, 5 τη 70.(8,4078}; οἱ ἀπόστολοι 
τὴν οἰκουμένην κατώρθωσαν Ἰα.6χ}.1: ῬΞιττο:ο(5.2750); τεῦ, ννοτῖς οὗ 
(μβι πάντα τὰ τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως -“ὥσας ΑἸΉ, 
ἱπειτοτ( Μ.25.112.}; ὕστερον... γέγονεν ὁ λόγος σὰρξ..«ἵν’ ἐν αὐτῷ 
τὰ ὅλα “σωθῇ τὰ. ἠορι τα ΜΙτΣι(Μ 25.2120); ἵνα..«παραδῷ τὴν 
ἀνθρωπίνην βασιλείαν κατωρθωμένην τῷ πατρί (τα τηειοἱ ε. ἄγ. 2ο(Μ.ς. 
1Ο21Α})}; τ Ν82.0γ. 44. 8(11.36. 6τόο); ; ὅ. «ἅπαντα “ὧν ΠαΙ,} 5.71: 5(:. 
1Χ04) ; τη 64, ἕνα “οὦσωνται τὰς ἀδοδευ αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἨετμιΟἹς. 
2.2.6; Ῥᾶ55. ᾿ηέτ85.,) δε κογγεεὶ σωθείσης .««ἢ παρασφαλείσης τῆς τοῦ 
ἀἰρονή ἐμοῦ κοξῥῥφνριε᾽ Μαχ.ορηςς (Μ 01.294}; ΡίΟΡΙ., ῥεγξεοί τῶν εἰς 
δόξαν τοῦ θεοῦ. ..--ουμένων ΓΒα3.δαρί.1.2.0(2.6358Β; Μ,21.15408); τοῖς 
ἤδη κατωρθωμένοις Οντ. 0.3.4(4.294Ὰ}}; 3. ἀοεονρ 5}; σεοσςς εἰν 1ὰ 
ΤΔΟΙΔΙ ΒΡΒοτα; 8. ρεγξογηι, ἀο σοοὰ Μουκβ τὴν ἔννομον ἀρχὴν εἰς 
τυραννίδα μεταβαλών, μοιχοὺς καὶ ἀνδροφόνους ἀνευθύνους ἐᾷς καὶ 
ἀποδέχῃ ὡς μεγάλα --οὔντας ΠΗ. ΤΠ Δοὶ.3(0.134.22}; τίμοι κεκατώρθωται 
μέγα; ἘΝΠ τὶ εον.(}1.70.14658}); ρᾳ55. ρίορ]. πουΐ., αῤίοτὶ ἀλλά τινα 
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κατ᾽ ἐξαίρετον “"ούμενα ποιοῦσιν γενέσθαι υἱὸν θεοῦ τὸν ““ὥσαντα ΟἿ. 
.70.20.τ͵(1ς ; ἈὈ.340.23; Μ.14.6128); κατορθωμένων ἴοΟΥ “«ουμένων ΟΥ 
κατωρθωμένων ὙΒαζιφι.Σ ἠπ {μᾶῶ,(1.321}; ροοά ἀεοᾷ τῆς ἐπὶ τοῖς 
““οθεῖσι τιμῆς ΑΙΒοΠαΡ.γΕ5.2τ(Ρ.72.28; Μι6.τοΙ6Α}; εἰς ζῆλον αὐτοὺς 
τῇ διηγήσει τῶν ἑτέροις “τ-ουμένων ἄγων (Ὦγν5.052,43.1 ἴῃ ΣΟΥ. (το. 
4000) ; ἔπεται ἡ ὄχλησις τοῦ πάθους τοῖς “"ουμένοις Ὠιλα. ῥόγζοοίρ.146. 
22} τϑ. Ρτόθτη. (0.5.7); ἀναλόγως τοῖς κατωρθωμένοις ἤ μονή Ογτγ. ὁ. 
4.6(4.4288); Ὁ. ῥεγζογηι, αν ομΐ ῬΥεοερίβ “-οὔντα τὰς ἐντολάς ας. 
Δεβ -ῤῥεγξατ(. 34. 8498); ; τοὺς δὲ μαθητὰς οὐκ αὐτοὺς μόνους ταῦτα 
“-οὔν, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους διορθοῦν ἐκέλευσε (Ἡγνβ. οη1.22. 3 τ ΜΠ.(]. 

2880); ὥντ, Ἐς.33:τ(Μ.69. 8804)»; γμηδα. κατωρθώσαντο τὰς ἐντολάς 
Ηττη.υ5.3.5.2; Ρ855. ““οὔται τὸ. «προστεταγμένον ΟΥ̓ 6.2. 24(10; 
Ρ.81.21; Μ,14.1574}; τὸ..««οὐράνιον ἐπάγγελμα “-οῦται.. «παρὰ μόνοις 
οὐὐτοῖς αριδετανοῦς ΔΙΠιαροί Οσηϑδὶ. 34(Μ.2-ς. 6408); {Βαβι δαῤί,τ.2.τό(2. 
ὅφτιο; Μ.31.15530); τοῖ, ἃ ἸηΟ Δ 5010 γα] ὁ ζυγὸς... “ούμενος Βα5.Σρ. 
βιδιττί2.3530; Μ.31.9484}; ἐδ ργοσιη. 2(2.3281); Μ.8024}; Ὁ. αἰϊαῖη 0, 
αεΐτευε νἰτίιεβ τὰ ἀναμάρτητον πάντοτε ““ὧν (Ἰ6Πὶ.5 7.7.0(0.40.6; 
Μ.9.477Δ}}; ΑἸλμηοη88 ἐῤ.1{0.433.3)};} οἱ ὁσιότητα “οὥσαντες Το. 
Ῥπξυσιῖττ( 1.33.15008); (ἢγγβ. λον. 784 τη [0.(8.4640); ΝΙ],Ρ}Ὀ.3.3ς 
(Μ.γ9.4048); ὑπὸ τῆς φύσεως βοηθούμενος “-οἵ δίχα πόνων τὴν 
σωφροσύνην ΤΉ. χΟον.3:8(3.181); 4,71 εΡ.12: τ4(3.627) ; Ρα55. τὰ τῆς 
δικαιοσύνης κατωρθῶσθαι μεμαρτύρηται Ἐδα5.4,6.τ.6(0.24.33; Ν.22. 
528); 2Ὁ.(0.23.15 ; 404}; εὐκολώτερον. ...διὰ τῆς πενίας ἡ ἀρετὴ “-“οὔται 
(μγυϑβἤοηι.10.4 τῷ Βα (ατ.280Ὲ}; τοῦτο δὲ διὰ τῆς ἄνωθεν βοηθείας 
«τοῦ ἁγίου πνεύματος μόνης “-οὔσθαι δυνατόν Μᾷ8το, Ἰὑγοβε5ε.5.1(Μ. 
ὅς. 10408); 4. αεὐῖευε, γεαϊΐπε ἃ βἴαϊθ Οἱ χηϊπαῖ ΟἹ ψνὰν οἵ 1 τὸ 
φρόνημα εὐάρεστον τῷ θεῷ ““ὥσαντες {Βαξιδαῤὶ.τ.τ.τ(2.624Ἑ; Μ.531. 
1516.4}; τὴν ὑψηλὴν φιλοσοφίαν, ἔργῳ μᾶλλον ἢ λόγῳ “-ουμένην ΟΥ. 
Νίγϑβϑ.ογ. αἰσοἰ, τδί(Ρ.γ76.2; Μ.45.364}; τοῖς εὐαγγελικὴν --οὔσι ξωήν Ονγ. 
Ῥς.33:20(Μ.69.8020); ΤὨατ,φι,, 24 ἐῃ 2 ερ.τον τ6}Η.(1.423); 6. ὀγίγῃρ ἰο 
Ῥεγζεοϊίοη ἵνα κατὰ τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν κατορθωθῇ τοῖς 
ἑπομένοις ἡ μίμησις Οὐ Ν γ85.0γ.εαἰσεῖ, 35{(ρ.131.ς ; 884); ἐῤ.(Ρ.136.1ττ; 
800); οὕτω τὰς τέχνας κατωρθώσαμεν, οὐκ ἀθρόον παρὰ τῶν διδασκάλων 
πάντα μανθάνοντες (Ἤγχγπ,. ἤοτ,.31.1 τη 70.(8.1]40}} 18.79.3(8.467}}; 
ΝΗ Μάρη, 8(Μ.79.10458). 

Β,. ᾿Ἰλίτϑηβ., ὧο τοοῖΐ,1. ἴῃ ΤΊΟΥᾺ] 56η86, ἰΐυε α φοοά {{{6, ἃ. ἴῃ ρεη. 
ἀεὶ...εὐοῖ ἴϑς, ὁ ἡ νωνονμεῦς ἐν πᾶσι πάντως (Ις πὶ. γ.7. Θίρ. 40.0; ΝΜ 0. 
4714); ; 1δ.4.π6{0.203.21; Μ΄.8,13004}); ἐὰν ἀφέξω τὸ πορευτικὸν διεστραμ- 
μένας ὁδοὺς πορεύεσθαι, ἀνατέθεικα καὶ τοὺς πόδας... εἰς τὸ κατορθῶσαι 
πληρώσασά τι τῶν ἐντολῶν Μεῖῃ,Ἔγηηρ.5.4{0.58.4; Μ.18.1048); δυνατὰς 
εἶναι τὰς ἐντολὰς εἰς τὸ «υοῦν ΑἸῃ νυ. πίοη.01(Μ.26,0730); οὐ γὰρ ὁ 
νηστεύων ἀπὸ βρωμάτων μόνον ἐκεῖνος κατώρθωσεν, ἀλλ᾽ ὁ ἀπεχόμενος 
ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος ἴα υἱνρ.7(Ρ.41.24; Μ.28.2600); Βα5. 
γε. {ι5.το.τ(2.3520 ; Μ.531.0440}; (ῃγνβ. λον. 1.1 τη Η εὑ.(12.2030); 
ὙΒατ.Μορβ.Οαἰ.5::τ8(ρ.45.26; Μ.66.9048); ΟΡΡ. ἁμαρτάνω: κατὰ μὲν 
τὴν προαίρεσιν ἕκαστον --οῦν ἢ ἁμαρτάνειν Τυβῖ.2αροὶ.7.3(Μ.6,4.568); 
Αἰδβεπαρ. ας. τλ(ρ.ὅς. τι; Μ.6.τοο0) ; οὗ μὲν γὰρ ἁμαρτάνοντες ποιοῦσι 
τὰ ἔργα τοῦ...διαβόλου, οἱ δὲ --οὔντες ..«τὰ.. «τοῦ πατρὸς αὐτῶν θεοῦ ΟΥ. 
.0.20.τάίτ8; Ρ.345.3; Μ.τ4.6ο40); τ. ΝᾺ2.0».7.22(Μ.35.785 4}; ΟὮτγϑ. 
ἤον!.32.3 1. [0.(8,1048}; ΟΡ. σφάλλομαι, 7ιι5ῖ, ταροὶ.43.4(Μ.6.3031})}; 
ΟΡΡ. πλημμελέω, ειῃ. ὁ γ}.6.3(ρ.67.3; Μ,18,1174}; ορρ. ἀνα- 
πέπτωκα, ΟΒΥν5.᾿0η1.10.3 1. 2 τ (Το, 00); Ὁ. ρετέ, ρΡίςρ!. 7ιὶ, 
γιρἠΐσοιες ἕπεσθαι ἑτέροις δοκιμασθεῖσιν ἤδη καὶ κατωρθωκόσιν (Ἰογι. 
οί7γ.1.τ(Ρ.5.22; Μ.8.6928); 18.7.1τ(0.45.18; Μι0.4888); οὐ μὴν ἤδη 
κατωρθωκότας, ἀλλ᾽ ἔτι ἁμαρτάνοντας ΟΥ. 70.20.26(21; Ὁ..362.23; Μ.14. 
6330); ΟΒχγϑ5.λοη1.27.1 10. Βίοηι. (0.710}}}; 14. 0η1.3.5.5 ἴηι Μ|.(7.4058); 
ΟΡΡ. παραπεπτωκώς, Οτ(ῥῤγίηπε.3.τ τοίτϑ; Ρ.233.12; Μ,11,2028); 4150 
Ῥτξβ. εἰ γὰρ τοῖς “ποὔῦσιν ἀναγκαῖον ἡ θλέψις, πολλῷ μᾶλλον τοῖς 
ἁμαρτάνουσιν (Ὦγγ 5. βο».13.5 ΤΉ Δ11.(7.1140}} 1δ.64.5(642.81,); Ογτ. 
Ἐ5.431:το(Μ.69.10240}}; 6. πδῖαΐ, ΡΓΟΡ]., ΠΟΥ] ἐγίιρῆ (οἴ. Α.3.8) τὰ 
“νοὔὗντα ΟΥ. 0.20.27(22: Ρ.362.15; Μ,14.6368); ἃ. τηρά. ὅσοι ἄν... 
κατορθώσωνται, ζήσονται τῷ θεῷ ἨετπΠ,. 5 ἐη1.8.ττ. 4(οΠ}}0. δα. (ὦ, ΒΟΠΠΕΥ 
Ρυιχδ): ἐφ᾽ ἡμῖν [53ς, κεῖται) τὸ κατορθώσασθαι καὶ ἁμαρτῆσαι Μεῖῃ, 
γέ5.1.57(0.310.8; Μ.41.11534}; πρὸς πάσας τὰς ἐντολὰς «-ούμενοι Μ8τς. 
Ἐτ: οβηδα. 4(Μ.6ς.9020}; 1δ.7.6(τοβοκ) ; 2. δε ἀσοονιῤ[ιςἠφά, ῥγοβεῖσηι 
καθ᾽ ἕκαστον παιδείας μέρος “οοὔντες ΑἸΠΘΠπαρ. ἰερ,6.2(Μ.6.0018) ; ὕγτ. 
'ἀροὶ. Τὶ. 3(ρ.120.21; 6}.2148). 

κατόρθωμα, τό, Δ, Ἰὰ ῬαΒ5. 5ΘΉΒ6Β ; 1. ΣμέξεΣΣ, οὗ ΟΒυτΟἢ ἴῃ τ ουἹὰ 
συμπνέων τε αὐτοῖς καὶ συνεργῶν ἐπιστώσατο τὸ κ. Ἐπι5,ἐκεορὶ.8 
(Ρ.225.21τ; Μ.24. 6328); 2. ἐγηρΑ, φεἠτευεμιθηὶ, Ἰοονἷ ἸΤῚ ΥΠΟΤΆ] ΟΥ 
Βριπέιαᾳ]} ἘΡΒοΙΟ πίστεως... μετάνοια κ. ΓΙδια, ὌΝ 2.6(0.127.15; Μ.8. 
9618}; οὐ γὰρ ἐμόν ἐστι τοῦτο κ, ... ἀλλὰ τοῦ σωτῆρός ἐστι ἡ θεραπεία 
Ατῇν. πίοη. 8(Μ.26.9284) ; 14. υ͵γρ.7(0.41.17; Μ.28.2608); τ  Ν γ85. 
ν.7105.(Μ.44.3370}; οὐδὲ ἀνθρωπίνης ἐστὶ φύσεως κ. τὰ προκείμενα 
δῶρα, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ πνεύματος χάρις (Ὥγχγϑ, ρεη!.1.4(2.4620); καιρὸς... ὁ 
πρέπων τοῖς οὕτω λαμπροῖς....κ., ὁ μετὰ τὸ ἅγιον βάπτισμα Ονγ. μοὶ, 



κατόρθωμα 

(Ρ.46.14; 552.1684}; 14,.70.2.3(4.1668); οὗ ΤΑΔΙΕΥΥΒ διαπρέψας τοῖς ἐν 
θεοσεβείᾳ κ. Ἐδπα5.}.6.8.1τ.2(Μ.20.7604); μόνα καὶ ταῦτα τῶν ὑμετέρων 
ἱδρώτων τὰ κ. ΟΥ.Νδ2.07.3ς.1(}1,36.2578); Ογτ. }μΐη. δ(6᾽.203Ε); ; οἵ 
βαϊηῖθ. ἐπὶ πᾶσι τοῖς τῆς εὐσεβείας κατορθώμασι μεμαρτύρηται 36. 

7100] Ετ5.}.6.7.ϑίαττα ; Μ.21.5250); Τον.ῤ.(Μ,26.8134}; οὗ Οματοι 
ἴῃ ΝΤΊ, Τάς ς,64:8(1.1033) ; δυνατὸν [50. Παν]Α] ἐν τοῖς τῆς ἀρετῆς 
οὐκ, 19. 88:21(1237) 1α. Κοριιχθ: τ4(3.150); οἱ ΟΥ̓] τὰ ὑπὲρ τῆς ὀρθῆς 
πίστεως κ. Ἰϑαϊτηαῖ.οῤ. ΕΡΆ.2(}}.8ς,18008); και οἱ αβοβίοίβιη, Τα... 
λ.γεἶ.3(3.1148);} οἵ οΥκ οἱ (μτῖβι σύμβολόν ἐ ἐστι [5ς. ΟΥΌΨΏ οΣ ἴβΟ 5] 
δεσποτικοῦ κ. βαστάσαντος αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ..«πάντα ἡμῶν τὰ πονηρά, 
δι᾿ ὧν ἐκεντούμεθα []ετὴ. ῥαᾳε(.2.8(ρ.203.5; Μ.8. 4850); οὗ..«λέγεται τὰ 
πάθη..«τούτου καὶ τὸ κι καὶ ἡ χάρις ΔΙἢῃ..“44»ν.3.22(Μ.26.3028); ἡμεῖς 
μετέχοντες τοῦ κ, πίστει σωζόμεθα ΑΡΟΙ!. ἰοηεδγῆς (ρ.262.9; Μ.86. 
19528)}; ; τὸ κι τοῦ Χριστοῦ... «καὶ γὰρ ἐνίκησε τὸν θάνατον Ομγυϑ,ἤσηι, 

31.3 τη. ΜΕ(]361Α}; Ἰᾶ, ἤοηι. 8.2 τὰ Η δ. (12. 848); ; οὐκ ὁπτάνεται [30. 
τΊβοη: (Πγ]5] Πιλάτῳ ἵνα μὴ τὸ κι λύσωσιν οἱ τὰ καλὰ μεμαθηκότες 

λύειν ἴ8ο. Μίρῃιαροιν. 2.10(ρ.33.4); ὑγτι λον, βραδεῖ. τ. 2(55.58); ΡΙΌΓ,» 
Ἐπ5...,17(Ρ.254.12; Μ.20.14298}; ΑἸ ἦμος. 54.4(}1.25.1020} ; 14..47.3.᾿ 
41(Μ.26.4οοο); Ομεγα.ραρι ἤρη,4(,. 5008); Τλάτι Μορϑβα.3 : 23(Ρ.52. 
28; Μ.66.0054); ὔγτολονν, ῥαϑεῖ.2.1(5",16Ὲ8); τῆς οἰκονομίας τὰ κ. 
Τμάις Ἰς ττ: τοί. 62.2; 2.254}; ΤΟγτ Τὶ γῖη. 28(6". 340; Μ.77. 11738); οἷ 
ὙΟΓΚΒ Οἱ Θοά οὕτω ἥν πράγματος ὄντος τοῦ τὴν οἰκουμένην πᾶσαν 
τῆς αὐτοῦ γνώσεως πεπληρῶσθαι, ἀνάγκη τὸν ἀρχηγὸν..«τοῦ τοιούτου 
κ᾿ εἶναι θεὸν καὶ θεοῦ λόγον Αἰ, ρεηέ,τ( Μ,25.58); οὗ Ξαπου οδίοσι 
τὰτουρη Ὀαρίίϑηη, χα Ν ν85.0»,οαϊφε. 56(ρ.140.1; Μ.45.020); ΟΠγνβ. 
απ. Ῥεϊαρ. πὶ|.τ(2.5870}; 1ᾶ.μοη1.2.5.3 τη. Μ|.(7.3100}; κι τῆς βουλῆς 
τοῦ θεοῦ Ονν ᾿ς οτ: Κ(}1.60,12250); ὑπηρετοῦμαι μεγάλῳ θαύματι καὶ 
κι [1.6. Ιχς.}] ΑΔΌΡ. Βοβι. αηη (Μ.8ς5.17808) ; 3. τάοτα σΈπουα ν ; 
σξοοά ἀεεά ἴδιον ἡγούμενοι [35, ῬΟΙΥ ΤΏ ΕΙ515} κ. τὴν πρὸς τὰ κρείττονα, 
ὡς αὐτοὶ νομίζουσι, μίμησιν ΑἸΒ. ρἭη1.25(Μ.25.400); μὴ γὰρ κ΄ σου 
τοῦτό ἐστι 50. ΕΔΙΙῺρ ἰᾶτρὲ Ραν]βοῖουίαβ, οἵς.]...ἐλεημοσύνῃ καὶ 
νηστείᾳ, καίτοι ἐπιπάνοις καὶ κ. οὖσιν ἡμετέροις, φιλοτιμεῖσθαι οὐ δεῖ 
Οῃχνβ.ἠοηι.72.2 τη Μ|Ί.() Ἰοοῖ) ; τὸ. θύραν ἐπιθεῖναι τῇ γλώττῃ... 
κι. ἐστι Ογτ.5.233:1τ4(Μ.69.880}) ; ἰτομίο αν καλά γε αὐτῶν τὰ ἐν ταῖς 
ἑορταῖς τὰ κι (Ὦγγπ, μον, 40.1 15. ο.(8.2888): τὸ πανάγιον πνεῦμα... 
λέγοντες... Μοντανοῦ διακονοῦντος δεδόσθαι...«μοιχοῦ δὲ φανερῶς 
ἑαλωκότος καὶ τῷ κ. τούτῳ θεοφάνειαν λέγοντες πεπιστεῦσθαι 51. ῬῈ]. 
ἐρῥ.1.243(44.78.3328}; τοιαῦτα μὲν οὖν τὰ Μακεδονίου ὑπὲρ τοῦ 
“Χριστιανισμοῦ κ., φόνοι καὶ μάχαι ϑοοτ.}.6.5.28.21(Μ.67.3208}; Ρῖατ., 
φορά τοοῦὰς διὰ τοῦ λόγου. «πάντα τὰ κ- κατωρθῶσθαι τοῖς μακαρίοις 
νοεῖν ἀναγκαῖον ΟΥ̓ 70.2.132(1:; ν».68.24; Μ,14.1330); ἀνδρὸς ἴδιος 
ὄπαινος..«ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ κ. μαρτυρούμενος Βα5.᾿0}.23.2(2. 
1858; Μ.31.502Ὰ}; (τυ 5. γ᾽}. 4.1 τῷ (σεη.(4.658Ε); ἀρετῶν τινων καὶ 
κ- μέτοχοι ἐτύγχανον ατο. Ε͵ Οριιδε. 5. 4(Μ.δς.το364}; γγ.»γεερ.(6", 
478); γεῖ. Οτίρεη β ΤπθοτΥ οὗ βαϊναΐίοη ἐκ προτέρων τινῶν κ, γενό- 
μενον νῦν σκεῦος τιμῆς ΟΥΟ ῬΥ͵η0.3.1.23(21; Ρ.240.11; ἈΠ.11.300Ὰ}; 158- 
1655 τ οὰΐ (σι βεῖαη ἔβι1ἢ οὐ γὰρ ὀνήσει ὑμᾶς τὰ πρότερα κ. ἐὰν 
ἀποπλανηθῆτε τῆς πίστεως ζοηξὶ, ΑΡῥ.7.4τ.6; οἷ, ὀκνηρίαν,. «πρὸς τὴν 
πίστιν τὰ ταύτης [55. τὴ6 5ου}} κ. ἔχουσιν ῬΒι( δτρι(απὶ.230(Μ.40. 
1404); ποῖ 8 00 ]εος [οσ ῥυγάθ, μσνβ, μοῖρ Μ811.7:14(3.318) ἵνα 
τῇ τοῦ κριτοῦ συγγενείᾳ θαρρήσωμεν, οἱ ἐξ οἰκείων κι παρρησίαν οὐκ 
ἔχοντες ὙΠαοι Αμο,εαρ. δ γηηδ. 2τ(}}.7}.13440}; ταπείνωσίς ἐστι, τὸ 
ἐπιγράφειν τῷ θεῷ τὰ κι. Ῥοτ,4οεἰ.2.6( 1.88,1τ6450); 1Ρ.6.2(16884}; 
Μαχ.αρδίρ. (Μ οτ,ττότο); ὍΡΡ. ἁμαμτήματα, ὈἸΪετη,ῥαθά.τ, τί ρ.147. 
20; Μ.8,3658) ; ΟΥ. 70.13.43(ρ.260.25; Ν.14.4760); 10.Ὁ, ἐγ»! 8:τὸ 
(Μ|.06.14128) ; ΟρΡΡ. πταίσματα, (ηδῖ,ΟΥ.5.ε,6(ρ.159.24; Μ.20.12450); 
Πιδα. ῥδγξ.28(μ.20.14) ; ορρ. πλημμελήματα, (Ὁη51..4.,}}.5.1.23; 4. ρεγ- 
είϊον, υἱγίμα ὡς τὸ κι κατὰ τὸν ὄρθον γίνεται λόγον, οὕτως ἔμπαλιν 
τὸ ἁμάρτημα παρὰ τὸν λόγον (Ἰδτη. ῥαφά.τ.13 {1{π{{ριτδοιτο ; Μ.8.3724}; 
ὥσπερ οὖν τὸ μὲν ἁπλῶς σώζειν τῶν μέσων ἐστίν, τὸ δὲ ὀρθῶς καὶ 
δεόντως κ., οὕτως καὶ πᾶσα πρᾶξις γνωστικοῦ μὲν κ., τοῦ δὲ ἁπλῶς 
πιστοῦ μέση πρᾶξις λέγοιτ᾽ ἂν 14.ςἰγ.6.τ4{ρ.487.251,; Μ.9.3364}; οἵ 
(ἢ τιβὲ οὐ προαιρετικόν, ἀλλὰ οὐσιωδὲς τὸ κι Τιδοηὶ. ΗΝ δοέ.τοτοί 86. 
14734}; ἃ γέμα, ροοά φιαίτέν οὐδὲ τῆς αὐτῆς φύσεως κ. τὸ συντακτικὸν 
καὶ διδασκαλικὸν εἶδος (]6π|.6εἰ.27{(ρ.144.20; Ν.0.7128}); τοῖς...τῆς 
ἀγέλης παραβάλλεται κ. Τάς σηξ.4:.2(2.01); 1. Κοη1.7 115(3.16); οἱ 
1ῃ6 ᾿σοθ5615᾽ τὸ “οὐ μοιχεύσεις᾽ ἐὰν τηρήσω...ὃ ὥφειλον ποιῆσαι 
πεποίηκα. ἐὰν δὲ παρθένος μείνω, οὐ κελευσθεὶς .. οὐκέτι λέγω ἐπὶ τῷ 
τῆς παρθενίας κ. 'δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν᾽ Οτ.εονενν ῖρ τ ογ.1:25{ 180 
Ρ.509); οὐκ..«ἐν μόνῃ τῇ τοῦ σώματος φυλακῇ τὸ κ, τῆς παρθενίας 
περισώζοντες Β55. ποεῖ, τ,2(2,510Ε:; Μ,31.8734); τῶν εὐαγγελικῶν κ. 
ΜαοιΑερ. ρα τι Μ.34.8730); τὸ τῆς εὐπειθείας κ. ΟΥ̓ Ν γ85.ν.}05.2 
(Μ|.44.3008}; τὸ τῆς ἀκτημοσύνης κ. Ν1] ΜαρΉ.2(Ν].79.9690); οἱ οἴοΥ 
ἸηαΙν  π4} νἱἰχίμε5 μέγιστόν ἐστι κ. ἀμνησικακίᾳ Οτ«.0γ.ο(Ρ.2το.0; Μ. 
11.4440)}} κ- ἡ ἀκακία ΤΟΒτνϑθ. πονντ Ἐς, τοοί(5.6308).; τρία... εἶχε κ-΄» 
φιλόξενος ἦν, καὶ εὐμετάδοτος, καὶ ἐλεήμων }1. Βοπ.τ(ρ.326); τὸ τῆς 
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φιλοξενίας κ. εαἰ.1,ο τοι 28(ρ.80.30); οἴ γε. ε.1ο:28(Μ.72.6840); τὸ 
κ᾿. τῆς ἁγνείας ἘΝΙ]υἱένοορ.(Μ.79.14458); τοῦ...κι τῆς ταπεινώσεως 
151ἀ.Ῥὲ]..}}.1.286(.4.78.2524}; ἐν---τοῖς παλαιοῖς σπάνιον τὸ τῆς 
παρθενίας κι Αμάσ (865, Αρος, 39(Μ.1ο6.3418); 5. ἐγεάτ, μον εἰ τὸν 
Ἰακὼβ ἅ ἄγεις ἐν μείζονι τιμῇ καὶ θαυμασίῳ κ., ἐπεὶ παρέσχεν ὑμῖν ὕδωρ 
Οχ. Ρ..54 1»: σ((ρ. .528. 10); οὐ τοῦ φυλάξαγιυὲ κ., ἀλλὰ τοῦ... θεοῦ, τὸ 
μηδὲν πεπονθέναι ἀπὸ πολεμίων τήνδε. τὴν πόλιν 1ὰ «Ρυΐης. 3. 1 τοίρ.2321. 
το; Μ.11.2808}); μεῖζον ἔσται σοι τοῦ σφάλματος τὸ κ. Βίοη.Δ].8ρ. 
Ἐπ. λ.6.6.4Ξ(Μἴ.20,6330); ΕΟ σγϑ λοι. 5δ.1 ἴῃ ΟΔΉ.(4.5400) ; ἐν τῇ μελ- 
λούσῃ ἡμέρᾳ ἀμέμπτους ..«φανῆναι, ὄγκον ἐπαγομένους κατορθωμάτων 
Τβάχ Μορβ. ΒΒ 1 Σ : το(ρ.204.24; Μ.66,9210) ; «αἰ, 20 ονγ,6:8(0.300,25); 
6. εηά, οὐ͵εεὶ ὃ συνημμένος... ἐκείνῳ [30. Χριστῷ) πρὸς τὸ αὐτὸ κ. 
βλέπων, τὸ κατὰ τὴν ζωὴν λέγω πέρας τι ΝΥ85,ογ. εαἰδεὐ. 35 (0.132.3; 
Μ.4ς.880); τῶν τεχνῶν...ἕν ἑκάστη ἀπολαβοῦσα ἔχει κ.' οἷον ἡ 
γεωργία, τὸ τρέφειν (Πτγβ. ἤση:.52.3 τη Μ|.(7.5348) 1ᾶ. λον ΜῚ, 
26:530(3.184). 

Β. ἰῃ οῖ, βθῆβε; 1. γέρῃι οὐ ἀΟΥΪΉΡ ΟΥ̓ ἐχογεῖξε τὸ τῆς θεοσεβείας κ. 
δι᾿ ἔργων τὸ καθῆκον ἐκτελεῖ ΟἸξτα, ῥαφά, τ τ τ51.18; Μ.8.3738); ἡ 

-ὐπονηρία ἐκ φύσεως ἀλλ᾽ οὐχ εἱμαρμένης, ἦ τε ἀρετὴ ἤθους καὶ 
τρόπων ἐστὶ κατορθώματα (οπϑῖ.07.5...6{ρΡ.159.21; Μ.20.12450); Επ8. 
..ε.6.6(2418: Μ.21.4200) ; μνήματα. ..«ἁγίων οὐ.. «στῆλαι καὶ γράμματα, 
ἀλλ᾽ ἔργων κατορθώματα καὶ πίστεως ζῆλος (Ὥτγπιῥαπ. Εμδί, Απὲ.(2. 
658); τῆς οἰκονομίας τὰ κ. καὶ τὴν ἀρχήν ΤὨαϊ, [5.11: το(Ρ.62.2; 2. 
254}; ἴγδ,, κ᾿ προαιρέσεως : οὐκέτ᾽ οὖν προαιρέσεως κ. ἡ πίστις εἰ 
φύσεως πλεονέκτημα ΟἸ6η,. 5 ».2.3(Ρ.118.22; Μ.8,.. 418); ἵνα...μὴ ἀναγ- 
κασμένον εἴη τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀκούσιον ἀλλὰ κ, προαιρέσεως τι Ν 55. 
μορι.2 τῇ Οαπι.(}8.44.7960); (Πγγϑβ. λον. 67.1 ἡμ σεη.(4.636}) ; ΑΠΤΙΡ. 
Βοβειαηημε δ Ν.8ς5,17888Β); δμα κ. βουλήματος : εἰ γὰρ ἀνάγκη ἐστὶ 
ταπεινῶσθαι καὶ ἄκοντα, οὐκέτι τῆς φρονήσεώς ἐστι τὸ κι οὐδὲ τοῦ 
βουλήματος (Ὠγγβ. οηι.6.2 ἦι Ῥβτι.(1τ.236Ὲ}; οἷ. αὐτοῦ ποιῆσαι τὸ κ., 
καὶ τῆς αὐτῆς προαιρέσεως Δ ἦσηι.82.1 τη Ἐρά.(ττ.1666) ; ἐστὶν δὲ 
ταῦτα συντυχίας οὐ γνώμης κι ΤΒατ ΜΟΡ5. 1 1 Ἴηι.312(0Ρ.104.22;} Μι66, 
9414}; 2. ῥεγ εε! 05}, ΤΟΉ ΘΗ ΩΠΊΟΗ ποῦ δὲ ἔτι γραφῆς καὶ μαθήσεως 
κ- τῇ ψυχῇ...τῇ καθαρᾷ γενομένῃ, ὅπου καὶ ἀξιοῦται...θεὸν ὁρᾶν ; ΟἸοΙ. 
ἔχε. Τ μάοἱ.27(Ρ.1τ6.7; Μ.9.67324}; οὐ κακῶς γε ἐκεῖνο τῇ ἐξουσίᾳ παρα- 
κεῖται οὗ γε ἡ ἀποχὴ τελείας ἀρετῆς κι ΤΙ. Βοβι. Ζαη.2..4{Μ.18. 
12008}; 1.2.2(11220) ; δοίαδἰτεἰηηθηΐ εἰρήνης τὸ κι ὙΠαΞΙτηρ.εῤ.,7}.ο. 
“μπ|.(Ρ.3.6; Μ.77.146ο0 Δ). 

κατόρθωσις, ἡ, 1. γίρἠϊ! ογάεγίηρ, σε ηρ γερά; ἃ. τὰ ΟΒΌΤΟ οὐδε- 
μία δὲ τηλικαύτη δύναται πρὸς αὐτῶν [8ς, ΨΟΥΊΚΟΙΒ ΟὗἩ 50 Π]5178] κι γενέ- 
σθαι, ἡλίκη τοῦ σχίσματος ἐστὶ ἡ βλάβη Ἰτϑπ.ἢαε7.4.33.7(Μ.7.10768)}; 
ἄλλως... οὐ δυνατὸν τὰ μεγάλα τῶν σκεμμάτων ἢ διὰ συνόδων κατορθώ- 
σεως τυγχάνειν Ἐπιπ,ν. 1 βτ(ρ.31.28; κατορθώσασθαι Μ.20.9658); 
πρώτην ὑπάρχειν καὶ μόνην καὶ ἀληθῆ κ. εὐσεβείας τὴν διὰ τῆς τοῦ 
Χριστοῦ διδασκαλίας παραδοθεῖσαν ἡμῖν γχ4.}.6.1.4.15(Μ.20.800); Ὁ. ἴῃ 
ΤΏΟΥΘΪ 56 η56 τὴν ἀκολουθοῦσαν τῇ κ. τῶν πράξεων θεωρίαν (γ. 6.2.36 
(29; Ῥφ σφ ιι; Μ.14.1808); τῶν ἠθῶν κ. Ἐλι5.}.6.1τ.4(πατ; Μ.21.8408); 
γενέσθω σοι ἡ ἱστορία βίου κ΄ (Ὠτγϑ.εκροτη Ε5.3(5.18); 2. γεζουεῦν 
οἱ Ὠφδαιτῃ ἐάν ἐστιν ἀσθενέστερος, πολλοῦ πάνυ χρεία καὶ κόπου καὶ 
χρόνου πρὶν ἢ γένηται αὐτοῦ ἡ κ. Ἰδοτ.ἀοοὶ τ τί Μ.88.17326Ὰ}; 3. σεβῖσυε- 
γπθηξ, τρογῖς οὐκ ἄρα ἡ τοῦ νόμου κι. ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ θεοῦ ὑπόσχεσις ἡ 
τὴν κοινωνίαν ἡμῶν τῆς εὐλογίας χαριζομένη ἽΠαΣ. Μορ5.αἱ. 3: τῇ 
(0Ρ.45.20; Μ.66.9940}; Απιπιοτῖι..“4ε.26: 2ο( ΜΝ. 8ς.1 5070); οἵ ῥτγεσαρίβ, 
ῥεγγζογώηςε, ἐμἰπἰγμεηὶ πρὸς κ. πασῶν τῶν ἐντολῶν συνεργοῦσαν τὴν 
προσευχήν Μαχο Ἰύγοριδε.7.4(Μ.65.το774}); ἐδ. 5.γ(10370); φοηδμηι- 
᾽παἰτον, τοῖ, ψνοῦκ οἵ Γμσγίϑε ἡ διὰ τῶν παθημάτων κι, ἧτις...τῷ 
τὸν σταυρὸν δεξαμένῳ γεγένηται ἘΠ ΕπνοΙ.Π]. »Κ Ῥ5.οδτοί Μ.93.χ 2600); 
ἐδίαδ δἠηιθηῖ ΟΕ νἱτίας, Ματο. ΕΤ οι, 5.2 (Μ.65,10324); Ογτ. 70.3.4 
(4. 2938); ΤΠαι. Κορ. 8: ϑ0(3. 93); 4. ἀ085., ̓ γαείζεθ οὗ υἱγίμε, ξορά {{ε 
ὦ. νόμος ωύσέως οὐκ ἄδικος, ἀλλὰ ὐὑκίηδοςς «διὸ ἀδύνατος εἰς κ΄. 

ἀνθρώποις ἐφάνη Ατητηοπ..“4π.13:30(Μ 8, τά), 
κατορθωτέον, 054 7:|5ὲ ῥγαείῖ56 νγἱρ[μἶν, ΤΙΝ] υτένεορ. (Ν.79.τ4θοῦ). 
κατορθωτικός, οσηάπεῖνο 10 γίρ βενβογηιαηοσ οὐ ἰο τρί ἰτυΐηρ τῇ 

κι τῶν πρακτέων..«ἀσκήσει ΟἸεπι.5,».7.7(0.33.27; Μ.9.4648); τῆς 
ἐπηβόλου καὶ κ. πίστεως 1ἦ.6,ο(ρ.470.1; 2918). 

κατορρωδέω, Ιηΐταῃ8., δέ ἀϊενηαγεί, ῥιρἠϊοεηεά οὐ κατορρωδήσας 
ὁ Ὅσιος. .«.«ἔγραψε... τοιαῦτα ΑἸᾺ.}..4ν.43(Ρ.2ο7.17; Μ.25.7440); Μεη. 
ἔχς Κονι. ,(ρ.1τ8ς.18; Μ.113.8738). 

κατορύσστ-ω, 1. δτενγ ; 4150 τηξά. τίς ἐὰν ἀνοίξῃ τὴν ληνὸν τούτων... 
εἴτε τέκνα ἔχει κατορύξαιτο αὐτά (σ-Ο ] χύττ; τηρῦ, οὗ ἐν σκότει... .ἄν 
εἶεν οἱ ἐν τῇ εἰδωλολατρείᾳ κατορυγμένον ἔχοντες τὸ ἡγεμονικόν ΟἸΕΙ,. 
κἰγ.6.6(0.453.27; Μ.0.2654); Επ5.}.2.2.5(600; Μ.21.1330}; Βαϑ.ἰερ. 
ἐϊδι επί. (2 .τ82ς; Μ,31.5848}; ἐν τοῖς νοεροῖς ταμείοις τὴν πλεονεξίαν 
χρυσοῦ δίκην κατορύξαντες Μφτς, ΕΥ Ορηδο.5. (Μ.6ς.0734}); 2. τεῆεχ., 
δι ομεσείξ, σιηᾷκ ἰπίο ἐπ σγομηά, ἴογ Βμδγης τοῦτο... ἄξιον ἐπαίνου; 
καὶ οὐ “εις σαυτόν; (ῆγγπ. ἤορι.7. καὶ ἴῃ ῬΔἠ (1τ.2538); 14,}0}}.12..5 



, κατορφανεύω 

τ. ΤΟ ογ(το.τΟ3Β}; κι ἑαυτὸν βούλεται ἴᾶ μον. 40.4 τῷ Μ4.(η.4420 
850 τῃβα, φιλοτιμοῦνται ἐφ᾽ οἷς ““εσθαι ἔδει 8.70. 4(ύ920); 3. »ιαδὲ 
αἴθαν τὐτί, ἀσείγον αὐτὸν...κι ὡς λυμεῶνα Ἰᾷ.ἠοτίνοΣ ἴηι 2ΤΉΘΘς, (τι, 
5200}; 4. γι, Το. Μ 6] εὐγοη. τ Ρ.470(}1.9γ.6840); τὰ ἀφανῆ τῶν 
θεμελίων κ΄ ΤὨΡΒη.«εὐγοη. .43(Μ τοῦ. τ648); δ. σεῤῥγδδς, εοηεσαΐ τὴν 
νεκρέγερσιν κ. δόλῳ τ, ΝαΖ.ὐγ,Ραϊ.2376(Μ,33,2224). 

Ἐκατορφανεύω, ἐεῤγῖθε μὴ κατορφανεύσῃς ἡμᾶς τῆς ἱκεσίας σου 
ἴΞο. ΒΜΥ] πο ον τα 1 Ρ.536). 
κατορχ-έομαι, 2. ἀηηες ΤΉ εἰμι Οὐδ; ἐμ οὐδ; ἀϊξααίη; 

ς, 86ς., Β85.5 81,07, τᾶ; τ(Μ.8ς.2294); 2 δ ξαξς, ΟΥ̓ τυΐῃ ὃν ἀανεοίρην κι 
τῶν θεατῶν παντοίοις..«λυγίσμασι ὦ Κα. 07.21.12(Μ.35.10920}; 
3. ρᾷ885,, ὅδ δϑεογίϑα τοῖς ἀαηεος (τεῖ. [απ γα} οὗ Τα ]π. ΤΡ.) κατ- 
αὐλούμενός τε καὶ --οὐμενος ἐδ. 5.τϑ(688.4). 

Ἑκατότεχνος, Β5,Α1. 5 εγη5.4(Ν 86.340), Ἔττοσ ἴοσ κακότεχνος. 
Ἑκατούδιον, τό, (ἸπΠἸη. οἱ κάττος (1,31. εκαΐμ5), νομηρ εαὶἱ ἐὰν φορεῖς 

γοῦνα ὑπὸ δέρματος κατουδίον ΒΑτῚΒ. 4655, σαν. (ΝΕ, τοά4.14054). 
κατουράνιος, Πεαυδηΐν ; τὰ κ΄ ὈΡΡ. τὰ χαμαὶ...καὶ περίγεια ΑἸΉ. 

αροΐ Οση5!.5ο(}].25.6520), 
Ἐκατοφρυάομαι, ναδΐ οὗ κατο ρύσομαι; σι. ΝδΖ.ογ.43.64(41.536. 

560})). 
κατοφρυτόομαι, δὲ τη ῤῥεγοϊίοιις ἰοιθαγάς, ἀεερίδε δι’ ὧν αὐτοῦ 

ἐδόκει -"οὔσθαι “1, πάν, ἢ .τϑ8(0.45.18}; 405., δὲ τ ρεγεϊϊοις, ἔτδα. 
τὰ ρετῇ,, Βαβ,ἤοηῖι.2.τ(2.178; Μ.31.2οοΟ); ὕγτ..9.3.2(2.4174); ἐπὶ τῇ 
τοῦ νόμου γνώσει κατωφρυωμένοι 1α, 7σ.τιτοί(4.τοϑο) ; 1.6. (6188). 

πκάτοφρυς, ἰοτο-δγοισοα ΟΥ̓ το ἶ μδαὺν ἐγεδγοιυς; οἵ Ῥατῖβ, 70. ΝΜ8], 
εἤγομ.ς Ρ.τοῦ( .07.106Ὰ), 

κατοχή, ἤ, 1. ἀείεη ΠἼοΉ ; Ἁ. ἴῃ Ὀτίϑου, ΓΑ ΤΉ σέγνι. Πἀ.35(0.20 : Μ.26. 
1288}; Ὁ. 65ρ. ἴῃ [86 στρ οὗ ἀθαῖῃ οὐ Ηδεβ κάτω ἦν...«ἡ κι τῶν 
ψυχῶν Οτ. Κ».84 τη. 1,ε.23:46{(ρ.274): τὸν Ἀδὰμ... ὑπὸ κατάραν καὶ κ. 
θανάτου ἙΑΤΗ Ξεγηι. βά.τ(ρ.9 ; τ2600) ; «θάνατος ὑπερισχύσας 
ὑπηγάγετο ἑαυτῷ τὴν ἀνθρωπίνην τοῦ λόγου ψυχὴν εἰς δεσμῶν κι ΤΑτῃ. 
ροϊ! τ. τ4(Μ.26.1τ170}; 16.2.τγ(τ610); τὴν ἐν ἄδῃ κι ἡμῶν γενο- 
μένην διὰ θανάτον Τ([δε5.ΝαΖ. τα]. τϑ2(Ν].38.1156); 2. ργαϑρ ὦμων 
ἀχθοφορίαι, καὶ κ.- δακτύλων ΠΊοη.Α].40,Ἐ.|5.}.6.14,26{(7700 ; Μ.21. 
12810}; 3. ῥοοεοοοσῃ, σεσραίοη, οὗ ἃ Ξὸς ἐπιψηφίσαι τὴν κ. τοῦ 
θρόνου ῬΏΙΙοϑι.ἡ.6.2.1τ(Ὁ.6ς.4738); 4. τηεῖ., ῥοςϑεδοίοη, γα Παῦλος 
εὐνέν κὶ τοῦ θείου γεγονὼς ἔρωτος Τοη. Ατ.α.ν,.4.13(Μ.3.7124}; οὗ ἃ 
5 9}06Ὰ.6 ἢ τραῦξ οὗ διηοίίοη αἰφνίδιός τις κ. τῆς εὐσεβείας γίνεται ἐν τῇ 
καρδίᾳ μου ΤΑΛΉ τ ῤ.χ(}.28.4404). 

κατόχιον, τό, ῥοϊ!, 70.1)}ῖςς, νυ. Ερίρ..τ3(}1.41.370)}; τὸ κ. τοῦ 
θυριδίου ΟὈγτ,δ.υ, 70. 65.(ρ.215.27); ταδέ, κ᾿ ἐπὶ τῷ στόματι Ἐα]ον, 
}αϊν»ιι τοί Μ.86.29200). 

κάτοχος, Α.. δοί, Βοῆβ6β; 1. μοίάἀτης 7αδὶ, γεϊεμίϊυς κ. ἀρετῆς 36. 
ὁ μαθητής] ὕγτ. ,70.2.τ(4.τατο}; 2. πιᾶ56. 85 βιιῦρδι,, ἀπεΐον ῥίψαντες 
τοὺς κι ἔμενον ῬᾺ1].υΟΠγγ5.14{(Ρ.80.2; Μ,47.50). 

ΒΒ, Ρᾳ55. 56η565; 1. ΟὐδΥΟΟΜΕ ὈΥ͂, «ομδ)δεὶ τὸ ῬΆΒΒΙΟΠ5, 515 κ' 
ἐπιθυμίας Με. 5 γ»Ρη.2.2(ρ0.17.3; Μ.18,408}; τῇ δυσσεβείᾳ κ. Ογτιῶς. 
ἸΔ(3.τορ0)}; τῷ πλημμελήματε κ. 14. ΜΙΊεἰ.28(3.4140); 2. ρμοςεοςοσά, 
ΦΠΙρβεά, τεῖ. βιαῖεβ οὗ τῃ6 801} ἁρπάζεται παρ᾽ αὐτῆς [30. εὐχῆς) ὁ 
ἔσω ἄνθρωπος, καὶ κι ἀπείρῳ βάθει τοῦ αἰῶνος ἐκείνου γίνεται δος. 
Δερ ραν .8(}1.34.0164)}; ἡδονῇ κι΄ γίνονται θαυμασίᾳ 1. 6(0138); 
ὅ. ῥοσεροδοϑά, ἱπερίγεά, Ὁν ΕἸ. Ποβὲ τὸν κ. τῷ θείῳ πνεύματι Οτ-.(εἰς. 
7.3(Ρ.155.26; Μ.11.1426Ὰ}; Ἐλι5.ὺ0.(ὐ,3.26{(ρ.90.14; Μ.20.1ο888); 14, 
ἄ.ε.4.τ5(}0.176.32; Μ,22.2030); α. ὑπό: τοσοῦτον. ..«ἦν τὸ διάφορον τῶν 
ὑπὸ τοῦ θείου πνεύματος κ. καὶ τῶν ὑπὸ δαιμονικῆς ἐνεργείας μαντεύ- 
εσθαι προσποιουμένων ἐδ.5 Ῥτοστῃ.(Ρ.207.37; 3454). 

κατοχυρόω, ἐογίν, Το. Μοηι ἄγη, Βας. Δ(Λ.96,13720) ; οὗ ρετβοῦβ 
τούτους ἱεροῖς λόγοις...κ. Κὴ Ολγγ5.43(0.22ο.τ). 

κάττα, ἡ, εαί ὁ δὲ ἔφη αἴλουρον εἶναι, ἣν κ. ἡ συνήθεια λέγει Ἐναρτ. 
ἐ..6.6.23(0.20.13; Μ.86.2 8808), {ε5.Ν 82. Ζ1 αἰ ττοί( .38.08.). 

κάττυμα, τό, ρ]υτ,, ῥαϊοϊτηρε; ταθῖ., οὗ σοῃοσοίίοπβ ἔτοτὴ οἵ ἘΣ 
ἀοοίουθ᾽ τηθα]οΐηθβ, Βορτ, Ἡ γ Ογν.δὲ 70.3.(Ν.87.35168). 

καττύω, 5ἰἰἶ, σοῦ πρ1 ποπσα ἄδφυϊδε, ῥίἰοὲ ἐκάττυσαν ἐπιστολὴν 
ἐπιδοθῆναι Ἐῤ.Αδρ.(ρ.157.27; Μι25.280Ὰ); 1Ὁ.(Ρ.157.τ2; 2880); τὸν 
ἐμὸν κι. θάνατον ΑἸΉ αΧΡ. 5.30: τα(}.47.τ60Ὰ}; ΤΠαΐιφι. 48 τη ἶδερ. 
(. 3858); 28 5., ΑΙοχ. ΓΒ δβ5.6}. Αι (ρ.τόο.27; Μ.25.3030); κι, ἀπόντων 
ἡμῶν, ὡς βούλονται ἐπὶ αροΐ.δεε. Ἴ2(Ρ.151. το; Μ.2:5.3718). 
κάτω, Α΄, οἱ ρίασε; 1. ἴῃ Βεῃ., δεῖίοιυ ; τὰ κ. ἐδ ἀερίἠς, {6 δηϊονι 

ἀπὸ τῶν κ. ἐπὶ τὰ ἄνω δρμὴν ἔχων Ἠΐρρ. μαδγ.5.7(Ρ.8ς.22; Μ.τό. 
21364); ὥσπερ τῶν ἀναβαθμῶν ὁ μέν ἐστιν πρῶτος ἐπὶ τὰ κ. Ὁτ. 70. 
τ9.6(ρ.3ο5.2ο; οἵ, Μ.14.5260); 2. ἐμ τὲ Ἠδίβον γερίοης, ἐπι ἐδ τοονἹά 
δείοιυ Χριοτὸς ἦν καὶ κι ὦν...«ἐν τῷ κι τόπῳ ὧν Οτιφηραδί, 8(ρ.202.6; 
Μ.12.10254}; τὰς κ. δυνάμεις ΜΟΙΒΡογῤ᾽.τ(ρ.5ο4.14; Μ.18.4008) ; 
Δ Ρλπ|.138(0.70.1τ1); ἐδ.130(0.72.0); τὰς κι ποινάς ϑντιε5..,.44(Μ}.66. 
1369}); σοταρ. ᾧ σταυρὸς ὁ..«διορίσας τὰ ἀπὸ γενέσεως καὶ κατωτέρω 
«4. 7ο«οοἰρ.2οο.18) ; ΞρεΕΙΪ, εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς ὁ καταβὰς... 
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 ἐοτοδϑὶ ῬΑΥὶ οἵ τῆ6 508], τ. }σ.32.3(0Ρ.427.τ.; Μ.14.7444}} 

κατῶβλεψ 

διὰ τοὺς ἐν τοῖς κι τῆς γῆς ΟΥ, 70.1τ0.2ο(ς; Ρ.322.1ο; Μ.14.5654); ἡ 
πλάνη... «πολλοὺς..«κατέρριψε τοῖς κ- μέρεσι παραδοῦσα Οοπδί,ΒΡ. Ε 15. 
υ.Ο,4.το(Ρ.121.30; Μ.20.ττόο) ; 3. τη ἐξπὶς τοογἰ ἃ, ὁπ φαγί, ἀεγε δεῖοιν 
ΟΡΡ. ἴῇὴ ἤδανδπ κἂν μὴ τὴν φωνήν τις ἐξικνεῖσθαι πρὸς τὸν θεὸν λέγῃ 
κ. περὶ τὸν ἀέρα κυλινδουμένην ΟἸεηλ, 5 .»ν.7.7{0.29.5; Μ.0.4534); τὴν 
κ- νομιζομένην ᾿Ιουδαΐαν Οτι( εἰς. 28(Ρ.179.20; Μιττ Ι4ότΑ); 1.2.5 
(Ρ.132.1ς; 8044); τὸν ἀέρα τὸν ὧδε κ, πλανάτοὶ ΑΒ ἤρε, 25. (}|.2 5, 
1408); ἴ(.ἦγεειϑὲ συ 4γ.0(Ν}.26.9970) οἷτ, 5. ἄνωθεν; ΤΑΛΕπαπυ Οἢν.4 
(Μ.:28.9658) οἱ. 5. γέννησις ; πᾶν ἀτιμάζω τερπνὸν κ. μένον, εἰς τοῦτό 
μοι πᾶν ἐκενώθη τὸ φίλτρον μετὰ θεόν στ. Ναε.ογ.6.5(}}.35..288); παρὰ 
τῷ κι καίσαρι ΤὨατιϑυια,ρ,ιτ 44(Μ.09.τἸοῦ9Ὰ}); οἱ κι πῖση ον φαγὶ ἢ 
τῷ Χριστῷ...μεθ᾽ ἡμῶν τῶν τοπικῶς κ. ἐπὶ γῆς τυγχάνοντι Οτ ( εἷἶς.5.12 
{ρ.13.9Ὸ: ΟΜ. α1.11070}; ὅ σωτὴρ ὧν μὲν ἐν τῷ πατρὶ...οὐκ οἷδε 
φθέγγεσθαι τοῖς κ. ἰΔ,ονη.1.8 ἐπε [6γ.(ρ.8.1; Μ.13.265Α}); 16..}0.28,4 
(ρ.392.31; Μ.14.6858). 

Β. παρ] νίηρ νά]ιθ, δεμεαίν 1. οἴζοη θδ6δὲ ἰχδηβιαϊφα ὉΥ δά)., 
ΤΉ ενίοΥ, ἰοτθεῦ; δ. τὰν ἸῊ 6 ΟΥΕΥ οὗ Βοΐηρ' ὥστε διὰ τὸ αἰσθητὸν φῶς ἐκεί- 
νων [1,8. [8 511, 6ἴς,} νομέσαι ἑαυτοὺς κ΄ που εἶναι ΟΥΟεἰς.  τοίρ.11.8; 
Μ.1κ. 1068); τὰ.-. γενητὰ κ. που τῆς τριάδος ἐστὶ..«δουλεύοντα ΑἸΏ. 
“ν.1.58(ΜΜ.26.1228); Ι4.ἐρ. ϑέγαρ.τ. 39 (Ν.26.600Ὰ}; τῆς κι φύσεως [1.6. 
οὗ τλδῃ ορρ. οα] ΟΥΝ γεβ γὲς ἀτ|(Μ,45,τ200); ᾿ηρΡ᾿ νης τηοίίοῃ, 
ἀοιυμιυαγάς πρὸς τὴν ὕλην νεύει κ. 'Γαϊ,οΥαϊ.13(0Ρ.14.22; Μ.6.8328); 
σοτρ., οἵ ἰοιοθν ἴουτηϑ οὐ ἶς, ΑἸ, σεμέντοι .25.40Ὰ}); 5.06 1)., οἵ 

Ῥ. τοοτα]ϊν, 
οὗ οπο ἴδ] ]δη οὐ Ἰαἰά ἰοῦ ἴῃ 510 τές...ἔτι μέριμνα τῷ διαβόλῳ παλαΐειν 
τοῖς ἀεὶ κ. κειμένοις; ΜΆτο Κα ορτϑε.7. 7 (Μ.65. τοϑχα) ; δ. 5ΟΟΙΆΠν, οἱ 
κ. ἰδε ἰσιυεν εἰα5565 ΟἹ δοείείν πολλοὶ μὲν τῶν ἐν δυναστείαις καὶ 
ὕψεσιν... -πολλοὶ δὲ τῶν κ. καὶ ἀριθμῷ μόνῳ γνωριζομένων τι Ν82.0».4. 

65(Μ. .35- 5884); οὐκ ὀλίγην... τοῦ λαοῦ μοῖραν..«ὅση τε τῶν κι, καὶ ὅση 
τῶν ἐπ᾽ ἀξίαις 1Ὁ.43.8(Μ.56. 5364}; 2. ἐπ πε τρλένε οὗ εἶε ἰϊίεγαὶ ΟΥ̓ 
Ργεῖεα!; οὗ Ῥεδύβομϑ, ηηιογο ΤῊ ΕΠ 6 τοογἰα οὐ τρ ἐλῖμρς 4 5656; 
Ά. ἴῃ ΞΕ. δικαιωθήσεται... «πᾶς ζῶν...οὐκ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ: ὅτι δὲ τοῖς 

«. συγκρίνεται καὶ ὑπὸ τοῦ σκότους κεκρατημένοις 0 τ. 79.2.τ7(1τ; Ρ.74. 
17; Μ.1τ4.1440)}; τοῖ. Τιο,ὅ: 20 μὴ κ- εἰσὶν οἱ τοῦ ᾿Ιησοῦ μαθηταί 18.28.4 
(Ρ.3202.27; 6858); ὁ ὑπὰ τοῦ λόγου προσαχθεὶς ἐπὶ τὸ σέβειν τὸν...θεὸν 
καὶ διὰ τὰ πάτρια κι που μένων παρὰ τοῖς ἀγάλμασι καὶ τοῖς τνῆρῶ: 
πίνοις ἱδρύμασι 1ἃ (εἷς.5.35 (0.30.0; Μ.οτΙ.12368) ; τοῖς μὲν ἔτι κ- τυγχά- 
γουσι καὶ μηδέπω ἐπὶ τὸ ἀναβαίνειν παρεσκενασμένοις ὃ λόγος οὐκ ἔχει 
εἶδος οὐδὲ κάλλος 1τὉ.6,77(0.147.6; τάτ6.}); ἀμφὶ τὰς σωμάτων γενέσεις 
καὶ τὸν κ. θνητὸν βίον καταπεσόντες, ἀνθρώπους θνητοὺς ἐξεθείασαν 
Ἐπ5...Οτ3(0.256.4; Μ.20.13070}); τὰς ἐλπέδας ἔχοντες...κ. ποὺ κειμέ- 
γας Ατῃ.ἢ. Αγ. οΒ(}.215.20; Μ.25.γ7γ644); ἰἅ.ἐπς.14.7(ΜΜ4.25.1218}; κἄν... 
μικρά τις ὁμοίωσις [1.8. οἵ ξοτίη)ν τῆσδ ἴο (σ0α] εὑρεθῇ, φεύγει τὸ 
πλεῖον, ἀφέν με κ. μετὰ τοῦ ὑποδείγματος ΟΥ.ΝᾺΖ.0».31τ.2τ(ρΡ.τϑότς ; 
Μ.36.1694} ο9 Ῥιάντη. ΤΥΙΊ.2.5(}.30.5054)}; τὰ κ. εαγὶμὶν ἰἠΐηξϑ, 
ἐμΐηρς ΘΓ 56η56 ὁ τὰ κ, ἀπὸ τοῦ ἐν οὐρανοῖς... «κατοικοῦντος κυρίου 
αἰτῶν ΟἿ. ογ.21(Ρ. 345.141 Μττ 481Α); πότερόν ποτε ταὐτόν ἐστιν τὸ ἐκ 
τῆς γῆς εἶναι᾽ τῷ “ἐκ τῶν κ. εἶναι --ἄλλη μέντοι γε ἧ ἐπίνοια ἡ ἐκ τῶν 
κ. καὶ τῆς γῆς. κι γὰρ ὥσπερ τόπῳ τινὶ νοεῖται οὕτως καὶ δόγμασιν 
καὶ διανοίᾳ" καὶ πᾶς γε ὃ τούτοις δόγμασιν καὶ διανοίᾳ χρώμενος, 
ἅτινά ἐστιν ἐκ τῶν κι, ἐκ τῶν κ, ἐστίν..-«τὸν μὲν ἐκ τῶν κ. πάντως εἶναι 
ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, τὸν δὲ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου μὴ πάντως εἶναι ἐκ 
τῶν κι. ... ἔξεστιν μέντοι γε τὸν ἐκ τῶν κ. καὶ ἐκ τοῦ κόσμον τούτον 
καὶ ἐκ τῆς γῆς μεταβαλεῖν καὶ γενέσθαι ἐκ τῶν ἄνω... σωτὴρ... ἦλθεν 
τοὺς κι καὶ πολιτογραφθέντας ἐν τοῖς κι μεταστῆσαι ἐπὶ τὰ ἄνω 16. 70. 
19.2ο(5; ἢ.3221.4,20}7,,20; Ρ.322.2,8; Μ.τ4.564.,0Ώ,)}; λαμβάνων 50. ὁ 
λόγος] ἑαυτῷ σῶμα...ἐκ τῶν κ΄ ---- λέγω δὴ διὰ τῶν τοῦ σώματος ἔργων 
ΑΤΉ ἤηε,τ4.8(Μ.2:5.1218}; τοσοῦτον τῷ πηλῷ συνεσχέθη, ὡς μὴ..«ὑπὲρ 
τὰ κ. γενέσθαι, γεγονὼς ἄνωθεν, καὶ πρὸς τὰ ἄνω καλούμενος (υ. 
ΝΆ Ζ.ΟΥ.21.5(Μ.35.1ο840) ; σΟτηΡ. κ. -.- ἐν ὑποδεεστέροις Οτ. 7σ.τον (7; 
Ῥ.179.2; 3200); δυνατὸν... «μεταβῆναι ἀπὸ τοῦ σήμερον εἶναι ἐν τοῖς Κι» 
ὥστε γενέσθαι τοῦ θεοῦ σῶμα τὸ ἀνωτέρω ἰὰ.ΠΟΉΟΙΣ. κα τ. 6».(0.83. 
25; Μ.13.3764}; 5ΈΌΡΘΙ]., 1.1.2 (0.153.12; 468) οἷέ, 5. ἄνω; Β. τεῦ, 
ἴπο., ΑἸ ηε.1τ6.3(Ν1.25.1240) εἷζ, 5. ἄνω; γενόμενος ἄνθρωπος ὁ κ. 
θεός Οτ.Ν 82.07.20 τροί(ρ.103.2; Μ.36.100Ὰ} οἷτ. ἂρ. Μαχιρ. (ΜΟΟτ. 
Ι0408) Δ] ῬΑΙΑΡτΤαββα {πι|5 κενωθεὶς ὁ λόγος, καὶ ὑπὸ τὴν φυσικὴν 
«γενόμενος αἴσθησιν, θεὸς ὁρατὸς καὶ κ. θεὸς προσηγορεύθη 1Ρ. 
(τοφος); τὴν κ- συγγένειαν 1.6. οἱ (Πτϊδὲ νιτ τδπ δος. ἴῃς βο5ἢ, 
ὙΒατ ἐγαη.τ(4.39) ; σΟΙΡ. οὗ μὲν πάντες εἰσὶν ἀναβαθμοὶ ὁ σωτήρ' ὁ δὲ 
«πρῶτος κ. τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ ΟΥ, 70.τ0.6(Ρ.205.22; Μ.14.5360). 

Ο. οἵ τἰπλα; 1. αῇεγιυαγάς, ἰαὶδγ; σογὰρ., Οὐ ῤγῆηε.4.3.7{(0.333.22; 
Μ.11.2814}); ὁ ἔτι κ. ᾿Ιωσίας περὶ ἔτη γεγονὼς ἑπτὰ τῆς ἀρχῆς ἀντε- 
λάβετο ΑἸΠἕηο.36.1(Μ.25.1518); Το. Τιλαεν.3(Μ.94.681Α}); 2. ἃ8 ΡΥερΡ.» 
ἤν, ἰαΐεν ᾿μᾶν κ. ... τῆς Μωῦσέως ἡλικίας οἱ παρ᾽ ᾿Ελλησι σοφοὶ 
γεγόνασι (Ἰ6Π|.5:γ.1.1τ4{ὉΡ.28.1τὸ; Μ.8,γ76οΑ). 

κατῶβλεψ, ὁ, ἐοιρη-ἰοοῖεν; ἂτὶ Αἰτίοαη Ὀδαβί σθβεγρ ἃ Ὀμ0]], 

ΒΌ 



κατώγεως 

(ςο.Ρ1ς5.λχ.047(} 1.02.1 5074); οἵ Αςιδη ΝΑ η.5(Τειδ.Ρ.171.30); 
Ρ]ην πα! ᾿ῖξι.8,2τ(32; Τ᾽ μδ.}».τοΆ4.8). 

κατώγεως, 1. ῥδείοτο σγομηά; οἵ σε] ]ατς τῶν κ. οἴκων 4. λοηι. ἃ 22 
(0Ρ.125.10); 2. πραΐ. 85 β δῖ. τὰ κ᾿ ΟΡΡ. τὰ ἀνώγεα φγομμᾶ ἤσοΥ 
[γοῦϑη5], ῬΆ]1.}. 1 αμς, δ(ρ.24.10; κατάγαια ΝΙ,34.10108); ταξῖ., οἵ 
δαατ ΟρρΡ. Βυπιδτηεηΐ, ν. κατάγαιος. 

κατώδυνος {{ "]κατόδυνος), 1. οὗ ραγβοη5, τ ἀηρμίςὴ, αἰ τοισά, Α. 
«Χαμ ρριτ(Ρ.58.10); ΟΥΝ ν85.γ65.3(Μ.46.6570) ; ΟὨγνβ. ἤοηι. 44.3 ΤῈ 
σοη.(4.450Ὲ}; οἱ ΟΒγχῖβί, τέξ, 70.12:27 νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται καὶ 

κ- ἐστι ΤΑΤΆ. 4ροϊϊ.ττό(Μ.26.11244}; σγίουιησ, Ἡιοιγ Ηρ μοναχός 
ἐστιν κ΄ ψυχὴ ἐν διηνεκεῖ μνήμῃ θανάτου..«γρηγοροῦσα Το. ὈἸ τη. 5 αΐ.τ 
(Λ1.88.6430); κατόδ- Υ.Μαρ.ἀταϊ.(1γ.Ζ80}.)2.31(}1..ΡΓ,.77.2 980); 2. οἵ 
{Π]1η685, ργίευομϑ, 151ἃ ῬῈ] ῤῥοτι τοδί ἴ.78.3004Ὰ}; τὸν τραχὺν καὶ ἐμ- 
μέριμνον, καὶ κατόδυνον βίον Το.) λονη.2.3(4.06. 81 Α). 

Ἐκατωδύνως, 5ογγοιυ μἰϊν, τη αβίϊείτοη,, 10. ]Πγη, εα .7(Μ.88,804})). 
κάτωθεν, ἤγόηι δείοιο; 1. ὠῤδὙτάθ ἀοιυη ὁ Πέτρος κ. ἀνεσκολοπίσθη 

ΟὨγνβ. ἤοηι. 5.2 τη. 2 Τρ (ττ.6870}); 2. ἤγουν ἐμ πρόμον γερίοης φωναὶ 
«««ἀνερχόμενας κ. “1. Ῥμεϊ.τ33(ρ.64.13); κι ... ἀπὸ τοῦ χάσματος ὄφεις 
ἀνέρπειν ΤΙ ΑΤρ.Β(Μ.2.1Ἰο 08); 2. οὐ εαγίδ, ἤδγε δείοτυ, ΟΌΡ. 
ρᾶνεη, ἀσ ποίην ΟΥΡΊΗ 1π [86 ψγου]ά οὗ 56Ππ56 απ τηβίίεσ, Ταῖ. σαί. 
13(ρ.14.25; Μ.6.8338Β) οἷἵ. 5. ἄνω; τὸν μηδαμῶς ἀπὸ τῶν παλαιο- 
τέρων καὶ κ. ζυμούντων ἄζυμον... ἄρτον ΟΥ. 7ο.τοιτϑία; ρ.1τ80.1ο ; 
κατωτέρω Νῇ.14.3510); ὁ γὰρ γεννηθεὶς ἄνωθεν ἐκ πατρὸς λόγος... 
αὐτὸς ἐν χρόνῳ γεννᾶται κ. ἐκ παρθένου...ἵνα οἱ κι πρότερον γεννη- 
θέντες ἄνωθεν γεννηθῶσιν ἐϊς δευτέρον Αἰ Ἶμε.οἱ ε..4γ.8(Μ.26.906.Ὰ); 
ἔτοτῃ δηνηρ ἰοννευ ἴδηι σοσπεδά, ἔοι ογεαϊεά τοογίᾷ παρὰ τῷ 
πατρὶ μὴ φθάσαντα πρῶτον κ. ἀναβαίνοντα ἐπὲ τὴν τοῦ νΐοϑ ϑεότητα 
Οὐ, 1ο.1.27(20:; Ὁ.35.5 ; 764); λέγει [56. Ῥαὺϊ οἱ ϑβιηοβαίβ͵Ἶ ᾿Ϊησοῦν 
Χριστὸν κι Μαδίομ,ορ.Ρ. Ἐπ5.}.6.7.30.1τ(}1.20,7138)}; τῶν..«λεγο- 
μένων θεῶν. «τῶν κ΄ ΔΙῃι, εμέ, ττ(}1.25.254); τι Ν ν88,ογ, αἰεεἶ,30 
(ρ.159.2; ΝΜ. 45. τοτΒ) οἱΐ, 5, ἄνωθεν. 

κατωθ-έω, εὐγερεῖ, ἔογοσ, νυ. Ος.4(3.τοῦὴ) ; ἢ πῶς κατωθήσειε πρός 
γε τὸ δεῖν 1α, }εἰπ.6(65,2110); Ρᾷ85. ὁ πτωχὸς.-«πρὸς πᾶν εἶδος 
φαυλότητος ““οὕμενος Ἰᾶ. 5.0 :23(Μ.60.7808). 

Ἐκατωθίζω, ρει ἀοιῦη,, Ἐν. Ἱπονη.Β 8.τ(ρ. τότ). 
Ἑκατωκλινῶς, [το τε δοηά 19] ἀοιοπιυαγάς ; οἵ ἀθὶπη8]5 οὴ 8}} ἴοῸΣβ 

ΟΡΡ.- τῆϑη γῆ να 18 Ὀρτρῃϊ, Αὐαβίϑ.ἠμοά.2(}}1,80.688). 
κατωμαδόν, οὐ ἰδέ ἐἠομίάεγς, ταεῖ. τὰς ἁπάντων φροντίδας κ. 

ἀράμενος φέρω ὅν 65,6. 66(Μ.66.τ4990). 
κατωρύτ-ομαι, 1. ἀοιοΐ;, οὗ ἀορβ, ζῃγνβ8. μοι 68,4 τὴ ΜΜ{{.{7.6758}; 

2. γοῦν ἀραϊηςὶ, ταρτ, εἴ. «τις οἴοιτο... ὡς ἐν τάξει λεόντων ““εσθαι τοῦ 
«Χριστοῦ τοὺς γραμματεῖς Οντι Ζαελ.76(3.7570). 

ἘἙκατωρύχιος, μηάεγργομηα; οἱ τἴνουβ, ῬὨ]]οβι. ἡ. 6.5,0(Μ.65.4028). 
κατώτατος, κατώτερος, (διρετ!. 868 σοιρ. 8415. ἔτοσὰ κάτω); 

ΘΟΠΊΡ., ἰοτθοῦ ; ΒΌΡ61)., ἰοιθεξὶ; 1. οἵ [ῃ6 πεῦΠΟΥ γὙϑρίοηβ, σοτὴρ. ἡ 
ὑπερηφανία αὐτὸν [5{. ΘΑ1Δ}] κατέβαλεν εἰς τὰ κ. μέρη τῆς ἀβύσσου 

Ατῃυυΐνρ. π(Ρ.20.10; Μ.28.2574); τὸ οκότος τὸ κ. Πον ἴοι. ο. Ὁ: 
ΒΙΡΘΥΙ͂, εἰς τὰ κ. τῆς γῆς Οτ λον. 5.17 τη 76}.(Ρ.46.23; Μ.13.3218); 
Ἡδρετι. γε. ϑ(ρ.11.13; Μ|το. Τ440Α}); ν. 2.8; 2. Ἔχορ, Ερῶ.4:0; 8. εἰς 
τὰ κι μέρη τῆς γῆς, εἰς ἄδου ΟΥ. 7ο.τὸ.2τ(ξ ; ΡὉ.323.1τ0ὸ; Μ.14.565})}:; 

ὑψῶσθαι λέγεται αὐτὸς ἀπὸ τῶν κ. μερῶν τῆς γῆς, ἐπεὶ καὶ αὐτοῦ 
λέγεται ὁ θάνατος εἶναι ΑΤΉ,.447.τ, 450 Π.26.το40}) ; τὰ κ- μέρη τῆς γῆς 

τὸν θάνατόν φησιν ἀπὸ τῆς τῶν ἀνθρώπων ὑπονοίας [Ὦγγϑ.051.11.2 ἸΏ 
Ἐρλ.(ττ. 820); Τπαῖ. ΕΡ᾿ 4τ0(3.423); καταβὰς οὐ μόνον γῆν, ἀλλὰ καὶ 
ὑπὸ γῆν 70... ἘΡἢι4τοί.05.8418); Β. πον ἐμ ἰόγγα ἀϊαῖ!. πάρι τἰΐα 
μας βὖ ἰογγα διέ, γαηε εἰγα ἐδγγαρα 556 πον βοίσγιιη.. ΡΘΩΡΗ ἸΡΥΥΟΠῚ 
πομπαὶ τῷ το ραγαϊομε εαείΐ, ΤὨάτιΜορς. ἔρ᾿.4:ο(Ρ.167.13}; 
ὃ. ἰοτθεν, ΤΉ {εγῖον ἴὰ ΚΊΠα ΟΥ ἄερτρο ; 8. τεῖ, ΤΥ ΒΑ ΡΊΟς 85 1Π ΒΈΤΔ ΩΡ 
ἄϊνιης Ὀείησ ἴῃ τος Ῥευβουβ οὐδαμοῦ τις..«ἀπήγγειλεν ἡμῖν..-τὸν 
πρῶτον ἁγιασμὸν κυριολογοῦντα, τὸν δὲ δεύτερον ὑποτάσσοντα, καὶ τὸν 
τρίτον κ. τιθέντα ΑἸΠιλοηιιῖς ΠΜῆ1.11: 257 (}1.25.220Ὰ}); Ὁ. 1ῃ ΞρΙ τυ 8] 
ΟΥ̓ ε]]δσξαα] ΘΡΏΘΙΘ {εἰ μὲν τὰ κὶὶ διδάσκομαι, καταβαίνω τῷ λόγῳ, 
ἵνα ἴδω τὰ κι" εἰ δὲ τὰ ἀνώτερα μανθάνω, ἀναβαίνω τῷ λόγῳ ἐπὶ τὰ 
ἀνώτερα Οτιἦον!.1 8.2 15 76γ.(0Ρ.τ52.8; Μ.13.465Ά)}; ἔδει μὲν αὐτὰς 
ἀνωτέρας εἶναι τῶν βιωτικῶν: ἐπειδὴ δὲ κ- γεγόνασι κἂν ἐν αὐτοῖς 
στηκέτωσαν (ΠΥνΘ. ΠΟΊΥ 5.1 τῇ ΣΤιρτ(ττ. 635Ὲ}:; 5Όρ61]., Οτὰλονι. 
1.2 14. [6γ7.(ρ.153.τ6; Μ.13.468.4) ; 6. 50618}}ν οὗ κ. ἐδ ἰοτϑέν εἶα 5565 
ταῦτα ἐννοῶμεν διαπαντός, τοὺς κι, τοὺς ἐν μείζοσι συμφοραῖς (ὮγνΞ5. 
ἤσνμ.11.4 τὴ ΤΤβοςς. (τιον; 4. ξεσηροταί, ἰαίον πολὺ τῆς ωσέως 
ἡλικίας κι Ταῖ ογαὶ, 3δ(ρ.538.,1; Μ| 6. 8808); κι Κύρου Ἐπ|5.}.4.10.14 
(φο 40 ; Μ.21. 8400) ; Τδ,τοιοίφϑας ; Μιδοκο). 

Ἐκατωτικός, 1. ἰοιυ, ῥεγίατηρ ἰὸ ἐμίηρς ϑείοτυ; (ὐπιοβί., οὐ δν]ὶ 
ῬΤΪΠΟΙΡΙς ἔγοσῃ νΒΙΟἢ οτοαῖρα ΟΥἹα 15 ἀθγινθα ἡ κ. ῥίζα, ἀφ᾽ ἧς ἡ 
τῶν γινομένων προῆλθεν φύσις ΑΙ. 7ο.οδ8(Ρ.200.15); ὁ δὲ περὶ τὸν 
σταυρὸν μονοειδὴς ὄχλος ἡ κ. φύσις ὑπάρχει τι τοοίρ.201.1); τεῖ. 
ΤΩΥΒΌΟΔ] 5Ιρ τ ἤσαποθ οὗ Πα θοΣ ἴοατ ὦ τέταρτος ἀριθμὸς ὑλικός τις 

"38 καυτεριάζω 

καὶ σωματικὸς ὧν κι ἐστιν ΟΥ [γ.70 τη. 7ο.(ρ.546.25); 2. Οὗ 1Π6 ἰσἸΘΕΥ 
σου π 65 χοίαέϊνε τὸ (οηβιαη πη ορ]ε τῶν κ. μερῶν ΤὭΡΒη. εἤγοη. 
Ῥ.36ο(Μ. τοῦ. 865). 

κατωφερής, τοί α ἀοιυνισαγά ἱεπάδηεν ; γλουΆν, ἐμοϊτηθα κ᾿ εἰς 
συνουσίαν (Ἰοτὰ.5ἐγ.7.6(0.25.10; Μ.0.448Ὰ}); πρὸς τὸ..«πάθος....κ. Ογ. 

Νψββ.υ. Μ105.(Μ1.44.4120}); Δ05., {κεῖνο ἀεργαῦυε καρδίαν καθελκομένην 
ὑπὸ τῆς κακίας οὔσης κ΄ ΟΥΞοἰ 1. ἔχ. τταῖ (ΛΜ. τ2. 2844); ῥγομδ ἰοὸ υἱσὸ 
κι ον καὶ ἀκρατής ζγγϑ.οη.28,6 15 Η εὐ.(12.2678); 1514.}}6].6Ρ}.2. 
53(Μ.78.4074}; οἵ, τοῦτο τὸ ἡμισφαίριον κ. θηλυκόν τε καὶ κακοποιόν 

ΗΙΡΡ.ἠκεν.4.43(Ρ.66.13; Μ.16.31074); 16.4.44(0.67.9; 3τογ0). 
κατώφορος, “ίξερ, οἰσρίησ,; πους, ἃ5 βυ5ι., οἰορε κατέβησαν τὸ κ. 

τῆς “Ιεριχώ Τιδουτ. Ν υ, γι. 5(}1.02.1τ676.Ὰ}). 
κατωχριάω, ἔν ῥραΐο, ὕγτ.1ς.2.5(2.3378); ΙΔ αάονιττί.3818); 

τηρά,, {710.}....6(Δ.06.9018). 
καυκάλιον, τό, ν. βαυκάλιον. 
καυκίον {{Ἐ]καυχίον), τό, σε55εἰ, ει ρ, Κ΄. Εμάοε, (0.875); Ἐριιτ.2. 

ΔΑ; [οὐ οβοῃ ῤγαί τοῦ(Μ.87.οδικ); ἰου Πο]απσ Ὀτεαᾶ, ΚΓ Εμρναχ. 26 
(Ρ.73228}; Οντ.ϑυ. [0.8 65.το(Ρ.2τ6.2}; πιοῖ., Οὗ βυυ᾿β οἵδ δέσκος... 
καυχίον τοῦ ἡλίου ΤΑΤΗ φι αἰ.4{(Μ.28.7768). 

Ἑκαυκοδιάκονος, ὁ, ἐμ ῤ-ϑξαγεν τὸν ἀπὸ καυκοδιακόνων σοφιστὴν 
γεγονότα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ΤΠΡΗΠ.εὐγοη.Ὀ.32ο(Μ.τοϑ,7730). 

καῦκος, ὁ, σε, ΤὨΡΠπη. εἤγοη. Ὁ. 248(Μ. τοϑ,6248). 
Ἐκαυλακαῦ, ἸΡΤ Ἰ}Ρ 15.28:τὸ (1,6, ῥχοῦ. Ὁ. (ἢ δηϑννετ) τὸ 0), τοῦ, 

τοαοῃιηρ οὗ αἱρῃμαρθὲ ἴο σΒΠἄγθη), τ κθη 85. Βϑοτραῖ πᾶσ Δ πα 
ἈΡΡΙΡα τὸ σωτήρ Ὁν Β8511465, οἵ. φμοηαανηοάμη εἰ τάνδ ΠἸΟΤΗΘΗ 
6559, 111 φηο ἀϊομηὶ ἀεσεθη 1556 οἱ ἀσεεπάϊ556 ξαἰυαίογεη, 6656 Οαμίαεσαμ, 
Ἰσρη. αθγ.1.24.5(Μ,7.6788}; τὸν..«σωτῆρα καὶ κύριον καυλακαύαν ὄνο- 
μάζουσε ΤᾺατ, ἤαον.τ.4(4.202); Ὀγ ΟΡΒΙΓ65 οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς ὑπέρογκοι 
λόγοι Κ., Σαυλασαῦ, Ζεησάρ, ΕΚ. τοῦ ἄνω, τοῦ δάμαντος Η!Πρρ.λαεν. 
π,8(ρ.89.20 ; Μ.τ6.31300) ; ἀηᾷ Ὀν ΝΙΟοΙαἰΐδῃβ ἄλλοι δὲ τὸν κι ὡσαύτως 
δοξάζουσιν, ἄρχοντα τινα τοῦτον οὕτως καλοῦντες ἘΡΙΡἢ ἀαεν.2ς.3 
(Ρ.2γο.τό; Μ,41.3240); κι ... ἐν τῷ ᾿Ησαϊΐᾳ γέγραπται, λέξις τις οὖσα 
ἐν τῇ δωδεκάτῃ ὁράσει...κι κ. ἐλπὶς ἐπ᾽ ἐλπίδι τὉ.55.4{0.271το[ ; 
2258). 

καυλός, ὁ, ςἐθη: οἵ ἃ, δ θϑέιοῖς, ὕνγτ, [ο.4.4(4.3000). 
ἘἙκαυλοτομτέω, με α!]6 τοὺς ἐν παιδεραστίαις εὑρισκομένους 

“εἶσθαι 1ο. 414]. ἐἰγοη.τϑ ρΡρ.436(Μ.97.6448). 
ἘἙκαυματινός, ΟΣ ΟΠ] ηγεῖο, ἐογγιά, ποΐ, ἘΡΙΡΗ ἤαον.66.84(0.126.16; 

Μ.42.1644); Ολγοη, Βαδεί,.Ρ.28(Μ.92.1244). 
Ἐκαυσοκόπος, ὁ, τϑύγηι, Ἰη5εεΐ 5 Βαυτηξ} (ο οσορ5, Εμεβοί. (0.555). 
Ἐκαυσοπολίτης, ὁ, ᾿ηεομάϊαγν, ἃ5. ΠΙΟΚΏΒπιε ὅτε οὗ πράσινοι... 

ἔκαυσαν τὴν μέσην.. «τοὺς Χριστιανοὺς ὡς πρασίνους ὑβρίζων καὶ κ. 
ἀπεκάλουν καὶ Μανιχαίους διάαδε. [ζαε.1.53(0.777.1). 

Ἐκαυσόχειρ, λαυίηρ α δηγηΐ μβαηά ἐκάη ὅ.. «δάκτυλος... καὶ ἔκτοτε... 
᾽Ορέντιος ὁ κι ἐπέγραφεν ΤΑΛπαϑί. 5. γεία! τϑ(ΟΟ 20.71.3). 

καυσόω, Ρ458.; 1. ῥέεαν ἱὰε πεαὶ οὐ {μὲ ἄαν, τοῖ. τιον, ΝΗ, 
}εγίϑι.12.2(Ν 1.70. 0400); 2. ῥδεονῖε {ουθγίειι, Οὐ ΝᾺ Ζ. ανηι.1.2.1το. 482 
(Μ.27.7154}. 

καυστήρ, ὁ, ν. καυτήρ. 
καυστήριον, τό, ν. καυτήριον. 

καυστικός, 1. δμγηίηρ, τη] ανιριαίονν τὴν καυτικὴν δύναμιν [].6. οὗ 
ἢτ6] ας Μρῃ,αροον.4.τ4(0.183.13, οοα. καυστικήν) ; τηεῖ, λόγον ζῶν- 
τος θεοῦ... καυστικώτερον παντὸς πυρὸς ΟΥ̓ 70.6.58(37; ρ.166.2}; Μ, 
14.300}); δὸς..«κἀμοὶ...διαβάντι τὸ πῦρ ἀναλγητί, καὶ τῶν ῥευμάτων 
εἰς τὴν κ΄ μεταβληθέντων φύσιν ὑπεξαλύξαντι τὰς ὁρμάς ΜοΙΠ.γε5.1.56 
(ρ.3217.9; Δ1.41.11528);} τὸν καυστικώτατον τῆς πρὸς τὴν θείαν 
συνουσίαν..«ἐφέσεως ἔρωτα Μαχιανηδι. (Μ.0ι.1364100) ; 2. --- καυστός, 
τη Παριιαδίε, Μεῖῃ.ν»65.2.23(ρ.377.17; Μ.1τΒ8.2588λ); ἸζρΙρη.Παεν.2 9.5 
(Ρ.327.3; Μι4τ.4οοᾺ); (ῃτνπ. λοι. τ6.8 τῷ Μ.(7.215Ὰ}.Ψ 

καύστρα, ἡ, δγητης, ΤΑΠαβτ δι νείαὶ (Οὐ 20.82.12). 

καύσωμα, τό, Ξεογελτηρ, δαγηῖηρ ἤεαὶ, τεῖ. ῬΥ.25:13 κ΄ διαλύει, 
μεγάλα τὸν σῖτον βλάπτοντα, ὡς πρὸ ὥρας πεσεῖν πολλάκις ἀφανισθέντα 
ὑπὸ τῆς καύσεως ΤΗΠΡΡ. 3.40 1: ᾿γ.(Ρ.174.10). 

καύσων, ὁ, ἔευεγ, βαμτε, ταδὶ. ἐν σκιρτήματι νεοτησίῳ καὶ τῷ κ. τῆς 
ἡλικίας ΟἸαπι. φ.ά. ς ϑ(ρ.τός. δ; Μι0.6120) ; ὅταν ὁ κ- τοῦ παράντος βίου 
παύσηται, καὶ καιρὸς τῆς ἀναψύξεως ἐπιστῇ Οτ.Ξοἠοί τη (απὶνάτ(Μ. 
17.272}; δ...πειρασμὸς τὸν φλογώδη καύσωνα. .«ἐπιβαλών, ἁπαλὴν ἔτι 
τὴν πρώτην βλάστην κατέβαλε (το ΝΝ υδβ. ἠοτη.2 τη Οαπὶ.(Μ.44. 
Ἴ0938); Τεῖ. βίαίε οἵ ἀξιοηβ δαίμονες ..««τῷ πυρὶ χωνευόμενοι, ὅπερ ἐκ 
τῆς ὀπτασίας τοῦ σωτῆρος ἔλαμψεν... ἐπιβάθραν τῶν χοίρων τὴν ἀγέλην 
ἐζήτησαν, ἵνα δι᾿ αὐτῶν εἰσελθόντες τὸν κ᾿ λύσωσι ας. ρη. αροεν.3.1τι 

(Ρ.77.}). 
Ἑκαυσωνίζομαι, ΦΉ 7} ἤγονι ἔδυεν, Τ7υβῖ.6Ρ.Ζεη.εἰ δον. τ )(Μ.6. 

11070). 
[Π]καυτεριάζω, ν. καυτηριάζω. 



καυτήρ 

καυτήρ (καυστήρ), ὁ, 1. εὐαμεγίσίηρ ἀρῥαγαίμδ, δγαμάϊηρ Ἰγο 
καυστ- ΟΥ{( εἰς.4.72(0.342.τ4; Μ.11.11444}; ὡς... κι μετὰ τοῦ πυρὸς 
νοεῖται, καὶ ἄλλο μέντοι ἡ ὑποκειμένη ὕλη καὶ ἄλλο τὸ πῦρ Βε5.δ)ρῖν. 
38(3.320 ; Μ,32.1374}; 85 Ἰηβίγυτηθηΐ οὗ τοχΐατα, 1515... .1. 58 (0.35.6; 
Μ,20.0720); 2. εαπίεγν, δγαμάϊηρ, ΟΥ.β οἰ, ἴῃ Ἐς. 4τ6 ἀρ. ῥἠϊοι.)6.6 
(Ρ.238.21 ; καυστ- Μ.12.1τόοἀ}); (σηεὶ..4.,Ρ}.6.21.2; καυστ- {πῖνε 
Ζεη.εἰ δὲν, (Μ1.6.11804}; ὙΠαε, ΤΊ. 4:2(3.650); τοῖ. ρυϑοῖῖσα οὗ 
Γ(αυροοχαίδηβ σφραγῖδα...ἐν κι ἢ δι᾽ ἐπιτηδεύσεως ξυρίου. ««ἐπιτιθέασεν 
οὗτοι ἀπὸ Καρποκρὰ ἐπὶ τὸν δεξιὸν λοβὸν τοῦ ὦτός ἘΡΙΡἢ. ἦαεν.27.5 
(ρ.3ο8.3; Μ,41.372Ὰ}; ν-. καυτήριον, καυτηριάξω; 3. πᾶν μια δ 
δναπάτηρ ὡς πρόβατα ἄλογα τῷ κι΄, κἂν πλανηθῇ ῥαδίαν ἔ ἔχει τὴν.. 
εὕρεσιν ΟτΞεἰ τη 705.5τ2(Ν 1.12. 8218); καθάπερ τις κι. σώματι, ταῖς 
ἀμφοτέρων ὑπολήψεσιν ἐγκαίεται (Ὦτνβ. ἑεηπιγερ. δία. 2590); Ῥα}}.ᾧ. 
.α5.32(ρ.00.2; κανστῆρας Μ.34.τΙΟ0Ὰ}; τηδῦ, ὀνοματοποιίαις χρή- 
σασθαι, ἵν᾽, ὥσπερ διὰ κ΄. τινῶν...«τὸ ἰδίωμα ἑκάστον γένους ἐπι- 
νινῴώσκηται ΒΑ5.[ελκ.8.3(1.72Ὲ ; Μ.20.τόρ0) ; ζητήσωμεν.. 
κυρίου καὶ τὴν σφραγῖδα ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν Μας.Αερ᾿ πόρε, 12.13(ΝΠ.34. 

5640); ὥστε αὐτοῖς ἐνθεῖναι καυτῆρα ἀνίατον τῆς ἥττης. «τὸ ὄνομα 
τὸ ἑαυτοῦ τοῖς τῆς πόλεως ἐπέθηκε λειψάνοις ζῇγνσ. Πμά.5.1ττῷίι. 

6450). 
καυτηριάξ-ὦ (καυτεριάξω), 1. ὁγαηά ; τεῦ. (Δγροοτγατίδῃ Ῥτδοῖίος 

σϑουσι τοὺς..«μαθητὰς ἐν τοῖς ὀπίσω μέρεσι τοῦ λοβοῦ τοῦ δεξιοῦ ὦ ὠτός 
Ιγοπιλαον.1.25.6 ΔΡ. ΗΙΡρΡ. μαόν. -Ἴ. 32(Μ.16,323208)}; ταεῖ. ἐκ τῆς νέας 
σοφίας κεκαυτηριασμένα τὰ ῥήματα Β453,δ) 0,ῖίγ.τ6(3. 130; Μ.32.96Α}); 
650. ΘΧορ, Τππ|.4:2 πολλὰς ἐξηπατήκασι γυναῖκας, αἵτινες κεκαυ- 
τηριασμέναι τὴν συνείδησιν, αἱ μὲν... ἐξομολογοῦνται, αἱ δὲ...ἔνται 
μὲν ἀπέστησαν, ἔνιαι δὲ ἐπαμφοτερίξουσι ἴτεη,ἤαεν.τ.15.7(}1.7. 5021); 
κατὰ βάθους τῆς ψυχῆς συνέχειν τὰ ἁμαρτήματα, τὴν συνείδησιν 
“πομένους Βε5. πομλίη Ἐς. 47(..366Α ; Μ.30.028); ΟὨγγο, ἤν. 1.2.1 ΤΉ 
τὐ(ττότοῦ); διὰ τοὺς κεκαυτηριασμένους τὴν συνείδησιν, ὡς διὰ 
συντόμου ἀπολογητέον περὶ τῶν ἀποστόλων ΑἸητποι. (4.15: 20 (}} 85, 
15520); κέκληκε, τὴν ἐσχάτην αὐτῶν ἀναλγησίαν διδάσκων ἃ γὰρ τοῦ 
καυτῆρος τόπος νεκρωθεὶς τὴν προτέραν αἴσθησιν ἀποβάλλει ΤΠάϊ, 
ΤΤΊρι.4:2(3.650); κεκαυτεριασμένην τὴν ἰδίαν συνείδησιν ἔχοντες [0. 
1).μαεν.το(Μ.94.777λ}); 2. εαμίογίσε, ταθάϊο. ὑπὸ ἰατρῶν τοῖς θερα- 
πείας ἕνεκεν τεμνομένοις ἢ “-ομένοις ΟΥ((ἰδἰς.6, κ6(Ρ.127.ς; Μ.ῖι. 
1384}; Ἰά ἤσηι. 1.2.5 1 [6».(0.02.20; Νί.τ3.538τ0); Μαρ. Αδριλονι 6.1 
(Μ. 34. 5170); τηδί. κ᾿ αὐτὸ καὶ τὴν σηπεδόνα ἔκκοψον, στιβώσας 
νηστείαις (ηδί. ΑΡΡ.2.4τ.6: 3, ὀναμά, δΉ7Ή; 85. ἃ ῬΌΠΙΒΗτηδηῦ, 
Μ.Ταν. δ(Ρ. 460); 4. δεν εἶδθα, ΤροῦΝ.υ, δγηι. π4(}1.03. 1736). 

καυτήριον (καυστήριον), τό, »παγὶς οὗ δηεγηΐηρ, ὑγαμα τὰ κ. καὶ τοὺς 
μώλωπας καὶ τὰ τραύματα ἔχοντες ἘΡ.]πιρά 80. Ἐπ5.ἢ..6.5.2.2(Μ.20. 
4338); ; εἶπεν ὁ Κέλσος ἀκοῆς καυστήριά τινας ὀνομάζεσθαι παρὰ Χριστι- 
ανοῖς Οτ,(ἰοἰς.5. 64(Ρ.6η.τ6; Μοτι, 1285). 

καυτικός, ν. κανστικός. 
καυχ-άομαι (-ἔομαι), δοαςί, σίονν ; 1. ο. ῬΥΘΡ,, δοαξί οἵ ἐν ἀρετῇ... 

ἐν σημείοις κ. ΑἸΆ νυ. πίοη. 48(Μ.26.ροοᾺ)}; Μβτο. Ετιοῤμϑε. 2. οοί , 
ὅπ,.964Α); κ.- ἐν νόμῳ Του, ΑΥἐῤ.8.2 (ΜΝ ,32.1ΤΟ002Δ}; κ᾿ ... ἐπὶ εὐγενείᾳ 
Οὐ ΠΟΉΤΣ 4 ἠπ 76γ.(ρ.81.2ς; Μ.13.3728); ἐπὶ τῷ δαίμονας ἐκβάλλειν 
κι Αἴῃν. Δ ηἰοΉ. 38(8078) ; εἰσί τινες...εἰς οὖς “τ μεθα πλείω πάντων 
Ῥατη ἐγορἢ.2.8(ρ.234.7)}; 2. ρίονν, χη οὐ.. «δίκαιον τὸν νυμφίον... 
παθεῖν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τὴν νύμφην, δι᾽ ἣν ὁ νυμφίος παρεγένετο, 
καὶ «οουμένην εἶναι καὶ ῥέμβεσθαι ας, Ἀερ."οηη.27.2(}}. 34: 6030); ἴῃ 
(σοά, ες..δαἰ.τ7.1; ΑἸΒ ἀροὶ, ἔμρ. τϑ(ρ.81.8; Μι25.6680) ; ὅ νοῦς, ὅτε 
ἐπάνω τοῦ τῆς σαρκὸς “οἄται ἀδρν μι τοὶ δύναται γεύεσθαι τῆς 
παρακλήσεως..«τοῦ.. «πνεύματος [)}1Δ ῥενξ.3ο(ρ.34.8), 

καύχημα, τό, 1]. δοαξὶ τὸ κ. ἡμῶν... ἔστω ἐν αὐτῷ [30. τῷ κυρίῳ] 
τ(ίφηι.34.5; ἄκουε οἷα καυχᾶται κ. [2 ΟΥ 11:23. ΟΥ̓ λΟΊΉΣΤ. 4 12, 
76γ.(Ρ.82.1τ5; Μ.τ2.3724)}; 1)16α. βγξ.17(0Ρ.22.0);. 2. ναϊηρίογίοιις 
δρεδεῖ τῷ ἀποτετάχθαι παντὶ κ. ΟΥ, ἠοηι.17.5 ἴῃ [6γ.(ρ.140.1τοὸ; Μ.13. 
4614}; κενὸν ὑμῶν ἄρα τὸ κ. ΑἸΏ, 41γ.2.82(ΜΠ,26.221Ὰ}; ΠιΔα, ρένΓ13 
(ρ.τ6.7}; 3. οσεασίον οὗ δοασίηρ ΟΥ ῤγίάδ, οἵ Μδουηὰ τὸ κοινὸν κ. 
τῆς γενεᾶς ΟΥ̓ Ν γερο, ἴφεγ. (Ὁ. 205.1τ8.; Μ.46.Ο810); σταυρὸς...τὸ τοῦ 
Παύλου κ. ΟΠ γγ5ι λον ΜΠ .26: 30(3.108Β); Ὀνν Ρς. 35: (Μ δο, 9169); 
φδίογν μὴ ἀκλεῶς ἀποθνήσκειν, ἀλλ᾽ ἔχειν...τοῦ μαρτυρίου τὸ κι ΑΤἸΉ. 
ἀροί. Με. τη(ρ.80.12; Μι2:, 660) ; ἔχεις κι τοῦ βαπτίσματος, αὐτὸν τὸν 
υἱὸν τοῦ θεοῦ ΟΥΥ. Η. εαἰφεῖ..53.0; οἵ (Βηβι ἡ. πρᾳότης κ. αὐτοῦ ,,. 
ΤἼον. ἃ 86(0.202.12). 

Ἑκαυχηματικῶς, δοαείξμίν, Ὠιάντη, Τγῖη.2.32τ(Ν.30.0520). 
ῬἘκαυχημοντ-έω, δοασί, ναὶ ἡ ἀγάπη... οὐ εοεῦ ἘΡΏὮτΤ.2.1126 (τ οτ. 

13:4 περπερεύεται). 
καύχησις, ἡ, 1. δοαςίίνιρ ἔστιν τινά, ἐν οἷς καυχώμεθα.. οὐκ οὖσιν 

καυχήσεως ἀξίοις... «ἀλλοτρία ἐστὶν ἡ κ. καυχήσεως ἁγίων..«μανθάνομεν 
εὐκαυχήσεων εἶναι διαφοράς" ὡς τινὰς μὲν κι εἶναι αἰσχύνης ἀξίας ΟἹ. 
Πομῃ.11.4 τὴ 76γ.(Ρ.81.25,30; ρ.82.τ6; Μ.13.3728}.); 2. νατηρίονντηρ 
πολλὰ φρονῶ ἐν θεῷ, ἀλλ᾽ ἐμαυτὸν μετρῶ, ἵνα μὴ ἐν κ. ἀπόλωμαι Τρτι. 
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Τναΐ.2.τ; καυχήσεως καὶ ᾿ὑψηλοφροσύνης καὶ ὑπερηφανίας Ἠδξττη. 
παηά.8,5; ἀσφάλισαι λόγον ἀπὸ κ. ἥατο, ἔγισρβι5ς.2.176(Μ6ς. 9578); : 
3. ρίογντηρ, ἐχμαίοη, ον. πανί τίρ.40.1: Μ.1ι. 611); δώῃς αὐτῷ 
στέφανον καυχήσεως ἐν ἡμέρᾳ ἀποκαλύψεως ἐ ἐπισκοπῆς σου (σης. ΑΡΡ. 
4.13.1; ὃ Παῦλος μυρία ὑπομείνας δεινὰ...ἐκαυχᾶτο...ἡ δὲ κι ἡδονῆς 
ἀρεέν, ἐπέξαοις (ὨΒτυϑ9. σαὶ, τ8.3(2.1860); 4. ῥγείεχὶ ἔογ ὑοαςίην τῶν 
τειχέων [1.6. οἵ Τ6γ10Π0].. «πεπτωκότων αὐτομάτως ἄνευ ἀνθρωπίνης κ. 
Οἰνόη Βαςξεῖ, Ρ.7 7 Μ1.92.229Ὰ}. 

[“]καυχίον, τό, ν. καυκίον. 
καχεκτ-έω, δὲ 11-ἀΠ]ςροςεά, ἀϊταοειεά, ΟὨτγβ. πον.24.5 ἴηι ἘΡΆ. 

(1τ1.1868) ; ““ούσας ψυχάς ΤΡτος.Ο. Ὁ γ.27:22-24(Μ.87.15 000), 
Ἐκαχέσπερος, οἵ α δαά ευεπίηρ, 70.1). σαν πεορἢ. Ἰ(ρ.2τὸ; Μ.οὅ. 

8284). 
Ἐκαχημερία, ἡ, εὐ ἄαγ, δίαεκ ἀαν μοναχὸς γαστρίμαργος τὴν 

νηστείαν κ᾿ ἀποκαλεῖ ἘΡὮΤ.Τ ΙΟ8Β. 
καχλάξ-ω, εγαοζίο πῦρ. ..--ον ας, Ααρικοηι.τ6.153(Ν.24,6244}. 
καψάκης, ὁ, ἤασεν, ΟΥ Ναξ. ἐαγηι.1.2.6,40(Μ.37.647). 
["Ἰκεάτας, ὁ, ΞΞ καιάδας, ῥῖῇὲ οΥὁἮἨ μηδεγργομα ἐαύεγη αἱ Θρατίδ; 

564 85 ῥτίβοη, δελοὶ, ἴοιη, Ῥγοί. (0.14.8; Μ.9.786})). 
[ΠΠκεγχρεμίς, ἡ, Ξε κεγχραμίς, μΉ ει- τόσά, Πδπες οἵ δὴν ἤηε ργαΐη, 

Ονταάογ.τ2(1.4464}. 
κεγχριδίας, πα οὗ κέγχρος : ἄρτος ὁ κ. ΤΒατ. ἢ. γεἰ..2(3.1120}. 
κεγχρίς, ἡ, --- κέγχρος, ἨΜΠεἰ, ΠΘπσα ΔΌνΤΠΙΡ ἴῃ 5618} ρΎΔΙΠ5; 

οὗ ρο)]4 ἄμΞι, Μας,ἀθρ.λοηῖντπ, 52(Μ.34.6128); κ- σύκου (Πτνϑ8.ἡσηι. 
17.3 ἴῃ τ( σγι(το,τ480, ν.], κέγχρος). 

κεγχρῖτις, ἢ, ἃ ΚΙηά οἵ βογροηῖ, ΠΡΙΡΗ ἤαεν. 66, Βδίρ}Ὀ.131.19,132.1; 
Μ.42.172}. 

κεγχροειδής, ἰΐξὲ »γαΐης οὐ με 61 κ᾿ ἐπαναστήματος ῬΏΙΠοΒΙ. ἦ,6.3.ττ 

(0.41:.20; Μ.6:5.4078). 
κέγχρος, ὁ, ἡ, 7μ1{|π6|, ἄδπςε σγαῖη; τηϑῖ., οἱ Βρθοκβ οὐ ἃ Ρ1Ὲ- 

οἷοι βἴομθ, ΠΡΙρα. σορπ τί Μ.43.πο14); ἀφθαλμόν, τὴν μικρὰν 
ἐκείνην κ᾿. 1 ῃγγ5..4.(1.8288). 

[ΠἸκεδραία, ἡ, -- κεδρία, οσἵΪ ὁ δγνίαν ἐεήαν, ΜΠ ν Οσοντ,εἱ Τλαρῖττ 
(Ρ.122). 

[ΠἸκεδρέα, ἡ, ΞΞ ἰογερ., ἀπαβεβ. οά. 2(Μ.80.68.). 
κέδρος, ἡ, οἐδαγ-ίγες; 1. δἴντα, κ. ... φμαξὶ καιομένης δρυὸς ὑγρόν, 

14 επί αγδογῖς ἰπηηον ἀγάφης, 1514. }Η.,οἰγη!.17.7.33; 2. ΔἸ ροσῖοδὶ 
ἸΠΈΘΤΡΤΩ, ἡ κι ποτὲ μὲν ὡς μόνιμον, καὶ σήψεως βέλτιον... «παρὰ τῆς 
γραφῆς ἐπαινεῖται" ποτὲ δὲ ὡς ἄκαρπον. ..διαβάλλεται, ὡς καὶ εἰκόνα 
πληροῦν τοῦ ἀσεβοῦς Βαπ.πον ἴῃ Ἐφ, βίτιτιος ; Μ.29.2038}); αὲ κ. 
λαμβάνονται μέν ποτε καὶ εἰς εἰκόνα ψυχῶν μεγάλων, καὶ ἀξιόλογον 
ἐχουσῶν δίαρμα, ἐκ τοῦ διανεστηκέναι τῷ φρονήματε... ἤδη δὲ καὶ τὰ 

σκληρὰ... ἤθη, τὰ ἐπαιρόμενα κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, κέδρους 
ἔγνωμεν λεγόμενα. ..«καὶ οἱ ἐπαιρόμενοι ἐπὶ τῇ ψευδωνύμῳ γνώσει...κ. 
λέγονται 1385. 1 ς.228(1. ππΑξ.; Δ1.30. τ 7. Ε.}; οὴ δσσουπε οὗ {Π6 σοπὶ- 
Ὀἰπαίοη οὗ 115 τα ρη  ἤσθησα ν]Γἢ [Π6 ἀ56]6 55} 8585 οἵ 105 ἔσαχὶ βιρτμῖν- 
ἴηΡ {Π0 ῥγοια ἀηα ψ]οϊκοα, Βας. μομιτη Ἐς. 28(:. τιροξ.; ; Μ. 30. 2030); : 
ἘΒ45..-ς. 2281. 5528; Μ.30. 5178) αἱζ, Ξαρτα ; ὁ δὲ ἄνευ ἐργασίας τινὸς 
ἀγαθῆς, ἢ διὰ πλοῦτον, ἢ δι’ εὐγένειαν..«μετεωριζόμενος, κ. ἐστίν, 
ἀκάρπῳ ζωῇ καὶ ἀνονήτῳ ἐπαγαλλόμενος δ. οο(4420 ; Μ.265})}; ληλλὰ 
δὲ τῆς κ΄, τοὺς.««τρυφῇ προσέχοντας...κι ««. τοὺς ἐπὶ πλούτῳ βριθο- 
μένους, καὶ ἐν ἀξιώμασι λαμπρυνομένους ΤΒα τ σημ  Ρτοθιη.(2.}); 
ΒΙΡΠΙ Πρ ΡΆΡΘἢ Τ0ΠΊΡ]65 ἐπειδὴ... ὑψηλὰ ἦν.. «τὰ τῶν εἰδώλων τεμένη, 
καρπὸν οὐδένα τοῖς σεβομένοις ὀρέγοντα, ταῖς τοῦ Διβάνου κ. ἀπείκασε 
ταῦτα, αἵ ὑψηλαὶ μέν εἰσιν, ἐδώδιμον δὲ καρπὸν οὐ πεφύκασι φέρειν 
14.5.28: 5κ(1.782); Ὀδσαῦβε οἱ 15 τάϑην νιγίπε5 Πκοηδα τὸ [6 7ι8ΐ, 
{848.1ς.228{(ς52Ὰ ; Μ. 17.) οἷζ. βιρτα; ὁ δὲ δέκαιος τῆς μὲν κ. τὸ 
δασύ, καὶ θερμόν, καὶ θρέψιμον, τοῦ δὲ φοίνικος μιμήσεται τὸ ὑψέκομόν 
τε καὶ κάρπιμον' διαρκεῖ δὲ ἀμφότερα καὶ ἐπὶ πλεῖστον διαμένοντα 
χρόνον, χρόνου δὲ καὶ εἰς αὔξησιν δεῖται ΤΠάς Ῥς τι τ2(1.1268) ; οἵ, 
οὶ κεν ΜΟῊ ῥεγεδεῖὶ, τα πδς πιαζογέην ρίογία εὐΐα υεϊπεδίαΐδ 
ΤΟΥ ΡΤΗΡ, ΛΥΘΌΥΤ. γι. 4.20 τῷ Ἐς. ττδῷ(.}..14.12470}; ἴο 5ονθ- 
τεῖρῃβ, ἜΒΑ ΒΕ ς. 79: ττί( 175}; ἴο χηϊη!ϑἴεχβ οὗ ΟΒυτΟΙ, οἵ, ἐσάγος ἀεὶ 
ἔξ 586 δὸς φεῖ ἐεοίοοίατῃ εοπίερηί, Οὐ, απ!.3(ρ.177.14; Μ.13.140Ὰ}; 
ἴο Ῥῥσορμῃεοῖβ, Ῥῃι αυρι αηὶ.32(}1.40.570); 45. ποῖ Π|4}0]6 ἴο ἀδοαν 
11 15 τε[εγγρα τὸ υτηδείτν οὗ (μσὶδὶ κέδρον δὲ καλεῖ τὴν ἀνθρωπείαν, 
᾿ὡς σηπεδόνα τῆς ἁμαρτίας οὐ δεξαμένην: ἄσηπτος γὰρ ἐν ξύλοις ἡ κ΄ 
ΤΠαι( ἀρ. τ: τ6(2.120) ; κ᾿ δὲ αὐτὸν προσηγόρευσε κατὰ τὸ ἀνθρώπινον 
«(ἔχει δὲ καὶ ἄσηπτον ἡ κι, ὥσπερ καὶ ὃ δεσπότης, καὶ κατὰ τὸ 
ἀνθρώπειον τὸ ἀναμάρτητον ἔσχηκε Ἰᾷ. Επεεξι.τ7 τ22(2.80}). 

κεῖμαι, 26; 1. ἐπε ομδίγείοἠεά, οἵ δυσμαγιβίῖο οἰ 5. οὐρανίων 
δυνάμεων ἅπαν τὸ βῆμα καὶ ὁ περὶ τὸ θυσιαστήριον πληροῦται τόπος, 
εἰς τιμὴν τοῦ κειμένου ΟΠ τν5.5αε.6.4(0.147.19; 1.4240}; ὅταν ὁ κύριος 
ἡμῶν..«κεῖται ἐσφαγμένος Ι΄ πον». 1 4.1 τη Πεῦ.(12.1414.};} 2. δὲ 
διϊμαϊοά, 116, δ6 ἴῃ ἃ Ρ]αςα; ἃ. οἵ ρθΊβοῃβ, δέ πὶ δὴ αἰτἰ δ ΟΥἩ ῬΟΚ]- 
τίου ἐπὶ γόνυ... οἱ ἱεροὶ κελεύουσι κεῖσθαι νόμοι, ὥστε καὶ διὰ τοῦ 



κειμηλιαρχεῖον 

σχήματος ὁμολογῆσαι τὴν δεσποτείαν (Ὠγγπ5.οαἰδεῖ!.3.4{0.171.30) ; 
εὑρίσκει αὐτὸν ἐπὶ γόνατα κείμενον! ἦν γὰρ μετάνοιαν ποιῶν..«καὶ 

οὕτως ἀπέδωκεν τὴν ψυχήν. ἔμεινεν οὖν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἔτι κείμενον 

εἰς μετάνοιαν 7. Παρ ατ(ρ.390.17); Ὀ. τηεῖ., οἵ σοά, ἠσυς οηεὶς ῥρίαεε, 
δ6 τὸ περὶ τοῦ πνεύματος, ὡς..«τῷ θεῷ καὶ τῷ υἱῷ κειμένου ὙΑΡο]Ϊ δ. 

Βα-.2(34.32.1το8Β}); εἰ...«ἄνω παντὸς κεῖσθαι πάθους τὴν θείαν τοῦ 

πατρὸς ἐροῦσι φύσιν, ἔξω δηλονότι καὶ τῆς ἐπὶ τοῦτο κατηγορίας 

κείσεται ὕντ. 70.τ.3(4.26Ε); οὗ ροιβοὴβ οὐ διζστάντες εἰς ἄνθρωπον 

ἰδικῶς τε καὶ ἀνὰ μέρος κείμενον τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ [1.6. (ΠΓ]50) θεωρίαν, 

καὶ εἰς θεὸν λόγον 1Δ,Ἔα ί πὲ τα ρ.2(Ρ.18.1; 6᾽.1488)}; οὗ αὐϑίτασιβ ἐν 
τῇ αἱρέσει τῆς γνώμης κεῖται τῆς τελειότητος ἡ κατόρθωσις ΤΙΣ, ΕρΑ. 

2:τ5(3.414); οἵ ονεπῖϑ, ἑαΐό ῥίαεε, βαβῥέη (ἐδ κεῖτο δὴ μετὰ ταῦτα 
ἐπὶ γῆς σκυβάλων ἐκβλητότερον Ἐπ5.1.( .τ6(ρ.253.2ς; Ν΄.20.14288); 9ὸ 

δοςοΙάϊην ἴο ΡΙδῃ ταῦτα κατὰ λόγον ἔκειτο αὐτῷ Ἰα,υ,(΄,1.25(Ρ.19.25; 
Μ.20.9400); 3. δα ἰατά ἄσιυν,, ογδαίηφά, ἐε!αὐἐεἠσα ; ἃ. οὗ ροΥβοῺβ, δὲ 

ἀρῥοτηϊδά, σοί Ὄνου ἄγγελος .««κείμενος ἐπὶ τῆς τιμωρίας ΗδῺ. 51». 

6.3.5; Ὁ. 650. Οὗ Ἰαννβ, δέ ΤῊ 7ογεξ παιδαγωγὸς...ὁ νόμος ἦν, ἔκειτο δὲ 

καὶ μεχρὶ καιροῦ διορθώσεως, ἦν δὲ οὗτος ὁ τῆς τοῦ σωτῆρος... .ἐπι- 

δημίας Ὀγτ.15.4.2(2.6078); 6. οὗ ἂτι ΔΙΙΒΡΌΤΥ ΟΥ τποῖδΡ ΠΟΥ, 1] εἰς 
ΟΥ̓ ἐπί, δά ἀῤῥί[ϊεά ἴο, τἰδεᾷ οὗ, γΕ ξεν τὸ αὕτη..«ἡ παραβολὴ εἰς τοὺς 
δούλους τοῦ θεοῦ κεῖται Ἠδττη, Εἰ η.2.4.; Ἡοπ, Δτ. ἄ.η.2.χτ(Μ.3.652.}); ὁ 
οὐνκαταποντισμὸς ἐπὶ κολάσεως κεῖται ΟἸνΙηρΡ. ἔεο,το: 21. (Μ.03. 
ΘοΙΑ}); οὗ ἔπε 5]εοε οὐ {πε τπεῖαρμοσ, δὲ ἀεποϊείά οὐ γεῤγεσθμίο 
διατὶ... ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς δούλου τρόπον κεῖται ἐν τῇ παραβολῇ ; Πεττη. 

οἷν. 5.5.5; ἰδ.6.1; 4. δὲ αυατ]αδὶς τούτοις...μετάνοια κεῖται, ἐὰν ταχὺ 
μετανοήσωσιν 1δ.9.10.2; 1δ.0.10.3; 5. οὗ ψψοτᾶϑ ἀηα ΡῆταΒ865, δε [ορά, 
σεσαν : τὸ κείμενον τὴ ἱέχί, κατὰ τὸ κ΄ ἂὰ ρῥἱεα 46 ἰὰ Ιετῖτα, αεοογάτηρ 
ἰο ἰδ τ ῤεγβοίαϊ τηεαμίηρ, {εγαϊν, Μεῖῃ γρρ.3.τ(ρ.27.16; Μ.18. 
618). 

["Ἰκειμηλιαρχεῖον, τό, γεῤοοίίονγ, ἰγόαδανν ; οὗ ἃ οὔτοι, γί, 

Οννίαε,(ρ.227.}); 70.Μόβοι ῥγαϊ. τοπ(λῖ.87. 3080}; τ. Ῥάρὰ εὐ. 
[ποη.2(Ώ.4.16}). 

κειμηλιάρχης, ὁ, ἐγοαξιιγεν; Οἵ ἃ σΠΏτΟΉ, τ. υ,Ογγίαε.(Ρ.226,27); 

70. Μοβοῖ, ῥγαί, 48(4.87.29044}; 1διτος(οδο}) ; κεμιλιάρχης ΜΙ Α͂ΜΑ͂ 

3.340 ((οτγοι!5). 
κειμήλιον, τό, ἀπ Πΐηρ᾽ Βἰοτοα πρ 85 νϑί υΒΌ]6, ἐγεαβιγε, μεῖν- 

Ἰοοτ; 1. οἵ ἰτδάϑαγεβ οὗ ἃ σμυτοῖ, ρασις, βαογεα νεββε 15, τπ|5.0,(, 
3.43(Ρ.95.28; Μ.20.1το4Ὰ}; ΡΔΙΠ υΟὐγγοιτό(ρ.οπ.1; Μ.41.54); Ὀγτορ. 
ἡΒ(ςϑ,211Α); πρεσβύτερος καὶ φύλαξ τῶν ἱερῶν κ. Ἐπιβέγαϊ,υ, πίνε. 8 
(Μ.86.22848); εἶ. τὰ κ,» ἤγουν τὰ ἱερά ὙΠεοάήοτιι5 Βαϊδαπηοι σολοΐ. 1Ὲ 
ΟΝΙς, 8) )εαη.12(Μ.137.932.}); οὗ, τὰ σεπτὰ κι ἐπὶ μόνῃ ἀναρρύσει 
αἰχμαλώτων ἐκποιείσοθωσαν Ἰὰ,εοηϑ ἰόντ ἐρεϊθδιαδίσαγμηε οοἷ- 
Ἰοεϊϊο 2.2(Μ.138.13138); Ῥτοῦ. οἱ γεϊΐος ἤνοιξεν τὰ ἁρμάρια τῶν κ. 

Ογτ.β... Ἐμεμγηι8(0.69.14); ταρί, ὥσπερ ἴδια κ- τὰ μαθήματα σφῴρα- 

γίζων ἐν ἡμῖν Ατῃιοῤ. 4τρ.11ῤ. (1.25. 540Ὰ}); ἱπἠιογίίσηεε οὐ. «νεώτερον 

τὸ ἐφεύρημα [ὶ.6. νηστεία]; πατέρων ἐστὶ τὸ κ. Βα5.}ο᾽,.1.3(2.3Α; Μ, 
3χ.τότξο); τοῦ. Ἐοηλ.9: 3 οὐ γὰρ θάνατον, φησίν, ἀλλὰ κ. καὶ ἀνάθημα 
ηὔχετο εἶναι τοῦ Χριστοῦ (Ὠτγπ.ἤονι.16.3 τ᾽: οηπ.(9.606Ὲ}; οἱ Το. 
Βδρί. ὁ πρόδρομος...τὰ κρυπτόμενον ἐν τῇ ἐρήμῳ κ. 7Το..μορι.1.3 
(Μ.οὐ.5498); οἵ ΒΜΝ᾿ χαίροις, Μαρία, τὸ κ. τῆς οἰκουμένης ΤΟντ, 
ἐονη ἀν ατ(ς, 800); 2. ῥγροίομς ὑδδδεῖ Ἰᾶθα οὗἨ γψεββ6] ἃ5. ΜῈ}} ἃ5 

Ἐχοδβῦγα 15 ρχδβοπὶ ἴῃ ἰο] ον ηρ ἱπϑίδποθβ μεῖς τὸ κὶ ἰδ ποῖ ΟΠ] 

Ρτδοίουβ ἴῃ ἰϊ56 1} Ὀὰϊ αἰβὸ Ὠεοδυβε οἵ [158 οοπίθηϊβ; 8, οἵ (μγίδι 5 
Ὀοᾶν δῶρον...ὄφρα φυλάξῃ σώματος ἡμετέρου κ. ΝΟῺΏ.ῥαγ. 0.12: 

(ἡμετέρων κτερέων Μ.43.8524); Ὁ. οὗ ΒΜ τριάδος νύμφη ὑπάρχει ἡ 

οὐὐΜαρία, τὸ πανάρρητον τῆς οἰκονομίας κ. ΤΕΡΙΡΒ ἤονι.(Μ.4.,4804); 

ὦ παρϑένε, φρικτὸν τῆς ἐκκλησίας κ΄. 1δ.(4911); τὸ ἀμόλυντον τῆς 

παρθενίας κ- Ῥτοο]ΟΡ ογιαμάᾷ, ΒΜΨ τίριτοϑ.τ2; Μ,65.6814); κ, τῆς 
ἐπουρανίου βασιλείας Μοά.ἀογηι.το( .86.33048); χαίροις, ὦ θεοῦ θεο- 

φόρον κι 70,1). μοηι, 5(Μ.06.6490); ς. οἵ οἴει ΒοΙν ῬοΊΒΟῊ5 παρθένους 
φύλαττε, ὡς Χριστοῦ κειμήλια ἘΊΡΉ.Π67.5; δι᾽ οὗ [1.Ε. ΟΒχγ5.] ὁ σωτὴρ 

ὡς διὰ κρατῆρος ἢ κ. ἐλογοπότει τοῖς ἐρασταῖς τοῦ λόγου τὰ πρόσ- 

φορα τῆς σωτηρίας ῬΆ]}υ.γγ5.20{Ρ.147.4; Μ.47.82). 
ἈἘκειμηλιοφύλαξ, ὁ, ἀδέῤεν οὗ Ξαιγεά υϑπεεὶς ἀηα ΟἸΆΟΥ να] Δ} }ε5 

οὗ [με ἐμαυτοῦ, σαεγίξίαη, ΟἸΒογγταεί (40 2.1.3.}.24.15; Ἡ.5.5 170). 

κεῖρα ({"Ἰκήρα), ἡ, αξέ ἐκ ποίας κ. κρίνονται παρὰ θεοῦ τὰ ἁμαρ- 
τήματα;-..οἱ μὲν ἀπὸ δεκαετοῦς κι, οἱ δὲ καὶ μείζονος ΤΊτα,1 ΑἹ, 6. 
(Μ.33.13088}; νεότης ἡ ἄθεος κ΄ ΤΟΒτνβ. ῥαΐ.τίο.ϑοδΑ); μετὰ τὸ εἰς κ. 

λογισμοῦ δεκτικὴν παραγενέσθαι (οά. Αγ.51; ἐδ.62; οὐδὲ ταῦτα 50. 

γήπια] διὰ τὴν κ᾿ περὶ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς μυσταγωγίας ἀποκρί- 

νασθαι ἐπιτηδείως ἔχουσι (ἼΤ1]}.ἐαν:.84: κήρα τ Μαρ ἀἱαὶ ({γ.Ζ40}.) 

24:80}. 1..77.2614}; 19.4.4](4ο70). 
κειρία, ἡ, ρῥἷατ,, φγαυε-εἰοί πες, Β45.Ποηῖ.4.5(2,298.; ΝΊ.31.2280); 

ἘΝῚ. Κγ: αφεν.τ(Μ.19.14934}); Δ]ΕροΥῖοα] βἰρτίβοδποε διὰ τὸ μηδέπω 

ἀπολελύσθαι τῶν τῆς ἁμαρτίας δεσμῶν.-..δεδεμένος [30. ὁ “άζαρος] 

740 κελαρυσμός 

12; Μ.τ4.6ρθο); ὁ γὰρ ἁμαρτίας ἐλεύθερος ἐν νεκροῖς λελόγισται" καὶ 

κειρίαις περίκειται ὁ Λαζάρου λύσας τὰ σπάργανα ἵνα τὸν νεκρωθέντα 

τῇ ἁμαρτίᾳ ἄνθρωπον, καὶ ταῖς ταύτης περιοφιγέντα σειραῖς, λύσῃ τῶν 
δεσμῶν 10.}).πον".4.λ2(Μ.96.6200). 

κείρ-ω, [Δογ. δοΐ. ἔκορσεν ν. 2 πῆγα} ; 1. ΦΌΡ, ομἰ οὔ [6 Παῖτ; χϑῖ. 
ἴοπφαχτο: οἵ πυης πᾶσαί εἰσι κεκαρμέναι, ἔχουσαι κουκούλια ῬΑ}. ἡ. 
[ἀτ5.34{(0Ρ.98.8; Μ.34.ττοῦΒ); οἵὁ τηοηκβ μηδεὶς τὴν κεφαλὴν ο"ηταὶ 
χωρὶς τοῦ πατρός ῬΘΟἢ.γερ.Β(ρ.19.:ῖ; Μ.40.9528); ἐκάρη καὶ τὸ μονα- 
χικὸν σχῆμα ἠμφιέσατο Απαβί. 5. φω.εἰ τε5Ρ.τ6(Μ.80.4760); οἰετίσαὶ τῷ 
γοῦ κλήρου “-ἔσθωσαν σχήματι ΟἼΤΟ]]. ἐαΉ..21; 1ῖ5. ΟΥΙΡΊ τίνος χάριν 
περὶ τρίχα “οόμεθα; ὁ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ ἱερέως περικείμενος διπλοῦς 
{στέφανος ἐκ τῆς τῶν τριχῶν σημειώσεως) εἰκονίζει τὴν τοῦ... Πέτρου 
κάραν [Βδ85.}τηγ5.13(ρ.260.25}); τίνος χάριν π“ονται [50, οὗ μοναχοί) 
τὴν κόμην; τὸ δὲ ““εσθαι τὴν κάραν ὁλοτελῶς κατὰ τὴν μέμησιν τοῦ... 
ἀποστόλου ᾿Ιακώβου καὶ... «τῶν λοιπῶν 1δ.22(Ρ.262.26) ; 2. τηεῖ,, ἐμέ ο΄, 
ἐπὶ ὁβονὶ, τεῖ. Αἄδῃ νεκροφόρος (θανάτῳ γὰρ ἁμαρτάδα Χριστὸς 
ἔκορσεν) ΟΥ ΝαΖιεαγη.τ.τ.8.1τ6(}1.37.4554). 

᾿ Ἀκεκαλυμμένως, ἐρ; υείϊεα ἰογηῖς, σὐδομγεῖν τὰ νομικὰ καὶ τὰ 
προφητικὰ ἀκριβῶς... .νενοημένα Ῥωσεϊ καὶ τοῖς προφήταις καὶ...κ. καὶ 
ἐσκεπασμένως ἀναγεγραμμένα ΟΥ̓. [0.13.48(46; μ.275.22; Μ.14.4850); 
τὰ [5α. λόγια] τῶν ἐκ περιτομῆς ἕνεκα κ. ἀποδεδόσθαι, διὰ τὰ θεσπι- 
ζόμενα κατ᾽ αὐτῶν σκυθρωπά Ἐπι5.4.6.6 ρχοετη.(Ρ.251.1το; Μ.22.4134); 
κι “αν ἠγόρευσεν 10. ΕἸςοτην, Γγεβ.(Ρ.110). 

Ἀκεκιβδηλευμένως, ἀϊοἠοηπεειίν, ξαϊ ξεῖν, Ογτ. Ῥςιοοτο( Μ.60.12200). 
Ἐκεκινδυνευμένως, ἠαηρεγοιείν, μασαγάοιεὶγν, [7αδι.6ρ.Ζεη, οὶ δον. 

8(}1.6.11028). 
κεκλασμένως, γηηπεῖηρίν, εβοιἴπαίεῖν κ᾿ βαδίζοντας Ογτι μον άτος 

τοί Ν.77.ττοϑΒ). 
Ἐκεκλείσκονται, ν. κλείω. 
κεκολασμένως, 9} α φμαί ει ῬιΉΠΕΥ κ᾿ μεθοδεύει ΟΠ γγ5.ἤθη1.19.1 

ἴῃ 20 ογ.(το. 5718). 
κεκριμένως, 1. 7μα]εϊαμεῖν, τυϊεἦι ἀϊξενγοίίοη, ἐλεῶν κ. τοῖς ἀξίοις 

ἐπιμετρεῖ τοὺς οἰκτιρμούς Βα5. οι ἦν ̓ Ξ αὙΔ4(1.201Ὲ; Μ.29.480Ὰ); 
σοφῶς ἁπάντων συλλέγων τὸ χρήσιμον, φεύγων δ᾽ ἑκάστου τὴν βλάβην 
κ᾿ ΑΙΡὨ. δείεμε, 4ο(Ν1.37.1 5804}; τὰ ἔθνη καλῶν...ὁ θεός, καὶ ταῦτα 
λέγειν...«ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διδάσκων, κ. τε τὸ Χριστοῦ καταγγέλλειν 
μυστήριον Ῥτος,..5.41τχ8.(Μ.87.23450}; 2. αὐυϊξεαΐν, αὐ ἐοη- 
εἱάφγαϊἸΟΉ τήν τε περὶ τὰ ᾿Εβραίων λόγια σπουδὴν κι ἡμῖν καὶ εὐλόγως 
γεγενημένην παραστήσαντες Ἐλιβ3.41.6.1.τ(ρ.7.8; Μ].22,210); ὁ ἀπόστο- 
λος.- «ἡμᾶς παιδεύει κι νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ 
θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 1Β45.δαῤί.τ.2.τδ(2, 641 ; Μ.31.15534}; ἔστιν .- 
δόξα ἡ μέν τις φυσικὴ ....«ἡ δέ τις ἔξωθεν ἡ ἐκ προαιρέσεως κ. τοῖς ἀξίοις 
προσαγομένη Β5. 5 ρ1γ.46{(3.308; Μ.32.1520) ; διασκεδάσαι τοὺς λόγους 
αὐτῶν, καίτοι γεγονότας ἐν κρίσει, τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐκ ἀτημελῶς, κ. δὲ 

μᾶλλον Οντ.15.3.3(2.445}0). 
κεκρυμμένως, 1. σεεγεί!γ, σουεγὶἰν ἕως...κ. κλέψωσιν οἱ οἰκεῖοι τὰ 

τῶν ἐδίων σώματα Αἰ ἢ. αροἱ Οὐηςἰ.27(Μ.25.6200}; ὁ δόλους συμπλέκων 
καὶ κ.- κακοποιῶν ὄφις ἐστί ατο ορίδε.τ.τ22(Μ 65.020} ; ΟΡ. 
φανερῶς : φανερῶς εἰπεῖν ἃ κι φρονοῦσιν ΑἸ, ἄρον. τπίρ.13.12; Μ.25. 
440 (441}8}; ἔδει... ἐκδικεῖν φανερῶς τὰ Ἀρείον, ἵνα μὴ κ. ἀλλὰ 
φανερῶς Χριστομάχοι δεικνύωνται Ἰά. εὑ. Α466.1.1δ.τοί Μ.25.5608); Μἴας, 
Αεροραΐο(Μ.34.8720) ; ορρ. λάθρα, ἐπ α ἀεἰἐδεναιεὶν πϊάάεν τιαημεν, 
ἐπ σεεγεὶ Ὀὰΐ φτοῦ βίθα! ἢ κἂν γὰρ αὐτοὶ κ. πράττουσι [30. ΥΛοΠ Κ5 

« ἐ 

ΒΠ6 Ποττη [5], κἂν λανθάνειν ἐθέλωσιν" ἀλλ᾽ ὁ κύριος αὐτοὺς ὡς λύχνους 
δείκνυσι ΑἸἢυ.Απίοπ.ο.(Μ.26.9730); μὴ λάθρα ἁπλῶς, ἀλλὰ κ, τὰς 
εὐχὰς ποιοῦ (Ὠγγπιποριδιτ ῃ τ Τήπ(τα. 5800); ἐΡ,1.5.3(6384}; 2, οὗ 
βοῦρίατα, Οὐ εἰς,6,χβίρ.80.τ4; Μ.11.13170) οἷτ, 5. σεραφίμ; (τεξ, 
Ῥχ.δ8:.22) τὰ...ἐν παροιμίαις λεγόμενα οὐκ ἐκ φανεροῦ λέγεται ἀλλὰ κ. 
ἀπαγγέλλεται ΑΙ. .4γ.2.44(Μ4.26.2414}); αἰϊερονίοαίϊν, τηγείἑεα ν ΟΡΡ. 
Πέοσαν ἀρκεῖ...«τὰ κι ὡς ἐν ἱστορίας τρόπῳ εἰρημένα κατὰ τὸν τῆς 
ἱστορίας παραστῆσαι τρόπον, ἵν᾽ οἱ δυνάμενοι ἑαυτοῖς ἐπεξεργάσωνται 
τὰ κατὰ τὸν τόπον ΟΥ̓ εἷς. 5.20(0.31.13; Μ.11.12250}; ὁ ᾿Ιουδαῖος οὐκ 
ἀκούει κι τοῦ νόμου" διὰ τοῦτο φανερῶς περιτέμνεται...ὁ δὲ ἀκούων 
τῆς περιτομῆς κι ἐν κρύπτῳ περιτμηθήσεται" ὁ ἀκούων τῶν περὶ τοῦ 
πάσχα νενομοθετημένων κ. ἐσθίει ἀπὸ τοῦ προβάτου Χριστοῦ Ἰά, μον, 
12.123 ἴπ ἐγ. (Ρ.09.24; Μ.13.3068.}; Βαβιλονεῖη Ῥειλδ(ι τᾶς; Μ, 
20.3884). 

Ἐκεκωλυμένως, τρ46» γεξίγτείτοη, Ομτγβ.λονι. 5.5.2 τῇ «{1ς.(0.4140). 
Ἐκεκωνωμένον, ΕΥΓΟΥ ἴῃ ΟὙτ Ν᾽ γ55.1η51:.{}}.24.428Δν, Π0Π]. κεκοινω- 

μένον Ὁ.72.14). 
κελάδημα, τό, εἱηρίηρ, βοὴ, ῬαᾺ}.5 1, 50 ρλ..333(}1.86.21328). 
Ἐκελαδισμός, ὁ, εἰγισίησ, ποίε; Οὗ ἃ Ὀϊιχᾶ, ΑΔ Χαπι Πρ} δ(ρ,61.27). 
κελαρύζω, τηρά. ; 1. ῥαδ ἰδ, τμσηημν ; οἵ ταπηὶπρ νναῖετ, νας. δι). 

1.220; 1δ.3.440: 2. ρυιδῖ, 1Ὁ.3.4.53. 
Ἐκελαρυσμός, ὁ, ρμγρίζισ, ΟἸδπι, ρασά.2.2(0.175.13; Μ.8,428ΑᾺ}; 

τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας δεσμοῖς νεκρῶν κειρίαις ΟΥ. [ο.28.γ(6; Ῥ.308.. ΤΝΊ] παν, 5(}3.79.6458). 



κέλευσις 

κέλευσις, ἡ, 1. εοτηνιαμά ; αἰνίης, [α5{.016}.42.3(Μ.6.5658); 4.7." 
ἡ3(0.186.12); ἔκ τε τῆς τοῦ θεοῦ κι καὶ τοῦ τῆς σῆς εὐσεβείας προσ- 
τάγματος ΟΛΥ..ἐρ.(Ὀη5ί.τ(0.237.3; Μ.26.6068); κελεύσει τοῦ παντο- 
κράτορος αἱ σφραγῖδες διεφυλάχθησαν σῶαι... ἡ οὖν παρθενία τῆς... 
Μαρίας κελεύσει ἀλλ᾽ οὐδὲ κυήσει διεφυλάχθη 1αϊ. ΤΊ»..ε, φημί, οὔ τὸ, 
ΔὮΒ. παραβάντες τὴν κ, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατερρίφησαν ζοπβτη, [πα,ἰ0}.2 
(Μ,88.120Ὰ); ἃ5 παΐισχε οὗ αἰνίπες ἡ οτα ὁ δὲ Παῦλος ὁ Σαμοσατεὺς 
οὐκ ἔλεγε τὸν αὐθυπόστατον λόγον γεγενῆσθαι ἐν τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ 
λόγον ἔλεγε τὴν κ, καὶ τὸ πρόσταγμα Τ1,δοηῖ.Β.56ε1.3.2(Μ.86.1216Ὰ); 
2. ἱγιρευῖ} ἀϊτραϊεἶι ΟΥ̓ γεϑο τρί, 4. Ρεῖγ, εἰ Ῥαιὶ.3(0.179.12); μετὰ τὴν 
ἡμετέραν κι (ογιβῖ.ΑΡ. πι5,0.(.,3,53(Ρ.1οο,25; Μ.20,11164}; ἀντέγραψεν 
ἡμῖν... ὅτι. «ἡνίκα δέξηται δευτέραν ἡμῶν κ΄... πρὸς ἡμᾶς αὐτὰς 
ἔρχεται Ηογδο].6}.(Μ.92.10240)) ; αἶβο οὗ [ῃε σγάδν οὗ ὃ βεθίου οὔβοϊαὶ 
κ- τοῦ ἡγεμόνος ΠΝ Ίρεῤἢ.8(0.28}). 

κελευστής, ὁ, Ππομδε-οἰεισαγά, ὑμταον ἀονιο᾽, ΟΥ. ΝΑ 2. ἐανη1.2.1..2. 
612(Μ.37.1210Ὰ}. 

Ἐκελευστικῶς, εονμαμάϊηρίν, αμ πον αι σεῖν, ΤΑΤΠ ἐέγηι. 4.24 
(0.20; Μ.26.12778). 

κελεύ-ω, 1. πξέ, ἐχλονὶ, διά πάτερ, “εις λάβω αὐτό; ἀρορμιλ. 
Ῥαὶγ.(Μ.65.1120); πόσον “σεις ἵνα ἀπέχῃ διάστημα τὰ..«κέλλια ; 16. 
(850); Ολγοη Βαςεῖ.Ὁ.317(}1.92.8088) ; 2. ᾿τῦρετ., ἐξῇ γόοις ῥίδαξο, ῥίσὰδ6 
"ὅσον, εἰσέλθε εἰς τὸ ἱερατεῖον ΤΑΤΉΡΗ.υ. Βας.1 3(ρ.2030); 1δ.(}.2048}; 
“σαν, πάτερ, εἰς τὸν κανόνα... λέγει, πάτερ, ““σον, ἵνα μεταλάβῃς 0. 
Μοϑβοῖ. ἀγαί. 1270} 1.87. 2Ο881),20808); ἐδ. ο3(20528); ΤὨατ.ϑιμα.6}}.1.. 
31{Μ. 99.10414}; 11Ὑρ΄.5, ΒΡΟΚΘ ΟΥ̓ ὉΠ6 ΠιπΙβίου ἕο {Π6 ΟἾΠΕΙ 85 ἃ 
ΞΙρῃ ἰδδῖ οπα 15 τειν ἰὸ Ὁτοσθθαᾶ λέγει ὁ ἱερεύς" πσετε [πὶ ατε. 
(Βειρἴσαβδῃ, ρΡ.158.27}; οἵ, εἶτα λέγει ὁ διάκονος πρὸς τὸν ἱερέα, “-σον, 
δέσποτα 11 Ολνγνς.(Ρ.270,22). 

κελεφία, ἡ, ΚΙπα οὗ ἰέῤγοςν, ἘΡΙΡἢἤαθν. 55.9(Ρ.337.14; Μ.41. οϑ80). 
κελεφός, ὁ, ἱόῥεν πεφονευκυῖα ψνχὴ [1.6. τῇ ΜδΠΙΟΉ. ἀοΟΕΥ]Π6] εἰς 

κελεφῶν σώματα μεταφέρεται Ἡδροτ. γεῖ τοίρ.15.9; Μ,το 4410); 
ρορλς αὶ. (Μ,65.ττόο). 

κελητίξω, γεάδ ; ἸΏΊΥΔΠ5., [Ο.ὟἹ Ην,.7ο.}).7(}1.04.44098). 
κελήτιον, τό, ξαξί βατίϊηρ ναεἠὲ κ᾿ δισκάλμου γτθ65.6}.4(Μ.66. 

13370). 
κέλλα {({]κέλλη), ἡ, (1,41. εεἰϊαὺ; 1. εεἰϊ οἵ ἃ τέοηϊκ, Βαβιγεημηῖς 

(2.)οός ; Μ,31.6360), Ἐναρτ Ροητ,εαριῤγαεί, Αἰτοί( Μ.40.122560); ΝῊ, 
ἐ}}.2.2ο(Μ.79.2128); 6ε5ρ. οὗ ἀπομοσῖῖεβ πα {Πο56 ΨηῸ μάνα Ἰοϊποᾶ 
τῃοτα ἔγτοτα [86 σοσῃμοῦιια, ΡΆ]]ν Οἰγγς5.7(0.30.17; Μ.47.24); Οντ. 5. 
υ.Ἐπίδνηι. 7(0.27.10,21); Τ0.(ΜοβοΒ, ῥγαΐ, 2ττ(Μ.87.3το4Ὰ}; κέλλη τ. 
το(2868.}; 2. εἰογε-επατίδεν, ῬΓομά,του4.τὰ (ὃ ἀρ 335). 

Ἐκελλαράριος, ὁ, κεἰαγεῦ ; ἴῃ ἃ τιοπαβίοσν, ασ Μαρ ἀταὶ ({χ.Ζ40}.}. 
2.28(},1,,66,1858), 

κελλαρικά, τά, οἱογές, ῥγουΐϊξτοης, ῬΑ]1. ἢ, 1 αμ5.13(0.27.2; Μ.34. 
το350); (ἠγοη. Ῥαξεῖ.».202(Μ,02.720.}). 

κελλάριον, τό, «ἰογε-γοομ ; οἱ 8. τηρηδβίοσν, Βαβιγεριδνιτοό {{τ.(2. 
4670; Μ.53τ.11840); Οντϑιυ, ξ μέἤννι, ](Ρ.27.14}; Ἐπδίταῖυ, Εμέγεῖ, 
62(Μ.86.2244}). 

κελλάριος, ὁ, κεἰ ίαγεν ; Ἰπι ἃ πιουιαβέρυν, Β85.7γ6σ.Ὁγ.147 {ἰτ.(2.4640; 
Μν31.1180Ὰ}; {8 65. ῥοοθης ΜΟΊ. 5Ί(2.530Ὰ ; Μ.21.γ214.). 

κελλαρίτης, ὁ, --- ότερ., Ἰ)οχ,δοεί,ττ.8(Μ.88.17440); 18.4.τὸ 
ἀΈ 7} Ἄἀρορδες αν (Μι65.τ49Ὰ); ΤΑΏδβε δ γοαί "(ΟΟ 20.64.23; 

όοδ0). 
ΝᾺ ἡ, ν. κέλλα, 

κελλίον, τό, 1. ἐμανηδον, γοομ, Α 1.70. 5(0.153.27)}; 0] Ρᾶρᾷ ἐῤ. 
Ῥίαηρ. Ατῃ, αροὶ, ςσς,2ϑ(ρ.τοῦ,12; Μ.25.2068); νοσοῦντα 80, ᾿Ισχύ- 
ραν] καὶ κατακείμενον ἐν κ. ΑΕμιαροὶ τρειδ5{}.143.3; 3644); οὗ τῇς 
σεπαοὶα οἱ μαϑηταὶ...ἦσαν εἰς κ, κρυπτόμενοι 14. .Οαηϊ.2(Μ.27. 
12528,0}; ἔχε οἴκημα... εἰπέ, τοῦτο τὸ κ. τοῦ Χριστοῦ" ἡ οἰκία αὕτη 
αὐτῷ ἀφώρισται (ὮγχνΞ. μον.4.5.4 τὴ “(ς.(0.3430); 2. τηοηδβεὶς εεἰΐ, 
Ε5Ρ- Οὗ δησμουῖδθ, ΑΠησπ85 ἢ..2(Ρ.486.4); τῆς ἐν τῷ κ. ἡσυχίας 
Ἐναρστ. Ρομε,γεγμοη, (ΝΜ .40,12574}; Ν1),6}}Ὀ.2.τ30(}1.70.256Ὰ}; ρ]τ,, 
οἵ ς61]5 τὰ ἃ ἰαῦγϑ, τὰ κ' ἐκ διαστήματος ἔχουσιν.. “μόνον δὲ ἐν σαββάτῳ 
καὶ κυριακῇ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συνάγονται, καὶ ἀλλήλους ἀπολαμ- 
βάνουσιν Τ)Ὀ}᾽4]].λιπιον.23.,(ρ.84.4; Μ.534. 1171Ὰ}; ; 8. φγοερ οὗ οοἰΐς 
ἴουτηϊην ἃ Ἰδῦγχα ; πατὴδ οὗ πιοπαβίοτν ἴῃ ΝΙ Ια ἦν τις γέρων.. «εἰς 
τὰ κι Αρορλῃ. Ῥαῖν. (ΡΟ.τι Ρ.404.3; Μ.δς.1208); ἡῤεοβυτφοίς ὅ ὄπτι 
τῶν λεγομένων κ. ῬᾺ11.}.} η5.1τ8(0,47.24.; Μι534.τοποὶ); ἕτερός ἐστι 
τόπος..-ὄνομα κελλία. ἐν τούτῳ δὲ σποράδην ἐστὶ μοναχικὰ οἰκήματα 
πολλά, καθὸ καὶ τοιαύτης ἔλαχε προσηγορίας 502.},.6.6.3τ.2(Μ},67. 
13888) ; 4. τηξΐ. μιγάδων λογισμῶν... .«τραχυνόντων πῶς [τὸ] διανοίας τε 
καὶ νοῦ διειδέστατον κ. Ἰδὲ, Γα2.24{Ρ.41.1). 

Ἐκελλιώτης, ὁ, γμομβ ὯῸ Π85 16[Ὁ [ῆπ σοο ΠΟΌΙ ΕΟ 116 ῸΤ ΘὙΎΘΑΤΙΘΥ 
βο τα 1η ἃ ἰαιτὰ δεῖ εἶναι τὸν κ. μοναχὸν διακριτικὸν καὶ σπουδαῖον 
.«εῳδιδακτικὸν οὐ διδασκαλίας χρήζοντα ὕντιυ, δα. 28(0.113.10}; καὶ 
ποιήσαντα ἐκεῖσε χρόνον ἱκανὸν καὶ παιδευθέντα... ἐδέξατο αὐτὸν κ. εἰς 

741 κενοδοξία 

τὴν λαύραν 1Ὁ.471(0.128.0); Τότ, ἀρεῖ. τό εἰι.(Μ4.88.17030}; Τβατιδίαα, 
ἐΡῥ.τ.ττ( Μ.99.9484). 

Ἐκελλιωτικός, ἐγδ 1 ϊε, Ῥενγίαϊητηξ ἰο μιοηαδίῖς {Πὲ οὐ ἰἴζὲ τ α 
ἰαμγα ΟρΡΡ. σοεῃοθίες κληρικὸς γινόμενος ἣ ἐν κι μονῇ καταταττό- 
μενος ῬὨοΙ.μομθε.τ.24(ΜΟτολ. τοοϑβο); οὗ, τὰ κ᾿ μοναστήρια ΟΡΡ. τὰ 
κοινοβιακά, ᾿ΓΠεοάοτιι5. ΒΑ]βατῆοη σεῤοί πὶ ΟΝῚς.()787)εαπ τοί Μ.13]. 
οδ10). 

κέλλ-ω, 1, ἰεαἰ, οἵ σοα᾽5 συϊύδπος πνεύματι ““ων ἀσεβοῦντας 
ἐθνῶν ἄρχοντας {Ἰλοτα. ΝΙ6].(. 4,5 τ 0.232); 2. τποα,, ν.], ἔοΥ κεκλόμενος 
ΤΔΡΟΙ] ῥς τος το(1.32.14720, σοη]. Τεμδ.)}; 1. τοῦ: 25(14770, 601]. 
Τεωδ.). 
ΗΠ Οεἰϊτε, Ογαε. 1.1. 103; 1.12.132, 
[Ἐκέμφος ({Π]κέφφος), ὁ, τε κέπφος ; 1. οἵἁῬτ.71:22, 5εα-δίγά, βῆ. 

δίονμῖν ῥεϊγοὶ, ΗῚΡΡΌ. [7.15 τῷ Ῥγ.(ρ.161,23.; Μ.το, τ κε): Οτοεχῤοῖμ ΒΥ. 
7:22(Μ.17.1810,1844}; 2. ταξῖ., δα πεγεδγαῖμοά γοίίοιο ὀργίλου καὶ 
᾿κέφφου Μίτγ Οὐσφηι εἰ [αν 6(0.1το). 

[Πκεμφόω, ν. κεπφόω. 
κένανδρος, ἐρηρίν οὗ τε, νυ. [5.1τ.7(2.180Ὲ); 14,0 ς.30(3.100) ; 14, 

“44»,..41(3.208Δ}. 
Ἐκενεαυχήν, ΤΟΥ κενεαυχής, ὑαϊηρίογίοιις, ΤΆΑΡΟΪ] Ὁ ς.3:8(Μ.33. 

τ31ὅς; οοη). Τρεδ.). 
Ἐκενεήγορος, ἰαἰξίηρ υαητὲν ; οἵ {πε οτδοὶε οὗ Ατήτηοι, στον. 

ἐαγη.2.2(ροριῃ.)7.258(Μ,37.15714). 
Ἐκεγεήφατος, ἡ ψαῤμίοιι, Ογας.51}.3.372. 
κενεμβατ-έω, 1. οἰερ ΟἩ δμρίϊηθος; τηοῖ., ἱγεαᾷ α υοἱά λόγον 

ὁμολογοῦντες ἀρνοῦνται αὐτὸν εἶναι υἱάν, καὶ κατ᾽ ἐπίνοιαν υἱὸν 

λέγεσθαι τὸν λόγον βούλονται, ἐξ ἴσου --οὔντες ΤΑΤ,.47γ.4.8(Ρ.52.3; 
κενοβ- Μ.26.480Ὰ); σου δὲ μὴ “"εἔτω ὁ νοῦς, εἰς αἰῶνας ὑπερβαίνειν 
πρεσβυτέρους τοῦ υἱοδ, τοὺς οὔτε ὄντας, οὔτε γενομένους Βα5,("γ. 
ξεμεγαὶ. τ(2. 5068 ; ΜΊ.31.1460Ὰ)}; οὐδενὶ τῷ μεταξὺ διαστήματι τῆς 
διανοίας ἀπὸ τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα --οὐσης ΟΥ̓͂Ν γ55. πμ.2(2 Ρ.23ς. 
24; Μ.45.512}}; 2. οἱορ τηῖσ α ποῖδ; ταεῖ., ἐμαδῖς ἐηΐο ὦ ῥί([αἰΐ, 885. 
μονι.τό.2(2.135 Ὁ ; Μ.31.476.4}); πρὸς ψιλὸν τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
μονογενοῦς ἐπιδραμόντας, “- σαι τῷ βόθρῳ ΟΝ 585. ἔμ 4(2 Ρ.89.2ο; 
Μ. 45. 6658); 3. 2παΚ6 ἃ ναΐῃ αἰ εΉΡί, τὶ οὐκ ἀπέκαμεν ἡ διάνοια τῶν 
τοιούτων «-οῦσα ΟΠτυβ. λονα.7.3 τ 1 ΤἬε85. (τ. 4764); ““οὐσης τῆς 
φορᾶς τῶν ὀμμάτων πρὸς τὴν ἀμυδρὰν τῆς ῥοπῆς θεωρίαν ὕσεο. ῬΊ5. θα, 
οὐ( .92.14394); 4. ἱγεα ομ αἷν, δοὺν αἰο; ταςῖ, διὸ καὶ ἀετὸς μετ- 
ὠνόμασται [8ς. 5. ]οΠπη], ὡς τὰ ὕψη...»-ἥσας, κακεῖθεν τὰ ἀπόρρητα 
μυηθείς ΤΑΤΏ φη Ξονρι.46(Μ.28.7208). 

Ἐκενοβατέω, ν. ἔοτεσ. 
Ἐκενοβουλία, ἡ, υαΐῃ εομ δεῖ, Ογγ. ἄδας.5τ(3. 5460). 
κενοδοξ-έω, 1. ἡπαρίηε υαϊμῖν εἰ “υεῖς ἵνα ὀμόσω τὴν Καίσαρος 

τύχην [Μ.Ροΐνε.το.ι; μετὰ τοῦ καὶ εἰς χάριν τοῦ τότε βασιλέως “-ἢσαι 
ἘΡΙΡΗ."αδγ.20.1(0.224.14; Μ.41τ.26060); 2. δὲ ναϊηρίογίομϑ; 8. υαμμὶ 
ονσϑείξ, εαἰΐ αἰϊεηοη ἰο μέσο, οἵ ἀοτήοῃβ τῇ σφῶν ἀβελτερίᾳ πρὸς 
τὸ ““εῖν τραπέντες..«λῃσταὶ θεότητος γενέσθαι προεθυμήθησαν Ταῖ. 
ογαί.τ2(0Ρ.13.22; Μ.6.8220); οὗ τηθὰ ἔσμεν..-πολλοὺς καὶ τῶν ἐπὶ 
φιλοσοφίᾳ μεγαλοφρονούντων “"οὔντας, ἢ χρηματισμοῦ χάριν περι- 
βεβλημένους τὸν τρίβωνα Πο»" ΟἾδηι.4.0; ΟἸγν 5, μοη1.22.0 τη 20 ον, 
(1το. 580Α) ; πρὸς..--«τοὺς ὁμοτίμους .. «φθονοῦσι καὶ “"οὔσι 14, ἤ0».6 1.3 1π 
Μι.().6138}; τῶν φιλοχρημάτων καὶ τῶν “-οὐύντων 1.6 5.4(650Ὰ}; ὁ 
“ὧν ἐν ταπείνῳ σχήματι ΜΑΥο. ΕΠ  ορτιδε.τ. 35 (Μ|6 τς 9000) ; ΠΘΊΠΟΥ ὈΥῪ 
ἀεεᾶβ πρὸς τὸ...κ. ταῦτα πράττοντες Οτγ(εἰς.8.74(0.291.10; Μετ. 
Ι620Α}); οΥ ὉΥ ψοχάϑ, τοῦ, Μτ,16:132 οὐ ““ὧὥν ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῖς 
δεῖξαι βουλόμενος Ογτ Ἡ ,εαἰδολοττ.53; -πῶν.. ἕκαστος καὶ βουλόμενος 
ἑαυτῷ συνάγειν ἄθροισμα ἘΡΙΡΒ. ἤαθν.35.2(Ρ.41.1ττ; Μ.41.620 4); Οὔ γν5. 
ἄοηι.27.3 τη Μ|.(7.3200); “ποὔντες λέγουσι ἰδ.74. (τ(Π16})} ; ἴῃ τεβροοῖ 
οὗ ΒτδοΕΒ ΟΥ βοοά ΜΟΥΚΘ εἰ αὐτὴ [5ς, ἀγάπη] ἦν.. οὐκ ἂν ἐκενοδόξησαν 
ἐπὶ τοῖς χαρίσμασι 1Δπομι.44.1 ἴῃ. ΤΟον. (το. 4080); τὸ μὲν ἐπὶ τοῖς 

ἄλλοις....“-εἶν, θαυμαστὸν οὐδέν- τὸ δὲ ἐπὶ νηστείᾳ καὶ εὐχῇ, τοῦτό ἐστι 
τὸ ξένον ἴ(Π0η1.71.5 ἢ. Μ|Ε.(θΟ,Β); 1ϑ. 10. Τ(2440}; νηστεύων “-εἴ 
Ματο. Ετιορμδει τϑι(Μ,6ς,9.70); Ὁ. 1655. ὀνοσγην, εουεὶ ῥγαῖδε πᾶ 
αἰεμπο; οὐ “-ὧν χαίρεις ἐπὶ τοῖς ἑτέρου καλοῖς ΟἾΥν 5. ΠΟΉΙΙ 4 ἵπ 
Οἱ (ΧΤἹ.410})}; ΟΥ Ῥετμ. ΔῈ ἜΧΡΙ Δ ΔΊΟΥΝ Ρἄγαβας ῥγίάδ ομέςεὶ  ΟἩ 
[οπδ᾿ 5 υἱγίμε5} πολλοὶ διὰ τὸ μὴ “- εἴν ευοῦσιν Ἰά πόηι.2.1 1ἢ5. Ῥλιίνα(ατ. 
854}; ΝῚ. Φ}}.3.221(Μ.70.4024}; ἐπὶ τῇ ἰδιωτείᾳ κ. Ματο. ΕἼ οβιδε. 
τιϑι(Μιός, οσδαν ; τὸ... .νήπιον..«ἐὰν τιμηθῇ οὐ “εἴ Ἰ)οτ. ἀοεί. τ. τ 4(Μ.88, 
1632) : πρόδρομον...τῆς.. «ἀπαθείας τὸ πένθος γέγονε... τοῦ πένθους 
ἔσωθεν.. λογισμός. «φησι: μὴ “-ἥσῃς, ἐπεὶ ἀναχωρῶ σου 70.(Ἰ΄τη. 
σεαὶ. 7(Μ.88.8128); 3. ο. 1ηδη., δὲ ΄οο ῥγομ ἰο, δεογη ἰο, ΜΙ ε(Π ἰορΥ. 12 
(ρ.466.11). 

κενοδοξία, ἡ, 1. 1416, Ξε δοἶεες ορίπίου, ΟἸοτα. ραδᾶ,2.τ(ρ.155.3; Μ. 
8.3808) ; υαΐη ἀοείγίης φθειρόμενοι ταῖς κ. τῶν ἐθνῶν Ἡδγτὴ.Σ»».8,0.3; 
ἡ τῶν ᾿Εγκρατιτῶν κ. ἩΙρρ.ἠαον.8.1(0.225.20; Μ.τ6.533478); οἵ ΑΤΠΙδὴ 
Ἡρτοδν διὰ τῆς σιωπῆς ὡμολόγουν τὴν ἐπὶ τῇ κι αὐτῶν αἰσχύνην ΑἸΉ, 



κενοδοξία 

ἀεογ.3(0.3.6, ν.1. κακοδοξίᾳ Μ.25..428᾽ (420)0) ; αὐτὸς [50. Ἄρειος] τῷ 
βίῳ ἐφεύρατό τινα μεγάλην μυθώδη κ. ἘΡΙΡΒ ἠαον.75.τ(ρ.333.16; Μ, 
42.5048}; 2. υαϊηρίογγ, ἀοδῖγα ἔου δῃα ἀθ] σῇ ᾿πὶ ῥγαΐδε οὐ σερυῖΐα- 
ἔοπ, ἀαβοσ:θβά κ. ἐστὶ κατὰ μὲν τὸ εἶδος φύσεως ἐναλλαγή, καὶ ἠθῶν 
διαστροφή, καὶ παρατήρησις μέμψεως" κατὰ δὲ τὴν ποιότητα, καμά- 
τῶν σκορπιστήριον.. ὑπερηφανίας πρόδρομος..«λεπτὸς μὲν ὑπάρχων, 
παντὶ δὲ καμάτῳ καὶ καρπῷ ἐπιβουλεύων 70.{]1π|.5εαἰ.22(Ν.88,94041.); 
1π σθῃ. ὅν ἐπίσκοπον ἔγνων οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπων κεκτῆ- 
σθαι τὴν διακονίαν... «οὐδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλ᾽ ἐν ἀγάπῃ θεοῦ Ἰρτι. 
Ῥληαᾷ,τ.τ; πρὸς πάντας τοὺς εἰσερχομένους..«μοναχούς, τοῦτο. ...εἶχε 
τὸ παράγγελμα,..«φεύγειν...κι ἴῃ, ἀπίοη, 55(}1.26.0218); ἀνὴρ οὕτως 
τὸν τῆς κ. ἀποδυσάμενος χιτῶνα ὡς καὶ παράφορον τοῖς οὐκ εἰδόσι 
δόξαι αὐτὸν εἶναι Ἐναρτ. ἦν. ε.4.34{0.182.27; Μ.86.27640); ρίασ,, ῬΒΔΙοΧ, 
ἐρ.36(0.χ84); 70.}.ἀον:.2.6(Μ.96.585}}) οἷτ. ταἴτα ; 1ῃ 155 οὗ 515 κ, 
τε καὶ ἀφιλοξενίαν τΟϊδηι.35.5; ..« «ἀπάτη, κ., ἀλαζονεία Ἡεγτλ παρᾶ, 
8.ς; ὑπερηφανίᾳ, κι, ἀνθρωπαρεσκείᾳ Μίατς. Ετιοβιδε.5.4(Ν.65.1ο0368); 
καὶ ἡ τοῦ διαβόλου πομπή, ὑπερηφανίαι, κενοδοξίαι, οἴησις, ἔπαρσις 
κτλ, 10.1),λο».2.6(585})); ἔτε(. ἀββοοιβίεα 11} ὑπερηφανία (ν, ΒΌΡΤΔ) Ὁ 
Ἀπα φιλαργυρία, [Β45...5.276(1. 5008 ; Μ.30.6058); (Βτνϑ. λον. 13.4 τῷ 
20(ογ.(το,526Ὲ}; «4566η.5.15.Ἀ. 3.28 οἷζ. ἴηἴγα ἃ; φιλαργυρία. ..καὶ κ', 
ἀσπλαγχνίας καὶ ὑποκρίσεως ϑ80. εἰσὶν αἴτια! Μαγς. Ἰ  οριιδε.2.8ο 
(9418); Το, Μοξοδ.ῥγαΐ τχοί .87.20738); θὰῈ ποῖ ἸΔεπιποα ΣᾺ 
εἰἴθεσ, Οὐ Νυββ μοη!.13 τη απ. (Ν],44.πτοῦ1 4); τὴν μητέρα τῆς 
ὑπερηφανείας τὴν καλουμένην κ. 1}4]].γοον,(ρ.5.7; Μ.34.905); ΤΝΗ, 
υἱι. 4(}1.70.11440}; Μαυῖς, Ἐτ,οριίδο,δι(ττο 40); δ. Δ(τοοοΒ); τιφὲς... 
ἐδιαιρέτῳ τάξει καὶ λόγῳ τὴν κ- παρὰ τὴν ὑπερηφανίαν φιλοῦσιν 
δρίξειν.. «τοσαύτην δὲ μόνον πρὸς ἀλλήλας τὴν διαφορὰν κέκτηνται, ὅσην 
ἔχει τῇ φύσει ὁ παῖς παρὰ τὸν ἄνδρα, καὶ ὁ σῖτος παρὰ τὸν ἄρτον" 
ἀρχὴν μὲν γὰρ τὸ πρότερον, τέλος δὲ τὸ δεύτερον 70. ]]τὴ.5οαἰ.22(Ν]. 88, 
ο480}.); ἀββοοϊαῖεᾳ ψ 1 ἡδονή εἰς,, ἥατς, Ἐν ορυίδειτ το ῖ. τογίοιγοῖ.) 
οἶϊτ. ἰπῖτα ς, ἃ; ὕλη-.νούς, κι καὶ ἡδονή 10.2.τοῦ(0458); 1ῤ.8.ς 

(τχοϑθξ.)}; τοῦ..-«ἀνθρώπου διὰ φιληδονίαν καὶ κ. ἡδέως προσομιλή- 
σαντος 18.2.21τ(0640) ; ὑπὸ φιληδονίας καὶ κ. ακοτισθεῖσα ἡ ψυχή 1.4 
(1ο200); ραχίς.; 8. ἃ5 ϑνίῃρ Ὧ0 οἷος ἴῃ (ἢτιϑὶ οὐ ἴῃ ρεγξεοίοα 
Ομ τιβδη 1ἴς, Ταῖ,σγαὶ.32(0.33.1; Μ,6.8724}); μηδὲν κατ᾽ ἐρίϑειαν καὶ 
κ. ποιεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸν θεόν, καὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ἀρέσκειαν Βα5.ἀδοθί, 
εἰϊπ:.2(2.2138: Μ.31.6528Β); βλέπω πρὸς τὰ τῶν ἀγαθῶν ὑποδείγματα 
τὰ ἐν τῷ νυμφίῳ δεικνύμενα. ἐκεῖ...τὸ μακρόθυμον, τὸ πάσης κ, τε καὶ 
ἀπάτης βιωτικῆς ἀνεπίμικτον το Ν νΒβ. ον, 4 τῷ Οαπὲ.(1.44.8 52}; 
καϑαρὸς δὲ ἄν τις γένοιτο, οὐχὶ εἰ πορνείας ἀπαλλαγείη μόνον, ἀλλὰ καὶ 
πλεονεξίας καὶ...κ. (Βγν5,ποηῖ.13.3 1. 20 ογ.(1ο.534Ε}; πνοϊαβα: ὈΚ 
ΡΠ τωρ τοῆφσιο, ΝΠ]. 90}.3.232(Ν]}.70.4020) ; οἴ του. Ατ.6...4.3.1(Μ.3. 
4738); Ὁ. 85 ἴὰ ἕδος εηζοτὴρ ποῖ ἰπίσεααεητν ἰπῖο τηοῖῖνε οὗ ρΡοοα 
ὙΟΓΚΒ : ποῦ 50 1 (ΠῸ ὑρποβεϊο᾽, Ο]δχη. 5 ,7.7.τ (Ὁ. 58.117; Μ.0.5138}; 
οἱ ποιοῦντες πρὸς τὸ δοξασθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων... δίκαιον μέν τι 
πεποιήκασιν, οὐ μὴν ἀπὸ ἕξεως δικαιοσύνης ἀλλ᾽ ἀπὸ κ. ΟΥ. 09.28.13 
(12; Ρ-4ο0ς.8; Μ.14.7088Β); τοὺς κατὰ πρόφασιν κενοδοξίας...ἐπὲὶ τοῦτο 
[35. νἱγρίηεν} παρεληλυθότας ΜΟΙΠ..Ἔγηρ.2.14{0.44.3; Μ,18,840); ἐκ 
πόνων ἐλέησον, καὶ μὴ θέλε ἀδικεῖν, προφασιζόμενος ἐξ ἀδικίας τῷ θεῷ 
προσάγειν τὸν ἔλεον. κ. τὰ τοιαῦτα, καὶ πρὸς τοὺς ἐξ ἀνθρώπων 
ἐπαίνους ὉΒα5. πεν. (2 Ῥ.τούρα ; Ν.31.17008)}; (Πγγβ.ἠοη1.71.2 15 
Μιη(.δο70}; 18.7.1. 3(608.); ὁρᾶτε..«εἰ μὴ πρὸς κενοδοξίαν τὰς 
ἡμετέρας ἀρετὰς θηράσητε, ἵνα δὴ ὡς ἐπιδεικτιῶντες τοῖς ἀνθρώποις 

φάνησθε τὰ ἡμῶν ἔργα μιμούμενοι Τ)}8]}}. λποη.1.24{0.11.3; Μ.34. 
11Τύ}); κ. πάθος ἐστὶν ἄλογον καὶ παντὶ ἔργῳ ἀρετῆς εὐκόλως συμπλέ- 
κεται...Κ. ...- ταῖς ἀρεταῖς παραφύεται Ν} Ἔρίγαμαϊ τ], 70 ττδοο ῖ.); 
οὔτε.. ὑπὸ τῆς κ΄ αὐτὸν [30. τὸν νοῦν] ὑποσυρῆναι διαφορηθέντα διὰ τῆς 
πολλῆς χαρᾶς καὶ τῆς πολυλογίας [1.0.. ἴῃ ΡτΆνε1] παραχωρήσωμεν 
Θιδα, ενξ 68(0.84.3):; ἡ...«τῆς κ- κακία...«ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι παρ- 
υφίσταται, ἔν τε σχήματι... «καὶ ἐν φωνῇ. .«καὶ ἐν εὐχῇ, καὶ ἐν ἀναγνώσει, 
καὶ ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἐν μακροθυμίᾳ τ. Μοι."ο».43(}1.80.15684}; 
πΐοσηρ ᾿ηΐο σομαμοϑί οἱ ΟἾΠΕΙ νίο68 ἐχθραΐίνει πολλάκις κ. τῇ 
γαστριμαργίᾳ...ἡ μὲν καταλύειν βιάζεται, ἡ δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀρετὴν 
θριαμβεύειν ὑποτίθεται 70.(ἸἸτα. 5 εαϊ. τ4(}1.88.8640) ; Ἰπῖο σοπαπεβί οὗ 
156}, Ν1].60}.3.233(Μ1.79.402}); ΟὨτγ5.ἤοη!.1.28 { ΣΤ τῆι. (11.5518)}; 
Ὁ. 85 τοοί οὗ τῆϑην οἴδιευ 51π5, (ρος Ῥατί,24{0.53); ὡς εἶναι τὴν κ. 
οὐ μόνον καθαιρέτιν τῶν καλῶν πράξεων, ἀλλὰ καὶ τῶν πονηρῶν 
ὁδηγὸν 1Β85.εοη5ἰ,το.2(2.54 574; Ν,31.12738); ΟΠ γγβ. 01.74.3 τη... 
(8.437Ὲ}; ΝΙ] ὀχεγε.4ο(Μ.70.768}}}; ἡ αἰτία πάσης κακίας, κ. καὶ ἡδονή 
Μαγο. ΕΥ ορηϑοιτι τοί 1,6: 0170) οὐ ΔΓ οπ. ἦο»ι. 43(ΝΠ.80.15650)}; ἡ 
κ. ἀναιρουμένη μέν, οἴησιν ἐμποιεῖ" μένουσα δέ, ἀλαζονείαν δεβοῖ.22 ἴὴ 
Το. ΟἸΠΠπὶ.ςραΐ, 22(Μ,88.0640) ; πα οὗ πόγεϑυ πᾶσαν... αἵρεσιν... ἢ κενο- 
δοξίας ἢ ἐπάρσεως φρόνημα εἰργάσατο ἘΡΙΡἢ.λαεν.75.1(0.332.4; Μ. 
42.504); ἃ. 85 ἐπεῖὴγν οὗ νὰ μέγα τοῖς ἀνθρώποις ἡ κ-. πρὸς ἀρε- 
τὴν ἐμπόδιον τ. Ν42.0».2.-τ( }.35.4614}; ΟἸγγβ. μοη!.13.4 τη 20 ον. 
(1ο.5360); οὕτω μισῆσαι δεῖ φιλαργνρίαν καὶ κι. καὶ ἡδονήν, ὡς 
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μητέρας τῶν κακῶν, καὶ μητρυιὰς τῶν ἀρετῶν Ματς, Ετιοριέδειτ.1ο] 
(9170); κι» καὶ φιλαργυρία, καὶ ἡδονὴ ἄσπιλον εὐποιΐαν διαμεῖναι οὐκ 
ἀφιᾶσιν 1.2.120(90494}; τῆς ἀρετῆς κωλυτικαί εἰσι κακίαι δύο, κι, καὶ 
ἡδονή 1Ὁ.8.Ξ(11080); ἡ κ. ἀπόλλυζσιν πάντα τὸν κόπον τοῦ μοναχοῦ 
Ἐβαϊ85 ογ.1.2(ρ.3)}; νηστεία.. «προσευχὴ .--καὶ ξενοδοχία, φύσει καλὰ 
ἔργα εἰσίν, ἀλλ᾽ ὅταν διὰ κενοδοξίαν γίνωνται, οὐκ ἔστι καλά διεἠοὶ, τά τὰ 
1ο.ΟἸμη. Ξε, 22(Ν1.88,9618); τον τδὴ οὗ 115 τενασά φύγωμεν 
οὖν κι, τὸν γλυκὺν σκυλευτὴν τοῦ πνευματικοῦ πλούτου..«τὸν σῆτα τῶν 
ἀρετῶν, τὸν μεθ᾽ ἡδονῆς τὰ ἡμέτερα καλὰ ληϊζόμενον [Βα5.ἐοη 5.10.2 
(2.5 560; Μ.31.13734}; κι ἀπόλλυσι μισθοὺς ἀρετῶν ΝΙ). ἐρίγιπαὶ τε( . 
79.11600) ΞΞ ἀπέ Μοπ. ον. 43(λ1.80.15688) ; Ἰδορατάϊχίην 815 βαϊνα- 
τοι, {1}65.ἐοηί το, τίς 6Α ; Ν.12728)}; μήτηρ..«γεέννης κι, καὶ τὸ 
πῦρ ἀνάπτει. ..καὶ τὸν σκώληκα τὸν ἐοβόλον (ἢχγνϑ.ἤοηι.17.3 τη Κοη,. 
(9.625); 14. ἢοη.13.4 μι Ζογ.(1ο.536Ὲ}; 6. ΟρΡ. ρυγβαὶϊ! οὗ Πο]η688, 
85 8 τοδᾶ οὗ ρίφαβισς, {885,60} 5ϊ.1το.2(2.5560 ; Μ.321.13734}; Νίατο. 
Εγιορηδε, τ. 2(Μ.6 5. 012Ὰ) Ξε Ααπτ Μοη λονη.43(Μ.80.15650); ἔν 115 
οσοαϑίοῃβ ὅταν προσβάλλωσί σοι λογισμοὶ. .«δέκην φλεγμονῆς ἐξοιδοῦν- 
τες εἰς κ., ἢ ἐκ τύχης ἁπλῶς, ἢ καὶ ἀπὸ προτερημάτων καὶ κατορθω- 
μάτων τινῶν..«σύνες, ὅπως ἐκτίσθης 1885. ἰγμεί. μολ.2.το(1.3438.; Μ, 
30.538); δ. ἃ5 σατιϑεα ΕΥ̓ Τε ἔα] τὸ ἴονς βίου βρίνε ὃν Οοά, [0.Ὁ. 
Μωη.τ.τ4{Μ.04.1520Ὰ}; ἢ. 48 βι  )εςξ οὗ (χ᾽ 5 τηϊτά τευιριατοη 
τίνες..«εἰαὶν οἱ τρεῖς; ἡ γαστριμαργία, ἡ φιλαργυρία, ἡ κ., ἄλλους... 
πειρασμοὺς οὐκ ἔχει εαἱ.1,..4::13(0.25.18}; ἱ. το Ρεσομὴβ ρσενδὶθηῖ 
Ῥεΐοσς ρατοιιβία καὶ ἔσονται καταλαλιαὶ πολλαὶ καὶ κ. πολλὴ ἐν τῷ 
ἐγγίζειν τὸν κύριον..«καὶ οὐκ ἔσονται... .«προφῆται πολλοὶ...διὰ τὸ 
πνεῦμα τῆς πλάνης... «καὶ τῆς κι καὶ τῆς φιλαργυρίας «ςεέη5.15.Ἀ. 3.26, 
2δίρ.94); 3. ἐριριν βγαῖξε ἵνα τῆς μὲν 50, τιμῆς 1.6. οὗ ἃ ὈΪΒΏΟ0Ρ] παρὰ 
θεοῦ δοθείσης καταφρονῇ, τὴν δὲ τῶν ἀνθρώπων κ. ἀγαπήσῃ Αἰ ἀροΐ. 
5ες.25(ρ.τού.7; Μ.25.2800). 

κενόδοξος, 1. οὗ ἃ Ὀἰτα, υαἵη, ΕΠρΡΡιαη ον. (Ρ.36.18.; Ν.το, 
1738); 2. υαἱηρίογίοις;, 8... ΠΥ} ὴρ οδἰοητα οι ΟΥΎ ΘΟΔΒΕΪΌΪπ 688 
κι --. ἐστιν ὁ ψιλῆς ἕνεκεν τῆς ἐν κόσμῳ δόξης, τῆς παρὰ τῶν ὁρώντων 
ἢ ἀκουόντων, ποιῶν τι ἣ λέγων ἴθι5.γ6ρ.}γ.52(2.432}); Μ.31.11178}; ἴῃ 
θεη. μηδὲ φιλάργυρος μηδὲ κ΄" ἐκ γὰρ τούτων. .-κλοπαὶ γεννῶνται 14, 
3.5; Οὐσηξί..4.1Ρ}.1.6.6 οἷτ. 5. ἀλαζονεία; ὁ... τῆς τοῦ κάσμου σοφίας 
λόγος... «πλάσμα ὧν κ. ἀνθρώπων 1)1)3Δ4. βεγξι1τ(Ρ.12.24); Β. ἰμγνάσα]ν, 
πομοιγ-ἰουϊηξ, σονεῖίηρ πα τα! ἰϑηϊηρ Ὀγαΐβα οὐ τεραξαϊοη (85 
ἸΩΡ  γἱὴρ απ οβεγνθα τορυτδίιοη, Ορρ. φιλόδοξος) κ, δὲ [30. κλητέον], 
τὸν ἐφ᾽ οἷς μὴ πράττει δοξάζεσθαι βουλόμενον" φιλόδοξον δέ, τὸν ἐφ᾽ 
οἷς πράττει ἐναβρυνόμενον 151 Ῥο],6Ρ}.53,,8τ(Μ.78.1ο25 0); ὅ.. κενὸς 
ὧν πράξεων ἀγαθῶν, δόξαν δὲ ζητῶν μὴ προσήκουσαν, κ. ἐστιν, ἐφ᾽ 
οἷς μὴ πράττῃ σεμνυνόμενος, καὶ ἀλλοτρίῳ προσώπῳ ἐναβρυνόμενος. 
οὐ γὰρ τὴν δόξαν κενὴν μόνον χρὴ νομίζειν (εἰ γὰρ τοῦτο δοθείη καὶ ὁ 
φιλόδοξος κ. εἰκότως ἂν κληθείη), ἀλλ᾽ εἰ κυριολεκτοῖτο τοὔνομα, ὁ 
κενὸς ὧν ἔργων χρηστῶν, ἀντιποιούμενος δὲ δόξης, κι ἂν δικαίως 
καλοῖτο 1ὖ.5.41ττ(152Δ1.};} ἴὰ ρθη. ἡ-."γλῶττα πολλοὺς τῶν κ. εἰς 
ὄλεθρον ἤγαγεν ΝΙ1].60}.3.232(31.70.4020); ὑψηλόφρων καὶ κ. ἀλλήλοις 
ἡδέως συναλλάσσουσιν" ὁ μὲν γὰρ δουλικῶς ὑποπίπτοντα ἐπαινεῖ τὸν κι, 
ὁ δὲ συνεχῶς ἐπαινοῦντα μεγαλύνει τὸν ὑψηλόφρονα Μᾶτο. ὑγιοβηδε.2. 
ται(Μ.6π.9528}; κ᾿ ἐστιν εἰδωλολάτρης πιστός, θεὸν μὲν τῷ δοκεῖν 
σεβόμενος, ἀνθρώποις δὲ... ἀρέσκειν βουλόμενος. κ. ἐστι πᾶς φιλεν- 
δείκτης 10.ΟἸ1π|.5ἐαἰ. 22(λ{.88. 9400}. 

Ἐκενοδόξως, 1. ναϊηριογΙοιείν, οκἰσμίαϊτοιεῖν, 70} 5οἰξ-ἀσργαηά156- 
γπ6:ξ ἐπιδεικτικῶς καὶ κ. προκαλεῖσθαι Βαϑιγεσ.ὺγ,66(5.4388., Μ.31. 
11208); σκοπεῖτε πῶς ἐποικοδομεῖτε, εἰ κ., εἰ πρὸς ἀνθρώπους ἀπο- 
σπῶντες τοὺς μαθητάς (ῃγγϑ.ἠ ον. δι ἴῃ ΤΟ ογ.(το.70Ὰ}; 2. δῖρῃ- 
μαμάεαάϊν, αγγοραμΐν τῷ...κι ἀποσκορακίζοντι τὰς θειοτάτας ἑρμηνείας 
Ταῖισγαὶ, τ2(Ρ.12.12; Μ.6.8228). 

Ἐκενοθρησκεία, ἡ, νατη, φηρὲν γοϊισίοη, σαί. [αε.τ26(ρ.0.6). 
Ἐκενοκάματος, ἰσρομγίηρ τῇ υαῖη, ΤΡΡΏΥ.2.1231). 
Ἐκενόκρανος, ἐρηρίγ-εαάεά, γας. δ 10.3.43. 
Ἐκενολατρεία, ἡ, το» 5 }1}} οὗ σωῖη ἐπίηος βλάβην εἰδωλολατρείας καὶ 

κενολατρείας ἘΡΙρΡἢ. εὑ. “ἀγναθιαρ αον.8.23(ρ.413.35; Μ.42.7360). 
Ἐκενολεκτέω, ἑαϊξ ποΉσεηδθ, βοτὰ. Μαμ, Δο(ρ.58; Μ.18.12210}; 

ἘΡΙΡΒ λαον.6.48(0.404.2ο; Ν.42.6218). 
Ἐκενολεξία, ἡ, ναΐη, ποηϑοηδίεῶϊ ἰαἰς, ἘΡΙΡἢ ἦαον. 56.3(0.342.24, 

ψ.]. κενολογέα Νί.4τ.9030). 
κενολογτ-έω, ὑῥαδῥὶς αϑομὲ τρεῖς...."- οὔντες θεότητας ΟΡ τ, ἢ] ἐῤ. 

4γη.(}1.8).321τ560}. 
κενολογία, ἡ, τσ ἐρεοελι, ἩοΉδ6Ή15ε, θὲ, ηραδὶ, 25 (0.56.20; Μετ. 

66 5}}) ; οἱ Βετεέιςβ, ΑἸἢ..4..2.,33(Ν1..206.2174}; »τάγιμ, 1 γ1η.1.τπ(Μν,30. 
4218); οἷ. κενολεξία, 

κενολόγος, ἑαϊκίηρ πομεθηδίεαϊν, Ἐλππιβτιεηραςί, ,ε(ρ.5 6.26; Μ,18. 
6650); κ- τισὶ νεκρομάντεσι ὕντ.ἰς.1.5(2.1464}; ν. κενοφωνέω, 

κενοπαβθ-έω, 1. μαῦδ ψαΐξε ΟΥ 1η15]οαὐηρ τ ΘΟ ΣΊΟῊ5 μὴ “-οῦντες, 
ἀλλὰ τρανῶς καταλαμβάνειν φάσκοντες ΟΥΟΥ.22.3(ρ.251.8; Μ.τι. 



, 
κενὸς 

4880); ϑεσαρ. απ. δ(ρ.53; Μ.18.12130); 2. ἤανε μϑεῖθες 1άδας, 1.8, 
1465 ᾿πιροββι]8 οὗ γρα! ]ζϑίοη ΓΠΤΟῸΡὮ ΙΔῸΚ οὗ πηβίειαὶ πρόνοιά τις 
πρεσβυτέρα ϑθεοῦ...τὴν ὕλην... ὑποβεβληκυῖα..-«προνοουμένη τοῦ τὴν 
τέχνην τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτῷ μὴ κενοπαθῆσαι Οτν ον σ Ή.Ρ. 
Ἐλ5.}.6.7.2ο(3350; Μ.12.494). 

κενός, 1. ἐηρίν, υαΐη, υοτά; οἱ Ῥαρδῃ βδεσγίῆος, Κἢ.ΟἿγε.τ(Ρ.τ2 30); 
οἵ Ὀαρέίδεα Ὁν Ατίδῃβ παντελῶς κ. καὶ ἀλυσιτελὲς τὸ παρ᾽ αὐτῶν 
διδόμενόν ἐστε ΑἸῇ..“4γ.2.42(Ν],26.2374}; τὰ Ὀ]οββίηρ οὗ ψαῖεσ ἔοτ 
Ὀαρῶβιη ὅπως τὸ μυστήριον τὸ νῦν ἐπυτελούμενον μὴ κ- εὑρεθῇ ἐν τοῖς 
ἀναγεννωμένοις ϑεταρ ἐπε το.2; οἱ ῬεΙβοὴβ ἀποπλανῶσι κ. ἀνθρώ- 
πους ΡοΪγς.Ερ.6.3; τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπιγείου καὶ κ. καὶ δύναμιν μὴ 
ἔχοντος Ηδιγλ πα 4.111; τοῖς διψύχοις καὶ κι 1δ.1τ.13; ψυχὴ μὴ κι 
ἀλλὰ μνελοῦ γέμουσα πνευματικοῦ (Ἰ]εχλ.ἐχο. Τἰάοὶ, π23(0.124.27; Μ.0. 
6854}; ἴῃ δανδυθίαὶ ρΏγαβεβ: 12 ναΐη, γε δεεῖν ὅ.. «λόγος οὐ κατὰ 
κενοῦ χωρήσας Ταϊ.ογαί. (ρ.5.24; Μ.6. 8164}; ἐπὶ κενῷ ον α ἐγ βίη 
εαμδε, ὩΠΠΟΜ ροοά, γεαδοη, ΤΏΡΗ], ἀπί,  μίοὶ.2.το(Μ.6. τοῦ Α); 1 
2. ἀεείϊμίε, δέν, οὐδὲν... αὐτοῦ [5ς, τοῦ θεοῦ λόγου] κενὸν ὑπο- 
λέλειπται τῆς κτίσεως μέρος ΑἸ. ἦμε.8. τ .2 5 το ); αδι. ΟΥὨ ῬΕΙΞΟΠ5; 
οὗ Ῥηρφυγηδίοτιηδσμοιὶ γινόμενοι... ἐρημοὲ καὶ κ. τοῦ πνεύματος Α1Π.6ῤ. 
ϑέγα}.1.32(}}.26,6058); ο. Ῥγερ. ἐκεῖνος κ' ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ 
δικαίου ἘΠοττη παηά.ς.2.7; 18.πτ.4: αὐτὸν...κ. ἐκ τῆς ταπεινώσεως 
Ῥμίϊοχ. ἐῤ.28(0.185); τεῖ, Ἐκ. 4 :τ οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μον κ, : ἀλλ᾽ 
εἴ τι καλόν, μετὰ σεαυτοῦ φέρων. νῦν δὲ ὄφθητι καινὸς [1.6. τεαδετη6 4} 
Οτ.ΝᾺΖ.0γ.44.8(Ν1.26.6τ60) ; εἰ μὲν χρήματα ἔχοιμεν, μετὰ τῆς τῶν 
πενήτων θεραπείας προσεύχεσθαι τῷ θεῷ" εἰ δὲ τὸν ἀκτήμονα προ- 
αἱρούμεθα βίον, μὴ κ. ἔχειν τῶν ἀγαθῶν τὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ ἔχουσαν τὸν 
πλοῦτον τῆς ἀρετῆς ΤΠατιφ. 53 14. Εχ.23:τη(1.158); 5, ἰασεκτηρ, ἀφυοτά 
οἵ; 8. ἴῃ60]. οὐ γὰρ ὡς ἐκεῖνοι νομίζουσιν ἀντεμβιβαζόμενοι εἰς ἀλλήλους 
εἰσὶν..[70.14:1τ0] ὥσπερ ἐν ἀγγείοις κ. ἐξ ἀλλήλων πληρούμενοι' ὥστε 
τὸν μὲν υἱὸν πληροῦν τὸ κ. τοῦ πατρός, τὸν δὲ πατέρα πληροῦν τὸ κ. 
τοῦ υἱοῦ ΑἸΏ..4γ.4.τ(Μ.26.3248}; ἐκ πολλῆς ..««ἀσυνεσίας. ..-«λέγειν, ὅτι 
γενόμενος ἄνθρωπος ὁ..«λόγος...κενοὺς ἀφῆκε τῆς ἑαυτοῦ θεότητος 
τοὺς οὐρανούς ΟΥΥ.γ65ρ.3(ρ.581.22 ; 65.2888); Ἀ. ( γιβίοὶ. εἰ μὲν [86. 
ἐπεδήμει ὁ λόγος] ἵνα λάβῃ ταῦτα [1.6. ϑαποίΠοαίίοη ΔΠ6 ὙΘΒΈΤΤΘΟ- 
[1018] ἅπερ λέγει εἰληφέναι" κ. ἦν τούτων πρὸ τούτον ΔΙΉ,“4γ.5.20(Ν]. 
26.408); ὁ γεννηθεὶς ἐκ Μαρίας οὐ κ. ἐγεννήθῃ.. ἀλλὰ μετὰ τοῦ ναοῦ 
««οὔτε δὲ τὸν ναὸν καλῶ ᾿Ϊησοῦν χωρὶς τοῦ λόγου, οὔτε τὸν λόγον χωρὶς 
τοῦ ναοῦ ᾿Ϊησοῦν ΤΑτἢ ἀἱαΐ, Τνίρ.4.5 (1.28. 1260}; Ο. τεῦ. δασμδεβϊο 
ῬΓΘΒΘΏΟΘ ἡ-..«μετάδοσις..«μεταποιοῦσα.. τοὺς ἀξίως μεταλαμβάνοντας 
εἰῶστε καὶ αὐτοὺς δύνασθαι εἶναι... θεούς, διὰ τὸν αὐτοὺς ὅλως 
πληρώσαντα ὅλον θεὸν καὶ μηδὲν αὐτῶν τῆς αὐτοῦ παρουσίας κενὸν 
καταλείψαντα [8 85.᾿}γ5ὶ.62(0.307.23). 

Ἐκενοσπουδαστής, ὁ, ῥίασο- ΗΟ μηδένα... «διὰ τοὺς κι ἐκ τῆς ἐκ- 
κλησίας εἰς τὴν ἐπισκοπὴν προχειρίζεσθαι ϑοοτ.Ἀ.6.7.29.τ(}.67.8ο44). 

κενοσπουδία, ἡ, φῶξ67 ᾿εγϑεῖ οὗ βρυοίἑτος, 650. τοογί ἦν ανηϑτ οΉ, 
Ρίακε- περ ρ οὐ παιδιαὶ αἱ φιλοδοξίαι.. «ἀλλ᾽ οὐδὲ αἱ κι καὶ αὐ ἀλόγιστοι 
φιλοτιμέαι (Ἰδτη. ῥαεά.3.ττ(ρ.279.8; Μι,8.6568); κ. τῆς...«ἐν τῷ παρόντι 
βίῳ ἐξουσίας «αἱ. Αβοεσιτονοίρ.46ς.10)}. 

κενοσπούδως, τοῦἤ τοαρίφά χεαὶ, τεῖ. Ἰάοίαῖττν ἃ περὶ τὴν ὅλην κ. 
δαπανᾶτε ΟἸοτη. ῥγοί. τοίρ.73.2; Μ.8.2168). 

κενότης, ἡ, 1. ἐμ ρὶν δρασε, τοῦ ἴῃ Τυΐη, οὔτε διαστήματός τινος 
ἀνυποστάτουν κ., ἥτις κεχηνέναι ποιεῖ τῆς θείας οὐσίας τὴν πρὰς 
ἑαυτὴν ἁρμονίαν, τῇ παρενθήκῃ τοῦ κενοῦ τὸ συνεχὲς διαστέλλουσα Ότ. 
ΝΥγ85.1},.655.4(Μ.33.3328}; 2. τοί. ΒῺ1].2:7, εηρινίηρ, πηρΉ παίτου 
οὗ (μηδὲ ἀπὸ τῆς παρ᾽ ἡμῖν κ., ἣν ᾿ἐκένωσεν ἑαντόν᾽, ἐπὶ τὸ ἴδιον 
πλήρωμα παλινδρομοῦντα' ἔνθα καὶ ἡμεῖς..«πληρωθέντες πάσης κ. 
ἀπαλλαγησόμεθα ΟΥ.0γ7.23(0.350.23}1.; Μ.1τ.4888.). 

Ἐκενοτομ-ἔω, ἡπαΐε ϑρερὲν τηπουαϊτοῃδ, ῬΌΝ ΟἹ καινοτομέω : νέαν 

“οοὔντες ἐτεκτονήσοντο πίστιν ΤΟΝ Η.ἵτοη. (ΝΜ 96.12490); 1.3 

(13528). 
Ἐκενούργημα, τό, ΡγῸ}. ἴογ καινούργημα, ΑἰΏ ΘΟΠοΙαβί, ἐοἰΐ,9.6 

(0.102). 
Ἐκενουργός, ὁ, ἴοι καινουργός, γεδίογεγ Χριστέ...κενουργὲ τῆς 

ἡμετέρας φύσεως [41]. }α.ἰ Ν ΒΡ τοῦ Ρ.τοῦ). 
Ἐκενοφρόνημα, τό, υαῖνε ἐποιεσίη, ἘΡΙΡῺ.λαεν,δ6.τ4{0.36.12; Μ.42, 

494). 
κενόφρων, σηρῤίν-»π ρα, οἸϊΐν, ΟἸογα ῥγοὶ (0.44.το; Μ,8,1528), 
κενοφων-έω, Ἔῤεαξ ἐοοϊϊ λιν, οἵ μοτειῖςβ ὡς ὁ Ἄρειος «-ὧὥν ἐδογμά- 

τισεν ἘΡΙΡΠ. ἤαον.62.3(0.302.5 ; Μ.41.10538) ; 18.76.37(οοπ.» Ρ.387.31, 
ἴου κενολόγους φωνοῦντας οοα., Μ.42.5020}; Οντ.1ς.5.4(2.8250}) ; Ὀ͵65. 
Ῥίορὶ. ρα83., βοοϊςμὶν ςροΐόη τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν --οὐμενα ἘΡΊΡἢ.ἠαῦν.3τ. 
243(ρ0.4325.15; Μ.41.5370); ὁ τούτου “-ούμενος μυθώδης λόγος 1Ῥ.42.τ6 
(ρ.185.31; 8160); Οντ, 70.1.4(4.328). 

Ἐκενοφώνημα, τό, υαΐγι, ξοοίτεἢ, οἰα!θΥΘΉΗ: οὐ ἰαΐί, τοῖ. θύεου, 
ἘΡΙΡΙ.ερ.ἀγαδιαρ.ἤαον.78.23(0.473.1ο; Μ.42.7368); 1, ἡαον.8ο.ο(ρ.494. 
24; 7690); 1Ὁ.42.1ττ(0.184.2ο; Μ.41.813}). 

743 κενταυρόμορφος 

κενοφωνία, ἡ, ναί», γοοἰ ἢ; ἑαϊκίη, οὗ ἈδΥΘΙΙΟ5 τοῖς τῆς κι. λόγοις 
ἈΡοΪ]ο.8Ρ.Ἐλι5.},4.5.18.5(}}.20.4774}; ἡ κατὰ συζυγίαν πνευματικοῦ 
δῆθεν Πληρώματος κι ἘΦΙΡΗ. ἠαεν.31.3(0.386.16; Μ,41.4718) αἱ. ; Ογτ. 
ἐῤ.τΊ(Ρ.36.1, ν.]. καινοφωνία 55.700). 

Ἐκενόφωνος, 1. τάΐν, εαγείεςεῖν Φροκδη κ. ... μηδὲν τὴν ἀνυπόστατον 
τῶν ἀτόμων φύσιν διὰ τῶν τοιούτων φωνῶν ἐνδεικνύμενος [50, ᾿Επί- 
κουρος] τ Ν γ85.᾿όχ. ](Μ. 44.800); ΕΡΙΡΒ λαεν.66.82(0.125,2; Ν.42. 
1608); 2. τηᾶ50. 85 βιι8ῖ., ἐγ 16», ἰαἰδον οὐ ποηβεηδε, Τάτ στα ῤῥ. 
τ. 243(Ν]|.09.1τοΖο0). 

κεν-όω, 1. 'π ρεῃ.; Δ. ἐν ἃ ν 6856], ΟρΌ. πληρόω; 1, οὔτε ὅθεν 
ἔρχονται [βς, οὗ ποταμοί] -“-οὔνται, οὔτε ὅπου ἀπέρχονται πληροῦσιν 
Ηογ ΟἸοηι.5.35(ν.1. “-οὔται) ; τασῖ. ὅταν... «ἔλθῃ εἰς συναγωγὴν πλήρη 
ἀνδρῶν δικαίων. ..ενοῦται...ἐκεῖνος, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἐπίγειον. .«φεύγει 
ἀπ᾽ αὐτοῦ ἩἨεττηπαηά.ατ.τ4; πολλοὶ ἐκενώθησαν ὑψοῦντες ἑαυτούς 1, 
οἶρι.9.22.3:; μιρηδῖο, ἀεἤαίε καὶ κ᾿ τὸ φύσημα τῆς διανοίας (Πγγ 5. "τη, 
1.3 ἴῃ Εογπ.(0.4344}); Ρϑτὴ., Ηδτχη. ς17.9.22.3. οἷϊ. ΒΌΡτα; 2. ῥηῦρε, 
γἱά, εἴ. ]αϊδαδαοιί νοἰτεῖ556 ἐχεορίίαγε φυασαγε πονείμιδηι ρὲ ζενηῖ- 
παπῖ, εἰ. φἀμχίςοα ξογιίμαμι, σμαρε ἰΐα Ῥυιρηῖοος σμδειρίονη Ἰηυϊδῖν 
δτ ον ἐυαομαυΐξ αὶ υἱγέμϊε, Τταῖ.μαόν.τ.30.1(Μ.7.6988); τῶν προτέρων 
διανοημάτων κ. ἑαυτούς (]6π|.5ἐγ.6,τό(ρ.5ο0.17; Μ.0.2818); “-οἵ τῆς 
ὕλης τὴν ψυχὴν ἡ νήστεια 1. ἐεἶ.τ4(Ρ.140.28.; Μ.9.7054}); Οὐ. 70.6,54(36; 
Ρ.τό8.24; Μ.14.2064}; 3. ἀοῤγῖυδ, τοῦ, εἰγὲρ, ΟἸεια. ῥαεά.2.το(Ρ.214.0; 
Μ.8. 008); Οτ. 7ο.13.2(ρ.227.16; ΜΙ.14.401Α}; ὡς βασιλεὺς πληρούμενος 
τῆς βασιλείας καθ᾽ ἕκαστον τῶν αὐξάντων τὴν βασιλείαν, ““ούμενον δὰ 
ταύτης ἐν τοῖς ἀφισταμένοις τὰ, εογεπι ῖη ἘΡρ᾿. τ 23(ρ.402); “-ὠθέντες 
μὲν τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ θεοῦ, πληρωθέντες δὲ ἐπιθυμίας ὑλικῆς Μεῖῃ. 
γες.2.6(ρ.330.15; Μ.18.3048); ΑἸ ἵνιε.4.5(}1.2ς.10481.}; ““ὥσαι τὸν 
᾿Ιαλδαβαὼθ ἀπὸ τῆς δυνάμεως ἸΣΡΙρΠ.λαον.37.4(0.55.16; οἵ Μ.4:. 
6484); 4. πε πεῖν, ἀσεῖγον τὰ περιττὰ καὶ “-οῦντα τὸ εὐαγγέλιον ΟΥ, 
Να2.ον.20.2τ(ρ.τοῦ.τ4; Μ.36. τοι) ; “-ὥσαι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἘΡΙΡΏ. 
μαδγ.37.4(0.56.1; Μ,41τ.6484); ΓΒγνβ.εοηηπ η σαϊ, ατττίτο.ο6Α); τὴν 
σὴν ἐλπίδα --σαντες Ογτ Ν αἰ. 38(3. 5130); 1α..1ς5.1.2(2.614). 

Β, ἐμερίν, ῥομν ομἱ τὴ οοπίοηςϑ οὗ αι ν685561; 1, οὐδά Ὀ]οοᾶ οΥ 
τθατ5, 4.7 λονι.Β 45(0.30.4); Οὐ ΝΖ. ανμ!.2.1.21.}(}.37.1286Ὰ}; ἐδ. 
2.2(Θρ Δ ρΡ}}.)}120.τ2(Μ.48.,804}); [Β65.Πγϑὶ. αι (ρ.264.30); πιεῖ, αἷμα 
“οοὗ ὁ καθειργμένος, ὅ...στενοχωρούμενος...ὁ πεινῶν, ὁ διψῶν ΤΠαΣ. 
δια, ρῥ.2.2τ(Ν.99.11818); 2. ψοΥθΆ]ν, σοὶ ομὶ, ἀφείαγε, ςἕ, Ἐπρ. 
Ῥο ομ ἐπὶ Κορινθίους ὁλόκληρον τὴν αἰτίαν “-οἵ λέγων ΟὨγν 5,61». 
24.2 τη: τύ ογν.(το.ο8Β); 14. ἀονι.31.4. τ “42.(0.2410}; ἤκουσα....ἕως 
ὅτε πᾶσαν ἑαυτῶν τὴν φρόνησιν ““ὦσητε ΟἸγΩΡ. [οὐ 32:το(Μ.03. 
2448); 3. εχερ. (δηΐ.τ: ν. μύρον, ἐκκενόω; 4. Σῤοηάᾷ, ἐχῤεμά, ἐκ- 
ἠαμδὶ ἃ τὸ πολὺ τοῦ βίου “-ὦσας ἀμέμπτως ΟΥΝΑΖ.ογ.1τ6.3(Μ.35. 
9378); Ομγνς. ἔαΣ.5.4(1.768Ὰ}; φρεημα, εἴς,, Οἢ ΟΥ ἴου Χριστῷ σῶμα, 
βίον, δάκρνα, πάντ᾽ ἐκένωσα φέρουσα στ, ΝαΖ.ἐαγ»η3.2.2(ἜΡΊΒΡῈ.)01.3 
(11.38.74); εἰς τοῦτό μοι πᾶν ἐκενώθη τὸ φίλτρον Ἰὰ.ογ.6.ς(Ν1.3ς. 
ἡ288); ἐβουλόμεθα. ..καὶ τὰς ψυχὰς εἰς ὑμᾶς -- ὥσαι (ῃγγπ. 0η1.2.3 τῇ 
ΤΤλ655.(11.4374}; πᾶσα εἰς τὴν σάρκα ἡ σπουδὴ «"οὔται 14. ἤοηι.30.6 πῃ 
Μ|().3568); τὸν τοῖς δεομένοις τὰ ὄντα “"οὔντα ἰῥ.78. τ(Ἴ514}; ἘΡτος. 
(.»ν.1ο: 2(34.87.13000}; εῤεηά, ἐκῤεμά ἀρδῖμβι εἰς δέ με πάντας σῆς 
γλυκερῆς παλάμης πικροὺς ἐκένωσας ὀϊστούς (τι ΝᾺ 7. εαν»ι.2.1.10.30 
(Μ..37.12734}; εἰς τὸν ἀέρα κ. τὴν δύναμιν (γγϑ.ἤο»ι.22.3 τι. Κορε(ο. 
6830); πάντα τὸν θυμὸν...“-οὕτω κατὰ τῆς τοῦ διαβόλου κεφαλῆς 14, 
μοι!.22.5 τ: Ερλι(ατ τ] 0); ᾶ μση.84.3 ἴῃ [0.(8.π02Ὰ};} τφμαμάεῦ 
πολλὰς ἐκένωσεν οὐσίας 18.2ο».67.3 τῷ ΜΙ1.(γ.665Ε); 5. ρεὶ τἱά οἔ, 
οὐσά χρήματα ---ὥσαι οὐ δύνασαι πάντα;..«ἀλλὰ μὴ ἁρπάζειν ἐκέλευσε 
Ομυυβ.ἠονι.9.2 ἴῃ: ΤΟον.(το.750}; καὶ χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τὸ τὰ 
χρήματα --"οῦν πολὺ ἔχει τὸ κέρδος ἰ4.λοηι.6.3 ἐμ Ττ.(ατ.7680)); 14. 
μονι.33.2 τη. ΠεΡ.(12.2130); τὸ “νωθῆναι τὰς ποιητικὰς τῶν παθῶν 
μορφὰς εὔκολον γίνεται Ν1], ἐχεγε.48(.70.80Ὰ); ἐχρεὶ, δαπίφἢ πρό- 
τέρον ““ὥσας αὐτῶν τὴν ἀπιστίαν (ῃγγπβ,ἦίομι.12.1 τη. ἢ οδ.(12.Τ27ΑᾺ}} 
ἵνα τὴν ““ωθεῖσαν εἰς γῆν διαφθορᾶς ἀνθρωπότητα, πάλιν ἐκ γῆς 
ἀναστήσῃ Βορἢχ.Η.ογ.2.42(}Π.8).32730). 

Ἢ]. τῃεο]., τοΐά, ἀϊξεαγά, το]δοιθα ἃ5 βχρίδηαίϊοθ οὗ ϑοη 5 
σοπεγδίίοη ὃν ἘΘΊΠΟΥ ὁ θεὸς... τοῦτον τὸν λόγον ἐγέννησε προφορικὸν 
νοὐοὐ -“-ωθεὶς αὐτὸς τοῦ λόγου, ἀλλὰ λόγον γεννήσας, καὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ 
διαπαντὸς ὁμιλῶν ΤΉΡΕ].Απτ,  μἰοὶ.2.22(21.6. τοϑ8}}, οὐ τοίνυν ὡς 
ν Ἂν ε ’ ε ει ᾽ ᾿ 3 -. , ᾿. Ἄ Ὗ -.ϑ . ἕτερον ἐν ἑτέρῳ...ἦν ὃ υἱὸς ἀγένητος ἐν τῷ πατρί, μέρος ὧν αὐτοῦ ὃ 
μεταβληθὲν ὕστερον καὶ -- ωθὲν ἔκτος αὐτοῦ γέγονεν Τυτι5.4.4.5.τ(0.212. 
14; Μ.22.3520). 

11. (χίϑίοὶ., ν. κένωσις; ογιρίν, τεῖ, (ἢ τιβι 5 θοαν ἔκειτο ἐν 
μνημείῳ, οὐχὶ “«ωθὲν τῆς θεότητος Ηρ. ῥαδοὶ, 7γ.3(ρ.268,29; Μ΄. 1ο. 
7Ο1Β). 

[ἘἸκενσίτωρ, ὁ, ν. κηνσίτωρ. 
Ἀκένταρχος,; ὁ, ΖΡ 0Ή, ΤὨΡΒπ.εἰγοη.ρ.24τ(Μ.τοϑ,δοδα), 
Ἐκενταυρόμορφος, γογηηρά ἔπε ἃ σομίατν, οἵ νέο ΑἸ Πευθηΐ Σποοπι- 

Ρἰδέα παίατος τ Ομ Ῥούβοι, σμασϑοϊευισῖπρ τηοπορπυϑιῖα Πα] οΣ 



κεντάω 

ὅπως ἐφεῖται τοῖς ὁδηγοῖς τῆς πλάνης κενταυρόμορφον δογματίζειν 
εἰκόνα ἢ μηδέν ἐστιν ἐντελὲς πρὸς τὰς φύσεις ἐξ ὧν συνῆλθεν" ἐνδεεῖς 
γὰρ αἱ δύο (σεο.ῬΙ5..560.43(Μ.02.τό254). 

κεντάω, -- 56., οἰαῦ, ῥίόγεε; τηβῖ., τὰ σομβοίθπορ, 766. ἴοστα οὗ 
Ῥ͵β8. 'π61ο, ταθα. δηα ρ655. κεντᾶσαι...καὶ τῶν φλεγομένων.. ἀλγεῖς, 
ἀκούων τοῦ Χριστοῦ Μ΄. ΤἼάοὶ.3(0.131.25). 

κεντεέω, 1. τοομηά,, οἰαῦ; Ῥά55., Ὁν ἀδιηοηβ, ΑἸ.υ.πίοη (1.26. 
8578); τιεῖ. “οῶν [80. θάνατος] τὴν..««ψυχήν Οτι(δἰς.ς τοί(ρ.2τ.1ο; Μ. 
11.12008)}; ““οὔσι...«με...«οὗ πόνοι τ. ΝαΖ,ξαγηλ.χ.2.8,:οοί .37.662Α); 
οὗ ἴαἸββ ἔθη 5 λάθρᾳ “«“οὔσι (Ὠτγ5.ἤσηη. 5 8.5 τ΄ ΜΠ (7. ΞΟΤΟ) ; κεντη- 
θήσονται οἱ “-οὔντές σε νῦν Ν1].6ρ}.2.158(}1.79.2578); ῥγἱ᾽εΐ, οἵ {με 
σσῃβοίθηςο ὑπὸ τῆς συνειδήσεως “-οὐμενος ΟΥγ. 61.154 ᾿ς. 1τ13(}1.12. 
14578);}; Μεῖῇῃ, Κ5.10 τη 7οδίρ.513.10)}; {70..{6].δγρ.(.88.τοδδ); 
2. ρῥίαϊ!, τοδαῦε ἐκέντουν...κανίσκια 10. Μοβοῇ. ῥγαί, τόο( }}.87.30288); 
3, τοῦ ῖ τη τποσαῖς, ἰΟΟ᾽ “5. Μ).95 ((]αζουηξπαο). 

κέντημα, τό, 1. μοΐα Ρἱετορα ἰῃ βίος κε υϑεά ἔογ τοχΐασα βαλόντες 
αὐτῷ σίδηρα εἰς τέσσαρα κεντήματα, αὐτὸν διατείνατε “Μ΄. Τ αγ.2(0.455); 
2. ῥοϊηὶ, (οἱ, ἘΡῚΡ.»εϑης.8(Ν1,43.2 480); 3, σελ ἴῃ Ῥαβικει-πηακίηρ, 
ῬΑ], )ν  ιαμς.τοίρ.31.4.; Μ.34.10334}). 

κεντηνάριον, τό, (1,Αἴ. εὀη!εη αν ἐμ), ἃ. 5Β.πὶ Οὗ τηοθον, Ζοϑβ. 
αἰϊοφιία κ(Μ.78. 6808); Τεοητ,Ν υ..}0.Εἰθόνμεττίρ.21.16); ἰΔοπειβεά 
ΜΙ δηνάριον, 70. ΜΟΒΟΒ ῥγαΐ. τοτ( .87.3077}). 

κεντηνάριος, ὁ, ([,8ἴ. ἐεηἐσηαν 5), δι ἤϑοα] οἰοί4], ἘΡΜαγεοί.2 

(Ρ.155.35; Μ,25.385.). 
κέντησις, ἡ, 1. ῥῇίἠεγείηρ οὔτε ἡ κ, ἀληθὴς κ΄ [1.6. οὗ (Βχδι, 1 ποῖ 

ἴπιε τη} ἀπαϑβί. 5. μοά, τ4(Δ.80.221Α}); 2. »ιοξαῖς, ΜΙ 4.1.4 τ.χ]ο.τό 
(ΡΒγνβῖα, βᾳθο, 1ν); Οὐ. Ν82.0».53.7(4.36.2248); 160 «ἐς Μίμοο 
(ϑιγτμα, κ᾽ 586ς, 1ν). 

κεντητήρι(ο)ν, τό, ατοΐ, πεσάϊσ, ἀροῤλι, αν (Μ.65.1 520); ταρῖ. ὁ 
ἐχθρὸς... «ὁρῶν ἑαυτὸν.. τοῖς τῆς...εὐχῆς κι... τιτρωσκόμενον ΝΗ ῥ. 
1.3ο(}}.70.978). 

κεντητός, ἴ. ὁ0Γ "μοδαῖς οὐ φδμδνοίάφγ, 1ηδον (ΠΠ 5.7 Ρ.262); 
2. ἡθυΐ, 85 508. ; 8. ὑχοῦ, ὀαοκδὶ τον, ΤΡΕΥ.2.1768 ; Ὁ. φημ δνοίάενν 
χλανίδα..-ἔχουσαν ταβλὶν χρυσοῦν ἐν ᾧ ἐκ κεντητοῦ ἐνεκεχάρακτο ἡ 
εἰκὼν τοῦ βασιλέως ᾿Ιουστίνου ὙΒΡΒΝ. εἄγοη..τ44(Ν1.τοβ.3034); 
ς. ἑαϊοοΐηρ Τούρκων ἐν τοῖς μετώποις τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ διὰ 
μέλανος κ, ἐχόντων 1δ.0.224{(5600) ; 1). Ρ.3οδ(οάτο). 

Ἐκεντινάριος, (1,81. φοηθηαν145), 5615. ἄα., ρει. ἐρδΐηρ ἃ 
σΕὨΓΕΒΔΥΣΙη ΔΌΣ πύργον κι ΟἿΟ 8δδ4 (Νίοδεα, 5Ξ8ες. νἱ!); οἵ, 
Νίοείαβ Ὁποπίαίεβ ὧδ ἀπάγομίοο Οοιηηέπο 2.ττ(Μ.130.708.). 

Ἐκεντιονάριος, ὁ, 56η5. ἀ110., ΕΗ. 1.1. ἔογ φκεστιονάριοςν (1 Αἴ. 
φμαφοίϊογιαγτι5) δηλώσας τοῖς κ, ἵνα δεθῇ τὰς χεῖρας «4.(Ρας-.) .4ηάν. 
10(0.22.18), 

Ἐκεντονάριον, τό, φαγηἜη ἡπαθ ΟἹ ῥαίελες, ἀρορλ! Ραὶν.(ἡ.ὅς, 
2068); οἴ, κεντώνιον, 

ἔκεντόνη, ἡ, ν, κεντώνη. 
κεντουρίων, ὁ, ν΄, κεντυρίων. 
κέντριον, τό, 1. αχὶς τὸ κοσμαγωγὸν...κ. εο.Ῥ]5.ἠφαιτετ( 1.92. 

1444); 2. ΕΥΤΟΥ [ΟΥ̓ κέντρον 5ἐΐηρ, ἘΡΙΡΗ.[αόν.44.7(λ1.41.8328; κέντρον 
8.108,20). 

Ἐκεντροβρίθομαι, δὲ τυεῖρ σὰ ἀρτθη ἰο ἐδ φομῖγο [56. οἵ τὴς φασί], 
δε ἰσαάοά ἰο ἰδ ργομπ; ταθῖ,, οσπλ. ΟΡ ον, τί Μ.08.2288). | 

κέντρον, τό, 1, ΔΩΥ ΒΠΆΤῸ ροΐηϊ; Οὗ [ῃς ματὶς ψΒΙοἢ χε Ο(Βτιβί τὸ 
τῆς ὕτοββ, Νομη, αν. 7ο.το :6(Μ.42.8070}; οἵ 9 οἰμάς ἴῃ Πδαᾶννεασ οὗ 
Ῥοδβοιηῖ θ᾽ ΤΩ ΚΒ προσέττατε..«τιάραις ἐρίναις τὰς κεφαλὰς σκέπε- 
σθαι- κατασημαίνεσθαι δὲ ταύτας τὰς τιάρας κέντροις πορφυροῖς 
προσέταξε 502.}}.5.3.14.12(Μ.67.10728}; 2. οἰήηρίγσ ΟΥ ὁΠανρ-ροϊμϊεά 
}ίαηε (οἴ, κεντρόω), “(. Τῆον,.Β, τ4(Ρ.31.0); 3. οἰαίομανγν ῥοΐπὶ οἵ ἃ 
Ῥδΐτ οὗ οοτηραββεςβ, Ἰοσἀσεὶ.6.9(}}.88. τ6968) ; ρΙαγ, τα σορῃεραςξδς οὐ 
μέτρων, οὐ κ., οὐ γωνιῶν δεομένη Ὑπάϊ ῥγουϊά, (4.547). 

κεντροφόρος, εἰϊησ-δεαγίηρ, αγηιϑά τούϊδι ἃ εἰήηρ, ἀουχα ΟΡ ογ.2(Μ. 
οϑ.256.). 

κεντρόω, γηγηΐξδη τυ] }}} ἃ ΘΙ ΤῊΡ ΟΥ ῥγίεϊ ; Ῥα55., Οἱ τβῃ 85, νυ. 7οεὶ. 
44(3,2440); γἠεῖ,, οἱ Αβϑυχίδηβ αῃᾷ Ῥρυβίδῃϑβ Πἰκοηθα το Ρδε5, 1. ἴς, 
1.5(2.126}). 

κεντρώδης, ῥγίἱελίν, ἘΡῚΡΗ.ἤαεν.37.χ(Ρ.62.23; Μ.4τι6ς 50); ταεῖ., 
ῥιεγοίηρ τὴν κ΄ καὶ ἰοβόλον πηγήν 1}.66.88(ρ.131.20; Μ.42.1734}: 
εὐάλον ὁ, ἐ6η0 τοῦ λόγου τὸν κ. ΟΥΝ γ 55. Εμηντ)ία Ρ.252.4; Μ ας. 

9584). 
κεντυρίων (κεντουρίων), ὁ, (1,31. ξεηίεγ 0) σεμξαγίον, ΜΙ Ροῖγε.τϑ, 

τ; Εν. εὶν.δίρ.282.3); 4. Ραμὶ 6 (ΡΗσνιδ.Ρ.τι 4; Σ.Β Ρ.ττό.8); κεν- 
τουρίων ΒΙΈΡΗ. Πιδοιν δέορὰ (ΜΟτοο τ βόο). 

Ἐκεντώνη (Ἐκεντόνη), ἡ, ῥαϊεἠεα εἴοαξ; ταεῖ., Ν1] ἐχογειδς(Μ.70. 
1970) κεντόνη Κῇ΄. Παη.2(Ρ.52.25); οἴ, 54, 

Ἐκεντώνιον, τό, 1. γὰρ ἐουονίηρ, με Ραϊενιεά ραγηθη κ᾿ πολυετὲς 
τὸ ἔνδυμα ΝῚ]..41}.(Μ.79.7088); δύναταί τις ἀρκεσθῆναι ἑνὶ κ- ὍοΥ, 

744 κένωσις 

ἀοεὶ.3.3(Μ.88,16574}); οὐκ ἐκτήσατο δύο χιτῶνας, ἀλλ᾽ ἐν στιβαδίῳ... 
ἐκάθευδεν ἐπὶ ψιαθίου καὶ κ᾿ Ογτιϑιυ. ϑαδ.44{(0.135.4); ἀπωσάμενοι ὡς 
προσαίτην τινὰ...κ. ῥυπαρὰ καὶ πολύραφα φοροῦντα αὐτὸν θεασάμενοι 
1ὃ.51(ρ.142.8); 2. τηφῖ., δον ραγριομὲ τῆς κακοηθείας ἀμφιέννυται κ, 
Ν}. 4} }.3.137(}Μ.79.4488). 

κέντωρ, ὁ, ροαίεγ, ἀγῖυεῦ; ἃ5 8.]., ῥιογείηρ, ΝΟΠΠ,Ραν. [0.1τ0:3] 
(Μ.43.9058}); ταδί. κ᾿ μύθῳ {δ.8:4ρ(β21ΑᾺ). 

κένωμα, τό, 1. τῆς τες οὗ κένωσις ; 8. ΦΉῤὶν Ἔραξς μὴ οἴου τὸν 
θεὸν κ, τι ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ᾧ ὑποδέδεκται τὸν περιεχόμενον τι Ν 85, 
Ἂν εἰ δῦ. τ2(Μ.45.12970); Β. οἰαίς 4Γ εμηριΐηεςς αὐτὸς γὰρ κενὸς ὧν 
κενὰ καὶ ἀποκρίνεται κενοῖς" ὃ γὰρ ἐὰν ἐπερωτηθῇ, πρὸς τὸ κ. τοῦ 
ἀνθρώπου ἀποκρίνεται Ἠοττηπαμά.1τ.3.; ΟἸειη. ραρά.2.τοί(ρ.211.3; Μ. 
8. 044); (με βίοὶ. τὸ ἐπιδημῆσαν τῷ βίῳ ἐκένωσεν ξαυτό, ἵνα τῷ κι. 
αὐτοῦ πληρωθῇ ὁ κόσμος. εἰ δὲ ἐκένωσεν ζέαυτὸν ἐκεῖνο τὸ ἐπιδημῆσαν 
τῷ βίῳ, αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ κ. σοφία ἦν [πογ.1:25] ΟΥἍἤολη. 8,8 15 έν. 
(ρ.61.33}, ; Μ.13.3454}; 2. υοἵἱά, τοῖ. ἀσπ.τ:2[Ἀ 0] 'κ. καὶ οὐδέν᾽, 
ἀόρατος δὲ λέγεται, οὐχ ὅτι οὐκ ἐφαίνετο, ἀλλ᾽... .«ἀκόσμητος ϑονοτγ. 
ἐγεαὶ.2.3(Μ.56.441); Τητογργθίεα οἱ βἴαϊε οὗ ροίεποδ! ν ΟΡΡ. 
δοίδΠν τὴν... αὐτὴν διάνοιαν [50. ὅτι ἐνεργείᾳ μὲν οὔπω ἦν' ἐν μόνῃ 
δὲ τῇ δυνάμει τὸ εἶναι εἶχε] ἐνδείκνυται ἡμῖν καὶ τὸ 'κ. καὶ οὐθέν". τὴν 
γὰρ χωρητικὴν τῶν ποιοτήτων δύναμιν τῇ τοῦ κ. φωνῇ παρεδήλωσεν 
ΟΝ νεβ λον. (Δ 1.44.8081.) ; 3, (Οποβί.) Δα Π 6515 οὗ πλήρωμα, σἰαϊε 
φῇ ῥνϊναϊοη ἀπά ππγεαϊτὲν ἀφορισθεῖσαν τοῦ ἄνω πληρώματος...ἐν 
σκιᾶς καὶ σκηνώματος []. κενώματος] τόποις Ιτοη.ἤα6;.1.4.1(Μ.7}.480Ὰ)}; 
10.1.4.2(4844}; ΓἸοχὴ ἐκε. Τβάοί. ατ(ρ.ταγοτα; Μ.9.6γ76Ὰ); ΤΠάτιλασεν.τ. 

(4.298). 
κένωσις, ἡ, Α. 1ὴ σεπ. σοπίεοχίβ; 1, δριριϊηθες ὡς Μάγδαλ᾽ εἶπε 

Μαρία...τὴν κ. μηνύσασα τοῦ τάφου στ. Ναχιλν ραϊ.2420(Μ.38. 
2254}; 2. γιακίηρ» υοἱά, πε βεαίίον, ἐπὶ δικαιοσύνῃ τὸ φυσᾶσθαι κ. 
δικαιοσύνης ἐστί (Ἤγν5, όφη.1.2(2.282}0) ; κένωσιν ἡ θεία γραφή φησιν 
τὸ μηδέν Τάτ, ΜοΟρ5. Ῥ 1.2 1:7(ρ.2τόντς ; Μ.66.9248); οὗ πε ὕτοβ5 
(τεῖ. τοχ.: 17) κ᾿ τοῦ σταυροῦ, τὸ τοῦ λόγου κομψὸν ἀναδείκνυται (τ. 
ΝαΖ,0γ.20.21(Ρ.107.2; Μ.36.104λ}; πείσαντες οὐκ ἐν πόνοις εὐσεβείας 
καὶ προσευχῆς, ἀλλ᾽ ἐν πειθοῖ ἀνθρωπίνης σοφίας, καὶ λόγοις φιλο- 
σοφεῖν’ ἣν καὶ ὁ ἀπόστολος...κ. τοῦ σταυροῦ ὀνομάζει Ματς. Ετ οῤτδε. 
γ.8(}1.65.1ο848); ῥγέναϊίον,, ἀφῤνϊναϊ!οη φλιγοσιτία καὶ κ᾿ ΟΠγγβ. ἄοηι. 
63.3 τη. Μεμι{η.6310}; μὴ παύσησθε οὖν εὖ ποιοῦντες ἐνδεέσιν, ἵνα τῇ 
κ᾿ τὸ πλήσμιον ἀμείωτον ἔχητε Μᾶχ.6ρ.3(Μ.01.412Ὰ}; 3. ξυαφομαϊϊοη ; 
σἠεάάτηρ οἱ ἰξδγβ; 85 δὴ δεὶ οὐ νίτίυδ, Τμασι διά, ογοιτ τοί ,00. 
8120}; οἷ. κενόω; τπηρί., ἐαῥηίςίοη κ᾿ νοημάτων ἐμπαθῶν Ἠοπγοἢ. ὃ. 
ἐφ}.2.2ο(Μ.93.15τ170}; δόσις ἐστὶν ἴασις παθῶν τῶν ἐντός, καὶ κ. 
ῥύπου ἀοράτου 70. ]]πη.}αεί.2(Μ.88.1χ6ολ). 

Β, (μη800]. κι δῃᾷ κενόω {γτεξ, ῬΏ1).2:7): ἀδποτίηρ αθαβεσηθηΐ ἐπ 
Ίης.; 1. ἴῃ σε. ; ἃ. ὙΠ ταπείνωσις, συγκατάβασις, καθίεμαι: τὴν... 
οἰκονομίαν τῆς ἑαυτοῦ κ. τε καὶ ταπεινώσεως Ἐλπι5.4.,6.τοιβ(ρ. 480, 1ς ; 
Μ,22.7850); τὸ γενέσθαι ἀρχιερέα οὐχὶ φύσεώς ἐστιν ἀλλὰ χάριτος καὶ 
συγκαταβάσεως καὶ κ. (Ὠτγπ.ἤοηι.7.2 πῃ ΗΠ εὗ.(12.76Α}; αὐτὸν... φαμὲν 
τὸν. «λόγον ὅτε δι᾽ ἡμᾶς κεκενῶσθαι λέγεται...τότε καὶ ἐν τοῖς τῆς 
ἀνθρωπότητος μέτροις ἑαυτὸν καθεῖναι ΟΥτΟ Ν δπί.3 Ῥγοετῃ,(ρ.54.27 : 
61.630); καθεὶς ἑαυτὸν εἰς κ΄ ὁ πάντα πληρῶν ἰᾷ κόνις ῥαςφελ, ͵] (55, 
3240); 14.,.115.4.5(2.601Ε}; οἰκονομίαν θεοῦ, καὶ διὰ κενώσεως συγκατά- 
βασιν λέγομεν ΤὨδος ΑΠποιεχρυογΡδ.2(1.77.13174}); Ὁ. 408. σάρκωσις 
κένωσις ἈΡΟ]], [γ.124{0Ρ.237.30)}}.ΤΠάτ,ογαν.τ(4.70); ὦ Χριστοῦ κι, καὶ 
δούλου μορφή, καὶ παθήματα ΟΥ.ΝαΖ.07γ.8.14(Μ|.35.8ο50) ; καθιγμένον 
εἰς κι καὶ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος ὑποδύντα μέτρον Ονγτ, {μἰη.8(65.2578); 
ὅ..«ἄνωθεν..«γεγεννημένος υἱὸς..«κεκένωκεν ἑαυτόν, καὶ λαγόνων ἐξε- 
δόθη τῶν παρθενικῶν τὸ κατὰ σάρκα, οὐκ ἐξ ἀνθρωπίνης καταβολῆς 
λαβούσης [Ὁ }. λαβὼν] τὴν γένεσιν, ἀλλ᾽ ἐκ δυνάμεώς τε καὶ ἐνεργείας 
τοῦ ἁγίου πνεύματος 1(.15.τ.4(2.1220}; 14, ωϊε(ρ.54.37; 55.170) 
εἰἶζ,5.7; τὴν κι τοῦ μονογενοῦς τὴν εἰς τὴν θεοτόκον παρθένον ἨοΞΥ ΟΠ. 
.Ἐς.71τ6(Μ.93.12360) ; περὶ τῆς..-σαρκώσεως, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ὑπερ- 
τάτης κι ΒΟΡὨΤΙ..ἐῤ.Ἐγη.(Μ.87.5 1608); Μαχ.6ρ.1τ(}1.91.4578); 2. 85 
ἃ νοΪαηΐατν δοῖ, Οτιλοιη, 7 τὰ {6γ.(0.6.25; Μ.13,2644.) οἷϊ, 5, προ- 
κόπτῳ; οἷ, φμομίαμι εὐυαεμαυεγαὶ 56 ἤογνιᾶνι δεγυὶ αεεϊῤῥίεμς, τῷ φεοά 
αγιϑοναὶ γόδιποδαὶ, τὰ πον. 80 ἐνὶ 1,ς(Μ.τ5.18538} εἰ καὶ καθῆκας... 
ἑαυτὸν διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν εἰς ἑκούσιον κ΄ ΑἸ ὀαρ. ᾿Ξ. κα: 6(Μ. 
27.2600); Χριστὸς..«ἐθελούσιον ὑπὲρ ἡμῶν ὑπομείνας κ᾿. Ὀγτοηι. 
Ῥακολοτο, (55, 1280); 14 δῤιχίρ.18.10; 55.120}; 1. ἀτξαἰ. Τνῖμ. Ξ(τἶ, 72}; 
γι στ Μς.1: 31(Ρ.280.14), Ατηπιοη. 7ο.1:6(Μ.85.12068) οἷτ. 5, αὐὖτο- 
δέσποτος; ἸΟτΤΟΝ 85. 07.5.71 ἐπ 70.(ρ.106.12); Μαχ.αριδίρι Μοτ. 
1316}}} ἔοτ πιδη 5 βαϊνδείοι [ὈῬῊ]].2:6{.} ὁ φιλοικτίρμων θεός, σῶσαι 
τὸν ἄνθρωπον γλιχόμενος... αὐτὸς...ὁ λόγος λαλεῖ... λόγος ὃ τοῦ θεοῦ 
ἄνθρωπος γενόμενος, ἵνα δὴ καὶ σὺ παρὰ ἀνθρώπου μάθης, πῇ ποτε 
ἄρα ἄνθρωπος γένηται θεός (Ἰοχα, ῥγοί. τ(ρ.9.6; Μ.8. 640) ; διὰ φιλανθρω- 
πίαν ἑαυτὸν ἐκένωσεν ἵνα χωρηθῆναι ὑπ᾽ ἀνθρώπων δυνηθῇ Οτ,( εἰς.4. 
15(0.284.30; Μττ,10458); ΟΥΝαΖιεανηι.1.2.8.107(Μ.32.6:6Ὰ); Όνγτ. 



κένωσις 

ποπε ῥαϑοῖ.13,4(55,184Ὰ}; κεκένωκεν ἑαυτόν, ἵνα τὴν ἀνθρώπου φύσιν 
᾿ἐπίμεστον ἀποφήνῃ τῶν ἄνωθεν ἀγαθῶν 10.22.32(275Ε); ὅ.. λόγος, 
καθιεὶς ἑαντὸν εἰς κ., κέχρισται παρὰ Τοῦ πατρός, καὶ γέγονε καθ᾽ ἡμᾶς. 
καὶ ὃ τῆς κ.- σκοπὸς εἰς τὸ διασῶσαι τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς 16. ρἰαῤἠιφη. 5 
(1.1660); Μαχιοριέδε. (.ο1.578}); τῆς αὐτοῦ [30, τοῦ δάμ] ἀνακλή- 
σεως καὶ ἀνασώσεως ἕνεκεν, τὸ τῆς κ- ἅπαν ἐπράχθη μυστήριον (ΣΕΥΠῚ. 
ΟΡ ογ.2(}}.ο8,.2568) ; 3. [88 5 0]6οἵ οὗ [6 δοιῦϊοι ; 8. ποῖ ἃ τῆδῃ ἡ δὲ 
κ. οὐκ ἄνθρωπον, ἀλλὰ υἱὸν ἀνθρώπου τὸν κενώσαντα ἑαυτὸν ἀπέφηνε 
κατὰ τὴν περιβολήν, οὐ κατὰ μεταβολήν ἈΡΟ]], 3γ.124{(0.227.30}.}8}. 
Τμάϊ.εγαρ.τ(4.70); ἔπ. οἤδιροβ Βαβ, ΨΣ ὑραςηῃηρ τπδῖ 11 15 εἰ... 
μὴ περὶ τοῦ ἐν ἀρχῇ ὄντος λόγου... ὁ μακάριος διαλέγεται Πέτρος, ἀλλὰ 
περὶ τοῦ βλεπομένου καὶ κενώσαντος ἑαυτόν, καθώς φησι Βασίλειος... 

[Β81].2:}7] οὐ γὰρ ἔστιν ἀνθρώπων οὐδεὶς ὃς τοῦτον οἰκειώσεται τὸν 
λόγον πη ΔΡ.ΟΥΝ υ 955. Εν. 5(2 Ὁ.το). 208, ; Ν.45.6884); ἄνθρωπον. 
εἰς ἄνθρωπον κεκενῶσθαι λέγειν τ Νυγ85. μη. (2 Ρυιχο, 30; 6800); 

2 " “- .] τὰ » 3 " ν, » ; οὐκ ἔστι τοῦτο. κ., τὸ φύσεως ὄντα ἀνθρωπίνης καὶ ἄνθρωπον ψιλόν, 
νέψαι τοὺς ὁμοδούλους (γνϑβ.ἠοηι.7.2 τη ΒΔ. (11.2478); τίς ὃ κενώσας 
ἑξαυτόν... ; εἰσκομίζει γὰρ.. «ἡμῖν... «ὁ παρ᾽ αὐτῶν [530. ἸΝ ΒΒΓΟΥῚΒΒ] λόγος 
ἐκ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ταπεινότητος ὑψούμενον ἄνθρωπον καὶ ἐκ τῆς καθ᾽ 
ἡμᾶς κι΄ εἰς τὰ πλῆρες τῆς θεότητος ἀναβαίνοντα... -πῶς οὖν ἄρα κεκενῶ- 
σθαΐ φασε τὸν μονογενῆ...οὐκ ἔχει νοεῖν, εἰ μὴ κεκενῶσθαΐί φασιν αὐτόν, 
ὅτι τῇ ἰδίᾳ δόξῃ τετίμηκεν ἄνθρωπον. ..τῆς τοίνυν..«-γραφῆς κ. ὀνομα- 
ζούσης, καὶ δούλου μορφὴν καὶ μέντοι καὶ ἀνθρωπότητα καὶ τὸν ταῦτα 
ἐθελουσίως ὑπομείναντα λεγούσης εἶναι τὸν ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγον ὕγτ. 
6. 5ο(ρ.93.1τῆ- ; 55, ἸΟΥῸ .)}; οἴεσθαι δεῖν ὅτι κενοῦται τὸ πλῆρες καὶ 
ἐν δούλον μορφῇ γένοιτ᾽ ἄν, οὐ τὸ τῇ φύσει δοῦλον, ἀλλὰ τὸ τῶν τῆς 
δουλείας ἐπέκεινα μέτρων 14, μον. (ρ,35,34:; κ3.1428}; Ὁ. θα [Π6 ῥτα- 
δχιβίθηΐ ὅοη, (Ἰδτη. Ῥαδά. 3: τ(ρ.237.5; ; Μ.8, 5514); (ν᾽ αἰοπί.) ὁ ᾿Ιησοῦς 
τὸ φῶς ἡμῶν..«ἑαυτὸν κενώσας, τουτέστιν ἐκτὸς τοῦ “Ὅρου γενόμενος 
κατὰ Θεόδοτον 14 6χο. Τ βάοί, ο(ρ ττϑιτο; Μ,9.6760); Με, γρ.3.8 
(0.36.1; Μ.18.738) οἷ. 5. ἐκκλησία; [ῬΒ1].2: 58. συνορᾷς ὅτι πρὸ τοῦ 
κενῶσαι ἑαυτὸν...ἦν καὶ προῆν..οὐκ ἄρα λόγος ψιλὸς καὶ ἀνυπόστατος 
ἔσται ἀλλ᾽ υἱὸς...ὃς..«ἑαυτὸν ἐκένωσεν Ἐλι5.4,1}..1.2ο(Ρ}».90.35,01.2}; 
Μ,24.8844,0); περὶ τῆς θεότητος...τοῦ υἱοῦ ὁ ἀπόστολος διδάσκει λέγων 
[ΡὨ1].2:6.1 ΙΔ Μαγεείὶϊ.τ.4(Ρ.25.22; Μ.24.7654}); [ΡΉ1].2: κΗ.} οὐ γὰρ 
ἐξ ἐλαττόνων βελτίων γέγονεν- ἀλλὰ μᾶλλον θεὸς ὑπάρχων τὴν δούλου 
μορφὴν ἔλαβε, καὶ ἐν τῷ λαβεῖν, οὐκ ἐβελτιώθη, ἀλλ᾽ ἐταπείνωσεν 
ἑαυτόν ΑἸΏ..4γ7γ,1.40(}].26,030}; εἰ μὴ νοῦς ἔνσαρκος γέγονεν ὁ λάγος, 
ἀλλὰ σοφία ἦν τῷ νῷ, οὐ κατέβη ὁ κύριος οὐδὲ ἐκένωσεν ἑ ἑαυτόν ΑΡΟΙ]. 
Ρ. 71(Ρ.221, 15)6}. στον νυβ5. οὶ .3}(Μ. 45.1208 4); ; εἰ θεὸς ἐν ἀνθρώπῳ 
κατῴκησεν, οὐκ ἐκενώθη. ἐκενώθη δὲ ὁ ἐν μορφῇ θεοῦ μορφὴν δούλου 
λαβών" οὐκ ἄρα ἐν ἀνθρώπῳ κατῴκησεν. θεὸς ἐν ἀνθρώπῳ κατοικῶν 
οὐκ ἐστὶν ἄνθρωπος" πνεῦμα δὲ σαρκὶ ἡνωμένον . ἄνθρωπός ἐστιν' 
ἄνθρωπος Χριστός, ὡς εἴρηται, ὁμωνύμως: πνεῦμα ἄρᾳ θεῖόν ἐστιν 
ἽΠΕΕῚ σαρκί Ἰὰ απας.τοῖ.(Ρ.243.20;.}.28,12724}; ἡ κενωθεῖσα ἐσ εῖν 
«ἡ προσληφθεῖσα σάρξ δυ. Να2Ζ.07.2.23(Ν1.35.4328); σκεψώμεθα... 

τὸ ἀνακαινούμενον καὶ τί τὸ κενούμενον. κενοῦται μὲν γὰρ ἡ δε μι 
ἵνα χωρητὴ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει γένηται Οὐ Ν 55. ΜΉ. Κ(2 Ρ.124, 25; 
Μι45. ἼΟ50); ̓ ἰά, “ροί. τα Μ, 45. 1140}; ὕγγ. δἰαρῆ, Νωρ. 4020); εἰς 
τοσαύτην ἑαυτὸν καθῆκεν ὁ ἀκένωτος κι. ἵνα τὴν κενωθεῖσαν εἰς γῆν 
διαφθορᾶς ἀνθρωπότητα... «ἀναστήσῃ ΒΟΡὨτ͵.Η͂.ον.2.42(Μ.87. 32130); : 
10... 1ο.τ.2(Μ.94.7938}; ἀοο. Οτίροῃ, φμίάαηι σμίέρι υοΐμη! ἀφ ἴβϑα 
αηΐνηα ἀτείμη, υἱάενῖ, οοηὲ ρῥγήημηι ἀο δήαγία ἐοΥρμ5 σάφ, δία 
ἐμά, φμοά ἀροςξίοίης ἀἰεῖὲ [ΡᾺ]].2:6}.1, Οὐ, ῥγέμε, 4. 5(Ρ.356.2:; Μ.ττ. 
Δ4οδο) ; 4. ἀἰνϊηϊν βυΐξουηρ ἤῸ Οἤδηρε πευσόμεθα πῶς λέγει μετα- 
βολήν. εἰ μὲν γὰρ τῆς οὐσίας, οὐ δίδοται... εἰ δ᾽ ὅτι πάσχει τι ὑπὸ 
τοῦ σώματος.-..τί ἄτοπον ἀπαντᾷ τῷ λόγῳ, ἀπὸ πολλῆς φιλανθρωπίας 
καταβιβάζοντι σωτῆρα τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ;.. ἑκουσίως εἰς τὰς 
ἀνθρωπίνας κῆρας ὑπὲρ τοῦ γένους. ἡμῶν καταβᾶσα [30. 501] οἔ 
6505}. ταῦτα δ᾽ ἐπιστάμενος ὁ θεῖος λόγος... [ῬΉ1],2: 58. Οτ,ζεῖς, 
4.τϑ(ρ,288,γ4; Μ.ττ.τοσ24}); οἵ. φμαρμιοὶς οηΐη υἱοηι ςεγυΐ φδεϑονὶὶ 
ἤργνιαγι, ρίομίμάσ ἰαγμηθη τ. 6 ατοϊηϊαὶ 5 μαδίϊαδαϊ, ἰὰ, μοη!.2.3 
ἡ 1 ε0.(Μ.1τ2.4τ60); ὑπέστη κ΄ ... ἐθελούσιον.. .περινοήσωμεν δὲ μᾶλλον 
ἐκεῖνο σοφῶς, ὅτι καὶ ἐν σαρκὶ γεγονότα τὸν ἴδιον υἱόν, οὐκ ἔξω τίθησιν 
ὦ πατὴρ τῶν ἐνόντων αὐτῷ φυσικῶν ἀξιωμάτων Ογτ, ον ρακεῖ.Υ7.2 
(ς 3, 226. Ἐ,}; οὐ γὰρ ἐκ μόνων ἡμῖν τῶν τῆς κ΄ τρόπων γνώριμος ὃ υἷός, 
ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν ἐστι θεός Ἰᾶ. αάο}.0(1.307.); Πίοπ. Ατιά,η.2.το( Μ.3. 
6404); Ἡγραῖ. δ᾽.(Ρ.126); θδοβιβε αἀἰνῖτια Ὀν παίατα ὁ τῆς φιλανθρω- 
πίας λόγος κενοῦται, ἀκένωτος τὴν φύσιν τυγχάνων Ατεΐς, ἐγ Ρ.ΟνγΥ. 
αροΐ ογίδηΐ. 4{0.45.το; 6,.1 740); ζωὴ κατὰ φύσιν ὑπάρχων ὃ...λόγος, 
καθίκετο μὲν οὖν εἰς ἑκούσιον κ., γέγονε δὲ καθ᾽ ἡμᾶς...οὐ τροπὴν 
ὑπομείνας τὴν ἀπό γε τῆς ἰδίας φύσεως εἰς σάρκα τὴν ἀπὸ γῆς" 
ἐρήρεισται γὰρ ἡ θεοῦ φύσις ἐν ἰδίοις ἀγαθοῖς γτι πον ῥακεν. δ, (τ, 
2438); τοῦ πιστοῦ κυρίου φύσει... υἱός ἐστι καὶ εἰ πέφηνεν οἰκονομικῶς 
ἐν εἴδει τῷ καθ᾽ ἡμᾶς καὶ τὸ τῆς κ. ὑπέδυ μέτρον 10, ἴ5.4.4(2.6670}; 
κεκενῶσθαι δὲ λέγεται ὡς πρὸ τῆς κ. τὸ πλῆρες ἔχων ἐν ἰδίᾳ φύσει, 
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καθὸ νοεῖται θεός" οὐ γὰρ ἐκ τοῦ κενὸς εἶναί τις εἰς τὸ πλῆρες ἀνέβη" 
ἐταπείνωσε δὲ μᾶλλον ἑαυτὸν ἐξ ὑψωμάτων θεϊκῶν 14.εῤ. δεί(ρ.55.5ζ.; 
55. 18281.}; ἄτρεπτος κατὰ φύσιν ὡς θεός, μεμενηκὼς ὅπερ ἦν ἀπ, 
κεχρημάτικεν καὶ υἱὸς ἀνθρώπου... καθῆκε γὰρ ἑαυτὸν εἰς κ. ἃ. ἀγεαά. 
φ. 63. 20: 5᾽ .44Ε); 5. ἴῃς Οδ]εοῖ οὗ κ- ποῖ οὐσέα θα δόξα ΟΥ̓ ἀξία ΟΓ 
εἶναι ἐν ἰσότητι τοῦ πατρός : οὐδ᾽ ἄρα τοπικῶς ταῦτα ἐκδεκτέον' ἀλλ᾽ ὁ 
λόγος τοῦ θεοῦ, ἡμῖν συγκαταβαίνων καὶ ὡς πρὸς τὴν ἰδίαν ἀξίαν, ὅτε 
παρὰ ἀνθρώποις ἐστὶ ταπεινούμενος, μεταβαίνειν λέγεται... «πρὸς τὸν 
πατέρα, ὅπως καὶ ἡμεῖς ἐκεῖθι τέλειον αὐτὸν θεασώμεθα, ἀπὸ τῆς παρ᾽ 
ἡμῖν κενότητος, ἣν ἐκένωσεν ἑαυτόν, ἐπὶ τὸ ἔδιον πλήρωμα παλινδρο- 
μοῦντα ΟΥ.ο».23(Ὁ. 350.23; Μ.τι. 4888); ; ὃ αὐτὸς θεὸς καὶ ἄνθρωπος, 
᾿]ησοῦς Χριστός...πεπίστευται θεὸς μὲν κενώσας ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ εἶναι 

ἴσα θεῷ, ἄνθρωπος δὲ κτλ. Ἡντηδη,εΡ.8(ρ.320.6); κενωθεὶς.. καὶ τὴν 
μορφὴν τοῦ δούλον προσλαβὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα πάλιν 
ἀνεπληρώθη καὶ τὴν ἀξίαν. αὐτὸς γὰρ ἐν ἑαυτῷ σμικρυνθείς, καὶ ἐν 
τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν ἀναλυθείς, ἐκ τῆς ἑαυτοῦ σμικρότητος καὶ τῶν 
ἑαυτοῦ μερῶν εἰς τὴν συμπλήρωσιν πάλιν τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὸ μέγεθος 
κατέστη, οὐδέποτε τοῦ τέλειος εἶναι μειωθείς ΜΙ ΘΓ. γ.8.ττί(ρ.95.17; 
Μ.18.1574}; κενοῦται δι᾿ ἡμᾶς...κ. δὲ λέγω τὴν τῆς δόξης οἷον ὕφεσίν 
τε καὶ ἐλάττωσιν, διὰ τοῦτο χωρητὸς γίνεται Οτ.ΝαΖ.υγ.27.3(Μ.26. 
2858); ὁ πλήρης κενοῦται" κενοῦται γὰρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐπὶ μικρόν, 
ἵν᾽ ἐγὼ τῆς ἐκείνον μεταλάβω πληρώσεως τ. .45. φί636.); ; Ιᾶ ρανη!.1.1. 
0. 39(}. 31. 4594) τε 1δ.τ. 2.1.144(533}); ἡ τοῦ ἐκένωσεν. λέξις σαφῶς 
παρίστησι τὸ μὴ ἀεὶ τοῦτο εἶναι, ὅπερ ἡμῖν ἄφθη, ἀλλ ἀλλ᾽ εἶναι μὲν 
ἐν τῷ πληρώματι τῆς θεότητος ἶσα θεῷ, ἀπρόσιτον..«καὶ μάλιστά 
γε τῇ βραχύτητι τῆς ἀνθρωπίνης οὐδενείας ἀχώρη στον" χωρητὸν δὲ 
«οὐτότε γενόμενον, ὅτε ἐκένωσε...τὴν ἄφραστον αὐτοῦ τῆς θεότητος 
δόξαν τ Ν γ55, “οὶ. 2ο( Μ.45.1τ648.); ΟὨγγπ.λονη. 8.2 τὲ Ἐρἢα(τι. 
548); τὸ οὖν ἑαυτὸν ἐκένωσεν, ἀντὶ τοῦ οὐκ ἔδειξεν ἑαυτόν, .- «τὴν 
ἀξίαν ἐκείνην ἀπέκρυψεν ΤΒάτ. Μορ5. 1}.2:7(0.217.12; Μ.66.0248)}; 
τὸ πλήρωμα τοῦ δι᾿ ἡμᾶς ἑαυτὸν κενώσαντος...τῆς δόξης τὸ ὕψος 
τοῦ καθέντος ξαυτὸν δι᾽ ἡμᾶς εἰς ταπείνωσιν ντ, Π εὖ.τ: τ(ρ.26ς.2}; 
ἔχων..«τὸ εἶναι κατὰ φύσιν ἐν ἰσότητι τοῦ πατρός, κεκένωκεν ἑαυτόν, 
καὶ μορφὴν δούλου λαβὼν. ..τεταπείνωκεν ἑαντὸν εἰς κι ἃ, “ἀγεαά. 
(ρ.1τοό.26; 55,1ο80)); 11 [5 8 σχῆμα: ὑποβιβάζει δέ πως 35. τὸν λόγον] 
ἡ κι εἷς τὸ καθ᾽ ἡμᾶς...τῆς ἑκουσίου κ. ὁ τρόπος...τὸ τῆς ταπεινώσεως 
περικείμενος σχῆμα, διὰ τὸ ἀνθρώπινον ἐν ἐλάττοσί πως ἢ ἐν οἷς ἐστιν ὁ 
πατὴρ φαίνεσθαι ποιεῖ τὸν...θεὸν μονογενῆ 14. [0.11.0(4.0708,0}; Ῥετῇ. 
1ῃ ΒΟΙΩ6 5.0} 5688 15 ἴο Ὀὲ ἀπαεγβίοοα τὴ ῥογηα ἐμπέηε ἀδὲ ἸΙΩΉΞΗΣ 
ρυριαπι βεγυΐ αδεμηερςῖξ, πον ἀεριμίαίης σε 56 ἱρομηε ἐχΊ αΉἸΘΉςΣ εἰ 
ἑηῖγα 56 Ἰαίσης οἱ τρίτα σμανε ἴρδε υσεμεξαοίμ5 ῥοίϊεσίαίεηι, Η1]ῬΊος, 
Τρίποτι, 48(Μ.}1,.1το.4324); θὰϊ ἰὼ Ηΐατν παίγα 15. τἰῃ6 οὈ]εςῖ, οἱ, 
Πμαμγίφηάα {πὶϊ παίμγα οαείεειῖς, μὲ κί μαηίθης 56 ἐκ ἀδὶ ἤογηπα τῇ 
ρυριαρὶ βογυΐ βορείοις ἀσεϊάογεί, Ἰὰς, 68:2 (ΜΡ ..0.4728); Ὀυΐ 
1η8 ἀϊνι μιν 15. ποῖ πούθ ον ἀεπίσονεά, εἴ ἐδ,68: 2784 .(486Ὰ}; 1{ 15 
Ἔνοη ῥτοβοηῖ, οἱ, ρηφιος ἀσείρονε ῥογηιανι δεγυΐ μῖστ ῥὲγ ευσσμα- 
οηεηι σα. ἨΟΉ ῥοίογτ φμῖ νιαηεδαὶ ἴῃ ἀο ξογηῖα, ἩΟῊ ΦΟΉυ ΠΗ 
οἰδὶ ξογμιαὶ τἰγίμεφησ ἐοηεμγσι... «ἐυασα!ο ξογηαδ πο ἐπί αδοϊ το 
παίμγαε: φμΐα φαΐ 56 ευαύμαϊ, ἩΟῊ εαγοὶ 5656; εἰ φμῖ ἀεεῖρτ! 55. ἤον- 
γηανι ΞΟ] μιασηδὶ βς, τη ἔογηια ἀφ] Ἰά. Τγῖη.0.14(2028}1.); οὔοήδιττ. 
48 οἷϊ. Βαρσα ; (([ἢ65ε Ῥᾶβϑδαρθβ δᾶνς αἰβο Ὀδδπ Ἰπϊεγρτεῖεα εἰ ἱπη- 
ΒΙνὴρ 4 τεάυοτίοη ἰῃ 50416) }δ ῤξϑαηὶ κεἰ σχημαη τ οηπθ εἰμάεί ποδίϑ 
ἀεϊϊαιῖς ρίεητ απο ἀσηιοησίγανγε. υεγδὲ εατιδα, 51 ξαεία δ55εὶ αἰἴφμα 
διαίοα ταἰΐς, φμαθ γπαρητίμαϊησ σμῖ πτυδν μη. ογδέρε ἰοῦγας ἑέμεγεὶ εἰ 
Ργο οὶ ἐρηριθηδίίαίε φοησιἀογαγὶ ἃ πο βοσϑοί, βογεὶ αμίενι αἰΐα 
δίαίμα.. ρον ογημία οἰρηϊς. σης υἱάφηες, ἐἰϊΐαρι δε υἱάΐεεε Φ0Ή- 
“βάφγεηϊ...Ἰαἰΐ φιαάσηι εἰρη πάη ἐχτηαπίθης 56 πἰπἔπῶῖς ἀθ αερμμαϊτίαίε 
Ῥαϊνγῖς οἱ υἱαγῖ ποὺτς σορηἰϊομῖς ὁγμς οείοηάσης, βρηγα ἐχῥγέσδα 9μ- 
εἰσηῆαε εἦμι5 εἰδείην, Οτοργίης.τ.2.8(ρ.38.26; Μ,τι.1274}; ΟΜ ΕΙΉ. 
5γ1.8.11 οἷῖ, βιιργᾷ ; σμικρὸν μὲν γὰρ ὁμολογουμένως αὐτῷ τὸ γενέ- 
σθαι καθ᾽ ἡμᾶς" καλεῖται γὰρ κένωσις Οντι πον βραδεῖ (3, 2060); 
6. Δ ἈΞΒΌΣΩΡΓΣΟΙ ΥΘΈΠΟΙ ἤδη ἃ ΟμδΠρο ΟΥ̓ ΘΘΒΘηΓ14] Δα! 10. ΟΥ 
ἰοβ5, ἄρ] ]. [γ.124{0.237.30 8) 0 .Τῇα τ, ἐγα».τ(4.70) οἷΐ, 5,.3.8.; ἄκτιστος 
θεὸς κτιστῇ περιβολῇ φανερούμενος, κενώσας μὲν ἑαυτὸν κατὰ τὴν 
μόρφωσιν ζδούλουν, ἀκένωτος δὲ καὶ ἀναλλοίωτος καὶ ἀνελάττωτος 
κατὰ τὴν θείαν οὐσίαν ΑΡΟ]].εὐγρ.εἰ ἀϊυ.δ(ρΡ.τ88.1; ΜΙ. 8. 8744); : 

ΟΥ̓ ΝΖ. ον. 29. 1δ (0 τοῖ.᾿ 58; Μ.36.078) ο1Ὁ. 5. ἀνθεξοὶς ; ἵνα γὰρ μή, 
ἀκούσας ὅτι ἐκένωσεν ἑαυτόν, μεταβολὴν νομίσῃς καὶ μετάπτωσιν καὶ 
ἀφανισμόν τινα, μένων, φησίν, ὃ ἦν ἔλαβεν ὃ οὐκ ἦν καὶ σὰρξ γενόμενος 
ἔμενε θεὸς λόγος ὧν [ῃγγϑ.οηι.7).2 ἡπ ΒΜ. (1τ.247Ὲ}; οἷ. ᾿δοριεὶ- 
τρϑι εχϊηαημῖυτ,, πορ πιρίαπάο ἀτοϊπτίαίονα ὁατε, βοᾷ ποξίγαρι 
γμίαῤτίταίοες ἀδριθηᾶο, Αὐρ. ΤΥ... (ΜΡ 1},.42.038); ποία τίς 
ἐστιν ἡ κι; τὸ ἐν προσλήψει γενέσθαι σαρκὸς..«ἦ πρὸς ἡμᾶς ὁμοίωσις 

τοῦ μὴ καθ᾽ ἡμᾶς κατ᾽ ἰδίαν φύσιν ΟγτιΟὐγιέη. {τ1.7428}; ἦτις γέννησις 
χρονικὴ τῆς θείας αὐτοῦ καὶ ἀιδίου γεννήσεως οὔτε τι ἀπεμείωσεν οὔτε 
μήν τι ταύτῃ προσέθηκεν, ἀλλ᾽ ὅλην ἑαυτὴν εἰς τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον 



κενωτικός 

«««ἐκένωσεν Τιεο Νῖδρο,. 9 Ρ.28.2(0Ρ.11.20; Μ.},.54.760Ὰ}); οὐ φαντασίᾳ 
ταῦτα γινόμενος.. ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ καὶ πράγματι ὅλον ἑαυτὸν κενώσας 
πατρικῷ καὶ οἰκείῳ θελήματι, καὶ ὅλον προσλαβὼν τὸ ἥμετερον φύραμα 
Βορἢτ, ΕΠ ἐβισνη (Ν].87,. 3Ι61Α) ; θεοῦ... δι᾿ ἀγαθότητα πρὸς ἀνθρώπους 
ὑπῆρχεν" αὐθαίρετος κι τὸ μυστήριον, ἀλλ᾽ οὐ θεότητος ἔκπτωσις, ἡ 
διὰ σαρκὸς ἑκούσιος συγκατάβασις- μεμένηκε γὰρ ὅπερ ἦν, καὶ γενό- 
μενος ὅπερ οὐκ ἦν ΜΑΧ.ῤιτοίΜ.91.5020); μήτε τι πεπονθὼς εἰς τὴν 
ἐδίαν οὐσίαν πρὸς τῆς...κι, μήτε τι τῆς ἀνθρωπίνης διὰ τὴν..--«πρόσληψιν 
ἀμείψας Ἰα «αριδὲρ, (Μ οτ,τοφδο) ; 7. ἴχαα κ᾿ ἀεσιθπα5 απίοη οἵ παΐυγσαβ 
εἰ μὲν οὖν τὸν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου γεγεννημένον... ὑπομεῖναί φασι 
τὴν κι, πῶς ἐκενώθη δεδοξασμένος ;-..εἰ δὲ ἐπ᾿ αὐτοῦ λέγοιεν πεπράχθαι 
τὴν κι τοῦ μονογενοῦς, κεκένωταί τι παθών’ ᾧ γὰρ τὸ παθεῖν συμβέ- 
βηκε, πρέποι ἂν μᾶλλον καὶ τὸ τῆς κ- χρῆμα (τ. ἢ ερ. Στ οίρ.300.25Ὲ.); 
κἂν εἰ λέγοιτο λαβεῖν παρὰ τοῦ πατρὸς δόξαν... «ἀναθετέον μὲν τὸ λαβεῖν 
τοῖς τῆς κ. μέτροις...κεκενῶσθαι μὲν λέγεται διὰ τὸ ἀνθρώπινον, ὑψοῦται 
δὲ πάλιν.. «ἀνθρωπίνως, καίτοι κατὰ φύσιν ὕψιστος ὧν ἀεί, γέγονε γὰρ 
ἄνθρωπος, καὶ τοῦτο... ἐστὶ τὸ τῆς ὑφέσεως μέτρον καὶ ἡ λεγομένη κ. Ἰὰ. 
Ἐπμίολ,(θ.54.21,33}; δϑ. το λ,Ο[.); τίνα κεκένωται τράπον ;...οἵ μὲν 
οὖν εἰς δύο τέμνοντες τὸν... Χριστόν. «τὸν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου φασὶν 
ὑπομεῖναι τὴν κ. --- προαποδεικνύντων ὅτι καὶ ἐν μορφῇ καὶ ἰσότητι... 
ἣν τοῦ πατρός, ἵνα καὶ τὸν τῆς κ΄ ὑπομείνῃ τρόπον, εἰς ὅπερ οὐκ ἦν 
καθιγμένος 1(.ἐῤ.τίρ.16.86,; κ᾿ 90); οὐ.. «ταὐτὸν ὡς ἐν ποιότητι 
φυσικῇ θεότης τε καὶ ἀνθρωπότης. ἐπεὶ πῶς κεκένωται θεὸς ὧν ὁ λόγος, 
καθεὶς ἑαυτὸν ἐν μείοσιν, τουτέστιν ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς ; 1δ.4ο(ῃ.26,27; πἷ. 
1160}; εἰκῇ-.--τὸ τῆς ἐνανθρωπείας λαλεῖται μυοτήριον καὶ κεκένωκε 
μὲν ἑαυτὸν κατ᾽ οὐδένα τρόπον 1.6. 400, τοΔοῃίηρ οὗ Νεβίουμβ) Ἰά. 
ΑΝ δεὶ. τ θ(ρ.26.23 ; 6᾽.21Ὲ}; κ- δὲ τῷ θεῷ λόγῳ παθεῖν οὐκ εἰδότι τὴν τρο- 
πήν, τὸ δρᾶσαΐ τι καὶ εἰπεῖν τῶν ἀνθρωπίνων διὰ τὴν πρὸς σάρκα σύν- 
οδον οἰκονομικὴν Ἰά αροΐ, Τά .4{0.125.20 ς 61.2100); ποῖος ἄν γένοιτο 
πτωχείας αὐτῷ καὶ κ. τρόπος ; ὡς ἕν γε δὴ μόνῳ τῷ ἐθελῆσαι τυχὸν 
τιμήσας τινὰ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπον ;.-.θεὸς ὧν φύσει. .-δουλοπρεπὲς 
ὑπέδυ μέτρον τουτέστι τὸ ἀνθρώπινον τὸ. τοίρ.158.20 ; 01.2330}); εἰ μὴ τὰ 
ἀνθρώπινα πέπονθε, ποῦ ἐκενώθη ;...«πάθος γὰρ περιῆψε θεῷ, οὐ φύσις 
παθητή, ἀλλὰ πρὸς τὸ παθητὸν ἕνωσις ἸΒμαοί ἀπο, ἠοτ.3.5(Μ.71. 
13808); τίς ἐκένωσεν ἑαυτὸν...εἰ μὴ ὁ τούτου κοινωνήσας τοῖς ἀνθρώ- 
ποῖς θεὸς ἑκουσίως, οὐ τὴν φύσιν ἀναγκασθείς ; [ῬῊ1].2: 56.1...τί τῆς 
κ. τὸ εἶδος ;...«εἰ μὲν γὰρ μὴ συγκαταβὰς ἀνθρώπῳ θεὸς ἀνέλαβεν 
ἄνθρωπον, μορφὴν ἔλαβε δούλου μόνον, καὶ ἑαντὸν οὐκ ἐκένωσεν 1ά. 
ἐκῤιδνιδι τοί ,77.τλταῖ,); δι. θεὸς λόγος κατὰ φύσιν ἑνωθεὶς τῇ ἰδίᾳ 
σαρκὶ---πάντα τὰ τοῦ ἀνθρώπου ἴδιᾳ ὠκειώσατο...ἐν τούτῳ γάρ ἐστιν 
αὐτοῦ καὶ ἡ κι ῬαταρΡΒ Ἡ ῥαμορί.4.τ(ρ.61:); τὰ μὲν δουλικὰ δεσποτι- 
κῶς ἐνεργῶν...τὴν ἀπαθῆ... ἐν τοῖς σαρκικοῖς ἐπεδείκνυτο δύναμιν. ..τὰ 
δεσποτικὰ δὲ πράττων δουλικῶς...τὴν ἄφατον ἐνεδείκνυτο κ. Μᾶχ. 
φηηδὶσι (Μιοτιτομ0) ; 30 παῖ 11} Ππταδτϊὲν ταν Ὀς ρῥτεαϊσαξεα οἵ {πε 
Ὑ οτα τὰς μὲν τοῦ..«πάθους ταπεινώσεώς τε καὶ κ. καὶ τῆς καλουμένης 
αὐτοῦ πτωχείας..«φωνὰς.. «παρατίθενται ἐπὶ παραγραφῇ τῆς ἀνωτάτω 

καὶ ἀρχῆθεν αὐτοῦ θεότητος ΑἸοχ,ΑΙ ορ.Αἰσόχ.ο(ρ.25.18, Μ.τϑ, 618); 
συμπλάττεται.-πανταχοῦ τοῖς τῆς ἀνθρωπότητος μέτροις, καὶ τὸ τῇ κ΄ 

πρέπον οὐκ αἰσχύνεται διὰ τὴν οἰκονομίαν ΑἸ, εχ.» το: 8(}1.27. 
1Ο05Ὰ}; ἀνθρωπίνως.. «διὰ τὴν κ- πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ποιεῖται τὸν 

λόγον 1.40: ττ(200Ὰ}; ὅ...καθεὶς ἑαυτὸν δι᾽ ἡμᾶς εἰς ἑκούσιον κ., διὰ 
ποίαν αἰτίαν παραιτοῖτ᾽ ἂν τοὺς τῇ κ- πρέποντας λόγους ; ἐνὶ τοιγαροῦν 

προσώπῳ τὰς..«πάσας ἀναθετέον φωνάς" ὑποστάσει μιᾷ, τῇ τοῦ λόγου 
σεσαρκωμένῃ ὗντ.6ρ.τΊ](ρ.38,2οῖ, ; 52,730); τᾶ. ἀγεαά. (Ρ.1το4.20; 53. 
τοῦΑ}); δι᾿ ἡμᾶς κεκενῷῶσθαι λέγεται...ἐπείπερ γέγονε καθ᾽ ἡμᾶς, 
προσκεκύνηκε μεθ᾽ ἡμῶν ὡς ἄνθρωπος, καίτοι προσκυνούσης αὐτὸν τῆς 

ἄνω πληθύος 14. Ν᾿ δεί.3. Ῥτοθτῃ.(Ρ.54.2)}. , 61.630) ; ἱποϊπαΐηρ Πυγηδῃ 
Ὑ ΘΑ ΚΙ655 8Πη6 50 ]ΘΟΌΊΟΙ τὴν Χριστοῦ κ. τὴν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ τὰ τοῦ 

ἀπαθοῦς πάθη ΟΥ.ΝᾺ2.07γ.τ7.τ2(Μ.52:5.ΟΒΟΑῚ ; εἰ..-τεταπείνωκεν ἑαυτόν, 
καὶ καθῆκεν ἑκὼν εἰς κι, δεῖ δὴ πάντως καὶ τὸ τῆς κ. ὁρᾶσθαι μέτρον, καὶ 
δι᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων νοεῖσθαι τὸ ταπεινόν ΟνΥ,1ς,5.5(2.5488)}; 1(, 
ἐβ.ππ(ρ.54.1:9; σ᾽. τδτβὺ; καίτοι κατὰ φύσιν ἰδίαν ἐλεύθερος ὧν..«πλὴν 
ὡς ἰδίαν ἔχων τὴν τοῦ δούλου μορφὴν διὰ τὸ τῆς κι μέτρον τοῖς τῶν 
τελῶν πράκτορσιν ὑπόφορος ἦν τὰ ἀροΐ, ΤΠ δ(ρ.120.το; 6,.2220) ; 
Οὐεουμ,.. 4}0ε.53:τ2(0.62); ὅπ ἰρηοτάησε ἀνθρωπότητος δὲ μέτροις 
πρέποι ἂν εἰκότως καὶ τὸ ἀγνοεῖν τὰ ἐσόμενα... ὥσπερ δὲ αὐτὸς ὧν ἡ 
πάντων ζωὴ..«τροφὴν ἐδέχετο σωματικήν, οὐκ ἀτιμάζων τὸ τῆς κ. 
μέτρον,..««οὕτω καὶ πάντα. εἰδὼς τὴν τῇ ἀνθρωπότητι πρέπουσαν 
ἄγνοιαν οὐκ ἐρυθριᾷ προσνέμων ἑαντῷ ὕντ.γ65Ρ.4(63.3820) ; (ἢ, εἰ.. οὐ 
γέγονεν ἄνθρωπος ὁ λόγος, ἔστω τοῦ λόγου καθ᾽ ὑμᾶς τὸ λαβεῖν, καὶ 
τὸ χρήζειν δόξης, καὶ τὸ ἀγνοεῖν" εἰ δὲ γέγονεν ἄνθρωπος" γέγονε γάρ' 
ἀνθρώπου δέ ἐστι τὸ λαβεῖν, καὶ τὸ χρήζειν, καὶ τὸ ἀγνοεῖν ΑἸΉ..45,.3.30 
(Μ.26.4050); ν. γνῶσις. 

κενωτικός, εαἰξανγίε, ῥιγραίίθε, τοῖ. αΥῸΡΒ. κ. ἐνεργείας Ατιαδῖ, 5. 
μοά. 2(1.80.65}). 

κεπφόω {{ἘΪ]κεμφόω), ἀεεεῖυθ, σε ἐπαγγελίᾳ ἐλπίδος κεπφώσας 

746 κέραμος 

τοὺς ὑπὸ σοῦ ἠπατημένους ἘΡΊῚΡΗ.ἀαόν.36.4{ρ.48.1; Μ.41τ.6374}; δὰ. 
Ρᾶ55., ᾿τεη.ἤσεν.τ.13.53(Μ.7.584Α); τοὺς πειθομένους τῇ πονηρίᾳ κεμ- 
φουμένους...δι’ ἀκολασίαν ΟΥ̓ χρη Ἐγ,7122(Μ.17.1844); Οντλονη, 
τυ, Δ(ρ.τοΣ.21; 53,357). 

Ἐκέπφωσις, ἡ, “μαι ὶν, Μᾶς, Δὸρ,ῥαϊ.τ(}1.34.868.4). 
κεραία, ἡ, δὴν ῥγο)δείτοι 1|κ6 ἃ. ΠΟΥῚ ; 1. οἱ ΔΥΠῚ5 οὗ ὕγοββ, αὐ. 

Νγδ5. ἔπη. (2 Ρυαιτο; Μ.45.6068); εἐβρ. (ταῆβνειῖβε θοαια, 20. 
(ριξε; 6060) ; 4|50 οΔ]]64 ἡ μέση 8.5 αἰν!Ἰηρ ἀρτρῃὶ θελπὶ τὴν 
μέσην κ. μιᾷ προσηγορίᾳ διαλαμβάνει, πᾶν τὸ διὰ μέσον τῶν ἐπουρανίων 
καὶ ὑποχθονίων ὀνομάσας ἐπίγειον 1 0γ. εαίδε}.55(0.121.6); χορ, Με, 
στ:τῷ ἡ δὲ ἐγκαροίως ἀγομένη διὰ πλαγίου, κ. ὀνομάζεται...τὸ..«ξύλον... 
οὗ.. «τὴν ὀθόνην ἐξαπλοῦσι, κ. λέγουσιν, ἐκ τοῦ σχήματος ὀνομάζοντες. 
διὸ... ἡ θεία τοῦ εὐαγγελίου φωνή..«οἷον δι᾿ αἰνίψματος...τοῦ κατὰ τὸν 
σταυρὸν σχήματος ὑποδείκνυσι 1άγε6ς5.1(Μ.46.625 4}; δπὰ ΑΒδο.5:4 
τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς ἥλους τοῦ σταυροῦ ἣ τὰς κ. αὐτοῦ Μαο Μρη ἀροῦγ. 3.8 
(ρ.66.13); 2. οἵ (ῃς 5118}} ργοϊδοιϊίοι οσσυτγίρ ΒῚ βίο κου οὗ σογίαϊη 
Ἡρδῦτενν Ἰοιἴουθ ΒΌοἢ 845. ΕἸ ουθηταἴοθ ἢ ἔγομ) 5. πρέπει...«τὰ ἅγια 

᾿ γράμματα πιστεύειν μηδεμίαν κ. ἔχειν κενὴν σοφίας θεοῦ ΟΥ. ξγ.Πον1.5 1 
ἴῃ 76γ.(Ρ.τ05.23};} ἑκάστη κι. τῶν θείων λογίων ἰδίαν δύναμιν καὶ 
θεωρίαν κέκτηται 11. Βοβί, ῥαΐν, (ΜΝ τϑ. τ), Ομγνβιμομ. 3.6.1 τη 
70.(8.2960)}; τοῦτο [1.6.. 8. ἀξουθο]... τῇ χειρὶ πειραθεὶς βεβαιῶσαι 
οὐδεμέαν στοιχείου κ. ἐξέτεινεν Ἴ)αΙ .ἦ.6.4.τ0.1 Ξ(3.083}; τοῦ, σομβαπίοι 
Ὀοίνσοοῦ. ΔΡΠΠΘΙθο ἀπά ἈΠμμδίθοῃ (ΤᾺΝ αβόρίσα τα; θ5.33:1) 
παρὰ...«τὴν ὁμοιότητα τοῦ στοιχείου τοῦ βὴθ..«καὶ τοῦ χὰἀφ διαφόρως 
ἐξεδόθη τοὔνομα" σχεδὸν γὰρ ἕν καὶ ταὐτόν ἐστι τὰ δύα στοιχεῖα, 
βραχυτάτης κ, μόνης ἐναλλαττούσης ἔιι5.. 0 5.33:.(}1.23.2050}; Ῥτος, 
(τ Κερ.:τττ( 1.8). 1τοϑο); Θχερ. ἍΠ τ τ ιϑ διὰ τοῦ ἰῶτα καὶ τῆς κ΄ ἡ 
δικαιοσύνη κέκραγεν αὐτοῦ... [15:18] τουτέστιν οὔτε ἡ τοῖς εὐθέσι 
κατάλληλος ἐπαγγελία οὔτε ἡ τοῖς πλαγιάζουσιν ἠπειλημένη κόλασις 
ΟἸεη,. 77γ.58(ρ.227. τ. ; Μν0, 765 }00}; 5. 11 ἀπ δρροβιιίοι τὸ ἰῶτα: τοῦ 
τελείου ἀνθρώπου κατανοεῖ [56. ΜΟΠΟΙΙ 115]... «μεγίστην εἰκόνα ἰῶτα, 
ἕν, τὴν μίαν κ. ΗἩ!ρρ.λαεν.8,12(0.335.,22; Μ.τό.33580)}; τῇ ἁπλῇ καὶ 
ἀσυνθέτῳ τοῦ ἰῶτα κ. μιᾷ...τῆς μιᾶς κι τοῦ ἰῶτα 1.8.13(0.233.5,0: 
335094}); μία κ. οὐ παρ᾽ Ἕλλησι μόνον ἐστὶ τὸ ἰῶτα, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ 
᾿Εβραίοις τὸ... «ἰώθ. δύναται δὲ τὸ ἰῶτα ἕν ἢ μία κ- συμβολικῶς λέγεσθαι 
ὁ ̓ ]ησοῦς, ἐπείπερ ἡ ἀρχὴ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ οὐ παρ᾽ ἽΒλλησι μόνον, 
ἀλλὰ καὶ παρ᾽ ᾿Εβραίοις ἀπὸ τοῦ ἰὼθ γράφεται: καὶ ἔστιν οὕτως τὸ 
ἰῶτα ἕν ἢ μία κι ὁ ̓ Ιησοῦς, ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν τῷ νόμῳ ΟΥ. [γν.7.5 101, 
16: τ7(0.270); 3. τοντθη φορεμε ρα 0Ή., ἰοἰίδῦ, φιεδδαρε κεραίαν 
ἐποιήσατο πρὸς ἡμᾶς ϑετρ,ερ.3 ἀρ. ὈΓΡ(δβι)αεί.12(11.4.τ2170}; ὙΠπάτ. 
ϑίπα,ρ}.2.τ21(Μ.99.13078}; {{γράμμα, ΤΉΡΥ]. ἐπε. εμέ, (ρ.481.20; 
Μ.113.0418); {{ λόγος, 1δ.3(Ρ.480.21; 9400). 

κεραίν-ω, “οΉ ξι56, ἀϊδιεγῦ φιλονεικεῖν βουλόμενοι “τονται πρὸς τὰ 
ῥηθέντα 165, ΝαΖ. ταὶ. τ68(Μ.38.τ1122). 

κεραϊστής, ὁ, ῥίμηάεγογ, Ογαες. 5 1}.2.261. 
Ἐκεραιώδης, ῥγίπειραϊ, ΟτοὔΚ7γ.4 τὰ ΓΜ Ι7.2328Β; κεφαλαιω- 

δέστερα Ὁ.234). 
κεράμβηλον, τό, ξεαγεέγοιυ, ΟἸν ΤΡ. Κγ. Ρ. 7εγ.60(Μ.03.}77}). 
κεραμεύς, ὁ, ρον (τεῖ. 7εν.18:6, Εοπι.9:21) καθὼς... οἶδεν ὁ κι τὸ 

σκεῦος πόσον χωρεῖ, καὶ πρὸς αὐτὸ φέρει τὸν πηλόν, οὕτω καὶ ὃ κύριος 
πρὸς ὁμοίωσιν τοῦ πνεύματος ποιεῖ τὸ σῶμα ΤΙ Νερἢ.2.2; 18.2.4; ὃ κ' 
θεὸς τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὁ δημιουργὸς τῆς κατασκευῆς ἡμῶν ΟΥ̓ ἰόν. 
τ. 4 1π 6γ.{0.1ττ4.50; Μ.13.2008}; οἵ 1, ῥγέρε.3.1.2τ(ρ.225:,; Μττ. 
2030); τέκτων....καὶ κι τὴν. «πρὸ αὐτῶν ὕλην.. ἐργάζεται... αὐτὸς δὲ ὁ... 
θεὸς τὸν.. «γενόμενον ἤδη παρ᾽ αὐτοῦ χοῦν...«λαβὼν πλάττει τὸν ἄνθρω- 
πον: καὶ αὐτὴν μέντοι τὴν γῆν...εἰς τὸ εἶναι πεποίηκε διὰ τοῦ ἐδίου 
λόγου ΑἸΉ. “ἴγ.1.24(Μ.26.614}; ὁ κι τοῦ κόσμου Ἐοτη.ΜΕ}. (5.88.4 
ΤΟΟῚ Ρ.743); ἴῃ ΠΙυϑίγδίίοι 5ΠΟ ΠΡ πδοθβϑιν ΤΟΥ τοροπίϑηοθ ΨΨΏ 16 
511] 1π ([ἢ15 νου] ὁ κ', ἐὰν ποιῇ σκεῦος καὶ ἐν τοῖς χερσὶν αὐτοῦ 
διαστραφῇ..«πάλιν αὐτὸ ἀναπλάσσει, ἐὰν δὲ προφθάσῃ εἰς τὴν κάμινον 
τοῦ πυρὸς αὐτὸ βαλεῖν, οὐκέτι βοηθήσει αὐτῷ 20 [6η:.8.2. 

Ἐκεραμευτής, ὁ, τ- ίοχερ., ὕγτ. Γηἰπι4(62.1200}.Ψὕ 
Ἐκεραμευτικῶς, ἐκ ἃ ῥοὶ ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, μορφούμεθα, 

ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω διὰ τὸ πήλινον ἡμῶν σκεῦος, κ΄ ΟΥ ον. 1 δι τη 76ν. 
(ρ.151:.0; Μ.13.4648). 

Ἱκεραμία, ἡ, ΞΞ- κεραμεία, {πὲ ῥοιίεγ᾽ς. ἐγαῦ!, Πσυτατ νεῖν δἕευ!- 
Ὀυϊεᾶ το σοᾶ ἴπὶ Ξβετίρτατςο (οἴ, [6γ.18:6, οι. 9:21), ΠΠ]οηνΑτ.6}.ο(}]. 
3.110 5Ὰ}), 

κεραμίδιον, τό, 1716, Κρ. δ. (0,282.24{{.). 
κεράμιος, παι. ὈΪΌΧ. ἃ5 5051.» 1. ῥοὶς, ἐγοοκεῦν, ΟΠΥγβ. 0η1.7.ῳ 

τη (οἱ. (1τ.3770); 2. ὃ ΝΔΥΪΔΗῚ οὗ κεράμεα ἐ]η5, Ἰδπος γοο Γῇ μέγας 
κτύπος ἐν τοῖς κ. τῆς.. ἐκκλησίας γέγονεν τ  Μαρ ἀτα (ττ.7Δ0}..}3.30 
(Μ.}1,.γ7.28γ0). 

κεραμοποιός, ὁ, δοίογ, ΤῊΡΗπ. εὐγοῃ.Ρ.371(Μ.τοϑ.8888). 
κέραμος, ὁ, 74}, ἤδηοα γαγξμϊ μ΄ κάδους ἢ κεράμους [3ς. τοῦ ὕδατος] 

ΤΑ. οοη11. ἐαη. (0.457). 



κεράμωσις 

κεράμωσις, ἡ, {δά γορβηρ, ταεῖ. ἦν ἰδέσθαι [5ς. αἱ ΟταοἰβχίοΠ] τὸν 
οὐρανὸν.. «τὸν τῆς κτίσεως ὄροφον, τὴν τῆς πανδήμου οἰκίας κι ἔζὮγν8. 

αἄογ.2(1ττ.8250). 
κεράννυμι, 1. γεῖκ; 8. ΜΊΠ6 ποτήριον κεκερασμένον ΟΥ.ἢσ51.12.2 15 

7εγ.(ρ.88.6; Μ.13.3800); πιοί. οὐκ ἐντραπήσεται [50. ΘΑ τΘΕ 7... καὶ σοὶ 
κεράσαι τὸ πρῶτον αἴτιον τῶν κακῶν Βα5,ὙΉΜΉΗΪ.6(2.207Ε; Μ.31. 
6404); Ἐ. δην Πἰσυϊαβ τὸ ὕδωρ... κραθήσεσθαι τῷ αἵματι ἜΠπαϊ..1ς.15:8 
(Ρ.76.16; 2.275); ὦ. εποδαγίϑιίς ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον κεράσας, 
ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς Τῆαε, ᾿ς τορ: 4(1.1306); {Β85.πν8ὲ.62(0.397. 
28); ἵπ ρυθραυϑίίοῃ ἴου δυσμπατίϑε προθέντων ἄρτον νεόπτητον, καὶ 
οἶνον ἐν ξυλοποτηρίῳ κερασάντων Τιοητ. πομορῆ (Μ.86.Ἰ0008}:; 
᾿τατρ., 1 ρ Οὐπδὶ..4,}}.8.12.37; «ΓΕ ΗΙρρΡγαά.αρ.23.1; 111. [ας 
(ρ.202.13); 2. γεΐηρίε, ῥδίσμά τιοῖεβ ἴῃ μδτγλοην, Ατῇ, χερὶ. 38 (ΜΠ.25. 
774}: Πρμῖ, Επάος ψν}γ.2.2ο2(Μ.8ς.8524); κραθεῖσα ἴβα. ἡ ἡμέτερα 
γνώμη] ταῖς ἀρεταῖς, καὶ ἑαυτῇ ταύτας κεράσασα Μαχ.αρδὴρ (Δ οΣ. 
11468)}; τηοτὰὶ αυ8}1165 ἀσεβείας, ἦν, μετὰ... ἀφροσύνης ἑαυτοῖς 
κεράσαντες ΑἸἢ..4γ.2.25(Μ.26.2008); 3. ον ρομμά οἰετηθηΐβ, δἤοη, 
ΟἿρηι. 6.25; ἐν.10.09; τοῦ πονηροῦ ἡ... οὐσία... ὑπὸ τοῦ θεοῦ προεβλήθη, 
ἔξω δὲ αὐτῆς..«-ἐκράθη πρὸς τὴν κρᾶσιν ἡ κακοῖς χαιροῦσα προαίρεσις 
18.20.8; τὰ ἐναντία τῇ φύσει συνημμένα..-πῦρ ψυχρῷ, καὶ ξηρὸν ὑγρῷ 
κεκραμένον Αἴὰ, ρέηϊ.536(Ν1.25.728); 4. οἵ οἷἶοϑε Ῥ᾿νβ1081 οοηίδοϊ, 
Ῥα85., δό 1ο]μπ64 {τε 8, 1,0.24:30) αὐτοῦ ἥψαντο, καὶ ἐπίστευσαν κρα- 
θέντες τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ τῷ αἵματι Τρτ.ϑδηενγη.3.2.; τηδί. (5.ν.1.), 
ΟἸδτη ας, Τίαοἱ. 52(ρ.117.19, ν.1. ἐκρατήθη Μ.0.676.); 70ΐη, αὐά, 
πὲ πόθος... κατὰ προκοπὴν πίστεως ἅμα ζητήσει κραθεὶς συνίσταται 
14. οἐγ.7ατίρμ.5; Ν.9.4854); πίστιν ἐλπίδι κεράσας 1.7.13(Ρ.59.6:; 
ΒΙ6Α); 5. ἐφιρεῦ, ταὶς ὡς κερασθῆναι τὴν τιμωρίαν (Ὦτγ5,6}.3.14 
(3.570); ἜΒας ῥγουϊά,τί4.482) ; ἐδ.5(4.562); ἡ σελήνη...τῆς νυκτὸς τὸ 
ζοφῶδες κεράννυσι Δ. αὔεεὶ.3(0.70.ττ : 4.761); 6. ΟΒχΙ500]. ; ταῖν ἀπῖος 
οὗ ψο ΠδΙΌΤΟΒ " 5. ἴῃ σδβη. σχηματισάμενος αὐτὸν [86. Τη8}] ὁ κύριος, 
θεότητι ἐκέρασεν Μοῖμ. ον .τίρ.50.4; Μ.18.4000); 14,5 γ»η.3.4{0.30. 
22; Μ.18.684) εἰϊ. 5. ἄνθρωπος; τ. Ναζ.εαγηι.5.1.46.15(Ν.3].13794) 
οἶϊ. 5. σάρξ; εἷς... ὁ Χριστὸς ἔκ τε ἀνθρωπότητος καὶ θεοῦ λόγου κεκερα- 
σμένος, οὐκ ἐκ τοῦ τετράφθαι πρὸς ὅπερ οὐκ ἦν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ προσλαβεῖν 
τὸν ἐκ παρθένου ναόν Οντ 65. ο(51.1074}) οἵ, 6.0 Ἰχἴτα; ΟΡΡ. συγχύω: ὁ 
αὐτὸς θεός, ὃ αὐτὸς ἄνθρωπος, ὁ μὴ σύγχυσιν ἀπεργασάμενος, ἀλλὰ τὰ 
δύο κεράσας εἰς ἔν ἸΠρΙρΠ απειϑοίμ.τοο.26 ; Μ.43.1680) ; πῶς τὰ τοσοῦ- 
τὸν κατὰ τὴν φύσιν παρηλλαγμένα... ἀλλήλοις τε συνέβη, καὶ κραθέντα 
οὐ συγκέχυται; ἀλλὰ καὶ ἔστιν ἕν, καὶ γνωρίζεται δύο Τ,δουί.Β, Νἐεὲ, 
εἰ Ἐπίιτ(λ1.86.1300 4}; ἀπαάτιτ, ἀψαίψιοσ( Μ,97.τ44τῸ}; Ὁ. ἀϑεα 88 
ῬΆ1ΔΑ116] τὸ συγκεράννυμι: τῶν συγκιρναμένων αἱ ποιότητες κεράννυνται 
καὶ οὐις ἀπόλλυνται ΔΡΟΪ], Κγ.127(Ρ.238.14}80.ΤΠάτ,ἐγαη.2(4.110); ὁ 
κεκραμένος ἐκ σώματος καὶ θεότητος ἐδ. ττ(Ρ.207.26)ΑΡ.1 εοης.Β. ἀρῥοὶὶ, 
(Μ.86.τ9610})); Ο. το]βο εα 5 βϑανοῦσπισ οἵ ΑΡΟΙ ΠαΥγδηΐβτη οὐ κραθείς, 
ἀλλ᾽ ἐν ἑκατέραις ταῖς οὐσίαις εἷς καὶ ὁ αὐτὸς φανείς ΑΥ̓ΛΌΥ, Κγ.3}0. 
Τάτ. γῶν. 2(4.140) απ Ποεὶ. Ῥαΐν.7(ρ.50.19); Ογτομοι ἐϊυ.2τ.τρ.539, 
21,26; Μι77.11134). 

κέρας, τό, Ε. ἄγη, αὶ 5ϑγταθ0] ἐβρ. οὗ ρονοσ δηᾷ φρίοτν εἴωθε...ἡ 
γραφὴ κ, τῆς βασιλείας ὀνομάζειν Ἐπ5.15.5: τ(}1.24.ττ60}; οἴ, δά Ἰος. 
τουτέστιν, ἐν ατερρᾷ καὶ τροφίμῃ 845.15.τ40(1.4711ΕἙ; Μ.30.2488); 
τεῖ, τῆ θρ.2:1 τί ποτ᾽ οὖν λέγει κι; τὴν δύναμιν, τὴν δόξαν, τὴν περι- 
φάνειαν, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀλόγων ζῴων αὐτὸ τιθείς (Πγγ8..«ἀηηα 4.3 
(4.7330}; λαμβάνεται...τὸ κι παρὰ «τῇ θείᾳ γραφῇ εἰς ἰσχὺν καὶ εἰς 
δύναμιν, καὶ εἰς δόξαν τὴν βασιλικήν Ονγτ.1ς.τ.3(2.78Ε}; 14. Ζ ας τοί. 
6640); κ. ἡ θεία γραφὴ ποτὲ μὲν καλεῖ τὴν εὐσέβειαν, ποτὲ δὲ τὴν 
δύναμιν, ποτὲ δὲ τὴν βασιλείαν ΤΒαΊ. Ἐσδελ.29: 2τ(2.927); τεῖ. ΑΡοο, 
516 καὶ τὰ κι. τὸ φρουρητικὸν καὶ ἀκράτητον ΤΉΟΝ.ΑΤ.ε ἦι .15.8(}.3. 
221Α}); κ᾿ τὴν δύναμιν σημαίνει καὶ τὴν δόξαν Αγεῖμ, Αροε.τ2(}1.τοῦ, 
5800); ῬΨΠΘίΠοΥ οἵ Οσοά τὸ κ. ὑπὸ τῆς γραφῆς ἀντὶ τῆς δόξης πολλαχοῦ 
παρειλημμένον ἐστὶν εὑρεῖν...ἢ..«ἀντὶ δυνάμεως πολλάκις παραλαμ- 
βάνεται Βα. πον Ῥς βία. 20; Μ.20.2074}; Τμάϊ, ἄδας.53:4(2. 
1551}; οὗ (μτῖβὲ τὸ...κ, ἐσχυρόν τι δηλοῖ καὶ μόνιμον Ἰὰς. τι: Υ7(1. 
1511}; οὗ 1Π6 1υ5ῖ, Βαβι λον ᾿Ξ. 28(1200; Μ,2974) οἷξ. βαρτα; 
ΤΑῚ Ρε τσ τοί. 1406); 1.148: τ4(1 581); ΟΥ̓ οὗ [ηὲ ψ]ΟΚΕα ὅμοιον. ..τὸ 
[Ρ5.74:11]. λέγει δὲ νῦν τοὺς ἄρχοντας, ἐν οἷς ἡ τοῦ ἔθνους ἰσχὺς 
καθάπερ ἐν τοῖς κερασφόροις τῶν ζῴων, καὶ διότι τοῦ σώματος ἐξέχει 
καθὰ τῶν ὑπηκόων οἱ ἄρχοντες...δηλοῦ δὲ καὶ τὴν ὑπεροψίαν τοῦ᾽ 
ἡγεμονικοῦ τὸ κι ΟΥΎ [γ.4.5 1 1αηι.2:3(0.255.121{|; Μ.13.6322}}: ἐχερ. 
Ῥ5.74:1τι τὰ κι τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐπειδὴ ἐκ διαφόρων συλλεγέντες τῶν 
ἐθνῶν...κι- δὲ δικαίου τὸ εὐσεβὲς ἐκάλεσε φρόνημα Τα. 5.74: ττᾷ1. 
1130); πάντα ὡς ἐπὶ προβάτων εἴρηκεν, μους καὶ κι, καὶ πλευράς" διὰ 
πάντων δὲ τῶν ἐν δυνάμει τὴν ἄδικον δυναστείαν διήλεγξεν 14. πεεβ. 
341:22(2.070) ; ἱπ σθῃ. καὶ τοῦ τετάρτου βοὸς ἀνέβησαν τὰ κ. μέχρι τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἐγένοντο ὡς τεῖχος τῶν ποιμνῶν Τ᾽, 05.10.6; τέσσαρα κ. 
οὐ.. «ἀνθρώπους λέγει, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ εἰς τέσσαρα πέρατα μεμερίσθαι τὴν 
οἰκουμένην φαμέν ΤΒατ, ορδ.Ζαεῖ.τ: τϑ(}}.66.5168); τὰ κερασφόρα 

747 κερβούκολος 

ζῷα ὅπλον τὸ κ. παρὰ τῆς φύσεως ἔλαβον' ἡμεῖς δὲ κ. σωτηρίας, καὶ 

νικηφόρον ὅπλον, τὸ σὸν ἔχομεν ὄνομα Τμάϊ,Ὀ5.453:6(1.880); οὐχ οἷόν 

τε ἡμᾶς μὴ ἀλγεῖν, ὁρῶντας τῶν ᾿Ιουδαίων τὸ κ. εἰς ὕψος αἰρόμενον, καὶ 

τοὺς Χριστιανοὺς ἐν ὀδυρμοῖς 14.4.19(4.1136);2. ΔηγτΗϊηρ ΤΕΒο ὉΠ ΩΡ 

8 Ὠοτη; 8. οὗ μχοϊεοϊομβ οἵ {π6 ὕχοββ, [υϑ1.4ἰαϊ,οχ.2(Ν.6,6934); οἵ 

τὴ Ἰτδῆσνεῖβα θαι ὑψηλὸν δόρυ...κ. εἶχεν ἐγκάρσιον ἔλι5.υ (να. 31 

(ρ.21.32; Μ.2ο.9454}; 1δ.(ρ.22.6; 9458); ἄδηος Ὁ. οἵ Ογοββ ἰἴ5ε}} τὸ 

ἐκατεχόμενος᾽ τῶν κ. ὁ Σύρος καὶ ὁ “Εβραῖος 'κρεμάμενός᾽ φησιν, ὡς 
σαφέστερον τυποῦν τὸν σταυρόν ΜΕ, [γ.12(ρ.214; Μ.5,1220); τὸ ξύλον 

νὐτὸ κι. τὸ ποθούμενον Ογαε. δ 1}.8.245; τὸ κι τοῦ σταυροῦ ὅπλον κατὰ 
παθῶν καὶ δαιμόνων ΤΠΑΤΟΡΕ τ: ττ(1.1267); 16.88: τ8(1236); 6. Ρἰατ.», 
ὀχίγεηη ες οὗ {1 φαγίδ, 50, οἵ ἔουγ αυλγίετβ οὗ 126 ψιηά κ, τῶν 
ἀνέμων 4..«πάγ.οἱ ΜΕμΑ(ρ.60.8); 3. Ρίατ,, δος, ΓΓΒεοδοτεῖ, δὰ Ἰοα. 
(2.901), οδ)εείς οὗ εὔοην ἴπ ἘΖεΟἢ.27: 15(5Μ), θὰτ ΤΠ 15 ἀρρθαῦϑ ἴο Ὀε 
ἃ σοῃίμβίοη : 5Μ᾽8 ἐβένους ταυϑὶ ἰχαηβίαϊε ὉΠ, ποῖ ΠΡ, 1.6. 

56188 1. 
κερασβόλος, οὗ ματᾷ 5εθα σοχμρίποπὶν ὈΕ] να ἰὸ πᾶνε βίσποῖκ 

86 Βοχὴ οἵ [με οχ ἴῃ ρουρῃίηρ ἡ νΐϊοῃ θα σβοαιοηεν Μ1}} ποῖ βοξζεπ 
(εἴ. Ὑπεορῃταβίυβ δὲ Οαμεὶς Ῥίαμίαννι 4.12.53}} Ἀεηος, οὗ πατηδα 
Ξ664, ἐπ ργοάμεϊξυε, τυαδ!εά, (Ἰετη. ῥαεφά.2.το(ρ.212.17; Μ.8.5058). 

κέρασμα, τό, 1. 7π1χίμγεδ, ροϊέον,, ταεῖ. τὸ τρισφάρμακον κ. [.-ε. 
κενοδοξία, ὑπερηφανία, φθόνος] τῶν παθῶν ἙΝΠΣ.4(Μ.79.11440); 
2. ἀνίμν βομγεά μὲ πορφύρεον τὸ κ-. ἐποίει φαίνεσθαι ἩΪΡΡ.ἦαεγ.θ.39 

(ρ.171.2; Μ.16.32584); 1Ὁ.6.4ο(Ρ.172.1; 32594); ὙΠάΥΜΟΡ5.Ὲς.74:8 

(Μ.66.6οόο); διομασίϑις πίστις... .δὲ προῆγεν... «καὶ τοῦτον [86.Ψ Χριστόν) 

ἐπέδωκε φίλοις ἐσθίειν διὰ παντός, οἶνον χρηστὸν ἔχουσα κ. διδοῦσα μετ᾽ 

ἄρτου ΑὈεγοῥέίαρῆ.τ6. 
Ἐκεράσσω, δι τοί 1ἴὲ ἤογης, τ Ναζ.ον.4.04(Ν.35.628.). 
κεραστής, ὁ, 9716 τοῦο γιΐχες ; οἵ ἃ βεσναπί ΜῆΟ ρυβρᾶγεβ ἀση 5, 

στ. Ναζιεαγρ...2.8.147(ΜΜ.37.650Ὰ}; πιδέ,, οἵ σα 85 ογεαῖου, δ. τ. ῖ, 
4.14(4164). 

κερασφορέω, ζαῦέ βογης, Οντιίονι. ρασεῖι π(55, 510), 
[Ἐ]κεραταία, ἡ, 1. -- κερατέα; 2. -- κεραία, γαγά-αγηὶ, Μο. γείμ. 

(Ρ.5ό, ν.ἰ, κερατάρια). 
κερατέα (κεραταία), ἡ, ἐαγο-ἰγεῦ, Πάτερ. ἢ.6.2.2(Ν}].86.18848); 

Οντ.ϑ.υυσαθ.35(ρ.120.26) ; -αἰα Α]6χ.84]. Βαγη, 4 ο(Ρ.450Ε). 
κερατίξ-ω, 1. δε το Υ} τἶι6 πονης, ΑἸ ον. Απίομ,ο(Μ.26.8574); [Β48. 

Αποινίγρια4(Μ.3ο.8008}; ΟΥΝ γβ58.γ65. (Μ.46.6850); τηρῖ., γερμἶδε 
ἀοράτους καὶ ἀντικειμένας δυνάμεις ὠθούμενος καὶ “των Ἐλι5..6.6.15 
(Ρ.271.31; Μ.22.4484}; τὸ ὑπὸ τοῦ...Δαβὶδ εἰρημένον’ “ἐν σοὶ τοὺς 
ἐχθροὺς ἡμῶν κερατιοῦμεν᾽ ΤΏσι. ἄϑας.3:4(2.1551); 2. ξόγε, ἰ055, 
Μ.Ρεν.2ο(ρ.91.22); ταεῖ., τοοιτ ἀδεῤῖν, γεῖ. Ὁ, 33:17 κερατισθέντες 
νννν τουτέστι κατανυγέντες [ϑι.ἀ1α1.01.2(Μ.6.6034}. 

κεράτινος, μ᾽αὯε ὁ κονη, ἔδεται. (5. σάλπιγξ) μόνη, ἱγισαρεί, ζοηϑὶ. 
“4|ΡΡ.2.6.το; 1 Βτγβ. ον. 2(11.8250). 

κεράτιον, τό, εαγαὶ, ἃ 5.18}] οοἴη ἐγὼ καταλύω ἐκ τοῦ ἐργοχείρου 
μὸν δύο κ. καθ᾽ ἡμέραν Αροῤῥί(ῥ Ῥαὶν.(Μ.6ς,3680); ἕν κ' ... τὰ κδ΄ 
κι, ἅ ἐστιν νόμισμα 70. ΜοβοΠ ῥγαὶ.τ84(Μ.87.30518); τοὺς αἰχμαλώ- 
τους..«Ταγάνος τῷ βασιλεῖ ἐδίδου λύτρον..«κατὰ ψυχῆς νόμισμα 
αἰτήσας...τοῦ δὲ μηδὲ τέσσαρα κ. λαβεῖν τοὺς αἰχμαλώτους ἀπολογη- 
σαμένου... Χαγάνος πάντας ἀπέκτεινεν (λνοη. ῬαΞεῖὈ. 279(Ν]},902.9724). 

κερατιστής, ὁ, ὁη6 ἐμαὶ μας ΠογΉ5) 8.5. 86.» πογηεάᾷ: οἵ σαῖὶϊὸ, 

Ταβι.Δταϊ.το3.τ(}1.6.7168); Οτ οί, τη σεη.914:-5(31.12.1ο88); ἘΒ85. 

Αποινρ.63(Μ.3ο.7970,0). 
Ἐκέρατον, τό, κονη, ΟτΟ αρ ἀταὶ,({τ.ΖΆ0}.}2. οί. ΡῈ.66.187.Ὰ}. 
κερατοποιέω, ἡπαΐό πατά {6 ἤπόγη, ΟὨτγβ8.ςίαί.2.8(2.328). 
κερατόω, -- κερατίζω, γρογό, τηεῖ, τὴν ...«ἀντικειμένην θεῷ πᾶσαν 

ἐκεράτωσε 586. (ἢ τΙ5{] δύναμιν ὨΙοα. ς.88: 25(Μ.33.16210). 
κεραυνίτης, ὁ, Κὶπά οἵ ρῥτεοίοι!Β βίοῃθβ, ρεῖῖ. ὀίοοάείομό, (Ἰδτη. 

»Ῥαφά.".τ2(0.227.25; Μ.8.5408). 
κεραυνοβολ-έω, Ξἰγέκε «οὔθ α ἐπεμάονδοὶ! ἵνα μὴ.-«τοὺς ἁμαρτά- 

νοντας..---ὥσιν Τῇ γν5. Ἐ εἰν. εἰ ΕἸ. χ(2.7320); 0855., ΕΡΙΡΗ.΄άαθν.δο.2 
(Ρ.486.1ο0; Μ.42.760Ὰ). 

Ἐκεραυνοβόλησις, ἡ, ψμγίΐηρ οὐ ἱμεηάενδοὶς, ΑΜΊΣιτα( .233.6). 
κεραυνοβόλος, ἀηγίΐηρ ἰδῸ ἱπιιιάεν, τἰῦα οὐ Ἰλοσπαθ ὉΨΜΕΙΠΠΝ 

Ἱερίου,, αἰ υ]δυϊεα τὸ πάτο οὗ τπυπάρβυβουτω Ὁν ΟἸδυά,, Ἐμ5,}.6. 

5.5.4(}1.20.4410}; οἴ. 1,Αἴ. ἘΠ|6 οὗ Ἰερίοι, μείνητηαία (κεραυνόβολος). 
Ἐκεραψία, ἡ, ν. Ἐκηραψία. 
κεράω, ΤηδΈΓ. ΡΥ. [ῸΙ κεράννυμι: ἐκέρων ἐξ ὕδατος οἶνον στ.ΝαΖ. 

εαγη!.1.1.23.3(Ν}. 27.494}. 
κερβικάριον ({]κερβηκάριον), τό, (1,Δὲ, εεγυϊσαγί..) ῥτίίσυ, 

ομφλΐομ, ΤΊοττηαυΐς.3.1.4; ρορδμ, Ῥαίν (ΛΜ .65.3564); κερβηκάριον 
Ποτ.ἄοεὶ.5.4(Μ.88.τ656})). 

Ἐκερβούκολος, ὁ, (οἷ. 1.821. εογυμ 5) ῬΙυΤ,, Ῥάσαπ ΝΟ ὙΘΔΥ 
ράτηθϑ, [ουδίἀδθῃ το ΟἸἈΥἰβείατβ παιγνίοις δαιμόνων κ ὶ κερβουκόλοις 

ΝΙ]..}}.3.252(Μ.79.5068). 



κερδαίνω γ4δ κεφαλεύω 

κερδαίν-ω, ραΐ; κερδήσας εἰς θεὸν μὴ ἁμαρτάνειν Πον ΟἹ έρι.2.40; 1 2. οὗ Ρείβοτβ, σμΐον, δοηγες αὐτὸ τὸ κ. τῆς ἁπάντων ἡμῶν σωτηρίας, 
τοῦτο.---“ποντες, ὅτι ἡμᾶς πλεῖον πιστεύειν τῇ γραφῇ παρασκευάζουσι 
Ματς, ἔτ οῤιιδε.7.8(Μ6 τς. τοϑ4Ὰ); 1 Ῥοσβόηδὶ οὔ]εςῖ κ, τὸν ἀκρο- 
ατήν Ογ εμοί ἶπ Οαη}.4:32(Μ.1τ7.2600); ὅτ Νὰ 2.0.2. τ(}.325.4614Ὰ}; 
ἵνα κερδήσῃ αὐτοὺς μὴ ἐναντία δοξάζειν ΤΙάντα, [οὗ τ5::τό(Μ,30. 
11400}. 

κερδαντήρ, ὁ, 05:6 ΟἨΐ 707 ραΐη, Ογας. δ1}.7.1536. 
κερδέμπορος, ἐγ Πεκίηρ τ ραΐπ, ΟὨτν5.8Ρ. 0.}),ῥαγαϊ.(Ν.05. 

1512Α)}. 
γερβϑ σευ τό, γειυαγά, γεεοηρεηδο, ΤΠαάγ διθαᾷ,ογττ. (99. 

δὃ130 
κέρδος, τό, ΠΟΤᾺ] απ βρί τίσι δέῃ ῇι!, αἀναπίαρε συμφερόντως... 

τοῦτο “ποιεῖ καὶ ἐπὶ κέρδει τῶν πειραζομένων (Ὠγν5. αγαῖϊνί.2(3.34Ὲ); 
τὸν...«μὴ ὑπακούοντα... «τὸ κι ὃ ἀπέβαλεν ἐκεῖνος, σὺ περιποίησαι σεαυτῷ 
Ματο. Ἐτιορη5ε.2.2οο( ΜΕ. 6 ς ΟΟΊΒ); τεῖ, οά ἀμέτρῳ.. φιλανθρωπίᾳ 
χρώμενος, οἰκεῖον ἡγεῖται κι τὴν τῶν ἀνθρώπων ζωήν ΤΠαϊ. "5.07: τι. 
1301); οἱ ἀδαίῃ (εἴ. ῬΏ1].τ:21) βίου τὸ κ., ἐκβιοῦν καθ᾽ ἡμέραν (τ. 
Ναζιραγη!.1.2.30,2(Μ1,57. 0004); Χριστὸς ἦν τὸ ζῇν ἀμφοτέροις, καὶ 
ὁμοίως ἑκατέρῳ κ. ὃ θάνατος τ ἶΝ γ55.ἰαμά. Βας.τ2(Μ.46.8οΙΑ} ; τον δ 
τέθεικε δὲ αὐτὸ.. ὑπερβολικῶς δεῖξαι βουλόμενος τῆς ἀγάπης τὸ κ. 
ΤΒαῖ, χΟον.13:τί3.251); Ρ]0τ., οὗ ταγατάβ ἕν᾽ αὐτὸς μὲν τῆς ἀγαθῆς 
ἀπολαύσῃ παραψυχῆς, ἀντιδῶ δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπουράνια καὶ μόνιμα κ. 1ὰ. 
εῤ.52(4.τττο), 

"Κερδωνιανοί, οἷ, ΤΟ]ΟΥνΕῚ5 οὗ ἃ ἀπδ] πὲς Ποσαϑν τπϊἰαθα ὈΥ 
(δτγάοη Καὶ. οἱ ἀπὸ Κέρδωνος {τοῦν ἀπὸ ᾿Ηρακλέωνος διαδεξαμένου τὴν 
μετοχὴν τῆς πλάνης, προσθέντος δὲ τῇ ἀπάτῃ ἘΡΙρΠ. απας.4τ(ρ.2.20; 
Μ.41.58ο0) ; Κολοβασίων, Κι΄, καὶ τῶν ἄλλων 1.6}. γαριαρ.ἢαον.78.3 
(Ρ.453.22 ; Μ.42.7010)}; ἀοξουθεά, 129.4τ(ρ.9οΕ ; Μ.41.6921.) οἵ ἴτεη. 
ἀαεγ.1.2].1(Μ.7.68781.). 

κερδῷος, ἤοχγ, 1.6. εὐτέν, Οτ ΝαΖ.οαγη.2.1.17.32(Μ.37.12644}. 
[ἢἸκερείη, ἡ, ΞΞ κειρία, Νοππ.ραν. 7ο.ττ: 44(}4.43.848Ὰ. Ὁ15). 
Ἐκέριον ("κέρειον), τό, ὃὶ -Ξ καίριον, γιαίηε ῥοίηΐ αὐτὸ τῆς ὀρθῆς 

πίστεως τὸ κ᾿ Τἄντη. Τγήμ.τ τοί .30.4644}; οὗ εὐαγγελισταὶ ἐν πᾶσι 
μὲν τοῖς ἀναγκαίοις ὁμοφώνησαν..«καὶ ἁπλῶς εἰς πάντα τὰ κέρεια 
Ῥάτα ἐγορἢ.3.τοίρ.258.12). 

Ἐκερκέσιον (Ἐκερκήσιον), τό, εἴγε, αἴ οτας, Ολγομ Ῥαδείορ.ττο 
(Μ4.02.2928}; κερκή- 1δ.Ρ.31ο(8128). 

κερκίδιον, τό, εὐμέι6, 70. Μοβομ γα οί Μ.87.20138). 
κέρκιος, ὁ, (1,51. εἴγε 5) ἃ νἱο]επῦ νι λα Ὀ]οννΣὴρ ([ο ἴῃ Βοταδ5) 

ἔγοτη ϑγοβί- που -νγεβῖ, [0.}). ἤ.0.2.8(Μ.96.θο0}}). 
κερκίς, ἡ, 1. ἐμέ, ταβ. κο ... ὁ λόγος, οἱ δὲ ἐργαζόμενοι πατριάρχαι 

τε καὶ προφῆται οἱ τὸν..«ποδήρη...χιτῶνα ὑφαίνοντες Χριστοῦ, δι᾽ ὧν 
ὁ λόγος διϊκνούμενος κερκίδος δίκην ἐξυφαίνει..«ταθθ᾽ ἅπερ βούλεται ὃ 
πατήρ ἘΠΡΡ.αηϊεῦγ.4(Ρ.7. 68; Μ.το.732281.); 2. δαοξϑοηξ; οἵ ἃ ββἢ, 
Ια "ἦδεῦ. 5: ο(ρ.τοΖ.; Μ.τό. 31980); ἐδ. 5. 1ἹᾺΡ.115.21; 31188). 

᾿κερκώπειος, ὀοείηρ ἃ κέρκωψ, σμηηρ τὰ ΕΜΕΡΙΦΡΗ͂ μέρη.. 
λόγοις πρὸς ἑαυτοῦ φιλίαν κατασκευάζων 30. Κάλλιστος] ἩΠΡΡ. ΟΝ ΑΝ: 
1τ{(Ρ.245.18; Μ.16.33780); ϑψη65, ὑχου,τπ(ρΡ.97.20; Μ.66.12450). 

κερματίζ-ω, 1, εἰεὲ ζγο ῥίφεεβ; ταθὶ., ἀἰ5ϑεεὶ, Ὁν βενεγίην νοῦς ΤΌΤΩ 
ψυχή οἵ Ομ τί, τεῦ, ΑΡοΟΙ πγαυίδοβ, Οὐ Ν υ85. (ροῖ!. 30 (}1.4.5.11800) ; 
2. τηφά,, εοἰφοὶ ἐορῬεῦς, τεῖ, ΜΜοπέβηβίβ τοὺς λεγομένους...-προφήτας 
καὶ μάρτυρας μὴ μόνον παρὰ πλουσίων, ἀλλὰ καὶ παρὰ πτωχῶν καὶ 
ὀρφανῶν καὶ χηρῶν “-ομένους ΔΡοΟ]ἸΟΉ. 6 Ρ,Επ5.}.6.5.18.7(ΜΜ4.20.4770). 

κερματιστής, ὁ, 7ηο0ηεγ-παηρεν, Οὐ. 70.10.3(2; Ρ.173.3; Μ.14. 
2000) ; 1 α65.ΝαΖ. ταὶ, τοοί }].38.984). 

Ἐκερμοδότης, ὁ, "1ΟΗΕγ-ἐΠαΉρεν, ἃ5. Δ]. κ᾿ χορόν ΝΟΠΏ ῥα. ὁ. 
2:τ4(Μ.43.7644). 

κερνοφορέω, “Αγ {πὲ κέρνος (βαοτιβοία! 58) ἴρ 16 ἀασηες, τ, 
ἴουγλα]ας οὗ ῬΒσυρίδη την Βί θυ] 68, ΟἸετα ῥγοὶ, )(ρ.13.12; Ν.8,768). 

Ἐκερνόω, νϑτατῖ οὗ κιρνάω, της Μὰ δηά ἡναῖοσ ; σεγθξ ΟΥ ῬΟᾺΡ ἴὶ 
ομὶ, Μῆτγιδο, (0.59.2). 

δον βδύ ρος ε, τ σηάσά δογης, σοϊάρη-πογηξά, Ογας. δ. 3ς, 
Ἐκευθμωνοχαρής, 4εἰ ΡΠ ΠῊΡ τὴ τἄδ ἨεΙ μον τοονί 4, ϑνυιθβ. ἤγηηη.4.46 

(0.28; Μ.δ6.τόον). 
Ἐκεφαλαιογράφιον, τό, φῤίϊονιε, Ταβίπ,ορ. Τἠάν Μ]ορς.(Ρ.6ο.28 ; 

Μ.86.τογ30). 
κεφάλαιος, Α. ἡ καυΐηρ α μεαά, πεαάφά εἰ... μήτε ξύλον ἐπάγη κατὰ 

τῆς γῆς, μήτε τις ἦλος ὠξύνθη κ. Μασ. ἴρησροῦν.3.8δ(ρ.66.11)}; οΥ 
ῬΕΙΉ, 85 Β 

Β. ῥγίμειραϊὶ, εἶτ ἀνῆλθον πρὸς αὐτὸν κι τε τῶν κληρικῶν καὶ οἱ 
μεγιστᾶνες τῆς πόλεως Ἰο.Νοίου, ἔμς.τ(Μ.86.300}})} ; προ. α5 βαθβέ., 
εἴγψτη. κ. ... λέγεται... ἀπὸ τοῦ καὶ τὴν κεφαλὴν ἡμῶν ἅπαντα ἔχειν ἐν 
αὐτῇ καὶ τὰ ὅλα ἡμῶν τῆς ζωῆς αἰσθητήρια ὡς ἐν κ. Οτ- ον τη ἘΡλ, 
1: 1ο(Ρ.241). 
Ο, 45 βιιρβί., ἀκα; πεπσα 1. ῥοϊϊ-ἰας τούτων ἕκαστος προσθήκῃ 

κεφαλαίων δέκα (οί. 4.6]. νΖ.ἤ.6...τ0.20 (κεφαλῶν Μ.85.13520)}; 

τὸν νἱόν Ἐλι5.9.:.1τ.7(ρ.ὅς.26; Μ.24.8360}; τὸ...κ. τῆς τῶν γενητῶν 
ἁπάντων...συατάσεώς τε καὶ σωτηρίας αὐτὸς ἦν 10.3.2(ρ.142.5.; 9760); 
οὗ Ἑφίῃεχ ἀπ᾽ αὐτοῦ...τοῦ κ. τῶν χαρισμάτων ΟΥΝ γβ5. ἑνός ΟἸἸ(Μ.45. 
1250); 3. εἰΐοξ οὐ τιαΐῃ ῥροΐπὶ, οὐ νεϊμαϊίοη; ἃ. οἵ ξαι [ἢ οὐ βαϊνα- 
ἘΟῺ εἴ τις δοκῶν πιστεύειν εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν μὴ πιστεύοι ὅτι εἷς ἐστιν 
ὁ θεὸς ὁ νόμον καὶ εὐαγγελίου..- οὗτος ἄν μεγίστῳ λείποι τῆς πίστεως κ. 
Οτσ, 70.32.τό(ο; Ρ.452.2; Μ.14.7844}; τὸ τέλος τῆς [350. τοῦ Χριστοῦ] ἐν 
σώματι διαγωγῆς...τὸ κι τῆς πίστεως ἡμῶν ἐστι τοῦτο ΑἸ. ἤηῖ6.10.4 
(Μ.2ς 1290); [Μι.6:0] τὸ κι ... τῆς πίστεως ἡμῶν εἰς τοῦτο συντείνειν 
ἠθέλησεν Ἰὰἀφεν.31(ρ.27.22; Μ.2ς.4130) τ [4..4».1τ.34(Μ.26.810}; τὸ 
ἕως, πάσης τῆς πίστεως..«ἵνα τριὰς ἀεὶ φυλάττηται, καθὼς... [Μ0, 
28:10] δ'γνιδ. δ ῖγηι.2 ἈΡ. ΔΊ σγηπ. 28(ρ.257.22; Μ.26.7444}; κ. .:. τῆς 
σωτηρίας ἡμῶν ἡ τοῦ λόγου σάρκωσις ἈΡΟΪ]. βά. 566, ῥί,ττίρ.τ70.28; Μ. 
ΙΟΟΣΙΟΘΑ); ΠΙάντ {{Β45.)}πι5(1.3040; Μ.29.7200); τὸ τῆς σωτηρίας 
κι, τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἡ κατὰ σάρκα γέννησις ΤΠαΐ. 767. 
41τ:15(2.545}; Β. οἵ ρτονΙάετος ἀνάστασις, τῆς τοῦ κυρίου προνοίας τὸ 
κ. ΝΗ Ρ «Ῥαβεῆ. 2(Μ.79.14030); 6. οἵ 5δογδιηθηΐβ τὸ... «τέλος ἁπάσης 
καὶ τὸ κ. ἡ τῶν θεαρχικῶν μυστηρίων τῷ τελουμένῳ μὐτάδοσίν Ὠίοη. 
Ατὐνφλ.τ(.2.425.4}; 1.6... (5260); 4. αὐδίτδος, σργεαεν ἡ... ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς ἶρις τὸ κι ὑπογράφει τῆς ἀπο χαλόνδος τάξεως Ατείῃ. 

᾿ ρος, 8(Ν.τοῦ.6260) ; 5. οὗἨἉ τηοπον, εαῤτία! ΟΡΡ. ἱπίεσοϑῦ, πιο, μὴ 
ἀπαιτήσῃς με...τῆς ψυχῆς τὸ κ. καὶ τῆς σαρκὸς τὸν τόκον ΤΟ Πτγϑβ. 
γεγο 7.1.2(8.520); ὁ θεὸς τοῖς μὲν ἁμαρτωλοῖς καὶ τὸ κ. παραχωρεῖ 
μετανοοῦσιν ἀρῤορῥίἠ Βαίϊγ. (1.65.τότ0}. 

Ὁ). 85 βυβϑὶ., ἰοῤῥίε, ἐμδ]δεί; Ἱ. τιαϊίεν τοῦ...γεγονότος κ. αΥ.ἴαρ. 
ἀταί, (ττ.Ζ4.}..)2.22{(Μ.ΡῚ,.66.1750}) ; 2. ῥοΐπ ἴὰ 8. ἀσσιιβδίιοι ἐάν τις 
ἐπὶ πολλοῖς ἐγκλήμασιν κληρικοῦ κατηγορήσας μὴ ἀποδείξῃ τὸ 
προτεθὲν πρῶτον κ. ῬΒοί. πόρος. 3(8.542; ΜιτοΔ.ττο4); ὑπὲρ τῶν 
κι [ΞΞ 1αῖ. κα5α}] οἡ δεμαϊ οἵ συνηγόρων ἀντίληψις ὑπὲρ τῶν κ, τῆς 
ἐκκλησίας (οά. 4.01] τχϊ.; 3. ῥγοροκτοη, αΥἰτεὶσ τὰ κι ὑπὸ σοῦ 
συντεθεῖσθαι ἘφΙρἢ.μαεν.76.16(ρ.362.10; Μ.42.5494}; 10.76.1τ8 τ{. 
(Ρ.363.ς; 5498); Τυβίη.εοη απαϊἢ τ ίρ.94.16; Μι86.τοΙ70); 1ἃ,ἐῤ. 
Τράν Μορς.(Ρ.47.3τ,; Ν.86.το454}; οὗ ἃ μέσα οὗ ἰῃροϊορν, )1οπ. 
Ατ.ἄ.η.3.2(Μ..2.6814}; 4. σεοίϊου οὗ ἃ σετιτῖθη ψοτΐ ; 8. ἐἰαρίεν ΟΥ 
ἸΔΙΡΈΥ βθοίίοῃ, ΗἸρΡρ.λαρν.ο.τοίρ.244.2; Μ.16.33750}; οἱ δὲ λοιποὶ [8ς.Ψ 
τῶν προφητῶν] οὐχ ἑαυτοῖς συνέγραφον, ἀλλὰ γραμματεῖς ἦσαν ἐν τῷ 
ἱερῷ, οἱ ἔγραφον... ὡς ἐπὶ ἡμερολογίου λόγον...εἰ ἐκήρυξεν περὶ ἑτέρου 
πράγματος. «πάλιν ἔγραφον..«ὡς ἀρχὴν κεφαλαίου ποιούμενοι...ὅθεν 
ἐστὶν εὑρεῖν ἐν ταῖς αὐτῶν βίβλοις κ΄ ἁρμόζον εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν 
Βαβυλῶνος κτλ, (οβτα [πᾶ ἰορ.5(Μ.88.2768); Τιάνπι. 7γ1».3.36(Μ. 
39.9650); 1δ.3.το(8680) ; ὙΠΑῚ σι. : 2τ(3.60); ἐνταῦθα τὸ πρῶτον κ. 
πεπλήρωκεν ὁ ἀπάστολος 1ά. Τύ ογ.6: 2ο(3.1τ09); Ὁ. ἃ 5'πρ16 αἰν!πίοι 
οὗε ἙΤμαρίεσ, Μαχ.βολοὶ.ε....3.2(Μ.4.137Ὰ}; Ο. ἃ βεπίεησςο οὐ Ὁνο, βαϑ- 
δαρέ, 650. οἵ βοτὶρίασα, ΟἹδυλ, ίγ.2τίριοτ. 18; Μ.8,.889Α); Οτι οι. 
12.7 ἴῃ 76γ.(ρ.93.1]; Μ.13.3888); ΕὩ5.4.6.5.3ο(Ρ.249.4:; Μ.22.4000); 
ἃ, ἀἀϊυϊξίου; οἵ τεχί, εὐιοτὲ βαγαρταρῆ, τοῖ. σοβρεὶβ 5ὸ διτάαπρεά ὈΥΚ 
Ατὴπιοηΐαβ Δἰεχαμάτιηυβ, Εὰ5. 6. Οανρ.(Μ.22.12760) ; 1Ὁ.(127}8}; οὗ 
[ὴ6 ἴσου ΡΌΒΡΕΪΚ, 1162 ἴθ πατηθοῖ, ΕΡΙΡ} ἀπε. ο(Ρ.6ο.3; Μ.42.1054) 
οὐ 1 δε5. Να2.61αἰ.30(Μ.38,005ὺ}; 40. οὗ Αοἰβ ἀναγνώσεις εἰσὶν ια΄, 
κεφάλαια μ' Ἐπ1ΠΑ],. 16ς,. «(ΜΝ .8ς,6368) ; ἐγχειροῦμεν...«τῇ δὲ τῶν κ, 
ἐκθέσει {.(6528); 14, Ραμὶ (Μ.85.7164) οἰϊ. 5. ἀνακεφαλαίωσις ; 
ἈΑροσαίνρβε ἀινι θα ἱπῖο 72 Όν ἀπατον οὗ ὕδεβατεα, ἀτειίμ άῤοε. 
Ῥχοει (ΝΜ .1ο6.4034)}; 5. οἵ ΡῬειβοηβ, ρεριεγαίοη εἴκοσι δύο κ. ἀπὸ 
Ἀδὰμ ἄχρι τοῦ "Ἰακώβ ἘΡΙΡῊ.»Ι η5.22(,4.43.2778). 

κεφαλαι-ὀω, Ξ,Ὲ τὴῤρ; ὮδΠ 6 Ρ855., μον ἰο; δὲ εμ ρὶ φᾷ πέντε 
οὐδωδεκάκις “πούμενος τὸ πλήρωμα ποιεῖ τῶν ἑξήκοντα ΟΥΝ γ85. 
μον. 6 τη (απ. Μ.41.004λ). 

κεφαλαιώδης ({ ]κεφαλεώδης), 1. ῥγίμεϊραὶ τὸ μυστήριον τῆς θείας 
ἐνανθρωπήσεως τὸ κεφαλεωδέστερον Τ,δοηΐ. ΗΝ ε,.112(Μ.86.1440ΧᾺ}}; 
2. ριιιδηαδίε ὃν ἀεαίΐ οὐ ὃν ἰο55 οὗ εἰυϊξ γἱρμς, αρτίαϊ ἔκλεψε κ. κλέμ- 
ματα ὖ70, 6}. όσμῖ. (4.88, τοοσο). 

κεφαλαιωτής, ὁ, εὐϊεβίαῖη, ἰεαάεν; οἵ ᾿ιοαᾶθ οἵ βονβηϊν-ἴνγο 
πλῖϊουβ ἀεβοεηαεᾷ ἔτοτη Νοαῃ 5 βοὴβ, ἘΡΙρῃἠαόγ.2(ρ.175.17; Μ.41. 

1844); 1δ.30.8(0.77.31; 6738). 
Ἐκεφαλαιωτός, --- Ιογερ' ἔχοντες συνεργὸν. 

κ- διάβολον ὕεο, ΑἹ.» Οὐγγς.28(ρ.194.43). 
κεφαλαλγέω, “767 ἔρον! ᾿δαάαελε; ταοᾶ,, ΤΠΡΒα. εἰγοη ρ.τοοί. 

1οϑ. 5128). 
Ἐκεφαλάλγημα, τό, ζεαάαεῖε, εαἰ Ἐς. 74 15(2 0.485}. 
κεφαλαλγία, ἡ, ἀεαάσεϊε, 1514.}Ῥεὶ.ἐρ}.2.240(Μ.78.6δοο) ; τε]οοῖξα 

85 Ἔχρδηδεέϊοη οἵ 5. Ῥα}]}᾽5 Ἴποῖα ἰπ τὰς 65, (Πγνβ λον. 26.2 ἐπ 
20 ογ.(το.62ου). 

Ἐκεφαλεύ-ω, δὲ αἱ ἐδ φαᾷ οὗ, γμῖς “σαι ἀδελφότητα ἀῤοῤλῥιᾷ, Ῥαϊν. 
αἰ.(Ν}.34.2368) οὐ «οσαι ἀδελφότητος δοἰοί. 5 ἴῃ Το, ΟἸ μι. 5 εαἰ.23(Μ.88 

9720). 

ὃ Ὡ ὡ- ᾿ 
τὸν τοῦδε τοῦ δράματος 



κεφαλεώδης 

[ἘἸκεφαλεώδης, ν. κεφαλαιώδης. 
κεφαλή, ἡ, ᾿σαά; 
1. οὗ ΠιΘἢ ΟΙ ΘΗΪΠΏΔΙ5; 
Α. ἢ ρσερβ. κατὰ κεφαλῆς ἀπά ἐπὶ κεφαλῆς; 1. μροῖάε ἀοιθη, 

μοαά ἀρτομιναγάς, σα ομσς μεαά εἰμι κρεμάμενος κατὰ κ. Αι Ρλ.τάο 

(ρ.74.16); ἐπὶ κι ἐκρέμασάν με δ.132(ρ.62.8,20); τεῖ, τοραΡ Ι5πὶ ὈΓ 

Ἑπυπποπήαηβ, ἘΡΙ ΡΒ λαόν.76.54{0.414.8; Μ.42.6370) οἷ, 5, ἀναβαπτίζω; 

14, ἀπας.76(0.232.0; Ν.42.3370); κατὰ κ. περιπατούντων (ἬτΥ 8. ἤση. 

5.4 ἴῃ 70 (Βιατο); 2. μεαά ἰο τὲ φγομημά, 1.6. στον μηρ οα 8}} 

ἔοι Ορρ. ταϑη᾿β ὨΟΙΤΩΔΙ ἀρτὶρς ροΟΒίτθη τὸν. τύπον φέρω τοῦ 

πρώτου ἀνθρώπου κατὰ κ. ἐνεχθέντος ἐπὶ τῆς γῆς ΑΒ μ1|.τ4ο(Ρ.74.5}; 

ἐπὶ κ΄ 1.(ρ.74.25); κατὰ κεφαλήν 44. Ῥείγ οἱ δίπειρ(ρ.94.6, νι]. κατὰ 

κεφαλῆς). 
Β. (8 σἱρτιίῆοδποα κι, τὸ τῶν αἰσθήσεων ἐργαστήριον στ ΝΆ Ζ.0γ.40. 

40(Μ.36.4130); οἷ...τὸν ἐγκέφαλον ἀφιεροῦντες τῷ λογισμῷ. ὥσπερ 

ἀκρόπολίν τινα τοῦ παντὸς σώματος τὴν κ. δεδομῆσθαι...λέγουσιν (τ.᾿ 

Ν,γϑ5.ποριορίξιτα. τί .44.1560); οὐ τῷ τόπῳ τοσοῦτον ὑπερέχει τοῦ 

λοιποῦ σώματος ὅσον τῇ προνοίᾳ, καθάπερ τις κυβερνήτης, ἅπαν αὐτὸ 

εὐθύνουσα, ἐν γὰρ τῇ κ. καὶ οἱ τοῦ σώματος καὶ οἱ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοί 

ΟΠγγϑ.ἤογη. 5.5 τὰ 2ΤΠοδ5.(ττ.545}}}. τὴν κ. «.. ὥσπερ ἀκρόπολίν τινα 

τῆς τοῦ σώματος πόλεως ἐν ὕψει καθημένην, καὶ οἷόν τινα πλοῦτον. .«ἐν 

ἰσχυροτάτῳ φρουρίῳ φυλάττουσαν τὸν ἐγκέφαλον Τμάτ ῥγουϊά.3(4. 

524). 
Ο. 1ἰ{2} τ. τὰ ῬΆγαβο εἰς κίνδυνον (ΟΥ̓ κινδύνῳ) τῆς κ΄ αὐ ἐξέ γὲφ οἵ, 

ἐμ ῥεγῖϊ οὗ ομε᾽ 5 {1{6, (οτιβῖ.ρ. ΑΒ ἀροΐ, 5εε.δη(ρ.166.τ6; Μ.25.4058); 

Νάβις. Πίδου ον .27;2. οὗ σαρῖϊαὶ ρα πβῃτηθηῦ τούτῳ θάνατος ἔσται 

ζημία. παραχρῆμα γὰρ ἁλοὺς ἐπὶ τούτῳ κεφαλῆς ὑποστήσεται τιμωρίαν 

(οπβίρ. 6] νυ χ. ἠ.6.2,36.2 οἔ, κεφαλικὴν Θοοτ ἦνε.1.0.21(Μ.67.894}; 

ὥστε, εἰ εὐρεθείημεν, κεφαλῆς ὑποστῆναι τιμωρίαν ΑἸ, αροΐ. {ι|8.3 

(0.70.9; Ν.25.6480); οὗ Ῥυμπίθῃγηθηξ ἴῃ ρ6ῃ,, 85 Ἰἰτοταὶ ὉΔΉΒΙΔΙΙΟΏ 

οἵ ως» κο τιμωρίαν ἀποτίσομεν τῆς ἑαυτῶν κ. Τόν. 66 

(Ρ.1τ84.10); ἐδ. τοτ(ρ.214.12); οἵ, 1δ.γ6(ρ.191.1) Τοῦ, ἀπε τὸ ταϊϑτδαϊην 

οἵ μκαὐ (Ε. Ο Βιχκίοι, 715 τ ρρ.283). 

11. τηρί.; 
Α. οὗ ἐπἴηρϑ; 1. ταδίη ἀΐδῖι; ῥίαίεξο, κείρίηρ οἵ Ἰοοά, Ῥδοβ, 

γέρ.Β, φε(ρ.173.18; Μ.20.0488); 2. ὃ ἃ ΠΠ11᾽ 5 ἴοΥ καθάπερ τρόχους καὶ 

ἀστραγάλους καὶ κ, καὶ σφαέρας, οὕτω ταῦτα...«ἡγεῖται εἶναι εὐκατα- 

φρόνητα (Ὠτγ5."σπι.47.4 ἴῃ {11.(7.4028}} 3. τπαΐη ἐποτομρήξαγε ἦν.-.- 

ἡ ὁδὸς κ᾿ μία ΕΡΑΡ.ΟΕΡΕ. (431) (40 τ.1.2 Ρ.66.6; Η1.15888). 

Β. οἵ ρεύβοῃβ; 1. ἀδαά οἵ ἐπ8 μουβς, Ηδτπλ. :»1.7.3; 2. ἐπε, ἐεαά- 

“πάη, ΤὨΡΒπ οἰγοη, ρ.343(Μ.τοϑ.8284}; 3. τε]ρίοιβ ϑῤθντον μηδεὶς 

χωρὶς τῆς κι καλέσῃ τοὺς ἀδελφοὺς εἰς τὴν σύναξιν Ῥδοθιγαρ ἃ ἢ 

(ρ.172.15); μηδεὶς ἑαυτῷ κτήσηται μηδέν, χωρὶς τῶν διδομένων παρὰ 

τῆς κι 1Ὁ.8 8τ(ρ.178.10; Μ.20,9524); 4, οἵ Ὀδῃορβ κεφαλαὶ... ἐκ- 

κλησιῶν ΑἸΠ αροϊ, δέει δο(ρ.167.16; Μ.25.4004); τοῦ... ἐπισκόπου τῆς 

“Ῥωμαίων πόλεως κ. ὑπάρχοντος πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν ΓΟμαὶς εχ 

(40 2.τ1 ρΡιὅξιαρ; Η.2.684}; κατὰ τὴν ὑμετέραν ἀποστολικὴν προ- 

εδρίαν..«κεφαλὴν τῆς κατὰ Χριστὸν ἱερωσύνης κανονικῶς ὑμᾶς λογιζό- 

μένοι 7Οὕ.ἍἹ1 ΟΡ 6ῤ.(}.06.14174}; 5. κ- εἶναι ο. ΒΕ ΠΪΓ., ἑαξ6 ργεσεάθησε 

οἵ ὅταν εἰσέλθῃς οἰκῆσαι μετὰ ἀδελφοῦ ὡς πάροικος ...«μὴ θελήσῃς 

αὐτοῦ κ. εἶναι Τύβαϊα5 ογ.3(ρ.10; Οἵ, Μ. 40. τττ08)}. 

Ο. οὗ Ομ τίϑυ; 1. 45 μεδᾷ οἵ οὐβαίίου γένεται κ᾿ τῶν ὅλων μετὰ τὸν 

πατέρα ΟἸδτη. ας. Τμάοί, 43(ρ.120.τας Μ.9.6808); δνη!. δέγηι. τ ἀπαΐᾷ. 

26 δρ. Α1ῃ.5γη.27(Μ}.26.7408), Ογτιἀγεαά.(ρ.76.2 08. ; 5.638) οἶτι, 5. 

4; Οεσυσα, Εράνα τ 22(0.448.1088.); ἀπ οὗ {Ππ6 πονν ογεβίίομ, ν. 4 [εἶτα ; 

2. ἃ5 Βοδᾶ οἱ Ὁμυχοῦ τῆς κ. τοῦ ὅλου τῶν σωζομένων σώματος, 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ΟΥ, [0.1.13(14: Ὁ τδ,1 : Μ.14.45}0); τότε-. «αὐτὸς ὑπὸ- 

ταγήσεται ἀνθ᾽ ἡμῶν τῷ πατρί, ὡς κ. ὑπὲρ τῶν ἰδίων μελῶν Ατρυηε, 

εἰ ἐς. Αν.2ο(.26.τοζοῦ);; [τῦοσ.12:27}] κρατούσης δηλονότι καὶ σὺυν- 

απτούσοης ἕκαστον τῷ ἄλλῳ πρὸς ὁμόνοιαν τῆς μιᾶς καὶ μόνης ἀληθῶς 

κι ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστός Βε5.7μά.5(2.216Ὲ ; Ν.31.660Α); εἷς Χριστός, μέα 

κ. τῆς ἐκκλησίας ΟΥ.ΝαΖ.οΥ.37.8(}}.36.2028); 1δ.40.30(4130) ; υἱὸν καὶ 

εἰκόνα τοῦ θεοῦ, καὶ οὕτω πρωτότοκον καὶ κ. τοῦ σώματος τῆς 

ἐκκλησίας ᾿ιάντω, Τγῖη.3.4(81.30.8200); ἐνδυόμεθα τὸν Χριστὸν... 

μέλη γιγνόμεθα τῆς μακαρίας ἐκείνης κ. Ομγγβ.ςε.2.5(ρ.56.1; τ.23844}} 

ΤΠα ΡΟ: .τοβ: 3ο(1.1300); Χριστὸν ἐνταῦθα τὸ κοινὸν σῶμα τῆς ἐκκλη- 
, 4 ὔ " ᾿ ΄- “ ᾿ ᾽ ᾿ ἡ ’ , , ᾿ 

σίας ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ κι. τοῦδε τοῦ ρώματος ἐστιν ὦ δεσπότης Χριστός 

ἰᾶ, τον. ταντί3.246), ἰ4. Ερλνττ23(3.400); οβπι. [η4.10ρ.5{Μ.88, 

3ΟΔΑῚ; ἦ...«τῆς ἐκκλησίας κ΄ κατὰ τὴν ἐπίνοιαν τῆς ἀνθρωπότητός 

ὅατιν ὁ Χριστός Μαχ.ι. ΤἼαὶ, 63(Ν.00.6728); τεϊ Π]ΟΠ5Π10 οἱ Ὀοάν 

αηᾷ Πεαά, ν. σῶμα; 3. χες. τύ ογ.11:3, ὅγηιδ. δήσηηιτ ἀπα!ἢ.26 ὉΡ.- 

ΑἸΠ.:»η.27(}1.26.7408); ἄνδρα δὲ τὸν πιστὸν... ὀνομάζεσθαι (οὐ γὰρ 

δὴ καὶ τῶν ἀπίστων ἄν εἴη κ. ὁ Χριστός), πάντως ὁ τῆς σωζούσης 

πίστεως ἀποτμηθεὶς ἀκέφαλος ἂν εἴη...τῆς ἀληθινῆς κι μεριζόμενος 

ΟτΝΥ985. μην ταδί ρ.218. 38; Μι4Κ,ΟΥ2Α ); εἰ ἀνδρὸς κ. ὁ Χριστός, 

749 κεχυμένως 

Χριστοῦ δὲ κ. ὁ θεός, ἄνθρωπος δὲ τῷ θεῷ Χριστῷ οὐχ ὁμοούσιος 

(οὐ γὰρ θεός), Χριστὸς δὲ θεῷ ὁμοούσιος (θεὸς γάρ), οὐκ ἄρα ὡς 

ἀνδρὸς κ. Χριστός, οὕτω θεὸς Χριστοῦ Ὀιάντη. μη (τοις; Μ.20. 

Ἴ00Β); εἰ..«σῶμά ἐσμεν τοῦ Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους, καὶ ταύτῃ 

ἐκεῖνος ἡμῶν κι., τῶν οὐκ ὄντων ἐν τῷ σώματι... «οὐκ ἂν εἴη κι" ὥστε 

ὅταν εἴπῃ 'παντὸς᾽ τοῦ πιστοῦ δεῖ προσυπακούειν...εἰ κ- γυναικὸς ὁ 

ἀνήρ, ὁμοούσιος δὲ ἡ κ- τῷ σώματι, κ. δὲ τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός, ὁμοούσιος 

ὁ υἱὸς τῷ πατρί (Ὦγυβιἤοηι, 26,2 τη τον (το.2204.); κι ... ὧδε 

κατὰ τὸ ἀρχοντικὸν εἴρηται, οὐ κατὰ τὸ ποιητικόν.««τῷ Χριστῷ 

ὑποτεταγμένοι τῷ ..«πατρὶ ὑποτετάγμεθα, ὅτι καὶ τοῦ Χριστοῦ κ, ὁ θεός 

ϑονου. ΧΟ γα: 3(ρ.26ο.2οΠ,); κ- δὲ ἡμῶν ἐστιν, οὐ κατὰ τὴν θεότητα 

ἀλλὰ κατὰ ἀνθρωπότητα..-τῷ δὲ σώματι ὁμόφυλον εἶναι προσήκει τὴν κ. 

κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα τοίνυν ἡμῶν κ. οὐκοῦν καὶ κατὰ ταύτην αὐτοῦ 

κ᾿ ὃ θεός...κ. δὲ αὐτοῦ ὡς πατὴρ καὶ αἴτιος ὀνομάζεται ὙΠαϊ. ΤΟ Ὁ7.11:3 

(3.233); Οδσαχῃ. ΣΟ γ.11:3(0.440.0); οἴ, κι μὲν ἡμῶν τῶν πιστῶν ἐστιν 

ὁ Χριστός, ὡς συσσώμων.-. αὐτῷ γεγεννημένων...δι᾿ αὐτὸν γὰρ ἅπαντες 

ὃν σῶμα χρηματίσαντες κ- ἔχομεν αὐτόν. ᾿κ. δὲ τοῦ Χριστοῦ᾽ ὃ... 

πατήρ, ὡς γεννήτωρ καὶ προβολεὺς καὶ ὁμοούσιος αὐτοῦ. κ. δὲ γυναικὸς 

ὁ ἀνήρ, ὅτι καὶ αὐτὸς γεννήτωρ αὐτῆς καὶ προβολεὺς καὶ ὁμοούσιος 

ὑπάρχει αὐτῇ ῬΒοτῖ. τΟογ.ττ: 3(ρ.567.1}1.); 4. ἐχερ. Τ᾿ ΟΥ.11:3 (εοητῖ.), 

85 Θηαυίϊναϊεηί οὗ ἀρχή: κ. γάρ, ὅ ἐστιν ἀρχὴ πάντων, ὁ υἱός. 'κ. δὲ 

ὅ ἐστιν ἀρχὴ "τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός᾽, οὕτω γὰρ εἰς μίαν ἄναρχον τῶν 

ὅλων ἀρχὴν δι᾿ υἱοῦ...τὰ πάντα ἀνάγομεν δγγιδιδίνι,τ ἀπαϊμ.26 ἈΡ. 

ΑἸ: γη.27(}1.26.7408); ἀρχὴν τῷ ἀνθρώπῳ τιθεὶς [.6, 8. Τα ἴῃ Ὠϊ5 

βοηδδίορν) τὸν ποιήσαντα θεόν. οὕτως εἶναί φαμεν παντὸς ἀνδρὸς 

κ. τὸν Χριστόν: πεποίηται γὰρ δι’ αὐτοῦ...θεϊκῶς. κ. δὲ γυναικὸς ὁ 

ἀνήρ, ὅτι ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐλήφθη...κ, δὲ ὁμοίως Χριστοῦ ὁ θεός, 

ὅτι ἐξ αὐτοῦ κατὰ φύσιν Οντ. Αγεαά.(ρ.76.2ο}, ; 53.638); 65ρ. οὗ {πε 

ὨΘῚ οὐδαῖίοη παθητοὶ μὲν γὰρ ὄντες κεφαλὴν ἡγούμεθα τὸν Ἀδὰμ ἐξ 

οὗπερ τὸ εἶναι εἰλήφαμεν, ἀπαθεῖς δὲ γενόμενοι κ. ἡγούμεθα τὸν 

Χριοτὸν ἐξ οὗπερ ἀπαθεῖς εἶναι ἐσχήκαμεν. ὁμοίως δέ.. καὶ ἀπὸ τῆς 

γυναικὸς ἐπὶ τὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ ἀπ᾽ ἐκείνου τὸ εἶναι εἴληφεν ΤΥ ΜΟΡ5. 

ΤΟ ον τα: 3(0.187.128-.; Μ.66.8880) ; αὐτὸς μὲν ἡμῶν ἀρχή, τουτέστι κ., 

καθὸ πέφηνεν ἄνθρωπος, ἔχει γε μὴν κι αὐτὸς ὡς φύσει θεὸς τὸν... 

πατέρα... ὅτι δὲ ἡ κι σημαίνει τὴν ἀρχήν, ἐμπεδοῖ πρὸς ἀλήθειαν τῶν 

ἐνδοιαζόντων τὸν νοῦν τὸ κ. λέγεσθαι τὸν ἄνδρα τῆς γυναικός... «εἷς οὖν 

ἄρα Χριστὸς...ὁ κεφαλὴν μὲν ἔχων ὡς θεὸς κατὰ φύσιν τὸν πατέρα, 

γεγονὼς δὲ ἡμῶν κ΄ διά τοι τὸ κατὰ σάρκα συγγενές Οντ. Ρμίεμ.(ρ.28, 

τ78.; 55. 1310}; ὥσπερ κ. ἐστιν ὁ Ἀδὰμ πάντων τῶν ἀνθρώπων ἐν 

τούτῳ τῷ κάσμῳ, ὡς αἴτιος αὐτῶν ὧν καὶ πατὴρ οὕτω καὶ ὁ δεσπότης 

Χριστὸς κατὰ σάρκα τῆς ἐκκλησίας κ. καὶ πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος 

(ο5π1.[πά.10}.5(Μ.88,2524λ1.}. 

κεφαλικός, καρταΐ ; οἵ Ξεηίθηοεβ Πα ρα ἰδ μπι θη ῖβ, Επ15,}1.6.5.21.4 

(Μ.20.4888); Αἴ. λ..4γ.πρίΡ.192.23; Μ.25.7164Ὰ}; Θοοχ, ἦ.6.7.22.ττ(Μ, 

6η. 850). 
κεφαλίς, ἡ, 1. γοϊ! ἰογπίπρ [ρατὶ οἵ] ἃ Ὀσοῖκ, δϑοῖὶ ἴτι ΒΟ. }} ἔουπι 

τόμον καινόν, μέγαν, ἢ ᾿τεῦχος᾽ ἢ ᾿διφθέρωμα᾽, ἢ ᾿κι’ κατὰ τοὺς 

λοιπούς Επ5.1ς.8:1(Μ.24.1400), κεφαλίδα... καλεῖ τὰ εἰλητὰ βιβλία 

Τῆι. Εσρεῖι. 3: (2.609); τὴν κι. εἴλημα εἰρήκασιν Ἀκύλας καὶ Σύμ- 

μαχος. οὕτω δὲ τὰς θείας γραφὰς μέχρι καὶ τήμερον ᾿]ονδαῖοι κατα- 

σκευάζειν εἰώθασι ἰά, Ἐς.39:8(α.86ο) ; κ. τουτέστι τόμον Αροῤῥϊῥ. 

Ραίν.(Μ.6ς.τ688}); οὗ ΟἿ᾽ βοτρίατεβ πᾶσαν τὴν θεόπνευστον γραφήν, 

τὴν ἐπαγγέλλουσαν περὶ αὐτοῦ. πάντα δέ φησι μίαν κ. βιβλίου Οτ.-. 

240: (0.36) ; 14..}0.5.6(4; Ρ.1ο03.20; Μ.14.1020}; τεῖ, 761.43:4 “Ιερεμίας 

-ὠπροστάσσεται παρὰ κυρίου κ. βιβλίου λαβεῖν καὶ γράψαι πλνοη. 

Ρακεΐ.ρ.τ23(Μ.92.3170); 2, ἀδαάομρ, αἰμμονῖν ΟΝΕΥ καὶ τοσοῦτον 

ὅσον τῶν ἁπάντων εἶ ὑπερέχων τῇ κ. τῆς ἱερωσύνης ὙΠαΥ.Βέμα, δρῥ.2.9 

(Μ.99.1τ400). 
Ἐκεφαλιτιόνα, ἡ, ξαῤτίαϊίον, ἰαα, Γαϑδῖι.ἐοά.το,τ6.τ(ρ.401). 
Ἐμεφαλιτιῶν, ἡ» ΞΞ- ἴοτερ., ΤἈρΡΒη εὐ ση,Ρ.407(Μ.τοϑ, 9608). 
κεφαλοδέσμιον, τό, μεαάναπά; “οττ Ὁ ψότηεη, Ῥροίθυ.3(0.5}} 

Ατἰβυυΐγριττίρ.45.2; Μ.28.2648). 
κεφαλόδεσμον, τό, --- ἴοτερ.» Οἤτνβ, δ εδίτίν, (1.2424}; ἃ. 5, ἐπ ονῥ. 

3(6.44Ὲ). 
πκεφαλοκλισία, ἡ, δοτοίπρ 9 {6 μεαά εὐχὴ τῆς κι [1] Βας (Μ.31. 

τ6450). 
Ἐκέφαλον, τό, ἐπὶ κέφαλα ἠεαά ἀοτονμυανάς, Νανν, 0. Βαρὶ. (0.3). 
κεφαλοτομέω, δεϊεαά, Ταβι. 4ταὶ,ττο.4(Μ.6.7290). 
[ἘἸκέφφος, ὁ, -- κέπφος, ν. [Ἐκέμφος. 
κεχαρισμένως, σγαϊμἱομεῖν, Ἐδπι5.4.6.3.5(Ρ.128.24; Μ.22.2 γ70); ὕνγ. 

.7σ.0(4.712}}. 
ἔκεχηνός, τό, αἰφηέδοηεδς, ἐπημΐ κι καὶ ῥάθυμον τῆς διανοίας 

Ὁ σγϑβυμονι, 5.1 τη Τό (τ. 635). 
Ἀκεχρεωστημένως, ἀσεογυσάϊν, ἀμὶν, Ογτ. 7ο.6.τ(4.595Δ). 
κεχυμένως, μηγεσίγαϊηφαϊν κ. ἐγέλασαν ἘΝ] υἱένοορ, Μ.70.14484); 

ΑπιιΜοη λον. τ8(}.80.14840). 



κεχωρισμένως 

κεχωρισμένως, σεραγαίοίν, αῤαγὶ; 1. τοῦ, φΡίδος. οἵ ψοιθξῃ [πὶ 
ΟΒυΓΟΝ καθεξέσθωσαν.. αἱ γυναῖκες κι (οῃδί..4.,Ρ}.2.57.4; 2. Τί. ; 
ἃ. ἢοΐ ΔΡΡΙΠΟΘΌ]Ε ἴὸ ῬΕΙΒΟῚΒ οὗ ΤΥη, [ἢ ταβρεοῖ οὗ ἀειἐν ἐνέργεια... 
μία ἐστὶ.. «παρὰ-.«τῆς τριάδος κατορθουμένη, οὐ μὴν κατὰ τὸν ἀριθμὸν 
τῶν.-«προσώπων..«ἢ τοῦ πατρὸς εἶναι μόνου, ἢ τοῦ μονογενοῦς ἰδια- 
ζόντως, ἢ διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος κ. τι Ν γββ.ἰγο5 ΔἸ (Μ.45.120Α}}; οὗ 
ἀπονέμοντες [1.6. ἙΞΏΠΟΓΙΩΙΆΠ5] ὄνομα κ,., τῷ μὲν πατρὶ τὸ ᾿θεός᾽, τῷ 
δὲ υἱῷ τὸ 'κύριος᾽ Τιάγντη. Τ ῖν.1.33(Μ,30.4320); γτ.ἐδδ5.6{51.49})} 
οἵδ, 58. διαστατῶς ; Ὁ. θυ ἴο θοη 85 Βεοοπα Ῥρίξοῃ ἐῃ ἀλϑἐϊηείίου (τοῖ. 
[0.8:42 δῃὰ 14:10) ἐν πατρὶ καὶ ἐκ τοῦ πατρός, ἀδιαστάτως τε ἅμα καὶ 
κ. 1α, [0.3.5(4.306}); 3. (Β5[0]., οὐκ ἄν τις εἴποι μετὰ τὴν ἕνωσιν, 
τὸν μὲν κι υἱὸν τὸν θεῖον λάγον, τὸν δὲ υἱὸν τὸν ἄνθρωπον" ἀλλ᾽ ἕνα καὶ 
τὸν αὐτὸν ἑκάτερα νοήσει Τάτ, γδεί, οΉ . 2 (Ὁ 1.6.12290); οἷ. μετὰ τὴν 
ἀνάληψιν οὐ δύναται καλεῖσθαι κεχωρισμένος υἱός, ἵνα μὴ δύο υἱοὺς 
δογματίσωμεν Ναεϑί, Κἡ. Γς τοίρ. 215 4). ΟντΟ Ν᾿ δοί.2. δίρ. 44.1ο; κ. δ᾽, 

478) ἴῃ 5ρῖτ8 οἵ 1Π15 αἰβανονναὶ 10 νγὰβ οἰδιτηθα 85 Ἰορίοαὶ ουξςοπις 
οἱ Ναβϑίουαβ᾽ τ δομῖπρ, Ογτ ἐδ. (0.44. 35: 48); οἱ δὲ Νεστοριανοὶ δύο 
υἱοὺς εἰσάγειν βουλόμενοι κ. λέγουσιν τὸν θεὸν λόγον καὶ κ. τὸν Χριστὸν 
ψιλὸν ἄνθρωπον Τυβῖη.ερ. ΤΠάν. ορς.(0.50.188.; Μ.86.1ο7:Α}; τοὺς 
ὑπὲρ φύσιν τρόπους καὶ τοὺς κατὰ φύσιν λόγους. ..ἔχων. ἀλλήλοις 
συνημμένους..«μηδετέρῳ τὸ παράπαν ὧν ὑπόστασις ἦν θατέρου κ. 
ἐνεργῶν, δι᾿ ἑκατέρου δὲ μᾶλλον πιστούμενος θάτερον...θεϊκῶς μὲν...τὸ 
πάσχειν ἔχων, ἑκούσιον γὰρ..«ἀνθρωπικῶς δὲ τὸ θαυματουργεῖν, διὰ 
σαρκὸς γάρ Μαχ.οριδῖρ. (ἦνοτ, τοσδΑ). 

κηδεία, ἡ, ἐαγ78 ἦον ἰδ6 ἀδαά, ξμωμεγαΐ ; τιοῖ αι σε οἱ ἀφ ἰογηθηΐ ἃ5 
ΒΌΡΡοβαα, (ἢγνβ.λοηι,36.1 ἐπὶ [0.(8.2078); οἵ δωγίαί οἵ (Ὠτισί ἀνέστη 
μετὰ τὴν κι ὁ ᾿Ιησοῦς (Ἰοιὰ, βαφά.το (ρ.τος.4; Μ.8,2778); ἐλθὼν 
᾿Ιησὴφ ὁ ἀπὸ Ἠριμαθίας, μαθητὴς ὦν..-«τῶν ἑβδομήκοντα ἔσως..- 
νομίσαντες ἐσβέσϑαι τὴν ὀργὴν τῷ σταυρῷ... «τῆς κ. ἐπεμελοῦντο Οἴγχν5. 
μον. δ.5.5 τῷ. 70. (580); ; μετὰ τὸν σταυρὸν δὲ πολλὴν τὴν ἐπιμέλειαν τῆς 
τοῦ δεσποτικοῦ σώματος φαΐνεται κηδείας ποιούμενος ἰα,Δρ.εαὶ. 70.211 
(0.202.27) ; οἵ,14.,}ι07.84.1 1τὉη.. [0 (τ280}). 

[Ἐ]κηδεμον-έω, [9147 ον, τεί. Τὸ" 20: τό πατέρα..«ἑαυτόν, οὐ τῷ 

γεννῆσαι πάντας, ἀλλὰ τῷ «-εἶν, ὠνόμασεν Ονγ. Π. εαἰφεἰ..7.0; οἱ (ὐοα 5 
Οᾶτο 8η4 ρΡχοίδοξιοῃ, 16.7.το. 

κηδεμονία, ἡ, 1. σαγέ, κοἰτοίμίθ, ο. πρὸς : κοινὴν πρὸς ἅπαντας ἐν- 
δεικνύμενος πατρικήν κι Ἰῦι5.0.(.4.τίρ.1τῷ.6; Μ.20.11408} ; 4150 6. εἰς : 
κατὰ κ. τὴν εἰς ἡμᾶς ΟἸετη. οἰγ.7.3(0.10.20; Μ.0.4174}; (Βυγϑιλοηι. 9.2 
τη [ο.(8. 540); α. περί: τὴν περὶ τὸν λαὸν κ. “ΒΟΥ. Μορβ. Ος Ῥτοετῃ.(Μ. 
66.125}; 6. Ῥοββθββῖνο ἀν: Ιὴ Ῥᾶδ55. 56η96 κ. τῇ σῇ φζανὸ Κ07 )οι, 
ΞγΠ65. -ὍΡ. 44{Μ. δό. .18128); ; 2. ΦΟΜΦΘΡΉ, }γεοοοεραίἴοη, ἕως..«νήπιός 
ἐστιν ἕκαστος ἡμῶν..«οὐδεμίαν τοῦ μέλλοντος κ. ποιεῖται Βε5.ἠονι τη 
φχίτιοσο; Μ.29.2244}); 3. Ὁ σμαγαϊαη ρ ἐπίσκοπος ἢ μοναχὸς μὴ 
καλείσθω πρὸς κηδεμονίαν ΑΒ. ΒΟΒοΙαβι, εοἰἑ.τ.2(ρ.6); 4. οὗ ἀϊνπς 
ἐάγε, ῥγουϊάέηεε ἀπαξιωθέντων τῆς θείας κ. ἩΠΕΙΠ ἜγηΙρ.το,(ρ.125.3; 
ΜΜ.18,1070}); πᾶσα πρόνοια καὶ κ., καὶ τοῦ παντὸς ἐπιστασία Οὐ Ν γχ85. 
ἐγες ἀΠ(Μ.45.τ20})}; δίκην προβάτων αὐτοὺς ὑπὸ τὴν ἐμὴν ἀφώρισα κ. 
Τηάιϊ, Εχεεῖ..36:537(2.903}; ρίατ. πατὴρ ἡμῶν ὃ θεὸς.. ὀνομάζεται... εἰς 
τὸ εἶναι ἡμᾶς..«παραγαγών, καὶ ταῖς κ. προσοικειούμενος Β45. Ετι7.2. 
Ζαίτ 25οῦ ; Μ,20.6248). 

κηδεμών, ὁ, ῥγοίΐξείογ, σηαγάταν;, ἃ5. δι ΟἸΝ1] ἀρροϊπίσπεπι ἄρχουσι 
«« πόλεων μέν, ἄρχοντες" κωμῶν δέ, κι' στρατηγοὶ στρατείας 1 ΠαΙ. 
ῥγουϊᾷ.γ(4.6 91}; τοῦ, ἀϊνίηθ οατα ὁ θεὸς..«ὡς πάντων κ- Πομ.ΟἸοννι.4.0; 
οὗ {ῃε γγοχὰ ὁ ζῶν..«λόγος.. «φύλαξ πάντων πραγμάτων, τῆς ἡμετέρας 
σωτηρίας κι Γομβί. ΒΡ. 6εὶ. (νγ2.}..6.2.}.20(}}. ὃς. 12370); ὁ σωτὴρ πάν- 
των..«πάντων κ. καὶ ἰατρός, λόγος, ὁ ἄγρυτενος φύλαξ πάντων ἀνθρώ ὦπων 
στ Τύχη, Ῥαη. Ον.τ](8.28.18; ΜιοτοιττοΙΑ}); οὗ Ἡ. μοβί τὸν παρά- 
κλητον.. ἁπάντων κι ἘΠ. ἐΧΡ “μά. (0.259) ; οὗ δηροὶβ ἀγγέλους... τοὺς 
κ' τῶν λαῶν ΑἸΠ ορ. ϑόγαρ.τ. τ4(Ν1.26.5650) ; οὗ ἃ συιδγάϊδη ΒΡῈ] πρὸς 
τῷ κοινῷ πάντων ἀνθρώπων κυβερνήτῃ καὶ τοῦτον, ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν 
ἰδίᾳ παιδαγωγὸς ἡμῶν. . «ὃς τά τε ἄλλα πάντη πάντα ἀγαθὸς ὧν τροφεὺς 
καὶ κι ἐμός τι Ταυπη. αη. Ογ. 4(ρ.τοςς; ΜΟτο.τοδτοῦ; οἱ σε ταπὲ 
οὗ φαοατὶβί τὸ συλλεγόμενον παρὰ τῷ προεστῶτι ἀποτίθεται, καὶ αὐτὸς 
ἐπικουρεῖ ὀρφανοῖς τε καὶ χήραις..«καὶ πᾶσι τοῖς ἐν χρείᾳ οὖσι κ. 
γίνεται Ταβῖ, Ταροὶ,6η.6(Μ.6.4200), 

κηδεστής, ὁ, ἐασκ-Ὑπαδίοῦ, συεγξεεν, νυ. ἴ5,4.τ(2. 5434). 
κηδέστρια, ἡ, “ποἤ)εγ-ϊη-ἰατο, (ουϑί,ρ. π5,υ.(,3.Ξ2(ρ.99.28; Μ, 

20.11128);8; {εγϑ.ἤοτι.12.7 1ἢῃ ὍΣ (11.423.); Τάτ. Μεἶ.7: 5. (2, 
1511). 

κήδευμα, τό, ἐμηεγαὶ, δηγίαὶ, (Ὦγγβ, ον. 4. καὶ τῷ Πεὖ.(12.478). 
κήδτομαι, δ φοποεγηφά αδοιί, οἵ ΓΗχβΕ οὐ τῆς ἐκείνων δόξης 

ἐφιέμενος... «ἀλλ᾽ αὐτῶν --όμενος (ῃγψϑ. ον".47.2 μι 70.(8.278}}; ξαγέ 
οΥ; οἵ σοά, ΟἸεπι, οί, 2τ(Ρ.142.22; Ν.0.7ο88Β), ΑΤμιρεπὶ. 35 (Μ.25. 
604); ΟΗ]ετ.(35ο0)6ῤ.(ρ.137.3; Μ.25.2528); οὗ Η, Οοβί τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον σφόδρα ἡμῶν “τεται (ἬΤΥ5. 01.15.1 ἴῃ. Εονη(9.5948). 

ξκηλητικός, οΓ ἃ γῤίηγε βουβῶνος κι. Μίιγγίεηι.24{ρ.34.20). 

759 κηριτρεφής 
κηλιδ- όω, πἰαΐη, ἀεξίδ, γχοτα]ν οὗ νόθῳ ψυχῇ καὶ κεκηλιδωμένῃ τὰ 

ῥήματα [50. ἀπὸ γραφῆς] φέροντες κλέπτουσι ΟΣ. 7,».21 τη ͵ ἔν. φ. 208.3; 
Μ.13. 5730); ; οὔτε ἡδονὴ...οὐ φιλοχρηματία, οὐκ ἄλλο τι τῶν τὴν ψυχὴν 
οοἰΠνούντων (ΟΝ γ55.ἤοη.1 5 τῷ (αἸμ.(6Μ.44.τοοῦλ)}; 51. ΡῈ]. φ᾿.βχ. 
340(Μ.18.3810). 

κηλίς, ἡ, δέν, ΤΏΟΥΆΪ κ, ... κακίας Μοίῃ.γε5.τ.38(0.281.8; Μ.41. 
11058); τὰς τῶν ἁμαρτημάτων...κ, ΤΠατ ἐρῆ.ττ7(3.403); 4605. 
ἁμαρτήσασα ψυχὴ ...«παύεται τῆς κ. καὶ παύεται τῆς ἁμαρτίας Οτ( κοη,. 
2.8 ἐπ 76γ.(0.18,..; ΝΙ.13.280Ὰ}; ἀπονιψάμενοι ἐν τῷ βαπτίσματι τὰς κ. 
ΟΠ τυϑ. λον. 1Ο.5 τῷ [1|.(7.1464}}} οἱ. «μολυσμῶν ἀνάπλεοι καὶ ἀνιέρων 
κ- Ἰλοη.ἀχ.....}.1.2(}8.3.5530}. 

Ἐκηλόγραφος, τογίξίηρ ΟἩ {πὸ φιεϑθε! οὗ ἐπεγηῖα οἱ κ᾿ χειρουργοί 
Μὴν. Ανίθηι 28(ρ.41.1}). 

Ἐκηλοποιός, οσμδτηρ πόγηῖα, δίιγ. Αγίοι.τ](0.18.,1}}). 
Ἐκηλοτομέω, οῥέγαϊε [ογΣ ἠδγηΐα, ἐν, ἁγίονι. 2 4(0.35.2}; Ῥά88.» 

μράθγρο ὧἡ ορεγαίϊίομ [ογ πογηῖα, τ᾽.44{(0.13.1). 
κήλων, ὁ, οἰαίϊον; Ὦξρ. οὗ ἃ ΠΙσεπίίουβ. ρειβοι Τιμόθεον...κΚ, 

ΤΆρΡΒπ,εἄγομ. .χ33(Μ.1ο8.3658)., οὗ, Τιμόθεον... ὃν ἐκάλουν..«κόλωνα 
[ρχοῦ. δἰτοῦσ ἴοσ κήλωνα] ΓΒατ.Γ,6οι.ἦ..6.2.28(Μ.86.2οοΑ}. 

κημτ-όω, τηπεΐε βόες μὴ ““οὐμενοι [910]. ἐρὴὈ.1.04(Μ.78.4048}.ὕ 
Ἐκήμωτρον, τό, τηεῖ,, γεείγαϊτηϊ κήμωτρα τῶν ἀλογίστων παθῶν ΝΊ]. 

6}}.τ.τόοί 1.79. χ400); ἙΝΗ. οἱ. 4(Μ.10.11440). 
Ἐκηνσιτορία, ἡ, (οἵ, Τιαῖ, ἐφΗ ΣΉ γα), Οὗἶσα οὐ σέμδον, ἐσηβους ἠρ, 

151 40Ρε6].6}}.1.275(}1.78.3454). 
κηνσίτωρ ({ Ἐ]κενσίτωρ), ὁ, (1,1. Φε»:5 1107} σΕΉΟΥ, φηαριείγαίδ, Βα5. 

6.83 ετ.(5.176Ὰ; Μ.32.4614); 1.284 {τ(42.μὲ; ΜιτΟ20Β); 18.312 {ἰ{ 
(4430; Μ.τούοο) ; κενσέτωρ Μ.Α͂ΜΑ͂ 3.558 

κῆνσος, ὁ, (1,21. ξοη 55) ῥοϊ-ἰας τὸν κ. κατὰ κεφαλὴν ἐπιτρόπων... 
εἰσπραττομένων Ἐπ. ἢγ.1.ς.0:](}1.24.5484); πρεσβυτέρους καὶ δια- 
κόνους ὅ παλαιὸς κ. ἀτελεῖς ἀφῆκεν Βα5.6.τοφ(3.1088 ; Ν.32. 5000); 
1Ὁ.312(3.4430; Μ.τούοο) ; νομικοὶ πυνθανόμενοι περὶ τελειότητος καὶ 
᾿Ηρωδιανοὶ περὶ κήνσον τ. ΝᾺ2.0γ.3).9(Μ.30.2888). 

Ἐκηνσουάλιος, ὁ, (1,Δἴ. “εηφη αἰ] 5) ογι6 γεςροη σις [0γ ἀγαιυίηρ ἩΡ 
ἐδ σρηξογὺς ΠΣ Ις, Ταϑῶι. πον. τῇ.8(0.122.32); ν. κλησουάλιος. 

Ἐκηνσοφύλαξ, ὁ, μέέρεγ Οὗ δε σόησεις, ΝῚ].ΕρΡ}...146 τῖ1.(Μ,70. 
2688); Ατἢ. ὅς ΒοΪαβί, ἐοἰϊ.26.τ(ρΡ.171). 

Ἐκήνσωρ, ὁ, (1[,Αἴ. σδΉ 507) «ζΕΉ 507, τιαρίείγαίε, ΑἸΠ ἀροΐ.πέειδς 
(Ρ.144.61.,10; Μ.25, 3651 {Ὁ} γον Βαςξολ.Ὡ86(Ν ,02.7138). 

ῬἙκηπάριον, τό, {7{{|6 γαγάφηῃ, ΜΙΌΝΕεν.εἰ «4εἰτἹ](ρ.τ6.23). 
Ῥκηπευτικός, σομεεγηεα τοί ἧι ραγάεης5 τῆς κ. ἐπιμελείας (Ἰετλ. ἐν. 

ὶ 1ϑ(Ρ. ός. 6; Μ.9. 5284). 
κῆπος, ὁ, ραγάεξη; τηεῖ,, οὗ (βυτοῖὶ, ὅτ. Ν 88. ζομ.1ὸ ἦῃ Ο αὶ. (Μ. 

44.οδεᾺ); (τ. ἰς.5.4(2.8234); οἵ ΒΝΥ χαῖρε, ὁ κ. ὁ τοῦ πατρός 
ἀκα αε ὅποι ΒΜ τί(ρ.337).3)}: χαῖρε κ. κεκλεισμένος Τα τιδειά, 
μαΐυ ΒΜ ἡ(Μ.οδ,δο20). 

κηποτάφιον, τό, ἰομῦ τῷ ἃ ξαγάοη, ῬᾺ]] ἢ. Παμς τδίΡ.40.9; Μ|,34. 
1510). 

Ἐκηποῦριν, τό, σαγάεη;, οἵ Ἑάξδη οὐ κ. ἦν ὁ παράδεισος, μικρὸν ἔχων 
μέτρον ϑενοΥ ἐγεαί. (ΝΜ. 56,478). 

κηπωρός, ὁ, σαγάδμεν, ϑγυιθβ. τ 32 (Μ.66,15178); ΤῊΡΒπ εἄγοη, 
Ρ.46(Μ.τοϑ.τόρ ). 

[ΠἸκήρα, ἡ, ν. κεῖρα. 
Ἐκηραψία {(ἔκεραψία), ἡ, ἐϊρλιφὰ ταπαάΐϊς, ἰἰρὶ!, ᾿άτιϑιπα, ῥοφη, 

τοί 00. 1148); ; κερ- (λγομ. Βαπεῖ.Ρ.585(Μ.02. 9810). 
κηρέλαιον, τό, εεγαίο, τεϊχίμγε οὗ τοᾶχ ἀπά οἱϊ τὰς ὑπήνας κηρελαίῳ 

ἀλείφων ΤΏΡΒΙ.εἰγοῃ.Ρ».3)6(Μ.τοϑ. ΘοΟΗ). 

Ἐκήρη, ἡ, ν. κηρός. 
κηρία, ἡ, Ξ- κειρία, σίγίἠ αἱ κ᾿. τῶν πτώλων ἀπεσπάθησαν ΜΙ. Εἰσί, 

δίῃ.157.11). 
ἘΚηρινθιανοί, οἱ, ῥοϊϊοτοεγς οΓ Οεγίηίμης, ΤΡΙΡΙ.λαδν.28,1(0.313.7; 

Ν.41τ.3770}; Κ.΄ ... ᾿Ιουδαῖοί τινες περιτομὴν αὐχοῦντες, τὸν δὲ κόσμον 
ὑπὸ ἀγγέλων γεγενῆσθαι, ᾿ΤΙησοῦν δὲ κατὰ προκοπὴν Χριστὸν καλεῖσθαι 
λέγοντες 4 αμας.28(ρΡ.226.6; Μ'.41τ.2848); ΟἿΪΥ υϑοὸα μαζὶ οἵ ἔγϑί 
ΡΌΒΡΕΙ, ἴα ̓ αεγ. 28. π(ρ.317.τοῦ.; 2844); δος. Ἐρίρῃ. ταῦρῃῖ {παῖ 
(μηδ νγὰθ ποῖ ψοῖ γαϊβοα ἔγοιῃ τῃ6 ἀδαά, 1}.28.6(ρ.318. τ, ; 3848) 
Ὀεΐ οἵ, Ιτεην ἤσαν. τ.26.τ(}}1.7.686.,8). 

κηρίολος, ὁ, τρᾶχ ἱαβὲγρ οὐ εαπάᾶΐδ ἀπαντῶσι τοῖς λαοῖς..«μετὰ 
κηριόλων ψάλλοντες {ἢ} .Ρ0.Ο] ΡΠ. (421) ,0.424ἷ420Ὁ τ,τ.2 Ρ.66.8, ν.], κηρῶν 
Η.:. 15888); ̓ν. κηρίων. 

κηρίον, τό, 1. ἀβιῳ δ ψν, τηεί., {1||6 οὗ δηίμοίοριθβ, Ὁ]επ)."!γ.6. 
τίρ. 423.2; Μ. 2004); 2 .« ὀξομῖνεα καθάπερ μέλιτται κ. βομβοῦσαι, οὕτω 
τὴν ἀγορὰν περιίπταντο καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν οἱ οἰκοῦντες (ὮτνΞ. 
δἰαΐ.2.1τ(2.21Ὰ}; 8. τας εαπάϊδ; Ὀὰταῖ δἱ ξθαβίβ, ἡΖγ, ἀν δηλ Β(Ρ.2τ. 
25). 

κηριτρεφής, ζω Τ᾽ ἀσείγμ 105 οὐ ἀδαὶϊς, ϑγιιεβ, ἄγρι.2.δδ(ρ.09; 
Μ,66.τ594); Τϑυποβιλγριπιτοιρίριδᾳ; Μ.66.161ς). 



κηρίων 

κηρίων, ὁ, ταν ἰαῤεν οὐ σαμάϊς τοὺς κ. τῆς ἐκκλησίας τοῖς εἰδώλοις 
ἀνῆπτον Αἰξμ.εῤ.επονεῖ.4{(0.173.}, ν.1. κηριόλους Μ.25.2200). 

κηρογραφ-έω, ραΐημὲ οὐ τοας απὰ κὰ ὃν δγηΐηρ ἴηι; οἵ Θποδυβεο 
Ῥαϊπίμνσ, Επδέιεησαδὶ, 27{(0.50.27; Μ.18.669}0); ἄνθρωπος ..«-εἰκών ἐστι 
τοῦ υἱοῦ, τοῦ καὶ ἐξ ἀνομοίων “-εἴσθαι χρωμάτων εἰκόνας 14. βγη τη Ἀγ. 
δ:.22(4.18.677}}.Ψ 

κηροειδής, 505} Πκ6 τῦαχ, ἱριῤγοςείομαδίε, ΟΥΝ ψ85,Π|0}1.0}1}.30.} 
(}1.4.4.2411)). 

Ἐκηρομάστιχος, ἡ, τῦῦν τχοα τοῦθ; γπαϑῆε, Ἐπμεδοῖ (Ὁ0.49οἷ.). 
Ἐκηροπλαστεῖον, τό, ἰοοὶ {07 τυογεΐηρ ἰὴ τρᾶχ, ἘΡΊΡΉ. 467.23.3 

(Ρ.251.τϑέ, ; Μ.41.3018). 
κηροπλασττ-έω, 1. γιομία ἂς 1Ὲ τας, οἱ σοᾶ ὁ ἀριστοτέχνης... 

ἄνθρωπον...κ«. ἐξ ὑγρῶν... “σπερμάτων ἐν μήτρᾳ Με. ἘΠῚ: 2. όφ. ἊΣ τρὴ: 

Μ.τϑ, 560); 2. γπαῖὲ τραὶ κοἰϊς ὁρμὴ...ἐν τῇ μελίσσῃ ἐπὶ τὸ «-εῖν ΟΥ. 
ῥυῖης.3.1.2(Ρ.197.7; Μ.τι. 2524); : ἢρ. τῷ λειμῶνι τῶν θεοπνεύστων 
ἐφιπτάμενον λόγων, ἀφ᾽ ἑκάστου τι πρὸς τὴν κτῆσιν τῆς σοφίας ἀπανθι-, 
ζόμενον, --εἶν ἑαυτῷ τὸ κηρίον τ Ν ν88.πονμ.9 τῷ (ἀπὲ. (Ν.44.Οδο Ὰ}). 

Ἐκηροπράτης, ὁ, 5οἰϊον οΥ τοᾶν, ΤΠπατιδιαα...25 {1.(Ρ.20). 
κηρός, ὁ, 1. ὀδες-θαδ, τοῦ. 1,0.22:44 (ο. Ῥ5.21:15) ἐντρόμου τῆς 

καρδίας... ἐοικυῖας...κ. τηκομένῳ εἰς τὴν κοιλίαν ΤΠ 51,ἀταΐ, το. δ(}.6, 
720Α} 1Π 5: π]6 οἱ πιοπορηγνϑιίς Ομ βιοίοσυ εἰς φύσιν μέαν...γένοιτο 
ἕνωσις, οἷον γένεται ἐπὶ τῆς κλαύρας χίας, καὶ τοῦ μαλθακοῦ κ. εἰς 
μαστιχήματος σύστασιν Ἰ,εοης. Ἡ ποηοῤἧ,(Μ.86.18164); ἃ5 ἀϑεα ῸΥ 
ὉΔΏΑΙ65, οἷς, Επρ,0,(5.4.22(0.125.27; Μ.2ο.ττ690Ὰ); Οτ Ν γβ5.}.6 
(κήρης Νῖ.46.1036Ὰ}; 2. ἱρῥιοσά ἱαρον, τρμϊϑᾷ εωμαΐδ, τος, οΙαν, ἐπρἰὶς; 
ἃ. τοῖ, (μη βεδη ὈΘΥΘΙΟΠΘΒ; δὲ [ΠΠΘ͵α1βΒ ὥστε μὴ φαίνεσθαι τὸ 
ὄρος ἐκ τοῦ πλήθους καὶ τοῦ καπνοῦ τῶν θυμιαμάτων καὶ τῶν κ, καὶ 
λαμπάδων τῶν καιομένων πίον, Παρ, νη δὲνὶ,2ο(ρ.68.13); ἐποίησε 
πᾶσαν τὴν πόλιν μετὰ κηρῶν ἐλθεῖν 70. ΜοΒΟ , ,γαϊ, 88(}1.8).2 0450); 
}π ῬΌΌΗΟ ῥγοσαββίοπβ ὑπερέβαλλον [5ο. τοὺς ἀπὸ τῆς Ἠρείου αἱρέσεως] 
τῷ πλήθει καὶ τῇ προόδῳ. καὶ γὰρ δὴ καὶ σταυρῶν ἀργυρᾶ σημεῖα ὑπὸ 
κηροῖς ἡμμένοις προηγοῦντο αὐτῶν 50Ζ.ἦἢ.6.8.8,4(Μ.67.15374}; ν. κηρίέ- 
ολος ; 85 τηθαϑυσίηρ ἀγα οη οἵ ἀδνοίοηβ φῶτα ποιήσας καὶ κηρὸν 
ἑκατέρᾳ χειρὶ κατέχων, οἷς συνεμέτρει τὸν ἐπινίκιον" οὐ γὰρ πρότερον 
ἡ γλῶττα τῶν ὕμνων πέπαυτο, ἕως τοῖς κ. καυθεῖσε τὸ φῶς ἔσβεστο 
ΝΙΟΘΡΗ. τισιν 8 (Μ.86.3032.); 5γτηθο  15Ππὶ οὗ κ᾿. τύπος εἰσὶ τοῦ 
αἰωνίου φωτός Ἰϑορῃχ. ΗΠ ἰεγρ. (Μη. 3οϑκοὺ ; Ὁ. τοῖ. ποη- το] σιοαβ 
ΟΟΟΒΒΙΟῺΒ τινὸς. «ὑφάψαντος κηροὺς ἐν τῷ θεάτρῳ 70. 44].εἶγοντδ 
Ρ.46η(}8.0).6818) ; τὴν.«.στήλην διριγευομένην ὑπὸ τῶν στρατευμάτων 
μετὰ χλανιδίων καὶ καμπαγίων, πάντων κατεχόντων κ. λευκούς 1.12 
Ρ.322(Μ.97.48τ0) ; Οἤἰγον Βαβι. .327(8448); ΤδοπΈ Ν υ, 70. Εἰδέρι. 
36(0.72.10). 

Ἐκηρουλ(λ)άριος, ὁ, φοἰΐεν ΟΓ τοῖς ἱϊρἠὶς, ΔῚ1γ. Αγέθηι. 2τ(ρ.27.1}; 
-λλάριος ΤΆΡ Βα, ἐἤγοη.Ρ. ἦι “(Μτοδ,οδοᾺ). 

Ἐκηρούλλιον, τό, τραῖ ἱροῦ, δτγ. γέεη!.24{0.34.5). 
"κηρουργία, ἡ, τοογἧς οΥ τοαν, 461} οἵ Ὀε65, ἘΡὮΤ.2,3540. 
κηρόχυτος, 1. εῃεαιδίῖε; οὗ ραϊπίπσβ, ΕὩ5,»,0 1.3(ρ.8.2ο; Ν.2ο. 

9138); 19.3.3(0ρ.78.16; τορ74}; {ΟΒγνβ.ἰφρ.6(6.4138); Ταταβ. τῷ. 
98.14298}; 2. τοι ϊάρα βοηι τοαὶ πινακίδιον κι ΤΟ τνβ.παὶ. 79. Βαρὶ, 
(1ο.8178). 

κήρυγμα, τό, ἃ. ῥγοαοξίτηρ ; ἃ. Ῥγοοσίατ μα! 06. τοῦτο τῆς δικαιοσύνης 
τὸ κι, ὑπακούουσιν εὐαγγέλιον, παρακούσασιν κριτήριον [Ἴδτηῃ, ῥ»οί,ττ 
(ρ.82.2; Μ.8.2368),; ἵνα.. «ἀκούοντες ἄνθρωποι... ἀποστρέφωσι τὰς 
ἀκοὰς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ τῆς ἀληθείας κ' ἨΙΡΡ.ἠαεν.7.32(Ρ.220.1; Μ.τ6. 
323308); ἐφυλάττετο... τῇ ἑαυτοῦ παρουσίᾳ ἡ χάρις τοῦ κ. τῆς περὶ 
αὐτοῦ θεολογίας, ἣν καθ᾽ ὅλης τῆς οἰκουμένης ὥσπερ τι πάλαι κρύφιον... 
μυστήριον παραλαβοῦσα σεμνύνεται Τνι5.ε.}.1,2ο(ρ.96.7; Ν,24.8020) ; 
2. αὖϑ., ῥγεαοῤίηρ, ῥγοοίαπιαϊίοι οὗ {πὲ φοςροὶ οἱ μὲν προφῆται ἐν 
προφητείᾳ τέλειοι, οὗ δίκαιοι δὲ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ οὗ μάρτυρες ἐν 
ὁμολογίᾳ, ἄλλοι δὲ ἐν κ. ΟἸδῃλ.:}».4.31(0.307.20; Μ.8,12440}); οὐ τὴν 
ἐπέκτασιν τοῦ κ. τὴν κατὰ τὸν τόπον λέγων... ἀλλὰ τὴν γνῶσιν 1Ὁ. 
οἰῶν 516. 80; Μ.. 3078); 4.(Ρα.-. ὙΡεῖν. εἰ Ραμ. τοίρ. τ28.8); [Ιλοιη. 
8:24] ὃ δή ἐστι τὸ εὐαγγέλιον... διὰ τοῦ κι πρὸς ὑπακοὴν τεθεὶς καὶ 
ἄφεσιν ἁμαρτημάτων Μετ.» 6ς5.2.2(0.245.4:; Ν.τϑ .3088); ἢ τοῖς ΑΥη.4:12, 
1ὴ σοπῃποχίοη Ψ τὰ Ῥοηΐεοοβί τῆς... βροντῆς...«τὸ εὐαγγελικὸν κ. 
δηλούσης Ἐπ5,6.1}..2.2(0.141. 5; ; Μ, 24. ΟἽ6Α}; προϊόντος τοῦ σωτηρίου κ. 
14,}..ε.2.1.13(Μ.20.1270}; μὴ γινώσκοντες θεὸν διὰ τοῦ κ. πιστεύ- 
σαντες (δηῖ. ΑΡΡ. ξιιθις; 8. δ (Βτίβε, ΟἹετα. είν. 6.6(ρ.454.30; Μ. 9. 
2688); τοὺς λ΄ ἢ..-δώδεκα τὸ κι δηλοῦν ἱστοροῦσιν, ὅτι τριακοστῷ μὲν 
ἐκήρυξεν ὃ κύριος ἔτει, ιβ’ δὲ ἦσαν οἱ ἀπόστολοι 1.6.ττί(ρ.475.14: 
4οϑο); τὸ πιστεῦσαι τῷ τοῦ ᾿ΪΙησοῦ κ. ΟΥ. 70. 28.τοίο ; Ῥ«4οο.τό; Μ.οΡτά. 
ἼΟΟΒ); τὰ...εὐαγγέλια ἄρξασθαι τὸν κύριόν φασι τοῦ σωτηρίου κ. ἐπὶ 
Ἄννα ἀρχιερέως, σταυρωθῆναι δὲ ἐπὶ Καϊάφα Οἠγοη. αξεΐ.Ὀ.222(31. 
92.541Ὰ}}; τὸ ιδ΄ ἔτος... Τιβερίου Καίσαρος...ἐν ᾧ ἡ παρουσία ἡ ἐπὶ τὸ 
βάπτιομα καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ σωτηρίου κ. τοῦ... Χριστοῦ 1Ὁ.Ρ.τό4(4048); 
ἀπὸ μὲν πεντεκαιδεκάτου ἔτους... Τιβερίου Καίσαρος καὶ τοῦ σωτηρίου 
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κι ἀρχῆς ἐδι0.24](696.Ὰ); Ὁ. ῬΥΘ- τ πο ὸΠΕΪν γν ἀροβί!ε5, 4..Ρεὶν οἱ 
Ραπμὶ.ξο(ρ.204.11ὴ); 4.Ὀ}] ο(Ρ.5.14); ὅγε ἀ65.80. 15... (65.3 
(0.43.17; Μ.20.15370); κύριε...«ὁ διὰ Χριστοῦ κ΄ γνώσεως δοὺς ἡμῖν 
εἰς ἐπίγνωσιν τῆς σῆς δόξης [τὰ ριΟοηεὶ, ΑΡΡι8.ττ.2; Οοη5:..Ρ}.3.6.2 
οἷτ. 5. γύνη; τὰς ὕβρεις... .ἐδέξαντο [1,8. ΔΡοΞ5.165] ὑπὲρ τοῦ πληρῶσαι τὸ 
κ. κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ κυρίου 1 Βε5.δαρὶ.2.13.1(2.6738Β; Μ.31.16284}; 
ἘΛ1Π8]. ας. 4 ειρτόθιι (}1.8ς. 6264); ἡ τοῦ θεοῦ. «δύναμις... .τὸ κ, 
αὔξουσα (Ἠγγϑ.5ἰαΐ,τ.0(2. 88): ἐδ.1. 7(οο); α΄. δΠ6 ΓΠΘῚΙ 50 ΟΟΘΒΒΟΓΒ, 
Α1}.ω». ἤγαε, (}. 25- 5294); ὥστε εἰς ὅ τι μὲν ἀπεστάλη τὶς, μὴ 

πληρώσας τὸ κι ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἔνοχός ἐστι τοῦ αἵματος τῶν μὴ 

ἀκουσάντων ΤΒα5.δαῤί.2.12,2(2.6720 ; Μ.31:.16254}; Ομ γγβΒ.πορτι δος. Σ 
ἦηι 0.(8.4730); αϑϑιβϑίεα Ὁν ποβ86 νόονϑα ἴο Ομ βου ἵνα... συνεργή 
σωσι βοηθοῦντες τῷ κι πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν σωτηρίαν ΜεΕΙἢ.5γ}η:}.3.8 
(Ρ.37.9; Μ.18.76Ὰ}; 3. 16 χηαῖίευ ργεβομεᾶ : ῥγοεϊαμιαι 0, τπέϑϑαρε, 
ἱεαεΐτηρ, ἀοοίγίηε; ἃ. ἴῃ ρθη. ; τεῖ, ῬΊαϊο ἐπιμελεῖσθαι σώματος δεῖν 

ψυχῆς ἕνεκα ἁρμονίας, δι᾽ οὗ βιοῦν τέ ἐστι καὶ ὀρθῶς βιοῦν καταγγ ἐλ- 
λοντα τῆς ἀληθείας τὸ κ. ΟἸετλ.: 7.4.4(ρ.256.23; Μ.8.12324}; τεῖ. 
ῬΔιΤ ΑΙ 5 πρῶτον..«τὸ κι. μετὰ τὴν παράβασιν πέμπεται τὸ διὰ Νῶε 
Μοιῃ.ςνηη.χο.3(Ρ.125.το; Μ.18.1074}); πᾷ ργορῃρίβ τοῖς τῶν προ- 
φητῶν κ. τοῖς αὐτὸν εὐαγγελισαμένοις...-εἰς πάντας }ι51,416..τ56.3(Μ 
6.7800)}; ΟΥ̓ ΝΖ. εανμ!.1.2.34.231{}.(1..37.9624}); τοῦ ἀψεύδους αὐτῶν 
κ. πληρουμένου [ο.Ἐπθιρομεερὶ. ΒΜ 4(Ν}ῆ.ο6.14658); τεῦ, [ο. Βαρῖ,, 
Ομγγβ.λορι.4ο, ἕῃ 70.(8.237Ε); οὗ δὴν τηδϑβϑαρα ἴσγοιη Οοα, Ἄῥοο, 
Βαν.τεἰ.7.τπίρ.58}; Ὁ. 4]50 οὗ δῖ 15 ὁρροξϑᾶ το τῆς ττυτῃ : ράραῃ 
(οοΒίπρ, ΗΙΡρ. λαεν.5.(ρ.85.1ι; Μ τό, 31354}); ζῶσαν ἠπείλουν κατα- 
καύσειν, εἰ μὴ συνεκφωνήσειεν αὐτοῖς τὰ τῆς ἀσεβείας κ. Ἰ)΄οη, ΑἹ. 
8Ρ.Επι|5.}...6.41.7(Δ1.20.608Ὰ); Βεγαβὶοβ, τεῦ, ἀσδὴθ τῆς ἀσεβείας 
ἑαυτῶν τὸ κ- ΔΙεχ. ΑἸ. Αἰσχιτίρ.20.1το; Δ1.τ8,5404}; τοῖς ΕΠΟΙΏΔὰ 5 
τὸ ἄθεον τοῦτο παρὰ τοῦ διαβόλου προκαταβέβληται κ. αὐ Νυ85, ΜΉ, 
11(2 Ρ.273.τι; Μ.4:.884Ὰ); ὥστε τοὺς ἀλογωτέρους, ταὐτὸν εἶναι τῇ 
ἀληθινῇ πίστει τὸ τούτων κ. ..- νομίζοντας κτλ. 1δ.4(2 ρ.80.18; 6658) ; 
τὸ κ. ἶβο. τῶν ἀποστόλωνἾ...τοῖς ἀντιθέοις κι ... κατωχύρωασας, 
Βασίλειε Το. Μοπ,ἔγηιη. Βας. 3(Μ.06.13720); 4. σοηΐεηϊ οὗ ἀροϑβίοϊς 
Ρτιθϑοδίαρ, ἴῃς ρορρεῖ; ἃ. ἃϑ ργβδοιρα ὃν (μτῖβὲ ἐ λόγος, δίδαγμα, 
μάθημα: (Ἔχερ. 0.12:48) τὸ κ- ... φησὶ κρίνειν τὸν μὴ φυλάξαντα τὴν 
ἐντολήν ΤΑΊΝ,.4γ.4.17(0.62.24; Μ.26.4020) ; φαίνεταζ πὼς αὐτοὺς.. 
διδαγμάτων ἐξέλκων τῶν Μωσαϊκῶν..-προσκεῖσθαι κελεύων... «τῷ χόγῳ 
τῷ παρ᾽ αὐτοῦ, ὅπερ ἐστὶν...τὸ εὐαγγελικὸν...κ. ἐλάλει γὰρ καὶ πάλιν 
πρὸς ἡμᾶς διὰ τῶν..«προφητῶν, ἀλλ᾽ ἦσαν οἱ μεσιτεύοντες..«λόγος 
κυρίως αὐτοῦ τὸ εὐαγγελικὸν νοηθήσεται κ, ... διά τοι τοῦτο λόγος αὐτοῦ 
κυρίως ὀνομασθήσεται μάθημα τὸ εὐαγγελεικόν ὕντ. σ.Ξ.5(4.53413.); 
10.(5340); ἄλλοις τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐπιτάττει κηρύττειν, φωναῖς ἀλ- 
λοτρίαις καταπιοτεύσας τὸ κ. ΒΆ5.36].ογ.25.3(Μ.85.2030}; καλέσας 
ἴβς, ὁ Χριστός] τοὺς μαθητὰς πιστεύσαντας καὶ δεξαμένους τὸ κ. τῆς 
εὐσεβείας (ῤγοη. Βαξε,.Ὀ. 2τοί( .02.5120); ἴο 5015 ἴῃ ὈΓΙΒΟῊ ἕνα. αἱ 
[35. ἐν ἄδου)] ψυχαὶ ἀκούσασαι τοῦ κ. ..-. τὴν μετάνοιαν ἐνδείξωνται 
ΟἸοια. εἰν 6. 6(ρ.456.13; Μ.0.272λ); Ὁ. ὃν Ομύτοι, Ηδττη. ο᾽η1.8,3,2:; 
ἀπόστολοι καὶ διδάσκαλοι τοῦ κ. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 1Ὁ.0.1ς.4; εἷς ἐξ 
αὐτῶν 50. δώδεκα μαθητῶν] τὰς καθ᾽ ἡμᾶς περιῆλθε χώρας, τὸ δόγμα 
κηρύττων τῆς ἀληθείας. ὅθεν οἱ εἰσέτι διακονοῦντες τῇ δικαιοσύνῃ 
τοῦ κι αὐτῶν καλοῦνται Χριστιανοί Ατιβι,αροὶ, τε(ρ.1τοὸ.28); 4. πάν. 
Α γίρ.5ο.8), 4..Ρ δ ττδί(ῃ.47.3); οἱ τοῦ προφητικοῦ πνεύματος 
ὑπηρέται καὶ οἱ τοῦ εὐαγγελικοῦ κ. διάκονοι ΟΥ̓, 7σ.6.χ(Ρ.1τού.14; Μ. 
14.1078): προκείσθω..-τῶν αἱρετικῶν τὰ δόγματα, καὶ τῆς ὑμετέρας 
φρονήσεως ἡ γνώμη, καὶ τῆς ἡμετέρας πίστεως ὃ λόγος, καὶ τοῦ 
εὐαγγελίου τὸ ὅρος, καὶ τῶν ἀποστόλων τὸ κ., καὶ τῶν προφητῶν ἡ 
μαρτυρία, καὶ τῆς πληρωθείσης οἰκονομίας ἡ κατανόησις ΤΑΊΤΠ.«ροί!. 
“.4(Μ.26.11370); ΟὙΝ γϑβ.ογιεαϊδε. ταίρ.ὅτ.τ; Μ.45.458}); 14. ἐῤ.3(Μ. 
46.10240); 14. μπιτί ρ.ο6.6; Μ.45.2204}; μετὰ μείζονος τῆς προ- 
θυμίας τὸ τῆς ἀληθείας κατήγγελλον κ. (Ἤτχγπ.Ξίαὶ.τ.ττ(2.17Ὲ}; ΤΠαὶ, 
τΟογιρτοοτα. (3.163); ἐδιτό: 15. (284); ὥστε πάντας...διὰ τῆς τοῦ κ, 
διδασκαλίας ἀποφῆναι τελείους ἃ (οἷ.τ: 281.(3.483); ἦλθον τὸν σπόρον 
τοῦ θείου κ- τῇ σῇ καταβαλεῖν καρδίᾳ.. ἰδοὺ..«τὴν διακονίαν μὸν 
πεποίηκα, τὴν αὐτοῦ καταγγείλας σοι γνῶσιν καὶ τὸ τῶν προφητῶν καὶ 
ἀποστόλων γνωρίσας κ. 7]0.1).8. 7. δ(}1.96.1ο200); Βροτοῖ. (Νβ88- 
536ΠΕ) τὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν κ. οὔτε πάντες ἀκηκόασιν οὔτε, ἐὰν 
ἀκούσωσι, παραδέξασθαι δύνανται ΠῚρΡ.Παέν.5, δίρ.01τ.14; Μ.16,31424); 
ἀεποίίης Ομ βίίδη τεῆσίοη ΟΡΡ. Ρδρδμῖσπ, «πὰ ΠΕΓΕΒΥ͂ ἔδωκεν 
αὐτοῖς τὴν σφραγῖδα τοῦ κ. Ἡεγη. Ξἔνι,.16.ς ; ὡς κατὰ καιρὸν ἥκει τὸ 
κ᾿ νῦν, οὕτως κατὰ καιρὸν ἐδόθη νόμος μὲν καὶ προφῆται βαρβάροις, 
φιλοσοφία δὲ Ἕλλησι, τὰς ἀκοὰς ἐθίζουσα πρὸς τὸ κ, ΟἸοτη. Ξἐγ.6,6 
(ρ.453.16}, ; 2654); Οὐ, 70.5.8(ρ.τος. τά; ΔΕ.14.1968) οἱἵ, 5. ἀντιπαρα- 
βάλλω; σχεδὸν παντὸς τοῦ κόσμου ἐγνωκότος τὸ κ. Χριστιανῶν μᾶλλον 
ἣ τὰ τοῖς φιλοσόφοις ἀρέσκοντα 14..(δἰς.τ.7(ρ.6ο.1 ; Μ.ττ,6684); ὕεο. 
Τιαοά.ἐῤ.ἀορηι. 0. ἘΡΙΡΒ. ἐκαεγ.73.6(0.275. το; Μ.42. .4134)} Σ πολλοὶ... 
τῶν παραδεξαμένων τὸν ἐλευθερωτὴν...τῆς τυραννίδος λόγον, καὶ 
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προστιθέμενοι τῷ κ΄ ... [Οὐ Π6Γ5] τὸ λυσιτελεῖν αὐτοῖς μᾶλλον ἀνηκόοις 
μεῖναι τοῦ τῆς ἐλευθερίας κ. ΟΥ̓ Ν ψεβ,σος. (Μ,44.34τ0.); οὔπω 
πάντων περιγέγονε τὸ κὶ (Ὠγγβυλονι. 4.2 ἐμ Η 6.(12.400); ΟΡΡ. 
“Ταάαίϑτη, Ῥτοο ΟΡ ὁ».17.4(}1.65.8138}; ΡΙυτ. ἔργα θεοῦ εἶναί φαμεν 
τὴν εὐσεβῆ πολιτείαν...ἣ διὰ τῶν εὐαγγελικῶν κ, γέγονεν ἡμῖν ἐμφανής 
ΟΥγ. Ρς.44:32(Μ.60.10280); ἀεῃούίηρ (τ βείατ ἀἰθρεηβατίοη τύπος... 
ὁ διαδεξάμενος ἦν Μωσῆν 'Ιησοῦς τοῦ διαδεξαμένου τὴν διὰ τοῦ νόμου 
οἰκονομίαν τῷ εὐαγγελικῷ κ΄ ᾿Ιησοῦ τοῦ Χριστοῦ ΟἹ. 7}ο.6.44(26; Ρ.153. 
18; Μ.14.2774)};} τῶν χρόνων τοῦ εὐαγγελικοῦ κ. 10.τ3.44{0.271.4; 
4170); ἐν τοῖς ἔτεσι τοῖς πρὸ τοῦ κι΄, καὶ τοῖς ἐν τῷ κ. τὸ νομικὸν καὶ 
σκιῶδες πάσχα ἐπετέλεσεν {Ῥείτ.] ΑἹ, ἐν.(Μ.18. τ) αρ νου. Ῥαςεῖ. 
Ρ.5(λ1.92.774); Οἢχνϑ5.λσηι.72.4 ἐμ 70.(8.4278}}; ς. οὗ τυτϊτέθα ΒΟΞΡΕΙ5 
ὁ εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωάννης..ὑπερεφώνησε τὰ προλαβόντα κ. τῇ μεγαλο- 
φυΐᾳ τῆς γνώσεως Βα5. μη.2.το(τιοος; Μ.20.6018); διὰ τῆς τρίτης 
ἐπαναλήψεως 50. οἵ τῃε νγοχὰ λόγος ἴῃ 0.1: 1] τελειῶν τὸν σκοπὸν τοῦ 
κι ΟΥΝ 55, πη 4(2 Ρ.55.5; Μι,45.6254Α); ἐδ.(5 Ρ.54.7; 6240); 5. 1ἦό 
ῤοσίοίτο ἰγαάτἴοη, ἐμ ξαϊεν τοῦτο τὸ κ᾿ παρειληφυῖα, καὶ ταύτην τὴν 
πέστιν..«ἡ ἐκκλησία... ἐπιμελῶς φυλάσσει... καὶ συμφώνως ταῦτα κηρύσ- 
σει, καὶ διδάσκει, καὶ παραδίδωσιν Ἰτϑη,λαέν.1.1ο.2(21.7. 552Α}; ὁ 
διάκονος..«καὶ τὸ κι. καὶ τὸ βάπτισμα ΟἸετη. ἐν. 2.8(ρ.133.8; Μ.8. 
9738); ἐδ.4.4(Ρ.254.15; τ2284}; ΟΥΟῤγῆφε.3,.ττίριτος.4; Μ.11.240Ὰ); 1. 
Ρτοεχη. τοί. χό.1 ; οἴ, τ200); τὸν ὑγιῆ κανόνα τοῦ σωτηρίου κ. Ἐπ5.ἢ.6.3. 
32.7(Ν]1,20.2840); τὴν ἀπλανῆ παράδοσιν τοῦ ἀποστολικοῦ κ. 1Ὸ.4.8.2 
(3218); οὖς [1.6.. ΠΕΥΕΙ]Ω8] ἐκτραπεῖσα ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τῷ τῆς 
ἀληθείας εὐαγγελικῷ κ. σεμνύνεται Ἰᾶ,Φ.1}.τ.3(ρ.64.:; Μ.24.832})}; πῶς 
δ᾽ ἂν εἴημεν ἔτι τῶν μακαρισμῶν ἄξιοι...οἱ μόνοις τοῖς κατὰ λογισμὸν 
ἐναργέσι πειθόμενοι;...οὐκ ἐπειδὴ τοῖς ἐκ τῶν λογισμῶν φαινομένοις 
ἀκολουθοῦντες, τῷ κι. τοῦ πνεύματος ἀπειθοῦσι; Β85, Ετο.2.24(1. 
2Ζότα ; Μ.29.6284}); ματαία μὲν ἡ πίστις ἀποδειχθήσεται, κενὸν δὲ τὸ κ', 
περιττὸν δὲ τὸ βάπτισμα ΟτςΝυε5. Ειρ τοί: Ρ.231.1; Μ,45.832}0)}; 
τινὰ παραχαράττοντα τὰ ἐν τῷ ἐκκλησιαστικῷ κι καὶ θεσμῷ τῆς 
ἐκκλησίας ἘΡΙΡΒ λαεν.]ο.τ(ρ.233.1ς; Μ.42.3408); ὀνόματα λέγειν τῶν 
τελευτησάντων...«πιστεύειν.. «ὅτι οἱ ἀπελθόντες... ζῶσι παρὰ τῷ δεσπότῃ; 
καὶ ὅπως ἂν τὸ σεμνότατον κ. διηγήἥσοιτο, ὡς ἐλπίς ἐστιν ὑπὲρ ἀδελφῶν 
εὐχομένοις..«ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν γινομένη εὐχή 20.15.1(Ρ.328.41; 
5138); ΜϑΙσ. ἘΤ Ομ. (1.6 ς. 0888); ουνίστησι...δι᾽ αὐτοῦ τοῦ σχή- 
ματος, καὶ τῆς τοῦ κόσμου κατασκευῆς καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως τῶν 
πραγμάτων, τὴν θείαν γραφὴν ἀληθεστάτην οὖσαν καὶ τῶν Χριστιανῶν 
τὸ κ, Ὀοβιη. Το. Ργόδια, τ( 1.88. 530); ἑτέρας γὰρ ἐγὼ δόξης 
καθέστηκα, καὶ οὐ τοῦ τῆς ἐκκλησίας κ. ΒΟΡΉΣ ΗΠ ἡμῖν Ογγ εἰ [0.536 
(Δ1.8).35538) ; [Ως]. ἀἰδορ πη, Γ] 6 ῥγοί, τοί .7..τ4; Μ.8.2138); τεῖ, 
ῬΙδοῖςΘ. οἵ Ῥαρεῖβπι [Μ|.28:10] καὶ τοῦτό ἐστιν εἰς πᾶσαν τὴν... 
ἐκκλησίαν τὸ κι ΑἸΠ ἐρ. δέν .1.58(}1.26. τοδο) ; θόρυβος ἐκινεῖτο ἐν 
τῷ ἐκκλησιαστικῷ κ. περὶ τοῦ τῆς ἑορτῆς... ζητήματος ἘΡΙΡΕ ἤαεγ.γο.ο 
(Ρ.242.143 Μ.42.356Ὰ); τὸ κ΄ ... τὰ πάντα εἶχε, τὸ εὐαγγέλιον. .«τὴν 
ζωήν, τὴν εὐσέβειαν, τὴν πίστιν, πάντα ὁμοῦ Ομγνβιλορηνο ἦῃ ΤΊ. 
(11.7324); χρὴ.ἡμᾶς τῷ ἀποστολικῷ κ΄ πιστεύειν [1.6.0 οἡ 5ιδ]6οΐ οὗ 
Ὀδρ Ί5γ1], καὶ ἐμμένειν ταῖς ἑαυτῶν ὁμολογίαις...εἰ οὖν τὸ κ. ἀληθὲς 
ἔχομεν, τελέσωμεν πάσας τὰς ἐντολάς Μαγο ΤΥ σρηϑο(Μ.6 5. οΒ5 ΒΓ); 
διπλοῦν. ..ἐν ἐκκλησίαις τὸ... κι" ἕν μὲν... εἰς ὀρθότητα τὴν δογματικὴν 
ἀποφέρει τοὺς πεπιστευκότας.. «ἕτερον δὲ πρὸς ἠθικὴν ἐπανόρθωσιν 
ξεναγεῖ ΟΥτ,αὐογ. 5(1.1668.); ἱπι 851] ορρ. δόγμα, ἡ.ν.; οὗ ΝΙοέπο 
αοΠηϊτίοη οἵ [81 κατὰ τὴν Νικαίαν.. «τὸ μέγα...κ, Β453.6}.52.τί3, 
145Α.; Μ.32.3920); δηά οὗὨ ρῃ0]1ς ῥγσανεὺς οἵ ΟΒυγοῃ μέμνησαι...τῶν 
κ. τῶν ἐκκλησιαστικῶν...ὅτε καὶ ὑπὲρ τῶν ἐν ἀποδημίαις ἀδελφῶν 
δεόμεθα 1δ.τππί2440; Μ.6120); οἵ. ἐν κι" τουτέστι, φανερῶς, μετὰ 
παρρησίας (Ἤτγβ,ΠοΎ1.1Σ ἦη ΤΊ, 11.732}; 6. οὗ δῃ ᾿παϊνιθαι Ἰΐδειη 
οὔ {πε ἔδάτη, ἀρείγίμθ, ἀορηιῶ τὸ περὶ κρίσεως κ᾿ ΟΥ.Ο εἶς, 6. Ξπ(ρ.χ26.12; 
Μ.τ11.13848); τὸ σεμνότατον κ᾿ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ, τὴν μοναρχίαν 
τοι. Κα. 6Ρ. ΑἸ, ἀδεγ.26(ρ.22.2 ; Μι25.461τ0)}; ἐδ.(ρ.23.1ς ; 4654); συλ- 
λογίζεσθαι περὶ τοῦ κ. τοῦ θείου σταυροῦ ΑΔτῇ στ πιοη.74(Μ.26. 
9458); τὸ διπλοῦν κ, τῆς αὐτοῦ [50, (ΠΥἸ51] ἐπιδημίας Αι. οί τ.τὸ 
(Μ.26.11124}; τοῖς ἁπλούστερον δεχομένοις τὸ περὶ τὸν σταυρὸν καὶ 
τὴν ἀνάστασιν κ. ΟΥΝ 85. τοι Τ2(2 ρΡ.288.10; Μ'ο4- Οο1Α); Ῥ]ατ., ἐξα 
ατϊλ, Μετῃ, ἐγδαί. τ(ρ.403.τ28,; Μ.18.3328}; ᾽Ιουδαῖοι καὶ Ἕλληνες, οἵ 
τοῖς Χριστοῦ κ. ἀντιπίπτοντες σαὶ. Π εὐ ΒΌΡΡ].(Ρ.376.7}; 7. δ5 τἴ{]6 οὗ 
γΟΥΪς Πέτρου κ., ἔτεα, οἷτ. : (ἸΕπι. δέν. τ. ϑοίρ Στ. 5; Μ.8.920Ὰ) 8]. ; διὰ 
Ἠετδοίθοῃ πολὺ δέ ἐστιν νῦν παρατίθεσθαι τοῦ “Ηρακλέωνος τὰ βητά, 
ἀπὸ τοῦ ἐπιγεγραμμένου '᾿ Πέτρου κι᾿ παραλαμβανόμενα, καὶ ἴστασθαι 
πρὸς αὐτὰ ἐξετάξοντας καὶ περὶ τοῦ βιβλίου, πότερόν ποτε γνήσιον 
ἐστιν ἢ νάθον ἢ μικτόν Ου, 70.13.17(0,241.13; Μ.14.4240); τὸ..«λεγό- 
μενον αὐτοῦ Κὶ, καὶ τὴν καλουμένην Ἀποκάλυψιν οὐδ᾽ ὅλως ἐν καθο- 
λικοῖς ἴσμεν παραδεδομένα, ὅτι μήτε ἀρχαίων μήτε μὴν καθ᾽ ἡμᾶς τις 
ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεὺς ταῖς ἐξ αὐτῶν συνεχρήσατο μαρτυρίαις 
Ἐλι5.ἢ..6.3.3.2(Μ,20.2174}}; τὰ.. «συγγράμματα, τουτέστι... «τρίτον Κα. ... 
ὡς ἀπόκρυφα ὄντα ἀποδοκιμάζεται ΗΪετυνν ἢ (γιϑόορσ. ΡΑ].})1(ρ.3.2; 

752 κηρωματίτης 
Μ.ΡΙ..23.610Ὰ) εἶτ, 10.Ὁ. ραγαὶ!. (Μ.95.11578); ἐδι(τ4610); 8, τοῖ. 
Ἑαβίευ, οἵ Ἀδβυσγθοῦίον 5 σδγάϊηαὶ ἀοοίτίη οὐ κιὶ κανονίζοντες 
τὴν..«ἀνάστασιν ἐν τῇ ἁγίᾳ κυριακῇ, ἑορτάζομεν τὸ ἐκκλησιαστικὸν κ. 
η΄ ἡμέρας, ὥς φησιν ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης [1.6.. 70.20:.268] ΟἌγοη. Ῥαξεῖ. 
Ρ.223(Μ.092. 5440). 

Β. αεοίανπαϊοη; καθάπερ ἐκ σταδίου τοῦ βίου...νικηφόρος...μετὰ...κ. 
ἀγγελικῶν ἐπανέρχεται (Ἰοτα.Φ.ἀ. 5. 3(ρ.162.8; Μ.ο.6οϑο). 

(, ἀξείαναϊϊον;, αὐοισαὶ κ, ἦν κατὰ τῆς ἀσεβείας αὐτῶν ἡ τούτων 
ἀποδημία ΑἸΠ.ἢ..4».34{ρ.202.20; Μ.2:.7334). 

Ὁ. εαἰΐ, ἐπυϊίαίίοη οἱ ὙΝβάομ (Ρτ.9:4) μετὰ ὑψηλοῦ κι αὐτὴ τῶν 
δεομένων αὐτῆς...ἐφιεμένην (ν.1, ἐφιεμένη) Το, ἀτ.ο.9.3(Μ.3.1 1008). 

κηρυκεία, ἡ, ν, [Ἐ]κηρυκία. 
Ῥκηρυκή, ἡ, ρ»γοσίανπαίίον, ΜΟση.1.2. 
[“Ἰκηρυκία (-εἰα), ἡ, ργεαεμΐη προφητῶν ἀνάγνωσις καὶ εὐαγ- 

γελίου κ. καὶ θυσίας ἀναφορά (οῃεί. 41Ρ}.2.59.4; τῆς κηρυκείας τοῦ 
᾿Ἰωνᾷ ΤΠ γν5.εἶγε,(Β8.80Ὲ). 

“κηρυκικός, οὐ ἀεγαϊἀϊνηρ, ΟἸεγη. οίν.1τ(ρ.5.Σ; Μ.8.6924). 
κῆρυξ, ὁ, Α(. λογαίά; 1. οὗ 8.π, τίοοπ, πα βἴαγβ ἔστω καὶ κ. αὐτοῦ 

[Ξο. τοῦ θεοῦ] εἶναι καὶ ἀληθῶς οὐρανίους ἀγγέλους, πῶς οὖν οὐχὶ καὶ 
οὕτως τὸν κηρυσσόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν θεὸν καὶ τὸν ἀγγελλόμενον μᾶλλον 
προσκυνητέον ἣ τοὺς κ᾿ καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ; Οτ εἰς. ς.12(Ρ.14. ΞΗ, ; 
Μ.11.12ο00) ; τηδῖ., τολιθες κ. ὑμεῖς γίνεσθε τῆς οἰκείας ἀχαριστίας 
ΤΒάτϊ.Ο 9.12: ττ(2,1370); 2. οὗ ἔποβῈὲ Ψνῃο Ῥσβϑοῦ ΒΌΞΡΕΙ; ]ο. Βαρι. 
κ᾿ αὐτοῦ τῆς παρουσίας Ταβῖ. 41αἱ.88.2(Μ,6.6858); 1δ.49.3(5848}; 
ΔΡΟΒΕΪς5 μεθ᾽ ὃν [50. τὸν πρόδρομον] οἱ κ. τῆς ἐπιφανείας τὴν δύναμιν... 
μηνύουσιν ΟἸετη, ΕΣ γ.6,1ϑ(ρ, 5 17.535; Μ.0. 4008}; τούτων ἔχοντες τὴν 
πληροφορίαν, ὧν κ. ἐπαγγελλόμεθα εἶναι ζοηΣ!..4.}}.5.7.17; ἐδόθη... 
τοῦτο 80, οἸι οὗ ΤοηριιΕ8] τοῖς κ. διὰ τὰς διαφόρους τῶν ἀνθρώπων 
φωνάς ΤΠάϊ, ΓΟῸν.14:2(3.256); ἰᾷ, 2 ον.12: τ6}1,(4.3:2); 5. ῥα κ. 
γενόμενος ἔν τε τῇ ἀνατολῇ καὶ ἐν τῇ δύσει τοίονι. 5.6: ἐθνῶν κ. ΟἸοτῃ. 
7,.22(Ρ.202.4; Μ.9.7498); ΑἸ αροὶ Οοποὶ,τ(ρ.3270.4; Μ.2 5.506); ὙΠπαι, 
αἰδοῖ, τ(Ρ.290.22; 3.1013}; ἀρΟβΕ 65, σναηρο βῖβ, πὰ οἵ ποι δυςθοτς 
οἱ βουρίαγε ὁ ̓ Ιωάννης ὁ κι. τοῦ λόγου ΟἸδτη ῥγοί.τίρ.το. 4; Μ.8.6ςο); 
ΑΜ. τ)(Ρ.238,3); δ. τῆς ἐκκλησίας κ. πρὸς τῷ προτέρῳ καὶ τὰ 
δεύτερον μὴ ἀγνοεῖν διδάσκει.. [τῦοτ.8:6] Ἐπ. 6 ἐλιγ, ζοίρ.οο.6; Ν,24. 
8818) ; οἱ... ἄγιοι.. «τῆς ἀληθείας κ. ἀλλήλοις ..«συμφωνοῦοι...εἰ γὰρ καὶ 
διαφόροις χρόνοις γεγόνασιν, ἀλλ᾽ εἰς ταὐτὸν ἀλλήλοις ὁρμῶσιν ἑνὸς 
ὄντες τοῦ θεοῦ προφῆται. καὶ τὸν αὐτὸν συμφώνως εὐαγγελιζόμενοι 
λόγον ΑτΉ.ἀφεγ.4(ρ.4.7; Μ.2:..420᾽(421}0}; ἀϑϑυσηρά Ὀν Ταῖϊαῃ 85 
ΔΌΛΟΣ οὗ δὴ ἀροίορν, Ταϊ,ογαί, τ7(ρ.18.22; Μ.6.8410); οὗ ὈΙΘΠΟΡ5 
τῆς ἀληθείας κήρυκες ΑἸΠ,ἀροὶ, μεσ. 4(ρ.71.4; Μ.:2:5.6498); Ο οηδί. ἄρ. 
2.17.6; ΟΕ ΑἸΉ,, Εαβίταῖ, σία! απῖηι.τ4(Ρ.430); οἵ οἷογρν 1 ει. ἐὰν μὲν 
ὦσιν κ. τῆς εὐσεβείας, προσδεχέσθωσαν (αη.4.Ρ.33; οἵ δὴν ΨὯΟ ὈΘΆΓ 
Μ]ΓΠ655 ἴο ΟΒσῖβε, ΟΠ γυ 5. ο», 5.2.1 ἐφε 70.(8,3040}; οἵ τὴς πιαπ Βοτῃ 
ὈΠΠπά, 10. 58.3(3410); ὁ...ἐγγίσας τῷ κυρίῳ ἀκολουθεῖ αὐτῷ, καὶ κ. 
γίνεται τῶν τελειοτέρων δογμάτων Ματς. ΕΥσρπδε.τ τ (Μ ος οοϑΑ); 
3. οὗ ρᾶραπβ ψευδοθέων κ. ΑἸ, ρεγί, τ5(Ἀ1.25,320}; οἵ Ἠεγοῖζίος. αηὰ 
ΒΟΒΙΒΙΉΘΕΟ5. (ΑΥΪΔῚ5) τῆς δυσσεβοῦς φρονήσεως κ. ἑαυτοὺς ἀνήγγει- 
λαν ΟΑΥ περ. (Οσηςί.τ Αρ. ΑἸΠ, νη. τοί .237.33;; Μ.26.607}}; ὁ τούτου 
[50. τοῦ διαβόλου ἃ5 Ἰγθρίτεῖ οἵ Μεϊειίαῃ Β0Π 5.1} κὶ ἀντίχριστος ΑἸΉ. 
ἢ..4γ.78(Ρ.227.13; Μ.25,788}0) ; 4. ῥγεκοηίον, τι Νυ βου Μἤαον.(Μ.46. 
993). 

Β. ἐηρεὶ- 5 οὶ ; ἃ.5 Ἰπβεσατηθηΐ οὗἉ ἐογίατο, 17. οῖνε.2.4; Ἰῦπιπ, ἢ. 
4.1τ5.4{(}4.20.3444}. 

κήρυξις, ἡ, σΗΠΟΜΉΦΕΉΙΦΗΙ περὶ τοῦ μέλλοντος λυτροῦσθαι τὸν 
᾿Ισραὴλκ. Τ.1,δυ.2.πὸ; ῥ»φαςἠίηρ, ΟἸδτη. ἰν.7.ο(ρ.50.1τὶ Μ.0.4710); κι 
τοῦ εὐαγγελίου Οτ, (εἰς. τ. δ2(ρ.ττ4.23; Ν.1τ.7760); κ. Θαδδαέου Ψ». 
ΟἸγ ρὲ Ρ. Ἐλιβ.}.6,1.15.21(Μ.20.120Ὰ)..Ψ 

κηρύσσ-ω, 1. ἀπηομηςα, ῥγοείαίημ; ο. ὅτι, Ταβί ἀτα].το.2(21.6. 
7240); Οτολοηι. 4.3 τη 76»,.(0.24.6; Μ.13.2884}; ο.. δοὸ. απ Ἰπῆπ., 
Μετῆγ ες. 40(Ρ.303.7; Μ.γ8,2770); ΑἸ, ἀ..4γν.42(ρ.206.532; Μ.25.7444); 
᾿πυγρ, ὃ διάκονος ἐφ᾽ ὑψηλοῦ τινος ἀνελθὼν »"ἔτω ἐπ Δ Ρ.Οοηεὶ, 
4}}.8.6.2} ἴὰ υττρ τοῖς “Ηροδώρου βιβλίοις...γῆν ἄνω κ. Ταῖτ.ογαὶ, 
21(0.29.12; Μ.6.86:8); Ματθαῖος... τὴν κατὰ ἄνθρωπον αὐτοῦ γέννησιν 
κι Ἰτϑπ. αεν,3.ττ.8(Μ.7.8878); 805, τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ...ἑνὸς καὶ τοῦ 
αὐτοῦ ὄντος, ὡς...οἱ προφῆται κ, 10.3.17.4(0318); οἵ τῃἱπρϑ ῥγοείαΐηι, 
ἴ,ε, Ό6 ἃ 5ῖριι οἵ, Ξῃονν ὅ..«ναὸς τὸν ἐνοικοῦντα κ. θεόν Οντ. ἀἸαὶ. ΤΥῖμ, 24 
(1. γ5. τιδι0}; ΟΣ ἘΠῖδνϑβ τῷ πεερᾶσθοι λανθάνειν τὸ δέος κνουσιν ὙΠαϊ. 
ῥγουϊά.(4.592}} Ἰᾶς.τ48:7(1.1570); 2. 405., ργεαεῖι (με φοςρεῦ 
κατὰ χώρας...καὶ πόλεις “τοντες ΤΟ 61.42.4; ὅ Παῦλος... ἀπεστάλη 
“εἰν ΟἸοχη. ἐχο, Τἰάοί.23(ρ.114.23.; Μι9,δδοο) ; τοῖς τοιούτοις ἐκήρυ- 
ἔεν ὁ σωτήρ ΟΥΟῤγίγις.5.1.17(0.228,6; Μ.11.2858). 

κήρωμα, τό, ([,8ἱ. ξεγονηα) τονεϑιησ-γηρ, τηδῖ, τὸ σπήλαιον τοῦτο 
τὐκὶ ἐστι" δός, λάβε Το. Μοβοῆ, ῥγαί, τϑι(Μ.8᾽.30538). 

Ἐκηρωματίτης, ὁ, σῤοίπεεανγν, νιράϊεαὶ ργαοΣΠοηθν, Ογτιϑιυ ϑδαδ.ς 
(Ρ.136.10). 



κήρωσις 

κήρωσις, ἡ, ἐου εν τη τοὶ τοας, Ἰοαχίηρβ,, 5. β'γαα οὗ ἴῃς. ἵνα!:., 
ὡς χαρακτὴρ..-ἐντυπώσῃ ἐν ἑαυτῷ τὴν σάρκωσιν, ὡς κ. ταύτην φέρων, 
ἣ χρύσωσιν ΤΑ απητρ.6(Μ.28.0240). 

κητώεις, ῬΕΙΉ. γποηϑίγοι5, ὑαδὶ κόσμου κητώεντος ὁρῶν εὔπηκτα 
θέμεθλα ἰτ. ἀφρίεο φοηυέχο ταηΐοης ρομάσγε μη μη, ὙΦΥΘΊΙ δεί.4. 
50 ΔΡ.Οὐμβῖ.07.5...2ο(ρ.186.τοὸ ; Μ.20.13004}. 

Ἐκητῶος, οὗ α Ξε ΤΙΘΉ ΣΕΥ, ΟΥΟΝ γ55.γ 65. τ( Μ 46.60.48). 
κιβδηλεύω, 1. ἠογδΊα τὴν αἵματος βρῶσιν κεκιβδήλευκεν ὁ νόμος 

Ογτ.αάον.τοί.356Ὰ); ἰὰ «Ἱμίη, ο(ό". ἌΤΘΌ); 2. ῬῪετΕ, Ῥίορ!. ῬΡαβ5.; 
8. ἐρμγίοις, οἱ διμδαηηαΐ τοῦ μέρους τοῦ βιβλίου κ. ὄντος ΟΥ.ἐΡ.1.2(Μ. 
11,404}; Β. ἀεδαξεά; οἵ τιοπον, συ Ν ν85.0γ.εαἰδεῖ,, 35(0.138.16; Μ.4ς, 
928); δ. ῥεγυεγίοά κ. ἐννοιῶν Ὀγτ.αἰονγ.7(1.2370); ἃ. δογντάάεδη τὰ θεοῦ 
νόμῳ κ΄ ἐν, 6(103}). 

κίβδηλος, αὐιϊογαϊεά ; Ὠδηςο 1. φρμγίοι; οἵ ἃ ὈΟΟΚ, Αἰτίοερ.Ο γα 
(Ρ.78.7; Μ.11,444}; 2. βονδίἀάφη, Ὑμάς. 6.27 ἐμ [1 ευ.(1.206). 

Ἐκιβδηλόω, ΞΞ κιβδηλεύω, αὐμἰεγαὶθ, Τιοομιίὶ. ΗΝ 65 ,.4.32(Μ.86. 
΄τ6070). 

κιβώριον ({"]κιβούριον), τό, κιβώριος, ὁ, 1. ὦ ἴσως ὡς κ΄ μικρά 
[1.6. 1ὰ ἔθρ!8 οὗ 1)18η8] Ομ υβ.λονι.42.1 ἐπ Αι (0.3188), 2. ἐφ ῥοΐα, 
ἄοηις τὸ.. «μέσον αὐτοῦ 50. τοῦ εἰδωλείου] ἦν ἀναφυσητὸν κ. Μᾶτο. 
δου Ῥονρὰ.75: 3. ϑαίἀαεβίηο, ἐαποῤν! ἃ. Ὄνοὺ αἰἴασ ἠμφίεσεν 
ἅπαν τὸ ἱερατεῖον μετὰ τοῦ κ. Τλιάρῃυν. Βας. ο(1840); συνέτριψε τὸ 
κιβούριον σὺν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ 7ο. Μα]. εἰγοη.τϑ Ρ.490(}.97.7088); 

Τμάτιϑυια, ταγηῦ. 42 [στ ΟἹ. 99.17030}; εἴγιῃ. ἀπά 5 ΟΠ 5Πὶ τὸ 
κιβούριόν ἐστι ἀντὶ τοῦ τόπου ἔνθα ἐσταυρώθη " Χριστός" ἐγγὺς γὰρ 
ἦν ὁ τόπος καὶ ὑπόβαθρος ὅπου ἐτάφη..«ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὴν κιβωτὸν 
τῆς διαθήκης κυρίου ἐν ἦ λέγεται ἅγια ἁγίων...ἐν ἦ προσέταξεν ὁ θεὸς 
γενέσθαι δύο χερουβὶμ...«τὸ γὰρ κιβ ἐστὶ κιβωτός, τὸ δὲ οὖριν.. «φῶς 
κυρίου 1Βα5.Πυ πνεῖ. 4(0Ρ.258.18)}; ὁ κιβώριός ἐστιν εἰς τύπον τῆς 
κιβωτοῦ τοῦ Νῶε: τὸ μὲν κιβ κιβωτός, τὸ δὲ ὥριον τουτέστι διάταξις 
αὐτοῦ 1ϑορΒτ  ἰἐμγρ.2(Μ4.8].30848); Ὁ. σονουίηρσ βεαῖβ οὗ τογδὶίψ, 
ΟᾺ}1.» Πνρ.(ρ.56). 

κιβώτιον, τό, ῥοχ, οἱ ̓ οογ-δοῖς ΤᾺ μῆς 5 τὸ κ, δὲ τοῦτο ἐκείνου 

τοῦ κι πολλῷ βέλτιον...οὐ γὰρ ἱμάτια, ἀλλ’ ἐλεημοσύνην ἔχει συγ- 
κεκλεισμένην (Ὠγγε. οηι.32.6 τη ΜΖΠ.(7.2730); τέως δὲ παρὰ σαντῷ 
τίθει... «καὶ ποίησόν σου τὴν οἰκίαν ἐκκλησίαν, τὸ κ, γαζοφυλάκιον Ἰα. 
᾿οτ.43.1 ἴῃ τΟογ.(το. 4018); ἐῤ.43.4(4οπθῖ.). 

κιβωτός, ἡ, δοῦν, εἰεδὶ, ΠΟῸΡ ; ξθος 
Α΄. αγᾷ; 1. οὗ Νοβϑῇ; ἃ. 5 ἰγρε οἵ Ὁβυγοῇ ἡ κ. ... 

αὐτῇ εἰσφρήσαντας, εἰκὼν τῆς σεπτῆς ἐτύγχανεν ἐκκλησίας ιάγτη. 
ἽΠΡΙ ἘΠ ΝΒ ΌΘΡΑΣΣ Νῶε κατεσκεύασε τὴν κι... χαρακτηρίζων τὴν 
.-ἐκκλησίαν, ἔχουσαν διόροφα καὶ τριόροφα, ἐπίκλησιν πατρὸς καὶ 

υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ΤΑΤᾺ ῥγορῆ,. τ(Μ.28.τοό44Α}); Οἢγνβ. [ας.6.γ7(1. 

η,834,8); Ογτ. φἰαῤῥι(φη.2(1. 360); ; τοῦ, Ὁ] βέσβ᾽ δἰ τπαο τὸ Βα τος 
ἀἸΞοῖρ!ης τὴν κ- τοῦ Νῶε εἰς ὁμοίωμα ἐκκλησίας ἔφη γεγονέναι, ἐν ἧ 
καὶ κύνες καὶ λύκοι καὶ κόρακες καὶ πάντα τὰ καθαρὰ καὶ ἀκάθαρτα, 
οὕτω φάσκων δεῖν εἶναι ἐν ἐκκλησίᾳ ὁμοίως Η]ρρ.ἤσεν.9.12(ρΡ.250.5; 
Μ.τό.3:860); Ῥ. 45 τγρε οἵ ΒΜΥ κκ. ἁγία, δι᾿ ἧς τοῦ τῆς ἁμαρτίας 
κατακλυσμοῦ διεσώθημεν ἘΡἨΓ.2.5200; [ο.Ὑεπδ άογηι ΒΓ τ.τ2 
(Ρ.397.28); 70. ἘΠ. ἐοπεορι. ΒΜ 4(Ν1.06.14648)}; ΤΒαγιδιαά παίτο. 
ΒΜΓΨ γ(Μ.96.6808) ; 6. ἱπβτδποεα 85 δίντη. οὗ κιβώριον, 4.ν.; 2. οἱ 
οονεπθηῖ ; ἃ. 85 {γρ86 οὗ ΟΠ τι 5 Παυσαδθ!ν ὥσπερ γὰρ ἡ κ. Ἀευβύφον 
μένη ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν χρυσίῳ καθαρῷ ἦν, οὕτω καὶ τὸ τοῦ Αριστοῦ 
σῶμα...ἔσωθεν μὲν τῷ λόγῳ κοσμούμενον, ἔξωθεν δὲ τῷ πνεύματι 
φρουρούμενον Ἰτ6ῃ. 7»ν.8(}1.7.12224); κ. τοῦ ἁγιάσματος τὴν ἁγίαν 
αὐτοῦ σάρκα φησίν ΑἸδιεαΡ. 5. τ31:8(}8.27.5218); προανετυποῦτο.... 
ὡς ἔν γε τῇ κ. Χριοτός. κατεσκεύαστο γὰρ ἐκ ξύλων ἀσήπτων ἐκείνη, 
καὶ τὸν θεῖον ἐν ἑαυτῇ κατεπύκαζε νόμον, ὃς ἐστι λόγος θεοῦ Ογτιαάογ.5 
(1. τε 88}; τ. ο(Ξο3ΒΗ. ); Με. δγριοὲ πη. τ( 1.18. 3494): : Ό.. ἃ 5 ἴγρε 
οἵ ΒΜ Υ αὕτη ἡ κεχρυσωμένη ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν κι, σώματι καὶ πνεύ- 
ματι ἡγιασμένη ῬΥοΟ] ΟΡ ογ.6.1γ(Μ.6ς.7538); ΟΝ τγβίρρ. ἐπε ΒΜΤ 
2(ρ.338.2); αὐ ΟΡ μη ΒΛ Ψ(Μ.ο8.45530); {70.1λέβονι, (}]1.οὅ, 
6480); τεῖ. Ῥ5.121:8, Μοᾶ, ον. 4(Ν1.86.32894); ΑΔατ Οὐ. ον.4(Ν]1.07. 
Β608); [ΛΊΠ οεεμνς. τ6(}.28.0030). 

Β. εμδὲ (τααῖ.) ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς... 
τοῦ τρία Ῥτος. ἀεη. η: ττ(Μ. 87. 2848). 

κιγκλίζω, ϑηεγγοπά, 10. ΌΒΟΗ «Ῥγαΐα τοί Μ.87.3Ο168). 

σώσασα τοὺς ἐν 

2 2 - «- 3 ᾿ “ἐν ἀριθμῷ τῇ κ. ἀπὸ 

κιγκλίς, ἡ, 1. ἰαἰτοσα ῥαγέτίτοι τῃ Ἰανὶ σουτῖβ, ΟΠ τυ. ἐριοοηιρ νοι θῃ:5. 
4.4(1.4770}); 14.1.42.2.2(1.7298); [51,ῬῈ].ἐΡ}}.3.26ο(Μ. Ἰ8. τοι6Ὰ}; 1 
τϑοο-οῦτθ6, τι ΝαΖιεῤ.τοί .37.378); 2. ἐπαποεὶ δεγξεμ ἴῃ ἃ ΘὨυΤΟΏ, 
Οτ Νὰ ζ.σαγηι.2.1.12.1261(Ν.37.11224); ΤΠάτ,ἢ.6.5.18.,2ο(3.τοπο); 1α, 
φιειδά τη αν, (τ.04); 3. Ὁ ΡΥ οὐ γαϊϊέησ, 5.561, Τλεεῖ.2.2 (1 ,ὃς, 
δ68 0) ; ΝιοΘρῃ. {Ππ )᾿ ὄγηῖ. τοΔ(}1.86.21208). 

Ἐκιγκραμίς, ἡ, ῥγμηΐηρ οἵ αὶ ττεα, Οτιεονη ῖῃ ΣΟ ν.15:35{}18 τὸ 

Ρ.40). 
κιθάρα, ἡ, ἰγγέ, 85 Ἰτηαρο οὗ Παυτηοην ἀπ σοποοτά τὸ... πρεσβυ- 

755 κινέω 

τέριον..«συνήρμοσται τῷ ἐπισκόπῳ, ὡς χορδαὶ κιθάρᾳ Ἰριι.Ερ᾿.4.1; 
συνευρύθμισταιε..«ταῖς ἐντολαῖς ὡς χορδαῖς κ, 1ἸΔ Ὀἀτϊαά.1.2; οὗ Ξουὶ ἃ5 
σἰνίπρ Ῥγαΐβα τὸ (οὐ, (]επη.οἰγ. δ χχ(ρ.476.6; Μ',9.3098); ἴῃ τηξῖδ- 
Βδοσ οὗ ᾿πϑριγατίοιι, 14.}αθ4.2.4(0.182.23; Μ.8.4418), {7υδι εὐ ΟΥ.8 
(Μ.6.2574}) οἵ{. 5. πλῆκτρον ; 45 ᾿χηᾶρὲ οἵ ψου]α, Οτ, ΝΖ.ογ.28.6(0.20. 
τ; Μ.36.3201.); τηεῖ,, οὗ 5. Βασμαθαβ ἡ κι τοῦ πνεύματος Αἰοχ.54). 
Βανι. 5(4370). 

κίθαρις, ἡ, 1. ἀϊαάοηι Ἰοττηὶπρ ρατὶ οὗ Τονγβῃ ΒΙΡῊ ῥυεβι 5 μεδά- 
ὦγεςς, οἱ, Ἐκ.28:4, Οτ.ϑοί ρ Γ᾿ 5.34:2(}4.12.13090) ; (ἢ γγ5.5αε.3.4{Ρ.51. 
11; 1.3820); ὙΠα , αρολ.2τ: 26(2.847); 2. ραγί οὗ α τοουνπαπἧς πεαά- 
ἄγεδ5, “45εμ.τοίρ.52.5); 1Ὁ.13(0.57.0). 

ἘΚιλικάρχης, ὁ, εἰτεῦ ῥγἱεδὶ οὗ ηρενίαί εἰ τη ΟἸίσα, ΜΟΤαγιιο 

(Ρ.472). 
κιλίκιον, τό, 1. ἃ ᾿Ιχυὰ τηδαϑαῦς, [ο Μοόβοῃ.» γα! τ84(Μ.8).30570}; 

2. εοαγϑέ εἰοίἑ, ΟΥΜαρ.ἀταὶ. (τγ.ΖΔ0}..}3.21(}1..}}.77.201ΑᾺ}). 
Ἐκιλικίσιον, τό, --- ἔότερ. 1, Ρ4]}.}.} ατι5.χ](0.47.4; Μ.324.10408); ἐδ. 

27(0.82.1 ; Τ0028}. 
{πἸκέλικος, τῃηαάδ οὗ ἐοαῦξε εἰοίἑ (π τιον, οἱ ΟἸΠοῖαπ ροδῖ᾽β Πα1γ), 

Ο(ομει διά. 58(Μ.00.17208). 
κιμβικία, ἡ, σίμσίηέες, ῬΑ]1,ἐι. 1 νανις, Ρτοοτη (Ρ τοις ; Μ.32.τοοῦ). 
[Π]κιμιλιάρχης, ὁ, ν. κειμηλιάρχης. 
Κιμμέριος, Οὐ πιεῖ, '.5. ἀπυεϊ ηρ τη ἀαγκηεϑδε; ταρῖ., ΟἸδη, ῥγοί. 

ο(Ρ.65.27; Μ.8.2008). 
κινάρα, ἡ, γ04, Α΄. ΡῪείγ.εἰ αι. 7ο(Ρ.212,12);}; Α4.{Ρὰς5.)}Ἐ εἰν. εἰ 

Ῥαμὶ, ΞΒ(Ρ.τ68.8). 
Ἐκινδύνευσις, ἡ, ἀσηφεν, ἘΠατ,δέμα,.ρ}».2. 310 Μ .00.12044}. 
Ἐκινδυνευτέον, 6 γ15 ΚΜ γἵδκς, 1514.)}6].ἐῤ}.2.164(Μ.γ8.6178). 
κινδυνεύτ-ω, ἴ, γΗῊ ἃ γα, δὲ τη: ἀαηξεν (ΟΓ) κατεχόμενος κ. Ἠερέτη. 

“ἀγεγ(ριτοιις ; Μ.το.14378}; ἵνα μὴ “ὐσῃ πάλιν εἰς τὸ μὴ εἶναι [36. 
οΥδαῖιοη} ΑἸΉ. σεμί 4τ(Μ.25.844); Δ05., 56. οὗ ἄξδτῃ ἐπαγγειλάμενος 
τῷ πατρὶ περὶ τῆς ζωῆς τοῦ -ποντος διὰ τοῦ [0.4:50] Οτ. 79.1.3. πο( 8 ; 
Ῥ.Ζοο το; Μ.14. 5000); “Ῥουβεὶμ.. ἐπειδὴ..«τὸ παιδάριον οὐ τεθέαται, 
κεκινδυνευκέναι νομίσας, περιρρήγνυσι.. «τὸ ἱμάτιον Ογτι σίαῤῥισση, (τ. 
1838); 2. ῥὲ Πἰαῤίε κανόνι πειθόμενος, ὃς “«εἰν παρακελεύεται τὸν 
καλούμενον εἰς σύνοδον, καὶ παραγίνεσθαι μὴ βουλόμενον ΤΊνατ ἐρ.ὅ1τ(4. 
1140); ““ων εἰς τὰ δημόσια μετὰ τῆς οἰκείας τάξεως ΑἸἢΒοΠοϊεαθί, εἰ. 
4.τ(}.40); [Π60]., οὗἩ 561{πτηροβθα Πα }]1ν ἴῃ Ιης., τ γοεὶ ομεϑοίῇ 
υἱὸν. «σαρκὶ “᾿σαντα Ογτ ἰξε5.32(51. 3100}; 8. υδηέμγε, ἄαγε οὐ τινὰ μέν, 
τινὰ δὲ οὔ, ἀλλὰ εὐ λέγειν πάντας Ογγ. Ὀ».536: 8(Ν].69.90280) ; 4. νι 
πον. δὲ δαΐσ, 1.6. ἸῺ πὸ ἀδηροῖ οἱ εὐτοσ (εἶ, Ἐπηρ'. “1ἴ 15 3αε (0 340) 
τὰ γεγραμμένα λέγω. καὶ σὺ λέγε, καὶ οὐ ““εἰς ΤΑ ἀΔταί. Τγίη.3.4(Μ. 
28, 1200}; 10.3.6(12120). 

κίνδυνος, ὁ, 1. ἀαηρεν, ποῖ ἴο 6 οουτίοα Ὁν (Ἀγ βιϊαηβ, ΟΥ.ΝᾺ2. 
0γ.7.1τ4(,1.35.7228}; ὈΠτνϑιλονμ. 6.3 τῷ ἢ οδ.(12.2 400); ἰΔ πον. Μ|. 
26: 530(3.230); ἴοΥ εἰς κ. τῆς κεφαλῆς ΘΠ] 5ΒΙΤΏΠΠΔΙ ρηταβοβ, ν. κεφαλή; 
οὗ τῆγραϊ ἴο ἸΟΡΊΟΔΙ ροβιίίοη, (ἸΘηη. οἰγ.7.τό(ρ. 6.4; Μ1.9.5364}); ὁ 
λόγος ἀναβὰς εἰς κ. ἐμπέσῃ ΜΜεῖῆ.Γ65.τ.40(Ρ.30.16; Μ,18,280Ὰ}); 
ΒΡΙΓΙΓα41 ὅσῳ πλείονος κατηξιώθημεν γνώσεως, τοσούτῳ μᾶλλον ὑπο- 
κείμεθα κινδύνῳ χα ίοηι.4τ.4.; Οομ δὶ, ἄρ.3.0.1; 2. ἰταῤηπῖν, εοςὶ οὐχ 
ἁπλῶς ἀκινδύνως ἐχαρίσατο, φησίν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ κ. τοῦ υἱοῦ (Ὦτγϑ. 
μοι. 1 7.1 τ ἘΡ(ατ. 21Ὲ). 

κιν-έω, του, 1. ἴχΔη8. ; 
ΑΔ. κεἰ 102 Ὑπὸ 0Ή; 1. πιοῦέ; τὰ Ῥἤταβθβ, ἰσανα Ἠὸ βίοτιο μίγη, 

στ. παυπη, ῥα, Ον δ(ρ.15.}; Μ.χο.τοῦοα) ; ὁ πάντα κάλων “-ὧν εἰς τὴν 
αὐτοῦ κατασκευήν ΤΊΡτι. Ῥἀ11.4; πάντα δεῖ λίθον κ. ... ὦστε τὸ ἀληθὲς 
ἐξευρεῖν ΤὨατ. ἐγαν..2(4.125); 2. γειουε, τηςῖ. κ᾿ τοὺς δοκοῦντας 
ἐπισκόπους ΟΑΙΕΧ. 6.0. ΑἸΠ,αροΐ, 566. 8(ρ.04.τ; Μ.25.264Ὰ}; θάνατον 
ἀπὸ σώματος κ. (Πγγ5.ἤσμι.57.3 τη ΜΠ|.(7. 5808); ουεγέμγοτ Ἰάανν, τ. 
16. Τ(203Ε); 3. γαΐξε οὐ ἀτσομος αι Βα δ]ὲ μηδὲ ἐπιτρέψαι τι σεαυτῷ 
ἐν τῇ συνόδῳ κ. περὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς πραγμάτων ΑἸεχ. ΤὨεθβδ.ερ. ᾿ίσῃ. 
(Ρ.1δο.τ6; Μ.25.3938); πολλοὺς κ. λογισμούς, καὶ πανταχόθεν ἐπιχει- 

ρεῖ λῦσαι τὴν ἀπορίαν (Βτγε. λον»! 16. 4 ἐπ Ἐοηπ (9. 6000) ; ἕτερον ἐκίνει 
τόπον ἀγωνιστικώτατον 14. εὐηπ τη, αἰ, 5 τ 4(το.007Ὲ}; εἰς καιρὸν τὸν 
περὶ τῶν θείων μυστηρίων ἐκίνησας λόγον ΤΠατ, 6) 4η..2(4.125); 1α, 
Κονι.3(3.40); Ρ435. τοῦ κεκινημένου ζητήματος ἔπ ὰ8.ἢ..06.5.2..18(3}.20. 
5088); δὲ τηϊγοάμοφα περὶ..«τοῦ νῦν “-ηθέντος..«δόγματος ]οη.Α].ἐ6. 
1.6(λ1.20.6458)}; ρίορὶ. ρᾷ585. πεαΐ, 85. β05ϊ:., σεδγεοί τὐπάφν 5- 
σςἸΟΉ διασαφούσας σοι τὸ κ, 151ἃ.Ὀ6].6}}.1.440(}1.78.4308}); ες. 
(0.39.6); 4. ἐοϊά σοίνεῖβε, ςρεαΐ λόγους τινὰς πνευματικοὺς πρὸς 
ἀλλήλους ““ἥσωμεν ΟὮγν5. ποτ τ ΤΟ Ογ.10. 1Χ(3.220}); 5. Ρ455., οὗ 
σῦς}, δὲ μείά, Αἴ, γη. δίρ. 234.14; Μ.26. 6894); 6. τοῦθ, τηρεῖ, 
τεοῖ, ἀὲ  θεταξῖψα ἈΟΓΟΤ ἱκανός ἐστι κ. ψυχὴν ἀκροατοῦ μάλιστα 

ἡμαρτηκότος, τοιούτους εὔχεται λόγους λέγειν, οἴτινες...κ, ἐπὶ πένθας 
Οτλοηι.20.6 τπ [ἐγ.(Ρ.1τ86.66ξἰ Μ.13.5138}); κ΄ πρὸς τὸ πιστεῦσαι Ἰᾶ, 
11ο.28.τοίρ; ρ.406.15; Μ.14.700Β); δὰ. ρ455., δέ νιουεά, αε΄υαὶφά, οἵ 
τη 8η6 5 ἔα 165 λογικῶς κ, ἡ ψυχὴ ἣ προμηνεύουσα τὰ μέλλοντα 
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ἢ θεραπεύουσα τὰ ἐνεστηκότα ΔΙμποηαρ Ἶἶερ.27.2(}1.0.0534})ς θέλησίς 
ἐστι..«νοῦς περί τι αὐθαιρέτως κ. αὐτεξουσιότης ἐστὶ νοῦς κατὰ φύσιν 
κ- ἢ νοερὰ τῆς ψυχῆς κίνησις αὐτοκρατής (Ἰειη, ξγ.4ο(Ρ.5220.1δ[,; Μ.0. 
7528); ὡς..««ἀπὸ θεοῦ ἔχομεν τὸ εἶναι ζῷα καὶ τὸ εἶναι ἄνθρωποι, οὕτω 
καὶ τὸ καθόλου θέλειν.. καὶ τὸ καθόλον κ. .-. ἡμεῖς δὲ τῷ θέλειν ἢ ἐπὶ 
τοῖς καλλίστοις ἢ ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις χρώμεθα, ὁμοίως καὶ τῷ ἐνεργεῖν 
Οτοῤγίτιο..τ.οίτο ; Ρ.224.1| ; Μ.ΙῚ.2034); διαφόρως περὶ τούτου 1. 6, 
παῖατε οὗ σοα] κ. τὖ.4. 2.1(8; Ῥ.307. 15: 2570); πᾶς νοῦς αὐτοκράτωρ 
ἐστὶ ἰδικῷ θελήματι κατὰ φύαιν «ν"οὐμενος ΔροΪ. ΕΙΣ το (Ρ. 241]. 24})8Ρ. 
Ῥοεὶ. Ραὶγ τί. 407.6)}; οἱ Ατίδῃ (τὶ οὐκ ἔχει τὴν προαίρεσιν 
ἐλευθέραν εἰς τὸ κι καὶ ῥέπειν εἰς ἑκάτερα; Ατῇ..“4»ν.1.35(}.26.848); οὗ 

Οοὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ --ἦσαν τοὺς ἀνθρώπους Οτιεη φασί. 4(0.286.8; 
Μ.12.1017Ὰ); ὁ... Ἀντώνιος, ὥσπερ θεόθεν «οὐύμενος ἠγάπησε τὸν 
τόπον ΤΏ. .ἀπίοη. κοί ].26.οχ6Ὰ); πάντες οἱ συνελθόντες [[ 6. 1π 
5.068) τοὺς μὲν [56. Ὀὔγσβδομαβ, γδίδηβ, εἴς, 1. ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς πνεύματος 

“"ούὐμενοι, ἀνεθεμάτισαν Ἰά.οῤ. Ἐρίει. χ(ρ.1.το; Μ.26. 10524}; [ο«Μοβοῃ. 
ῥγαϊ.τ)6(}.87).30 454); τεῖ, ἸηβρίταϊΠοπ οἵ βεείρευχο, Πιοη. τ. .ψ..3.3. 
5(Μ.3.4328) οἷῖ. 5. διαθήκη; 8650. ἴὸ ΡῥΙΌΡΠΘον χάριν μὴ λυπῶν 
ἐπιγνώσῃ, ἃ λόγος ὁμιλεῖ δι᾽ ὧν βούλεται, ὅτε θέλει. ὅσα γὰρ θελήματι 
τοῦ κελεύοντος λόγου ἐκινήθημεν ἐξειπεῖν μετὰ πόνου... γινόμεθα ὑμῖν 
κοινωνοί ἘΠτορη.ττ.ΐ.; ἀπὸ τοῦ «-οῦντος αὐτοὺς θείου λόγου [α51. 
ταροΐ,36..(Μ.6.385.}); τῷ παρὰ τοῦ θεοῦ πνεύματι ὡς ὄργανα κεκινη- 
κότι τὰ τῶν προφητῶν στόματα Αἰδμοπαρ, ἰερ.1.2(}1,6.9040); ὁ... 
Δαβὶδ. «τὴν πρόρρησιν ἐκινεῖτο Ῥτοο. ΟΝ φ».24:8(ΝΜ.8η.8όδλ);ν 
ἔκστασις, πλῆκτρον; οἵ ἀδιιοηβ, [Πτγϑβάταν, τ, π(2.2568), 14. ,δέαρ.2.1 
{1.180} οἸτ. 8. δαέμων ; 1η Μίεπβα θη τεδοῦϊηρ, Πα, ΟΡ ἀαεγ (Ν.86. 
488) οἷΐ. 5. δαίμων ; 7. (ἢ60].; 8. οἱ (Οα 85 ῬΤΒῚΘ τηόνοῖ ἐδὼν.-.τὸν 
κόσμον..«συνῆκα τὸν κι. καὶ διακρατοῦντα εἶναι θεόν" πᾶν γὰρ τὸ “-οῦν 
ἰσχυρότερον τοῦ “-ουμένου..."-"εἶται δὲ ὁ οὐρανὸς κατὰ ἀνάγκην. -.. 
ὁρῶμεν.. αὐτὸν [56. τὸν ἥλιον] ““ούμενον κατὰ ἀνάγκην. ... ὁρῶμεν... 
αὐτὸν [50, τὸν ἄνθρωπον] κ. κατὰ ἀνάγκην Αὐ]δέ.αροΐ.τ.2,4.2,6.1, 
7.1; πανταχόθεν... «ἀκούει [56. ὁ θεός], νοεῖ, κι Πονι.ΟἾδη1.11.1}} τί τὸ 
ταῦτα κ.;---ἄρ᾽ οὐχ ὁ τεχνίτης τούτων; 70.}). [.ο.1.3(Μ1.04.7074}; Εἰτη- 
561 πρτηονθα οὔτε “-ούμενος ὁ τόπῳ τε ἀχώρητος [α51.41ω].τ27.2(Μ.6, 
128); σὲ τὴν κατὰ τὸν τόπον “-εἶσθαι, δέσποτα, κίνησιν οἴεται 830. 
Ατα8]7 (οηβί. 8}. (61.ΟγζΖ.λ.6.3.το.27(}1.8ς.12528); οὐδέ γε παθητικῶς 
πε ὑφίστη αὐτὸν ἰ5ς, τὸν υἱόν] ἸἘδυι5.ε.,.τ.12(0.72.16; Μ.24.849Α); 
πῶς τὸ αὐτὸ καὶ --εἶ καὶ --εἴται; τ. ΝᾺ 2.07.2. ττί Ν].35.1ο 770}; 10.28.8 
{0.34.1Ώ.; Μ.36.36Ὰ)}; τὸ...ἄπειρον κατ᾽ οὐδένα τρόπον ἢ λόγον 
ἐπιδέχεται κίνησιν, οὐκ ἔχον ὅπου καὶ περὶ ὃ -᾿ηθήσεται. τροπὴ γὰρ τοῦ 
κατὰ φύσιν ἀπείρου “-εἶσθαι μὴ πεφυκότος ἡ κίνησις Η1ρΡ.Βεν. Π εἷ,2 
(Ρ.321.2τῇ, ; Μ.το.8324}); τριάς... «πανταχοῦ παροῦσα μὴ “-ουμένη 60, 
ἘΙ5. ΒΡ εγς.τ.8(Ν.92.τἸ90Ὰ}; πᾶν γὰρ «-“ούμενον ὑφ᾽ ἑτέρου -- εἴται...καὶ 
τοῦτο εἰς ἄπειρον, ἕως ἂν καταντήσωμεν εἴς τι ἀκίνητον. τὸ γὰρ 
πρῶτον “-οῦν, ἀκίνητον, ὅπερ ἐστὶ τὸ θεῖον 10.}0, ξ.0.1.4(}1.04.7070}.); 
Ὅ, ρΡ485., οἱ (σά εἰ...διὰ τὴν προσοῦσαν ἀγαθότητα τῷ θεῷ ὅλην μὲν 
κεκινῆσθαι λέγοι τὴν τοῦ πατρὸς δύναμιν εἰς τὴν γέννησιν τοῦ υἱοῦ, 
ὅλην δὲ πάλιν τὴν τοῦ μονογενοῦς εἰς τὴν ὑπόστασιν τοῦ ἀγίου πνεύ- 
ματος ΒΔ85. μη.2.232(1τ.2000 ; Μ.20.6488) ; μονὰς ἀπ᾽ ἀρχῆς, εἰς δυάδα 
““ηθεῖσα, μέχρι τριάδος ἔστη ΟΥ.ΝΑ2.0;.,20.2(0.75.8; Μ,36.768) ; ποτὲ 
μὲν ἔρωτα καὶ ἀγάπην αὐτόν [5ς, θεόν] φασι, ποτὲ δὲ ἐραστὸν καὶ 
ἀγαπητόν..«τῷ μὲν εοεῦται, τῷ δὲ “εἴ οη.Ατ,α.5.4.14{Μ.3.7120}; τί 
δὲ...-“τοὐμενόν φασι τὸν ἀκίνητον ;-...“-εἴσθαι.. αὐτὸν... οἰητέον, οὐ 
κατὰ φοράν, ἢ ἀλλοίωσιν...ἢ τοπικὴν κίνησιν... «ἀλλὰ τὸ εἰς οὐσίαν 
ἄγειν τὸν θεὸν καὶ συνέχειν τὰ πάντα..-καὶ τὸ παρεῖναι πᾶσι τῇ πάντων 
ἀσχέτῳ περιοχῇ, καὶ ταῖς ἐπὶ τὰ ὄντα πάντα προνοητικαῖς προόδοις 
καὶ ἐνεργείαις. ἀλλὰ καὶ κινήσεις θεοῦ τοῦ ἀκινήτου, θεοπρεπῶς τῷ 
λόγῳ συγχωρητέον ὑμνῆσαι 1.0. ο(οτόο) ; 1 σοταπιεηΐ οη. τ. ΝΑ2.07. 
29.2 Οἷξ. Βυρτα τὸ θεῖον ἀκίνητον..«λέγεται --εἴαθαι, τῷ “-εἷν προνοητι- 
κῶς ἕκαστον τῶν ὄντων καθ᾽ ὃν “-εἴσθαι πέφυκε λόγον Μίαχ.αγηδὲρ.(Ν. 
ΟΙ.12608); “-εἶσθαι...ἡ θεότης λέγεται ὡς αἰτία τῆς καθ᾽ ὃν ὑπάρχει 
τρόπον ἐξετάσεως...λέγεται δὲ “-εἴσθαι πάλιν καὶ διὰ τὴν κατὰ μέρος 
φανέρωσιν...κατὰ τὴν-.-«γραφήν, ἀπὸ τοῦ πατέρα ὁμολογεῖν ἀρχομένον, 
καὶ εἰς τὸ υἱὸν συνομολογεῖν πατρὶ προβαίνοντος, καὶ πατρὶ καὶ υἱῷ 
συμπαραδέχεσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ. (το .): 8, ΟΠ τΙ5.0]. ν. 
θέλημα, θέλησις, κίνησις, 

Β. ἀϊσιεγδ; 1. δοοιν ἐκίνησαν ἑαυτοὺς καὶ συνήγαγον ἅπαντας ᾿εΥς. 
(Ρ.38.0)}; ὑδηΐ ΟΥεἾβ ΔΏΡΕΥ πλὴν τοῦ θυμοῦ ὃν ἐκίνει κατὰ τῶν ἐχθρῶν 
τῆς πίστεως Ματς ας. ῬοΥρὴ.8; 2. αϊείμγθ, ἀϊοίγδος μηδὲ... 
““ἤσῃς σαντόν, μηδὲ κάμῃς ΟἸἾγγϑβ.ἠοηι.8 2.4 τὴ ΜΠ.(7. 8020); ἴτεα. 
Ῥᾶ55., Μείμ.ογρ.0.5(Ρ.121.2; Μ.18.1924}; πυνβιλορι, 3,4 τῷ Αει(0. 
200}; 3. αἀάιιεο ἐτι οδγεείίοη, ΤΟτ. ΝΥ 55..4γ. εἰ δα. τ2(}.4:. 1300 Ὰ). 

ΤΙ. πἰγβη5.; Α. κ᾿ ἀπό ἰρανε; Ἰ. τοί. θπ.11:2, γιοῦ καρ ἤοηι 
ἐκίνησαν ἀπὸ ἀνατολῶν Οτοἠομ!.12.3 τ {6γ.{ρ.90.1; Μ.13.384Ὰ}; 
ΑἸ εῤ. {επἰ.43(Ρ.207.20; Μ.26.14400) οο (οι. [πα.ἐορ.3(}1.88.15360}; 
2. υϑὰ. Ρ855.; 8. ἰφαῦε δοῦλος...«ἀκολουθῶν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, καὶ μὴ 
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κ. ἀπ᾽ αὐτοῦ Ατηϊποηειβ ρηξε.2. 7(60.464.1); Ὁ. πηδῖ., ἐθραγὶ ἔγοΉ, 
ἀοδογ ὡς..«μὴ κι ἀπὸ τοῦ γράμματος, μηδὲν θειότερον μάθωμεν οι. 
ῥυγῖηε.4.2.ο(ρ.32τ.το; Μ.1σ. 3738); δ. οὗ ευούμενοι ὃ ἢ6 τοῖπας ὁ ἡνιο- 
χεύων τὴν τῶν κ. πνοήν ἈΠ]. ΜΕ].(.4.5 τ Ρ.125}. 

Β. ἰαξε αὐεἰΐοη μηδὲν ἔτι περὶ τοῦ ποτηρίου “-ἦσας ΑἰΠ«αροΐ,56.1} 
(Ρ.00.33; Μ.25.2768}; ἑακο ἰεραὶ αεἰον, ξὸ ἰο ἰατυ, ΑἸ Ομ Ια βί, οί. 
2.2(0Ρ.33); ὁγτηὴ αὉ αεἰίοη ἀραϊηβὶ ἐπίσκοπος κι ἐπιακόπῳ ῬΠοΐ, 
μοτηος.ο.δ(λῆ, Το. 1104}. 

κίνησις, ἡ, Α. »ποίΐοπ; 1. ἴῃ ρεη., οὗ αἰ ογοης ΚΙπαᾶπ τῆς...κ, οὐ 
μόνον κατὰ τὴν τοπικὴν μετάστασιν νοουμένης, ἀλλὰ καὶ ἐν τροπῇ... 
θεωρουμένης ΟΥ̓ Ν  Βπιονπιορίξιι. 4(Μ.44.1200)});} 4. Ιοῦαὶ] Ἱποίϊοῃ 
ΞρΡΘΟΙΔοα 58 μα οὗ ἀἰνίπα σε 10 τὴληὶ αἱ ΟΥολίίον, δ 2αρ.(οηςί. 
ΑΡἈ.8.χ2.11; Ὁ. οἵ τηθηῖαὶ Ἰτρι 1565, οπηοί 0ἢ8; 8150 οἵ ταιλοπαὶ 
6 ηςᾺ]} ῬΤΌΟΕΒ565 ἀπὸ τῆς φυσικῆς. «ἡμῶν κ. καὶ τῆς συνηθείας ἐστὶ 
τούτῳ ἐπιστῆναι Πτάγιτῃ. Τγών.2.το( .39.7364}; οἵ ΜΟΙ ΠΙΑΓΥ ΕΤΩΣῚ 
ψυχῆς νοερᾶς αὐτεξούσιος κ. Δίδ. 7γ.(}1.26.1292}}}; ἡ δ᾽ οἱ θέλω κ.» 
ἐξουσιότης (τ. Ναζ.ίαγμι.1.τ.34.571(Μ.37.048Ὰ}; ᾿μη δα ναν ες 
1534} οἷζΐ, 5. θέλημα; 1Ὁ}.(2Ὡ804}); 2. Ττση., νοϊππίαγν ἀείτυτγν ; ΟΠΘ 1Π 
Ἴτίη., αὐ Ν νυ 59 ]ακρί. τΩ(}ἅ.4...13178}, [ἀγὸς ἀτπ1(Μ.45.128Ὰ} οΙ{{, 8. 
θέλημα; 1δ.(1298) οἷξ. 5. βούλημα ; θεὸν τὰ τρία μετ᾽ ἀλλήλων νοούμενα, 
τῷ ταὐτῷ τῆς κ. καὶ τῆς φύσεως [5ἰ.πιρ.σάτεί ρ.Ἰναρτ,᾿..6.5.4 
{(ρ.1τ08.28; Μ.86,27060); τὸ ταὐτὸν τῆς οὐσίας καὶ, .τοῦ θελήματος, 
καὶ τὴν τῆς γνώμης σύμπνοιαν...καὶ τὰ ἕν ἔξαλμα τῆς κ. Γνγ. Τγἴη.τὸ 
(6ϑ τος; Μ.77.11410) τεῖ. Το. 5 :το οὐχ ὡς δι᾽ ὀργάνου ἢ δούλου, ἀλλ᾽ ὡς 
δι᾽ οὐσιώδους καὶ ἐνυποστάτου αὐτοῦ λόγου...διὰ τὸ μέαν ἐν πατρὶ καὶ 

υἱῷ θεωρεῖσθαι κ. 1δ.23(20Ὰ ; Μ.ττ640); 8. (Βτίβι0]. ; ἃ. ΔΡΟΙ άτιδη, 
οἷ. ἕν ζῷον ἐκ κινουμένου καὶ κινητικοῦ συνίστατο καὶ οὐ δύο ἢ ἐκ δύο 
τελείων καὶ αὐτοκινήτων ΑΡΟ]. Γγ.το7(Ρ.232.χό)δρ. [απτημμοηπορλ 
86.11244}); ν. θέλημα; Ὁ. τηοῃοί 116 ἐπειδὴ... «εἷς ὁ ἐνεργῶν, καὶ μέα 
αὐτοῦ ἐστιν ἡ ἐνέργεια, καὶ ἡ κ. ἡ ἐνεργητική ὅν Λπῖ. {γν.(11.3.8038}; 
μία γὰρ ἡ ἐνέργεια, τουτέστιν ἡ κ᾿ ἡ ἐνεργητική τῤ.; ὕπνον καὶ κάματον 
«««καὶ τὴν ἐν τούτοις κ. καὶ ἠρεμίαν τῇ..«τοῦ λόγου ἐνεργείᾳ προσάπτομεν 
κἀντεῦθεν μίαν τοῦ αὐτοῦ. ..ἐνέργειαν προσάπτομεν Ἵ μα τ ΡΒάτγαι. Κ΄. 
(Η..3.765}); οἵ, τὴν ὡς ἑνὸς μίαν θέλησιν... πῇ μὲν ἀνθρωπίνως κινεῖσθαι 
πῇ δὲ θεοπρεπῶς ἼΠΕΙΙ. Κ».({1..3.12400}; α. οΥ̓Ποάοχ εἷς οὖν ἐκ δύο 
φύσεων ὁ Χριστός... δύο τε φυσικὰς καὶ γενικάς, καὶ τῶν ἐξ ὧν ἦν 
συστατικὰς κ., ἤγουν ἐνεργείας ἔχων, ὧν ἀποτελέσματα τὰ κατὰ μέρος 
ἦν ἐνεργήματα ΜΙαχ.ορμξε (Δ .01.360}; οἵ. ἔδει.. «τὸ τῆς σαρκὸς θέλημα 
κινηθῆναι, ὑποταγῆναι δὲ τῷ θελήματι τῷ θεϊκῷ δγηιῦ. Ρ(θ681)({1.3. 
4000). 

Β. ὑμαίνε, Ἰμερη τς ἡ ψυχὴ ἀποστᾶσα τῆς πρὸς τὰ καλὰ θεωρίας, 
καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς κ. «.. κινεῖται τὰ ἐναντία Αἰι. σεμί,4(Μ.25.00); ἢ ἐξ 
οἰκείας κ. ὃ ἄρχων ἢ ὃ ἔκδικος τοῦτο πράττεται ΑΙμΟΘοΒοϊαβὶ, οϊ κι ς 

(ρ.16). 
Ε. ἀϊείμγδαηεε ληστῶν κ. ΑἸΠν. ἀπο. 6(Μ.25.8068). 
Π), φεϊΐοη, ῥγοεροάίηρς τὴν κι. διηγήσασθαι τῆς ἐξανυσθείσης 

πρεσβείας (οἀ. ΑΓ β΄..οοἴ,Ατ, ἐμγομηὴ). 
Ἐς, ΦΘΉΗΪΦΉ ες, ῥμΉΙ ΠΗ ΘΉΙ τί.. «ἄλλο τέλος τῆς.. ἐξετάσεως ἢ θάνατος 

ἐκ βασιλικῆς κι ἐπαγόμενος; (ΑἸεχ.εριαΡ ΔΙ, αροΐ.566. 3(ρ. 90.15; Μ, 

25. 2530); ; (στ, 7} 0.4. 3(4. 4724}; ἐσομεγέθη.. «ὥσπερ αἰτιάμασιν ἀπο- 

τορνεύων τὴν κ. 14 ἄρον. ϑ(1.2 580}; ΑἸΏ ΘΟΒοΙαβε, οὶ. τ.17(Ρ.24). 
κινητής, ὁ, 9716 τοῦ ουεγίξγοιος κι τῶν ἀντιτεταγμένων (τι Ν γϑ5ιν. 

21ος.(Μ.44.372}). 
κινητικός, 5, ΠῊΡ ΤῈ θιοΟΉ, σατστηρ [9 πιουδ ἃ. σοηϊῖ., ΟἸδτα. 

»Ῥαοά.2.8(0.203.32; Μ.8.4880); ὡς... θεὸς τῆς ἰδίας ἦν κινητικὸς ἀνθρω- 
πότητος Μαχ.αηδιρ (οι, τοσθα). 

κινητός, τιουαῦίε; οἵ ρῥιοροσῖγ, Ατῃ, ἀμιοη.:(Μ.20,8..34); ὅτ. 
ΝᾺ ΣΖ.ἱδεὶ. (Ν.37.3808). 

Ἐκινίζτω, 5.ν.1., ὃ ἐχοῖ6 καιρὸς θρηνεῖν καὶ δακρύειν, οὐχὶ δὲ τὸ 
“πειν καὶ μετεωρίζεσθαι ΤΣ Ὦχν5. 1». 76). πο. ϑοιΑ). 

{ἘΠκίνντυμαι, της ῖσ. στ. ἴου κίυυμαι, κὶ ξΙανῖρ θεοῦ λόγος... 
γουμένη πατρώϊος τΥ.ΝαΖ.εαγηϊ.1.τ.τ.3τ(Μ.37.400Α). 

[ἘΠκιννύρα, ἡ, (Ηςτ. “7139) νατίαπε οὗ κινύρα, 7δνν 88} Βι ηρεά 
1ηδίτατηθηΐ, ΤΟ Πτνβ. σον. 2(11.825Ὲ). 

[ΠἸ]κιννυρίζ-ω, ῥίαν ἃ εἰγτηρσεά τηδίσιεριθη ; ταεῖ., τπαΐε ἡμεδῖς ἔστιν 
τὶς “ων ἐν ἐμοί “..Χαπ ρ}ιπά(ρ.68,5). 

Ἐκιννυρικός, οὗ ὦ οἰγϊηρε τησιγιαθηὶ, Τα 65.Να2. ἄτα], το( 1.28. 

969). 
Ἐκινυρίστρια, ἡ, ξεριαΐε ῥίανεν οὐ ἰδέ κιννύρα (ΟΥ̓ κινύρα), ῬέΕΥ5, 

(ρ.13.4; Μ.ΤΟ. το Β). 
Ἐκιονάκιον, τό, οἰ: ; ΒΡ ρου ηρ ππδηβα οὗ δὴ αἰΐασ, ΤΉΡΒη. 

εἰγοη..318(} 1. τοϑ.7608). 
κιόνιον, τό, 1. ἰφρ; οὗ ἃ 1806, γιζεί. 4(Μ.85.18218); οἵ ἃ ομαὶγ, 

(οβι. Τα. 9}.τ( Μ.88,1018Β); 2. ῥιϊαν κιόνια ἤτοι τὰ στήθεα τὰ 
διαχωρίζοντα τὸ βῆμα ἀπὸ τοῦ λοιποῦ ναοῦ, εἰσὲν ἃ δηλοῦσι 1 σοιχ ΟΕ» 
εοηίορὶ.(β4.08.3800). 

«σφρηγὶς 



, 
Κιονυτῆς 

Ἐκιονίτης, ἡ, 076 το ἀιθεὶὶς οη ἃ ῥίϊαν, εἰγιτέο, Ἑναστ. ἦ..6.2.τὸ τ 
(0.35.1; Μ.86.25324); ΠΡΠπ.εὐγοη .2Ζβο(κέων Μο τοῦδ, 700}; 29.0.36 
(βόξο) ; Τματ. δε, ἐρ}ιτ τ {{.{Μ.99.0574}.Ψ 

κιονοειδής, ἐξά ἃ οοἰπγηῆ κιονοειδὲς φωνῆς ὄργανον Μεϊεί, π αὶ. ἦκοη. 
τοί ῖ.64.11068). 

κιρν-ἄω, ΞΞ κέρνημι πα κεράννυμι; 1. 805.» φιῖα τοῖα ΤΏ ἃ τα, 
ηηἴχ ἃ ἀγίμῖ, Το. Μοβοῦ ῥγαΐ.94{Μ.87.20520); 2. σεη,, τῖς, δίοη τὸ 
ἀγαθὸν καὶ τὸ κακὸν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ φέρεσθαι. ..οὐ διαιροῦντες. ..τὸ 
ἀγαθὸν ἀπὸ τοῦ κακοῦ... «ἀλλὰ “οῶντες καὶ ἐγκαταμιγνύντες θάτερον 
θατέρῳ Ἡερετη. “γε (ρ.6.14; Μ.1ο.14330); 3. πιγϑῖ., τρττῖδ ἡ θεία 
χάρις τῇ ἀνθρωπένῃ “-ὠμένη προθυμίᾳ, σώζει τὸν ἄνθρωπον 1514. ῬΕΪ. 
6Ρ}.4.51(Ν}. 78, ττοτα)}; 4, ἐερηρεν, νηραίε δεῖ.. μετρίως “οἂν 56. 
ΘΌΒΕΟΥ]ΕΙ65] ἕνα τῇ πάντῃ ἀκρασίᾳ μὴ τὸ σπουδάζον παθαίνοιτο ἘΡΏὮτ.3. 
404Α; ἡ φρόνησις τῇ ἁπλότητι “-ωμένη [1514.ὉὈε].6}}.2.χ75(}1.γ8, 
6250); τῶν ὁμιλούντων αὐτῷ τὸν τόνον ἐκίρνα 802Ζ.}.ε.1τ,1..6(Μ.67. 
8018); 5. (ἢ τιβῖοὶ,, ρᾷ85., δὲ ζοϊηδά, μπϊοα, τεῖ. τααίαα] Ἰπ θσβοίίοιι ἢ 
Οἱ αἰνὶηδ δα μυπιδτι πδίυχαβ οὐδὲν αὐτὸς ἀπὸ τῆς κοινωνίας τῆς περὶ 
τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἀλλοιούμενος...γίνεται σὺν αὐτοῖς ἕν-..καὶ 
“«ὅται καὶ μένει..-«ἀμετάβλητος, οὐ συμπάσχων, ἀλλὰ συμπράττων μόνον 
Νερηθβιαΐ, πορι, 3(}1.40.6δο018); ὙΠ: αἰ Τῃ γάρ. (ρ.1θ4.15; Μ οι, 
14064}) οἷἴ. 5. κέρνημι. 

κίρν-ημι, -Ξ- κιρνάω ἃπα κεράννυμι; 1. εχ ΜΊΠΘ, ρ. οἶνος ὃν ἡ 
σοφία “σιν Ογ.ἦσηι.12.1 1. [6γ.(Ρ.86.26; Μ.13.32770}; τιδῖ. “ματαί 
σοι ὁ θυμὸς καὶ ἡ κόλασις 1ὖ.12.5(0.88.27 ; κιρνᾶται 3514}; 2. νηρίε,, 
Οὗ ὕνγο βέχθβϑῃῃβ ἕνα... ἀποτελοῦσι ποταμὸν...τό τε ῥεῦμα καὶ τὴν προσ- 
ηγορίαν --ἅμενοι ῬὨΏΙΠοβί.ἦ.6.7.4(Ν|.6ς.628.Α); 3. ἐογερομμᾷ (τοί, 15. 
10:14) τὸ πνεῦμα τῆς πλανήσεως -«-ἄμενον ἀπὸ τοῦ θεοῦ Οτ.ἐοη.20.3 
ἕῃ [67.(0.182.τ7; Μ.13.5078); 4. Ῥ455., οὗ ἱπεϊτιδίς σοηϊαςξ, δὲ )οῖμεά, 
δὲ ὠρτἰδά ; ἃ. ταγϑῖ., ἴὴ πο Παυϑὲ οὗ μὴ παρέχοντες ἐπιτήδειον τὸ 
σῶμα πρὸς τὴν ἀνάκρασιν τοῦ σώματος αὐτοῦ [53ς. τοῦ Χριστοῦ], ὅπερ 
ἡμῖν ἔδωκεν, ἵνα πρὸς αὐτὸ “-ἄμενοι, πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀνακιρνώ- 
μεθα ΤΟΒγγϑβ. ῥαςεἶ, 2(8,2568); Ὁ. ΟΒτιβίο!. ἔτῦοχ. ς:474.] νομιστέον 
λέγεσθαι...οὐ κατὰ τὸ φαινόμενον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὸ νοούμενον, 
““ἀαμένων ὥσπερ τῶν φύσεων, οὕτω δὴ καὶ τῶν κλήσεων, καὶ περι- 
χωρουσῶν εἰς ἀλλήλας τῷ λόγῳ τῆς συμφυΐας τ, ΝαΖ.εῤ.τοτ( 1.3}. 
τϑ10); “-αμένων.««τῶν..«φύσεων καὶ περιχωρουσῶν εἰς ἀλλήλας τῷ 
λόγῳ τῆς συμφυΐας..., κιρνῶνται καὶ περιχωροῦσιν εἰς ἀλλήλας ὡσαύ- 
τως καὶ αἱ κλήσεις ΤΠατ, Βφητη ῥγαερ.(ρ.1το4.1τ3; Μ.91.14064). 

Ἐκίσηρος (ἔκίσσηρος), οὗ ῥΨγπηῖσε λίθου κ. Μακχ.χ ἀμ. (Μ.0ο. 
8374); 85 5 8ϊ., ῥερηῖεα- 0:6. κισσήρων ἐπιπολαζόντων ΤΏΡΠΒη. 
εἰγομ Ῥ. 5430(Μ. τοϑ. «8160)}. 

κισσάω, εσηεεῖσε, τεῖ, οδη. 30: :481., ΟὙ  Νυ88. ἍΔροϊ. τ(Μ. 45.11258)}; 
Όγτ. ξίαρῆς (τη. π(ι. 1478); ἥρ. ὁ παμμίαρος τὴν κακίαν ἐκίσσησεν᾽ 

ΤΒΡΒη, ἦγον, .3417(}.τοϑ.8330). 
“κίσσηρος, ν' ν. Ἐκέσηρος. 

κίσσησις, ἡ, ̓ γέ πῶμα, τεῖ, ὕεῃ. 30: :281,, Θιάγῃ,. Τγέμ.τ, τ (1.30. 
3208); ΞΟΉ ΡΟΝ, ἂρ. ἡ κ- τῆς φαντασιολογίας ἘΡΙΡΗ.ἠα67.25.4(0.271. 
25; Μ.41τ.3258). ὔ 

κισσόφυλλον, τό, Ζυγ-ίεαξ, ϑιερῃ, Πιαον, δέερἢ Δ. του τοῦ); 
Μεϊει μαί μον τοί 1.64. τχοῦο). 

Ἐκιστέρνα, ἡ, (1,11. εἰδίεγηα) εἰδίογη, 70.184]. εἰγοη τό Ῥιφοσί 1.07. 
5024}; 1.18 ἢ. 41](6920); Οβνγοη. Ῥαξο..312(}1.92.7964). 

Ἐκιτατόρι[ζο]ν, τό, [[,Δ1. ΘΕΘΙΘΉΉΤΜ. 2 γοεία:ραίίοη, ΤὨΡΒη, ξἤγοη,. 
Ρ.3222(Μ.1οδ, Ἰδολ). 

κιχλισμός, ὁ, ψίρρηρ, ἐἰπεγίησ, ΟἸοτα. ραεά,2.π(ρ.186,3; Μ.8, 
4480) “ἢ, 5. γέλως. 

κιχρ-άω, Δ. δοῖ.; 1. ἰογά “-ὧν..«ὡς τὴν ἔκτισιν. «προσμένων ΤΑΙ. 
Ῥειτττ 5(1.1405); τοῦ, ἀϊνίης ρἰ5 “οῶντος ἡμῖν τὸ τῆς ἰδίας φύσεως 
ἀμετάπτωτον τοῦ μονογενοῦς ντ. 70.5.2(4.4138); ψΊτΏΙη. Ταῖπ., ὅρα. 
ἘΠΠΟΙΩΐΔη5 “΄ὥντος.. «τοῦ πατρὸς τῷ υἱῷ τὴν [380. δόξαν) ἑαυτοῦ 14. 
ἐδιο5.6(5..498}; ταςί, κι ὁρμάς 14, 7ο.6(4.5688); γλῶτταν αὐτῇ κ. καὶ 
κάλαμον [1.6, ᾿λξουτηδτίοη, Ῥοΐῃ οταὶ ἀπ τὰ νυ! ]Π0] Βορῆχ. Ηρ. 
Ογνγ.εἰ 79.24(Μ.87.35360}; φῖνε, ἀξυοίε οὐ δεῖ κ. ἑαντὸν εἰς τὴν περὶ 
τῶν βιωτικῶν φροντίδα Β85.πιογαϊ.28(2.3032Α.; Μ.21. 8400); τῷ ἔργῳ κ. 
τὰς χεῖρας ΝΙ] αρη. 20 (Ν.γ0.τοο5Β); κ. ἡμῖν σεαυτὴν Τάτ, Β.μα, 
ἐΡ}.2.2τ4(Μ.00.16448): χεῖρα κ. τῷ παραταττομένῳ δεσπότῃ [1.86. 
οα] Ἐ65.56].0γ.15.2(}1.8ς, 196}; 2. ῥγοείαϊτῃ ἃ5. ἅτὶ οτδοὶθ (ςΐ. 
χράω) ἐξ ὧν ἐσπούδαζε τὸ ᾿Ελληνικὸν “οἂν τὰ δαιμόνια... τούτων 
«τὸ ἄσθενὲς αὐτῶν διελέγχειν... -συνηλαύνοντο ῬὨϊ]οϑτ.ἢ.6.7.12(}}1.6ς. 

5400). 
Β. τηρᾷ. δογγοτὺ ὅ...διάβολος...“πᾶται τὰς λέξεις τῶν γραφῶν ΑΤΏ. 

“4γ.1.8(}1.26.2 5); ῬΑ}... απ. δη(ρ.159.το; Μ.34.1235Ο); ΤὨαι, απ εὶ, 
4{(ρ.11γ.1; 4.811}; Το. Μόβομ ῥγαΐ,Ζοο( Μ.87.3οϑβϑῃ), 

κίων, ὁ, δή αΥ; ἃ5 πότὰθ οὐ ΡΗ]ατ-αβοείοβ, Ἐμάτ,},γεἰ.56(3.τ270); 
Ἐναστ, ἐν, ε.τ. ταίρ.21.2; Μ,86.24538); Το. Μόβοη γα! 20 1.87.20028). 

Ἐκλάβαξ, ἡ, ἀγαΐῃ,  ίάαςε. [ας.5.2ο(Ρ.90.18). 

755 κλειθρίδιον 

Ἐκλαβίον, τό, ὀγαεοίε!, 70.}8].εἰγοι.τ8 Ρ.457(}.97.660Ε, σοη]. ἴοι 
κλανίέον); ΤΡ. εὐγοη.Ὀ.2ο] (ΝΜ. τοϑ. 5324). 

κλαγγή, ἡ, Φοιυίηρ, ΕΡΙΡΉἐαΡ. βά.22(ρ.524.4;Μ.42.0280) ; σσεσαῖξ 
οὗ ψξαβεὶ, συ αρ. ἀταὶ. (τ.2Ζ60}.}3.4(Μ..}1.,.77.226Ὰ}. 

Ἐκλαγγόφωνος, εγοιυΐην, Τα65. ΝΖ. Ζέαϊ. τ4ο(Ν.28.1072). 
Ἐκλάγγω, 1. ποιοὶ; οἵ ἃ 5ΙΠΠΘΙ αἱ ἀδαίῃ, 1.05.4]. ςεγρ4(Ν]}.86. 

4364}; 2. ἐγοῖυ, Νοπη. ραν. 79.13.:328(Μ.43.8650). 
κλαδαρός, ἰαεείντομς, ΟἸδιη. ῥαφά.53.0(ρ.274.25; Μ.8.6454}; Ὠεαυξ. 

βίηρσ, 85 8αν. κ, περιβλέπουσαι 1ῤ.(Ρ.274.1; 6444). 
κλαδεών, ὁ, ὀγαπεὶ;, ΝΖ. ἐαγρ.1.2.2.28ο(}.37.δοολ). 
κλαδηφόρος, ῥεαγίηρ ὑγαμπεῖνες, τεῖ. Ἐπίσν ἰηῖο 7εχυβα θα, 
1ϑορβυ. Ἡ ἱγίοά. (1.87. 3οοοο). 

κλάδος, τό, ὁγαμεῖ:; γαδῖ., οβορνίηρ, ἘΠαϊ,οριτδίᾳ. τοδι); Οεο. ΡῚ5. 
ἐαγημν4νττό ; 1860]., οὗ ὅθι ἴῃ τα}, το μου, ιν. Τγτη.τ, 3ο( Μ.530. 
4174} οἷτ, 8. ῥίζα, 

[᾿κλαδοφορέω, -- κλαδηφορέω, δέεαγ ὑγαπεῖῆσς, τεῖ. Ἐπ τν ἰηῖο 
7οτύβαϊεσα, ζϑορῆγ Η ἐγτοά, (Μ.87.28070). 

[Π]κλάνω, ν. κλάω. 
κλάσις, ἢ, 1. ὀγεαξκίηρ, ἴτι σοι. ποτηρίου κ. ἸΒΟΛγΓᾺ5 ἐρ.(Ρ.142.22; 

Μ|ι2-.3640); Α(ῃιαῤοὶ.Ξεειϑε(ρ.163.τ4; Μ.25.4008Β); οἵ εδὐσμδγίβος 
Ὀτεβκίησ οἱ Ὀγχεδα κλίσις γονάτων καὶ κ. ἄρτου καὶ λόγος θεοῦ 
“(Ραμ εἰ ἍΤ ἀφεῖ, (Ρ.238.χο); μετὰ τὴν εὐχὴν ἡ κ. καὶ ἐν τῇ κ΄ εὐχή 
Θεγαριενολ.ταᾷ {τι}; ἡ κι... τοῦ ἄρτου. «τὴν σφαγὴν δηλοῖ Ἐν! ἢ. 
ῥαβεδ,3(Μ.86.23064); οὗ 1π6ὲ Ὀτοῖκεπ Ὀγοδα μετὰ τὸ διαδοῦναι τὴν κ. 
δεσαρ. δ εἢ. τα ε{{.; 2. Πεαγί-ὀγεαΐ ἐμοὶ... «ταῦτ᾽ ἦν κι μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
ἐκαρτέρουν τ. Να Ζιεαγη.2.τ τ, τό Ν.37.11554}; 3. τιοάδμίαίϊοη οὗ 
νοΐςα, 20.1.2.8.τοο(ός6.); 4. Ὀ]1., ἰοοϑδϑηδ55 ΟΥ̓ τποῦαῖβ, 16.1.2.6.32 

(6454). 
κλάσμα, τό, 1. ἡγαρνιομὶ συλλέξατε.. κλάσματα... «τραπέζης ΝΟΠΗ, 

ραν. σ.6:τ2(Μ.43.706Ὰ}; Θιισπατιβος, ὑγοβέη ὀγεαά περὶ δὲ τοῦ κι." 
εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν [)14,.0.3; ὥσπερ ἣν τοῦτο {τὸ κ. 
διεσκορπισμένον ἐπάνω τῶν ὀρέων καὶ συναχϑὲν ἐγένετο ἔν 1.0.4; οἵ. 
ἐπέδωκεν αὐτῷ..«ποτήριον καὶ κι ἄρτου ΤΑτὶν εἰ. (1.28. 200); 
2. ὑγεαεῖ, γερίμγο, αὐ Ν 85. Δ ροὶ!. 6(}.45.ττϑολ); 3, δνοακίηρ ππιῖο 
αι Ποι586 κλάσμα αὐτῷ πεποίηκεν λ{1γ..ἀγίομτ, τῦ(Ρ.2ο. το). 

Ἐκλασματίζ-ω, ὀγεαῖ τη ῥίδεες τὰ πεζικὰ..«“τοντες ᾿ΓΏΡΠη, εἦγο. 
ῃ.322(Ν1.τοϑ. 8018). 

Ἐκλασσικός, ὁ, ([,Δ΄, εἰαξςτοη5) παναὶ οἰξοιαὶ τὸ ΜΠ ΘΩ 165 ΜΕ τα 
Ῥ81Δ Ὀγ 5Πὴ1]05 ρΡαβϑίπρ ὰχοῦρῃ δ] ]οϑροῦῖ, 1ΟὉ (5. 15.4.24 
(ΑΡγαι5, βᾶθο, ν--ν]}), 

[Ἰκλαυθμηρίζω, - κλαυθμυρίζω, τπῖγαπβ., τυεορ, ΤΝΗ παγνυ (Μ. 

19.645). 
Ἐκλαυθμυρικῶς, τὐτλ 

1260). 
Ἐκλαυθμύρισμα, τό, τοαϊίηρ οἵ Ἰηΐαπίβ; ὃρ., Τῃγγϑπαὶ, 70. 

Βαρί.(το.δ144). 
κλαυθμών, ὁ, τρσέρτηρ, τεῖ. Ῥβ.8 2:6, (ῃγνβ. ορ.3.3 τῇ Οοἱ (τι. 

3414). 
Ἐκλαῦρος, 5εη8. 4}... Ερ᾿ παῖ ἈρΡΡΙοα τὸ σαι, Πδομτ. ΠΟ πομορῆ. 

(}1.86.18164) οἵζ. 5. κηρός. 
κλαυσείω, τολήγαρεν, ϑγπθβ.γέρη. τά{(ρ.3ο.τ4; Μ.66.το 77}. 
᾿Ἐκλαυσίδειπνος, ἰαΙΘΗΠῊΡ 16 ἰοος οὗ α ἀΐηηεν, Βαδιοριτισί,. 

2088 ; Μ.22.5224)}. 
κλαύσιμος, ῥέϊαῤίε; οὗ δὰ ἘΧοοχηταιπίςαϊοα ρεύβοη, (οὐ, 4{7.138 

(1,41. ἀοϊεμμ5). 
κλάω, ὀγεαξ ποτήριον...κεκλᾶσθαι Αἰ ὠροὶ, 5 οο.ϑίρ.94.18; Μ.2ς. 

2644); κεκλασμένων..-τῶν αὐχένων τ υἱγρ.χ4{(0.48.21; Μ.28,2680); 
ἐβρ. οἵ ὑγεακίῃηρ Ὀχααα, «4. Ῥαμ,Ρ.4.4:; 85 τοισδὶ δ ΠΔΎΊΒΓΟ ἔευπι, 
ν. ἄρτος, σῶμα, εὐχαριοατία; τὰ ἴοτπι κλάνω, [,1|.αγε.(θ.148.10). 

κλειδάρχης, ὁ, κέο}έν οὗ ἐμ εγδ; οἵ 5. Ῥείεσ, ΜδοΜρυ.αροῦν.3.2] 
(Ρ.117.4). 

κλειδοποιός, ὁ, ἰσεκοηεί μι, ΝῚ.60}.2.21ὴ ἰ11.(}1.79.3134}; Αμαβί. 5. 
ἰοά. τοί ].89.:88})). 

κλειδοῦχος, ὁ, λοίαενγ οὗ 186 ἔσνς οὗ Κιηράοτη οὗ ἤδανεῃ; οἱ 
5, ΜιςΒδεὶ, ρος, Βαγ.ττίρ.02.}); οἱ 5. Ῥεΐεσ κ. τῶν οὐρανῶν Ἰ]άγτα. 
71715.2.18(Μ.30.7284}; κ- τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας Δηδϑῖ ΒΡ. 6 (ΜΝ. 
89.11280); 10. ,λονι.τ 6 (Μ. 06.560). 

Ἐκλειδοφυλακέω, ἅδε ἰοεκεί, τηεῖ, τὰς διανοίας Βεγαρ. αη.54 
(ρ.78; Μ.40.9248). 

κλειδοφύλαξ, ὁ, Κέορὲν οἵ τ᾿|6 κεγς, Ογας, δ1}.8,122.; Θογαρ. Μαη. 54 
(0.78; Μ.40.0244}. 

κλείδωμα, τό, ἐιξίφηίηρ, δοὶ! οἵ ἃ. ἄοοΥ, ἵ.«ἄδονς,4{(0.5.3). 
κλείδωσις, ἡ, ζαδίεμίηρ, ΘΟρΡ᾿γ. Πρ. Ογγ εἰ [0.35(4.87.35454}.Ψ 
κλειθρία, ἡ, κόγἰοῖς, εἰῖηῖ, Οουβι πο ἰαμά,.τ3(Μ.88,4030), 
Ἐκλειθρίδιον, τό, ἤαγγοῖῦ ΘΡΘΉΙΗΡ Ῥτοῦ. σονεγεα ὉΝ ἃ στδίϊηρ, 

Ἐναρτ. ν6.τ.14{0.24.12; Μ.86.24614}); ἐδ.2.3{(Ὁ,4τ.8.; 24064). 

ἑξωγδ, δαᾶΐν, ὙΠατιϑεθα,.ρ}.2. ο(Μ.οο. 



κλείς 

κλείς, ἡ» κᾶν; τηεῖ., τοῦ, Μτιχδ:ῖο ἄρα... τῷ Πέτρῳ μόνῳ δίδονται 
ὑπὸ Χριστοῦ αἱ κι. τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, καὶ οὐδεὶς ἕτερος τῶν 
μακαρίων αὐτὰς λήψεται; ΟἹιεομ! εἴη ΜΈΕ.12.ττ(ρ.87.2; Μ.12.τοοτ αν); 
Πέτρος...-ἂς ἐπιστεύθη παρὰ Χριστοῦ κ- τῶν οὐρανῶν βαστάξων [οξτη. 
Ιῃ 4.19.5 (}1.88,2060); ἀντὲ γὰρ κ. τὴν γλῶτταν ἐκέκτητο 80. ὁ 
Πέτρος] ἀνοίγουσαν τὸν οὐρανὸν καὶ κλείουσαν ξδεβ. ΝΑ. ἀἰαί τοι. 
38. 1180); ἀεβηθα 45 γνῶσις, ΗΠ ΟΡ! ΟἾθηι.2.18; ἃ5 ὈΔρτίβιῃ τὸ φώτισμα, 
κι οὐρανῶν βασιλείας Οτ.Ν42.07.40.3(Μ.36. 3618); ἀεροβιτςὰ ἴῃ Κοτηδῃ 
566, Τάτ. ϑιά.ε}}».2.62(Μ.90.1281.). 

κλεῖσις, ἡν σἠμ  ΠῊ) οὗ ΟΛΌΤΟΣ ἀοοΥβ δέου οϑρεὶ, Μαχ.εγδί. 12 
(Δ.91.6928); ἐδ. τπ(6030). 

κλεισούρα, ἡ, ζογπεά ρίαεξε ὁπ ἃ το πίαϊῃ ρᾶ55, ΤὨΡΒη, εἰγοη. 
Ρ.25ϑ(ἶ. τοϑ.6440); 1δ.0.325(7850). 

Ἐκλεισουράρχης, ὁ, ηἰτίανν οἠεῖαὶ τὲ ἐἤαγρε οὗ α κλεισούρα, 
ΤΈΡΒπ,εἄνγοῃ.».3ο) 1. τοβ. 7404). 

Ἐκλεισουροφύλαξ, ὁ, σμαγά οὗ ἃ κλεισούρα, ΤὨΡΒΩ. σὐγομ..20Ὶ 
(Δ1.τοϑ.7124). 

Ἐκλειστάς, ἡ», 56η5. 60,, 
παστάς). 

ξκλειτός, σθμὶ, αὐ ΝΖ. αγη1.2 «(ρόεπι. )6.76(λ1.37.1548.4). 
κλείω, δἠμέ, ἵστθρ. ρετῇ. ρᾶ55. αἱ θύραι κεκλείσκονται Τμάτιϑιιά, 

γασεδατιεὶ, .99.16804). 
Ἐκλέον, ἴοΥ πλέον, (60.15.65. τ66γ(Ν 1.92. τπόκα, σοπ}. Τεμὦ.}. 
κλέπτης, ὁ, ἐλτεξ; 1. τηθῖ., ῥίασίαγιδὶ κλέπτας τῆς βαρβάρου 

φιλοσοφίας Ἕλληνας ΟἸοΙη.ε,7.2.1(ρ.113.3; Μ.8.,029}}; 15115.}».6.10.2 
(4630); Μ,21.7720)}; 1διττιτ(ςογ ; Μ.8448); 85. 867., ΒΌΡΕΙΙ, 
᾿Ιούδαν..«κλεπτίστατον ντ.Ος.35(3.66.). 

κλεπτικός, ἐπίθυίηρ ; ταοῖ., ρίαρταγ δίς, ΟἸαπι,ῖγ. τ.Β(Ρ.26.3; Μ.8. 
2368); 1δ.6.2(ρ.424.20; Μ,09.2120). 

κλέπτω, 1. οἰδαϊ, ταεί, ; ἃ. ἑακε ατοαν, ἀεείγον ὕπνον ϑεταρ.εριῦπον.ς 
(Μ.40.9324); ἘΒδ65.1 ας. (2.018 ; Μ.31.14488); ἀλήθειαν ΤὨσε, ἀ,γεἶ.1 
(2.χτ13}; τὸ δίκαιον 1(.6}.2(4.τοθ61); ρᾳ85. τῆς ἐλευθερίας ἐκλάπη τὸ 
νόμισμα Μας. ρθη ἀροον.2.2τ(ρ.43.26); Ὁ. ῥίαρταγίξε; οἱ Ῥοείβ, Επ|5. 
}».6.πο.2(4628 ; Ν].2χ.7698); οἱ [4156 ρχτορμεῖβ, ὙΠπαΐί. }67.23:30--32(2. 
510); ὦ. εαἰοΐι τἴπ6 ἐνε, Οδουτ, ἄος.τ4:τ4(ρ.157}; 2. σἰεαὶ ἔγονη, γοὗῦ 
τοὺς δημοσίους ναοὺς κ. ῬΗοί πογηος.2.2 (8.104. 5818). 

Ἐκλεσίη, ἡ, ν, Ἐκλισέη. 
Ἐκλεψία, ἡ, ἐπε, ρος. Βαγ.13(0.03.17)}; ΤΟμΥνβ. ῥοφηΐ.2. τίο, 

828); 10.1),ἀ .(}.96.12360),. 
Ἐκλεψιγαμέω, γαυϊςἶ!, ΔΌ5., Βαϑ.}.217 εαῃ.6ο(3.3270; Μ.322.δοοῦ), 
Ἐκλεψιγαμία, ἡ, ἐἰτοῖ! ἰουο, ἘΡΙΡΗ ἑμαόν. κα, δ(Ρ.371.1ο; Μ.41τ. το288). 
κλεψίγαμος, Ξςεελίηρ ἡ 61} ἰουε, αἀὐμίεγοις, Ογας. 51Ὁ.2.2:8; ΜετΗ, 

4γ}η1}.2.4(ρ.10.11; Μ.18.,520); ὕγτ Ὀς.δο: τ(Ν.60.1ο858); τῆδβο. 85 
ΒΡ βι,, Τίτα, ἀπί,άσεον. ΒΜ 6(}.28.9520). ' 

Ἐκλεψιλογέω, Ξεἰεαΐ ἀγριημεμὶς, ρῥίαρίαγίσε, Ἡϊρρ.ἠαεν,9.2τ(Ρ.264. 
22; Μ.16.34118): οἵ Ματοϊοηϊῖοα Βοστονίηρ ἀπ βοῖς ραϊηοῖρ]ε ἔσομαι 
Ἐτηρεάοοϊεϑ, 10.7.31τ(0.217.20; 23350), 

Ἐκλεψίλογος, σἰεαίϊησ ἀγσιρηξηῖς, ῥίαρίταγδίε, ἘΠΡΡ λαεν,4.51 
(ρ.γ6.22; Μ.16.3122})) ; οὗ Ματαίοῃ, 16.7.2 0(ρ.21ο.14; 33228). 

κλεψιμαῖος, 1. «οἰ! σμάραγδοι κ. ῬΑ}... αμς.6(0.23.12; Μ.534. 
τοι8); Κ΄, Ῥαε..4 χείρ. τπο.14,15}; 2. ἴὰ δᾶν. Ῥῆγαθεβ ἀπὸ κλεῴι- 
μαΐων ὃν ςἰεαλ, οι. γηρ.2.5(ρ.22.7; Μ.18. 568); κ, τρόπῳ ΟΥ.Μαρ. 
ἀϊαί. (τ. ΖΑ. .)1.2(}..Ὀ}..7γ7.τ664}. 

κλεψίνοος, ἀφερη εἰ, ΤΊΡῊ. Ῥάτ..4: Νόπαι. ρα. 70.7 :τ2(Μ.43.8οκο). 
Ἐκλεψίσοφος, σορἠϊρίϊεαί κ. δόγμασι ΜΘ ἘγΡηΡ.2.3(0.18.17; Μ.18. 

528). 
Ἐκλεψιφάγος, ἐαίτη ΤῊ σεογεί, ἘΠᾶτ, δε. ρ}.2.τ6(Μ,00.14808). 
κλεψίφρων, ᾽πἱδἰεαάίηρ ἰδὲ νεϊμά κ᾿ βουλῇ ΟΥ. Νάξ.καννι.τ.τ.0.13 

(λ1.37.4574). 
Ἐκλεψόγονος, ὁ, 9516 τοῖο εἰσαὶς εἰϊάγεμ; οὗ Ἰεν, ΤΠαοί πο. 

ῥσμα ΒΜΨΥ εἰ ὅγε. τ2(}1.77.14088). 
Ἐκλεψοσύνη, ἡ, ἐἠίευτηρ, Τιδολτ Ν Ὸ. [0. Εἰδοηι. 3 8(0.77.1ο). 
κλεψύδριον, τό, οχίγαςί, σΉρῥεὶ χρησείδια καὶ κλεψύδρια πατρικά 
Απδϑί σι λοά, (Δ|.80.024) ; 16. 12(201Α). 

κληδονίζομαι, οὐξεγυς ΟἸ ΦΉΣ, ῥγαοίίςε ἀτυτμαίϊοη, νυ. Ἡ ἐαΐδολ. 
12.6; [Β65.15. 711 .4330; Μ.30.248Ὰ); ὉΠ τν5. λον. 5.2 τῇ Τ1.(πτ.760 1}. 

ἀληβονισμᾶς, ὁ, οδδεγυαίίοη οὗ ΞἸ5Ή5 ΟΥ̓ ὁμιέης, Ουτ. Ἡ καϊδεῆ, το. 
8; 1143..1ς.77(1.4338; Μ.30.248.); ΟΒτγβ. λοι. 6. 4 τῷ Ε Ὅ}. (τ. 440); 
κληδιωνιημοῖ Οντ. "ς.4.3(}1.70.984Δ, σοπ]. ΤΟΥ κλυδωνισμοί 2.6210). 

κλῃδοῦχος, λοϊάϊηρ ἐΐε κεγς, οἵ 58. Ῥϑίοσ κλῃδοῦχος ἐπουρανέων 
πυλεώνων Ῥάυ1.51]. δορἧ..88(Ν.86,21498). 

Ἐκλῆθος, τό, ῬΙΟΌ. ΘΥΤΟΥ ἴου πλῆθος, Μῖ. Βοπ. το(ρ.320). 
[ἢΙκληιδοφόρος, ὀεδαγτηρ κεν, ϑγπεβιἤγηρι,3.634{ρ.24, ν.]. κληιδη- 

φόροι; .66.τ6ο2). 
κλῆμα, τό, υἱηε-πιρτὶ εἶ, σαμς σϑτιθα Ὀν πομηδπ σοηζιτγίοι, Επ5. 

λ...7.1τ5.2(}1.20.6γ60). 

ἄρον, ΑΓ μον Δ, Ἴ(Θ ττο, 3; ῬΟΙΆ, 

756 κληροδοτέω 

Ἐκληματηδόν, {λὲ α Ξεῤγεαάίτηρ υἱπε, τοῖ. νεῖγιϑ ἀπ ΑΥτοσΙ 65 
σουχϑίηρ (σοι ρῃ τῆς Ὀοᾶν, Με]οῖ παῤ ἀσητιβνιορβ.(Μ.ό4.11200 ; 
νν.}]. κλημακηδόν, κληματοειδῶς). 

Ἐκληματίδιον, τό, «ἡμαἱϊ υἱηε-τοῖρ, ΤδουτΝ υνδνι. Β(},02.17414); 
79.ΕἸεόγλυ, Τ νεῖ. τοίρ. 121; 1διτοίρ. 127). 

ἘΚλημέντια, τά, ἐγ Οἰοιηιεμεῖηε ὐὐτήηρς, ΤΆΤΗ σγμορ5.76(Μ.28. 

4328 
ἐλ νάδη ὁ, ὁη6 τυΐο γεῖσος ἃ ἰοί οὐ βογίϊσηι, ἈΘσα ογὲ τοὐο ᾿οίας 

οἤεῖαὶ βοξτίίοη ἰπ Οἰμγελ, πομῖδον οὗ εἰεγίσαί ογάεν, εἰόγῖς; 1. τι 411} 
ΤΆΠΚ5, ΟΡΡ. ἰαἱτν τοὺς τῆς πάθολεοδς ἐκκλησίας κ-. καὶ λαούς ΑἸἢ ἀρῤοὶ. 
562.533(0.111.23; Μ.25.3044); Ια δγη.ο(Ρ.226.24: Μ.26.606.4); ϑΈγδρ. 
ἐμεοτς τς. ΜΙ ΝΊεορἢ. (0.284) ; ̓ποϊμα!ῃρ Ὀιβθορβ, ργεβΌνίειβ, δπα 
ἄεξαδοομβ, ΕΡΙΡῊ. αν. 68.3(0.142.17; Μ.42.180Ὰ); τοῦ τάγματος τῶν 
κ. πρεσβύτεροι δύο, διάκονοι δὲ πέντε ῬΑ]  υνβγνς,4(0.25.4; Μ.47.16); 
νεωστὶ γεγαμηκότες τινὲς..«χειροτονοῦνται κ. ἤγουν πρεσβύτεροι (ὑγτ. 
ὁΡ.Ἴρ(τ5. 2ιτῈ); ἐποίησεν αὐτὸν κι καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν ἐπίσκοπον εἰς 
Σμύρναν Ολγομ. Ῥαξεῖ. Ρ.τ8(Ν.92.8008) ; 2. ᾽πὶ ἸΟνΝΕΥ τὰ ῃ ΚΒ λειτουργοὶ 

᾿ καὶ κι πάντες ΑΙ ἀροί 566.)(Ρ.03.31; Μ.2Ξ.2618})}; τοὺς περὶ ἐμὲ κι 
ὅσους παρῃτησάμην Οτ. Να2..}».6η(Μ.37.1328); ἐπίσκοποι κατ᾽ ἐπισκό- 
πὼν καὶ κ. κατὰ “κληρικῶν Ογγ. ΗἩ.εαἰφεβ.τς.; ἔχειν τιμὴν τοὺς 
διάκόνους ὑπὸ τῶν ὑπηρετῶν καὶ πάντων τῶν κ. (].Δοά,εαΜ.20; τοὺς 
τῶν ἐπισκόπων κ. Τα .ἢ.6.2.0.ο(Ω. 851); ; κι δέτις τοῦ αὐτοῦ ἡ πρεοβυγόρον 

ΜΟΝεν εἰ Αελ.τη(ρ.16.20); ἀἸδῖ. ἔγοπι ἑερατεκοί, (Ι.Δοα,οαη.27;3. αἰδῖ, 
ἔτοτα ππιοπκβ, ΑΠ.υ, ἤπίονι, ](Μ.26.9370) ; Ῥασῃ. γε. Β(Μ 40. 949Ὰ}; 
ῬάτΡΑΡΑ ἐρ.ογίθηΐ ἀρ ὙΠάϊ.}.6.5.1ο.2(3.1035)}; τηϊπιβδίοσησ ἰὴ 
ταοπαβίρυιθϑ, νι, ορ.γ7ο(ς" .21ττῈ}; ἀρορΨίξ Βα. (Λ.65.1048); ΟΟΒαίς. 
εαπ,8; 4. Βρροϊηϊρα ἴο ἃ βαυτουθϊαυ ρ]αςσα κ. κατὰ τὴν... Ἀλεξανδρέων 
«-««ἐκκλησίαν διεῤῥίϊσαῖτο ἈΡ.Ἐναρτ,ἤ.6.2.8(0.57.1; Μ.86.25248); τῶν 
ἐν ἑκάστῃ [30. ἐκκλησίᾳ) κ. ῬΑ] Οἀγν5.π(ρ.9.29; Μ,47.9); ἵνα κατα- 
στήσῃ κατὰ πόλεις κληρικούς [δτ{Π4].1} 16 ς.Ρ}. Ῥαμὶ, (Μ ὃς 850); με 
οὐἐποίησαν κ. εἰς τὴν κώμην Αροῤλιᾷ Ῥαὶν.(Μ.δς, 2.70); Τουθιάάθη 
ἴο τῆονε ἴο Δηοῖ σμα το ψ]Ποιῖ ΒΙΒΏΟΡ 5 ρουγηϊββίοη, ἢ. Ὁ. 
τα; (Ομαΐς απ. 2ο; ποῖ ἴο πηϊπιϑέδυ, ΠΟΥ Ὀ6 τεοανϑα 1ῃ ἈΠΟΙΠΕῚ οἷν 
ΜΠ ΠοσΕ δῖ οΥ ἰχοόχα ὈΙΒΒΟρ, απ. ἄρρ.τ2; ὈΟΠμαϊοι απ τ; 5. ΡΩΝ 1" 
Ιερεϑ: Ἔχειιρτίον ἔσομαι οαγ18] τπηπόγα, (οηβί,ρ. ἕλι5.ἦ.,6.1τ0.7.2(Μ. 
20.,8938) οἷζ. 5. ἀλειτούργητος ; (οῃμβίαπίμι5 πηρ.ἀρ. ΑἸ ιαῤοί, δε. 54 
(ρ.135.1το; Μ.25.3488); 1. 56(ρ.136.16}, ; 3490--3524}; Οὐΐβ146 ΒΡΏΕΤΕ 
οὗ βεουΐδυ οουτίβ, Οϑασά.ρ. Αἰ εχ Ρ. ΑἸΒ,αροῖ,  ερ. ο(Ρ.1τὴ.28.;, Μ.25. 
3168); Β}ρρογίεα τόση σμῦτοῃ ἔππα5 δαγηϊηδίεσθαὰ ὮὉγ ὈΙΒμορβ, η. 
“,}}.4; 1.50; Οσποί. 4.,Ρ}.2.34.3; τὸ.3.15.5; ὅς. ἀπε. π0]. οατα οἱ 
ψάονγβ, Α1ἢ,ἦ..47.61(Ρ.217.20; Μ.2-5.7684}; Ἰπνεβιραϊοη οἱ ες]. 
οβδηςοβ, 1]. Ῥᾶρὰ ἐρ. ίαριαρ. ΑΙ αροΐ, κε. 2τ(Ρ.ττο.15; Μ.2:. 3000); 
Δαπητδίχατιοι οἱ βϑοσαιηδηΐβ, Τη.1 Α}.γ2.(Μ.33.12048,0); ντ. 
4}.7ο(55.21τῈ}; 7. Ῥυομιθίτίοπ αραϊηβῦ πὰὰ Ῥθοοιηϊηρ οἱογὶς 11 με 
δὰ Ὀδδὴ τΔΥΡΘα το πὸ βιβῖευβ, ΟΥ Το ἃ Ὠΐεςο, (ἢ..4}}ιτο; 1 
56} - πιὰ] αταα, 10.22; 1 μοββεββεά, 1.70; οἴθτις ἀςροβεα ὃγ Ὀίβθορ, 
Οοπμοὶ. 4,;}}.8.28.1, ἴΟΥ τοίου οἴδοησοβ, 580}. ἃ5 ἑογηϊοδίϊοη, ο[.}}}}. 
ἢ απ5.τ4τ(ρ.τ66.3; Μ.34.12424) πα αερτ, οἵ, (ς] ν .ἠ..6.2.32.17(Μ. 
8ὃς,13322), ὈαΣ τοὶ ὀχοοσηηγιτμοαϊοά, οξιαη. ΡΡ.1ς; βυπάσγ ῥτὸ- 
ΣΡ οπ 5 ἰδ’ προη οἸοτὶςβ, (αη. ΑΡ}.12,20,23,. 

κληροδοσία, ἡ, 1. ἀΐειγίδιἴογι οὗ ἰαπά, Ἔ5ρ0. τε ῥχοληῖβοα ἰαπά, 
ΟἸεπι. ἐγ. 1.2τ(ρ.87.ς ; Μ.8.8760) ; τὴν ἀληθῇ κ. ἀπὸ ᾿ΤΙησοῦ μεριζομένην 

τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ Οτιἤομι. 2 0.1 τῃ ος.(ρ.4τ5.25.} Μ.τ2.0170}; Ολγοη. 
Ραξελ.Ὁ.2οο( Μ.02.5128); τῶν τοῦ...λαοῦ κ. διανεμήσεις καὶ κατασχέ- 

σεις οπ, ἀτ.6.}...3,..4(}1.32.4300}; ταρὶ, Χριστὸς... «τοῖς ἰδίοις ἱερουργοῖς 
οὐχὶ... «μόνον τὴν ̓ Ιουδαίαν ἀλλὰ. υ «ἅπασαν τὴν γῆν. καὶ δευτέρα μετὰ τὴν 

πρώτην κ΄ γέγονε (ντ. ἴς.5.5(2,8650}; 2. ἀδεῖρημδηΐ οὗ α ῥονΠῸῊ δια- 
φόρου κ. ἀποκειμένης ἐν τῇ γῇ τῆς κληρονομίας {12845.ς.τη8(1.476Ὰ; 
Μ.30.3444}; τὴν.«κ, εἰς ἣν ἔπεσέ μοι τὰ τῆς κ. σχοινίᾳ ΟΥΥ 5.15: 
(Μ.6ρ.8128}); τηεῖ., οὗ Ἀποιωοθϑηβ᾽ αϑϑισηχσηδη οὗ βίϑἊιβ το ῬΦΥΒΟΠ5 
οἵ ΤΠ. ἡ καινὴ τούτων κι ΒΑ45..}ὴ».7(:-.6 Ὁ ; Μ..32.80Ὰ}); 3. ἐμἠογίαηεθ 

τοῦ Βενιαμὶν κ. ἐστὶν ᾿Ιερουσαλήμ ΟΥτ ἠοηι.χρ.12 ἦῃι {6}.(0.168.22 : Μ' 
13.4880); ωνσταντῖνος..«πρὸς τὴν τοῦ.. «ἀδελφοῦ κ. ἐπανελθών 10. 
Π). γί. ο(ρ.320.1ο; Μ.οοά.Σ26οο) ; τὰς δύο κ. τῤ. το(Ρ.30.27; 12614}; οὗ 
τ86 Ομ βίαῃ ᾿ππευιίϑηςα τὴν κ᾿ τὴν οὐρανίαν ΟΥ̓Χ ΐη Βγ.Υ3:5230}[,[0. 
17.102}; ὁ Χριστὸς τὴν ἀληθῆ κ. διδούς 14. ἀογηι.18.1 τ: [ὁ5.(Ρ.4ο6. 
23; Μ.87.το28.}; κ. τῆς μελλούσης 1Ὁ.22.4(ρ.444.27; ΜΙ.87.10378). 

κληροδοτ-έω, 1. φησι τὐ11ἢ απ αἰϊοιο βογομ οὐ τηβεγαητο, 
{.1ςαεῆ.5.7; Ρα85. οἱ ὑπὸ τῷ Μωσῇ --οὐύμενοι πρῶτοι εἰλήφασι τὴν 
ἐπαγγελιαν" οἱ δὲ ὑπὸ τῷ ᾿]ησοῦ --οὐμενοι ὕστερον Οτ.εογημι. ῃ Τ( Ὁ. 
4:8(75.9 Ρ.359) ; 16. 70.6.42(25; } 151,21; Μ.14.2738}; τηεῖ,, ξογδεαςὶ 
ἐξ τηκοεντίαηοα πὶ ἤδάναπ οὗ ἴποβα ΠΟ ροβίροπε μαρτίῖθπι, αὐ Ν γ88. 
ὑαρί 1 ῃ.(Μ.46.4288); 2. ρθε ας απ τηπογίίαηεο, Τ᾿ Ισασῖ.π.}; ᾿Ϊησοῦν 
«ὐτὸν οὐήσαντα ὃ ἀνείληφεν ἀνθρώπινον ΟΥ. [9.6.42(2ς; Ρ.1πτ.20; Μ. 
14.272}; 3, ἀϊοιγερμίς τῷ ῥογοης, αἰϊοί; τὰ6. Ῥγοιηβοα Ἰαπά, 
Ῥτος.Ο.1ς5.44:το(Μ.87.24120); ὄντ. 75.3.2(2.4220); Ρᾶ985. ἡ χώρα 



κληροδότης 

τοῖς ᾿Ισραηλίταις ἐκληροδοτεῖτο Τάτ. οταοὶ.1ς.44:0(}1.18.13270};. 
ΖΗΙΡΡ.ΤῊ. 9».14(0.44.21}. 

Ἐκληροδότης, ὁ, ἀἠεῥέηδεν, αἴυϊάον κ᾿ θεός Οτιοχειη ᾿ς. βδτοίΜ. 
17.1250) ; οὗ Αποπιοεδῃ8 διαιρέται... τῆς θεότητος καὶ κ΄ ΟΠ ΥΥ5.ῥαΉ. 
Ῥμοε, (2.780); Χριστὸς...κ. τῶν ἀξίων τῆς χάριτος Μαχιαγδῖρ.(Μ. 
ΟΤ1.11200) ; ὅ.. «τῶν θείων μονῶν κ. ΓΒατιϑιυᾶ,εῤῥ.2.τό( Μ.09.11658). 

κληρονομ-έω, τη λενῖξ, οδίατη ας ομεὶ 5 τηἠεγτίαμπεο οὐ ἰοὶ, οἵ Ὁ γσιβὲ 
“ποὔντος διαθήκην κυρίου ΒαΥΉ.14.5; 6850. Οὗ Ῥεορὶε οὗ σοᾶ 1η- 
Πα Πὴρ αἰνιποῖν ῥχοιηβεα ὈΪ]οβθὶηρβ βραάμ.. ὅπως...““ἥσῃ τὰς 
ἐπαγγελίας τοῦ θεοῦ τύ ἰ 61.10.2; οἷ... ὑπομένοντες ..«δόξαν καὶ τιμὴν 
ἐκληρονόμησαν 1.45.8; Βαγη.13.1τ; Ταβι. τα, ττρ. (.6,7534) οἵ, 5, 
κληρονομέα; οἱ τὸν Χριστὸν διώξαντες...οὐ “υήσουσιν ἐν τῷ ὄρει 
τῷ ἁγίῳ οὐδέν: τὰ δὲ ἔθνη τὰ πιστεύσαντα εἰς αὐτὸν...»-ἥσουσι 
τὴν ἁγίαν τοῦ θεοῦ κληρονομίαν τῤ.26.τ(5324}; “-“ἤσουσι τὸν θεόν 
Α(Ῥαμὶ οἐ Τ Ἴδε, (Ρ.3230.1ὴ); πάντων {τῶν “οουμένων οὐρανῶν ὄντων 
ἄνω τ. 70.10.22(0Ρ.323.22; Ν.14.56814); ὁ ϑεὸς..«νικήσας τὸν θάνατον 
ἀπέδωκε [50. τὴν σάρκα]! τῇ ἀφθαρσίᾳ, ἵνα μὴ “"ἥσῃ ἡ φθορὰ τὴν 
ἀφθαρσίαν Μ6ΙΠ,γ65.2.τδίρ.360.2; Μ.18.,3134); «εἶσθαι μὲν τὸ ἀπο- 
θνῆσκον, «“οεἴν δὲ τὸ ζῶν τ8.(0ρ.370.12; 3138}; οὐ “εἶσθαι βασιλείαν 
θεοῦ.. ὑπὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸ σῶμα ὑπὸ τῆς ζωῆς. «νῦν δὲ τὸ 
τεθνηκὸς ἡ ζωὴ «-εἴ 16.(Ρ.371.3; 3138); βασιλείαν κ- Αἴ ν, Απίομ. τὴ 
(Μ.26.869.}); ἐν ἐκείνῳ 56. Παξαχα 1118] “τοὔσι τὴν γῆν τῶν ζώντων οἱ 
ἄξιοι Ὑδατ. 5.60: 21(ρ.220.24; 2.382); ““ἦσας βασιλείαν ἀτελεύτητον 
Τστερεηϊ ἀ ς}.(Μ.86.γ844}. 

κληρονόμημα, τό, ἐηἠπογίίαπεο, ΕἸ. ἰγ.7.12(ρ.55.20; Μι,0. 5088); 
ἘΡΙ:Ρἢ.λαεν.76.τ(0.341.12 ; Μ΄.42.516}). 

κληρονομία, ἡ, ἐμλενίίαηες, μογηαρο; 1. ΔΌ5. ὁ δεσπότης συντέτμη- 
κεν τοὺς καιροὺς..«ἵνα ταχύνῃ ὁ ἠγαπημένος αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν κ, 
ἤξη ΒΩΡΗ.4.3; Μωῦοῆς θεράπων ὧν ἔλαβεν, αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῖν 
ἔδωκεν εἰς λαὸν κληρονομίας δι᾽ ἡμᾶς ὑπομείνας 1.14.4; σὺν τῷ 
Ἀβραὰμ τὴν ἁγίαν κληρονομήσομεν γῆν, εἰς τὸν ἀπέραντον αἰῶνα τὴν κ. 
ληψόμενοι Τιιβι.ἀλαί, το. 5(}.6.7534}; καλή γε καὶ ἐράσμιος ἡ κι,, οὐ 
χρύσιον, οὐκ ἄργυρος...ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ὁ θησαυρὸς τῆς σωτηρίας (ἸΙετη. 
Ῥγοί. το(ρ.68.21; Μ.8,2ο50) ; ἡ κι οὐκ ἔξωθέν ἐστι τοῦ κληρονομοῦντος 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ νῷ καὶ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ Οτνεομερι μη ἘΡρλιτττ4(}.243}; κι δὲ 
ἀληθής, ἡ αἰώνιος ζωή ΤΠατ ᾿ς,6ο: 6(1 τοτο); κληρονομίαν...ἐν τῷ 
αἰῶνι τούτῳ ἡ ἐκκλησία οὐ κέκτηται, πλὴν μόνον τὸν θεόν Ἠεβνοῆ. ΚΓ. 

Ἐξιας 2(Μ4.03.11858); 2. ᾿πμου θα ν᾽ 5αἰπίβ οἱ πρὸ Μωυσέως γενό- 
μένοι δίκαιοι...«σώζονται ἐν τῇ τῶν μακαρίων κ. ἢ οὔ; Τϑι.41α].6].7(Μ. 
6,632); ζητήσεις εἰ ἔστι αὐτὸς ὁ θεὸς τῶν ἁγίων κ- Οτιοοηηηῖη ἘΡΆ. 
τ: τὃ--2ο(Ρ.200) ; τῶν.. προφητῶν τὸν κύριον κληρονομίαν λεγόντων τῶν 
ἁγίων, ὁ Παῦλος τὸ ἅγιον πνεῦμα κληρονομίαν εἶναι εἶπεν ΑΤΏ, της, δὲ δ, 

«ἄγιτς( Μ.26. το 08); ὁ κύριος...κ. γίγνεται τῆς ψυχῆς [30. ἴῃ σοπ- 
του ρ δ ϊοπ], καὶ ἡ ψυχὴ κ. γίγνεται τοῦ κυρίου ίας, ἀερ.ἠποη.47.4(Μ. 
24.796} 3. Ξρεοϊῆεα 45 πεανεπὶν οὐκ ἀποκέκοπται τέλεον αὐτοῖς [5ς, 
186 ΥἹ ἢ] ἡ κ' τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ΟἸδχη. Φ.ἀ.5. 2(ρ.τότοτς; ΜΝ. 
ὅο5 0); ἰα.ῥγοϊ.τίρ.9.21; Μ.8.65Ὰ); Οὐ. 70.10.22(5; Ὁ.325.22; Μ΄.14. 
κ68.}; 4. οἵ Ι5σταθὶ απα σϑη]δ5 α5 ἱππουίΐαησε οἱ Οοά οὐ Ομ γίβί 
τίς οὖν ἡ κι τοῦ Χριστοῦ; οὐχὶ τὰ ἔθνη; Ταϑί.1αἰ.1τ22.6(Μ.6.7όο0}; εἰ 
καὶ μὴ σαββατίζουσι, [30. 16»5], μηδὲ περιτέμνονται μηδὲ τὰς ἑορτὰς 
φυλάσσουσι, πάντως κληρονομήσουσι τὴν ἁγίαν τοῦ θεοῦ κ. 1.26.1 
(532); εὐλογοῦντος...τοῦ θεοῦ καὶ ᾿Ισραὴλ τοῦτον τὸν λαὸν καλοῦντος 
καὶ κληρονομίαν αὐτοῦ βοῶντος εἶναι, πῶς οὐ μετανοεῖτε ἐπί τε τῷ 
ἑαυτοὺς ἀπατᾶν, ὡς μόνοι ᾿Ισραὴλ ὄντες, καὶ ἐπὶ τῷ καταρᾶσθαι τὸν 
εὐλογημένον τοῦ θεοῦ δαόν; 1Ὁ.τ253.6(7644}); εἰς τὸ γενέσθαι τὰ ἔθνη κ. 
τοῦ θεοῦ Οὐ, 7σ.15.5ο(40; Ρ.278.26; Μ.14.402Ἀ}); ἐκλεκτὸς δὲ λαὸς κ. 
θεοῦ προσαγορευόμενος, πάλαι μὲν ὃ ᾿Ιουδαϊκός, μετὰ δὲ ταῦτα ὁ ἐκ 
τῶν ἐθνῶν ἐκλεγείς, καὶ τῆς πίστεως τὰς ἀκτῖνας δεχόμενος ΤΠαΐ, 
Ρ-.321:τὯ(1.810). 

Ἐκληρονομίζω, ἐηλογτὶ, Ὀγτιαάον, (1. 110Ὰ). 
κληρονόμος, ὅ, ἀεῖν; 1. οἵ θοπ ἴῃ τε]. το ἘδΊΠΟΥ, ἨἩρυτη.51)».5.2.6; 

πάντων ὧν κι ΑἸΒ,.4»ν.3. 360}. 26. 4014); υἱὸν... καὶ ἴδιον κι 26.2.30 
(212Α}; κ. ... τοῦ πατρὸς καὶ πάντ᾽ ἔχοντα ὅσα καὶ ὁ πατήρ Ἐπι5.ε.͵ΐ. 
τ.2ο(ρΡ.97.26; Μ.24.8064); πάντων...«τῶν ἐνόντων τῷ πατρὶ φυσικῶς 
ἰδιωμάτων κ. ὁ υἱός Ὁγτ. [ο.τ.χ(4.368); οὐδενὶ ἐξῆν αὐτὴν 80. τὴν 
διαθήκην] ἀποσφραγίσαι εἰ μὴ μόνῳ τῷ κ. ὅς ἐστι ἄριστός" οὗτος γὰρ 
θανάτῳ βεβαιωθείσης τῆς διαθήκης ἀναφανεὶς κ, περιεῖλε τὰς σῤραγίδας 
Ρτος, α.Οε».τὴ :8(}.87.2560) ; 2. οἵ (ΒΕΔ ἢ 5 κ. τῆς διαθήκης κυρίου 
Βαρημ.θ6.το; ζωῆς ἀνωλέθρου...κ. Ατδτιαροίὶ, τ]( 1 5 Ῥ.112.8); κ. τῆς 
αὐτοῦ [530. ᾽]ησο0] βασιλείας (ποι. ἄρῤῥι5.τ6.6; μονονουχὶ κ. τῆς ὑπ᾽ 
οὐρανὸν ἔσονται...οἱ τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν ἡγούμενοι ὕνγτ.15.5.5(2. 
8650); ὅ νοῦς...τὰς θείας ἐπαγγελίας προσμένει ὧν μετὰ τοῦ συνεργή- 
σαντος σώματος γίνεται κι Τα , Ὀς.26::1τ4{(1.774); ἴῃ ὈΑρεβιη κι ... 
τῶν πρὸς ἀφθαρσίαν γεννησάντων σε γόνεων ον, ΟἸόρμι.ττ.24; 3. οἵ 
ΑΡταδδτ κ. τοῦ κόσμου [1.0 ὐηδὶ, Α͂ΡΡ.8.12.23., 4. οἵ ἴ[ῃ6 5᾽ηποτ 
τοῦ οὐαὶ κ. (μοί, ρῥ.1.3.6; τιχο.τ. 
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“15. 76γ.«(ρ.80.17; Μ.13.3600); 

κλῆ σις 

κλῆρος, ὁ, 1. ἰοἱ, τηλονγιίαπεε; ἃ. τὰ σεῦ; οὗ πιαυϊγγάοζη, ΙρΡΉ. 
Τναῖ,12.3; Μ.-οΡοῖὶνε.ά.2; Ἐρ.]ἰρά ἀρ. Ἐπ5.}.ε.5.1.το( Μ,20.4284); οὗ 
ἀραὶ ἀνθρωπίνῳ κ΄ (οηβξιαρ. ΑἸ ιαῤοί,  6ε.87(ρ.166.23; Μ.25.4050); 
ΟΥ Ν υββ ξιιτ( Ρ.23.1|; Μ.45.2524); οὗ Ἰυάροιηθηῖ, ΑἸῊ..4γ.2.76 
(Μ.26.3088); Ὁ. οὗ ᾿ππευϊζαπος οὗ (Ὠσῖβὲ τούτῳ.--κ. ἐξαίρετον. ..ἀγ- 
γέλους καὶ ἀρχαγγέλους....καὶ...θεοφιλεῖς ψυχὰς ἀφωρίσατο Ἐλι5.4.6.4.6 
(Ρ.1ὅο.2ο; Μ.22.2684}; ἔδιον...κ. τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς Ογτ. Π εὐ τττ(ρ.366, 
2); σοῃβιβιϊηρ οὗ ρθη! ]65 οἴεγεα Ὁν μῖπὶ τὸ σοί, 70.}).εαγη}}. 
ἐπδορ. δ5(ρ.2ο}; Μ.96.8218); 2. οὔἶῖεε, ἀαῤῥοϊμίνιέμί, ἐβρ. ἴθ ὉλασΟῃ 
γυμνούσθω τοῦ κ. ΑἰΏ,ΒοΒοΙαβε. οἱ], τ.2(ρ.1ο) ; διδόναι κλήρους οΥἀαΐη, 
Δ Ρ Οομοι.ΑΡ}.8.5.7; Ἀδῆσα οὗ δὴ ογάδυ ἰὴ ὉΠΌΣΟΝ : ορβοοραῖδ, 
ΡτοοῦΙΟΡ ἐγαεὶ.(Μ.6ς.8498); Ῥτοβγίοσαῖε πρεσβυτερίου κι ΟΟΥπ ΒΡ. 
Επ5....6.6.43.1τὴ(Μ.20.6248}; ΟΥ̓ ΝΝυβ5. Εμπιτα Ρ.53.12; Μ.45.2810); 
πρεσβυτίδες, εαἱ. ΤΊϊ.2: 3(ρ.04.14); 3. εἰσνργ ἴῃ σεῆ., ΟἹεπι, .4,5.42 
(ρ.188.6; Μ.0.6488); Οτοεχρομ Ῥν.26::τὴ(Μ.17.2408); 1, ̓ ογ.11.3 

ΟΑΛης, (214)εαη.3; (οηϑδὶ. Αρρῥ.6.17.3; 
ΟΠ συβ,σας.2.15(0.78.22; 1.2030); ἸΒάγ Μορϑβ.. 71..3:2(0Ρ.101.260; Μ, 
66.940Α); αἰξί, ἔτοτα Ὀϊξῆορβ, 1.11.0. Οὐηοὶ ρριϑιιτιο; ῬΑ} υλνγς, 
τίρ.8.1; Μ.47.8); ἐδι1(Ρ.79.12; Μ,47.45); Ἐναρστ..6.2.8(Ρ.ς6.27; Μ. 
86.25248); ἴο ΟΠ {πὲ ἀτὰ βαδ]εοίῖ, Οσηςί. Αρ.2.44.1 αἶπε, ἔτοση 
τῆοπκβ οὐδένα ἂν εὕροις... οὐ βιωτικὸν ἄνδρα, οὐ μοναχόν, οὐ τοῦ κλήρον 
ἐλεύθερον τῆς ἁμαρτίας (ὨΥνΒιἐογηρμηεὶ,.1.7(1.120Ὲ}; [0.1 .μαόν. τοῦ 
(Μ.04.7618); Ὀε]οησίηρ ἴο ρατίῖο, συ στο ἔστι κ᾿ κατὰ πᾶσαν... «τοῦ 

᾿ θεοῦ παροικίαν Βᾶ5.6.3204.4(3,3058 ; Μ.22.7408); τοῦ κλήρου τῆς ἐκ- 
κλησίας τῆς ᾿Εφεσίων ῬΆ]} υλννς.τ3(ρ.88.14; Μ.47.50); ὁ ἐν Κωναταν- 

τινουπόλει κ. ῬὨλοβὶ.ἢ.6.0.)(Μ.6ς. 5728). 
κληρουχία, ἡ, 1. ἀῤῥογπομηησηὶ οἢ ἰαπά τὰς... «τῶν δώδεκα φυλῶν... 

κληρου(ζχίαῚ)ς Βπ5.οπογαςί,(0.2.9);2. 55.π5. ἀσὃ,, ΝῊ ορῥ.2.183(Μ.70. 
2068). 

κληρ-όω, τῃηεᾶ, αηα Ρ455.; 1. ἐμλον τ, γεορῖοθ ας Ομ 5 βογίίοη, οἵ 
ΟΒτβὶ ὁ τὴν ἐνδεικτικὴν καὶ παιδευτικὴν ἡγεμονίαν κεκληρωμένος 
λόγος (Ἰειπ. ῥαφά. τ, τπ(ρ.τ40.10; Μ.8.260Ὰ); οὐκ ἀπὸ τοῦ γεννῆσθαι 
αἰτίαζν» πάθους --ωθήσεται ὃ υἱός ἘΡΙῚΡΠ μαεγ.16.44(0.308.27; Μ.42. 
612}; οὗ ὈΙΞΠΟΡ5 τὴν ἐπισκοπὴν κ᾿ Ἐλι5.ἢ..6.3.536.2{Μ.20.2888); τοῦ δε- 
σμεῖν ἐκληρώσω τὴν ἐξουσίαν... «καὶ τοῦ λύειν (οηεί. 4Ρ}.2.18.4; τῆς ἐν 
Κωνσταντίνου πόλει ἐκκλησίας τὸν θρόνον ἐκληρώθη Θοογ,.ἠ.6.7.41.2(Μ., 
61.852}; ἴπ σεῃ. ἐλευθερίαν ἐκληρώσαντο Με. ἀγδί!γ.τό(ρ.186.11); τὸν 
διδασκαλικὸν κεκληρῶσθαι θρόνον 16.ἰἐργ.τ2(Ρ.466.10) ; παρὰ τοῦ πα- 
τρὸς..«τοῦ διαβόλου τὴν Χριστομάχον ἐκληρώσαντο 30. ΑΥ̓ΪΔῊ5] μανίαν 
ΑἸΒ. οΉ.3(ρ.48.6; Μ.25.4848}); ἀντὶ ἀναπαύσεως αἰωνίαν κόλασιν “-ωσά- 
μένοι [56. ἰΔο]αίογ5] Οὐσηρὶ. ΑΡ}.6.το.αι; τὰ..ὑπὸ αἰτίαν πεπτωκότα 
καὶ αἰτίαν κεκληρωμένα ἘΡΡΙΡΗ ἤκαεδν.76.44{0.308.τό; 6000); τὴν τοῦ 
ἀέρος..-κεκληρωμένος [3ς. 1)6ν 1] διοίκησιν Β65.36].0γ.32.τ Μ8ς. 2600); 
τάφον...»- σασθαι Ἐνδρτ.ἦ,.6.3.32 (0.11.0; Μ.86.266:0) ; 2. ρᾶ55,», δὲ 
αῤῥοϊπιίεά, δέ ἀεοιηεά οὐδὲ ἁπλῶς ἐκληρώθημεν ὉΠ γγ5.λονι.2.1 1ῃ 
Ἐρλν(ττ.9Ὲ)}; οἱ μὲν τῶν κατὰ γῆν ἔφοροι θυσιαστηρίων ἐκληρώθησαν 
Ασείῃ. ρος λα Μ.τοῦ. 96Ὰ} ; ο. ῬτΘΡ. οὐδὲ... «ἱερεὺς ἔσται, μὴ πρὸς τῶν 
ἱεραρχικῶν τελειώσεων εἰς τοῦτο κεκληρωμένος Ὠϊοπ. Ατ.6.}. 5.15 (}. 
2.5050); εἰς τὴν ἀποστολὴν κ- Εἰα5.}.6.2.1τ.1(64.20.13238}; εἰς ἣν ἐκληρώθη 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν ΟΑὨτ.(34τ)εαν.21 ; ο. πη. κεκλήρωται ἡ ψυχὴ 
συνεζεῦχθαι τῷ... «σώματι ΟΥ, [ο.6.52(Ρ.161.17; Μ.14.2028}; ἵνα -- θῶ 
ἄξιος γενέσθαι ΑΤἠομν. ἃ )4(0.130.13); τὰ.. ἄλλα τῶν ζῴων... ἕρπειν 
““ωθέντα νόμῳ τῆς φύσεως Β45.36].0γ.1.32(Ν1.8 5.364}; 3. ραᾳ58., δέ α5- 
σίρηεά, δὲ αἰϊο δά τῶν αὐτῷ Ξο. Χριστῷ] κεκληρωμένων ψυχῶν Βα. 
ἀ.6.πο.4.61τ(Μ.20.8734}; τούτῳ [50. Χριστῷ) κἂν..«τῇ φύσει κεκληρω- 
μένον ἢ τὸ ἅπαξ ἀποθανεῖν ΟὮγγπ. ον. 1 5.4 ἴθ Κοπν(9. 5004}; κἂν 

«-οϑῆς, ὦ γύναι, συνοίκῳ τούτῳ 14, ἢονι.26.7 τ. τύ ον. (το.2384}; 4. αρ- 
»οῖπὲ θεὸς...ὁ “«“ὠσάμενος (Πτγπ. ἤοηι.2.1 τῷ ρλν(ττ.0Ὲ). 

Ἐκλήρωμα, τό, 5.ν.1., ἐπαὶ τοὐίοξ 15 αἰοισά, ἀφειην, Ἀτησποι. 6. 
τ: 460} ,8ς.15410} Καὶ ῥτοῦ. Ε.1. ἴοσ πλήρωμα; οἴ. κληρώματι Ταϑῖτι. 
εοΉ .εἰτιαρ Ομγον Ραβε. Ρ. 345}. 92, 0ο1 4} ἰοῦ πληρώματι ἐξ.(ρ.72.5; 
Μ.86.9930). 

κλήρωσις, ἡ, 1. (7,41. εἰοντσαίμ5) ἰΐε εἰογίεαϊ οὐδέν τάξιν κληρώσεως 
(υά.44,.}».5]} πρὸς κ- καταδέχεσθαι 1ῤιοο; 2. ἀεεῖρηαίίον, παρηΐηρ οἱ 
ὅροι καὶ αἱ κ. Το.1).ἐγίξαρ,2(Μ.05.254). 

κλῆσις, ἡ, ΔΑ. εαἰϊΐηρ, ἴτοτα οα; 1. ἴῃ ρεῃ., οὗ ΑὈχαῆϑιῃ ὁ 
Χριστὸς. .«διὰ τῆς ὁμοίας κ. ἐκάλεσεν αὐτὸν...καὶ ἡμᾶς Ταδι, ἀταί.ττο,ς 
(Μ.6.7520); οἱ ἀροβί!ςβ, Οὐ. β΄.2. ἐπ [0.(ρ.502.6); ἘπΈΠ4]. Ὁ τας, “46. 
Ρτοδ (Μ.8ς.636Ὰ) ; ἐν τῷ καιρῷ τῆς κ΄ ἐτυφλώθη [3ς. 5. Ῥα4.}} ΟΒτν5. 
ἰαμά Ραμ. 4(2.ΔοτΑν); οὗ Τεννβ, ΤΒάτ, 76».2:2(2.410); κοσμικὴ.-- «ἡ τοῦ 
προτέρου λαοῦ κ. καὶ τῇ ἐξάδι σύστοιχος τῇ κοσμογόνῳ ἈΡΟΙ]ΆΡῬΊος. 
σι μηὶ (ΝΜ .8).17218); 2. ρατί!ς. οὗ (τ βείδη νοσφίίοη ; ἃ. ἴῃ ρϑη. μέα 
κ- ἐν Χριστῷ τόϊορι.46.6; Βαγηιτό.ο; τὴν κ. ἐκείνην μεγάλην καὶ 
σεμνήν Ἡετμλπαμά,4...6; τῆς κι τῆς καινῆς καὶ αἰωνίου διαθήκης, 
τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ Χριστοῦ Τιπί.ἀϊα].τ18.3(}1.6,γ7400) ; τοῦτο... .«περιεμένο- 
μεν, τὴν κ᾿ Οτ, λοτη. 5.2 10. [6γν.(ρ.22.8; Μ.13.2070); ἡ κι ἄνωθεν ΑἸΉ. 



κλήσκω 

δΡ. 765ϊ.43(0.207.χτ; Μ.26.14408); τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κι Ἰᾶά Ρ. Πγας. 
8(Ν1.2ς. 5220) ; {Β85.δαρὶ.1.2.6(2.6320.; Μ].21.τ 5368); ὑπηκούσατε τῇ κ. 
Οὐησί. Α͂Ρῥι.5.15.3; τὴν κι πλουτήσαντες τ. ἴς,ς,5(2.86:8); τεῦ, πεν 
Βίγτῃ εἰς κ᾿ καὶ σωτηρίαν νεογνοὶ γεγόναμεν ΟἸΙοτα, ῥαᾳοά.1.1(0.125.14; 
Μ.8,3218); 115 [δ 1π685 δηἃ ππιψουθα εν ὁ θεῖος λόγος... «πάντας συλ- 
λήβδην καλῶν δικαίαν τὴν κ᾿ πεποίηται ἰᾶ,Ξ1γ.2.6{Ρ.127.6; Μ.8,0618); 
εἰ. ὁμότιμος ἐπὶ πάντας ἡ κ. οὔτε ἀξίας, οὔτε ἡλικέας, οὔτε τὰς κατὰ τὰ 
ἔθνη διαφορὰς διακρίνουσα ΟΥΝι νεβ.ογ,ἐαἰφο. πο(ρ.112.2; Μ.4ς.)6}}; 

τὸ. «δόγμα τῆς προαιρέσεως ὁμολογεῖται, διὰ τοῦτο καὶ ἡ κι. ΤΙτ.-Βοβί. 
»»}.Γο.6:43(ρΡ.τ63.12}); Πυϑεταϊρα 1π (ΠΥ]ϑ 5 ρα 65, (Ἰεγη. ἐχς, ΤΑΔοὶ, 
οίρ.τορ.9; Μ.9.6608); Οὐ. 7ο.15.34{0.250.27; Μ.1τ4.460Ὰ}; ἀπε ἴο σοα 5 
Ψ}1} ἡ κ' ἡμῶν ὥς ποτε φῶ μὴ οὖσα, νῦν δὲ ἐπιγενομένη προηγου- 
μένην ἔχει τὴν βούλησιν καὶ... κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος γέγονε 
ΑἸ. “ν»,2.61τ(Μ.26.4524}); ἀπὸ ἀγάπης. ..θεοῦ ἡ κ- ΔΡΟΙ]. Κον.τ: (0.57. 
11, ποῖ.)}; τῆς τοῦ δεσπότου Χριστοῦ κ. δι᾿ οἶκτον φιλανθρωπίας 
γενάναϊεν ἄξιοι Οἤγοη. Βαβοΐ.Ὀ.223(44.02.5448); 115 ἀδογηδηβ, ἐχορ. 
Ἐρῆ.2: 3 ἐπὶ ἁγίᾳ ζωῇ.--κέκλησθε, καὶ ἀπαιτεῖ κ. τὸ πνευματικόν 0. 
ὉΕΡἧ 4: τ- 36 |.05.8408); Ὁ. ἴο τηδτίγταοιη διὰ τὴν πρὸς τὸν θεὸν 
ἀγάπην ἕκοντες πείθονται τῇ κ᾿ ΟἸεχη. 5 γ7.7.ττ(ρ. 48,10; Δ1.0.4034) ; τὖ. 
(ρ.46.2; 4880); . οὗ ροηΐ]θ65. ᾿Ιησοῦς...ἐξαπέστειλε...τὸν λόγον τῆς 
Κ. -ν. πρὸς τὰ ἔθνη πάντα απ. ἀ1αἰ.83,4(Μ.6.6724} ΤΟ] ον παρ ὑροπι 
εν8᾽ ἀἰβθο} εἴ συνεχρήσατο [53ς. ὁ ̓ Ιησοῦς} τῇ ἀπιστίᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων 
πρὸς τὴν κι τῶν ἐθνῶν ΟΥ(εἰ5.2.]8(ρ.20ο.12; ΜΟΤΙ.Ο178); ἐχρῆν.ο«τὸ 
Ιουδαίων ἔθνος ἀνάστατον γεγονέναι καὶ ἐπ᾽ ἄλλους τὴν τοῦ θεοῦ 
εἰς μακαριότητα κ. μεταβεβηκέναι 1Ὁ.4.22(0.202.11:; ΤΟΘΟΑ) ; ἰπϊ {1616 
Ὀν ΟἸγίβυ β ἄδαίῃ, ΔΙμ ρς.25.3(}1.25.140Ὰ}; βιδὶ Ῥτοοίαιμηοα ὈγΚ 
5. ΡΒΙΙΡ, Ολγομ. Ραξε Ρ. 220 Ἷ.02.5 568); ἃ. ἐἤοσε εαἰϊίεά ὃγ Οοά, [δὲ 
δἰδεὶ ὁ κύριος θέλει τὴν κ- τὴν γενομένην διὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ αὐ ξώθαι 
Ἠευτη.οἐρ.8.1ττ; τῇ ἐξ ἐθνῶν κ. ΟἸΘτΩ.ς ν.2.6(ρ.128.2ο; Μιδιο640) ; 
οἴ. τοὺς τῆς κι ἀνθρώπους 1ά.ἐχο, ΤἼάοϊ, ο(ρ.τορ.4; Μ.0.66ο4}; οὔτε τῇ 
κ᾿ τῶν ἐθνῶν ἥρμοζε κατὰ τὸν Μωύσέως. «πολιτεύεσθαι νόμον Οτ.( εἷς. 
7.26(Ρ.177.2; 14578)}; τὸ οἰκετικὸν γένος τῆς κ᾿ Ἐπ5.,ε.ττ(3Α; Μ,51. 
254}; 6. αίεπί., Ο]οη. όχο. ΚΓ (οι, ατ(ρ.113.21; 6688) οἰξ. 5. ἐκλογή; 
εὐαγγελιζομένη τῇ κ. τὴν Χριστοῦ παρουσίαν Ἠρτϑο]θοι ρ.ΟΥ. 0.13. 
21(30; Ρ.255.17; Μ.14.4520); οἷ, πάντων τῶν τῆς κι Ἰταη,ἤκεγ.1.14. 
4(Μ.5.6ο4λ). 

Β. μαμις, αρρεϊαξίον; 1. Ττῖη, οὐδὲ τρεῖς θεοὶ...κἂν ἐφαρμόζει ἡ 
τοιαύτη κ, τῇ ἁγίᾳ τριάδι ΟΥΝΝ γ85.ἰγες ἀπ Μ.45.1200) ; ἑκάστη.. «τῶν 
κι. τούτων..- κανὼν ἀληθείας καὶ νόμος εὐσεβείας... Χριστὸς παραμένειν 
ἀποφηνάμενος...τῇ τοῦ πατρός τε καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίον πνεύματος 
κ. ἰᾳ, ΕμΉ.2(2 ᾿. 298. 711. ; Μ.4:. 4604); ἡ τοῦ πατρὸς κι οὐκ οὐσίας 
ἐστὶ παραστατική' ἀλλὰ τὴν πρὸς τὸν υἱὸν σχέσιν ἀποσημαίνει 1. 
(2 Ρ.302.23; 4138); διὰ τῶν κι τούτων οὐ φύσεων διαφορὰν διδα- 
σκόμεθα ἀλλὰ μόνας τὰς τῶν ὑποστάσεων γνωριστικὰς ἰδιότητας 
ἘαΙορ. ἐγ άσρηι (Μ.86.2οηϑ}0); 2. (Ὠγῖβτο)]. κυιρναμένων ὥσπερ τῶν 
φύσεων οὕτω...-καὶ τῶν κ΄ τ, ΝΖ. ριτοτί( .27.1810); τὴν κι ἐνικήν 
1δοπέ Βιεαῤ, δου, τ .86,10058); 3. οἱ ΟΒγιβείδηβ τῷ ἁγίῳ πνεύ- 
ματι κατακεχρισμένοι τὴν τοῦ Χριστοῦ κ, ἐσχήκαμεν Οντ.],ε.0: τ8(Μ. 
72.6480). 

Ὁ. ἐπυοεσαϊτοῃ, τα οΊσα] ψυχῶν ἀνθρωπίνων κλήσεις Ταξῖ, Ταῤοὶ.18.3 
(Μ.6.356.})}; δαιμόνων κλήσεις Ο(ῃγνβ.ἠοηι.24.4 ) Κορ (ο.600}). 

Ὦ.. τηϊογιίαμεε τὴν ἐξ ἀδιαθέτου κ. Α(ΌΟΒΟΠοΙαβι. οἰ .3.3(ρ.46) ; 
Ῥίυσ., 1.0. τοίρ. τοί). 

Ἐκλήσκτ-ω, σεὐπμί πῤ, εὐ ἢ πνεται εἰς φυλακήν 44. 4πάᾶγ.Β τ(ρ.58, 
22). 

Ἐκλησουάλιος, ρΕΥ. ΟΥΤΟΥ͂ ἴοΥ κηνσονάλιος, ΝῚ] ἐρῥ.τοτοό τι.(Μ, 
70.1484). 

Ἐκλητορεύω, ἐδ, ΦΜΗΜΊΘΗ πρὸς ἀριστόδειπνον κι ΤΏΡΠΗ εὐ γοΉ.. 
Ρ.213(Μ.τοϑ.γότ). 

κλητός, εαἰϊσά, Ὁν (ἀοά ἴο Ξαἰναίίοη τῇ ἐκκλησίᾳ... κλητοῖς 
ἡγιασμένοις ΤΟ ἰδημ. Ργοότη.; ἵνα μήποτε ἐπαναπανυόμενοι ὡς κλητοὶ 
ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς ἁμαρτίαις Βαγη.4.13; ὁ παιδαγωγὸς ἐκκαλεῖται 
εὐτοὺς κ. ἐπὶ τὰ βελτίω ΟἸογῃ. ῥαδά.τ.8(Ρ.133.τὸ; Μ.8.240Ὰ); (σησί. 
4Ρ}.2.56.3; ἐχερ. Ἐοτη. 8:28 ἡ πρόθεσις γνησία οὖσα κ. σε ποιεῖ Ογτ. 
Η,ῥγοταίσοϊ τ ; τιοβί. τρεῖς ἐκκλησίαι..«ὀνόματα δὲ αὐταῖς ἐκλεκτή, 
Κι αἰχμάλωτος Ἠρρ.ἦαέγ.π.6(ρ.78.21; Μ.τ6.31268); οἵ. τὸ ἐκλεκτὸν 
καὶ τὸ κ΄ ΟΙἸδηλ χε. Τ μάοὶ. ΞΒ(0.126.12; Ν΄.ο. 6884); τῶν κ. [οὖν] τὰ 
ἀγγελικά 1ὃ.ποίρ.ττρ.τὸο; κλήρων Μ.9.6778). 

κλήτωρ, ὁ, 1. ὁη6 τοῖο «οημᾶς ΟΥ ΦΗΡΠΟΉ5, ΘΟΡὮΤ, ΗΠ εἶν Ογγ.ο δὶ 
.9.6ο(}.87.36360}); 2. ἀοξί, οἵ Ομτιβί τὸν κ. τῆς ἐπουρανίου ἑορτῆς 
Μ.Ανίᾳάρ.2(0.123.23). 

[ΠΙκλίβανον, τό, -- κρίβανον, ὑγεαςείῤ[αίε, ας. Αδρ. μον. χ]. (1.24. 
6280). 

κλίμα, τό, γερίοη, δῆς “ξένε ἴῃ ἃ οἷἵν, 5οῦχ.ἦ.6.2..8.το(}}.67. 
4284}; (σά, ἀν ο3(Π.1.017Ὲ). 

κλιμακηδόν, ἐϊβε ᾳ ἰαδδν οὐ εἰαῖγς τῶν... στίχων κειμένων κ. ΒΔ. 
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ἐρ.334(3.4528; Μ.322.1τ0774Ὰ)}; ὅ..φιλόσοφος.. ὁδὸν... «παρεσκευάσατο 
καὶ κ. ἄνεισιν ὅγγι65. Πίοῃ δ(ρ.255.4; Μ.66.11368). 

κλιμακόεις, ργαζιαὶ; οὗ 4 Ῥβαϊτα, ΤΑΡο]  φί. Ῥςιττο 01.(Μ.33, 
1δόκο). 

κλιμακτήρ, ὁ, 1. γὴν οἔ α ἰαάάεν, τιαξῖ, τὰ τῶν πειρασμῶν πάθη κι 
κικλήσκουσί τινες ἘπΞΌ, ἤγι(ρ.)Σ; Μ.18.6068); 2. ἀαηρέγοιες ογίςῖς, 
ΝΗ. }.3.258(}4.70.3321)); κ- θανατηφόρῳ ῬΑ]} υἱπγνς.2ο(ρΡ.146.24; 
Μ.41.82). 

κλῖμαξ, ἡ, ἰαάάεν ; ταεῖ., τᾶν οὗ ἀϑεξηϊ το ἤξάνθη, ΕΥ̓͂ ἈΒΊΤΟΠΟΙῚΥ 
ὥσπερ διὰ κι τινος οὐρανομήκους αὐ ΤΠδίτη. »α».ΟΥ.8(ρΡ.22.23; Μ το. 
1Ο770}; 5ρΙΣ τ] κ. ... εἰς ὕψος ἀνάγουσα... «εἰκὼν σημείου πάϑους 
Χριστοῦ ἕλκουσα τοὺς πιστοὺς εἰς ἀνάβασιν οὐρανῶν Ηρρ.σηεΐ. 
δοίρ.40.5; Μ.το, 7804); οὗ (τοββ, Επβί. ξγιτ3(ρ.76; Μ.18.6068); οἱ 
νἸτί65 τῆς πνευματικῆς τῶν ἀρετῶν κι στ ἮΝ γ55.0, ΕΡἐν.(Μ.46.8280); 
ΝΗ εῤῥ.4.42(Μ.70.πόρ0); οὗ ἐγθαϊθαά υΐνουβα κλίμακος... δέκην θεὸς 
ἁρμόσας τὴν κτίσιν δι᾽ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὸν. .«ἀνάβασιν ἐτεχνήσατο Βᾶ5. 
561,07. το τ ὃς. 204}; οχεσ. Μι.18: 3 αὐτὴ... «τῶν οὐρανίων κ᾿ 18.28.5 
(3218); οἱ ΒΜΝ κ. ἐστηριγμένη ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν ὙΠατ δια. ον. :, 
4{Μ. 90. 7258); ; ΤΕ. δι δι ίοηΒ 1 1η Ἴπηη. τὸ..«ἐκ μεγάλου καὶ μείζονος 
καὶ ΠΉ συνιστᾶν τὴν τριάδα.. «κ᾿ ἐστὶ θεότητος οὐκ εἰς οὐρανὸν 
ἄγουσα, ἀλλ᾽ ἐξ οὐρανοῦ κατάγουσα τ. Ντοερ. τοι(Μ.37.1028). 
κλιματάρχης, ὁ, 85 8Δ6]., γεϊηρ οοἰοείταὶ γορίοηςΣ, ἀϑίτο!, κ. ἀστέρα 

ἢ ζώδιον Ῥτοοσ,(αρ».1: (4 1.87.0320). 
[ΠἸκλιματήρ, ὃ, [0Υ κλιμακτήρ, ΝΙΠρ}.2.151(Μ.70.2600). 
Ἐκλινάς, ἡ, οομεῖ!, Ἐλι5.9.Ο᾽.23.τοίρ.84.0; Μ.20.1072}). 
Ἐκλινηφόρος, ἐσγγγίηρ πες δε, ΤΓὨγνβ.ρμδί.τ. (8. ττ60). 
Ἐκλινοκοιτέω, 5ἰδερ 9} ἃ δεά, ΟΌΡ. χαμοκοιτέω, Ἰρἢγ.3.1528 --- ἰά, 

1.421}. 
κλίντω, Α. ῥδομά, Ἰπεϊΐηδ; 1. Πσατρ.; 8. 684, 1ὴ ῬγΆΨψΕΙ, ΟὈΉΣΙ. 

“4ΡΡΡ.8.30.4, κ΄ τὰς κεφαλὰς..«τεκμήριον τοῦ τὰς εὐχὰς ἀκουσθῆναι 
ΟΒγγϑ.ἤον.2.8 τη: 2(σογ. (το.4490); ἩδΟκ, δ δπᾶρθοτα, Αἀπαβϑί,ϑ. 
σγηῶχ, (Μ.80.8360)}; ΙΟΥ ὈΙΒΒΟΡ 8 ΒΙεθείπρ, Δ παρ. οηοί. 4.Ρῥ.8.6.το; 

. τοὺς κεκλικότας σοὶ αὐχένα ψυχῆς καὶ σώματος 1}.8.0.8; Ὁ. οἱ 
Ρτοβίγαζιοι δηα σαηαῇθχίοη ἄμφω τὼ πόδε “τας [56΄ν ΟΙΒΠΟῸΡ δ: σοὴ- 
ββογθοη, Ρυϊεδὲ αἵ ογ]π8{10}] ἐπίπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου Τλῖστ. 
Ατνειλ.5.2(Μ.3.5οο 4 1.); ἐδ. ς.4.8(ς168) ; λειτουργικὴ διακόσμησις, τὸν 
ἕνα [50. πόδα] κ, 1.5.3.7(516Ὰ}; ὅ..«τελούμενος [36. τηοη Κ] ἔστηκεν οὐκ 
ἄμφω τὼ πόδε “ων, οὐχ ἕνα τοῖν ποδοῖν τὸ.6.2(5338,0) ; ν, γόνυ; 2. τισί. 
τὴν καρδίαν...εἰς εὐμένειαν κ. ΑΒ ἀροὶ, Οοηδί, τ2(Μ.2ς. 6008); οὖς 
Ψ͵Δήας, Α(ρΡ.154); δτη γοβὶ.4.4{(0.526).2). 

Β. ζαΐχδῃ8. ; 1. δηεδὶ, δοτῦ, δῖ ὈΔΡΟΒΠι πύαντες εὐλογείσθωσαν παρὰ 
τοῦ ἐπισκόπου {τ ρ.(ση5ὶ. 4Ρ}.8.8.4; το 140]5, ΑΙἢ..δρ.“14ρ.1.1}.21 
(Μ1.25.5884}); 2. εγη, τηεῖϊηε, ἘΡεῖχ. ΑΙΟῤΆγ5.20(Ρ.51.15); α, ἰῃβη., 
ΤΆΡΒΙ. Απί. “μἰοΐ.2, 32:(Μ. διττοκα); τηθῖ. τὴν.. «αἵρεσιν ““ουσαν ἐπὶ τὰ 
κρείττονα ἢ ἐπὶ τὰ χείρονα Οτ.ῤυίηε. 31 .2τ(ρ. 244.2; Μιιτ. 3010); οὗ 
(οὰ οὐ...ἔκλινεν εἰς τὸ ἀπολέσαι ἀλλ᾽ εἰς τὸ σῶσαι Οἶπγϑ. ἄονπνο 4 τη 
ΣΤΠε:ς. (τιΆ00Ε, ν.]. ἐκάλεσεν); ξαίϊεν, τυῶνεΐ τὴν ψυχὴν “ουσαν ΑἸ, 
νἀ πίοη τοί Μ.26.8728). 

Ο,, ρᾳβ88., δπᾷ ἴο ἀσϑίῃ ἐπικρατήσαντος τοῦ θανάτου ““εται τὸ σῶμα 
εἰς φθοράν  οιῇ.»ε5.2.τϑίρ.368.11; Μ.18.3120); 1:5.(ρ.368.16; 284λ}; 
οὗ (Πσιβῖ κέκλιται..- ὁ κύριος (Ι6 τ, ῥγοί. ττίρ.79.ς; Μ.Β. 2280). 

κλισιάς, ἡ, δηίγαηεε, ραΐε, Ἡ οτῃ, αν»Ρ.7.τ(ρ.70.1ς; Μ.18.1218). 
Ἐκλισίη (ἔκλεσίη), ἡ, αεεερεδὶν, σοηργεραίίομ δήμων κλισίη ΤΑΡΟΙ!. 

ἡμεῖς Ἐς.ὁτ: ο(κλεσίη Μ.33.13074}; κλισίῃ πολυηχές ἰδ.30: τοί. 3680); 
ΡΙΌτ. κλισέαις 1δ.30: τα(κλισέης 1680). Ά 

κλίσις, ἡ, ΗΠ 1 οὐ δοιοτῊΡ Ἰὰλ ὈΥΆΨΕΥ κ᾿ γονάτων Α( απ. εἰ Τλεεὶ, 
δ(0.238.10); δὲ ομϑἶῖβ οοηβεογαΐίοη, αὐ ΝΖ. αγηι.2,1.12.ποὐ(Μ.37. 
1202Ὰ). 

κλισμός, ὁ, ἐἰαῖν οὗ οἤῖεε, Ἐπάος. Ονργ.1.3ο8(Μ.85.8.485). 
κλίτος, τό, ς146 οἵ ἃ ρούβοι, ἔϑοόορθγ Π νΜ]1αγν.«4:}’.χο( .87).3705Ὰ). 
Ἐκλιτός, μίας, τ, Νὰ Ζιεαγηι.τ.τ.0.86(Μ.3).4634). 
Ἐκλοβομαχτ-έω, ἡσἠϊ ΤῈ ἃ 00 περδίκων.. 
7ο.ΟἸτη. σε 8(}}1,88,822.). 

κλοιός, ὁ, ζεί{δν, Θευαρ.ρ.Ριοη .(Μ.40.933Α}; ΟὨγνβ.ἠον.3.2 τα 
Ἐρή(1τ.218); ΡΙατ. κλοιά, 70. τη, καί το( Μ1.88.8810) ; εοἰΐαγ οττ 
ὈῪν αϑορίϊοβ, Ῥ] ατ., Οῃγυβ."ομι.13,3 1. ἘΡ] (11.008). 

Ἐκλοιοφορέω, τέ} α ᾿γ᾽δοηεγὶς εοἰΐαγ, Ῥα]} νυ Ονγ5.τ͵ίρ.χο3.18; 
Μ.47.58); Ταῖς. ᾿ἐφεελ. τ: 4(4,682). 

Ἐκλοιοφόρος, το αγῊΡ ΟἩἐ ογημαγηομίαί εοἰ αν κ' παῖδας χρυσοζώνους 
041}, λιν νιοη.30.2(0.05.14; Μ.34.τοκοῦ). 

κλον-ἔω, σλαῖε υἱἹοίσμιν “-ῆσαι [35, Σαμψών] τοὺς..«-κίονας ΤΏΙ. 
14.952 τη. [μάᾶ.{1.340); Ρᾶ58. τὴν γῆν “-ουμένην [56. ΔΓ σοποτα! γόβατ- 
τεοῖ0}}} (Πγγβ,λσηι δι. ἠμπι 1 ΤΠ Π655.(11,4708}; πιοῖ, [ἢ Ῥά58., δὲ τ ρ- 
ϑεΐ, ΤΠ ΤΤ μ655.3:τ--2(3.512). 

Ἐκλονίζω, ἀἰείμγῦ, αρίίαϊε, ΑπτιΜοπιΐσηι τϑίΜ.80.14848). 
Ἐκλονισμός, ὁ, ΣΡγαν οΓ ἰδασες, ΤΔ6ς5. ΝαΖ.άταϊ. 85 (Μ.38.040). 

᾿νε ᾿ 2 
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“ κλονοτομέω 

Ἐκλονοτομέω, ἐμ οδέ {πὸ ὀγαμπεθες οὐ, ἢγν5.Β 2(Ρ.154.2), οἵ. 
κλωνοκοπάω. 

κλοπεύς, ὁ, ῥἰμημάεγεν, τοῖ. Μα.7: 1 τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων κ. Ογγ. 
αὐὦον. τό(τ.:73Ε}. 

κλοπή, ἡ, 1, 164 }Π αὐτὰ κλοπὴν ἠθέλησε ποιῆσαι Οτοαρ ἀἱαϊ ({τ. 
Ζ4.}.}2.26(Ν..ΡΓ,.77. 2700 ; ταβῖ, κι τῆς ἀληϑείας (Ἰετη.Ξ ».6.2(0.424. 
9: Μ.0.2128); Αἰδιερ. ερ. 18 τχ(λῖ.2 5. 618); 2. ῥίαρσίαγίδη τὴν ἐκ 
τῆς βαρβάρου φιλοσοφίας ᾿Ελληνικὴν. κ. ΟἸεγη. κέν, τ4(0.284.16; Μ.. 

1208}; τῆς ἐν λόγοις κ. Ἐπ5.}.6.τοιτίφότς ; Μ.21.7680) ; Τπαε αἰεὶ. 5 

(Ρ.144.22; 4.342). 
κλοπιμαῖος, ἄοηξ ὃν εἰοαίί, εἰαμάς 5 19:6 κ. ... μοιχείας ΑΙΏ ρεηΐ. τὶ 

(Ν1.25.254}); γάμων κι. {Β468..15.2οὩἩ(τιὅοϑα ; Μ.30.6474). 
κλοπιμαίως, εἰφαϊ τὶν λαθραίως καὶ κ. Τὸιι5...(ὐ.5(0.245.25; Μ.20. 

14168)}. 
κλοποφορέω, φσεὶ ὃν εἰφαωϊ ἦι, Θίορῃ. ΄δο.υ. Θ ρλ. Δ. τοο ττότλ}). 
κλουβός, ὁ, 1. 00», ῬΏΙΠοβΕ. ἡνδιτο τί Μ. 6, 9028); 2. τροη᾽ 5 κοΐ οὐ- 

καῦθ, ϑΊΘΡΗ. ΠΙδουν δέερλ. τοῦ, τχοτο), 
κλυδωνίξω, ρ888.; ἴ. ῥεεονησ γοσι; οἱ ἴῃς 566, Μαο,λθσ, βοη1.43.4. 

(Μ.34.1730); 2. δὲ δι είεά, ἰοςεοά οι ἴὰ6 θα; χχθί., Πιοη. ΑἹ. Κν. 
(ρ.255.8) ΡΠ εοηΐ. εὐ 70.5αεν,2(Μ.86.2οϑ10); Οὐσμῃδίβπεμιβ Τππρ.Ὁ0. 
ΑἸ αροί, 5 φειπτ(ρ.132.12; Μ.25.3414}; τεῖ. Ερἢ.4:τ4, αὐ Ν γ 85. οη. 
οἵη Οαη (44.9.60). 

κλυδωνισμός, ὁ, δεγρτῊρ Οὗ τθανός ; ταεῖ,, φοη μδῖοη, ἘΡΊΡΗ  ἤσεν. 
ύ9.27(0.177.132; 31.42.2 40}; ΟΥΤΟΥ [ΟΥ̓ κληδονισμός, ἔνΥ..1ς5.4.3(2.6217)).: 

κλυτόπαις, φησι οΥ ομεῖς εἰμί; οἵ ΒΜΨ, Τνδους.11. Δί εσι.4.37 
(δ 86. 1712). 

Ἐκλυτόφρων, ῥαμησις [ον τοῖδάομι; οἵ ὃ. Τομπ, ϑορῆτ, Ε] ἐαγηι.αι.7} 
(Υ.8γ.27804). 

κλύω, -- κλύζω, }156 οεἰ χύτρας κλύε ὙΠαγιδιμα. απ Δἴ. οο. 
17858). 

κλώξω, εκατῦ, (Ἰςπγ, ῥγοὶ. το(ρ.74.34; Μ.8.2208). 
κλώθω, ρεγξ, ρΡἴορ]. ρα55., ψαϊϑά, ἘΠ ΠΥ β.ῥγουτά. (2.70 Δ), 
Ἐκλωνοκοπάω, ποεῖ Οἱ᾽ ἢϊε δγαηπεῖες οὐ, ΤΕ ριρῃ.»᾿»5.23(}1.43. 

5200), οἷ, κλονοτομέω. 
κλῶσμα, τό, ἐξ γέα(, ἐογά; τὰ 7εννϑἢ οΟἸοτὨρ, ΟΥ̓ ΟΟΉΉ.ΞΕΥΥΤ 

ἤπ ΜΕ(Ρ.22.8); τεῖ, Νυχητς: 238, Τπατξι, 21 ἡ μη, (1.240). 
κλωσμός, ὁ, ΠΟΟΙΉΣ ; ἃ. βου οὗ αἀἰβαρρτοναὶ ἴῃ τὨδατίς, εἴς,, 

ῬΑ] υ«Οἰγγς.τοί(ρ.ὅτ.23; Μ.47.35}; ἐδ. 2ο(ρ.146.6; Μι47.8:). 
᾿κλῶταξ, ὁ, ὃ ΒΩ βΡοΥ [ον α ἰαϊι6- εἰ ἰδεἰ ἀνάγκη αὐτὸν [Ξς, τὸν 

οὐρανόν] ὑπὸ κλωτάκων ὡς ὃ τόρνος...βαστάξεσθαι (οβτα. Τπά.10}.τ0 1. 
88,640); τὉ.Δ(τϑο0). 

κναφεύω, εἰσαμδε, ῥεντν {πὸ ἃ Μεῖεν, οἱ ΡῬείγ. ἘᾺ]}. οἷόν τι ἀφιλα-, 
κάλητον ὕφασμα κναφεῦσαι τὸν τρισάγιον [0.1)ἱγίξαρ, (Λῖ,0ς,23.). 

κναφικός, οὐ α {μἰΐον, Ἡ]ΟΥ υτγ 11 {{τ{τϑορῆτ.  41.)2(0.4.10; Μ.ΡΙ͂,, 
23.6128); ΞΟΡῆγΟ ν, “παςὶ.(].02.τ7 208). 

Ἐκνεφώδης, εἰσκάφα : ςοιηρ., οἵ ρεδγ]5, Οὐιεονηηιτη ΜΠ. το.(ρ.9.4; 
Μ.13.8 528). 

[Ἐκνήδιος, ν. κνίδιος. 
κνήθ-ω, 1. ἐγγηαίε, αἤ τε φρικτὴ... «τῶν ποδῶν ὑποψία... “ει μὲ 0. 

ῬΙ5.ἐαγηι.1.25; 2. τηδί,, ἐϊεκίς κ. καὶ γαργαλίζοντες ΟἸοτη.5ἐν.:.(ρ.15. 
4: Μ.8.7120). 

κνημόω, ὀτηά τ, ταεὶ. κ. τοὺς πόδας εὐαγγελικοῖς μαθήμασι Απί. 
Μοη.λορμ.τττ( Μ.80.17764}. 

[ΠΠκνηπία, ἡ», ν. κνιπεία. 
[ἢ]κνηπός, ν. κνιπός. 
κνῆσις, ἡ, Πεβίτηρ, τορὶ, τῆς ἀκοῆς ἡ κι Ὑα ,9 7 Ἴηι.4:53(3.602); 

Βεηςα οἰξημίμς διὰ κνήσεις δαιμόνων ΑράτῃυΟν. {Π|.24{0.15}; Ρτοῦ. 
ΕΥΤΟΥ͂ ἴσου κνῖσα, 1Ὁ.35(0.21). 

κνηστιάω, ἐπεὶ, ὈΟἸοιῃ. ῥακα.2.τοίρ.2το.1ο; ΝΜ. δι σοιο); 14.5ἐγ.5.8 
(Ρ.26τ.9; Μ.9.81Α}). 

κνίδιος {{]κνήδιος), οὔ οὐ βόονη (ΟἨϊάπς, οἵ Ὅλο, κνηδ-, ΒΟΡΗΤΗ͂. 
τ γν,οὲ [9.6ο(Ν.87.36:60); Πδπσα πρυΐ. 5. βυρδέ,, πβηὴθ οἱ 8, 
τηδάϑαχο οἱ ψ1π6, Ὁ. ; Αρορ᾽ εὐ Βαϊν. (6 ς. 6038); ἔθου, δ5. βιθϑί,, 
ΠΆΙΩ Οἱ ἃ ΟὟ ΠΊΘΆΒΊΙΤΕ, ῬΕονἄ.το18.13,14 (β6θς. ᾿ν). 

κνιπεία (κνιπία, κνηπία), ἡ, 1. γηἹξογίηεος, Ῥοτ ἄοεί.τΆ.(Μ.88. 
17844}; ἰῇ ἴοτστη κνηπία, {τ. Τιαῖ. αὐαγτα, ἀτιλῖαρ, ἀταϊ, ({ι, ΖΔΟΝ. ) 9 
(Μ.Ρ}.. 71. 1958}; 1δ.4.38(2010}); 2. ν. σκνιπία. 

κνιπεύομαι, δὲ τηδεγῖν, ἘΜ ΔΧ.ἶοσιεοιμηη. τ Μ οτ.8 528). 
κνιπός (κνηπός), 1. μήρραγάϊΐν, τεῖϑεγίν, Το. ΝΑ]. εἠγοη.τϑ το. 454(Μ. 

97.6654Α}); κνηπ-, τ, αἵ. σἀναγι5, το Μαρ ἀταί (ττ.Ζ8.0}}.)3.τ4( ΜῈ. 
11.2460); 2. μἰρμῖν-ῥντοοά, ΜΊγισεο.τοίρ.τοΊ.5). 

Ἐκνιπῶς 15 ἃ πιρραγάϊΐν ἐαδλίομ φειδωλῶς καὶ κ΄. καἰ, 3(ογ.οὐδ 

(Ρ.4ο8.31). 
κνισμός, ὁ, ἐξεκίϊηρ, ἱνγταίτοη, ΝῊ ΜΠ αρη δςτ(λ.70.τος7Ὰ}. 
κνισοδιώκτης, δ, ῥΉγΕηεν οὗ γοαξί ἡπεαὶ, ῬΆΠ ΟΠ νγε. τ ίρ.74.1τ5; 

Μ.47.42). 

759 κοιμάομαι 

κνώδαλον, τό, ἴ. τουτί δεαςί, αμΐμαὶ, Ἐπ5.4.6.8.Ξ(ρ.4οτ1.9; Μ.22. 
6480); ὄντ. Πομ.ττί3.3750); 2. τηΐαμέ, εἰϊ4 μήτηρ διδάσκει... «τῷ 
ἑαυτῆς κ. τὸ πατὴρ ὄνομα [»ϊ1 4. ῥό»Έ.6τ(ρ.70.5). 

Ἐκογγιάριον, τό, (["4{. ἐΟΉ Ια); 1. ἃ ἰἰφιτα τηδαϑαγε, ἘΡῚΡΏ. 
μιθη5.21(}}.43.2720}; 2. εἰ! ἀτυϊάεα αἡποηρ τἤς ῥεορίε, ἀοἱὲ Νοῦμμας 
Πομπήλιος κογγιάριον ἔδωκεν ἐν Ρώμῃ ἀσσάρια ξύλινα καὶ ὀστράκινα 
Ονοη Βαξολ.Ρ.ττ7(Μ.02.30 58). 

Ἐκογνατικός, βεγίαἸΉῊΡ ἴὸ ἃ Εἰμϑριαη; τὰ κι ἰδ γίρίῃς οὐ ΕἸΗΘΗΊΘΗ, 
ΑἸ Θομο]αβι. οἱ. 3.4{Ρ.40). 

Ἐκογνᾶτος, ὁ, (1. εορπαίμς) κἴηοιπαη, Ρίορά-γεἰαοη, ΑἸΠ. 
ΒΟΒΟΙαβέ, οἰ 9. τοί(ρ.το4). 

Ἐκογνιτίων, ἡ, (1, εορητο) 7μάτεῖαὶ Τηφμῖνν τῶν θείων κ΄ ΓΓΡ 
(44ο)αει.τ( (Ὁ 2.1.1 }.140.20,30; Η!.2.1730). 

κογχάριον, τό, ἐπ αῤϑε ἐκτυποῖ προσευχῆς κ. 5΄ορΒΟΒθίΔσιν. 
ΔἸΦΡΊ (ΔΙ τοο, 1018). 

κόγχη, ἡ, αβϑὲ οὗ 8, ολυσοῃ, Ἐπ|5.ν.(0.3,32 τ1ἴ.(0.73.27; Μ.20. 
1Τ0490); τῆς ἱερᾶς κ. Ἐναρτ.ἢ.6.4.3τ(0.180.44; Μ.86. 27608); Ἐν μἴξι.2 
(Δ .8ὃς.τ8120) οἷ. 5. κανδῆλα; ἀου νοι Οἵ παῖς κ. εἴτ᾽ ἀπὸ κόγχου 
εἰναλίου καλέουσι... «εἴτ᾽ ἀπὸ τέχνης ῬΑᾺ].511 ϑοῤλιξποί( .86.213238); ἡ 
κ. ἐστὶν κατὰ τὸν ἐν Βηθλεὲμ σπήλαιον ὅπου ἐγεννήθη ὁ Χριστὸς καὶ 
κατὰ τὸ σπήλαιον ὅπου ἐτάφη ΤΒαβ.ἤ πνεῖ. (ρ.258.4); Ἐϑόρδτι.Η. 
ἰἐξιγν.2(}1.87.308.44}); 10. 76].{τἰγρι(ρ.441}; οὗ οἵπου Βα Π 1 πΠ65 κ. τῆς 
βασιλικῆς Το. Μ 4]. ἐἰγοη.τ2 μ,287(}1.07..4.32λ}; βασιλικὴν ἔχουσαν κ. 
Οπροη Ῥαβολορ.284(Μ,92.7ο9Ὰ). 

[ἘἸκογχλιάριον, τό, --- κοχλιάριον, Σροοη, ΤΛπιπί βιγεία!, 4500 4 
Ρ.62), 

Ἐκογχλοειδῶς, ν. Ἐκοχλοειδῶς, 
κόγχος, ὁ, ογαίθν; ἥρ, ΟΥΒΝΥ, 10.}}.». ΟἿ υ,δτόμ). 
Ἐκογχοστάτης, ὁ, “ἠεἰἰ-παῤεά οἰϊδὶ, οὐ σοηίαϊηεν κ᾿ σιδηροῦν ΑΙ. 

Δ απ ρ.:τ(ρ.13.25), οἵ, φοπεῖιαε ξογγέας ψιῖνιις ἀορίοίμαν οἶδημι, 
( ΟἸαΠ16}18. ἐξ γε γδίτα 13.52.8. 

κογχύλη, ἡ, 1. »πίγοχ, οὐ ἢ ἔσο τοπίεὰ ῥρτνρίς ἄγε ἧς οδίαϊηφί, 
10.Μα).εὐγοη.2 Ρ.32(Μ.907.1τοΙᾺ)}; Οἤγοη. Ρασε..43(Μ.92.τότο,Ρ}; 
1ο.1)εἱνηαριχ(Μ.94.12648}; 2. ῥιγρίθ ἄγος, 10. ΜᾺ]. εἰγοη.2 Ρ.52(τοτα). 

Ἐκογχυλουργής, ργοάμεειί ὧν ἐπ τιμγόχ κ᾿ πορφύραν 60. ]8. 
ἐαγΡ!.48.τ. 

κογχωτός, τἠεί- «μαρεή, εοπεαυέ; οὐ τοοῖῃ, Μοϊοι, μα κονπχο( . 

64.1τ1030). 
Ἐκοδίμεντον, τό, Κιπᾷ οἵ μετθ; πιδ6α ἃ5. 4 σοπαμπηεοπί, ὅτ. ΜΡ. 

ἀϊαὶ (τ. Ζ.Ἡ, ). τ( ΡΣ. 77. 2104}; ΤΑΠπαβῖ, ιν τα Οὐ α Ρ.6}). 
κοδράντης, ὁ, (11, φιαάγαη) φιαγίεγ οὐ απ 45, Ηϊρρ.ἤαεν.6.:ς 

(ρ.152.6: Μ.τό. 33318); ἘΡΙΡΗ.» θη ς.24(Μ.43.58:Α), 
᾿ἰκόδρι(ο)ν, τό, ([αἴ. φμαάνιη) σφοίαγε ὅοχ σοπιίιππρ ΠΊΟΠΘΥ, 

νυ ϑιυ. Ειμ νη 4Βρ. όο. 10); ἰἅ4.0.Τπάς. τοοίρ.238.0). 
κόθορνος, υναγίαδίε τὸν ἀσταθῆ καὶ κι βίον Ἔναρτ, ἦ..6.6.1τ7(0.234.0; 

Μ.86.:8δοο). 
Ἐκοθωκίδης, 56η5. Δ}. (οὗ, ΑὙὐἹδτορῃαηεβ 7 πεβριορλιονίαζδαε 630) 

ἢ γὰρ ἄν πλείω λέγοντας εὗρες, καὶ οὐκ ἂν ἡμῖν τὸ κοθωκίδην ἔφης, τὸ 
τῶν αὐλῶν πάθος τοῖς σοφισταῖς ἐπισκώπτοντα Ρτος,..4}.136(7}; Μ. 
87.288). 

Ἐκόθωνος, ὁ, (Ηξεργ. ΓΩΣ5) τέσηηεέη όσὰ Ὀν ΤΕ 15} ΡΥ] οβία, 
ἤγνη. (45 ΤΡ. 543). 

κοιαίστωρ, ὅ, ν. ". ["Ἰκυαέστωρ. 
Ἐκοιαιστώριον, τό, ν. Ἐκυαιστώριον. 
κοιλαίν-τω, 1. λοϊίοιυ, γοῖ. τοοθρίοι οἵ ἐποπατίσίϊς Ῥγοα Ὀγ 

σομλππαηϊοδηΐ κοιλάνας τὴν παλάμην, δέχου τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
(ντ. Ἡ. εαἰσείι.23,2τ; (Πγγβ. εἰ. 47(12.7710}; 2. τπιρά., ἢρ., δὲ ἰογηιεμρά 
ἐμ τηϊη4 ὃ περὶ πάντα...«τὰ καλὰ καὶ θεοφιλῇ πράγματα καὶ διανοήματα 
“υόμενος ὄφις 110, Ὁ. βά. ἀον»ι. 5(Ν1,0ς5.3488). 

κοίλανσις, ἡ, ποίου ἡ κ. τῆς λέπρας αχ.μ.ἀπδ,.)Β(Μ. 00.828). 
Ἐκοιλιόδουλος, 6γ5]ανοά ἰο ἐε δεῖϊν, Ατὶ Μοπ, ζόρι. 4(Μ.80.14440); 

70.ΟἸ μη. 5 καὶ. τ4{Μ.88,8640); [70.1).ἐοη 2 (Μ.05.2928}. 
Ἐκοιλιολάτρης, ὁ, ῥείίγ-τσους ρΡεν, ῬΆ]1. ΟΠνγς.τ2(ρ.γ7.20; Μ. 

41.44). 
Ἐκοιλιομανία, ἡ, γιαάηπεες οὗ ρἰμίοην, ΝΠ ΡΡ.4.58(Μ,70.5760)}; 

7ο.Οδρ.αρ.)γ6(}1.8ς. 1854); 10. ΟΠΙη.ςεαὶ. 26(Μ.88.το280). 
Ἐκοιλιοπονέω {-πονάω), εἰγσρίο τὴς εἰ αῤίγεν, Τιβοπί. Ν ν ϑνηη.39 

(ΔΕ .93.17170); Εχονε2τ(ρ.330) ; κοιλιοπονᾷ ἐῤ.(ρ.34ο). 
"κοιλιοφορέω, δέεαγ τη ἰδέ τοομεῦ, δα βγερηαηὶ, ἘΠΡΙΡἢ λοι. (}}.43. 

406}). 
Ἐκοιλιοφορῶς, ὧν ῥεαγίηρ ΤΏ {{6 τοοιηῦ ἡ τὴν ἀστραπὴν ἔνδον κ. 

βαστάσασα [3ς. ΒΝ] ἘΠΡΙΡΒ, λοηι.  (Μ.43.4020). 
κοιμ-ἄομαι, [ΠΠΊΡ ΕΓ, κοιμοῦ Αρορλι,, Ῥαὶν.(Μ,ός. Τ720}]; {6 ἀοιυπ; 

{εἰ ἀἰξι: τῆρῖ, κοιμᾶται ἡ νύξ ΣΟΙ ον.24.3; 65Ρ. λιϊΐ αϑίφορ τῷ ἀσαίξι, 

ἀϊε; 1. ἴὴ βεη. ὅ “σὦμενος...«ὁ ἀπηλλαγμένος τοῦ βίου Οτιδηραδί.ο 
(Ρ.293.τ7; Μ.12.1Ο28Ὰ}; τις τῶν κεκοιμωμένων φαινόμενος ΜεΕΊΠ,γες. 



κοίμησις 

3.1(0Ρ.414.8; Μ.18.325Α); ὡς ἐν θανάτῳ --ωμένου ΑἸΏ, »εη1.33(Μ.28. 
650); 2. οἵ (ἢγιβί τοῦ εὐηθέντος καὶ ἀναστάντος (μοὶ. 4Ρ}.6.3ο.8; 
ψπι ἐπ6 Ῥοίονοὺ ἀδύνατον... τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μετασχεῖν 
τινα..«ἐὰν μὴ πρότερον καὶ ἐπὶ τούτου συγκατελθὼν ὁ λόγος ἐκστῇ 
“θεὶς ΜεΙ ςν.3.δ(ρ.326.12; Μ.18.730); 3. οὗ τῇοβϑεὲ ψῆὸ ἀϊφά 
Βεΐοτο [ης. οἱ πρὸ τῆς παρουσίας...«“ὥμενοι Οτιοηραδί.ο(ρ.204.16; Μ. 
12.10280}; τῆς..χάριτος τῆς προφητικῆς αἱ ψυχαὶ τῶν «-ωμένων 
ἐδέοντο τὸ.(0.203.15; το25); ΤΑΤΉ σννι. κά. 18(Ρ.21; Μ.26,12800); 
Οοηςὶ..4}}.2.22.1τ8; 1δ.6.30.5 1.4. οἵ τῇς τεαβετηςᾷ ; 8. πὶ σεῃ., το ἰδ, 
44.2; ἴδῃ. Κορ.4.2; ἐν δικαιοσύνῃ ἐκοιμήθησαν καὶ ἐν μεγάλῃ ἁγνείᾳ 
Ἠεγῃ1.5:7}.9.16.7; τοῖς ἐν Χριστῷ κεκοιμημένοις Ἐλι5. “] αγεοί το τ(ρ.2. 
2; Μ.24.7128); τοῦτον..-«μακαρίως. .««ἀναπεπαυμένον πάλαι τε κεκοιμη- 
μένον 1δ.τ.4{ρ.18.7; 1524}; ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κεκοίμηται καλῷς ΑἸ. ΠΊοΉ, 
3(ρ.48.το; Μ.25.4848); ἐκοιμήθησαν ἐν Χριστῷ 14.5γη.43(0.268,22; Μ, 
26,768); πῶς ...οἱ πιστοὶ διὰ τοῦ ᾿Ϊησοῦ --ὥνται; δηλονότι τὸν 
Χριστὸν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς (Ὠτγδ,ἤον:.7.1 ἴῃ ΣΤῊδ55.(11.473Ε)} μὴ 
πενθεῖν τοὺς κεκοιμημένους ἰᾳπορ!.79.5 τῷ Μ4.(7.764Ὲ}; 14. ἐοεγδὲ. 
(2.32084}) οἷ, 5. κοιμητήριον ; περὶ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων 10.}). 
βά,ἀονν.ῖι. (Ν.05.32417); Ὁ. τεξ, τεϑασσγβοϊίίοη ἀναβίωσις τῶν κεκοιμη- 
μένων (οπεὶ, ΑΡ.}.32.3;; οἷ. θεῷ πεπιστευκότες ἐὰν καὶ “-ηθῶσιν οὐκ 
εἰσὶν νεκροί 1.6.30.4; ὁ θεὸς.. «ἀναστήσει ἡμᾶς σὺν πᾶσι τοῖς ἀπ᾽ 
αἰῶνος «-ηθεῖσιν 1δ.5.7.χ; Ο. ἀξαῖῃ ποῖ 8. σβιδ8 ἴῸΥ βούγονν ψάλλοντες 
ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων μαρτύρων καὶ..«τῶν ἀδελφῶν...τῶν ἐν κυρίῳ 
κεκοιμημένων καὶ...ἐν ταῖς ἐξόδοις τῶν κεκοιμημένων ψάλλοντες 
προπέμπετε αὐτούς (οῃοί.4.;Ρ}.8.30.2; οἱ τοῦ -οηθέντος οἰκεῖοι αὐτὸν... 
μακαρίζουσι πρὸς τὸ νικηφόρον εὐκταίως ἀφικόμενον τέλος ὨΙΟΉ.ΔΥ. 
6.᾿.,.7.1.3(Μ.3.5568}; ἃ. τιῖε5 οἱ θυσία] ἀθβουθεα, Ὀϊου Ατ. δ ὐ.7(}1.5. 
5520 [{}}} εβρ. ῬΥασευ ὁ...ἱεράρχης εὐχὴν ἱερὰν ἐπὶ τῷ κεκοιμημένῳ 
ποιεῖται...ἡ μὲν... «εὐχὴ τῆς θεαρχικῆς ἀγαθότητος δεῖται πάντα μὲν 
ἀφεῖναι τὰ ἡμαρτημένα τῷ κεκοιμημένῳ, κατατάξαι δὲ αὐτὸν ἐν φωτὶ 
καὶ χώρᾳ ζώντων 1.7.3.4(τ6 0}; τοῖς ἀνιέροις οὐκ ἐπεύχεται ταῦτα 
κεκοιμημένοις 10.7.3.7(564Α); ν. εὐχή; Κι8 αὐτός τ᾽ ὁ ἱεράρχης 
ἀσπάζεται τὸν κεκοιμημένον καὶ μετ᾽ αὐτὸν οἱ παρόντες ἅπαντες 1.7.2 
(556}); οἵ. ὑμεῖς.. .ἀπαρατηρήτως ἁπτόμενοι τῶν κεκοιμημένων μὴ 
νομίσητε μιαίνεσθαι (οηεὶ..4.}}.6.30.7; Δῃηοϊητηρ᾽ ἐπιχέει τῷ κεκοιμη- 

. μένῳ τὸ ἔλαιον ὁ ἱεράρχης 1)]οη, Ατ.ε.1.7.2(5 560}; τὸ ἐπιχεόμενον 
ἔλαιον ἐμφαίνει κατὰ τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας ἀθλήσαντα καὶ τελειωθέντα τὸν 
κέκοιμημένον 1.7.3.δ(ς65 4}; 6. σοτηχηθτηογαίίου οἱ ἀςδά 1π ᾿ἰασρν, 
Θοσαρ.εμεἦ.13.17 οἷτ. 5. ἀνάμνησις ; ἐπιτελείσθω δὲ τρίτα τῶν κεκοιμη- 
μένων ἐν ψαλμοῖς καὶ ἀναγνώσμασιν καὶ προσευχαῖς διὰ τὸν διὰ 
τριῶν ἡμερῶν ἐγερθέντα, καὶ ἔνατα εἰς ὑπόμνησιν τῶν περιόντων καὶ 
τῶν κεκοιμημένων (η5,..4Ρ}.8.42.1,2; οὐδὲ μάτην ὁ παρεστὼς τῷ 
θυσιαστηρίῳ τῶν φρικτῶν μυστηρίων τελουμένων βοᾷ: πάντων τῶν ἐν 
Χριστῷ κεκοιμημένων καὶ τῶν τὰς μνείας ὑπὲρ αὐτῶν ἐπιτελούντων 
Ομ γυβ ον 414 τη. τύ ον.(το.302Α}; τὸ πρᾶγμα πάντως ἐπωφελὲς καὶ 
θεάρεστον τὸ μνήμην... «ποιεῖν ἐπὶ τῆς.«μυσταγωγίας, τῶν ἐν ὀρθῇ τῇ 
πίστει καὶ κεκοιμημένων τον 55.8ρ.} [ο.Ὁ. βά.ἄογηι.)(Μ.05.253}). 

κοίμησις, ἡ, ὦ {αἰϊη αδίθερ τπ ἀφαίϊ, 1. ἴὰπ σεῃ. μέχρι τῆς κ. 
αὐτῶν ἸΠοττη. ἐἔ».0.τ5.6; Οτ ερσαδί, Ξ(ρ.287.25 ; Μ.12.Ἰο20Ὰ};, ἘΡΙρῇἢ. 
μαθγ. 19. 5(0Ρ.480.4:; Μ.42.7488); ἦ τῶν ἱερῶν ἐστι κ. ἐν εὐφροσύνῃ καὶ 
ἀσαλεύτοις ἐλπίσιν Ἰοη. Ατ.6.}.7.τὐ(Μ.3.5528); ΡΙαγ, τὰς κι τῶν 
ἱερῶν 1Ὁ.7.1.3(556.}; [ἢ ΟΥΆΨΕΙΒ ἴου {πΠ6 ἀδαά δεόμεθά σου περὶ τῆς κ. 
καὶ ἀναπαύσεως τοῦ δούλον σου τοῦδε ϑοταρ. εμεὶ!.30.2; ὑπὲρ τῆς κ. 
τοῦδε.. δεηθῶμεν (οηδὶ Αῤῥιδ.4τ.2; 2. ἃ5 ῬοσΌΠΉ δεν (τιβτδῃ οοη- 
οθρείοη οὗ ἀβαΐῃ τῆς γραφῆς. «τὸν θάνατον...κ.ι ἀποκαλούσης Επ5,4.6. 
8.τ(ρ.364.12; Μ,22. 5028); 1ά.0 5.140: 5(}1.24.728}; ὅταν...μετὰ τὸ ἀπο- 
θανεῖν ζήσῃ...οὐ θάνατος τοῦτό ἐστιν ἀλλὰ κ. (Ὦγνπ.κονι.17.2 ἐπ Η εν. 
(12.1668) ; ἐπειδὰν δ᾽ ἦλθεν ὃ Χριστὸς... οὐκέτι θάνατος καλεῖται λοιπὸν 
ὅ θάνατος ἀλλὰ ὕπνος καὶ κ. Ἰᾶ σοφηδί.τ(2.3088); 3. οὗ ἀογηητοη οὗ 
ΒΜ περὶ τῆς πανεντίμου κ. αὐτῆς οὐ πέφηναν...διὸ κατὰ τὴν ἡμέραν 
τῆς θεομητρικῆς κ. πλεῖστοι κεχήνασι ὅσοι φιλομαϑεῖς....τι ἀπόρρητον 
μαθεῖν γλιχόμενοι περὶ αὐτῆς Μοῦ, ἄογη.τ( }].86.22808): ὦ παμμακαρία 
κ. τῆς..«θεοτόκου 1δ.7(32034 Π.}; πανηγυρίζομεν...τὴν ζωηφόρον αὐτῆς 
κ. ]0.ΕῈ}.τοποορὶ. ΒΓ 22(Μ.06.14078); λόγος εἰς τὴν κ. τῆς ἁγίας 
θεοτόκου ογηι. ΒΙΜΤ εἰϊ.(ρ.95}); τς ξοβεῖνα μέχρι τῆς κ. τῆς θεοτόκου 
ΤΑπδϑι Αὐΐ, νη. 4(Δ1.80.13078). 

κοιμητήριον, τό, γεκίτηρ-ῥίαεε ξὸν ἐπε ἀφαί; 1. σρηιδίρεν ;, 8. ἴῃ σϑη. 
ἀπὸ τῶν κι; προπέμψαντες τοὺς μάρτυρας, ἠρχόμεθα ἐπὶ τὰς συναγωγάς 
Οὐ. Ποη}.4.3 ἐπ 76γ.(0.25.20; Μ.13.288})}; ἐν ἐρήμῳ τόπῳ πλησίον τοῦ 
κ- Αἰμιαῤοϊ, (οηεί.27(Μ.25.6290); ἡ Πέτρου καὶ Παύλου εἰς δεῦρο 
κρατήσασα ἔτι τῶν αὐτόθι κ. πρόσρησις Ἐλιι5...4.2.2ς.5(Μ.20.2ο80}; 
τὴν θήκην..«ἐν τῷ καλουμένῳ κ. κατέθεσαν 7 0.10. Αγίοηι.(0.92.14; ΝΜ. 
06.13010); διὰ ταῦτα... τόπος κι ὠνόμασται, ἵνα μάθῃς ὅτι οἱ 
τετελευτηκότες καὶ ἐνταῦθα κείμενοι οὐ τεθνήκασι ἀλλὰ κοιμῶνται 
ΟΠ γυβ.εοορισί.τ(2.308.); ἐτάφη ἐν τῷ κ. τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 
ΤἸστορθητ, ζέ».(Μ1.86.7844); ἐκέλευσεν...εἰς τὸ κι αὐτὸν ταφῆναι 

γδο κοινοποιέω 

ἔνθα ἐπίσκοπος ἔκειτο ἴο.Μοβοῇ ῥγαϊ. 4ο(Μ.87.28020); Ῥ. υδρά ἔοτ 
ΨΓΟΥΒΠΙΡ τῇ... ἑβδομάδι μετὰ τὴν ἁγίαν πεντηκοστὴν ὃ λαὸς νηστεύσας 
ἐξῆλθε περὶ τὸ κ. εὔξασθαι ΑἸΆ, μερ.6(ρ.72.9; Μ.25.6528); τὰ οὐ] οἵ 
ΤΩΔΥΓΨΥΒ τὴν...δεκτὴν εὐχαριστίαν προσφέρετε ἔντε ταῖς ἐκκλησίαις... 
καὶ ἐν τοῖς κι (δηεί. 4 }.6.30.2; οξ. κοΐ εάν. οἷϊ. 5. μαρτύριον; 
ς. ΟΒυ βιΔηβ ἀξηϊθα δοσδβϑ ἴῃ τἘἰπ165 οὗ ρευβθομείοη, ὨΙ ον. Α].8ρ. Εἶπ 5. 
ἐ..6.7.τττο( Μ,2ο.6658) ; Ετι5,}.4.0.2.χ(βοᾳᾺ}) ; τρὴς τεβιογεά, 20.7.13.1 
(676.); 2. ἰοῦ, ξανῖϊν φγανε κατεσκεύασα τὸ κυμητή[ρ]ιον ἐμαυτῷ 
καὶ τῇ γυναικί μον 1.5 4 Ρ.40] (ΡὨγΥΡΊΑ); κοιμητήριον ἐῤ..420; 
κἸοιμητήρι[οἱν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ...ον καὶ Εὐτυ[χίδ)ος καὶ ᾿Ελπι[δίου 
ΒΟῊ τ Ρ.406 (Ατις δ); κυμιτέριον 1δ.0.4ος (Ατεϊοα); κ[ατεσκεύασε 
ἑαυτῷ κοιμητή[ριον τοῦτο] μνήμης χάριν ΜΑΜΑ͂ τ.2ος (ΡὨγνρία). 

Ἑκοιμήτωρ, ὁ, οη6 τοῦ ᾿ηάμεες εἰεερ, Οὐ Νὰ Ζιεαγι.1.2.8..44(Μ.37. 
6:0). 

κοιμισμός, ὁ, ῥμήτηρ ἰο οἶσορ, ἸΣΡῚΡ αποιβαίρ.το.τό; Μ.43.1720). 
Ἐκοινοβιακός (-βιαϊκός), σφηοὐ ες, δεϊοηρίηρ ἰο α εοηρημηῖν οὗ 

ΤΟ]ΡΊΟΙ5. κ᾿ κανόνων ΓΑΤΏ, ἐριαει.τ(}1.28,8570}; Αροῤ,ν Ραὶν.(Μ. 
Ὁ5.2450) ; Ογτιϑ.υ,,δαὐ.2(ρ.88.1); κ- βίος Ἰά.υ..70.1165.6(Ρ.2ο6.0); 10. 
1.8.7} τ Μ.ο6.969Ὰ); Τμαάτιδεια,οΡ}.2.τό4(Μ.90.152οο); κοινοβια- 
ἱκὴν ζωήν 1.0» τὶι τ Μ.00.8134}; μέα ἐκκλησία κ. Ἰᾶ.ἐῤὈ.2.53(Μ. 
1264); ὁ κι ὁμὲ τοῆο ει θηρ5 ἰο α ξορηηηὶν τὰ τῶν κι κατορθώματα 
ΤΒδ8.εοη δ .18.4(2. 620), ν.]. κοινωνικῶν ; Μ.31.13858), 

Ἐκοινοβιακῶς, τη σεεογάσμεε τοί α ἐοηηριοη ἐΐξέ, ΟΡΡ. ἐδιοβούλως, 
ΤΒατιϑίαα. ἐρ}.2.122(}1.09.1428}). 

Ἐκοινοβιαρχέω, γεΐδ οὐθν ἃ γείίσίοις ἐονηιμηΐν, Ογτϑυυ, δα}.2] 
(0ρ.111.27}); Ι΄, Τἠάς.(ρ.237.15). 

κοινοβιάρχης, ὁ, ἠδαΐ οΥ α γεϊίστομ5 σονηημηῖΐν, Δρορλι αὶ (Μ. 
6ς.2240}; τὸν ἀββᾶν...τὸν γεγονότα τῆς ἐρήμου...«μέγαν κ. καὶ τῶν 
κοινοβίων ἀρχιμανδρίτην νυ, δι. Ἐπ ἐνγη, δ(ρ.16.15); 10.Μοβοῇ. ῥγαὶ. 
οἹ(Μ.87.2 9564); ἐδ. ταδ(3ο098); ἐδ.τ47(3ο12Α). 

κοινόβιον, τό, σον οὗ γο]ρίοιιβ, ἸΠΟΉ σέ εΥν ; 1. Ἰὰ ρθῆ. τοὺς 
ἐν κ᾿ μοναχούς τ. ΝΖ. εαγηι.1.2.5 (Δ Π.37.642Ὰ}; τοὺς ἐν κ. ἀσκοῦν- 
τας 1Βα5.ἐοη δέ, τ {11.(2.5523Ὰ; Ν,.31.13221); τοὺς ἐν κι κανονικούς 1.18 
{π|,(Ξόορ; ΝΙ.12818); ἄπελθε εἰ... θέλεις μοναχὸς γενέσθαι εἰς κ᾿ πλειόνων 
ἀδελφῶν ῬΑ]. 1 ατι5.28(0.70.15}; Μ.34.τοβιΑ); τοῖς ἐν κ. ... τὸν 
σκοπὸν τῆς ἐγκρατείας κατορθοῦσι ΤΠ ϊαά. ῥέεν. 53(0.58.13); ΑἌρορλιᾷ. 
Ῥαων.(Μ.65.810); τὸ κι... τοῦ ἀββᾶ Σάβα 70. Μοβοῃργαὶ. 52(Μ,87. 
20ΟΒΑ); τὸ κ. τοῦ βαπτίσματος 1. 3(28568) ; ΟΠ πρ οὗ κ. ἀοβουθοά, 
Οντ. 5.0. Εἰμδγηι, ,α(ρ.64.14{6}}; ροββθβϑίοηβ οὗ κι, ἀῤορίμ. αν (Μ. 
65.1528}); 2. σοῃέταβίεα ]ῃ λαύρα, Ογτ.5.υ. 70.}65.6(ρΡ.2ο6.5) εἰϊ. 5. 
λαύρα; οὔτε εἰς τὴν λαύραν εἰς κέλλιον ἠφίει αὐτοὺς οἰκῆσαι, ἀλλὰ 
μικρὸν κι κατὰ τὸ ἀρκτῷον μέρος τῆς λαύρας συστησάμενος καὶ 
ἄνδρας εἰς αὐτὸ ἐστυμμένους καὶ νηφαλέους καταστήσας ἐκεῖσε τοὺς 
ἀποτασσομένους μένειν ἐκέλευσεν, ἕως οὗ τό τε ψαλτήριον μάθωσι καὶ 
τὸν τῆς ψαλμωδίας κανόνα καὶ τὴν μοναχικὴν παιδευθῶσιν ἀκρίβειαν 
ἰά.υ.δα.2δ(ρ.113.6); 14.υ(ἐιδγηιιοίρ. 58.509) οἷξ. 5. λαύρα; οἔι1}.0 
(ρ.τ6.25.}; 3. οὗ ᾿Ἡγοϊμθπ᾽β σοηνθηὶ τὰς..«γυναῖκας βουλομένας...τῇ 
ἁγίᾳ...κοινωνίᾳ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας προσελθεῖν, ἔχειν τὰ ἴδια κ. 
ἀπαρεγχείρητα Μαχ.6}.τ2(}.01.4640). 

{Ἰκοινοβιώτης, ὁ, τεϑρδεγ οὗ α τογηριμπῖέν, Ν1].6Ρ}.1.307 εἰτ.(Ν. 
79.1038). 

κοινοβουλία, ἡ, εὐγριοη; βώγροσα, εονηνιοη τοῦ! τὴν πρὸς τὸν θεὸν 
καὶ πατέρα κ΄ [ἴ.6, οὗ (ῃτι51} ντ. ο.γ(4.6Οτο). 

Ἐκοινογαμία, ἡ, 1. εοηηναὶ τιαγγίαρε δα νοοσαιϊθα Ὀγ Ρ]ατοηϊκίβ, 
ΤΕΡΙΡΒ ορίϊιδαεγιδ(ρ.346.15); ἀπᾷ Θεσιπαϊαη Οποβίῖοβ, 2Ὁ.32(ρ.365. 
6); 2. ριυιδίϊς ππῖοη οἱ ὕταῖθβ, τι Νδζ.ον 3: (}|.3ς.12088); ν. 
κυνογαμίᾳ. 

Ἐκοινοδέσποτος, ΖΟΉῬΉΟΉ ἰ0 δόθθγαϊ γηαδίους ἢ ΟΡΡ. μονοδέσποτος, 
Τοουτ, ἮΝ εςί.2.12(Μ}1.86.1 5610}. 

Ἐκοινοεργ-έω, τον Ἡροη ἰορείμεν τὴν... «τροφὴν...ἡ γαστὴρ καὶ τὸ 
ἧπαρ --οὔσιν Μοϊεῖ,"αΐ πον. 2ι(Μ.64.12258). 

κοινοεργής, τοῦ» ΒἹῊΡ ΤΉ σονηηιοη, Μεθ, πα λον τ (Μι64,12284}. 
κοινολογέω, εοηῦεῦσε, ΤΑΤΉ 415}.3(}1.28.4418)}.Ψ 
κοινολογία, ἡ, ερηυεγδαίίον, Οὐ. 70.13,.8(0Ρ.252.20; Μ.τ4.4480) ; 

Ονγ. ηι.253(3.272})}. 
Ἐκοινόμυια, ἡ, ν. κυνόμυια. 
κοινοποιτ-έω, 1. ΠΩ} 6 ΞΟΠ; ἃ. ΟΠ Ἶ5 οὐ ΜΠ δποίῃου, ἔρις 

Ῥανὶ, οἱ ἀοἄ τὰ ἴδια μυστήρια διὰ τῶν προφητῶν -“-ἥσαντα ΗΙΡΡ. 
δεν. [αε.τ(ρ.14.2); ΟΥ ΝΑ 2.6 .τ6ς:(Μ.37.2770}; Ογνς. τοί ῖ.60. 
1024})}; θεῷ... .τὰ τῆς ἰδίας φύσεως ἀγαθὰ “-εἴν εἰωθότι τῷ ἰδίῳ σώματι 
14 ἡπειηῖροη, (Ξῖ  ΠΥΑ}; ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις “οοὔνται μέχρι καὶ 
τοῦ τυχόντος ἀνθρώπου Τάγ,δειά,ερῥ.2.τ5τ(}1.90.14720); δα. 
ἘΌΠΟΙΆ Ά15 εἰ γάρ τις “-εἶν πρὸς ἕτερον ἢ μεταδιδόναι τινὶ τῆς οὐσίας 
ταύτης ἐθελήσειεν, ἤτοι κατὰ διάστασιν καὶ μερισμόν, ἢ κατὰ σύγκρισιν 
τοῦτο κατασκευάσειεν ἄν Ἐπη, αΡοΐ,(Μ.30.8448}); “-ηθήσεται τὸ τῆς 
οὐσίας ἀξίωμα τὸ. (8440); τηεα. «“εὔται [56. ἡ γυνή] πρὸς τοῖς ἄλλοις τὸ 



κοινοπρεπής 

εὐ ἀγαθόν Όντ. 7ο.2.τ(4.1948); Ὁ. ν]Ὲἢ Οηςβο}1, φἤανγό ἴῃ, ἀϑειρης, οἵ 
ΟΡ γιβί τὰς ἡμετέρας “- εἶ εἰς ἑαυτὸν ἁμαρτίας Ἐπ5.4.6.1τ0.1(0Ρ.440.20:; 
Μ,22.7248); τηβᾶ, “-οῦὔμαι...τὴν σὴν εὐπραγίαν ΟΥΝΑΖ.6Ρ.88(Μ.37. 
τότ); (οβιη. Ἰη(. ἰοῤ. 5(Μ. 88. 3040); 2. γεραγὰ ας ΦΟΉΜΉΘΗ, αἱήντὀμίε ἴο 
αποίδον οὐ οἱλεγς ἐκοινοποίησεν ὁ Κέλσος..«φζἄσκων αὐτὰ καὶ παρ᾽ 
“Ἕλλησιν εἰρῆσθαι Οτ Οεἰς.7.5ο(Ρ.2ο8.0; ΜΟΤΙ Ι5Ὸ40}); 10.6.τ(Ρ.7γο.4; 
12804)}; τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν «εἴς ΟΥΝ ν 85, πη. ο(2 Ρ.2οο.8; Μι4ξ. 
8050); πῶς.. οὐδαμοῦ τοῦ πατρὸς ἑαυτὸν ἀπόστολον εἶναί φησιν, ἀλλὰ 
τοῦ Χριστοῦ; πάντα «εἴ (Ὠγν5, ΠΟ. ᾿ τη Τίνι. (11.540Ε}; πῶς εἰς 
αὐτὸν οὐκ ἀσεβήσομεν τὸν πατέρα...τὸ μόνου τοῦ μονογενοῦς ἐξαίρετον 
ἀγαθὸν -υοὔντες πρὸς ἄλλοις; ὕντ. 7σ.τιτο(4.1ο7.}; 1δ.2.2(τ620}; γέ- 
φαγά αἰτῶ οὐ ἐφμαὶϊΐν 5 ττα ἢ δημοσίας... βίβλους εἴτε τὰς ᾿Ιουδαϊκὰς 
«ὐγραφὰς εἴτε τὰς τῶν φιλοσόφων “- εἴ 5... ψΔ]Ε ΠΕ 115] τὴν ἀλήθειαν 

Ομ. "ἐγ. 6. 6(ρ.458.18; Μ.0.2764); 3. αρῥὶν σφμαϊϊν ἴο ἈΠΟΙΠΕΥ οᾶβα 
ἅπερ..«λέγει.. δύναται «-εἶσθαι εἰς τὴν ωύσέως κατηγορίαν Οτ( εἶς. 
2.54(ρ.1τη6.6; Μιχα ΒβοΟ) ; 1.2. Ξπ(Ρ.170.6; 8854}; τὸ. «τοῦ ἁγίου καὶ 
τοῦ ἀφθάρτου... οὐδαμοῦ --οὐμενον πρὸς τὰ μὴ δέοντα αΥςΝγε5. Τγέηος 
(Ρρ.77.3; Μ.32.6028); οὗ Αὐΐδηβ τὸ τοῦ υἱοῦ “-οὖντες ὄνομα πρὸς τοὺς 
δούλους ΑΡΟ]]. μα. τεει ῥίτίρ.τόη.6; ΜΟτο ττο κα); 4. γεραγά, ἱγεαὶ ἂς 
ἐπὸ; ἃ. ΟὨτΊβῖο]. τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς περὶ τοῦ κυρίου 
φωνὰς ἔσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μὲν ““οὔντας ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς 
προσώπου, τὰς δὲ διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δύο φύσεων Το, Αητ.}.Ογγ,2(Ρ.0. 
6; Μ.77.1734}; τοὺς..«λέγοντας ὅτι οὐ χρὴ “-εῖν τὴν σάρκα τῇ θεότητι 
τοῦ μονογενοῦς οὐδὲ τὴν θεότητα τῇ σαρκὶ ἐν ταῖς θαυματουργίαις...τῆς 
ἀληθεΐας διημαρτηκέναι φαμέν ὕγγ, γε. (ρ.585.24; 65,200 4}; μετὰ τὴν 
καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν --εἶ τὰ τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος κατὰ τῆς 
ἐνεργείας, οὐ κατὰ μεταβολὴν τῶν ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς Αγηπίοι, [0.3:12(Μ. 
δ: 14000); “ἰεἴ τὸ πᾶν, οὐκ εἰδὼς χωρισμὸν μετὰ τὴν ἕνωσιν ἐῤ.5: τό 
(14124); Ὁ. 1π ἀετορδίουν 5658, ἔγθαὶ ας σοι ραγαῤίε, εοηξμδε, αςῖ. 
᾿Ελιφὰζ...τ- εἴ αὐτὸν [56. τὸν ᾿]ώβ] τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις Ἰλϊάντη. 7οὉ 
το: (Μ,30.11524); (οηεὶ. ΑΡ}.2.61.2; (Οβπη, πῇ ἰορ. (ΔΜ ,88, 2.60) οἵ. 
Οἠγον ΒαΞξε.Οο(Μ.02.2528); Οτιβεβ ταϊσϑοῖοβ σεῦ [5ο.. (6]585] 
αὐτὰ πρὸς τὰ ἔργα τῶν γοήτων Οτι( οἷς. τ. ϑ(ρ.122.5 ; Μ.11.788.} ; 6.2. 
το(ρ.145.25 ; 8224); ἈΠ ΥΟΒΌΣΥΘΟΏΟΙ ΒρΡρεδγασα5. “νεῖν πρὸς ἕτερα 
φαντάσματα καὶ ἄλλους φαντασθέντας τὰ κατὰ τὸν ᾿ΪΙησοῦν 1Ὁ.2.62 
(0Ρ.184.25; 8930); ἰὴ Ῥθαπογηΐαη ἰδασδησ πα (Ντιβὶ ἔφη “-εῖν τὸν 
μονογενῇ πρὸς τὴν κτίσιν Β65.:|7.2.54{1.2618 ; Μ.20.6288); μηδεὶς... 
τὸν υἱὸν ἀκούων ποίημα δυσχεραινέτω, ὡς “-ουμένης τῆς οὐσίας ὑπὸ 
τῆς τῶν ὀνομάτων κοινωνίας 1.2.22λ(26τῷ ; Μ.6280); ἡ τῶν ὀνομάτων 
κοινωνία οὐ "-ἥσει καὶ τὰς οὐσίας 1Ὁ.; πῶς -- οὖσιν ἢ πρὸς τὴν αἰσθητὴν 
κυίσιν τὸν τῆς κτίσεως κύριον, ἢ πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων φύσιν τὸν ὑπ᾽ 
αὐτῶν προσκυνούμενον; τι γ55.Επη.4(2 Ῥοδτ.τό; Μ.45.6220); πρὸς 
τὰ μικρότατα τῆς κτίσεως μόρια “εἴται παρ᾽ αὐτῶν τοῦ μονογενοῦς ἡ 

οὐσίᾳ 1.(Ρ. 97.4; 6130); ; οὐκέτ᾽ ἂν εἴη μονογενής, ὁ τιοὶ τῆς γεννήσεως 
ἐἰδιώμασι πρὸς τὰ λοιπὰ τῶν γεννηθέντων ““οὐμενος 1}. δ(2 Ρ. 100. 26: 
7858); 78. 6 Ρ132.:ι; 1160); ὁ ; οὐ “"οὔμεν..-τοῦ μονογενοῦς τὴν οὐσίαν 
πρὸς τὰ ἐκ μὴ ὄντων γενόμενα Ἐνλ. αροί. τϑί(Μ. 30.840); ; ΒΌΟΝ τεϑοδίηρ 

ΠΟΠαοτηΘΩ εἴ τις..-“οῶν αὐτὸν [5.. τὸν υἱόν] πρὸς τὰ λοιπὰ ποιήματα 

«ἀ, ἔ, (Ατο.(358)αμαι Ρ. ἘΡΙΡΗ. λα ρν. 74. ττίρ.284.1; Μ.42.424}); εἴ 
ἀνε κύων τὴν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἔννοιαν ἐπὶ ΠῚ λοιπῶν ποιη- 
μάτων. .«ἃ, ἔ, 1δ.(0.280.25 ; 4214}; οἴ. ὅ υἱὸς 'κύριος ἔκτισέ με᾽ εἰπών, 
ἵνα {μὴ “-ουμένην αὐτοῦ πρὸς τὰ λοιπὰ κτίσματα ὑποπτεύσωμεν τὴν 
φύσιν, ἐπήνεγκεν ἀναγκαίως πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με᾽ (ξο. 
Τιαοα,ορ. ἀρ Ρ.ἘΡΊΡ. ἤμαον.73.2ο(,.203.8; 4400}; ἱπ τρδομίηρ οὗ 
ῬηΘΟΤ Δ ΙΟΙΏΒΟΝΟΙ οὐ «υεῖται τοῖς πᾶσιν μοναδικὸν ὃν τὸ ἅγιον πνεῦμα 
ΤΑΙ Μαςοά, ἀϊαὶ. τ, δ(Μ.28.13οο0) ; 5. »ιαξε ΠΕῸ οὐ ἐφιαὶ, τας, οὐ.. 
ἡ κοινότης τῶν λέξεων “-εἴται τὰς φύσεις 1.(120 00). 

Ἐκοινοπρεπής, δέδιίίηρ αἰΐξε τὴς ἄϊνϊηθ ἀπ πυπμήδῃ παΐατε οὗ 
Οδγιθί, Απδβε. δ. μοά. τ Μ.80.48.4). 

Ἐκοινοπρεπῶς, 79: ὦ ἨΙΘΉΉΕΥ εοηδομαηὲ τρί δοίἑ ἰμ6 αἰνίῃς δρᾶ 
Βυπηθη θεανδρικήν.. ἐνέργειαν νοοῦμεν τὴν κι πως ὑπὸ Χριστοῦ 
πραττομένην ΑὐαΞε, 5. μοά τί Μ 80. 45}}}; σΟΠῚΡ., ἔΟΥ καινοπρεπέστερον, 
ΑΤΟΘΟΒοΙαβι οί. 2.8(ρ.40). 

κοινός, ΖΟΡῬΟΗ: Ὦ. εἰαγοά ΤῊ ξοΉ ΟΠ; ἃ. οἵ Δ ϑδοϊς τοῦ κ' 
ὀνόματος καὶ ἐλπίδος Ἰατι. ΕΡἢ.1.2; τὸ ἐπικατηγορούμενον ὄνομα κ. 
ἐστὶ Τυ8:. χαροΐ.7..(Μ.6.33274}); κι πίστις ΟἸδίη, ον. 4.τό(ρΡ.203.2; Μ.8. 
13088Β); κ. ἀρετῶν ἐῤ.4.2τ(Ρ.307.21; 12440}: κι. βίος 16.7.7(0.37.18: Μ. 
9.4690); τὴν κ. πάντων ἀνάστασιν ΑἸδ ἔηειτο. (Ν|,25.1120) ; κ. διαίτης 
(σησὶ. ΑΡΡ.2.46.τ; οἷ. κ΄ τραπέξας ΤΠαϊ, χογ.ττ: 20 (3.237): ἡ. «τοῦ 
ἑνὸς καὶ ταὐτοῦ καὶ ἄρτου καὶ ποτηρίου κ. ... μετάδοσις ὨΠΟΠ.ΑΥ.6.λ. 
3.3.1(Μ.2.4288); κι ... τὰς ἀγγελικὰς ὀνομασίας 1ᾶ.εἰ. 5(}.2.το66}); κ 
τινα. «τῶν ἁγίων... κοινωνίαν 14.6ῤ.0.5(}1.3.11120}; ποις, 85 ϑιιδϑῖ., 
ἐξι6 ΟΡ ῬΗΘΉ, οἰεημομί τὸ κ᾿ τῆς ἐλπίδος ΤΟ ΪοΡ.5 1.1; τὸ κ᾿ τῆς πίστεως 
ΕἸΕπλ. οἐγ,7.τό(Ρ.69.8; Μ.0.5364); τὸ τῆς γενέσεως κ. ἰά ἐπε. Τ πάοί.2 
(Ρ.116.τ4; Μ.9.6738); ΡΙαΤ. τὰ κ. τῆς πρός σε φιλίας ΜΕΘ, αγδῖϊγ.4 
(ρ.156.1; Μ.18.2480) ; Ὁ. οὗ ρεγβοπϑ : (Ὠχιϑε ὅ λόγος ὁ κι ἀμφοῖν θεοῦ 

γι) κοινός 

μὲν υἱός, σωτὴρ δὲ ἀνθρώπων (Ἰετη, ῥασά.3.τ(ρ.237.1; Μ.8.5574); τῷ 
κ. πάντων ἀνθρώπων κυβερνήτῃ Οτ. Βϑυτη ΡΘΗ. Ὁ. 4(Ρ. 10.2:} Μ.1ο. 

τούτο); τὸν κι πάντων σωτῆρα 1δ.(Ρ.9.25; τούτο); ΑἸἢ Ἴρετδ. τι 
25. 1210}; ὁ ὁ κ᾿ πάντων κύριος 1δ.40.τ(1848); ΒΡΙΠΙτα8 ΡΔΙθπῖ5 τῆς.. 
κι --- πάντων ἡμῶν μητρός [1.6, ΟΒΌΣΟΙ] Οομβῖρ. 6]. νΖ. 6.2.7. 39 

(.8ς.12418}; τοῦ...κ- ἡμῶν πατρὸς Ἀκακίον Το. ΑἸ. Ν ει. (Ρ.04. 
21; Ἀ4.7}.14534}; τῶν κ΄ ἡμῖν πατέρων ὙΠάτ.ἦ.6.1.11.7(3.775);} Θίοη. 
Ατιά.η.2.1ττ(Μ.3.6400}; κ. τις.πατὴρ...«ὁ ἱερεύς ΟΠ γνβ. ον. ὅ.1 1Ἰῃ 
ΤΤη.(ττ. 580); 6. Ογβίο]. τὸ... σῶμα ὡς καὶ αὐτὸ κοινὴν ἔχον τοῖς 
πᾶσι τὴν οὐσίαν ΑἸῊ ἐμε.20.4(Μ,25.122Α}; ἐκ δύο μὲν τῆς τε θείας καὶ 
τῆς κ. ἀνθρωπείας ἄμφω προὐπαρχουσῶν τῆς ἑνώσεως Χριστοῦ φαμεν" 
ἐν δύο δέ, τῆς τε ὑπὲρ τὸν κ. λόγον καὶ ἰδικὸν οὔσης κ. θεότητος καὶ τῆς 

ἰἐδικῆς μόνον αὐτοῦ ἀνθρωπότητος Τιεουπί. Ἠἡποποβἤ 8 (Μ.86.τϑοτΒ); 
ν. ἰδικός ; ἅ. Ττίῃ. θεότης τὸ ᾿εἶναι᾽ κ΄ ταῖς ὑποστάσεσι σημαίνει ΓΑΊΗ, 
ἀταὶ, Τγίμ. τ. τό (Μ. 28. 1τάτο); οὐκ εἶπον: τὰ ἴδια τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 
υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματός εἶσι κ." ἀλλά, τὰ ἴδια τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ, τοῦ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματός εἶσι κ, 1δ.25(1153}}; 1δ.22 
(11408,0); τῷ μὲν τῶν ἰδιοτήτων δηλοῦντες τὸν ἀριθμόν" τῷ δὲ τὸ κ. τῆς 
δεσποτείας μηνύοντες ΤΏΙ. φῇεεϊ. 2(Ρ. 53. 17) 5 ἢ: 744); ; ἡνωμένον μέν 

ἐστι τῇ ἐναρχικῇ τριάδι καὶ κοινὸν ἡ ὑπερούσιος ὕπαρξις κτλ. Τῖοπ.ΑΥ. 
ἄ.5.2.4(}1.3.64τΑ}; τὰς κ. καὶ ἡνωμένας τῆς ὅλης θεότητος διακρίσεις 
1δ.χιττ(θ52Α}); 1Ὁ.2.5(644.Ὰ}; ὁ Φιλόπονος ἔλεγεν ὅτι εἰσὶ τρεῖς μερικαὶ 
οὐσίαι ἐπὶ τῆς ἁγίας τριάδος, καὶ ἔστι μία κι ΤΠ:δοπὲ. Β. “δεῖ. ς.6(Μ.86. 
12338}; αἱ τρεῖς ἰ5ς. ὑποστάσεις} ἔχουσι μίαν φύσιν καὶ οὐσίαν κ, τῆς 
θεότητος 1ο.Ὁ. Πα. Ν ες .7(Ρ.562) ; ἀος. γ]θ τ )ηπ5 κοινὸν τῆς τριάδος 
τὸ πάθος ΤΑΤΗ. 4)Ὀο11.2.2(ΜΜ.26.τὉτ260), οἴ.71Ὁ.2.2(11330); ἀοο. τροπο- 
Ῥγϑιτε5 μὴ εἶναι, «τούτων ἕκαστον καθ᾽ ἑαυτὸν ἡεόν φύσει, ἀλλ᾽ ἔχειν 
κ. θεόν, ἤγουν θεότητα ἐνύπαρκτον...καλοῦσι δὲ.. «κ. αὐτῶν θεόν, 
οὐσίαν καὶ φύσιν ΤΠ ΟἹ λαον.(}}.86.6 1,8): δος, ΝΕ εἰ τὸ "εἷς 
τῆς τριάδος᾽ λεγόμενον κ. τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος Χριστοῦ 
ἐστιν ἢ...ἐστι κ. τῷ πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι, ἢ καθ᾽ ἕτερον καὶ ἕτερόν 
πως ἐξ ἀμφοῖν ἀποτελουμένου λόγου ἑνός Τ,δολί. Η. Ν 6ε,.7.4(}1|.86. 
τγ68.}; 6. οὐδὲν κ. ἔχω πρός τινα μβαῦε ποι τηρ τρ εουοη τοι ἢ ἡμῶν 
εὐ μηδὲν ἐχόντων κ. πρὸς τὴν πατρικὴν θεότητα Ἐπ15.6.1}.3.2ο(ρ.181.7; 
Μ.24.10440)) ; οὐδὲν κ᾿ τῷ λόγῳ πρὸς τοὺς αἰῶνας ΑΤΉ«ἀ6εν.τΒ8(Ρ.1ς.1τ; 
Μ.2ς.456.}; οὗ Ε΄. μοϑὲ μηδὲν κι μηδὲ ἴδιον ἔχειν τι τῇ φύσει καὶ τῇ 
οὐσίᾳ πρὸς τὰ κτίσματα Ἰ6.ἐῤ. ϑέγαβ.1.27(}{.26.5 030); τί. ..κ. πόλεμος 
πρὸς ἐπισκόπους; ὰ,ἢ-. γιττίρ.180.1; Μ.25.7ο 50}; ΟὨγγβοῤβηρη. 
(1.688); ἰά,μσηιιϑουΣ τῷ Κορ (0.6 578}; ἔν ἴῃ ῬτΘΡΟΒΙΠΠΟΏΔΙ ΡΠ σα565 
ἀπὸ κοινοῦ, κατὰ κοινοῦ τοτ ἢ ἅξ 6 οΥὁ εονηηιση ἀρρἐτεαίτου, τὶ ἸΛΈΈΎΡτη. 
ΟΥ ἃ ΡΉγ͵ΆΒ6, τοῦ, Τοιδισι ζητῶ μήποτε τὸ “εἰς τὸν αἰῶνα᾽', ἀπὸ κ. 
ληπτέον, ὥστ᾽ ἄν εἶναι τοιοῦτον τὸ ὅλον" ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ 
εἰς τὸν αἰῶνα... ΟΥ, 70.50.3ρίπτ; Ρ.382.τι; Μ.14.6088); 1Ὁ.13.8(0.232. 
14: 4008); Ἰὰ ἐρήμη τον. 3 ι3{ 75 9 Ρ.241} οἱ, ΗἸρτ ον ῖη ΜΙ. 
5: 22(Μ.}..26.374}; κατὰ κ. κεῖται τὸ κατὰ τὰς γραφάς᾽ (ῆτγπ.ἠοηι. 
38.3 τῷ ΣΟ ον. (το.354λ}; Ατητηοῃ, 46.10: 22(Μ.8ς. 5808}; Απατ.δ65. 
“ροκι(Ν.τοῦ.236Ὰ}); ἀπὸ κι ἐονημοηίν, ρεπεναϊν, Οτνεονερι. τη σεη. 
Δ. πίοο,τ4.τ(Ρ. 68. ς τ Ἅ1.12.888 οχη.); κατὰ κοινοῦ τπῖυεγεαΐίγ, Δῖον. 
Αὐνειλος τὐτ.(}1.3.106Ὰ}; ἐδ. 6 (11,(2848}; κατὰ τὸ κοινότερον ἴηι σεπογαὶ, 
Οὐ. [α.2.30(54;}5.87.2..; Μ.14.1τ68.}; δ. τὸ κι ἐλ ΟΠ ΣΙΞΈΔΠ ΚΟΡΗ 011}" 
εἰς τὸ κ. εἰσελθεῖν (ὐγ,(ἰρἰς..3.5τ(0.247.7; Μιττ. 884); 14 λοηι.12.5 
ἴῃ 767.(Ρ.92.4; Μ.13.38ς8}; τὸ κ. τῆς ἐκκλησίας ΓΠτγπ5.Ξ[α!.3,5(2.428):; 
οἵ, ἀπὸ κ. τοῦ τῶν πιστῶν συναθροίσματος (οηεὶ. ρῥ.4.18.1τ; ΜΙ 
ῬΙΈΡΒ. ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἔοηι σοηημοη, οὐ Οκμτγεὰ ἡμμς, Τρτι. Ροΐνε. 4. 
3; ἐπὶ τοῦ κ' τῆς ἐκκλησίας ῥιῥίτείγ τσὶ ματο, 1δὰ5. λ,6.6.το, τ6(}. 
2Ο. 5608); 1.6.37.1{(ς078}; 2. ογάϊπανν ; ἃ. οὗ ΓΒ τῖβε α5 τῆδη: ἀθηϊθα 
οὐκ ἔστιν ὁ Χριστὸς ἄνθρωπος. ἐξ ἀνθρώπων κατὰ τὸ κ. τῶν ἀνθρώπων 
γεννηθείς Τα, ἠ1α].54.2(Μ.6. 06Ὰ}); οὐκ ἴσασι τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ γῆμαι 
τὸν κύριον ;..«οὐδὲ ἄνθρωπος ἦν κι. (]6Π).ςἐγ.4.6{(0.218.28, ΜΒ. 1520); 
ἵνα μή τις αὐτὸν κ. ἄνθρωπον ἐκ τοῦ πάθους ὑπολάβῃ ΑἸΉ1πε.24.3(Μ, 
25. 156λ}; 14..4γ,3.32(Μ.26.3020}; εἰ δὲ ἄνθρωπος ἦν κ. ὁ ᾿Εμμανουήλ, 
πῶς ἄν ὠφέλησε τὴν ἀνθρώπου φύσιν ὁ ἀνθρώπου θάνατος ; ὕγγ. Αγεαά. 
Τρ. 64.το; 52.458}; 1. «(ρ. 1οϑ,22; 111Ὲ}} ἃ Ρμ εν (0.43.24.; κὖ.1538};; οὐ 

«ἔδει κ. ἄνθρωπον τὴν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμον ζωῆς θυσίαν προσενεγκεῖν 
ἰὰ «Ἠε.3:τ|Ρ.46).25; Μ.74.912λ}; Ὁ. ἴῃ ατριυσασπξ δρουὶ ΟΠγχΙδὲ Ὅη 
[π6 Ἰενθὶ οἵ δὴ οὐ παυν πὐσές τοῖς ἀπειθοῦσι ταῖς προφητικαῖς 
γραφαῖς ἰδίως ἁπαντήσομεν, ὡς περὶ ἀνδρὸς κ,, καὶ τοῖς λοιποῖς παρα- 
πλησίου τέως τὴν ἐξέτασιν ποιούμενοι" ἵνα, ὁπόταν πάντων τῶν ἐξ 
αἰῶνος βοηθέντων ἐν ἀνθρώποις πολὺ κρείττων ..«ἀναφανῇ, τοτηνικάδε 
καὶ τὰ περὶ τῆς θειοτέρας αὐτοῦ φύσεως... διαλάβωμεν Επι|5.4.4.3.2 
(Ρ.τοϑ.τό; Μ.22.185}}}; οἔ. ταῦτα... ὡς περὶ κοινοῦ τὴν φύσιν ἀνθρώπον 
18.3.3(ρ. 113.27: 1030); τ0.8.τ(ρ.353.3τ; 5030); αιϑϑεσίεα Ὁν (σιϑὶ 8 
ΘΠΘΙ165 μὴ εἶναι αὐτὸν Χριστόν, ἀλλ᾽. ὡς κι ἄνθρωπον ἐ ἐν δου μένειν 
151τ.41α].00..(Μ.6.700Ὰ); τὰς ἐπανισταμένας αὐτῷ δυνάμεις, ἃς εἰκὸς 
εὐνκὶ ἄνθρωπον καὶ τοῖς πολλοῖς ὅμοιον αὐτὸν ὑπειληφέναι ΕἘπ5.(.6.8.1 
(0.363.17; Μ.22. 5800); ἴῃ ἰβϑομῖηρ οὗ Ρϑυ]. ὅατη. περὲ τοῦ Χριστοῦ 



κοινοτέρως 

εὐὡς κοινοῦ τὴν φύσιν ἀνθρώπου γενομένου 14.1;.6.7.2].2(Ν}.2οι7058}; 
Αἴῇ..,γ.3..τ(Μ.26.4298}; ο. οὗ οχτάϊπαγν, Ορρ. οοπβεοταίεᾷ, ὑτθδα 
Διο ᾿ΪῈ6 οὐ γὰρ ὡς κ,. ἄρτον οὐδὲ κ᾿ πόμα ταῦτα λαμβάνομεν Τιϑῖ. 
ταροΐ.66.2(21.6,4280); ἔτεη,ἤαεν.4.18.5(}1,7.το288) οἷτ, 5, εὐχαρι- 
στία; οἵ, Ογτ. Η.εαἰεεί,.25.1Ὁ; 3. ῥγοξαηο, πη εἶδα: ΟΡΌ. ΟΙΪν οὐ οοη- 
βδειθίθα οὐ διὰ τὸ εἶναι αὐτὰ κι ἢ ἀκάθαρτα οὐκ ἐσθίομεν Πιβὶ. ταὶ. 
20.3(Μ,6.Ξ20Ὰ); τεῖ. Μένει, ΟΙοια .Ῥαοά. 2.6(Ρ.187.11; Ν΄.8.4528); 
(οπεοὶ. ρρ.8.12.6; βέβηλον δέ ἐστι τὸ μὴ ἅγιον, τούτεστι τὸ κ. Τπαΐϊ 
ἴ5.56:2(Ὁ.220.33; 2.365); οἱ δὲ Ἀρειανοὶ...ἐν οἴκῳ κ΄ συνήγοντο ΤΉρδη, 
εἶγοη.ρ.ἀο(Μτοϑ.156.}); 4. νεμπαίν ἀερεπάρηι ἀμφότερα ἶϑ.. σὰρξ 
καὶ πνεῦμα]...κ- ἐστι καὶ ἄτερ ἀλλήλων μιανθῆναι οὐ δύναται Πα. 
ΣΊ7η.5.7.4.; σμανίηρ ΤΏ ΟΡ οΉ ; οἵ οὴθ ᾿ἰντηρ ἃ οοτηγάοη ᾿Πἶς, ΠΑΣ, 
Θίαᾳ.07γ.11.11(Μ1.99.8138). 

Ἐκοινοτέρως, φρο ρεηεγαίίν, 1: ἰμδ ογάδΐμανγν 56η56, Ἐπ5.4.6.4.τ6 

(Ρ.187.24; Ὁ].22.3134). 
κοινότης, ἡ, 1. ἃ ΣβαΥΤΉΡ 17 ΟΠ ΏΜ0,,, ἐοΉ Πρ γ ; ἃ, ΤᾺ βετι., οὗ τμ8 

βδδυίηρ ἴῃ γονθαὶθα ττατὴ ὈΥ 7εὴν8 4πα σοητ 1165, (Ἰοτη.σ γ. 6. 6(ρ.458. 
1τ; Μ.9.2764}); τίμα οὐ ὁπαγεάᾷ {τμϊογεςί, 1δ.7.ττί(ρ.49.11; 4064}; 
ἰσότητι καὶ κοινότητι μερίσας 1.3. 2(ρ.108.25 ; Μ.8. γΥτο88) ; ὃ κοινότητα 
πρὸς ἀνθρώπους...οὐκ ἔχει τοὐῖε μας πὸ γεξεγέμες ἰσ 6Ή, ΠοΉΣ, 
ΟἸδνμ.τι. 28; οὗ ἃ τηοηββεὶς σον, Τματιδιπα.ογ. τι. (4.00. 
8138); Ὁ. Ττὶπ. αὐτῶν τὴν κι καὶ ἑνότητα ΤΑΤΙ ἀταί, νη. ,.13(Μ.28, 

12210)}; ἐν τῇ τῆς οὐοίας κ. ἀσύμβατά φαμεν εἶναι καὶ ἀκοινώνητα τὰ 
ἐπιθεωρούμενα τῇ τριάδι γνωρίσματα στ ΝΝ γ55.1}[.655.4(Ν].32.332Α}}; 
οὔτε τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν κ. τὸ ἰδιάξον τῶν γνωρισμάτων ἀναχεούσης 
1Ὸ.(3234Α}); οὐδεμίας ἐν τούτοις ἀντιστροφῆς, ἢ ὅλως κ. ἐπεισαγομένης 

Βιοη. Ατ..2..2.53(}}.3.0400); δ. ΜΠ ρύερβ. εἰς κι, κατὰ κοινότητα 
εομημπμαίΐν, ΓἸατ. οἰν.3.2(ρ.198,31; ΜΒ. ττοδο) ; ἐξι(ρ,τοϑτό ; τ τοϑα) ; 
2. ΦΟΡΏΙΟΗ ΟΥ̓ Δ Ηυεγσαὶ φμαϊτν, ἀδηϊεα οἵ (οα οὐ πιστεύσαιμι... 
αὐτοὺς..«φάναι τὸν θεὸν... «ὥσπερ κ΄. τινα λόγῳ....θεωρητήν 'Δ5. Δ ΌΙΥ, 41 
(3.250; Μ.22.1440}; 3. ΦΟΡΏΜΟΘΉ ΟΥ ἐγ δαρε οἱ ἃ νοτά, Π)1οη.Α}. 
ἐρ.ἐαη.τ(Ρ.97.12; Ν΄.το. 1 2764); Ρσος ΟΡ λονῖ.2.τ(}}.6ς.837}). 

κοινόω, γηαΐζε ῥεϑίϊς Ῥτορετίν, ἀρῥγοργιφίε ον ἦε 5ίαΐο, ΤΏΡ, 
εἰγση.Ρ.4τ4{(Μ.τοῦ, οὅτο). 

κοινων-έω, ἃ. ς. ἀΔϊ., ἰακα ῥανγὶ, δε τμυοίυεφ, ῥαγεεῖραϊα τὰ; Ἐ. Ἰῃ 
βε. ἀνόμοις καὶ ἀθέοις τελεταῖς κ΄ [51.(τ1αἰ.55.6(Μ.6.5528); κ 
ταῖς πραγματείαις ᾿αἴιογαί.22(ρ.2 5.5; Μ.6.8574}; ταῖς παρ᾽ ὑμῶν 
εὐεργεσίαις κεκοινώνηκε ΑτΠμοπαρ ἰδρ.2.τ(Μ.6.8030); ΟΥ, }0.2.24(10:; 
Ρ.81.17; Μ.1τ4.157Ὰ)}; τὴν τῷ λόγῳ “-οὔσαν ψυχήν 14 .(ἰαπὶ. (0.230. 
28; Μ.13.1800}); μηδὲν --οῦσαν [80, τὴν παρθενίαν] ταῖς σαρκὸς 
ἀκαθαρσίαις ΜεΙΠ σνΉρ.ς.(ρ,61.7; Μ.τ8.το8})); κ᾿ τῷ μυστηρίῳ τῷ 
ἁγίῳ (Ἰδοῦ ἐαη.1; δόξῃ κι. Ομγνβ,ἠον δ7.1 τῇ ΜΙ. (7.810Ὰ}; οἵ 
δηροὶς “ποὔῦσι ταῖς θεουργικαῖς 50. τοῦ ᾿Ϊησοῦ] καὶ φιλανθρώποις 
ἀρεταῖς Ὡιοη.Ατ.ε.}..7.2(1.2.2ο80); 2. ΓΒ τβῖοὶ. κ᾿ τῇ ἀνθρωπίνῃ 
φύσει Οτιεἰς.3.28(0.226.8; Μιιτιοτ6); ὁ λόγος...τῇ ἀνθρωπίνῃ 
γενέσει ““ἦσας ΔΊΠυ. ἀπίοη.]4(δ1.20.0450}; αὐτὸν κεκοινωνηκέναι τῇ 
ἡμετέρᾳ σαρκί ΤΑΤΗ,.4γ.4,22(ρ.68,25; Μι26, 000); τὸ τῷ ἀκτίστῳ 
““σαν ἢ ἐνωθέν ΤΑΤΙ Αῤοϊ τ. 4(Μ.26.ττοολ}); ἀναλλοιώτως ἡμῖν καὶ 
ἀσυγχύτως κεκοινώνηκε ἸΠΟη.Ατ,ἄ.η.2.1ο(}].3.6404Ὰ)}; ὁ μεσίτης 
ὀφείλει ἀμφοτέροις “-“εῖἴν ὧν ἐστι μεσίτης σαὶ. Τῆρι.2:2(Ρ.17.20}; ἴῃ 
τεθοδιορ οἱ Μαγοίομ δηα ΜϑηΟμθβηβ θεὸν.. ἀνεπιδέκτως ἔχοντα 
“σαι φύσει ἀνθρωπίνῃ ΤΑΤΗ. Αροϊϊ,2.3(ττ360} ; τεῖ. ΟΠ τΙϑυ 5 πασηδπι 
ΕΧΡΕΥΙΘΠΟΘ5 τούτοις... πατὴρ καὶ τὸ πνεῦμα κατ᾽ οὐδένα κεκοινώνηκε 
λόγον Ἰϑ1οη.Ατ.4,η.2.6(6440) ; ἃσο. Νίεβξ, εἰ... καθ᾽ ἕτερον “-εἶ ὁ λόγος 
καὶ καθ᾽ ἕτερον ἡ σὰρξ τῷ πατρὶ καὶ πνεύματι, πῶς οὐ δύο τὰς φύσεις 
τῆς.-τριάδος εἰσάγετε; ωδοπί. ΠΝ 66,.).4(34.86.17684}; ο. ἃς. οορῃ, 
δευτέραν “-εἴ κοινωνίαν..-τῆς προτέρας παραδοξοτέραν γ.Ν82.07.328.13 
(Μ.36.3250). 

Βο. ο, βΈηϊς, ; 1. γεσεῖθε ἃ 5παγε οἴ, ῥαγίαδε οὗ ἁλῶν ζὈγγβ5,ἠονι.32.7 
ἦφι Μὲ (7. 3750); : ἐ0.31.1(3578); τραπέζης ἸΔ.ἰον1.47.5 τῇ. [0.(8.2810)}; 
τά λον.48.6 τῷ ΜΖ (7 πο10); τραπέζης σὺν αὐτῷ ὙΠαϊὶ, 7:ε;. 41ττί2. 
574); τῆοτε βεῃ. τῆς βασιλείας τῆς πατρῴας “ἥσει τῷ γνησίῳ (Ἰετὰ. 
τοί. ο(Ῥ.62.24; ΝΙ.8.10938}; αρπίγαοίβ, 1,6 ἰ».2.ο(ρ.135.8; Μ.8.9714}); 
18.2.τϑίρ.157.18; το2 44}; [86 πῆθρσα οὗ ἀοά, ΑἸδ,,γς,13.6 (8,25. 
1208); αἰνηα παίατε 1ὼ (δ υδί, Δι ηϊοη.74(Ν.26.0450); πῶς 
κεκοινώνηκεν 50, ΓΠ7151] αἵματος καὶ σαρκός ; ὕγψτιῖρ.εαὶ, Ηο᾿.ΞΌΡΡΙ. 
2115(ρ.407.34); ὅΠαγε τῶν πόνων [80. οἵ (μτ51] συ βιἰορι. 5.5.3 ΤΉ 
.[0.(8.3250}; 2. γεεσῖσε, ραγίαξκε οἱ Ὀοαν απᾷ δορά οἱ (Πτ]βῖ βδοσα- 
τηαρηΐα!ν τοῦ σώματος Χριστοῦ Οντ. ἢ ἐαἰεεΐ..23.22; τὸ ποτήριον οὗ κ. 
αι. ΝᾺ2.0),40.321(}}1,36.4044); τῆς εὐχαριστίας 44.}1,.8(0.225.5)}; ἃ 
Τβονι. ἃ 4ο(ρ.τ66.4); τραπέζης πνευματικῆς ΟὨτγ5.λον!.32.7 10 [11. 
(7.3750); τοῦ αὐτοῦ ἄρτον Ἰά.ἤον".72.1 1: 70.(8.4238); δεῖ τοὺς 
μοναχοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τῶν μυστηρίων ...--“εἴν [ἘὈ4]} ἠιιοη. 8.56 
(0Ρ.48.12; Μ.34.11484); τεῦ, ἔαβεϊπρ Ὀεΐοσε σουασημηοι, οὐ πρότερον 
τῆς τροφῆς μετελάμβανον πρὶν ἢ τῆς εὐχαριστίας ...““ἥσωσι 10.8.53 

(0.47.3; Μ.34.11478}. 

702 
, 

κοινέώυνιοα, 

Π. ο. ἀδι. Ρεῖ5. σϑεοοίαίο, ἤαυά {εἰϊοιυσῖρ τὰ μα (10); 1. τὴ 
σ6ῃ,, οὐ μιᾷ ψυχῇ --ὧν [5ς6.. ταδ50η], ἀλλὰ πλείοσι Οτ.σεἠοὶ ἐπ (πὶ. 
6:7(Μ.17.2770); μηδὲ μέχρι λόγου --εῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων 
τὴν ἀλήθειαν [τοιν.[667.3.3.4(Μ.7.8544}; Οοηδί. Ρ}.2.14.3;) ἡ τῶν 
ἀρχαγγέλων τάξις..«.ταῖς..«ἁἀγιωτάταις ἀρχαῖς κι, καὶ τοῖς ἁγίοις 
ἀγγέλοις ιοη Ατνε,ἰ..0.2(}}.3.2570); 14.6...5.1,.2(Μ|.3.5010)}; 2. βαογα- 
τηθίδα! ν ΙΓ (Πχιϑί ἐλθὲ [3ς, ᾿]ησοῦ) καὶ “τησον ἡμῖν 4. Πομι. ἃ 40 
(ρ.166.5); 1. το(ρ.166.9,15); τῷ κυρίῳ “-εἴν διὰ τοῦ..«αὐτοῦ σώματος 
καὶ αἵματος ΓΠατ, τ ογ.το: 51(3.220) ; οἱ, πῶς... καὶ τῷ κυρίῳ κ. ... καὶ 
πάλιν τοῖς δαίμοσι διὰ τῆς εἰδωλοθύτου τροφῆς; 1ὃ.; ἀπὰ μὰ ὨΐΓ 
ΠῚ} Ἄδοῇ ΟἾΠΘΙ κοινωνία [86. λέγεται) διὰ τὸ “πεῖν ἡμᾶς δι᾽ αὐτῆς 
τῷ Χριστῷ...“-εῖν δὲ καὶ ἑνοῦσθαι καὶ ἀλλήλοις δι᾿ αὐτῆς 10.Ὁ. ἢ. 
ΜΙ 261:2)(Ν.96.14000}; 3. ἀδεοοίαίσ τὰ (Πτβι απ ἔ]Ποννβμὶρ ΜΙ, 
λοίά ἐοπμίο ναὶ ὧν οὐδενὶ “υοὔῦμεν οἱ γνωρίζοντες αὐτοὺς 
ἀθέους ξ5ι.ἀταϊ.535.5(}}.6.552.}; ἐκοινώνησαν ἑαυτοῖς ἴταπιοῤ. ζ[1εἰ. 
ΔΡ.Επ|5.ἢ.6.ς.24.17(ΜΜ.20.5081}; προσευχῶν αὐτοῖς καὶ ἑστιάσεων 
ἐκοινώνησαν ΄οη.Α1.:},6.42.σ(6140); ““ἥσουσι τῷ λαῷ τῶν προσευ- 
χῶν ΟΝΙΟ,(225)αμ.αι; τῶν αὐτῷ 530. Ἀθανασίῳ] κεκοινωνηκότων 
(πβίβηϊχαβ παριἂρ.Αἰῃαροί, δε 4{ρ.135.8; Μ.25.2488); τοὺς... 
“οοὗντας τοῖς ἐκβάλλουσι τὸ ὁμοούσιον... .οὐδενὶ τῶν τοιούτων “-οὔμεν 
ΑΡΟΪ!. Μά. 5έορὶ .«24(ρ.18ο.21; ΜΙ το.11170}; οὔτε...ἐν τοῖς μετάλλοις ἀλ- 
λήλοις ἐ ἐκοινώνουν ἘΡΙΡΆ, λαόν. 68. .3(Ρ. 143.27; Μ.42.1808}; οὐ βούλονται 
50. οἱ ἱ καθαροί] τοῖς διγάμοις “εἴν 1δι. 50. 3(ρ. 366. το; Μ. 41.10218); καὶ 
εὐχῶν καὶ ὕμνων..«καὶ τῶν ἄλλων... πλὴν τῆς μυστικῆς ἐκοινώνουν 
[1.6. Αὐἰβὴ5 1 οἰ μοῦοχ] ϑυσέας ῬὨϊοβί,ἦ.4.3.14(}.6 ς 6018); οἵ. 
κ. τῇ ἀσεβείᾳ τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν ΑΙἰλι,εῤ. ἐμμενεῖ. 5(0.174.14; Μ, 
25.2334)};} 4. αὐηητη διε κοηθηοη, Ἐλι5.(.6.3.,2(ρ.1ο9.1; Μ.22. 
1888); μόνοις ἔξον...τοῖς ἱερατικοῖς...κ. ΟἹ οσ ἐαπ.το; ξορρημηοαία: 
(ο. σεηιῖ, χ6 1} εορμητεαξς οὐ (ν11}} σ΄ ήσας τοῖς ἀδελφοῖς...τῆς τοῦ 
κυρίου εὐχαριστίας “4. ο.86{0Ρ.193.14); ᾧ [53ς. ἐπισκόπῳ]..-ἐκοινω- 
νήσαμεν λαϊκῷ (Ὀτγη.8Ρ.15.}.,ε.6.43.το(Μ.20.6208)}; ᾿Ϊησοῦς....ἐν 
ὑπερῴῳ τοῦ μυστηρίον --εἴ τοῖς τὰ ὑψηλότερα τελουμένοις τ. ΝᾷΖ. 
ογ7.41τ.12(}1.36.4458}); Χριστὸς αἵματός μοι καὶ σαρκὸς ““ἦσας γι. Η. 
εαἰφελ.τθ.4; Βιοη Ατ. 6. .....(}1.3.3778}; 5. ἀργές κι᾿ ἡμῶν τοῖς δόγμασι 
Ταϊιογαὶ. τοίρ.21.8; Μ.6.849Ὰ); 6. ε05., ψίυε αἱρηῖς, ΟἸδιη,φ..,5.30 
(0.18ο.32; Μ.9.6378}; 1ὁ.13(0.168.21 ; 6178). 

Ὁ. ς. 80ο., αὐνηῖξ ο τον οη. λέγουσιν ὅτι τινὰς ἐκοινώνησα μετὰ 
τὸ φαγεῖν αὐτούς (ῃγν5.6}.1τ25(3.668}}) ; ̓ΓΠρΡΒη εὐγοη.ρ 48(Μ,1οβ. 
1774}; ρᾶ85,, ΤΗΪρΡΡ. γίδη. Ρ.} ι8.}.6.5.28.12(}.20..5130). 

Ἑ. 405., Τῆῃ., δέ αἀξδεροεϊαίσᾷ, μη, Βα5.5»}ιγ.δοί(3. 90; Μ.32. 
1770) οἷἵ. 5. σύν; παρηλλάχθαι [580. ἴῃ. ἐελομηρ οἵ Αξί5] τὴν τοῦ 
γεννηθέντος οὐσίαν πρὸς τὴν τοῦ γειναμένου καὶ κατὰ μηδὲν “εἴν 
ῬΒμοβί, .6.4.12(Μ.6ς, 250). 

Ἐν, αὖϑ., εὐηηημηῖεαίς, γεέκοῖθε τορμηῖο, Γ΄, ΠαΉ.(Ρ.52,18); 
εἰσέρχεται πρὸς ἡμᾶς ὁ Χριστός, ἥνικα ἄν “«-ὦμεν (Ὠγγϑ. 051.30.2 τΏ 
20 ογ».(το.65οΕ); Οντ,β.υ.δα}.76(0.183.1); πάντων... βαρύτερον ἁμάρ- 
τημα τὸ ἀναξίως --εἴν Ὑ [0.. [6]. νη’. (Ν.88,10208).; 1ο.Μοϑοῃ ῥγαΐετοο 
(Μ.87.2ο6οΑ); ὁ μὴ “-ν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἐν αἷς οἱ ἐντόπιοι συνέρχον- 
ται ἐπίσκοποι, αἱρετικός ἐστιν ΑἸΏ,ΒΟΒο]αβί, οἰ ,3.1(0.44); Πονν 
ἔσεααςητν τὸ “-εῖν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν...καλόν Β45.6ρ.ο3(3.1860; 

Μ.32.4348); καλὸν... «τὸ “-εῖν συνεχῶς Ληκβε, δ, φινοἶ τέ5 0.7 τ (Μ.80. 
4850); οὐ διηᾶανβ απ 5ρ6ο]4] ἄν, 585.᾿».ο (3. 186} ; Μ.4848); 
«Αἀροῤίμῇ, Ραὶν,(}1.65,2520}; ἐχοϊπβίοη ἔγοπι σοϊηταθπίοῃ ἐπίσκοπος 
ὃν οὐδὲ ὡς λαϊκὸν “-εῖν ἐχρῆν ΑἸμ. ἡ. 4γ.28(ρ.1οδ.2; Μ.2-ς.725Ὰ}; 
μηδεὶς «-εἰτω τῶν μὴ μαθητῶν (Ὦχγϑπ,ἠἤσοη!.82.6 τη. }11.(7.]00Ὰ}; οὐκ 
ἔξον αὐτοὺς [1.6. Νεβίοτδ.5) ““σαι γτϑιυ αὐ. 38(0.128,6); ἕως 
θανάτου τὸ ἐπιτίμιον ἔχει...«μὴ «εἶν {0. [6]. ῥοεηῖ (88, τοοφ40); 
διερευνᾶν...εἰ φαγὼν ἢ πιὼν ἐκοινώνησε 1δ.(18064); “- ἤσας μετέλαβεν 

τροφῆς 1ο.ΜοΞοΠ γα! τοοί Μ΄. 87.2οθολ). 
κοινωνητέον, 716 γε δὶ παῦε εογηρεϊοη οὐ ἐοἰἐοιυςῆτρτυτξ; ς, ἄδῖ., 

ΟΙο, ῥαφά,2.8(ρ.202.4; Μ.8.4848). 
κοινωνία, ἡ, Α. ἐονηπμμηίοη; 1. αἀδεοσίαίίομ, σοημεχίοη, Ταβῖ. 

ταροΐ.55.2(Ν}.6.4128); οὗ δρϑίγαοϊβ θάνατος...«ἡ ἐν σώματι κ. τῆς 

ψυχῆς, ἁμαρτητικῆς οὔσης (Ἰειι,5.7.4.3(Ρ.253.17; Μ.8.12240); τῆς 
πίστεως ἡ κ. ἡ πνευματικὴ πρὸς τὸν. «ἄνθρωπον ἴα ῥαεά.τ.6(Ρ.120.28 ; 
Μ,8.312Α)}; πρὸς τὸ χεῖρον κ- τ Βαιπι,ῥαη.Ονγ,6(ρ.18.τ4; Μετο. 
1072Α); τὰς τῆς ἀλαμποῦς κακίας...κ-. Ὀϊοη. Ατ.6.}.,2.3.ς(}1.3.4018}; 
τπ6οἱ. (Ε ΠΟΙ 151) ἀγέννητος ὧν... ἐκφύγοι τε ἂν πᾶσαν σύγκρισιν καὶ 
κ᾿ τὴν πρὸς τὸ γεννητόν Ἰδυη. αροΐ. δ(Μ.30.8448); ΟΠ Υ1510]. τὸ... θνητὸν 
αὐτοῦ σῶμα, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν αὐτῷ ψυχὴν τῇ πρὸς ἐκείνου οὐ 
μόνον κ. ἀλλὰ καὶ ἑνώσει..«τὰ μέγιστά φαμεν προσειληφέναι καὶ τῆς 
ἐκείνου θειότητος κεκοινωνηκότα εἰς θεὸν μεταβεβληκέναι Οτι(εἷἶ5.3.4τ 
(ρ.23η.8; Μ.ττ.9754}; ἴὰ δᾶν. ρῆταβε κατὰ κοινωνίαν ὃν ἀϑδδοςταί0", 
ΟἸειη. "».1.26(ρΡ.1ο..26; οτ68); 2. εονεδήμαϊον, τϊηρίηρ, ΑἸμδηδρ. 
ἰοσ.33.2(Μ1.6.9ο68.}; ΟἸδία «Ραεά.ι. 6ῥ. 120.15;} ΜΝ. 8098); ἰα.5 17.1.21 
(ρ.88.12; Μ.8.88οΑ); οὐκ ἐκ κι τῆς πρὸς ἕτερον τὴν τῶν ὄντων 



κοινωνία 

δημιουργίαν συστησάμενον Ἐπ αροΐ.26(Μ.30.8644) ; Ξεχιαῖ ἐπ θγεοιγξε 
πρός τινα τ, [0.13.3ο(20; Ρι254.20; ΜΝ. "4: .4524); τὸ. "τῆς μοιχείας 
ὄνομα κοινωνίας. ««ἀνδρὸς καὶ γυναικός. . ἐὰν «κοινωνῇ τις τῇ γυναικὶ... 

παιδοποιΐας ἕνεκα... ἀγαθή τις ἡ κ. γίνεται. εἰ δέ τις καταλιπὼν τὴν 
νομέίμην κ. ἐνυβρίζοι γάμοις ἀλλοτρίοις... «πράττει κακόν" ..«ἡ κι χωρὶς 
τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως ἐξεταζομένη, κακὸν οὐκ ἔστι ΜΘ. αγδΙίγ.τ 
(Ρ.183.9)8ρΡ.Αἀδχη. ἀταϊ.4. τοί 1.11.18240); Β65.εῤ. τθο.2(3. Ζᾷου; Μ.32. 
6248); διτοῦ σαη. 4δ(201Β; Μ. 7328); ; ΤᾺ}. {Ποῦ Ἰπίδσοοῦσβα ΙΕ 
δεχειίοβ, ΟΙ βοᾷ. ξαμοτο; τοῦ, νιχρία ὈΙστῃ οἱ λέγοντες ἀδύνατον εἶναι 
χωρὶς κ- τῆς πρὸς ἄνδρα γυναῖκα τεκεῖν ῬΙοΟΟΡ ἀπημηὶ. 4(}}.8ς. 
4374}; θΙατ,, αεὶς οὐ ἐμπίεγεοιϑο, Π ον, Οἴἶφηι. 5.12: ταῖ, Οδιροογα θη 
μελετήσαντες ἐν τοιαύτῃ ᾿ἀγάπῃ᾽ τὴν κ. ΟἸ]εΙη.5}7.3.2(ρ.2οο.12; Μ'8. 
11124}; τεῖ, Αἀδτηῖε5 τὴν σαρκικὴν καὶ συνουσιαστικὴν κ, ἑεροφαν- 
τοῦσι 1.3.4{(0Ρ.2ο8.24; 11334}; 1.(Ρ.200.20 ; 11364}; ἘΠατ, ἠσεν.1.6(4. 
206); τὰς ἀσυμφυεῖς ἀνδρογύνους κ. ΟΙδτη, ῥᾳοα.2.τοίρ.210.23; Μ.8. 
ποῦ); ἢρ., οὗ Τιορὸβ επροηδοσηρ Ομ] άγεῃ Ὁν (μυτοι ἸΏ ἜΠΡΉ Τὴν 
Με σνηηρ. 3: 8(ρ.35.21; Μ.18.738):; 3. γοϊα! οΉ μρ ἡ ἁμαρτία... 
δύναται κ. ἔχειν μετὰ τῆς ἀφθαρσίας ΟἸΘ τα, ἐγ... ὐὰ 244. τϑ; Μ, 8, 
1208Β); τὸ βάπτισμα ὃ παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς βεβάπτιστο μὴ---ἔχειν τινὰ 

πρὸς τοῦτο κ. Του. Α].6Ρ.Επ5.}..9.7.0.2(Μ.20.656.Α); οἱ τῆς φύσεως 
νόμοι οὐχὶ διάστασιν ἀπ᾿ ἀλλήλων υἱῷ πρὸς πατέρα, ἀλλ᾽ ἀναγκαίαν 
καὶ ἄρρηκτον τὴν κ. ποιοῦσιν Βα5.5}.2.30(1,2678:; Μ.290.6444}; οἵ 
Βδανε πὶ ρονεῖβ κατὰ μὲν τὸ ἀξίωμα ἡ διαφορά, κατὰ δὲ τὴν φύσιν ἡ 
κι 18.3.λ(1.2730; Μ.6570); 4. σογηημμίον, Κεἰ οιυϑ ἢ ; ἃ. οἵ πδανθην. 
Ῥονγοῖβ ΜΙᾺ τὰς ἀϊν πε αἵ ἅγιαι δυνάμεις ἐκ τῆς πρὸς τὸ φύσει ἅγιον κ. 
Β45. Επ1.3.2(1.2748; Μ,20.6608); ὁ μέντοι ἁγιασμὸς ἔξωθεν ὧν τῆς 
οὐσίας τὴν τελείωσιν αὐτοῖς ἐπάγει διὰ τῆς κ. τοῦ πνεύματος Ἰα Δ Ρτν. 
48(32.320; Μ.32.1327Ὰ}; πρὸς θεὸν κ. Ὁοη.ΑΥ.ώ.}..0.2(}].3.2608); τὰς 
πρὸς τὴν θεαρχικὴν ἐμφέρειαν κ. τῦ.4.2(180Ὰ) ; Ὁ. οἵ ταδὶ ΜΠ σα κ. 
θεοῦ, ζωὴ καὶ φῶς ἴτοπι.Παδν.5.27.τ(}.7.ττ1068}; Οτζ οἰς.3.28(ρ.226.17; 
Μυττιο 60): κ. θεοῦ πρὸς ἄνθρωπον Οτ. Νὰ Ζ.0γ.41.12(}].36.44.58); τὴν 
πρὸς θεὸν κι ΘΟ. Ατ.6.}.3.τ.0(Ν.3.4254}; τὴν ἐκ θεοῦ κ.- τά,ε.}.5(}1.3. 
1060) ; ἃ5 ΠΑ ΤΌΥΑΙ ἦν δέ τις ἔμφυτος ἀρχαία πρὸς οὐρανὸν ἀνθρώποις κ. 
ΟἸΙομα, ῥγοί.2(ρ.19.1; Μ.8.038); τηραϊαίθα Ὁν (τ βεδῃ τοδοδιηρ, 1. 
517.7.ο(Ρ.38.21; Μ.0.4738); [ὩτουΡ (ΟΠ τ βεῖθο [1 πρὸς τὸ θειότερον κ. 
Οτζ εἰς.3.28(ρ. 256,15; Μοιτ. 560); τεῦ. Ῥ1}.5:το, Τάτ, Κορ: τ](3. 
87); τοῦ. τρεῖσ.4:τ2, ΕΒ} το, ΡὈ.εαϊ, (ΝΜ ὃς, 681}; ον ἀπιοπρ 
ραν ην ΡΟ οῚ5. τὴν μίαν ἁπάντων ἐναρμύνιον καὶ συνδετικὴν κ. 
Τῆοπ. Αγ. λ.τ2..(Μ1.2.2020) ; 1Ὁ.13.2(3908); ἃ. διηοὴρ βαιαίβ, [Β85. 
δαρί.1.2.τ7(2.6428:; Ν.5τ.15568); Τιοπ,Ατιθ}.0. (Δ, τ1120}; 8. οἵ 
ΒΘΟΤΘΙΤΏΘΏΤΑΙ [6] ΒΠΙΡ τῆς κ. εἴρχθησαν Ἀποη.8}.Ενι5.ἦ..6.5.τ6.το( Μ, 
20.4680); ΟΑπς. (31 4)εαῃ τό; ΑΥΠΦρυριογὶ, 47.2(0.179.10; Μ.25.6884); 
τῆς κι. ἀπεστερήθη 1Ὁ.3(ρΡ.179.2} ; 6880); ἐκύρωσαν. ..εἰς ἡμᾶς τήν τέ 
κ. καὶ ἀγάπην 1, ἀροΐ,Ξεε.36(0.115.6; Μ.25.32000); ἀποβάλλειν τινὰ 
τῆς κι 701.Ὀᾶρα εὑ. απ. ρ. ΑἸΒιαῤοί, 566. 3 (ρ.τττ. 4; 3018); ὑπὸ ἐπι- 
σκόπου ἀπὸ κ. ἐγένετο Γι .ὈΡ λαογ. Ν.86.200) ; εβρ. κ. ἐκκλησιαστική 
ἘΠσραςερ. Α.(0.τ28.27; Μ.25:.3:6λ}); Βαᾳ5.6}.69.2(3.1632Δ; Μ.32.4320); 
Οτνν υ85.9}. 50 }1.46.10200); κι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας 1. (ἸΟ20Β)}; 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῇ κ. ἘΡΙΡΒ ἤαεν.68,2(ρ.142.14; Μ.42.1τ884Α}; 
περὶ καθολικῆς κι τῶν πιστευσάντων Ἰυπ{Πε|}. 180..({ς.(1.85.6538}; 
ὙΠ παιπθα ᾿ηδινιάπαϊα ἀπ οτοιρδ. ἀντιποιούμεθα τῆς κ. τοῦ... 
Ἀθανασίου ΤἸγτϑασ.ερ. [μἰ(ρ.τ48,.το; Μι,25.3538}; ὕδασγα.θρ. εχ ρ. 
Αι αροἱΐ, 5ες.31(ρ.ττό.4: 3120}; τὴν πρὸς τοὺς Ἀρειομανίτας κ. ΓΑἸεχ. 
ἐριαΡ.ΑΙΠ ἀροΐ, ς6ς.7(0.93.20; 2614); “τῇ τοῦ Ἀρείου κ. ΒΡΙΡΙΝ Παξγ. 
69.το(ρ.τ6ο.18.; Μ.42.2170); ΜΙ Ἐπποιηίδηβ, ΓΒ οβι, 6. το (ὅς. 
5848); οἵ. ἀπέχεται κοινωνίας ἁπάντων αἱρέσεων ἘΡΙΡΒ.εαῤ. βά.24.3 
(Ρ.525.7; Μ.42.8290) ; χεῖ. σδῃοῃο8] οἰ 615 εἰ... ἐλέγχουσί μου τὴν κι, 
δειξάτωσαν ἢ κανονικὰ γράμματα παρ᾽ ἐμοῦ πρὸς αὐτὸν διαπεμπόμενα, 
ἢ παρ᾽ ἐκείνου πρὸς ἐμέ 6.5.6}. 224.2(3.3438; ΝΙ..22.83266); ἀνταπέστειλεν 
εὐνῇ πάπας ἀμφοτέροις τοῖς μέρεσι τὰ ἴσα τῆς κ- ῬΑ] Οἐνγ5.3(ρ.16.8; 
Μ,47.12); τ. δ(ρ.25.12; Μ.41.22}} ΡὈὶατ,, εἰαίηης ἰο ῥοἰϊοτος ρ τὰς τῶν 
ἐντυγχανόντων κ. καὶ τὰς ἐγγράφως γινομένας Β85,Ε}.120.3(3.221Ὲ; Μ΄. 
32.561Ὰ}. 

Β. αεὶ οὐ δμαντηρ ; 1. ἐονηρεγν ΟἹ 18 ἀγάπη...κ. βίου ΓἸθτη.5,γ.2.0 
(ρ.134.20; Μ.8,0768); αΌ5., οὗ σοβποῦιϊεο Ἰ16 παραδόσεις εἰς σύστασιν 
τῆς κι Κὴ Ῥαολοῷ δο(ρ.6ο.12); 2. ῥαγιοίραίτον; ἴῃ; ἃ. οὗ [4016 -ε]]ονν- 
5}ρΡ ἁλῶν κι Πον ΟΪδηι.τ4.8; (Βγγβυλονι. 7.1 τη σ (8,414 }}; 
τραπέζης κι΄ γον Βαδοδ,Ρ οτ(].92,7204}; Ὁ. 1 βσαη. κ. ἀφθαρσίας 
ΟἸδμη.5ἐγ.4.6(ρΡ.2ύο.τ ; Μ.8.12408); ἐκ τῆς κατὰ τὸν βίον κ. (ςοἩ δ ΙΗ 
τοῖς γοιπαϊμτηρ αἰτυδὴ 1.6.0(0.471.τ6; Μ.9.3200Β); τεῦ, Ῥτ.8:22, 70. 
1:1 κατὰ μὲν τὴν σύστασιν τῆς περὶ τῶν ὅλων θεωρίας καὶ νοημάτων 
τῆς σοφίας νοουμένης, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὰ λογικὰ κ. τῶν τε τεθεωρη- 
μένων τοῦ λόγου λαμβανομένου ΟΥ.70.τ.τοί22; Ρ.23.23; Μ.14.568); 
ἢ {πὸ Ὀοᾶν ἴθ πυμλα παίυτε, Μεξῃ.γ65,1.33(0.270.90; Μ.41. 
χορ7Α}; τὴν τοῦ γιγνομένου κι Αἰῆ, σοηΐ, 20(}1.25.770); κι τῆς δόσεως ἐν 
ἡμῖν ΙΔ 6 ρι δόγαρ.τ(Μ.26.6000); οὐ Βαμα Ρείπρβ ἴθ οὔε δίχα, 
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Ὁμενβ. ον.37.3 ἐη 70.(8.2140}; ἡ τῶν πανιερῶν θεὰ καὶ κ, Ἰδίοπ. Ατ. 
6.}..3.3.}](ΜΜ.3.43320); τῆς θείων ἐποψίας καὶ κ, 1δ.3.2(4250); Ἰῃ ΡΥΑνΕΥ 
κ᾿ εὐχῆς Β45.6}.224.2(3.3438Β; Μ.32.8374); 1.217 ταπ. Β2(3308; ΝΜ. 
8ο8Α); ὅ. ΦΟΗΜΉΤΙν οἵ Θββεησθ ; δι, ἀοηϊςα οἱ σοά ἴῃ τεὶ. ἴο οὐβαΏχ68, 
Επι5.ε.ἐἢ.π ο(ρ.67.1ο; Μ.24. 84ο Δ); Ταβίφιὐνγ.5(Μ.6.14578); οι. 
Ατιά,ἢ.2 .50}}. 3. ἀμ); Ῥ. οἱ Εαίμεῖ δηά ὅοη, Διμθηδρ ἰερ.τ2.2(Μ.6. 
Ο138); ἡ ᾿πατὴρ᾽ προσηγορία δηλοῖ τὴν κ- 1)]οη.Α}ι6Ρ. ΑἸ, Πίσῃ. 1] 
(ρ.58.21; Μ|.25. 054}; οἵ, πῶς..«οὐ τολμηρὸν τῆς κατὰ τὴν δοξολογίαν 
κ. ἀποστερεῖν τὸν υἱόν; Βα5..ῥῖγ.το(3.13Ὰ; Μ.32.038); τῆς ἀιδίον κι «.. 
τὸ ἀχώριστον τῆς κ. 1. 5οίςοΒ; Μ.177Δ); ἀπωθεῖται [36. ΕΥ͂ ππο- 
ταϊδ 5] ὡς πορρωτάτω τὸν μονογενῆ τῆς τοῦ πατρὸς κ΄ 16.,}μη.2.50(1. 
2678; Μ.20.6418); τεῖ. ἀεριῖν οἵ Η. ΟΠοβῖ τὸ... πνεῦμα διὰ τὴν ἐκ 
φύσεως κ. τέτακται τῷ θεῷ 14, ΔΡΊγ ϑο(250; Μ.τ2τΑ}); μάθοις πρὸς 
πατέρα καὶ υἱὸν τοῦ πνεύματος κ. ἐκ τῶν δημιουργημάτων τῶν ἐξ 
ἀρχῆς 1᾽.3δί3τ10 ; ΜιΥ26Α); χεῖ. Μι,28:τὸ οὐκ ἀπαξιῶν τὴν πρὸς αὐτὸ 
[3.. τὸ πνεῦμα) κ. τῷ. 24(20Ε; Μ.112.Ὰ}; οἱ Τπη. τινὰ συνεχῆ καὶ 
ἀδιάσπαστον κ. ἐν αὐτοῖς τ Ν ν55.01}}.655.4(}1.32.3324}); ἄρρητος καὶ 
ἀκατανόητος ἐν τούτοις ἡ κ- καὶ ἡ διάκρισις ἐδ.(3220) ; οἵ, (τεἴ. Ὀδρ- 
{1511} ἐπειδὴ περὶ τοῦ πατρὸς οὐδεὶς ἀμφιβάλλει, τὸ δὲ ἀμφίβολον ἦν 
περὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος..., παρείληπται ἐν τῇ μυσταγωγίᾳ ἵνα 
ἐν τῇ κ. τῆς χορηγίας τῶν...ἀγαθῶν, καὶ τὴν κ. τῆς ἀξίας καταμανθάνω- 
μεν ΟΠ τγ5,ἠορη.78.3 τη 76.(8,462λ}; 4. ΟΒ τ ϑιο]. ; ρασεϊοιραίίοι ἴῃ, 
τακίηρ οἵ Βυτηδιι πϑῦμσο Ὦν Τοροβ, ἩΠΟῊ τῷ ἀνθρωπίνῳ σώματι 
προσθήκη μεγάλη γέγονεν, ἐκ τῆς τοῦ λόγου πρὸς αὐτὸ κ. τε καὶ 
ἑνώσεως ΑΤΠ.6Ρ. Εῤτεοίιο(ρ τς; Δ1.26.1ο658); τῆς ἀνθρωπίνης ἄσθε- 
νείας διὰ τῆς πρὸς τὸ ἀκήρατον κ. τὸ κρεῖττον ἀλλοιωθείσης ΟΥ. 
Νυξ5. ἔτεσι. δ(2 Ῥ.131.17; Μ.4ς.7164}; ἡ οὐσία τοῦ λόγου...κ. ἠσπάσατο 
πρὸς τὴν...τῆς ἀνθρωπότητος φύσιν Ῥγος!].(}᾽ ἀπηπμηϊ (ΜΝ. ὃς,4458); 
ἐνεργεῖ... ἑκατέρα μορφὴ μετὰ τῆς θατέρου κ. ὅπερ ἴδιον ἔσχηκεν 1.60 
Μαρ.6Ρ.28,4(0.14.27; Μ.}}..54.7688); ἐποιήσατο κ. αὐτὴν τὴν φύσιν 

οὐσιωδῶς ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν ἑνώσας Μαχ.αριδὶρ. (Μ.οτ.12800}; 
5. πῖον οὗ [αὐτῆ αὶ] νι ΟἸἈΓΙΞ᾽ τίς γάρ, ἄκτιστον ἀκούων τὸ τοῦ 

κυρίου σῶμα, ἑαυτὸν δὲ ποιηθέντα.. εἰδώς, οὐκ ἐννοηθήσεται.. «ἑαυτὸν 

μὴ ἔχειν πρὸς τὸν Χριστὸν κ.; ΤΑΤΉ. Αροί τ 4{Μ.26.ττοοβ); τὴν πρὸς 

αὐτὸν [30. τὸν λόγον] ἡμῶν ἑνοποιὸν κ. Ἰθϊοη. ΑΥ.6.}.3.3.12(Μ.3.4444}); 
Ρετίςοιοα ἴῃ ᾿εἶδ το ζομηδ πάντα.. ἡμῖν ἐκ τῆς αὐτοῦ κ. ὑπάρξει Ἐπ. 

Μαγεοί,. 2 πίρ. 834. τᾶ; Μ.24.1818}; 1.6. «1.3. τδίρ. 19.235; Ν.24. 10410); Ε 
βΔΟΙΒΙΠΘΏΤΑΙΥ ἐ ἐν ἘΉΝΒΕΙΣ γενέσθαι τὸ ἡμέτερον σῶμα.. διὰ τῆς πρὸς 
τὸ ἀθάνατον κ. ἐν μετουσίᾳ τῆς ἀφθαρσίας Οτ. Ν᾿ γ55.ογ.εαἰεοΐ.37(0.144. 
1; Μ.45.030); ἀπᾷ ψίίῃ Η. (μοβῦ τὴν κ᾿ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔχοντος 
᾿Ιωάννου [1.6, ΒΑΡτΙΞ1] ΟΥ. 70.6.22(13; Ῥ.132.1τ8; Μ.14.2400}); λέγεται 
πνευματικόν 86. ΤΕΒΌΙΤΥΘΟΙ οι. ὈΟαν], οὐ τὸ λεπτομερὲς καὶ ἀερῶδες... 
ἀλλὰ...«τὸ χωροῦν πᾶσαν τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν ἐνέργειαν καὶ κ. 
ΜότΗ.γ65.3.1δ(ρ.415.0; Μ|ιττϑ,888.Α); Οτ Γβϑυτη. βαηιν. τί ρ.34.13; 
Μ.το.τΟ930)) ; Εχερ, 5.44:8 ἐχρίσθη... ἡ σὰρξ τοῦ κυρίου τῇ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος εἰς αὐτὴν ἐπιδημίᾳ... ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους τοὺς μετέχοντας 
τοῦ Χριστοῦ, διότι ἐκείνοις μὲν μερική τις ἐδίδοτο πνεύματος κ. Βδ5. 
μοι 5, 4λίτιτόκε ; Μ.29.405Ὰ}; γινόμεθα.-.θείας κοινωνοὶ φύσεως τῇ 
κ. τοῦ ἁγίου πνεύματος ΤΑτΤΙ ἀταὶ. ἡ γίη.τ.](}1.28.1125}0}; τὴν κι τοῦ 
ἁγίου πνεύματος οἷον τὴν μετοχὴν αὐτοῦ καὶ μετάληψιν εαἱ.3(Ἴ0γ.13:13 
(0.444.12). 

α. εὐοῃαχβίϊο; 1. ῥαγίακίηρ τι, γεορίυϊηρ οἵ Ὀοάν ἀπᾷ Ὀἱοοά οὗ 
(ἢ τσὶ 1ὴ (οχπμηίοη ἀποκαταστήσονται εἰς τὴν κ᾿. τοῦ σώματος τοῦ 
Χριστοῦ Β45.6}.211 ἐαΉ.82(3.3308; Μ.32.8οθΑ}; κ᾿ τῶν ἁγιασμάτων 
ἐδ εαπ. τ(327Ὰ.; Μ.ϑοοα); Οὐ νυ 95.6ρ.εαη.(Μ.4:.2250); κι τοῦ σώμα- 
τος τοῦ Χριστοῦ ίασι Αφρ,οαγ.20(31.34.0320); τῶν φρικτῶν μυστη- 
ἐΩν κ᾿ ὈΒγυϑ, ῥγοά. [ἀ.τ.τ(2.76Ὰ}); τῆς τῶν τελεστικῶν "μυστηρίων 

«κι ὨΙοη. Ατ.6.}..2.3.8(Μ,3.4 040); κι τοῦ δεσποτικοῦ σώματος καὶ 
αἴματος Ἠεβνοβ. Η,, ̓ ».᾽-. 49: 23(Μ. 93.11070}; Πεποα 2. ΟὐρῬΗΗΙΟΉ 
καταξιῶσον ἡ ἡμᾶς τῆς κι καὶ ταύτης ϑεταρ.ομεν.τά.1; δεκτοὺς γενέσθαι 
εἰς τὴν κι ΒΕ5.4}.217 ξαΉ.81(3.2200; Μ.32.80:0); τῷ τόπῳ τῆς κ. τὸ. 
τ88 εαη.4(272Ὰ} Μ.6738); ἀποδοῦναί τινε κοινωνίαν ΟΥΟΝ 55, ΓαΉ. 
(Μ.45.2298}); καιρὸν. «προσόδου καὶ κ΄ (Βεγϑιλομι.28.1 τη τ οτ (το. 
2500}; τῇ θείᾳ προσελθὼν κ. ΝΙ].ρῥ.3.41(Μ.70.408Ὰ); μυστικῆς... 
μεταλαχεῖν κ. ὙΠάτ,οριτττί4. 1182); ἑνιαέως ἀνηγορεύεται κ΄. τε καὶ 
σύναξις Ἰλιοπ. ΑΥ, 6,}.3.τ(3.4240); παῖδας..«μετόχους γίγνεσθαι...«τῶν 
ἱερωτάτων τῆς θεαρχικῆς κι συμβόλων τ.7.3.ττ(Ξ 65); παρατηρεῖ..- 
ἰδεῖν τί ποιεῖ ὁ ἀδελφὸς εἰς τὴν κι Θοτ.ἄσεί.9,2(Μ.88,17170); μεταλαβεῖν 
τῆς ἁγίας κ΄ 1Ρ.(τ117}0}; τῆς ξωοποιοῦ κ᾿ ἀλλήλοις μετέδοσαν Ἐν ΡΥ, 
ἦ.6.τ.π3(Ρ.21.}; Μ.86.24538); τὴν ἀποχὴν...τῆς ἀχράντου κ. ΤΤο.6]. 
Ῥοομτί, (Μ.88.19058); κι κέκληται ἡ τῶν θείων μυστηρίων μετάληψις 
διὰ τὸ τὴν πρὸς Χριστὸν ἡμῖν χαρίζεσθαι ἕνωσιν καὶ κοινώνους ἡμᾶς 
τῆς αὐτοῦ ποιεῖν βασιλείας 18Β55.1. γτηγεί. 64(ρ.207. 24); Ρατὶς. οἵ τῆς 
σοπβοοταῖεα Ὀγθϑα τὴν κ΄, λαμβάνειν τῇ ἰδίᾳ χειρί 8.45.6 }».03(3. 1874: 
Μ. 32. 4854); πάντες...οἱ κατὰ τὰς ἐρήμους μονάζοντες...κ. οἴκοι 
κατέχοντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν μεταλαμβάνουσιν. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ καὶ 



, 
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ἐν Αἰγύπτῳ ἕκαστος καὶ τῶν ἐν λαῷ τελούντων..-ἔχει κ- ἐν τῷ οἴκῳ 
αὐτοῦ {ν.; ὙΠάς, Ῥιοσ:48(..1365) : Ἄρορ᾽μλ, Ραὶν (Μ{.65.4334) ; 
πάσας τὰς ἡμέρας τῶν νηστείων διετέλει ἄσιτος, τῇ κατὰ σάββατον καὶ 
κυριακὴν ἀρκούμενος κ. ὑγτ. ϑιυυϑαῦ, 24(Ρ. τοῦ. 1)» 10. Μοβοὶ «Ῥταί. 29 
(Μ.87.28774}; ἐάσαντα κατὰ λήθην τὰς ἁγίας κι ἐν τῷ ἁρμαρίῳ 1.79 

(5036). ᾿ 
ΏὨ. εορτημιμηϊεαίίοη, ἀϊε γ δ οη, ΡΟ ΉΡ αἱ κ- τῶν λόγων Ταβί, 

2Ζαρβοὶ.3.4(Μ.6.4404Ὰ}); ἡ κι τοῦ λόγου ΓἸ]εΠλ. 5 7.1.τ(Ρ.5.20; Μ.8.6920); 
οἵ ββοχεῖθ, (ῃγυβιάοηι.77.1 τη 0.(8.4528); οὗ Ἑσμαυ 8016 ρσίνίηρ, 
ΟἹ μι. ἰγ.3.4(ρ.2ο8.13; 11328); τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς κ᾿ ΑἸΠ. οῤ. Κεςὶ. 
45(0.298.19; Μ.26.144160); Βα5.6}.222.2(3.3370; Μ.32.8248}; κ. καλεῖ 
τὴν ἐλεημοσύνην εαἱ. 2 ογ.8: 3(ρ. 40ο. 21); τεῦ, σοά δ θΡουηΐν ἰσότης 
καὶ κ. τοῦ θεοῦ ἡ αὐτὴ πρὸς πάντας (Ἰετη, ῥαεά,τιΟ(ρ,τοδ,ττ; Μ.8, 
2850); φιλίας ἐπιστατικῆς κ. 1δ.1.7(0.1232.22: 3178); οἵ. δικαιοσύνην 
τοῦ θεοῦ κ. τινὰ..««μετ᾽ ἰσότητος ἘΡΙΡΠ. ΟΠ ΔΡ.Ευπᾷ, 5 ν.3.2(ρ.108.:1 ; 
1τοσα). 

κοινωνικός 1. Πα; Ἁ. ΠΟΣΣΟΧΩΣ 4 5αγε κ. τῶν πλημμεληθέν- 
των (ηςὶ. βῥ.2.ττ.2; Ὁ. σιν α “παγα, σοπεγοῖς ἀγάπη κι. (Ἰετη. 
Ξἰγ.2.τϑ(ρ.150.18 ; Μ. 8, το2ϑλ}) ; κοινωνικὸν ἡ σοφία καὶ φιλάνθρωπον 1. 
1.1(Ρ.3.15; 688Α}; κ- τῶν ἐπιτηδείων τδ.(ρ.6.6 : 6034); [885.5.τοδίι. 
4520; Μ.30.2808); Ἐ᾿ΡΑ]Π} ργοδη.(ρ.3.τὸ; Μ.34.005); πειιῖ, ἃ5 βυΐϑζ., 
ξεμεγοστέν, Ἐλι5.(.6.3.2(0.τοθ.1; Μ.22.1888); 2. 5οεῖαὶ; ἃ. τιδαῖ, 85 
510 9[., ἐγ, γεειργοείίγ, Οτιεἰς.τδφ(ρ.1τ18.2; Μετ. γ781Α}); τοῦ 
κ. ἕνεκεν 70 ἱμ6 φοσά οἵ Ξοεῖείν, 1δ.1.5ο(ρ.209.9; τξο 58); {845. 15.310 
(1.6128; Μ.20.660Ὰ); Ὦ. ἧὐτηρ τῇ ἃ βοεῖείν Ορρῃ. μοναστικός, ΒαΞ.ὕέ΄. 
{π͵|5.3.τ(2.3408. Μ.321.0174}); ατ. ΝᾺ 2.σγ.43.62(Μ.36. 5778); α. «μαγεά, 
ΟΡΉΟΗ βίος κ΄, ΟἹ γὙηδυυλεα 116, ΟἸοτα ῥαεά, τ (0.96.0; Μ.8, 2600) ; 
Βαβ.γεσ. [ι|5.7.3(2.346Ὲ; Μ.31.032Α}; Ορρ. μοναδικός, ὙΠαι..}5.24:13 
(1.760); ἘπαάτιδιμαρΡ.τ. 42(Μ.09.τοῦ10}; 3. δεῖηῃρ τὴ {εἰϊοιυορ οΥ 
ΓΟΡΗΜΗΙΟΉ; 8. ἴῃ ΘΘΏ,, δ05, ἔχε κοινωνικούς στ ΝΑ 7.εῤ.το2(Μ.37. 
ἸΌ6 Α}; Ορρ. φιλόνεικος, στο πίιδαρὶ, τοί 1.88. τ8844}); κ. αὐτῶν Βᾶ5. 
δῤ.ττα(3.2οῦς ; Μ.32.: 284}; τῶν Μελιτίον κοινωνικῶν ὙΠαὶ.ἢ.6.1.30.1 
(3.818) ; κι τῆς ἐκκλησίας ΘΟρΡΗτ. ΗΠ ἡπἴγινγεἰ [0.40 (Ν].87.35 764}; κ 
«τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας 0.1). Ππαογιϑο( .04.720Ὰ}); Ὁ. οὗ τῇοϑε 
1η δςοΐ. [6] ον, Οτιΐονι. 5.14. τη 6γ.(Ρ.44.τ5 Μ.13.23174}); Β85. 
ἐρ.τ2ο(3.211Ὸ ; Μ. 5370); κι ἐπισκόπους (ΓΡ(2Βε)εῤιαρ. Πα τ. ἢ.6.5.0.0 
(3.1ο050); ΤῊρΡΒη.εὔγοη. 76 (Μ.τοϑ, 2478); 4. σοναηπομάτης οὐ Ἔχ ΠΟΥ ΗΡ 
ἴο ὁεεὶ. ἐοἰ στο ὴρ κ᾿ γράμματα ΜαΙοἢ. 6.4 Ρ.Ελπι5.ἢ.6.7.30,17(}1.20. 
111Ὰ}; ῬΠΟΈΙΠΙΙΒ οἵ ἃ].6}.8Ρ.ΕΡΙΊΡΠ, ἤκόν.72.ττίρ.26ς.22; Μ.42.2078); 
Ογτ.ρ.48(0.31.32:; ς2,1568}:; ἐπιστολαὶ κ. ατ.Ν 82. }.τοτ( Μ.3}.1774}; 
μηδένα ἄνευ κοινωνικοῦ δεχέσθω τὸν ξένον Ν᾽ οτιοί. 454; 5. τιδξ, 85 
βαῤρβί., εογηηπίον ἔγηπη, Οἠγοη Βαξελρ.Ὡοο( Μ.92.τοοτο); {1|.ας. 
(0.341. 6); : ΟΠ π Ολνγς.(0.393.17}; 6. ἴδπλ. ἃ5 5 Ὀ5ῖ., εοτϑογί, Μας. 
Ἀδρ.λορη.. τ(Ν. 244.5240). 

κοινωνικῶς, ας δεΐὶς α. εοπιρμεπίσαηὶ, 
κοινωνικός). 

Ἐκοινωνίς, ἡ, {Ποτυ Πρ, ραγεισγελῖρ τῇ 
(ρΡ.232.32) [ὈὈΏ1].1:3 κοινωνίᾳ]. 

κοινωνός, ὁ, ἡ, 1, ῥαγίοἰρανὶ, με τοῖο 5ἤαγες, οἵ ΟΒτβ 65 
χάριτος κ, Τυβι, 1αἰ.58,1(Μ 0.6. Θοϑ 4} ; οὗ κ᾿. τῶν παθημάτων...κ. ἔσονται 
τῆς παρακλήσεως Ὀτοταγί.42(ρ.30.14; Μ.ττ.6170) ; κι τῆς θείας φύσεως 
Ατἢ..44γ.3.40(.26, 4094}; ἴῃ Ξοσατηεηΐβ, ΓΠοη. Ασ.,ἢ.3.13(}}.3.4440); 
1δι5.υδ(ξο 50); 111. }ας.(ρ.226.9); οἱ 7ἐννγ τῆς τοῦ... Ἀβραὰμ εὐλογίας 
εὐνκ, Ἐπ5,4.6.2.2(ρ.66.4; Μ,22.120}0)}; 2. ῥαγίπεν, οἱ ϑοὴ ὁ πατὴρ... 
προσελάβετο κ. Αἰῃ πονεῖ ΜΈ.11:27(Μ.25.2008}); οἱ (τ βυϊδηβ δ 
Θμοματιβί κ. θεοῦ Τλιοι. Ατ.6...3.3.τ1(Ν|.32.4440}; ἐεἰϊοτο-εονεερτσαηΐ, 
Β45.}.218(3.23τ0 ; Μ΄.22.8οο0) ; 3. {ΠΠ16 ἴηὴ Μοηῃίδῃηϊβι δίθσασοῆν, οἵ, 
εοηοηας Ἡϊετ.ορ.41.3(Μ.}..252.476Ὰ, ν.]. ἐσποηοϑ). 

κοίνωσις, ἡ, ῥ»οξαμαίϊΐοη, ἀοξίενμσηϊ ; οἵ βῖη, Οτιεοη Μένττας 
(ρ.58.τό; Μ.13.9528); ἘΡΙΡΠ ἄσθν.46.5(0Ρ.2ο9.18; Μ,.41.8454}; κ᾿ μονα- 
στηρίων ΤΠ ΠΡΒη.εἰγοη..3; 8 Δ τοϑιροκα), 

Ἐκοινώτης, ὁ, 0716 τῦῦο ἀεπ δος, Το. ατρ.εαρ. 55 (},85.1848). 
κοινωφελής, 1. ῥεμεβιίϊηρ αἱ τ οοημοη, ἔον ἐμε ρεμεγαὶ δεηθῇ 

ων αὐ τοῦ θεοῦ δωρεαί ΟἸενλ.: 7.2. τοίρ.1τ66.7; Μ. 8,10 408}; οἱ ἃ 5ῖν]6 
οὗ νυϊηρ, ῥοριίαν, Οτ.εἰς.6.1(0.70,.14:; Μ.ττ. 128098); οὗ βοῇ τοῖς 
πᾶσιν κ΄ καὶ σωτήριος Ἐχι5.4.1}..3.2(0Ρ.143.1; Μ.24.0770}; διδασκαλέα 
κι Ἐριρῃηεης,ο(Μ.43.2528); οοτηρ. κ. ἰατρόν Οτεἰς.7.5ο(Ρ.209.13; 
1050); Δ, εονημῃ τον. τ4: 0 [715 τὸ Ρ.36): 2. τὸ κι δεμεῇεέ οὗ αἰΐ, 
»μιιδίϊε ἰμ!εγεδί, ΟΡΌ. τὸ ἑαυτοῦ, τύ ἰον.48.6; εἷς τὸ κι (Ὠγγν5.Π0η1.15.3 
[ .0.(8.880); τὸ χρήσιμον καὶ τὸ κ. 1518.}6]..}}.3.185(}}.78.8730); 

τὸ κ' τῆς διδαχῆς ἰἠδ ξεπενγαὶ ῥγοβ οὗ ἐξ Ἱσαείησ, Ατότποσι, [σ.6:20 
(Μ.8ς.σ4 3220); Ρἷυχ., μιαίονς οὗ ρεμεγαὶ δεπεῇι, Ἐπ5...(.18(Ρ.259.το; 
Μ.20.1449}); ἀτητηοη. 6.4:20(14258); Ογτ.ἈΡ.εαὶ, 7414 :232(ρ,118,0); 
ΟΟΙΉΡ., ΟΝ γ85.6ριεφη.(}.4.5.2330). 

Ἐκοινωφελῶς, [ον 1ἢς ρεπεγαί ροοά ΟΥ ῬΦΉΘΗΙ τὸ κ᾿ ζῆν (ΠτγϑΞ ἰαμά, 
αι. 53.τ(2,4874}): 14, λοηι.78.3 τὴ Μ|ι.(7.755Ὰ, ν.1. κοινωφελές). 

(οποὶ. ΑΡ}.2.58.:(ν.1]. 

“᾿ 
κοινωνίδι εαἰς Ὀλή τι 

764 κόλασις 

κοιτάριον, τό, ἐμδίεϊς, ἘΠατ, δια. ρότη.τ ΑΒ(Μι00. 7404); 19.2.24 
(7 520). 

κοίτη, ἡ, τηγϑῖ., 2 0η, ἐμ φγεομῦ σα ; Οὗ 500] ὙΠ σοα, Νίαχ.»" γί, 
(λ1.91.68ο}). 

κοιτών, ὁ, δε-ἐμανηθεν; ἃ περὶ τὸν κοιτῶνα ἐπαμιϑενίατη, .85.Ἐρ. 
"ορί(3.173Ὰ; Μ,32.4520); πραιπόσιτον τοῦ εὐσεβεατάτου κ. 4}... απ. 
ΘΡΠορσ(ρ.τόρ.8; Μ.24.Ὑ250Ὰ}; οἱ ἐν τῷ κ΄ τογυσηὶς οὐ {πὸ δεά-ἐμανηθεν, 
Ρῃϊοσι. ἦ.6. 1τοι6(Μ.6ς, 5850); ϑοου. ἡ. 6.2.2.5(Μ.67.1884}; 1]0.1}).Ἁγίδνη. 
18(Ρ.157.12; Μ.ο6.τ12680). 

ἙἘκοιτωνάριον, τό, «αἱ δεά π΄ ἃ τηοπκ᾿ (Ε]]}, 
«ροῤίμβ αι» (Μ.ός. το08). 

κοκκάριον, τό, ῥείϊδέ ; οἵ μ61}}, ΗΠ ουπι ἡμαμά.ττ.20. 
κοκκηρός, Ξεαγίεί, ἘΡΙΡΒ. ἠαον.7δ.54{Ρ.413.τ;}Μ.42.636}}; (ἤτοι. 

Ρακξελ.Ρ.286(Μ.92.716.Ὰ). 
κοκκινοβαφής, ἀγεά 5εαγίεοὶ ἱμάτια κ. ἘΡίου,". οίνε.2ι (ν.}. κογ- 

χυλιοβαφῇ). 
κοκκίον, τό, 4: ὈΪαγ., [0 ΜᾺ], ἄγος Ῥ.τολ( Μ.07.1028). 
Ἐκοκκυάω, 5ιν]., γαῦε, ἰαἰξ Τοοίοἠῖν, Απαϑιιἠασν.(0.267). 
κόλαβρος, ὁ, γομηρ ρίς, ΟἸντηρ. ὁ κ: 4(Ν.03.818). 
κολάζ-ω, 1. ρωπίε, σἠαβίῖδο; οὗ ἀἰνὶπεα ΡΒ πηεηΐ ; 8. πὶ σ6η., 
ΟἸοτλ. εἰ, 2ο(0.148.22; Μ.0.7178);}; ὁ θεὸς τοὺς πονηροὺς ἐκόλασεν 
ὕδατι καὶ πυρί (ὐοῃιεὶ. 4.Ρ}.7.30.3; κολάσας τοὺς Αἰγυπτίους 1Ὁ.1.30.24; 
Ῥ. ρυχροβα πα Ὀρογαοπ ὁ λόγος..«προμηνύει πάντως τινὰς καὶ 
ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους κολασθήσεσθαι μέλλοντας Τυι,ἀταὶ.τ41.2(Μ. 
6,707}; θεὰς... «πρὸς τὸ χρήσιμον καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ τοῖς ““ομένοις 
ΟἸετη, δἰγ7.7.τό(Ρ.72.21; Μ.0.5 418); ἐπὶ ταῖς ἑκουσίαις [80. ἁμαρτίαις] 
“οόμεθα 1Ὁ.4.34{0.316.18; Μ.8,. 1264); οἱ παῖδες ἁμαρτήσαντες οὐκ 
αὐτοὶ μόνοι κολααθήσονται, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν οἱ γονεῖς... .«κριθήσονται 
Ο(ὐσπεοὶ. ἄρρ.4.ττς; τοῖς διὰ τῶν ἔργων ““εσθαι μέλλουσι (ὨγγΒ.ἤοΉ:. 
42.5 τη 0.(8.253Ε}; οὗ ῬυΙΒηπηθηΐ ἤρου ΘΥ ἃ5 ΟΟΥΡΟΥΘ8] σ’εσθαι ἐν 
αἰσθήσει καὶ μετὰ θάνατον οὔσας τὰς τῶν ἀδίκων ψυχάς [ιιπῖ. ταῤοΐ,2ο.4 
(Μ.6.3570}; κἀν τοῖς αὐτοῖς σώμασι μετὰ τῶν ψυχῶν γινομένων καὶ 
αἰωνίαν κόλασιν κολασθησομένων τὸ.8,4(3370) ; τίς χρεία τοῖς ““ομένοις 
ὀδόντων; [1.6, ΤΟΥ »ΏΔΒΠ1ηΡ)} Μοίῃ, ες. . 24(0.248,11; Μ.41.10038} 
θάνατος παρὰ θεοῦ ἐπελεύσεταί σοι αἰώνιος ἐν αἰσθήσει πικρῶς “-ομένῳ 
Οοηςί. ΑΡ}.1.3.3; 85 εἴεγηδὶ, Τυϑί, ἀξαΐ,ς.5.(}1.6.4888); Ηομι. Οἰδρλς. 
1τ; 8πα Ὀν τε, 751,2 αροὶ,9.1(Μ.6.460Α); Π ον ἰδ. 4.6; 10.8.53; 
ΑΙ ρυϑέγαβι4. τ8(Μ,26.6658); τπ Ηδαδβ, ἢ ο. ΟἾον. 2.13, ΜοίΉ.γός. 
3.17{(0.414.13; Μ.1τ8.3254}); 2, ἰογίμγε, μαγη ποικίλων βασάνων ἐδέαις 
““όμενοι Μ΄. οῖνε.2.4; ΟΙΟΠ.57.4.12(0.284.6; Μ.8,12894); {π6 50], 
Ατῃν Απίοη. 42(Μ.26.0058); κ. τὴν ψυχὴν ἐπιθυμίαις (γγβι λον, 4.5 
τι τύ ογ.(το.1230}; ὅ. ἀϊδειρίϊηε κ᾿ ἑαυτόν ον. Οἰδίπιιττν ; οἵ πηοΏ ΚΒ, 
ΕΟ γνϑ8.5 δ. δ. (ρ Ιςο.14; 1.425); 4. ἐδ ἃ βἰατεγηθηΐ, Βα. ρην, 
ἡο(3. 500; Μ.32.200Ὰ}; ΟΠγνβ.ἠομ!. 1.2.2 1. Π εθ.(12.1230}; ΓΠάτ βαον. 
5.24(4.461); κ. τὴν λιτήν γτετ.15.5.6(2.800Β); τὸ ἄγαν ψυχρὸν ““ομεν 
τῷ θερμῷ Ὑδάτ, Κον.7:17(3.}}}. 

["Ἰκολακάσσιον, τό, --- κολοκάσιον, γοοΐ οὐ μίαπὶ ΝΕΙΡΙ πὶ 

Βρβοϊοβατχη, ἐσ. Ὑ ΕΥΡῚ 6εἰ.4.20 ἀρ. Οὐπβῖ.ον.5.ς.20(0.183.7; Μ.20.12038). 
τὸ σμνδο, ὃ, βαϊίεγον, Μ.5ε}.3(0.173.13}} 70Ο] πὶ. δεαί,22(Μ.88,. 

9495). 
κολακεύτω, 1. Παίίον; τὰς θύρας κ΄ ῥὰν εοιμσί; 2. αὐμίαίε, τθονς ἢ 

τὰ στοιχεῖα κι οι, Ἰονῖντονο; 1διατ.2 1; 3. ἱγεαὶ ρεμίϊν, ἐοαχ, τποῖ εν 
τὰ φαινόμενα εἰς πρόσωπον κ. Ἰρῃ, οῖγε.2.2; τὰ θηρία κ. Ἰᾶ. ονι.4.2. 
ον ἴδηι. 3.16; τὴν γαστέρα κ. ντ. Ἡ. εαἰδξε το.6; ς. ἰλῆῃ., εθαΐ, 
ῥεγεμαάε, ἴσθι. Κοηι.5.2; ΝΠ Εμίορ. 2(}1.70.το074}; 4. δεριῖῖε, σεάμεε 
“οὔσῃ ἁμαρτίᾳ Ποηι. (ἴδηι. 20.4.; ο. ῥγερ. ἐπὶ τῇ ὕβρει τινὰ κι 1.12. 
15; 5. ο. ἀαδἴ., σγαϊξν, δαϊῖςῖν ταῖς τοῦ βίου χρείαις κ. Βα5.ϑ6].07.14. 
τί Μ.8ς.1828). 

Ἐκολακός, 50} κ- στρωμνῇ ἘΡὮτ.3.25}. 
κολαπτός, εαγυεί, 710. ὑγαρ.τ. ο(Μ.04.12524}. 
κόλασις, ἡ, 1. ῥεμοηηιση! κ᾿ τῆς πονηρίας Ἡδηη. δἰ. 0υτϑ,ι; 

κολάσεις βλασφημιῷν (Ἰ]επη.εεἰ.238.2(ρ.148.20; Μ.0.71718); οὗ ἀϊνίης 
ῬαΠΙΒμηοηΐ ; ἃ. 115 ορεσαίζοι σωτήριοι καὶ παιδευτικαὶ αἱ κ. τοῦ θεοῦ 
εἰς ἐπιστροφὴν ἄγουσαι καὶ τὴν μετάνοιαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ... αἱρούμεναι 
14,5 ἰγ.6.6(ρ.455.4; Μ.0.2680) ; εὑρήσεις τὸν ϑεὸν ἐπιμετροῦντα κολάσεις 
μετὰ φειδοῦς ΟΥ,.Πο}..7.1 1. [6γ.(Ὁ.52.τ,.Μ.13.2208Β)}; οἱ ἐπὶ τῶν κ. 
τεταγμένοι 1Ὁ.19.14{0Ρ.τ70.25; 4924}; Ὁ. οὗ ρυπὶβῃηγεαΐ Βουθαῖίει 
τὰς μελλούσας κι, 1.7.1(0.52,7; 2200); ἡ κατ᾽ ἀξίαν κ. ἐν τῷ τῆς 
κρίσεως καιρῷ ἀποδέδοται τῇ ψυχῇ μετὰ τὴν τοῦ σώματος ἀνάλυσιν 
Ποῖ. ΟἾθηι.3.28; τὰ..--μέλλοντα ἑκάτερα ἀθάνατα...τά τε κολάσεως τά 

τε τῆς βασιλείας (Πγγ5.ἤοηι.44.2 τη 79.(8.2 608); ς. σογρογξαὶ οἱ τῆς 
κ. ἄξιοι ἀπελεύσονται εἰς αὐτὴν [5ς, ζωήν]... ἐδέας ἔχοντες ψυχάς, καὶ 
ἔδια σώματα Ἰτεη.ἤα6».2.33.5(Μ.7.8344); οἵ 4. λΟΊ,.Α κε (0.1γι. 
τ6 6); ΌΚ τε τὸ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ αἰωνίου κ, τοῖς ἀσεβέσι 
τηρούμενον πῦρ Μ΄. Ροΐνε.τι.2; ν. πῦρ; ἃ, ῬΘΥΒΟΙ5 αἰξβοίβα ἀμετανό- 
τος τηρεῖται εἰς αἰώνιον κι Τ᾿ (αἴ 1.5} ὁ δεσπότης... τοὺς ἑτεροκλινεῖς 

ἘΡὮτ.3.2568 ; 

“π“ξι.. 



κολασταῖος 

ὑπάρχοντας εἰς κι καὶ αἰκισμὸν τίθησιν τ ΪφΦ᾽.11.1; κ. ἀφόρητος [86.’ 
τοὺς μεθύοντας] ἀναμένει (γν5. 5 αί.1.5(2.78); 6. 1159 Ρἷδσε τὴν αἰώνιον 

ἐν γεέννῃ κι ἘρΡ.]1αιρά. ΔΡ.Ἐπ5.ἢ.ε.5.1.26(Μ.20.4178}; κ- τὰς ἐν τῷ 
ἄδῃ καὶ τὰς βασάνους τὰς αἰωνίους ΑἸΉ σἹγρ. τἹ](Ρ.52.18; Μ.28.272}); 

[. οἴδθυπδὶ οὐδὲν ἡμᾶς ῥύσεται ἐκ τῆς αἰωνίου κ. ἐὰν παρακούσωμεν 
τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ 20 ἴφομι.6.1; Οτ.(εἰς.3.18(}.269.2ο; Μ,11.1ο210); 
εἶ.. τῆς αἰωνίου κ. ἔσται ποτὲ τέλος, ἔξει πάντως καὶ ἡ αἰώνιος ζωή 
Βα5.γέριδγ.267(4.5ο78Β; Μ.31.12654); τῆς ἀιδίου κ. ἐντὸς κατέστη (θη. 
45»..5.6.1; ἀνάγκη κολάζεσθαι κ. τέλος οὐκ ἔχουσαν, πέρας οὐκ ἐπιστα- 
μένην Γμχγβ. οι. 42. αἴπ 70.(8,253Ε}} αἰώνιος...ζωὴ καὶ αἰώνιος κ΄ 
τὸ ἀτελεύτητον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος δηλοῖ 0.19. .ο.2.1(Ν].94.3648)}; 

εἰεσηϊον οὗ ραπίϑηπιοης ἀουθίεά εἰς...τὰ ὑπερέκεινα [Ξα. κολάσεως] 
οὐ χρήσιμον ἀναβαίνειν διὰ τοὺς μόγις φόβῳ τῆς αἰωνίου κ. κἂν συστέλ- 
λοντας ΟτιΟεἰς.6.26(ρ.96.1τ6; Μ.11.13328); συγκρίνωμεν καθ᾽ ἑαυτούς, 
τί λυσιτελεῖ τῇ μονογάμῳ...οἴεσθαι...αἰωνίῳ κι παραδίδοσθαι τὴν 
δίγαμον ἵνα μείνῃ μονόγαμος, ἢ γνῶναι τὸ ἀληθὲς καὶ διγαμῆσαι Ἰαβον».. 
20.4 ἴρ {67.(ρ.χ82.25; Μ.τ13.5ο80); οἱ 1, εονηνηνέι Κορ. δ123{ [Τ τῷ 
Ῥ.368γ; οἱ 14, ῥνίνε.τ,6(ρ.18.8Π"; Μοττ. 654 {{} εἰ δ᾽ εἰς αἰώνιόν τι διά- 
στημα ἡ ἄσχετος ἐκείνη ὀδύνη παραταθείη, τίς ἐκ τῆς ὕστερον ἐλπίδος 
ὑπολέλειπται παραμυθία, ᾧ πρὸς ὅλον αἰῶνα συνδιαμετρεῖται ἡ κ΄; 
ΟΥ Ν γββυηῖη, δὲ γος. (Μ.16.1018}); λέγουσι ἴβ8ς, οἱ ᾿Ὠριγενισταί] -..ὅτι 
τὸ τοῦ αἰῶνος ὄνομα ἐπὶ ὡρισμένον χρόνου λαμβάνεται, καὶ ὅταν εἴπῃ 
ἡ γραφὴ ὅτι αἰωνία ἐστὶν ἡ κ., οὐ λέγει εἰ μὴ ἐπὶ ὡρισμένου χρόνου 
ΤΠβολῖ, Β. σε, το (ΜΝ .86.1265}}; τῶν...τὴν ἀποκατάστασιν τῆς κ. 
τεραταλογούντων Ἀπαϑί.Β.ἤαεν.(ρ.264); 8. ἰὼ ραρϑῃίβιῃ τὰς..-μετὰ 
θάνατον κ. ... ἀπὸ τῆς βαρβάρου φιλοσοφίας ἡ ᾿Ἑλληνικὴ φιλοσοφία 
ὑφείλετο ΓἸΘΙΩ. Ξε γ.5.14(Ρ.38ς.24; Μ.0.1328)} ; Ιη ΟΥ̓ΘΕΚ τυνβίθυε5, (65. 
ΔΡ.Οτιεἰς.8.48(0.262.28; Μ.11.15888)}; ὅσο. ῬΙαῖο, ΗἸΡΡ.ἦσόνγ.1.19 
(0.22.1; Μ.16.30448); 2. ἰογίεγα, τεῖ. τιατίγτάοπι κακαὶ κ. τοῦ δια- 
βόλου Ἰστι. Κονι.5.3; οἱ εἰς τὰ θηρία κατακριθέντες ὑπέμειναν δεινὰς κ, 
Μ.Ῥοῖνε.2.4; ἘρΟ.Ϊαιρά ἈΡ.Ἐπ5.ἢ.6.5.1.38(}1.20.4244}; 5. κεφαλικὴ κ, 
εαρῆιαὶ βιρειεμημθηὶ, ἐσχδοιίοη,, Ἐλιδ,}ι.6.5.21.4(Ν1.20.4888). 

Ἐκολασταῖος, ῥηηϊεηανίς τὰ ψεκτὰ καὶ κ. ὈΙάντη,αρ.Πβοπέ,εῦ ο. 
5(47}.2,.1τ(.86.20658). 

κολαστέος, 0 δὲ εονἀογηρδῖ τέχνας κ. Οδατα, ἐ2Ή.2. 
κολαστήριος, ῥηηήξυθ, τιδεά ον ἰογίγα; 1. ἴὰ βθῃι, τόποι κ᾿ ἡ. 

Τηορι. ἃ ς7(0.174.11}; πῦρ κ᾿ Οὐ, ΝαΖ.ογ.40.36(Μ.36,4124}; ξύλον κ, 
Ἐπ5.}..6.6.30.5(}.2ο,.6οτα}; 2. πους. 45 βαθβῖ,; 8. ῥηῃ 1 ηθη, ἰον- 
ἐμγε οἵ 108 5ἴπηοσ μεῖζόν τι ζητῶ κ. τῆς γεέννης τοῦ πυρός ΟΥ ἤθη! 10. 
χαῖῃ 76γ.(ρ.175.1τ2; Μ.13.4010) ; τῶν ὑπὸ γῆς κ- ζοῃδῖ, 40. Επι5,ν.(΄.2. 
27(0.52.28; Μ.Ζο,Ἰο05Ὰ); γεέννης διάφορα κ. ΒΑβ.γερ. ὃν, 267(2,Ξο70; 
Μ.51.12658); ἀπαλλαγησόμεθα...τῶν κατὰ τὸν μέλλοντα αἰῶνα κι 
Ομτνβ5.ἠόηι.10.4 τη. Κον.(ο. 5198}; ταῖ. Ῥευβεσυτ]οὴ τυραννικῶν κ. 
Ἐρ.Ταιρά ρ.Ἐπ5..6.5.τ.21(Ν4.20.4170); Οὐ ΝΥ 95.6ρ.εαη.(Μ.45.225Ὰ); 
{Β45. ον» ἵνι Ῥειατοί(τ. 3740: Μι3ο,τορο); Ῥ. ῥίαρε οἱ ρεμεσμηιοηί 
σκυθρωπὸν κ. Οτ  Ν γ55.9}.τ(Ν 1.46. το 40); ἱπ Ῥαρϑη. ΡὨΠΟΘΟΡῊΥ κατ- 
ἀγουσι..«τὴν ψυχὴν..«καθάπερ εἰς κ- τὸν κόσμον Ὀ]ΕΓῊ.5:}.3.3(}Ρ.201.17; 
Μ8.11168); οὗ ξαΐατε Ῥυπιβητπεηῖ ἀοο. Ρ͵αῖο εἰς τὴν παΐδευσιν 
σωφρονίζοντα παρεισάγων κ. 1.5.14{0.386.13; Μ.9.1238). 

κολαστικός, 1. ῥηηίίυσ; ας ρουλξ. κρίσιν...κι τῶν ἁμαρτανόντων 
Μαχ.ανριδίρ. (Μ.91.11330)} κρίσις..- κακίας κι {δ.(14008); ἡ κ΄ [8ς,. τέχνη] 
ἐμαί ςομιθηΐ, ΟἸδιι  ῖγ.τ 26(ρ.τοά.28.; Μ.8.0168); 1δ.7.2(0.13.15; Ν.0, 
4210); 2. ρίσεν ἰο ῥμηϊξ μμεηὶ νομοθέτης κι ζὨγγπ.ἤοηι.35.1 τη. Η εν. 
(12.205Α}; οὗ ΟΘοά, ἰά μονι. 1.2 ἐμ τον. (1ο.120Ὰ}; ο. φεπϊξ. τῆς 
ἀδιαφορίας κολαστικός Μαχιανιδίρ. (ΝΜ, ΟΣ ΙΤ610). 

Ἐκολαστικῶς, 50 ας 0 ῥημΐ5}, ΟΡΡ. ἐατρικῶς, ΤΒατ, Ὀς.6:2(1.641). 
κολαφίζ-ω, εἰαῤ, εἰγίκε, Μασ. ερ λονηι.27.6(Μ,34.6074}}; ΡΆ85.; 

Ογαε.δὲν.8.292; ΤΠΡΒη εἰγοη.ρ 4τό(  .τοδιοϑδα); τηεῖ. πειρασμοῖς 
τὴν ψυχὴν “ποντες ξοιατριοαριτοί .8ς.1841). 

Ἐκολάφισμα, τό, εἰαῤ, ῥίοιυ, 1514.Ῥε].6Ρ}.1.54(44.78.2174}; ῬΏΠΟχ. 
6}.38(0.185}); 110. .ἅγἱδηη.28(}1.06.1 2850), 

Ἐκολαφισμός, ὁ, δεαϊη κ- τῆς κεφαλῆς ΟὮτνβ.λοηι.13.4 ἦη τύ ογ. 

(10.114); κολαφισμοῖς βαλλόμενος ῬΔ]}. ἢ. Γαπι5.41{0.141.14.; Μ.34. 

1202}}}. 
κόλαφος, ὁ, εἰαῤ, δίοτο ἡ..-μετὰ τῶν δακτύλων γινομένη πληγή... 

λέγεται Μοϊεῖ.παὶ μοηι.27(ΔΆ.64.12534}; ταβέ., αἤτείτοη, (4}}.0. ΗγΡ. 

(Ρ.64). ; 
κολεόπτερος, εἠεαί -τοίηρεί; οἵ δε Ό!ε5, Βα5. εχ. 8.3(1.72Ὲ; Μ.20. 

το). 
κολίανδρον, τό, -- κορίανδρον, τογίαμαεγ, Τιδαϊ.τ8.2ο(Ν].122. 

132440). 
Ἐκολικευμός, ὁ, εοἰΐε, Βορῃτ. Η »πν.Ογγ.εἰ 70.1(.8].34284}. 
Ἐκόλλαθον, τό, ἃ ΠἸαυ14 πιεαϑυτα, ΕΡΙΡΗ θη θη5.21(Μ,43.2728); τ. 

24(2028)}. ᾿ 
κολλ-άω, 1. ζαξίει:, Ἰοΐῃ “-ἃ περὶ τὴν ὀσφὺν. ..τὸ περίζωμα Οτο ον. 

ΧΙ.ὅ ἐμ {6γ.(ρ.84.τ; Μ.13.316Ὰ}; 5ρ᾿ Υἰ{π8}}γ ἀγάπη “ἃ ἡμᾶς τῷ θεῷ 
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κόλπος 

ταίριπν49.5; 18.56.2; οἱ μαθηταὶ..«τοὺς ἔτι μακρὰν...«“ῶντες τῷ 
Χριστῷ Ὀγτι ρΙαρλιρη.3(1.808); 2. Ρ455., εἰεαῦσε ἴο, ἀδυοία ὁ 656} το, 
τΟΙοιη 46; κ. τοῖς μετ᾽ εὐσεβείας εἰρηνεύουσιν 8.15.1; “’ἠθέντος αὐτῇ 
ἴΞο. τῇ σαρκί] τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίον 20 ἰδ7.14.5} οὐ κ, ... ἀνθρώ- 
ποις τοιούτοις ΒαγΉ.16.3; τοῖς τοιούτοις πνεύμασιν οὐ -υὥνται ἨεΙτη. 
γιαμά.11.4; κ- τῷ κυρίῳ 1φ.το.1.6: τοῖ. Μτιτοῖβ οὕτως..«πᾶς ἀνὴρ ἢ 
γυνὴ “αὖμενος τῷ κυρίῳ ἕν πνεῦμα ΑἸ υἱνρ.2(0.36.22; Μ.28,2538); 
εἰς ἑνότητά τινα ἐν πνεύματε κεκολλήμεθα τῷ πατρί Ὀγτι ἰαῤἢ Οεπ.2 
(1.49Ε}); τῇ εὐχῇ “-ηθῶμεν ΝΗ ἐῤῥ.1.το( }1.70.850); τεῖ. Αὐίαῃ ΤῊ. 
ἀοοέτίης μὴ δίδους...ἐκ τῆς μονάδος εἶναι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς κεκολ- 
λῆσθοι τῷ πατρὶ λόγον, δυάδα οὐσίας εἰσάγει ΤΑΤΉ. 4γν.4.3(Ρ.47.0; Μ, 
26.4728Β); Ο. ῬΙΕΡ. οὐ --ηθήσεται ἡ ψυχή σου μετὰ ὑψηλῶν 14.3.0; 
οὐ κ. μετὰ τῶν πορενομένων ἐν ὁδῷ θανάτου Βαγ.19.2; 3. ῬΆ885.» 
βαείση ρον, αἰαεῖ ἡ ὀξυχολία ὅταν “-ηθῇ τῷ ἀνθρώπῳ Ἠετμηγυπαμώ. 
το.2.1; κ. τοῖς πλουσίοις ζὮχν5.  μίγορ.2.3(3.3804}); ΟΥτ. ἔς. 1 28(Ν], 

69.184}. 
Ἐκόλλεον, τό, εοεκ᾽ς τον, (ἴδια, ραδ.3.3(0.247.8; Μι8. 5814}; 

δελοί, ΟἸεηι.ραεά.(Ρ.3536.14; Μ.9.7020). 
[ἘἸκόλλη, ἡ, Ξξ κόλλα, «οἰάεγ κόλλην ἐκ μολύβδου καὶ κασσιτέρου 

κεραννυμένην ΤΠατ,ἐγα»!.2(4.1οΊ). 
κολλήγας, ὁ, (1,αξ. εοἰϊφρα) εοἰΐδασιο, (οηβῖ,Ά.1ππ|5.᾿ εντο,. τ88, 

(}1.2ο.888.[.. 
κολλήγιον, τό, (1. εοἰϊερί) δαηά, ἐορηραην; οἱ τοῦθὸν 

Βαπᾶς, Ρᾷ}1. 1.1 απ. τοίρ. πους; Μ.24.1το664)}; ἄῤοράϊ, Ῥαὶν.(Μ.ός. 
4710); ΟΕΡΒ.(431)ρ.(4( 0 1.1.3 Ρ.1.22; [1.τ.15088). 

κόλλυβα, τά, ῥοϊἰφα τυπεαὶ " ἴοοά οὗ ἃ τηοης, ΡΔ}] νι λγν5.2ο (0.127. 

4; Μ.41.11). 
Ἐκολλυβίζω, ἐχεΐπαηρε ἡποπεν, Οτιουνπιῖη ᾿άξι τι ι(ρβ4ρ.ττ; Μ. 

13.1448}}. 
Ἐκολλυριδιανοί (ἔκολλουριδιανοί), οἱ, (οἰϊνγίάϊαης, αὶ ΜατίοΪα- 

ἘΠῚ 56 οὗ εἰς ὄνομα... (Μαρίας... «κολλυρίδα τινὰ προσφέροντες ἸΣΡΙΡῊ., 
απας.7ο(θ.415.14,ν.1. τουρ-; Μ..45.6408) Ξε 10.) .ἀαον.9(}1.04.728.); 
ἀεβου θεά, Βριρἢ. αεγ.70 1,{Ρ.475.26; Μ.42.7408). 

κολλυρίς, ἡ, Ἔγιαῖ ἰοαξ; οἴετεοά το ΒΜΨΝ ὃν (ΟἹ γἹΔΔη5, ἔριρῇ. 
ἀπας.ο(ρ41ςοῖς; Μ.42.6400) -Ξ 70.1),λαεγ.19(1.04ᾳ.7284)}; ἘΡΙΡΆ. 
καδν.)78.25(0.473.ττ; Μ.42.7368); τεῦ, τρατγιό:3, Τάτ ἐπὶ ΤΡαγ. 
(1.562). 

κολόβιον, τό, «ἠογί-εἰδευσά σαγητεμί, 44. Βανι. (ρΡ.151.22); Ἰάθητί- 
Βεὰά νη ἀδίμμδτις, -βίων, ἘρΙρΒ.ἤαον.τ4.τίρ.200.15; Μ1.41.245}}); 
70. μαονιτε( Νέ.94.6884) ; 65Ρ. ψογὰ ὈΥ τη Κ5, ΤΑ τἢ ἐρ.(αεί...6(Μ. 
28.856); λεβιτὼν ὄνπερ τινὲς κι προσαγορεύουσι 1} 4}].ιη!05.(},24. 
1: Μ.34.11284); Μαχιφη.άμδ.67(}].90.8408). 

Ἐκολοβοδάκτυλος, δἰ ῤ-Πηρεγεά, οἵ 8. Μαγκ, ΗΡΡ ἡαεν.1.30 
(Ρ.215.16; Μ.16.33344). 

κολοβόκερκος, τυτξ ἀοεκεά ἰατΐ; οὗ βαοτιῆς 4] νἸοῦγα, ΟΠγγβ.λονη. 
21.232 τη: Κου.(0.657Ὲ). 

κολοβόρριν, ὁ, σά τοί ἃ τι ἰαϊφα πόσο, ΤΟγτ, οὶ Τ(64.Ἴς; 

Μ.71.12168). 
Ἐκολοβόρρινος, τοΐέἑ τη Παἰεά πος, Ὀγτ ΜΙ αἰ.τ(3.8170). 
κολοβότης, ἡ, σἠογίηεες ΟἹ βίατατε, Δπδβί. δι λοά.2(Μ.8ο.640), 
Ἐκολοβόχειρ, τὐΐί; μαηάς οὶ οὔ, 10.ΤῊ 55. ον, ΒΛ Κ᾽ τ3(ρ.428. 

30); 10. λον. (Μ.ο6.7400). 
κολόβωσις, ἡ, υἱίταίίοη,, ἱρόν [σε Ἰ0Ή, ΟΕ ασηὰπ παίαγε το- 

οοτάϊηρ ἴο ρο!ηπαγυβ συμβαινούσης τῷ λόγῳ τῆς θεότητος τῆς 
κατὰ τὴν φύσιν ἡμῶν κολοβώσεως ΟΥΝΝ γ85. Τροὶὶ, κοί Μ...5.12458); 
ἀεη θα οὗ τοϑυστγθοίίοη ὈΟαΥ οὐ σωματικὴν...κι ᾿α απ εἰ γες. (ΝΜ .46. 
1608). 

Ἐκολοκύνθιον (κολοκύντιον), τό, ρομγί, ΟΥτ.5.υ, δαδ.48(Ρ.138.11); 
ξομγά- 5 αῤεά εομίαἴηιεν κολοκύντιον οἴνου ἀροῤῥέ)ς Ραὶν (Μ.65.1848); 
ΟΥγτ.ϑβ.υ,δαδ.46{ρ.137.9); κ- ὄξους 1}.(ρ.136.27). 

Ἐκολουστέος, [ἰ ἰο δὲ ἐἰοεβοά οὐ τἰορῥεά, (Ἰετη, ῥαεά.3.χτίρ.274.16; 
Μ.8.6440). 

κόλπος, ὁ, Α. ῥόδον; 1. τηεῖ. φήμη... Μωῦσέα..«μέσοις αὐτοῖς 
τυραννικοῖς οἴκοις τε καὶ κόλποις τραφῆναι λι5.0.(.1τ.12(Ρ.13.τὸ; Μ.20. 

925Α}; ἡ τοῦ φωτὸς δύναμις καὶ ὁ τῆς ἱερᾶς θρησκείας νόμος... οἷον ἔκ 

τινων τῆς ἀνατολῆς κ. ἐκδοθείς (ουϑί, ἌΡ. Εα5.0.(,2.67(ρ.07.28 ; Ἰ040Ὰ}; 
2. Ἔχορ. Ῥβ. 73:11 κ᾿ θεοῦ ὃ τῶν ἀγαθῶν θησαυρός" τέθεικε δὲ αὐτὸ ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν πεπληρωμένον ἐχόντων τὸν κι. καὶ αἰτουμένων μέν, 
δοῦναι δὲ μὴ βουλομένων ἀλλ᾽ ἐπιστρεφόντων εἰς τοὐπίσω τὴν χεῖρα 
μαι. ες. 73τ τι. 128); 3. ἐχερ. 1.6.16:22 οὗ ἔπίυτο δίατα οὗἩ Ὀ]Θββθὰ 
δοκεῖ τὴν ἀγαθὴν τῆς ψυχῆς κατάστασιν, ἐν ἦ τὸν τῆς ὑπομονῆς 
ἀθλητὴν ἀναπαύει ὁ λόγος, κόλπον τοῦ Ἀβραὰμ ὀνομάσαι ΟαΟ ΝΥ 88. 
απΐηιοεἰ τες.(.46.848}; δεηθῶμεν ὅπως ὅ...θεὸς προσδεξάμενος αὐταῦ 
τὴν ψυχὴν..«κατατάξῃ εἰς χώραν εὐσεβῶν ἀνειμένων εἰς κόλπους 
Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ Οοηεὶ. ΑρΡ.8.4τ.2, 1δ.8,4τ.5; (Βγγ5. 
κον.40.2 ἵπ Οεη.(4.4074); Τοη, Αγ. ε.λ.5.3.4(Μ.3.5608} Ὁ ν. βασιλεία; 



κόλπωμα 

4. Τηη., τοῦ, 7ο.τττϑ (ὁ ὧν εἰς τὸν κι τοῦ πατρός) : ναἸ]οὺΒ ἰηζ6Γ- 
Ῥγδίδτ] 5 προὔπάρχων ἦν [8ς. ὃ υἱάς] οὐκ ἐν τῇ διανοίᾳ τοῦ πατρός, 
ὡς ἐδόκει Μαρκέλλῳ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς κ. αὐτοῦ" ὥσπερ δὴ ἡμῖν ἐπήγγελται 
ὁ σωτὴρ εἰς κόλπους Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ διαναπαύσασθαι, 
οὕτως καὶ ὁ υἱὸς “εἰς τὸν κι᾿ ἦν 'τοῦ πατρός᾽ Ἐπι5.6.ἐἦ,.τ,2ο(ρ.83.28Ή,; 
Μ.24.8δοο); οὐ γὰρ ἀμφότερα, ὅ τε λόγος καὶ ὁ υἱός, ἐν τοῖς κ., ἀλλ᾽ 
ἕνα εἶναι δεῖ καὶ τοῦτον τὸν υἱόν, ὅς ἐστι μονογενής ΤΔΙΠ. “4γ.4.τ6(ρ.6ο. 
22; Μ.26.4808); κ. μὲν γὰρ πατρικὸς υἱῷ καθέδρα πρέπουσα 88. 
φρίν. 15(3.128Β; Μ.52. 928); ὁ ὁ ὲν.-. «ἁπλῶς ὁρῶν, οὐ πάντως ἀκριβῆ τοῦ 
φαινομένου τὴν γνῶσιν ἔχει" ὁ δὲ τοῖς κι. ἐνδιατρίβων, οὐδὲν ἀγνοήσειέ 
ποτε (ςΐ, Το.6: 46) (Ὠγγ5. 7.1 5.2 1» 70.(8.86 0}; ἐν κ. φαμὲν.. ἀντὶ 
τοῦ ἐν ἀγαπήσει, καθὰ καὶ αὐτός πού φησιν, 'ὃ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἷόν᾽ 
ὕγυ, 7ο.τιτοί(4. τοῦ); ἀθτηοηβίγωυ σ᾽ το] οηβἢ!ρ το ἘΔΙΠΕῚ τὸ ἐν 
κ- σημαίνει. «τὴν γνησίαν ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ υἱοῦ γέννησιν ΑἸ, ἄδεν. 
2ιίρ.18,20; Μ.25.4530); οὐ...τὸν ἑτερούσιον ἐν τοῖς κι ἂν ἔσχεν ὁ 
πατήρ" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἂν αὐτὸς ἐτόλμησε, δοῦλος ὧν καὶ τῶν πολλῶν εἷς, 

ἐν τῷ κ. στρέφεσθαι τοῦ δεσπότου" τοῦτο γὰρ υἱοῦ γνησίου μόνον 
ΟΠ τνβ. λον. 1.5.2 1 70.(8.87Ὰ}; τὸν κ- ἀκούων, μὴ κ. εἶναι νόμιξε, 
μηδὲ τόπον, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τοῦ κ. προσηγορίας τὴν πρὸς τὸν γεγεννηκότα 
ἐγγύτητα καὶ τὴν παρρησίαν ἐκλάμβανε τ΄. Ἰηεοναργθμθη5.4.4(1.4760) ; 
ἐν κ,᾿ εἶναί φησι 'τοῦ πατρός᾽, ἵνα φαίνηται πάλιν τῆς πρὸς τὴν κτέσιν 
ὁμοφυΐας ἔξω κείμενος, καὶ ἰδιάζουσαν ἔχων ἐκ πατρὸς καὶ ἐν πατρὶ τὴν 
ὕπαρξιν ὕγτ, [ο.τ.το(4.1ο58); “ἐν τοῖς κι᾽.ἁ«“ἵνα νοῆται καὶ υἱὸς ἐξ 
αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ φυσικῶς, ἀντὶ τῆς οὐσίας τὸν κ. τοῦ πατρὸς εἰπών 
18.(1ο78); [815 βέϑδίε βἴφυπαὶ ἀνάρχως καὶ ἀιδίως ἐν τῷ κ. τοῦ πατρός 
ἐστιν ὅ υἱός ΟΠτυβ. βον!.1.5.2 10 7.. (8. 878); οἷ. πρὸ γὰρ... τῆς διὰ 
Δαυὶδ προφητείας, ἐν κ΄ τοῦ πατρὸς ἣν ὁ λόγος ΤΑΤΠ. φόγ. μά, 28 (ρ.2: ; 
Μ.26.12844}; 1τ1Ρ.3ο(ρ.27 ; 12854}; εἴθγηϊν ἀθπθα ὈΚ Αὐΐδῃβ ὕστερον 
ἐν κι τοῦ πατρὸς γέγονε ΤΑΤΉ..47.,4.23(ρΡ.60.26; Μ.26. οι) ; τεῦ, [πς, 
κατελθὼν 580. ὃ λόγος! ἐκ τῶν κ. τοῦ πατρός ΤΑΊΒ, ἐαΡ. μά. τ(}1.25. 
2018); οὐδέποτε δὲ ἐκενώθη ὁ κ. τοῦ πατρὸς τῆς τοῦ υἱοῦ θεότητος, φησὶ 
γάρ [Ῥτ.8:30] 16.2(2048); ΜίαπΙςῃ. τὸν μονογενῆ τὸν ἐκ τῶν κ. τοῦ 
πατρὸς καταβάντα Χριστόν Π)ἢ}.8Ρ.Περεπι, Ἄγεοῖ. (ρ.7.0; Μ.10.14364):; 
τὸν υἱὸν ἀπέστειλεν ὃ ἀγαθὸς πατὴρ ἐκ τῶν κ. εἰς τὴν καρδέαν τῆς γῆς 
Ἡδροτη. ἐδ. 8(Ρ.11.12 ; 14370). 

Β. ῥοίϊοτυ, γέσο5ς, εἤαϑμε πνευμάτων ἐναπολαμβανομένων τοῖς κ. τῆς 
γῆς ΒΏΠορΙ..6.12.τοί Ν 6 ς, 620); πιεῖ. τοῦ νοὸς τὸν κι ἁπλώσας {υ. 
Μαρ, ἀταϊ,({τ.Ζ4.0}.}4.7(}1..}Γ1,.77.2318)}; φόβος ἐνέσκηψε τοῖς τῆς 
διανοίας κ. Βᾶ5.6}.45.1(3.1324; Μ.32,5654}; (ῃγγβ. ἤση1.43.1 τη. (Ἴδῃ. 

(4.4354). 
κόλπωμα, τό, ἀεόῤ αὖγες, ῬΆΜοβΙ. ἢ.6.3,.90(Ν.6ς.4020). 
κολυμβ-άω, «οἦρ!, Βαγήντο,ς; ΡΠ, αι. τοίρ.50.9; Μ.34. Ἰὐδ Κη Ἢ 

τηδί,, ΟἸειη. ῥαεά.2. 2(ρ. τηο.τϑ; Μ.8.4168); ΟἹ ποθ θοσπ ὑπ 6Γ 5ΊΡῺ 
γίγρο ὀφθαλμοῖς...» σιν Ηΐρρ. ἐμαεν. ς.2ο(Ρ.51.22; Μ,τθ.3οδ860). 

κολυμβήθρα, ἡ, Α, ῥοοί, εἰδέογῃ ἡ κι τοῦ ΠΕΡ ΜᾺ ΘΙ [ΘΙ 1586}, 
Ἐυδιοηονταρί,(ρ.1ο02.16); Θχερ, 70.5:2: ΟΥᾺ ἔγιΣ τη 70.(0.533.3} οΙΕ, 8. 
προβατικός ; οἵ. Ατήτηοη. 70.5: (Μ.85.14280); ΟἬγνπ5. ῥαγαίνὶ. (3.228); 
85 ἴγρε8 οἱ Ὀαρίίβη), 1. ἤογη.36.1 τη [0.(8.2078Β); 1Ὁ.26. 2(1518); 14. 
ἠορ!.5.4 τῷ (οἱ (ττ. 3640); οἵ οἰδέθσπ βεθὲπ ὃν Ρεγρϑῖαβ ἴῃ ν]δβίοῃ, 
βριγιης δαρίβτηδ! ραγιβοαίίοη, (Μ. Ῥενρ.7(Ρ.73.21); τρ.8(ῃ.7ς.8}; 
Γεΐ, 15.22:9 ὕδωρ δὲ ἦν παλαιᾶς κ. ... ὁ τῆς παλαιᾶς..«γραφῆς λόγος 
Ἐλθν ΒΆΤΟΣ 24.2480) ; Ῥτος.(5.15.22:1τ-14(Μ.87.2τ760--21714}. 

Β. »»πὲ; 1. ἴὰ βεη., Ογυνβρ. ἵμποῦ,τ, 3(0.13.}; 3. 5104}; ΡΔ]}.0. 
Οΐνν-. φ(ρ. δη.26; Μι47.33); ΤΆ φυ.σεντρὶ2(Μ.28,7520) οἷ, 5, ἀνα- 
δύω; τὴν κ. τοῦ βαπτιστηρίου πληρωθῆναι Θορτ.ἶ;.6.7.17.121.(Μ.67. 
7134}; θυ εαπδίεα ψ} 1 βαπτιστήριον, Τάτ, Τ,δοι.},6.1. Β(},86.1608); 
Ταράϊζιεγαν.τ(4.37): Βα5.561. ῥαςεῖ τ, (Μ.28.τοδ0})) ΟἹ. 5. ἀναγέννησις ; 
Ἐπδίτατου, Ἐμέγε, 8(Ν1.86.22844) ; 2. ἐαα!ϊναϊοηῦ ἰο βάπτισμα : δύναμιν 
τοῦ μυστηρίου τῆς κ.-. ἘρΠτ.2.378Ε ; οἱ πολέμιοι μετὰ τὴν ἁγίαν κ. 
εὐκαταγώνιστοι ἐγένοντο ΤΠαὶ. Ῥς.753:15(1.1131}; δευτέρας κ. κατά- 
δυσιν 7 7ο.}),.8, 7.χτ( Μ.ο6.952Ὰ}; τεῖ, σθστεσησπθϑ οἵ οί] Ὀαρτίβιη, 
ἃ5 αἸβεῖποῖ ἤγομὶ βα 5 ἀἴαγν τἰΐεβ, 1 υβξι σι, εἰ γε5}.15](Μ.6.1800) 
οἷξ, 5. ἔλαιον ; οὗ ἐπτγν ἰηΐο χῃηοηββΈϊο Πἴὲ 8.5 δευτέρα κι. Θίερῃ.Π1δο. 
ΘῈ Ρἢ (Δ τοο. ΤΟ808); 3. ἃ5 βοῦγος οἱ τοῖηοναὶ οὗ 51π τὴν θείαν κ. 
τιμωροῦσαν μὲν καὶ καταφλέγουσαν καὶ ἐξαναφίζουσαν τὴν ἁμαρτίαν 
Τάς ΒΡ ς. 59: τοίτ τοοβὺ ; ἀπ ΠΡεσβέοι ἔτοστα Τλεν]], 14. ΜΝ. 1 2ο(Ω. 
1516) ; οἵ τερεποσϑτὶοη ἄνθρωπος... θεὸς δι᾿ ὕδατος καὶ πνεύματος ἁγίου 
μετὰ τὴν τῆς κ. ἀναγέννησιν" γίνεται ΤΗΠρΡ.ἐμεοῤ,.ϑ(ρ.262.1; Μ.1ο. 
δ8ό6οΑ) ; Τ)ιᾶντη. {71}..2.τ53(Μ.20.602.}; ἡμεῖς γεννώμεθα διὰ τῶν τοῦ 
θεοῦ ῥημάτων. ἐν γὰρ τῇ κι τῶν ὑδάτων βήματά ἐστι θεοῦ τὰ γεννῶντα 
ἡμᾶς καὶ διαπλάττοντα (γν5. ἤν. 1 6.4 τῇ Κορ (0.688) ; 14,» λη,. 
ἴῃ (σαϊ.4::22(1ο.7Ὲ10) οἷξ, 5. ἀναγεννάω; Ἔχερ. Μί,21: τς τίνα τὰ θεο- 
λογοῦντα νήπια ;..«τίνες αἱ τούτων μητέρες; αἱ τοῦ βαπτίσματος κ. αἱ 
τοὺς πιστοὺς ἀναγεννῶσαι ΤΕΡΙΡΗ ον 6(ΝΠ.42. 5040}; μεθ᾽ ἡμῶν ὁ 
θεός, καὶ ἡ κι τίκτουσα οὐ κάμνει Ῥ͵ΟΟ]. ΟΡ ογ,.κ5.4(Μ,6ς.7214): μία γάρ 
ἐστι περιστερά μου...μέα ἔστι τῇ μητρὶ αὐτῆς" μητέρα δὲ ἔχει τὴν ἱερὰν 

;θό 

΄93.13050); 

κόμης 

κι »τὴν ἄνω ᾿Ἰερουσαλήμ Τπαϊ,σηὶ.6:7(2.120); Οδουχηαϊ.6: τοί Ρ.448. 
3); διὰ βαπτίσματος δευτέρα ἀναγέννησις ἐν ὕδατι τῆς κ, διὰ τοῦ πνεύ- 
ματος ἐγγινομένη {]0.},8.}. τὐ(Μ 06.9560); οὗ ΠΙαταἸπαίίοη διά... 
τὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον Χριοτὸν οὐρανὸς ἡ ἐκκλησία γεγένηται... 
ἀστέρας νεοφωτίστους ἐκ κ. ἀναφέρουσα ΤΕΡΙΡΗ ἐμοηε, 3Ξ(465 0}; οἵ βοη- 
5Π1Ρ τονναταϑβ (σοα τὨτουρἢ δοίοι οὗ Η. (μοβὲ λαμβάνει αὐτὸν ἡ τοῦ 
πνεύματος χάρις εἰς τὴν κι, καὶ τὸν ἡταιρηκότα υἱὸν θεοῦ κατασκευάζει 
(δ τνβ.αρ.εαἰ. Π εὑ.8: ττίρ.596.9)}; οἱ τῆς τοῦ πνεύματος κ. υἱοί ΒΑ5.8ε), 
ΟΥ̓.27.2(Μ.8ς.3134}; οἵ, ἐκγόνων τῆς τιμίας κ.- ΤΟτερεητ ἄς ρ.(Μ.86. 
7440); Βεπος οἱ Ῥεπίεδοοβία “ψιπα᾽ καθάπερ κ. γέγονεν ὕδατος (}ιτγν8. 
μον. 4.2 τὴν Ας.(0.340) 4. γρεβ οἱ βαρ βγηαὶ κι; ἃ. ἴὰ ΟΤ; δά 868 
85 ἴγρε οὗ ἰοπὲ ἰῇ ΜΒΙΟΩ ῬΌ ΓΙΑ] αηα γὙαβυσγθοίοι ἀχὸ οἤβοϊθα, 
ΟὨγν5.:οη1.7.2 τη (Οοἰ.(1τι.3148}; τύπον ἔχει τῆς κι ἡ θάλαττα" ἡ δὲ 
νεφέλη, τοῦ πνεύματος ὙΠαϊφι,.27 τῇ 'χ. (1.144); 14.11ε.7 τ2οζ2. 
1516); 14. τύ ογ.το: 2(3.225); ΤΑ πδβί. 5, μά ἄς. 5(Μ.80.τ2684}; ἐχερ. 
15.7:2 τινὲς δὲ καὶ τοῦ...βαπτίσματος τὴν κι ἀπεφήσαντο τύπον Ῥτοο. 
σ.75.7:ττ-ο(Μ.87.το5 60); ἐχοσ. 15,41: τ8, Ηοβνοῃ. 11. ἕν ς τοῦ: 35(}]. 

Ῥ. ἴῃ ΝΊ, (βου 5 Ὀϑρι(5τὴ ἐν ποταμῷ τὸ τῆς κ. μυστήριον 
ἐσκιογράφησε Ῥτοοὶ ΟΡ ον.2.2(Μ.6ς.6930) ; α- ἴῃ οσματοῦ ογμαιηθπέ ἡ 
γαστὴρ τοῦ θυμιατηρίου δηλοῖ τὴν κ. τοῦ ἁγίου βαπτίσματος 1[Β45.ἢ. 
1:γ)..42(Ρ.388.5). 

κόλυμβος, ὁ, 1. ἀτνόν, Ογας. 10.5.33; 2. 85 86]., στοϊρημίηρ, ΤὀἑἙΑΠ. 
Πποριοηι(ριοχ αι; Μ.34.τοζόο) ; Ολγον Παξοἢ .ποό( Μ.92.1ο130,Ὁ0). 

δκόλων, ν. κήλων. 
κολωνία, ἡ, ([μ1, εοἰομῖα) Ἐοτήδη εοίοην, ϑοταρ. περ. 5. ἦ.6. 

5.10.3(Ἀ1.20.4818}; ῬΒοτ Τυτ. δε  (0.14.ττ; 11.2.5048). 
κομτάω, 1. Πονγίς!; ἢσ., ΟΠγυβιλονι, 2. 5. τῷ [0.((8.158}; πιεῖ, τῆς 

εὐσεβείας τὸν λόγον πανταχοῦ κατασπειρόμενον καὶ --ὥντα 14.Ποῆ.1.2 
ἠπ ΜΕ().40), ἐδ]. (244); πονηροὺς ἀνθρώπους ....-- ὦντας παντόθεν 
14, λονι.28,3. 1. ΣΟ ον. (το.2548}); 2. ο. ἀφῇ. ταὶ αὐοιμά Ἰῃ ταῖς ἀρεταῖς 
κ᾿ Βᾶβ,γοημ.2(2,2 40); Μ΄.31.6328); ΟὨγγβ. ον. 1.3.4 ἢ {1|.(}.1}4}.Ψ 

Ἐκόμβενδος, ν. Ἐκόμβεντος. 

Ἐκομβέντιον, τό, (1,3ἰ. εοη θη! 10) ἀϑϑενεδὶν, 70. ΝΜ α]. εἰ γον. Ὁ.183 

(Μ,97.2934). 
Ἐκόμβεντος, (,Αξ. τοηπϑερ 6) εοπυοϊο, ἐοπυεηεά γενομένου 

σιλεντίου κομβέντου Το. ΜᾺ]. εἄγον.τϑ Ρ.428(Μ.07.648.); 1Ὁ.χ8 Ρ.494 

(7130); δ5 βιιδϑί, κόμβεντος, ὁ ἀϑϑεμιδίν, κοιρμεῖὶ, {δι ς Ῥιτοζίιδοο) ; 
κόμβενδος (λγοη, Ῥαςεῖ..423(Μ1,92.8258); κομβέντον ΤΠΡΠη ἤτον. 
Ρ.145(Μ.τοβ. 3074}. 

Ἐκομβίνευμα, τό, γοκίηρ ἰορεί ον ὁ ἤογϑος [ογ γαείηρ μὴ τερπέτω 
σε τὰ προϊππικὰ κ, ΤΟ Υν5.εἶγε.(8.88Ε). 

Ἐκομβινεύω, (οἵ. Τ,αὖ, εο»μ 150} γαξς το γοκεά ἰογϑες, ᾿ζῃτνβ. 
εἴγε.(8.88Ε). 

κόμβος, ὁ, ξηοὶ ΟΥ̓́ΖΟΤΗΙ ΤΉ ἃ οἰαϊβ, νυ. 1] εαἰδε.9.το; Οὐ Ν γ85.γες, 
4(Μι46.6698). 

κομβόω, Α, δὲν οὐ τύϑαῦὸ ἰορείμεν, ταθῖ. ὁ θεὸς... 
σῶμα 1 ἢγν5. ΒΙΜΗ͂ χ(8.241Α). 

Β. ἀξεεῖυδ, ἐγίεκ., Ἵ. ς, 800. Ῥδῖβ8., 0. Μ]. οἰγοη,τό ἢ. 305 (1,07. 
58.Ὰ); ΤΗρΠη.εἰγομ.. τ28(Μ.οτοβ,3528); 2. ἀρς,, σαν ἀεερί ἐξ ν 
οὔκουν μεριστὸς [30. ὁ Χριστός] ὡς ἐκόμβουν οἱ πάλαι ἀπάτι(τ, σαί. 
(Μ.07.14418); 3. ο. 806. τοὶ, γαίῃ ἡναμάμομιίν ἐκόμβωσε πολλὰ 
χρήματα [0.Μ8].εἰγοη.τό Ρ.ποπ( Μ.07. 5854). 

Ἐκόμβυλος, δ, υδεςεὶ, 71αγ, ν.1. ἴου βόμβυλος, Τάτ ῥγουϊά,4(4. 

539). 
[ἘἸκομβώνω, --᾿ κομβόω, ἀεεεῖτιε, ἱγτες, ΤΉΡΠΗΠπ,εγοη. τοϑ 1 τοϑ, 

3535). 
Ἐκομενταρήσιος (-αρίσιος, -ἀριος), ὁ, (1,3ἴ, φρηηδηαγ͵  Ή 515) 

ῥμδίτε οἤεῖαὶ ἴῃ ἐμανρο οὗ βἰαίε ἀοειπεηὶς , οἵ οὐ γέρο ΚΘορα Ὀτίβοη 
τοοοτάθ, “7. Ταν,δ(ρ.462); Μ.οίομ τα; τὰ σε. -άριος ΑἸ, αροί, δε, 
δ8(Ρ.94.12; Μ.25.2641); -αρίσιος 70.Μ|8]. εἤγον.τΒ Ῥ.402(Μ.07.7128); 
-αρίσιος Ἐ10.}). γέρον. 2(.06.12538). 

Ἐκομενταρίον, τό, (1,8. εογεπθη αν 1) τιαρίςίγαϊ εἶς ἐοπγὶ, ΑἸΆ. 
αροϊ.Οοηξὶ. 2. (Μ.25.6320). 

Ἐκομερκιάριος, ἘἸκομέρκιον, ν. Ἐκομμερκιάριος, Ἐκομμέρκιον. 
Ἐκομετᾶτος, ν. Ἐκομιτᾶτον. 

κόμης, ὁ, ({α1. ε02165)}, 1116 οὔ 1π6 οσοιραηξ οἱ σεσέβ!η βίας 
οὔοεβ κομήτων δὲ οἱ μὲν πρώτου τάγματος..«.οἱ δὲ δευτέρου, οἱ δὲ 
τρίτου Επ5.ν.(0.4.π|ρ.ττῇ.12; Δ.20.11524); πῶς δὲ σύνοδον ὀνομάζειν 
τολμῶσιν, ἧς κόμης προυκάθητο; Α.Π αροὶ,ςεειϑίριο4.ττ; Μ,5:. 2610); 
ὁ..βασιλεὺς.. «κόμητα... αὐτὸν κατέστησε ἘθΙρἢ ἤσδν.30.ττ(ρ.347.0;Μ. 
41.424} κι εομιοίἰογαηπῶν Ταβίη,ποῦν.13.3(ρ.102.0) οἷς, ; ΜΙ οὔσε 
ἀςΠηδα τῶν οἰκείων κ΄. τ ΝαΖ.εῤ.15τ(Μ.37.257λ}; κι... πριβάτων 
Τα. ἢ.6.3.12.2(3.025); κι τῶν σακρῶν ΒΡιΑΡΙΟἸΟΡΒ, ἀεὶ, (400 τ.χ.3 
Ρ.32.8; Ἡ.1.15568}); κ. τοῦ ὀψαρίου Οἤγονη. Βαφε.Ρ. ποτ(Μ.92.τοο 48); 
κ. τῶν λαργιτιώνων ΤΡ. οἤγοη.Ρ.τοβ(Μ,1οβ. 4288); κ. τῶν βασιλικῶν 
σταύλων 1.0. 2ο8(5338) οἷς, ; οὗ ἃ ρχόνϊποε κ. ἄἈντιοχείας Ῥ41].Ὁ. 

τ , ᾿ 
“Ὁ κομβώσας Τῷ 



κομητατήσιος 

Γ ἦγγδ. 5(Ρ. 30.5; ΝΙ.47.10)}; κι ἀνατολῆς ΟἠγοηΡαξεῖ, .221τ(Ν.02.8208)"; 
κι. τοῦ ΡΞ ΤΕΡΠη.εἰγοη. .321(1760) οἷς. ; τ Πτατν, Οὐ «Ν Υβ85, ἐΡ. 
τοί Μ.46.1το774}; κι ἐξκουβιτώρων ( ἄγοηι. ΡαΞεῖι. Ῥ.331τ(8578); κόμητες 
σχολῶν ΤὨρΡΠπ.ελγοη. 1χ8(3330); δὰ: Φοιδεράτων 1δ.Ρ.τ34(2680) ; εὗρε 
βάνδον τῶν Περσῶν, καὶ φονεύσας αὐτοῦ τὸν κ. 1Ὁ. Ῥ.- 265(6570) οἴς, 

Ἐκομητατήσιος, (1,81. εο»ε αἰ 6.515) οὗ 116 ΓΟΉΨΕ ὁ τῶν κι λαργιτιό- 
νων κόμης Ρείτ,1Π ΑἹ σηονοῖ, ρ. ΤΙ. ἢ.ε.4.22.το(}1..3.12800}. 

Ἐκομητᾶτον, ν, Ἐκομιτᾶτον, 
Ἐκομητιανός (ἔκομιτιανός), οὗ ἃ Κόμης: οἱ ἐκ τῆς κ᾿ τάξεως πρά- 

κτορες Ἡπάϊ.6ῤ.42(4.1101); κομιτιανός, (ΟΠΒΑΙσ ἀεί, χτ( (Ὁ 2.1.3 0.40. 

το; κομητ- Ἡ.2.5538). 
Ἐκομητικός, -- ἕογεσ., ΟΠΑ]ς, εἰ τοί Η.2. ΟδΒ ; κομιτιανὴν 4( Ὁ 2. 

1.3 0.17.4)... 
Ἐκομῆτις, εουεγε τοϊεΐ; παῖ», ὅγτιθβ. αΐυ.8(}1.66.τ 810). 
Ἐκομήτισσα, ἡ, τοῖς οὗ ἃ κόμης, ΝῚ].6}}.2.21τ3 τ|1.(}}.79.3128}; 14. 

2.218 {1,(3128). 
κομίατος, ὁ, (1,51. εονμησαίμ5) ἰφαῦς οὗ αὔϑϑησε; ταεῖ., οἵ δὴ δχ- 

τεηβίοῃ οὗ 1ξπ οἷν σα γ ἢ το 8. 5:0 βϑεύβοι αἴτησαί μοι κ. Οτ.ο».17.Ὁ 
ἐπ 7ὁγι(ρ.τθο.τὶ; ἀνοχήν Μ.13.4610}; Ὀ4]].ἢ. Πιαν5.38(ρ.120.3; Μ,34. 
11041}. - 

κομίζτ-ω, 1. δγίηρ, τοῦ, δειλέας σοφίσματα εἰς μέσον κ. (]6Πλ.5.7.4.4 
(Ρ.256.0; Μ.8. 12208); ; 1. Ἰ. τιίρ. 41.321; Νί.9.485Α); 2, τηεᾶ,, οδίαϊῃη, 
αέφμῖγε; τορί, τὴν περὶ αὐτοῦ [53ς. τοῦ θεοῦ) κομέσασθαι γνῶσιν 2. 
ἡ. τοί. 40.20; 4170}; τῷ ἀγαπᾶν τὸν πατέρα εἰς οἰκείαν ἰσχὺν καὶ 

δύναμιν ἀφθαρσίαν --ομένους 1Δ..4.4.5.27(0.178.15; Μ,0.6338); οἵ τα- 
ΜΕΤ ΟΥ ΡΌΠΙβητηιθηϊ,. μισθὸν κι δ(ίορειατις; Ἰρῃ Ροΐνε.6.2; οὐ 
““όμενοι τὰ ἐπίχειρα τῶν ἁμαρτημάτων ΓὈἸ]οΙὴ δε ττίρ.ταῷ.21; Μ.Ο, 
ἼΟ4Α}); 3. αὐηΐ, αἰΐοτῦ αὐλητηρίδας ἐκόμιζε ὄγπρϑ,. τόρ τι Μ,δό, 
ατ13Ὰ; ἐνόμιζεν Ρ.234.1}}; 4. ο7ε7, ῥγουϊάς, ἀθυῖδε ἀπολογέαν...κ. ΟΥ, 
170.το.2](1Ώ; Ρ.200.7; Μι14.3568); ἀπόδειξιν... κι. 1 15.}.6.4.3(1374} Μ, 
21.241Ὰ}; 5. ῥγοάμοε ῥάβδος ἡ Ἀαρὼν βλαστὸν κομίσασα ἀρχιερέα 
αὐτὸν ἀπέδειξε Ταβε ἀταὶ,86,4(Ν1.6.6818); 6. Ρ655., δὲ 56η1, οἵ (Βτίβὲ 
ἐπ᾿ ἀγαθὸν αὐτῷ [3ς. τῷ Χριστῷ] “-ομένῳ Ἐλι5,(ὦ,6.το.8(ρ.483.34; Μ.22. 
1178); 7. 1... ΡΙΟΌ. ἴογ κοσμείσθωσαν, Τα, τ ΤΊν.3:8(3.6π6), 

Ἐκομιτᾶτον, τό, (1,αἰ. “ονμαξ5) φομγὲ, γοίτημθδ, 650. ἸΠΊΡΕΥΪΑΙ, 

Αἴ. ἐρ. ἐμενεῖ. (Ρ.170,28; Μ.25.2258); ἘΡΙΡἢ.ἤαεν.30.1τ(ρ.347.2; 
κομητᾶτον Μ.41.4240); ῥΑ1. τι γν5.δίρ.49.14; Μ.47.29); κομετᾶτος 
70.Μ81]. εὔνοια Ρ.31τ0(}1.97.4778). 

Ἐκομιτιανός, ν. ἐκομητιανός, Ἐκομητικός. 
Ἐκομίτισσα, ἡ, το1}5 οὗ α κόμης, ΤΗατιδιαα,.}}Ὀ.2.1 5] ,οο. 

14934). 
κόμμα, τό, ρίδεε εἰμὶ οἵἢ; ἸαπΟο 1. Ξεοὶ τὸ κ. τὸ ᾿Ιουδαϊκόν ΒΑ5. Ποῖ. 

23.4(2.1870; Μ.31τ.5968}; 2. σεείίοη ; οἱ ΒΊΡ]ς, Οῃγψθἤορι, 1.3 τη ΔΗ, 
(7.84); 3. παρὰ κόμμα ἐπωῃοἀοναίεῖν, Τιοοπε . Ν. δν»ι.7(}1.03.17320). 

"κομμαμοφόριον, τό, ἡ εἰσαξ ἔλαβον κ. καὶ ἐσκέπασα τοὺς ὦμους 
αὐτοῦ ἘΡὮγ.3.2600.. 

["Ἰκομματικός, Ξε κομμωτικός, [ογ εριδοἰ 5 ἰηεη! ἑταίρας εἰδεχθοῦς 
κομματικῷ κόσμῳ τὸ φυσικὸν ἐπικαλυπτούσης εἶδος ΤΝ1].ηαγ7.6(} 1.70. 

6734). 
κομμάτιον, τό, ἡγαργιόμὲ κομμάτια κομμάτια 14 {|Π1|46 ῥίδεεξ, 

Ῥίάαςε. 7αε.5.τ](0.88.6). 
Ἐκομμενταρία, ἡ, οὔἶεο οὗ α κομενταρήσιος, ἤϊγ το. (0.56 τιοί.). 
Ἐκομ(μ)ερκιάριος, ὁ, (1,41. ἐο» γον 1.5) Ἰαχ-εοἰϊδείον, [0.Ν8], 

εἰγοη.τό Ῥ.396(}8,07.588.4); Το. Μοβος, ῥγαΐ, τ86 (κομερκιάριος Μ.87. 
3οό10}; Οὐγομ Ραξε. Ὁ. 30 4(λ1.92.τοορ0). 

Ἐκομ(μ)έρκιον (ἐκωμέρκιον) τό, (1,3. ἐργηητον οί), ἰαδ, γί δμίε, 
Το. Μοβομυῤγαΐ. τ (κομέρκιον Μ.ι8).3064Α); ὙΒρμπ,είγοη. 306 
(κωμέρκιον Νῖ.τοϑ.9454}; 19.:0.401 (κωμέρκιον 9560). 

Ἐκόμμιδας, ὃ τό, σε, Γβοητ ΗΕ Ν᾿ εεἰ.2,13(}}1,86.15618). 
Ἐκομμονιτώριον, τό, (1,61. εὐ» ΟΉ ον τι. 01) ἰοίΐεν ΟΓ ἐπὶ ΠΟΉ, 

(σά. ἀβη.02; ΟὈΒαΙς φοί χ( Ὁ 2.τ,τ Ρ-ο6.32:; ΗΖ. τος Ὁ); Ἰύναρτ.ἡ.ε. 
2.18(0.71.23; κομμονητόριον Ν.86.25 530). 

Ἐκομμουλᾶτον, τό, (1Δἴ, εἰρημίαίμ5) οὐενρίμς γαβὶς λέγεται τὸ 
ὑπερέχον τοῦ χείλους τοῦ μεδίμνου, ὃ καλεῖται κ᾿ ΟΥ̓ ἐμανγ η Γοῦ 28: τὸ 
(- τ7.80}). 

Ἐκομμωτίζομαι, σαμεν οπεξεὶῇ, ΒΥ ο5.καἶα. 2ο(Ρ.225,10; 1.66. 
1200}). 

κομμώτρια, ἡ, ῥεαιβεν, ἐπιδεέςμεν, σὑλεῖ. τῆς 
νηστεία κομμώτρια Ἀϑβτ,Ατη.ἠο»".τ4(31.40.585Ὰ}.Ψ 

Ἐκομπαγωγία, ἡ, δοαξίϊησ, 51. ΡῈ]. 6 ,}.1.374(}}.78.3030). 
κομπάΐζ-ω, 1. ῥοαςί, ὕγαρ; ο. φ6ς., ΜΠῸΥ δοαςίξεἶϊν, Ἐλι5. ΠἸογοεῖ.2 

(Ξ120; Μ,22.8008); 1514. 6] 6 }}}.1.ο6(}1.78.2480); ἘΝῚ. ῥεγίδι 9. Ο(Μ, 
ἡρ.βδτ0); 2. ας. ἀδῖ., ναῖε ἃ ρυδαΐ βἤοῖο τοι οἱ Αἰγυπτίων ναοὶ... 
κάλλει λίθων “οντες ῬΑ], Οἶγγν5.4(0.27.21: Μ.47.18). 

κομπαστικός, ὑγαρσσαγὶ λόγῳ κ- ἘΡΊῚΡῈ.δαον.76.37(0.380.26. Ν,42. 

5068). 

τῷ εὐ μοβφαὶ [] 
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κομπαστικῶς, δοαςιγμϊίν, ΝΙ].ΡΡ.2.245(Μ.79.3284). 
"κομπεία ("κομπία), ἡ, δοασιίη κομπίας Ἐλι5..6.15. τ(Μ.21.12038; 

οΟηΐ. κομψείας 7880); ΕΡΙΡΗ λαδγ.76.1 πίρ.361:.6; κομπία Μ'.42.545}). 
κομπέω, 1. γἱηρ ἃ οοἱπ, Ρ4]} υΟνγ5.4(0.26.τ4; Μ.47.17}} 1865. 

Ναζ. ταὶ. τλο( ,28,1οόο) ; 2, Ῥά55,, δὲ {εἰ οἱ ῥγεάθ, ἘΡΊοπ υ, Ροίνε.Ο. 
κομπηρός, ῥγείεηίοις, δοαείμἱ, Ογτο ΒΞ. τθττ(Μιὅ9.8120). 
Ἐκομπία, ἡ, ν. ἔκομπεία. 
Ἐκομπλατίων, ἡ, (1,41. εονιρίθ!10) ἰοραὶ γαϊβεαΐίοη, 0 Μοβοῖξ. 

Ῥναϊ.τοι(}1.87.30738). 
Ἐκομπολογέω, ἀεδαίο ργαμαάτοφιομίϊν, Τα5ὲ. 41αἰ,113.2(Μ,6,7360). 
κομπολογία, ἡ, φγαηπάτοχψμοηξε, ἘΓΡΟτΠΟΉ. τ 22(Μ.79.14854}:; 

Μίεπ. χε. ον. 2(Ρ.177.3; Ν4.113.8608)}. 
Ἐκομπολόγος, τδὴη ο ρέν Οὐ δοαείξαϊί τρογά5, ν. κομπολόγως. 
Ἐκομπολόγως, τοἱ ὦ ΕἸΡΙ͂Ν ΟΥ ῥοασίξεἰ τὩοογάς, ἸΠρρΡαλαογ.το.31 

(ρ.288,4; κομπολόγῳ Μ.1τ6.24460). 
Ἐκομποποιέω, ῥδοαξὶ, ὗγαρ, ἘΡῚΡἢ.ἐαθν. δ. Ξί(ρ.9τ1.6; Μ.42.10900}; 
ΟἈΠῸ ΤΙ ν}.(Ρ0.53). 

Ἐκομπορ(ρ)ήμων, ὁ, ὀγαρρατὶ, Μ1τν, τίει. 24{0).34.10); κομπορήμων 
(ςο.᾿Ὀ15. δα. τ25,(Μ,92.15314}. 

Ἀκομπορύαξ, ὁ, ὑγαρρανὶ, ΝῚ..6Ρ}.2.215(}.7γ0.3120). 
κόμπος, ὁ, ἃ. δοασίης, μθησα ῥοΐηρ, οεἰδηίαϊον ᾿Ιησοῦς οὐκ ἦλθεν 

ἐν κ᾿ ἀλαζονείας οὐδὲ ὑπερηφανίας ταίεηι.τ6.2; τεῖ. ἃ ννε}] ἀγέββεα βεσ- 
500 ἴῃ σμυχοῃ μετὰ κόπμου καθίσει (Ἰτν 5. ἠοη.2.3 ΤΉ 271165ς.(πι. 
5274)2 : ἘΕΠΡΙΣ δἰαἰθηησηὶ, οἵ τ[γοαῖϑ οὗὁἩ ρα πΙβῃταοης αἴξοσ ἀσδεῃ μή 
τις εἴπῃ... ὅτι κ. καὶ ἀυβο ἐστι τὰ λεγόμενα Ταβι.2αῤοῖ,ο.χ(Μ6. 
46οΔ); 3. ΠΗΔΑ͂Ν ἑεήρε; βανιδϑογάμοε ποίῳ κ. λόγου Παῦλος ἔλεγε 
ΟἸτυβ.λοηι. 3.4 τῷ 2 ΤΠ οςς (τι. 5288). 

κομπός, ῥοιηρομξ, οεἰδμίαϊοιδ: οἵ ἰαπσυασε, Κ΄ Ῥείαρ. πὶ. 6(ρ.1. 
12); Ματο. τας. Ῥονῥἢ. 5: 10.714. 

Ἐκομποστολτέω, οὗν σιπαγιἷν, ταοῖ, ἁβροῖς ἀναλώμασι --οὖντες 
ἀπολογίας ΝΙ,σχέγο, 55(Ν.70.7884). 

Ἐκομπωδεία, ἡ, ὑοαςίζεἶπεςς, Νοβε. ποι, επί, 2(ρ.347) Μ.δι1.685). 
Ἐκομπῳδία, ἡ, δοαΞξ  μἰ ἰασησασο, ΝΕ Ρ}.2.40(Μ.79.2200). 
Ἐκομφέκτωρ, ὁ, (1,31. ἐσηζεείον) με ἀρῥοϊμίε ἰο ρῖνε 16 ἀσαϊ}- 

Σίγοκε ἴο 8. νἱοίίηι ἴπ (ῃς Βιπρμιεαίσε, [, Ῥοΐνε.τθ., 
κομψία, ἡ, ῥοας[μΐηός5, Ἰθίάντη, ἔγίη. 2 ιϑ(Μ. 30, 4856; 

κομψεία). 
Ἐκομψοέπεια, ἡ, πε ἰαησιαρε, γτ. {μὲπ.3(63.764}; ΤΜ ΟΊ, δ γηη, εἰ 

ἀπη.το( .18.3738)}.Ψ 
Ἐκομψοεπής, εἰεσαμίΐν ῥήγαδει οΥ ἐχργεϑϑεί, Ὀντ Ν αὐ. 28(3, οδΑ). 
Ἐκομψολογέω, τρθαὶ βηοῖν οὐ εἰεραμπιίν, Ῥλατα γοβρἢ. ΒΡ Ρ}.(Ρ.284.0). 
Ἐκομψολογία, ἡ, ἤπια ἐρεακίηρ, ΑἸὰ, 44γ.3.50(}],26.4484}); ὔντ. 

}ιίη, 4(65,76Ὰ}; Μοη,όέχο Κον. (Ρ.174.τὸ; Μ.113.8 560). 
Ἐκομψοφανής, φρεείοιίς, 1514. 6]. . ς. τ4ο(Μ.γ8.14138)}. 
Ἐκονδάπτω, σἐμμὶς, Το. Δα]. εἠγοη.12 Ὁ. 2οο( Μ.07.4658}). 
Ἀκονδαρής, φἠογὶ οὗ οἰαίμγα,; οἵ Ῥϑύβομβ, οὔ. πλήρης, Κ΄. ας. ἃ 

(Ρ.140). 
Ἐκονδισάμος, ὁ, ἢὶ Ἰοοἰ-ογἱηάσν, ΠῚ ΑΜ Α͂ 3.734. 
Ἐκονδῖτος, 1, «ρίερί, ςοασομεά, ΤΛτΉ ἀΐαὶ, ΤΥΤΗ.τ.27(}1.28.11578}} 

Αρορίμας Ῥαὶγ.(Μ.65.5760}; 2. παῖ, 5 βυρβέ,, εοπάτιηθηὶ, Μασ Λερ. 
μον.τό.ο(Ν.34.ὅ2οο). 

Ἐκονδοειδής, σἠογέ ὁ κίαιαγε, Το. Μία]. εἤγονι. 5 Ὁ. τοοί .97.τὅδο). 
Ἐκονδοήλικος, «ἤογὶ ΟΥ εἰαίπγε, 44, Βανι. 2(0.141.51). 
Ἐκονδόθριξ, Ξεὐογί- μαϊγοά, 10.Μα]}. εἤγοη.4 Ὁ. 88(Λ1.07.1 720}; ἀϑιτὸ 

Ρ.222(3578). 
Ἐκονδοκούρευτος, τοῖτἐς ἐγοβ ῥεῖ μοι, ᾿ΛΛα5Ὁ 5. γοία  (ΟΚ 2.64. 

(ΟΠ). 

Ι 21) -- ΤΏαπ. Εδίτἢ.υ. 70. ΟἹΐηι. (1. 88,6οϑο). 
κονδός, ὁ, εἠογί ξαγηδηΐ ἀμανίκωτον κ. ΤΠΡΒη. εὔγοΉ.}.372 (κοντός 

Μ. τοῦ. 2808). 
Ἐκονδοτζάγγιον, τό, «ἠογί-ἱερρεά ϑοοὶ ̓  Μοτ ὉΚγ πποηῖβ, (ὐηεί, 

ϑιμα. .8(Μ.00.17208). 
Ἐκονδυλέω, «ηδίο ἐκονδύλησεν ὁ ἵππος (γον. Βακεὶ,.}).2 

ὀόπ Α} οΥ ρευῇ. ἔογ ἐκονδύλισεν (κονδυλέζω). 
κονδυλισμός, ὁ, εἰγέκτηρ τοτίἑ ἐμ Κεῖ νιαϊγεαίθηὶ, ΟΠιΥγϑ. ῥοφητὶ. 

4.3(2.305Ε). 
κόνδυλος, ὁ, 3.5ἰ: ῥίον τοτίλ ἰδ βι5ὶ, ταθῖ. γυνὴ πονηρὰ ἁμαρτιῶν ἐστι 

κ. ὈγνΞ χρ. Ἐς. ιτ(5.38). 
Ἐκονδωμῆνος, ὁ, (1 αἴ. εομάονεῖμμ) πομδολοίάον, 7 .Μ41 4.486. 
Ἐκονδῶμος, ὁ, ([.Δἴ. εοηάονπ5) πομδε οία, 1.41.1 44 4.486. 
κονιάω, Ε. τυληειθαςἢ οἰκήματι... ἄρτι κεκονιαμένῳ ἘΛΙοσί.ἦκ. 6.8.8 

(ΜΠ. 6ς. 618) ; τηδέ., οὗ ραιπείην ἔβοθ ψ ἢ σοβιηθίῖοβ, ΟΠ γν5, 10᾽}.30.5 
ἤη ΜΙ). 3540); 18.(3ς5 58}; 2. γεάμεο ἰο ἀπιὶ, διθρμ. Ιδοιυ δίθρι(Μ, 
100.11370}; 3. τηε6-, δέ ἐῤγεη ρα ὐτΐμ ἄμε, (Ἰἰκ6 νυ βίο 5), μθποα 
τηδξ,, ῥγέραγε ἰο τογεδίδ ΟΥ εἰγμρρὶθ, οἵ ῬΗΠΟΞΟρἤ ΘΓ β, ἘῸ5,}».6.14.2 
(7188 ; κονίομαι Μ.51.ττ840). 

Ἐκονιορτάω, ἐπὶ, ὙΠαάτιδιυα, ῥορη.τ 48 (Μ,ν,00.17404}. 

γο(Μ.92. 



κονιορτός 

κονιορτός, ὁ, ὠμδί γαϊδοᾷ οὐ οἰἐγγεά μι}, εἰομα οὗ ἀπδὶ; ταεῖ., Ἔδι, 
σγαΐ, 3ο(ρ.30.,22; Μ.6,8688) ; πολλοὶ καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν [1.6. ῬΑΡΈΒΤΩ] 
κονιορτοῦ τῶν ἁμαρτημάτων πληροῦνται ΟΥ, 70.32.2(0ρ.427.1τ4; Μ.τ4. 
γ444); πολὺν ἤγειρεν αὐτῷ κ. λογισμῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ΔΊΗ, Ὁ. πον. 5 
(Μ.26.848.). 

κονιορτ-όω, ρ455., 7} ἰο ἀμδὶ Μωῦϑοῆς... 
Ταπιληξιγμς (Ν.86.26οΑ). 

κονιορτώδης, ὀίοιυη; αὐομὲ πκὲ ἀμδὶ, τοιδίαδίε, ΟὙΝ νγ85, πη. 4(2 
Ρ.79.27; Μ.4.5,6530); 14. ποτ. ορέξ. 27.060 1.....2280). 

κονίπους, ὁ, 1, 976 τοῦο δας ἀπδὲν ἐεεὶ, ΕἸττα. 9}. 44(Ν.77.απι20}; 
2. ἃ Κιπά οὗἉ Ξαπᾶα], (ἰετη ῥαεά,2.1τ(Ρ.227.το; Μ.8,540Ὰ). 

κόνις, ἡ, ἠμδί σε κόνιν ἄψυχον ὄντα θεοειδεῖ κάλλει κατακοσμήσας 
[35.. ὁ θεός) τι Ν ν55. μη ττ(2 Ρ.253.1; Μ.45.8608); ἡ πίστις..«τῆς κ, 
τῶν σωμάτων τὴν ἀθανασίαν παρασκευάζει φαντάζεσθαι Ὑ 41. Π εὐ. 
ατ:χ(3.613); ἰά. Κο)}.12:2(3.130}; οὗ ἃ 5δαϊηξ; υδοὰ ΙῸΥ Πεαϊΐηρ, 
ΝΙΊΘΘΡΗ, τον, ὅγε. 225(Μ.86.21938}; 2}. χἡδί(πφοφλ). 

Ἐκονρήκτωρ, ὁ, (1,81, Ζ0}᾽ οί 00) φουογηον, ΜΙ. ΕΉΡί.τ; κονρήκτορος 
Σικελίας Οοηϑί,αρ.ἔπι5, ἡ όντο, 5. 23(κορρήκτορος Ν.2ο. 8800); κορρίκτωρ 
1Ξ1α.ῬῈ].ἐρ}.1.ττό {{τ.(Ὁ1.γ8, 2600.) ; κορρήκτωρ 1}.2.25(4738). 

Ἐκονσιλάριος, ὁ, (1,81. «ον 1 ΤαΥΤ 5) εομποίϊον, ἀπιαϑῖ ρια. λίαν. 
2.32(Μ.0ο.τό608). 

Ἐκονσιστοριανός, δείοηρτη ἰο {16 ξοηδίςίονν, Ῥτὸς, .6}.24(Μ.87. 

27408). 
Ἐκονσιστόριον (ἔκονσιστώριον), τό, (1,21. Φογ 5 Έ 5 ΙΟΥ 16.) “ΟΉ ΣἸδΙοΥν 

τοῦ θείου κ. (ΌΠΒΑΙς, αεί. τί Ὁ 2.1.τ Ὁ.6᾽.34; -ὡρίου Η,2.724,0); 1Ὁ.14 
(100 2.1.3 Ρ.6ὅ4.30; Η.2.572}) αἷζ, 5, βοηθός ; Ῥτος,,εῤ.24{(Μ.87. 
2408); τοῦ κωνστιτουρίου Μᾶγο. ἴδον Ρονράν τ, νν.}]. κωνστητου- 
ρίου, κωνσισταρίου ; τιεοηρ-ῥίασε ὁ ἰδ ἐοη δι ςίονγν, -ώριαν, Ογτ5. 
υυϑαβ. πτ(ρ.142.1τ5, νν.}}. -στόριον, κοσαιοτάριον). 

Ἐκονσουλάριος, ὁ, (1,31. εομδμίανγὶ5) ργουϊηεῖαὶ ρουσγηον, (Ὠτγϑ. 
δριότ ϊ.(3.6268) ; ἐδ.130 {1{.({6824}; Ῥα] ΟΠ. ορ. γα! Εἶτ. {ρ.20.5; Η.2. 
484). 

Ἐκονσουλτατίων, ὁ, {{,|. εοη 5610} τοησ αίίοη, ΑΊΠ ΒΟΒοΙαβι. 
εοἰϊ. 6.9(Ρ. ο1). 

κοντάκιον, τό, εοπίαξίοη; 1. ππτπθ οἵ νοϊαπιδ σοπταϊπίπρ [11]. Βα-., 
Γι Οβγνς., απ [1ὲ, Ῥναδεαπεὶ., τεϑα Ὀν ῥυὶδϑὲ δἰζου Ἠϊ5 οταϊπδεῖου 
ἵσταται μετὰ τῶν προ ὐχάβεὴν ἀναγινώσκων τὸ κ. ἔμεβοῖ,(Ὀ.243); 
2. τιϑῖη οἵ ἃ ψρβ οὗ ΠΠευχρῖοδὶ Ἀντὴπ ἐπ Πομοι οὗ 8 5αϊπΐ οὐ Πμοὶν- 
ἅαν, Βουλ. 6]. τε 5 ΒΒ .4» τϑοβξ ρττ4; 5.8.8 41}} τϑοοϑ Ρ.658); 
Τϑουρ σα λει(ρ.140; Μ.92.13354.); ΖΜαχοοβῆο.2 ΠΕ(Μ, 90. 2160) ; 
Απάτιτ, αν. "παξ. 6(Μ.9γιταδια). 

["]κόνταξ, ὁ, -- κόνδαξ, σαγαθὶ σ᾽ σάτα Ρ]αν δα ὙΠ 8Π ππ- 
Ροϊαιοά ἄατί, Ῥῃοτ,ονηοῦ,13,20(}1.1ο4.90644). 

Ἀκονταρέα, ἡ, σρεαγ-τοσά, ΤΉΡΠπ.εἤγομ. .566(}}.1οϑ, 6608). 
Ἐκοντεύω, δῤέαγ, ῥμ ἢ ἃ ΣρΕΩΡ Οὐ ῥοὶδ τὴν κεφαλὴν Ολοφέρνου 

κοντευθεῖσαν Ἶο.Μ4].εἤγοη.6 Ρυτδο(.97.26το) ; ἐΡ το Ρ.245(3764). 
Ἐκοντοπνευστί, τὐἱέξ ὁἤογὶ ὑγθαίς, Θίορῃ δον δέφρ.. , τοῦ. 

11048).ὕ 
Ἐκοντούμαξ, ὁ, (1,4. οὐμίμηιαχ) μα τῦῦοό τοῤρεαϊοαϊν ἀεῆες α 

7ματείαί φρμοης, ΑἸΠ ΒοΒοίαβε. οἰ .7.4{Ὁ.90). 
[Πκονωπίων, ὁ, -- κωνώπιον, ἐσμεῖι τοῖς πιοεφμο-εμτίαϊης, ΤῸ. 

ΜοΞΟΠ ῥγαῖ, τότ Μ.87.32ο28})). 
Ἐκόξα, ἡ, ([,Αἵ. εοχα) Πίρ-δοηε, δἶιγ. ἀγίφηι τοί .24.4). 
κοπάδι(ο)ν, τό, ῥίσεσ οὗ ξοοί, ῬᾺΙ].}. 1 τς το (ΝΜ. 24. 1 2108 ; κόπεον 

Ρ.132.12); ἄροῤῥΨμ. Ραὶν (ΜΟδς. ΖοΟΑ). 
κοπανίζω, 1. ὀγφαΐῖ τῷ οἷος Οὗ φάγε, Ποχ,ἀοοί.χ2.4(}}.88,1756.Ὰ}; 

2. ἸἹγρεαὶ, βγόραγνε Πδτὰρ υϑ64 ἴοΥ βρίππίησ, ΕΡἢΤ.2. 2208. 
κοπενδάριον, τό, εἰαῇ, τοαϊξιηρ- ποῖ, Ἰ)οτ.ἄοεὶ, τ. τ4( Μ'. 88, 6368). 
Ἐκόπεον, τό, ν. κοπάδιον. 
κοπή, ἡ, 1. εμγίαϊηρς, ἀθηντηρ ὁδεύων ..««τὴν ὁδὸν τῆς κ. τοῦ 

θελήματος οτιἄοεί.τ.14{Μ.88,16268); 2. εμξησ ἀοτυη, δἰαιε μον, 
ὙΒΡΒῺ. εἰγοη. .4οο(Ν, τοϑ.9534); 8. Δ οἵ ἃ ϑνποτά, “45θη.23(ρ.74. 
16). 

3 ᾽ , [ , 

ἐν ἀγνώστῳ τάφῳ “-ωθείς 

κοπιάτης, ὁ, 1. ἐμαηδίγτοις βογΣοΟΉ ; οὗ ἰῇοξα θοσπ ἀπάθυ ΤαυΓΙΙ5, 
Τάργτα, δῃα ϑαριταταβ, ΗἸρρ. σεν. 4.τό(ρ. 50.154; Μ. τ6.20 820); τὖ.4.2τ, 
23(Ρ.52.8,232; 3087.,8); 2. μρἀεγίαϊπον, ργαυθ-τσροῦ 1 ἃ5 τπϊῦοΥ Πα τος 
οἴξοῖϊαὶ, Ἐριρῃς σα. βά.21.ττίρ.522.24; Ν.42.825.}. 

κοπίαωῳ, εἐγέτ)σ, ἰοτἱ, τάκ μαξίε κοπίασον εἰς τὴν... 
γεία! 4(ΟΟ 4. 0.81.2). 

ῬἘκοπιδερμία, ἡ, ἰαεεγαϊ την οἱ ἐπ 5 τη, ἃ5 5ῖδιι οἱ βίανοιν μὴ ποιεῖν 
τινα ἔγγραφον κοπιδερμίας [0.14], εὐγομοτό Ρ.4οτ(.97.5028). 

κοπίδερμος, ὁ, ση6 τῦ;ο ἰσεεγαΐες 1Π6 οἰίῃ,, ἃ5 Ξὶρῃ οἱ ΞΙανεῖν μήτε 
«(αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ κ. ὀνομάζεσθαι ο.Μα]. εὐγοη.τό ρΡιφοτ( .97. 

5928). 
Ἐκοπολογία, ἡ, ἴοχ κομπολογία, Ξη6 ςρεφεῖ! σοφία μοναχοῦ μὴ ἐν κ. 

γινέσθω ἀλλ᾽ ἐν εὐσταθίᾳ καὶ πρᾳότητι ἘΡὮΤ.2.362Α. 

πόλιν ΤΑΙ βί.5. 

“"θϑ κόρτη 

«ὁ διάβολος Β85.856].0 7. 
2. τηρβά., τοογὰ μαγί, Ἰθ85.αξεεί.1.5(2.2228; Μ.31. 

κοπόω, ἴ. τὐδαῦν, βαγαςς ἐκόπωσεν ὑμᾶς.. 
29.1{{(Μ.8ς.32250}; 
8808). 

Ἐκοπριοσύλλεκτος, ῥΖεϊει ἔσομι ἃ ταῤῥιφήι ἑδαρ, (οβιπ ΜΕ]. ολοὶ. 
Ῥτοοιῃ (Ν,328,3.4.4). 

κοπροθέσιον, τό, (655. ῥῖϊ, ηεἰ|Δ2Δἀπ, ΤὨΡΒη εἤγοη.Ρ.37ο(Μ. τοῦ, 
8884). 

Ἐκοπρομόχθος, ἰοἰΐίης ἴῃ ἐπῆρ; οἵ Ὀδει169, 60, Ὀ15.ἠξα. το, Μ.92. 
15164}. 

κόπρον, τό, Κἰε ει; οἱατ., Πδτι, ἐἠρ,0.το. 3. 
Ἐκοπροπηλόφυρτος, εοτγε τὐἹ εἶ ἀπηρ απ μά, Το ΜΤΤΙ,, 76. Ὁ. 

30(}{.94.4724}. 
κοπροποιός, ῥγοάμοίηρ ὀχογθηιθηΐ, Οὐ Ν γ95. ολη. 6 ἐμ Βιοο (Μ.44. 

7098). 
Ἐκοπρόρυκτος, δ: 7ορΊηρ ἴῃ ἀμρισ, ἀσαῖῃν Ον. { ντου. 
Ἐκοπρώνης, ὁ, ἀπηρ-ἀδαϊθν, ἐεαυοημεν, (Ἠτγπιλονη. 3.6 ἴω τον. 

(1ο.2608); 14. ἤσηῖ.10.2 ἴῃ Ερ᾿ (τι.778). 
Ἐκόπται, οἱ, ἐξοξε τοῦο σεμάεν οὐ ἀτυϊώθ, πάταθ ρίνεη ἰο ΜΟΒδτ- 

ἸΔῈ ΔῈ5 45 ἀϊνΙάοΥβ οὗ Ττίη., [0.10.λαεγιτοι( Μ.04.768}}). 
κοπτικός, εἰσαυϊη ἀςΗ ΔΕΥ, ὥντιοβ. ἄγθιη.3.3δίρ.τ6; Μι6ύ.1590). 
᾿κόπτοω, 1. ΦΠἾ6; ταβῖ., αἰασὶ υἱοομδῖν, μαγης, ᾿θνι5.6.1}..8.25(ρ.1τ26. 

ι8;, Μ.24.οθ 50); δι᾿ ὅλης τῆς..««προφητείας...“-ὄόμενα τὰ..«ξδανα 19.3.22 
(Ρ.132.24.; 9608); ἑαυτοὺς ““ουσε οἱ Ἀρειανοί ΔΙἢΠ λον ΔΙ 11:27 
(λ1.25.2178); Ομ συβ.ἤσοηι. 1.6 ἐπ Πρίμ(ατιβοοῦ; τὴν ψυχὴν “τειν 1α. 
ἦονι.2. 4 1 2 ΤἼέδ5. (Τ1.5210}; 2. ἐπὶ φοβῇ, ποῖ, ὁδὸν κ, οὐςιγιεεί ἐπα 
γοαίί, ἴο.Μαὶ εἰγοης ρ δ .97.1858); ἔτοια (Πππσ ἢ, σχεομημηῖοαίε; 
Ῥᾶ55.. 710. [6]. ῥοσηει (λ 1.88. τοοας); 3. ομὲ Ομ δ᾽ 5 ̓θᾶγ ξογιθαγα, πάλε 
ῬΥορνόδς κόψον ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀγάπῃ ῬΆΠΟΧ.ο».54(ρ0.174); 4. τηθα. 
““εσθαΐ τινα ἘΟΉΡΗ ΚΟΥ ὁηὲ, τὰ σεη! τοί 1.25. 244); ΡΒΙοβι ἡ. 6.0.17 
(1 δός, στο; 5. Ρᾶ88., δὲ τυογγῖοᾷ ΟΥ̓ τοῦῦη μὲ ὑπὲρ τούτων..ἁ«πσονται 
(μυγβ. ἤρου, δ 5.4. τ {Μ1|.(7. 4290}; 1. ἀοηι.1.5.2 ἴῃ τ πι(ατ.636}}); ΌῪ 
φἤοτι μὴ εἰκῇ -“-ώμεθα [εἰ τὲς ποὶ εἰγῖνε τῇ ϑαΐης ἸΔ.ἤονπι 5 ἐπ ὈΪ. 
(11.2140). 

κόπωσις, ἢ, ἐοτίττιν, ἤσπος τοσαγηθ55, ΑΤΠ, ἄῥοί τ, τ( Μ.26.τοῦ2Ὰ}; 
Μαχ.αηδὶρ (Μ οτ. 1370 0,0); ἐῤ.(132724). 

"κορακιστί, “κε ἐδπο γανθης, ηρηϑεηδίεαϊίν κι φθέγγεσθε (Πτγ5. ἤθη. 

4.4 ἴηι “(1ς.(9.390). 
Ἐκορακόφωνος, οὐσακίη ΠκῸ ἃ ταυεη, Ταϊ. ναὶ. το(ρ.16.το; Μ.6. 

8274). 
κόραξ, ὁ, 8 ἱπβίγυσηεηΐϊ οὗ τοχέατε κ. σιδηροῦς 41. Ἀπ ρ. 55. 

1}; 1δ.146(Ρ.173.10). 

"“κορασηνός, (ρτοῦ. Αταθίς, κὦ Ὁ"), δεϊοηρτηρ ἰο ἐπε ἱσὲνε Κονεΐσδ, 

ΤΏρΡΠη εἰμ. .378 0}. τοβ. 880). 
ἡκόρδα, ἡ, (χορδή; 1.ατ. ἐλογα) γορε, ῬΠΡΗπ,εδγον. 3 τη(Μ.τοϑ. 

1513): 
[ἘἸκορείη, ἡ, -Ξ κορεία, τιαἱδεπἠοοί, Οτ. Νὰ 7.εαγηι.1.2.2.71τ(}1..3}.Ψ 

5734}; τεῦ. ΒΜΧ΄, Νοπη. αν. 7.2: 20. 43.7600); τι Ναχιλγυρβαὶ. 
2308 (Μ.38. 554). 

κόρη, ἡ, τπαϊήφη; οἱ ΒΜΥ, Ῥενς.(ρ.9.2); Το Τα. εορεορὶ. ΒΑΤΥ τῷ 
(Μ.06.τ4808}; ἴῃ Ἱηνοσαῖίοη, [0 Μοη, ἀνύηη Βεῖν (Μ.ο6.12894}): Ια, 
ἀννῖη. Βίας. (Δ οὅ.1τ4088). 

"κοριάλιος, ν, Ἐκουριάλιος, 

κορικός, ρέγ]ἢ, οὗ ἃ ρτνὶ, ΝῊ ῤ.2.68(}}.70.2334}); 14. ἐχεγε. 41(Μ. 
70. 117})} ΒἈ 5.56], Τ δεῖ, τ( ὃς. ςτ70).Ψ 

κορμίον, τό, φαΐ ἰορ, [7.ἀγει μι 0 }.50,51). 
κορμός, ὁ, ὀίοεξ ,; οἵ 8. Δῃν}]}, ἢ71γ. Αγίοηι. (0.38.1). 
κορνικουλάριος, ὁ, ({ΐ, εογηϊομίαγ τ 5) σφεγείανγ, αδεϊσίαμπί τὸ ἃ 

ΟἸΝῚ] ΟΙΠΟ1Α), 7.1 αγ.3(Ρ.456) ; ἐδ. δ(ρ.461). 
Ἐκορνοῦτος, (1,αἵ, εογημί 5) πογμεά, {{{|6 οὗ ἃ Ἰερίοιι κόμης τῶν 

λεγομένων κ. ῬΕ]]οΒΙ, ἢ.6.7.7(Μ.6ς. 5440) ; τάγματος κορνούτων Οἠγοῃ. 
ῬαΞξελ.Ὁ.291(Μ.02. 7440). 

κοροκόσμιον, τό, σγί᾽ς ογμωμεηὶ, Ταϊ,ογαὶ,Β(ρ.9.1; Μ.6.8248}; 
ΟἸδιῃ ῥγοί. 4(ρ.45.22; Μ.8. 1574}; ιά ,}αρά.2 2.12(ρ.230.2; Μ.8..5.448). 

κοροπλαθικός, ΜΝ ἡ κ΄ 80. τέχνη], ατί αΓ τιοάείϊηρ, 
ΑἸμεμδρ. ορ.τ7.2 (κοροπλαστική Μ.ι6.024}). 

Ἐκορρεκτόριος, ῥεγίαἩΠῊΡ ἰο ἃ ΘΟΥΥΘΟΊΟΥ (ρου έγη 7) ἀρχήν, μήτε 
ὑπατικὴν μήτε ἡγεμονικήν, ἃς δὴ κονσουλαρίας καὶ κ. καλοῦσιν Τιϑῖπ. 
πον.8,τ(Ρ.61.το). 

Ἐκορρήκτωρ (ἔκορρέκτωρ), ὁ, ν. Ἐκονρήκτωρ. 
κόρση, ἡ, 10} οὗ απ ἀγεὰ, Ῥαμ]. 51}, ΘΟ ῤ ἢ. 278(}}.86.21308).; ἐδ. :6ο 

(21418). 

Ἐκορτάλινος, ὁ, (1,41. ἐολονίαἰτἼη1ι5} τη θηιδεν οὗ ἐδι6 ἐτηρεγία! σμαγάς, 
Μαγοίδη. ρ.εσηϑὶ. Ἐπ. (ρ.123.20; Η.2,677}). 

δκόρτη, ἡ, (141, ἐσλογς) ἐσλιονί, ΤΒατιϑιια,.»}Ὀ.2.28(Μ.09.1232λ); 
ΤὨΡΒη εἤγοη.Ρ.300 (κόρτις Μ.τοϑ.0298); ἐδ. 0. 3ος(ο 400). 



Κ ορτίνη 

Ἰκορτίνη, ἡ, ομγίαΐη, Ογτίδιυ, δαὐ, ϑο(ρ.186.5); (οβιη. Τηα, 0.5 
ΟἹ.88.2ομΑ). 

κορυβαντιάω, δε Πἰ δά τοί Οογγδαηεῖς ἔγέηξν, δὲ Ροξςοοοοά, ΤΠάτ. 
ἐγα".2(4.97); πδησα δε βἰε( τοτελι γε ρος φη δία), ῬΆ}}. Ὁ Οἶγγς. 
2ο(ρ.138,2:; Ν.4}.7}). 

κορυφαῖος, 1. οὐϊεξ, ἔτεα. οἵ 5. Ῥεῖου τῆς ἐκκλησίας ὁ κι κῆρνξ 
Ογτ. Η.καϊθοἦιαχ.3; τῷ κ- Πέτρῳ Μας.Ἀερ.ῥαϊ.3(Ν.34.86δ0) ; ὁ κι τῶν 
μαθητῶν (Πγγϑιἤοη!. 1.1 τῷ Κορ (0.429Ε); ὁ κ᾿ τῶν ἀποστόλων {ΤΊ. 
Βοβέ.,αΐν".4(Ν1.18,τ2690); Ξιιροτ]. ὃ. κ. τῶν ἀποστόλων ἘΡΙΡΉ Ονῖε. 
9.4{Ρρ.16.17; Μ,43.320); οὗ 55. Ῥαΐεσ δὰ Ῥ}]} τοὺς ἁγίους καὶ κ. 
ἀποστόλους «4((α55.}}Βεῖν,εἰ Ῥαμὶ, 63(ρ0.172.τοὴ) ; οἵ 55. Ῥεῖεσ, Ἰαπιοβ, 
ἀθα Ἰομη κ. τῶν μαθητῶν ὈΠγγ5. ον ῖη Οαὶ, τὶ τ(το, 608) ; οὗ ΤΒάι. 
Οσαϊ.τττοί(3.363); οὗ {μ86 ἔγψεῖνα ἀροβί!εβ τῶν πνευματικῶν κορυφαίους 
καὶ διδασκάλους 1, δγα}.2(4.176); 2. τιριιἴ. ἃ5 5υ85ῖ., ἐδέ τιοσὶ ἔρῖρον- 
ἐαπὶ βοΐη! οὐ τπαιθν, ΟἸδτὴ, ῥαοάᾷ. τ τβίρ τισι; Μ.8.3728); Μᾶς Μριι. 
αῤοῦῦ.2.2τ(ρ.42.5}; Ὀοπβί,αρ. 6] ΟνΖ.᾿..6.2.7.τ(Μ.8ς.12320); ΡΪΌΣ,, 
ἰοῦ βοσίοης τὰ κ, τῆς..«γερουσίας Ἐναρτ,ἦ.ε.2.τϑ(ρ.67.25; Μ.86." 
25488); 3. τῆᾶ80, 85 ϑυῦδῖ,, δέξλορ, Βε5.6ρ.94(3.1888 ; Μ.32.48885), 

Ἐκορυφαιοτάτης, ἡ, ὀχεοίϊφηεγν, σε ῤυδηηαεν ; 8 τἴπ|6 οὗ βάτος τὸ 
Ρορε, Τμπάγι ϑιια.6ρ.1.33(Μ.90.τοΖοῦ), 

κορυφή, ἡ, πεαΐ, εὐρηηηξ; Ἀδτοθ 1. σοηγεδ οὗ 8. τἴνεσ, (βγη. [πα 
ἰ0ρ.2(Μ.88.1ο0}) ; τηεξ., ογίρίγια! ῥγίμοίρίθ δύο.. ἀρχαὶ...μιᾶς ἐξημ.- 
μέναι κ, Πίου, ΑΥ.4.9.4.28(}}.3.7204); 2. ἠϊράτιδος, 5 Ε1{1Ὲ Οὗ ειηρετοῖ 
τῇ..-εὐαγεστάτῃ ὑμῶν κι ϑοΖ. ἢ ιρτοοτη, τί Μ.67.8528); τὴν καλ- 
λένικον κ᾿ ΤΒαΤ,ἐῤιτιοί2.1202); τῇ θείᾳ κι (ΟΠαΙςο. σε 4(.40Ὁ 2.1.:. 
Ρ.92.30; Η.2.3840).ὕ 

Ἀκορυφιακός, ὀχαϊφά, δβγθηια; οἵ Ἐοιηδῃ βεθ, Ὑπάτϑτια,. 
2.63(Μ.09.τ12814). 

κορυφ-όω, 1, δοῖ., ὑγίηρ ἰο ἃ ἠἤεαά; ταρῖ., ῥτϊ6 τ ρ ἐκορύφωσε τὴν 
ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν 1845.,4ς.3(2.5008Β ; Μ,31.14454}; 2. ρα85.; δι. δ ἐῃ- 
ἐγεῶδεά οὐ δηίαγρεᾷ, Ττίη, ταῦτα τρία ὄντα... οὐ “-ούμενα, οὐ συναγό- 
μενα ζδε5. ΝΖ, τα],5(Μ.38.861); τ ΙῈμ ῥυῖᾷθ, Ομυγ5. ἔμ γορ.2.6(. 
3910); τὴν πόαις... «ἀρίσταις ““ουμένην πιότητα ϑορῇγ,. Η.ἐῤ.εγη.(}.87. 
31070); τῇ ἀγάπῃ κορυφωθέντες Ἀἰϊδά τὐτ τ ἴουθ, ἘΡῺτ.τ.2740 ; Ὁ. γίφέ 
ρὲ ἴπ δἰίδοκ, στ Ν υ 85, λον. 5 τ Ο απὶ. (Ν.44.8644}; ἴῃ Θχαιταιίοη, 
504 “-ούμεθα πρὸς τὰ ὕψη ΤΑτΏ .υοδνηεῖ.44(Ν1.28,15138); ψ τ ἐν] 
ΔΡΆΒ τΊοτι, ΝῚ] ἐρῥ.3.οο(Ν].70.4328). 

κορύφωσις, ἣ, σιρε Ηρ ; ταοῖ., σχαϊαξίοη ἴὰ Ῥυϊᾶθ κ᾿ τῆς ψυχῆς 
1 865.Ν 42. 1α].τ2τ(}}.38.1οο0). 

κορωνές, ἡ, σον ρἰεο; τηρῖ,, Πεῖρἠϊ, ἐαίγεηηϊξν, ἐγοιοη,, 151. ΡῈ], 
ἐΡῥ.2.2οτί Μ1.γ8.6458):; ἢ κ. τῆς εὐλογίας (ῃχνβ.ΐονι, 53.323 ἡ Οϑη.(4. 
5180); τὴν κ. τῆς ἀνδρίας ΘΟΟΥ, ἤ.6.3.15.7(}1.67.4170}; ἡ κι. τῆς τοῦ θεοῦ 
λόγου σαρκώσεως ἐπιτίθεται 0.1). ἤοη.4.2(}1.ο6. 604). 

κοσκινίζω, «171; τηεῖ., ΤΒατι ει, Ἐρ}.2.27(}.00.1228}). 
κοσμαγοί, οἱ, ρεϊάξς οὗἨ ἰδὲ ἩΗΪΌΘΥ5 6, βαροτυτιαῖαταὶ Ὀεΐηρβ ἴῃ 

“ὉΒΠαϊάξαη’ Βε]!εῖ, ϑνυιθβ. ἤγηηνι.3.271(Μ.66.1507). 
Ἐκοσμαγωγός, Φῤῥογησ ἰ{π6 τοονίἃ τὸ κ. ... κέντριον (60.ὉῬί5. 

ἔχ. τοτ( Μ.92.1444Ὰ}; τηδί., οὗ ΟΡ τῇ κ' -.. ὁλκάδι 14,δεἰ!, ναγ.ττ 
(Ν1.92.1277}}. 

κοσμ-έω, 1, ογάδν, 561 1: ΟΥἀδν τὰ οὐράνια στοιχεῖα...“-ἦσας [56.Ψ 
Οοα] 7π5ι.Ζαῤοῖ. 5.2(}1.6.4.528}; τὴν ἀρχὴν δι᾽ αὐτοῦ [30. τοῦ Χριστοῦ) 
πάντα ἔκτισε καὶ ἐκόσμησε 1.6.5(4534); τῷ λέγειν ἡμᾶς, ὑπὸ θεοῦ 
πάντα κεκοσμῆσθαι... Πλατῶνος δόξομεν λέγειν δόγμα 14. ταροΐ.2ο. 
Δ(Μ.6.3570); τὸ πᾶν ἐκόσμησεν ἐμμελῶς ΟἸδτη, ῥγοΐ.τ(ρ.5.33; Μ.8. 
570); τοῦ πάντα «“-ἤσαντος λόγου ΟΥ(Οοἷ5.4.84{0.355.7; Μ.ττ.τ1570}; 
Ιηθῖ. "“νοῦντα καὶ ῥυθμίζοντα τὴν ψυχήν ΟἸ]οΓλ. Φ.41.5.21.7(Ρ.174.9; Μ.0. 
628Α); κατὰ τοὺς νόμους ἡ ψυχὴ κεκοσμημένη ΑἸῇ, γεμ!. 47(Μ.2ς. 
οὔΒ): οἱ σοῦ 5 ῬΡΟΥΥΕΥ “-οὔσα τὴν ἀταξίαν καὶ ἀκοσμίαν Ἰἱοτι Ατ. 4." 
ἃ. ο(λ1.3.8078); Ὀν Ὀαρτίβπι τὸ ἄκοσμον “"εῦται 14.6.}.2.3.8(Μ.3. 
4040); (τιοβῖ, ὅτε...ἐφωτίοσθη ὁ ἄνθρωπος, τάτε εἰς τὸν κόσμον ἦλθεν, 
τουτέστιν ἑαυτὸν ἐκόσμησεν ΟἸοτη, ας, Τἠάοί, ἀτίρ.1τ0.28; Ν.9.6770); 
2. αὔὐογη, ἐριϑεἰ ἢ τὸν ἄνδρα καθάπερ τοὺς λέοντας γενείοις “οἦσας 
[50. (σοα] ἰα. ῥαεί.5.3(0.247.6; Μ.8,ς800); τὸ φαινόμενον στερέωμα 
ἄστροις ἐκόσμησεν Πο»». 65.3.33; ταδξ, ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς... ἐκοσμή- 
θησαν οἱ δίκαιοι Τ( 169.33.7; κεκοσμημένοι ἐν ταῖς ἐντολαῖς ᾿]ησοῦ Τρτι. 
ἘρἈ.0.2; ἀνθρώπου. «νοῦς... ἁγίῳ πνεύματι κεκοσμημένος Ταβὲ. ἀ͵αϊ,.4.χ 
(}.6.484Ὰ); κεκοσμημένη ψυχὴ ἁγίῳ πνεύματι (Ἰεπι, ῥαφά.3.ττ(ρ.272. 
4: 6400) ; ἁγίῳ --εἴσθαι λόγῳ, τῷ λόγῳ τοῦ θεοῦ 1Ὁ.2.12(Ρ.228.5; σΔοῦῦ ; 
ὁ κεκοσμημένος τῷ λόγῳ τοῦ θεοῦ καὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ Οτι( εἰς.8.1ο 
(ρ.228,12; Μ.ττ.15328); ἐν ταύτῃ τῇ ἀρετῇ “-ησόν σου τὸ σῶμα ΑΙΏ. 
υῖγριδίρ.40.5; Μ.28,2570); “-εἶσθαι τῇ φιλίᾳ (Πτνε.ἤομτντ.α ἴῃ 4 Τίμι. 
(11.659); τοῖς θεοειδέσιν ἐκόσμησε τὸ ἀνείδεον κάλλεσι Ὀϊοπ. ΑΥ.ε.}. 
3.3.11(Μ.3.4418); τῶν τῆς ψυχῆς ἐκοσμεῖτο καλῶν ἢ Οὐηδί. 36(Ρ.566. 
23). ᾿ 

κοσμητέον, 0716 τρι5 5δὶ ΤΏ ΟΥδΥ, ἐονηροςς τὴν διάνοιαν κι (ἸΙετη, 
ῥαεά.3.3(Ρ.248.25; Μ.8.5848). 

2883 

769 κοσμιότης 

κοσμητής {{"]κοσμίτης), ὁ, 1. φοσορενῦ, οἰδαη δ; ἴτὶ ἃ ΥΘ Ομ βίοσΥ 
κοσμέίτης Αρορῤῥιᾷ,αὶν.(Μ.δς.381..8); ὙΒάτιϑευα ῥόόμ.τ,οδ εἰς. (Ὁ. 
90.17450); 2. φηίαδίαίμγε, 1 Βα5.ἐερενςὶ.7(0.259.20) ; ἔϑορῆχ. Η ἰἠπεῦρ.4 

(Μ4.8).29840). 
κοσμητικός, στοά ἰῃ ογάστίησ, οἵ Ἡ. ποθ κὶ τῶν ὄντων τὸ 

πνεῦμα )ιοά Οστη.1:26(Μ.32.1563}). 
κοσμήτρια, ἡ, τοογπαρ τοῖο αὐογης, γθιοοηπαῃ, ἘΡῚΡΗ. ἠαδν.)6.43 

(Ρ.397.32; Μ.42.6008). 
κόσμητρον, τό, ὀγοον", ΜΕ. 5 γ»ρ.9.4(ρ.ττδιχχ; Μ.18,1854). 
κοσμήτωρ, ὁ, ἡ, 1. Ξ-Ξ- κοσμητής, δ φορεν, εἰ σαΉΕΥ Σ ἸΠ ἃ ΤΟ δῖε, 

ῬΑ] ἢν Γαμ δ. τϑίρ. 5 5.21; Μ.34.το608}; 2. ἔδπι., ρϑτῆῃ. 4.1. ἔοσ ζκοσμο- 
μήτωρΣ τυογἰἀ-τηεοίδεν ; οἵ Ἐπνε, Ἐ 70.) κοι (Μ.96.6498). 

κοσμίδιον, τό, σον» ΉΦΉΪ, Τοῦτ. Ν ν, 70. ΕἸεον. (0.14.5). 
Ἐκοσμίζω, ἀάονη, ΝΙ,ορ.4.1(Δ4.70.5448). 
κοσμικός, 1. δείσηρΊΉν ἰὸ τ᾿ τοογίἀ ας α τολοῖφ, μηϊσέγεαὶ αἶσχος κ. 

ΟἸΙεσα. ᾿γοί.2(0.25.22; Μ.8,1124}; τὴν ἐσομένην διὰ Χριστοῦ πάντων 
κ. ἀνάστασιν {7Πιι|5ῖ,φῃ οἱ γέ: 45 (Ν|.6.12024}; οὗ ἴὴ6 βαποίπανν, ταῦ. 
ΠΕΡ. 9:1 κ. λέγει, ἐπειδὴ πᾶσιν ἠφίετο ἐπιβαίνειν... ἐπεὶ οὖν καὶ 
Ἕλλησι βατὸν ἦν κι αὐτὸ καλεῖ (ΠΥν5. 05.15.1 ἴῃ Η εὖ.(12.1408}} 
2. δεϊοηρίηρ 19 ἐδ τοογίᾷ οΓ 5Ξεη56; ἃ. τοῖ. Τῃο. οὐκ ὧν κι. ὡς κ. εἰς 
ἀνθρώπους ἦλθεν (Ἰετη.Ξ,νγ.6.γς(Ρ.405.26; Μ,0.3498); Ῥ. οὗ τῆδτι πάντα 
τὸν κι απγομὲ ΤῊ ἐπε τυογίά, φυσγγδοάγ, 1δ.2.τ8(Ρ.16ο.8.; Μ.8.10288); 
ς. ῥἠγεοτεαὶ, γιαίονταὶ κ᾿ βασάνων [Ι, Ῥοῖνε.2.3; ἀναστροφῆς οὔσης κ. 
Οτ, 70.13.53τ(3ο; ρ.255.30; Μ.14.4534}; κι ὕλης τ. Νὰ 2.0γ.43.433(ΜΜ.36. 
5414}; τος ΟΝ. τ: 4ο(}{.87.88:Ὰ}; οὗὨ ἃ ν]β0}5 βντῶθο! οὗ 
Βρ στ 18] ΤΟ Α]}Ὲ } μυστήριον κ' ἐκκλησίας Πίάδιιτιιτ; ἃ. ψἱΓὰ δαάί- 
Γ]ΟΠ81] τηϑϑηϊηρ οἵ ἀδεογαίζυς, σγηατιδηϊαὶ λαμπάδας ...κεκοσμημένας... 
κι κόσμῳ ΜεΙΉ  ἜγΡρ.6.4(ρ.69.12; Μ.18.1208); (μγγ5.ἢο»».5.31 0. 1 Τήρι. 
(11.5717Ε) οἰϊ. 5. παραπέτασμα; 6. πογγηηαὶ κι μίξει γάμου ἘΡΙΡΠιἠαετ. 
26.11(Ρ.200.9; ΝΗ.41.3408); ἢ. οἵ δη Ὠἰδίοσίοα! ἐνοπῖ ἑακίηρ ῥίασες τη 
ἐδμῖς τοονὶ, ΑΡΟ]] ἀρ. Ῥχος. σ᾽ απ (ΝΜ |.87,17218} οἷς, 5. κλῆσις ; 3. δὲ- 
ἰοηρίηρ ἰο ἐδιὲ τον, τοογίαΐν, φεεμίαν, ΟΡΌ. βρί ταδὶ; 8. ἴῃ ρθη. 
ΟἹ ΡῬειβοὴβ πᾶς ὁ τὴν γνώμην κ΄. Τ7αφξ.ἐῤ. Ζοηοὲ 56». 6(Μ.6.11800) ; 
ὡς ᾿Ησαῦ βέβηλος᾽" τουτέστι...κι ΟὨγγβ.ἀο»ι.31.1 ἴῃ ΠΡ. (12.286Ὰ); 
Μακχ. εαγτϊ.2. κ(Μ.90.ΤοΟ 18}; οὗ Ππἴρ, Οὐ Ν Ζ,ανηι.ι.2.8,3(Μ.37.6404); 
Οἢγγβἤοη. 5.3 1 ΤὙ}655.(ττ.4628}; ϑοοχ.ἦ.6.4.23.7(ΝΠ.67).Ξο90}; τεῖ, 
ΗΕ}0.13:12 τὸ ...ἔξω τῆς πύλης ἔξω τοῦ κόσμου νοεῖν ἔοικε" ζωῆς γὰρ 
ἡμᾶς ἐξίστησι κοσμικῆς τὸ ἐθέλειν ἔπεσθαι Χριστῷ Ογτν, ΗΠ εὖ.131:12 
(ρ.418,20; Μ.74. τοσοῦ) ; Αἴγυπτος..-«νοηθήσεταί πως...εἰς ἕξιν τὴν κ. 
14..}0.3.6(4.3130); Ὁ. οἵ παΐιχα} δέοιομβ ὀρέξεων... κ, Μεῖῃι εν. 
11.2{ρ.138,28; Μ,18.217.}; τέρψεις....κ- Ογτ.αάογοτοί(Ι.36τΑ); πάντα ὅσα 
ἂν τῷ παρόντι κόσμῳ συγκαταλύηται, κ. ἐστιν ἐπιθυμία (ῃγτγϑ. ο»1. 
5.1 τῷ ΤῊ (11.584); σ. οὗ ΤΆΘΠΤ81 οἴαῖαβ κ. σοφίας ΑἸΠΘΠαρ ἰδρ.54. 
5(31.6,9488); (Ἰαι. ῥαφά.3.2(ρ.24τ015; Μ.8. 60}; Μας. Αερ.ἤσηι.τδ,15 
(1..34.6330); κι ἐννοίας καὶ σαρκικάς ΓγγΑ.}.0)5.53.1 ἐγ: 70.(8.5100}; 
φροντίδος κ. Ογτι ϑας.τ(3.5320); ἃ. οὗ τερυτδίοη τὴν κι΄ μου δόξαν 
71. 705.1τη.8; τῶν ἀπὸ κ. ἀξιωμάτων μεγάλων Οτο λον. 1.8 ἠμ 76}.{ρΡ.04.Ψ 
ι8; Μ.13.3804Ὰ); στιν γ85..}. 17 (}].46.1τού4Α}; 6. οὗ ρονϑτς βασιλείας 
σωματικὰς καὶ κι ΟΥιμοηι. 1.16 τὴ [6γ.(Ρ.16.2; Μ,12.2760); 1π5.}..6.7.Ψ 
30.1τ0(Μ.20.7204}; ἀρχὴν κ΄ ΑΙΠ ἠν,“4γ.τά(ρ.180.32; Μ.25.7ο80) ; (τοὶ. 
45.2.45... κι δικαστήρια 1.2.52.1; ἔν Ορρ. (ΒΥ βείδη τῶν ἔξωθεν εἶναι 
δοκούντων καὶ κ΄ λόγων Ἴ [π|5{. ἔγιγεςι(ρ.41; Μ.6.1πϑοῦ); τῆς. «παιδείας 
τὴν Ἐδυας.4.3(ρ.912.0; Μ4,20.14734); ΗονΟἸθηιττο; ὁ. Ορρ. 
μοναχικός: κι. εἰμι ἀνήρ (ἢγνβ. Γμμ4.8.4(τ,6780); κ. .-. τάξει Ὁ 70. [6]. 
Ῥοθητ (Λ.88.Ἰο008); ἀδελφὸν...κ. Το. Μοβον ,γαϊ ὅτ (Μ.87.2ογ60) ; οἴ, 
ἰηἶτει 4.8; Π. οὗἩ ΒΕ 187 αἴαῖγβ κ᾿ ... πραγμάτων Ὀῃγγα. ας. 6. 3(0.145, 
13; 1.4230)}; (ΟΠ ΔΙσ, οαρ.3; ΟΡΡ. θεῖα πράγματα, Τ,δὺὸ Μαρ.Φρ.τοΆ.3 
(Ρ.59.37; ΜΟΡΙ,Θ06Ὰ}; οἷ. 1Ἰηἴτα 4.6; 4. ἠπ ἐπ τοογὶ, ἃ5. ϑῦϑί. ; 
8. τιᾶϑο., οἱ ΟΠ ΤΙ ΒΕ ΙΔ 5 Πνίησ ἱπ [Π6 τγου]Ἱά, ΟΡΡ. το]ϊρίουβ οἱ κατοι- 
κοῦντες ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κοσμικοί ΜασιΔοριἠονενιτ τ ο(Μ.34.5 854}; 
1δ.11.δί629Ὰ); {)}Ὀ 41] λυνπον, 2 (ρ.83.τ; Μ.54.11720)}; Ι,βολτ ΒΝ οὶ. 
6: Ἐπὶ. 3(}.86.15610); Η. ἔδπι., Ορρ. νἱτρίηβ, Αἰαυυΐγριττίρ.4ς.,ι; Μ. 
28,2640) ; (Ὠγγϑβ. ἠιόνα. 4.5 τῷ Γ{60.(12.460}; ΟρΡ. κανονικαί, ΝΠ... }.2. 
46(}}.79.2170}; 6. που. τὸ κ, ἅπαν ζημίαν [36, ἔχει] ἐσχάτην ΟὮγγ5. 
ἤοηι.75.5 τη. 70.(8.4458); μυτ., ἐπ ἐμίηρς οὗ ἐΐπα τοονϊὰ, ΟρρΡ. πνευμα- 
τικά, 20 ἴθι, 5.6, Οἴότη, ραφά. τ, (ρ.00.1; Μ.8.268Α); Οἵ. ξη.ἴη Μη) ξι2τ 
(ρ.1όᾳ; Μ.1}.3000). 

κοσμικῶς, Ζ7: ὦ τρογίαϊν ἐασἠίοη, Οτιμονη, 28,22 τη [0.(18; 0.420. 
3; Μ,.14.7320}; ΟὨχν5, Κογ}..1 5.0 ἠπ ΡΠ (τα. 3τοὶ); Ογτυαάον.τ(ι.368) ; 
ΟΡΡ. μοναχικῶς, Τ7ο.6}.ῥοφητί. (Μ.88,το134}). 

κόσμιον, τό, 1, ογπαριεηΐ, ΟἸδιη,  αθά,53.7(ρ.258.22; Μ.8.6ο80); 
ΟὨτγϑβ.ἤ0».1.2.7 ἢ}. Οοἱ (11.422); ϑοοχ.ἡ.6.1.12.5(Μ.67.τοςᾺ}); 2. ογμα- 
φτιεηίαίίον, Ἰβόορ ν, ΗΕ ἰτγρ. 4(Μ.87.3084}). 

κοσμιότης, ἡ, ῥγοῤγίείγ, ἀσεογεμι, ει5 ἴοττη οὗ 444γ655 τῇ κι ὑμῶν 
Οτ. ΝΑ 2..}.228(}1.37.3814); Βα5.6β.τϑο(3.2658; Μ.32.6578); ΕἸττη, ἐῤ. 
25(Μ.77.15008). 

σο 



κοσμίτης 

[“Ἰκοσμίτης, ὁ, ν. κοσμητής. 
Ἐκοσμιώδης, ἀεξεογοις διαπόνησις κοσμιωδεστέρα (Ἰδτὴ «Ραεά. 3.10 

(Ρ.266.3; Μ.8.6248). 
Ἐκοσμόβιος, ὁ, ογό τοῆο ἀτοεὶίς τη ἐμ τοονίά, τ. ΝΖ. ἐαγ1.1.3.20. 

326(Μ.37.008.). 
κοσμογονία (κοσμογένεια), ἡ, Ε. εγδαίίομ οὗ τοογίἃ κ. ἐν ἐξ περαι- 

οὔται ἡμέραις (Ἰ]εΙη.εἐγ.6.τό(ρ.502.1ς, ν.], κοσμογένεια Μι9.3640); 
ΟΥ Ν υ85.μηντί ρ.118.25; Μ.45.2538); 2. αἰεομηξ οὐ εγθαϊϊοΉ, 
ἐὐφαϊἸοΉ- ον ὃ τῆς κοσμογενείας λόγος 14,ἠθη1.12 τη (απὶ.(Μ.44. 
τοζοῦ); ὁ τῆς κ- λόγος 14.ογ.εαἰφεΥ,.5(0.24.3; Μ.45.210)}; ὕντ, {εἰμ.τ 
(65,210) ; σοῃπηεα το στεδίϊοπ οὗ ΞἜη5 1016 ἡγοῦ], Βα. }ὲ}.38(3.310; 
Μ.32.ταῦὰ ; νν.}]. κοσμογένειαν, κοσμοποιΐαν):; ἐς ΟἸεπι. ἐγ. 5.14{(Ρ. .388. 
5; Μ.ο. 1318) τοῖ. Μοβεθθ ἃ5. μου Μωσῆς... θεὸν τῶν ὅλων αἴτιον 
ὑποστησάμενος, κ. ... ὑπογράψας Ἐι5.}.6.ττ.4(5128 ; Μ΄.21.8490}; 85 
ἰηδριίτεα, Οτσδῖς. τ ΔΔ(ρ.94.23; Ἅ1.11.7410}; Βα. μη. 1. 2τ(1.2220 ; Μ, 
20.560); τ Ν υ 55. μεσ. ρτόοτη.(Μ,44.614Ὰ}. 

Ἐκοσμογόνος, 1. «τὐογίἀ-ἐγεαϊϊηρ κι᾿ νοῦς τί Ναζ.εανηι.1.1..4.68(}. 
37.4214}; οἱ ΟΠ γιβὲ, Βορθτ. Η σανηι.2. 590(Μ.87.3741Ὰ}; 2. οὗ ἐδε (γεα- 
Πορ; τῇ ἐξάδι...τῇ κ΄ ΑΡΟΙ] Δρ.Ρσος. α,(ἰαηὶ.6:7,8(Μ.87.17218). 

κοσμογραφία, ἡ, ἀεξογίρίϊον οὗ ἐδε τυοτἱ 4, ΟἸετη..5ἰγ.6.4(0.440.10; 
Μ.9.2538). ᾿ 

κοσμογράφος, ὁ, ἀεεογίθεν ὁ ἰδέ τοογίᾧ, οἱ Νίοξε5, ὈΙάντη. Τγ12.2. 
14(}4.39.6934); (ο5τη.1η6,10}.1(Μ.88.γ6.Ὰ); Οὐγοη Ῥαςεῖ.».66(Μ.02. 
2284). 

Ἐκοσμοδόχος, τὐ0γἰ4-γερείυϊηρ ἐν τῷ κι κήτει τοῦ ἅδου κεῖται εἷς 

τύπον ᾿Ιωνᾶς Χριστοῦ ΤΕ ΡιΙρΠ.λοην.2(Μ.43.453}). 
Ἐκοσμοθέτης, ὁ, ξοειμάογ οὗ ἐπε τρογἱᾷ, οἵ (Ὠτῖβῖ, αὐ. ΝΖ. εαγηη. 

1.1.1.324{Ν}.37.401Ὰ}. 
Ἐκοσμοκίνητος, φιουτηρ ὑπὸ μη ύενξο, ὕ6ο. Ρ15.ἠδχ, 23ο(Ν.02.1451Ὰ}. 
Ἐκοσμοκρατορέω, γμΐε ἰἦε τοονἰἄ, Αὐςῖῃ. ἄβος.2ο:7(Μ.τοθ.756.Ὰ}. 
Ἐκοσμοκρατορικός, τρογίἀ-γμΐηρ, Επ5. Ο δίρ,Ζετ,ο; Μ.20.13404}); 

Μϑς. Μη αροον.2.1το(}.34,13), 
Ἐκοσμοκρατορικῶς, ΠΝ τυογίαἷν Τοιθέν τῶν κ. 

δαιμόνων καὶ ἀνθρώπων Τάτ ιταᾶ,εῤῥ.τ.36(}1.99.10230). 
κοσμοκράτωρ, ὁ, Α. γμίεν οὗ ἐδε τυογία, τυογ ἀ-γμΐον; 1. ἈυτηδῈ ; οὗ 

(οηβι., Ἐπι5.ν..3.46(0.,07.1; Μ.2ο.ττοςΟ) : οὐ ΟΙΠΕΥ δαυτῃ]ν σα]ογβ, τὰ. 
1ς.2:τ53-- τῇ (Μ.24.το58); ας. Μρυ ροεν.4.3ο(0.221.33); 2. Ῥάρϑη Ζεὺς 
οὐ μαγείας δυνάμει κι ἀναφανείς Ποη Οἰδμι. 6.21; 8. οἵ ον} βρισιῖαδ) 
ῬΟΊΨΟΥΒ 45 ΤΏ] ΕΥΘ ; 8. Οὗ 115 ννουἹά (οἴ. 70.14:20) ὃ μυστικῶς ὀνομαζό- 
μενος Βαβυλῶνος βασιλεὺς ὁ κ. τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν 78 }85...5.279 
(:. 5920; Μ30.6ο00); συνέτριψε [530. ΟΠ τῖ51] τὸν σατανᾶν καὶ τοὺς κ. 
τοῦ κόσμου τούτου ὕγυ. ]ς. 4. 5(2. ἼοΞΕ); τοῖς ἐχθροῖς" δῆλον δὲ ὅτι τοῖς 

κ. τοῦ αἰῶνος τούτου 14. “Ἴτοἠ δρ(3.4660) ; 1α. Ζαελ.τ4(3 6690); Ῥ. οὗ 
(1815) ἀλυκηθ85 (οἴ. ἘΡΒ.δ: 12), ΡΙατ. θάνατος... «τῷ ἄρχοντι τοῦ κόσμου 
τούτου, καὶ τοῖς κ. τοῦ σκότους, καὶ τοῖς πνευματικοῖς τῆς πονηρίας, 
καὶ πάσῃ τῇ ἐχθρᾷ τῆς θείας φύσεως δυνάμει συντέτακται Βα5. ΕἸ. 
Δ.27(1.2648; Μ.20.626.Ὰ}; τοὺς...καταδυναστευθέντας ὑπὸ τῶν κ. τοῦ 
σκότους τούτου τῆς τυραννίδος ἀπήλλαξεν 35, (γχΙ5.] Ῥτος, (σ,.5.41:1-- 
(}1.87.22480) ; βῖηρ,, {Β85.5.2ορία 612Ε; Μ.30.6578); τεῖ. 1,ο.τ6:22 
ταφὴ..«ἐστι τὸ μὴ δυνηθῆναι διαβῆναι καὶ παρελθεῖν τὸν κι τοῦ σκότους 
καὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτὸν ἀποστατικὰς δυνάμεις τε καὶ τάξεις Ι᾿υπίταϊ, 5ζαὶ. 
ἕΉΪ1.27(0.538); ἐχερ, ἘΡἢ.ὅ:12 ἄρα οὖν μὴ καὶ ἐνταῦθα [1.6, ἘΦΉ. 
410-10] λέγει ὅτι οἱ δαίμονες τότε ἔγνωσαν ; οὐδαμῶς. ... αὗται δὲ αἱ 
ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι ὑπὸ τὸν οὐρᾳνόν. διὰ τοῦτο καὶ κοσμοκράτορας αὐτοὺς 
καλεῖ, δεικνὺς ὅτι ἄβατος αὐτοῖς ἐστιν ὃ οὐρανὸς καὶ τὴν τυραννίδα πᾶσαν 
ἐν τῷ παρόντι κάσμῳ ἐπιδείκνυνται μόνον (Πτγβ. εν ῥγεἠδη.5.4.2(1. 
4148); ποίου σκότους ;..-τῆς πονηρίας... κοσμοκράτορας δὲ αὐτούς φησιν, 
οὐχ ὡς τοῦ κάσμου κρατοῦντας, ἀλλ᾽ οἶδε τὸν κόσμον τοῦτον καλεῖν ἡ 
γραφὴ τὰς πονηρὰς πράξεις. ... κόσμον ἐνταῦθα τοὺς πονηροὺς ἀνθρώ- 
πους φησίν" οἱ δὲ δαίμονες μᾶλλον τούτων κρατοῦσι 1ὰ,ἠσηι.23.. 1 ἘΡἢ. 
(11.160Ὲ); ἀρχάς τε καὶ ἐξουσίας καὶ τοὺς κ. τοῦ σκότους τούτου, τουτ- 
ἔστι τὰ βδελυρὰ τῶν δαιμονέων στίφη Ὀγτ. Ζαεῖι. 58(3,7378); κι δὲ αὐτοὺς 
ὠνόμασεν, οὐχ ὡς παρὰ τοῦ θεοῦ τήνδε τὴν ἀρχὴν δεξαμένους, ἀλλ᾽ ὡς 
τῶν ῥαθυμίᾳ συζώντων γνώμῃ τὴν δουλείαν ἀσπασαμένων Πα. ῤῆ. 
6::12(3.438); ἀδβίτοὶ. πνεύματα ἑπτὰ... εἶπον" ἡμεῖς ἐσμεν στοιχεῖα 
κοσμοκράτορες τοῦ σκότους Τ..5αἰ.8,2(}1.122.13288}); ς. οὗ ψἹΟΚΕΘ 655 
οἱ τοῦ σκότους ἄρχοντες, οἱ κ᾿ τῆς πονηρίας Αἰ βοῤ[ἠίιςΡαϊ (Μ6ς, 
2008); ἃ. υη681Π66, 5ἴηρ, ὃν [55. Χριστόν] ἐφοβήθη..«τοῦ κι΄ ἅπασα 
ἡ δύναμις 44. 0.23(ρ.τ63.28); τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων, τῶν ἀρχῶν, 
τῶν ἐξουσιῶν, τοῦ κ΄ ὈΠγγβ. λον. 6.5 ἤμπι 1 Τ ἤδ5ς.{ττ.470}}}; τὸν πλάνον 
φύγωμεν κόσμον καὶ κ. Μαχ.εΡ.τ( ΜΟΙ, 3890); 10.43(6370) κατῆλθεν 
[3ς.. Χριστός] ἐν τῷ ἄδῃ καὶ ἐξήγαγεν οὖς κατεῖχε δεσμίους ὁ δεινὸς κ΄ 
{10.}.8.}.2τ( Δ δ.ττότΑ) ; 1. τϑίτοζοῦ) ; 46. 24(τοβεο) ; ρίατ, κύριε... 
ἔνδυσόν με τὴν ἔνδοξόν σου στολὴν...ἕως ἂν παρέλθω πάντας τοὺς κ. 
καὶ τὸν πονηρὸν δράκοντα 4. ιϊ.τ44{0.86.}}; 5ῖθα τ ἀρχαί απὰ 
ἐξουσίαι (εἶ. ἘΡΗ.6:12), Ἐπ5,6.1..2.2ο(}.128.0; ΝΙ.24.0528); ΡῬτοῦ,. 

ᾳ 
κρατούντων 
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1ς.5:24-.-30(Μ.87.1920Ὰ)}; Οποβί. (416 π|.} ἐκ τῆς λύπης τὰ πνεν- 
ματικὰ τῆς πονηρίας διδάσκουσι γεγονέναι" ὅθεν {καὶ τὸν διάβολον 
τὴν γένεσιν ἐσχηκέναι, ὃν καὶ Κὶ, καλοῦσι. -.. λέγουσι τὸν Κ΄, κτίσμα τοῦ 
Δημιουργοῦ" καὶ τὸν μὲν Κ, γινώσκειν τὰ ὑπὲρ αὐτόν, ὅτι πνεῦμά ἐστι 
τῆς πονηρίας, τὸν δὲ Δημιουργὸν ἀγνοεῖν, ἅτε ψυχικὸν ὑπάρχοντα" 
οἰκεῖν δὲ τὸν ΖΔημιουργὸν...εἰς τὸν ἐπουράνιον τόπον..«τὸν (δὲ Κὶ, ἐν 
τῷ καθ᾽ ἡμᾶς κόσμῳ Ἰτεη.ἤαεγ.τ.5.4(Μ,7.407λ1.). 

Β. 45 δάΐ., γεΐΐηρ {πὶ τυονϊά τὸν κ. διάβολον ΝΙ ἐρῥ.4.ττ(Μ.70. 
556}; τῷ κι ἐχθρῷ 1ο.Μοη.ἠννηπ ΝΊε Μίγνι (δ ο6.13800). 

Ἐκοσμοκτόνος, ὁ, εἰαγνεγ οὗ {πὰ τοογίά, Οεο. 15. εχ, δας Μ.92. 

15754). 
Ἐκοσμολάλητος, τρυκορ οὗ ὃν {δι6 τοονί ἃ, τυον ἀ-}ανηοις, Πγηη. 

(4.5 1}.571}.ὕ 
Ἐκοσμολατρεία, ἡ, τοογελῖρ οὗ, αἰαεϊηιθηὶ ἰο ἐπε τοογίἀ γονικὴν 

ἐβδελύξω κ. γιη. (4. τρ.61). 
Ἐκοσμόλεθρος, τοογν4-ἀεείγογτης ; οἵ Ποβγοαῦβ, θο. ΡΙ5. εν. 353(}}. 

92.14614}; Οἱ ΤΠΡΠπ, εἰγοη.».258(Μ.τοϑ. 6448). 
. Ἐκοσμολέτης, ὁ, 5 44]., τοογἰἀ- ἀσειγογίηρ, ΟΥΝαζιξανηι.1.2.14.88 
(}1.37.762.}). 

Ἐκοσμομανής, γασίης {πὸ τοογίἀ οὐεέν ἔσσεται ὑστατίῳ καιρῷ...κ. 
πόλεμος Ογαε. δι. 5.462; 1Ὁ.5.462. 

Ἐκοσμοπάτωρ, ὁ, τοογίἀ᾽ 5 ἀπεοείον οἵ Δααπὶ, [70.12. μοῖρ (ΝΜ ο6. 
6408). 

Ἐκοσμοπλάνης, ὁ, Ἰτοογ[ἐ-ἀδεοίθον; οἵ ἈΠ Ισ γιβὶ, 1)1.16.4. 
Ἐκοσμοπλάνος, ὁ, -- ίοτερ., Οὐηδί. 4|Ρ}.1.32.2; 8.5. 86]. τὸν κι. 

διάβολον 1}.}.32.4. 
Ἐκοσμοπόθητος (ἔκοσμωπ-), ἐφείγεά οὐ δεϊουειί ὃν {ἰδ τοογίὦ; οἵ 

ΒΜ, κοσμω-, Τρῃτ.3. 5308; οἱ (ῃγνβ., ΤΒμαγιϑιπα. αμέ τι. 5(ρΡ.350) ; 
οἵ οι ροσου, ἴά. 6}}Ὀ.2. 86(Μ.00.13328). 

κοσμοποιῖα, ἡ, ἐγεαοη} ΟΓ τοογίᾳ; 1. ἃ5 ἀοβουιθοῦ γῪ Μοβοϑ 
Μίωῦσῆς..--.τὴν κ. ἐξηγούμενος ΟΥ̓ 7. 1 τη .ο. (ρ.484.0); 1δ5.6.ἢ.2.14 
(Ρ.1τ7.1τ; Μ.24.0328}; μηδεμίαν αὐτὸν μνήμην ποιήσασθαι ἀγγέλων 
κτίσεως ᾿ τῷ τῆς κ. λόγῳ 1.2.20(ρΡ.127.30; 952ΑᾺ); τ Νγεο. ἔπη. 
12(: μ.279.4; Μ.4ς.ο8:0); Ρχος.Οϑη.2:4(Μ.87.1400}; 2. οὐ τς 
Οὐδβαίίοη βίουν εὑρήσεις... τὸν λόγον τὸν λέγοντα ἐν τῇ κ΄. 'γεννηθήτω 
ὥς ΤΗΙΡρΡ.} α5.(ρΡ.226.35; Μ.62.778); Οὐ. 5.0.5 τῇ [0.(ρ.558.14}} ἀνα- 

πλάσαι θεὸν ἕτερον καὶ κ. ἄλλην παρὰ τὴν ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀναγεγραμ- 
μένην ἰΔ ἠοηι.16.10 τη {67.{Ρ.140.28.; Μ.13.4400} ; 1.5.6, ἐ{.3.2{ρ.150. 
4; Μ.24.0808); Ὠτοά. Ρς.89: τ} 4.33.1 6240}; Μασ, λορ.ρ.(}1.34.4128); 
1516.ῬῈ].Φρ.53.οπ(Μ.γ8.8ο1Ὸ}; οὗ θοΟΙΚ οἱ (σθπεβ15 γέγραπται...ἐν τῷ 
τῆς κ΄ βιβλίῳ Ογτ.ἐῤρ.4τ(ρΡ.47.30; 5’ 1214}; 3. ἴῃ ρθη, τοῦτο τὸ παιδίον 
γηγενὴς οὐκ ἔστι...τάχα τοῦτο πρὸ τῆς κ. ἐστὶν γεγεννημένον ἔν. 
Τμον».Ἀ. 7.2(0.147}; ΟἸατι ῥγοὶ  4(ρ.48.17; Μ.8.1644}); Οὐ εονηη τ θη. 
ΔΡ.Επ|5.}.ε.6.ττ(ρ.287ς ; Μ.12.048}; ἐῤ΄ιαρ.»ἠτοε.23.2ο(Ὀ.200.20 ; Μ. 
12.848); καταπαύσαντος ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς κ. τοῦ θεοῦ ΜοΙΉ Ἐν... 
(Ρριττ 4 τι; Μ.τ8,1778}; ἴθ5.6.ἐ..2.14{0. 117. 11; Μ,24. .9328); 1865, ἰς. 
βοί(ι. 592Ὲ; Μ.30.6158); ἀπ᾽ ἀρχῆς.. κατὰ τὴν κ. πρὸς τὸν υἱὸν καὶ τὸ 
πνεῦμα διαλεγόμενος δῆλός ἐστιν ὁ θεάς Ὀϊανι ({8Β65.} πε π(ι.5158.; 
Μ.20.1568); Νεπιοβ.παί, κοτε τ(Μ.40.5106Ὰ}; ταί, Τ 1ηῖ.ο. Αἰ φμῖ,7γο νὴ, 
(οϑτη. Τπ4,10}».5(}1.88.1418}; μετὰ τὴν πρώτην ἑβδομάδα τῆς κι οὐχ 
εὑρίσκομεν οἱονδήποτε πρᾶγμα πλάσαντα τὸν θεὸν ἢ πλάττοντα 0.1}. 
ἀμ. (Μ.96.13450). 

κοσμοποιός, τυογἰἀ-ἐγεαίτηρ,; 1. ((ποβί.) οὗ δηΡε]5.; ἴῃ Θ᾽ πιοπίϑη 
ϑυβίεπὶ, τϑη ἤαεν. 1.23.3 ΡΟ ΓΠΡΡ. ἤαον.0. τοί Μ.16,32220) εἰϊ. 5. ἀγ- 
γελος; ἴῃ πγϑίϑιη οἵ ϑαζαγηίηαβ, 16.1.24.2 ἈΡ. ποθ ῥαόν.}. 58(33234) 
οἷξ, ἐδ.; ςἴ. ἜΡΙΡἢ. μαεν.23.2(Ρ.251.3; Μ.41.301Ὰ}; (μγροογαδη τὸν 
ὑπεράνω τῶν κ. ἀγγέλων θεόν Ἰτεπ.ἐαθν.1.2 5.4. ἈΡ.ΕΠΡΡ.ἤαεν.}.32 
(33308) ; ταί, 500] οἵ [6ϑὺ58 ὅπως τὰ ὁραθέντα αὐτῇ ἀναμνημονεύουσα 
καὶ ἐνδυναμωθεῖσα φύγῃ τοὺς κ' ἀγγέλους ἸρΡΙΡ ἦεν. 27.2(0.302.1: 
Μ.41.36:Α}; αἱ τοιαῦται... ἶθο. ψυχαί]... καταφρονήσασαι τῶν κ. ἀγ- 
γέλων ..ὑπερβαίνουσι τὴν τῶν αὐτῶν μυθοποιῶν (οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι 
κοσμοποιῶν) ἐξουσίαν 1Ὁ.27.3(0.303.22; 2684); ἃ5 5108. πῆλβο,, ΙΥ6η, 
μαδν.1.24.2 ἈρΡ.ἩΠρρ.ἠαον.7.28(33234); ὑπ᾽ ἐκείνου [55. ἀγενήτου θεοῦ) 
αὐτῇ 50. 501] οὗ 6585] καταπεμφθῆναι δύναμιν, ὅπως τοὺς κι ἐκφυγεῖν 

δι᾽ αὐτῆς δυνηθῇ 1Ὁ.χ.25.1 1Ὁ.7.32(3338Ὰ}; Οὗ Τ)ν}} ἄγγελον ἐξυπηρετού- 
μενον τῷ κριτῇ τῷ κ. εἰς τὸ φέρειν τὰς ψυχὰς πάλιν.. «εἶναι δὲ τὸν 
ἀντίδικον τοῦτον.- ἄγγελον ἕνα τῶν κ- --- ὄνομα ἔχοντα διάβολον ἜΡΙδΕ, 
ἠαργ.27. «(Ρ. 307.7; 3690): οἵντδι(ρ. 307. τὸ; 2724}; οἵ ἄρχοντες : τὴν..- 
ὁμοίως ἐκείνῃ τῇ τοῦ Χριστοῦ ψυχῇ δυναμένην καταφρονῆσαι τῶν κ. 

ἀρχόντων ὁμοίως λαμβάνειν δύναμιν πρὸς τὸ πρᾶξαι τὰ ὅμοια ἔτοπ, 
Παεγ.τ.25.τ ἈΡ.ΠΙΡΡ.λαεν.7.32(33388); 1δ.(33304Α);2, οὗ ἀξίπατρε ορρ. 
Βιργοῖηθ οὐ (Ατςῃοητ]ο) ἐξουσίας καὶ ἀρχὰς τοῦ κ. θεοῦ 1 ΡΙΡΗ. 
ἠἰαόν.4ο.γ(0.88.4; Μ.41τ.6880); 85. 5υ5ϊῖ., (δ 18π) 1,28,6(ρ.318, 
22; 3848}; ((δγάοῃ!δη) ἐληλυθέναι.. τὸν Χριστὸν. . ἐκ τοῦ ἀγνώστον 
πατρός, εἰς ἀθέτησιν τῆς τοῦ κ. καὶ δημιουργοῦ ἀρχῆς 1Ὁ.4τ.τ(ρ.92.2; 
6920); (Ν᾽ αἰεὶ.) φησίν, ὅτι ὃ διάβολος ἐγέννησεν ἄλλους, οἵτινες 
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κατεσκεύασαν τὸν κόσμον" καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς κατῆλθεν, ἐπὶ τὸ ἀποστῆτ 
σαι τοὺς ἀνθρώπους τοῦ κ. γτ. Η εαἰθεὐ.6.τᾶ ; ἴὰ σεη. φιμούσθω πᾶσα 
αἴρεσις διαφόρους ποιητὰς καὶ κ. εἰσάγουσα 1.11.21; πολλοὶ τῶν ἀπὸ 
αἱρέσεων διαιροῦσι τὴν θεότητα λέγοντες ἄλλον εἶναι θεὸν τὸν κ. καὶ 
ἄλλον τὸν πατέρα τοῦ Χριοτοῦ ὨΙάντη..4ς.4:24(Ν4.30.τ6644); Μεχ, 
ϑοἡιοῖ, 4.γ:.5.2(}1.4.312.); 3, οἱ Οροᾶ πᾶς ὁ κόσμος γενητὸς ὦν, τῷ 
ἀγενήτῳ κ.- θεῷ ἐνυφέστηκεν Τιδοπί. ΗΟ Ν δεί.2,.22(Ν.86.1 585 Ὰ)}; ἃ5 
βιθβὲ., Επι5.ἦ.6.1.2.4(51.20.564}); 14,.(΄ .6(ρ.2ο8.24; Μ, 20.13454): ̓ οΥ 
Τοροβ, 1δ.τ2(ρ.235.12; 12060); μέα..«ἡ καθόλου κ. δύναμις καὶ εἷς ὁ 
τῶν ὅλων δημιουργὸς λόγο: 14..6.(ρ.155.το; Μ,22,260Ὰ}. 

κοσμοπολίτης, ὁ ὃ, εἴξίφεη οὗ {δε τοονἕά, οὗ τηϑιι τέλος τῆς δημιουργίας 
τὸ Λογῖπθν ζῷον τὸν κ. (πὶ. 4 Ρ}.17.34.6. 

Ἐκοσμορύστης, ὁ, ἀοίέσεγεν οὗ {δι6 τἸοονϊᾷ, οἱ Ἡοτϑ οι τὸν κ. τὸν 
διώκτην Περσίδος (ξο. Ὶ5.ἠεπ. τϑ46(}.92.15754}; Ια, συ. 452(}.02. 
τός64}); οἵ Ηδτβοϊθβ οοτηραγοᾶ ψ ἢ Π τδ 5, 14. γαεὶ.τ.1ο(Μ.92. 
13044}.Ψ 

κόσμος, ὁ, 

14.1126}; οὐδὲ ἐν ὕλῃ τὸ κακὸν..«καὶ αὐτὴ τοῦ κι ... καὶ εἴδους ἔχει 
μετουσίαν Ὠϊοη Αγ. ἄ,5.4.28(41.3.7294}; βασιλεία ἴβο. ἐστίν] ἡ παντὸς 
ὅρου καὶ κ. καὶ θεσμοῦ καὶ τάξεως διανέμησις 10.12.2(0608). 

Β. ογπωμεηὶ, ἀδοογαίοη τὰ δέσμα κ. εὐπρεπῆ περικεῖσθαι αὐτοῖς 
Ἐριρά.Ρ.Ἐλπ5.}.6.5...25(}}.20.4214}; Το χίοη οἱ τηρδηϊηρϑ ογηα- 
τοὶ ἀπιὰ τοονῖ Ῥοϊηῖϊθα ουΐ, Οτοῤγίηε.2.3.6(}.121.ς; Μ.11.1048); 
1ῃ βΈπ. κι ... ἁρμόδιος γυναικὶ ἡ πρὸς τὸν ἄνδρα ὑπακοή ἔτι5,4.(αἱ. 
ΤΡεὶγ.3:τίρ.59.16); αὐἀογηημιθηΐ, ΜΕ ῚΠ. ο]αν οἱ πιεϑαῖηρ τοργί φῶς... 
ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, τὸν τοῦ διαφόρου 
σπέρματος" ὅτε γὰρ ἐφωτίσθη ὁ ἄνθρωπος, τότε εἰς τὸν κ. ἦλθεν, 
τουτέστιν ἑαυτὸν ἐκόσμησεν, χωρίσας αὐτοῦ τὰ ἐπισκοτοῦντα.. 'πάθη 
ΟἸεπλ χε. Τ βαοὶ, 4τ(ρ. 11τ9.28; Μ.9.6 770}; ἰῇ βρέ. διὰ τὰς τρίχας 
κολάζεσθαι καὶ τὸν κ. τὰς γυναῖκας Ἰᾶ δε. 2ο(ρΡ.148.22; Μ.0.7170}; 
πάλιν..«ἀπολήψεται τὸν ἑαυτῆς κι ἡ ἐκκλησία ΑἸἢ..«4Ἡ10Ή.82(Ν1.26. 
Οὔ0Β); χρώματα πρὸς κόσμον ταῖς γυναιξὶν ἐπιτετηδευμένα τοῦ 
προσώπου Ἐ8Β45.1ς.τ26(1,4678 ; Μ.30..3244}; τεῖ. τεβυγγοσίοη Ὀοαν κ, 
ἄλλος καὶ ἄλλα ἐνδύματα ας. Αδρ.εἶευ.2(}1.34.8028); ρυτ,., [{π|5ῖ, 
Ζαῤοΐ,ττ. 5(}1.6.4610); ὙΒαΐ, απ. 4:0(2.00); 1θϊομ Ατινινοί, (ΝΜ .3. 
10338}); 14.6}.0.1(1.3.1105Ὰ}; ΟἹ ὈΠΌΤΟΝ 85 κ᾿ τοῦ κόσμου ΜΙ μίαν 
οὐ πῃραπίηρ τοοτίά, Οὐ. 70.6. πο(38; Ρ.167.22; Μ.14.3010); οὗ τῇδ 85 
κι τοῦ κι (1.5. οὗ ψόου]α), Μείπ.γες.τ.35(0.275.10; Ἀ1.41.11000}}; (η5ὶ. 
44.7.34.6. 

Α. τυογί, μρείσνεγϑο; Ἰποϊααίηρ δαῦῖἢ δα πδανεῃ ἐν ὅλῳ τῷ κ., οὐ 
μόνον τῷ περιγείῳ τόπῳ, ἀλλὰ καὶ παντὶ τῷ συστήματι τῷ ἐξ οὐρανοῦ 
καὶ γῆς ΟΥ..0.1.τ5(ρ.19.20; Ν..14.4094}; 1. ἃ5 οχεαῖαᾷ ; 8. 88 ογεϑῖεα 
ΟΥ̓ΕΥ κ. καλεῖται [65ρ. τεῖ. Πράνοη, ποῖ ὁ Ὀ6 τορασαβα 85 ἃ ἀεἰ(ν]" 
κ.- δὲ κατασκευή ἐστί τινος τεχνίτου ΑτΙβτ,αροί 4.2; ὑπὸ. «τοῦ δημι- 
ουργοῦ ἡ ὕλη εἰς οἷον ἠθέλησε κόσμου ἠνέχθη σχῆμα Ηον Οἴἶφρηι.10.17} 

Ῥ. εὐρατεᾷ ὃῃν Οοα τὸν πατέρα καὶ κτίστην τοῦ σύμαντος κ. χαίδρι,το. 
2; 7αϑι,ἀταϊ.4τ.τ(}1.6.5648); οὐ τηϑι 5. δοσουπί, 14. 8αῤοὶ,4.2(}.6, 
4524}; ὁ μὲν κι σφαιρικὸς ἀποτελεσθείς, ὁ δὲ τοῦ κ. ποιητὴς ἀνωτέρω 
τῶν γεγονότων, ἐπέχων αὐτὸν τῇ προνοίᾳ ΔΙΒοπαρ ερ.8..(Μ.6.0ο54) ; 

οὐδὲν ἄτοπον τὸν ἐξ ἀνομοίων συνεστηκότα κ. ὑπὸ ἑνὸς γεγονέναι 
τεχνίτου Οτ.Ἕεἰ5.4.π54{0.327.24 ΜΟΙ Τ120Ὰ}; μήπω τοῦ κ. γεγονότος 
οὐδὲν ἕτερον ἦν πλὴν θεοῦ μόνου ΜΆΤΟΟΙΙ. Κγ.03 Ρ.15π5. Ζαγεεῖϊ,2,: 
(0.40.7; Μ.24.7924}; γενητὸν εἶναι τὸν κ᾿ Ἐπι5.6.ἐ}.2.τ4{ρ.1τ17.15; Μ. 
24.0220); δ. ογραῖθα σοι ρῃ ΠΟρΡῸΒ τοῦτον [50. ΤΟσῸ5] ἔσμεν τοῦ 
κ- τὴν ἀρχήν Ταζιογαὶ. (Ρ.5.25; Μι6.816Α); ὁ κ΄ ... διὰτοῦ φωτὸς 
γέγονε τοῦ κρείττονος, δηλαδὴ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ υἱοῦ τὸ πᾶν συνιστα- 
μένου αι 5.6.1}..τ.2ο(Ρ.82. 5; Μ,24.8688) ; 1Ὁ.(ρ.81.12; 8650); (1181) 
ἐδεῖτο... θεὸς ὑπουργοῦ εἰς τὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κ. κατασκευήν 
6 ε}.Ον2.}..4.2.τ6.2(Μ.8ς.12600) ; ἃ. οι] ἃ5 ΘΧρτθϑϑιηρ 115 ΟΥ̓ΘΆΤΟΥ ὁ 
αύμπας οὗτος κ., τὸ μέγα τοῦ ϑεοῦ στοιχεῖον..., ᾧ καὶ δηλοῦται θεὸς 
σιωπῇ κηρυττόμενος τ. Ν4Ζ.ογ.6. 14(}1.3-ς.7406}) ; 2. παίυχο οἱ ψοτ]Ἱα: 
Ττηδῖθ τ], Ταῖνογαί. τ2(ρ.12.22; Μι6,8200) ; οὔ τδι6(ρ.7.1; 820Ὰ}) ; σοῃ}- 
Ροβῖίθ, ψοῖ ἃ ππϊῖν, ΑΤΠ..4»γ,2.28(}}.26.2050}; ρΡεσοερθοθε, ορρ. 
ΠρανθΪν φρόνεῖβ, Επι|5.6, ἐζ,..2(Ρ.142.20; Μ΄.24.0808); (ΕΡΙΟυΓΕ8}) 
σοιῃροβεᾷ οἱ βίοιωβ, Ὠ]οη, ἈΠ] Ρ. 1 5.},.6.14.23(7134; Μ.21.12728); 
τΕΠΊΡΟΥΙΆ] 8Π6 ΘΟΙΤΆΡΙΙΡΙς, Ταῖ. ογαΐ. τ2(0.14.1τ4: 8334); Ἀριστοτέλης... 
λέγει..«ἄλυτον εἶναι τὸν κ,ι, ἐγὼ δὲ λυόμενον 1Ὁ.25(0.27.6; 8614}; Τάτ, 
Μορϑβ. (αϊ.τταί(ρ.6.12;Ν. 66. θΟΟΑ); φιοβηοι οἱ νου 8 τεηροσῆι 
1ῃ ΧΕ]. ἴο τιδι 5 ΟΏΟΒ515 οὐκ ἔσται τάχα ὅτε ψυχὴ οὐ μετενσωματω- 
θήσεται" ἀεὶ γὰρ διὰ τὰ πρότερα ἁμαρτήματα ἐπιδημήσει τῷ σώματι 
καὶ οὕτω οὐχ ἕξει χώραν ἡ τοῦ κ. φθορά Οτ.εονριῖη ἢ11|.13.τ(ρ.174.5; 
Μ.13.το888) ; 3. ΟΥΙΡΈΠΙΒΕ ΡΙ υχ ἶτν οἵ ὑγουἹᾶβ ὑποτέθεται δὲ [56. Οτ.]} 
διαφόρους κ. συστῆναί τε καὶ συνίστασθαι, τοῦτο μὲν παρελθόντας, 
τοῦτο δὲ μέλλοντας [υϑίη.Ογ.(ρ.190.22 ; Α1.86,0494}); 4. ννοΥ]Ἱα 1 τε]. 
ἴο (οα ἀπά τππϑη; σοπέτο! δὰ Ὦν (σοά, Πιβι,ἀταἰ.20.3(Ν.6.5378)}; 
Ομβὲ 85 ἰοτὰ οὔ νοῦ, Βαγη.5.ς; ἀδΒ]εα ὈΥΐ 51, Οσμπβίρ. 6] Ὁ γΣΖ, 
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Α. ογίάδν πάντα τὸν κ. τοῦ οὐρανοῦ ΟΥ..70.2.3(0.56.18, Μ᾿ 

κόσμος 

ἦι.6.2.7. 31(Μ}. 85. 1240}; τοβίοσβα Ὁν Ομεβῖ ζητῶ.. «εἰ ταὐτόν ἐστι τὸ 
φῶς τοῦ κ. τῷ φωτὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡγοῦμαι πλείονα δύναμιν 
παρίστασθαι τοῦ φωτὸς ὅτε φῶς τοῦ κ. προσαγορεύεται ἥπερ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων, ἅ γὰρ κ. οὐ μόνον ἄνθρωποι...κ. ἐστιν ἡ ἐλευθερουμένη 
κτίσις. «ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ΟΥ. ..10. 1, 26(24; Ρ.31.34; Μ.14. 
ύφΑ, Ἐ); Ρτέβεσνεα οη Ἀκοουηΐ οἱ (μυτοὴῆ ἐ ἐπιμένει ὁ θεὸς τὴν σύγχυσιν 
καὶ κατάλυσιν τοῦ παντὸς κ. μὴ ποιῆσαι. .«διὰ τὸ σπέρμα τῶν Χριστιανῶν 
Τιβι.2Ζαῤοῖ.7.τ(Μ.6.456Ὰ}; ἀϊνουβ!ν οἱ νγουἹά 48 ρατί οὗ 15. ἔβ]]οὰ 
οπαγβοίει ποικιλωτάτον κ. τυγχάνοντος καὶ τοσαῦτα διάφορα λογικὰ 
περιέχοντος...τί ἄλλο χρὴ λέγειν αἴτιον γεγονέναι τοῦ ὑποστῆναι 
αὐτὸν...ἢ τὸ ποικέλον τῆς ἀποπτώσεως τῶν οὐχ ὁμοίως τῆς ἑνάδος 
ἀπορρεόντων; Οτργίη6.2.1.2(}.1ο7.2 ; Μ.τι.χ 828); 5. οἱ 'βθιϑι ]ο ἀπἃ 
Ἵπι 6 Πρ 0] ε νους. ὁ κύριος... «ἔμελλεν..«τὸν σύντροφον τοῦ κ. 
ἄνθρωπον ἐ ἐπὶ τὰ νοητὰ καὶ κύρια διὰ τῆς γνώσεως ἀνάγειν ἐκ κόσμου 
εἰς κόσμον ΟἸΘη..5 ».δ. 15(Ρ. 495. 27; :Μ, 9. 3498 Ὁ); ; ἐστίν τις καὶ ἕτερος 

παρὰ τὸν.. αἰσθητὸν κι «-- ἐν ᾧ ἐστιν τὰ μὴ βλεπόμενα' καὶ ὅλον τοῦτο 
κ. ἀόρατος, κι οὐ Ἡλεδτμεῤῥο; καὶ νοητὸς κι, οὗ τῇ θέᾳ καὶ τῷ κάλλει ἐν- 
ὄψονται. οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὦγ. [ο.1τ0. 2ο(Ὁ: Β.323. 42{{ν; Μ. 14. ϑόδι); ; 
ὁ νοῦς..«τοῦ νοητοῦ κ. ἐστὶ φῶς τριτ, 25(241 Ῥ.31.1; 688); ὁ θεὰς.. 

ἐδημιούργησε... δύο κ., τὸν μὲν ἄνω τοῖς λειτουργικοῖς πνεύμασι καὶ 
τὴν πολιτείαν ἔχειν ἐκεῖ διετάξατο: τὸν δὲ κάτω τοῖς ἀνθρώποις ὑπὸ 
τὸν ἀέρα τοῦτον Μασ. Αδρ."οη1.45.5(Μ.34.7808); Οδτγθ5.ἤοηι.81.3 τη 
]ο.(8.4810}; ᾿πν]ϑῖθ]ς. ψουἹά Ἰἀθηεῆθα ἢ ὑνουὰ ἰοὸ σοηιο᾽, 
(οβιῃ.Τ0α.10}.2(}1.88,024}; 6. οἵ “8 νου], Ορρ. ᾿ποχί ψόυά᾽ 
ΟἹ ᾿εἴεγηδὶ 11ἴτ᾿ ἀπηλλάγη τοῦ κ. καὶ εἰς τὸν ἅγιον τόπον ἀνελήφθη 
τΟίδη. 5.1) 20 Ἰομι πα. 1.10.3; ὁ δίκαιος καὶ ἐν τούτῳ τῷ κ. περιπατεῖ 
καὶ τὸν ἅγιον αἰῶνα ἐκδέχεται Βαγηιτοιτι; Οτἀθη!.14.17 τὴ. {6}. 
Ρ. 124.1; Μ.14.4284}; ἰά, 0. 10. .22(5; Ρ.324. 18; ΜτΑ. 5604Α) ; τοῦ νῦν κ. 
ὡς ϑήλενα [Ξο. 15νε] ὁμοίως ἄρχουσα.. «ὁ δὲ ἕτερος ἴδε. Λααιη} ὡς 
νἱὸς ἀνθρώπου. ..«τῷ μέλλοντι αἰῶνι προφητεύει Πομι Οἰδη1.3.32; ΟΡΡ. 
Βόανοπ, ὦτ, 7ο.το, Ζοίς ; Ρ.322.3; 5640); 7. ἴῃ Βριτι4] βθ6η8θ, οἱ 
ἴδε ψοτ᾽; ἃ. τεῦ, ψόσαϊν Γἰπρθ πα ἱπίογοβίϑ ; οὗ [6 ἃος, [Πς 
Βεβη, Ῥοϊνο.ρ.5.3; ἡ ἄσκησις τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ 
εὐαρεστήσεως ἐν τῇ ἀναχωρήσει τῶν μεριμνῶν τοῦ κ. ... ἡμῖν κατορ- 
θοῦται Βδ85.γερ. {ι|5.5(2.34τῈ ; Μ.31.0200}; κόσμον..«λέγει πᾶσαν τὴν 
ὑλικὴν ζωήν, τὴν μητέρα τῆς φθορᾶς, ἧς ὁ μετασχεῖν ἐθέλων ἐχθρὸς 
γίνεται τοῦ θεοῦ καἰ. [ατ.4:4{(ρ.26.14};} κι λέγει ἡ γραφὴ τὰ ὑλικὰ 
πράγματα" καὶ κοσμικοί εἰσι οἱ τούτοις τὸν νοῦν ἐνασχολοῦντες Μᾶχ. 
εαγτΐ.2. 20 ΜῈ 00. τοῦ18); ξενωθῶμεν τοῦ κι, τὸν νοῦν εἰς οὐρανοὺς 
μεταθέντες Τϑετριαεαϊ. τόρ(φρ.144; Μ.02.13410); οἵνοτυ, [ο.10.2ο(ς ; 
Ρ.322.3; Μ.14. 5640); τεῖ. νου] ]ν νυ βάσιν, Εαβ.υ,, 2, δο(ρ.τοῦ.524; Μ. 
20.11288)}; Ῥ. ΟΡΡ. πιοηδϑδίς 16 μηδὲ εἰς τὸν κι. βλέποντες, νομίζωμεν 
μεγάλοις τισὶν ἀποτετάχϑαι ΑἸΉ..υ, ἀπίοη, τῇ (}1..26.8680); Βαβιγας. {π|5. 
κ(2.23428; Μ.31.0214}; ἀναχωρήσας τοῦ κι ... καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ δια- 
τελέσας ΤὈΡΆ]}.ἀ,γπον.8.3(0.33.11; ΝΙ.34.11370}; ἄνδρες βροτοί, φύγω- 
μὲν ἐκ κ. πλάνου" Χριστὸς καλεῖ, δράμωμεν ὙΠπατιδίαα. :αρΡ.3(}1.00. 
17800) ; Ὁ. οὗ ἡνΟΥ] 85 Βρῇθυα οὗ δν}]} πα ὀρροβοᾶ τὸ ἀοα, 7. βαελ. 
4.6; καλὸν τὸ δῦναι ἀπὸ κόσμου πρὸς θεόν Ἰρῃ. 02.2.2; μισεῖ... 
Χριστιανοὺς ὁ κι μηδὲν ἀδικούμενος, ὅτι ταῖς ἡδοναῖς ἀντιτάσσονται 
᾿ίορη.δ.π; ἀμήχανον..συνυπάρχειν τὴν πρὸς τὸν κ. ἀγάπην τῇ πρὸς 
τὸν θεὸν ἀγάπῃ, ὡς ἀμήχανον συνυπάρχειν ἀλλήλοις φῶς καὶ σκότος ()γ. 
7ο.το. τί; Ρ.322.3; Μ.14.5 650); ἅ..«υθάνατάς ἐστιν ὃ κι, ἡ δὲ ζωή 
ἐστιν ἡ δικαιοσύνη. μακρὰν οὖν ὃ κ. ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης, καθ᾽ ὅσον ὁ 
θάνατος ἀπὸ τῆς ζωῆς" ἐὰν οὖν πορεύῃ ἐν τῷ κ., ἐν τῷ θανάτῳ πορεύῃ 
καὶ ἐκτὸς τοῦ θεοῦ γίνῃ ΔΙἢ οἱγριτδίρ.53.10; Ν.28.2738); μεταθῶμεν 
τὴν ψυχὴν πρὸς οὐρανὸν καὶ νενίκηται ὁ κι ἅπας (Πγγπ5,ἠοηι.79.3 ἐπὶ 0. 
(8.468); Ευ]ορ. ἐκ Νουαὶ. (Μ.το4.3480); οἔνκαί. [αε.4:4{(0.20.14); 
λέγεται διττῶς" καὶ ἡ σύστασις ἡ δημιουργικὴ καὶ τῶν ἀνθρώπων τὸ 
σύστημα τὸ πονηρόν ΘΌΨΕΥ͂, ΚΡΠ.2: 2(ρ. 807.27)} τρία... ὑπάρχουσι τὰ 
τὸν ἄνθρωπον ἄγοντα...θεὸς καὶ φύσις καὶ κι Μαχ.ρ.ο(Δ1.01.4450}; εἰ 
«φύσις ἐστὶν ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον,.. «φύσει τὸν ἄνθρωπον δια- 
δείκνυσι, μέσον θεοῦ καὶ κ. τυγχάνουσα....εἰ δὲ κ᾿ ἐστὶν ὁ φέρων, κτῆνος 
ἐργάζεται... «ἐμπάθειαν αὐτῷ δι᾽ ἀπάτης δημιουργῶν 10,(4450) αἱ.. 
ἀκρότητες, θεὸν δέ φημι καὶ κ., ἀλλήλων καὶ τῆς μεσότητος, λέγω δὲ 
τὴν φύσιν, ἀπάγειν τὸν Φ θρωρων εἴωθασιν 1τὸ.; ἡ.. “μεσότης.-.. «οὔτε 
πρὸς τὸν θεὸν αὐτὸν ἀναδραμεῖν συγχωροῦσα καὶ πρὸς τὸν κ. ἀφιέναι 

καταπεσεῖν αἰδουμένη 1Ὁ.(448Ὰ}; σκοπὸς. «τῷ δοτῆρι τῶν ἐντολῶν κ. 
καὶ φύσεως ἐλευθερῶσαι τὸν ἄνθρωπον 1Ρ.(4480); εἰ πνεύματι θεοῦ 
ἄγεσθαι ποθεῖς...κ- καὶ φύσιν σαυτοῦ περίελε 1Ὁ.(4488); θέωσιν... 
ὑπὲρ φύσιν.. «δωρούμενος καὶ τῶν δύο... ἀποτέμνει, κ- λέγω καὶ φύσεως 
1φ.(4450); ἅ. [πὶ 56η86 οἱ τπαπ μα σομβι Φοτθα 8 ἀ]σματοα ἔτοτη σά, 
Πιοη, Α].4Ρ.Ἐπ|5.}.6.}.25.2τ(Μ.20.7018Β)}; Οοηβίαρι 6]. γχΖ.}.ε.2.7..ς 
(Μ|.8ς.12400}; τὸ πλέον τοῦ κ. ὑπὸ τὰς τοῦ διαβόλου χεῖρας ἑαυτοὺς 
ἔδωκαν (Ὠτνϑ.ἐοτη. 8,4. τ. 2 1 τῆι. (1τ.712Ὲ}; γράφει.. «ὁ ̓Ιωάννης [τ 0. 

13] φανερόν ἐστι..«κόσμον μισοῦντα τοὺς ἁγίους, τοὺς πονηροὺς 
ἀνθρώπους σημαίνων καΐ.1 [0.51 το(Ρ.144.18); 8. χοῖ, οοττεβροηάςησα 



κοσμοσέβαστος 

Βεῖ, βρίτιϊαὶ ἀπα ταδίθτία! ἡνοσ]ᾶβ ; ἔγοτα δἰεσαθηῖβ ϑηβνοτηρ (0 
ἔθου οαΥα͵Π3] νἱτίπθ5, Μαχ.αρηδῖρ. (Ν᾽. 91.12454}; ἀεἰα!]ςα δηλ ν5:5 οὗ 
1818 ῬδτΑ]]οἰΐβπα, 4Ὁ. (12458,.); 9. οἵ τὴς εατῖα, ΟΡΌ. μεδάνεῃ, τύ ΐφηι. 
59.2; αἱ τῶν γιγάντων ψυχαὶ οἱ περὶ τὸν κ. εἰσὶ πλανώμενοι δαέμονες 
Αἰδόπαρ. ἰερ.2ς.τ(Μ.6. 9480); : 1 ὠάννης ἀπεοατάλη.. «εἰς τὸν κι (κι λαμ- 
βανομένου τοῦ περιγείου τόπου, ἔνθα εἰσὶν οἱ ἄνθρωποὴ θ τ. . 0. 2.2ρ(24; ̓ 
Ρεὃς .33) Μ. 14. 1640); οὐ τὸ ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς σύστημά ἐστι... κι, 
ἀλλ᾽ ὁ περίγειος μόνος τόπος, καὶ οὗτος οὐ καθ' ὅλην νοούμενος 
τὴν γῆν, ἀλλ᾽ ὃ κατὰ τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην 14, ΟΠ Ή ΤΉ Μι.13. 20 

(Ρ.235.5; Μ.13.11404}; Ὀγτ.Η «οαἰδεΐ;,χο.3; 85 βόες οἱ 11{6, τορι. 
38.3; Ατίβι αροῖ,τιτ; 10. τοονῖά ἴᾺ 56π8ε οἵ εῤρῆδγε; οἵ ἴῃε “οπιδῃ 
φουἹα᾽ ἐν τῷ τῶν Ρωμαίων κι Τάτ ῬαΡὰ 4}. {Πἰνναρ. ΤὨαε.ἦ.,6.2,22.8 
(3.882); σε]. ΟνΖιί. 6.1 ρχοθχη τί Μ.8ς. 1192}; τεῦ. Ηδαθθ πρὸς τὸν κ. 
τῶν ἐκεῖ ἐγκεκλεισμένων Ἐπι5.].Ξογηι.τ2(Μ.86.3810}; ΡἱΌτ,, γεαίνιδ 
ὠκεανὸς ἀπέραντος ἀνθρώποις καὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸν κόσμοι τ ἰφη.20.8; 
Ἡερεπκ Ἄγε τοί(ρ.17.18; ΜΝ 1ο 4440); 11. ἴῃ 5θῆβε οἱ παμξκῖμά, 
ἐπμαντίαμ!ς οὗ ἐμὲ τοογίᾷ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ...διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν ἐκχυθὲν παντὶ τῷ κ- μετανοίας χάριν ὑπήνεγκεν ΤΟ ἰε}4.].4.} 
ΒαγΉ.4.12; ' καὶ ὃ κι αὐτὸν οὐκ ἔγνωἾ, οἱ ἐν τῷ περιγείῳ τόπῳ ἄνθρωποι, 
τάχα δὲ καὶ αἱ οἰκεῖαι τῷ χωρίῳ τούτῳ δυνάμεις Οτ.ἐοηη τη 11.13.20 
(Ρ.225.18 ; Μ.13.11404}; οἔνεα!. [αε.3:5(ρ.21.12);}; ΑἸ ἐῤ. Θ γα. 4.19 
(Μ.26. 6650); Μας. Μση,αροεν.2.7(Ρ.6.10); σῶσαι θέλων τὸν κ. ὁ τῶν 
ὅλων κοσμήτωρ Τϑετρ αεαϊῇ. «2170. 145; ΜΝ. 92. 13440); 85 ϑρβετε οὗ 
Ομυτο 5 [Π{Θ δηα ἰμἤπεπος ὅπερ ἐστὶν ἐν σώματι ψυχή, τοῦτ᾽ εἰσὶν ἐν 
κ. Χριστιανοί" ἔσπαρται κατὰ πάντων τῶν τοῦ σώματος μελῶν ἡ ψυχὴ 
καὶ Χριστιανοὶ κατὰ τὰς τοῦ κ, πόλεις ὨϊορΉ.6.1--2; Χριστιανοὶ 
γινώσκονται μὲν ὄντες ἐν τῷ κ., ἀόρατος δὲ αὐτῶν ἡ θεοσέβεια μένει τ. 
6.4; Χριστιανοὶ κατέχονται μὲν ὡς ἐν φρουρᾷ τῷ κ-., αὐτοὶ δὲ συνέχουσι 
τὸν κι 1.6.};.12. οἵ Τιορὸϑ ἃ5 κόσμος Ὀδσααδα νγου]α 15 σσθαῖϑα 1 ΠΙπὶ 
δια λόγοι οὗ 411 [Ὠϊηρϑβ αγὸ ἴῃ Ηἰμὰ ζητήσεις...εἰ δύναται ὁ πρωτότοκος 
πάσης κτίσεως εἶναι κι, καὶ μάλιστα καθ᾽ ὃ σοφία ἐστὶν ἡ πολυποίκιλος" 

,τοὺς λόγους..«ἐν αὐτῷ, εἴη ἂν καὶ αὐτὸς κι, 
τοσούτῳ ποικιλώτερος τοῦ αἰσθητοῦ κ. καὶ διαφέρων, ὅσῳ διαφέρει 

γυμνὸς πάσης ὕλης τοῦ ὅλου κ. λόγος τοῦ ἐνύλου κ., οὐκ ἀπὸ τῆς ὕλης 
ἀλλὰ ἀπὸ συμμετοχῆς τοῦ λόγου καὶ τῆς σοφίας τῶν κοσμούντων τὴν 
ὕλην κεκοσμημένων ΟΥ̓. 70.το.22(τ ; Ρ.224.5Ε, ; Μ.14.5 688,0); ὅρα εἰ 
δύναται ᾧ λέγων' “οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἐκ τοῦ κ. τούτου᾽ ἡ ψυχὴ εἶναι τοῦ 
᾽᾿Ιησοῦ ἐμπολιτευομένη τῷ ὅλῳ κ. ἐκείνῳ καὶ πάντα αὐτὸν ἐμπεριερχο- 
μένη καὶ χειραγωγοῦσα ἐπ᾽ αὐτὸν τοὺς μαθητευομένους. οὐδὲν ἔχει 
ἐκεῖνος ὁ κ. κάτω, ὡς οὐδὲ οὗτος. «ἄνω 19.{0.324.13:; 5680); οἴ, τεῖ. 
ἴῃς, ὁ δυνάμενος ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν οἰκονομίαν γνώσεως, ἀφ᾽ ἧς ὅ τῆς 
σαρκὸς τοῦ λόγου κ. γέγονε παρὰ τῷ πατρί, εἰς τὴν τῆς πρὸ τοῦ τὸν κ. 
τῆς τοῦ λόγου σαρκώσεως εἶναι παρὰ τῷ πατρὶ δόξης ἔννοιαν ἀναχθῆναι 
Μακχ.αγηδῖρ. (Μ.91.12858); 13, ΟἿ ΤΠΊΔῚ 85 ΤᾺΪΟΥΌΟΘΌΘΓΩ ἡ σοφία..«τὸν 
ἄνθρωπον οὕτως ἐδείματο. ..ὥστε κ. εἶναι μικρὸν τὸν ἄνθρωπον ἔχοντα 
ἐν ἑαυτῷ πάντα τὰ μέρη τοῦ ὅλου, μέγαν δὲ τὸν κ΄ ἄνθρωπον είῇ, 
γ65.2.τοί(ρ.350.11); ὁ μικρὸς οὗτος κι ... ὁ ἄνθρωπος τι Νὰ 2.07.28.22 
ῥ. 56. 15: Μ.36.574}; ὁ τεχνίτης. .«λόγος..«ζῷον ἕν ἐξ.. ἀοράτον.. καὶ 
ὁρατῆς φύσεως δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον" καὶ παρὰ μὲν τῆς ὕλης 
λαβὼν τὸ σῶμα..-παρ᾽ ἑαυτοῦ δὲ πνοὴν ἐνθείς.. «οἷόν τινα κ. δεύτερον 
ἐν μικρῷ μέγαν ἐπὶ τῆς γῆς ἵστησιν 1δ.38,.ττ(2244}; οὔτε πρότερον 
ἡνίκα τὸν κ, «.. παρήγαγεν [5ς, ὁ λόγος], οὔτε ὕστερον ὅτε τὸν μέγαν ἐν 
μικρῷ κόσμον τὸν ἄνθρωπον εὔντῷ περιέπηξεν, περιεγράφη Τιδομί, Β, 
Αἰδεί. οἱ Ἐπὶ. τι}. 86, 12 840); ὁ “λόγος. «ἀνακτίζει τὸν μικρὸν κι» τὸν 
σύνδεσμον πάθης τῆς κτίσεως, τουτέστιν τὸν ἄνθρωπον (όβτη, [πα 0.5 
(Δ1.88.320Α);14. Οποϑί.; οὗ ΒΡΒοσο οὐ ϑι46 ΡΙεσοιηδ, βαρατα θα ἔσο 
1 ὈΥ ὁ Σταυρός, ΟἸδπι ας. Τβάο!, 42(0.120.2; Μ.0.680Ὰ}; οἵ. ἐν τῷ κ. 
οὐκ εἶχεν ἄνδρα ἡ Ζαμαρεῖτις" ἦν γὰρ αὐτῆς ὃ ἀνὴρ ἐν τῷ αἰῶνι 
Ἠδτυβοϊθοη Δρ.Ό γ. 70.13.ττ(ρ.226.1; Μ.14.4160); 86Ο, Ἡτδοίεοη, 1.2. 
ταίδ; Ρ.10.5; 1374}; 1.12. 38. 262.22; ; 4658); ὅ...κς τὸ σύμπαν τῆς 
κακίας ὄρος, ἔρημον οἰκητήριον δὴ δἰιοὺν ᾧ προσεκύνουν πάντες οἱ πρὸ 
νόμου καὶ οἱ ἐθνικοί 1Ῥ.1τ53.τό(ρ. 339.34; 4210); ΕΧΘΡ. 70.1:2] εἰ.. «καὶ 
οὐνενόηται..-πᾶς ὃ κι ὑπόδημα εἶναι τοῦ ᾿Ιησοῦ τῷ ᾿Ηρακλέωνι, ἀλλ᾽ 
οὖς οἶμαι δεῖν συγκατατίθεσθαι Ογτ. [ο.6.30(23; Ρ.148.23; 2680); ὁ 
Ἡρακλέων κ. τὸ ὑπόδημα ἐνδεξάμενος.. «οἴεται τὸν δημιουργὸν τοῦ κ. 
ἐλάττονα ὄντα τοῦ Χριστοῦ τοῦτο ὁμολογεῖν διὰ τούτων τῶν λέξεων 
19.(Ὁ.148.14: 2688); ἴογ ποβί, ἀοοίτίπε οὗ οχθαϊίοη οἵ "ψου]α Ὀν 
ΒΠΡΕΪΒ, ν. ἄγγελος; ΜΘΏΙΟΝ. ὅ...κι οὐδ᾽ αὐτός ἐστι τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ 
ἢ ἀπὸ μέρους τῆς ὕλης ἐπλάσθη Ἡφρειη. ἀγοοττίρ.18.6; Μ.1ο, 
14454}; οτραϊεα ΌΚν ζῶν πνεῦμα τ. δίρ.1τ.4; 14370}; 18.12(Ρ.20.}; 
1448}; τὸ..«.σῶμα τοῦτο κ. καλεῖται πρὸς τὸν μέγαν κ. τ,0(ρ.14.13; 
14418); οὗ ρατδαϊβα περὶ τοῦ παραδείσου ὃς καλεῖται κι 1δ,ττίρ.τ8.1; 
1445}. 

Ἐκοσμοσέβαστος, ὑδηεγαίε ὧν ἐδ τοογὶἄ, οἱ ἘΜ κ᾿ τοῦ θεοῦ 
κιβωτός Τ70.) ἐοηι. (ΜΠ ο6.6480). 

Ἐκοσμόσωστος, ἐεαυΐῃρ ἰδ τοογἰὦ τῶν ἁγίων καὶ κι ἀποστόλων 70. 

τῷ γὰρ εἶναι πάντας.. 
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76]. εαποηαγ.2(ρ.438); τῆς τῶν ἀποστόλων κ. διδασκαλίας 170.) .δῤ. 
Ταῤλὶ, τ ( Μ.οκ. 3690). 

Ἐκοσμοσώτειρα, ἡ, δαυϊοιν οὗ ἐδ τοονῖᾷ, οὗ ΒΜΝ σῶσόν με, κόρη 
κ- ]ο.Μοῃ. ἦγ». Βίας. ο(Νξ.οθ.14088). 

Ἐκοσμοσωτήριος, τρογί4-ξαυΐησ; οἵ Οτοββ, ΤΑτῃ φι αἱ, 2ο(Μ.28, 
1938); οὗ Ῥαβϑίοη, συ ΝΖ. γι ραΐ Ῥγοετα.4(Μ.38,133.). 

Ἐκοσμοτέχνης, ὁ, ζ΄ Α6Υ οὗ (ἦς τοογίἃ; οἱ σοὰ, ϑνπρβ. γηη.3.424 
(ρ.το; Μ,6ό.1590). 

Ἐκοσμοτεχνῖτις, ἡ, 7γα)ηῈ» οὗ 1 τοογϊ, οἱ ΝΜ βάοτη, ϑγηθβ ἄγηίη. 
2.2ο(ρ.44; Μ.66.1502). 

Ἐκοσμοτόκος, τοὔο ραῦὺε δίγι ἐο ἐπε τοογἰά; οὗ Νιβάοτα, Βορθγ Η. 
ἐαγηι.1.123(Μ.,87.37370)). 

Ἐκοσμότροπος, τυογίαϊν, γι. (4.5 τ θ.628). 
Ἀκοσμουργία, ἡ, γπακίηρ οὐ ἐδε μηΐύεγξε, ἐγεαίίοις οὗὨ τᾷ τϑονῖά, 

Ὀίοπ,ἀσ.,}.9.2(Μ..2.11088); α60.Ῥί5. ἀόα,ῖ.(}}.02.1426.). 
κοσμοφθόρος, τυονἰ ἀ- ἀδεί γον ΤῊ, οὗ Ἰίοπ ΚΣ Ὀν Ηεγχβοὶεβ, ἅθο. 

ΡΙ5. Πγαεὶ,.τ.77(}}.02.1305Ὰ). 
Ἐκοσμοφόρησις, ἡ, τοεαγίηρ οὐ Ξεεμίαν αἰἰτγό, ΤΥ Θ πα, ἐρῥ.2.52 

(Δ1.99.12648). 
κοσμοφόρος, τνογἰἡ-καγεγίηρ; οἵ Νοδῇῃ᾽β ατίκ, (οϑῃ. λα ορ.2(Μ. 

88.020); ἰδ. Ξ(Ρ.τό4.30 ; Μ΄ οπ1.). 
Ἀκοσμόφρων, τὐογίἀϊνππάεά, Απτι Μου. ἤον. (Μ.80.τ4450). 
Ἐκοσμοφύλαξ, σαγάϊηρ {6 τρριυογξα κ᾿ ἄγγελοι τς Ταύτῃ. Ἐεεὶ. 

χ2:3(Μ. το τοτός). 
Ἑκοσμοφυσάω, δὲ ῥυζεά ΜΡ τοί τοονίαΐν ῥγἱάσ, ΤΟὨτγϑ λον 

Ρς.γδιά(το.)454). 
Ἐκοσμοχώρητος, δομπάϊηρ {πὲ τοονϊᾷ; οἱ τὰς 566, 1 7ο1)ιμοπιι (Μ. 

οὔ.8ς:2})). 
Ἐκοσμωπόθητος, ν. Ἐκοσμοπόθητος. 
Ἐκοσμωφελής, οὗ δεπεβέ ἰο ἐξ τυογϊά, (οττὰ ΟΡ ὁγ.τ(Μ.08.2320). 
Ἐκοσσίζω, δοχ οὐ ἐδ ξαγς, εἰγίκε, Ῥα]}..1 ατ5.35(Ρ.103.14; Μ.44. 

11148)}; 0. ΜοΟβΟἢ. ῥγαξιτοςί .87).20640); ἸΤιδοπὶ Νιυδγηι (Μ.02. 
1703). 

κόσσος, ὁ, δὸοχ ΟἿ ἐδ φαγ, δίοιν, 1041}.}..1,.α5.23(Ρ.76.1τ0; Μ,34. 
τοϑοα); ᾿ροπτΝ υ. ϑγη.7(Μ.03.1728.4}; 1ᾶ.Ὁ,ν 70. Εἰ δον. 36(0.73.14). 

κόσ(σ)γυμβος, ὁ, ποι πεαά-ὦγεες, ΟΥΥ.15.1.3(2.600)); 16.(710); 
ΤΠαι.1ς5.3:τϑ(ρ.21.2; κόσσυμβος 2.104). 

κοσυμβωτός, ἐγίηρεά; οἵ ἀτ6558 οἵ ξενβῃ ῥτιθβδίβ, (σϑιῃ Πα ορ.ς 
(Μ1.88,2120). 

Ἐκότζιον, τό, απ ίοτροηπο, θ᾽ οι. καὶ μοι  Μ.,64.12658). 
κοττίζω, ῥίαν ἀϊεε, 7ο. 4]. οἤγον. τα Ῥ.345(}1.07.5168). 
κοττιστής, ὁ, ἀϊεε-ρίανεν, 70 .ΜΑ].εὐγοπ δ Ρ.451(Μ.07.6ότ0). 
κόττος, ὁ, ἀϊείηρ, [0.44]. εὐγον.τδ Ρ.451(Μ.07.6ό610). 
Ἐκουβαλέω, εαγγν αῦαν, σαγγν οἱ, Αοῤ" Βαϊ (Μ διτοῦα); Κ' 

αρ.ο(0.257.23). 
Ἐκουβάρι(ο)ν, τό, ῥα, (4}}.ν. Πγ.(ρ.10); οὐ δύνανται ἁπλῶσαι 

τοὺς ἑαυτῶν πόδας, ἀλλὰ κοιμῶνται ὡς κουβάριν Τ,δον ΟΝ ν, 0. Ιδέμι. 
42τί(ρ.38.22). 

κουβικουλαρία, ἡ, ([,Δ1{. εεῤτεμίανία) ἰαάν οὐ ἐδ ὑεά-εμαγηϑεν: 
οουτί {{|6, Κγ͵γωΡβδεγειδε(ρ.46.8); 1ο0.Μα] εἤγον. 5 Ῥ.οπ( 1.97. 181}; 
ΤΗΡδΒη.εἰγοη.Ρ.2οό( .τοβιράδᾳ ; κουβικουλαρέα ἀε Βοογ). 

Ἐκμουβικουλάριος, ὁ, (1,αἴ. εμδιομανγτ5) ἐἰαπιρεγίαΐ, ἃ Ῥαῖδοα 
οΟἴδβοιαὶ, αὶ σα πῃ ; οἷδος δεῖ Ὁν Ἑπίτοριι5, Ματο Βιαου, ΡονΡῆ. 
26; ἀπά Ναιβεβ, [0.Μα] εἰ γοη.τ8 ρ.46ο(Μ.97.6848); ΤὨρδη.εἶγον. 
ΡιτοορίΜ.τοδ. 3130), 

Ἐκουβουκλεῖον, τό, (1.4. εὠμῤτοιίι!) δοά-ἐἰπατηδεν; ἴῃ ἃ Ῥαΐδοδ, 
Μαο.Αδρ. λοι... 5.33(Ν|.324.5070); Μδῖς ιδςν Ρονρῆ.45; 70. 48]. 
εἰγοῆ.4 Ὁ.85(Μ.07.1604}. 

Ἐκουβουκλείσιος {(-κλείων), ὁ, (1.αἴ, εὐδέσιαγίη5} εἰαγηδενίαΐνε; 8, 

ῬδίτδτοῇΑ] οἴποία], ΟΝΊο. (γβ8γ)αε. 4(Ηῃ,4.τ680); -κλείων ἐδ. σ(3120). 
Ἐκουκίον, τό, ὀσαῃ, (οηεί δ. πο ΜΝ οο. τ, το). 
Ἐκουκούλλιον (κουκούλιον), τό, (1,αἴ. ἐμο 5) εοιοὶ, ποοᾷ; 

1. ψοσπα ΌΥ οἰ] άγεη, ποῖ δά 5, θοτάοεί,τ.τ2(Ν}.88.16330}) οἰζ. 5. 
4 ἰῃηΐτα; 2. οἵ νἱτρΊηβ κεφαλοδέσμιον ἐρεοῦν, περιαφίγγον τὴν κεφαλὴν 
καὶ κι Αἰῃιυῖγριατίρ.45.3; Μ.28.2648); ἱπ ἃ ὁοηνεῃμξ πᾶσαΐ εἰσι 
κεκαρμέναι, ἔχουσαι κουκούλια ῬΔ|1.}.1 απ|5.34{0.08,8; Μι 24. 11068}; 
3, οἱ πιοηκβϑ; 85 ραχΐ οἵ τπιοηαβίὶς ΠΑΡ, Κ΄ ασᾧ 4τ(Ρ.26.1); 
μηδεὶς ἑαυτῷ κτήσηται μηδὲν..-παρεκτὸς τοῦ ἐνδύματος" ἅπερ εἰσὶν... 
σανδάλια, κ. δύο ῬΟΘΒ.γερ.Α,Β(ρ.17.1τ4; Μ.40.0524); ἀρορῥιμ Ῥαίΐν. 
(Μ.6ς.1808); ἐνδύσας αὐτὸν λευιτῶνα καὶ κ. αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ περιθείς 
ΤΡ] λυποη.ττ.͵(ρ.56,2; Μ.6 5.440}; γίνεταί τις τοῦ ῥαφιδίου δοῦλος 
ἢ τοῦ κ΄ ἣ τοῦ μανδυλίου Ζοπ.αἰϊοφηῖα κ(Μ.78.χ6808); Κ΄ απ. γ(ρ.67. 
21}; μὴ μόνον ἐπὶ τοῦ στήθους κ. βραχὺ περικείμενος ΝΙΟΘΡΏ, ὕτ.υ. 
δγβο(1.86.2οότα); 170. .εῤ. ΤῊΡ Β(Μ95.23800); σοῦ. ἴῃ 
ΟΠ ΣΟἢ ἀπιόντες... εἰς τὴν κοινωνέαν..-μετὰ κι μόνου εἰσιέτωσαν Ῥα]], 
μι ατις.32(ρ.89.13; Μ.34.Ἰορο 0) ; ἴῃ τοξοςίουν ἐσϑίοντες...τὰς κεφαλὰς 
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καλυπτέτωσαν τοῖς κι, ἵνα μὴ ἀδελφὸς ἀδελφὸν μασώμενον ἴδῃ ἐν.(ρ.92. 
1; ΤΤΟ0Β) ; 1 ΤΠΟΠΘΒΓΙΟ ᾿χο οββίοῃ ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ὁ δεῖνα ἐνδύεται τὸ 
κ. τῆς ἀκακίας εἰς περικεφαλαίαν ἐλπίδος Ἐπειοὶ. (Ρ.411); τὰ σοπξε8- 
βῖοῃ εἰ δὲ ἀββᾶς, ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὸ ἑαυτοῦ κ. βαλεῖν 170. 76]. 
Ῥοσμ, (Μ.88.18020)) ; 4. Βγιηθο]ς ταξαπίπρ τό...κ. σύμβολόν ἔστι τῆς 
χάριτος τοῦ...θεοῦ, σκεπαζούσης...τὸ ἡγεμονικὸν καὶ περιθαλπούσης 
τὴν ἐν Χριστῷ νηπιότητα διὰ τοὺς ῥαπίζειν ἀεὶ καὶ τιτρώσκειν ἐπι- 
χειροῦντας Ἐναστι Ῥοηζ.σαῤ ῥγαεί, ἃ Ῥχοει (Ὁ],40.12200); κουκούλια 
«««αὐτοῖς ἐτύπωσεν ἄμαλλα ὡς παιδίοις, ἐν οἷς καὶ καυτῆρα τύπον 
σταυροῦ διὰ πορφυρίου ἐκέλευσεν ἐντίθεσθαι Ῥ4]}.ἢ.1 αμι5.3(ρ.90.1; 
Μ.34.1ο000); τὸ δὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σκέπαομα, ὃ κ. καλοῦσιν, ὥστε 
ἐπίσης ἀκεραίως καὶ καθαρῶς βιοῦν τοῖς γάλακτι τρεφομένοις παισίν, 
οἷς αἱ τοιαῦται τιάραι ἐπίκεινται, τὸ ἡγεμονικὸν σκέπουσαί τε καὶ 
περιθάλπουσαι 802.ἦ,.6.5.14.7(Μ.67.τοῦθ0) ; λαμβάνομεν δὲ κι" τοῦτο δέ 
ἐστι σύμβολον τῆς ταπεινώσεως" τὰ νήπια γὰρ τὰ μικρὰ τὰ ἄκακα 
φοροῦσι κουκούλια. ἄνθρωπος δὲ τέλειος κ. οὐ φορεῖ. ἡμεῖς οὖν διὰ 
τοῦτο φοροῦμεν, ἵνα νηπιάζωμεν τῇ κακίᾳ Ἰ)οτιἄοεὶ.1.13(81.88, 
τ6330,}); τὸ δὲ κ. δηλοῖ τὴν φρουροῦσαν καὶ σκέπουσαν τὸν νοῦν ἡμῶν 
χάριν τοῦ θεοῦ- ὁ γὰρ ἀποκειράμενος τὰ τοῦ κόσμου νοήματα, τὴν 
περικεφαλαίαν δέχεται τοῦ σωτηρίου Μαχιφη. ἀμ}. 6] (Μ.90.8418); τὰ 
κ. κατὰ τὸν λέγοντα ἀπόστολον ὅτι ἐσταύρωταί μοι ὃ κόσμος κἀγὼ τῷ 
κόσμῳ «δι' ὃ καὶ πορφυροῖς καὶ λευκοῖς λωρίοις καὶ σταυρίοις 
κεκόσμηται διὰ τὸ ῥυὲν ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίου αἷμα καὶ ὕδωρ ὅμοῦν 
1885. »η)ν5ὶ,24{0.263,6). 

κουκούμι(ο)ν, τό, σε55εἶ, ῥτίεῖεν, Ογτ,ϑ.υ. Τάς. (ρ.237.12). 
κούκουμος, ὁ, (1δΐ. φμοιτια) Ξε ἔοτερ., ΤΒάγ βευα, ῥόον. τι 4τ(Μ, 

90.1737}). 
Ἰκούκουρον, τό, δὰς κι. γέμον νομισμάτων ΤΏΡΒΗ.εἤγον!. 0.306 

(ν.1. κουρκουρόν Μ.τοβ,7448). 
Ἐκουλλίκιον, τό, μηἰδαυσηοά Ῥγεαά ; 50 ςα]οᾶ Ὀγ σΠάτρη, 170.}). 

απγηιτ( .95.528οο). 
Ἰκουνδοῦρος, ὁ, ερηγέίεγεογσο, Κ΄. ἄϑόγο. 5τ(ρ.37.13, ν.1. βερέδοις). 
κουνίον, τό, ἠογμιΐίονν, {45 βοδη πῖον. τ5(2. 527Ὲ ; Μ.31.13080}. 
᾿κούντουρον, τό, ἢ γεσκορίηρ, ὁειτγμαϊσά ῥεγίοα ΟΥ̓ τἶτας κράτει τὰ 

αὐτὰ κούντουρα τῶν χιλιοντάδων καὶ ἑκατοντάδων τῶν ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου ΤΑΛαγ, Οὐ, ἐγε. (Μ.19.13208). 

"κουπανίζω, ὀγμῖϑε, ῥμίυνεγῖσς, ΤΑΊΒ σγηορς. τα Μ,28,3170). 
ἐκουπισμός, ὁ, ὀφαϊηρ, ἘΠᾶτ. ει, ἐρῥ.τΑ8(Μ.00.1ο768). 
κουρά, ἡ, ΟΡ τῊν οὗ μαΐγ, ἰοηδεγο, οἵ ταουικα μοναχὸν οὐχ ἡ κ. καὶ 

ἡ περιβολὴ συνίστησιν, ἀλλ᾽ οὐράνιος πόθος καὶ ἡ ἔνθεος πολιτεία Ἐρῆνγ. 
1.276ῈΕ ; Οἱ ῥσἰεβϑίβ μηδέ τινα.. συγχωρεῖν ἐπ᾽ ἄμβωνος...τοὺς.. «λόγους 
ἀποφωνεῖν, εἰ μή τι ἂν ἱερατικῇ κι χρήσηται ὁ τοιοῦτος ΟἼΥᾺ]],“α:,.33; 
οἔ ΟΝ] ς ()βγ)εαη. τα; ἡ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ ἱερέως στρογγύλη κ. δηλοῖ τὸν 
ἀκάνθινον στέφανον ἸΟΡΥ, ΠΑ μιν. Ο(Μ.8᾽.39Βς 0). 

κουρατορεύω, “606 ας ΦΉΡαΪΟΥ οὗ, ῬΑΙΊΡΗ. Μοη. δέον. (ρ.1τό,4). 
κουρατορία, ἡ, ΘγοτΟΉ ῥο5565510},.5, Ποτιβιδεϊῃρ οἵ ἈΠ] Δ ηρβ πᾶ 

εβῖαΐεβ, οἰΐθη οδίδιπεα ᾿ν οοηβεοδίίοα, ΤΏρΡΠη. ἤγουν. ρ.412 (ν.1. 
κουρατωρία Μ.τοϑ.0778). 

κουράτωρ, ὁ, (1,4, φμγαίον); 1. ῥγοϊφείον ; οἵ (Ὠχίβι, 70. Μοβοῖ. 
Ῥγαΐ, οι( Ν.87.30808); οὗ ΒΜΨ, ΤιϑοῃίΝ.υ, 70. ΕἸρον».34(0.67.1); 
2. ἰεραᾷὶ σμαγάϊαμ, ΤᾺΡΠπ. εἠγοη. Ο0(}. τοῦ, 5τᾺ,8); 3. φασεμίον 
ἐποίησεν τὸν ἄνβωνα..«διὰ Κυριακοῦ τοῦ κι (Ὁ τιο4; ἀνηνέχθη ἡ 
διαθήκη τῷ βασιλεῖ διὰ τοῦ κι 70. 14].εἤγοη.τϑ Ρ.430(}1.07.6480); 
4. σμγαΐον, αὐηεηδίγαισε οβεῖαί τὸν κι τῆς πόλεως ΜΙΝ εγ.οἰ Αἰ εἶ. 
τοίρ.19.6}; Ν}]).Ρ}.2.170 τὰτ,(Μ1.70.2020); 19.2.522(3168); κ.- τῶν 
βασιλικῶν οἴκων, ἐμγαίον ἀοντς ἀϊοίηας (ρατί ΟΥ̓ ἘΠΊ ροτου 5 ρυϊναΐο 
ΡΙΌΡΕσέν, σοΙηρυ βίης Ραΐβοςβ ἴῃ ΟΡ ἀβι8}}ν Πανίηρ Ργονίποῖαὶ 
εβίδίεβ αἰζδοῃθα, ψ 1 0ἢ μα Βοοὴ δοααϊτοα ὃν ᾿πβουϊζαηοα οΥὁἩ σοη- 
Ἠβοδέϊοη), ΤΡΠῚ..εἤγο.Ρ.22ο(Μ. τοβ. 5614) ; Πανίηρσ ἀπάθυ Ηἰπὶ Έ55ῈΥ 
οσυζαΐοιβ οἱ αἰ ἤετεπί ργοροσγίϊαεβ τυ] ἢ χεξαϊπθα πατηθβ οἱ ἐμοὶτ οἷα 
οὐῆοβ, ᾿πιβίγαϊ,υ, Ἐπ νελ.76(Μ.86.23618); κ- τοῦ δεσποτικοῦ οἴκου 
τῶν Πλακιδίας 10.484]. εἰ γοη.τ8 Ὁ. 4ρο( Μ1.07.7γοοὶ)}; οὐ ΑςΜέῃ. 
240; κ΄ τῶν Μαρίνης ΤΏΡ, εἠγοη. Ὁ. 2οο( Μ.τοβ, Ετ7Δ). 

Ἐκουράω, οὶ ἄοιθη, κὴϊ], ΤΉΡΒη. εἰγοη, Ρ.377 (Δ, τοβ.9048). 
κουρεύτω, 1, ἐμ {ἦι μαΐν οὗ, ἰοηδηνε, οὗ ταοτκβ ἐκούρευσα αὐτὸν... 

ἐνδύσας αὐτὸν τὸ μοναχικὸν σχῆμα 7ο.ἍοΞοι ῥγαΐ.78(}}.87.20360) ; 16. 
(ζοϑ10); ΤΑ μαβε, γείαί. 54(00 2 ΡὉ.8ο,ΒΕ,, ; Μ.88. 6088); οὔ, ἐδ. 6ρ.63.:8); 
ἀγαγὼν τὸ ψαλίδιον καὶ...τεθεικὼς ἐπὶ τοῦ.. θυσιαστηρίου ἐκούρευσεν 
αὐτούς ΤΞΟοΠ ΟΝ γεν τ (Ν1.05.1684}0)}; εἶτα “-εἰ αὐτὸν σταυροειδῶς 
Επιολοὶ,(ρ.386); πονοεβ, τ0.(0.379); 16. (0.380); οὗ σοτηρυίθοσν ἴοπ- 
ΒΌΓΕ ΟΥἨ ῬΡΟΪΙΕΙΟΔ]ν ἀδηρεγοιιβ ρούβοπβ ἐδήμευσεν αὐτὸν καὶ “σας 
ἐποίησε παπᾶν τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 70.Μ8]. 
εἶγομ. τα Ρ.361(Μ.97.5374}; δεέρας καὶ εὐσας αὐτὸν καὶ σιδηρώσας, 
ἐξώρισεν ΤΏρΠη, εἤγονι.Ρ. 3το(}1.τοβ.7728); 2. Ῥᾳ88., γϑεείφο ἐδ6 ἱρΉ- 
δΉγ6, δὲ ῥγοξοδοθά, Τιδοπὶ Ν υ. ὅγηι.τ2(Μ.93.1685Α); 3, πιοᾶ., τῦσαν 
λαὶγ ςβογὶ, ἘΡῚΡΉ.ἐαρ. β4. το(ρ.το.8; Μ.42.8οολ). 

773 κοῦφος 

Ἐκουριάλιος (Ἐκοριάλιος), ὁ, (1,Δἱ. ἐγ 1α 115) οομγίεν, ατ αν ἀταὶ, 
(.Ζ40}.}4.32(Μ..1,.77.3718} κορι-, ἐδιχιττί Μ ΕΠ, δ6.τ55Α). 

κουρικός, ΚογΥ Νηρ ἐἰε μαῖν; οὗ βοΐίββουβ, Ο]δϑίῃ, ῥδά.3.ττ(ρ.270. 
31; Μ.8,6368). 

Ἐκουρικός, ὁ, (οἴ, 1,80. φωγγῖσιμν) σαγγίαρε γυναῖκες κουρικόν τινα 
κοσμοῦσαι ἤτοι δίφρον ἘΡῚρΡὨ ἤαον.70.τί(ρ.476.16; Μ.42.741Α). 

Ἐκουρίσκος, ὁ, δαγδεγ, ΤΏΡΒΗ εὐγοη..30(Μ.τοβ. τ 520). 
Ἐκουριῶσος, ὁ, (1,ἴ. ειγοσιι5) οἤοῖαὶ ἐμ οΥΗΊ6Υ 10 (δὲ ἐν βέγοΥ, 
Ἐρ.Αἰοχιαρ ΑΒ, αροΐ, 56ς.73(0.152.241 Μ.25.248οο); Ερ.Μανεοὶ.2 1δ. 
ἡδίρ.τ55.34; 3854); ὈδΒτνβ. 6. ]ηριοσ.1.2(ρ.11.4; 3.517}. 

Ἐκουρκουρόν, τό, ν. Ἐκούκουρον. 

[“Ἰκούρκωμον, τό, “πα 716 χαλινὸν.. ὁλάχρυσον, διὰ μαργαριτῶν ὃν 
τὸ κι αὐτοῦ Το. Μα4).εἤγοη.τό Ρ. 305 (}.97.5854}.Ψ 

Ἐκουροπαλάτης, ὁ, “0η165 ΓΉΥΩΘ ΟΥΡΊΠΘΕ {1{}6 οὗ ὁπ οὗἉ βενεσαὶ 
οποία ὑπᾶδχ [ἢ εαρίγδησίς, σοῃοογηθα τυἱτἢ δατηϊηϊδίταϊοι οὗ 
ἰγρουίαὶ ραΐασα; ὈΨν 7υ511π 5 τείρῃ, οἵ ἃ ΒΙΡῊ οἴοΙΆ] Βοϊάίησ 
Ρδιτοίδη ταῖς, Ολγομ, Ῥαςε..432(Μ4.02.8618); 85 ἀϊρηϊ πα 
πηΐαιια {1||6, σοπἔεισοα Ὀγ Πυϑ:1ηἴδὴ Ομ 8 περῆθνν δα Βοὶγ, 
Ἐναρυ. ἢ δ. 5 τίριτοσ.ο; Μ,86.2788}}) ; [ΠΟ ποσ ουννασαά ἀη11] τοί ἢ σεπ- 
[σὺ θοβίονγεα ΟὨ]ν ΟσοαϑοΠ4}}ν ἈΠ ΟὨΪΥ ΟΝ ΠΙΘΙΊ ΕΥ5 οὗ ΠΆΡΘΤΙΑΙ 
ἴδιαν, Οἦγοη Βαςεῖ, Ρ. 379 Δ.92. 9690); ὙΠρΡΗπ,εβνορ.)».245(Μ τοβ, 

6174); 1δ.0.331(7078); 1δ.Ρ.4τδ(οββδο). 
κουρόσυνος, οὗ παϊγ-οι τη, στ Να2.ογ.40.τ(Ν.30,5608), 
κουρσεύῳ, γ»ιαΐε ῥγεδαίογν ἐχροάτίίοης, ΤΏΡ η εἰγοη. ».264{Μ. 

τοϑ,6574}); 1Ὁ.0.32τ(777Ὰ). 
Ἐκοῦρσον, τό, ῥγεάαίονν δαπά, ΤῊΡρΠΠ. εὐγοη.3οτ( Δ. τοῦδ. 0321); 

ἐδ, ϑοδίο 452). 
[ἢἸκοῦρσορ, ὁ, ν. κούρσωρ. 
Ἐκοῦρσος, ὁ, (341. οἱἱγ5:,5) ῥγεάαίογν ἐχῤρεάτου, ΤΕΡΒη. ἄγον, 

Ρ.271(Μτοβ,δόοο). 
κούρσωρ (]Ἰκοῦρσορ), ὁ, ([αἴ. δ:7507}} εομγίεν, ΒΡ. Τίν.(ρ.78.4); 

τοὺς δρομεῖς, κούρσωρας καλουμένους “Ῥωμαϊῖστί ΤΌ Πγγπ5. ον.3.2 
ἤῃ ἐοδ(6. 5888) ; κοῦρσορ 1ζ865.Ναχ. ταί. τογ(}.38.076). 

[“κούρταλον, τό, -- κρόταλον, εἰαρΡεγ ; πιϑϑὰ ἰῃ ἀδηςθϑ, Οσπίγαά. 
2(0.8). 

[ἢΠκουσούλλιον, τό, ν, {"ΠἸκουσσούλιον. 
Ἐκουσπισμός, ὁ, ῥμ πη τη ἴδε εἰοεῖς, Ὑμπάτιδιυᾷοερρ.τ 480} 1,90, 

ΙΟ768). 
Ἐκοῦσπος, ὁ, τοσοάφΉ. ΚΠ Ὺ Οὐ τπονϑῦ]ε οἰοεῖξς ἴοσ {πὸ ἰδεῖ, 70, 

ΜΔ]. δἰνγοη.2 Ὁ. 50(Ν.97.1248). 
[ἘἸκουσσούλιον ([ἘΠ]κουσούλλιον), τό, --- κουσούλιον, τηοπδ 5110 

εἶοακ, ἄρορηϊμ, Ῥαὶν. (6 ς.22:8)}; 10. ΜόβοΣ ῥχαί τοτ(Μ.87.3οχβΆ); 
«ἀλ-, τ. 6Β(302ΟΑ). 

κουστωδία, ἡ, {{8:. ἐμ ξίοαταὺ; 1. ρεαγά; αἱ (Ὠτιβι᾿ 5 το, Γι τγ8. 
ἠμοιι.ὅρ.γ ἡ ΜΠ.(7.8528); ΤΠ Θβνο ἢ. Η.»,. ΤΠ οηρ.3(Μ,03.1 5484); ΑἸεχ. 
541 ἐγμο(Μ.87.40360) ; 2. σμαγά-μοιι56, ῥγίδοη, Κ. πάᾶοε. τ (ρ.884); 
ῬΆ]].᾿.] ατὲς. ,Β(ρ.118.4; Μ.34.ττο3λ}); 3. υἱρίϊαηεε, αἰόμ ο, ΟὮτγ- 
Β:ρΡὈ.Ἔη τη 79. Βαῤ!.(ρ.44.6). 

Ἐκουτζαίνομαι, δφεονιε ἰανιο, Νορῖος.31. 
Ἐκουτζός, ἰαγτδ, Νοηῖοε.ο4.; ΜΠ1γισέο.ς(Ρ.63.3). 
["Ἰκούτζουλον, τό, -- [Ἐ]κουσσούλιον, 660,41. ν»γ5.42(ρ.217.22). 
Ἐκούτουλος, ἢ το; δοιυσά πεαά, Βατιῃ. Ἐἀδος, φαν.(Μ.104.14288). 
κουφίζ-ω, ἢ. γεάμεε 15: τοεῖσἠη!, πακε ἰἰρὶ ἐπὶ πελάγους «-“εται [5ς. 

Ὁ τ]81].. «ἀλλὰ Πέτρον “-εἰ βαπτιζόμενον τ. ΝΑ Ζ.0γ.20.2ο(ρ.τος τῖ,; 
Μ.36.τοοῦ); 2. γείΐσυε ἔγουη Ὀυγάεη οἵ βίη, Οὐιεοηρη ἴῃ Ἐχ(Μ.12. 
2720); ΟἸονμιρ. τ Ἐ(Μ.2.528); 3. γορμτξ, τεξ, Ἔχοοχητηπἱοα:]οὴ κοὺυ- 
φισθήτω αὐτῷ καὶ ἕτερος χρόνος Τάτ, ὅτ, ἐρ,2.6)(Μ.09.12030}); 
4, εἰσυαὶς, ᾿ἰϊαγρ. στὼν ὦ ἱεράρχης τὸν ἅγιον ἄρτον, ἐδείκνυ τὴν 
εὐλογίαν λέγων" τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις᾽ Μαχ, Ξεἠοῖ,6.}}.3.53(1.4.1488). 

κουφισμός, ὃ, 1, ἐρἠίσπτηρ, Ῥη ρα! 0 ἄνεσιν ἕξειν καὶ κ. τῆς ἐκεῖ 
τιμωρίας Το. ΑἹ, ἤν (ρ.6ο.5)}; οΥὗἨἁ ἱτηρίεῖν, Οοηϑίρ. Επι5.υ,(7.2.28 
(0.53.3; Μ.20.10058); ΟΣ 5[η, 14 80,0 6]. νΖ. ἢ. 6.53.το.3(Μ.85.134:4}; 
ῬΑ]1.}.} ατι5.6(ρΡ.23.0; Μ.34.τοΙ8}) ; οὗ ΞΡΙΣΙΓῈΆ) αν}5, 1ο.Μοη.άγριη. 
(εν. (Μ.06.152070); οὗ ταξηΐαὶ αἰπαμπίοταάς, Πογιάοεί.1.τ(Μ.88, 
1τ6400); οὗ 5 Πουηρβ ἀπα αἰβαβίοσο, Ὑβᾶτ ορβ. [σεὶ.τ: 48.(Μ.66. 
2130); 2. γε} 5510Ώ οὗ ταχαίίομ, ΤΗατ,6.42(4.1103); 3. εἰφυαϊον, 
ἸἸτυτρ, τὸν κ' τῆς μιᾶς εὐλογίας τοῦ θείου ἄρτον...ὃν ὑψοῖ ὁ ἱερεὺς 
λέγων" 'τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις᾽ Μακχ.Ξελοὶ,6.ἢ....2(Δ1.4.1374}.Ψ 

“κουφόγλωσσος, {ρἠϊ-ἰοηρμοά, ἤΐρῥαηπὶ ἐμ φρϑεοῆ, Οτοϑβοὶ ἷρ 
Ἐσεεὶ.3: 5(Μ.13.7730). 

Ἐκουφογνώμων, ἐϊρἀϊ- μα φά, ἐΠαϊϊοτυ, ῬᾺΠ ἢ. 1 απ δ ρτοοπι.(ρ.9.8; 
εὐεξαπατήτων Μ.34.τοοι). 

Ἐκουφοδοξία, ἡ, ναϊηρίογγν, {μ{116 ορίπίοη, ῬΑ]. Ἢ. 1 αμς Ρτόετη. 
(Ρ.12.27; Μ.34.το04); ΝῊ δ ρῥ.2.40(Μ.79.2260). 

κοῦφος, 1. ἐλ, υαίη 1 ο. σεπϊς,, ρερίν, υοτά πίστεως τοῦ μυστηρίου 
κι ὧν Εὐτυχὴς....καὶ ἀμέτοχος ἵ,εο Μαρ.6}».28(}0.17.13; ΜΡ ],.54.7748); 



᾽7 

κουφοσιτία 

2. ἰρλίεμεα; ἃ. τριμαγηρεγεά, μρηξεϊογεά; οἵ 1ιαξατὰβ ὑπθοιπά, 
Νοηη.Ραγ. [ο.1τ:44(Μ.43.8484}; Ὁ. γοϊευσά οὗ δωγάση, δος Μη6, 
σεδιε, ὡφηριαίογίαὶ ἐὰν...«τις ἐπὶ κύριον καταφύγῃ, ἀποτρέχει τὸ 

πονηρὸν πνεῦμα ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ γίνεται ἡ διάνοια κ. ΤΟ 5 }1.3.5} κενοῖ 
τῆς ὕλης τὴν ψυχὴν ἡ νηστεία καὶ καθαρὰν καὶ κ. σὺν τῷ σώματι 
παρίστησι τοῖς θείοις λόγοις Οἰοιη.6εἶ.14{Ρ.140.20; Μ.0.7054}); αἕ δὲ 
[50. ψυχαῖ]...κ- εἰς τὸν ὑπερκόσμιον τόπον ὑπερκύψασαι τοῦ βίου ΜεΊΉ. 

Φγ}.8.2(ρ.82.12; Μ.18.1400); Οτ Ν γ85,αγνι. εἰ γες.(Ν1.46.88.}; εἰ... 

κ. καὶ ἀπέριττος τύχῃ Ξε. ἡ ψυχή]..-εὔκολος αὐτῇ ἡ πρὸς τὸν ἐπισπώ- 
μενον [8ς᾿ θεόν] προσχώρησις γίνεται 1δ.(018); ΟΠ τγβ.ἠοτ. δι 4 τη 1 Τῆδ55. 
(τ.484Ὲ};; οὗ βριεἰζαα] θοᾶν τὸ... οὐράνιον σῶμα λεπτόν τε καὶ κ. καὶ 
ἀεικίνητον τι Ν 55. 7αἨ.(}}.46.1738)}; τίς γὰρ ἂν γένοιτο τοῦ...κ. 
πρὸς τὸ βαρύ τε καὶ ἐμβριθὲς κοινωνία; ἐδ.; οὗ Βρίτηταα] τοαὶπὶ ἦ... 
νοητὴ [3ς. κτίσις]..«.τοῖς κι. τε καὶ αἰθεριώδεσι τόποις ἐνδιατρίβουσα Ἰή. 
στ. ἄορ». 4{0.74.17: Μ.44.ττόπο); ποῆσα Ὁ. ερίγημαί, ποὶ ἀουοίεά ἴο 
τιϑίοτίαὶ τπΐπρα, (Ὠτνβ.1ο».24.3 τη ἘΡ᾿ν (τι τβ4Ὰ}; 3. 85. βυιθβί.; 
ἃ. κουφότατον, τό, βηεηα55, σεδιοίν βαρὺ πᾶν τοῦ γράμματος φορτίον 
ἐστὶν τὸ ἀνώφορον καὶ κ. τοῦ πνεύματος χωρεῖν μὴ δυναμένου ΟΥ. 70.το. 
2οίτβ; Ρ.2ο2.10; Ἀ1.τ4.3604}; Β. κοῦφον, τό, 1αν, Αρορἠίξ Ῥαϊγ. (65. 
2570). 

Ἀκουφοσιτία, ἧ, ἰἰυΐτις ον ἰἰσίμ Τοοά, ῬΑ] Οἰνγο.χα(ρ.69.21; ΝΜ. 

41.390). 
Ἐκουφοσύνθετος, ἐέρ᾿ εν δμ21, ἰμβέσμγε, (σ60.Ρ]5.Ψ αν. 21τ(}}.02. 

1583), ; 
Ἐκοφινίς, ἡ, δαςκεί, ΤΗαΕ,},6.3.50.3(3.037). 
Ἐκοχλαδόν, ἐμ δαδῥίες, ΤΟΏγν 9 υἵγέ, Ροῖ(ο.860}). 
κοχλάξω, -- καχλάζω, ῥοΐϊ, διεδῥίε, φιΐνεν, (4. Μ|.3(Ρ.220.1); Αοε, 

Ῥαμὶ.531(0.57); Μ1..Βοη.ο(Ρ.320); 10. 1α]. εἰγον. τ] ρ.4τοί .07.620Β). 
κόχλασμα, τό, ᾿:ξοείηρ, δελδίηρ; οἵ θοΠπρ ᾿Ιααϊᾶ5, ΕΡΕΥ, 3.2508, 
κοχλίας, ὁ, ερίγαϊίν ἰοϊοιεά οδἼεεῖ; ἤθπιοβ 1, δεγεῖυ, γαοῖ ; 85 ᾿πϑίχα- 

τηδπὲ οὗ τοτίυτο, ΜΒ εύς.τ.τθ(ρ.434.4); ἐδ.τ.τ7(ρ.425.}); ΜΟΝΊΕΟΡἢ,. 
4(0.28:); 2. ςρίγαὶ εἰαίγεαςε, νγ, 8.0, ϑαϑιτϑίρ.το2.24); Ολνον, Ῥαξεῖι. 
Ρ.313(}1.02.706}) ; 650. οὗ {πὲ Ῥεῖ, ραΐδοθ δῃηᾷ εἰηρθσουβ βεβί ἐπ 
οἴτοι5, 70.148]. εἰγορ,.τ2 Ρ.32ο(Δ.07.4804); ΤΠρΗπ.ολγοη..τογ( τοῦ, 

3000). 
κοχλιοειδής ([Ἐ]κοχλιώδης), ςρίγαϊ: οἵἩἨ τῆς νπάϊηρ βίαιγσαβα 

Ἰοδαϊηρ ἰο {πε πᾷ α]6 σμδιΌοΥ οἱ ϑοϊοπιοη δ [ΕΙΏΡ]ο -εώδης ΤΒΑΙ, 
φι. 24 τ 31Κὲρ.(1.460); Ῥτος. (5.2 Κερ.6:24(Μ.87.1τ1560}; [0.14]. εἰγον!. 
2 Β.32(Μ.97.τοτὰ, οΟα, -ιώδης). 

Ἐκοχλογένητος, δῦ ἔγομι ἃ 5}εῖ], Τύναρτ.ἶ. οι ττίρ.2ο.6; Ν.86. 
24320). ; 

Ἐκοχλοειδῶς, 1, ἐᾷε ἔογηι οὐ α ερίγαϊ, Οὐ Ν᾽ Υ55.6ρ.25(0.77.17, ν.]. 
κογχλοειδῶς Μ.46.τοορῦ8). . 

κόχλος, ὁ, εἰ ϊ- [ 5}}:; υβοᾶ ἔοσ ρυγρ]α ἄνα, Νοηη. αν. [σιγο: 5(}}. 
43.8010); ογοίογ; δ ονεᾶ ἴο ανα πὸ παΐυτα! Ῥγόρεην Ὀυΐ ἴοὸ 
Ρτοάποε Ρ641]5 ἴτοτι ἄδνν [α] θη ἔγομι ἤεανθῃ, μεποε οἵ ΒΜΝ τὴν 
ἄσπορον κ', τὴν τὸν οὐράνιον..-μαργαρίτην τίκτουσαν Χριοτόν Το 180. 
ἐοηερὶ. ΒΜ Δ ἴ.06.14654). 

Ἐκοψίχη, ἡ, σαρ; {ἄγον ἴο ἄορϑβ, (οβίῃ, 6]. εβοί τοί .38, 
562) ἴῃ τ, ΝᾺ Ζ.εα721.1.3.10.313. 

Ἐκραβαταρία (-ρέα), ἡ, Ππεγ, δίεν -ρέαν 1ο.Μα] εἰγον.τὸ Ρ.307(Μ. 
97.5888); 1.18 Ρ.4326(6448). 

κράβατος, ὁ, ν. κράββατος. 
Ἐκραβαττοπυρία, ἡ, ργἹάϊγοΉ ; 85 ἰμβίταχηθηΐ οἵ τογίοτα, 7. ἰρη. 

Κορ... 
Ἐκραββατίζω, ἢ ἤϊηρ ἀριυη ἐστύλισαν ἐκραββάτισαν καὶ ἐπτέρνισαν 

ΤῇΑΙ.ΟΡ Τλάς.3(ρ.8.3ο, ν.]. ἐκρεβάτισαν Ν.οτ.1476Ὰ). 
[Ἐ]κραββάτιον, τό, ῥεά, νιαϊίγεςς, ΟὈΠαΑΙς, σεί. ττ( (Ὁ 2.1.3 Ρ.46. 

22; Π1.2.540Ἀ). 
κράβ(β)ατος, ὁ, 1. ῥε(, νιαίγεδς5, «4 Τησην. Δ, φ3(0.169.13) ; ἀνοϊάρα 

45 ἃ ψΌ]ΡΑΥ ποτὰ, τεῖ, Μσ.2:1το, 1ο.5:Ὁ σκίμποδα ἀντὶ τοῦ κι., μετα- 
βαλὼν τὸ ὄνομα, εἶπε 802, ἢ.6.τττι οί Μ.67.8804); κράβατος 10.714]. 
εἶἰγοῃ.τ8 Ρ.482(Μ.97.6070) ; ταξξ. μὴ πάλιν ἐπὶ κραββάτου ῥιφῇς ἅμαρ- 
τήσας Οτ.ΝᾺ2.07.40.533(Ν1.26.4050); 2. δῖον, Το. 14], εἠγοη.18 Ὁ.489 
(}1.07.7.988); σευ ΟΡ ογ.8(}1.ο8.3604}); 3. φγΙστγοη νὰν ἸΠΞΓΓΙτηΘηϊ 
οὗ τοσΐυτε, 77. ἰδ , 4{0.152). 

Ἐκραββατοφόριος, ὁ, δΐεν, Κ΄. Εμάοσε.ττίρ.882). ς ᾿ 
κράζ-ω, 1. ὧν οἰοια, ἴπ΄ τανβίουν τἱΐθϑ, ΕΠρρ.ἦαεν.4.28(0,54.15; 

Μ.τό,.3οροῦ) ; 1δ.(ρ.55.14; 3οῦτΑ); ἐδ. 5.8(ρ.οὅ.17; 21506); 1δ.(0.92.4; 
41428); ἴο (οα ἴπ Ὄτανου, 0 45..5αΐ.ς.2; οἱ μαθηταὶ.. εὐχαῖς σχολά- 
ζοντες πρὸς κύριον κεκράγασιν ΟΥ.Ξεδοὶ ἦι Οαπὶις τττ(Μ.17.276Ὰ}; 
Μειμ.ν,Ρ.1.τ(ρ.8,21; Μ.18.370); ἐδιττίρ.134.22; 2124): 1δ.(0.135. 
20; 2128); ἰπνναγά]ν ἔστιν.., ὁμιλία πρὸς τὸν θεὸν ἡ εὐχή" κἂν..-μηδὲ τὰ 
χείλη ἀνοίγοντες μετὰ σιγῆς προσλαλῶμεν, ἔνδοθεν κεκράγαμεν- πᾶσαν 
γὰρ τὴν ἐνδιάθετον ὁμιλίαν ὁ θεὸς... ἐπαΐει ΟἸεπι.5,γ.7.7(0.30.11; Μ,0. 
4568}; οἵ αησεῖὶ᾽5 βαυὐδτϊου τὸ ΒΜ “τῷ σοι" χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε 
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ἐϑογριαεαιμιδ(ρ.140; Μ.92.1335.); ἄγγελος πρωτοστάτης... ἵστατο 

μνῶν πρὸς αὐτήν 1διττίρ.140; 1337}; 2. ῥγοείαίηι αἰομά, ῥργεαεί ὃ... 

ἀπόστολος κεκραγὼς καὶ γράφων περιτομὴν τὴν χειροποίητον οὐδὲν 
ὠφελεῖν (Ἰ6πὶ.5!γ.7.ο(ρ.320.17; Μ.9.416Ὰ); κέκραγε μυστικῶς ταῦτα 
λέγων ὃ προφήτης Οτοἠοηι. 6.1 ἵπ 76γ.(ρ.143.20; Μ.13.4400); τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον τοιαῦτα μελῳδεῖ..-κεκραγός ΜοΙῃ, ἐγηῖῤῥ.τ.3(0.12.7; Ν. 
18.448); ΜΑτΟΘῚΙ. [γ.80 ἀρ. Επὺ5. ΜΙ αγεεὶϊ.τ.4{ρ.20.2; Ν.24.7128); ὙΠαϊ, 

φβεεί.(Ό.180.22 ; 4.802); τπεῖ, ᾿Ϊησοῦς.. αὐτὸς μὲν..«σιωπᾷ...,. ἀπο- 

λογεῖται δὲ ἐν τῷ βίῳ τῶν... ἑαυτοῦ μαθητῶν, κεκραγότι τὰ διαφέροντα 
καὶ πάσης ψευδομαρτυρίας ὄντι κρείττονι ΟΥ( εἰς. ΡτοοΙη.2(0.52.22: 
Μ.ττ 6454); Π ον. ΟἸθηι.53.τ4.; ἡ οὐπερὶ τῆς θεοσεβείας ...«γνῶσις..«καθ᾽ 
ἡμέραν τοῖς ἔργοις κέκραγε ΑἸΉ. σεμί.1(Μ.25.4Ὰ}; 3. αὐοοίαξηι, (Ἀγοη. 
Ῥακελ.Ὁ.318(Μ.92.8ο0Ὰ}); ἐδ.0.33ο(8538) : 1δ.}0.33ο(β8854}); 4. εαἰξμῤονι, 
φιγηηον: ὃ θάνατος..-φοβούμενος οὐκ ἐτόλμα προσεγγίσαι αὐτῷ 50. 
(τ 51]: διὰ τοῦτο ἔκλινεν ὁ Χριστὸς τὴν κεφαλήν, ων αὐτόν ΤΑΙ  φη. 
δορί τ} 1.28.7254}; 5. εὔοῖῦ; ΟΥ ἃ. σοςκ, ΝΟΠη, ραν, [ο.18:21(}}.43. 

8930). 
Ἐκραιπαλικός, ἑπίσκιεαίφα, γ᾽ αἰτεῖν. τ(ρ.40). 
κρᾶμα, τό, 1. γ»"ΐκίμνε; οὗ Παυ145, ΟἸδιπ, ῥαφα.2.3(ρ.177.24Π.; Μ.8, 

4328); δ5Ρ. οἵ ψίῃε δῃᾶά ψβῖογ, ἐῤιτιδ(ρ.τι8,6; 3058); Νεπλεβ,ηα , 
ἤονι.3(Μ.40.5034}; πιεῖ. τὸ κ. τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τοῦ λόγον 
τοῦ νέου (Ἴδη. ,αε4.2.2(ρ.174.3:; 424} οἱ ᾿χῆπχ οἵ Η, μοβῖ ἀροη 
ΓΔ ἢ 5. ἰπυνατα ν βίοη οὐρανόθεν ἐπεισρέοντος ἡμῖν τοῦ ἁγίου πνεύ- 
ματος" κ-. τοῦτο αὐγῆς ἀιδίου ἐῤ.τιδίρ.τοῦ,26 ; “8.4.Ὰ}; Θιοπατβεις, μιβῖ, 
ταροΐ.65.3(Μ.6.4:8.) αἷξτ. 5. προΐστημι; ΟἸ]οιη.ραφ.2.2(0.168,4; 4124) 
οἶδ, 5. κρᾶσις; ἐν...τῇ τῶν μυστηρίων παραδόσει σῶμα τὸν ἄρτον ἐκάλεσε 
καὶ αἷμα τὸ κ.- Ὑπάτιεγαη.τ(4.26); ὁ τὰ μυστικὰ αὐτοῦ κ. ἀδεῶς..«δεχό- 
μενος 1 δε5.Ναζ. ἀταί, τ4ο( Μ.38.1ο65); 2. πίοι οἵ 5οὰ] ἀπά Ὀοᾶν, 
ἤδῆσα οἵ μαμιδῖ Ὠδίατο τὸ θεῖον κ' τὸν ἄνθρωπον (Ἰεῖι, ῥαθά.2.2 
(ρ.τ68.8.; Μ.8.4124}; οὐ τῷ κρείττονι τὸ χεῖρον ὑποζεύγνυμεν, τὸν χοῦν 
λέγω τῷ πνεύματι, ὡς ἂν οἱ τῷ κ. δικαίως δικάζοντες ; τ. ΝᾺ2,0».27. 
(0.12.7; Μ.36.200); 1δ.28,3(Ρ.26.11; 298); τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ 
καὶ κράματος 1}.28.π(3160); 1δ.45.7(6322λ). 

Ἐκράνην ἡ, «ἈΗ], Τ 665. ΝαΖ.ά2α].τ4ο(Μ.38.1057). 
κρανίον, τό, «μη. 1. Οοἰσοίπα, (αἰυανν, ἃ5 ὈιτιαΙ-οἷασε οἵ Αάδπι 

πόθεν... ἡ ἐπωνυμία τοῦ κ., ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦ πρωτοπλάστου ἀνθρώπου 
ἐκεῖ τὸ κ᾿ ηὕρηται καὶ ἐκεῖ τὸ λείψανον ἐναπέκειτο, τούτου ἕνεκα κ-. 
τόπος ἐπεκέκλητο ἘρΙρΠιλαεν. 46. (Ρ.2ο0.1τοίξ, ; Μι4τ,845Α); ΝΡ. 

τ.2(Μ.70.844};; κρανίου τόπον, ὃν 'Εβραίων οἱ διδάσκαλοί φασι τοῦ Ἠδὰμ 
εἶναι τάφον ΤΑΊΤΗ. ,α55.τ2(Ν.28.5 084}; 1885.36].07.38,3(}]|.8ς.200Ὰ}; 
ΤὨΡΉπ, εἄγοη. 2 τί. τοϑ.1128); 18.Ρ.74(233Ά); 2. 6. οἰαγεί! οἡ 
Οαἴνανγ, Ματς. δου Βονῤ.1; Ογτιϑου δαν, 56{0.149.3); ὁ. (ρ.152. 
το); ἀπὸ Μοη.ῤ. μοι (Μ,80.1428.). 

Ἐκρασί(ο)ν, τό, ἐμ, ἀγατοΐι οἵ α]4, “1. Τίνι. ἃ τ2ο(Ρ.230.15); 

Το. Μοβοῦ ῥγαϊ ττα(Ὁ.87.20770). 
κρᾶσις, ἡ, ῥἰοπάϊηρ, νίοπά, ἀεῖ, κι ἐστιν οὐσιῶν ἀλλήλαις ἑτεροίων 

συνδρομὴ καὶ τῶν περὶ αὐτὰς ποιοτήτων ἀντεμβολή [0.1Ὁ.ἰϊαϊδεί 5 
(λ1.04.6648); 1. Ῥτοοοβα οἵ δίομδίηρ, εονιροςί οι; ἃ. ἴῃ σθῃ. ; Οὗ 
ΔΙίονβ, ΟἸδιν. ἐγ. τοτδ(}.40.1; Μ.8.7854}; οἵ τῆς Βιπθὰῃ Βοάν, ΜοΙοῖ, 
μαΐιμομιιβγυορ5. (}1.64.τοΒ 88}; ἴγεα. ΟὐἩἨ ννῖπο ΜΠ νγαῖοτ ἡ κου τοῦ 
οἴνον καὶ τοῦ ὕδατος ἀμφότερα συνδιαφθείρει Νοινο5.» αἱ ἤθη. (4.40. 

5934}; Ποπι τ. }.9.6(}λ1.3.τπ1 30}; ἴὰ δασβατίβε κέρναται ὁ μὲν οἶνος 

τῷ ὕδατι, τῷ δὲ ἀνθρώπῳ τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ μὲν εἰς πίστιν εὐωχεῖ, τὸ 

κρᾶμα, τὸ δὲ εἰς ἀφθαρσίαν ὁδηγεῖ, τὸ πνεῦμα, ἡ δὲ ἀμφοῖν αὖθις κ.. 
ποτοῦ τε καὶ λόγου, εὐχαριστία κέκληται (Ἴοτη. ῥαριί,.5.2(ρ.τόϑ,5; Μ. 

8.412}; Ὁ. πιδηξαὶ, συνηοςὶς τὴν...κ᾿ τῶν ὄντων ἤτοι σύνθεσιν τῆς 

ἡμετέρας γνώμης εἶναι σύμβολον Μαχ,αμιδὲρ. (Μοτ.11364}; Ο. (ποδί. 

ἔστιν ᾿Ιησοῦς καὶ ἡ ̓ Ἐκκλησία καὶ ἡ Σοφία δι᾽ ὅλων κρᾶσις τῶν σωμά- 

τῶν δυνατὴ κατὰ τοὺς Οὐαλεντινιανούς (Ἰοπιἐνχο, ὁ μοί. τ](Ρ.1τ5.8; 

Μ.9.66:8); λέγουσιν οἱ Σηθιανοὶ τὸν περὶ κράσεως καὶ μίξεως λόγον 

συνεστάναι ΗΠΡΡ.ἤαεῖ.5.2τ(ρ.123.7; Μιτ6.31870); ἴτοα. ἴῃ ΟἸοτηθη- 
εἶπα σοβγηοϊορίοαὶ βρθου ϑεϊοηβ τὰ.. στοιχεῖα θεὸς εἶναι οὐ δύναται 
τὰ ὑπὸ ἄλλου γενόμενα, οὐχ ἡ μίξις, οὐχ ἡ κι, οὐχ ἡ γένεσις ἔοι. 

ΟἸἴον. 6.24: ἢ τῇ κι συμβέβηκεν αὐτοῦ ἡ προαίρεσις ἢ ἄνευ κ. καὶ θεοῦ 

βουλῆς συνέβη γενέσθαι ἐξ οὐκ ὄντων 1ῤιτο.0; «ἃ, τοῦ, Οτρατίοη ἐξ 

αὐτοῦ, καὶ δι᾿ αὐτοῦ, καὶ οὐσία, καὶ ζωὴ πᾶσα... καὶ αἱ τῶν ὄντων 

ἀναλογίαι, καὶ ἁρμονίαι, καὶ κράσεις 1)1οη.ἀτ,α.5.4.το( Μ..3.7050); 1. 

5.γ7(8218); 1.8. Ξ(8020); 2. σοτηροβίτίοη ἴῃ Ρϑτ( ΟΕ ]Ὰ Ῥτοροσ 0.5 
τῶν.««συγκραμάτων οὐχ ὡσαύτως ἀεὶ διαμενόντων τὰ σπέρματα ἄλ- 
λοτε ἄλλην ἔχοντα κ. ἀποκρίνονται, οἷς πρὸς τὴν τοῦ καιροῦ κ. καὶ αἱ 
γνῶμαι ἕπονται εἴτε ἀγαθαί, εἴτε κακαί Ηοηιἰθη1.20.5; τὰς ὥρας 
τῶν ἰδίων ἐξήγαγε [5-. Βιιτηδη 51Π] φύσεων καὶ τῶν καιρῶν τὰς ἰδέας 

εἰς ἀλλοκότους κ. διήμειψεν Βα5.ποηι,8.2(2. 65; Μ.31τ,3080); ἔτβα. οὗ 
τῃ6. αἰτηοβρμοῖα τὴν τῶν ἀέρων καὶ πρὸς τὸ χρήσιμον ζῴοις καὶ 
μάλιστα ἀνθρώποις κ. ΟτοΟεἰς.8.52(ρ.267.22; Μ.11.15930); (οποί. 
4.7.34.1; ΟἾγγϑ5.566.4.3(0.110.2; 1.4084}; παπος ἐδηηρεγαπιοπ, 



κραταίβολος 

οἰ τἰμίον; ἑλλέβορος..-ὀρτύγων ἐστὶ τροφή, ἰδιότητε κράσεως τὴν 
βλάβην ἀποφευγόντων Βαπ.ἠδα.".4(1.420; Μ.29.101}0}; ἕνα πρὸς τὴν 
αὐτοῦ ἕκαστος κι. ἐπιτηδείῳ χρήσηται φαρμάκῳ ον ΟἸθνη.17.12; 1. 
10.12; ὅ πονηρὸς σκότῳ χαίρειν κατὰ τὴν κ. γεγονώς 19.20.0; τὴν 
εὔτακτον τῶν ἐν ἡμῖν στοιχείων κ. ὈντιἠποηιυραΞεἶ,..1 (53.828), τρία 
ὑπάρχουσι πράγματα, δι’ ὧν λαμβάνεις λογισμούς" ἡ αἴσθησις καὶ ἡ 
μνήμη, καὶ ἡ κ.- τοῦ σώματος ΤΉ]. ἐδηϊ.1.46(Μ.91.14320}; 18.3.32 
(14524); 70.1). 3.ο.1τ.8(Ὁ1.94.8288}; 3, ργοάιοί οὗ σοτηροβιίίομ, ηρῖκ- 
ἐμγε, κορεῤομηπά, εορϑίμα το τ οτθαιίοη ΡΈΠΟΤΑΙν σύνθετος...ὁ 
κόσμος καὶ ἐκ διαφόρων οὐσιῶν τε καὶ κι τὴν σύστασιν ἔχει Μετ. 
ἀὐϑεϊγ.τδ(ρ.176.1}; ΑἰΔ. ρρη!.37(}1.25.738); οὗ οοἴουχσ, Ἐπ5.υ.(.4.7 
(Ρ.120.14; λ{.20.11568}; αίτνθεπ οἰαββαβ οὗ ῬθΟρΙε κ' τις..-λευιτικῶν 
καὶ ᾿Ισραηλιτικῶν ταγμάτων ῬτοςΟ. ο5,21:2111.{Ὁ1.87.ἸΟ408); 650. 
οὗ τηϊχξυσγα οἱ ψπὸ πᾷ ναῖε τὴν γοῦν ἕνωσιν τῶν θείων νοημάτων 
καὶ τῶν ἐπιγείων λόγων κ. οὐκ ἀπεικότως ἐκάλεσε 1514. Ὀς],ε}}.2.3(}]. 
78,460}; οἵ ἃ ἀγίμ ψηϑίμεσ τηϊχεὰ οὐ ποῖ τὸ δὲ κεράσματος οὐ 
κεκραμένον λέγει... ἐπειδὴ κρᾶσιν πολλάκις καλοῦμεν τὸ μέτρον ὃ πρὸς 
πόσιν ἄρκεῖ ΤΠάτ. Μορβ.}ς.74:8(}1.66.6ο60); οὗ απίοπ οὗ 508] δ) 
Βοάγ δύο τινὰ συναγόντων τῇ φύσει ἐναντία εἰς κι. μέαν Οἵ. [0.13.π5ο(40; 
Ρ.277.24; Μ.14.480Ὰ}; ἡ ψυχῆς πρὸς σῶμα κ΄ ΔΡΟ]]. β΄.134{ρ.230.27}8}.Ψ 
Τδᾶτ, γαΉ.2(4.172); 4. ὈὨΤΙ51Ο]. ; ἃ. τρηἸοη Οὗ τναατεβ πολλῷ..«μᾶλλον 
ἐπὶ τῆς τοῦ ἀσωμάτου πρὸς σῶμα κ. μένει τὸ τῆς φύσεως τῶν ἐνωθέντων 
ΑΡΟ]], ξγ.147(0.246,24)40.1.Θομτ.Β. βροὶ, (Μ,86.τ9658); ἐν ἐκ δύο τῶν 
ἐναντίων, σαρκὸς καὶ πνεύματος... .ὧν τῆς καινῆς μίξεως. ὦ τῆς 
παραδόξου κ. ατ.ΝᾺ2Ζ.0γ.38.132(Μ.326.2250); τὴν πρὸς ἡμᾶς τοῦ θεοῦ 
λόγου κ. ἰᾷ ἐαγηι.2.τ.1τ.612(}1.37.1ο714}; γίνεται σὺν αὐτοῖς [56. 508] 
δπα Βοάᾶν] ἕν, μένων ἐν ᾧπερ ἣν καὶ πρὸ τῆς ἐνώσεως" καινότερος 
οὗτος ὃ τρόπος τῆς κ- ἢ ἑνώσεως Νετηςπ5."αΐ ἠονι. 3(}1.40.6018}; 1). 
(δοβα) ; οὐ μοᾶοχ ὑϑᾶρο ΘΧρ δἰπϑβα τὸ μὲν γὰρ τῆς κι ὄνομα τεθείκασί 
τινες καὶ τῶν ἁγέων πατέρων...μὴ ἄρα τις ἀνάχυσις συμβῆναι νομισθῇ 
καθάπερ ἐν τάξει τῶν ἀλλήλοις συγκεκραμένων ὑγρῶν ...«κατακέχρηνται 
δὲ τῇ λέξει, τὴν εἰς ἄκρον ἕνωσιν τῶν ἀλλήλοις συμβεβηκότων κατα- 
δηλοῦν σπουδάζοντες Οντ, Ν 6εἴ.τ.3(0.22.7; 61,156) ; ἀϑᾶρα σε ρρθατηρ 
ἴπ ἰαΐου ᾿υσιίεις περὶ δὲ τῶν κατὰ σύνθεσιν ἤγουν συμπλοκὴν ἢ κ΄ ἢ 
ἕνωσιν ἢ ὅπως ποτὲ φίλον καλεῖν τὰς ...σχέσεις λεκτέον Του. ΒΟΝ 6εὶ. 
εἰ Ετη.τ(1.86.120 44}; ἐφ᾽ ἑαυτόν, ἐν ᾧ ὥς τινι κρατῆρι κατὰ τὸ τῆς 
οἰκονομίας μυστήριον, ἡ παράδοξος κ. τῆς θείας φύσεως καὶ τῆς 
ἀνθρωπίνης ἀσυγχύτως καθ᾽ ὑπόστασιν γέγονε ΤΡτος.α. γον 3(Μ.87. 

1301); ταῦτα...ἐκ τῆς πρὸς τὸ ἀνθρώπινον κ. ἐπιλέγεται τῷ λόγῳ 
10.1. 3.0.4. 18 (Δ. 4.ττ848}; Β. βιδίοη, Ἰταρὶ γησ σομξμδίοη (τι {815 
56η86 ἔτεα. σουρ]οα ψΠ σύγχυσις ἃππἃ ΒαβρΡΕο. το 5 ΤΙ ΘΥΘ. 85 
ΤΗάτ. ΜορΞ., Νεοῖ,, ἀπᾷ ΤΒ41.) περιττὸν μὲν τὸ τῆς κ. καὶ ἀπρεπὲς 
καὶ ἀφαρμόζον, ἑκάστης τῶν φύσεων ἀδιαλύτως ἐφ᾽ ἑαυτῆς μεινάσης, 
πρόδηλον δὲ ὡς τὸ τῆς ἐνώσεως ἐφαρμόζον ΤΒάγ.Μορβ. Κ᾽ ἴπε.Β(Ρ.209. 

τ; Μ.66.9814); Νεβί. [ν. το(β.273.8)}ρ.Ὀνταροὶ οΥοηΐ, 4(0.42.27 :6᾽. 
ΤΟ Β) οἷτ, 5. διαιρέω; 16. 4(0.229.7,16) 0. Ογτι Ν ες ἰ.5.4(61.1220,0); 
συνάφειαν κηρύττομεν καὶ οὐ σύγχυσιν, ἕνωσιν, οὐ κι Το, Απὲ,πορι(ρ.84. 
20}; τοὺς δὲ λέγοντας ὅτι κ. ἢ αύγχυαις ἣ φνρμὸς ἐγένετο τοῦ θεοῦ λόγου 
πρὸς τὴν σάρκα, καταξιωσάτω ἡ σὴ ὁσιότης ἐπιστομίζειν ὕντ.Ε.30 
(0.10.2; 5΄.107Ὲ}; ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσις, ἣν ἀντὶ κ. ἡμῖν, ὡς οἶμαι, 
προβάλλεται ΤΠάϊ ἀρ. ντιαροῖ. Τλ 4. 2(ρ.ττς.2; 6᾽.2088); ἐπιφημίζει 
πάλιν ἡμῖν τῆς Ἀπολιναρίου κακοδοξίας τὸν μῶμον, καὶ οὐκ αἰσχύνεται 
λέγων ὅτι λέξεσιν ἑτέραις τὸ τῆς κ᾿ ἤτοι συγχύσεως ἐπικρύπτει χρῆμα 
Οντιαροί. ΤΠά  ττ(ρ.143.10: 237); οὗ ἐπ᾽ ἀναιρέσει τῶν δύο φύσεων, 
οἱ τὰ τῆς κι καὶ συγχύσεως, καὶ τῆς ἀπὸ σώματος εἰς θεότητα μεταβολῆς 
«οὐπραγματευόμενοι ΤΠατογεεὶ. ἐομ.15(}1.6.12328}; συνουσίωσιν λέγει 
[Ξς. Πολέμιος] γεγενῆσθαι καὶ κρᾶσιν τῆς θεύτητος καὶ τοῦ σώματος 
14, }αον.4.0(4.363); οἱ δὲ σύγχυσιν καὶ κ. εἰσάγοντες καὶ μίαν εἶναι 
φύσιν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος ἀνοήτως ἀναπλάττοντες δγηδ( μαΐε, 
{(Ρ.224.21:; Η.2.4530). 

κραταίβολος, τοῖο ἀρ τοίεμ υἱοίοηεε, Ἐν Ναχι ἢ ραὶ, 667(ΜΜ.38, 
1804). 

κραταιός, 1. εἱγοηρ, τεΐρβίν ; οἵ ὕοα, ες. δα.,.2.33; 1ἢ.4.28 οἵ ΠΙῚ5 
Ρονου, Πουτη.υὴ5.1.3.4.; 65Ρ. οὗ 15. παπαῖ, 1᾿,705.1.5; 10 Ἶ6}1.28.2; 
ἀδποῖπρ' ϑοὴ ὁ υἱός, ἡ-..κι χεὶρ τοῦ πατρός ΝοΊἢ.ἐγφαὶ,ο(ρΡ.498.20; Μ. 
18.241Α)}); ϑεσαριεμελ,25. 1; ΒΌΡΟΙ]. ἴῃ ΡῬῆταβα κατὰ τὸ κ. τηιοδί 
ἀεείεῖυεῖν κατὰ τὸ κ. καταπολεμηθείς ῬΏΠοΒΙ.}..6.3.26(Μ.65.5138); 
2. μοιρενξμϊ ΕἸ ΌΛΘΥ πὶ ροβι τοι οὐ ᾿πῆπεπος, ΤΡ γ} όχο ον. (0.224. 
14: Μ.113.0328). 

κραταιότης, ἡ, 1. ῥοίθεν, γεῖρἤὶ; ἃ. οἵ σοα ᾿ὄρη᾽ ὀνομάζων τοὺς 
μεγαλοφρονοῦντας...ἀγνοοῦντας...τὴν τοῦ θεοῦ κ. Βαβι οηι η 5.45 
(1.172); Μ.20.4214}; αι γβ5. ἔοι. 5 τη Οαηὶ.(Ν].44.8618); Ρ. οἵ τηξη 
ἡ κι τῶν ἀρχῶν [514 ῬῈ].6Ρ}.1τ.20ο(Μ.78.3520); 5. οὗ πισπηῃίδϊηϑ 
διαφέρει κραταιότητι τῆς λοιπῆς γῆς τὰ ὄρη ΝΊ] Δ ρ.Ῥτος. (απ, 2: ο(Μ. 
7.1507Ὰ}} 2. βγνιίηθες, εοηῃδίαμεν γενναιότητος καὶ κ᾿. Ὑπατι δια σ᾽. 

το δτ(.09.10078). 

779 κρατέω 

κραται-όω, Δ. Ξἰγεηρίξον; 1. ἀςῖ,, ἡπόγεαςξε ἐκραταίωσας ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ 
ἔλεός σου ἘΜοΙΠ δγν, εἰ ἄπ δ(Μ.18,3680}; 2. Ῥά88.; ἃ. φγοιῦ δἰγοΗρ 
ἐκραταιοῦτο ἡ παῖς [Ξ5.. ΒΜΥ] Ργοίευ.δ.1(ρ.12); Ὁ. δὲ οἰγεηφιἠσηξά, ἢρ. 
οἱ δὲ..«στῦλοι τοῦ κυρίου, »-ὠθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ...γεγόνασιν..-«μάρτυρες 
ΤὈίοπ. ΑΜ ΆΡ.Επ5.}.6.6,.41,14(Μ.20.600Ὰ); ἰὴ ἐεμηρογαὶ ρΟῦΕΣ μονάρχου 
δυναστείας μιμήματι “-ούμενος Επι5.1.(.3(ρ.201.21; Μ,20.1322098); 
«οουμένης.«τῷ Νέρωνι τῆς ἀρχῆς ἰ4.}.6.2.25.τ(Μ,20.2ο84}; 5 5τί- 
τυτοα ἔογ ἐσχύω ἴῃ οἰταϊίοη οἵ 28 ερ.2:2, ὙΠπαζιφο. 2 ἐπ Κρ. (1.456); 
εἰσπνεόμενος ἀπὸ τοῦ πονηροῦ νόμος...ὑπὸ τοῦ ἐν σαρκὶ ..--οὔται νόμου 
βίῃ. γες.2.7(0.342.7; Μ.41.11738)}} ἴῃ 5ριῈ δυναμούμενος..--καὶ 
“νοὔμενος ἀνήρει πᾶν 'τὸ φρόνημα τῆς σαρκός Οτ,(ἰεἰς.7.22(0.114.1:; 
ΜῈ ττ.1452}}; οὐδὲν εἰς τὸ καθελεῖν αὐτήν [50. τὴν ἐκκλησίαν], ὡς ἂν 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ ““ουμένην, ἰσχύσουσι Ἐπι5.4.6.χ.τίρ. 5.1; Ν.22.20Ὰ}); τῇ 
τοῦ θεοῦ --οὐμενοι δυνάμει (ῃγχγπ.ἤονι.13.2 τη Δ11.(1.1608); οὗ τῃε 
Κπονίθασε οὗ σοα, δὲ τραίν, ονενιο οίπηηρ, τοῖ, Ῥ5.138:6 κεκραται- 
ὥσθαί τε πλέον ἣ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ περίδραξιν τ. Νὰ Ζ.ον. 
28.2τ(ρ.54.6; Μ.36,530). 

Β. «οἰτάτήγν τὸν Ἀδὰμ... τηκτὸν ὄντα...καὶ μηδέπω φθάσαντα δίκην 
ὀστράκου τῇ ἀφθαραίᾳ --θῆναι...ὃ θεός, ἐν τῇ παρθενικῇ ““ὥσας.-. 
μήτρᾳ..-ἄθραυστον ἐξήγαγεν ἈϊοΊ ἢ ςγηῖρ.3.5(Ρ.31.16}᾿; Μ.18,688). 

Ε΄ ορηβννι; 1. οὶ. τὸ τῆς ὀρθοδοξίας ἐκραταίωσαν σύμβολον (ἄγοη. 
Ῥαξεῖ.Ὀ.304(6.92.7604}; 2. ρ455., δέ ΞοΉ βγΡιδα τη ἃ ὈΘΙ]εἴ δοξάζων 
τὸν κύριον ἐκραταιώθη καὶ εἶπεν, ὅτι...τὸ χθὲς ἀπέθανεν ἡ σάρξ μου 

ΤῸΝ ρὴ..4. 
ΤΠ). γεσίγαΐῃ, μοίά ἴῃ εἰοεῖρ, σκορ. Ῥ8.}3:14 σὺ..«ἐδωρήσω πορείαν, 

τὴν ῥοώδη φύσιν στεγανὴν ἐργασάμενος..«ἣν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐκραταίωσας 
θάλασσαν, ἐπ᾽ ἐκείνων διέλυσας Τπαζ.8α ἰος.(1.1120). 

Ἐκραταιπαγής, »απεῖυσ, Ῥααὶ. 511. δορλιοτο( .86.21434). 
κραταίρινος, μαγἀ-5}εἰϊο4, Ῥαμ]. 5] φηδο.ττϑί( Μ.86.22568). 
κραταίωμα, τό, Ξῤῥογὶ, εἰαν ἔστι..«τοῦτο...τὸ σχῆμα [56. {Π16 

01055] νίκης κ- ΜεῖμΒογρτίρ.ξο4.21; Μ.18.4000); ἰσχὺν καὶ κ, καὶ 
καταφυγὴν...«θεὸν..«καλῶν Οτ ΝΥ 55 ἔπι Ρ.τ2τ.τ4; Μ.45,356}); ἰὴ 
ΤΈερ.2:35 Ὑπεοαοτεῖ τϑραάϑβ καὶ ἐπιβλέψει κ. ὄν ἀγα σου! θη 15. κ᾿ «ον 
ἂν τοῦ ὄντος λέγει θεοῦ..«τούτου κι κέκληκε τὴν ἱερωσύνην, τὴν κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ ΤΠ ι..7 ἦε ΣΕερ.(τ.360) ἡγπετς Ὑ μοάοίοπ 
γοδᾶβ κ' αών; ἡ βασιλεία ἱερωσύνης ἰσχὺς καὶ κ. Τατγα8.Ερ.  (ῖ.ο8, 
14608). 

κραταιῶς, εἰγοηρῖίν, ἤγριῖν, ες δαί, 8.16; ὅ..«ἄρχων κ., φίλος ἐστὶ 
θεοῦ 1514. 6].ἐῤ}.1.29ο(}1.γ78.352}). 

κρατ-έω, Α. γε; 1. γεὶς (ον ε7) “-εῖν. ἁ ἁφαμεν τὸν σωτῆρα. .«πάντων 
μὲν τῶν ὑποτεταγμένων αὐτῷ... «ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τοῦ “ποὔντος αὐτὸν 
πατρός Οτ.(εἰς.8.15(μ.233.14; Μ.11.15404}; ἃ5. ὈΙΒΠοΡ, ῬΆ]ΠΟλνγ5. 
4{(0.25.22; Μ.47.16); 2, δὲ εἰγοησ, ῥροιϑενζμὶ ἡ μὲν πρώτη..«ἡ “-οὔσα 
τὰς χεῖρας, Πίστις καλεῖται Ἠδττη.υἱς.3.8.3;.4..0.77(Ρ.180.16). 

ΒΒ. ἐοηφιον; 1. φαΐ υἱείονγ (10) τάγματα... ὡσανεὶ κεκρατηκότα 

τῆς μάχης Επ5.0,ζ᾽.2.6(6.43.25; Μ.20.9858); τοῦ, Ῥαβδίον εἰπὲ τί 
δύναται “-ῆσαι, ὅτι ἔπαθε 115. πι. [ν.ἀορηιτ( Μ.86,5408); 2. δώγραςς 
(10) πάντων “εἴτε Ατδεπαρ ἰδρ.6.2(3}1.6.0018}; παντὸς. ..“-ὧν ἀρετῇ 
Οτ,Ν82Ζ..ν.43.το( 1.36. 5050); ῬΠΙ]οσι ἦν. 6.8. τ4( Μός. σύ 50}; ὁ. δος. τὴν 
«ὐδορκάδα διὰ τοῦ δρόμου ἐκράτουν 7. Πμᾶ.2,4; 8. ἀελίευε, ἀεεονρ Ἰδὲ 
ὃς ἂν..-δουλεύσῃ ταύταις [3ς. πέστει, ἐγκρατείᾳ κτλ.] καὶ ἰσχύσῃ ““ἢσαι 
τῶν ἔργων αὐτῶν ΠοΥπλὐς.3.8.8.; ἐκράτει... «γνώμης 1δὰ5.».(0.2.2(0.41. 
τι; Ἀ].2ο.9800); 40 Ῥοπᾶηποα εἰ δὲ λέγοι μετανενοηκέναι καὶ ἐπιτίμια 
«νεῖν ΤΒαγ, ϑιυάᾶ,ρ}.2.42(}1.00.12410); 4. ῥγευαῖί τὰ ἀρχαῖα ἔϑη 
“"εἰτω ΟὈΝΙς (Ζ25)εαη. 6; “πείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος τὉ.; ἐκ τῆς 
κεκρατηκυίας ἐν ταῖς ἐκκλησίαις. ..«συνηθείας Ἰύπι5ιφα. δ] αΥ1Ὁ..2.2(Μ.22.Ψ 
9410}; ἐκράτει..-παρὰ τοῖς πᾶσι μία γνώμη 14,0. .3.2τ(0.88.51; Μ,20. 
1οϑ4Α) ; αὐτῶν... ἡ συκοφαντία καὶ αἱ διαβολαὶ κεκρατήκασιν ΟΑἸ6Χ. 

ἐβριΑρ. ΛΈ αροϊ.5ροιττίρ.96,20; Μ.55.2688); 405. Πρ ογ5. ἐκράτει ἐδ 

εἐμείοτῃ τῦας, ΟΠνοη. ] ας ο}.0.332(}}.02.861ΑᾺ); ῥγουαῖί ὈΝΟῚ τὰ... 
γράμματα μετὰ πάσης δυνάμεως...εἰρημένα καὶ τοῦτο τῆς ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν ἐκλογῆς κεκρατηκότα ΟΥργῖης,4.1.6{ρ.301.13; Μ,11.3528); 
Ρ8358. πολυθεΐᾳ κεκρατημένῃ ΤΗΔΕ 5. ς3: (τιος5); ἀοία ροοὰ [Μτ, 
6:24] καὶ μᾶλλον ὁ περὶ τῆς ζπρὸςΣ τὸν θεὸν δουλείας μόνον...“υήσει 
λόγος ΟτιΟεἰς.8.8(0.226.31:; Μ|.τΙ.15208); Βα5,ἢ0)5.21τ.5(3.τ670 ; Μ.31. 
5408); ““ἤσει πάντως καὶ ἐναντίον Ογτ.ἰἠι65.35(5᾽.2088); οὗ Ἰ6ρ 5] ἴοι, 
γε Ια] Ἰη ἤογες δ.. νόμῳ κυρωθὲν -«-ἢσάν τε ἴξα5.0.(.4.2(ρ.118.24; Μ. 
20.11528); Ηδτδ0}. πον. 25(}.47); Ρ4.55., δὲ σεμεγαὶν ἀεεερίοά, Βαχιὶ. 
ἄκος, ἄραν. Δ τοά.13850) ;ῬΊΟΡΙ,, είν οἰ δα ἐγ! πλέκων ἴ5ς. ἘᾺΝ. 
συνδέσμους καὶ διαλύων «-οὐμενα τ. Να2.0γ.28.ττίρ.39.5; Μ.36.49 4); 

5. οχίορά, γεαεῖ εἶδον τεῖχος νεφέλης “-οῦν ἀπὸ τῶν ὑδάτων ἕως τοῦ 

οὐρανοῦ Ψ'΄.Ζος.2(ρ.97.20); ἴῃ {1π|6, ῥεγεῖδὲ, ἰαξὶ ἀλλ' οὐκ ἐν Χριστῷ 
τοὺς τύπους ἔδει “-οὔντας δρᾶσθαι γγ. "5.34:28(Μ.60.011}0)}; τοῦ... 
πολέμου ἐπὶ πέντε ἔτη -“-ήσαντος Ὑματ Τιεοι,λ.6.2.0(Μ.86.188.}; ἡ 
βασιλεία...--ἤσασα ἔτη Ἂζ'΄ 10.ΜᾺ].δγοη.4 0.12(}1.97.1528}); “εἴ ἕως 
τῆς πεντηκοστῆς τὸ ὕδωρ 7ο.ΜΟΒΟΠ ῤγαὶ, 215(Μ.87.3το8.); 6. »ιΩϑΕΥ, 



ΕΝ ἔν. ́ '- 56 τα, Μ 5 ΠΕ ΤΟΣ ΤΡΊΤΑ ΠΤ αὶ τας ΒΞ Β ΕΑΨΨΥΙ, ἐξ Ἐ ΈΘΗΣ ΠΌΣΙΣ - 
τας ἐσ 3: ὩΣ τι ΕΞ ΤΕ ς ΕΞ ΒΞ ΕΣ. ἐπι ὅσ Ἐν τά το πον ος τ ΕΣ ππιεισις  τττεένσιεν τον τ τα τεροσον τς, τς. ἘΑτ τας ἘΠ ας ἀξεξεκε τῆβρετε ξεν τος τ ἀξ δ τι τον τς τος πολεῦν τες ἀπο -ὸ- τυσυσ τ νου 

κράτημα 

εοηῃγοὶ ὅπως ἀνάρχως λέγοιτο “εἶν τοῦ τεχνάσματος ὁ τεχνίτης ΜοΙῃ, 
ογεαϊ. 1(0.408.5; Μ.18.340 4) ;, οὐ,. «τοῦ κλέπτου τὸ ἀδίκημα... ᾧ γε οὐδὲ 
βουλομένῳ δυνατὸν ἣν --εἷν τῆς χειρός ΒΑ5.ἤσχ.6.7(1.574; Μ.29.1338); 
ΟὨΘ5Ε11 τοὺς ἐν κλήρῳ πρεσβυτέρους ἢ διακόνους ὄντας καὶ ἀπερχο- 
μένους κρεῶν ἔδοξεν ἐφάπτεσθαι, καὶ οὕτως, εἰ βούλοιντο --εἶν ἑαυτῶν 
ΟΑποιεῶ.14:; 855. “"οὔνται..οὑπ᾽ ἀλλήλων αἱ δυνάμεις αὐτῶν [5ο. 
τῆς. νἱτῖι 65] Ἡδττη.υἱ5.3.8. 1; ; ψυχαὶ. .«ὅποσαι.. "παραληφθεῖσαι καὶ 
““ηθεῖσαι περιπολοῦσιν..-μετὰ Χριστοῦ τὸν οὐρανόν ΜείΠ. 5 νΗβ.4.2 
ῴ. 47: τι6; Μ.18.80Ὰ); ῥε φμδεεί εἰ οὐκ ἔστι δημιουργὸς ἄνευ δημιουρ- 
γημάτων..«.οὐδὲ παγκράτωρ ἄνευ τῶν -πουμένων 14, ογφαὶ, .2(. 494.ο; 
Μ.18.3338}; τὸ (ὮγσΙβΕ τοσοῦτον ὑπὸ τοῦ λόγου --οὐμενοι, ὡς φόβῳ τῶν 
εναἐωνίων κολάσεων..«θανάτου καταφρονεῖν ΟΥγ(εἰ5.3.78(ρ.269.10; 
Μ.Ιτ.τοζιο) ; οὗ Ὀμτῖςι ἐκρατήθη τῇ σαρκί ( 6} ,νΖ.᾿.6.2.το.25(}1.8ς. 
2800}; 7. ξδερ, γεβίγα τη ΟΥΙ6561Ὲ ἴτοπὶ οὐἦσας ἑαυτὸν τῆς προσ- 
φορᾶς, πρὸ τοῦ τὸ πᾶθος τῆς ἁμαρτίας [1.6.. Ἰερτοθν] σκιρρῶσαι 
Μετ ερν,δ(ρ.458,25); Ρά55., σειαΐῃ [γ0ῸΉ: τοῦ συναγελάζεσθαι “-ηϑείς 
:Ὁ.7(0.46ο.8); Ἰλῖταηβ., ῥγαοίῖδε αὔξη οηεε “- εἴν. τοὺς μὲν κοσμικοὺς 
τὸ κρέας, τοὺς δὲ μοναχοὺς τὸν τυρόν ἴ 7ο. [6]. ῥοσητί. (Δ᾽ 88, ποτ 20); 
““εἰτωσαν. τὸ μηδόλως ἁμαρτῆσαι εἰς γυναῖκα ὖ7ο. [6].56γη,(Μ.88, 
1032}. : 

Ὁ. ἰαν μοίᾳ οὗ; 1. εεἶξε; ἃ. ς. σε}. “νήσας τῶν κεράτων Τ᾿. 74.2.7; 
χηδί. τὰ πανταχοῦ..«-«στρατόπεδα..-μιᾶς ἐκράτει γνώμης Βπ5.υ.(.4.68 
(ρ.146.3; ΝΙ,20.12248); ἐδ.τ.36(ρ.24.το; 9524); Ῥ. δ, 8ος. “"σας τὸν 
ἀσκόν 1.,5α1.22.πτο(Ρ.66.16; Μ.122.1352})}; τποῖ. ἐκράτησεν αὐτὸν πόνος 
ΑρορίμἢῬαὶν. (ἴ,δ5.938); 2. ἀείαῖμ, ἘΠι5.ἢ..6.7.32.21(}1.20.7324}}; 
ἐκράτησεν ἡμᾶς φαγεῖν Αρορἠιμ Ῥαὶγ. (Μ.6ς.145Ὰ)}; ἐκρατήθη τὸ 
"πούμενον [1.,6, Ὀοᾶγν οἱ (μη|51] 65. τη, ἐγ ἀσγηι, τ( 86. 540 Α}; 
ὅ. μοϊά 75; ἃ. γοία ΤῊ 5105, Νοηηυραν. .]0.20123(ΝΠ.43.0120}; ἐπεγῖεξ τὴ 
1ῃε τα]ηα ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ --ἥσῃς δόλον Τα 6.3; ἃ στᾶσα, (Ὦγνβ. 
ἀορ!. 4.2 ἐμ ἘΡρῥν(ατ. το58}); Π)οτιἀοεί,. 8, 5(Μ1.88,17120) ; ἦε ἃ βεςτεῖ, 
Ῥζάαεο. ας. 3: 2(Ρ. 52. 20); . πιοὲ,, λοία {αεί, Ῥεγσεῦεγε ἔῃ 6116 ΟΥ 
Ρτδοίϊοα συνήσετε τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ “εἶν, καὶ ἀπορρίπτειν τὸ θέλημα 
τοῦ Βελίαρ ΤΟΝ ερί!.3.1; “πούντων τὴν..«συνήθειαν εἰς τὸ μετέπειτα 
πεποιηκότων Ιτοπ.6 Ὁ. Κ 21εἰ «Ὁ. 15 5.}..6.5.24.12(Ν.20.Ξ044}; --εἶν τὴν 
ἐν Νικαίᾳ πίστιν (εἰ. ὈγΖ.},.6.3.12.12; 10.Μα]. εἰγοη.7 Ῥ.τβοί.07. 
2888}; οὐ κλίνομεν γόνυ μέχρι τῆς κυριακῆς τῆς πεντηκοστῆς, διά τε τὰς 
ἑπτὰ ἡμέρας μετὰ τὸ ἅγιον πάσχα ἑπταπλωμένως ""εῖν ΤΟΡΠτΥΗ, 
ἰτπινρι 9 (Μ.87.3ο8 50); τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας" ἥνπερ..«ἡ καθολικὴ... 
ἐκκλησία --εἴ 170.) .(σηδί. τ  Μ 95. 300Ὰ}); 405,7) ῥεγεῖξὶ τοῦ... βασιλέως 
«ελιπαροῦντος καὶ “οοὔντος (6), νΖ.}.,6.3.0.12; 4. βοίά τμ ἐμὰ μαμά 
τὸν ἄρτον “οἦσας λέγει σφραγίζων 111. }ας.(Ὁ.202.3};} ῬΆ55., δὲ ἐοϊά, 
λαμάϊθά 86. βοταει πῖπρ ῬαΙραΌ] ἔδει δὲ τὸν εἰς κόσμον ἀφικνούμενον 
35. (μυ151].. ὀφθῆναι, ““ηθῆναι ΟἸδτη ἐπε. ΤΠ άοί, ο(Ρ.126.23; Μ.Ο. 
6888); 5. μοί 50 ἃβ ἴο Ἰοβά φαίνεται αὐτοῖς ὁ ἅγιος ἐφ᾽ ἵππου λευκοῦ 
καθεζόμενος καὶ δύο νεανίσκοι...ἐκράτουν αὐτὸν ἔνθεν καὶ ἔνθεν Μ1γ. 
(σεο, π(ρ.57.3); 6. “παϊμίατη, Ἡρ᾿οὶά, ερῥονί, Ἡθτιτη. εέριρ.8.ς, ἴῃ 
Ῥεϊηρ᾽ τεθεμελίωται...ὁ πύργος τῷ ῥήματι τοῦ παντοκράτορος...“-εἴται 
δὲ ὑπὸ τῆς. «δυνάμεως τοῦ δεσπότου 1ὰ.υἷ5.3.3.5; ὁ κόσμος διὰ 
τεσσάρων στοιχείων «"εἴται 1Ὁ.3.τ2.3, (Ἰαφπι.5 γ.7.2(Ρ.8.268,; Μ.ο. 
4134}; ΟΥΟΝ Ζ. ῶγηι.2.τ τι. 688(}.37.1ο76Ὰ}; τὴν καινὴν ἐκράτησαν 
αἵρεσιν ΤΏΔΙ.6.142(4.1236); Οἠγομ. Ῥακολιρ.2όχ(Μ.02.6560); οἰ Ἑπς, 
ἦ..6.4.29,4(Μ.20.4ο00}; 7. οπάμγε, Ῥτεὶ τὴ τὐἱῇι ὅταν μὴ “-ἢ ἄνθρωπος 
τὸ ἑαυτὸν μέμφεσθαι ])οτ.ἀσοί, τ, δ(}1.88.16284) ; 8. (οἵ, 5 ΤΨ,4) λοϊά, 
Ῥσδδεξς σ-εῖν. «πρόσρημα (οτιβέι 0. ἘῸπ5.ν.(.2.38(0.57.10; 21.20.10168); 
τὸ ἐπισκοπεῖον κ. Ογτ.ϑ.υ. ων. 75(0.180.5); τᾶν, Ετμἤνη,.3(Ρ.1ο.7). 

κράτημα, τό, 1, ργαΞρ, ἰαγίηρ μοϊά οὔ; τηεῖ,, ὃν ἘΒ6 τ] Πηρσ Βα] δος, 
ΤΑΙ 4ε{.2(}1.28,5400) - Απαβεβ,ἠοά, 2(Δ1.80.61}}) οἷς. 5, θέλημα; 
2. φρῥονί, ἀϑοιείαηεε τὰ κ᾿ [5., οὗὁ ρτᾷς6] Ἰλοτη. Μ6].(.4.5 τ ρ.76); 
3. ϑίγδηρὴ (οὗ οβατασίογ), γεβοί 02. ἐδ. (0.113). 

κρατήρ, ὁ, δοιοὶ ἢν τχίης τοῖμε αμά τυαίδγ; Πδπος εἰιαἴίεα ἡ 
σοφία συγκαλεῖ ἐπὶ τὸν ἑαυτῆς κ. λέγουσα [Ρτ.9: 3] Οτμ χορ. 1.2.1 1Ὲ 

Ἰ ΨΟ ΨΟΟΝ “πὸ 

᾿ ἐξυβρίσασιν ἣ ἣ περὶ τοὺς μυστικοὺς κ- μανεῖσιν τι Ναζ.0».-.2(Μ.3-. 
6658); ἴπι Τερυ δε ΔΈΩ, κίονας ἐστεφάνουν...κ, μεγίστοις Τὰπι5.υ.(, 
4.328(0.04.20; Μ.20.ΤΙΟΘΑ); Πππυσρ., {1}. 7]ας.(0.228,24,20; ΡὉ.530.10); 
ἐὐρι ἐνηνοὶ. ̓πξ(ρ. .301.22); Ἐϑορθν Ἡ ἰε. 5} 1.87. .30850); 5υΠθΟβια 

οὐ Κὸν περιφερὴς ἣν καὶ ἀναπεπταμένος, σύμβολον ἔστω τῆς..«προνοΐας 
ἜΝ ΑΥ6Ρ.9.3(Δ|.2.11008}; ΟΥ ΝΥ 85. 6. ττ(Μ. 46. 148; βρωτῆρες 
Ῥ.40.4). 

κράτησις, ἡ, Α. “ον 1 01: 1. ΟΥΝἹ Ῥσιθεν, Ἐπ5.0.(,4.πο(ρ.138.1; 
Μ.20.12000}); τηδῇ. τὴν τοῦ θανάτου κ᾿ ΑἸ. ἦης.8.2(Μ. .25. 1008); Δι, 
ροϊὶ,1. τὴ ΜΝ. 26.11240); 2. ἀεεεςοίοη οἵ ΘΥΩΡΕΙΟΥ τοῦ τεθνεῶτος ἀνα- 
βίωσιν τὴν τοῦ παιδὸς κ. ἐδόξαζον δ ὰ5.υ.(.1.22(ρ.18.20; Μ.20.9570); 
Κόμμοδος ἐπὶ τῆς αὐτοῦ κ. παύει τὸν διωγμὸν τῆς ἐκκλησίας ΟἠγοΉ. 
Ῥαρεῖ.Ὁ. 26 2(Μ.92.641Α). 

Β, ῥοΞξεββοη; 1. Ἰὼ ροῆ., ΟυμἸρεμοί τη δηϊ.3:τῈ.,(41.17.2608); 

776 κρατύνω 

2. ἰαξῖηρ Ῥοσεεσβίου, οεεεραίίον; (τεῖ. 705.11:23) νοεῖ,. «τοῦ κυρίου 
᾿]ησοῦϑ..-κράτησιν τῆς γῆς Οτιλονμ.χό.3 τπ [05.(Ρ.306.28; Μ.87. 
ΙΟ240); 3. λοίάἀέγιρ, Ιακίης ἐμοί τὸ.. «ἀποτέλεσμα τοῦ..«σώματος, ἡ 
ἀφὴ καὶ ἡ κ- 70.}. [.0.3.τ5(Ὁ.04.10494}; κοί, σγαξρ προστάσσω ταῖς 
πονηραῖς δυνάμεσιν.. ἀφεῖναι τῆς κι (οηξὶ. ΑΡ.6.0.4; 4. ἀεἰεηίίονι, 
αγγεξὶ τὸν ἀσπασμὸν τοῦ ᾿]ούδα, τὴν κ. τῶν ᾿Ιαυδαίων 170.) Οοηεί.3 
(Μ.05.316Ὰ}; 5. αδοίίμόηεε ἴτοτη ἢ βρώσεως, ἢ πόσεως, ἢ κοινωνίας τὸ 
σύνολον κ. 7ο. 16}. ῥοεμλ. (Μ.88.τοοδο) ; 6. (δὲ ψν ῖσ ἢ ΒοΪά85, ἐγαάτ- 
Ποη περὶ πίστεως ὀρθοδόξου καὶ κ. τῆς ἐκκλησίας 1 7ο.Β (σηί. τ( ΜΟος. 

3094). 
κρατητέον, 076 μιδὶ »ιαςίεγ, εοηίγοὶ γαστρὸς...κ. ΟἸ6Πη.5 γ.2.20 

(ρ.1γ1.6; Μ.8,10498). 
κρατητικός, 1. οὗ ῥοῖθόν, γοἰαϊηρ ἰοὸ βοιῦδν, τεῖ, Ῥῃ.8:22 ᾿ἀρχήν᾽... 

οὐ χρονικὴν λέγει ἀλλὰ τὴν κ. ΤΟτΟΝ ν95..“γ,εἰ δα, Μ.4-.12888); 
2. «αραδίες οὗ κοίάτηρ, γείθη ἶυε, οὗ Ὦγϑβορ πυκνὸν ἐστι καὶ κ. (ἢτν5. 
ἠοηι.16.2 τη. Π εὐ.(12.1 508). 

κρατητός, εαραῤίο οὗ δείηρ ποία, ἀειαϊηεω, τοῖ, ἄθαῖι οὗ ζῃχιβὶ ὁ 
ἀθάνατος θανών, ὁ ἀκράτητος κ. γενόμενος ἸθΠΡἢ.ἤαογ.66,7δίρ.119.το; 
Μ.42.1520). 

Ἐκρατίκλη, ἡ, (1Αΐ. «γα! τεμ α) ρΥ ΔΊ ΥΘΉ ; ἃ5 ἰησιτασηξηῖ οἱ τούζαγε, 
Ομγϑ,μον.3.5 1 ΕΓ βδ55,.(1τ.447ς, ν.]. κραββάτου). 

κράτος, τό, Α. γρηξ, 1 οἰγεηρ }} κατὰ κράτος ΟΥ̓ ἀνὰ κ. τ} αἰ! 
οηε᾽5 τρῖρἠὶ, ποπος ἐπογομοἑίν, ἐονμρί δἰεῖγ, ΟἸονη. ον. 7.ττίρ.46,27; 
Μ.9.4808); ῬΒΙΠοϑ, ἢ.6.4.12(Μ.65. 5250); ἐῤ.ο.τη(5818); ΤΠα τι φη, 1 4 
ἴηι 7σ5.101153 (1.212) ;2. βοῖρεν οἵ σα ἐλπιοῦμεν ἐπὶ θεόν...ὅτι τὸ κ. τοῦ 
θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα μετ᾽ ἐλέου ᾿55..5αΪ.17.3; σύ, δέσποτα, ἔδωκας 
τὴν ἐξουσίαν τῆς βασιλείας αὐτοῖς διὰ τοῦ μεγαλοπρεποῦς καὶ ἀνεκδιηγή- 
του κ' σου ΤΟ ͵ ρ ὅτ, ; ἐμήνυσεν [50. Βοσοηα σογηπιαη 16 1|]-.-«μὴ δεῖν 
εὐἐπιφέρειν τὸ μεγαλεῖον κ. τοῦ θεοῦ (Ἰδτη,Ξἐγ.6.τό(ρ. ποι τς; Μ.0. 
2644}; ὁ θεὸς ὁ πάντων ἔχων τὸ κ. ΑἸ ποτ τ( Ν4.25,11320); σοῦ τὸ κ. 
ἀνήγγειλαν οὗ οὐρανοὶ καὶ γῆ (σηςί,.4.Ρ.7.35.2; οἵ Βοὴ ὡς υἱὸς ἔχει τὸ 
πατρικὸν κι. Δι. 44γ.2.5ο(Μ.26.2528}; ε80. τῇ ἴοσγπὶβ οὗ ἀοχοίορν,ν 
διά, δόξα, ἐν, σύν; 3. τοῖ, γῬονοῖ οὗ 1)6ν]], 1 ἱοη. τ. .}.3.3.1χτ(Μ.3. 
4418); Ρ]υΓ,, Μειῇ. ῬόονΡΒ. 1(Ρ.501.5; Μ.18. 3070) οἷξ, 5. δαίμων ; 80 οἵ 
ἀεαῖῃ (Η6}.2:14), ΑἸ ἧρς,24,3(Μ.25.1370); Π]ολ.ΑΥ,6.}}.2.3.6(4044Ὰ}); 
4, οὗ 5ρ᾽ γτ18] ροννεσ, Ἔχορ, ᾿μΟ.1:2 πᾶς ᾿θεόφιλος᾽ 'κράτιστός᾽ ἐστιν 
ἔχων τὸ κ. καὶ τὴν δύνημιν τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ Οτιἤομι, τ ἴῃ 1,ε.(0.13.... 
Μ.17.3132Δ). 

Β.. ἱπηρο 715} ᾽φαεείν; 1. δουδγείρη βοῖσον, Μοὶ. 7γν.τ.3(ρ.30δ. Ὑ1.3. 
Ι212Α) ΟἸΐ. 5. διάδοχος ; κ. ἐδέξατο παρὰ θεοῦ ἡ τῶν 'Ρωμαίων βασιλεία 
Οοϑπι. [πα 10}. 2(Μ.88.113234Α}; τῇ. εγοση, ἢρ. φιλονεικῶν τὸ τῆς 
ἀσεβείας κ. ἀναδήσασθαι (τ. ΝᾺ 2.0».43.-(Μ.26. πο 08); τῆε (γοῖοη, 1... 
1Π6 ΘΙΏΡΘΙΟΥΙ ἐπ᾽ ἀνδρὶ..«λαχόντι ἐν τοῖς αὐτόθι παρὰ τοῦ κ. χαρτου- 
λαρεύειν Τατ.Βύια,Ερ.2.τοοί Μ.09.158οᾺ) ; 2. ἃ5 ἴογτη οὗ δάαταββ: ἴὸ 
ΘΙΏΡΕΙΟΥ ταῦτα..«ἀνήγαγον τῷ κ. σου Α. είγ.εἰ αι, 42(0.101.14); 
δεόμεθά σου τοῦ κ., καὶ τοῦ βασιλείου σου, καὶ τῆς εὐσεβείας σου Ῥεί. 
«ἀγ.χ(Μ.26.820Ὰ); ντ. ΗΠ. 6}. Ο σης. Μ.322.1172Ὰ}; ἴο ΕΠ ΡΥ θ85 συντά- 
ξασθαι τῷ ὑμετέρῳ κ, ίατο. τσ. ονρλ. 52; ΤῊας. 4 ρ.43(4.1102); οἵ 
ΘΓΏΊΡΕΓΙΟΙ 1Ππ ἢγβί ὈθΊβοὴ προσέταξε τὸ ἡμέτερον κ΄ Μ᾽ ΑἸοπί. πὰρ. ὁ. 
ἐρίσοι ρ ἘΒαι,᾿ἡ.,6,4.8. (3.056); ἴῃ {Π|γ ῬΟΙΒΟἢ εἶ,..βούλεται αὐτῶν 
[50. ΕΙΊΡΟΤΟΥ ἈΠ ΘΠΊΡΥΘ58) τὸ κ᾿ μάτι. τ28(4.1231); 18.140(1235); 
βασιλέα τιμῶμεν, καὶ ὑπὲρ τοῦ κ. αὐτοῦ εὐχόμεθα Μ΄. Δροϊίοη 6 (0.30. 
27): 3. 1ῃ. Βάατε85 ἴο οἰποου οὗ ἐμ οσόνῃ, «(4.7 λον. Β 31(0.25.12). 

ἐκρατοτύραννος, ὁ ν βοιθον [αἱ ἰγγαηὶ, ΤΕρίρι. ἠονι.2(Μ.43.453})). 
κρατύν-ω, Α.. Ξἰγεμρίϊοη; 1. οἰγεηρί 6} ἴπ κ. πρὸς εὐσέβειαν Ἰύπη. 

ἐχρ. βἀ.3(Ρ.250); Ρ655., ἀθογῖνε ἔογερ, τεῖ. του. 6: τὸ εἰ... πληροῦνται... 
ταῦτα καὶ κ. διὰ τοῦ σώματος Μίοτῃ.γ65.τ.6ο(Ρ.324.14; Μαφιτι 578); οἵ 
ΘΥΡΌ ΤΠ ἢ 5, ΑΥ̓ΠΘηδρ.γ 5. 18(ρ.60.25 ; Μ.6. το 0Ὰ) ; 2. ρον; ἃ. ΜΙ 
ΔΙΡΌτη Θηΐ5 ἔλαττον... τὸ τὸ ψεῦδος ἐλέγχειν τοῦ τὴν ἀλήθειαν --ειν' 
ἐφιττίρ.6ο.1ο; 9020) ; διδάσκαλος εἶναι λέγων, οὐκ ἤδει τὸ διδασκό- 
μενον ὑπ᾽ αὐτοῦ “-εἰν ἘΠΟσ.Αρ.,15.}.6.5.13.7(}}1.20.4618)}; ἐ ἰσχυρῶς κ. 

ἊΖ..ο Σ χος εἰς ΕΥΡΉΕΥΝ [4 ἜΝ ἴὸ τὰς τΈΞΕΣ. τ πρξεατ, τς σα 

ματα..«τὸ μὲν ὁμοούσιον διασύροντα σσοντα δὲ τὸ ἑτεροούσιον ως 

ἐι.6.2.τ(}.65.4658); ἠοίἑ ἅτ Ορ᾿πίοῃ τούτου...τὸ δόγμα ἐκράτυνε 
Μαρκέων ΗΡΡ.λαδν,).37(}.223.πό; Μ.τ6.33464); Τάτ ἠαον."(4.307); 
Ὁ. δομήγηι, σογγοϑογαὶς ᾧ μαθητεύσας... ἐκράτυνε τὸ δόγμα ΠΏΡ. 
μαεν.9.7(Ρ.240.2ο; Μετ, .33100); ταῦτα οὕτως ὡς γέγραπται παρα- 
λαμβάνεσθαι “-οντος τοῦ Χριατοῦ τὴν γραφήν Μοίῃγδςτ «39(Ρ. 4852.16; 
Μ.18,2688) ; ἀληθὴς...ὅ λόγος, καὶ. «τὸν θεὸν ἃ ἀγένητον εἶναι κι. 10. 
Α].Ρ.Ελπ5.}.6.7.1τοί3240; Μ.21, τό40); κύειν διὰ τούτων τὴν ἑαυτοῦ 
δόξαν ἡγεῖται Ἐλι5.6.1}.,..24{(0.135.0; Μ.24.0646) ; Ρᾷ55. ἐκεῖνα φρονεῖν 
εὐὐὗπερ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ δι’ ὑμῶν ὡρίσθη καὶ ἐκρατύνθη 
(ομπβῖ.ρ.6ε].ν2,}1.6.3.15.2; Τματχι δια. 0.2.7 (Μ 00 Ὑ304Ὰ}; 
ς. σείαὐ δῖ, τοὶ } ἐβούλοντο ἂν..«.οὗ νομοθέται...“-αι τοὺς φανέντας 
νόμους εἶναι καλοὺς. «παρὰ παντὶ τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει ΟΥτι ῥγίπε. 
4.1.1{0.203.17]; Μ.11.3448); ἑνὸς ἀνθρώπου παράβασις ἐκράτυνε τοῦ 



κραυγάρης 

θανάτου τὴν δυναστείαν Ὑμάτ, ον. ες: τ7(3.58); (1. »καϊηίαίη, τη δὶ οὐδὲ 
ἡμεῖς ἄθεοι, ὑφ᾽ οὗ λόγῳ δεδημιούργηται... τὰ πάντα, τοῦτον..»“ὔοντες 
θεόν Αἰμοπᾶσ ἰορ.6.2(Μ.6,.ΘοΙΟἹ ; ὅταν... ““ωμεν τὸν διακοσμήσαντα τὸ 
πᾶν τοῦτο, τοῦτον εἶναι τὸν θεόν 1δ,.7.τ(0048)}; ο. ὅτι, [υϑ1.1α].20.5(Μ, 
6,520 4); 4..7ο.δπ(ρ.183.4); τοῦτο μόνον κ. ἐν ἑαυτῷ ὅτι συμβολικῶς 
πάντα ὁ κύριος ἐπραγματεύσατο ἐϑιτοδίρ.202.7)}; αϑϑογί οὐδ᾿β Ψ1]} 
οὐκέτι τὸ αὑτοῦ κ., τὸ δὲ τοῦ πατρὸς ἵστησι βούλημα ἸΠιοη.Αὶ, Κα. 

Γαι 4ο(ρ.ο55.τῷ). 
Β. ῥὲ ΣΙΤΌΤΩ ἐποιρὶ, μανέ ἰδέ Ῥοιώεν ἰο τίς βασιλεὺς νόμους.- ἀπὸ 

περάτων γῆς..-ἀναγινώσκεσθαι ἐκράτυνεν; Ἐλι5,ἢ,6.1το.4.τ](Μ.20. 
8568); δέ εἰγοηρ ἐποιμρὶι ζογ, σπάμγε ὀγαυεῖν τὴν προλαβοῦσαν ἐκράτυ- 
ναν ζωήν ΑΙΏδηδο,γ65.τ2(ρΡ.62.20 ; Μ.6.0078). 
. ῥεερηιε Ῥιαϑο οὗ; Ἠϊασίον ταθττα]ν τῶν προκειμένων ἐπιβατεύειν 
τ κ- αὐτὰ πειρώμενοι ΟΠ, Α].4Ρ.Ε5.᾿..6.7.24.8(Ν}}.20.6068). 

᾿κραυγάρης, ποΐϑν, ἘΡΏΓ, τ οοΑ. 
κραύγασος, εἰανιογοις, πσῖσν, (οηδί. 4ΡΡ. 4.5.1. 
κραυγή, ἡ, 1. ἐγ ͵Ής, Ῥνοείατρητης ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὅ 

τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ κυρίου" τρία μυστήρια 
κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ θεοῦ ἐπράχθη Τρτι. ΕΡἤ.το.τ; Ατδοπαρ ες. 
τττ( 6.12.4}; 2. ἐἦν οὗ Ἰἰατηθηϊαείοι, ον. Οἰδη.1:4.0; οὗ Ἰουά, 
οἰατπιότοῦιθ ΞΌΘΘΟΙ, ΟἸδια, ξγ.44{0.222.3}; ἱπνγατα οὐ φωνὴν... καὶ βοὴν 
τὴν κ. νοητέον, ἀλλὰ τὴν τῆς ψυχῆς προθυμίαν Τπάϊ,Ὀ5.3:4.(π.62}}; 
3. οἱ διστηδὶβ δῃά δϊτάβ, ἐγουῖηρ, Οσηδί. ἄῤῥι.το, 3; ὀγαγίηρ, αὐ. 
ΜΡ ἀταϊ (ἰτ.280}.})2.4(Μ.1,.77.226Ὰ}; ἐγοακίηρ, (60.158. εαγηι.τ. 67. 

Ἐκραυγητικός, ἰομά, Απαβὶ, δι φι,εἰ γε. ρ.τ25(Ν.80.776 4). 
Ἐκραυγικῶς, νος εγομεῖν, ΤΏΡ. εὐγοη.. 3τό(Μ.τοῦ.7658). 
κρεανομέω (["]κρεων-), 1. ἀτυϊάφ {56 βσεξ οὗ δι Ξαοτιῆσο, [516.}ὈῈ]. 

6}}.1.72(.1.78.2320) ; 2. ἐδαν 10 βίδειβ, κρεων-, ἘΡΙΡΒ με δείρ. τοκ. το; 
Μ.43.176Ὰ}; Ογτ,Ζαεΐ.84(3.7700). 

Ἐκρεβατίζω, ν. Ἐκραββατίζω. 
[Πκρεηβορέω, ν. κρεοβορέω. 
κρεισσ-όω, ἡπαλε ῥοίίογ, ρίυε τ ῤῥογίογτέν ἰο, τοῖ, ζθγβι; 1. ἴῃ 

Ναβιίουηδη ἀοοσηο “ἰοῦ [5ς. ἡὶ χάρις] τοῦτον κατὰ τὴν φύσιν αὐτοῦ, ᾧ 
κεχάρισται Τιεοιῖ. ΠΝ ε5|.3.7](}1.86.1τ6248}; τέ πεποίηκεν αὐτὸν εἶναι 
τῇ φύσει ἐγγενομένη καὶ “-ὥσασα αὐτὸν κατ᾽ οὐσίαν; τ. ; οἵοτϑι(τ6240); 
2. τοῖ. τηοπορἤνϑβιΐα ἀοοί τ πθ εἰ μία φύσις... Χριστοῦ μετὰ τὴν ἕνωσιν 
εὐνᾶρα γε...“ ὠὐθῆναί πὼς ταύτην μετὰ τὴν... «ἀνάστασιν Ἰᾶγεηοπορ.. (1. 
86.17730); εἶναι...τε..«ἐν. τῇ ἀναστάσει τοῦ δεσπότου ““ούμενον καὶ 
ἕτερον μὴ «“-οὐμενον {ῤ.(17730}; εἰ...εἶναΐ τι. «τὸ “-ούμενον κατὰ φύσιν 
καὶ ἕτερον. ..»"-"οῦν κατὰ φύσιν... «φατέ, αὐτόθεν... .τὰς δύο φύσεις συνομο- 
λογεῦτε 1δ.; 3. οτζποάοχ ἐκρειττῴώθη τι τῶν τοῦ κυρίου φυσικὴν 
κρείττωσιν λαβὸν μετὰ τὴν.. «ἀνάστασιν 1Ὁ.44{17068}. 

κρείσσων, γάρ πεν, οἰγοηρεν,; 1. οἱ κι {6 μίρηον βοιοενς; 8. οὗ 
ΔηροΪβ μηδὲ τὰς οὐσίας τῶν κ. συνεξισοῦσθαι ταῖς καθ' ὑπόβασιν 
διαφερούσαις Δβοπαρ. γεξ.τδ(ρ.67.τ5; ; Μ.6. ἸΟΟ5Β); Ῥ. οἵ σοὰά θεία τις 
ὑπάρχει οἰκονομία καὶ δύναμις κρειττόνων ἡ συνέχουσα τὰ ὅλα, ἣν καὶ 
θεὸν δικαίως ἂν εἴποιμεν ΜΟΊ αγδη!γ.2(ρ.149.το; Μ.18.2440); 2. τὸ 
κρεῖττον; ἃ. ἐΐδ Αϊηῖρλιν, Ἐονη. Οἴνν.5.5 .5; Μει αὐῤτίγιαπίρ.185.3); 
ἐντολήν τινα φυλάττει 86, ὁ ἥλιος κρείττονος 1. χίρ,140.0; ΜΙ.18,2448); 
ὀρθῶς καὶ σωφρόνως περὶ τοῦ κ. δοξάζουσιν (οῃδί.ρ.Ἐλπ5.ν,.(΄,2.24 
(ρι5ι.6; Μ.2ο.1Ο018); βουλήσει τοῦ κι 14,6ρ.ἀτβιαροί, ες. 54{0.135.5: 
Μ.25.3488): Ἐλκι5.υ.(ὐντιτδίρ.τ6.6; Μ,.20.9328); ἠξιώθημεν τῇ χάριτι 
τοῦ κ΄ ΤΑΙ. γ᾿. 6: 2(Μ.21.τ3760)}; Οτ Νὰ Ζ.6}.85(Ν],37.1570}; 
Τὴάντη. Τγίη. τί 1.20. 6δοο) ; ΝῚ],ΕΡ.3.1τ(}8.79.31734}; Ρτος Ο,ὔρη. 
4:231.(Μ.87.2618); ματος. οἵ Ἑίμοχ ὁ κόσμος...διὰ τοῦδε τοῦ 
φωτὸς γέγονεν, τοῦ κ., δηλαδὴ τοῦ πατρός Ἐχι5.6..}.1.2ο(ρ.82.5 : Μ.24. 
8688) ; Ὁ. ψσλον σἰαίθ, «4..0.84{}0.192.18}; ἐσμὲν τοῦ κ. διὰ τοῦτο ἀπὸ 
τοῦ χείρονος φεύγομεν 4. Αηάν. Ν (Ρ. 38.11}); ταχεῖα. .«εἰς κάθαρσιν ἡ 
γνῶσις καὶ ἐπιτήδειος εἰς τὴν ἐπὶ τὸ κ. εὐπρόσδεκτον μεταβολήν ΟἸΙετα. 
εἰ».7.τοίΡ.41.526; Μιρ 4800); ΜΟΙ. γ}».το, 2 Μ.18.1 968); 3, τὰ κρείτο 
τονα; ἂν λΐρπον ἐπῆρ; ἴὰ ταοσαὶ οἵ στρ ]ρίουβ βεηβ6, «4, 70.52(Ρ.177. 
15}; Ογνλομη. 1. ὃ ΤΏ «εν. (0ρ.γ7.16; Μ.13.2640); πευσόμεθα πῶς ἡ ἀπολ- 
λυμένη φύσις θέλει τὰ κ. 1Δργίηε.3.τ.δίρ.230.5; Νῖ.11.288.); ΡΡΙ 
Φγνη}Ρ.8.4(Ρ.8ς.8, ΜΠ .18.1448}; Τπι5.6..}..3. 3(ρ.152.12; Μ.24.0038}; 
ἄ.ε.1τ.ο(ρ.40. .20; Μ. 20.770}; πάντα... «τὰ κρείττω τῇ τοῦ προδρόμου συν- 
τρέχει εννήσει ΤΤΒατ παίίυ, 7ο. Βαβι. (ς. .96); ; Ὁ. οὗ ἴδε Ῥεΐζει οὐ τῆς 

ΒΟΟΩ ὃς [536. θεός].. 
αὐτῷ πρόσεστιν οὐδέν ΜΟΊ, αγῥτγ.3(ρ.152.12; Μ.18.2450); δ. οὔ ΠΙρμον 
οτάθχα οἱ Ῥεϊηρ, ΔΏροΙ5 τοῦ τῶν κι τάγματος Ἐπ5.6.1},.2.2ο(Ρ.τ28,13; 
Μ,24.0528Β); ποῖ ΔΡΡΊΊΟΘΡ]ςῈ τὸ βίαῖαβ οἵ ΕΔΕΠΕΓ ἴῃ ταὶ, το ὅοη διὰ 
τοῦτο.. «αὐτὸς ὁ υἱὸς οὐκ εἴρηκεν. ὁ πατήρ μου κρείττων μού ἐστιν, 
ἵνα μὴ ξένον τις τῆς ἐκείνου φύσεως αὐτὸν ὑπολάβοι Ατῃ, Αγ.1.58(}1.26. 
1338). 

Ἐκρείσσωσις, ἡ, τ ῥε»ἼοΟΥν τοῦ κυρίου φυσικὴν κρείττωσιν..«μετὰ 
τὴν..--«ἀνάστασιν Τιοομτ. ΗΠ Ηρ. 44(Μ.86.17068); ΔΝ 651.3.7(}.86. 
16240). 
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«ἐστιν ἀγαθὸς καὶ τῶν κ. ποιητής, τῶν δὲ φαύλων. 

κρίμα 

κρεμασμός, ὁ, τς δηδίοῃ, οὗ 7μἀσοριοηί, ἱμάφεϊσίοη, Οὐίονι.20. 5 
ἴῃ 765.(0.424.23; Μ.87.10328). 

κρεμαστάριον, τό, εἠφηάοίϊεν, ΤματιΘευά., ροο».1.4{Μ.99.17410). 
κρεοβορέω ({Ἐ]κρεηβ-), εαἱ ἤεεῖ, ΒΆταββΆ 68 8Ρ.1}.5.}.ε.6.10 

(2748; Μ.2τ.46:Ὰ}; Απαάγ,ὕτ,ογ τοί Μ.07.12200} οο κρεηβ- ΤΌΔΕ, Ναξ. 
ἄτα, τ45(Μ.38.1ο96). 

κρεοδοσία, ἡ, γ»ηδα!-οὐενίηρ, Ῥτος. δ μη, ττ τ 4(}1.87.821Α). 
κρεοδοτέω, ξῖυε νιϑαὶ, (οηϑί. ἄρρ.6.3; 1δ.6.2ο.6. 
κρεοκοπέω, οὐ 110 ῥίσοσς ; ταεῖ., ἀϊείνίϑμίο, ῬΆ11.υ Οὐ γγειχβίρ.ττρ. 

25; Ν.47.6}). 
[υ]κρεονοιϊὰ ({ΠἸκρεωνομία), ἡ, ἀϊειγεδιέτοι οὗ Ῥισαὶ, ΟἸθτη, ῥγοΐ, 2 

(ρ.1τ.τ6; κρεων- Μ.8.724Α}; κρεωνομέαν μυῶν ἘΡΙΡΗ. ἀπε. τού(ρ.120.0; 
κληρονομίαν μείων Μ.43.2008). 

[Ἰκρεοπωλεῖον, τό, ὀμίελον' 5 οἦοῤ, 5. πα. βοηιτ4(Μ.40.4738). 
Ἐκρεοφόρος, δδατίης σ5λ, ΤΣ ΟΒυνβ Ματγιὶ.(1ο.}558). 
κρεὔύλλιον, τό, ἤθε}, ϑγηο5.εριτατ( .66.15178). 
Ἐκρεωβορία, ἡ, φσαίΐηρ οΓ 5}, Οὐ Ν γ85.0.}ος.(Ν1.44.3210}; 1514, 

ῬῈ]. ρῥ.χ.60(}}.γ8. 2204}; ξύ8ε5. Ναζ.άταί, ττο(.38.0 85). 
[ῬἸκρεωνομέω, ν. κρεανομέω. 
["Ἰκρεωνομία, ἡ, ν, [δ]κρεονομία. 
Ἐκρημνηστής, ὁ, 68 α(]., ἐΐαὶ ᾿μεγὶ5 οτδ μεαάϊοηρ, τι Ν 82. 7}}.1.2. 

25.531(}1.327.8504); Τματιβυυια,εβῥιχ 40(Μ.99.τοβδ0). 
Ἐκρήμνισμα, τό, ζαἰΐ ῥγονι α ρῥγεείρτιοο, αΥΝαζιεαν.1.2.χο. 718 (}. 

47.732}; 1δ,2.τ.δς, 5(14074). 
κρημνοβάτης, ὁ, γοῤε-ἐαηεῦν, τ δῖ. εαν»}.2.1,17.8(},37.1267}). 
κρημνός, ὁ, 1. ῥγεσίρίεο, ἴτι ΒΞ θεῖηρ δ] αβίοι οἱ (ε]βαβ ἴο Οσοϑβϑ εἰ 

ἔτυχεν ἐκεῖνος [50. ΟἾτΙ5.] ἀπὸ κ. ἐρριμμένος...«ἦν ἂν ὑπὲρ τοὺς 
οὐρανοὺς κ. ζωῆς ἀρ.Οτ (δἰς.6.34{(0.103.23; Μ.1τ.13480}); πλεῖ, ἐπὶ... 
τοὺς κ. τῆς ἀπωλείας ὑπὸ τῆς ἀνοίας φερόμενοι (Ἰειη. ῥγοί. το(ρ.66.25 ; 
Μ.8.2018}; τέ..«κατὰ κρημνῶν ὠθεῖς, περὶ ὧν μὴ μεμάθηκας ἀριζό- 
μενος ἐγγράφως Ἐπ5.Μαγεεϊ.2.4(Ρ. 56 τς ; Ν1.24.820Ὰ); αὑτὸν ὠθῶν 
ἐπὶ τὸν προφανῆ τῆς αὐτῆς δυσσεβείας κ. 1.6. ἰἢ.τχο(ρ.75.17; Μ.3 
8568) ; ἐναντίοι... «ἀλλήλοις οὗτοι κι.’ μέση δὲ ἡ τῶν εὐαγγελικῶν δογμά- 

τῶν ὅδός [τοῦ Νοβίοταπίβιη. δηα ταοπορ νυν β1{151}} Ὑδαΐζ.ρ.τοσίά. 
1178}; 2. ρεὶῦ, αὖγϑες, ταθῖ. εἰς ὅσον ἀφροσύνης πεπτώκασι κ᾿ Αἴῃ, ἦν. 
3,67(}1.26. 4650). 

Ἐκρημνόω, ἰΐγοτῦ ἄρτον ἔρον α μεϊσὶῃ » ῥγεεϊρτίαϊε ἀνῃρέθη κρημνω- 

θείς ἐΕΡΙρἢ. φρο ρὶ ΜΙ 1εἰ.(ρ.26; Μϑ8 κρημνῷ Μ.43.4158). 
κρήνη, ἡ, 1. ἠοιρπίατη; ἴῃ δίσίατη οὗ σΠυτΟΙ ἔοτ οἰξατιβίηρ οὗ γγου- 

βδίρρετϑβ είοτα δηΐθυιπρ ΟμΌχοῃ 1{56]1, 1ὐ5..},6.10.4 «40(Μ. 20. 8654); ; 
κρήνας εἶναι ἐν ταῖς αὐλαῖς τῶν εὐκτηρίων οἴκων νενόμισται, ἵνα. 

πρότερον ἀπονιψάμενοι τὰς χεῖρας, οὕτως αὐτὰς εἰς εὐχὴν ἀνατείνωσιν 

ΟΠγυβ.λονῖ, 2.11 τη 20 07γ.4.:13(3.2800): 2. φομγεξ, ξομηὶ οἵ δὴν Ἰἰαα α 
ἴον πηγήν Μο.51:20 τῆς αἱμόρρου τῶν αἱμάτων τὴν κ. ἐξήρανεν 0.1}. 
ἐόν. τ Ο(Μ,06.5538), 

[Ἐ]κρηνιαῖος, -- κρηναῖος, ἤγομι α εῤγίης, Τάτ, ἡγεῖ, ττί3,1200). 
Ἐκρηπιδοπώλης, ὁ, σἠοερίῶξεν, ϑὄγηδβ. ρ. σ2(}].66.τ38οο). 
κρηπίδωμα ([5]-δημα), τό, ἑομηάδαϊίοη, δαξε -δημα ΛΑΒΈΑΤΔ λο»η.8 

0. 4ο.2680) ; Επβίτατιυ, μένει. τ4(Μ.86.22808) ; ἰδ. οϑ (2384). 
Ἐκρηπίζομαι, ὑέ ξμεγηϊεἠοά τοῦδ α οι αι ον, θγας. δὲν. δι τ ΔἼ(Ο0Ὰ]. 

ἴοΥ κριπισθέν). 
κρηπίς, ἡ, ἔ. ἐἦσέ, οἰρεν, οἵ οἷορσαπὶ 5βοοβ κ, ἅττικὰς καὶ τὰς 

Σικυωνίας ΟἸετα, ραφά..ττ(ρΡ.226.2ς; Μ.8.537.)}; Οσηδί ἄρῥ.τ.3.0) 
2. ρμπάαϊίοη κι... πρὸς τὴν τελείωσιν ἡ εὐλάβεια ΒαΒ.εχ τι (00; 
Μι20.164); προκατατεθείσης...ἐν ἡμῖν κρηπῖδος... «δίκην τῆς..«πίστεως 
γε. 70.4.4(4.3038); γηρέ,, οἵ Δ 1Ὲ κ. ἀληθείας (Ἰοπα.5,7.2,6(}.129.30} 
Μ.8.ο684}); οὗ Κπον]ρᾶσε οἵ σα ἃ5 κ. ξωῆς, ἰα.4..ς.γ(ρ.τό4.18; Μ, 
9.6128); εὐσέβεια...κ. ἀσφαλής ϑγηο5. 9. Ο(Ρ.20.17; Μ,66, τοῦθ); ; 
Στέφανος...κ.- τῆς καλῇς ὁμολογίας ᾿Αϑτολιπ,ἠον τ 2(}1.40.3408); οὗ 
ΩΦ, Ῥεῖοχ᾿β σοῃ θϑβίοη ἂἃ5 ἰουπάδιίοη οὗ ὉΠπατοῦ, [9 4 ΡΟ] ρ.τ. 2350}, 
78.328); Ὀγτ. λ ἐε.(3.4648}; Ἐτίπ,, οὗ ΕΆΛΠ ΟΣ Ῥαιδὲς κι. ΟΥ̓ΤΙ65.ἤγ 9}, 
κι Θο(ρ.38; Μ.66.τόοορ) ; οἵ ὅοῃ ἃ5 Ῥαβὶς ΠΩ 90πσοθ οὗ σγὐρδίϊομ, [1|8. 
φ.1.τ8(ρ.66.27; Μ.24.8370); 3. ρῥίαϊξογηι, Ἐλα5.υ..,4.71τ{ρ.147.4; Μ. 
20.12258); ὅγιιεβ.ερ.6)(Μ.66.14128). 

Ἐκριανός, δογη ΜΗΔ Αγῖες, Βα5.λοχ. 6. 6(1. 550; Μ,29.1324)}. 
Ἐκριέλαφος, ὁ, γανη-5ἰαρ, Ἰηνοπίεα ψογὰ ἩΣΓΠου σογτοβροπαϊηρ 

οὈ]εοῖ, Τοορτ. ΗΝ εοί.3.5(Μ1.86,1616Α). 
κριθόμαντις, ὁ, σγ6 τὸῦο ἀτυῖπες ὃν δαγίεν, ΟἸ8πα, ῥγοί, 2(ρ.ττ. 4; Μ, 

8. 694); (ἜΓΥΒ, δῃρνοαὶ. [ἐγ.(1.15Ὲ). 
κρίκιον, τό, ἐπὶ τὰ ἃ ομδίη, ΤΟῃτγς «ῥαΐν»ιτ. τίϑ. 2314). 
κρίμα, τό, 1, ἡμάρεμιθηὶ, αἰψὶπο κρίματος, τοῦ διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον 

δικαίου καὶ ἁμαρτωλοῦ ᾿ς5.8α1.2,47; ; [πη ταϊατίοη ἰὸ ἀϊνίπθ τἰρατοουβ- 
Π655 ἀπᾷ 805 οὗ τἱρῃϊθοιϑπεβα τὸ δὲ κ. τὴν δικαιοπραγίαν, ἤτοι τὴν 
δικαιοσύνην. ... κι γὰρ ὁ νόμος ὠνόμασται παρά γε τῇ..«γραφῇ Ὀγτίθς, 
τ3ο(3.172})); κ- μὲν λέγει 55. ἡ γραφή] τοὺς λόγους διαστείλαντας τῶν 
οὐ πρακτέων τὰ πρακτέα..«δικαιώματα δὲ λέγει τῶν κ. τὴν ὀρθότητα 



κρινόχροος 

ἘΤαβευ οἱ γεδρ.92(Μ.6.13334); τοῦ, Αροσ.α7:1 κ' τὴν διαγωγὴν καὶ 
τὴν διοίκησιν καλεῖ Ατεῖῃ. δος. τῇ -τ(Μ.τοῦ.7160);2. ἀσείδτοη, ἄδογεο, 
8. οἵ αοα᾽5 Ῥτονι ἀδηία] ἀθογεαβ τὰ κ, σου ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν μετ᾽ 
ἐλέου Ῥες.5αἰ.18..; ΜεΙ. [5.22 τη 7οδ(ρ.517.18); ᾽άντη. Ῥς.τ7:22 
(Δ1.30.12528); 9168. 6»}.82(ρ.1το.20); Απάτιμε5. ρος. 23(Μ.τού. 
2920}; Ὅ. 600]. τούτους [56, ΘΠ Οἢ5 οὗ (οημβίδητίι5} νῦν τῶν ἐκ- 
κλησιαστικῶν κι κυρίους ἐλογίσαντο Α1Ή.}..4γ,.8(0.204.31; Μ.25.7370); 
3. ξομέοροῦ οὗ εοπἀφηιμαϊΐοη, εοηἀεριπαίτοη ἀπολίπωμεν φαύλων ἔργων 
«ννἐπιθυμίας.. «ἵνα σκεπασθῶμεν ἀπὸ τῶν μελλόντων κ.- τό ϊορι.πδιτὶ 
σὸ.. βάπτισμα τοῖς μὲν... κακοῖς βαπτιζομένοις εἰς πῦρ καὶ εἰς κ. γίνεται 
Οτυλονη.26 τῷ ἵει {Ρ.165.13}; τὸ ψωμίον....ἐκείνοις μὲν εἰς σωτηρίαν, τῷ 
δὲ ᾿Ιούδᾳ εἰς κ΄ 1(. 70.32.24{(τ6; Ρ.468,12; Μ΄.τ4.8008) ; ἕνα καὶ τὸ καθ᾽ 
ἡμῶν κι. τοῦ θανάτου... «παραδοθῇ τῷ υἱῷ ΑἸἢ.λο»ἴη ΜΙ αι (Μ.25. 
2124}; τοῖ. σοπμετη πίοι οὗ μοτεῖϊοβ αὐ Γα5ῖ Ππαρογηθηΐ, Ογτ. 70. 
12.1τ(4.1τ1Ὲ}; 4. γεΣροη δι ἕν κ᾿ βαστάζεις ὅλων τῶν ἀδελφῶν ὡς 
ἡγουμένη Το, ΜοΚοὶ, ῥγαΐ. τ28(}1.87.20020) ; 1δ.05(29528). 

Ἐκρινόχροος, ἰἠν-τολίϊε, Τῆγυβ. [05 ρ (6.640). 
κρίν-ω, 1. 7μάρε; 
Α. οὗ ἀἰνίης ἡπάρσεμπιοπε ; 1. ἴῃ φΕῈΠ., ΤΏΡ ἈΠ ΔΉΡῈ 5 ὉΨ ἀϊνίηα 

ἰανν, Τπιβι. 4: α..14τ.τ(.6.7970} ; Όν τοέεσαποβ ἰο τηϑη᾽ 5. ΟἸΒΡΟΒΙΓΊΟΗ, 
Οἰεση. ον. 3.5(ρ.217.2ο; Μ.8.11408); τη6 8 ψΌΥΚΒ ἴ0 Ὀ6 Ἰυᾶρεα Ὀν 
Ρυτγίνίηρ χα, τ ΝΖ. αγη}.2.1.1.524(}1.37.το 04}; 2. Ὀν 5οὴ αὐτῷ 
δέδοται τὸ κρῖναι πάντας ἁπλῶς πιβί. 41α].46.τ(Ν.6.5734}; οἵ Βίορη. 
γ.596; ὃ τὴν ἐξουσίαν..«λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς κ. ζῶντας καὶ νεκρούς 
“πάν. 12(ρ.53.15); ἡμεῖς δὲ στήκομεν ““ὅμενοι παρ᾽ αὐτῷ, ὡς 
ποιήματα ΑἸ ἄοεγ.ττίριτοιτο; Μ.25.4368); Χριστὸς γάρ ἐστιν ὃ “των. 
οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ “-εἰ οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ, 
οὐκ ἀπαλλοτριῶν ἑαυτὸν τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ διὰ τοῦ υἱοῦ “των, νεύματι 
τοίνυν πατρὸς --εἰ ἃ υἱὸς Ογτ. Η.εαἰδεΐ.τπ.25; δικαιοσύνῃ ““εἰ ὡς 
νομοθέτης (οηςί. 4, Ρ}.5.}.22; σὺν τῷ υἱῷ ὁ πατὴρ μέλλει κ, τοὺς 
ἀπιστοῦντας τῷ ἀπεσταλμένῳ ἐξ αὐτοῦ Λταγηοπ. [ο.8: το( }1.8ς.14480); 

ἴῃ νίτεαε οὗ δὶ ἀἰνία!ν, νυ. 70.2.7(4.2240): ὁ πατὴρ οὐδένα “-ει, 
τὴν δὲ κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ' ἔκρινε γάρ, ὃ πατὴρ δηλονότι, καὶ 
ὁ υἱός, ὡς θεός, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: αὐτὸς δὲ ὁ υἱὸς ὡς ἄνθρωπος 
σωματικῶς καταβήσεται καὶ καθιεῖται ἐπὶ θρόνου δόξης" σώματος γὰρ 
περιγραπτοῦ ἡ κατάβασις καὶ ἡ καθέδρα: καὶ “-εἴ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην 
70.}. [.ο.χ.13(}1.04.8520}; τοῦ. Μι.24:46 ὁ μὲν πατὴρ οἶδε τὴν ἡμέραν, 
[ἅμα] οἶδεν αὐτὴν καὶ εἰργάσατο καὶ πέπραχε καὶ ἔκρινεν, ὡς ἔφη ἐν τῷ 
κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγελίῳ ὅτι ὃ πατὴρ οὐδένα --ει, ἀλλὰ τὴν πᾶσαν 
κρίσιν δέδωκε τῷ υἱῷ: ἐν γὰρ τῷ δεδωκέναι κέκρικεν' κρίνας τοίνυν 
ἔγνω" γνοὺς οἶδε πότε ἔρχεται ἘΡΙρἢ.ἦκεγ.60.45(Ρ.102.32 ; Ν1.4.2.2720); 
οἵ δο5. Νὰ. τα. 2τ(}}.48.88ο); 3. Ὀν Τα. τρία πράσωπα. «πάντα 
“ὔοντα Τάτ ΡαΡα ἀηαϊμιαρ. Τ ματ, ἢ.6.5.ττοττί3. τοχ0); 4. τοῖ, ργθβοηΐ 
δηα ξαΐατε Ἰπαρετηθηΐ, χορ. 10.3:18 πῶς ὃ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, 
εἰ μηδέπω πάρεστι τῆς κρίσεως ὁ καιρός ;..«καθάπερ γὰρ ὁ φονεύων, 
καὶ μὴ τῇ ψήφῳ τοῦ “οοντος καταδικασθῇ, τῇ τοῦ πράγματος κατα- 
δεδίκασται φύσει, οὕτω καὶ ὁ ἄπιστος Ὀῃτγϑ.ἤονι.28.1 τῷ. [ο.(8.1590)} ; 

Όυτ. 70.2.τ(4.154Ὲ}; οὐ Πάν τα. Ῥ τ: (ΜΕ. 29.11608}; 5. τεῖ. τεβαττθο- 
ΤἸΟῺ μὴ λεγέτω τις ὑμῶν, ὅτι αὕτη ἡ σὰρξ οὐ “-εται οὐδὲ ἀνίσταται 
Δ ίονμ.ο.τ; κι οὖν ζῶντας μὲν τοὺς τότε ζῶντας, νεκροὺς δὲ τοὺς 
ἀνισταμένους ἐκ τῶν νεκρῶν 17 υ5τφμ.εἰ γεςΡ.τορί .6.13578}; ἀνα- 
στήσονται μέν [Ξ6. 1Π6 ψΊΟΚΘαΊ], οὐ κριθήσονται δέ, τυγχάνοντες αὖτο- 
κατάκριτοι Ὠ]άγτῃ. Ὀς.τῚ 5(Ν1.30.11608); 6. ὈΥ 5αἰπίβ; ἈΡΟΒ[88 
ἡυάρίησ [5186], ἐμτγϑιαάνεηι. π(Β8.1480); οἵὈὙΒας, ον. δ:.2(3.194); 
τηθτίγτβ Ἱπαρίηρ ἀδιηοηβ, ἀηάγ. β65.. “ρος. ι(} .τοῦ.412.}; 7. 5ι0- 
σοβθένοῖν, Ὀν ΑΌΘΙ ἃ5. 5οηὴ οἵ Μδὴ (Δάδτῃ), ὑνψοῖνα {π|065, δηῇ 
(οὐ υἱὸς ἀδὰμ τοῦ πρωτοπλάστου, ὁ ἐπιλεγόμενος Ἄβελ,...καὶ κάθηται 
ὧδε κρῖναι πᾶσαν τὴν κτίσιν...διότι εἶπεν ἅ θεός" ἐγὼ οὐ “τω ὑμᾶς, 
ἀλλὰ πᾶς ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπων κριθήσεται. τούτου χάριν αὐτῷ 
δέδωκεν κρίσιν, κρῖναι τὸν κόσμον μέχρι τῆς μεγάλης καὶ ἐνδόξου 
παρονοίας" καὶ τότε...γίνεται τέλεια κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις..«πᾶς γὰρ 
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πρωτοπλάστου γεγέννηται, καὶ διὰ τούτου ἐνταῦθα 
πρῶτον ἐκ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ “-ονται" καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ παρουσίᾳ κριθή- 
σονται ὑπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ ᾿Ισραήλ ἵνν.1}}. ὑπὸ τῶν ιβ ἀπο- 
στόλων : ὑπὸ τῶν ἀποστόλων κριθήσονται αἱ δώδεκα φυλαὶ τοῦ ᾿Ισραήλ]) 
οὐὐτὸ δὲ τρίτον ὑπὸ τοῦ δεσπότου θεοῦ τῶν ἁπάντων κριθήσονται 7, Αγ. 

Α τ3(Ρ.92.7). ΟΠ ν 
Β. οἵ Βυπίδῃ Ἱπάρογπεπε; 1. οαιι565 οἵ 8} 11{ν δύο εἰσὶν ἀρχαὶ 

πάσης ἁμαρτίας, ἄγνοια καὶ ἀσθένεια...«τούτων δὲ δι᾿ ἣν μὲν οὐ καλῶς 
ἔνοῦυσι, δι᾿ ἣν δὲ οὐκ ἰσχύουσι τοῖς ἀρθῶς κριθεῖσιν (ἀκολουθεῖν) ΓἸ6::. 
5:ν.7.τ6(Ρ.71.27; Ν 0. 5400}; 1ῤι(ρ.69.3ο; 5360); Βαδβιποτγαῖ. 5 {1{.(2. 
2746; Μ.51.781Α}; οὐδὲ γὰρ δεῖ...“πεῖν ἑτέρους, ὅταν τις τῶν αὐτῶν 
ὑπεύθυνος ἢ Ομτγ5."οηι.23.2 τη Μ|.(7.286Ἐ)}; Απαβί.θι χη εἰ γ6 5.10 
(Μ1.80.6φ68); 70.1).Φον:.2:τ--2(Ν1.05.4520) ; 2. ἴῃ τα]. ἴο ἀϊνίηθ, οχερ. 
Με.7:1, 70.7:24, Βαβιγεσιδγιτότ(Ζ. 470 ; Μ.31.11808); τεῖ, τῦοτ. 4:5, 
151 4.6]. ερ.4.94(Μ.78,ττοό); ΛΔπαβ, ϑιψιν δὶ γε}. 1ο(Μ.89.6968) ; 

7) κριόω 

ἀεϊεραῖοα Ὦν οά ὁ γάρ τοι τὸ “-εἰν πεπιστευμένος, καθιεῖταί ποὺ 
πάντως ἐν τάξει θεοῦ, ᾧ δὴ τὸ “-ειν καὶ μόνῳ οἰκεῖον Ὀγτ, ἄγι.τ5(3. 
2668); ἴο 83. Ρεΐεῦ δηᾶ 411 ψῃο ἱπιϊταῖε ἢ15 σομίεβϑίοτι ὥστε τὰς 
κρίσεις μένειν βεβαίας τούτου, ὡς “ποντος ἐν αὐτῷ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐν 
αὐτῷ τῷ ““εἰν μὴ κατισχύσωσιν αὐτοῦ πύλαι ᾷδου. τοῦ μὲν οὖν ἀδίκως 
κύοντος.. «πύλαι ἄδου κατισχύουσιν Οτιεορηη ῖη Μ1.τ2.τ4(ρ.08.10; Μ. 
13.10134}; 2. οἰεγρν ῃοΐ ἴο μὲ Ἰυάρροα ὃν ἰαϊῖν, τ. Νὰ Ζ.ον το .το(Μ. 
35.10530} ; ὈΙΒΏΟΡ ποῖ τὸ ὃ ἡπάρεα ὃν ἰαἰτν, Οὐρὶ. ρ.2.56.0; τοῦ, 
οττηαὶ ἰεραὶ ῥργοσεβϑεβ μηδένα τῶν δικαστῶν, οἷς περὶ μόνων τῶν 
δημοσίων μέλειν προσήκει, μήτε “-εἰν κληρικούς ΟΒατα.ἐρ. Αἰθχιαρ, 
ΑἸΠΒ.αροΐ. εκ. 20(0.117.28; Μ.25.3210}; 4. ὈΒτιβῦιαπθ. ποῖ ἴὸ 56ῈΚ 
Ἰυάροπγθηξ ἕτουη βθσ 8. {Π]| ΡῈ 185 οἱ πράγματα ἔχοντες ἀδελφοὶ ἐπὶ 
τῶν ἐξουσιῶν κοσμικῶν μὴ κρινέσθωσαν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν τῆς ἐκκλησίας 
πρεσβυτέρων συμβιβαζέσθωσαν (ἶενπ.ερ.τοι Μ.2.45Α); Ηο ἴδηι. 
4.67. 

1. εὐπάφμιῃ; 
Αςς τ ῖ, Ἰυαρεπιεηῖ Ὀν οὐ ἀπ ΠΙ5 πηϊπβξεγϑ ; 1. αἰνὶπο σοηἀθηιηα- 

Ἂἴοπ. οὗ 5'πποῖα ΓΠΤΟΌΡΗ δχϑιηρὶθ οἱ βαϊηΐβ, σύ ίρη. τΊ.ς; οἵχίδοττ; 
Ὀμυνυϑ. ἀταΡ.5.5(2.2700); [0.},χογ.6: Δ(Νῇ.0ς.613.}); 2. οἵ σοπάδθπιπε- 
(0. ἴο Εἴουηδὶ ρα πΙβμηθηΐ 85 αἰγεααν Ῥγοπομῃορα εἰς τέλος εἰσὶν 
ἀσεβεῖς καὶ κεκριμένοι ἤδη τῷ θανάτῳ ΠαΡΉ. το. ; ΠἸοΥπαμ4.12.3.6; 
3. οἵ ΔροΞι165 ἡυαρίπρσ {86 ἔννεῖνα {Π|065 οἱ δώδεκα ἀπόστολοι “-οὔσι 
τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿ΪΙσραήλ, τουτέστι κατακρινοῦσι. κατακρινοῦσι 
δέ, ὡς ἐξ αὐτῶν ὄντες, τῷ κυρίῳ πιστεύοντες, καὶ μυρία θανάτων εἴδη 
ὑπομεμενηκότες, καὶ τὴν εἰς αὐτὸν οὐκ ἀρνησάμενοι πίστιν Ἴ Πα. Κορι. 
6: (5.104); οἷ. 1.4.6 βαρτα; ον ἀτοίῃ, ρος. ϑτ( .τοῦ.7490); 4. οἵ 
Ποπαδηληδίϊοη οἵ 1) ν}} αὕτη τῆς ἐνανθρωπήσεως ἡ αἰτία τὸ κ. τὴν 
καθ᾽ ἡμῶν πλεονεξίαν τοῦ σατανᾶ ΑἸΉ.ἐαρ. Ἐ ς.7112(Μ.27.3248}; κέκρι- 
ται, οὐ μόνον ὅτι οὗτος οὐκ ἐπίστευσεν, ἀλλὰ καὶ ἐπείρασε τὸν κύριον, 
καὶ εἰς τὸν ᾿Ιούδαν εἰσῆλθεν, ἵνα παραδῷ αὐτὸν εἰς θάνατον Απλτηοη. 
10ο.3:τ8(}.8ς.14128). 

Β. τεῦ. υσηδη ἡπαἀρσειηδηῖ ; τεῖ. ρ]εα τη (τ ϊβ απ 5μοι]α ποῖ 
Β6 σοπαεπιηδα ἴου πϑιὴδ οἵ (ἢ ΙΞΕΙΆΠ “τεσθαι ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν καὶ εὐθύνῃ 
τις ΑἸ Ποπαρ.Ἶωρ.2.3(}.6.806.}; οἵ, [51 ταροἱ.7.4(Μ.6,3374}; Μεὶ. 3γ.2 
(0.207 ; Μ.5.1200). 

111. εὐγγεεὶ κ. καὶ σῶσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸν κύριον 
Τ, 7εά.524.6; δετῃ. [5.1 τη οδίρ.511.3); Οοηϑὶ. ἄρ.4.ττ.5. 

ΙΝ, ἀρεῖάς, ἀρέγες ὁ πατὴρ θανατωθήσεσθαι αὐτὸν ἐκεκρίκει ὃν 
ἐγεγεννήκει Ταβτ.ταϊ.το2.2(Μ.6.7128); ὅταν κ. ὁ θεὸς παθεῖν τι ἡμᾶς... 
Μετῃ. 3,...22 τη 71οὐ 22(ρΡ.517.21); οἴ.14.γ65,2.23(Ρ.379.4); ΑἸΒι ες. 
71:2(Μ.2}.3248). 

κριοκέφαλος, τοῇ ἢ ἰδ πεαά οὗ ἃ γαηι, ΑἸΉ σεηί ο(Μ.25.208). 
Ἐκριοκρούω, δαίίεγ τοῖ ἃ Ῥαϊενίηρ-γαι, ΤΟγτιποηι το, τί τὅ, 

4164). 
κριός, ὁ, Α. γῶν; Δ]ΠΘρουΐοα] 56 π5ε5 θαβοα οὐ 1. ΟἿΣ βαογίῆοες : 

4. ἴὰ ρεῆη., οὗ, ἐγασμμάίαηι φμαρδὶ αγτείσηι ταρμἰεί, Οὐ, μον.9.4 τη Ἐπ. 
(Ρ.241.21; Μ.12.3660); ἐῤ.13.5(ρ.27}.3; 3034}; Οὗ ΔῊΝ ΠΊΟΔΥΒ οὗ ονοῖ- 
σοΙητην βίη, 14 ἠσηπιᾷ. 5 ΤΠ συ.(Ρ.322.14}.} Μ.12.4308); οἱ ψνοτκβ οὗ 
Τρ ἰθοῦβηδββ, ΠΠ σοῦ. Η. Ῥς 6: (Μ,27.9ο80); Ὁ. ἃ5 ἴγρε οἵ [Ἀγβῖ 
ἦν γὰρ ὃ κύριος ὁ ἀμνὸς ὡς ὁ κι, ὃν εἶδεν Ἀβραὰμ κατεχόμενον ἐν φυτῷ 
σαβέκ ΜΕ]. ῥνιττ(ρ.312; Μ.5.12168); ον Οτίλονι, 2.8 ἠπ 1 ευ.(0.313.23; 
Μ.12.4334} εαγο, ἐμ μῖς αγίες ἔογητα ὁδί, ἸΔ.Πποην.διο τη επι(ρ.84. 
26; Μ.12.200Ὰ}); κι ..- εἰς ὁλοκαύτωσιν, γέγονε γὰρ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας ὃ 
κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, τῷ θεῷ καὶ πατρί Ὀγτ. »ἰαρὶ.1.ἐὺ.(ι. 
412}; 2. Ἑσπαταςίοσιβίῖο δαίυγεβ: τὸ Ἰδαᾷ, οἵ. αγίδίος ἀμεος ἐμηΐ 
ξγέρενι. φαΐ φαμὶ ἐγρὸ ἀμεος ργερσὶς Οἰγίδι, πῖδὶ ἀροςιοὶ ἢ Οτιἤορι. 
270: ἴῃ Νιη.(ρ.271.1ο; Μ.12.79260); κριοὺς μὲν τοὺς ἄρχοντας τῶν 
ἐκκλησιῶν Ἐπ5. Ἐς ὅς :15(}1.23.6684); Βα5."ση ἵν ̓ ς. ζδ(ι α140; Μ, 
29.2844}; κρινῶ κ. πρὸς κ- -.. τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπίσκοπον πρὸς ἐπίσκοπον 
Ορηςὶ, ΑΡ}.2.10.1; Ῥογδοι θη 85. Ὀοπιραυρα 1 σἤθορ ἀπά δηλ Ό5 
οὐ γὰρ εἶπεν ἀμνός, νέος, ὡς ὁ ᾿Ισαάκ, ἀλλὰ κ., ὡς ὁ κύριος, τέλειος 

Μεὶ. {ν.τδ(ρ.51.3); Ομ τῖδε τη 5 σα]]οα τὰπι οὗ σοί, Π|ογϑοίθοη ἂρ. τ. 
]ο.6.δοίαβ ; μ.160.2; Μ.11.3040); πρόβατα καὶ κριούς, ἄνδρας βρίθοντας 
καλοῖς Ῥτος.(.1ς.60:1--22(Μ.87.26258); ροννεῖ οὗ αἰταοὶς κριοὺς ἀνο- 
μάζει προβάτων καὶ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους, ὡς προκύψαντας καὶ τοὺς 
ἐχθροὺς κερατίζειν ἰσχύοντας ΑΙΠἐΧΡ.Βς.64:1τ4{Μ,27.2850); Ιδοκ οἱ 
ΤΘΏΞΟΙ ; τοῖ, (πητοῇ οἵ ροηίΠ!οβ. τούτους υἱοὺς κριῶν διὰ τὸ ἄλογον 
ἀποκαλεῖ Ἰὰλι5. ἘΞς.28:τ(}1.23.2538}; οἴ ΑΤΠ ἐαρ, Ἐς 28 :1:τ}{.27.1528); 
ΤΗαι.ς.28:τ(1.781). 

Β. ῥαϊεγίπρτγανι; ταεῖ., οἵ. πγϑὲς πισηάαοιὲ υδνη ας αγῖδὶθ σεῦ- 
9611, ΟΥιβονι. 18,3 τη [σ5.(0.400.3; Μ.12.0154). 

κριόω, Ῥοτῇ, Ρίορ]. Ρ4855., ῥείοηρίηρ ἰο γαμς οἵ καὶ ὑπομένουσιν 
οἰκεῖν ἐν τοῖς κεκριωμένοις ἐθέλοντες, ὃ δηλοῖ τὸ ᾿Ελώμ Οτ.ἤοηι.5.4.1 

ἐπ 1σ5.(Ρ.448.26; Μ.8).10370); τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος Γαλλὶμ 

ὠνόμασται. ὅμως ἑρμηνεύεται κεκριωμένον, ἐπώνυμον τῷ ἡγεμονικῷ 
ζῴῳ καὶ ἀρχικῷ Β685.15.πορ(τιδοός ; Μ.30.6444). 



κρίσις 

κρίσις, ἡ, 7μάρσεπιθηῖ; 
Α. οὗ 1451 υδρεχηθηῖ; 1. 1 σεη. ἡμέρα κρίσεως κυρίου 55. 

ϑαί, τ5.153; Αἰῃιν, Απίομ τοί .26.8728); 2. ἀεβοιθεά, 7.εν.5.2,5 
2ΖΟΐον,.16.3, εἴς. ; 3. τεφοῃϊηρ ; 1ῃ βουρίατα ρθη., Βαβ. ἤθη. τὴ 5.48 
(1. 170Β; Μ.29.4360); [Β45..5.ττο(1.462Α ; Μ.30.3124); τοῦ. Ἐζθϑοῇ. 
33:3 μάχαιρα μὲν ἔστιν ἡ κι (οηδὶ, ΑΡΡ.2.6.ττ; ἴθ (γε Β ργεδοβίηρ 
ἕνα..-μηδενὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ἀπολογίας καταλίπῃ τόπον 
ὡς οὐκ ἐγνωκότι περὶ τῆς ἐσομένης κ΄ ΟτιΟεῖς. τι πδ(ρ.1ο7.1; Μοττ, 
ἡδ4Α}; 4. χεῖ. Ἰυᾶάρε; 4, βοὴ, {π|ῖ. ταροὶ.55.2(Μ.6.4056) ; 1α.ἀταϊ. 58. 
τ(Μ.6,6ο84); ΟΥ.70.1.35(0.45.2; Μ.14.020); πάρεστι τοίνυν ἐν τῇ κ. 
τότε ὃ θεὸς ὃ πάντων πατήρ, συγκαθεζομένου ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
συμπαρόντος ἁγίου πνεύματος (ὐγτ, Η «οεαἰδεῖ.τ5.24; ὁ πατὴρ...τὴν κ' 
πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ αὐτὸς κρίνων οὐδένα, οὐ τῷ μὴ δύνασθαι ἢ 
σῶσαι τὸν ἀπολόμενον ἢ κρῖναι τὸν ἁμαρτήσαντα διὰ τοῦ υἱοῦ ταῦτα 
ποιῶν, ἀλλὰ τῷ διὰ τῆς ἰδέας δυνάμεως, δι᾽ ἧς τὰ πάντα ἐργάζεται, καὶ 
ταῦτα ποιεῖν" δύναμις δὲ τοῦ πατρός ἐστιν ὃ υἱός Οτ ΟΝ γ85. μη, 6(2 
Ρ.1539.9; Μ.45.7240); τεῖ, 70.5:22 δεδόσθαι γεμὴν τὴν κι ἑαυτῷ φησι 
παρὰ τοῦ πατρός, οὐχ ὡς ἔξω τῆς ἐπὶ τούτῳ κείμενος ἐξουσίας, ἀλλ᾽ ὡς 
ἄνθρωπος οἰκονομικῶς ὕνγ. 0.2.7(4.2240); Ῥ. τσ εκ ὁ ἄγγελος τῆς κ. 
7. δν.ἃ 1τ2(0.93.12); φοβοῦμαι τοὺς ἀγγέλους τοὺς ἐπὶ τῆς κ., ὅτι 
ἀνελεήμονές εἰσι ΤΌγτ.ἡοη,, ἀϊυ.τά(55. 4004); δ. τἰπια οὗ ἤηᾺ] Ἰυᾶρο- 
ταδηῖ; 8. δὲ τοϑασσθοῖοι Δ} Ρϑτο 518, ᾿Ϊωάννης...«ἐν ἀποκαλύψει 
γενομένῃ αὐτῷ χίλια ἔτη ποιήσειν ἐν "“Ϊερουσαλὴμ τοὺς τῷ ἡμετέρῳ 
Χριστῷ πιστεύσαντας προεφήτευσε, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν καθολικὴν... 
ἀνάστασιν γενήσεσθαι καὶ κ. Τυβὶ ἀταί 81. 4(λ1.6.6604); Οντ.1.5.2.5(2. 
440Α); τῆς ἐν τῇ δευτέρᾳ παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ. «γενησομένης κ. ΟΥ. 
Αρτ. ερὶ, 4. τοί .ο8.8818); Ἀ. τοῖ. Μι,24:26 ἔστι δὲ ἕν τῶν πάντων, ὧν 
ἐν τῷ νἱῷ ἐργάζεται...ὦ πατήρ, τὸ γινώσκειν τὴν ἡμέραν καὶ ὥραν τῆς 
κ᾿ εὐνὸ γοῦν μὴ γινώσκων τὴν ἡμέραν τῆς κ., ὁ ἐκ τῆς Μαρίας γεννηθείς 
ἔστιν ᾿Ιησοῦς" οὐδὲν γὰρ ἀγνοεῖ ὁ ἐκ καρδίας πατρὸς θεὸς λόγος ΤΑΊΤΝ. 
φόγ:. Π4.533(Ρ.20; Μ.26.12888); διὰ σὲ καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡμέραν 
τῆς κ. ἀγνοεῖ" καίτοι οὐδὲν λανθάνει τὴν ὄντως σοφίαν.. «ἀλλὰ τοῦτο 
οἰκονομεῖ διὰ τὴν σὴν ἀσθένειαν, ἵνα μήτε τῷ στενῷ τῆς προθεσμίας 
οἱ ἁμαρτήσαντες τῇ ἀθυμέᾳ καταπέσωσιν, ὡς οὐχ ὑπολελειμμένονυ καιροῦ 
μετανοίας’ μηδ᾽ αὖ πάλιν οἱ πολεμοῦντες μακρὰν τῇ ἀντικειμένῃ δυνά- 
μει, διὰ τὸ μῆκος τοῦ χρόνου λειποτακτήσωσιν ναργ.Ῥουί.ε.6(Μ.32. 
2564); Βιάγιῃ. ({Β45.) μη (1 2οολ; Μν290,6960); 6. ἃ5 1ηδεδηϊδηθοῦβ 
ὁ τῆς προσδοκωμένης κι. καιρὸς οὐ δεῖται χρόνων. ἀλλ᾽ ὡς ἡ ἀνάστασις 
γίνεσθαι λέγεται ἐν ἀτόμῳ.. οὕτως οἶμαι καὶ ἡ κι. ΟΥ.}».70 ΤῊ 1.6. 
(Ρ.272.18); 14, ἐογενηΐῃ Δ} τ ο(ρ.208.1ο; Μ.13.12050) ; 7. ἈΟσΙΒΔΈΟΩ 
Ῥείη ὈΥ σοηῃβοίθηοα τίς δ᾽ ἡ κ΄; οἰκεῖον ἔνδον τοῦ συνειδότος βάρος, 
ἢ κουφότης, νόμου τε πρὸς βίον σταθμή τ. Ναζ,εαγηι.1.2.34.254{Μ.3]. 
οὔφλ); Ν1].εΡ}.3.284(Μ.70.5240); ΟΥ̓ Βαβ.1ς.431.4τ2ς0; Μ.30.2Ζο τ); 
8. οὐἰτουίοῃ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ταῖς τῶν πεπλανημένων εὐποιΐαις αἱ 
τῶν ἀλήθειαν ἐγνωκότων ἰσάζονται πράξεις Π ον, Οἰόη,ττι.535.; ἰ5υδεὶ, 
Ῥυΐ ποῖ οἴπεσ ρεορίεβ, Ὀθείηρ παρε οἢ οὐϑεύνδηςε οὗ [8'», ΓΒ65. 
1ς.12ο(1.4628; Μ.30.32128); 9. τἀ αι} 655 οὗ ἡπάροπιθηξ ἃ ῥγα- 
βούνϑείνε αρϑί, 5, Βαγηντο,το; Οἱ φηνερι τοί ῖ,2.4.58); ΑἸλ νυ.“ πϊοη.. 
δι(Μ.26.οπό0); ὁ δὲ περὶ τῆς μελλούσης πεπεικὼς ἑαυτὸν κ΄, καὶ τὸ 
φοβερὸν δικαστήριον ἐκεῖνο πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἔχων.--παντὶ τρόπῳ 
πειράσεται σωφροσύνης μὲν καὶ...τῆς ἄλλης ἀρετῆς (Πυνβ.γ ΕΣ ΡΟ. 
(2.4220); Τηρά, ῥενζιβϑι(ρ.τοῦό.13);10. ἀπουιμοάοχ νίθννβ ; ἡπαρογηθηΐῖ 
αςξηΐςα, Ῥοῖνο..}.7.1 ; ὈΚ ἔο]] ον 5. ΟΕ ϑηοη Μαριβ, (οηδί. ἄρρῥ. 
6.10.1; 115 ἴοτοε δἰτοηπαιεα μή τὶς νομίσῃ ὡς ἐν ἐκστάσει εἶναι τὴν κ. 
ἐκείνην, πολλοὺς γὰρ οἶδα λέγοντας, ὅτι ὥσπερ ἐν ὕπνῳ τις ὑπάρχων 
κολάζεται, οὕτως ἔσται καὶ ἡ κ. ἐκείνη ἸΞ5.4].56γ᾽}.20(Ν}.61.7}5}; ες. 
Ματοο]]α8, τλδυκίὰρ ὁπά οἵ ΟΠ γι᾿ 5 ΚΙπρσάογῃ δι᾽ ἡμᾶς τὴν ἀνθρωπίνην 
ἀνείληφεν σάρκα, εἰ δὲ δι’ ἡμᾶς ἀνειληφὼς φαίνεται, πάντα δὲ τὰ καθ᾽ 
ἡμᾶς τῇ αὐτοῦ προνοίᾳ καὶ ἐνεργείᾳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς κ. τέλους τεύξεται, 
οὐκέτι οὐδὲ ταύτης τῆς ἐν μέρει βασιλείας ἔσται χρεία ΜατςεΕ!]], [γ.τοῦ 
ΔΡ.Ἐπ5. ΜΠ] γε}, 5,.4(ρ.55.7; Μ,24.817Ὰ); οὔδννιδ, ἀηι.(Δ45)8Ρ. Δτῃ. 
5γ}η.26{(ρ.252.40; Μ.20.73224}; 11. ἴῃ δΥραμλοι 5 ἀρϑιηϑῦ Ὡπουίμοαοχ, 
τεῖ, ; ἃ. Ῥχθ- εχιβίεπος οὗ 501] ἡ κ᾿ πῶς δὲ ἐπιφέρεσθαι, ὡς μέλλουσα, 
προσδοκᾶσθαι ἔτι δύναται, καθ᾽ ἣν ὁ θεὸς ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα..-- 
ἀποδίδωσι, καὶ οὐχ ὡς ἤδη παροῦσα νομισθήσεται, εἴ γε τὸ γεννηθῆναι 
μὲν καὶ εἰς σῶμα ἐλθεῖν τὴν ψυχὴν κριθῆναί ἐστιν ἤδη...; ΜΟΤΏ.γ65.1.5] 
(Ρ.319.1το; Μ.41.115324}; Ὁ. (οα 85 8 Πογ οὗ δν]], ΟΥ δὶς. 6. ππ(ρ.126. 
12; Μ.11.13848}); εἰ τῶν ἁμαρτητικῶν λογισμῶν δημιουργὸς ὁ θεός, ... 
ἄδικος ἔσται πάλιν ἡ κ. καταδικάζουσα τὸν ἁμαρτήσαντα ΤΑΤΉ. 4ροϊ!. 
2.6(Μ.26.11406}); (6. ἔτ! στὴ εἰ γὰρ ἀνάστασίς ἐστι καὶ κι.» οὐκ ἔστιν 

εἱμαρμένη (Πγνβ. οιη.45.4 1Ὲ [0.(8,2670); 4. Αὐἱδηίΐθη, ΑἸΉ..47.2.6 
(}1.26.1578) εἷξ. 5. κρίτης; 12, ἃ5. Υϑρχοβθηίεα Ὀν ΕἸΡΉΓΠ ἀν 
ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ λέγεται ὁ αἰὼν οὗτος πληροῦσθαι, καὶ μετὰ τοῦτο 
ἐφίστασθαι τὴν ἡμέραν τῆς κ., τὴν ὀγδόην 1ἘΒα5.οἰγεί, 012.2.8(1,3420; 
Μ.30.400); 13. οἵ μιάρειηεηΐ οἵ δηροὶβ ἐὰν μὴ πιστεύσωσιν εἰς τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ, κἀκείνοις κ. ἐστίν Τρῃ. δ, γ}γΉ.6.1. 

779 κριτής 

Β. οἵ οὐδ σοπίϊπηαὶ δηα τόσαστιπρ Ἰυάροχζηθηΐβ καλὴ ἡ κ. τοῦ 
θεοῦ, παίδευσις οὖσα Ὀἴετη, εεἰ.4ο(Ρ.148.2]; Μ.9.7170}; μὴ περιεργάζου 
τοῦ δεσπότου τὴν κ. Βα5.᾿οη1.21.12(2.172Ὲ ; Μ.51τ.6ϑοο) ; ἀγαπᾷ ἐλεη- 
μοσύνην καὶ κι.... ἵνα μήτε ὃ ἔλεος χαυνώσῃ ἡμᾶς, μήτε μόνη ἡ κ. 
ἀπόγνωσιν ἐνεργάσηται ΝῊ.6ΡὈι1.36(Μ.79.100Ὰ}). 

Ε. οἵ υτηδη 7πἀροιηθηΐ τοῦ γνωστικοῦ δὲ καὶ ἡ βούλησις καὶ ἡ κ. 
καὶ ἡ ἄσκησις ἡ αὐτή ΟἸΘΙῊ.ε.;.2.16{(ρ.152.24; Μ.8.1ο168}; 14 ῥαρά,1.12 
(ρ.151.21; Μ.8.376Ὰ}; σοπα ΟΠ} 5 οὗ 115 Ἔχοσοβε ἀπεχόμενοι πάσης... 
κι ἀδίκου ῬοΙγοιοῤ.δ.1; οἵ ι4.5.2; ἀδιδοργηθης ἔτοπὶ ἡγοτ]α πδ60685- 
ΒΔΙΥ ἴου τηοτα] Ἰυαρετηςῃῖ, 1184 ῥεγξ.18(Ρ.22.18). 
Ὁ), ἀἰβενοηιἑαΐίον, ἀϊξοευνεπαίϊοη ἐλεημοσύνας δεῖ ποιεῖν...μετὰ κ. 

καὶ τοῖς ἀξίοις ΟἸδγι. [΄.53(}0.225.25; Μ.9.7444): μόνος δὲ ὁ θεὸς οἶδεν 
ἀξίως καὶ ἐπαινείσθαι τὸν ἐπαινετὸν καὶ τοῦ ψεκτοῦ τὴν κ. ἀξίως 
ποιῆσαι, ἐπειδὴ βλέπει ἐν τῷ κρυπτῷ Οτἁἦσηι.2 ἐπ 1.6.(Ρ.17.10}; τοῖ. 
Ομ Ιϑὶ πρὸ μὲν τοῦ πάθους ἁπαξαπλῶς φανέντος τοῖς πλείοσι... μετὰ δὲ 
τὸ πάθος..«μετά τινος κι ἑκάστῳ Ἰα (εἰς. 2.δό(ρ.τ88,10; Μοτι ΟΟΟ 0) ; 
Βα5. β4.2(2.2258Β; Μ.3τ.6ϑος) ; Οὐ. ΝαΖ.0».43.68(Μ.36. 88). 

Ε. εὐπάενιπαιίίου, Τι Αγ. ἃ τ4(0.92.24)}; οὐκ ἐκφεύξεσθε τὴν 
ἐσομένην τοῦ θεοῦ κ., ἐὰν ἐπιμένητε τῇ ἀδικίᾳ Τυβε,χαροί.68.2(Μ,06, 

4324}; Δ, ἀτ1αἰ.138,3(}.6.7030) ; γεῖ, Ῥτς-Ἔχίβίθηος οἵ βοιι15 πέμψονται 
δὲ ἀπὸ ϑεοῦ πρὸς τιμωρίαν, ὅπως ἐνταῦθα πρώτην κ. ὑποδέξονται ΟΥ, 

}γίηπετ.Β.τίρ.97.3). 
Ε, ἄσεγρε; 1. ἀϊνίης, Οτι εἰς.) ὀδ(ρ.τ88,1τ6; Μνττ ΘοοΟ) ; κ. τινὶ 

θείᾳ λαβόντες [30. ἀοΙηοη5)} ἐξουσίαν 1τὉ.8.31(0.247.7; 1564λ}; ΔΙ, 
αροϊ Οὐοηςι. 7 (Μ.25.6 040); Ια. πιρ.τπ(ρ.79.το; Μ.:2ς,. 6640); 2. εςαὶ., τεῖ, 
τοϑίοσδίϊοη οὗ ἰαρϑοα ἴο σοτηππῖοη αἱ γοαποβὶ οἱ ΘΟ ἔβββουβ τὴν κ' 
αὐτῶν. -φυλάξωμεν...ἢ τὴν κ- αὐτῶν ἄδικον ποιησώμεθα; οι. 1.60. 
Ελι5.}.ε.6.42.6(Μ.20.6164); οι. }.1ὁ.6.42. (6128); τεῦ, ουοθν κρίσει 
τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας ὨΆτη Ῥαρα ἐρ.ογἹθηί ρ. ΤὨι ἦ.6. 5.10. (2. 
1036); σοῃο!]ατ, ΑἸ,“ 4ν.1.)(}1.26.258); τὸν ψήφῳ καὶ κ. τοῦ κλήρου 
παντὸς εἰς πρεσβυτέριον ἐπιδοθέντα [50. οτάἄμα 4} (ηεὶ. Αῤῥ.8, 
τό.4. 

Ο. νατϊατίομβ οὗ τ  ΠΙΩρ' ἰπ ἘΧΕΡΈΒΙ5; τοῖ, Μι.7:ὰ κ. δὲ ὀνομάζει 
τὴν τραχυτέραν κατάκρισιν 5. ΑἸὴ ἄοη!.13(}].40.360}); [0.5:24 τὸ 
δέ, εἰς κ. οὐκ ἔρχεται, τοῦτό ἐστιν, οὐ κολάζεται ΓΒτγϑο.λονη.39.2 τη 0. 
(8.2294Α); ὁ Παῦλος... οἶδε...κ. τὴν δικαιοσύνην λέγειν 14. ἤοη!.40.2 
ἴῃ Μ|Π.(].4Δ0 Αγ; [5.26:7, Ογτ.1ς.3.1(2.360Ὲ) ; 1 Ἐς. 36: 28(Μ.69.0454}; 
7ο0.12:321 τῷ μὲν κόσμῳ κ. ἔσται, τουτέστιν, ἐκδίκησις Ἰά. [0.8(4. 
ἸΟ78); Ῥ5.36:28, 7εϑ ἴσο, Ἡ σγοῃ. ΗΒ 5 εἰ 46(Μ.27.780}0). 

κριτήριον, τό, 1. εἰαπἀαγά οὐ 7μάρσονπεηϊ, ἐγείθγτοη, τοῖ, ῬΥ.τ13 τὸ κ. 
τὸ ἐν ἡμῖν ὑγιὲς καὶ ἀπλανὲς ἔχειν δεῖν μηνύει (ἸΘΠλ.57.2.2(Ρ.116.17; 
Μ,8.0378); κυριώτερον... τῆς ἐπιστήμης ἡ πίστις καὶ ἔστιν αὐτῆς κι΄ τῦ. 
.2.4{0.120.27; 0484}; οἵ.1.7.τ6(Ρ.67.23; Μ.0.5320); 2. ἡμάρενιθνη, ἀϊς- 
εγτημαϊίον: ἀμεταπτώτῳ κ. τῇ πίστει ἐπαναπανώμεθα 1Ὁ.2.4(Ρ.1τ0.6; 
Μ.8.944Ν}; αἵ 151 Ππἀροπιθηΐ κ. τῶν τοῦ θεοῦ προβάτων Τὸχ5.ε.(ἦ..3. 
17(0.177.8; Μ.24.το40Ὰ}; 3. ἐδ! ΤΉ ; οἵ τηατῦγτ᾽ 5 τουτηθηϊβ κ' πολλά 
4. Ρεἰν.εἰ Ῥαωμ ϑα(ρ.210.8); κι ... πίστεως (οπδίρ.( 6]. γχΖ.}..6.3.10. 
τοί .85.13408); τογατο, Οὐ Μαρ ἀταὶ,({τ.Ζ80}}.}2,51(Μ..51..66.1808}; 
4. γμάρενπεηῖ-βεαὶ, ἰγίδμμαϊ; ἃ. οἵ Οοα ὁ θάνατος... ἀπάγει αὐτὰς εἰς 
τὸν τόπον τοῦ κι Το Ανν. ο(Ρ.114.7}; τὸ κι τὸ ἀδέκαστον (ὮγχγΞ. ἤ0η}, 
1.6. ἦη Ἐς.48:1ττγ(5.5148); Μαχιριτ(Μ.οα,3844Ὰ}; τ86 (πουρμς οὗ 
1 85. δ ρυδϑεναιῖνα ἀραϊηβί ἰὴ, Β85.6}.174(3.2628.; Μ.32.652Ὰ}; 
Ομτγϑ.[ἀ5.5.τ(1.76360}); 1)148.}677.1](ρ.20.26); Ὁ. Τεῖ. 600]. σουχί, 
Οορεὶ. 4.}}.2.40.1; (. τεῦ. βϑοῦίασ ὑὐϊθιιηα] μὴ ἐρχέσθω ἐπὶ κ. ἐθνικόν 
ἐδι5.45.τ; ἃ. ταεῖ., οἵ σοπβοίεποδ τὸ μικρὸν ἔνδον καὶ σαφὲς κ. ΟΥ. 
ΝαΖ. φαγ6.1.2.28.30ο(Ν,37.300). 

κριτής, ὁ, ἡμάσε; 1. οἵ σοά, τὰ ροη, ἐξάραι ὁ θεὸς τοὺς ποιοῦντας... 
πᾶσαν ἀδικίαν, ὅτι κι μέγας... θεὸς ἡμῶν Γ΄55.8α].4.28. Ατῃιερ, Αφρ. 
[15διπόὸ(Μ.25.5818); 2. οὗ ΟΠ τῖϑβι ; ἃ, ἴῃ βεη, μόνος κ-, ὅτι ἀναμάρτητος 
μόνος (]οιη. ῥαδά. τ. (ρ.91.28; Μ.8,2520); πάσης γὰρ φύσεως καὶ 
παντὸς νόμου, καὶ θέσμου, καὶ τάξεως, ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐστὶ ποιητής, 
καὶ τῶν ἐν φύσει καὶ νόμῳ καὶ θέσμῳ καὶ τάξει κι"...εἴτε οὖν ἐν νόμῳ τὶς 
κρίνεται, ὡς ἐν Χριστῷ κριθήσεται’ εἴτε χωρὶς νόμον, πάλιν ἐν αὐτῷ 
πάντως κριθήσεται Μαχυψι Τ μα, τοί 00.308), Ὁ. 45. Μεββίδῃ, 7051. 
ἀϊα].56.τ(}1.6.ς5 834); 1δ.40.2(5844); 1δ.132.τ(7844}; ο- αὐ Τ᾽ιαϑι Τπᾶρε- 
ταρηΐ, (Ἰεπ ῥαδά,3.12(0.291.3; Μ.8,6808); ὁ τοὺς ἀπειθήσαντας τῷ 
εὐαγγελίῳ βαπτίσων ὡς κ᾿ τῷ πυρὶ τῆς γεέννης ΟΥ. 1.26 τη 1,ε.(ρ.τό5. 
7); τεῖ, Ατίαπ ποιϊίοη οὗ ὅοὴ δ ἃ ουφαῖατε ποῦ λοιπὸν ἡ κρίσις, 
κρινομένου τοῦ κι; Α[Β..4νγ.2.6(Ν].26.1578); τεῖ. Μι.25:13 εἶπε πότε 
καὶ τό, οὐδὲ ὃ υἱός,..«ἵνα δείξη, ὅτι, ὡς ἄνθρωπος, οὐκ οἶδεν"... εἰ 
μέντοι λόγος ἐστί, καὶ αὐτός ἐστιν ὅ...κ., οἷδε πότε...ἔρχεται 18.3.46 
(4200); {Β65.15.χτ)(τ46οα ; Ν4.30,208Ὰ); (δηξὶ..4Ρ}.5.20.4; 10.5.20. 
12; ἐπειδὴ τῆς ἀρρήτου οὐσίας ἐκείνης ἐστὶν υἱός, διὰ τοῦτό ἐστι κ. 
Ομγυβλονι.39.3 ἴῃ 70.(8.230Ὰ}; κι, ὡς δημιουργὸς καὶ δεσπότης τῆς 
κτίσεως Απάτ.Δ65..«4ρος. 90. τοῦ.2520); 3. οὗ ΑΒΕ] ἀηᾷ Ἐποοὴ δὲ 

[ ἴὰε ἡυαρειπεπί τίς ἐστιν οὗτος ὁ κι, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἄλλος, ὁ ἐλέγχων 



’ὔ 
ἐροῦσιν 

τὰς ἁμαρτίας ; καὶ λέγει Μιχαὴλ.. θεωρεῖς τὸν κι; οὗτός ἐστιν ὁ Ἄβελ, 
«««καὶ ἤνεγκεν αὐτὸν ὧδε ὁ θεὸς κρινεῖν" καὶ ὁ ἀποδεικνύμενος οὗτός 
ἐστιν.. Ἐνώχ Τιάδν.Β ττ(ρ.115.14); 4. οἵ δορὶ. 7πάρεβ νομίζοντες 
ἡμᾶς ἐκφοβεῖν, ἠξίωσαν σύνοδον καλέσαι, καὶ αὐτὸν ᾿Ιούλιον, εἰ βού- 
λοιτο, κ. γενέσθαι ΑἸ. «αδοΐ.56ς.2ο(Ρ.το2.2; Μ΄.25.2800) ; γίνεσθε δίκαιοι 
κ- [1.6, ὈΙΒΠΟΡΒ5], εἰρηνοποιοί Οὐηεὶ..4,}}.2.53.1; 5. τοῖ, πυμηδῃ ἡπάρεβδ 
πὶ Θθη. πενήτων ἄνομοι κι. ΒΩΥΉ.20.2; τά. τ ἃ; ἄνω γὰρ δεῖ τῆς 

ἁμαρτανούσης ψυχῆς εἶναι τὸν ταύτης κ. Ὀντ,],2.6:27(Μ.72.6008); 
κρίτην ἀδικίας ἐν τῷ εὐαγγελίῳ παραβολικῶς ὑπάρχειν καὶ λέγεσθαι, 
τὸν ἡμέτερον λογισμόν, ἀρχῆθεν ἐκ παραβάσεως ἄδικον πεποιημένον 
τὴν κρίσιν ἤαχι μι ΤἼέορ. (Ν.90.132968). 

κροαίνω, 1, εἰσ»; οἱ ἃ Ἀοῖβθ, συν δζ.ο».43,24(Μ,36.5208}; 1.44. 
11{6208) ; 2. τιρῖ., ΦΦΏγη,, ΟἸεὴ. ῥασά, τι ίρ.99.1; Μ.8,268.). 

[“ἸΚροβύλος, ὁ, -- κρωβύλος, γοῖΐ οὐ ξποὶ οὗ λαΐγ σης ἐδδ σοι οἤῇ 
ἐμὲ ἐεαά, ΝῊ ΜΙ] αρΉ.30(Μ.70.τοοτῶ, 

[δ )κρυκοβείλενος, Οὗ ἐδ εγοοοάίϊε, τεῖ. ἃ. Βορῃϊβίϊοαὶ ἔα ον κ. 
σωρίτου (Ἰετὴ.517.5.1(0.222.21; Ν΄.9.258). 

κροσσός, ὁ, ἰας5εῖ; τηρῖ, ; 1. οὐ σαγτπεπὶ οἱ Ὁμυσοῆ ἴῃ Ῥ5.44:14 
οἱ κι,» οἷ ἐκλεκτοί ΟἸοτὴ ῥαᾳδ.5.τοί(ρ.223.25; Μ.8. 5208); ὁ λόγος πλείων 
ἐστὶ τοῦ ἔργον, οἱονεὶ κ. τίς ἐότιν ἀπὸ τοῦ πρὸς τὴν πρᾶξιν ὑφάσματος 
περισσεύων Βα5.πορε τη ̓ ς. 44(ττ68Ε ; Μ΄.20.4120}; κ. δὲ [5ς0, σημαίνει 
τὰς πολνειδεῖς ἀρετάς ΑἸΠιεχρ. Ὁ ς.44: 14(8}.27.212}) ΟΠ γυβ χη ἘΣ. 
44:τ4(5. 1808); νχ. }5.44:τ4(Μ.60.1ο440}; κ- ἀπείκασε χρυσοῖς τὴν 
τῶν χαρισμάτων διαέρεαιν ΤΠας, Ες.44: τά(1.805); 2. οἡ ΠΡ}. ΡΠ 651}5 
Ὀγχραβίρίαΐα βρη νιηρ σοοῦ 4οραβ οὗ βαϊπῖβ, Ουτιαάονγοττίει, 3845). 

κροσ(σ)ωτός, ἐα5δεἰ σά, Ἰεηοα πραξ. Ῥίατ, ἃ 5 βαβδῖ,, Ῥίηρος Ἱ . 05 
βϑιτηθηξ οἵ Ομαχοῇ ἴῃ Ῥ5.44:14 τὰ κ. τὰ χρυσᾶ, τὴν ἐκ μέρους γνῶσιν 
Ἐλπ|5.} 5.44: τ4(3Ά8.23.4044}; Βαϑ.ποπννῖν 5. 4ίτιτόδο ; Ν',20.4124}; τε- 
ῬΥδβθητηρ ἀοοΐγίηεϑ οὗ (ἢ γὶβί ἸΔΠΙΓΥ, Ῥίάγτη, Ρρ. 44: τ4(Μ. 39:1 4600); 
ὑγτιαάον. ττίτ. .3848); 2. τεῖ. ΒΜΨ ὡς κ-. χρυσοῖς, τὴν τῶν ἀρετῶν περι- 
βεβλημένην εὐπρέπειαν Τ70.1), μον. 6.ο(Ν.96.673:)); 3. τεῦ, βοὺϊ] σϑ!Π] θά 
το υπίοι ψ ἢ οἄ κ. χρυσοῖς περιβεβλημένην (Ὦγγϑ. ον. 60.2 τῇ Μ. 
(γ.6820); 4. οὐ ΒιΡἢ ῥτιοβυ᾿Β Ὀγβαβίρ]αΐθ, [οϑιμπά,10}.5(Μ.88,21328 ; 
κροσω- Ρ.151.12). 

Ἐκροταλιστής, ὁ, γαΐίϊεν, εαξίαμοί-Ρίανεν, ἴθ Ῥτόνετρ βθοιῖ θαι 
Ῥαΐ ἴο Ἀδὰ τις τὰ Τανταλιστῶν φάγονται κροταλισταί ΝῊ.6}}.2.153 
(λ1.79.2720). 

Ἐκροταφιαῖος, ο7; [16 ἐφ ῥῖθς, ϑνυιθβρ. 2 (Μι66,15οτο). 
κροταφίζω, “ἰγίπε οὐ {πε ἱφρεῤίες; 1. 111., Ομ... Γηα ἰορυττί Μ.88, 

4410); ΗΙΡΡ.ΤΆ, [5.2(Ρ.2.0; Μ.117.10360); 2. τηξί. ὁ διάβολος, διὰ 
Χριστοῦ.. 'κροταφισθείς Απαβὲ, 5. λοά.4(Ν}1.80.074). 

Ἐκροτιστής, ὁ, γαΐξίϊοεν, εαδίαμεί-ῥίαγον, Ττερθητ, εσ, ον. ἐὰν 
86.6618). 

κροῦμα (κροῦσμα), τό, 1. ῥίοιυ, κηοεΐ εἴ τις κληρικὸς..«ἀπὸ τοῦ 
ἑνὸς κ. ἀποκτείνῃ, καθαιρείσθω (αν. Αρῥ.66; Μας.Μρη.αροον.3.24 
(Ρ.109.3); τηξῖ, τοὺς σώφρονας περιτίθησι λόγους ..««ὡς μὴ δύνασθαι 
ἐξικνεῖσθαι εἰς θραῦσιν τῆς ψυχῆς τὸ κ. τῆς πορνείας ΟἸδτη. ῥαφά.2.6 
(Ρ.18γ.16; Μ,8,4528); 2. τιιιδίεαὶ ποὶθ, νιεϊοάγ; τηβῖ., οἵ Ῥϑδ]γηβ, 
Τῆσε Ῥες, ῥγοόη.(1.607}; ἃϑ Ῥχόρἤδοῖεβ οὗ (μτῖβε νῦν ἀληθῶς γέγονε 
τὰ κ΄ πράγματα Β85.56].Ξεόης, τ(Μ.28,10038}; 3. ἴῃ ΠΠΟΠΑΒΙΘΙΙΕΒ, 8 
δἰ ΊΉΡ οὐ ΜοΟά ΟΥ̓ ταθῖα] ἃ5 ἃ δἴφηδὶ ἴογ αἰνγίηθ οἴῆοε, εἴς,, Ογτ. 5. 
υ.ϑαῦ. 43. 133. 18); τὸ κι δέδωκε καὶ κατάδηλον ἐὶς τούτου ποιεῖ τὴν 
τοῦ πατρὸς κοίμησιν ΊΈΡΒ. Π14ο. υιδίερῆ, (". τοσ.ΙοῦδᾺ), 

Ἐκρουσματέω, ρἕσδ {{|6 σἱρηαὶ; ἴον τιβίηρ, Τπατι μα. αν. 2ο(Μ. 

99.17888). 
κρουσμός, ὁ, εὐγτξίηρ, ρηρ, ΝῊ ρ}.3.243(Μ.70.ποοῦ). 
κρούτω, 1. εἶγῖξε στήθη ““εται θρήνοις ΟἸοΙὴ ῥαεά.53.2{0.244.τ4; Μ, 

8.576Ὰ}; τηξξ, τῷ συνειδότι τῆς δυσγενείας κ. ΑἰτΓΑΡ.Επ5.}.ε.1.}.13 
(ΜΜ..20.068); (τ. ΝΖ. εαγη!.2.1.34.132(Μ.37.1216Ὰ); 2. εἰγίκε, ρίαν οἩ 
ΒΕ ΠΠρΡΟα ᾿πβίσαγηςηξ τὸ στόμα οἱονεὶ πλήκτρῳ κ. τῷ πνεύματι [Ἰ]ει,. 
}αεά.2.4(Ρ.182.23; Μ.8,4418); ἰά. οἰν,6.ττίρ.476.6; Μ.0.3008); παρα- 
καλέσωμεν αὐτὸν. ..εἰς τὴν ἡμετέραν κροῦσαι καρδίαν (Βτγ5. θη. 8,7 
20: Κοπι,(0.Ξ07Ὲ); 8. ποεῖ, ξομμά σΟΉΡ' 65 βῖσῃιϑὶ ἔου ἀϊνίηθ οἱῆσε ἴῃ 
ΠλΟΠαβ 6 765 κὶ εἰς τὴν σύναξιν ἘΡὮΏΓ.2. ἸΟΙΒ; Κ7ωΡαεΐ, ὦ δτίρ.4τ.3:); 
Οντοδιν, δον. 43(ρ.134.1); Τιδοπ, ΒΡ. Ογ. ἄρν.π(Μ.ο8. 642}; κ᾿ τὰ 
γ΄...«ἐπὶ τοῦ κάνονος (οηο! δἰ, 36(}1.90.17170); 4. κηοεΐ οπ ἄοοΥ τῷ 
ἐξυπνιστικῷ σφυρίῳ τὰς πάντων κι κέλλας συνάγων αὐτοὺς εἰς τοὺς 
εὐκτηρίους οἴκους ῬΆ]]. ἢ. Γαπς,43(ρ.1520.τ4; Μ.34.Σ2100) ; τηοῖ. ζητεῖν 
τὴν διάνοιαν τῶν γραφῶν καὶ...κ- αὐτῶν τὰ κεκλεισμένα Οτι δἰς,6.} 
(Ρ.77.10; Μ.11.13008); Ὀομϑίδρ. σε] ΟνΖ.ἢ.6.2,7.30(}1.85.12424}; ἐρχό- 
μενον [80. (Βτ51} πρὸς ἕκαστον μὴ βιάζεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον κ, τε 
καὶ λέγειν' ἄνοιξόν μοι ΑἸΒ..ἢ, Αγ.33(Ρ.201.18; Μ.25.722Α}; 5. γηδί. 
ῬὮσαβεβ σταθμὸν μὴ κ. ἐτερόζυγον, ἀλλ᾽ ἴσον ἕλκειν {Π{||ξισ δεαΐε, ἐοίᾷ 
ῥαίαπεε μηξαϊγῖν, Ογαε. 51.2.6; ἔγνωμεν πρύμναν κρούσασθαι τὸ τοῦ 
λόγου ττγ αϑομὶ, οὐσηρε ἰαείϊες, τ. Ν 4 Ζ..Ρ.87(Ν.57.τότΑ}; 14.0»,453. 
τη Μ.36.π2οᾺ). 

)ὅο κρύπτω 

Ἐκρυμόω, ἤγέεζε; ῬὈ435., (ὑτι ΝαΖ.εαγη.2.1.88.128(Ν.37.14404}; 
ΟἸντηρ. [ον 371τ0-τοί(ϑ.03.2888). 

Ἐκρυπτάζω, 1. ἀἱάθ, εοπεεαὶ, ἘΡΙρΡΗ μαδν.6. 3(ρ.344.το; Μ.42. 
5218}; τη64., ἤϊ46 ον οϑοϊζ, Ἰὰ5,.}..6.0.το.4(Μ.20.7448); τῶν ἐκκλησιῶν 
ποιμένας...κ. 1Ὁ.8,3.τ(7448}, ἰᾶ.}.6.12.0(5820 ; Μ,21.068.4); 2. ἀϊ5- 
δομδίε; γαθα,, ἘΡΙΡΠ απ. διί(ρ τοι. 25; Μ.43.1τ608) ; 14. ἢαεγ.3].2(}.52. 
14; Μ.41.6448). 

κρυπτή, ἡ, υατἰ, ΔΝ εν. οἱ Α εἶ. τϑ(ρ.τ7.28); Τ΄ ὁ 46(0.τ24.2). 
κρυπτήρ, ὁ, φαμὶ, ἱγεαφμγε-οπανηδεν τὰ νεχοθὰ [Ἡφῦτ, 71,9}}, ὃ 

ἑρμηνεύεται κ᾿ Ὀϊαϊ. Τύρινοἱ ἀφ.) ν᾿ (Ρ.78). 
κρυπτήριος, ἴεγη. 845 σι 5ῖ., ἀξάϊηρ-ρίασε, (ουβί.ρ. ΑἸ, ἀῤοΐἁδεε. 

θ2(ρΡ.142.3; Μ.25,3614); αὐ Ν, β5.ὅδαϊ. (ΝΜ .44.τ2610); ΓΝῚ υ.4(Μ.70. 
1144}). 

κρυπτός, ἠϊάάφη; 1. τὰ σοη., οὗ Βρὶχἱτα4] βθπβα οἵ βου ρίυτα ὁ δὲ 
σταυρὸς εἰ μέν τινα καὶ ἕτερον περιέχει λόγον βαθύτερον, εἰδεῖεν ἂν οἱ 
τῶν κ. ἐπιίστορες ΟΥΝγ85.0γ, αἰεεἢ.32(0.117.1ττ; κρυπτομένων Μ,45, 
800); οὗ εν} ἄνεμός τις κ᾿ Μας.Αδρ.ἤση:.5.3(}1.34.4974); 2. τεῖ. 
(οά τὰ κ. τοῦ θεοῦ Ἰρῃ. Ῥηϊαά,ο τ; 1; 85 ἀνε! πσ ἴῃ 808] ἔνδον κ. 
ἐνοικεῖ ὁ πατὴρ καὶ ὁ τούτου παῖς ΟΙετη 4. ἀ.5.2(Ρ.τ82.το; Μιο, 6408); 
3, οἱ σῃγϑέ, (Βτιβίοὶ. τῆς μὲν φωνῆς ἢ ἣ τῆς πράξεως ἀνθρωπικῶς 
δεῤῥαγομώνην, τοῦ δὲ κατὰ τὸ κ, νοουμένου τὸ θεῖον ἐμφαίνοντος τ. 
Νγβϑβ.ογ,αΐθελ. 32(ρ.118.6; Ἀ]. 45. 800); τεῦ. ]ο.7:τὸ τί δήποτε δὲ ἐν 
παρρησίᾳ διαλεγόμενος ἀ ἀεί, ὡς ἐν κι νῦν τοῦτο ποιεῖ;-.. «οὕτω γὰρ ἐχρῆν 
επαιδεύων ἡμᾶς τὰ πράγματα οἰκονομεῖν (Ἀγν5. ἔδινα; 49.1 τΉ 70.(8. 
5884); 4, οἱ βεοτεῖβ οἵ ἤρατί οὐδὲν λανθάνει τὸν κύριον, ἀλλὰ καὶ τὰ κ, 
ἡμῶν ἐγγὺς αὐτῷ ἐστὶν Ἰρῃ Ερἢ.τς.3; οὔ ΡΠ αι.γ).1; ᾿Ιησοῦς, οὐ 
ψιλὸς ἄνθρωπος ὥν, ἀλλὰ θεὸς γενόμενος ἄνθρωπος, πάντα οἶδεν, τὸ 
κι καταλαμβάνων τοῦ νοῦ ΟΥ̓ [ν.33 10. [6.(0.5ο0.1); 14..0.532.28(18; 
ῬΡ.413.18; Μ,14.8170); ὁ θεὸς.. ὁ τῶν κ. γνώστης Δ ῥγίης.3.1.τ](ρ.226, 
τ; Μ τι. 3844); τοῖ. (τισὶ ὁ νεκροὺς ζωοποιῶν....-πολλῷ μᾶλλον τὰ 

κ. πάντων ἐπιγινώσκει ΑΤΉ..41»ν.3. 38(}1, 26,405Ὰ}; ; ἰά ονυβ πίονι. 5: (Μ.26. 
9244}; τεῖ. ΒΕοτε εν ΠΕ] ἤΟΓαθΚ τὰ κ' τοῦ σκότους Β88. 6.125. τί3. 
2154; Μ,32,5450}; 5, τοῖ, Ἰηποτ Ἰἰἶς, Ἔχ, Ποπλ.2:290 τῶν ἐν κ. 
᾿Ιουδαέων ἐστί τι ἔθνος, τῆς ψυχῆς τὴν εὐγένειαν ταύτην κατά τινας 
λόγους ἀπορρήτους κεκτημένης ΟΥὉῥγέηε,4.3.6{(0.3322.τπ; ΜΙ, τι. 3884); 
οἴ. 70.14:2} λαβεῖν τὴν ἐν κ΄. εἰρήνην ἀπὸ τοῦ αἰεὶ τοῖς ἀξίοις διδόντος 
αὐτήν 14. 7ο.6.τ(ρ.τοῦ.15; Μ.14.1078); Βαβ. ἤν. τη Ἐς παι. 3530; Μ, 
29.2530}; ΟΥ Μαρ ἀτα] ({τ. ΖΑ. }.)4.26(}.ἘΓ}..7}.2820}; 6. ἴῃ τεδομὶην 
οὗ Βίπιοη Μαρι εἶναι [τὴν] τοῦ πυρὸς διπλῆν τινα τὴν φύσιν, καὶ τῆς 
διπλῆς ταύτης καλεῖ τὸ μέν τι κ,, τὸ δέ τι φανερόν Ηἰὶρρ.ἡσργ.6.ο(ρ.136. 
25; Μ.16.32108)}. 

κρύπττω, 1. λϊάδ; ἃ. Τὰ βοῃ. ἵνα ἀνομία μὲν πολλῶν ἐν δικαίῳ ἑνὶ 
κρυβῇ Ριορηςο.ς, τῆς δαιμονικῆς πλάνης...“-οὐσης τὴν περὶ τοῦ 
ἀληθινοῦ θεοῦ γνῶσιν ΑἸ ὕπο. τ.τ(Μ.2:.1170}; τεῦ. ΑὙΙΔ 5ιη. νομέζει 
δὲ δύνασθαι --ειν ἑαυτὴν ἐν τῷ λέγειν 14. 4γ.2. τοί. οὐ, 1850); ταί. 
ἀϊξεῖριῖπα ἀγεαηϊ ἁμαρτάνει τῷ θεῷ ὅ ὅ ἀξιωθεὶς λογίων ἀπορρητοτέρων, 
καὶ “εσθαι ἀπὸ τῶν πολλῶν ἀξίων, καὶ μὴ “των αὐτὰ ἀφ᾽ ὧν δεῖ [4.6χ. 
Ἐς.ττδ: τ]. 27.4810}; Ἔχερ, Μί,5 114 ὥσπερ γὰρ ἐκείνην κρυβῆναι 
ἀμήχανον, οὕτω τὸ κήρυγμα ἀδύνατον σιγηθῆναι καὶ λαθεῖν (Πτγβ,ἤοηι. 
1.5.6 τη ΜΙ (7 πτοπο}; εἰ βούλει ἀνθρώπους ἰδεῖν σου τὰ κατορθώματα, 
κρύψον αὐτὰ νῦν, ἵνα μετὰ πλείονος τιμῆς τότε αὐτὰ πάντες θεάσωνται, 

τοῦ θεοῦ φανερὰ ποιοῦντος ἐδ το, (2460); ΤΗάς Ῥςιτεδεττία. 1441); 
Ρ. οἱ Ομηβὶ “"ομένου σαρκί ΑἸΉ, “41γ.3.34(Μ1.26.3068}; τοῖ, Μ|.24:536 
ἀμφότερα δὴ οὖν καὶ τὸ καθόλου τέλος, καὶ τὰ ἑκάστου πέρας ἔκρυψεν 
ἀφ᾽ ἡμῶν ὃ λόγος...ἵνα.. καθ᾽ ἡμέραν ὡς καλούμενοι προκόπτωμεν, τοῖς 
ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι, τῶν δὲ ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενοι 1}.3.40 

(4288); τεῖ. 7οιτθ:τς, Μι.24:56 εἰ δὲ οἷδεν τὴν ἡμέραν, "τειν δὲ 
βουλόμενος ἀγνοεῖν λέγει, ὅρα εἰς ποίαν βλασφημίαν χωρεῖ τὸ συναγό- 
μενον Πα ρ.Ονγ αροὶ. Τἰά!.4{Ρ.121.55; 6'.2150}; οἵ τῆ αἰνίη 
πδίατα φύσιν.. τὴν κεκρυμμένην 1(..αὔἔεεί.6(Ρ.17 5.18: 4.876}; α. οὗ 
ΒΡ .8] 56 π56 οὗ βοσίρίυτε ἥἧ...θεία φύσις...συγκατέβη τῇ ἰδιωτείᾳ 
τοῦ πλήθους τῶν ἀκροωμένων, ἵνα ταῖς συνήθεσιν αὐτοῖς χρησαμένη 
λέξεσι προκαλέσηται ἐπὶ ἀκρόασιν τὸ τῶν ἰδιωτῶν πλῆθος, δυνάμενον 
ἐξ εὐχεροῦς μετὰ τὴν ἅπαξ γενομένην εἰσαγωγὴν φιλοτιμήσασθαι πρὸς 
τὸ καὶ βαθύτερα τῶν κεκρυμμένων νοημάτων ἐν ταῖς γραφαῖς κατα- 
λαβεῖν ΟΥ(εἰς.7.δο(ρ.Ζ2το.24; Μ.1τ.1 5088}; 4 ργῖης.4.2.τβ(ρ.520.4; Μ'. 
11.373}; μὴ κατὰ τὸ πρόχειρον ταῦτα γεγράφθαι, ἀλλὰ κατὰ κεκρυμ- 
μένον ἸΔ.“ροι.25(0.22.5}; γτεῖ, ΟἿ᾽ τί δὴ ἄρα κἀν τούτῳ τὸ κεκρυμ- 
μένον; Ὀγγ,αὐονγ.3(1.824) ; 1, σία}. Ὀι (1.42 50}; ΤΗαι.}ς5.8:6{(ρ.42.34; 
2.224); ἃ. ἐχερ, (0].3:2 συνετάφητε γὰρ ἐν τῷ βαπτίσματι τῷ Χριστῷ, 
ἐδέξασθε δὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως. τοῦτο γὰρ λέγει, ἡ ζωὴ ὑμῶν 
κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ Τπάι ά Ἶος.(3.492); 6. τῇξῖ,, οὗ 
(μτῖβε τοῦ Δανιτικοῦ γένους τὸ ἄμαχον διὰ τὸ ἐν αὐτῷ --όμενον σπέρμα 
14.15.0 :7(ρ.50.32; 2.237); 2. εὐμεοαὶ, ἀεεῤ δτἰθηὶ αὐομὶ, τοῦ, Τκ.2: 40, 
15.11:1,2 τοῦ Χριστοῦ.. φύσιν. «τὴν ἀόρατον ὑπὸ τοῦ ἐὐαγγελιοτὰῦ καὶ 
τοῦ προφήτου “-ομένην ΤΒατ, ῥεηίαϊ, (ς.Υ21}; 3. ἀϊά ἤγουν ἦλθε τοὺς 



κρυπτῶς 

πολλοὺς “των ΟΠ τυ5. χρη Β5.40:3(5.2258); Ουτ με. 22(9Ἶ. 2100) ; 
4. γλαΐὲ Ἰηυϊείνὶο, ἑΐγοῖ ἐρμῖο ἰἦ6 Ξμαάε, τεῖ, (Ἡγιβε᾽ 5 βεοομα σοιηηρ 
ὡς καὶ τὴν σελήνην καὶ τὸν ἥλιον καὶ ἅπαν ““εσθαι φῶς ὑπὸ τῆς αὐγῆς 
ἐκείνης καταλαμπόμενον (Ὠγνϑ.ἢ 0}}}.14.10 10: ΚΟ (0 5010); 14. ἠσηῃ. 
3.6 τῇ (οἱ (τι.5880); ΤΠάᾶϊ. 20 0γ.3: χο(3.304). 

Ἐκρυπτῶς, ἐν ἃ ἀϊαάφη ταηηέν, δεογείίν, ΟἸΘΙ.. οἐγ.τ τ (ρ.1ο.6; Μ,8, 
018); Μαο.Αδρι λοι. 5. ττ(}1.34.516Ὲ); ΤΑΤΗ ψε  μὲιϑο( }.28,6480). 

κρυσταλλίζω, δέ εἶδαν ας εγγείαϊ, 1 7ο.}) μονας ΒΜ. 06.657). 
κρυσταλλόομαι, δε ἤγοξόη, «4. Ρ ἢ. 24{0.13.5); ῬὨμοβε,ἢ.6.το.6(Μ. 

ὅ5.5884). 
κρυφιμαῖος, ϑεεγεὶ, τοῦ, Ὀδρίιϑηὶ μυστήριον κ.-. 4 ΤΠορι ἃ τῶι 

ῴ. 230.22}} ; τῇ Μαρίᾳ... «οὐχ ἁπλῶς προσετέθη, ἀλλὰ δύναμίν τινα κ. ἐκ 

τῆς αὐτοῦ οὐσίας ἔδωκεν [5ς, ΟΠ χΙ51} αὐτῇ [50. Ματν οἱ Βείμαπν!} 
Μας Δερσ λον, τ2.τ6(Μ.34.5 688). 

Ἐκρυφιογνωμέω, ἔσγη: 5έεγοί ρίαηβ, ϑίερῃ. )᾽ας υ, δίορ (Με τοῦ. 
11250), 

Ἐμρυφιογνώμως, τοῦ 5φεγεὶ βηνροσο, ϑῖθρῃ. τας, δέορλ. (Μ τοῦ. 
11778}: 1δ.(11808). 

ἐκρυφιογνώστης, ὁ, ομὲ τοῖο κρότος 5εσγεὶ ἱμτΉρα ; οἵ ἀοα, ξῃτν5. 
λοιη.2.3 τη σεη.(6.5468). 

Ἐκρυφιόγνωστος, 5εογεἰςν κοι; μυσταγωγῷ κρυφιογνώστου σοφίας 
Παύλῳ Μαχ.ανηδρ. (ΝΜ. ο1.14004). 

Ἐκρυφιοειδῶς, ἐη ὦ ἀϊάξνι τι αΉ ΗΘ, νεγοίεγιομεῖν, τοπ, Ασ, ἦν 0.2 
(Μ..3.26ολ}). 

Ἐκρυφιόμυστος, ὁ ἠϊάάθη τινείοῦν σὺ τὴν κ. αἴνεσιν τῷ πρυτάνει 
τῶν ὅλων ἀναπέμπεις (ὨγνΒΙΡΡ. ἐπείη 0. Βαῤί.(Ρ.34.22); θεολογίας 
κατὰ τὸν ὑπέρφατον ἐγκεκάλυπται τῆς κ. σιγῆς γνόφον Ἰ1οπ, ΑΥ γί. 
τί 1.3.0978); τῇ κ- καὶ πολυφωνοτάτῳ σιγῇ Μακχ.οριδε. (Δ 1.01.2204); 
τῆς.ο«πάντων ἐπέκεινα κ. ... ἀπειρίας ἸΔ,αγτϑίρ. (ΜΟΥ. τ 6: }), 

Ἐκρυφιομύστως, τ: ἃ ἀτάάρη τεγξίεγν, ΤΕ Ρ:ρΒ ἀομ.2(Μ.43.4538}; 
Χριστιανῶν βάπτισμα...κ. ὁ θεὸς διὰ τοῦ προφήτου ἠνίξατο Ττεροηζ. 

ἀϊ5}.(Μ.86.7288); θεὸς...τὴν ὑπὲρ πάντων ἐν σοὶ [53.. ΒΜΥ] κ. 
ἱερουργήσων λατρείαν Απατ,Υογ.4(Μ.07.8770). 

Ἐκρυφιοπνευστί, [,}. ἔοι Ἐκρυφιοπευστεῖ, ὃν 5Ξεξεγεῖ τηφμῖγν, ΒΙΕΡΗ. 
Ῥίδο,υ. δΙορ᾿. (ΔΜ. τοο.ττότα, ν.]. κρυφιοπνεύστως), 

κρύφιος, πταάεη, οὔδομγε; 1. οἱ σοά, τεῖ. 70.5:το,20 δεικνόντος 
ἄρα τοῦ πατρὸς τὰ ἑαυτοῦ κι θεωρῶν ὁ υἱὸς δι’ ἔργων ὑφίστη τὰ τῆς 
πατρικῆς βουλῆς ἔργα Ἐλι5.6.1},.3.3(Ρ.155.20; Μ. 24. ΤΟΟΟΒ); τοῦ κ. 
θεοῦ Ἰδϊομ. Ατ, 6. τ. τ(}1.2. 3134}} ; 1Ὁ.4.3.τ(4138); αἱ τοῦ θεοῦ κρύφιαι 
καὶ ὑπὲρ νοῦν εὐώδεις εὐπρέπειαι 2Ὁ.; τά.ἀνπ.τ. 3(}1.3. 5808); 2. οἱ 
Ὁ τβυ 5 ἀϊντηθ παΐωτο τὸ γὰρ...κ- ᾿Τησοῦ..«τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσει 
πρὸς τὸ.««ὁρατὸν.. -προελήλυθε 1(4.6.},3.3.τ2(444Ά); 3. οἵ αἰνπε 
ΓΑ ϑίδυιεβ ; ἃ. ἴῃ βρϑῆ., οἱ Γεβομίησ ἀθοιυΐ αἰνϊηὲν οἵ ΓὨτὶθί ἡ... 
ἐκκλησία, ὥσπερ τὶ πάλαι κι. ... μυστήριον παραλαβοῦσα σεμνύνεται 
Ἐπιδ,Ε. ἦτ. ο(ρ.ο6.9: Μ.24.8920); κ: περὶ τοῦ λόγου μυστήριον 1.2. 
τϑ(ρ.122.15 ; 9418); ἡ κι καὶ ἱερατικὴ παράδοσις Ἰίοη. Ατ.ε, ἰι.2. 30}. ἄς 
1400); 1.6.}..2.3. ΝΜ. 2 .4040); ὁπόταν οἱ τῆς ἀπορρήτου σοφίας πατέρες, 
διὰ δὴ τινῶν κ. ... αἰνιγμάτων ἐκφαίνωσι τὴν θείαν καὶ μυστικὴν καὶ 
ἄβατον τοῖς βεβήλοις ἀλήθειαν 14.6Ρ.0(}}.3.11048) ; τοῦ. ῬΒ.9:: κρύφια 
τοίνυν τοῦ υἱοῦ, τὰ κρυφίως πεπραγμένα τῷ σωτῆρι"... ἀπέκρυψε γὰρ 
αὐτὰ καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου ὕντ. "5.0: τί} .60.7618); 
Ὦ. ἃ5 τνϑδὶδα Ὦν (οά, βαγη.θ.το; δύναται δὲ καὶ ὁ λόγος ὁ υἱὸς 
εἶναι παρὰ τὸ ἀπαγγέλλειν τὰ κ. τοῦ πατρὸς ἐκείνου ΟΥ. 70.1.58(42; 
Ρ.49.4; Μ.14.100Ὰ})}; 6. δ5. ἰγβηβιηῖειθα ΓΠχουρἢ δηρο]β. μυστηρίων 
ὑπερκοσμίων κρυφίους ὁράσεις... ἀναφαίνοντες ὨὈϊομ.Αχ.ς.}.4.2(}.3. 
1804); τοῖ. ἄγβί οσάϑυ κρυφιωτέρᾳ...τῆς θεαρχίας φωτοδοσίᾳ καθαίρεται 
«««ὡκρυφιωτέρᾳ μέν, ὡς νοητοτέρᾳ, καὶ μᾶλλον ἁπλωτικῇ καὶ ἑνοποιῷ 
ἐῥ.το, (2729); ἐλλάμπει δὲ τοῖς καθ᾽ ἕκαστον δευτέροις διὰ τῶν πρώ- 
των, καί, εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, πρώτως ἐκ τοῦ κ. τὸ ἐμφανὲς ἄγεται 
διὰ τῶν πρώτων δυνάμεων 1.13.4(20:Β}; α, Ξγτηθο] Ζεα τὴν μὲν... 
μορφὴν ἐμφαίνειν οἰητέον..-τῶν ἵππων τὸ εὐπειθὲς, «λευκῶν μὲν ὄντων 
τὸ λαμπρόν...κυανῶν δὲ ὄντων, τὸ κ. 1διτ5.8(337Ὰ); 4. οἱ 5βΒεοτοῖ 
τιουρηῖβ τότε [50. ἴῃ αν οὗ ἡ ἀρογλεη!] φανήσεται τὰ κ. καὶ φανερὰ 
ἔργα τῶν ἀνθρώπων 2(ἴεγη.τ6.5: θεὸν τὸν τὰ κ. εἰδότα Ἰρη. δίαρη.3. 
2; Οὐ ἐῤνυίηε. 3.1. 1200. 218,3; ΜΟΙ .2134}; ; τὰ κι. τοῦ ἀνδρὸς συνορῶν 

[βς. Ομ 1151] ΕᾺ5, Δ} αγοεϊ].2.4{0.58.26; ΜΝ. 24. 8248); Βιοη.Ατ.ε.}.3.3.1τὸ 
(Μ. 3. 4408); 5. ἴῃ ϑγϑίθῃι οὗ 9ππομίδτβ πάντων τῶν ὄντων αἰσθητῶν τε 

καὶ νοητῶν, ὧν ἐκεῖνος κρυφίων καὶ φανερῶν προσαγορεύει Ηρρ.ἦαεν.. 
6.ο(ρ.137.5; Μ.16.32τοῦ). 

κρυφιότης, ἡ, ᾿:Δἀοηηόςς, τηνϑίονγν θεὸν..«ἐν τῷ...«υἱῷ..«τὸ τῆς 
πατρικῆς κ΄ γνώρισμα προάγοντα Ἰδάοτ,Αηςιίοι ΒΜ εἰ δγμι,τ2 
(Μ,77.1408}); τῆς θεαρχικῆς κι Τιου ΑΥ.ς,.}.4.2(Μ.3.180Ὰ}; 16.15.0 
(3408); τὴν ὑπερούσιον κ. θεὸν ἣ ζωὴν ἢ οὐσίαν ἢ φῶς ἢ λόγον ὀνομάσαι- 
μεν 14.....2.6(Μ.3.6 454}; 1δ.0.5(9138); τῇ κι τῶν ἀπορρήτων 1ᾶ.ε.}..2.3 
{1414}; τῇ κατὰ νοῦν κ- τὰ ἅγια περιστείλας 18.2.5(1450); ἡ τῆς 
θεαρχικῆς ἁγνότητος μετουσία... .εἰς.. «τοὺς ἱεροὺς νόας ὑπερουσίῳ κ. 

81 κτηνόφρων 

τελετουργουμένη 1δ.13.4(3058}; πρὸς τὸ ἕν τῆς αὐτοῦ [5ς, πατρός] κ. 
κατ᾽ ἔκστασιν πάντων συναχθήσεται Μακ.γ5ὶ.23(Μ.01.7018); ἔστω 
ταῦτα...τῇ θείᾳ μυστικῶς κ. τιμώμενά τε καὶ συντηρούμενα Ἀπιάτ (τ, 
ον. χ2(Μ.07.τοπ20). 

κρυφιώδης, ἀτάάφη, Ἡαγξίεγίοιις, τοῖ, ΒΡ Δ] 56 π58 οὗ βογίρίατα 
τὴν ἀγλαΐαν τοσοῦτον ὑπερλάμπουσαν τοῦ φαινομένου, ὅσον τὸ νοού- 
μενον τοῦ φαινομένου κρυφιωδέστερόν τε καὶ διαρκέστερον ἈΠΟῪ ΟΥ, 

ογ (Μ.07.9408). 
Ἐκρυφιωδῶς, ἐν; Ιάάφη, τινξίδγίοτιδ 7αξλίοη, τοῖ. Βρισίϊι8) 56η588 οὗ 

Βουρίαγχο κρυφιωδέστερον... καὶ μυστικώτερον, πρόσωπον μὲν τοῦ θεοῦ 
καὶ πατρὸς ἃ υἱός, φῶς δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ πεμπόμενον πνεῦμα εἰς ἡμᾶς 
Οντ θς. 4:η(Μ.60.7408); τὴν δευτέραν 50. ΟΥ̓ΔΘΥ οἵ 8η66]5] τῆς πρώτης 
μὲν ἱεραρχίας ἐμφανέστερον, τῆς δὲ μετ᾽ αὐτὴν κρυφιωδέστερον Ἰϊομ. 
Ατ.οιἑ.9.2(Μ.3.26ολ). 

κρυφίως, 5δεγείίν, τὴ ἠϊάάθη Κα ]οΉ,, τοῖ. 70.1: 5 κ' .-.. δηλοῖ ὡς... 
φαίνει ἀιδίως ὡς ἀχώριστον ἀπαύγασμα τοῦ θεοῦ Ὠ)]άντη. ΤΣ. 11 5 
(Μ.39.3018); ἡ θεαρχικὴ δύναμις..«ὡς κι ἐπὶ πάντας διεῖσα τὰς 
προνοητικὰς αὐτῆς ἐνεργείας ὨΙοΠ.ΔΤ.6.Ἀ.13..(Μ.3.301Ὰ). 

Ἐκρυφογαμία, ἡ, Ξεεγεὶ γπαγγίαρό, Νονιος.326. 
Ἐκρυφοπομπαῖος, ἀϊτεπαγρεά 5εογειἷν κ᾿ βέλη Αραῖῃ, νυ ν. 1,60. 
Ἐκρυψοτάλαντος, ἠΐάτηρ ομοὶς ἰαίοηὶ, ΤΑΙ δγηοὶ. τ(Μ.28,. 

1500 Α). 
Ἐκρυψώνυμος, μοηγήποις, Τθοῦ Ἡ πορμορὶ,(Μ.86.1852.), 
κτέαρ; τό, ροΞΞε5ς 107}; τηδῖ., οὗ [6 Οχοββ ὄλβιος, ὃς πάντων κτεάνων 

ὠνήσατο Χριστόν, καὶ κ. οἷον ἔχει σταυρόν τ. ΝΖ. οῶγ.1.2.17.6(Ν. 
47.782); τὴς. Ομαγοῃ σῶμα μέγα Χριστοῖο...θεοῦ κ. ἔνθα καὶ ἔνθα 
σείεται 1}.2.1.13.20{12204). 

κτενοειδής, {πὲ α εὐτῖν, δεδοὶ,ΟἾφρε ῥαρά,3.3(0.336.14; Μ.0.7020). 
κτῆμα, τό, ῥοφεεεείον; 1. ἴῃ σϑη,, αἰδβέ. ἴγοῃ χρῆμα, (]εηλ,φ.4.5.14 

(ρ.τ68.24; Μ.9.6170}; τοῖ. Τιορὸβ ὁ πρὸς μηδένα ἔχων κοινὸν κι ἢ 
χρῆμα, ἀλλὰ πάντων κύριος ΤΑΤΏ, Ξόγη. βά,.28(ρ.25 ; Μ.26.χ2844); 2. οἵ 
ῬΘΙΒΟΏ5, Οὐΐθη ἡνΠτἢ τη] 1οὐτ ποίϊοι οὗ δίασε τὸν ᾿Ιούδαν..«τοῦ ᾿ΪΙησοῦ 
«εὐ. Οὐ. 0.32.1τ4(0; Ρ.449.6; Μ.14.7710); ἐὰν τὰ ἀγαθά τις πράσσειν 
ἕληται, τοῦ...βασιλέως γίνεται κ- Η ον Οἰθμῖ,20..., τοῖ, Ῥυ.δ:22 τὸ... 
μέγα κ. τοῦ θεοῦ ὃ μονογενὴς υἱός, καθ᾽ ὃ μὲν ἐξ αὐτοῦ γεγένηται... καθ' 
ὃ δὲ τοῖς πᾶσιν κοινωφελὴς καὶ σωτήριος...κ. τοῦ πατρός ἴδλι5.6.1},.2.2 
(0Ρ.142.35; Μ.24.0770)}; 3. οἵ βριυζθαὶ ρχ5, ΟΙδιι, Ῥαεά,3.1τ(ρ.279. 
τ8; Μ.8,6560) ; Ιά,φ.4.5.34{0.182.20; Μ.0.6408) ; τὰ ἐν τοῖς προφήταις 
πνεύματα... δεδωρημένα αὐτοῖς ὑπὸ θεοῦ...κ. ΟἹ,.70.6δ.ττ(ρ.120.18; Μ. 
14.2208); Μείῃ.ςγρ.4.δ(ρ.52.0; Μ.18.068); κοινὸν...κ, τῆς καθόλου 
ἐκκλησίας ἡ ἐν ἐκείνῳ χάρις στ Ν γ5,οῤ.τ7(Μ.46.τοῦπ0) ; οὗ Βρισιτὰ8] 
5ΘΟΥΙΠΟΕ τὸ κάλλιστον τῶν κ. -..- σφᾶς αὐτοὺς ἐπιτρέπειν τῷ θεῷ (Ἰειη. 
Ῥγοϊ.τ)ίρ.86.7; Μ.8.2448); 4. φείαίε, ῥγοῤρεγίν, ζαγ, ΤὨατ.6}.42(4. 
ττοῖ}; 7|0.Μ 4]. εἰγοη.2 Ρ.47(}1.97.1200ὺ; Το. Μοβοῆ. »γ αἰ, 27(Μ.87. 
28738). 

Ἐκτηματίσκιον, τό, «"μαἰΐ ἕαγηι, ΟτΜαρ ἠϊαί.(1γ.ΖΑ0}.)2.21(Μ. 
ΡΙ,.77.2720.. 

Ἐκτήνειος, ἱ. οὗ ταἰ]ε, Οτοι εἰς.4.54{0.327.15; Μ01τ.11170}); 2. οὗ 
απίιαὶς οΥ ὑθαςὶς ἄρα... πρῶτος ἄνθρωπος ..«κτηνείαν τινὰ ψυχὴν 
εἶχε; Οὐ ΝΥ 55..βοϊ τοί Μ.4:5.11448)}. 

Ἐκτηνικός, ῥείοηρτηρ ἰο ἃ ῥεαςί, Ανιαβῖ.Β.λοί.2(Μ.80.720). 
κτηνίτης, ὁ, καἰ ε-ἀγίνεν, ρορἠίλμ. Ῥαὶγ. (Ν.65.1488); ΤΠαγ,διαά, 

εαἰθοβαγν.τ25(.00.6730}; Δ. ̓ όόη.τιοι εἰς (Μ.99.17454}. 
Ἐκτηνοβασία {(κτηνοβατία), ἡ, δεείίαϊν, 10.768}. οφηῖ (88, 

1802}; 1.0. 6}.δογιτ( Μ.88.19210}; 70.) υἱγί, (1.0 5.880), 
Ἐκτηνογενής, ῥγοάιεεά ὃν ἃ ὑεασὶ, Απιαβῖ. δ, ἠόα, τ2(Ν,89.1053Α). 
Ἐκτηνόθυτος, οὗ α Ξαεγί περ δεαςὶ, ΠΡ ρἢ ἀοη!.2(ΝΜ,43.44τ0). 
Ἐκτηνομέτωπος, τοῖίἑ ἐδε δγοῖυ οὗ α ὑεαςὶ, (60. 15. οαγη.}}.22. 
Ἐκτηνόμορφος, ῥαυΐηρ 16 ἐἦαρε οὗ ἃ δεαΞῖ; γταεῖ., ὕεο. 15, ἐγαεὶ, 

2.5τ1(Μ,02.13214}; τὰς κ. τῶν παθῶν παρεμφάσεις ἰᾶάὑαη.68(}.02. 
1586 1). 

Ἐκτηνόομαι, ὀφοονῖσ δυο, Ογτ, }μἰη.ο(65,.4210); Μαχεαρ ἰἠδοὶ, 
2.67 (ΜΠ. οο.1τ156.}). 

Ἐκτηνοπρεπής, ῥεηρ α ὑεασὶ, τοῖς ται ̓β ἀηγεαεοιηρδα βίαῖς 
εὗρον ἀποκτηνωθέντα τὸν ἀνθρωπον"...ἐν φάτνῃ ὡς ἐν τάξει τροφῆς 
τέθειται, ἕνα τὸν κ. μεταμείψαντες βίον, εἰς τὴν ἀνθρώπῳ πρέπουσαν 
ἀνακομισθῶμεν σύνεσιν Ονγ.}...2:7(Μ.72.4380}; τεῦ, 15γ8ε], 14,0 ς.533 
(3.618); τεῦ. ρεμε1]65, 14. πιο. 8(63.2780). 

Ἐκτηνοπρεπῶς, 1. ἃ ἸΠΑΉΜΕΥ δε α ῥεαςί, 1.6. ἸΥΥΑΌΙΟΠΑ]Ιν, 
Οντ. ̓ εἰη.4(65 ἃ, 1400}; καὶ, ἢ ..14123(0.114.32}; ΑὙὐφτῖμ βοσιτο( τοῦ, 

5024). 
Ἐκτηνοσφαγία, ἡ, εἰσσίϊεν οὗ εαπἰς, ΤΟ δες. ΝᾺ 2. (ταὶ. τ53(}1.28, 

Ιτοϑ), 
Ἐκτηνοφθορία, ἡ, δέδίἑαἰτν, ΤΓτερεπί, ες, Ποηι. 2(Μ.86.5844). 
Ἐκτηνοφθόρος, “ΟΡ ΕΗ δεσιταϊϊέν, Τ.],ἐν.17.11.Ψ 
Ἐκτηνόφρων, ὀγεΐε- πε κ. ἄνθρωποι Αραῖῃυ,Ογ. 1} πετ. 



; 

κτηνωδεία 

Ἐκτηνωδεία, ἡ, Υ Ἐκτηνωδία, 
κτηνώδης, κέ α ἤδαν τὴν θηριώδη φύσιν καὶ τὴν κ. Α( ΡΊΗΪ. οοίρ. 38. 

45}; κι γαστέρα 1, 7οὗ 30(0.128.21}; 8.5 ἰσταϊϊομπαὶ, βεΏ5..8} ὁ δὲ κ΄ 
βίος ἄριστος, ἀρετὴ δὲ ἀνόητος Αἰβθδαρ. γόρ. το(.72.8 : Μ,6.τοι20); τὸ 
πολυσκελὲς καὶ κ. καὶ ὁρμητικὸν πάθος, τὴν ἐπιθυμίαν (ἸΕΙγ. 5 :γ.5.8 
(ρ.262.4; Μ.9.844); κ. φύσιν ΟΥΝυ85. λον ΟΡ Τί, 28(Μ. .44. 2320); βοσκή- 
ματα. .«-«τοὺς ἀνθρώπους.. «οὖς ἡ κι. καὶ ἄλογος.. ὁρμὴ ἐκλάθεσθαι τῆς 
ἀνθρωπίνης ἀνέπεισε φύσεως 1.0. Μ|ος.(}1.44.4240); 14.υἱγρ.5(Ρ.277. 
21; Μ.46.3480); ἐχρτεβϑίηρ ται ἦθ ἀδρεπάσποε οἡ (οἄ, εἐχερ, 5, 
72:22 σοῦ δὲ ἄγοντος, ἐρρῶσθαι φράσας ἐκείνῳ τῷ λογικῷ, τοῦ κτήνους 
μιμοῦμαι τὸ εὐπειθές, καὶ τοῖς ἄλλοις ὧν λογικός, κ. γίνομαι παρὰ σοΐ 
Τμας, ῥγουϊάᾷ, (4.555); οἱ ἃ. 116 ὀρροββα ἴοὸ ρύϑος οἱ προσελθόντες... 
τῷ λόγῳ κτηνώδεις ΟτΥ Ξε 1 δυ.512(Ν|,12.4008); τῷ οὕτω κ. ὥστε 

ἀκούων θεὸν λόγον..«πρὸς τὰ σώματος πάθη τοῖς λογισμοῖς κατα- 
πίπτειν; Βᾳ5, μη... 5(1.241Ε; Μ.20.5818) Ἡ 1} ἄλογος, στιν γ85. λον. 

1 τη Οαμι.(Ν.44.7654}; οὐδὲν οὕτω κ. καὶ ἀλόγου ψυχῆς δεῖγμα. ..ὡς 
τῶν θείων ὑπερορᾶν λογίων (Ὦγγο.ἠον. 1.1 τ. «(42.091 1(3.Ο80}; Οἵ 4 Π6 πα 
τί8 οὗ πρότερον μὲν κ. ὑπὸ δὲ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως φωτισθέντες Ὠ)οᾶ. 
σεμ 49: ττ(}.32.1σϑ0}; οὗ τῆδηὶ νι πουζ σεϑρϑοῖ ΤΟΥ [86 Ιανν οἵ δὲ κ. 
εὐνέν τοῖς ὑψηλοῖς τόποις προσέφερον τὰς θυσίας Τα ..1ς.26: 58,(ρ.143. 
173 2.318); 5 ρ1α σύμβολον. ..τῶν.. «ἀνοήτων καὶ κ. τὸ πρόβατον ΟΥ. 
17ο.τοφαί(τό; ριτοῦ.31; Μ.1τ4.3400); Οτ Ν 55. Εμιτία Ρ.80.10; Μ.45. 
3214}; οὗ τὴ6 ἀπρϑρεϊΖεα παντελῶς κι. ἢ θηριώδεις, ὡς ἂν ἀνοίας ἢ 
πονηρίας ἔχωσιν τ. ΝαΖ.0γ. 40. 23(ΝΠι326.2804}); σοφίζεται ὁ ̓Ωριγένης 
εἰπολὺ δὲ κτηνωδέστερον τὸ τοιοῦτον ΕΡΙΡΙ, ἀρε.62(ρ.74.15; Μ,43. 

1280); ; οἱ Βοσρίϊοβ, ΕΡΙρΡἢ μαδν.42.ττ(ρ.150.20; Μ.41.7404}; ἐῤ.66.4 5 
(0.82.5; Μ.42.070). 

Ἐκτηνωδία (-εἰα), ἡ, 1, δγείϊοίηθες μεταίρει [3ς. Θαί4} τὴν φύσιν 
εἰς παρὰ φύσιν τῶν παθῶν κτηνωδίαν Οδο.ΡΙ5,ἠδα.766(}1.92.14024); 
14 αν. 7ο(Μῆ.02.1586.); ἄλλος τρόπος τῆς τῶν ἀνθρώπων αὐξήσεως 
προεγνωσμένος θεῷ, εἰ..-πρὸς κτηνωδίαν ἑαυτὸν 56. Αὐδιλ].. μὴ 

κατέβαλε Μαχ.ανεδὲρ. (Δ, 1. 1300.}; 2. οπΐρηαὶ ἔογα, ἀμίριαϊ- 6 
αῤῥεαγαηεε, -δεία, Ἰ)ιοπ. Ατ,6.ἢ.2,τ(}..3.1374}. 

κτηνωδῶς, {286 σαξίΐδ: σοταρ., Οὐ, [0.12,6(0ρ.281τ.12; Μ.14.4080). 
[ἘἸκτησίδιον, τό, -Ξ κτησείδιον, ῥγορεγὶγ, ΤΝΙΕΡΙοὶ.24(Μ.79. 

12030). 
κτῆσις, ἡ, 1. σεψιΐδτέϊον; τὴν τοῦ τέλους κ. ΟἸοτη.5:γν.7.ττ(ρ.47.3; Μ. 

9.4800); οἵ νγῖαε5, ΤΠαϊ,:5.38:17(0.152.6; 2.325}; τὸ σῶμα...προ- 
ξένει...τῇ ψυχῇ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἐπιζήμιον κ- 4 «ἐγαΉ.3(4.170); 2. Ρο5- 
565510}.) ἴῃ ΚΘΗ. ὁ λόγος τῆς κι ἀφίστασθαι οὐ κελεύει, ἀλλ᾽ ἀπροσπαθῶς 
διοικεῖν τὴν κι ΟἸεηλ, σοῖ.47{(ρ.150.3; κτίσεως Μ.0.7208); οὗ Βρίτιῖ8] 
Ροββθββίοηβ, (σησί. ρρ.7.45.3; ΜαοιΑδριλον. τοί 1.34.5288); οἵ 
Ρειβοηβ βεβαιῶν [3ς. Ὠχ151] ἑαυτῷ κ. τῶν ἀπὸ ταύτης τῆς γῆς 
πιστευόντων εἰς τὸν πατέρα δι᾽ αὐτοῦ Οὐ, 70.13.5γ(56; Ρ.288.8; Μ.14. 
5088); ΟὙΝ 55. ρ.τ)( Δἴ, 46. τοδο}})}; τοῦ, Ῥχ.8:22 τὴν μὲν κτέσιν.. «τὴν 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι πάροδον σημαίνειν" τὴν δὲ κ- τοῦ προῦπαρ- 
χοντος ἰδιάξουσαν οἰκειότητα πρὸς τὸν κτώμενον Ἐπι5,6.1}..3.2(0.142.16; 
Μ.24.ο8οΑ); 3. ῥγοβεγίν, ἐείαϊε, (σά. Αν.58, 

κτήτωρ, ὁ, ῥόπδό5507, ΘΗ; 1. ἴπ ρεη,, ἰαμοιθηδ, οἱ ταῖς 
εὐτελεστάταις χρώμενοι τροφαῖς ἰσχυρότεροϊ εἰσι... ὡς οἰκέται δεσπο- 
τῶν καὶ γεωργοὶ κτητόρων (Ἰοπη, ῥαεξά.2.τ(ρ.157.5; Ν.8,3858); κι παρ᾽ 

οἷς ἡ ἐκείνων ϑς, Ἰ)οπαῖ515] εὑρεθῇ συναγωγή (οὐ. Α.93; [0 Δοβςο ἢ, 
Ῥγαϊ.τοῦ( Μ.87.3ο810); ὅτι δίαρ. ταὶ (τ. ΖΑςἢ.)3,26(Μ, ΒΓ,.7}.2828)}; 
ἐοιμιδεθοίάθν;, Ἰδομῖ, Ν ῦ, [ο. ξἰθοη. 13(Ρ. 26.0); Οἰγον Πα ϑεἶ.Ρ.322(Μ. 
92. 8244); οἢ τῆεη οἵ Βα ρβίαηος ἰὴ Βοη. ψηφίξζεσθαι...παρὰ ΤΙΣ 
ἑκάστης μητροπόλεως κληρικῶν καὶ κ- καὶ λαμπροτάτων ἀνδρῶν καὶ. 
ἐπισκόπων (ὈΠαΪς. οί. τη(44 (Ὁ 2.1.3 0.08.530; Η.2.64τΕ}; ἄςο,ΑἸυ 
Οἠγν5.4(}.161.30); οἵ τῇς. νου α]ν τᾶ μοναχὸς ἀυλοινδυβνηενι, 
κοσμικὸς κι" μοναχὸς δὲ πένης, οὐράνιος πολίτης ἘΡΡΏΥ,. 3. 1518; τηξί,, 
οἱ ἈυΙΏΠ1Υ ἃ5 ρόββθββοχ οὐ τῆς 90], Το] τη. αὶ. 2:0 Μ.88,9ο6 4); 
2. (Ὦγιβ[0]. ὁ θεότητος κ. ἐξ ἀνθρώπων ληφθείς ΝΟΒΈΑΡ Οντ Ν᾿ 51,3. 
(0.57.9; 6᾽.648}; 3. ἡομπάδν οἵ ΠΣ ἢ ΟΥ Τηοηβϑίοεν δεόμεθα ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν...κ. τῆς..-μονῆς πμεδποί (ρ.τπο); Νοηηοο. 
12; 4. ῥαϊγοη ; οἵ ΤΑΆΤΊΨΥ ΟΥ̓ΕΥ ποθ. στάνο σατο ῇ δα θόθὴ Βα], 
ΟΡσνϑρρ.ηειῖμ Τἠάγ.(Ρ.57.17). 

κτίζ-ω, 1. ἐγεαίε; 
Α.. ἴῃ ταὶ, ἕο ΟΥΠΘΥ ΤΘυ 8 ; αἰ5ξ. ἔγοπιὶ γεννάω, ΑΤΉ.,47).2.5ο( 1.26. 

2728); ὈμΈ τὸ γεννᾶν καὶ τὸ κι. τὸ αὐτό ἐστιν ΤΟ Ὦγυϑ. μᾶ,(τ.8258}; 
ν. ποιέω, 

Β. οἱ ἀοά 85 οτεβίοσ; 1. ἴὴ ρΈπ., ΓἸδχη. ἐν. 6.τοίρ.471.30; Μ.0. 
2014); ΟὈτιάορι.2.. ἐν {6γ.(Ρ.17.22; Μ.13.277}); ΑΠΌ τοῦ: 24 
(Μ.27).410}}; ὁ κύριος ἡμῶν οὔτε θεοὺς εἶναι ἐφθέγξατο παρὰ τὸν 

κτίσαντα τὰ πάντα ον. Οἰδ)η.τό.τα, 2, ΤΎϊη, -τουσά ἐστι... «ἡ τριάς 
Δτῃ..4γ.1τ.18(}}.26.404}; 14. ρ.ϑέγαρ.1.:8(Ν.26. 964) οἰξ. 8. δημιουρ- 
γέω; εἰ μὴ γὰρ ὑπὸ τῆς τριάδος ἐκτίσθημεν, πῶς ἐκ τριάδος ἀνα- 
γεννώμεθα βαπτιζόμενοι; Ῥτος. (Τοη.2:7(Μ.87.156}0}; τοῦ. τε]. οἵ 

δ 82 κτίσις 

ΕδΊΠευ απα ὅρη; οἵ Οτεδειοη Ὁγν ΕδΊΠΟΥ ΤΠτοῸρῊ θοη, [ι51.2αροΐὶ. 
6.τ(Μ.6.4534}; κτίστης ἐστὶν ὁ θεός, διὰ υἱοῦ δὲ τὰ ποιήματα κ. ΑἸῇ. 
“ν.χ.τὐ(Μ.26.48Α}); Οοηδί. 4 ρ.7.36.1; Ογτοίμος. (τ. 50Ὲ}; ΟἸ ΒαΎνν 88 
ΕΧΡΙΤΕβθδα τὸ “πεῖν μόνου τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ τοῦ ἰδίου αὐτοῦ λόγου ΤΉ. 
.4»ν.2.27(41.26.2044}; ὃ λόγος τοῦ πατρός, ἐν ᾧ καὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα κ. 
1δ.1.1τ6(458) ; οἵ ΟΠ. 85 ΟΥθϑίου τὰ πάντα γοῦν ἔκτισεν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος 
ΤΑΙ ρ. βά.4(Μ.25.2ο050}; [0.}),415}.(Μ.06.13454}; οἵ Η, ΟΠποβί τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον..., τὸ κτέσαν πᾶσαν τὴν κτίσιν Βδοτιη.κ1)}.5.6.5.; ὁ γὰρ 
πατὴρ διὰ τοῦ λόγου ἐν τῷ πνεύματι κ. τὰ πάντα Α1]..6ρ. ϑέγαρ.3.5(Μ. 
“26.6228); δέδεικται ὅτι κ. τὸ πνεῦμα. ηὑρέθη γὰρ ἡ ἁγία Μαρία ἐν 
γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος τοῦ ἁγίου. ... τὸ οὖν “ἐκ πνεύματος 
ἁγίου᾽ τί ἄλλο ἡγῇ πλὴν τοῦ κτίσαι; ΤΑΤΛὨ ἀταϊ. Τγῖη.5.2.(Μ.28,χ24τ0) ; 
ὥ. ΥΓδΆΒΟΠΒ ἴοσ ΟΥ̓ 05 ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου 
ιά.το.3; περὶ τὸν θεὸν δείκνυται δύναμις μὲν καὶ ἀγαθότης ἐν τῷ τὰ 
μηδέπω ὄντα ἑκουσίως --εἰν [τοπ.ἦαεγ.4.38..(Μ.7.11078}; 4. ΟΥ̓ΘΔΌΟΠΝ 
ἐπ μτλτίο ὁ θεὸς..-κτίσας ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ ὄντα Ποττη."͵5.1.1.6; ΑἸΉ. 
ἄδεγιττίρ.9.35; Ν.25,.4330); Ἑπηαροί, τ8(}1.50.8520); 5. Δῆρθ]5. ἰὴ 
ΤΕ], τὸ Οτραϊίοη, ν. ἄγγελος ; 6. Πετοΐ. (γα]θμὶ.) διὰ τῆς τοῦ Σωτῆρος 
ἐπιφανείας ἡ Σοφία (ἀπαθὴς γένεται καὶ τὰ ἔξω “-εται (ἸΕΠη.6χο. 
Τ}άοί. ἡπ(Ρ τ2τ.τι; Μ.9.68ο00); ὁ δημιουργὸς... οὐσιωδῶς κοὼν πνεὺ- 
ματικὰ τῆς πονηρίας τῦ,48(0.122.13.; 6818); θανάτου δὲ γένεσιν ἔργον 
εἶναι τοῦ κτίσαντος 1(.517.4.142(0.287.18; Μ.8,12974); (Μαηΐϊς.) τὸ 
ζῶν πνεῦμα ἔκτισε τὸν κόσμον Ησρθοῃπι, ἀγοῤιδίρ.ττ.4; Μ.το.14370); 
(ΑΡ6 1165) ὁ αὐτὸς ἅγιος ἄνωθεν θεός... ἐποίησεν ἕνα ἄλλον θεάν" ὁ δὲ 
γενόμενος ἄλλος θεὸς ἔκτισε τὰ πάντα ἘΡΙΡΠ.ἠαεν.44.τ(ρ.το1.3; Μ.41. 
8210); 7. ἴοτ ἱπεοῖν οὐ ὅοη ἃ5 ογεβδῖθα, ν, δημιουργέω, εἰμί, λόγος, 
ποίησις; 8. ΡΙΟΡΙ. 85 5υῦπί,; τεῖ, ογεαΐασοθ Ὀθίονν πὰ τῶν ὑπὸ 
θεοῦ κτισθέντων εἰς χρῆσιν ἀνθρώπων 1)Ἴσρη.4.2; Ν᾽ ἸοπεΙηΐδη οὗ μὲν 
δίκαιοι διὰ τῶν ἐκτισμένων τὴν ὁδὸν ποιούμενοι παρὰ τῷ τόπῳ κατ- 
είχοντο..., οἱ δὲ ἕτεροι ἐν τῷ τοῦ σκότου ἐκτισμένῳ ἐν τοῖς ἀριστε- 
ροῖς, ἔχοντες συναίσθησιν τοῦ πυρός ὈἸοτα χε, Τμαοὶ, 36(ρ.118.25; Μ,0. 
6774). 

Ὁ. οἱ βριτίαδὶ το- γθβιϊοι ; 1. τὰ ΟΠ σιβὲ τὸν ἐν Χριστῷ κτισθέντα 
καὶ ἀνακαινισθέντα νοῦν ΑΙΠ.ρυδόγαρ.τι οί Ν. 26.55.20); οἴ1α. 47.2.46 
(λ1.26.2 440}; οὕτω κ. Χριστός, ἀναμορφῶν δι᾽ ἁγιασμοῦ πρὸς ἑαυτὸν 
τοὺς πιστεύοντας Ογτ.15.5.2(2. ΤΑ): ὁ στῶν ἡμᾶς ἐστι θεὸς ἐν Χριστῷ 
70.0.Ερ᾿.2τιτοί 95. 8324); 2 . ΟἹ οοπνοχβδίοη ἰο ΟΒτιβοϊδηϊον 
λαβόντες τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἐλπίσαντες ἐπὶ τὸ ὄνομα 
ἐγενόμεθα δέος πάλιν ἐξ ἀρχῆς “-“όμενοι Βαγη.τθ.8; ιάγι ΒΡ», δ᾽ 12 
ΩΙ. 20.14800}; 3 - Ἰβτουρ Ῥαρτίδηι, Ἰνϑρτ. Ῥοηΐ.ερ.ττ(}.32.2640); 
τὸ 'κτισθέντες᾽ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς ἀναγεννήσεως τέθεικεν ΤΠατ. ΡΖ ιτο 
(3.412); ΟΖ ΑἸ, τα], Τγῖη.3.26(Μ.28.12440)); 4. (Πτοιρ} ταροηΐδποο ; 
τοῦ, 15.45:7 κι δὲ [50. οα] κακά: τουτέστι, μετακοσμεῖ αὐτὰ καὶ εἰς 
βελτίωσιν ἄγει Βαβι ἠσηι,κ.4(2.750 ; Μ.31.3360) ; 5. αὖ γϑβαγγεοιοη οὗ 
ἀεβά, ΠΕ Ρ5.1ο2:20 ἀποστελεῖ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ κ. ἡμᾶς ᾿ύναρτ. 
Ῥοπί.ερ.ττ(Μ.22.26.0}.Ψ 

ΤΠ. οειαὐίϊεἠ; τεῖ. σΠπόβεη Ῥοορίς ὁ θεὸς...«τὸν λαὸν ἔκτισε {Π6ΥΠ}. 
δῖηι. 5.6.2; κτίσας τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν αὐτοῦ 14, υ͵5.1..3.4; 1Ὁ.2.4.1; τοῖ. 
στόντῇ ἴῃ νἸτίπε ἑαυτὸν κι. ... ὁ γνωστικός []ριη,57.7.3(0.10.22; Ν.0. 
4114}; τεῖ, ἈΡοσ. 4:11, εἷς, τὰ λογικὰ δὲ μετὰ τὸ οὐσιωθῆναι καὶ εἶναι 
δέχονται τὸ κτισθῆναι"... “σεται γάρ τις ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, πρὸ τοῦτο 
ὧν θεοῦ ποίημα, εἰς καρδίαν καθαράν Οτ. ΑΙβος.26(ρ.32.2); οἵ«14. λον. 
{τὸ τῇ {εν (0.0.0; Μι12,2684}; ἔκτισεν ὁ θεὸς τοὺς εἰς αὐτὸν πεπιστευ- 
κότας Βαβ. πον Ή Β5.322(1.1388Β; Μ.20.340Ὰ). 

111. ῥνοάμεξ ἡμεῖς δὲ ἑαυτοῖς ἐκτίσαμεν τὴν κακίαν καὶ τὰς 
ἁμαρτίας Οτ,ἠοη.2.1 1 76γ.(ρ.16.24. Μ.13.27}8).Ψ 

κτίσις, ἡ, [. ἐγεα!οΉ; 
Α,, οἵ δςῖ οἵ (Ἰφαζίου ; 1. χἰ.,1ὴ ροα, θὲς. δαί, 8.7; βαγη.τς.3., ΟΥ, 

ἠόῃι. 1.10 1ῃ,. 6γ.(Ρ.8.30; Μ.13.265}}}; τῆς ἐξ οὐκ ὄντων κ. Ἰύιι8,6. 1.1.0 
(ρΡ.6γ.0; Μ.,24,840Α); ἃ8 οσκ οὐ Ἴπη,., Βαβδρίγ 38(2.310; Μ,32. 
1364) Εἷΐ, 8. πνεῦμα; τεῖ, (ΒγΙΒΈ οὐδὲν ἐν τοῖς διὰ τῆς κ, οὖσι χωρὶς 
αὐτοῦ γεγενῆσθαι ΟΥ̓͂Ν γ85. ἔμη.3(2 ».6.6; Μ. ΟΥῊ.}; ἀποβέ. βλασφη- 

μοῦσι..«τὸ μυστήριον τῆς κι, τὴν γένεσιν διαβάλλοντες (οηλ, 5 7.3.1 
(Β.243.11; Μ.8.1205Ὰ}; ἃ5 5υποην πὶ ἴοτ (ΕΠ 6515 τῆς κ. τὸ βιβλίον 
Τδαι. [6γ.40: »β(2.6ο8); [έάαξε. .αε.τ.23(Ρ.760.15}; 2. βρίπῖθδ!; οἵ 
γρ-οσδαίου ὃν δτδος κατὰ τὴν κι τὴν ἐξειλεγμένην (6η,5,7.7.12 
(ρ. 54. 28; Μ. υ: 5054); ἡ μὲν γένεσις τὴν τῶν λογικῶν οὐσέωσιν δηλοῖ" 

ἡ δὲ κ. ΤῊΡ ἀπὸ τοῦ κρείττονος ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολήν" εἴ τις γὰρ 

ἐν Χριστῷ καινὴ κι, ἀνακαινέζεται Οτ. “εἰ. ἐν Ἐς. 3210(Μ.12.13058); ΓΑ ΤῊ. 
ἐοηῆῃ, δ δρὶ, Δ4(Μ..28. 56.Ὰ); κτίσιν καλεῖ τὴν οὐσίωσιν τῆς ἀρετῆς τυ. 

ἦο».13.5 τη. Ἐρλι(ττ 88}; τεῖ. τεσεπεσατίοι ἴῃ (Πτῖβὲ κ. τὸ πρᾶγμά 
ἐστι, καὶ τῆς ἑτέρας τιμιωτέρα' ἐξ ἐκείνης μὲν γὰρ τὸ ζῆν, ἐκ δὲ 
ταύτης τὸ καλῶς ζῆν ἡμῖν περιγέγονεν (ῃγγ5.ἤοηι.4.3 ἵπ ΕΡΆ. 
(11.288); 14. μ0η1.20.3 1 ΤΟ οΥ (το. τΊ20}; ταῦ, Ὀαρτίθπι καινὴν γὰρ 
κ- ταύτην καλεῖ τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πολιτείαν ἰἃ κογηρα ἴη: Οαἰ, 6: το(το. 
7204}; ΤΒαι.) α».0:24(2.1244); 3. οὗ γϑβτυξοῖου οὗ ἀραά, τεῖ, 



κτίσμα 

Ῥβιοϑ:3ο, Ἐογλϑ:ττ, 1ΔΊΒ. ἐστ. 65 5651. 24(Μ.28.564)}; 4. τΏτεα 

οτδαϊϊουβ ἀεβουεα τρεῖς κ' εὑρήκαμεν ὀνομαζομένας ἐν τῇ γραφῇ" 

μίαν μὲν καὶ πρώτην, τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγωγήν" 

δευτέραν δέ, τὴν ἀπὸ τοῦ χείρονος εἰς τὸ κρεῖττον ἀλλοίωσιν" τρίτην δέ, 

τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν. ἐν ταύταις εὑρήσεις συνεργὸν πατρὶ καὶ 

υἱῷ τὸ ἅγιον πνεῦμα Ἐναρτι οί, εῤ.ττ(}.32.2648}; ἡ πρώτη κ. ΑἌἸτῇ. 

4γ.2.65(Ν1.26.2858); ΗΠ ον. ΟἸδηι.τ3.15: Οὐ Ν γ85. Επσι.3(2 Ρ.12.11; Μ, 

45.5760); ϑονοχιγεαὶ. 5.2(ΝΠ.56,473); ἡ δευτέρα κ. Βαβ. λον ῖη 5.32 

(1384; Μ.20.3404}; τοῦ. ΒΑΡ 5η διπλῆν γὰρ τῆς φύσεως ἡμῶν τὴν 

κ. ἐγνώκαμεν, τήν τε πρώτην καθ᾽ ἣν ἐπλάσθημεν καὶ τὴν δευτέραν 

καθ᾽ ἣν ἀνεπλάσθημεν. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἦν τῆς δευτέρας ἡμῶν κ. χρεία, εἰ 

μὴ τὴν πρώτην διὰ τῆς παρακοῆς ἠχρειώσαμεν ΟΥ̓͂Ν γ55. Εμη.4(2 Ρι65. 

4; 6360); (ποϑβί. πρώτη γάρ, φησίν, κ- ἡ κατὰ τὸν ᾿δὰμ. ἐν πόνοις. 

οὐ δευτέρα δὲ κ. ἐστὶν ἡ κατὰ Χριστόν, δι᾽ ἧς ἀναγεννώμεθα ΗῚρρ.ἤδεν. 

4.47(0.71.228. ; Μ.16.314401.). 
Β. οὗ υμίνετβο; 1. οἵ ψΒοὶα οἱ ὁγεδίϊοη ; ἃ. ἴπ᾿ ρεὴ., Τ. "ιεῦ.ἡ. 

τ; ἁρμονίαν κτίσεως καλλίστην (]επὶ.5:7.4.6{ρ.266.:0 ; Μ.8.12528}; 

ΟΥ. 7ο.τ.26(24; Ρ.32.5; Μ.14.608)};. ΟτΝ υ85.δάρι.Ομν (Ν.46.6οοΑ); 

οχθαϊοᾷ ἔτοπι ποι μίηρ, 14. πη (2 Ρ.120.8; Μ.45.70 1.) Οἷα, 5. εἰμέ; 8.5 

ταϊβίηρ᾽ παρα ἕο οά, (Πτυ8.Ἄηρια τ.3(4.1030) ; 14. λοηι.3.8 1 οι. 

(1ο.4408); Ὁ. τεῖ, 115 δαῖμου πᾶσα ἡ κι διὰ τοῦ υἱοῦ βαστάζεται ἩΒΤΙΓᾺ. 

εἴμ τ4.5; οὐκ ἔστι διελεῖν τὴν κι, ὦστε εἰπεῖν τοῦτο μὲν τοῦ πατρός, 

τοῦτο δὲ τοῦ υἱοῦ ΑἸ, ἀεογ.7 (0.7.8; Μ.25.4280) ; ἀχώριοτος γὰρ ἀεὶ ἧ... 

πριάς, ὅ τε πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, δημιουργήσασα ἅμα 
πᾶσαν τὴν κ. τήν τε νοητὴν καὶ αἰσθητήν (ε].ΟΥΖ.᾿..6,2.2τ.8(}1.85, 

1τ285Ὰ}; ο. ἴπ σποβί. ἐβϑοῃίηρ ; (Ματοοβίϑη) αὐτὴν τὴν κι κατ᾽ εἰκόνα 

τῶν ἀοράτων ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ, ὡς ἀγνοοῦντος αὐτοῦ, κατασκευάσθαι 

διὰ τῆς μητρὸς λέγουσι Ἰτϑη.ἤαθν.1.17.1(}1.7.6314}; ( αἸεΕἸπΐ8η) 

τῆς κι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ΗΙρρ.λαεγ.6.36(ρ.τ66.14; Μ.16.3250}); τῆς κ. 
τῆς πονηρᾶς 1δ.4.40(ρ.73.27; 31188); (Ν8Ά556Π6) τῆς κι κάτωθεν 18.5.} 

(ρ.82.7; 31314}; 2. οὗ τπδηκιηά ἡ κ᾿ τῶν ἀνθρώπων [)1{.π6.5; τῆς κ. 

ΑἸΏΟ σεμέ, τ(Μ.25.54); Πια, Ῥε»  βοίρ.102.12); Τηαι,. Η ε.2: τΊ(3.561); 
ἃ, οὗ Ἰονγοι οτξαίίοι; ἃ. 85. 5076 τὸ τη, Εεστη τα 4.12.4.2Σ 

Οτο εἰ ἠῃ Βς.75ττ8(}1.12.15320); Ηρ, ΟἸενι.τό.το; [1.8 0.Οονςὶ, Α͂ΡΡ̓. 
8.12.20; δι τῷ ἁμαρτωλῷ πᾶσα ἡ κ. πολεμεῖ Οτοΐλοηι. 4.1 ἴἢ. [05, 
(ρ.3ο8.59; Ν΄.87.το050); Β. 5 ταἰβὶπρ τηϊηα τὸ οά, γτ. δας. 26(3. 

5308); ΤὨδεΕ οι. τ 2ο(3.24); Ω. Δ5. ΜΠ Ιπ βϑίηρ τὸ (ηγιβὲ δ Οὐαοὶ- 

Βχίοη, τὰ.  ίοη. 4(ρ.48,18; Μο25.4840); Ογτο ἄηι.75(3.3384}); ἃ, τεῖ. 

1ϊ5 ῬΤΌΡΕΟΥ 86 τῇ κ- χρώμενοι, μετ᾽ εὐχαριστίας (]ἸΕΓῊ.δὲγ.3.14{Ρ.240. 

το; Μ.8.1τ968); ὅταν... ἀγαπήσῃ τὴν κ΄ διὰ τὸν πάντων θεόν τε καὶ 

ποιητήν ἰδ.3.το(ρ.527.18; 11724}; 6. ἴὸ θ6 υἱτἰτηατεὶν ταπουβα, οἵ. 
Βομλ.8:20 τί ἐστι τῇ ματαιότητι ἦ κ. ὑπετάγη" ; φθαρτὴ γέγονε. τίνος 

ἕνεκεν καὶ διὰ τί; διὰ σὲ τὸν ἄνθρωπον. ἐπειδὴ γὰρ σῶμα ἔλαβες θνητὸν 

καὶ παθητόν, καὶ ἡ γῆ κατάραν ἐδέξατο καὶ ἀκάνθας ἤνεγκε καὶ τρι- 

βόλους. ... ἐλευθερωθήσεται γάρ, φησίν, ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς" 

τουτέστιν, οὐκέτι ἔσται φθαρτή, ἀλλὰ ἀκολουθήσει τῇ τοῦ σώματος 

εὐμορφίᾳ τοῦ σοῦ (Ὠτν5.ἢον".14.5 1ἢ: Κοηι(9.5828); 1Ὁ.(5834}; 14. 
εσημη ΐη Οαἷ.6: το(το.7298); Ογτ. Κορ δ: τοίρ. 216. τ; Ν|.74.8218}); 

4. Ζαελ.τοςί.ϑοια)}; Τματισαί. 6: τ5(3.305), 14. Ερῤλυτ: τοί3.405); 

Ατιάτιβοβ. ρος. (1. τοθ.421Ὰ). 
Π. οὗ μυχοῦ 85 πον βρίτίταδὶ ογεδίϊομ ἀποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, 

τὸ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἐπιφοιτῶν, καὶ κτισθήσονται εἰς καινὴν 

κ., εἰς νέον λαόν Ἐπ|5.}ς.το3:30(}ῇ,23.τ2888); Αἴῇῃ..4γ.2.65 1.26. 
28:8); ΤΠας. 20 0γ.5:17(3.317). ᾿ 

11, αεαίμε; 
Α. ἴὰ ροῦν; ΡΙαγ., Ηδγτη.Ὁ15.1...3;. 44. 0.πτοφ{Ρ.202.26); Πσηι. 

ΟἸορεχθ.14; ἡ μὲν κι, εἰκὼν καὶ χαρακτὴρ τῆς δημιουργικῆς βουλήσεως 

αὐτοῦ [30. (04] Α1Ὲ..4»γ.2.2(Μ.26.1408). 
ἘΞ. οδιαγαοϊογίϑεςςς; χεῖ, ἀεἔθοιβ βΌΟΒ 85 ἀδαῖῃ ἀπά ἀἴβεαβε τὰ 

τοιαῦτα κτίσεως ἀνάγκην εἶναι (]6Π|.εἰγ.7.1τ(0.44.20; Μ.0.4850); ὕντ. 
7ο.9.τ(ᾳιτοοΒ); ποῖ τὸ Ρὲ δάοτοᾶ, Βαβιπορειῖη ᾿Σ2Β(τ,ττ68; Μ.20. 
2850); ὙΠα:.107.1:25(3.26). 

Π. τοῦ, Ομηβε τοὺς διὰ τῶν Ἀρείου δογμάτων εἰδωλοποιοῦντας τὴν 

κι Οὐ, γββ.ρ.3(}1.46.10178); ὡς οὐδεμία παραλλαγὴ οὐσίας...τῷ 

μονογενεῖ υἱῷ πρὸς τὸν θεὸν πατέρα, διαφορὰ δὲ πᾶσα, εἴ γε θέμις τοῦτο 

φάναι, πρὸς τὴν κ. Ὠιάντη. Τγίρ.2.2(Ν],30.4640); ν. πρωτότοκος. 
Ὁ. οὗ Η. (μοβί, τοῖ. Ῥῃθαμπηβέοσηθοβοί οὐ τριάς ἐστιν, ἀλλὰ δυάς, 

καὶ λοιπὸν ἡ κ- «---; ΑΤΠι.ερ.ϑέγαρ...2(Μ.26.5338); τὸ πνεῦμα ἄρα οὐ κ. 
Ὀιάντα (1885. μη. β(1.3028; Μ.20.7250). 

111. ῥγοάμει]οΉ κ. τοῦ εἶναι ἐν αὐτοῖς πᾶν ἔργον ἀνθρώπου ΤΙ οεμδ. 

2.3. 
ΙΤΨ. αεἰτυτέν κ- δὲ συνωνύμως καὶ ἐνέργεια λέγεται ἔργον ἡμέτερον 

οὖσα ΓΟἸετη.5|7.4.τ4{ρ.200.24; Μ.8,.13044}. 
κτίσμα, τό, Α. ἐγεαίμγε; ᾿. ἴῃ πη. εἴ, τὰ φύσει τὴν οὐσίαν ἔχοντα 

κτιστὴν κτίσματα λέγεται ΑἸ. “4417γ.2.46(Ν1.26.2448); ταὐτὸν γάρ ἐστιν 

κ. καὶ ποίημα, καὶ ἔργον 1ῤ.5.7ο(2974); ΟΡΡ. γέννημα, ν.83.ν.: Οὗ ψΊττι65 

“83 κτιστολάτρης 

απ νίοε5, Βειταηαηά.8.1; (Ναϊθηῖ.) τὸν δὲ κοσμοκράτορα κ. τοῦ 

δημιουργοῦ Ἰγεῃ.ἦαογ.1.5.4{Ν1.7.4018); τεῦ. ΤΠ ΕΝ}} οὐδενὸς κτιστοῦ ὄντος 

παρὲξ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, θεοῦ ἐστι κ. ΟΥ̓. [0.2.13(7; Β.69.20; Μ.14.1360}; 

τοῖς λογικοίς κ. Ὀγτ.ἱδιος.4{51.24Ὲ}; 2. Ὀματαοϊογβ[λοβ; ἃ. ἰοσταθα ἴσοχα 

ποιπίπο ἐξ οὐκ ὄντων ἔστι τὰ κ., καὶ ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι ΑἸΏ.ο. 

δ γαβ.3.2(}1.26.6288); (Ὠγγ5.ἤον. 4.3 ἐπ Η εὐ.(12.430}; Ὁ. ἰὰ ΤΩΣ πρὰ 

πάντων τῶν κ. Ταβι Φ᾽α],6τ.τ(Μ.6.6150); ἐδ.129.4{7718}; κι ... ἤρξατο 

υοὐχρονικῶς τ Να2.ογ.42.17(Μ.36.4770); Ο. τοβεοιίοη οὗ σοά, 48. 

βονπιῖη Β5.33(1. 1458; Μ,29.3574}; ἐκ γὰρ καλλονῆς τῶν κ. ἀναλόγως 

ὃ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖται τῇ δημιουργίᾳ Ῥχος,Ο, εη.1: 1], 

87.3240); ἅ. ποῖ το Ὀς δἀοτοά, Οτωμαγί. (0.9.1; Μ.11.5734}} ἵνα ἐκ 

τῶν δημιουργημάτων τὸν τεχνίτην τοῦ παντὸς καταμαθόντες προσ- 

κυνήσωσι τὸν ἐργασάμενον, καὶ μὴ ἐναπομείνωσι τοῖς κ. ΟΠτνυβ.ἤοηι. 

2.2 ἤῃ δη.(4.τ08); 3. οτεαῖεα Ὀγ σά αἅ]οπε οὐ τὰ ἔδια κ, συνάγει ὁ 

διάβολος,...ἀλλ᾽ ἐπὰν φωνήσῃ, συνάγει τὰ ἄλλου κ. καὶ ποιεῖ αὐτὰ ἴδια 

Οτνζονι.17.2 ἐπ 7εγ.(ρ.1τ44.το; Μ.13.4564)}; Ὀγ Ιμοροβ, 1ἃ..70.2.15(7; 

Ρ.68.22; Μ.14.1330}; 14. Κγ.1 τη 70.(ρ.484.18); 4. οἱ αἴνίπε ῬεΙβοη5; 

ἃ. ὅθι, ν. γέννημα, εἰμί, εἷς, ἔμμονος, πατήρ, ποίημα, υἷός ; οὗ 

ἀϊεχεπος θεῦνθθη ογδαίατο  πθ55. δηα βομδηὶρ, ΑἸ. ερ. 5 γα ρ.2.7 

(Μ.26.62οα); Ὁ. Η. Ομοβί, ν. πνεῦμα; (. τεϊα ομβρ οὗ ἘΔΈΠΟΥ 

ἴο οτδαΐατεβ παρ] εα θγ Αὐιδηΐβπι εἰ ὅμοιον τὸ γενητὸν τῷ ἀγενήτῳ 

θέλουσιν,...οὐ μακράν εἰσιν εἰπεῖν, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον καὶ κτισμά- 

των ἐστὶν εἰκών ΑἸΉ..4γ-τι531(}1.26,760); 1δ.2.43(240Ὰ); ποία δὲ ὑμῶν 

τόλμα...ὅτι τὸν πατέρα καὶ τὸν τούτον λόγον εἰς τὰ κ. κατάγετε, 

καὶ πάλιν τὸ κ. συνεξισοῦτε τῷ θεῷ; τοῦτο γὰρ ποιεῖτε φανταζόμενοι 

περὶ τοῦ πνεύματος ὡς κ., καὶ συντάσαοντες αὐτὸ εἰς τριάδα. τί δὲ καὶ 

τὸ μανιῶδες ὑμῶν,...ὅτι μὴ.«“πάντα τὰ κι, ἀλλ᾽ εἷς ἐκ τούτων συν- 

ἀριθμεῖται τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ; ἰἅ.6Ρ.δέγαρ.τ.20(}1.26.507.); 

5. οὗ ΙΟΜΟΥ ογθαϊίοη ὁ ἄνθρωπος κύριός ἐστι τῶν κ, τοῦ θεοῦ ἰΐοτνι. 

γπαηα.12.4.53; Ἰὰ υἱ5.3.0.2; τοῖ, Ῥαραπι ᾿085 Οἵ [8 δἰθιηθηῖβ 45 ἀἰνηο 

εἴ τις τῶν λόγων ἀποδεκτός ἐστι, δύναιτ᾽ ἂν καὶ τῶν λοιπῶν κ. ἕν 

ἕκαστον ὁμοίως ἀποφαίνεσθαι θεόν [)1]09Ή.8.3. 
Β. διιη]άϊηρ, Οομβί.αρ. τ πι5...,5.3τ(ρ.092.15; Μ.20.10028); Νοπῶ, 

»αν..0.2:20(}1.43.7640) ; 70 .ΜοΒΟΒιργαὶ, 371(Μ.87.25884). 
Ἐκτισματολατρεία, ἡ, εὐφαϊπεγε-τροΥ ἤρ; οὗ ραραπίδηι, Ἰ]άντι, 

Τγίη. 80 }1.30.728.); οἱ Αιϑηίβση, ἦδ.3.2(7920); πο ΔΠ15Πὶ, 
ἐμ τυϑ8. ον ἴῃ 1,8: (χο.8300); {ΟΠ γγϑιλαον.(9.8308); Οὗ τοδομίηρ 

οὗ πιοπορῃυϑῖτε ἐμεονυεριίοοίαε,Τ,οομν ΒΝ ἐδι.εὶ ἔμ! (Δ1.86.13720); 

οἵ ἱπιαρθ- νουβμῖρ, ΟΝΙΟ. (7 8))γεγμ.(Η.4.3320); ΒΈΕΡἢ. Δ) ιασιυ δΊορῆ. 

(Μ του. 1210). 
᾿Ἐκχισματολάτρης, ὁ, εγεαίμγθ- ροΥ  ρ ῥοῦ; οἵ Ῥασαῃθ, θ᾽ άνιτη, 

Τγίμοτ 5 1.30.308.); Ὑπαᾶτι δια, πεν τ το λῖ.990.3484}; οἵ ΑΥμι5, 

Τυβι αἰΐος.(Μ.18.6764}; ἀρρ!οά το οτίποάοχ Ὀγ 1 η15ῖ5. ψΠῸ 

Βεονοα (μτιϑι 8 Ροᾶν ἴο θὲ οὐ μόνον ἄφθαρτον ἐξ αὐτῆς τῆς... 

συλλήψεως, ἀλλὰ καὶ ἄκτιστον “πη. μαεν.(}1.80.,588). 
κτίστης, ὁ, Α. ὑμήϊάον, Αἴ 4φεν.29(ρ.26.13; Μ.25.472}}. 

Β. εγεαίον; 1. τ6}. ἴο οἴμοι ποιίοπβ ὅ,. οὐδὲν ἡγούμενος διαφέρειν, 

ἢ πατέρα ὁμολογεῖν ἣ κ.,.«.ποῦ τετάξεται παρ᾽ ἡμῶν; 385. 17.3.22 

(τ. 2584; Μ.20.6200) ; ν. ποιητής ; 2. οἵ Οοα τὸν..-.κ, τῶν ὅλων ἔπ5.(ϑ 

τοίρ.222.18; Μ.20.13734}; Πο ΟἸορι.ι6.20: ὅ...κ. Ογτ. Π.εαἰεεῖ..2.1; 

Το.Μοπ νη. Βας.6(λ1.96.13730); 3. οἵ Ὑγη, τὸν θεὸν κι «-ἰ τῶν 
ἁπάντων...ἐν υἱῷ μονογενεῖ καὶ πνεύματι ἁγίῳ] Ατἱδῖ αροὶ.τ5.3; οὐκ 
ἔστιν ὡς τὰ γενητὰ ὁ θεός, ἀλλὰ καὶ τούτων κ. δεὰ τοῦ υἱοῦ ΛΑ]. κ{γ.1, 
33(Ν1.26,808) ; Οὐμεὶ..1}}.7.35.το; τοῦ ἑνὰς...κ-, πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ 
ἁγίου πνεύματος ἘΡΙρἢ.ἦαεγ.60.17(Ρ.167.}; Μ.42.2280); 4. οὗ ἘδΊΒΕΓ; 
ἃ. ἴῃ φοη., τΟϊοραιτο.2; [π51.2αροΐ.6.(Μ.6.4534}; (Ἰεηι. ον. ὅ.τό 

(ρ.5ογ.3; Μ.0.2774}; (σηςὶ. ΑΡΡ.7.35.1; Ὅν τὰ οτεάα] ἐούτηυ]δο θεὸν 

πατέρα...-κ«. οὐρανοῦ καὶ γῆς δγη. ἼΡΡ.(Ρ.32); θεὸν πατέρα...τὸν τῶν 

ὅλων κ- ϑγηδ.4πι.(341)3(ρ.25ο.9; Μ.26.7240); θεόν, πατέρα...Κ. «ν. 

τῶν πάντων δγηδ., πὶ.(44τ)4{Ρ.251.1; Μ.26.7258); ϑγηιῦ. η|.(3..5) 

(Ρ.251.22; Ἀ7.26.7258); ὁγρεδ, δήγηι τ(ρ.254.17; Μ.26.7364}; Ἄγ. 

δέγηη.3(Ρ.235.24; ΜΝ 20.6028); τὸν πατέρα τοῦ Χριστοῦ, κ΄ ... τῶν ἁπάν- 

τῶν δγηιδιαρ.Οὐπμςὶ..4.}Ρ}.7.41τ.4: 5. οἵ βοὴ τὸν τῶν πάντων κ. ... λόγον 

τοῦ θεοῦ Ἰτομ ἦαεν.τ.15.5(Μ.7.625Ὰ}; ΟἸοπι χε. Τβαάοίτοίρ.113.9; Μ,. 

ο.6681Α); Αἰπ.ερ»..44εἰρ]..8(}1.26.1ο845)},; ΟΥΝΥΒ58. βά.(}1,45.1318)} 

ὈΙάνη ({Β65. Ενρι σία 3144; Ν.20.7524}; 6. ποῖ, οὐ τὸν κι ἄλλον 

εἶναι παρὰ τὸν πρῶτον θεὸν δογματίζοντες ΟἸΘ πη. Ξ(7.4.τ3(ρ,280.28; Μ. 

8.13014}. 
Ὁ. οὐδ τοῖο ἐμ ῤῥονίς οὐ εδιαδ]ΐδἦι65, οὗ τα ρότοῦβ σωτῆρες καὶ κ. τῆς 

οἰκουμένης Μ.Αγταΐάη,(ρ.125.10); οἵ σα κ. τοιᾶσδε χάριτος ΕἸεπι. 

εἰν. 2.τβίρ.157.20; ΜΝ 8, 10244}. 
Ἐκτιστικός, ἐγεαίίυε, Ὠιάντη, (1 Βα5.) Εν 4{(π ΖοτὉ ; Ἅ1.20.7008). 
Ἐκτιστικῶς, ὃν τὸᾶν οὗ ἐγεα 10Ή, ΟΡΌ. γεννητικῶς, ἘΡΙΡΗ.λαδγ.16.40 

(Ρ.394.28; Μ.42.6040). 
Ἐκτιστολάτρης, ὁ, -- κτισματολάτρης, 

4200). ; 

Ὀιάνιῃ. Τγίῃ. τ. 32(8}1.30. 



κτιστός 

κτιστός, εἐγεαίσά; 1. γεοῖ, “ματγδοίογιβίῖοβ οἱ οσεαϊρᾷ [Ὠϊὴρϑ τὸ κ' 
ΟΡΡ. ἀέδιον, ΑἸ ,«ἀδεν.28(ρ.25.0; Μ.25.4608); ἡ δὲ τῶν...κ- φύσις ἐστὶ 
τρεπτή 1Δρυ ϑέγαρ.τ. 2 6(Μ.26.5 024); ἡ γὰρ κι φύσις ἅπασα πῶς καὶ 
ἐδεῖν δυνήσεται τὸν ἄκτιστον; ὮΥν 5. ἤ0}}}.1.5.1 ἴῃ 70.(8.8:}); οτεαϊεᾶ 
πϑίατα οουγαρίθίε, ΤΠαε, ξἶο.2: (3.557); ορρ. ἄκτεοτος, ν,5.ν.; 
2. οτεαῖεα {πϊηρ8 αἰβῖ, ἴτοῖὰ Οοα οὐ γάρ ἐστι κατὰ τὴν κ. φύσιν ὁ 
θεός, ὥστε τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ τὸ ἔχειν, νοηθῇ ἐν συνθέσει Τ 758. Φτ.οἱ 
γ65}.144(Μ.6.τ3060); θεὸς οὐ κι Ῥτοο]ΟΡ ἄγη τ)ίρ.193.1; Ν.65, 
8680}; 8. Οἱ (τιϑέ ; ἃ. οὐ ποάοχ ; 1. ἀϊνίπε Ὡβέυτο ποῖ ογθδαϊθα κ'ὶ 
οὐσία οὐ δύναται ἂν... εἰπεῖν “πάντα, ὅσα ἔχει ὁ πατήρ, ἐμά ἐστιν Ατῇ. 
ἐρ. ϑόγα.2.5(Ν1.26.6168); οἴ.14.6}. 47}. (Μ.26.χοφτο); ὅμοιος γὰρ ὧν 
κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ πατρός, οὐκ ἂν εἴη κ΄. ἰά.6ρ..4:ρ.1.1δ.1](}.25. 
5178); ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κ. θεῶν 
τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ Τλιάντη, Ὑγίη.1.7(}4.30.2604); ἐδ. Ὠμηδῃ 
πϑίυσχθ οτεαίβα τῷ πατρὶ ὁμοούσιος, οὐχ ἡ σάρξ, οὐδέ γε ἡ ψυχή" κι γὰρ 
αὗται. ἀλλ᾽ ἡ θεότης ἽἼΠατ. ὀγῶΉ.3(4.220); 14. ΚΤ γἱπ.27(Μ.75.11720)}; 
Ἐρτος, α. Ἐγ.8: 22(Ν.87.12968); Τιδοητ. Η. Ν᾽ δεέ. τ 3ο(Μ,86. τόσο); ἐκ 
ἀκτίστου θεότητος, καὶ κ. ἀνθρωπότητος Απαβι.5. λοά τϑ(Μ.80.26838) ; 
Β. Ὠθτεῖ. τββομίηρ βίαιρα δηα τοπιξεά, ᾿Οτρϑηΐβτη᾽ σαφές ἐστιν ὅτι 
κτιστὸν ὁρίζεται. ... πᾶν γὰρ τὸ κ. οὐ προσκυνητόν, ὡς ἔφην. εἰ δὲ 
ὅλως προσκυνητόν, πολλῶν ἄλλων ὑπαρχόντων κ. οὐδὲν ἂν διοίσει τὸ 
καὶ ἡμᾶς μετὰ τοῦ ἑνὸς κ. τὰ ὅλα προσκυνεῖν ἘΡΙΡΠμαδγ.64.δίρΡ.417. 
14,418.7; Μ.4τ.τοϑ4.,8)}; ΑΥΑΠΙ51 τοὺς δὲ.. «φάσκοντας εἶναι...κι. ... 
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τοὺς τοιούτους ἀναθεματίζει ἡ...ἐκκλησία δγνεδ. ΝΊΣ. 
(325)(0.52.4:; Μ,20.15400); Επ5, ΝΊΟ, ἐρ. Ραμῖη (ρ.16.0; ΜιΒδιοτ30); 
τὸ ἄρα 'ἔκτισε᾽ καὶ τὸ ᾿ἔπλασε' καὶ τὸ ᾿κατέστησε᾽...οὐδὲ τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ κ, δείκνυσιν, ἀλλὰ τὴν εἰς ἡμᾶς αὐτοῦ κατ᾽ εὐεργεσίαν γενομένην 
ἀνανέωσιν Α1ἢ..“4γ,2.τ3(}}.26.2604}; 1.2. Ξ6(265Α); εἰ ἡ κτίσις οὐ 
γινώσκει τὸν πατέρα, εἰ μὴ ἃ ἀποκαλύψῃ ὁ υἱός, ὁ δὲ υἱὸς γινώσκει, 
οὐδενὸς ἀποκαλύπτοντος αὐτῷ" οὐκ ἔστιν κ., ἀλλὰ γεννητὸς ὈιΙάντη. 
1ν1}.3.2(Μ.30.7028); ΑΡΟΙΠ ΠΥ ϑἶσπὶ διὰ τί οὐ λογίξεοθε, ὅτι καὶ 
ποιηθὲν τὸ σῶμα τοῦ κυρίου οὐ κτιστὴν ἀποφέρεται τὴν προσκύνησιν; 
1 Δί. Ἄροίϊ τ, 6(Μ. 26. Ἰτοτοῦ; Ἑποτηϊαπῖβπχ τί οὖν ποιοῦσιν οἱ 
λέγοντες, ὅτι κ- ἐστι; προσκυνοῦσι τὸν κ. αὐτόν, ἢ οὐχί; εἰ μὲν γὰρ 
οὐ προσκυνοῦσιν, ᾿Ιουδαΐζουσιν,..«εἰ δὲ προσκυνοῦσιν, εἰδωλολατροῦσι 
τ υ85. [4,(Ν1.45.1374}; Τῃαῖ.75.26: τ)ίρ.τος.28 ; 2.206); οἴ, ἀραϊηοι 
ΤΛΟΠΟΡὮγ51165 οὐ γὰρ οἷόν τε τὴν αὐτὴν καὶ μίαν ἐνέργειαν, ἢ θέλησιν, 
ἢ φύσιν. .«ὑπάρχειν..«ἄκτιστον, καὶ κ. Μαχ.οριςε.(Μ.91.1174}; 4. οὗ 
Η. σμοβῦ; ἃ. οὐΐβοάοχ ροβιοῃ; τοὺς δὲ φάσκοντας εἶναι ἢ τρεπτὸν 
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἢ τὸ ἅγιον πνεῦμα τούτους ἀναθεματίζομεν ΤΑΤΗ. 
ἱμεοβαξελ(ρ.212.33); ΒΔ5.6.140.2(3.233Ε; Μ.32.580Ὰ); Οτ ΝΑ ον.4ο. 
42(44.36.420Α); ἀεὶ γὰρ τὸ πνεῦμα σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ,...οὐ κι ἘΡΙΡΆ. 
ἠαεγ.62.4{0.392.20; Μ.41.τ0520); Δτρσυτηθηῖβ ἔγοπι βου ρίατο ἀσεβὲς 
οὖν ἐστι κ, ἢ ποιητὸν λέγειν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ" ὅποτε πᾶσα γραφὴ 
«μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ αὐτὸ συναριθμεῖ ΑἸΠ.υὐμε.οὶ ς. “17.0(Μ4.26.0074}; 
τὸ δέ 'πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο᾽ οὐδαμῶς ἡμῖν κ. εἶναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
παρίστησιν Β85. πιη.3.7(1.2η8ς ; Μ.20.6690); ἴτοπι 5. βαποι νην 
Γαποίίοη εἰ δὲ τῇ τοῦ πνεύματος μετουσίᾳ γινόμεθα κοινωνοὶ θείας 
φύσεως, μαίνοιτ᾽ ἄν τις λέγων τὸ πνεῦμα τῆς κ΄ φύσεως ΑΓ ἐρυδέγαρ. 
1,24(Μ,26.5850) ; Βιάντα. {Β85.} Ἐπ. κ(α.296Ε ; ΝΙ,20.7120); Ὁ. οα]164 
κ, Ὁν Μαρεάοῃίδτβ, στ Ν 85, μα. (Ν1.45.1418}; Τμάτ,ἐ.6.2.6.2(4.851); 
Ολγοη. Ῥαξοῖ. Ρ.3ο4(Μ1.02,7724}; 5. τεῖ, ποβῖ. ςοησερτοη οἵ τνου]Ἱὰ 
88 γεννητός, τοΐ κ., ἘΡΙΡΗ ἦαεν.32.2(ρ.441.-; Μ.41τ. 5450) οἷξ, 5. γεν- 
νητὸς. ; 

["Ἰκυαίστωρ (κοιαίστωρ, ["]κυέστωρ), ὁ, ([ξ. φμασείογ Ξαενὶ 
Ῥαϊαιϊτ) ομιαῖστηδῃ οὗ Ἰτρετίαὶ σοηβιβίοσυ ἀπ τηϊπίβίου οὐ [αβεϊοε, 
ῬΑ] νυ. 3(0.το.1ο; Μ.47.14); κοιαίσ-, Τακίπ.ηοῦ.24.4{ρ.103.40); 
κοιαίοσ-, 10. Μ8],εὐγοη.18 Ρ.470(Μ.07.6968) ; κυέσ-, Οἤγου. Ῥαφεῖιρ.203 
(λ1.02.7228). 

Ἐκυαιστώριον (ἔκοιαι-), τό, 1. οὐἶεε οΓ «υδοβῖοι βδουΐ ρβΙδΕ!, 
Ἐναρτ ἡ ,6,6.24(0.240.34; Μ.86.28848); 2. γεσίάσηεε οἱ φμαεείον, κοιαι-, 
ΤΆΡΒπ. εἰγοη.».204(}].1ο8.0370). 

Ἐκυανάντυξ, ὀϊμε-σαμἰεά, ϑγτθβ, ἄγη. 9. 45(ρ.55; Μ.66.1613). 
κυάνεος, δίδει; ΟΥἩ ῬΟΙΠΓΙΟΑΙ 8πά οἰτοὺβ Τα οεΐοι ἀ5ὰ. 4116 Βένετοι, 

Ἐναρτ.ἦ.ε.4.32(ρ.τὅτ.το; Μ,86,27618). 
Ἐκυανοβόστρυχος, τοῦ ἦι ἀαγᾷ ἰοεῖςδ, εἰγῖ5, Με τμ. γηρ.ττίρ.136.ς; 

Μ,18.2120)). 
["Ἰκυανόχρωος, ὁ} ἀαγὰ ὀίμδ εοίομν, Ογας. 51}.13.τόο. 
κυβεία, ἡ, ἐγτοξενγ ; τεῖ. 1165 οὗ Ποτγείῖοβ,  ΕΡΉ.4: 4, ΕΠρΡρ.ἀαεν. 

9.13(Ρ.251.11; Μιτ6.33878); ΟΥ. 70.32.5(0.434.1; Μ.14.7538); μηδὲ τῇ 
τῶν ἀνθρώπων κ. ἑαυτοὺς ἀνζαστιθέντες ἘΡΊΡΆ σης, 74(0.03.1τὸ; Μ,43. 
1564); 16. ̓ α6γ.22.τ(ρ.246.7; Μ.4τ.2960); 1.24.3(ρ.26ο.0; 3120); 70.}). 
λπαεγιϑο(Μ.94.7330); 855. τηδρίο, ΗἸρρ.καεν.6.30(ρ.170.12; 32584); 
μαγικῆς κ. ἐμπειρότατον Ἰ5υ5.ἡ..6.4.ττ.4(Ν],20,3204); σωματικὰ πάθη 
εὐὐκὶ ἘΡὨΠΙ,3.426Ὲ. 

κυβερν-άω, 1, εἰσεγ, ἀγεεὶ 6 ἐοιέγϑα οὗ ἃ Ὀοαῖ; σ. οὗ τηϑὴι ναῦς 

γ84 κυητικός 

«μόναις ἁγίων εὐχαῖς “-ωμένη ΟἸετη. 4.4.5.34{0.182.20; Μ.9.6400); 
αἱ δὲ [8ς. ψυχαί] --ἂν ἀπαλλαγήσασαι τὰ σφέτερα σκάφη Μειῃ ΣγηΡ. 
4.2(μ.47.3; Μ.τ8,880}; μαποὲ 2. ῆάηαρε, ἀΐγέο! πλοῦτος οὐκ ὀρθῶς 
“-ὥμενος ΟἸοπη. ῥαφά.2.3(0.18ο.χ8 ; Μ.8.4.378); οὗ Ομτῖβε ἐκ θελήματος 
πατρὸς “οὦντα τὴν πάντων σωτηρίαν 16.5|7.7.2(ρ.8.1ς; Μ.0.4134}; 
3. ρουένη;, ἴῃ πεη. ωυσῆς «νόμος ἔμψυχος τῷ χρηστῷ λόγῳ «-ὠμενος 
1δ.τ.26{(Ρ.104.24; Μ.8.9168) ; αἱ τῶν ἀποστησάντων βουλαὶ...»-ὥνται.... 
ὑπὸ τῆς καθόλου προνοίας 16.1.17(ρ.55.21; δΒο1Α); ὡς ὑπὸ τοῦ λόγου 
““ὠμενος Αἴμιυ,  πιοη.τ4(Μ.26.8όςα); οἱ ἀοά τὸ πᾶν ἀπταίστως 
θείας βουλῆς “-ἄσθαι προστασίᾳ ΜεοῖΙῃ.’65,2.1ο(ρ.350.6); ““ὥῶν τὰ 
πάντα ΑἸ, σεηὶ. 36(Μ.25.728); τριὰς... .ἐν πᾶσιν οὖσα...“«“ὦσα Ὀϊάντι. 
([{Β45.)Ἐ μη. 5(1,2170; Μ.20.76 00); πῶς ὑπὸ πολλῶν “-ηθήσεται ὁ 
κόσμος καὶ οὐ διαλυθήσεται ; [0.1}.. 7.0.1.5(Μ.04.8028). 

κυβέρνησις, ἡ, οἰεεγίηρ, ἀϊγεείίοη ; οἵ αι Ὀοϑὲ, ἢ. ἕνα χειμαζομένην 
[30. ἀνθρωπότητα] περισώσῃ διὰ τῆς κ΄ Αἴ, ἦη.43.7(Ν1.25.1738); 
ΠΕΠΟΘ φΟυΦΡΜΙΘΉΪ, ἀἰνίπθ ἡ κτίσις καὶ ἡ ταύτης...κ. 0.1). 5.910}. 
94.1808)}; τεῖ. Ἡ, μοϑβιὲ᾽ 5 ἀἰγθοϊίοπ οὗ τῆξη, Ὁ συβ ἤουι. 3.3 ἴηι 2οΥ. 
(19.4458); οὗ ΒρΙτπ18] ρονουπτηθηΐ δχογοιβοα ΌΚ τποη, οἵνΟΥ, ἤση. 
τχφτη Νιρε(ριδς, τς; Μ.12.6400); Ἔχερ. τ Ὁγ.12: 28 πεπονθυίας τῆς 
ψυχῆς δεῖ τινος οἰκονομίας... «αὗταί εἰσιν αἱ ἀντιλήψεις καὶ κι ΟΥ̓Τ.6}».58 
(0.21.7; Μ.77.3210}; κι αἱ διοικήσεις αἱ ἐκκλησιαστικαί εαϊ. τον. 
12:28(0.243.16), 

κυβερνήτης, ὁ, ῥτίοί, ρμῖάε, ρουόγμον ; 1. ἴῃ ρθη. δεῖ πάντως σε τὸν 
σοβαρὸν καὶ δυνατὸν καὶ πλούσιον ἐπιστήσασθαι ἑαυτῷ τινα ἄνθρωπον 
θεοῦ καθάπερ...κ. ΟἸοτη.φ, 4.5. 4τ(ρ.187.το; Μ.9. 6450}; ὁ λογισμὸς καὶ 
τὸ ἡγεμονικὸν..«τῆς ψυχῆς κ΄ αὐτῆς εἴρηται 1.5 ιγ.2.ττ(ριχ4τ.6; Ν1.8. 
9888); 1ἅ.ῥαφ(1.2.2(ρ.173.17; Μ.8.4244}); Μειἢ.  γη.ττ(ρ.130.28:.; Μ, 
18.217Ὰ})}; οὗ ὈΙΒδῆορ ὡς ἂν κ. νηὸς μεγάλης...κέλευε ποιεῖσθαι τὰς 
συνόδους, παραγγέλλων τοῖς διακόνοις ὡσανεὶ ναύταις τοὺς τόπους 
ἐκτάσσειν τοῖς ἀδελφοῖς καθάπερ ἐπιβάταις (οησὶ, ΑΡ}.2.57.2; 19.2.57. 
9; τεῖ. ρᾶρϑῃ ἀεϊβοδίίοη οἵ εἰθπηθηῖβ ὅμοιον εἰ καὶ ναῦν τις, ἐν ἢ 
ἔπλευσεν, ἀντὶ τοῦ κ, ἄγοι ΑΙΠοηαρ ἰερ.22.7(Μ.6.9414}); 2. οὗ (μεῖκὲ 
τὸν σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ κι τῶν σωμάτων ἡμῶν Μ.οΐγε.το.2; 
βλέποιεν πρὸς τὸν κύριον ἀτενεῖ τῷ βλέμματι, καθάπερ εἰς ἀγαθοῦ κ. 
νεῦμα δεδορκότες, τί βούλεται (Ἰθηη.Φ.4,5.26{(ρ.177.}; Μ.0.632Α}; 14. 
ῥαφά.1.7(ρ.122.12; Μ.8,3138)}; σοφὸς κι. τὸν κλῆρον παρὰ τοῦ πατρὸς 
ὑποδεδεγμένος, ἐπιβὰς τοῦ σύμπαντος κόσμου ἄνω τε πρὸς τὸν αὐτοῦ 
πατέρα βλέπων, ἄγει καὶ φέρει πηδαλιουχῶν τὸ πᾶν, οὐδὲ τὸ σμικρότα- 
τον τῶν δεομένων τῆς ἐξ αὐτοῦ χορηγίας παρορῶν οὐδ᾽ ὑπερφρονῶν τῶν 

βραχυτάτων Ἐλι5,6.{}..1.τ3(ρ.73.1τ6; Μ.24.852.); ϑεταρ,εελ.7.1; Οτ. 
ΝδΖ.ογ,4.)8(}}.35.6048); ἄνευ γὰρ τοῦ ἐπουρανίου κ. Χριστοῦ, ἀδύνατόν 
τινι παρελθεῖν τὴν πονηρὰν θάλασσαν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, καὶ 
τῶν πικρῶν πειρασμῶν τὰ καταφυσήματα Μας.Αδρ λο»ι.44.7(Μ.534. 
7848); 3. ΜΔὨΪΟΒ., οὗ ἀροβίθθ (ἢ δβίσοὶ, σοίθσε πο) ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ 
ἐν τῷ μικρῷ πλοίῳ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς ζωῆς, καὶ οἱ δώδεκα κ. ἥσρειι. 
“ἀγεθ.τβ(ρ.21.11; Μ.το.14480). 

Ἐκάβευμα, τό, ἰαμσλτηρ-οίοεῖ, γεῤγοαοῖ, Οτι ΝᾺ 2. κανη!.3.1.12.5334 
(6.37. ττοοα}); 10.2.1.12.66ο(12144). 

κυβευτικός, ἀεδεεῤίζυε, 7αὶςε, Οτ εἰ5.3.30(ρ.235.23; Μ.11.972Α}; 
ἘΡΙΡᾺ ἤαεγ. 34.2τ(0.38.15; Μ.41.6258); 1.42.2 (0.20 5,7; 8400). 

Ἐκυβευτικῶς, ἀσοείἐ γεν, γαἰξεῖν, Οτοδοιηη, γι ΕΡ᾿ 4ττκίρ. 41); 
ΠΟΙΏΡ., 1ἃ.( εἰς,3.36(0.222.22; Μ.ττιοόςο). 

κυβεύω, 1. ἀεεείυο, Ἐρρ.ἡαεγ.6.4τ(0.17.2.17; Μ,16.32508); 2. 4ε- 
δαξ6 ροϊὰ, 70. Μοόξοῖ, ῥγαΐ, Ζοο( Μ.87.3088})). 

Ἐκυβιστεύω, ᾿εγὶ οπεβε , οἵ Π5ἢ ἑαυτοὺς ἐκυβίστευον ἐπὶ τὸ πλοῖον 
ΤΟΒΥν5. οη".13(13.254}0). 

κυβιστής, ὁ, 1. 7μσρίεγ, οἵ ἙΠοΟΠ Δ ἢ5 κ,ὶ λόγων ΟΥΝΑΖ.0».2 5.1 
(0.2.7; Μ.36.134}); 2. ῬΥΟΡ. --- κυβευτής, ξανηδίον ὁ κι... καὶ πάροινος 
ἱερεὺς. ..καθαιρείσθω Βορῃτ.Η.ἐοη,(Μ.87.22680). 

κυβιστητήρ, ὁ, ἃ5. 86]., μρηδίῃρ, Νοπηῤαν. 70.2ττ5(Μ.43. 
"644). 

κυδιάνειρα, ἡ, 8.5 [ο1Ὴ. 8(1)., Καγμοιε5 70» γπδῃ; οἵ Ἐοτηδ, ὥγας. 510. 
14.171. 

Ἐκυδοιμοτόκος, ἐαμδίηρ αὐ πῤγοαν, ΟΝ Ζ.κανηι.1.1.28,2(Μ 1.37. 
ξούλ). 

ἐκυεστόριος, ὁ, ἐχ- ΠΟ δίΟΥ ; ἸΠΩῊ ΟΓ φμαρείογίαῃ ταμλ, Οἰνόη. 
Ῥαφελ.Ὁ.322(Μ.02.8218); 1.(8248). 

[ἘΠκυέστωρ, ὁ, ν. [Ἐ]κναίστωρ. 
κύημα, τό, ἐπαὶ τολ εἰ ἐς εονιοεϊυεά πὶ [Π6 ταἰ πᾶ οὐ βρίτξ; οὗ νίτίπο, 

ΟΥΝνΚβ8...})105.(Μ.44.53280); οὗ ἴττιὸ ἀπᾷ ἔμ]βε με οῖβ, Ουτιαάονγ. ὃ 
(:.2618,2620) ; Τά, Τγίη. ρυόθι (Μ.75.1148.4). 

κύησις, ἡ, ΖΗ ΓΕΡΙΟΉ διτταὶ.. γίνονται κ. ἀνθρώποις, ἡ μὲν ἐκ 
σώματος ἡμετέρου, ἡ δὲ ἐκ τοῦ θείου πνεύματος Ὠιάνπι. ΤΥη.2.12(Μ. 
39.660). 

Ἐκυητικός, 707 “ΟΉ ΘΟ ῥ! ]ΟΉ κ᾿ ὄργανα ΟἼεια, ῥαφά.2.το(ρ.213.6; Μ.8. 
ζοϑΑ). 



Μ 7 
Κυνινκε ννάλια 

Ἐκυϊνκεννάλια, τά, σμίμφμσηηαϊία; ΠΟ] γα οη οὗ οταρετοτ᾽β ἅ ΠῚ 
απηίνετβατν, Οἠγοη. ας, Ρ.3οδ8(Μ.02,7844); ἐδ. .3οο(788.), 

Ἐκυϊντανός, [,κ(. φμίῃίασηις, Ῥμοτιοιπος, 5.20 (Μ.1ο04.064). 
κύκησις, ἡ, ἐσηβδίοι; οἵ τοῖπα, ϑόρθγ,Η,07,2.24(Μ.87.32448 

κύνησις ΤΩΪΒΌΧΙ ΤΙ). ; 
κυκλάζω, σεγγοι!ά, ΜΙ. Εἰ ο(Ρ.158.8). 
Ἐκυκλάριος, τα, ΔΕ τις τῶν κ. ψευδηρεμιτῶν 110.) .ὁρ. ΤΑΙ. 

τ7(Μ.05.3688). 
κυκλάς, 1. γευοίυϊηρ; οὗ της, ΝΝοππ.ραν, 70.2:4(}1.43.76 00); 1δ. 

τα τοίβ4οο); 2. ἰοηρ-εομπμδ4, εἰγοηῖς; οἵ ἀἴδεδβε, 1δ.7: 2λ(δοδο) ; 
3. οὗ τῆς Πε4α, αἰΐ γομηα λινέῳ πεπύκαστο [53ς. 1,4Ζάτι5] καλύμματι 
κυκλάδα κόρσην ἰδιττὶ 44{(848.}; νίψον.. καὶ χεῖρας ἐμὰς καὶ κ. κόρσην 
2.13: ο(Β6τΑ). 

κύκλευμα, τό, τυαηπάεγίηρ, ναργάπον, 110. ἐρ. Τἠρἠϊ, δι ος. 

3694). 
ξκυκλευτής, ὁ, ὑαργαηί ἡποηξ, ἘΡὮτ.τι ΔῈ ; ΝῚ] Εμίορ. )6(Μ.79., 

11288)}; 1 σριγοιαῖ. τ53(}}.79.Υγ60 4). 
κυκλεύω, 1. τοαἱὶ γομηά, τοαμάεν αδομὶ, Ἡδττη. οῖηι.0.0.6; ΑἸΉ, σονέ, 

232 (Μ.2.5.488); 411... απ ἡδ(ρ.134.15; Μ.34.12258); 2. ξογη ἃ εἴγείσ, 
“4. [σιρα(ρ.το).18); 3. γευοῖθε; οἵ ἴῃς Πιτηαιπεηῦ πη ΜαπΙΟΠ68Ὼ 
βυβίθηι, Βδρειη. ἄγε. δίριαι,.8; κυκλῆσαι Μ.10.14370); 4. τηδῖ., δη- 
εονπιραςς ΜΗ τ8π8 τιμή, Π)ιάνψτῃ, Τγῖ9.1.15(Ν},30.3124}. 

Ἐκυκλίσκομαι, ἴοτ κικλήσκομαι, Τ᾽ ϑαἰ.8,γ(καλοῦμαι Νί.122.13280). 
Ἐκυκλοδράκων, ὁ, εοτϊεά δεγρεηΐ, ἸΣΡΙῚΡΠ. μαογ.79.7(ρ.482.τ4; Μ.42. 

7534). 
Ἐκυκλόπους, ὁ, εἰγεμίαγ 5ποιῦ-δίοθ, ΤὨΡΒη εἤγοη. ρ. 32 ο(Μ.τοϑ. 

7930). 
κύκλος, ὁ, 1. εἴγεῖσ, φῤῥδγε, οἵ Ὠθανθὴ ὁ. «κόσμος σφαιρικὸς 

ἀποτελεσθείς, οὐρανοῦ κύκλοις ἀποκέκλεισται ΑΥΠΕηδρ, ἰεσ.8.2(Μ,6. 
φο5Α}); Οτ. εἰς. 5.44{ρ.47.27; ΝΜ 11.12408); ΔΒ, ρεη.35(ΜΜ.25.724}; οἵ 
8. ναϊΐ, εακα οἱ ἴοοά, θη. θ}ρ.14; οἵ οἰτο]δ ἃ5 βυταθοὶ οὗ ΡεΥ  ΟΌΟῺ : 
οἵ Τηπ,, Πιοπ. Αγ, .9.2.5(}}.2.6444}; οὗ (σοα᾽β ον δηα σροοάμπβββ, 
1.4.1τ4{712}) οἷξ. 8. ἀποκαθίστημι; 1δ.5,6(β8214); οἱ ϑοη ἃ5. βοίχοα 
δῃα ἀπιν οὗ ρονοῖβ οὗ ἱπι8]1ϑοῖ, (Ἰθιη. ἐν. 4.2ς(ρ. 218,1; Μ.8,13658); 
τοῖ, ϑυιθο] δῖ οὐ ]ηἀϊηρ βέβίσοαβε ἰθδάϊηρ τὸ τ] Δ]α]8 ΟΠΘΠΊΌΕΣ 
οἵ ϑοϊοπιοπ᾿Β ἰετηρὶθ, Οτ. [ο. το. 4τί25 ; Ρ.218.4; Ν,.14.3850) οεἰξ. 5. 
ἑλικοειδής; οἱ νἱτίυε ἀρετῆς ἐν κι καλῷ Οντ.αήον.7(1. 2184}; οὗ {πε 
ΠΌΘΟΥ ἔθη, Απαῦ μβδοα. ἀδεαά.(ρ.39); 5υταθο  Ζίηρ 1 νδῦμδη (ἢ 
Ορμΐδ σοβιηοϊορν), Οὐ εἰς.6.24{(ρ.95.3; Μ.11.13204});2. ταεξ,, ερήεγε; 
οὗ ψουκ, δυϊμοῦίν, δἴο. περιγράψαι τῷ ᾿Ισαύρων 3.0. ἐπισκόπῳ] τὸν 
ἴδιον κ. Β65.6}.τοο.τ(3.2828; ΝΙ,32.1700 4}; 5ορε βραχυπορησάντων 
ἡμῶν τῆς παραγγελίας τοῦ θεοῦ τὸν κ. οΙΉ.γ65.2,6(ρ.339.17; Μ.41. 
1720}; 8. γομηάαϑομὶ ταν οὗ ἐρεαξιηρ, γἱδάϊε, Τάτ φο.28 ἠη 2Κερ. 
(1.422); 4. εγεῖς, γευοϊμιοη; ἃ. Ῥετιοὰ οἵ ἔμπης; οὗ ἤξζεθη ψοαγ8, 
Ἐναρι. ἠ,6.3.33(0.131.24; Μ.86. 6684); οὗ ἃ γεδσ, 1. }18δε 0 .ΟΟΡ 546 
(400 3}}.τοῦ.18; Ἡ.2.12880}); οὗ ἃ ἀαν, δ5.6ρ.45.1(3.1320᾽; Μ,32. 
3666); ἐδ. τοΞ(285Ε ; Μ.7ο58); Ὅ. γεσοίμἐονι, ἐπαηρε κι᾿ τῶν ἀνθρωπίνων 
πραγμάτων τ.Ν82.07.17.4(Ν.3.ς.0608), 70.10.8... 36(λξ,ο6.12040); 
(. δομγ56 Οἵ τιθ 104} {τεαϊπλεπέ, ϑυποδ.αίσ, τ2(ρ.212.15; Νι.66.1188}); 
ἅ. μιγη κἀμὲ πρὸς τὸ λέγειν ὁ κι ἀνίστησιν Τάτ, εν. ΟΠ γ5.(5.103)} 
5. ἴῃ Βάνοιθια! ρΡΏΓΆ565; οὗ οἰγοῦϊαν τονειηθηῖϑ Πα ΡΟΒΙΠΙΟΏ5; οἱ 
οτάοι οὗ βεανθηὶν ροννεῖβ δτουῃᾶ σοά, ἀτῇ..47,2.40(Μ.26.2524}); 
Βοη.Ατ.ε.}..7.4(}1..3.2090) ; οὗ τηονοτηςηΐ οὗ 508} 1 ΘΟ ΓΘ ΡΙ ΔΈΟΝ 
ψυχῆς κίνησίς ἐστι κυκλικὴ μὲν ἡ εἰς ἑαυτὴν εἴσοδος ἀπὸ τῶν ἔξω... 
ὥσπερ ἔν τινι κ- τὸ ἀπλανὲς αὐτῇ δωρουμένη ἰ(.4....4.0(Μ.3.705..,8)}; 
ψυχαὶ τὸ λογικὸν ἔχουσι διεξοδικῶς μὲν καὶ κύκλῳ περὶ τὴν τῶν ὄντων 
ἀλήθειαν περιπορευόμεναι 1}.1.2(8688); οὗ οἠς οὗ ἴῃς ἀϊνίης τηονο- 
τηθηΐβ (ἰορείπου συ ἢ τὸ εὐθύ ἀπ τὸ ἐλικοειδές) τὸ δὲ κατὰ κύκλον τὸ 
ταὐτόν, καὶ τὸ τὰ μέσα καὶ ἄκρα περιέχοντα καὶ περιεχόμενα συν- 
ἔχειν, καὶ τὴν εἰς αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ προεληλυθότων ἐπιστροφήν 1.0.0 
(τό). 

Ἐκυκλοφερής, εἰγεμίαν, Οντ. εἰμ (65, 200Α); Αραῖῃυσν. Π}πτ 

(Ρ.5})- 
κυκλοφορέω, γεέυοίυθ, Οτ ΝΝ 55, μη χ(τ Ρ.237.14; Μ.45.936.}); 

Ρ858., ἐδιο(2 Ὀ.205.27; ϑοτ0). 
Ἐκυκλοφόρητος, “6ὲ 19: α εἴγεῖς, ῬαᾺ].51}. δορἢ.8ηο(.86.2152Α). 
κύλινδρος, ὁ, εἴγοιῖί, ῥασίηρ γτομμᾷ ἀπά γομηά; οὗὨ ἈΤΙπια]ς ἢ 8 

οᾶσα, Βαβιμέχο.δ(1.8)ς ; Μ.20.2058).. 
Ἐκυλιοπονέω, δὲ 19: ἰαδομν, Τδοπτ. Ν υ, δ νη. 20(λ1.03.17170). 
κυλίστρα, ἡ, ἌΡΗ ἔτοτη νΒ]Οἢ Ἰοΐσ γγοτα ἀσαννῃ πὶ Ποιβε-τϑοΐηρ, 

ΟΤ 1. ἐαΉ..71. 
Ἐκυλλάω, ἐὐαείίςο, τεδάμε, ΝᾺ] ραγαφη, οί Μ.70.12530). 
Ἐκυλλότης, ἡ, με πἰαίίοη,, ἀοξογνεῖίν, ΟΥὐιον.η δά ατ. τϑ(ρ.ὅς. 

34; Μιιβιοὔδο). 
κυλλόω, τιαΐῃι, τη Παίς, Μᾶς. Αερ λοις. 8Β(}1,34.5 814}; Τιδοηΐ. 

Νιυυ ϑνηι 4τ(Μ.03.Υ721.}; 80Υ. ἐκύλλωνα, Ὀέάαϑε. 7αε.53(0.1777.1). 

85 κυριακός 

κυματίζω, δὲ αρίϊαϊφά, τχεῖ. κ.- τὴν ψυχήν Οὐ Μαρ αὶ (,ΖΔΟἢ.) 
4.1(Μ..Ρ1.,.71.3318). ᾿ 

κυμάτιον, τό, ἐγγμαΐϊεηι;, τυαυεά τιομἰάτηρ οατνεα αἱ [6 ἘΧΌΣΕΠΥ 
οὗ « Ῥῖφοβ οὗ διοῃϊ τεοΐαχα οσ τηβϑοησυ, Τάς. Εξδε,.40:26(2.1022) ; 
Οοϑιμ. πα. ἰοῤοι(Μ,88.028); 1δ. (2000). 

κυματόω, ρ455., δά ἰοδδεά αδομί, δὲ αρτἰαϊοά, ἘΝῚ]. ᾿γ ῥαφολ(Μ. 
70.14060); πιοῖ., αὐ Ν γ88.υ.}10ς.(Ν.44.3280); ΟὨγγ 5. οη1.37.3 ἴῃ 10. 
(8.2150). 

κυνηγέσιον, τό, το 4-δεαςὶ ΠρῚΙ ἴῃ ασουβ, ΜΠ. Ῥοῖνς.12.2; Βα5.8ε!. 
τ Τ ἀφο. τ(Μ.85.:208); Τιοά. ψαέναρ.ῬμοΙ. εοά,223(Ν1.103.869 1). 

Ἐκυνηγέτρια, ἡ, ἠμπίγέξς; οἱ Ατζδηῖβ, ΕρΙρῃν ας, το3(ρ.123.25; 
Μ.43.2018). 

κυνηγικός, οὗ οὐ ὅογΥ ἀμμίΐηρ οἱ τῆς καλουμένης κυνηγικῆς [Ὁ 50. 
χώρας] μοναχοί Ἐναρτ.},.6.3,32(ρ.120.21, Μ.86.26658). 

κυνήγιον, τό, -- κυνηγέσιον, γτ, Η.εαἰφοίμ.χο,6, ΤΡΙΡἢ ἐχρ. Πά, 
24(ρ.525.τι; Μ.42.8324.); Τηατ.],θοι,ἐ..6.2.53(Μ.86.2008); ΚΚυνῆγιν, 
πῆς οὗ ἃ αἰἴτοῦβ, (ἠγοη, Βαξε,Ρ. 265 (Ν.02.6490). 

Ἐκύνησις, ν. κύκησις, 
κυνικός, ἀορ- ἴδε, ὀγμὶςἰ;, οὗ τῆς βίππεσ, (γυβιοηλνο τῇ ΤΟΥ. 

(το.γ78})) ; οὗ ἀεν!!5, «(, Ῥεὶν.εἰ Βα. 4Ἅ8(0.100.20). 
κυνίσκος, ὁ, ἃ 566-ἤϑῇ οὗ τῆς οΔΙαρίπουβ Κιἰπαᾶ, Βα5.}6χ.}.2(1. 

648; Μ.29.1524). 
κυνογαμία, ἡ, ἀδρ-ππαγγῖαρε; οἵ ταῖεβ ἀπ ΠΙΡΡΆτοα, ατ ογαί. 

2(Ρ.4.9, εοαα, κοινογ-; Μι6,812Ὰ, ν.], κοινογυ); ΟἸδιι. εἰν. 4. τοίρ.302. 
11; Μ.8.1232Ὰ ἴοσ γυνογ-); ΤΒατιφ δεῖ. τ2(Ρ.212.9; 4.1026, ν.]. 
κοινογ ). 

Ἐκυνογλωσσέω, ᾿οιοί {ὸὲ ἃ ἄορ, ται ληξ,ιάδεον. ΒΜ 4(Μ.28. 

9494). 
κυνόδηκτος, ὑϊίοη ὃν α ἀορ, Ηὶρρ.ἤαενγ.0.14(Ρ.253.4; Μ.τ6.33000); 

1δ.0.τρ(ρ.254.1; 33018). 
κυνοδρομέω, γΜ Οὐ εὗἶαξο τοῦ ἄορ, ΟἸοτη. ἐν. τ. 2{(ρ.14.11; Μ.8. 

ἼΟ00). 
Ἐκυνοκομέω, ἰακε ξαγὲ οὗ ἄογσς, ΟἾτγϑ. Κν. 7οδ 3οἵ τ} .64.5334); 

5γηθ5.οαἰυ.4{ρ.1τ07.4; Μ.66.11730). 
Ἐκυνοκτονία, ἡ, οἰσσ εν οὗ ἀορς, Ἐλιβ.,.6.0.8.το( .20,8178). 
κυνόμυια, ἡ, στοσγηι 0} τες, οἴ. κυνόμυια πο, πὶ [,αἸτηϊ τπὶεγργνείαϊι 

δηὶ, ιδεα εαμτηα οἀἰἰοῖεν μὲν υ Ογαφεαηε ἰπόγαμε; 5οὰ γεπχία 
Ηεργαῖσαηι ἐπιοϊρομίίαμε μὲν δίῴφθογγον ἀφδεὶ φεριδὲ οἱ, τὶ οἱ 
κοινόμυια, 1 δεὶ “ογης Ἡμμ ξεν ροημδ᾽, τότ, ρ.τοῦ 86 ἘῈ τς 
Ρ.289.12; Μ.}],.22.867). 

κυνοπόταμος, ὁ, ῥεατενῦ, 1 Ά65. ΝᾺ 2. ταὶ τοί ΝΜ. 18. ο604). 
Ἐκυνοτροφικός, οὗ ἀορ-ἐφορίηρ κ᾿ τέχνη ΟἸΘτη.εἰν...7(0.24.27; Μ.8. 

7320). 
κυνοφθαλμίζομαι, ραξὲ πριάεηίν, ϑγδϑ ῥγουτ.2.8(ρ.130.7; Μ. 

66.1280.). 
ἘΚυντίλιος, ὁ, μη 115, ἐμ πιομι {μῖν, Οβνοη Βαβεβ. Ρ. τδΊ(Μ. 

02.46:.). 
κυοφόρημα, τό, οὔξεῤγίηρ, 1}0.1). γεν. 33(Μ.06.12818). 
Ἐκυοφορικός, ῥεγίαιπίηρ ἰο ῥγερπάηογ, Ἰυριρἢῃ ἀαδν.78.τ2{(0.463.0; 

Μ.42.7118). 
κυπαρίσσιον, τό, ἐγῥγε:5, [)οτ, ἀοοὶ,ττ. 3(Μ.88.17574). 
Ἐκυπάσσιον, τό, ἃ Ξ᾿ογὲ ῥγοςΐ, γας. δὲν. ς. τη. 

κυπελλοφόρος, ὁ, εἰ ρ-δόαγον, αὐ Νὰ 2. ξαγηη,1.2.15.26(}.37).7674). 
Κυπριανίζω, δεΐαυε ας α Ογργῖοϊ; τχδῖ., αὶ ἂς ἃ ἱμγηεοαὶ, ἹΠαΥ, 

ϑιθα,οῤὈ.2.62(Μ.90.1 2810). 
κυπρίζω, ῥίοομι, τ. Νά οῤ.:7(}.37.1128); ΟὙΝ γββυυ, Ἐρὴν (Μ. 

46.84τ0) ; ῬΒΙ(ατρ.(ἀτ}.20(Μ.40.568)}. 
ἘΚυπριώτης, ὁ, Ογῤγίοί, ΤΡΟΙγΌυυ Ερίρλ.58(Μ.41.978); Ογτ,ϑ.υ, 

Ἐπεδνη,δο(ρ.6ο,7). 
ἘκΌρ, ν. ἔκύρις. 
Ἐκυρεβοειδής, 56η5. ἀυὮ., συλ ντηρ ομα οἱ μὰς ἴτοε ραγίβ οὗ 

6 Ὀγχαῖῃ, [0.8}.6}.(ΜΜ.05.2440}. 
κυρεία, ἡ, ἀογηΐϊμίοη, ῥοιθεν; οἵ ἴα σοάμοαά, Ὀϊοπ, Ατ.4...2.τ(Μ. 

3.6278}; 16.8,τ(δϑοο) ; καἰ, Αροο.4:6{(}.244.6); οἵ Ομτι5ῖ, ΟἸειη.5.7.4.7 
(ρ.267.9; Μ.8.12538); Επ5.4.6.5.6{ρ.230.4; Μ.22.3808}; οἱ δείσθνοῖβ, 
Οτιαάηοι ἦι ΝΡ. 24:7(}.17.210) ; οὗ βριγιίαβὶ Πρμὶ, Ἰοη, Ασ Ζ,η.4. 

᾿6(7018). 
κυρία, ἡ, τεῖξίγοδς, ἰαάν; ἴῃ 6ῃ., 85 {{|6 οὗ ἀἀάγεββ, Ἐξδιτηυΐδ. 

1.1.5; κι ἀδελφή Μί. ῬόνΡ.4{(0.67.3); δεῦρο, κ. ῬΑ}. 2.1 αμ5.8(0Ρ.27.1; 
Μ,34.το254); οὗ ΒΜΥ κ. καὶ δέσποινα ΤΑΙ .απημπὶ τοί Μ.28, 9400); 
Κα ον. πάντων τῶν ποιημάτων 710.Ὁ. ξ0.4.1π4(Μ494.11518)}; οὗ ϑυηάαν 

κι τῶν ἡμερῶν Μ. Αροϊοῃ.47(Ρ.35.6); Επ5.41. Ξε. τθ.τ(Μ.86.4168 ; 
Ῥι414 οχῃ.); οἱ. Βαβ.Ὺο1..13.3(2.1168 ; Μ.31.4208). 

κυριακός, ῥείοηρίηρ ἰο ἰδδ Γογά; 1. τὰ ΟΤ᾽ ὁ κ. ἔλεγχος [1.6. Ρτ. 
1:24] ΟἸδιη. ραφά.τ.ο(ρΡ.140.τ3; Μ.8.3520); ἡ κι φωνή [530. 1.4:12} ἰά, 
εἰν. 6. 4(ρ,448.15; Μ.9.2520); (οπδὶ..4.,Ρ}.2.9.1; 2. οἵ ὙΠαΐϊ Ῥεγίδιηϑ ἴο 



κυριακός 

Ὁ τῖβι τῇ κεφαλῇ τῇ κ- ΟἸ6πι.5,γ.5.6(ρ.352.0; Μ.0.640) ; 1514.}Ῥ6].Φ}. 
τ. 4ο1(Μ.78.4490) ; 10.Ὁ. ΟΜ 1.27 13] (Μ.06.14128)}; ἐν τῷ κ΄ σώματι 
Ατἰ.ΐρε.8.4(Μ.25.το9}); ΟΠγνβ.ἤον.1.2.8 τῷὸ Κονα(.571Ὰ}; ῬααρΠ.. 
Ῥαπορῤὶ.5.2(ὉΡ.600); κι σάρκα ὈὨΙάντα ({Β85.)} τη. 5(1.314Ὲ; Μ.20.7530); 
ψυχὴν κ. ΤΑ(Ή, ἄτα, Τγίη. 4. τοί .28,1265Ὰ}; κι αἷμα 1δ.; δα Πασιβίῖς 
μεταλαμβανέτω ἑκάστη τάξις καθ᾽ ἑαυτὴν τοῦ κ΄ σώματος (οηδὶ. ἄρ. 
42.57.14; Οἵ Ογϑι 8 ῥδββίοι, (Ἰθπη. ραρά.τ.τοίρ.146.τ4; Μ.8,3644); 
Μαςο.Μρη. αροεν.3.0(ρ0.70.17}; [514 Ῥεῖ εῤὈ.ι.253(Μ.78.3368); Οὐοββ, 
ΑΤ ἦς. 3..τ(}.2ς.147Ὰ}; ΝΠ] ρ}.3.278(}}1.79. 52}; Ὀασα], ΤΑΊ.Π. 
ἄταϊ, Τ νη. 4.τοί Μ,28.1τ26 5}; Οὗ (ῃγῖβι 8 βαϑιηρβ δηα ἰθδομὶηρ λόγος 
κ. (]διη. ἐγ. (0.10.7; Μ.8,721Ὰ}; 1.3.12(ρ.235.2; 11858}; ΟὐηΞὶ. 
“Ρῥ.2.39.3;) παραβολὰς κ΄. Ἰταπ,ἠαεγ.τ.8.τ(Ν].7.5 214}; ἐντολαὶ κ᾿ ΟἸ6Π., 
»αφά.τ.13(0.151.27; Μ.8.3764); Οσηερὶ, Αρ}.8.45.4,; ΤτιΝ ν55, μοῦ. 7 
ἴῃ 7 σι(ρ. 254.14); κι διδασκαλία ΟἸεπι. ῥαδά.2.8(Ρ.104.0; 4658); κ΄ 
ὀνομασία τῆς τριάδος ἘρΙΡΗ.ἦης.3(ρ.231τ.4; Μ.41τ.2770}; ἴοι λογίων 
κ᾿ ἐξήγησις ({Π||Ὲ οἵ ψοΥΚ οἵ ῬαρΙ85) ν. λόγιον; οὗ (ΓΒΕ ΒΒ ῬΡΟΥΨΕΥ 
δηα δαςπουῖν, (ἴδια, ῥασά.2.3(ρ.178.22; 4338); 1.5 ἷγ.7.το(ρ.42.τ6; 
Μ.9.4818); ἀξίωμα ιᾳ.}αϑά.τ.7(0.124.17; 3208); ὄνομα Αἴ ενη,ϑο 
(Ρ.247.14; Μ.26.7174}; 3. ὉΠ χΙ5Γ0]. κ᾿ ἄνθρωπος ἴπε (Ο᾿γιδὶ- ἡ αΉ,, ταύτα 
ΔΡΡΘα ἴο Ομ 515 Βυτηδηϊέν, ν. ἄνθρωπος; κ. ἕνωσις τὰς φρΐον οὗ 
μαῖαχεβ ἐπ ἐπε Γιογά, Τιβοι ΟΝ 6 .2.τ2(Μ.86,15510), ν, ἕνωσις; 
4, οὗ τὨϊηρβ εὐλδπδίηρ ἔτοσα Ομ υβί, ἐδε 1ιογά᾽ 5; ἃ. οἱ Ὀδηρῆςβ 
σίνεη Ὀγ (μγιβὶ κ. μεταλαβεῖν ἀφθαρσίας ΟἸδπι, βαεά.2. (ρ.τ68.2; Μ. 
8,4008); τῇ κι τῇ φωτεινῇ ἀγωγῇ 1ἃ.5.7.3.7(0.222.3; Δ1.8,1ττ618); ἡ κ- 

ἄσκησις ἀπάγει τὴν ψυχὴν 1δ.4.δ(ρ.26..}; τ240Ὰ}; δύναμιν λαβοῦσα κ. 
ἡ ψυχή 1δ.6.π4{0Ρ.488.27 Μ.0.3374}; κ΄ κληρονομίας ἀνάπαυσιν ἀπολα- 
βεῖν 18.6.τόίρ.502.25; 260Α); ἐπὶ τὴν κ. .-. ἐπείγεται μονήν 1Ὁ.7.το(ρ.42. 
14; 4818); τοῖς κ. ὅπλοις 14. ἐχο. ΤΠάοί,85(0.132.28; Μ.9.8074}; γάλακτι 
τῇ κι τροφῇ 1Ἰὰ.βασά.τιδ(ρ.τ16.20; Μ.8.3204Ὰ}; τῆς κ΄ υἱοθεσίας κληρονό- 
μοις 1(.ς:γν.6.8(ρ.466. 5 ; Μ,0.2808) ; Ὁ. οἵ τῃϊηρβ ἀρροϊηϊεοᾷ Ὀν (Ὠτίβῦ, 
Ὀεδτηρ ΟὨυβυ᾿ 5 δας ποστν Οὐ Ὀεϊοηρίαρ τὸ Γῃτῖβί, τὰ ΟΠΒΌτΟΙ Β Π1ξς 
Δ ὙγΟΥΒΠΡ κ᾿ γραφῶν ΒΟΒ.ΟΟΥΡ. π5.}.6.4.23.120(λ{.20.380Ὰ}; 
(Ἰετη. "γ.6.1τ(0.477.34; Μ.0.2134}}; Μειῃ.γε65.1.62(ρ.327.15; Δ1.41. 
1160}; διαθηκῶν κ, ΓἸφηλ.5͵γ.6. (0.51.0; 3930); λαοῦ κ, 16.7.16 
(ρ.72.18; 5418); τὸ κ. δεῖπνον... ὀφείλει κοινὸν εἶναι. τὰ γὰρ τοῦ δε- 
σπότου οὐχὶ τοῦδε μὲν ἔστι τοῦ οἰκέτον, τοῦδε δὲ οὐκ ἔστιν...τὸ οὖν 

κ- τοῦτό φησι τὸ κοινόν (Πτγϑ.ἤο».27.3 τη τον. (το.2448), ν. δεῖπνον; 
ποτήριον κι ΚΡ. Μίαγεο! 2(ρ.τ56.4; Μ,.25.3858)}; ς. οἵ Ομυσοῦ 8 
“μοτα᾽β ποιιβε᾽ οὐ 'πουϑεῃο α᾽, ΟἸβπη, ίν. 2. τϑ(ρ.246.το ; Μ,.8.12128}; 
τῆς πίστεως τὸ κ. οἰκητήριον (σηβί.80.(σΣε] νΖ. [.6.2.7.τ( ΔῈ .8ς.12320}; 

1Ὁ.2.7.5(12334); 1δ.2.7.6(123238); οἴ Λτις, (3τ4)εώη.τς; οὗ ἃ σμαγοῃ 
ὈυΠ]Παηρσ κ᾿ τόπος 7. ἀγίαάη.τδ8(0.133); ΑἸΠιαροϊ, σηὶ. τ] .2ς. 
ὁτός); κ. οἶκος ἐΡίοπ. υ. Ροῖγε. 241; ΟἿ 8652 (γυῖα 9ᾶεο. νἱτνιὴ); 
παῖ, 85 βιῦβίῖ, τὰ κ, ὅπως κατασκευάζοιεν συγχωρεῖται Μαχὶ- 
ΓᾺΪΠτι5 [2518 8}. Ἐλι5. ἐν διοτο τοί 1.20.8230}; 5... τ͵)ίρ.255.; Μ.20. 
143328)}; ΑΙ ὦ. πίον. τ 1..26.841Ὰ}); κἂν ἐπιδημῆς..«μὴ ἁπλῶς ἐξέταξε 
ποῦ τὸ κ. ἐστι (καὶ γὰρ αἵ... αἱρέσεις κ- τὰ ἑαυτῶν σπήλαια καλεῖν 
ἐπιχειροθοι).. «ἀλλὰ ποῦ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία ὕγτ. Η οαἰδοἠ. τϑ.26: 
ψάλλοντες ἐν τοῖς κ. (οηδί. ἄρ.2.50.1; οὐ δεῖ ἐν τοῖς κ. ἢ ἐν ταῖς ἐκ- 

κλησίαις τὰς λεγόμενας ἀγάπας ποιεῖν (ΤιΔο. ἐαη.28; ΟἽ]. δαη.,74 
ἅ. ἡ κι΄ ἡμέρα ΟΥ̓ ἡ κι, ἐπε ΓΠιονά 5 ἄαν, δτιιπάαν; ἵ. 4.5 τϑσι ὺ ἀαν οἱ 
ΨΟΥΒΏΙΡ, [91.14.1 οἰϊ. 5. ἄρτος ; ΤΠ. ΟΥ ἀρ. 1ι5.}.6.4.23.ττ(}.20. 
488ς); Μελίτωνος ....ὁ περὶ κυριακῆς λόγος Ἐπι5.1Ὁ.4.26.2(3024}; ΟἸδη,. 
51}7.7.12(0.54.τᾶ ; ΝΟ. 0460), Β.5.9.(..4.τδ(ρ.124.6; Μ.2ο.ττόπα}; συν- 
ἄξεις..«ἐπιτελούμεναι ταχθεῖσαι εἶσιν ἀπὸ τῶν ἀποστόλων. «κυριακῇ 
ἘΡΙΡΒ. εν ρ. μα.22(Ρ.5322.2}; Μ.42.8258Β); εὐχὴ πρώτη τῆς κι ὥΕΙΆΡ. 
δμολοτ ταῖ.; εἰρηνεῦσαι εἰς τὴν κυριακὴν τοὺς διαφερομένους πρὸς 
ἀλλήλους (οποί. 4.}.2.47.1; ἐν..«τῇ τοῦ κυρίου ἀναστασίμῳ τῇ κ. 
ἀπαντᾶτε 1.2.50.5: καὶ ἐν παρασκευῇ καὶ ἐν σαββάτῳ καὶ ἐν κυριακῇ ἡ 
αὐτὴ θυσία ἐπιτελεῖται (Ἤτγνπ.ὀοη. 5.3 ΤῊ Χ τὴμι(ττ. ]7Ε}} 85 ἀν οἱ 
ΤΌΘ Γ6. [τῸσὰ αΙΒΟΙρΡΙΙὴς ἐν τῇ κ. ἑστῶτας... ἔδοξε. «τὰς εὐχὰς ἀπο- 
διδόναι ΟΝ1ς.(325)ςαη.20; τὸ σάββατον...καὶ τὴν κι. ἑορτάζετε (Ή 5. 
4}Ρ.7.23.31 μὴ συντυγχάνειν τινὶ ἐκτὸς σαββάτου καὶ κυριακῆς ΝΙ, 
ἐρ.4.τ(Μ 1.70. 5440); ν. νηστεύω, νηστεία; ΒΟΤὴ6 δον. 65 ξοΙθ θη 
οα διιη΄αν οὐδὲ ἐν ταῖς κ. ἡμέραις τῶν εὐφροσύνων ἐπιτρέπομεν ἄσεμνόν 
τι φθέγγεσθαι (οῃοί. Αῤῥι5.το.τ; δεῖ,, τὴν κ. προτιμῶντες... 'σχολάζειν 
ὡς Χριστιανοί {Τ|αοα, ἐα,. 203 ; πάντα τεχνίτην τῇ ἁγίᾳ κ. μιᾶς τριχὸς 

ἔργον.. “ἅψασθαι οὐ προστάττομεν ΤΌ ΓΕΡΈΏΣ. ἐερ. Γίορι. 63}. 86. 61:68); : 
τὰς κ. ἀπράκτους ἐκέλευσε γενέσθαι... ἵνα μήτε αὐλὸς ἢ κιθάρα ἢ ἄλλο 
τι μουσικὸν λέγειν ἐν κι ἀλλὰ πάντα ἀργεῖν ἦγον. Βαςξεῖ..322(}.02. 
825Α,8); μὴ χρῆναι ἐν κυριακῇ θεώρια γίνεσθαι ἢ γόνυ κλίνειν ῬΉΟΕ, 
πορσς,.4 {{τ0,(Μ.τος.το76Ὰ}, ν. γόνυ ; 1ΐ. ἃ5 ἄαν οὗ (ῃτιϑε Β δβαστθο- 
{1ἴ0η, ἔυ. ̓ εΙγ.Ο(Ό.202.1); ἡ [50. ἡμέρα] τῆς..««ἀναστάσεως αὐτοῦ... 
ἥντινα ὡς ἀληθῶς κυρίαν οὖσαν καὶ κ. κρείττονα εἶναί φασιν..-μυρέων 
«ἡμερῶν Βκι5.4.6.4.τ6(0.187.25; Μ.22.313.}; ταῖς κ. ἡμέραις τὰ τῆς 
ἀναστάσεως ἐπετέλουν [(ἃ.}..6.3.2}.5(Μ1.20.27320}; ἡ πρώτη κ. ... τὸ 

"᾽86 
, 

κυριοκτόνος 

σωτήριον..«μεθόριον τῆς ταφῆς καὶ τῆς ἀναστάσεως Οτ. ΝᾺ Ζ.07.44.5 
(}1.26.6120); αὐτοῦ.. ἀναστάντος ἐπιφωσκούσης κ. (ἰοηοί, ΑΡ}.5.1τρ.6; 
τῇ κι πρωΐ θανάτῳ παραδοθήσῃ Α΄. Ρτ,Β τ2.τ(Ρ.315}; τὴν διὰ τοῦ 
Χριστοῦ ἡμῖν δοθεῖσαν... «τελεσθεῖσαν κατὰ τὴν κ. ΝΙ ΖΡ. 
4.132(Μ.70.4440); ὁ κύριος... τρεῖς ἡμέρας καὶ..«νύκτας ὑπὸ γῆς 
διέτριψεν, τὴν μὲν παρασκευὴν τὸ δὲ σάββατον...τὴν δὲ κ- ΤΠατιαΡ. 
εαἰ. Μ|.1τ6:4(0.129.15}; Οο5πι.1πη6.9}.2(Μ.88.1284}; ἃ5 ΕἸρΏ [ἢ ἀἂν ἡ 
ὀγδόη...κ. κατωνόμασται, ὡς εἰς τέλος τὸν τοῦ νόμου καιρὸν κατα- 
κλείουσα, ἀρχὴν δὲ ἡμῖν κυριακῶν εἰσφέρουσα χρόνων ὕντιἠονπ, ῥαδελ.Ὁ 
(55. 720}; σξ.ΟἸγταρ. Εἰ δεί τι: 2(Μ.94.6ος ὦ) οἷ. 5. ὄγδοος ; 111, ἃ5 (αν οἵ 
Ογθαίίοη ἡ πρώτη κτίσις τὴν ἀρχὴν ἀπὸ κυριακῆς λαμβάνει (τ. ΝᾺ 2.0ν. 
44.5(Μ.36.6120}); ἐν τῇ α΄ ἡμέρᾳ, τουτέστιν τῇ κυριακῇ...«ἡ ἀρχὴ τῆς 
κτίσεως ἐγένετο, ἀφ᾽ ἑσπέρας ἀρξάμενος ὁ θεὸς κτίζειν τὰ περιεκτικὰ 
τοῦ παντὸς κόσμου (Οβτη. [πα ἰ0}.2(0.90.3; Μ.88,125}0)); 'ν. οἵ Εἰαβίευ 
αἱ κ- τοῦ πάσχα ἘΠΡρρισαμ.βακε, ται, (Δ.το.879); αὐτὴν τὴν κ. τῆς 
ἁγίας ἑορτῆς ΔΑΙἢ.ἐρ.ἐμεγεῖὶ.  (ρ.174.4; Μ.25.2320); ἐν τῷ πάσχα καὶ 
ταῖς κ΄ Δ. -αροΐ,Οοηεὶ. 271(Μ.25.6 200); τῆς πρώτης κι (οηδὶ, Α͂Ρ.5.20.2 
τῇ μεγάλῃ κ. 770. 6}.βορηῖ 88, 19134); 115. ἀαίε. ἐκ τριῶν... 
συνέστηκεν ὁ τοῦ πάσχα σύνδεσμος, ἔκ τε τοῦ ἡλιακοῦ δρόμου διὰ τὴν κ, 
καὶ τὸν μῆνα κτλ. ἘρΙρΡΠ ΠΟ αόν.Ἴο.ττ(Ρ.243.25; Μ4.42.360Ὰ}); ἀδύνατον 
ἢ ἡμᾶς ἢ ὑμᾶς ἢ ἕτερον ὁντινοῦν αὐτῆς ἐπιλαβέσθαι τῆς κ. ἡμέρας 
ΟὨσγνϑ, μιά. (1.150); ν. πάσχα; ν. οὗ ϑυηάαν αἴϊει Ἰαθίεσ εἰς τὴν 
καινὴν κ. τ ΝᾺ Ζ.0».44. τιῖ,(Ν].26.6ο8.}); τὴν καλουμένην νέαν κ. ναρτ. 
ἦὦ..6.τ.3(ρ.8.321; Μ.86.24288), Μαχ.αγδίρ. (Δ νοτ.τ280.Α}; τῆς δευτερο- 
πρώτης κ. ἔλικίγαῖϊ,, ἔμενε. οα(Μ.86.22818); τῆς καινῆς κι ΟἼΓΓΩΠ], 
“αηδδ; νἱ, οἱ Ῥεπίξοοβε, Οἰνόη. Ῥαςεῖ. .223(}1.92.5448); ν. πεντη- 
κοστή; Νὶϊ. οἱ (ἢ ϑυαηᾶαν αίοσ Εαϑίου τῇ κ΄. τῆς ἐπισωζομένης 

(τυ. Ξἰαί το ε1τ.(2.1880); ψ 1. Αππυποίδξϊου Δα ΟΠΟΥ ἀνςηῖβ 
ἀϑϑίσμιεα ἴο βαπάαν κυριακῆς εὐηγγελίσθη ἧἡ.. "Μαρία ὑπὸ τοῦ. 
Γαβριήλ, καὶ κυριακῆς ἐτέχθη.-..ὃ σωτήρ, καὶ κυριακῆς...«ἐξῆλθον μετὰ 
βαΐων...καὶ κυριακῆς ἀνέστη καὶ κυριακῆς ἔχει ἐλθεῖν κρῖναι... «καὶ 
κυριακῆς ἐλθεῖν πρὸς δόξαν...τῆς ἀναλύσεως τῆς..«παρθένου τῆς 
τεκούσης αὐτόν )ογνη. ΒΛ} Κ (Ρ.τογ}; ἔπ. οἵ [μαϑὺ Ἰϑὰγ ὅτε τὰ ὀστᾶ 
ταῦτα ἐν τῇ μεγάλῃ κ. ἐγερθήσεται ()τ. [ο.το.3πί20; Ρ.200.20; Μ,14. 
512Α}; Χι ΠΆΤῚ8 σΊνοη ἰὼ ἀγδοάς, (]ειη. ἐπε. 1 άο!.δη(ρ.128.0; Μ.ο. 
6808). 

Ἐκυριακῶς, ἐξ {6 τπαπΉΥ οὐ ̓ ονά τὴν φύσιν αὐτὴν ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
κι», ὡς εἰπεῖν, ποιηθεὶς ἐν τῷ κτίξζεσθαι κύριός ἐστι πάντων 1,δοηϊ.Ε. 

Νεσὶ, 5. τ4(Μ.86.1736}}}. 
Ἐκυριαρχέω, εοηγοί πλοίου τῆς σαρκὸς κ. ΤἢὈέος.(,))α : (Μ,87. 

12240). 
Ἐκυριαρχία, ἡ, ῥότοόν, ἀοηη 9: κυριότητος καὶ κ᾿ Το, ἀτιει διτ 

(Μ.3.2370}; σείῃ. ρος. (Νί.τοθ.7248). 
Ἐκυριαρχικός, αἰΐ-εοηπίγοίἑηρ, αῤεοίμιε, 

2270). 
Ἐκυρίευμα, τό, ἀονπίπίοη, εομίγοὶ, ΤατΝ γ853.9ν.1 τα ἐπι τ 26(Μ.- 

.ἀνάστασιν,. 

[δου , σεν διαί Μ.3. 

Ϊ 44.272). 
Ἐκυρίευσις, ἡ, σοηίγοί, Απακῖ. Ὁ. μοι. 2(}1.80.770). 
κυριευτικός, ῥοςεεσοτηρ ἰογάπἰρ, σβεέγτον ὅτε δοῦλος κατὰ τὸ σῶμα 

ὀνομάζεται [5ς, (ἢ γΙ]51], μή τις ἀρνήσηται τὴν κ.- φύσιν ΛἈρΟΪ] ἐοΥΡ.εἰ 
ἄτυ.4(Ὁ.τ8δ.τϑ ῃ Μ,Ρ],..8.8730); τὴν.. «ἰατρικὴν ὕλαις χρωμένην. δ 

ὑλῶν ιν. ({Β45.)} πη. (τ 32οδς ; Μ.20.740Α). 
κυριεύ-ω, 1. μοία σἰύαγ, γεὶσς τῷ υἱῷ τὸ «τειν ἴδιον ἌΡΟ]}. μα 5ϑει ρὲ. 

(Ρ.17γ3.τὸ; Ν].10.11128}; τὸ “-οον Ποη Ατιά,η.12.2(Μ.3,οό00) ; τυραν- 
νικῶς κ- Μαχιαρηδῖρ. (Νίοτ το 40 Ὁ ; τρις τῆς ὁρμῆς τῆς “-οὐσης ΟἸδιη. 
5(γ.3.ττ(Ρ.228.21; δ΄.8.11734}; 2. εομίγοὶ, 6 γμαϑίν οὐ ἐντολῆς κ΄. 
Ἡεγπιπαρα.5.2.ὃ; κ᾿ τῆς ψυχῆς αι. 4Ἰα] τος.3(Μ.6.751Ὰ}); ζωὴ ἧς 
μόνος [3ς. ὁ Χριστός] --ει (6 πὶ. Χο, ἘΜπάοΙ.77(Ρ.131.το; Μ.9.6930); τὰ 

«ἐκυρίευσεν ἡμῶν 1(.δεἰ.30{(0.142.12; Μ.0.708Δ}); “εσθαι 

ὑπὰ τοῦ κακοῦ ΜοΙΉ.γες.τ, π(0.226.1τ8); τοῦ, ΟΠ σῖϑο 5 ον μηκέτι ὑπὸ 
θανάτου...““ὁμενον ἘΡΙΡἢ.1η4.2(0.230.7; ΝΜ] .41.2761}}; ἡ “τ οὐσα πάντων 
φυσικῶς οὐσία... «ἡ θεία 1,Θομτ, 11 Ν᾿ ἐπί. τ4{(Μ86,172019})}; ““όμενον ὑπὸ 
λύπης Το. [6].5ἐγ»1.(Πιβ8,. το το). 

ἘΚυριλλιανός, Κοἰϊοιυίηρ Ογγε σύνοδος Κα. ΤΠ δολε. Β. σε. Μ.86. 
1257}. 

Ἐκυριόδουλος, δοίη δοίἢ Γιογὰ αμά βογυαπέ; ἀδηϊοα οἵ ἀπν ούβοι 
Οὐ Ττῖη., 10.1).μαογθρῖορ (Ν].94.78οΑ}. 

Ἐκυριοέργος, ὁ, {πὲ 1 .ογά᾿ 5. τοογρηιαῃ, Τιοοπΐ οὲ Το, σαον.2(Ν.86. 
20238). 

ΤΑΘΡΕ ΚΈΝΝ ὡΣ σαν ἐπε Πιονά, Ογτ.Ος,6(3.268); [ἃ ΟΝ αὐ. 25(3. 5044). 
Ἐκυριοκτονία, ἡ, δἰαγίηρ οὗ ἐδ 1,ογά, (μβῖ. ρ. π5.υ.(,3.τδ(ρ.ὃς. 

22; 31.20.10768)}; Ιάντλ, ς.9:7(Μ.230.11038);} ὕγτ, Ρς.7 τί ,δο. 

7530}. 
κυριοκτόνος, σἰαγίηρ (ἠδ Γ,ογά, τοῖ, Ταννβ, Ἐπι5.0.((,4.27(ρΡ.127.28; 

Μ.20.11768}; κ- μιαιφονία 10.3.33(0.02.11; Τ0038)}; ᾿Ιουδαῖοι κ. ΑἸ ἐῤ. 
ἐημεγεῖ.3(ρ.172.17; Μ.2-:.2294}; ὕγτ, ἐμἰπ. (65, 288} ; συναγωγή 

- 
“Κι τῶν 

πνευματικὰ... 



7 κυριολεκτέω 

τύδος. Να2.ἄταϊ.4.τ82(}}. 38 ττόο); πθοϊ, ἃ5 σα ϑῖ. τὸ κ᾿ τῶν ᾿Ἰουδαίων 
Οντ. Η.  εαἰξεῖ.το.12; οὐ 1ο]ονγεῖβ οὐ ῥα]. ὅατη. 85. δεύτεροι κ, 
ἘΡΙΡἢ. ἀαεγ.ός.(ρ.5.5; Μ.42.130); αἷβο οὗ Ασίδηβ, 1δ.60.13(ρ.τ63.18 ; 
224). 

κυριολεκτ-έω, 1. ωι56 τοῦγξ 10 ἐπεῖν ῥγοβεν οὐ ἱτξίθγαὶ 5εη56, ὉΡΡ. 
καταχρῶμαι, 514,6]. }}.4.58(Μ,78.1τ12.Ὰ}; Τιδοπῖ, ΒΝ σοὶ, οὐ Εἰμὶ τ 
(Μ.86.12808); Ἐπ ορ. β.ἀορη, (}].86,2056}) ; Ρ855., ΟΥ.εογηρι. Ἢ θη. 
ΔΡ.ΡΙΠ1ος.τ4.2(ρ.60.2 ; Μ.12.894); 2. ἀοεῖρηαϊο ὃν ἰδ6 οονγσοὶ μᾶριε, 
ΟτΥΟὉ εἰς. τ. είρ.γ6.3; Νὰ σ, οσΟ); ἐπὶ '“μόνου τοῦ λόγου --εἴσθαι αὐτόν 
[3Ξ.. ἄριστόν] φησιν [3.. ὃ Μάρκελλος] ὡς οὐδὲν ὄντα ἕτερον ἢ 
λόγον Βιι5.6.ἐἢ..2.το(ριττο.22; Μ.24.0200)}; 3. εαἰ ἐογάᾷ, ἀσδεγεθε 
ας ογά, Ῥάᾶ55., οἵ Γῃχίδε τοῦτο...«ἀπὸ τοῦ “-εἴσθαι...καὶ γὰρ.- «ἡ 
θεία γραφὴ..«κύριον ἀποκαλεῖ Ἐπιβ.΄.6.5.4{0.234.10; Νί.22.388.4); οἵ 
Η. σμοβὶ ὡς σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ “-εἴται ἘΡΙΡΗ.λαον.74.τ(ρ.314.2; Μ, 

42.4730). 
Ἐκυριόλεκτος, 1. ῥγορβενίν ΟΥ αοοηγαΐοεῖν ἐαῤτγεδεε τὸ τῶν ὑψηλῶν 

νοημάτων ““ον τι Ν᾽ γββ. σεις. (Ν.46.ττ730); 2. ἐἰοδοη ὃν ἰδθ Γιογά 
κ- σταυρόν Τ(ῃγνπ,.αἄογ.2(11.8248). 

Ἐκυριολέκτως, ὧγ ἃ ῥγΌΡΕΥ οὐ “Ἰδέ ηεἰ ἢι56 οὗ τσογάς, ΟἸντΩΡ. Ἐεεὶ. 

4:17(}}.093.5370). ; 
κυριολογ-έω, 1. ηι56 τυογάς τὴ ἐδιοῖγ ῥγόραν οὐ {ἰτἰεγαὶ δόμδε; οὐδὲν... 

ὄνομα ἐπὶ θεοῦ “- εἶσθαι δυνατόν 7 Τυ51.ε0}}.ΟὙ.21(}}.6,2724); 2. θα ῥγέδ5 
εἰεαγίν οὐ ἀεεμγαϊεῖν, ὈἾθπι, ἐγ. 5.4{(ρ.359.16; Μ.9.408}; κατὰ τὸ “"οὐὔ- 
μενον εἶδος ἐξι(ρ.220.τὸ; 408); 3, οαἱΐ 1ιογά, ἀεεογῖδο ἃς Γιογά; οἵ 
Ἑδίμου αηα ὅοη, [π5:.ἀ1αἰ.56.14(21.6.6ο18); οἵ μηδὲ τὸν σωτῆρα 
«μυρία πλήθη...-τεῦ ἘΠπι5..(1.6.3.2(Ρ τοχοῖτ ; Μ.22.1168)}; ὁ Θωμᾶς... 
τὸν Χριστὸν οὐχ ὡς ἄνθρωπον ἐκυριολόγει Ἀ5έ,θορ.ἠο»μν ἐμ 5.5 
(Μ.40.4010); τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ “-“εῖν μὴ βουλόμενοι Ἰ)διάντῃ.([Β85.) 
Ἐπη. (1 3148: Μ.20.753λ}); ΟΥἨ Δηροὶβ ἐπ ὕξητο προσεκύνησεν 50, ὁ 
“ώτἹ] αὐτοὺς καὶ «εὖ ΤΑΚ ταὶ, Τγῖη.3.12(}1.28.12200); Ρᾳ55., οὗ 
Γτιβ τοῦ πρὸς ἡμῶν μετὰ τὸν πατέρα “-ουμένου θεοῦ λόγου Ἐπ. 
«.6.τ.5{(0.22.28 ; Μ.22.480); 170.) ἀοη!. (ΜΝ .96.6520)}; οὗ ΗἩ. (πμοβῖ 
μαρτυρίαι...τοῦ “εἶσθαι τὸ πνεῦμα Βαβι ῖν.52(3,4300); ΝΙ.32,1644}; 
οὐ θεολογεῖται τὸ πνεῦμα, ὅμως “-εἴται ΤΑΤΠ, ]αεοά. ἄταϊ.1.3(}1.28, 
12024). 

κυριολογία, ἡ, “16 οὗ Γιογά, οἱ (Ἡγδὲ τὴν κ. οὐκ ἀρνουμένου τὴν 
περὶ ἑαυτοῦ ΤΑΙ, ϑαδεὶ,, 4(λ1.28,τοϑα); Ονγτιεῖρ. ΒΜ 2τ(Ρ.28.27; 
ἍΓ.γ6.2818). 

Ἐκυριολογικός, ΘΑ ΥΟΘΘΙΗΡ εἰσαγίν οὐ ἀεζμγαϊοῖν, ΟΡΡ. συμβολικός, 
(Ἰδτι.9,γ.5.4(0.320.15; Μ,0.408). 

Ἐκυριολογικῶς, ὃν ἃ {Ποναΐ 156. ὁΓ τοογᾷξ, ΟΡ. τροπολογικῶς, 
70.) .αἱςρ.(Μ.96.13448. τὸ ο4.τ5888); ἐδ.(Μ.ο6.13440). 

Ἐκυριοπρασία, ἡἧ, φ“εἰἰηρ οὐ ἰδ Γιογά, Τ(ἢγν5. γαμεβςι(ϑανο 7 
Ρ.240.6). 

κύριος, ὁ, ἰογά, Ῥιαξίον ; . 
Ανς Ἰὼ. βθη.; ἔ, Ψ1Π) ῬΌΥΘΟΙ ἴὸ ΟΠἸΒΡΟΒ8 οἱ ἐδιηρθ Πα ΡΘΥΒΟΠ5 

πάντων ὃ ἄνθρωπος κ. ἐστι τῶν κτιομάτων τοῦ θεοῦ Ἠοιτηπαμ.12.4. 
3; πονηρὰ..«ἦ βουλὴ αὕτη, ἵνα δοῦλος κύριον ἴδιον ἀρνήσηται 16.5171.0. 
28.4:; ὑποταγήσῃ κυρίοις ὡς τύπῳ θεοῦ Βαγη.το.Ἱ; μισθὸν ἐλπίζειν ἀπὸ 
τοῦ κ. τῶν χωρῶν καὶ χορηγοῦ τῶν σπερμάτων ΟΥ, [0.τ,.47(46; 0.272. 
22; Μ.14.4810}; φύσει.. αὐτὸς κ.- ἦν καὶ ἡμεῖς δοῦλοι (Ὥγχγϑ. 0η1.71.1 
τη [0.(8.4τ88); οὗ ἃ ΠυΡαπᾷ ἡ σώφρων γυνὴ...κ, τὸν ἄνδρα γνωρίζει 
Ἠον. Οἰδηι.3.τᾶ; οὗ ἀπσοὶς ἁγίους δὲ καὶ βασιλεῖς καὶ κ. καλεῖ τὰ 
λόγια τὰς ἐν ἑκάστοις ἀρχικωτέρας "διακοσμήσεις ΤΟΠ. ΑΥ.4.9,.12.4 
(λ1.3.0728); 2. κ5. π|6 οὗ σοβρεοι, ἰογά, δῖγ, σίνϑῃ τὸ ν Υ]ΟῺ5 αἰρῊ]- 
(ΔΥ165:; 8580, Τίοτς ἰοστὰ οἱ ρο το Ὡαγ688: τὸ 8. ΒΠΡῈΪ, Ηθγηοἱς, 
4.1οὸ.0; βεν5.(0Ρ.17.14; ΝΜ. το. ΤΟ 50) ; ἴο εἰαρεσουβ, “7. ῤίαιτ; ἄτῃ, 
νη. 55(ρ.278,12; Μ.26.7028); 8 δροβῖϊς, “.«ἡμπάνγ.εἰ Μί.2τ(Ὁ.03.13}; 
ΔΙΟΝ ον. εὐ «εἰ τδ(ρ. τα. 5}; ἀῇ ΘΡΆσΟμ, ΗἸΡΡ.ἤαον.ο.τ2(0}.247.21; Μ. 
τῦ.33820) ; Ὀίβῃορϑβ, νυ. .30(ρ.15.23; 53,τοφο) ; 1ῤ.(ρ.τό.7; πῇ .τοςα}; 
αὐΒοίβ5, Οντ.διυ δα. οί Ρ.141.9); τοίατινες, τ. Να5,6Ρ.7(}1.37).334}; 
ἐδιτα(450); ΜΛ. δεν. ἑεει τίρ.ττό.55}; Πυβθαηά, ῬᾺ]].}. 1 ατι5.8(0.27.τ6; 
Μ1,34.10258}; 3. ἃ5 αἸνΊ]η6 {Π{16 ΔρΡΡΙΙΘα ἕο ράραη ΘΠ ΕΤΟΥΒ ; Ὀπϊΐ 
τοῖαβοα Ὀγ ὉΠ γϑταηβ, ΜΙ. οῖνε. 8.2; ΟΠ ἩΠ]ΡΡ.λαδν.ο.26(Ρ.26ο.τό; Μ. 
τό,34038); ἴο [4156 ροαβ, 1ὖ,6,2οίρ.148.6; 3226}. 

ΒΗ, οἵ σοα; ᾿. τὸ ΤΟΝ τοργεβεητπρ Ὀοῖἢ ἍΝ ἈΠῸ ΠΡ οὐκ 

ἀγνοητέον δὲ περὶ τοῦ ἐκφωνουμένου παρὰ μὲν “ἕλλησι τῇ ᾿κ'᾽ προρση- 
γορίᾳ, παρὰ δὲ ᾿Εβραίοις τῇ ᾿Ἀδωναΐ᾽, δέκα γὰρ ὀνόμασι παρ᾽ ᾿Εβραίοις 
ὀνομάζεται ὁ θεός, ὧν ἐστιν ἕν τὸ “δωναΐ᾽", καὶ ἑρμηνεύεται ᾿κ-᾿. καὶ 
ἔστιν ὅπον λέγεται τὸ ᾿Ἀδωναῖ᾽ παρ᾽ ᾿Ἑβραίοις καὶ παρ᾽ “Ἕλλησι 
ἱκύριος᾽, τῆς λέξεως τῆς γεγραμμένης ἐν τῇ γραφῇ τοῦτο ἀπαγγελ- 
λούσης. ἔστι δὲ ὅτε τὸ ᾿͵Ιαὴ᾽ κεῖται, ἐκφωνεῖται δὲ τῇ κι᾿ προσηγορίᾳ 
παρ᾽ Ἕλλησι, ἀλλ᾽ οὐ παρ᾽ "Ἑβραίοις...ἔστι δέ τι τετραγράμματον 
ἀνεκφώνητον παρ᾽ αὐτοῖς..«-καὶ λέγεται μὲν τῇ ᾿Αδωναῖ᾽ προσηγορίᾳ, 
οὐχὶ τούτου γεγραμμένου ἐν τῷ τετραγραμμάτῳ: παρὰ δὲ Ἕλλησι τῇ 
κ.᾿ ἐκφωνεῖται ΟΥ̓, Ξ6ἰ. 1. ῬΞ.2:τ-2(}1.12.11044.,8}); τὸ γὰρ ἀλληλούϊα, 

87 κύριος 

ὡς καὶ ἤδη ἡρμηνεύκαμεν, αἰνεῖτε τὸν κ. ἐπὶ τῇ ̓ Ελλάδι φωνῇ. σημαίνει 
γὰρ τὸ ἀλληλοὺ αἰνεῖτε, τὸ δὲ ἰὰ κύριον, ἢ τὸν ὄντα ὙΠπαϊ. ε.ττοίι. 
1390); Ὠδηςα 2, 8. Πούτηδὶ] δρρε]ατίοη οὗ Οοα ψἰτηους αἰδίη, οὗ 
Ῥευβοῃβ, χύϊφηιὅο.τ; καρδίαν ἔχετε πρὸς τὸν κ. Ἠετπιπαηά, τοι δ; 
ὁ ἔχων τὸν κ. ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 10.12.4.3; τῶν τριῶν λαῶν...δια- 
φόροις...παιδευομένων διαθήκαις τοῦ ἑνὸς κι ΟἸΙετα, ἐγ. 6.5 (ρ.452.28 ; 
Μ.0.2618); πάντες...κατὰ διάνοιαν... -προσευχέσθϑωσαν λέγοντες" κ. 
ἐλέησον {τ ἀρ Οοπδὶ.Αρ}.8.6.4:; ἴῃ Δ] σι οηβ κατὰ τοῦ κ. Ποττη. 
υἱ5.3.2.3.; Ἔ0Πὺ οὗ κι 85 Ῥευβοῦδὶ πϑῖὴα οὗ Οοά τὴ ΟἹ δέσποτα, κ. ὁ 
θεός μου 1 τί. [αει(ρ.τόο.το) ; Ὁ. Ρεγῃ. γϑίευχπρ τόσα ἴὸ Εδίμοτ, ἰὴ 
ΟἹ ἰοπηβ, οὐ ἃ5. ἐχϑσοιβίηρ' βυρτοτης ἀοτηϊπίου ἐκεῖνο μηνύων, ὡς 
δυνάμει μὲν ὁ κ. καὶ θεὸς πάντων ἂν εἴη καὶ τῷ ὄντι παντοκράτωρ, κατὰ 
δὲ τὴν γνῶσιν οὐ πάντων θεός" οὔτε γὰρ ὅ ἐστιν οὔθ᾽ ὅπως κ. καὶ πατὴρ 
καὶ ποιητής, οὐδὲ τὴν ἄλλην ἴσασιν οἰκονομίαν τῆς ἀληθείας (Ἰδτη.Ξ ἐγ, 
δι 14(0.417.188,; Μ,0.1078); τὸν κ, τῶν πνευμάτων ποθῶ, τὸν κ. τοῦ 
πυρός, τὸν κόσμου δημιουργόν, τὸν ἡλίου φωταγωγόν ἰα,ῥγοί,δίρ.51. 
24; Μ.8.1120}; 85 κι τῶν δυνάμεων ν. δύναμις ; 6. ῬΤΟΌ, ΥΓΟΙΘΥΓῸΡ ΤιοΥῈ 
ἴο ὅο ἴὰ 15 οἰαίγη οὐ τιδηκίπα τὨγουρη τεἀεχηριίοη. βαστάσαι 
«ὐὐτὸν ζυγὸν τοῦ κ. ία,6.2; ἐν πνεύματι προφήτης ἐστὶν... ἐὰν ἔχη 
τοὺς τρόπους κυρίου 1θ.ττ.ὃ : κατὰ κυριακὴν δὲ κυρίου 1.14.3: ἐν γὰρ τῇ 

μακροθυμίᾳ ὁ κ. κατοικεῖ, ἐν δὲ τῇ ὀξυχολίᾳ ὁ διάβολος Ἡοτπχπαηί. 
5.1.3; ἣν ὡς ἀληθῶς διὰ μὲν Μωσέως παιδαγωγὸς ὁ κ. τοῦ λαοῦ τοῦ 
παλαιοῦ, δι᾿ αὐτοῦ δὲ τοῦ νέου καθηγεμὼν λαοῦ ΟἸδιη, ῥαφά.τ.7(ρ.124. 
14: Μ.8,3208); ὅ γνωστικός, ἰδίαν σωτηρίαν ἡγούμενος τὴν τῶν πέλας 
ὠφέλειαν, ἄγαλμα ἔμψυχον εἰκότως ἂν τοῦ κ. λέγοιτο 14,5 ».7.0(0.39.0; 
Μ.0.4730); ὅ καθ᾽ ἡμᾶς ἑἱεράρχης ἄγγελος κυρίου παντοκράτορος ὑπὸ τῶν 
λογίων ὠνόμασται 110}. ΑΤ.ε.1.χ2,.1(Μ..3.2020}); 14,6.}.7.3.7(}1.3.5 610); 
3, ΟΥ ΕἌΤΠΟΥ ἅ παντεπόπτης θεὸς...καὶ κ, πάσης σαρκός, ὅ ἐκλεξάμενος 
τὸν κι, ᾿]ησοῦν Χριστόν τ( ϊετη.64: τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ἡμῶν θεοῦ... 
τὸ θέλημα κυρίου 5(ἰδηη.14.1: κ. ὁ θεὸς ὃ παντοκράτωρ, ὃ τοῦ..-παιδός 
σου ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ πατήρ δῖ. οἶνε.τ4.τ; οὗτός ἐστιν ὃ τοῦ υἱοῦ 
πατήρ, ὁ δημιουργὸς τῶν συμπάντων, ὁ παντοκράτωρ κ. ὈἸοΤᾺ.5,γ.4.12 
(Ρ.288.27; Μ.8.13008}; ἄρχειν...«τῶν ὅλων ὑπὸ κ΄, τοῦ αὐτοῦ πατρός, 
κατατεταγμένος Ετι5.6. ἐΐι.3.2(0.140.12; Μ.24.9730); ἡμεῖς..«ἕνα μόνον 
ϑεὸν καταγγέλλομεν, νόμου καὶ προφητῶν κ,, τὸν ὄντων δημιουργόν, τοῦ 
Χριστοῦ πατέρα (ὑρηϑί. Αρ.6.ττιτ; 4. οἵ ϑοὴ τιμήσεις...ὡς κι ὅθεν 
γὰρ ἡ κυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ κ, ἐστιν Π)14.4.τ; τὸν...ἐπίσκοπον...ὡς 
αὐτὸν τὸν κ. δεῖ προσβλέπειν σι Ρλ.6.1; ὁ λόγος δὲ τοῦ θεοῦ ἐστιν 

ὃ υἱὸς αὐτοῦ...καὶ ἄγγελος δὲ καλεῖται καὶ ἀπόστολος" αὐτὸς γὰρ 
ἀπαγγέλλει... καὶ ἀποστέλλεται.. «ὡς καὶ αὐτὸς ὃ κι εἶπεν: ὃ ἐμοῦ 
ἀκούων ἀκούει τοῦ ἀποστείλαντός με [5ῖ.Ταροΐ.63.5(Ν]1,6.4248); εἴ. ὁ 
κι, ἀπόστολος ὧν τοῦ παντοκράτορος, ἀπεστάλη πρὸς τοὺς ᾿Εβραίους 
ΟἸεπα, ῥν.22(ρ.2ο1.26; Μ.0.7408); 16.5͵γ.7.τ4(ρ.ὅτ.2; Μ.9. 5204}; ὁ κ., 
ἀλήθεια καὶ σοφία καὶ δύναμις θεοῦ 10.2.ττί(ρ.141.21; Μ.8.οΒοΑ}; ὁ κ. 
πνεῦμα καὶ λόγος 1αῥαρά.τιδ(ρ.11τ6.2; Μ.8.2018); ὁ νόμος κυρίου τοῦ 
θεοῦ μου Μί. ἔμρί.τ.3: ἴῃ το δϑϑιοηβ οὗ [βϑι τ ἡ..-ἐκκλησία.«παρα- 
λαβοῦσα τὴν...πέστιν..«εἰς ἕνα Χριστὸν ᾿Ιησοῦν.. καὶ τὴν..«εἰς τοὺς 
οὐρανοὺς ἀνάληψιν τοῦ ἠγαπημένου Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ κ. ἡμῶν καὶ τὴν 
ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς παρουσίαν αὐτοῦ...ἵνα Χριστῷ 
᾿Ϊησοῦ τῷ κ. ἡμῶν καὶ θεῷ καὶ σωτῆρι καὶ βασιλεῖ... «τᾶν γόνυ κάμψῃ 
᾿τοπ μασι το, (}1.7.5401.8); χρὴ..«πιστεύειν ὅτι κ. ᾿Ιησοῦς Χριστός, 
καὶ πάσῃ τῇ περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν θεότητα καὶ τὴν ἀνθρωπότητα 
ἀληθείᾳ ΟΥ, 70.32.τδίο ; Ρ.451.28; Μ.14.784Δ}); οὔ ϑνγηδ. Ν ες. (22 ε)γίροςτ. 
6; Μ.20.15408); δνηδ, Ντ2.- ΟΡ(ρ.8ο.4; Η.2.2888}): ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν 
ὁμολογεῖν υἱὸν τὸν κ΄ ἡμῶν ᾿Ϊησοῦν Χριστὸν...ἐκδιδάσκομεν.. ἕνα καὶ 
τὸν αὐτὸν Χριστὸν υἱὸν κ΄ μονογενῆ..«ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενῆ 
θεὸν λόγον κ. ᾿Ιησοῦν Χριστόν ϑ'γιω (α]ε.(ρ.τ20.23,20; 0».130.1; ΕἸ. 
2.45681.}; ἴθ Τ απ. σοπίχονειδν οὐκ ἐκβάλλει τῆς κυριότητος τὸν 
πατέρα, τὸ λέγεσθαι ὅτι εἷς κι ᾿Ϊησοῦς Χριστός (ὮτνΞς. ΤΟ» ῥγεδθης. 
5.1(1,4824}; κι ᾿π ΟἿ Ἰητεγργεῖθα οἵ 50ῃ νοητέον..- ὅτι οὗτός ἐστὶν ὃ 
κ. ὁ κτίσας τὴν λογιστικὴν σοφίαν εἰς ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ...«ὁ κατα- 
σκευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον [τοῖ, Ῥτ,8: 22{.] (6],νΖ.ἢ.6.5. 
17.12(Μ.8Ξ. 180); 5. οὗἩἉ ἘΔΊΠΟΙ πα ὅθ 845 οὔεὲ (οά;; τεῦ. ἕδη. 
10:24 ὁ Μωσῆς ἄμφω δυοῖν μνημονεύων κυρίων, πατρὸς δηλαδὴ καὶ 
υἱοῦ, ὧδέ πῃ.. ἱστορεῖ, λέγων" καὶ ἔβρεξε κ. παρὰ κυρίου Ἐπι5.}}.6.7.12 
(3220; Μ.21.5440) ; εἴ τις τὸ [(δη.19:24] μὴ ἐπὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 
δα Ὁ" - 2 Μ᾿ " "] τ ει Α “, ΄- 7 

. υἱοῦ ἐκλαμβάνοι....ἀ, ἔ., ἔβρεξε γὰρ κ. ὃ υἱὸς παρὰ κυρίου τοῦ πατρός... 

εἴ τις ἀκούων κ. τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν κι ««. δύο λέγοι θεούς, ἀἁ. ἕ. ... 
υἱὸν... εὑποτεταγμένον τῷ πατρί... οὔτε ἔβρεξεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ παρὰ 
κ. αὐθεντοῦντος δηλαδὴ τοῦ πατρός δνηιδίγρειτ ἀπαϊξ, 7} (0.25, 
δῇ, ; Μ.26.7370) ; ῃγνβ.λονι.3.2 τῷ 2 Τίνι, (ττ.6]40,Ε); τεῦ, τ. 6:4 
τὸ γὰρ 'κ. ὁ θεός σου κ. εἷς ἐστι, καὶ τὸ τῆς οὐσίας διδάσκει μονα- 
δικόν, καὶ παραδηλοῖ τῶν προσώπων τὸν ἀριθμόν ΤΠαΐ.φι.2 τη. Ὠί,(. 
263); ἴῃ ρει. ὑπὲρ τοῦ... ὑμᾶς..«δοξάζειν ἡμῶν τὸν κι ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
τῷ κι. ἡμῶν (Η]οχ.(350)6}.(0ρ.127.1τ5,τό; Μι25,3ς520}; 6. οὗ Η, αΠοβί 

’ ἐ 7 1] ᾿ ΄- δ 2 ΄ ΝῚ } Ἁ . ᾿ -" 

Ι τίσ 0 κατευθύνων ΚΦ, εἰς Τὴν τοῦ θεοῦ ἀγάπην καὶ εἰς τὴν ὑπέρ τῶν 



κυριότης 

θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ὑπομονήν; ἀποκρινάσθωσαν ἡμῖν οἱ τὸ; πνεῦμα 
καταδουλούμενοι Βαι5..5}17.52(3.445; Μι,32.1648); καὶ τὸ πνεῦμα κ. 
ῬΙάντι {Βα (αι 3τοῦ ; Μ.29.7440); καὶ κ. τὸ πνεῦμά ἐστι 
Τοη. Ατ ἄ.».2.10}1,3.6378}; οτεάδὶ πιστεύομεν... εἰς τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον τὸ κι ϑγηιϑιαρ. ἘΡΙΡΗ ἀπειττβίρ.147).12; Ν.43.2320); δγρϑ. 
Νῖς.-ΟΡί(ρ.8ο.12; Η.2.2888); οἵ, κι καὶ ἡγεμονικὸν..-«πνεῦμα (Ἰεπι, 
σἰγ.6.χ(ρΡ.512.4; Μ.0.3888); 7. οἵ 41} ([ὕχες Ῥειβοῃβ, γθῇ, θη. 9 :12-- 
24 ποτὲ οὖν τὸ “ἡμεῖτ᾽ λέγει διὰ τὰς ὑποστάσεις, ποτὲ δὲ τὸ ᾿ἐγὼ᾽ διὰ τὴν 
φύσιν... Ἀβραὰμ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις ἐγνωκώς, κύριον λέγει" καὶ Δ ὼτ 
τὰς δύο ἐγνωκώς, ὁμοίως κύριον λέγει ΤῈ. (αὶ, Τγῖη.3.τ14(Μ.28. 
12240)}; ἑνὸς ὄντος κ. τοῦ υἱοῦ, κ. ὁ πατὴρ τῷ τῆς εἰκόνος ὀνόματι καλού- 
μενος..οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα κι, ἀπὸ τοῦ κ. τὴν ἐπωνυμίαν ἔχον, ἀφ᾽ οὗ 
καὶ μεταδίδοται Τιάντη, ({Β485.} Ἐπ. (1. 31τος; Μ.7470); 8. θεὸς ἀπά κ' 
ΠΟυΡΙεά; 8. 85 ἴῃ ΟἿ φοβοῦμεν κ. τὸν θεόν ΟἸΦΠγ, Ξἐγ,τ,26(0.1ο7.27; Μ. 
8.921Α}; ὁ δι᾿ ἀγάπην τὴν πρὸς τὸν θεὸν παθὼν διὰ τὴν ἰδίαν σωτηρίαν, 
ὅ τε αὖ διὰ τὴν ἰδίαν ἀποθνήσκων σωτηρίαν διὰ τὴν ἀγάπην ὑπομένει 
τοῦ κι 1.4.6(ρ.267.21; 12564}; 1δ.4.32(0.309.10; 12488) ; ΨΥ] Ραβϑαθα 
ἔτοια οὔ Ρείβοῃ ἰοὸ ἃποίπευ τὰ οοιησηοη σοησερὶ οὗ Ἰογα 5810 εἰ οὖν 
δεόμεθα τοῦ κ. ἵνα ἡμῖν ἀφῇ, ὀφείλομεν καὶ ἡμεῖς ἀφιέναι" ἀπέναντι 
γὰρ τῶν τοῦ κ. καὶ θεοῦ ἐσμεν ὀφθαλμῶν, καὶ πάντας δεῖ παραστῆναι 
τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ ῬοΙγε.εῤ.6.2; Ὅ. πὰ. Τη. σοπέτοψευθυ, 
ν]ηδιοαιςἃὰ ἕο ὈοΓΏ ΕΑΙΏΟΥ δηᾶ ὅοη διδάσκων ἕνα μὲν εἰδέναι θεὸν 
ἀγέννητον, τὸν πατέρα" ἕνα δὲ γεννητὸν κι, τὸν υἱόν' θεὸν μέν, ὅταν καθ᾽ 
ἑαυτὸν λέγηται, προσαγορευόμενον" κ. δέ, ὅταν μετὰ πατρὸς ὀνομά- 
ζεται" τὸ μὲν διὰ τὴν φύσιν, τὸ δὲ διὰ τὴν μοναρχίαν τ. Να.2.07.25.15 
(Μ.32ς.12208); τὸ.. «πατὴρ καὶ υἱὸς (ὄνομά ἐστινδ ἴδιον ἑκάστης ὑπο- 
στάσεως, τὸ δὲ θεὸς καὶ κ-, κοινόν (ῃγγ5. 1 ον ῤγοἠθη5. 5.2(1.4820) ; 
Ἔχορ, Ῥ5.141:2 φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα' φωνῇ μου πρὸς τὸν 
θεὸν ἐδεήθην: οὐκοῦν καὶ κ᾿ καὶ θεὸν αὐτὸν ὀνομάζει..οὐκοῦν θεὸς ὅ 
υἱός, καὶ κ. ὁ πατήρ...ἕν ἐστι τὸ κ. καὶ τὸ θεός Ἰά βαη Ρ ιος.3(2.Ἴοδν-- 
004); Ἔχεσ, τύ οτ.δ: 6 δείξας... ἰσοδυναμοῦσαν τῇ θεὸς προσηγορίᾳ 
τὴν κι --- ἐνταῦθα...τὸν μὲν θεὸν προσηγόρευσε, τὸν δὲ κ, ..- τὴν κύριος 
ἰσοδυναμοῦσαν τῇ θεὸς ἐπιδείξας... ὃ τοίνυν ὄντως θεός, πάντως καὶ 
κι" καὶ ὁ ὄντως κ. πάντως καὶ θεὸς Τα. τ γ.8 :6(3.215); ο. αἰδῖ,: 
θεός -- ἘΔΊΒΕΥ; κι -ο ὅοῃ; τοῖ. τύογ.ϑε6 ἐπειδὴ...τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ 
ἐγένετο, εἰκότως ἡμῖν τοῖς τοῦτ᾽ ἐπισταμένοις κ. εἶναι τῶν ὅλων μετὰ 
τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν πεπίστευται Ἐλι5.6.ἰἦι.τ.2ο(ρ.90.12; Μ.24.8818). 

κυριότης, ἡ, ἰογάξμρ, ἀσνμείπίον ; Ἐν τὰ σεῃ., οὗ τηδη 5 ὈΟΠίτοὶ τῇ 
δχεσοῖβα οἱ ἔχθεα ΜΠ] ἡ... ἐξουσία, κ. ἔννομος τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν, ἢ 
κ. ἀκώλυτος τῆς τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν χρήσεως Μαχιοῤηδο ΝΜ 91.170}; οἱ 
(ὐοά᾽ 5 ἰογ9 Ηρ, ΟρΡ. πιδὴ 5 βουνιίμάο τὴν διαφορὰν τοῦ κτιστοῦ πρὸς 
τὸ ἄκτιστον' ὧν ἡ παραλλαγὴ κυριότητι καὶ δουλείᾳ χαρακτηρίζεται 
ΟΥ̓ Ν γ55. Εν Ρ.120.22; Μ.45.7018} ; γενα οα ἴπ ἱποαγηεῖα (Βτὶβέ, 
ΑἸΏ..4».}.16(}ῆ.26.1815); οἴ, 4 Ἰπῆτβ,.; κ' οὐχ ἡ τῶν χειρόνων ὑπεροχὴ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσα τῶν καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν ἡ παντελὴς παγκτησία 
Του. Αγ ά....12.2{Μ.3.0608}; ΟΒγΙ5[0]. καθ᾽ ὑπόστασιν ἐν Χριστῷ τὸ 
ἀνθρώπινον τῇ τῆς ἀληθοῦς κ. στεφανοῦται τιμῇ Ογτ. ΗΠ ε.2:ο(ρ.391); 
2. οἱ Ττίῃ. πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα, ἡ μία κ᾿ ΤΑΤΠ ἐόν. Π4, 
32(ρ.28; Μ.26.12884); λέγομεν..«καὶ μίαν κι ... τὴν τριάδα ἈΡΟΙ. 
Μά. «ἐς. }1.26{(ρ.176.14; ΜιΙο.ΙΙ168); εἷς...θεὸς..«καθ᾽ ὃ θεότης μιᾶς 
κυριότητος {δ.τό(ρ.172.23; 1112}; τρισὶν δοξολογίαις μέαν κ, ὁμο- 
λογοῦσαις ῬτοΟΟΙΟΡ βορῃ.τ.(Μ].65.8370); ϑορβχ. ἢ οριογη(Μ 87, 
2152.,8)}; 70.) ἰγίδαρ. 1.05.258); ἐχερ, ΕΡρἢ.4:5 τὰς..-τρεῖς κι εἰς 
μίαν κ. συναγαγών ΤΑΙ εορ ηε.ὁ55θη:.6(Ν .28.330); τεοῖ. ἀάατεββ τὸ 
ῬΕΙΒΟΙΩΒ ἴῃ ΡΥΑΥΘῚ εἰπὲ. «υἱῷ καὶ πνεύματι..«-ἐναντίον σον, οὐκ, 
ἐναντίον ὑμῶν, ἵνα μὴ διέλῃς τὴν κ΄ ΤΑΤ ἀταὶ, Τγῖη.3.13(Μ.28,12244}; 
τεῖ. ἱπάνθ την οἱ (σοά ἴῃ 9αἰπὶβ ἐν οἷς οἰκεῖ ἡ.««μία κ. πατρὸς καὶ 
υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ὨΙάγπι.({1845.} τε. 5(1.317Ε.; Μ.20.7618); 
Αὐβη τὸ δυσσέβημα...εἰς ἑτερογονεῖς τρεῖς κ- τὴν μέαν διϊστῶν κι. 
ΒΟΡΒΥΗ. ἐῤ.ςγη.(31538}; 8. οἵ Βαΐδοτ, ᾿π τα]. το ϑοῃ πάντων... 
κύριος τυγχάνει οὗτος, ὅτι...τῇ τοῦ πατρὸς κ. ἤἥνωται ΑἸΠ..4γν.3.64{Μ. 
26.4604Α); ἔφησεν ὑποταχθήσεσθαι τῷ νἱῷ διὰ τοῦ πατρὸς τὰ πάντα, 
ἵνα μὴ τῆς ἁπάντων κ. ἔξω γεγονὼς ὃ πατὴρ ὑποπτεύηται.. ἵνα τῆς 
πάντων κ. τὸ πᾶν ἔχοι κράτος ὁ πατήρ γτ.ἰπε5.20(τ᾽.2551),Ε}; 4. οἵ 
ϑοῃ ὅθεν...ἡ κι. λαλεῖται, ἐκεῖ κύριός ἐστιν [)14.4.1; ὁ υἱὸς. εἰς 
ἐξουσίαν. ..κεῖται καὶ κ.- ἘΠΕΓΠλ, οἴη. 5.6.1; τῇ κ' τοῦ ἄρχοντος ΟΥ. 79. 
32.1το(]; Ρ.442.20; Μ.14.7088); ΤΗΠΡρΡ.οοηδιοηηι.43(ρ.307,το; Μέ,το, 
οΑδΟῚ; Ατεῖμιροε.τ:β( τοῦ. 5ο8Ὰ}); τὰ Ὑ6]. τὸ δαῖμον, σας. (Ἀ68. 
ΟΜ αγεοὶ αρ.ἘΡΙΡΗ. ᾿αον.}2.8(ρ.262.3ο; Μ.42.3034); ιάντῃ, ΤγΪΉ. τ. 
26(Ν}.49.3844}; ἔσται οὐ τελείως ἐλεύθερος, εἴπερ ἐστὶν ἐλάττων ἐν κ. 
γε. 7ο.1.3(4.238); Ἐπποπιδη οὐσίαν ὀνομάζει [5ς5. Ἐπ ΠΟΙΆΪ11.5] τὴν 
κ᾿ ΟαὐΝ γ55.Εμη.7(2 Ρ.151.12; Μ.45.7404Α); ἡ κ΄. οὐχὶ οὐσίας ὄνομα, 
ἀλλ᾽ ἐξουσίας τν.6(2 Ρ.149.3: 1364); χεῖ, Τῆς, ὁ νῦν κύριος...οὐκ ἀρχὴν 
ἔχει τοῦ γενέσθαι...κύριος ἀλλὰ τοῦ τὴν κ. ἑαυτοῦ δεικνύειν ΑἸΏ..47.2.12 
(Μ.26.1734}; οὐ τὴν οὐσίαν τοῦ υἱοῦ πεποιῆσθαι ἔλεγεν [τεῖ, Α(.2:36] 

"δδ κωδίκελλος 

(1738); οὔ στ Ν γ88. βιιρτὰ ; ἦν..«ἐν Χριστῷ. «ἐν οἰκετικῇ μορφῇ κι ζγγ. 

Οηγαι.(53.)530); κυριότητος ἀληθοῦς ἡ τοῦ θεοῦ λόγου μεμέστωται 
φύσις 18.(7538); αὐτὸς ἀξίᾳ τινὶ καὶ κωδικέλλοις ἔλαβε τὴν κ. ποιηθεὶς 
κύριος Τιεοπί. ΗΟ Ν οὶ. 5.τ4(Μ4.86.1736}0}; οὐκ ἀφήρηται τὴν κατὰ 
πάντων κ. τῷ γενέσθαι ἄνθρωπος Απατ.(Δ65.«φ40ςε.54(Ν τοῦ. 2840); 
ἀετηοηδίταϊεα Ὀν [οὐρίνεμεβϑ οἱ βἰη5 τῇ τῶν ἁμαρτιῶν ἀφέσει τὴν κ. 
αὐτοὺς ἐννοῆσαι ποιῶν Ογτ. Δεῖ. ΒΜ Ὡτιίρ.29.3; Μ.76.2818); Ἔχερ. 
Μτι1τ:27 ᾿πάντα᾽ λέγοντες τὴν κ. τῆς κτίσεως Ατη πον ΜΠ 11:27 
(Μ.25. 2οοα); 1π τ6]. τὸ Μοῦ οὐ Η. Ομοβὶ τὸ πνεῦμα τὴν τοῦ νἱοῦ κ. 
διαπέμπον εἰς τὴν ἁγιαζομένην κτίσιν ΑΡΟ] Πά. Ξδε, ρὲ, 2π(ρ.τϑο.28; Μ. 
1ο. 1170}; 5. οὗ Η. ΟΠοβὶ τῇ δουλείᾳ τοῦ γράμματος τὴν τοῦ πνεύ- 
ματος ἀντιδιαιρῶν κυριότητα ΟΝ γ85.ΕμΉ.7(2 Ρ.155.1; Μ.45.7444}; 
ἀλλαχοῦ [1.6. Α΄ς.13:2].. «αὐτοῦ τὴν κ. ἔστιν ἰδεῖν (Ἤγγ5.ἢ0η1.7.5 ΤῈ 
20 ογ.(1ο.4874}); τὸ ἐνεργεῖν...καθὼς βούλεται, δείκνυσιν αὐτοῦ... τὴν κ. 
ἐ}.(4878}; ν. πνεῦμα; 6. Ῥὶατ., ἀοριίηίοης (οἴ. (0].χ:τ6), αἢ δηρε]ὶς 
οτήάεσ ἐν τῇ διατάξει τῶν ὅλων εἶναί τινας τοὺς καλουμένους θρόνους καὶ 
ἄλλους κ. καὶ..«ἐξουσίας Οτο( εἰς.4.2ο(ρ.298.17.; Μ ΙΧ, Ιού90); 16.0γ. 
17.2(ρ.330.21; Μ.11.4720); τιδπν ἢ πη θοΥ, Α(Π.Ερ,ϑέγαρ.χ. (Μ. 
26.5028}; [ΠΟΤ ϑαροηοιίν, 10.2.4(6138Β); ἀγγελοι...καὶ κι ... τοῦ 
λόγου μετέχοντες βλέπουσι διαπαντὸς τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός Ἰά. ἦγ. 
.51(}1.26.4324}); ἀενοϊοα τὸ βοσνῖοε οὗ (οά, ἐΡ.2.27(2048); ὥγτ. Η. 
ῥγοεαϊδεὶ.τπ; οτοαῖαγοβ οἱ Οοά, Τῃγνβ. ἤθη. 8(13.,221Ὲ}; Πθῆσα ἴῃ- 
δου ἴο Ομ, Ογτμειεμίρεη. (51.607); ΔΙδὴ εἰ γὰρ διὰ ταῦτα ἕν 
εἰσιν ὃ υἱὸς καὶ ὁ πατήρ [1.ε. τατουρῃ υπἱτν οὗ Ψ1]}}, εἴα.].. ὅρα καὶ 
τοὺς ἀγγέλους... καὶ θρόνους καὶ κ. «--- εἶναι καὶ αὐτούς, ὡς τὸν υἱόν, 
υἱούς ΑἸΉ..4γ.3.το( }.26.3418}; Ματγσο]αὴ τὸν πρωτύτοκον πάσης 
κτίσεως διὰ τὴν σάρκα κεκλῆσθαι λέγει [ϑε. Μάαγος]1115], ἐπιμένει δὲ... 
ἐν τῇ σαρκὶ φάσκων τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἐκτίσθαι... 
οὐδὲ διατρέπεται θρόνους καὶ κι. ... διὰ τῆς σαρκὸς τοῦ σωτῆρος λέγων 
τῆς ἐν Χριστῷ κτίσεως ἠξιῶσθαι Ἐλι5.ε.ἢ.3.1(0.1τόξ.ττ; Μ.24.τοτός0}; 
ἴῃ Ματγοοβίαῃ ᾿πιατίοη [οσηθ]α τὸ ὄνομα τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ 
πάσης θεότητος καὶ κ. .-- ὃ ἐνεδύσατο ᾿Ιησοῦς Ἰγοπιἦαέγ.1.21..(Μ.7. 
6644); ἴῃ Ναϊεηῖϊ. ἀρρ]οαιίοπ οὗ (].1ττό ὅπως ἐν αὐτῷ [3ς. τῷ 
σωτῆρι] τὰ πάντα κτισθῇ.. θρόνοι, θεότητες, κ᾿ 1δ.1.4.5(488λ):; 7. ἃ5 

βίγν]ε οὗ αὐάτοεβ ἡ σὴ κ- δτγιεο.δ(ρ.71.16). 
Ἀκυριοτόκος, ὑξαγίηρ ἐμὲ 1,ογά, τοῦο ἐς τποίμπεν οὐ ἰδέ Τιογὰ ἡ κ. 

Μαρία καὶ ἀειπάρθενος, Ατῇ. 5.1 2.(Μ.27.149320}); ῥτεΐεγχεα ἴο θεοτό- 
κος Ὀν Νεβίουαβ, ἃ5 ΠΊΟΤΘ 9ΟΥΡΙΘΤΑΙ τεσπὶ Χριστοτόκον, κ., ἀνθρω- 
ποτόκον, ἐμάθομεν ἀπὸ τῆς γραφῆς λέγειν, θεοτόκον δὲ οὐδαμῶς 
ἐδιδάχθημεν λέγειν Νεδί,Αρ.Οντ, ταὶ. Ν᾿ ἐει.(}1.7γ6.2494}; δοοορίρα Ὀγ 
ΟΥ̓Ποάοχ ἴῃ ςοπ)υποίίοη ΜΠ θεοτόκος : εἰ οὖν κύριος ὁ τεχθείς, πῶς 
οὐ κι ἡ παρθένος; ἐγὼ δὲ λέγω καὶ Χριστοτόκον καὶ κι καὶ σωτηριο- 
τόκον καὶ θεοτόκον ΤΑΤἢ. παν Ογν.4(Μ.28.ο650); ὙΠαάτι δια, αηένν, 
2.7.9. 3560); δρᾷ ἱπάβρεπάθητ]ν ἁγία κ. παρθένος ἴ7ο.1). ἐγ δαί. ἡ 
(0.123); 1δ.6(0.142); ὙΠατιδεαα.ονγ. 5. τ(}}.00.7200}. 

Ἐκυριοφόρος, δεαγίηρ {6 Γιονά κ᾿ φάτνην 1514. ΡΟ]. ΦΡ}.1.318(Μ.γ8, 

3960). 
πκύρις (ἔκῶρις), ὁ, ογπὶ οὗ κύριος 566 85 {1Π}6 οὗ τεβρεοῖ ; [ογά, 

δὲν (νοῦ. κύρι, φος. κύριν, σεπίτ, κυροῦ), ΡΒ. 2 ποα, 3040; (Βαϊς. 
(45 τ)αεῖ,τ( 40 2.1.1 ὈὉ.142.20); Ὀίάαςς. ]αε.τ.τ4{(0.751.14); 70.Μαὶ, 
εἶἰγοη.τ2 Ρ.203(Ν1.97.4448}; Ὀντιβδιυ,δαν. ὁ4(ρΡ.τός,20); ΤΏΡΒη, εἠγοη. 
Ῥυζιλ(Μ, τοβ, 7570, ν.1. κύριον) ; ἴῃ ἔογτη κῦρ, Ἰωβομί. Π ποπορίμινι (Μ, 
86.1γ60). 

Ἐκυριώδης, ὑμρογίαηϊ, ἀμ μογταἰέυε; σονρ., 516. ῬῈ].6ρ.3.340 
(Μ.78.0208). 

Ἐκυριώνυμος, ῥγοῤενγῖὶν οὐ αρὶἷν παπιοά; οἱ ΒΜΝ, Ὑβάτιβιυά. 
παι. ΒΜΨ τ 1.06.6850). 

Ἐκυρτοβατέω, τυαίϊ τοῖἢ δεμὶ δαεῖ; οἵ τπ6ὲ ἀρεά, ΤΟ τγϑ5.Ζαελ. 
(2.792); 1514.}6].6}}.5.23τ(Μ.78.14734}; Τῦ ποθ. Νὰζ ταί τοοί Μ.38, 

955). 
Ἀκυρτοκάπιλος, ὁ, ἢ ἀφαίον τ: ἤξῥΐηρ ἰαελίο, ΟἼῸ οτϑο. 
Ἐκυρωτέον, ση16 γπ|51 αομηοιυίϊδασε τὴν Πέτρου κ. ἐπιστολήν Ἰνυ5. 

ἢ..4.3.25.2(Μ.20.268})}. 
Ἐκυρωτικός, εοηβγνηαίονν, ΟἸθτη. εἰν. 8. (ρ.80.1ι, οοα, κυριωτική Μ, 

9.5808). 
Ἐκυτάζομαι, κὶ ἰεγᾷ, ἘΡΏΓ.2.348}), 
ξβκυφοειδής, ἀρ ῤ-παρεά, ἐὐγυεά; οἵ σὨρεΚτθοποβ, Μαεϊβίηαί, 

μον. (Ν.64.ττ81Α}; τὸ κι, οἵ [η6 δ ΚΙ 6 θοπε, ἐδ. 20(1265}). 
κυφότης, ἡ, γοϊματίγ; οὗ τῃ6 μΒεδά, Μεϊεῖπαί κου. τ( Μ.64.1148}). 
Ἐκώδηξ, ὁ, (1,1. ἐσάοαὺ εοάσα, υοἴμμιε ο εὐὐῖηρς, ΤΊ να λτ ἄόξον, 

ΒΜΨ Ζ(Μ.28.0458); ᾿ναρτ., ἢ. 6.1.12(Ρ.20.21; Μ.86,24520); 10. Μίοβοῃ. 
Ὀγαϊ.18(Μ.8᾽.28804). 

πκωδικίλλιον, τό, ΤΡ ΠἸῊΡῚ ΟΥ̓ ΕἸΏΡΕΙΟΙ οομβυμηρ Ὀγίνηορς, 
ἀϊρίοντα (ΞΞ κωδίκελλος 2), [0.18]. εἰγον τς Ρ.384{Μ.07.5698). 

Ἀκωδίκελλος, ὁ, (1,νἱ. εοατειοὺ 1. τοντἰτηρ-αδἰεὲ κ᾿ γραφῶν... 

«οἰἀλλὰ τὴν εἰς ἡμᾶς αὐτοῦ κι. γενομένην ὅτε γέγονε ἄνθρωπος 1.2.12 ) Χριστιανῶν Μί. ἄραῤ.(Ῥ.08.2); 2. εὐ ηρ οἵ δἸάροτοσ. σομ ΣΡ Ϊη 



κωδίκιον 

ρτνηερο, ἀΐρίονια, ας. Δορσ ἰονι.39.τ(}1.34.7610}; Μαχ.αριδὶρ (Μ. 
Ὁ1.12848); 3. ἐδείατησηίαγν ογάσν, οοὐτεῖϊ, Οτ. ΝΖ. "65,,(Μ.31.3030}} 
4, 1ῃ60]., ἐσείατμετιί; τοῦ, Οαπῖ, 5:14 κι .-- ἐπουρανίου βασιλείας ῬὮ, 
Οατρ.Οσπηϊ τ54(Ν.40.1090)} οο Ῥτοο..χ.24::ττ(}}.87.6334): Γϑοητ.Η. 
Νεεί 4 Μ.86.τ|,360}} Οἷ(, 5. κυριότης, 

Ἐκωδίκιον, τό, ἀἴτη. οἵ κώδηξ, σοάφα, εοἰ δε 00 οΥ τοντησο, ( ἢ γΉ.. 
Ῥαξελ.ρ.,3ο( Μ.02.8568 κωδέκου); ΟΟΡ(δϑι)αεί.τοίΗ.3.12040). 

Ἐκωδωνισμός, ὁ, ῥγοείαιπαίίοη ὃν δεϊ -ὙἱηρΊΗρ, ΤΡατιϑιπα. ονιτι 

(Μ.09.841Α}. : 
κώλυμα, τό, ἑμογάϊεί, Το. ΜΙ]. ἐἤγοη.τ3 Ρ.341(}1.97.5110). 
κωλυτικός, ῥογδίἀάεν; κ᾿ δένδρον Α(Ρα55.) “πάν, 5(Ρ.12.21; Μ.2. 

12258). 
Ἐκωλυτικῶς, “0 ἂς ἰο ψϊμάον, ΟΥ. 79.6.25(1; Ρ.122.6; Μ.14.2408). 
κωλύω, 1. ῥγέυεη!, ο. ὥστε: οὐ κωλύων ὥστε [ν.1]., οὔτε] χεῖρας 

νέπτειν οὐδὲ [ν.1. οὔτε] στόμα (γνυβ.ἦσηι, 51.4 ἦν ΜΠ,(1.5268): 
2. εἶδες, ῥγώησ Τϊανιῖβ, ΟὨσυ 53." οητ. 1 5.4 16. δον (το. 5480); 3. τὸ 
κεκωλυμένον ξογδί ἀφ Ὴρ εἰς ὄρεξιν καταπεσεῖν τῶν κ. οι.» 65. 
2.2(ρ.331.5; Ν.41.11648); (Πγγϑ. ἤσηι.1.5.8 τη ΜΠ.(1.1870}} τ. 5.1.5 
5260). 
ἰ Ἐκωλῶθις, --- κολλυρίς, ἰοαΐ; ἴῃ ΟΠ] το π᾽ Β Ἰαηριαρα αὐ ἀἴηδβθα, 
οὗ δισμαγίβεις Ὀγθδα θοΐοτο ςοπβεογαϊτίοι, Επβέγαξι. μένε, 52(}4. 

86.23320). 
κωμασία, ἡ, ῥγοσεςοίον Οὗ ἵγιασες οὐ ροάς ἴὰ Ἐρυρί, ΟἸβηι. ον. 5.7 

(Ρ.354.20; Μ.0.608). 
κωμαστήριον, τό, 1. εαεγεά οὐἼδεῖ; Ῥτορετῖν οἱ Ἐρυρτίδῃ ριϑβίβ, 

ϑγῃδϑ.εαίυ. το(ρ.2ο8. 5; Μ.66.11840); 2. εοηολ οὐ ῥυιεσίς τὰ Ἐθγρῖ, 
ἰά ῥγουϊά.6(ρ.74.τ8; Μ.66.12218). 

κωμαστής, ὁ, ἰῃ Ἐρνρί, ὁ76 τοῦ φαγγῖδς σασγοά ἐρηασές ΤΉ ῥγοοόδ- 
ὁἹοη, ϑψπθβ.ῥγουά.6(}.75.3; Μ.66.12210). 

κωμαστικός, δείοηρίηρ ἰσ {π6 κωμασταί: κ. ψῆφος ϑγπε5. ῥγουϊά.6 
(0.γ5.6; Μ.66.τ2210). 

Ἐκωμέρκιον, τό, ν, Ἐκομμέρκιον, 
κωμοδρομέω, τυσάον ἤγουν υἱϊαρο ἰο υἱΐαρε, Το. Μ 61. εἤγοτβ Ὁ.453 

(}1.07.6640). 
Ἐκωμοδρόμος, ὁ, 0576 τὐῖο τυσηάενς ἤγονι ὑΠαρο ἰο υἱϊαρσό, ΤΆΡΒΗ. 

εἰγομρ.τϑο(ῖ.τοϑ. 4800). 
κωμύδριον, τό, «πα υἱϊίαρο, μανιΐοὶ, Οτι ΝΖ εαγηι.2.1.ττ. 442(Μ, 

37.1050Δ}; Μασ Μρηαῤοογ.2.τ4{ρ.23.9); ΡΑ]} ν Οἠνγς.(ρ.38.21; Μ, 

47.283). 
κωμῳδία, ἡ, 1. ἀεγίείοη,, τιοεβενν ὑπέπεσαν τῇ ἀποστολικῇ ἀρᾷ καὶ 

κωμωδίᾳ ΝΉ6Ρ}».2.τ40(Μ.19.2610); ΤἈΕ αν." :23(2.1169); ΟὮτνϑ. 
μοι ϑ σις ἐμ Μ|Ε(7.8Βο3Ε)}; 2. οδἼεοὶ ὁ ἀδγίδίομ, ΟΠτνβ. 07.14.10 
τη: Κορ (0. 5720); 14,λ07.7.7 1 ΤΟ ον (το, δ10). 

Ἐκωμῴδιον, τό, γποροΐόνν, δαϊίίηρ, ϑεταρισρηοη.(Μ.40.0334). 
κωνάριον, τό, ῥίμεαϊ ρίαν ἴὰ {πὸ Ὀταῖι, ΗἸΡΡ.μαδν.4.πτίρ.76.16; 

Μ.16,31228}; 1ὁ.5.τγ(ρ.ττό.5; 21780}. 
κῶνος, ὃ, ἐοηδ : ταρῖ., ἐπε πεαγί, δο, ῬΙ5.καγηι.υ.41. 
Ἐκωνστιτούριον, ν. Ἐκονσιστόριον, 
Ἐκώφευσις, ἦν ἀιρηδησες, [514.}Ῥὲ].4Ὀ}}.1τ.τατ(}1.78.2608); 1865. 

ΝαΖ. ἄτα. τί Μ.38,856). 
κωφεύω, δὲ 4εαῇ οὐ ἀμηηῦ, Μεῖῃ. 3, .4 τη 7οδί(Ρ.521.το); 1518ΡῪῈὲ]. 

ἘΡ}.1.54(Μ.78.2174}; Ῥτοοῦ]. ΟΡ ογν.2.3(Μ1.65.603})}. 
κώφησις, ἡ, ἀεξογνηῖν, ἀοπείεηεν, ΘΟρΡΆτ. ἘΤυνηῖν Ογν.εἱ 70.το( .87. 

34488). 

Ἑλάαρος, [8465.36}.0γ.358(Ὅ1.85.4164}, ῬΈΤΉ. [ΟἹ ἱλαρός ΟΥ γαυρός. 
Ἐλάβαρον, τό (οἰ ογ ἔοι ν. ᾿ητα}), ΡΘτΉ, Ξε λαβ(υ)ρᾶτον εἰαμάαγά 

βιἀοριεα Όν Οοηβέ. 85 σϑβι!ς οὐ ν]βίοι Ὀφέοσα Ὀαίί[8 οἱ Μη νίδη 
Βυϊᾶρε (ἀεβουῖθεα, Ἐπ5.υ.(.τ.4τ(ρ.21.31τ|,; Μ.20.0454}}; ἔκφρασις 
σταυροειδοῦς σημείου, ὅπερ νῦν οἱ Ῥωμαῖοι λ. καλοῦσιν τῦ.Ἐ11.{ρ.5.4; 
οΟϑδΑ); Δρρατεηΐ βἰϊζοιηρί ἴο ἀετῖνα ψοχα ἴτουι ἰωδογᾶγθ ἄγει τὸν 
στρατὸν..-«καμάτων [Ὁ ἰαθογη:} λυτήριον ὄν τε καὶ κατὰ Ῥωμαίους. 
ἀνομαΐζόμενον Οτ.ΝαΖ.0».4.66(Ν 1.55. 5888); σημεῖον τὸ βασιλικὸν..«τὸ 
λεγόμενον... «λάβουρον (Ὠτγϑ5.ἤοη.3.1 1. τ Τήν (τι. 562 βοὴ ΜΘ 
ΟΠ]Υ); σταυροῦ σύμβολον...τὸ παρὰ “Ῥωμαίοις καλούμενον λάβωρον 
ΘοΖ.ἦ.6.τ.4.τ(Μ.6:.868.}); οἵ Οτοββ 85 βίαπαετα οἵ (ῃσ δὶ Β οι ρΙτα 
ἐπίσημον λ, Οτ.11 Ῥαρα 4 Οὐγη,. (Μ.ο8.1404}); οὗ Βιαπααγάᾷ οὗ ρασδῃ 
ΘΙΈΡΕΙΟΥ (λαύορον), ΕΡΕΤ.2.344Ὰ. 

λαβή, ἡ, μαμάϊφ, φνίρ; ταρί. ; 1. γηϑαης ὁ οδίαϊη!ηρ παρέχοιμι...λ, 
σωτηρίους ὦ [υδί.ἐῤ.Ζεη εἰ δὲν τ(Ν.6,.11844}; 2. ταθηΐαὶ ργάςρ τῶν 
λογισμῶν τὴν λὶ Οτ Ν,γο5.λο»».6 τη: Οαπὲ(Ν1.46.8020)); τὸ. 1 Ζ(το288); 

“δ9 λαγών 

3. παμάϊο, ἐοϊά, ΥὙαθῖαρμοῦ ἔχζοτη τυτοϑι !πρ παράσχῃ λαβὴν τοῖς 

κεφαλαίοις καταχρῆσθαι τούτοις τοὺς πρεσβεύοντας προφάσει τεκνο- 

γονίας σωμάτων παρατριβάς Μεῖῃ.5γηη}.3.ττ(ρ.39.3; Μ.18,774}; δώσει 

τοῖς αἱρετικοῖς καθ᾽ ἡμῶν λαβήν Βα5.6.188 εανι.6(3.2728 ; Μ,,32.6738); 

ΟτιΝ νβ5.ἠοημΐη τον. : αδ(Μ.46.496.); Ὀμτνβ.λοην4οιΣ ἠπ Μ|Ι.(Ί. 
4370); ἰά οηι,2 ἐπ οι. τό :3(3.1878); 14, μοηι.1.2 πὶ Ε εὖ.(12.15Ὲ); 
ΤΠάϊΡ».οττ(τ. 656); λαβὰς εἰς κατάλυσιν...κηρύγματος τοῖς ἀντιπάλοις 
παρείχετο σεπηρά, ΚΝ. οπι.91το-23(0.392.14; Μ,85.1700Ὰ}). 

λαβίς, ἡ, 1. ῥαὶν οὗ ἰσηξ5} ἐχερ. 15.6:6-7: 
Α.. ἱπιεγρτεῖβα ἀ5 ἐγρίἔγίπρ 1. ρίζαι Δρρυεβεπβίοῃ οὗ ἀϊνίπε 

σἰἴτ5. διᾶ τεαοηίπρ, {8485.15.1τ83(1514Ὰ; Μ.30.4298) --- Ῥτος,Γ.1ς, 

6:6-τ32(Μ.87.1041Ὰ}; πίστιν...καὶ γνῶσιν καθάπερ τινὶ λ. δεχώμεθα διὰ 

νομικῶν..«καὶ προφητικῶν παιδευμάτων Οντ.15.1.4(2.τοϑο}; 2. ἡ διὰ 

τοῦ δεσποτικοῦ σώματος..«τῶν ἁμαρτημάτων ἀπαλλαγή ΤὨαϊ.1ς.6:6 

(Ρ.322.34; 2.210); 8. ΒΗ νοεράν σε λ. τὸν ἀληθινὸν ἄνθρακα φέρουσαν 
Χριστόν 1ο.Μοπ.ΐγηιν. Βίας. 3(Μ.96.14020); ΠΕΥ Βαμᾶβ ΜΆΘΩ Ρτα- 
βοπεπρ Ομ τῖϑε τὸ ϑντηθοη, ἐΜειῃ. ὅγηιο 4πη.7(}1.18.3648). 

ἘΞ. 1ϊ Ῥύγροβο; 1. τὸ 5βἰρτιιεν αἸτατ᾿β βαποιίν, {Β65,.15.183(1.5130; 
Μ.30.4280); ἐλέγχει..«τὴν..Ὄ ζίου παρανομίαν τὸ γεγονός Τμαϊ.1ς5.6:6 
(Ρ.32.27; 2.210); Ρτος.Ο..11ς.6:6-12(}}.87.19414};2. ἴο ΟΟΏνΕΥ Οτίϑε, 
ΜΠῸ ἰβ [ῃ6 ἄνθραξ, Οντ.15.1.4(2.1070); {εῖπ.ΟΡ εοηίφρὶ (Μ.08. 
2030); οὗ Ρχγος. Ο.1ς.6:6-το(}6.87.10408); 3. ἴο ἀεποῖε αἀἰϊνίηε (01- 
ἀρβοδηβίου, Πμτυϑ.15 ἡμίν. δ(6.600); 4. ἴο οοπίταϑι 5818 Π᾽5 6Ὁ}} 
ψΙΠ 7οτευ 8} 8 ἐπειδὴ οὗτος ἁγιάσθη ἐκ μήτρας οὐ λ. αὐτῷ πέμπεται 
Οτχι λον... ἐπ {6γ.(ρ.12.7:; Μ.13.2724}); οἵνῥτος.,1ς.6:1-5(Μ.87. 

19370). 
Ὁ. ἴῃ Ὑ τίη. βἰπῖ]8 ὡς γὰρ οὐδὲν διαφέρει τὸ τῇ λ. ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου 

τὸν ἄνθρακα, μὴ αὐτῇ χειρὶ λαμβάνεσθαι, εἰ καὶ διὰ ταύτης ἡ χαλκευτικὴ 
εἴη, τὰ ἐπελαύνειν τὸν σίδηρον (ἔσται γὰρ καὶ ἡ λ. καὶ ὁ διὰ ταύτης 
ἐλαυνόμενος σίδηρος τοῦ γένους τῶν ποιημάτων) οὕτως οὐδὲν διοίσει 
τῶν ποιημάτων ὁ δι᾽ οὗ τὰ πάντα, εἰ μὴ ἔστιν υἱός ΟΔτιο.(358).}. 5 γΉ. 
Ρ.ἘΡΙΡ. ἠαον.73.4(0.274.2; Μ.42.Δ000). 

11. ἐονεμτπίοη-ροοη, ΜένιΟεο.δ(ρ.69.14); ἡ λαβὶς [56. αἰνέττεται 
κατὰ τὸν προφήτην ᾿Ησαΐαν λέγοντα [15.6:6]...σημαίνει δὲ καὶ τὴν 
παρθένον, βαστάζουσαν καὶ αὐτὴν τὸν οὐράνιον ἄρτον ἐϑορῃτ. Η ἰδέμγρ. 
5(.1.87.530858); οἵ, Επολοὶ, (0.130). 

Ἐλαβνεῖον, τό, ἃ Κὶπά οἵ εραιείῖς ἑαῖυε, Βορἢ τ. ἡεἴν Ογν. οἱ 0.4] 
(Μ.87.26008), 

λαβραγόρης, ὁ, ὠπροίμοις ἰαἰμογ, ΤΆΡΟΙ] ρισὶς ῬΞ το: 12 (ν.}. 
λαυραγόρην Ν.33.15240). 

᾿ Ἐλαβρᾶτον, τό, ἰαεγοἶ-τογραϊμεα οἰαπάαγά Ὀδδυΐῃρ τα ροτου᾿ β Ῥου- 
{ταῖξ εἰσῆλθεν τὰ λ. αὐτοῦ ἐν Ϊζωνσταντινουπόλει ΟἤγοΉ.. αξεἶ,.Ὁ.323 
τ προ λαβράτοις προσκυνοῦσιν οἱ ἄνθρωποι 70.1).ἡγιασ.3.4τ 

.04.13594}.- 
Ἐλάβρες, αἱ, ἰογιρς, (Οπτη. Τα. ἱορ.π(λαβίδες Μ.88,2008). 
Ἐλαβυρίνθιος, εὐ» ρ[Ἰεαϊοα, ἰογίμοιες Δ. ... μύθους Βορῆτ, Η, ραν. 

το. 41(}}1.87.37818). 
Ἐλαγγᾶς, ὁ, ἃ τηρᾶβιχα οἵ ἰεηρίῃ, ἢ δρουΐ ὁ χη ῖ165, 10. Μοβοῆ. 

ῥγαξ το (Μ.81.3025}). 
Ἐλαγκίδιον, τό, «»ιαϊ ἰαηεθ, 70.ΜΑ].εἤγοη.τβ Ρ.458(Ν.07.6600) ; 

ΤΠΡΠΒπ. εἰγοη.Ὁ.2ο7(Δ1. τοῦ. 5228). 
Ἐλαγκούριον, τό, 84 ΡΙεξοίουβ. βίος, ἰἀθητβεα ΜᾺ λιγύριον 

(οἴ, Ἐχ.28: 19) ἀπα τεμπξατνοῖν ψ [ἢ ὑάκινθος, ΕΡΙΡΗ ρώηη1.7(}}.43. 
2097}}). 

λαγνεία, ἡ, Σ. {εεὶ, ἰσελένγν, ἀςῖ, 5 ὕβρις..-ἐπειδὰν ἐκτραπῇ κατὰ 
τοῦτο τῆς ἀταξίας τὸ μέρος τὸ κατὰ τὴν ἀφροδίτην, λ. κέκληται, τὸ 
λαϊκὸν καὶ δημῶδες καὶ ἄναγνον, τὸ περὶ τὰς ὀχείας καταφερές, 
ἐμφαίνοντος τοῦ ὀνόματος ΟἸ]εια, ῥαφά.2.το(Ρ.213.16; Μ.8, 5088); τὸ δὲ 
περὶ τὴν φωνὴν σωφρονεῖν ἀσκεῖν ἐστι λαγνείας καρτερεῖν 1.2.6(ρ.188. 
23; 4530); 18.2.το(ρ.209.32; 5014}; ΙΞἰ4,Ῥὲ].ε}}Ὀ.1.13ς(Ν.γ8,2728); 
ὙΠπαι. ηι.4:3(2.1425); 2. ρἱατ., ἐεδίξμϊ αἀεὶς, ΟἸδτη. ῥαεί.5.1τ(ρ.272. 
32; Μ..8. 5568); τὸν...λι καὶ γαστριμαργίαις ὑποπεπτωκότα Βα85.Ποῆῖ. 
ἐμ Ἐςιδοίτισφος; Μ.29.3170); ἡδονῶν ἐξοιστρουσῶν ἐπὶ λαγνείας 14. 
μονι.τ4.4(2.τῶπο; Μ.531.4524}); ΝΙΊ Φρ}ιτ.τ4ο(}1.70.141Ὰ). 

Ἐλαγνικός, ΕἸΤΟΥ ἴῃ ΟἸδη,, ῥαεά.2.το(Μ.8. ο88, οοά. ; σοῃ]. λαΐκόν 
Ρ.213.16). ᾿ 

Ἐλάγνιος, ἰφξομεγοιί5, Βα5.ἢχ.8.3(1.130; Μ.29.1720). 
Ἐλαγούριον, τό, --- λαγκούριον, ἘΡΙΡΗ. » »»η.7(Ν].43.300 4). 
Ἐλάγχηρος, ἤέεεν, (οβηι.1πα.ἱ0ρ.5(Ν.88,2160). 
λαγών, ἡ, αδὰ. ρἷατ. ; Ε. δον, Ογτ. 7οη.τϑ(3.3800); 2. δοιυεὶς οὗ ἴῃπε 

δαί, Βα5. 0η1.5.2(2.35Α; Μ.31.2418); Ομ γβ.λοηι.3.3 τ 27|ι658.{ττ. 
526); Τμᾶϊ.:,.77::19-2οί..1153); οἱ ἀφρ!ὰ5 οἵ βεὰ, Νοόηης ραν. 70. 
2τττοί(Μ.43.817Ὰ}); οἵ το 61} οἱ νναῖογ, δ.4:τ5(7760); 8. τὐογιῦ, Ὅγας. 
57}.8.457; ῬΑ]1. 1.1 απες. τ7(ρ.150.8; Μ.34.12508); Ονγτ.Ος.15δ(3.191Ὰ); 
ἐκ λ. παρθενικῶν ἰᾶ.ΜΊεΝ.47(3.4374); Μοά. δοννι,2(Ν.86.,3285Ὰ); 1ῤ.5 
(3292Α); 4. μοϊΐοτυ, ογαπην, ἘΜεῖα, ὅψη εἰ πη. (Ν.τ8,3698). 



λαγωός 

λαγωός, ὁ, ἠκγέ, τοῖ. Τιενιτ: 5 οὐ μὴ γένῃ παιδοφθόρος, οὐδὲ 
ὁμοιωθήσῃ τοῖς τοιούτοις, ὅτι ὁ λ. κατ᾽ ἐνιαυτὸν πλεονεκτεῖ τὴν 
ἀφόδευσιν βαγῆ.το.6, οἴ ΟἸδτα. »αφά.2. το(ρ.2ο8.22 ; Μ.8.4970). 

Ἐλαζάριον, τό, ἰαφαγ-ἰποτδθ, ποερτίαὶ, Ογτιϑιυ, μέ βγηι δ(ρ.1:5.23); 
ἐδ.(ρ.τ6.}}; 16.48(0.70.5)}. 

Ἐλαζούριος, σφηγε λ.' χρῶμα Ατοῖῃ. ἄροε.2ι:τοῖ. (Δ1.1ο6.7734). 
λαθικηδής, δαπιομηρ σαγα ἄλλος... νόον λαθικηδέα τέρπει 50 5 10 

Ζονρεὶ εαγε, Ῥ8].5}}. δορῥ,βοφ(  .86.5153.). 
Ἐλαθρογαμία, ἡ, 5εεγεὶ ἡϊαγγίασε, ΟἸ,Δοα σαν; {70. [6]. ο Ή 1}. 

(Μ.88.τϑοόλ). 
[᾿Ἰλαθρόδακνος, ῥύϊηρ Ξϑογειῖν, μεπος δαεβὀίίίηρ, ΝΙ] ἐρῥ.1. 300 

(Μ.γ9.τοῦΑ). 
λαθροδάκτης, ὁ, 45 86]., ὀέίΐης δἰσαϊηεῖν Δ. κύων ῬΑ] Οἠγνς.6 

(Ρ.36.6; Μ,47.22). 
λαθροδήκτης, ὁ, 0Π6 τοῦο ἑακες ἃ δμγγεῤιϊίίοιις ὑτΐε, ἢσ. οἵ 415- 

βία θητ. (ΠΥ 5014}5 κύνες λυσσῶντες, λ. Τρ, ΕΡ].7.1; οἵ [π6 τηϑ]!ςίοιι5, 
Ομ τνβ.᾿ο7,.15.4 ἢ Ερλ(ατ.χτβλ). 

Ἐλαθροδιδασκαλέω, ἐδαεῇ 1η: δεν εἰ, Ἰτετι. μαογ,3.4.2(}1.).8ς7.4}. 
Ἐλαθροκακουργέω, 40. εὐἱΐ φεεγειίν, ἜΠατ ΑΙ Γι ῥγαεῤ.(Ρ.194.2; 

Μ91.14930). : 
Ἐλαθροκακοῦργος, «ἐεγεὶ εὐἱ-ἄο6γ, ατς. Ἐχορβτιδε.τι τ τί ὅς, 

Ο2ΟὨ). 
Ἐλαθροπορέω, ἀευΐξε Ὠ]οῖ5. φφεγοῖϊν, ΘΊορΒ. Πιας.ν. διορ (Μ.τοο. 

11250}. : 
Ἐλαθροφαγία, ἡ, σεέγεὶ ρἰμέίοεν, Β65.γοημηὶ, Β(Ζ,ζοοα ; Μ.31. 

6418); ἘΡἢτ,3.426Ὲ. -- 70.) υἱγέ (νος 880); ϑελοῖ. τὰ 70, ]Π πη. ςεαὶ. 
4.41τ(Μ.88.,.744}.. 

λαϑροφάγος, 
6408). 

Ἐλαθροφθορέω, ἐογγῶρῥὶ σδογεῖίν, ΜοΊῃ.:γ.3.14{ρ.44.21; Μ.18, 
858). 

Ἐλαθροφονευτής, ὃ, τη άδγεν ΤΉ δϑεγεὶ, ἘΟΉγν 5, ΟΘΉ 1. τίο.,7784). 
Ἐλαθροφόνος, «ἰαγίηρ τ 5εογεί, Τ(ῃγνϑ ἤονι.2(13.207, ν.]. 

-φόρους). 
Ἐλαιβίον, τό, 8. Βουπα ἘΧργαβδίηρ ἀοτβίου, Απαβῖν ρα, αχ.Ι. 

1(1.90.1130). 
λαϊκός, Α. σορώμοη, ῥγοΐαμε, ΟἸεπι ραδά.2.τοίρ.213.τό; Μ.8, 5088) 

ΟἿἵ. 5. λαγνείαᾳ. 
Β. ἰαν; ἴτθᾳ. 85 βιιδβῖ., ἰαγνθαῃ; 1. τὴ Τπαδίβγη, ᾿π σοι ΡΥ 5οὴ 

οἱ ΟἹ 1 Ομυσοι οτάευ τῷ γὰρ ἀρχιερεῖ ἴδιαι λειτουργίαι δεδο- 
μέναι εἰσὶν καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἴδιος ὃ τόπος προστέτακται, καὶ λευΐταις 
ἔδιαι διακονίαι ἐπίκεινται...ὃ λ. ἄνθρωπος τοῖς λ. προστάγμασιν δέδεται 
χορ. 40.5; τὸ..«κάλυμμα κώλυμα λ. ἀπιστίας ]δγγ.Ξἐγ.5.6{ρ.347.10; 
Μ.9.574}; Ἀβραὰμ ὁ πρόγονος τῶν λευϊτῶν, τῶν... ἱερέων, ἐπὶ τοῦ 
Μελχισεδέκ, ὃς ἦν τύπος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱερωσύνης, λαϊκοῦ τάξιν 
ἐπεῖχε (Ὦγν5. 7}μά.7.5(1.6690); {75 φι,εὲ γε5ρ.97(Μ.6.13400) ; 
2. (μυβείδῃ ; ἃ. ἃ5 οσάευ ἴῃ (μύτοῇ οἱ μὲν ἐν τῷ λ. ὄντες τάγματι Β85. 
Ε.τ88 σαΉ..3(3,2718; Μ.32.6728); οἵ, ἣν τις πρεσβύτερος...καὶ ἣν 
ἄλλος... τῇ τάξει λαϊκός ΜΙ. ΝΊσΕῤΠιι; τί οὖν πρὸς ἐμὲ τὸν λ., εἰ... 
ἀρχιερωσύνην ἐνεδύσατο; τί πρὸς ἐμὲ τὸν ἐν λ. τάξει κατηλεγμένον ;... 
διὰ πάντας ἀνθρώπους γέγονεν ἄνθρωπος" εἰ δὲ βούλει αὐτὸν καὶ λαϊκοῦ 
τάξιν ὑπερχόμενον ἰδεῖν διὰ σέ,.. σκόπησον. «... ὅρα... Ιωάννην ἐν τάξει 
ἱερέως βαπτίζοντα, καὶ τὸν Χριστὸν ἐν λ' τάγματι βαπτιζόμενον ϑονετ, 
αῤῥαγ.](Μ.δς.200); ἰδιώτην καλεῖ τὸν ἐν τῷ λ. τάγματι τεταγμένον" 
ἐπειδὴ καὶ τοὺς ἔξω τῆς στρατιᾶς ὄντας ἰδιώτας καλεῖν εἰώθασι ΤΗΔΕ. 
ΤΟ ογ.14::τ6(3.2590); Ἐλπ15.41.ςε,.τ(Μ,86.23164); Ὁ. δαποιίοηβ. δηᾶ 
Ρἶδος ἴῃ ΒΆΤΟΣ, ἰπ ρθη, ὡς γάρ σοι ἀσεβές ἐστι, τὰς βιωτικὰς φροντί- 
δας ἀναδέξασθαι, καταλείψαντα ποιεῖν ὃ ἐκελεύσθης, οὕτως ἑκάστῳ λ. 
ἁμαρτία ἐστίν, ἐὰν μὴ ἀλλήλοις καὶ ἐν ταῖς βιωτικαῖς χρείαις παρίστανται 
ΟἸθριρ. 5; ὑμεῖς, οὗ λ., ἡ ἐκλεκτὴ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ" καὶ γὰρ ὁ λαὸς 
πρότερον θεοῦ λαὸς ὠνομάζετο, καὶ ὑμεῖς οὖν ἐστε ἁγία τοῦ θεοῦ ἱερὰ 
ἐκκλησία (δηεὶ. ΑΓ ρ}.2.26.1; ποιμένα τὸν ἀγαθὸν ὃ λ. τιμάτω, ἀγαπάτω, 
φοβείσθω ὡς πατέρα, ὡς κύριον, ὡς δεσπότην 1Ὁ.2.20.1; πᾶς λ. ἄνευ τοῦ 
ἱερέως ἐπιτελῶν τι ματαιοπονεῖ 1.2.27.4; οὔτε λαϊκοῖς ἐπιτρέπομεν 
ποιεῖν τι τῶν ἱερατικῶν ἔργων, οἷον θυσίαν ἢ βάπτισμα ἢ χειροθεσίαν 
ἢ εὐλογίαν μικρὰν ἢ μεγάλην 19.3.1τ0.1; ὅ τε γὰρ ἐπίσκοπος καὶ οἱ 
πρεσβύτεροί τινών εἰσιν ἱερεῖς, καὶ οὗ λ. τινών εἰσιν λ,- καὶ τὸ μὲν εἶναι 
Χριστιανὸν ἐφ᾽ ἡμῖν, τὸ δὲ.:.ἐπίσκοπον ἢ ἄλλο τι οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῷ..«θεῷ 1.8.1.21; ἔα ποίου τηᾶν ᾿ποῖπιἀθ ἰοδομίηρ, Ἑ ΗΙρΡρ. 
ἰγαά,αρβ.το.τ ; ὁ διδάσκων εἰ καὶ λ. ἦ, ἔμπειρος δὲ τοῦ λόγου.. διδασκέτω 
(οη5ῖ..4.;}}Ρ.8.32.1}; ῖ815 ἀϊδοουχασοά, οἵ τ. ΝαΖ.0».32.12},(}1.37. 
1806); ὁ λ., τὴν ἀκοὴν εὐτρέπισον καὶ πρὸς τὴν.. «γραφῶν ἀκρόασιν 
ἕτοιμος γενοῦ Ἐπ5, 41,5 εν, 8(Μ.86,3611})); ξουθ] ἅδη οὐ χρὴ δημοσίᾳ 
λ. λόγον κινεῖν ἢ διδάσκειν, ἀξίωμα ἑαυτῷ διδασκαλικὸν...περιποιού- 
μενον, ἀλλ᾽ εἴκειν τῇ παραδοθείσῃ παρὰ τοῦ κυρίου τάξει καὶ τὸ οὖς 
τοῖς τὴν χάριν τοῦ διδασκαλικοῦ λαβοῦσι λόγου διανοίγειν ΟἼΤΤΙ]]. 

ϑεογειν ρἰμϊομοις, Β85, 76 Η}.6{(2.2 88 ; ΝΙ,31. 

790 λαλέω 

εαη. 64; ὈΔΡΕΪΖηρ ; σε. Του ἀάθη, Β45.6}.188 ἐαῃ.1(3.2708Β ; Ν',22. 
6604); Οοηεὶ, ἄρῥ.3.τοιι Ὀὰξ ν. βάπτισμα; Ῥτεδοπίηρ; 8]1οὐγεα ἴῃ 
{ϊπιθ οὗ ΟΥ. π᾿ τῆϑην ἀἰβίτοῖβ θὰϊ ἀαβοθεα ὃν Ποτηδίσί 5 85 υ- 
Ὠρατά οὗ ἴῃ σαβ68 ΨΉΏΕΤΕ ὈΙΒΠΟΡ5 ἃγῈ Ὀγεϑοπξ, Α]οχ ΗΕ, ὅν αρ. Επς,ἦ.6, 
6.10.1τϑ8(Μ.το.2054}); ρίασς αϑϑιρπεα τὸ ἰαϊίν ἴῃ ομΌσοι, Οοηπεὶ. Α͂ΡΡ. 
2.57.4} ῬΙΏΟ ἀγα ποῖ ἴ0 ὈΒΌΥΣΡ ὈΥΙ ϑίβ᾽ ρ] σα ἴῃ βαποίυασν, οἵ Τά, 
ἐι.6.τ.τ8,2τ(2.τοςο); μὴ ἐξέστω τινὶ τῶν ἁπάντων ἐν λαϊκοῖς τελοῦντι 
ἔνδον ἱεροῦ εἰσιέναι θυσιαστηρίον, μηδαμῶς ἐπὶ τοῦτο τῆς βασιλικῆς 
εἰργομένης ἐξουσίας... ἥνικα ἂν βουληθείη προσάξαι δῶρα τῷ πλάσαντι 
ΟΤΤΤᾺ]] ἐαηιό9; ποῖ το ὈΪ685 δ σραρό, οἱ, ΠῚΡΡ. ἰγαά,α.26.12; τὸ 
ταβ κα τέβροηβα οὗ ᾿Αππεη ἴῃ ἰἰζυγον, Ομσγϑβ. ἠον. 3.5.4 ὁ: ΤΟΥ, 
(1ο.325Ε}; 858. ΨῬΊΓΗ ὈΙΒΠΟΡ ἴῃ τεοοπο ]ατοπ οὗ ροπίτομῖβ, ΤΗῚΡΡ. 
“ἀγίθην. Ὁ. πλι5.ἢ..6.5.28,τ2(Ν.20.5120); ἀπὰς οἷοσον ἴθ ΒΡΡτοναὶ οὗ 
σΒ μα] αἴθ5 ἔου ᾿υ!εβιμοοῦ, (τη. ῤ.6,4.3.17(6248); σ. τοσοηο δ οι 
85 ἰαγτηδη οἱ ρεηϊΐοηΐ ὈΙβμορ (πα οὗ Νονδίϊδη᾽ β σοπβεοσζαῖουβ) 
ᾧ καὶ ἐκοινωνήσαμεν λαϊκῷ 1Ὁ.6.43.το(620Β); ἀεροπί(ἰοη το ἰὰν 
βίαϊιβ, Ὀβατά,οαη.ο; Βα85.6}. 5 4(2.140Ὰ; Μ.32.4018); 16.188. κα. 

᾿ (2118; Μ.6728); ΡᾺ]} ἢ. 1 απ5. τϑίρ.54.10; Μ.34.10598); ἃ. οἱ ἰᾶγ- 
Ιη8 ΟΡΡ. τΐοπκ, (ὉΠαϊο εαη.2; εἴασε τὸ σχῆμα μοναχικόν, καὶ 
γέγονε λ, 1ο. ΜόΒΟΠ, ῥγαΐ, 18(Μ.87.ζοϑτο); ΟἼὝ]], καρ δι; ΟΝ}ς. (787) 
((11.22. 

λαῖλαψ, ἡ, ὁ, ἰορέξι λ. ἐστι συστροφὴ ἀνέμου Π)οεὶ. Βαί».533(ρ.263. 
3); πιδί., οὗ 5[ΟΥΠῚ5 οἵ ραββίοῃ, (Ἰθπη βαε.3.τ(0.236.10; Ν.8. 5566); 
Νομῃ.ῥαν. 9.7170}1.43.8058) ; τῖδβς. λ. ... γενομένου μεγάλου ΤΏΡΠΠ, 
εἰγοη.Ὁ.242(Μ.τοϑ. θοροῦ), 

λαιμαργέω, 1. ἀδυομν σγεράϊίν, Ογτ. Ἡ οαἰδεῖ.6.31; Ἐ7αβτιοῤ. Ζεη. 
εἰ 56γ7γ.13(ΝΠ.6.1200Ὰ}; 2. δὲ ργεεών, το Ν γββ.ἑηζαπὶ. (Μ.46.18 πο). 

Ἐλαιμαργικός, σγεφάγ; Ὠδὰΐ. ἃ5. βυῦβί., ργεθά, ϑιθρἢ, ὨΙᾶσον, 
δέερ. (ΝΜ του. 1730). 

λαιμάω, εαὶ ργεεζίν, Μεϊοι,παὶ, μοτη τοί Μ.64.11074). 
Ἐλαΐτης, ὁν οη6 οὗ ἐδε ἐγοιυά, ομ Οὗ ἐμὲ ῥεοῤῖὶδ ἄνδρα...ἐν τοσούτῳ 

ἀξιώματι ὄντα, λ, ... εἶναι οὐχ ὑπολαμβάνω (τι Μαρ. ἀζαϊ, (τι. 28, }..}3. 
τ(Μ.}7..77.2τοὺ. 

λακάω, διγεὶ ἀσμηόν (οἴ. Ἀς.1 :18) ὁ δὲ δράκων... «ἐλάκησε Αἱ.Τ οηι. 
Α 33(ρ.150.18) ; τοῦ, ἀξαίῃ οἵ Αὐἱὰβ Πκοποᾶ το τπαΐ οὗ 485 ἐλάκησε 
μέσος ΑἸΠ,εριπιονὶ.Αγ.(Ρ.179.21; Μ.25. 6880, ν.1, ἐλάκισε) ; ἐλάκησε 
καθάπερ καὶ ᾿]ούδας ἘΡΙΡ μαεγ,68,6(Ρ.147.1; ἐλάκισε Ν.42.1030) ; 
εὑρέθη λακήσας 1.69.τοίρ.160.22; 2170). 

λακίξ-ω, 1. ὀγεαΐ, ἘΡΒγ,2.83Ε ; ὥσπερ δράκοντος κεφαλὴν ξύλῳ τῆς 
πέστεως ἐπὶ γῆς λακίσαντες ἘΡΤΡΒ αεν.27.8(0.312.4; λακήσαντες Μ, 
41.31170); νηὸς.»«λακισθείσης δ. 56,τ(ρ,340.1; Μ.41.9024}; οἵ ἃ ΠοΙΡ88 
"“όμενον καὶ θρυπτόμενον 1Ὁ.64.60(ρ.514.20 ; 11020) ;2. ἴῃ ραῃ., ἀδείγον 
φλογὶ “-όμενον ρηὁχο, οηι.δ(ρ.103.5; ΜιτΥ3.885Ὰ}); 8.. ν.]. ἐλάκισε 
ἴοι ἐλάκησε, γ. λακάω. 

Ἐλακκ-άω, κὶ οἰαρηαίε; ταξεῖ., δὲ Κογροίίεηῃῃ ἄφες τὸν λογισμόν σου 
“«ἂν Αροβλιν αὶ. (Μ.65.3644). 

λάκκος, ὁ, ἐἴφίογη, ρίἐ ( [ον τοαϊεγ) 
ΑΔ. πτ|;1. ἴῇ ρεη,, ἰὼ 1] 5 γαοπ οὗ Ατσίδη ἀοοσίηηρ οἵ Θοη ἃ5 

ἃ ΟΥΑΙ οὐκ ἔτε πηγὴν... «δείκνυσιν, ἀλλά τινα λ' ὥσπερ ἔξωθεν 
ὕδωρ λαβόντα, κεχρημένον τῷ ὀνόματι τῆς πηγῆς ΑΙ ἀδογ.τε(ρ.15.16; 
Μ,25.4410);2. οἱ } γε μα] }}}5 οἱῖ, Οὐ. ἦλον». 1.13 ἐπι {6γ.(ριταντ4: Ν.13. 
2606); Οντ. .“η:.40(3.303Ὲ); Εὐξαίαβ ὁ7.8.2(ρΡ.53); 3. οἵ ΠΔη161}5 ἄδῃ, 
χόίερι.45.6; ΟἸεηι. ςέγ.χ.21{(ρ.77.17; Μ.8.8258); Οτοογ.13(Ρ.326.27; Μ. 
11.456Ὰ); τοὺς λέοντας νηστεύειν ἐδίδαξεν, εἰσελθὼν εἰς τὸν λ, Β65. 
ἠοῖ, τ ](2.6Α.; Μ.531.1738); 1Ὁ.8. κ(δδο; Μ.320Ὰ); Οῇχγνϑ. ον ΐπ Κονη, 
12: 20(3. 1501), 

Β. τηρῖ,; 1, χεῖ, Ζβερι22:ις ἤδει.. «ὡς ἀπειθήσουσιν ᾿Ιουδαῖοι 
«Χριστῷ τῷ..«ζωογονοῦντι.. ὕδατι Βηθλεὲμ..«ἀνατέλλοντι καὶ ἐκ Δ. 
παρθενικοῦ..«φαίνοντι Βορῃχ, ΗΠ παϊῖν.(ρ.514.4); λ. γὰρ καὶ πύλη 
μυστικῶς ἡ...παρϑένος διώρισται 1δ.(Ρ.514.15); 2. τοῦ, 76τ.21:13 οὖς δὲ 
ὑμεῖς ὠρύξατε ἃ. ἑαυτοῖς συντετριμμένοι εἰσί Ταβι.ἀταὶ.τ4.τ(}.6. 
5040}; οἵ, Οχ. χε. τη, 5.27 :τ(}.17.116}})}; 8. τοῦ, 2ῥΡΆ1.26:0--τὸ λάκκους 
λαοτομεῖ ὁ κύριος ἐν τῇ ἐρήμῳ" λέγω δὲ τῷ κόσμῳ καὶ τῇ φύσει τῶν 
ἀνθρώπων...λ. καλεῖ.. «τὰς δεκτικάς..«καρδίας ΤΟνγ,ο1}.}» ΓΑ πο ΑΒ; 
Μ.γ7.τότο,09); 4. ἴῃ ρσεη., οἵ εν}} ἐκ τοῦ λ. τῶν κακῶν Αἰ Ῥμήϊττ2 
(0.44.12); λ. ταλαιπωρίας, τουτέστιν ἐκ βάθους ἁμαρτιῶν Ογτ.Ἐ5.30911 
(Μ.69.9808}); οὗ ἀεαῖῃ, Τηάτ. Ὸς,27:1(1.775). 

Ἐλακταία, ἡ, ἀεεῖ, τ Μαρ ἀταὶ ((χ.Ζαοἢ.)}.37)(Μ..}1..77.3118). 
Ἐλακτία, ἡ, διε, ΜΙΝ ν.οἱ 41εἰ.3(Ρ.3.}). 
Ἐλακωνάριος, (εἴ. [,81. ἰφεημαν) ῥαηει θα καμάραν...λ, (οηβὶΑρ, 

Ἐπι5.0.(.3,32(ρΡ.92.27; Μ,20.10020}; ἃ5 βυββέ., ῥαηει ει εοἰϊγηρ περὶ 
τῶν. ..«κιόνων...καὶ περὶ τῶν λ, 1δ.(0.03.6; το934}. 

λαλ-έω, Α. φῤεαῖξκ; 1. ἴὴ βεη. ὃς δος, ἐπίσκοπος] σιγῶν πλείονα 
δύναται τῶν μάταια «οούντων Ἰρῃ ῬβΙαά,τοῖ; ἐὰν δὲ.. περὶ. Χριστοῦ 
μὴ «΄“ὥσιν, οὗτοι ἐμοὶ στῆλαί εἰσιν..«νεκρῶν 18.6.1; οἵ ἀρο5[165 ἄνδρες 
«εεἰδιῶται, εὐεῖν μὴ δυνάμενοι }π5ἴ. ταροἱ.30.3(Μ.6.3888); ΑἸ Βεπαρ ἰδ, 



λαλητός 

21.3(Μ.6,οότο) ; ΟἸδτη. ογ.7.14{(ρ.62.14: Μ.0.521.); πῶς παραστήσεξις 
μέγα καὶ ἔνδοξον εἶναι τὸ “οὐκ ἐπίσταμαι “-εἴν᾽ λεγόμενον ὑπὸ τοῦ 
σωτῆρος; τὸ “-εἶν ἀνθρώπινόν ἐστι" τὸ “- εἶν διαλέκτῳ χρήσασθαί ἐστιν. 
««εἐὰν..«εἰδῆῇς αὐτὸν λόγον ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν, ὄψει ὅτι οὐκ ἐπίσταται 
«εἴν ἀνθρωπίνου ὄντος τοῦ “εἴν, ἀλλ᾽ {οὐκ ἐπίσταται, ἐπεί ἐστι 
μεῖζον ὃ ἐπίσταται τοῦ --εῖν ΟΥ ἤοηι.1.8 τη: [67.(Ρ.}.21; Μ.13.2640}; 
πᾶσα ἡ λογικὴ κτίσις ποτὲ ἀφ᾽ ἑαυτῆς “εἶ, ποτὲ τὰ τοῦ θεοῦ 1Ἰιάντη. 
({Β45.) μη. δία3τοι ; Ν.20.γ76 5)  Ἐ τ. ἀταὶ. Τ γήμ.1.22(Ν}1.28.11520); 
Ἐρίρμ.λαεγ. 9. 4τ(ρ.τ80.15; Ν1.42.26ς0) ; τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ «“-ούμενον τῆς 
διδασκαλίας λόγον Μακιανδιρ.(Μ οι, τ 3650); Νεστόριος...“-ῶν κατὰ 
τοῦ θεοῦ ἀδικίαν Ἰλατη ἐγορΒαΡρ].(Ρ.278.10); 2. οἵ σοα, τύίδην 8.1; 
Χριστὸς... τὸ ἀψευδὲς στόμα, ἐν ᾧ ὅ πατὴρ ἀληθῶς ἐλάλησεν στ. Κονι. 
8.2.; δέκα λόγοις, ἐν οἷς ἐλάλησεν... «πρὸς Μωῦσῆν Βαγη.τπ.α; τδ.τό.5; 
Τυβι. χαροΐ.65.τ(Μ.6,4244Α)}; ΜοΓΠ.͵γ6ς. τ. δ(0.316,22; Μ.41.11524Α}); 
λέγεται θεὸς οἷς ἀποκαλύπτει τὸ βούλημα. καὶ Παῦλος γὰρ οὐ δι᾽ 
αἰσθήσεως ἤκουε παρὰ τοῦ ἐν αὐτῷ “-οὔντος Χριστοῦ Ῥτοο,. Ἐκ. 32: πὶ 
(}1.87.66098); Μδηῖοῃ. τὸν δὲ λαλήσαντα “μετὰ Μωυσέως καὶ τῶν 
᾿Ιουδαίων καὶ τῶν ἱερέων τὸν ἄρχοντα... εἶναι τοῦ σκότους σροπα, 
“γε. τ)(ρ.2ο.13; Μ.1ο.14488); 3. οἵ (ῃτιβί ὁ λόγος φανείς, παρρησίᾳ 
““ὧν ἘΠΙΟΡΉ.11.2; τὸν σταυρωθέντα..-.λ. ... ἐν στύλῳ νεφέλης 7α5ῖ. «ταί. 
48.1(Μ.6.ς 574}; ὀοπὼ διὰ τοῦ οὐ πάτος ὁ σωτὴρ ἐλάλει... «οὕτως καὶ 
πρότερον μὲν διὰ τῶν προφητῶν, νῦν δὲ διὰ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν 
διδασκάλων (]εΙη.6εἰ.22(ρ.143.4; Μ.0. 7080); 4, οἱ Ἡ. ἀποβὲ ἴῃ ΟΤ 
Βοιιρίμιτσοϑ, [πϑ:.16].52.1τ(Μ.6.5808}; ΟἸεπι, ῥγ οί. ο(ρΡ.ὅ2.9; Μ.8.1020); 
Θιάντη ({Β45.)} μη. (1,210 ; Μ,20.765Ὰ}; 65Ρ. 1 ρσόρῇεον, Βαγη. 
10.2; ὁ νοῦς τοῦ προφητικοῦ καὶ τοῦ διδασκαλικοῦ πνεύματος ἐπικεκρυμ- 
μένως «-οὐμενος ΟἸδτη. Ξἐγ.τοοίρ.30.4; Μ,8,7418); Ογτ. Η εαἰεεῖ..τθ.4; 
ἀγηθιΡ. ἘΡΙΡῊ αν. ττϑίρ.147.13; Μ.43.2320}; δγρδιδιατοίρ.148.26; 
2364}; ϑγηηδιΝ το. -ΟΡ(Ρ.δο.τ4; Η.2.2888); βρϑδικίηρ τς τὨϊηρβ οἱ 
(οί, 85 θείην ἀϊνιπο, ΤΑΙ ταί. Τγῖη.1.23(Ν.28.11520); πάντα γὰρ 
ὅσα --εἴ τὸ πνεῦμα καὶ ὁ υἱός, τοῦ θεοῦ εἶσι λόγια Ὠιάντα. ({Β85.} πη.5 
(31ι9Δ; Μ.76 54); 2:|..}ας.(Ρ.204.26); οὗ Μοηΐδῃϊβι ᾿πβριταίϊοη, ἅποῃ. 
ΔΡ. Ε.5.ἦε.5.τ6.17(Μ}}.20.4724}; 5. οὗ ρτορἢεῖς διὰ πνεύματος .. «περὶ 
μετανοίας ἐλάλησαν ΤΟ ἰεηη.8.1; οὐ πᾶς δὲ ὁ ““ὧν ἐν πνεύματι προφήτης 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρόπους κυρίου ΤΠ 1ἄ.ττιὃ, δέκαιοι...θείῳ 
πνεύματι λαλήσοντες {ι5ι.6ὅ1α.,.7.1τ(Μ 6.402}; 6. οὗ ῥτεδοθουβ ἀπ 
ΤΟ θοΥβ ἴῃ ραη,, ἰρῃ.7γαϊ 9.1, Βαγη.τοτι; ίορη.το,; Ταϊ,ογαὶ, 
232(0Ρ.34.23; Μ.6,8730); οὐδὲ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων ἐπὶ κατηχουμένων 
λευκῶς “"οὔμεν ντ. Η, εαἰφεἶ,.6.20. 

Β. ςῤέαξ οὗ, βανε σπ οπεῖς ἴρϑ5 μὴ --εἴτε ᾿Ιησοῦν Χριστόν, κόσμον 
δὲ ἐπιθυμεῖτε Ἰρῃ.Κομ1.7.1; ἄτοπόν ἐστιν, ᾿]Ϊησοῦν Χριστὸν λ, καὶ 
᾿Ιουδαΐζειν Ἰὰ ΜΙαρη.1ο.3; τούτων “-ουμένων Βαγη.1τ.1ι. 

Ε. αὐάγεςς Δ. ἔχω τὸν στρατόν ΤΆρμη ολγοπ . 27τ(Μ.τοϑ.672Ὰ); 
ο. ἵνα, ἀρῥγοαεῖ, ἐὰν λαλήσῃς τὸν στρατόν, ἵνα δέξωνταί με 1. 

λαλητός, 1. μαοιρεί τοῦ φροεελ, Ἰτετι. [7γ.14{Μ.7. 12314})}; 2. αγρι- 
μιεηΐαϊτυς ἑρμηνεύονται δὲ Ἄμορραῖοι μὲν λ, παραπικραίνοντες. οὖν οὗ 

δεινοὶ γὰρ πρὸς ἀπατὴν σοφιστικὴν καταπικραίνοντές εἰσι ἃ. Επ5.ς. 
τ25ττοί .24.36Ὰ). 

Ἐλαλίς, ἡ, ἐσησαε, ΤΑΡΟ]] ποι. ᾿ς. 2τιτ6(}].22.124900 ; Τ᾽ μδ, οΠ1.). 
λαμβάν-ω, 1. ἐαἶε, γεεεῖυε, ἴὰ Δ] ροτν οὗ ϑάγδῃ τακίηρ [Πεξ πιραὶ 

πϑεὶ ἡ τοῦ θεοῦ σοφία Σάρρα, ἡγεμόνισσα ἢ ἄρχουσα, --εἰ σῶμα, ψυχὴν 
καὶ πνεῦμα καὶ ἐγκρύπτει τῷ πυρὶ.. «τὴν εἰς πατέρᾳ καὶ υἱὸν καὶ πνεῦμα 
ὁμολογίαν ξῃχγβ.Πορμ!.7(13.2:188) ; τεῦ, Τηο. ἴῃ βει. σώματος οἰκητή- 
ριον ἐκ παρθένου λαβεῖν (ς].(γ2.}.,6.2.7.τ2(Μ.8ς.12526Ὰ}; “-εἰ σῶμα ἐκ 
γυναικός 1Ὁ.2.24.12(13014}; ΤΠάτ Μορβ. ξγἸηε.(ρ.310.26; Μ,66. τοο0Ὲ); 
τὸν ὑπὸ τοῦ μονογενοῦς εἰλημμένον ἄνθρωπον 1ὃ.(0.220.3ς ; ΤοΟοΟΙΑ}; εἰ 
μὴ σάρκα λαβὼν ἐγένετο σάρξ, τραπεὶς ἐγένετο σάρξ Τάτ, ἐγαη.τίά4. 
12); τῆς ληφθείσης φύσεως ᾿ᾶ 5.40: 12(1.860) ; 405., γέσεῖθό, ἘΠΕΟΙ., οἵ 
Η. ποβὶ πεμπάμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ 50, 501] καὶ παρ᾽ αὐτοῦ “των Ἐπ. 
ὄχ. Κἀ.3(0.259}; ΕΡΙΡ μαογ.69. 6.20 4.7; Μ.42.202Α); ἀπὸ πατρὸς 
ἐκπορευόμενον καὶ τοῦ υἱοῦ “ον τΡ.62.3(Ρ.202.τ; Νί,41.10528), 7δ,ὅο. 
44{ρ.182.32; Μ.42.2568Β) ; “"εἰν εὐχήν γεεθ1. 6 ΒΟΥ ΟΠ ᾽5 ῥγαγεῦς, παῦε 
δέμεξε οὐ βουιεουε 5 2216 7665 5106 βαλόντα μετάνοιαν καὶ λαβόντα εὐχήν 
1ϑορῃχν. ΗΟ Μαν.Ὧρ5.4(Μ.87.27 014); 1.6(3704λ)0; 2. αὉθ., γδεθῖυδ 
τιοῆον, ὨΙά.τ.π5. Ἠουτη μαηά.2.5; Τ. [οὗ ττῴρ.ττο. 5): ἴῃ Δ ἀσσαβα- 
τἰοὴ ἀπὸ χειροτονιῶν “-εἰ ὈΒογντ, σε, (Ὁ 2.1.3 0Ὁᾳ.24.22; Ἡ.2.5170); 
3. γιαννν [8ς, ἃ Με] ἄλλοι... 
Ν}).6}}.2.140(Μ.79.2610); 4. “-εἰν' εἰς πρόσωπον δὲ ἃ γεέξβεείεν οὗ 
Ῥετβοηβ, ϑεηπξ.4}}.(0.7}). 

Ἐλαμπαδάριος, ὁ, ς(οὶ, ΟΥ̓οἾ4] τοϑροπβ] 0] 6. ἴῸΓ Δυσαηρὶπσ 8ΠᾺ 
οἰεδηΐηρ ΙΑΙΡ 5 Ἰὼ οἤστοῃ, Εμεδοί, (0.22 5,220). 

Ἐλαμπάδη, ἡ, ἰαη, Ἐπ5.4].Ξεγηι,21.7(Μ.86.422}). 
Ἐλαμπαδηκόμος, τοῦ ομϊπίηρ μεσ, ϑγτιος. αν. ττίρ.2το.2ο, ΠΟῊ]. 

ἴοτ λαμπηδοκόμος Μ.δ6.1τ88Α). 
λαμπαδηφορέω, δὲ ἃ ἰογεί,-δόαγεν, ῬΑῚ ἢ, 1 αμ5.2π(Ρ.80.7; Μ.34. 

ΤΟΘΟΠ). 

70: 

Ἅ ͵ - ᾿ “-ο “-β 

ἔλαβον συναρπαχθέντες ὑπὸ τοῦ σατανᾶ - 

λαμπροπυρσόμορφος 

λαμπαδηφόρος, ὁ, ἡ, ἰογεϊ,-δδαγεν ἀδύτων γέγονα λ. φώτων ΜεΤΉ, 
5γΡ1.6.5(ρ.60.22; Μ.τ8.1200) ; ῬᾺ]}.ἐ. [αμς. χείρ.8ο.7; Ν.324. ΤΟΘΟΙ). 

λαμπαδουχ-έω, εἰμαίε λαμβάνει ἡ τοῦ θεοῦ σοφία... σῶμα... 
καὶ ἐγκρύπτει τῷ πυρί, τουτέστι τῇ ἀσβέστῳ ϑεότητι “-οὔσα ΤΟῆγττο. 
μον".7(13.2188); τῷ πνεύματι “-οὐμενος 7ο. Τικαγηπι ον. ΒΜ τ30 

(0.222: Νιο6.13650) ;110.8. Ἁγίονι. 42(ρΡ.162.26; ΜᾺ οδ.12800). 
λαμπαϑδουχία, ἡ, Σἰμημαίίον, ΤΠ Πτν 5. ῥαςεἶ.6.2(0.135.0; 8.2674}; 

ΤΟΒτν 5. σεθηδ.1(3.77}Ε); τὰς πασῶν τῶν ἀρετῶν λ. ΝΠ]. 0}.3.τϑ4{(Μ. 

79.4690). ΣΙ ΡΟ τ π υ 
λαμπαδοῦχος, 1 ιρπϊμαϊηρ, ρτυΐϊηρ ἱρὴ λ. ἀστέρα Μί.Τανγ.Ὁ 

(0.475); ἀσθενεία...πίστεως λαμπαδοῦχε ΤΗῚρρ.1α.(ρ.217.2; Μ.62. 
116); ΤΟγτικοηι ἄτυ. ττ(55.381.4}. 

Ἐλαμπαδοφανῶς, εὐὐ! κλτητηρ ἰἰρπὶ ἀκτὶς... 
φιε αἱ, 4(Ν1.28.7168). 

ἐλαμπαδοφεγγέω, οίοιν τοί ἰρπὶ, ἐἤῖπε νι παρμΐν, ἸΒορῆγ, ἢ, 
ογαί. [ΝΜ .87.40048)}; σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται 
Κις Εριρῆ, Ρ. 426(οοη]. λαμπαδοφεγγής). 

λαμπάς, ἡ, 1. ἐΐσἠϊ ἴῃ δος. σεγθσηοηῖςβ, ἘΠ πλἰπατίηρ στ ἢ δῖ 
Ἐδδίου. ν]ρὶ], Εμδ.υ.(,4.22{ρ.125.28; Μ.20.1τ60Ὰ}; κηρῶν καὶ λ. 
Ἀπέου ἔαρ. δ γη δὲν]. 20(ρ.68.13)}; οὗ, προπορενομένων αὐτῶν Δ. 
ποιοῦσι τὴν μικρὰν εἴσοδον {{1|  ἀγγς.(ρ.367.40); ἐδ.(ρ.372.23) πιεῖ, 
ἡ πεντάφωτος...λ. ἡ σάρξ ἐστιν [τεῖ. Μι.25::1-12} Μοίῃ,  νηρ.6.3(0.67. 
12; Μ.18.1178); τὰς τῆς πίστεως λ. γτ. Η εαΐεοδ.τ.τ; 2. ἤανιο, Ἰλαα, 
Ηϊεγοεὶ. τΒ(ξ24ς; Μ.22.8240); Ομγνβιλονι.21.2 ἡμ. Κορ. 6588}; ἃ. 
λοι. 5.5 1 ΣΟ Όγ.(το.40Ὲ) ; Ἰά,λονι.10.3 τη Ερ,(1τ.770).Ψ 

ἘΛαμπετιανοί, οἱ, Τη 615 οὗ ἸΌΟΠΙζα βεςῖ, οὔπασννιβ σΑ}166 
Μοββα πη, ΤΡ ῥαεγ.(Μ.86.48.); Μαχ.Ξεἰοϊ ἱ η.6.2(}1.4.1τ600); 

70.) .λαεν.οδ(.94.7608). 
Ἐλαμπηδογλωσσ-έω, σρεαῖ τοῦδε ἰοηρμες οἢ ρὴ ἀστέρες “-οῦσιν 

σεππ.ΟΡ ογ.4(Μ.98.3560). 
Ἐλαμπηδοκόμος, ν. ἔλαμπαδηκόμος. 
λαμπηδών, ἡ, ὑγεϊίαηεε οὔ ἰΐρλι; 1. οἵ ρἈγϑὶςαὶ Ἰρμτ 'πὶ σοπ.; 

Ἰδτὴρ5 ἴῇ ρᾶρβϑῃ τῖΐθβ, (οπβί.ρ. ι5.ν.(,4.το(ρ.121.28; Μ.20,11570); 
δδανεηΐν Ροαί65, ᾿ρϊτηΐηνσ, εἴς,, ἃ ἰ τ(Ρ.107.28; Μ,20.132218); 10. 
δ(ρ.2ο7.31; 13448}); ΑἸ. επί, ο( Μ,25.578}; οἱ Ἰραῖ οἱ ἐγοβ, νυ. 
εαἰεεἶ..χ2.30; ΟΝ 55. Μος.(Μ,44,3250); σμυνβιηονι. 6 3.4 τ ΜΙ]. 
632Ε); 2. οὗ ΡΠΠΟΙΡΙ6 οἵ σῃς ΟρρΡ. ἀδύκηοββ πὰ ἀποβε, (Ξ6 188) 
βυβίθῃι τὸ.. «σκότος... βιάζεται κατέχειν εἰς ἑαυτὸν τὴν ἃ. καὶ τὸν 
σπινθῆρα ΗἸἰἸρρ.ἐαεγ.- τοί(ρ.τ17.1τ6; Μ.16.317900); ἀντιποιεῖται τὸ 
σκότος τῆς λ. 1δ.(ρ.117.20; 3170); λέγουσι... .θεὸν...(ὃν» ἐκ τῶν ὑδά- 
τῶν καὶ.--«φωτὸς λαμπηδόνος γεγονέναι ἐδιτο.11(0.272.2; 34264Α}; 3. οἵ 
ΒΌΡΘΥΩΘτΟΤΑΙ ΠΡ [πὰ νἸβίουβ ἀηα ΤΒΟΟΡ Δ Π165, Εθστη, 5 122.0.2.2:; αἵ 
τηατίγτάοχῃ λ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξελθοῦσα κατηύγασεν αὐτόν αι {(Ἐα55.} 
ἀἰπάνγιτα(ρ.33.1τ2: Μ.2.12454};} τοῦ, θυχπὶησ ὈιΒἢ τοῦ φωτὸς τὴν Δ. 
ΟΥ Ν γβ5.υ 7ος.(Μ.44.40185); τεῖ. 5. Ῥα0}᾽5 ν]βίοη, Ατησηοπ, Ἄς. 221:τὸ 
(}1.8ς τοϑςο); 4. ἤρ. φιλοσοφία τῇ ἐκ τῆς θρυαλλίδος ἔοικεν λ, (]οτη.Ξέν. 
ς,δ(ρ.345.4; Μ.8.528); οὗ Ομ γιβὶ αὖ ρᾶτοιιβὶα ὑπὲρ ἄπασαν...λ. φωτός 
Ογτ Ἡ.εαἰδεῖ!.4.τπ, τ  Ν ν85.0».εαΐδελ. 2 6(0.99.8 ; Μ.4.5.60Ὰ}; οὗ 50} 5 
ΘΕΠΕΙΔΊΙΟΙ ἐκ...τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου ἡ τοῦ φωτὸς λ. ἀπαυγάζεται 1ἀ. 
Ἐμη.8(2 ἢ.τοϑ,15;Μ.45.713Β); Μας. Μη αροεν.4.15(ρ.186,5); 5. πιεῖ. 
οὗ ἀἰνίπε ΠΙαγπδίϊου, ΕΡὮτχ.3.406Ὰ ; 15ἰ4.ὈῬὲ].9ρ»}.1.32(Μ.78.2 610}; 
τοῦ Χριστοῦ φῶς..-«μεταδιδὸν ἡμῖν τῆς αὐτοῦ Δ, {70.1).8.}. τε 1,96. 

ΟΟ6Α); οἱ βενφηΐο!α ρι5 οὗ Η, θμοβῖ, ΟὐυνΝ ν85.0.105.(Μ.44.3840}; 
οἱ βογϊρίατεβ, Δ ἤσηι το τη (αη.[Μ.44.0808); (Πγγ5.ἤομι.1.1 τὴ Κορὶ. 

καταβαινομένη Δ. ΤΑΤΉ. 

᾿ (0.4268); οὗ Οβηβείδη ἀοοίσπςε, Μασ Μρπιαῤσεν.4.3ο(Ρ.226.10)}} 
ΤΟ Βτνβ.λορι.8(13.222Α) ; οἵ νἱγίμδβ πα σοοᾶ ψγόσκβ, αὐ Ν γββ5.υ. 165. 
(2804); ἰ4.1ο»},3 ἢ. (απ. (Βο80); Μασ. Μρπιαρσον.4.τ3(0.τη8.8); 
Τάτ. 2ον.8:.23(3.332); 710... 7.12(9648); 6. σίονν, ἀἰφεμο θη 
ἔσην ἐπὶ πάντων ἐκέκτητο ἃ, Τμαϊ, Π4η.6:2(2.1177). 
λαμπήνη (-πίνη), ἡ, 1. εουεγε ἐπαγίοί, Τα .φιι..1.2 τη π4.(1.351}; 

λαμπίνη...εἶδος ἁρμαμάξης, ὥσπερ καὶ ἀπήνη. ... Ἀκύλας οὐκ εἶπε 
“λ.ι᾽ ἀλλὰ ᾿στρογγυλώσει᾽" [τεΐ. τ 6ρ.26:7]} ἀφ. ὅο 1η ΣΚΝερ.(τ. 306); 

Ἔχερ, 15.66:20 λ, --- σημαίνειν ἐοίκασι τὰ τῆς ἀναστάσεως σώματα ...λ. 
διὰ τὴν ἐκλάμπουσαν αὐτοῖς δόξαν Ἐπ5.34 Ἰ1ου.(Μ.24.5244Ν}; ᾿Ησαῖας 

τὴν τῆς ἐκκλησίας κατάστασιν προφητεύων...«λέγει.. «παῖδας ἐν λαμ- 
πήναις κομιζομένους..-«τὸν ἐν ἀρετῇ διαγράφει βίον... τῆς νηπιώδους 
ἡλικίας ὑποδεικνύων τὸ.. «ἄκακον αΥγ, Ν γ55. ἤν. ἴῃ Οαπι.(Μ.44.1020); 
Τμας, Ρς.4τ: (1.872); 2. εαπάϊδ διὰ... «λαμπηνῶν πρὸς τοὺς νυκτερινοὺς 
διεγείρεις καμάτους Β45.6}.2322(4.3εςΟ; Μ.32.8648). 

Ἐλαμπούθιον, τό, »ποιμ, Ἰ)οτ.ἀσεῖ.7.τ(}.88, 1700). 
λαμπροειδής, ΞΛΙΜΙΗΡ ὀγιρίμίν, ρἰοντοιϑ; οἱ Πε5ἢ οἵ Ὁῃσιδέ, Τάτ. 

φμ αἱ τοί .28.7024}). 
Ἐλαμπρόκλωστος, ὑγίσἠιγ-σρμη Δ. νήματα πλέκειν σεο.ΡΙ5.ἄεκ. 

τ270(Μ.02.15324). 
Ἐλαμπροπυρσόμορφος, οὗ ῥηνῥίε ερίομάοεν, ΤΟτΝαΖ, (Ἤν ραί. 

2οποί Μ.538.200λ). 



λαμπρότης 

λαμπρότης ἡ, 1. ὑγίρπιηδες; οἵ βίατϑ, Οὐ. εἰς.6.73(ρ.143.τ4; Μ.1τ. 
1400Ὰ); ἰάᾶ, ῥγέμε,3,1τ τοίρ.232.15; Μ.11.2924}; (οπβίρ.6].ΌγΖ. 
ἢ.6.2.7.3(41.85.12320; οἱ ΓΒ σιβ Βαττηθηῖβ αἵ Τταπβῆρυταίίοπ, ου. 
(εἰς. 6.6δ(ρ.138.21; 14010); οὗ ρα τὸν ἥλιον ἀμαυροῖ τῇ ἑαυτοῦ 
λαμπρότητι Με Ρ. 7οὉ χίρ.51τ1.14); λ. θεοῦ καὶ ἰδεῖν καὶ παθεῖν Οτ,. 
ΝαΖ.07.38.1τ(Μ. 36.3244) τεῦ, δηρεὶς ὑπέστησαν λαμπρότητες δεύτεραι, 
λειτουργοὶ τῆς πρώτης Δ. 1Ὁ.38.0(3200); οἵ ὈΠρΡὨϊπ655 οὗ ἀϊν!πα ᾿ἰβιῖ, 
(οπῃβί. αρ.Όε!, ΟγΖ.}.6.2.}. 1(12338); ; 18.2.1. 3ο(1240Α); ; Οἱ 500] μετὰ τὴν 
ἀνάστασιν... ἤξει...δεχομένη.. τὴν λ. στολῆς σχήματι περιβεβλημένη 
τοῦ λόγου ἴδ... 5 γΡ}.8.5(ρ.87.14; Μ'.18.1450); οἵ πϑὺν 76συβαὶ θη, 
Ἰγβῃ,ἤαθγ.5.36.1{Μ.7.12228) ; πιδί., τεῖξ, βουιρίσγεβ τῇ κεκρυμμένῃ λ, 
τῶν δογμάτων Οτο ῥγέηξ.4.1.7(0.304.2; 3564}; οὗ Βρίπίμα! ΠΠ]απιπα- 
ἘΙΟΉ. ἡ γνῶσις, φέγγος καὶ λ. καταχέουσα τῶν πραγμάτων ὈἸ]ετλ. εἶ.32 
(ρ.147.5; Μ.9.7168); θαυμαστήν τινα κόσμου λαμπρότητα σωτήριος 
προσήγαγς λογισμός (οῃδί,ρ.ε] νυν Ζ.ἢ.6.2.7.5(12324}; 2. δεαμῖν οἵ 
1᾿ν, αὐ Ν υβ5.ἠόηι.4 ἠῃ Οαπ.(Μ.44.84ο0) ; 3. τοληίσησδς οὗ ΤΑ ῦκ, Μας, 
Μρῃ αροῦν.3.23(Ρ.το4.1); 4. εἰαγίέν, Τμάτ, τον. τ: 2ο(3. 170); 5. 7ον, 
το ϊοηι.35.2; μεταλαμβάνοντος τραπέζης μυστικῆς... “μετὰ.-. «λορεύπαρ- 
ρησίας (γγβ,ἤοη!. 1.3 τῷ Ἐρλ(ατ.60); δ. ρἱοῦν τὰς τιμὰς Ἶες. 1Π 
ἕαΐατε ΗΪ6].. «τὴν λ.ι Ογτις.ο(3.300); νου! αϊν αἰ ηείέοη,, ΘΡΉ ΗΘ ὁ 
λ, κοσμική 1ᾶ..451.33(3.286}) ; ἃ5 Ὠοποχιῆς Ξἴν]θ οὔ αἀάτεββ, Ατὰ. 
αροΐ,5εε.78(ρ.158.20; Μ|.25.2028); ΝΙ.6ρ}.2.302(Μι70.3408}; ὙΠάξ. 
6}.76(4.1124). 

λαμπροφανής, σρῥεαγίηρ ὀγίρην, (61. ν2.ἢ.6.τ.το, (ΝΜ .8ς,12128). 
λαμπροφεγγής, Ξλτη]ηρ ὄν ίϊν, (σονται Ρ ογ.3.1τ(}.08.20 20). 
Ἐλαμπροφορ-έω, 1. τὐδαῶν ὑγίσλί γοϑες, ξοοίαὶ σἰ γα χοροὺς....δικαίων 

“ποὔντας ΤὈ]1. 8.  απ5.46(Μ.34.τ1200);5 Τπάοί, πο, ἤον. ΒΜ εἰ 
ϑγτ( Μ.77.13024}; οὗ μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ λαμπροφορήσουσι 
Απατ. 865, Ἧουο. "(Δ.τοῦ. 2440); 2. δε ποῦς γεβῥίομάση! ὑπερέχει 
καὶ οοεἴ ἡ τῶν ἀγγέλων οὐσία τῆς οὐσίας τῶν ψυχῶν ἀνθρώπων ΤΑΤΉ, 
φη. πη. 27(Μ.28. 6130). 

Ἐλαμπροφορία, ἡ, τρίφηἀϊά αἰἦγε, ΟΥ.ΝΔ2.ον.2ς.(Μ.3ς. Τ2ο0Ὰ}); 
τοῦ, ψϊτε ραττηθηΐβ οὗ ΠΘΟρηγ 65, 1.4ς.2(Ν1.536.6240); τὸν πρὸς τὴν 
ἄνω Δ. καλούμενον ἄνθρωπον ΟὝὙἼΤΥ}]. απ το; 70... Β. 7.20 (Μν06. 
11368). 

ἡλαμπροφόρος, ὀγηαηιὶν αγγαγο τοῦ γὰρ νυμφίου Χριστοῦ βαπτι- 
ζομένου ἔδει τὸν οὐράνιον θάλαμον τὰς λ. ἀνοῖξαι πύλας ΤΗῚΡρ. ἐμεορῆ, 
6(ρ.261:.2; Μ.1ο.8ς578); ἔβλεπέ τινα ἃ. ἐξερχόμενον ἐκ τοῦ ἱερατείου 
Ἰοτ.ἀοεί,ττ.6(}.88, Τ741Α); 65Ρ. οὗ Ἐαϑβίεσ, βοδη. Αρ}.1.τ οἰΐ. 5, δια- 
καινήσιμος; τῆς λ. ἡμέρας τῆς ἐγέρσεως 70.) πάγη. βαδελ,ο2(ρ.220; 
Μι96.8410)); ἀπ Τὸν απ αν τῇ... «κυριακῇ τῆς Δ, [35. ἡμέρας] Οοηςὶ. 
δε, (Μ00. 17058). 
Ἐλάμπρυνσις, ἡ, »ησξίηρ ὑγίραὶ, Ὀϊάντα. 5.17: το( Μ.39.τ 2400]. 
λαμπρύν-ω, Ε. ὀγίρμίοη, ΑἸΉ. δέηέ. 21(ΜΠ4.2 5.520}; τηρί. βεβαπτισμέ- 

νας.«ψυχὰς.. "λελαμπρυσμένας: πίστει ῬΗΓ(Δτρ.σφηἰ.953(λ1.40.808}); ὁ 
᾿Ισραὴλ τῇ εἰς Χριστὸν πίατει λελαμπρυμένος ΟΥτ,Ος,20(3.54); ,δ. 
38(90); Σσῖαξε ὑγίσἠὶ απ εἶδα, Βα. μονα. 6(2. 5 ; ΜΊ,31.172.}; στὼν 
ετὴν ὑμετέραν διάθεσιν Οτυβ. ἤονῃ.17.1 τνι 2(0γ.(το. 5580) ;2. αὐἀἰογη, 
ΡΆξϑ. ἡ σώφρων γυνὴ... "λευκὴ.. «τυγχάνει... «ὅταν τὰς φρένας ἦ λελαμπρυ- 
μένη Ἠονιἰθηιτα.τό; οἵῳ χρὴ τὸν ἱερέα κόσμῳ «“-εσθαι τον 85. 
Ὁ. Μος.(Ν.44.320Ὰ)}; 3. ΜῊΝ αἀϊοπηρμίδηθά μητέρα... ἐλάμπρυνεν 
ἀρετῆς κατορθώμασι Τῆαι, ον. τό: τ2(3,150}; πὶ 86 56η86 “τς τῇ 
φιλοτιμίᾳ τὰς ἐπιδόσεις τ Ν γ55.0γ.ἀονη.4{(ρ.86.30; Μι,44.11730) ; 0855. 
δε ἀϊδιϊηρμς σά, Ἐπι5.},6.3.ξ τ(4,20.2218); 14.0.0 .2.χο(ρ.40.το; Μ. 
20.9970). 

λαμπτήρ, ὁ, 1. ἰαπίσγη, ΝΟΙπ.βαν.0.18:3(Μ.43.8804); 2. ἰαταρ ἴὰ 
οδυτοι, Ῥαμ]. 51} δορἧ, Α88(}1.86.2138.); ἐδιϑοπί21 534); 3, φἠϊηϊης 
ἰἰσμέ, τηεῖ, Γρηγόριον... οἷον...λ, «.. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ... «διαλάμψαντα ΒΒ5. 
δΡρΊγ.γ4(3.620; Μ.32.20:8); λ. τῆς εὐσεβείας ΤΙ. Τα: τς(3.702). 

Ἐλάμπυρος, ὁ, ἤγε- ἦν, (φο.ΡΙ5. σα, το" )7(Μ 02. τοττα). 
λάμπ-ω, [λάψῃ ἔοι λαμ-, (Ο-ΟἹ τ.τό ((οχπίῃ, βαθο, 1ν}}; 1. δ ἕξ, 

Οἱ (μηδὲ φῶς “εἰν μέλλων Τυβὶ ἀΐαϊ,ττ4.5(Μ}.6,7374}; 2. δά γε- 
ϑρίομάση!, εἀίηα γον, οἵ Ῥούθομβ ἐν τῇ πρώτῃ παρουσίᾳ.-«-τοσοῦτον 
ἔλαμψεν 2.τ2τ.3(7578}; Ἐπ|5.ἐμ 6 ἢ. ΚΓ». 5(ρ.1τ7.7; Μ.24.6230); ΟΒτγβ, 
δἰαί, 5.3(2.638); ΝΗ. ῥεγίςί, το, (ΝΜ .γ0.8880)); οὗ ρονεσ οἵ σοά, Οτ. 
2γίηπε4.1.7(0. 304.4; Μ.11.3564); Οἱ Βρίτῖϊι8] βθηβ6 οἱ Τῶν τενοὶθᾶ 
αἱ (τ δι᾽ 8 οοπηρ, 1δ.4.τιδίριβοι.τ4; Μ.11.2528); ὃ “νων εἰρίμϊηρ 06, 
ὭΘΙῺΒ σίνθη Ὀν Ἐρυρίθηβ ἴο ρμίδπθί ϑαΐυση, [0.Ν14].εἰγον!.2 Ὁ.25 

(Δ1.97.02}}). 
Ἐλαμυρῶς, τοαμσηῖν, ὅγτ5. θίοη τ(ρ.235.7; Μ.66.11164). 
λάμψις, ἡ, ελϊηΐηρ, ὀγηϊταηεο; οἵ αἰνίηςρ ᾿ἰσμῖ, ΔΙ, ἄδον. τ͵7(ρ.15.5; 

Μ.2:.44.50). 
Ἐλανάτος, ὁ, τοοοϊΐοη ραγηηθηὶ, Τοτ. ἀρεὶ.4.5(}}.88.τ6ς574). 
λανθάν-ω, 1. ἐξεαρε ποίῖοθ οὗ οὐδὲν λέληθεν αὐτὸν 580. τὸν θεόν) τῶν 

ἐννοιῶν ἡμῶν ΤΟ ϊδηι.21.3; Τρ. ἘΡ.τ5.3; ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ 
αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὃ 

792 λαός 

θάνατος τοῦ κυρίου Ἶδ.το.τ; θεὸν ἀδύνατον εἶναι “-εῖν Τ5ῖ. Σαροΐ,12.τ 
(Μ.6,3444}; 2. ΡΙΟΡΙ. ἱπ δαν. Ρῃγαβαβ, φεογείίν, ἐιρεγεορηδὶν ἐν τῷ 
λεληθότε {στεροητ ςρ. Ηοηι.42(Μ.86.6040); |0.Μα].εὐγσι.3 Ρ.62(Μ. 
97.1408); εἰς τὸ λεληθός Ἐπ5.1.(.τπ(Ρ.245.30; Μ.20.14168Β); κατὰ τὸ 
λανθάνον ΒΑ5.γερ. [ι|5,6.τ(2.3448; Μ.31.0258); κατὰ τὸ λεληθός 1α,7μ4,3 
(2.2158 ; Μ.531τ.656}); Ῥαᾳὶ]. ἢ. ατὲ5.67(0.163.22.; Ν].34.1235.). 

λαξεία, ἡ, ξομἐρίμγε, 1 Δ65. Νὰ, ἀταἰ,τ4ο0(Μ,38.,1040). 
λαξευτήριον, τό, ᾿παδοηἷς οἰΐξεῖ, Ἐλιβ. ἢ.6.τ0.4.32(Μ4.20.86τ0), 
λαξευτής, ὁ, ἡπαξοη, 1]0.1}),.Δγίοη,θο(Μιοό.13ο80), 
λαξευτός, ἀσιοη ομὲ οὗ γος; ἴῃ βεῆ., Τηξι,.32 ἢ 1 ου.(1. 210) 

δε. Ναζιάξοί. ττ4(Μ.38.097}; τοῖ. Ὁ τιβε᾽5 τοπιὉ μνημείῳ λ. 4.1}. 
ἃ τα(ρ.250)}; ΟτιΟείς. τ όρίρ.τοι. 4; Μ.11. 0040); πέτραν λ. σεται. ΟΡ 
ογ.2(Μ.08.261.}. 

λαξεύω, 1. βεῖῦ ομέ οἵ τοςκ, Επ5.ἐἠεοῤῆ. [γ3(ρι4ἔνστι; Μ.24.620Α); 
ῬᾺ]1.....1.,ατι5.48(ρ.142.11; Μῇ,24.12118}; 2. ἐοίίοιῦ οτεξ ἐν πέτρᾳ λελα- 
ξευμένῃ καλύπτεται 70.1).ἢο.4.30(Μ.06.6220); 3. καγυὲ ουἱϊ οἴ βΒίομα 
εἴδωλα ἐλαξεύσατε ΓΠατ. οΣδο]. 5.2: τ8(}1.τ8.12124); πλάκας. «ἃς 
᾿ἐλάξευσε Μωυσῆς Ηἰετ. Η ἐγμο(Μ. 40.865); σαὶ. 2Ουγ.3:3(Ρ.365.14); 
4. ἐμ αἰὐὐσαν ἀπάτην ἐκ τῶν ψυχῶν. .«λαξεύσαντες Ἐρδτ. 3.463}. 

Ἐλαοβόρος, ἀδυομγτηρ ῥεορίθ, οἵ ΟεΥθογ5 ἁ. κύων ϑγπεδι ἄγη, 
9.2τ{(ρ.54; Ν.66. 1613). 
Ἐλαοηγησία, ἡ, ἰεαεγελῖρ οὗ ἰδὲ Ῥέορίο (15τ86}}, Ταϑι.ἀέαϊ.40.6(Μ. 

6.584). 
["]λασξικός, οὗ δίονια τυογᾷ, το Ν γ88.6ῤ.25(}1.46.ττοολ). 
λαοξόος, ὁ, Ξομέῤίον, στ Ναζιεαγηι.ι.1.4.1|(Μ.37.4174}; ΟΥ̓ Ν γ85, 

4ῤ.25(Μ.46.1τοοὶ). 
Ἐλαοπλανής, ἀδοοίυίηρ ἰδ ῥεοῤίο, 70.10.κοηι.τ2.τ4(Μ.ο6,8οολ). 
λαοπλάνος, ἀδεεῖυτηρ ε᾿:6 ῥδορὶδ, 65ρΡ. οἵ ἀδίηοηβ, ρᾷρδῃ ροάβ, αῃὰ 

ΡῬᾶρϑῃ ΟΥ̓ ὨδΙΕῖ, [4688 ; τοῦ, Μοπίδηϊϑ᾽ ρΡσορῃδβνιηρ λ, πνεῦμα Αποη. 
ΔΡ.Επ5.λ.6.5.16.8(}1.20.468.); λ. δαιμόνιον Επι5.ἢ.6.7.17.τ(680Ὰ}; οὗ 
Ρϑρδη ροῦβ λ, δαιμόνων 14.2».6.π0.4(4720; Μ.21.7858); 14,},0, 2(Ρ. 1το0. 
35; Μ.20.12284Α); οὗ Ῥᾶβϑῃ γε5 λαοπλάνου φάσματα κακίας 1δ.8 
(Ρ.217.17) 13624}; λ. αἵρεσις [!.6. Αὐἱαηϊθηι}) Β85.Ἔριοι(3.1820 ; Μ. 
42.4760); τεῖ, ΤΏΡ], ΑἹ, καθάπερ Δ. τις δαίμων ῬΔ]},ν.Οἤγγς,Βίρ.44. 
24; Μ.47.27};} οἵἨ ἄἀδιηοπ ΠηΡοΙβοηδίηρ βάπημεὶ, Ὑδατιφι. 63 Τ᾿ 
ΤΑ ερ(τ.398)};}; Απαβί δυφι εἰ γερο. Μ.δο. Β1Α); τηαβο. 85. βιῦβί., 
Παδε δαὶ. 69.1(Μ.6,640.); ΟΟΡ(δδιγ)γαεί, το(Η.3.12770); {10.}....}.28 
(Μ.96.1ούπ 0}; λεωπ- ἐδιΔδίττοφά, ν.]. λαοπ-). 

λαός, ὁ, ῥεέορίε, 1. ἰπ σεη., οἵ ἃ παπιθεῦ ΟΥΓ οτονα οἱ Ῥεβορία 
ἦλθον οἱ... βασιλεῖς... καὶ λ. πολὺς μετ᾽ αὐτῶν 7. {μ6.32.1| ἐπανῆλθεν... 
᾿Ησαῦ...ἐν Δ. βαρεῖ καὶ ἰσχυρῷ 1.0.2; οἵ ἃ μεϊϑοηβ Βουβεμο]α 
τϑιϊης ὑμεῖς... ἐμὸς λ., ἐπιμελεῖσθε τὸν οἶκον «4. πον. Β, τϑ(ρ.32. 
9); ἐβάπτισεν αὐτὴν σὺν παντὶ τῷ λ. αὐτῆς 1.28(ρ.34.18) ; ὁ ἐν γυναιξὶ 
λ. Οτο νι υββ. λον 4(Μ.44.054}; Πδοπὲ, ΗΠ πορορὶ! (Μ.86.18770) ; συνελ- 
θάντων δὲ ἀπείρων λ. 70.}).8..}.26(Ν].96.1το58); 2. μαϊίομ, ῥεοῤίε; 
ἴῃ ΡΈ6Π., Ῥφς.δαϊ.5.18; σὺ κριτὴς δίκαιος ἐπὶ πάντας τοὺς λ, τῆς γῆς 1. 
9.4; 16.17.48; πάντες οἱ λ, δοξάσουσι τὸν κύριον Το μιὰ, 25.5; [πι8[. 
ταροΐ. 36.2(Μ.6. 3854); ; οὗ οὐ προσδοκήσαντες αὐτὸν λ. τῶν ἐθνῶν προσ- 
κυνήσουσιν αὐτόν 1.49. τ(φοοῦ); διὰ τοῦ λουτροῦ...δὃ ὑπὲρ τῆς ἀνομίας 
τῶν λ. τοῦ θεοῦ γέγονεν... ἐπιστεύσαμεν τὰ ἀταϊ. τά τ( Μ.6. πο46); οὗ 
Βδαίμθη οο)δοίίνειν, (Ἰοτα, αθ.5,Β(ρ.261.2ο; Μ.8.6138); οὗ ἴεν, 
ΒΕΠΊ1165, δηα ΟἸγἸ δε π 85. ἴῆτεε. λαοί, 1.5 ἐγ.6.ς(ρ.452.26; Μ.0. 
2618); 3. ῬΑτίΙο, οἱ 5186} ἃ5 ρβορὶε οἵ σοῦ, χύϊονιιδς.6; Βαγη.8.1; 
περιτέτμηται ὃ λ. εἰς σφραγῖδα ἰδ.0.6; Τυξῖ, Ταροΐ,δο.2(Μ.6.4174}}; 14. 
ἄταϊ.22.1τ(Μ}.6.5214}; πρεσβυτέρων τοῦ λ. 1δ.η8,.τ(6 574}; παιδαγωγὸς ὁ 
κύριος τοῦ λ. τοῦ παλαιοῦ (Ἰ]οτη, ραεά.τ.7(ρ.124.τ4; Μ.8.3208); τῷ 
πρεσβυτέρῳ λ. πρεσβυτέρα διαθήκη... καὶ νόμος ἐπαιδαγώγει τὸν Δ, {ν. 
(Ρ.124.30; 321}; 1.3.2(ρ.343,21; 5734}; λ. εἰς περιποίησιν κληθέντες 
ὑπὸ θεοῦ εἶναι ὁ 'Εβραίων λ. Οτ Οἷς. το(ριτοίτο; ΜιῚτ,χ 1030}; ὃ πρὸ 
ἡμῶν λ. καὶ μερὶς ὧν τοῦ θεοῦ 14 τον. ΔΙ. τ]. δίρυδοσ.τ4; Μ.13. 
14884}; προσέταξεν ὁ θεὸς τῷ πρώτῳ λ. Μειπ,αγῥείγεχϑίροτρ 4.11) 
Πομ Οἰεηα.τβ.τϑ; προφητῶν τινος τῷ προτέρῳ λ. διακονηααμένον 
Ἐπ5. ΜΙῈαγεοϊί,τ.τ(ρ.3.12; Μ.24.7168); 14..6....2.22(0Ρ.132.32; Μ.24.Ο608); 
Οντ. Ἡ, εαἰφελ.το.8.; Οοηοὶ. 41}}».2.1.4.) ἡ θεολογία... ἄρχοντα τοῦ "]ου- 
δαίων λ. τὸν Μιχαὴλ ἀνομάζονσα [1)1οΠ.ΑΥ ἐς. ἢ.0.2(}},.3.2608); τῦ. 
9.4(2610); 4. οἵ ΟἸμιγοῖ τοὺς πλανωμένους τοῦ λ. σου ἐπίστρεψον 
το ίοηβο.4; 20 ἰφηι.2.4, Βαγη.3.6; αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν λ. τὸν καινὸν 
ἑτοιμάζων 1δ.-.7; ἴδωμεν δέ, εἰ οὗτος ὁ λ, κληρονομεῖ ἢ ὁ πρῶτος τ᾽. 
13.1; Πρττη,5171.5.5.2.; Δ. ὁ εἰς αὐτὸν πιστεύειν προεγνωσμένος Τα5ῖ. 
ἀταἰ.γο. 5(}1.6.64τᾺ) ; τοῦ νέου καθηγεμὼν λ. (Ἰδη).ῥαφξά,τ.7(0.124.14; 
Μ.8 .3208)}; ἐκ τοῦ λ. τοῦ κυριακοῦ 1(.5ἰγ.7. τό(ρ. 2.18; Μ.9.5418}; λ. δ᾽ 
εἶδον ἐκεῖ [1.6.0 δ Ἐσπιε] λαμπρὰν σφραγῖδαν ἔ ἔχοντα Αδθεῖο, ΦΡΠαρΗ. 9; 
ἵνα γεννήσῃ τὸν λ. ἡ νοητὴ Σιὼν τὸν ἄρσενα... «εἰς τὴν ἑνότητα τοῦ κυρίου 

καταντήσαντα Ἰἤείἢ.6γη:}.8.7(ρ 901; Μοτβ,. 408); Ογτ. Η. εαἰδεῖ..4.24 
(ε4,); 5. εομργεραίϊομῃ πᾶς ὃ ΡΣ λ. ἐπευφημεῖ λέγων, ἀμήν... 
εὐχαριστήσαντος δὲ τοῦ προεστῶτος, καὶ ἐπευφημήσαντος παντὸς τοῦ 



λαοσσόος 

λ. Ταβέ. ταροῖ,65.3(Μ.6.4288); οἵ ΗἹρρ ἐγναά.αῤ.τ6.1; Οὐτη.8ρ. ἘΌ8. 
ἐἀ..6.6.45.το(Μ.20.621.); πάντας τοὺς εἰσιόντας εἰς τὴν ἐκκλησίαν... μὴ 
κοινωνοῦντας δὲ εὐχῆς ἅμα τῷ λ. ... ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς ἐκκλησίας 
ΟΑπτι(24τ)εαν.2; ϑοιαρ.εμεῖ. 4.1; Βα5.6ρ.τρο.τ(3.2826; Μ.32.6074); 
οἱ Μοπίβηϊβι σοῃρτεραίϊίομβ, Εριρῇἠαεν.49.2(ρ.243.6; Μ.41.881.); 
ποιμαΐνοντα 56, ὈΙΒΠΟΡ] τὸν λ. σου [4]..αε.{ρ.208.6) ; 6. ἰαἱέν ; ἃ. ἴῃ 
Ἰϑταοῖ, Ὑμάτφι.34 τη Ὠι.(χ. 282}; ἱερεῖς παρανομίᾳ συζήσαντες τιμωρίᾳ 
παραδοθήσονται, τινὲς δὲ εἰς τὸν τοῦ λαοῦ τελοῦντες κατάλογον, εἰς τὸ 
ἐκείνων μεταβήσονται τάγμα ἸᾺ.1ς.24:2(0.97.3]; 2.200) ; Ὁ. ΟΒ πύίδῃ 
τὴν εὐχαριστίαν τινὲς διανείμαντες.. αὐτὸν δὴ ἕκαστον τοῦ λ. λαβεῖν 
τὴν μοῖραν ἐπιτρέπουσιν ΟἸδτη.5:γ.1.τ(ρ.5.10; ΝΙ.8,6928); Ἐπ5.0.(.3.24 
(0.89.9; Μ.20.τοβ5Ὰ}; ἐδ.4.7τ(0.147.3; 15258}; ΑἸ σῤιοη νεῖ. (ρΡ.τΊο. 
24; Μ.25.2258)}; 1. 5(ρ.174.1; 2320); ΙΔ ροΐ,δεε.63(0.142.28; Μ.:ς. 
4644); ἐν Ἠλεξανδρείᾳ δὲ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ ἕκαστος καὶ τῶν ἐν Δ. 
τελούντων...ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ὅτε βούλεται, μετα- 
λαμβάνει δι᾽ ἑαυτοῦ Βα5.6}».93(5.187Ὰ; Μ.32.485Ὰ}; ἰδ.τ88 σαν τ(260Ὰ ; 
Μ.δόςα); τὸ γάρ, 'δεηθῶμεν᾽, οὐ τοῖς ἱερεῦσι λέγεται μόνον, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς εἷς τὸν λ. συντελοῦσιν (Πτγ5.ο»Μ.2.5 ἴῃ 2( 9γ.(το.4350); ΡᾺ]]. 
ϑισξγνς.τθ(ρ.07.16; Μ,47.55}; {δι τδίρ.ττό.22; Μ.47.65); ΤΠαΊ.᾿..6.2.24. 
τ4(3.800); ὑπὲρ εὐχῆς .«««παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λ, ἸΘ Α(ς Μύήμιτλα 
(05, β8ες. γτν}); θυ. Ατ.6.}.3.3.4{(Μ.3.4200]; ἱερεῖς ἀποχειροτονεῖ 
τοὺς ἠξιωμένους ἀγαθότητι φέρειν τὰ ἀγνοήματα τοῦ Δ. 14.6ῤ.8.4(. 
4.τορῦὰ}); [1|..}ας.(ρ.2οϑ8.10). 

λαοσσόος, ταὐἱησ ἰμ6 ῥέορὶε, ΝΟΒΉ.ῥαν. 7ο.1τ:6(ΜΜ.43.1408}; 16. 

7: Ξ3:(8098); 1.12: 54(849Α). 
λαοτομέω, ἠδ σμἰ, ΤΌντ.ο  Τίδ᾽ τοὶ; Μ.77. τότ) οἷς, 8, 

λάκκος. 
Ἐλαοτόρος, ὁ, ἀφεῖσηεν τη οἰοηα, Ῥαυϊ. 51}, αρηδο.263(Μ.86,22618); 1ἅ. 

50}}.648(}}.86.21444}); 1δ.6οπ(21428). 
λαοτύπος, ὁ, εἰοηδ-νπαςον, Ῥ6Ὰ].511.αγηδο,τ επί .86.22578); 1.26 ς 

(2261). 
λαργιτίων, ἡ, (1,0. ἰαγρί!0) ἐφηρενίαὶ ἰγεάσγν, 10.ΜᾺ]. ελγοπ.τό 

Ρ.398(Μ.9).5894); οἵ, λαργιτίωνες, τουτέστιν ὅπου αἱ δημόσιαι 
εἴσοδοι εἰς δημοσίας ἀναλίσκονται χρείας δεΐοῖ, Δ Ἰος. (5900); αϑι. ἴῃ 
{15 οὗ σουηΐ οὗ {πὸ βδοχϑᾷ Ἰδύρϑϑβθβ ὁ...λαργιτιόνων κόμης Ῥείτ.11 
Α].ἐπενεῖαρ. Τάς. ἢ.6.4.22.το(3.900)}; ΝῚ.6}}.2.304 τῖϊ.(Μ.79.3408}; 
κόμης τῶν θείων λαργιτιώνων ὕνΥ.6.28(ρ.252.20; 53.024}; [0.Μ8]. 
εἤγο. 6 Ῥ.4οο(πο34); Οἠγοη Ῥαβοῖ,Ρ.3ο8(}1.92.7858)}; ΤΌΡΠΕ εἤγορ. 
Ρ.τοϑί 1 τοϑ,4288). 

Κλάρδιον, τό, ζα»:, Τιϑοη τ Ν υ γε. 48(Ν1.03.17208). 
Ἐλαρνακίδιον, τό, {16 δοχ, ΒίοΡΆ. Ὅταςυ, δέορ. (Μοτοο. τοῦ). 
λάρναξ, ἡ, 1. αγξ; οὗ Νοαῃ, Ησο»» ΟἸφ.8.τΊ; Ἐπ5.οποριαδί. (Ρ.4. 

6); Ὀσηῃβέοον, 5. χ(ρ.168,27; ΜΙ. 20,12564); ἘΡΙΡἢ ἦσογ.Ι.6(ρ.173.8; 
Μ.4τ.1808); ἐδ.1.7(0.173.12; 1808); ἐ.26.1(ρ.276.15; 3224}; 2. ΟΠΉ 
ΟΥ βαγεορἤαγξιις, ἔλι5.υ.(.4.6ο(ρ.145.8; Μ.20.12124); ΟὮτγ8.1ο»».27.4 
ἐπ Μ| (7 .25τ0}; ἃ. ἤοηι.24.3 τη. Ας.(0.10718); Δ ἤσηι.7.8 15. Οοἱἁ (τι. 

3748); ]ο.Απειεῤι δοιαὶ ΟΡ(Ρ.τ2β.αι; Μ.83.τ4450); ΤΒαΐ.},6.3.10.3 
(3.923); 170... γίφηι, ο( Μ.ο6,τ27ο 0). 

λαρυγγίζ-ω, 1. παῖ α ρμίγαὶ ξοιιά “νεῖν μίμησίς ἐστι φωνῆς, ὅτ᾽ 
ἂν τις...«ἐπιβήσει τῇ φωνῇ καὶ στενοῖ αὐτήν, ὥστε δοκεῖν ἐν τῷ 
λαρυγγιᾶν παρακατέχεσθαι (οκτη. ΜΕ]. Ξἐμοὶ.(Μ.38.620); 2. ἀφείαῖηι 
ἰομάϊν σὺ τί καυχᾶσαι τυων ἁπλῶς, καὶ οὐ πράττων; 1516. ῬῈ}.Ρ.τ.88 
(Μ.78.2448); Οεπηϑά, ἐν Οὐη.τ τί 1.85. τό240); 3. οὐσμὲ, Οντ. 70.5.1 

(4.4608). ᾿ 
λαρύγγιον, τό, ἀϊτη. οἵ λάρυγξ, ἱΐγοαί, ἀρορῥίς αν. (Μ.δα. 

4651). 
Ἐλαρύγγισμα, τό, »ηομε Ρ πομφόλυγας διὰ κενῶν λ. ἐξερευγομένη 

σοτπι. ΟΡ υἱόν τ(Μ 98.808); [0.}).λοηι.τ2.τ(Μ 06.7844); ἘΜΈ, 
ϑγηιε ἀπη.τοί .18,3738). 

Ἐλασιόομαι, ῥὲ μαίγν, Τιϑοπέ. ΗΝ ἐ5..4.56(} 86.17040). 
["]λασιοτριχής, τοῦ! βαῖγν Ξπῖη, Ογτυ ίαρλι θη, 3(1.το2ὰ}). 
Ἐλατέρκουλον, τό, (1, αἴ, ἰαἰδγειίμγη) ἱηϑιγείίον ᾿δϑθά ἰθ ῬΥΩΘΙΟΥ 

ΟἩ ἀοσΗῊρ οβῆες, Ταβίτπου.24.6(ρ.τ94.33). 
ἘΛατινίδης, ὁ, ἃ ζαΐΐῃ, Ογας. δέ. α.τν 18.12.1. 
Λατινίς, ἡ, 1. ἃ5 5υϑ8., Γαἰΐεηι “ατινίδος ἔκγονε Ρώμη (ζςοπά, 

Ῥώμης) Ογαε. δ᾽}.5.356; 10.8.75; 2. 5. Δα ]., ̓ αϊΐη ΛΔ. ἀρχῆς Κονιαη 
ἐπ ρῖγε, ΤῊΡΕΨ]. ὀχο, ροηὶ. δ(ρ.484.2: ; ΝΙ.112.9458). ι ᾿ 

λατόμος, ὁ, 1. Ξἰοηπ6-παποη, Ἡσττη. ϑηι.0.0.2; ΤΠατ, φι..23 1 Κέρ. 
(1.467); Μ'οΑγίενι. (ρ.172.}}; 1.10.1}. “γἱόνηιίδο( Ν.06.13088}; 2. ἐπ- 
στγαυξγ, ταθῖ. τῶν σῶν καρδιῶν λατόμος, ὥστε ἐν ταύταις τὰ θεῖα λόγια 
ἐγκεχαράχϑθαι Οτιγ55.ν.}105.(Ν1.44.4280). 

λατρεία, ἡ, Ξεγυΐεε; 
Α. βδοουϊαι, τοῦ, Τιδν.23:32 πᾶν ἔργον λατρευτὸν...λ. ἐνταῦθα τὴν 

δουλείαν καλεῖ 1514.}ε].6}}.1.71(Μ.78.2324). 
Β. οὗ Ξετνῖος οὗ (οἄ ἴῃ σεη. διὰ τῆς ἐμῆς πρὸς θεὸν λ. τὰ πανταχοῦ 

εἰρηνεύεται ΟΟἸβ᾿ ΔΡ.ΑἙΠ.ἀροὶ, 56. δδ(ρ.16ς.2τ; Νέ.25.4048); 16.680. 

793 λατρευτός 

Ἐπ|5.:.0.4.0(0.121.15; Μ.20.11578)}:; ΟΑης, (358). νη}. ΕΡΙΡΉ. 
μαδν.73.2(0.269.14; Μ.42.405.). 

(,, ς8Ρ. τυογερ; 1. οὗ Τενν ἢ. οσα]τα5 ποῦ ἡ λ., ὁ ναός, αἱ θυσίαι ; 
Οτ, λον. 4.2 ἴῃ [6γ.(Ρ.24.30; Μ.13.2880); ἃ5 σωματικὴ λ., Ηδταοίεου 
ΔΡ.οαπ4. 70.13.17(Ρ.241.23; Μ.14.428Ὰ); 88 συμβολικὴ λ., Ἐπι5,ἢ.6.1.3. 
4(Μ.2ο.608); πρόσκαιρος γὰρ ἡ λ., καὶ πρὸς ὀλίγον ἀνθήσασα 1888.1-. 
2ι(τ.3930᾽; Μ,30.1530); τὴν τοπικὴν λ. ἑτέρως μετεποίησεν (ΟηΣΙ. 
.«4}}.6.22.5; παλαιᾶς λ. καὶ πολιτείας (Ὦτν5,ῃοη1. 4.4 π Αε ῤγίηε,(3, 
870); ἰά μον. 5.1.2 τη 7σ.(8.3020); τῆς ἐν νόμῳ λ. ἡ δύναμις οὐκ 
ἀπόχρη πρὸς κάθαρσιν Ογτ.αάογιο(τ.2120); 2. Ρᾶραπ,  ίορη.3.2; 
Αὐβειροί, τ; ματαίαν λ, ον Οἰδη,9.1; [50. ἀποτάσσομαΐζ σοι, 
σατανᾶ,) καὶ πάσῃ τῇ λ. σου. δ. δέ ἐστι διαβόλου, ἡ ἐν εἰδωλείοις εὐχή 
Οντ. Η. ταϊεελ.τοΒ; δαιμόνων ἃ. ΟὙ ΝΥ 95. ἔπη 8(2 Ρ.171.22; Μ.45. 
ἸόοΟ); λ. τῶν πονηρῶν πνευμάτων (οηεί..4.Ρ}.2.28.8; Οδουμι.4}οε. 
«2: 8(0.153); 3. οὗ (ΒΥ βῦαπ νουβὮρ ἴῃ βαπ.: ἃ5 Πϑαν ΠΥ, ΟΡΡ. 
τγρίοα! ψουϑῃῖρ οὗ Τῶν, Οὐιλορι 4.2 ἦπ 6γ.(0.24.30; Μ,13.2880); 
Ομ τγϑ5.μονι.80.2 ἴῃ 70.(8.4154} τῆς ἐν πνεύματι λ. ἱερουργοί 1 .ἀρ.εαἱ, 
Ἠεδ.ἀ:τίρ.141.28); Εξαΐαβ ογ.τ(ρ.5); [Δα π ΙΗ 64 1} προσκύνησις, τεῦ, 
ΜΟΣΒΏΙΡ ἴο ΒῈ ρϑ]ά τὸ Η. σμοβί, αὐ Νυ85, αεφά.τ4(Μ.45.13170); 1δ. 
23(13200); Ὀνχιαάον.ο(1.3008); ε5ρ. οἵ ἐὐοματιβοῖς ἡνουβῃὶρ, ΑΡΟΪ]. 
Μά. Ξ6ε.ρὶ ο(ρ.τ7ο.17; Μοτο.τχοβῦ); ἘΡΙΡ].λαδν.15.3(0.334.30; Μ.42. 
ποσο); 14 αρ. Π4.2(ρ.524.1; Μ.42.8280) ; μυστικῆς λ. Παρ οηξί, 
ρριϑακατ; ΠΑ Μανο (διγαςνγ υν; 11|..αει(ρ.το4.10}; 4. οὗ 
ἀαὶϊν πποτπίπρ απ ἐνθηΐηρ Ῥτάνθι, ὈΠτνδιμονιοΣ ἐπι Τρ (ΤΊ. 
570); 5. οὗ Ῥγθβϑο ηρ ἃ5 ρτ] β νυ βϑοσῆςα, ρατί οἵ ἀροβίοϊ!ς λειτουρ- 
γία ἀπ ἱερουργέα ΝΥ ΊΟΗ 15 τηοτο ἴῃδῃ ἁπλῶς λ., Ἰᾶ  ἤοηι.29.1 ἴα ΚΟΉΙ. 
(9.7314}; 6. διεἰ!, ηιράθ ΟἹ τοονςπῖρ εἰς τὴν Ἀρείου μετεβαπτίσατο Δ. 
Ὑματ Τιδος. ἐν. (}4.86.2248); ἡ...τῆς πλάνης λ. ταῖς ἐκκλησίαις ἐπεισέ- 
φρησε {70.41.6 γ65}.τοο(Μ.6.13440); 7. βεγυΐεε, αεὶ οὗ τοονο}!ρ 
τὰς ὑπὲρ βασιλέως διηνεκεῖς ἐξετέλουν λ. Ἐχι5.υ.(, του) ρ.1ό.28; Μ.2ο. 
9234); οὐκ ἦν ὥρα ἡμερινὴ οὐδὲ νυκτερινή, ἐν ἦ τὰς λ. οὐκ ἐπετέλουν 
[Ξο. ΟΧντμνμοῆν5. πιοη 9} τῷ θεῷ {0} 4]}. λυ πιοη.5.4{}.20.13; Μιός. 
4484); 8. λογικὴ Δ. (εχερ, Ἐλοση.12:1), ᾿πτετρτεϊοα οἵ (Πγ]βΕ 8 561- 
νίοα ἴο (ρα 465 ἀναίμακτος θυσία ΟΡΡ. Ραρϑῆ ΘΠ] 58 ΥἹ ῆς 68, 
ΑἸΠοπαρ.ἶσρ.13.2(Μ.6.οτ60); πνεῦμά εἰσιν οἵτινες κατὰ ἀλήθειαν καὶ 
οὐ κατὰ πλάνην προσκυνοῦσιν Ἡεταοίεοη Δρ.Ό τ. 70.13.25(0.249.4; Μ. 
14.4414}}} τί δέ ἐστι λογικὴ Δι; ἡ πνευματικὴ διακονία, ἡ πολιτεία ἡ 
κατὰ Χριστόν, ... ἐὰν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν προσφέρῃς αὐτῷ θύματα, 
καὶ ἱερεὺς τοῦ οἰκείου σώματος γίνῃ καὶ τῆς κατὰ ψυχὴν ἀρετῆς" οἷον, 
ὅταν σωφροσύνην προσενέγκῃς..««ταῦτα γὰρ ποιῶν, ἀναφέρεις λογικὴν 
λ., τουτέστιν, οὐδὲν ἔχουσαν σωματικόν, οὐδὲν παχύ, οὐδὲν αἰσθητόν 
Ομτνυβυλομι.20.2 ἐμ Κοι(ο.ὅς80); τί δέ ἐστιν ἡ λογικὴ λ.; τὰ διὰ 
ψυχῆς, τὰ διὰ πνεύματος... «ὅσα μὴ δεῖται σώματος, ὅσα μὴ δεῖται 
ὀργάνων, μὴ τόπων"..«οἷον ἐπιείκεια, σωφροσύνη Ἰᾶ.ποη!.11.3 τη Εἰ εὖ. 
(12.1154); οἱ Τάτ. ονι.χ2: τ(3.129); οὗ δυο ματιβεὶς οὐ] ατίοι, Σϊ. ας, 
(Ρ.194.10); 9. ἴὰ ἰροποοϊαβεῖς σοπίγοναοτθυ, λ. 5. Ὀείηρ αἰγεςιθα ἴὸ 
(οά ἀϊΞι. [το προσκύνησις οἱ 5ατηΐἴβ, βαορα οὈ]εοῖβ, εἴο,, 70.}), 
ἔμασ.τ τας .04.12444} οἷτ, 5. προσκύνησις ; Ταταβ.ἐριτ(Μ.08.14330); 
ΟΝΙο, (γβ))αει.6(Η.4.4410); τιμητικὴν προσκύνησιν ἀπονέμειν, οὐ μὴν 
τὴν κατὰ πίστιν ἡμῶν ἀληθινὴν λ., ἢ πρέπει μόνῃ θείᾳ φύσει δ΄γμηιν. 
Νέδι Β.) (Ε.4.4564}; λ. Βείηρ οἴδετεα οηἱν ἴο Τυίη., Τμάτγιϑιια, ρ. 
2 οΊ(Μ.00.14128}; 10. ἀϊκξ. ἔτοτη δουλεία, σῇ, λατρεία ϑέγο Ξε ΔΜ 
τρηςμείἀέμθμι.. αὶ δϑριραῦ, αμὶ ἰατ ᾿γεημεηπίεν μὲ ῥΦΉΦ ϑεηηβεν, κα 
ἀϊείξμν ξεγυΐμες φάθ ῥενεϊηοὶ αὐ φοϊεμάπηι ἀφιη, ὐρ. ἀξ εἰυτίαίε ἀεὶ 
τοιτ (ΜΡ Ι,.4τ.278); αἱ {0 εἰπε, φμαθ ργαάθεθ λατρεία ἀϊεῖ!ην, ἰαἶπὸ 
μπὸ ϑεγδο ἀϊεὶ πος ῥοΐθεὶ, ἐμ οἱὶ φμαράσηῃ ργοῤγῖε ἀϊνίητία!ὶ ἀόδίία 
φογυϊίιδ, δε εοϊμρητδ, τσ εοἰσπάμηη ἀσεομεες, πἰδὶ πηοι ἀμ, Ἰὰ. 
ἐ. Βαμοίμη 20.2τ(Μ.}],.42.385). 

λατρεύς, ὁ, τὐογεπέρῥεν, ρἷατ., Αν, ΚΤ βοι. ἃ τατίρ.230.4, ν.]. 
λάτραι) ; Βα5.6}.45(3.134Ὰ; Μ.32.368.). 

Ἐλατρευτέον, οη6 τρμέδὲ τοῦς Ρ Δ. θεῷ τῷ κατὰ φύσιν μόνῳ ΟΥΥ. 
αάονγ.τ(τ. 4ΟΑ); τεῖ, οτιμοάοχ ἀϊβῖη. οἵ λατρεία ἴτοτὴ προσκύνησις ἴῃ 
ἸοοποοΙαβιὶς σοηίγονειθον τῇ Χριστοῦ εἰκόνι οὐ λ' Τπατι διά, .Ρ}.2. 
τόϊ(Μ.99.1504Ὰ}); προσκυνητέον..«τῇ εἰκόνι..«οὐ λ. 1δ.2.212(1640})). 

Ἐλατρευτέος, ν. λατρευτός. 
Ἐλατρευτής, ὁ, τρογσμῖρῥεν; οἱ Οοά, Τυβε, τα]. 64.τ(Μ.6.6210) ; οὗ 

Β88], 1514.}6].6}}Ὀ.1.60(Ν}.78,220Α}; τεῦ. 5. Τοβερῇ οὐκ ἔτι... ὡς ἀνήρ, 
ἀλλ᾽ ὡς λ. «.., ἐξυπηρετεῖτο...«τῇ λεγομένῃ γυναικὶ... Μαρίᾳ ΝΙ] Ρῥ.τ. 
27τ(Μ.79.1810). 

λατρευτικός, οὗ ἐΐιε παίμενε οὕ τοοῦςἰρ οὐ αἀογναίίοη ἐπ᾽ αὐτοῦ δὴ 
Χριοτοῦ λ. ἡ προσκύνησις... ἐπὶ δὲ τῆς εἰκόνος, ἡ αὐτὴ μέν, σχετικὴ δὲ 
ὅμως ἤγουν ὁμωνυμική Τάτ, ϑευα,.ρ}.2.85(}1.99.1320Α}. 

Ἐλατρευτικῶς, ὃγ ταν ΟΓ τοονςἶῖρ (45 οἴϊετεὰ ἴἰο σα αἸοης), {0 τ. 
ΤΕΡΡαρα δ. 1 εοη. (4.50) οἱτ, 8, προσκύνησις ; Ἐμελβοῖ, (0.255) οἷ. 5. 
σχετικῶς. 

λατρευτός, 1. 0 δε τρογεἶρΡεά οὐδὲ λ, ἡ κτίσις ἘΡΙΡΗ. αηε.7ο(ρ.87. 



λατρευτῶς 

τ4; Μ.43.1450) ΞΞ τᾶ.ἀπ6ν.74.7{(0.321.14; ν.1, λατρευτέα Μ.42.4880); 
ΤΟΙ͂Ν Ἡ.εοη. 3(Μ.06.13528); ΤΠατιΒίυα.εῤ}.2. τ ετ( Μ.00.14728} οἴ. 5. 
λατρεύω; 2. Ξογυῖίθ ([,5ν.231.3}, 1510} 68]. δρ}.τ.71τ(}}.78.2324}; 10.}0. 
μον. 4. πο Μ.96.622.). 

Ἐλατρευτῶς, -Ξ- λατρευτικῶς: Δ. ... προσακτέον τὴν προσκύνησιν τῷ 
««Δριστῷ ΤΠατΒΌια.6}}.2.2τ12(Μ.00.τ640Α). 

λατρεύ-ω, 1. Ξ«γύξ, δὲ α κἰανε γῆ..«οὐδ᾽ εἰσέτι -οὐυσα Ογαξ. 51}.2.3τν 
2. βόγυε (οά, τυογ  ρὶ ἃ. Ῥαρϑη ἔθνη... χειρῶν ἔργοις -τοντα [πι5[. 
Ταρῤοῖ.53.6(Μ.6.4ο8λὺ); δαέμονες.. δικαστὰς ἔχοντες..«“ποντας Ια. 
2αῥβοΐϊ,τ.2(Ν.6.,4444}; αὐτοῖς 56. ἀδΙΏΟΠΏ5] καὶ τοῖς «τουσιν αὐτοῖς 
ἐσομένης ἐν πυρὶ αἰωνίῳ κολάσεως 7.8,4(4578); Οτ,ἤονη. 5.3 ἴῃ [6γ. 
{(Ρ.34.6; Μ.13.3008}; 1 8π|1-Αταῃ πιριτηθηΐ πῶς δὲ προσκυνῶν τὸν 
«Χριστὸν ὅ.. ἀπόστολος, τοὺς τῇ κτίσει “τοντας παρὰ τὸν κτίσαντα, 
εἰδωλολατρεῖν διορίζεται; ἢ γὰρ οὐκ ἂν προσεκύνησεν εἰ κτιστὸς ἦν, ἢ 
οὐκ ἂν τοῖς εἰδωλολάτραις συνέταξε τοὺς τῇ κτέσει ““οντας" ἵνα μὴ καὶ 
αὐτὸς εἰδωλολατρεῖν δόξῃ, προσάγων τῷ κτιστῷ τὴν προσκύνησιν τ. 
ΝΥ85. Εμη.2(2 Ρ.339.13; Μ,45. 5162); ἔθνη..«τρέχει ἐπὶ τὰ εἴδωλα τοῦ 
λ, αὐτοῖς Οὐπεῖ, ἄρ}.2.6ο.2; Ὀντιαίογ,οίτ.313Ε); οὗ ψγουβῃὶρ οἵ 
ΤΑΔΙΏΣΩΟΙ ἴὴ ρίδος οὗ (οά, Οὐηεὶ..4.}.3.}.4; Β. ΟἹ δπα Ομ χιβίϊδα ; 
1, ἴὴ φσεπ. τῶν ἐν καθαρᾷ συνειδήσει --όντων τῷ..«ὀνόματε αὐτοῦ 

ΤΟ ]6η1.45.}1}; ᾧ πᾶσα πνοὴ “-εἰ ῬΟΙνΟ.6Ρ.2.τ; οἱ βουνίηρ (ἀοἕ ἰπ 
ΟΒχιβιίδῃ [ηἴ6, Θογαρ.θηοῖι.2ο.2; διὰ τῆς ἁπλῆς..«ὁμολογέας “οντες 
τῷ κυρίῳ Β85.6}.1] (3.260; Μ.32. 6488): 1δ.23:. 3(3θοσ; Μ.876Ὰ}; ἴῃ 
δῆς Ατίδτ αιρατηθηΐ εἰ μὴ ἀΐδιος θεὸς ὁ υἱός, ἐξ ἀνάγκης πρόσφατος" 
εἰ μὴ ἀληθινὸς, ψευδής" εἰ μὴ φύσει, θέσει. ἀσεβῶν δὲ προσφάτοις καὶ 
ψευδέσι καὶ μὴ φύσει “-ειν.. ἀσεβεῖς οὗ οὕτω Χριστῷ «"οντες ὈΙάντη. 
({8Β45.)}Εμη.4(1.2874.; Μ.29.6800); εἰ δὲ προσκυνοῦντες αὐτῷ, καὶ τῷ 
πατρὶ... «προσκυνοῦμεν, καὶ αὐτῷ μόνῳ “"ομεν" μέα ἄρα θεότης πατρὸς 
καὶ υἱοῦ ΤΑΤΛΉ ἀταὶ, Τνῖη.3.7(81.28.12134}; τοῖς τριάδι “σουσι 70.}). 
ῥοηῖιχ τί Μ οδ. 545.) ; 1ἴ. τὰ Ἰσοποοίαβεϊς οοηΐσονοιβν ἀἸ5έ. Ὀγ οτἵπο- 
ἄοχ ἔγοϊη προσκυνέω (ἔογτηθτῖν συ ποηγηποιβ), οὗ Ττ.11 Ρὰρα ἐῤ. 
ἐεοη.τ(Η.4.50); ἵνα μὴ ὡς θεὸς “-ομένη προσκυνῆται ἡ κτίσις 70.}), 
ὕπαρ, τοί .04.12440); προσεκύνησεν... «Δανιὴλ ἀγγέλῳ θεοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐλάτρευσε. ἕτερον γάρ ἐστι λατρείας. προσκύνησις 1.1. 8(12408) : 1.3. 
33-.ἀτ(1352.- 3570) ΟἹΕ. 8, προσκυνέω: προσκυνοῦμεν ἁγίοις, ἀλλ᾽ οὐ 
“πομεν αὐτοῖς Ὑπάτ,Θιυά.6. ἵριαρ. (6.99.5 048); Ὀαϊ ΤὈΥΙΙΕΙ πβασα 
αἶϑο σοπ ἰπιι65 προσκυνήσωμεν καὶ λατρεύσωμεν μόνῳ τῷ κτέστῃ 71..Ὁ. 
Τριας. 3, 4τ(12ς7ΑᾺ}; οἵ. “πεται ὁ Χριστὸς ἐν τῇ αὑτοῦ εἰκόνι" ὥστε καὶ 

ἡ εἰκὼν λατρευτή Τάτ, δια. 6}}.2.τοτ(Μ.09.14728). 

Ἐλάτρης, ὁ, τον ΡΡΕΥ ; τὶ σεη., Ατῇ. ,4.7.2.32(Ἀ}.26.3028); 70.}0. 
μαδν. ριϊοσ, (ἴ.94.78οο) ; (τ βίοὶ. κἂν εἰ γέγονεν ἄνθρωπος λ. ἔχει τὸν 
οὐρανόν ὑντ Ν οὶ. 4.6(6,.1178Β.; λάτριν Ρ.80.42); μὴ γὰρ ὅτι ἱερεὺς 
λέγεται, Δ. καὶ λειτουργὸς μόνον.«-«-νοείσθω Τιεοπί. Η. Λ͵εε, (86. 
17204). 

λάτρις, ὁ, Ξεγυαμέ, οἵ Οαρτοἱ λ, 

32498). 
Ἐλαύορον, τό, ν. Ἐλάβαρον. 
λαύρα, ἡ, ξ. αἰΐεν, ἰαπε ἵπ ἃ εἰν, Ατλ.ἢ..4).58(ρ.216.8; Ν.25. 

Ἰό40); ἀμφόδων ἤτοι Δ. ἐπιχωρίως καλουμένων ὑπὸ τῶν τὴν Ἀλεξαν- 
δρέων κατοικούντων πόλιν ΕΡΙΡΠ, ἠαεγ.60.τ(ρ.152.25; λαβρῶν Μ.42, 
2044); 2. »πομαδίεγγν, ΠΟ] δοίίου. Οὐ τηἀιν!άτα] 06115. οὗ τηοηκϑ 
ΘΣΒογοα Τορεῖ.Γ Ὡπάου οὴὲ ἰεϑάοσ ; ἀεβου θεά φροντιστήρια καὶ τὰς 
καλουμένας λ." ἐν οἷς ἡ μὲν δίαιτα διάφορος, ἡ δέ γε πολιτεία εἰς ἕνα 
τελευτᾷ θεοφιλῆ σκοπόν. οἱ μὲν γὰρ ἀγεληδὸν ζῶντες οὐδενὶ τῶν εἰς 
γῆν βριθόντων κρατοῦνται...ὡς καὶ τὴν πάντων ἐσθῆτα ἑνὸς εἶναι 
δοκεῖν καὶ τὴν ἑνὸς ἁπάντων. καὶ κοινὴ τράπεζα παρατίθεται... κοινὰς 
δὲ τὰς πρὸς θεὸν λιτὰς διημερεύουσί τε καὶ διανυκτερεύουσιν ἘνΔΟΥ, 
ἦ..6.5,2Υ(Ρ.29,24; Μ.86.24774}; πὶ ρθη, ἔμεινεν εἰς τὸν Καλαμῶνα....καὶ 
ἄλλος γέρων ἠσθένει εἰς τὴν ἄλλην λ, ἀῤορῥιἢ Ῥαϊν. 32(ΝΠ.65.Δο10); 
ἀπέκρυψεν ἑαυτὸν ἐν κελλίῳ ἔξω τῆς Δ. ἡσυχάζοντι 1Ὁ.(4328); διάκονον 
εὐτῆς Δ. τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου Ζοβ.αἰϊοφεία τ2(Ν.78.16074}; λαβὼν τινὰς 
τῆς λ. ἐπιτηδείους... κτίζει εὐκτήριον καὶ κελλία κύκλῳ" καὶ καταστήσας 
τινὰς τῆς Μεγίστης λ. ἐκεῖσε...λ, τὸν τάπον συνεστήσατο ᾿Επτάστομον 

ταύτην ἐπονομάσας Ογτ.Β.υ δαϑ.30(ρ.130.22); εὐδόκησεν ὁ θεὸς κοινό- 
βιον ταύτην γενέσθαι τὴν λ, ἰᾷ υ. Επμξήγνι, Ξο(ρ.58.20); συνέβη κτέζεσθαι 
τὸ κατὰ βορρᾶν ἔξω τῆς Δ. κοινόβιον πρὸς τὸ ἐκεῖσε τοὺς ἀποτασσο- 
μένους τῷ βίῳ τὴν μοναχικὴν πρότερον εἰς αὐτὸ παιδεύεσθαι, ἀκρίβειαν, 

εἶθ᾽ οὕτως εἰς τὴν λ. οἰκεῖν τὸν κοινοβιακὸν κανόνα ἀκριβῶς διδαχθέντας, 
τοῦ...«Σάβα..«λέγοντος ὅτι ὥσπερ ἄνθος προηγεῖται καρποφορίας, 
οὕτως ὁ κοινοβιακὸς βίος τοῦ ἀναχωρητικοῦ προηγεῖται Ἰά υ. 70.1{65.6 
(Ρ. 2οὔ.4); ἐν τῇ λ. τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα 10. Μοβοῦ .Ῥγαΐ.3 

(Μ.87. 28530); 1δ.4(28568Β); τὴν λ, τῶν Πυργίων τοῦ ᾿Ιορδάνου τ." 
(2560); τὸν πρεσβύτερον τῆς λ. τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου 1δ.τλ(:βόταν; Το, 
ΟἸτπ. ας, τ4(Μ.88, 1200); τῶν ἁγίων πατέρων τῆς καθ᾽ ἡμᾶς λ. Απί. 
Μοη.ερ. πεῖ. (Μ.80.τ42τ10), 

Ἐλαυραγόρης, ν. λαβραγόρης. 

εὐ. θεοῦ ΘΟΡἤτ. Η.ογ.2.26(}}.87. 

794 λειμών 

"λαυρᾶτον, τό, ἰαμινεἰ πυγεαϊμιεά βονίγατί οὗ ΦΉῥδγον θείων λ. ἐπ᾽ 
εὐτυχίᾳ οἰκουμενικῇ εἰσερχομένων καὶ ἐν τῇ... Ἀλεξανδρείᾳ Θορῆτ.Α]. 
ἐϊδεὶϊ.(ρ.24.8; Π1.2.3378) ΤΌΤΙΗ Ῥβρὰ δρ.1δοη.τ(Η.4.124}; ΤΆΡΒΗ. 
εἤγοη.Ρ. ΔΊ. τοϑ,. 6204}; ἴῃ ἀηἰ1-σοποσϊαβσ δυρυτϊηεηΐ βασιλέων 
λαυράτοις.. ἀπαντῶσι λαοὶ μετὰ κηρῶν καὶ θυμιαμάτων οὐ τὴν... 
σανέδα τιμῶντες ἀλλὰ τὸν βασιλέα Πα 5. ΑἸ. [26 6}}.(Ηῃ..4.458). 

Ἐλαυρήτης, ὁ» (ρτοῦ. ἴοτ λαυρέτης) ἀτυοί ον ἐν: α λαύρα, 10. ΜοΞςοἢ. 
ταὶ. 4{(Μ.81.28568). 

Ἐλαυρίζω, δωγη ζγομδῖν, ΤΠΡΠη ἄγον. ρ.331(Μ.τοβ, Βοοα). 
λαῦρος,-- λάβρος, υἱοίεπί, Οτισχροη ν.28:3(Μ.17.2410); Αϑί. 

Απι, ἤσουν. δ(Ν,40.2604); ΝΠ.9}}.4.14(Μ.79.5560). 
Ἐλαύρως, υἹοϊσηίἶν, ΑἸΡῊ. δείσις.τ2ο(Μ.37.15854). 
λάφυέξις, ἡ, οἰμἐϊοην, Οτ ΝΖ. εαγμι.1.2.34.80(Μ.37.052.). 
λαφυραγωγέω, ΦΩΤΥ͂ν Οὐ ἂς δοοῖν, ῬΠΙ]οβι. ἢ. 6.7.το(Μ,6ς, κ49Α); 

τηξῖ. ὁ διάβολος ἡμᾶς... ̓ Λατυρανουεήσες Ν1].6}}.3.238(}}.79.2210)}; 
Μαπίςῃ, τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς... ὑπὸ.. «τοῦ πονηροῦ λαφυραγωγηθεῖσαν 
ϑεσαρ. αη. 51(Ρ.72; Μ.18.1248})}. 

λαφυραγωγία, ἡ, 1. ῥἐιριάογίηρ, ΡᾺ]],ν Οὐγν5.3(0.18.,27; Μ.41.13}; 
ΒΟΥ ἢ, 6.6.6,1τ3(Μ.67.6778); 2. ῥοοίν, ἘΡΙρΡ ἀαδγ.55.ο(0.335.15; ΜΝ 
41.988.) ; νγ,άον. κ(ι. 1444). 

λαφυραγωγός, ὁ, ῥἰμπάσγεν, Μρδηόχο  ογε. (ρειδειτό; Μ.113. 
8138). 

Ἐλαφυρία, ἡ, δοοίν, Τδο5. Ναζ. τα]. τ88(Μ.38.116:). 
λάφυρον, τό, ῥΐίδέε οὐ δοοίν, Ξροῖΐ; 1. Ἰἴτ., ΟὙ Ν γϑδ.υῖγρ. τα(ρ.30Ί. 

27; Μ.46.3800) ; 14. ἔμμιτοί Ρ.233.20; Μ.45. ὅδι); ; Ὀβυνβ.ῥαη. Βαν. 
2.21(2.572ΕῈ}; [516.ὉὈὲ], 6ρβ.2. Ο2(Ν.. η8, 5314); 2 . Ιπεῖ,, τοῦ, ΟΠ τιβι 
βρολ πρ οὗ [λεν1]} τὰ λ, κρέμαται ἄνω....ἐπὶ τοῦ σταυροῦ [ἢγν5. φρεημεί. 
3(2.4028); οὗ 5, ῬΔᾺΠ] ἃ5 5Ρ01} τά κεη δοτα 1 6ν}}, τά, ἤορι.19.3 ἴῃ Αε. 
(9.156}}; οἵ ρεμϊζεπε τὶς ἃ5. βροὶϊ ἢ ΨΠΙΟη ΟἸὨχβὲ δπιεσοᾷ 
Ῥᾶγβαϊβο, ϑονοσ,αρ.εαὶ.1,..22:43(ρ.170.26); οὗ 508] (ἰὰ Μαπιςῃ, ἀος- 
{{1Π6} ἃ5 ΒΡ011 [ἀκοῇ ἔγοτη σοά, ϑεσδρ. μα. τ(ρ.72; Μ.18.12480). 

Ἐλαχάνη, ἡ, ἄ15}} οὗ νερείαὐϊες, Ἰδοτ.ἀοεί.7.6(.88.17ο 54}. 
λαχανηφόρος, ῥγοϊώμείηρ πεγὺς, Οὐ ΝᾺ 2.6 }.26(Μ.37.618). 
λαχανοειδής, {κὲ υερείαδίες, ΤΛΊΠ.}αϊ.(Μ.26.12000). 
Ἐλαχνιστήριον, τό, ξαφίηρ 97 ἰοίς, σογτἰερίμηι (Ὅν ορεμίηρ ΒΙΡ]6), 

Ρεγπηεῖεα, ἤδη ργθοραςᾷ Ὀγ ρτάψεσ, 85 Ὀρρ. τθοοῦτβα (ὸ αἰ ν ΠΕ Γ5, 
Απδβί. ὅ.φῃ.6} γε5Ρ. τοδί .80.γ6τΑ). 

Ἐλαχνός, ὁ, ἰοὶ, ΑΤᾺ ΒΟΒο]αβι, οί, τ8.4(ρ.165). 
λαψάνη, ἡ, ἐλαγίσεκ, ῬΑ]], ἢ. απ. 4Δ(Ρ.05.0; 1.34.1 7058). 
Ἐλαψάνιον, τό, -- ἴοτερ., Κ΄.Ῥαεὴ. Δ το(ρ.120.5).Ψ 
Ἐλεανώμενος, ῥτοῦ. ἔ,}, ἔΟΥ λεαινόμενος, 1)1ἄντι, Ὁ ς.17:43(Μ.30. 

1261). 
λέβης, ὁ, εαμίάγοη,, δαδτη., 85 Ἰαβῖυατηοης οἵ τοτίαχο, Δ. Οὐη.5.ς 

(Ρ.66.10}; λ17. Τἠάοί.Ι 23(0Ρ.75.0). 
λεβητάριον, τό, Ξτ»»αἰΐ »Ῥιοίαὶ δας] κομίζεται ὕδωρ θερμότατον εἰς 

μικρὸν λ, καὶ κιρνῶσιν ἐξ αὐτοῦ τὰ προκείμενα τῇ θείᾳ τραπέζῃ στη. 
ΟΡ οομιθαρὶ. (Μ,08.4408). 

Ἐλεβητονάριον, τό, ἃ ρατιηδηῖ, ΟΠ. γε. ἡ, Β(Ρ.17.11, ν.1. λεβι- 
τωνάρια; λευιτωνάρια Μ',40.052Α). 

Ἐλεβιτών, ὁ, ν. Ἐλευιτών. 

Ἐλεγατάριος, Ἐλεγατεύω, Ἐλεγάτον, ν. ἔληγ-. 
λεγεών (λεγιών), ὁ, (1,5. ἐφσίο); 1. ἱδρίονι, Οὐ,λιονι. 1.3.1 ἴῃ {6γ. 

(ρ.1ο2.11; Μ.13.4008)}; [λτ|5.}.6.5.5.1τ(}1.20.4414}; οἵ Ἰορίουα οὔ ἀπ 6 ]5 
λ. ὄντων ἀγγέλων τῶν τεταγμένων ἐπὶ τῷ βοηθεῖν τῇ τῶν ἀνθρώπων 
φύσει ΟΥτοἠοηι.13.1 τη {6}.(ρ.το2.χι; 4008}; αὐ ΝΙ δ. ἀονη. τ4 τη (αηί. 
(Μ.44.τοβο0) ; οἵ ἀδπιοηδβ, (]οιὴ. εἰ.46(ρ.140.24:; Μ.0.7208})}; 7 (δαί ττ. 
3(0Ρ.40.4; Μ.122.1322}}; ΟΥὙΝ ν85. "νι. 5 ἴῃ απ! (δια); 2. δαμά οἵ 
βοίάτοενς ἐπῆλθεν... «τῇ ἐκκλησίᾳ ὃ δοὺξ..«μετὰ πολλῶν λ, στρατιωτῶν 
Ατῇ.λ, γϑτίρ.229.17; Μ.25.7920). 

Ἐλεθέκ, τό, (Ηεῦτ. 3), αὶ ΠΕΡτον τπδαβιισο, ἘΡΙΡΗ.ρηδης.21 ἼΠ2 ΡΙΡ 
(31.43.27}28}; τοῖ. 5.2: λ' δέ, ὡς ἐν τῷ ᾿Ὡσηὲ.. εἴρηται, ὅτι ἐμισθωσά- 
μὴν ἐμαυτῷ Δ. κριθῶν: ἐν ἀντιγράφοις δέ, γόμορ κριθῶν, τὸ αὐτό εἰσι' 
δέκα γὰρ καὶ πέντε μόδιοι σημαΐνονται οὗτοι. ἃ. δὲ κατὰ τὴν τῶν 
᾿Εβραίων φωνὴν κέκληται, ὅ ἐστιν ἔπαρμα...τὸ δὲ αὐτὸ καὶ τὸ γόμορ 
καλεῖται...δεκαπέντε καὶ αὐτὸ ὃν μοδίων 1Ρ.(2720). 

Ἐλείανσις, ἡ, σγποοίξιηρ, γιακίηρ δηιοοιί,, ὈἸδετη, βαεξά.5.3(0.24).27,; 
Μ.8.5818). 

λειμών, ὁ, τπηεωάοιρ; ταρί., οἵ βρισιΐααὶ Ραχιποαίίοπ ἣν τόποι 
καθαροὶ καὶ λ. ἐδέξαντο (Ἰετη.6εἰ.24{0.147.14:; Μ.0.7160); οὗ ἔαξζαγο 
᾿ς ἀγγέλους... εἰς τοὺς.. «παραπέμπειν λ. αὐτάς ΜεᾺ ἢ. Ἐγ»η}.8.χ(Ρ.82. 
14: Μ.18.1414}; οὗ Βρί 8] πα ρῃτοηταθης εἰς τὸν...λ, τοῦδε τοῦ 
παραδείσου χειραγωγήσω Ογτ. Ἡ. εαἰδεῖτο.τ ; οἵ ὈΠατοῇ ἀπεικάζεσθαι 
.«««(λι λόγος ἔχει προφητικὸς τὴν ἐκκλησίαν Μετ ἐν»ρ.2.7(0.25.22; 

608); 14.αγότὶν.τ.τίρ.147.τὸ; Μ.18.241}}; οἵ πιοπδϑίοσίοβ, Τματ  τεὶ, 
4(3.1τ60}; οὗ δος ορθβ, (Ἰθιη, ον. 6.1τ(0.423.1; Μ.9.2Ο0Ὰ}; ϑοῦτσαβ 
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οἵ μιἰβτοτίοαὶ ἱπξοσιαξίου, Επι5.}.4.1.1.4(Μ.20.524}; οοἰδσιίοι. οὗ 

νἰσῖαουβ {ἰνε8, 10. όβοῃ γαίρσόστα. (}1.87.28528) ; οὗ Βουιρίαγε τῷ 

λ. τῶν γραφῶν ποιμαινόμενοι ῬΏΠΟχ.ορ.26(ρ.χ76); οὗ ἃ ἔεδεῖνα!, 
σεσλ ΟΡ ογ.3(}1,98,2020). 

λειμωνάριον, τό, ἀϊπι, οὗ ἴοτερ., Π11ς οὗ νους οὗ ἴο. Μόβοι. δἰίσι- 

Ρυϊεᾶ ἐο βορῆγ. Η., 70.1),ὥμαρ.τ(Ν ο4.12804}; 19.3(13368) Ὀυΐ οἔ. 

Το. Μοβομ ῤγαίιρτοειι. (Μ.87.28528). 
λειότης, ἡ», Ξ»Ποοί 655, ταςῖ, βίβλων....ἐν αἷς. «πολλαὶ δὲ ἡδοναὶ καὶ 

λ., πολλαὶ δὲ τραχύτητες τ. Να2.εῤ.τ65(}.31.2130}; τῇ τῆς ζωῆς λ. 
(ορΡ. τραχύτης οὗ μέριμναι) 70.) ἤοηι.2.(Μ.06.5800). 

λειουργέω, γηαξκε σ»ηοοίλό, ΟἸεῖτ. ραδά.5.3(ρ,245.το; Μ.8,5778). 
[]λειποθυμέω, ν. λιπ-. 
Ἐλειποτακτίτης, ὁ, ἀοεονγίεν, 70. Δτρ.εαρ.84(Μ.8ς.τ854). 
[Ἐ]λειποψυχία, ἡ, ζαἱπιμσαγίσάμες5, ἀσργδδσίοη, ὈΠτγ5.ραμ. Μίαεε, 

2.2(2.6500). 
λειτουργ-έω, 1. ῥόγζογνι ῥηθις φεγυΐοε, ϑγτιεβ.γερη.τα(ρ.38.12; Μ. 

δ6.τοβ5Α}; 2. τηϊμίϑίου; τιοῖ., ὑσ α εἰαυε ἰο κύβοις καὶ πόρναις, οἱ δὲ 
ἑτέραις τοιαύταις “-οὔῦσι δαπάναις (μτγϑ.ἤοηι.δ 7.4 τη [0.(8.524Ὲ}} 
ὄψει καὶ...γεύσει “-εῖν ἘΝΠ. παν, 3(4}.79.616Ὰ); ἘΝῚ] ῥεγίδι.9.7(}1.70. 
8714); Βα5.561.0γ.36.2(Μ.85.5858); 3. σόγυε Οοά ; 8. οὗ ΔΙιρΕ]5, 7. ῦ. 
4.5; τῷ θελήματι αὐτοῦ --οὔσιν παρεστῶτες τί [61.34.5 ϑεγδρ ομεῖ,. 
1Ο.1: θρόνους καὶ κυριότητας ““οὔντας Ογτ. Η ῥγοεαϊδε, 5; ἄγγελοι 
πάντες. .«λειτουργίαν ἐκπληροῦσι χρειώδη τοῖς οὐρανοῖς καὶ τοῖς διὰ τὸν 
ἄνθρωπον" οἱ δὲ “-εἴν εἰληφότες τὸ παρέπεσθαι τοῖς ἀνθρώποις φύλακες 
ἀεὶ μὲν αὔξονται, μειοῦνται δὲ οὐδέποτε Τ5έ. εἰ γ65}.30 (1.6. 
12770); ὥσπερ “-οὔσιν ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ βήματι 
ἵστανται καὶ οἱ ἔνυλοι ἱερεῖς..«λατρεύοντες τῷ κυρίῳ Τϑορθτν. Η ΥΠΉΡ.3 
(Μ.87.30840) ; Β.ὲ ΟΕ ΟΤ' 5αἰπβ τοὺς τελείως ““ἥσαντας τῇ μεγαλοπρεπεῖ 
δόξῃ αὐτοῦ... Ενώχ,..«Νῶε ΤΟΊορι..2; ς. οἱ ΟΤ᾽ ταϊηϊβίτν ἱερεῖς καὶ 
λευῖται...οὗ “"οῦντες τῷ θυσιαστηρίῳ τοῦ θεοῦ 1.32.2 (οηδὶ, 4.2. 
25.4,7; Ὀϊα4. ῥονξ 13(Ρ.20.4); οοπιταβεβα νυ ἢ οβἕοε οἵ ὅοὴ τεῦ. Ηφῦ, 
ΤΟΙ τὸ ἑστάναι τοῦ “-εἶν ἐστι σημεῖον! οὐκοῦν τὸ καθῆσθαι τοῦ 
"εἶσθαι ΟΠτγ5,ἤοηι. 1 8.1 ἠη Η 6}.(τ2.175Ὰ}; ἃ. Οἰβαδη ; ἴ. Οἱ βευνῖος 
τὸ σοᾶ ἴῃ σϑῃ., Εευτημαη. 5.1.3. 1 δέρι.7.6. 1Ὁ.0.27.3.: δ1.5αδ.7.6: 
Ορηξὶ. 4.}}.2.63.τ| ἐλπίζομεν...λ. αὐτῷ μετ᾽ ἀγγέλων οαἱ. Η οὉ.1:τὸ 
(Ρ.210.17); σῶμα... «δύναται... «καλῶς ὑπὸ τῆς ψυχῆς κυβερνούμενον τῷ 
θεῷ λ. ΤὨαι ον: τ3(4.65); 18. οἵ ΟΠατο μ᾿ 5. οὔποϊδὶ τα Ἰβῖνυν, ἃ5 
τα ἰβίθυϊηρ τὸ ἤοοϊς οἵ (Βτὶβέ, σαίδυ.44.3; χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς 
ἐπισκόπους καὶ διακόνους..«ὑμῖν γὰρ «-οὔσι. «τὴν λειτουργίαν τῶν προ- 
φητῶν καὶ διδασκάλων Πίά.τ5.τ; τὴν ἐπισκοπὴν λελειτουργηκότα Ἐλ 15. 
᾿μ.6.5.25(}1.20.4804}; ἁγίασον...διακόνους, ἕνα. «δυνηθῶσιν...--εῖν καὶ 
παραστῆναι τῷ ἁγίῳ σώματι καὶ τῷ ἁγίῳ αἵματι ϑεταρ.ομελοττ. ; ἐπί- 
σκοπον..«καλῶς σοι “-ἥσαντα (ρη5ὶ..41Ρ}.3.13.τ ἐπίσκοπον... "-οῦντα 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας [1 Οὐηςί. ΑΡ.8.5.6; καταξίωσον αὐτὸν... 
“υήσαντα τὴν...διακονίαν..«μείζονος ἀξιωθῆναι βαθμοῦ (οποὶ. Α͂ΡῬ.δ. 

18,3; (ΟΒαϊοιεαρ το; οἵ ρυεβομίηρ τι] Ἰβίτν, χορ. Ἀ6.13:2 τί ἐστι, 
κούντων; κηρυττόντων (Πγνϑ. Πογ!.27.1 τὴ Αι (0.216 Ὰ)}; 6βΡ. οἵ 
Θυσματίβες ταϊηἰδίεν ὐήσας θυσιαστηρίῳ Ἐπι5.Μαγεεῖ,,2.τίρ.33.το; 
Μ.24.7808); 885., ῥόνζογηι ἰτίγσγ, δοἰεῦγαίε, Τα Ῥαρα ἐρ. ] αη.80. 
ΑἸ αροὶ, ες, Β(ρ,τοβτρ; Μ.25.2966); Οϑατᾷ. σαη.12: εἴ τις διακρίνοιτο 
παρὰ πρεσβυτέρου γεγαμηκότος, ὡς μὴ χρῆναι “οήσαντος αὐτοῦ προσ- 
φορᾶς μεταλαμβάνειν, ἀνάθεμα ἔστω (δηρτιοαη. 4; Ῥ45.6Ρότοῦ σαη.. 
27(3.2948 ; Ν,.32.7240); ῬᾺ}}. 1. Πιαλες, τβίρ.54.12; Μ.34.τοσ9Ὰ}; 1 τι. ας. 
(ρΡ.178.27); [1 ας.(ρ.317.15); οἱ οὔϊοε οὐ ΒΙΡΉΟΥ οἷοῦρν ΟΡΡ. 
ἄρδοοιβ, Οῃγγβ, λοι. 20.2 ἴῃ 260 ογ.(το. 5700); 4. οἵ ἀξᾶοοῃ, 5εγθ)6 ΟΥ̓ 
αοεῖσὶ ὈΙΞΠΟΡ, σης ΑρΡ.2.26.2. 

Ἐλειτουργητέον, 926 Ἠϊηδὶ ταΐη δέον τῷ βίῳ λ. τὰ πρέποντα (εἸ5.8}. 
Οτι εἰς. 8. Ξπ(Ρ.272.2; Μ.ττ,16008). 

λειτουργία, ἡ, Α. ῥμδὶῖς φεγυΐεθ, ἘΠι5.}..6.8.0.7(Ν1.20.76τ 4); οἱ 
οὐσία] τημηογα ἐπιακόπους.. εἰς λ. δημοσίας παραδίδοσθαι 1]. Ραρα 
6. Παρ. Ρ. ΑἸ αρβοὶ, ες. 33(ρ.τατ.22; Ν.25.304Α): τοὺς...ἐν κλήρῳ 
κατειλεγμένους εἰς τὴν τῶν βουλευτῶν ἀνέστρεφε [5.. {188} λ. 
ῬὨΠοβε. 4.7.4 (Δ 65. κ4τὸ). 

Β. σεγυΐοθ, ἴὰ σθι. οὗ τπὲπὶ ἴο βϑοῦ ΟἴΠΟΙ τῇ πρὸς τὸν πλησίον ἃ. 
ΕΡ.Ιαρά ἀρ. Ἐπ5.᾿1.6.5.τ.ο(}.20.4124}; οὗἨ ομαυιταῖς. σγοῦῖς τπ βθη.; 
(ἤγνβ.λον".62.5 τη. 70.(8.375Ὰ}; Μάρθας.. τῆς περὶ τὴν σωματικὴν λ. 
περισπωμένης ΝΙ] ῥγαεεί. το(Μ.709.τοϑοΒ) ; οὗ ΕἸ17411᾿5 τανεηβ ἐνίκησαν. 
οὐτὴν φύσιν τῇ περί σε λ. Βα5.ΘΕλογ,ττι τί .8ς,.1 528); τεῦ, Ῥασβά 156 
πάντα εἶχεν δεδομένα τῷ ἀνθρώπῳ εἰς λ. ΤΑΛἀ᾽αθ. π(Ρ.6.35); οὗ 5ετ- 
νίοβ ἴο τπῖδὴ Ῥδηοτπμηθα ΌῪ {ἰλθβ δηᾷ βϑάβοτβ, Ὀμσυβ. σαί. 8.τ(2. 
οΙΟ); οὗ βουνίταε τὸ εν] ἀββίγεβ, ἘΡὮτ. ζοῦ ; δᾶ γ  ]]ν ἴη- 
τοτοβῖβ, Ὀμτυβιἤσηι.80.3 {τη 70.(4168}; ἴῃ ἀΥρυπιθπε ἀρϑι. ἀπ! 151]Ὸ 
Βεοιρθίίος πῶς οὖν πρὸς τὴν σύστασιν τοῦ πονηροῦ βίου τοσαύτην 

εἰσάγουσι λ. οὗτοι οἱ καθ᾽ ὑμᾶς θεοί [1.6. Βεαν ον ΠΟΘ 651]; 14, ἐσηηρι. 
ἤῃ Οαϊ.χτ (το, 6640). 

Ὁ. φογυῖεε το σοά; 1. ἴῃ ρεη. ἔχει...ὁ γάμος ἰδίας λ. καὶ διακονίας 
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τῷ κυρίῳ ΟἸδηλ, Ξίν.3.12(ρ.231.20; Μ.8ιατϑολ); πληροῖ... .τὴν προσ- 

ταχθεῖσαν αὐτῷ θεόθεν λ. (οπδί.0».5...23(ρ.180.13; Μ.20.13050); Β43. 

936}.0γ.12.2(Μ.85.τότ0) ; 2. τρογ Πρ) ἃ. τὰ Ρεὴ.» ΟἸδια.5.γ.7.το(.41.21; 

Μ.9.4808); ἐσθήμασιν...τῇ λ.' πρεπωδεστέροις Ογτ.1ς5...4(2.482Ὲ); 

θείαν ἐπιτελέσαντες Δ. [41]..ας.(Ρ.168.12}; πᾶσαν τὴν ἐν τῷ ναῷ σου 

πληρώσαντες θείαν λ. 1.(0.240.22); οἵ Ατίδῃι ΜΟΥΒΗΪΡ οὗ ὅσῃ 

δουλοπρεπὴς...λ, Τα . Τγὴη.(Μ.75.1τ650); Ὁ. Ἔγϑίθηι ΟΓ τοογϑῖρ, 

ἐμ}, ΤΗΙΡΡ.οογσιμμηη. 34{0.303.1; ΝΙ.10.0374}; οὐδὲ γάρ, καθάπερ τὴν 

παλαιὰν λατρείαν..-περιέγραψεν, οὕτω καὶ τὴν καινὴν Δι ἐνὶ περιορίζει 

χωρίῳ Τμάϊ.15.40:ο(Ρ.106.14: 2.350); 14. απ. τ2: ττί2.1301}; ἐκ- 

κλησιαστικῆς λ. ... τὴν τάξιν 14. ΤΡπιρτοθηι, (3,628); ἔχει δὲ ἡ... 

νῆσος καὶ ἐκκλησίαν... καὶ πρεσβύτερον. ...καὶ πᾶσαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν 

λ. Οὐδ. πα ἰσρ.ττ( 88. 50}; ο. φεγυῖσε, γὴῖ6. ἃ. 7ενιβῃ, ΟΠ γγ5. 

λομι.τό.2 ἴῃ Ηοὺ.(12.1590); Τάτ. ψι.7 ἐπὶ Ἐχ. (1.123); Ὀόβτα. Τηα ἰσρ. 

5(Μ.88.2 90); 11. Ομ βιίδη ; οὗ ἃ ἴαβί, Ηθυτλ, ῖθι, 5.3.8; οὗ Ὀαρτίβιη 

ἵνα..«τὴν τοῦ θείου βαπτίσματος ἐπιτελῇ λειτουργίαν 'Πας.λ.6.2.27.2 

(3.804); οὗ οἴῆεεϑ5 τὴν αὐτὴν λ. τῶν εὐχῶν πάντοτε καὶ ἐν ταῖς ἐννάταις 

καὶ ἐν ταῖς ἑσπέραις ὀφείλειν γίνεσθαι ΓἸ],Ἀοα (αΉ.18 ; ποιῶ μικράν μου 

λ. ἀρορίμλ. Βαῖν (Μ1.65.3894}; ἑσπερινὰς ἣ..-ἐωθινὰς δ. 7ο.Δητ.γείαϊ. 

ἐρηρ.τ(Ρ.124.35; Μ.83.14414}; ΕΒρε ἢν οὗ σα ομα τὶς ἐέμνργν ψυχῆς 

σκῆνος. «μυστικῆς λ᾿ ἀξιούμενον Ἐπ5.0.(᾽,4.7τ{(ρ.147.14. Μ.20.12250); 

λογικῶν θυσιῶν ἱεροπρεπεῖς λ. 1ά.1.( το(ρ.253.το; ΝΙ.20.1428); ΓΒίοη. 

υ«Ῥοῖγε.2ο; εἰώθασιν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, μετὰ τὴν μυστικὴν λ., ἑστι- 

ἄσθαι κοινῇ πλούσιοί τε καὶ πένητες Ὑματ. τον τα: τ6(3.235); 10. ἡγεῖ. 

τ6(3.1172); τὴν τῆς μυστικῆς Δ. ἔκθεσιν ἙΡτοΟ ΟΡ ἐγαεί. (Μ.65.8408); 

{δ {8524}; ἔοτ τπὲ ἀεαδά, [70.}. 4. ἀονην.τ2(Μ.95.2560}; 8. ῬΙΉΣΙΥΥ, 

οἵ (σὲ ἴθ δῖ5 Βυτϊηδηϊν περὶ τῆς ἀνθρωπίνης αὐτοῦ λ. ἔλεγεν, 

«οὐδὲ ὁ υἱός᾽ ΑΤ]..4γ.5.44(ΝΠ1.26.4168)}; οἵὁἨ ἁ ἀπρεῖδ, τεῖ, Μ4).3:1 οὗ 

7ο. Βαρῖ. ἄγγελος ὄνομα λειτουργίας μᾶλλόν ἐστιν, ἥπερ οὐσίας σημαν- 

τικόν Όγτ. 70.1.7(4.61:Ε)}; ἴῃ ρϑη., {70 δῦ φιεἰ τ65}.30(Μ.6.12770); 

Τμάτιμαεν.".7(4.403); Οὐδτα, Τπ4οῤ.5(Μ.88.3010); ΤΟΥ παϊηϊβτγν οὗ 

ΔΠρΕΪ5 ἐπ ρεῖι. ν. ἄγγελος, λειτουργικός ; οὗ φῬαθ]ῖο τη ἰβῖτν οἵ 

ΘΟ ῆσο, γουβ αἱ ρ, βϑογαπηθηΐβ, δἴσι: [αν βηι ἀρχιερέων. ..«ἐνιαύσιον 

λ. ἐκτετελεκότων Ἐπ5.᾿ 6ιτιτο, (Δ .520.1128}; Ἰά.4.ε.8,2(ρ.281.25; Μ, 
22.6248γ; οἵ Τιον 65᾽ οἰῆοα ἃ5 λ. τῆς σκηνῆς (ὐη5ὶ. Αρ}.2.25.4; 

Μωοῆς..«διεῖλε τίνα μὲν χρὴ ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων ἐπιτελεῖσθαι, τίνα 

δὲ ὑπὸ τῶν ἱερέων, τίνα δὲ ὑπὸ τῶν λευιτῶν, ἑκάστῳ τὴν οἰκείαν 

καὶ ἀνήκουσαν τῇ λ. θρησκείαν ἀπονείμας 1}.8,46.3; (ΒΒ. ΔῈ ; οἵ 

δρίβοοραὶ οἶος, σίδν".44.2, Ἰγοπ ἤαον.3.3.3(Μ.7.8404) οἶττ. 5. ἀπό- 

στολος; Επι5.᾿ἢ..6.3.τ2(2488); ΟΑπο,(314)ς,Ή.17} Ομυγβ. σε τ γ(ρ.12.6; 

1.3664); ἐδ.2.4{ρ.37.12; 3168); ῬΑ} νΟὐνγς.2ο(ρ.132.7; Μ.41.13); 
Ἐυβίτατιυ, Επ γε. 22(Ν.86.5200Ὰ); οὗἨ ταϊηϊβίοτιαὶ οἶος ᾿π βεπ. 
χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου 

ονόμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λ. τῶν προφητῶν καὶ διδα- 

σκάλων ίά τοι; ἐκλεξάμενος ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ 

διακόνους εἰς λ. τῆς καθολικῆς σον ἐκκλησίας ϑεταρ εμελ.26.τ; ἐπε- 

σχέθη τῆς λ. ΒΔ5.6}.τ88 ξαῃ.τ(3.26οα ; Μ.32.665Α}); καὶ γὰρ ἀκούσαντες 

τοῦ προφήτου λέγοντος" ὑμεῖς ἱερεῖς θεοῦ κληθήσεσθε- οὔτε πάντες τῆς 

τοιᾶσδε ἱερωσύνης ἢ λ. τὴν ἐξουσίαν ἁρπάζομεν {ξΒα5.δαρί.2.8,3(2. 

6628: Μ 31 τόοτο) ; οὗ ρυθαοίηρ ταϊηϊβίτν, Ομσνβ.ἤση!.20.1 τη ον. 
(9.7314}; οὗ ἀϊδοοπαίθ, ῬΑ} νλνγς. 8ίρ.45.3; Μ.47.27}; 16. ἢ. 1 απ. 
τϑίρ.54.1ττ|, Μ.34.τοπ0 4); τὴν τοῦ κλήρον Δ. ΤΠατΜορΒ, 1 1η1.5:2 
(Ρ.τοῖ.20; Μ.66.9404}; τὸ φοβερὸν τῆς θείας λ. ΝἸ].6Ρ}.2.294(Μ.79. 
2484}; Εὐδόξιος... εἰς διακονίαν Εὐνόμιον προχειρίζεται" ὁ δὲ.. «τὴν λ. οὐ 
δέχεται ῬὨϊΠοϑε, ἤν 6.4.π(Μ1.6ς. 5208); οὗ τηϊπιβῖτν οὗ δυσμασίβί, 1. 
.αε.(ρ.190.27) αἱ. 

λειτουργικός, 1. σεγυῖίθ, δοϊοηρίηρ ἰο ἃ βεγυαπὶ οὐ λ. ἡ δόξα 

Χριστοῦ, ἀλλὰ θεϊκὴ καὶ ποιητική ἘΌΓΒΑΙ] λας ἐρῥ. Ῥαμὶ (Μ.8ς. 
7774}; :2. δοϊονισίηρ ἰο ἀἰυΐνα βογυῖοο, Πἰεγρίοαὶ λ. ... σκεύη ΟΥ. Κγ.40 τη 
[αγ.4:7(ρΡ.257.2; Μ.13.6330) ; ατ.Να2.07.33,3(Ν1.26.2178); ἰπ οτάϊηδ- 
τἴοη Ῥτάγει οὗ βυθάξαοοῃ δὸς αὐτῷ πνεῦμα ἅγιον πρὸς τὸ ἐπαξίως 
ἐφάπτεσθαι τῶν λ. σου σκευῶν (οηοὶ. Αρῥιερί!.χ2.2; Δ. ... τράπεζα 

Β45.561.υ, ΤΑσο (ὃς. 5601); 1}.2.12(5888); στολὰς...λ. Ἀαρών 

(οβιη. [πα ρ.3(Ν1.88,1720}; λ. καὶ ἀναιμάκτου θυσίας... ἱερουργίαν 

111. }αει(ρ.180.1ὺ; 3. τηἱηϊειογίηρ; οἵ δῃρε]5. 85. λ. πνεύματα ΟΥ̓. 
Ξεἰοὶ τη Οαη!.41:τ(Μ.17.2608}; λ. πνεύματα πρὸς διακονίαν ἀποστελλό- 
μενα Βε5. Εμη.3.53(1.273Ἐ; Μ.20.660Ὰ) ; λ. πνεύματα, δι᾽ ὧν οἱ ἄνθρωποι 
σώζονται Οτ. Ν γε5 λοι. ἴῃ Οαπιὶ.(Μ.44.1720); λ. δυνάμεσιν ὈΙαάντη. 
Τγῖη. Δ (.30.4484}; ταῦ, ογάϊπϑιϊοη παρόντος... .τοῦ ἁγίου πνεύματος 

καὶ πάντων τῶν ἁγίων καὶ λ. πνευμάτων (οη5ῖ. Α͂ΡὈ΄.8.4.5; ᾿Ισραὴλ 

οὐχ ὑπὸ λ. δυνάμεσι κείμενον, ὥσπερ τὰ ἄλλα ἔθνη Ῥτος.Ο. Πι.33:26 
(Μ.8γ.οδοο); Οδουτα, ρος. 4:3(ρ.69); 6.9: 13(ρ.115}); [6 65.Ν 82. τα]. 
τοφ(Μ.38.072}; ἀϊ5ῖ. 5 λ. ἔτοιη Η, σμοβῖ, Βα5.πη:.2.21τ(1.2570; Μ. 
20.62οΑ) ; 1δ.3.2(273Ε; Μ.66 4}; Πεπος ἀεηίαὶ παῖ Ἡ, ΟΠοϑβὶ ἰ5 λ., 1ά, 
6.125.3(3.2τόξ; Μ.32.5400); 14. ρῖν.25(3.210; Μ.32.1120) ; πνεῦμα... 
ἀναπνευσθὲν ἀνάρχως, καὶ οὐ γενόμενον ὡς ἕν τῶν λ. πνευμάτων 



λειτουργικῶς 

Βιᾶντη, Τγῖι.2.2(4608) ; Θ0ἢ. 45 οὐκ...λι, ἀλλὰ συνεργός 5, ἔτοτη λ. 
πνεύματα ϑενετ.ρ.εαἰ. Π εὖτ ιτ4(ρ.139.31); Οτεδίζουι θεὶπρ διὰ τοῦ 
ὁμογενοῦς υἱοῦ..«οὐχ ὡς δι᾿ ὀργάνου λ., ἀλλὰ φυσικῆς καὶ ἐνυποστάτου 
δυνάμεως ζντ, Τγίμ, δ(65.12Ὲ ; Μ.77.11370)) 4. οὗ ΟΥ ῥογίαϊπίηρ 1ο {86 
ἀϊαεοηπαίε καθαρτικὴ τοίνυν ἐστὶν ἡ λ. διακόσμησις, ἐπὶ τὰς φανὰς τῶν 
ἱερέων ἱερουργίας ἀνάγουσα τοὺς κεκαθαρμένους ὨΟΠ. ΑΥ̓́Τ, . αι. 6 (Ὁ, 

3.5088). ἪΝ 
᾿ἐλειτουργικῶς, 50 ἃ 10 ὙΠ Ή15 16} παρεστάναι τῷ θρόνῳ λ. προσετά- 

χϑθημεν 18Β8.1γιε.τ7(ρ.237.8) ; Μαχ.οῤ.4(Μι01.4150). 
λειτουργός, ὁ, Ξεγυαηξ; 1. 1ὰ σϑῃ, λ, καὶ διάκονος Ομ γνυ5.λον.29.3 

ἴῃ 70.(8.τ680); λ. τῆς βασιλείας τὸν βασιλέα ϑγτιεδ.γόρη.τ4(ρ.42.12; 
Μ.66.1ο80Ὰ); Απαβῖ. 5, χοἰ γε. 6ο(Μ.80.6 410); τηδὶ. τοῖς τῆς ἀλη- 
θείας λ. Ογτ. 70.τ.6(4.620); ΟΒτΙΞιο]., τοί, σδη.τι 26 ποιήσωμεν γὰρ 
εἶπεν, ἵνα τὴν συνέργειαν εἴπῃ, οὐχί, ποιήσατε, ἵνα μὴ σὺ πάλιν ὑπουρ- 
γὸν καὶ λ, εἴπῃς ΤΑΤΙ αὶ, Τγΐῃ.3.16(}.28,12280); μὴ τοίνυν αὐτὸν 
ἱερέα ἀκούσας, ἀεὶ ἱερᾶσθαι νόμιξε' ἅπαξ γὰρ ἱεράσατο, καὶ λοιπὸν 
ἐκάθισεν. ἵνα γὰρ μὴ νομίσῃς ἄνω ἑστάναι αὐτόν, καὶ λ, εἶναι, δείκνυσιν 
ὅτι οἰκονομίας τὸ πρᾶγμά ἐστιν, ὥσπερ γὰρ δοῦλος ἐγένετο, οὕτω καὶ 
ἱερεὺς καὶ λ." ἀλλ᾽ ὥσπερ δοῦλος γενόμενος, οὐκ ἔμεινε δοῦλος" οὕτω 
καὶ λ, γενόμενος, οὐκ ἔμεινε λ." οὐ γὰρ λειτουργοῦ τὸ καθῆσθαι, ἀλλὰ 
τὸ ἑστάναι ὈΒγγ5.1ση!.13.3 ἢ. Πεθ.(12.1 340}; 2. οὗ βοτνδηΐβ οὗ 6οά- 
ἴῃ βθῃ., τύίεν, δια; Ῥγοίευ.23.τ(ρ.45); Ἐπι5 Μαγοεὶὶ,ττίρ.τ.16; Μ.24. 
7124} Ε5Ρ. Οὗ 666]. πηϊηϊβίσν ; ἃ. ΟΤ ῥυιεβιμοοά, Τ΄ 60.2.10; «(ςδη. 
2.2; τίθημι, 4τ.2.; Ὁ, ΟΠ τ βεῖα οἰεισν ἴπ ρμαπ., Ἐλιβ.υ 1. Στ(Ρ.31.17; 
Μ,2ο.οὅςΑ); 1δ.3.ο(ρι8τ.6; τού44)}; ΑἸ σῤιδηεγεῖ,4(ρ.τ73.1α; Μ.2:. 
2324}; ΟΥἸΝΑΖ.6ρ.2ο8(}},37.3458) ; καθιστάναι ἐκκλησίας καὶ λειτουρ- 
γοὺς ἐν αὐταῖς 4. Βαγη.22(Ρ.300.14); οἵ ἄξασοηβ, Βδ85.6}.94(4.186Ε ; 
Μ.32.4848)}; Ῥίοπ. Ατ.6.}.2.2.7(}.3.3960); 2.3.2(42585,0); 10.ς.χ.6 
(δοϑ.); Μαχ.βελοῖ,6.}..3.2(Μ1.4.1360) οἷξ. 5. ὑποδιάκονος ; 3. οὗ ΔΠΡΕ5 
Ὧ5 τηϊπβίοτβ, ΑἸΠοπαρ ἰόσιτο, (λ1.6.9ο08); ΟἸεπα.σ ἐν. 6.17(0.513.5; Μ. 
9.3804}; τοὺς λ. τῶν ἀναφερομένων εὐχῶν ἀγγέλους ἰά,ὅχο, Τλαοί.2] 
(ρ.χτό.1; Μ.09.6734); οὐ ἰμέουίοσ οτάειβ οὐ δῃρθιὶβ, Μοίῃ.»γδ5.1.40 
(0.302.12; Μ.18.2778); ἘΒα5.λονιοΐρ Ὀς. 37(α 368; Μ.320.078); ἀγαθαὶ 
δυνάμεις, λ. τῶν ἁγίων ΤΒαΞ,ῥαγαΐ, τλ(τ. 3510; Μ.30.728); τῶν κατ᾽ 
οὐρανὸν ἃ, μυριάδες Οτ Ν 85, μ.4(2 Ρ.98.26; Μ.45.6760); δ5. Οοα 5 
λ.Ίῃ Οἴγεραίίουι, ποῖ ἃ5 σο- 6484] συνεργοί, ϑανεχ,ογκαί,4.6(Μ,:6.464). 

λειψανδρία, ἡ, ὠράεν- βορμίαίοη, Ογχ.1ς5.4.4(2.678}). 
λείψανον, τό, γοιηαηέ, γορταίμάεν ; 1. τὰ βεη. τά τε τῶν θηρίων, τά 

τε τοῦ πυρὸς λ. [1.6. γερπαίῃς ἰ6}} οὐδ ὕγον1] ἘΡ.Ταιρά, ρ.Ἐλι5.ἢ.6.ς.τ.τ0 
(Μ.20.4324); ΑἸΠ, σοηέ,24(Μ1.25.480); ΜαπΊοΗ, τὸ ζῶν πνεῦμα ἔκτισε 
τοὺς φωστῆρας, ἃ ἐστι τῆς ψυχῆς λείψανα Ἡεροτη, Αγολ,β(ρ.ττ.8; Μ, 
10.14370}; λ, διχονοίας (ϑατά,ἐαη.18; Νῶε λ. τοῦ κόσμου γεγονότα 
ἘΡΙΡΠ ηδ.τταίρ.τ86.9; Μ.43.2208); οὗ τεπιαίπϑ οὗ ρασϑῃ ζειαρῖεϑ 
χρήσιμα τὰ λ., ἵνα μάθωμεν τίνων ἀπηλλάγμεθα ΔΙ, ἀΐαν.γ7(ρ.8.24); 
τοί, νερείατ]δηίθτη οἵ Μαχζοϊοη τεβ ἕνα μὴ φάγωσι σῶμά τι λ, ψυχῆς 
ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ κεκολασμένης ἨΠΡΡ.ἠαδν.7.2ο(ρ.216.9; Μ.τ6. 
33348); 2. οὗ δυοματβες τετηαίηβ, Ουτ,ορ. αἷος,(ριδος.23; 65,368); 
Τβοπί. Η ποηπορλ (Μ.86.τ8ρ2 1}; θείων λ. ζεγπι. ΟΡ ἐσρέφηρ! (Μ. 
98.4528); 3. ἀεαΐά ῥοάγ, ἐονβ56 (ἔτεα, ἴῃ Ρ]υτ.); 8. ἴῃ ρβη., Ταῖ. 
ογαὶ, τγίρ.τ9.το; Μ.6.8440); ΗἸΡΡ.αν.4.51.1; ΑἸΏ..4γ.2.16(Μ.26. 
1804}; ἐκ τῆς θήκης τοῦ τιμίου σου λ, βρύον ἔλαιον Ὑμάτ. οί. Τάς. 
(Ρ.92.12); ἐκ τοῦ τιμίου αὐτοῦ λ. μύρων ἰαματικὴν εὐωδίαν πᾶσιν ἀνα- 
βλύσαι ΤιδοπΈ, Ν νυ. 70. Εἰδον,. 46(ρ.το2.2) : Ὁ. (ρ11.), ε5ρ. οὗ τβιϊοβ οὗ 
ΤΑΙ 5 Δ η4 ΟΥΠΕΥ βαἰηίβ, οἴ. ΤΠ Ροῖνο. τῇ.15.ν. σαρκίον; τοὺς ἀπὸ θεῶν 
ἐπὶ τοὺς νεκροὺς καὶ τὰ λ. μετατετραμμένους 70] Π. Ττηρ. 6. ττ4(ρ.χ78. 
22}; ἔψαλλα....ἔμπροσθεν τῶν λ. ὑμῶν τῶν ἁγίων ἘΡΗΤ.3.2 548; ἐὰν δὲ 
δυνηθῶμεν περινοῆσαι λ. μαρτύρων, εὐχόμεθα καὶ αὐτοὶ συμβαλέσθαι 
ὑμῶν τῇ σπουδῇ Βκ5.6}.40(3.1420; Μ,32.2850); καλῶς δὲ ποιήσεις, ἐὰν 
καὶ λείψανα μαρτύρων τῇ πατρίδι ἐκπέμψῃς ἰδιτηπίζάξα; Μ.6138); 1. 
107.2(2888 ; Μ΄.7120); οὐκ ἔτι προσάξουσι πῦρ μαρτύρων μνήμασιν... 
οὐκ ἔτι πυρὶ καταναλώσουσιν ἁγίων λείψανα ΟτΝ2.ο»γ.5.20(}1.2ς. 
Ἴ01Β); τῶν ἁγίων λ. 1.24. τ]( τβο0) ; τῶν ἐμῶν πατέρων τὰ σώματα τοῖς 
τῶν στρατιωτῶν παρεθέμην λ. τ. Ν᾽ γεβυπαν!.2(Μ.46.7848):; ἐδόκουν 
γὰρ λ. μαρτύρων διὰ χειρὸς φέρειν, εἶναι δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν αὐγὴν... ὥστε μοι 
τὰς ὄψεις.. ἀμβλύνεσθαι Ἰά Ὁ. Μ]αογ.(ρ.387.12; Μ.46.9764}); τῶν παρὰ 
θεῷ ζώντων οὐδὲ τὰ λ. ἄτιμα (ρηεὶ, Αῤῥ.6.30.5; ἡ πόλις ἡμῖν τοῖς λ. 
τῶν ἁγίων τειχίζεται (Ὦγνϑς.ἐρενπεί. τ(2.3070); 1, ῥαμ. Βαν.2.ττί2. 
5550); τὰ λ. τῶν ἁγίων εἴασεν ἡμῖν ὃ θεὸς βουλόμενος ἡμᾶς πρὸς τὸν 
αὐτὸν ἐκείνοις χειραγωγῆσαι ζῆλον Ἰά.βαη. ]ρη.5(2.601Α}; προσπέσω- 
μεν αὐτῶν τοῖς λ." συμπλακῶμεν αὐτῶν ταῖς θήκαις, δύνανται γὰρ καὶ 
ϑῆκαι μαρτύρων πολλὴν ἔχειν δύναμιν 1ᾶ. βαρ. ΒοΡΗ.7(2. 6450); Ἰά.6Ρ. 
τ2(3.6720); παρείπετο [30. ἙτιΔοχίΑ] τοῖς λι, συνεχῶς ἐφαπτομένη... 
οὕτω δὴ καὶ ἡ τοῦ πνεύματος χάρις ἡ τοῖς ὀστέοις παρακαθημένη.. «εἰς 
ἑτέρους πρόεισι..«καὶ ἀπὸ ψυχῆς εἰς σώματα, καὶ ἀπὸ σωμάτων εἰς 
ἱμόπια, ... τῶν γὰρ λ. φερομένων, ἐμπρησμοὶ δαιμόνων, ὀλολυγαὶ.... 
πανταχόθεν ἤροντο, τῆς ἀκτῖνος τῶν ὀστῶν ἐκπηδώσης 1ὰΠποηι ἄτυ. 

96 λεξείδιον 

2.τ(12.331Ε); πολλαχοῦ μερισθέντα τὰ λ., ὁλόκληρον πανταχοῦ τῷ 
τρισμακαρίῳ σώζει τὴν εὐφημίαν ᾿Αβί, Αγ ἤσνειο(Μ.40.300Ὰ); λαβὼν 
τὸν νεανίσκον εἰσῆλθεν εἰς τὸ μαρτύριον ἑαντοῦ...ἐν ᾧ λ. κατακεῖται 
᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. καὶ ἐπευξάμενος αὐτῷ... ὑγιῇ ἀπέδωκε τὸν 
νεανίσκον τῇ αὐτοῦ μητρί ῬΑΆ]]. ἢ Γαμ,4λίρ.τ3τ.2:; Μ.34.1210Ὰ}; 
θυσιαστήρια ὡσανεὶ εἰς μνήμην μαρτύρων καθιστάμενα ἐν οἷς οὐδὲ ἕν 
σῶμα ἢ λ. ([,Δἱ. γεϊφμίαθ) μαρτύρων ἀποκείμενα δείκνυνται..«κατα- 
στρέφωνται (ο(. Αγν.83; βραχύτατον λ, τὴν ἴσην ἔχει δύναμιν τῷ 
μηδαμῇ μηδαμῶς διανεμηθέντι μάρτυρι: ἡ γὰρ ἐπανθοῦσα χάρις 
διανέμει τὰ δῶρα ΤΏΙ αἤδε!.8(ρΡ.100.13 ; 4.002); 4. Ἔγαν!.3(4.207) ; 14. 
λ.γεἰ.3(3.1148); ἀλαβαστροθῆκαι ἀργυραὶ...ἐν αἷς τὰ ἱερὰ λ. ἔκειντο 
βοζι,6.9.2.τ6(Μ.67.τόο18)}; εἰσῆλθον [Ξς. ὑπάεσ (ὐοπβίδητ: 5) ἐν 
Κωνσταντινουπόλει τὰ λ. τῶν ἁγίων ἀποστόλων Τιμοθέον... Ἀνδρέα... 
καὶ Λουκᾶ ῬΠατδοι.}.6.2.61(Μ.86.2120); ἱδρύσας ἐν τούτῳ τοῦ... 
μάρτυρος Γεωργίου τὸ τίμιον λ, ΟΙ( 8627 (ϑνυίβ, σι6); σηκὸς εὐαγὴς 
καὶ τέμενος ἅγιον τῷ ᾿Ιγνατίῳ τὸ πάλαι Τυχαῖον γέγονε, τῶν ἱερῶν 
αὐτοῦ λ. μετὰ πομπῆς ἱερᾶς ἀνὰ τὴν πόλιν ἐπ᾿ ὀχήματος ἐνεχθέντων καὶ 

᾿ κατὰ τὸ τέμενος τεθέντων Εναρτ ἠ.δ.τοτό(ρ.26.5; Μ.86.24658); Φιλιπ- 
πικοῦ δεηθέντος παραφυλακῆς ἕνεκα τῶν ἑῴων ἐκστρατευμάτων τέμια 
λ, οἱ ἐκπεμφθῆναι 16.1.13(ρ.22.16; 24578); θυσιαστήριον ἐν ἀγρῷ ἢ ἐν 
ἀμπελῶσι γενόμενον ἐν ᾧ λ, οὐκ ἐναπόκειται μαρτύρων καταστρεφέσθω 
Βορῇγ. ἢ το .(Μ.87.3360Ὰ} ; ὅσοι οὖν σεπτοὶ ναοὶ καθιερώθησαν ἐκτὸς 
ἁγίων λ. μαρτύρων, ὁρίζομεν ἐν αὐτοῖς κατάθεσιν γενέσθαι λειψάνων, 
μετὰ καὶ τῆς συνήθους εὐχῆς. καὶ εἰ ἀπὸ τοῦ παρόντος τις εὑρεθῇ 
ἐπίσκοπος χωρὶς ἁγίων λ. καθιερῶν ναόν, καθαιρείσθω, ὡς παραβεβηκὼς 
τὰς ἐκκλησιαστικὰς παραδόσεις ΟΝΊο.(γ87)εώη.1. 

λεῖψις, ἡ, 1. τραπὶ, σἠογίαρε, (ἠγομιΡαςεν 3 2τ(Μ.02.820Ὰ); 
2. -- ἔκλειψις, δεϊέῥεε, ΗῚΡΡ.ἤαεν.4.το(ρ.43.3; Μ.16.30748). 

[“Ἰλειψοφωτ-έω, -- λειψιφωτέω, δέ ὁπ ἐμε τοαμε, τιοῖ. Σενῆρος 
ὑποβάλλων τὸν Χριστόν, ποτὲ μὲν αὐτὸν «υοὔντα, ποτὲ δὲ πάλιν πληρο- 
σέληνον ὄντα φανταζόμενος, καὶ νῦν μὲν διφυῆ, νῦν δὲ μονοφυῇ γινό- 
μενον Απϑϑί.ϑ.ἠοά, 7(Μ.80.1τ16.). 

λεκανομαντεία, ἡ, ἀϊυϊπαϊϊοη ἤγοηι ἀϊοῖος, Ηρ. αον.4.3π(ρ.6τ.το; 
Μ,τό.30008). 

Ἐλεκτίκη, ἡ, {ΞΞ 1. ἰδείϊοα) {ππν, Ογταϑιυ, δαϑ.76(ρ.182.11). 
λεκτίκιον, τό, ἀἴτη, οἵ ἴογερ., σῃγυ8.6.14.3(3.5 088); ῬΑ] ἢ. τις. 

55(Ρ.149.10; Μ.34.12440}; [0.Μ4].εἄγομ.χ4 Ρ.366(Μ.07.5484). 
ἐλεκτίνιον, τό, -- ἔοτερι, Κ᾽ Οἠγγττοίρ.358.0,16). 
Ἐλεκτίον, τό, -- ἴοστερ., Ὑμάγ, Τυϊηχν λγνς. 4(Μ.4).1νὴ. 
Ἰλέκτριος, ὁ". ἃ δεῶ, ῥεάγίἀάφη, ΟτΥ. Ναζισανηι.2.1.το.94(Μ.37. 

2784); 1.2.1.50.71(1300Ὰ). 
Ἐλεκτροκλόπος, ὁ, σὐμίεγεν, Ογας. δῖδ.τ.178; 18.3.38. 
λεληθότως, 1. φεογειῖν, Ἐπι8.}.6.7.32.1τ(Μ.20.7250); Ογυ Ἐς, δος: 17 

(Μ.6ρ.1140Ὰ}; 1.0 ς.48(3.794); ὁ Μικόδημος...ὃ᾽ Δ. εἶναι πιστὸς 
βουλόμενος Ατητηοιι. 70.53: τ Μ.85.14088); οὗ Ξοπιετῃΐπιρ σομπίνοα αἵ 
γίνεται.--κριτήρια λ, κατὰ τὸν νόμον ΟΥ.6.1.14(Μ.11.844}; 2. {μ- 
εἰυεῖν, ὃν τησϊρμαίίον,, ΟἸετη. οίν.7.τϑ(ρ.70.6; Μ.0.557.}; Κέλσος λ. 
βουλόμενος διαβάλλειν τὴν...κοσμοποιΐαν Οτι εἰς τοτοίρ.γο το; Μοττ. 
6938). 

"λεμίν, τό, ἀϊτη. οὗ λαιμός ἑβγοαί; μοπςς ρογίγαϊί δμδί, 70.Μα]. 
εἰγοη το Ῥ.265(Μ.97.4018). 

λέντιον, τό, (-- Ταΐ, ἐΐηδιεηι) ἐΐηθη εἰσίῃ; 1. ἴνν ρβῃ., Ἠδτηι. 
υ5.3.π.4.; 44. 7ο,δ(ρ.τ55.τὴ; ἰσιϑεὶ, ον, ῥαν,.70.13:4 (λίντιον Μ.43. 
8600); ὕεο, ΡΙ5.λδα, τ762(Μ.92.15704}; τονε] οὗ 70.15:4 βντθο Ζρά 
ὈῪ τηϑηΐρὶς, ξβορῆτ. Η  ἐτέμνρ. Β(Μ,87.30888); 2. σῤγονι, ἄροι. Βαγ.3 
(ρΡ.68.7); 4. η].6(ρ.4.7);.4..  εὶν.οἱ ἀπάν.αίροττο. ); 1Ὁ.τ2(ρ.153.11}; 
ΜΟΤ ὈΨ ἸΏΟΏΚ5, Οἱ ΡΙ ομά,το22.6: 1} 4}. πόηντγ (ρ.56.5; Μ6ς. 
4409); “ῤῥορλι Ῥαὶν.(Μ.65.2374}; ζῶσαι.. τὴν ὀσφύν σου λ, ὑπακοῆς 
170.ΟἸ1πγ.5εαἱ, 4(}}.88, 7008); 3, ἃ5 μεδάσεαγ λ. μικρὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ ΤΡΔΆΙ]. ἢ γποη.8. (0.34.1; Ν.34.1138.4}. 

λεξείδιον (-ίδιον), τό, 1. {έ{16 τοογά τό, τίς, δὴ τοῦτο πλειστάκις 
ἀναφωνεῖς τὸ λ. ντιίηειπίσοη. (εἰ. 7Ο1Ε}; 2. ἐδηη, ἐΧργέςςῖοη τὸ τοῦ 
ἀγενήτου Δ. οὐ πρὸς τὸν υἱὸν ἔχει τὴν σημασίαν Ατῷ..4“γν.1.31(Μ.26. 
80Α); πάντα γὰρ ταῦτα τὰ λ. [1.6. υἱὸς ἀνθρώπου, κατεστάθη, νυμφίος, 
κτλ.) τῆς ἀνθρώπων συστάσεως ἴδια τυγχάνει ὄντα 1.2.ττ(τ60Ὰ) : 
8. ῥάγαϑδε, δεηίθηοσ, τεῖ. θη. 49:1ὸ οὐ περὶ τοῦ δ, συζητῆσαι ὑμῖν 
ἔρχομαι Πιθῖ. 4Τα].120. Ξ(Ν].6.756.}; οὐχ ἑνός μοι λεξιδίον χρεία ἐστίν 
Οτ. λον». 8.0 ται 76γ.(ρ.62.33; λεξειδίου Μ.13.34:0); 4. 6ΒΡ. ΨΙ σοη- 
ποίδτϊοη οὗ σαί, ὀΥΗΡίν, ΟΥ̓ τιθγδίγέοίοις τοογα ΟΥ Ἐαῤγνδοςίοη σωθῆναι 
γὰρ..«καὶ συνάρασθαι τοῖς σώζεσθαι γλιχομένοις βέλτιοτόν ἐστιν, οὐχὶ 
συνθεῖναι τὰ λ, καθάπερ τὰ κόσμια ΟἾεμη. Ξἐν.1χο(ρ.531.2τ; Μ.8.74:Ὰ}); 
ΟΥ(εἰ5.2.28(ρ.156.21; Μ.1τ.8488); 19.6.34(ρ.το.ς; 13494); οὐ λ. 
ἀλλὰ πράγματα 1}.8.6(ρ.3525.14; 15284}); οὐκ ἐν φωναῖς καὶ λεξιδίοις 
ζητῶ τὸ διδόναι κυρίῳ... «δόξαν, ἀλλ᾽ ἐν πράξεσιν Ἰᾶ. ποηι.12.11 ἐμ 7:ν. 
(Ρ.07.14;; λεξειδίοις Μ.13.3934); λ. μόνον θηρᾶν ΑἸΠ. Ὀέοη.4(ρ.40.6; 
Μ.25.4858); μελετᾶτε κενὰ λ, κατὰ τοῦ κυρίου 14..4Ἅγ.,-το τί .26.330); 



λεξίθηρ 

ἐν εὐκαταφρονήτοις λ. πολὺ τὸ ἀγωγὸν καὶ πρὸς σωτηρίαν ὁλκὸν ἔχει 
τοῦ εὐαγγελίου τὸ κήρυγμα Βαβιμοηεῖη Ἐς. 4 4(τ Ἰ620; Μ.29.397Δ}; 
Βοοτ.ἦ.6.4.7.5(Μ.67.4720); 5. ἐχιγαεὶ, ῥαδδαρε οἱ ὈΟοΟΚ, στον γ85, ἔτη. 
τί Ρ.24.1τ:; Μ.45.2520); Απαϑι.5.ἠοά,3(Μ.89.024}; 6. ἐγαεῖ, ἱγεαϊῖξέ, 
ἘΨΡΙΡΗ.μαον,33.0(ρ.450.12 ; Μ,41.560}). 

Ἐλεξίθηρ, ὁ, τυογά- μον, ἱεχὲ- μην, ἘΠΊ ἰόν. 69. δχῴρ.209.15; 
Μ,.42.3008); 1δ.60.76(8.224.26 ; 3250); 1}.}7.33(0.44.5.26; 6860) ; τοὺς 
λ. καὶ τοὺς κομπορύακας καὶ πάντας τοὺς φιλενδείκτας ΝῚ],Ρ}.2.21ς 
(Ν1.70.3120)). ᾿ 

Ἐλεξίθηρας, ὁ, Τηυσοίραίογ 9 ὠογάς, βηγομεν Ὁ εἰγίϊσιο φἰεεῖ, 
1514. Ῥε].ρ}.5.245(21.78.τ4800) ; τὸ. 5.2:8(1488.). 

λεξιθηρ-ἕω, 1. ἐπυεείραΐο, κβεμὶ ἴον τογάς, Θοοτ ἦ,6.6.22.2τ1(Ν.61. 
200); μὴ τὴν ἄκαιρον γλῶσσαν «-“εἰ Ν1 Επορ.25(Μ.79.11250); Οντ, 
.70.4.6(4.1͵80}; 2. σφαγεῖ [07 ἱεχὶς “τοὔντες τὰ καλῶς..-εἰρημένα ἀπὸ 
ἑκάστης γραφῆς ἘρΡΙρδ  αεν,δο. οίρ.τοῦ.20 ; Μ.42.277})}; 55Ρ. οὗ οοἱ- 
Ἰδουπρ' ἰαχίβ. πὶ βαρροχί οὗ [αΐδβε ἀοοϊχίπε “ποῦντες τοιαῦτα, ἔνθα 
ἐμφαίνεται. «ὠμότης τοῦ δημιουργοῦ ΟἹ ΗΓ .3.ττό(ρ.224.1τ; τι. 
2818); τὰ καλῶς διεσταλμένα κακῶς “-ῶν προφέρει Αἀατῃ ΐαΐ.2.τό 
(ρ.90.12; Μ.:τ.17854); Ὀιάντα. Τρίη.2.τα(,320.6880) ; τοῖς “"οὔσι τὰ 
εἰς ἑαυτῶν καταστροφήν ἘΡΙΡΙΠ. ̓ αόν.2ο.25(0.366.24; Μ,41.4488); 
“υοῦντες ἐκεῖνα μόνα ἅτινα κατὰ τὸν νοῦν αὐτῶν μεταχειρίζονται 1.45. 
4(Ρ.2οτ,1ῦ, γν.1. “--ῶὥντες 8264). 

Ἐλεξιθηρία, ἡ, ἐμυσειίσαϊίοι; οὗ τοογάς, ῥηγΩ! οὗ εἰν εις οἰξοεὶ, 
ΟἸειι. ῥαεά,τ.δ(ρ.1τ7.1τ; Μ.8,3038). 

Ἐλεξίθηρος, σίσεν ἰο ῬμγσιΗΡρ Ἰοογᾶς ΟἹ εἰν ϑε εξεεῖ, (σης. Α͂Ρ. 
ΟδΟΣ, 
λεξικός, τυογάγ λ. τῦφον βοοτ.᾿..6.4.7.1ττ(4.67.4738)}.Ψὕ 
λέξις, ἡ, 1. ἰαηρήαρε, φρεδοῖ, Δωριέων μὲν γὰρ οὐχ ἡ αὐτὴ λ. τοῖς 

ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς αῖ.ογαϊ.τ(ρ.2.3; Μ.6,. 805 Ὰ); ἡ πρώτη ᾿Ιουδαίων λ., 
ἡ οἱ προφῆται χρησάμενοι καταλελοίπασιν ἡμῖν βιβλία Οτ,ο( εἰς5.7.50 
(Ρ.2οϑ.22; Μ.1τ ιβοθα); 2. ἀϊοίίοη, οἰγίς ἃ. Ἀττικὴ καὶ φιλοσόφων 
σωρεία Ταῖοογαϊ.27(0.29.τ2; Μ.6.8658); μοι πεισθῆναι ταύταις 580. 
ταῖς γραφαῖς] συνέβη διά τε τῶν λ, τὸ ἄτυφον καὶ τῶν εἰπόντων τὸ 
ἀνεπιτήδευτον 1.20(ρ.3ο.8; 8684); Τῖοη. Α].6Ρ. π|5.}..6.7.25.25(Μ.20. 
ἸΟ4Α}; τοὺς σκώπτοντας τοὺς εὐλαβεῖς ἐπὶ τῇ ἀμαθείᾳ τῶν λ. ΝῊ, ερὈ.2. 
215(Μ.79.2120)) ; 3. ῥἠγαξεοίορν ; οἵ τε! σίοη, Ταῖ,ογαί. 26(ρΡ.27.17; Μ. 
6.8618); οὗ ἀοοίσϊηε μήπω ἀναφανεισῶν τῶν αἱρέσεων ἁπλούστερον 
ἐκέχρηντο ταῖς λ, ΤΠ δομτ. Β.σεεέ,το( Ν.86.1 2640) ; 4. ῥήγαξε, ΘᾺ ΡΥΦΘΘΊΟΗ 
ἡ ̓ ἐνεφυσίωσε᾽ λ. (]6η1.5:».7.1τ6(ρ.74.το; Μι0. 5454}; 14. δεἰ, 56(0.153.2; 
Μ.9.7240) ; ἴῃ ὈΔΡΈΒΣα8] το πα πο οὴὶ ἐν δευτέρᾳ λ. μανθάνεις λέγειν" 
καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις σου Ογτ. Η.εαἰσελ. το. 5; ΟΠτνβ. ἤθη. 5.5.2 1. 70. 
(8.3248); δέχεται γὰρ οὕτω τὴν λ. ἡ..«γραφή Ογτ. 5.24: 210} .6ο. 
.8400); οὐ γὰρ ἡ κοινότης τῶν Δ. κοινοποιεῖται τὰς φύσεις ΤΑΤΗ, 
Μαερά.ἀϊαὶ.τ.8(Μ.28.1 3000}; 5. τοογάς Το] δοίνοϊν, ἰαηρηαρο διὰ 
λέξεως ἣν τὸ πνεῦμα... ἐφθέγξατο Τι51.4261.14.2(Ν].6,6404}; χρησάμενοι 
λ. εὐαγγελικῇ Οτγμἤοιι.12.10 τη 6γ.(Ρ.06.8, Μ.13.3024}); ἡ προκει- 
μένη τῆς εὐαγγελικῆς Δ. διήγησις 1(, 0.32.27(11; Ὀ.472.23} Μ.14. 
8160); 6. ἱεχί, βάξεαρε τὰς τῆς προφητείας λ. Ταϑῖ, ταροΐ 3ς, τοί Μ.Ο, 
4840); 14.4͵α].54.τ(Μ.6.5484}; 10.70.5(6418); ΟΙδια. ῥα. τ.(ρ.125. 
22; Μ.8, 3210}; εἰ μὴ ἔχοι νοῦν τινα κεκρυμμένον... «ἡ προκειμένη δ, 
Οτ. 70.5.τίρ.τοο.το; Μ.14.1884}; ἔλι5.}.6.1τ.0(5248 ; Ν΄.21.8694); ΑἸΒ. 
ἰογε, δ(.26,8ος 4}; 7. ἐχίγαεί ἴτοτα θοοῖκ, Οτ δἰ, ρτοστα, δ(ρ. 5 11; 
Μοττιόφοο); Ἐπι5...6.5.τ6,2ο(.20.4728}; 8. ἰεχὶ, δὶ, ἔτοτῃ εὐηέθμὲ 
ΟΥ̓ Ξέμϑδε, ΟἸδτη. εἐγ.7.τ(ρ.3.20; Μ.9. 4048); Οζ. 70.5.2(ρ.τοι.το; Μ.14. 
1888); διζόντων...ἐκ τῆς προχείρου λ. ἐπὶ τὸν ἐξ αὐτῆς νοῦν 115, 
Μανγεεὶ!.τ. (ρ.17.4; ΝΙ.24.71404});: 14,6. ἐ}..2.το(ρ ττο.3ι ; Μ.24.0200) ; 
9, ρηθα ἰδέ, {Ἰἰογαὶ φησ ΗΡ ΟΡΡ. ΔΙΠΘσοιοα], ἐγροϊοριολὶ, οὐ 
ρ στα} 56 188 οὐ περὶ τὴν λ.,) ἀλλὰ περὶ τὰ σημαινόμενα ἀναστρεπτέον 
ΟἸεση. ἐν. 6,1)(ρ.5το.3; Μ.9.3810}:; 18.7.τό(ρ.68.13.; 5338); οἱ τῆς λ, 
δοῦλοι ΟΥ, [0.το.τϑίτ3 ; 0 188.τό: Ν.14.336}}); 1 ῥῤγίηξ.ἡ.3.2(0,.,326,6; 
Μ.ττ. 3808); Επ|5.}.6.2 Ῥχοεπι (448; Μ.21.020) ; κατὰ λέξιν ἑρμηνεία 
ὨΙοά, ῥγσέηι.  45.(ρ.82.24); 10. ρῃγταβεβ αὐταῖς λ. ΟΥ κατὰ λέξιν, τοογὰ 
ον τποογά, Ἰδῆςε κατὰ λ., ἴῃ 580 τϊαην τοργάς, Οἴοστη, σίτ.τ.7(ρ.25.27; 
Μ.8.736Ὰ)}; Επ5.0.(᾽.3.πτῴρ,09.18; ΜῈ,20.11128}); 5οοχ,ὐ..6.4.1.12(Ν|.67. 
4738); κατὰ [τὴν] λ. ἐἰεγαϊίν, Οτολονι. 3.8 τ [6γ.(ρ.21τ.20; Μ.13. 
2848); ἰ4.0γ.13.4{0.328.12; Ν.11.4574}; ταῦτα δοκεῖ... κατὰ λ. πεπλη- 
ρῶσϑαι ὙΠάγ. Μορ5..}. 1: Ῥς.7:τΊ](Μ.66.6520); ἐπὶ λέξεως {ἰογαϊΐν,. 
Ἐπϑὲ.εηρασὶ, 2τίρ.5ο. 5; Μ.18.6578Β};} πρὸς λέξιν, τῷ ῥίαϊῃ ἰασηρμαρε, 
ΟἸοπι.  ν.2.4(ρ.122.4; Μ.8.0408); Ἐλι5.}.Ε.1ο.7(477}; Μ.,21.1038); 14. 
4.4.7.τ(Ρ.319.35; ΝΙ.22.521}0)}. 

Ἐλεοντιαῖος, πὰ α ἴον, ἐΠΡΙΡ, πον τ(Ν.43.4334}; 5ί6ρἢ.1)18ς, 
Ὁ δέορ.. Δ του. τ720); τοίη, ρος. )ϑ(Μ.τοῦ.6370). 

Ἐλεόντιος, οὗ α ἰΐογ;, ΟΙδτα. Κγ5.322(0.2τ7.28). 
Ἐλεοντόβρωτος, φαΐορ ὃν α ἴτοη, ἘΡὮτγ.3.447Ε. 
Ἐλεοντόγνωμος, ἐξοη- πάσα, ρυλτῖηρ Ἔριἐποῖ οὗ 1,ρὸ {Π], ΤΟΟΥ̓Ώ 

Η.υ.70, )..2(64.04.4320}. 

797 λεπτομερής 

λεοντοειδής, οΓ ἰσοπίηα ἀρῥεαγαποε; οἱ ΜΙομδεὶ δος, Ορμῖῖα ἀϊα- 
στάτω, Οτιεἰς.6.3ο(ρ.τοο.ϑ; Μ.11.13404}; οὗ ἀπρεῖβ, οι, τ. 5 
τιῖ,(Μ1..2.2250}; οἵ, 1δ.15.18(326}). 

᾿ Ἀλεοντοειδῶς, ΠΕ ἃ ἰΐσῃ λ. βρύξας ὃ ἀνήμερος θήρ [Ξο. Τιεὸ 11Π 
110.) .6ῤ. ΤᾺΡ᾽ τ(Μ.ος. 3608). 

Ἐλεοντοπίθηκος, ὁ, ἰϊοητ-αρο, ῬΆ]οϑι κ.6.3.ττ( Μ.65.4950). 
Ἐλεοντώνυμος, ὀδαγίηρ (ἦε πάπα οὗ ἰΐοπ; οὗ 1.ἐο Π|, 170... 

ΤἈρ τί Μ.05.3598); ΤΟΟΝῚ Η.0..0.1).2(Ν1.04.4320). 
λεόπαρδος, ὁ, ἰδορανά, Α. ῬΗΪ) οδ(ρ.31.28); 10. ἐπι. Ξραὶ (Μ.88. 

8120); πιρξ. θηριομαχῶ...ἐνδεδεμένος δέκα λ., ὅ ἐστιν στρατιωτικὸν 
τάγμα Ἰρτι. Κσηι. 5.1. 

λεπράω, δείοιμξ α ἱερδν, Ἰτοϑτι ἤαδν.4.20.12(Ν.7.10434}; ΜοΌΠ ἰφρτ. 
τ2(ρ.446.3). 

λεπριάω, -Ξ ἔοτεσ,, ΤΑΤ ταί, Τγέμ.1.23(Μ.28.11528). 
λεπρ-όω, »ηαΐδ ἰοῤγοις ἐλέπρωσε...τὴν χεῖρα Τμαϊιφη. το ἐπ Ἐχ (. 

124); Ῥᾶ88., Οτιαάποί  Νωρτδιτί(Μ.17.214); Επ5.1ς5.6: τ(Μ.24. 
1214); (γγϑλοηι.3.4 τα Οοἱ.(1τ.3404};}; ΝΊσρ.2.1τ66(}}.79.2198); 
τηδῖ, τὴν ταῖς ἁμαρτίαις..«λεπρωθεῖσαν ψυχήν τῦ.τ.τοφ(1280) ; ἅμα τις 
λοιδορήσῃ τὸν πλησίον, εὐθέως --οὔται τὴν καρδίαν 10.2.166(2)98) ; 
λελεπρῶσθαι...τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων συναγωγήν Οντ, ρἰαρλ. 1 ευ.(1.361}). 

λέπρωσις, ἡ, ἐεγπίηρ ἰσργοιδ, Ἐμᾶς, φέιχοὸ ἴη Ἐχ.(1.124). 
Ἐλεπτανικός, ἐξέμ, 0.) 18]. εἤγομ.το Ρ.232(Μ.07.3578) Ῥετδ, ἴοτ 

λεπτακινός 1,5, 
λεπτεπίλεπτος, ἐῤξίη-εροη- μη, πθαῖ, ἃ5. βαρ. τῖρηείες! φμ- 

ἀϊυϊξίοη, ἃ5. ΔϑτΟ]ΟρΊΟΔΙ [οΥπὶ οὗ βυ ἀν βοὴ οὗ 5ρβετα οὗ ἄχε 
Βίϑιβ ἑκάστου γὰρ δωδεκατημορίου...εἰς τριάκοντα μοίρας διαιρου- 
μένου.. ἑκάστης δὲ μοίρας εἰς ἑξήκοντα λεπτά, καὶ τούτων ἑκάστου 
πάλιν εἰς ἑξήκοντα τὰ λεγόμενα λ. Ῥτος, 6 5.1: τη (}.87.020})}. 

Ἐλεπτηγορέω, τηθηΐον, τη ἀρίαϊ!, {(δε5. Νὰ δέαϊ,28(Ν.38.888). 
λεπτίζομαι, δὲ ἱμγηεά Ἰμῖο ςεαϊσς, ὑδοῦηθ σεαῖν, Θορἢτσ. ἢ νην. γυ. 

εἰ ο.8(}.8).34410). 
Ἐλεπτοβόης, οἵ ζεεδίε νοΐεε; οἵ Τῶν, Ογτ, 70.3.2(4.258}). 
ἘΛεπτογένεσις, ἡ, {1Ώ|6 Ορηεεῖς (1.6. Βοοῖ οὗ Γμὐτἰεε5), ἘΡΙΡΉ. 

ἦαεν.530.6(Μ.41.672Β ; λεπτῇ γενέσει Ρ.76.16). 
λεπτόγεως (-γαιος, -γειος), εὐ ῥόον σοί, (σγ5.5ας.2.4(0.25.16; 

1.3750}}; δι5.8(0.137.12; -γειον 1.410, ν.1. -γαιον); 14, ἤονη.26.8 τ 
τον. (λυπρόγεως το.230Δ). 

λεπτόγραφος, πεαϊΐγν τογτδη, ῬΑ}. Σισμς. Ὀτοθτλ. (}.14.1}; Μ.34. 
1000). 

Ἐλεπτοδάκτυλος, 

1524). 
Ἐλεπτοεπέω, «ῤεέαΐ ῥγοείσεῖν, Οντιαάον.τδίι. 546Ὲ); 4. .Δταἱ. ΤΥΐη.5 

(ς΄.5674). 
᾿ Ἀλεπτόκλονος, εὐτξ; οἰσμάεν δγαπεοῖες, Βα άχ. (}1.18.7400}; 
Ῥὴνς.Α 36(Ρ.116.7). 

λεπτολάχανον, τό, ἐμορῥεά-  νερείαδίς ἴτπὶ τασπαβεὶς ἀϊεῖ, Ρ4]}. ἢ. 
1ατι5.2(μ.17.1; Μ.34.1ο0118}); 18.22(ρ.95.10; 11058); ὁ εἰς τὴν ἔρημον 
περιπατῶν ἄρτον οὐκ ἐσθίει, ἀλλὰ βοτάνας" σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσθένειάν σου 
φάγε λ. Αροῤῥίθιαὶν. (Μ.65.1520). 

λεπτολογ-έω, τροοῖξν ργεοῖδεῖν, ἘΡΊΡΗ. σης.35(0.45.24; Μ,43. 
818); 1.5 4(0.63.21; 1120); ἡ οὖν ἀκρίβεια ““εἴ καὶ συλλογίζεται 
Αἰἴηχηοη. 4-ς.26: σι Μ08ς: χοῦ). 

Ἐλεπτολόγημα, τό, σεδηείν, ἘρΡΙΡΗ.αηςοίρ.16.26; Μ.42.334); 14, 
ῥαεγ.72.το(ρ.265.3; Μ.42.306}})). 

λεπτολογία, ἡ, 1. γεεῖδε γεεκοπίη, ΔΕεσ. εἤγοη.τ8.2(.το.800); 
1δ.18.3(024); 2. ῥγεεῖδο ἰαηρασε, ΟΥΝ υ55.δοητη αζον, δ: 18(Μ,46. 
4929); ΠΡΙρἢιλαον. οτ.τδίρ.268.13; Μ.41.9160); 1δ.69.62(Ρ.211.2; Μ. 
42.3010); 3. λαΐγ- ρ  ἔηρ, Βαβ. ϑρίν (3.40, Μ.32.730); ἘΡΙΡΗ ἦαεν. 
21τ,8(ρ.32908.12; Μ.41τ.488})}. 

Ἐλεπτολόγως, τοί ῥγοζίϑε ΔΕ ΠΗ ΠΟΉ, ἘΡῚΡΉ ἤσον,το,4{0.222.}; 
Μ.41.2684). 

λεπτομέρεια (-ἰα), ἡ, 1. νημεε6 ἀϊοϊσίοη, Οτν 85. Εμη.2(2 Ρ.322. 
1; Μι45.4068); 2. ἀείαἸεὰ κηοιοίεάρε, Ῥναρτ.Ἰ.6.2.4{0.44.12; Μ.86. 
25οοΟ); Ιβοπτ.Ν, υ, δγν,.62(}1.03.17450); [00 ιφρήγιηες. νος. 60). 

λεπτομερής, Α. εὐηροΞξεά οὔ βηε ραγιίείες, σεδιὶδ; 1. ἴτι σεῃ., ΟἸοτα, 
»}αφά.τοδίρ.112.το; Μ.8.2974})}; 18.2.8(0.203.22; 4880); λεπτομερεστέ- 
ροις τῶν στοιχείων Επ5.}».6.7.το(2148 ; Μ.21.5320}; στ Ν γ85.λοη;.6 τα 
(απ. (Ν.44.8068); 2. οἵ Ὀοάϊς5, Μεῖη. Ῥονγρῆ.2(Ρ.5ο6.2); ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ 
χοῦ πλασθείς, τὸ λ. σῶμα καὶ ἄξιον τῆς ἐν παραδείσῳ διαγωγῆς ῬΥοῦ. 
6. εη.3:21τ(Μ.87.2214}); τεῖ. Ὀοάῖδθβ βββυσηθα Ὀν βουΐὶβ αἰΐζεσ ΒΌΡΓα- 
τηυσμάδης [4]] λ. ἢ καὶ παχύτερα σώματα ἀμφιάσασθαι Τυδίμ, ΡΟ 
(Μ.86.9ο1Ὰ}; οὗ γεβαχγεοϊίοι θοά 165 ὁμοιότης ..«ἐν λ.' μεταπεπλασμένη 
σώματι ΜειῊ.γ65.3.δίρ.308.3; Μ,18,5210); 16.3.16{(0.413.6) οἱϊ, 5. 
ἀνάστασις; οἱ (Ἀγ δι 5 τίβεῃ Ῥοᾶν τὸ παχυμερὲς Δ. καὶ τὸ θνητὸν 
ἀθάνατον ἘΡΙΡΗ ρει οτίρ.112.11; Μ.43.1840); ΙΔ ἵμς.3(0.230.12; Μ, 
41.277}; ἰδ.(ρ.23τ.1; 2778); 14 μαεν.77.29(0.441.28; Μ,42.6848});3. οὗ 

ἀεἰεαιεἶγ- βηρεγεά, ᾧεο.Ρ 5. λέχ ττοῦ(Μ.92. 



λεπτομερῶς 

(οά, Οὐ. 7ο.13.2τ(ρ.244.21; Μ.14.4320) εἷξ, 8. αἰθερώδης ; ἔστι...ὁ 
αἰθὴρ ἀὴρ λεπτομερέστατος..«ἀέρα λέγων [55. ῬοΥρῆντν] εἶναι αὐτὸν 
λεπτομερέστατον Ε15.}.6.3.1τ{(το88Β; Μ.21.1068); ὅ δὴ νοῦς...«Διὸς 
ἐλήλεκται σῶμα τυγχάνων εἰ καὶ τὸ πάντων λεπτομερέστατον τϑ.(τοϑο ; 
Μι1068); 4. οἵ τὴς βομ] τὸ λεπτομερέστερον, ἡ ψυχή (Ἰ6Πη.5:7.6.6 
(ρ.458.6 ; Μ,0.2730); πνεῦμα λ. ὅ ἐστι ψυχή ΑἸημηοη.46.17: 30 (}}.8ς. 
1568.Α); σῶμά ἐστιν ἡ ψυχὴ. ..εἰ καὶ λεπτομερέστατον Νεηχεϑ."αΐ. ἤοηι. 
2(Μ.40.5404). 

Β. σδι6, γοβηεά, οἵ Ἰάθεβ, εἴς, λ. τί λέγει Δανιήλ Βὶρρ.απεῆν. 
το(ρ.14.21; λεπτομερέστερον Μ,.το.]410}; τὸ λ. τῆς προνοίας ΟΥ̓. ἔν. 
54 15 [,ε.(Ρ.261.12; Μ.17.357Ὰ); ΟΥΙΝΥΒΘ. μην ρ.1τι.24; Μ.45. 
4450}; λ. διηγήσεως ΠὨιΙανπιιδρ.εαΐ. 4:18: χβίρ.312.11); Ογτ. [6.τ.0(4. 
980). 

λεπτομερῶς, 1. 1: ἃ γαγεξοά τπαηηδν, σεδέΐν, ἘΠΡΡ.ἡαθν.7.2τίρ,τοδ. 
19: Μ.16.32034); ΕΡΙΡΗ ώδν.76,12(ρ.374.18.; Ν1.42.5 694} ;λ. ... ἐκρέει 
τὸ πνεῦμα ΓΠαΤ ῥγουϊά.53(4.518);2. ξαγεξμν, ερρεν ; οὗ χορ ϑβὶβ, δέα., 
Ηἰρρ. Ῥαη. 4.13.1; 14. δέῃ. Τας.τ](0.33.22); 1α ἤαεγ.5.13(ρ.1ο7.1; Μ. 
τθ6.31664); τ Ν ν85.Εμηιτί ριταιντο; Ν.45.3450); ἘΡΙΡΒ ἤν. πτ.7 
(0.257.3; Μ.4τ.9000)}); (Ὠτνβυβοηε τη Ἐ5.11.5:1-32(0.351.2}}; ῬᾺ]]. 
τι γν5.13(ρ.82.21; Μ.47.47): Ὀγτ,Ος,.2(3.578); 3. ὁγαξἶν Δ. ἀπα- 
τῶσα Τ,εο Μαρ.6ρ.44{ρ.26.13; Μ.Γ,.54.8308). 

Ἐλεπτομυθέω, ὀχρίατη ῥγοοϊδεῖν, ρὸ Ἰπίο ἀσίατίς, Ογτ. 70.3.3(4. 
267Ὲ}; 1δ.12(τοῦ48); 14. ον. δ: 3(ρ.21τ1.24; Μ.14.81178). 

Ἐλεπτόνους, οὗ σι ϊο ηηά, Ογτ. σἰαρ,.(6η.2(1.578). 
Ἐλεπτόομαι, οἸ 767 ον οοπδισηρίτον,, ΓΑ ΤΉ Ἐγηο}5.77(}1.28,4330). 
λεπτοποι-έξω, ργῖμά τ δηπαϊ, Β45..1ς. τῇδ βοΘῸ ; Μ.20.4208); Ό τ, 

Νίγϑϑιἤορι. 6 τὴ Οαπὶ.(λ1.44.8068}; ταδί. τοῖς “"οὔσιν ἐν τοῖς ὀδοῦσι τὸν 
λογισμόν ἐδ. τα(τοθ1})}. 

λεπτοποίησις, ἡ, ἡπακτηρ ὁριαϊ!, γεάμιοί ὁ. ἰο σηιαϊ! ραγέεἰος, [Β858. 
ἰςιπ(ι 308 8; Μ.30.1650). 

Ἐλεπτοποιητικός, Ἡτωβῖηρ δημαϊΐ, ργιμάϊηρ τ ῤρ, τ Ν γϑδ μοι.7 ἴῃ 
Οαπμέ.(.44.0240). 

λεπτόπους, τοῖὴ δηιαὶϊ ἐδεὶ, Οὐ ΝεΖ.ανγη}.1.2.28.240,245(Ν .37. 

874). 
λεπτοπυρέτιον, τό, εἰΐσἠὶ ἔευον, Ἰ)οτ. ἀοεί.ττ.7(}1.88.17410). 
Ἐλεπτόρινος, τοτΐ ἃ τρια! μθ66, 10. Μα].εἰγονς Ρ.το(Μ.97.192Ὰ), 
λεπτάς, 1. 2πτ, οἰϊρθλ; τὰν ῬΏταβοβ; ἐπὶ λεπτοῦ σηδεν, τι αν, 

ἐταϊ. (ἰχ. Ζαςο.)}4.2(Ν1..}}...}.3220); κατὰ λεπτόν 1: ἀείατί, Κ͵.αη.2 
(ρ.56.15); 2. τὸ λ.; ἃ. φφὴηαϊί εοτη, μα  αγίπιηρ, τεῖ. Νο.12:42 χήραν 
λ. βάλλουσαν δύο τάχα τῷ γνωστικῷ τόπῳ ἢ τῷ πρακτικῷ ΟΥ, [0.10.8 
(2; Ὀ.307.32; Μ.14.54τ4}; οἷ, ὦμο γτεῖμμία.. ρθη ον δβεριΗ μν, ΤῊ 
φέο αγερίτης αἰφίά φανε φοά Μίογοες ῥγασξεερογαί 4 σιεδείρτεμάα 
ῥεεμμίᾳ ἀδηημομδίγαϊμν, εἰς σηῖς αὐ μῖς, φῦ μαδεδαμὲ ἀεειρίεδαϊ; 
ἠῖε αμέόνε φοεῖρηὶ εἴα αὖ ἐἴ5 φὶ πον μαθεμὶ, ἘΓΕραπι. “γεἰ.41(0.7ο. 
6; Μ.1ο.140718}; ὄντ.  ε.21:τ(}.72.806Ὰ); Τιβοηΐ.Ν , 70. Εἰδδη. 
ῥτοοτα.(Ρ.3.4); Β. τ μ, Βα ϊνδίοη οὗ ἄερτεα, Ολγον, Βαξορ.14 
(Μ1.92.934}; ο. τητημίε οὗ τἰπὶς, τὉ.0.22τ(5378); ἃ. τιογϑεῖ, ἐγαρηιεηὶ, 
Το. Μοβοι ῥγαϊ,42(11,87.28068). 

λεπτόσωμος, ὁ ἱεημοις Ξε οίαμοε; οἱ αἷντ, δο.ΡΙ5 εχ, ολ(Μ.02. 
14404}. 

λεπτότης, ἡ, 1. ἰϊοῤίηε55, Μασ Νρη ροῦν. 4.τγίρ.1902.10}; 2. ἠηη- 
γπαϊεγταϊτίν; οἵ ἴμε βου], (Ἰδιμ. ἐγ. δ. 6(ρ.458.8 ; Μ.0.2730) οἷξ, 5. 
ἁπλότης ; ὃ τοιοῦτος ἐν λ. ... ἤδη κοινωνεῖ τῷ θεῷ Μασ. Αερ.ῥαϊ Β(Ν, 
24.828); Οὗ (γι βυβ ταϑυσγθοοι Ὀοᾶν εἰς λὶ πνεύματος κοσμηθέν 
ἘρΡΙΡΒ. σή ιοα(ρ.112.7; Μ.43.1840); οἱ (γι 5. ἀϊνιπν, Μδοιάερ. 
μον τθ.5(}1.34.617.)}; 5. φτεδεϊείν, Οτ..70.2,7(4: μ.65.1; Μ.14.1218}; 
14 εοτεγπιη Κορε ττ)( 7͵ 15 13 Ρ.211.54; οἵ. Μ.14.8428); Μας ρῃ. 
αρυεγ.2.17(ρ.20.Χ4) ; 1δ.4.ττ(ρ.172.7}; Μας.Αδρ.}αϊ.τϑ(Μ.34.88ο0). 

λεπτουργέω, τοογῖς ομὲ σαγεξεϊν ΟΥ τη ἀείατὶ, (6 πι.οἰν.7.τϑ(ρ.78.8; 
Μ.9.5568); Β45.Επνη. τ. π(1.2148 ; Μ.29.5τ60); ΝΠ] }.3.τοί Μ.70. 

3120). 
λεπτουργία, ἡ, 1. εκήξε ἐγα βδηιωηείαρ, οἵ Οτβαῖίου, σσο. 5. 

μεχ. τ] (}1.02.1532Ὰ); τὴν συντομουργὸν τοῦ θεοῦ Δ. 1διτποσ(τ 550 Ὰ}; 
2. «εδιεῖν, ΟΥ̓ Ν γ55.υἱγρ.22(ρ.3231.17; Μ.46.4048); ὙΠαι. ἐς,το:ο(ρ.84. 
22; 2.282). 

Ἐλεπτοχαράκτηρος, τ} Πη6 ζεαίμγες, Το. ΜΆ]. εἠγοη. 5 Ῥοτος(Μ,. 
97.102}; ἐδιτο Ρ.243(3720); ξἤγον, Ῥαδεῖρ. τ .92.793}). 

λέπυρον, τό, ομἐεγ εουεγίηρ, οἰ, νά ἀλήθειαν... φιλοσοφίας, 
δόγμασι... ἐγκεκαλυμμένην..«καθάπερ τῷ λ. τὸ ἐδώδιμον τοῦ καρύον 
ΟἸομλ, ο(γ7.1.1(0.13,3; Μ.8,7Ο84}; σιωπώμενα δόγματα ὡς κόκκους ῥόας 
ὑπὸ τὸ λ. αὐτῆς Οτ,Ξομοί ἴῃ Οαπὶ.41:3(}1.17.2}2Ὰ}. 

λέσχη, ἡ, 56εἰ τῆς λ, ταύτης [Ξς. ΝοναίΔη]515] πρεσβύτερος ΤΊΠΙ. 
ΟΡ μαεν.(}}.86.378). 

λεσχηνεύω, ἑαἰῥ τάΐν, εαἱ. τ ογ.12:6(0.230.17). 
ἘΛευιϊιαθάν, τό, ᾿ευταίκαν, ἴὰ Ορμῖς ἀϊαρταμῃ κύκλον, ὅς ἐλέγετο 

εἶναι ἡ τῶν ὅλων ψυχὴ καὶ ὠνομάζετο 41. Οτο εἰς. 6.25(ρι95.ς; Μ.11. 
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1420}; ἀντὶ δὲ τοῦ 'δράκων᾽ 4. ἦν ἐν τῷ “Εβραϊκῷ [{τεῖ. Ῥ8.103:26] ἐῤ. 
{Ρ.95.11; 13294}; τὸ..-διάγραμμα...«(. ἔλεγεν εἶναι τὴν διὰ τῶν ὅλων 
πεφοιτηκυῖαν ψυχήν 10.(ρ.95.12; 12204}. 

λευίτης, ὁ, [δυτδ; 1. ἴῃ σοπηρατγίϑοι οὐ ΟἿ᾽ Πιοσασοῦν ΨΠΠ σοη. 
οτος οἵ ΟΠ γιβίίδη ΟμΌσΟῃ τῷ γὰρ ἀρχιερεῖ ἴδιαι λειτουργίαι 
δεδομέναι εἰσίν... καὶ λευίταις ἴδιαι διακονίαι ἐπίκεινται τ ϊεηι.40.5; 
Πδποβ 2. ἐαυαίεα ψιτἢ ΟἸὨτἰβέδη ἀεαεο, λ. σοιηϊπρ το θῈ 5υμοιν- 
Ττῆοῖ5 ΜΙ διάκονος: οἱ λ. ὑμῶν οἱ νῦν διάκονοι (ὑοηδ!..4Ρ}}.2.26.3; 
δεῖ γὰρ τοὺς τῇ ἐκκλησίᾳ προσεδρεύοντας ἐκ τῆς ἐκκλησίας διατρέφε- 
σθαι, ἅτε ἱερεῖς, λευίτας, προέδρους, λειτουργοὺς θεοῦ, καθὼς ἐν βίβλῳ 
τῶν Ἠριθμῶν γέγραπται περὶ τῶν ἱερέων 1Ὁ.2.2-.1τ4; 1Ὁ.4.δ.τ, οἵ.1.ὃ, 
46.511. ἘΡΙοπ.υ Ῥοῖνε.23; τ ροε. [9.24{0.90); ῬΑ]. Ομνγ5.7(Ρ.1ο7. 
2; Μ.47η.60); (νά. 4{γ.3; εἴτε ἃ. ἐστίν, εἴτε πρεσβύτερος, εἴτε ἐπί- 
σκοπὸς γΠ65.Ερ. 58 (Μ.06,1401}); οἵ Ὑ Πα τοι. τῷ ΦΙΡΡαν (τ. πο6); εχερ. 
161.33:τᾶ μαρτυρεῖ τοῖς λεγομένοις τὰ πράγματα. ἅπασα γὰρ γῇ καὶ 
θάλαττα πλήρεις ἀρχιερέων, καὶ τῶν λευιτικὴν λειτουργίαν πληρούντων 
διακόνων 16.844 ἰος.(2.558); Ῥχος..2}}αγ.20:34(ΝΠ.8).12174}; ἀπε. 
᾿"Μοη ἤορ. τ24{Μ.80.τ817}0}.); 3. πᾶτε οὗ ΡΤΟῸΡ διποὴρ (σποβίϊοβ οἱ 
δὲ Δ, παρ᾽ αὐτοῖς καλούμενοι οὐ μίσγονται γυναιξίν, ἀλλὰ ἀλλήλοις 
μέαγονται ἘΡΙΡῊ ἠαεν.26.13(0.292.0; Μ.41.3520). 

λευιτικός, 1. οἵ {,ευἱ ἡ λ. [5.. φυλή] ΟΥῥ»γ͵Ιηε.4.3.6(0.222.1; Μ.τι. 
4850); 2. ιουϊ ρα, οἵ Τανν, Ἰηϑ.ατῖοπ5, εἴς., ΟἸδιη, ῥγοὶ.χ(ρ.4.20; 
Μ. 8.564); αὐ νι 85. μη. τ2(] Ρ.282.14; Μ.45.0024}; Ογτο ον. βαδελ. 4 
(-.400}; οἵ νγνοῦῖς οἵ ἀδασομβ 85 λ. λειτουργία, ΤΒαι, Γεγ.33: τ8(2. 
558); 3. ποιΐ. 85 βιιρϑῖ., ΠΠ|6 οὗ Ῥοοκ οἱ ΟἽ", ΟἸοιη. έν. τ. 2ι(Ρ.75. 
24; Μ.8.8484) ; Οτονηαγὶ. 30(Ρ.27.1τι; Μ.11.6018); Ογτ. σία ρἢ.1.ευ τ. (α. 
343); 4. τπᾶβο. ἈῬ]ΌΣ. 85. 505[., πᾶτας οἵ (ποβῖῖς σσοὶρ 4. καὶ 
Βορβορῖται καὶ οἱ λοιποί ἘΡΙΡΗ ἤαεγ.25.2(Ρ.268.21; ΝΙ.41.3210); ν. 
λευίτης. 

Ἐλευϊιτών (Ἐλεβιτών), ὁ, ἃ Ἰποηδ 5610 ρατπιθηΐ, ξῥὈΆ]]. πο (0.56. 
τ; λεβιτῶνα Μ.δς.4400) ; λεβιτών τ. (ρ.24.1π1; Μ.34.1128.4). 

Ἐλευιτωνάριον, τό, ν. Ἐλεβητονάριον. 
Ἐλευκάζω, δ τοῦτίε, ἹΜαχοβγηη. τ Μ.01.142τ0). 
λευκαντής, ὃ, ο6 τοῖο πιαξες τοὐτϊε, ζωόν, Οὐσ--ΟἹ 4τ ((ζοπτι, 

5866, 1ν--ν). 
Ἐλευκαντίζω, λελευκαντισμένη ῬΤΟΌ. 1.1. [0Υ λελευκανθισμένῃ, 0. 

Πιδονι,διττί Μ.96.7160) ; οἱ, 1διτο.4(7570. 
λευκάς, 1, τοἰτ6 Δ. χαίτην ΝοΠη. ραν. 0.3:4(Ν4.43.7650); ἐδιδ:2ι 

(8168); 2. εἰθαν Δ. φωνῇ τὸ.τό: χε(ββτο). 
λευκάς, ἡ, ἐραΐ Οὗ ρΑ]πι-ἴχεα οὗ φοίνικες..«ἐκβάλλουσι λ. Αρορίμ. 

Ραϊγ.(.δς.2ο8Ὰ). 
λευκασμός, ὁ, »ιαξτηρ τυῤτίε λίβανος γὰρ Δ. ἑρμηνεύεται, ὅπερ ἐστὶν 

ὃ κύριος ὁ λευκαίνων πάντας Πό5γ ΠΗ, ς.111.το3(Ν.27.1093:0). 
Ἐλευκόδερμος, τοί ἃ τοίιἱΐσ εεγίαεξε; οἵ Ῥ68115, ὅθου 15.ἀδχ. τό3ο 

(λευκόδεσμος Νί.02.15614}. 
Ἐλευκοειδής, οὗ τοὐτίε ἀρῥέαγαάποε, 1 7ο.1), λον (Μ. 96.670). 
Ἐλευκοπόρφυρος, ῥαϊε ῥμνῥίο, 80Ζ.ἢ.6.0.2.1τ2(Μ.67.τόοτΑν. 
Ἐλευκόπυρσος, φσίοανηρ ὠὐξῖϊθ; οἵ πιοοπ, ὅσθο. Ρ15.χδα.τ43(Μ.02. 

14434). 
λευκός, τοὐλτὶε; οὗ ὈΔρτβγη4) τοῦς, Οἤγορ. Βαξελ. Ρ. 2] 6(Μ 02.685 Α}; 

Πρ, διὰ παντὸς ἔστω σου τὰ ἱμάτια λ., ὅτι εὐδόκησε κύριος τὰ ποιήματά 
σου..«ἐνδυσάμενον τὰ πνευματικῶς λ., χρὴ λευχειμονεῖν διαπαντός 
Ογτ. Π.εαἰεοἢ.22.8} ν. βάπτισμα, φωτεινός ; τηοὶ., Πον.Οἰθηι. 1.16 
οἸζ, 8. λαμπρύνω : οἵ 1η6 “ΨΕΙΕ᾽ ἔποίίοπ ἴῃ Οἰγοι5, ΓΟ ΡΥ ΒΕ ΠΈΩΡ ΑΓ 
8Π4 ἀϑϑοοϊθίδα Ψ]Τ 'ρσθοπ᾿ [βοζίοῃ το ρυθβθητηρ βάσί, ΨΏΪ]6 'Β] ας’ 
Βηα ᾿τοᾶ᾽ βυγωθο} 126 ὑναίοσ δηαᾶ ἢτο, Οὐγοι Ῥαξεῖρ.ττ2(Ν.02.2964}; 
λευκή, ἡ τοπ116 ἰΐγ16, Β᾽Αστιησ-ῬοΙηϊ [ΟΥ σΠασοῖ γασδβ ἰπ Ὠἱρροάτοιμθ, 
ΤΟ γνυ5. εἶνε. (8,884). 

λευκόστολος, 10: τὴ 16 γοδές, Ῥεγ5.(ρ.23.0). 
Ἐλευκοσχήμων, τοἠτίο, Ηγνιη. (4.8 τ ρ.δοι). 
Ἐλευκοφανής, οὐλϊητηρ τοὐτίε, οὗ δηροῖβ, ΤΕΡΙΡΠ .ῥγοῤρθ ΕΠΙας 2 

(Ρ.32; Μ.43.3068). 
λευκοφορ-έω, τοδαν τοὐἠτίεγονες, τεῖ. ράραῃ [οβζιναὶ πάντων “-οὐντων 

μόνος ἐνδυσάμενος μέλανα «4. [0.38(ρ.170.2); γεῖ, Δηρο]ς ἀρρεδασαποςϑ, 
ἘΡΑ4]1 λυνποη. δ. τϑ(ρ.38.τ1; Μ.34.11300); οἱ Μοβ65 δῃὰ ]Π) ἢ δ Τυδπβ- 
Πρυταςίοι, Βοοτ,ἤ.6.6,22.7(Μ.67.7280); ορΡΡ. Αἰθίοπες, 1ο.Μοβοι ῥγαΐ. 
66(}}.8).29174). 

λευκοχίτων, ἐγεδεε τὸ ἃ τὐὐτίε γοῦέ, Τατ, ΝᾺ. Ολν.ραὶ.2123 
ἀρ ὅδ τπεῖ., οἱ ἀἂν οἵ Βοβυσσθοίου, {ΟΠγνβ.σόγ ραξεῆ. 
Ρ.τοῦ). 
λευκόω, ἡπαΐδ τοῤτίξ; Ρᾷ585., οἵ ἃ 80 ]ε τὸ Ὅδ τἰ566 ἴῸΥ ραϊπείηρ, 

Ατβεμαρ ἶφ.17.2(}1.6.0244}; οἱ ἃ Ιερεσ, ὕ]Ἱειῃ. ραφά. 3. ττ(ρ.26η.τό ; 
Μ.8.6288). 

λευχειμον-ἔω, τόν το] 6; 1. οὗ τηδπι, τοῖ, ἔββθηθβ πάντες δὲ ἀεὶ 
““οὔσι ἩΗΙρρ.μαεν.ο.τοίρ.256.2ς; Μ.16,33058)}; λευχειμονήσας τὸν 
λίβανον ἐπιθῶ Οτιεοναη ῖη ΤΟ ον. πτο αὐ [1 8. 0 0.266}; τεῦ, ΜΙ, 22:τι 



λευχείμων 

"υοῦσαν ῬᾺ]} υΟἰγγ5.ο(ρ.58.13; Μ.47.34): 2. οὗ δπροῖβ ἀπ βριγιῖπδὶ 
Βεῖπρβ Δρρβαυίμρ 1η νβίοη5. ““οὔντες ἄγγελοι 4. ΤΠοηι. ἃ δ(Ρ.τορ.8 
ποῖ., ὁπ6 Μ9); ἀναστάσεως δι᾽ ἣν καὶ --οὔντες ἐφαίνοντο Ατηχπηοιι. 
0.20: ὐ(Μ 8 αςι60); Τάτ, ἢ γοὶ, 2τ(3.1246}; (οβιῃ. Ἰπα.ἰοῤ.2(Μ.88, 
1210}; ΤΒατ.Τ δος. »Κ».(Μ.86.224Α); Το. ΜΟΒΟΙ ῥγαϊ τος Μ.87.29644); 
“-οὔσαν ἁγίων ὁμήγυριν ϑορθτι ΗΠ μΐγιγγοο! [0.1τ0(4.87.34538}; 
Τιεοης.Ν, υ δν,.22(Μ.93.16070); ΝΊΘΕρΡΗ ὕτου, γι Μ.86,29070) ; 
τοῦ. Δηρεὶβ αἱ Αβορηβίομ, {ΕΡΙρ}.ἀσν»".5(}1.43.4858); ΑἸπΐου, αν. 
υιδγνητυϑὲν το(ρ.32.9) ; 3. ταεῖ. χρὴ “εἴν διαπαντός ΟνΥ.Η εαϊεε!.22.8. 
“"οὔντες τοῖς καθαροῖς νοήμασι τιν υ85.Ποη1.1 ἢ: Οαπι.(}1.44.7654}} 
Οεο.ΡΊ5.γς, τ(}1.02.12734}; 1.0.1). εαγηιπεορτττ(.212; Μ.96.8322Α}; 
“οὦ τῷ λόγῳ 1ᾶ.μοη.3.2(Μ.ο6. 5024). 

Ἐλευχείμων, ἐγεοδε ΤΉ τ 116; τὶ σεη,, οἱ Μοπίδη δὲ ὑτορμθίθββϑοβ 
εἰσέρχονται λαμπαδηφοροῦσαι ἑπτά τινες παρθένοι, λ. δῆθεν ἐρχόμεναι, 
ἕνα προφητεύσωσι τῷ λαῷ ἘρίρῃΠ.ἤκεγ.40.2(0.243.4; Μ.41.3814}); οὗ, 
8. Ὀτ]46, τ Ν γβ,υΐγα. 3(ρ.263.8; Μ.46.3320) ; στιχάριον λ. ὡς ἀγγέλου 
Ἐϑορῃν. Η ἰξέενΒ(Μ.87.2ο880); οὗὐἨ δῆρεὶς, δὲ Ἀλδϑυσγθοῦίοη, Εν5. 
Ἐπὰ. ἢ. 0.20:7(}Ὲ.86. 5520); ἴῃ νβίοηβ, ΝΊΟΘΘΡΗ. Υϑνην2(Μ.86. 
20070}); 7ο.Μοβοῃ. ,γα!, 3:8(Ά1.8).28804}; τοῦ. γϑυγγθοτίοι οὗ 581Π|8 
πάντας λ. καὶ ὡσπερεὶ λαμπροτάταις στολαῖς τοῖς τῆς ἀναστάσεως 
ἀφθαρτοῖς σώμασιν ἐξαστράπτοντας Ἐλι8.6.ἢ.53.τό(ρ.175.12; Μ.24. 
103220). 

λεχώ, ἡ, τῦοτῶνι τη, εἰτἀ- δά : τυοπαη τ ῥμογρεγαὶ φομ ΔἸ 0 τοῖς 
πολλοῖς..«δοκεῖ ἡ Μαριὰμ. Δ. εἶναι διὰ τὴν τοῦ παιδίου γέννησιν, οὐκ 
οὖσα λ. (καὶ γὰρ μετὰ τὸ τεκεῖν αὐτὴν μαιωθεῖσάν φασΐ τινες παρθένον 
εὑρεθῆναι) (Ἰοτη.5!».7.τό(ρ.66.2τ1; Μ.0. 5208). 

[Π]λεωπλάνος, ν. λαοπλάνος. 

λεωφόρος, 1. 44]., ἐαΥ̓νἹῊΡ ῥεορίε; Ἀδησθ, οὗ 84 τοδα, ημαϊη, 
εφμεμίεί οὐδεμία δὲ ὁδός, οὐ λ., οὐ στενωπός Ἠϊοπ.Α1].6 0. Επ5.}.6, 
6.41τ.8(Μ.2ο.δοϑλ); ΝΙΠΜαρη. τοί .79.90530}; ἘΝ] ρεγίδί. το, (1.70. 
806 Α) ; πιεῖ., (Ἰδῖπι,5 7.7.1π(ρΡ.6 5.2; Μ.0. 5284}; 2. λ. [3-. ὁδός}, ἡ, ΠΙΘΤΉ 
γορά, ἐιρίποαν, ΤΠΡρΡ. 9.5 τῷ γ.(Ὁ.158.14); Ἐπ5.4.6.3.4{0.114.1τ5; 
Μ.22.το6 0}; Β85.36],0γ.5.2(Μ.8ς.84Α); ἥσ., {Β65.005|.2.3(2.542}; 
Μι51τ.13440); Τα, ἐγαη.τ(4.6); τπεί., οὗ πχοηδβϊο αΙ ΒΟ ΡΠ πὸ θείας λ. 
ΝΙ]ρ}.3.τοῦ(Μ.79.4330}); οἵ ρίδαβθασα, 1518. ῬῸ] ἐρῥ.5.48:(Μ.78. 
Ἰτόοσα}); οὗ ριφηϊποοα λ, τῆς φύσεως Β85.36].07.4.2(Μ.8ς.68.}; οἵ 
ΨΥ οἱ {ταῖῃ, (ε] νΖ. ἤ.6.τ ρσοσπι. 3 (Ν|.8ς.ττ07Β); οἱ ἀοοίχπαὶ 
οὐ ποάοχνυ βασιλικῆς λ.,..««τῆς ἀποστολικῆς πίστεως 1.2.20.4{12810}; 
Ἐναρτ, ἠ.6,4.30(ρ.10ο.1 ; Μ.86.27814). 

Ἐληγατάριος (ἔλεγατάριος), ὁ, ([,δἱ. ἰεραίαγτμ5), ἰεραίδε, βίῃ. 
ποῦ.τ.τ(0.2.37) 4].; ΑΒ ΒΟΒμοΙ βοΐ. .4.3(0.46); λεγατάριον 1.5.2 

(Ρ.71). 
Ἐληγατεύ-ω (Ἐλεγατεύω), 1. δεφιδαϊἧι, Ῥειδβ. λιτιγιόσου πράγματος 

λεγατευθέντος ΑἸΏΒΟΒο]αβί. εοίϊ. κ.2(0.71}; ῬΠοίοπονπος. 2. τ( Μ. τος. 
5658); 2. γπαΐε ϑοτῆθοῃβ ὦ ἐεραίεε “σας πολλούς ΜΑγο. 166... ΟΡ. 
τοῦ; 3, δῦβ,, γιαΐε ῥεηχιεείς διάταξις ἐπιτρέπει Σαμαρίτας.-."-εἰν 
(ΠΏ ΒΟΠοΙαβί. οἰ. 3,2(0.45); 4. ῥὰν ἀ ἀοἷε ἐκέλευσεν τοῖς ἐπάρχοις 
ληγατεῦσαι αὐτοῖς ἀπὸ δημοσίων Παλαιστίνης Ματο ἴδοι ῬοΥΡῆ,. 

54. 
ἔἜληγατίων, ἡ, (1,1. ἰφραϊίο) ἀοῖθ, βαγηιόηΐ ἤγορι ῥμδίϊς βιπάς, 

Μαχο δον Ῥονρὴ.54. 
Ἐληγάτον (ἐλεγάτον), τό, (1,δ1. ἰφραίεη) ἰέραεν βούλομαι....δοθῆναι 

αὐτῷ λεγάτου λόγῳ χρυσᾶ νομέσματα πέντε τ.Να2.ἱθ5ϊ.(Ν1.37.3020}; 
Ἐριρῃ. ἔαρ. 4.7{(0Ρ.502.6; Μ.42.7854); μεγάλοις λεγάτοις ΤΆ ῬΙΕΒΌ. 
ἰτϑεἰ.(ρ.20.26; Ἡ1.2.3328}); Τ70.Βομο]αβί, οί οαρ.24{Ρ.305); ΑἸΒ. 
ΒΟΒοΙΪαβί. αἰ .2. «Δ(ρ. 41). 

Ἐληγάτος, ὁ, ([,αἴ. [εραϊμ5), ἀορμῖν; 1. ΟΠΟΙΑΙ δοιίηρ 85 Πθὰ- 
ἰδπαπὶ οἱ 8 ΠΙΡΊΊΟΥ δα πουν, 680. ῥγουϊμεῖαὶ! ρουόγηον, Μ. Π ας. 
5.2; ΝΙ].6}}Ρ.2.246 {1ι.(}1.570.2288); ΟΟ ἀςΜῆνρ.τ24.4 (ΗΠ γρϑδρθ); 
2. ῬΆΡΆ] τεργεξαηΐϑίϊνα δὲ σοιης}!5, ΓΕΡΉ.(431τ)αεἰ. (40 τ.1.53Ρ.53. 
23; Η.1.14650}; 16.3(ρ.62.12 ; 14808). 

λήγω, 1. ἐεαξε:; ἢδποα, οὗ ἐπε πιοοπ, τάμα, Αροο. Βαγιοίρ.91.4); 
2. ἤπαϊΐν ἱμγῃ τηῖο, ἐμὰ ἩΡ τη ἀὴρ..«εἰς πῦρ ἔληξε Η ον. Οἰφηι.2ο.6; 
πάντων..«εἰς εὐφροσύνην ληξάντων ΑπαῖΡ ἐρ.2(ρ.54,7; Μ.ΡΙ,.54. 

οβ20). 
ΓΕλῃδιόνοστος, ὁ, ν. ληΐίς. 

ληθαῖος, ογρειίξεϊ, Νοππ, ῥαν. 0. 14: 2 4(}}. 43. .872}). 
ληθαργ-έω, ξογρεί πάσας τὰς ἁμαρτίας ἃς ἐποίησα ἐν τῷ κόσμῳ 

ἐληθάργησα" ἐνταῦθα δὲ οὐκ ἐληθάργησαν Τ.,40γ.Β τοί(ρ.1τ5.το); 

ἐληθάργησε τὴν ἡτοιμασμένην κόλασιν ΤΟ τγπ.σεεεί, [ατεὶ.(τ.8088) ; 
ῬτΟΟΙ, ΟΡ ΟΥ.". 3(Μ. ὅς.7208); ; 7ο.Μ αὶ], εἰγοη. 6 Ρ.τππ(}.9).2568); ἡ 
ψυχὴ...«εἰσπίπτει ἐν ἄλλῳ σώματι..«καὶ “"εἴ ποΐαν δορὰν ἀφῆκε (κῃ. 
Με]. ςεὐοί, (Δ|.38,465) τὰ Οτ. Ν ζΖιεανι.1.1.8,28--20. 

ληθαργικός, Ε. εαπδίηρ ἰ9 ξογρεὶ ὕπνος λ. ΤΗΠρρ.1,αζ.(ρ.218.7}); 
ΒοΟΥ, ἦ.6.7.7.1(Μ}.6}.7408); 2. ἐογρειἑέηρ, ξογροίζμϊ, ν. λήθαργος. 
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τὸ “᾿.οῦν πάντων Οντ, Η.ῥγοεσαϊρεῖ,.3.,. τεῖ, πεορηνίεβ τὴν...γῆ»... 

-σκηνοπηγίων ἑορτῇ..«τὸν ψαλμὸν. 

ληνός 

λήθαργος, ἐογγείης, ξογρειξμί τὸ γῆρας ἔχει..«τὸ λ. ΟΠ γγβ.βοηι. 
4.11. ΤῊ, (ατ. 508, ν.]. ληθαργικόν). 

Ἐληθοποιός, οατσῖηρ ἐογρεί[μἰη655, Ἐπδῖ.ρ.] δοηΐ. εἰ 0.5 667.2.1 
(Μ.86. 2ο4οᾺ). 

ληθώ, ἡ, το λήθη, γογρειζἰμεες ἡ “ητὼ...λ. τις καλείσθω... «ὅτι 
λήθη ξυνομαρτεῖ ταῖς ὑπὸ σελήνην γενομέναις ψυχαῖς [5015.}.6.3.13 
(ττοα ; Μ.21.21320). 

ληΐϊζ-ω, γαυαρε, τηεΐ, θάνατος διαφθείρων ἡμῶν τὰ “-οντα τὴν φύσιν 
Μειῇ.γ65.1.4τ(ρ.2905.1τὸ: Μ.41.1ττό). 

ληίς, ἡ, ῥεορίς δωρήσαο ληΐδι νόστον ΤΑΡΟΙ γί, ΡΒ 5.84:2 (ν.], 
ληδιόνοστον ΝΙ.33.14370). 

ληΐστωρ, ὁ, γοῦδεγ ; ἃ5 Δ6]., οὗ ἃ τοῦδεγ, ΝΟΠη.)α;..6.το: τ( 1.43. 
8328); 1ϑιτο: Βίβ22Α}; 1Ὁ.18: Ζο(803). 

ληματίας, ὁ, ομέ τοῦῆο ἐς μιρἢ- ρεγτιρά; Πθυιοα ὁπ τοῖο ἐς αμάαείομς, 
Ογτ, ϑας.2ο(3.534}). 

λημ-άω, ἠαῦε 5ογδ ὅγέξ, ταδί. ““ὥντας τῷ ῥύπῳ τῶν ἁμαρτιῶν ΤΠ, 
γεοί Π0Ή}.τ] (}1.6. 1240}. 

λήμί(μ)η, ἡ; ἀιδελαγρε 2. 186 ἐν, τηϑδὶ. τῆς ἀπιστίας λ. ΤὭαΙ. ζί ον, 
4:1τ8(3.207); νηστείας ἡ σάλπιγξ... «τῶν ἔνδον ὀφθαλμῶν περιαίρουσα 
τὰς Δ. Β55.5 61, ογ.τ τ  .8ς,288); τῇ λήμμῃ τῆς βασκανίας τὸ ὀξυκερδὲς 
ἀφῃρημένοι τοῦ ὄμματος 0.1). ποι.τ.7(}1.06.5578). 

λῆμμα, τό, ΣΟΙ ΘΙ ΠΣ ἰακέη; 1. ραΐη, Ἰ]οΥγὴ.517).0.19.3; ὅλους τοῦ 
λ. Οὐτνβιλον.δ᾽.3 τῷ Μ|1.(}.1760), ὙΠατ.Μορϑβ.“44.2:ττ-τπε(Μ.08. 
4800); εὐτελεστάτων λ. Ὀγτοάγ.τ15(3.2660); Ῥτος,(.15.4:22--2ε(Μ. 
87.τοοϑΒ}; 2. δοινμείπιηρ ῥιεκειά; ἃ. ἰἴτ., νερείαϑίε λαχάνων ἢ λ. ἜΠαϊ. 
τογ.4:13(3.1τ80); Ὁ. τηεῖ,, δοηΙ ΘῊΡ δεϊοοίοα τὸ λ. τῆς λθριτος Όγτ, 
αὐονγ.Ξ3(τ. 908); λ. κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος 1.15. (2.805) ; 3. φονηεί μη 
αδομμοί ἴῃ ἀτροτηθηῖ, (Ἰθτη.5 ν.8.3(0.83.8; Ν 0.5 658); 1. (Ρ.84.15; 
κ680); Βαβ. ἐπι γ.5.τοί!. 246Α; Μ.29.5924}; ῦ Ἡγγϑιίον.39.4 ΤΏ τον. 
(το.2694}; ἰἅ.ἤοῃ!.30.: τῇ Μῖ..(7.4370}; 4. οἱ Ῥχορῃθίῖς οὐβοὶθβ 1 
ΟἹ (δηρ. νεγβίοηβ δμγάθη), ϑ)εεὶ, ἐμόρῖε (τι ΑΌδοιτττ τὸ ΝΘ 
ἩΡΙΠΠΠΉΡ οἵ ἐγεβ, ἤόποα υ]5105), ἹπίετΡΥη, ῥῆσις καὶ λόγος καὶ λ. 
ταὐτόν ἐστι (Ὦγγψϑ. γγ»-ἴη [ἐγ τ(Μ.64.745})}; τινὲς δὲ..«τοῦ..«πνεύ- 
ματος δι᾽ αὐτῶν ἐνεργοῦντος ἐφθέγγοντο. . «τοῦτο ἐκάλουν λ. μα φη.31 

τ 4Κερ.(τ.5318); ἐκάλουν...λ. τὴν προφητείαν 14, 67.23:34(2.520}; ἰᾷ. 
Ναΐ.τ: τ(2.1510); ΟἸγαρ. 47.23:533(Μ.03.677Ὰ}; τὸ λ. ἴσον εἶναι τὸ 
δόμα παρὰ θεοῦ Ῥτος.(.ἐς.1: τ(}8.87.1825ΑᾺ}; ἀντὶ τοῦ, ἡ ὅρασις, λ, Σύμ- 
μαχός φησιν 1δ.3ο:6-τ7(22618); 5. - λῆμα, Φρτγῖϊ, εομγασε, ΜοΙΉ. 
5γ}}}.8.χ2(ρ.07.2; Μι18,1570}; ἥκιστα τοῦδε λ. ἔφυ τυραννικόν (ς, 
ἘΠΤΙΡΙΔ65 Μ εάρα 348) ΤΟΥ ΝΖ Οἢγ, αὶ, 2ετ(Μ.48.,157Ὰ)., 

λημμάτιον, τό, 1. ῥαΐνν ραΐῃ, Ογτ. 5. Ρ}."γ(3.6οΒ) ; 14. }μΐηιτὸ 
(65.358.); Βορῆτ. Η.»»""γιγγ εἰ 0.(Μ.87.36058}; 2. ῥγειηῖδο οὗ ἀτρὰ- 
τηοπί, Ζαοῃ. ΜΙτορί(Μ.8ς. τοδιμ). 

[Ἐλήμμη, ἡ, ν. λήμη. 
λημνίσκος (ἔλιμν-), ὁ, ἃ ΟΥΣΕΙΠΑ] τηατκ {-ἴ  υϑεα Ὀγ ΟΥ. ἴο 5Π0νν 

(Π88 βϑθτη8 56Π56 Ῥὰ5 τε πάθεα ἴῃ ὑνο αἰ ργεπε γνανβ, λιμν-, ὈΡΙΡΗ. 
μιθη5.8(Μ.43.2480}; ἀεβου δε, λιμν-, 1δ.(2488); Ογτο Ρςς ρτοειῃ. (ΝΜ. 
6.118); οἱ. 1516,}4.οἰγηντ τ. 5. 

ληναΐξω, εονηροξε ἀτάτηδ ἤογ 1ἢ6 ἔεηαεα, ΟἸοτα ῥγοί.τίρ.4.4; Μ.8. 

538). 
Ἐληνιαῖος, 90 ἐπῪὸ τοῖγιθτ ργεςς σαβιθά: τοῦτο 

ἄντλημα ἘΡΙΡΠ.μϑη5,24(λ1,4.3.52840, ν.1]. λιμνιαζον). 
ληνοβατ-έω, ἐγεα οὐ τῇ ἐδ με. ργδε5 ἐφ᾽ ἑνὸς θυσιαστηρίου 

τοὺς τῶν ἀνθρώπων καρποὺς “-οὔσιν οἱ ἱερεῖς ἼΠαι. ᾿ς.8:τ(ι.ὅςο); 
ληνὸς..«ἡἦ ἐκκλησία, διὰ τὸν θεὸν τὸν ἐν αὐτῇ «“«-οὔντα τὸ μυστήριον 
Ἠδϑγο.Η, 7γ. 5.55: τ(Μ.093.12210}; 70.1).10:.2.4(Μ.96.7208}). 

ληνοβάτης, ὁ, οηὲ τοῖο ἱγεαάς ἐπ τοἴπιενβγεξ5ς βλέπω τὸν σταυρὸν... 
καὶ τὰ ἱμάτια τοῦ κυρίου ὡς τὰ τοῦ λ' κεχρωσμένα τῷ αἵματι Α5τ,Ατη, 
μοῦα, (Μ.40.22:0). 

ληνός, ἡ, 1. τρῖΉ 6. βγέδς; αι. χορ, Ῥ5.8:} λ, εἰσι φύσεις λογικαί, τοὺς 
ἐκ τῆς πνευματικῆς ἀμπέλου καρποὺς ὑποδεξάμεναι Οτ, κεἰ ἡ Ἐς. Β:τ 
(}1.12.ττ184Ὰ}); ἐν γὰρ τῇ λ. τῆς ψυχῆς (λ. δέ ἐστιν ἡ συνείδησις) ὁ ἐκ τῶν 
ἔργων βότρυς τὸν οἶνον ἡμῖν εἰς τὸν ἐφέξης ἀποθήσεται βίον ΟΥΝ 585. 
ες Β. κι 4.44.πο50) ; οὐ μία..«ἡ λ., πολλαὶ γὰρ αἱ πρακτικαὶ ἀρεταὶ 
καὶ τοῦ καρποῦ ἑκάστης οἰκεία τις ἔσται λ, Τ)ᾶνπι. Βς.8: τ(Μ.50. 
1184}; φασὶ δέ τινες καὶ εἰς τὸν κοινὸν εἰρῆσθαι ἄνθρωπον ἐν τῇ τῶν 

Καθ’ ὃ ἡ τῶν καρπῶν συγκομιδὴ 
γίνεται" καὶ διὰ τοῦτο ἐπιγέγραπται παρὰ τῶν λ, Τάτ, ΜορΞ.Ὲς.8:: 
(0Ρ.42.21; Μ.66.6524}; ὑπὲρ τῶν λ. ... ὑπὲρ τῶν ἐχόντων ἐν ἑαυτοῖς 
τὸν οἶνον. «τουτέστι τὸν κύριον ἨΘΕΥΟΠ.Η, Ρ-ς.11|.8(Μ.27.6748) ; ἱπξοτ- 
ΡτΙεϊθα οἱ σἤυτομοβ ὑπὲρ δὲ τῶν λ. διὰ τὰς ἐν πάσῃ τῇ γῇ σνστάσας 
ἐκκλησίας. «τὸ δὲ πλῆθος νυνὶ τῶν λ. τὰ πολλὰ μηνύει θυσιαστήρια ταῖς 
κατὰ μέρος ἐκκλησίαις συνδιαιρούμενα ἘΞ, ᾿ς.8: τ(}1.232.125}})} ; αὗται 
δὲ ἄν εἶεν αἱ ἐκκλησίαι, αἱ τοὺς τῶν κατορθούντων ἐν θεοσεβείᾳ δεχό- 
μεναι καρπούς..«μετὰ δὲ τὴν τῶν ἐθνῶν κλῆσιν πολλαὶ λ, ΑἸῃ ΧΡ. 
Ἐ-ς.8:τ(Μ.27.800); λ. ... τὰς ἐκκλησίας...εἰς ἃς. -συγκομίζουσιν οἱ 

οὐὐέρμηνεύεται Δ. 



ληξίπονος 

μυσταγωγοὶ τοὺς ἐκ...᾿]ουδαέων καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν πιστεύοντας .. καὶ... 
ἐξ ἀμπελῶνος δεσποτικῆς καρποὺς συνεγείρουσιν Ογτ. ς.8::τ(Μ.ὅρ. 
7514} λ. δὲ τὰς ἐκκλησίας πιροσαγορεύει ἐπειδὴ καὶ τὸν κύριον ἄμπελον 
««-«ἁΤΔαύτην δὲ τρυγῶντες οἱ πεπιστευκότες τὸν μυστικὸν κατασκευάζουσιν 
οἶνον Τάς, ᾿ς. 8: τ(ι.ὅ50) ; λ, τὰς ἐκκλησίας ἐν αἷς ἐκχεῖται ὃ οἶνος ἥτοι 
τὸ. «αἷμα τοῦ κυρίου ΓΑΤΉ, φη ον ρὶ.77(Μ.28.7448); Ὁ. ἐχδρ. 15.63:2- 
3) οὗ ἱππογιΐδηοα οὗ ρεηῦ 65 ἴῃ ρος οὗ [ενγ5, 1υ5{.41α].26.4(Μ.6. 
55321-}); μόνῳ γὰρ αὐτῷ τὴν κρίσιν δέδωκεν ὁ πατήρ, τὴν δὲ ἁμαρτη- 
μάτων ἔκπραξιν λ. εἴωθε καλεῖν..«τῶν ἀγαθῶν καρπῶν ..«τρυγωμένων 
λ. θεοφιλεῖς ..«γίνονται Ἐπι5..ς5.63:2-3(Μ.24.5οτ), σΕΙῬΡτος,Ο,1ς.63:2- 
4(Μ.8).26684}); λ. δὲ ὀνομάζει τὴν πολεμίων κατάλυσιν ΤΑΙ. 5.63: 2. 
(Ρ.245.33; 2.388}; λ. γὰρ ἡ Γὲθ ἑρμηνεύεται" λ, δὲ καὶ ἡ ἐκκλησία, διὰ 
τὸν θεὸν τὸν ἐν αὐτῇ ληνοβατοῦντα τὸ μυστήριον ΠΘΘν Ο ἢ. Ἡ. ἡγ. Ἐς. πε 
(Μ.03.12210); ο. Ἔχε. Μί.21:32-.:2 λ. ὁ τόπος τῶν σπονδῶν 50. 1 

ΤΘΏΡΙ6] Οτιεορι τη Μλ.τΊ.δ(ρ ποτοῖο; Μ.132.14888); ἅ. εχερ, Μι, 
26:2 6-28, [0.15:1, οἷ. ἐροὸ σὸμὲ υἱδὴς υεγα, εἰ δεὶ Ξαηρμῖς μύας {ΠΠπ|π|5, 
φμαθ ηρῖδδα τη ἰογεμίαν ῥαδεϊομῖς βγοία ῥοίτη, 1, ΠΟΉΉ ἢ. δον. 8 5 
τη ΜΕ (ρ.τοῦ.27; ΝΕ.13.17348); 2. δαςίῃ οἵ Ἰουπίαίη, Αςομ.(ρ.42.0}; 
ΤΙ ῥγουϊᾷ. (4.510); ἴῸΥ 5Βδουῖῆς!4) Β]οοᾶ, “4,.4ηπάν.οἱ Μά1.22(ρ.96. 
8); 3. εἴξίογῃ, [αϑ1.41ω].86. (1.6. ὅβοο); ὄντ. σίαρῥ. Εχ.τ(τ. 2560); 
4, ςξαγεσῤῥαριςδ, ἴῃ ἴοττηῃ λανός 1 τ4.ττο; ἐὰν ἀνοίξῃ τὴν λ, (6-(] τ. 
τῷ; 18.1.30 ((οΥ] 1, 588ς. ν--νῇ). : 

Ἐληξίπονος, γείϊουΐῃρ ῥαΐῃ, ΒορΒτ. τ Ογγ.οἱ 70.χἀ(Μ.81. 

34134). 
λῆξις, ἡ, (Α),1. οδίαϊμίηρ οὗ α ῥρογίοῃ οτ ἰοὶ ἀγαθῶν...λ, ΟὨγτγ5. 

μον. Κορε, 5.:.3(3.1434); Ογτ ἐδ6ς5,32{:᾽.3238); 2. ἰοῖ, ῥρογίίοῃ, τὴν... 
παππῷῴαν λ. τῷ μείζονι... «διένειμε Ἰυὰδ.0.(᾽,4.5π(ρ.158.0; Μ.20.12ο1Α); 
ΟὨΒτγϑ.5ἰαΐ. τ8.4(2.1870); ἰ4,ἤσνι. 18,3 ἐπ ΜΈ.(1.2370}; οἵ μδανεηὶν τε- 
ΜΑΤΙᾺ τῆς ἐκεῖ Δ. ... ἐκβαλεῖν 18. 13,4(1|30}; Τα, βδεὶ.8(Ρ.2ο7.τό ; 
4.911); Οδουχῃ. ἄροσ,ταιταίρ.166); ιοπ. Ατ.ερ.9.τ(} 1.3. 1τοβΑ}); μῆτερ 
«θεοῦ. «προκληθεῖσα εἰς λ. μακαριότητος Μοα, ἀον». τοί} .86.33οτ10) ; ᾿ 
3. οἱάξ ἰακέη τῆς ἐναντίας προκατάρχοντες λ. Ἐπ|5.0,0,2.το(ρ.45.8; Μ. 
20.0800); 4. αῤῥοϊμίεᾷ ῥίαεε, αἰϊοιθά «ρήενε ὄμματα...τῆς ἰδίας λ. 
ἀποπεσόντα Ἐπ5.}.6.0.το. τ5[}.20.8360}; γῆν καὶ... ὑποχθάνιον λ. ὅτ. 
ΝΥ55. μη. 5(2 Ρ.103.18; ΝΜ .45.6810); αἰσθητῆς κτίσεως. «μεθ᾽ ἣν ἡ 
νοητὴ ...διαδέχεται λ. 1.12(1 0.203.τ6 ; τοο4Ὰ}; ἡ..«νοητὴ [86. φύσις... 
τὴν ἄνω λ. ἐπιπορεύεται 14.ογ,ἀοτπ.4{0.74.16; Μ.44.1τ658}; 1.0». 
εκαἰεο, (ρ.30ττ; Μ.45.25})}; τὰς ἐν οὐρανῷ λ, ὅπου τὸ φῶς Ὠϊοη.ΑΥ. 
ς.1.15.4(Μ.3.3334}; [4.6...1.4(λ1.3.3768}; οὗ θοβοτῃβ οἵ ρδίγ θυ 5 85 
θειόταται λ., 1δ.1.3.6(568) ; οἔνοαὶ, 1 δ. τ: 2ο(ρ.121.22); Μακ.βεῆοϊ, εἰ ἢ. 6 
(}1.4.640); οὗ ἔαῦαγο 116, ἴῃ. σϑη. δοῦλον.. ὃν. «προσελάβου εἰς ἑτέραν 
λ. (σης, Αρρ.8.4τ.5; ΤῊοδ Αγ.6,}..7.1.2(Ν1..3.5530); οανεα, ΑἸΏ. 
σα}. ΡΞ αφ:τ( 1.27. 1004); τὴν ψυχὴν ἐπὶ τὴν..«πρέπουσαν αὐτῇ λ. 
ἀνέπεμψε 65. 02.5.2(2.348,; Μ.31τ.24τΑ)}; ΟΥΟΝ γ55.λοηι.2 τ Οαηϊ. 
(}1.44.8040), Βύνβι μον, 47.3 τῷ 0.(8.2808); του. Ατ. .ζ.2.1(}1.5. 
2924}; τὴν..»θεοειδῇ λ, 1.3.3.0(4378); ἀθάνατον. ..λ. ἐ6.1.τ.2{5530); 
θείαις...«λ, 18.7.2.χ{5574)}; μακαριωτάτων λ, 1.}.2.2(5578)}; δ... 
ἀμοιβαίαν 1}.7.3,6(5601}) 9 ἰά4.4.75.1.5(Μ.3.5028)}; 1α,6.8. «(Δ ,.3.το074}; 
Ἐναρτ..6.4.26(0.173.8; Μ.86.27454}); Μακιοα.4.20(Μ.00.13168}; ἃ5 
ΠΟΙ ρΑΥραᾶ ΨΥ] ῥτεβεπὶ ᾿τἰ6ὸ τὴν κρείττονα ἃ, Ἐλι5.ν.(.3.46(ρ.96. 
33; Μ.2ο.τοβο); μείζονα λ. ΟΠτν5,ἤονι.42.2 τῷ σον (το. 3060); τυχὼν 
ἀμείνονος λ. ϑγηπεβ,}.27(41.66,13ς57.); Βαβ.Β5εὶν. Τἰδεῖ. ρσόθτη. 
(1. 8ς. 5650); Ἑναρτ.ἀ.6.4.τ{(0ρ.153.5; 27044}); σοπίταβιεα τ ἢ Β6]], 
151. β΄ .τιδίρ.52; Μ.6 Ἴ5ο060) ; οὗ Πε}} πρέπουσα λ. τοῖς τῇ δυναστείᾳ 
εοὐὐπὶ κακῷ χρησαμένοις ἘΝῚ βογ]δὶ.9.1(Ν1.70.880Ὰ); ΒεποΒ 5. ρῆταβο 
τῆς ὁσίας, θείας, εἴο., λήξεως υδεᾶ το ἀσποῦθα {πῸὸ ἀερατχίοθά, 
ΜΙατοίϊδπ. ἴγηρ.εῤ. Εεο. 30.55.20; ΜΡ ,.54.0748); Θεοδόσιον τὸν τῆς 
εὐσεβοῦς ἃ. Τυβίη σοηξ (ρ.τοῦ, 4; Μ'.86.10334); Οἰνόη Ῥακελ.}.31] 
(Μ1.92.9648); 6. Ξἑαΐε, σον ΔἸ ἸΟΉ οὐρανὸς. «πρὸς τὴν ἀμείνω δ. «.. μετα- 
στήσεται ΟΠΥγ5.᾿ο,1.14.5 1τΏ. Κορ! (0.582Β); τὰ ὀνόματα ταῦτα Ξβε. 
οὗ χἰ δέν} τῆς ἄνω Δ. ὑπάρχει, ἐπεὶ οὐδὲν πρεαβύτερον θεοῦ, οὐδὲν 
ἐπισκοπώτερον Ῥ4]Π Οὗ γνς5.ο(ρ.55.8; Μ.417.32); ΝΙ].4}}.3.31τ8(}1.70. 
5378); Μαχιρ. 5.5τ(Μ|.90.13600) ; τεῦ. βίδα οὗ Αἄδζη ἴῃ ρβτδάϊβο, 
Ἐπ|5.}.6.7.το(39178; Μ.21.5360); οὗ ἀδτηομβ, 1Ὁ.4.π(142Δ; Μ.2488); οἵ 
ΒΏΡΕΪΒ Δ. τὴν ἀγγελικήν (Ὠχνβ,Ππονι, ὅ8.5 15 ΜΜ11|.(7.6778); 16. ἀονι, 
10 τ. 70.(8.28); Τματ λαόν. 5.8(4.407); Ῥτος.Ο εη.18: τ(Μ.87.2658). 

λῆξις, ἡ, (Β) 1. γεϑέ τὸν τῶν ἀγγέλων....βίον...μεθέξοντας ἀπαθείας 
καὶ λ. Β45.56].0, Τἠμεεῖ, τ ΜΝ .85.485Α); βασιλείας καὶ ἃ. 1Ὁ.(4858); 
Μαχ.ανεδὲρ, (ἩἴΟΙ χοβοα); 2. ἐρηϊὲ; δι. σοορυαρῃῖοαὶ ἑῴας τε καὶ 
δύσεως...λ. αχ.6ρ.44(Μ.01.648λ); 70. .ἀοηι.9.3(Μ.06.746 0); τὰς 
τέσσαρας λ. τῆς οἰκουμένης Αγεῖῃ, ρος. 63(Μ.τοῦ,7530); Ὁ. εἰς, πρός, 
λῆξιν ἴο ἐβε ἰπη1ὲ; 1. ψτμποσε νὉ. οὐ ροηϊς, τοῖς εἰς λ. κακοῖς Ονγ. 
αἄον,7(1.235Ἐ); 1ᾶ,ρἰαρἠιεη, 6(τ.18ο00); 14.15.1.τ(2.8}}; πραότητος... 
τῆς εἰς λ. ἰδ. 5.4{8200)); 14 Οὐ γιεη.(51.757Ὲ}; ΙΔ δῤι4τίρ.40.12; 55. τ2το}; 
1ᾷ ον βαξολ, 24{53, 2008); 11. ο. νΌ. τῶν εἰς λ. ἡκόντων ἐπαίνων 1, 
αἄον.θ(1.2028); τοῦ πρὸς λ. ἰόντος. ...κακοῦ 1δ.(2068) ; 4 ρίαρἢι θη τί. 

ὅοο λῃστής 

74}; γενέσθαι εἰς λ, τὴν ἀνωτάτω 14.αὐογ.9(1.3120); εἰς λ. ... ἀρετῆς 
ἀναβαίνειν 14,.15.1.3(2.654}; 1Ὁ.4.τ{556}}; 14. Ν᾽ αὐ. (3. 4914}; διὰ τὸ 
εἰς λ. ἰέναι τὴν ἀνωτάτω Ἰα ἀταὶ, Ῥγτη. (τ᾿. 5660); ο. ῥα. ἃ5. ῥτθ- 
Ροβιτομδιὶ ρῆταβο λῆξιν α5 Κα ας κεκόσμηται γῇ ἀέρος καὶ ὕδατος λ. 
Ῥγος,,Οδη.1: 2ο(Μ.81.1008). 

ληπτός, 1. «αραδίς οὐ δείης ἀῤῥγεἠεμάφα οὐ.. «τὴν θεότητα τοῦ 
μονογενοῦς ὀφθαλμοῖς ἀνθρώπων λ, ἔσεσθαι ΤΊ Πα Ν 6ε,.(4.τος τ); ἰὴ 
ἈΘΠΊΡΟΣ, 1.6. γεν ἀριθμῷ..«ληπτούς Ἐπι5..6.τοιτίφότα ; Μ.21.7688); 
1ἃ,(.ε.1.0(ρ.41.10; Μ.22.808); 10.2.3(ρ.84.3; Μι1400) ; 2. 10 δε ργαερεά, 
ἀσειγαδίε ληπτὸν ἡγεῖται (ΙΕΙῊ. Εἰ. Σ7(0.54.23; Μ.8.8οοα); 3. γέ- 
εεἰσίηρ ὑγῖδε5 δικαστῶν λ. καὶ δωροδοκουμένων 1ο.Ὀ.ῥαγαϊ ἰπάεχίΜ. 
ο5.1052). ; 

Ἐληπτῶς, ὃν ῥείηρ ἰακεη, οὗ ογβαϊϊοι οἱ ἔνε οὔτε γεννητῶς οὔτε... 
ἀναιτίως, ἀλλὰ Δ, ἤτοι ἐκπορευτῶς ΤΑπιακῖ, 5. 5εγηειμαρ (Μ.80.1145.). 

ληραίνω, δέ 7οοἰἸςἦ, Ταῖ,ογαὶ.33(0.34.5; Μ,6,8728). 
["]ληρία, ἡ, ν. ληρωδία. 
Ἐληρολόγημα, τό, ποποεηδιεῶΐ τὠϊσγαπεα; οὗ Βετεῖ, ἀσοιχίηδ, 

ἘΡΙρη.λαον,66.47(ρ.85.7; Μ.42.1Ο1Ὰ}); 1.79.4(0.479.26; 7450). 
Ἐληρολογία, ἡ, πρηϑεγοίεαί ἰωϊξ, οἱ Ὠδτεῖ, ἐϑδοῃίηρ, ΕΡΙΡΏ, 

ἡξθ Εν ὴκ δὰ ; Μ,41.3540); ἐδ. 3τ.4{0.380.8.; 4700); 19.32.2(ρ.440. 
273 5400). 

Ἐληρολόγος, αϊκίης Ἠρηδεη5ε, οὗ (ποβίϊος λὶ σοφισταί τη ἰαόν. 
111.5(Μ.7.560Δ}; οὗ ϑηου Μαραβ 45 ὁ λ., ἘρΡΙρμιἤαον. τι δ(ρ.24-.ς ; 
Μ,41.2936}; οὗ ἀγεατηίτρ, 1}.32.7(0ρ.447.το; 5530). 

Ἐληροπαραπαίω, φρέακ ποηδεησίεαϊ ἑν, τανε, Τιϑομὶ. ΙΝ δεὶ.χ 48 
(1.86.1: 098). ᾿ 

ἐληρόσοφος, τοῖθό ἐπι ἩΟΉ 5656 ; ἃ5 Βι 5ζ. τηθ80., {Γῃτυ5. ρα". Βαδ. 
2.18(2.566). 

Ἐληροφρονέω, ἐμ ῥοοϊτφ ἶν, ῬΑ] Ονγς.2ο(ρ.130.18; Μ.41.78). 
ληρωδέω, 5.» οὐ φρεαΐ Γοοί λίγ, ἴταπβ., ῬΏΙοϑι. Κ᾿ (Μ.6ς.6378); 

Οσβυα, [πα,20ρ.1τ(Μ.88,6χ10); ἱπίγατιβ., 1) αὶ Οἰγίςὶ οἰ ἐμά. τγ(ρ.82.18). 
ληρώδημα, τό, πομϑεμδὶοαὶ τεγαηες, Ατιβιϑιμοά Β(Μ.80.1328). 
ληρωδία, ἡ, ποηδέγιξ6, ζοοί δ ἰαἰξίηρ, τι Ν κισαγν.2.1τ.14.3(Μ.31. 

12454}; 680, οὗ Ὠργεβν δηᾶ ρασδηΐβιη, ἘΡΙΡἢ ἐαθν,2ι. δ(ρ.24-.1; ΜΝ. 
41,2030); 16.31.1(0.383.21; 4130); 16.36.6(ρ.49.20; 6408) 8].; ΟἾτγ5. 
ἠομι. δ. ἴῃ Μ|.(7.6620); Ἰὰ ἄνα. 10. 5 ἐγ ον. (0.5260}; Ἰά,ἤον,.12. 
2 ὃν: ἘΡἢ (τ1.02Ε, ν.1. ληρίας) ; ΟγτοΝ αἰι.20(3. 5064) ; ΡΙυτ., αὐεωνγάτιϊος 
ληρωδίας πλάττει (ἢγνβ8.ἠοη.24.3 Ἰη 7σ.(8.1418); {ΤΒα1. Δ 66ὲ.(4. 
τοά80) ; [0.Π).ᾳεγ.τοτ( ,94.7608). 

Ἐληρώδως, ἠοοἰτεμῖν, ϑορῃτ. Η.6Ρ.5γ)η.(}1.87.31844). 
ἤἔλησμονέω, 1. βογρεί; ο. σεπῖῖ., ΝΙ],6}}Ὀ.2.175 (}1.70.2808}; ρ455., 

1 εοητ.Ν.ῦ. δ γηη,33(Μ1,93.1712Ὰ); 2. περίϑοὶ ἴο ἀο βοιπϑίμίηρ ἐλη- 
σμόνησα δοῦναι αὐτῷ τὸν ποτόν Ματο.1) δου, ΡΟγΡΑ.24; 3. ἰδασε ἐμ- 
οφἀυογίϑηείν λησμονήσας αὐτὴν ἐν τῷ κελλίῳ ΤΑΙ ἧπαρ. Βεγγί, αὶ 2(Μ. 
28,7070). 

ἔλησμονή, ἡ, γογρειζμῖμδ55, ἘΡΙΡΗ ἠδ. τ. τ8(Μ,41.0244, ν.1. ἐπι- 
λησμονήν Ρ.275.14). 
εἰὐϑλα Ῥγοκεθᾷ ἰο ῥρίμηάον, Το. Μα].ἤγον.τά4 Ρ.3063(}1.07. 

541Α). 
λήσταρχος, ὅ, 1. ὀγίραπά εἰπεῖ, ΟἸετη. φά.ς.42(ρ.180.7; Ν.0. 

6480); (615. ρ.Οχ,εἰς.2.12(ρ.140.10; ΜιττιδΊ6 0); ΟὨτγς ἤοηι.ὃ. 4 τη 
2 Τῆι. (1.120) Ἰᾶ,ἐοενηοί.(2,3090); Ολγοη. Ῥαπο,,».327(Μ.092.8408); 
ἴῃ ῬΈη., ὀγιραηά, γοδδεγ, ΟὮΥγ5.ἤση.24.2 ἐῃ Η εἰ (12.222Ὰ};; ἴᾶά.ῥαη. 
ΜΜαεε.(2.623Α); ΝῊ. 2}}.2.32(Μ,70.2120}; 2. ἃ5 δα ]., οὗ α γοῦδεν Δ. ... 
βίον τ. Νά. σαγη,.1.2.28,1τη]ο(Μ.37.860 4). 
ΠΡΟ; ἡ, γοδϑεγγ, ταξῖ, τὴν τοῦ χειμῶνος λ, ὙΠάς ργουΐά, (4. 

616), 
λῃστεύ-ω, 1, ῥίμηάεν, γον, ταςῖ. συων γάμον ἀλλότριον Μοϊμ αν τίν. 

3.4{Ρ.151.13; Μ.18,2458); Τηάτ, Σ ΤῊεδς.4:6(3.516); τοῦ... Ποιμένος 
“σαντες ὄνομα Ἰα. 6ε7.3:3(3.423}; Δ ἐιτεὶ.3(3.1τ41}; [4 αὐεεί, (Ὁ. 220. 
15; 4.035); τοῦ, 1,0.23:43 “ὐει τὴν βασιλείαν (Πγγβ.εγμς,2,3(2.41:0); 
τῇ “-“ομένῃ λέγει ὡς κληρονόμῳ... ᾧὦ ἐκκλησία..«σήμερον ἀποθνήσκω 
καὶ εἰς νομὰς εἰσέρχῃ τῆς κληρονομίας Αϑῖ, Ατη, λόγι. τ5(Μ,40.3920); 
οὐ μόνον γλώσσῃ ““εται κύριος πρὸς τὸ σῶσαι, καθάπερ ἐπὶ τοῦ λῃστοῦ 
«ἀλλὰ καὶ λογισμῷ Το. Δτρ.καρ.56{Μ.85.1848); 2. Ρα58., δὲ ἐμζοσισά 
τοτίμ γοδδεγς, 70.1).ἐγδαὶ.6(ρ.135); ταῦ, ἀθυηο5 ἃ5 Ὀτίραπαϑ ἡ ὁδὸς... 
““Ἔται κατὰ τὸν ἀέρα, δαίμονές μοι ἀπαντῶσι Τζῃτνπ..4 ν.3(2.7484). 

λῃστήριον, τό, 1. ἄξη οὗ γοδῥεγς, τοῖ. ῬΌΠς Ὀακομουβθθ. οἱ 
μάγκιπες...λ. τοὺς οἴκους πεποίηνται ϑοοτ ἦ.σ.5.18.3(Μ.67.612Ὰ}; 
2. δαπά οἱ γοδδογς; οὗ Αὐἴδανι ρατίγ, Ὁοηβε,αρ. ΑἸ ἀῤοὶ, δες. δτ(ρ.14:. 
τδ; Μ,25.3500); 14.40.6 ἐ],ΟγΖ.ἢ.6.3.τ0(Μ.85.13454}.Ψ 

λῃστής, ὁ, γοδδεγ; 1. ἴὰ σεπ,; τηεῖ., οὗ δἀυ]οεν ἀλλοτριόγαμον 
Δ. Ὑπαῖ, Ἐς, πο: (1.030); ἃ, 6}.145(4.1257}; οὗἨ ἐν} (πουρμίθ, Μείῃ. 
τ5.2.4{0.337.17; Μι4τ.1τ690); οὗ ἀξοηβ, Τατ,ογαί. τ2(ρ.13.22; Μ.6. 
8320); 16. 18(ρ.20.17; 8484); (]εγηεχο. Τ αοί. 5 3(ρ.τ24.18; Μι9.6840); οὗ 
βαΐαι, ξΟμτγϑι πηι. 3(2,7970) ; ἀπεις σῖβε, Τηάε καθν, 5. 23(4.454); 



λῃστής 

2. οὐερ. Μί,21:13, [0.2:17, εἴς, ; 8. οἵ, τῶν μηδενὶ χάριτι διδόντων, 
ἀλλ᾽ ἐμπορίαν καὶ κέρδος τὴν τῶν ξένων εἰς τὸ ἱερὸν εἴσοδον νομιζόν- 
ὡν.««κέρδους ἕνεκεν τὰς...θυσίας χωρηγούντων Ἡδτδοίδοῃ 8.0. 70. 

το,33(τ0; Ρ.207.4; Μ.14.3650) ; ταρτγϑβθηςηρ' βϑίπμπουβ ΜΊΓΒΊῺ Βρ τ] 
τεῖὰρὶο οἵ Ομυτοῦ, Οτνοηρηιη Μ!.τ6.2τ(ρ.546.781.; Μ.13.14440 8); 
σοτταρῖὶ ὈΙϑῆορβ, 1Ὁ,16.22(ρΡ.540.22; 14488) ; πὰ Ἰαἰΐν, 1δι(ρυβοττο; 
τ4400}); 14, 7ο.το.23(τ6; Ρ τρπ.ῖς; Μ.14.2488); ματηδῃ 5015 πεπληρω- 
μένοις λ. λογισμῶν 14,εογνν εἴη Μ|.τθ.23(Ρ.555.20; 1450); οἷ. οὐκ ἐκ- 
βάλλει τοὺς ἀγοράζοντας..«ἀλλὰ τοὺς ἀποδιδομένους τὰ..«χρήσιμα καὶ 
λαμβάνοντας... «τὰ νενομισμένα εἶναι τίμια 14. κον.38 τ. 1,6. (0}0.2241.; 
Μ.15.180701.); ἄεν!}5, 14, 70.το π(τϑ ; Ρ.203.0; 3600}; Ὁ. Ρριγροβα οἵ 
ΠΕΣ ΘΧΡυΪ]510ὴ ; ἴο ἀείεπα ἴνανν, Ιτρη ἦαογ,4.2.6(Μ.7.9780) ; ἀοτηοι- 
βίσαϊβ βαποῦν οἱ ΤΕΙΏΡ]6, Επ5.4.6.7.2(ρ.388,26; Νί.22.6280) ; αΡτο- 
σαῖθ Ιορὰὶ βδογίδοθβ, τ. 7σιτοιδάίτο; Ριτρῦ.ς; Μ.14.3404Ὰ); ὙΤΒΟΓ, 
Μομϑ. β'.1π [0.2:το(ρ.320.8; Μ.66.7400)Ώ, Διμλοῃ, [0.2 τἰο(Μ ὃς. 
14050)}; 84 ΙΕρᾺ] 5γβίθιαι 85 ὑο 8, ὥντσ.  6.10:45(}}.72.8800); 14. 
Ῥ.Μιιτι24(Μ.172.4330); Βγιθο!ζίηρ᾽ γε]θοῦοη οἵ 165, οἵ Οὐχ, 70, 
2.1(4.1408); τουκίηρ, ᾿τγθνέσεηοθ οἱ ἤθν5}} ΟὈβουναποα οὗ ἔβαβίβ, 
Οτ. 9.32 τη 7σι(ρ.5ο7.10); 3. οχορ, 1.6.1το:20-326; λῃσταί τορτοδοπΐ 
ἄδν 5; ϑαιηαυϊθῃ 15 ΟΠ τιβῖ, ΟἸεγη,ψ 4.5, 28(ρ.τ79.4; Ν.9.6320); Οτ« 
μον.34. 10. 16. (Ρ.201.22; Μ.14.18860); ὕντ.1,2.το: 3ο(Μ.72.681.); ΟΣ 
5155 ἴῃ. ΨΠΙΟΏ 508] Ὀεοοιηθβ ᾿πνοϊνεά, Οτιηί ρτοδτη.(ρ.7ο. 18; Μ. 
13.600); 4. ἀχϑθρ. 70.το: τῇ; Δ. ταρσθϑεπΐ ἀμεὶοισιβῃ δηα ἔβα 
Μεβϑαῃβ, Τπευάδαθ πα Ἰυάδβ, Τμάτ. θσδο], αρ οαΐ, 7ο το: κίρ.20ὅ. 
26); Ομχγϑβ.λοι.59.3 τῇ 70.(8.3480}; ὙΒάτ.Μορϑ. ἡγείη 70.το:7-Ὸ 
(Ρ.250.22); ὕνε, [σ.6.τ(4.641Ὲ}; λ. ἀποκαλεῖ..«τὸν ἐκ βίας...«τὴν οὐ 
δοθεῖσαν αὐτῷ τιμὴν δύνασθαι λαβεῖν οἰόμενον ιὁ.(4.637}08.}; Βοιθ65 
αηἃ Ῥῆαίβεοβ, ΤΠάτ. ἤδθγδο]αρ. καὶ, 70.τοι π(ρ.206..33{{.}; γε. 7ο.6.1 
(4.6490,0); λῃσταὶ χρηματίζοντες οὐκ ἠδύναντο ἀκολουθῆσαΐ τινι, 
δοκοῦντες τὴν ἀρχὴν ἐγχειρίζεσθαι τοῦ λαοῦ ὙΠάτ. ορϑβ. βγη .1π 70. 
το: 121.{0.251.22}{,; Μ.66,7604}; οδιτϑιτο:4(ρ.348.20; 7578); αν ἀπ 
Ῥτορδιοῖβ δοὺ. Ὑαιθητπῖθπη5, ΗΠρρ.λαον,6.323ς5(0.164.7; Μ.16.32474}; 
Βοσθῦϊοβ, [γϑη.ἤαθν.3.4.τ(}}.7.8 554}; [4158 ἐχθρεῖθβ, ΟΥ, 39.2.1 τη 76. 
(0.28.6); Ἐεν"] 85 ᾿πδειμραίοι οὗ ἔαϊβε ργορῃδίβ, Ὁ δτη. γ᾿. 7(0.54. 
26; Μ.8.8008Β); ὕγσ. [ο.6,1(4.6418); ῬΒΠΟΒΟΡΉΘΥβ, 45 βίθα! ηρ {ΠΕ γ 
τεδοξίπρ ἔτοια ΠΟῦτενν ρσορβίβ, Οἰφιη. ον. τ. ͵ίρ. 5601; 8018); ρᾶσϑῃ 
566 185, 1δι1.2τ(ρ.84.2; 8608); ρασαὴ σοάβ, ΟΥεῖς,7.7ο(ρ,219.1ο; Μ. 
11.1520Ὰ); 5. τοῦ, Βασγαῦθα5 μέχρι σήμεραν οἱ ᾿Ϊουδαῖοι "Τησοῦν.. οὐκ 
ἔχουσιν..-ἔχουσι..«Βαραββᾶν τὸν λ, ... διὰ τοῦτο ἄρχει τῶν. ..᾿Ιουδαίων 
Βαραββᾶς ὁ λ. τ. Κ.8ο τῷ 1 ,.23:τ8(0.272)};}; ὅδ. εχορ, ΜΕ): ξρ; 
ΟἸὨχβι 5 βαυιὴρ ἀετηοηβίσαξεβ 15 ρεδοοῖαὶ ομασαςῖοσυ, ΟΥ 1.56. 
103 ἴῃ Μ{{.{0.223.26; Μ.13.17530); Π15 νοϊιπέατν 5  ἰββίομ, [9], 
Ῥεΐαρ.εα!. 1.26: 55(0.227.0); 7. τοῖς λῃσταί αἱ ΟΥπΟΙχΙοΙ ; 8. 45 1 ]- 
ΒΠΠΙῺρ 15.532:12, Οτι ον» 9.50}.131 ἴῃ ΜΖ4.(0.267.23; Μ.13.17798}; οἵ, 

«τὴν προφητείαν πληροῦντες Ομ γγϑιλον, δ 5.1 ΤΉ .7.0.(8.5048); 

ἄλλος λ. ἦν ἐσταυρωμένος, ἕνα πληρῳθῇ ἐκεῖνο 14,6} 4.1.2(2.405Ε); 
Απποῃ, οιτοῦ δ 1 8ς,15128); Ὁ. ἔγραψε τοῦτο Ἶ7ο.10:10}] ἵνα μὴ 
νομισθῇ καὶ αὐτὸς εἶναι λ. ἐδ.ι1ο: τοί 5120}; Ο. ΘοΙαρατεά φ ΔΕ σονιϊοχβ οἵ 
ΕΟ τ βείδηβ, ΟΥ̓ ΟΡ. ΣΉ Υ 11 1 Δ11.(0.267.23; Τ7708}; τεῖ. (δ βυβ᾽ 
νι βοαίϊοη οὗ (μσῖδὲ 85 λ.: ὅμοιόν τι λῃσταῖς ἔχουσιν πο. (εἰδι 4 5] 
«οναἰκίαν.. «ἀναδεχόμενοι Ἰα ( εἰς.2.44{(0.τ67].5; Μ.1τ.8650) ; ἃ. Ρεητοηξ 
λ. (ν. παράδεισος); ἰ. 45 ΕΧΘΠΊΡ]6 οἱ ̓ υϑεβοαίίοι ᾿γν ἔβιτἢ αἰσηθ, οἵ ΟΥ. 
εονη η Κοηλ. 2. .1τ4.0520}}; Η15 ᾿αρεδυα᾽, Τπάτιδειᾷ,ογ. 4. 6( Δ ,0ο. 
7160) οἴϊ. 8. πλευρά; 1ϊ. Π15 ρΡεηΐξησς ἀξδιηοηκίχαςηρ (τ βι᾽ 5 ρΌνγεοι, 
ΟὨγνβ.ογίς,τ.2(2.404}); ἃ ἠοηι.ὅ 5.1 ἐπι [συ(φοά0); 1. Ηἰβ νιγίτε8 εἶδες 
παρρησίαν λῃστοῦ... εἶδες φιλοσοφίαν ἐντιμωρίᾳ; Ἰά ογειτ, ,(4οῦ 0); 
εἶδες σύνεσιν καὶ διδασκαλίαν ; 1Ὁ.(406Ὲ) ; τί...ὁ λ, ἐπεδείξατο ;... εἴπω 
τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ; ἐἰδ.1.2(40 50); Οντ,1,ω.23:38(}1.72.0370) ; 'ν. οου- 
ἀταβῖθα 1 5. Ῥεῖεοσ δ τς ἄφηϊαὶ, ἐδ. ; δα 1 [0465 ὁ λ. μετὰ 
τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ μαθητὴς ᾿Ιούδας μετὰ τοῦ διαβόλον Τῃτγε.ἰαΐγ. 
τ(β8.2488); ν. λ.... λῃστεύει τὴν βασιλείαν (Ὠτγβ,ογ6.2,3(2.41:50); 
νὶ. τερχθβοητίηρ [Πο58 ῆο ὈΨ του Ἰβοϑίοη ΟὗἱἨἩ ραϑϑὶσῃβ 416 οσαοὶ- 
Βεά ψίῖῃ (Ἀτ5ὲ, οἵν Οὐ ον οι, ο(τοά54) ; ΓΑΙχηοη. "7.27: 44 
(1.8ς.13808); νἱΐ,. τεββοτῦβ ἴου ΠΙ5 τερεπΐδηςε : ΟΕ βο ̓Β ῬΥΆΨΕΥ 
(1.ς.23:34), εαἱ.1,..231:323(0Ρ.167.16): ἀδΥκηθ88. Δα ψοπάφτβ, ΟΥ, 
40.191.567.133 τῷ Μ|Ί.(Ρ.27χ.6; Μ. «13. τἼδ10); νὴ]. γβέ το ση οΥ ρᾶχὰ- 
ἀἶβε βἰποε Αάδιη, οἵ, Οὐ ἤσηῖο. 5 1 Γου.(Ρ.425.1ο; ἈΠ.12.514Ὰ}); ΟΠ γα. 
ἐρμεπ.2(2.4040)} ἴκ. εὐπτετοὰ τ ΟΠ εῖϑὶ δὲ ΑΛ Βουτ, [μ6 Ἐἰπλὲ 
οἵ Αἀατη᾿β ὄἐχριυ ]βίοῃ, (οόβιη. λα τ .τ(}}.88.1240) ; 48 βῖρῃ οὐ (ΒΕ υ]βὲ᾽ 5 
{ἰρῆ, ζμυγϑ. αν. 2(8:2400}; ἀπ 45. 5ρΡ0}} ταΐκεῃ ἔγοτῃ ον], 
εαἱ.1,..23:45(0.170.20) ; Κεῖ ἀπδβου. ΒΕ ΠΟΥ δ δπίοσεα ρῥραγαάίϑιεξ 
ἀεἰϊείαγηε (ἘΖΘΟΙ.28:13), οὔ. ΟΥιἠον.13.2 τη Ἐζεολ.(Ρ.447.25; Μ.13. 
6314); πὲ. 15 Ἔπίσν ἱπῖο ῬδΥΘαΊ56 ἴῃ τὸ], τὸ (Ἡγῖβυβ ἀδβοθης ᾿ηἴο 
Ἡδάςς γέγονε σημεῖον εὐεργετουμένῳ λ. εἰς παράδεισον εἰσελθεῖν... 
μετὰ τοῦτο καταβαίνων εἰς ἄδου ΟΥ̓ ον ἴῃ Μ11.12.3(0.73.1: Μ.13, 
οϑοῦ); ἰα. ῥγ.81 τη [,6.23:43(0.273};} 14.70.32.32(; Ρ.48ο.1; Μ.14. 
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801 λίβελλος 
8280); οἷ. σήμερον... ἐπὶ ὅλον παρατείνει τὸν ἑστηκότα αἰῶνα ΤΊ(.Βοβέ. 
5.1.ε.23:43(Ρ.245}; ἐν τῷ σταυρῷ ἦν διὰ τὴν σάρκα, καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ 
διὰ τὴν θεότητα, καὶ...ἐν τῷ ᾷδῃ ὑπῆρχεν, καὶ τὸν λ. εἰς τὸν παράδεισον 
εἰσήγαγε οαἱ.1,..23:453(0.τ68.6}; πὶ, ΔρΡΡΑτοπ ἀἸβαρυθοταξηΐ θοῦ θος 
1,..23:43 ἀπ ἨδθυΙΙ:χ τινὲς λέγουσιν ὡς ὃ ἀπόστολος οὐκ..«τὸν Δ. 
συνηρίθμησεν.. «ὡς τῶν ἐπηγγελμένων ἤδη τυχόντα... .ἕτεροι...μηδέ πως 
τὸν λ. τετυχέναι ([ὴ6 ῬΤΟΙΏ1565 Ὀεῖης τείεσσεα ἴο (στοά 5 ΚΙΩΡΌΟΠΙ οἷ 
φαντί) δεν, τ ρ.εαΐ.1,..23:43(ρ.168.15}); ΧΗ. ᾿τοτηϊϑε τὸ τερεπ- 
ἰδηΐ ἃ. δχιθησθα τὸ 8}} (Βα ιβειδηβ, οἵ ΟΥ̓ ἤο,,.1 5.5 τη. δη.(Ρ.134.τ2; 
Μ.12.2458); 6. λῃσταί ἃ5 ἴγρε5 οἵ τερεπίβηϊ πῇ Ὀπχοροηῖαπὶ 51η- 
6 Γ8, ἐλπιπιοῃ. Μ|.27]:44(Δ᾽.8π.13894.,8); οἱ ὁ τῆς σαρκὸς νόμος ἀπᾶ ὁ 
τοῦ πνεύματος νόμος 1ὃ.; οἱ [67 ἀπ σρηῖ]θ, γε. Κ».111|.27138(Μ.72. 
4640) ;1α.,..23:38(}}.72. ̓ 9270); οὗ Ιανν-Ὀσεακὶηρ [εννϑ 8 η6 ἸΔοἰδίτοιιβ 
ΘΘΛΙ]ο5. ὙΠῸ τηὰϑὲ θὲ ογαοιπεά τι Ομτιβε, 1ἃ..}0.12(4.Ἰο508}; 
ΑἸμηοη, Γο.το: δ (ΝΜ 8ς.15120); οἱ σοαὶβ τὰ 1)ὰγ οἵ Διοηειηθηΐ τχΐααὶ, 
ΟΠῈ Ὀβοπρίηρ ἰο σοά, [Π6 οἴπεῖ θεϊηρ βοαροροαΐῖ, σξΟτιἤοηι. 5 
τ “εν. (0.425.1; Μ.12.5130); ἢ. ἀρραγθηΐς αἰβασγθοίηθηὶ Ρεῖ. ὄνϑῃ- 
ΘΕ] 155 πὶ ΠΘΊΠΕΥ οὐ ποῖ Βοίἢ λ, τεν δα (ἢ γιβῖ ; Ἐχρὶαπαίίοι παῖ 
αἱ ἢγβί θοῇ αἱ 50, Βαϊ ομδ αἰζουννασγαβ σροητοα, Οτ ρογι. 67.133 
τ Μι(ρ.271τ.4; Μ.13.17810); οαἱ.1,6.23:543(0.167.11}; λοι κοῖς 120 

(Ρ.438.29). 
λῃστοδιώκτης, ὁ, ῥμγομό οὐ ὀγίραμάς, ῥοίΐεε οὔέσογ, 0.Μα]. 

εἄγοητς Ρ.2383(},07.5688); Ολγον. Βαδολ..327(Μ,02.8414). 
Ἑλῃστοδόχος, ἠαγδομγίηρ γούδογς, ϑΟΟΥ ἢ. 6.5.τ8.8(Μ.67.6128). 
Ἐλῃστοτροφέω, »παϊπίαῖη γοῦδενς, Ταῖ,ογαὶ.22(ρ.25.28; Μ.6.8ς78). 
Ἐλῃστοτρόφος, ραϊηατΉ Ηρ γοῦϑεγς, οἵ που!ϊν 16 αἂβ Δ. ὁδός 

ΝΙ ργαεσί.τοί ῖ.79.τοϑ4Ὰ). 
Ἐλῃστουργία, ἡ, ΡΙυτ,, ἀοργνοδαίίομς οὗ τοῦδεγς, δος, Αεσιλορι.τῦ. 

ττ(Μ.34.621ΑᾺ}. 
λῃστρικός, 0} γούδεγς, ῥγεάδαίογγ, τοῖἦρ ἐρίεη ἰο ῥίμμάεν, ταβῖ. Δ. 

συγκεκρότηται λόγος ΟΥΙΝ γ55, Ή.32(1 Ῥιάτθιτι; Μ.45.90904}; μετὰ... 
λι ἡσυχίας ῬΆ]Πυ Οἠνγεοιδ(ρ.324.15; Ν.47.21); σπήλαια λ. (οὗ Μίεβθ6] 180 
ΤΟ ἢ αΒΕΘΤΙ65) ΓΤ. ἰ..6.4.11.3(3.065), γ]οῖ. δ ιττ τ 5(0.202.27); 10.1Ὁ, 
τπαρ.2.12(Νῖ.04.129714); οἵ ΟΕΡΠ.(449), “ΕΓ 1,εὸ Ναριεῤιοτίρ. σι 4; 
Μ.Ρ}..54.0438); υβίη ἱν».ΤἼλάγ ΜΙ ορς. (1.86. 1ο398); Ογτ,5.υ. Εμμὴνηι. 
27{0.41.6}; Τηρδη.ελγοπ 86 Μ τοϑ.261Α). 

λῃστρικῶς, {6 γορῥογς οὐ ῥαμάϊις, Οτ δἰδ.ς. 4ο(ρ.44.12; Μ.11. 
1245Α); Εναρτ.ἦ!.6.1.τ(Ρ.6.21; Μ.86.24218); ΟἼΥΠ]].οαριῖ; σΟΥΏΡ., 
Ἐλι5.4.6.8 ργοοτη.(ρ,350.8; Μ.22.5608). 

λῆψις, ἡ, 1. ἐαδίηρ μ᾿ σκευῶν...λ. ΟἸοια, ῥαφά.2.3(0.177.2ς; Μ.8. 
4328); 2. ἰακίταιρ ΤΑΟΠΕΥ τῷ τρόπῳ τῆς λ. οι, ,αγῤτίνγ αι τ(ρ.184.10) ; 
3. τεεερίϊομ; Οἵ ΔΌΒΨΕΥ ἴὸ ργυαψογ, (]Θηλ. 5 ν.7.7(0.32.10; Μ΄.9.4608) : 
(ε].ν2.}.6.3.ο(ρ.184.25 ἩΏΘΙΕ ΡτΟΒ.]. λείψει) ; 4. αϑοιηρίίοη, ΟἸαπι. 
δἰγιδιδίρ.9ο.το; Ἀ7.9.5818}; 5. δοβίατιο γωρίενο, ΓΠά τ Ναλ.τ: τ(2.1 510), 

Ἐληψοδοσία, ἡ, ἐχεύαηρε ὁ δόμεξι, ἘΡΙΡΙ ἤαον.327.3 (0.20 4.12: Μ. 
41.3688), 

λιβάδιον, τό, τηαγεῖν ρῥίαεο, ἀρ Ἰπραάοιυ, ΤᾺΡΠη εὐγομ..325 
(Δ  τοῦ.7858). 

λίβανος, ὁ, 1. ΤῃοδΉ56 φοῖνιξ... «σηκὸν ἑαυτῷ ποιεῖ ἐκ λ. καὶ σμύρνης 
τοίεηι.23.2; ταῖ. ρυορἢδίεββ οἱ Αροῖΐΐϊο διὰ λιβάνων ἔκῴρων γίνεται 
αϊογαϊ. τοίρ.21.20; Μ.6.8498}; τοῦ, Ἰπασίγυθ᾽ γοῆιθα] τὸ οὗξευ [π- 
σρηβ6, ΑἸ ).ερ..4ερ. 1 τὸ. 2τ(}].25.588.Ὰ); τεῖ. ρα οὗ ΜαρῚ Δ. ... ὅτι θεὸς 
ἦν ὁ τεχθείς" τοῦτον... ἐξ ἔθους προσεκόμιζον τοῖς...θεοῖς ΤΗΔοΙ ΑΠο, 
ποῖη.τ.π(ρ.83.29; Δ1.77.13568)}; 2. Πιεϑαμομ, αχερ. 761.23:23 οὐκ 
ἐκλείψουσιν... τὰ ὕδατα τοῦ ᾿]ησοῦ, ἢ χιὼν ἀπὸ τοῦ 1., τὰ ὕδατα τὰ 
πατρικά"...Ἁ. .««« τὸ θυμίαμα....ἐστι.. καὶ προσφέρεται ἐπὶ τὸ θυσιαστή- 
ριον Δ. ...- ἔσος ἴσῳ, καὶ ὁμώνυμον τὸ ὅρος τούτῳ τῷ λ., καί ἐστι χιὼν 
ἀπὸ τοῦ Λ. κατερχομένη, ὃν τρόπον τὸ ὕδωρ τοῦ ἁγίου πνεύματος Οτ. 
κονη.τ8.0 τη 767.(ρ.1τ64.τ; Μ.12.4810)}; τοῦ, 705.101:11-12 Δ, δὲ... τὴν 
“Ἱερουσαλὴμ αἰνίττεται Ἐπι5.(1,6.2.23(0Ρ.80.21; Μ.22.1440}; τεῖ. 15. 
10133--24 {.. -.. “Ϊερουσαλὴμ ἀλληγορικῶς σύνηθές ἐστι ἀποκαλεῖν ἰὖ, 
6.2τ(ρ.290.12: 4774}; τεῖ. Ῥβ.γι:τ6 λιβάνον...ἐπινοουμένης τῆς 
“ερουσαλὴμ...διὰ τὸ..«θυσιαστήριον...ὁ τοῦ Χριστοῦ καρπὸς ἡ ἐξ 
ἐθνῶν ἐκκλησία ὑπὲρ τὸν λ. ἀρθήσεσθαι θεσπίζεται 1.7.3(Ρ.342.0; 
5570); Τοῖ. Ζομιασττ 4, ... τὸ ἱερὸν ὀνομάζει ἐπεὶ...δι᾿ ἑτέρων... 
ἀποδέδεικται “1, ... ὁ νεὼς ἐπικεκλημένος 1.8.4{0.30].253; 6410). 

δλιβελλήσιος, ὁ, (1,41. [Ἰδ εἰ θη 15) εἰογὶ ἴὰ Ἰαντσουτι, Ταβέη ποῦ. 
Ζ20.ο(Ρ.144.15). 
ἐοἠό τοι ὃν γιφαης οΓ 10611}:, Ἰϑυγιαο (Α40Ὸ 4. Ρ.90.30η.; 11.2. 

1276Ὲ 
λίβελλος, ὁ, (1,81. ἐξδεί μ5};} 1. φημὶ ϑοοῖ, ἀοοιηθηὶ, αβΡ. οἱ 

βίϑίοηοηῖβ οἵ οὐἵμποάοχυν, ὉΌΡ( δι) εαη, 7; Οξηπαά ΟΚ.δίρ.83.χ4); 
ΟἿ]. καρ 95, ΤῊΡΒ. εἤγομ.Ὀ.27ς(Μ.τοβ, 6818) ; ἐχρίαπαΐοτν βζαῖο- 
τηρηΐβ ΟΥ̓ΔΡοΪορίεβ, ὕσϑας,ορ, {μὲ.(ρ.138.17; Ν1.25.3530); ἘΡΙΡΗ. 
μαεν.68.ο(ρ.149.21; Μ,42.1τ070}; 10.72.τ{ρ.2:6.6; 3848}; 1δ.72.4{0.32:0. 
14; 3880); Βυπε Μου.ἐρ.(Μ.86,.9368); {Π0.1}.ἐρ. ΤῊΡὨ τί .ος. 

4 



Διβυκός 

2720); οὗ ροϊεπιῖςαὶ βἰαϊοιηθηῖβ ποιῆσαι λ. κατὰ τῶν ᾿Ωριγενιαστῶν 
Οντ,ϑ.υ,δαν,βε(ρ.101.28)}; 6. οο(ρ.198.16); Ἐναρτ.ἢ.6.4.38(0.188,26; 
Μ.86. 2777) ἢι515 οἵ μουββίθβ Δηδί ει ζοα, [βίη Ονγ. (Ρ. 2οϑ8.8; Μ. 
86.0790); 2. σεεμξαϊ 0 δανειοτὴς...«λιβέλλους καθ᾽ ὑμῶν γράψας 
ἄρχοντι παρέστησεν βεΥ80.6."Π0Ή.7(Ν.40.0338) ; λ. διδόναι καθ᾽ ἡμῶν 
Ομτυβ.ερ.1πηοε.τ.τ(ρ,0.20 ; 2.5174}; λ. ἐπιδιδόναι κατά ῬΑ ὦ ( ἤγγ5.8 
(0.45.2; Μ.47.27)}; 61, ΟνΖ,ἐ.6.2.8. τί .85.1244Ὰλὴ; Εναρτ. ἡ. 6.1.0(Ρ.17. 
4; Μ.86.24454}; 3. ρῥε οη, Βια5.6Ρ.τι7(3.2 000; Μ΄.32.5320}; ἐντευκτι- 
κοὺς λ. ἐπέδωκεν ῬΑ] Ὁ Ολνν». τ(ρ. 1.24; Μ.47.8); Ολγομ Ῥαδελιρ το 
(Δ1.92.7924); οὗ ῥῬταγθιβ τοὺς πρὸς τὸν θεὸν λ, ΝΙ].60}.3.266(Μ.70. 
τ7ὰ 

" μὲς ἐϊλδὲ Τιῖδγα, σοπΡ. εἰς τραχυτέρους καὶ ΔΛιβυκωτέρους 
τόπους Ὠ]οΠ.Α].4ρΡ.1.5....6.7.1τ.τ4(}1.20.668.). 

λιγαίνω, 518 τ ῥγαΐξε οἵ, ΟτιΝαζιεαγνιτ.τ.29.6(}.37.5074). 
Ἐλίγνη, ἡ, ποῖε, τ Ν᾿  β5. απ εἰ γες. (Ν.46.1418, ν.]. λιγνῦν). 
λιγνυώδης, {Π6 φιποῖε; οἵ τῃ8 Ὀτραίῃ, Νοζηδβυημαὶ πον. 23(Μ.40. 

6038, νν.}}. ληγνυῶδες, χναδεεὶ: 10. οἰ ,ϑοὺς Τμάϊ.γουϊά.3(4.514); 
1δ.(528), Μεϊει αὶ ποηεινπορβ.( Μ.64.11ο0Ὰ}). 

λιγύθροος, ν. Ἐλιγυρόθροος. 
Ἐλιγυπτερόφωνος, τὐϊἢ τὐίηρς φομπάϊηρ Σἤγ]Ϊ, Ογας, δὴῤ, [γν.3.1τὸ 

(00}}. ἴοσ λιγυροπτ-). 
λιγύριον, τό, ἃ ρτεοΐοιιβ 5ίοπο (Ἐ}Χ.28:10} ΙΔἀοητἰβεα ΜΠ λαγκού- 

ριον, 8η6 τεπταςίνεὶν τ [ἢ ὑάκινθος, ΕΡΙρΒ, γεν».7(Μ.43.2070). 
Ἐλιγύρισμα, τό, Ξςο»ρ, Ατιαβί. 5, ἠδχ.τ2(}1.80.1ο 760). 
Ἐλιγυρόθροος, εἰσαγ-σομπάϊηρ, Ογας δὴν. [7.3.0, ν.]. λιγύθροος. 
Ἐλιγυρόκτυπος, ν, λυροκτύπος. 
λιγυρός, βεσϊ; οἱ ψιμά, πιςί, πνεῦμα..-πάσαις ἡμῖν Δ. οὖρον 

πνεῦσαν γνώσεως ΜΕΙ. 5 ν.}.τ(0.71.5; Μ.τ8,121Ὰ}, 
λιγυρῶς, εἰφαγῖν , οἱ βουπάᾷ, γε. 0.4.5(4.402Ε). 
Ἐλιγυφωνία, ἡ, εἰαγίίν, Ξιυθείηό55 οὗ υοΐεέ, δοἠοί, ΟἸδηι ραεά.(ρ.331. 

2; Μ...7ροΑ). 
λιγύφωνος, εἰὐεεί- οὐ εἰεαγουοίερά, Μ'ἪΑΜ Α τι,ρθ (Ἰοάϊοθα (οτ- 

βΡυία, 5866. ἱν). 
λιθάριον, τό, ρέ;, ἴσο. Μοβοῃ ῥγαΐ τδς(}}.87.3ο61Α). 
Ἐλίθασμα, τό, εἰορμίηρ, ΟΥΝΑΖ.α7»1.2.τ.40.2τ(Ν.37.1338.). 
λιθασμός, ὃ, -- ἔοτερ., Οτ. Νὰ Ζ. καγη!.1.2.25.234(Ν.27.8320.Ὰ), Ια. 

ἐῤιοπί Μ.37.170Ὰ}; 1514,ῬῪὲ] ἐρῥιι.54(Μ.78,2τ18Ὰ), 
λιθαστής, ὁ, εἰσηε;, ΟΥΝ 8.2. ἐαγηι.1.2.25.236(Μ.37.8320Ὰ}); ΟΥΝ γ55. 

γες5.5(}1.46.685}). 
λιθία (λιθέα), ἡ, ἡαρείϊεγν, ἘΡΙΡΗ.»δης. τοί Μ.43.2558); λιθέα 

ΤΕρΡΒη. εἰγοη.ροτοι (θέα Μ.τοῦ, 4070). 
λίθινος, ἡπαάς οὐ 5056, οἰ σΉ ; τποῖ., οὐδιτμαῖσ, οσἰμδϑογη, ΟὮγγϑ. 

λονη.7.4 τῷ Μι.(Π.το08); 1Ὁ.41.4(451Ά4}; 14.,κἀς.6.7(0.154.3; 1.4278)}; 
οἷ, ψυχὴν... χρυσῆν..«εἰληφώς, λ. ... καὶ μολυβδίνην ἀπέδειξας ΝΊ Φρῥ. 
2.1τ0(Μ.79.2720}; ἜΧερ. ἘΖθοΒ. τι το, 85 ἔ|8]]6α ἴῃ [πο., Βαγ.6.14: 
τὸ ἐμποδίζον ὑπεξῃρηκέναι, τὴν λ. καρδίαν Οτιρνήηε.3.τ 7 (0Ρ.2ο5.6; Μ. 
11.2608) ; εἰ...ὅτε βούλεται ὁ θεὸς ἐξαίρει τὰς λ, καρδίας...οὐκ ἔστι τὴν 
κακίαν ἀποθέσθαι ἐφ᾽ ἡμῖν 1τὉ.3.τττ(ρ.221.6; 28οΑ). 

λιθόβλητος, οΓ ̓ γΟΊΘΗ κίομες Δ. νιφετοῖο Νοππιραν. [0.81 κοί 1.43. 
8244). 

λιθοβολέω, Ξ'05η6; τοῦ. Ἰοροπάδυν βἰοηίῃρ οὗ [ευοπΉδῃ, ρος, Βαγ. 
γεῖ.9.21; ἩΪΡρ. θα η.1.12.4(Μ.το 6808); ρος. Ραμί. 49; οἵ Ζϑομδσιαβ, 
ΗΙΡΡ.ΤᾺ, ».1.2(ρ.2.0; Μ.1τγ7.1το5360); οὗ Δοβαὴ δἔζεσ οσζοβϑίησ οἵ 
Τογάδῃη, σοταρατϑα ἢ σοηνοτὶ 5 ἀθδίσασίομ οὗ ον} ἃ5 ΤΌ 5} οἱ 
Ραρείϑπι, γι Ν 5 ωῤῥι.(Μ.46.421Ὰ). 

λιϑοβολία, ἡ, οἰομίηρ ; οἵ ὅ. δίθρδεη, ΗΙΡΡ. ΤΉ. ΚΚ.1.3(0.3.14:; Μ. 
117.10374}; ΟἹ ΖΔΟΠΑΥ185 (Ἰἀοππδα 1 ἔδίμευ οὗ Το. Βαρί.), 1.1.2 
(0.2.8; τοφ60) ; οἔ.1Ὁ.3.2(Ρ.16.5 ; Τ0298}. 

Ἐλιθοβολίστρα, ἡ, εἶπ, Απαβί, 5. ἠοά ο(Μι89.1440). 
Ἐλιθογλυφής, λοίϊοιυοά οἱ ὁ γοεξ, Νοπηραν.ο.20:8(Μ.43. 

900.). 
Ἐλιθογλυφικός, ὁ δἰοηε- εαγυίηρ ; [50. τέχνη] ἃ5 δι 81. ἔδϑιῃ., σεμίρ- 

ἔμγε, ΝΙΟΘΡΕ. τον δγν.τ τοί 86, 20800). 
λιθογλύφος, ὁ, 1. δομίρίον, ΤΙαντῃ ({845. μη (αι, 301Ὲ ; Μ.20. 

7248); 2. ρεμι-εμίίον, ΟΥ̓ Ν γϑϑιλουι. τά τη Οαπὶ.(Μ.44.τοΊ20). 
Ἐλιθόδρομος, οὗ ἀμ ϊηρ σίοηες, θο. ῬῚΞ. κοχ. 5 5(Ν.02.1478.4). 
λιθοκάρδιος, εἰοηγ-ἠδαγίδα, εἰμδϑονγη, Οτίκονη. 4.6 ἐμ. 76γ.(ρ.20.12; 

Μ.13.290238); ὑπὸ λ. καὶ ἀπεριτμήτων ἘναΑρτ. Ροπι.6}.1(Μ.32.2600}); 
{7υδεφιγ.τ4{}1.6.14658}; {70.1)..8. ζ.2τ1(Μ.96.11618)}.ὕ 

Ἐλιθολαμπής, ῥγήεϊίαηί τοί ΐ ρέηις, 170.) πον. (.96.6570). 
λιθολευστέω, εἰοηε, ΤΠ. ἐγα»,.2(4.04) ; ταθὲ. οὐ λιθολευστήσεται 

ταῖς τοῦ μώμον βολαῖς (ετ.ΟΡ ογ.2(Μ.08.2480). 
λιθολογέω, νηιαΐο τηῖο α ἄδαῤ οἔ εἰομες ; ρα55.. τεῖ, Μ1ςἢ.3:12 (0), 

1πιοτρτεῖθα 85 δμα τὐτίξ ρπρονγ θα κἰοηες, Ἐπι5.4.ε.8.3(0.303.23; ΜΝ. 
22.63260). 

λιθολογία, ἡ, ἀξαῤ οὗ εἰομές, Ἰδὰ5.4.6.8.3(0.203.1τ0; Μ.22.6368). 

802 λίθος 

Ἐλιθολόγιος, διεείξ οΓ πριρογκεά εἰομές, ΑἸ ἐαρ.5.78:τ0}}.27. 
Ό 

ἐδ νήν; γπιαΐ ΟἹ οεἰοηες ἴοσ ὉΠ] αϊηρ ; οὗ ΤΏΡΗΪ. ΑἹ., 1514.Ῥε]. 
6}}.1.τ52(Μ.78.286Ὰ}; οὐ ῥυξοίουβ βἴοπςβ, ΤῊρΠΒπ. εὔγσηΡ. Δ82(Μ, 
τοϑιοτόΑ). 

Ἐλιθομανία, ἡ, ταμίᾳ [0 διιτἰάίησ, ῬΑ] υ Οὐ γγεδ(Ρ.35.10; Μ.47. 
22). 

Ἐλιθόξεστος, εαγυεά ομ οὗ ξἰσηέ, Ογας.51Ὁ.4.1. 
λιϑόξοος, ὁ, (ΟΕ ΤΉ 5ἰοηε, τὶ σ6Ὼ. σταυρῷ ἐνηλώθη καὶ ἦν 

τέκτων..«εἶ ἔτυχεν ἀπὸ κρημνοῦ ἐρριμμένος [5ς, (ὨΓΙ51] ἢ..-σκυτοτόμος 
ἢ λ. (εἰξιαριΟτ εἰς.6,34{0Ρ.103.24; Μν1τ.13480); Βαᾳ5.λο».1.4(2. 
55Ε; Μ.31.2800}; 450. δεμέρίον ; ΟΥ̓ τα κουβ οὗ Ἰάοἷβ, θγας.5᾽18.3.13} 
Πίαρη.2.5; ΤΉΡΠ] Απτ. ἀμ οἱ,2.2(Μ.6.10488); (Ἰεῖα, ῥγοὶ,4(ρ.41.26; 
Μ.8.1488); οὗἨ βου]ρίου ἴῃ στ θῦ, Ορρ. ἀνδριαντοποιός, 1δ.{ρ.4ς.26; 
157}; ΟΥΝ γ 55. μάν. (Μ,46.737}); Ἰ514.}Ὲ],ἐρ}.2.1τ5(}1.γ8. 5560), 

Ἐλιθοπλάξ, γιαάε οἵ Ξίοης εἰαὺς, ρος. η.14.1ὸ. 
λίθος, ὁ, εἰσηε; 
Α, [ππ|; οὗ βἴοηοϑ 584 ἴῃ πιακὶπρ ἢτε συμβαίνει περὶ τοὺς πυρο- 

βόλους λ. .-. ἵνα δύο λ. προσκρουσάντων πῦρ γενηθῇ Οτοἠοηι. δ τὴ εν. 
(ρ.60.2; Μ.13.24τ0}); τὸν ἄρρην λ. εἰ σπείσεις τῇ θηλείᾳ, πυρκαιὰ γίνεται 
Βα. ἐοηέμϑ. (Μ.30.8200) ; εἰσὶν γὰρ λ. πυροβόλοι, ἄρσεν καὶ θῆλυ. ἐν 
ὅσῳ μακράν εἰσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων, οὐδαμοῦ πῦρ καίει" ἐὰν δὲ πλησιάσῃς τὸν 
ἄρρενα τῇ θηλείᾳ, ἀνάπτεται καὶ ἐμπυρίζει πολλά {ἢὈῬεῖγ.Ε ΑἸ, ῥὴγ5.4; 
οὗ μεαΐῆδηῃ ἰθο αίτν 45. νου ρριηρ οὗ βίοπεβ, δ( θη τ.6; (Ἰ 61). 
Ῥγοί.τοίρ.73.1; Μ.8.2168); ΤΙ. Βοβί. β΄. .ἐποτ4ο(ρ.233); ΟἹ ΙΤΆΥ 85 
οοποίχαοί θα οὗ βίοπρ, τ Ν γϑοιδαρι ἐν. (Μ.46.5810). 

Β.. τηςῖ,; 1. οἵ ΟΠ βιδη5. 85 5ΡΙΤΙΓΙΆ] ϑἴοηεβ λίθοις ναοῦ πατρός, 
ἡτοιμασμένοι εἰς οἰκοδομὴν θεοῦ πατρός ἴρη. ἰῬ΄ν9.1; Ὡ]ΠΟΥτ,. 51)», 
ο.3.31{{, Οτιεοι τη Μ|Π.τθ6.2τ(ρ.546.8; Μι13.14440}; 2. οἵ Ομ τὶ, 
Ἔχερ. [5.28:τό, Ῥ5.117:22, 1[)8Π.2:34:; οἵ, οΠη).9:332, ΤΡ εῖχ.2:6 ἐπὶ 
λίθον οὖν ἡμῶν ἡ ἐλπίς; μὴ γένοιτο: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐν ἰσχύϊ τέθεικεν τὴν 
σάρκα αὐτοῦ ὁ κύριος Βαγη.6.3.} τεῦ, 105.5:2--3 λ, καὶ πέτρα ἐν παρα- 
βολαῖς ὁ Χριστὸς διὰ τῶν προφητῶν ἐκηρύσσετο [5ι.41α].1ττ2.6(Μ.6. 
1378}; τί δεῖ λοιπὸν περιμένειν, ἀλλ᾽ ἣ Χριστὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἐρχόμενον, 
ὡς ἃ, ἀπὸ ὄρους τεμνόμενον, ἵνα τὰς τοῦ κόσμου βασιλείας μεταστήσῃ, 
ἀναστήσῃ δὲ τὴν ἐπουράνιον τῶν ἁγέων βασίλειαν; ΠΡ.) α᾽3.2.13.2 
(ρ.δ8.14); οὐ γὰρ πᾶς λ, εἰς γωνίαν ἐπιτήδειος, ἀλλ᾽ ὁ δοκιμώτατος. -- 
ὃ ἀποδοκιμασθεὶς παρὰ τῶν ᾿]Ιουδαίων..«οὗτος ἐφάνη θαυμαστός, ὥστε 
μὴ μόνον οἰκοδομὴν ὑφῆναι, ἀλλὰ συνδῆσαι δύο τοίχους, τοὺς ἐξ 
᾿Ιουδαίων καὶ ᾿Ελλήνων πιστεύσαντας ΟΥ. "5.117:22(0.243); πολυτελῆ 
δὲ ὄντα τὸν λ. τοῦτον...θήσειν εἰς τὰ θεμέλια τῆς ἐκκλησίας ἐπαγγέλ- 
λεται...εἴη δ' ἂν τὸ ἀνθρώπινον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν οὕτως ὠνομασμένον 
σῶμα: ἐπεὶ καὶ κατὰ τὸν Δανιήλ, λ. τμηθεὶς ἄνευ χειρῶν ἑωρᾶτο" Δ. μὲν 
τοῦ ἀνθρωπίνου νοουμένου σώματος" ὄρους δὲ τῆς κατὰ τὸν σωτῆρα 
θεότητος 1.ι15.15.28: το(}1.24.2028); τοῦ μὲν ὄρους τὴν προΐπαρξιν 
τῆς θεότητος αὐτοῦ σημαίνοντος, τοῦ δὲ λ. τὴν ἀνθρωπότητα 1(].6.{..1.20 
(ρ.04.26; Μ.24.8808); οὕτω δέ τις περὶ τοῦ κυρίου διανοούμενος, οὐ 
προσκόψει τῷ λ. τοῦ προσκόμματος Α(,ἀδεν.τ͵(ρ.15.4; Ν΄.25..453᾽ 
(445)0}); σοὶ αὐτῷ τῷ γεγονότι δι᾿ ἡμᾶς λ. ἀπηγορευμένῳ ἀπεδοκίμασαν 
μὲν οἱ οἰκοδομοῦντες" μετὰ δὲ τὴν τῶν ἐθνῶν μεταβολὴν ἑτέρας γωνίας 
κεφαλὴ γέγονας Ἰᾶἐαρ. Ἐς ατ17:22(Μ.27.480Ὰ); φεῦγε εἰς τὸ ὄρος 
πρὸς..Χριστόν, τὸν τμηθέντα λ. ἄνευ χειρῶν, καὶ τὴν οἰκουμένην 
πληρώσαντα (τ. Ἡ.εαἰεεΐ,το.8; τὸ γὰρ “λ. πολυτελῆ κτλι᾽ -.. οὐδὲν 
ἕτερόν ἐστιν ἣ ἔπαινος παρὰ πατρὸς εἰς υἱὸν γινόμενος ΤἬΏΘΤ, ΠΕΥΔΟ].ς, 
28:τό(Μ.18,13170}} εἷς Χριστός" ἀλλ᾽ εἰς πτῶσιν κεῖται καὶ ἀνάστασιν 
«τοῖς μὲν ἔστι πέτρα προσκόμματος. .«τοῖς δὲ λ. ἀκρογωνιαῖος.. «ὅσοι 
συνδεσμοῦνται τῷ λόγῳ (τ. ΝᾺΖ.0γ}.17.1(Μ.35.0738} τεῖ, (εη,291:0 ὁ 
δὲ ᾿Ιακὼβ μόνος ἀποκυλίει τὸν λ. ... τίς γὰρ ὁ ἐπικείμενος λ. ἢ αὐτὸς ὃ 
Χριστός; περὶ οὗ φησιν ᾿Ησαΐας...καὶ Δανιὴλ ὁμοίως" ἐτμήθη λ 
ἄνευ χειρός: τουτέστιν' ἐγεννήθη Χριστὸς ἄνευ ἀνδρός. ... ἐπέκειτο 
τοίνυν τῷ φρέατι ὁ λ. ὁ νοητὸς Χριστός, κρύπτων ἐν βάθει καὶ μυστηρίῳ 
τὸ τῆς παλιγγενεσίας λουτρόν. ... οὐδεὶς δὲ τὸν λ. ἀπεκύλισεν, εἰ μὴ 
᾿Ιαραήλ, ὅς ἐστι νοῦς ὁρῶν "ἢ Οτ «ΝΥΒ5. βαρι (ἣν. (Μ.46.5804}; δ. 
ὀρεινὸν,. «ὄνπερ οὐ χεῖρες ἐλατόμησαν ἀλλ᾽ ἡ χάρις ἐφεῦρεν εγς.(Ρ.32. 
2}; 18.(ρ.32.τ08.)}; ἀληθῶς...λ, ὅ..«υυἱός, ὅπως ἂν τὴν κατὰ θεὸν 
οἰκοδομὴν συνδέων, καὶ τὰς δύο γωνίας τῆς τε παλαιᾶς οἰκοδομῆς τῆς 
ἐκ περιτομῆς, καὶ τῆς νέας τῆς ἐξ ἐθνῶν, ὑπὸ μίαν συνάπτων γω- 
νίαν Τιάντη. 5. ττῇ:22(Ν.30.15610); οὔ Γιά γπι. τ εἰν.2:7-8(Μ}.30. 
17620); ὁ δὲ λ. ἀπὸ ὄρους ἔπεσε...τὸ ἑκούσιον δείκνυσι, καὶ ὡς οὐκ 
ἀναγκασθείς. ... καὶ ἐτμήθη ἄνευ χειρῶν: τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν 
αἰνίττεται. -.- καὶ ἐγένετο ὁ λ. εἰς ὄρος μέγα' τὰ ἀποστολικὰ ῥήματα 
τὴν οἰκουμένην ἐπλήρωσεν ἅπασαν. ποτὲ μὲν οὖν ὄρος ὁ λ,, ποτὲ δὲ 
ἀκρογωνιαῖος, ποτὲ δὲ θεμέλιος, ἵνα μάθῃς ὅτι τὰ πάντα πληροῖ 
ΟἾγνβ, ση.2:34(6.214Ε}; λ. ... τὸν κύριον.. ἀποκαλεῖ, καὶ τῇ τῆς 
θεότητος δόξῃ...διαπρέποντα (γτ,1ς5.3.2(2.307Ε)} ; γέγονεν ἡμῖν κρηπὶς 
καὶ ἀσφάλεια, καὶ ἀκλόνητος ὑποβάθρα, καὶ θεμέλιος ἀρραγής᾽ 



λιθοσσόος 

ὠνόμασται δὲ διὰ τοῦτο λ, 1Ἰὰ αὐογ.3(1.1020}}; ὅταν τοίνυν ἀναβῶμεν εἰς 
Ἐαιθήλ, τουτέστιν, εἰς οἶκον θεοῦ, ἐκεῖ τὸν Δ. ἐπιγνωσόμεθα, ἃ. τὸν 
ἐκλεκτόν, τὸν εἰς κεφαλὴν γεγονότα γωνίας, τουτέστι Χριστόν. 
ὀψόμεθα δὲ χριόμενον παρὰ τοῦ πατρὸς εἰς εὐφροσύνην ἰά σἰαρ᾽ εν. 5 
(1.1770}; ὁ δὲ.. Χριστὸς τοὺς δύο τοίχους, τοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ἑστῶτας 
ἐκ διαμέτρου, τοὺς ἐξ Ιουδαίων... καὶ τοὺς ἐξ ἐθνῶν πεπιστευκότας... 
εἰς ἕν.. -συνέζευξε...γωνίαν τινὰ μιμησάμενος. ... τοῦτον μέντοι τὸν λ. 
οἰκοδόμοι πάλαι ὄντες, φαρισαῖοί τε καὶ σαδδουκαῖοι.. ἀπεδοκίμασαν 
Τάς. ..117:22(1.1432--3); ἀνοίας ἐσχάτης εἶναι νομίζω, τὸ ταύτην τῷ 
᾿Εζεκίᾳ προσαρμόζειν τὴν προφητείαν, ...  προφητικὸς ἐπαινεῖ λόγος 
τοὺς εἰς τὸν Δ. τοῦτον πιστεύοντας. ἀκρογωνιαῖος δὲ λ. ὅ.. Χριστός, ὁ 
ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν... αὐτὸς δὲ καὶ θεμέλιος κέκληται 14.15.28: τ6(2. 
301); ὄρος μὲν ἡ Δαβιτικὴ φυλή, λ, δὲ ὁ Χριστὸς κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, 
οὐ κατὰ τὸν νόμον τῆς φύσεως τμηθείς 14.) Ἡ.2: 34(2.1003); ΤΑΤΩΤήΟΠ, 
ΜριΙιτ: 42(Μ.8:.1385Ὰ)}; ὁ λ, ὁ ἀκρογωνιαῖος καὶ ἀχειρότμητος ἐν 
πέτρᾳ λελαξευμένῃ καλύπτεται 10.}).᾿οη1.4.30(Μ.06.6220). 
. λ. χαλάζης πωτίςίοτα, ΤΠαΙ.1ς5.13:13(Ρ.67.20 ; 2,263). 
Ὁ. τηδᾶϊο., αρελγ]οσο 7ο1πὶ Δ, ... τῶν ποδῶν (60. Ρ15.λεχ. τ ε84(}}. 

92.1558.}. 
Ἐλιθοσσόος, εἰσηδ-ἰἠγοιοησ, Νομη ῥα. 7ο.8: 0 (Μ.43.8244}). 
λιθόστρωτος, ῥαυεξά, οἵ “Ῥανειηδηϊ᾽ αἱ Τοιβαϊθιη λ. παρὰ χώρῳ 

Νορη,αγ. [9.τ0:τ3(Μ.43.0000)}; 85. βυρβί., Ηξβυοῇῃ. Η.4ρ.καί. [ο. 
το τ7(Ρ.390.16); αἱ ΑΙΘΧΘΠαΤΪΔ, ; ἃ8 ϑιθβι,, Θίοη. 4].6 0. 5.ἢ..6.6,41. 
4(21.20.6058)}. 

λιθοτομία, ἡ, αγί οΓ εἰομδιστησ, ὈἸθτὰ. εἰν. τ. τδ(ρ.40.7; Μ.8. 
88λ), 

λιθοτόμος, εἰοηε- εὐ ἐθν, τὰ 51ὙᾺ116 Οὗ ΟΠ σ β 5 ΒΙγῃ ἐγεννήθη... ἄνευ 
ἀνδρός...λίθον πέτρας ἀποτμηθῆναι ἄνευ Δ, αΥ ΝΙ γ88.δαρὶ, Ολν.(Μ.46. 

5804). 
λιθουργέω, ἐασλίου; ἴῃ οίομε ἄτοπον. ..λ. ... 

Ἐπ|5.}».6.7.χ0(3348; Μ.21.5648). 
λιθουργία, ἡ, 1. τυογὶ ἦπι φμαγγτες ἐπισκόπους... εἰς λ, παραδεδώκασι 

Αἴ. }..45γ.72(Ν|.2:, 7808 ; λειτουργίαν Ρ.223.6); 2. ἱαεἰοηπῖηρ οὗ μαῖϊ- 
δἰοη6ς τίς τὰς ἀφορμὰς...ταύτης ἀπηκρίβωσε τῆς λ.; Οθο.Ρ 5. εχ. 544 
(Μ.92.1477}}. 

λιθόω, ἐγ ἰ0 σἰομε; Ἰϊ., ΟἸΘτη. ̓ γοὶ.τοίρ.74.25; Μ.8,2208}); ὅξφο. 
Ρι5. λα. ετ(}.02.1478}}; τιδῖ,, ῬΘΥ, Ρίορ!. ρ855., σἰμδϑογη τῶν εἰς 
ἀλήθειαν λελιθωμένων ΟἸδῃ), ῥγοί.τ(ρ.5.15; 574); τοῖς μὴ τὸν νοῦν 
λελιθωμένοις ἔλιδ.υ.(,4.6γ(ρ.145. 29;Μ. 20.12244}; Ἰα.1.0,ϑ τγίρ. 45ὅ.2; 
Μ.20.14334}; μὴ ἔστω λελιθωμένη ἡ καρδία Ομγνϑβ.λονι.9.3 ΤΏ Ὁ Τίρι. 
(11.718). 

Ἐλίκμησις, ἡ, τοἱμηοιοίηρ, ΟΥ.ΝᾺ2.0;.21.22(Μ,3ς. ΤΤΟΒΑ), 
λικμητήριον, τό, τοϊηηοτυτη ἔαη, ταθῖ. ἁμαρτιῶν λ. ΤΟ Δε5. ΝΖ. 

ἀἄϊαἰ.153:-(Μ.38. το 40). 
“λικμητηρίς, ἡ ἡ,» ΤΤΉΠΟΊΟΤΙΡ μη, ας. Μρη,αροον.4.ττ(ρ.171.26). 
λικμητός, ὁ, τυϊηηοισίηρ, Οτὐν γββι μουν απ, Ῥτοσιι, (1.44. 

Ἰ610}; Ν1} ἐχόγοιτοί Μ.79.1454). 
λικμήτωρ, ὁ, τοϊμηοισεν, τίν γϑβι λον ῖη Οαμμρτόθτη (1.44. 

644); τηεῖ., οὗ εν}, 70. ΟἹ. αὶ. 22(Μ.88.,0538). 
λικμίζ-ω, ᾿ευύνιγεοῖο, ταδί, τὰ ἀπειθῆ... ἔθνη σεται ἘΒΡὮν! όσα, ρεηὶ, 

(Ρ.482.15; Μ.113.9410). 
Ἐλικμών, ὁ, τοϊπηοισεῦ, (Πγγβ.ἤονη.32.3 ἴη ΔΙ ((σαύτηδ ; λικμῶντος 

7.368}). 
λικνίζω, τοΐπηοῖν; ταχεῖ. ἐεδὶ, τοηρὶ, ἀρορη αὶ (Ν.65.1404). 
λικνοειδής, εοπεαῦε Δ. ... καὶ μεσόκοιλος Βα5.ἤδχ.ο.τίτ 800; Μ.20. 

1880); ἢ κύλινδρός ἐστιν ἢ Ν 1514.}ὲ].6}}.2.273(Μ.78,7044). 
λιμαγχονέω, τπηακε πηρΥνγν, οίαγυε, τοί. Ὧ1.8:3 ἐλιμαγχόνησέν σε ἐν 

τῇ ἐρήμῳ (ἝἸειη.εἰν,1,27(ρ.107.4; Μ.8.0208); Οτοεοηεριη Εχ. (Ν.12, 
2714}; Ρτοσ...1ς.8:18--2ο(}.87.10068); ἢσ, λιμαγχονῆσαι τῶν θείων 
λόγων ΤΑ. ϑγηεί.ττο( ].28,1553}). 

λιμαγχονία, ἡ, αδείμόμεοο ἄρτου λ. ΤΑΊΉ νυ δγηεῖ.τ](Μ.28.14064). 
λιμβός, 1. ξγεσάν, ἘΡΏΤ.1.13Ὲ; 2. ὡρῥείίδίηρ, ΤιδολιΝ υ δγηηνς 

(Μ.03.17378). , 
Ἐλιμενάριον, τό, {16 μαγϑοιν, 70.Μ4].εἰγοη τά Ρ.372(}1.91.556Ὰ}; 

Οβγον. Ῥαβελ..324(.02.8ορΑ). 
Ἐλιμενίσκιον, τό, --- ἴοτερ., ϑγπ65.ορ.4(44.66.13370). 
λιμήν, ὁ, λαγδοιιν; ταεῖ., οἵ ἀϊνιηα Ῥβᾶςε, Ἰρη δηηγγηναι. 3. ἴα, 

ῬΡοἶῖνε.2.3; ὥσπερ ἐν λ. ... τῷ θείῳ φωτὶ τοῦ σωτῆρος Γἴδτῃ. Κ).44{Ρ.222. 
16}; τὸν τῆς ἀναπαύσεως ...λ, ΟἴἾδρ,. 6. εὶγ.χ3(Μ.2.404}; ὁδηγήσει σε 
ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτοῦ Το. ἀομι.2.7 (Δ .96. 5888) ; τὸν.. «σωτηρίας 
λ. Τί ἐς. Περι τοίρ  σῖνΒ); οὗ ἃ ρῥἷδος οὗ τεΐαρε, Τβοπε,Ν Ὁ. 70, 
ΕἸεε.7(}0.13.14}: οἱ ἀθϑβεπσοα οἵ ρεχβθοχίίοπ ἐκκλησέαν.. «εἰς ...λ. 
κατῆγεν 502.ἢ ἐς ΡΥοσία. τ) ,6).8524}; οὗ ρϑούβοῃβ τὸν πάνδοκον Δ. ... 
τὸν.««πατριάρχην ΤιΟΟΠΤΝ, ὦ. 70. δθρ.3ο(Ρ.62.21); λ. θεογνωσίέας 
ἐγένετο Κ΄. ΑἸ6χ..4τοε:.22(Ρ.672.17}. 

Ἐλιμιτάνεος, ([,1. ἐϊγηταπει5) οὐ ἐμε ἐγομίτεγς ; 45 δα]. ἀπιὰ βαθϑὶ., 

τὸν θεόν [)]οη.Α1.8Ρ. 

803 λιπαυγέω 

οὗ ἴτοορϑ ρυδταϊην ἔγοῃτῖειβ οὐδεμίαν μετιέναι [50. ἸΠ0Π5] στρατείαν 
«ον εἰ μὴ ««κορταλίνων ἢ τῶν λ. Ματοίαῃ. πη. ἐοηεὶ, ἐμ. {0.123.30; Η,2. 
6770); στρατιωτῶν τε καὶ λ. καὶ φοιδεράτων Ταδῖπιπου.1ο3.3(0.499.9); 
70.Μα] ἄγον. τϑ Ρ.426(Μ.907.6288) ; στρατιώτας λ, 1.12 Ρ.3οδ(464}0). 

λίμιτον, τό, (οἴ, Τ,Αἴ. ἰΐγη65) ΚγοΜ εν εἰς τὸ λ. α.Μ 6]. εἰγοη. 5 Ρ.30 
(ΝΜ 1.9).23174}); εἰς τὰ λ, ἐδιτ2 Ρ.3οδ(4640) ; ἐν τῷ λ. 1δ.5 Ρ.43(2418); διὰ 
τοῦ ἐξωτέρου λ. 1ῤ.τὸ Ρ.44τ(656.Ὰ); ἐπὶ τὸ λ. Οὐγοη Ῥακεῖ. Ρ.43(Μ.02. 
τ6 00) ; ϑογάεν-εὐτπίγγ ἐν ταῖς κατὰ τὸ βαρβαρικὸν λεγόμενον λ. ἐρήμοις 
Τιοους. ΗΠ πομορὶ (Μ.86.τθοοᾺ); τὰς πανερήμους τῶν λεγομένων λ. 
περινοστῶν Ἐναρτ,ἢ.ε.6.22(Ρ.238.24; Μ.86.287178). 

λιμνάζ-ω, δέ φ«οακεί, ἘΡΙΡΗηφη5.8(Μ.42.2480); ΟἾγν5.10᾽..13.52 
ἐη Ῥλι (αι. 2008); ΝΗ, μανγ. (}1.70.6458); τηρῖ. πτοντὰ λογικῶν 
ὑδάτων χωρία Ῥτος.(.15.42: τό(Μ.87.23774). 

Ἐλιμνηδόν, {κε ἃ ἰακε, ῬΏ (ΔΥρ.(απὶ.7:4(Μ,40.1258)}. ἡ 
Ἐλιμνιαῖος, ν. Ἐληνεαῖος. 

Ἐλιμνίσκος, ν. λημνίσκος. 
Ἐλιμνόδρομος, ἰαξκε- αγἱηρ λ. πλοίοις τυ 5, .0,2.13(13.2528), 
Ἐλιμνόω, Ὑ7πηα}6 τοαΐενγν, Ν  Παρηι τοί .70.9920). 
λιμώδης, ν. λοιμ-. 
λιμώσστ-ω, 1. εὐ εν ἀμηρεν, ΑΟ ΤἼονα, τ45(0Ρ.252,10}; ΠΙρρ δ. 

7αε.(0Ρ.13.27)} (Εἰ5ιΆ Ρ.Οτ Ὁ δἰ5.4.4](0.319.31; Μιαιι ττο4Ὸ); Π ον. 
ΟἸορι.τ3.2ο; στινΝα2.ον.34.2(Μ,36.2410); Ὀῃγυβ.ἤσηε. 5.5. τῷ ΜΙ (). 
824); ῃηραϊς,, δέ οῃ ξἰαγυαίίοῃ αἰδὶ, Τάτ, αἰξεί, (ρ.5.13; 4.604}; πιεῖ. 
οἵ πυπρεῖ ἴου βριπίμα! οοά, Ἐπι5.15.6ς5: 11-τ2(Μν24.5 128); ΑἸ. 
ἐῤ. νας. 2([4.25.5258); ῬυοοΡ ο7.3.20(Μ.6ς.7120); ΔηΠρΡ.Βοβί. 
σηημη 24(Μ.8ς.17024}; 2. πιαΐο πηρῦγ, ΤΟτερεηὶ, ον. ονι. 52(Ν.86, 
ὅορΑ) ; πιεῖ,, τοῖ, ῬΒ. 58:7 τροφῆς ἐπουρανίου τὰς ψυχὰς ““ουσι κατὰ 
τὴν γραφήν Ἐπι5.15.5:1τ2(}1.24.120Ὰ}; στμλ. ΟΡ ογ.2(Μ}.08.2400). 

Ἐλινηφικός, 1. τηᾶ56. 85 5 081., ἐξηεμομαΐδον, Τγθραπὶ ες. ἐἰ οη.63 
(Μ.86.6168, ν.]. λινυφικόν) ; 2. πειιῖ. ἃ5 βιιϑ5ῖ., πεηοπαξίηρ, ἘΡΠτ.2. 
1766. 

Ἐλινοειδής, γ»σάε οὗ πη, Αγπτποπ. ς.19: τ 8ς. 1 76). 
λίνον, τό, 1. βεητηρ πϑὶ, Ευ είν. τ2(0.338); τηθῖ, τὸ τοῦ εὐαγ- 

γελικοῦ κηρύγματος...λ. Ογτ.1ς.5.4(2.8450); 14.1ς.5:2(Μ.}2.5534}; 
2. 5567γ6: τηδί., ἴὴ ρξῃ., ἘΔ ΡΟ] με. Ὀ5.34:721.33.13578); [54,6]. 
ἘΡ}.2.280(Μ.)8.720Ὰ); Ογτς.6(2.260); 1δ.5τ(828); οὗἩ βῃάταβ οἱ β1η, 
14,.15.4.4(2.681Ὲ}; οὗ Τ6ν}}, 1τ0.4.3(6204}; 1ἃ,.0.11.12(4.τοΙ120}); οἵ 
νΥδ τῇ οἵ ἀοά λίνα φϑισίμβροτα πέμψει ΤΑΡΟ]] νιοὶ Βςιχο τ 6(13254}); τὸ 
λ. τῆς θείας ὀργῆς νι. .ς5.34:8(Μ.69.0008). 

Ἐλινόπληγος, σαπερὶ τ ἃ σπάγε; οἵ ἴῃ ἀατιηδά, Τγτχ λοι ἀν.14 

(5.411Ὲ). 
λινοπλήξ, α͵γαζά οὗ ἰδὲ ΞΉαγε Δ. τινος ζῴου ΓῆγτνΒ. [μα.8.τ(1.674Ὰ}}; 

14.01.2 5.1 τη ΣΟ ογ.(το.22τ0). 
λινοπλόκος, τὐεαυΐπρ Ἠεὶς, ΝΟπη ραν. 79.21:3(Μ.4.3.0130). 
λινοὔφιον, τό, {Ή65-}αείονγ, ΟοπΞῖ.Ρ. 1 π5,υ,.(5,2.34{ρ.55.25; Μ 

20.1012Ὰ}; λινύφιον 5οΖ.ἠ.6.1.8,3(Ν1,67.877.) 
Ἐλινόχρυσος, "πὲ οὗ ἰΐηεη Τηϊεγισουεη τοῦ ροίά ἰμγεαά, 7ο.Μαᾳ]. 

εἤγοη.τϑ Ρ.457(}.07.6608). 
[Ἐ]λίντιον, τό, ν, λέντιον, 
ἐλινυφαρία, ἡ, ῥεριαὶε ἰϊηεη-ιθονκεῦ, 10. ὈΙβο Εριτρηι(Ν 41. 

248). 
["]λινυφής, ὁ, -- λινούφής, Ππιεη-ὐσαυέν, ἘΡὮτ.2.1766. 
[Π]λινυφικός, -- λινούφικός, ν. ἔἜλινη-. 
["]λινύφιον, τό, ν. λινοὔφιον. 
λίξ, οτά πϑεα [πῃ πηαρΊς ; ΟΧρ᾽αἰηςα Ἀνδροκύδης...ὁ Πυθαγορικὸς 

τὰ ᾿Εφέσια.. γράμματα... -συμβόλων ἔχειν φησὶ τάξιν...λ. «.. ἐστιν ἡ γῇ 
κατὰ ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν καὶ τετρὰξ ὁ ἐνιαυτός (στη. ἐγ, 5. 8(ρ.5356.4; 
Μ,9.720); λὲξ τετράξ ἃ5 ὨἸϑτὴς οὗ ἃ ἀειηοι, 7,3 αἰ.).4-8(ρ}.29.7-321.3). 

λιπαίνω, 1. 7:|64ε ΦΠΊΟΟΙΝ ΟΥ̓ φἰθθῖ, 65Ρ. ΨΣΈΠ ΟἹ}, Οἴδπι, ῥαφά.2.8 
(Ρ.197.25; Μ.8.4738) εἴς, ; τχεῖ., οὗ ξεξαϊὴηρ ἃ ἤδτηε αὐγὴν τῆς ἀρετῆς 
ἐλαίῳ Δ, Μετ Ἔγη}ιτο,2(Ρ.124,.16; Μ.18.1το60); 2. ραγερεν, ναῖε αὶ 
ΟΥ̓ ῥγοςῥέγοιξ, ΗΠ ον. Οἴθηι.13.τ8; ΟΠγγβ5.ἠοηι. 44.5 1π 11|.(7.41]48} Ἰά. 
ἠομ!.13.2 τ Ὀδτὶ, (ττι 2980); 3. αάονη, οἰαδοναίε ; οἵ ̓ ἰζετατν σοπιρο81- 
τίοῃ, (μγγβ,ἤορ!. 8.3 τ ΣΟ ογ.(το,δ00) ; 1δ.20.3(2628) ; ῬΑ] υνγς.ῖ 
(ρ.4.29; Μ.47.6); μδὸ ογμαμιφηίαὶ ἀϊείίοη, ΟΠτγβα ποηι.17.1 ἐπι 2 ον, 
(10.550Ε}; ΝΠ]. ρῥ.2.τ61(Μ.70.2770}; 4. ἐπένυαϊε, ῬᾺ4}} υΟἠγν5.4(Ρ.24. 
᾽ς; Μ.47.16). 

Ἐλιπαλγής, Κὅ(ἐε ἤγονε ξογγοιῖυ, Ῥαὰ1. 5} δαρμιβοι(Μ.86.21:534). 
λιπαρῶς, ἐπογοισῆϊν, ἐαγηεοιν, ΟἸετη. εἰ. 27(Ρ.145.14; Μ.9.7420); 

ατιΤμαυῥαμν, (Ρ.12.1τ8; Μ|το. τοῦθ 58); λ. ἱκετεύσαντος Εἶπι5.}.6. 
5.21.4(Μ.20.4888}); (Ὦγνϑ.βορι.20.2 τη. ἔομι.(9.7434). 

λιπασμός, ὁ, ἐαίμεςς, ΟὨγγδιπονι.12.1 ἐμ Ἐῤῥι(ατιοοΕ); ὙΒάτ. 
Μορ5.ς.τό: τοί 1.66.6δο0); τηεῖ., οἵ ζαΐμπεθα οἵ 5βοὺ} τπτοῦρῃ 
ΒΡ [18] ΠΟυΤΙϑγηθας, Ρυος Ο.15.58:τ(Μ.87.259038). 

Ἐλιπαυγέω, δέ δέγε! οἵ ἰἰρῆϊ, Βα5.561... ΤΕ δε τ( Μ 8:5. 5270); 1Ὁ.2.20 
(δοφ4Α). 



λιπάω 

λιπάω, δὲ {πὶ, ΟΥ.Να2.6.2(}1.37.244). ; 
Ἐλιποβλέφαρος, ἐγεΐε5ς», οπη, ῥαν.70.0: :1(81.43.8248). 
Ἐλιπόγεως, ἀεξεΐοηὶ τη 501], ας. Αερ ἤονι.26.4(3.34.676}). 
λιποθυμέω (λειπο-), ῥτῖηί, Εν. Τ ον. ἃ τ4.2(Ρ.153); λευποθυμοῦν- 

τας ἀναψυχοῦσι τ, ΝΑ 2.6ῤ.4(Ν.37.28Ὰ}; δὲ ξαϊμι-βεαγίφά, ἀφξερομάεης 
λιποθυμήσας ἐν τῷ πράγματι ῬᾺ]]. ἢ. {,πἰὲ5.πτ(Ρ.144.1τ0; Μ.34.1212}})}. 

Ἐλιποκτξανος, "δεν, Ῥαυ}.51}, δοῤἧῥιοοα( .86.21574). 
Ἐλιπόμαστος, τοεαηεά, ΟΥΝΑΣΖ,ἐαγηι.2.1.50.32(Μ.37.14874}. 
λιπόσκιος, ἀεργΙίυεά οΓ “Παάοιυ, ΝΟπΩ.ῥαγ.7ο.1:144(Μ4.43.7578)}; 

ἐχάραξε λιπόσκιον ὄρθρος ὁμέχλην {ὃ.6:22(7074} νύκτα λ. ἔσχισεν ἠώς 
20.12: γδί(β520) ; τεῖ, ὉΠ πα τηδη ὕδασι...λ, φάεα νέπτων 1δ.0: (8254). 

λιπότακτος, ὁ, ἀεοεγίον, τ Ν 5, γ.Τ λαμ, (1.46.0450). 
Ἐλιπόχριστος, ἀεξογη Οὐγίδί, ἀτιδΝαξ.εαγη.1.2.2.133(Ν]}Ο37. 

5804}; ῬαΙΊΡΠ. ΜΟῚ. ,δοΐδγ. 3(ρ.118.1τ6). 
λιρόφθαλμος, ἰσιϑά-ἐνεά, Μεϊοῖ, αὶ, ποι. 2(Μ.64.1τ768). 
ξλίσγον, τό, «ραάε, {Δ65.ΝαΖ. ἄτα], το ( .38,068). 
λιτανεία, ἦ, 1. τ ῤῥίϊεαίίοι, ῥοιϊίοη οὔτε ἀργύρια ἔπειθεν οὔτε λ. 

ἐδυσώπει ΚΡ Γι ράρ. Ἔλιβ.}.6.5.1.6τ(}}1.20.4328); 2. φοοηργεραϊτοπαὶϊ 
δ ίεαϊοι οὐ ῥγαγον; τοῖ, ργανπρ ἔου ἃ τηΐταοΐα τῆς ἐκκλησίας 
πάσης αἰτησαμένης μετὰ νηστείας καὶ λ, πολλῆς ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα 
τοῦ τετελευτηκότος Ἰτεη ἤαθγ.2.31.2(Ν1.7.825}); ἴοσ τεπηϊββίοη οὗ 5ἴῃ8 
πρεσβεύων ὑπὲρ σοῦ πρὸς θεὸν καὶ λ, συνήθεσι μαγεύων τὸν πατέρα 
(Ἰεπλ. 4. ἅ.5.4τ(ρ.187.1τ0; ; Μ 9. (48Α); : ἴογ ἈεαΠηρ τῷ τῶν μαρτύρων 
εὐκτηρίῳ ἐνδιατρίψας οἴκῳ ἱκετηρίους εὐχάς τε καὶ λ. ἀνέπεμπε τῷ θεῷ 
Ἑαρ,ν, 4. θτ(ρ. 142.25; Μ .20.12120); Ιου Ῥυθ]ς νγο!ατο σύν γε ταῖς 
χερσὶν εὐχαῖς τε καὶ λ. πᾶν, ὅσον ἤνυσται ὑπὲρ συμφέροντος κατορθοῦ- 
σθαι (οηβί.ογ.5.ε. 26(ρ. 1215; Μι2ο 3164); 168δ.(Ρ.102.28.; 13168); 
ἀενεϊορεά 1 ἴῃ ἔοσηι οὐκ ἦν. «ταῦτα ἐπὶ τοῦ μεγάλον Γρηγορίου... ἀλλ᾽ 
οὐδὲ αἱ λ. ἃς ὑμεῖς νῦν ἐπιτηδεύετε Β45,6}.207.4(3.2110; Μ,32.7648); 
85 ΘΧΡΥ ββίοη οὗ Ὀϑηϊζθησε καιρὸς δακρύων..«στεναγμῶν προσπτώ- 
σεως...λ, συντεταμένης, ἱκετηρίας πολλῆς (Πτγϑυυϊγρ.22(1.2018); τὴν 
σπουδὴν τὴν περὲ τὰς λ, Ἰᾶ.α.6χϊ.1.3(3.4168); ποιήσαντες νηστείας καὶ 
λ. Ρεγς.(ρ.4.4); ταῖς νυκτεριναῖς ἃ. παρεκάλει τοὺς δήμους ῬΔ]]ν. 
Ολννς.5(ρ.32.24; Μ.47.20); 3. πηύρίοαὶ βγαγνεν 561 Ὁν ἀφαςοι, οοη- 
βιϑίιησ οὗ ἃ ΌΤΩΘΟΣ οὗ τοραῖοηβ, ἰϊαην κυριακοῦ πληρώσαντος τὴν 
τοῦ λυχνικοῦ λ. καὶ εἰπόντος ἐλέησον ἡμᾶς ὁ θεὸς κατὰ τὸ μέγα 
ἔλεός σου, δεόμεθά σου, κύριε, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον᾽ Ἐδιβίταῖ,, 
Ειωμγεμ.οο(.86.25810); 4. γεϊϊρίοιις ῥγοζθδ5101: δοσοτηρδηϊεα ὈΥ 
Ὅτανοτβ, ὙΠ οτοϑϑθθ Ῥοτὴθ ὈΚ [Π6 Ρ6Ορ]8 ὑπάγωμεν τὸν σταυρὸν 
βαστάζοντες. .«.λιτανείαν, κἀκεῖ εἰσβῶμεν ζἘντ. (στ8)αα (Ρ.87.14; 11.2. 
3574}; ΒΕ] 4 οὐ εχίσζαοζγάϊηδτν οσοδβίοῃϑ (6.9. ΔΑΥῚΔ 65) ΟΥ̓Δ5 
ΤῊὨΘΠΊΟΤΙΆΙ οὗ ΒΌΟΗ ανβηΐβ ἡ ἀνάμνησις κατ᾽ ἔτος ἐπιτελεῖται...τῆς λ. 
ὑπὲρ τῆς τοῦ θεοῦ μακροθυμίας ἐν τῷ Τρικόγχῳ Οἠγοη. Ῥαξολ..3τΊ 
(Δ.οΖ.ϑορο); ἐδ. ρ.2τοί(βθ12.); ἴῃ ἀτοιρῃῖ, 710. 4],εἤγοη,τϑ Ρ.402(Μ, 
9ο7.7128)}. 

λιτανεύτω, 1. σῤῥεαΐ ἰο; ἴπ ργοδοβτῖηρ, Ογας. δῖδιτιτδο; 2. ΣΙ ῤὶ - 
εαἰό (οά ἴῃ ῥΥϑυευ ; ἃ. ρυϊναίεν ἐλιτάνευσεν τὸν δεσπότην λέγουσα, 
ὁ θεὸς... ἐπάκουσον τῆς δεήσεώς μου ᾿γοΐου.2.4{ρΡ.6) ; Β. Ῥαθ!τοὶν ϑεὸν 
«ὐπάντες σύσατε Ογαςζ, δίθιαιτο; Ἰσῃ, Κ}».4.2; ᾿ ὄψιν 
κείμενοι ἐλιτάνευον: οἵ δὲ τὰ γόνατα κλίνοντες ἔκλαιον “1, [0.42(0,172. 
3) : οὐχ ἡ φωνὴ προεφέρετο, ἡ γνώμη δὲ παρεφέρετο: ἀλλὰ συντεταμένως 
ἑκάτερα τὸν θεὸν ἐλιτάνευε (Ὠχν5, ον ῤῥί,2(Μ,64.4280) ; ε5Ρ. ἔον 
ΓΟΙΆΙ5ΞΙΟὴ Οὗ 5'π, Ββ5.εῤ. 3ογ3. Ἴ12Ὰ; Μ,22. 7648): ; οἵ δυο μαγσοΣς 
ΕΙΑΨΕΥΙ ἐν τοῖς μυστηρίοις... «Κοινὰς ποιούμεθα τὰς εὐχὰς “ἜΌΡΤΕς ὑπέρ 

νοσούντων καὶ τῶν καρπῶν τῆς οἰκουμένης καὶ γῆς καὶ θαλάττης Οχν5. 

μοηι.78.3 τη [0.(8.4640); οὗ Ργάᾶγετ ἴῃ τἰτας οὗ βφατίμαυαϊο, 14. ἔαρ, 
δ.τ(1.7734}); τῷ λαῷ ἔφη σ“σοντὰς ἄσαι καὶ στήσασθαι τὴν ἀπειλὴν... 

καὶ ὃ σεισμὸς..«πέπαυτο ΝΙοορΙ ὕχινιϑγηι)ιτοοί  86,3ο80Ὰ)}); οἱ :π- 

σεϑϑαηΐ ὑστάνοσ, ΝΙ1]),6}}Ὀ.4.25(}1.70. 5618); 3. ῥγαὰν ΤῊ βγοσεβϑίοη, ἰδ 
ἰϊαην “θόντες ἐξ οἴκου κυρίου ἐξέρχεσθαι Ττεροητ 5}. 38(}1,86, 
θοτο); ἰπ τἰπς οὗ φατε σεισμῶν πολλάκις γενομένων. -.«παρα- 
καλέσαντος τοῦ βασιλέως..-ἐξελθεῖν καὶ “σαι μηδέποτε πεισθῆναι 
ἐξελθεῖν ὈΕΡΏ.(431)6Ρ. (4(0 1.1.2 Ὁ. 65. 20; Η.:. 1588Α); ; ΟΥΟ55 Ρείηρ 
ΟΑΥΓΙΕα 1ὴ Ῥτορεββίοῃ τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον, ὃ ἀντὶ διδασκάλου ἐπ᾽ 
ὥμων φέροντες ἐπὶ τῆς ἀσπόρου ἐλιτάνευον ῬΑ]]. ἡ Ογγς. τό(ρ.9η.6; Μ, 
47.595}; ῬΑ ΠΙ ΔΥῸ δα ΘΙΏΡΕΓΟΙ ρατι οι ραῖϊίπρ, Τμάγ Πβοι δα Θ(Μ. 
86.τ694); (λγοῃ. Ῥαξε Ὁ. 2180 .02.8124); ργοσοβϑίοι ουίϑια δ. τον 
ἀυτίαρ εαυίμασακε ἔφυγον. ἔξω τῆς πόλεως πάντες --οντες ἡμέρας 
καὶ νυκτός 1δ.}.217(Βο 5) ; ΟΥἨ ῬΥοσθββοηβ ἔγοπὶ ραίασθ τὸ ΟὨΌΤΟΝ ὁ 
Αἴλονυρος..-ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Βασιλίσκου --ων εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἤρχετο, 
αὐτοῦ ἐκείνου ἐπὶ ὄνου ὀχουμένου ΤΠατ.Γ, δοῖ.}.6.τ.ο(Ί808) ; ἩγΤΠΏ 
τρισάγιον Ὀδίπρ 5 πρ' αὐ ἔπε688 Ὀγοσοββ81005 ἀπεκάλυψε... Πρόκλῳ τὸ 
τρισάγιον εἰς παῦσιν ὀργῆς “τοντας αὐτοὺς φωνεῖν 1᾿Α80]60.6}.(ρ.11. 

21; Η.2.8534}; γέγονε σεισμός...ὥστε πᾶσαν τὴν πόλιν συναχθῆναι εἰς 
τὸν φόρον Κωνσταντίνου καὶ πεῖν καὶ λέγειν" ἅγιος ὃ θεός Οἠγον. 
αξε).Ὁ.3Ξ4τ(Μ.02.8808); ὃ πᾶς δῆμος τῶν “-όντων ἐξεβόησεν 1δ.; οἵ. 

. ᾿ .1 

οὲ μεν.-..ἐπ 

804 λογίδριον 

“πεῖν τὸ τρισάγιον καὶ λέγειν ἅγιος ὁ θεός... «καὶ οὕτως “-σάντων ἔστησαν 
οἱ σεισμοί" οὕτως οὖν καὶ σὺ “-ε Ουϊηΐ,ερ.(ρ.χ17.26},; Μι8 5. 17400); 
““οντος τοῦ λαοῦ διὰ τὴν θεήλατον ἀπειλήν 0.1). ζ.0.3.το( Μ.04.1οΖΙΑᾺ}; 
4. οἵ ργαυγετ ἰοὸ ΒΜ τοῦ θήλεος τούτου τὸ πρόσωπον ““ουσιν πλούσιοι 
τοῦ λαοῦ {[10.1).ἀον.6.0(Μ.06.673}}}; 5. οὗ ̓ πτοτσδββίοῃ οἱ βαϊηΐβ ὅταν 
γυωσι 50. οἱ ἅγιοι] τότε ἐμοὶ ἔννοια ἐπέστη καὶ ἐχάρη τῇ αὐτῶν 
πραότητι ἘΡὮΏΤ.τ.Ι76Ε ; Θορῆγ. Η καγη.12.τοϑ( Ν1.87.37064). 

λιτή, ἡ, 1. σῥῥιίπεαϊοη; ἃ. οἵ ῬΆρδη ΡΥάνοῚβ ὁπόταν ἐποχὴ ὑετοῦ 
γένηται, πρὸς οὐρανὸν..-ἀφορῶντες εὐχὰς καὶ λ, ἀπονέμετε [1 9»η.Οἶδηι. 
11.123; Ὁ. οὗ (Π 515 ΡΥΆΎΕΥ δἱ ΟΥποἤχίοη τὰς πρὸς θεὸν καὶ πατέρα Δ. 
ὑπὲρ αὐτῶν ἐποιεῖτο Ογτ.1,ς.6:27(}1.72.5064} ; ας. οὗ ΟΌγΟΙ 5 ΡΙΆγ Υ5 
εἰρήνην αἰτοῦμεν...«ἐν ταῖς ἐκκλησίαις... «ἐν ταῖς εὐχαῖς, ἐν ταῖς λ. 
ΟΠ γυβ,μομι.3.3 τῇ Οοἱ.(11.34710); 2. ῥγαγεν μιίίογοά τῷ ῥγοσοοδίοη, 
ἰίαην (γ. λιτανεία) ; ΕΠΊΡΘΓΟΥ Ῥαγ ΙοΙραίϊαρ, Τπάτῖθοῖ, 6.1.6 (Μ.8ό. 
1694); ΤΗΡΒη εὐγομ οα(.τοδ,2804Ὰ)}; ψ ἢ σΔΠ6165 δηα Ἰποθῆβα 
μετὰ ψαλμῳδιῶν καὶ κηρῶν καὶ θυμιαμάτων ἐν τῷ ἁγίῳ οἴκῳ καταντή- 
σαντες τὴν ἃ. ... πληρώσωμεν (Ἶντ,(κτ8)αεί.(Ρ.90.12; Η].2.13618); 

᾿γέγονε σεισμὸς μέγας ὡς ἐξ ἀνάγκης...λ. γενέσθαι εἰς τὸν Κάμπον καὶ 
ψαλϑῆναι τὸ τρισάγιον Ολγου. Ῥαδεῖ..5384(31.02.0848}); 45 ὀχρίαἴίοι ἴῃ 
ἱπὴς οὗ Ρίαρτα, ΠΤ δίγαϊς,. με γεὶ. 84(}.80,23600) ; αἱ τεσθρίϊοπ οἵ 
8, ὈΙΞΠΟΡ ΟΥ̓Ϊπ ὨΪ5 Ποποὺγΐ ἐξῆλθεν ὁ ἡγούμενος...«μετὰ τῶν ἀδελφῶν... 
καὶ ἐδέξαντο τὸν... Γρηγόριον.«-«μετὰ ἃ. ψάλλοντες τὸ ᾿ἄγιος ὁ θεός" 
Τδοπι. ΑΡ ιν ὧν. ἄρν 8(Μ.08.6324); ἐρχομένον αὐτοῦ μετὰ τῆς λ. ... 
μετὰ τοῦ κλήρου αὐτοῦ 70. ΜΌΞΟΠ, ῥγαϊ,2το( 1.87.31018}; αἱ ἀραϊοδίοι 
οἱ 8 ομυτοῦ γέγονε τὰ...ἐγκαίνια τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καὶ ἐξῆλθεν 
ἡ δι ..«. καθημένου..«τοῦ πατριάρχου ἐν τῷ βασιλικῷ ὀχήματι καὶ τοῦ 
βασιλέως συλλιτανεύοντος τῷ λαῷ ΤἼρΠπ.εὐγοθ. Ρ. τϑ4(480Α); ἐξῆλθεν 
«εὐ πατριάρχης μετὰ τῆς Δ. ... φορῶν τὸ ἀποστολικὸν σχῆμα..«πάντων 
ψαλλόντων τὸ ᾿ἄρατε πύλας δι.202(5208); ἴῇῃ αἀτουρῃ, :διρ.2ο 

(5174). 
Ἐλιτήσιος, ῥγαγε[ἰ, ἵν ῥγαγόνγ, Νομη. αν. 9.41253(}1.43,7778)}. 
Ἐλιτιγάτωρ, ὁ, ([Δ:. ἐπ ραίον) ἰἰραπέ, ΑἸ ΘΟΒοίδβε, οί, 4.τς 

(0.58); 20,5.3(0.72). 
Ἐλιτιγιόσος, (1,81. ἰερτοξ5) ας δεῖηισ ἐδ]δεὶ οὗ πἰἰραϊοη; τοῦτο 

θεσπίζομεν Δ. ... πρᾶγμα κινητὸν ἢ ἀκίνητον ἢ αὐτοκίνητον οὕτινος περὶ 
τῆς δεσποτείας ζήτησις..«κινεῖται Ταδίπ.συ.τ12.1{ρ.524.1}; οἵ. ΑἸΗ. 
δοδβοίαβι οί, 5.2(Ρ.71). 

λιτός, 1. ῥίατη, ἐγιιραὶ, Ογαε. διῦ.7.89; τπ ρίαϊῃ οἱοίδες ὁρρ. 
Θρίβοοραὶ σαχῦ, ΤὨΡΒη εἰγοη.ρ.τ2ι(Μ.1οϑ.3370); 2. ογάϊπαγν, φοη1- 
208} ἴῃ β6ῃ., οἱ ἃ ρχϊναῖς 50] 16 Υ στρατιώτης...λ. ΤὨΡΒη  οὔγοηρ.80 
(Μ.1οϑ.2688); εὐςσμαγιβίις, οἵ βἰθιηθπὶβ Ὀοΐοτθ δριο θϑ5 οἵ τη. 
(ν. ἐπίκλησις) σοχῃρατεα να Τοοα οὔἴοχει τὸ Ἰ40]5 θεέογε ἱηνοοσα- 
τίοη οἵ ἀειηοῃβ ὑνῃϊοἢ ρῥτοξδηββ τί, νυ Η ,καϊσελ το; οἴ.70.}), 30.4.13 
(Ν1.04.11408) οἰΐ, 5. ἄνθραξ ; οἱ ἱποαγπαῖε ΟΠ χιβὲ αἱ θαριβια Ὀγν μη 
παρογίνεται λ., μόνος, γύμνος,..«ὡς ἄνθρωπος λ, καὶ ὑπόχρεως 
ἁμαρτιῶν ΤΠΙρρΡ.ἐΠοορἠ (ΡΖ ποι; Μ 1. 8564). 

Ἐλιτοφαγία, ἡ, ῥίατῃη ζαγε, δοἢο1.22 ἴὰ 70.]Ἰτλ.5οα]..4{(Μ.88.8770); 
ΤΑ]. ἐρηΐ.4.3τ(Μ  0τ.14618). 

λιτρισμός, ὁ, Τ:6ΩΞΗΥΘΗΙΘΉΗΣ ὃν λίτραι, ἘΡΙΡΉ.»165.24(44.43.285Ὰ}. 
Ἐλιτροβουλής, ὁ, ἀϊΐγίν ρἰμιίοη, ᾿'Γατ δου, ἀ,6.2.28(Μ'86.2οοὰ, 

οοη]. -βούλβην) ; ΤΠΡΠη,οἠγοη. Ὁ». 133 (}.τοϑ.3658). 
λιτῶς, ρίαϊηῖν ; τεῖ, ἀἴεῖ, Βαβι ἠοῖ, 4(2.4Α; 1.31 το}; τεῦ, ἀτοβ5, 

ΟΡ. σετο 18}, ΤῊΡΠΠ. εἰ γοη.Ρ.τ48(}.1ο8.4018}; ΟΡΡ. ἴῃ ᾿ ΘΒ ον 
νεβιμηβηΐϑ, 1.0.121(23})0, ν.]. λιτός). 

λιχανός, ὁ, ΠΠἸρκΤΉΡ.; 85 5αθδῖ,, ΠΡ οὗ ἰοήρμό, ὅνυιθϑ.ρ. τοδί .66. 
15608). 

Ἐλιχνίζω, γπακε σἰμοηομς; Ρ855., ροῤῥιἢ αὶ (Μ.65.140.Ὰ}. 
λιχνώδης, ρἰμἠοηοις, ἰμΧΉΙΟΉΣ οὐ. «πάντων τὰ κοινόβια διὰ τὸ Δ. 

70.ΕἸ μὰ. ςεαϊ, τ(}1.88,6410). 
Ἐλόβωσις, ἡ, Ὁ 1οΥ λώβωσις (εἴ, λωβόω) οὐ Ῥετῇ. ἔογ λώβησις, 

ἱπεαραεϊαϊοη, ΒΟΡΒτ Ἡ ν νγ.εὶ 70.24(Μ.87.54000). 
λογάριν (λογάρην), τό, 1. 5} Οὐ ῬΙΟΉΘΝ, ΤϑοπτιΝ δ ν.44(Ν.02. 

17254}; 1δ.52(173230); Ιάν, 70. ΠΕ δον. 37(0.76.8); -ρην Το  οβςἢ, ῥγαί, 
155(}1.87.30240) ;2. ῥίσεε οὗ μιοῆδν, Τιοοθτ ΙΝ ὐ, [9. Εἰδοηι.τ(ρ. 5.4); ἐδ. 
4Δλ(0.80.25); τρην Το Μοβοι  ῥγαΐ, τ84(}1.87.2 560), 

λογάς, ὁ, Ε. Ξ'πρ. Πα ρἱυτ,, ᾿ εξ Ῥίαν ΘΗ6Ή), ἰοαδέην ρενγξοη(), 
ἴηι ρεη. Ογζ εἰς.2.78(0.20ο.28; ΜΟιτ.οτ70); ΟΥ Ν γϑς σὴν. (Μ.46.4338); 
ΤὨΡππ.εἠγοη.Ρ. 78 (6. τοβ. 2414); 65Ρ. οὗ δαΐῃους, Μᾶς, Μρπισροεν.3. 
47(0.122.1); ρῬατίϊο, οὗ βαρ ἩΥΓΕΙΘ (85 το. ΤΟΥ] οὗ σοητοτηρ) 
σοφοὶ καὶ λ., ποιηταὶ δὲ μάλιστα Ὀγτιαάογ, (1.178); λ,, ποιηταί τε 
καὶ συγγραφεῖς τὸ. τη(ξο6.); 1 σἰαρλι φη.τίι τοῦ; ἑερομύστας...καὶ 
ποιητὰς καὶ Δ, 1(.,75.3.1(2.3520}; Οἱ ΡΕΠ]ΟΒΟΡΠΕΙΒ ἀπα τῃοτουιοίβηβ, 
ἐδ.5.2(773Ὲ}; 2. λ. λίθοι μη λείῦη οίοηες, τοί. ΟΠ γιϑι 5 Τοσὴ οὐκ ἐκ λ. 
λίθων οἰκοδομηθέντι ΟΥτ.( εἰς. 2.δοίρ τοτιῖς; ΜΟχτν 40). 

λογεῖον, τό, ν. λόγιον. 

Ἰλογίδριον, τό, -Ξ λογύδριον λογίδιον; 1. εσηίερη δίς {{π|6 



λογικεύομαι δοῦ λόγιον 

ανιρηϊοὶ, 70.) ἢν. τ. 23(Μ.,06.8138); οὗ πεγεῖ, Ῥοοκβ, ΒΌρῃσ.Η, 1 τὴν ἀνθρωπείαν, λ, δὲ λέγω Ηἰρρ. Νοδι.πἹ(ρ.261.25; Μ.10.8250 ; ὑχΟῦ. 

ἐρ.γη.(Μ.87.31808)}; ἐδι(Ξ1068); {0.12.6}. ΤῊΡλ].2ο(Μ.95.3728); 
2. εοπίεριριδίς τϊεγαηεο, 770.}).Β..28(}ῆ,96.1π240); ΤΗβι νΝ ἐξ. 
Πρ. χορ. Κα ν 8). | 

λογικεύ-ομαι, 1. σηάοιν τοῦ! γδαδοη, ἑαυτὸν ὅλοις τοῖς οὖσι κατα- 
μειγνὺς ἵνα “-ταῖ τὰ λογικὰ καὶ φρόνησιν ἔχῃ τὰ φρονήσεως δεκτικά 
(τ. 70.1.5(4.58Ε}); 2. ἀγριό, οί. 765.1.27{ρ.256.2; Μ.41.11338)}; 16. 
τιθ2(Ρ.326.22; 11608). 

λογικός, Α. γαϊίοηαϊ, ἐμάοιοεά τοί! γϑαδοη; 1. οἵ τῆϑιι πλησίον δὲ 
ἀνθρώπου οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ὁμοιοπαθὲς καὶ λ. ζῷον, ὁ ἄνθρωπος 
Ταβειζίαὶ.04.2(21.6,6070) ; δυνάμενον αἱρεῖσθαι τἀληθῆ...τὸ γένος τὸ 
ἀνθρώπινον πεποίηκεν, ὥστ᾽ ἀναπολόγητον εἶναι τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις 
παρὰ τῷ θεῷ" λ. γὰρ καὶ θεωρητικοὶ γεγένηνται 14, Ταροΐ.28,3(Ν}.6. 
2720); ἔστι γὰρ ἄνθρωπος οὗ..-ζῷον λ., νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν" 
δειχθήσεται γὰρ..«τὰ ἄλογα νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικά. μόνος δὲ 
ἄνθρωπος εἰκὼν καὶ ὁμοίωσις τοῦ θεοῦ “Γατιογαϊ, το(ρ.τό.ττ; Μά, 
8374); ἴγϑηίλαθν.5.3.2(Μ.7.11304}; θνητὸν λ, ὁ ἄνθρωπος ΟΥ. [6.1.31 
(34;}.38.24; Μ.14.814}); τἈχουρῊ ρατταϊκίηρ᾽ οὗ Τοροβ ὁ δὲ σωτὴρ 
ἐλλάμπων τοῖς λ. καὶ ἡγεμονικοῖς, ἕνα αὐτῶν ὁ νοῦς τὰ ἴδια ὁρατὰ 
βλέπῃ, τοῦ νοητοῦ κόσμου ἐατὶ φῶς" λέγω δὲ τῶν λ, ψυχῶν τῶν ἐν τῷ 
αἰσθητικῷ κόσμῳ 1.1.25(24; Β.30.33} 688); ἐὰν γὰρ νοήσωμεν -τὸν ἐν 
ἀρχῇ λόγον, τάχα δυνησόμεθα μόνον τὸν τούτου..«μετέχοντα λ. εἰπεῖν" 
ὥστε καὶ ἀποφήνασθαι ἄν, ὅτι μόνος ὁ ἅγιος λ. 1.2.τ6{0.73.13; 1444}; 
ἐὰν δέ τις ἦ λογικώτερος καὶ διὰ τοῦτο καὶ νοητὸς ἄνθρωπος, τὸν νοητὸν 
ἄρτον ἐσθίει 1.13,533(Ρ.258,31; 4578}; 14,0γ.6.1(ρ.31τ2.5; Μ.1τ.4364}; 
τὴν λογικωτάτην εἰκόνα καὶ ἔμψυχον τὸν ἄνθρωπον. .«ἑαυτοῦ τεκταινό- 
μενος ἤξτῃ. νρ.2.6(0.23,5; Μ.18,56}); ἐπαινῶν μὲν φιλοσοφίαν καὶ 
τοὺς φιλοσοφίας ἐραστὰς... τούτους μόνους ζῆν ὄντως τὸν λογικοῖς 
προσήκοντα βίον λέγων, τοὺς ὀρθῶς βιοῦν ἐπιτηδεύοντας ΟΥΤΉΔΌΠΙ. 
Ῥαπιθγδίρ.τπ.το; Μ.χο.τοῦθα); ον ἴδοιτο; κατὰ τὴν ἑαυτοῦ 
εἰκόνα ἐποίησεν αὐτούς, μεταδοὺς αὐτοῖς καὶ τῆς τοῦ ἰδίου λ, δυνάμεως, 
ἕνα ὥσπερ σκιάς τινας ἔχοντες τοῦ λόγου καὶ γενόμενοι λ. διαμένειν ἐν 
μακαριότητι δυνηθῶσι ΑἸ ἦη6.3.3(Ν1.25.1018)}; ὁ δὲ Δ, καὶ κατ᾽ 
εἰκόνα γενόμενος ἄνθρωπος ἠφανίζετο 1ῤ.6.τ(τοκο); 1.8, 2(1ο0Ὰ); 
μέρος μὲν ὄντα [35. Τη8}}] τοῦ παντός, ὅμως δὲ πολίτην ἐπιστήσας λ. τὸν 
ἄνθρωπον ὃ θεός, τὰ μὲν ἄλλα ὅσα μήτε πρὸς ἀρετὴν μήτε πρὸς κακίαν 
ὁρᾷ, ἑαυτῷ τετήρηκεν οἰκονομεῖν ΤΙΓ.Βοδι. α».2.2(Μ.18,11330); 
λόγος υἱὸς λογικῶν ποιητής Ογτ. ΠΗ εαἰεεΐ..4.8; Σινᾶ. ..ὃ μόνοις ἀνείθη ... 
τοῖς Δ, εἰς ἐπίβασιν αὐ Ν γ85.υ. Μ7ος5.45(.1.44.31τ64}; οὔτε γὰρ τὸ λ., 
οὔτε τὸ διανοητικόν, οὔτέ τὸ ἐπιστήμης δεκτικόν, οὔτε ἄλλο τι τοιοῦτον, 
ὃ τῆς ἀνθρωπίνης ἴδιον οὐσίας ἐστί, τῷ λόγῳ τῆς ἀρετῆς ἠναντίωται 
ἰᾶ ον. καἰδεκ. τπ(ρ.66.0; Μ.45.40Ὰ}; ταῦτα 56. 51}{π] πάθη] οὐκ ἔστι 
τοῦ λ., ἀλλ᾽ εἰς μωρίαν τὸ λ, παρατρέποντος ἰἃταοὶρ. (Ν.46.3008); 
τέλος τῆς δημιουργίας τὸ Δ. ζῷον, τὸν κοσμοπολίτην, τῇ σῇ σοφίᾳ 
διαταξάμενος κατεσκεύασας Οὐσπμδὶ, ΡΡ.7.24.6; οὐδὲ γὰρ ἄνθρωπος 
ἀλόγου βελτίων τῷ μὴ εἶναι ἄψυχος..«ἀλλὰ τῷ εἶναι ἃ. ῬΙάντη, 
({Β85.)} μη 4(1.2858 ; Μ.20.6881}; φιλοσόφων..«τοῦτον ποιησαμένων 
εὐ ὄρον.. «ζῷον Δ. θνητόν (Πγγπ.5ἐα,.11.2(2.1174); πον αἸ5ῖ. ἔτοτῃ 
ἄλογοι: διακρίνειν τὰ καλὸν ἀπὸ τοῦ κακοῦ δύναζννται [8ς, οἱ λ.] Τάτ, 
ορβ. ον στ τ τδ(ρ ρό.τ6; Μ.66.8536); οὐδὲ γὰρ ἀδίδακτον ἔχειν 
ἡμᾶς τῆς ἀρετῆς ἐνεδέχετο τὴν ἕξιν λ. γεγονότας τὴν φύσιν 1δ.(ρ.156.23; 
8530); λ. ... αὖ ἄνω δυνάμεις...ὁμοίως δὲ λ., ἐπὶ γῆς ὃ ἄνθρωπος... 
βραχὺ δὲ ὑποβέβηκε τὴν τῶν ἀγγέλων ἀξίαν διὰ τὴν πρὸς τὸ γεῶδες 
σῶμα συνάφειαν ΟντΥ ΡΞ. Β:6(Μ.69.76οΒ); μόνος γὰρ αὐτὸς παρὰ πάντα 
τὰ ἐπὶ γῆς ζῷα λ, ἐστι. ..«ἐπιτηδειότητα πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν ἔχων, λαχὼν 
δὲ καὶ τὸ ἄρχειν ἁπάντων... οὐκοῦν κατὰ τὸ εἶναι ζῷον Δ. ... ἐν εἰκόνι 
θεοῦ πεποιῆσθαι λέγεται 14.ἐῤρ.(αἷος,(ρ.6ο5,9,12; 62,364Ὲ); Τπαΐ, 
Ῥγουϊά,.4(4.543); τᾶ χπ.8 ἐπ Γμα.(1.328}; ὁ θεὸς.«νόμῳ φυσικῷ τὸ λ, 
ἐτίμησε ζῷον Ῥτος!. ΟΡ μἄγνιβίρ.τδο.το; Μ,65.8600) ; ν. εἰκών, ἄνθρω- 
πος; 2. Ῥατες, οὗ πιαπ᾿β τα ΠΟ] 508] γυμνὴ δὲ ἡ ψυχὴ..«μεταβαΐνει 
εἰς τὰ πνευματικά, λ. τῷ ὄντι καὶ ἀρχιερατικὴ γενομένη, ὡς ἂν ἐμψυχου- 
μένη ὡς εἰπεῖν ὑπὸ τοῦ λόγον προσεχῶς ἤδη ΟἸοΙη χε. ΤἼάοί.27(Ρ.116. 
4: Μ.9.6734}; 14. }».38(ρ.219.20; Μ.9.7600) οἵζ, 5. αἰσθητικός ; θεὸς γὰρ 
οἰκονομεῖ τὰς ψυχὰς οὐχ ὡς πρὸς τὴν..«πεντηκονταετίαν τῆς..-ζωῆς, 
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸν ἀπέραντον αἰῶνα" ἄφθαρτον γὰρ φύσιν πεποίηκε τὴν 
νοερὰν..«καὶ οὐκ ἀποκλείεται ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς ἡ Δ. ψυχὴ 
τῆς θεραπείας ΟΥοῥνίμε.3.1.τ(ρ.2τ8.τ3; Μ.11.274}); ἐτεκτήνατο, κατὐ. 
εἰκόνα τῆς εἰκόνος ἑαυτοῦ τὴν ψυχήν. δίο καὶ λ. καὶ ἀθάνατός ἐστι 
ΜοΙΠ αν. 6.τ(ρ.64.1τ8; Μ.18.1138); λ. τῆς ψυχῆς δύναμις Ἐπ|5.}.6.6.6 
(24οα ; Μ.21τ.4244}); θεοῦ λόγος, ὁ τῆς ἐν ἀνθρώποις λ. καὶ νοερᾶς πατὴρ 
οὐσίας ἴα... ,4(0.202.32; Μ.20.12321); [14.5.1}.2.13(0Ρ.114.12; Μ.24. 
9250}; Ὀντἄορηι. (65,3680), Τμάτιχι.20 Ἰἢ θη.(1.28) οἷα. 5, εἰκών; 
14. Ἔγανι.τ(4.13); 3. οὗ [86 τβέιοηδὶ 50] οὐ (γε ἰποαυπαῖε μεγαλειό- 
τερα μὲν οὖν πάσης ἀνθρωπείου διδασκαλίας φαίνεται τὰ ἡμέτερα διὰ 
τοῦ τὸ λ. τὸ ὅλον τὸν φανέντα δι᾽ ἡμᾶς Χριστὸν γεγονέναι, καὶ σῶμα 
καὶ λόγον καὶ ψυχήν Πι5ῖ.2Ζαῤροί τοί Μ,ι6.4608Β); λαβὼν δὲ καὶ ψυχὴν 

ΔΏΙ-ΑΡΟΙΠπατίδπ ἱπιουροϊδίίομ, ν. Ρ.114); Ογχι εἰς. 4.18δ(0.288,4; 

Μοιτ τ 490) οἷς. 5. ψυχή; ἄνθρωπος γέγονε χωρὶς ἁμαρτίας, κατὰ 

πρόσληψιν πάσης τῆς ἀνθρωπείας φύσεως, τοντέστι ψυχῆς λ. καὶ νοερᾶς 

καὶ σαρκὸς ἀνθρωπίνης ῬΒοΙΐΠι5 δἰ 4],6}.ὯΡ.ἘΡΙΡὮ.λαεν.]2.12(ρ.266. 

το; Μ.42.200Ὰ); γέγονεν ἄνθρωπος...οὐκ ἄψυχον...σῶμα λαβών, 

ἐψυχωμένον δὲ μᾶλλον ψυχῇ καὶ λ. ... καὶ ὥσπερ οἰκειοῦται πάντα τὰ 

τοῦ ἰδίου σώματος, οὕτω καὶ τὰ τῆς ψυχῆς Ογτι μον, (ρ.58,34.; 5ὅ, 
τἼ60); σάρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ λ. ἑνώσας ὁ λόγος ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπό- 

στασιν ἴ4.6ρ.4{0.26.21:; 53.238); ἐκ ψυχῆς λ, καὶ σώματος ϑγη. 
Ομαῖει(ρ.120.26; Η.2.4560); Τα ογαη.τ(4.13); ΝτοΙ.}1ς.1:3τ(Ρ.320. 
2}; ἐκ δύο μὲν φύσεων ἀεὶ διαβεβαιούμενοι τὸν Χριστόν, οὐδέποτε δὲ 
αὐτὸν ἐκ τριῶν φύσεων καλέσαντες- καίπερ καὶ ψνχὴν λ. τῇ σαρκὶ... 

παρέχουσιν Τιϑοηΐ.Β.Ν εἰ. οἱ Ἐπὶ τί 1.86.12068); ΟΟΡ(ς43γαηαίλ,ο; 
7αβιη.εοη .(ρ.74.27; Μ.86.0978) οἷτ, 5. ὑπόστασις ; 4. γαῖ. τῃεοτΥ οὗ 
Ῥτα-οχίβεθποε οἵ βου]β, ΟΡ (543) απαίλ.4; ἐδ.τ4; 5. οἵ ἀΏρΡΕΠΟ ῬόνγεΥ5, 
Ογ. 1ουιτίϑᾳ; Ρ.38.2 6}, ; Μ.1τ4.81Α}; λι ... αὐ ἄνω δυνάμεις, μακράν 
τε καὶ ἀτελεύτητον τρίβουσαι ζωήν ὕγτ. Ρ5.8:6(Μ.69.7608); 14.1ς.2.4 
(2.282})}; τὴν κτίσιν τὴν ἄνω τε καὶ λ. 1.3.4(4850; ἐδ.4.2(502Ε}); ταῖς 
ἄνω δυνάμεσι λ., αἷς ἐπαναπαύεται θεός 14 «ἀορηι,(6".3710); ΟΓΡ(543) 
απμαΐβ.4: Ῥτος.Ο.1ς5.40:1-12(Μ.87.24764}; 6. οἵ τατίομα! σγοατιτοϑ [ἢ 
ΘΕΠ. ὁ δὲ σωτὴρ ἐλλάμπων τοῖς λ. ... τοῦ νοητοῦ κόσμου ἐστὶ φῶς’ λέγω 
δὲ τῶν λ. ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αἰσθητικῷ κόσμῳ, καὶ εἴ τι παρὰ ταῦτα 
συμπληροῖ τὸν κόσμον Οτ. 70.1.55(24:; μ.30.33; Μ.14.688)}; ὁ μὲν... 
πατὴρ.. φθάνει εἰς ἕκαστον τῶν ὄντων. .«ἐλαττόνως δὲ...ὁ υἱὸς φθάνων 
ἐπὶ μόνα τὰ Δ. 14. ῥγίηε.1.3.ε(ρ.56.2; Μ.11.1508) ; ποικιλωτάτου κόσμου 
τυγχάνοντος καὶ τοσαῦτα διάφορα λ, περιέχοντος 1δ.2.τ.τ(ρ.107.2; 

1878); ᾧ πάντα πείθονται τὰ λ. Με. ἢ ..Ἔγη.3.6(ρ.32.1ι; Μ.18,68}); 
μακρὸν ἂν εἴη μεταξὺ πατρὸς ἀγεννήτου, καὶ τῶν κτισθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἐξ οὐκ ὄντων, λ. τε καὶ ἀλόγων ΑἸ6χ.Α].6.“4]όχ.ττίρ.26.26; Μ.1δ, 
5640); Πιάνπι ([Β645.) μη. α 3τοα; Μ.29.7654); ΤΑ αὶ. Τνίη.τ. 
8(Μ.28,11208}; τεῖ. Βετεῖ, ἀϑοθιϊοβ κρεῶν ἀπέχεσθαι οὐχ ὡς ἀλόγων 
ζῴων, ἀλλ᾽ ὡς λ. ἐχόντων ψυχήν Οσηῃείρῥ.6.1το.2; εἴ τις λέγει, 
πάντων τῶν λ. τὴν παραγωγὴν νόας ἀσωμάτους....γεγονέναι.. ὡς ἑνάδα 
πάντων τούτων γενέσθαι (ΓΡ(π43)αγιαΐ,.2; 7. ἴΠ60]., τεῦ, δη.τ:26 
πρός τινα καὶ ἀριθμῷ ὄντα ἕτερον, λ. ὑπάρχοντα, ὡμιληκέναι αὐτόν [.8ῖ. 
ἀϊαϊ.62.2(}1.6.6178); Ταΐ ογαΐ, π(ρ.5.20; Μ.6.81530); 18.7(0.7.1; 8208), 
ΑἸΒεπαρ ἶσσ.το.2(Μ.6.9ο0Ὰ) οἰτί. 5, λόγος ; ἐν αὐτῷ εἶναι τῷ πατρὶ ὡς 
βουλὴν καὶ λόγον βουλευτικοῦ καὶ λ. Ἰ,δοπτ. ΗΝ ε5,.2.τ7(Μ.86.1576}}. 

Β.. ῥενίαίμίη ἰο ἐδ γεασοι, εοτῤγελεμοίδίς ὃν γεαβοη, ἰορίεαΐ, 
ἐμ οϊείμαὶ ἀποδείξεως Δ. Οτιῤτέμε,4.1.τ(Ρ.203.13; Μ.1τ.3444}; δ. 
ἐπιστήμαις Ἐλλ5.}.4.7.32.28(Μ.20.7334}; λογικωτέραν διδασκαλίαν Ἰά. 
υ.(.3.πτ(ρ.99.15; Μ.20.11128); χρεωστεῖς δὲ ἡμῖν...καὶ τὰ πνεὺ- 
ματικά, ἀρχειρεὺς ἀρχιερεῦσι, καὶ τὰ λ., ὡς λόγιος φιλολόγοις ΟΥΝΆΣΖ. 
6}.161(}4.37.2778}. 

Ο. ερίγίμαϊὶ {Ξ- νοερός, νοητός, πνευματικός); 1. ΟΥὨ ῬΕΙΒΟῚΒ ἐὰν δέ 
τις ἡ λογικώτερος καὶ διὰ τοῦτο καὶ νοητὸς ἄνθρωπος, τὸν νοητὸν 
ἄρτον ἐσθίει ΟΥ.70.13.33(ρ.258.31; Μ.14.4578); Οὗ ἀηρε!ς Ποβῖ λ. 
στρατιᾶς Ἐπ5.},.6.1.2.3(Μ.20.530); πάσης νοερᾶς καὶ λ. οὐσίας 1.6.8. 
χιδίρ.66.34; Μ.24.827}}; ΤΑτῃ ἐν. βά,3(Μ.25.2040) ;2. ερίνεηαὶ ΟρΡρ. 
ταδίοσία], 650. οὗ βρίτἱταα] τεαῖτν ἀεποϊθα ὃν ἃ τηϑίθυίαὶ ᾿τηᾶρε ΟΥ̓ 
τηθίαρμοσ; ἃ. ἴῃ ρθη. λ. γὰρ αἱ τοῦ λόγου πύλαι, πίστεως ἀνοιγνύμεναι 
κλειδί Οἰοτη. ῥγοι τίρ.1ο.1τ4; Μι8,68.4); Επλ5.}.4.1.1.3(Μ.20.524}; ψυχῆς 
ἄρτος θρεπτικός τις λόγος, καὶ ποτὸν ὡσαύτως λ. 14.15,311--2(Μ.24. 
τοβο); λ. γεωργίαν ὙΠ .1ς. τ: δ(ρΡ.24.31; 2.109); λ. ἁλιέων Ῥτοο ΟΡ 
ογ το τ .6ς5.8244); οὗ ΒΜΥ͂ ἡ θεοφερὴς λ. ὁλκάς Μοά ἄορ» Ἅ(Ν.86. 
22880); οὗ ΟΠατοῃ οὐ Ομ τίβο 5 ἀἰβοῖρ εβ. 5. ἃ βρὶ τ] ἤσοϊς, Επ5. 
ἢ...8.13.3(Μ4.20.7730); λ. προβάτων ἰἄνη χα (ρ.946.23; Μ.20.15128); 
Ορηε!. ΑΡ}.2.π9.2; Οντ.15.1.32(2.620); Επ5.Α}. Ξε (Μ,86.3488); οὗ 
ΟΠ τὲ τὸ πρόβατον τὸ λ. ἘΡΙΡΒ.αης.10(ρ.27.25; Μ.43.528); ΤΠ τνϑ. 
Ῥαξε. 4(8.260Ὰ); οὗ ἴδταεὶ, Ογτ. ΘΌρἢ.42(3.620Ὲ) ; Ὁ. εβρ. οὗ βρίυἱζαδὶ 
ΜΟΙΒὮΪΡ ΟΡΡ. τηβίευίαὶ οξξετίπρο : 1. λ. θυσία οἵ ῬΥΆΨΕΥ ἀπ ΜΟΥΒΠῚΡ 
ἴῃ ρϑη., Επ5.4.,9.1.6(ρ.30.33; Μ.22.61Α}; οἵ δα Πατὶβί, ν. θυσία ; 11. λ. 
λατρεία ν. λατρεία. 

λογικῶς, γαϊοηαϊν, ἐμ ἀσεογάαγιεο τὐτιΐς γεαβοη ; ἐρ᾽γιμαϊν ΟΡ. 
ΠΟΥΡΟΥΘΔΙΠν ἄρτον λαβὼν.. εὐχαρίστησε.. ἵνα φάγωμεν λ, ΟἸοτη.5 7.1. 
τοίρ.30.21; Μ.8,7444). 

λόγιον, τό, Α. πέεναμεδ, σανίησ; Ἱ. Ῥἷαγ., οἵ ἰοδομίηρ οὐ α15- 
σου86 ἰῃ ρρη. ὁρῶ...τὰ λ, σον ὡς λ. Παύλου “4. Χαμ .28(0.18.25); 
τὰ τῆς θεογνωσίας προσλαλεῖν λ, {10.}).8.. 7.20(Μ.06.11448}; 2. οἵ 
Οοᾶ᾽Ξ ογοαῖναε ψογᾶςβ οὔτε γὰρ προσφορᾷ δημιουργεῖ ῥημάτων θεός, 
κἂν ἀνθρωπινωτέρως ὀνομάζηται λ. θεοῦ προφορικὰ ῥήματα ΤΙάνΤΆ. 
(Βα9 πηι βία. 3038; Μ.20.7280); οὗ ἴδῃ σοπηπιαπάπηεπίβ, ζοηϑί. 
Αρβ.2.36.τ; 18.7.16.4; Ἐππίτατιυ, Εμίγελ,6(Μ.86.23040); Ῥτος.Ο, 
7ο05.51:(Μ.87.τοοφ6); 3. 650. οὗ οὐδοῦ ΟΥ ἱπβρίγαα ἀξίου ποεβ; 
8. ῬαρΆΠ χρηστήρια.. χρησμοὺς ἀνεδίδου καὶ λ. ῬΗΙοΒι.λ.6.7.12(Μ6 5, 



λογιότης 

5408); Β65.561,0, Τ }οεὶ. 2(1.8ς. 5640) ; τὰ τῆς μαντείας Δ. {7πιϑῖ.φι.δὲ 
γΈ5ρ.81τ(Μ.6.13244); Ὁ. οὗ αἰξεταηςοβ οἱ ΟἹ ρῥτορμείβ, ρτορῃβοίθβ 
Ματθαῖος μὲν οὖν ᾿Εβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λ, συνετάξατο, ἡρμήνευσεν δ᾽ 
αὐτά, ὡς ἦν δυνατὸς ἕκαστος Ῥαρίαϑ [».2.15 (1 λ. Ἀετε ἀσποίες. ΟἹ 
Ῥτόρπεῖὶς ρῥγοοίςτοχῦβ; τὸ Ὀ6 Ἱπο θα ἀπάξει ἃ ἰηΐτα, ἰξ λ. Πδτα 
ἀεποῖς5 σαγίηρς οἵ ΟὨτ51); οἴ, τοῦ δὲ Παπία συγγράμματα πέντε 
τὸν ἀριθμὸν φέρεται, ἃ καὶ ἐπιγέγραπται λ. κυριακῶν ἐξηγήσεως Ἐπὰ5. 
ἐ..6,3.39.1τ(Μ.20.2064Ὰ) (ἡ ογΕ Δ. τὴᾶν δἰπη]ατὶν ἀθποῖθ εἰ ΠΟῪ 
Ῥγορηεεῖδς τϑϊατῖτισ ἴὸ ἴμ6 Ἰοτά ΟΥ φαγίηφε οἵ τῆς Το τά); ᾿Ιεσσαὶ 
προπάτωρ μὲν κατὰ τὸ λ. γεγένηται Ταβέ, Ταροὶ.42.14(Μ.6.5800) ; 1ἅ. 
ἄταϊ.τϑ.τ(Μ.6.516Ὰ}; τὰ προφητικὰ Δ. Ἐπι5,6.}},.2.2ε(ρ.136.8, Μ.24. 
9658); τῶν περὶ αὐτῶν ἃς ... πληρωθησομένων 1.3.τθ(ρ.174.20; 
10338)}; 16.6.1 Ρτοθπι, (0.2.1; Μ.22.168); ἔναρτ. Ροπί,ἐρ.2(Μ.32 
2480); Οντ, Λήϊεἶ,.4(3.302Ὲ}; 6. Ρ]αχ,, οὗ ΟΤ᾽ βοτίρευσος ἴῃ ρεπ. ἐπέ- 
στασθε τὰς ἱερὰς γραφάς, ... καὶ ἐγκεκύφατε εἰς τὰ λ. τοῦ θεοῦ ΤΟΪδΉ:.53. 
1; ἀνδράσιν... ἐλλογιμωτάτοις καὶ ἐγκεκυφόσιν εἰς τὰ λ, τῆς παιδείας τοῦ 
θεοῦ ἐδ.62.3; ᾿Ιουδαΐους...οἱ τὰ μὲν λ' τοῦ θεοῦ ἀνὰ στόμα ἔχουσιν [Ἰετη. 
5:1}7.7.18(0.77.14; Μ.0.556Ὰ}); Οτολον!Σο. ἐη 6γ.(0.71.5; Μ.13.3578); 
Επ|5.}.6.πτ Ῥτορι (5070; Μ.21.8448); Μας. Μρῃ ἀροεν.4.τδ(ρΡ.180.27); 
ἃ. οἵ βαυὶπρθ οἵ (γῖβῖ, οὔ ΡΑρΡΙα5 95.2.1 (ν. 3.Ὁ 5ΒΌΡΙΑ); ὃς ἂν 
μεθοδεύῃ τὰ λ. τοῦ κυρίου πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας καὶ λέγῃ μήτε 
ἀνάστασιν μήτε κρίσιν, οὗτος πρωτότοκός ἐστι τοῦ σατανᾶ Ῥο]νοίερ, 
7.1; ΘΟ Επ|5.ἢ...3.30.1(Μ.20.2064) (ν. 2.0 ΞΌΡΙΔ); ὁ δεχόμενος 50. 
ΤΒΟΠΊ85] αὐτοῦ τὰ ἀπόκρυφα λ. 4. Τλονιιλ 30(ρ.156.15); Βαβ.6ῤ.206 
(3.1348; Μ.32.10408}); τὰ τοῦ Χριστοῦ λ, ... διηνεκῶς μελέτα (οηεὶ, 
ἄρραψα; Ὑπάι,ογαη.τ(4.27); 1μδοηΐ Βωπεβοῤεπί. (Μ.86.10778); 
ΟΠ νοη. Ῥασελ, 280(Ν.92.7244}; 6. Οὗ ἐπε ρο5ρ6}5 ὅτε... ἀπένιψεν τοὺς 
πόδας, καθὰ τὰ θεόπνευστα διδάσκει λ. 19.}.218(ς220); ἐ8.0.22τ(54σΑ); 
ἧ, ΟΥ ΒΙΡΙΕ ἃ5 ἃ ψΠποὶς μεμελετηκότι τὰ καθαρὰ τῶν λ. τ Ταύτῃ, ῥαη. 
Ογτδίρ.34.1; Μ.το.τοθ40); Ἐδπ5.0.(,3.τ(ρ.77.1; Μ.20.10538); δια- 
παντὸς τοῖς θείοις Δ. προσηλῶσθαι ΑἸ ἐν. Ρς.τ1τ2(}1.27.61Α); δὸς 
ἡμῖν...«ἐκζητεῖν τὰ, «σου λ. ϑεταρ.φεἶ..12.3; 19.27.1; Βα5. μη. τιδ(α. 
2178Β; Μ.29.5210); (τγβιμον. 8.4.2 Ἰπ 70.(8, 034); ἐξησκήθη τοῖς 
λόγοις πρὸς διακονίαν τῶν θείων λ. Ῥ6]1. Ολνγ 5. κ(ρ.28.5; Μι47.18); οἱ 
μὲν τὰ θεῖα λ. ἀναγινώσκοντες, οἱ δὲ βαπτίζοντες 1δ.ο(ρ.56.21; Ν΄.47. 
33} θεοῦ τὰ λ, παρ᾽ ᾧ ψεῦδος οὐδὲν ἢ ἄλογον Ῥτος.Ο (ὐδηιΡτοοτῃ (Μ. 
87.244); 85 υἱΐοτᾶπος οὗ Η,. (μποβὶ εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ... 
παρωθούμενος τὰ τοῦ πνεύματος λ,, τὴν οἰκείαν διδασκαλίαν κυριωτέραν 
ποιεῖται τῶν εὐαγγελικῶν διδαγμάτων ΒΑ5.6}.261.3(3.4038 : Νῇ.32, 
9120); ΝΠ. ΡὈ.3.278(Μ.79.5210); ὕγτωμεξιρτοδίη. (53,28); ἐδιτο 
(828); ὅ. οἱ ἃ ραϑϑαρξ οὐ δχί οἱ βουρίυτο, Τ᾽. Βεμ7.0.1; τοιοῦτον 
ἐγκεῖται ἃ, ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασι τι μαύτη, απ. Ον.τε(Ρ.34.17: 
τοῦθ}; εἰκὼν ὑπάρχων τοῦ θεοῦ, ὡς τὸ λ. δείκνυσιν ΑἸΏ, γ.1.46(Μ.26. 
1Ο8Α); τὸ ἀποστολικὸν ἃ, ΟΥΝ γϑϑ.απΐγε δ γο5.(.46.134); (Οοηοὶ. 
4Ρ}.2.1π6.3; ΝΠ ρ}ιτ.225(Μ.70.τό5 4}; ιδᾷ.}εγ7}.64(ρ.76.το); τὸ 
ψαλμικὸν...λ, Το ΒΡ ἐσηεορὶ ΒΜ 8(}1.96.14724); Ἀν. 5ίηρ., οἵ 
ΒΟΥΙΡΓΤΕ 85 ἃ ΨΠΟ]8 τῇ φύσει μὲν σαφέστατον... πᾶν τὸ θεῖον λ. ὄν 
τ, ΓΤ δυμ ῥαηνγ,τ5(0.33.22:; Μ.1Ο.1ο038); λέγεται δὲ λ, καὶ ἡ 
θεόπνευστος γραφή ΔΙΉ ἐν. Ἐς ττϑ: 81(}1.27.4030); ἢ. οὗ Ἰηϑργαϊτίοι 
οἱ Η. (μοβὲ ἴπ ρεῆ. ὁρῷ ὅτι καὶ ἐν τοῖς λ, τοῦ πνεύματος οὐ παντὶ 
ἐξῆν ἐπιβάλλειν τῇ ἐξετάσει τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ τῷ ἔχοντι τὸ πνεῦμα 
τῆς διακρίσεως Β45.6}.204.5(3.305}0 ; ΜΙ,32.7524}; [- οὗ ροβρεὶ ἴῃ 
θέ. 8ἃ8 λόγια τοῦ θεοῦ 4φ(Ἶ6η1.13.4; ΑΟ αμί εἰ Τἀεεῖ,42{Ρ0.268.3); 
Βηρ, οὐδὲν ἄλλο ποιεῖ ζῆν λογικὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτῆς ζωὴν ὡς τὸ λ. 
τοῦ θεοῦ’ καθ᾽ ὃ γὰρ αὔξει τὸ λ, τοῦ θεοῦ,..-«παραλαμβανόμενον εἰς 
τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψυχήν, κατὰ τοῦτο αὔξεται καὶ τὰ τῆς ζωῆς ΑἸΉ. 
ἐχρ.Ξ ττϑ: κοί ].27.4880); Οοηοὶ. ΡΡ.6.30.5; ἘΡτος.α,Ὀγν.3:τ|Μ. 
87.12418); (51. {πα,|0}.2(}|.88.1280}; 4. οὗὁἨἁ Τιοροβ ἐξέλιπον οἱ 
ὀφθαλμοΐ μου εἰς τὸ λ. σου εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν ΑἸΠ. 
ἐχρ. Ρ ττδ:82(}.27.406.}; οἵ. ἐγὼ ἕνα μόνον λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ὗπο- 
στάσει ὁμολογῶ ἄκτιστον ὄντα...τὴν δὲ ἅπασαν γραφήν μου, οὐ λέγω 
λόγια, ἀλλὰ ῥήματα θεοῦ 0.10) .ἀϊς}.(}1.06.13444). 

Β. ογαεμίαν ῥγφασί- ῥίαϊδ οἱ ἈΪΘ]Ὶ Ῥυϊεβέ (αἶβο λογεῖον) τὸ λόγιον... 
οὐ τὸ αὐτὸ μηνύει. ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ἡ πρώτη ὀξύνηται συλλαβή, χρησμὸν 
δηλοῖ, ὅταν δ᾽ ἡ δευτέρα, τὸ ἐπὶ τοῦ στήθους τοῦ ἀρχιερέως ἐπιτεθῆναι 
ϑεσπιοθέν, οἷον λόγου ἱερόν, ἢ οἶκον, ἢ τέμενος 1514.ῬῈ]ρῥ.3.το(Μ, 
78.7338); τὸ λόγιον τῆς συνέσεως Τ΄.1,εὐ.8.2; λογεῖον Ἰτοη, ἤαεγ.1.18.4 
(Μ.7.6488); τοῦ λ. (τὸν λόγον δὲ τοῦτο αἰνίσσεται) (ἸΘΙῺ. εἰν. ς.6{(ρ.352. 
23 Μ.9.648); λογεῖον Ατῇ..47γ.2.7(4}.26.1618); Μωυσῆς λ. ἐπιτίθησι 
ΝΠ] ἐκόνε. 6(Μ.70.788}}; τὸ...λ. τὴν λογικὴν συγκαλύπτον καρδίαν 
ΤΒατψη όο ἠῃ ἔχ. (1.167); διὰ τοῦ λ, τῆς κρίσεως Δ.4:..47 ἴῃ Νεη. 
(1.253); οἵ. τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως (οβιη. πα ἰσρΡ.5(Μ,88.,,21324})}: τηοῖ., 
οἵ ΒΜ τὸ... .χρυσοὔφαντον λ. 1ο.Πιλοιςί (Μ.ο6. 6400). 

λογιότης, ἡ, ;. γαϊοπαϊτίν, γεαςοπαδίφδηδες, ΑΙΉ ρθη. 32(Μ.25.ὅτα, 
σΟὨ}. ἔου λογικότητος); Μδο. Μοπ αροῦν.3,43(Ρ.140.27); λ. δέ φησιν 
ἐπὶ τοῦ θεοῦ, οὐχ ὅτι λογικὸν θέλει δηλῶσαι τὸν θεόν, ὡς μετέχοντα 

δ8ο6 λογισμός 

λόγου... ἀλλ᾽ ὅτι αὐτολογιότης ἐστίν, ὅλος λόγος ὧν Μαχ,δελμοῖ,ο.},.2.3 
(Μ.4.200); καὶ ἐπὲ ἀγγέλων λ. λέγει ἐὖ.2.4(444}; ἱπ Ποποτδο δα άγα88 τῇ 
λι σου συνεσόμεθα Β485.6}.τ(3.700 ; Μ.32.2218); 1516. ῬΕΙ.ρ}.5. 12. (Μ, 
78.1306}}; 2. ἀγρενπογμοϊον, ἰορτοτεμοῤῥίηρ, Τιϑοηῖ, ΗΝ ἐς .2.8(Μ. 
86.15.38) ; 1ὁ.4.0(1668.). 

λογισμός, ὁ, 1. ἀγριηθη; τη. Ραπ., 1π σοὶ, τὸ ἔα! τ λογισμοὶ γὰρ 
θνητῶν δειλοΐί...τί ἐστι δειλοί; ὁ δειλὸς κἂν ἐπ᾿ ἀσφαλοῦς βαίνῃ χωρίου, 
οὐδέπω θαρρεῖ...οὕτω καὶ τὸ λογισμοῖς ἀποδειχθέν, κἂν ἀληθὲς ἢ, 
οὐδέπω πληροφορίαν τῇ ψυχῇ παρέχει καὶ πίστιν ἱκανήν ΠΓγΒι από, 
11.1(1.5428); ὁρᾶτε πῶς, ὅταν τοῖς οἰκείοις λ. ἐπιτρέψῃ τις τὰ πνευ- 
ματικά, καὶ καταγέλαστα φθέγγεται... «ὅταν...μὴ δέχηται τὴν τῆς 
πίστεως συγκατάθεσιν τὰ. ἢποτ.24.2 τη [0.(8.1418}; τῶν λ, τὴν 
ἀσθένειαν ἀφέντες τὴν κάτω, πρὸς τὸ ὕψος τῆς πίστεως ἀναβαίνωμεν 
10.25.1(144Ά}); τοῦτο ἐκείνου ἀπορώτερον, ἐὰν λογισμοῖς ἐξετάζῃς, 
καὶ μὴ τῇ πίστει παραχωρῇς ἸάΔ ἔοι. 26.1 τὰ 2Ζ0(ογ.(το. 6108); ὥσπερ 
γὰρ οὗ Δ. διαιροῦσι καὶ σαλεύουσιν, οὕτως ἡ πίστις στερεοῖ καὶ παγῆναι 
ποιεῖ ὰ πονη 5.3 τη. Οοἱ (ατ. 361Ὲ}}; μηδὲ... «περιεργάζου, μηδὲ λογιαμοὺς 

᾿ ἀπαΐτει" πίστεως δεῖται τὰ ἡμέτερα Ἰὰ πον! 19. τη. ΗΠ εὐ.(12.1824}; τὸ 
τῆς πίστεως γενναίας...δεῖται ψυχῆς, καὶ..«τὴν ἀσθένειαν τῶν λ. τῶν 
ἀνθρωπίνων παρερχομένης 1.22.1(2ο10); 2. ἰμομρίμ, ἱπιαρίπίηρ; 
8. ἀεἴ, λ. ἐστι κένησις ψυχῆς περί τι Ποεῖς Ραίν.33(ρ.262.25); λ. ἐστι τὸ 
πρῶτον ἐν τῷ νοῖ ἀνελθὸν νόημα τΡ.(ρ.263.9) ; Ὁ, ἰῃ ρει. λέληθεν αὐτὸν 
οὐδὲν οὔτε λ. οὔτε ἐννοιῶν ῬοΪϊγο.ερ.4.3; γενέσθαι τὸν υἱὸν λ. καὶ 
βουλήσεως τάχιον ΗΙρρ.ἤαεγ.8,12(ρ.232.1τ; Μ.16.332588); ὁ λ. ἔχων 
ἀπαθεῖς 14, ».7 104. ᾿γ 4:20. 150.2; Μ.το,δτ78Β); γήϊνον καὶ φιλοσώ- 
ματον ἃ. Οτοπαγί.37(0.35.0; Μ.11.612}); δεῖ ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐπιθολοῦσθαι 
τὸν νοῦν ὑπὸ ἑτέρων λ, πάντων ἐπιλελῆσθαι τῶν ἕξω τῆς εὐχῆς ἴ(,0γ.0.. 
(Ρ.318,2; Μ.11.444Ὰ}; πάντα πράττειν ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς θεοῦ, ἐπὶ 
θεατοῦ, ἐνορῶντος ἡμῶν καὶ τοῖς Δ, ἰᾶ (δἰς.7.5τ(Ρ.202.1ς; Μιχι. 
14068); ὁ θεὸς... .βλέπει...οὐ μόνον τὰς πράξεις, ἀλλὰ καὶ τοὺς λ, 16. 
ἤοη!.2 ἐῃ [,ε.(Ρ.17.13}} τῷ λ. ἀνατυπούμενος ἐν ἑαυτῷ τὸ κάλλος αὐτοῦ 
[5-. ἀοα] τῆς τέχνης ΜοΙΠ αγδτι7.22(ρ.2ος.13); θεοφιλεῖ Δ. Πονι. 
Οἴε.τ6.14; σωτήριος...λ. Οσηβίαρ. 6}. νχ.}.4.2.7.5(Μ.85.12334}; 
φησὶ γὰρ ἡ γραφή [ποῖ ἴῃ ΤΧ Χ]: καὶ παρελογίσατο Ἀμὼν λ. παρα- 
βάσεως κακόν (οηί. 4, }}.2.23.3; πρὸς τὸ ἀτάραχον τῶν μιαρῶν λ. τὴν 
«φυλάξαι ψυχήν (Ὦγχγβ.Ξαε.0.3(ρ.144.14; 1.423Ὰ}; μὴ πάντων ἐστὶν 
ὑμνεῖν τὸν θεόν, ἀλλὰ μόνον τῶν μετ᾽ εὐθύτητος λ. τοῦτο ποιουμένων 
ἘΠαΥΜοΟρ5.}ς.32:τ(ρ.142.8; Μ.66.6680) ; ἐὰν λ. εἰσέλθῃ σοι, καὶ δια- 
κρῖναι τοῦτον οὐ δύνασαι, Χριοτὸν.. .-δυσώπησον, ἵνα εἰ μὲν ἐκ δαιμόνων 
ἐστί, φεύξηται 0. [6]. ἀεὶ. τ(Ρ.220); δ. ραγο. οἵ εν] Γμουρἢ 8 ΟΥ 
ἀεβ1τ65 οὗ λ, ... ἐν ἡμῖν ἔξωθεν ἐπισυνίστανται, καθαπερεὶ κύνες λυσ- 
σῶντες Μεῖἢ,765,2.4{0.337.15; Μ.4τ.ττόρ60); ἘρὨγ.1.321); ὀκτώ εἰσιν οὗ 
λ. ... γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, θυμός, λύπη ἄκαιρος, ἀκηδία, 
κενοδοξία, ὑπερηφανία 1Ὁ.2.4288 ; (Πγυν5.δἰαί.1.χ(2.18); τοὺς βασιλέων 
κρατοῦντας ἃ. Ἰὰ 05.47.4 ἔῃ Μ11.(7.4020}; ὅταν ἡμῶν κατατρέχωσι 
λ. καὶ θλίψεις Ογτ, Ρς.31:7(Μ 69. ϑόδα); τοῦ ἁγίου βαπτίσματος 
λύτρωσιν, δι᾿ ἧς καὶ μόνης τοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἀποτριβόμεθα Δ. ἰὰ.1-ς. 
5. 6(2.003Α); ἀσκήσει, ὑπομονῇ, καθαιρέσει τῶν λ, καὶ τοῖς λοιποῖς 
ΤΡΏΪΟΧ.ε}.24{ρ.175); ψυχὴν...τοῖς λογισμοῖς ἔχρανα ΑΠαΞι, ῥοσηϊ.3 
(Ρ.282) ; ὀκτὼ...οἱ Δ, οἱ πολεμοῦντες τὸν μοναχόν 0.1) .ςρίγιοφιτίΜ. 
95.80Ὰ); 3. ποϊίονι, ῥγίμεῖρίο οὗ Ἰηϊονρυοία οη παρὰ τὸν ὀρθόδοξον 
βιάζεσθαι...λ. τὰς γραφάς ΜΕΙῃινΡρ.3.τοίρ. 38.123; Μ,18.γ60) ; 
4, αἰπιμάε, ἀτςροστίϊομ, ΟΥ.ον.8.χ(ρ.317.χ8; Ματιφάτο); ἰὰ, 6 τη 
..5:2(Ρ.532.17) ; χαυνῶσαι τὸν λ. φαντασίαις ἐκτόποις ΜεΙΠ γηΙρ. 
4.5(Ρ.51.22; Μ.τ8,96.4}; ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἔχετε λ, (πδῖ.Αρ.  α5.ν (Ὁ, 
2.25(ρ.51.22; Μ.20.Ἰο0 44}; ἂν μὲν γὰρ ὀρθῷ λ. τὸ πρᾶγμα διαθῆται 
(Ἔν 8.5 ας.3.15(ρ.82.5; 1.3054}} ΠΙΕΥ έν ἢ (τ ϑορῆγ. ΡᾺ].)05(Ρ.52.17; 
Μ.Ρ}..253.6084}); 5. γεαξοη, τητηά, ΤιΟαά 6.2; ἄνθρωπος... αἴσθησιν... 
ἔχει καὶ λ, Πίορη.2.0; ἐπεὶ μὴ ἐκ λ. ἀνδρίζεται (]επη.5,7.7.τοί(ρ.43.2ο; 
Μ,0.4848); ΟΥ.ογ.20.18(0.392.1το; Μ.11.5454}; οὐ λ. εἶναι ἐν μύρμηξιε 1ἅ. 
(δἰ5.4.83(0.354.7; Μοττ.ατ 574}; πολλοὶ δὲ.. «πνεῦμα ἡγεμονικὸν ἐκάλεσαν 
τὸν αὐτοκράτορα Δ. ἴ΄ὰ. Ρς.5ο: 14(0Ρ.52); ἐλθὲ ὃ πρεσβύτερος τῶν πέντε 
μελῶν, νοὸς ἐννοίας φρονήσεως ἐνθυμήσεως λ. ΑΟἼΠον,.Α 27(Ρ.143.1}; 
φύλαξον... τὴν ψυχὴν..«καὶ τὴν σάρκα καὶ τὸν ἃ, ἤεῖ ἢ Ἔγρ,5.2(Ρ.54. 
ο; Μ,18,070}; τοὺς ἔχοντας λ. ἐνουθέτει ον Οἰδηιττ.53; ἡ τοῦ ὑγιοῦς 
λ. ... κατάληψις ζ(οπίΑρ. Ἐπ5.υ.(.2.48(ρ.ὅτ.28; Μ.20.10258)}; τεῖ, 
ποιήσωμεν ἄνθρωπον᾽ ἴῃ. ΜΆΤΟΕΙ]]5᾽ ἱπιεγργοϊατίοη ὑποτίθεσθαι τὸν 
θεὸν τῇ ἑαυτοῦ ἐνθυμήσει καὶ τῷ ἰδίω λ. προσδιαλεγόμενον... λέγειν 
Ἐπ5.6..}..1.1τ7(0.7γ8.17; Μ.24.86ο0)}; Ἡμᾶς Ρε, ςο: τ4{1.041); δεσπότης 
τῶν παθῶν....ὅ.. «φρόνιμος λ' Απί, Μοη, ἤθη. ο(Μ.80.16728); ρΡαγίϊο. 
οἱ σοηβοίθηςα τοῦ λ. τὰς ἀκίδας ἀμβλῦναι θελήσας ΤΠ. ἢ.γεἰ.τ12(3. 
1207); 6. λ. ἃ5 ΠΕ δθοὴ ἴῃ 5ἰτηοηίαῃ ϑγϑίεπι, Ηρρ.ἤσεν.4.5τ(ρ.75. 
23; Μ.χ6.2122Ὰ}; ῥίζας καλεῖ νοῦν καὶ ἐπίνοιαν, φωνὴν καὶ ὄνομα, λ 
καὶ ἐνθύμησιν {δ.6.12(0.138.13; 22118); ὁ δὲ ἃ. καὶ ἡ ἐνθύμησις ἀὴρ καὶ 
ὕδωρ τ.6.13(0.130.0; 32144}; 7. εοη εδείον, 1.6. ασεομηὶ, γεεπομίπρ, 
οὗ οἴῃ γυναικῶν μὴ δέχεσθαι λογισμούς Νονίος, 41; γίνεται γὰρ διὰ τὸ 



λογιστεία 

ῥαββὶ καὶ πατέρες καλεῖσθαι, ἀλλοτρίους ἀναδέχεσθαι δ, 70.Τιορηξι9 

(Μ.95.2930). 
λογιστεία, ἡ, ἐχεϊαηρό, ἰγδάδαγν, τ. ρ.1.τ3(}1.1τ.8χᾺ}). 
Ἐλογιστευτής, ὁ, 076 τοῦο καϊὶς ἰο ἀεεοιηὶ, αμάτίον, ταβῖ, θεὸν λ. 

τούτων (ὑοηοί. ΑρΡ.2.25.2. 
λογιστεύω, 1. εαἰσμίαίο, Π ον ΟἾ6».3.36;2. ποίᾳ οΠ!ο6 οὗ λογιστής : 

λ. τὰ κατὰ πόλιν 6 σμγαίον ΟΓ εἴν, ἘΠ5.}..6.9.2(Μ|.20.8044); 45.» 

ΟΟΙ5 722 (ργνρίῖ, 374); 3. καἰ! ἰο αροομηξ οὐ λογιστεύσεις σὸν τὸν 

ἐπίσκοπον (οηε,..4.Ὁ}.2.35.4; 16.2.25.τ13: 4. ἴῃ φεῆ,, δογμεηἶξα, 
ἐχαριΐηδ, Ατεὶς, εῤ.Οαἰϊαρ ϑοοτ, ἦν.6.7.25.8(}1.67.7030); ΤΠ τ, ς.35:3 

(1.829); 14. τ ογ.ττΆ31τ(3.230). 
λογιστήριον, τό, ἰαευ-εοτγί, ϑγτιεβ.Ρ 15 4(Μ.66,15530). 
Ἐλογιστικῶς, ἐγ’ ἐποιρἧ οΡΡ. ἀεεα εἰσὶ πάθη λ. μορφούμενα καὶ... 

ἕτερα πρακτικῶς ἐγκείμενα Ματο. ἘΧ Ορηδ6.1.τἼο(Μ.65.9284); τεΐ. 
ΜδπΙομθαμβ μολυμένους λ. τε καὶ πρακτικῶς Απᾶβι.5. οά.τ4{(Μ.80. 

2520). ; 
λογογράφημα, τό, ῥγοΞε τοογῖ, δεδοι, Οἰθηπ,βαεά.2.2(0.327.17). 
λογογραφικός, [με α δοοῖς εἰς Δ. μῆκος ΟΥ Ν γ55. [αἱ.(Μ.45.1488). 
λογογράφος, ὁ, 1. ἀϊἱείογίαη, τὰ. ἢ, .4γ.28(0.204.33; Μ.25.7370)} 

ὙΒάτλ.6.1.1.1(3.723); ΚΟ Τλάνγ ν.(Ρ.177.30); 2. 45. ἴδστὴ οἱ ἀρᾳδε, 

ἰομρ-τ᾿οϊπάρᾷ, ῥγοςν, τογίίον, Οὐ υ85.. 4 ρο}}. 5(ΝΠ.45.ττ280); ἐδοτι 

(1τ440); 14. Εμμοτί Ρ.τ26.5; Μ.45.3730); 3. γεριείγαν Γεώργιον τὸν 
πρεσβύτερον καὶ λ. τῆς ἐκκλησίας αὐτῶν Απαϑί. 5. πο τοί Νῖ.80.188}). 

λογοθεσία, ἡ, σμαά1, Ξεγηγν, ἐα τῆν ἰο ἀεοομηὶ ἀρχὴν... μυρίαις λ. 
ὑποκειμένην [τεΐ. ερ᾿ϑοοραῖο] 5, ΡῪὲῈ]. ἐρῥ.5.6(Μ4.18.13204}. 

λογοθέσιον, τό, 1. ἐχαγηϊπαίίοη οὗ ἀεεομηῖς, απράτὶ, οσαἰῊρ ἰσ ἀε- 
εὐμπὶ πρὸ τοῦ λ. ποιῆσαι τὴν συγχώρησιν ΟΠμγνβ. μονι ἢ Μ4|.18.1.23(3. 
108); 4, λονη.61.3 ἐμ ΜΠΠ7.6158}); 10. πὶ. 5 εαὶ. 4(Μ.88.7218}; τηρεῖ, 
οὔ Ξε -οκαγηϊηϑιίοῃ, Αβύνάτα, οι. 2(Μ.40.1818); ἐν ἑσπέρᾳ λ. ἀπαιτεῖ 
τὴν ψυχήν (ἢτγ5.ἐχριη 5.41:8(5.108); ΗΟ. ἐδηηρ.65(Μ.93. 
ἸροιΟ); οὗ ἢπδ] ᾿παρετηοπῖ, τ. 3γ.70 10. [,ς.(0.272}; ΟΠγγϑλοητο. 
ἤῃ Κοιι(ο. 6300); λ. καὶ παγκόσμιον δικαστήριον ΓΗ γγπ5.αφοθηδ. (3. 
777Ε); τοῦ μέλλοντος...λ. 1514. ὈῈ].ΦῤὈ}.1.1870}1.,γ8.3038); Β65.361].0γ. 
27(Μ.85.3168); λογωθ- ΑἸ ΒοΒο]αβί. οἱ .4.4{0.54); τεῖ. ἀθν}}β τῶν 
ἐχθρῶν...τῶν λογοθέσιον ἡμῖν ἐν τῷ ἀέρι κινούντων 170.1).Β.}.χ8(Μ. 
οδ.ο81Α);2. οὔτε οΓ αφοοιίαπί 5 ῬΌτθδα ἴπ τι ρο τα] δα πλἡΠ]βί τα 0 Ὲ 
λογοθέτου τοῦ στρατιωτικοῦ λ. ΟΝ Ο.(287)Ρτοετλ.(Η.4,328); γραφεὺς 
εὐνεἰς τὸ λεγόμενον λ. ᾿ΓΏΒο, ΟΝ ς. ΗΠ ρ.ττί.ΧΧΙνΒ). 

λογοθετιέω, 1. ερμτι τ ρ, ΟΒγνβαξοθης,τοί(3.1674); 2. βθ ΐα αο- 
εομμς τοῖν, ΣΟΆγνβ. μσηι. 132(12.2550); 3, φεγίτηῖδε, φαΐ ἰο ἀρ οΉΉΙ, 
ΟΒσγβυεαροΐη Ὀς.3(5.30); 1514.}Ρ6].6}}.2.127(Μ4.78.56ρο) ; ῬαΠοβί.ἡ.Ε. 
6.4(Ν1.6ς. 5368); -- εἷς τοῦ θεοῦ τὸν διάκονον ; Ἀπ ρ.Βοβί. 70. ΒαΡ Υ(Μ. 

8ς.1Ἴ608}; οὗ ἀἰδρυϊτατίομβ ἀθουὲ ἀσοιτίηθ, [ΟΠ τυ5.ἤονι. (13.236) Ξε 
Οτιλητιδαρί.2.ο(Μ.88.1880})); οὐ «"οὔσι τὴν τῆς ἁγίας τριάδος ταυτό- 
τηταὰ 1}.(13.2330 -ε Μ'ι18738); οὗ ἀϊνίπο Ἰυαρεπιοπί πᾶσα γὰρ ἡ τοῦ 
βίου ψῆφος τηνικαῦτα «-εὔται (οηδῖ.07.5..,23.3(Ρ.180.27; Μ.20.13084}; 
ΝΗ ΌΡ.3.318(}}.79.5274}; 76.ΟΠ τα, ρα .4(}1.88.7058); πο, Μοπ.ἤοηι. 
122(Μ.80.18128}); οἱ ἐδϑιίην οἵ 5010} Ὀν ἀειπομβ δ: Πη8] ἡπαρεπλεηΐ, 
Ῥεγς καρ. (Μ.86.32610}; Απαϑι διάξει (ΜῈ 80.τ2000) οἵζ, 5, λογο- 

θέτης. 
λογοθέτης, ὁ, 1. σά γίον, ογι6 τοῖο εαἰὶς ἰο ἀεοοτη!, ΟὨΥγ8.}0}01.9.3 

ἤη Τίνι ττ.π070}; ἢρ., οὗ ΒΕῚ18] βοννεβ ΨΠῸ βείχε ρος ἀερατίεαᾶ 
501115. τελωνάρχαι καὶ ἃ. ... τοῦ ἀέρος {Ὀγτιβονι ἀϊυ.τ4{52.4058); τῷ 
ἀέρι ἐν ᾧ οἱ δεινοὶ τελῶναι καὶ Δ... λογοθετοῦντες Απαδῖ, 5 ἀεξη ποῖ, 
(Μ.80.12οο0}; 2. ἰοροιμοίθ τὸ ἀποὶοηΐς γαϊοηπαϊς; ϊ., εζομηίαπί; 
᾿προτῖαὶ οἕῆοῖΑ], ΟΤΙΡΊ ΠΑ ἃ Βα θοταϊπδαῖε οὗ ἔπε ἤπδηςῖαὶ Ὀυτθδιχ 
Ῥαΐ ΌΚ βενεπίῃ σεηΐ, οὗ ΒΙΡΉ τϑηκ ὁ ἐνδοξότατος πατρίκιος καὶ λ. 
Ομγο. Ραξεῖ .αοα(Μ.02.τοορ}) ; ἔοαν σμ εῖ Ἰοροϊμοίεβ: 8. ὁ λ. τοῦ 
δρόμου Γιοροίμείο οΟΥ ἰδά (ρμγδ6, Ῥοσώμασίεν όηθναὶ, οἴζτεμ οΑ]]16α 
βἰταρὶν ὁ λ,, πεδα οἵ δατηϊηϊβίταϊινε θασεαιχ 86 [οσεῖρτι πη ]βογ, 
ΤΠρμη. εὐγοη.».362( ΝΠ. τοϑ. 8680); ἐν. Ρ.368(8844); Ὁ. ἡγιανιείαὶ γετη ΣΙ ον 
γενικὸς λ. 18.0.30 (1. τοϑ,7410); ο. ἐγδαδΉ ΤΟ Οὗ 16 ἀγηῖν τοῦ ἐνδο- 
ξοτάτου ἀπὸ ὑπάτων πατρικίου καὶ στρατιωτικοῦ ἃ. (ΟΡ(δδ1)αεί,τ(Η. 
23.τοκό0) ;λ. τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθεσίου ΟΝ Ίο.(787)ρτοοτα.(Π1.4.338); 
ἃ. ὃ λ. τοῦ πραιτωρίου ἸΕ5561 ΟἰΠοΟΙ4] υπᾶθι (μγ Ρτεΐδεοῖ, σοα- 
σοΙπρα τ ἢ δατηϊηἰδίγαίϊίου 8ηα ΡΟ] σε, οὐ οηβῈ. ΡΟΥΡΗΤΟρΡΈΠΙ 5 
ὧδ ξεγοπομὶς ταί. Ψοσί, Ῥαγὶβ 1935, Ρ.9.18; Μ.112.140); 3. 6ἐςΕ], 
οβῆοίαι, βπαμεϊαὶ οβῆεον οὗ ραϊτίατοῃ οὗ ΑἸεχαπάσία, ᾿βοητ. Ν,Ὁ..76,. 
ΕἸ δεν. ττ(}.21.11). 

Ἐλογοθωπεία, ἡ, ῥεγεμαςῖυο αἰ, ΤΈιδε. αἰἰος,(Μ.18,6768). 
λογολεσχέω, ῥγαΐε, ᾿παβὶ. 5. σγηαα, Ν.80.8200). 
λογολέσχης, ὁ, αγρμον, ῥγαίεν ; οἵ μοτοίῖοβ, Οὐ, ΝᾺ Ζ,ο᾽.31τ.2(Ρ.τόϊ. 

11: Μ.36.1488); ΝΙσΕΡὮ, τι δ νη) ( Ν.86,31410). 
Ἐλογολεσχία, ἡ, ἰδ ἑαϊδ, ῥγαϊίηρ, ΟἸσταρ. 7οὉ 2:τ28.(}1.03.404}; 

Ῥαιηρα. οποίον, (ρ.118.24); ΓΜ ΘΊΏ, δ γε ἀππι τοί 1.18.3738). 
λογομαχ-έω, 1. σορίφη τοί τυογάς, ἱμάπίσε ἴῃ ἐρηρῖν ἀνρισησηὶ 
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κυεῖν ἀπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον ΑἸῊἰο»».8(Μ.26.8058); “-οὖντας καὶ ἐν 

ῥήμασι κενοῖς ἔχοντες τὴν ἐλπίδα {Β85.λοηι τη Ροαιδί. 3728; Μ.3ο. 

1058); -“ὥν ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων Πίοπ. ἀσρ.8,1(Μ.3. 

10808); 2. τομίομά ἀσαΐποὶ με Πορος “πεῖν μελετήσαντες καὶ..«πνευ- 

ματομαχοῦντες ΑἸ ορ δέγαρ.4.1(Μ.26.6318), 
λογομαχία, ἡ, δαί οὐ τοογάς, εν ρὶν αἀγριαπεηὶ, Β88.4.5(2.228Ε ; 

Μ.31.680Ὰ)}; ἐ5ρ. οἱ ρᾶρδῃ διρυϊηεηΐβ, Επ5,}.6.14.0{7400; Μ.2:. 

1217}; σοφιστικαῖς ἃ. Αἰῇῃν πίοι, 8 (Μ.26.0528}; {8Β85,.15.15(1. 

4320; Μ.30.2454); οὐ δύναται κατορθῶσαι φιλοσοφίαν [1.6. οοηἴδιῃ- 

Οἰατίομ] ὁ λογομαχέαις προασχολούμενος 1514. Ῥεῖ. ἐῤῥ.1.220(Μ,78. 

3214}; περὶ ἡλίου λ. ὙΠατ αὐδεί.τ(ρ.27.25; 4.718); 804 Πετοῖ, 415- 

Ρυτατίοπβ, ἈΠ ογρι.54{ρΡ.277.18; Μ.26.7898); ἰ4,6ρ. Αερ.1π.το( 1.25. 

κ608); τὴν τῶν αἱρετικῶν λ. ΑΡΟ]].οῥ.  ΊοΉ.14(0.262.3; Μ.ΡΙ,.8.9358). 

Ἐλογομάχος, ὁ, 1. εὐγίεπάεν αδομ τυογάς, φιῖδδίεν, αὐ Ν ,ογ.31. 

ττίρ.158.14; Μ.36.1454); 2. εὐηϊεηάεν ἀραΐηδι μὰ Τιορος [1.6. ΟΠ6 
Βοϊάϊηρ ἀτίδη νιον], ἘΜ ΕΓ ραν. 5(Μ.18.,2038). 

Ἐλογοπείθεια, ἡ, ῥεἰ τοῦ ἐγ! φοςεῖρ, ΤΑΊ ἀσεί. ἀπι.τ2ο(Μ.28,6764). 

Ἐλογοπλάστης, ὁ, ζαὐγίσαίογ ὁ τοογάς5, Τιδολι. ΗΝ ὁδὶ. τοί 86. 

1580Ὰ). 
Ἐλογοποτέω, γίνε το ἀγίηκ οὗ {πῸ Ἡ ογά ; ἀαομαυίβεϊο, ΡΆ}} υ,ἦτγϑ. 

2ο(ρΡ.147.4; Μ.41.82). 
λογοπραγ-έω, πιαΐέ α δαγραῖῃ Κ0Υ, τεῖ. ΤὯ85 δῶρον ἀξιόθεον “νεῖ 

(οβι. Μ ε1,ἐγηηη.5(1ο.54, Ρ τοῦ; Μ.08.4768). 
Ἐλογοπράτης, ὁ, φεἰϊν οὗ 1{π ]ορος; οἵ [48 5, Τστι Ναζι ἐγ. βαὶ. 

266(}.38.1 584}. 
λόγος, ὁ, τοργά; 
1. ἴῃ βεῆ,; 
Α.. τῤοκέη ἐχργεσείοῃ; 1. τοογά εἰς λόγους ἐλθεῖν μοίά εοπύεγσθ ΟΥ 

ἀϊσομοείοη σεῖτα, Τα5ι.(1α1.ττ2.4(Ν.6.136Ὰ}; ΑἸΠΕπαρ ἰερ.28.1(Μ.6. 

9538); τεῦ. τεοθρύϊοι ἴῃ ἀπάϊθπσε ἐς λόγους πρὸς τὸν αὐτοκράτορα 

ἧκεν ΤὨΡΒν]. ἐχε ρόμὶ ο(ρ.486.2:; Μ|.ΤΙ2.9494); 2. οαἰεηηθη, ΣΕμ ΕΗ ἐΕ 

οὐδεὶς δὲ ἁπλοῦς καὶ πρῶτος λ. ὀνομάζεται συλλογισμός.-., ἀλλ᾽ ἔστι 

τοὐλάχιστον ἐς τριῶν τοιούτων σύνθετον (Ἰδηη.ο͵γ.8.3(0.83.13; Μ..9. 
φ658Β); ρατίϊο. ἀμ σεῦ πολλάκις... «ἠρώτησα, καὶ οὐδείς μοι λ. ἀπέδωκεν 

Ταβι 4ταὶ.94.4(Μ.6.7ο1Α}; φιιεδίΐον οὐδέποτε ἐρωτηθεὶς Δ. γραφικὸν ἢ 

ἄλλον τινὰ πραγματικὸν πάραυτα ἀπεκρίνατο ῬΆ1].}.  ατε5.τοίΡ.32.1; 

Μ.34.10328) ; ῥγουενδ, (οηβί.Ρ.Επ|5.0.(᾽,4.42(Ρ.134.10; Μ.20.11024}; 

ὥστε...καὶ τυφλούς, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λ., μὴ ἀμφιβάλλειν.. «τὴν... 

ἑρμηνείαν Ὀϊάντη. 7 γήη.3.3(}1.30.8128); 3. εοηρηαηά, οἵ αἰνὶπε 

δας πουῖν ἴῃ ρθη. ἐν ἃ, τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ συνεστήσατο τὰ 

πάντα, καὶ ἐν λ. δύναται αὐτὰ καταστρέψαι τ( 61.27.4; τοῖς παρα- 

βαίνουσιν τὸν λ. τοῦ θεοῦ Μ΄. ἄγαρ.5.2; σοπίαϊποα ἴῃ ΒΟΙΙΡτΌ͵Ε τοῖς] 

οὐ συμφορᾷ παραπεσοῦσιν βοηθ εἴ]ν πί α]ρΓα]γγέλλεται ἡμῖν ὁ θεῖος Δ. 

πᾶσι, μάλιστα τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν Ρ],ομάκτοτϑ.4 (βϑες, 1ν)} Επ5. 

Μανεεὶ].2.2(ρ.36.το; Μ.24.1854}; τοῦ. ἴπο. ἀπα δα μ τ 5110 σοηβεογα- 

τοι, Τυβὲ. ταροΐ,δ6.2(Μ.6.4280) οἷξ, 8, αἷμα; ὁ ἄρτος..«ἁγιάξεται διὰ 

λ. θεοῦ καὶ ἐντεύξεως..«πρὸς τὸ σῶμα διὰ τοῦ λ. μεταποιούμενος ΟΥ. 

Νγβ5.ογιεαίφολ. 31(Ρ.151.1.3; Μ.45.07λ); οὗ ἀθραίοριιο ἐν τοῖς δέκα λ. 

Βαγητςα ; ΟἸδτα. τ. 6. τό(ρ.5ο1,14; ΝΊ.9,5644); 4. ῥγοηιῖδε δῶμεν... 

λ. ὥστε ἔχειν μετ᾽ ἀλλήλων ἀγάπην Ἐρἢτ,1.221ὰ ; Δ. ... δέδωκα τῷ 

Χριστῷ τοῦ μὴ γεύσασθαι ἄρτου Κ᾽. λα» .Ο(Ρ.250.30); δός μοι οὖν λ. ὅτι 

ὧδε κατοικεῖς"...ὃ δὲ.. συνέθετο μετὰ λόγου παραμένειν [0.ΜΟΒΟΉ. 

Ῥγαϊ.τ(Μ.87.28538); λαβόντας λ. ὅτι οὐκ ἀποκεφαλίζονται Ομγοη Ρασεΐ. 

Ρ.326(Μ.02.8268}; ἀνήνεγκεν αὐτοὺς ὑπὸ λόγον 1δ.Ρ.313(7968); Πδηοδ 

ῥίεάρο, φοειτιν ἀπεδέξατο αὐτούς, μὴ φονεύσας αὐτούς, ἀλλὰ δοὺς 

λόγον αὐτοῖς, ἵνα ἐκβάλωσι τὸν στρατὸν ἐκ τῆς ἐρήμου χώρας ἴο.Μα!. 

εἰνοη 13 Ὁ.332(Μ.97.4064}; οαἰρ σωματικοῦ λ, (ΟΡ(38τ)αεί, Χ3(}1.4. 

1352Α}); 5. 5ἰογγ, εομυενεαίίον, ἀϊδοθίῦδα τοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἀνέ- 

κρινον λ. ῬΑΡ᾿Ά5 [Χ.2.4; Ταβῖ, ταῤοὶ.τ4.5(}1.6,3494}; ΠΥ. λοι, 58. 5 

ἐπ 70.(8.344λ}; συντακτήριον λ. ΤΡΠΠ εἰγοη.Ρ. Βο (Ὁ. 1ο8,200Β); 6. γό- 

Ρονί, ἰαἰ6 οὐ γάρ εἰσιν ὧν ψευδεῖς οἱ λ. Αἰδεπδρ ἰθσ.30.23(Μ}.6.οόοο) ; 

Ἐπ5.}.6.1.6(178; Ν.21.488); 7. ἐγεαίῖ5ε, ἀἰδῖ. ἔτοπι βϑύπιοπ, οἵ. εἰ 

καὶ 'λόγοι᾽ ἔχει τὴν ἐπιγραφὴν τὸ βιβλίον...ἀλλὰ μᾶλλον ἐοίκασιν 

ὁμιλίαις ..«ὅτι ἐν πολλοῖς πολλάκις ὡς παρόντας ὁρῶν τοὺς ἀκροατάς 

Ῥμοι.εοά.τ72-τ74(Μ το. ποτ); 8. σέγρίοη, πονεῖν, Οὐ Ν .ογ.α {ἰῖ, 

(Μ.35.3206Α); Ατηρ, λοηειτ τ1τ.(ΝΠ.39.364); Β45.56}.ογ.2.1(Μ.85.378); 
9, ράξϑαρε οἔ Ξοτϊρτυτο, τύ ΐθηι.τ2.3; Γυ5ῖ.416],56.4({Μ.6, 5018); ἐδ. 58,4 

(6088); ὁ προφητικὸς Δ, ... σημαίνει 1δ.56.6(5970); ὅσα περιέχει τῆς 

κοσμογονέας ὁ λ. ΟΥΟ Ν γ85.1εχ.7(}1.44.68}); τοῦ δὲ λ, βαθύνοντος, τὸν 

νοῦν ἀναπτυκτέον Ὠϊάγπι. Τγίη.1.7(Ν1.30.2764}); ρίατ., οἵ οοἸ]θοτίοι 

οἵ τοχί5, Ταβι 4 ζαϊ. ς6.8(λ1.6. 6008) ; 16.85.8(68ο) ; οἵ βογρίασεβ ἴῃ 

σρη., ΟΠ 6πη.ςν.7.16{0.73.5: Μ.0.544Ὰ); βίηρ,.» οὗ Βουίρταζτο ἃ5 ἃ ΜὨοἷς, 

14. δεἰ. 47 (0 1πο.ς; Μ.0.7208); τὸν πατέρα μὲν δημιουργὸν εἶναι παρὰ 

τῆς γραφῆς ἐδιδάχθημεν' ὡσαύτως καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ τὰ πάντα γεγενῆσθαι 

ἐμάθομεν, οὐδὲν δὲ τοιοῦτο περὶ τοῦ πνεύματος ἡμᾶς ὁ λ. ἐδίδαξεν τ. 

ΝΙγβ5. ΜΙ αερά.ττ(Μ.45.1 3130); Ε0. ἤονηι οὗ τοογάς, τιαηιον ΟἹ Ἐρεακίης, 
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ΟΡΡ. 1Ιτ6Γα] 56η88 χθὲς καὶ πρῴην γεγόνασιν, ὡς λόγῳ εἰπεῖν Αἴπεπαρ, 
ἰερ τ] α( 6.910); ΜΕο τ ἢ, ἀνδίγ.ίρ.148.8; Μ.18.2444}; 11. »τιόγό ἑαϊξ 
ΟΡΡ. ἵπιῈἢ οἱ ἔδοϊ εἰ δὲ λ. τοῦτό ἐστι καὶ ἀναπλασμός ΟΥ̓ ΝΑ Ζ,ερ,τοῖ 
(Μ.37).1774}; θα σομπίγαβὶ ὁρροβίτομ οὗ λ. τὸ τῆοτα φωνή: ἐὰν γὰρ 
σιωπήσητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἐγὼ λ, θεοῦ" ἐὰν δὲ ἐρασθῆτε τῆς σαρκός μου, 
πάλιν ἔσομαι φωνή Ἰρῃ Κονι.2.1; 12. σα ρδίδηος οὗ ψῃαΐ 15 8αϊά, 
ἱεαείμηρ, ορτητοι;, ἐηοιοϊοάρε, Ε5ρ. οἵ ἀοσίηης ; 8. οἵ ρῇ]οβ. ϑο μου 
ἕκαστος τῶν φιλοσοφεῖν νομιζόντων, .. «ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ λ. τὸ ὄνομα 
ἧς φιλοσοφεῖ φιλοσοφίας ἡγεῖται φέρειν Παιδὶ, ἐξαϊί,4ς. 60.6.5 528); 
ΟΡΡ. ϑεοῦ παραγγέλματα Ταῖϊ,ογαὶ.32(0.32.2; Μ.6.8724}; τὸν ᾿ Ορφικὸν 
«Δ. ΑἸΠΘηδρΡ ἶεσρ.4.τ(}}.6.807Ὰ}); στωϊκὸν λ, Οτ εἰς. τιτοίρ.63.2; Μ. 
1τ.676.}; Ὁ. οὗ Ομγβιίαη ροβρεὶ οὐ πὸ ἘΒΙΓΠ᾿ ὁ Δ. ... τῆς πίστεως 
ΒαγΉ.16.0; οἱ τὸν λ. ἀκούσαντες καὶ θέλοντες βαπτισθῆναι Ἠεγτη, 15. 
3.7.3; Ἰᾶδῇη.0.25.2; τὸν ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθέντα λ. ῬοΪϊνο.0}.7.2; 
πειθαρχεῖν τῷ λ, τῆς δικαιοσύνης 1δ.9.1; τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ μαθεῖν 
λ. Μ.οΡοΐνειτο.τ; γενόμενος... καινὸς ἄνθρωπος ὡς ἂν καὶ λάγου καινοῦ 
«ἀκροατὴς ἐσόμενος Π᾿ΟΡΉ.2.1:; τὸν λ, τῆς κλήσεως καὶ τῆς μετα- 
νοίας πρὸς τὰ ἔθνη [πδι,414].8,,4(Μ.6.6724}; ΟΥ- 70.5.Β(ρ τον τα; Ἀ, 
14.106Ὰ}; ἃ, τῆς ἀληθείας Κ΄. ἄδεγε.7(ρ.7.7}: 408. μετὰ τὸ τῷ λ. πει- 
σθῆναι ἐκείνων μὲν ἀπέστημεν Τυκῖ, Σαροῖ,τ4.1τ(Μ.6.3488}); οὐδεὶς γὰρ 
Χριστιανὸς πονηρός, εἰ μὴ ὑποκρίνεται τὸν λ' ΑἸΒεπδρ, ἰερ.2.3(Μ.6, 
8064); ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ Δ. 18.2.4(8068); ἀπὸ “Ελληνικῶν τις 
δογμάτων..«ἐλθὼν ἐπὶ τὸν λ, Οτι( εἰς. τ. (0.57.9; Μ.τΣ,6κ6.}); δυσφη- 
μίαν τοῦ λ,, ὡς ἄρα...οὗἱ ἀπὸ τοῦ λ. τὰ τοῦ σκότου πράττειν βουλόμενοι 
19.6.27(0.97.24; 13338); τεῦ, ὈΙΒΠΟΡ5 τοῖς τοῦ λ. προεστῶσιν Ἐππι5.}.6.7. 
τ3(}|.20.6730) ; ἀνέστησι δὲ [56. Α1ἢ.] πεπτωκότα τὸν λ, ΟΥἾΝᾺΖ.0}.21. 
3τ(Μ.25.11204Ὰ}; Ρὶαγ., Ὀιάγτα, Ῥγη.3.1(}1.20.7770}; 13. ἤεηςς, ρΙυτ,, 
ἰεαγμῖηρ, εὐμεαϊίση, Ἐπι5.}.6.1.32.6(Μ.20.7244}; λόγων μητρόπολιν 
ΟΥΝΆΖ.ογ.43.12(}}.36.512Ὰ}; ὙΠΑΤ.}..6.3.2τ.6(3.0380); 14. «ῥέσεῖ, 
ἰαηρμαρε, ἴῃ 56 ῃ. οὐκ ἔσται ὃ λ. σου ψευδής, οὐ κενός, ἀλλὰ μεμεστω- 
μένος πράξει [)1Δ.2.5; διὰ λόγον κοπιῶν...καὶ μελετῶν εἰς τὸ σῶσαι 
ψυχὴν τῷ ἃ. Βαγηντοιτο; Ταῖ γα, (0.2.1; ΜιδιδοσαΚ); πᾶς λ. ὅ γε 
ἀληθῶς λ, σημαντική τίς ἐστι τῶν κατ᾽ ἔννοιαν κινημάτων φωνή ὅτ. 
ΝΥ55. μη τζίι ρΡ.376.ς; Μ.45 Ἰτο1})}; πάντα ὑπερβαῖνον λ, καὶ πᾶσαν 
ἐκφεῦγον διάνοιαν ΠΠτν5, θα. ἴηι Β5.4112(5.135}); Τμάτ, ἔχεολ. 12:25 

(2.756). 
Β. ἡφινιαμοη γα ομαϊΐν ; 1. γεασοη, τηἀργεαηάϊην ὁ γὰρ θεὸς τοὺς 

ἀνθρώπους ἠγάπησε,.. οἷς Δ, ἔδωκεν, οἷς νοῦν Ὠτορη.το.2; ὃ Δ. «.. οὗ 
βασιλικώτατον καὶ δικαιότατον ἄρχοντα μετὰ τὸν γεννήσαντα θεὸν 
οὐδένα οἴδαμεν ὄντα Τιι5[. τωβοΐ,12.7(Μ.6.3448); τὸ λογικὸν τὸ ὅλον 
τὸν. Χριστὸν γεγονέναι, καὶ σῶμα καὶ λ. καὶ ψυχήν 14. 2αβροΐ, τοί Μ. 
6,4608); ΟΥ. 70.1.37(42; 0.47.24: Μ.14.97.);}; ΟΥ̓ Ν γ85.εαεὶῖρ.(Ν.46. 
3084), οὗ, ΗΠ, Ἰηΐτα ; ἔδειξεν... «ἑαυτὸν ὑπὲρ λόγον ἐνανθρωπήσαντα 
Ῥχοο. ΟΡ Ατηρ τρο,30; Μι65.8644) ; 65ρ. οὗ ρυϑοῖίοαὶ τθάβοπ ορρ. 
Βρεουϊδίϊνε (νοῦς), [πιδι. ταροΐ.2.1(}.6.320Ὰ}}; ἐδ,68.1(4324); τῶν κατὰ 
τὸν ἔμφυτον νόμον καὶ λ, ἐνεργούντων ΑΓΒΘΠασ,γδς.24{(0.77.31; Μ.6. 
ἸΟΖΙΑ); ΟἸεγῃ ἐγ. 5.3(0.326.26; λ7.0.338); ἐν ἡμῖν γὰρ αὐτοῖς τρία 
μέτρα, τρία κριτήρια, μηνύεται, αἴσθησις μὲν αἰσθητῶν, λεγομένων δὲ 
καὶ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ὃ λ., νοητῶν δὲ νοῦς 1δ.2.ττίρ.139.16; Μ.8. 
9858); Οντ. Η. εαϊδεΐ, το, 5 ; λόγῳ κράτει τῆς ἁμαρτίας Βκ5.ση1.13.5(2. 
1188; Ν1.31.4368); τὸ μὲν θεωρητικὸν ἐκάλει νοῦν, τὸ δὲ πρακτικὸν λ., 
ὡς πρώτας δηλαδὴ δυνάμεις τῆς ψυχῆς, καὶ πάλιν τὸν νοῦν σοφίαν, τὸν 
δὲ λι φρόνησιν, ὡς πρώτας ἐνεργείας ΜαΧχοηγσὶ. ΒΜ ο1.4000)}; 
2. φγομμ, γεασοη,, φιοίτυθ, Ταβῖ. ταροὶ. 5.3.2 (ΝΠ. 6. 4ος 0}; δικαΐῳ τινὲ Δ. 
ον. ΟἾεμ1.2.38; Βα5.ἠοηι,6,7(2.5ο; Μ,31.2760); ἐδ. 5.π(388: Μ,240Α); 
14. Ενρε.τ. τ2(1,2248; Μ.50.5408); ποῖος γὰρ νοῦς ἱκανὸς ἐξετάσαι τῆς 
σῆς προνοίας τοὺς λ.; ΤΒαΤ 5 ΟἹ :6(1.1265}) ; τ. ἐπῆπ. τίς γὰρ τοῖς μὲν 
πιστεύειν λ., τοῖς δὲ ἀπιστεῖν; ΑἸΠΙΘΠΒΡ. Ἶ65.30..(Μ.6.οο6) ; λόγος ἔχει 
ῥαυε ῥοῖμὶ, δὲ γεαδομαίε τοὺς δὲ μηδὲν ἀνεξέταστον ἔσεσθαι... 
πεπεισμένους, οὐδεὶς λ. ἔχει οὐδὲ τῶν βραχυτάτων τι ἁμαρτεῖν 1.36.2 
(ο690); 3. ἐχρίαπαϊίοη δότε μοι λ., ὅτου χάριν... ἔστησε 751,4 Ἴαϊ.04.3 
(Μ.6.)7οο8); Αἰδεπαρἰορ.22.1(Ν1.6.0566) ; Επι5.ν..τ.32(ρ.22.27; Μ.20. 
0488); 4. ἀεξηίίίον, ἀθεογίρίϊοῃ ἔστε γὰρ συνώνυμα ὧν τό τε ὄνομα 
ἀμφοῖν κοινόν, τὸ ζῷον, καὶ ὃ λ. ὁ αὐτός, τουτέστιν ὅ ὅρος, οὐσία 
ἔμψυχος ΟἸεοΙη. 5 γν,8,Βίρ.9ς.8.; Μ.0.5024}; ἄλλος οὖν ὁ τοῦ τί ἐστι, καὶ 
ἄλλος ὅ τοῦ πῶς ἐστι λ. ΟΥ̓ Ν ν85.͵γ65 ἀΠ|(Μ|,41.1230); ἤδησ6, ξαϊεροῦγ, 
εἶαες ὡς ἐν μύθου λ. Ἐκι5.}.6.9.0.4(}1.20.821Ὰ}; οὐκοῦν ἐν ὀργάνον Δ. 
θεία δύναμις ΑἸεχΟνο Μαρ, 23(ρ.34.ττ; Μ.18.4448); 5. ῥγέμεῖρδ; 
ἃ. φγομμά, οὗ σοβζη!ο οτάευ αὐτὸς γάρ ἐστιν πάντων τῶν ὄντων λ.» 
οὐδὲν οὖν οἷός τε παρὰ λόγον, οὐδὲ παρ᾽ ἑαυτὸν ἐργάσασθαι ( εἾ5.8ρ. 
Οτ, εἰς, ιτΆ(ρ.15,24; Μαι τ2οτΟ) ; οὗ βίηξα! Ηἴς οὗ ἔΆ]Π6ὴ γηδη λ. ὅ 
πονηρὸς [1.6. ῬΘν}}} Μασ Αερ,λόηιστ. (Μ.34.5488); Ὁ. [οχπηαῖίνα 
δπά χερυ!αῦνε ἰατο οὗ Βεὶηρ, δςςεμεαὶ ἀἰς ρος  Οη οἱ περὶ ἑκάστου 
λ,, ὄντες ὡς ἐν ὅλῳ μέρη ἢ ὡς ἐν γένει εἴδη τοῦ ἐν ἀρχῇ λ. πρὸς τὸν θεὸν 
θεοῦ λόγον οὐδαμῶς παρελεύσονται, θέλομεν γὰρ ἀκούειν τοῦ εἰπόντος, 
«οἱ δὲ λ᾿ μου οὐ μὴ παρέλθωσιν Οτ«(εἷς.5.22(0.23.2ς ; 12168) ; λ. τις 
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ἐγκεῖται τῷ σώματι ἀφ᾽ οὗ μὴ φθειρομένου ἐγείρεται τὸ σῶμα ἐν 
ἀφθαρσίᾳ 1τὉ.π5.23(0.24.5; τ2τ60) ; καὶ δέχα τοῦ..-σώματος, ἀεὶ καὶ διὰ 
παντὸς ἥκων δι᾿ ὅλης τῆς τῶν στοιχείων... ὕλης, οἷά τις θεοῦ Δ. ὧν 
δημιουργός, τῆς ἐξ αὐτοῦ σοφίας ἐν αὐτῇ τοὺς λ. ἀποσφραγίζεται Ἐλ|5. 
(.ε.4.τ3(0.171.6; Μ,22.28:Α}; τοὺς τῶν ἁπάντων δημιουργικούς τε καὶ 
ποιητικοὺς Δ. τὖ.5. τ (0.228.13.; 2713}; νεφέλῃ ἀγγελικὸν ἐχούσῃ τὸν Δ. 
τῆς οὐσίας Μασ. ἴρη ἀροῦν. 4.12(ρ.1γ6.0); ὁ υἱὸς οἶδε μὲν ἐξ ὧν ἐστι 
τὸν ἑαυτοῦ γεννήτορα, τηρεῖ δὲ τὸν Δ. αὐτοῦ, τουτέστιν ὅλον ἔχει σωζό- 
μενον ἐν ἑαυτῷ τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸν ὄρον" δηλοῖ γὰρ ὁ λ. τὸν ὄρον 
Ογτ. [ο.6(4.582Ε); οὐ...τῇ ἀντιδόσει τῶν ἰδιωμάτων ἀναιροῦμεν τὸν 
ἔδιον λ, τῆς θατέρου ἐν ταὐτῷ ἰδιότητος Τιδοπε, ΒΟ Ν δε εἰ πὶ, τ. 
86.12890}); τί γὰρ ἂν εἴη μία φύσις θεότητος ἢ ὁ κοινὸς τῆς θείας 
φύσεως λ. ...; καὶ ἰδικώτερον πάλιν τὸ τῆς φύσεως γινώσκομεν ὄνομα, 
τὸν κοινὸν ἃ. τῆς φύσεως ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν ἀτόμων, ἤγουν τῶν ὑπο- 
στάσεων ἑκάστης ἴδιον γενόμενον θεωροῦντες καὶ οὐδενὶ λοιπὸν ἑτέρῳ 
τῶν ὑπὸ τὸ κοινὸν εἶδος ἐφαρμόζειν δυνάμενον 70. ῬΉΠΟΡ αν. (ρΡ0.276. 
20,277.7; Μ.04.7480); α. ῥγὴπεῖρὶς οὐ γε εταροά νιν τῃδ ταϑαϊῖ 
'Οὗ λογισμός : ἀρχὴν τῆς οἰκίας καὶ τῆς νεὼς ἐχόντων τοὺς ἐν τῷ τεχνίτῃ 

τύπους καὶ λ. ΟΥ. 70.1.π0(22; Ρ.24.5; Μ,14.560)}; 6. ἴοΥ Δ. σπερματικός, 
ν. σπερματικός. 

(, γεσκοηίηρ; 1. σορῤιαϊοη, Οτ. }σ.6.4ο(24: Ρ.149.20; Μ.14. 
2608}; ἀληθεῖ λ. μακάριον οἶδ᾽ ἐμαυτόν (ηβίαρ. 1 υ5.ν.,4.63(0.143. 
28; Μ.20.12174); Μαχ.Ξοβοὶ, Δ 5. 5(Μ.4.330Ὰ}; 2. ἀεεοιεμέ ἵνα...λ. 
ἀποδῶ ὑπὲρ ὑμῶν... τῷ κυρίῳ Ἠοττη υς.2.9.10; ΠΕπος, ἢ τάδ οὗ 
ΡΟμδλν ἐγὼ Χριστῷ λ. δώσω ὑπὲρ σοῦ" ἂν δέῃ, τὸν σὸν θάνατον ἑκὼν 
ὑπομενῶ ΟἸετη...5.42(0τθ0.5; Μ.9.6408) ; ΡΙυΓ, ἀποτίσειν.. «τῷ κρίτῃ 
τῶν ἰδίων πλημμελημάτων τοὺς λ. Οντ,αάον.7(1.2338); 3. πΒΠ0}Α] 
ἀεεομηῖ; Ἀδῆσε ἐγεα 1 ἀσεομηὶ, εὐθτὶ τὰ εἰς Δ, τῶν πενήτων. ..βαλ- 
λόμενα ΟΥ((εἰς.2.ττ(ρ.139.15: Μι14.816Ὰ}); εἰσὲ πρὸς λ. ἑκατὸν λίτραι 
χρυσίου Μασ. Δερ. οἰ δ .607.1.2(λ1.34.8320)}; 29.(8220); 4. εἰς λόγον ση 
αεσομηὶ οὗ, ἤον ἐξ βαΐε οἱ εἰς Δ. τιμῆς ΤρῸ Ῥἠταά.ττ.2 ; ἐπηκολούθησάν 
μοι εἰς λ. θεοῦ τά δηηνγη.το.τ ; πόλις... «ἠράσθη... εἰς Δ. ἐπισκόπον ῬΑ]. 
Δ. απξ.ττίρ.33.1; Μ.34.10330); ἡ γοραγά ἰο, τ γε Σρεεὶ οὗ οὐδὲν χείρους 
εἰς ἀρετῆς λ, ΑἸΒΕπαρ ἶδρ.31.1(Μ.6.9618); 5. λόγῳ ο. ρσεηϊὶ., 70, οὉ, 
ῥεμαΐ οὐ λαμβάνετε... καὶ λ. τῶν γυναικῶν ὑμῶν Τιδοπτ.Ν,νγηιιςς 

(Μ1.93.17378). 
Ὦ. »γπαίίεγ, ξαεὶ ἐκ τῆς τῶν πρακτικῶν λ. γνώσεως ΗΙΡΡἤαεν.4.2 

(Ρ.33.14; Μ.16.320508); οὐκ ἦν... βασιλεῖ φορητὸς ὁ λ. Ἐλι5.ν.(.4.π(ρ.ττο. 
1; Μ.20.11538); Ογτ. 70.6.τ(4.6548). 

Ε;. γεραγ, 6εἰεέν, Ὀίορη. 4.1; ὁρᾷς ὅσον ὑπὲρ τούτων πεποίηται Δ. 
ἡ.«γραφή ΟΒχνβ5.ἤοη.2.4 ἡη “4π.(9.280); οἷς ἄν εἶεν ἐν λ. ντοβοηι. 
}αΞεἶ.24.τ( τ. 2860). 

Ἐϊ. εοηεογι, Ἰγμόγεςὶ τίς ἡμῖν κοινὸς πρὸς τούτους λ.; ΒΑ5.4}.217 ΓαΉ. 
84(3.32οΟ ; Μ.32.8ο80) ; θυγατέρες τῶν ἱερέων, αἷς οὐδεὶς πρὸς τὴν 
ἱερωσύνην λ. [Πγνβ.5ας.6.1τ{0.Σ6ο.25 ; 1.4300). 

Ο. »γεἰαϊίοῃ, ἨΤΡΡ. ἤαεν, 4.τοίρ.42.25; Μ,τό.530744); ΟΥ,ον.17.τ(Ρ.328. 
το; Μ.1τ. 4600) ; Εὰ5... δ(ρ.21ο.21; Μ.20.12480). 

Η. ἩαΉΉΥ, ἀΡαΉ ΟΡ ΦΉΪ τούτῳ τῷ λ. καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς.. «φασίν 
Ατβοηδρ.ἶδρ.1ο.2(Μ.6,.9294}; ΗΠ ον. Οἰει..τ6 (1.2. 1214}; ἑορτὴν..-μιᾷ 
τάξει καὶ φανερῷ λ. παρὰ πᾶσιν... φυλάττεσθαι (ὈΠ5ῖ.ΑΡ. ἔπ5.υ,.(,3.τ8 
(0.85.7; Μ.20.10730); τριάδος λόγῳ τριττὴν γονὴν παίδων. ..κτησάμενος 
Επ5.0,(,4.40(Ρ.152.0; Μ.20.11880}; ας. Μρῃ αρος;.3.14{0.03.3). 

Ι. ἐοη τον, ρα! ἢ οὐδεὶς οὖν τὸν ᾿Ϊησοῦν μετὰ τὴν ἀνάστασιν λ. 
περιέκλεισεν, οὐ τόπος οὐ χρόνος οὐ ποσὸν οὐ ποιόν Μας, Μῖρη ἀροε».3. 
14{0.93.8); Οῃχγβ. λοι 64: τη Μ|.(7.6354}); γε. 70.0(4.736Ὲ), 

δ. εἰαίτι5 στοιχειώσεως μὲν ἔχειν Δ. τὴν πίστιν, προκοπῆς δὲ τὴν 
ἐλπίδα Οτεοτηῃ Κορε 4:τ8(} 5 13 Ρ.461). 

Κ. βιποιίοη ἑτέρους τὸν τῶν χειρῶν καὶ ἄλλους τὸν τῶν ποδῶν 
ἐπέχοντας λ. Βαβι μον ίη Ἐς η(τσ4λ.; Μ.20.3760); τῆς λειτουργίας 
τὸν λ, πληρώσασα Μας, Μρη αροον.4.12(Ρ.174.18); ΤΕ, Εἰχοεἢ,.27:8 
(2.800) ; οὗ ἃ Ρτοχν Παύλῳ... ποιουμένῳ τὸν λ. καὶ ὑπὲρ τοῦ... Ἀκακίου 
ΓΕ ΡΒ. Οτδητϊρι(00 τιτ.3.}.37.2; Ἡ..1.15618); 1δ.(0.37.5; τρότ0)}. 

Ε, τῆ 6ο]., οὗ βεςοηᾷ Ῥεύβοι οἱ Τυιϊηϊίν ; 
Δ, δβϑβϑοσίβιϊοηβ δπα Ξ,σπϊῆσαῃος οὗ τογπὶ; 1. ψ ἢ ἐπιρ ἢ δ55. οα 

ἰάξα οὗ τονειατοη εἷς θεός ἐστιν, ὁ φανερώσας ἑαυτὸν διὰ ᾿]ησοῦ 

«Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅς ἐστιν αὐτοῦ λ. ἀπὸ σιγῆς προελθών Ἰρῃ, 
Μαρη.8.2; τὴν δύναμιν τὴν παρὰ τοῦ πατρὸς... «φανεῖσαν τῷ ΜΜωυσεϊ...λ. 
καλοῦσιν, ἐπειδὴ καὶ τὰς παρὰ τοῦ πατρὸς ὁμιλίας φέρει τοῖς ανθρώποις 
7051: 4τ1α1.128,.(Μ,6.776.Ὰ}; οἵ, μἶξς ραίον ἀοηιῖηΐ πον 765 ἐγ Ίϑ, 
Ῥὲν υεγδτε διερι, χαΐ δοὶ ἤἰέτις ἐγιε5, μὲν σρι γευεία ξεν εἰ νιαμιξεδία- 
ἐν οπηῖδι5 φεῖδι γευείαίγ, ἔτοτ ἤαεν.2.30.9(Μ.7.8234}; ρὲν ἰρδαηι 
εομάττομεηι γευεία! σεγδέι εοπάτίογεμι ἄδιρ!... Ξε βόν ἰδρθηι εἰ 
Ῥγορδείας οτρηἐτον ὑενδιεη οἱ βομ Ρ5Μ 2: οἱ ῥαΐίγεης ῥγαεάίεαϑα!ί...εἰ 
}ὲνγ ἡρβθμηι υδγόμηι υἱοίδηϊομ.. [αείμηι, βαϊον οείοηεδαίμν, 1δ.4.6.6 
(0808) ; κατὰ τὴν μὲν σύστασιν τῆς περὶ τῶν ὅλων θεωρίας καὶ νοημάτων 
τῆς σοφίας νοουμένης, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὰ λογικὰ κοινωνίαν τῶν 
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τεθεωρημένων τοῦ ἃ. λαμβανομένου ΟΥ.70.τ.τρί(22; Ρ.23,24; Μ.14.. 
568); ςἔ. σαγῥτε ἀεὶ φαγ [50. Ξαρτεηίαη}} 6556 τη οἰ Προπάτονι ἐπὶ ῥὲν 
ἧσο, χμοά ἰρξα εδἰογὶς ονημῖδις, ἰά ἐπὶ μη ήνενσασ εγθαίγαθ, ΠΗ) 5  ΕΥΤΟΡ ΤΗΣ 
εἰ αἀγεαπονηι γαϊομενι.. ἀρονταὶ; σὲ μὲν ἤιοε νεγδιρη ἀὐείμεν, φιΐα οἱ 
ἐαγηφιανη ἀγεαηοΥΉ: ἨΙΘΉ 5 Ἰρένργαβ, Ἰά ῥγίτις.τ.2.3(0.301α; Μ.ττ. 
1224}; τοῦτον καὶ ἀνάπαυσιν καλοῦμεν καὶ ἄμπελον καὶ χάριν καὶ λ. 
τοῦ πατρός Τ΄. ἄδεγε.τδ(ῃ.14.18); πῶς οὖν εἰκόνα τοῦ ἀοράτου θεοῦ τὸν 
τοῦ θεοῦ λ. Ἀστέριος εἶναι γέγραφεν; αἱ γὰρ εἰκόνες τούτων ὧν εἰσιν 
εἰκόνες καὶ ἀπόντων δεικτικαί εἰσιν. ... εἰ δὲ τοῦ θεοῦ ἀοράτον ὄντος 
ἀόρατον εἶναι καὶ τὸν λ. συμβαίνει, πῶς εἰκὼν τοῦ ἀοράτον θεοῦ καθ᾽ 
ἑαυτὸν ὃ Δ. εἶναι δύναται, καὶ αὐτὸς ἀόρατος ὦν ; ΜδτοΕ]], [".93 ΔΡ. 8, 
Μανοοῖϊ.2.3(0.48.34; ΜΕ.24.8058}; λ. καὶ παραινέτης (τ. ΝᾺ Ζ.07..30.14 
(ριτ3ττο; Ν.36.1244}; ἄγγελός τε καὶ λ. --. κατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
λέγεται, ὅ τὴν. πατρικὴν ἀγαθότητα δι᾽ ἑαυτοῦ γνωρίζων, --. καὶ ὃ δι 
ὡσαύτως ἐκκαλύπτει τὸ ἐγκείμενον νόημα ΟΥΟΝ γ855.ἔμπ.ττί2 Ρ.264.τοὸ; 
Μ.45.872}0); 2. ὁπ 1464 οὗ τβάβοη τὸν Χριστὸν πρωτότοκον τοῦ θεοῦ 
εἶναι ἐδιδάχθημεν...λ. ὄντα οὗ πᾶν γένος ἀνθρώπων μέτεσχε" καὶ οἱ 
μετὰ λόγου βιώσαντες κτλ. Τυδί. Ταῤοὶ.46.21(Μ.6.3078); λ. γὰρ ὁ 
ἐπουράνιος, πνεῦμα γεγονὼς ἀπὸ τοῦ πατρός, καὶ λ. ἐκ τῆς λογικῆς 
δυνάμεως, ..«εἰκόνα τῆς ἀθανασίας τὸν ἄνθρωπον ἐποίησεν Γαΐ ογα!. 
(ρ.γ.68.; Μ.6.8204Ὰ); θεόν φαμεν, καὶ υἱὸν τὸν λ. αὐτοῦ, καὶ πνεῦμα 
ἅγιον, ἑνούμενα μὲν κατὰ δύναμιν, τὸν πατέρα, τὸν υἱόν, τὸ πνεῦμα, ὅτι 
νοῦς λ. σοφία ὁ υἱὸς τοῦ πατρός, καὶ ἀπόρροια, ὡς φῶς ἀπὸ πυρός, 
τὸ πνεῦμα Αἰδεηδρἰεσ.24.τ(Μ,6.9458)}; ΤΆΡὮΙ Απί, Απμοἷ.2. τοί 6, 
τοῦύβα); ἐδ.2.το(το 778) ; οἴ. απὲδ ομπηΐα ϑηῖηι ἀδη5 ἐγαὶ 5οἶμι5... ἘΦ ΘΥΜΉΗ 
πε ίμης φεΐάοηι φοίμς; ἠαθεθαὶ φηῖηι ϑοέμμ φμαρι παθεδαὶ ΤῊ 5θρριοὶ- 
ἦρθο, ταϊομόηι φαμὶ 5οἸ]οδί.. {μας γαϊο δϑηδ5 ἐροίης ἐξέ, ἤαῆς 
Ογαεεΐ λ. ἀϊομηὶ, φμο νοεαδμίο εἰἴανι σεγριοηόηι ἀρῥεϊίατες, τάσοψμθ 
7ανι ἵν τεδῖρ ἐεὶ ποσί ογθι.. δεγτποηθηι ἀἴςΕ76 ἐπ ῥγίριογάτο αρτα ἀθμγη 
μῖεσε, αη παρὶς γα οΉ6η: σονιρείαί..σαμΐα ἐρ56 φμοψμε δενρῖο γα 0Ή6 
εὐηξὶ οἰ δης ῬΥΊΟΥΘΗΣ ἐαρη μὲ φεδείαηίανι σμαηι οπίεηάα!, Τοτῖ, αν. 
Ῥναχεαιη κ(Μ.ΡΙ,.2.τ6ο0Ὰ); Οἰεπλ ῥγοΐ. τοί ρ.71.25; Μ.8.2120) οἵξ. 5, 
εἰκών; οὗτος οὖν μόνος. ..θεὸς λόγον πρῶτον ἐννοηθεὶς ἀπογεννᾷ, οὐ λ, ὡς 
φωνήν, ἀλλ᾽ ἐνδιάθετον τοῦ παντὸς λογισμὸν ΗἹΡΡ.ἤσεν.το.233(ρ.280.3; 
Μ.16.34478); ὃ γὰρ ἐν ἑκάστῳ λ. τῶν λογικῶν τοῦτον τὸν Δ. ἔχει πρὸς 
τὸν ἐν ἀρχῇ λ. πρὸς τὸν θεὸν ὄντα λ. θεόν, ὃν ὁ θεὸς λ. πρὸς τὸν θεόν" 
ὡς γὰρ αὐτόθεος...ὃ πατὴρ πρὸς εἰκόνα..«οὕτως ὃ αὐτόλογος πρὸς τὸν 
ἐν ἑκάστῳ λ. ΟΥ..0.2.3(0.55.15; Μ.14.τΟ00}; οἵ, ἀθς ῥαΐεν ορεμῖδις 
ῥγαδείαὶ πὲ εἶμι, ραν είραμο πόνο Οἠγ 51 σοεμμάμηι τὰ, φμοά σϑνδηηῖ 
(υοἷ γα!10} ἐπὶ, Καῖ! δα 6556 ται ομαϑηίτα. ... σὸρι ἐγρο ῥγώμο τοὶ δτηὶ 
μαδεαηὶ εἰ ἀδο ραϊγό, φεοεπάο μὲ γαϊομαθηα οἵηὶ μαδεωρὶ σα ϑόγθο, 
ἑεγίΐο τὶ δαμεία οἱηὶ παρεαμέ ἐὰ ἐριγίί ξαηοῖο, Δ ΡΥη τ. 3.8(ρ.ὅτ.τ; 
Μ.τι.1548}); δος. ξΟ]]οννεῖβ οὐ Ῥαι]. ὅδπαι. λ. γὰρ οἷον τὸν ἐν καρδίᾳ 
εἶναι...«καὶ σοφίαν οἵαν ἐν ψυχῇ ἀνθρώπου ἕκαστος ἔχει τὴν ἐκ θεοῦ 
φρόνησιν ἐκ θεοῦ κεκτημένος ἘΡΙρΗ.ἤ(6γ.δς.3(0.5.15; Μ.42.164}; 
2, οη ἄρα οἵ Ψ |Π οὐ ἅδε δύναμις θεοῦ ὃ λ. αὐτοῦ ἣν Τι5ι. Σοῤοΐ.τά4.5(Μ, 
6.3404}; οὐχὶ καὶ τὸ λέγειν ἔργον ἐστὶ καὶ τὸ ποιεῖν ἐκ τοῦ Δ. γίνεται ;... 
καὶ οὐδὲν χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο, φησί, τοῦ λ. τοῦ θεοῦ, ἢ οὐχὶ καὶ ὁ 
κύριος λόγῳ πάντα ἔπρασσεν ; (Ἰδτη.5 7.1.0(ρ.30.12; Μ.8.74τ0); ἐδ.5.14 
(ρ.392.6; Μ.0.1404}); Η!ρρ.Νοέϊ, τοί .251.22; Μ.1ο.8178) οἷ. 5. Β.3 
ἱπῆγα ; αἴτιον τοῖς γινομένοις λ. ἦν, ἐν αὑτῷ φέρων τὸ θέλειν τοῦ γεγεν- 
νηκότος Ἰᾶἤαεγ.το.33(0.280.6; Μ1.16,34478): οὐ χρήζει τοίνυν λόγῳ 
μαθεῖν τοῦ πατρὸς τὸ θέλημα, αὐτὸς ὧν τοῦ πατρὸς ὃ λ. κατὰ τὴν 
ὑψηλοτέραν σημασίαν τοῦ λ. στ ΝΝ υ55. μη τ2( ρΡ.276.0; Μ.45.ο84Ὰ}; 
ἔου 1 ἰβοβίοι οἵ ἀοα᾽β λ. δα θέλημα ν. θέλημα ; 4. ν] ἢ νἈ ΟῚ 5 
σοπποίβ[οηϑ λ. δέ, ὅτε οὕτως ἔχει πρὸς τὸν πατέρα, ὡς πρὸς νοῦν λ," 
οὐ μόνον διὰ τὸ ἀπαθὲς τῆς γεννήσεως, ἀλλὰ καὶ τὸ συναφές, καὶ τὸ 
ἐξαγγελτικόν. τάχα δ᾽ ἂν εἴποι τις, ὅτι καὶ ὡς ὄρος πρὸς τὸ ὁριζό- 
μένον, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο λέγεται λ, ... καὶ σύντομος ἀπόδειξις... τῆς 
τοῦ πατρὸς φύσεως, ὁ υἱός... εἰ δὲ καὶ διὰ τὸ ἐνυπάρχειν τοῖς οὖσι 
λέγοι τις, οὐχ ἁμαρτήσεται τοῦ λ." τί γάρ ἐστιν ὃ μὴ λόγῳ συνέστηκεν; 
τ Ναζ.07.3ο.2ο(ρ.129.31{.; Μ.36.1204}; λ. ἐστὶν ὁ οὐσιωδῶς τῷ πατρὶ 
ἀεὶ συμπαρών. λ, ἐστὶν ἐνδιάθετος ὁ ἐν καρδίᾳ λαλούμενος. λ. ἐστὶν 
ἄγγελος νοήματος Ὠοεῖ. Ῥαϊγ.33(Ρ.26.51.). 

Β. τεῖ, υηἱίν οἱ σοαῃμεδά ; 1. ἴῃ βρβη. θεὸς ἦν ἐν ἀρχῇ" τὴν δὲ ἀρχὴν 
λόγου δύναμιν παρειλήφαμεν... .τὰ πάντα σὺν αὑτῷ..-αὐτὸς [καὶ ὁ λ, ὃς 
ἣν ἐν αὐτῷ] ὑπέστησεν. θελήματι δὲ τῆς ἁπλότητος αὐτοῦ προπηδᾷ 
λόγος"..«ὥσπερ γὰρ ἀπὸ μιᾶς δαδὸς. ἀνάπτεται μὲν πυρὰ πολλά,.... 
οὕτω καὶ ἃ λ. προελθὼν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς δυνάμεως οὐκ ἄλογον 
πεποίηκε τὸν γεγεννηκότα Ταί,ογαΐ, (ρ. 5.16 ; Μ.6,81320); λόγος... 
πνεῦμα γεγονὼς ἀπὸ τοῦ πνεύματος, καὶ λ. ἐκ λογικῆς δυνάμεως 1.7 
(ρ.7.6; 820Ὰ); ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ λ. τοῦ πατρὸς ἐν ἰδέᾳ καὶ ἐνεργείᾳ- 
εὐἕνὸς ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ, ὄντος δὲ τοῦ υἱοῦ ἐν πατρὶ καὶ 
πατρὸς ἐν υἱῷ, ἐνότητι καὶ δυνάμει πνεύματος, νοῦς καὶ λ. τοῦ πατρὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ΑἸΒοπαΡρ ἶερ.το (ΝΜ .6.9088); 10.24.τ(0451.,8); οὐδὲν 
ἄρα μισεῖται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὑπὸ τοῦ λ.- ἐν γὰρ ἄμφω, ὁ θεός, 
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ὅτι εἶπεν, ἐν ἀρχῇ ὁ λ. ἦν ἐν τῷ θεῷ, καὶ θεὸς ἦν ὁ λ. (Ἰεπι, ῥαφά,τ,8 
(Ρ.127.5; Μ.8.3258); πνεῦμα γάρ, φησίν 80. (Δ }15ἴι5], ὁ θεὸς οὐχ 
ἕτερόν ἐστι παρὰ τὸν λ. ἢ ὅ λ. παρὰ τὸν θεόν, ἕν οὖν τοῦτο πρόσωπον, 
ὀνόματι μὲν μεριζόμενον, οὐσίᾳ δὲ οὔ, τοῦτον τὸν λ. ἕνα εἶναι θεὸν 
ὀνομάζει καὶ σεσαρκῶσθαι λέγει ἩΙρρ.ἦσεν.το.21(0.283.17; Μ.τ6. 
34424}; οὐ γὰρ ἐκτός ἐστι τοῦ λ. τὸ πνεῦμα, ἀλλά, ἐν τῷ λ, ὄν, ἐν τῷ 
θεῷ δι᾽ αὐτοῦ ἐστιν..«αὐτὸς γὰρ ὃ πατὴρ διὰ τοῦ λ. ἐν τῷ πνεύματι 
ἐνεργεῖ ΑΤΠ.6ρ. δέγαρ.3.5(}1.26.6334)}; 2. ἀϊδίηα. Ὀεῖ, λ, ἐνδιάθετος 
(ἐρηηαη θη γεα5 00} ἃ λ, προφορικός (μὲϊενεά τοογὦ) υϑεά ἴο 1] 15- 
ἐταΐθ ὑπῖν οὗ ἘΔΊΠΕΥ δηα Τοροβ απά αἰβέῃ, μθίνγθθῃ μϑιὰ (ἔτο πὶ 
βίβηροῖηΐ οἵ Βηϊτ8 οΌβευνου) ἘΠτοιρῊ αοΐ οὗ Ὀχθαίίοη δῃ τβἀθιηρ- 
τοι ἴῃ ΜΏΪΟἢ ΤΟΡῸΒ 15 ἴπ6 ἐχρσθϑβίοη οὗ Ἰλβημε Εδίθεῦ; 8. 588 
ΜΠ ἀρρτοναϑὶ, οἱ ρπ Μαρη.8.2; Ταβι άξαϊ δι. τ( }7,6.6164Ὰ}; ἔστιν ἃ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ λ. τοῦ πατρὸς ἐν ἰδέᾳ καὶ ἐνεργείᾳ" .«-«πρῶτον γέννημα 
εἶναι τῷ πατρί, οὐχ ὡς γενόμενον (ἐξ ἀρχῆς γὰρ ὁ θεὸς νοῦς ἀΐδιος ὧν, 
εἶχεν αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ τὸν λ., ἀιδίως λογικὸς ὧν) Αἰμρηδρ ερ.1ο.2 
(Μ.6,ροΒΒ 1.) ; ἔχων οὖν ὁ ϑεὸς τὸν ἑαυτοῦ λ. ἐνδιάθετον ἐν τοῖς ἰδίοις 
σπλάγχνοις, ἐγέννησεν αὐτὸν μετὰ τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἐξερενξάμενος 
πρὸ τῶν ὅλων ΤὨΡἢ Απτ, μοὶ, 2. τοί Μ.6.τού40) ; οὐχ ὡς οἱ ποεηταὶ.... 
λέγουσιν υἱοὺς θεῶν ἐκ συνουσίας γεννωμένους, ἀλλὰ ὡς ἀλήθεια δι- 
ηγεῖται τὸν λ., τὸν ὄντα διαπαντὸς ἐνδιάθετον ἐν καρδίᾳ θεοῦ. πρὸ γάρ 
τι γίνεσθαι, τοῦτον εἶχε σύμβουλον, ἑαυτοῦ νοῦν καὶ φρόνησιν ὄντα" 
ὁπότε δὲ ἠθέλησεν ὁ θεὸς ποιῆσαι ὅσα ἐβουλεύσατο, τοῦτον τὸν λ, ἐγέν- 
νησε προφορικόν..«οὐ κενωθεὶς αὐτὸς τοῦ λ., ἀλλὰ λ, γεννήσας, καὶ τῷ λ. 
αὑτοῦ διαπαντὸς ὁμιλῶν 18.2.22(τοβ8.}); ΗΣρὈ.ἤσεν.το, 33(0.289.3; Μ. 
τ6.34478) οἷϊ, 5..4Χ.2 βιρτα; οἷ, τὸ δὲ πᾶν πατήρ, ἐξ οὗ δύναμις 
λόγος ἰά,Νοδί,ττίρ.252.1ι; Μ.1ο. 8170); ἕτερός ἐστιν ὃ νἱὸς παρὰ τὸν 
ἐνδιάθετον, ἤτοι ἐν κινήσει νοηματικῇ λ., οὗ μετέχων καὶ ἀναπιμπλά- 
μενος καλεῖται λ. ὃ προφορικὸς καὶ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἐκφαντικός, 
τουτέστιν ὃ υἱός Ἐππ.Άρ.Όντ.70.1.4(4.314}; πϑεὲὰ 85. Π]υβτχατίοι 
(ἔτοιη Βυτηδῃ τοάβοῦ ἀπαὰ 5ρεθο!) οὗ ογμοάοχ ἀοοίσηβ, τ. 
ΤΒδῖιη.». Ῥ᾿Ιϊαρν.(Μ.46.ττοσ8)}; Ὀντγαλδιος.4(5}.310.,Ὲ};} 1δ.6(47Ὲ); 
Ὁ. σοπάετηπεά: ἴῃ 115 188 ὃν ψαϊεπεϊπίδηβ, εξ. κ φῦ σοηογα! 0Ή6 0: 
Ῥγοϊαίυἱ μονίμιηι νογϑὶ ἱγαης εγμμξ ἐρρ ἀεὶ ἀρίεγπαηι ὑϑγϑμη, εἰ 
Ῥγοϊαϊϊομῖς ἐπίῃ ἀοηαπίες.. «φαριπαάηοάμη εἰ ὁμο. υὑενῦο, τοι. 
ἦα07.2.13.8(}1.7.7418) ; 79.2.28. (Βο8 8); ὁ γὰρ τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων λ. 

οὐχ οὗτός ἐστιν ὅ προφορικός, σοφία δὲ καὶ χρηστότης φανερωτάτη τοῦ 
θεοῦ δύναμίς τε αὖ παγκρατής (Ἰδτη. 5 ἐγ.5.1(0.220.21; Μ'ι0.168); σἔίΟΥ, 
7ο.τ.24(23;}.29.21; Μ.14.65Α); μὴ γὰρ οὖν τις ὑπολάβοι τῷ παρὰ 
ἀνθρώποις ἐκ συλλαβῶν συνεστῶτι...ἐνάρθρῳ καὶ προφορικῷ ἃ. τὸν τοῦ 
θεοῦ παρόμοιον τυγχάνειν... ἀλλ᾽ οὐ καὶ ὁ τοῦ θεοῦ τοιοῦτος, ἔχων δὲ 
καθ᾽ ἑαυτὸν οἰκείαν ὑπόστασιν. ..διὸ καὶ σοφέαν αὐτὴν καὶ θεοῦ λ, οἷ 
θεῖοι χρησμοὶ προσαγορεύουσιν Τὸπι5.4.6.5.5(0,228.17; Μ.22.3774}; διὰ 
τούτων ἐναργῶς καὶ ἐνδιάθετον λ. ᾧ διαλογίζεταί τις καὶ προφορικὸν 
ᾧ διαλέγεται προσῆψεν [5ς, ατοα]]}}5} τῷ θεῷ, τοιοῦτόν τινα οἷον τὸν 
καθ᾽ ἡμᾶς καὶ τὸν ἐν τῷ θεῷ εἶναι λ. ὑποθέμενος 1ἃ.6.1}..2.τη(ρυττο.326; 
Μ24.9360) ; μηδὲ ποτὲ μὲν ἐνδιάθετον ὡς ἐπ᾽ ἀνθρώπῳ λόγον, ποτὲ δὲ 
σημαντικὸν ὡς τὸν ἐν ἡμῖν προφορικὸν καὶ ἐν τῷ θεῷ ὑποτίθεσθαι. 
ταῦτα γὰρ Σαβελλίου ἢ ̓]ουδαίων τινὸς... «ἀνεκτὸν ἦν μᾶλλον ἢ Χριστιανοῦ 
λέγοντος ἀκούειν 1δ.τ.τ7(0.78.16 ; 8600) ; οἵ. ΜάτΟΕ]]. οἷξ, 5ιν. ἔνδον; 
βδελυσσόμεθα δὲ...τοὺς λ. μὲν μόνον αὐτὸν ψιλὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀνύπαρ- 
κτὸον ἐπιπλάστως καλοῦντας, ἐν ἑτέρῳ τὸ εἶναι ἔχοντα, νῦν μὲν ὡς τὸν 
προφορικὸν λεγόμενον ὑπό τινων, νῦν δὲ ὡς τὸν ἐνδιάθετον, Χριστὸν δὲ 
αὐτὸν καὶ υἱὸν..-μὴ εἶναι πρὸ αἰώνων θέλοντας δγννιδ. Απμι.(ΔΑβ)κ(ρ.252. 
34; Μ.26.7200); ἐδι6(ῃ.253.4; 732} ΟἷΕ. 5, ἁπλῶς ; εἴ τις ἐνδιάθετον ἢ 
προφορικὸν λ. λέγοι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω ϑ'γηι. δΊΥΡΤ 
απαϊβ.8; λ. δὲ οὐ προφορικόν, οὐκ ἐνδιάθετον, οὐκ ἀπόρροιαν τοῦ 
τελείου, οὐ τμῆσιν τῆς ἀπαϑοῦς φύσεως, οὔτε προβολήν, ἀλλ᾽ υἱὸν 
αὐτοτελῇ ΤΑΤΛΤΏἐχ. Ξά,τ( 7.2 ς.2οΥΑ); ΑἸΏ..4».2.35(}ῖ.26.2218); λ. οὐ 
προφορικὸς εἰς ἀέρα διαχεόμενος, οὔτε λόγοις ἀνυποστάτοις ἐξομοιού- 
μενος νυ Ἢ εαἰφεῖ.4.8; προφορικὸν οὖν φῇς τὸν υἱὸν δ, ;...μὴ γένοιτο. 
τὸν γὰρ λ. ἐγώ φημι ἐνούσιον, καὶ οὐ ῥῆμα διαλυόμενον, οὔτε μὴν 
προεληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πάλιν.. «ἀναλυθέντα κατὰ Σαβέλλιον 
ΤΑΈΒ.4͵.}.25(}1.28.469Ὰ); οἵ ΒΔ5.Κοχ.3.2(1.23.4 ΕΞ; Μ.20.564,8); οἴ. 
1ά μον. 44.τ(2 τοοὶ,Β: Μ.31.6ο1.,8}; ἵνα δὲ μὴ δοκῶμεν τὸν υἱὸν 
εἶναί ποτε ὅτε ἀφανὴς ἦν τῷ πατρὶ κρυπτόμενος, καὶ ἵνα μὴ προφορικὸν 

λ. καὶ ἐνδιάθετον ὑπολαμβάνωμεν ΤΟΥΟΝ γ85..4γ.6, δανιτοί Μ.45.12968) 
Σαβελλίου δὲ τὴν μανίαν ἀνούστατον εἶναι τὸν θεὸν λ., ὡς τὸν προφορικὸν 
καὶ ἀναλυόμενον Τιάντα, 7 γ19.3.23(}1.30.9240); 14 (885. μη. 
2010; Μ.20.7138}; Παύλου τοῦ Σαμοσατέως...οὗτος ἀνύπαρκτον τὸν 
Χριστὸν...διαβεβαιοῦται, Δ. προφορικὸν αὐτὸν σχηματίσας ΕΡΙΡΗ. 
αμαεκικ(Ο 5 40.1.6; Μ.42.94)}; Οῃγγβιλον.2.3 τὴ [0.(8.208); οἱ. 
νυν Τάς. 6(ρ.45.15; 52.5Α}; ἐπειδὰν τὸν προφορικὸν λ. ὑπόδειγμα τοῦ 
ἐνυποοτάτου θεοῦ λ. φέρω, μὴ νομίσῃς με προφορικὸν λέγειν τὸν 
θεὸν λ. ΤΒαοι. Απο.ζο;.2.Ξ(ρ.76.55; Μ.77.13768}; 10.ὮὉ, βοια (Μ. 
94.808Α); ορρ. ἐνυπόστατος, ν.5.Ν.; 6. αΙΒΕΪΠοΙΟ οὗ ᾿δοοηοχηΐο᾽ 
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ἔγοται δἴοσῃδὶ (ἐνδιάθετος) Τοροβ λέγεται μὲν καὶ ὁ υἱὸς λ., ὁμωνύμως 
τῷ πατρικῷ λ., ἀλλ᾽ οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ σὰρξ γενόμενος. οὐδὲ μὴν ὁ 
πατρῷος λ., ἀλλὰ δύναμίς τις τοῦ θεοῦ, οἷον ἀπόρροια τοῦ λ. αὐτοῦ 
νοῦς γενόμενος τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας διαπεφοίτηκε (Ἰθτη. γγ.23 
(Ρ.202.10) 80 .ῬΗοϊ. εὐ τοοίῆ.το3.3848}; οἱ. ἕτερος γινόμενος τοῦ ἐν 
καρδίᾳ λ. ὁ διὰ γλώσσης νοῦς προπηδῶν Τοπ. ΑἸ Ρ. ΑἸΉ. Π101.23 
(Ρ.65.8; Ν.25.5128}; 3. ΒΡΟΓΤαΙΠ ΔΕ] Οηἶβί ἑοπάθηον ἴῃ ΤΟρΡῸΒ Βρθοι6- 
τίοπι ὅτε ἠθέλησεν, καθὼς ἠθέλησεν, ἐγέννα τὸν Δ. αὐτοῦ. .«πάντα γὰρ τὰ 
γενόμενα διὰ λ, καὶ σοφίας τεχνάζεται λόγῳ μὲν κτίζων, σοφίᾳ δὲ κοσμῶν 
«ὐὐὧῦν λ. ἔχων ἐν ἑαυτῷ ἀόρατόν τε ὄντα τῷ κτιζομένῳ κόσμῳ ὁρατὸν 
ποιεῖ- πρότερον φωνὴν φθεγγόμενος καὶ φῶς ἐκ φωτὸς γεννῶν προῆκεν 
τῇ κτίσει κύριον τὸν ἴδιον νοῦν...καὶ οὕτως αὐτῷ παρίστατο ἕτερος, 
ἕτερον δὲ λέγων οὐ δύο θεοὺς λέγω, ἀλλ᾽ ὡς φῶς ἐκ φωτός ΗρΡΡ.Λίοὔξετο 
(ρ.25τ.19; Μ.το.Β8178); σωτῆρι, ὡς μετ᾽ αὐτὸν δευτέρῳ καὶ θεῷ Δ. Ογ, 
.]σ.6.30(23; }.149.3; Μ.14.268}) ; ἀλλ᾽ ὅμως τῶν τοσούτων... ὑπερέχων 
οὐσίᾳ καὶ πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει καὶ θειότητι (ἔμψυχος γάρ ἐστι. λ.), καὶ 
σοφίᾳ, οὐ συγκρίνεται κατ᾽ οὐδὲν τῷ πατρί. εἰκὼν γάρ ἐστιν τῆς 
ἀγαθότητος αὐτοῦ καὶ ἀπαύγασμα οὐ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῆς δόξης αὐτοῦ 
1.13, 25(Ρ. 240. 28; 4442); : οἵα.  γίηετ. 3. 5ί(ρ. 56.; Μ.ττ. 1508); μετὰ 
τὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον τοῦ θεοῦ... οὐσέαν.. «δευτέραν οὐσίαν καὶ 
θείαν δύναμιν...ἐκ τοῦ πρώτου αἰτίου γεγενημένην, εἰσάγουσι [8ς. 
Ηδερτενν βορίαγ65], λ.ι καὶ σοφίαν..-«προσαγορεύοντες ἘΠ|5.}.6.7.12 
(32οΟ; Μ.21.5418); οὐ γὰρ δὴ γενητῶν πρῶτος ὁ ἐπὶ πάντων θεός... 
μόνου τοῦ θείου λ. πάντων τῶν γενητῶν πρώτου χρηματίζοντος 14.4.6. 
5. 6(ρ.229,21: Μ.22.280Ὰ}; εἰ καὶ δύο κυρίους... «ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐ 
καὶ ταῖς ὁμοέαις ἐπ᾽ ἀμφοτέροις χρώμεθα θεολογέαις- εὐσεβῶς δὲ τῇ 
τάξει χρώμενοι, τὸν μὲν ἀνωτάτω πατέρα καὶ θεὸν καὶ κύριον καὶ τοῦ 
δευτέρου κύριον καὶ θεὸν εἶναι πεπαιδεύμεθα, τὸν δὲ τοῦ θεοῦ λ. τὸν 
δεύτερον κύριον, τῶν μὲν ὑπ᾽ αὐτὸν δεσπότην, οὐκέτι δὲ ὁμοίως καὶ τοῦ 
μείζονος" οὐ γὰρ τοῦ πατρὸς κύριος οὐδὲ τοῦ πατρὸς θεὸς ὃ θεὸς λ,, 
ἀλλ᾽ ἐκείνου μὲν εἰκὼν καὶ λ, καὶ σοφία..., τῶν δὲ μετ᾽ αὐτὸν δεσπότης 
καὶ κύριος καὶ θεός" ὁ δέ γε πατὴρ καὶ τοῦ υἱοῦ πατὴρ καὶ κύριος καὶ 
θεός. ὅθεν εἰκότως ἀνατρέχουσιν εἰς μέαν ἀρχήν, καὶ εἰς ἕνα θεὸν 
συνίσταται ἡμῖν τὰ τῆς εὐσεβοῦς θεολογίας ἐξ.-.8(ρ.230.23.; 2814}; 
διελεῖν γὰρ τὸν Δ. τοῦ θεοῦ τολμήσας [Ξς, Ἐ1|5.] καὶ ἕτερον θεὸν τὸν Δ. 
ὀνομάσαι, οὐσίᾳ τε καὶ δυνάμει διεστῶτα τοῦ πατρός...τοῦ μὲν 
Εὐσεβίου Οὐλεντίνῳ τε καὶ “Ἑρμῇ ὁμοίως εἰρηκότος ΜατΟΕΪΙ, »γ.72.}5 
8Ρ.Επβ, Μαγοοί  τ.4(Ρ.26.14,25; Μ.24.76:ς,7684); ἴπὰ. ΑἸδμῖβυυ (ἢ 
ἱΓΆΡΟΥΒΟΠΑ] σοησερίοη οἵ Τιορο5), Ατ. 1 }αὶ, [ν.τό ἀρ. ΑἸ. 0.23 
(Ρ.62.28; Μ,25.5134} οἷζ, 5. ξένος ; ἦν γὰρ..-μόνος ὃ θεός, καὶ οὐκ ἣν ὁ 
λ.... εἶτα θελήσας ἡμᾶς δημιουργῆσαι, τότε πεποίηκεν τοῦτον, καὶ:.. 
ὠνόμασεν αὐτὸν Δ. ... καὶ λ. ἕτερον εἶναι..-παρὰ τὸν υἱὸν ἐν τῷ θεῷ 
καὶ τούτου μετέχοντα τὸν υἱὸν ὠνομάσθαι πάλιν κατὰ χάριν λ, καὶ 
υἱὸν αὐτόν τ. 4.80. ΔΊΠ. 47.τ.π5(}{.26.214Ὰ}; οὐκ ἔστιν ὅ ἀληθινὸς καὶ 
μόνος αὐτὸς τοῦ πατρὸς λ., ἀλλ᾽ ὀνόματι μόνον λέγεται λ. 1.7 ΔΡ.ΑΤΗ. 
“γιτιο(208); δος. ξο]Π ον 5 οὐ ΑΥ. πῶς δύναται ὁ υἱὸς λ. εἶναι, ἢ ὃ λ. 
εἰκὼν τοῦ θεοῦ; ὁ γὰρ ἀνθρώπων λ. ἐκ συλλαβῶν συγκείμενος, μόνον 
ἐσήμανε τὸ βούλημα τοῦ λαλήσαντος, καὶ εὐθὺς πέπαυται ΑἸΉ..4}.2.34 
(2200); ἄλλον μὲν εἶναι τὸν ἔδιον καὶ φύσει Δ. τοῦ πατρός...τὸν δὲ 
ἀληθῶς υἱὸν κατ᾽ ἐπίνοιαν μόνον λέγεσθαι λ., ὡς ἄμπελον, καὶ ὅδόν, 
καὶ θύραν Ατ. Τλαϊ. [γ»-τό ἀρ. Α1Ὴ..4».2.27(2254}; οὗ Εὰ .8Ρ.Ο νυ, 70.1. 
4(4.31Ὰ) οἷζ. 5. Β.2.8. 5 0τα ; 4, τοξαϊαέοη οὗ ἘΠπθοσῖεβ τδὶ Πρὸς 
5. ΟΥ̓ ᾿πΔΠπθπξ 1 ΠδίαΣδ, ΟΥ̓ ᾽θ. ΔῊ ἹΠΠΡΘΙΒΟΠΆ) δτ{τ]ις οἱ 
σοά, ΑτΉ εμέ. Δο( Ν 2: 81. } "εἶτ. 5. σπερματικός ; ΞΕ ΡΟΤΑΙΠΘΙΙΟΠΙΒΙΩ 
αἰιδοϊκοα οὐ γάρ ἐστι δεύτερος θεὸς ὃ υἱός, ἀλλὰ λ, τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου 
θεοῦ τᾷ.Ἰηπε.εἰ ε. 4γ.το( .26. ἸΟΙ7Α); 5. ποβῖ. ; 8. Ῥαρβὴ δηϊθοξάρηϊβ 
Ἑρμῆν μὲν λ, τὸν ἑρμηνευτικὸν καὶ πάντων διδάσκαλον Τιβει σφροί,21.2 
(Μ.6 .360 1); εἰ δὲ καὶ ἰδίως.. «γεγενῆσθαι αὐτὸν ἐκ θεοῦ λέγομεν Δ. 
θεοῦ... «κοινὸν τοῦτο ἔστω ὑμῖν τοῖς τὸν "Ἑρμῆν Δ. τὸν παρὰ ϑεοῦ 
ἀγγελτικὸν λέγουσιν 1Ὁ.22.2(3618); οἵ, αρμά ὑδείγος φεοφηε ξαρίεηϊες 
ἤόρομ, τὰ δοὲ ξεν οη θη: αἰσθ γαϊίοπενι, ἐοηδίαὶ αν βορῖ υἱάεγὶ 
μητυεγδτίαϊς, Τουτὶ, αῤοὶ τ]. ],.τ. 3084}; Ἑρμῇ, ὃν δὴ λ. εἶναί φασι 
ΟἸδμ. ἐν. 6 τοίρ.408.το; Μ.0. .3568); 85. ΥΑΤΪΟηΔΙ ΟΟΒΓῚΪσ ῬΥΪΏΟΙΡ]6 
ΠοΠίτΟ ]ηρ ἴαῖο οὐ τηθῃ, ἴῃ ΡοΘπ5 οὗ Αὐδῦις 85. δἰ]θροτιζεά Ὀγν 
ποβίιο5, ΕΠρρ. ἶσον.4.48(0.70. τό Ἐξ, ; Μ.τ6.53114}}; ἸΔεπΈβοα ΜΙΝ 
Ῥορ 58, 10.(0.72.271 4ττ50}; οὗτοι 86. ΒτΔΉΤΟΩΪ 5] τὸν θεὸν φῶς 
εἶναι λέγουσιν... ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτοῖς ὁ θεὸς λ., οὐχ ὁ ἔναρθρος, ἀλλ᾽ ὁ τῆς 
γνώσεως..«τοῦτο δὲ τὸ φῶς, ὅ φασι λ. τὸν θεόν 1δ.τ.24{0.28,7; 30528); 
Ῥ. σποβί. ΤΠδοΟΥΙΟ5; “4. ἃ5 ἢ ἀθοῖ ἴῃ Ναϊθηΐ. βϑυβίθιη, Ρτοάυσεά 
ὙΠ Ζ, ωή ἔγομι ονογενής 85 πατέρα πάντων τῶν μετ᾽ αὐτὸν ἐσομένων, 
καὶ ἀρχήν, καὶ μόρφωσιν παντὸς τοῦ πληρώματος Ἰτϑὴ.ἤαδν.1.τ Υ(Μ.7. 
4484); ἰἀδητῆοα τ ἢ ΘΙΠΊΟΠΙΔἢ ΆΘΟΙ Δογισμύς, ΕΙΡΡ. ἤαεγ.6.2ο 
(ρ.148,20; 22260); ποΐ ᾿Ἰποδυηϑῖα οὐχ ὁ Δ. σὰρξ ἐγένετο, ὅς γε οὐδὲ 
ἦλθέ ποτε ἐκτὸς πληρώματος, ἀλλὰ ὅ..-μεταγενέστερος τοῦ Λ., Σωτήρ 
Ττεηιλαεντο, 2(Μ.7.5414Ὰ}; πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο..-πᾶσι γὰρ τοῖς 
μετ᾽ αὐτὸν αἰῶσι μορφῆς καὶ γενέσεως αἴτιος ὃ Δ, ἐγένετο 1δ.τι8.Ξ 
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(5338); σίνίηρ 5ρεβοῖθ! τονεϊαιίοῃ ἰοὺ ψαϊεῃιίπιιβ, ἘΠρρ.ἦδεγ.6.42 
(0.173.24; Μ.16.3262Α); ἴῃ βυϑίεπι οἵ (οϊουθαβιβ ἃ5 ργοάμποι οὗ 
Ἄνθρωπος ἀπα ᾿Εκκλησία Ἰηδίοαα οὗ νἱοθ νϑσβα 835 ἴῃ νδιεη π8᾽ 
ογβίδπι, [τεπ.ἤδαεν.1.12.3(Μ.7.5164}); ἴπ Ματοοβίδη βγβίειη, χποάθβ οὗ 
τονε αἰϊοη δι τθα ἃ5 ΒροΌκεη ψοτὰ ὈΚν ΕΔΊΠΟΥ, ἐῤ.1.14.τ{59064} ; 8}1 
ἈΘΟΤ5 ΚπΟΜῃ 85 λόγοι ὈΥ Ματοοβίβηβ, 1.1τ.14.2(5978) ; λέγουσι δὲ καὶ 
τοὺς αἰῶνας ὁμωνύμως τῷ λ. λόγους (Ἰεππι.εχε. Τ μάοίὶ ε(ριτισι; Μ.0. 
6728); τοργθβεπίθα αἱ Ὀἱγιἢ οἵ [655 ὈΥ (Δ ΌΤΊ6], Ιγϑηἤαδν.1.15.3 
(Μ.7.6208) ; οξ. Ἰδπλ, χε, Τάοί Δείροιις το; Μ.9.6728) ; ᾿ΟρΡῸ5. ὈεΙπρ 
αϑϑοοιδῖθα ψ ἢ τεϑὶ οἵ οραοβα ἴῃ ροββοβδϑίπρ [65115, ἰγεπιλαξν, 5.3 
(62:8); τῷ δὲ λ, τῷ ἐν τῇ ἀρχῇ, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῷ Μονογενεῖ, ἐν τῷ Νῷ 
καὶ τῇ Ἀληθείᾳ, μηνύει τὸν Χριστόν, τὸν 4. καὶ τὴν Ζωήν (Ἰεπ). ἔχε, 
7} άοϊ,6(Ρ.1ο7.17; 6574}; 85 Ξββοοπά δϑβοη 1η Βα Πἀθδῃ βυϑίετα, ἔτεῃ, 
μαργ.1.24.3(4..7.6758); (Ροταῖο) καθέζεται οὖν μέοος τῆς ὕλης καὶ 
τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, ὁ λ., ὁ ὄφις ἀεὶ κινούμενος πρὸς ἀκίνητον τὸν 
πατέρα καὶ κινουμένην τὴν ὕλην ΗἸρρ.λαον.ς.τ͵](ρ.114.18; Μιτό. 
21758}; ὅδ. ἴῃ οτβᾶα! [ουτη δ ]οη5 εἷς θεός, πατὴρ λ. ζῶντος. .«εἷς 
᾿κύριος...λι ἐνεργός (τ ΤΒασῦτη.Ἔγηηϑ.(ρ.3.2}. ; Μ.το οδ4.); εἰς ἕνα 
κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν τοῦ θεοῦ λ. δγ᾽ηηϑι( α65.(0Ρ.43.το; Μ.2ο. 
15278}; τὸν ἐξ αὐτοῦ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων γεγεννημένον, θεὸν λ, 
Ατνρρι σης .(ρ.64.7; ΜΘ, τοΙ2Α}}; ; εἰς ἕνα μονογενῆ λ., σοφίαν, υἱόν 
ΤΑΙ ἐχρ. βά.τ( 1.2. 200Α); θεὸν ἐκ θεοῦ...λ, ζῶντα ϑγηδιίηι, .((341)2 
(Ρ.249.1τ5; Μ.26. 7210); εἰς. «υἱὸν θεοῦ καὶ γέννημα μονογενὲς καὶ 
ἀίδιον λ., ζῶντα καὶ ὑφεστῶτα καὶ ἐνεργόν, ἀεὶ συνόντα τῷ πατρί 
ἌΡΟΙ]! μά. 5ες.ρὶ.34(0Ρ.1τ8ο0.5; Μ.Ιο.11178}; 7. 1ῃ ἀοχοίορ᾽εβ δόξα σοι 
πάτερ. .«δόξα σοι λόγε.. δόξα σοι χάρις..«δόξα σοι τὸ πνεῦμα .4.. 70.904 

(ρ.197.19); 2δ,οδ(ρ.199.2); 4. ον, ἃ δοί(ρ.196.1ο). 
(. τοί, ἴπιο.; 1. λ. ἀρρῃ!δὰ ψιπουΐ ηπβ]βοιαίιοι. ο ΟΠτίβ ἰῃ- 

οατπαΐς τὰ διὰ λόγου δειχθέντα φανερῶς μαθηταῖς, οἷς ἐφανέρωσεν ὁ 
λ, φανείς 1 ΠιορΉ.χ1.2; λόγου ἡ Βηθλεὲμ πατρίς Ογαο. δῖδ.8,470; εἴ. 
ὑέγϑιενι οἱ, χεῖ ἃ παι ναί εαφεμς γμεγαὶ, ῥογηιαυτὶ υἱδίοηεηι, ἔτ6τὶ. 
λαεν.5.15.3(Μ1.7.1ττ1664}; τὴν ἀνάστασιν τοῦ λ, Οτ«ο δἷς.5.5δ(ρ.6ο.3; Μ. 
11.12724}; τοῦ σωτηρίου λ, παρ᾽ ἡμῖν φάντος" ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος Ἐπ5. 
Ῥιε.ττιτδίς388 ; Μ.2τ 8064}, ὕντ. ἰς.1.4(2.122}0}; ἴθ ἜΌ ΟΠ Α΄ 5]. σοπ- 
τεχί τρώγειν καὶ πίνειν τὸν Δ, τοῦ θεοῦ Ἰτεπιλαον.4.38.1{Μ.7.ττοῦα); 
τὴν σάρκα τοῦ λ. Οτ,ἠοηι.12.12 τη 76γ(Ὁ.00.30; Μ.13.3960) ; 14 (εἰς, 
8,22(ρ.239.21; Μ.1τ.15524}); τὸ αὐτοῦ τοῦ λ, σῶμα ζωοποιόν ἐστιν 
ΟντοΝ εοἰ.4.π(ρ.8ς.27; 6. 110Ὲ}; 2. οὗἨ ἀϊνίπε ρῬϑύβοῃ οὗ (Ἀγῖβῖ ἴῃ τε- 
βίοι τὸ ΠυΤΏΘΠΙΓΥ ὥσπερ γὰρ ἦν ἄνθρωπος ἵνα πειρασθῇ, οὕτω καὶ λ. 
ἵνα δοξασθῇ’ ἡσυχάζοντος μὲν τοῦ λ. ἐν τῷ πειράζεσθαι... καὶ ἀπο- 
θνήσκειν, συγγινομένον δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῷ νικᾶν καὶ... ἀνίστασθαι 
Ιτϑρ.ἤαεν.3.το.3(Μ.7.9414}); θεὸς ἐν ἀνθρώπου σχήματι ἄχραντος ..-.λ, 
θεός, ὃ ἐν τῷ πατρί,.--σὺν καὶ τῷ σχήματι θεός ΟἸδτα ῥαεά.τ.2(ρ.91. 
24; Μ.8.2520)}); ἦν αὐτὸς ὃ λ., ἐκ πνεύματος ἁγίον καὶ παρθένου 
ἕνα τέλειον υἱὸν θεοῦ ἀπεργασάμενος ΗἸρΡρΡ. Ν᾿οδὶ.4{Ρ.241τ.26};,; Μ.1ο, 
800Ὰ}; τὸν λ,, ὃν υἱὸν προσηγόρευε διὰ τὸ μέλλειν ἄνθρωπον γενέσθαι... 
οὔτε γὰρ ἄσαρκος καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ὁ λ. τέλειος ἦν υἱός, καίτοι τέλειος 
(λὶ) ὧν μονογενής, οὔθ᾽ ἡ σὰρξ καθ᾽ ἑαυτὴν δίχα τοῦ λ, ὑποστᾶναι 
ἠδύνατο 1δ.τη(Ρ.259.1τ6; 8248); εἰ καὶ σῶμα θνητὸν καὶ ψυχὴν ἀνθρω»- 
πίνην ἀναλαβὼν ὁ ἀθάνατος θεὸς λ,, ὃ λ. τῇ οὐσίᾳ μένων λ. οὐδὲν μὲν 
πάσχει ὧν πάσχει τὸ σῶμα ἢ ἡ ψυχή ΟτιΟεἶς.4.πτε(ρ. 285. τς; Μοτα, 
1ο48.Α}; ὁ ἐν τῷ ᾿]ησοῦ ἐπιδημήσας λ., καὶ πρότερον δὲ θεοφορήσας 
18.8.5 4{(0.270.24: 15070}; λ, νἱὸν τοῦ θεοῦ... θεὸν καὶ ἄνθρωπον ἰὰ ,ἀταΐ.2 
(Ρ.122.11); 'π Γοβομιηρ οὗ Ῥαμῇ. ὅδιη. ὁ ἄνθρωπος ᾽[Γησοῦς χρίεται, ὃ 
λ. οὐ χρίεται...ὁ Δ. μὲν γὰρ ἄνωθεν, ᾿]ησοῦς δὲ Χριστὸς ἄνθρωπος 
ἐντεῦθεν. Μαρία τὸν λ. οὐκ ἔτεκεν, οὐδὲ γὰρ ἦν πρὸ αἰώνων, Μαρία τὸν 
λ. ὑπεδέξατο καὶ οὐκ ἔστι πρεσβυτέρα τοῦ λ.' ἀλλὰ ἄνθρωπον ἡμῖν ἴσον 
ἔτεκεν. ... λέγει ἄλλον εἶναι τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ ἄλλον τὸν λ. .-. 
τὸν θεὸν λ. ἐν αὐτῷ εἶναι, ὅπερ ἐν ἡμῖν ὁ ἔσω ἄνθρωπος Ῥαμ],58πὶ. 
}».Β 4(ρ.331.2ῆ.}8ρ.1,δοπε ΒΝ ἐπί. οἱ Ἐπ .53 ΒαΡΡ].(}1.86.13028); ἃςο. 
Το! ]ονγοῦς οὗ Ῥδμ}. ϑδτ, τὸν μὲν υἱὸν εἶναι τὸν Χριστόν, τὸν δὲ λ, ἄλλον 
εἶναι ΤΑΤΗ..4γ.4.3ο(ρ.74.3: Μ.26.5130); τὸν παθόντα ᾿Ιησοῦν κύριον 
ἐποίησε, καὶ οὐ τὴν σοφίαν οὐδὲ τὸν λ, τὸν ἀνέκαθεν ἔχοντα τῆς 
δεσποτείας τὸ κράτος Ἐπί. β΄ Γγ.δ.22(Μ.18,68:1Ὰ); ἐν σώματι λ. ἦν 
θεοῦ ΑἸΏ το», δίρ.51,25; Μ.25.4028}); λ. γινόμενον ἐν σαρκί Ἰᾶ,.4γ.2. 
το(Μ.26.17}8); ποῖος ἄδης ἠρεύξατο ὁμοούσιον εἰπεῖν τὸ ἐκ Μαρίας 
σῶμα τῇ τοῦ Δ. θεότητι; ἢ ὅτι ὁ λ, εἰς σάρκα καὶ ὀστέα... μεταβέβληται 

4.6}. Ερίει.2(ρ.4.1τ,; Μ.26.1ο 520); ᾿Ιουδαῖοι...οὐ δ, 
σαρκί, ἀλλὰ ψιλὸν αὐτὸν ἄνθρωπον γίνεσθαι, ὡς πάντες γεγόνασιν οἱ 
βασιλεῖς ὑπολαμβάνουσιν 14..4γ.2.15(Μ.26.1778); ὥσπερ γὰρ οἱ 
ἄνθρωποι λαμβάνοντες τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ, γίνονται τέκνα δι᾽ αὐτοῦ" 
οὕτως ὁ λ. τοῦ θεοῦ, ὅτε καὶ αὐτὸς ἐνεδύσατο τῶν ἀνθρώπων τὴν σάρκα, 
τότε λέγεται καὶ κτίζεσθαι καὶ πεποιῆσθαι. εἰ μὲν οὖν ἡμεῖς κατὰ φύσιν 

υἱοί, δῆλον ὅτι κἀκεῖνος κατὰ φύσιν κτίσμα καὶ ποίημα- εἰ δὲ ἡμεῖς 
θέσει καὶ κατὰ χάριν γινόμεθα υἱοΐ, δῆλον ὅτι καὶ ὁ λ. διὰ τὴν εἰς ἡμᾶς 
χάριν γενόμενος ἄνθρωπος εἴρηκε, κύριος ἔκτισέ με 1δ.,χ.6τ(277}}; εἰμὶ 

γινόμενον ἐν 



λογοσκόπος 

μὲν [8ς΄ ἡ σάρξ] ἐκ τῆς γῆς κατὰ φύσιν θνητή, ἀλλ᾽ ὕστερον τοῦ λ. γέγονα 
σάρξ, καὶ αὐτὸς ἐβάσταξέ μου τὰ πάθη, καίτοι ἀπαθὴς ὦν" ἐγὼ δὲ γέγονα 
τούτων ἐλευθέρα, οὐκ ἀφιεμένη δουλεύειν ἔτι τούτοις διὰ τὸν ἐλευθερώ- 
σαντά με κύριον ἀπὸ τούτων"... «ὅρα μὴ ἐγκαλέσῃς, ὅτι ὃ τοῦ θεοῦ λ. τὴν 
ἐμὴν τῆς δουλείας ἔλαβε μορφήν" ὡς γὰρ ὁ κύριος ἐνδυσάμενος τὸ σῶμα, 
γέγονεν ἄνθρωπος, οὕτως ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι παρὰ τοῦ λ. θεοποιούμεθα 
προσληφθέντες διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 1Ὁ.3.34(307Ὰ}; οὔτε τὸ παθεῖν τὸν 
μονογενῆ ἐν σαρκὲ πάθος περιποιεῖται τῇ αὐτοῦ θεότητι, καΐτοι γε ἐξ 
ἀληθινῆς ὁμολογίας πιστευόμενον. .«.ὅτι πέπονθεν ὁ ἀπαθὴς θεὸς ὧν Δ, 
Ἐμιρῃ.ἤαε7.76.3ο(ρΡ.303.3; Ν].42.6ο11); ΑΡΟΪ], βάἸπειδ(ρΡ.1οᾶ,26; Μ, 
ΡΙ,.8.8170. οἵ. 5. ἐνέργεια; τὸν...θεὸν λ. λέγων κατῳκηκέναι ἐν τῷ ἐκ 
σπέρματος Δαβίδ Το γηοις. (1.23. 16 οᾺ}; εἴ τις βούλοιτο κατα- 
χρηστικῶς καὶ τὸν...λ, υἱὸν Δαβὶδ ὀνομάζειν, διὰ τὸν ἐκ Δαβὶδ᾽ τοῦ..«λ. 
ναόν, ὀνομαζέτω" καὶ τὸν ἐκ σπέρματος Δαβὶδ υἱὸν τοῦ θεοῦ χάριτι καὶ 
οὐ φύσει προσαγορευέτω δ. (τπδοΒ); ἐὖ. (Ἰβύος) ΟἹζ, 8. χάρις; μὴ τῆς 
Μαρίας υἱὸς ὃ θεὸς Δ. ὑποπτευέσθω 1Ὁ.; εἶχεν δὲ καὶ ῥοπὴν οὐ τὴν 
τυχοῦσαν πρὸς τὰ κρεΐττω τῇ πρὸς τὸν θεὸν λ. ἑνώσει, ἧς ἠξίωτο κατὰ 
πρόγνωσιν τοῦ θεοῦ λόγον ἄνωθεν αὐτὸν ἐνώσαντος ἑαυτῷ. -.. ἔσχεν 
μὲν πολλὴν πρὸς τὸ κακὸν τὴν ἀπέχθειαν...τὴν τοῦ θεοῦ λ. συνέργειαν 
δεχόμενος... οὐδεμίαν ἔχων κεχωρισμένην καὶ ἀποτετμημένην ἐνέργειαν 
τοῦ θεοῦ λ., ἔχων δὲ ἅπαντα ἐν ἑαυτῷ διαπραττόμενον τὸν θεὸν λ. δεὰ 
τὴν πρὸς ἑαυτὸν ἕνωσιν ΤΆΤ, ΜΟρΞ5. Κ».1ηπ|.7(Ρ.206.32:; Μ.66.,0778); ἐδ.8 
(Ρ.299.20 ; 0818) ΕἷἿ. 85. ἀπρόσωπος : τὸν θεὸν λ, φησὶν διὰ παθημάτων 
τετελειωκέναι τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον 1δ.12(ρ.304.8; οδεο); ὁ μὲν 
θεὸς λ. κατὰ τὴν φυσικὴν γέννησιν υἱὸς εἶναι λέγεται, ὁ δὲ ἄνθρωπος... 
διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον συνάφειαν ἐδ.(ῃ,3ο6.16 : Ο888) ; τὸν ναὸν καὶ τὸν 
ἐν τῷ ναῷ θεὸν λ. 1ὰ Ρ'. Αροϊ .313.4}} ΜΝ 66. 9078); οὐχ ὁ θεὸς λ. ἐκ 
γυναικὸς γεγέννηται τ. Φ. 214.3); εἷς υἱὸς κατ᾽ οὐσίαν, ὁ θεὸς λ., ὁ 
μονογενὴς υἱὸς.««ᾧπερ οὗτος συνημμένος τε καὶ μετέχων θεότητος 
κοινωνεῖ τῆς υἱοῦ προσηγορίας Ια Ἔγνηδ.(ρ.08.28, Μι,δό6. τοι 0); 
εὐδοκίας, καθ᾽ ἣν ἡνώθη τῷ θεῷ λ. ὃὅ...ἄνθρωπος 16 6. Ποηη.7(0.220. 
14; Μ.66.10030); χεῖ. ῬῺὮ11.2:5-ὃ ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλε τοῦ θανάτου 
μεμνῆσθαι, ἵνα μὴ τὸν θεὸν λ. ἐντεῦθέν τις παθητὸν ὑπολάβῃ, τίθησι τό, 
Χριστός, ὡς τῆς ἀπαθοῦς καὶ παθητῆς οὐσίας..-προσηγορίαν σημαντι- 
κήν. ... τὴν μὲν τῶν φύσεων ἐπήνουν διαίρεσιν κατὰ...τὸ τὸν θεὸν ἃ, 
δευτέρας ἐκ γυναικὸς μὴ φάσκειν δεδεῆσθαι γεννήσεως Νεβί.ρ ΟΥΤ.2 
(ρ.30.2ο; Μ.77.520}; οὐ σὰρξ ὁ τοῦ θεοῦ λ., ἀλλ᾽ ἄνθρωπον ἀνειληφώς 
14. Κν.Β σίρ.217.20)}ρ.Οντ. Τ μά δ(ρ.46.3; 53.5Ὲ}; οὐκ ἄλλος ἦν ὁ θεὸς 
λ. καὶ ἄλλος ὁ ἐν ᾧ γέγονεν ἄνθρωπος. ἕν γὰρ ἦν ἀμφοτέρων τὸ πρόσω- 
πὸν ἀξίᾳ καὶ τιμῇ 1ὰ. ν.Β ο(ρ.224.11)4ρ.Ο] Αἴετ.αεῖ. (Η.2.ϑοός) ; τί 
οὖν ἀνθερμηνεύεις τῷ Παύλῳ, τὸν ἀπαθῆ θεὸν λ, ... παθητὸν ἀρχιερέα 
ποιῶν; Διο Πεὖ. 3: 1(Ρ.236.13; ΜΝ, 64.4840); ἀνθρωπότητα τῆς 
τοῦ θεοῦ λ. θεότητος ὄργανον 14. ἐκ αὶ 8(Ρ, ,247. 6). δοηΐ. Β. ᾽ δεὶ, οἰ 
Ἐπι.30}1.86.154920); θεὸς τοῦ Χριστοῦ ὁ ἐκ τοῦ θεοῦ λ. ά. γι ας 
(Ρ.291.8) ; ΤΟΥ ρῆχαβε μία φύσις τοῦ θεοῦ λ. σεσαρκωμένη [ἈΡο]],ἐρ. 
.]ου.τ(ρ.250.7; Ν.28,284)}} ἴῃ τε]. τὸ Νιοβίοσίδη σοπίσονοσϑυ απ 85 6 Χ- 
Ρουπάεά ὃν ὥντ,,ν. φύσις; ἴον ΟνΥη]ηα ἀοοϊσίηθ οὗ ΤΟρΡῸΒ ἱποδτπαῖο 
εἶδον. ἕνωσις ; 3. ἀοοἰσπθ ἐῃατ ᾿ΟρῸΝ Οὐσαρ θα ρμἷδοε οἵ ἄστηβη 5οὰ] 
1η μτβί, ν. ΜΡ νοῦς. 

Ῥ. 845 βοισοθ οὗ τηδη 5 ταὶ δ ν δηα οὗ 15 σοιητηθηῖοι 1 
(σοά οὐδὲν δὲ θαυμαστόν, εἰ τοὺς οὐ κατὰ σπερματικοῦ λόγου μέρος, 
ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ παντὸς λ., ὅ ἐστι Χριστοῦ, γνῶσιν...πολὺ μᾶλλον μισεῖ- 
σθαι οἱ δαίμονες ἐλεγχόμενοι ἐνεργοῆσιν Τι5ϊ.2αῤοί.8,5(}.6.4578) ; ὅσα 
οὖν παρὰ πᾶσι καλῶς εἴρηται, ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐστι" τὸν γὰρ 
ἀπὸ ἀγεννήτου...θεοῦ λ. μετὰ τὸν θεὸν προσκυνοῦμεν 19.15.4(4650}; 
ν. σπερματικός ; κήδεται...τοῦ ἀνθρώπου ὁ θεός, τοῦτο δὲ ἐνδείκνυται 
ἔργῳ παιδαγωγῶν αὐτὸν λόγῳ, ὃς ἐστι τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας 
συναγωνιστὴς γνήσιος ΟἸρηιῥαδά,τ,8(ρ.127.21; Μ.8.228Α); ὃ δὲ 
ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ᾧ σύνοικος ὃ λ.,..««μορφὴν ἔχει τὴν τοῦ λ, ... θεὸς δὲ 
ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος γίνεται, ὅτι βούλεται ὁ θεός ἐδ.3.1(ρ.236.22; 5560) ; 
λ.,.πᾶν ἄλογον ἡμῶν περιαιρῶν καὶ κατὰ ἀλήθειαν λογικοὺς κατα- 
σκενάζων...εἰς δόξαν θεοῦ ἐπιτελοῦντας διὰ τὸν λ. καὶ τὰ...τελειότερα 
τοῦ βίου ἔργα. ... δῆλον ὅτι... «λογικοὶ γινόμεθα, τὰ ἐν ἡμῖν ἄλογα... 
ἀφανίζοντος αὐτοῦ, καθ᾽ ὃ λ, ἐστί. ... ἐπίστησον δὲ εἰ μετέχουσί πως 
αὐτοῦ πάντες ἄνθρωποι, καθ᾽ ὃ λ. ἐστί Ὅτ. 70.1.37 (42; ΡὉ.47.21; Μ.14. 
960); 1δ.2.τοίο; Ρ.12.2; 1400); ΟΥΟΝ γϑ5. καρ. (Μ.46.3088); Τὐϊάγτη., 
Τγῖη.3.τ( 1.30. 780Α). 
Ἐλογοσκόπος, ὁ, σγ6 τὖΐο Ἐρίθς οῊ τοογάς ἐργοσκόπους καὶ λ. Ῥα]]. 
λυ ς5.6(0.35.25; Μ.41.22). 

Ἐλογοσοφία, ἡ, τοογῶνγ τοϊξάον!, τοῖς ἄοηι ΤῊ τοογάς αἰοηο, αχ. απιδίρ. 
(Δ ,οτ. τ 1244}. 

Ἐλογοσυνακτέω, 8.ν.1]., εονηί ἰδ τυεαΐ οὗ, Ῥεν5.(0.38,4). 
ΡΝ ς, ἀρ σΠῊρ ἰμ υεγδίαρε, ἘΣναρτ.Ῥοπῖ.ογ.148(Μ.70. 

ΤΙ00Α). 
λογόω, ἐπάοιο το ἐἢ γϑαδΟΉ, 1.6. σῖνα ἃ ϑῆδτθ ἴῃ ἀἰνίηθ Τορὸβ ὁ 

λόγος τοῦ θεοῦ ὃ λογώσας καὶ διδάξας ὡς φίλον ἐστὶ τῷ θεῷ Μ΄.“ ροϊϊοη,. 
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35(0.33.30}; ζωοποιούμεθα...λογωθείσης τῆς σαρκός ΑἸΏ..4».3.32(Μ, 
26.306}. 

λογύδριον, τό, -- λογέδριον, ξοοϊ ἢ ἰαἷ6,170.}. Δγιονι, Δ7(Ρ.τό4.14; 
Μ.οό.12964); Δ Ίἢ.} αἱ. 2(}.28.828.). 

λογχεύ-ω, ῥίεγεθ τοῖίῃ ἃ ἐρεαγ, 4.ΤἼοη.Α τό4(ρ.278.14); τεῖ, 
Ομγβε, 4.1.8 ττ.2(ρ.311); ΟΟΠδιο. ε 4( Ὁ 2.1.2 }.120.21; Η,2. 
4208); ξϑοόρῇῃτζ. ἢ. ἰγιοά, (Μ.87.30578); ἴυτρ., οἱ σατίπρ οι ΠΥ Β[1Ο 
Ὀγθδα ΨῈῊ λόγχη : “-ων.. αὐτὴν σταυροειδῶς {1 Οἰγ γε. (Ἐποβοὶ, Ὁ 89); 
αὐτὸς μόνος ὅ.. «ἄρτος..«ὡς ἀμνὸς θύεται, τὰ δ᾽ ἄλλα τῶν..«δώρων οὐ 
“σόνται σταυροειδῶς, ἀλλὰ. .-«μερίζονται Τεπη ΟΡ φορμερῤὶ. (.98, 

4494). 
λόγχη, ἥ, φρέωγ, ἰώμεθ, τεῖ. Οτγυοϊχίση, .4,0.Ο7(Ρ.109.15); 

Οὐηδὶ. Αρ}.5.20.1; ὡς ἀμνὸς σφαττόμενος τῇ λ. τὴν πλευρὰν αὐτοῦ 
ΤΒαβ.᾿λυμιγβὶ, ϑ(ρ.300.13); Ὀτουρηΐ ἴο ΓΡ ἴῃ ὅ44 ἠνέχθη ἡ τιμία λ, 
ἀπὸ τῶν ἁγίων τόπων..«.καὶ.««προσεκυνήθη Οἠγοη. Βασοί. 9.38: (Μ.02. 
ο880) ; Πϑηςβ, [τατρ,, οὗ ᾿πβιταχηθηΐ υ564 ἴο οσαὖ Θυσῃαγίβεϊο Ὀγοδά, 
18Βαβ.λυρινεὶ, 3τίρ.264.20) οἷἵ, 5. σταυροειδῶς ; λαμβάνει ὃ ἱερεὺς ἐν 
ἀριστερᾷ χειρὶ τὴν προσφοράν, ἐν..«δεξιᾷ τὴν ἁγίαν λ. ... πήγνυσι τὴν 
λ. ἐν δεξιῷ μέρει τῆς σφραγίδος [τ γγς.(ρ.356.28}, Το ΟΡ 
εοτίορρὶ, (Λ1.98.4404}; ᾿πτογρτείθα γαῖ, 15.53:7, [Βαβ.ἤηγϑί,ο(ρ.264. 
7); 85 5υιηθο Ζίηρ 5ρεαγ οἱ ΟτμοΙΆΧΙΟΠ, 2.31 α(Ρ.264.12); {πο πα. 
ΟΡ ερπσηρὶ.(3018Β); Τθαγιϑεια ἑεοη τ. 99.4808Β); αἷδο ΟΠ βι᾽ 5 
δΙσίῃ, ζϑοόρτ. Π ἰμ ριτοί Μ.87.39800); {σουτη.ΟΡ εορέερρὶ.(3070) 
λ. Ὀεϊηρ Πραίθα δηᾷ ἀἰ!ρρβα 1Ἰμἴο σμ]Π108 11 ποῖ νναῖθυ ἀποριαϊπα]θ, 
Νοηῖόςιοο; αι 566 ἴῃ Ὀ]  σβιπρ' [Π6 510 ]ς ὙΠ ΞΊρη οὗ ογοβ5, Επεἠοὶ. 

(Ρ.709). 
Ἐλογχιάζω, ῥίεγες τοτίλ φρέανς, ((. ΤἼοηΣ. τό4(Ρ.278.4); ἐδιτδό 

(ρ.28ο.2). 
Ἐλογχίας, ἡ, φρεαν, (ἠγοη Βαξεῖ. Ρ.323(Μ.92.828., ν.}. λοχίας). 
Ἐλογχοβολέω, οἰγίδε ὉΠ ὦ ΣΡέαν, ππιγὶ α ερδαν αἱ, ΤΟΏτν 5. γϑρῖ85. 

(9.846). 
[Πλογχοδρέπανος, ἐη ἐπε ὕογηι οὗ α ἰοηρ-μαπάίει κηϊ76 Περσεὺς 

ἐλ, ξίφει ἀπέτεμεν αὐτῆς τὴν κάραν 0. ΝᾺ]. ἐλγοη.2 Ρ.35(Μ.97. 
1058). 

λογχοειδής, ἐπ ἰδέ ζογηι οὐ ἐπε Σρέαν (1.6. Ἰαβισυτηρπί οὗ Ραββί ἢ) ἡ 
σταυροειδὴς εἰκὼν. .«καὶ ἡ Δ, ... καὶ ἡ σπογγοειδής Τπατι διά. .}}Ὀ.2.36 
(Μ.09.12208). 

[᾿]λογωθέσιον, τό, ν. λογοθέσιον, 
ἘἜλόγωσις, ἡ, σηἀοιυίης οοἸά Πόρος θέωσιν τῆς σαρκὸς καὶ λ. καὶ 

ὑπερύψωσιν ξγτ, Τγίν,24(6 5,200; Μ.77.11658) Ξε 7ο.Ὁ. (ο.4.τϑΜρᾳ, 
11848). 

λοετρόν, τό, ν. λουτρόν. 
λοιδορητικός, αδηδτῦς λόγῳ παράκειται... 

ΕΟεηι.»αεξά.τ.8(ρ.128,26; Ν.8,3204}. 
λοιδόρως, τοτίἤ αὔπδε, στ. Νὰ Ζ. αγηῖ.2. τοῖα ττοῦ( Μ. 37. τττολ). 
λοίμη, ἡ, ρεδιίεηςε, ταεῖ. φέρει λύμην ΟὨτγβ.ἤμοι.87.2 ἦπ ΜΙ}. 

821Ὲ;, οἿ]. λοίμην) ; ο1.10.80.4(837}). 
λοιμικός, ρεείτορίαὶ, ταδὶ, τοῦ συνεδρίου τοῦ λ. (Ὠγνϑ. ἤθη. 50.1 ἴῃ 

,7ο.(8.3440}; 1514.}6}.6}}.3.47(Μ.78.7648); λ. τρόποις...διαφθείρειν 
1Ὁ.1.484(4450}. 

λοιμοποιός, ῥέΞέτγεγοιι5, 1514. Ῥ6] ἐρΡ.τ.5ς(Μ.γ)8.2180), 
λοιμότης, ἡ, εκίτίση! εοπάμεϊ ἀλαζονία, ἢ καλεῖται Δ. Απτ ΜΟη, 

λονπτδο(δῖ.89.18410). 
λοιμοφόρος, ῥεκίξογοια, τηοί, λ. γυναικός Μδτο, ας υ. ον ῥἢ.86, 
λοιμώδης, ῥεειτοπίταὶ, ταεῖ. λοιμώδεις διδασκαλίας Ὁ7ι5ξ. ἢ’.7γ65. 

(ρ.49; λιμώδεις Μ.6.15 800); λ. ... καταστάσει ΟντΗ εαἰφεῖι. 4.1; 1514, 
ῬΕ].Ρ}.5.2οοί }ῖ.γ78.1 πο 58); Π1Δα,ρῥέγ7. 8(0.64.23). 

λοιπάζ-ω, ἰέεαῦξ; Ῥᾷ55., δέ ἰ6}{ οὐεέν μῆνες...ξξ ἔτι --όμενοι (Ὄβιῃ. 
Ἰηά.0ῤ.5(}.88,1974}; δὲ ομηά τυαη τῊΡ σ᾿ όμεθα τοῦ χρέους ἡμῶν 70. 
ΕἸπ.ςεαἰ. 4(Μ.88.7218); τηρά., σῖσε σῖτον... τῷ δημοσίῳ «εσθαι 51. 
ῬῈ]ρῥιχιοο(Μ.78. 3560); -- μενον καὶ χρεωστοῦντα χρυσίου λίτρας 
ἑκατόν 10. ]τὴ.σεαἰ.4(7218}. 

λοιπάς, ἡ, 1. γεριαϊπάον, Αροῤλ ες Ῥαὶν. (Δ.6ς.1320); 2. ρΡ]αγ,, 
ΟΥ̓Θαγ 5 οὐ ῥαγηιοηΐ, ἀοδὲ ὁ βασιλεὺς Δ. χρημάτων ἀφίησιν, ἃ δὲ ἱερεὺς 
ἃ. ἁμαρτημάτων (Ὠγγϑ,βονι, 4.5 τη [5.61 τ(6.1270). 

λοῖσθος, 1. ἰαςί, Ογτ, ρίαῤἧ (Οφη.2(1.438);2. ὀακίγ θη; οὗ ΘΧΤΥΘΓΛ 65 
οἵ Ροάν, 14 αὐονοττί(ι.3070) ; πρὸς...τὸ λ. τῶν κακῶν 1. (4οο0) ; ἐῤ.τς 

(5318). 
Ἐλοξίν, σοοκεάϊν, αδίγαν, ΝΝῚ].6}}.2.217(}1.79.3134). 
λοξόβαμος, τοαϊξίηρ εἰάειυαγς, στ Ναζισαγηι.3,1.714(Μ.37.5754). 
λοξοβάτης, ὁ, ἃ5 86].ΞΞ ἴοτερ., Ογας. δ1}.153.τ60, ν.]. τοξο-. 
Ἐλοξόδρομος, τεουτηρ ογοολκεάίν, (αθο. ῬΙ5, σα. 6 2(Μ.02.14324). 
Ἐλοξοειδῶς, ἐγοοκεάίν, οὐϊφμεῖν, ἀθο. ΡΙ5.λχ.)7ο(Μι02.14054), 
"λοξοεργέω, ἀεί ογοοκεάϊν, ΤΌατι δια ἐῤῥ.ι. (Μ.09.925Ὰ). 
λοξοκίνητος, γπουτη “γοοκεαάΐν ; οὗ Βουρθηΐβ; ἢρ,, οὗ ϑενεταβ δηα 

ΑσερΠα}!, αφο. ΡΙ5..5 6.320 (Μ.02.16458); 1δ.γ7τ(τ628.). 

- ᾿ “- 

τῷ ἐγκωμιαστικῷ τὸ λ., 



λοξονοέω ᾿ 812 

Ἐλοξονοέω, ἤαῦε ογοοξκεί, ρβεγύόγεα ορτπίοης, ὙΒατιδευᾷ.ρ}.2.21 
(Δ1.09.11δ1}). 

, Ἐλροξοτενής, εἰγείοἠτηρ ἀοῦοςς, ἰγαηξδυθῦσα, 61.311. Ήρμ.632(Ν.86. 
21438); [4 ανηδο.4(}.86.22554}). 

Ἐλοξώδης, ἐγοοκεί, τυϊεαϊγοοίφα, Μ]αχ ηυεεῖ. (Μ.9ο0.204λ). 
Ἐλοπόδεικτος, ἢ ῥογίγαγοί οὐ ῥαγξ, ἤδποα ρὲ ἐτη ἰαῤίοὶς, οὗ 

ἀϊάρτυϑπιβ (ρτοῦ. ποβί.) τῶν λ. ὁρίων, καὶ μεθορίων ΝΡ} .χ οὐ. 

79.102). 
Ἐλορδόπους, τοί ἰοϊςιοὦ ἴόρ5, ϑορῃτ Ἡ ηΐγιγν.δὶ [0.55(}1.87. 

46254). 
Ἐλοσώριος, ν΄. ἐλουσύριος, 
"λουδάριος, ὁ ὁ, 5.ν.1., ὃ ρἰαάταίον ἐκέλευσεν μαχαιροφόνους τῶν λ. 

εἰσελθεῖν καὶ ἀκοῦν ἐτεέο αὐτοὺς Μ.Ταν. ττίρ. 474), ΡΕΙΏ. Του δουλάριον. 

Ἐλουδεμπιστής, ὁ, ἰγαΐ»εγ, δι βῥεγυΐδοῦ οὐ αἰξίείες ἐγ ἐμὰ ρανηξξ, 
Ορηοὶ, ΑΡΡ}.8.32.0. 

Ἐλοῦδος, ὁ, (1[,μ|. πεάμ5) φαληςξ, σἠοιῦ εἴ τις..«κατεκρίθη.. εἰς Δ, 
Ονηοὶ.Α}}.5.1.1, 

Ἐλούπαξ, ὁ, γαβαοίοι5. βεγβοῃ, (στη. ΜΕ]. οΠοὶ.(Ν.38.548) ἴῃ στ. 
ΝΖ. εαγη}.2.2(ῈὈ]ΡΥ.)57. 

ἘἙλοὐπίτ)εος, ὁ, ν. ἔλουππαῖος. 
Ἐλούπινον, τό, ἰεῤρ᾽η-ςϑεα μόδιον τοῦ λ. ΤὨΡΠη, εἰγοη.Ρ.352(Μ. τοῦ, 

8458). 
ΦΈΡΕΤΕ ὁ, ἰἰερηϊοις ρέγξοη, 1ο.Ὁ βαγα Διά χ( 95.105); 

λουππέων ἰδιἰτ, (Δἴ ο6,1018); λουπέων Ἰμδοπί,εἴ Το πα εἶτ, (Μ.86, 
20258). 

λοῦσις, ἡ, ῥαϊῥίηρ, τοιαδί τηρ ; οἵ τηῖϊκεα Ῥδεπίηρ ἴῃ ῬΌΡ]ς θδΈῃ5, 
Του ἀάθη, οηςί. Α}Ὀ.1.9.1; εχοθϑϑίνεῖν ἔτοααθηῦ ὈδίΠηρ ἴοτ- 
Βι4ἀδη μὴ περισσοτέραν δὲ Δ. ποιείσθω.. ἀλλ᾽ εἰ δυνατὸν μηδὲ καθ᾽ 
ἡμέραν 19.1τ.0.3; οὗ ΔΒ] ατοπ5 ῥτεβοσρεα ὃν Μοβαὶς Τ,ανν, ὑνργίησ 
θαρτίδια, γος. 60.1ὴ:3(}1.87.7520), 

Ἐλοῦσμα, τό, τυαξἠτηρ, οἱ Ὀαρι ἰθπὶ ἔσται αὐτῷ 536. ρα ζοη] ἀντὶ 
τοῦλ. ἡ χειροθεσία (σηοί. 4 Ρ}.2.4τ.2, μετὰ τὸ νυμφικὸν λ., μετὰ τὸ πνευ- 
ματικὸν χρῖσμα ἈΞι.Ατη,ἠοντ τοί .40.4410); (ΜΝ ατοοϑῖ8π) λούσματα 
καὶ ἀπολυτρώσεις ΠΠΠΡρΡ.ἠαόν.6.42(}.173.13; Μ.1τ6.3250})). 

Ἐλουσόριος (ἔλοσώριος), (1.31. ἰδ οΥ7}.5}} 1. Κ0γΥ ῥίδαξηγῦθ λ. πλοίῳ 
ἘρΙρἢ φρειτού(ρ.1530.3; Μ.43.2000); 2. [07 ἐσ ραριες ἀχθῆναι 
λοσώριον ἢ. Εἰσιεμ τοί ρ.150.7). 

λούστης, ὁ, ῥαϊἦ αἰοηῴαμ!, τι ΝΖ. ἐαγηλ.1.2.8.τ47{(Μ.37.6πο.}). 
λουτέον, ογ6 τητὲ5] δαΐῆε, ΟἸδτα ῥαφά,.54.0(0.264.21; Μ.8.6τ70). 
λουτήρ, ὅ, ἰασεν; 
Α.. τε. Ἐχ. 30: τᾶ, ΔΈ ερ.8:8, εἴς,, 85 Ἰπίεχρτεῖθα; Εν. ὃν Τεννβ πρὸ 

τῆς ἐξωτέρας ναοῦ Σολομῶντος λουτῆρες ἄφετοι ἐχρημάτιζον πάντοτε. 
νόμος δὲ ἔκειτο, ἵνα ὁ ἁμαρτάνων ἐπί τινι πράγματι, καὶ βουληθεὶς 
μεταμεληθῆναι..«ἀπολουόμενος [Μ55 ἀπολυόμενος]... ἐπιτελεῖ τὰς 
λατρείας Ττερεμτ ἀρ. (Μ].86.72 50); 2. ὈνΥ (ΓΒΕ ΔΠ5. 85 ϑνταθο!; 
8. οἱ Ὀαρίβιι καὶ σύμβολον ἔκειτο τοῦ βαπτίσματος, λ. ἔνδον ἀποκεί- 
μενος τῆς σκηνῆς (γτ. Ἡ ,ἐαίδε},3.5; ὈΟγτιαάονιο(.3110); Ὁ. οἵ 
τα] ΠἸβίουβ οἱ θαρίδιη λουτῆρας δέ τις ἀκούων, νοήσει πάντως τοὺς διὰ 
τοῦ μυστικοῦ ὕδατος τὰν μολυσμὸν ἀποκλύζοντας τῶν ἁμαρτιῶν. ἃ, ἦν 
ὦ ᾿Ιωάννης...δι ἦν ὁ Πέτρος...λ. τοῦ Κανδάκου ὁ Φίλιτιπος ΟΥ̓ Ν γ85.0, 
ω: ο5.(Μ.44.3858). 

Β. οἵ Ἰανϑὺ δ συ τοῇ ἄοοτ, δίοι, ἴον ψαΒμηρ οἵ Βαπας Ὀείοτς 
Εαΐτγν τὸ ὙΟΥΒΗΙΡ ὥσπερ οἱ λ. ὕδατος πεπληρωμένοι εἰσὶ πρὸ τῶν 

θυρῶν τῆς ἐκκλησίας, ἵνα νίψῃ τὰς χεῖρας, οὕτως οἱ πένητες καθέζονται, 
ἵνα πλύνῃς τὰς χεῖρας τῆς ψυχῆς (ῇγγ5β. ῥοΎη1ι,3.2(2.2068) ; οἵ. 5γη65. 
ε}.τὩτ( 1.66.15ο14). 

α. ῥαρῤίϊερίεγν ἐλθόντες ἐν τῷ λ. τῆς..-«ἐκκλησίας ἄλλος τις ἄλλο 
ἔκραζε ΟΝ το. (8 )Ρτόοτῃ.(Η 4.258); ἐξερχόμεθα πάντες ἐν τῷ λ. 
Ἐπεδοῖ,(Ρ.366). 

Ὁ. ἐχυϊναϊοηΐ ἴο λουτρόν; 1, οἵ ὈΑΡΌΒΙη τῷ λ. τῆς παλιγγενεσίας 
ἐστεσοητ ἀ:}.(ΝΜ.86,γ7410); 2. Ἀεπος οὗ ἃ σῃυτοῦ λ. ὑπάρχει ὃ θεῖος 
ναός, ἀπορρίπτων τὰ ἁμαρτήματα 70.1).μοι.ττ.τ4(Μ1.96.}778); 3. οὗ 

ῬΘηδησα ἃ. ἀγαθὸς τῇ ψυχῇ τὸ τῆς προσευχῆς δάκρυον Ν1Ϊ 5 6η].58 

(}1.γ)9.12458). 
“λουτήριον, τό, -- λουτήρ; Ἑ. ἰαυέν, ἴον υν 5}. τ] ΔΌΪα Ι ΟΠ 5 

τό, λούσασθε.--περὶ τῶν νομικῶν λ. λελάληται ὙΟτερεηι {56 }.(}}.86. 
284); 2. ϑαρ!ίξίεγν εἰσάγεις αὐτὸν ἐν τῷ λ. τοῦ βαπτίσματος [70:}).Ψ 
Οοηεὶ. τοί ῖ.95.325})). 

λουτρόν (λοετρόν), τό, 1. τῇ σεη.; 
ΑΔ, τὐαςληρ σώματα. ..λ, τε καὶ περιστολαῖς κατακοσμοῦντες ΙΟΙ. 

Α].4ρ.Ἐπ5.}..6.7.22.0(}}..20.6808) ; Π ον". ΟἼσηιτχ, 28, 
Β, δαὶ, Τὰ. οποηιαοὶ.(0.22.26) ; 14.0.(.4.5ο(0.141.22; Μ.20.12008) ; 

1δι.4.6τ(ρ.142.23; τ2128}; ΟὙΝ, ν88.λοι.3 1ἢη| Ἐπεὶ, (1.44.6578); ῬΑ]], 
τευ: ο(Ρ.56.2ο; Μ.47.23); Τααβοῃβ ἴου ἰακιηρ δίῃ παραληπτέον 
δὲ τὸ λ, ταῖς μὲν γυναιξὶ καθαριότητος ἕνεκεν καὶ ὑγιείας, ὑγιείας δὲ 
μόνης ἀνδράσι ὈΙεγα, ῥαεά,3.0(0.263.8; Μ', 8. 6174). 

λουτρόν 

11. το] ριουβ; 
Α. οὗ Ἰεν 5} σἰζαᾳ] νναϑδιηρθ, (ηδὶ. ΑρΡ.2.35.1; ΟὨγγδ.ἠοη.70.2 

ἦῃ 7σ.(8,4τ60); ΤΟτορεης. ἀ5}.(.86.7250). 
Β. οἵ ΟἸ σῖβε 5 ῬΕΡΌΊβτη τελειοῦται δὲ τῷ λ. μόνῳ καὶ τοῦ πνεύματος 

τῇ καθόδῳ ἁγιάζεται; οὕτως ἔχει. τὸ δὲ αὐτὸ συμβαίνει τοῦτο καὶ περὶ 
ἡμᾶς ΟἸετα, ῥαεά,τι(ρ,1ος.17; Μ.8.2800); τὸ λ. ἦν κάθαρσις ὑδάτων 
ἐμῶν Οτ. ΝΖ, ἐαγηι.1.2.34.2οο(}.37.ο60Ὰ}; ν. βάπτισμα. 

Ε, οἵ (μηβιίαῃ Ραρίίϊβτη ; 1. δαυϊναίθηῖ τὸ βάπτισμα, τὶς οἵ 
δαριίδηα, ἴὰ {16 οὗ τγθϑίῖβα ὃν Με]ῖῖο, 15.}..6.4.26.2(Μ.20.30924}; 
ἔλαβον τὸλ. Α(Ραμ. οἰ ΤἼἀδοί.4ο(Ρ.266.8); δόξα ὁ τὸ λ. τοῦ βαπτίσματος 
ἐνδυόμενος ΑΤλοηι.Α γ22(0.239.17}} λοετρόν ΟΥΝΑΖ.καγηι.2.1.1.325 
(Μ.37.994Ὰ}); τὰ δ᾽ ἄλλα μυστήρια περὶ λουτροῦ καὶ τῶν ἔνδοθεν 
μυστηρίων ἘΡΙΡΗ εαρ. μα.22(0.524.6; Μ.42.8280); ΟἸχγπ.ἤ05}.11.3 
ζ5 Κουμ.(0.5328); 14.ἀ0ηι.2.3 ἴθ Ἐρλν(ι1.128); ἰά λοι. τπ ἡ Τί, 
(11. 5688}; λοετρόν Νοπη.)αγ. 0.1 :26(Μ.43.1530); Ρτος, Δ ν.τό: το 
(Μ.87.7520); ἀχράαντα λοετρά Ῥ4}}.5}}. δορὴ..564(}1.86.21414); σπιοϑί. 
'λουτροῖς χρεισαμένη Χριστοῦ μύρον ἄφθιτον, γνον (6 4.0ς5958 ; 2. οὗ 
Ὑαο -ὈαρΡ τ᾽ ΟΡΡ. Ὀαρ δὴ} οἵ Ὀ]οοα (ν, βάπτισμα) πλευρᾶς δὲ ῥεῦ- 
σαν αἷμα καὶ ὕδωρ ἅμα, τὸ δισσὸν ἦν βάπτισμα, λ, καὶ πάθους αΥ.Νἅ2. 
“Ω7121.1.2.34.217(Μ.37.0614}; 'πα ΟΡΡ. Ὀϊ]οοα οἱ (τιβὲ (1 ΘΒ γι), 
Ρτος,,..32:43(}1.87.0768); 3. ἴῃ σοηποχίοη Ίἢ ΡΑγ Ιου ΑΓ Ρδτ5 
οἵ Βαρεβιηδ] τῖϊα; 8. ΤΠπιϊατῖαπ ἔουτηθΐα ἐπ᾽ ὀνόματος γὰρ τοῦ 
πατρὸς... καὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿ΪΙησοῦ Χριστοῦ καὶ πνεύματος ἁγίου 
τὸ ἐν ὕδατι... «λουτρὸν ποιοῦνται Τϑϊ. Ταροΐ,δ1.3(Μ.6.4200); τὸ διὰ τοῦ 
ὕδατος ἃ, ... καθ᾽ αὐτὸ τῷ ἐμπαρέχοντι ἑαυτὸν τῇ θειότητι τῆς δυνά- 
μεως τῶν τῆς προσκυνητῆς τριάδος ἐπικλήσεών ἐστιν ἡ χαρισμάτων 
θείων ἀρχὴ καὶ πηγή ΟΥ..9.6.33(17 }Ὁβ.142.27; Μ1.14.2574}; ἀρνήσονται 
«--τὸ ἅγιον λ., ὅτι εἰς πατέρα καὶ εἰς υἱόν, καὶ οὐκ εἰς κτίστην καὶ 
κτίσμα δίδοται ΑἸμ.ἐγη.36(0.263.11; Μ,26.7574); ἘΡΙΡἢ δα. μά.τ8 
(Ρ.52ο.1; Μ.42.820Ὰ}; (Πγγβ.ίοιι. 4.2 τῷ 271 [ε55.(1ττ.5320); Ὁ. οοη- 
[οββίοη οἵ ἴδ! καθὼς παρελάβομεν... ἐν τῇ πρώτῃ κατηχήσει, καὶ 
ὅτε τὸ Δ. ἐλαμβάνομεν..-τὴν ἡμετέραν πίστιν. «προσαναφέρομεν Ἐμ5. 
δρ.(αες.2(Ρ.43.6; Μ.20.15374); δι ὧν συντασσόμεθα τῷ Χριστῷ; 
τῆς ὁμολογίας ἐκείνης τῆς πρὸ τοῦ λ.; τῆς μετὰ τὸ λ.; ΟὨγν5,ἠσηι.1.3 1τῬ 
ἘΡ}ι(ττιδεὴ) ; ν. βάπτισμα; α. ἙΠῃτδτηδίίοη, λ. Ὀεῖηρ θαρ δι ΒΊΟΝ 
Ρταοβαδα {ἢἰ5 (ν, βαπτίζω) καθαρίσας αὐτοὺς τῷ σῷ λ. καὶ ἀλείψας 
αὐτοὺς τῷ σῷ ἐλαίῳ ΑΚ λοηι.Α, 25(0.140.10); ἐπίκλησις ὀνόματος 
καινοῦ, καὶ χρῖσις ἐλαίου (Π6Υ6 ᾿ΧΤ0, τεῦ, ρΥ6- θα ρ ἰβιπα! π ]0}) καὶ 
λ. ὕδατος “Χαρμι ιρρ.2(ρ.59.6); ϑΕΥΆΡ. ἐμεἶ;.22.2; ἃ. Ροσῖ- Ῥαρτβπ)α] 
[αβιϊπρ μέγα [Ὁ μετὰ! λουτρόν, οὐ τρυφῇ καὶ μέθῃ καὶ τραπέζῃ πλη- 
θούσῃ, ἀλλὰ νηστείᾳ προσέχειν δεῖ (Ὦγγπ5.8Ρ.εαἰ.1.,..4.:3{(0.34.10}; 
4, ἐἤεοῖβ; 8. οἰοδῃβιηρ; ἐν ἴθ ββῆ., “4.7λοριι 2ε(0ρ.140.10); 
σύμβολον τυγχάνον καθαρσίου ψυχῆς ΟΥ.70.6,33(17; ρ.142.2}; Μ.14. 
2514}; λουσάμενοι τῷ μυστικῷ τούτῳ λ., καθαροὶ τὰς προαιρέσεις 
γενοίμεθα Οτο γ855.07.εαἰεεμ φοίρ.τόο.12; Μ.45.1010}; ἘΡΙΊΡΒι. τα». Πἀ. 
τϑίρ.52ο.:; Μ,42.820Α}); τί δέ ἐστιν ὁ ἁγιασμός; τὸ λ., ὁ καθαρισμός 
ΟΠ γγβιθοηι.. 1 τὰ τΟογ.(το.48); 11. ἃ5 ΠΟ στη ΤΟΙ ΙΒ5Ι0Ὶ. Οὗ 51Π3, 
7αδβι ταῤοὶ,66,χ(Ν1.8,4288); λ. ... δι᾽ οὗ τὰς ἁμαρτίας ἀπορρυπτόμεθα 
ΟἸεση. ῥαεξά.τιδίρ.τος.24; Μ.8.281.); ὕμγυβ.ἠο».,.2 τῷ Ἐλείρε τ. 
7880) ; απα σἰεδηβιηρ ᾿γο πὴ δἴϑίη οἱ ΟἹΡΊΠΆΒΪ 510 ἐκβάλλεσθαι. ..πιστεύ- 
ομεν ἐκ τῶν ταμιείων τοῦ νοῦ διὰ τοῦ λ. ... τὸν πολύμορφον ὄφιν...τὸ λ. 
εεὐτὸνο «ἐκ τῆς ἁμαρτίας σπίλον περιαίρει ἐξ ἡμῶν θα. εν [.78(ρ0.98. 
23); 111. ΓὨτουρΡἢ ψΠΊΟἢ {πὸ 'Ο]α τπᾶ π᾿ 15 Ρυΐϊ οὔ, ΡΒ (αὐτοί ἀπε ιαγτ(, 
40.116}; Ό. ΓΟρΡΘΉΘΥΔΊΙΟΣ τὸ-..εἰς ἀναγέννησιν Δ. ἴδε, Ταροίὶ.66.1τ(Μ.6. 
4288); τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ θείου λ. μετόχους γενέσθαι “ἱ. Το. ἃ τό 
(οπε ΜΘ οηἱγυ ; Ρ.124.10--12η.); οἱ γεγεννημένοι διὰ τοῦ λ. Με νη. 
4.δ(ρ.26.6; Μ.18,728}; ΟὙΥἸΝ ν85,0»,εαἰξοῖ,. 35 (0.137.0; Μ.45.024}; 6580. 
ἴῃ Ρμῆχαβεα λ. παλιγγενεοίας (11|.3:5}, ν. παλιγγενεσία ; ϑΥΏΣΟΠ, 15 οοχὰ- 
ρῬαζεᾷ ν ἢ σοηεξιδιίοι οὗ Πνίηρ οσθάταγεβ ἴσοτα παίει οα ἢ ἀαν 
οὗ Οχεξαίίοι, ΤΠΡἢ].Απί. οί.2.τ6(}}.6.10770); ο. Πα π  ΟῺ 
καλεῖται δὲ τοῦτο τὸ λ. φωτισμός Τι51.Σαρο]δι.τ2(Μ,6.4218); δύο 
τάγματα. ..τὸ μὲν εἰσέτι στοιχειούμενον, τὰ δ᾽ ἤδη διὰ τοῦ λ. πεῴφωτι- 
μένον Ἐλι5.4.4.2.3(0.77.2} ; Μ.22.1408}); πδῆσα α͵5ο διὰ τοῦ λ. ... τῆς 
εὐγνώσεως τοῦ θεοῦ Τυ5ι. 22α].χ4.1{Μ.6.5040}); ν. βάπτισμα; ἃ. υπΐοιι 
ΙΓ ΟὨχὶδὶ τη ἄραι δηά τοβυγγθσίίοα, Ομγυβ, λον. δ.2 τη (οἱ (αι. 
4840); 1 ,ἦσηι, 5. ἐπ 2 Τρ (τ 6864); ν. βάπτισμα; 8. ΤεβαΓΓοοίΊοη, 
06 Ἰπηπηοτίϑὶ ν τὸ λ. λάβω τῆς ἀφθαρσίας, 44. Τίονι, Α τ2οί(ρ.220. 
24τι..}; ατο Ν γϑ8,ογ,εαἰεεἠ, πίρ,137.9; Μ.45.02Ὰ}; τὸ τῆς ζωῆς λ. (η:]. 
“41}}Ρ.2.7.2; λ. τῆς ἀφθαρσίας Τϑοιαᾷ. εν [.18(0.98.23); ἢ. αἀορίϊνε βου- 
ΒΒ, αἰ. 2 ογ.6: τ8(ρΡ.303.15) ; ν. παλιγγενεσία; ὅ. ΟσμΔΊΔοῖεΥ οἱ Κίηρ, 
Ρυδϑῖ, ἀπά Ῥτορβεῖ, ΟΒγγβ.λοηι,3.7 πῃ 2(ογ. (το. 454Ὰ}; Ἡ. τεοερείοιι 
οὗ Η. Ομβοβέ μὴ ὡς ὕδατι λιτῷ πρόσεχε τῷ λ. ἀλλὰ τῇ μετὰ τοῦ ὕδατος 
δεδομένῃ πνευματικῇ χάριτι Ογτ. Η.εαἰεεῖι. 3.3; καταξιωθήσονται τῆς 

πνεύματος ἁγίου ἐν τῷ λ. τῆς δωρεᾶς, καὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν διὰ τῆς 
χάριτος τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ δοθείσης ἘΡΊΡΠ.ἤαεν.5ι.2ο(ρ.278.1τ0; Μ.41. 
9258}; ΟὨτνβ.ἠον!.24.2 τπ [ο.(8.τ400); ΤΟεγ ΟΡ ἐεοπέορρὶ. (Μιοϑ, 

Διο ἐκεὰ Ἄ α κι το, ἐν χῖ., ἀξοαν κι ἀεν ν ς δ τὰ δον 



λούω 

4850); οοπίταβί αἱ τοῦ λόγου ἐντολαί...τοῦ ἁγίου πνεύματος δύναμις, 

αἷς μετὰ τὸ λουτρὸν... χρίονται οἱ πιστεύοντες Ηρ. θα ".1.τ6.1(Μ. 

το. 6934); ἱ. 85 8 568] σφράγισόν μὲ καθάπερ Παῦλος σφραγίζξει διὰ 

λουτροῦ παλιγγενεσίας «4. Χαηερ.28(Ρ.18.34); τὸ λ. ἐστι δευτέρου 

βίου σφραγίς Οὐ Ναζιεαγηι.1.2.34.231(Μ4.27.0624}; οοπίταβι «4, Τ΄ἤοηι. 

(εὐησιηηι(ρ.291.7) ΜΏΘΙΘ τὸ Δ. ἈΡΡεδῖβ ἴο Ὅς ἀϊδῖ, ἔγοτῃ τὴν ἐν 

Χριστῷ σφραγῖδα (σοῃβίρτιατ!οη); . 48. τορ δοίην Οἰγου ΠΟ 5100, 

ἘΡΙΡΙ ἔα. "4.2 4(Ρ.525.5; Ν.42.8200); ἘΚ. τοῖ. δηροὶθ ΘΘΒΌΤΑΪΗΡ 

σαθταϊδηβηρ οὗ ταθῃ ποτα {Ππ|6 Οὗ ἘΠΕῚΓ τορι διὰ λοντροῦ παλιγ- 

γενεσίας Οτοεονιη ἴῃ Δ1.13.27(0.254.8; Μ.13.1τ658); 5. αυδβοι- 

ἐῖοπβ δη ρτερδιίϊομ. ΟΥ̓ Ἀ.; 8. τερεηΐαπος, 7αβι. ταῤοΐὶ,δτ.τοίΜ.6, 

4218); 14. ἀϊα1.τ4.1(}1.6. 5040) ; ψ Π [ 1 ἘΠ ἀπά ἰονε, ΗἸΡΡ.Ῥαῃ.ι.τ6.5 

(Μ.1ο.6920); Ρ. Ρετϊὶοα οἱ σα εο;ΘΕ:0 4] Ρτεραταίδου ρυθβουθεα, ΟΝ]ο. 

(325).αΉ.2; ὈὰῈ σα ΘΟ ΤΏΘ ΗΒ ὈΔΡΤΙΖΘΑ ἴῃ ΒΠΔΕΥΡΈΠΟΥ ὈΥ (εὐ 815 

ψῖϊποας ἔ11 ρτεραγατίοα. (οι ἀυϊμουῖεν οἱ τῦοΥ.15:20), ἘΡΙΡΗ. 

λαον.:8.6{ρ.318.26; Μ.41.3854}; [π|5 Ῥχδοῦοα ἀερτοοδίοα, Οἢγν5. 

δοηι.1.7 ἴῃ ΧΑ. (0.120); 6. τεῖ, ταϊἰβῖτυ οἵ νόσήθῃ δὲ λ., ν. βάπτισμα; 

ἃ. αὐτοϊπϊβεταϊίοη οἵ λ. δ] οσσοᾶ ἴοὸ πότάδῃ γ᾽ Μδτοίοπ, ἘΡΙρΡἢ ἀρᾶς, 

42(ρ.3.12; Μ.42.8618) -- 7ο.Ὁ.λαον.42(Μ.04.1044); Ῥ. {πΕῚν οἴῆος 

τοϑετοϊοᾷ το δἰζοπάδποθ οα Ψοσηφῃ αἵ Ὀαρείϑιη, ΕΡΙΡΗ ἔασον. 79.3 

(0.478.18; Μ.42.71440); 7. τοί. ροβι- θαρεβτηαὶι βίη ν. βάπτισμα; ἃ. ἔῃ 

β6Ώ. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν κονιορτοῦ τῶν ἁμαρτημάτων 

πληροῦνται ΟΥ..0.32.2(0.427.14.) Ν(.14.144Ὰ}} ςξ, ἁμαρτάνω; ἡ ἁμαρτία 

μετὰ τὸ λουτρὸν καὶ τὴν ψυχὴν φθεῖραι δύναται ΟὨχνβ.ἤουι.24.6 

ἠμ Ἐρ)ν(τ.χβόο); Β. τορατάεᾷ Ὀγ Νονδζίαῃ. 85 απξοτρίναθ!ς μετὰ 

δὲ τὸ λ, μηκέτι δύνασθαί τινα ἐλεεῖσθαι παραπεπτωκότα ΤΡΙΡἢ ἔμεν. 59. 

τίρ.364.4; Μ.41.το1178}; ΒΒΠῸ6 Ναοουατιανῷ...εὐλόγως ἀπεχθανόμεθα 

τυ πῷ Δ. ἀθετοῦντι ΤΉ οπ.Α].αρ.Ἐπ5.}.6.7.8(}1.20.6528); 6. τεραγάεα 

ν οὐποάοχ δ8 ἔουρίνβθϊοθ, ΑἙ.}. 5 έγαρ.4.1τ3(,1.26,6530) οἷ(, 5. 

μετάνοια; (Βγγ5.ἠονη.20.1 τη Πεδ.(12.186}0) ; οοπῖχαπί ἐπόρνευσέ τις 

μετὰ τὸ λ. τοῦ θείου βαπτίσματος. ἐνταῦθα οὐδὲ παραμυθία λοιπὸν 

τῷ ἁμαρτήματι λείπεται Ἰᾶ,βοηι.7 δ. 5 1Ἡ Με( 7. 1390); ἃ. θὰ  ὈαρτίβτΩ, 

ἴῃ δὴν οᾶϑε, ποῖ τερβαΐδοϊα λ. οὐκ ἔστι δεύτερον Ἰά,ἦ071.11.2 τη 

Βορι.(0.5328); 14. κον.2.3 ἐῃ ἘΡ᾿ (1τ1.128)} ν. βάπτισμα; παρ᾽ αὐτῷ 

ἴος, Ματοίοη].. δίδοται ἕως τριῶν λ, καὶ ἐπέκεινα ἘΡΊΡἢΠ.ἤαε6γ.42.3 

(Ρ.98.το; Μ.41.7ο0Α}; 8. τεῦ, γε τ ῖβτη οἱ Βοτείίος, βανοσαίοα Ὁν 

Ονυργτίδη διὰ λουτροῦ πρότερον τῆς πλάνης ἀποκαθηραμένους προσίεσθαι 

δεῖν ἡγεῖτο Ἐπι5.}..6.7.3(}1.20.6414}; ν. βάπτισμα; 9. τοῦ, μογεῖ, υὐῖΕ8 

οὗ Ὀαρ(ίΞγα: ΝΆδβ5θη6, ΠΙΡΡ ἤαεγ.5.7(ρ.83.6; Μ.16.21210); ΜΙ ΙΟΌΞΙΒΗ, 

ἐδ.6.42(0.173.11; 32590); Μεπίοβεοδη, ΟΥὐτ. Η εαϊδεῖ.6.33: 10. τεῖ, 

ἰτϊξατίοη οἵ Ομ ϑδη θαρτίβπι ΟΥ̓ ἀδτλοτιϑ (1.6. βἰτη!]αγίεν τὸ 1τ οὗ 

Ρᾶρϑῃ τίτε5), Ταβῖ. Σαροί.62.τ(Μ.6..45218); οἴ. οὐκ ἀπεικότως ἄρα καὶ 

τῶν μυστηρίων τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν ἄρχει μὲν τὰ καθάρσια, καθάπερ 

καὶ τοῖς βαρβάροις τὸ λ, ΟἸεηλ.ε».5.1ττ(0.373.24} Μ.ο.τοβαν); 11. τεῖ, 

τορυίαίίοη οἵ θαριίβια Ὀν Αχομολῇοὶ, ἘΡΙρηλαθν.40.2(ρ.82.27; Μ, 

4τι68οο) ; Τβάτιμαογ. τ ττί4,.303). 

Ὁ. οὗ τιατῖντβ θαρϑιη οἵ Ὀοοά (ν. βάπτισμα) λουσάμενος ἐν τῷ 

ἰδίῳ αἵματι τὸ τῆς παλιγγενεσίας λ. τι Ν γϑϑυμαγὶ. 3(Μ1.46. 7810). 

Ἐ. οὗ “Ῥαρείβιη οἵ ἰξαγϑ᾽, στ Ν γβ5.οῖη.3. [1 Επεὶ.(Μ.44.6578}; οἔ, 

δάκρυον. 
λούω, [ἱπιρῦ. τηεᾶ. ἐλεώμην ἃ5 1ξ ἴτοτῃ λεάω, Ποχ δοεῖ, το. (Μ.88, 

17254}}; Α. ῥαΐδε; ἴῃ σεῃ.; ταϑ,, ὈατηΡ ανοϊαοα Ὁν ΜΑΙ Π ΔῈ 5 

εἴ τις λούεται, εἰς τὸ ὕδωρ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν πήσσει Ἡερεῃ). γε το 

(Ρ.τ6.10; Μ.1ο.τ4444}; ῬχοΒΙ ΙΓ 6ἀ οἱ Βα ὈΡαΙῃ Ὀν 71ἐν, Οὐ. ἤορ!. 2.13 

ἦῃ ἐν (ρ τοοβ; Μ.13.2060); βία πβα ἔγοτι 88 ΒρΡΙΠτῸ4] ἀἸβορ τη 8 

ἄνδρα ἀπὸ πεντήκοντα ἐτῶν ὀρθόδοξον ὄντα, μηδέποτε μηδὲ λουσάμενον 

ΟΒεεγι. (449)αεἰ.(ρ.20.15; Η.2.5248); ἴο ἈῈ ῬΙΔΟΙΪΒΕΩ͂ ἴῃ τιοἀεγβτίοη, 

ΟἸςπι,ῥαφά. 5.0(ρ.263.28; Μ.8.620Ὰ); χϊχοά ὈδτΒίπρ ἴῃ φυδὶὶς Ὀατῇβ 

ἀϊβοουταρεά, 1.5.5 (0.2 54.15; 6008); (οηδὶ. ΑΡΡ.1.6.13; ἘΡΙΡΠἶφογ, 

20.7(0.342.25; Μ.4τ. 4114}; ΝῊ. 6}}.2.21τ(}}.79.2124}; ἑογ!Πἄδη υἢ- 

ἄεγ ῬδΠΆ]Υ οὗ ἀδροβίξίομ ἕο σἰοτῖς8. πὰ ἐχοοιητηθηϊοδτίοη ἴοτ 

Ιαϊεν, ΟἼ 1}. ἐπη.71. 
Β. Ῥαριίσε; 1. οἵ (μτῖϑι᾿ 5 Ραρτῖθπι ὈΥ͂ ΤΟΏη, (εἰς, ρ.Οτεἰς.τ.41 

(Ρ.91.32:; Μ.1τ.7360); Οτ. 70,6. 48(40; Ρ.157.24; Μ.14.2854); 2. οἵ 

Ὁ τιϑείαπ θαρίίδηι; δοῖ., οἵ Βαρείζοτ ; τηθά., οὗ ρϑῖβοὴ βϑττίτρ' Ηἰπα- 

561 ΒαρΖεα ; ἃ. ἴῃ ρθη. ἡμεῖς μετὰ τὸ οὕτως λοῦσαι τὸν πεπεισμένον 

ον ἐπὶ τοὺς.. «ἀδελφοὺς ἄγομεν Τυβε. ταροὶ ὅς. τ(}1.6.4284}; τοῦ τὸν λου- 

σόμενον ἄγοντος ἐπὶ τὸ λουτρόν ἐξ.6τ.το(4218); ΟΥ.0.32.1(6; Ρ.436. 

21; Μ.14.7570); λουσάμενόν τινα τὸ τῆς ζωῆς λουτρόν (ση:..4.}}.2.1. 

2) τὸν ἐθνικὸν λούσας εἰσδέχῃ 1).2.4τ.2; Ὁ. φαγίΐο. 85 8 ΟἸδα 5: Ώρ' ἔΥΌΤα 

οἴη εὐχαριστέα, ἧς οὐδενὶ ἄλλῳ μετασχεῖν ἐξόν ἐστιν ἢ τῷ πιστεύοντι... 

καὶ λουσαμένῳ τὸ ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν. «λουτρόν Τυβτ ταροί.δ6.1 

(Ν1.6.4288) ; λουόμενος εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ΟἸδπι.5:7.2.12(0.144.15; Μ, 

8. οοὐο) ; ας. 45 οἰβαῃβίπρ οὗ 800] δια Ὀοαν τορεῖμοῦ, ΠΘΠςς 885 βῖρτι οὗ 

τορασγοοτίοη οὐ δον, {7α5ι. Κγ χες. (ρ.46; Μ,6.15850) ; ἅ. οὗ ΤΆΕΟΪα 5 

56: θαριίθπι εἶπεν, νῦν καιρὸς λούσασθαί με. καὶ ἔβαλεν ἑαυτὴν 

813 λύθρον 

λέγουσα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿]ησοῦ Χριστοῦ ὑστέρᾳ ἡμέρᾳ βαπτίζομαι 

ΑΟΡακί.οὲ ΤἈεεῖ.34(ρ.26ο.6); οἱ, ἔλαβον τὸ λουτρόν, Παῦλε'" ὁ γὰρ σοὶ 

συνεργήσας εἰς τὸ εὐαγγέλιον κἀμοὶ συνήργησεν εἰς τὸ λούσασθαι 1δ.40 

(ρ.266.το) ; 8. οὗ πετεξ, Ὀαρείβηη (Ναββθῃθ) ἡ γὰρ ἐπαγγελία τοῦ 

λουτροῦ οὐκ ἄλλη τίς ἐστι κατ᾽ αὐτούς, ἢ τὸ εἰσαγαγεῖν εἰς τὴν ἀμάραν- 

τον ἡδονὴν τὸν λουόμενον κατ᾽ αὐτοὺς ζῶντι ὕδατι ἩΠΡΡ.᾿α6γ7.7.13(Ρ.83. 

7: Μιτό.31310); 8. οἵ Ὀαριίϑιη Ό. ἤτε (1,6.5:16), ἱπτεγργεῖεα 85 

Ραμἰϑῃπιθηΐ οὗ ροβί-θαριίβπιαὶ 5ῖπ, Οὐ ἤσηι.2.2 ἐμ ἐγ ρ το... Μ. 

13.281.) 
Ε. οἵ βριτἰζααὶ οἰεαηβίηρ ψ τθουΐϊ αἰτεοῦ ΔΙ] βίοι ἴο θαρ(βιη λού- 

εἰν δὲ δεῖ μάλιστα μὲν τὴν ψυχὴν καθαρσίῳ λόγῳ ΟἸεηι. ῥαεά,53.9 

(Ρ.263.31; Μ.8.620Ὰ) ; ἐν ποταμοῖς οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ ὁ ̓ ]ορδάνης, καὶ 

λέπρας ἀναλλάξαι δυνάμενος τὸν μετὰ πίστεως τὴν ψυχὴν λουάμενον εἰς 

᾿Ιησοῦν Οτ.70.6.47(21; ῬὉ.156.24; Μ.14.2810); (σποβί,) ἱπ ΟΠ τιβι}5 

γπῖῃ ἴο Βαϊῆευ ἐφ᾽ ᾧ..«εὐχαριστοῦμεν λέγω..«λούσασθαι θέλω καὶ 

λούειν θέλω 44...οπ(ρ.το8.2). 

ξβλόφωσις, ἡ, ἴογ λώφησις, ζε55α! 0}, Το δι λονπιτο. (] .96.7610). 

λοχαγός, ὁ, φημ θη, Ἐλι5,0.(.4.5τ(0.138.10; Μ,.2ο.12014}; Τμαΐ. 

ἀι.6.5.24.](2.τούφ). 
λοχάω, [Ἶ6 ἐπ τοαῖ! ; 650. οἵ εν}! ἀπ ἐν}] βρί τίῖ8, ΜοΙΠ.6»η}.8.4 

(ρ.85.2ο; Μ.18.1440); ἐῤ.8.τοί(ρ.02.7}1 524}; Ν1],6}}.3.72(}1.70.τ210). 

λοχεία, ἡ, εἰ ἀνίνιμ; 1. 1ἴτ., οὗ ΒΜΝ Χριστοῖο διαγγέλλουσι λ. 

Ῥαὰ 511. αρδο.532(}.86.22538); τῆς ὑπερφυοῦς σου λ. ἩΜΕΙῊ δγρι,οὲ 

Αηηπ.50}}.18,3570}; ἴδστα ποῖ ἱποοηβίβιθατ Ψ ταϊγϑοι]οι 5. Ὀἰτί, 

οὐδ α568); θυ θὰ ννὴτἢ Βεδίταίϊοη, Οὐ Ν, γϑβιλορι. 13 ἦη Οαηὶ, 

(Μ.44.10520}; ἐῤ.(το534}; τούτου..«μόνου χωρὶς λ. ἡ γέννησις... οὐ 

γάρ ἐστιν ἐπὶ τῆς ἀφθόρου τε καὶ ἀπειρογάμον κυρίως τὸ ὄνομα τῆς λ. 

εἰπεῖν 1δ.; οξ δ (τοπ40); οί, Ῥτος ΟΡ ογ.3.3(}1,6ς,70 50); ποηςε ῬΙΌΤ., 

οἵ Γῃγβίσαας οδϑούναῦσα σοηἀοπιμβά ὃν ΟἼΤΩ]]. ἀλόχευτον τὸν... 

τόκον ὁμολογοῦντες. ..ἐπειδή τινες μετὰ τὴν ἡμέραν τῆς... «γεννήσεως 

δείκνυνται σεμίδαλιν ἕψοντες .««προφάσει τιμῆς ."«λοχείων..«παρθενο- 

μήτορος, ὁρίζομεν μηδὲν τοιοῦτον...τελεῖσθαι ΦΩΉ.10: 2. τηρῖ,, οἵ 

τορϑηθτύδῦλου θαυμαστῆς καὶ παραδόξου λ. (ῃγγπ5.ἤοηι.25.2 τὴ. [ὁ6. 

(8.χ45Ε}; ΤΌΒτγβ λον ΜΙ .50: 1(8.1050); Νοπη.ῥαν.ο.3:53(}1.43. 

7658), 
λόχευμα, τό, ραγ., ἐγαναῖϊ, ελμτἰἀδίγι; ἢρ.», τεῖ. Ῥαββίοῃ ἐκκλησίαν 

οοὐπαιδίον...ἐκύησεν ὁ κύριος ὠδῖνε σαρκικῇ" ὦ τῶν ἁγίων Δ. (]εῃ). 

Ῥαφᾶ.τιό(ρ.τ15.2ο; Μ.8.301.}; ταῦ. ὈΘΡΟΒπα ἃ5. πενν Ὀἰσῃ καινῶν λ. 

ΟΒσγβ.ἤορι.2.6 ἐρι 4 συ ῤνῖπε,(3.800) ; παράδοξον τῶν λ. νόμον Ἰάἄοηι. 

15.3 ἴῃ Εονη(ο. 5104}; 154. Ῥεὶ,ἐρ}.4.24(Μ.18.το76Ὰ). 

. βλόχευσις, ἡ, ὑγἹηρΊΗς ἰο διγιῆ, ΘΟΡΗΧ Η.ον.2.20(Ν],8).35234}. 

λοχεύτρια, ἡ, τηοίπεν, οἵ ΒΜ τὴν τοῦ... θεοῦ... κατὰ σάρκα ἡ. 7ο. 

Ὁ.λορι.8.6(Μ.06.7ο80); τεῦ. σδη.2:21 πλευρὰν..«.τοῦ βίου λ. ὅε0.ῬῚ5. 

μεχ.το δ .02.1513.}. 

λοχεύω, Ρα455., δέ δονη, Μεῖῃ. γη:Ρ.2.6{ρ.23.0; Μ.18.574). 

Ἐλοχηφόρος, 2} εἰίϊ-δεαγίηρ λ. δίφρου ἀεϊίυεγν Ξίοοὶ, Ματς, Ὀϊδς. 

φ Ρονβὴ.44. 
λόχιος, 9} οὐ σομηεοιδα το ἢ εἰμ] ίγιἄ, ΝΌΟΝ Πα, αν, 7ο.7122(Μ.43. 

βοϑοὺ) ; ἐδ.0: 25(8294). 
λόχος, ὁ, 1. ἀδίαεπριεηξ οὗ ἸΡΘΟΡ5, σεηίενγ, Ἐπι5,..4.0.0.32(Μ.20. 

8200): Κ᾽ (Οσηεί. τό(ρ.555.2); 2. φιηδμϑεαάε; οἵ Ὧν], Β65.ἤ0}1.21.1 

(2.τό48; Μ.4τ.5410). 
Ἐλοχοῦς, ἡ, -- λοχός "δ, τρονηαη ἴῃ εἰ δίνει} παρθένον λ ΤΕ Ριρῆ. 

τ ΡΥΌΡ}. 76ν ἃ. 1(Ὁ1.43.4008 ; λοχόν Ῥ.21). 
λύγισμα, τό, φοηΐϊογ 00} ἃ, ... ὀρχηστικά ΟΝΙς,(γϑ))γείμι.(Η.4. 

4520}; τηβῖ., Οὗ βορῃιβι1οαὶ ἀυρυτηθηΐβ, ΟΥ̓ ΝΖ. ον.21.12(}].3ς.τορ 30); 

Ἰά ξαγν!.2.1.11.268(Ν.3).10484}; οὗ τῆς ὑψιβῖβ ΔΠα ἴατηβ οὗ σΟΙΏΡΪ1- 

οαξοῦ τηυϑβῖσαὶ τππ65,1}.1.2.33.66(0324) ; [ἃ ογ.5.35(}1.35,7098) ; Οὗ ἴπ8 

πανὶπρ οὗ Ὀταησμε5 τοῖς λ. θρῆνον τὰ δένδρα ἐποίουν ἠχοῦντα, ποῦ εἶ 

ὁ Ἀδάμ; Ηγνηη.(ΚΙΤ Ρ.14). 
λυγμός, ὁ, ἀϊεεοιρῖ,, ΟἸετα, ραεά.2.2(ρ.170.21; Μ.8,4174); εαἰελϊηρ 

οὗ δγεαϊᾷ ἴῃ θερΙρ, τ ΝΝυβϑυ Μαον.(ρ.413.14; Μ.46.997}). 

Ἐλυγοδοπλέκω, τύεαῦε οὗ τοίϊοτυ ποῖρς, ΤΟ τγβ γαηεἤς. Ξ(ϑανς 7 

Ῥ.240.30). 
Ἐχυγρώδης, 41 πα], ἨΠρΡ.7,.21 ἠπι Ῥυ(ρ.τό4.τι ; Μ.10.6218). 

Λυδός, ᾿γάΐαν; Δυδὴ λίθος (Ξε Λυδία λίθος, [,5γ}; 5|1Π1Ἰσθοιι5 βἴοπθ 

πιβθά ἴο αββαὺ ρο]ά, ΟἸδπι. ν᾿. ο(Ρ.29.19; Μ.8,741Α). 

λύθρον, τό, (λύθρος, δ), 1. σονε, ἀεβίονιθηὶ ὕγονι δἰοοά λύθρους 

καὶ αἵματα Ἐπ5.}.6.4.το(τ480; Μ.21.2570}; 14... .2(ρ.2οο.3; Μ,2ο. 

13284}; οἵ ϑβοηῆςσεβ, ἰἅ0ν..3,27{ρ.00.20; Μ,.2ο.τοβϑο); βωμοὺς 

λύθροις αἱμάτων μιαινομένους ἐδ.3.48(0.98.0; 1180}; περὶ τὰ εἴδωλα 

καὶ τὸν ἐπιβώμιον λ. τ Ν 55, τη.7(2 Ρ.164.14, ν.}. τὸ ἐ. λ. Μι4Ξ. 

7530); οἵ Ὀοοά Ξε ἷπ τιυτάρυ, τεῦ, ταγίγυβ ἐν πολλῷ τῷ λροὶς 

θαυμάζουσι τοὺς νικηφόρους (]ΕΠῚ.517.2.2ο(ρ.173.15; Μ.8.τοβδα) ; λ, 

φοινίῳ κόνιν δεύων ΜοΙῃἐγρατίρ.135.10; Μ.18.2128); ὁμογνίῳ λ. 

υὐμἐξεμίανεν ῬὨϊοΞτ ἢ. ς.5.4(Μ.65.5324}; τεῖ. ἐἀ]οῖ5 οὗ ρεβεου το 



λυκάβας 

διατάγματα λύθρων μεαιφόνοις.. «ἀκωκαῖς Ὀοπβί.ρ.Ἐπι5.ν.Ο .2.5τ(ρ.62. 
20; Μ.20.1ο280) ; 1.2.5 2(ρ.63.7; τοφολ) ; 2. ἀεξίοριθηὶ, τεῖ. Τὰς, τῷ λ. 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταμίγνυται τον γ85.0γ,εαἰδεἢ,14{(Ρ.62.13; 
Μ.45.400); 3. δἰοοά (--- αἷμα) λύθροις λουσαμένους ἰδίοισε ῬαᾺ].51}. 
ἄγιϑο.42(Ν1.86.225538)., 

λυκάβας, ὁ, "πμοηέξ, τ. ὙΕΙΡῚΙ ἐεἶ.4.61 ἀρ.Οοχιδῖ.0».5...2τ(ρ.187.1; 
Ἀ1. 20. 1301.) ; γεᾶγ, ΝΟθΩ. ραν. 7}ο.τχτ40(Μ.45.8480); ἐδ.18: τχ(Β924) ; 
Ῥδ.].51}.οῤ.ο3ς5(Μ.86.21548). 

λύκαινα, ἡ, 5Π6-τοοίῇ οὗ Ῥλομς, τας] ΠΑ] ]Ζθα 85. τλοῤῥιογάσςς λ. 
καλοῦσιν... .τὰς χωρικὰς τὰς βοσκούσας τὰ πρόβατα (γον. Ῥαδοῖ.ρ. 114 

(Μ1.92.2970). 
λυκίσκος, ὃ, εἀγίρμὶ, ατο. δου, Ρονρῥἧ.98 (ν.]. οἰκίσκου). 
Ἐλυκόθηρ, ὅ, ἀμηίεν οὗ τοοῖνες, ἘΜοτᾺ ραϊν. 6(Δ1.18,3050). 
Ἐλυκουργός, ρεγῃ. [.}. ἴῸΥ λυρουργός, ῥίαγίηρ σῃ ἰδ ἴνγε Σμύρνα 

ἐὸν κλαίουσα λ, [᾿θετῇ. γεῖ, Ἐξομηου] Ογας, δὲ. 5.306. 
[Ἐ]λυκτικός, ν. λυτικός. 
λῦμα, τό, οὐ δεοιντηρα; ἈΘμΟδ 1. εἰσαΉ  ΙΉΡ (ἴῃ ἔΠο θ᾽ ἰχαᾶς, οὗ 

εἰφαπδίηρ φῇ εἰοί!), σ. ἔστω ὃ...χιτὼν τῆς ψυχῆς..-«νήματι, μᾶλλον 
δὲ λύματι ἀμνησικακίας ἐξυφασμένος 70,0]ἱπὶ, 5 αὶ, 28(Μ}.88.11200) ; 
2. γεγουαὶ οἵ ἃ. σιιγβ8 περὶ δέματος καὶ λ. 7 7ο. [6].5εγηι.(Ὁ1.88,19244). 

Ἐλύμανσις, ἡ, ἀεείγιοίίυεηπεςς, ϑορῦχ. Η.ον.4(Μ.8).330 50). 
λυμαντήριος, ἐδεϊγογτηρ λ. τῆς ψυχῆς πάθη Μοίῃ.Ἔγηιῤ.3. (ρ.56. 

15; Μ.18.1018). 
λυμαντής, ὁ, ἀεείγογνον, 4.ἀπάν. ο(ρ.51.15). 
λυμαντικός, ἐοοίγεείτθε ; ἴῃ σεη., ΟἸοτη. οἐγ.).δ(ρ.25.τὸ ; Μ.0.4474}; 

λ. ζῷα Ποπι Οἰδη. 8,11} ὃν 56. 5ΙΠπ6 7} ὥσπερ τινὰ...λ. ῥίζαν ὃ τῶν 
ψυχῶν γεωργὸς ἐκτίλλει Τ(Πγνβ. ον τη Ἐς. αα(ς, Θο1Α); ἥλιον...λ, 
ὀφθαλμῶν ΟΠ γγπ5,ἤοηι.δ.,2 τὴ 0.(8. 508); οὗ ἐν} Γπουρῃῖβ λ. βλαστή- 
ματα Επι5.,(.Ξ(0.203.34; Μ.20,13364}); οὗ ἔαϊΞε ἀοοίτίπε λ, τῆς ἀληθοῦς 
ἐννοίας, τὸ λέγειν Ἐππιωῤοί, 8(Μ.30.8444); ΕΡΙρΡΒ ἤκεν..6.6{(ρ.5ο.5; 
Μ.41.6400)) ; ἐφ. 7.2(ρ.346.10; 9070); οὗ ἀεν5 λ. ἐξουσίαις ΟἸΕΙλ. 5,» 
2.15{(ρ.149.14: Μι8,Ἰοο8Ὰ); μοχθηρῶν καὶ λ. δαιμονίων Ἐπι5.(.6.5.2 
(Ρ.217.28; Μ.22.360Ὰ}); δαέμονας λ. ἀνθρώπων Ἰ4.1,..12: ττ(}.24.5564). 

λυμεών, ὁ, ἀδείγογεν, οἵ 1)6ν1} δη6 ὅν] 5ρί τ δαέμονας...λ. ὄντας 
ΟἸετα. ᾿γοΐ, 3(Ρ.33.4; Μ.8.1288); ὁ λ, τῆς ζωῆς ἡμῶν διάβολος Β85. 
ῥονπιττ.α(2.94Ά.; Μ.31.378}) ; ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τοῦ λ. Νηορῥιι Βι(Μ. 
19.120}; ὁ κοινὸς τῆς ἀνθρωπότητος Δ. Οτ. Απίδαῤὶ.2.το( 1.88. τ881Ὰ}; 
οὗ Πευδίιοβ, ειΡ. Ῥαπ]}. ὅαμι. λ. τῆς Χριστοῦ ποίμνης ΕἘπ5.}.6.7.27.(Μ. 
20.7058}); Ατίιι5 ὦ λ. καὶ ὀλέθρεε (οπδί,ρ.σε]. ΟνΖ.ἢ.6.5.το.30(}}.85. 
13520}; ΑὙ]δη5, Δ 8ρ.ΤΠάτ.ἢ.6.1.20.το(4.80ο) ; δίπηοῃ Μαριιβ, (οη5,. 
“4.:Ρ}.6.9.3; οἵ [α]5ε ἔδθδοῆεῖβ ἴῃ σεπ., Ομγυϑ. λον. 73.1 ἴθ ΜΙ. 
ἼΟΒΑ); οὗ ἃ σοτγαρί ὈΙΒΠΟΡ, 14.5ε.5.τό(ρ.8ς τα; τ. 3060). 

Ἐλυμήτης, ὁ, τΞ ἕοτερ,, γαε. 51.3.47. . 
λυπέω, Α.. σγῖίουε; 1. τοῖ, ου]α]ν στιοῖ ἐὰν ζημιωθῆτε ἑκουσίως ἢ 

ἀκουσίως μὴ λυπεῖσθε Τ᾿. αῃ 4.6; ἐπισυμβάντος δέ τινος μὴ ἀγανα- 
κτεῖν, μηδὲ λυπεῖσθαι ΟἸετη. δεἰ,4](ρ τρο.4; Μ.0.7208); Βαβιγεσιδγτο2 
(2.48δοσ ; Μ,31.1212Ὰ) οἷζ, 5. λύπη; κατὰ κόσμον...ἐὰν λυπηθῇς διὰ 
χρήματα, διὰ δόξαν, διὰ τὸν ἀπελθόντα, πάντα ἐκεῖνα κατὰ κόσμον. 
διὸ καὶ θάνατον ποιεῖ [50. λύπη]. ὁ γὰρ διὰ δόξαν λυπούμενος φθονεῖ, 
καὶ ἀναγκάζεται πολλάκις ἀπολέσθαι" οἵαν καὶ ὁ Κάϊν ἐλυπήθη λύπην 
ΟὨγνβ. οῦ.1.5.1 ἠῃι 20 ογ.(1ο.543Ε); δ5. βδἰ πη}, Ἠθυπγριαμά.το,3.3 
Οἷἵ, 5. λύπη; τὸ ἀκαίρως λυπεῖσθαι, ἐκ τοῦ φθονεροῦ δαίμονός ἐστιν. -.. ὁ 
λυπούμενος συνεχῶς, καὶ προσποιούμενος ἀπάθειαν, ὅμοιός ἐστιν νο- 
σοῦντιε, καὶ ὑγείαν ὑποκρινομένῳ...ἃ ἀγαπῶν τὸν κόσμον, λυπηθήσεται 
πολλά Απιι Μοη λον (80. Ἴθοο .,0); 2. τοῦ. βοᾶν βούσονν, ῸΥ 
ΟὨΘ᾽5. ΟΥΤ 51π5, Ηοιτηπαπμά.το,2,5; Οτλορτ.9ο.9 ἐπ [6γ.(ρ.101.20; 
Μ.13.5218)}; Βαβ.76)ξ.ὃγιτολίδι8ος ; Ν.31.12124Ὰ); ὁ λυπούμενος ἐφ᾽ 
ἁμαρτίαις, οὗτος μόνος ἀνύει τι πλέον ἀπὸ τῆς λύπης (Ἐτγ5.ἤοηι. 
Σ5.Σ ΤΉ 40 γ,(1ο.5444}; οὐδεὶς γὰρ ἑαυτοῦ καταγνώσεται, ἐὰν λυπηθῇ 
ἐφ᾽ ἁμαρτίᾳ ἐὉ.15.2(5440); ἴοτ 51π5 οὗ οἔπεῖβ, Τι1,δυ.2.4; ὑπὲρ τούτων 
χρὴ λυπεῖσθαι... οὕτως ἐλυπεῖτο Παῦλος ὑπὲρ τῶν ἁμαρτανόντων (ἬΤν5. 
ἤν! 1 5.6 τῷ Ῥἠη(ατ.53τ08); 8, οὗ 5δηβ ρυιονίηρ Η, Ομοβί, Ἠργηι. 
τιαμά.το.2.4} ν. λύπη; οἵ στοῦ σαιβεα ἴο (τιβ ὃν ἀββοσια οι πὶ 
ῬτάνοΥ οὗ τιρῃΐδοιιβ ΨΠΠ ᾿ρθηϊτοπτ Θχσοσημη οι α οὔθ η6Υ5, 
Οσηεί..“Αρ}.53.8.3. 

Β. ἐηγηγε τῶν λυπησάντων τὴν βασιλείαν ΟΥἁκοῖι.12.2 τ [6γ.{ρ.00.Ψ 
20; Μ.13.3848)}; Ἰᾶ,εονρη τη Οόη. 0. ἘΠ 5. ρ.6.6.ττ(2930; Μ.12.718); 
(Βτγ3.}»οφμ!.4.5(2.3οϑο). ' : 

Ὁ, μμάεν, Ογτ..(σ.ο(3.63174). 
Ὠ. δὲ υεχεά, ἀπρΥγ εἰς ᾿θανάσιον.. .ἐλυποῦντο ΑΤΠιαροί, δες. δ(ρ.02. 

4; Μ.2:.2518}; ἐλυπήθη πρὸς αὐτούς Το. Μ4].εἦγο,.2 Ρ.43(}1.07.116Ὰ}; 
Μαχ,ραγτὶτ, 4(Ν].00.0724). 

λύπη, ἡ, 1. ργῖεξ; ἃ. χουν ἀπὸ γὰρ λ. ἐγείρεται καὶ θυμὸς μετὰ 
ψεύδους 7. ΠαΉ 4.6; οὐκ ἐπερρίψατε ἑαυτῶν τὰς μερίμνας ἐπὶ τὸν κύριον 
««ἀλλὰ..,«ἐπαλαιώθητε ταῖς λ, ὑμῶν ἩοΙτη."15.3.11.4; ἡ ἶδο, λ.} τοῦ 
κόσμου, ὅταν τι ἀνθρώπινον καὶ τοῦ κόσμου ἄξιον ἦ τὸ λυποῦν Βαβ.γέξ. 

δ14 λυσίπονος 

ῥὑγιτοζίλι δος ; Μ.31.12124Ὰ); τὴν κατὰ κόσμον λ. ... ταύτην τὴν ἐπὶ 
βλάβῃ τῶν λυπουμένων (Ὦγχγϑ. οτ.1.5.1 ΤΏ. ΖΦ ον,(το.543Ε); κόσμου δὲ 
λ., τὴν ἐπὶ ζημίᾳ χρημάτων, τὴν ἐπὶ θανάτῳ παίδων ἣ γυναικῶν, ἧς ἡ 
ἀμετρία τὸν θάνατον οἶδεν ἐπάγειν ΤΙ. 2(0».7: το(3.324); πόπος, 8.5 
8. 510 διατί.. οὐκ ἀναβαίνει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἡ ἔντευξις τοῦ λυπου- 
μένου ; ὅτι...ἡ λ. ἐγκάθηται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ" μεμιγμένη οὖν ἡ λ. 
μετὰ τῆς ἐντεύξεως οὐκ ἀφίησι τὴν ἔντευξιν ἀναβῆναι καθαρὰν ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον. ὥσπερ γὰρ ὄξος οἴνῳ μεμιγμένον ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὴν αὐτὴν 
ἡδονὴν οὐκ ἔχει, οὕτω καὶ ἢ λ. μεμιγμένη μετὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν 
αὐτὴν ἔντενξιν οὐκ ἔχει. καθάρισον οὖν σεαυτὸν ἀπὸ τῆς λ, τῆς πονηρᾶς 
ταύτης. ..«καὶ πάντες ζήσονται τῷ θεῷ ὅσοι ἂν ἀποβάλωσιν ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
τὴν λ. καὶ ἐνδύσωνται πᾶσαν ἱλαρότητα Ἠεγ παΉ,το,3.3-ᾳ; ρουβοηὶ- 
ΠΕ6, 14.5:»92.9.15.3; μηδενὸς ἄλλου γενώμεθα, μὴ πνεύματος ὀργῆς, μὴ 
πνεύματος λύπης ΟΥἍἤοη1.5.2 τη: εγ.(Ρ.32.24; Μ,13,3200Α); Μείῃ.γές, 
1τ.3ο(Ρ.263.1τ; Μ.41.1140}}; ὅταν τὸ πονηρὸν πνεῦμα τῆς λ. περιδρά- 
ξηται τῆς ψυχῆς, ὅλην τὴν εὐτονίαν αὐτῆς καὶ καρτερίαν παραλύει, καὶ 
σκοτίζει..«ἀλλ᾽ ἡμῖν εὐθὺς κατὰ τῆς λ. ἀγωνιστέον, διὰ τῆς προσευχῆς, 
καὶ τῆς εἰς θεὸν ἐλπίδος, καὶ τῆς ἀναγνώσεως τῶν..-γραφῶν, καὶ τῆς 
μετὰ εὐλαβῶν ἀνθρώπων ἀναστροφῆς. ... τὴν οὐ κατὰ θεὸν λ., φαύλης 
ὀρέξεως ἀποτυχία συνίστησιν...λ., σκώληξ καρδίας, εἰς ἑαυτὴν ἕλκουσα 
«τὸν νοῦν..«ἡ λ, γὰρ ἐμπόδιον παντὸς κατορθώματος. οὐκ ἰσχύει λ,, μὴ 
παρόντων παθῶν, λ. γὰρ παθῶν ἔλεγχος ἀψευδής. ὅ κρατῶν οὖν 
παθῶν, ἐκράτησε λύπης ΝΠ ἡ. (}1.79.14530.-14568) οὁ ΤΑ ΤΠ ἐῤ (αεί. 
2.5(}.28,8οό( [{.}; τοῦ ἀλάστορος τοῦ τῆς λ. δαίμονος. ὅταν γὰρ τὸ... 
τοῦτο πνεῦμα περιδράξηται τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλην αὐτὴν σκοτίσῃ, οὐκ 
εὐχὰς ἐκτελεῖν μετὰ προθυμίας συγχωρεῖ, οὔτε ἱερῶν ἀναγνωσμάτων τῇ 
ὠφελείᾳ ἐγκαρτερεῖν, ... Δ. οὖν ἐστιν κατήφεια μὲν ψυχῆς..-«σκώληξ 
καρδίας, κατεοθίων τὴν τεκοῦσαν μητέρα ΑἸΓΜοη ἦσο». :(Μ.80. 
15ο9κ-Ὁ); οὗ Μαχ.ἰοσιοονη. 28(Μ.01.8774); Ὁ. ροά]ν; οὗ στίεῖ ἴοτ 
5105, Πδστηὑἷς. 5.4; αὕτη οὖν ἡ λ. δοκεῖ σωτηρίαν ἔχειν, ὅτι τὸ πονηρὸν 
πράξας μετενόησεν Ἰάωπαμά,το.2.4; Βαβιγεργχοχ(ζϑος; Μ.5ι. 
12124}); εἰς ἁμαρτίας μόνον ἡ λ. χρήσιμον (Πγν5.ἤση!.1 5.1 τη 90 οΥ, 
(10.5444); λυπηθῶμεν τοίνυν λύπην χαρᾶς μητέρα, καὶ μὴ ἡσθῶμεν 
χαρὰν λύπην τίκτουσαν ἃ ἤονι.1 5.6 τη ῬΑ (αΥ.320Ὰ}; τὴν..«κατὰ 
θεὸν λ., καὶ μᾶλλον ἀσκητέον, τὴν ἐφ᾽ οἷς ἁμαρτάνομεν, καὶ ῥᾳθυμοῦμεν, 
καὶ τὸν θεὸν παροργίζομεν. αὕτη....διεγείρει πρὸς ἐργασίαν ἀρετῶν, καὶ 
σπουδαίους ἀποτελεῖ ἘΝ1) υἱέ,(Μ.79.1456.4); χαίρω, οὐ γυμνὴν τὴν λ', 
ἀλλὰ τῆς λ. θεωρῶν τὸν καρπόν: ἡ λ. γὰρ ἐκείνη βεβλάστηκε τὴν 
ἐπαινουμένην μετάνοιαν ὙΠάϊ. 20 ογ.7:9(3.324) ΑπίιΜομ λον. 250}. 
89.15120}; ἀπαύστως εὔχομαι...συντηρηθῆναι τῷ εὐλογημένῳ μου 
δεσπότῃ ταύτην τὴν σωτήριον λ,, τὴν ὄντως, τῶν μὲν παθῶν ἀπότομον 
δέσποιναν, τῶν ἀρετῶν δὲ μητέρα σεμνήν..-σπέρμα γὰρ θεῖον ὑπάρχει 
σαφῶς ἡ κατὰ θεὸν λ." καρπὸν ὥριμον τὴν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν εὐφρο- 
σύνην παρέχουσα ΜΆχ.ορ.4(Μ.01.4138,0}; ἔογ 51π5 οἵ οἴπιοῖβ, Τ 74. 
23.1; ΟΒγγϑβ.ἤόηι. 1 5.6 τη ΒΑτ (ττίβιρο); ἴῃ ἀεΓ, οἵ ἔλεος, ν.5.ν.; α. τοῦ, 
5 8.5 οαπιβὶπρ' στε τὸ Η, Ομοβὶ (ΕρΡἢ.4:30), Ηδστημαμά,3.4; οἵ δ. 
10.2.1; ΟΠ χυβ.ἠοη.1 5.4 ἐῃ Ερίκ(ατ. στο); ἀπίι Μοὶ, ἠοηε(Μ.80. 
15120); 2. ργίευαπεε μὴ ἀναμένοντες τῇ λ. τῇ κατ᾽ ἀλλήλων ἐπιδῦναι τὸν 
ἥλιον ΤΏΙ, ἐἰχεοὶι.25: 15-τ|(2.880); 14 αἱ.4:το(4.384); 3. Δανίαρε, 
ἰο55, (απ. Αρῥ.82. 
χε ὦ δας (ΑΗ δογγοῦ, (ὮΥγβ. ἤονμ.1.1 τ 2 ογν.4: 17(3. 

2600). 

ἔλυπικός, ῥαΐηξεὶ, Τ10.1) λον... .(Μ.06.688.4}. 
λύρα, ἡ, ἰνγέ, ἴὰ τηείθρῃοτβ οὗ αἰνίης ἱπδρίσαϊτίοη ᾿Εφραὶμ ἡ τοῦ 

πνεύματος λ, Τᾶτ,6.χ45(4.1252); ἴὰ Ξογνα, Οἥγγ 5 (ς.00); χρῆσον ἡμῖν, 
ὦ πάτερ ᾿Ιωάννη, τὴν Δ. τὴν σήν 1δ.(5.1τ03); ἡ ἐκκλησιαστικὴ λ. τὸ 
ἀρχαῖον πλῆκτρον 1.6. (ῃγγ5.] ἐπιγινώσκει {Ρ.(ς.102}}, τε, Ῥτορῃεῖ5 ; 
ἸΠΘΕΆΡΠΟΙ Ρῥτββθθα ὃν Μοπίδπυβ τὸ ΠπΏρὶν ρϑϑϑῖν!ν ἀπά ἀἢ- 
σομβοϊοιβηθββ, Μοηΐ. ἔνι, ἘΡΙρἢ.λαον.48.4(Ρ.224.22; Μ,4τ.Β6ΤΑ), 
ΟΥΒΟΘΟΧ τ|88 οὗ 5ίχη]ε, ᾧ 751. εὐ γ.8(}}.6.257Ὰ} εἴτε, 5, πλῆκτρον. 

Ἐλύρισμα, τό, ἐπεγε οἡ ἰδι6 ἶνγε, ατ Ναξιεαγηι.2.1.50.44(Μ.37.1352}. 
Ἐλυροκτυπέω, εἰγέλδε δε ἰνγο, ΟγτΡς,52:2(Μ.69.8724). 
λυροκτύπος, εἰγίκίηρ ἱπ6 ἰνγε Δ. Δαβίδ Νοπῃ.ραν.ο.8:42(Μ.43. 

8128); ἀεεσπηραμίφαά ὃν δε ἰγγε Δ. αἷνον ἀείσω ΤΑΡΟΙ],»πεὶ, Ὀς.το7 14 
(ν.1. λιγυρόκτυπον Μ,535.1τ4700), 

Ἐλυρουργός, ν, Ἐλυκουργός. 
δα ἀἰδεοίυίη τιαγγίαρο, τι ΝαΣιεαγηι.1.2.20.τ86(}.37. 

ϑοδΑ). 

λυσίκομος, τοῦίῇ μη δομηά καῖγ, Με]. ραδ5.20 Ὁ.5.12. 
Ἐλυσίνομος, ἐατυδγεαξίηρ, ΝοΠη αν. 70.0:28(}1.43.8208). 
λυσιπόνιον, τό, "ιεαη5 οὗ γείσαξε ἔγορῃ σι εγίησ, 4. 4πᾶν.Α τῇ 

(Ρ.54.10); ἘΡΆΓ.1, 1288. 
λυσίπονος, γεϊξαςίηρ ἤγονι σε εγίηρ; τὰ σεπ., Νοπηί ραν, [σιπττο 

(}1.43.785 0); 8.7: 3Ξχ(β008) ; οὗ Ξεῦρθηΐ ἴῃ ]άθγηδθς, 16.3::14{768; 
οἵ (τοββ, 0.1), λοηι.3.1(ΜῸ06.5 804); εὐομασίσεῖς τὸ δ. ... πόμα 
ἘΡΙΡΉ εχ. βἀ.τ4{(ρ.515.21; Μ.42.8ο0}). 



λύσις 

λύσις, ἡ, 1. γείδαςε, ἰοοςἸΉ, ἴτοτη 51π ἡ λ. τοῦ φθόνου διὰ φόβου θερῦ 
γίνεται Τ. δ γη!.3.4; 8.5. 6556 [18] σοηδεϊαεηϊ οὗ ροβρεὶ, Οἢγγϑιλοηι. 
1.2 π Μ|ι.(7.48); ὃ γὰρ θάνατος αὐτοῦ ἶΞο. Χριστοῦ], τῆς ἁμαρτίας 
λ, 14.λοηι.39.2 ἤηῃ τον (το 3654}; 1ἅ,λοηι.1.2 τ Β μι. ττ.1110}} 
Νοηποραν.0.2ο0:23(Ν.43.0128); 85. τοϑα]ς οἵ Ῥϑπιΐεηοθ, Τ0. 6]. 
Ῥοφηϊ εοπί υἱνρ.(Ν}.88.τοό44}; 2. ἀϊξεοϊμίίοη; οἵ νου, Η ον, Ἴθι. 
11; ἴὰ ἀδαῖῃ τοὺς δερματίνους χιτῶνας διὰ τοῦτο κατεσκεύασεν, ... 
ὅπως διὰ τῆς λ. τοῦ σώματος πᾶν τὸ ἐν αὐτῷ γεννηθὲν κακὸν ἀποθάνῃ 
Μει.γ 5. τ. 38(ρ.282.1; Μ.18.2038);- ον". ΟἾδημ.ι.5; ἦν..«πάλαι... 
φοβερὰς... ὅ.. «θάνατος, καὶ λ. ἐνομίζετο τῆς ὅλης ἀνθρώπου φύσεως. «ἡ 
τούτου δυναστεία Ἐπι5,ἐβεοῤἧ.,(0.125.2; Μ.24.6174}; οὗ ἀεδίσαοίοι 
οὗ ἀδαίῃ Γῆχουρἢ ουκ οἵ (εβί, ἐδ.(ρ.8", 5; 6138); ΟΠγγβ.λόοηι. 1 1.6 
ἐμ ΜΕ(7.τ 518}; οὗ ἀιββοιαίίοη οὐ οβαῖς Τὰν ὧν ΟΠ τ δι᾿ 5 οοταϊηρ, 
4 ἀονι.78.2 1 10.(8,4620}; 3. ὀγεακίηρ οἵ Ἰαν)5, εἴο. ἐν τῇ λ. τῆς 
μιᾶς καὶ τὰς λοιπὰς ἐξ ἀνάγκης συγκαταλύεσθαι Βαᾶ5.γ6}. [μ5. Ῥτοθια.2 
(2.328; Ν1.31.8034}); τοῖ. Μι.12:5 ἐκεῖ μὲν γὰρ...ἡ περίστασις τὴν λ. 
ἐποίησεν ἴΞο. οἵ Βα Όκτμ 67’ ἐνταῦθα δὲ καὶ χωρὶς περιστάσεως ἡ 
λ. ΟΒτγβιάομι.39.2 τη Μ||.(7.4330); δακνομένους ἐπὶ τῇ τοῦ σαββάτου Δ. 
τά λον.37.2 ἐπ [0.(8.2130); 4. ἀϊξεοϊμἑοη οἵ τρδτυίαρο, τεῖ, Μοη- 
τἀπὰ5 (ρετῆ. Ὁ] αἀτηρ ἰο ἀδβοσοῃ οὗ πυβθαπάβ. Ὁ. ῬΥΊ501}1ὰ ἀπά 
Μαχίνγλ1118) οὗτός ἐστιν ὁ διδάξας λύσεις γάμων ΔΡΟΙΟΠ.ΔΡ. ἔν5.ἢ.6. 
5.18.2(Μ.20.4768); ἐγένετο μεταξὺ αὐτῶν [Ξς. ὙΠποοάοβιι ΠῚ ἀπά 
Ἐάρο]8} λ. καὶ ἀπομερισμός γον. Ῥαςεῖ.ρ.3τ6(Μ.92.8048}; 5. γέ- 
εὐπολταϊοη; οὗ ἃ Τασοῖ ΡΟ Π]υϊοα ΕΥ̓͂ μοτεῖ, 86, Ἐνολοῖ, (0.404); 
6. εοἰκίίομ; Ἀθποα γρμεάν ἴου αἸΠ σα] οὐ (του ]ο, ΟΠ τυ 5.5αΐ, 3.2 
(2.388); ((-ΟἹ τι ((οχιπίῃ 58ες, 1ν--ν). 

λυσιφάρμακον, τό, γεηαάγν ἀραϊηδὲ ςρεϊὶς λυσιφάρμακον τοῦ ὑπ᾽ 
αὐτῶν [36. Αὐϊδῃ5] ἀπατηθέντος λαοῦ ΑἸοχ,Α],ἐρ. Αἰοεχ.τ4(0.29.1τ0; Μ,, 
18,560). 

λυσίφρων, ἀϊεἰγαοιεά, ΜῈ]. Ρα55.20 Ρ.5.13. 
λύσσα, ἧ, 1. γαρε, τιαἄηεςς, ἔγέηζγν; οϑιβεὰ Ὀγ ἀεσιοηβ, Νοῆη. 

}Ραγ.7ο.8: 5-2(Ν1.43.8218); οὗ ροιϑεουΐοιβ, ΤὨδξ.},6.1,7.5(3.755); τ, 
4.18,2(03:); 2. οἱ τἀρὶηρ' ῬΔ5510η5, 7,ϑ α].5.8(0.23.4, ος Μ5); λ. 
ἔρωτος ον Οἴφρι.2.2; ὁ ὄφις... ἐπὶ τὴν ἀκόλαστον Δ. ..-. κατασύρεται 
στιν, ν85.0γ.ἀοη.4.4{(0.84.25; Μ.44.11|34); οὗ φίαξίουν, [514,Ῥεὶ], 
ἐρ}.χτολ(.78.3050); οὗ δνατῖος, Νοηπραν, 7[0.13:2(ΝΜ4.43.8608); 
5. γαϑῖες; Ἀδποα, πιεί,, ῥοῖΐν, 65Ρ. οἱ 56 η8616585 τοεΐαβαὶ ἴο Ὀεΐϊενς, τε. 
Ραραηίβχῃ [βς. Ἕλληνες) κακῶν..-«μαθημάτων γέμοντες ...«τοῖς συναμιὰ- 
λωμένοις, ὥσπερ λ., τοῖς πλησίον μεταδιδόασιν ὧν πεπόνθασιν αὐτοί 
ΠΗ νη ΟἸθην.4.το; τούτῳ [5ς. Ῥαρτίϑιηδὶ ναῖε] ὅ μήπω προσελθεῖν 
θέλων ἔτι τὸ τῆς Δ. φέρει πνεῦμα, οὗ ἕνεκα ἐπὶ τῇ αὑτοῦ σωτηρίᾳ 
ὕδατι ζῶντι προσελθεῖν οὐ θέλει δ.1τ.26; γτεῖ, Τυἀαίδαν, Νοηπ, ραν. 76, 
2:23(Ν.43.71654) 4].; τεῖ, βεύεδν ταύτης τῆς λ. ἤρξατο... Ἄρειος ὅτ. 
Ν2Ζ.07.21.3(} 1.3 τοοῦλ); τὴν πονηρὰν Μανιχαίων...λ, (Ὦγν5. 052. 
58.5.1. Μ|.()γ.587Ὲ}; ὙΒαι,᾿.6.1.11.7(3.779); ῬΉΠοσε, λ.6,3.ττ(Μ.6 5. 
5οΒΑ); δι, τ(π68.}); τεῖ, βρ᾽ τα] [01] ν οὗ περίβοϊ οἵ ἀοἂ δῃηά τε- 
Ἰρίου, 514, ΡῈ]. }}.2.188(}1.78.637.); Νοχη.ῥαν.70.5:20(}1,43.7808). 

λυσσ-άω, δὲ γιαά, ᾿νεμείοα, τ 6ν ἔρον γαδῖες., ἢρ., οἵ Βογδῖιο5 
δῃα ἔα] ἰθδοῆοτϑ εἰσὶν... κύνες -- ὦντες ἴρτι. ΕΡ᾿,.7.1; ταδί, οὐ Αὐἱδπϑ 
ἔσχατα “-ὥντας ΑἸΠ..ἐῤ.επεγνεῖ. (0.172.26; Μ.25.2228}; οὗ τὰ Ἀρείου 
“αὦντες ΟΠΙγϑ.566.4.4{0,114.1τ6; τι 4000); κατὰ τῶν ἀποστολικῶν 

ἐλύσσα δογμάτων ΤΒάϊι.ἢ.4.2.25.2(3.801), 
λυσσητήρ, ὁ, 85 864]. ϑ' 2164, γαρτηρ ΤῈ Ἰραάηεδς μανέντες δίκην 

λ, κυνῶν ἘΡΙΡδ εῤ.γαδιαρ δ αον,18.3(0.454.8;, Μ.42.1044}; δαίμων δ, 
καὶ ἄγριος Β45.5 61, Τἀεεϊ. 2. τϑ(.8ς.5078). 

λυσσόδηκτος, δέ!60}. ὃν ἃ »ιαά ἄορ, Οτιεονρη ἴῃ ἔχιτον 27(Μ.12. 
2714}; 1δ.(2724}; πιεῖ, πόνους...λ, σς0. 15, ἔεπ.τ545(}.02.1554.}. 

Ἀλυσσοφόρος, φΟἾνἹῊΡ γαδίες Δ. κύων ΕΡὮΥ.2.242Ε. 
λυσσώδης, -- ίοτορ. λ. γαστριμαργίαν (Ἰεχη. 3».44{0.222.28}; Βα5. 

ἐ}.2.6(3.74Ὲ; Μ.32.2320);: λ. ἀκολασία ἰ4.}051.13.7(2.1200; Μ.21. 
4400); λ. ὑπονοίας Ποπι.ἰφρεντο,τ; τεῖ. Οδιάρθαβ ἐῷ Δ, γάμβρῳ 
Νοηῃ.ραγ.9.18:24(Μ.43.8038)}. 

λυτέον, ογη6 τηιδὶ σοΐυε, ΟΥ. [0.2.22(πτ6; Ρ.γ78.τ6; Νῖ,14.1528). 
λυτήρ, ὁ, γε ἀφ Π167, γέδΟ ν᾽ οἵ ὅλης λ, γενέθλης ΝΟΏΠ.ῥαν. [0.171321 

(Μ.43.8884) ; ἔγοιῃ λ. τῆς πλάνης ζΟΔο5.Ν 42, 471αἰ.το](}.38.073). 
λυτήριος, 1. ἀοἰτυεντηρ, γεϊφαστηρ ἴτότὴ ἃ, ... οὗ τοῦ θεοῦ.. οἰκτιρμοὶ 

θανάτου καὶ ἁμαρτημάτων ΜεΙδ ἐγμρ.το.Ζ(ρ.123.12.; Μ.18,1030); οὗ 
Οτοββ λ. τῶν ἐκ τῆς παρακοῆς κατασκευασθέντων ἡμῖν δεσμῶν 14. 
ον, 2(0Ρ.5ο6.22; Μ.18.4018); 2. δεῖηρ ἐπε ἀοἰνεγε7 οἵ με..«ἀνδρομέου 
βιότοιο λυτήριον ΝΟΠα.Ραν.9.11:23(}1.43.8888); 3. πεαΐ, 65 5 8ῖ., 
ἐξαὶ τοὐεῖ ἀοίϊοογς, γεν ἕν ἁμαρτίας λ., τὸ ἐκχυθὲν ὑπὲρ τῆς 
σωτηρίας τοῦ κόσμου αἷμα {8485.15.26(1.4008 ; Μ',20.1608)}; ϑὅγτι68. 
ἐρ.οα(Μ.66.1τ4648); ὕδωρ δὲ τὸ λ. τῶν ἁμαρτημάτων. ..τὸ παν(άἀγιον) 

βάπτισμα Τμάϊ,1ς.32: 2Ζο(ρ.131.7; 2.311); 4. ἀδειγμεῖθε αὕτη γὰρ λΔ. 
γέγονε τῆς.-. εὐπραγίας ΓΆΡὮν]. ἔχε. ρΉ2.8(0.227.20; Μ.113.036})}. 

λυτικός, ἀσείγιοίτε φῶς λ, --. σκοτέας καὶ ἀγνοίας ΟΥ. [».3 10 70. 
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(ρ.486,29); πνεῦμα ἅγιον λ. καὶ συγχωρητικὸν..«ἁμαρτίας Ἐαδ ψι. 
Μαγίη. ΣΡ} ὶ.2.9(}}1.22.1ο0138); οἵ θαρείβπι ἃ5 λ. παθῶν στ Νὰ 2.07.4. 
2(ΜΜ.36.2600); λυκτικός (ἢ 8.1) 'π Ογτιαάον.2(1.798}; οὗ οΥ̓Ποάοχν ἃϑ 
λ. ... ᾿Ιουδαϊομοῦ καὶ ᾿Ελληνισμοῦ, ὕστερον...καὶ τῶν αἱρέσεων Τ 7υδῖ. 
φιι.ε γε: τ(.6,12528). 

λύτρον, τό, Α. γαηδοηι; 1. ἀεῇ, λ. ἐστὶ δόμα τι τοῖς πολεμίοις διδό- 
μένον πρὸς τῶν ἡττωθέντων, ἢ πρὸς τοῦ τῶν ἡττωθέντων προνοουμένου 
ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ ἀφέσει τῶν αἰχμαλωτισθέντων ΟΥ.5εἰ ἴηι Ῥ5.331253(Μ, 
12.13008); 2. οἵ ταπβοῖῖ οὐὁ γτοαθηιριίοι ἴου 51η8 ; ἃ. οἱ ΟἹ βου ῆοεδ 
85 νἱοαυουθὶν οὔδεσεα ἴῃ ρίδοε οὗ ᾿ἶνεβ οὗ ἐῃε οἤετετβ, ᾿ξ ἦ,6.1.10 
(ρ.4.12; Μ.22.840); Ὁ. οὗ ΟΒγβι᾽ 5 ἀθατῃ 85 ἃ σϑῆβοι (οἵ, Μίο, το: 45; 
ν. λύτρωσις, ἀπολύτρωσις) ἐλεῶν αὐτὸς τὰς ἡμετέρας ἁμαρτίας 
ἀνεδέξατο, αὐτὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ἀπέδοτο λ. ὑπὲρ ἡμῶν, τὸν ἅγιον ὑπὲρ 
ἀνόμων..«τὸν ἄφθαρτον ὑπὲρ τῶν φθαρτῶν ΠΊορΉ.9.21; οἴ Ἰτεηἤαεγ. 
5.1.τ(}ἴ.7.11218); ΟΙδτη, ῥᾳεά, τ ρ(ρ.140.1; Μ.8.3528); τίνι δὲ ἔδωκε 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λ. ἀντὶ πολλῶν; οὐ γὰρ δὴ τῷ θεῷ" μήτι οὖν τῷ 
πονηρῷ; οὗτος γὰρ ἐκράτει ἡμῶν, ἕως δοθῇ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ λ, ἡ τοῦ 
᾿Ιησοῦ ψυχή, ἀπατηθέντι...ὡς δυναμένῳ αὐτῆς κυριεῦσαι καὶ οὐχ 
ὁρῶντι ὅτι οὐ φέρει τὴν ἐπὶ τῷ κατέχειν αὐτὴν βάσανον. ... οὐκοῦν 
ἠγοράσθημεν μὲν τῷ τιμίῳ τοῦ ᾿Ιησοῦ αἴματι, δέδοται δὲ λ. ὑπὲρ 
ἡμῶν ἡ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ οὔτε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ (πρότερον 
γὰρ αὐτὸ παρέθετο τῷ πατρῶ) [1,..23:46].. οὔτε τὸ σῶμα (οὐδὲν γὰρ 
εὔρομέν πω τοιοῦτον περὶ αὐτοῦ γεγραμμένον). καὶ ἐπεὶ δέδοται ἡ 
ψυχὴ αὐτοῦ λ. ἀντὶ πολλῶν, οὐκ ἔμενε δὲ παρ᾽ ἐκείνῳ ᾧ ἐδέδοτο λ. ἀντὶ 
πολλῶν-.««πυθώμεθα γὰρ...εἰ ἡ θειότης τῆς εἰκόνος τοῦ θεοῦ..., εἰ 
ἐκεῖνος ἐν ᾧ ἔκτισται τὰ πάντα...λ. ἐδόθη ἀντὶ πολλῶν" καὶ τίνι ἐδόθη 
ἐκείνη λ. πολεμίῳ κατέχοντι ἡμᾶς αἰχμαλώτους ἕως λάβῃ τὸ λ,, καὶ εἰ 
ἐχώρει τὸ τηλικοῦτον...ἐκεῖνος λ. ἀντὶ τῶν αἰχμαλώτων λαβεῖν. καὶ οὐ 
ταῦτά φημι ὡς καταφρονῶν τῆς ψυχῆς ᾿Ιησοῦ.. «ἀλλὰ βουλόμενος ταύτην 
μὲν κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον λ. δεδόσθαι ὑπὸ τοῦ ὅλου σωτῆρος, τὴν δὲ... 
θεότητα ἐκείνην μηδ᾽ ἂν δεδυνῆσθαι ἃ. δοθῆναι, πλὴν...οὐ λύω τὸν 
᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Χριοτοῦ Οτιεονη ῖη Δ π6.ϑ(ρ.408,2οΠ!.; Μ.13. 
13074{Ὁ; οἷ, πόθεν ἀπολύεις [τεῖ. 1,6.2:20]; ἐκ τοῦ βιωτικοῦ σκάμ- 
ματος" λύτρα γὰρ καὶ δεσμωτήριον ὃ βίος 14. ᾿οηι.15 10 ει (ρ.1ο5.0 
ἡ Πογα ροιῃ. ραποῖπαῖε λύτρα γάρ, καὶ...[1.6. ΟἈτΙδὲ 156 τα Π501}}}; 
εὕρηται τὸ μέγα καὶ τίμιον λ. ᾿Ιουδαίων ὁμοῦ καὶ ᾿Ελλήνων, τὸ... 
πάντων ἀνθρώπων ἀντίψυχον...ὃ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ...οὗ διὰ τῆς ἐνθέου 
καὶ μυστικῆς διδασκαλίας πάντες ἡμεῖς..«τὴν ἄφεσιν τῶν προτέρων 
ἁμαρτημάτων εὐράμεθα Β5.ἀ.6.τ.το(ρ.46.6; Μ.22.888); λ.' ἑαυτὸν 
ἐπιδοὺς καὶ ἀντίψυχον τῶν μελλόντων δι᾽ αὐτοῦ σωθήσεσθαι Ἰὰ ἱβεορῆι. 
4(0ρ.245.5; Ν,24.6338); ἀπέθανε διὰ τὸ ὑπὲρ πάντων λ. ΑΒ. ἴπε.21.} 
(Μ.2:.1330); ὅτε δὲ ἠθέλησεν ὃ πατὴρ ὑπὲρ πάντων λύτρα δοθῆναι... 
τότε δὴ ὅ λόγος... ἔλαβε τὴν ἀπὸ τῆς γῆς σάρκα....ἵνα ἔχων τὸ προσφερό- 
μενον..«ἑαυτὸν προσενέγκῃ τῷ πατρί, καὶ τῷ ἰδίῳ αἵματι πάντας ἡμᾶς 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν καθαρίσῃ 14..1»γ.2.7(81.26.1618)}; οὐχ οἷόν τε ἦν 
ἕτερον ἀνθ᾽ ἑτέρου ἀντιδοῦναι λ." ἀλλὰ σῶμα ἀντὶ σώματος, καὶ ψυχὴν 
ἀντὶ ψυχῆς δέδωκε, καὶ τελείαν ὕπαρξιν ὑπὲρ ὅλου ἀνθρώπον" τοῦτ᾽ ἔστι 
τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ Χριστοῦ ΤΑΤΗ. Αροϊ, τ. τ] (}}.26.11254}; ψυχὴ ἡ 
ἁμαρτάνουσα, αὕτη καὶ ἀποθανεῖται: ὑπὲρ ἧς τὴν ἰδίαν ψυχὴν τέθεικεν ὁ 
Χριστὸς λ. ἀντιδιδούς 1Ρ.τ.τοίτ1250); ΟΥΟΝΑ2.0γ.3ο.Ζοίρ.141.9; Μ.ο56, 
1224} Οἷτ, 5, ἀπολύτρωοις ; ἔδει..«τὸν δίκαιον τρόπον ἐπινοηθῆναι τῆς 

1 ᾽ φ ῤ» ᾿ ᾿ 1. κ᾿ - - [2 «- 

ἀνακλήσεως. οὗτος δέ ἐστί τις τὸ ἐπὶ τῷ κρατοῦντι ποιήσασθαι πᾶν 

ὅπερ ἂν ἐθέλοι λ. ἀντὶ τοῦ κατεχομένου λαβεῖν ΥΟΝ γββ.ογ,εαἰεεἶ,.22 
(ρ.85.το; Μ.45.614}; αὐτὸν αἱρεῖται λ. τῶν ἐν τῇ τοῦ θανάτου φρουρᾷ 
καθειργμένων γενέσθαι 1}.23(ρ.80.2; 610); προσκομέζειν ὁ νόμος... 
διετάξατο λ. τῆς οἰκείας ἕκαστον κεφαλῆς, τὸ ἥμισυ τοῦ διδράχμου. 
ἐν δὲ ἑνὶ στατῆρι τὸ δίδραχμον ἦν. ἀλλὰ καὶ ἐν τούτῳ πάλιν..«ἑσκια- 
γραφεῖτο Χριατός, ὁ ὑπὲρ πάντων, ὡς παρὰ πάντων, λ. ἑαυτὸν προσαγα- 
γὼν τῷ..-πατρί, καὶ νοούμενος μέν, ὡς ἐν μιᾷ δραχμῇ, πλὴν τῆς 
ἑτέρας οὐ κεχωρισμένως, διὰ τὸ ὡς ἐν νομίσματι τῷ ἐἑνὶ..«τὰς δύο 
κεῖσθαι δραχμάς ντ. 70.3.5(4.30174}); πίστιν γὰρ μόνην εἰσενεγκόντες, 
τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ἄφεσιν ἐδεξάμεθα, ἐπειδὴ οἷόν τι λ. ὑπὲρ ἡμῶν ὁ 
οὐ Χριστὸς τὸ οἰκεῖον προσενήνοχε σῶμα ὙΠάι. Κύηι.3:24(3.43); 
οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ἡμᾶς ὅ.. «πατήρ, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ 
ἔδωκε λ. ὑπὲρ ἡμῶν 10.) .1᾽.2.2(Μ.06.5804}; ο. οὗ Ὀαρίπῃὶ μέγα τὸ 
οὐ βάπτισμα" αἰχμαλώτοις λ. Ογτ, Η. ῥγοεαίδελι, δ; ἃ. τεῖ, αἰτηβρινίηρ, 
οἵ Ροββθβϑίοηβ εἰϑ λ, ψυχῆς, Β85.Πογη.}.7(2.500; Μ.31τ.2970); τὸ ἃ, 
ψυχῆς αὐτῶν γενέσθαι ὀφείλοντα χρήματα τῇ εἰς τοὺς ἐνδεεῖς εὐποιΐᾳ, 
κατακρίσεως αἰτία..-«πεποίηνται ἘΝῚ. ῥενῖςὶ, 5.3(}1.79.8530). 

Β. ἀεϊτυεγαηεε, γεἀρερίέοι (νἀτποαξ Γβουρῃις οἵ ταμβοχῃ) ἐπὶ σοὶ 
«φανερώσει κύριος τὸ λ. αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ Ργοίεν.7.2(ρ.15). 
Ἐλυτροχαρής, »ε)στοῖηρ τ. γαπϑῦμι, Ογας. δ1}.8.403. 
λυτρ-όω, 1. γείραξε, ἀεἰίσεν, ἴῃ. σεπ. ἀποστῆναι αὐτοὺς ἀπὸ κυρίου 

τοῦ ““ωσαμένον αὐτούς ᾿ες.δα..0.1; ἠρξάμην... ἐρωτᾶν τὸν κύριον ἵνα 
με “-ὥσηται ἐξ αὐτοῦ ἴ5., τοῦ θηρίου] Ἡδτηη,υἱδ.4.1.}; χάριν ἔχε τῷ 
θεῷ τῷ...σε ἐκ..«θανάτου “-ωσαμένῳ 44. 7ο.τ2(ρ.159.2); εὐλογητὸς 
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κύριος ὃ θεός, ὃς ἐλυτρώσατο τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τοῦ μὴ ἐκχέειν αὐτοὺς 
αἷμα ἀθῷον 4.ΒΊ.,.Α τς.2(0.268); ἣν [50. ̓ Ελένην] ““ωὠσάμενος...-«περιῆγε 
[5ς. Θίταοη Μαρυ3] Ηἰρρ.ἠαδν.6.τοί(ρ.146.ς ; Μ.16,32534}); οἵ ᾿βτδοὶ 
λελύτρωνται διὰ Μωυσέως ΟΥ. ξγ.51 τπ 1 σιχττ24(0.257}); λι αὐτοὺς ἐκ 
τῆς τοῦ διαβόλου πλάνης 44,7 λον. Β 46(ρ.39.3); ἔθνους ἀπὸ τῆς τῶν 
«Αἰγυπτίων κακουχίας μέλλοντος “-οὔσθαι 0». Ἰθηι.2.33; ἀπέστειλε 
τοὺς ἀποστόλους... «ὅπως -“ὥσῃ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ τῆς πλάνης τοῦ δια- 
βόλου 4. Βανί, π(ρ.139.25); Δαυὶδ... τοῦ θανάτου “-οὔται Οὐηοὶ. 4.2. 
22.2; τοὺς πατέρας ἡμῶν..-ἐλυτρώσω ἐκ χειρὸς Φαραώ 1}.1.36.3; ὅπως 
οὐὐπν ὥσηται αὐτοὺς ἀπὸ τῆς παγίδος τοῦ διαβόλου 1 1αρ. Οὐρὶ. Αρῥ. 
8.9.2; ἃ. αὐτὸ [5ς, ποίμνιον] πάσης ἀγνοίας 1}.8.ττ.3; πολλοὺς δὲ 
μεγιστᾶνας... -προσφεύγειν τοῖς..-μοναχοῖς καὶ “-οὔσθαι μὲν κινδύνων 
θανατηφόρων ΝΙ. Φρ}ιτ.τ(.70.814); λ. ἡμᾶς ἀπὸ αἰσχύνης παραπτω- 
μάτων {1|. 7αε.(Ρ.1τ82.0); 2. ρατέϊο., γεάδόηι, γαηδοα, 1.1.ευ.2.τοὸ; 
πολλοὺς ἐν ἡμῖν παραδεδῳωκότας ἑαυτοὺς εἰς δεσμά, ὅπως ἑτέρους 
““ὥσονται τύϊερι,55.2; λ. τοὺς δεσμίους ἡμῶν ἐῤ.50.4.; ἐξ ἀγαγκῶν 
“»"οὔσθαι τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ΤοΙγη πιαμά.8,1ο; ἐξανδραποδισθέντες 
ὑπὸ..-Σαρακηνῶν" ὧν οἵ μὲν μόλις ἐπὶ πολλοῖς χρήμασιν ἐλυτρώθησαν 
ῬΙοη.Α1.40.}π5.1..6.6.42.4(Μ.20,61328}; σειν. ᾿.6.2.24.26(Μ.8:. 
13040); ὃ. 650. οἵἨἉ (γε 85 βοΐῃ σοβουίϊηρ δῃ 4 χα ῃξοση ηρ᾽ 5ΒΙΏΠΕῚΒ 
αὐτὸς ““ὥσεται πᾶσαν αἰχμαλωσίαν υἱῶν ἀνθρώπων Τι Ζεν.ο.8; Τρ, 
Ῥλιαάοττιι; καρδίας... «παραδεδομένας τῇ..-ἀνομέᾳ “-“ωὠσάμενος ἐκ τοῦ 
σκότους ΒαγΉ.14.5; δοξάσεις τὸν σε “-ωὡσάμενον ἐκ θανάτου 1.10.2; τὰ 
αἷμα αὐτοῦ, ᾧ “-οὐύμεθα (Ἰετι, ῥασά.τ 6(ρ.1τῷ.25; Μι8.2οϑΟ) ; διττὸν 
δὲ τὸ αἷμα τοῦ κυρίου τὸ μέν ἐστιν αὐτοῦ σαρκικόν, ᾧ τῆς φθορᾶς λελυ- 
τρώμεθα, τὸ δὲ πνευματικόν, τοῦτ᾽ ἔστιν ᾧ κεχρίσμεθα ἐφ.2.2(0.167.20; 
4008); 16. 6χε. Τἠάοι, 7 8(ρ0.131.18; Μιο.δο6Α}; ὁ μέλλων λυτρώσασθαι 
τὴν “Ἱερουσαλήμ, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν τῶν ἐν θεοσεβείᾳ διαπρεπόντων... 
πόλιν ΟγοΟμονι. 17 Ἴπι Γςι(ρ.ττο.15}; παρέστη τῷ πατρὶ ὁ σωτὴρ... 
καὶ ἐδεήθη περὶ τῆς ἡμετέρας αἰχμαλωσίας, ἵνα “-ωθῶμεν...ἀπὸ τοῦ 
ἐχθροῦ Ἰὰ ἠονη.12.11 τῃ εγι(ρττόν; Μι13.4174}; ὁ «“ωσάμενός με 
ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ εἰς τὸ κρεῖττόν με παραγαγών Α,ΤΠλοηι. 
Α τρίρ.121.6}; ὁ ἀγαθὸς ποιμὴν ὁ ἑαυτὸν ἐκδοὺς ὑπὲρ τῶν..-προβάτων 
καὶ τὸν λύκον νικήσας καὶ “τωὡσάμενος τοὺς ἰδίους ἄρνας 1τὉ.30(ρ.157. 
15}; κυρίου, ὃς τῆς Αἰγυπτιακῆς εἰδωλολατρίας πάντας ἡμᾶς τοὺς ἐξ 
ἐθνῶν ἐλυτρώσατο Ἐλι5,(1.6.4.τη(ρ.τοϑ.τό; Μ.22.3290); ὁ -"ούμενος τὰς 
πάντων ἁμαρτίας ΑΤἸΏ ἴηε.40.2(Μ.25.165Ὰ); αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἐβλάπτετο 
ἀναφέρων τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐπὶ τὸ ξύλον.. ἡμεῖς δὲ. «ἀπὸ μὲν τῶν 
ἰδίων παθῶν ἐλυτρούμεθα, τῆς δὲ τοῦ λόγου δικαιοσύνης ἐπληρούμεθα 
14..4γ.5,.51τ(Μ.26.3800) ; ὁ τῷ ἰδίῳ αἵματι πᾶσαν “-ωὠσάμενος τὴν γῆν 
14. ἐ.Ῥςοο: 3(Μ.27.4248); ὁ -“-ωσάμενος τὸ πλάσμα τὸ ὑπὸ σοῦ 
δημιουργηθὲν διὰ τῆς ἐπιδημίας τοῦ..«λόγου ϑονταρ.εεἤ το,ι; σαρκωθεὶς 
ἐν τῇ.««παρθένῳ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου ατΝ 85, Επμη.2(2 
Ρ.303.16; Μ.45.4730)); ὑπὰ Χριστοῦ ἐλυτρώθημεν, καὶ τῷ χρυσίῳ δου- 
λεύομεν (ἢγνβ5.ἠοηη.76.3 τὴ 70.(8.4490); ὃ θεὸς ἐκινήθη..-συμβαλεῖν 
τῷ ἀντικειμένῳ, ἵνα σε “οὥσηται ἐκ τοῦ θανάτου Μας.Αξρ,Πομῖ.τ5.46 
(Μ.34.6οϑο); τῷ αἵματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐλυτρώσατό σε ἀπὸ θανάτου 
τῆς ἁμαρτίας Ἠεδνοῦ,Η, 5.11}.το ( .27.τοϑεοὺ); τὴν πάντων κατὰ 
ψυχὴν αἰχμαλωσίαν, ἣν μέλλει «-οὔσθαι ὁ ἀνερχόμενος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ 
1885.56].0γ.38,2(}71.85.4054}; οὗ τεαθιηρίοι αἴ ρϑτοιβῖα ὅτε ἐλθὼν 
“υὥσεται ἡμᾶς, ἕκαστον κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ 20 ]ρη.χ7.4.; οἵ τοαεπιρ- 
τίοη οὗἩἨ 7688 ὈῪ ϑθοὴ (Πτὶϑῦ αὐ Ηἷβ θαρείθπι (ν αἰθῃῖ.), Ο] απ, χε, 
Τλάοί, 2(ρ.ττά4.13; Μ.0.6608); 4. γεάφον, γδεοῦδν Οὐδ᾽ 5 ῬΤΟΡΕΤΕΥ ΤΌΤ 
ἀαβροῖ]οῦβ, ες. ϑαΐ. 8,12; 5. ἀδίῖθεν ἔχου ἢΠΠπ|685, ἐρρο, ΜΙΝ Ρν. εἰ Κεἰ. 
τοίρ.19.6); οἵ ἃ ἀοπιοηΐαο ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐλυτρώθη ὃ ἄνθρωπος 
Αἱ Βανι 3(Ρ.133.14); 6. ζγεο ἴτοτὴ σοπάοιηηβείομ, ὀχ ἐκ τοῦ δια- 
μαρτύρασθαι οὐ “οοὔται τῆς κατακρίσεως 5εβοὶ, ἴχ 70.(Ἰτα. ῥαςί, (ΝΜ. 
88,1τ81Α). 

λύτρωσις, ἡ, 1. ἀε[νόγαρεε, γείξαδε; ἃ. ἴῃ σεῖι. κλίνας γόνυ πρὸς 
κύριον..«αἰτῶν λ. ἐξ αὐτῆς Τ. 75.8.1; λ. καὶ ἐλευθερίαν τῶν..«κακῶν 
οὐδετέρως εὑράμενοι Ἐ5ι|5.}.6.2.τ( 1 ; ΝΙ.21.1048}); Ὁ. οἱ ἀε᾽ νεσᾶποο 
οὗ ἴβύδοὶ ἔγοιὰ Ἐρυρί, 1.1 ν.2.το; τὰ ἐπὶ τῆς προτέρας λ. ... θαυ- 
μάσια ΑἸΠιΈΧΡ.ς.77:14(Ν1.27.352.)}); ΤΠάτ. ρυδο].]ς5.48:17(Μ.18. 
1348); 2. γεάοηερίοη εἰϊεοιβαᾷ Ὧν ΟὨτβῖ, βοσπθυϊιθβ ἰῇ 56 Π56 1, 
ΒΟΙΏ ΕἼ Π165. 8150 ΜΙ Ιᾶἄδα οὗ γαηβοιπΐηρ (τπϑῖρμου οὔ τεβαβε οἵ 
ῬΥΙΒΟΠΕΥΒ) διὰ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου λ. ἔσται πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν 
καὶ ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸν θεόν ΤΟ Ϊρ,,.12.7; ὃ γεγευμένος ἀληθείας καὶ 
κατηξιωμένος τῆς μεγάλης δ." ΓἸδτη.φ.ἀ.5.24{0.182.24;; Μ.9. 6400); ὁ 
Χριστὸς οὐκ αἰχμαλωτισθεὶς ἦν ἐν τῷ τόπῳ τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλὰ 
λυτρώσεως αὐτῶν χάριν ΟΥ.ἤορ!.1,5 τη Ἐςεελ.(0.329.20; Μ.13.7608); 
οἱ... τὸν Χριστὸν ἐπεγνωκότες...καὶ τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ παρα- 
δεδεγμένοι...τὴν τῶν πολεμίων λ, εὐράμενοι Ἐλι5.4.6.2.3(ρ.87.3;; Μ.22. 
1530); ὥσπερ δι᾿ αὐτοῦ γεγόναμεν, οὕτω καὶ ἐν αὐτῷ τῶν πάντων δ, 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν γένηται ΑἸΏ..4γ.1.40(Μ.26.1120); τὸ μὲν γὰρ 
ἐλέσθαι σῶσαι τῆς ἀγαθότητός ἐστι μαρτυρία' τὸ δὲ συναλλαγματικὴν 
ποιήσασθαι τὴν τοῦ κρατουμένου Δ. τὸ δίκαιον δείκνυσι το γ55.07. 

λυχνεύς 

εαἰφεὐι. 2 λ(0.090.12; Μ,45,644); δοὺς ἀντάλλαγμα τῆς λ. τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν τὸ τίμιον αὐτοῦ αἷμα 14, Επη.2(2 Ρ.303.18; Μ.45.4764}; τεῖ. 
ἈΡοΙμασίθη ΟγβιοΙορν ταῦτα γὰρ ἅπαντα τὰ τῆς ἡμετέρας λ. 
μυστήρια ματαιοῦται, εἴ γε ὅ.. υἱὸς τὴν ἀληθῇ τοῦ ἀληθοῦς ἀνθρώπου 
καὶ τὴν ὅλην φύσιν ἀνειληφὼς οὐ πιστεύεται 1... Μαρ,εῤ.45(ρ.4τ,το; 
Μ.ΡΙ,.54.8ο68Β) ; σαφεστάτη...τῆς λ. ἀπόδειξις, τὸ ἐν μεθέξει γενέσθαι 
πνεύματος ἁγίου Ῥτος,Ο,15.50: τὸ -21(}1.,87.261 68); 3. 65ρ. αββοοιδϊεά 
1 Ὀαριϑπι μετὰ τὴν σφραγῖδα καὶ τὴν λ. Γ]οχη. 4.4.5. 30(ρ.18ς5.12; 
Μ.ο.ὅ440); τῆς καθ᾽ ὅλου γενησομένης τῶν ἁμαρτημάτων λ, τὴν διὰ 
τοῦ ἁγίου βαπτίσματος προφήτειαν Ατἢ «σαρ. 5.50 ρχοβριῃ.(Μ.27.2378); 
τὴν διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος λ, ΟΥΥ.[ς.ς.6(2.0034); 4. οὗ τεὐετρ- 
ὍΟΠ ΟὈταὶηθα ΓΠΤΟῸρ Δἰπηθρινίηρ ἐὰν ἔχῃς διὰ τῶν χειρῶν σου, 
δώσεις λ. ἁμαρτιῶν σου Π)Ί14.4.6; Οοηδὶ. ΑΡ}.1.12.2; ὈΥ “τοιΚΒ διὰ τῶν 
χειρῶν σου ἐργάσῃ εἰς λ. ἁμαρτιῶν σον Βαγη.το. το; 5. ἀποβί. ; οὗ τὸ- 
ἀεμηρτίοη οὈίβιποα Ὦν ᾿βρίτα]᾿ δαρίδιη οοηηθοῖοα νν ἢ σΠχ βπλι- 
ἘΙΟΗ (ορρ. Ὀαρτίϑιι ἴῃ ὑυϑίθυ), σουυςθροπαϊηρ το ἀδβοθηΐ οἡ [ε5ὰ5 οὗ 
ἀθοη (δὶ αἵ Ἰοσάβιη ἄλλοι δὲ πάλιν τὴν Δ. ἐπιλέγουσιν οὕτως" τὸ 
ὄνομα....ὃ ἐνεδύσατο ᾿Ϊησοῦς... Χριστοῦ ξῶντος διὰ πνεύματος ἁγίου, εἰς 
λ. ἀγγελικὴν Ιχεπιἤσεγ.τ.21.3(Ν].7.664Α); ἐν τῇ χειροθεσίᾳ λέγουσιν 
ἐπὶ τέλους εἰς λ. ἀγγελικήν᾽, τουτέστιν ἣν καὶ ἄγγελοι ἔχουσιν ἵν᾽ 
ἢ (ὦ βεβαπτισμένος ὁ τὴν λ. κομισάμενος τῷ αὐτῷ ὀνόματι, ᾧ καὶ ὁ 
ἄγγελος αὐτοῦ προβεβάπτισται. ἐβαπτίσαντο δὲ ἐν ἀρχῇ οἱ ἄγγελοι ἐν 
λ. τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπὶ τὸν ᾿Ϊησοῦν ἐν τῇ περιστερᾷ κατελθόντος καὶ 
λυγρωσαμένου αὐτόν. ἐδέησεν δὲ λυτρώσεως καὶ τῷ ᾿Ιησοῦ (Ἰδγη Ἔχε, 
Τλάοὶ, 22(ρ.114.0; Μ.ο.6694); τοῦ, Αβοοάγυτὶ πνευματικὴν...δεῖ καὶ 
τὴν λ. ὑπάρχειν" διὰ τοῦτο.. οὐδὲ ἐπιτελεῖται παρ᾽ αὐτοῖς τοῦ βαπτί- 
σματος τὸ μυστήριον. λ, γὰρ καλοῦσι τὴν τῶν ὅλων ἐπίγνωσιν ὙΠπάϊ. 
ἤαδγ.χ.το(4.302); 6. Ἔοχερ. 7 4.1ττς τί ἐστι, δός μοι λ, ὕδατος, καὶ λ. 
μετεώρων, καὶ λ. ταπεινῶν; οὗ περὶ τὸν Σύμμαχον ἀρδείαν ὕδατος... 
ἤτησε τοίνυν ἀρδείαν ὕδατος ΤΠατ.χν..2 ἐπ Γμᾶ.(1.322} 1.6, σοπἔαβίοη 
οὗ ΝΣ 25 ὴ ΠΡ}. 

Ἐλυτρωτήριος, γεἰοηρίΐυσ, Οἰγομ, Ῥαφο (Δ .02.858). 
λυτρωτής, ὁ, ἀεί τσεγεν, γϑάεεηιον; 1. οἵ Μοββίλἢ προφῆται...λ, καὶ 

βασιλέα ᾿Ιουδαίων ἥξειν αὐτὸν οὐχὶ δὲ τῶν ἀλλοφύλων... κατήγγειλαν 
Ἐλ)5,.5.1.2(50; Μ|.21.298); 2, οἵ (Πτῖδὲ αἂβ α]νουοσ βοηθὸν γὰρ 
ἐκεῖνον καὶ λ. καλοῦμεν, οὗ καὶ τὴν τοῦ ὀνόματος ἰσχὺν καὶ τὰ δαιμόνια 
τρέμει αι, Δα]. 530.3(Μ.6.5408); ὁ τοῦ καθαιμάξαντος ἑαυτὸν ἀνθρώ- 
που λ, “44,.0.77(0.180.21}); τὸν σωτῆρα καὶ λ. πάλαι μὲν ἐξ Αἰγύπτου, 
νῦν δὲ δαιμόνων λατρείας ΟΥ̓Χ, γ.10. ἴῃ [αηι.4:6(0.271.18; Μ.13. 
6520); Θοτηρατεα ψ] ἢ Μοβο5 85 ἀβ᾽νεσου ἔτογη Ἐρυρῖ, ἰά. 7γ.51 ἐπ 
1εατ124{0.257)}; αΌ5. τὸν λ. [4.5ελοῖ τ 1,ς.τ τ 36(Μ.17.3200); λ. τῶν 
αἰχμαλώτων Το». τοίρ.114.8); ὁ λ. καὶ βοηθός τδ.6δο(ρ.177.11); 
1δ.τ6γ(Ρ.281,6); λ. ... τῶν ψυχῶν .4.«4πάν.Α τό(ρ.56.22); Ἐπ. εντο, 
τ.τ( .20.8418); 14. ὈΡ.130 ρυόσηι(Μν,24.254}; λ. καὶ σωτῆρος ἁπάντων 
Ια φιδίεράςτο,τ( ,22.920ΑᾺ}; τὸν ἀναβησόμενον εἰς τοὺς οὐρανοὺς...λ. 
Οντ Ἡ. εαἰδελ..2.12; τοῦ, τεαβοι ἔου [πο. ἐπεζήτει τὸν λ. ὁ αἰχμάλωτος 
τ Ν γ85.0ν, καϊφο τπ(ρ.63.1ς; Μ.45.488); ἀρχιερέως καὶ λ. τῶν ψυχῶν 
(οηδί. Αρῥ.5.6.τὸ; τοῦ σωτῆρος καὶ λ. τῶν ἐλπιζόντων ἐπ᾽ αὐτόν ἐδ. 
5.16.5: 88 ὁ ἀληθινὸς λ, τγριῆεα Ὀν Μοβεβ, Μαςιάδρλοριι Ἅ(Μ.34. 
5480); οὐδὲν βλάψει ἁμαρτία τοὺς ἐν ἐλπίδι καὶ πίστει τὸν λ. ἐκδεχο- 
μένους, ὃς παραγενόμενος μεταβάλλει τοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς 18.31.2 
(7208) ; τὸν λ. ἐπιζητεῖν καὶ τῆς ἀφέσεως ἐπιθυμεῖν ὈΠγγπιλον!. 0.2 τη 
ΜΠ (7.1418}; Οντ.ῖς.α,τ(2.298); 1διιιβία46Α); Ι4.0ς.72(3.χογο); 
σωτῆρα καὶ λ. καὶ εὐεργέτην 111. }αει(ρ.18ο0.16); τὸν λ, τοῦ κόσμον 
710. ιεαγηι, σοι ρὶ ἢν (Μ.06.8450) ; τὰ Ὀαρίδιη λ. δέ, ὡς διὰ τῆς 
παλιγγενεσίας τοῦ... βαπτίσματος, τῆς μὲν προτέρας ἐλευθεροῦντα 
φθορᾶς, καὶ τῆς τῶν δαιμόνων δουλείας λυτρούμενον Τάτ, ᾿ς τϑ:τρᾷι, 
724); 85 ΘΕ] νοτου οὗ 5οι}}5 ἰὴ Ηδάες ὁ τῶν νεκρῶν εὐαγγελιστὴς καὶ 
τῶν ψυχῶν λ, ἨΠρρ.(αη Μ1ος.τίρ.83.6; Μ.το 6000); εαἰ Μ1|.ττ3(ρ.84. 
20); 3. οἵ Ὅρος ἴῃ. Ναϊεηΐ, βυβίεμι συλλυτρωτήν [ἴοτ σταυρὸν καὶ λ.} 
Ἰτεη λαεν.τ.2.4(Μ.7.460Ὰ}; 4. οὗ (οηβῖ. ἃ5. ργεείθα οχ Θπίσυν ἰπῖο 
Ἐοιης Δ, ... σωτῆρά τε καὶ εὐεργέτην Ἐπ 5.».Ο.τι3ο(Ρ.26,1ο; Ν΄.20. 
0530). 

Ἐλύττια, ἡ, ν»ιαάηδδς, ὕγεμῶν; οἵ Ἰαδῖ, 1518. Ὲ}..»»}Ὀι.3.11(Μ.78. 

7360). 
λυχναῖος, -- λυχνιαῖος, 70. ἩοΞΟἢ ῥγα  τ(Μ,87.2οοΒᾺ). 
λυχναψία, ἡ, ρῊρ οὗ ἰαναρς; Ἐν ἴῃ νουβῆρ ἢ ράρδη, Τ. 5 αἰ.0.} 

(ρ.37.11.}; οὗ ΜΘ 558} 85 μετὰ πολλῆς λ. ... συναθροιζόμενοι ΕΡΙΡΗ. 
ἐαεν.8ο.(ρ.486.6; Μ.42.7578); 2. ραγίὶς, τ λυχνικόν ευεηίπρ οὔσε, 
ΒΟΥ ἦ 6. ς.22.4(Μι67.640Ὰ); ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας καὶ ἐν 
Κύπρῳ ἐν ἡμέρᾳ σαββάτου καὶ κυριακῆς ἀεὶ...μετὰ τὴν λ. οἱ πρεσβύ- 
τεροὶ καὶ ἐπίσκοποι τὰς γραφὰς ἑρμηνεύουσιν ἴῥ.-.22. 5 (640 4}; 3. 45 
86}. 5ῖψτι οἱ τϑ)οϊοίηρ, Ογτ,ερ.28(ρ.118.8; ς".870); Οἰνόη Ραφεῖ. 300 
(Μ.92.γ788.). 

λυχνεύς, λ. λίθος σὐτηΐηρ δίσησ, ᾶτὴς ρίνεη ἴὸ Ῥωγίαπ γπαγϑίς, 
ΟἸοτα. ῥγοὶ, 4(Ρ.36.4; Μ.8.1368). 

ἐπα ἶὐιν είς ὩΣ 



λυχνία 

λυχνία, ἡ, εαπαϊοεϊτεἶρ, ἰαριροίαμά, 1. Ἰὰ σεπ., τοῖ. ράρϑη δοοιβαΣ 
Ἰοῦ5. Οὗ πηηογαὶ Ῥεμανίουν αἱ (τ ϑτ δὴ τηθειϊηρβ λυχνίας..." 
ἀνατροπὴν καὶ τὰς ἀνέδην μίξεις καὶ ἀνθρωπείων σαρκῶν βοράς Ταϑ8ῖ. 
ταροΐ,26.7(}.6.3694); 2. ἴῃ ΤΈΏΡΙς, ἴῃ οὈ]εοτοΥ᾿ Β αἸυβίοη τὸ ΟἿ᾽ 
ταδὶ εἰ λύχνοις καὶ λυχνέαις τέρπεται, καὶ τίς τοὺς φωστῆρας ἔταξεν 
ἐν οὐρανῷ; Πον.ΟἾρη,.2.44:; εἰς δὲ τὴν πρώτην σκηνὴν διαγράφει ἐν 
μὲν τῷ νότῳ τὴν λ., ἑπτὰ λύχνους ἔχουσαν...«τύπον ὑπάρχουσαν τῶν 
φωστήρων (οβχῃ.Τη. ο}.2(}}.88.9028); ἐδ. ς(2098}; τεῖ, Ζ40}..4:2 88 
ἴγρα οὗ (τιβι Β Βυμηκηϊν, ϑενοτ δ᾽. τ( 1.5 6.554) οἷζ. 5. ἑπτάφωτος ; 
3. Ξταπείανν ἰατρ ἴῃ σμλυτοη, ἀτῃ εὐ. ἐπεγνεῖ.4(0.173.6; Μ.25.2200}; 
τῷ καιρῷ τῷ δέοντι πλὴν νέων χίδρων ἢ σταφυλῆς μὴ ἐξὸν ἔστω 
προσάγεσθαΐ τι πρὸς τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἔλαιον εἰς τὴν λ. καὶ θυμίαμα 

τῷ καιρῷ τῆς, «ἀναφορᾶς (αη. 4 Ρ}.3;; [15 ΟἹ] αβεα [ΟΥ̓ ἀποίιοι οἵ 50 Κ, 
Ομ τυ5.ἤομι.32.6 ἐμ Μι.(7.3130);}; οἱ νρίσου ϑαδαε (επῖοε, δὶς, 
Ῥ.15); 4. πιεῖ,, οἱ ΟΙΒΠΟΡ᾽᾿ 5. ΟΠΆΙΤ ἅπτει λύχνον ὁ θεὸς ἱερέα, καὶ 
τίθησιν ἐπὶ λυχνίας τῆς ἑαυτοῦ φωτοφόρον καθέδρας 1514. ῬῈ]..}}.1.. 
42(Μ.γ8.2ο10) ; τῆς ἐπταφώτου λ. τῶν δογμάτων πυρσοὺς ἀνάπτων 

αἱρέσεις καταφλέγεις φο. ΒΙΞικαγπιττ τ; οἱ ΒΜΨΥ, Ῥτος] ΟΡ ογ.6.17 
(Μ.65.7528); ΤΒατγιδίπα, μα. ΒΜ η(Μ.ο6.6ο60) : οὗ τῇς Οβμτοῃ, 
τεῖ, Ζ8οῃ.4: 2ἴ. λ. ... ἐστιν ὁλόχρυσος, ἡ τοῦ θεοῦ...ἐκκλησία.. ἀκίβδη- 
λος.««καὶ τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς δεκτική Μακε ΓΤ μαϊ. 62(Μ.00.6658); 
5. - λύχνος, [0 ο55. ον. ΒΜ 2.τπ(ρ.428.1). 

λυχνιαῖος, οὗ α ἰαηρ, Μοῖῃ ςνηηρ.το,2(ρ.123.13; Μ.τδ.1030); Β88. 
ἀδκ.3.1(1.29Α; Μι20.694); ἢσ., οἱ στασθ φυθπομθα Ὀγ Ψουα]ν ῥτθ- 
ΟΟσΌΡρδίϊουϑ καθάπερ τις ἐπὶ τοῦ λ. ... φωτὸς ὕδωρ κατασκεδάσας... 
ἔσβεσε τὸ φῶς ΟΠΥΥΒ. ΠΟΊΟΙΣ τη ΤΤδος. (τι. πο20) ; οὗ Τὰν Ορρ. 
ΟΠ γδὺ 5 ἐδϑομίηρ ἡλίου... «φανέντος οὐκ ἔτι δυνατὸν τὸ λ. ἐνεργεῖν φῶς 
14.᾿ονῖ. 59.1 τη Οδη.(4.5600}; μηκέτι προσεδρεύειν τῷ λ. φωτὶ τοῦ 
νόμου, ἀλλὰ τῷ ἀληθινῷ τὰς ψυχὰς καταυγάζειν ὙΠαῚ, [ς.2: ς(0.14.27; 
Δ.186); ἐθνικοὶ...«μηδὲ..«ἔχοντες τὸ λ, φῶς 1.0: 2(232); οἵ Ῥτοθοηΐ {1{ὲ 
85 λ. φῶς Ορρ. Πδᾶνεῃ 85 ἥλιος, ΟΠγγβιλορι, 6.53 ἠμ 70.(8.3300); εἰ... 
ἥλιος ἀπὸ λ, φωτὸς οὐκ ἂν λάβοι προσθήκην..«ἐγὼ [53ς. ΟΒεΒι] τῆς 
ἀνθρωπίνης ἀφέξω δεηθῆναι δόξης 18.41. τ(24:Ὴὴ. 

Ἐλυχνικός, αἱ ἰαμιρ-ι τρίτην, ευδηΐηρ; 1. οἵ ρταγθῖβ πα Πγ τη ἴῃ 
θεη. προσευχαὶ ἑωθιναί, λ, τε ἅμα ψαλμοὶ καὶ προσευχαί ᾿ΡΙῚΡΗ ΧΡ. μά. 
23(ρ.524.10; Μ.42.820Ὰ); (ῃγγϑμο. 18, 5 ἐπὶ Αἀοι(ο πο.) ; ΚΟ αν, 
(4094); 2. Ῥαγίὶς. οἵ νὰ φῶς ἱλαρόν, “4116 αἰδο ἐπιλύχνιος 
εὐχαριστία, Βα5.)0ῖγν.73(4.628Β; Μ.32.2054}); 5414 το αν Ὀθθη σοιη- 

ΠΟΙ ἀποίοη ὙΣ Ὁ] ββεα 0] τοο0Κ Ρῥίασε, ᾿μελμοί, (0.511); 3. οὗ 
νΕΏΙΩΡ ΒΕΥΝΙΌΟ, νΈΒρΡΕΣ5 ἐν ἀρχῇ πάσης ἑωθινῆς τε καὶ λ. τελετῆς 
πρῶτον τῆς παλαιᾶς ψάλλονται οἱ ψαλμοί Τδορῇτχ. Η ξέν. τ (Μ.8η. 
209020); Τσουτα ΟΡ ερπίφρὶ. (Δ. οδ,4ο10) ; πος, (οἰηρ. ἀπ ρΙατ.) 585 
βαβϑῖ., οὔἶἶεε οὗ ἰανρ- ἐσ μτηρ, ὑέσρενς (1,Αϊ. ᾿μοσγ ΩΡ 3) ΟΥ̓ ΤπΟτα 
ἜΧΘΟῦν {με Ετβί ραῦῖ οἱ της οἤϊος, τα Κίηρ ρἴϑοθ δἔξευ βαβαῖ ψῃδβη 
ἸΔτὴΡ5 τε 110 ἴο ρῖνε Ἰρμῖ δηᾶ ἸΟΥ δυο ]ς σβαβοηβ ; οἴδος Ὀθρίῃ- 
τὴηρ ἢ Ῥ5.103, οἴ, ἑσπέρας γενομένης συναϑροίσεις τὴν ἐκκλησίαν... 
καὶ μετὰ τὸ ῥηθῆναι τὸν ἐπιλύχνιον ψαλμόν (Ὁηςὶ..4.Ὁ»}.8.35.2; οξῆτα 
ΠΟΙ ΒΙΒΕΙΠΡ' ᾿ῃ ῬΔΟΒΟΙ δ. ΠΟ ΠΑ 5ΈΘΥ165 οἱ 51Χ ῬΥΆΥΕΥ5 ἜϑῸἢ ΔΟσοτη- 
Ῥδῃϊεα ΒΚ ἃ μϑβαΐπι, Καθ (Ναυ, ΡΟ 4. Ὁ.428) Βαϊ οἵ, ἐν τῷ λ, 
δώδεκα 50. εὐχάς] ῬΔ]1.}. 1 ατ|5.32(ρ.02.ς; Μ6..24.1τ008) ; οἵ ΑἸ πηοη. 
Αορ.}.22(ρ.ττο.31); οπα οἵ βενεῃ ἀδιν οἴῆςο5, {ῃγυβ.κορι.3 ἠπ ἘΣ. 
118(5.7168); πρὶ ἴῃ ομυχοι, ΟἾντ. (ςτδ)αεὶ,(ρ.80.1 ; Ἡ..2.1360 4); 
Ῥγροραςξα ἴὴ Ἰηοπαβίεσίεϑ ὉΚ τε] ἀπά [ΟΠ] ον α Ὀν σε ϊτεσηθηΐ ἴὸ 
Ἰπ αν] 8] (ε]}5, Βα 5.  οΘΉ. ΨΙΘΉ 4τί2.5200; Μ.31.13128}; Ποχ ἀοεί.το. 
2(Μ.88.17258); Ογτ.ϑιυ,ϑαδιο(ρ.161.10); τεοκοηβα 85 ἢγϑῦ βθυνίοβ 
οὗ εςο]. ἄν (Ὀερ!ηηίηρ' δὲ βαηβοῦ), ἄθῆςς Κηδείϊηρ, Του θη 
δυηάδγϑ, Βερίηβ δὲ ἃ, οἢ ϑυηάαν ἐνεπίηρ, ὉΤια]] αηνοο ; αἵ θερτη- 
πὴρ οὗ 5εῖνῖοα ἀστὴρ ἰηἰτοάποΐοῦν ρβαὶπὶ (5.103) ρτὶθδὶ τοϑᾶβ 
ΒΕ Εν βανέμ ΘΡΕΟΙΆ] Ὀγάνευβ, ὙΠΒΕΙΒΕΙ ΟΥ̓ ποῦ {Π6 νϑβρϑὺβ οοη- 
βειταῖς ἢγβί ρατὲ οἱ ξιτον οὗ ῥσεδαηςιῆεᾶ, Τμάτι δεπα. ῥγασεαπεὶ. 
(Μ.99.16880); 1 Ργασεαμεῖ,(.345.11}; Ἐπελοῖ.(ρ.2); 18.(ρ.28γ; 
᾿τᾶπν 5414 ἀατίηνσ βοῖνῖος, Ευβίταῖ,ν. Εμίνο, 4(Δ.86.22808) ; ΘΠ 
σοπηξοῖρᾷ 1 Πξατρν οὗ Ῥγεβαποιῆρα ἃ ργανοῦ ΤῸΥ σαἰθοαπιθης 
Α150 Ὀαὶηρ 5616, 111, ᾿νασσαηεὶ. (θ.246.20) ; Ὀδἔοτε ἀράϊοδξίοι οἱ πεν 
ΘΒΌΤΟΙ 1815 βεσνίςα νγ88 Πα] ἴῃ πεὶρθουχίηρσ σατο Πογα το] ῖοβ 
ἀδβεπεα ἔο ΠΕ σπυτσοῦ ες ἀξροϑι ρα, Επελοὶ,(ρ.661); ἀρο. 
ΒΟΙΆΘ [εχῖβ ὈαΡ τα τΟΟΚ ροἷδοε μετὰ τὸ γενέσθαι τὴν εἴσοδον τοῦ δ, 
19.(ρ.201). 

λυχνίτης, λ. λέθος γε ἰγεϊμηο, Τ δαὶ Ὁ ττιοίρ.84.1ο). 
λυχνοκαΐα, ἡ, ἰρληρ ΟἹ Ια ρΣ ἃ5 δοὶ οἵ ψόσβῆῖρ, Ὁ σβεϊδηβ 

Ῥείῃρ δοοιιϑθα οὗ 380 Ββοποιτίηρ ἱπιαρα οὗ (ηῃβίδητίης, ΡΣ] οβε, ,. 
Ζια] (Δ δ: 480Α). 

λύχνος, ὁ, ἰα, ἰἰρβΐ; 
Α. 1; 1. εἴγτα, λ. λέγεται παρὰ τὸ λύειν τὸ νύχος, τουτέστι τὸ 

σκότος [)οεἰ. Ῥαϊν.33(0.262.2)); 2. υϑεᾶ ἴπ ὙΟΙΒΠΙΡ 5. τπϑτῖκ οὗ 
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ἀενοίίοῃ ; 8. ρΡαρδῃ, Πονι Οἴθμι,το.24.; λατρεία δέ ἐστι διαβόλου...τὸ 
ἅπτειν λύχνους, ἢ θυμιᾶν παρὰ πηγὰς ἢ ποταμούς ΟΥΥ.Η εαἰδε το. δ; 
(απ. Αρῥοι οἷἵ. τηῖτα ; αβδα ἴῃ τηδρὶς Τ᾽, δαί. 6.το(ρ.28.1); . [ΘΌ]5}; 
ἴῃ ΟἹ ουἱτι5, Εονι Οἰφθηι.2.44. οἷϊ. 5. λυχνία; βενοῃ ΙδΙῊρ8 βἰρηϊγὶπσ 
ἄδγβ οἱ ψγδοῖκ, (Οβ. [η6.10ρ.1(}}.88.,92Ὰ) ν. λυχνία; π᾿ ΒΥ ΠΑρΡΟρΡας 
ΟΙΞΏΙΡ εἴ τις Χριστιανὸς ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἱερὸν ἐθνῶν ἢ εἰς 
συναγωγὴν ᾿Ϊουδαίων ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν λύχνους ἅψῃ, ἀφορι- 
ζέσθω (αη.44|Ρ.71; ς. ΟΠ γί βεδη, δὲ Ὀαρεϊβδπὶ ἐκέλευσε προσενεγκεῖν 
αὐτοὺς ἔλαιον, ἕνα διὰ τοῦ ἐλαίου δέξονται τὴν σφραγῖδα, ἤνεγκαν οὖν 
τὸ ἔλαιον, καὶ λ, ἀνῆψιαν πολλούς" νὺξ γὰρ ἦν. καὶ... ἀπόστολος 
ἐσφράγισεν αὐτούς Δ. λοι. ἃ 26(ρ.142.6); 1ῤ.27(ρ.143,6);, οἵνατ, 
Να2.0γ.40.46(Μ.536.4254}; οἵ, 16,45. 2(6240) ; Ὀοΐοτε ρογίγαϊι, 44,0.2] 
(ρ.165.26). 

Β, χπηρῖ. ; οὗ (γ]5ῖ, δἰ γηιΆΡ..4, [0.0π(0.το8.11}); ὁ λ. ὁ τὸ ἀληθινὸν 
ὑποδεξάμενος φῶς" καλεῖ δὲ οὕτω τὴν τοῦ δούλου μορφήν ΤΒαι, Ἐς, 
11} 20(1.709) ; οἱ 1ο. Βαρῖ. (ορρὈ. Ομγῖβὲ 45 ἥλιος οὐ φῶς), Οἵ. Κ».17 
τη. 9.(ρ.406.22); ὙΠαΐΡοτιβ: τος(,.1464); Νοπηῥαν. [0.51:32.(Μ. 
43.7800}; τὸ βρέφος..-προσεκύνησε τῷ δεσπότῃ...ὁ ἃ. τῷ φωτὶ τῷ 
ἀκοιμήτῳ (ὨγνΒΙρρ.δηε. 1. 9. Βαρί.(0.33.2); οἵ Μβρὶ οἱ τῆς ἀνατολῆς 
λ. οι. Μ61.(δΖ 24Ρ.6; 48 τ ρ,.0); οἵ Τιᾶνν (ορρ. (σῖβε ἃ5 5ιπ οἵ 
τὶρῃςβοῦβη 655), Τα 5.118: τοδ(464) ; γεῖ. Μι,.5 5:1 οἱ λ. ὑμῶν μὴ 
σβεσθήτωσαν [)14.τ6.1; τοὺς λ. ἄψαντες τῶν καρδιῶν, γρηγορήσωμεν 
ἐντόνως [0.7 }655.ἀὁγηι. ΒΗ Κ᾽ χι4(ρ.41ο.26) ; λ. ἐντολή, νόμος δὲ φῶς 
ΟΝιο.(γ)8γ)εέση.6. 

λύω, Δ. ἰσοδα, γείθαξε; 1. ἰδἰ οἰτρ, μον τὸν λόγον λ. Μας. Μρῃ. 
ἀΡοῦν.3.27(Ρ.1τ6.20); 2. 805., 5δὲ σα λ. ἐκ Βενδιδείου ϑγπα65.6ρ.4(Μ. 
66.13288); 3, ἀοίίυεν λύσατέ με ἀπὸ τῆς κρίσεως 1. [05.15.6. 

Β, ἐϊξεοίοδ; 1. Τὰ ἀθαι εἰ δὲ λυθείην, ποιμένος οἴδε τύχοιεν ἀρείονος 
τ. Νὰ Ζιρνη,.2.1.10.1οτ(Μ.37.12794}; ΕΡΙΡΗ, απ ειτοοίρ.121.14;Μ.43. 
1070); 2. γείας μηδὲ λύε τὸν τῆς ψυχῆς τόνον ἐν εὐωχίᾳ ΟἸδτη. [γ.44 
(0.222.23); ΡΆ85.) Οὗ ο4]πὶ 568, ΟΥΝ42Ζ.0γ.28,21(ρ.63.1ο; Μι36,640); 
3. ῥμὶ αἡ δηὰ ἰθ} 8.. ἴῃ ῬΘῊ, ; σ, 866.) 8150 Ο, ρΘἢ11. θορύβου λ. Απαρῖ. 
φιογέ. τοί ̓.246); ἢν. Ραγί]ο., ὄγδαΐ ἃ ἰαβὶ οὐ δεῖ ἐν τεσσαρακοστῇ τῇ 
ὑστέρᾳ ἑβδομάδι τὴν πέμπτην λύειν, καὶ ὅλην τὴν τεσσαρακοστὴν 
ἀτιμάζειν ΟἸ Δοα ἐαη.50 Ξε ΟἼτΟ]], εαη.92; ΕΡΏΧ.3.4526 ; μὴ χάριν 
παρουσίας φίλον λύσῃς τὴν νηστείαν Ἐπ|5..], σεν. (Μ.86.3244}; 
Ἐπίγοῃ. ῥασε.3(Μ.86.22968); καλόν ἐστε...ἐὰν παραβάλῃ ἡμῖν τις λύ- 
εἰν ἐκ τοῦ οἴνου; ἀπεκρίθη...«οὔ, λέγομεν..«καὶ πῶς οἱ ἀρχαῖοι ἔλυον 
πατέρες ; ἀπεκρίθη... οἱ πατέρες..ἔσχνον καὶ λῦσαι καὶ πάλιν δῆσαι" ἡ 
δὲ ἡμετέρα γενεὰ..«οὐκ ἔστιν ἱκανὴ λῦσαι καὶ δῆσαι" ἀλλ' ἐὰν λύσωμεν, 
οὐκ ἔτι κρατοῦμεν τὴν ἄσκησιν ἡμῶν Το. ΜοΒοΙ, ῥγαΐ, τ62(Μ.87.30 200); 
ο. ῥγεαὶς ἴανν, 1.5; Βα ὈΡαῖη, ΟΠγνβ.ἠοηι,49.2 τ 70.(8. 2000); ἐδ.40.3 
(2928); Νοπῃ.βαγ. 70.5::18(Μ.43.7888}; ἃ. υἱοίαίδ ἃ ὈουΠαδΥν ὅριον 
οὐκ ἔλυσα Τ΄, ]Ξαεὐ.}.5; 6. δη ἴταναὶ!; δὲ ἀείτυεγεά, οὗ οὨ1Π4 τὰς 
ὠδῖνας ἔλυσεν (Βτγπ.λονε. δ τη ΜΠ1.(7 τ18Β}; τὰς αὐτὰς λῦσαι ὠδῖνας 
δέ δογη οὗ βαγιε φιοίμον ; ἃ, τι, Ἰᾶ λονι τ. 5 τ Κοηλ(0. 6108}; Ἰὰ ἄονι. 
34.4 1: ΤΟ ογ.(το.3158); 11. τηοῖ,, οὗ βρί στα] Ὀσοιπουμοοά οὗ τπο86 
βουῃ Ὀν οὴδ ὈΔρύβγη 85 μ Πάσθη οἱ οα τὰς αὐτὰς πάντες ἐλύσαμεν 
ὠδῖνας 1, ἠιο᾽5.32.7 τῷ. Μ|.(7.375Ὰ};1 ἄορι. 8,8 ἐμ Κοη (το00Ὲ); 4. γον- 
φίυε, αὐεοῖυε 5'γι5 αὐτῷ [580. (]ειηθη1} μεταδέδωμε τὴν ἐξουσίαν τοῦ 
δεσμεύειν καὶ λύειν...δήσει γὰρ ὃ δεῖ δεθῆναι, καὶ λύσει ὃ δεῖ λυθῆναι, 
ὡς τὸν τῆς ἐκκλησίας εἰδὼς κανόνα Οἰονι..Ρ.2(Μ.2.368) ΟΥ Ῥεῖ. μετα 
ἴῃ 56η868 οἱ αἰΐστο ορρ. [οχυ Ὀ14; 1δ.6(414}); σὺ δὸς ἐξουσίαν τῷ προκαθεζο- 
μένῳ λύειν ἃ δεῖ λύειν καὶ δεσμεῖν ἃ δεῖ δεσμεῖν ἐἰ ον. ἰδνι.3.217; 
ἐβαπτίσθη μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἁμαρτίας ἔλυσεν ὡς θεός Οτ.ΝΆ2.ον. 
29.2ο(ρ.1ο04.1; Ν.36.1τοο0) ; γνώριζε, ὦ ἐπίσκοπε, τὸ ἀξίωμά σου, ὅτι 
ὡς τοῦ δεομεῖν ἐκληρώσω τὴν ἐξουσίαν, οὕτως καὶ τοῦ λύειν (ὐοηοὶ. 
4}.2.18.3: οἵ ὈΙΒΠοΡ λύων τοὺς ἡμαρτηκότας 12.2.20.τὸ; 1.2.24.4; 
ἃ... θεοῦ μόνου ἐστὶν ἴδια, τότε ἁμαρτήματα λῦσαι, καὶ τὸ ἀπερίτρεπτον 
τὴν ἐκκλῃσίαν ποιῆσαι.. ἐπαγγέλλεται δώσειν [Πγυν8.ἤοη. 54.2 ἡῃ ΜΕ. 
(7.5480); τεῦ, 1ιον]Ό σα] ρυἰθϑιμοοά ἐν χειρὶ γὰρ ἱερωσύνης ἐλύετα καὶ 
ἐδεσμεύετο τὰ ἁμαρτήματα ἘΡΙΡΉ.ανις,97(0.1τδντοὸ; Μ,43.1034}; εὐχὴ 
ἐπὶ τοῦ ἐν δεσμῷ ὄντος ὑπὸ ἱερέως καὶ λυομένου 770. 76].»οεμῖ (Μ.88, 
10178}; 5. αδϑοῖνε ἴγτοτη μεμα ν ἐλύθη ἐκ τοῦ ἀφορισμοῦ 70. Μόβοἢ, 
Ῥγαϊ.το2(Μ.87.20720}); εὐχὴ λύουσα αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀφορισμοῦ Επελοὶ. 
(0.531); 6. γεη:1} βεπέθποβ ΟἹ ρθηβ ν, ΑἸ μθηδρ,σές.το(ρ.72.26; Μ.6. 
.10134) ; ΜδτοΕ]]. [5.52 ΔΡ.Επ5.}]ανοοἰ!.2.2(0.41.25 ; Μ.24.7038). 

λωβ-άω, 1. ἠωπαρε; αοῖ., Ογας, δὴθ.τι.71; τὴν πέστιν ««ἥσουοι, 
μᾶλλον δὲ ἑαυτούς ἘΡΙρΡΗ ἠαεν.60.25(0.174.32; Μ.42.2118}; τοῖ. Ματ- 
οἰοῃ Δα ρΡΌΒΡΕΙ οἵ 58. μΚε ἐλώβησε καὶ..«παρέκοψε πολλὰ τῶν μέλων 
ἴδ.42.13(0.181.21; Μ.41.813.}; πιρά,, Μεοῖμυϊοῤν,δ(ρ.458.2.}; ὙΠαι. 
ῥγουσίά.τί4.402); ΟΥἨ τηοτα] ἀδιπαρε τὴν ἀγάπην... “"ἥσασθαι Μίοϊῃ. 
ϑγ»ηῥιχι(Ῥ Ί3ο.το; Μ.18,2058)}; ἘὙΠατ, ῥγουϊά,ο(63:); 1α.6ῤ.τ46(4. 
1267); τοῖς οὐδέπω. ..ἐσχηκόσι...ἐλωβᾶτο τὸ...γινόμενον τὰ, τ( ον. 
7:39(3.213); 8405. τί “τἅται; τοῆαὶ παγην ἀθες τὶ ἀοξ Ἰά σγαμ,2(4.84); 
2. Ῥετῖ, ρἴορ!. ρ658.; 8. ἀαφιαρεά ἄγαλμα...λ. ΜοΙῃ. 5,1. 43(ρ.28ρυις; 



λώβη 

Μ.:18.2724); Ὁ. οὗ ΡΘΙΒΟΠ5,. "παϊηιθά, μα αϊεά, ἘΡῚΡ.ἤαθν.75.1 
(0.332. 25; Μι.42.5 040}; τοῖς τὰ σώματα λ, ὍΒτγβ. πον. 66,3 ἐμ Μι.(. 
6588); ὁ πρεσβύτερος καὶ ἀφηγούμενος τοῦ πτωχείου τῶν λ. Ῥα]]. ἢ. 
[απι5.6(Ρ.23.9; Μ.34.τοι8}}; ὕντ.1.ε.π4:1τ2(Ν.72.1888); Ῥατεῖς. οὗ 
Ἰερεθ, Ἂἀροῤῥίμι αν. (Μ.65.2520); Ὑματ.ἡ.6.5.1τ0.2(3.1051)}; Αξεη, 
ἄτα. (Ν.8ς.9214}; α. τηεῖ., οἱ ἴποβα μαγπιεά Ὦν ἰὼ, Μοιῃ.γ65.1.42 
(Ρ.289.2; Μ.41.11128). 

λώβη, ἡ, ἠαρίαρε; 1. τὰ σει. ἀδικία...λι ἐργάζεται ὙΠαάτ,Ρς. 
τ18:122(1.1469); 2. γαίης, ἀαυμαρε ἰο δοάγ, ΑἸἰμοπαρ.γ65,2τ(ρ.75. 
3; Μ.δ.τοτό}}); (δη..49.71} ΟἾγν5.λσηι.33.6 τα {114.(7.3868) 1.69. 
2(6828); 3. 680. οὗ ἰΙερτοϑυ, 1516.}ε}.6}}Ὀ.1.28(Μ.78.2οο0) ; 1,μδουΐ Η, 
Νερί, τ, 6(}4.86.14244}); 4. οἵ εἤεοϊ οὗ ἔαϊ5ε ἀοοίσίης, ΤΠακ.ἢ.4.4.1.6(3. 
946) τὉ.5.6.3(1025); (κ].νΖ.ἰ.6.3.χ6.20. 

Ἐλώβημα, τό, ἴατυ, δτῃ.γ65.1.44(ρΡ.200.15; Μ.18.2728). 
λώβησις, ἡ, ἀωγπασε, Ἡρρτἰαἰονι, ὈΠγ 510Ά] λ. ... λοβοῦ ὠτίου [Β88. 

δαρὶιτιαιτ(. 6304; Μ.31.15284}; πῶς ἐνδέχεται..«ἐν βασιλείᾳ οὐρανῶν 
ἐν σώματι λ, γίνεσθαι; Ἐριρἢ.ἤαθν, 8, (ρ. 25 9.10; Μ.41.10134}; 
Ραχίϊο, οὗ Ἰερτοϑυ, 18.55.0(0.3237.14; ο880) ; τπεῖ,., 1δ.59.0(0.374.13; 
10328); τῶν λ. τῶν..«παρατραπόντων λόγων Μαχ.ανηϑρ, (Νί.οΙ.14008). 

λωβητήρ, ὁ, 45 461]., ἐαηηασίησ, ΝΟΒΉ,ῥαγ, 0.8: 22(Μ.43.8τ60) ; ἐν. 
8: 48(821.). 

λωβήτωρ, ὁ, ἃ5 44]., -- ἴοχερ.», Νοηη, ῥαν.0.8:23(Μ.43.8τ60). 
λωβός, γπαϑησά, ΤιΒ᾽αἷ,12.2(ρ.4τη. σοη]. ἔοσ βωβά); Νονῖοε.οᾳ; 

ὙΒΡΒη ἄγον. Θτ( 1, τοϑ.2ος0) ; οὗ ἃ Ἰδρδσυ, ζάτηρῃυ. Βας.(ρ.2οτΑ). 
Ἐλωβόω, ἀφπαρε ῥλνειεαϊἧν, φιαῖρι; οἵ Ἰερτοϑυ, οἱ. λωβάω, 

στορομι ἰς. Π ον. τ .86.6130). 
λωϑδίκιον, τό, εἰοαΐλ, ἘΡΙΡᾺ καεν.68,3(0.143.4; Μ.42.1888). 
λῶμα, τό, 1. πφελίαςε, ΟἸει. ῥαδ.3.3(ρ.246.21; Μ.8,2620) ; 

2. βίηρε οἱ ΒΙΡῊ Ρῥχγοββ τοε5, 1885. ἰς. ιϑᾷ. 4668 ; Μ.30.52210); 
ΤΟ γνβ8.ἰ6Ρ.(6.4118); ὅ. ἐπγεαά μὴ στρέφε οὕτως τὸ λ. [1.6. 1ὰ. γεν] Πρ} 
γα ΩΣ 7ο(0.256.23); Τπάτιδύπα, ρσθη.τ τοί .09.17480). 

λωποδυσία, ἡ, τυαγίαγτηρ απ γοῦϑένν, ΟἸδτλ φ.ἀἄ.5.42(Ρ.188,21; 
Μιο.ὅ480). 
λωποδύτης, ὁ, γοὐδεγ, δἰρίποαγηιαῃ, οἱ ϑαΐδῃ λ. τῆς ἀρετῆς ΤΗάι. 

Ὺ γεῖ. 5χ(3.1141}; οἱ ἀενὶς ψυχῶν λ. 14, : ττβτατ(ι.χ 441). 
Ἐλωρίζω, δεαί τοῦ; ἐποηρς, Το Ν υ, ϑγηι.46(,1.93.17250). 
Ἐλωρικάτος, (1,81, ἰογ]οα 5) 1η} Υ̓ΘΙΟΉΡ, ἰὐεαγίγι α ομίγαςς, ΤΆΡΠΒΩ. 
εἤγοη.Ὀ. 15] (ΜΝ τοβ, 4258, ν.}. λουρ-), 

λωρίκιον, τό, ομῖγα55, ΤῊΡΠΕΗ. εὐ7οΉ..266(Μ.τοδ.δότα ; ν.]. λουρ-); 

1δ.Ρ.324(1848). 
λωρί(ο)ν, τό, ςἰγὲρ ὁ ἰφαίλον, ἱποηρ ; 85 βΒῃοθ-'δοθ, Ὁμγν βαρ. μοί. 

ερα.274(Μ.το4.23}0) οἷτ, 5. σφαιρωτήρ; ΟτΜαρ ἀταϊ (τ. Ζ28..}.}3.,20 
(..1}..77.2]600); ; οὗ τοίηϑ, 10. ΜΑ].εἰγοη.4 Ὁ. ϑο(. 97.173}; οὗ ἰᾶσε5 
ΟΣ νοϑ θη τὰ εἰς τὰ μανίκια λ. δεικνύουσι τὰ δεομὰ τῶν χειρῶν 
αὐτοῦ ϑορῆτγ. Η εἰπίενρ. "(Μ. 87. 20888); 2 τὰ Δ. τοῦ στιχαρίου εἰσὶ τὰ ἐν 

τῇ χειρὶ ἐμφαίνοντα τὸν δεσμὸν τοῦ Χριστοῦ. ..τὰ λ, εἰς τὰ πλάγιά εἰσι 
τὸ αἷμα τὸ... ἐκ τῆς πλευρᾶς Γσοιτῃ ΟΡ εοπίοηιρὶ. (,98,3030); 1865, 
ἐυγην 5. τ](ρ.262.3) ; 1δ.τ8(ρΡ.262.6) ; οῃ. πιο Κ᾽5 ποσὰ βιρτανίηρ ὈΪοοά 
8η6 ΨψΘἴοτ, 1ῤ.24{}.262.7) οἿἵ. 8. κουκούλλιον ; Ἐπολοῖ. (0.438); οὗ 510 
οὗ Βιη, συ αρ ἀτα ({τ,Ζ80}.})4.130}}..}}..77.2428Β,0). 

Ἐλωρόπους (λουρ-), τοἱἔρ μοϊξίσά ἰερς Μηνὰν...τὴν λουρόποδα 
ΒΟΡΒΥ ΠΗ ν Ογνιοὶ 0.γ7(ΝΠ.87.34368); ταυρίνου λ. 1.43 τις,(2 5884}; 
δ. (4ςβ80). 

λωροτομ-έω, εἰ ΣΕἰγ1ρ5, οὗ 5..ἴπ, ρ6855. κελεύει... “ὐεἴσθαί σε ἀπὸ τοῦ 
σώματός σου..«λώρους ἑπτά Μί. Βα5. Βγεεῦ. τ (ρ.17}4), 

λῶταξ, ὁ, ῥύῃρ, Οὐηδὶ, Αρ}.8,432.πτι (μγνϑ5.ἤοηι.13.5 τὰ ἘΡρ᾿νκτ. 
οθΌ, ΠΟ]. ἔΟΓ λωβούς, λω...τούς). 

λωτάριον, τό, ἰοίμ5, (Οϑη.. 1πα10Ρ.2(Ἀ1.88,1178). 
λωτός, ὃ, ἡ -Ξ-ὶ λῶταξ, (δγνβ. ἤν. 10. 5 τῷ. (οἱ (ττ. 4030, ν.1. λωβοῦ : 

εἴλωτος (ὐδυτηΕ). 

Ἐμαβλησία, ἡ, »γοσμγα οι, ῥαπάογίηρ, [70.6]. πον (1.88, 10544}). 
Ἐμαγαρίξζω, δέον! α Ποἠανιριεάαῃ εἰ δὲ τυχὸν ἁρπαχθῇ ὑπὸ 

ἔθνους, καὶ μαγαρισθῇ, εὐλόγησον αὐτῷ Νονηοι.48; ΤὨρΠη εἰγοπ, 
Ρ.334{Μ.τοΒ,βοβο). 

Ἐμαγαρικόν, τό, φαγέμεν ὑεδϑεὶ, Ψ11γ. ἀγίον. β2(ρ. 45.223). 
Ἐμαγαρισμός, ὁ, 1. Μμιοἠαμηηεάαηέφηι ἦλθεν ὁ Μουχαμὲθ κηρύττων 

τὸν ΑἹ 10.0.4 ρ.8(Μ.04.τποῦο) ; 2. ροϊϊμίοη, 170. 6]. σεν (Μ.88, 
Ι024Ὰ 

[Πμαγγανάρις, ὁ, -- μαγγανάριος, τηϑοδαμίσαὶ εηρίηδεν, ΤΆΡΒη. 
γκἤγομ. Ρ.2ιϑ(Μ. τοϑ. 5 57Ὰ, ν.]. μαγγανάρην). 

818 μαγεία 

μαγγανεία (-νία πιείγ. ρτ., Επιάος,Ογρ᾽.2. 3το(Μ. 8ς.8ς78}}, ἡ, 
Α,, ᾿τιοΐενγ; 1. οὗ ΤηΔρΊο 8] ἀγίϑ. οἱ δι ἐπῳδῶν καὶ μ. μεμαθηκότες 
καλεῖν καὶ ἐπάγεσθαι δαίμονας ΟΥ(εἰς.7.δοίρ.218.2ς; Μ.11.15170)}; 
πνεύματα... «προσδεθέντα ὥσπερ...μαγγανείαις τισὶν... οἰκοδομαῖς καὶ 
τόποις 1.7.5(0.15}.2; 14284}); οὐδὲ γὰρ τὴν ἄλογον λογικὴν ἐποΐησε 
[Ξε. ὁ Πυθαγόρας) φύσιν.. ἀλλὰ μαγγανείαις τοὺς ἀνοήτους ἠπάτα 
Ομσυϑ,ἤονι,2,2 τῷ [ο9.(8,10Ὰ}; φάσματα μαγγανείαις γενόμενα [51α,Ὀε]. 
6Ρ}.τ.301(Μ.78. 4054); πραίῃθη ἐχρίδηδίίοι οἵ ῬΟΎΨΟΥ ΟΥ̓ Ῥγοϊβοῖσοπ 
βίνεη Ὀγ Οοα «“Πἰγυπτίων διαβαλλόντων [5ς, Μωῦύσέα) ὡς γόητα καὶ 
μαγγανείᾳ τὰς δυνάμεις πεποιηκέναι δοκοῦντα ΟΥ(δἰς.τ.45(0.05.12; 
7448); τὰ ὑπὸ ᾿Ϊησοῦ γενόμενα παράδοξα οὐ μαγγανείᾳ.. «ἀλλὰ θειότητι 
1ὃ.8,0(0.227.24.; 15324}; Βε85.56}.υ. Τ Ἴδε τ( Μ δε. 49 Ὰ}; πὰ σοοα 56 η88 
ὦ μεγάλη τῆς ἀληθοῦς μ. ζδύναμις» «4(.}}1|.23(0.12.20}; 2. οἱ 1165 
οἱ 1)εὲν}} ΟΥ οὗ ἀδιηοῃβ, τειπρίηρ τη, Μᾶς. Αδρ δεν πε! (Μ. 
34.0408}; Οὔγνβ. ἤν. 2.6 ἴῃ Κορ. (0,444Ὲ); Β45.561.υ.} δε τ Μ 85. 
5030}; οὗ ΓΠΕῚΤ {ποῖ ἐπ [Π6 ρῇγϑβίοαὶ σϑαΐιι, τοῦ. Μσ.τ6: τὸ πάσας 
τὰς μ. τοῦ διαβόλου καὶ τῶν τούτου ὑπηρετῶν «4. [0.1το(0.157.27}; 
δαίμονες ἐφαντασιοκόπουν τοὺς ἀνθρώπους, προκαταλαμβάνοντες πηγὰς 
ἢ ποταμοὺς..«.καὶ οὕτως ταῖς μ. ἐξέπληττον τοὺς ἄφρονας ΑΙὮΉ.1,.327.2 
(Λ4.25. 1800) ; 3. 1π ρθη. ; οἱ ᾿ῃϑυοι του ατίϑ, ἐς σεῤ.3.4; ΟἾγν5. 
ἠονι.67.3 τῷ Μ||.(7.6664}; οὗ Πετεῖ. πα ταιβιθβάϊησ ΟρΙηο5 πολλή 
σου τῆς ἰατροσοφιστικῆς κακοπίστον γνώμης μ. ἘΡΙΡ μαετ.64.67 
(ρ.510.1)}; τὰ ὑπὸ... Ἀετίου εἰρημένα ἐν διαλεκτικῇ τινε τέχνῃ καὶ 
συλλογιστικῇ ὑπονοίᾳ ἀνθρωπίνης μ. 1. .16. δ4(Ρ. 410.34; ΝΙ.42.6320)}; 
4. ταοῖ,, σρεὶδ, ᾿αϑεϊπαίίοη τὰς μ. τὰς ἐν ταῖς ἑπποδρομέαις (Ὠτγ5, 
ἤοτι.12.5 1. τύ ογ.(το.τολ); οἵ γγβαἝτῃ, 1.23. 5(2οδο). 

Β. -Ξ μάγγανον, ΦΗΡΊΗ οὗ τθαΐ, θεγεῖ ἄρ καὶ, Αἰ. ε(ρ. 7.8). 
μαγγάνευμα, τό, ΡὈἷυτ,, ἐμαηζιος αἰτῆες, τ Ναζ.ογ.14.1](Μ.3ς. 

8804) ; 14..(γ73.1.2.8.22(}1.327.6 584). 
μαγγανευτήριον, τό, Ρ]υτ., τπαρτεαΐ αγὶς, ΤΠ τ ον Οἰγγς.(5.102). 
μαγγανευτής, ὁ, 50ΥὙ,ΕΥ67, ἘΠι15.4.6.3.6(0,131.20; Μ,22.224). 
μαγγανεύτρια, ἡ, Ξογεεγέδ5, ΟΠΥγε. ἀζηῖςς Ομαη.5(3.4360). 
μαγγανεύω, 1. πἰ.56 φιωρτεαὶ ατίς; τοξῖ., ρίαν ἱγίοεκς; οἵ νεῖθαὶ 

Βα Π εἰν, Τοτ. ἀρεῖ. 9. 5(Μ,88.1 7214}; ρευξ, ρέςορὶ. ρΡ855., ,ακεά τὸ 
ἀγαπᾶν... οὐδὲν σοφιστικὸν οὐδὲ μεμαγγανευμένον [58ς, ἔχον] ἐΠῚΡΡ. 
5.30 τη Εχγ.(Ρ.113.1}; 2. ἰπιγε, δεριεῖῖδ; οἵ Ξθοχὰβ] δἰιγαοίίομ, {Π88. 
Ἀπ, σῖνσι ΜΝ .30. 6808); 1. τϑ(γ7ο8Β). 

Ἐμαγγανικός, 1. τιαχίσαὶ, ἘΡΙΡΒ ῥαεν.24.2(Ρ.258.9; ΝΙ.41τ.3000); 
2. πεαΐ, ἃ5 508, -- μάγγανον, ΦΉΡΊΗΦ ὁ ταν, Ομγοη. Βαξεῖ. Ρ. 200 
(Μ1,92.7248}; 1δ.:.3οζξ(τοοθα); ΤΡ πη. εὐγοῦ.ρ.21)(}. τοϑ, 7688). 

Ἐμαγγανοδαίμων, 7ἐρρίον τοῦ ἀθηιοης, Τοῦ. ΒΒ μδοορομὶ (Μ.86. 
10808). 

μάγγανον, τό, 1, δηρίης ΟΓ τᾶν, καίαρμὶ αἰφνίδιον ἐπίσκοπος 
ὥσπερ ἐκ μ. τινὸς εἰς τὸ μέσον βῥιφεὶς ἀναφαίνεται (ΟΥ̓. .ἈΡ.1.ι5.᾿..6.6. 
43.}(Μ.2ο.6170}; ἘΡΙΡἢμαον.δ6,82(ρ.124.13; Μ.42.1604}; ΓΆΡΒΩ. 
εἰγοη.Ρ.22(}.τοϑ.1378); ἢρ. ὁ,.«.διάβολος ἔχων μάγγανα.... κατέχει τὰς 
νομὰς τῆς ψυχῆς Μασ. Αδρ ἠοη.27.τοί Μ.34.708.}; τπεῖ., ὠσυΐες οἵ 
θεν} οὐ οὗ ἀδιηοηβ, ΝΗ. ἐ μίορ, 28(}1.79.11200) ; Πλοτ,ἐσεὶ. 8, ς(Μ.88, 
1713} 2. τηϑοῦϊη6 ἴῸΣ μοϊβεϊπηρ οὐ ἰονψοσῖπς ννεισῃΐα, τυϊηάίαςς οὐ 
ἐγώ, Ἰθὰ5,}.6.8,0.τ(Μ.20.76οΑ); τ Μὰρ ἀταί. (τγ. 2 0}..)4.6(Μ.},.1]. 
2308); ᾿ιι584 τὸ Ἰονγοῦ ἀθδα Ροᾶν οἵ 58. ϑψιπθοι ϑύγτο5, ἀπο Ηδρ. 
ψυδγρεδιγν . 2ο(ρ.68,8). 

[“μάγγιψ, ὁ, ν. μάγκιψ. 
μαγεία (-γία), ἡ, 1..τοϊδάον οὗ ἐπε Μίαρι Περσῶν οἱ Μάγοι (οἵ μαγείᾳ 

καὶ τοῦ σωτῆρος προεμήνυσαν τὴν γένεσιν) (Ἰατη. Ξἐγ.1.1 50.45.23; οσα, 
μέν γε Μ.8,778); 2. »ιαρῖὶς άγους ἀφ᾽ ὧν ἡ παρώνυμος...μ. καὶ τοῖς 
λοιποῖς ἔθνεσιν ἐπὶ διαφθορᾷ..-τῶν χρωμένων αὐτῇ ἐπιδεδήμηκε ΟΥ 
(εἰς, 6. δοίρ.151.24; Μ.11.14208); ἡ καλουμένη μ. οὐ.. «πρᾶγμά ἐστιν ἀσύ- 
στατον πάντῃ ἀλλ᾽, ὡς οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ ἀποδεικνύουσι, συνεστὸς μὲν 
λόγους δ᾽ ἔχον οφόδρα ὀλίγοις γινωσκομένους".. «δύναται ταῦτα τὰ ἀνό- 
ματα [50. τὸ Σαβαὼθ καὶ τὸ Ἀδωναΐ λεγόμενα μετά τινος τοῦ συνυφοῦς 
αὐτοῖς εἱρμοῦ 18.1.24{0.14.22; 7044); οὐ μόνον [3.. τοὺς ᾿Γουδαίους] 
χρῆσθαι...ἐν τῷ κατεπάδειν δαίμονας τῷ ὁ θεὸς Αβραὰμ..«ἀλλὰ γὰρ 
σχεδὸν καὶ πάντας τοὺς τὰ τῶν ἐπῳδῶν καὶ μαγειῶν πραγματευομένους 
1Ὁ.4.33(0.304.1; τοῦ 4); ὑποστάτην εἶναι μαγείαν καὶ γοητείαν, ἐνεργου- 
μένην ὑπὸ πονηρῶν δαιμόνων. . «ἀνθρώποις γόησιν ὑπακουόντων 16.2.51 
(Ρ.174.12; 8778); δηαπιδγαϊρα βιποηρ τὰ ἀπολλύντα τὴν ψυχήν Βαγ. 
20.1, οἱ 14.5.1; οοπίγαβίεα ψ ΤῈ Ρονγεῖ οἵ σοᾶ, Εἰ ον (ἰεηι.2.27. 
ΜΗ Ῥοιβαββίοη ὁ μὲν τῇ τῆς μ. βίᾳ ἐ ἐπαναγκάσας". «ὁ δὲ λόγῳ πείσας 
10.5.7; ονουτσχόνῃ δὲ ἴπς, ἀστὴρ ἐν οὐρανῷ πλάι εν: ὅθεν ἐλύετο 
πᾶσα μ. καὶ πᾶς δεσμός στ. Ερἦ.το.3; τεπα ογρά ἱποἢεσίζῃα) Ὁγ 5ίρῃ 
Οἱ οΟΥ0858 ἔνθα τὸ ἐημεϊαν. τοῦ σταυροῦ γίνεται, ἀσθενεῖ μὲν μ., οὐκ 
ἐνεργεῖ δὲ φαρμακεία ΑΤΠν, Απίοη. ]Β(Μ.26. 9 20}; ὈΥ ῬΥΑΥΘΥ ἀπά 
Ρίεῖν, Οὐ δἰς,6.4τίρ.1τ1ο.12; τ260Ὰ) ; ἀπεϊ- (τ βείατ Ἔχραηαιίοη οὗ 
ταϊσαο θ5 οὗ (ἢ χίϑί δπα δροβίϊεβ ἃς [3ς. παράδοξας] ᾿Ιησοῦς ἐποίησεν 
διαβάλλειν... βουλόμενος, ὡς ἀπὸ μ. καὶ οὐ δείᾳ δυνάμει γεγενημένας τ. 



μαγειρεῖον 

τ.38(0.89.20; 7334); «(ΡῈ Β τ(ρ.288); πάντας ἀπατῶσιν ἐν τῇ μυ 
ἐκείνου τοῦ ᾿Ιησοῦ “ΒΡ τὶ. το(ρ.9.2); 4.Μ|.(ρ.246.6); Ομτιβδη ἐχ- 
Ρἰαπδίϊοῃ οἱ ρᾶσαῃ τὐντδβ οὐ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀδόμενοι θεοὶ κακοί τινες 
γεγόνασι μάγοι, οἵτινες ἄνθρωποι ὄντες μοχθηροΐ, μαγείᾳ μεταμορφού- 
μενοι... «βίους διέφθειρον ἤονε. (Ἶφηι.6.20 ; αββοσιαΐθα πὰ Μαγοοόβιδῃ 
(ποβίσ8, [χρη ἤαέγ.1.13.1(Μ 7.580}; τίνα τὰ άρκῳ καὶ Κολαρβάσῳ 
νομισθέντα; καὶ ὅτι τινὲς αὐτῶν μαγείαις καὶ ἀριθμοῖς Πυθαγορείοις 
ἔσχον ΗἸΙρρ.ἠαον,6.5(0.134.6; Μ.16.32068); ἐδ.0.4{ρ.240.6; 3370Ὰ}}; 
ΡΙαΣ., ϑογεεγίας, ςρεὶΐς, Ὠ1 4.5.1, ντ. Η. εαἱθοΐ,το,βϑ; μαγέαι (οησὶ. 
4}ῥ.7.18.1 (ν.}. μαγείαι), οἵ τά, ςτ; ΓΒ γϑβ. ἠοημ.21.6 ἦῃ 2 ογ. (το, 
586}). 

μαγειρεῖον, τό, ῥέαρσε τοεγε ξορά τς ἐσοξεά; Κὶ βγεῤῥίαοθ ΟΥ οὐξῃ οὐκ 
ἐκτήσατο... «χαλκίον ἢ μ- ἢ χαλάδριον ὑγτϑ.υ, ϑαδ.44(Ὁ.125.2). 

μαγεύ-ω, 1. ΦΟΉ7 76 ἩΡ Βρὶτῖῖθ, Τ δ αἶ.15.5(}1.122.13318); 2. ρετί. 
ΡΊοΡΙ. ρΡᾶ55., ῥοϊξοηῃσά τὸ ποτήριον..-μεμαγευμένον 70. ΜίοΒοΙ ῥγαί 4 
(Μ.87.20534}; 3. τχσῖ., ἐὔαγηι, σαρναϊς πρεσβεύων ὑπὲρ σοῦ πρὸς, 
θεὸν καὶ λιτανείαις συνήθεσι “των τὸν πατέρα (Ἰεῖχ.4.4.5.4τ(ρ.187.10; 
Δ,.ο. 484), 

μαγικός, ταρίεαὶϊ δαίμονες..«ἀγωνίζονται ἔχειν ὑμᾶς δούλους. .«διὰ 
μ. στροφῶν Ππϑέ, ταροί.τ4.τ(.6.,34838); μ. τελεταῖς Πον Οἴἰενι.0.1; 
8 Οἤδτρα οὗ δουξεῦγ, Α. ᾿εῖν.ε. δἵηι.3(ρ.84.0); ΗἹΡΡ.᾿αογ.9.τ4(Ὁ.254.2; 
Μ.τό.339ο0). 

Ἐμάγιος, ἡπηαρτεαί; οὗ ἃ ῬΗΣ γα, δίονμος. τῆ. 
Ἐμαγιστόριον, τό, οἤῆεε οὗ α μάγιστρος, ἢ] .Ογγίας,τ(}8.1ο.5534). 
Ἐμαγιστριανός, ὅ, 810. οἴἶδοΙ4] οὐ ἐῃς 5188 οὗ γπαρΊϑιον οὔοϊογιο: 

νεανίσκῳ τινὶ μ. ῬᾺ]]. ἢ, απ. δξ(ρ.τότ,2τ; Μ.34.12510}; Ναβί.ρ. Τμάς. 
(0.14.4; Η].1,14370); Κωνσταντῖνος ὃ καθωσιωμένος μ, καὶ σηκρη- 
τάριος τοῦ θείου κονοιστωρίου (ὉΠαὶς, φει.τ( 4(Ὁ 1.1.1 Ρ.92.3; Η.2. 
ΙΟΟΑ). 

Ἐμαγίστριον, τό, --- μαγιοστόριον, ΤΏΡΠΗ, εὐγοη.Ρ.ττ)(}.τοῦ,3328), 
Ἐμάγιστρος, ὁ, (1,81. τηαρτοίεν); 1. πηαϑίον οὗ ἐμὲ Ἰἱρερογίαὶ μοιεδέ- 

ἰοίά Παλλάδιος ὁ γενόμενος τοῦ παλατίου μ. τη αῤο σης. 50}. 
25.624); ἐδ. 3(θ008); ὙΠατ, ἦἡ.6.ς.18,6(3.1047); μ. τῶν θείων ὀφφικίων 
(σΡ(μοσο.(4{Ὸ χ.τ.τ Ρ.τ77.3; Η.2,2000); τὴν τοῦ μι. ἀρχὴν... 
ὃν ἡγεμόνα τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τάξεων οἱ πρόσθεν ἐκάλουν Ἑναρτ.ἦ.6. 
4.2(0.125.28; Μ.86.2ο568); 868 Ββοποῖαῦν {{{|6, ῬΒΠοβε, .ε.11.2(Ὁ, 
65.5930); [0.ΜαΑ]. εἰγοητᾷ Ρ.356(Μ.07.5200); 2. 845 τα Πῖασν {{π|6; 
Δ. ὉΠΟΊΟΥ ἈΘΡΏΙ]ΠΪΟ ἐπὲ τῶν προκειμένων ὑπάτων γέγονε μ. Βούβουλκος 
Οὐγοη. Βαβεὶ.Ὀ.τ]τ(}1.92,4244}); Ὁ. ἀημάδθγ Ετηρίγα ὅ.. δοὺξ τῆς Αἰγύ- 
πτου,...ὁ δὲ με ... ἐκεῖ, καὶ... τοῦ παλατίου μ. ΑἸΠ ἀροὶ Οοη δέ το(Μ, 
25.6088) ; ἰ( 4. Μτη.τοοῦβ (Ερἤεβιι, βαθο. νὴ}; 8. »γοεϊάδηι οἵ σο}16- 
σίαχῃ (1.48, “παρίδιον απρι δία 15) αὐγουστάλιος καὶ ἀπὸ μαγίστρων 
ΜΑ͂ΜΑ͂ γ.τ6. ᾿ 

Ἐμαγιστρότης, ἡ, οὔτε οὐ ῥοοτἸοΉ οὗ μάγιστρος, Ἐπι5.}}.6.8.1τ.2(}}. 
20.769). . 

[Ἐμαγκίπιον {{"]-ἱπεῖον, ["]-ἥπιον, ["]-ηπεῖον), τό, βοιγ-ηη 
Οὐ δακεγν -ηπεῖον ϑοοΙ.ἢ,.6.5.1τ8 {π||(Μ.67.6098); -ἐπεῖον Ογτ.5. 
τ. Ειλγηι 50.24.10, ν.]. -ηπίον) ; Οἤγομ, Ῥαξε. .Δλι(Μ.ο2.88οα, ν.]. 
-ηπίον) ; ΤΏΡΒΗη ἤγοηρ.62 {(νν.1]. -κήπιον, -κηπεῖον, -κιπεῖον Μ.οτοϑ. 
2008). . 

μάγκιψ ({"]μάγκηψ, [Ἐ]μάγγιψ), ὁ, (1,41. »ιαηε6}5) δαξεν, ϑοου. 
ἦ.ε.5.τ8.3(Μ.67.6000)}; μάγγιψ Ἐλι5.41. βγη. 21. τ7(}.86.4440); ὥντ. 8. 
ϑιϑανιπδίρ.89.21, ν.], μάγκηψ). 

["Ιμαγνίτης, τπαρηρίϊε ὃ μ. λίθος ἘΡ4]]. σεμ, [μ4. (0.4). 
Ἐμαγοδείκτης, ὁ, 7μρρίεν, τριροςίον; ταρί., Κύ. Αἰοχ. ἀεοθνι. 40 

{(ρ.680.8). : 
μάγος, ὁ, 1. Παρίαη, ἃ Ῥουβίδη ᾿υθϑί κατὰ τῶν τῆς εὐσεβείας 

τροφίμων. .«ζάλη.. ὑπὸ τῶν μ. ... ῥιπιζομένη Τα, ἢ.,6.5.20.5(2.1082); 
ΒοΟΓ.ἢ,6.7.8. 56 (}1,67.2528); 2. ρίαν, Μαρὶ οἵ Ναινν, νατιοῖϑ 
ϑοσοπηῖβ Οἱ ἐπε ΟΥἹΡΊΩΒ: Αταθίϑῃ (γαῖ, 15,814), [δι ξαὶ,.78,(. 
θ.66οΑ}); Τταὶ, ΑἸ }.9ὲ Ζαρε. 33(ρ.23); οοηΐαβεα σιτἢ (Πα άθαης ὈῪ 
(εἰςυβ, Οτύ εἷς. τ. ϑίρ.τορ.23 ; Μ.11,7688) ; ἀεδοσπαάδηίβ οἵ Βαασα 
(τεῦ, ΝᾺΠπη.24: 17) τοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ γένος κατάγοντας Μ,, ἐπιτηροῦντας 
κατὰ τὴν πρόρρησιν τοῦ προπάτορος τὴν τοῦ καινοῦ ἀστέρος ἀνατολήν 
ατιΝυβοι παν. (Μ.46.11330); ἀπορϑίουβ οὗ Ῥειβίδη γοναὶ [ἰπ|6, (Όβπη. 
Τπ6.9Ρ.2(Μ.88,11520}; 3. τιαρτεϊα, δον σΥ Υ, 650. διββοσιαιθα ψ ἢ 
Ἐσνρὶ μάγοι δαίμοσιν ὁμιλοῦντες καὶ τούτους... καλοῦντες Οτ(( εἰς. 
τιδο(ρ.116.23; Μ|.11.7608); 1}.8,5ο(Β,275.30; τόο50); εἰς «ἴγυπτον 
πορεύσομαι... καὶ μ. ζητήσας καὶ εὑρὼν χρήμασι πολλοῖς πείσω, ὅπως 
ψυχῆς ἀναπομπήν, τὴν λεγομένην νεκρομαντείαν ποιήσῃ ον Οἴἶδηι. 
1.5; ἀνάγκην ἔχουσιν οἱ δαίμονες τοῖς μ. ὑπείκειν περὶ ὧν κελεύονται"... 
ἀδύνατόν ἐστι τοὺς δαίμονας μὴ ὑπουργεῖν τοῖς αὐτῶν ἡγουμένοις 
ἀγγέλοις..«αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι.. «ἀπὸ μάγων ὁρκιζόμενοι, ὑπείκουσιν 

δι. 5; οὗ ρᾶρϑῃ ροῦβ, 1Ὁ,6.20 οἵ. 5. μαγεία; Οὔδτρθ αραϊηβί Ὁμτιϑὶ 
8ΠΩ ὩρΡΟΞΙ]ε5 μάγον εἶναι αὐτὸν ἐτόλμων λέγειν Πικι,ἀ1α1.69.7(}}.6. 
6404); οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν μι ἠγωνίσατο διδάξαι λόγον..«ὡς θεοῦ 
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κρίνοντος ἕκαστον ἐπὶ πᾶσι τοῖς πεπραγμένοις Οτ.(εἰς.τ.38(0.80.28 ; 
7338); 4. οι. ἃ Ζοίρ.131.2); ΗΠ ο»».(ἴδηι.4.2. 

Ἐμαγουδαῖος, ὃ, ρίυτ., Πφιυϊςα νπαρίοΐατις, 170. 90. ΤΕρλὶαι(Μ, 
οπ.26ο.). 

μάγουλον, τό, ρ]ατ., εἰφεξς, Μπεϊοι.παί ον. (Μ1.64.11814). 
μαγουσαῖος, ὅ, Ἰαξέ, ΤΩΘΤΩΌΡΟΙ οὗ 4 Ῥουβίθῃ 5εοὶ ᾿υἱἀ βρτβϑά [ἢ 

βαβίθσῃ Ῥσονίποαϑ, ΠΟ] ἀἸῃρς βϑοίετις ἀοοίσίηδβ, Ὀσαστ βίη νόρε- 
ταγ  Πῖθιη, νου ρρίηρ Βοανθηὶν Ὀοάΐοβ, απα δοσυβεα οὗ 1ι- 
ΟΕ ΟΙ5 ΓηδΙγίαρεθ, Ελι5.}.6.6.το( 275}; Μ.21.4688Β); {1ῤ.(2780 ; 
Μ.4730); Β45.ε.258.4(3.2040 ; Μ.32.0520); μυστηρίων πολλῶν... 
ἀρχηγοὶ παρὰ Πέρσαις μαγουσαῖοι ἘΡΊΡΗ. Ἔα. βά.τα(ρ.512.18; Μ.42. 
8040); Πμεοῃτ. ΒΝ οὶ δὲ Ἐπὶ.3.2)(Μ.86.137660) ; μή μοι πρόσεχε ὡς μα- 
γουσαίῳ" δοῦλος γάρ εἰμι τοῦ ἐσταυρωμένου [0.0 15. Ερίρη.τό(Μ.4τ. 

410). 
Ἐμάγωζος, ὁ, 5δεγεὲ καδεηοὶ ΟΥ εαφβεὶ, τοῖ. Ὁ ἘΖϑΟΙ.27:24 [δ γ. 

ἼΩΣ Ρετῇ. χηϊϑυθδα] τὸ δὲ “ἐν μαγώζοις᾽ ἀπὸ τοῦ ᾿Εβραΐου ἐξελ- 

ληνέζει" σημαίνει δὲ ἐν ἀποκρύφοις σκεύεσιν Τμαὶ, Εἰ χροὶ;.27 :24(2.0ο4). 
μᾶξα, ἡ, 1. ῥαγίογτεακε; ταρῖ., δοῤ, τοῖ. ῬῪ.25:22, ΟΠ γγϑέοηι. 

50.415, Αε.(0.3180); 2. ἱεγαρ οὐδὲ γὰρ τό, ἐκ γῆς γεγενῆσθαι, ποιεῖ 
χοϊκὸν ἁπλῶς, ἐπεὶ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ τῆς μ. καὶ τοῦ φυράματος τού- 
του ἦν, ἀλλὰ τὸ γήϊνα πράττειν (Ἤγνγπ. [02.42.1 τη: ΤΟ ΟΥγ(1ο.32059); 
τηδῖ,, οὗ {γβαβαχεβ οἱ βουρίυτε μ. χρυσίου τὰ. ἤονη,21.1 τη: Κονμ(ο. 

7454). 
, Ἐμαξάριον, τό, ἡ δας ῃθὶ ΟΥ ἐγεμείον ἴου Ὀδυον -Ὀτοδα, 70. Μοβο ἢ. 

γαϊ τοί Μ,87.30288). 
μαζί(ο)ν, τό, ἀἴπ., οὗ μᾶζα, ἱμιρ, ἀροράϊμι αι (Μ.6ς,88Α). 
μαξός, ὁ, ὀγδαξὶ, τηεῖ. πηγαὶ πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ ὑγείαν δημιουργη- 

ϑεῖσαι.. «παρέχονται τοὺς πρὸς ζωῆς ἀνθρώποις μ. τ Ἰδη.20.1τὸ. 

Ἐμαζουρώθ, ὁ, (Η ΡΥ, ΠῚ) 51ρῊ5 ο ἱπε ζοάϊας ὃ μ., ὁ λεγόμενος 

ἑξάστερος Ἐπ5.Ὰ]. 5 6γ».22,1(}}.86.4.5.38); μ. τὰ συστήματα λέγει τῶν 
ἀστέρων, ὃ..«ζῴδια καλοῦνται... «ἄλλοι δέ φασι, μ. ..- σημαίνειν τὸν 
ἀστρῷον κύνα ΟἸνΏΡ. οὗ 238:32(Μ.03.408}). 

μάθημα, Δ. «ογηοίμίηρ ἱεαγηΐ, ἰσαγηηρ, κηοιοϊδάρε; 1. ΡΤ, 
δἰμάτες οἱ...«ἀπαρχόμενοι εἰς σωτηρίαν τῶν μ. Μείῃ, Ἔγν;».3.8(0.47.το; 
Μ,.18.16Α); 2. αξίγοίορν ὅτι δέ ἐστι... εἱμαρμένη... ἐναργὴς ἀπόδειξις 
καὶ ἡ τῶν μι. θεωρία (]οιη χε. Τἠάο!.](ρ.130.24; Μ.9.6038); 1( εἰν. 
διτδ(ρ.504.10; Μ.9,6038); 3. ἴῃ Ὀδα 56η56, ταρὶς αγίς, ΗἸΡΡ.ἤαδν.4.34 
(Ρ.ὅο.14; Μ.τό,2οο80) ; ΟΥΟεἷς.3.46(0.243.7; Μετι ο81Ὰ}); ον. ΑΡΡ. 
η.6.2. 

Β.. Ἰραείμη, ἀοείγίμε; 1. τὰ σεῃ,, ξαβί. ταροὶ.3.4(Μ.6,3324); 14, 
2αροί.2,0(Μ.6.4454}; Οτ((εἰς.3.15(0.267.9.; Μοττ,ΙΟ20Ὰ}); τεῦ. σαι. 
14:2 πάντα κατ᾽ ἀναλογίαν μετενεκτέον ἐστί καὶ ἐπὶ τὰς διαφορὰς τῶν 
νομιζομένων τροφίμων μ.. 1Δ.0γ,27.ο(ρ.360.18; Μ.11.5134}; τεῖ, Μι.γ:6 
μαργαρίτας..«τὰ μυστικώτερα τῆς θεοσδότου θρησκείας...μ. Μετ, 
εγεαΐ. τ(Ρ.493.4; Μ.18.,3324Ὰ)}; Ιά,πγρεῤρ.τ.τ(ρ.8.17; Μ.18.370); 2. οἵ 
Ομ σῖβε, Οχ εἰς,3,20(0.227.1; Μ.11.0578); τοῦτο..«τοῦ ᾽᾿Ιησοῦ μ. ... 
καταφρονεῖσθαι μὲν τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν περιεπόμενον ζῆν' σπουδά- 
ζεσθαι δὲ τὸ παραπλήσιον τῷ ζῆν τοῦ θεοῦ ζῆν 1δ.2.4π(ρ.τό8,0; 8680) ; 
τοῦ, 1ο.6:48 ὁ ἄρτος τρέφει... δὲ οἶνος ἥδει. ... οὕτως τὰ μὲν ἠθικὰ μ., 
ζωὴν περιποιοῦντα τῷ μανθάνοντι καὶ πράττοντι, ἄρτος ἐστὶ τῆς ζωῆς... 
τὰ δὲ εὐφραΐνοντα.. «ἀπόρρητα καὶ μνστικὰ θεωρήματα 14.70.1.3ο(33; 
Ρ.37.21; Μ.τ4.80Ὰ}; τεῦ. 10.15.1, ἄμπελος...κλημάτων δίκην ἐκ τῶν 
μ- τοὺς βότρυς ἱλαρῶς ἀπαιωροῦσα τῶν χαρισμάτων...ὁ κύριος ἡμῶν 
ἐστιν ᾿ΪΙησοῦς Μεῖμ.σγηρ.5.π(ρ.50.4; Μ.18.1058)}; ἐδιτι(ρ.12,18; 
440); 3. οὗὁἨἉἁ Ἁἀδἀροβίίεβ, Οτι εἰβ.3.5)7(0.252.22; Μιιτιθοῦο); μ. παρὰ 
Ματθαίου εἰληφὼς βίβλον τῆς τοῦ θεοῦ φωνῆς καὶ θαυμάτων καὶ 
διδαγμάτων σύγγραμμα “4. Βαγη.τ5(Ρ.297.23); 19.24{ρ.301.13); οἵ 
ὃ. ῬΙοσερί οὗ 5, Ῥϑα], Επι5.}.6.10.8,το(ῖ,20.8074); τε ΝΤ ἀναγνω- 
στέον δὲ οὐ μόνον τὰ τῶν ἱερῶν ἀποστόλων μ., ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν θείων 
προφητῶν θεσπίσματα ΤΠατ αἰξεεί.2(Ρ.66.7; 4.751); Πεπος 4. θεῖα μ. 
βογρίμγε, Οὐ. οἷ5.3,22(ρ.2το.2; ΜΟΤτ.9458); ἄσκησιν τῶν θείων μ., οἷς 
ἐκκαθαίρεται.. «ψυχή Με γηρ.ο,4(ρ.χι8.8; Μ.18,1864)}; ῬΗΠοβε, 
᾿.6.3.2](Μ.6ς,5430); τε [ηε ροβρεὶ (τεξ, Μι.12:20) τὸ ἐν χαρᾷ δοκεῖν 
παρειληφέναι τὰ ἅγια μ, ΟΥπΩΥ .40(0.45.13.; Μ.1τ.622.Α}; οὗἩ ραβθθρῈ8 
ἴτοτπι βουρίτε τιϑθα ἴῃ Ἔχοζοίδτη ἀπελαύνειν 50. δαίμονας} εὐχαῖς 

. καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ἱερῶν γραμμάτων μ. 4 εἰς.1.67(ρ.216.26; 15148}; 
5. εγεεά τῶν θυρῶν κλεισθεισῶν καὶ τοῦ ἁγίου μ. κατὰ τὸ σύνηθες 
λεχθέντος (ΓΡ(ς36)αε!. (40 5 ρΡ.76.20; Η.2.1340Ε); ἐκτίθενται ὅρον 
ἤτοι μ. πίστεως, ὅπερ λέγομεν Τ1,βοηῖ, ΒΞ εοί.4(Μ.86.12201)) ; τοῖς εὐαγ- 
γελικοῖς παραγγέλμασι καὶ τῷ ἁγίῳ συμβόλῳ ἤτοι μ. τῶν ἁγίων 
πατέρων Ταϑῖ. Ἰτηρ.εὐἄτεὶ,(ρ.τοϑ. τι; Μ.86.2706 4}; ὅτε καὶ τότε πίστεώς 
τι σύμβολον προελέγετο" ἢ μᾶλλον ὅπερ τότε παρελάμβανον μ. καὶ συμ- 
μάθημα τῆς πίστεως ΜαΧ.Ξολοῖ,κ.....5.(Μ.4.136}0)). 

μαθηματικός, ξυμ οὗ ἰδαγηΐηρ, ἰδαγπεά, οἵ δὴ Ἰπνθηΐου πανοῦργος 
καὶ μ. (λγοη. Ῥαξεθ.44(Μ.92.τ640). 



μαθηματικῶς 

τ ΒΕΘΉΡΑΤΚΘΙ, τοι γεαάήηεες ἰο ἰσαγῃ τοὺς πλουσίους μ. ἀκουστέον 
εὐ τι σκαιῶς μηδὲ ἀγροίκως ΟἸδτη.4.ἄ,ς.τϑ(ρ.171.4: Μι9.62τ0). 
Ἐμαθησία, ἡ, 1. ἀπμοιοϊοάρε, 1514. ῬὲῈ},ρ,εαὶ..«4ε.15:το(ρ.216.10); 

ΑἸοχ. 541. Βαγη.τ(ρ.4388); 2. εἀμεαΐοη παραδόσεως καὶ μ. Ἰιδοπὶ.Ν, 
υ. 79. ΕἸξοηι. τῴ. ; τ9, ν.1. μαθήσεως). 

μάθησις, ἡ, 1, σεὶ 4 ἱεαγηΐηρ, σορῖςτοι οὗ κποιοίδάβε εὐλογηθείῃ 
τὰ σώματα τοῦ λαοῦ εἰς σωφροσύνην.. "εὐλογηθείησαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν 
εἰς μ- ϑεταρ.ἐμεῇ.6.2;2. . ἀποιοίθάρε, ἰφαγμῖηρ ἀρχὴν εἶναι μαθήσεως τῇ 
μὲν φύσει Χριστὸν καθ᾽ ὃ ὃ σοφία καὶ δύναμις ἐπ; πρὸς ἡμᾶς δὲ (τὸ ᾿ὃ 
λόγος σὰρξ ἐγένετο᾽ Οτ. 7ο.1τ.τϑ(2ο; Ρ.23.32; Μ.14.530); τεῖ, 1,0,2:132 
τῷ ᾿Ισραὴλ ἀκόλουθος ἡ μι. [1.6, ποί τανοϊδεϊοι Ὁ Κπον]θᾶρε Ὀαβθά 
Οἢ ἴπ6 Ῥτορείβ8] ἰἃ.ἤση!. 1 5 ἦη Γι ρ.τοῦ.0); οὗ βουιρίατγα τὰ εἰς τὴν 
ἱερὰν μ. Ῥιμ]οϑι. ἐ.6.8.ττ(Μ.6ς.5640);.3. ἐπδιγμείοη ὁ θεὸς... «διὰ Χριστοῦ 
διδασκάλους τοὺς μαθητὰς ἐπιστήσας πρὸς μάθησιν τῆς εὐσεβείας 1κ|. 
ΡΟ οηδί. 4. 8,6, τι; ΦΉΣ οΓ ἰδαγηΐνης, ἰδ5500 ἡ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
πατρὸς ἑνότης.. "ὑπογραμμὸς καὶ μ. ἐστι, καθ᾽ ἣν δύνανται μανθάνειν... 
πῶς καὶ αὐτοὶ ὀφείλουσιν ἕν πρὸς ἀλλήλους γίνεσθαι τῷ φρονήματι ΑἴΉ. 
«4γν.3.2τ(Μ.26,.684). 

μαϑητεία (-ἰα), ἡ, ἱραΐμίηρ, ἀϊδορίοδηῖρ παραλαβόντες τὰ ἔθνη εἰς 
μ. Ἐπ5.Ῥς τδοτοί.24.734); τα, Β45.58].0γ.31.3(}.8ς,349.4); τεῖ. 
ΜΈ τι: 25 κἂν ἐν τοῖς χρόνοις τῆς μ. ὦσιν νήπιοι ον. (Ἶει.τϑιτό; τὰ 
κωλυτικὰ τῆς μ. ΓΒαβιδαρί.1.2.26(2.648.; Ν΄.31.15608); οὗ ἀΙ5: τυ τη 
186 Ιοανψεβ ἀπά ἤβῃθβ ἡ λειτουργία κατὰ τὸ οἰκεῖον τῆς μ. ὙΙΟΙ, 
Μειδϑιτοίρ.341.20); "παξιΗηρ ἀϊξείῤρ᾽ος ἡ τῶν δώδεκα μ, ἶδβε, ὈΥ͂ 
Ομ τ51] “σεν. Ἰς. ἃ 3.τ3(0ρ.92); Μᾶς Μρῃ αροῦν.3.37(0.133.4}; τοῦ, 
Μειζβετο τὴν τῶν ἐθνῶν μ. Τπάϊζ γεεί. οΉ .6(Μ.6.12130}; δεοοηηη 
αἰδοῖρίσς ζηλωτὰς. οἐμυρίους, καταλιπόντας τοὺς πατρῴους νόμους... 
τῆς τηρησέως τῶν Μωσέως νόμων καὶ τῆς μ. τῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
λόγων ΟΥ. ῥυΐμο, 4.1. τ(ρ. 294.0: Μ.11.2440); ὅθεν πρὸ τῆς μ. τοῦ 
᾿Ιησοῦ περιεποίουν ξαυτοῖς τὰς τροφάς τὰ εἰς.τ.62(0.113.22; Μοττ. 

1730). 
μαθητεύ-ω, Α, Ιηἴταῃ5., δέ ὦ ῥηρεὶ, ἀϊδεῖρ᾽α χωρήσωμεν τὸ φῶς καὶ 

“ἰσωμεν τῷ κυρίῳ ΟἸοπα. ῥγοί ττίρ.8ο.6; Μ.8,232Α}); φασὶ τὸν Βαλαᾶμ 
ἔχειν φοιτητὰς..«“σαντας αὐτῷ τῇ μαγικῇ Οτιαάφηοίῖη Νιηι. 24: τ](ἅ. 
17.210}; Ῥτοβ. Ῥίορ!, 85 βυιῦθβε., ἀιεείρίε, ἰὰ ( εἰς.2.ο(ρ.136.25; Μοτι. 
8000); 16, 0γ.13. 5(ρ. 329.20; ΝΜ τι,4604); ταεΐ, φιλοσοφίαν...προ- 
παιδεύουσαν εἰς τὴν διὰ Χοιδποῦ τελείωσιν, ἢν μὴ ἐπαισχύνηται 
γνώσει βαρβάρῳ --ουσα [φιλοσοφία] προκόπτειν εἰς ἀλήθειαν ΟἸΘτα, 5ΊΥ, 
6.1γ(ρ.5το.24; Μ.9.3840) ; αἰέαεἶ; οπεϑε τὸ ἃ, ϑεςἴ τοῖς βουλομένοις τῇ 
αἱρέσει μ. ἩϊρρΡ.ἰαον.0.23(ρ.258.,0; Μ.16.33908). 

Β, ττϑῆ8.; 1. ἐμδὶγιεῖ, ἰσμοῇ ἕνα κἀκεῖνα βέβαια ἧ, ἃ “ἴοντες 
ἐντέλλεσθε Ἰρτι. Κοηι. 3. τ; οἷ γὰρ ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀγγέλους μεταστάντες 
χίλια ἔτη σονται ὑπὸ τῶν ἀγγέλων, εἰς τελειότητα ἀποκαθιστάμενοι 
ΟἸΙοτη. δεῖ. γ(ρ.τη4.9; Μ.0.7250); πάλαι ἠκούσαμεν τῶν ᾽᾿Ιησοῦ λόγων 
καὶ ἤδη πολλῷ χρόνῳ τῷ εὐαγγελίῳ μεμαθητεύμεθα το παγί.48(ρ.43. 
20: Μ.1τ.622Α}; τινες τῶν ἐνσωματουμένων ψυχῶν πρὶν εἰς γένεσιν 
ἐλθεῖν μεμαθητευμέναι παρὰ τῷ πατρί 14..0.20.7(0.235.τ4; Ν.τ4. 
5880) ; τινὲς οὗ μὴ δι᾽ ἀνθρώπων πρότερον μαθητευθέντες θεῷ, ἀρχῆθεν 
δεδύνηνται.. «χωρῆσαι τὰς ἐμφάσεις τοῦ πνεύματος 1Βα5.15.τοϑίι, 
5268; Μ,30,460Α); τοῦ, 70.16:14, οὗ Η. σμοβί Ἰεαττίηρ᾽ ἔτοιι (μγβῖ, 
Ο τ, 7.. 2. τϑ8(12; Ρ.15.23; 1450); 2. τηΧΣιπιὴᾶΐ ἀϊφοίρίος μ. πάντα τὰ ἔθνη... 
εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ ἀγαπητοῦ «ἀξεόης. ἴς. ἃ 3. ἀδίρ. 93); ; ἄνδρες οἱ 
κληθέντες ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ καὶ...μ. ὑπὸ τῆς αὐτοῦ σοφίας 
Α.Απάν.Ἀ τίρ.46.6); .4.εὶν ὁ, δέν. τα(ρ.τοο.21); μετὰ τελώνων ἐσθίει 
καὶ παρὰ τελώναις καὶ ““εἰ τελώνας Οτ.Ν82.9»,28.14(Μ]. 36. 4280); οἱ δὲ 
δώδεκα ἦσαν οὖν αὐτῷ οὐκ εὐαγγελιζόμενοι ἀλλὰ μ, καὶ παιδαγωγού- 
μενοι πρὸς τὸ εὐαγγέλιον εαἰ.,ε.8: τῴ. 63. 25); 3. Ῥᾶ88., δεεομις ἃ 
ἀϊςοίῤῥ[ε καθ᾽ ἡμέραν τινὰς --ομένους εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ Ταβῖ, 
ἀἄταϊ.52.2(Ν.6. 608) ; 14. Σωροίΐτς. 60}. 6, .3498)} ἘΒαβ.δαρὶ.1.1.2(2.525Ε ; 
Μ.31.15178}; τοῦ. Ῥ5. Ἰο4: τό τῶν ἁγίων ἕκαστος... «στρουθίων δίκην 
δεχόμενος τοὺς ὑπ’ αὐτῷ μ. βουλομένους γγ. Αϑας.3ο(3. 5458); ; 
4, ῥτεβ. Ῥίορι. ἃ5 βιιδβί., οὗ ὁπ ἀπάᾶθσ ἰπβίγαοίίοη ; ἃ. ἰθαγ}}6} ἐπὶ 
τῶν ἀποστόλων... «τοὺς πρότερον μανθάνοντας διδασνδλος καθιστῶντες 
ἑτέρων τινῶν μ. (ἢτν5.ἤοη.0.2 ἢ (οἱ, (ς. 3924); 14 ἀοη.0.: ἴῃ τ Τίνα, 
(11. 5948); ; Ὁ, ἀρῥυεμῖῖοε τῶν τεχνῶν ἡ ὑπόστασις ἐκ τῶν διδασκόντων 
ὅλη τοῖς μ. ἐγγινομένη Β45.πη.2.χ6(1.252Α.; Μ.20.6οφΑ}; ς. ἀΐδεῖρίο; 
οὗ ξο!]ονγεῖβ οἵ Το. Βαρί., αϊδε. ἔτομι ἴθοβα ΨΠουη ἢς τηρταὶν Ὀ8ρΡ- 
ιἰχεα, Οτ.0νγ.2.4(0.202.2; Μ.υι.4510); Οἱ τὴς. τυ! ταας 80 ἔοϊ- 
Ιονψεα Ομτιβί, αἀἰβί. ἔχοι μαθηταί, 1ἃ,.}0.13.34(0.250.21; Μ.14. 460); ; 
οἵ ἀϊδοιρίθβ "οὗ Ομηβίίδαη τεϑοῆοῖβ Χριστοῦ ἐπιτάξαντος τοὺς τὸ 
εὐαγγέλιον κηρύττοντας ἐκ τῶν μ. ζῆν (ῃγγ5.ἤοη,.21.1 ἴῃ: τύ ον.(το. 
1700); : Ταῦ, 10.1:0, οὐ Μι, 5: 14 οὐδέν τινων διακονουμένων ἀποστόλων 

καὶ προφητῶν δέονται... «αὐτῷ τῷ πρωτογεννήτῳ ““όμενοι φωτί [9}: «16 Ό. 

τ 50.31.25; Μ.14.604) ; τηεῖ., 1ῃ Ὀδα 56ῆ8ε τῷ δουλεύοντι τῇ ἁμαρτίᾳ 
καὶ τῷ ““ομένῳ τοῖς ψεύδεσιν ἰδ.32.ττ(7: Ὀ.4.44.12} 1600); 5. Ῥεγΐ. 
ῬΙΟΡΙ. ρΡ688., οἵ 101} ἰταϊπεά ἀϊδοίρ!ε αυδ! θα το τεδοὴ οἴθεῖβ τὸ 
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εὐὐτῷ ἀναστάντι ἐκ γεκρῶν μεμαθητευμένοις λεγόμενον καὶ ἀποστελ- 
λομένοις -"εῦσαι πάντα τὰ ἔθνη 1δ.τοιΟ(7; Ρ.179.14: 3214}; 1δ,1ο.20 
(1:8; Ρ.202.23; 2604). 

μαθητής, ὁ, 1. ἰφαΥΉΕΥ, ΡΗὴ τοῦτο γὰρ μαθητοῦ, τὸ μὴ περιεργά- 
ζεσθαι τὰ τοῦ διδασκάλου, ἀλλ᾽ ἀκούειν καὶ πείθεσθαι, καὶ τὸν προσή- 
κοντα καιρὸν ἀναμένειν τῆς λύσεως (γγϑ.ἠοηι.46.2 τ. 0.(8.2724}} 
ἐπὶ μὲν τῆς γῆς τὸ πᾶν τοῦ γεωργοῦ γίνεται" «ονἐπὶ δὲ ταύτης τῆς γῆς 
τῆς πνευματικῆς.. «οὐ τῶν διδασκάλων ἐστὶ τὸ πᾶν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ τὸ πλέον, 
τὸ γοῦν ἥμισυ καὶ τῶν μ. 1ὰ.ἤοη.3. 3 ἴ: 2Τλέες. (πι. 5268); ἰὴ (Πυχοῇ 
καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν στρατοπέδων οὐ πάντες εἰς ἐν εἶδος στρατεύονται, 
ἀλλ᾽ ἐν διαφόροις τάγμασιν" οὕτω καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὁ μὲν εἰς διδα- 
σκάλου τάξιν, ὁ δὲ εἰς μ., ὁ δὲ εἰς ἰδιώτου ἰα.ἤρη1.5.1 τ Τρ (τι, 
5750); ; ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, οὐδὲ μαθητῶν τάξιν 
ἐπέχετε ἸΔ Πούπιι 11 ἴῃ Π ερ.(12.028); ἐν τῷ τῶν μ. καταλόγῳ ταχθείς 
Ὑμας χΤύρι.3:6(1.655); 2. ἀϊξείρίε; α. Οεῖϑτ᾽ 5: [πὸ ὌΜεΪνΕ, Ορρ. 
{π6 τηϑην, τεῖ, [0.6:66 τῶν γνησίων ᾿Ιησοῦ μ. Οτν λοι. 1 7.4 ἴῃ [6γ. 
(ρ.148.1 [3: ; Μ.13.4608); οἵ, πεπιστευκότων μὲν αὐτῷ καὶ μαθητευθέντων 
πως, οὐ μὴν ἤδη ἀληθῶς χρηματισάντων μ- τοῦ ᾿Ιηοοῦ ἃ, 7.0. 30.13 
ῴ. 3243.πῸοὸ; Μ.14.δο1Ὰ}); ; οὐχὶ δὲ οἱ πολλοὶ τῶν πεπιστευκότων εἰς αὐτὸν 
μένουσιν ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ, οὐδὲ οἱ πολλοὶ ἀληθῶς αὐτοῦ με γίνονται τῷ. 
τοττί3; Ρ.31ο. 46; ; 5450); ἔθ, ]9μὴ εἰ καὶ ἀνακείμενος οὖν πρότερον 

. μὲν ἦν ἐν τῷ κἐληὼ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὕστερον δὲ ἀνέπεσεν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ 
᾽Ιησοῦ, διὰ τοῦ δευτέρου.. .χαρακτηρίζεται...ὁ τοῦ ᾿]ησοῦ γνήσιος μ. 
18.32.2τ(τ3; Ρ.463.34; 8010); τῇς βονεπῖνγ, «4. τοδίρ.41,14); 
(ζοηδί. (Ρ}.2. 55,2; 7 βθρἢ οὗ Αὐπηδίμαρα μ. ὦν" οὐ τῶν δώδεκα, 
ἀλλὰ τῶν ἑβδομήκοντα ἴσως (ἢτγγ5. ἠοῖ, ὃ 5.2 1. 0.(8.5ο80}; τῃς8 ἢνε 
Βυπάχεα, τοῖ, τοτιτπ:ό, ΟΥ,Ἁ ἢ, .85 1 Πρϑ4ι 15(Ρ. 214); 1τῃ6 ὄνϑῃ- 
φε 515 ταῦτα ἀναγραφῆς ἀξιωθέντα ὑ ὑπὸ τῶν ἁγίων μ. αὐτοῦ 1(.. 0.20. 
46(20; Ρ.375.22; Νί.14.6574); σογταίη (ΠΣ ϑ Δ Π5 1 Βα θ-ΘΡΟ5ΓΟΙΟ ἀρὰ 
Ἀριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος ᾿Ιωάννης, τοῦ κυρίου μ. ῬΑΡρΪΔ5 77.2: 
ΡῬΙαΣ. .) 5- ΔΡοβίίοβ παρὰ τῶν τοῦ Χριστοῦ μ- ο. ἐκηρύχθη [5ο. τὰ 

ἀποστολικὰ κηρύγματα) Με. ἐγ ἐα.τ(0.403.17; Ν. ΕῚ 2328); οἷ, ἀνελή- 
λυθας ἀπὸ τῆς θαλάσσης ὑποπεσὼν τοῖς δικτύοις τῶν μ. ᾿Ιησοῦ Οτ(βοηι. 
16.1 ἐπ 76γ.(ρ.132.24; Μ.χ2.Σ40Ὰ)}; θὰ ἀἶδέ, ἔγότη Θροβίεβ οὐκ 
ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, ἀλλὰ τοῖς μ. ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι, ἅτε 
οὗ διδάσκαλος ὧν ἀλλὰ μ. (ῃγγπ, ἤοΉ,.2Υ,Υ τη «((ς(0.τ68Ὲ}; μ. δὲ καλεῖ 
καὶ τοὺς μὴ τελοῦντας εἰς τὸν χορὸν τῶν δώδεκα' διότι μ. πάντες 
ἐκαλοῦντο τότε διὰ τὴν πολλὴν ἀρετήν. ἦν γὰρ ἡ εἰκὼν τῶν μ. δήλη 
78.21.3(0.τ728}; οπθ πὸ διίδιηβ [1] ἀἰθορ]οβῖὶρ Ὁ. ταϑυνσα πὴ 
ἐλπίζοντα τῇ προσευχῇ ὑμῶν ἐπιτυχεῖν ἐν Ρώμῃ θηριομαχῆσαι, ἵνα διὰ 
τοῦ ἐπιτυχεῖν δυνηθῶ μ. εἶναι Ἰστι. ἔρἠ.1.2; νῦν ἄρχομαι μ. εἶναι 16. 
Κον»»".5.3; μήπω.. «ἐφαψάμενος... «τῆς τελείας τοῦ μ. τάξεως Μή. ἴρη, ἄηι. 
1; ἐκοσμήθησαν τῷ μάρτυρες εἶναι Χριστοῦ πολλοὶ τῶν γνησίων 
Χριστοῦ μ. ΟΥ. 0.2 “34(ρ. 92.14: Ν.1τ4.176Ὰ}; ΟΠ ΙΒ 85 ἴῃ ΒΈΠΟΤΑΙ μ. 
ποιμένος ἁγνοῦ ΑὈοΥς ὀῤἠΠῆαρἧ.3; ἄμπελός ἐστιν ἀληθινὴ... «ἐπεὶ βότρυς 
ἔχει τὴν ἀλήθειαν καὶ κλήματα τοὺς μ., μιμητὰς αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς 
καρποφοροῦντας τὴν ἀλήθειαν ΟΥ. 70.1.30(33;}0.37.21; Μ.14.804Ὰ}); οὐκ 
εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν βαλεῖν ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ψυχὴν τῶν μ. ἑαντοῦ 14, Ἡναγί. 
37(0.34.23); ἡμεῖς ἴΞς. 5. ἀπάγενν πᾷ ἢΪ5. [Ὁ] Οἴν 615] μ. ἐσμεν τοῦ 
κυρίου Α.Αμάνγ.οἱ ΜΔ 6(Ρ.71.12}); ὁ εὐχόμενος ἐκείνου μ. εἶναι ζηλούτω 
τοὺς αὐτοῦ ἀγῶνας, μιμείσθω τὴν ὑπομονήν (ποι. Αρῤῥι5ιόιτον μ. 
Χριστοῦ πάντες ὑπάρχοντες οἱ πιστοί 1Ὁ.-.7.24.} ποίου βιοθανοῦς πᾶς ὁ 
κόσμος μαθητῶν ἐπληρώθη; Μ.Ρ]Ίοη.13.4(Ὁ.52.21): {Π6 Ῥτορμοῖβ Ἰὴ 
βρί τα] 56 η86 οὗ ἶδο. Χριστοῦ) οἱ προφῆται μ. ὄντες τῷ πνεύματι 
ὡς διδάσκαλον αὐτὸν προσεδόκων στ. αρη.0.2} Ὁ. μ. οἵ Η΄ ΠΒοἌῖ: 
Ἡεγδβ, Οὐ, ῤγίης,.4.2.4{1πτ; Ρ.314.4; Μὰτ. 3658); ς. οὗ μοὶγ τποὴ; οἵ 
τῆε ΒΡοβ168 ἀποστόλων γενόμενος μ- γίνομαι διδάσκαλος ἐθνῶν [ίορη, 
11.1; ᾿Ιγνάτιος ὃ τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιωάννου μ. Μῖ.ἰρη. ἄπεχ; Ἀνδρέας 
μετὰ τῶν αὐτοῦ μ. 44..4η4ν.εἰ Μ1|.6(0Ρ.72.11}; οὗ [ὁ. Βαρι. ὁ κύριος 
εὗρε τοὺς περὶ Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην..«ὄντας τὸ πρότερον ᾿Ϊωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ μ. Οτ. [».3 ὅτι Εε.(ρ.243); οἱ ἘΠ] Δ} δπα ΕΠ 15Π8, (οηςέ, Α͂ΡΡ. 
8,11; οἵ ἃ Οβμορ ὁ ἐπέσκοπος..«ἀνεπίληπτος ἀδικίας ὧν ποιμήν, 
τοὺς ἰδίους αὐτοῦ μ. ἀναγκάσει...«μιμητὰς ἀξίους γενηθῆναι 10.2.6.5; 
οὗ τποῃΐς, ἘΡὮγ.3.260Ε ; (5πι.1η4.1ο}.2(Μ,88.734}; οὗ τπατῖγτς ὧν 
πάντων ταῖς πρεσβείαις γένοιτο ἡμᾶς συγκοινωνούς τε καὶ μ. γενέσθαι 
Οἰνόῃ. Ῥαξεθ. 2 58(}}.02,620Ὰ); 4. οἵ Ὀπυτοῃ οἱ τῆς καθολικῆς τοῦ 
Χριστοῦ ἐκκλησίας μ. 1δ.Ρ.226(Μ.02.5404). 

μαθητία, ἡ, ν. μαθητεία. 
μαθητι-άω, 1. ῥεεοτπε α αἀἰξείρίε οὗτοί μὲ --αἂν ἑαυτοῖς ἀξιοῦσι 

Ξγτ65,.}.154(Μ.66.15530); 2. ἰδαγῃ ὀρέξεις τὰς ἐπί γε τὸ μαθητιᾶν 
Οντ ρίαρμιεη.7(1. 2418); 3. ᾿το5. ρίορ!. 85 βυϊβὲ,, ἀἰσειρὶς ὁ συνετὸς 
«σὺν τοῖς μ. ΟΥμαριη ᾿γυξιτ(Μ.17.1030); Μάρθας...ἐν ταῖς μ. 
λελογισμένης «αἱ.Ἶ,..7τ.26(0Ρ.6ο.28). 

μαθητικός, δείοηρΊΗρ ἰο α ἀϊεεῖρίε, τεῖ. Ματν οἱ Βεΐμδην μ. σχολήν 
ΟἸδιη. «4. ὦ.5.το(ρ.τ66.17; Μ.0.612}). 

μαίευμα, τό, {πίτιρ ἀεἰτυογοά να τά ννιξο ; πιεῖ,, οὐ Βεριοάτοίμς 



7 
μαιεύομαι 

τοῦτο τῆς μυστηριώδους [36. Ζαχαρίου] σιωπῆς ἀγαθὸν ὡς εἰκὸς μ, 

ΤΤΡατ.παϊυ. 79. Βαρὶ.(5.04). ᾿ 
μαιεύ-ομαι, ὀγίμρ ἰο δίγί, ταοῖ,, οἵ Ταιθομυπηθηβ τῶν ἱερῶν 

ἡ πάνσοφος ἐπιστήμη... αὐτοὺς τῇ τῶν..-ζωοποιῶν λογίων εἰσαγωγικῇ 

τροφῇ «εταὶ ΤΉ ΟΠ. Ατ.6.}..3.3.6(Μ.3.4334}; αἱ τῶν λογίων φδαὶ 

καὶ ἀναγνώσεις τοὺς μὲν ἀτελέστους ““ονται 1δ.4.3(476}0); Ῥ885. εἰσ- 

αγωγικὴν 580. τάξιν], τῶν ἔτι “-“ομένων Τηάτιϑιαα.ο)}.2.τόφ( Μ.99. 

15240). ᾿ 
μαίευσις, ἡ, ῥγίηρίηρ ἰο ὑϊγιλ, ταβῖ. τῆς τῶν κατηχουμένων ἐν 

ϑεοειδεῖ τῶν ἱεραρχικῶν τάξει μ. καὶ ζωῆς Τλοπ.Ατ.6.}.3.3.6(}}.3, 

4338); 1δ.6.1,1τ(5324). 
μαιεύτρια, ἡ, ομό τοῖο ὑγίηρς 0 δὲψη}!, οὗ ΒΨ ὦ χαρᾶς τῆς 

ὑπερτάτης μ. ΘΟΡΒτΙΗ.ογ.3.18(Μ.87.32378). 

μαιμάσσ-ω, 1. φιεέσεν τοῖίξ ἐαρεγηό55, τεῖ. 76Γ.4:1ὸ τοῦτο γὰρ τὸ 

μαιμάσσειν οἷον προθυμία τις θυμῷ σύγκρατος στ. Να2.0ογ.χ7.τ(}1.35.Ψ 

φόπα); ΝΜ αρη.τοί Μ.79.9930); ΟἸνταρ. 7οὗ 38:8(},93.4000); τὴν 

φοβερὰν...τοῦ ᾧδον γαστέρα, τὴν “τοὐσαν ὑποδέξασθαι τοὺς τὰ παρόντα 

τερπνὰ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν προκρίνοντας {70.1).8. 1. χ2(Μ.οὐ. 

9714}; 2. ἴταη5., γαῖ ἰο ἱγεριδὶφ δεινὴν φλόγα, ἢ σφόδρα μ. με καὶ 

στροβεῖ κέαρ [ατ.Ν 2 Οὐν.βαὶ, 28(}1.38.1304); τὰ αἰσθητήριά μου “-ει 

με, ἥνικα ἀκούσω ἀπευκτὴν ἀκοὴν ἐπί τινι Τμάᾶν διυά.ερ}.2.ττ(Μ.99. 

1424). 
μαινάς, ἡ, 1. 85 5105ἴ.. γπαά τοογαη; ἢβ.» οἵ σῖμθ, Βαβ,ἠδηι.2.4(2. 

125; Μι3Ξ1 αβοο); οἱ ἀέρευ, 8 η. δίῃ, [ο.ΟἸδνι, (Μ1.88.6 008); 2. 65 
αα]., ̓ νοηεῖεά ὁ θυμὸς ..«μέθης ἔργον ἀποφαίνει τὸν νοῦν, μαινάδα τὴν 
φρένα ποιῶν 15:.Ῥε].ἐερ}.1.4170(}1.78.4448). 

["]μαινόλας, -- μαινόλης, βηείεί, Οτ,( εἰς.3.23(ρ.219.21; Μ.τι, 

9450). 
μαίντομαι, 1. δέ »ιαὰ οὔτε νοσῶν ἢ μεμηνὼς οὐδεὶς θεῷ φίλος (εἰ. 

8Ρ.Οτεἰς.4.τϑ(ρ.287.1ο ; ΝίτΤ.10498); τηαΐ, ; 8. ἩΠΠ ΘΏΡΟΥΙ, ΠΟΘΈΝ 

θαυμαστὸν οὐδὲν τοὺς οὕτω κατὰ τῆς τοῦ μονογενοῦς μανέντας θεότητος 
ἀδεῶς τοὺς ἄλλους παραβῆναι νόμους Τμάΐ.ἡ.4.1.τ0.2(3.107); Ὀ. ψ ἢ 
σταθα οὗ ΔΩ: ΠἸοῊ πρὸς δόξαν μ. ΟΥ.λονι.δ.δ ἦν ἔδυ.(Ρ.406.23; Μ.81. 

"56 4}; μ. ἐπὶ πλούτῳ ΕΡΉΤ.2.τβϑδο; περὶ τὰ χρήματα μ. ΟΠ γγδ5.ἤοηε, 

7.2 ἐμ 2 Τίρι, ττι7028}; 2. δηνη ΜΠ ΔῸπ Θπτ υβίαϑιαι οὐ ἀθνοίίοι, τεῖ. 
τότ: ἡ ἀγάπη..«περὶ [36. τὸν ἀδελφόν] σωφρόνως μ. ὈἸδτη.4.4,5.38 

(ρ.184.23: Μ.9.6444); ἘΡΏτ.2.114Ὲ; Μωῦσῆς ...ἐξεκαίετο καὶ ἐμεμήνει 

καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 30, Ι5γι6}1{65] πάσχειν ἔτοιμος ἦν (Ὠτγδ,βοηι.7.4 15 

Ερῤ[μι(τοοτο) ; εἴ τις μ. καὶ περικαίεται τοῦ δεσπότου ἰδ.8, τ(534}); 5. δὲ 

ἀρϊμαοά, τεῖ. Δ οτ. 4:1 σονται [86. ἀδατῃ δηᾶ Π)6ν]}]} περὶ τὸ σαρκίον, 

οὗ καταφρονοῦσιν ὡς ἀσθενοῦς, τῶν ἔνδον ὄντες τυφλοὶ κτημάτων ΟΙθτα, 

4.4.ς.34(ρ.τ82.1το; Μ.0.6498); τεῖ. βαρ σου! τὴν οἰκουμένην ἔτι 

μεμηννῖαν ὁρῶν [3ς. Κωνσταντῖνος] ὙΠα1.ἢ..6.5.21.τ(3.1055); οὗ Ἡξετοά 

ἁπα Ῥηαΐο, Οεσυτῃ. στ ον.2:8(0.4323.8). : 
μαινομένη, ἡ, φαἰΐ εἶ, Τιδοπτ.Ν υ,. 70. Εἰδενι. 2 (Ρ.31.18). 
μαι-όομαι, 1. ὀγίηρ ἰο δῖνι; οἵ (σα δ Ναινιον, τεῦ. Ῥβ,21:1ὸ σὺ 

αὐτὸς ὁ θεὸς μου καὶ πατήρ μου ὥσπερ “-ούμενος τὴν ἐμοὶ κατεσκευα- 

σμένην ἐξ ἁγίου πνεύματος σάρκα ἐξέσπασας Ἐχι5.4.6.το,δίρ.4ὅτ.τὸ; Μ, 
52.773}; 2. σμεβὶς, ϑγτεβ. ῥγουϊά.Β(ρ.78.0; Μ,66.12254); 3. Ῥᾶ55.» δὲ 
ῥογη, Νοπη.ραγ.9.9:34(Μ.43.8200). 

ἘΜαϊουμᾶς, ὁ, γαγ-αν, ΤΉΡΒΗη.εὐγομρ,28ο(Μ.τοβ,9124). 
μαίωσις, ἡ, φίνίη ῥίγει, τοῖς Ῥϑιτορ: 3 τῆς πατρικῆς μαιώσεως 

φυσικὴν ἐνδείκνυται υἱότητα ΑἸεχ.Α].6}.«ΑἸεχ. Β(ρ.25.1; μαιεύσεως ΜΝ. 

18. 5608). 
μάκαρ, ὀΐσεεφα, μαρῥγ; 1. οἱ (οά ἀθανάτου πατρὸς...μ. Εἰ γηηῆ, 

(Α6Ὁ νΡ.4ο); σοί, μ. ὑψιμέδον ΟἿ 4.86ο8 (Ὡβογ, οὗ Τον., ὁ. 363); οὗ 
δρανθηὶν Βιϊάθρτοοπι, ἰπ ἱπνοοβείοῃ, Με, σγηριτιίρ.132.9,10; Μ, 

18.208},2009Α}; 2. οὗ τηδῃ, 85 βῃδσίπρ ἴῃ (σα Ὀραςτὰ88 ρατίῖς. 

αἴτεν ἄραι : οἵ ἃ πιδτέγυ μϑιηθά Νίβοδυ τὴν προσηγορίαν...«ἀληθὴς Μ. 

Ῥηοη.Α1.60.ἘὰῸ5.}.6.6,41.17(Μ 1.20.6 008); Ρ]αγ., [μ6 δἰεσοφά ἀφαά τὰ 

μακάρων ἀγαθά ΟἸοτη.5,».4.22(ρ.312.27; Μ.8.1356Ὰ); μετενεχθεὶς εἰς 

τὴν μακάρων πόλιν, τοὺς οὐρανούς ΜΕ. δ γΡηρ.6.5(ρ.65.12; Μ τᾶ. 

τ16.}). 
μακαρία, ἡ, βαῤῥίηδ55, δ]ῖ55., πᾶταθ Οὗ ὑσποβεϊς ἄθοῃ, Ἰαϑί οὗ ἔβη 

ἀΘοὴ9 Ῥτοάυςοα Ὦν Ποροβ απηᾶ Ζος, Ττθη,μαθγ.τ.τ.2(Μ.1.4494). 
μακαρίζ-ω, 1. ῥγοπομηεα βαργ οἵ ὑϊοδοοά (αοὶ οἵ σα 80 τραἰκίηρ 

Ὀ]εσβεά ἰη ἕαςῦ), δίεδς ; ἃ. οἵ (οα μακάρισον κοινῇ πάντας ϑεταρ θεοῖς 
Σ8.2; ὑπὸ θεοῦ μεμακαρισμένοι καὶ ὑπὸ ὁσίων ἀνδρῶν τετιμημένοι 

Οοηεί..ΑΡΡ.5.8.2; ἴὰ τεβρεοῖ οἵ ἃ ραγείοι]αν σι ἕνα...ἐπὶ σοὶ ἴΞο, ὦ 
γύναι) μακαριοθῇ ὁ ἀνήρ 10.1.8.2; τὴ ᾿1ἴς ἴο σοτῆς, Ρ.4.3.3; Ὁ. οἵ 

Ομ χθε οἱ. ὐόμενοι πανταχοῦ οἱ ἐλεήμονές εἶσιν, οἱ ταπεινοί κτλ. 

Ομγγ5.υἱγρι36(1.2 050) ; εβ8ρ. ἴπ Ῥοδεϊτα 68 τοὺς ἐθελήσαντας .. «πτωχοὺς 

γενέσθαι, τούτους μ. ΟἸεπλ,Ξἰν.4.6{(ρ.26ο, 1 ; Μ.8.12404); Οτ(εἰς.6.τό 
(Ρ.8).1α,14; Μοττ,τ3154); ὁ “τόμενος...κλαυθμός Ἰὰ ἤονι.20.6 ἴῃ 767. 

(Ρ.18ς.27,20; Μ.13.5134}; τοῦ “-ομένου ἐπὶ τῷ πεινῆν καὶ διψῆν τὴν 

δικαιοσύνην ἰ4..70.13.4{Ρ.229.13; Μ.14.4040}; Οτ Ν νβ5.ογάέῃ. (}1.46. 

821 μακάριος 

φ520); ὑπάρχει...τῷ..«-ομένῳ τὸ εὐφραίνεσθαι τοῖς προκειμένοις 

τὶς ἀπόλαυσιν αὐτῷ Ἰᾶδεαί.τ(1.44.11974};} 8. Ῥεῖεγ (τε, Μί.16:17) 

ὁμοίως αὐτῷ “-ὀμενοι ΟΥἐονῖν,. ἢ Μι.χ2.το(ρ.84.33; Μ.13.0074}} 

ἰά φησαςι.1(Ρ.291.12; Μ.12.10240); Τοη. ΑἸ καρ. ἔπ 5....4.7.25.το(Μ.20. 

Ἰοοάν); ΟἹοημρ.τ(.2.334); ον, ἶθηι. Ἱ].τδ; Ἐπ|5. Μαγεσὶ τ. 2ίρ.το. 

331 Μ.24.1364); 14.6.}.ππ6(ρ.75.26; Μ.24.8560) ; Ὀἰάνπι. Τ 22.1.30 

(Μ.39.4178); (τ6ξ, 10.20:29) πῶς ...οὐ μακαριώτεροι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ 

ὑπὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ “-όμενοι ἐπὶ τοῖς τεθεωρημένοις τῶν μὴ φθασάντων 

ἐπὶ τὴν τῶν τοιούτων θέαν; ΟΥ̓. ]ο.το.43(2]; ».222.6; Μ.14.3934); 

ἐνταῦθα...οὐ τοὺς μαθητὰς μ. μόνους ἀλλὰ καὶ τοὺς μετ᾽ ἐκείνους 

πιστεύοντας ὈΒτγϑ5.ποηι.87.1 ἐη [0.(8.5208); 6. ἴῃ βουρίασε (τεξ. 

Αρος.22:27) μ- ὁ προφήτης τοὺς.««φυλάσσοντας αὐτήν 56. τὴν 

προφητείαν) Ῥοπ.Δ1.4ρ.Επ5.}}.6.1.25.6(Μ.20.6970); στ Ν γ85. ΒΕ: ς 1, 

Α τί .44.4330}; ἐνταῦθα...τὸ ἐπιγνῶναι τὸ ἀγαθὸν “-εται 1δ.τ2(5520); 

(τεῖ. Ῥ5,143:15) τὸν εὐσεβείᾳ κομῶντα...ἐγὼ μ.», φησί ΟὨγνβ5.σἰαέντ.9 

(2.148); ΤὨάτ. ες ατϑ:2,4(1.1438) ; 2. οἵ ἀπρεῖ5, εαἷ} μαρ}Ὺ οτ ὀἰεςςεά, 

ταρά. μακάριοι ἐκεῖνοι ἐφ᾽ οἷς οἱ ἄγγελοι οὐκ ἐροῦσι τὸ ᾿οἴμοι᾽, ἀλλὰ 

ἤονται ΟτΟ πη. 1 5.4 ἴῃ [εν (ρ.τ28.21; Ν.13.43538);3. οὗ Ρεγβουϑβ, φαΐ 

μαΡΡυ, ἄφρονι μαρΡ}Ή οὐ δίδεσεά; ἃ. ϑιιρεὶβ εὐφημοῦμεν αὐτοὺς 36. 

τοὺς ἀγγέλους] καὶ μι. Οτ,Οἐἰς.8.57(0.274.15; Μιατ.τόο48); Ρτορἢθί5, 

[4 μοι. 5.1 ἦν 76 (Ρ.125.1τ; Μ.13.4280); Οματοι, Μοῖμ σνΡρ.1.] 

(Ρ.78.5; Μ.18.1338); τηλτίγτβ δηἃ Ομ ΐβββουβ τοὺς ὑπομένοντας ὑπὲρ 

δικαιοσύνης μακαρίσεις Ὠίορη.το,Β; ποετε ἑαυτούς Ἡ τη, ἕη.0.28.6; οἱ 

μὲν γὰρ ἄκοντες πάσχοντες ...καταθρηνοῦνται' οἱ δ᾽ ἑκουσέως ἀθλοῦντες 

νονται [518.}Ρ6].6}0.2.1τ66(}1.γ8.6208); οἵαν μον Ῥβίβοιβ οὐδένα 

χρὴ μ., ἀλλ᾽ ἢ τὸν κατὰ θεὸν ζῶντα μόνον ΘΟ τυ 5.5 ἰαί.18.3(2.1850)); 

τρἀινίάμαϊ!5, 6.0. Πανία, 14. αυϊά 2.3(4.1638); ἴᾷ8. ἀροβῖῖε Τομη 

μὴ μέχρι τούτου στῶμεν..«τοῦ μακαρίζειν τὸν ἀπόστολον, ἀλλ᾽ ὥστε 

καὶ τῶν “-ομένων γενέσθαι,...«μιμώμεθα τὸν εὐαγγελιστήν 1ᾶ. λον. 

33.2 ἴηι 7σ.(8.το30}; Ῥτο-Θμυμοπεν ΒΜΥ ἐν παντὲ τῷ κόσμῳ μ. 

καὶ εὐφημεῖται ΝΙ].εΡ}.2.180(}.19.2924}; ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς 

“νειν σέ {τ πνγνς. (Μ.68.0117}} ἀρΡΡ ΠΟΘ Ὀ]6 εβρ. ἴο ἴμοβα ΜΠ ἤἢανε 

Βηΐϊβμοα {Πδἰγ οδαγβδ οὐ θαυ ὁ ἐν τῷ βίῳ τυγχάνων, οὔπω μακαριστὸς 

υυνῦ δὲν, ἀναντιρρήτῳ τέλει τὴν ζωὴν κατακλείσας, οὗτος ἤδη ἀσφαλῶς 

μ. Βαβιλορΐη Ῥςτίτ 034; Μ,20.2174}; οὐ χρὴ μ. πρὸ τελευτῆς 

ἄνθρωπον Οτ. ΝαΖ.ογ.τ6.2(Μ.3ς.0374}; ῆτγβ.1.α5.1.3(1.794Ὲ); ψΆγ5 

οὗ {Πἴ ἀμᾷ Ἐπουρᾷς “ει μὸν ἡ ψυχὴ τὴν εἰς θεὸν αὐτοῦ γνώμην Ιρῃ. 

Ρπηϊαά.τ.α; ΟὨτυ5.Κοηι.80.3 ἐπ 70.(8.4160); Ὁ. ἴῃ ΕΥΤΟΥ δοξάζοντες 

καὶ “νοντες τοὺς ἐν ταῖς πλατείαις ἀσεβεῖν αὐτοῖς νενομισμένους ΟΥΟΥ. 

τοίρ.342.5; Μ.11.4778}; τοὺς χαίροντας ἐπ᾽ αὐτῷ [|50.Ψ Μοπίδμ8) 

ἄύοντος τοῦ [80. νόθου] πνεύματος Αποῃ.ρ.1π5.}.6.5.16.0(Μ.20. 

4688); ἀμαθεῖς ἄνθρωποι...μ. ... τὰ μηδενὸς ἄξια Βαβι οηιῖμ Ἐς. 

(ο2ς; Μ.29.2160) ; ΟΒτγβ.οαρυη ᾿5.143:τ5(5.4668,0); Του. Ατ.6.ἢ. 

4.4.1|}1.3.4764}; 4. δεἰἠοϊίαίο, εοηργαίείαιε, τ ἰδηη.1.2; ὑμᾶς “σὼ τοὺς 
ἐνκεκραμένους οὕτως [1.6. το {πεῖν Ὀίδῃορ] Γρι. Ἐρλ.5.1; παρὰ τῶν 

κολάκων μακαρισθῆναι Βαδ. μον Ῥς.48(1.1818; Μ.29.4568) ; αὐτὸν 

ἐννμν. πρὸς τὸ νικηφόρον. «ἀφικνούμενον τέλος Ὠϊοπ. τ. .}..7.1.2(Μ.3. 

5568); Ομ 56], ἰπίτα 5. “τὼν ἐπήγαγεν ΤΠιοη. ΑἹ. »».Εοεἰ.2:τ2(Ρ.218, 

τ6: Μ|.1ο.15844). 
Ἐμακαριοποιός, ῥγοάμεῖηρ βαῤῥίπεςς, γπακίηφ 7ὸῪ μαρῥῖηεθς 

᾿ ἀπαθῆ καὶ μ. φόβον...δηλοῦσθαι ἐκ τοῦ 'ἐν φόβῳ Χριστοῦ᾽ Οτιεομιι τη 

Ἐρἠπτητ(ρ.566). 
μακάριος, ἔαρ γ; ῥἰδεεοά [5ρ61]. μακαριέστατος ἘΡΙΡΙ ἠαεν.67.4 

(0.17.8; Μ.42.1710}}; 
Α΄. Ῥτορ ον ἃ ἀἰνίπο ἐρί {πεῖ μ. ... τῷ ὄντε τὸ αὐτόκαλον Βα5. ἤθη. 

ἐμ Ῥεᾷα. 928; Μ.20.2168)}; ΟΥΝΝ γ55. 55... τ(.44.4330) οἷἷ. 8. 

Β πῆγα; οἵ, ἔστι. «τὸ κυρίως καὶ πρώτως μακαριστὸν τὸ ἀληθινῶς 

ἀγαθόν Βας. πονεῖ Ῥ5α 1.ς,; Ἡμᾶς.» τ: τί 610); 1. οἱ Οοά τῆς μ' 

φύσεως τοῦ θεοῦ ΜεΙΆΣγΡιρ.2.6(ρ.23.16; Μ'.18.574Α); Β8.9ρ.243(3. 

3750; Μ.32.0004}; Τάτ. Μορ5.1: Τήν : ττίρ.17.18{.; Μ.66,9378) οἱἴ, 5. 

Β ἴμῖτα ; μ. αὐτὸν ἐκάλεσεν ἐπὶ συστάσει τῆς μελλούσης προσέσεσθαι 

ἡμῖν ἀτρεπτότητος 1δ.6:το(ρ.184.11; Μι66.9440); Τλάτ, Τρ: τοί. 

672); ίοη.Ατ.ἄ.ν.8.6(Ν1.3.8030); Ζαρα. ΜΙτορέ (Μ 85. τορ60) ; σὺν- 

αἰδιον τῇ μ. φύσει ἐδ. (τοῦ7λ); 710... ξιο.χ.τῷ .94.7804); οἵ 505 

ἑαυτὸν... ἐταπείνωσεν, οὐδὲν δ᾽ ἧττον μ. ἦν Οτι(εἰς.4.τε(ρ.285.5; Μ τι. 

το458); ἱποδύπαῖε ἐμακαρίσθη [50. ὁ Πέτρος] ὑπὸ τοῦ μόνου μ. 

δεσπότου Ὠἰϊάντα. Τγίη.1.30(}.30.4178); ἡ σὰρξ..«ἡ ἄχραντος καὶ μ. 

ΜεῖΉ.5»»:}.7.8(ρ.79.1ι; Μ.18.1368); οοτηρ. οὗ (τρί ἴῃ τοἰδίϊοη ἴο 

τῆς αι Χριστὸς...[36. οὐσίας} θειοτέρας καὶ ἐνδοξοτέρας καὶ μακαριω- 

τέρας Οτ.ἀἰαϊ. (0.126); οἵ Ττίπ. τὴν ἁγίαν καὶ μ. τριάδα 1ϑυ8.}.6.11.20 

(5418; Μ.21.9ο18); ἰ4,)]αγεεὶ!.τ.τ(ρ.3.24; Μ.24.1160); Ὠϊάντῃ.({Β65.) 

Ετωικ(α.2978; Μ.29.7134}; 2. οὗ ν παῖ ρετταΐηβ ἴο οα: ἱπιᾶρξ οἵ 

σα ἴπ ἴδῃ τὰς τῶν μ. χαρακτήρων ἐμφάσεις...τὴν μ. ... μορφήν 

ΟτΝ γϑ5.ϑδαί τ( Μ.44:1τ070); ἃ5 ᾿γθδθηϊθα ἴο ταν ϑιϊοδι σοπίετωρ]α- 

τἴομ ὀψόμεϑα ϑεωρίαν, τὸ μ. ἀποστίλβουσαν ἐμφανῶς τῶν ἀρχετύπων 

κάλλος Ἰλίοπ, ΑΤ.6.}.3.3.2(Μ,3.4280); 16.4.3.2(4168); τῆς ὑπὲρ νοῦν 



μακάριος 

ἑνώσεως ἐν ταῖς τῶν ὑπερφανῶν ἀκτίνων ἀγνώστοις καὶ μ. ἐπιβολαῖς 
14.4.5.1.4(Μ.3. πο 0). 

Β. οἵ οἴμοι (Πὶπρϑ ἰὴ σοά μ. ἐστιν, ὃ κυρίως λέγεται. καὶ πρώτως, 
ἡ τοῦ παντὸς ἐπέκεινα φύσις" τὸ δὲ ἐν ἀνθρώποις μ., τῇ μεθέξει τοῦ 
ὄντως ὄντος ΟΝ 85.065. “τ Δ τ(Μ.44.4230); τὸ ἀληθῶς ἀγαθὸν... 
μόνον ἐστὶ...μ..... τῇ φύσει, οὗ πᾶν τὸ μετέχον μ. γίνεται 1δ.; μ. αὐτὸν 
ἐνταῦθα καλεῖ, ὡς ἂν αὐτοῦ μὲν τὸ μ. ἔχοντος ἐν τῇ φύσει..«ἡμῖν δὲ 
χάριτι τοῦτο περιποιοῦντος ὙΠΟ Μορϑ.11 ἤμιττττ(ρ.77.181.; Μιδό. 
9378}; ΟΡΡ. τὸ ἄϑλιον, Υ Ν 85. ῥοαὶ, τ(Μ.44.11974}; 1. οὗ σοοα απιρεὶβ 
τὰ σπουδαῖα καὶ μι. ... οἱ ἀγαθοὶ δαίμονες εἴτε ὡς ἡμῖν ἔθος ὀνο- 
μάζειν, οἱ τοῦ θεοῦ ἄγγελοι Οτ,(δἷ5.4.54{0.293.26; Μ.11.Τοῦ 18); οὐ 
πάντες ἄγγελοι ἄγγελοι λέγονται εἶναι τοῦ θεοῦ ἀλλὰ μόνοι οἱ μ. ἐ.8.:-ς 
(Ρ.241.31; 15530}); 14 ον. τίρ.40ο.2; Μιττ, 5568); ΠΙοπ. Ατ. ἦ.τ.2(Μ. 
3.1218); 18.13.4(3040) ; 2. οὗ τηδη ἴῃ (Βτῖβ ἡ [βο. πύλη] ἐν Χριστῷ, 
ἐν ἢ μ. πάντες χύϊεηι.48.4; διὰ τοῦ λόγου..«πάντα τὰ κατορθώματα 
κατορθῶσθαι τοῖς μ. νοεῖν ἀναγκαῖον ΟΥ..79.2.1307; ».68.24:; Μ.14. 
1330); οἷ. εἰ δ᾽ οἰκεῖοι τοῦ σωτῆρος ἦσαν καὶ τῆς μ. φύσεως, πῶς 
ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι ; ἐΡ.2ο.8(ρ.3326.11; 5808) ; οὗ νγοτηδῃ Ὀδοδιιβα 
οἵ ΒΜΥ, Ῥσγοςὶ ΟΡ ογ.5.3(}1.6ς.7208); οἵ 411 ΟΒυ β δηβ μ. ... ἡμεῖς 
οἵ περιτμηθέντες..«τὴν δευτέραν περιτομήν Τυπί, ἀταϊ.ττ4.4(4.6.7408)}; 
τὸ...«ἐν ταῖς καρδίαις τῶν μ. κρᾶζον.. «πνεῦμα ΟΥογ.2(ρ.301,1ο; ΜΙ. 
42οΟ); ὑμεῖς..««μ..... ἔθνος ἅγιον Οοηδὶ. Αρ.5.15.1; 6.22.1; εἐ5ρ. οἵ 
18 Ποῖν τῇ δικαίᾳ ψυχῇ, ὅταν μ. μὲν αὐτὴ τυγχάνῃ...μ. δὲ διαπρατ- 
τομένη ἔργα ΟἸεΙη.5,7.7.5(0.21.32; Νέ.9.4404}; θείας τινὸς γενικῆς 
αἰσθήσεως ἣν μόνος ὅ μ. εὑρίσκει Οτ«( οἷς. τιαδ(ρ.ο8.1το; Μ.11.740Ὰ); 1. 
6, π(Ρ.75.18; 12074}; μι. ... ὁ βαπτιζόμενος ἐν ἁγίῳ πνεύματι καὶ μὴ 
δεόμενος βαπτίσματος τοῦ ἀπὸ πυρός 1Δ.ο»1.2.3 ἠπι [ἐγι(ρ.το.τ4; Μ. 
13.2814); ΓΝ] ῥογδέιτο {1.(Μ|.70.885Ὰ}; οἵ ἀΠαταπὶ οἰαβ5865 οἵ ρεὺ- 
ΒΟΠΒ: Ὀ]Εβββα ἴῃ οὔβονάπος οὗ (5 θη ῥυδοίίοοβ οἱ, «τοῖς προ- 
τεταγμένοις καιροῖς ποιοῦντες τὰς προσφορὰς αὐτῶν εὐπρόσδεκτοί τε 
καὶ μι χτΟϊδην.40.4; μ. πᾶς ὁ εὑρεθεὶς ἐν τούτοις [3ς. ἐλεημοσύνῃ, 
μετανοίᾳ, νηστείᾳ, προσευχῇ] πλήρης 20 Ἰοηῖ.τ6.4.; Ορεη ἴο 8}} 4ΠΠ|ὸ οὐ 
γὰρ εἶπεν ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα, ἀλλ᾽ ὁ ταῦτα ποιοῦντες μ. πάντες (ὮτγΞ, 
ἠοτη...5.95 τη. Δ7|.{7.1878); τὰ εαρσδοηρ {π86 ροβρεὶ, Οὐ. [σθαι ; 
Ρ.15.3; Μ.ι4.41Ὰ}); ἴῃ Καον]εᾶρε ἀπά ῥταςίῖοο οἵ ἀἰνίπε ν}}}}, 16.32.13 
(8; Ρ.446.13; 7738); δῃᾶ οἵ ἴῃε σοοά, ΟΝ ν85..} 55.1.8. το Μ.44. 
5520); ἴῃ ἱπέῖσηαον γι Γἢ (οἄ ᾿Ἰησοῦν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντος καὶ ἁπαξαπλῶς 
μ. Οτ,ον,32.13(8; Ρ.446.10; 7730); μ. ὁ γευσάμενος τῆς ἀγάπης αὐτοῦ 
ἘρὮγ.1.494; ᾧτινε.. ἐξεγένετο... θεῷ συγγενέσθαι...μ. οὗτος ΟΥ̓ ΝΑ 2.0. 
21.2(Μ,35,.τοϑ40) ; πάντων... οὗτος μακαριώτατος, τὸν θεὸν ἔχων φίλον 
Ομ γχυβ.καϊ,4{τ.7020) 9 14.,ο͵αὐ.1.0(2.148); 14, ἐαροῖ Ῥ5.143:τε(5.466}); 
84 ψ ἢ ΒΜΨ᾿ σοι θνησκούσῃ συναποθνήσκειν μ. 70. «ἀογα.ο.Ο(Μ. 06. 
7364}; ἀϑϑοοιατεᾶ ψ]ἢ ἀρετή; ἡ ἀρετὴ ἡ γνωστικὴ...μ. ... τὸν ἄνθρω- 
πὸν κατασκευάζουσα (Ἰογὴ,εεἰ,37(0.148.0; Ν'.0.7174); ἡ αὐτὴ ἀρετή 
ἐστι τῶν μ. πάντων, ὥστε καὶ. ἡ αὐτὴ ἀρετὴ ἀνθρώπου καὶ θεοῦ ΟΥ. 
(εἰς.4.20(Ρ.208.27; Μοττ,το60}); μ. εἶναι.. «τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν βιώσαντας 
ἢ τὰς κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις ποιήσαντας 18.6.5 5(ρ.126.13; 1284Ὲ}; οἵ. 
μ. γίνεται ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ, ὅτι πάντων τῶν πονηρῶν ἔργων ἀφ- 
ἔξεται Ἡττη.υὲς.5.8,.4; ἰἸἀπαηά,8.0; ἡ τῆς ἀρετῆς κτῆσις πρὸς τὸ μ. 
γενέοθαι τὸν κατ᾽ αὐτὴν ζῶντα βλέπει ΟΥΝ 55. 55." ἃ τῷ 1.44. 
4348); τὸ..μ. ὄνομα τῆς κατ᾽ ἀρετὴν τελειώσεως ὑπάρχει καρπός ΤΠαῖ, 
Ῥοιτιτί 610}; 3. ἃ5 τἰτ]6 οὗ [ῃς 5αϊηΐβ; 8. οἵ ΒΙΌΪς; ΟἹ: Τυάίιῃ, 
τείονι, 5.4; Ῥτορῃεῖα, ΗΠρΡρΡ. Ὁ ση.3.2.3; Ἠδηπϑῃ, Οοηεί. 4} }.5.2ο. 
15; ]0Ρ, ἐῤ.6.5.ς; ΑΡταμαμῖ, ιάνι {Β85.} πηι ία. 311Ε; Μ.20. 
1520); Τοβορῇ, (μγυβον. 7.1.3 1. 6.(8.420Ὲ}; οἱ τρεῖς μ. παῖδες 
Ὑμαξφι,7 ἑη Οοη.(1.12); τῶν μ. πατριαρχῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων 
ἁπάντων ἴον. ΑΥ.6.1..7.3.5(}1.3.5608)}; ΝΤ : οἱ ΒΜΨ, Οτιλον,.7 τ 
ἔε(ρ.46.5; Μ.17.3200); ἡ Μαρία καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀκούει παρὰ 
πάντων μακαρέα ϑενοτ,ἐγφαΐ, 6, τοί .56.407}; ἐκ τῆς μ. παρθένου Νεδῖ. 
,}». Οτο(ρ.274.13)6 0. νυ Ν ἐεὶ.2.2(Ρ.36.20; 61,366); Το. Ὁ δον. Ο(Μ 96. 
7364); ἀπ ἘΠ Θά οῃ, Οτιῆονι, ὃ ἐμ Γο (Ὁ.55.7; Ξ21Α}; 8. Απάσεν, 
Α4͵,4πάν. [ν.12(0.43.14); 8. ῬΆΔΡ, 4. }η1.26(Ρ.14.17}; 5. Θίορδεῃ, 
ΒοΊἢ ἃ5 ΝΤ σμαγδοίον δη4 85 ρχγοϊοιηδγίνυ, Οοηεί. 4}}.6.30.χο; οἱ μ. 
ἀπόστολοι ἴτϑλ ἤαεν.3.3.3(Μ.7. 8404}; οὗἨ ὈΙΡ]οα] τυυϊζοτβ : Μόοβθβ, 
ΣΟΊοΡι. 43,1; 85 ἃ ῬγορΡΠοῦ, Τυϑι.ἀταί,1τ2.3(Μ.6.7330); αν, 10.32.3 
(5448); ΑἸ ἀροϊ,Ξεο, (ρ.88.23; Μ.25.240}}; τῶν μ. προφητῶν 708ι. 
ἄταί.48.4{5814}; Οτ»σ εἰς. τι δίρ,οϑιτο; Μ.11.7408); 5. Ῥδὰὶ, τύϊρρι. 
47.τ Ῥοῖνο.6}.3.2; 5. Ῥεῖεσ, ΕἸ ειη, 9».36(0.210.3; Μ.9.76ο 4}; 5. Τοῃπ, 
“44. 7ο.26{ρ.τός.14); ΗἱρΡΡοΝ δὲ. τα(Ρ.25ς.26; Μ.το, 8214}; αὐΐθοσ οἵ 
Αροοα., θ΄ οη.Α}.4Ρ.Επ|5,}.6.7.25.130Δ.20,7ο 00); 5, 1Κε, Οτ ἠοῖ 
ἦν 1μει(Ρ.1τ0.0}; τῶν μ. εὐαγγελιστῶν ΠΡ ἦαον, 5. 23(0Ρ,125.4; Μ.τό, 
31ΟΙΑ) ; Ὁ. ροβί-ὈΣΡΠ0Α] εἶτθβ, ἐβρ, οὗ τηδτέγιϑ, Δ. οῖγε.τοτ; 1.10. 
τ; Ῥοίναεῤ.9.1; [τεπ.ἐρ. Ε]ον. Δ}. Ἐλι5.}.6.5.20.6}.(Μ1.20.482{}; οι, 
Δ].1δ.7.11.24(6128}; 4. Χαμιἠίρριταίρ.67.1ο)}; ΔΙΏ.:γη.4(0.233.27; Μ. 
26.6888); (ὁπ. ἄρβισιτα; ΜΟΡας. . ΜΟΝεν εἰ Αεἶ.8(0.}.1}}); οὗ οπα 
ὙΠΟ ΤΙ Πἰβίετβ ἴο ΤῊΔΙΓΨῪ5. μ, ἔσται καὶ φίλος τοῦ Χριστοῦ (οπεί. 

822 μακάριος 

ΑΡῥ.5.1.3; ἀπ βῃαγεβ 1Ποὶγ Ἰοῖ, 2ῤ.5.2.3; οὗ Ομ γβδη υυτζοῖβ 
ἤδη τοῦ μ. πρεσβυτέρου Εἰρηναίου...τὰ δόγματα αὐτῶν διελέγξαντος 
ΗΙΡΡ.παδν.6.5π(ρ.τδρ τ; Μ.16,32018); πολλοὲ τῶν μ. ἡμῶν διδα- 
σκάλω»..«λόγοι" οἷς ἐάν τις ἐντύχοι, εἴσεται μέν πως τὴν τῶν γραφῶν 
ἑρμηνείαν ΑἸΉ σορπί τ(Μ.25.44}; ἀπᾷ ΟἾΠΕΥ βαϊηΐβ (θαϊ ν. 4 ἱπέτα) 
ὁ μακαριώτατος ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος Β85.4.214.2(3,2210; Μ.32. 
1850); 18.258,3(3.3048; Ν,952Α); τὸν μακαριώτατον Διονύσιον [1.6. 
οἱ ΜΗδλη) 1Ὁ.101].2(3.2888 ; Μ.712.); ἀπὰ ψῇδϊ ἀρρεοτιΐδϊῃβ ἴο ἴδια 
τοὺς «φύλακας τοῦ μ. σώματος...τῇ μ. ψυχῇ τὸ. (Ωβ8,289Α; Μ.7128,0); 
τοῦ μ. Κυρίλλου βοεί. α!γ.2.35(Ρ.21.0); 6. 885., Ξαἰμί, οὗ τηαγίγτθ 
ἕκαστος τῶν μ. Οτορτανί, 31(Ρ.27.20; ΜιιτιδοΙΟ); ἤνεγκεν ὅ μ. ἀλγη- 
δόνας Ἰῦυ5.η:. .4.τχίρ.οτθ.12; Μ.20.14774}; ἔρριψαν ἐκεῖ τὸν μ. 
ΑἸΘΧ.54], ΒανΉ.2.20(Ρ.4458); ἀπ οἴδοῖβ (τεξ, Ῥ5.142:2) ὡς πρὸς τὸν 
θεὸν καὶ τὴν ἐν αὐτῷ δικαιοσύνην οὐδεὶς δικαιωθήσεται τῶν πάνν μ. 
Οὐ, [0.2.1](π; Ρ.74.13; Μ.14.1440); τὴν τῶν δικαίων καὶ μ. πανήγυριν 
1ὰ,( δἰς.6,.6τ(Ρ.131.23; ΝΙ.11.13028); 4. ἃ. 600]. {{|6, οὗἨ ὈΙποὸρβ οὗ 
ἘΚΟΠΙ8Ὶ 868 τὸν μ, Οὐΐκτορα, ὄντα ἐπίσκοπον τῆς ἐκκλησίας ἩΙΡρ. 
μαδγ.9.12(0.247.20; Μ.16.34820) ; ὁ μ. ὑμῶν ἐπίσκοπος Σωτήρ Ὠΐοι, 
ΑἸ ΑΡ.1δτι5.ἢ.6.4.23.το(Μ.20.3888); μακαριωτάτῳ πάπᾳ ᾿Ιουλίῳ ΑἸῇ, 
ἀροὶ, δε. δ(ρ.138.3; Μ.25.3538) εἴς.; οἷ, τὸν ἐπίσκοπον τοῦ μ. 
θρόνον (οὐ. Αι Ρτοθτα. (Η.1.865}}; ἀπα οἴει ᾿θανασίῳ μ. πάπᾳ 
εμακαριώτατε πάπα Αὐδεοη. Ηγρϑ5.ἐρ.(ρρ.147.11,148.8; Μ.25.3728, 
3134); οἱ μ. συλλειτουργοὶ ἡμῶν ΑἸ ἀροἱ,τεειϑοί(ρ.τδγ τ; Μ.25. 
4088); Βα5.6}.225(3.3458; Μ.322.8414); Βρ6Υ]., αρχ.ρ. Ερ τἰς (0.58. 
τό; ΜΡ 1.53.8448); ἀτια ΟΥ̓ΒΕΥ οἷετρν διὰ  λήμεντος τοῦ μ. πρεσβυ- 
τέρου ΑἸοχ, Ἡ .Δ8Ρ.1π5.ἢ.6.6.11.6(Μ.20.5448); Β. Ἰηοᾶδ οὗ αὐάτεββ ὦ 
μακαρία ΜεΙἢ, Ἐν β.Ρτόετα (ρ.6.13; Μ.18.364); τὸ {π6 τραάϑι, ΑἸ}. 
ϑεμέ τ(Ν,25.44); Τὸν Ατ. ἀ.η τ 1(Μ.3.5858), 

(. οὗ βίαϊεβ δηὰ δοῦν τ68 Βανίῃρ σα 85 18ε}γ οδήεος; 1. οἵ 
ΔΗΡΕΪΒ ἡ...τῶν Σεραφὶμ τάξις...τοῖς μακαριωτάτοις αὐτοῦ [3ς. ᾿]ησοῦ) 
θεάμασιν... ἐπιβάλλουσα 1) οι. ΑΥ.6.}..4.3.5(Μ.3.4808}; αἱ..«τῶν ἀγ- 
γελικῶν νοῶν δυνάμεις τὰς ἁπλᾶς καὶ μ. ἔχουσι νοήσεις 1Δ,4.5.7.2(}.3. 
8688); τῆς πρὸς αὐτὰ [530. τὰ ἕν] μακαριωτάτης ἑνώσεως 1.1. 5(5 930); 
2. οἵ πλξὴ καὶ οἶμαι νοεῖσθαι ϑεοῦ μὲν βασιλείαν τὴν μ. τοῦ ἡγεμονικοῦ 
κατάστασιν ΟΥ.07.25(ρ.357.0; ΜιΙιχ 4060); δεῖ.. «ἐπιλελῆσθαι τῶν ἔξω 
τῆς εὐχῆς κατὰ τὸν καιρόν, ἐν ᾧ τις εὔχεται (τοιοῦτον δὲ εἶναι πῶς οὐκ 
ἐστὶ μακαριώτατον ἢ) ἐδ. ο(ρ.3τ8.4.; 4444); ὑπόθεοίς ἐστι τῆς μ. ζωῆς, ἡ 
τῶν παθῶν νέκρωσις 151. }Ὲ].Ἐρῥ.3.227(Μ.78.000Ὲ}; τῶν θεονργιῶν 
γνώσεως ...δι᾽ ἧς. οὐμακαριωτάτη κοινωνία τελεσιουργεῖται Ὠϊοη. τ. 
δι. 5.1. 3(Μ.3.5040); ἐν μ. καὶ νοητοῖς θεάμασιν 1Ὁ.3.2(428.}; 1Δ.4.». 
2.0(Μ.3.6488). 

Ὁ. οἵ 41} 188: Ὀγπρβ βαϊ νατίοι ἴο πη : ἀξαίῃ οὗ (ῃγβε μακαριω- 
τάτῃ ἐξόδῳ ΟΥ. [0.τ0.18(13; ».189.31; Μ,14.340.); ΟἿἸΌΣΟΙ τῇ μ. 
Ἀντιοχέων ἐκκλησίᾳ ΑἸΕΧ,Η. Δρ.Ελι5.ἢ.6.6.1τ. (Μ1.20,5448}); [6 δι τὴ 
τὴν ἀληθῆ τῆς μ. σώζοντες διδασκαλίας παράδοσιν Ὀ]Θηλ, Σίν. τ τ(ρ.09.4; 
Μ.8.700Ὰ); ἀπ τηδδηβ Ὀν ΨΈΙΟᾺ 1{ 15 ἰτηραγῖρα ἀρκεῖ... ἡ μι. γλῶττα 
[1.6. οὗ 5, Ῥα1}}] φήσασα ᾿καθὼς γέγραπται᾽ ΤΠαι. ΖΟργ.2:9(3.17}}; 
μὸν ἢ τοῦ νοητοῦ καὶ μ. σπέρματος Μεϊὶἢ.5»"}.3.ϑίρ.3ς.16; Μ.18, 

734). 
Ἐς 1ἸΔ ΘΟΠΏΒΧΙΟΙ ΜΠ} 116 τὸ σοτη ; 1. οὗ τμ6 ἀερατιοῆ μ. οἱ προ- 

οδοιπορήσαντες πρεσβύτεροι ΤΟ ]δη».44.5; ἔθετο νόμους, καθ᾽ οὖς οἱ 
βιοῦντες μ. ἔσονται Οτ,(εἰ5.4.32(ρ.302.10; Μ.11.1077.}; 14. ῥγίμε.3.1.8 
(ρ.2οϑ,5; Μ.1τ.2610); αἷ...μ. ψυχαὶ πατριαρχῶν καὶ προφητῶν καὶ 
ἀποστόλων Ἐπι5.6.ἰκ.2.0(ρ.1ο0.33; Μ.24.9170}; ΟΥΝ 42.07.7.“ (Μ.3ς. 
1768); 405. σώζονται ἐν τῇ τῶν μ. κληρονομίᾳ Τυβε ταί. 6).71(Μ.6. 
6324); εἰς ἀπεράντους αἰῶνας ἡ τῶν μ. ἐστὶν ἀνάπαυσις ΟΥ [΄.581π 
ἐεια ειοίρ.261) ; 14, }ιο1.1.2.,3 τη 7 γ (Ὁ .90.16; Μ.13.3848); τοὺς ἐξ- 
εληλυθότας μ. ΟΡΌ. τοῦ ὄντος ἐν τῷ σώματι, 1ᾶ,ον,31τ(ρ.309.10; Μ.11. 
5564); ΟΥ Ἱπαϊν!άπ8}5 ψΠῸ μᾶνς αἴθ ἴῃ της [ΑΙ τ οἰεσρν, ὅθεγαρ. 
ἀπίδρ. π|5.}.6.5.10.2(Μ.20.4814}); Β45.6ῤ.8τ(3.1748; Μ.32.4574); 16. 

263.3(3.4ο61 ; Μ.9770}; 1δ.(3.4ο60 ; ΜιοϑοΑ); 1διοπίιιδοο; Μ.4800); 
Δ Πα ἰαἱέν, ΟΥ̓ ΝΖ εοί. (}1.37).3024}; ΟἿἹΟ 4.οχτὺῇ (ΝᾺ 4); 10Ὁ Ἂς. 
Μῦῖη.255 (ϑαθα. ν]}; οἵ ἀεοεαβεα εἰηρθσοῦβ, [8] 0. ΠῊΡ.Ἐ}.6ο(ρΡ.6).2}); 
ὙΠ μνήμη: ὁ θεοφιλέστατος καὶ μ. μνήμης βασιλεὺς Κωνσταντῖνος 
ΑἸ ροΐ σθς.ο(ρ.148,1ο; Μ1,25.3734}; ὑπὲρ ἀναπαύσεως κοιμήσεως 
κὲ μακαρήας μνήμης τοῦ δούλον.. τοῦ θ(εο)δ "“ΜΑΛΜΑ τι2δο; τῆς 
εὐλαβοῦς καὶ μ. μνήμης Τιμοθίου διακ[ ὄνου] ]η5έν., 1δ Ῥίιχχν; 2. οἵ 
βίαίε οἵ [8 {Π|Ὲ] ἀδρατίεα ; 8. μακάριος αὐτὸν ἀναμένει χρόνος ΦΟἾδρ!. 
10.4; ἡ μέλλουσα μ. ζωή ΟΥ(εἰς.3.81(0.271.17; Μ ΤΙ ΙΟ25Β); ταῖς 
ετὑπερκοσμίοις καὶ μ. λήξεσιν ΤΟΙ. Ατ.οε.ἦ.1.4(Μ.3.2768}; 1}.7.τ.1 
(5538) ; ἐ0.7.1.2(5530) ; 14.6}.8.5(Μ.3.1ο07Α}; ἀνάπαυλαν...τῶν πολλῶν 
πόνων, καὶ ζωὴν ἀπήμονα..«καὶ μ. ἀγαθῶν ἄφθονον χορηγίαν τΐ.0.5 
(τ1134}; Ῥ. τεῦ, βθῆθταὶ τεϑυσγεοίίοῃ τὴν ἐλπιζομένην μ. καὶ τελείαν 
ἀνάστασιν ΟΥ. 70.το 3π(2ο; Ρ«2τοιτο; Μ.14.3720); ὥστε καὶ ἀγγέλους 
καὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἀνακαινίζεσθαι εἰς κρείττονα καὶ μι. κατάστασιν 
Οὐβπι. Τη ἃ. {0.2 (Ν|.88,1288}; ς. ὙΠ τέλος : ἵν᾽.. «εἰς τέλος ἀγάγῃ τῶν 



μακαριότης 

ἐξουσιαζομένων μ. Οτ.ογ.26(ρ.361.19; Μ.11.5010); τὸ καθ᾽ ἡμᾶς παρὰ 

θεῷ ἐν Χριστῷ...τέλος μ. τοῖς ἀμέμπτως καὶ καθαρῶς βιώσασι 14. 

Οεἶς.3.81(ρ.271.23; Μ.1χ.10250); ἐν τέλει εὑρίσκεται μακαριωτάτῳ 1ά. 

11σ.πρ.2τ(ρ.322.20; Μ.14.5658); Εἰι5.6.1}.3.τ7(0.116.10; Μ.24.1036}); 

πα τελείωσις : αἰτῆσαι τὴν ἐν Χριστῷ μ. τελείωσιν Ὁον ΑΥ.6..,7.2 

(Μ.3. 5560); 18.7.3. 3(Θ6οΑ) ; 1δ.7.3.5(5600) οἰ(. 5. μακαριστός ; ὅ. Ὠεαῖ, 

85 βυῦϑῖ., δεαϊίμάδ, βατογσιτι θοπατῃ ἐξ ἀμφοτέρων [56. [411 ἀπά 
ΨΥ Κ5]-.-πιστεύωμεν ἢ τὸ ἀνέγκλητον ἕξειν ἣ κατὰ τὸ μ., ἢ ἐναντίον 
τούτοις Οτ,ἀἸαϊ. (0.142); τὸ μ. οὐκ εἶναι ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ ἐν τῷ. .«μέλλοντι 
αἰῶνι Δ εἰς.2.45(ρ.τ65.530; Μ.1τ.8648); τὸ πάντων μακαριώτατον, εἴτε 
ἀϊδιός ἐστι ζωή, ἣ παράμονος ὑγίεια, ἢ τέλειος νοῦς κτλ. ἤτον ἴἶθηι.2.5; 
αἶβο ἴπ ραιϑάϊβε θθίοτε ΒᾺΠ ἐν ἀρχῇ.- τὴν πρώτην ἐν μακαρίοις ζωήν 
ἙἘμ5...4.1.2.18(Ν1.2ο(«6τ0) ; 4. οἵ μρανεηῖν Τογυβαίθιη, ΜΙ ἢ. νη.4.5 
(μ.51.18; Μ.18.06.). 

Ε΄ οἵ τπαῖουίαὶ ομ]δοῖβ ἴῃ ΙΙερόυῖθβ μακαριωτέρων λίθων [530. οὗ 
Τειηρι 6] Οὐ. 70.το.4ο(24 ; Ρ.2τ8.8; Μ.14.3850); οἵ, μετα πος φέπηι [8ς, 
ἰαρτάμεη], Ἡδυτι. βέρι.ο.30.3; κοσμήσαντες...«τὴν σκηνὴν κλάδοις 
ἁγνείας, τῷ θεοποιῷ καὶ μ. φυτῷ Μεῖῃοογριριο (ριττριῖο; Μ,18, 

1884). 
Ω. ὅποι. ἡ πρώτη καὶ μ. κατ᾽ αὐτοὺς ἀσχημάτιστος οὐσία ΗΊΡΡ. 

ἐαεγ.5.7(0.82.1; Μιιό,31310); ἡ τῶν ὑπερκοσμίων.-«μ. φύσις 1δ.(Ρ.82. 
2; 41214Α}); τῆς μ. φύσεως τοῦ λόγου 1Ὁ.(ρ.86.18; 31.350}; μία.. ἡ μ. 
φύσις τοῦ μ. ἀνθρώπου τοῦ ἄνω 1δ.5.δίρ.80.11; 31308); υἱόν, οὐ 
ψυχικόν, οὐ σωματικόν, ἀλλὰ μ. αἰῶνα αἰώνων 1.(Ρ.07.10; 31510}); τὴν 
μ. υἱότητα 1}.7.27(0.207.27; 32100). 

μακαριότης, ἡ, δεαϊίμήε, δἰ155, παρῥίηεδε,; 
Α΄. ρῥτοροῖν ομἱν οἵ Θοαμεδα ἔστι γὰρ αὐτῷ ἀρετὴ καὶ μ. καὶ 

θειότης Οτ.Οεἷς.6.62(ρ.132.26; Μ.11.1303λ); ἐὉ.3.41{0.243.2: ; ΟΒ1Β); 
ἐχθρὸς...τῇ μι σου τὰ,λοηι, 14.1.5 ἴηι 67.(Ρ.121.23; Μ.13.4240) μ. 
ἐστὶν ἡ ἀκήρατος ἐκείνη ζωή, τὸ ἄρρητον..«ἀγαθόν, τὸ ἀνέκῴραστον 

κάλλος Οτ Ν γ88. σαὶ, τ(1.44.χτ074); 19. (11018); ἡ ἀφθορία, ἡ μ.;... 
πᾶν τίμιον ὄνομα οὕτως λέγεται ἐπὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ 
πατρὸς καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ τὰ. Πά.(Ν1.45.1444}); 6]. ν2.}}.6.2.15.8(Μ.8ς. 
12608); ἡ θεία μ. Ὀίοπ.Ατ,ε...3.2(Μ.3.1650); 14.ε.}.,2.2.7{(}1.3.306}); 
18.1.3(3730); δῦσα οὗ πίβεῃ δπα ροπῆρα (μυβὲ ἐκεῖνος ἐν τῷ 
θανάτῳ καταδυείς, πάλιν ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀναλύειν μ. ΟΥΟΝ γ85.0γ καϊδεῆ.35 
(ρ.135.:16; Μ.45.800); γυμνὸν ἀναστήσας τὸ σῶμα, δόξης..«καὶ μ. 

ἐμπεπλησμένον (Βγγϑ5.ἀεἶχε.6(3.3438) ; ἕνα..«συνυψώσῃ τὴν ἐνωθεῖσαν 

αὐτῷ ἄνθρωπότητα....τῆς.. ἀϊδίου τιμῆς καὶ μ. ἀπαρχομένην Ἰμεομί. ΗΠ. 
Νεσι..τ(Μ.86.17240). 

Β. φωρεμμ δοημηι οἵ ἀτιρῈ]5, κέ ἴῃ ἩΨ ἢ Οἢ ΔΙΡΕ]5 ἤν γα Ἴτεαῖθα 
Ρν (οἄ ἐκπεσὼν [3.. ϑαίθῃ} τῆς μ. Οτιεἰς.6.44{Ρ.115.14; Μιατ. 
1368.) ; [Ἔ5561 δῃηρεἶβ, ἰ4 ργέηε,τ.διτί(ρ.97.5.16); 1}.4.2.]{0.31τ0.ττ; Μ. 

11.3728); ἰῃ ΨΈΙΟΙ ππία ϊεη δηροὶβ τοπιαίη, ΜοῖΠ.γ65.1.40(Ρ.302.8 ; 

Μ.18,2774). 
Π. τηηινι δοίη οἵ τι, σουμητουρατί οὐ δἴθσηδὶ Π1{Ὲ μ. --. 

ὅταν εἴπω, τὴν κορυφὴν λέγω τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων ΟΠ γγϑ5.μοη1.8.2 1" 

Ἰονπι(0. 4008); 1. 115 βοῦχοο ; ἀνίας θεδοϊτααθ ἸῺ ΜΒΙΟΒ τηϑῃ ῬΑΤΊΪΟΙ- 

Ραΐθϑ ἐῃσουρῃ Ομτβί, Οὐ. 70.1.27(29; Ρ.35.1; Μ.14.16Ὰ}) ἰα ,( εἰς.1.44 

(ρ.τφῦ.8; Ν.11.14858); 1.8.6(0.225.13; 15284}; 2. ἴῃ ᾿μαΐ 11 οοη- 

51515} ἃ. Κπον]οᾶρσο οὗ σοά (1ο.17:3}, ΟἸδια, ἢν.44{0.223.18); τὴν ἀπὸ 

τοῦ γινώσκεσθαι ἡμῖν αὐτὸν ἐγγινομένην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν μ. ΟΥτ,( εἶδ, 

4.6(ρ.279.1; Μ.1τ.10360); μηδὲ ἄλλο τι...τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 

νομίσητε ἣ τὴν τῶν ὄντων ἀληθῆ κατανόησιν, ἣν καὶ μ. ὀνομάξουσιν αἱ... 

γραφαί ἘναρστιΡοηϊ.6}.τ2(Ν1.32.2650) ; εἰ τὸ γνῶναι μ. πηλίκον τὸ 

γινωσκόμενον; Οτ.Ν2.0».23,1τ(Ν.35.11648) ; μ. --- περίληψις πάντων 
τῶν κατὰ τὸ ἀγαθὸν νοουμένων ΟΥτ Ν 585.δ δαὶ, τ( Μ.44.ττοῦ); Ὁ. πκε- 

πδ55 ἴὸ οα ὅρος ἐστὶ τῆς ἀνθρωπίνης μ. ἡ πρὸς τὸ θεῖον ὁμοίωσις 
Οὐ υ 95.55.1}. τῷ 8.44.4330); ο. δἀορτίοῃ εἰς τὴν τῆς υἱοθεσίας 

εἰσποιηθήσεσθαι ἀξίαν, ἥτις ἐστὶν ὁ ἀκρότατος τῆς μ. ὅρος 1514.ὈῈ]. 

ἐῤὈ.4.τόρ(.78.π2ότ0)}; ἅ, ἴῃ ταὶ, ἴο εὐδαιμονία: ορροβεᾶ τοὺς... 

κακοδαίμονας ἐπὶ εὐδαιμονίαν [Ξο. προτρέπομεν) ἤ, ὅπερ κυριώτερόν 

ἐστιν εἰπεῖν, ἐπὶ μ. Οτ(εἰς.3.Ξο(ρ.25 4.1; ΜΟΙ τοοοα); δαπδίεα, 

Μαχ.αρηδῖρ. (ΔῈ .οχ.1172Ὰ}; αἶδοὸ ψ1(Π εὐζωΐα, ΟΥΝ 42. εαγηι.1.2.34.257 

(Δ1.27.0644); 6. ἀββοοϊαϊθᾷ στ ἀπάθεια : ἡ...«ἀποτελουμένη μορφὴ 

[1.6. 1ὰ Ὁδηῖ.], μ. ἐστὶ καὶ ἀπάθεια, καὶ ἡ πρὸς τὸ θεῖον συνάφεια ΟΥ, 

Ν,Υνββιλονμι τῃ. Οαπι.(Ν.44.7768); ν. ἰηἶτα 3.4; 3. [5 τεο]ρ᾽εμῖθ; . 
8. Τῆϑτι 85 ΟΥΡΊΠΑΠΥ οτεαϊεᾷ ἴὰ παρε οἵ αοά, τι Ν γοθύπον (Μ. 

46.521); τῇ μ. τῆς ἀθανασίας ἐρειδομένη [50. ἡ ἀνθρωπίνη φύσις] 1ά. 

λον. ΟΡ1.4(Ν1.44.1τ36}0}; οἵ Ἑάεη τῶν φωτεινῶν... τῆς μ. τόπων Ἰὰ,ογ. 

ἀονπ π(ρ.το2.15; ΝΜΙ.44.11840) ; τές ἐξοικισθέντα με τοῦ παραδείσου... 
ἐπὶ τὴν πρώτην ἕλκει μι; 1δ.τ(ρ.10.37; 11250); ἀπόκληρος τῆς πατρίδος 
ἐγώ, καὶ τῆς.«.μ. ὑπερόριος σοττα ΟΡ ον τ(Ν.98.2208) ; Ἰοϑὲ Ὁγ Ἐ8}} 

(τεῖ. 6π.3:22) διὰ τὸν ἕνα ἐκπεσόντα τῆς μ. ΟΥ̓ [0.32.18(π|; Ρ.457.3; 
Μι14.7028); τῆς κατὰ τὸ ἀπαθὲς νοουμένης μ. ἐκπεσόντες ΟΥΟὩΝ γ85.0γ. 
εαἰδε Β(ρ.42.9; Μ.45.338}; Ὁ. πιδῃ τεδεοπιοα Ὁ. ΟΠ τίϑὶ ἐν ἑκάστῳ 

823 μακαρισμός 

οοὐτῶν τελείων, ἐχόντων τὸ ἄθροισμα τῶν συμπληρούντων τὴν μ. ... 

ἐστὶν ἡ...«ἐκκλησία Οτοἐσπηηη ἈΠ|.π2.το(ρ.86.9; Μ.13.0078); ἐν μ. 

ἀρξαμένων καὶ μεινάντων τῶν ἁγίων 14,.}σ.τ.2ο(22; ρ.25.18; Μ,14. 

570); Ροββεβδίοη οὗ ἴμε Ὀδριϊζεά ἔχοντες τὴν μ. τοῦ φωτὸς μὴ 

ζητήσητε τὸ σκότος 4.ῬὈ}11.140(Ρ.75.13)}; ἤδη μακαριότητος ἀσμὴ 

πρὸς ὑμᾶς, ὦ φωτιζόμενοι Οντ.Η. ῥγοεαίεεί,.τ ; οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ 

θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἀπάθεια, καὶ μ. ΟΥΝνβ5. 

ἐοηι. αὶ ἠπι Εσεῖ.(Ὁ1.44.6068)}; Βερυῃ Βετα, σοπειπυδα Πογθαξθοῦ λαμ- 

βάνει Γονέθλαν τὴν κάτω...καὶ Γονέθλαν τὴν ἄνω' ἡ γὰρ κατὰ θεὸν μ. 

ἐπαγγελίαν ἔχει ζωῆς, καὶ τῆς παρούσης, καὶ τῆς μελλούσης Ρτος(. 

7ο5 το: τοί.87.10320); δ. ἔᾺ}Π}ν τϑ! χε ἰπ 116 οὗ πράνεπ, (Ἰεπὶ, ». 

44(0.223.18); Οὐ. 7.τ0(ττ; Ρ.14.25; Μ.14.400); τᾷ πονη.17.6 τη 167. 

(ρ.τποντς; Μ.13.4610) ; ἵνα.. «συνῶσιν αὐτῷ καὶ ἀπολαύωσι μ. Μεῖἢ. 

γες.χ.](ρ.278.1ς; Μ.41.11τ048); Επι5.6.ἐ...3.16{Ρ.174.28; Μ.24.10324}; 

18.3.τ7(ρ.178.0; τοφ08); ἐπειδή...τις ἀξιωθῇ τῆς μακαρίας ἐκείνης 

σκηνῆς, εἷς ἀπεράντους αἰῶνας ἕξει τὴν μ. ΑἸ ΧΡ. ς.τ4(}.27.1008}; 

ΟτιΝ ζ.ον.7.2τ(}.35.γ810); 10.33.17(Μ.36.2374}); τῆς παρούσης ζωῆς 

νον καρπός, τουτέστι μ. ἀτελεύτητος 1 Πιβῖ χε, εἰ γ65Ρ.123(Μ.6.1 273Ὰ); 

γνώσεως φυσικῆς, ἣν διαδέχεται θεολογία καὶ ἐσχάτη μ. Ῥᾳ}}.}.} ατι5.40 

(ρ.126.ς; Μ,34.12040) -- Ἐναρτιαρῤιῥγαεὶ.  Ῥτοετη (Μ.40.12210); Ρτε- 

ΘΥΔΪΠΘΑΤΙΥ ΡΥ βαἰηῖ5 δηΠα τηατίγτβ, ΟΥ. 9 1.17(0.21.13; Μ.14.528); 

ἰ4»η"αγὶ.5τ(ρ.27.16; Μ.ιτιδοτο); Μαχιοριδε(Μ.01.334) οἷτ, 5..ὄ ἐκ- 

θεωτικός; οὐχ..«ἡμεῖς ἐσμεν ἄξιοι μνημονεύειν τῆς ἐκείνων [3ς, τῶν 

ἁγίων] μ. [1|..7ας.(ρ.218.13}; πὰ ΜαμΙΟΠαῖβτη ἡ παρ᾽ αὐτοῖς ἐλπιζο- 

μένη σωτηρία καὶ μ. Τιϊ.Βορι. ]α,.τ.ο(Μ.18.1112.}); αδϑοοϊατοα 

ὙΨΠῊ ἀνάπαυσις, Οτ.πΙανί.47(0.43.12; ΝΙ.1τ1.6324}; Ἰά ̓ 07}.1.5.1 15 {6}. 

(ρ.125.τ6; Μ.13.420Ὰ); ᾿Ιησοῦ Χριστὲ... ἀνάπαυσόν με ἐν τῇ μ. σοῦ 

4..Ρ|η1.π44(Ρ.87.2); 4. πὶ ταὶ, ἴο τη 8 ἵγεθ ψν}}}; ἃ. ποῖ τιϑ 5. ΌΚ 

παίυτε πᾶν ὀτιποτοῦν λογικὸν μὴ οὐσιωδῶς ἔχειν ὡς ἀχώριστον 

συμβεβηκὸς τὴν μ. ΟΥ.7ο.2.18(12; Ρ.75.9; Μ.14.1450); δὰ ὈῪ ρἰτ 

απ ὰ σΑΠΠπρ οὗ Θά, ἰᾷ ῥγέρμε.3.1.12{(ρΡ.217.2; Μ.11.2728); [ἃ .( εἰξ,4.22 

(Ρ.292.1τ; Μ 11 Ἰοδοα}; τὴν ἐκλογὴν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μ. Ἰά.Ποηι.4.3 

ῃ 76γ.(ρ.26.5; Μ.13.2804}); ".. θὰῸ ΜΒΙΟΝ τῆδτι τᾶν νυ] Όν ΚΎΔῸΘ οἵ 

Οοά οἵ τοΐεςῖ αἵ ννἢ}}, Οὐτι εἰς. 3.6ο(Ρ.262.9; Μετ. το 28); 1.0 ΉΡ.ἴη 

ΟΘεη.Ρ.Ἐλι5.}.6.6.ἀτ(2810 ; Μ.12.524); εἰ καὶ ἄξιοι διὰ τὰ δεύτερα 

αὐτῶν ἔργα μακαριότητος εἶεν, ἐπεὶ ἄνθρωποί εἶσι...πρῶτον δεῖ 

ἀπολαβεῖν αὐτοὺς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἰά᾿οηῖ.16.5 ἴῃ }εγ.(0.1317.10; 

Μ.13.445Ά); πᾶσα μ. ... ἐκ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν ἤρτηται Ἐ8Β853..ς.4π(τ.4150; 

Μ.30.2058); Οτ. ΝᾺ Ζ.ογ.40.6(Ν}.36.2658); ἄθλιοι...οἱ τῆς μ. ἐκείνης 

ἑαυτοὺς ἐκβάλλοντες Ὀῃγγβ.ἤοηι.29.5 τη [0.(8.2340); απάεν ο]α αἰ8- 

Ροπβδῖίοη σαϊηθα Ὀγ ομεάϊοποε το 1ανν 8η6 Ῥτορμεῖβ, ἘΡΙρῃ ἤσεν. 

42.πτ(ρ.143.18; Μ.41.7530)}; πον ὈγῪ Κπονίεᾶρε δηθὰ ργδοῖίος οὗ 

βρίσίταδὶ τσατῃ, Βαβι λοι Ῥδαδ(ι, 3540; Μ.29.2560) ; ἀπα (Πτῖ5- 
τίαπι νἰτίαες, ΝΠ ρῥ.1.177(}}.70.1528}; Μαχ.ανρδὴρ. (ΝΜ οΙ.11734}. 

Τ᾽. 1π ΤΟΤΕ ΡΈΠΕΙΆΙ 56Π56, πα ῤῥίηδες, δἰεσοεάπεςς αἴτιον προκοπῆς 
καὶ μ. Οτιλονι. 4.3 τ [γ(ρ.τοϑ.τ4; Μ.132.4084). 

Ε. 5 {π|6: οἵ Ρίββορβ, ὉΕΡἢ. (43τ)αεί. (40 0 τ.χ.3 Ρ.54.28; 1. 
τάόςε) ; (οά. Αξειρτοθια,(Η.τ.865Ὲ) ([.41. δοαϊμμ40}; Ταβτην(Ρ.207. 
30; Μ.86.979ρο) εἴο.; οὗ φρορε, Ρυϊομ.ερ. εν (ρ.9.18; ΜΙΡΠ. 54. 

ρφοόΒ); Ἐπένομ ον. ΨΚ ρηϊ.(Δ1.86.24044}; ΤΟΝῚ ΟΡ ἐῤ.(Δ.ο6.1421Ὰ}; 

οὗ αὉθοῖς, 7ο.ΜόβΟΒ.ῥγαὶ. 27(Μ4.87.20800); ΤιοοητΝ δ γη (Μ.93. 

το). 
Ἑ. ψαϊοπῖ., ὁπε οἵ ἀοάοοδά οὗ δεοπβ ὀηδηδίπρ ἰγοϊὴ νθρωπος 

ΔΩ ᾿Εκκλησία: ᾿Εκκλησιαστικὸς καὶ Μ. Ισχϑπ.ΐαθν.τ.1.2(Ν.7.4408}; 

Ηἱρρ.ἦαεν.6.3ο(ρ.157.22; Μιτό.42204}); ὁη6 οὗ [Ὠϊγὰν ἀδοηβ, ςουρ θα 

νἱτ Θελητός, ἘΡΙΡΠ βαεν.31.2(ρ.386.4,11; Μ.41.4774}. 
μακαρισμός, ὁ, 1. ῥγογιῖδε οὗ ἐϊεερεάηπεες τῶν τοὺς μ. φερόντων 

ἔργων καὶ λόγων Οτ..0.32.τ(ρ.425.τ6; Ν΄.14.1406) ; ἀνθολογούμενοι τὸν 

μ. τοῦ πάθους ἑαυτῶν [οὗ {ποθ6 ΔΡοὰς το ὈῈ πιατίντοα] δή." νρ.1] 
(ρ.87.13); ΟΥ ῥγομομποσθηὶ οὐ δἰ σοϑεάηεδς (ὈΟ 56 8ε5 ποῖ αἰνγαγϑ 
αἰβείησα 5ῃ8 ὈΪ6) ἄλλο εἶδος αὐτοῦ παιδαγωγίας, ὁ μ. Ο(Ἰεῖη. ῥαρά.τ.τὸ 

(ρ.144.5; Μ.8,360Α); ὃς μὲν [5ς. ὁ δεδωκώς ἔχει τὸν τῆς εὐποιΐας μισθόν, 

σὺ δὲ τὸν τῆς εὐσυνειδήτου οἰκονομίας μ. (η5ὶ. Αρῥ.3.4.2; ἄλπτ, ἴτότὴ 
ἔπαινος " ἔστι δὲ... ἕτερον ἑκάτερον, μ. καὶ ἔπαινος, μακαρίζεται μὲν γάρ 
τις ἐπὶ τοῖς ἔξωθεν" ἐπαινεῖται δὲ ἐπὶ τοῖς ἔνδοθεν ϑὅγιιε5. 65 ..4{Ρ.10.3} 
Μ.66.τοδοὶ); Ὦν ΟΠ τίϑῖ (566 αἶβο 2) τὰ δὲ ἐφόδια τῆς κυριακῆς ὁδοῦ οἷ μ, 
τοῦ κυρίου (Ἰετη. Εἰ. τα(ρ.140.1 ; Μ.9.7048); τὸν ὑποδεέστερον λαβεῖν μ. 
[71ο.20:29] Οτ.. [0.το.43(27; Ρ.222.5; Μ.14.393Ὰ); ΟΡΡ. κόλασις, (Ὦγγϑ. 
ἤοηι. 54.4 τη 70.(8.320Ὲ}; οὗ Ρατίϊο. Ρχοποιποθιηβηῖβ: ἴὸ 5. ῬΕΓΕΥ, 

Οτνεομημοῖη ΜΜΠ|.τ2.το(ρ.84.33; Μ.13.997Ὰ)}; ἴο Μαῖν οἵ Βείμδην, 
{ξ51.1 ας.(ρ.47.1ὴ; ἴῃ. Ξοτρίατε (τεῦ, Ῥϑ. 21:1,» οἷ, Ἰζοπι,4:71.) 
οὗτος ὁ μ. ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἐκλελεγμένους ὑπὸ τοῦ θεοῦ Ι( δη.50.} --Ξ 

(Ἰ6πι. ἐγ. τε(ρ.τ48.,8; Μ.8,τοο4Ὰ) οἵ. οπι.4:9; (τε. Ῥ5.128:1) τὸν 
{τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ἐμφερῇ μ. 1δ.2.13(0.144.2]; 9074}; σπουδά- 
ζωμεν ἐπὶ τοὺς μ. τῶν προφητῶν Οτκον.1 5.2 ἦμ [εγ.(Ρ.126.22; Μ.13. 
4200); Οὐ Ν 85. 99 1}..Β. τ) Ν1.44.5520}; ἐπὶ τὸν ἀληθῆ θησαυρὸν τὸν 



΄ 

μακαριστέον 

μ. ἐκτείνει ΟὨγνϑ. χρυ ᾿ς. τ42:τε(ς.4668); ἰά, ἤοηι. 33. ἴῃ 70. (. 
1930); ἴοσυ ΜΟιπΘἢ Θαμα ν ἢ πῃ (εἶ, Ῥβ.ττ1) ἄρα μὴ τοῦ μ. τὰς 
γυναῖκας ἀπέκλεισε; μὴ γένοιτο, μέα γὰρ ἀρετὴ ἀνδρὸς καὶ γυναικός 
Βαβιλοημῖν ᾿ςιτία ΟΖ; Μ.29.2160); μηδεὶς... ἄνδρα μόνον ὁρῶν ἐνταῦθα 
μακαριζόμενον ἐστερῆσθαι νομίσῃ τοῦδε τοῦ μι τῶν γυναικῶν τὸ γένος... 
συμπεριλαμβάνει γὰρ τοῖς ἀνδράσι καὶ τὰς γυναῖκας ὁ λόγος ΤΏαΙ, 
εχ 611); 2. δεαϊ μος οἵ βϑυτοι οἡ τποιπῖ; Ρῥἱατ., ΟΥον.18 
(ρ.340,31; Μ.11.4730);14. 7ο«τοιτοίτᾳ ; Ρ.100.7; Μ.14.3408) ; Ἐπ|5.4.6.3. 
τίρ.94.24; Μ.22.1658); [Βαβι δωρί.1.2.2(2.6308 ; Μ.31.15288); Οτ γ88. 
ογάτη (Λ.46.5 520); οβτα, πα 0.5(Μ.88,2880}}; 5ίπν. ὅπου τὸν μι. 
διαγγέλλει 50. ὄ κύριος] ΟΥ̓ΝΥ985.ορ.2(ΜἹ.46.τοορο); οὐκ εἰσάγει ἐν 
τάξει παραινέσεως τὰ λεγόμενα..«ἀλλ᾽ ἐν τάξει μ, ΟὮτνΒ. Π071.1 5.2 
τη: Μ|.(γ7.χ874}; οὗ ἃ βίηρ!α Βεδυαάε, Οὐ Ν υβδ σαὶ, (1.44. τού); : 
μβεγβ. ,ἠουι.77.3 ἢἢ 70. (8.454); ἃ Ὀϑαϊ[τἀδ οοτησαοι ἴο }} ἐπὶ πάν- 
τῶν τὸν μ. ἔθηκεν ἵνα μηδὲν αἰσθητὸν ἀναμένῃς Δ «ἤοη!.1.5.5 15. ΜΙ. 
(7. Τοτὰ); οὐδὲν.. ταπεινοφροσύνης ἴσον. διὰ τοῦτο τῶν μ. ἐντεῦθεν 
ἤρξατο ὁ ὁ Χριστός τὰ..1ο.1.33.3 τῷ, 709.(8.το4 Δ}; τριπλῆς τριάδος εἰκών, 
ἢ τῶν μ. ἀρίθμησις ἌΡοῤλιβ. Ραΐν. (Μ, ὅ5. 1658); ἐν τῇ νέᾳ [3ς. δια- 
θήκῃ] οἱ μι. καὶ αὐτοὶ δέκα" ὁμοίως καὶ τὸ 'πάτερ ἡμῶν" δέκα λόγοι εἰσίν 
10. ἘῸ.ἐὐΉερι. ΒΜΥ 22(Μ.06.14970); οὗ οἴου θϑαϊεάεβ περὶ μ. 
καὶ ταλανισμῶν ἘΡῆτ. 2.3348 {1{.; 3. δεαϊἐβεαίίον, τπαβτηρ ὀἰσεσοά ΟΥ 
ὑαρὴῇ πάνυ ὀλέγοι χύσεως μ, ἐπι τεύξοννει ἐξαιρέτον ΟΥ πανί τά(ρ. 14. 
6; Μ.11.5818); τοῖς ἀξίοις μ. κλαίουσι λεγέσθω {76ζ.38: 6] ἰᾺ. ἤν.5.5 τπ 
7ον. (ρ. 225. 23); ῖο. Α].80.Ἐπ5.}.6. 14. 27 (783; Μ.21.12888}; τυχεῖν 
τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ μ. ἐν ἐλέει καὶ ζωῇ τῇ ἀπεράντῳ 1 Ἐλπϑῖ.1 α5.(ρ.51.1}; ἡ 
«ὐγραφὴ...τὴν μέθοδον τῆς τοῦ μ. κτίσεως τεχνολογοῦσα στ. Ὁ ΝΥ 58. ες. 
"ἴῃ. ἈΑ τ(Μ.44. 4330); ̓ πἌροαι “μισθοῦ πλέον ἡ δικαιοσύνη, οὕτω δικαιο- 
σύνης πλέον ὃ μι. (ῃγχγνδι ον. 8.2 τη. ον (9. 4000); 1 ἐκ. ἡπ Ἐς. 
143: τοίς. 4660); ἔπαθλον. .«τῆς..«τῶν θείων μαθημάτων στοργῆς ἐστιν 
ὅ μι Ἐύ1ΠηΑ] Ὀίας..4..(Μ.85.6334); 4. δειίνιαὶσ οὐ δεαϊἐκάε, ορίηϊοι 
ας ἰο δεαϊϊ ἐμάς ἀμφοτέρων δὲ τελευτησάντων, διάφοροι μι τούτων 
ἐγένοντο, ὡς ἀμφοτέρων τελειωθέντων ῬΑ]}.}.1 απ. τά(ρ.28.1τ; Μ.54. 
10368); 5. υἱγίμια, διϑβοοιδίθα στ ἢ ἃ Βαδίταᾶθ σὺν τοῖς ἄλλοις μ. 
καθαρὸς τῇ καρδίᾳ Ψ Ραεῖ, Φ τϑίρ.τ1τ.21). 

μακαριστέον, ομε τηδἱ ἀδθηι Παρ οτ δϊεςοσή τοὺς... ἀρετῆς ἄθλον 
τὴν ἱερωσύνην ἐσχηκότας ἐγκωμιαστέον καὶ μ. 1514.}Ὀ6].ἐρ}.5.370(Μ. 

18.15530). 
μακαριστός, 1. ἰο δὲ ἀεοιοᾷ βαρὺν οὐ δ]σ65 64; ἃ. Ῥτορευν ΟΠ οἵ 

Οοά ἔστι... τὸ κυρίως καὶ πρώτως μ. τὸ ἀληθινοὶ ἀγαθόν. τοῦτο δέ 
ἐστιν ὁ θεός Βαβ.λοημΐῃ Ῥςια(1.92Β,; Μ.20.2168); τον γβ5,δεαὶ τί . 
44.πτ01Ὰ}); Ὁ. ἴῃ βεοοηάδιν ἄέρταα οὗ τηϑη ἐπεὶ δὲ ὁ πλάσας τὸν 
ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν" δευτέρως ἂν εἴη μ. τὸ κατὰ 
μετουσίαν τῆς ὄντως μακαριότητος ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ γινόμενον 1ᾧ. 
(1197); οὗ “σῃμοβεῖς᾽ ἐν πολλῷ τῷ βίῳ μ. οὐ διὰ τὸ μακρὸν ζῆν Ο]ετὰ, 
εοἰ. Ξτί(ρ.τ46.τ6; Μ.9.7130) ; μόνον κρίνομεν μ. τὸν ἐνάρετον Οὐ. Ν Υ55. 
ιν. παι, (Μ.46.8078); ἴῃ ἐγ μἀϑῃ!ρ τίς μακαριστότερος τοῦ ὑπὸ 
τοσούτων φίλων δορυφορουμένου ; [514.}Ῥ6].Ἐρ}.5.172(}}.78.14288}; οὗ 
πὸ οἱὁἠἨ δνδηρα] οι! ρονετῖψ, (ει. .4.ς5.17(ρ0.170.32; Ν.9.6218); 
Ο. [ΠΟ Γν ΔΡΡΙ οΔ]ς. οὐ]ν το τὰς ἀεραχίεα, Βαβιλονμ τη Βς. τί. 
93Α; Μ.20. 2174); 2. ἱαρρν οἱ κακοδαίμονες...μ. ἡγοῦνται βίον τὴν 
ἀκοσμίαν τὴν περὶ τὰ συμπόσια (Ἰοτη, βαφά.2.2(ρ.111.21; Μ.8.420Ὰ}; 
ὅ. ῥίοςοεά ἡ μ. πίστις (ὐογιβῖ,4 0. π5.0.(,2,28(ρΡ.53.12; Μϑο τοοςο); 
οὗ δ οὗ στᾷος μακαριστότατον δι’ αἰῶνος καὶ ἀεὶ θάλλοντα πρὸς 
ἀθανασίαν βίον ΜΙ ΕΤΉ,γ65.2.2(ρίβλτιις; οἵ, Μ.18.2070) ; θεοφιλῇ βίον... 
ζκαὶδ μ. Ἐπ|5,4.6.3.2(0ρ.97.24: Μ.22.τ600) ; τί...θεοφιλίας μακαριστό- 
τερον; ἴΔ..6.τιτίχο ; Μ.2τ.240) ; ΟὙ Ν 55. κε}. (Ὁ 1.46.8810) ; Ῥίοη, 
Ατ.6.1.3.3.0(Ν1.2.4378}; οὗ ΜΗΔῈ ἀρροτίαϊηβ ἴο ἴπ6 ποχί μου κολποὶ 
δέ εἰσιν. «τῶν μακαρίων πατριαρχῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων ἁπάντων αἱ 
θειόταται καὶ μ. λήξεις... ὑποδεχάμεναι πάντας εἰς τὴν..-μακαριωτάτην 
τελείωσιν 1.,7.3.5(5 608) ; οὗ ἃ Ποὶν ρίαοε τὸν ἐν τοῖς “]εροσολύμοις 
τῆς σωτηρίον ἀναστάσεως μακαριστότατον τόπον Ἐ5.ν.(.3.25(ρ,8οντο; 
Μ.2ο.τοϑ5Α). 

ἡμακαριστρία, ἡ, ογη6 τὖϊο «ρεαΐς τοοῖ! ὁ, ἐμίορίδὶ ἀκηδία ἐστὶ... 
κοσμικῶν μ., θεοῦ διαβλήτωρ 70.Ο] 1. 5εαϊ,12(}}1.88,86οΑ). 

μακαριστῶς, λαῤῥιίν, [ἘΒ45.15.42(τ,4120 ; Μ.3ο.Ζο0Ὰ), 
μακαρίτης, ὁ, ὁη16 ῥδίφεςοά: 4150 δαἀ]θοξίναν, οὗ μαρὴν τπθριουν, 

τ|511. Οὗ ὁπ6 Ἰαΐεὶν ἀ6δά ; ὈΙΒΠοΡ5 Δεονύσιον..«καὶ Φιρμιλιανὸν...τοὺς μ. 
ΜαΙοῖ.ἐρ.Ρ.ἔδυ5,1.6.7.30.3(Μ}.20.7000); ὑπὸ τοῦ μ. Ἠλεξάνδρου τοῦ 
πρὸ ἐμοῦ ἐπισκόπου ΑἸΉ.ἐρ.ἐπεγεὶ.(ρ.177.6; Μ1.25.2370); Ὲνς καρ. 
(Μ.86.3256.); 50. οὗ Οβσχυβ., ϑνῃςδς,ερ. 66(Π. 66.1408})}; οἵ (οῃβῖ., 
ἘΡΙΡΙ ον. 30. 4{ρ.338.1-; Μ.41.4000); ἰἄ γεν. 2ο(Μ.43.26 00}; οὗ 
ὈΠΒ]10Α] οματγδοΐθιβ απᾶὰ τ ζειβ {Ξ- (ϑαίητ) ὁ μι 4αβίδ (οβτη πᾶ. 
ἰ0ρ.5(Μ.88. 2560); ὁ μ. Παῦλος 1δ.(2538), 

μακαρῖτις, ἡ, ἔεπι, οὗ ἴοτερ,, οἵ ΒΗ τῆς ἁγίας ταύτης καὶ μ, 
ἀειπαρθένου ἘΡΙΡΗ.Ερ. ἀγαΡ.Αρ.}αεν.78.23(0.472.343; Μ.42.7364); οὗ 
501 οὗ ομα ἀδδᾶ, ὅγνῃης5,.}.44(Ν1.66.13698). 

824 μακροθυμέω 

μακαρίως, ἐπ ὦ 5ἰαίε οὗ ὑἱοοσεάμεες εἰρηνενόντων καὶ μ. διαγόν- 
τῶν Οτ.(εἰδ.6.4λ(ρ.1τ5.14; Μ.1τ.1368.); τῷ ζῶντι μ. ἰά. Κγ.05 1π| 70. 
(ρ.558.26); μ. μὲν βεβιωκότα, μ. δ' ἀναπεπαυμένον Ἐλι5. αγεεϊϊ,χ. 4 
(0.18.6; Μ.24.752}). 

ἘΜακεδονιανοί, οἱ, )οἰίοιϑενς 9 ἡμρ φυήν Ἀιάγπι. 1 γη.2.6(Μ. 
39.5458); Πνευματομάχοι οἱ καὶ Μ. ... οἱ τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ πνεῦμα 
βλασφημοῦντες ἘΡΙΡΗ. γόσογ (0.159. ἢ :Μ 41. 1644); ἀναθεματίζομεν 
τοὺς Μ. οἵτινες ἐκ τῆς Ἀρείου ῥίζης καταγόμενοι Βαιη.Ράρα ἀπαίῆ. 
Δρ.Γμαῖ....6.5.11,21(3.1037); Βοοχιἠ.6.1.8.,24(Μ.67.658). 

ὃΜακεδονικός, ὁΓ ἡ]ασεζομίις Μ, αἱρέσεως ΟΥτ,εῤ.45(52.1350 ; 
Μακεδονιανῆς Ὀ.151.1}}. 

μακελλεῖον, τό, δινσἠόγ᾽ς σἰαἰἑ, δος. Μρη αροον.5,42(0.147.τ0, ν.]. 
μακέλλιον). 

Ἐμακελλεύω, κέ} ἃ δμίεδετ᾽ς εἰαἰ!, ἄδο ρσῃ αρβοιν.3.42(ρ.145.4). 
Ἐμακελλικός, οὗ οἵ δεϊοη Ηρ ἰο α διμελον, ΤΑΛΉ φης ἀπίιο4(Μ.28. 

6568); 10.ΟἸ]ττη.5εαἰ.22(Μ.88,0528). 
μάκελλον, τό, ὑπέεἑεν᾽ 5 ὁδοῤρ, τεῖ, Αβαϊοπι 5 ἀξαίῃ ὡς ἔριφος ἐν μ. 

ὁ λέων ἐκρέματο ΑϑἴΞορΒ..Ὁς.γ(}1.40.4738); ὥσπερ κύων ἐν μ. τῇ 
συνηθείᾳ οὐκ ἀφίσταται, ἂν δὲ κλεισθῇ τὸ μ. ..- οὐκέτι ἐγγίζει" οὕτω σὺ 
ἐὰν ἐπιμείνῃς, ἀκηδιάσας ὁ δαίμων ἔχει σε ἀποστῆναι Ῥα]] λ. 1 ατ5. τυ 
τ θο. 17: Ν. .34. Ἰοθ6}); ; τεῖ. τῦοσγ.το: 25 καθάπερ ἐ ἐν μ. τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ 
οἱ ἔπαινοι γίνονται τῶν κατορθούντων καὶ οἱ ψόγοι τῶν ἀμελούντων 1, 
ν.Ολνγ5.τδίρ.118.25; Μ.47.66). 

μακραίων, ἰοπρ-ἰαείτηρ ; οἵ της ΜΙΟΉ ἰ5 εἴθσῃαὶ, ]οη. Α],}Ρ. 8. 
}.4.14.25(115Ὰ; Μ.21.12768); προσδοκῶμεν...τὸν μ. βίον Ογτ. ρίαρὴ. 
Οε».3(1.1068}; ἄρτος...ὁ ἐξ οὐρανοῦ ἀποτρέφων ἡμᾶς εἰς μ. ζωήν 1ᾶ. 
..0.3.6(4.3238). ; 

Ἐμακρακόντιον, τό, ἰοη Ξρέαγ, ὕεο. 5, μεχ.τοβγ( 1.02.1 5181). 
μακράν, Κα οἱ κλάδοι αὐτῶν εἰς μ. ἔσονται 7,ϑ΄γνη.6.2; τὸν οἶκον... 

κάτω μέχρι μ. τῆς εἰσόδου Μεῖβ.ςνΡῃΡ.2.4{0.19.1 5, ν.], μέχρις ἄκρων 
Μ.18.520}; πολλοὺς τῶν μ. ἐπισκόπων ΝαΙοἢ.Φ}.Ἀρ.1.05....4.}.20.3(}, 
20. ἰπρεδον αὐδὲν γὰρ τόπῳ μ-. τοῦ θεοῦ ΑἸῇ..41).3.22(Μ.26.3608}; τηδῖ. 
"ἔχων ἀγάπην μι ἐστιν πάσης ἁμαρτίας Ῥοΐγο, ἐῤ. 4.3) βαγη.20.2; 

γινώσκει ὃ υἱὸς χτὸν πατέρα.. «καὶ ἑαυτὸν γινώσκων, ὅπερ καὶ αὐτὸ οὐ μ. 

ἀποδεῖ τοῦ προτέρου Οτ. [0.32.28(τ8; Ρ.473.πτ6; Μι14.8178); μ. τῆς 
θείας φύσεως φθόνος 10.1). 7.0.1.1(}1.94.7924}. 

[“]μακρήμερος, -- μακροήμερος, Οτ.5.22:6{ρ.48:1). 
[Π]μακροβιοτία, ἡ, ἰοηρευϊέν, ΟἸοτα, ῥαφά.5.2(Ρ.169.28 ; Μ.8,4164). 
Ἐμακροβιόω, ἰΐνε ἰοηρ, ἘΡὨτ.2.τ67Ὰ, 
μακροβίωσις, ἡ, ἰοηρευτίγ, ὙΠατ.ΠΪ6τδο].. ς ὅς : Ζο(  .18,13738}; 

Βαϑβ.λονι.3.3(2.180; Μ.31.2048); οἵ ἔπιέατα ]1ἴ6, χϑῖ. Ῥ5.22:6, ἅτ. 
ΝΙγβ5.ἡογη.1.2 ἦμ (απ (Μ.44.το320}. 

Ἐμακρόγηρος, ἀνσεά, ἀεο.ῬΙ5. λέχει (Μ,02.1520}λ). 
μακροδάκτυλος, ἰοηρ- Πηρενεά; οἵ ἄσυγε οἵ Ομ γβὲ ἰπ 4 ρἱοΐυγο, 

{]1.0.0.Ρ.ΤᾺΡλι ΚΟ. 95.34290). 
Ἐμακροδαπής, Ὠδι. 8ἃ5 5081,, σγσαὶ ἐχίέη οἵ ἃ ἀΐοσεβε, (σά. ἢ. 

17 π|ῖ.; τὸ μ., τῆς ἀποστολῆς [1.6. οἵ 8. ΤὙποπι45] μέχρις ᾿Ινδῶν... 
ἐκτελεσθείσης τοί]. ροει:τ τοῦ, (Μ1.1ο6.7730). 

Ἐμακροείκελος, εἰσηφαίεά, ἘΡῚΡΗ.ἰαδν.5τ.35(ρ.31τ.6; Μ,4τ.9520). 
μακροημέρευσις, ἡ, ἰσηρίῇ οὐ ἄαγνε, ἴθι 1815 6 εἴπωμεν... ὑπὲρ 

σωτηρίας...τε καὶ μ. τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου 
Πέτρου, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ...λαοῦ [π|0 γασεαπεί, (ρ.409.29); ἴῃ 
ἕαταγς 116, ΑἸΠ.σν».. ς.20 ῥσοεξι. (Μ.27.1280}; τότε κληρονομήσομεν 
γενεὰς γενεῶν μ. δηλονότι καταργηθέντος θανάτου ὕγτ..5.5.4(2.823Ε); 
ζωὴν. «αἰώνιον, οὐ μ. ἧς πάντες “μέλλουσιν ἀπολαύειν μετὰ τὴν ἀνάστασιν 
ἜΘ ΛΟ τε καὶ κακοί: ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν εὐθυμίᾳ διάγειν 14..70.7(4.666Α). 

Ἐμακροημερεύω, ἐΐνε ἰοηρ, {Πρ σης, ἄρ.8.10.1;1.τ|. Βας.(ρ.556. 
6); ; ὩΚΊΑ (ἦηγς. φ. 380.21). 

Ἐμακροημερία, ἡ, 1. ἰαῤδε οὐ ἔἴνιε Ὀείοτα βεοομα πἀναπί, ΠΙρΡ. 
ἢ αη,4.τ6.2; 2. ἰεηρι ἢ ἐαγ5, ἰοηρ {ἰ{π, τεῖ. Ἐκ. 2οῦ 12, 1514. Ῥο] σῤῥ. 
4.204(Μ.78.12034}; Ργος (ΟΝ ιρη. 20: 24{Μ.87.8 560), 

μακροήμερος, ἰοηρ- υεά, ἂρ, τοῖς τετελειωμένοις καὶ πνευματικῶς 
4. γενομένοις. .«δόξα...αἱ κοσμοῦσαι αὐτοὺς νοηταὶ πολιαΐί ΟΥ..70.20.10 
(ρ.340.1 ; Μ.14. ποῦο). 

μακρόθεν, ἰοηρ δσἴηεε μ. καὶ προφητικῶς ἀνακόπτοντος.. 
ΟἸδτη, " γ,2,τϑίρ.163.4.; Μ.8.1ο324}.Ψ 

μακροθυμτέω, 1. δὲ Ῥαιίεηί, οἰοῖν ἰο ΉΡΟΡ μ. ... μετ᾽ ἀλλήλων ἐν 
πραότητι, ὡς ὁ θεὸς μεθ᾽ ὑμῶν Τρτι. Ροΐγς.6.2; τορη.9.2; ἴτεη αεγ. 
το, 3(}1.7.5564); θεὸς μ. ... βλασφημούμενος {. 6. ὈῪ ΠΟΙ [105] ΗΙΡρΡ. 
μαεν. Ῥτοετα. φ. 2.7; Ν, τό, 3020 Α); ; ταί. {1ετν 1511 ἐμακροθύμησας ἀεὶ 
ἐπὶ τὸν λαὸν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐπὶ δὲ τοῖς κατ᾽ ἐμοῦ τετολμη- 
μένοις μὴ μι ΟΥ,Ποηι.14.12 ΤῈ ἐγ (ρ.ττβιιτ; Μ.13.4208); μή τις 
ἐννοείτω...ὡς εἰς τέλος..«διαμένει θεὸς... εἰ καὶ τέως μακροθυμῇ"..«.οὐκ 
ἔστι τινὰ τῶν ἀσεβῶν τὴν θείαν διαδρᾶναι δίκην ἤειῃ. Κ΄. 71οὐ δ(ρ.512. 
10); πολλάκις εἰς αὐτοὺς ““ἦσας οὐκέτι λοιπὸν ἀνέξομαι Τᾶϊ,“4»»».110 
(2.1414); 2. δὲ σἰοιῦ ἴο ᾿6]ρ ἀφῆκεν αὐτοὺς εἰς χαλεπωτέρους χειμῶνας 

-- ͵ 

«Τοῦ νομοὺ 



μακροθυμία 

πραγμάτων ἐμπεσεῖν, καὶ ἐμακροθύμησε Ομτυβ. ἠονι, 28,1 ἐπ Μι. (. 

2344); 3. δὲ βα!δη!, ἐμδηγίης ἴπι τετηρίφβτίου ΟΥ̓ 18], 7᾽. δ 05.2.7} ὡς 
μακροθύμου θεοῦ υἱοὶ καὶ μακροθύμου Χριστοῦ ἀδελφοὶ μ. ἐν πᾶσι τοῖς 
συμβαίνουσι ΟΥ Ια, 43(Ρ. 40,15; Μ.11.6208) ; ἴῃ ῬΥΆΨΕΙ οὔτε προλαμ- 
βάνειν...τὴν τοῦ θεοῦ βουλήν" ἀλλὰ μ. καὶ δέεσθαι ἩΊρΡ. αη.4.5.4(Μ. 
1ο. 6810}; 4. ο, ἱπῆπ,, τυαῖΐ ῥαϊορεἶἷν το τὴν κατὰ φύσιν γεωργίαν μ. 
ὕστερον πολλῷ χρόνῳ λαβεῖν Οὐ. ̓γίς.3.1 τλ(ρ.220.6 ; Μ.1τ,2768); 
πάντες οἱ τῷ πονήματι ἡμῶν συμποιοῦντες καὶ ἀμ οὐδ σῖν ἐντυγ- 
χάνειν μ. ἘΡΙΡΆ. ἐχῥ. . ,4.2ο(ρ. 521.1: ́ Μ.42.821Δ}); 5. ἴταπ5., δεαν τοῦ! 
}αϊεηὶν παρακονόμενον μ. καὶ ἀνέχεσθαι Αηϊ. Μοη. ον. τττ(Μ.80. 

1776}). 
μακροθυμία, ἡ, 1. ἰοηρ- ἘΠ εγίηρ, ραϊίοηοο, ὁπάμγαποε ἐν δέκα 

πειρασμοῖς..-«ἐμακροθύμησα, ὅτι μέγα φάρμακόν ἐστιν ἡ μ. 1.05.2.7} 
ἐμὲ γὰρ ἔδει ὑφ᾽ ὑμῶν ὑπαλειφθῆναι πίστει,..«μ. ἴση. ἘΡὴ.3.1: ΒαγΉ.2.2; 
ὀλιγοψχοις...δίδωσι...μ., τοῦτ᾽ ἔστι καρτερίαν καὶ ὑπομονήν ὕγτ,]ς, 
5.2(2.8004Α}); 2. ξογθεαγαηεε; ἃ. οὗ τὰξβπ ἡ μ. γλυκυτάτη ἐστὶν... καὶ 
εὔχρηστός ἐστι τῷ κυρίῳ..«ἡ δὲ ἀξυχολία πικρὰ καὶ ἄχρηστός ἐστιν. 
ἐὰν οὖν μιγῇ ἡ ἀξυχολία τῇ μ., μιαίνεταν ἡ μ. καὶ οὐκ εὔχρηστός τῷ 
θεῷ ἡ ἔντευξις ἩεΥμηαημά.5.1.6; ἡ ἰσότης καὶ ἡ μ. καὶ ἡ φιλανθρω- 
πία τοῖς δεσπόταις εὐάρμοστος (]δοτη ῥαξά.5.τ1τ(ρ0.277.5; Μ.8,6400.); 
ἄλλον μὲν εἶναι μικροψυχίας καιρὸν..-τὸν τῆς ἀδείας, ἄλλον δὲ μ.» 
τὸν τῆς ἀνάγκης Ο1.Ν42.0γ.43.231τ(}}.36.5 404}; Ὁ. οἵ σά, ἴρῃ.Ερῇ. 
1101; κρατεῖ καὶ τῶν ἀθετούντων αὐτὸν αἱρετικῶν...καὶ τοῦ διαβόλου, 
ἀλλ᾽ ἀνέχεται διὰ μακροθυμίαν Οντ. ΗΠ εαἰδεῖ.8.4; μ. πρὸς ἀλλήλους, 
ὑπομονὴν πρὸς τοὺς ἔξω" μακροθυμεῖ γάρ τις πρὸς ἐκείνους οὗς δυνατὸν 
καὶ ἀμύνασθαι, ὑπομένει δὲ οὖς οὐ δύναται ἀμύνασθαι... ἐπὶ μὲν θεοῦ 
οὐδεπότε ὑπομονὴ λέγεται, μ. δὲ πολλαχοῦ (Ὦχγ5,ἤοπι.2.2 ἴω. (οἱ (τ. 
4248); α. οἱ ΟἸγτιϑί "Ἰούδας... «οὐκ ἀπεβλήθη ὑπὸ τοῦ κυρίου διὰ μακρο- 
θυμίαν (ηὶ. 4ΡΡ. .5.14.2} πραότητι καὶ μ. πείθων τοὺς ἀνθρώπους 
αἱρεῖσθαι τὴν ἀρετήν [0.1). 0. 4. 4(Μ.94. «Τ1008). 

μακρόθυμος, ἰοηρ- εν, ὃ μ. -- ὁ θεός, Βανγη.3.6; τὸ μ. αὐτοῦ 
[55. θεοῦ] βούλημα τ ϊόνι.το.3; ἐρεῖ οἵ το, τ. Νυεϑ. Ἐμητία 
ΡΊΒ54.το; Μ.45.206Ὰ); τεῖ, του, τῶ: 4. μ. διὰ τοῦτο λέγεται, ἐπειδὴ 
μακράν τινα καὶ μεγάλην ἔχει ψυχήν" τὸ γὰρ μακρὸν καὶ μέγα λέγεται 
ΟὨτγϑβ. οη!.32.1 ἴῃ ΤΟ ΟΥγ.(Ἰο.2000) ; μαϊίδηξ ἀποὺ τεῦαϊκς, ΟΥ, [0.32.5 

(0.434.:6: Μ.14.153}). 
μακρολογία, ἡ, ἱεηρίἑ οὗ φτῤεδεῖ!, τυογάτησες, Βαβιμον τη Ῥςιιδ(ι. 

122Α; Μ.20.32041Α). 
Ἐμακρομεγέθης, ὑνγ ἰαγρό, Οτιεορηπῖη Μ το. (0.0.5; Μ.13.8528). 
μακροπερίοδος, τίη ἰοηρ ῥεγῖοάς, Ὁλάντη. ΤΥ1.3.τ(Μ.30.7818). 
μακρόπορος, ἐγασείϊηρ ξαν, ΤᾺ ΡΟΙ]Π] οί. θς, το τδ(},33.1468.). 
Ἐμακρόπους, ἰοη σ-7οοἱ δά ; οὗ δὰ Ἰπβοοί, ἰοηροὶερρεά, Επεδοὶ, (0.555). 
μακροπρόσωπος, ἰρηρ-͵αεεὦ ᾿[Ιώὠσηπος.. ἱστορεῖ ὁραθῆναι τὸν 

κύριον..«μακροπρόσωπον Απᾶτι τιύρηαρ.(} 1.97.1 2040). 
Ἐμακρόρινος, ἰοηῃρ-ποϑσεί, Το. Ια οὔνομιτι Ρ.281(}}.97.4258). 
μακρός, ἰοηρ, ἐκ μ. ἰοῃρ δεΐογε, Ἐλιβ.υ.(,.4.δο(ρ.142.1τ; Μ.20.1212Ὰ}; 

ἐν μ. αὐ ἰεηρί, ΓΒ 65. Αποιοῖνσιι( Μ 20.669 4). 
μακρόσκιος, τοί} ἰοηρ ἐἠαάοιν, σογαρ., ΟΥ.ον.τ7.1{(0.338.12; Μ.ττ, 

469}). 
Ἐμακρόστιχος, τοί ἦι ἰσηρ ᾿ἴπός, Ἀθπισα ἰρηρΊδν ; οἵ οτεβᾶ οἱ ΑπΈΌΘΟΣ 

(345), ϑοοχγ.Ὺ.6.2.το εἰτ.(Μ.67.2248); γραφὴν ἣν μ. ἔκθεσιν ὀνομάζουσιν 
ϑοΖ.ί. δ. 3. αι τ(Μ.67.1ο6 08). 

μακροτέρω, ῥαγίηεν οἷ, Ἠηοῦδ ἀτειαπὶ; τοῖ. Κίηβῃιρ, (ῃγνυβ ἤθη. 
7ο.2 τη. Μ|ι.(η βου). 

"μακροτξάγγιον, τό, κἰρὴ δοοί, (οηοὶ. μά. Β(Ν.99.1}208). 
μακρότης, ἧ, ξογδεαγαηςε, εἴ. μδκροϑυμῖς, ΑΑΡοο. ἔη.13.6, 
Ἐμακροχαράκτηρος, ἰοηρ-[αεεά, Το. Μα].εἤγο. 5 Ῥιτοσί( .97.1068). 
μακροχρονίζω, ἐΐυε ἰοηρ, Ἐπα5.Α]. πόγηι. τ. ττ(}}.86.43278). 
μακροχρόνιος, ἀγεΐ, Θοοτ,}.6.2.38.ττ(Μ.67.3258); Οοβτη. ΤΠ, 0. 

σ(Μ.88.2608). 
Ἐμάκροψις, ἰοηρ-[αεεά, 70.158]. εἤγοη.4 Ρ.88(Μ.07.1720); 1δ.5 Ῥ)ιτΟς 

(το). 
μακρύν-ω, 1. Ῥτοίομξ ἕξιν μακρυνθεῖσαν μακρᾷ συνηθείᾳ ΝΗ ήαρη. 

41(Μ4.70.το2οᾺ); 2 . γερμιοῦε ἰὸ ἃ ἀϊξίαηεε, δεῤῥαγαίε ἑαυτοὺς -οόντων 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ...διὰ τῆς περὶ θεοῦ ἀπιστίας Οτο εἰς. Ξ, σα(ρ. 57. 13) Μ.1ι. 

τ2640); τεΐ, Ῥ5.72:.2} ἀπ᾽ οὐδενὸς ὁ θεὸς μ. ἑαυτόν Ἰᾶ ἤσηι.18.0 ΤῊ 67. 
(Ρ.163.22; Μ.13.4810) ; τοῦ δὲ υἱοῦ συγκαθημένου τῷ πατρί, ἐνθυμεῖσθε. 
τοῦτον εὐεὶν ἀπ αὐτοῦ ΑἸΉ..457.τ.τ8(}}.26.404}; οὔτε τὸν λόγον προσ- 
κυνῆσαι θέλοντες, “’ομεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς 1Δ.6}..4ἀεἰρἢ.53(Δ.26. 
1Ο76.Α}); ἕκαστος ἁμαρτάνων γ"εται..«ἀπὸ θεοῦ, οὐ τόπῳ ἀλλὰ τρόπῳ 
ΝΙ].εΡ}.2.186(21.79.2974}; οἱ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας ἑαυτοὺς 

μ. ΤΌστι κοι ἀϊυ.τ4{5.4τ48). 
μακρυσμός, ὁ, Ξεραγαίϊον, ἔῬτος.Ο..Ργν.13:2(Ν1.87.13488): [5όρῆ τ. ΣΙ. 

ἐγιοά, (1.87. 2848}})). 
μακτήριον, τό, ἰδισεῖ, σΟὨΪ. 

(ἀλκτήριον Μ.45.8600). 
ἴου ἀλητήριον, ΝΟπη.ῥαγ.0.13:4 

825 μάνδρα 

μάκτρα, ἡ, ἐρΠ]η, βαγεοῤῥαρις, ΑῬεὶν.εἰδίρειχ(ρ.1οο. 3). 
μάλα, γεν, εχεσεάτησίν, ΜΊΌΏ ΒΈΡΟΥ]. εὖ μι ῥᾷστα σοὶ, Ὀν2.}.6.2.13. 

4(Μ.8ς.12534); σογῖρ. μᾶλλον γπ0νΕ, γαϊμεῦ; ἉΔΈΠ νουθ5, ἐξα ΤΟΤΕ, 
ἡμάρεά, ἦπ ἱσιΐ οὐδὲν φαινόμενον καλόν. ὃ γὰρ... Χριστός, ἐν πατρὶ 
ὧν, μ. φαίνεται Ἰρτι. Κοη1.5.3; μ. ὃ θεὸς θέλει σε βασιλεῦσαι (ἠΥΟΉ, 
Ῥαξεῖ,.Ὀ.5330(λ1.02.8848) ; ΨΙΠ ΞΈΡΕΙ]. Δ]. προ, τὴ ἐμ {με σοὶ δέμδα 
μι αὐτῶν χείριστος εἶ Ὀμτγϑ λσμι. 18. 1 ἘΡράν(τΙ Υ30Ε}; ΔΓ ὅσον, 
βοὸ γμεἶ; 85 οὐχὶ πρὸς πέστωσιν μ. ὅσον πρὸς ἔλεγχον Κ᾽ (Οσπεὶ, κ(ροδός, 
10); Ψ1Π Ὠορϑῦνςε, ποῖ 50 γμμιεὖξ οὐ καθ᾽ ἕνα μ.; ἀγεληδὸν δέ ονγ. ἰς. 
5.4(2. 8444); ΒΌΡΘΤΙ. μάλιστα αδουε αἰ!, ἐφρεειαϊν ὅπερ μ. πάντων 
δάκνειν ἡμᾶς εἴωθεν ἢ αἱ συμφοραί ΠΠτν5. μορι.ὅ,3 ἢ Ῥ αι, (ττ. 2610); 
ψ] ἢ} σοτηΡ. 84]., ἐδ.1 5. 5(2188); 16. Δσηι.8 8.2 τη Μι.(.8274}. 

Ἐμαλαγή, ἡ, δοβεμίηρ, 1 865.Να2Ζ. ἄτα. τ40(Μι28.1052), 
μάλαγμα, τό, φηεοίϊοηί ; ταδῖ., ΟὗἩ ῬΘΥΞΟῺΒ μ. [35. τὸ θῆλυ] ἡδονῆς... 

τῷ ἄρρενι 1Βα5.Αποιυὲγρ.4(Μ.3ο.6γ760) ; ἴτοπ. οἵ Το 5. ψ θ, ΟὨ τυ. 
α.εχτἰ.5.2(3.422Ὲ). 

μαλακίζομαι, 1. δέ τοβίομεά, φἤοῖῦ τοσαξηεςς οὐ εοιθαγάϊοθ εἰδὼς 
φέρειν μαλακίαν, οὐ μὴν μεμαλακισμένος ΞΜΌΆΡῬγος.,15.53: 3(Μ. 8η. 
2520); δε πιαάε τυεαΐ, ὅφαν τη βννηΐν, νεῖ, 15.53: 5 παραδοθεὶς ὑπὸ τοῦ 
πατρὸς καὶ μωλαεοθει: καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνειληφώς Τὰ. 4,6.1ο.8 
(ρ.477.21; Μ.22.7688); 2. δὲ 1|], ΤΙΙεμδιι.8, Τιαά τ.4. 

ξμαλάκιον, τό, 51η81} δαςκεὶ ταδᾶδ οὗ ραίτη-ἰθανθθ, υϑεᾶ ὈΚ ΤΠΟΠ 5 
ἴο οοπίαϊη ἔοοα, ΕΡὨτ.2.χΧ76Α ; ῬᾺ}}.}.} ατι5.32(ρ.96.4; Μ.34.11058); 
“Ἴῥοῤλιδ. Ραϊν. 6. 6ς.3000); Ὀυχϑυ, δαδιτοίρ.94.12). 

Ἐμαλακίσκιον, τό, {16 δαςκεῖ, ἤσηοα ῥγέδεγη, Τάτ, σιμά, ορῥ.2. 
σισί Μ.00.1652}). 

Ἐμαλακισμός, ὁ, τοἤγιε55, ἡἩπογαὶ τοεακηεδ5 τὸν ὡς ἐν φαυλότητι μ. 
Ογτιαάον.τ(ι. 170) ; ἐδ. 1 2(4404}); ἔστι.. -πρωτότοκός τε καὶ ἄρσην 8. ὁ 
Χριστός, ὅτι μὴ οἷδε μ. εἰς ἁμαρτίαν. μαλακιομοῦ δὲ τύπος τὸ θῆλυ 

14. οἰαρῆ. Ἐκ. 2(1.2788). 
Ἐμαλακοφορέω, τέ, βη6 γαΐηιδηὶ, 

9454). ! 
Ἐμαλακοψυχία, ἡ, ξαΐν-πεαγίοάμεος, εαἰ. θνη.1:τΒ8(0.112.22). 
μαλακόψυχος, ζαϊπί-πεαγίεα, (Ὠγνβ, ον.90.3 ἢ. Μ|.(].8430). 
μαλακόω, σοἤεη, ΤΌ αε5. ΝΑ 2. ἀ1αἰ.8(Μ.38.866). 
μαλακώδης, εβερείηαϊς, ὈΠτγβ5.ἤοηι.40.5 τι {ΜΠ|.(7.51ΧᾺ}.Ψ 
ἐμαλθακόσαρκος, 507|- 564, Μεϊεῖ, πα μον. (Μ,64.11840). 
Ἐμαλθακτός, σοἠεποί, Τ,ξοπτ ΗΠ πομοῤλ(Μ.86,τδ16ΑᾺ). 
Ἐμαλθάκων, ὁ, εβενιίπαίε βένϑομ, Ογυ.ΟΣ.46(3.77Ὲ). 
Ἐμαλλί(ο)ν, τό, ἤσεξ οΓ τοσοὶ, Ογτ.5.0. Εἴη, ο(Ρ.173.14) Οἷα, 

οἴ ἤςξεογ Πηΐηρ οὗ ἃ οἷοακ, 70. Ἡόβομ γα! 126(Μ.87.20888). 
μαλλωτάριον, τό, ἐμοερςκίη γε, (σης. δι. 38(Μ.00.17208). 

[’ Ἰμαλθῷ, ὁ, τ- μαλλός, ἤεεοο, Μαχ. φι ἀμ. ηο(Μ.90.8534). 
Ἐμαλωᾶ, τοῦ (βεπίτ. , 1. ἡ οὐ ἐγμῖὶ, τοἹἹἱά δενγίθς ἐκ τῶν εὑριοκο- 

μένων βοτανῶν καὶ τοῦ μαλωᾶ διαιτώμενος Οντ ιν. Εμ γηιττίρ.22. 
6);2. ἤν ἱγδα οὐ εἤγωδ καθεζομένων ἡμῶν καὶ μαλωὰν καθαριζόντων 
1Ὁ.56(0.71.14). 

Γ]μάμμα, ἡ, ΞΞ-Ξ μάμμη, φσγαμάμιοίμεν, 10. ΜοΟΒΟΠ ῥγαϊ, τ28(Μ.87, 
20028). 

[Π]μαμπάριος, ὁ, ν-. μαππάριος. 

μαμωνᾶς, ὁ, (ΑὙΥΑΙΆ16 ΤΠ) «τοεα ἢ τὸν μάγον Σίμωνα ἐθέλειν τὸ 

δικαιότατον διὰ τοῦ μι. τῆς ἀδικίας ΟΥ,.70.6.33(11; Ρ.143.1; Μ. 14. 
2574); ΟὙΟΝ γεδιεῤ.25(Μ.46.11008); (ὐηςὶ. 4Ρ}.3.7.3} τοῦ μ. ἡ 
τυραννίς Οἢγγβ5.ἤθη1.76.2 15. [0.(8,440}0). 

Ἐμαναά, τό, »1}}, οὔενίηρ, τοῦ. δη.2:46, Ομτυϑ. ΤἈάνγ.ι.5(1.6Ὰ). 
Ἐμανδᾶτον, τό, (1,Αἱ. τιαπήάαίμηι) σονηριαμά, 5. ἴγομη ΟΙΏΡΟΤΟΥ, 

ἘΠπ|5.Π)οτ.ρ ἐηρ.(ρ.67.13; Μ.86,2 5 401); ἱπηΡ6Υ18] γηδοδαρέ, ΠΡ νης 
σοτητπατα, [0.} 4]. εὐγοη.τ4 0.35 2(Μ,07.525Ὰ}; ἀπέπλευσαν κατὰ τα 
ἴδια μανδᾶτα πρῶτον δι Ῥ«τοϑ(ζοοακ). 

"μανδάτωρ, ὁ, ([,Δ1. Ἰπμἀαίογ͵ 5) Οη6 ἰο τοίοὴ ἃ ἐἤαγρε ΟΥ 401» 
ῬΗΟΙΟΉ 15 γίνε, ΤΟτερσοηί εν. Π ον 45 (Μ.86.6ο5 8); οὗ ἱπιρουῖδὶ 
οἢῆςἶ4]5, ἀπαβίριαίακχ.ττ(Μι οι χοροῦ); ΟΝ ς. (87) αε}.2({1.4.76Ὲ}; 
ΤὨρΒη.εὐγομ τοί Δ τοϑ. 2ο  [{. 

Ἐμανδίον, τό, ν. μανδύας. 
Ἐμανδόβαρα, τό, (Ηεῦτ. ἽΞὙ2) ἀεεογί, (ρος. ΕΉ.28(ρ.58.16). 

μάνδρα, ἡ, Α. [οἰά, «ἠέ ῤγοϊᾷ ; Βρ. ἀπα πιρῖ.; 1. οἵ ἃ αμην, Οτ. 
Νᾷ2.0γ.8.ττίΜ.25.8018); 2. οἵ ΟἸγΟς οὐ μόνον νηὶ ἀλλὰ καὶ μ. 
ὡμοίωται ἡ ἐκκλησία Ορηει. Α,Ρ}.2.57.12; ὑπὸ τὸν αὐτὸν τῆς ἐκ- 
κλησίας σηκόν, ὑπὸ τὴν αὐτὴν μ. μεθ᾽ ὁμονοίας ἑστῶτας (ΠτγΒ. ἤθη. 
8.γ ἦῃ Κουμι(ο. 5088); εἰ τῆς βδελυκτῆς Μανιχαίου.. τυγχάνεις μερίδος, 
οὐδείς σοι τῆς ἡμετέρας συστήσεται μ. 1514. }Ὀ6].ἐβ.1.52(Μ.18.216.}; 
πᾶς... πιστὸς ἐν τῇ μ. τῶν προβάτων μενέτω, τῷ σημείῳ τῷ τοῦ 
Χριστοῦ σφραγιζόμενος Ῥτος.(. 705.2: 2ο(}}.87. τοῦτο); Μαχιοριίδε. 
(Μ 01.920); 3. οὗ Τειρ]Ὲ μέαν ἔσχον [5ς, οἱ ᾿Ιουδαῖοι] μ., τὸν ἐν 
“Ιεροσολύμοις ναόν, ἡμεῖς δὲ ἀριθμῶν κρείττους κατὰ πᾶσαν τὴν 

Τραγιδιαά, ρῥιι ττ(ῖ.99. 



μανδραγόρας 

οἰκουμένην ἐκκλησίας ΤἬΔΙ. Εαοεῖ.34::14(2.068); 4. οἵ Πετεῖ. 5εοί5, 
Ῥχος.α. Ὀέ.τδ: 5(Μ. 87. 9134); ; 5. οὗ ἃ τπομᾶϑίοιν «ἀὐδιανοὶ.. «τὰς 
ἑαντῶν μονάς, ἦτοι μ. ἔχουσίν ἘΡΙΡδ.λαόν.7ο.τ(ρ.223.1; Μ.42 .340 4); 2 
ἐν μοναστηρίοις...μ. καλουμέναις τὖ.8ο.6(ρ.491.2ο; θτο); : ἐν τῇ πνευ- 
ματικῇ σου μ. ΝΙ16Ρ}.3.241τ(Μ.70.4068}; 1.2. 62(2280)); ἘΠατγιβευά, 
φῤῥιχιφ( .00.9574); 6. οἵ πεανξη ἐπιστρέφου ψυχήν μου εἰς τὴν μ. 
παραδείσου ἘΡΏΓ.Ι. 290 α ; ποιμὴν..-«τὸ πλανώμενον ἐπιστρέφων. «καὶ 
πρὸς τὴν ἐκεῖθεν μι. συνάγων λόγοις ποιμαντικῆς ἐπιστήμης τι ΝαΖ,ο᾽. 
30.2Ζ1(ρ.143.5; Μ.36.1320); ποιμένες..-πρὸς τὴν ἄνω μ. φωναῖς 
σύριγγος πνενματικῆς ἀνάγειν... εἰδότες Μακχιανηδὶρ. (Μ οτ.τοῦ44); 
7. τεῦ, Μι,2ς:41 ἄδηλον γὰρ εἰ μὴ τρίβος ἐρίφων ἐστὶ τὸ φαινόμενον, 
οἷς σὺ ἀκολουθοῦσα. ..ἐπειδὰν παρῆλθες τὸν βίον...κατολίσθῃς ἐν τῇ τοῦ 
θανάτου μι στ Ν γ85.}0η1.2 Ώ. (απὶ.(Μ.44.8058}); 8. οὗ σοῃβοίεποα μ. 
καὶ σηκὸς ἐν ᾧ φυλάξομεν τοὺς λογισμοὺς ἀσινεῖς (ῃγγϑβ. ἤση!.17.4 
10: “1ς.(0.1424}. 

Β., Ἰϊομ 5 ἄθη, ὙΠάγ, Μορϑ..4:..3:4(}}.66.26:4); 1Δ.Ος.ς:τ4(}.66. 
τόσα). 

μανδραγόρας, ὁ, ἡ"παπάγαξε, τεῖ, Οςη.30:14 μ. .-. 
εὔοσμα Τ΄. ]ςαοΐ.1.3. 

Ἐμανδραρχαΐζω, γε ἃ γποηασίθονν, 
1800}). 

Ἐμανδρεῖον, τό, το αφέενν, Ἐναρτ.ἦ..6.6.22(0.240.1; Μι,86.2881.). 
ἐμανδρεύω, Τἠυἰά Ξῃεερ, {μγνβ. λον ᾿ς.130: 1(5.7210), 
δμανδρίτης, ὁ, ἡγπόπὶ, ΟἼΤγτ, (ςτδ)αοί (ΑΟὉ 5 Ρ.88.18; Ἡ.2.13257})}; 

:Ὁ.(Ρ.80.ττ ; τόσου). 
μανδύας, ὁ {μανδίον, "μανδύον, τό), ον ̓ ξαγηιεηΐ, εἰοαΐ τί ἐστι 

μι; εἶδός ἐστιν ἐφεστρίδος.. «παρὰ πολλῶν μαντίον ὀνομαζόμενον Ἴ Πα. 
44 1. Καρ.(1.383); τοὺς μανδύας ἢ τὰ καλούμενα Ἀρκαδίκια, τὰ 
μαντία Ῥτοο.. 2 Κῶρ.8:4(Ν|.8).1122λ}; τοναὶ γμαημο, 70.Μ4].ἐἤγονι. 
2 ὈἘ.22(Μ.07.1τοτ10); 850. το η Κ᾽ εἰσαξ ὃ ἄνευ τοῦ μανδύου αὐτοῦ ἢ 
τοῦ κουκουλλίου ἐργαζόμενος...ἐπιτιμάσθω ΤΠατιδιια, ῥόο).2.4{Μ,90. 
1740Δ}; τὸ δὲ μανδίον ἐμφαῖνον διὰ τῆς ἀπολελυμένης ἁπλώσεως τὴν 
πτερωτικὴν τῆς τῶν ἀγγέλων μιμήσεως Ἐσοτ.ΟΡ εοπίεηρὶ, (ΜΝ οδ, 
2068); ἀκολουθία τοῦ μικροῦ σχήματος ἤτοι τοῦ μανδίου Ἐπμελοί. 
(0.382); οἱ ἠδ. (ρ..03 ποῖ.); εὐχὴ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος λαμβάνειν μανδύον ἰδ. 
(0.390) ; οτπ ὈΥ͂ σαπα!άδέε αὐ οταϊπαείοη οὐ ΞΡ - ἄδδοου, ἐδ. (0.203); 
οὗ ἃ Ἰδοΐοσ, 2δ,.(ρ.104); 85 τη Κ᾽Β βῃτοιι, 120.(ρ.428) ; ν. μαντίον, 

ἐμανδύλιον, τό, »πατΐό, Α' ΡΒ τ. 2(ρ.288); οἵ 4. τροπκ, Ζοβ. 
αἰξοφμῖα κ(Μ.78.τ6808); Νίομιοε, οο; Επμεβοί,(Ρ.2ο8). 

Ἐμανδύον, τό, ν. μανδύας. 
[Πμανδυώδης, εἰοακίτκε, δελοὶ, ΟἸοα αεά.(ρΡ.333.24:; Μ.0.79τᾺ). 
ἔμανέω, ῥγείεί ἐμὸ ζμΐμγε, ἀϊυΐηε, 1514... δἰγηι.4.1.8. 
Ἰμάνζηρος (ἔμάντζηρος, "μαύζηρος), ὁ, (ΗΠ 6Ὀτ. “ἽἼ) δαςίαγά; 

85 ΤΟΙΤΩ οὗ ΔΡιι86 δρρ]δ ἴο 7ο. Τὴ. ὈῪ ἐπιρότοσ, Ἡ ΓΗ ΡΙᾺν οα 
ἢϊβ πᾶῖπθ Μανσούρ, ΤἈΡΠΗ.εἰγοη.Ρ. 25 ο(Μ.τοῦ.8418); ἴο ἃ 7δνν 
μάντζηρος Τιδοιί, Νιυ, δγη!.54{81.93.17360); μαύξηρος ΤΟτεροητ ἐς}. 
(}1.86.660Α). 

ἕμάνη, ἡ, -- μήνη, Ῥίοθογ,, ϑγτιθδιγηη.2.3τ(ρ.8; Μι66.1593). 
ὃΜάνης, ὁ, αηες (Μίφηῇ), οτἱρί παῖου οὗ ΜΔ σἤδθδῃ ἤογεδν, ἤδς 

οἔΐεῃ αἀςο! ποα ἃ5 11 ἴ ψψοῖο μανείς, ΔΟΥ, ῬΙΟΡΙ, ρᾳ88. οὗ μαίνομαι, ἃ5 
ἃ Ὀἷαν ὁπ τῆς ψοτά, ΤΙ. Βοβε. 7.».1.7(}1.18.10778); Ῥμϊοχ..3ς 
(0.183); 70.0 .]}Ὼ6η.1.Ψ 670}. 94. 15644). 

μανθάνω, ἐσαεῖ! μι ἑτέρους κακίας ἴ7ο. 16].5ἐγηι, (}1.88.10240). 
μανία, ἡ, 1. γπαάηέδ5; τηεῖ., οὗ ποτοϑν, ΠΙρρ.μαογοι ργοθιι(ρ.1. 

τῷ; Μ.16.30178}; τὴν τῶν Σαβελλιανῶν μ. ΑἸ, δ ίοη. 26(0ρ.65.21; Μ.25. 
5170); ΟὙΝαΖ.ον.21.132(Μ.3ς τορόα}; οἵ ραρδηΐβηι τὴν πολύθεον μ. 
ζοηεὶ. Αρ}.5.15.3; ἴὰ φορά 5οῆβς, τοῖ, ΕΧ.322:22 ὄντως μ., ὄντως 
ἔρως μέγας ΟΠτν5."ονι.7.4 ἴῃ: Ἐρλι(ττ. 518); 2. γαρε, οἵ Ὦεν} ἡ μ 
αὐτοῦ ἠρεμησάτω “4. [ο.«ττά(ρ.214.το). 

μανιάκι(ο)ν, τό, πεοῤίαεε, ἰογφμο, ἘΡΏΤ, τ. τογα; Δ ρορλίι Ραὶ (ΜΝ, 
ὅ5.1044); Επι5.4.}, Ἐν. 2τ.17(}}.86.4448)}; [0.ΜαΑ] εὔγοη. τ ρ.457(Μ. 

97.6608). 
Ἐμανιαστής, ὁ, »παάδηπαν, ἘςΞγοἢ. ΗΒ ς.11|.2](Μ.27.7480). 
Ἐμανίζω, “μὰ Πξὲ α τπαάηιαη ; ταρῖ., ἐἰογίϑ} ἐς ἸΠμδτοη, ο. ὅτι, 

Μ Αγίαάμ. τβίθ.130.5). 
Ἐμανιητόκος, τ ασἠδοηίηρ, 

15714). 
μανίκια, τά, (εἴ. 1.Α1. γιαμίεαθ) ἐπ 5, ἸϑόρῆγνΗ. έμενν. ἋΜ .87. 

30888) ΟἿ. 8. λωρίέον ; Επελοὶ.(Ὀ.202). 
μανικός, 1. »ιαΐ; τιδί,, ΟΥἩἨ ἨρΥΘΈ]ο5, ΗἸρρΡ.ἤαεν.7.2ο(ρ.Ζ2το.ς ; Μ.τό, 

33234); (οπδίαρι 6]. ν2.ἢ....3.19.42(Μ.85.1355}; δχίγαυασαηί, ἴπ 
Βοοᾶ 56η56, οὗ 5. Ρ41} ἐρώμενος...μ. ... καὶ ἀκαρτέρητος περὶ φιλίαν 

ΟΠ γνυβ.ἠονη.3.5 τ ΤΠ Πες5.(11.4430); 2, βαγίοις, υἱοὶ οη!-ἰϑηιρενεά μὴ 
γίνου.. ζηλωτὴς μηδὲ μι μηδὲ θρασύς (σης. 4Ρ}.7.5.5, ΟὮτγ5. }μ4.1.8 
(1.6 008). 

μανικῶς, 1. πα ΐν; τηρῖ,, 

«μῆλα ἦσαν.. 

ὙΠαγιδιαᾷ,ἡφηηδιϑοί(Μ, 99. 

στ. ΝΖ. αγη.2.2Ζ(ροοηλ.)7.262(Μ.37. 

οὗ ἤστεθν μανικώτερον εἰς αὐτὴν τὴν 

826 μαννοδοτέω 

θεότητα κατατετόλμηκε ΑἸΠιερ. ἄρ. ἢ 1.1] (8.25. 580), 2. βεησίεαϊν 
μ- ἐνθυσιώντων.. -παρὰ βωμοῖς Ηονε, ἾφΡ»:.3,13, 

ἘΜανιχαΐζω, δεεονιε α Μαηπῖεἠεαη, Ὀἱάντη, Τγῖη.2.6(Μ.30.5488); 
Μας. Δητγη.(Π.3.11730); ΤΠατϑεθα..Ὀ}.2.χό2(Μ.09.Σ 5164), 

ἘΜανιχαϊῖκός, Μίαπισλεαη οἱ τοῖς Μ΄, δόγμασι δι᾿ ἀπάτης παρα- 
συρέντες.. «πονηρὸν εἶναι τὸν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως κτίστην ἀπο- 
δεικνύοντες ΟΥΟΝ γ85.07. αἱ δεῖ. 1(Ρ. 3715; Μ.45, 200); ; τὰ διάφορα 
ὀνόματα τοῦ διαβόλου ἐνεργείας αὐτοῦ διαφόρους, οὐκ οὐσίας, δηλοῖ... 
ὅπερ ἀνατρεπτικόν ἐστι τοῦ Μ. δόγματος Ιάντη. 7οὐ 3:8(Μ.30. 
11200); μένει...«ἡ θεία οὐσία ἀμέριστος....παραβιασθεῖσα ὑπὸ τῆς 
ὑποθέσεως ...εἰς μερισμόν [)ήΞῥοΡ οί, (Μ.88.,5374). 

ἘΜανιχαϊκῶς, 1: έαμπιεπεαη ἐασίΐοη, ἂς πὸ αμοηεφαῃς ἀο ἢ 
ἂν τὸν θεὸν ταῦτα πεποιηκέναι φαῖεν...ἢ μὴ πεποιηκέναι... .ἐξ ἀνάγκης 
ἄλλην ἀρχὴν Μ. τὴν ταῦτα ποιοῦσαν εἰσάγοντες Μαχιαμιδὶρ. (Μ οχ. 
13224})}; ἤρνησαν...Μ. τὴν φύσιν.. οἰόμενοι ὄτιπερ ἐὰν ὁμολογήσωσιν 
ἐπ᾿ αὐτοῦ σαρκὸς φύσιν, ἀκάθαρτόν τι καὶ... ἀνάξιον θεοῦ πρᾶγμα 
ὁμολογοῦσι ἀπαϑι.5.μοα.14(Ν.80.2528); λέγουσι Μ. δύο μόνα εἶναι 
θελήματα, τὸ ἕν τὸ θεῖον, τὸ ἀγαθόν' τὸ δὲ ἕτερον τὸ διαβολικόν, τὸ 
πονηρόν 0.1) υοἰμη!.32(Ν.ος. 1604). 

ἘΜανιχαῖος, ὁ, ῥοἰϊοῖνεν οὐ δίαπο5, Μίαπίσμεε ὁ πατὴρ. . ἀπέστειλεν 
εὐὐδύναμιν.. «λεγομένην ζῶν πνεῦμα, καὶ..«δέδωκεν [50, τῷ πρώτῳ ἀν- 
ϑρώπῳ] δεξιὰν καὶ ἀνήνεγκεν ἐκ τοῦ σκότους....διὰ τοῦτο Μ΄. ἐὰν συναντή- 
σωσιν ἀλλήλοις, δεξιὰς διδόασιν ἑαυτοῖς σημείου χάριν, ὡς ἀπὸ σκότους 
σωθέντες Ἡερετη, ἄγε. γ(ρ.χτο; Μ.1ο.14378}; ἐκεῖνοι [50. Μ'1 μόνον 
ἄχρις ἀνόματος ἀγαθὸν θεὸν ὀνομάζουσι, καὶ ἔργον αὐτοῦ οὔτε βλεπό- 
μένον οὔτε ἀόρατον δεικνύειν δύνανται ΑἸΠ.ἐρ(ἐρ.1 1ὃ.τ6(Μ,25.573}}; 
Μ. .-.. ἥλιον σέβοντες καὶ σελήνην, ἄστροις τε καὶ δυνάμεσι καὶ δαίμοσι 
εὐχόμενοι, ἀρχὰς δύο εἰσάγοντες, πονηράν τε καὶ ἀγαθὴν ἀεὶ οὔσας" 
«Χριστὸν δὲ δοκήσει πεφηνέναι καὶ δοκήσει πεπονθέναι" παλαιὰν διαθήκην 
βλασφημοῦντες καὶ τὸν ἐν αὐτῇ λαλήσαντα θεόν, κόσμον δὲ οὐ τὸν πάντα 
ἀλλὰ μέρος ἐκ θεοῦ γεγενῆσθαι δριξόμενοι ἘΡὶρἢ απας,δδ(ρ.1.1ο; Μ. 
42.0Ά); ἀπὸ ψυχῶν τῶν Μ. γεμίζεται ἡ σελήνη... οὐδεὶς μετὰ τὴν 
πεντεκαιδεκάτην τῆς σελήνης ΜΙ, [30. τελευτᾷ] 4. λπεγ.66.25(ρ.51.13; 
Μ,42.60Ὰ); τὴν κτίοιν ὑβρίζοντες καὶ τὰ κτίσματα τοῦ θεοῦ διαβάλ- 
λοντες..«τοιοῦτοι... Μ, παῖδες ἐξεφοίτησαν ας. Μρη ἀροεν.5.43(0.151. 
21}; ὑδροπότησε Πυθαγόρας καὶ Διογένης καὶ Πλάτων ἐν οἷς καὶ οἱ 
Μ. Ῥαὶὶ ἢ. Πα Ῥυόετη.(Ρ.12.26; Μι34.1004); δύο θεοὺς λέγουσιν [3ς. 
οἱ Μ.], ἕνα ἀγαθὸν καὶ ἕνα κακὸν..«καὶ [3ς, ἀνατιθέασι] τὴν ὕλην τῷ 
κακῷ θεῷ, τὸ δὲ εἶδος τῷ ἀγαθῷ θεῷ. .«.οὐχ ὁμολογοῦσιν ἀληθῇ γενέσθαι 
τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κατὰ φαντασίαν, καὶ ἐν τοῖς πάθεσιν 
ὅτι ἄλλον ἄνθρωπον ὑπέβαλεν ἀντ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἔφυγεν ΤΠ, δοητ.Β. 
56εί.3.,2(Μ.86.1213.--Ο), 

ἘΜανιχαΐῖσμός, ὁ, λ]αηϊολεῖςι, Οὐ ΝΝ γθ5,6ριεαν (1.45.2 250); 1α. 
Επποτία Ρ. 164. 11; Ν|.45.4050}; Ἐπάτιϑιμα.,}Ὀ}.2.τ62(Μ.00. 15130). 

μάννα, τό, αηηα ἐξουδενοῦντες τὸ μ. ... καὶ ἔλεγον, μα ἄν, οὐδέν, 
ὃ ἑρμηνεύεται, τί ἐστι τοῦτο; [)1α]. Τίνι οεἱ Αἀἰφμτίςοο τη; τεῖ, Ἐχ.τθ: 2 ὸ 
ὅτι...οὐ τῆς τοῦ μ, φύσεως ἣν τὸ πάθος, μαρτυρεῖ τὸ σάββατον ἐν 
ᾧ ἀλώβητον διετηρήθη τὰ τῇ παρασκευῇ συλλεγέν Πα τ. 4:4.3.0 15 Εἶχ. 
(1.145); τεῖ. Ῥ5.77:25 ἄρτον ἀγγέλων τὸ μ. προσηγόρευσεν ὁ προφήτης 
ὡς ἀγγέλων τῇ τούτου δωρεᾷ διακεκονηκότων..-οὕτως ἄρτος οὐρανοῦ 
προσηγορεύθη ἐπειδὴ ἄνωθεν κατηνέχθη, οὐκ ἐξ αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ, 
ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἀέρος 1δ.59(144); σοπί τασέρα ται ἢ Ιοανοβ απ ὅ5πε5, στ. 
Νγβ5, θγ.οαἰσεΐ,23(ρ.88.7; Μ.45. 610); ; 85 ἴγρε οἱ Ὀγθδα οἱ 116 στὸ μ. 
εἶ καὶ ἀπὸ τοῦ θεοῦ διδόμενος, ἄρτος ἦν προκοπῆς, ἄρτος τοῖς ἔτι 
παιδαγωγουμένοις χορηγούμενος, ἄρτος τοῖς ὑπὸ ἐπιτρόπους καὶ οἰκονό- 
μοὺς ἁρμονιώτατος )γΥ. [ο.6.4π(20; μ.1:4.21; Μ.14.2804Ὰ); ἔλεγεν... 
αὐτὸς εἶναι ὁ τῆς ζωῆς ἄρτος πολλῷ κρείττων τοῦ μ. 1.8. χε(28; Ρ.374. 
4: 6530); Βαδιδῥὲν 21(3.26Ὰ ; Μ.32.1210); τεῖ, Εχ.τ6:32 τότε γὰρ κενὸν 
γίνεται τῆς ψυχῆς τὸ ἀγγεῖον τῆς οὐρανίας τροφῆς, ἐὰν ἁμαρτία... τὴν 
ἐπιρροὴν τοῦ μ. κωλύσῃ το ν85.ἰαμά, Βας.(Μ.46.8128); Αἰποη. 7ο. 
6: 32(Μ.8ς.1426λ}); ὁ τὸ μ. τὸ νοητὸν ἀποθησαυρίζων ἐν ἑαυτῷ Ογτ. 
.[0.3.6(4.3100}; τὸ μ. τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, ῥῆμα ἦν... 
ἐξ οὗ διδασκόμεθα οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζῆν τὸν ἄνθρωπον Ῥτος.Γ.}})}. 
8:3(}},87. 0004); τοί, Εχ.τ6:20,24, ἴγρε οἵ σογγαρτθ!ε Ὀοάῖο5. ἀπὲ 
ΟΒτβι 5 Ἰπσογτυρίθε θοάν, Οδπλ. ΟΡ ον. 2(Μ.ο8.264Α--Ὁ). 

Ἐμαννάδιν, τό, δαςκεὶ, Αρορλί Βαὶν (Με. τ 24). 
Ἐμανναδοτέω, ν. "μαννοδοτέω. 
Ἐμανναδόχος (Ἐμαννοδόχος), γεζελυτηρ πιαηπα; οἵ ΒΜ, Ερἢτ.3. 

520Ε ; μαννοδ-, Το. ΜΟΏ. ἄγπιη, Νῖενν. (Μ.96.12840). 

["Ἰμάννη, ἡ, 1. -- μάννα, ἡ, βαμδίπεοηϑδε, ΕΠ ΡΡ.ἤαεν. 4, 3τ(ρ.58.5; 
Μ.τό.30044}); 2. -Ξ μάννα, τό, νας. 51.1.40. 

Ἐμαννοδοσία, ἡ, ρίοἱγρ οὐ νιαηηα, Με]. ρας5.88 Ρ.14.31. 
ἐμαννοδοτέω (Ἐμανναδοτέω), σίνε τιαηηα; οἵ ἀοά, Μεῖ.}αςς ὃς 

Ρ.14.0; (οῃϑὶ. ΑΡ}.6.20.δ; οἱ Μοβεβ, ἐῤ.6.3.1; ἥρ., οἵ ΒΜΨΥ χαῖρε, 
στάμνε.. «ἀφ᾽ ἧς μανναδοτεῖται ἅπας ὁ κόσμος Τματι διά, παϊυ. 
ΒΜΨΡ 7(41.06.6808). 



μαννοδότης 

ἐμαννοδότης, ὁ, φθεν οὗ πιάπηα, γα. 1}.2.241. 
Ἐμαννοδόχος, ν. ἔμανναδόχος. 
Ἐμαννούθιον, τό, ἑαρροί; Ὀ᾽ατ., Ογτιδιυ, αν. δ(ρ.92.8); ἐδ. 4ο(Ὁ.130. 

20, ν.1. μανουθίων). 
δμαννοφόρος, ἀοίάτης 'τπαηηα, ΤιδουτΝ, βόγρι, (Μ.04,6ο8Ὰ}); 1}0.Ὁ. 

δορ,.6.6(Μ.9ο6.6724}. 
Ἐμανουάλιον, τό, εαη αἰ οείτείς σαττῖςα ἴῃ Ῥτοσςββίοῃβ, Κ΄ Οἰνηρ.τῖ 

(ρΡ.417.28); Επμεἠοί (Ρ}0.4,162); ΚΕ ΕΡῚΡἢ (0.430). 
Ἐμανούβριον, τό, (1,81, »αμ δ» 24} μαη 6, μα, Οὐ Ναρ.ἀταϊ, (τα. 

Ζ80}..)2.6 (ΜΓ ,.66.1430). 
Ἐμανσιονάριος, ὁ, (1.41. γα Ἡ ΣΙ ΟΉΑΥ 15) ταὶ παραμονάριος, ἈδΕΡεΥ οὗ 

4 εἰμέγεῖ, ατΜαρ. ταὶ. ({γ.Ζ46}.}2,.25 (1.0 }.,,77.270Ὰ}. 
ἐμάντζηρος, ὅ, ν. ἔμάνζηρος. 
μαντί(ο)ν, τό, εἰοαΐ, νιαηπέο, ΤΒατ 44 τ τ ερ.(1.383); Ρτος, 

92Κῖερ.8:4(}1.87.113324}); δίχα διαδήματος εἰσῆλθεν ἐν ἐκκλησίᾳ μετὰ 
πορφυροῦ μ. κλαίων 7ο0.Μ8].εἤγον.τ7 Ρ.42τ(}.07.6 210) ; 8 Δποποτιτε᾿5 
αγδ85 στιχάριον τρίχινον καὶ ἀπὸ σειρᾶς μ. 1ο.ΜΟΒΟΙ. ῥγα!.87(Μ.87. 
2045Α); ΠΙΟΠΑΒΙΙΟ αγ688 σόποσαῖν, Γροπί ΑΒ. υ,Ογ, ἄργιδι(Μ.ο8. 
6034}; κουκούλλια..«ἐμφαίνοντα διὰ τῆς τοῦ μ. ἀπολελυμένης ἁπλώ- 
σεως τὴν πτερωτικὴν τῆς τῶν ἀγγέλων μιμήσεως ἘΒ685.},.π|γ8ϊ].24{0.263. 
9); ὕγτιδιυ, Ειεϊγη. οί Ὀ.72.20). 

μαντιπόλος, ὁ, Ξοσίξσαγογ, Ἐπιάος Ονργ.2.64(}1.8ς,8488). 
[Π]μαντιχόρα, ὁ, --- μαντιχόρας, [Δ Ὀυ]ΟΙ5 τηδῃ-δαἴησ Ὀθαβί, ἔ3|5, 

ἤ]ογοοϊ, δ ( 250; Μ.22.820Ὰ). 
Ἐμαντώδης, ῥγοῤῥείῖε, ΝΟΏπ.ῥαν..79.4:25(1.43.7770}. 
Ἐμάππα, ἡ, (81. ρα) παρ ΊΉ ; οἵ μα] θυοηϊεῦ οὐ ἤδρ πξεα α5 

βία ρ ΒΙΡ14} ἴῃ ΒΙρροάτομμθ, ἤεπδε γαζές, σαριβ ἐν τῷ ὑπατεύειν 
αὐτὸν μετὰ τὴν πρώτην αὐτοῦ μ. ἐσφάγη 10.314]. ἐἰγοι.17 Ρ.4τ(Μ.07. 
6098). 

μαππάριος, ὁ, ([]μαμπάριος), οἴ οἸ41] γῆ σανα {Π6 51:58] ἴῸΤ 
Ῥεριηηΐηρ [Πῃ86 γϑοθβ, σίωγίου, μαμπ-, ΤΟΙ Γυβ.οἴγος, (8.808); Οἦγοη. 
αδελ.Ρ.383(Μ.02.08 18). 

Ἐμαραγγιάω, τέ σισαγν, σὸ 5σἰοιυΐγ οὐ; οἵ ὅτε, Τιδοπί, ΠΝ 5 ὶ.1τ.10 
(Μ.86.14:3}}. 

ἘΜαρὰν ἀθά (Μαραναθά), (Ατβαηλεῖο ἢ ΝΑῚ ΟΥ ρότῇ. ΠΝ 12) 
ΘὩγ 1,ογά, ἐοτῖθ (ΟΥ Πὰς Ζ0»16) (οἴ, τύ οΥ,τό : 22) ; ἔῃ ΘΟ ΒΑΥΙΒΈΙΟ ὈΥΆΨΘΥ 
μ- ἀ,» ἀμήν ίά,τοιδ: (οηςί, 4ΡΡ}.7.26.5 : τατεγρτϑῖβα τεῖ. τοσ. 6:22 
85 8 Ουγβα ἀνάθεμα ἤτω αραναθάν ( 9303 (Θα]ατη 5). 

μαραντικός, τσ ΠΡ νόσῳ μ. ΕΡ.Η ἐγ (ρ.68.,28). 
μαρασμός, ὁ, τοαξέζῃ! πυρετὸς...μ. ... ἐπήγαγεν Β85.6}.138.τ(3. 

2200; Μ.32.5804Α); τὸν ἐκ τοῦ χρόνου μ. 14 ἀοη1.13.5(2. 1180; Μ.31. 
4368); τηεῖ., ἄδεαν γνώσεως ἀληθοῦς μ. ΟΥ, ».54 1τΏ [αππ.(ρ.258.τὸ; 
Μ.13.6360); τοϊμεγίηρ, Οντ. 5.36: 2(Μ.60.9254); 16, [ο6ἰ.6(3.203Ε); 
ἢρ. ἕνα κλαιόντων ἡμῶν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἀναθάλλῃ ἡμῶν ἡ 
ψυχὴ τοῦ μ. τῶν ἁμαρτιῶν ΒΡ τ.1.2278. 

μαργαίνω, γαρέ, δὲ φιαΐ, οὗ σ'ατίοπν μ. ἐστὶ τὸ μαίνεσθαι, γαστρὸς 
μὲν μανία περὶ τὸ ποσὸν καταγίνεται' λαιμοῦ, περὶ τὸ ποιόν ἙΝΊ υτΙ, 
ἐορ.(Μ4.79.14370}. ' 

Ἐμαργάρεος, ὁ, -- μαργαρίτης, τ ΝΖ. (αγ}.2.1.38.34(}],37.13284). 
μαργαρίτης, ὁ, ῥεαγί, ἢσ, ἀπ χτηρῖ.; 1. οὗ (μτῖβε, «4.9 τορίρ.2ο7. 

14); ἔξον ἁγίῳ κοσμεῖσθαι λίθῳ, τῷ λόγῳ τοῦ θεοῦ, ὃν μ. ἡ γραφὴ 
κέκληκέν που, τὸν διαυγῆ καὶ καθαρὸν ᾿ΪΙησοῦν (Ἰοτη. ῥαεά,2.12{ρ.228.ς ; 
Μ.8ιΞ4οον); τεῦ, Μι.13:46, Οτιεοπηη.η ξιτο,δίρ.9.23; Μ.13.856Ὰ}); 
ἐξετάζων τοῦ νοητοῦ μ. τὴν φύσιν ἜΣ ΡὮΥ.2.2710; ἐπέβλεψον τῷ μ. καὶ 
βλέπεις τὰς δύο φύσεις συνέχοντα" φαιδρότατός ἐστι διὰ τὴν θεότητα, 
λευκὸς διὰ τὴν πρόληψιν ἘρΠτ.Απί. Κ».(Δ1.86.21 004} - ἘΡὮτ͵.2.2608 ; 
ἐὰν μή τις γεννηθῇ ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ καὶ θεϊκοῦ πνεύματος. .«τὸν ἐπου- 
ράνιον.---μ., τὴν εἰκόνα τοῦ φωτὸς..«ἥτις ἐστὶν ὃ κύριος, οὐ δύναται φο- 
ρέσαι Μαοι.Αεριλομι.24.τ(Μ.24.6600)) ; μ. κέκληται [56. ὁ κύριος] ἐπειδὴ 
τῷ βυθῷ τῆς θεότητος ἤνωται καὶ μόνοις τοῖς ἁλιεῦσι καὶ τοῖς αὐτοῦ 
ὑποφήταις ἐγνώρισται 151. ῬῈ]. Ἔρ}Ὀ.1.τ82(}.γ8,2018); τεῦ. ΒΜ ΝῊΚ πήραν 
ἧς ὁ μ. τοῦ ἡλίου λαμπρότερος Πεθγο!. Η.5ενηι (ΜΝ... 1461}; 
Γγγϑρρ.ηεη ΒΜ τ(ρ.337.5); οὗ πδῆῖε οὗ (ῃχιβί, Πιαά. ῥενζ. 59 
(ρ.66.20); οὗ ξὐοδασβεις θοάν οὐ (μτῖβὲ ὥραν ἐν ἧ τὸν ἀτίμητον μ. 
τοῦ Χριστοῦ σώματος ὑποδεξόμεθα ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν ΤΕΡΙΡΠ. ἠοη:.3 
(}1.42.472Ὰ}; Απδϑίβιδρ. [0.1 ἕπαρ.3 ΒαρΡ].(Μιν04.14τ60) ; ἐβΡ. οὗ ἃ 
Ῥϑγίοὶς οἱ {πὸ Ὀτεαα μετὰ πολλοῦ φόβον τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
ὑπόδεξαι, ἵνα μή τις μ. ἐκπέσῃ ἐκ τῆς χειρός σου (Ὠγνϑ5.ἐεἶ.47(12. 
7710}; διὰ τὸ μὴ κολλᾶσθαι τοὺς μ. ἐν τῷ δισκοκαλύμματι Τϑορῆτ,Η. 
ἤίμνρ. 50 }1.87.30850) ; ὁ ἱερεύς... .ἀποπλύνει τὸ ἅγιον ποτήριον... καὶ ὁρᾷ 
μὴ μείνῃ τὸ λεγόμενον μ. Ἐπειοὶ, (ρ.68);2. τεῦ. Μι.7:6; ἃ. οἵ (Βγβτίδη 
τοδοηρ' μαργαρίτας..«τὰ μυστικώτερα τῆς θεοσδότου θρησκείας μαθή- 
ματα Μείἢ. ἐγεαί. τ(ρ.402.3; Μ.18,3324}; πάλιν γένεται ὁ μ. τὸ εὖαγ- 
γέλιον" ὅτι ἐν εὐτελεῖ γράμματι τοσαύτην ἐμπεριέχει δύναμιν μυστηρίων 
Ἐρἢσ.2.2740; (ῃσυβ. λοι. 1.3 1η [σ.(8,40}; 1514}ς].ἐῤ}».4.τδ1(}1.78. 
12734Α}; οἱ τολοῃπιρ οὗ ῥτορμεῖβ, Τῆσο αμιρτοοα.(2.1053); οἵ 

827 μάρμαρον 
Ὁ σῖβι 5 τςαοδίηρ, Τσοττα, ΟΡ εοπίοριρὶ (Δ1.98.385Α}; Ὁ. οἵ (Ὠχ δι ίαῃ 
ξεν ρ ὥσπερ γὰρ τὸ τοῖς χοίροις ῥίπτειν τὸν μ. ἀπείρηται, οὕτω 
τὸ ἀποστερεῖν τοῦ τιμίου μ. τὸν ἤδη ἄνθρωπον διὰ τῆς καθαρότητος 
υὐὐγενάμενον, τῶν ἀτόπων ἐστίν ΟΥΟΝΥΒ5.6ριοαη. (Μ,45.2200); 8. οὗ 
5011] ὁ φόρτος τῶν ἄνω 56. ἐστίν]...λίθοι ἐξ ᾿Ινδῶν οἱ χαλκεδόνιοι, καὶ 
μ- ἐκ Κοσάνων Α4Τῇομι. ἃ τοβί(ρ.220.1); 4. ἴῃ βεη, τὰ δεσμὰ πεέρι- 
φέρω, τοὺς πνευματικοὺς μ. Ἰστι. ἔρά.11.2; τιμίους μ. περίκειται [3(. ἡ 
σώφρων γυνή], τοὺς σωφρονίξοντας λόγους ΗοντιΟἾδηι. 13,16; ἄγγελοι 
.ὐὐ ἐγένοντο λίθος τίμιος καὶ μ. περίβλεπτος 10.8.2. 

Ἐμαργαριτοειδής, ῥεανὶ-ἰκ6, ἘΒΡΙΡΗ. ἤον. 5(Ν1.4.3.500})}. 
Ἐμαργαριτοφόρος, ῥεαγὶ-δεαγίηρ, Οτο ον ΜΙτο(.9.6; Μ, 

13.8.28). 
μάργαρος, ὁ, ΞΞ- μαργαρίτης, Τι δα. τοι4π; Οτ. Να2.6.12(}.3}. 

440); Ὀμγυϑιλονι. 4.10 τ Μ{|. {7.668}; ϑορητ. ιν. Απαεὶ,(Μ.92.16858). 
Ἐμαργαρώδης, ῥεαγί-Π1κ6, ταεΐ. θείων καὶ μ. λόγων ΤΡτοο,α, Ἐν, 

23:0(Μ.87.14520); τεῖ, τύοτ. 3:12, Μαχ.εαρ διδοῖ, 2. τς Μ.9ο 1χ200) 
Τμάτ δια. ἐοορ.7(Μ.99.4070); ποι, ἃ5 δ δι,, εἰξμείρεηεε τὸ διαυγὲς 
ἧτοι τὸ μ. τῶν ὑμετέρων λόγων Ματίηερ.4(Μ..},.87.148})}. 

Ἐμαργόνιον, τό, τραἱἰϊσί, 10. ΜΟΒΟΠ, ῥγαὶ τε Μ.87.2 0888). 
Ἐμάρης, ὁ, 6 Ῥοπίϊο ᾿αιΠἃ πηρᾶβαγε ; Ἰσσοῦ ἔπη Μαοθοηβῃ 

μάρις (ἴ.8), ἘρΙρΡΗ ηφη5.24(Μ.43.2024). 
ἘΜαρία, ἡ, Μίανγ; οἱ ΒΜΥ; 1. πᾶπι6 Ἔχρίαϊπϑα τῇ ἁγίᾳ παρθένῳ 

λίαν πρέπον ὄνομα. Μ. γὰρ ἐκέκλητο" ὅπερ δὲ φωτισμὸς ἑρμηνεύεται. 
τί γὰρ τοῦ φωτὸς τῆς παρθενίας λαμπρότερον; ΤΌ τ ΓὨδιιπι ΠΗ .2 
(Μ.το.ττό40) ; αὕτη γὰρ οὐρανὸς καὶ ναὸς καὶ θρόνος εὑρίσκεται. ἡ γὰρ. 
Μ΄. ἑρμηνεύεται κυρία, ἀλλὰ καὶ ἐλπίς. κύριον γὰρ ἔτεκε, τὴν ἐλπέδα 
τοῦ παντὸς κόσμου Χριστόν, ἑρμηνεύεται πάλιν τὸ Μ,, σμύρνα θαλάσ- 
σης" σμύρναν δὲ ἐρεῖ, ὃ καὶ φημί, περὶ ἀθανασίας, ὅτι ἤμελλε τὸν 
ἀθάνατον μαργαρίτην τίκτειν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τουτέστιν ἐν τῷ κόσμῳ... 
πάλιν..«ἑρμηνεύεται..«φωτιζομένη, ἥτις ἐφωτίσθη παρὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ, καὶ ἐφώτισε τοὺς πιστεύσαντας...τῇ τριάδι ΤΕΡΙρΡΗ. κον. (ΜΝ ,43. 
4880}; τοῦτο γὰρ [3ς. κυρία] τῆς Μ. σημαίνει τὸ ὄνομα [0.}). [.0.4.14 
(Μ.94.11578)}; 85 δῇ δοτοβίίςο ΜΑΡΙΑΜ' Μόνη" Αὕτη" 'ΡῬύσεται" 
"1οῦ: Ἄπαντας" Μισοκάλου ΤΗΙΡρ.ΤΗ. [γ.17(0.49.21}; 2. 85 ϑοιτος οὗ 
Ομ τιϑι 5 ατηδη πϑίατο, ν. μήτηρ ; καὶ ἐκ Μ, καὶ ἐκ θεοῦ Τρτι.ἘΡ}..2) 
οὐδὲ δύο υἱούς, ἄλλον μὲν υἱὸν θεοῦ ἀληθινὸν... «ἄλλον δὲ ἐκ Μ, ἄνθρω- 
πον ἈΡΟ]].ἐρ. }ου.τ(ρ.25τ.4; Μ.28.,284}); ΑΤΠ.. 4. Ἐρτοὶ,4(ρ.8.8; Μι26. 
τοσ7Ὰ}; Βδῆσα ΘΠ ρα 515 οὐ Π6Ὶ Ὠιιηθη ιν ὁ δὲ Γαβριὴλ ἀποστέλλετοι 
εὐ πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ἵν᾽ ἐκ τοῦ μνηστῆρος δείξῃ 
τὴν Μ. ἀληθῶς ἄνθρωπον οὖσαν ἐδ. π(ρ.9.3; τος70); ΟτΝ γ85.μη.5(2 
Ρ.118.28.; Μ.45.7008); ΕΡΙΡΒ. ἐμ 6ν.77.18(0.432.21; Μ.42.6688); ὅ. 88 
σοπίτασιοα Ψ ΙΓ ἔνα, Γαβιἀταϊ,τοο. (}1.6.,7124} οἷτ. 5. παρθένος ; κατὰ 
μὲν τὸ αἰσθητὸν ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς Εὔας πᾶσα τῶν ἀνθρώπων ἡ γέννησις 
ἐπὶ γῆς γεγένηται' ὧδε δὲ ἀληθῶς ἀπὸ ΜΙ͂. αὕτη ἡ ζωὴ τῷ κόσμῳ γεγέν: 
νηται, ἵνα ζῶντα γεννήσῃ καὶ γένηται ἡ Μ. μήτηρ ζώντων ἘΡΙΡΒ, 
ἀαεγ.διτδίρ.468,27.; λ1,4.2.7280); ἡ μὲν γὰρ Εὔα πρόφασις γεγένηται 
θανάτου τοῖς ἀνθρώποις"... ἡ δὲ Μ. πρόφασις ζωῆς δ. (ρ.469.9; 120Ὰ}} 
ΟὨγυβ.ῥαξβε,.2(3.7520) οἵἐ, 5. παρθένος ; οὐ διὰ τῆς Μ. τὴν πεσοῦσα». 
Εὔαν ἀνέστησας; Τ(ῃτγβ,γαδομνς. τ τ(2.8068); ΝῊ ἐῤὈ.1.266(Μ.79. 
180}; οἵ Ἰτοη.α6».3.32.4(}1.7. ΟΠ 0. 1); οὔ ἦδισιτο,τ( 1758); 4. Βεὲ 
τοϊαιτίοη το (τ βιϊδηβ οὗ [85. 8. Το 5. ροβρεὶ] τὸν νοῦν οὐδεὶς 
δύναται λαβεῖν μὴ ἀναπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος ᾿Ιησοῦ, μηδὲ λαβὼν ἀπὸ 
᾿Ιησοῦ τὴν Μ. γενομένην καὶ αὐτοῦ μητέρα Οτ..7ο.τ.4(6; Ρ.8.1]; Μ.14. 
22Α); τὴν παρθένον Μ΄. ἱκετεύουσα βοηθῆσαι παρθένῳ κινδυνενούσῃ 
(τ. ΝᾺ 2.0»ν.24.ττ(Μ.3ς ττ81Ὰ}; ἔχομεν..«τὴν..«θεοτόκον ΜΊ, πρεσβεύ" 
ουσαν ὑπὲρ ἡμῶν (Πῃγγπ5.ἰ6ρ.7(6.415}); ἡ Μ΄. ἐν τιμῇ, ὁ κύριος προσ- 
κυνείσθω ἘΡΙΡΙ.}α6γ.79.ο(ρ.484.το; Μ.42.7530) ; μακαριζομένην τὴν 
ἁγίαν Μ. ἐν παντὶ ἔθνει ΝῚ].6}}.2.τϑο(Μ.79.29λ}); Μνοτβὶρ οὔετεᾷ Ὀ᾿ 
(ΟἸ γε ΐδη5, Ερίρῃ. λαέν.79.τ(Ρ.476.18.; Μ.42.7414}). 

ἘΜαρκιανισταί, οἱ, ξοίϊοτοετς ὁ Μαγείαπις, τααιιθεῖβ οὗ ἃ ΕΠ Οἱ ἴα 
βεοῖ Μ΄ καὶ Μεασσαλιανοὶ καὶ εὐτυχῖται [ρεχῃ. ἴοτ εὐχῖται, «ν 
ἐκλήθησαν δὲ Μ. ὡς ἀπὸ Μαρκιανοῦ τοῦ τραπεζίτου τοῦ ἐν χρόνοις 
γενομένου ᾿Ιουστινιανοῦ Τίμα. ΟΡ παόν.(Μ.86,4.50); τόν ποτε τῆς Μαρ- 
κιανιστῶν ἐκκλησίας ἐπίσκοπον ΤΑΠΟ τ ΟΙ,ον.18,7(0.425.20; Μ.91. 
12018)}. 

ἘΜαρκιανοί, οἱ, -- 5Ξ4., [δ᾽ 4ἐα1.3ς 60 .6.5528). 
ἘΜαρκιωνιστής (ἔΜαρκιον-), ὁ, ῥοϊϊοιοεν οὗ Μαγείοη, Ἀποηρ. 

Ἑπς.}.6.5.16.21(Μ.20.4720) ; Ηἰρρ.᾿αεγ.7.3τ(ρ.216.17; Μ.16.33340}; 
ΟΕ 15 δοϑ.1 (ϑγτία, 218-310}; Ογτ. Η ἐαίφεί.18.26; ἘΡΙρΡἢ ἀαδν.42.1 
(0.93.22; Μ.4τ.6ο6.); Μαρκιον-, ΤΗΔε,ἢ.6. 5.321 εἰς, (νν.}}. Μαρκιων-, 
Μαρκιαν- 3.1το70). 

μαρμαράριος, ὁ, »τιαγίδταδοη, ΜΑ͂ΜΑ͂ χ.21 (βε]δας! 8). 
μαρμάρι(ο)ς, ὁ, -Ξ ἴοτορ., Επμεβοὶ. (ρ.664); μαρμάρις ΜΑΜΑ͂ 2.2ς 

(Θεἰθας 4). 
μάρμαρον, τό, ᾽παγύϊε, ἩΗΙρρ. ἡκαεν.4.34(ρ.6ο.28; Μ.τ6,3009Ὰ}; 

Ρἷατ., δίοοκςς οὗ πιανϑὶς μι κάπτειν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ναοῦ Τι ϑαΐ, 



μάρμαρος 

1οτο (μαρμαροκοπεῖν Μ.122.13320) ; (ΠγγΒ.λ071.21.1 ἠμ ΜΙΊ.(7.2708); 
Ταιφι.28 ἐν 3Κερ.(1.476); νιαγδίε ῥαυενιεπί, Ματο. δου. Ῥογρῆ, 
6; 7ο.Μοβοὶ. ῥγαὶ, τϑο(Μ.8).3ούοο). 

μάρμαρος, οὐ γπαγδῖε, Νοπη.ραγ.70.12:3(Ν}.43.8400). 
μαρμαρυγή, ἡ, γαάίαηεο, ρίσαηε; 1. 11{., τεῖ. Τγϑηβῆριιχαιίομ τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ..«φωτὸς μαρμαρυγὰς ἐκλάμψαι Ἐπι5.6. ἐμ. το(ρ.166. 
6; Μ.24.τοχ70): 2. ἢἤρ, ἀπᾶ χηρέ.; ἃ. οἵ Ὁμτβι ̓β ἀἰνίην τῷ μὴ 
δυναμένῳ αὐτοῦ τὰς μ. καὶ τὴν λαμπρότητα τῆς θειότητος βλέπειν 
οἱονεὶ σὰρξ γίνεται Οτ,( εἰς. το(ρ.285.10; Μ.χτ.το484})}; υἱοὶ θεοῦ 
κατὰ μετοχὴν τῆς τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ κοινωνίας ἀποτελεσθέντες 
μετουσίᾳ τῶν τῆς θεότητος αὐτοῦ μ. Ῥπ5.6..ἢ.,4.τ8(ρ.179.26; Μι24. 
ἸΟ41Ὸ); Ὁ. οὗ Πυτηϊηατίουι οὗ ατηδῃ βοὰ] ὃν αἰνίπδ Πρῃΐ καὶ τῶν 

ἐκεῖθεν μ. ἀναπλησθεὶς ὁ προφήτης Βαβιλονμη Ἐς.7(1 1028 : Μ.20. 
3060); θείαν τινὰ καὶ νοητὴν ἐντιθέντος μι τοῖς τῆς καρδίας αὐτῶν 
ὀφθαλμοῖς τοῦ ἁγίου πνεύματος ΟΥΥ. 7ο.0.τ(4.8140); Τϑοπ,Ατ,6.},.3.3.τὸ 
(4{.3.4408); ἵνα τηλαυγῶς τὰς φωτοειδεῖς μ. τοῦ θείου λόγου δεξώμεθα 
10.1).ποιη.4.τ(}.ο6.δοτο) ; 6. ἴῃ Ὑτίη. ϑἰγῖδ μι τινα ἡλιακὴν τοίχῳ 
προσαστράπτουσαν καὶ περιτρέμουσαν ἐξ ὑδάτων κινήσεως, ἣν ἡ ἀκτὶς 
ὑπολαβοῦσα διὰ τοῦ ἐν μέσῳ ἀέρος, εἶτα σχεθεῖσα τῷ ἀντιτύπῳ, παλμὸς 
ἐγένετο τ. Νὰ 7.0».31.32(ρ.τβ8.8., Μ.56.τόρο); ἅ. οὗἩ τὰς, ΟἸοτη. ἐν. 
6.1το(ρΡ.499.1ο; Μ.9.3518); ΟΥΝ γοβυ,. 17ος.(Ν].44.3320); τὸ κρίνον... 
τὴν τῆς σωφροσύνης μ. ὑπαινίσσεται Ἰᾷ ον. 4 ἐπ Οαπὶ.(Μ.44.84ο0) ; οὗ 
νιτέιθ, ΤΆαε, Πα,1.0: 23(2.1238) ; 6. οὗἩ ΤΥ Υ5 μ. καὶ λαμπηδόνες ἐς 
τῶν σωμάτων ἐξαλλόμεναι τούτων αὐτὰς ἀποτυφλοῦσι τοῦ διαβόλου 
τὰς ὄψεις ΟΉτν5.ραπ. ίαεε.τ.τ(2.623.}. 

μαρμαρυγώδης, ραν ΙΗ ; τιδαΐ, 85 βρϑέ,, ΟἸεπι, ρασί, 5.1τ(ρ.272. 
14; Μ.8,6408). 

μαρμαρύσσω, οἵ 5βίατϑ, μοτηκίε, ἢσ, ἐν λαμπρῷ τῆς ἀληθείας φωτὶ μ. 
στ Νὰ Ζ.ο».35.2(Μ.26.2570). 

μαρμαρώδης, 5.ν.1., 186 ὙΣιπαγῦϊδ; ταεῖ,, μαγά; οὗ ἄρτηοῃβ, 1 τ. 
υδγηοί, δι Μ}.28.15268, σοι]. βαρβαρώδης). 

μαρμάρωσις, ἡ, »ιαγίε ραυερτεηΐ, Μαγς. Ἰαςν Ῥονρὴ.}6; νιαγϑὶθ 
παρ, Ὁ οτο (ἴ.τοϑ. τοδα). 

Ἐμαρτύραθλος, 9} ἃ υἱείογίοις, ἩΙΟΑΥΙΨΥ μ. ... τέλος ΤὨάτ. Βευά, 
Ἰανμιδιιτοί( 90. 18ορο). 

μαρτυρ-έω, 1. δδαν τυϊέηδε5, ἐδ! ἔν; 
Α΄, ἴῃ βεῃ, ὁ ταπεινοφρῶν μὴ ἑαυτῷ --εἰτω, ἀλλ᾽ ἐάτω ὑφ᾽ ἑτέρου 

ἑαυτὸν «εἶσθαι ΤΟ ϊἸδηι.38.5; ἩδΥτη. 5 1;».5.2.6; ἐπὶ πλείσταις “-ουμένης 
ἀνδραγαθίαις τῆς ὑπ’ αὐτὸν ἐκκλησίας Ἐχι5.᾿..6.4.23.5(Μ 20.285); 
ταῦτα ὡς ἐπὶ θεοῦ -“οοὔμεν ΑἸΒιαροὶ.56:.75(ρ.154.36; Μ.25.2840). 

Β. οἵ αἰνίπε ψξπεθ5; 1. (οα᾽5 Ῥνιο55 αὐτὸς [5ς, θεός] δέ μοι μ. 
Βαγη.15.4} Ταβί, ἀΐαϊ, ττό.3(Μ7.6.7454); Οἴδτη, ῥαδά,5.τ(ρ.237.20; Ν.8. 
5578}; 1δ.τιδίρ.τ31.23.; 3364});2. ἴῃ βοτίρζατα, (]δηι. ραδά.5.τ(Ρ0,237.1; 
8.574} μι αἱ θεῖαι γραφαί ΟΥ, 7ο.τ.βίτο; Ρ.13.24; Μ.τ4.27})); ἐδ. 5.6 
(Ρ.103.17; 1020); ἰηττοσποίησ ἃ οἰ ]οὴ «τήσει μοι εἷς τῶν δώδεκα 
προφητῶν φήσας ὈΓἸδΠη.εἐν.3.τ6(0.242.22; Μ'ι8.12ο1Ὰ):; ΟΥ̓. [σ.τ.5 0; 
ΡΕῚΟ.Ι4; 338); 83. ἴῃ Ὀαρτίβπη κύριος ἐν τῷ φωτισμῷ ὑμῶν, τῇ τοῦ 
ἐπισκόπου χειροθεσίᾳ «-ῶν (ἰοὐοὶ, 4.Ρ}.2.32.3. 

Ὁ, οὗ Βυτηδῃ Μ]τη 6855; 1. το σοά, ἴῃ ρεπ, Ἀπόλλων, --ῶν τῇ δόξῃ 
τοῦ θεοῦ (Ἰετη.5έγ. 5 τδ(ρ.415.18; Μι9.1034}); τοῖ. ΟἽ Ῥγορβεῖς εἰσὶ 
“Χριστοῦ μάρτυρες τῷ “-εἴν περὶ αὐτοῦ κοσμούμενοι καὶ οὐ πάντως 
ἐκείνῳ τι διὰ τοῦ “-εἴν περὶ τοῦ υἱοῦ θεοῦ καταχαριζόμενοι ΟΥ. 70.2.34 
(28; Ρ.92.2ο.; Μ.14.1764}; οὐ ὉΠ γβοδη5 ὁ θεὸς τῆς ἐλπίδος οὗτός 
ἐστιν ᾧ “-οὔμεν ΟἸΘΤη.5ἐγ.4.7(0.27101τ; ΝΙ.8,.12618}; μ. τῇ ἀληθείᾳ μόνος 
ὁ γνωστικὸς καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ 1.7. ο(0.40.8; Μ.9.4774}; τοῖς “-οῦὔσι 
τῷ ριστιανισμῷ μέχρι θανάτου Οτ.(εἰς.τ.ϑίρ.6ο.τ6; Μ.ττ.66οᾺ) ; 
2. ἰὨγοῦρῃ ΟΠ τιβιδῃ 1 πλείονας ὑπήνεγκεν [3.. ὁ Πέτρος] πόνους 
καὶ οὕτω “-ήσας ἐπορεύθη εἰς τὸν.. «τόπον τῆς δόξης τΟϊφηι.5.4; 1.5.1; 
γνώσεως ἀληθοῦς...“-ουμένης ὑπὸ τῆς ζωῆς ἘΠΊορΉ.12.6; ὃς ἐὰν 
πτωχὸς ἡ διὰ δικαιοσύνην “- εἴ δικαιοσύνην ἀγαθὸν εἶναι ἣν ἠγάπησεν, 
κἂν πεινῇ κἂν διψῇ διὰ δικαιοσύνην, “-εἴ δικαιοσύνην τὸ ἄριστον 
τυγχάνειν. ὁμοίως δὲ καὶ ὅ κλαίων... «διὰ δικαιοσύνην “εἴ τῷ βελτίστῳ 
νόμῳ εἶναι καλῷ (ΟἸδγη, εἐν.4.6{(ρ.250.τΟ  , ; Μ.8,123278); ὅ γνωστικὸς... 
“"ἥσει νύκτωρ, -“-ἤσει μεθ᾽ ἡμέραν’ ἐν λόγῳ, ἐν βίῳ, ἐν τρόπῳ «-ἥσει ἰδ. 
5.2ο(ρ.17ο, τοί. ; το480,0) ; ὅσοι δὲ τὰς ἐντολὰς τοῦ σωτῆρος ἐπιτελοῦσιν, 
καθ᾽ ἑκάστην πρᾶξιν ε"οὔσι,.«ὀνομάζοντες τὸν κύριον καὶ δι᾽ ἔργου 
“ποὔντες ᾧ πείθονται 1Ὁ.4.7(0.267.27ξ.; τ2564}; 3, οἵἴπεῖ Κιηάέ οἵ 
ΨΊΤΏΒΒ5, τεῦ, Ὠυσηδη βρίτι τὴν σάρκα σου ταύτην φύλασσε καθαράν... 
ἵνα τὸ πνεῦμα τὸ κατοικοῦν ἐν αὐτῇ “-σῃ αὐτῇ ἘΠΟΥΤῊ. ΞἼγη.5.7.1; οὗ 
ΒΟ] ἀ1δτβ σσοννηπρ (μσιϑῖ ΨΊ ἘΠΟΓη5 ὃν,. παρεπίκραναν ἐπιδείξασθαι 
τὸν κύριον, τούτῳ αὐτῷ ὑψουμένῳ μεμαρτυρήκασι, τὸ διάδημα τῆς 
δικαιοσύνης. .«περιάψαντες (Ἰοτη, ῥαφά.2.8(ρ.5ο2.20 ; Μ.8,48 50): ΑΒΕ} 
ὈΙοΟὰ ὅτι δὲ τὸ αἷμα ὁ λόγος ἐστίν, μ. τοῦ Ἄβελ...τὸ αἷμα ἐδ.χ.6(ρ.118. 
18: 3050}; ἀγαθῷ συνειδότε..."υούμενος ΟνΥ Ες, ΖΞ ττ(Μ 60.852), 

Ὦ.. Ῥᾳ85. ρίορ!., αῤῥγουεά, ὁ αἰξδειοα τηδγτὶ λέγομεν δὲ ᾿Ηλίαν καὶ 
᾿Ελισαιέ.. «πρὸς τούτοις καὶ τοὺς μεμαρτυρημένους. ἐμαρτυρήθη 

828 μαρτυρία 

μεγάλως Ἀβραάμ τΟϊφι.17.1,2; τί δὲ εἴπωμεν ἐπὶ τῷ μεμαρτυρημένῳ 
Δαυείδ; ἐδ.τ8.1; ἐδιτουτ; τοὺς..«μεμαρτυρημένους..«ὑπὸ πάντων 1.44. 
3; Παύλου...μεμαρτυρημένου Ἰστι. Ερῆ.12.2; ἰᾶά, ῬλἸαά. 5.2; (οβρλ.Ἰηα. 
10Ρ.3(λ4.88,1644); οὗ τηϊπίβίουβ οὗ Ομυσοῇ διάκονοι. μεμαρτυρημένοι 
παρὰ τοῦ πλήθους Ογάο Ετεὶ, Αρ}.2ο(Ρ.234.τ8); ὈιΞμορβ. εἰ...ἐν 
παροικίᾳ μικρᾷ ὑπαρχούσῃ ποὺ προβεβηκὼς τῷ χρόνῳ μὴ εὑρίσκηται 
μεμαρτυρημένος καὶ σοφὸς εἰς ἐπισκοπὴν κατασταθῆναι, νέος δὲ ἦ ἐκεῖ, 
μεμαρτυρημένος ὑπὸ τῶν συνόντων αὐτῷ ὡς ἄξιος ἐπισκοπῆς... εἰ ὑπὸ 
πάντων οὕτως “-εἴται, καθιστάσθω ἐν εἰρήνῃ Οοηεξί..4}}.2.1.5; οἵ 
ΨΙάονν5, 16.3.3.1; Οὗ ΔΠΟΠἾσΑΙ βογίρίαγε λέγει... Σολομῶν ἐν τῷ 
᾿Εκκλησιάστῃ, γραφὴ δέ ἐστιν αὕτη --ουμένη, οὐ παραγραφομένη ϑενοτ. 
Ρ.Οὐβιῃ. ηα.ἐο}.το(424})). 

ΗΙ. δὲ νπργίγγε, δεν τιατίγγάοηι; 
Ἀ. ἴὰ βθῃ, ἐγράψαμεν ὑμῖν...τὰ κατὰ τοὺς --σαντας Μ.Ροΐνε.τ.α; 

1.19.1} 1δ.2τ.τ; Ττεπ.ἤα6».3.3.4(Μ.7.852.}; 16.3.3. 3(8στΑ}; Οἴδτη. τίν. 
4.4{0.254.27 Μ.8.12288); Ἡερο5.4ρ.Ἐ5.1.6.2.23.18(Μ.20.2018)} ; ὑπο- 
μνήματα μεμαρτυρηκότων Ἐπι5.ἢ.6.4.τ5 48(23618); ὄντ, Ζαείι.68(3. 

Ἴ48}). 
Β.. ἀεβιῖτε ἴοσς τῃηατίντάοιη εἰ «ὦ, ἐβουλόμην καὶ τέκνα καταλιπεῖν 

μετὰ ἀγρῶν καὶ οἰκιῶν, ἵνα καὶ παρὰ τῷ θεῷ....ἁγιωτέρων τέκνων 
χρηματίσω πατήρ ΟΥπιαγὶ.14{0.14.22; Μ.1τ. 5810); πόθον μὲν εἶχε 
““ἤσαι' παραδοῦναι δὲ μὴ θέλων ἑαυτόν, ὑπηρέτει τοῖς ὁμολογηταῖς... 
ἐν ταῖς φυλακαῖς ΑΗ ν. πἰοη 46(Μ.26,9ο00). 

Ο, ἴογ (γιὲ πὰ τῇς 141}, Ἐπι5.ἢ.6.5.21.4(Μ,20.4888}; (ἢν. 
ἤονι, 6.1 τῷ σθη.(4.6200); Ἰά λον. 1.4 ἐπ ΕΡλ τό); Ῥτος.(. 
Οσπ.ι ττ5(Μ.87.970); Ολγοῃ. Ῥαςεῖ.Ρ. 252 (Μ.02.6οβμ), 

Τὸ. Ὠδοσββασυ ΘΟΠΟΙΓΠΟΠΒ : δδϑἰβίαησα οὗ Η, ΟΠῃοβὶ τῇ δυνάμει τοῦ 
ἁγίου πνεύματος οἱ μάρτυρες “-οὔσι.. ἀδύνατον γὰρ “-σαι περὶ τοῦ 
Χριστοῦ ἐὰν μή τις διὰ πνεύματος ἁγίου “-“ήσῃ Ονγ, Ἡ εαἰδεῖι.τ6.51: 
Ὁδατιῖν, Πῃτγβ,ἤοηι.27.3 Κορ. (0.723). 

Ἐ., ἴῃ τϑθοθρ οἵ Βαβι 65 πῶς δὲ ἔτι μισθὸς ὅ ἐνδοξότατος ἐν 
οὐρανῷ ἀπόκειται τῷ “-ἤσαντι διὰ τὸ “υῆσαι; (Ἰειχ, ο»,4.12(ρ.285.τ4; 
ΜΙ.8.12934); 5 Τθϑ Π!]ηρ᾽ ΟἹ. γαἤι158] οὗ τηαυενγάοηι ἔο]ονείπσ ἔτοπι 
[5 σοπίθητοη, Πδῖ ϑηοη οἵ ὕνσεηε αἰθα ἰὴ ρΐαοθ οὐ σμτίαι 
διδάσκει. «μὴ δεῖν μι. ὁ γὰρ --ῶν ἄμισθος εὑρεθήσεται, μὴ “-ὧὥν ὑπὲρ 
τοῦ πεποιηκότος τὸν ἄνθρωπον" “εἴ γὰρ ὑπὲρ τοῦ ἐσταυρωμένον 
Σίμωνος ....δεῖ τοίνυν ἀρνεῖσθαι καὶ μὴ προαλῶς ἀποθνήσκειν ἘΡίρῆ. 
ἐἠαεν.24.4{Ρρ.26τ.τ 3}; Μ.41.3134). 

111. Ρά58,, δὲ ἰσϑοά ἰο ὃν τπαγίγγς τοῦ -υουμένου σωτῆρος ἡμῶν. 
εὐτὴν θείαν δύναμιν ἐπιπαροῦσαν ἐναργῶς τε αὐτὴν τοῖς μάρτυσιν 
ἐπιδεικνῦσαν ἱστορήσαμεν Ἐλπι5.ἢ.6.8.7.2(Μ.20.7568); τὴν εἰς τὸν 
““ούμενον θεὸν ἀνεκήρυττεν ὁμολογίαν Δ... Ρ.4(0.917.τ6), 

μαρτυρία, ἡ, Α.. ἐδσέϊγισην, τοϊίμοςς ; Ἐν ὨΪοἢ Οοα Ὀεαῖβ ἴο ϑοη τὰ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ 50. (ἢ 1151] γενόμενα παράδοξα...τὴν ἀπὸ θεοῦ εἶχε μ. ΟΥ. 
(εἰς. 8,0(ρ.227.26; Μ.11.15324}); τεῦ, Μι.3:1τ7, Οτ. Απτιδαρί.2.τ(Μ.88. 
Ἰ5720}; τεῖ. {ΕβΕ ΤΠ ΟΘἢ]Ε8. Θοποοτηϊπρ' Ἠΐ5. δέστη, ΟἸ6Π). εἰν, 6.1 ς(Ρ.403. 
το; Μ.9.3454); 2. ψ ΏΊΟῃ σα Βδδγβ το (τ βεϊδη5 θεοῦ μ. δούλοις πρέ- 
πουσα Ταδί ἀταϊ.123.4(Μ,6,7618); μέχρις ἂν... οἱ ἄνθρωποι... τῆς τοῦ 
τελείου θεοῦ γνώσεως τελειοτέραν διὰ τῶν ἀγώνων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως 
τὴν μ. λάβωσιν Ταῖ ογαί. τ2(0.1.3.,27; Μ.6.8320); 3. οὗ βογτίρτατα, ῥ»οοῦ 
εχ μετὰ μαρτυρίας τῶν γραφῶν Τυβὶ 4α].67.5(Μ.6.6298); ἐ}.70.2 
(6610); μετὰ μ. προφητικῆς (Ἰεπι. ῥαδά.τ.0(Ρ.1.34.12; Μ.8.3400) ; ἰά, 
δίγιτι (ρ.10.21; Μ.8.7244}; μ. τῶν ἐν τοῖς νομικοῖς καὶ προφητικοῖς λὸ- 
γοις κειμένων ΟΥ- σ.1.5(5: Ρ.6.20; Μ.14.288); τὰς διὰ τῶν προφητῶν 
περὶ Χριστοῦ μ. 1.2.34(28; ».91.13; 734}; διὰ μυρίων μ. πιστώσασθαι 
Ἐπ5.}.ε6.τ.2.το(Μ.20.5 70) ; αἷ. «παρὰ τοῦ κυρίου παρενεχθεῖσαι με[βς. αἵ 

επιρταιῖοῃ] (ἢτγβ8.᾿ο»ν.15,3 ἐπὶ ΜΙ. (7. τγτο); δ.27.2(4270}} οουρίεα 
ὙΠ Ῥαττίβιις (εβιπηοην, Ἐπιδίγαῖου. τμγε, 3ο(Ν|.86.2200Ὰ}); γ6ζ2᾽- 
ἔμεέ ἐν τῇ βίβλῳ τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων... κεφάλαια μ΄, μαρ- 
τυρίαι λ' ἘνίΠ4].ῖδο. 4. (Μ.8ς. 6368 εἰ ραββίτη) ; 4. οἵ (τί βείδης ἡ 
τῶν εἰς τέλος ὑπομεινάντων μ. ΟἸ]ετη ῥακά,τ. (ρ.το5.τ6 ; Μ.8.2768) ; 4. 
δὲν. 4.7(ρ.268,4; Μ.8.12568); Οτοριανί. 3ο(ρ.27.4; Μιττ.θο 4); γραμ- 
ματεῖς καὶ φαρισαῖοι πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, κακῶς ἐποιήσαμεν τοιαύτην 
μ. παρασχόντες τῷ ᾿Ϊησοῦ [30. Ὀγ βογβεσμπεῖηρ (ΒΤ βι 455] ΗΠ ροβ.ἈΡ, 
Ἐπι5,}.9.2.23.τ4(Μ.20.2ο1Ὰ}; μετὰ τὴν ἐν τοῖς ἡγεμονικοῖς δικαστηρίοις 
λαμπρὰν.««μι Ἐλι5.}}.6.6.30. 3(6008); ἐδ.7.15.2(6760); Ψ 1} ΟΙαν ἡ 
ἀσαθ]ε τηθϑηϊηρ οὗ νγοτὰ μ. ἦν ὁμώνυμος, οἶμαι, τῷ παρὰ τὸ μαρτυρεῖν 
καὶ ἀποθνήσκειν ὑπὲρ θεοσεβείας σημαινομένῳ Οτ.70.32.πτϑάτ; Ρ.4:6. 
26; Μ.14.792}). 

Β, γιαγίγγάοηι; 1, ἀςῖ, ἡ πρὸς θεὸν ὁμολογία μ. ἐστί ΟἸοτΑ. εἰν.4.4. 
(0.255.13; Μ.8.12280); 2. ἴῃ ρεπ., Ἐρ. 1 πράνρ. Ἐύπ5.}.6.5.χττ(Μ.20, 
4134); Ιτϑη ἤαεν.1.28,1(Μ.7. 6000); ΠΙΡΡ Καον.ο.ττίρ.246.15; Μοτό. 
33798); Επ5.}..6.5.2.1(λ1.20.2168); 3. ΘΟ π Δ] 1015 οἵ ἴσια τηατένυάοι : 
ἘδατΙν οὐ τὴν ἁπλῆν ἐμφαίνων μ., ἀλλὰ τὴν γνωστικήν, ὡς κατὰ τὸν 
κανόνα τοῦ εὐαγγελίου πολιτευσάμενος διὰ τῆς πρὸς τὸν κύριον ἀγάπης 
ΟἸεπη. ἰγ.4.4(0.255.2ο; Μ.8,12294}; 1δ.4.7(0.260.το; 12:78); νόμος δὲ 



μαρτυριανοί 

μαρτυρίας, μήτε ἐθελοντὰς πρὸς τὸν ἀγῶνα χωρεῖν, φειδοῖ τῶν διωκόν- 

των Καὶ τῶν ἀσθενεστέρων, μήτε παρόντας ἀναδύεσθαι" τὸ μὲν γὰρ 

θράσους, τὸ δὲ ἀνανδρίας ἐστίν ΟΥ.Ν82.0γ.43,6(}}.36. 5000) ; τι γτάοτη 

Αἶδὸ ου ὉΏΪῪ οὗ ΟΒυχοῦ ἦν οὐκ ἀδοξοτέρα τῆς ἕνεκεν τοῦ μὴ εἰδωλο- 

λατρῆσαι γινομένης ἡ ἕνεκεν τοῦ μὴ σχίσαι μ. Ῥῖοπ,Α],ἈΡ.Ἐπ5.λ,6.6.45 

(Δ1.20.6338); 4. 115 ΟΥ δηᾷ εἴσοδον τὴν μὲν δύναμιν τῆς μ. ἔργῳ 

ἐπεδείκνυντο, πολλὴν παρρησίαν ἄγοντες τὰ ἔθνη ἘΡ.ΤΗρά,ΑΡ. Ἐπ 5,,}.6. 

ς.2.4(44.20.4364}; ἡ χαρὰ τῆς μ. 1.5.1.34(4214}; 5. ποδί, τινὲς δὲ τῶν 

αἱρετικῶν...μ. λέγοντες ἀληθῆ εἶναι τὴν τοῦ ὄντως ὄντος γνῶσιν θεοῦ, 

ὅπερ καὶ ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν, φονέα δὲ εἶναι αὐτὸν ἑαυτοῦ καὶ αὐθέντην 

τὸν διὰ θανάτου ὁμολογήσαντα (Ἰοτη.Ξἐγ.4.4{ρ.256.6; Μ.8.12208). 
Ἐμαρτυριανοί, οἱ, “]αγγγίαης, τηϑτη 615 οἱ ἃ ῬΡᾶρδπ ΒΞΟΕΓΙΟΔΙ βεοῖ 

(-Ξ- Μασσαλιανοί 1) Μί. ἑαυτοὺς ἐπωνόμασαν, δῆθεν διὰ τοὺς ὑπὲρ τῶν 
εἰδώλων μαρτυρήσαντας [1.6. γνο γγεζα 518 Ὀγ ̓ προτῖαὶ δα {ΠΟΙ10165] 
ἘΡΙρμ παεν.βο.2(ρ.486.2ο; Μ.42.1608); [0.1).ἀαϑγ.8ο(Μ.94.1294). 

Ἐμαρτυρικός, 1. οΓ α »παγίγΥ ἀγὼν μ. «4.Ραμῖ.εἱ Τἠδεῖ.43(0.269.. 
6η.); [7 βειφη.σγτ(}.6.14880); στέφανος ῬΒΙΠοβι, ἤ.6.1.8(} 1.65. 5450); 
νοΐοβ, (ῆτυβ, ῥα». {εἰη.3(2.6750); ἀδαῖῃ, ῬΏΠοβι. ἦ..6.2.12(4760) ; ἴᾺ 

ὙΙᾶΟΙ 56η58, οὗ ἃ {τρὶς δοοϊαδηΐ μι θανάτῳ τέθνηκεν ὁ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος Ἐπ5.Δ1.Ξογηι.6(Μ.86.3524}); ταϑτέντ᾽β ὈἱΪοοά, 70.Μομ ἡ γηΉ}, 
Βας.το(}.96.1377}; τε 105 ἐκ μ. λειψάνων μύρον εὐῶδες ἀναβλύζειν 

70.Ὁ. [.4.τρ 1 04.1τ654) ; αἱ μ. βίβλοι διηγοῦνται περὶ τῶν παθημά- 

των τῶν μαρτύρων Τατε5.6}.4{(Ν1.08.14530); 2. ἡϑυϊ, ρ᾽ατ. 45 βυ 8ῖ,; 

ἃ. πα )γ5᾽ ̓ ἶυός ἀναγίνωσκε δὲ τὴν νέαν διαθήκην, μαρτυρικὰ δέ, καὶ 
τοὺς βίους τῶν πατέρων ΝΊ] Φρῥ.4.τ(}1.79.5454} Ὁ. ἄγητς ΤῈ} ΠΟΜΟΘΉΤ 
οὗ τισγίνγς, Οοησιδίμα 6(Μ.00.17084). 

Ἐμαρτυρικῶς, ας δέξὶ5 νιανίγγ5, Πκ6 τπαγίγυς, 170.1).8. [-Ῥτόεμι. 
(Μ.06.8698); Ὑμπάτιϑιυᾶ, 6.2. τ4(Ν.09.11570)}; 1δ.2.55(12680). 

μαρτύριον, τό, 1. ἐσείηοΉγ, δυϊάθησο, ῥγουΐ; 
Α.. ζπ ΟἹ ἡ σκηνὴ τοῦ μ. Τυπι.ἀϊαϊ.56.2(Μ.6.5538}; ἐδ.36.6(556 4) ; 

Ο«. 7ο.28.π(ρ.389.14; Μ.14.6814}; ψιϊποαῖΐ σκηνή: θυσιαστήριον ἔνδον 
ἐν τοῖς ἁγίοις τῶν ἁγίων ἀνακείμενον κατὰ πρόσωπον τοῦ μ. Με(Ώ. 
5). 5.Β(ρ.63.1; Μ.18.1128). 

Β. ἴῃ ρέῃ. εἰς μ. τῶν φυλῶν..«εἰς μ. Ἀβραάμ, ᾿Ισαάκ, ᾿Ιακώβ Βαν. 

8,3,4; τεξ, οἰτουτηοϊδίοη τὴν μείωσιν τῆς σαρκὸς μ. ἐκλογῆς ἀλαζονεύ- 

εἐσθαι..-πῶς οὐ χλεύης ἄξιον; Ὀϊορη.4.4., Ταπι.ἀταὶ,88.1(Ν.6.6854); 
Οὐ. 70.2.τ4(8 ; Ὁ.70.3; Νῖ.14.1374). 

α΄. ἴτοιη βουίρίυτα, ἕο ἱπῖῃ8 οἱ ἴπ8 ἴαϊν τίνε γὰρ ἂν λόγῳ 
ἀνθρώπῳ σταυρωθέντι ἐπειθόμεθα, ὅτι πρωτότοκος τῷ.---θεῷ ἐστι... 

εἰ μὴ μ. πρὶν ἣ ἐλθεῖν αὐτὸν ἄνθρωπον γενόμενον κεκηρυγμένα περὶ 

αὐτοῦ εὕρομεν; Τυϑ81. χαροΐ,53.2(Ν}.6, 4050) ; Ια ταὶ. 61.1(Μ.6.6130); τὰ 

τῆς πίστεως ἐκ τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἱστορίας ἀναλεγόμενος παρατίθεμαι μ. 

ΟἸειη, εἰ». 2.4{(ρ.ττο.18; Ν.8,0448); 1δ.6,15(Ρ.403.30; Μ.9.3450); ΟΥ. 

19.5.6(ρ.το3.0; Μ.14.1028); περὶ..«.τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

καὶ περὶ τῆς πρὸς τὸν πατέρα ἑνότητος αὐτοῦ γέγραπται καὶ δείκνυται 

τὰ μ. Αἴῃ..44ν.2.30(Ν.26.2208). 
Ὦ.. ἔτοται Ῥαρ π ΜΥΛΕΪΩΡ5 περὶ..-πίστεως ἱκανὰ μ. τῶν παρ᾽ “Ελλησι 

γραφῶν παρατεθείμεθα (ἸΕτᾺ.εἰγ.5.2(ρ.335.1; Μ',9,294). 
Ἐ᾿, τεῖ, Ῥαββίοπ. ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μ. τοῦ σταυροῦ, “ἐκ τοῦ 

διαβόλου ἐστίν᾽ ῬοΙγς.6}.7.1; ΕΧχερ. ΤΤΊπι,2:6 μ. δὲ τὸ πάθος ἐκάλεσε, 

πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἄδικον τῆς σφαγῆς" ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τὸ πάντας ἔχειν 

μάρτυρας τοὺς προφήτας ΤΠαΐ. ΤΊνι.2:6(3.648); Χριστὸς .--ἀπέθανεν 

ὑπὲρ ᾿Ἑλλήνων..«τὸ δὲ αὐτοῦ μέρος ἐγένετο. μ.᾽" τὸ πάθος φησίν. ... 

ἦλθε γὰρ μαρτυρήσων, φησί, τῇ ἀληθείᾳ τοῦ πατρός ΟὮτγ5. 01.7.1 10. 

Τῆι. (11.586). 
11. γπαγίγγάοηι; 
Α. οἴ (υῖβεῖβ. Ῥαββίοῃ, ἐχερ. Μί.14:36 ᾿παρένεγκε τὸ ποτήριον. 

τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ." ὅρα τοίνυν εἰ δύνασαι, παντὸς μ. τοῦ καθ᾽ ὁποιανοῦν 

πρόφασιν ἐξόδου ἀποτελουμένου ποτηρίου καλουμένου, φάσκειν ὅτι οὐ 

τὸ γένος τοῦ μ. παρῃτεῖτο ὁ λέγων' ᾿παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον 

τοῦτο᾽ (ἔφασκε γὰρ ἄν" παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον) ἀλλὰ τάχα τὸ 

εἶδος τόδε. καὶ πρόσχες εἰ δυνατὸν ἐνορῶντα τὸν σωτῆρα τοῖς εἴδεσιν... 

τῶν ποτηρίων...τόδε τὸ εἶδος τοῦ ἐξόδου παραιτεῖσθαι τοῦ μ. ἄλλο δὲ 

τάχα βαρύτερον αἰτεῖν λεληθότως Οτωματί, 2ο(ρ.26. ΣΈ; Μ.1τ.δοοΑ) ; 

[18.28(0.24.23; 5014); τὸ τοῦ σωτῆρος μ. Ῥίοᾶ. ς.87:1ττ(}.33. 

τ6τ80}; ἀθλητὴς μ. γεγένημαι, ἐπὶ τοῦ σταυροῦ νννἐπάλαισα Ῥτος] ΟΡ 

οΥ.1.7(Δ1.δς.8 178). . , 

Β. οὗ τηδτίντάοτωῃ οἱ (τἰβεϊδηβ ἐπὶ βισίοί 56 π56, ε5 ἀθδῖῃ ἴον [Πα 

ζωάτα; 1. δου ρίυταὶ μαβὶβ περὶ δὲ τοῦ μ. διαρρήδην ὁ κύριος εἴρηκεν 

ΟἸδιη. οί 4.0(0.270.27; Μ.8.12800); οὐκ ἐν τοῖς πρὸς τοὺς πολλοὺς 

λόγοις τὰ περὶ μ. προφητεύεται ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πρὸς τοὺς 

ἀποστόλους Ὀτωμαγὶ.34{0.20.5; ΜΙ τι 6054); ταῦτα δὲ παρὰ τῷ 

Ματθαίῳ ἐπὶ μαρτύριον προτρεπόμενα οὗ πρὸς ἄλλους ἢ τοὺς δώδεκα 

εἴρηται" ὧν ἀκούειν καὶ ἡμᾶς δεήσει ἐν τῷ ἀκούειν ἐσομένους ἀδελφοὺς 

τῶν ἀκουσάντων ἀποστόλων καὶ ἀποστόλοις συγκαταριθμησομένους 1. 

(Ρ.3ο.1ο; ὅοΞ Ὁ); 2. ὧ8 ἔοππάδεϊοη οὗ Ομυτοι οἱ-.. ἀπόστολοι εἰς 
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πῆξιν. «τῶν ἐκκλησιῶν εἰς πεῖραν καὶ μ. τελειότητος ἤχθησαν ΑἸεχλ. έν. 

γ.12(ρ.53.11; Μ.οἁΒοτ0) ; θῶμεν αὐτὴν [5ς, ψυχήν ]..«ὑπὲρ τῶν ἐν τῷ μ. 

ἡμῶν οἰκοδομηθησομένων Οτοπιαγί, 4τ(0.38.28; Μοχτ. 6174); 8. οομα)- 

ἰοπβ οὗ {{ππὸὲ πιατίγσάοϊη μακάρια...τὰ μ. πάντα τὰ κατὰ τὸ θέλημα 

τοῦ θεοῦ γεγονότα" δεῖ γὰρ εὐλαβεστέρους ἡμᾶς ὑπάρχοντας τῷ θεῷ τὴν 

κατὰ πάντων ἐξουσίαν ἀνατιθέναι ΜΙ.Ροῖψε.2.1; 18.1.1; εἴ που μ. δι' 

αἵματος χωροῦντος ἐπικαταλάβοι χρεία, βούλεται [80. ὁ νόμος] ΟἸἰοιλ, 

οἱγιζιαδίρ.155.26; Μ,8.10200); διδάσκει ἡμᾶς ὁ κύριος, ὡς οὐκ ἄνεν 

προνοίας ἔρχεταί τις ἐπὶ τὸν τοῦ μ. ἀγῶνα Οτοηιαγί.34(ρ.30.17; Μι1:. 

6ο8ΑᾺ}); [α͵5ὲ τηλτέγταοτῃ τε]εοῖβα ψέγομεν δὲ καὶ ἡμεῖς τοὺς ἐπιπηδή- 

σαντας τῷ θανάτῳ....οὐ γὰρ τὸν χαρακτῆρα σώζουσι τοῦ μ. τοῦ πιστοῦ, 

τὸν ὄντως θεὸν μὴ γνωρίσαντες, θανάτῳ δὲ ἑαυτοὺς ἐπιδιδόασι κενῷ 

ΟἸδι.οἰγ.4.4(ρ.256.16; Μ.8.12200); τεῦ, Μοπταπ βίβ ἐπειδὰν οἱ ἐπὶ τὸ 

τῆς κατ᾽ ἀλήθειαν πίστεως μ. κληθέντες ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας τύχωσι 

μετά τινων τῶν ἀπὸ τῆς τῶν Φρυγῶν αἱρέσεως λεγομένων μαρτύρων 

Απου,8Ρ. 5.}.6.5.16.22(Μ.20.4720); 4. ΕΧοο ]εηος οἵ τηδγίντάοτχῃ ; 

8. ει. αἰβττηατίοηβ τελείωσιν τὸ μ. καλοῦμεν οὐχ ὅτι τέλος τοῦ βίου ὁ 

ἄνθρωπος ἔλαβεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλ᾽ ὅτι τέλειον ἔργον ἀγάπης ἐνεδεί- 

ξατο ΟἸεχι. εἰν. 4.4(ρ.255.1; Μ.8.12288); οἱ βασάνους καὶ πόνους ὑπὸο- 

μείναντες τῶν μὴ ἐν τούτοις ἐξητασμένων λαμπροτέραν ἐπεδείξαντο τὴν 

ἐν τῷ μ. ἀρετήν Οτοπιαγὶ τ5(ρ.15.7; Μ.11.5844}} τεξ, Ῥ5, 115: 4 ποτήριον 

δὲ σωτηρίον᾽ ἔθος ὀνομάζεσθαι τὸ μ. 1δ.28(ρ.24.10; 596}; λόγον γὰρ 

ἔχει τὸ ἰδίως τὸν ἐν μ. θάνατον ὕψωσιν καλεῖσθαι, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ 

[10.12:32] ἐδ. πο(ρ.47.1; 6364); τότε ἦσαν πιστοί, ὅτε τὰ μ. τὰ γεν- 

ναῖα ἐγίνοντο 14.ἀοηι.4.3 τ 767.{Ρ.25.19; Μ.13.288}0); Μετῃ. ἤγινιανὶ. 

τίρ.52ο.2; Μιτ8,3450) οἷζ, 5. ἁρπαγμός ; Ὁ. 4065 Ὠοΐ ρὶνε οἰαίτη ἴο 

Ἡἰρῃοβι ποπουτβ, χες. Μί.τοι 3844,, ΟΠ γυβ,αγοη.8.6{(1.522.); δεΐηρ 

ἰηίουίου ἴο μα Εν ἀγάπης οὐδὲν οὔτε μεῖζον οὔτε ἴσον ἐστίν, οὐδὲ 

αὐτὸ τὸ μ., ὃ πάντων ἐστὶ κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν ...«ἀγάπη μὲν γὰρ καὶ 

χωρὶς μ. ποιεῖ μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ, μ. δὲ χωρὶς ἀγάπης οὐκ ἂν 

ἰσχύσεις τοῦτο ἐργάσασθαι...μ. χωρὶς ἀγάπης οὐ μόνον μαθητὰς οὐ 

ποιεῖ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὠφελεῖ τι τὸν ὑπομένοντα ἴὰ.ῥαη. Κοηι.τ,τί2.6120); ὁ 

μὴ φιλῶν τὸν ἀδελφὸν...κἂν ἐν μ. διαλάμψῃ, οὐδὲν ἀνύει πλέον ἰὰ ἔσηι. 

“..ὁ ἠμ Βοημι(ο οτΑν); α. τεοεῖνεϑ δ σσομῃ εἰς πᾶν εἶδος διῃρεῖτο τὰ μ. 

τῆς ἐξόδου αὐτῶν. ἐκ διαφόρων γὰρ χρωμάτων..«πλέξαντες στέφανον 

Ἐρ Ιπιρᾷ,ρ.Ἐπ5.λ.6.5.1.36(Ν1.20.4218); ΟΠγγβ. λον. 1.5.2 ἰῃ Κορ (ο. 
5060); ἐῤ.30.4(,420); ΜΟΝΊρορἢ (0.287); 5. οἤεοῖβ; ἃ. οἰδδηβίπρ, 

ἔγζοση βίῃ, ΟἸδηχ. ίγ.4.ο(ρ.281.26; Μ.8.12840} οἷϊ, 5. ἀποκάθαρσις ; τεῖ. 
Θαρ, 2: τθὶ, ἡ θεία σοφία...κάθαρσιν ἔνδοξον τὸ μ. διδάσκουσα 1δ.4.τό 

(Ρ.294.1ο; Σ3000) ; Βεϊηρ' ἃ ὈΔΡΕ5Πὶ τὸ μ. γὰρ οἷδε βάπτισμα καλεῖν ὃ 

σωτήρ [30. Μο.1το:38] Οντ.Ἡ «εαἰδεῖ.3.το; μὴ θαυμάσητε, εἰ βάπτισμα 

τὸ μ. ἐκάλεσα' καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα τὸ πνεῦμα μετὰ πολλῆς ἐφίπταται 
τῆς δαψιλείας, καὶ ἁμαρτημάτων ἀναίρεσις καὶ ψυχῆς γίνεται καθαρμὸς 

θαυμαστός τις καὶ παράδοξος" καὶ ὥσπερ οἱ βαπτιζόμενοι τοῖς ὕδασιν, 

οὕτως οἱ μαρτυροῦντες τῷ ἰδίῳ λούονται αἵματι (ῃγγ5. ῥαη.] οη.2(2. 
5261); θαΐ οὐδὲν οὕτω παροξύνει τὸν θεόν, ὡς τὸ ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι 
.ονἀνὴρ δέ τις ἅγιος... οὐδὲ μι αἷμα ταύτην ἔφησε δύνασθαι τὴν ἁμαρτίαν 
ἐξαλείφειν τὰ «ποι. τ1.4 ἐπ Ἐρίμ(ατ. 860); Ὁ. οἴλοῦ οἤεοῖβ εἰ θέλομεν 

ἡμῶν σῶσαι τὴν ψυχήν, ἵνα αὐτὴν ἀπολάβωμεν κρείττονα ψυχῆς, καὶ 

μ. ἀπολέσωμεν αὐτήν Οτοπανί.τ2{(ρ.12.25; Μ.11.5808); τερεϊνί Πρ 'ἃ 
Βυπάτεαίο!δ᾽, 1.14{0.14.21; 5810); ρτοουσηρ παρρησία τ οὐ, 

10.28(0.24.7; ποδο); τόπον διὰ τῆς εἰς τὸ μ. προθυμίας δότε τῷ τοῦ 

πατρὰς ὑμῶν πνεύματι λαλοῦντι τοῖς διὰ θεοσέβειαν παραδοθεῖσιν δ... 

(Ρ.36.τι ; 6130); ὁ εἰς μ. ἑλκόμενος, οὕτω νικᾷ, δεσμούμενος, καὶ 

μαστιγούμενος ΓὨτγβ.λοηι. 8.4.4 ἴηι ΜΠ.(].8ο2 0}; 6. Πτεγᾶτν ἰτδα! οι : 

δ9 Ὁ{|6 οὗ τιδτίγυβ᾽ ἱερεπάβ, 4.4η6γ.Α. τι(ρ.46.1});.4.Ρ πὶ ατι(ρ.4:. 

19); ϑορῃτ. ΗΑ πακί τ ρ.ΟΝ1ς,(787)α εἰ. (Π1.4.1730}; δοσοιηῖβ ἴῃ 

Ραρδῃ [ἰτεσαΐασε ἡ τῆς ἡμετέρας πίστεως διέλαμπεν διδασκαλία, ὡς 

καὶ τοὺς ἄποθεν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγου συγγραφεῖς μὴ ἀποκνῆσαι ταῖς 
αὐτῶν ἱστορίαις τόν τε διωγμὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ μ. παραδοῦναι 1.5... 
Δ2.18.4(Ά1.20.2528); ἀεξοτρείοῃ ΌΚ τιδτίνυ οὐ ρειβθουτοηβ ἥτις [80. 
5. Ῥεγρδῖιᾳ] πᾶσαν τὴν τάξιν τοῦ μ. ἐντεῦθεν διηγήσατο, ὡς καὶ τῷ νοῖ 

αὐτῆς καὶ τῇ χειρὶ συγγράψασα κατέλιπεν οὕτως εἰποῦσα Μί. ΡΕΡΡ.2 

(Ρ.63.26); Παπίας καὶ ἄλλοι πολλοί, ὧν καὶ ἔγγραφα φέρονται τὰ μ. 

Οβνο Βασελ.. ε8(Μ.92.6280); 7. Παγρ., οεἸἰςγατίοῃ οὗ Δ  Ί νΕΥ̓ΒΑΓΥ͂ 

οὗ τηατίνταοπι ἔνθα ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγομένοις ἐν ἀγαλλιάσει καὶ 

χαρᾷ παρέξει ὁ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μ. αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον, 

εἴς τε τὴν τῶν προηθληκότων μνήμην καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησιν 

Μ.Ροῖνε..8.5; ἘΘΤΠΔ. ΤλΙας ἐρ. Ραμ (Μ1.85.701Ὰ); 8. τεδιιδίῖομ οὗ 

Ἐδ5 1485, το Ποῖα ἀμ8ι τπιατίγγάοιη 85 ἃ ῬΌΠΙΒΒτλθηϊ ΤΟΥ 5105 

σοΙηπη δα ἴῃ δπ δα 6. ἢ δ εἰ δὲ τὸ μ. ἀνταπόδοσις διὰ κολάσεως, 

καὶ ἡ πίστις καὶ ἡ διδασκαλία, δι’ ἃς τὸ μ." σύνεργοι ἄρα αὗται κολά- 

σεως, ἧς τίς ἂν ἄλλη μείζων ἀπέμφασις γένοιτο; ΟἸετη. 7.4. τ2(ρ.28ς. 

271.; Μ.8.12038); ἐν. (ρ.284.6; τ280Δ}; 9. γεΐ54] οὗ τηδγίνγάοσῃ, τεῖ. 

15.1:4:0[. οὐδὲν δὲ ἄτοπον ἰδεῖν ἐκ τῶν τῷ ᾿Ησαΐᾳ γεγραμμένων τὰ 

λεχϑησόμενα ὑπὸ τῶν ἐν ᾷδου τοῖς νενικημένοις καὶ ἀπὸ τοῦ οὐρανίου μ. 
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καταπεπτωκόσιν ΟΥ̓ΠαΡΙτϑ(ρ.17.12; ΜΟτΙ. 5884); ἄλλων δὲ’ τοῦ μ. 
ἐκπεσόντων, καὶ τὴν ἀθεμιτουργίαν τῆς τῶν εἰδώλων θρησκείας 
πραξάντων ἘΡῚΡΗ ἦκεν.68,2(ρ.141.22; Μ.42.1858). 

Ε. ἴῃ ΨΊΘΔΘΥΙ 56ηβε ; 1. ἴῃ σεῆ,, οὗ επάυσαμοα οὗ βυ ἴουϊηρϑ οἱ Π1{π 
φέρε τοίνυν τὰ συμπίπτοντα πάντα γενναίως" τοῦτο γάρ σοι μ. ἐστιν. οὐ 
γὰρ τὸν κελευόμενον θῦσαι, τὸ μὴ θῦσαι, ἀλλὰ καταξανθῆναι μᾶλλον, ἢ 
τοῦτο ποιῆσαι, ποιεῖ μι μόνον" ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ὀδύνης εἰς βλασφημίαν 
ἐξαγούσης, ἑλέσθαι ἐγκαρτερῆσαι τῷ πόνῳ, καὶ μηδὲν ἀπηχὲς εἰπεῖν, 
μάρτυρα ἐργάζεται (Ὦτγβιοαῤ τη ̓5.1271τ(5.3628); τεῖ. ῬΧ,3:12, 

60.12:6 πόσοι ποσάκις ἐπεθύμησαν μ. στέφανον λαβεῖν; τοῦτο 
ἀπηρτισμένος ἐστὶ μ. στέφανος. οὐ γὰρ τὸ κελευσθῆναι, εἶτα ἑλέσθαι 
μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ θῦσαι, ποιεῖ μάρτυρα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ὁτιοῦν 
φυλάττοντα μόνον δυνάμενον θάνατον ἐπισπάσασθαι, μ. ἐστι σαφές Ἰά. 
ν.8.1(1.685Ε); τί πάθω, φησίν, ὅτι μ. καιρὸς οὐ πάρεστι νῦν; τί φής; 
οὐ πάρεστι μ. καιρός; οὐδέποτε...οὗτος ἄπεστιν,...οὐδὲ γὰρ τὸ ἐπὶ 
ξύλου κρέμασθαι μόνον, τοῦτο ποιεῖ μάρτυρα' ἐπεὶ εἰ τοῦτο ἦν, ἐκτὸς 
τῶν στεφάνων τούτων ὁ ̓ Ιὼβ ἦν ΙΔ Ποηι.1.4 ἐπ Ζ ον (το. 4240); δεῖ οὖν 
εὐχαριστοῦντας ὑπομένειν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ" τό τε γὰρ ἡμῖν εἷς 
λόγον δευτέρου μ. τό τε συνεχὲς τῶν νόσων καὶ ἡ πρὸς τοὺς δαιμονιώδεις 
λογισμοὺς μάχη λογισθήσεται ΤΟϊαά, ῥόνξ,ο4(0.138.14); τὸ μ. τῆς συν- 
εἰδήσεως 1Ὁ.(Ρ.τ38.26); 2. νατίουθ ΘΧΘΙΊΡ]65; ἃ. ρίνὶπρ ὁπο᾽Β {1 πὸ 
ΠΌΓΒΙῚρ' ἰὴ ἘρΙἀοιηϊοβ, θοη, Α],8ρ.Ἐπι|5,Ἢ.6.7}.22.8(Μ.2ο. 6804); απὰ ἴῃ 
ΟΥΒΟΙ ὙγΑΥ5 Υἰβ κεῖτο ομο᾽β Π1π ΤΟΥ Ομ δ᾽ Β πεῖρῆθουτ, Ὁῃτγϑ.λσηι. 9.3 ἴῃ 
ῬΑ (αι. 2688); Ὁ. ἀείεηαϊηρ [ΑἸ ἀραίπβί πεγειῖοβ οὐ γὰρ μόνον τὸ 
μὴ θῦσαι λέβανον δείκνυσι μάρτυρας’ ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ ἀρνήσασθαι τὴν 
πίστιν, ποιεῖ τὸ μ. τῆς συνειδήσεως λαμπρόν ΑἸ. 6ρ. “46 ρ.11}.2τ(Μ.25. 
588Α); τὰ γὰρ τοιαῦτα παθήματα [85. ἴΠο5ε Ἰπῆϊοίεα Ὀν Πεγδιϊ05] 
μέρος ἐστὲ μι (βαιά. ερ.ΑἸδχ.αρ. ΑἸ αβοὶ, ς6ς.Β(ρ.117.τ6; Μ.2ς. 
316); (. 1Π]π685, 1055 οἵ ρτορεσίνυ, εἴο., (μσνβυθον!. 3.5 ἐπι ΤΠοςς (τ. 
447Ε,Ε)} 14. Πιογ.1.5 1Ἢ᾽. 2 ογ.(10.4254}; 3. ἀδοβεῖςα] 11ξπ 5 τηαγίντ- 
ἄοχι ἐὰν μηδεὶς διώκῃ σε τύραννος Ἕλλην, ἀλλ᾽ ὅμως γίνου ἕτοιμος εἰς 
με .-: πάρεστι διωγμὸς διὰ παντὸς τοῦ βίου: πάρεστιν θυμός, πάρεστιν 
ἐπιθυμία αἰσχρά... ἀγωνίζου τοίνυν, καὶ ἀνδρίζου κατ᾽ αὐτῶν ΝΊ] ἐῤ. 
3.71τ(}λ1.70.4218); τοὺς νηπιάζοντας παιδαγωγοῦντες, καὶ τὸν καλοῦντα 
περιμένοντες λόγον: ὃς ἐν τοῖς νομίμως τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας ὑπερ- 
μαχομένοις ἀγῶνας ἀοράτως παραγινόμενος, τὸν τῆς μαρτυρίας διέξεισι 
δρόμον- ὡς μόνος αἴσθησιν καὶ φύσιν νικῆσαι δυνάμενος" ἐπειδὴ σαφῶς 
αἰσθήσεως νίκη καὶ φύσεώς ἐστι τὸ μ., δι᾿ οὗ πέφυκε νοῦ τε καὶ λόγου 
γίγνεσθαι κατὰ τῶν παθῶν ἐπανάστασις ΜΑχ.ΕΡ.τΑ(Μν01.5448); οἔ, τὸ 
γυμνάσιον τῆς εὐσεβείας μ. ἐστι (τυ. πορμιΐη ᾿ς. 5: τίς δας); 
τοὺς θεοφόρους ἀσκητάς, τοὺς τὸ χρονιώτερον καὶ ἐπιπονώτερον μ. τῆς 
συνειδήσεως διαθλήσαντας 70,10. ζ,0.4.τ:(Δ.04.11688). 

ΗἼΙ. ἡπαννΥὴς σαηείανν, Ἀδτοα ρθη, εὐαρεὶ οὐ επμγοξ; 
Α΄. ἴπ β6ῃ., σουρ ε ἩΠ ἐκκλησία εἴο, πόλιν.. εὐκτηρίοις... 

ἐφαίδρυνεν μ. τε μεγίστοις ἘλπιΞ,υ,(,3,48(ρ.98.2 ; Μ.2ο.ττοϑο) ; ἐδι.4.61 
(0.143.2; 12134}; Τάντη. Τ γύν,.2.16(}1.320.721Ὰ}; ΟΒγυνβιλοιη. 1.4 ἴῃ 
ΤΊ Ἠεος, (τι. 5070); Το. Αλτ,γ δαί, ῤιτ(ρ.124.36; Μι82.τ44τΑ}; ἐν ἐκ- 
κλησίᾳ πόλεως...ἢ μ.» ἢ μοναστηρίῳ (ΌΠαΙς, αν. ; οἱ κληρικοὶ τῶν... 
μοναστηρίων καὶ μ. 1.8. 

Β, γνιαγέγγ᾽ 5 εἠιγίνια δώσω ὑμῖν τὸ παλάτιόν μου εἰς μ. τοῦ Ματθαίου 
ΑἸ Μι.27(0Ρ.256.9); οὗ κατηχούμενοι ἐπὶ τοῖς μ. κατηχοῦντο Οτ ἤοηι. 4.3 
ἿἪ {67.(Ρ.25.22; Μ.153.280Ὰ}; ἴῃ Εστης ἀπελθὼν εἰς τὸ μ. Πέτρου ΑἸΉ. 
ἢ, ἤν. 371(0.204.3; Μ.25.7360); οὐδὲ τὰς ἐν τοῖς μ. γινομένας ἀγορασίας 
οἰκείας ἡμῖν ὁ λόγος δείκνυσιν. οὐ γὰρ ἄλλον τινὸς ἕνεκεν ἐν τοῖς μι» 
ἢ ἐν τοῖς περὶ αὐτὰ τόποις φαίνεσθαι ἐπιβάλλει Χριστιανοῖς, ἢ προσ- 
εὐχῆς ἕνεκεν, καὶ τοῦ εἰς ὑπόμνησιν ἐλθόντας τῆς τῶν ἁγίων ὑπὲρ 
εὐσεβείας μέχρι θανάτου ἐνοτάσεως, πρὸς τὸν ζῆλον τὸν ὅμοιον προ- 
τραπῆναι ΒΈ5.γ6ρ. {ι5.40(2,386.,8 ; Μ.31.1Ο0208) ; ἀἰγοσίίοης ἴου ΒῈ164- 
Ἰπρ Β0 0}, ΟἿΟΝ 85.6.25 (},46.1το 030); τῆς γὰρ μελλούσης κρίσεως 
ἴχνη. εὐτὰ μι τῶν ἁγίων παρέχεται, δαιμόνων μαστιζομένων, ἀνθρώ- 
πὼν κολαζομένων καὶ ἐλευθερουμένων (Πγνδ. ἤοηι.26. 5 τὰ 2 ογ(το. 
6260); ἀεββοταίθεα Ὀν Τυ]π. ΠᾺΡ., ἰά ραν. Βα.τ.53(2.534Ὲ); ἐν τῷ μ., 
ἔνθα τὸ σῶμα τῆς μάρτυρος Εὐφημίας ἀπόκειται ϑοοτ,ἦ.6.6.6.12(Ν.67. 
6774}} τὸ λείψανον τῆς ἁγίας Ἀναστασίας...κατετέθη ἐν τῷ μ. αὐτῆς 
ΤΒαΥΤ δοῖ. ἢ.6.2.65(41.86.2168) ; ἤνεγκε τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου Συμεῶ- 
νος ἐν Ἀντιοχείᾳ...καὶ ἐκτίσθη αὐτοῦ μι μέγα Οἤγοη. Βαξεῖ,Ρ. 3210}. 
92.8208) ; ἀρρί!ν. ᾿Π Πα 166, ρχοῦ. Ὁν᾽ ραδγάϊαπβ οἵἁὨ τϑ]ϊοβ Σάμος... 
μᾶλλον τῶν τὸ μ. οἰκούντων ἐνδιέτριβε τῷ ναῷ Β85.86].υ, ΤΠδεὶ.2.5ο 
(Μ.85.617.); Ἰερ!5δείομ σοποδγηΐησ [πο οὗ Ἠοχθίίος περὶ τοῦ μὴ 
συγχωρεῖν εἰς τὰ κοιμητήρια ἣ εἰς τὰ λεγόμενα μ. πάντων τῶν αἱρετι- 
κῶν ἀπιέναι τοὺς τῆς ἐκκλησίας εὐχῆς ἢ θεραπείας ἕνεκα (],δοᾶ,καη.0; 
τηθῖ., Οὗ 8. ΒΘΥΤΏΪἾ᾿5. 66}] ἔσται γὰρ τὸ σπήλαιόν σου μ. τῆς ἐρήμου 
Υ΄.Ζος.τϑ(Ρ.τογ.3). 

(Ο. βαποΐΠδ 165. 1η. Το πιβα απ τ 8}]16α μι; 1. ἩοΙν ϑθρυοῆτο τὸ 
σεμνὸν καὶ πανάγιον τῆς σωτηρίου ἀναστάσεως μ. Ἐπι5.ν.Ο .3.28(ρ.01. 
τ; Μι20.τοβ8})}; κατ᾽ αὐτὸ τὸ σωτήριον μι ἡ νέα κατεσκευάζετο 
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“Ἰερουσαλήμ, 10.3.33(0.93.0; 10934}; 1ἅ{  ττ(ρ.225.1ι; Μ.20.13770); 
1διτδίρ.259.20; 14408Β); 2. ΟΠαχΟ οὗ Ηοῖὶν ΘΕρα οησγε τάς τε περὶ 
τὸ μ. μεγαλουργίας διεξιόντες τῷ λόγῳ 1ᾶ.Ὁ,(,4.4π(ρ.1326.13; ττοδ 4); 
τῷ..-«θεῷ ἀμφὶ τὸ μνῆμα τὸ σωτήριον εἰρήνης ἀνάθημα τὸ μ. βασιλέως 
ἀφιεροῦντος 1.4.47(ρ.137.13; 1τ070}; 14. Ἐ ο(ρ,2Ζι τό; τ2690); ἐδιτι 
(Ρ.22 41; 13768, ν. ποῖ. εἀ Ιο0.}; ἐπὶ ἀφιερώσει τοῦ σωτηρίου μ. 
(ΗΙετ. (535)6}.Δ0.Α1}.σγη.21(ρ.247.21; Μ,26.717]0); Ματοε. θίδοιν. 
Ρονράος; 3, ὈΒυτοῦ οὗ Κααβυχχθοίίοη τὸν νεὼν σωτηρίου ἀναστάσεως 
ἐναργὲς ἀνίστη μ. βασιλεύς Ἐλι5.0.(.3.4ο(Ρ.04.30; 11008}.Ψ 

Ἐμαρτυρογράφη, ἡ, -- Ξ4ᾳ., Ευίταϊ, σἑαἰ, απέγ,2ο(ρ. ποι). 
μαρτυρογράφιον, τό, γεεογὰ οὐ τιαγίγγάονι σχεδὸν πάντα τὰ μ. 

ἀνεπίγραφά εἰσιν Ὑπάτιδεμά,σῤῥ.2.42(Μ.09.12 40}. 
Ἐμαρτυρολόγιον, τό, ἰϊ6 οὐ ἃ τιαγίνγ, ΟἼΤΥᾺ]} ἐαη.63. 
μάρτυς, ὁ, ἡ, 1. 101111655 
Α΄, τοῦ, σοά μ. δέ μοι ἐν ᾧ δέδεμαι, ὅτε ἀπὸ σαρκὸς ἀνθρωπίνης οὐκ 

ἔγνων ἴρτι. Ῥ᾿ τ αἀ.1.2; ἃ5 νιῖπα55 ἴο Ὁ  βίιαπ5 θεὸν. μ. ἔχοντες τῶν 
τε λογισμῶν καὶ τῶν πράξεων Τυβί.2Ζαῥοΐ.12.4(ΜΝ.6.,4648); θεὸς μ. τοῦ 
ἡμετέρου συνειδότος ΟΥ( εἰς.χ.4δ(ρ.ο6.16; Μ.11.7458}; 1α..70.2.34(28; 
Ῥ.93.5; Μ.14.1760}; Ορησὶ. Αρρ.8.τς; Ῥτοο, το: το 1.87. 9200); 
ἃ5 Ὑ1ΓΠ655 το (τὶ βαπτιζομένῳ τῷ κυρίῳ ἀπ᾽ οὐρανῶν ἐπήχησε φωνὴ 
μ. ἠγαπημένου ζἸξτη, ῥαφά.τιδίρ.τος. 5; Μ.8,2808)}; ἦν γὰρ ἐμπρεπὲς 
τὸν ἁπάντων μείζονα τῶν ἄλλων μετὰ τὸν πατέρα μόνῳ τῷ ἑαυτοῦ 
μείζονι πατρὶ χρήσασθαι μ. καὶ δὴ καὶ τῆς ἁγνείας οὐκ εἰς ἀνθρωπίνην 
ἀνοίσω κἀγὼ δόξαν τοὺς ἐπαίνους, ἀλλ᾽ εἰς αὐτόν, ᾧ μέλομεν...γεωργὸν 
αὐτῆς..«καὶ ἐραστὴν τῆς ὥρας ὄντα καὶ ἀξιόχρεω μ, Με(Η.5γ»Η}.7.1 
(Ρ.71.178}.; Μ.18.1248--125Ὰ}; γεῖ, Η. Ομοβὶ τοῦ πνεύματος ἡ συμ- 
παράληψις ὡς μάρτυρος (ηδί..4.;Ρ}.3.17.2; Γλαρ Οὐηεὶ, ΑΡΡ.8.5.5. 

Β. γχεΐ. βοῦρίαγαβ; 1. ἴῃ ρεη., (Ἰδπ, ραφά.1.5(ρ.08.17; Μ.8.2658); 
λαβὼν μ. δύο ἀπὸ καινῆς καὶ παλαιᾶς διαθήκης, λαβὼν μ. τρεῖς ἀπὸ 
εὐαγγελίου, ἀπὸ προφήτου, ἀπὸ ἀποστόλου Οτι λοι. 1.7 ἠμι {6γ.(ρ.6.Ψ 
138. ; Μ.13,2644); οἵ Ρχορβεῖς ἴῃ ρθη. ἀξιόπιστοι μ. τῆς ἀληθείας Τυϑῖ. 
ἄταἰ..2(,1.6.4028); ΑἸμεηδρ ἶενρ.7.2(Μ. 6 φοψο) ; τῶν ἑτεροδόξων τινὲς 
πιστεύειν φάσκοντες εἰς τὸν Χριστόν... οὐ προσιέμενοι τὴν ἐπιδημίαν 
αὐτοῦ ὑπὸ τῶν προφητῶν προκατηγγέλθαι, ἀνατρέπειν πειρῶνται τὰς 
διὰ τῶν προφητῶν περὶ Χριστοῦ μαρτυρίας, φάσκοντες μῆ δεῖσθαι 
μαρτύρων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ.. εἰ Μωσῆς πεπίστευται διὰ τὸν λόγον 
καὶ τὰς δυνάμεις, οὐ δεηθεὶς μαρτύρων πρὸ αὐτοῦ τινων αὐτὸν κατ- 
αγγειλάντων,.ο«πῶς οὐχὶ μᾶλλον Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν δια- 
φέρων δύναται χωρὶς προφητῶν μαρτυρούντων τὰ περὶ αὐτοῦ ἀνῦσαι 
ὃ βούλεται; ΟΥ. [0.2.34(28, ρι01.13; Μ.14.1734}; τοῦ, ΟἽ' βαἰπίβ ἱπ 
βοὴ. [οὐὐΜτ.τ3:17] τοιαῦτα νῦν ὁρᾶν.. «ἠξιώθημεν, οἷα τῶν πρὸ 
ἡμῶν πολλοὶ...θεοῦ μ. ἐπεθύμησαν ἐπὶ γῆς ἰδεῖν Ἰδιι5.}.6.10.1.4(}, 
20.8444Α); 2. οὗ ἱπαϊνίάτι4]5, ΙΞαῖα ἢ, ΟἸεγη, ῥαφά. τ. (ρ.09.14: Μ 8. 
2688); ΙΘτοιηῖαι, Μεῖῃ, σγΡερ.3.π(ρ.31.1ο; Μ.18,688); 1)αν τά, (σηειί. 
41ΡΡ.2.4τ.4; 10. Βαρῖ. μι ... Ιησοῦ ἐστιν ὁ ᾿Ιωάννης ΟΥ,0.3.37 
(30; Ρ.9ο6.9; Μ.14.1818); 5, ῬΔῸ] (χεῖ. ἘΡΠ.4:171}}} τοιούτου μ. 
ἐλέγχοντος τὴν τῶν ἀνθρώπων ἄνοιαν [(Ἰεῖη, ῥγοϊο(ρ.6 2.15; Μ.8.τοδα}); 
14, 5ἰν.κ.τ.(0.327.3; Μ.0.12Ὰ}; Μειἢ.ἐγηρ.2.7(0.25.0; Μ.18, 60) ; 
5... Ιομπ (θαϊ γᾶν αἶθοὸ πιθδ ΠΟΥ ΠΕΥΘ) ᾿Ιωάννης...μ.. καὶ 
διδάσκαλος ῬΟΪΨΟΙ ΡΤ ιι5,ἢ.6.5.24.3(Ν.20. 4930); τεῖ, τοϊατῖνεβ. οἵ 
(μηδὲ προηγοῦνται πάσης ἐκκλησίας ὡς μι καὶ ἀπὸ γένους τοῦ 
κυρίου Ἡερε5.1Ὁ.3.32.6(2848); 8. Βαγπαθαβ (τεῖ, βαγη) οὔ μοι δεῖ 
πλειόνων λόγων παραθεμένῳ μι τὸν ἀποστολικὸν Βαρνάβαν (Ἰδη,. 
δἰγ,2ι2ο(ρ.τγ6.6; Μ.8,10608); “ΔΓ ΠοΥδ᾽ οἵ Οὐρ5ί. ἄῤὈ. τϑίουτίηρ τὸ 
{Πομιβοῖνοβ ἡμεῖς.μ, τῆς παρουσίας αὐτοῦ σὺν ᾿Ιακώβῳ τῷ τοῦ 
κυρίου ἀδελφῷ καὶ ἑτέροις ἑβδομήκοντα δύο μαθηταῖς (οηεὶ. ΑΡ}.2.ος. 
2; τοῦ, Τταηβπριγδίίοη Μωσῆς... καὶ ̓ Ηλίας.. συνῆσαν ἐν τῇ μετα- 
μορφώσει τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὄρει μάρτυρες αὐτοῦ τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ 
τῶν παθημάτων 1.6.το.4. 

Ε. τεῖ. Ὀμυίβείαμβ, τοῦ, “Νατάλιος ὁμολογητής᾽ : Χριστὸς οὐκ 
ἐβούλετο ἔξω ἐκκλησίας γενόμενον ἀπολέσθαι μάρτυρα τῶν ἰδίων 
παθῶν ΤΗῚΡΡ. “γίοη:. 0 Ἐπὰ5. νει 5.28. χτ(Μ 8.20, 130}; ἐπίσκοποι... 
φθόγγοι τοῦ θεοῦ καὶ μ. τοῦ θελήματος αὐτοῦ Οὐπεὶ. Α}}.2.25.7} 1} 
Ῥίαν ὁπ οι 10]6 πιβαηϊηρ οὗ τοϊέρθςς ἀπ τταγ τὸ δὲ σωμάτιον μ. ἦν 
τῶν συμβεβηκότων, ὅλον τραῦμα καὶ μώλωψ ΕΡ.]ιμρά ἀρ Ἰπὰ5.}.6.ςτ, 
23(4174); οἱ μακάριοι μ. ἑκόντες ἠγέρθησαν" ἠσχύνοντο γὰρ ὀλίγους μ. 
ἔχειν ἐπὶ τῷ μακαρίῳ θανάτῳ αὐτῶν Μῆ. Βδγῥ.:τ(ρ.03.231); μάρτυρας 
δέχου τοὺς μ., τοὺς καθάπερ προοίμιον ἀθανασίας τὸν θάνατον ἄσπασα- 
μένους ἴ514.}6].ρ.4.52(Μ.78,11044). 

Ὦ. τεῦ. δρβίταςϊβ ἐχρῆν μὲν ὑμᾶς, ὦ ἄνθρωποι, αὐτοῦ πέρι ἐννοου- 
μένους τοῦ ἀγαθοῦ ἔμφυτον ἐπάγεσθαι πίστιν, μάρτυρα ἀξιόχρεων 
αὐτόθεν οἴκοθεν (Ἴ6 0. ῥγοὶ. τοί(ρ.7ο,6; Μ',8,200Ὰ). 

Ε΄ Οποβὶ,, οὗ ἴῃς 'βεανεπ Ψν]τη ββοθ᾽ οἱ βαρτίβηναὶ ἐοτγασΐα οὗ 
ἘΠΟΒοΖαῖῖε5. ἁγνευσάτω καὶ ἐπιμαρτυρησάσθω αὐτῷ τοὺς ἑπτὰ μ. 
γεγραμμένους ἐν τῇ βίβλῳ ταύτῃ, τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὰ 
πνεύματα τὰ ἅγια καὶ τοὺς ἀγγέλους τῆς προσευχῆς καὶ τὸ ἔλαιον καὶ 
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τὸ ἅλας καὶ τὴν γῆν ΗἸρρεἤαεν.9.15(Ρ.253.17; Μ.16.33914); ἘΡΙΡΗ. 
μαδγιτο.τ(ρ.218.12.; Μ.41.2618), 

Ἐς οὗ νίτηεβθο οὗ θαριϊβπι ἤρεσε: περὶ τῶν νηπίων, ὁσάκις μὴ 

εὑρίσκονται βέβαιοι μ., οὗ ταῦτα ἀναμφιβόλως βαπτισθέντα εἶναι 

λέγοντες (νά. 4.72. 
11. πα; 
Α. ἀεῖ. δα ἀββουρίοηβ, οἷ. ῬηαγΊψγ 5 ἰθ5 ΦΉΗ δἐ ΦΟΉ ΕΜ 

Ἰπογίδηι, πο σοοιμάμην, τ βγη αίοη καγηῖς, σε φεομάμη φμοά 
ῥγονηρέμδ ἐδὶ δρίνεις, Ἰτθη,ἠαθν.5.9.2(Μ.7.11454}); ὁ μ. ἡδονὴν τὴν δι᾽ 
ἐλπίδος διὰ τῆς παρούσης ἀλγηδόνος αἱρεῖται (]Ετη.57.4.5(ρ.258.8; Μ. 

8.12330}; εἰ δὲ καὶ πολιτεύσαιτο ὀρθῶς...μ. τε ἐπὶ τοῖσδε ὀρθότατα 

ὁμολογήσας δι’ ἀγάπην γένοιτο... οὐδ᾽ οὕτως φθάσει τέλειος ἐν σαρκὶ 
κληθείς, ἐπεὶ τὴν προσηγορίαν ταύτην προείληφεν ἡ συμπεραίωσις τοῦ 
βίου, φθάσαντος ἤδη τοῦ γνωστικοῦ μ. τὸ τέλειον ἔργον ἐνδείξασθαι καὶ 
παραστῆσαι κυρίως δι᾽ ἀγάπης γνωστικῆς εὐχαριστηθέντος αἵματος 
παραπεμπομένου τὸ πνεῦμα 1.4.2τ(Ρ.305.32--306.3; 13414}; οὗ μ.» τὰ 
πρόσωπα μὲν τοῦ σώματος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἐξ ἀνάγκης ἔχοντες, 
τῇ δὲ δυνάμει λοιπὸν ὄντες ἐν παραδείσῳ Ογτ.Ἡ ραϊφεῖ.τό.20 : ὁ γὰρ διὰ 
τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ καταδικαζόμενος, οὗτος μ. ἅγιος (οηϑὶ. ΑΡΡ. 

5.1.2; ὁ γὰρ ἐν μαρτυρίῳ ἐξελθὼν ἀψευδῶς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, οὗτος 

ἀληθινός μ. 1Ὁ.5.0.2. 
Β. ἴῃ τεϊδίίοῃ τὸ (οάᾶ; 1. ἴο ἙΑῖῃ εν καὶ ἐν ἀνθρώποις εὑρεθήσονται 

πολλοὶ ὅμοιοι τῷ πατρί, πλεῖστοι μὲν μ. γενόμενοι ΑἸΉ..4γ.5.τοί 26, 

2410) ;2. το (Βτῖβι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ βασανιζόμενοι τῆς σαρκὸς ἀπεδήμουν 
οἷν μ, τοῦ Χριστοῦ, μᾶλλον δέ, ὅτι παρεστὼς ὁ κύριος ὡμίλει αὐτοῖς 
Μ.Ροϊγε.2.2; Χριστέ...γένωμαι κἀγὼ μ. ἀληθὴς τῆς σῆς θεότητος 4, 
Α΄μάν.Ἀ τό(ρ.57.2); οὗτος οὖν (οὐδ φόβῳ τὸ ἀρνεῖσθαι Χριστὸν διὰ τὴν 

ἐντολὴν ἐκκλινεῖ, ἵνα δὴ φόβῳ μ. γένηται: οὐ μὴν οὐδὲ ἐλπίδι δωρεῶν 

ἡτοιμασμένων πιπράσκων τὴν πίστιν, ἀγάπῃ δὲ πρὸς τὸν κύριον 

ἀσμενέστατα τοῦδε τοῦ βίου ἀπολυθήσεται (Ἰδτη.5,γ.4.4(Ρ.254.20; ΜΝ.8. 

1228}; γενέσθαι μ. ἐν Χριστῷ Οτωπαγί.τά(ρ.14.18; ΜΟττΟ 5810); οὗ μ. 
ὁμολογοῦσι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 1. 35(ρ.32.11; 6004); 19.42{Ρ.39.23; 
610); ἐὰν ἴδῃς μοι τοὺς πανταχοῦ μ. δικαξζομένους (καὶ καθ᾽ ἑκάστην 
ἐκκλησίαν παρισταμένους τοῖς δικασταῖς, ὄψει τίνα τρόπον ᾿Ϊησοῦς 
Χριστὸς ἐν ἑκάστῳ τῶν μ. δικάζεται ἰὰμοη.14.7 ΤῊ {67.{0.112.15,17} 
Μ.13.2120,0}); μεηος οαΠ]ςᾷ Χριστοφόροι μ. ῬΆΠΤΆΤΩ.ρ.Άρ. 5.1.6. 
8.1ο.3(Μ.20.7648}); πάντες μ. τῷ εὐαγγελικῷ γράμματι προσέχοντες τὸν 
νοῦν, ἐν ᾧ προτρέπων τοὺς ἱεροὺς ἀθλητὰς... .ὁ κύριος λέγει" ΓΜ .1ο:32] 
ὑπὲρ ταύτης τῆς ὁμολογίας ἤνεγκαν ἀτρέπτοις τοῖς λογισμοῖς σίδηρον 
τεθηγμένον, καὶ πυρκαιᾶς ἐπέβησαν Αβἴ. Ατη.ἠοητιτο(Μ,40,3174); ζῇ 
καὶ ἐνεργεῖ ταῖς τῶν μ. ψυχαῖς ὁ Χριστός (Ὦτγ5. βαη. ᾿γος.2(2,6018); 
τούς τε κυρίου μ. ἐκ παντὸς τάγματος ἐκλελεγμένους, ὡς στρατιώτας 

΄“ ι ᾽ “΄-- “ “-- ὡΝ Ἢ 

Χριστοῦ, καὶ τὸ αὐτοῦ πεπωκότας ποτήριον, τότε ζωοποιοῦν αὐτοῦ 
θανάτου βαπτισθέντας βάπτισμα ὡς κοινωνοὺς τῶν παθημάτων αὐτοῦ 
καὶ τῆς δόξης 10.}. [.ο.4.πε(Ν].04.1τ688)}; 150. οα||66 αὐτοῦ τῆς 
βασιλείας μ. οι. Α].4Ρ.Ἐπ|5.}.6.6.4τ.τά(δοο.}); 8. το Η. μοί ὁρᾷς 
πῶς τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς μελετᾶν τοὺς μ. ζδισδάζσκε Πρρ. Βα. 

2.21.1; οὗ μακάριοι μ. ἐν τοῖς κατὰ καιροὺς διωγμοῖς..»διωκόμενοι μὲν 

ἔφευγον, ...εὑρισκόμενοι δὲ ἐμαρτύρουν. εἰ δὲ καί τινες ἐξ αὐτῶν 
αὐτοῖς προσήρχοντο τοῖς διώκουσι, καὶ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς ἔπραττον" 
ἐμαρτύρουν γὰρ εὐθὺς καὶ πᾶσιν ἐγίνετο φανερόν, ὅτι παρὰ τοῦ πνεύ- 
ματος ἦν..«ἡ τοσαύτη πρόσοδος ΑἸΉ. περ.22(ρ.83.19; Μ,25.6734}); 
τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου πνεύματος οἱ μ. μαρτυροῦσι... «ἀδύνατον γὰρ 
μαρτυρῆσαι περὶ τοῦ Χριστοῦ, ἐὰν μή τις διὰ πνεύματος ἁγίου μαρτυρήσῃ 
Οντ Η. καΐσελ.τό6.2τ; πνεῦμα τοῦ θεοῦ... «τὸ..«μάρτυρας ἀντιστῆναι τυραν- 
νικῇ ὠμότητι ἐνισχύσαν Τιάντη. ΤΡΙΠ.2.τ(Μ1.30.4528); ταῖ. 1,0.24:49 
καὶ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος" δύναμιν ἦν τινα 
οὐχ οἷόν τέ ἐστι μάρτυρας γενέσθαι μὴ δεξαμένους ΤΠ τγδ.αδέδης.Αε, 
4(3.7628); πυ πίθου οὗ ΤΩ νΥ5 οἱαἰπιρα 85 οὐξεσοπ οἵ Μοπίβηϊβίβ᾽ 
ροββεβϑίοῃ οἱ Η. σμοβῖ, ἔπ5.}.6.5.16.20(}}.20,41728). 

ΟΟ. ταδτῦψυ 5 ΡΟΨΨΟΥ; 1. ΤΩΔΥΤΥΤΘ 85 {716 ΟΟΠΟΌΘΙΟΥΒ δύο παρατάξεις, 

ἡ μὲν τῶν μ., ἡ δὲ τῶν τυράννων" ἀλλ᾽ οἱ μὲν τύραννοί εἰσι καθωπλι- 

σμένοι, οἱ δὲ μ. γυμνῷ τῷ σώματι μάχονται, καὶ ἡ νίκη τῶν γυμνῶν 
οὐ τῶν καθωπλισμένων γίνεται (ἢγγ5.ῥαηπαγὶ..1(2.1120); τοὺς μ. 
γυμνοὺς ἄγοντες, καὶ τὰς χεῖρας ὀπίσω δήσαντες καὶ πάντοθεν παίοντες 
οὕτως ἡττῶντο: οἱ δὲ τὰ τραύματα δεχόμενοι, τὸ κατὰ τοῦ διαβόλου 
τρόπαιον ἔστησαν. καὶ καθάπερ ἀδάμας πληττόμενος αὐτὸς μὲν οὐκ 
ἐνδίδωσιν..«οὕτω δὴ καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν ἁγίων, τοσούτων ἐπαγομένων 
βασάνων, αὐταὶ μὲν οὐδὲν ἔπασχον δεινόν, τῶν δὲ παιόντων τὴν δύναμιν 
καταλύουσαι, αἰσχρῶς.. «ἡττηθέντας ἐκ τῶν ἀγώνων ἐξέπεμπον μετὰ 
πολλὰς..«πληγάς 1Ρ.(7134}; δι᾿ ἣν αἰτίαν νομίζεις τοὺς μι τῷ τεθνάναι 
ἡττᾶσθαι, καὶ μὴ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἀνακηρύττεις ; τέλος γάρ ἐστι τῆς 
μάχης ταύτης οὐ τὸ σῶμα... «ἀλλὰ τὸ μὴ διαφθεῖραι τὸ τῆς ἀρετῆς κλέος 
Ἰ9ἰ4.Ῥε].ρ}.5.5(}1.78.1 3280); 2. Ὀτεακίηρ ρονγεῖβ οὗ ἐν τῇ πείρᾳ 
μαθόντες οἱ δαίμονες ἑαυτοὺς ἡττωμένους καὶ κρατουμένους ὑπὸ τῶν μ. 
Οτιεἰς.8.44(Ρ.258.31; Μυιτ τ σβ10}; κατάλυσιν οὖν νομιστέον γίνεσθαι 
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δυνάμεων κακοποιῶν διὰ τοῦ θανάτου τῶν ἁγίων μ., οἷον τῆς ὑπομονῆς 

αὐτῶν καὶ τῆς ὁμολογίας τῆς μέχρι θανάτον καὶ τῆς εἰς τὸ εὐσεβὲς 

προθυμέας ἀμβλυνούσης τὸ ὀξὺ τῆς ἐκείνων κατὰ τοῦ πάσχοντος ἐπι- 

βουλῆς, ὥστε ἀμβλυνομένης καὶ ἀτονησάσης τῆς δυνάμεως αὐτῶν 

καὶ ἑτέρους πλείονας τῶν νενικημένων ἀνίεσθαι ἐλευθερουμένους τοῦ 

βάρους, οὗ αἱ πονηραὶ δυνάμεις ἐπικείμεναι ἐφόρτιξον καὶ ἔβλαπτον... 

τῷ θανάτῳ τῶν εὐσεβεστάτων μ. γίνεσθαι, πολλῶν ἀφάτῳ τινὶ δυνάμει 

ὠφελουμένων ἀπὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν 14..ο.6.54(36; ρ.165.148.; Μ.14. 

2030-- 2068); 3. ἃ σεγίαϊη τεἀθχηρίῖνε μόνε {πεγείοτε δια αϊεᾷ τὸ 

δετα τάχα δὲ καὶ ὥσπερ "τιμίῳ αἵματι᾽ τῷ τοῦ ᾿Ϊησοῦ ἠγοράσθημεν.... 

οὕτως τῷ τιμίῳ αἵἷματι᾽ τῶν μ. ἀγορασθήσονταί τινες ᾿Δἡπαν!. Βο(ρ.46. 

27; ΝΜ.ατ. 6364); ΜΒΙΟΉ 15. βϑουῆοίαῖ, 14. 70.6.54(36; Ρ.τό2.15; Μ.14. 

2034) οἷϊ. 5. αἷμα ; δηα ργεδί]ν, οἵ, λοσίταᾳ ατίέηι ἐμ ἱηηηοίαϊμν, αὐ 

ἤσε ἱηημηποίαίεν, εἰ ὁογίρῃ, ῥγὸ φαῖδμς ἡερμίαίμν, βεεεαία βιτρέπίμν, ὧδ 
"παγίγγίδις απίοπι δονίδιὶ [ολαηπηπες ἀροσίοίμς ἴηι «ἀροκαίνρεῖ φῖα 
μΐμαρ θογαῦε, φοΐ ἡμρμίαι!ἡ οηὶ ῥγορίεν ποι ἀονμὶ {65ι, 
αὐεϊοίαη αἰανῆ; φείὶ αμΐενι “αὐ πῖς1} αἰξαγτ᾽, οείε τ ν ΚΗ Ὶ σασον- 

ἀοιίς οβ!εῖο; ταεονάροιἐς αμίεηι οἰβείμνη ἐδὶ ῥγὸ βορμὶὶ φωρῤῥίϊεαγε 

Ῥεεεαῖῖ5. μηδ ἐρο υόγέον, ΗΘ Κζογίε, ἐα 4μ0 τηαγίγγες ἤθη βπεπὶ εἰ ᾿οσίταε 
δαηείογνι πο Ο Υμμίμν ῥγὸ ῥεοεαϊίξ ἨΟδΙγΊς, ῥοεεαίογν μοςίγο- 

γι γοηΐϑδῖο πορ βαΐ.φιῖα Ποίας τπαγίγγμι πο ΟἸ ΟΥΗ ΗΥ ῥγῸ 

ποϑὶς, ἰάείγοο γιαηθηΐ ἴῃ ποδὲς ῥεεοαία ποείγα, Ἰᾶ μονα. 10.2 τῳ. Νηι. 

(ρρ.72.25-73.09; Μ.12.6388,0) ; πιαγῖγτβ ἃ5 τπεάϊαῖοῦβ κοινωνίαν ἔχητε 
μετὰ τῶν ἁγίων μ.., καὶ δι᾽ αὐτῶν μετὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

Μ.οΡεριτ(ρ.63.1τ6); 4. εἴθοδον οὗἩἨἉ ΤΏΘΙΣ ᾿πΓ Υ Θ55100. μάρτυρες τοῖς 
μὴ μάρτυσιν ἐχαρίζοντο ἘΡ.Ϊ]πιρά ἀρ. Ἐπ5.}.6.5.χ.45(Μ.20.4258); 

ἀφέντες καὶ πόνους χειρῶν ἡμῶν καὶ ἐλπίδας, καὶ πολλὰ τοῖς ἁγίοις 
ἀπολογησάμενοι μ. Οτ.Να2.6}.203(Ν}.37.3368) ; μήτηρ ἀραμένη τὸν 
ἄρρωστον παῖδα..«πρὸς ἕνα τῶν μ. ἐλθοῦσα, δι’ ἐκείνου τῷ δεσπότῃ 
προσάγει τὴν αἴτησιν ΑβτιΑγηιλομιιτοί Ν,40.3170); τίς εἰς πλοῦν 
ἐπειγόμενος, οὐ πρότερον τῆς νεὼς λύει τὰ πείσματα, πρὶν ἂν τὸν τῆς 
θαλάσσης δεσπότην διὰ τῶν μ. ἐπικαλέσηται; πτωχῶν δὲ φυλαὶ... 
κοινὴν ἑστίαν κέκτηνται τὴν τῶν μ. ἀνάπαυσιν' ἄδονται δὲ πανταχοῦ 
γῆς καὶ θαλάττης οἱ μ. 1δ.(320Ὰ); ῬΙΔΥΕΥ ἴο τηᾶγίγη5. ἀαἔεπαρα 
ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἀρκεῖ ἡ ἡμετέρα εὐχὴ δυσωπῆσαι θεὸν ἐν καιρῷ 
ἀνάγκης..«διὰ τοῦτο τοῖς ἀγαπωμένοις παρὰ τοῦ δεσπότου ὁμοδούλοις 
προσφεύγομεν, ἕνα ἐκεῖνοι ἐν τοῖς ἰδίοις κατορθώμασι τὰ ἡμέτερα 
θεραπεύσωσι πλημμελήματα. ποῖον οὖν ἔγκλημα, ὅτι τιμῶντες μ. καὶ 
αὐτοὶ σπουδάζομεν ἀρέσκειν θεῷ; ἰδ.(3244); ὅταν ἴδῃς τὸν θεόν σε 
κολάζοντα, ....καταφύγῃς..-πρὸς τοὺς φίλους αὐτοῦ, τοὺς μ., τοὺς ἁγίους, 
καὶ εὐηρεστηκότας αὐτῷ, καὶ πολλὴν ἔχοντας παρρησίαν Οἢγν5. [μά.8,6 
(1.6838); 5. ρΡτοουχίηρ τηοχαὶ ᾿ταρσονειηςξπί ἔχομεν τοίνυν τοὺς μ., οὐ 
διδασκάλους μόνον ἀγαθῆς πολιτείας, ἀλλὰ καὶ κατηγόρους τῆς ἅμαρ- 
τίας. πῶς δ᾽ ἂν γένοιτο μι κατήγορος, ἄκουσον" εἰ ἐκεῖνος ἐνίκησε 
φλόγα πυρὸς τῇ καρτερίᾳ, σὺ πῶς πορνείαν οὐ δαμάζεις τῇ σωφροσύνῃ; 
εἰ ὁ μ. οὐκ ἐλέησε πλοῦτον ὃν ἠφίει... διὰ τί σὺ ὀλίγου οὐ καταφρονεῖς 

ἀργνρίου ὑπὲρ δικαιοσύνης ;-..εἰ ὁ μ, τὸ σῶμα διὰ θεὸν ἐξεδύσατο, πῶς 
αὐτὸς ἑνὸς οὐ καταφρονεῖς χιτωνίσκου εἰς σκέπην γυμνοῦ ;...ἢ τοίνυν ὡς 
διδασκάλους τοὺς ἁγίους αἰδεσθῶμεν, ἢ ὡς κατηγόρους φοβηθῶμεν 
Αϑειπχιλονμιιοί.40.2168,0); τοῦ φωτὸς τῶν μ. εἰς τὰς ὑμετέρας 
καταλάμποντος διανοίας, ἅπαντα κατορύττεται τὰ νοσήματα, καὶ ἡ 
λαμπρὰ τῆς φιλοσοφίας ἀνάπτεται φλόξ (Ὠγγπ.»ταγί.2(2. 6680) ; 1Ἰ4.}α::. 
Ρῇοε.τ(2.) 40). 

ΤΌ. τηατνγ᾽β δἴςγηα) τοναγὰᾷ εὐλογῶ σε, ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας 
καὶ ὧρας ταύτης, τοῦ λαβεῖν μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μ. ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ 
Χριστοῦ σου “εἰς ἀνάστασιν ζωῆς᾽ αἰωνίου ψυχῆς τε καὶ σώματος ἐν 
ἀφθαρσίᾳ πνεύματος ἁγίου 7. Ῥοῖγνε.14.2; οἱ θεῖοι μ. ... οὗ νῦν τοῦ 
Χριστοῦ πάρεδροι καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ κοινωνοὶ καὶ μέτοχοι τῆς 
κρίσεως αὐτοῦ καὶ συνδικάζοντες αὐτῷ ΄οη. Α].ΔΡ.5.}.6.6.42.5(}. 
20.6128); 1δ.7.22.4(6888); τοῦ, τῦοτ.2:0 οὐδεὶς δὲ ἀνθρώπων οὕτως 
αὐτὸν [36. θεόν] ἠγάπησεν ὡς οἱ μ. οὐ μὴν ἐπειδὴ καὶ λόγον καὶ διάνοιαν 
ὑπερβαίνει τῶν ἀποκειμένων ἀγαθῶν τὸ μέγεθος, διὰ τοῦτο σιγήσομεν, 
ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε καὶ εἰπεῖν ἡμῖν καὶ ὑμῖν ἀκοῦσαι, πειρασόμεθα ὑμῖν 
ἀμυδρῶς ἐνδείξασθαι τὴν ἐκεῖ διαδεξομένην αὐτοὺς μακαριότητα...τὰ 
μὲν γὰρ δεινὰ ταῦτα καὶ ἀφόρητα ἐν βραχείᾳ καιροῦ ῥοπῇ πάσχουσιν οἱ 
μι μετὰ δὲ τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν εἰς οὐρανοὺς ἀναβαίνουσιν, ἀγ- 
γέλων αὐτοῖς προηγουμένων, καὶ ἀρχαγγέλων δορυφορούντων' οὐ γὰρ 
αἰσχύνονται τοὺς συνδούλους (Ὠτυ5.ραποπαγί.3.2(2.7140,0}; σοσπίεα 
ὙΠ Ῥτορμεῖς πα ἀροβίεβ, Ηϊρρ.απέξολν, οίρ.40.8; Μιτο,78ΟΑ) ; 
14, αη.4.1τ4..; Οτιΐλοη.το.2 τη. Νιοη (Ρ.γ11π; Μ.12.6284); ΑἸῊ..{ν. 
3.το(Μ.26.34τ0}; Ἐναρτ.ἦνδια Ῥγοθπλ (Μ.86,24204); ΟὨἷν Ἱπασίνβ 
φᾶνε ψπουΐ Ραριίβηι, Ονυ. Η.καϊθε.5.το. 

Ε.. γηδυῖντ᾽β ρἷδοθ ἴῃ Ὁπύχοῃ ; 1. πὶ σ6ῃ., ῬΙΆο 6. οὐ ΠΟΠΟΌΥ, Δ. 
Ροΐγε.το.τ; ἥτις [3ς. ΠυτοΠ].. ἐν διωγμοῖς. «τοὺς ἁγίους μι τοῖς τῆς 
ὑπομονῆς...ἔστεψε στεφάνοις ΟΥΥ.Η οαἰδεΐι.τ8.57; μέλη ἡμῶν εἰσιν οἱ 
μ. εἴτε δὲ πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη" εἴτε δοξάζεται 
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ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη. ἡ κεφαλὴ. στεφανοῦται, καὶ τὸ 
λοιπὸν σῶμα ἀγάλλεται..«πόδες ἐσμὲν ἡμεῖς, οἱ μ. κεφαλή (ὮτγγΞ. αΉ. 
Ἐον,.χ.τ(2.ὅττὰ.,8); τηδυγίαρο Ποηοιγα Ὁ]6 11 οὨ]ν θεοαυβε ψιπουῖ 
τογα ΨΟΏΪα Ὀς πὸ βαίηϊθ πα τϑγίγτυβ, Μ βίῃ. γ2».2.2(Ρ.17.13; Μ. 
18,400) ; ΒΡΕΟΪΆ] νεπογδίοη οὗ ψοίήθῃ τηδτίνυβ, Ὁ σγβραη. γος. 3(2. 
δρ20); 2. 5 ρσονίηρ {ταί ῃ οἱ Πγβυϊαηϊεγ, ΑἸῃ ἔμ. 28. 4(1.25,1440) 
ὅταν οὖν πρὸς “Ἕλληνας ἡμῖν ἀγῶνες κινῶνται καὶ μάχαι περὶ δογμά- 
τῶν.ομετὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο προβαλλώμεθα πρὸς ἐκείνους, τῶν μ. 
φημὶ τὸν θάνατον, λέγοντες, τίς τούτους ἔπεισε τῆς παρούσης κατα- 
φρονῆσαι ζωῆς ; ΟὮγγϑβ. ῥάΉ. )γο5.2(2. 0010) ; 3. τξϑβουβ ἴοΥ νθηθγδίϊομ 
περὶ δὲ τῶν μ. λέγομεν ὑμῖν, ὅπως πάσῃ τιμῇ ὦσιν παρ᾽ ὑμῖν...οὗτοι γάρ 
εἰσιν καὶ ὑπὸ θεοῦ μεμακαρισμένοι καὶ ὑπὸ ὁσίων ἀνδρῶν τετιμημένοι 
Οὐηδί. Αρρ.5.8.1; τοὺς ἁγίους μ. ὅταν μακαρίζωμεν, ἀπὸ τῶν τραυμά- 
τῶν πρότερον μακαρίζομεν, καὶ τότε ἀπὸ τῶν βραβείων: ἀπὸ τῶν 
πληγῶν, καὶ τότε ἀπὸ τῶν ἀποκειμένων στεφάνων (Ὠγγϑι ἄπηα κ5.2(4. 
742Ε}; ἀνθρώπου..«ἁπλῶς οὐκ ἂν γένοιτο κατορθώματα μετὰ τελευτήν" 
μάρτυρος δὲ γένοιτ᾽ ἂν πολλὰ καὶ μεγάλα, οὐχ ἵνα ἐκεῖνος λαμπρότερος 
γένηται..«ἀλλ᾽ ἵνα σὺ μάθῃς..«ὅτι θάνατος μαρτύρων οὐκ ἔστι θάνατος, 
ἀλλὰ ζωῆς βελτίονος ἀρχή..«μὴ γὰρ δὴ τοῦτο ἴδῃς, ὅτι γυμνὸν τοῦ μ. 
τὸ σῶμα πρόκειται τῆς ψυχικῆς ἐνεργείας ἔρημον" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σκόπει, 
ὅτι τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἑτέρα παρακάθηται μείζων αὐτῷ δύναμις, ἡ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος χάρις...δι’ ὧν θαυματοποιεῖ Ἰᾶ( ῥέῃ. Βαθ.τ(2.5310); 
μαρτύρων γὰρ θάνατος πιστῶν ἐστι παράκλησις, ἐκκλησιῶν παρρησία, 
Χριστιανισμοῦ σύστασις, θανάτου κατάλυσις, ἀναστάσεως ἀπόδειξις, 
δαιμόνων γέλως, διαβόλου κατηγορία, φιλοσοφίας διδασκαλία, ..-.καὶ 
πάντων τῶν ἀγαθῶν ῥίζα ἰὰ(βαῃ. Ῥνος.2(2,6ροΒ); 14, Γμ4.6] φεμί,τείι. 
5780); τὰ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ὑπὸ τῶν μ. γινόμενα θαύματα ΤΌ Ὠγγ5. 
ῥα. Βαν.2(2.5550); 4. [Π61: βαποιῖον ἰὼ ρτοροτχίίοπ το {πεῖν βδοτὶ- 

ςς ἐὰν δέ τις μακαρίζων πλουσίους μ. ... “ἑκατονταπλασίονα᾽ γεννή- 
σοντας τέκνα καὶ ἑκατονταπλασίονας ἀγροὺς καὶ οἰκίας ληψομένους 
ζητῇ. παρὰ τοὺς ἐν βίῳ πένητας μ. ΟΥ»παγίιτείρ.15.2,4; Μ.11.5810); 
ὑπὲρ γὰρ πάντας μ. ἐγώ φημι εἶναι τοὺς τότε [5ς. 1ῃ {{ππ85 οὗ απτὶ- 
ΟἾΏ51]) μ.’ οὗ μὲν γὰρ πρὸ τούτου, μόνοις ἀνθρώποις ἐπάλαισαν, οἱ δὲ 
ἐπὶ τοῦ ἀντιχρίστου, αὐτῷ σατανᾷ. «πολεμήσουσιν Ογτ. Η δαἰφεῖ, τε. 17; 
5. ῬΌΒΙΙΟ νεπεσδίίοῃ; ἃ. ἰδὲ, ἔτοπι ὑγουβηΐρ οἱ Θά τοῦτον [80. 
Χριστόν] μὲν γὰρ υἱὸν ὄντα τοῦ θεοῦ προσκυνοῦμεν, τοὺς δὲ μ. ὡς 
μαθητὰς καὶ μιμητὰς τοῦ κυρίου ἀγαπῶμεν ἀξίως ἕνεκα εὐνοίας 
ἀνυπερβλήτου τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασιλέα καὶ διδάσκαλον ΜΙ. Ῥοῖγε.1η.3; 
ἡμεῖς μ. οὐ προσκυνοῦμεν, ἀλλὰ τιμῶμεν, ὡς γνησίους προσκυνητὰς 
θεοῦ' οὐ σέβομεν ἀνθρώπους, θαυμάζομεν δὲ τοὺς ἐν καιρῷ πειρασμῶν 
καλῶς σεβασθέντας θεῷ Αι, Ατη, ἤοηι τοί]. 40.2210); Ὁ. Κοερίηρ οὗ 
{μεῖν ἔςαβῖβ νεύματι βασιλέως καὶ μαρτύρων ἡμέρας ἐτίμων καιρούς τε 
ἑορτῶν ἐκκλησίαις ἐδόξαζον Ἐπ5.υ..4.23(ρ.126.4; ΝΊ.20.1172.}); τὴν 
ἡμέραν Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος ἀργείτωσαν καὶ τῶν λοιπῶν 
ἁγίων μ. τῶν προτιμησάντων Χριστὸν τῆς ἑαυτῶν ξωῆς (οπηοὶ. ῤῥ.8.33. 
9; εἰ μὴ γὰρ ἐδίωξεν Χριστιανοὺς ὃ διάβολος,.. οὐκ ἂν εἴχομεν μ." μ. 
δὲ μὴ ὄντων, σκυθρωπὸς ἡμῶν ὃ βίος καὶ ἀνέορτος Αβἴ.Απὶ, λον; τοί . 
40.316Ὰ); πολλὰς ἡμέρας τῆς τῶν μ. ἀπελαύσαμεν πανηγύρεως, καὶ 
ἄκαιρον ἦν ἐν τάφοις μαρτύρων διατρίβοντας, τῶν τοῖς μ. πρεπόντων 
ἐγκωμίων ἀμοίρους ἀπελθεῖν (Ὠτγπ.ἄπηα τοτ(4.7Ο1Ὰ,Β); μνήμην μ. 
ἐπιτελοῦμεν, καὶ οὐδεὶς ἀπήντησεν...οἱ μι τὸ ἴδιον αἷμα ἐξέχεαν ὑπὲρ 
τῆς ἀληθείας, σὺ δὲ οὐδὲ βραχείας ὁδοῦ καταφρονεῖς ;..-μνήμη μαρ- 
τύρων, καὶ σὺ ἀθυμεῖς καὶ ἀναπέπτωκας; δέον ἐστί σε παραγενέσθαι, 
καὶ ἰδεῖν τὸν διάβολον ἡττώμενον, καὶ μ. νικῶντα {ΟΠ γν9. εν. οἱ Εἰ 
(2.730,8); (. ᾿τατρ,, τεῦ, Εξαβῦ οὐ Μαγῦνυβ παρακαλοῦμεν νῦν ὀπι- 
φανῆσαί σε ἡμῶν τῇ πόλει, ἐπὶ τῷ σεμνοτέραν γενέσθαι τὴν πανήγυριν, 
ἣν δι’ ἔτους ἄγειν ἐπὶ τοῖς μ. ἔθος ἐστὶν ἡμῶν τῇ ἐκκλησίᾳ ΒΔ5.6}.176 
(3.2638Β; Μ,32.6538); ἀδΐε οὗ 115 σοἸερτδξίοη ἐξ οὗ τὴν ἱερὰν πανήγυριν 
τῆς πεντηκοστῆς ἐπετελέσαμεν, οὕπω παρῆλθεν ἡμερῶν ἑπτὰ ἀριθμός, 
καὶ πάλιν κατέλαβεν ἡμᾶς μαρτύρων χορός (πτυ5.ραηοπαγί.3.τία, 
711}; ἔεαβ15 οἵ ᾿ἱπάτνί 8:8] τη γίψυϑ τιοῦ ρογπηεξοα ἰπὶ 1 επῖ, ΓΤ οά, 
ΦΩΉ. 51; τη ΠΟ Θα ἰΠαΙν! 40.8}}ν ἰὴ Πτοτρν, Σέ αρ.Οὐη5!..4.}}.8.153.6 
οἷτ, 5, ἄθλησις ; τί οἴει τὸ ὑπὲρ μαρτύρων προσφέρεσθαι, τὸ κληθῆναι 
ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ; κἂν μ. ὦσι, κἂν ὑπὲρ μ., μεγάλῃ τιμὴ τὸ ὀνομασθῆναι 
τοῦ δεοπότου παρόντος, τοῦ θανάτον ἐπίτελουμένου ἐκείνου, τῆς 
φρικτῆς θυσίας (Ὦγυνϑ. λ0η1.21.4 10, «4:.(0.1]68}; π΄ ῥχοίδςα ψυχαὶ 
μαρτύρων καὶ ἀποστόλων 11, [ἀςι(ρ.τοϑ.27); ἴῃ Θοτηγηοππογδιίοη οὗ 
[ντηρ, 1δ.(ρ.212.17); ἃ. 85 Ῥβίτομβ οὗ οὐ.165 προνοοῦσιν οἱ πολιοῦχοι 
μ. τῆς ταλαίνης 55. Πηλουσίου] 1518. ῬΕ1,ἐ}}.1.226(}1.78.5248); 
6. νεπετβίϊοη ὮΥ ᾿γηϊδίλοπ οὗ {πεῖν νἱτίιεβ ἐτίμησας τὴν μ. τῇ 
παρουσίᾳ 30. αἴ σΕ]ΕὈΥΔΕΙΟΠ]; τίμησον αὐτὴν καὶ τῇ διορθώσει τῶν 
οἰκείων μελῶν (Ὦτνβ8. ῥα, Ῥέαν. 4 ηπ|.4(2, 5800); αἱ τῶν μ. ἑορταὶ οὐκ ἐν 
τῇ περιόδῳ τῶν ἡμερῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ γνώμῃ τῶν ἐπιτελούντων 
κρίνονται. ... ἐμιμήσω μάρτυρα; ἐζήλωσας αὐτοῦ τὴν ἀρετήν; κατ᾽ 
ἴχνος αὐτοῦ τῆς φιλοσοφίας ἔδραμες ; καὶ οὐκ οὔσης ἡμέρας μάρτυρος, 
ἑορτὴν μ. ἐπετέλεσας. τιμὴ γὰρ μάρτυρος, μίμησις μ. 1Δ βωηοριανί.2 

832 μάρτυς 

(2.6670); ἐῤ,(668.,8); ἐτέμησας τοὺς μ. τῇ παρουσίᾳ...τίμησον αὐτοὺς 
καὶ τῇ κοσμίῳ ἀναχωρήσει ἐδ.(6688) ; Ιάἀραῃ. {μἰπ.4(2.6770); ΣΟ ΠΏ 5. 
γπμῶνγί.4(3.8188); καλὸν μὲν τὸ τιμᾶν τοὺς μ. τῆς εὐσεβείας τοῖς ἀναθή- 
μασιν..«κρεῖττον δὲ τὸ θεραπεύειν αὐτοὺς οἷς ἐποΐησαν κατορθώμασιν 
[516] φρ.τ τϑο( 1.78.3. 40). 

Ἐ, ἴσας πα ἴαϊβα χπαυίντβ, οἱ, δοοίοδία ομηΐ τη ἰοσὸ οὗ Φ4η: ΦΜΑΗΣ 
μαδεὶ φγρα ἀδιωη ἀϊεοίϊοπεηε, τμεἐτράτγιονε τπατίγγεε ἴῃ ομημῖ 
ἐόρέρονε ῥγαση ει αὦ μαίγεηι; τεἰϊχιεῖς αμίον οηημῖδιι5 ΠΟῊ ἰαμ μη 
που μαδομέῖδμς πῆς γι οσίσηάενα ὡρμά 56, ηδὲ φμίάονι ἩδοςαΥ ΦΉΣ 
6558 ἀϊεεμεϊδις ἑωὲδ τπαγίγγίης; 6556 ἐπι ἡναγίγγίμρι ϑοΡμΗΣ 5ΘΗΪΦΉ- 
ἐδαμι δον: Ὠϊδὶ οἱ μϑε5, αὶ ἐμο αἰϊημαπάο, ρὲ ὀρ ἰσηρ5 ἐὰ 
4μ0 ἀορμείηις ἀρῥραγμτὲ ΤῊ ἱδγγῖς, εφηι τπαγ γγῖδιι5 Ἠοσίγῖς, φίαξὶ δἰ ἰρ56 
ἨΔ ΞΦΥΤΟΟΥ ἀϊαῦη ἐοησθοιίμ5, ΟΡ ῥγοδγτμηι δέν δαϊμίαυϊέ πονιϊνΐς, εἰ 
σφ 615 ἀνιοίμδ ἐδὶ, υϑῖμεὶ αὐθοῖο φμασάαηε ἀομαία εἰς. οῤῥγοδγίμρι 
δῖ δογμ, φμὶ ῥογξεοιοηθηι ΡΟ ΜΉΪΗΥ ὈΥΟΡΙΟΥ 7δι ἡ ἴαηι, εἰ 
Ομ 65 βοθπας στη, δἱ τον οαμέ, βνοριδν ἐανμι φᾶς ἐδ ἔῆρα 
ἀειη αἸεοίοπεμι, ἐὲ σοη  θοδίομόνι ἰδ ἐγμέδ, σοία φροίσεία μπὲ 

εφμδησί, ἔτεπ.ἤα6γ.4.33.9(}1.7.1ο78.4.,8); τοῖ. Μοιῃέδηϊοῖβ ὅταν τοίνυν 
ἐν πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ἐλεγχθέντες ἀπορήσωσιν, ἐπὶ τοὺς μ. κατα- 
φεύγειν πείρωνται, λέγοντες πολλοὺς ἔχειν μ., καὶ τοῦτ᾽ εἶναι τεκμήριον 
τῆς δυνάμεως τοῦ..«προφητικοῦ πνεύματος...καὶ γὰρ τῶν αἱρέσεών 
τινες πλείστους ὅσους ἔχουσι μ. ... οὐδὲ ἀλήθειαν ἔχειν αὐτοὺς ὅμο- 
λογήσομεν. καὶ πρῶτοί γε... Παρκιωνισταὶ.. πλείστους ὅσους ἔχειν 
«Χριστοῦ μ. λέγουσιν, ἀλλὰ τόν γε Χριστὸν αὐτὸν κατ᾽ ἀλήθειαν οὐχ 
ὁμολογοῦσιν Αποη.8Ρ.Ε15.ἢ.,6.5.16.20}.(}1.20.4728,0); Θεμίσων... ὁ μὴ 
βαστάσας τῆς ὁμολογίας τὸ σημεῖον, ἀλλὰ πλήθει χρημάτων ἀποθέμενος 
τὰ δεσμά,..«ὡς μ. καυχώμενος ΑΡΟΙΠΟΠ Ἀρ. Ἐπα5,ψ.6.5.18,5(Ν{.20,4774}}; 
ἐδ.5.18.6(4718). 

Ὁ. ἐχερ. σε. 4:1ο τὸ γάρ’ ᾿φωνὴ αἵματος....᾿ νομίσωμεν λέγεσθαι 
καὶ περὶ ἑκάστου τῶν μ., ὧν ἡ φωνὴ τοῦ αἵματος βοᾷ πρὸς τὸν θεόν 
Οτιριαγί, ο(ρ.46.23; Μ.11.636Ὰ); Ῥ5.1τ5:4 σωτηρίου ποτήριον ὁ τῶν 
μ. ἐστὶ θάνατος 1ὁ.20(0.26.14; 6008); ΡΒ.Ἴδιιχ ὑπομιμνήσκου τοῦ 
εὐξαμένου ἐν πνεύματι περὶ τέκνων μαρτύρων διὰ τὴν πρὸς θεὸν ἀγάπην 
αὐτῶν καταλελειμμένων καὶ φήσαντος" ᾿περιποίησαι τοὺς υἱοὺς τῶν 
τεθανατωμένων᾽ 1. 38(0.35.27; 6138); [5.42:1τὸ ᾿γένεσθέ μοι μ., κἀγὼ 
μάρτυς...᾿. πᾶς δὲ ὁ μαρτυρῶν τῇ ἀληθείᾳ, εἴτε λόγοις εἴτε ἔργοις... 
μ. εὐλόγως ἂν χρηματίζοι. ἀλλ᾽ ἤδη κυρίως (ὡς) τὸ τῆς ἀδελφότητος 
ἔθος ἐκπλαγέντες διάθεσιν τῶν ἕως θανάτου ἀγωνισαμένων ὑπὲρ ἀληθείας 
«“«“Κυρίως μόνους μι ὠνόμασαν τοὺς τῇ ἐκχύσει τοῦ ἑαυτῶν αἵματος 
μαρτυρήσαντας τῷ τῆς θεοσεβείας μυστηρίῳ, τοῦ σωτῆρος πάντα τὸν 
μαρτυροῦντα τοῖς περὶ αὑτοῦ καταγγελλομένοις μ. ὀνομάζοντος 1ἃ. [ο. 
2.34(28; Ρ.93.88.. ; Μ.14.1760,0)}; ῬΒιός το δοκιμασθέντες διαρκῶς οἱ 
μ. ἐν ταῖς κατὰ τοὺς πειρασμοὺς τῶν βασάνων προσβολαῖς ΜεΙγγ65.1.56 
(0.315.7; Μι4 τ, χχ49Ὰ}; Ρ5.123:2--7 οἱ μ. εἰσιν οἱ ψάλλοντες, δύο δὲ τῶν 
καλλινίκων οὗ χοροὶ μαρτύρων, εἷς μὲν τῆς διαθήκης τῆς καινῆς, 
θάτερος δὲ τῆς παλαιᾶς ἐῤ.(Ρ.316.88.; Μ.4τ.1τ490.). 

Ἡ.. (οῃβιβπι]η6᾽5 16ρ 5] ΙΟῺ. σοποοχζηΐηρ ΓΠΕΙΓ ΡΤΟΡΟΥΕΥ τῶν...μ. 
τῶν ἐν ὁμολογίᾳ τὴν τελευτὴν ἀποθεμένων τοῦ βίου τὰς οὐσίας ἐκέλευε 
τοὺς τῷ γένει προσήκοντας ἀπολαμβάνειν, εἰ δὲ μὴ τούτων τις εἴη, τὰς 
ἐκκλησίας ὑποδέχεσθαι τοὺς κλήρους Ἐπ5.0.(),2,21(ρ.40.31; Μ.2ο. 
Ιοοολ᾽). 

1, τεξαϊδξον οὗ Βα ΒΔ εβ᾽ ἔπθοῦν {(ν. μαρτύριον) εἰ...τις αὐτῶν 
λέγοι κολάξεσθαι μὲν τὸν μ. διὰ τὰς πρὸ τῆσδε τῆς ἐνσωματώσεως 
ἁμαρτίας, τὸν καρπὸν δὲ τῆς κατὰ τόνδε τὸν βίον πολιτείας αὖθις 
ἀπολήψεσθαι, οὕτω γὰρ διατετάχθαι τὴν διοίκησιν, πευσόμεθα αὐτοῦ, εἰ 
ἐκ προνοίας γίνεται ἡ ἀνταπόδοσις" εἰ μὲν γὰρ μὴ εἴη τῆς θείας διοική- 
σεως, οἴχεται ἡ οἰκονομία τῶν καθαρσίων καὶ πέπτωκεν ἡ ὑπόθεσις 
αὐτοῖς, εἰ δὲ ἐκ προνοίας τὰ καθάρσια, ἐκ προνοίας καὶ αἱ κολάσεις. ἡ 
πρόνοια δὲ εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ Ἄρχοντος, ὥς φασιν, κινεῖσθαι ἄρχεται, ἀλλ᾽ 
ἐγκατεσπάρη ταῖς οὐσίαις καὶ τῇ τῶν οὐσιῶν γενέσει πρὸς τοῦ θεοῦ 
τῶν ὅλων. ὧν οὕτως ἐχόντων ἀνάγκη ὁμολογεῖν αὐτοὺς ἢ τὴν κόλασιν 
μὴ εἶναι ἄδικον (καὶ δικαιοπραγοῦσιν οἱ καταδικάξζοντες.. «τοὺς μὴ ἣ ἐκ 
θελήματος ἐνεργεῖσθαι τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς διωγμούς (οι. Ξἰν.4.12 
(ΡΡ.286.31--287.5; Ν,8,1296.,8). 

41, νεποζδξίομ οὗ τπϑτέντ 5 σθ ϊοβ; 1. {ΠΕ ρόνγεῖ τοσοῦτο δ᾽ ἐστὶν 
τῆς ἀθλήσεως σέβας, ὡς καὶ κόνιν βραχεῖαν, ἢ τι λείψανον ὀστῶν 
παλαιῶν, ἢ τριχῶν μικρὸν μέρος...ἀρκεῖν εἰς ὅλου τιμήν ποτε. καὶ 
κλῆσιν ἔγνων, ἔστιν ὧν ἀλείψανον, τόποις δοθεῖσαν ἀνθ᾽ ὅλου τοῦ μ. 
ἰσχύν τ᾽ ἴσην λαβοῦσαν, ὦ τοῦ θαύματος τ. Ναζ. αγη,χ.2.10.75ο(Μ.57. 
734); τῶν ἁγίων μ. τὰ σώματα..-«φυλακτικὰ ὄντα ἀπὸ τῆς τῶν δαιμόνων 
ἐπιβουλῆς, καὶ ἰαματικὰ νοσημάτων τῶν κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχνην 
ἀνιάτων Ἐ7αβῖ φερσὲ γ65.28(Ὡ1.6.12760); τὰ εὐσεβῆ σώματα. .«φυλάσ- 
σομεν, φρουροῦμεν δὲ αὐτοῖς ὡς ἡμετέροις πλεονεκτήμαοιν, καὶ τοῖς μ. 
ἡ ἐκκλησία τετείχισται ὡς πόλις ὁπλίταις γενναίοις... «πρεσβευτὰς 
αὐτοὺς τῶν εὐχῶν καὶ αἰτημάτων, διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς παρρησίας, 
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ἀπειλαὶ κοιμίζονται- πασῶν δὲ τῶν ταραχῶν καὶ χειμώνων τοῦ βίου ' 
λιμένες εἰσὶν εὔδιοι, οἱ ἱεροὶ τῶν μ. σηκοί Λ5ι.Διμηλονειτοί( ,40. 
3178,0}; Ε8Ρ. ΟΥΕΙ ἀσπηοηθ, τυ β, ραν δ] αεξ.τ.τ(2.6234}; λαβὼν γάρ 
τινα δαιμονῶντα.. εἰσάγαγε πρὸς τὸν ἅγιον τάφον ἐκεῖνον, ἔνθα τοῦ μ. 
τὰ λείψανα, καὶ ὄψει πάντως ἀποπηδῶντα ἰᾷ,ῥώη. {μἰγ.2(2.0740; 
σκηνὴ γάρ ἐστι στρατιωτικὴ τῶν μι. ὁ τάφος" κἂν ἀνοίξῃς τοὺς τῆς 
πίστεως ὀφθαλμούς, ὄψει τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης ἐνταῦθα κεί- 
μενον...τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, αὐτὴν τοῦ διαβόλον τὴν κεφαλὴν 
ἀπερριμμένην χαμαί. ὅταν γὰρ ἴδῃς δαιμονῶντα ἄνθρωπον παρὰ τὸν 
τάφον τοῦ μ. κείμενον ὕπτιον...οὐδὲν ἕτερον ἀλλ᾽ ἢ τὴν κεφαλὴν τοῦ 
πονηροῦ τετμημένην ὁρᾷς Ἰ΄ῥα». Βανἰ.Α(2.6864,8); 1Δ.οἰαί.8.2(2.938); 
δύνανται γὰρ καὶ θῆκαι μαρτύρων πολλὴν ἔχειν δύναμιν, ὥσπερ οὖν καὶ 
τὰ ὀστᾶ τῶν μ. πολλὴν ἔχει τὴν ἰσχύν 14. ῥαῃ. Βαγη,7(2.6450); 2. [5 
565 εἴδετε πῶς δυνατωτέρα καὶ σιγώντων ἡ φωνὴ τῶν μι; διὰ τοῦτο 
ἀφῆκεν ἡμῖν τὰ σώματα αὐτῶν ὁ θεός" διὰ τοῦτο πάλαι νικήσαντες, 
οὐδέπω καὶ νῦν. ἀνέστησαν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἄθλους ὑπέμειναν πρὸ 
τοσούτου χρόνου, τῆς δὲ ἀναστάσεως οὐδέπω ἐπέτυχον, οὐδέπω διὰ σὲ 
καὶ τὴν ὠφέλειαν τὴν σήν, ἵνα καὶ σὺ ἐκεῖνον τὸν ἀθλητὴν ἐννοῶν πρὸς 
τὸν αὐτὸν δρόμον διεγερθῇς....καίτοι γε ἄφωνος ὅ μ. κεῖται ἐν πολλῇ τῇ 
σεγῇ. τί ποτ᾽ οὖν ἐστι τὸ κεντοῦν τὸ συνειδός, καὶ ποιοῦν ὥσπερ ἐκ 
πηγῆς ἀναβλύζειν τοὺς τῶν δακρύων κρουνούς ; αὐτὴ τοῦ μ. ἡ φαντασία, 
καὶ τῶν κατορθωθέντων πάντων ἡ μνήμη Ἰὰ,ῥαηπομιαγὶ,τ.2(2.652Ὲ.- 
6538); ΡΟΥΕΥ 5 ᾿σοο οὗ ἔγατἢ οἵ τΠ6 δα, ἰά ρα. Ὀγος, (,ιδοτο,0); 
ἀπέδωκεν ἡμῖν τὴν ἁγίαν ταύτην κιβωτὸν τὸ σῶμα τοῦ μ.: ταύτην 
κατέχομεν μέχρι τῆς παρούσης ἡμέρας μυρίων οὖσαν ἀγαθῶν θησαυρόν. 
καὶ γὰρ ἐμερίσατο ὁ θεὸς πρὸς ἡμᾶς τοὺς μ., τὰς ψυχὰς λαβὼν αὐτός, τὰ 
σώματά πως ἡμῖν ἔδωκεν, ἵνα ἔχωμεν ὑπόμνησιν ἀρετῆς διηνεκῶς τὰ 
ἅγια τούτων ὀστέα ἰά.ῥαη. Γμἴ.4{2.676Ε}; 3. γε !]ο5 Βοημουτοα τοὺς 
τόπους αὐτούς, οἱ τοῖς σώμασι τῶν μ. τετίμηνται καὶ τῆς ἀναχωρήσεως 
τῆς ἐνδόξου ὑπομνήματα καθεστᾶσιν, τίς ἂν ἀμφιβάλοι μὴ οὐχὶ ταῖς 
ἐκκλησίαις προσήκειν, ἢ οὐχὶ καὶ προστάξειεν ἄν; (πέρ. Εν, 
2.40(0.58.15; Μ,20.10174}; εἰς δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ οἶκον 
ἠγείρατε...ἐὰν δὲ δυνηθῶμεν περινοῆσαι λείψανα μαρτύρων, εὐχόμεθα 
καὶ αὐτοὶ συμβαλέσθαι ὑμῶν τῇ σπουδῇ Βα5.6}.40(3.τ420; Νί.22.48:0); 
τιμῆσαι τοὺς μ. σπεύδοντες....εἶ γὰρ καὶ πρὸ τούτου ἔδει πρὸς τοὺς...τῆς 
εὐσεβείας ἀθλητὰς τρέχειν, ὅτε ὑπὸ τὸ ἔδαφος ἔκειντο" πολλῷ μᾶλλον 
νῦν τοῦτο ποιεῖν χρή, ὅτε καθ᾽ ἑαυτοὺς οἱ μαργαρῖται, ὅτε ἀπηλλάγη 
τῶν λύκων τὰ πρόβατα... «αὐτοῖς...οὐδεμία βλάβη ἣν, οὐδὲ πρὸ τούτου" ὁ 
δὲ λαὸς ἡμῖν οὐ τὴν τυχοῦσαν ζημίαν ὑπέμεινεν ἀπὸ τῶν τόπων, τρέχων 
μὲν πρὸς τὰ λείψανα τῶν μ,, μετὰ δὲ ἀμφιβολίας ...ποιούμενος τὰς 
εὐχὰς διὰ τὸ ἀγνοεῖσθαι τὰς θήκας τῶν ἁγίων...ἐβάδιζε μὲν ὃ λαὸς 
πρὸς τὰς καθαρὰς τῶν μ. πηγάς" αἰσθανόμενος δὲ δυσωδίας αἱρετικῆς 
ἐγγύθεν ἀνιούσης, ἀνεχαιτίζετο πάλιν. ὅπερ οὖν συνειδὼς ὃ σοφὸς 
οὗτος ποιμὴν [1.6, ΕἸΑν]Δ}]}...οὐκ ἠνέσχετο μέχρι πολλοῦ ταύτην τὴν 
ζημίαν περιϊδεῖν οὗτος.. «ζηλωτὴς τῶν μ. ἀλλὰ τί ποιεῖ;...τὰ μὲν 
ϑολερὰ.. ῥεύματα κατέχωσε...τὰς δὲ καθαρὰς τῶν μ. πηγὰς ἐν καθαρῷ 
χωρίῳ κατέστησε... ἐπεδείξατο καὶ περὶ τοὺς μ. τὴν τιμήν, καὶ περὶ τὸν 
λαὸν τὴν κηδεμονίαν..«περὶ δὲ τοὺς μι τιμήν, ἀπαλλάξας αὐτοὺς τοῦ 
πονηροῦ γειτονήματος (ΠΥγ5,α506η5.1(2.4474--4488); ῬΆΣ]οΚΙ ἦ.6,}.12 
(Μ.65.5408); εἴσω δὲ τοῦ θόλου πρὸς τὰ ἑῷα εὐπρεπής ἐστι σηκός, 
ἔνθα τὰ.. τῆς μ. ἀπόκειται λείψανα ἔν τινι σορῷ τῶν ἐπιμήκων... 
ἐξ ἀργύρου εὖ μάλα σοφῶς ἠσκημένῃ Ιὔναρτ.ἦ.6.2.2 (0.40.2 5. ; Μ.86. 
54038); 4. ε00]. Ἰεριδαξίοη εἴ τις αἰτεῷτο, ὑπερηφάνῳ διαθέσει 
κεχρημένος καὶ βδελυττόμενος τὰς συνάξεις τῶν μ. ἣ τὰς ἐν αὐτοῖς 
γινομένας λειτουργίας καὶ τὰς μνήμας αὐτῶν Οσδηρτιεαη.20; ΑΙ ἘΠ δαὶ 
Ἰουθιἀάθη ἕο νϑπεσαῖς σο]ἶοβ οἱ μουδεῖοβ, ΟἹ βοα,ρωρ. 34; τοῖ. ποη- 
ΔΕ Β5πτίς βϑῃοίιαιίεβ ἤρεσεν, ἵνα πανταχοῦ ἀνὰ τοὺς ἀγροὺς... 
θυσιαστήρια, ὡσανεὶ εἰς μνήμην μ. καθιατάμενα, ἐν οἷς οὐδὲ ἕν σῶμα ἢ 
λείψανον μ. ... δείκνυνται, ἀπὸ τῶν ἐντοπίων ἐπισκόπων, εἰ ἔστι δυνατόν, 
καταστρέφωνται...«καὶ παντελῶς μηδὲ μνήμη μ. ἐπιτελεσθῇ, εἰ μή που 
ἢ σῶμα ἢ τινα λείψανα ὦσιν, ἢ ἀρχαιότητι παραδιδῶνται (οά..4}γν.853, 

111. ἐρΉ ζέδεον; 
Ας οὗ ἴμοβε γῆο βυγνίνεα τογίατεβ; ἀθβισπαιίοι αἱ ἢτβο τοἠθοῖθα 

ἔγου Βαγαπν, Ερ.Ππιρά.ε}0.1πιι5.}..6.5.2.2,3(}1.20.4334,8}; Βαξ 5οοὴ 
ϑεπ, Δρρ εα, ΗΙρρ.οἦαον.᾿.χ2(0.247.27; Μ.16.33826); Αὐρήλιος Κυρί- 
νιὸς μ. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι ἰπ' εἱρπαίατε δρροηαδᾷ τὸ ἃ ἰεϊίεν 
(θυ ΒΟΙΊΘΌΙΠ)65 ἱπτογρυθίθα 88 τ07|21655), βδταρ. ΔΙΌ ρ.Ἐλι5.ἢ.6. 5.10.3 
(}1.2..4818); ζῶντες μ., ἔμπνοοι στῆλαι Οτ.Ν82.0;.43.5(Ἀ1.56. τοσοῦ ; 
Ῥηοβτ, ἤ.6.3.12(λ1.6ς, ΒοχΑ); Γολιανδοὺχ μ. ζῶσα παρ᾽ ἡμῖν ἦν, ἡ διὰ 
πολλῶν μὲν πόνων τὸ μαρτύριον διενέγκασα ναρτι 6.6, 2ο(ρ.235.5; 
ΜΜ.86.2872})). 

Β, ᾿δποβ οὗ ΔῊ ἔγας (γϊβιίδῃ εἰ τοίνυν ἡ πρὸς θεὸν ὁμολογία 
μαρτυρία ἐστί, πᾶσα ἡ καθαρῶς πολιτευσαμένη ψυχὴ μετ᾽ ἐπιγνώσεως 
τοῦ θεοῦ, ἡ ταῖς ἐντολαῖς ὑπακηκυῖα, μ. ἐστὶ καὶ βίῳ καὶ λόγῳ, ὅπως 
ποτὲ τοῦ σώματος ἀπαλλάττεται, οἷον αἷμα τὴν πίστιν ἀνὰ τὸν βίον 
ἅπαντα, πρὸς δὲ καὶ τὴν ἔξοδον προχέουσα (Ἰεπὶ.ςἐγ.4.4Δ(Ρ.25ς τς; Μ.8, 
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12280); 1δ.4.τ4{ρ.290.27; 13044}; 18.4.2τ(ρ.305.21; 13408); ἀνελάμ- 
βανεν δὲ ἐνθέου καὶ προφητικοῦ βίου τρόπον καὶ θεοῦ μ. ἀληθῆ αὐτὸς 
ἑαυτὸν καὶ πρὸ τῆς ὑστάτης τελευτῆς τοῦ βίου παρίστη Ἐλι5.". αι 
(Ρ.034.20; Μ.1ο.15408); οἵ, ποὴ ἀμδήίο εἰ ἐγ ἰος εοηυθμίι 655 αἰΐφμος 
ἐρεῖ [836 460} 5011 ἐορητίος, φεῦ Ἴατι ἀῤτρὰ δι τιαγίνγες δἵμὶ ἰδεεϊηιονῖο 
φομ ΟΊ Μά, ραγαὶ!, εἴ φμῖς ἐχροσοαὶ, εἰ μηάεγε ξαηρίπενι σι ῥγὸ 
μορεῖπε ἀοιητηῖ, Οτιλιονι,το.2 ἴῃ Νπ.(0.72.22; Μ.12.6204); Μεοίῃ. 
ὁγηριδια(ρ τα2ιτο; Μ.18.176.}; σης. }}.5.2.3; τοὺς διωκομένους 
δὲ διὰ τὴν πίστιν..-«προσλαμβάνεσθε..«ὡς μ. 1δ.5.5.1; τοῖ, 85. 
προστίθεται τοῖς ἱερεῦσιν ὁ ἀρχιερεύς... μι τοῖς μι καὶ νῦν, ὁ μέν ἐστιν 
ἐν οὐρανοῖς, κἀκεῖ τὰς ὑπὲρ ἡμῶν, ὡς οἶμαι, προσφέρων θυοΐας, καὶ τοῦ 
λαοῦ προσευχόμενος [ ὃ Ἶ. προευχ-Ἶ τι, Νὰ Ζ.ογ.43.8ο(].536.δοτο); ἐν 
γάρ ἐστιν τῶν ἀμηχάνων, ἢ μαρτυρῆσαι γενναίως, ἢ κηρῦξαι σπου- 
δαίως...ἐὰν μὴ πνεύματος ἁγίου δύναμις νευρώσῃ τὸν τόνον τοῦ μ." 
ἄλλως γὰρ οὐ δύνανται μ. εἶναι. μ. δὲ λέγω νῦν, οὐ μόνον τὸν διὰ παθῶν 
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. τελειούμενον, ἀλλὰ καὶ τὸν τῷ λόγῳ μαρτυροῦντα τῆς χάριτος. πᾶς 

γὰρ κῆρυξ ἀληθείας, μ. ἐστὶ τοῦ θεοῦ ΤΠυγπ,ακεεης, 4..4(3.7024). 
(. οἱ αϑβοβίίοβ, σοῦ, ϑυμιοου ϑινητοβ. ὁ πανάγιος καὶ ἀέριος μ. 

Ἐναρτ.λ.6.τ.13(0.22.20; Μ.86,24 560); οὐ μόνον οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 
πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον, μ. εἶσιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν 
αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες δελοί,τ3 τὴ 70.(ΠΠ1η.5εαἰ.4{(Μ.88.7330). 

["]μαρυκάζω, ν. μηρυκάζω. 
ἘΜαρωνίζω, ρίαν μ6 ΔΙαγομίε πεγείῖς, 0.1). Ἰγίρασ, (}1.95.338, 

ν.], παροινήσομεν). 
Ἐμαρώνιον, τό, τοῦη!6- εὐδὶ,, [. Τλάοί, 1 33(ρ.82.6). 
[“]μάσαι, --- μάσσαι, 5οτ. ἱπῆη., 5ϑϑῖν, ἐμφμίγε; Ἀιδαα.. ἀρῥοϊαίας 

ἀπὸ τοῦ μ. 14 ἐδὶ α φμαεγοηάο, ψμο ρὲν ξας..«ὐἷς ταγΠΉΜΗΣ εἰ υοεὶς 
τιοάμα!1ο φμαογογείαν, 151. Ηρ νη}.3.1τ:.τ. 

μασάομαι, εἦειο, ῬΆ]}1. 1.1, απ5.32{(ρ.02.1; Μ.34.ττο08) αἰ(. 5. κουκούλ- 
λιον ; ἰὴ Ῥυῃιβηπιθηὶ οἱ Ὀἰαβρθθηλοῦβ δηα ἔα ]56 νυ] λθϑβ65 γυναῖκες 
καὶ ἄνδρες μασώμενοι αὐτῶν τὰ χείλη..«ἄλλοι.. «τὰς γλώσσας αὐτῶν μ. 
ΔΡοε. Ρ εἰν. 281. ἢρ., οὗ ϑαΐῖϑῃ τὸν πτωχὸν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀσύνετον... 
εἰς τὸ σπήλαιον τῆς κακίας λαβὼν μασᾶται, καθάπερ λέων ὕγτ.5.9:30 
(Μ.60.γ848) ; τοῦτο [βς. (ΒΥ 51᾽ 5 ὈΟάγ] μ. τοῖς ὀδοῦσιν τῆς διαφθορᾶς 
θέλων, οὐκ ἴσχυσε ἶϑς. ὁ θάνατος} τι Λπεωπμηρι (Μ.88.τϑς 34); 
πηεῖ,, εθιυ οπθ᾽ 5 νγοτᾶς, ρῃρηδὶο, ΜΙ ρΉ ἀροον.2.17(0.3ο.τοὺ. 

Ἐμασητικός, 1. οαδἰε τσ νιασιίραὶς, ταεῖ. ἡ ψυχὴ μ. ... τῶν ἰδίων 
τροφῶν Οτ, [νη ΜΠ .15:42(Ρ.136); 2. οὗ γρασ φα!]Ἰ0Ή δύναμιν μ., ταεῖ., 
Μειῇῃ.γ65.1.24{(ρ.248.το; Μ.4τιτορ30). 

μασϑός, ὁ, ν. μαστός. 

Ἐμάσσα, ἡ, ([μ41.. γηα55α) ἃ παιπεᾷ ῥίοί οὐ ργομμά, 4. Ὀείγιοὶ Ῥαμ, 
δο(Ρ.214.8)., 

ἘΜασσαλιανοί, οἱ, (Θ γτίας ΜΌΝ μῸ) ΣΤΥ ἃ Ράρδῃ β6οῖ ἦσαν δὲ πρὸ 

χρόνου τινός, ὡς ἀπὸ τῶν καιρῶν Κωνσταντίου... εεὐφημῖται εἴτ᾽ οὖν Μ. 
καλούμενοι. «ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἐξ ᾿Ελλήνων ὡρμῶντο, οὔτε ᾿Ιουδαϊσμῷ 
προσανέχοντες οὔτε Χριστιανοὶ ὑπάρχοντες οὔτε ἀπὸ Σαμαρειτῶν, ἀλλὰ 
μόνον “ἔλληνες ὄντες... «καὶ θεοὺς μὲν λέγοντες, μηδενὶ δὲ ζτούτωνΣ 
προσκυνοῦντες, ἑνὲ δὲ μόνον δῆθεν τὸ σέβας νέμοντες καὶ καλοῦντες 
Παντοκράτορα ἸΣΡΊΡἢ.ἤπεν.8ο.τ(ρ.485.1; Μ.43.7568) ; ἀΒΒΘτη Ο]165 ΤῸΓ 
ὙΟΥΒὮΙΡ, 16.80.2(ρ.486.1|Ὁν 7570): βα]4 το ννουβῃὶρ ϑαΐδη ἤθπσο 
Κπονῃ ἃ8 σατανιανοέ, 10.8ο.3(ρ.486.20 ; Ἰδοῦ ; αἰδοὸ σα θα μαρτυ- 
ριανοί ἴγογῃ {πεὶγ νοποταϊϊοη οὗ τποιηθοῖβ οἵ {86 βθοῖ 5αῖ ΒῪ 
Τλιρ ἴδηαι [ροτῃ, ΤΑιΟ Π αητι5, ρονϑίπου οἵ Μεκοροιζαιϊηία), ἐῤ.8ο. 
2(Ρ.486.20; 7608); μετ, ἰάἀδηεῖοαὶ τὴ τἢ ὑψιστάριοι, οἴ Οὐ Νὰ ζ ον. 
τϑ,5(Μ.535.08015-902.)}; 2, (αἶΞο ἘΜεσσαλιανοί, ἘΜεσσαλῖται) δὴ 
Ποιθῖ, βεοῖ αἴβὸ ᾿δ]]βα εὐχῖται (α.ν.), ΕΡΙΡΗ. ἀαεγ.8ο.3(ρ.437.111.; 
Μ.42.7600); ΜΜεσσαλιανοί: οοπάδιπμεα ὈΥ 5γποάβ αἱ 5148 τπιηῆοι 
ΑἸΡΒΙΠοΟἢ μ5 δηᾶ αἱ ΟΡ ππῆον 1]ανίαη, ΤΉΔε. ἢ. 6.4.το(3.06.-966}; 
1Ἰᾶ λαόν. 4.ττ(4.367--368}; ΟΥΡΗΟΙ, ο. 52(Μ,103.888)}; Μεσσαλῖται: 
Οντ.}.82(0.20.14 : Μ.77.376Ὰ}; αἶβὸ οδ]] δα Μαρκιανισταί (η.ν.), 
Τιη ΟΡ ἠαον,(δ1.86.450) ; ΔΡΡΈΥ. οςοπίμβοα ΙΓ τ βάργα, 70,1), 
μαεν ϑο(Μ.94.7284). 

Ἐμάσσινος, 50η5. 6}0. ; ἜρΙΓ Ποῖ ὁΕ ἃ τορο, Το. Μ 4]. εὔγομ.} 0».186 
(Μ.97.296}). 

μαστεύω, «4εἶ, δεαγο ἤΩΥ ἡμῖν αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἡ τροφὴ τοῖς 

νηπίοις...«ἐντεῦθεν τὸ ζητῆσαι μ. καλεῖται, ὅτι τοῖς ζητοῦσιν νηπίοις 
τὸν λόγον αἷ πατρικαὶ τῆς φιλανθρωπίας θϑηλαὶ χορηγοῦσι τὸ γάλα (]6Π|, 
}αεά.τ.6(ρ.11η.21; Μ.8,2040). 

ἐμαστιγόπληκτος, Ξεομν σε, ἰαδλφι, Το. 4]. εἰγοη.ς Ρ.χ23(}1,07. 
2118). 

μαστιγ-όω, τορι; ἤρ., τοῖ, Εχ.τ4:2ι τὴν ᾿Ερυθρὰν θάλασσαν... 
νότῳ βιαίῳ μ. ῬΗΙΠοΚΙ, ἢ.6.12.το(Μ'ις. 6208) ; πιεῖ,, δὲ ἃ βεσιῦσε, Ἰστι. 
Τα 4.1; ΟἿ ἃ μασι οἵ Ἰοσιβὶ5, ἄῤος αν Ο(ρ.1τ6); αβίτει ὅλην 
τὴν ἡμέραν τοῦ βίου τούτου ὁ δίκαιος «οοὔται ἐν λύπαις... «ἐν ὀνειδισμοῖς 
ΝΗ }}.1.37(.70.τοοῦ). 

ΕΘ 



μαστίζω 

μαστίζω, -Ξ ἴοτου., ἢσ., τεῦ. ἘΓ60},2:22 οἷόν τισι κέντροις, ταῖς.. 
ἐπιθυμίαις τὴν καρδίαν μ. εἰκόνες ΑἹ. »».Ἐκΐ.2: 22(ρ.223, 1; Μιτο.ῖ τβοῶ); 
διὰ πυρετῶν καὶ νόσων..«τὰ δοῦλον σῶμα τὴν δέσποιναν ψυχὴν μ. 
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ἁμαρτήσασαν (Ὦγνβ.αριη 5. αὐτί(ς. 40); οὗ σοπιβοίθησα, Ζβοῃ. Η..εῤ. ᾿ 
(Μ.86..323328); οὐ δύνασαι ἀκούειν τοῦ φοβεροῦ ἀνόματος 50. Χριστοῦ) 
καὶ διὰ τοῦτο μαστίζῃ τὴν διάνοιαν Μῖ, Τἠάοί.3(0.37.}); ππεῖ., αὐτοὶ 
πλεῖον τῆς νηστείας ἡ καθ᾽ ὑπακοὴν μετάληψις μ. τοὺς δαίμονας ΝΙ]. 
6Ρ}.1.2307(Μ.79.1030}; Ι514.}ὈῈ].ἐρῇὈ.τι3ο(Ν.78.2ο8.Α); Β885.536].07.26,2 
(.8ς .3988); Νοπῃ. αν, 0.11:2ο(}1.43.84τ0). 

μαστικτήρ, ὁ, σεομῦρεν, Ογας, δ1θ.2.3414. 
μάστιξ, ἡ, βοΟΉΥ ΕΘ, γοΐ; τηξῖ., οἵ ομαβίθπηρ μ- παιδείας σον " ςς. 

ϑαἰ.7.8 ; μακάριος ἀνὴρ οὗ ὁ κύριος ἐμνήσθη ἐν ἐλέγχῳ, καὶ ἐκυκλώθη 

ἀπὸ ὁδοῦ “πονηρᾶς ἐν μ. 1.10.1. 
Ἐμαστίχημα, τό, ῥίαξίεν, Το! “πορορὶ, (Δ.86.18164.8). 
μαστός (μασθός), ὁ, ὀδγεαςὶ: ἢρ,, τεῖ. τ οΥ.3:2 ἡ τοῦ γάλακτος 

ζωοτρόφος οὐσία, φιλοστόργοις πηγάζουσα μ. ΟἸ]ετῃ ῥαεά,1.6(ρ.11ι.7; 
Μ.8.2920); τεῖ, τ εῖχ.2:2 μακάριοι.. ὅσοι τοῦτον θηλάζονσι τὸν μ, 18. 
(ριττότο; 3018); τῶν τοῦ νυμφίου μ. δηλούντων τὰ ὑψώματα Οτ.(αη. 
7 τ8(}8.12.2128); οἱ, τῶν..-μασθῶν δηλούντων τὰ πυκνώματα ἰά .«Ξελοΐ. 
ἴῃ Οφηϊ.):8(}].17.2840) ; τοὺς τοῦ νυμφίου μ. ... προτιμῶσα.. οἴνου 
τοῦ ἐν νόμῳ τε καὶ προφήταις ΔΡΟ]] ,Δρ.Ῥτος, α,(ἰσηΐτ: 2 (Μ.87.1 5404}. 

Ἐμαστοφαγής, ὁ, 4 Ὀϊτὰ οὗ ρΙεγ ὠκύπτερον μ. (]εη1.ραεά,3.1τι 
(Ρ.278.1ο; Μ.8,6ς534). 

Ἐ]μαστροπέω, Παϊίογ, ραπάεν, Τμάγιδιαά,ρῥ. 2 Δένο9.Ο124).. 
Ἐμαστροπότης, ἡ, ραράεγτηρ, Ἰ,οομῖ. ΒΒ σοβρεη!  (Μ δδιτοϑοῦ). 
["Πμαστυγίας, ὁ, ἔοΥ μαστιγίας, πε ἐμαὶ ἀοδεγθος ᾧ ΟΡΊΙΡΊΗΡ, 1ο. 
Μοπιλγηηηι σέο, Β(}ῖ.ο6.τ4008). 

μαστώδης, γομηαεί, ΠΠοΥτγη. 5 }1.0.1.4. 
μασχάλη, ἡ, αγγτηδοίε στιχάριον.. τύπος... 

ἔχει... 

ἐπι νρ.7(}1.8).30888); οἱ 1 Οοτ.ΟἹ ἐσπίορί. (Δ. δ. 3030). 
Ἐματαιοεργία, ἡ, ταΐρ ἰαϑομν, ἸΣΡΙΡΗ ἤαον.20.7(0.243.4; Μ,41.411Δ}. 
Ἐματαιοκόπος, ὁ, ἐγ ϊοος ἰοΐΐογ, νι οπ. ἤοηι.τ3(λ1.80.14604). 
Ἐματαιοκοσμία, ἡ» τοογίαϊΐν ἱγτυϊαϊν, ΤὨχιϑιυά, αν. 28(Μ.00. 

1Ἴ02Ὰ), 
ματαιολογία, ἡ, 1άἰ6 ταϊκ ; οἵ Ῥαρδη ἀπά ποτεί, τοδομίηρ, Α1Π 22:6, 

.1(}1.25.το1Ὰ}; 14. 6}. Ερτει.τ(Ρ.3.1; Μ.26.το49Ὰ); οἱ οαϑιίηρ Ποτο- 
500065, Τάτ .1 5 τη φη.(τ.τ8). 

ματαιοπονέω, ἰαδομν τη: σστη ροη τόμοι οὖς ἐματαιοπόνησεν εἰς τὴν 
πρὸς Ῥωμαίους τοῦ ἀποστόλου ἐπιστολήν 50ο0τ.}..6.4.7.71(Μ.6}.4734). 

ματαιοπονία, ἡ, ἰαδοιν τὼ υαῖη; οἵ γρββίβίαπος τὸ (οα᾽ 5 ψῇῃ, 
ΤΟΊ Φ.9.τ; οἵ ρυτσϑτ οὗ τγβϑ] τη, (Ἰ θη. ςἐγ.4.7(0.271.24: Μ.8.12644}; 
οὐ μεγϑϑυ, Ηἰρρ."αθν.6.43(ρ.176.12; Μ.16.22668); Ηεροτα. Ἄγεῖ,. (ρ.7. 
9; Μᾶ.το.τ436Α}; οὗ ραγβεῖτς οὗ 56 οι αν ᾿δαυηϊηρ, ΟΠ τυ 5.5 α.,2,7(0.4.53.0; 
1.370})}; ὁ ὀργῆς καθαρεύων...οὐκ ἀναλώσει τὸν βίον εἰς μι καὶ ὀδύνας 
Ια λον. ΟἹ. 5 τ. δῖ π, (7.618 Ὰ). 

ἐματαιοσκόπος, εἰμάγίη σαμῖϊν μετεωρολόγων ἢ μ. ἀνθρώπων 
οι νη. δι τη στο; Μ.18,1730). 

Ἐματαιοσπουδέω, δὲ ἀξφυοίεα ἰο ἐγίβες, Ῥ.Ιοϑε. ἀν οιττ τ} 1.65.5938). 
Ἐματαιοσπουδία, ἡ, ΦΧΟΥΠΟΉ τη ναΐη, ἀευοίίοι, ἰο ἐγιβεδ, ΟἸνταρ. 
Ετεὶ.ς τ 61.02.5 4το), 

Ἐματαιοσυκοφαντία, ἡν ἴΟΤ μάταιος συκοφαντία, ἘΡΙΡἢ. ἑ,εγ.51.4 
(Δ .4τ.8020 ; 4ἸΦΊ51ΉΗΣ: Ὁ.251.17). 

Ἐματαιοσυμβουλία, ἡ, μαΐξε εομηφεῖ, ΤΟμγν 5 ΔΜ αν .(10.7538). 
ματαιοσύνη, ἡ, ΞΞ 5Ξη., ἀης.Μοπ, λον. 8 (}{.80.14854}. 
ματαιότης, ἡ, 1. ναμίΐν, ῥμγροϑοίοδοηθες πάσης μ. νοημάτων καὶ 

λέξεων Οτοῦ εἰς. 5. 46(ρ. ον τς; ΜΟΙῚ.12538); τοῖ, οτη.8 : 20 ἐλευθερω- 
θήσονται [8ς, ἄγγελοι καὶ ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι] ἀπὸ τῆς μ. τοῦ κόσμου 
παρὰ τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ (]6Πλ.,.(.5.20(0.179. 
τό; Μ.9.626Α}); ἡ κτέσις..«μηκέτι τῇ μ. δουλεύουσα ἀλλὰ τῇ δικαιοσύνῃ 
Μρίῃγ6ς.τ. 47(0.200.6; Μ.18,2764}; ἡ κτέσις..«συνωδένει τῇ καθ᾽ ἡμᾶς 
μ. Οτ Ν γβ5. μη. 4(2 Ρ.63.28; Μ.45.6368) ; μ. λέγει τὸν ῥευστὸν τοῦτον 
καὶ φθαρτὸν βίον ἡμῶν (ὐεηπαά. ἢγ. Κον.Β: 2ο(Ρ.330.17; Μ,85.τόρδο) ; 
οἵ ἱΔοϊαῖτσν, Επι5.ν.(.3, γί. τοφις ; Μ.20.11248}; Οἱ Ποτϑον, 12.3.64 
{ρ.111.20; 11408}; οἵ ἃ ΓΒ ]Δοϊοι5 ἀυρυτηθηΐ ἐπὶ τοῦ θεοῦ..-μετακομί- 
ζειν τὴν μ. Βαβ.ἐἴμη.2.2(1.2460 ; Μ.20.5020}; Οὗ ΓμΘΤΟΤΙΟ ΟΥ̓ ΒΘΟΜΪΆΓ 
εαϊιοδίϊοιι ἴῃ σθη. πλάσματος οἷα ἐν τοῖς διδασκαλείοις τῇς μ. ... τοῖς 
μειρακίοις προβάλλεται 1ξ.2.τ(τ.2380; Μ.5378); Οὗ ἀδίτοπόχζαν, 14. 
μεχιτιαίτ 40; ΝΜ 20.090); οὗ βΡοιὴμβ οἵ Πδν!!} διαβόλου ἐστὶ... (ἱπποδρομίαι, 
κυνηγεσία καὶ πᾶσα τοιαύτη μ. ΟΥγ.}].εαἰεο.το.δ; 2. δον; οὗ τάξῃ, 
(ὐηϑί..4.Ρ}.8.46.4; οἱ Τ)εν] ὑμᾶς ἀποστάντας αὐτοῦ τῆς μ. ἄλλοτε 

ἄλλως πειράζει 1.6.5.5. 
Ἐματαιοφιλοτιμέομαι, δέ οείεπίαίτοιις, ΤΠ γνβ. πον 1.6: 1(8. 

924). 
ματαιοφρονέω, ματι παῖ ἐποιρσλὶς, ἘΡΊΡΗ. ἤαεν.30.34{0.380.27, ν.]. 

ματαίως φρονεῖς Μ|.41τ.460}0) ; Ματο. δ Ὺ ορτιδε.) τοί 1,65. τοϑ40). 

τῆς σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ... 

μάχαιρα 

ματαιοφροσύνη, ἡ, 1. φαητν οὐ πομρῆ! οἵ Πεγοβν, ΕΡῚρΡἢ. ἀαο.30. 
20(ρ.3751τ; Μ.41.4578); 1Ὁ.37.2(ρ.53.16; 6454); 2. υατηρίονοι 5685, 
Ογαε. 1.8, ὅσ. 

ματαιόφρων, εὐ: ρίν-"μάεά, σοί ῖεπ, ΟἸδτη. ῥγοί.2(Ρ.16.22; Μ.8, 
884); 1Βα5.[5.237(1.56οα ; ΜΜ.30.5368); οἵ,..τῆς νόθον σοφίας μ. 
ἐρασταί Β45.56}.ογ.21.1τ(Μ.85,2568); οἵ Βογεῖῖοθ, ]οπ. Α] ἀρ. λίῃ, 
ἄφεγ.26(0.22.12; Μ.25.4644)}; ϑορῆγ. Π.6ριενη. (Μ.87).31τό54)}; Τ6τ. 
Νυββι λοι. ὃ τη Ἶ (Ρ.218.15)}; οὗ Ἰάφ895. μ. λογιομῷ ῥδονηι. ΒΜ 20 
(ρ.104); ἃ5 Ξιϑ8ῖ., [οοἱ, ξοοἰ τε} ρεγδοη, τοῖ, 1.5.12:20, Οὐ Ν΄ γοβδαῤὶ. 
ἀτῇ. (1.46, 4254}; ἘΡΙρμ.λαον.3ο.32(0..377.1ὃ; Μ 41 644). 

μαται-όω, 1. ἐγδίγαίε, ὀνΐηβ ἰο παιρῆϊ, Τρ ίοι, ΑἹ .». ἐρορί.2: 1(Ρ. 214. 
Ν Μ.1ο. 15808); μεματαίωται τοῖς ἤρειανοῖς ἡ περὶ τοῦ γενόμενος" 

πρόφασις Ατῇ.47.1.τ6(Μ.26.1208); τεῖ. τί οΥα5: 17 μεματαιώμεθα.... 
καὶ ἐσμὲν οὐδὲν ἧττον καὶ νῦν ἐν τοῖς πάλαι καὶ πρὸ τῆς ἐπιδημίας Ὀγγ. 
Νες!.3.3(ρΡ.66.7; 6.814}; ὁ νηστεύων καὶ μὴ μεταδιδοὺς πεινῶντι τὸν 
ἄρτον αὐτοῦ, “-οἵ τὴν νηστείαν αὐτοῦ Ἐπ15.4Χ.}. Ξεγη!.τ( Μι,86.3164}; τὴν 
κρίσιν [53.. τοῦ θεοῦ] -οὔῦσαν τὰς σπουδὰς τῶν οἰομένων ἀνύειν τι 
δύνασθαι σπουδῇ τῆς οἰκείας δυνάμεως ΤΝ1] βογτοί, 5. 2(}1.70.8 520}; ὅο 

ατραᾶν τοῦ, {Β65...ς.20(1.4028Β ; Μ.30.176Ὰ}; 2. τηῶδε ῥοοίτδἷ ῥαθυμίας 
τῆς -“-οὐσης. «τὸν νοῦν ατςο, τιοῤηδε, 5. 3 ( 6 5.10320). 

Ἐματαίωμα, τό, ναητίν τῶν μ. τοῦ αἰῶνος τούτου ἘΠΟσπη Πα .0,4. 

Ἐματαίωσις, ἡ, τον, ΑἸ ιεαρ.Ὀ.ς.23:4(ΜΜ.27.141}), 
ματίζω, «εεῤ, Τηφμῖγε; Ῥα55., ΑΌ ἀρ τος. .)ς,33:20(Μ.87.220Ὲ}}}. 
ματί(ο)ν {{Π]μάττιν), τό, ἀὰ ΕρΡΥΡΕαμ τποᾶδιγο οἱ σδραοϊῖν, 
Αροῤῥις αὶ (Μ.όκ. Ἄτο); μάττιν 10. Μοβολ. ῥγαϊ τότ .,87.20204}. 

Ἐματλαῖον, τό, (1,5. »ιαϊμία) ἢοὶ οὐ τ δβϑοὶ, ἈΘΤι α ἃ 10} πιδάβαγο, 
Ἐπεβοὶ (ρ.ποδ). 

Ἐματρίκιον, τό, 1. (1,Ατ. »»ηαἰγισμίαν) γοὶ!, γερίοίον, οἵ ἃ ἀἸοσῦβε τὸ 
᾿ μ. καὶ ἀρχέτυπον (σά. ἄβ.86; οἵ « τηοηαβῖοσυ, Κορὶ ΚΓ ἰα ΧΊΔΤΟΉ, 

μασχάλας διὰ τὴν ἐκ λόγχης κεντηθεῖσαν πλευράν Τβορῇτ. Η. Γμαγυδιιά. ῥόεη.ττοὐ(}.00.17488); 2. --- μάτριξ ιν. ἐὰν ἐν τοῖς μ. 
ἤγουν ἐν ταῖς καθέδραις (οά..4:;,[.123. 

μάτριξ, ἡ, ([,Ατ. »μαϊγῖχ) μιοίέον οὐ εαἰϊεάγαί ἐπμγε, (οἷα, Α{5.38; 
1 ττρ. 

Ἐματρῶνα, ἡ, ([,8:. τιαϊγομα) γιαίγορ τῶν εὐγενῶν γυναικῶν τὰς 
περιφανεστέρας, καὶ ἃς ὁ λόγος μ. οἶδε καλεῖν (Ἰφι.Θρ1 1. 144(Ν1.2. 
πγόο); .4.Ῥεὶν. οὐδένα (Ρ.γ8,5); εὐ. (0.86.4); οἱ Ῥοεγρείαδ μ. Χριστοῦ 
ΜΡ ενρ.τδ(Ρ.87.24). 

Ἐματτιάριος, ὁ, 7αὐεἰϊη- εαγγῖον, [0 Νέα]. ἄγον 13 Ρ.330(}1.07.4920}). 
[Ἐ]μάττιν, τό, ν. μάτιον. 
Ἐμαύξηρος, ὁ, ν. ἔμάνζηρος. 
μαῦρος, ἐαγὰ, Οτιεελοί τ Οαπὶιδ:το( Μ.17.280Ὰ}); 4.Γ εἰν οἱ Ἐπὶ. 

τό(ρ.186.5); δαέμονα..«ὡς Αἰθίοπα μ. 4.Βανίς. 1(ρ. 140.22}; τὸ δὲμ. τὰ 
ἐνδύματα [3-. μοναχικά] εἶναι σημαίνει ὅτι χρὴ ἡμᾶς ἀφανεῖς εἶναι τῷ 
κόσμῳ ὡς τὸ πολίτευμα ἔχοντας ἐν οὐρανῷ Μαχιρ, ἀμῤ. (00, 
8410); ποαΐ. Ρ]αγ, ἃ5. βι05ῖ., παπὶ8 οὗ πγῃιρίοιη5 οἱ Ὀἱαρας, 7:1». 
«ἄγει. 34{(0.52.13) 

Ἐμαυρότριχος, ἐαγἐι-ἰατγοί, 4. Βαγιλ.2(0.131.18). 
᾿μαυρόω, ἐαγκεη, οδοεμγε, υυθῖ. ὃ θεὸς..«ἅγιος εἶ δῖν] ἡ φύσις οὐκ 

ἐμαύρωσεν Ῥαῤι( ἐγ.(Ρ.431). 
μαφόριον, τό, τοῖΐ σονοτηρ πραὰ ἀ 5πουϊάοτε; 1. ψότῃ ἴῃ 

ΡΌΘ Ια Ὁν Μοιπεὴ εἰ μὲν οὐ ποιεῖς τὰ νεωτερικὰ σχήματα, ...τὸ μ. 
ἄκροσσον, ὡσαύτως τῆς αὐτῆς χρόας ΑἸἢ τῖγσιατίρ.44.24: Μ.28.2648); 
τεῦ, ὑδῃΐ. τ: θέριστρον λέγει τὸ λεγόμενον μ. ὕΠ.( τ] (Ὁ τ (0... 
40 Ἰοτο); γυναῖκα εὐδαιμονεστάτην.. .καταλείψασαν τὸ ἑαυτῆς μ., μετ- 
αμφιασαμένην τὰ σχῆμα τὸ τῶν δουλίδων ῬΑ] Οὐ γνςτοίρ. 59. τό; Ν1.47. 
34): ; 16.}..} απς. ποίρ. 153. τᾶ; ὠμοφόριον Ἡ, .34- 12308}; σεμνὰς γυναῖκας 

«ἐκ τῶν οἰκιῶν αὐτῶν σύροντες.. .ἀσχήμως δημοσίᾳ ἄνευ μ. καὶ 
ἀπυδημάτων Εν μίδι (Μ.δκ τβι3Ὰ); 2. γνοῦπ Ὀγ πο Κ5 ἕνα χιτῶνα 
φορῶν [30. πτωχός] κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν παράδοσιν, καὶ μικρὸν μ. 
ῬΆ]1...} ,απ5.(Ν1.34.1220Ὰ}; αἰτησάντων [5ς. πτωχῶν} αὐτὸν ἔδωκε. «τὸ 
ἱμάτιον ὃ ἐφόρει, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ κελλίον περιζωσάμενος τὸ μ. 
ΔΡοῤλκίμ αν. (Δ1.65.1028}; ἀποδύεται..«τὰ ἱμάτια αὐτοῦ... καὶ ζών- 
νυται τὸ μ. αὐτοῦ καὶ βάλλει ἑαυτὸν εἰς τὸν ποταμόν Ἰ)οτ.ἀοεί.χ.15(Μ.88, 
16378); κύριε ᾿Ιησοδ..«οἵανπέρ μοι ἰσχὺν δέδωκας τῷ σῷ ἁμαρτωλῷ 
οἰκέτῃ, πάρασχε καὶ ταύτῃ μου βακτηρίᾳ σὺν τῷ μ. Τ5ορῃτ. Η νη γν, 
εἰ [0.13(Ν.87.3688.}; Οὗ, σηριδίο ρα τοῖο... εοἰΐα ῥαγτίεν αἰχίια ΠΗ ΕΥΟΣ 
ἰεθμμὶ, {μας τπαξονίες ἰαηι ποξῖγο ΨΜΩΗΣ ΣΡΞΟΥΜῊΝ πεησβαηίμν εἰο- 

φιῖο, (ἈΣΘΙ Δ 5 εοεηηδιτίτ (ΜΠ ἢ .40. 72Ὰ); 3. ἴῃ Ρατάρῆγαβς οὗ Μτ. 
στά4ο τῷ αἔροντι αὐτοῦ τὸ ἱμάτιον προσδιδόναι καὶ τὸ μ. ον. Οἰρην.1 5.5. 

μάχαιρα, ἡ, Ξσισογεί, τεῖ, 1,0.22:28 ἴσως δὲ πνευματικὴν χρὴ νοῆσαι 
τὴν μ. ΤΙ Βοβί. γγ.1,..22:38(0.243} : ὁ σωτὴρ... .διαγελᾷ τὸ,. εἰρημένον, 
ὅτι ᾿ἰδοὺ ὧδέ εἰσι μ. δύο᾽, καίφησιν- ἱκανόν ἐστι. ναί, φησίν, ἀρκέσουσι 
δύο ξίφη πρὸς ἀντίστασιν τοῦ πολέμου τοῦ μέλλοντος ἥξειν κατ᾽ αὐτῶν, 
πρὸς ὃν οὐδὲν ἂν ὠφέλησαν οὐδὲ πολλαὶ ξιφῶν χιλιάδες; γτ.1.4.22:58 
(Μ.}2.οΥ7}) ; ἡ ἑρμηνεία τῶν δύο μ. αὕτη ἐστίν, τὸ πρακτικὸν καὶ τὸ 
θεωρητικόν Το. ΜΙΟΘΟΙ ᾿γαϊ 4ο(}}.87.28030). 



μαχαιροφόνος 

Ἐμαχαιροφόνος, ὁ, ρσἰαάίαίογ, }ί. Ταγιχτίρ.474; ρετὰ. 1.1}. 1ἴος 
μαχαιροφόρος). ᾿ 

Ἐμαχῆτις, ἡ, ἴετη. οἱ μαχητής, τοανΥΊο  ; ταδί., οἵ Βυτοῦ, Απαβί.ϑ, 
μοχ.τ2(Μ,80.1:ογ76Α), 

μάχιμος, φιαγγείξον!ε ἀντέχου τοίνυν, φησὶ κατὰ λέξιν ὁ ᾿Ισίδωρος 
ἐν τοῖς ᾿Ηθικοῖς μαχίμης γυναικός [ςξ, Ῥ͵ 2 τ το γυναικὸς μαχίμου] 
(Ἰομλ, β 7,3. τ(ρ.τοῦ,2; Μ.Βιστοια) ; (ῃχυβιίονι, 17.5 ἴηι Π͵1.(). 2208}; ὁ 
οἶνος..«ποιεῖ. «τοὺς μὲν φιλικούς, τοὺς δὲ μι 1514. 6].6Ρ}.2.τορί .γ8, 
5400); πειιῖ, ἃ5 βιι5ῖ,, (οροί, ἄρριτίχουι, 

Ἐμαχλάω, 'ἰπ ᾿γεβθ. Ρῥίσρ!]. οἠἱν, --- μάχλος, ἰειυά, τοαπίομ; οἵ 
Ῥεύβοῦβ, (Ἰετη, ῥαφά.2.τοίρ.223.16; Μ.8.5208); Ὀγτιρίαρῥοεη6(ι. 
2028); ἰ4,0ς.3(3.120); οὗ ὄργια, (Ἰδπα. ῥγοϊ.2(0.12.12; Μ.8,734}; οἵ 
ἡδοναί, 16.(0.23.24.: 1058); ΜοΙἢ, ἐγξαϊ, τ(0.494.13; Μ.18.3228); 14.765. 
2.τδίρ.268,7; Μ.18.3120). 

Ἐμαχοσύμβουλος, ἐρπη 5 εἰ ηρ οἰρίξ6, Οοπεὶ, ΑΡΡ.3.6.4; Ἰοιζατρ. 
σαῤ δ δε, ὅς πα); Απτοη. ον. 2 (Μ.80.1 5288). ; 

[Π]μεγακληείς, σίογίσιιδ ; οἱ σο45 ἀτηὰ, ΤΔΡΟΙ]] εὶς. 76:τ6(3 1.33. 
14210)}. 

Ἐμεγαλαυχενία, ἡ, δοιςὶ εἶροςς, Ογαο, δ ἐδ.8,76. 
Ἐμεγαλαύχησις, ἡ, δοαεἐβείμεες, οί Ῥονρῖ τ Ἄ(ρ.πο3.1τ8; 1,18, 

3910). 
μεγαλεῖος, Α. »παρηϊοθηὶ, ἐρίσπάίᾷ ; οἱ [ϊηρβ ρεσιαϊπίῃν το σοά, 

μην, ΟἸομα, εἰν, 6.τδ(ρ.5οχ.ς ; Μ.0.364Ὰ); στ  Νγβϑ.ογ, αϊδοί, (0,14. 
18;.}.45.178)}; Οἱ (γι βιίδη ἰσατη, οδίϊηιδ μεγαλειότερα...« πάσης 
ἀνθρωπείου διδασκαλίας..«τὰ ἡμέτερα Ταϑι. Ζαβοί,τοιτ( Μ.6,4608) ; 
᾿Ιωάννης...ὃ τὰ μεγαλειότατα καὶ θειότατα τῶν τοῦ σωτῆρος λόγων... 
ὑπομνηματισάμενος Τ])1οη.Α], β’.ἐρ.1.2.22:42(ρ.237.12; Μ.10,15024}. 

Ἐς, πραΐζ, ἃ5 βιιϑῦ. ; 1. βίηρ,, γπα)οδίν, ργσαίηοςς, ἐαδίληηεῖν ; ἐβΡ. οἱ 
σοῦ, τον γ85. λον, 6 ἐπ Οαπὶ.(Ν1.44.8024}; οὗ ϑοῃ, Βα5..δρίγιτθ(3.138; 
Μ.32.930) ; τὸ μ. ἐξαγγέλλοντες τῷ ἀρνίῳ ΑτοίΒ, Ἄρος.τ4:17 (ποῦ. 
ἼοοΟ); οἱ αηρεῖς, (θγγβ. 7ν. 1ο 4φ:τϑ( ΝΜ. 64.588}; τὸ μι τῆς ἐπαγγελίας 
ΣΟ ἰθη,.26.1; Ρ]ατ,, τῖρμὶν τοογὰς; οἵ αοα, Πετχ.βέρι.0.18.2; τὴν τῶν 
μ. τοῦ θεοῦ κατάληψιν ὑγτ. "5.533: 40(.60.8858); οἱ ΟΠ τ15:, (4. αι, οἱ 
Τβεεῖ.τ(0.2536.3}); 2. 85 ΟοΙαρτηθηΐαιν δἀάγεββ οὐκ ἂν πρὸς τὸ μ. τὸ 
σὸν αὐτὸν ἤγομεν «4. Ὀ1.Β 3.π{0.203}); 3. δοοξκ εοπίαϊμίηρ ἐδ ροςρεὶς 
μὴ κτησάμενός τί ποτε τοῦ αἰῶνος τούτου, πλὴν στιχαρίον τριχίνον, καὶ 
σαγίου καὶ μ. Το. οΞοΒ ῥγαὶ οτ(Μ.87.29ο8Ὰ) ; ἐκράτει δὲ καὶ μ. ἔχον 
ἀργυροῦν σταυρόν 10.87(29454): ἀνῆλθεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἱππικῷ 
βαστάζων τὸ ἅγιον μι, οι Μα] εγοη.τ8 Ρ.475(}1.97.6890); Πεποα 
φοβεροί παρεγγυήσας αὐτοῖς τὸ μ. καὶ τὴν λοιπὴν ἀκολουθίαν ἐν ταῖς 
συνάξεσιν Ἀρμενιστὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς λέγειν γτ.5.υ..5α}.32(Ρ.1γ7.22); τὸ 
μ. τὸ κατὰ Ματθαῖον ἀπὸ τοῦ Ἀβραὰμ ἄρχεται ἕως ᾿Ιωσήφ ὈίάαΞε. 
,7αε.1.54{(0.178.2}; 1Ὁ.(0.7γ9.16}; ὁ τοῦ μ. μὴ ὑπακούων παραστηκέτω 
τῇ τραπέζῃ ΤΒατοδιαα, ῥοεη.τ. 8(Μ.99.17330). 

μεγαλειότης, ἡ, 1. φγεωίηε55, πιαεείν, τιαρηϊβεεηοα; ἃ. οἵ Οοά, 
Ἰρη. Κουμιρτόοσηῃ,; ίορηντοις,; ΟἸδιη. εἰν. 6.3(ρ.448.0; ΝΙ.9.2528); οὗ 
δ ργυονίαεῃςς, 1τ(6}},.24.5; Ὁ. οἱ Ομτιβιὶ ἀποστόλων διηγουμένων τὴν 
μ. (τοῦδ υἱοῦ τοῦ θεοῦ Οὐ, 70.2.34(28; ».02.18; Μ.14.1164}; 4ΤΆστα. 
Α χ43(0.250,5); τοῖς δὲ μαθηταῖς τὴν θεότητα καὶ τὴν μ. δεικνὺς 
ἑαυτοῦ Αἴῃ, γι Βο(].26.1168); ἐκπληττομένη ἶβο. ΒΜΥ] ταῖς τοῦ 
υἱοῦ καὶ θεοῦ παρεμφαινομέναις μ. ῬΥΟΟ]ΟΡ σηημηὶ, (Μ.8ς.4484); μὴ 
καταφλέξῃς ἡμᾶς τῷ... «πυρὶ τῆς μ. σου 1.11. }ας(Ν ΒΡ τοῖ Ρ.107); τεῖ. 
Ῥϑτοιιβῖα, Μαχ. ρ. 4(} οτ.4τ60) ; ς. οἱ ΒΜΨ, ΤΜο ἢ ὄν ε ἀητὸ 
(}4.18.3730); ἃ. οὗ Βιΐζαχε Πΐδ, Ομ έγβἤον 68,4 ἐπ Μ|.(7.07 60), ν.1. 
μακαριότης) ; Θ. Οἱ Τλογαῖ ΟΥὨ ΒρΙσπ8] ργεαίηδδα οἱ τηθὴ καταφρονήσας 
«οὐτῶν ὑπαρχόντων. ..«διὰ τῆς σῆς μ. ΟἸδτη.εἰγ.4.6(ρ.261.4; Μ.8.τ241Ὰ}; 
Οτλονι. 6,3 1 76} (0 5τιτο; Μ.13.320Ὰ); οὗ δνδηρο)ββ τῆς ἐν τῷ 
δύνασθαι θεωρεῖν μι Ονγτ, [σ.τ(4.7Ὰ}; ἢ. οὗ 5:26 ΟΥ ἱπηροτίαποε ; οἵ 
βίατβ, Μασ,Αδρ,ἤοηι.36.τ(Ν].34.7494}); οὗ ἃ οἰίν, ἐδ.42.τ(7600); 2. 4.5 
βίγὶς οἵ δάάγεβθ, ημαγεσίν οἱ προσενεχθέντες τῇ μ. σου .Ταγια 
(0.452); Ηεγδοὶ ερ. (Δ .02.9ο30). 

μεγαλέμπορος, ὁ, τυμοίεξαϊε φιεγεμπαμὶ; μθῆσα Βρ., τεῖ, ΜΙ.13τ:45, 
γί οὐ ξωφοφδς μἱ τηδγεδαμπὲ μ. ... τῶν μικρῶν καὶ..«φθαρησομένων 
ὠνησάμενος τὰ μεγάλα μὴ λυόμενα ὅτ. ΝΖ. ον.6.5(}}1.3ς.7288). 

Ἐμεγαλεμπόρως, 86 ἃ γἱεῖβ οὐ διεσεθοο εϊ ἱγαάεν, Τάτ δια, ῥ. 
Ζιτοτ(νοο.τοβ10). 

μεγαλεπίβολος, οὗ φγεαὶ φη!ΥρΥῖδε, ΤΑΤΕ γοζὲϊ τ 1,28.1306.}. 
Ἐμεγαλευχερῶς, νέγγ γεαάιν, ὅεν. Απίιγες.(Μ.46,6330; μᾶλλον 

εὐχερῶς Ρ.812.10). 
μεγαληγορέω, 1. «ῥεαῖκ δοίάϊν, (Ὠτγβ.Ποηι.2.2 τη ΡΠ  (ττι 204}; 

δρθαΐς ἰοβτῖν, ποδὶν τοῖς μι μὲν ἐν τῷ φανερῷ καὶ τὰ θεῖα σεμνύνουσι, 
κρύβδην δὲ τἀναντία πράττουσιν 1514.ῬῈ].δρ,.4.1τ54(}1.78.1240 4}; 
2. ἐχίοὶ ἠϊραῖν οὐ μὲν τὸ τῆς ἀληθείας φρόνημα δεῖ σιωπᾶν, ἀλλὰ....μ. 
Ατῇ..4).2.2τ0}1.26.212Ὰ}. 

Ἐμεγάληχος, ᾿ϊρ᾿-φομηάτηρ, Αταρῇοηι.τ. 23(}1.30.408), 
μεγαλίζω, »ηιαρηΐέν, ἐχαϊ!, ΛΔΡΟΙ]] πεῖ. Ὀς5.35314(81.33.13565). 

835 μεγαλοπρέπεια 

Ἐμεγαλοβοάω, «ἠομέ αἰομά, ΝΙΟΘΡΗ. τιν δ». 22ο(Μ.86.3180λ). 
Ἐμεγαλοβούλως, τοτί ἀρὰ εομηϑεὶ, Τμάνγιϑιυᾶ,ορ.2.2Σοο( Μ οὐ. 

τθ250). 
τυ  αἸΣΗ͂Σ ὙἘΡ ὁ, τονγί εν οἡ φγεαί σεϑγεεὶς ; οἵ Ῥϑαιγηῖβι, Πτάγιῃ. 

Τγῖη.τ.27(Μ.39.2068) ; ν. μελογράφος. 
Ἐμεγαλοδαίμων, ὁ, »γεαὶ ἀεἴν; οἱ ϑεγαριβ, ΟΙδια, ῥγοὶ, 4(ρ.27.5; 

Μ.8.1378); οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ Πύθιος..«οὐδ᾽ ἕτερος τῶν μ. Ἐπι5.. Ο ο(ρ.218,. 
17; Μ.20.12648); ργεαὶ ἀειηοη, οἱ Ἰον} εἴτε δαιμόνων εἴτε καὶ 
χειρόνων ἄλλων πνεύματων -«ἔτι τε καὶ τοῦ πάντων ἐν τούτοις ἄρχοντος 
δεινοῦ τινὸς μ. 1ᾶ..6.4.0(ρ.162.16; Μ.22.272}}). 

μεγαλόδοξος, 1. νε}γ φίογίοις, οἵ ΒΜ, υ.19 πους (οὐ, 6404); 
2. πἰρἠ-πηηοά; τεαῖ, ἃ5 συ ρϑῖ., Μ οῖ Β σγηηρ.ατ. 3(0.128.2; Μ.18.216Ὰ). 

μεγαλοδύναμος, σνεγν ῥαιρεν αἱ ἡ ἔνδοξος καὶ μ. τοῦ κριτοῦ ἐπι- 
φάνεια 18Β43.δἰγεεῖ, μοη1.2.ο(1.3453.Ὰ., Μ|.30.520); οὗ μηδ, Ττερθξ, 
ἐϊς}.(}1.88,)οδ80). 

[“Ἰ]μεγαλοδωρεά (-ία), ἡ, 1. τη βεόηεε, ρεμεγοςτν; ἃ. οἱ (οά, 
το, Ῥγ.19: 17 ὅταν πτωχῷ παρέχειν μέλλῃς ..-δάνεισμα..«διὰ τὴν μ. τοῦ 
δεσπότου Βια5.ἠ ον. ΒΦ, αΔ(1 1128; Μ.20.2770); τοῦ, 1 χ.33: τὸ τὸ... 
πληρῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῷ ἡ τοῦ θεοῦ μ. κατένευσε ΟΥ̓ Ν γ55.ν.}10ς. 
(}1.44.4044Α); οὐ κωλύει τὴν μ. ἡ δύναμις τὰ ον ἀοη!. ίρ.08.1; Μ.44. 
1181.}; τῆς θείας εὐσπλαγχνίας καὶ συγκαταβάσεως καὶ μ. ΝΙΠ,εῤὈιχ.4ο 
(}1.79.1το18}; 1514.}Ὲ],2}}.3.105(}1.γ8.880}); τεῖ. ΤῊῖ,3: εἰς αἴσθησιν 
τῆς μεγαλοδωρίας ντ.1ς.2.τ(2.2124}); 14. “1::.5](3.3128); 14..}0.4.53(4. 
6718}; Ὁ. οἱ (μη181 ὑπὲρ τὴν αἴτησιν ἐπιδαψιλούμενος τῇ μ. τῶν χαρι- 
σμάτων ΟτΟΝ γ55.εηραςἐ, (ρ.63.0; Μ|.4-ς τοῦ); αὕτη ἡ τιμὴ [80. ὈαρτΙ5μι] 
τῆς τοῦ τιμήσαντός ἐστιν ἀξία μ. (ΒΥγϑ5.καἰδεῖι.2.3(0.15}.27); 2. ἰαγρα 
ΟΥ Ῥέη ΦγΟΗΣ στ μιᾶς,.«καὶ τῆς ἴσης πάντας..«μεγαλοδωρεᾶς ἠξίωσε 
τὴν πρὸς αὐτὸν γνῶσιν. «δωρούμενος Ἐδπι5,.6.1.τ(38; ΝΜ,21,254}; τῶν 
μ. καὶ τῆς ἐν τῷ βαπτίσματι ἀναγεννήσεως τὸ πρὸς τὸν θεὸν πατέρα 
ἐπίκοινον τοῦ ἁγίου πνεύματος Ὀ]άγιη. 1γ1..2.6(λ}.30.5240}. 

μεγαλόδωρος, γιμίβερηΐ, δομπεξμὶ; οὗ αοα, Μειῃ.γ65.2.23(0.379. 
1; Μ.18,2838); πρόκειται ἀνάπαυσις αἰωνία...κατὰ χάριν τοῦ μ. θεοῦ 
Βαβι λον ῖη, 5 ατ4{1,202Ε ; Μ.20.4924); [ἡ ἤονι.τ3.3(σατόλ; Μ.3 1. 
4204}; αὐτῷ ὁ μ. τὸ τῶν ἐαμάτων ἐδωρήσατο χάρισμα Ἴ ματ. ἢ γε.τό(3. 
1222); οἵ (Πτβῖ μ. οὖν ὁ τὸ μέγιστον ὑπὲρ ἡμῶν, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 
ἐπιδιδούς (]ειη, ῥαεά. τ (ρ.140.2; Μ,8.3528); Οὐδ πα 10Ρ.5(}1.88, 
3130); οἱ σοὐ᾽β ρη5, (Πγυβ.ἠο»ι.23.3 ἴηι Η εν.(τ2.2 149}; ποτ, ἀ5 
βυθϑῖ., βεέηεθ, ει. όχο. Κοηι. (ρ.190.24; Μ.113.8818). 

Ἐμεγαλοζῶος, σίαηί, περε; οἱ ΟΟἸ δ᾽ 5. Ππηθ5, (ὐβπι. 16]. εελοὶ, 
(Μ.48.475); ατο Ναζιοαγηι.2.2(ροβη).)2.3. 

Ἐμεγαλοήλιξ, τοἰΐ, Τμάτιδίμια, ρῥ.2.188(Δ{.00.1524}}). 
Ἐμεγαλοθύμων, ταἰταηὶ, 10.15.41. ς ον τα(Μ.86. 174}. 
,Ἐμεγαλόκλονος, ἰομἀ-ονάϊηρ, ΟἸότα, ῥγοί ττίρ.82.5 ; Μ.8.2368). 
Ἐμεγαλόμαρτυς, ὁ, σγεαὶ πιαγίγγ, Νεοῖ. 1 λάνιττ( 1.30. 182οῦ); 
(Πτγ5.αη. [γος τὐτ.(2.6884); οὗ τρεῖς παῖδες οἱ ὄντως...μ. Ματς. ΠΥ. 
Θριιδε.3.12(Ν1.65.0848); χρήσασθαι... τῇ ἱερᾷ εἰκόνι τοῦ μι Δημητρίου 
ῬΠατγιϑίαα,ρ}.ι. 7 (1 09.9618). 

᾿μεγαλομέγεθος, ὑαεί; οὗ {πε 50, 70, Πιλονι, (Μ'ι96.6ς 2). 
μεγαλόνοια, ἡ, 1. η»η᾽αρησηϊμτίν, ργοαίμδες οὗ ἘΡΙΥΤΙ θεὸς ὁ κτίστης 

τοιᾶσδε χάριτος" ἤδη δὲ ὁ μεταδοτικὸς καὶ τόκους ἀξιολόγους λαμβάνει, 
τὰ τιμιώτατα τῶν ἐν ἀνθρώποις, ἡμερότητα, χρηστότητα, μ., εὐφημίαν 
ΟἸ6π1,51).2.18(0.157.22; Μ.8.10244}; τεῦ, Μι.2:}, οἱ σοῦταρο οἵ 70. 
Βαρί,, (Πγυβιλονιι τ ἴῃ ΜΕ () αδοιὴ ; οἵ 5. Ῥ]}}5 Ιονα ἴον Ομ τῖϑῦ, 
1. βοΊ".. 5.5 ἢ: Κσμι, (ο δΟ1Ὰ}; τοῖς Πον. 26:8 αἱ πέντε αἰσθήσεις τῇ μ. 
καὶ θεόθεν χορηγουμένῃ ἰσχύϊ. «περιχαρακωθεῖσαι, ἑκατοντάδα τῶν 
πολεμίων ἐλαύνουσιν Ν1].ῤ}.3.181(}4.70.4608) ; 2. εἰδυαίίον, οΥ ἰἐοις 
οὔ 5. Ῥαὺ], (μγγβ.ἤσηι. τ 6. 4 τη. οι, (ο δοϑο) ; ἰο μος οἵη, ἰαγρέ- 
πέδς οὐ ἡηείϊεεί ὁ μὴ πιστεύσας τῇ ἐκδοχῇ τοῦ γράμματος, διὰ μεγα- 
λόνοιαν πιστεύει τῇ πνευματικῇ τοῦ νόμου διηγήσει ΟΥ.70.32.2τ(13; 
Ρ-462.2τ; Μ.14.δοτα); {Β85.15.26{π.209ς; Μ',3ο.τόϑο) ; ἐδιβοίψτε,; Μ. 
2654); φιλοσοφεῖν...χαλεπώτατον καὶ οὐ.. «ἄλλων ἣ τῶν ὑπὸ τῆς θείας 
προκεκλημένων μ. στ Να}.0γ.7.0(}1.35.7658}; τὴν μ. καὶ τὴν πνεὺυ- 
ματικὴν διάνοιαν Οἢγγϑ. βο;!.δ.2 ἐμ ἐνορι, 4088}; 3. ἃς Βοπουιῆς {{|6 
βασιλικῆς μ. μεγαλουργήματα Τλιι5...( ο(ρ.220.1ς; Μ.20,12688}; τ. 
Ν2.9}.129(}1.37.2248); 1514} 6]. ἐῤ.3.πος(Δ1.78.88ομ). 

Ἐμεγαλοπιστία, ἡ, ργεαίηθες οὗ ζατιλ, ΤΗατι δια, ερΡ.2.ο4(Μ.00. 
᾿ 13458). 

μεγαλοποιέω, 1. ὧο σγεαὶ ἰκίησςο, ΟΥ (εἶς.τ.33(ρ.85.7; Μ.11.7248}; 
2. ἐμίαγρε, (Ὦγγβ,ἠιον".72.2 τη Ψ11ι.(7.7ο 50). 

μεγαλοπρέπεια, ἡ, 1. ἐχα δ ῥοοτίτοη, τοῦ, ἸΤλοιη.8: 17 τὴν ᾿Ιουδαίων 
μικροπρέπειαν...καὶ τὴν Χριστιανῶν μ. 1514. 0]. ῤ}.5.1070}1.γ8, 
14524); 2. ἐ5ρ. νιαϊεδὲν οἵ (1.4 θαυμαστὸς ἐν ἰσχύϊ καὶ μι χ( Ἰορι.6ο..: 
τὸν ἐν δεξιᾷ τῆς μ. αὐτοῦ.. «θρόνον Ἐπι5.6.1ἢ..τττί(ρ.70.8; Μ.24.84ςΑ}; 
εἴπερ καθαρεύῃ πάσης μορφῆς ἐν εἴδει θεωρουμένης ἡ τῆς πατρικῆς 
δόξης μ. ΟὙΟΝγ 55. “Δ }οῖϊ.5)(}1.45.126 40}; τὸν χορὸν τῶν ἀστέρων ἐν 
οὐρανῷ καταγράψας εἰς αἶνον τῆς οῆς μ. ἐδ αρι ον, ρριϑ,λ.0, 
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18:80]. τὸ αὐτὸν ὑποταγήσεσθαι τῷ πατρὶ... σημαίνοι ἂν.. τὴν ιδόξαν... 
τήν τε μ. τήν τε...πακοὴν ἣν καὶ αὐτὸς ἀποδώσει τῷ..««πατρί 1χὰ5, 
δἰ τοί ρ.172.21 ; Ν,.24.τΟ20}}); δϑουιθθα ἰο σοἄ 1π ἀοχοϊορν, βαρ. 
Οκν.(ρ.430}; τξαρΟσηρὶ, ἄρριδιτπο; ῬΑ]Π]ν Οἶγγν5.20(}.147.24; Μ. 
47.82); οι ῦυθυίμπος (Δ. .96.1 5 ο88Β); 3. ἃ5 Βοηοσῆς {11|6, ἘΒατ, 
μαδγιρσοοιη. (4.280) ; 1Δ,6}.15(4.το76) ; ΕἸστη.6}.12(Μ,77.148090). 

μεγαλορ(ρ)ημονέω, δοαξί,. τ ἰθηϊ.τ.5; ΜΆΘΟΙ Ερ.Ρ. 5.}..6.1.30. 
ο(Μ.20.7134}; ἀνταποκρινόμενοι καὶ μεγαλορηζ(μοδνοῦντες Ἴ΄. 7οὗ ἀτ 
(0Ρ.130.0}; αΥ Ν γβ5δηινίτα 09.23.30; Μ.45.2528). 

μεγαλορ(ρ)ημοσύνη, ἡ, δοαείίηρ, ἴσῃ. ἔρά.το.; ἸὩΡΉτ.3. 2661). 
μεγαλορρήμων, 1. ῥοαςίξαί, Ἐιδιψ δΊορἢ.Β.2(Μ.22.0138}; τεῦ, 5. 

13:12 τῇ μ. ταύτῃ καρδίᾳ τῆς γῆς τ Νψοδιγες. τί ΑἹ. 46,Οοδο) ; 2. ἰοηρ- 
τοϊάεά, Μοη ἐχο Κορ. 3(0.172.5; Μ.113.8538}. 

μεγαλόσαρκος, ργεαΐ ὁ} Πές, Ἀδπος εαγηαὶ, Οὐ. }ο(Θαρίτ; ρ.128, 
18, ν.]. φιλόσαρκος Μ,14.2338). 
[εϊμαγαλόσθενος, τα μεγαλοσθενής, οὗ ργσαὶ εἰγεησίἑ, Οταε. δὲν. ς, 

τοῦ; οὗ ΟἸἔ165, 2.ς.63; 26.14.2ο8. 
[μεγαλοσύνη, ἡ, ν. μεγαλωσύνη. 
μεγαλόσχημος, οἵ το ΚΒ πὰ ππ1η8, τὐσαγίηρ ἰδ ργεαὶ μαὐτὲ, 1.5, 

Οὗ ἐμὲ ἀμίφσηθν ογάδγ, ΟΡΌ. μικρόσχημος, Το.6]ΡΟΘΉ1.(Μ.88,18038}; 
ἜΠατιδταά. ῥοεη,2,47(Ν |,90.17530); δΝίομιος. 47; οἴ μοβοὶ (ρ.581}.). 

μεγαλόσωμος, ἰαγφε-δοάίεά, Ἐ1ι5.}.4.2.τ(480.; Μ.21.1008). 
Ἐμεγαλοτόκος, ἡ; γΙΟΙΠΕΥ ΟΓ νιαλεσίν; οἱ ΒΜΥ, ΑμίΡίο]. ἢ». 

Ονστ, γοαά.(ρ.66.32; 5 .498). 
[Π]μεγαλούργημα, τό, --- μεγαλοέργημα, 1. φγεφὶ αεἰϊευενιθηί; οἵ 

Βιυμ]άϊηρβ, Ἐτι5.} Ο στίρ,2206.2 ; λ.,20.13808); 2. » σὴν τοογᾷ, γαγαεῖδ: 
Ρουξοσεᾶ ὃὉν ὅοα, Νεεοῖ, 1 ἐάν (39 ἸβάςΑ); τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μ. 
ντ,1ς.4.π5(2γττῷὺ ; 14, 0.4.2(4.360Ὰ); ἀμ ρτρλι (416); Ὁ Ομ γῖβι, 
Οσ, ἔξ. γ77:4{0.τ13) τε Αἴτνα. ς.77:4(31.27.3524}); Ογτ. ἀγεαά, (ρ.93. 
22; 5᾽ 800); ὈΚ ἀροόβῖϊθθ, ΑἸεχ. 58], Βαγη δίρ 414). 

πεγαλουμγία; ἡ, 1. το δεν τοονᾷ, τγαεῖο, οἱ ἀο( τῆς προνοίας [36. 
τοῦ κυρίου] τὰς μ. καταλέξας Ἐλι5, 0 ς.144:1τ5(}|.24.320); ντ,Ο5.5(3. 
240); 1 ςιος:2(Μ.09.12448} ἐπαινέτης [50, ὁ κοσμος] σιγῶν τὰς μ. 

Μεϊδει πα ον. τ 1.64, 12014}; οὗ 8οη, τοῦ, Της,, Ἐπ|.Ἅ,6.4.τπὸ (ρΡ.τόρ. 
Ε: Μι22.281Ὰ) αἷϊ. 5, ἀνακιρνάω; ἀναθετέον.. «τῷ θειοτάτῳ πατρὶ τὰς 
τοῦ υἱοῦ μ. Ἐπ, βρη ᾿γ. δι 22(Μ4.18.6810); οὗ ΟΠ τιβο 8. ἐαυτηὶν 
τα ἰβέτν, Οντ. ο.4:5τ(3}1.72.54.58}; 2. ηηρλῖν τογδίης, τγαοίε- 
τρογκίηρ; οἵ σοα, τ.Να}.0».28.ττ(Ν.20.3510); τὴν τοῦ ποιητοῦ μ- 
Τμαάΐξιφι 7) ἡη ΟρΉ. Ἁ. 11); ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία τῶν ἔργων σου τὴν μ. 
κηρύξει ἰὰ,ς.144:τ4{τιχ560) ; οἱ ΟΠ χίϑι, ΤΡίοη. υ. Ροίΐνε. 5; ὕντ. 12.512 
(Ν1.72.5528); οἵ Ἡ. πος τῇ τῶν τεράτων μ. τοὺς ἀπίστους εἰς 
θεογνωσίαν ἐφελκόμενον ΤΙ. ἢ.» εἰ ὈΥοδῺ),(3.1106); οὗ ἃ 58 1ηΐ, 
ΒΟρΡἢγ ΗΠ μγ.Ογγ.εὲ [9.14(}1.87.24688). 

μεγαλουργός, ῥεγ}ογριΐηρ ργέαὶ ἀεεάς ; οἵ ὅσα, Ἐλι5.ἦ.6.το.4.0(ΝΠ. 
20.8528}; οὗ δ του, 14... ττ(ρ.226.17; Μ.20.13800)., 

μεγαλουργῶς, παρη βεοηῖίν, ΓΗΡΉν]. χε, ρεηὶ.6(0.483.24.; 1.113. 

9440). 
μεγαλοῦχος, ουεγιροοηῖηξ, ΟἸδτὴ. 1ν.3.6(Μ.8.11528 ; 

Ῥ.218,23). 
μεγαλοφυής, οὗ τοῦθ πα!Ήγ6; πθαξ, 85 δι δῖ., μοδΙΠγ τὸ μ. τῆς 

ἀρετῆς Ἰου5.4.,6.2.3(ρ.80.1; Μ.22.14η4}); τὸ μ. τῆς ψυχῆς 1Βαδ,ἦσηι. 
ἴῃ Ῥειττδίι. 3758; ΝΙ.20.1120); (Ὠχψβ. λον. 90.4 ἦη Βοη.(0.6628); τοῖ. 
Ὀ γιέ τὸ μ. τῆς θεότητος Τίπλ..111 ΑἹ. Κγι(ρ.316.1ς; Μ.86,268.). 

μεγαλοφυΐα, ἡ, ποδίε παίμνε, ποῤητν} 1. οἵ ῬΟΙΒΟῚΒ τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ἐν τῇ τοῦ Στεφάνου μ. γενόμενον ΟτΝΝ γ55. δίερῥ, (11.46.70 50); 
οὗ σα φαίνεται οὐ δι᾽ ὑπερβολὴν καὶ μ. εἰς ἀγριότητα θεὸς ἀποκλίνων'" 
ἀλλὰ μᾶλλον... εἰς ἡμερότητα Ογτ ἰἤδ5.τ(51.1260}}; 2. οὗ αδίγαοίϑ μ, 
τῆς γνώσεως Β45. ΕΠ .2.τπ(1. 2506; Μ.20.6018) ; ῥημάτων μ. το Ν ν855. 
0». ἀον.2(0.32.6: ΝΝ.44.1τ1408}; θείων δογμάτων μ. 14. πηι Ρ.187.3; 
Μ.45.4220) ; 3. ἃ5 Βοποχίῆς {{Π|6, Τάτ.6}.253(4.1ο87); ΔΙ͂ΟΝ ἐν. οἰ “1 εἰ. 
11(Ρ.το.27). 

μεγαλοφυῶς, 1. ἂς δες α ποδίο παίμγε, ποδΐν, ρεμεγοιδὶν, ΟἸετα. 
οἰγιτι(0Ρ.1τη.24; Ν.8.7178); (ε].Ὀν2.}.6.2. .38: ϑ(Ἵ .85.13370); Μᾶχ, 
ανιδιρ. (ΜΝ ΟἹ. Τ1724}); ᾿τοη. οὕτως μ. τὴν γέννησιν ἡμῖν τοῦ μονογενοῦς 
θεολογεῖ 65. ΕἸμη.2. ταί .240Ὰ; Μ.29.5970); σοτηρ., οἵ βαγίπρβ οὗ 
76385 τοὺς μ. εἰρημένους λόγους Οὐ, 0.το.τϑ(4; ῃ.318.0; Μ.14.5570); 
ΟτιΝιυϑ5. ποι, το ἦι (απ, (Μ.44.ο8 4}; 2. ἐχαρροναϊφαΐν, σοτηρΡ., 1514, 
Ῥε].ρ}.2. τοί. Ἰ8. 64οὐ). 

μεγαλοφωνία, ἡ ἡ, 1. ἰομα μἐεγαηεο, ἂρ. ἀπά τηεῖ. ᾿[ωάννης τῇ μ. τοῦ 
πνεύματος ἐμβοᾷ σοι Β85,πμη.2.27(1. 2630; Μ.20.6338) ; το Ν 85. ἤοηι. 
χ τη Οαμ, (Μ.44.)850}; μετὰ τῆς μ. τῶν πράξεων. «θυσίας αἰνέσεως 
ἄναφέρειν.. «τῷ θεῷ θεν. Διταρ.εαΐ, 4:.τ6:28(ρ.274.3); 2. ἰοξν μἱογ- 
περ, Οτ.(εἰ5.3.58(ρ.252.1τ7; Μιτι, 0078); μείζονι ἢ κατὰ ἄνθρωπον μ. 
τὸν σωτῆρα...θεολογῶν Ἐλι5.4,6.7.τ(0.297.15; Μ.22.4888); τὴν..«τῶν 
ἁγίων μ. Ἰτάντη. Τ γη.3.2τ(Μ].20.9010) ; ̓ Ιωάννης ὃ υἱὸς ὄντως βροντῆς, 
τῇ οἰκείᾳ μ. ΟΛΠΟ.(358)ερ. γη.ΔΡ. ἘΡΙΡἢ. ἤσεν.73.7(0.278.5; Ν.42.4114}. 

μεγάλαυχοι 

6 μέγας 

μεγαλόφωνος, 1. ἰσιἀ-υοἵεεα ; ἢς., οὗ ννοτάβ, Οτι(ἰδἰ5.6.77(0.141. 
23; Μιττ.τάι60); 2. ἰοῇν Ἰπ μη ργαηεε, ργαη ἰοφθηξ μι προφητείας 
ιάνπι. 2 Κερ.22:τ4(1.39.11170}; Βοοτγ.ἦ.6.4.27).4(}1.67.5368). 

μεγαλοφώνως, 1, ἰσμάϊΐν, ἢρ. ἀπα τιεῖ, τές κωφὸς ἀλλ᾽ ἢ ὁ μὴ 
ἀκούων οὕτω μ. ἐμβοῶντος τοῦ πνεύματος; Βα5.ἠεχ.3.4{(τ.26ς ; Μ.20. 
644); ὅγηρβ.θρ.᾿28(}}.66.15ο8}}}; ϑεν,Απτιαριεαὶ, ἄξιο: 2(Ρ.171.1}}; 
ΟΟΠῚΡ. μυρίων ἐπιστολῶν μακρῷ μεγαλοφωνότερον ὁ νεανίσκος ἄν 
διηγήσαιτο ϑγῃεβ.ερ.85(14530}; ΝΠ] εΡ}.ι τοτ(1.7γ0.1804);2. ἐπ ποδὶς 
ἰαηριαρε ὁ περὶ τῶν μεγάλων δογμάτων ἀπαγγέλλων ὡς δεῖ μ. ΟΥ. [γ. 
το 15 70.(ρ.402.1); {Π]ΡΡ.εοπειυμη.4(0.200,22; Μιτο.ο88), 

Ἐμεγαλόφωτος, οὗ σγεαὶ ἰἰρὰ!, οἵ ΒΜΝ, 1]. Ὁιμον. (Μ.ο6.6530), 
μεγαλοψυχ-έω, 1. ῥὲ ἐχα εἰ πάντες “-οὔμεν, σοῦ ἡδρασμένου Ἴδαν. 

ϑευα,εῤῥ.ι.2(λ}1.09.0120); 2. δὲ φομπέγομα, Ομ 5, οήμι θα ἢ 20 οΥ. 
(1ο.5760). 

μεγάλως, »γεαίίν, ζΟΠΙΡ. μειζόνως, τοῦ, αΛΠΕῚ εἰ ἀληϑινὸς θεὸς καὶ 
φῶς...καὶ κύριος ὁ υἱός, ταῦτα δὲ καὶ ὁ πατὴρ ὦν, οὐχ ὁμοίως ἐστίν, 
ἀλλὰ μ." οὐχ οὐσέας ὑπεροχῇ ἀλλὰ ποιότητος ὑπερβολῇ 1ϑιάγιμ.({Β85.) 

μη Ἅ(1.282Ὰ ; Μ.20.6770}) ; ρου). μεγίστως, [ον ς.(0.25.15).. 
μεγαλωσύνη (μεγαλοσύνη), ἡ, »γπα)εείν, ξγεαίισςς; 1. Ἰὼ σοης, γα]. 

Οπ.8Ρ.(]επι.5.:»7.4.13(0Ρ.287.25; Μ.8.12078); ἐκ τῶν κτισμάτων ἢ τῆς 
μεγαλοσύνης αὐτῶν φανερὸν ἐστιν ὅτι ἃ θεὸς παντοδύναμος Οτἐαρβιτῃ 
Ργ.τϑιτοί.17.2040) ; ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ..«ὠσαννά, μεγαλοσύνη ὑπερ- 
κειμένη 1 [δι φη εἰ γε ριπο( Ν.6.1206Ὰ}); 2. οἱ ἀοα; ἃ. -Ξξ Π[5 ΡΟΨΘΥ 
ἐν λόγῳ τῆς μ. αὐτοῦ συνεστήσατο τὰ πάντα 1(.16}.27.4; εὐλογῶν τῷ 
κυρίῳ τῆς μεγαλοσύνης ρος. 5..12.31 μὴ ἔχειν ὅρον τὴν θείαν μ. (τ. 
Νγε5. πη. 3(2 0.35.3; Μ.45.6 018}; ὃ κόσμος... ὥσπερ τι βιβλίον., «τὴνοςς 
ἀόρατον τοῦ θεοῦ μ. δι᾽ ἑαυτοῦ διαγγέλλον σοι τῷ νοῦν ἔχοντι {1385, 

εἰν. ονι.2.τ(1.2380; ΝΊ. 20.410); διὰ τοῦ μονογενοῦς. «τὴν λύτρωσιν 
ἡμῶν ποιησάμενος, ἀνάξιον κρίνας τῆς ασἧς μεγαλοσύνης καὶ χρηστότη- 
τος, οἰκέτῃ τὴν τῶν σῶν οἰκετῶν καταπιστεῦσαι σωτηρίαν ΣΜεΙ γηη. 

εἰ «ἄμη.Β(Ν.1τ8,368.); Ὁ. Ξε ἢ18Β Ῥδύβοη ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. «ἀπὸ 
προσώπου τῆς μ. αὐτοῦ σαλεύονται 1.1,δὺ.3.0; πεποιθότες ἐπὶ τὸ 
ὁσιώτατον τῆς μ. αὐτοῦ ὄνομα ταίρι, να; εἰσελθεῖν εἰς τὸν κόσμον... 

ἀδύνατον, μὴ χειραγωγηθέντα τῷ θελήματι τῆς μεγαλοσύνης ΜΕΙΠ, 
5γ)Όρ:}.2.2(0.18,3; Δ1.18.524}; εὐχαριστῶ τῇ μ. σου ἘΝ. ἢ 8. τρ. 330); : 
ς. Ρείηρ βου θοᾷ ἴἰοὸ ΗΠ} ἣν 501), τοῖ, τ οτιις: 2 αὐτῷ τὴν μ. ἅτε 
δὴ πάντων τῶν ἀγαθῶν αἰτίῳ προσοΐσων ἴλιι5.6..ἐ,.3,15(0.174.5; Μ.24. 
1Ο0320): ὈΚ 1ΠΕΠ 1 ἀοχοίορυ, το ϊον.20.12; βαρ. Οδν. (0.430); ῬΆ]]. 
τ. γγ5.2ο(Ρ.147.24; Μ.4).82); 5ῃαταα ψ 1} ΠΊδῖ αὐτὸς [30. ΜΟΘ51Δ}} 
δώσει τὴν μ. κυρίου τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ...εἰς τὸν αἰῶνα 1.1 ,ου.18.8. 3. οἵ 
ΟῚ Δα ΠΠ. ΟΒμοϑί ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος μ. ἀδιάλυτος, ἀπέραντος, 
εὐνάἀεί ἐστιν Ἰ)ιάντα. 1 γ171.2.6(Μ.30.5001Ν}; τεῖ, 9,144: οὔτε τῆς μ. 
τοῦ υἱοῦ ἐστι πέρας, οὔτε τῆς μ- τοῦ πνεύματος ΤΑΛἢ ἀταὶ, Τνῖη.τ.2 5 
ΟΙ. 28.11564}); καθό ἐστι καὶ νοεῖται θεὸς... «δόξαν ἔχων ἀπόρρητον...μ. 
ἀνείκαστον καὶ, 3(ογ.δ:ο0(Ρ.402.2 
μεγαλωφελής, τ» εὐνοἑρφαία, οΓ φξυεαὶ ῥεμϑῖε; ἰ; οἵ Ομ τῖβι, Οἴεαι. 

}αδά.τιοίρ.τ4ο0.3; Μ.8.3528); τὸ ὅπλον τῆς μ. καὶ σωτηρίου εὐχῆς τῆς 
ἐν Χριστῷ ΝΙ) ἐρῥ.3..6(Μ.79.404}). 

δμεγαρίζ-ω, ρὸ ἰο ἐμ μέγαρα (ν. 1.8 Ξιν, μέγαρον ΓΝ τὰς ὗς τὰς Εὐ- 
βουλέως τὰς συγκαταποθείσας τοῖν θεαῖν, δι᾿ ἣν αἰτίαν ἐν τοῖς θεσμοῴφο- 
ρίοις “-οντες χοίρους ἐμβάλλουσιν (Ἰοτη, ῥγοὶ.2(ρ.14.4.; Μ.8.718 ; Π0Π]. 
μεγάροις ζῶντας) ; αἱ ““ουσαι γυναῖκες καὶ ϑεσμοφοριζάδζουσαι ἄλληλαιε 
πρὸς ἀλλήλας διαφέρονται ἘΡΙΡΙ. ἐαΡ. βά, τοί 5το.τι ; Ν.42.δοοὶ). 

μέγας, ργεαὶ, μιρἠϊΐγ; 
Α. πευῖΐ, ρ᾽μτ, 458 δα δι, ΡΉΡΙν τον, τοῖ, Ἰχούμ5, Τυ8ὲ, ταροί. 

61.4(2}1.6.4244}; ργεροβιομὰ] ρῆγχαβε 85 αν. τοῦ παναγίου πνεύματος 
ἐπὶ μέγα χυθέντος ἐπ᾿ αὐτούς Μαχισελοί, ἀ...1.3(Ν1.4.1038); ἰσηρ, οἵ 
5.118, ΡΔ]}.λ.1,.ατι5.26(0.81.20; Ν.34.τοῦ1}})) ; τοῦ μ. κανόνος Απατ. Υ, 
σαπιπαρ.λ. (0.147; Μ.07.13200}); μ. τῷ βίῳ οἷά, γτιϑιυννταςδ 
(Ρ.225.27); πουΐ τῷ βίῳ: θέλεις, ὁ μ., λαμβάνω σε εἰς τὴν οἰκίαν; 
ῬΔ]1.λ. Παμϑ.τί(ρ.64.22; Μ.24.107320). 

ΒΒ. σοτηρ.; 1. μεγαλώτερος οἰάεν, (4. Βανι .8(ρΡ.147.27);2. μειζότερος; 
8. Οἱ ἃ 5610} Τὴ θέλων γενέσθαι μοναχὸς...ἐβουλήθη μεῖναι εἰς κελ- 
λίον μετὰ μειζοτέρου ἸὰΡΡΏτ, τ ζοτα ; ἀπεκρίθη... ἀδελφός" ἐγὼ δοῦλός 
εἰμι, καὶ ὅ με κελεύουσιν οἱ μ. μου, τοῦτο ποιῶ ἰά,τ 3000 ; μὴ μετελθεῖν 
[5ς.. τοὺς νεοκατηχητούς] ἀπὸ μ. πρὸς ἕτερον 4.τ.3188; ἰά.52.85ι; δεῖ 
δὲ τοὺς μ. τύπους εἶναι τοῖς μικροτέροις πρὸς πᾶσαν ἀρετήν 10.2.878 ; 
Ὀυΐ σε ῥεγῖον οἵ ἃ πηοπαβίθεν, ΟΡΡ. ὅ δεύτερος, Ρ4]]. ἀ.{απι5.32(Ρ.00. 
8; Μι54.ττοολὺ ; Ὁ, ἀεαώνιαι οἵ ἃ ν Παρ δοιίίηρ μά ογ τα] οἰ οἢ 
οἱ δὰ ΔΡΡοῖ, 716Ὁ “ς Α] 4.41] [Λαπιιπγιτίαλ; ἃ. μειζονότερος, 
τερον, ΤΡὮΤ.3.3168 ; 4. μείζων ; ἃ. Ἰπ ροη., πιά56. 85 Βα 05ϊ., Ογαμά 
Ἑμῳρδεγίατη πρεσβύτης τις εὐνοῦχος, τροφεὺς Σαβώρου, καὶ μ. τῆς 
βασιλέως οἰκίας ϑοοτ.᾿.86.2,0.6(}1.67.0574); 16.2.24.6(0070) ; μ. ... τῶν 
βασιλέως εὐνούχων 10.8,7.τ(1532λ}; μ. τῆς βασιλικῆς αὐλῆς ἰδ.:.ν.8 
(1220Ὰ) ; Ὁ. [60]. ; ὁ. Οὗ ἘΔΊΠΕΥ Ιῃ ΤΕ]. ἴο ὅοη, τεῖ, Ε᾽5,44:7 ἔχρισέν 
σε, ὦ θεέ, ὁ ἀνωτάτω καὶ μείζων αὐτὸς ὁ καί σου θεός Τὰ χ5.ἀ.6.4.τὸ 



μεγαφρονέω 

(Ρ.183, 3} Μ.22.2054}; θεὸς εἶναι λέγεται ἠγαπηκὼς δικαιοσύνην καὶ 
μεμισηκὼς ἀδικίαν καὶ τούτου χάριν ὑφ᾽ ἑτέρου μ. θεοῦ καὶ πατρὸς 
αὐτοῦ κεχαρισμένος 1.4. τό(Ρ. 103.15; 4210}; τοί. Ῥβιθοῖο μονονουχὶ 
λέγων ὅ ὅτι σὺ αὐτός, ὦ κύριε, ὃς ἐμοῦ τοῦ προφητεύοντος ἐλπὶς ὧν 
τυγχάνεις, μείζονα σαυτοῦ τὸν θεὸν ὕψιστον εἰδώς, ἐκεῖνον αὐτὸν ἔθου 
καταφυγήν σου᾽ 1Ὁ.91(Ὁ. 4321. 2) ; 6770); τεῖ. ἴο. 14: :28 οὐδέ τις ἀρνεῖταί 
ποτε τὸν πατέρα τοῦ υἱοῦ μ., οὐ δι᾽ ἄλλην ὑπόστασιν, οὐ δι᾿ ἄλλην 
διαφοράν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς μ. ἐστι τοῦ υἱοῦ Οϑατά, 
4ρ καἰ. Βαϊ ἢ.6.5.8.45(3.846); οὐδενὶ δὲ ἀμφίβολόν ἐστι μ. εἶναι 
τὸν πατέρα, οὐδὲ γὰρ διστάσειεν ἄν τις τὸν πατέρα τιμῇ καὶ ἀξίᾳ καὶ 
θειότητι καὶ αὐτῷ τῷ ὀνόματι τῷ πατρικῷ μ. εἶναι, διαμαρτυρουμένου τὴ τῷ ὀνόμ ρικῷ μ. εἶναι, διαμαρτυρουμ 
αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ ὁ ἐμὲ πέμψας πατὴρ μ. μού ἐστι ϑγηιδ. ϑἼγη. 
2(Ρ.257.ττ; Μ.26.7410); ὁ υἱὸς οὐκ εἴρηκεν ὁ πατήρ μου κρείττων 

“ 2 φ ᾿ , ΄- 3 , [2 ᾿ ΑΙ « ΄ » ΝΣ μοῦ ἐστιν, ἵνα μὴ ξένον τις τῆς ἐκείνου φύσεως αὐτὸν ὑπολάβοι" ἀλλὰ 
{ 3 : 2 ΄ ἢ γι Χ ΄ 3 Ν ᾿- ᾿ Ε ΕῚ - - 
μι᾿ εἶπεν, οὐ μεγέθει τινὶ οὐδὲ χρόνῳ ἀλλὰ διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ 

᾿ [ ᾿Ὶ - ΡΟ ΄- Ω " [4 3 4 2 »"» , ι Ἶ 

πατρὸς γέννησιν" πλὴν ὅτι καὶ ἐν τῷ εἰπεῖν ᾿μ. ἐστὶν᾽ ἔδειξε πάλιν τὴν. 
τῆς οὐσίας ἰδιότητα Αἴ, Αγ.1. 58(Μ.26.1330)}» ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς ἡ ἀρχὴ τοῦ υἱοῦ, κατὰ τοῦτα μ. ὃ πατήρ, ὡς αἴτιος καὶ ἀρχή 
Β65. ἔιι.1. 25(1, 2360; Μ. 29. 5688); μεγέθει μὲν ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ οὐκ 
ἂν λεχθείη με" ἀσώματος γάρ"..«οὔτε ὡς αἴτιος" ἐπεὶ ὁμοίως καὶ αὐτοῦ 
καὶ ἡμῶν μ. εἴπερ γὰρ αὐτοῦ καὶ ἡμῶν αἴτιος".. «τιμὴν τοίνυν μᾶλλον τὸ 
ῥηθὲν υἱοῦ πρὸς πατέρα..«δείκνυσιν, ἔπειτα Ε᾿ μ. οὐ πάντως καὶ ἕτερο- 
οὔσιον...μ. γὰρ ἄνθρωπος ἀλόγου οὐ κυρίως λέγεται... «ἀλλ᾽ ἄνθρωπος 
ἀνθρώπου καὶ ἄλογος ἀλόγου’ ὁμοούσιος οὖν ὁ πατὴρ τῷ υἱῷ, κἂν μ- 
λέγηται ιάγτα, (1888. ) τωι α(. 280 Β-; Μ. 29. όρ80- 6964): ; οὐ τοῦ 
υἱοῦ μ. ἐστὶν ἀσυγκρίτῳ ὑπεροχῇ, ἀλλ᾽ ὡς πατὴρ υἱοῦ...οὐκ ἄρα ἄλλῳ 
τινὶ μείζονα ἑαυτοῦ τὸν πατέρα λέγει, ἀλλ᾽ ὡς υἱὸς ἰπαῤῥον δούλου 

λαβὼν καὶ τιμῶν τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ΤΑΤΛΏ Λίαεσα, ἀϊαϊ.τ, τοί .28. 
13258.0}; ὅτε οὖν ἀκούσομεν ἀρχὴν καὶ μείζονα τοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα, 
τῷ αἰτίῳ νοήσομεν 1 γτ. Τγ1η.δ(65, 120; Μ.77.1τ70}; αος. Ατ,, ἘΠΟΌΡὮ 
ΟΗΪν ἘΔΙΠΕΥ ΨΜ65 ΡΊθδῖοι [Ώδπ βοῃ, ΟἸΠΟΥ Ῥοίῃρ5 ἐου}α θὲ Πί5 ἐαιδ 5 
ἔσον μὲν τοῦ υἱοῦ γεννᾶν δυνατός ἐστιν ὁ κρείττων, διαφορώτερον δὲ ἢ 
κρείττονα ἢ μ.-. οὐχί ΑΥ. Καῖ. [ν.2 ἀρ. ΑἸΏ.Σγη.:σ(ρ.243.το; ΝΜ,26.7088); 
ὶὲ, οἵ ϑοη; πο ρυξαίεσ {πὰ Ἡ, ὑσμοβῖ τὸ γὰρ ἐκ ἀπέδου καὶ μ. καὶ 
μεγίστου συνιστᾶν τὴν τριάδα, ὥσπερ ἐξ αὐγῆς καὶ ἀκτῖνος καὶ ἡλίου, 
τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πατρὸς...κλίμαξ ἐστὶ θεότητος, οὐκ 
εἰς οὐρανὸν ἄγουσα, ἀλλ᾽ ἐξ οὐρανοῦ κατάγουσα ΟΥτ. ΝΖ, ρ. του. 
37.1028Β}; αὐτοῦ [3., Ἀπολιναρίου]... ἐστιν εὕρεμα, τὸ μέγα, μεῖζον, 
μέγιστον: ὡς μεγάλου μὲν ὄντος τοῦ πινεύματος, τοῦ δὲ υἱοῦ μείξονος, 
μεγίστου δὲ τοῦ πατρός Τάτ, ἐαεγ.4.8(4.362); εχεσ. Μζττ: τι τινὲς τὸ 
μέρος τοῦτο περὶ τοῦ δεσπότου ἐνόησαν, μικρότερον μὲν κατὰ τὴν τοῦ 
δούλου μορφήν, καθ' ἣν ἥσσων προφητῶν καὶ ἱερέων ὑπωπτεύετο 
τυγχάνειν, μ. δὲ κατὰ τὴν θεότητα Ὀιάγῃι, Τγ1η.3.τ8(Μ.30.8850), 

Ό, 3611, μέγιστος ; ἃ5 ἀεβοπρτοη οὗ ΒΡ -ταπκίηρ Μοπίβηἶβι 
οἴστρου, ΟΙ βοα,καΉ. ὃ, 

Ἐμεγαφρονέω, 1. ἃὈξ, ἐχμΐ!, δὲ 561}. εοὐβάρμϊ, Τμαι. ἀῤά.1γ(2. 
1454}; 14, ΜΊε.τ τ τοί2.1482);2. πιακς ομεἧς δοαςὶ, ῥιεὶ σμε᾽ 5 ξΟΉ  ἄθΉ τ 
ἴῃ τῇ βασιλικῇ δυνάμει μ. Ἰ4.Ζαεῖ,.τ2:η(2.τ653); 14. τύον.1: τ(3.166); 
Απαϑίβιφη οἱ γςΡ.28(Μ.80.5568). 

Ἐμεγέθης, ῥὶς μ. ζῷον ἢν». 2(0.153.2); τὰ μ. δένδρα 1. (ρ.15.4.1). 
μέγεθος, τό, !. οὗ ἀοα, ,μπα͵εεῖν ἀποπέπτοντες τοῦ μ. τοῦ θεοῦ... 

τὰς τῶν στοιχείων τροπὰς θεοποιοῦσιν ΑΒ Θπᾶρ ἰ4ρ.22.7(Μ1.6.0408); 
ΟΡ εἰ οδ(Ρ.37.31); ὃ πατήρ μου ὁ Χριστός, ὃ πατὴρ τοῦ μ. 1δ.132 
(0.62.14); (ᾷποβῖ.) μόνος ὁ Νοῦς...ἐτέρπετο θεωρῶν τὸν πατέρα καὶ τὸ 
μ. τὸ ἀμέτρητον αὐτοῦ κατανοῶν [τεη.ἠῶ67.1.2.τ(Μ.7.4528); τηεῖ,, 
σἰαίμνε ἔπαθε γὰρ σαρκὶ τῷ σταυρῷ προσπαγεὶς ὁ λόγος, ἵνα ἁπλώσῃ.-. 
τὸν ἄνθρωπον, πρὸς τὸ ἄνω τε καὶ θεῖον μ. τῷ ξύλῳ ἐξισώσας τῆς ζωῆς 
αὐτόν Μετῃ Ρονρλ. Ξ(ρ.5οό.2ς ; Μ.18.4018); ἦλθε θεὸς ἐπὶ γῆς ὁ υἱός, 
σαρκὶ κρύψας...τὰ τῆς αὐτοῦ θεότητος μ. (ε], γι ̓ ,6.2.π0.26(Μ.8ὃς. 
Ἰ281Α}; 2. τη γ8} δηα βρίγτυδ) σγδαί 655 ΟΥ ἔογεθ μεγέθους ἐστὶν ὁ 
Χριστιανισμός, ὅταν μισῆται ὑπὸ κόσμου ἔστι. Κοι.3.3) τό τε μι αὐτοῦ 
τῆς μαρτυρίας δὶ «Ῥοίγε χα ; ἃ. οἱ ψνϑαῖμου, ϑφευθγίν, ῬΏΙΠοβι. ἡ. 6.8.8 
(Μ ός κότοῦ; 4.. δ5. || τὸ μι σου Β85.6}.225(3.345Λλ᾽;, Μ.32.8400); 
Τμάτ.ῤ.24(4. τορϑ); ; μὰ τὸ σὸν μ. Μ. Ταγ.(ῃ.462) ; 5. ποῖ. ; 8. Πθτὴ6 
οἱ ψαϊθηῖ. ΔΘΟΗ, ψΑ]. ΟΠ. 4ρ.-Ερὶρἢ.λαον. .31. κίρι32οι,2; Μ.41τ.4818); 
οἵ. ᾿]Ιησοῦς.. 
τυγχάνον...γινωσκόμενον ὕπ᾽ ἐκείνων. «ὧν τὰ μ. παρ᾽ αὐτῶν [{ν.]. 
αὐτῷ] ἐστι διαπαντός ἴτεη ἤσεν.1.14.4(Ν.7.6044}); Ὁ. Ξε ἄγγελος : ὁ δὲ 
τόπος τοῦ μ. ἐν ἡμῖν ἐστι 1Ὁ.1τ.15.32(5818) ; ὦ πάρεδρε θεοῦ καὶ μυστικῆς 
πρὸ αἰῶνος Σιγῆς, ἣν τὰ μ. διαπαντός βλέποντα τὸ πρόσωπον τοῦ 
ἐμ ενει ὁδηγῷ σοι. χρώμεθα [[.- χρώμενα] 18.τ.14.6(5804). 

Ἐμεγιστᾶνος, ὃ, --- μεγιστάν, ργαμάεε, Ττεροητ, ίορ. Π οη1.22(}}].86. 
5920); ΤΒΡΒη ἐλγοΉ.Ρ.245(Μ. Σοδ, 6160). 

Ἐμεγιστόφωνος, οὕ στὴν ἰομά υοΐερ, ὅεο. 15 εκ, ταττί(Μ. 02.1510Ὰ}. 
Ἐμεδεκώθ, α Πα] γηθΑβατα μ. ἜΝ τοὺς κυάθους ἡ γραφή ΒΡΙΡΉ. 

φι6η.5.24(Ν Π.43.2848). 
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«ὄνομα..-παρὰ τοῖς Αἰῶσι τοῦ πο διαλος πολυμερὲς 

μέθεξις 

μεδιμναῖος, ἐλοϊάϊηρ α μέδιμνος (ἃ τηδάϑαγε Οἱ ΟΟΥη), ρΥΌν ΤΌ οὐ μ. 
ἀγγεῖον χωρήσει διμέδιμνον ἴο.}). Δία. τ. 25 (Μ.96.15π00); φυαοῖοα Ὦγ 
Πιοσθίιςβ, σοῦ, ὕνγοὸ παΐατοβ οὐ Ὁ γβι, 16. Κ0..6(Ν 1. οὔ, τοοκο). 

μέδων, ὁ, ἰογά ; οἵ ΓἈτιβί, 10.1).φαγηης βέηί. τα ](Ρ.217; Μ. φῦ. 8270. 
μεθαρμόξ-ω, Α. αοῖ,; 1. ̓ ἀδαρι ἀπὸ τῆς.-«γνωστικῆς αἱρέσεως τὰς 

ἀρχὰς εἰς ἴδιον χαρακτῆρα διδασκαλείον μ. Οὐαλεντῖνος τε η.ἤαέν.1.1τ1. 
τ(Μ. 7.5604}; βούλονται κατὰ πάντα --ειν τὸ παράδειγμα τοῦ ἀνθρώπον 
ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ΤΠ βοπῖ. ἘΒ.“δεὶ.7.6(Μ.86. 12450); : ἰη Βα 5688, εγρενί 
τὸν προφήτην... εἰπόντα" ᾿Ισραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω...τὴν τοῦ ἀοράτου 
βυθοῦ ἀγνωσίαν εἰρηκέναι «᾿οὐσι Ἰτοη ᾿αον.τ.το.1(6524}; 2. ἱγαη δία, 
ΟἸεγ). »γ στρ. 255.11). 

Β. πιαᾶ., αάαρι ὃ κύριος... "θυρὰν ἑαυτὸν λέγων καὶ ὁδόν.. ἄλλοτε 

ἄλλως ἑαντὸν ὀνομάξει, ταῖς ἐπινοίαις διαφερούσαις ἀλλήλων τὰς 
προσηγορίας “-όμενος Β55. ἔμη.τ.71(ι.2Ζι8ς ; Μ.20.5254}); 14,6}.226.3 
(3.3488 ; Μ.32.8488) ; αΡ5.,ἡπᾶΐέ ἃ ἐπαηρε, Θγοβ δ. 41(Μ.66.1 520 Ὰ}; 
ἴῃ τυβὶς, ἐζαησε τς νιϑάς, ἢν. ἡ πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐπέπληξις 
ἔχει σκοπὸν τὴν σωτηρίαν, “-ομένου μουσικῶς τοῦ λόγου κατὰ τοὺς 
οἰκείους ἑκάστων τρόπους (Ἰεη. ῥαεά.τ.8(ρ.120.1ς ; Μ.8.3200). 

Ό. ρα55., δέ ἱγαηβξονγηιεὶ, Βαβιμβορεῖπ Ῥςιιτδίι. 2ο 30; Μ.29.4038); 
Ομγν5.μον!.31.5 τῷ {1Π|.(7.3628}} δὲ ἱγαμείαίοά, οἱ ΒΜΝ ταύτην 
ἐξαρπασθῆναι τοῦ τάφου, καὶ πρὸς τὸν υἱὸν τὴν μητέρα μεθαρμοσθῆναον 
Το ιλοσῖ 4.06. 1414). 

["μεϑαύριον, ν. μεταύριον. 
Ἐμέθειρξις, ἡ, ἐαριΐοῖίν, τηκαγεργαίοη, ΤΠπαγιδιια,ρ».2.) δί,ου. 

12038). 
Ἐμεθέκτης, ὁ, ῥαγίαϊεον τῆς ἀληθείας μ. (Ἴομ.5,γ,1.12(ρ.35.20, σ01}]. 

μεθεκτικοῖ; οοὔ, μεθεκτοί Μ.8. 1538). 
μεθεκτικός, εαραῤίε οὗ αγιεἰραίτιρ, Μαχιαρδῖρ. (,. Ὁ1.13220Ὰ}} 

πεαΐ. 85 βιιϑ᾽, πνεῦμα δὲ τὸ πνευματικὸν σῶμα προσεῖπεν ἐϊς τοῦ μ. τὸ 

μέτοχον καλέσας (σεπηδά. ἐγ ον, 8:0(Ρ.277.3; Μ. 85. τ092}8). 
μεθεκτός, 1 . δμαγεί, εονανμεσαίεά, οἱ ΕατΉου ἀκοινώνητος, φασί, 

καὶ οὐ μ. ἡμῖν ὃ πατὴρ δι᾿ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ὑπερβολήν Ὀγτ δες, τα(5., 
1368); οἵ ᾿πἀννε! τη ΟὨτῖσ ὡς οὖν αὐτὸς [1.6. 1Π6 (τ 14} ἐν τῷ 
μετεχομένῳ, οὕτω καὶ ὁ μ. ἐν τῷ μετέχοντι [»1οὰ. 5.70: 6(44.23.τ0008}; 
αὐτὸν εἶναι.. «τὴν ζωήν, οὕτω τε δύνασθαι ζωογονεῖν τοῖς ἐν οἷς ἂν 
γένοιτο μ. Ογτολος.52(5᾿.3220}); οὐκοῦν εἰ μ. ἐν τοῖς γενητοῖς ἐστιν ὁ 
ξζωογονῶν αὐτὰ λόγος, οὐκ ἐν τοῖς μετέχουσιν ἔσται καὶ αὐτός, ἀλλ᾽ 
ἕτερος..«παρ᾽ ἐκεῖνα 14..70.τ.6(4.50Ὲ); οἵ Η. ἀποβὶ μὴ ἁγιαζόμενον 
παρ᾽ ἑτέρου, μηδὲ μετέχον ἁγιασμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτὸ μ. ὄν, ἐν ᾧ καὶ τὰ 
κτίσματα πάντα ἁγιάζεται ΑΤἢ.ἐῤ. ϑέγαρ.1.23(}1.26.5848); τεῦ. διίγι- 
Ὀυτο5 οἵ Η. μοϑβὶ οὐδὲ εὐσεβές, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, οὕτω καὶ 
ἐπὶ τοῦ πνεύματος, μ. λέγειν αὐτοῦ τὴν θεότητα τετιμῆσθαι, καὶ οὐχὶ 
φύσει αὐτῷ συνυπάρχειν 65, ἔτι... 5(1.2760 ; Μ.20.δδτ ; αμὰ οἴ ϑοῃ, 
τοῦ, Ἰο.ττ τό οὐ μ. ... ἔχει τὴν δωρεάν, ἀλλ᾽... αὐτορίζα ἐστὶ πάντων 
τῶν καλῶν Ὀμγνβ. ἤση2.14.1 τη 70.(8.788); 2. δοῖ., ραγιειραιΐηρ, βαν- 
ἑαβίηρ, ΟἸδτη. εν. τ. ϑ(.8.7524.; μεθέκτης Ὁ.35.20); ὈΙάντη.({8Β45.} 
Ἐπη.σ(.291Α; Μ.20.113}); Μαάο, Μρῃ. ὥρου.3. 33(Ρ. το 3.18). 

Ἐμεϑεκτῶς, ὧν ῥαγίϊεἰραϊοη ἡ κτίσις.«μ. ἔχει ἴ30. ἀλήθειαν καὶ 
ἀγαθότητα καὶ ἁγιωσύνην] Τιάντη, Τνῖ.3.2(Μ.30.δοτ0) ; οὗ μακάριοι 
μαθηταὶ...τῆς ἄνωθεν ὑπεροχῆς τὴν λαμπρότητα μ- ἐκπεπλουτηκότες 
γγ. αάον. «ϑ(.. 2944); : κατὰ φύσιν ὑ ὑπάρχων ἴβΕ. ὁ υἱός] τὸ φῶς, μ. γε μὴν 
ἐν τοῖς ἁγίοις καὶ παρ᾽ αὐτοῦ 1ἅ.Ζαεῖι. 23(3. 6830); τοῦ θεοῦ ἑαυτῷ 
ὁμοίους ἡμᾶς ποιήσαντος (τῷ ἔχειν τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος μ. ἀκριβῆ 

γνωρίσματα) Μαχ. σριδίφ (ΝΜ 91. το070) : τοῖς (σα ἔνεστι μόνῃ τῇ πασῶν 
ἐπέκεινα φύσει τὸ εἶναί τε καὶ ζῆν, οὐ μ. παρ᾽ ἑτέρου λαχούσῃ ταῦτα 
Ογχ.ς.4.5(2. 7130); τοί. ὅοη εἰ οὕτως ἔχει τὴν ζωὴν ὁ υἱὸς ἐν ἑαυτῷ 
ἐν "οὐσιωδῶς ἄ ἄρα καὶ οὐ μ. 1ά ες. 32(5᾽ .3284}); οἵ 14. 70.ττ.τοίΔ. 902Α); ̓ 
πάντα καὶ περὶ τὴν ὑπόστασιν τοῦ υἱοῦ θεωρεῖται [Ξςο, ἀθανααία.. 
δικαιοσύνη..-κυριότηςἿ, ὁμοίως τῷ πατρί, καὶ οὐ μ, ἘλΈν δαὶ. Τρέμτ. 
15 ΘΉΜΤΒΕῚ 

μεθδέλκω, 1. ποῖ, ; 8. 4γατο οὐεν ἴὸ ὉΠΕΒΕΙΐ, ἀρρβνορυΐαϊε, ῬΠΠοβί. 
ἢ 6.ττι δ σοῦς); ἤῤδξ ἑαυτοὺς τὴν τιμὴν καὶ τὰς θυσίας μ. 71ο0.}). 
Β.7.32(λ8.οὐντι6ο 4); Β. ἄγατο αείάδ, ἀΐσενι, ὅγτιεβ. ρ.τος(Μ.66.14840); 
2. γεῖακ ἃ θονβίσησ, σοο. Ρ 5, ἠθλ, 455 (Μ1.02.14714)}. 

μέθεξις, ἡ, ῥανεῖ ρα! οη,, Ἰὰ (τβὶ τὸ ἐν μ. γενέσθαι τῇ πνευματικῇ 
τοῦ.. «Χριστοῦ Ὀγτοπονε ραςε τοί ςἢ.240Ὲ); ἰὼ τῆς ϑρίτις ἡτοέμασε... 
ὃ θεὸς. «ἁμαρτιῶν ἀπόθεσιν, πνεύματος ἁγίου μ. 1. .2.π4:τ6(Μ.72. 
7808); 14.τργ.1ς:35(0.3207.2}; Μ.74.004}}; οὔπω. .»τῆς τελείας τοῦ 
πνεύματος μ. τετυχήκασιν 1ο.1).κονμ.ττοί Μ. 06.570) ; 1Π Βδογδιπ θη 5 
Μ. τῶν ἁγιασμάτων ΟΥΤΒαιτα. Ραμ ατ(Μ το. το488)} ἡ τῶν μυστη- 
ρίων μετάδοσις.. ὁμοίους τῷ..-ἀγαθῷ κατὰ χάριν καὶ μ. ἀποφαίνουσα 
τοὺς ἀξίως μεταλαμβάνοντας 1865. τηγεί,62(0.3097.20) ; ἴῃ β 5. οἔ 
(οά ἧς [50. τῆς σοφέας] ἡ μ. ΟΙδοπι,ειν 6. τό(ρ.5ο2.1ο; Μ.0.3648); τῆς 
ἐπηγγελμένης ἐλπίδος τὴν μ. ΟΕ: αγ(δ.72. 6530); ἔγθη. κατὰ 
μέθεξιν, ἐν μ., μεθέξει ὃν ραν εραϊοη, ἀονιυα!υεὶν ἔστι γὰρ αὐτο- 
σοφία καὶ δικαιοσύνη" ἡμεῖς δὲ κατὰ μ. σοφοί τε καὶ δίκαιοι ΟΥ.ΞεΠοὶ, 



μεθεόρτιος 

ἐμ σα τ: τί(}1.17.2538); οὗ ὅθ ἡ μὲν.. «ὑπάρχων αὐτὸς ὁ τῆς δόξης 
κύριος, ἢ δὲ γέγονεν ὁ κατὰ μ. θεοῦ δοξαζόμενος ἄνθρωπος καἰ. Πε.τ 1} 
(Ρ.322.21)}; τὸ γὰρ ὅλως κατ᾽ ἀλήθειαν φῶς οὐκ ἂν γένοιτο μ. τῇ πρὸς 
ἕτερόν τινα φῶς ΟνΥ, 7ο.τ.8(4.66}); ἐν μ. καὶ κατὰ χάριν ἀπονέμουσι 
[50. Νεβεοτυία 8] τῷ Χριστῷ τὸ τῆς υἱότητος ὄνομα 18, ἠοηι. βαδεΐ.20 
(53,250Ε}; εἰ δέ τῳ δοκεῖ... «διισχυρίζεσθαι ὅτι κατὰ μ. ἐν τῷ υἱῷ τὸ 
πνεῦμά ἐστιν, ἢ καὶ τότε γέγονεν ἐν αὐτῷ, πρότερον οὐκ ἐνυπάρχον, 
ὅτε καὶ ἐβαπτίσθη ἰα. [0.2.τ(4.1240)); τεῖ. ἴῃς, οὗτος κύριος ὅ μηδενὸς 
ἑτέρου ἐν μ. γενόμενος πλὴν τοῦ φυράματος δάμ ἘΜΟΙΏ, ,δγη,.εἱ πη, 
τ4{},18.2808). 

Ἐμεθεόρτιος, -- 564., Οὗ »ὦ- ᾿ΡΗΪΕΟΣὶ προεόρτιος καὶ μι [1.6. ἃ5 
[Ἰμπρ θείνεεηῃ Ἐαϑίου ἀπα Αβοβηβίοη--Ῥ ηἴθοοβί] ΠδουτΝ σόν. 
2(3}.03.15848). 

μεθέορτος, σήέον ἐδ Γξαξὶ εἰς τὴν κοίμησιν τῆς παναγίας θεοτόκου 

ἤγουν εἰς τὸ λυχνικὸν τὸ μ. (οπεϊ, δια τ (}1.09.1708}); πιοί,, οἵ 
ἘΕΘΌστ ΓΙΌ 88 ἸΘῪ ΟΥΕΘΓΙΟΣ ἡ καινὴ κτίσις, καὶ μ. ἑορτή τ. Να2.ο». 
44.4(Μ.36.6128). 

Ἐμεθερμηνευτής, ὁ, ἐμέν ᾽δέδν, Ἐλιβυυ.(,4.32(0.120.33; Δ. 20.ττ8τ1Ὰ). 
μεϑερμηνεύ-ω, 1. ἐγαηδίαίε; οἱ ΤΗεοαοίοη ἀηα Ασα, τεῖ. 

ΘΧΟΡΈΒΙΒ Οἱ 15.7:14 τῶν νῦν “σειν τολμώντων τὴν γραφήν [τϑῃἤαεγ. 
3.21.1(}1.7.0464); Επι5.}.6.10.5(4748; Μ.21.7880) ; 2. ἐπίογῤγεί, ΠΙΡΡ. 
μαεν.διτοίρ.145.7; Ν1.16.32220); οὐ προσήκει καθ᾽ ὁμοιότητα τῶν λοιπῶν 
ἀνομάτων καὶ τὴν τοῦ υἱοῦ προσηγορίαν “-ἐσθαι μὐδδν ἐὐχονν, Ῥ.45. 
31; Μ.45.6130), 

μεθετέον, ομδ τπ 5 ρίσε πρ, ΟἸοτα «ῥαεί. 3. 3(Ρ. 246.3; Μ.8. 5770). 
μέθη, ἡ, Δ. ἀγημ  ΉΉ 655 μ. ... ἐστιν ἀκράτου χρῆσις σφοδροτέρα 

ΟἸοια, ῥαφ.2.2(0.172.8; Μ.8.4208); σοηοιηπρά, 16.(0.173.22; 4248); 
1π|5.}.4.1.2.21τ(Ν.20.648); ΟὨγνϑ, ον. 29. 1 ἦη Οϑη.(4.282Ὰ}; τηεῖ. ἡ μ. 
τῆς ὕλης ΜασιΔερ.λομ1.24.5(}1.34.6658); μ. ἀγνοίας 1Ὁ.31.5(7328); μέθη 
γὰρ δεινή, φιλοδοξία, καὶ φιλαρχία {8 85..15.τ]δίι πορα ; Μ.30.4170). 

Β. πιεῖ., ἐπεὀγιαϊίοι, ἐριγείμαί ἱπίοχίοαἰτο ; 1. ποη-τηψβῦσαὶ (πὶ 
τηοάφτη ἔφοῃηΐοαὶ 56η58) ; ἃ. ΨΊΓ 8. ΘΟ θΊΘ ητ18] σομποίϑἑϊοη, αἷδὸ 

προῖοα νι σοποερίϊοη οἱ (ἬτΙϑὲ 45 ἴτ8 νίηβ προσθετέον. «τρῶς 
ἐστιν ὃ υἱὸς ᾿ἀληθινὴ ἄμπελος," τοῦτο δὲ δῆλον ἔσται τοῖς συνιεῖσιν 
ἀξίως χάριτος προφητικῆς τὸ “οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου". εἰ 
γὰρ ἡ καρδία τὸ διανοητικόν ἐστι, τὸ δὲ εὐῤραῖνον αὐτὸ ὁ ποτιμώτατός 
ἐστι λόγος, ἐξιστῶν ἀπὸ τῶν ἀνθρωπικῶν καὶ ἐνθουσιᾶν ποιῶν καὶ 
μεθύειν μέθην οὐκ ἀλόγιστον ἀλλὰ θείαν ΟΥ̓, 70.1τ.3ο(33; ρ.37.18; Μ,χ4. 
80Α); οἵ, ῥοίμις 1δίε φθηρ ἄδις ϑυδη δαΉρ μη εΡ: δια ἐα οἰεγ, 
ϑογδ» σοὶ βοίαης δἰ τρισόγίαῃς ῥγαθείωγε εογάα διδομεϊμηι, τα σομῖρι. 
56γ.δ5 ἦῃ Μ΄ (ρ.106.24; Μ.13.17348)}; τὴν κρατύνουσαν, ἀλλ᾽ οὐ δια- 
λύουσαν μ. Ἐπι5.}} 5.22: «(Μ.23.2204Ὰ) -Ξ Τμαϊ,,}Ὀ 5,22: (1.740); ἐσθίειν 
τὸν ζῶντα ἄρτον καὶ τὰς ζωοποιοὺς αὐτοῦ σάρκας, πένειν τε τὸ σωτήριον 
αὐτοῦ αἷμα, τούτοις τρεφόμενος καὶ πιαινόμενος, τῆς ἐνθέου ἐμ. 
ἀπολαύων Ἐλ15..}} 5.56: 2[{.{81.23.2250); αὕτη ἡ καλὴ μ." κάρωσόν σου 
τὴν ψυχὴν τῷ πνεύματι, ἵνα μὴ καρώσῃς τῇ μ. ... ἔστιν ἡμῖν ποτήριον 
μέθης καλόν, ἐστὶ ποτήριον μέθης σωφροσύνην ποιοῦν, οὐ παράλυσιν. 
ποῖον δὲ τοῦτο; τὸ ποτήριον τὸ πνευματικόν, τὸ ποτήριον τὸ ἄχραντον 
τοῦ αἵματος τοῦ δεσποτικοῦ. ἐκεῖνο οὐ ποιεῖ μέθην, ἐκεῖνο οὐ ποιεῖ 
παράλυσιν..«καινὸς τρόπος μέθης, ἰσχὺν ἐντίθησιν, ἐγκρατῆ ποιεῖ καὶ 
δυνατόν: ἀπὸ γὰρ τῆς πέτρας ἔρρευσε τῆς πνευματικῆς" οὐκ ἔστι 
παρατροπὴ λογισμῶν, ἀλλὰ προσθήκη λογισμῶν πνευματικῶν (ἢχγϑ. 
γε γ.2(2.410{--Ἐὴ; οὐ μόνον πιεῖν, ἀλλὰ καὶ μεθνυσθῆναι...ἔστι γὰρ 
μ. σωφροσύνην, ἀλλ᾽ οὐ παραφροσύνην ἐργαζομένη ΤΠαάϊ( μέ, 5 
(2.τοϑὺ; Ὁ. ψηθοιΐζ ϑδοσαιμσπῖαὶ σοπηοίβ οη τὴν τῶν ἀρετῶν 
μ. εἰσοικίσαι ταῖς οἰκείαις ψυχαῖς" μέθην σωφροσύνης μητέρα, μ. 
ἀγνοίας διδάσκαλον, μ. ἄγρυπνον τηροῦσαν τὸ βλέμμα τοῦ νοῦ" μ. 
ἀληθείας φῶς ἐναποτιθεμένην ταῖς ἀεὶ πληρουμέναις ψυχαῖς" μ, οὐ 
παραφόρους ἐργαζομένην.. ἀλλὰ μᾶλλον τὰ μέλῃ κρατύνουσαν...μ. ἧς ὃ 
τῶν ἀποστόλων ἐνεπλήσθη χορός θαι5.501.0γ.37.1τ(Μ.8ς. 3804.,8):2. ψ ἢ- 

οὐζ ΤΙ ΚΘΩ͂ 5θοιαπιοηία! ΘΟΠΠΕΧΙΟΙ, ἃ5 ἃ Τηγ5[10 βέβίε ; 8. 1Π ὅθ, ἡ 
λαμπὰς πάντοτε καιομένη..«πλέον ἐν μέθῃ ἐξάπτεται τῆς ἀγάπης τοῦ 

θεοῦ Μασ. Αορμονι. ὃ. 5(21.24.520Δ); τὴν μι ἐκβάλλων τὴν ἐπιβλαβῆ, 
τὴν πνευματικὴν ἀντεισήγαγε ΤΠατ Ερλις: τ8(3.432);, [σαν (3, 
1301) οἷΐ. 5. ἔρως ; Ὁ. ἃ5 ἃ τηγϑῖίῖς βίατε ργεσδϊηρ δοβίαβυ ὡς γὰρ ἐφ᾽ 
ἡμῶν κατὰ τὸ χεῖρον ἡ μ. καὶ ἀσύμμετρος ἀποπλήρωσίς ἐστι, καὶ νοῦ 
καὶ φρενῶν ἔκστασις" οὕτω κατὰ τὸ κρεῖττον ἐπὶ θεοῦ τὴν μ. οὐκ ἄλλο τι 
χρὴ διανοεῖσθαι παρὰ τὴν ὑπερπλήρῃη κατ᾽ αἰτίαν προοῦσαν ἐν αὐτῷ 

᾿ -» 9 “ 3 [2 » ᾿ ᾿ ᾿ τ - -- -- 

πάντων τῶν ἀγαθῶν ἀμετρίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπακολουθοῦσαν τῇ μ. τοῦ ᾿ 
φρονεῖν ἔκστασιν, τὴν ὑπεροχὴν τοῦ θεοῦ τὴν ὑπὲρ νόησιν οἰητέον Τλομι. 
Ατνοριο, (Δ, 2.τττ20) ; ἐι ατ Νυβδιλον τὸ τη. Οαπὶ, (Ν.44.ο800) οἷέ. 5. 
ἔκστασις ; οἵ ρρῃτοοοσίαὶ ἱηοεϊδίτου ἡ ἔκχυσις καὶ ἡ μ. τοῦ πνεύματος 
Μας, Αδρ. λον. κο.4(Μ.34.817}0); Ο. σα]]δα νηφάλιος : οἶκος μὲν θεοῦ 
ἐστιν ἡ ἐκκλησία αὐτοῦ" πιότης δὲ τοῦ οἴκου τὰ θεόπνευστα ἀναγνώ- 
σματα" μ. δὲ σώφρων καὶ νηφάλιος ἡ ἀπὸ τῶν ἀναγνωσμάτων ὠφέλεια 
1.5. 5.35101.(}1,23.22718}; οἱ ΒρΡοβέίοθ αὐ Ῥεηΐφοοβί μεθύουσι μ. 

ἐ 838 μεθοδεύω 

νηφάλιον (γγ. Η εαϊφεΐ.χ το; οὗ τὰν δεῖς βίας οὗ {πο56 ἐπε ταῖοα ὈΥ 
ἄϊν!πο νιβάοσα οὕτω μοι νόησον καὶ τὴν κυπρίζουσαν ἄμπελον, ἧς ὁ μὲν 
οἶνος, ὁ τὴν καρδίαν εὐφραίνων, πληρώσει ποτὲ τὸν τῆς σοφίας κρατῇρα" 
καὶ προκείσεται τοῖς συμπόταις ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ κηρύγματος κατ᾽ 
ἐξουσίαν ἀρύσασθαι εἷς ἀγαθήν τε καὶ νηφάλιον μ. ἐκείνην λέγω τὴν μ.» 
δι’ ἧς τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῶν ὑλικῶν πρὸς τὸ θειότερον ἡ ἔκστασις 
γίνεται ΟΥ̓ Ν 85, ἤοτη. 5 τη. Οαη|.(.44.8738}; πρὶν γὰρ τὴν σωματικὴν 
τροφὴν προσενέγκασθαι, ..«γίνεται αὐτῷ [85. 8. Ῥείεη] ἡ θεία τε καὶ 
νηφάλιος μ., δι᾿ ἧς ἐξίσταται αὐτὸς ἑαυτοῦ τϑ.Σ Ο(ο02Ὰ}); Ξαοτατηφηξαὶ 
ἀηα τὐν [1081 ὁ τοῦ ποτηρίου ἄκρατος, ὃ τὴν νηφάλιον μ. ἐργαζόμενος 
1Ὁ.12(10328); προσθεὶς αὐτῷ οἶνον τὸν τὴν καρδίαν εὐφραίνοντα, τὴν 
νήφουσαν ἐκείνην μ.- ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ, στήσας τοὺς λογισμοὺς ἀπὸ τῶν 
ἨἩΡΟσΚΟΡῸΝ πρὸς τὸ ἀΐδιον ἸᾺ ἀφοέης (Μ, 46.6028). 

Ἐμεθηλικιόομαι, αὐναγεε 1: γεαγς, τεῖ. ἴ,6.2:52, ΤΑΊ. σέγο. Βά. 
τϑίρ.12; δ1.26,12720) ; {Βα5,.5ἐγεει, ἤονια, (τ. 331ὰ; Ν.30.258); ἘΝῚ], 
φεγῖοι. τ. 6( 70.404). 

Ἐμεθηλικίωσις, ἡ, αὐσπαηες τ᾿ ἀρο, Βαβικοηιῖη 5. ττ4(1. 2030; Μ.20. 
4038) -- Ν]].ερ}.2.76(41.79.2330); ΣΒα5.Ξἐγμεί. ποι χα λ3τα; ΝΜ 30, 
258); οἵ (Ἡτιβί, Μοῦ. ον». τ2(Ν,86,332ο80) ; ΘΟρΡὮγ. 11. ἐρ.γη.(Μ.87. 

31134). 
Ἐμεθῆλιξ, δείσηστηρ ἰὸ ἃ ἰαίδν ἀρ, ἀβτ. Αὐιλοηι. (1 .40.1720). 
Ἐμεθημέραν, ὧν αν, ΝῚ], ῥαγαφη. 3τ(Μ.79.12520); Γμαγ διά ρῥ. 

2.1το3(}1.00.1260Ὲ}. 
μεθίδρυσις, ἦ, εἰσηρε οὗ ροΞξτϊοῃ, τας. μετὰ τὴν ἀφιξιν τοῦ θεάν- 

ὅρου, διὰ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἡ πρὸς θεοσέβειαν γέγονε μ. 
ΤΟβδεβ. Ναζιάταί τι Ν.38,080). 

μεθίημι, τηεα., πορίφεὶ, αδαπάοη : ο. ἀσς,, Ογτιαίον. τί1.254}. 
μεθιστάν- ̓ῶν τε μεθίστημι, ἘΣ τε: ἰγΩΉ 5767} ὁ θεὸς.. 

οὐρανοὺς καὶ τὰ ὄρη Ηδττη.υ15.1.3. 4. 
μεθιστ-άω, --- ἔοτορ. ; 1, ῥίαεσ ἰπ ἃ αἰ Πογοηΐ ροϑιτίοι εἰς ἀνάγκην 

αὐτὸν...--ᾶν τοῦ..«ποιῆσαι (Ὥτγνπ.ἠ0)Μ.4.5.1 ΤΉ 0. (. 3628); ; 2. ἐμαηβέ 
ΡΕΟΡΙΘ ἔσοτη οὐδ βίαϊε ἴο Ἀποίῃου “τῶν.τοὺς αὐτῷ προσανέχοντας 
ἐκ μὲν ἀκολασίας ἐπὶ σώφρονα βίον Ευ5. εἰ.ε.4.πο(ρ.167.12; Μ.22. 
2770}; ἠρέμα αὐτοὺς τῶν πραγμάτων μεθιστῶντες, τῶν ΤΡ ἐὐδα οὐ 
μεθίστων (ΟΠ γτγπ.εοπητη Οαΐτ τ (το. 6678). 

μεθίστημι, Δ. {{8Π8.; ἃ. γερίοῦε, γα ΓΕ νοσοκομήσαντες καὶ 
ῥώσαντες ἑτέρους, ἐτελεύτησαν αὐτοί, τὸν ἐκείνων θάνατον εἰς ἑαυτοὺς 
μεταστησάμενοι του. Α].Δρ.15.}.4.7.22.7(}1.20.6804); τὴν κιβωτὸν... 
ὅ Δαβὶδ εἰς Σιὼν...μετεστήσατο 1)1οα, ᾿΄ς.88: κ(}1.32.τ6100) ; 2. ἐλαηρε 
ῬΘΟΡΙΘ ἔγζοσῃ 9Π6 βίαια [0 ΠΟΙ ΠΕΥ ἀναστὰς ὁ κύριος εὐηγγελίσατο τοὺς 
δικαίους τοὺς ἐν τῇ ἀναπαύσει καὶ μετέστησεν αὐτοὺς καὶ μετέθηκεν 
ΟἸειη ας. Τ᾽ μάοι, τϑίρ.112.24; Μ.ο. 6650); γτεῖ. σβάηρο οὗ ορίπίοη εἰς 
ἕτερόν σε μεταστῆσαι δόγμα ἤομι.(ἶφη1.1.221} οὐδαμῶς αὐτὸν ἔσχυσε 
τῆς εὐσεβείας μεταστῆσαι ῬὨΙοΒι.}.6.7.7(Μ. ὅς. 5440); 3. ἸΙγαπδία!ο ἃ 
ΒΙΒΠοΡ, 20.4.4(520Ὰ}; 1Ὁ.2.το(4720). 

ΒΒ, ᾿πΊ 85. πα θ455, ; 1, δδ πιοτρά διὰ τῆς εὐχῆς μεταστήσεσθαι τὸν 
ἥλιον ἐπὶ τὰ ἐαρινὰ σημεῖα ΟΥ.οΥ.5.3(ρ.200.20; Μ.11.4328}; 2. δὲ 
εἰαηρεά εἰ τὸ ἀγέννητον στέρησις, ἡ δὲ στέρησις ἕξεως ἀποβολή ἐστιν 
οὐπῶς οἷόν τε ἕξει μεθισταμένῃ ἢ ἀπολλυμένῃ κατονομάζεσθαι τὴν 
οὐσίαν τοῦ θεοῦ, τῇ τοῦ ἀγεννήτου φύσεως προσηγορίᾳ; ΛΟϊ, ἐν ,21 
(Ρ.257.14; Μ.42.5418}); 3. οὗ ρόγϑοι5, δὲ ἐβμαηρειί οὐ ἱγαηοίαἰοι οἱ γὰρ 
ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀγγέλους μεταστάντες χέλια ἔτη μαθητεύονται ὑπὸ τῶν 
ἀγγέλων ΟἸεπλ. δε. γ(ρ.154.0; Μ.0.7250); οὗ 518} ὁ βασιλεὺς. ..ἔγνω 
ὅτι οὐκ ἀπέθανεν ἀλλ' ἀνελήφθη ἤγουν μετέστη “ἴκέοης, ᾽ν. 8. 2.2(ρ.1.42}; 
οἱ ἃ ὈῖΒπορ, ΡΒ οβῖ. ἤ,6.0.τ4(Μ6ς, ςΒολΚ); 4. ἀορανγὶ (Ἰι5 1 ἐν ταῖς 
μνείαις.. «πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν μεταστάντων (ὑοη "1. Ἱρριδιλντ; τὸν βίον 
μεταστῆναι τοῦτον ΟὮγνϑ. ἦρη!.20.8 τ Ἐρλι(ιτοῖποε, ν.]. μετελθεῖν). 
μεθόδεῖα (μεθοδία), ἡ, 1. γα, τοῖϊἴηε55; ΠΠΠΤῸ  πῈ πδιεὸ δ, 

Ἀξ 

““πεὰ Τοὺυς 

81. 6ϑοο); ἔχ: ἡρπὲ; 2. Ρ [)) Οὐϊ. (ἐ ἠθμλ; οἔ [πὴ ἊΜ ἜΜ ΕΝΣ 1. ἄ, 
1(,1.7.5378); ΟΥ. Νὰ 2.ογ.26.2(}1.3ς5.12224}; πἰ ποῦ 5οηβο, ὐἰδοϊεθς ἰὼ 
οὐαὔννί 126 ν}}, ΠΡΑΠ μοι τ πείρισα,ττ; δέ. 34.ττ 2904}; ἘΝῚ], εγῖςὶ. 12. 
32(Ν1.70.0444}; 2. τΞ: μέθοδος, τνείε»», 5οὶ οὗ ναῦν τῆς περὶ πρᾶξιν καὶ 
ἀρετὴν πολυτρόπου μ. Μαχιαριδῖρ. (ῆ.οτ.1356Ὰ}; 3. ὁ φιουηρ αδοιὶ, 
ἀϊοίμγδαμεθ ἐν τῷ πάθει τῷ κυριακῷ..«τὰ μνήματα πρὸς μεθοδείαν 
σωμάτων ἐτρόμαζον 1516.} 6}. }.1τ.253(ΝΠ1.γ8.330}; 4. αὐοἰτοις [ΟΥ̓ ψὲ- 
εοῦεέγν οὗ ἀεθέ, ΔΙᾺ ΒΟΒο]αβι. οἰ τ 5.3(0.154). 

Ἐμεθοδευτικῶς, τοὐτίείν, τοῖ, ΟΡ Ι5ΞΈΟΔΙ ἀτριμοηίπ, ΤροητΝ σὶ 
ϑγρι.47(}1,03,17280), 

μεθοδεύ-ω, 1. ἐγεαὶ, ἀραὶ τοι , ἃ. Ῥούβοτιβ ΟΥὙ κἰπλτΊο 5. δεὰ.. 
πρεσβυτέρων ἑαυτοῦ καὶ διὰ γραμμάτων μεθώδευσε τοὺς περὶ Εὐσέβιον 
Οβατσά.ρ. 4 ἰον.Ρ.ΔτἸἢ ἀροΐ, κοι. 47(ρ.1τ6.3; Μ.25..3120); γράμμασι τῆς 
σῆς χρηστότητος --θέντες..-οὐςκ ἠδυνήθημεν λόγον ἀποδοῦναι []τϑάς,δρ. 
7μ|{{ρ.τ8.5; Μ,25.2528)}; τὸ μάλιστα λυποῦν αὐτοὺς..«μεθώδευσε 
Οὔγνϑβ. λον. 79.3 τῷ ΜΠ. (7.7ότμ, ν.]. ἐμεθόδευσε) ; ἀρετὴ διδασκάλου, τὸ 
ποικίλοις δύνασθαι ““εἰν τρόποις τῶν ἀκροωμένων τὸν νοῦν ΟΥΥ, [0.2.1 

«τῶν 



μέθοδος 

(4.1488); σαφῶς τὰ κατὰ τὸν προφήτην ἐμεθώδευεν Ἐ)65..36].0γ.1τ.2(Ν], 

8κ.1520) ; ρετᾷ. ϑ τ 1άδα οὗ ἱπιρησαϊτηρσ τῶν ἐπισκόπων τοὺς μὲν 
διὰ γραμμάτων «"οὐσι, πλάττοντες κἀτ᾽ αὐτῶν προφάσεις ΑἰΒ λίποη. 

32(ρ.2οο.25; Ν.25.7208); Ῥ. ς. εἰς, ἐγεαί...50 α5 ἰο οδίαίη τὸ ἀπὸ ἡλίου 

φῶς...μ. ἡ τέχνη εἰς πῦρ ΟἸδτη.51ν.6.17(ρ.508.27; Μ.0.4800) ; ς. ἐγεαὶ 

τηθάιοα ν ; ἄρ. οὗ Οοἄ ὅρα φιλανθρωπίαν δεσπότου, πῶς..«καθάπερ 
ἰατρὸς ἄριστος μ. αὐτῶν τὴν νόσον (Ἤτγν8.ἢ07).25.3 ΤῊ (εη.(4.2348}} 

ἰάκον ΐμ Μ1|.18:.23(3.τοοῦ; 2. τπαπὲρπίαίο; ἃ. δανηϑοοσία ῬοΥβοτ5 

διὰ τῆς..««φαντασίας μ. τοὺς ἀπειροτέρους ἴταῃ ἔαεγ.τ.8.τ(Ν.7.5218); 

Ὁ. ἐχργθ55, ῥμ! ἴῃ ΜΟΥ 5 διὰ τὴν τῶν ἀκουόντων ἀσθένειαν οὕτω μ. 

τὸν λόγον (Ὠτγδ.ἤοη1.30.2 ἴῃ 70.(8.171}}; τοῦτον μὲν τὸν τρόπον οὐ 

νει τὰ εἰρημένα, ἑτέρως δέ, πληκτικώτερον μέν, ἀνεπαχθέστερον δέ Ἰά. 

μοηι.13.1 ἐπὶ τον, (τοιτοροΚ); Ἰά,ἤονι. 1 τοῖ ἐῃ 2ον.(το.5134); ὙΒαι, 

Κορε. δ:τί3. 61); ἴῃ ἢε]α οὗ βοίΐοη, ρὸ αδομὶ, εορμίγίυε οὐ δύνασαι 
νηστεῦσαι ;...-ἔνεστί σοι μισθὸν λαβεῖν, ἂν ἑτέρως τὸ πρᾶγμα μ.., τὸν ἐν 
τούτοις κάμνοντα ϑεραπεύων ὈὮτΥυ 5. ἤθη. 1.2 15 Ῥλη (ττι το 78) ; ο. ποῖσι, 

ψοχάβ ὃς ἂν μ. τὰ λόγια τοῦ κυρίου πρὸς τὰς ἐδίας ἐπιθυμίας...«πρωτό- 

τοκός ἐστι τοῦ σατανᾶ ῬοΪγΈ,6ῤ.7.1; λέξιν εἰς τὸν ἑαυτῶν νοῦν 
θόντες ἘΡΙΡᾺ απας.4ο(Ρ.2.1τ9; Μ.41.5808); 14. παθν.30.22(Ρ.362.25; Μ. 

41.4410}; οὐδὲ γὰρ μέρος τι τῆς πίστεως τῆς ἡμετέρας μὴ ὃν σαφὲς 

νεται, ἀλλ᾽. «ὅπερ ὁ ἡμέτερος δεσπότης ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐκκλησίᾳ οὐ- 

δαμῶς ἀγνοεῖσθαι ἠθέλησεν 1,60 Ἅαρ.6ρ.3ο(ρ.46.26; Μ.Ρ},..54.1880); 

3. ἃ. ἡαξο α τοῖν ον, εὐμίγίυθ τὴν ἀντιλογίαν ἐξηγήσεως σχήματι μ. 
ΤΑΡΟΙ ἐρ.Βας.2(Μ.32.ττοϑα); ΕΡΊρἢ ἤαεν.:τ.5(}.244.26; Μ.41.2938); 
ἐπειδὴ ἀπὸ λόγων οὐχ οὕτως ἔπειθεν, ἀπὸ τῆς τῶν πραγμάτων πείρας 
αὐτὸ μ. Ὀδγνϑ,ἤονι.6 6.2 ἐπ [0.(8.3070}; 6. 8οσ, ἀπᾷ τηῆπῃ., αΥγαΉ ΡῈ 
Υ τοὺς...ἐπισκόπους μεθώδευσα τοὺς μὴ συναθροισθέντας μετ᾽ αὐτῶν 
ἀναμεῖναι τὴν τῆς ὑμετέρας ἁγιωσύνης παρουσίαν (Ἐρῇ Ογφηΐϊ,αεί. 
(40 τ.τ.5 0.120.24, ν.]. ἐμεθόδευσα Ἡ..1.14528}; Ῥ. 8005., 56 ἜΑ, 
οὗ ἀοπιοηβ εἶ τὸ δυνατὸν ὑπῆρχεν αὐτοῖς, οὐκ ἂν..«φαντασίας ἐποίουν 

οὐδὲ μετασχηματιζόμενοι ἐμεθόδευον ΑἸταιν. Απίομ.28(Μ.26.8830); οἴ 

ἃ ᾿ετεῖίς ποικέλως “ἴων ἣν ἐπενόησε συνεργείᾳ τοῦ διαβόλου πλά- 

νην ἰσχύειν ἐπιχειρεῖ Τίς-Βοβι Μίαρ.3 Ῥχόδια,(Μ.18,12088}); τί ἐστι 

μεθοδεία; --εὗσαΐ ἐστι τὸ ἀπατῆσαι, καὶ διὰ συντόμου ἑλεῖν, ὅπερ 

καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν γίνεται καὶ ἐν λόγοις, καὶ ἐν ἔργοις...«οἷόν τι λέγω..-- 

εἰδωλολατρείαν οὐ λέγει, ἀλλ᾽ ἑτέρως αὐτὸ κατασκευάζει “υὧν, τοῦτ᾽ 

ἔστι, πιθανὸν κατασκευάζων τὸν λόγον (ῃγγπ5.ἠον!.22.3 ἦμ Ἐρἤν(τ. 

τό8Ε); 4. ὁχαζὶ 8. ἀθθὲ μύρια τάλαντα ἐμεθόδευεν (Ὦτγϑβ.ἢοη1.27.7 

ἐμ θη.(4.265Ὲ); Ῥδ58., οἱ ἀθρίου, δέ σου βε σά ἰο ῥαν ὅταν καὶ τὸν ὑπὲρ 

τούτων [30. τῶν καταβληϑέντων] τόκον ““ὠνται-..ὁ “υϑεὶς εἰς ἐσχάτην 

πενίαν ἀθρόον καταφέρεται 1Ὁ.42.2(4138,0). 
μέθοδος, ἢ, ἴ. ῥηγομῖί, αἵρῦ ἡ καπηλεία τὴν μ. ἐναλλάξασα ἐπι- 

σκοπῆς ἔργον ἐπλήρου ἐν εὐτελεῖ προσχήματι Μῖ. }άοί,: 3Ξ(0.62.31); 

2. τοᾶν, Ἠιθαης ἐπὶ τοῦ κατακλυομοῦ..«.οὐκ ἦν μ. σωθῆναί τινα... 

παρελθόντα τῆς κιβωτοῦ 1Ρ.1(ρ.65.26); Βεπος φίσαης οἢ ἰοεϊτ σοί 

τῆς καπηλείας τὴν μ. ἐνεπορεύετο 1}.τ(ρ.61.22); 3. εἰγαίαρεη, ἀδυῖοσ 

ἐπαναπαλαίσαντας μῆτε ἐκ μ. τινὸς ἀλλ᾽ ἐξ ἀληθείας ΟΛτιο. (51 4)εῶη.1; 

μ. γοήτων ἀπειρημέναις Ἐλι8.}.6.5.ο(τὸ10 ; Μ.21,3414}; δαίμονες..«πρὸς 

θάνατον τὰς ψυχὰς μεθόδοις ἀπάτης ἀγκιστρευσάμενοι οῖῃ ῬΟΥρλοτ 

(Ρ.503.τ6; Μ.18,3070); οἵἨἁ Τησ.», ΒΥ ΜΒΐο. σα ουξν το Βαΐδῃ 

νομίσαι ἀπάτην τινὰ τοιαύτην μ. ἐπινενοῆσθαι ὑπὲρ ἡμῶν τῷ θεῷ αι. 

Νγββ.ογ.εαἰδο ο(ρ.96.15; Ν΄.4ς.684); οὐκ ἐκ μεταμελείας ὁ θεὸς ἐπὶ 

ταύτην ἐλήλυθε τῆς σωτηρίας τὴν μ. Ὑπατ, Κολμιρτόοοτη. (3.11); 4. (ες. 

μεθοδεύω 4) ἄεδὲ ἀπαιτοῦνται...μετὰ τοῦ τόκου τὴν μ. ΟὨτνβ.ἤσηι, 41.2 

ἤη Ορη.(4.412Ὲ). 
Ἐμεθοράω, οὐδεγυθ, Β85.56}, ον. 20. τ(].85.218.4). 
Ἀμεθορία, ἡ, ῥαγξίμησηι, ῬΏΙοβι, ἐ..6.2.τϑ( 1.6 ς.480Ὰ). 

μεθορίζω, ἀερογί, δαηῖδίι, ῬΌΔΙοβτ, ᾿.6. 5. 2(}]|.65.5208); τιεά., φὸ 

ῥεγομᾶ εἶ δομμάαγίες οἵ ἃ Ἰηοηαβίθυν, Μας,ἀςσ.ραὶ. 250 }1,24.88ς0); 

Βρ., καγῖν αἴθαν τὰς νοητὰς πτέρυγας ..«αἵ πρὸς τὸ οὐράνιον αὐτὰς 

[ες. ψυχάς] μ. φρόνημα ἰάᾺ.εἶου.2001.34.8028). 
μεθόριος, ὁ» ἐμὲ δογίίονς; 1. τλδῖ., Οὗ τηδτι ΟΥ οἵ μα παΐυτο ὁ 

σπουδαῖος ὀλιγοδεής, ἀθανάτου καὶ θνητῆς φύσεως μ. (Ἰ6πΠ|.5!7.2.τὸ 

(ρ.155.18; Μ.8.1ο298)}; ὁ ἄνθρωπος. ..μεθόριος τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου καὶ 

τοῦ γνωστοῦ καλοῦ τε καὶ πονηροῦ τεθείς ἈΕῚ. γρηῤ.3.1(0.34.:0: 

μεθόριον Μ.18.72λ}; μεθόριος τῆς ἀφθαρσίας..«καὶ τῆς φθορᾶς ἡ σάρξ 

ἰᾷ.γε5.2,.τβ(ρ.568.13; μεθόριον Ν.τ8,3120); οἷς μ. πρὸς ἀρετήν τε καὶ 

κακίαν ἡ φύσις τ. Ν 55. τι. 3(2 Ρ.4τ.6; Μ.45.6ο80); ἡ ἀνθρωπίνη 

ψυχὴ δύο φύσεων οὖσα μ., ὧν ἡ μὲν ἀσωματός ἐστι καὶ νοερὰ καὶ 

ἀκήρατος" ἡ δὲ ἑτέρα σωματικὴ καὶ ὑλώδης καὶ ἄλογος ἃ μΟΉΙΙ ΤῊ 

(αμι.(Μ.44.τοο9Ὰ}; 2. 48 ἴδπλ. 58|051., ἐ)6 ΚγΟΉΟΥ, ῬΠμΙΠοβί, λ.6.2.70}1. 

65.472); 1.3. τβί(Ξο94); τῶν μ, τοὺς κατεψηφισμένους ἀνεῖναι... 

προστάξαι 1δ.4.το(Ξ 244); 3. πιραῖ. ἃ5 5051. μεθόριον ἑκατέρου, οὐδὲν 

ἕτερον ὄν ϑοταρ.δίαπ,ο(β.33; μεθόδιον Μ.40.9088); ἐν μεθορίοις ἐστὶ 

γοητῆς καὶ αἰσθητῆς οὐσίας [580. ὁ ἄνθρωπος͵ Νειπο5."α Ποῦ. τ(}}.40. 

5οϑΑ); τῶν..«ἐν μ. γάμου καὶ ἀγαμίας ἑστώτων Πα 1. τΟοΥ.7: 283. 
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μειόω 

200); οἵ Ομεῖσὶ ἦν γὰρ κατὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ ὡσπερεὶ ἐν μ. τινὶ τῆς 
παχύτητος τῆς πρὸ τοῦ πάθους σώματος καὶ τοῦ γυμνὴν τοιούτου 

σώματος φαίνεσθαι ψυχήν ΟΥ((εἰ5.2.62(ρ.184.12; Μ.11.8038); τὸ 

μυστήριον...τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως, τὸ διαλυθῆναι μὲν τῷ θανάτῳ 

τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν..«εἰς ἄλληλα δὲ πάλιν ἐπαναγαγεῖν διὰ τῆς 
ἀναστάσεως, ὡς ἂν αὐτὸς γένοιτο μ. ἀμφοτέρων θανάτου τε καὶ ζωῆς 

τ Ν γ85.ογ.εαϊδεῇ τ6(Ρ.72.12; Μ.45.520); μεθόριον γὰρ ὥσπερ τι θεό- 

τητός τε τῆς ἀνωτάτω καὶ ἀνθρωπότητός ἐστιν ὁ Χριστός νι. [ο.6.1 
(4.6530) ; δος. Αὐΐατ5 ἐπειδὴ μὴ ἐχώρει ἡ ἀνθρωπίνη φύσις δι’ ἑαντῆς 
προσελθεῖν τῷ θεῷ, μεθόριον γίνεται τῆς κτιστῆς καὶ τῆς ἀκτίστου 
φύσεως ὁ υἱὸς προσάγων τὴν οἰκουμένην ϑενοτ.ο ρη.2(Ν.63.535); ἃ8 
ἀϑίσοϊορί σαὶ ἕδστα, ἄσογέέ ἴῃ Ζο ΙΑ] 5ῖρτι (ἰὰ ποβίῖο ἀἰαργαπι), ΝΊ]. 
6}}Ὀ.1.2ο6(Μ.79.1024) εἰξ. 5, λοπόδεικτος. 

Ἐμεθορισμός, ὁ, σοΐηρ ῥεγομὰ ἐδε δομμάαγίθς οἵ ἃ Ὑπομαβίευν, 
Μᾶς. Αορ.ῥραϊ.τ(Ν.34.86πο). 

μεθορμάω, [4ο0γ. ἐμεθώρμησαν], γογιοῦε ὕγομι οπδ ἀποδογασε ἰὸ 
αποΐϊεγ, 10.158]. εὐγοιμις ρ.ττδ(}.91.209Ὰ). 

Ἐμεθύπαρξις, ἡ, εὠωδεοφμεηί σου ἱμίυ εχιβίδηεα οὐκ ἔστιν παρὰ 
τῷ θεῷ μ. γεννήματος, ἐπειδὴ οὐδὲ προὔπαρξις γεννήσεως 1 [υδὲ. φρο 
γεορΘ(ΝΜ.6.12648); οὔτε προὔπαρξιν οὔτε μ. ψυχῆς ἢ σώματος Μαχ. 
αταϑίρ.(Μ κι. 13250); Γ865.Να2 ταί. τ4ο(Μ,38.1040). 

μεθυπάρχ-ω, ἐχῖεὶ αὔεν, ἐόν ἱπίο δοίηρ αὔΕΥ κατὰ τὴν ἡμετέραν 
φύσιν... γέννημα...“τει τοῦ γεννήσαντος {7 βῖ. 4}. γ6:}.16(Μ.6. 

12648); [ωδοητ. ΗΝ εἰ. 4.1(Μ.86.16578}; ψυχὴν καὶ σῶμα... «ἀλλήλων ..- 

“νειν ἀμήχανον Μακ.ανιδίρ. (Μ οτ.Ιτο ον) ; ̓Δ ρ.τ2(Μ01.480Ὰ), 
Ἐμεθυπέρβατος, ἐγαηαροσεα, ἐῃ ἱμυεγίοα ογάεν ; οἵ νγοτὰϑ Οὐ ΡΏτΤαβΕβ, 

ΤΒαιΡ». 44:6(1.890) ; ἐδ. δι :4(1.1013); 1δ.8ρ: 4(1.1250). 
μεϑυπερβατῶς, ὧν εἰαηρίηρ ἰδ6 ογάεν οὗ τορογάς, Τιεουῖ. ΗΝ 65.53.8 

(Μ1,86.1625}). 
Ἐμεθυπλανής, εἰασρογίηρ, τι ΝΆ Ζισαγηι.2.τ τ. 4οο( .37.1οο6Ὰ}. 
μεθύσκω, 1. ἐμίοκίξαία, τιαΐα ἀγμηδ, ταθὶ. ἐμέθυσσεν ὅλον δόμον 

ἔνθεος ὀδμή Νοηππ.ῥαν.σ.τ21:3(Μ,43.8490); ρᾳ55. τοῦ μεμεθυσμένου 
τῇ οἰήσει...«τῶν δαιμόνων ῬΏΙΟΧ.ΕΡ.36(ρ.184); 5ρ᾽ θα ν ὥσπερ 
ἐμεθύσθη...Δαβίδ, ὅτι ἐκβὰς αὐτὸς ἑαυτοῦ καὶ ἐκστάσει γενόμενος, 
εἶδε τὸ ἀθέατον κάλλος ΟτιΝ υγ55.ἤοτη.10 τ Οαηϊ (ΝΠ ,44.9800}}; ὁ 
δεδεμένος πνεύματι ἁγίῳ καὶ μεμεθυσμένος εἰς τὰ ἐπουράνια ας, Δερ. 
ἐμονρ.τς5.536(Ν1.34.δοοο) ; ἐδ.15.4ο(6ο41Ὰ) ; 2. ρετῇ, Ρῖορ!. μ458., Τπδοίομς 
μεμεθυσμένων ῥημάτων Μεη εχε. σεπὶ.2τ(ρ.462.21; Μ.τ13.8258). 

μέϑυσμα, τό, ἀγεγκεηηεςς, {Β65.15.τ͵ϑ(: σοοα ; Μ.31.4170) οἷ. 5. 
μεθύω. 

Ἀμεθυστέον, 056 οπερΠὶ ἰο δὲ ἀγμμῖ, ΟἸοτα ῥγοί,τοίρ.7ο.8; Μ.8.200Ὰ). 
μεϑυστικός, τηοχίεαϊίηρ, Οοτα. ραεά,2.4{ρ.τᾶτ,τό; Μ΄.8.4408) ὁ. 

151. ΡῈ] ΡὈ.τ.456(Μ.γ8.4334). 
μεθύτω, 1. ἐτδη8. -Ξ μεθύσκω, της, δεινὸν μέθυαμα φθόνος ..«οἷς 

μεθυσθεῖσα ἡ ψυχή, ἐπιλανθάνεται τῆς σοφίας {Β85.15.τ7ϑίτιβορα; Μ. 
40.4170); αἱ πέρα μέτρου συμφοραὶ...““ουσαι τοὺς πεπονθότας (ὐντ.15. 
4.5(2.720Ε); 2. ἰπίταῃβ,» 8. δὲ Τμιοχίοαιεά, δὲ ἀγημῖ; τπεῖ., τεξ. 
ΑΡτδμαιη β ἀενοίίου ἴῃ οευϊηρ ἰϑαδς πων τῷ πόθῳ ΓΠτγδιλοῦ. 1.6 
μι ατύρνζατ. 6334); Τμάτ,λνεί.3(3.1121); Ψ]ῈῚ στο, Ογτιλονπραδεῖ. 
ς.3(53.488): Ὁ. οἱ {ἴηρσβ, δέ οἰσορεί, τημηδνδ πὶ ἃ Πα 5 ποῖ,» 
οὗ ῥτοταϊβεᾷ ἰαηᾶ, δέ βοοάεά νεῖιν σοοα τπὶηρϑ, 14, μι. 57(3.3120). 

μειαγωγέω, ᾿ηθαθηγ6 σἤονὶ ὕδωρ.. «πρὸς κλεψύδραν...«ὅ τις ἂν καὶ 
ὑπηρέτης μ. δημόσιος ϑγηβ5. [λον τι(ρ.367.5; Μ.6ό.ττ40Δ}; 14,6. 
τ48(}}.66.15480). 

μείδημα, τό, ςη16, γας. δ ὴΡ.χ.τ82. 
μειλίχιος, 1. ρεηϊε, ποιιῖ, 845. δ}851., 50 7655 τὸ στερρὸν. «τῷ 

πράῳ συγκεκραμένον, καὶ τὸ ἐν τῷ μ. μὴ συμπεπτωκός τ Νὰ. ρ.1ὸ 
(Δ1.27.404}; 2. ῥεηῖίσηὶ, Νοθπιραν, 70.109: 32(}1.43.0054}. 

Ἐμειλιχόμυθος, εφριοοί -ροκοη, ΟτΥ Νὰ ιεαγηι.ι.3.20.121τ(Μ.37. 
8024). 

μεῖξις, ἡ, ν. μῖξις. 
μειονεκτ-έω, 1. ἀεῤγίυε, εἰμὶ, ΟἸΘη1. 5 γ.7.τ2(ρΡ.55.10; Μ,4.508Ὰ); 

2. ρε55., δέ ἀἰνιμίδησα, ὃε Ἰηξεγίον; οἵ ποπ ΟρΡ. δηρΡῈ 5. τὸ... 
“οὔμενον φύσει τε καὶ δόξῃ Ογτ.“4πι.46(3.3οοΑ}); οἱ (μτῖδῦ, τοῦ, ῬᾺΠ. 
2: οὐδὲ γὰρ “-εἴσθαί πως, ἢ εἰς τὸ τοῦ χεῖρον ἔχοντος μέτρον καταφέ- 

ρεαθαι Τηάγτῃ. Τγίν.3.4(Ν1.30.8374}}; εἰ δὲ νοοῖτο γεγονὼς ἐν τῇ δούλου 
μορφῇ ὃ υἱὸς...οὐδὲ ὅλως ὑπομένει τὸ βλάβος εἰς τὸ εἶναι καὶ ὁμοούσιος 
αὐτῷ καὶ ἰσοκλεὴς καὶ κατ᾽ οὐδὲν ὅλως “-οὕμενος Ογτ. [0.1(4.6108); 
τοῦ. ΗδεΡ.2:9 ἔδοξε [Ξς. ὁ λόγος} δέ πως..«αὐτῶν “υ«εἴσθαι τῶν ἁγίων 
ἀγγέλων, καὶ τῆς ἐκείνων εὐκλείας ἰέναι κατόπιν 14..4δα6.30(3.5540). 

Ἐμειονέκτημα, τό, ἔ. σ"παϊίεν χιαμν οὗ ῥγοβεγίν, ΟΡΡ. πλεονέ- 
κτημα, Τὶτ.Βοϑι. ΜΠ] Ή.2.8}1.18,11480}; 2. ἀοβείσηεν, αὐπηἠπ0Ή, 
νι. 70.2.πτ(4.1588); οὐκ ἐκμετρουμένης δὲ τῆς ἀξίας τοῦ πατρός, ποίᾳ 
δεῖξις ἐν υἱῷ τοῦ μ.; 1Ὁ.τ.3(26Ὰ}; ἐῤ.2.6(21.5Ε). 

μείουρος, τοῖ ὦ ἀοοβμεα ἰατϊ, ϑγιοβ.ερ.τ48(}.60,1548}0). 
μειόω, 1. ἰέξσεη, ἀϊηϊηϊεἧι, τοῖ. ῬῊ]).2:} τὴν τοῦ θεοῦ μορφὴν ἡ 



᾽, 

μειράκιον 

τοῦ δούλου μόρφωσις οὐκ ἐμείωσεν 1,κ5ο Μαρ.εῤ.28.3(ρ.14.2; ΜΡΙ,. 
54.166); {Ογτ, Η σεομνς. τοί Μ.32,11078); 2. Ῥά55., ὀδεονμο τριταῖον, 
ἄεογθαξε ἄλλοι...ἐκ τῆς οὐσίας [Ξς. φασί] τοῦ πατρὸς γεγεννῆσθαι τὸν 
υἱόν, οἱονεὶ μειουμένου καὶ λείποντος τῇ οὐσίᾳ ἦ πρότερον εἶχεν τοῦ θεοῦ 
Οτ. 7..2ο.τϑ(τό; ρι3οτ.6; Μ.14.6130); ὡς γὰρ μένων ὁ ἥλιος ὃ αὐτὸς οὐ 
μειοῦται ταῖς ἐκχεομέναις ὕπ᾽ αὐτοῦ αὐγαῖς, οὕτως οὐδὲ ἡ οὐσία τοῦ 
πατρὸς ἀλλοίωσιν ὑπέμεινεν, εἰκόνα ἑαυτῆς ἔχουσα τὸν υἱόν ΤΉρτι. 
ἠψροὶ, [ν 2(ρ.76; Μ.το.240Ὰ); Επ5.6 ἐλ. 2.ο(ρ.τοβ.33; Μ.24.0174); οὗ 
ΤπΠη. 85 σοπβααποηςε οἵ Αγίϑη νον μηδὲ ἑαυτῇ ὁμοία τυγχάνουσα, 
ἀλλ᾽ ἐκ προσθήκης χρόνων πληρουμένη... οὐκ ἀμφίβολον... ὅτε καὶ 
δυνατὸν αὐτὴν μειοῦσθαι ΑἸἢ..4».1.17(}}.26,480). 

μειράκιον, τό, ἰα(ΐ, εἰ ΙΗ ; αἶϑὸ ρῖνὶ μικρὰ μ. 1.6. ἀρεά τι, τ διὰ 
15, 19ΌΡΒΎ Ἡ ὑνηνγν,οὲ 0.8(Μ.87.46810). 

Ἐμειράκιος, ῥεἰοηστηρ ἰο ἃ εῖγὶ, Το. Ὁ), βοιπ..2.2ο(.06.8008). 
Ἐμειρακοειδής, οὗ εὐτίάροοά, ΤΌ α65.Ν 2. ἀταϊ, τ49(}1.48.1ο73). 
μείρομαι, γεεεῖθε ἃ δἤαγε; ἃοΥ. ῬΐορΙ]. μορήσας «πανίμρ, (Οβυλ. Με]. 

δεμοὶ,(Ν1.38.475) ἴὰ Οτ  Ναζιεαγηι. 2. (ροοιη.)2.3; ροτῇ, Ρῖορ]. ἔθτη. ἃ5 
ϑρδὲ,, ν. εἱμαρμένη. 

μείων, ἰό5:εν, ἰ655 ἐν μείω, ἐν μείοσιν οἩ ἃ ἰοτθεν ἰφυεῖ, ΤῊ ατὸ ἐπ ἔδετον 
Ῥοςίηοη, οἵ ἀπρε}]β τοῖς ἀπείρως...ἐν μείω τὴν εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν 
ἔχουσιν. .«τῆς..-«ἀρρήτου τριάδος Πάν, Τγέη.2.7(Ν1,20.5658), οἱ 
Ομ βι σύνθρονόν τε αὐτοῦ [50. θεοῦ] καὶ συγκατάρχοντα τῶν ὅλων, ὡς 
ἐν ὑφέσει τε ὄντα καὶ ἐν μείοσιν διά τοι τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοίωσιν Ογτ. 5. 
4ο: ττ( .69.90178). ᾿ 

μείωσις, ἡ, ἀϊηϊπμον, ἀθηῖθα οὗ ἘδΊμοΥ, τεῖς σοποιαίίοη οἵ βοὴ 
οὐδὲ γὰρ σῶμα ἦν [5ς. ὁ πατήρ], ὡς ἀπόρροιαν ἣ μ. ... ἐπ᾿ αὐτῷ 
λογίσασθαι Ἰλπ5.6.1ἢ.1,χ2{ρ.22.18; Μ.24.8494); 14.4.6.4.ττ(ρ.181.22; 
Μ.22.ΞοΙ0}; πάθει γεννῶμεν καὶ γεννώμεθα, τῆς ἡμετέρας φύσεως... 
τομὴν ὑποδεχομένης...τε καὶ μ. καὶ τὰ ἄλλα πάντα...ἐν θεῷ δὲ οὐδὲν 
τούτων ἐν τῷ τὸν υἱὸν γεγεννηκέναι ἐνυπῆρξεν ἘΡῚΡΗ.ἠαεν.76.5τ(0.380. 
24; Μ.42.5808); οὐκ...ἐν χρόνῳ τὸ τέλειον ἔσχεν ἡ τοῦ πατρὸς οὐσία, 
ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσα, καὶ οὔτε προσθήκης τινὸς δεομένη οὔτε μ. 
ὑποστῆναι δυναμένη Ὀγχ ἰδδς.6(51.42})}; ἀπ οα οὗ βοῃ τὸ ᾿μείζων᾽ καὶ 
τὸ 'πέμψας' τῷ πρὸς τὸν πατέρα ὁμοουσίῳ μ. οὐ ποιεῖ Τ)ϊάνιη. Τγίη.3.18 
(Μ1.30.8850); χε, ἴπο. ᾷῃᾷ Ῥαββίοῃ εἴ τις τὸν μονογενῆ... ἐσταυρω- 
μένον ἀκούων τὴν θεάτητα αὐτοῦ φθορὰν...ἢ μ. ἢ ἀναίρεσιν ὑπομεμενη- 
κέναι λέγοι, ἀ, ἔ. δγριδ, δίγρνι απαϊῥ.τ5; μηδαμῇ μηδαμῶς πεπονθὼς 
μ. τῆς ὑπερουσίου καὶ θείας μεγαλειότητος, τὴν ἀνθρωπίνην οὐσίαν... 
ἀνέλαβεν ὁλικῶς ΤΟτΙΝ γ85..ο»».2} τη 70.(0.137.28); τοὺς κατ᾽ ἔν- 
νοιαν μειώσεως ἢ φύρσεως τῶν συνελθόντων διαβάλλοντας αὐτὸν 
λέγειν τὴν μέαν φύσιν Τιδοηΐ, ΗΠ πομορλ. (Μ,86.18138). 

Ἐμελάγγυιος, ῥἰαοκ-ἰἱριδεά, Ῥαμ].51}}. δορΆ.ΟΒ7(Δ.86,21:568). 
Ἐμελάγκορος, τοῦ ἢ δἰαεῖ ρωεριϊς, 10. Μα], ρἤγοη.ς Ὁ τοί} 1.9}.1028). 
Ἐμελαγκρήδεμνος, ῥϊαεϊ-ςαῤῥεά, Νοπα, ραν. 6.6: 17(}1.43.7οσο); 

Ῥδ}.51} δοῤλιοος(Μ,86.21538). 
μελαγκρήπις, τοϊἤ δίαοςς σῖσες, ῬαᾺ].51]. Θορἢ 26ι(Μ.86.2130Ὰ). 

Ἐμελάγριον, τό, 8. ΠΕΙΡ ἔουπᾷ ἴῃ {πε ἀεβθοτέ, Ογτϑου, Επμίδγνηε. 
38(Ρ.56.30); ἐ6.(ρ.57.7}} περιήει τὴν ἔρημον συλλογῆς ἕνεκεν τῶν 
αὐτομάτως φυομένων μ. ἐξ ὧν οἱ κατὰ τὴν ἔρημον τρέφονται ἀναχωρη- 
ταί 1Δυ. [0.Π|65.πττ(ρ.209.10); 14 γγίαε,δ(ρ.227.0, ν.1. μελάγριαι) 
οἠθ ΜΘ γεδάβ μελιάγριον τῃτουρποαῦῖ. 

μελαγχολία, ἡ, 1, ρμιοίαπελοῖγ, Βαβ.ἰερ δ. ρόη! Β(ρ.δτ; Μ.31. 
5804}; 2. αήρεν, ΝῺ ΦΡ}.2.τοο( }.79.3008); :.2.2353(3648); 3. γον τὰ 
ἀναγκαίως συμβαίνοντα περιστατικὰ τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει εἴ τις 
οἴοιτο διὰ τὸ εὔχεσθαι μὴ πείσεσθαι, πᾶσαν ἂν» ὑπερβάλοι μ. ΟΥ.οΥ.5. 
3(0Ρ.309.23; Μ.11.4.328). 

μέλαθρον (μέλεθρον), τό, ἔ. δέαγῃ; 2. ἤοιιδε, ῥαίασε τῶν βασιλικῶν 
μελέθρων ἔεγς.(Ρ.1τ.8, ν.1, μελάθρων ΜΙο τΟΟΛ); 3, τοί, 3δρ.δ: 5 
(ΗΕ θργ. 515), ῥγοϊοοιίηρ ἰοιθεν οίονν, Ἀθπσθ οἰ άἀρ- επανηδον μέλαθρα 

δὲ καλεῖ, τοὺς ἐν κύκλῳ τοῦ ναοῦ δεδομημένους οἰκίσκους Τ Βατιψῃ. 
22 10. 3Κερ. (1.468); 4. τεῖ. 38λ6ρ.7:9 (ΗΠ εδτ. 9), σαρίϊαὶ μ. δὲ 
κέκληκε τὸ νῦν παρά τινων ἐπίστυλον προσαγορευόμενον 1.2 .4(471). 

μελαίν-ω, ὀίαελεη, ἢρ. τὴν [55. νύμφην] τῷ κακῷ μελανθεῖσαν ὅτ. 
Νγϑ5.ἤοηι. 4 τη (αι, (Ν1.44.8328); Αἰθίοπας ...εἶναι νοητούς φησιν, 
τοὺς... οἱονεὶ “οομένους τὸν νοῦν ΟΥχ Ῥς.7ετο( 1 6. ταβιο); Ἠδβγοῇ.5. 
ἐφ ρ.2.93(Μ6.053.τπ 410), 

μελαμβαφής, ἐαγζ-ἀγεά, 
ῬΙΒ,βεηαν.(}].92.17338). 

Ἐμελαμπέδιλος, τοῦ δίαοξ φαμάαϊ, (εο. ῬΊ5. ΠΡ νς.3.1τ8(}1.02. 
1242). 

Ἐμέλαμψος, ἀαγᾷ ; οἵ τεᾶ τηραΐ ορρ. ΨΕΪΈΕ, (οβηλ. Τὴ 4» ττ(Ν.88, 
4458). 

ἐμελάμψωμα, τό, τεεγκίησες, Διὶ ἌἍΠοη, ἤοηε. Β](Μ.80.1 701). 
μέλαν, τό, δίαείς δϊϊε, νιαΐμς ἀρροίϊαίτις α Ἡΐργο ξεῖϊδ, φμοά Ογαεεὶ 

μέλαν ἀϊεμηί, 1514.,}].δέγν.το. 76. 

ἙΔΡοΙ! ρος, τος το (Ν1.33.τ499}}; ὕθο. 

840 μελέτη 

Ἐμελανδόχος, ἐγ ΟΥ ἦγον αἢ ἱηλροί, ἀφο. βιλοχ 47(Μ,.02.1470Ὰ}. 
Ἐμελανεία, ἡ, Ῥτοῦ. ἔ.1, ἔογυ μαγγανεία, ΤΏατ,],εοῖ. ἦ..6.1.8(Μ.86. 

τ608); οὔ ΤὨρΡΠη. εὐγοηΡ.ο4(Μ.τοδ.28οΑ). 
μελανειμον-ἔω {{"]μελανημ-), ἐὲ εἰαά ἐπ ὀϊαεὶς ἐρημίτας οἵτινες 

““οὔντες ὈΤΥᾺ]]. εαΉ.42; ἢρ,, οὗ σης αἰτεγηρ ἃ [ᾺΠ618] οταϊτίου μ. τῷ 
λόγῳ ΟΝ ν85.71εἰοι. (Μ,46.8534}; χοῦ, ΟΥὐαοβχίοι ἐμελανημόνησεν ὁ 
οὐρανός ΤὴΡἢτ.5.4748:; ἡ κτίσις πᾶσα ἐμελανειμόνει (Ὀπμι. [π.0».2 
(Ν1.88.1240). 

Ἐμελανεμβαφής, ἀγεά δίαεν, ταςῖ. μι σκότος 170.1}.ἐρ. ΤΑρλ  Ο(Μ. 

05.353). 
[Π]μελανημονέω, ν. μελανειμονέω. 
[Π]μελάνι, τό, ἡμΐ, ἔχογε.(Ρ.343). 
μελανία, ἡ, 1. ῥίἰαεζηξες ; τηδῖ., οἱ 5'η οὗ Αἰβίοπες, οἱ ἐθνῶν τῇ 

πίστει προστρέχοντες καὶ.«τῷ μυστικῷ ὕδατι τὴν μ. ἀποκλυσάμενοι 
ατιΝ γ55.ἤοη:.7 τῷ Οαπὶ. (1.44. σο00}; 2. ἢ Θιαἰκο-υόησμι ἀπὸ τῆς τοῦ 
ὄφεως πληγῆς μελανίᾳ...εὗρεν αὐτὸν τεθνηκότα καὶ τὴν μ. νεμομένην 
καὶ ἁψαμένης []. ἁψαμένην] τῆς καρδίας αὐτοῦ 44..7σ.δύ(0.1τ93.17). 

μελανός, ῥίαεκ, σοτῃρ., Οτἤσηι. 1 1.6 τῷ {6}.(ρ.84.22: Μι 13,376; 
Οντῦι, Εμλγηι, κο(Ρ.73.20); πεῖ. θ᾽ υτ, ἃ5 Βα βῖ., τησηγηϊηρ Ἀκάκιος 
δὲ μελανειμονήσας τὸν θρόνον καὶ τὸ θυσιαστήριον μελανοῖς ἠμφέασεν 
ΤῊρδηεἤγον Ρ.τοά (μελανῷ Μ.τοδ, 2048). 

μελανότης, ἡ, ἀαγληοες ; οἵ σοιρ]δχίου, Αμαβο δι σά, 2(Ν.80.640) ; 
πηδῖ, δόγματα μελανότητος ΟΥ.ἤογη.10. 14 1ῃ [ὁγ.(Ὁ.170.23; Μ.χ5.402}). 

Ἐμελανοφανής, ὀίαεξ ἠῃ ἀρῥεαγαηερ, Ἀρατῃιίν, ἐ  χο(ρ.66). 
Ἐἐμελανωπός, ὀίαεκ- [πε ; οἵ ἀεν}]5, Τπάος ΟὙρν. τ. το Μ 1 .8ς, δ2)τὴ. 
Ἐμελάνωσις, ἡ, --- μέλανσις, ῥεκονπίης δίαες ἡ ἄνω “Ϊερουσαλὴμ...-. 

ὅπου οὐκ ἔνι ἁμαρτία καὶ μ. Ἰῦρῃτ.3.27; φυλάττουσαν αὐτὰς [8ς. τὰς 
ψυχάς] ἀνωτέρας τῆς ἐκ τοῦ φλογμοῦ τῶν παθῶν μ. τος, Οὐ βγιβττ} 
(λ1.87.12928). 

μέλας, δίαοϊ ; 5 50 8ῖ,, ἐδ υτϊ! πο, Βαρνη. 4... ἰνν20.τ. 
[ἘἸμελαχίτων, τε μελαγχίτων, ῥίαεκ-γοδοά; οἵ Ῥλον 1}, οο.ΡΊπυγοςς 

43(}1.02.15778). 
[Π]μέλεθρον, τό, ν. μέλαθρον. 
Ἐμελεία, ἡ, καγε, Οδουπη (ρος. : 7(0.το5), 
μελειστί, ἐΐρεῦ ὃν [ἰτπὸ, τεῖ. (γῖϑὲ ἐθυμιᾶτο...μ. ... 

ἑκάστου καὶ ὑπὲρ πάντων Ογτιαάογιιτ(.4020). 
μελετ-άω, 1. αὐδηά ἰο, οἰμάγ, φιράτίαίε ροη τὸν νόμον καὶ τὰ 

προστάγματα τοῦ θεοῦ λέγειν καὶ μ. ἐβούλοντο [ιι5ὶ «ταὶ. 86,.6(Μ.6. 
ὅ810); [τεηἠαϑγ.τ.6,4(}.7.5ο0Ὰ); Ομ γνβ.ἤοηι. 5.2 τη ΛΠ 4Δ}. 
αἰτήσας γὰρ νοῦν ἔνθεον. «πῶς ἂν γένοιτο... «ἐκ τοῦ διαπαντὸς εὐτὸν 
[56. θεόν] ““ἂν 1ᾶ.ἤοηι.2.7 τη 8(ογ.(το.4384); μὴ κατοκνῶμεν.««πρωυ- 
εὐχεσθαι καὶ ψάλλειν, καὶ μ. διδασκαλίαν τοῦ ἁγίου... .«πνεύματος ΝΙ} 6ρ. 
34.τοο(Μ.79.5200); ο. ἐν: “πὧῶν καὶ σπουδάζων ἐν ταῖς κυριακαῖς βίβλοις 
Οοηςὶ. Αρ.2.5.4., “στήσαντες ἐν τοῖς ῥήμασι (γγπ.Πονι.3.5.1 τα Με]. 
3080) ; ἀδυῖ56 δι οἱοὶ, ΓΠΡΠη εἰγοπ,.οι(Μ, τοβ. 5178}; 2. ἑαΐδε ἐποιρῆὶὶ, 
ἰαπε ῥραΐηξ τῶν ματαίων προφάσεων αὐτῶν ἴϑς. Ηρειανῶν) ἃς τῆς 
ἀσεβοῦς ἑαυτῶν χάριν αἱρέσεως ἀναπλάττειν ἐν αὐτοῖς μεμελετήκασιν 
Ατῃ,ἄρεν. 3 20.28.24; Μ.25.476 0); οὗ γὰρ ᾿κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ 
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ᾽ “-ἂν ἐπιχειρήσαντες ἰά, Πίομ. τ(ρ.46.12; Μ.2ς,.480Δ); 
ὅ. ῥγαείίεε τῆς ψυχῆς ἑαυτὴν ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ ὁρᾶν --ὡσης (τ. 
Τπδαπι απ, ΟΥ.ττ(ρ.27.13; Μιτοιτοϑᾳ.); Βαβι ἠοπ.7.χ(2.520; Μι3:. 
2818); τὰ τοῦ Χριστοῦ λόγια ἀναμιμνησκόμενος διηνεκῶς μελέτα (ηεΙ. 
ΑΡΡιι.4.1. [5.,. ἡμῶν] “-ὥντων αὐτοῦ [30. θεο0} καταφρονεῖν καὶ 
ὑπερορᾶν (Ὦχγ58.1 μάγιτ. {1.50}; όποα Ῥοτῇ, ρίορὶ. ἀςῖ,, σεομδίομισ 
τὴν σάρκα τὴν ἤδη μεμελετηκυῖαν καὶ εἰθισμένην βαστάζειν τὴν ζωήν 
ἔχε λαεν.5.3.3(Ν1.7.1132.4}; Οὐ ΓΒδτπι, ρα» Ον,2(ρ.5.24; Μ.το.το 574); 
4. ε07: ὁϑέν τὰ παιδία...τὰ μαθήματα...δι᾽ ὅλης μ. τῆς ἡμέρας (μτνϑ. 
πον, 5.5 τῆς Μ11.(7.728)} 14.ςδήμιν.α(1.2288}); πρησο ροτῇ. ρῖορ!), ρα85.» 
ἱεαγηὶ τὰς κυριακὰς ἡμέρας..«μεμελετημένην εὐχὴν..-«ἀναπέμπειν θεῷ 
Ἐπβιυ,Ο,λιτοίρ.124.25; Μ.20.ττ68.); 5. γερεα! τοιαῦτα [1.6. Ῥᾶρ,Π 
ΤὨΨΈΠ5] “"ὥντες πῶς ἡμᾶς διαγελᾶτε; Ταῖ.ὁγαϊ.2τ(0.23.11; Μ.6.8534}); 
Ιγϑὴἤαεν.1.9.4(44.7.5448); ὈΙάνπι. 1 γέηπ.3.36(}1.χ0.0658); ΕἸιγγβ.ἤσνι. 
8.0 τῇ 20(ὁγ.4:.153(3.277}Ὲ}} Βα5.56].07.33.2(Μ 85.305 Α); οἵ ἄονεβ οου- 
Ἰὴρ ὀδυρόμενοι γὰρ καὶ θρηνοῦντες περιστεραῖς “υὥσαις ἀπεικασθήσονται 
Ται, ἔχε," : τ6(2.127); 6. Ἰγαΐῃ ομεϑοι μ. εἰς τὸ σῶσαι ψυχὴν τῷ 
λόγῳ Βαγητρ.το; -ὐήσαντος [50. τοῦ γνωστικοῦ) ἀεὶ τῶν παθῶν 
κρατεῖν (ἸεΙη.5:γ.7.1τ(ρ.48.20; Μ.0. 4034}: μ. εἰς πίστιν διὰ πολλῆς τῆς 
δεήσεως 1Δ.εεἰ.27(0.145.14; Μ.9.7120) ; 7. ρ855.,) ΟΥ̓ ἀἰδαβίου, ἐῤμγξα θη, 
(ῃγγϑβ.:αΣ.5.4(1.7688). 

Ἐμελετ-έω, οαἰΐεηά ἰο “-οὔντες τὸν νόμον “4. ΕΑ τό.4(0.278). 
μελέτη, ἦ, 1. ἐαγέ, αἰϊομίίοι οὐ γὰρ ζἐνὴ μ. λόγων ἀλλ᾽ ἐπιδείξει 

καὶ διδασκαλίᾳ ἔργων τὰ ἡμέτερα ΑἸΒεμδρ.ἰ6ρ.35.2(Μ.0.536ςΑ}; [β65.ἐ. 
237(3.3650; Μ.32,38 50); 2. ῥγαείϊεσ, ὀχογοῖςο ὃ λόγος... τραφεὶς τῇ μ. 
καὶ βεβαιωθεὶς τοῖς δόγμασι πρὸς τὸ καλόν Οτι ῥγήπε.3.τ 4(0.τορ.0; ἈΝ]. 
11.2534})}; μελέταις τῆς ἀρετῆς..«μελέταις ἐπιπόνοις καὶ ἀσκήσεσι 
καθαιρόμενος ὁ νοῦς ΕΔΓ. ἐγ. 9.4{0Ρ.118.12; Μ.18.τ8ς 8); ἐκ μ. 

ὅλυς ὡς ὑπὲρ 



μελέτησις 

πολλῆς καὶ ἀσκήσεως ἡ βία καὶ ἡ ἀγριότης τῶν παθῶν ἀσθενεῖς ιἱάνψτα., 
,».21(}1.30.11008); 3. ἵνΊαὶ, γελεαγεαί τὸ ὑπνοῦν ἀπὸ τοῦ ἐγρηγορέναι 
καὶ τὸ ἀνίστασθαι ἀπὸ τοῦ καθεύδειν... «θανάτου καὶ ἀναστάσεως μ. 
Ἄϊοίῃ,γε5.τ. β3(Ρ.500.8 ; 21.41.11280}; ΟΥΝ γϑ5..1}75.3(Ρ.262.14; Μ.46. 
2220); ἰ4. Επιιτί(ι Ρ.7γ1.8; Μν,4-ς. 2000}; τέ γὰρ εὐτελέστερον, εἶπέ, 
βάτος ἣ μήτρα παρθενικὴ καθαρὰ τῆς ἁμαρτέας παθῶν ; οὐκ οἶδας ὅτι τὰ 
ἀρχαῖα μελέτη..-«τῶν νῦν γενομένων ἐστί ΓΠαοί. ἀπο. ἤοηι.2.2(0.74.26; 
Μ.77.1272Ὰ}; 4. τἰδαρό, παδιὶ, ΟἸδτη, οἐγ.2.τ3(ρι144.:0; ΝΜ διοούο); 
ἀδιαφορίας μ. Β 83. έΡ. τροί3. 2828; Μ. 32. 6974); ᾿Ιουδαΐους..«.καὶ τὴν 

πονηρὰν αὐτῶν μ. καὶ τὴν ἀδόνουν. γποῦδοι ψυχήν (ΒΥνγδ,μοηϊ. 5. ̓  ΤΉ 
χίον.(το. 400}; Ογτ. ἄπει. 3τί3.2814); 5. σἰμών, τηράτίαίτορ μ. ἐστὶν 
ἔργον εὐφροσύνης Βαγμοτοιιτ; λάβε σπέρματα... «ἀπὸ τοῦ νόμου..«ἀπὸ 
τῶν προφητῶν, ἀπὸ τῶν ἐὐαυ όλιεαν γραφῶν, (ἀπὸ τῶν» ἀποστολικῶν 
λόγων, καὶ..-σπεῖρον τὴν ψυχὴν διὰ...τῆς μι ΟΥνἤονι. 5.13 τῷ [6γ.{(ρ.42. 
40; Μ.13.3130); Β65.4}.207.3(3.2118 ; ΝΙ.32.7644); ἐν τῇ μ. τῶν λογίων 
τοῦ κυρίου διάγειν τι οθί4348; ΝΜ. το408); ΝΙ.6}}.1.262(Μ.79.1808} 
οἷῖ. 5. μελιτώδης ; μ. δὲ λέγει οὐ τὴν ἐν λόγοις [50. θεοῦ] μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἐν ἔργοις Ὑπάτ, Οςστθ: τα7(1.1467}); 85 ᾿βα θα π᾿ οσσαρβίιοι 
σαββατιζέτω πνευματικῶς μελέτῃ νόμων χαίρων ΤΙσπ. αρη.Ο; σαβ- 
βατισμὸν μελέτης νόμων, οὐ χειρῶν ἀργίαν (οῃςί..41Ρ}.2.36.21} κύριε 
παντοκράτορ...σάββατον ὥρισας...ὅτι ἐν αὐτῷ κατέπαυσας ἀπὸ τῶν 
ἔργων εἰς μι τῶν σῶν νόμων 1.7.36.1; 85 τηοπαβέϊς ἀπῖν, ΕΡΒΧΟΙ. 
φοῦο; καθήμενος ἐν τῷ κελλίῳ σου, τῶν τριῶν τούτων φρόντισον 
συνεχῶς" τοῦ ἐργοχείρου, τῆς μ. καὶ τῆς εὐχῆς ἘδδΙὰ5 φωρ.Ἐρῖγ.6(Μ. 
40.12084}; ραγροβεβ οὗ τρϑα 8010 μεγίστη δὲ ὁδὸς πρὸς τὴν τοῦ 
καθήκοντος εὕρεσιν, καὶ ἡ μ. τῶν θεοπνεύστων γραφῶν Β45.0}.2.3(3. 
72Ε; ἢ.32.2288); ἡ μ. ἐν φόβῳ φυλάττει τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν παθῶν 
ΑΤπχηοπ85 σρηδς.4{0.476.14); ἡ μ. τῶν λογίων τοῦ ἁγίον πνεύματος 
τὴν τῶν φαύλων λογισμῶν ὕλην ἐξαφανίζει ΝΙ. 6. 3.218(}1.70. 521 Ω); ; 
τπιραϊξβέϊοιι οἱ δ Υ]]} τθὶπρϑ περὶ ἀπαθείας προϊέμενος λόγους, ἡ τῶν 
αἰσχρῶν παθῶν μ. ἐν ἐμοὶ ὑπάρχει ἡμέρας καὶ νυκτός ΤρὨτ,χ ΙΟᾺ ; οἱ. 
τὸ μέντοι τῆς μ. ἄμεμπτον οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ σοῦ ὑπῆρκται, καθαρίσαντός 
με ἀπὸ τῶν κρυφίων μου Τλάγτη, 5.18: τς (}1.39.12728); 6. σμδγεεὶ οὗ 
ηιοατα! οΉ νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν τὰς σὰς ἐντολὰς μελέτην ποιήσομαι 
ΤΗαι..ς.34:20(1.827); πϑησα σηεδζεεὶ οὗ ἐποιρλὶ, ρῥίαμ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡ 
μ. τοῦ πάθους [3.. Χριστοῦ), ἐν τέλει δὲ τὸ πάθος Τῃτνβ.ῥαξεῖ (8. 
2628); ἀεείση, ῥρίοί, ῬΆΛ ΚΕ ἡ. 6.11.8 (5.6 ς,. 6048); ΤὨΡΒὨη.εἤγοΉ. 0.20 ῖ 
(Μ.τοδ. 178). 

μελέτησις, ἡ, «ὦν, ντ.αὐον.2(1.580). 
μελετητικός, 1. κα δίς μιϑάηα!οη, (Ἰοτα, ῥα6.2,7(Ρ.103.26; Μ.8. 

4654); 2. οἱ ἄονς5 τερεδϊτίηρ τὰς 8816 ΒΟΌΠΩ, “ΟΟΪΉΡ, εἰτηῖϊε οἵ 
βειβοῦβ ἐν αὐτοῖς [3.. ἀποστόλοις καὶ εὐαγγελισταῖς] ἀποστοματί- 
ζοντες καὶ ταῖς αὐτῶν κεχρημένοι φωναῖς καὶ ἀκραίφνεσι μυσταγωγί-᾿ 
αις, ἵν᾽ ὦμεν...ὡς περιστεραὶ μι, ὕντ, 5.47: τα(Μ,6ρ.τοῦ5Β); ΝῊ, ἐχέγε. 
2ο( .γ,8.7450); πδαϊ, 85 βϑιιβί,, ἰσριθηΐ, Τμας, Εχεελοτό: 55(2.702). 

Ἐμεληγορέω, εἴς, τ Γπαῦσπ,ραη,Ον. 4(0,0.18 ; ΝΕ το.Ιοό1Β). 
μεληδόν, ἰζδ ὕϑονε Πριδ, 170.) «ἀγ]δη δοί(ρ,τοτι.29; Μ.06.13178); 
110.) λον. (Μ.ο6,6:28) ; ἣρσ, μ. τεμαχίζει τὸν νόμον ας. δίρῃ ἀροῦν. 

3.34{0.129.5). 
Ἐμέλησις, ἦ, εαγέ, αηχϊείν, Τατι, ΝΑ Ζι Οἱ. βαϊ. 286(Μ.328,4τ6Α}; 

ΓΒΡΗν], ἐχειρεηὶ. 8(}1.113.0488; μελλήσεως Ρ.485.25); στενάζειν [536. 
τὴν κτίσιν] ἐπὶ τῇ μ. τῆς ἐντεῦθεν ἀποδημίας (Ὦτνβ. ποηι.14.6 ἦη Κοηι. 

(ὥδυμπλε ; μελλήσει 9.5820). 
μελησμός, ὁ, ἐαγε, ΟΥΥ. ο9.4.2(4.35}Ὲ). 
μέλι, τό, ἀομεν, Ἔχορ. 15.7:15 ὅτι μὲν γὰρ ἐν σαρκὶ γέγονε κατ᾽ 

ἀλήθειαν, πειρᾶται πληροφορεῖν, τροφὴν αὐτῷ γεγενῆσθαι λέγων τὴν 
νηπίοις πρέπουσαν, βούτυρόν τε καὶ μ. γτ.ἴς.τ.5(2.122Ὲ) ; ΕΧερ΄. [5. 
7:22 τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐρημίας μέγιστόν ἐστι τεκμήριον..«τὸ μ. ... 
εἰώθασι γὰρ τοῖς ἐρήμοις ἐμφιλοχωρεῖν αἱ μελέτται (ὮγνΒ. 5. Ἰπίό. 
(6.876); τοῖ, διβίογτίεβ οὐ ο. Βαρῖ. μ. ὀρείου ὑπὸ μελισσῶν 
ἀγρίων...πικρότατον...καὶ πάσῃ γεύσει πολέμιον 151 Ῥ6].6ρ}}.1.132 
(1.γ8. 269); οἴ. ἀκρίς; ἂρ, τῷ λόγῳ παιδεύων τοὺς ἡλκιυμένους τὴν 
καρδίαν, καθάπερ μ. σωτηρίῳ, γλυκεῖ τε ὄντι καὶ δηκτικῷ ΟἸδγη.δεἶ.531 
(ρ.146.1τ0; Μ,0.7130}); ψιλὸν τὸ γράμμα τῆς θεοπνεύστου γραφῆς κηρίον 
ἂν λέγοιτο: ὁ δέ γε ἐν τῷ γράμματι τεθησαυρισμένος νοῦς, μ. τροπικῶς 
ῥηθήσεται ΝῚΦΡΡ}.τ.264(Ν.70.18ο0) ; πλήρη.-.-τὰ τῶν γραφῶν κηρία τοῦ 
μ. Βα8.861.07γ.3}.1τ(}}.85.3804); τὰ [5ς. γράμματα) παρὰ τῶν τοῦ σοῦ μ. 
γεγευμένων συμφώνως λεγόμενα ΤΠαϊ..}.143(4.123}). 

Ἀμελίδριον, τό, τἠογί ῥεαίνι, ΤΑΡΟΙ] ρει 56 τιῖ,(Μ.33.12800). 
μελιειδής, ΡΥΟΡ. 11. ἔογ μελιηδής, Ποηογ-ϑιϑθοὶ ; ΒᾺΡΕΓ])., [0.10 ἤσηι. 

οετἕ ,οὔ,7244). 
μελίζ-ω, ἀἸδηιθηδοΥ, 7αβε ἄτα]. 120. 6(Ν.6,7568); {π|ατγρ., ὄγεαξ 
ΘΟ Πα θεῖς Ὀτθαα τὸν δεσπότην --ὄμενον καὶ διαδιδόμενον καὶ μὴ 
δαπανώμενον ἔλι5.Α].Ξεγηι.τ6.2(Μ.86,4τόο) ; ἴο. οβομ. ῥγαξτοῦ( .87. 
30818); {11..4«.(0Ρ.63.2}};} Ἰϑορῆτ. Η ἰ νρο(1.87.30808) οἰΐ. 5. 
μερίς ; Γ ΟΠνν5.(0.303.23). 

ἘΡ 2 

ὅτ μελογρᾶάφος 

μελικηρίς, ἡ, ποπενεοηῖν, ΤΔΡο] οὶ. 5.τ8:χτ(.33.13360); 20. 
τιϑιτοξίτςοοῦ); ἀῤορλί. Βαὶν. (.6ς.1058). 

Ἐμελιπηκτής, ὁ, εὐηζδείίοηεν, ἘΝῚ, ῥενῖδὶνττ. τοί ΝΜ .79.928.}. 
μελίρρυτος, ποιοίη τοῦτ μοηδν ; Εἴτ., χεῖ. τηϑθπα αἰθέρος ἄρτον, ἐμ. 

Νοηη,αν, 70.6132(Ν1.43.8οοΑ) ; ἢρ. οἱ τὰ μ. πηγάξοντες νάματα, οἱ τῆς 
θεοῦ φρονήσεως πνευματικοὶ ῥήτορες ΤΟ γτι πον ἀτυ.τ1τ(52,3790}; τιθῖ., 
οἵ τε]ρίουϑ ἐφαομίηρ, ΜΙΝ ἐγ οὲ “4 εἰ..8(ρ.7.16); Νοπη. αν. 7ο.6:68(Ν, 
43.8048); Γτορεπι ἐς }».(}1.86.6738); οἵ νοϊοο5. οἱ οἰ] άγθη ουψιίηρς 
Ἡόοξαπηα, ἸΜειὰ αι. 5(}|,18,3020). 

μέλισμα, τό, 1. ςοῆ; οἵ αι Ῥβϑ]ηὶ οἱ αν, ΤΗΠρΡρΡ.7γ.17 τῷ Ἐς. 
(ρ.τ4ξ.10); 2. γ»ιεϊοάν, Μεακοηνει. 2 ΔΝ] οτ.7ο8.}). 

μέλισσα, ἡ, δδε μ. τινὲς τοὺς προφήτας κικλήσκουσι, μελισσουργεῖον 
δ᾽ αὐτῶν τὴν θείαν εἶναι γραφήν Ν1] αρὈ.1.262(}1.70.1808). 

μελισσήεις, ὁ ῥέες, Ῥαα],. 5} ανῖϑο.88(Ν.86.22558). 
μελίσσιον, τό, μομεγεονι, Οτιαρ ἀταὶ (τ. 240}.}3.26(Μ..}}..1]. 

2820). 
μελισσουργεῖον, τό, ἀΐνε, Δ] Ἐῤ}.1.262(}.79.1808) εἰξ, 5, μέλισσα, 
μελισσουργικός, ὁ ῥεε- πεερίηρ ἡ βουκολικὴ..-καὶ μ. τέχναι (Ἰετη. 

σἰγ.1.7(Ρ.24.21; Μ.8.7320). 
Ἐμελισταγέω, ἄγορ ἤομεν γλῶσσα μελισταγέουσα Ὅγας, δ ΊΦ.5.240 

(μὲν σταγέουσα, μὲν στνγέουσα σο06.). 
μελισταγής, 5τύδεί ας ἀγορῥεά ποῆδν, ἰἴτ. νᾶμα μελισταγέος ἀπὸ 

πέτρης Ογαε.51}.5.282; μ...«- ἄρτου θεσπεσίοιο ΝοΠη. ῥαγ. 6(τὸο2ο( ΜΝ. 
43.9040); τιϑῖ, ἡδέστης καὶ μ. διδασκαλέας 4, Χαμιδρριδίρ.63.18); 
τὴν Πλάτωνος γλῶσσαν μ. Οτ. ΝᾷΖ,εαγη,.1.2.το.43(Μ.37.6844); τὸ ἐν 
τῷ βάθει τοῦ γράμματος κείμενον μ. νόημα (ιν ογηιη Ὀ5.115:1-3 
(ρ.451.21); μ. δάκρυον ΝΙ].9}}.2.96(}1.79.2440); καὶ τὴν ὁμιλέαν καὶ 
τὴν φωνὴν μελισταγής 1514. ῬὲῈ].6}}.3.245(Μ.78,0248), 

μελίστακτος, -- ἴογερ,, τηεῖ. τοῖς τοῦ θεοῦ...μ. κολαστηρίοις [0. 
ΟδΥρ ἐαριΒαρρΡ]. (Μ 85.188); οὗ Βαυπαῦᾳβ τῆς ἀθανασίας ὃ μ. βότρυς 
ΑἸεχ. 54]. Βαγη.π(Ρ.4370). 

ϑμελιστής, ὁ, τηαϑίεν οὗ ἐδ6 νη ηὶ, ΤῊΡὨπ.εἄγοπιρ. 2 τ ΝΜ, τοῦ, 5178). 
μελιτόω, σευεείεη ; ταςρί,, συ ΝΝ γ85.6ρ.18(Ν.46.1το688), 
Ἐμελιττοκόμος, ὁ, ὀδεέβεέρεγ, Ογτ Ναἶ.325(3,5 030}; ΤΉΘΕ, [ς.5:.26 

(2.209). 
["]μελιττούτα, ἡ, -- μελιτούττα, ποηεγ-εακό, Ογτ.Ος.533(3.508). 
μελιτώδης, {κὲ ἤόῆον, ταεῖ. βρῶσιν. .μ. τὴν ἀνάγνωσιν καὶ τὴν 

μελέτην τῶν λογίων τοῦ πνεύματος ΝΙ]. Ερ}.1.262(Μ.70.1808). 
Ἐμελίφθεγκτος, ξομεγ-ἰοηρηεί, Ογας.1}.4.2. 
μελλάκιον, τό, ἰαὦ, ῬΆ11.}.1 ας. τϑ(Μ.34.το420 ; μειράκιον Ρ.42.10). 
μελλησμός, ὁ, 1. ἀξίαν, ῥγοςγαπ Πα] 0. ὅπερ ἂν εὔξῃ, διαπεραΐνειν 

ἐπείγου..-«χρῆμα γὰρ ἐν τούτοις ὦ μ. οὐκ ἀζήμιον Ογτ.αάον.τό(τ.ς760); 

το, 1,ς.10:4 χρή...μηδὲ χαρίζεσθαι φιλίαις τὸν ἀνωφελῆ μ. τὰ. )γ, «Κερ. 
5:26(}}1.6.6030); τεῦ. Ογϑδίίοη τὴν [53ς. δύναμιν ποιητικήν) ἐξ οὐκ ὄντων 
γυμνῷ τῷ βουλήματι χωρὶς μ. ἅμα τῷ θελῆσαι αὐτουργοῦσαν ὃ βούλεται 
ποιεῖν ΜΕΤ. ἐγσαϊ.ο(ρ.408.26, ν.], μελησμοῦ; μελισμοῦ Μ.18.3414}); Ογτ. 
7μἰη.τ(65.224}; 2. βυδρομονηθηὶ οἵ δὰ δνεηΐ, Ια, σίαῤλιεη.δ(τ.1040). 

Ἐμελληστής, ὁ, ῥγοζγαςίτηαίον, Ογνο Ν οὶ. τ. (ό.τς ; μελλητής Ρ.20. 

33). 
μελλητικός, 1. Τηεἰϊϊηξα ἰο ἀρίαγ, οἀταίονν τὸ δὲ σεμνὸν καὶ τὸ 

σχολαῖον ἐκλεκτέον, οὐ τὸ βάδισμα τὸ μ. Γ]οτη, ῥασί.5.ττ(ρ.276.21; Μ. 
8.6408); ποις. α5 50 81,, γραάήηεϑος [ὁ τοατὶ τὸ δι᾿ ὑπομονὴν καὶ τὸ μ. τῆς 
μακροθυμίας ἘΡΙΡΗ.λαδν.42.ϑ(ρ.τοφ.τι; Μ.41.7084); 2. ὑμίμεγε ἐλ- 
λιπὲς τὸ φρόνημα, ὅτι μ. τινα ἐν θεῷ..«λογίζεται τὉ.60.16(0.224.2ο; Μ. 
42.3250); οὐδέν τι μ. τυγχάνει αὐτῷ [53., θεῷ], ἀλλ᾽ ἅμα πάντα ἐν 
αὐτῷ ἐστι τέλεια 1Ρ.60.γ7ο(ρ.218.17; 2164). 

Ἐμελλητικῶς, 1. τοῇξἢ! ἐπεοτίαίίου, τεῖ. (οα 5 σγομεῖνο αοίθ οὐκ ἀπὸ 
βουλήματος μόνον... «ὡς ἂν εἴποι τις, μ. ἣ κατὰ μετάμελον ΡΙρΠ. ἦέ, 
6.35(Ρ.38 5.8; Ν.42.5820) ; ἐλεύθερός ἐστιν ὁ ϑεὸς πάσης αἰτίας... οὐ μ. 
οὐδὲ μεταμεμελημένως τὸν υἱὸν μετὰ χρόνους ἔχων 1᾽.70.4ϑ(ρ,402.0; 
6178}; 2. ῥγοϊοριϊεαϊίν, τοῖ. 1.ς.13.:.28 περὶ μὲν τοῦ ᾿ἐκβαλλομένους᾽ μ. 
ἀπεφήνατο 1}.42.ττ(}.141.22; Μ.41.7528); ἐπ ἴα πίνε ἰθηδθ, 1δι5. 
ἰς5.0::4(}1.24.1:560}). 

Ἐμελλοβασιλεύς, ὁ, βείτιγε κίηρ, ΤΡΒη εἠγοηΡ.306(Μ,1ο8.8778). 
Ἐμελλοπατρίκιος, δ, οη6 τὸῦο ἰξ ἰο ὅδ ἃ μαΐγίεῖαη, Δυαβίλρ. 

α.Μακχ.2.2(}1.9ο.14οΑ}. 
Ἐμελλοφανής, ἐσ δὲ μιαμιζεεἰοά, ἀρῥέαν τη ἐμὲ Κμγε τὸν υἱὸν τὸν 

᾿θεοῦ λόγον τὸν ἀπαθῆ, παθητὸν μ. 70.Μ8].εὐγοη.4 Ρ.85(Μ.97.1088). 
Ἐμελλοφωτιστής, ὁ, εαπ τ] ἀαὶδ [ον δαρίΐενι, ἘΡιαρ Οϑγγιαει(ζο 

30.95.39; Η.2.13608). 
Ἐμελογραφέω, 1. τὐγί!6 δοηρς, Ιϑια,ῬῈ].6}}.4.182(}1.γ8.12730); 

2. ῬτΟΌ. ΘΥΤΟΥ ἔου μελογράφω α.ν., [(Δ65.Να.ἀταϊ.τ3ο(},38.1044). 
μελογράφος, ὁ, σοηρ-τὐντίον, {αστποπαγεῖ,τ( Μ1.6.3130); ρῥοαίτηϊεί, 

Ἐπιβεισηφαςί.7(0.25.5; Μ.τ8.6258); Τα. Ὀς, 135: 4(Μ. 34. 28); ΤΠαϊ, 
5.135: 6(. 1521, ν.]. μεγαλογράφος); οὐ πάντες οἱ μι ἧδον οὐδὲ 
πάντες οἷ ἄδοντες ἐμελογράφουν 1514.Ῥε].6}}.4.182(Ν.78.12730). 



μελογράφω 

Ἐμελογράφω, ἀεογίδεα ΠΕ ΕΣ ἰο τοὺς μι τὸ θεῖον καὶ! ̓ ἀνθρωπό- 
μορῴον λέγοντας Τ( 65. Νὰ, ταί. τόρ. 38. 1132); μελογραφεῖς (510) τὸ 
θεῖον 1Ρ, τρίτοι 4). 

μελοποιΐα, ἡ, δον οὗ ἰριῦς, Ἰτοη ἤαθν.5.5.2(Ν}.7.11308}. 
μέλος, τό, ἰζμὸ; 1. 1ῃ ρΈη. ἔξαρθρον μ. ΟΥ̓ ἀοη.14.18 τῇ. {π7.(ρ.124. 

22; Μ.13,4280); τῶν πάντων μ. τὴν συζυγίαν ἰσχυροτάτοις νεύροις 
συνέδησεν (οηϑίρ.(6].γχ.}..6.2.}.1](Μ 8 ς,.123268); 2. δὴν ἡ ΡΉ εν 
οΥ ῥαγὶ οἵ ον τὰ δὲ ἐλάχιστα μ. τοῦ σώματος ἡμῶν ἀναγκαῖα᾽ καὶ 
εὔχρηστά εἶσιν ὅλῳ τῷ σώμάτι τα ίονι.37.5} πολλῶν ἀριθμουμένων μ. 
τὰ σύμπαντα ἕν καλεῖται καὶ ἔστι σῶμα ἐμὸς (1αᾳ].42.2(ΝΠ.6.5658}; τοῖς 
μ. τοῖς ὑμετέροις ἐνεφώλευον αἱ ἀντικείμεναι δυνάμεις ΟΡ. εαἰδεῖ. 
20.2; οὐχὶ θάνατος ἀλλὰ ῥῆξίς ἐστι μελῶν... ἀπελύθη ὁ Συμεών, 
ἠλευθερώθη ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος ΟΥ̓͂Ν γ55.}] εἰεὶ, (ΝΜ .46.8618} ; 
ἔχει θέλημα ἡ ψυχὴ τοῦ ἀποστρέψαι καὶ κωλῦσαι τὰ μ. τοῦ σώματος 
ἀπὸ κακίστων θεαμάτων καὶ ἀκοῆς πονηρᾶς καὶ αἰσχρᾶς καὶ λόγων 
ἀπρεπῶν, καὶ ἐπιτηδευμάτων κοσμικῶν καὶ πονηρῶν Μαςιλερ.ἠ0η1.4.3 
(}1.34.4730): ἡ γραφὴ πολλαχοῦ στόμα μαχαίρας ὠνόμασε’ καὶ οὐδεὶς 
οὕτω μέμηνεν ὥστε λέγειν μ. ἔχειν τὴν μάχαιραν, ὃ καλεῖται στόμα 
ΤΑτΠ ἄτα]. Τγτη.1.20(}1.28,114188); οὐ πιθιηθοῦς. ἀβουροα τὸ (τοά 
μορφὴν γὰρ ἔχει, διὰ πρῶτον καὶ μόνον κάλλος, καὶ πάντα μ. οὐ δια 
χρῆσιν Ἠον, ΟἸρηι. 7.7} Ὀὰΐξ οὨἱν ἔσ. ἄτοπον... τὰ θεοῦ λεγόμενα μ. 
μὴ τὸν αὐτὸν ἀκούεσθαι τρόπον [1- ς. προ Νῶε] ογ. 7». 311 Παρ. (ρ. 250. 

8; Μ.12.6258); ἐπὶ θεοῦ ὅταν λέγωνται μ. ἣ μέρη, ἀνθρωποπαθῶς 
μὲν λέγονται, θεοπρεπῶς δὲ νοοῦνται ἘΛΤἢ ἀτ1α]. Τγίμ.τ,(}1,28,ττ2τ); 
αἀδπῖςα οὗ ΔΏρ6]5 ἄγγελος ἁπλοῦς ἐστι, καὶ ψυχὴ καὶ τὸ φῶς" οὐ γὰρ ἐκ 
μερῶν ἢ μ. σύγκειται 1Ὁ.τ.4(τι2τ0}; οὗ (Ὠτιβῖ, τεῖ, ΘασμαΥ]5[ οἱ τοΐνυν 
ἐσθίοντες τοῦ νυμφίου τὰ μ, καὶ πίνοντες αὐτοῦ τὸ αἷμα, τῆς γαμικῆς 
αὐτοῦ τυγχάνουσι κοινωνίας Τάτ (1.3: 1τ(2.80); 3. ῥάνι οὐ ἐασμξν 
οὗ βοι], Οτάλον, 6.5 τη 76» (Ρ. 40.015; Μ.13.3258); τῶν πέντε μ., νοῦ 
ἐννοίας φρονήσεως ἐνθυμήσεως λογισμοῦ 44..ΤἼ ον ἃ 21(0.142.τ0}; 
ὥσπερ τὰ μ. τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα εἷς ἄνθρωπος λέγεται, οὕτω καὶ 
μ.- ψυχῆς εἰσι πολλά, νοῦς, συνείδησις, θέλημα, λογισμοὶ κατηγοροῦντες 
καὶ ἀπολογούμενοι, ἀλλὰ ταῦτα πάντα εἰς ἕνα λογισμόν εἰσιν ἀποδεδε- 
μένα, καὶ μέλη ἐστὶ ψζνχῆς: μία δέ ἐστι ψυχή, ὁ ἔσω ἄνθρωπος Μδ0, 
Δορ. λολ.7.8(}1.34. 5288} ; τοῦ διανοητικοῦ καὶ διακριτικοῦ μ. τῆς ψυχῆς 

«ἐπιμελεῖσθαι ὀφείλουσιν... 
μενοι δ.4.τ(472}); τὰ μ. τῶν λογισμῶν [8ς. τῆς ψυχῆς} 1ὃ.4.4(4730); 
οὔ 508] δη Ροᾶν τὴν ψυχὴν καὶ ὅλην τὴν ὑπόστασιν αὐτῆς ἐνέδυσε 

τὴν ἁμαρτίαν ὃ ἄρχων ὁ πονηρός, καὶ...οὐκ ἀφῆκεν οὔτε ἕν μ. αὐτῆς 
ἐλεύθερον ἀπ᾿’ αὐτοῦ, οὐ λογισμούς, οὐ νοῦν, οὐ σῶμα, ἀλλ᾽ ἐνέδυσεν 
αὐτὴν πορφυρίδα τοῦ σκότους 1}.2.τ(4648}; 4. Ἐπεῖϑεν ; τποῖ., οἵ ρετ- 

ΒΟΉ, γαῖ, Μέειτϑ: 3 οὐ περὶ μ. ταῦτα λέγων" ἄπαγε: ἀλλὰ περὶ φίλων, 
περὶ τῶν προσηκόντων, οὗς ἐν τάξει μ. ἔχομεν ἀναγκαίων (Πγν5. 01, 
89.4 ἡ ΜΠ. 5980); 650}. οὗ τηδιηθειβ οἵ ΟΒισο ἢ 45 ΟΠ τίβί 5 Ροάν 
ἕνα τί διέλκομεν καὶ διασπῶμεν τὰ μ. τοῦ Χριστοῦ... «καὶ εἰς τοσαύτην 
ἀπόνοιαν ἐρχόμεθα, ὥστε ἐπιλαθέσθαι ἡμᾶς, ὅτι μ. ἐσμὲν ἀλλήλων; 
τοῖο. 46,7: ἐν τῷ πάθει αὐτοῦ προσκαλεῖται ὑμᾶς ὄντας μ. αὐτοῦ ἴσῃ. 
ναί ατ.2; πῶς δεκτικὴν μὴ εἶναι λέγουσι τὴν σάρκα τῆς δωρεᾶς τοῦ 
θεοῦ, ἥτις ἐστὲ ζωὴ αἰώνιος, τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ 
κυρίου τρεφομένην, καὶ μ. αὐτοῦ ὑπάρχουσαν ; Ἰτοπ.ἦαεν.5.2.3(}1.7. 
1126Ὰ}; τοῦ...«σοῦ βασιλέως γῆ τε ἅπασα καὶ ὅσα ἐκφύεται" ὡς μ. δὲ 
αὑτοῦ {τὰ σώματα» τῶν αὐτοῦ θεραπόντων ὑπερβαλλόντως περιέπει 
καθάπερ ἱερὰ καὶ ναοὺς αὐτοῦ ΟἸδτη. ἐν.44{0.223.3}; τὰ πολλὰ μ. ἕν 
ἐστι σῶμα, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐκκλησέα ΑἸ. ἡηε,εἰ ε..«4γ.5 0.26.0 2τὴ) : 585. 
4}.243.τ(3.3720 ; Μ.32.0044)}; ᾧτ.Να2.07γ.6.1τ(}1.25,7214}; τ ν98. 
μοη,7 τη (απ. (1.44. τ] ὃ; τὸ βλεπόμενον, ὃ διὰ τῶν καθ᾽ ἕκαστον μ. 
τῶν συμπληρούντων τὴν ἐκκλησίαν, σωματοποιεῖ ὃ ἀπόστολος τὖ.1 2 
(το80Β); Ογγϑ. σέγρι,9.2 10: Οεπ. (Δ. δο1Α); τὰ ἀπερρηγμένα τῆς ἐκ- 
κλησέας μ. συνάπτειν ἸᾺ.564.2.4{0.25.13; 1.3758); ἡμεῖς ὡς μ. σώματι 
συναρμολογηθῶμεν αὐτῷ Τϊοπ,Ατ.4.}.3.3.12(Μ.3.4448}; 5. Ρ]Ϊαγ., 
ὀοάίος, βεγξος δαίμονες... τοῖς τινων ἐπιφοιτῶντες μ. Γαἰ.ογαΐ. τθ(ρ.20. 
το; ΜΙ. 6.848}; 6. εογβεε, [ο, Μοβο ἢ. γα. 2τ(}.87..ϑ6δ80). 

Ἐμελοτομέομαι, ῥὲ ἐπὶ ἰἔ ἔγομι ἰΐνιδ, ΤΠατ ϑεέπα,ερ}.2. ττῷ 00. 
1148). 

μελουργέω (4), εογῃροξε μπδῖς, Το.) δον. το, (Μ1,96.7578); [ΟΟΝῚ 
Η.υ.7ο..27(}1.04.4558}. 

δμελουργέω (Β), ἡπαΐε ετοεοὶ, 60. ῬΙ5. λον οοδ( .92.15 04). ᾿ς 
Ἐμελούργημα, τό, ᾽η::51εαἰ σον ῥοςσττοη, Το .ΨΙ Ἡ., 0.1). 3τ(Μ 1.04. 

4720). 
Ἐμελουργία (Α), ἡ, »μδίσαὶ φοΡ ρΟσΊ ΟΉ, σον, ΤΟΟΝῚ ΤΕ. 7ο9.}.Ψ 

31(}1.04.4734). 
Ἐμελουργία (Β), ἡ, τιακτηρ οὗὨ ἤόπεν, ἔιρ. ἀύλον ἐν σοὶ τῶν φρενῶν 

μ- εο.Ρ15.Ῥεῦς.τι 85 (}}1.92.120 44). 
μελουργός, ἐηεζαϊ, Το. Μοπι γι Οὐγνς.6(Ν.06.13818)}. 
ἘΜελχισεδεκιανοί, οἵ, ΠΙΒΠΊΒΘΓ5 ΟἹ 5θοῖ, ποϊάληρ ΜΟΙ ΙΖ εκ το 

ὍὈδ6 ΟΥ̓ Τορτοβοπὲ ἃ αἸ 6 ΡΌΨΨΕΥ τὸν Μελχισεδὲκ τὸν ἐν ταῖς γραφαῖς 

-ὡἃς ὀφθαλμῷ τῆς διακρίσεως μέλει χρώ-, 
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μέμφομαι 

λεγόμενον. «μειζότερον τοῦ Χριστοῦ..-φάσκουσι ΡΊΡΗ  ἐαεγ.55.1(0.324. 
τ; Μ.41.0724}; φάσκει 50. Ἡ]ΕΓΑΟ85] ὡς...ἐν τῇ τῶν Μ.' αἱρέσει δεδή- 
λωται, περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ Μελχισεδέκ 1.07.3 
(ρ.135.12; Μ.42.4768); Ὑπάτ,λαεν.2.6(4.332). 

ἘΜελχισεδεκῖται, οἱ, -- ἴογερ. Μ,, εἰσιν οἱ νῦν προσαγορευόμενοι 
Ἀθίγγανοι Τιπ.Ο} μαον.(}Ὲ.86.33., ν.}, ΪΜελχισεδεκιανοῦ. 

μελω, 1. ροτῇ, ρΡίορ!. αςί., σή ηρ Ομ δ᾽ 5 ἐἠομσῆϊς ΟἩ ἐκ δὲ κακῶν 
σώζοιντο μεμηλότες ἐλπίδι θείῃ ὙΛΡΟΙ] “ποὶ, Ἐς. 361 40(}1.33.13058}; 
4,150 Πὶ Ῥᾷ55. 56186, ἀἄδα7 χῶρον..-«μεμηλότα θέσπεδι βουλῇ ΝΟλη ρα» 
.10.4:20(}1.43.77714};} 2. ροτῖ, ρίορ!, ῥάββ. μεμελημένος, εαγοά [ὉΥ, 
Βεπος ἄεαν, 1ῤ.τ: τϑ(2 520); αἴϑὸ πη ας, βρῆβς, ΠΗ ἐπομσὴ! ἰὸς 
ΤΑΡΟ] ποι Ἐς. 36: (,301Α). 

μελῳδέω, 5“ἱηρ ἐν τῇ Σοφίᾳ...τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοιαῦτα μ. δίει]ν. 
ΣΜΉΡ.τ.3(0Ρ.12.7; Μ.18.448}; ἤσ., Οἱ ῬΟῸΚ οἱ Ῥβαίμνς, ΑΙ ρ, Δ] αγέε. 
2(ΜΜ.27.120); ρίαν ἃ ἴὰαμοὸ, ἔσ. ὅτε... ἐδέξατο πο, ὁ ἄνθρωπος ]...τὴν 
ἁρμονίαν, τουτέστι τὴν δικαιοσύνην, γέγονεν εὐάρμοστον ὄργανον. .«ὅτεως 
ὁ κύριος.. .εὐήχως τὴν ἀνάστασιν μ. τῇ σαρκί οι. Σγ»!.3.7(0.3.4.π-; 
"2. 
ΟΥΤΑΗ τό, σοηρ, 1514. 0] ρ΄ τ4(Μ.γδα 20}7. 10.Δ} 110’. 

1 ο.1).31τ(}Ά.04.4734}.Ψ 
μελῳδία, ἡ, 1. εἰαηί, εἰσγναὶ τον, οἵ 1541ι5. τῆς πνευματικῆς ἐν 

ψυχῇ ἁρμονίας τὴν ἐκ τῶν λόγων μ. σύμβολον εἶναι θέλων ὁ κύριος 

Ατᾷ,εῤ. Ιαγεο! , ,δ( ὴ.27. 400); ἜΒπατ,Ἀ.6.2.24.0(3.880) οἷν, 8. ἀντί- 
φωνος; οὗ Ρτοροιῖς ΜΤΙΕΙΗΡ5, ᾿ἀ ἤαον. 5,23 8(4.470) . 2. μΗὸ ΘΡΡ. ΨΟΥΟΝ 
Ἄρειον.. 'ἰἄσματά τε ναυτικὰ καὶ. οὁδοιπορικὰ γράψαι, καὶ. υνεἰς μελῳ- 

δίας ἐντεῖναι ἃς ἐνόμιζεν ἁρμόζειν, διὰ τῆς ἐν ταῖς μι ἡδονῆς Ἔν ων 
οὐτοὺς ἀμαθεστέρους ῬὨΙ]οπι.ἠ.4.2.2(ΔΈ τ, 4650). 

Ἐμελῳδίζω, »ακό μιεϊοάν, Ἰὴρθτυιντθιο, 
μελῳδικός, ἤὶ ἰο δὲ «πρὶ »νοάτοιιδ, ἀὰ δα δίς μι καὶ ἀσμάτων 10». 

ΟἸἸπ).σεαἰ.15(}1.88.803.). 
Ἀμελῳδικῶς, τηε]οάϊοιίν, 

αϑεθί. [αεεί.(1.8120). 
μελῳδός, ὁ, «ΥΏΡῈΥ; οἱἨ ἁ γ5Δ)νηἶξί, 

θεῖος μ. νγιαίον. τοί. 5220); τς, 6τ(3,941)); 
5708}; Οεσυτη.«ρος.α:12(0.41). 

Ἐμελωπή, ἡ, ρῥτοῦ. [.}, ἴῖοσ΄ μηλωτή, ΝΊΓΟΡἢ. (ὐτυυν  γη,ε Μ 80, 

ϑοροΑ). 
Ἐμεμαρτυρημένως, 

(Μ.88.4168), 
μεμβράνα, ἡ, (1,2. τορι ϑγαηαὺ) ῥανείμηθη! μι. τὰ εἰλητὰ κέκληκεν: 

οὕτω γὰρ Ῥωμαῖοι καλοῦσι τὰ δέρματα ᾿[Ππάϊ.37 »..4:13(2.605}} ἐν 

βίβλῳ ἀρχαιοτάτῃ ἐγγεγραμμένα ἐν μεμβράναις ἅπαντα ἀπαραλείπτως 
ἐχούσαις (λοἱ γ .ἢ..6.1 Ῥτοοτῃ. 2(Μ.8ς.11024}; σκυτάλης ἢ μ." ἡλίῳ μὲν 
διαφυσσομένων, μηδὲ τὴν ἀφὴν ἄψοφον ἔχειν, νοτιζομένων δέ, μηδὲ 
τὴν διαρραγὴν σημαΐνειν ἢ συστολήν τύ δες, Ναχοζιαὶ, 8(Μ.28,865); ἐὰν 

ὃ πρωτοκαλλιγράφος...μὴ περιστέλλῃ καλῶς τὰς μ. ᾿ΓΒάτγιδίαια, ῥόφη. 

τ. δο(}.99.1740}). 
μεμελημένως, εαγεξεἰϊϊν, ΜΟΙ ἐγρρ.π (ρ.28.πὸ: Μιχδιότο) ; τὉ.8.. 

(ρ.8ο.1ς ; 1574); 14.765.5.5(}}.41.11728, μεμελετημένως ἢ.338.10). 
μεμερισμένως, 1. σοῤαγαίεἰγ οὐκ ἰδίᾳ δὲ καὶ μ. τοῦτο..«-ἐνεργεῖ, ἀλλὰ 

συνεργάζεται ὃ πατὴρ τῷ υἱῷ Ογτιαρ.εαί. [9.6 144{0.252.1ὺ; ὅπου γὰρ 
φύσεως ἡ εἰσάπαν ταυτότης...ἐκεῖ τῆς ἀξίας...«ἡ δόξα, οὐ μ. ἑνί τε τῶν 
ὄντων ἀνατιθεῖσα τυχὸν..«ἀλλ᾽ ἴσην μίαν τε καὶ τὴν αὐτὴν τὴν εἰς ἅπαν 
ὁτιοῦν ἐκτείνουσα δόξαν 16. [0.ττ.8(4.οὐδοὺ) ; 2. ῥραγίτωϊ ἑν ὑποτυπῶν διὰ 
τῶν ὁλοκαυμάτων τὴν..«ἀνάθεσιν οὐ μ. ἀλλ᾽ εἰσάπαν καὶ ὁλοτελῶς 1]. 
αἀον.τη(1. 6180); 14 ἱπειεπῖρον (τ. 7044}; 3. α5 ἃ δἦαγε τοῖς μὲν τὴν 
ἀρετήν, τοῖς δὲ τὸν πλοῦτον μ, περιγίνεσθαι 1518. ΡῈ] ἐρ.5.τ80(}1.γ8. 
14418). 

μεμηνότως, τιαάΐν, Τ αο5. ΝᾺ Ζι ταὶ. 2(}1.8,861). 
μεμηχανημένως, ὃν 5ἰγαίαρονη, (Ὦτν5. 35. [οὐ τ τοί! ,(4.5228). 
Ἐμεμοράδιος, ὁ, -Ξ 3., ΕΡΙΡΠ ἀκον.71.τ(0.250.50; Μ.42.3760). 
Ἐμεμοριάλιος, ὃ, (1,Αἴ. τηεριογαίτη.5) ποίαγν, γοεογίΐον, ΝΡ}... .86 

(Δ 1.79.1200}; ἐῤ.τ. 26 (1800). 
μεμόρι(ο)ν, τό, γπαγὶνν»-εαπείμαγν. ΟΟΠαΙο σα 4(1(Ὁ 2.1.2.}}.115. 

9; Η.2.421τ0}; 1δ.(ρ.115.3; 4218). 
Ἐμεμορίτης, ὁ, ἐπείρα Γῇ α πιανίγγ-ϑαηείμανν, 

(4 Ὁ 2.τ.2 Ρ.τ1τ4.34; ΕἾ.2.42185}; 1δι.{0τ15.2; 4211). 
Ἐμεμοροφύλαξ, ὁ, -- ἴοτεσ,, ((Παϊε αἰ 4(0Ὁ χιχ.2 }0»υττ4.321, 

2.4218). 
[Πμεμπταῖος, τι μεμπτέος, [0 δε δίατηφά, «αἱ. Μῆ οτττ27(0.88.0). 
Ἐμεμπτικός, ἐρηξογίοιις, ἦ Ππισῖσρ ζει. οἱ δον τ( ξ.6. 1184}. 
Ἐμέμυξ, ὁ, 1.1. [ὁγΥ βέμβιξ, ϑιερεῖησ τηδεεὶ, ἘΡΙΡμ μαδν. τ. (ΝΜ αι. 

6038 ; βέμβικος 1)».03.12). 
μέμφομαι, εοὐἸηρίαίη, ο. ὅτι, Μετ αγὺτγ 4{0.τπς. 6; Μί.18, 248); μ. 

τῷ δεῖν εογερίαίη ὁΓ ἰδ προεσοτν οὗ, Ἐλι5. Δ] αγεοῖ]. τ Α(ρ.20.26; Μ.5.. 
7574}; ο. ἀαἴ, τοῖ, Βορῃγ. 1 μας, (Μ.02.10848). 

Νοοῖ, { λάγ (Δ. το. τ8214}; {0 μεν, 

Ιάνμν. Τγέπ. τ δ. 3.6: 5Α}: 
1... 9.6 ῥγόοιη (4. 

τοί ανμηάαμε ἱσείμοιν, (ὐδιν ηἀοριιο 

ΓΟμΒαϊς, 4 



μέναυλος 843 μερίς 

Ἐμέναυλος, ὁ, (οξ, 1.4ἴ. σοραδϊοη) πε Ἔρεαν, ΤὨρΒα εὐγοπὶ 1 γὰρ μέρος, καὶ μέρους φύσεως πατέρα λέγετε τὸν πατέρα" μ. γὰρ ὄντος 

Ριιδη( 1. τοϑ.484})}. 
Ἐμενεφώθ, ν, ᾿έἐφώθ. 
μενοινή, ἡ, ἀδεῖρη, ῥμγροσε, ουη,ραν, [6.4:τ|Ν.43.7ότ0}); 18.31.26 

(7124); 1δ.6:6(7038). 
μερίζτω, 1. ἀϊυίάε, Ξεῤαγαίε; ἃ. Ῥεύβοιθ οἵ ΤΥπ. οὔτε τρεῖς 

ὑποστάσεις μεμερισμένας καθ᾽ ἑαυτὰς..«ἔστι λογίσασθαι, ἵνα μὴ πολυ- 
θεῖαν...φρονήσωμεν ὙΛΊΒ αν. Πα.2(}1.25.2044); τεῦ, Ἰθϊοη. ΑἹ. 8ηα 
οἴμειβ διαιροῦντας...τὴν μοναρχέαν εἰς τρεῖς δυνάμεις τινὰς καὶ μεμερι- 
σμένας ὑποστάσεις καὶ θεότητας τρεῖς ΤΠ οΠ, 8. ΑἸΒ«ἄδεν.26(0.22.3; 
Μ.2:.4610); ὁ μὲν 80. Σαβέλλιος] προσώπων συγχέων ὑπόστασιν, ὃ 
δ᾽ [5.ο. Ἄρειος] αὖ “των δυσσεβῶς τὴν οὐσίαν Ατηρῃ. δοἰσιο.2ο7(}.31. 
Ι15ΟΟΑ); οὐ ξένος ὃ υἱός, οὐδὲ ἀλλότριον τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καὶ υἱοῦ, 
οὐ τόποις μεμερισομένα 1 άγπι ({Β65.} πη. 5(1.3148; Μ.29.7534}; 
᾿. ἘδίδοΥ, τεῦς ροποτατίοη οὗ ὅθι θεὸν... οὐ τὴν οὐσίαν καθ᾽ ἣν ἐστιν 

- 7 "ἢ , ᾽ν ᾿ » » - - ᾿ 3 ΄ 

εἷς, χωριζόμενον ἢ “-ὄμενον εἰς πλείους..«οὐκ ἐν τῷ γεννᾶν τὴν ἰδίαν. 
οὐσίαν [35. ““οντα] Εαπ ει. Π.τ(0.254}; ὀνομάζεται. «λόγος, ὡς 
ἀχρόνως καὶ ἀπαθῶς προελθών, καὶ μὴ μερίσας τὸν φύσαντα Τπαϊΐ, 
αἴεεῖ.2(0.63.22: 4.155}} ο. ΕΑΊΠοΥ δα ὅθ οὐ γὰρ ἐξίσταταί ποτε τῆς 
αὑτοῦ περιωπῆς ὁ υἱὸς..«.οὐ “υόμενος, οὐκ. ἀποτεμνόμενος..«εἰδὼς πάντα, 
δυνάμει τὰς δυνάμεις ἐρευνῶν (ΘΙ. ἐν.7.2{Ρ.5.26; Μ.9.4080); ἴῃ 
τοδοδίηρ οἵ Ὠΐοπ, ΑἸ. δος. Ώίοῃ. ἘΝ. διαιρεῖ καὶ μακρύνει καὶ “"ει τὸν 
υἱὸν ἀπὸ τοῦ πατρός ΑἸ. Πίομ.τό(ρῃ.58.12; Μ.2 5. 5040); μὴ μερίσῃς. τὰ 
ἀμέριστα, μὴ σχίζε τὰ ἄσχιστα Τιάνψτ ({Β85.} πηι δίτ.31η)0; Μ.20. 

7660); ἡ..-οἰκονομία...δι᾽ ἣν ὁ θεὸς ἐμερίσθη ἀμέριστος ὧν Πὴῖ5}. Γδο!. 
1(Μ.88.5374}; οἷ. οὐ κατὰ ἀποτομήν, ὡς ἀπομεριζομένης τῆς τοῦ πατρὸς 
οὐσίας τὰ ἄλλα πάντα “μενα καὶ τεμνόμενα οὐ τὰ αὐτά ἐστιν ἃ καὶ 
πρὶν τμηθῆναι Τπδι ταἷ,128.4(Ν1.6.7768); γέγονεν δὲ κατὰ μερισμόν, 
οὐ κατὰ ἀποκοπήν' τὸ γὰρ ἀποτμηθὲν τοῦ πρώτου κεχώρισται, τὸ δὲ 
μερισθὲν οἰκονομίας τὴν διαίρεσιν προσλαβὸν οὐκ ἐνδεᾶ τὸν ὅθεν εἴληπται 
πεποίηκεν Ταῖϊιογαὶ, (ρ.5.24:; Μ.6.816Α}; 4. Η. ΟΠμοβὲ ἃ5 ἀπιτϑαᾶ ἢ 
ἘΔΊΒΕΥ ἀπᾶ ὅοὴ μὴ “-όμενον ὨΙάντη. Τγ2.2.1(31.30.4408}; 6. (ΒΥ Ι5[0]., 
τεῖ, ἘΡἢ.4:τὸ οὐδέποτε τοῦ μείναντος ὁ καταβὰς “πεται ΟἸοίμ χα, 
ΤΠάοὶ.Ἴ(Ὁ.τοϑ.ς ; Μ1.0.6 570); μὴ στωμεν τὰ ἀμέριστα μήτε τὴν θεότητα 
διαιροῦντες τοῦ σώματος ὡς δι᾽ εὐφημίαν, ὅταν τὸ σῶμα πεπλασμένον 
ἐκ κοιλίας λέγηται: μήτε τὸ σῶμα ετοντες τῆς θεότητος ὡς δι᾿ ὁμολογίαν 
τῆς παρουσίας, ὅταν ἡ θεότης ἄκτιστος δοξάζηται ΑΡΟ]] ἐῤ. Πίοτ.το 
(ρΡ.56ο.21 ; ΜΡΙ,.8.0354}); ἕνα μὴ δύο νοῶμεν υἱούς, π-οντες τὸν ἀμέ- 
ριστον Οντιαροῖ. ΤΠ}. 3(ρ.118.26; 61,2 τ20) ; 14.6}.4ο(ρ.24.26 ; 52.1148}; 
δ γε Ομ αἰε.(Ὁ.1τ29.533.; 11.2.4560}} οΣζ, 5. διαιρέω ; αἱρετικοὺς ἡμᾶς ἀπο- 
καλοῦντες καὶ εἰς δύο ““εἰν υἱοὺς συκοφαντοῦντες τὸν ἕνα κύριον Τά. 
4}.82(4.ττ42):; ἴ. ΓΕγδΕ ἴῃ ϑυοματίσ ὑπὲρ... «ἀναριθμήτων λαῶν τὴν 
ἀναίμακτον θυσίαν προσέφερεν ἀεὶ τῷ θεῷ ἀμερίστως “--ομένην Ἐαβίταῖ. 
υ.Ἐπίγολ,.3(}1.86.22778}; ὃ κύριος ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ “"όμενος καὶ 
τοῖς πιστοῖς μεταδιδόμενος 1,1|.. [ἀς.(0.63.27}; οἴ. χιὉ ταΐτα; δ. οἱ σοά 
8.Π4 τηβῃ εἴ τις δὲ δισταγμῷ εἶσι ἢ παραρρύει, μερισθῇ κατὰ τοῦ θεοῦ 
καὶ τῆς ἁγίας αὐτοῦ ἐκκλησίας Τρ γ.2.2420; ἀποφοιτᾶν ἔσθ᾽ ὅτε ἴ5ς. ὁ 
θεός] λέγεται τῶν ἡμαρτηκότων, οὐ ταῖς κατὰ τόπον διαστάσεσι 
“"όμενος Ογγ Ζαεὶ.30(3.7148); 2. «ἰαγε; ἃ. τηϑᾷ,, ἰαΐκθ ἃ «ἴαγε ΤῈ τὰ 
μὲν τῶν ἀδελφῶν ἁμαρτήματα μερίσασθαι εὐχόμενος ΟἸδτη, ἰ».7.12(0.57. 
1: Μ.9.πο00) ; ἵνα μὴ τὰ ὅπλα μερίσωνται τὴν τῶν κατορθωμάτων νίκην 
Ῥχοο σε ρ.τ, τ 46} .8γ ττοτο); φίυσ α ὁἤαγε θεοῦ --ομένου πρὸς 
ἐκείνους 50. τοὺς τῆς ὕλης] τὴν δημιουργίαν ΤΊΓ.Βοβί. ἤαη.τ. 20 (Μ.τ, 
1120); “"εται αὐτῷ τοὺς κατὰ βαρβάρων ἀγῶνας ϑοογ.ἢ.6.5.2.30}1.67. 
5688); Ὁ. Ρ655.,) δ6 «μαγεί, οἵ ΟὨτιδι᾿ 5 θοαν 1π δι Βατβέ τὸ ἐν ἐκεῖνο 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ πᾶσαν ζωοποιεῖ τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν, ἐν ὅσοις 
ἡ πίστις ἐστί, πρὸς πάντας “-όμενον καὶ αὐτὸ οὐ μειούμενον ΟΥΝΨΒ55. 
σγ.εαἰδελι.37(0.147.5: Μ.45.068); 3. ρᾳ88.; τπιϑρῖ.; ἃ. οὐ τῆς πιηπᾶ, 
ὑδ ἀϊεϊγαείε, ΟΥι ἄρος, (0.22); Βαβιγασ. μι5.8.3(2.3508 ; Μ1.31.040Ὰ}; 
χαρᾷ τε “-όμενος καὶ λύπῃ ΝΙ] πίον. 4(Μ.79.τΊ008); ἀπαλλαττόμενος 
ὁ νοῦς τῶν ἔξωθεν περισπώντων καὶ μηκέτι τῇδε κἀκεῖσε --όμενος ἀλλ᾽ 
εἰς ἑαυτὸν νεύων ΤῊΝ. ΠΕ δεἦ,.3: 22(2.707); οὗ ἀμετάστρεπτοι πρός σέ 
ἀτενίζοντες διὰ τὰ μὴ “εσθαι δεσμῷ σώματος, αἱ ἀῦλοι...ἀγγελικαὶ 
τάξεις Ἰά.«Οαπ!.8:τ5(2.1τ63); Β. ἤαυεξ, γεεεῖυε ἠῃ σοαξσγε βογί 05 τῆς 
καμίνου τὰ λείψανα ὃ κόσμος ἐμερίσθη τ. Ν γ55."2αγ|.2(}}.46.7848). 

μερικός, 1. ῥαγίίαϊ; ἃ. ΟΡὈ. σοτηρθία φθάνειν... ἀπὸ τοῦ ἀπαυγά- 
σματος τούτου τῆς ὅλης δόξης μ. ἀπαυγάσματα ἐπὶ τὴν λοιπὴν λογικὴν 
κτίσιν ΟΥ.70.32.28(18; 0.474.το; Μὲ: 14.8204); πρόσωπον γὰρ κυρίου 
ἐστὶ θεωρία πνευματικὴ πάντων τῶν ἐπὶ γῆς γεγονότων, φῶς δὲ 
προσώπου ἐστὶν ἡ μ. γνῶσις τούτων αὐτῶν ἃ,,05.4:7(0.454) Ξ-- Ογτ.Ὲς. 
4:7(44.60.7408); οὐκ ἄρα ἡ γνῶσις καταργεῖται, ἀλλὰ τὸ μ. εἶναι 
γνῶσις (Βτνϑ.λ07».34.1 1ἢἢ ΤΟ Ὸγ.(1ο.311λῚ); πάσχα ἡμεῖς ἑορτάζομεν, 
οὐ μ. ἀποφυγὴν θανάτου... ἀλλὰ τελείαν μὲν ἐκ θανάτου λύτρωσιν 
ΤΟ με νβ8.}αροί 4(8.2 30 }) ; μ. οὔτι πον δικαέωσις ἐν Χριστῷ, τελεία δὲ 
μᾶλλον τοῦ κατασπιλοῦν εἰωθότος ἀπόνιψις Ὀγτ.αἀ407.15(1.53258); ταύτης 
«φύσεως Χριστοῦ.. «τὸν θεὸν λόγον τί φατε εἶναι, μέρος ἢ ὅλον ; εἰ μὲν 

τοῦ λόγου κατὰ τὴν φυσικὴν υἱότητα, καὶ τοῦ πατρὸς ἔσται κατὰ τὴν 
φυσικὴν πατρότητα μ. ἡ πατρότης ἴοι Ἡ “ποπορ τος Μ.86,1780}); 

ΒΌρΕΙ], μεθ᾽ ὑπερβολῆς δεικνὺς μερικωτάτην τὴν παροῦσαν γνῶσιν 

ΟὨσγβ.λονι.34.2 τῇ ΤΟ ον (τοι3110)}; Ὁ. ΟρΡΡ. πηραγίίαὶ ἀπόβλητός 
ῥατιν ἀπὸ συνοδίας ἥ τε ἀπρεπὴς μάχη καὶ ἡ μ. διάθεσις Βαβιαξεδί.2.2 
(2.3258Β; Μ.31.885Α}); οἔ, 5 αἶγα ; 6. Ἰδαξ, βίη, 5 αν, τη βαγὶν ραγίΐν 
τὸ παιδίον..«μερικὸν τῆς τεκούσης χαρακτῆρα ἔχον εγς5.(0.17.20; ΝΊ το, 
1οβα); 2. οὗ α« ῥανί, ραγιαἱ εἰ κεχωρισμέναι ἀπ᾽ ἀλλήλων εἰσὶν αἱ δύο 
ἀρχαί, ἀνάγκη ἐν μέρει εἶναι λέγειν τὸν θεάν" μ. δὲ τὸν θεὸν καὶ πέρας 
ἔχοντα οὐκ ἂν τις εὖ φρονῶν ὑπολάβοι Δάδτῃ ἀταί.2.τ(ρ.ὅ2.1; Μ,1ι. 
1764}; περιτομὴ..«ἦν μι... ἡ δὲ ἀληθὴς περιτομὴ καθ᾽ ὅλης ἐστὶ σαρ- 
κός ΤΟμγγβ.ραφεί, 3(8,257Ὲ}; οὐκ ἐκ τοῦ συντεθῆναι.. εὐλόγως τῆς θείας 
τελειότητος μερικὴν ἀτέλειαν κατηγορήσετε"..«μέρος ὁ λόγος, οὐ μετὰ 
μ. ἀτελείας λέγεται. καὶ συντιθέμενος...οὔτε ἔλαττον...«τὴν ἑαυτοῦ 
ἄκτιστον οὐσιώδη τελειότητα ἐπιδείκνυται Τ,ϑοης. ΗΝ σεέια. τοί 86. 
14440,0)); 3. ῥαγεϊοιίαν ΟΡΌ. ΕΘ] τό, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων 
ἐπὶ τέκνα, οὐ γενικῆς ἐστι νομοθεσίας, ἀλλὰ μ. τοῖς ἐπελθοῦσιν ἐκ τῆς 
Αἰγύπτου ῥηθείσης Ἰϊοά. Εχ.2ο: 5(81.5.15820); Ογτ,15,4.3(2.622Ὲ}; 
Ῥτος..1ς.43:14(}{.8}.22020); κοινὸν μὲν..«καὶ καθολικὸν..«ἤγουν 
γενικὸν..«ἡ οὐσία καὶ ἡ φύσις...ἴδιον δὲ καὶ μ, ἡ ὑπόστασις καὶ τὸ 
πρόσωπον ΜΆΧ.ρ.το(Μ.01.5454); πραΐϊ, 5 βα πε. ἀπὸ τοῦ μ. πρὸς τὸ 
καθόλου Ῥτος.Ὁ.1ς.46::τ(24370); 4. Ὀοϊομρσίηρς το ῥαγοαῦ ῬΘΥΒΟΙΒ 
απᾷ ρΡΐαςοβ, ἤθηοο ῥγίθαϊο, ἰοεαϊἑπκεᾷ οὔτε μ. οὔτε καθολικὸς κόσμῳ... 
πόλεμος ΑΠΟΠ,.6ρ.1.5.ἢ.6.5.τ6.χο(}1.20.4728); πνευμάτων κινήσεως, ἢ 
μ. ἢ καθόλου Βαβι δεχ, δ. 4{1τ.528; Μ.20.125Ὰ); ΟὙΝ γ58. ζαἱ.(Μ.45. 
160); 4Φεηϊεα οὗ σΟσὰ δῃᾷ ἢϊ5. "ὑνουκβ, (ἴδηι εν 6, δ(ρ.403.33; Μιὺ. 
2858}; ὁ θεὸς οὔκ ἐστι μ. θεὸς ἀλλὰ πάντων πατήρ (Βυγϑ.ἐον»".8.4. 1 
Ἐορ(ο. 5030); οὐκ ἤδεσαν οἱ Σαμαρεῖται ὃ προσεκύνουν ὅτι τοπικὸν καὶ 
μ-. θεὸν ἐνόμιζον εἶναι τ. [7.33.1 15. 70 ((διιροῦ); ΓΒάει 0} πη 
3Κερ.(1.507}}; ἃ5. 50 5ζ,, οὐἨ Ῥδορίο ἡνῆο σοηςεῖνο οἔ ἃ Ἰοσα] χοῦ σά 
πᾶσιν ἐγγὺς εἶναι λέγει τοῖς πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης οὖσι...καθαιρεὶ 
τοὺς μ. (μγγϑ.ἤονη.38.8 τὰ Αε.(0.2000}; 5. ῥαγιϊεμίαν, ςρθοίαὶ, τη: 
ἀϊυϊάμαὶ ἐν τῇ κοινῇ ταύτῃ συσκηνίᾳ μερικὰς φιλίας καὶ ἑταιρείας ὁ 
τῆς ἀγάπης θεσμὸς οὐ συγχωρεῖ 1θι5.σεοί. τ. 5(2.3226 ; Μ.31.8804}; ἡ 

νοερὰ τῆς ψυχῆς φύαις...οὐ διακόπτεται οὐδὲ πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν 
στοιχείων εἰς μ. τμήματα κατακερματίζεται ΟΥΟΝ γ55. αη17..εἰ γ65.(Μ, 
46.488}; γτ..15.2.1(2.1048}} οοπ|Ρ0., Βα 5.5 ρίγ.4τ(3.350; Μ.32.1448). 

μερικῶς, 1, ῥαγίϊν, τη βαγὶ εἰ..«μέρος αὐτοῦ καὶ ὁμοουσίους ἡμᾶς τῷ 
θεῷ...εἴη ἂν οὕτως...μ. ἁμαρτάνων ὁ θεός (ἸδΥῊ. 5 γ.2.τ6(0.152.13., Μ δ, 
ΙΟ134Α)}; ΟΡΡ. ὁλοκλήρως, ΟΒΥν 5. ον. 10.1 τῇ Ζογ. (το. 5000}; ὕντ. 
Αβαε.55(3. 579); γράφων [5ς. ὁ Εὐσέβιος]. .«εἰς τὸν βίον Κωνσταντίνου, 
τῶν κατ᾽ Ἄρειον μ. μνήμην πεποίηται ϑοοχ,ἦ.6.1.1.2(Μ,67.324}); 
2. ραγεσμίαγίν ΟΡ. ῬΘΠΟΥΑΙν τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ Σαμψὼν μ. γεγένηται, 
τὸ δὲ καθ᾽ ὅλου πληρωθήσεται ἐπὶ τὸν ἀντίχριστον ἘΠρρισηέτελιγ ας 
(Ρ.12.2; Μ.το. 570); οΓῇ α ρμαγὶ, ῥαγιειαγίν ὥσπερ ἀκούοντες τοῦ 
]Π]Ὦαύλου τὸν Χριστὸν παθητὸν οὐ μ. ἠκούσαμεν οὔτε τὴν θεότητα 
παθητὴν ἐνομίσαμεν, οὕτω καὶ τὸ κτιστὸν καὶ δοῦλον οὔτε μ. λέγεται 
οὔτε τὴν θεότητα ποιεῖ κτιστὴν οὔτε δούλην ἈΡοΙ  εῤ.])͵Ἰοη ο(ρ.26ο.6; 
ΝΡΙ..8.9348); ἀπὸ μὲν τῆς θεότητος, μόνον τὸ ἄκτιστον καὶ ἀπαθὲς 
φάσκοντες εἶναι αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ τοῦ σώματος, τὸ κτιστὸν καὶ παθητόν, 
οὔτε μ. ἀκούειν οὔτε λέγειν τάδε ἐπὶ Χριστοῦ εἰρήκατε, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὅλου 
Χριστοῦ ᾿δοπί. ΗΠ ποπορἢ (Μι86.18734}); τη ἀοιατὶ, ροΐμὶ ὃν ῥοίη! τῆς 
««ἰἐκκλησίας τὰ δόγματα, ἅπερ μ. ὑμῖν καὶ διὰ βραχέων ἐκτέθειμαι 

ΘΟΡΒΓΗ͂.ορ.5γη.(Μ.87.31068) ; ἦι ῥαγίτομίαν ἐαξος οἱ μι τὰς ἐντολὰς 
ἐργασάμενοι εατο. ΕΥ ΟΡ δε Δ δες τοοκη); 3. τοτέμ ραν αν, ἀσα. 
Ματοίοῃ προσωπολήπτην ἴϑ. θεόν]...μὴ τὸ ἀγαθὸν ἴσως πᾶσιν ἀλλὰ 
μι. ποιοῦντα ἘΡΙΡΠ.μαρν.42.ττ(ῃ.138.12; Ν.4τ.7484}). 

μεριμνάω, εαγό Κ0γ, ἐδ ανσίοιες αὐόμῖ; α. σοπῖτ, Οὐτιλόη. 1 7.2 1Ὲ 
7εγ(Ρ.τ45.τ; Μ.13.4ς60) ; ροτῇ. Ρίορ!. τηοά., εαγεζεὶ, ΟΠγγβ.ἤσνι. 47.3 
ἦι. ΜΙ( , ἍΒ0Ὸ); τα ἦονι,7.1 τη οἰ (ττ. 4710}; 14.᾿ονι.30.4 τῷ Εσρι, 
(0.7168). 

μεριμνητής, ὁ, 1. ση6 τοῖο σαγε5 ΚΟΥ, ὃς αηχίοιις αὐομὶ, Αἰ Χαρίδιῤῥ. 
24{Ρ.75.15); 70.6}.,οομτὶ, εομί υἱνρ. (1.88.10378); 405., τεῖ, Μίδ: το 
τοὺς φιλοκτήμονας..«τοὺς ἁπλῶς μ. καὶ φροντιστὰς..«τοὺς φιλοσωμά- 
τοὺς ΟἸετη.ςἐγ.4.6(0.2653.1; Μ.8.12454); 2. εἰμάση! οἵ δβίσοποιην, 
Ηϊρρ ἠαρν.4.12(0.44.25; Μ.16.30758). 

μεριμνητικός, ἐαγεζμί τῇ τῶν θείων μεριμνητικῇ ψυχῇ Ναβίερ.Ονυγ. 
2(0.32.0; Μ.77.560). 

μερίς, ἡ, Α. ῥογέϊοῃ; 1. οἵ ΘΠ τεῖος Ὀχοδά ὁ ἱερεὺς ἐπιδίδωσι τὴν 
μ. καὶ κατέχει αὐτὴν ὁ ὑποδεχόμενος [885.4}.93(3.1878; Μ.32.485λ); 
τῆς τοῦ ἁγίασματος μ. ἀξιωθήσεται τον ν55.εριοαη.(Μ.45.2250); προσ- 
κομίζεται ἡ προσφορὰ διὰ τὸ κοινωνεῖν τὸν λαὸν ἕκαστον μ." εἰ δὲ 
πληθύνει ὁ ὄχλος, χρὴ μελίζειν τὰς μ. ἸΞορἢτ.1[{ἰππγριο( Μ.87.308 98); 
μ. ἅγια Χριστοῦ πληρὴς χάριτος καὶ ἀληθείας πατρὸς καὶ ἁγίου πνεύ- 
ματος [1..αε.(ρ.62.20}; 2. πιεῖ, ; ἃ. οὶ, ξαίε, Οτιλοηι.14.12 τῇ 7ε;. 



μερισία 

(τπ4; Ριττρυῖτ; Μ.13.421Ὰ}; νησὶ, Αρῥρι5.4.1; Ὑπας.Ρς.271:1[1.774}; 
Ῥ. οὗ τίξῃ 45 σα β ῥογίομ ἁγίου οὖν μ. ὑπάρχοντες ποιήσωμεν τὰ 
τοῦ ἁγιασμοῦ πάντα τύ ϊορι.30.1; οἱ..«οὠζόμενοι...διὰ τούτου 80. τοῦ 
κυρίου] σώζονται, καὶ ἐν τῇ τούτου μ. εἰσί Ταπι,ἀταΐ.64.5(λ1.6.6244); 
τῷ αὑτοῦ υἱῷ..«τοὺς “Εβραίους ἔδωκε [56. ὁ πατήρ] μερίδα δον, ἰθηι. 
1τ8.4: μ. γίνεταί τις θεοῦ, τῆς ἐκλογῆς αὐτὸν ἄξιον ἐργαζόμενος, καὶ μετὰ 

Δαβὶδ διὰ τοῦτο βοῶν, μ. μοῦ ὁ κύριος Ῥτος. (Ὁ. ). 32:0 (}ῇ.87,0608), 
Β., ἀτυϊδΊ0Ή,, εἶας5 τοὺς ταύτην ὁμολογοῦντας τὴν πίστιν ἐγκατέτασσον 

τῇ μ. τῶν κοινωνικῶν Βα. .204.6(3.307γ4; Μ,32.7530); ῥαγίὶν τοὺς 
τῆς μ. τοῦ... Μελετίου, τοῦ ἐπισκόπου 10.214.2(3218.; ΜΙ.7858); τῆς τῶν 
εὐσεβῶν μ. Ὑμαΐί. 7εγ.ρτόοεγη.(2.404); Ὠδτθίῖοαὶ σεέοὶ οὗτοι... τῆς 
Ἀρείου μι ὄντες ΑἸΒισγητίρ.25τ1.τ5; Ν.26.6844); Β85.6}.226.2(3. 
446}; Μ.8440).. 

Ἐμερισία, ἡ, αἰοίγιομ οὗ βογέοηα, Απιαβτϑδιχυοὶ γθ5}. 8 (Νι.80, 

5578.0). 
Ἐμέρισις, ἡ, ἀτουίδτον, [1αἱ, Τίηι. οἱ ἀφ .81 τὸ; γον Ῥωδεῆ,Ρ.26 

(Μ.92.11}). 
μερισμός, ὁ, 1. αἀϊυϊάΐηρ, ἀϊνίδτον; 8.. ἸΏ6ο]., τὴν λέξιν τοῦ ὁμο- 

ουσίου ἀκούοντες, μὴ...μ. καὶ διαιρέσεις τῆς θεότητος λογιζώμεθα 
ΑἸΠ ἄφον.24{0.2ο.3; Μ,25.4578); μιᾶς ἀμερίστως..«τὰ τρία πρόσωπα 
πληρούσης θεότητος. ..«θεότης γὰρ μ. οὐχ ὑφίσταται δορῃτ.ἢ..6ρ.5γη. 
(.1.87.31510}; τοῦ. σεπεγαοη οὗ ὅθι ἀπόρροια τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας, 
οὐ μερισμὸν ὑπομεινάσης τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ΤΠσπ ἠνῥοὶ, ἐγ.λ(Ρ.76; 
Μ.το. 2404); οὐδ᾽ ἄρα πάθος καὶ μ. τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ σημαίνομεν, 
λέγοντες υἱὸν καὶ γέννημα ΔΙ. “γα, τ6(}.26.458}; εἴτε γὰρ διαιροῦτο 
καὶ μερίζοιτο [5ς. ὁ πατήρ] οὐκ ἔτι ἀγέννητος εἴη... οὔτ᾽ ἄφθαρτος" τοῦ 
μ- τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἀξίωμα λυμαινομένου Ἑπη.αροῖ,ο(Μ.30.8446) ; 1 
ϑαοροηῖθι ψ1Εν τῷ θεῷ οσυναφθεὶς ὁ σωτὴρ οὐδέποτε δέχεται μ-. εἰς 
τοὺς αἰῶνας ΤΡαα!, Θδτη. “ἢ. 5(0.330.20); Ἀ. δεὐιίξηι οὗ...μ. ἐστιν καὶ 
ὀργή, θεὸς οὐ κατοικεῖ ἴστι. ἢ αά. 8.1; ς. δ βῥαγα!0η,, ΟΥ,7..13 θαίδο; 

Ρ.295.15) Μ.14.5208); 2. ὩσΣΙΘΉΡΙΘΙΙ οἱ [υποτίοῃϑ τὸν ἥλιον...μερισμοὺς 
ἔχοντα μετὰ τῶν λοιπῶν ἀ ἀστέρων Ατιβῖ, αροΐ. 6.1;3. ὁἠανίηρ, }αγδβείρα- 
ἤθη γέγονεν 50. ὃ κόσμος] κατὰ μ. οὐ κατὰ ἀποκοπήν Ταῖ,ογαϊ.5(Ὁ.5. 

24: Μ.6.516Ὰ). 
μεριστής, ὁ, 1. ἀίυϊ1697γ οἱ τῆς συζυγίας [1.6. τοῦ γάμου] μ. (Ἰεῖι. 

5ἰγ.3.6(0ρ.217.22; Μ.8,.11490}; οὗ πῃ. μ. τῶν ἀδιαιρέτων καὶ γεω- 

μέτρης τῆς ἡμετέρας εἰς Χριστὸν σωτηρίας ΕΡΙΡΒ.μαεν.76.Βί(ρ.5348, 
23; Μ.42.5204Ὰ); πᾶπὶς οὗ 4 [εννιβῃ. 56οῖ, Τυϑι, ἀΐα . 8ο.4(Μ.6.6658) ; 
οἷ. τηογίδίας ἀρρεϊϊαϊὶ το φηοά Ξορανγθηὶ ϑονίβρίμγας, ἩΟΉ ογέάθηξες 
οτηηίδωης ῥγορἠείϊς, ἀἸεεηΐος αἰτῆς δἰ αἰτὶ5 Σρτντ δες τος ῥγορἠείαςςο, 
1514,}1.εἰγηι.8.4.8; 2. ῥαγίαξκεν τίνα κοινωνὸν τῶν λυπηρῶν...μ. τῆς 
εὐφροσύνης; Βα5.6ρ.2οί3, τοῦ ; Μ,32,2128); οὐ κοινωνὸν ἔχων τῆς 
θεότητος, οὐ μ. τῆς δόξης...εἷς...καὶ μόνος θεός ἘπᾺ ἐΡ. βά.τ(Ρ.254); 
μ. τῶν ἐμῶν πόνων (Ὠεν5.᾿0η1.1.2 τη Ῥβ1 (ττοτοῦα) ; 3. ἢ ῥαγἥηρ οἵ 
τῆς Βαὶῖτ, (Ὁηςδὶ. ρ.1.3,0, 

μεριστικός, ὲ [0γ ἀϊυϊάϊηρ, αδἰς ἰο ἀϊυϊάθ, Ἰγεπ θα. τ.3.5(Μ.7. 
4764); ΒΡΙΡΏ.ἠαογ.76.2τ(Ρ.380,1; Μ.42.5810). 

μεριστός, 1. ἀϊνϊάεά ἡ τριὰς μεθ᾽ ὧν ἡ πανεπίσκοπος τοῦ θεοῦ 
δύναμις ἀμερῶς μ. [6.5 'γ.4.το(Ρ.227.13; Μ.8.ττό00} ; εἰ τὴν ὕλην ἐν 
τῷ θεῷ εἶναί τις λέξει... ὥσπερ ἐν ἀέρι ζῴων ὑπάρχει γένη...μ. ἀνάγκη 
τὸν θεὸν εἰπεῖν Μοτ αγδίγ(Ρ.τότ.2; Μ|.18.2528}; πδαΐ. ἃ8 δα δϑε, ἡ 
θεία ἔλλαμψις..«τὰ μι πρὸς τὴν ἑαυτῆς ἁπλότητα συνάγουσα 0.1). (0.1. 
14(Ν1.04.8δοο) ; 2. ἀϊυϊειδίο, τοῦ, (οὐ οὔτε... συντιθέμενος ὡς σῶμα ἢ μ. 

σις φύσις συντεθήσεται, ἵνα ὡς μέρος ἢ ὅλον, μ. συγκείμενος λογισθή- 
σεται Του ΗΝ οί. τ (1 .86,14124}; οἴονται...μ. εἶναι τὴν τῆς 

θεότητος οὐσίαν, καὶ τὸ μέρος αὐτῆς ἐν πατρὶ θεωρεῖσθαι, τὸ δὲ ἐν 
υἱῷ, τὸ δὲ ἐν ἁγίῳ πνεύματι Ἑπίορ. γ.ἄορηι (Νί.86.2944}). 

μεριστῶς, Οίυϊαφαϊν», ας α γεσμὶ οὗ ἀἸυϊδΊοη, ΤῈ δέραγαϊε ῥογη 5 
θεότης..«ἐν τοῖς προσώποις πληρωτικῶς καὶ ἐντελῶς, οὐ μ. ἤγουν ἐκ 
μέρους πληροῦσα, ἀλλὰ..«μία μένουσα ϑορλτ. Η.6ρ.5γη.(}1.87.21570). 

μεριτεία, ἡ, ἀρ ονΠοηηηθηΐ, ἘΡΙΡΒ, ἤαεν;.23.τ(0.248.5; Μ.41.2070). 
μεροπηΐς, ζιηαη, ΤΔΡΟΙ]ρτεὶ 5.20: ττ(3Ά.33.13370). 
μέρος, τό, ΑΔ. σμαγε, ῬΟΥΠΟΗ τὸν..«εὔσπλαγχνον πατέρα ἡμῶν, ὃς 

ἐκλογῆς μέρος ἡμᾶς ἐποίησεν ἑαυτῷ τί]ε».20.1; ἠξίωσάς με..«τοῦ 
λαβεῖν μ. ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων ΜΠ. Ῥοίνε.τ4.2; Μϑπίοη. τὸν θεὸν 
μὴ ἔχειν μ. μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ κόσμου μηδὲ χαίρειν ἐπ᾽ αὐτῷ ἩΕΡΈΡΙΝΝ Αγεϊι. 
τχζίρ.2ο.8; Μ.το, 14484). 

Β. πίνῃ; κατὰ μέρος 016 ὃν ὁοη6, βοίηὶ ὃν βοίηὶ, ἀραῖ ά.Ξες.ρί. 
ππι(ρ.167; ΜιτΟΙΙΤΟ 4) ἢ μεμοο δὲ} ὃγ δτί, ργαάμαίν, ἸΝοτηθϑιμαξιλονῖ 
(Μ.40.5124}) ; (Βγγϑ.ςἰαὶ.2.7(2.488); ΝῚ, ]αρΉ.328(}}.79. τοτ6Β) ; ἀνὰ μ. 
ϑεραγαίοῖν ὅταν ὁμολογοῦσιν ἕνα υἱὸν..«πεπαύσονται διαιροῦντες... εἰς 
δύο, ὡς ἕνα μὲν ἰδικῶς καὶ ἀνὰ μ. υἱὸν νοεῖσθαι τὸν.. λόγον, ἕτερον δὲ 
πάλιν ἰδικῶς καὶ ἀνὰ μ. υἱὸν τὸν..-ἀναληφθέντα ἄνθρωπον Ογτ.γ65.5 
(ρ.586.2ο; 65,290). 

(. βαγί οὐἱὰὲ ἰᾳΐκοβ, ἡμποϊοη τὰ τῶν ἐπάρχων [ςοαά, ἐπαρχιῶν) 
μ. Ἐπ5.0.(.3.2τ(0,02.1]; Μ.20.10028}; τὰ τῆς ἀγάπης ἀποπληρῶσαι 

844 μεσάζω 

μ. ον ἰθηι 4.1; ἐδ.12.6, 1 ῬΘΙΡΉΓΑ515 τὸ θεολογικὸν ἡμῶν...μ. 
Αἰδεπδρ ἰορ.το. 2(Δ|,6,9008); τὸ τῆς θεοσεβείας...μ. ᾿έον, (Ἴθη1.2.25. 

Ὁ. ραγὶ, ΟΡῬΡ- ἡΒοῖα; ὃ. Τυίη, αἱρετικῶς πυνθάνεσθαι... «πῶς 
δύναται ἐκ τῆς οὐσίας εἶναι τοῦ πατρὸς καὶ μὴ μ. εἶναι ΛΙΠ..17γ.2.22(Ν. 
26.2174}; εἴ τις τὸν ἀγέννητον ἢ μ. αὐτοῦ ἐκ [Μαρίας λέγειν γεγεννῆσθαι 
τολμῷ, ἀ. ἕ. δγριδιδίγη.α ἀπαϊλν4; εἴ τις τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον μ. λέγοι 
τοῦ πατρὸς ἢ τοῦ υἱοῦ, ἃ. ἔ. 19.22; μὴ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἢ μ. πατρὸς ..«οὐ τὸ 
πρωτότυπον ἀλλ᾽ εἰκών ΤΑΡΟ]].ἐρ. Βας.τί( Μ.22.1τ04}}}; ππιαροί 8(Ν. 
40.844λ); θεὸς γάρ, οὐ μέρος, ὁ υἱός, ἀλλὰ τέλειος ὥσπερ ὁ πατήρ {εὶ. 
Ον2.}..6.2.τ2.3(} 1.85. χ2400) ; οἴονται γὰρ ἴσως μεριστὴν εἶναι τὴν τῆς 
θεότητος οὐσίαν, καὶ τὸ μ. αὐτῆς ἐν πατρὶ θεωρεῖσθαι, τὸ δὲ ἐν υἱῷ, τὸ 
δὲ ἐν ἁγίῳ πνεύματι, ὡς ἐκείνης ὑποστάσεως ἐκ μ., ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσι 
τοῖς τῆς θεότητος ἰδιώμασι γνωριζομένης ΕΛΠορ. γ΄. ἀοσηι .86.20440); 
2. (μυῖβίο],, ἴῃ νίονν Δϑοσ θα τὸ ΑρΡΟ]]. τὸν ἄνωθεν ἥκοντα τὸν νοῦν μὴ 
ἔχειν, ἀλλὰ τὴν θεότητα τοῦ μονογενοῦς τὴν τοῦ νοῦ φύσιν ἀναπληρώ- 
σασαν, μέρος γενέσθαι τοῦ ἀνθρωπείον συγκράματος τὸ τριτημόριον 
ΟΥ.ΝᾺ2,6}.202(Μ.37.3334};} οὐ γὰρ μ. αὐτῆς 50. ἀνθρωπότητος] 
προσείληφεν, ὡς Ἀπολινάριός φησι, σάρκα δίχα λογικῆς ψυχῆς, ἀλλὰ 
πᾶσαν τὴν οὐσίαν, ὅ ἐστι σὰρξ ἐμψυχωμένη Ἑΐορ. [σ.ἀογρηι(Μι86. 
2048}; λέγειν ἐτόλμησας μ. θεοῦ τὴν σάρκα τὴν ἐκ σπέρματος Δαβίδ... 
τὴν οὐ φαντασίᾳ σάρκα ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ, καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν φανεῖσαν. 
τοῦ δὲ ἀμεροῦς θεοῦ πῶς οἷον τέ ἐστιν μ. νοῆσαι, καὶ ταῦτα σάρκα; 
ΤΑΙ ταὶ. Τγίη. 5.20 (1.28.1 2840); πᾶς ἄνθρωπος μ. κόσμου, καὶ 
οὐδὲν μ. κόσμου αἴρει τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου 1}.5.2(1205}}; πολ- 
λάκις τὰ ὅλον ἐϊς μ. καὶ τὰ μ. τῇ τοῦ ὅλου κλήσει προσαγορεύομεν, υἱὸν 
ἀνθρώπου τὸν λόγον ὀνομάζοντες, καὶ κύριον τῆς δόξης ἐσταυρῶσθαι 
ὁμολογοῦντες [,ξοπὶ,Β.Νεςί. εἰ πὶ τ 186,1 2806); Τμεοπι. ΠΛ ἐςέντοτο 
(Μ.8διτφμῳο,0); ταύτης τῆς καθ᾿ ἡμᾶς φύσεως Χριστοῦ..«τὸν θεὸν 
λόγον τί φατε εἶναι, μ. ἢ ὅλον; εἰ μὲν γὰρ μ. καὶ μέρους φύσεως πατέρα 
λέγετε τὸν πατέρα ἸΔ»ποηορἠιιοί Μ.86.17800} ; εἰ ὥσπερ τὴν ψυχὴν καὶ 
τὸ σῶμα μέρη ὅλου τοῦ ἀνθρώπον ὡς φυσικοῦ εἴδους φαμέν, οὕτω καὶ 
τὸν λόγον καὶ τὴν σάρκα μ. Χριστοῦ οὐχ ὡς συνθέτου τινὸς μόνον, ἀλλ᾽ 
ὡς φυσικοῦ εἴδους λέγομεν, εἰπὲ τί τὸ ὅλον τοῦτο εἶδος; 1δ.48{(1797Ὰ}; 
μέρη δὲ Χριστοῦ ἡ θεότης αὐτοῦ καὶ ἡ ἀνθρωπότης ἐστίν, ἐξ ὧν καὶ ἐν 
αἷς ὑφέστηκε ΜΑχ.ρ.τ3(}ῆ.οτ,5254}); 3. 1ἢ σεπ. οὐχ ὡς μ. θεοῦ ἐν 
ἑκάστῳ ἡμῶν τὸ πνεῦμα (Ἰειη.5γ.5.13(ρ.πῆφιις; Ν.0.1294}; οί, 
ΘΟ μασβῦ ὅλον οὖν ἅπας τὸ ἅγιον σῶμα καὶ τὸ τίμιον αἷμα τοῦ κυρίον 
δέχεται, κἀν εἰ μ. τούτων δέξηται. μερίζεται γὰρ ἀμερίστως ἐν ἅπασι 
Ἐπίνο, αςολ.2(Μ.86.23930) ; οὗ Δηρε}5 ἄγγελος ἁπλοῦς ἐστι... οὐ γὰρ 
ἐκ μερῶν ἣ μελῶν σύγκειται ΤΑΤΙ ταϊ. Τγίη.τ.4(Μ.28.ττ218}; οὗ τπ8 
Βυχήβη ΞΡΙΓ σπεύδοντι δή μοι πρὸς ὑμᾶς καὶ τῷ πλείονι μ. σὺν ὑμῖν 
ὄντι (οπϑέῃ. α5.ν.(,2.7γ2(ρ.71.14; Μ.20.10488ὺ); Μαμίον. ὡς ἄν 
προβάλῃ [8ς. ὁ θεός] μέρη τινὰ ἐκ τῆς οἰκείας οὐσίας, καὶ ῥίψῃ τῇ 
ἐναντίᾳ ἀρχῇ ὈίορΟ οί τ  Μ.88.536}0); 4. εἶαςς οὐ βᾶνγίν, οἵ Το] νους 
οἵ (μηδὲ τὸ περὶ αὐτὸν μ. εγ5.(ρ.9.17}; οὗ τῆς 56 χεβ μέα γὰρ 
προθυμία ἐν ἑκατέροις τοῖς μι ῬΑΙΏΡΗ.ΜοΟΛ, ϑοίονιτ(ρ.113.5); βαγὶγν ἴὰ 
8. ἰανβαῖ, Μίδη χε ον. 3(ρ.182.3.; Μ|.112.8680); 5. βάδεασε οἵ 5στρ- 
ταχο, Πιάντῃ, Τγίη.3.τ8(}1.20.23850); 6. ῥγόηηῖδς ἴθ ἃ δὙ]]ορίδιη, 
Ομτνβ5. ορι.39.2 ἴηι {0.(8. 2300); ; 7.  ΒΩΟΡΟΒΙ ΠΟΤ] ῬΆγαβεβ; 8. ἀπὸ μ. 
ας. σοηϊῖ,, ἃ ῬωΡί οὔ ταῦτα ἀπὸ μ. ὧν ἥμεσαν ἐκ τῆς ἑαυτῶν αἱρετικῆς 

καρδίας οἱ περὶ Ἄρειον, ἐστί ΑἸΒ..5γη.17(0.244.21; Μ.26.712.}; ϑιτς 
(Ρ.242.7; 7050); Ῥ. ἐπὶ μέρους ἰη:. ραγπομίαν, Ατμοπὰρ, ἰσρ,24.3(Ν1.6. 
484); ἀδύνατον εἶναι λέγειν πάντα τὰ ἐπὶ μ. γινώσκειν τὸν θεόν (Ἰοπι. 
εἰγ. 6. τ](ρ.512.13; Μ.0.3888); ΤῈ: ῥαγὶ εἴ πως τῶν τελείων διαμαρτάνων, 
τῶν ἐπὶ μ, γοῦν τεύξηται ἡμῖν ὁ λόγος στ ΤΒαιπι ῥα, Ον (ρ.7.τὸ; 
ΜΟτο.Το570); δ. περὶ μέρους ΤΉ: ῥαγιοαν τὸν περὶ προνοίας τῶν τε 
καθόλου καὶ τῶν περὶ μ. λόγον Ἐπι|5.ν.(,4.20(μ.128,32.; Μι20.ττ770}; 
ἅ. ἐκ μ. ἴῃ: ραγεπίαν, ΑἸμοηδσ ὶοσ, 24. (Δ 1.6.0488}; 6. ἐν μ. ῥαγ ν 
τὸ πνεῦμα... «ἀεὶ πᾶσιν ἐπιπνέον ὁμοίως καὶ οὐκ ἐν μ. ὈΪαγ αν, Τ γ121.2.1 
(Μ.30.4408}; 1 {πὸ εαξα οἵ ὄ γνωστικὸς..«ἀληθεύει, πλὴν εἰ μή πότε 

ἐν θεραπείας μ., καθάπερ ἰατρὸς πρὸς νοσοῦντας (Ἰδ1.5]}7.7.0(0.30.1ς; 
Μ.9.4764}); 15 δὲ εἶας οΓ οἱ λέγοντες [ἐς υἱόν] ὡς ἐν χάριτος μ. λαβεῖν 
παρὰ τοῦ πνεύματος τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν ὑγτοοχρὶ κὴϊ εαρ.ο(Ρ.23. 
26; 6. 1554}, 8. ἴπ᾿ Ἰοῦδὶ 5686; ἃ. γερίοη, (μηδέν. π5.0.( 4.01 
(ρ.122.18; Μ.2ο.ττότΑ); (οηξὶ. 4. Ρ}.2.57.πτ ; τὸ μ. Γαλιλαίας ΟὮτνϑ. 
ἠονινο.ᾳ 5. Μ1|,(7. 1350); Ὁ. «14 ἐκείνων ἐστὶν τὰ δεξιὰ μ. τοῦ ἁγιά- 
σματος, καὶ ὃς ἐὰν πάθῃ διὰ τὸ ὄνομα" τῶν δὲ λοιπῶν τὰ ἀριστερὰ μ. 
ἐστίν ἩἨδΥτη.υἽ5.2.2.1 ; Ευ. Βεὶγιοί(ρ.86.11); Οοηϑι. ἄρ.5.τάκτα; α. [αεδ 
οἵ ἃ οοἷπ, Ἐλπι5.0.(5.4.73(0.148.1; 12288}. 

Ἐμερρά, ἡ, (Ηεῦτ. ΠῚ)» ὀξμίεγηεςς, τον γϑ8..., Δ10ς5.(Μ.44.313}). 
μεσάζ-ω, Α.. ᾿πίγαη5.; 1. δὲ τη ἐπε τ 216, τεῖάιοαν ; οἵ ἃ Ῥειοα οἱ 

τἴτη6, Ογτ.λ ον. ἀϊ0.17(}1.}7.10078); οὗ ἃ Ροϊῃξ οἱ {π|ὸ, σ. ρθη. ἕως 
ἐπιφωσκούσης πεντεκαιδεκάτης, “-“ούσης τῶν δύο δρόμων νυκτός τε καὶ 
ἡμέρας ἘΡΙΡΗ. λαθνγ.7ο.12{(0.245.26; Μ.42.365.); οὗ ἃ Ῥετβοὴ ἀρχο- 
μένῳ καὶ “οντὸ καὶ τελεντῶντι τῆς βασιλείας Ἰπι5.0.(,1.4{(Ρ.9.8; Μ.20, 
ΟἹ6Β); 2. ἐα8ε α ἐθηίγαὶ ῥοσίοη, 70. Μα]. ελγοη.] Ρ.τβη(.07.296Ὰ); 



μεσαιόλιον 

ἢσ, πολιτείας θεοφιλοῦς κατορθουμένης, μακαριότητος δὲ “οοὔὐσης, 
φίλοι τοῦ δημιουργοῦ καθιστάμενοι Οτ. Απζιδαρί.2.τοί Μ,δ8,18818}; 
ἐκβαλῶ τοῦ συνεδρίου τήν τε ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμόν, --εἰν δὲ τὴν 
φρόνησιν καὶ τὴν δικαιοσύνην ποιήσω Τ|0.1)...}.2(}.ο6.8698); 
3. γοαε ἰδα μας, (Ὧτνς, ροφητί.6.τ(2.3.70); ΤΟΒυγϑ.αδορηδ  άιτό 
(3.7)58); 4. νὸ α νεϊάϊοριίαη, ἀρϑηὶ ᾿Ιωσὴφ ἐμέσασε πράγματος ἐν 
Αἰγύπτῳ ἘΡΏὮΏΤ ΑΙ ΙΟΟΒ; πᾶς ἐπίσκοπος προῖκα χειροτονείσθω, τοῦ 
διδοῦντος ἢ λαμβάνοντος ἢ “ποντος τῆς ἱερωσύνης ἐκπίπτοντος ΑἸΉ. 
ΘΟΒοϊαβι, οί, τ. )(ρ.5); μ. τῇ μοιχείᾳ. τῆς πορνείας [0.318}. εἰγον 4. Ὁ.85 
(Μ1.97.1604}; μ. τῷ γαμῳ ἐ.τ4 Ὁ.356(5200); 5. ἐμίεγξεγε, ΔΒ.» 
«ρορίμμι Ραϊν. (1.65. 2004}. 

Ἔ,. {τᾶπ5.; 1. ρίαεο ἴῃ μι τε άϊε, Ἐναρτ. Ῥομ ον, ττ2(.79.ττο020); 
διεῖλεν ὁ θεὸς τὸν ἕνα χῶρον ἀπὸ τῆς γῆς ἕως τοῦ ἀνωτέρον οὐρανοῦ, 
μεσάσας τὸν δεύτερον οὐρανόν (οδιη.1πα.ἰοῤ,3(}1.88,.1778}; Ρᾶ55.;) 
οεομρν ἃ εεμίγαὶ ῥοσίομ, Βορθτ νι γγοοὶ [0.7 ο(Ν1.87.36508); 
2. ἀϊυϊάο ἐμ τοῦ τὸ καταπέτασμα....ὃ καὶ ““εἰ τὴν σκηνὴν εἰς δύο σκηνάς 
(οϑπι. πα. ἰορ.1(}1.88.92Ὰ}); 3. τηογξονε, ἐμίογυσηε ἸΏ, ἀροῤῥίμι Ραΐν, 
(Μ1.65.800)); ἡ ἀγαθοθέλεια “-εἰ τὴν ἐξουσίαν" ἧττον γὰρ τολμᾷς ἤπερ 
δύνῃ οἰ. ξγ.5ς, ὡς βραβευτὴς...μ. τὴν μάχην ὅςο.Ρ15,ἠ6ν.521(Μ. 
02.14104); 4. δὲ τη ἐμε τοϊἀ416 οὗ ἃ ἰαϑὶς, ἘΡὮΧ.1.2180 ; 5. οὗ δὴ 
αροηΐ, ἰγαμδαεί Ὀυβίπθ55, εοηῦόν ἃ. ΤΑΕΒθαρΈ ἐὰν προχειρισθῇς “-εἰν τι 
ἰ4. τυ ῦΒ ; 710, ῥαγαϊ.τ.28 τι. (Μ].ος.1228}); 6. εοἰόδγαὶς ἘΑΒιοΥ ΤΉ 
ἐμὲ τάς διαφόρως παρά τισιν ἐφυλάττετο 30. τὸ πάσχα] οἱ μὲν γὰρ 
προελάμβανον, οἱ δὲ ἐμέσαζον, οἱ δὲ μετέπειτα ἐπετέλουν ἘΡῚΡΕ.ἠαεν. 
δυ.ττ(ρ.1τό1.3; Μ.42.220Ὰ)}. 

Ἐμεσαιόλιον, τό, [ΟΥ μαυσωλεῖον, γπαμδοίοιη, ΑΙς οἰ γοη, ].3(}. 

10.850). . 
Ἐμεσαπώλειον, τό, γημΐο, ἢσ, ᾿γνῦγτά οὐκέτι οὐδὲ ᾿Ιουδαῖοι καθαροὶ 

γίνεσθε, οὐδὲ Χριστιανοὶ εἷς πλήρης, ἀλλὰ μεσαπώλεια 1) τη, ἱγορβῆ. 
2.8(ρ.233.14). 

μεσαραϊκός, ἐμίοείμαὶ, Μεϊετιπαί, μον. δ} }.64.12200). 
Ἐμέσασμα, τό, γηάαϊε, Ὑπαάτιδιιᾷ, εαίφεῦ, βαγυτἴϊ.τ 45 (Μ.00.259). 
Ἐμεσασμός, ὁ, εοηίγαὶ ῥίαςε οἱ φαρισαῖοι..«τὰς προεδρίας, τοὺς μ. 

ἐπιζητοῦντες (Ὦγγϑβ.ἠονη.62.4 ἐπ ἢ11.(7.6250); ταῦτα ὁ μεσίτης θεοῦ 
καὶ ἀνθρώπων γενέσθαι πεποίηκεν, ὁ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς 
γῆς τῇ σωτηρίῳ αὐτοῦ τοῦ σταυροῦ προσηλώσει κατεργασάμενος, καὶ 

τῷ μ. τῆς θείας ταύτης νηστείας χρηστὰς ἡμῖν ἐλπίδας ὑπέφηνε τῆς 
ἀναστάσεως ΘΟΡΗΤ ον, 5(Μ.87.23120); Τϑορῆχ, Η ἐγϊοῦ. (ΝΜ .87.38728). 

Ἐμεσατώριον, τό, ν. Ἐμιτατώριον. 
μεσαύλιον, τό, ξογεεοιγέ οὗ σματο, Επι5.ν.(.3.30 {π|.{ρΡ.7χ4.6; Μ.2ο. 

χ]οοὶ); 7οΜοβομ, ῥγαί, τοκ(,8).2 9640). 
Ἐμεσαχαρακτήρ, ὁ, 1η16Δἀἰ6 εἰγοῖε οἵ α ἰοίίαν, Ευ. Το. . 6(Ρ.146). 
μεσέμβολος, ἐμίεγροξοά, ἰηδογίσά, τοῖ Μι.27:45 μ. ἦν ἄρα -τὸ 

σκότος [30. ἐν ἡμέρᾳ μέσῃ] Ὀγγ.Η. εαἰδεἶ!.13.24. 
["]μεσέμβριον, τό, -- μεσήμβριον, οἷ. μεσημβρία »άάαν, δῆϊν. 

“4γίοηι.3(Ρ.4.7}). 
Ἐμεσέμβρος, -- μεσημβρινός, εγ5.ορὶ.(Ν.86.32458). 
μεσεύτ-ω, σἰαηά ταάϊθῶγ, ἀεὶ ἂς ρο-δειοσεη, θεοῦ λόγος... “πων 

ἀμηγέπη καὶ συνάγων πρὸς τὸν ἀγέννητον τὴν γεννητὴν οὐσίαν Τλι5.1.( 
12(ρ.231τ.1τ4; Μ.20.13804). 

Ἀμεσηλικιότης, ἡ, τρΔἀ16 ἀρο, Τὰ δεαά, εῤῥ.2.ττλ(λῖ.00.1373}). 
μεσημβρία, ἡ, τηάάαν, ταεῖ. ἐν μ. τοῦ βίου φιλοσοφεῖν Ὅγτιεβ.εῤ. 

το4{Μ.66.1: 530). 
μεσημβρινός, ὑεἰοΉΡΊΉΗΡ ἰο ἩΟΟΉ. ΟΥ ποοη 46 οἱ μὲν ἄλλοι δαίμονες 

ἀνατέλλοντι ἢ δύνοντι τῷ ἡλίῳ ἐοίκασιν, ἑνός τινος μέρους τῆς ψυχῆς 
ἐφαπτόμενοι" ὃ δὲ μ. ὅλην περιλαμβάνειν εἴωθε τὴν ψυχὴν καὶ ἐναπο- 
πνίψειν τὸν νοῦν Ἰυναρτι. Ροπ᾿ καρ. ῥγαεί. ἃ 25(}1.40,12280); τὸ πνεῦμα 
τῆς ἀκηδίας...μ. καλεῖται ἘΝΙ τέκος, (Μ.70.14560); Εμελοί, (0,582); 
ν. ἀκηδία: μεσημβρινὸν αἱ »εϊάάαν ; σ., τεῖ. ΜΈ,20: 5 ὅτε ἐμέσασαν οἱ 
χρόνοι ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως καὶ ἕως συντελείας, τότε μ. ἀπεστάλη ωῦσῆς 
καὶ Ἀαρών γτ.ἐον ἀΐυ.τὴ(}1.77.10078). 

[“Ἰμεσήτης, ὁ, ν. μεσέτης. 
Ἐμεσήτρια, ἡ, τηεάταϊγίχ; Οἱ ΜΝ, ἘΡΠΤ.3,525Ὲ, 
[“]μεσίαυλον, τό, --- μέσαυλον : 1. ξεηϊγαὶ Σραξὸ ἴθι ἃ ΟΠ τΟἢ θεΐοτσε 

βαποΐαατν, [0.218]. εἤγον τ Ρ.435(Ν1.07.6444}; δῆιν. ἀγίθη. ά(ρ.51. 
26); 2. εομιηεείίηρ ράδεραρε, Ογτ.διυ,δαν.32(Ρ.117.12). 

μεσιτεία, ἡ, 1. τιεάταίίομ; αι. ὈοΌΘεη, ΟΟα πα τηϑῃ ; ἱ. οἱ (σιβί 
τὰ ἐν μέρει τοῖς κατὰ μέρος ἀξίοις διὰ τῆς τοῦ δευτέρου ϑο. τοῦ λόγου 
διακονίος τε καὶ μ. κατὰ τὸ ἑκάστῳ ἐφικτὸν ἐμπαρέχειν [5ς, τὸν πατέρα] 
Ἐμ5.}.6.7γ.απ(226Ὰ ; Μ.21.5400); 16 Μ͵αγεοί, τ.υ(0.7.1τ; Μ|.24.7254}); 
συνανεκράθη θεῷ τὸ ἀνθρώπινον, τοῦ κατὰ Χριστὸν ἀνθρώπον τὴν μ. 
ἐργασαμένου ΟΥΟΝ γ55.} μη.2(2 Ρ.355.8; Ν,45.53324}, αὐτὸς καὶ νῦν 
μεσιτείᾳ τοῦ Χριστοῦ σου δι᾽ ἡμῶν ἐπίχεε τὴν δύναμιν τοῦ ἡγεμονικοῦ 
σου πνεύματος [πέελρι οη δ, ρΡ.8.5.5} θεὰς, ὑμᾶς... καταξιώσει τε 
τῆς αἰωνίου ζωῆς..«διὰ τῆς μ. τοῦ... Ἰησοῦ Χριστοῦ (ὐοηςΙ. 4.Ρ}.8.48, 
4; τεῖ, Ἐχ.ζοῖτο τὸ χρῆμα τὴν διὰ Χριστοῦ μ. προανετύπου (γυ, 

845 μεσιτεύω 

]ορ.τ(4.5650); {Π184..42...)(Ν].6ς.ττ618)}; Ὀδινβθα τδὰ ἀρᾷ (οαᾶ 
ὅπως ὃ ἀγαθὸς θεὸς προσδέξηται αὐτὸ ἴβς, τὸ δῶρον) διὰ τῆς μ. τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐπουράνιον αὐτοῦ θυσιαστήριον [.1{.8}0.( 0715]. 
.4}}.8.13.35; εὐπρόσδεκτοι ἡμῶν αἱ δεήσεις... .τῇ τοῦ κυρίου γεγόνασι μ. 
᾿καὶ καταλλαγῇ Οεσαπι, ἄρος.20:τίρ,214); ὈΕΌνΕεπ πιᾶπ 8η πιδῃ,, 
4.4πάν. [γ.2(ρ0.38.25}; 11. οὗ ἀηροὶβ ἄγγελον ἄνωθεν πεμφθέντα πρὸς 
τὸ χαμόθεν τοὺς ἀνθρώπους... «ἀναγαγεῖν εἰς οὐρανοὺς τῇ οἰκείᾳ μ. 
θεομιμήτως Απατ.Δ65. οι. Δο( Ν τοῦ,3440); 411. ΟΥ ΒΜ ἡ δεξιὰ τοῦ 
ὑψίστου ἡ ἀπὸ σοῦ σαρκωθεῖσα πολλὰς ποιεῖ τὰς δυνάμεις διὰ τῆς σῆς μ. 

ΤΟ.ΌΙ Η.ν..}6.1). 180} 1.04.4:578}; ἀν. Οὗ βαίη5 τούτους ἐπικαλοῦμαι τοῦ 
εν διὰ τῆς μι. αὐτῶν ἵλεών μοι γενέσθαι τὸν..«θεόν Β45,6}.36ο(3.403Ε,; 
Μ.32.11008); τῇ μ. τῶν ἁγίων καὶ βοηθείᾳ τῶν ὑμετέρων εὐχῶν Μᾶχ. 
αρεδὶρ.(Μ].91.10330); τοῦ. Ἰη ουσθϑϑοῦν ργάνοῦ ἐπίσχες τὴν ὀργὴν κυρίου 
τῇ μ. ατ.Ναζ.ογ.16.2ο(Μ.3ς 9616); ν. οὗὨ ἃ Βροηβοχ δ Ὀαρζίϑιη ἀξι- 
οὔντός τε διὰ τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ μ. θεοῦ καὶ τῶν θείων τυχεῖν (δου. ΑΥ.6.}}.2. 
2.5(}1.3.5064}; νὲ, ἔρ., οὗ ν]ΤρΡΊΠΙΝ 85 τοοοῃοίηρ σοί λα πιαπ, Οὐ. 
ΝΝΗΝγ858.υἱγσιφίρ.255.12; Μ.46.32240); Βε εΐνδοη ΤΏΘῺ ΔΠα τη παραγ- 
γέλλω τε ἐν ὀνόματι καὶ μ. θεοῦ (Ὁ 546 (οχῃο, 5δες, 11); τὰ δεόμενα 
τῆς ἡμετέρας μ. πρὸς τὴν διόρθωσιν ἴ585.6}.278(3.4220; Μ.32.τοιύ Δ}; 
2. εογημεηπεαίϊοι Ὀξίννεοπ σοι 1165 οὗ πο ΚΒ Δα 118 διὰ τῆς 
[Ξο. τῶν πρεσβυτέρων] μ. ἡ τοῦ λόγου χρεία πληρούσθω ἰάγερ. [ιι5.32(2. 
3276Ὲ; Μ.31.00710); ὅ. πιξατς οὐκ εἶπεν ὅτι ὁ θεὸς λόγος προέκοπτεν 
«ἀλλὰ προέκοπτεν κατὰ τὴν μ. τῆς οἰκονομίας “πη. Ἀπ (Μ 
86.2488),., Μαχυρενε (οι, 6610}; φάτ Ραρα ἐρ.σηει. (1,96. 
12:80); 4. ῥμεγηιεάίαϊε ρμοςτ θη ὃ ἀὴρ τῇ ἑαυτοῦ μ. διαλλακτὴς γένε- 
ται τῆς μαχομένης φύσεως ὕδατος καὶ πυρός Βαβι ἤέχ.4.5(1,288.; Μ.20. 
800); ΟτδΝΝ υββ. μεν τοί .44.874}; οἵ ὅοῃ τῆς τοῦ υἱοῦ μ. [530. ὈαΐνγΕ ΘῈ 
Ἐδῖμου δηά Η. (ποβι] καὶ αὐτῷ τὸ μονογενὲς φυλαττούσης καὶ τὸ 
πνεῦμα τῆς φυσικῆς πρὸς τὸν πατέρα σχέσεως μὴ ἀπειργούσης ΟΥ. 
ΝΥγ55.ἐγές άἀττ( Ν1.4:.1330); 5. τΞΞ μεσῖτις, τπεήταϊγῖκ, οἵ ΒΜΝ ἀκατ- 
αἰσχυντον πρέσβιν καὶ μ. εὐμενῆ 7ο.Μοπιἤνητη. Βας, τοί} ].06.13778). 

μεσιτεύ-ω, 1. »ηεάϊαίε, ἃ. αεὶ α5 ΟΊ οὐ τπεύτα!ον, Ἰδλὰϑου.(,3. 
23(0ρ.88.33; Μ.20.1ο840); τῷ πθοντι τῇ δίκῃ ΟὨγγδ.ἤορ. 6.3 ἢ. σον. 
(1ο.138Ε); ΡᾺ]].ἀ.} απδ.2ο(ρ.84.1τ4:; Μ.34.το9 70}; θεῖ. Βαῖθοῦ ἀηα Βοη 
(α τεάμοῖτο αὐ αδομγαάμ7:) οὐκοῦν περιττὸν ἤδη φανεῖται τὸ δι᾿ ἑτέρον 
μανθάνειν οἴεσθαι τὸν υἱὸν τοῦ πατρὸς θέλησιν, ἀργήσει δὲ πάντως ἡ 
χρεία τοῦ μάτην “Ὄντος λόγου κατὰ τὴν ἐκείνων ἀπαιδευσίαν (ντ, [6.1.4 
(4.420) ; οἵ (μχ51 τηραξβτιηρ Ὀείνεεῃ σοῦ ΔΠα τη ἄνθρωπος φίλος 
τῷ θεῷ, “οντος τοῦ λόγου (Ἰοτη, ῥγοί, τ2(ρ.δό.το; Μ.8,2440}; προφήτης 
ὅμοιον ωσεϊ τι ἔχων, τὸ “σαι θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ΟΥ. [σ.6.1π(8 ; 
Ρ.125.3; Μ.14.2280); ἵν᾽ αὐτὸς ἡμᾶς. «πρὸς ἑαυτὸν ἐπαναγάγῃ διὰ τοῦ 
νἱοῦ “σαντος Υ Ναζ.0γ.4ς.22(λῆ.36.6ς28); ἀος, πηοῃλλιδ μηδενὸς δὲ 
ὄντος τοῦ ““οντος ἄμεσον καὶ συναφῆ τὴν κοινωνίαν εἶναι οὐ καταδέχεται 
ΟΥΝ γε5. Εν (2 Ὀ.2ο8,20; Μι45.8οσο); εἰ ὑπάρχοι γενητὸς δεῖται 
πάλιν τοῦ “ποντος Οντγυίἠες, (αἰ. 1518}: διὰ τοῦτο μεσίτην αὐτὸν 
εἴρηκεν θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν οὐσιῶν ἕνα ὄντα- τὸ 

γάρ τινων «-ον ἀμφοτέρων ἔχεται πάντως ἃ ἀρ. ΒΜ χίρ.24.τ4; Μ, 
16.2608); οὗ ΒΨ, Ἐρίην.3. 5 22Ὰ ; Οὗ ρυθϑίῃοοα τὴν ἑερωσύνην ““ουσαν 
θεῷ καὶ ἀνθρώποις δμβῥεαίτο 0, Εναρυ, ἦε... 8(Ρ.58,20; Μ.86. 
25258}; Ὁ. [γα 5., ΤΠ ἼἸαΐδ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΤῊ γοφροεὶ οὗ, οἱ ΒΜΥ εἰς οὐρανοὺς 
εἰσαχθεῖσα, ἐξοστρακίζει τοὺς δαέμονας, γσουσα τὰ πρὸς κύριον ΤὨστγ. 

ϑεέπα ον, ᾿ς, 2(Ν].00.72 10}; οὐ δὲ πάντες οἱ τὸν βασιλέα γνωρίζοντες καὶ 
τοὺς ἄλλους εἰς αὐτὸν δύνανται --εἰν 1 0.1) .εοηξοί Μν05.2030}; Ρά55,, 

ὧὲ γεευμειίεα τοῦ λόγου..-συνευχομένου πρὸς τὸν πατέρα τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
“κομένῳ ΟΥοΥ το. (ρ.226.10; Δ|.11,4450); φυσικῶς τῶν ευομένων ἐπι- 

θιγγάνοντος 5, Χριστοῦ]...τήν τε “-ομένην ἀνθρωπότητά φημι καὶ 
πατέρα θεὸν ΟνΥ. [0.3.5(4.2660}; οὗ ἴεν δηθὰ σεπί εβ οὗ μὲν δι᾽ 
οἰκέτου ἐμεσιτεύοντο, οἱ δέ, δι’ αὐτοῦ τοῦ κατὰ φύσιν υἱοῦ 14, Πμἰη.3 
(65. τόρ}; Μαχιρ.) Μ οΙ, φόδ0}; ς. μέγροξε Ὀδῖννθθη αἰβριςαηΐβ; 
ἢν. πανταχοῦ τῆς δικαιοσύνης ἐν τοῖς ἀμφισβητουμέναις “-ούσης Οὐ. 
Ννν85.0» ἀοριτ(ρ.6.23; Μ,44.11210); 2. ἀεί ας σο- δοθοθε} ΟΥ ἀρέμί τῷ 
πατρὶ καὶ ἀγγέλοις --ει [5ς΄ ὁ υἱός} πι5. Παγεείί, τ. τ(0.8,8; Μ.24,728.}; 
Ἀαρὼν... .ἐμεσίτενε τῇ ὀπτασίᾳ τοῦ θεδῦ καὶ ταῖς τῶν ἀνθρώπων θυσίαις 

Ατῇ.4γ.2.7(}}.26.1618); ὁ θεὸς.««τὸν ᾿Ισραὴλ...ἐξ οἴκου δουλείας ἐξ- 
ἤγαγεν -τοντος τοῦ Μωυσέως Οντ.Ος5.144{3.178Ὰ}; οἵ ἃ Ργορβεῖ κἂν εἰ 

σποιμι τυχὸν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὑμῖν ὁ τῶν ὅλων διαμαρτύρεται 
Ι θεός ιὰ, ΜΠ τ1εἶ.4(3.302Ε) ἢ βασιλεύειν οὖν τεταγμένοι παρὰ θεοῦ σύνδεσμοΐ 

τε τῆς τῶν ὑπηκόων εὐσεβείας τε καὶ εὐπραγίας τυγχάνοντες...τῇ τε 
προνοίᾳ καὶ ἀνθρώποις ττοντες Πα 5, ΠΡ. ἐρ.Ογνγ.2(ρ.1τπ.6;}1.1.12440); 
εἴ τις ἐπίσκοπος ἐπὶ χρήμασι χειροτονίαν ποιήσαιτο....εἰ δέ τις καὶ -των 
φανείη τοῖς οὕτως αἰσχροῖς καὶ ἀθεμίστοις λήμμασιν.. .ἀναθεματιζέσθω 
(ΟβΒαϊο αρ.2; ὁ πατὴρ..-«ὁμολογῶν εἰληφέναι ὅπερ ἔλαβε “σας ὁ 
πτωχός [50. Ὀεϊννδοη (οα δηά τῆς αἰπιβρίνεῦ] ἘΝῚ ρεγίςί,, ΚΟ .70. 
8720); τοῦ, Ηδθιττι οὐδεὶς γὰρ ἡμῖν, ὡς τοῖς παλαιοῖς, ἐμεσίτευσεν 
Ρτοο..15.54:13(Μ.87.25.48}); Τατερεηῖ ἰοσ. ΠΠ6ηττ6(}.86, Ἀ81}) ; ἔρ. 

᾿ ΕΣ Α - “ - 

ἱ οὐκ ἔστι διδαχὴ “τουσα μεταξὺ τῶν αἰσθητικῶν καὶ τῶν αἰσθητῶν 



μεσίτης 

ΡῬμήϊοχ.ρ. 22(ρ. 173}; Ἀξῆσβ ρμρᾶ55. ὁ σὸς λόγος καὶ ἐκ τοῦ νοῦ ἀνα- 
φαίνεται καὶ οὐ --εται πάθει στ, ΝΥ 95. ἔκμη δία Ρ.54.τ2; Μ.45. 6240); τ ν. 
12(1 Ρ.275.16; 9810); 3, ἀδεῖσὶ, ῥγομηοὶθ ἃ σαιι58 ΟΥ ΡΙΟΘΕΒ5, 6, βεοηϊ, 
ΟΥ̓ ἀαἰ., τοῦ, αὶ 41:1ὸ “ων τῇ τῶν ἀνθρώπων σωτηρίᾳ, πρὶν ἢ τὴν 
σάρκα ἀναλαβεῖν Ἐλι5.6.1},.2.2τ(ρ.130,22; Μ. 24. 9568); Βδβ.ρ.τ5θ6.2(3. 
2451); Μ.22.616.); τῆς πνευματικῆς “"οὐσης ἀγάπης (ΓΡ(3281)ε}.80. 
ΤὨαΙ, ἦν. 5.0.17(3.1032}; θεώσεως. ..ἧς οἱ μάρτυρες “τουσι ΟΥΝᾺΖ.ΟΥ. 
τι (].25. 8270); »]άντη. Τγέη.2. τ4(}]. .30. 6068); ἜΠατ, ὍΜΟΡΒ. μιπει 5 
(0Ρ.31τ5; Μι6ό ΚΝ οὔτε γὰρ τῇ ἑνώσει τροπή τις ἢ φυρμὸς ἐ ἐμεσί- 
τευσεν ἜΘΗ ΕΠ ερι νη. (Ν].87.31648); Ἰησοῦν Χριστὸν... ἐνεργοῦντα 
τὰ θεῖα «οοὔσης τῆς ἀνθρωπότητος τῆς ἐνωθείσης αὐτῷ τῷ θεῷ λόγῳ 
καθ᾽ ὑπόστασιν ἩΟνΝοτ.ορ. δόνρ.τ(Π.5.132208) ; ; Ὁ. 86ς. 8πα ἰπῆῃι, “πουσι 
καὶ ἑτέρους φίλους θεῷ γενέσθαι τυ. βρη Ργας 28 (Μ. 64.705); 
4. ἩΠΉρΙσ τοτεξι, δι ρογυθη ρον; οὐκέτι μαχομένοις τισὶ συμπλεκόμενοί 
τε καὶ εὔοντες ὕς; Νγβ5.9 7ος.(Μ,44.3328); ἐν ἦ κάλλους ἐπιθυμία --ει 
τῷ πόθῳ τα ἤονη.1 τη (απὶ.(Μ.44.7728); ΟΠγγϑάηηα 3 .2(4.} 540); : 
Τάτ. ΝΌρ». Βλμείμε. 2(ρ. 269. 17; Μ.δδιο 400}; τοῦ σαρκωθῶτος θεοῦ.. 
μητέρα μονογενῇ καὶ μονότροπον σύλληψιν δεξαμένην.. οὔτε σπορᾶς 
γενομενῆς οὔτε φθορᾶς “-σάσης 514, Ρε] ερῥιτ. 4{Μ.γ8.2τόο); 5, δὲ 
δείιοόθη, ἠπίογυδηε, 85 ἃ ΠΠΠῚΚ ΟΥ 8. ὈΆΙΤΙΕΥ τὸ πνεῦμα, φωτὸς τύπον 
ἐπέχον, ἐμεσίτευεν τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ οὐρανοῦ ΤΈΡΗΙ, Απί Αμίοἷ.3.15 
(Δ1.6,10734}; ΝΗ .«Ρογίδί..4(4.70. 8604); ; αὐτῷ νεφέλῃ [1.6. αὖ ΤΥ Δπ5- 
Πρυγατ]οη] πρὸς ἀνθρώπους λαλοῦντι ἐμεσίτευσεν Β85.80}.07.40.τ0. 
8ς,4538}; ὁεεῤν απ ἐμ σγιμδάϊαίο ῬΟΦΊΘΗ ; Οἵ ἸΙΔΥσΪ ΑΘ 1᾿ γχοϑρθοῖ 

οὗ ργανου- ες ον ομ8 Πϑπᾷ δὰ ςΠΠ4- “Βθατίηρ, οαι {Ππθ ΟἸΒΕΥ, ΓΙ δι. 
51}.3.12(ρ.233.3: Μ.8ιττβτΒ); {Π60]. ὧν [50. ἀγεννήτου πατρὸς καὶ 
κτισϑέντων) σπουσα φύσις μονογενής, δι᾽ ἧς τὰ ὅλα ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν 
ω πατήρ. ΑΙεχ ΑΙ, ἐρ.Αοχ.ττίρ.26. 37) 18. Ξ640}; τὸ φῶς αὐτὸς [5ς, ὁ 
λόγος) ἦ ἦν.. "τόν τε καὶ διεῖργον τῆς τῶν γενητῶν οὐσίας τὴν ἄναρχον 
καὶ ἀγένητον ἰδέαν ἔπ5.1 Οςτίρ. τοῦ, 28; Μ,20.13248); εἰ δὲ οὐκ ἀεὶ... 

συνῆν ὁ υἱὸς. «ἀνάγκη χρόνον καὶ αἰῶνα πατρὶ καὶ νἱῷ “-εἰν ἽΠατ. Τγέῃ. 
6(1.75.11520); ἐπὶ. «τῆς τοῦ υἱοῦ γεννήσεως ἀσεβὲς λέγειν χρόνον 

10..Ὁ .).. 1. 80}. οά- 8128) “- ̓ Σῦντ. ἐγη η(δ5, 90; Μ.77.11334}; 
ἡνωμένον πατρὶ κατὰ πνεῦμα, ἡμῖν δὲ κατὰ σάρκα, καὶ οὕτω -- σαντα θεῷ 
καὶ ἀνθρώποις ΑἸΠ ποιοὶ ε..1γ.22(Ν}.26, 10248); ; ὁ ἀχώρητος χωρεῖται 
διὰ μέσης ψυχῆς νοερᾶς “οὔσης θεότητι καὶ σαρκὸς παχύτητι στ. ΝαΖ. 
ον 58. Ἰ3(}}. 46. 3250); ; ἑκατέροις “εἰ, πρὸς τὴν πατέρα αὐτοῦ, θεὸς ὧν 
φύσει... «πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἄνθρωπος φυσικός ἘΒΙΡΗ. αἸηςι4λ(ρ.5ς. 
4; ΜΝ .43: 974); ; οἱ ΒΜΥ͂ χαῖρε κεχαριτωμένη, “"ουσα θεῷ καὶ ἀνθρώποις, 
ἵνα τὸ μεσότοιχον ἀναιρεθῇ Ῥχοο] ΟΡ αρηπππὶ (Μι8ς. 4444}; σὺ ὔσασα 
καὶ κλίμαξ γεγονυῖα τῆς πρὸς ἡμᾶς τοῦ θεοῦ καταβάσεως, τοῦ τὸ 
ἀσθενὲς ἡ ἡμῶν ἀναλαβόντος φύραμα Το.) .λον!.8.8(}.96. 713}. 

μεσίτης, ὁ, 1. γπηεάταϊον ; δ. Ὀδτινθ η (σα Δπα τηδη ; ἱ. οἵ (Ὠτῖσε, 
Ιτεη.ζαεν. 3: 18.7(Μ. 7: 9378) αἷξ.5 5. γνωρίζω; μ.ὁ ὁ λόγος ὅ ἃ κοινὸς ἀμφοῖν, 
θεοῦ μὲν υἱός, σωτὴρ δὲ ἀνθρώπων, καὶ τοῦ μὲν διάκονος, ἡμῶν δὲ 
παιδαγωγός (Ἰοτα. ραεά.3.1(ρ.236.28; Μ. ὅ,5574}; ΠΙρρ. Βαϊ.(ρ.82.γ1.; 
Μ.το.όο58) εἰΐϊ, 5. ἀρραβών ; διὰ μεσίτου καὶ ἀρχιερέως καὶ παρακλήτου 
ὦ γ. 70.2 3408; Ρι93.1; Μ.χ4. 1768); ἀληθινὸς θεός ἐστιν ὅ υἱός, καὶ πρὸ 
τοῦ γενέσθαι αὐτὸν ἀν δ ἰσπὸν, καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι μ. θεοῦ καὶ ἀνθρώ- 
πὼν ἄνθρωπον ᾿Ιησοῦν Χριστόν Α1Ή.ἕμο οὶ ε..4γ.22(81.26.10248); μέγα 
τῇ Χριστοτόκῳ τὸ τεκεῖν ἀνθρωπότητα, τῆς τοῦ θεοῦ λόγου θεότητος 
ὄργανον: ἀρκοῦν αὐτῇ πρὸς τιμὴν ὑπεραίρουσαν τὸ γεννῆσαι μεσίτην 
τῇ τοῦ θεοῦ συνημμένον ἀξίᾳ Νεβί.αρ.] δοης. Β, Αἤδϑίνδὶ [Πππ||. 30}. 86, 
13920); ἑ ἑνώσει γὰρ πάντως ὃ νἱὸς ὡς μι ἐν τῇ ἑαντοῦ σαρκὶ...ἐμέ... 
τῷ πατρί 1101Δα, 4ν.7(}1.6Ξ 11618}); μεσήτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Χριστέ 
111.) ας ΒΡ τοῦ Ρ.107}; ἐδ. οἵ αὶ Δηρ6] τῷ ἀγγέλῳ τῷ παραιτου- 
μένῳ ὑμᾶς"...οὗτός ἐοτι μ. θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Τ. αΉ 6.2; κἰϊ, οἱ ΒΜΥ 
πρόστατιν καὶ μ. πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχϑέντα θεόν ἘΡΡὮΥ.3.5320; ἦν. οἵ 
5175: ἀοραττοα, δι᾿ ἐκείνου [8ς. μάρτυρος τῷ δεσπότῃ προσάγει 
τὴν αἴτησιν, τοιαύταις κεχρημένη πρὸς τὸν μ. φωναῖς Αι, ΑτὰΛο,η. 
τοί. 40. 3170); ΝΙΊΓοΡἢ. Ὀπισιδγη, (ΝΜ 86. 21210) ; Πνταρ διὰ μεσίτου 
τὸν θεὸν τοῦ οἰκείου θεράποντος ἐπεκαλοῦντο 1ᾧ.)4(30568); ν. οὗ ΟΙατου 
ἐπίσκοποι...οἷ μι θεοῦ καὶ τῶν πιστῶν (οη5:..4Ρ}.2.25.}; δώσεις τῷ 
ἑερεῖ τὰ ὀφειλόμενα... ὡς μεσίτῃ θεοῦ καὶ..«τῶν δευμέλθν καθάρσεως 
καὶ παραιτήσεως 10.2.35.3: εἰ ἀληθῶς βούλει θεῷ δωροφορεῖν, τὸν μ. 
τῶν δώρων μὴ ἀτίμαξε, οὗ ταῖς χερσὶ διακόνοις κεχρῆσθαι θεὸς φιλαν- 

θρώπως ἠξίωσεν Ἰ514.ῬῈῈ],6}}.χ.340(Ά1.78.4818); ΤΟτεροπε ἀς:.( Ὁ. 
86.784); ΔΈ ΡΡίέσαιο 8Ρ. Ῥναρτλ. 6.2. δ(ρ. ὅο.5; Μι86.2 52 πὺ; ; τοῦ δὲ 
ἀγγέλου τούτου τύπον ἐπέχει ἕκαστος ἱεράρχης, ὡς μ. θεοῦ καὶ ἀνθρώ- 
πων" καὶ τῶν μὲν τὰς κλήσεις ἀνάγων- τῶν δὲ τὸν ἱλασμὸν κατάγων" τοὺς 
δὲ τῶν ἁμαρτανόντων ἐπιστρέφων Απάτι( 465. “ρος, 2τ(Μ.τοθ.2880); 
Υ]. οἵ Μοβο5 δ8 τηδαϊδίοσ οἵ 1,8νν, ΗἸρΡρ.})α»,.1.40.5}1.1το.6608) ; 
νἱ . ἄρ. εὐχὴ φωτισμὸς ψυχῆς...θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μεσίτης 1(ῃγν5. 
μον ΡΡὶ. 6(}1.64.464Ὰ}; Ἀ. Ἰφηρίγε οἵ ἃ αἰδραϊαμίοη ὁ ὁ τῶν λόγων 
μ- ΠΟΘΙ ΟΝ 6, τοιπέδς οἵ αὐτὶ οαίῃ, οἱ σα τὸν θεὸν μεσίτην 

εἰσάγων ΟὈΠτνβ. Ῥαυΐά 3.0(4.)820); 2. αροπί, Ἰηϊσνησάϊαγν ζητήσαις 

γπειν 

840 μεσολαβέω 

«ὐνεῖ. «οὐ ἄγγελοι αὐτοὶ ὄψονται τὰ παρὰ τῷ πατρὶ, οὐκέτι διὰ μεσέτου 
καὶ ὑπηρέτου βλέποντες αὐτόν ΟΥ, 7. 20.7{0.334.24; Μ.14.5884Ὰ); ΑἸ. 
ἐρ.Δἀεἶρῆ. 5(Μ. 26. 10 770) ; τέ δέ ἐστιν, ᾿ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε᾽; οὐ 
δεήσεσθε μεοΐτου, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ τὸ ὄνομα μόνον εἰπόντας πάντα λαβεῖν 
ΟΠγνβ λον, 79.1 ἐπ [0.(8.4660}; επαιτμεεἰ οὗ τὰς ναῖον οὗ ΠΠἴς, {δ.46.4 
(2731); προμνήστωρ ὑμῶν ἐγενόμην καὶ τοῦ γάμου μ. δι᾽ ἐμοῦ ἐδέξασθε 
τοῦ νυμφίου τὰ δῶρα Τάς, 2(γ,τι :2(3.3..1); 3. πὲ τοῆο ἐύηλος Ῥεπόέη, 
σεσιβρίος ΟἩ Ἰμίεγηιθάίαίε ῥοςίοι; ἃ. οἵ 10. Ἰλιρὶς τὸν πρὸ τοῦ 
μεσίτου μεσίτην, μεσίτην παλαιᾶς διαθήκης καὶ νέας (ὙΥ. ΝᾺ 7.0γ.21.3 
(1.2 5.1ο858}); ὁ βαπτιστὴς....ὁ τῆς ἀρχαίας ὁμοῦ καὶ τῆς νέας διαθήκης 
μ. 155. 3 ε1.ογ.18.2(Μ.8ς. 2290}; Ὁ. οἵ δόὴ μήτε αὐτὸν εἶναι τὸν ἐπὶ 
πάντων θεὸν..-μήτε τῶν ἀγγέλων ἕνα, τούτων δὲ μέσον καὶ μ. [ὑὰ3, 

ΔΙανεοί τ τίρ.8.7; Μ.24.728Ὰ); εἰ ἵνα τὰ γενητὰ γένηται, μεσίτου 
γέγονε χρεία, γενητὸς δὲ καθ᾽ ὑμᾶς 55, Αὐΐδῃ5} ἐστιν ὁ υἱός, ἔδει καὶ 
πρὸ αὐτοῦ μέσον τινὰ εἶναι ἕνα κτισθῇ"- τοῦ δὲ μ. πάλιν καὶ αὐτοῦ 
κτίσματος τυγχάνοντος, ἄραρεν ὅτι κἀκεῖνος ἐδέετο μ- ἑτέρου πρὸς 

τὴν ἰδίαν σύστασιν Ατῃ. ,ἀξώ7.8(ρ,7.24:; Μ,25..437 (420}λ}); εὑρήσει [53ς, 
τις} πολὺν ὄχλον ἐπιρρεόντων μεσιτῶν καὶ οὕτως ἀδύνατον ὑποστῆναι 
τὴν κτίσιν ἀεὶ τοῦ μ- δεομένην 1(,.4»..2.π50(}}.26.2ο 10}; τὸν ἀμφοῖν 

ἀναμέσον, θεοῦ τε φημὶ καὶ κτίσεως, ταύτῃ γάρ τοι καὶ μεοίτην αὐτὸν 
κεκλῆσθαΐξ φησιν Ογτ, ταὶ, ἐγ. τ (5, Ατο 0}; α. Βα πος ἰσέμμε ἰσμθης οἵ 
ἃ 8668 μηδενὶ ἐξεῖναι μεσίτη τὴν καθέδραν κατέχειν ἥτινι μεσίτης δέδοται 
(οά. 45 .7γ4(1.Ατ.ἰπϊεγεφοςοῦ); ἃ. δομηάανν διομολογεῖται “Ῥωμαίοις 
καὶ Ἀβάροις ὁ ΓΙστρος μ. ΤΡ]. δχε. ον. Ο(ρ.256,20; Μ.103,036ΑᾺ). 

Ἐμεσῖτις, ἡ, ἴειχι. οἵ ἔοτορ,; ἢ. πειαίγιν, οἵ ΒΥ ἡ νόμου μ. καὶ 
χάριτος Αηάτι τ ον.4(Μ.07.865Α); θεοτόκος ἡ τῆς ἡμῶν ἀναπλάσεως 

καὶ σωτηρίας μι ΝΙΓΘΡΒ, τυ γηι)ντ45(Μ},80.31218); 2. γηόαρ Ὀς- 
ἔνθθὴ 7 ΘΧΊΎθτηδβ, ἐλ] αχαρ. αἱ. 222(Δ|.0ο0.14520). 

Ἐμεσιτολογέω, «ρεαῖὶ ας α πιεάϊαίον ; οἵ ΜΨΥ, 1]... ο μι. (06. 
δδολ). 

μεσοδάκτυλον, τό, τραίε δειποσεη πῦῦ βΉΡΕΥς ΟΥ̓ οσς, δ]. α»}.0 

(0.470). 
Ἐμεσοδίκτυος, ἠὲ 1᾿1ὲ ἸΠ1ἰ5ἱ οὗ ἃ πεὶ, Βα 5.561.ογ ὃ, 2(Δ|,85.121.).. 
Ἐμεσόδμητος, ὑμῖ 1 μι... μολύβδῳ ῬΆῸ] 51]. δορ 470(}.86. 

2138Α). 
μεσόθεν, ἤγον! ἰἠδ τά 6; ἐν μ. 1 [ἠδ τηϊάσὶ ἐν μ. τῆς ἁγίας 

συνόδου ᾿μοπῖ. ΡΒ. αν. Δργν.73(}1.08.6771:)). 
Ἐμεσόκληρος, ἢ ἴοΥ μεσόσκληρος, ἠπαγὼώ τῇ 116 μη], 

1224{Μ.02.1528λ). 
μεσολαβ-έω, Α. ἴγαηβ.; Ἐν 1 φνυΈβΈΠηρ, σγῖρ γομ πε {ἐ τοῖσι; σ., 

ΝΗ ΔΙαρη. δ (1.79. το401}; 2, ἐμ εγεσρὶ, ϑοοτἠ..6.7.20.0(}1.6γ.78 0); 
ἤθη εἰνίάε τη ἕῶσ οἱ δὲ “-οὔσι τὸν χρόνον, δὶς τῆς ἑβδομάδος 
παρατιθέμενοι τράπεζαν ΣΝ] Ἠαγν.53(}].70. 617}); 3. νοΐ... ΤΉ ΕΥΤΗΡΙ, 
θη ρεο, ΟΠτγϑ. βαρ. Βανί. (2 δούς); --ουμένη δὲ λογισμοῖς προσευχή 
ΝΗ Μ]αρη. δ(τοο40) ; 4. ξεραγαίε οὐδὲν γὰρ ὅλως τὸ --οὖν πατέρα καὶ 
τὸν υἱόν, ὅσον εἰς οὐσίας ταυτότητά φαμεν ὕνγ. [ο.0(4.571Ὲ}; διαστή- 
ματος οὐδενὸς ὄντος μεταξὺ τοῦ --οῦντος τὸ εἶναι τοῦ πατρὸς καὶ τὴν 
γέννησιν τοῦ υἱοῦ 1τ.1ῤ165.7(ς᾽.58Ὲ}; νόμος δὲ παρεισῆλθε τὴν ἀρχαίαν καὶ 
τὴν ὑστάτην μίαν οὖσαν --ἥσας πολιτείαν ΝΠ] ρῬτος, (απ ,2: 1401. 
δη.1όο08); 5. ρῥίαεο τη ἰδε να ἰδ --ήσας καταπέτασμα μεσόθεν (ν.1. 
ἔσωθεν) ποιεῖ αὐτὴν ἴ5ο. τὴν σκηνήν] χώρους δύο [οκιη.1π||.0}.2(}1.88. 
1608}; Ρα55., δὲ ΤῈ ἰδὲ 6 στούμενον δὲ τὸ ᾿Ιουδαίων ἔθνος, ποτὲ 
μὲν ὑπὸ Σύρων ἐπολεμεῖτο, ποτὲ δὲ ὑπὸ Πτολεμαίων [π|5.7..τὸτ22(Μ 

24.236}; τοῦ, ψισίαθ 5 π6 τπραπ, (τι  ΄ νβ5.ῦ. ἤ7ος.(Ν|.44.420}}; οὗ 
8ι 5ΤΟῸΡ τὰ ἔθνη καὶ τὰς μεταξὺ τῶν ἐθνῶν --ουμένας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας 
Ἐπ|5...5,40:τ(4280); δὲ βαμλοά γραμμὴ μία, --ουμένη ὑπὸ κεντημάτων 
δύο εἴτουν στιγμῶν ἘΡΙΡΗ δ Ήη5.8(}1.....2480).Ψ 

ΒΒ, [ηὐγδη5,; ἐφηεγυόηε, 51. ῬῈ]. ἐῤ}.2.τϑο(}}.γ8. 40Ὰ}; τὸ στερέωμα 
«ὐμερίζον τὰ ὕδατα ἄνωθεν καὶ κάτωθεν μεσολαβοῦν (βγη. [π6.10}.3 
(1.8βισφιο); μεῆςα 8. ἤογη α ῥαγγίον ἐσχήκαμεν...εἰρήνην τὴν πρὸς 
τὸν πατέρα..«τὴν --οὔσάν τε καὶ διϊστῶσαν ἡμᾶς τῶν τρόπων ἀκαθαρ- 
σίαν ἀπονιψάμενοι Οντο σἰαρἧῥ(Ἕοη..(1.61}0); 14..15.5.2(2.7708}}} ΡΥΘΆ. 
ῬΙΟΡΙ. 85 βυ δέ, σε, δανγ ον εἰ δὲ ἀκατάληπτόν τι τὸ --οὖν εὑρίσκεται, 
τί τὰ τῆς ἡμετέρας φύσεως ἡττήματα κανόνα καὶ σταθμὸν ὁρίζουσι 
τῷ θεῷ; 1ἅ. 7ο.ττοιτί4.006Ὲ)}; ἔστι πολὺ τὸ «--οῦν καὶ ἀσυγκρίτοις 
διαφοραῖς τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὐκλείας καὶ ὑπεροχῆς ἀποτειχί- 
ἕον τὰ καθ᾽ ἡμᾶς τά οριτίρ.14.20; 52.7}}; λέλυται γὰρ τὸ “-οῦν ἀν 
Χριστῷ, καὶ οἱ πάλαι διεστηκότες..-συνεισδυόμεθα δι᾽ αὐτοῦ τε καὶ ἐν 
αὐτῷ τῷ θεῷ τὰ αὐογ. (τις); Ὁ. αεἱ ας τιοι Ἰαίον οὐ ἀσόμὶ τεθαυμα- 
τούργηκε γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ --οὔντος μὲν τοῦ Μωσέως Ἰά.ἰς.ς. (4. 8818); 
οἰκειότητα... «τὴν διὰ νόμου. .«διακονοῦντος ἥωσέως καὶ “ούντων 
ἀγγέλων τᾶ... 28(3.5 τ}; ἐβασιλεύετο...ὁ ᾿Ισραὴλ ἐν ἀρχαῖς ὑπὸ θεοῦ, 
“νοὐντων ἁγίων 14,λ11ε}.46(3.434Ὲ}}; 16. οἰαῤῥιΟ τη. (1.2 06Ε); αὐτὸς 
ἡμῖν δι ἑαυτοῦ λελάληκεν ὁ υἱός" οὐ ““οὔντος ἔτι προφήτου καὶ φωνῆς 
ἁγίων 14.Π εΡῤ.τὐτί(ρ.564.15); οἱ [Πϊπρβ, δε δε τησαρς οὗ οδίατητην τὰ 
τῶν χαρισμάτων ἐξαίρετα “-οὔσι πόνοι τὰ, σἰαρὴ. Εχκ. 3(1 21τῈ}. 

(Ὁ Ἰπ, ἤδα. 



μεσονήστιμος 

Ἐμεσονήστιμος, 17; 1:6 να άϊσ ὁ {ἐπ [αὶ (τιϊ-Τ ΕΠ), ἀετπν ΟΡ ον. 

τ τ{.(Μ.98.2218). 
Ἐμεσονυκτέω, ὈΓ65. ΡίορΙ. τ. .1. ἔοθτ μέσων νυκτῶν Οδτνϑ. ἤσηι. 

81,1 11 [ο.(8.4800), 
Ἐμεσονυκτικός, -- μεσονύκτιος, ο οὐ αἱ τη] Δη16}}}} μι. εὐχάς Ἰ,εοηΐ, 

ἈδθυυινΑρν. βφ(λνοϑ. 6440); οὗ ἜνῚ} βρίγιῖβ, ἔμολοὶ (ρ.583). 

Ἐμεσοπελαγίζω, δὲ ἐπὶ ἐμὲ ἡ 16 οΓ μὲ σεα, Τ. [οὐ τὔ(ρ.114.23). 

Ἐμεσοπέλαγος, τό, »:άτ-οσεαν,, [00 Δίοβομ, ῥγαὶ, τ] 4(Μ.87.30410)).ὄ 

Ἐμεσοπεντηκοστή, ἡ, Π|4- ᾿επίδευςὶ, ἔπε οΉΥ τοσεῖ τῷ Εἰαρίογ- 

ἐάε, ξεαϑὲ κερὶ ἴτοπι Ἰουσὶῃ ἀν αἰτοῦ {Πλγὰ Ῥαμάδν δἔιευ Εἰαβίεῦ 

ΘΠ Ὲ} Το τη ἀἀγ οὗ ΤΟ] ονγίπρ' νγεεῖ ; τοί. [0.7:14, ΔΙΔΡἢ.᾿ϑεοροη. 

εἰς.(Δ1.30.120}; Προπτ, Βμδορεπί ας. (Ν].86.10768); Τιξουῖ. ΝΟ Έγ1.2 

(Δ1.03.15848); (αἰδοῖ διά, τοί Νἴ.0.17 000). 

Ἐμεσοπετής, ἡγέμρ τι δ τ ἀϊδ; πετιρε οἵ ἀπροῖ5, οὗ τη ον άταἰς 

γαηᾷ, Ὀϊοι. Ασνοἑ.).3(Μ..32.2008); Μαχο ελοῖ,6.}..7.2(}1.4.120.. 

μέσος, ἔ. »ὐάϊο, ἠῃ εἶα ναῖε, ἃ. οἱ Ξράςε, ΪΌΥ. μέσοις αὐτοῖς 

τυραννικοῖς οἴκοις..«τραφῆναι λπ|5.0.(ὐχ.τ2(ρ.13.0; Μ.20.025Α); ἐν 

μέσοις..«τοῖς πολεμίοις ὈΒτγδ.λονι.31.2 1: Κοηι.(9.1470); Ὁ. οἵ {1η16, 

οἵ ποοπεν ΡῬΤΆΨΕΥ τὴν μ. τῶν τριῶν εὐχὴν τὴν.«“παρὰ τοῦ Δαυὶδ 

λεγομένην Οτογ.τ2(ρ.325.1ο; Ν.11.4534}; οἱ [οὐ ϊβ ῬΤΆΨΕΙ ἰῃ 

Ἰϊσατρυ, 1. Βας.(ρ.328.2); 2. ἐπογηιθάταίε δοίτοεθη,, ο. Θθηῖτ. ; οἵ 

(Ἡτῖϑὶ μ. ἑστὼς θεοῦ τοῦ ἀγενήτου καὶ τῶν μετ᾽ αὐτὸν γενητῶν Βυ5. 

«...4.πο(ρ.167.31: Ν.22.2808); ἃος. Αὐδηβ θέλων ὁ θεὸς τὴν γενητὴν 

κτίσαι φύσιν..«ποιεῖ καὶ κτίζει πρώτως μόνος μόνον ἕνα, καὶ καλεῖ τοῦ- 

σὸν υἱὸν καὶ λόγον, ἵνα, τούτον μ. γενομένου, οὕτω λοιπὸν καὶ τὰ πάντα 

δι᾿ αὐτοῦ γενέσθαι δυνηθῇ ΑἸΆ...1»γ.2.24(Μ.26.200Ὰ}; ΟΥ δηρο!β. οὔτε 

θεοὺς οὔτε δαίμονας ἀποκαλεῖν ἀξιοῖ, μέσας δὲ οὔσας θεοῦ καὶ δαιμόνων 

οὐ μέσῃ προσηγορίᾳ ἀγγέλους θεοῦ καὶ πνεύματα λειτουργικά ἴδπ5.}.6. 

4.π(142Α; Μ.51τ.2480}; οἵ 1ο. Βαρῖ. ὁ μ. τῆς παλαιᾶς καὶ καινῆς 

διαθήκης (οπια, Ππα.ἰ0}.5(}1.88.2774}; οἱ (σποβεῖς ἀσπηίασρο, ΡΟ]. 

ἐριαΡ. ΒΡ ρμ.μαθν.33.1(0.456,2ο; Μ,41.565}}; 88. 8ι08ϊ,» μιθίταϊον, 

γο-δεπρερη μ. τῆς πρὸς ἀλλήλους ὑμῶν ἀμφισβητήσεως οἷον εἰρήνης 

πρύτανιν ἐμαυτὸν..«προσάγω (οπβῖ, 8.1 π5.0.(..2.6δ(ρ.68.10; Μ.2ο. 

το41Α)}; Εναρτ.ἠ..6.1.2ο(ρ.28.25; Μ.86.24734); 5εῳμδςίεγ εἰϊοῖίεν φμΐ 

κογαηείδις τηράδες ἐμίεγυθηϊί, φεὶ ἀρ Ογαδεὺς ὁ μέσος ἀτοίξεν, αρτεὰί 

φιθηι ρίρηογα ἀρροηὶ ςοῖφηὶ, 15α. ΕἸ. δίνη! το. 26ο; ποις. ἃ5 βαθβῖ., 

ἑμϊογγηεάίαίο σἰαϊο θεότητος καὶ κτίσεως μηδὲν εἶναι τὸ μ. ᾿ΓΠαΤ γεεί. 

ἐοη.7(64.6.1220Δ); ἐμ!ογυδηΐηρ ἃ5. 8. ὈΔΥΤΊΟΥ ἀλλοτρίους... «ὅσον μέσα 

ἔθνη καὶ ὄρη καὶ ποταμοὺς διείργειν ἡμᾶς αὐ ϊβαῦπι ῥωη.Ογ.4{Ρ.1ο. 

18; Μιτοιτοῦ4); πραΐ. ἃ5 βιιυϑῖ,, Δ  )εγόμεθ, ξαῤ δείκνυσι... «τὴν πρὸς 

τὸν πατέρα συγγένειαν, καὶ ὅτι οὐδὲν τὸ μ. ἈΡΟ]},8Ρ.ἐαἱ. [0.12: 46(Ρ.323. 

21); ἐπ᾽ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς..-πολλὴ ἡ ἰσότης διὰ τὴν τῆς φύσεως 
7 κι Σ 1} [ἡ - " ᾿ - ᾿ Ὶ - ᾿ 

συγγένειαν" οὕτως..««ἐφ᾽ ἡμῶν καὶ αὐτοῦ..«πολὺ τὸ μ. καὶ ἄπειρον ̓  

ἑκατέρας τῆς φύσεως (Πτγ5.λονη.73.1 τη... [0.(8.4830) οὐ.ὁτι μ. τῆς 

θεότητος [1.8. θείπεεη, ΕΔΊΠΕΥ απ 50η] 16.4.3(390); ὅσον τὸ μ. τοῦ 

τε μαρτυρουμένον καὶ τοῦ μαρτυροῦντος ἐν. 6 (430); τὰ ἠοηι.11.3 1ἢ 

Ἠ εν (τ2.ττ40}; τὸ μ. φύσεως σαρκὸς καὶ θεότητος ὙΠαϊ,γΩΉ.1(4.12)} 

ἢ ἐπίογυαὶ Οὗ τἴκις, ΡῬμΠοβε. .6.12.4(}1.6ς. 6124); 3. ἡμάάπηρ, 

ἡηοάεγαίε ; δι. ἐμ α γπἰά 416 εἰα5ς, 5ρ᾽τἸτπια}}ν οἱ τέλειοι δίκαιοι καὶ οἱ μ. 

καὶ οἱ ἀσεβεῖς. -«- ἕκαστος τῶν πιστῶν ὀρθὴν καὶ ἀνυπόκριτον πίστιν 
᾿ ’ ᾿ Ψ Ι: , ; ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ . 

καὶ βίον καλὸν ἔχων μετὰ παρρησίας εἰσέρχεται εἰς τὴν βασιλείαν. -.. οἱ 
δὲ - μ᾿ ᾿ μά δὲ ΝΟ ΜΝ ας, “ ’ Η ἔξ θ ᾿ Ἰ 

ἐ ἕνα μὲν ἔχοντες, ἕνα δὲ μὴ ἔχοντες, μέσοι τινές εἰσιν, ἐξωσεν μένειν 

τοῦ νυμφῶνος κατακρινόμενοι, τουτέστι τοῦ στερεώματος (ὐβια. Τη4. 

ἰο}».5(Μ.88.284.4); οὗ ᾿ηΐδηιβ μέσα...μήτε στεφάνους ληψόμενα μήτε 

τιμωρίας ὑπομένοντα 1}.7(3170); Ὁ. ποτα ἢν ἐμ βενομὶ, ΟἸοτη, έν. 

6.14{0.487.25; Μ.9.3338); πδησα ογάώτηανγ εἰς τὴν μ. καὶ κοινότερον 

καλουμένην ζωὴν σπῶντος τοῦ περὶ ἡμᾶς πνεύματος. ... τὸ πνεῦμα κατὰ 

τὴν γραφὴν λέγεται ζωοποιεῖν, φανερὸν ὅτι ζωοποίησιν οὐ τὴν μ. 

ἀλλὰ τὴν θειοτέραν Οτ..[0.13.23(}.247.12; ΝΙ.14.4378); τοῦ κοινοτέρου 

ϑανάτου..«νῦν τοῦ μ. ὀνομαζομένου 1ᾶ.κονημ τη Κορδιδιτοί [1.5 13 

Ρ.364); κατὰ τὸν μ, θάνατον πάντες ἄνθρωποι ἀποθνήσκομεν ἃ ἀταί. 

2π(ρ.τ68.15); ς. ἐπάοίεγηιίρια!ς οὐ τοῦτο τέθεικεν, ἀλλ᾽ ἀφῆκεν αὐτὸ 

μέσαν, ἵνα πλήξῃ μειζόνως (ῃτν 5.00.1 .5.1 ἦη ΤΥ (το.126Ὰ); 4, ἢ 

Ρτεροβιεοηβ ; ἃ. ἐν μέσῳ ἴῃ ἐδ νφιῖά5: ἐν μ. θεάτρου ΑΟῬαιῖ.εἰ Τίμεϊ, 

20(Ρ.249.7); ἐν μ᾿ βαρβάρων τραφείς (Ὦτγϑ.ἦοηι, 5.3.4 ἡ Κομι (0.716Ὲ}; 

τηοῖ., ἡ βαδιῖς Π|| τὰς ἀγορὰς καὶ τὸ ἐν μι στρέφεσθαι 14 ἤονη. 6.4 τη 

τον (το. 494} αναϊϊαδὶς, οοηυεηίδηὶ τοῖς... ἐν μ. καὶ προχείροις (Ἰετη. 

εἰν γτδίρ.69.6; Μ.0.5264); ψυχὴ..»εἶχε τὴν κτίσιν ἀντὶ βιβλίου πῤο- 

κειμένην ἐν μι Ὀβγν5."ορι.7.2 τη ΤΟ γ (το.560); Ῥ. εἰς μέσον ἰοὸ ἐπέ 

εεηῖγεα, ζογισαγα τὸν ἄξιον εἰς μ. παράγειν Ἰ΄ά ποι. 5.1 ἐμ τι. τ. 

ΦἸ148); ἄρτους ἀγαγεῖν τοὺς οὐκ ὄντας εἰς μ. ψιςε.8:τ4{(0.343.:4); 

ὙΠατ. Σογ.4: (4.187); ταοῖ., ἐσ ἐπ6 ξογείγοη! οἵ ἴμεὲ ἀϊβοουγβα 

σταυρὸν εἰς μ. φέρων καϊ(σαἱ.τττί(ρ.6.34); Ομ τυ5.10᾽5.3.2 ἐῃ [0.(8, 

180); ἦν ἐμ νηΐ άϊ6, Ἡζεττα. οῖρ.0.2.1; ἐδ.0.6.1; ς, διὰ μέσου ὃν ἸπεαΉ 5 

αΓ εἰς ἕν συνήγαγε τά τε νοητὰ καὶ τὰ ὁρατὰ διὰ μ. τῆς τῶν ἀνθρώπων 

γενέσεως Νειηθδ. "σέ πον τ(Νῖ.40.5128); ὁ πατὴρ διὰ μ. Χριστοῦ ὡς 

847 μεσότοιχος 

᾿μεσίτου καταλλάσσων ἑαυτῷ τὸν κόσμον εαἰ. 2 ογ.5: τοίρ.286.0); τὦ, 

τ3:τοίρ.443.5); τὸ διὰ μέσου ἰδὲ ἀπεγεηεα ἕτερον μέν τι εἶναι τὴν 

Ι ὅλην ἄλλο δὲ τὸν θεὸν καὶ τὸ διὰ μ. πολύ Αἰβομαρ ἰεσ.4.τ(Μ.6.8078); 

ἃ. ἀνὰ μέσον ὁ. σομῖτ,, [σα δοίμυθθη, Τρ] όχο, ον, 6(ρ.226,23; 

Μ.τι3.0361); 5. πραξτ.; ἃ. 85 ϑδᾶν,, ἐξ ἐπα νεϊάσι, Ῥενς.(0.27.}}} 

τούτων δο. ΒΒ 6}Π1ὰ5 ἀπά Αὐα5] οὕτως ἀλλήλοις μαχομένων, ἡ 

ἐκκλησία μ. χορεύουσα ὑϊμεοηῖ. ΒΒ. “σοί, χ(Ν1.86.1200 4}; Ρ. ἃς ΡΙΌΡ. 

ἐκοιβομίε,, ἐν δε πε ἀεὶ οἱ, Π γ5.(ρρ.22.12,20.0); παράδεισοι μ. τῆς πό- 

λεως Το. Μοκολ,,γαϊ. 207 (Ν1.87.30070); μ. ἡμέρας αἱ μάδαγ, (Ἰονη. δ ν. 

γ.τ2(ρΡ.57.15; Μ.9.5124}; δείιυθεη, Ομγγϑιοορει τ Οαἱ.τ: (το, δύοῦ); 

ἀϊ. οὐ δος,, ἀμγίην διεσώθη μ. νυχϑήμερα τρία 1θΆχ τ. 1 655. ἔφαν. (}}. 

104.14330); 6. ΒΆΡΕΙ. ; ἃ. μεσαίτατος : οὗ τὰ οσπδοὶ μ. οὐρανοῦ. .«καὶ 

γῆς ΟἸδπὶ,εἰν.5.6{(Ρ.347.17; 34.0.57}; ἔστησεν ἴξο, ὁ θεὸς τὴν γῆν] ᾿ἐπ᾽ 

οὐδενζ᾽..«ἰσχύϊ θεοῦ κατὰ τὸ μ. κεῖται Οτιποηι, 8.1 1π [εγ.(ρ.55.20; 

Μ.13.3368); Ὁ. μεσώτατος : ἐξεπέτασεν ἐν σταυρῷ τὰς χεῖρας, ἵνα 

περιλάβῃ τῆς οἰκουμένης τὰ πέρατα" τῆς γὰρ γῆς τὸ μ. ὁ Γολγοθᾶς 

οὗτός ἐστιν Οντγ.}1.εαἱδεί,.τ3.28; τοῦ, ῬΒ,73:13 τὸν Γολγοθᾶν τόπον μ. 

καὶ οἱονεὶ. κέντρον τῆς ὑπουρανόν [)᾽άγνα, Γγίν.τ.15(}1.30.3241). 

Ἐμεσόστιχον, τό, “1116 τόνδε τὰ τροπάρια δὲ τῶν καθιομάτων 

διπλοῦνται, λεγομένου μ. (πε διμ4.13(}1.90.17094}), 

μεσότης, ἡ, 1. εεμίγαὶ ῥοςΤ 0, Δ πάντων οὐσιοποιὸς ἀρχὴ καὶ 

μ- καὶ τελευτή Βῖοη. Αγ. .5.5.80}1.3.824λ); 2. ἰηϊογυαὶ, οἵ βϑραὺς τῶν 

μὲν ἀκτὼ αἱ μ. γίνονται ἑπτά, τῶν δὲ ἑπτὰ φαίνονται εἶναι τὰ διαστή- 

ματα ἕξ []οτ,Ξἰν.6,τ6(ρ.503.58; Μ.0.3604}; Οἵ τἴπης, ἘΡΙρμιλαεν.σι.τὸ 

 (ρ.276.χ2; Μ.41.0248}; . ἀἠέγεηοε πολλὴ δὲ διαφορὰ καὶ μ. τυγχάνει, 

τοῦ τε λόγου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ λόγου τοῦ κόσμου Μίαο. Ἀοριλοιη. 46. τῷ}. 

34.1020); σε, δαγγίεν τὸ δέ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα ἀπὸ ἄνωθεν 

ἕως κάτω εἰς δύο᾽ τύπος ἡμῶν ἐστιν ὅτι ἐὰν ἐλευθερωθῇ ὁ νοῦς, ἡ μ. 

ἣν ἔχει μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ θεοῦ ἀπέρχεται ἐὐναΐαϑ 97.13.3(0.77); 

4. πιοαρ, ἱμιερμιφϊαίδ οἰαίο, Οὐ. Αρυς.,3(ρ.31); οἵ ΟἸτίβε δος, Ματ» 

οἴοῃ εἰ γὰρ μ. ἐστίν, ἀπήλλακται. .«πάσης τῆς τοῦ κακοῦ φύσεως" κακὸς 

δ᾽ ἐστὶν...ὁ δημιουργὸς καὶ τούτον τὰ ποιήματα. διὰ τοῦτο ἀγέννητος 

κατῆλθεν ὁ ̓ Ιησοῦς.. ἵνα ἡ πάσης ἀπηλλαγμένος κακίας, ἀπήλλακται... 

τῆς τοῦ ἀγαθοῦ φύσεως ἵνα ἢ μ. ΗΙρρ.ἐαεν.7.3τ(ρ.217.ατ; μέσυς 15 

Μ.16.3255:}}; ιος, ΑΡΟ]]. μεσότητες γίνονται ἰδιοτήτων διαφόρων εἰς 

ὃν συνελθουσῶν ὡς ἐν ἡμιόνῳ ἰδιότης ὄνου καὶ ἵππου. «οὐδεμία δὲ μ. 

ἑκατέρας ἔχει τὰς ἀκρότητας ἐξ ὁλοκλήρου ἀλλὰ μερικῶς ἐπιμεμιγμέ- 

νας" μ. δὲ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἐν Χριστῷ: οὐκ ἄρα οὔτε ἄνθρωπος 

ὅλος οὔτε θεός, ἀλλὰ...μίξις ΑΡΟ]]. '.ττ3(0.234)8Ρ. Τυβιπυπομορῥς 

(Μ.86.ττάοο) ; οὗ οὐἱπβοάοχυ, Ὀεῦνθθῃ ΘΔΒΟΙ Πα πϊϑι ἀπ Αταϊελίππι, 

τ. ΝΆ ζ υν.20.6(}1.3ς.10728}); οἵ βοιηϊ- Αὐϊδηίβι, 1δ.21.22(11Ο08Ὰ) ; οἵ. 

Βαβ..}.τ28(3.2ι9Ο ; Μ.32.5560); οἱ Βυμηὰη Πα μεσότητα εἶχεν ἡ 

πλάσις θνητότητος δυναμένης ἀθανατίζεσθαι" ὡς καὶ νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν μ. 

τοῦ. σπειρομένου μὲν ἐν φθορᾷ ἐγειρομένου δὲ ἐν ἀφθαρσίᾳ ΡῬτὸος (ἰ. 

Οεπ.41ι8(Μ.87.2160}; οἱ Ομτβδη ᾿ς ἴῃ {1115 νεουἹα τὸν ἀνακαινι- 

σμὸν τῆς μ. τοῦ ἐλευθερωθῆναι τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλενθε- 

ρίᾳ τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ ῬΏΠΟΧ...42(Ρ.157); 5. Ἰποάογαὶς απισμὶ 

ὁ μὲν φόβος τῶν ἔτι καθαριζομένων ἐστὶ μετὰ μεσότητος ἀγάπης 

Γηρα. ῥο}.16(ρ.20.2}; ἐδ.02(0Ρ.132.7); 6. (ἀποβῖ.) ἐμἰογηισ αὶ δἰαίς 

Βοίννθοη ΡΙδγοῖσα ἀπὰ βενθὰ οανςὴβ τὴν μητέρα...ἔχεω τὸν τῆς 

μ. τόπον καὶ εἶναι ὑπεράνω μὲν τοῦ “ημιουργοῦ ὑποκάτω δὲ ἢ ἔξω 

τοῦ Πληρώματος μέχρι συντελείας Τγοη ἠαον.τ. 5. 20}, 7. 406}}; 18.1.7. 

τ(Ξ1281.)}; τὸν δὲ ἐκ Καφαρναοὺμ υἱὸν αὐτοῦ [Ξ.. βασιλικοῦ]... «τὸν ἐν 

τῷ ὑποβεβηκότι μέρει τῆς μ. τῷ πρὸς θάλασσαν, τουτέστιν τῷ συνὴμ- 

μένῳ τῇ ὕλῃ Ἡοτγαοίθου Δρ.Ο Υ.70.τ3.6οίσο; Ρ.201.25; Μ.14.5 1124}; 

ἡ ᾿Ογδοὰς..« ἀνέδειξε πεντάδα προυνίκων ἀθηλύντων..«οὗτοι τῆς μ. 

ὠνομάσθησαν υἱοί να). παρ. ΡΙρῃ, ἤαθν. 31. (ρΡ.305.8; Μ.41.4858); 

δημιουργὸς..«ἔτερος ὧν παρὰ τὰς τούτων 5. σοἄ δα 26 ν}}} οὐσίας 

μέσος τε τούτων καθεστώς, ἐνδίκως καὶ τὸ τῆς μ. ὄνομα ἀποφέροιτο ἂν 

Ῥιο].ἐῤιρ.Ερίρμυλαον.33.)(ρ.456.21; Μ.41.565})) ; ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς .-- 

ἀγαθῆς, συνέστησαν καὶ αὗται αἱ φύσεις, ἦ τε τῆς φθορᾶς καὶ (ἡ τῆς 

μ. 1δι.(0.457.11; 5688); καῖ, Ῥβυομὶς 508} τὸ μὲν χοϊκὸν εἰς φθορὰν 

χωρεῖν" καὶ τὸ ψυχικόν, ἐὰν τὰ βελτίονα ἔληται, ἐν τῷ τῆς μ. τόπῳ 

ἀναπαύζσνεσθαι- ἐὰν δὲ τὰ χείρω, χωρήσειν καὶ αὐτὸ πρὸς τὰ ὅμοια" τὰ 

δὲ πνευματικὰ..«τελειότητος ἀξιωθέντα, νύμφας ἀποδοθήσεσθαι τοῖς 

τοῦ Σωτῆρος Ἀγγέλοις...«τῶν ψυχῶν αὐτῶν ἐν μ. κατ᾽ ἀνάγκην μετὰ τοῦ 

“Δημιουργοῦ ἀναπαυσαμένων εἰς τὸ παντελές ΤἸγοπ.αδν.τ.7.5(520Ὰ}; 

ἀναγκαίαν ἡμῖν τὴν ἐγκράτειαν καὶ ἀγαθὴν πρᾶξιν, ἵνα δι᾿ αὐτῆς 

ἔλθωμεν εἰς τὸν τῆς μ. τόπον ἐ.τ.6.4(5124}; ΓἸειη. "ἐγ. 4.Ἰα(ρ. 258,2; 

Ν.8.12078}}; τινὲς αἱρετικοὶ λέγουσι περὶ τῆς μ. ἣν καὶ ψυχικὴν φύσιν 

καλοῦσιν, ὅτι αὕτη ἡ μ. ὧδε ἔχει μετάπτωσιν, ὅπερ καλεῖται ἔγερσις. -.. 

ἡμεῖς οὕτω δοξάζομεν, ὅτι ἑκάστη ψυχὴ ἐν μ. ἐστι, καὶ ὅπον θέλει 

ῥέπει, ἢ εἰς ἀρετὴν ἢ εἰς κακίαν" καὶ τοῦτο ἐπὶ πάσης ἀνθρώπων ψυχῆς 

λέγομεν, ὅπερ αὐτοὶ ἐπὶ μόνης λέγουσιν εἶναι τῆς μ. Ῥιάγιη. 1». καί, “(ς. 

241:τ4{(0.378.13). 
μεσότοιχος, ὁ (μεσότοιχον, τό), ἱ. ραγίγ-ιθαὶ τὴν ἐκκλησίαν... 



μεσοτρόπως 

ἔχουσάν τινα μ., μή ποτε σκοτισθῶσιν αἱ προσευχαὶ τῶν νεοφῳτίστων ἐν 
τῇ ὁράσει τῶν ὀφθαλμῶν 4. }1].142(0.81.24}} τηξῖ,, τοῦ, ἘΡὮὨ. 2:14 ἡ 
ἔχθρα 50. τῶν ἐν κόσμῳ ἀνθρώπων τὸ μ. ἦν τοῦ φραγμοῦ κωλῦον τοῦ 
ἑνοῦσθαι τὴν ἀνθρώπων φύσιν τῇ μακαριότητι τῶν κρειττόνων ΟΥ. 
εομτ. 1} ἘΡρῤἠ 2ετδί(ρ.406); τινὲς μέν φασιν ὅτι ὁ νόμος μ. ..- ἐμοὶ δὲ 

οὐ τοῦτο δοκεῖ' ἀλλὰ τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ μ. λέγει...ἣν καὶ πρὸς 
᾿Ιουδαίους εἶχε καὶ πρὸς “Ελληνας...μ. οὐκέτι αὐτοὺς ἐν ἀσφαλείᾳ 
καθιστῶν, ἀλλὰ χωρίξον αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ θεοῦ (ῃτνβ.ἤοη!.5.2 ἐμ ἘΡῆ.. 
(11.340); τί τὸ μ.; τὸ πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἄμικτον: κεκώλυτο γὰρ 
“Ἕλλησιν ἐπιμίγνυσθαι "Ιουδαίους, ἕνα μὴ...«εἰς τὴν εἰδωλολατρείαν 
καταπέσωσιν δενεγν, ΕΡ᾿ 2: τ4{(0.500.1); μ. ... ὅπερ ὁ δὰμ φκοδόμησε 
τῇ παρακοῇ, ἐργάτην τῆς ἔχθρας τὸν φυγόντα δράκοντα μισθωσάμενος 
Τιβοηῦ. Βυρηθοσρθηϊ, τ(.86.1077λ}); καθάπερ μ. κατασπάσας τὴν ἐκ τῆς 
ἁμαρτίας μνησικακίαν ΟΠτγϑ,ἠοη.26.2 ἐμ τον. (το.2390); 2. ἴπ ρεη. 
δα, οὐπίαοίθ οὐκ ἔστιν ἡσυχάσαι τὸν νοῦν ἄνευ σώματος, οὔτε 
λῦσαι τὸ τούτων μ. ἄνευ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς ατο. ΕὙ ΟΡΉ52.2.20 
(Μ.65.956Ὰ}; ἢ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐμίγνυτο τῷ φωτὶ τὸ σκότος... ἢ ἕτερόν τι 
μ. ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸ ταῦτα χωρίζον Τ0.1). Δαν.1. 22 (Δ1.0 4.1 5250); 
ἐκλείπει ὁ ἥλιος τοῦ σώματος τῆς σελήνης ὥσπερ μ. γενομένου καὶ 
ἀποσκιάζοντος 14, ἢ». ΝΊϊ.27:45(Ν 06. τ4τ20); πιεί,, ἀἰδεμειίονι τὸ τῆς 
ἁμαρτίας μ. ... ἡ μία φυλὴ εἰς τὴν γυναῖκα ἐπόρνευσεν, αἱ δὲ ἕνδεκα 
φυλαὶ εἰς τὰ εἴδωλα (Πγνπιοχροΐμ Βς5.3(5.30). 

Ἐμεσοτρόπως, 161) γεμ ν, Ματο, ΕΥ,οῤιδε.τ ϑο(Μ. δς, οτόο). 
μεσόχορος, ὁ, εἰογιιδ-ἰσαάον; ἢρ., οὗ Αὐίδηβ, Επιϑι. "γι 6τ(Μ.18. 

6028); οἵ ἀφπιοη Ιηϑρίτίησ ἔπειη, ἀπαϑ δ, οά.4(Μ.80.96}). 
Ἐμεσοχρονία, ἡ, νἀ ῥρεγίο, Ἰτϑυ. ἢ αθν.4.36.7(Μ.7.10918). 
ἘΜεσσαλιανοί, ἘΜεσσαλῖται, ν. ἘΜΠασσαλιανοί, 
μεσσοπαγής, ἤαεά πῤ ἰο ἰδ6 σεμίγο, βγμεὶν Παρ βουλᾶς πατρικᾶς.... 

ἅ πατρὸς λοχίους ἔφηνε καρπούς, καὶ φήνασα φάνη μ. νοῦς ϑγπεδβ. μγη,. 
6.ο(Ρ.40; Μ,66.16ορ). 

μεσσοφανής, σῤῥέανη τ: {6 τε ἀδὶ, Νοπη. αν. [9.6:53(}1.43. 
1934). 

μεστός, ἐπεὶ; πιθατ, ἃ5 βιβὲ., μεϊϊηεςς, σαραεῖὶν οὐ μ. αὐτῆς τῆς 
πόλεως ἔχεσθαι τῆς τοῦ αὐτοκράτορος μεγαλονοίας ΤἬΡὮΥ]. ἐχς. σοη!.6 
(μεοστὸν αὐτῆς Μ.τΙ3.0440; μετὸν αὐτοῖς 0..483.28), 

μεστόω, Αἰ {εἰ}; ταεῖ., {με Π], ἀσεοιιῤῥἑϊεἶι ὃ λόγος σου...οὐ κενὸς 
ἀλλὰ μεμεστωμένος πράξει Πτά.2.5, 

μετά, Α. ἴῃ ρεη.; 1. ς, δος, ; εἰ- ῥείοισ, ἴπ Ξρᾷδβ οὗ τὰ μ. σελήνην 
ἀπρονόητα λέγοντες Ταὶ.ογαΐ.3(ρ.3.5 : Μ,6.8ο88}); ὙΠαῈ αὐρεὶ. 6(ρ.15:. 
11; 4.848); Χριστὲ βασιλεῦ τῶν οὐρανῶν καὶ τῶν μ. οὐρανὸν ζκαὶν ὑπὲρ 
οὐρανόν Β45.56].υ. Τἠδεὶ τί ,85,5288) ; Ὁ. φίον, τὰ εἶτα μ. ἔτη δύο τῆς 
τελευτῆς ᾿Ιωσήφ ΤΟΝ ομδ.1.2, εἴς, ; ς. ἦι ἀσοογάπηοσ τοί μ. νόμον 
Ομτυ5.ἤοηι.32.2 ΤΉ «ἄ.(0. 2508); οὗ, μ. συγχώρησιν ΙοΙ.} ς.6:7(Ρ.323. 
11) μι. γνώμην τῶν γερόντων Ἰ)οτ ἀοεί.ττ. 7 (1,88,1741 ο); μ. θεόν 1.6. 

η(τ6030); ἃ. ἐοιυαγς τὸ φίλτρον μ. θεόν τ Ν2Ζ.ογ.6.5(}1..5.}7288}; 
6. εὐτἐξ ἃ υἱδῖῦ ἰὸ μ. προσαύξησιν πιστοῖς ἘΠ 4]. ας ρῥ Βαμ (Μ. 

85.7044); 1. μ. χεῖρας; ν. χείρ; δ.. τοὴἐξ (1.6. σαχγντηρὴ μ. λίβανον... 
ἦλθεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον: ρος. Μος.53:(ρ.18); ἢ. τοὐϊ (οΓ ἰη- 
δέχαχπθη!), (αεο. ῬῚ5.ἐαγηη.11.5; (Ὀν [86 ἀσόπον οὔ θαύματα ἃ ὁ 
κύριος ἐποίησεν μ. τὸν ἅγιον Γεώργιον ΜνιΟΘεο.το(ρ.144.2}; 
2. ο. ΒΘη. ; 8. το Ἵ ἢ, ΓΑ ΘΝ πιρεγβεαθα ὃΨ᾽ σύν Βα παρ] νἱπρ οἸοβευ 
ἈΒΒΟΟΘΙΔΙΙΟΗ, 71. ΦΟΉΉΗΘΉ τοτὲλι, ΤῊ 106 ξαμῖε ταν ας μ. θεοῦ καὶ σὺν 
θεῷ ἀκλινεῖς καὶ ἀπαθεῖς τὴν ψυχήν ΑἸ Πεηδρ, ἰσρ,31.3(}1.6.οότο); ὡς 
θεὸς καὶ υἱός, μ. πατρὸς καὶ «σὺν πατρὶ τὴν δόξαν ἔχει Βα5..}17.17(3. 
154: Μ.32.078)}; Ὁ. αἴεγ παρὰ πολὺ μ. τοῦ μέτρου τῆς ἀξίας τῶν 
πραγμάτων ἀπολειφθήσεται ΑἸοχ. 54], Βαγηςρτοοτη. (4368), 

ΒΒ, 1Ώ60]., ο. οο. αὐίεγ, Ο. σΘηΪΌ. τοί τβ ; 1. τὰ ἀοχοίορν, ς, ρεπίξ. ἱπ 
ΘΟΥν οὐ δοάοχ τὲ, ΑΤΉ. 1η:ς.57.3(}.25.1074) οἰτ. 5. σύν; μ. οὗ τῷ 
πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος Ἰᾶ.ἐῤ. ϑέγα.4.23 
(Ν1.26.6760); δι’ οὗ καὶ μ. οὗ ἡ δόξα πατρὶ...σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
Οὐ. Ν Ζ.0γ.9.6(21.55.8250); ἘΡΙρῃ.ερ.«ἀγαν.αρ.μαθν.78.24(0.475.2; Μ. 
42.7370)} (Πυγβιμοηει τι τὴ [6.(8.74}} Ογτ ρα ρ᾽ Οφη.τ(.258}); Τμάτ, 
ἐπ γε. 3ο(3.1205); Μαχιορηξε (Δ ,ο1.122}0)) ; 70.1) μονι.Β.14}1.06.7218}; 
ϑᾶρε ἀεἴθηαθα μοι...τὴν δοξολογίαν ἀποπληροῦντι...νῦν μὲν μ. τοῦ 
υἱοῦ σὺν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, νῦν δὲ διὰ τοῦ υἱοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ πνεύ- 
ματι ἐπέσκηψάν τινες Β85.) ίγν.3(3.30; Μ,32.720}; ὅταν μὲν γὰρ τὸ 
μεγαλεῖον τῆς φύσεως τοῦ μονογενοῦς...θεωρῶμεν, 'μ. πατρὸς εἶναι 

αὐτῷ τὴν δόξαν μαρτυροῦμεν, ὅταν δὲ τὴν εἰς ἡμᾶς χορηγίαν τῶν 
ἀγαθῶν ἐννοήσωμεν. ...'δι’ αὐτοῦ᾽ καὶ “ἐν αὐτῷ᾽ ἐνεργεῖσθαι ἡμῖν τὴν 
χάριν ταύτην ὁμολογοῦμεν, ὥστε ἡ μὲν ἰδία τῶν δοξολογούντων ἐστὶν 
ἡ 'μ. οὗ᾽, ἡ δὲ δι’ οὗ᾽ τῶν εὐχαριστούντων ἐξαίρετος...ἡ δόξα κοινὴ 
πατρὶ καὶ υἱῷ" διὸ 'μ. τοῦ υἱοῦ" τὴν δοξολογίαν προσάγομεν τῷ πατρί 
ἐ χο(τ38{{{} Μιο56- 964}; τὸ “δι᾿ αὐτοῦ᾽ τὴν χρῆσιν ἁρμοδιωτάτην καὶ 
εὔσημον ἀποδίδωσιν, ὅταν ὡς θύρα καὶ ὡς ὁδὸς λέγηται. ὡς μέντοι 
θεὸς καὶ υἱὸς 'μ, πατρὸς᾽ καὶ 'σὺν πατρὶ᾽ τὴν δόξαν ἔχει 1διτηί,ιιπα; Μ. 
9178); ὅταν μὲν τὴν οἰκείαν ἀξίαν τοῦ πνεύματος ἐννοῶμεν, 'μ.᾿ πατρὸς 

ΕἾ 848 μεταβάλλω 

αὐτὸ καὶ υἱοῦ θεωροῦμεν, ὅταν δὲ τὴν εἰς τοὺς μετόχους ἐνεργουμένην 
χάριν ἐνθυμηθῶμεν, “ἐν᾽ ἡμῖν εἶναι τὸ πνεῦμα λέγομεν ἐῤ.63(3.538; Μ. 
1840); 2. ο. ἃσο., υ566 ΌΚν Αὐδὴβ οὗ σϑ δ! οηβ 10) οὗ ευβοηβ οἵ ΤἼΠ. 
Ἀαξ τερίαοεα Ὀν μ. ο. σεπιῖ. ὈΚ οὐ ποῦοχ τοῦ υἱοῦ ὑποτεταγμένου 
τῷ πατρέ, ἐκτὸς δὲ αὐτοῦ πάντων μ. αὐτὸν βασιλεύοντος γ»ι. πὶ. 
(345)0(Ρ.254.3; Μι26.7320); οὐ μ. πατρός, φασίν, υἱός, ἀλλὰ μ. τὸν 
πατέρα" διόπερ ἀκόλουθον δι᾽ αὐτοῦ τὴν δόξαν προσάγειν τῷ πατρΐ, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ μ. αὐτοῦ, τὰ μὲν γὰρ μ. αὐτοῦ τὴν ἰσοτιμίαν δηλοῖ, τὸ δὲ δι᾽ 
οὗ, τὴν ὑπουργίαν παρίστησιν Βα5..δ)}17γ.1Δ(2ιτος; Μ.32.88}}}; τὸ μι τὸν 
πατέρα πῶς τὸν νἱὸν λέγουσιν; ὡς χρόνῳ νεώτερον ἢ ὡς τάξει ἣ ὡς 
ἀξίᾳ; τϑιιφίτοῦ ; Μ.880) ; τὸν υἱὸν..«ἐκ τοῦ θεοῦ... καὶ οὐ μ. τὸν θεὸν 
οὐδὲ ἐκτὸς τοῦ θεοῦ ἀλλὰ μ. τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ θεῷ καὶ σὺν τῷ θεῷ 
Αι ταί. ἐγΐη. 2 τ(Μ.28,.ττόοὰ); οἵιτ, ΝΑ 2.0»ν.29.3(0.70 «τὸ; Μ,30. 
77λ}); 3... (ἢβῖτο]., τεῖ, Αςα)ι2ι, οὐ τὴς τννὸ παίμγοβ. αἰζεῦ ὑπὸ 
Ἐκεϑυττεοίοη οὐ. ..θεὸν μ. ἀνδρός, ἀλλὰ θεὸν ἐν ἀνδρί Ἰλα ποτ, εοη μὲ. 1} 
(Ν1.28.12030}. 

μεταβαίντ-ω, ῥαες5 ον67 ἴτοπι οἠὲ ρίαςς ἔο δποίβου μεταβήσεται τὸ 
πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὰ ἔθνη 1, Βόη7.0.4, ν.]. καταβήσεται; τηϑδξ., ῥὰδ5 

ἔγοση οὴς 5κίδϊο ἴο ἀῃοΐῃου, οἵ Ῥϑύβοιβ οἱ Τα. δος, ΘΑ.) 6} 18 ἐξ ἢ- 
ηρ φεύγοι ἂν ἅπερ ἐστίν, εἰς ἄλληλα μεταχωροῦντα καὶ “ἴοντα ΟΥΝΑΣ, 
ογ.20.6(Μ,35.10728)}; οὗ σοῃμνεγβίοι τοι ραρϑηϊθὴ ἰὼ [π|4α]5Πὶ, 
εγς.(0.38.13). 

μεταβάλλ-ω, 1. αοί, Δηα Ρά488.; 
Αίς, ἴγαηβ.: 1. ΖΗΡΉ, ἱΡΉ γΟΗΗΔ ΟΥ αδοι; ἤφησο 8. ἐγαΉ δ᾽, 

εαϊειγιδε τὰ ἀπὸ ἑκάστου... ἐμπορίων δεχομένη, καὶ τοῖς ἐνδοτέρω 
“ποῦσα, καὶ τὰ ἔδια ἅμα ἑκάστῳ ἐμπορίῳ ἐκπέμπουσα (οβτη, {0.11 

(Μ.88,448..,8); Ραββαρο ἴ ΨΥ Πρ, ῥίαρίαγίσε τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου 
ἐκ τῆς..«Δευκαλιωνείας μετέβαλεν (Ἰεἰὴ.517.6.2(05.442.10; Μ.9.2η4Ὰ); 

Ὁ. ἐγαηδεγῖθε, Απατ,Ου, ἡ σαὶ Εἰτι(ρ.  οβ; Μ.07.14370}; δ. σεῤοεμο 
ἀντὶ τῶν διδασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν τοὺς γονέας καὶ τὰ τέκνα “ων 

Ομγνβ λοι. 27.2 τῇ 2(ογ.(το, 6298); 2. ἐἰαηρε, αἰϊόν; ἃ. ἰὲ ἀρ’ 
ῬΕΔΥΘΠΟΘ, ἐγ 5 [ον πολλὰ τῶν ἀερίων τὰς μορφὰς “ποντα 195. 6χ.ὃ, 
8(1.78Ε ; Μ.29.τ8 410) ; ΟΥ φοπάϊῖοι τὴν κτέσιν ἐκ τῆς δουλείας εἰς τὴν 
ἐλευθερίαν μεταβληθήσεσθαι Ἰὰς, ΛΖ] γεεὶ,.2.4(0.54.22; Μ.24.8168}; 
ὙΒατ. 15,58: τ2(ρΡ,220.το; 2.374); Ὁ. “μα]} 165, ομαχβοίοσ, ος, καὶ ὁ 
ἄρτος καὶ τὸ ἔλαιον...οὐ τὰ αὐτὰ ὄντα κατὰ τὸ φαινόμενον οἷα ἐλήφθη: 
ἀλλὰ δυνάμει εἰς δύναμιν πνευματικὴν μεταβέβληται ΟἸοιη χε, 1 μάοι.83 

(0Ρ.132.12; Μιο, 6966) ; 1:Ὸ.46{Ρ.121.τ4; Μ.ο,ὀδιαν; δ... ὑπὸ τῶν ἔξωθεν 
ὑπεισιόντων καὶ προσπιπτόντων ἀεὶ ““εταῖ, πῶς ἄν ποτε ἐν ἕξει καὶ δια- 
θέσει...γένοιτ᾽ ἂν; ἰᾷ, εἰν. 6.0(0.470.τ8 ; Μ.0.20γ0) ; εἰς εὐχρηστίαν “-ουσι 
«(τοῦ χυμοῦ τὴν δυσχέρειαν Βα5.ἤεχ,5.7(1.468 ; Μ.20.1000}}; γεωργία... 
τὰς τῶν φυτῶν ποιότητας “-εἰ ἰδ.(1.47Ὰ; Μιτοῦ) ; εἰ δὲ κατὰ μεταβο- 
λήν, δῆλον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον ““εται.. «ἐκ τοῦ ψυχροῦ εἰς 
τὸ θερμὸν --ὀμενον ἢ Ππιδῖ φΟἰν. (ΜΝ .6,τ4δος) ; ο. σα θβέαποο “Ηρακλέα 
προσκυνοῦσιν.. ὡς ἐξ ἀνθρώπου εἰς θεὸν μεταβληθέντα ()γ.0}1.5.2 1ἢ 
[ἐν .(Ρ.33.23: Μ.τ2.3 000); ὁ ἀνθρωπος.. οὕποτε μεταβληθήσεται οὔτε εἰς 
τὴν τῶν ἀγγέλων οὔτε εἰς τὴν τῶν ἑτέρων μορφήν οτη γος. τι 40{(0.303. 
3; Μ.τ8.2770}; πεποε, ἐγαηϑηιμ τὸν χαλκὸν εἰς χρυσὸν μεταβαλών Αδῃ. 
ταὶ (1.8. 9848); τδ.(092.}); ἃ, τϑῦ, δα τ ιβεῖς οἰειηφηῖς, ον Ἴδην. 
χε, ἡ μοὶ. 82(ρ.132.12; Μ.ο. 6060) οἷξ. 5. Ὁ βιιρτγα ; οὗ ἀν ἐφάψηται τὸ 
ἅγιον πνεῦμα, τοῦτο ἡγίασται καὶ μεταβέβληται Ονγγ.}},ἐαίδεῖ!.23.7; 
διὰ τῆς γενομένης εὐχαριστίας εἰς σάρκα καὶ αἷμα “-εσθαι Ἔα, ΜΟΡ5. 
ΜῈ26:26(}4.66.7138}; οὐ γὰρ ἀλλοιοῦται Χριστός, οὐδὲ τὸ ἅγιον αὐτοῦ 
σῶμα μεταβληθήσεται, ἀλλ᾽ ἡ τῆς εὐλονίας δύναμις, καὶ ἡ ζωοποιὸς 
χάρις διηνεκής ἐστιν ἐν αὐτῷ (ντ. οι αἱος.(ρ.δοδ.1 ; 65,26 :8)}; ΤΠιάτ, 
ογαπ.τ(4.26) αἴί. 5. αἷμα; ἐν.χ(4.200) ΟἿ, ἐν ἀντίτυτιος; ποίησον τὸν μὲν 

ἄρτον τοῦτον..-σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου μεταβαλὼν τῷ πνεύματί σου τῷ 
ἁγίῳ τι Οἢννς.(0.430.5}; τὲ. Τα γο δ ἀτριμηῖοηῖ τὰ σύμβολα τοῦ 
δεσποτικοῦ σώματός τε καὶ αἵματος..«μετὰ.. «τὴν ἐπίκλησιν ““εται, καὶ 
ἕτερα γίνεται ΤΠαϊ.ὁγα».2(4.120); 3. πιογΆ}} ν, (ΗΓ, ἰσησο, σΟΉ ΤΟΥ! 
λόγου παιδευτικοῦ.. -παραλαμβάνοντος.,. καὶ “νοντος" ὥστε... «γεγονέναι 
«οὐτὴν ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβολήν ΟΥΎ ῥγέπε, τι (Ρ.206.7; ΜΟΤι 2520); 
λῃστὴν ἐν σταυρῷ μεταβαλεῖν καὶ εἰς παράδεισον εἰσαγαγεῖν (ἬτγΥϑ. 
ἠοηι. 8.5.1 ἦρι [.(8,πο 40); ἕνδεκα ἄνδρας...«πᾶσαν τὴν οἰκουμένην μετα- 
βαλεῖν ΉΩΕ, 76γ.1: 82.407}; ν. ἀλλοιόω; Ρᾶ55. τῶν..«τὴν γνώμην 
μεταβληθέντων ὈΛΠοϑι,ἢ. 6.4. τς ὅς. ς28Ὰ). 

Β. Ἰηΐτβηβ, ; 1. πμηάενρο εἰαησο, ἐμαηρο; δι. 1τι ἈΡΌΟΔΥΆΤσΟ τυ ει»... 
φάναι τὸ θεῖον καὶ σχηματίζεσθαι εἰς ἀνδρὸς εἶδος καὶ μορφήν, οὐκ 
εὐαγές [“π5.4.6β.5.0(ρ0.332,5.; Νί,22.3844}); ἐδ. 5 ττ(ρ.234.14; 3884}; 14. 
ἦ..6.1.2.8(Ν1.20.57λ); Ὁ. οὗ ἃ 5ἴτθαιῃι, εἤαησε ἐμγγθμί, Ἀπαῖ Τοῦ, 
ἀεεραά, (ρ.36); ο. ἴῃ βαυβίαπςε (σοῖο) ἐκπόρωσιν ἔσεσθαι πάντων εἰς 
πῦρ ““όντων Οτι( εἰς. 8, 72(0ρ.288.24; Μιττ.τό240); ἀϊσκληπιὸν προσ- 
κυνοῦσιν ὡς ἐξ ἀνθρώπων δι᾽ ἀρετὴν εἰς θεὸν μεταβεβληκότα 1Π.Πο1}. 5.6 
Ἢ 7ε;.(Ρ.33.24; Μ.13.3000); τὸ μεταβεβληκὸς εἰς οἷνον ὕδωρ 1ά. 6. 
13.30(0.264.12; Μ.τ4.468Α); τὴν ὑδάτων... οὐσίαν..«.εἰς οἶνον μετα- 
βαλοῦσαν ΑἸἢ ἴης.18.6(}}.25.1280); ὁποῖα καὶ περὶ τοῦ ᾿Ινδικοῦ 



μεταβάλλω 
σκώληκος ἱστορεῖται..«ὃς εἰς κόμπην..- ρμἑα πε εἶτα..«βομβυλιὸς 
γίνεται Βαβι ἀεχ.8,8(1.18Ε ; Ν.20.1840);2 «ἸΛΟΥΔΊΙΥ: : ἃ. ἐμάηβε, αἰτεο- 
το οὗ ὁβαηθε Ὀοιηρσ ἐχρτεβδεα “ει πᾶν τὸ ἐνάρετον εἰς ἀμείνους 
οἰκήσεις, τῆς μεταβολῆς αἰτίαν τὴν αἵρεσιν τῆς γνώσεως ἔχον, ἣν αὐτο- 
κρατορικὴν ἐκέκτητο ἡ ψυχή (Ἰξηλ. 5 ,,.7.2(ρ.0.31; Ν.0.4108}; οὐδὲ τὸ 
ἀγαθὸν εἰς κακόν 1Ὁ. 7. 12(0.51.2; 4078) ; δυνατὸν...--εῖν ἐξ ἑτέρου ἔθνους 
εἰς ἕτερον κρεῖττον ἢ χεῖρον ΟΥ̓. ἼΠΕΣ ἢ [6.25 1τ4{{{0.2τὸ.17} “8. 
ἰΟπο(ρ.222.12; Μ.20.13720}; Ὁ. ράσο, οἵ σθδηρσα τυτοῦρης Ὁν τα- 
ΡῬεπΐίαμος, δέ ἐοηυενίοα τὸν ἐρηρς ἂν νἀ ραιτοχο διὴν τῶν “-ὄντων 
ἀπὸ τῆς χύσεως τῆς κακίας γεγενημένον ΟΥ(εἶς.5.55(0.50.3; Μ]ΟΣτ, 
Τ260Α}; αἷ..«ἐκκλησίαι τῶν μεταβαλόντων ἀπὸ..«κακῶν 1Ὁ.1.67(0.12τ, 
22} δε); ἄνθρωποι.. «μετάνοιαν ἐπιδέχονται καὶ ἐξ ἀπιστίας εἰς 

πίστιν “πουσιν ἸᾺ, 1ο. τ2.δοίτϑ ; Ῥ.201.2 3) 21.τ4.512}}; ἔλιΒ,(ἀ.6.0. τ(ρ. 405. 
8; Μ,22.6538); εἰ. «νῦν μεταβάλοις καὶ θεραπεύσοις τὴν ἁμαρτίαν ΟΥ, 
ΝΣ 6. “τ (.27. ὡς 50); . δῃα Ὀν ΒΠ οἵ Βαρ ΥΠΔΓΌΤΑΙ 118 θεὸς 
ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀναβιβάζων τὸν ἄνθρωπον, καὶ ποιῶν αὐτὸν. 
“νειν ἐπὶ φύσιν κρείττονα καὶ θειοτέραν ΟΥ,(εἰς.5.23{(ρ.24.27; 1.11. 
12174}; εὐθέως σου “-εἰ ἡ ψυχὴ καὶ μεταμορφοῦται καὶ γίνεται κρεῖττόν 
το καὶ θειότερον Ἰὰἤπονα.τό.1 τη 67.(0.133.2:; Μ.13.4404}; ἃ. Ρᾶ85. 
᾿πίγϑη5., ᾧ δὲ τι ἰβεοά, ἐἰαηρο πεῖς βηγροςα οὐκ ἐν τῇ τοῦ θυμοῦ 
ὀξύτητι φθεγξάμενος μετεβλήθη Βιοα,όη.27:41τ(}.33.15700). 

11, τηρα.; 
Α. ἐμγη ΟΏΘΒ61Ε; τηδῖ, (οἷ, Ῥ81816] ἀβασα ἰὼ Ο᾽ Ἰηἴγβ) ΠΩΉ ἴο 

ὑπέρθεσθε οὖν τὴν κακὴν ζύμην...καὶ μεταβάλεσθε εἰς νέαν ζύμην ἴρτι. 
Μαρη.το.2; δὲ μιουδά ἴο μήτε ““εσθε μήτε εἰς τέρψιν μήτε εἰς ἀηδίαν 
Τρ 4.3; ἱμγη ατθαν ἴτοτω τοὺς. μηδαμῶς τῆς προθέσεως “-ομένους 
Τγθη. 6}. ΒΕ ον αρ. Ἐλι5.}.6.5.2τ.40(Ν|.20.4804}; μεταβαλομένην τοῦ μίσους 
Ηορ ἰδη,.20.2ο, 

Β.. ἐμαηρε ψοῖ 15 Ομ Θ᾽ 5 ΟΕ ; ἢ. Οπδ᾽5 ἴόσῶι; οἱ ἀεηλοηβ, Τ. δαί. 
15.3(0.46.22; Νῖ,122.13278); [0.19. .ο.2.4(}1.04.8774}; 2. ομεΒ Ψὰν 
οὗ πὸ θέσθε τὸν τρόπον ἀπὸ τῶν χειρόνων ἐπὶ τὰ κρείττονα Π0Ώ1, 
ΟἸοηι.τ.7) α05., Οὗ ἀροβίαβυ, ὈΙομ. 1. ρ.1 5.}}..6.7.1τ.4(21.20.6648); 
3. ΔΌ5. ἢ ἐπαηρε μεθ᾽ 5 πιο χρηστὸν ὄναρ εἶδε καὶ -- εται Ῥτος (6,εῤ.16 

(}1.87.27334). 
[9 ΤΠΟΙΆΠΨ, Ε5Ρ. οὗ σὔβηρε τουρης Ὦγ τορεπίδηςε, δε εοηυενιοά 

ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας...-“ἐσθαι (ἸδΩλ, 5,» τοίρ.50.11; Ν.8,8ο88); Οὐ. 70. 
χιιτίδ; ρΡ.66.13; Μ.14.12900)}; τῆς πατρικῆς δαὶ δινν μουδας μετα- 
βεβλῆοθαι Επ5.ὦ,6.1.2(ρΡ.1ο.8; Μ.22.28.}; 1.4. το(ρυΙδι,ο ; 2018); 805. 
κἂν μὴ πιστεύσῃ κόλασιν.. ἀπηρτῆσθαὶ τῷ πλημμελοῦντι.. οὐδ᾽ οὕτως 
μεταβαλεῖται (Ἰἰεπη.Ξἐγ,.2,5(0.127.18; Μι8.οό1ο); Ποιϊονι,τΒ,.2; 
Ομτνβ.οἑαί. 5. 5(2.670); Ιᾶ.ἀοηι.28.2 τα 70.(διτθοο) ; δ.34.3(1008). 

111. {Π60]., ἐμαηρε; 
Α. οἵ πποίΐοῃ 85 ἱπνοϊνίπρ σμδηρα (οἵ, 1.Δ΄ν1, 11,4} οὐκ..ἦν ὁ 

υἱὸς ἀγένητος ἐν τῷ πατρί, μέρος ὧν αὐτοῦ ὃ μεταβληθὲν ὕστερον 
καὶ κενωθὲν ἐκτὸς αὐτοῦ γέγονε... «προβεβλημένον Ἐλιι5.ἀ.6.5.τ(Ὁ.212. 
13; ἢ Ἅ1.22.352}). 
Β. Ἰάδᾳ οἵ οβδηρε (ς[. 1.4.2, Β, Π|.8Β} 1ὰ. σοσμοδα αἀἰταοεν οοὰ- 

Βμαϊεή σοφία.. οὔποτε “τουσα (]6ηλ.ῥα64.τ, π(ρ.τοΖ.9; Μ.8.2738); Μ Ίῃ, 
ἐγϑαΐ.4 Ραϑϑιπιίρ, 496; Ν.18,3368.); 1δι2(0.404.25; 3330) οἰζ, 5. ἀλλοιόω; 
Ρϑτίϊο. τεῖ, πο. μένων... «αὐτὸς ἄυλος, οἷος καὶ πρὸ τούτου παρὰ τῷ 
πατρὶ ἦν, οὔτι μεταβαλὼν τὴν οὐσίαν, οὐδ᾽ ἀφανισθείσης τῆς αὐτοῦ 
φύσεως Ἐπι5...(.τ4(Ρ.243.6; Μ.20.14124);; 1δ.(0.242.0; τ4008); ἐνανθρώ- 
πῆσεν, οὐκ ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως αὐτὸς ἑαυτῷ σῶμα μεταβαλών (ντ,ερ. 
ξο(ριοτ.21; 52.1500); οὐ μεταβαλὼν θεότητα, ἀλλὰ προσλαβὼν. «τὴν 
ἀνθρωπότητα ᾿᾿Βάοι ἀποιεχριεγδ. (1. 77.τᾶτ60); ὁ θεὸς γέγονεν 
ἱερεύς, οὐ τὴν φύσιν μεταβαλών Ῥτοο! ΟΡ ογἰαμά. ΒΕ 3(ρ.104.15; 
Μ.6ς.6848); τὸν..«λόγον..-μηδὲν μεταβαλόντα τῆς θείας οὐαίας διὰ τὴν 
πρὸς σάρκα κοινωνίαν Επελοί.(ρ.255); Ῥᾷ85, εἴ τις...τὸν λόγον εἰς 
σάρκα μεταβεβλῆσθαι νομίζοι ἢ τροπὴν ὑπομεμενηκότα ἀνειληφέναι τὴν 
σάρκα λέγοι, ἀ. ἔ. ϑνηινοδέγηιι ἀπαϊ}.12., οὐ γὰρ εἰς ἄνθρωπον μετέ- 
πεσεν ὁ θεὸς λόγος, οὐδὲ οὐσία μετεβλήθη ΟἾγγϑδιῆονι.7.3 τ. Ἐίπί (τε. 
5438); οὐ γὰρ φαμὲν ὅτι ἡ τοῦ λόγου φύσις μεταποιηθεῖσα γέγονε σάρξ, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅτι εἰς λον ἄνθρωπον μετεβλήθη τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος 
Οντ,δρ.(ρ.26.26; 53.238}; 14. γε, (ρ.64.3:; πη 450}; [0.}0. 2. 4.τ8 
ΘΙ. 94. 11840) οἵ, 5, σύνθετος. 

Ὁ. υβϑα τὴ τοβισὶςις βεῆβε ἴῃ δἰτοτηρῦ τὸ ἜΧΡΓΕθ8 οἴϊοςξ οὴ Ὠιδὴ 
πϑίμτα οὗ ἀπο ΜΠ τῆς αἰνὶπε τὸ δὲ θνητὸν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν 
ἀνθρωπίνην ἐν αὐτῷ ψυχὴν τῇ πρὸς ἐκεῖνον οὐ μόνον κοινωνίᾳ ἀλλὰ 
καὶ ἑνώσει καὶ ἀνακράσει...τῆς ἐκείνου θειότητος κεκοινωνηκότα εἰς 
θεὸν μεταβεβληκέναι ΟΥνζεἰς, 3. 41ΈΡ. 2327.1τὸ; Μ.ττ,Ὁ72Ὰ}; τί ἐπι αστοι 
τὴν ποιότητα τοῦ θνητοῦ κατὰ τὸ τοῦ Ἴησοῦ σῶμα.. “μεταβαλεῖν εἰς. 
θείαν ποιότητα; 1Ὁ. ῥ. 237.17; 9728}; ὁ δὲ εἴς τι “-ἄμενος ἐκεῖνο γίνεται 
ὃ μὴ πρότερον ἦν; ὥσπερ οὖν ὁ μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν ἁμαρτία γίνεται, ἵνα 
ἄρῃ τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, οὕτως πάλιν ἡ δεξαμένη τὸν κύριον σὰρξ 
Χριστὸς καὶ κύριος γίνεται, ὃ μὴ ἦν τῇ φύσει, εἰς τοῦτο μεταποιουμένη 
διὰ τῆς ἀνακράσεως τον 95, ΒΜ 6(2 Ρ.144.8; Μ.45.7208). 

849 μεταβολή 

Ἐμεταβαπτίζω, δαῤ ίτε ἀπε τηῖο ὡποίδεν ζαϊ ἢ εἰς τὴν Ἀρείου μετε- 
βαπτίσατο λατρείαν ὙΠάτ.Ι,οῖ, Κι (Δ 1.86.2248)8ρ. 0.1}. ἐφιαρ. (94. 
13890). 

μεταβάπτ-ω, ΤΡ Ξυιεςεςεϊυείν χαλκεύς τις μετακοσμῶν σίδηρον καὶ 
ἐκ πυρὸς εἰς ὕδωρ “των ΠΠΙρΡΡ.ἠαεγ.1.29(Ρ.213.2.3; Μ.16.3330}), 

Ἐμεταβασία, ἡ, γεμουαὶί, τργαίϊΐοη, Ὑπαάτιϑεμα,ορ}.2. το 1 99. 
1365}). 

μετάβασις, ἡ, 1. ἐπαηρε οὗ ρίαεε, γτοῖ. ἈὨγαΠδΣ λιμὸς καὶ μ. καὶ 
γυναικὸς ἁρπαγή (Ὦτγπ.ἤοη1.53.4 τη Δ1..(7.6431}}} τὰ μὲν σκιρτῶντα 
ταῖς μ. τὰ δὲ δεσμῷ φύσεως προσηλωμένα τῇ γῇ [545,36] .ογ.τ 3 (6.85, 
355); ἀομΙεα οὐ Ῥοιβοῦβ οἵ τι. ὁ θεὸς. «πανταχοῦ ἐπιφαινόμενος 

«καὶ οὐχὶ κατὰ μετάβασιν ὃν τρόπον οἱ ἄγγελοι κατερχόμενοι ἐξ 
οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν Μασ. Λοριλομετό, 5(Μ. 34. 6100); : τεῖ, Ῥβιιοϑ: 20, 
οἱ ΗἩ. σμοβῖ ἀπουτολὴν δὲ καλεῖ τὴν πρὸς τὸ ἔργον αὐτοῦ συγκατά- 
βασιν, οὐ τὴν ἐκ τόπου εἰς τόπον μ. ᾽Ιάγαι (1 Βα5.) σεις (.207Ὲ; Μ. 
20.716}; τοῖ, ἘΡἢ.4:9 ταῦτα ἀκούων, μὴ μ. νόμιζε Γμτγπιλοηα Σ 1.2 
ἐμ Ἐρὶμ(11.828}); τεῖ. [0.13:1, εἰτμον οὐ (Πσιξ᾿ 8 ἀθδῖῃ ΟΥ̓ ἈΒΟΦΠΒΙΟῊ, 
[οὐ ΒΠορ.οραδε.(ρ.220.36); οἵ ἀἄφαι] ἐτεὶ τὸ κρεῖττον μ. ἔπιπιυ 4, 
δοίρ.142.20; Μ.20.12128}; ΟΥΟΝ  β5.., ρὲ, (}1.46.84800) ; ΟΠ γγϑ.ἤονη, 
γ)γο.1 τπ [0.(8,4130); ἱγαποίαιτοη οἵ Ὀϊϑπορβ, (σά, .4{γ.48.. 2. »ιοῖε- 
μιρηὶ τὴν [56. κιθάρας] μ. Τπάτ.ς,07: 5(1,.1303); 3. ἐγ ΔΉ ΕΥ ἀπειθή- 
σαντος γὰρ τοῦ ᾿Ισραὴλ...μ. ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ ὑετοῦ γέγονεν 1] αὶ, ἐς, 
γατο( 1.32. τόττο); λῆμμα καλεῖ... τὴν ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων μ. ἐπὶ τὴν 
θείαν ἀποκάλυψιν Ὑπατιήθαςιτ. (2.158); οὗ αῃὶ ἀσοιυκαίίση, (Οηδῖ,}). 
ΑἸΠ αροΐ. ες. Θϑίρ.χ46.20; Μ.25.2600}; ἐγαηδη δε οΉ οἵ Ξροοςῆ, Γαΐ, 
ογαϊ,πίρ.6.5; Μ,6.8174}. 

μεταβάτης, ὁ, 16 τοῦο ηιουές γοΉ} ομὲ ῥίαεε ἰσ ἀποίβθῦν τπεῖ,, 
αῤοξίαϊε, τεῖ. Ἐκχ.χ2:4ς πάροικον... «ὅτῳ πιστεύειν ἑδραίως οὐκ ἔστι, 
ὑπονοστοῦντα δὲ ὥσπερ καὶ εἰς ἰδίαν ἀποστρέφοντα πόλιν ἢ χώραν, τὴν 
ἀπιστίαν, ὃν ἡμᾶς ἔθος μ. ἀποκαλεῖν Οντιμοηι βαδε οἰ π5.123Ὲ}; οὗ 
ἐγαπισἰα!φα Ὀΐδμορβ, ὈΟΡ(5β6)αεί. 5Ξ( Ὁ 3. Ρ.88,25; 11.2,1357Ὲ). 

μεταβατικός, ἱγαηπδεομαί, στάντα. οἱ σοη] ΠΟ ]Οἢ}5, ἐσέ ρος.2:24 
(Ρ.215.30) οἷξ. 5. ἀπολύτως. 

μεταβατικῶς, ον σης ῥίατο ἰ9 απο ον οὐδὲ γὰρ ὃ υἱὸς ἐν τόπῳ 
οὐδ᾽ αὖ ὁ “πατήρ, ἵνα καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα μ. κινούμενον ἐκ τοῦ πατρὸς 
εἰς τὸν υἱὸν μεταβαίνῃ ΟΥ Ῥ: 20 ἴῃ 0. 1: 31. 501. 20); ; οὐ πέμπεται... «τὸ 
πνεῦμα... ἐμ. ἐπειδὴ οὐδὲ ὁ πατὴρ οὗ τῆς ὑποστάσεως πνεῦμά ἐστιν. 
πέρασι περιγέγραπται Τάγτῃ, Τγ1.3.,8(Δ1.30.0770); ὧν ἰγαπ δῖ ϊοι 
τίνα τρόπον ἐν σαρκὶ ἡ θεότης; ὡς τὸ πῦρ ἐν σιδήρῳ" οὐ μ. ἀλλὰ 

μεταδοτικῶς {ἘΒ65.(ἦν, ρεμεγαί, (3, 06Ὲ ; Μί.51,τ4 δου). 
μεταβιβαστέος, 9 δὲ Ἰγαμ το, Οὐ εἰς.7.δο(ρ.2οο.1τ6; Ἅξιττ, 

το ῦΟ), 
μεταβιόω, [ογ. ἱπῇη. μεταβιῶσαι); εὔαηρο πες τιαηηον οὐ {|{2, 

ΝΕ μίοσ 4. 79. 11124). 
Ξμεταβίωσις, ἡ ἥ, ἄξεεαξε, ΘοΡὮγ. ΤΠ υΟγγοοὲ [0.24(21.87.3400Ὰ}, 
Ἐμετάβλησις, ἡ, ἐατδέ, ΒΟΡΒΤ. ΗΠ δροεγη.(Μ 87. ἐμβο, 
ἀμεταβλήσκω, -- μεταβάλλω, Κα. ΕΡΊρ᾿.(Ὁ,418} οἷτι 5, ἐπιφάνεια. 
μεταβλητός, «πὐ7δεί ἰ0 ἐἰαηρε, ν. τρεπτός ψ τη ΠΟΙ 1 [αὶ οὔζοη 

Πππκεά, ρασεῖς, οὗ ψ θ τ ροσία]ηβ τὸ σΥθαῖιοπ, ΠΕΡ ἤαον,4.40 (0.74.1; 
Μιτό.31188); ἡ μ. γένεσις 120.π.γ(ρ.84.8; 321348); 1δ.6,1γίριτ4τιτο; 
2108); ΟΥ.0γ.21{(μ.268.18.; ΔΓ 11.5120}); 455. ῥευστός, Αἴοπαρ ἰ6σ.22. 
2(Μ.6.0374}; ΗἹρΡρ.λαον.τ.22(ρ.27.10; 30400); ἀεπῖοα οἱ (ρα ὁ θεὸς 
ἔσται μ. οὐσίᾳ.. «ὅπερ ἄτοπον 1 [ιιῖ. φιό ἢν. 2(}|.6.14160)}. 

μεταβοθρεύω, ἐγαπερίαηι, Ὀγτιαάον,(1.301Ὲ}; 14..5.3.3(2 
μεταβολή, ἡ, εἰαηρε ; (ἴτογὴ γταβ.) εἰαησε ἀπαογρονὸο; 
Α. ἴὰ φεη.; 3. ᾿Ὦγϑιοδ! ἀπαᾶ ΘΒΟΏ]ΟῺ] εὐηρο, ἰὼ 6. ἰρση 

τῆτοῦσποαῦΐ ἀπιδοτϑει στ παπα, ῥα». ΟΥ δ(Ὁ.2 22.10Ὸ;; Δ1.10,10778}; 
Πέονη. Ἰεμε,2ο.ῦ , Ὁ Τάδε ἢν. (Μ.6,τ4600) οἰτ. 5, ἀλλοίωσις: Ἄξη, 
ταὶ, (Λἵ ὃς.ο8 528); Ῥατὶ οἱ ἀϊνίπε οὐάοσ ἤπ ΒΆΤΗΤΟ νν Οἴου. [γυφτίριποτ, 

.280}})). 

Φ)ΑΡ. Απαβί δι φιοἱ γε. οδ(Μ.80.7444), 2. δ ἼΩΝ οἱ συ {105 ΟΥ̓ 
Ἑσμδυαοιογιϑίϊος ἡ. «αὐτὴ ψυχὴ κατὰ μεταβολὰς ἄλλας καὶ ἄλλας ποιότη- 

«.ἀναδεχομένη ΓἸοτη εεἰ, 46(0.149.2ς ; Μ.0,7208); πᾶν πνεῦμα... 
δέχεται ὅσον ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει τὴν εἰς τὸ παχύτερον μ. Οτ..70.13.31 
(ρ.24:. 10; Μ.14.426Α}); τὰς τρεῖς ἡμῶν τῆς ἡλικίας, ,μι, τὴν μειρα- 
κιώδη καὶ τὴν πρόσηβον καὶ τὴν πρεσβυτικήν ἈΕΘΙΠιΣγηρ. 5. 3(Ρ.55.5: 
Μ τϑ,το08}; τοῦ, τ π. σοηΐτονετεν τὸ ἦν καὶ τὸ ἔσται καὶ τὸ γεγονέναι 
εὐ τῆς ἐν χρόνῳ μ. ὄντα δηλωτικά Τ᾽ 5.6, ἐΝ.2.0(ρ.τοῦ,52ο; Δ1.24.0174}; 
ἀμήχανον. «ᾧ θάτερον συνυπάρχει, ἐκ μ. ἄν ποτε πρὸς τὸ ἀντικείμενον 
μεταβῆναι, ὥστε...«ἐξ ἀγεννήτου γεννητὸν γενέσθαι θΔ5.}7μ᾽.2.28 
(:.2 64: ; Μ.29.6560); Απογηοεᾶῃ τριχηςῃΐ εἰ... 
ἀμετάβλητος ἡ οὐσία αὐτοῦ [3ς. τοῦ θεοῦ], τῆς μ. ἐργασαμένης τὴν 
τοῦ υἱοῦ ἰδιοποίησιν ΤΛΊΒ αἰαὶ. Τγῖη.2.τ (ΝΜ .28,ττ80}}); ὅ, ἴῃ ἄόρτος 
ἀσθένεια...τί ἕτερόν ἐστιν ἢ τῆς καθ᾽ ἕξιν δυνάμεως ἀλλοίωσις καὶ μ. 
Τιεοηῖ, Β. Ν οί, οἱ ̓μὶ.2(}.86.12440); 4. οὔ Ξι ρδίδποο, απ [ΟΥΡΙΑΠΟΉ, 
γοηῃειραὶ οἵ νου αἴζον σοππαρτατίου (Θέοιο), {π|5ἴ. ταροὶ. 20. Ξ(Ν, 6. 
4570}; [4,2 αροΐ.7.2(}1.6.4568); τε ξ, ἀοὶ ποαιιοη ἥρωας ἐκ μι συστάντας 

τας. «ἐπὶι- 

4 

γέννημα λέγετοι οὐκ 



μετάβολος ὃ 

ἀγαθῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ΟΥ( οἰ5.3.31(ρ.234.1; δ ττ,οὔδ0); Οὗ τηθῃ 
ἴηῖο ἀπροὶβ, 1. 70.το. 3018 ;}0.203.21; Μ.14.3014}; οἵ ψΆΓΕΥ ἰηἴο 
ὑῖπο, ἐῤ.1.3.62(0ο ; Ρ.204.18; 5178); 5. Οἔ δίατε ἡ δύναμις...τῆς μ. τοῦ 
βαπτισθέντος οὐ περὶ τὸ σῶμα..«ἀλλὰ περὶ ψυχήν (Ἰειησχο, Τἠαοἱ. 1] 
(ρι31το; Μι9.6030) ; οὗ οἤδηρο ἰηνοίνοα ὃν ἀορατῃ τῆς εἰς τὴν 
ἀφθαρσίαν μ. ΜΕΙἢ.. 5 γηηρ.4.2(ρ.46.10; Ν.18,888) ; 14.γ65.3.4{0.302.9} 
ρα ὃν ὁπ οὗ μου τὴν εἰς τὸ κρεῖττον. «ἀπὸ ταύτης τῆς κατα- 
στάσεως τοῦ κόσμου μ. 10.1τ.48(ρ.30ο.το; Μ.18.2708); μα σαί, 6: 15 
(3.306); 6. οὗ χη, οὗ, Ο.3; εὔκολος πρὸς μεταβολὴν ἡ διάνοια Βα5. 
6ρ.203(3.431Ὲ; Μ{.32.10364}; 18.456.3(3.3488; Μ.8488); ὙΠατ,Δῖορ5. 
(αἰ. τ τό(ρΡ}.9.18,10.23; Μ΄. 06.0018); συναπαχθῆναι μὲν τῇ κατὰ Νίκαιαν 
συνόδῳ, ἀνενεχθῆναι δὲ τῆς μι ῬΗΠοΒΙ ἦ.6.2.15(}1.65.4774}} 16.5.τ(6280); 
οἵ πιοοά τὴν ἀπὸ τοῦ φόβου....εἰς τὴν χαρὰν...μ. ΜίΘΙΒ 5 γΡρ.το,2(0.124. 
τ; Μ.18.τ960) ; οομέτγαπξοα τνῖτἢ σοιτδε οὗ σθημδυατοη ν᾽ μου Ὸν ΚΘ 
δερεῖς ἧκο, Βαβ,ἠδα. 2. 4{τ|166 ; Δ].20.370). 

Β. ἰπ τοὶ. τὸ δισματιϑεῖο οἰοιπθηῖβ τροφήν, ἐξ ἧς αἷμᾳ καὶ σάρκες 
κατὰ μ. τρέφονται ἡμῶν [π5ἴ. Ταροὶ.60.2(21.6..4204}} ; τε ξ. σομβδογατοη 
τῇ ἐκ χάριτος γενεννημένῃ μ. «--. οὐ τὴν φύσιν μεταβαλὼν ἀλλὰ τὴν 
χάριν τῇ φύσει προστεθεικώς Ἵ αι, όγαη.χ(.26), 

Ε΄ πιογαὶ; 1. 1 αἀἰγδοϊίοη οἱ σῆδησε ἐχργεϑβοα τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον 
καὶ κρεῖττον...μ. ΟΥ.0.2.2ο(τα ; Ὁ.77.2τ; δ᾽. τάν τ400): [Δ ολοὶ τῇ 
(αηϊ.7 :68.(Μ.17.2844}; Βα5.6}ρ.2253.5(3. 2408; λῖ.32.820Η)}; βάτος, 
5:8 [(ρ.15.17; 2.187}; 2. 8.05.) αριομάριθηι, [α5τ.3αβοὶ.2.5(}].6..448); 
ἀεργαΐαίίον,, ἀεραξορισηὶ οὐ τῇ ὑποστάσει.. «ἀλλὰ ἐκ μ. καὶ ἰδίας 
προαιρέσεως τοιοῦτον γεγεννημένον ΟΥ..70.20.2τ(ρ.353.24: Ν]1.14.6170); 
3. (Βησδῃ φοηυεγοίοη, τορεηίαηεε, γομειθαὶ μι σωτήριος ἡ ἐξ ἐθνῶν 
εἰς πίστιν ΟἸοιη, εἰγ.7.τοί(ρ.42.8; Μν0.48τᾺ}; μ. .-- καὶ μετάθεσιν...τῆς 
γεώδους ζωῆς ἐπὶ τὴν οὐράνιον 1πιι5.0.,3.46{(ρ0.97.8; Ν.20.ὙἸ050}; μ. 
ἐκ τῆς “Ελληνίδος θρησκείας εἰς τὸν Χριστιανισμὸν ῬΗΙοβι ἀ.6.1. 6(Μ. 
ὁς.4648); 5. ὡς ἐκ νεκρῶν ἀναστάντες, ἐὰν ἀξιόλογον ἐνδείξωνται μ. 
Οτνοἰς.3.5τ(ρ.248,5; Μττνοδ80); ἐκ μ. γίνεσθαϊΐ τινα υἱὸν θεοῦ 14. 70. 
50.33(27; Ὁ.371.22; ἈΠ.τ4.6400); ἐπεὶ τοίνυν τοσαύτη γέγονε μ. ..-. 
εὐχαριστήσωμεν τῷ ἀγαπήσαντι πᾶσαν μ. ΤΑΤᾺ 41α.1(0.8.4); οἴϊεσε οὗ 
ἴπὸ. ἐπὲ ἀνακαινισμῷ καὶ μ. τῆς φύσεως ἡμῶν τὴν σωτήριον...γέννησιν 
τον υϑβυογιεαίθοἢ ἀο(Ρ.150.15; Μ.45.τοῖο); τῆς..-«ἀνθρωπείας φύσεως 
τὴν σωτηρίαν, καὶ..«τὴν παράδοξον τῶν πραγμάτων μ. Πα. "5,67: 
(1.1054); αῃηᾷ γοάοιηρτίου θεοῦ μὴ συγχωροῦντος ἄγαν ἀθυμεῖν, ὡς 

ἕξοντας τῶν παρόντων μεταβολήν, ἁπάντων ἀνθρώπων δι᾿ αἵματος 
λυτρουμένων Χριστοῦ Ῥτος,(,15.43:το(Ν].87.22858}; πα τὴ σοῦτβα οὗ 
ΟΒεβείδη [ὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἀρετῶν ἐστὶ πτώματα... ἐστὶ καὶ μ. 
Ἰέβα!α5 97.234 Ρ.τδοί(οῖ Μ|.40.1τ748}; δείκνυσέ σοι ἧ.. «γραφὴ καὶ δικαίους 
πολλάκις σφαλέντας, καὶ ἁμαρτωλοὺς πολλὴν μ. ἐπιδειξαμένους ἢτν3. 
ἠον 2.1 τη Οεη.(4.3708). 

Ὁ». τΠ60]. ; 1. ποῦ ἀρρ]ο8 818 τὸ ἀἰνίης Ἔββοηςσε, Ε18.6..}..τ.12(0,.72. 
τϑ; Ν.24.8404} οἷζ, 5. ἔκτασις ; τὸ.. «ὡσαύτως ἔχον ἀεὶ...τὸ πρὸς πᾶσαν 

(. τήν τε πρὸς τὸ κρεῖττον καὶ τὴν πρὸς τὸ χεῖρον ἐπίσης ἀκίνητον (τ, 
Νγ55.0. Δ105.(Ν1.44.3338)}; Ἰαυργ,ραϊφεῖ 6(ρ.34.2; Μ.45,280) αἷζ. 5. 
τροπή; ἱπετείογο ποῖ χοίθνατι τὸ [᾿Ὸν 8.5. τορα τα 5. ΟΙΓΠΟΙ ΑἸνΊΠῈ 
παίΐατε κατάβασιν θεοῦ πρὸς τὰ ἀνθρώπινα...οὐ μεταβολῆς..«οὔτε 
τροπῆς Οτι εἰς.4.τ4{0.284.14} ΜΟττ.10440}; υἱὸν ἀνθρώπου τὸν κενώ- 
σαντὰ ἑαντὸν...κατὰ τὴν περιβολήν, οὐ κατὰ μ. ΔΡΟΙ]!. 7)..124{0.2.37.32} 

ΔΡ.Τματ. γα». 1(4.70) ; ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, οὐ-..«κατὰ τοὺς ..«λέγοντας 

μι .-- αὐτὸν πεπονθέναι Ῥαα ίη. Τί γηδ(ρ.435.6; Μ.42.6720); οὐκ ἄρα 
ἕξει τὴν μ. τὴν εἰς λόγον ὅ πατήρ, ἀλλ᾽ ἔσται πατὴρ ἀεί γγ.70.τ.41(4. 
460); σάρκα γεγονότα... ἄνευ μ. καὶ μειώσεως ΒΟΡΉΓ. ΠΊ,ον.2.36(}1.87. 
26 Α); οὐ αιπδη πδίαγχα οὔτε...τῆς σαρκὸς εἰς τὴν τῆς θεότητος 
φύσιν γενέσθαι φαμὲν μεταβολήν Οντ. Νε5ι.τ.3(ρ.22.3; 05.158}; 2. Γὺ- 
[ττρα ἰο οα᾽ ἀρα ηρα ΜΠ ταϑηκιηά, Ἔχε, Ρ5.76: τι μεταβολῆς 
οὐταῦτα σημεῖα καὶ ἀλλοιώσεως τῆς πάλαι τοῦ θεοῦ περὶ τὸν λαὸν 
κηδεμονίας ἴδ ι5,}5.76:ττ(}1.23.8030) ; ἐγώ φησι πρόξενος ἐγενόμην 
ἐμαυτῷ τῆς τοιαύτης μ. ΒΑΓ ᾿ς γδιττίτ. τσ 4). 

μετάβολος, εἰσηρεά, ἱγαηςζεγγοά ; πδαΐ, ἃ5 5} 5ζ., ἐοργν, Το, ΟἸπα. 
ῥαςίτ(Μ.88.ττόςο). 

μεταγγίζ-ω, ῥοι» ἤγονη ὁὴὲ ϑεςςεῖ ἐπίο αμοϊδιδῦ, ἴὰτ, ῬΈΟρΡ], μεταγ- 
γιῶν Ὀντι σι τη(3. 6470; σοη]. μετ᾽ ἀγγείων); τιϑῖ., οὗἩ ταδίοιηρϑυ- 
σμοσὶβ, ΟἸδη,, Ἴν,3.3(0.201.20; Μι,8.11168)}; (Μαπιομθαη), Ηφραίη. 
Αγελ τοίρ.τς.6; Νί.τοιτ44τ0); (ϑιοῖο), 70.) .λαεγ 7 (81.94.0848);. τέξ. 
Ε]ςΠοΖαϊξος Χριστὸν ἕνα οὐχ ὁμολογοῦσιν, ἀλλ᾽ εἶναι τὸν μὲν ἄνω ἕνα, 
αὐτὸν δὲ “σόμενον ἐν σώμασι, πολλοῖς πολλάκις καὶ νῦν δὲ ἐν τῷ ᾿Ϊησοῦ 
ὁμοίως {πδοτὲ μὲν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγενῆσθαι, ποτὲ δὲ πνεῦμα γεγονέναι... 

καὶ τοῦτον δὲ μετέπειτα ἀεὶ ἐν σώμασι ““εσθαι καὶ ἐν πολλοῖς κατὰ 
καιροὺς δείκνυσθαι ΗΐρρΡ. ἤαδν.το,2ο(ρ.284.1τ; Μι16.34420). 

ἘΜεταγγισμονῖται, οἱ, αἰ Πετείϊσα! 5θοῖ, οἢ, Μείαησιδηοητίας 
ζάδο ἰαϊα πομηϑη ἀεσβογιὶ, φῖα ἄγγος Ογαθοε υας ἀτοίίμν, αἀδογμηὶ 
εηΐμι εἷς σοδα τη ραῖγε ἀἰΐενι, ἰαμφανι νας πεΐπης ἱμίγα ὑα5 »ια]ιεδ, 
1514,11.6}»»».8...47. 

- 
50 μεταγράφω 

μεταγγισμός, ὁ, ἐγ» Ἔν Ή 66, ἱγαηϑηησγωίίοι, (Ἰατοιοηῖίο), ρίρ, 

μαεν.42.4(0.τοοϑ; Μ1.4τ. 7914}; (ἰδπομοιμ), ἐδ.66. πσίρ.οτ.14; Μι45, 

τ12λ}; [0.1) πον. (Μ.04.6844), 
μεταγενής, 0712} ΠΟΥ; σοιηρ., ἰαίογ, ὁ ἰαἰόν ἐἶριε5 οὗτος μὲν [56. 

ἄνθρωπος] μ. κτισθεὶς...ἐν τῇ τῆς κτίσεως παρόδῳ, ὁ δὲ [χο. κόσμος] 

μ. τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ τοῦ θεοῦ ἐνθυμήσει (16] (Ογχ..,.6.2.17. (ΝΜ ὃς, 
12608): γαῖ, σοποτατίοι οὗ 501 εἰ τῷ υἱῷ ὁ πατὴρ ἀπήγγειλεν, εὑρεθή- 

σεται ἀγνοῶν ὁ υἱὸς καὶ τῶν ἔργων μ. Οτο κεἰ ἴῃ 1) 5,44:2(Μ.12.1428}0} 

ἀδιανόητον γὰρ..-.τὸν αἴτιον γενόμενόν τινος αὐτὸν μ. λέγειν τῆς 
ἐκείνου γενέσεως ΛΙΟΝ, ΑἸ ερ. Αἰεχ. (0.22.1; Μ.1, 5574}; ὁ τοίνυν 

μ. τὸν υἱὸν λέγων τοῦ πατρὸς..-αὐτὸ τὸ χαρακτηρίζον τὴν ἀκήρατον 
οὐσίαν...ἀναιρεῖ Τοϊὰ. 61.600 }.3.63(Ν1.78.7120}; ἀεὶ συνυπάρχει τῷ 

πατρὶ ὁ υἱός, οὐ μ. χρόνοις, οὐις ἐλάσσων δυνάμει (γ6] (γχ ἐν, .2.τ5,3(Μ, 
βΞ.132570); πατὴρ ὁ παντοκράτωρ..«καὶ αἴτιος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ... «ὡς 
ἀκτῖνος ἥλιος... αἰτία μέν, οὐ προγενεστέρα δέ. ὁμοίως καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν 
αἴτια μέν, οὐ μ. δέ ἐβο Ναλ ταί. 2(}{.38.,857); οἱ Ἡ, (μοπῖ ἔσται 

κατ᾽ αὐτοὺς ἑαυτοῦ τι πρεσβύτερον καὶ ἑαντοῦ τι πάλιν μι ΛΟ ΝΥ ϑ5. 
ΔΙαεοά. τ) 1.45. 1324Ὰ}; (πορῖ) ἡ τοῦ Πρώτου Χριστοῦ σὺν τῷ 
Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἐκ μετανοίας ὑπὸ τοῦ Πατρὸς αὐτῶν μ. τῶν Αἰώνων 
γένεσις τοι ἤαεγ.τ.3.τ(Μ.7.468Ὰ}; οὐχ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, ὅς γε 
οὐδὲ ἦλθέ ποτε ἐκτὸς πληρώματος, ἀλλὰ ὃ τῆς οἰκονομίας μ. τοῦ Λόγου, 
Σωτήρ 1᾿ν.1 0 χ( 41 Α},; πδαϊ, ἃ5. βιιῦβει, ῥροριθν ἰονν τοὺς...τὸ μ. τῷ 
λόγῳ κατασκενάζοντας το γο5. μη. δ(Ζ ριιδτ.ο; Μ.45.7730); τους, 
Ῥἷαν. 45. 5 5ῖ., ἰαϊον ράξβασε ἴπ ἃ Ὀοοῖ, ΤΑ ΤΕ ἢ 9}.43(Μ.28.407Ὰ). 

μεταγεννάω, ῥεσεὶ ἐπίον οὐδὲ συγγεγεννημένος ἢ προγεγεννημένος ἢ 
μεταγεγεννημένος υἱὸς ἕτερος τοῦ θεοῦ τῷ μονογενεῖ υἱῷ (Λς (ὐν χ,ἤ,ε, 

φιτρ (1.8 3.12778). 
μεταγί(γ)νομαι, ὑξεύηηε ΞΟΗΙ ΜῊ εἶδ, μρενμο ἐὔαησε εἰ μὲν 

ἔπεται τῷ θεῷ τὸ γενέσθαι τὸν Πλάτωνα ἄνθρωπον, ἀνάγκη, μεταγο- 
μένου τοῦ Πλάτωνος..-μεταγενέσθαι καὶ τὸν θεὸν τοῦ εἶναι ὅ ἐστιν 
Ὁ Ταβεφι.γτς.21(Μ.6.14840); μεταγενόμενα τὰ τῆς φύσεως καὶ οὐσίας 
καὶ ὑποστάσεως καὶ προσώπου ὀνόματα ἐπὶ τῆς οἰκονομίας ᾿εοη!.Η],, 
γηομβἢ ἀροττοπια 1,86,1 ς 2}. 

μεταγι(γ)νώσκ-ω, ἐἰαησα σμες εἰμὶ, γρόη! ἀπαλλαγὴν τοῦ θανάτου 
τοῖς “τουσιν ἀπὸ τῶν φαύλων [τπ|5ι.ἐξαὶ,τοο,6(Μ.6.711λ}); εἰ ἐφ᾽ οἷς 
ἥμαρτεν.««μετέγνω, ὅπερ ἐστὶ μετὰ ταῦτα ἔγνω" βραδεῖα γὰρ γνῶσις 
μετάνοια, γνῶσις δὲ ἡ πρώτη ἀναμαρτησία (επ}.5ἐν.2.0(ρ.127.13; Μ',8, 
9618); τοῦτ᾽ ἔστι μεταγνῶναι, τὸ καταγνῶναι τῶν παρῳχημέμων καὶ 
αἰτήσασθαι τούτων ἀμνηστίαν παρὰ πατρός 1ἃ.4..5.4ο(ρΡ.τ80.8, Μ,ο. 
ὅ4:Α}; τοῦ, φοτ.7:τὸ τῷ ἄξια τοιαύτης λύπης ποιήσαντι καὶ -ϑοντι ἐπ᾽ 
αὐτοῖς ΟΥ. [0.28.4{Ρ.303.τὸ; μέγα γινώσκοντι Μ.τ4,.6ϑ50); Μείῃ.γ65.1. 
φοίρ.φός.20; ΔΓ ́ 4τιχττο); (σγδίρ.3.7.32; οἱ ἐν ἁμαρτίαις γινόμενοι 
καὶ μὴ μεταγνόντες.. «οὐκ εἰσακουσθήσονται προσευχόμενοι 1δ.4.6.0; 
οηἷνγ εἴϊβοῖινο ἴῃ [815 "1 οὐδὲν ἡμῖν ὄφελος ἔσται τότε “σουσι (Ἤτν5. 
ἀοηπ.το.3 1 δη.(4.167λ}); οἵ τῆς τσ ἴοοὶ τὸ φορτίον τῶν ἁμαρτη- 
μάτων ἐπὶ τῶν οἰκείων ὥμων ἐπιφερόμενος, καὶ ἄπρακτα λοιπὸν νῶν τ, 
.Χ.5.τί4823); Δοπϊοᾷ οἱ οά εἰ... ἐκ μεταμέλου φαίη... [8ς, τὸν Χριστὸν 
ἀποστέλλειν) τὸν θεὸν ὁ ἀντιλέγων, ἀσθενὴς αὐτῷ ὁ λόγος “θοντα τὸν 
θεὸν εἰσάγων οί. γ 5.1. οί ρ.284.1; ΜΆ 41.ττ1ο88Β); οὔτε ὡς φαῦλον 
τεκτηνάμενος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον..«μεταγνοὺς ὥσπερ φαυλάτατοι τῶν 
δημιουργῶν ιδ.τ.40(ρΡ.303,10; Μ.18.28 8). 

μετάγνωσις, ἡ, 1. οὐἰαηοσ ἢ επί, οἵ ἀροθίαθν μ. τῶν ὀρθῶς 
βεβουλευμένων {ντ δες. τ2(5..χ 230); 2. γοερεπίαηεε, Γἶλαρ (ἑοηςὶ, ΑρΡ. 
8.9.9; Πιοή Οεη.6: (81.33.1 570) οἷσι 5. μεταμέλεια ; Ογτο Νωλ,3(3. 
4770}; ΡΙαχ., είς οὐ γεῤεμίαμπεο λιταῖς τε καὶ μ. ἐκμειλίσσεσθαι θεάν 

ἰ4.Ος.οα{3.1258}; 14. 70»5.24(3.38510). 
Ἐμεταγράμματον, τό, ἐλατγρε “ἰιεεί, {ἰ6, ὅπως ἐξαλείψης τὸ μ. τῶν 

ἐμῶν ἁμαρτιῶν Ἰὰρἢγ,3.486Ὰ. 
μεταγραφή, ἡ, 1. ἰγαηδογ δίῃ, ἤσ, Χριστὸς. .«ἐνεφάνισε τὴν 

μυστικὴν δύναμιν τῆς διαθήκης, καὶ παντὶ βουλομένῳ δέδωκεν αὐτὴν 
εἰς μ. Ῥτος.α ε».17:8(}.87.3560); 2. ἱγαηιδεγιρίίοη, ἐοργν, Ἰὰριρἢ, 
ὄχ. βά. Ξ(ρ.526.8; Μ.42.8320); 3. αἰεγεά ἘΟΡν μὴ συγγραφὴν. .-τὰ 
τούτων συντάγματα ἀλλὰ μ. μᾶλλον, τὰ ἐκείνου εἰς τὰ οἰκεῖα μετα- 
βαλλόντων Τιρουτ, Β. Αὔξεί,εὶ Πμ!.2(21.86.13020). 

μεταγράφ-ω, ἔ. εὐῤν; ιῃφ4., 7 Βοῖνε.22.5; ἘΪΘΙΙ,Ὁ15.2.1.3} 
ὁρκίζω σε τὸν μεταγραψόμενον τὸ βιβλίον.. ἵνα ἀντιβάλῃς ὃ μετεγράψω 
καὶ κατορθώσῃς αὐτὸ πρὸς τὸ ἀντίγραφον τοῦτο, ὅθεν μετεγράψω, 
ἐπιμελῶς ἴτεη. β΄.τ(.7.τ255Ὰ}; ΤΗΙΡΡ. Ἵγιεη 0). Ἰδπ5,ἢ.6.5.28.τϑ( ΝΕ, 
20.514}; 2. αἰϊον ἃ υἀἸοῖα! βοηΐεπος, μρ. λύει θεὸς τὴν ἀπόφασιν καὶ 
μ. τὸν κίνδυνον Βα5.56],0γ.12..(Μ 8ς, τό50) ; 3. ἴπ ρογίγαι! μα ηρΡ', 
ΚΟ εἰκὼν ὑπὸ τῆς τῶν κατὰ καιροὺς “νόντων ἀμελείας κατὰ μικρὸν 
ἐλαττουμένη ΝΊ οχενο.6(Ν.70.7240); ἢρ, εἰκόνα πάσης ἀρετῆς τὸν... 
βίον...μ. 1.2Ρ}.3.332(Ὁ]1.79.54τοὸὴ; γεργοάπμες τολ α ἀπένεμε, αἰϊδν, 
Οὐδ, 85. }Ρ. το ,46.1τ0728}; πιεῖ, ἡγοῦνται καθάπερ ὄφις τῆς κεφαλῆς 
ἀπεκδύσασθαι τὸ γῆρας “-οντες ἑαυτοὺς καὶ νεοποιοῦντες (Ἰσιη, ῥαθά, 
4.3(ρ.246,.ς; Μ.3,5770). 



μεταγυμνάζω 

Ἐμεταγυμνάζω, ἡπαλε ὦ εἰαηρε αγμ ργαεϊῖξδε, ῥγαεὶί5ε Τηδίσα, ντ." 
Η.λοιπ, τοί ῆ..33.11448). 

μετάγ-ω, 1. ῥνίηρ ῥγονε οηδ ῥίαξε ἰο αἀποίδπον ; ἀϊερίαεε ἔχον οἴπος 
ἐνίους ὑμεῖς μετηγάγετε..«ἐκ τῆς.-«λειτουργίας τΟίοηι.44.6; ἱγαμδίαϊε 
ἃ ὈΙ5ΠΟΡ, ῬΒΙοβῖ. ἦ.6.0.8(}1.65.5744}; τηρΐ,, δγτη Ῥεορὶς ἔγομπι οὴΒδ 
βίαίθ ἕο δποίμεῦ μέγεστον.. «ἀγαθόν, ὅταν τινὰ ἐκ τοῦ κακῶς πράττειν 
εἷς ἀρετήν τε καὶ εὐπραγίαν μ. δύνηταί τις (]δΙη.::,.1.27(ρ.τογ.12; Μ.8. 
Ὁ20Β); Ζ10.6.1π(ρ,401.27; Ν1.0.3444}; τὸ ᾿μετατίθεσθε᾽ προστεθεικώς, 
οὐ "ππεσϑε᾽: ὡς ἐπὶ ἀψύχων φησὶν μετατίθεσθε Τπαχ. Μορπ.(σί. τ: 
(0Ρ.9.2ο; Μ.66.9018); Ῥ855., δὲ ἐμαημρεά ἴον τὰς οῦβε μ. ἡ διάνοια 
ὑπὸ ἡδονῆς ΟἸετα, ῥαεα.3.2(ρ0.244.21; Ν.8,576Ὰ}; οἱ πηβίθιμρϑυ ομοβὶβ 
““ομένου τοῦ Πλάτωνος ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ γενέσθαι 
αὐτὸν μύρμηκα {7 πὶ. φ,).15.21(}],6,14840); ἐπαηρε τϊηρθ. εἰς 
ἐρήμους..-τόπους καταφεύγων..«τὴν ἀνάγκην εἰς προαίρεσιν μετῆγεν 
1Π| τ Ἐωμ.Α κ(Ρ.8.14); 2. οὗ τβουῦρῃι ΟΥ̓ ἀἰξοουτθς; (ι. ἰοαά ἴο ἃ 
ἀπϊογομξ ροϊηΐ συνέσεως δόσιν, ἐκ τῶν αἰσθητῶν εἰς τὰ νοητά.. 
ἡμᾶς (Ἰςτη.ςἐν.6,ττ(Ρ.474.25; ΝὉ.2088); πάλιν ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὸν 

λόγον μ. ἥδε. ἤν». οὐ 2τίρ.517.4); οὐχ ἴσταταί πω λόγος τῷ Μάνεντι, 
ἀλλ᾽ ὧδε κἀκεῖσε --όμενος ὑφ᾽ ἑαυτοῦ διελέγχεται 1. Βοβί. ἤαη.1.30 

(Μ τισι 120); ἐπὲ τὰς προφητικὰς... βίβλους τὴν εὐσεβῆ φροντίδα μ. 
1.80 Μαρ.6}.28.2(ρ.12.14; ΝΜ ΡΙ,.54.7624}; Ὁ. ἡγαΉΞΓον τὸ αὶ ΑἸ Πογοηΐ 
οοπίεχί τὴν ὑμετέραν ἀλογιστίαν ἐπὶ τὸν κήρυκα τῆς ἀληθείας μετάγετε 
αι ογαϊ. τ͵(Ρ.18.22; Μ.6.844Α); πάντα εἰς ἀλληγορίαν μ. τῦ.21(0.24. 

7: 8538}; (στη. :7.7.τδ(ρ.68,11; Μ,4.5328); ΟΥ. 70.30.5(0.222.8.; Μ.τ4. 
5840}; δ. ἐγαηοίαϊε τὰ ἀφ᾽ ἑτέρας γλώττης εἰς ἑτέραν -“ὄμενα νοήματα, 

εἴ τις καὶ τῇ λέξει δουλεύειν, ἀφ᾽ ἧς ἡρμήνευται, πειρῷτο, καὶ ταύτην 
“σειν, ἀποοφαλήσεται τῆς διανοίας Το (ὐδη.ττ(}1.33.15638). 

μεταγωγεύς, ὁ, οπέ τοὐο ἰδαύἰς ἰο ἃ ἀπ Ἔν Ηϊ σέαΐδ, τιατὰς οἵ ἃ ναϊθηΐ. 
86οῃ, [ἰτεη,ἦαεν.1.2. 4(}ἴ. ,. 46οΑ); : ἘΡίρῃ. μαεν.5τη(ρ. Ὅδιτο; ΜΝ .4τ. 
4808); λέγει δὲ αὐτὸς... «τὸν κύριον ἡμῶν ᾽Ιησοῦν Χριστόν... ΤΣ ας καὶ 

Σταυρὸν και Μ. 18.5τ.6(ρ.3ο6.ὃ ; 4884}. 
Ἐμεταγωγικῶς, γ᾽ ΘΗ γοΉ κα, μιοα Ποντοαϊν, (οβτα ΜΕ]. εἰοὶ, 

(}1.38.350) μὰ τι ΝᾺ Ζ.καγ1.2.1.1.220. 
Ἐμεταδιδακτέον, 0516 ηΠ5ὲ ΣΟΉ Ὁ εγἐ το ἃ Ὀδτίου ἔγαιης οἵ ταὶμα, 1516, 

ΡΟ] ρ}.5.4το( 1.78.1 κόρ). 
μεταδιδάσκω, ἐδαςι βοιιθί ον πὸνν, ΤΠρρ.ἠαον.6.2τίρ.149.0; Μ. 

16.32274}; ἰσαείι τπογα κογγφεϊίγν, ἐῤ.6.0(0.136.4:; 432070)}; 1δ.6.δ(ρ.135. 
8; 22020); ορηϑεγὲ τοὺς... «πρὸς τῆς ἀγνοίας πολεμουμένους μ. καὶ 
μετάγοντες εἰς εἰρήνην ὈΟἸοτα ΣΙ", τ τίρ.6.10; Μ.8.6038); Ρ455., ἰδαγη 
τῆς ττὰυῖϊῃ ἀρουΐ τὴν ἀπάτην μ. ϑνγῃηεπ. ας γοία.4(ρ.136.20; Μ'’οδό, 
158160). 

μεταδίδωμι, Α. ςο. ρέπῖς. ταῖς; 1. ᾿σίθε 4 5Παγὸ οἔ, ἐιρανὶ) οἵ 
(οά ᾿πηρατπρς μἷ5 αἰντηίν, Οἵ. 70.πτο.4(1; Ρ.203.6; Νί.14.5228) ΟἿἵ, 5. 
γινώσκω; τεῖ. (σεπ.1: 26 τῆς ἰδίας εἰκόνος αὐτοῖς ες, ἀνθρώποις] τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ μεταδίδωσι ΑἸ 2 ει ττ (ΝΜ ι2 5 τΊ6Ὰ}); 
ποιμενικῆς αὐτοῖς ἐπιμελεΐας μεταδώσω ΤΒαΐ. σεε. 30: 41(2.003); 1(, 
ξιατδτδ(τ 1410); Ο. 86ς, ΡΕΙ5. τούτους τῆς ἐντεῦθεν μ. ὠφελείας ἐν. 
τάϑιιτ( 1580); Οἱ 50. οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν ἐκ μετουσίας ἔχοντα 
μεταδιδόναι τῆς μεταλήψεως ἑτέροις ΑἸΒ νη. 51(0.274.32; Μ.26. 
7848); ἐν ᾿Ιορδάνῃ λουσάμενος ἶβο. Χριστός] ποταμῷ καὶ τῶν χρώτων 
τῆς θεότητος μεταδοὺς τοῖς ὕδασιν ντ. ΕἸ, καἰδοί,.21.1; Οὗ ῥταγοσ δηα 
[αϑῦϊσ, Ῥδυβοθιποα οὗτος ὁ πόνος τῶν ἀποστολικῶν αὐτῇ μετέδωκε 
χαρισμάτων ΤὨαΙ.ἢ..6.1.24.τ(2.806); 2. τὰ ἀὐρυχηεηΐ, εομεράς ἃ παν 
οὐ δίδωσιν αὐτῷ [8ς. Χριστῷ] οὐδὲ τὸ ἄνθρωπον εἶναι' ἀλλὰ τοῖς μὲν 
πάθεσιν ὑπάγει ὡς ἄνθρωπον, τῆς δὲ ἀνθρωπίνης οὐ μ. φύσεως ΟΥ̓. ᾽ γ85. 
Αροϊ!,25(Ν.45.17774}} ῬΠοβι, ἀ,6.3.ττ(λῖ.65.4970); ; 3, αἰεί γιδμὶς οἷο- 
τηοπῖβ ἴπ Θιατιϑί, {51 ταροΐ. 66, 3(Μ. 6.420}; καὶ τῷ προδότῃ τοῦ 
τιμίου μετέδωκε σώματός τε καὶ αἵματος ΤΗαΙ. ΣΤ ».11:25(3.238); 
ΖΣυμεώνης ἶϑο. καὶ ΔόμνοςἾ.. .«συνηλθέτην, καὶ τὸ ἄχραντον ἱερουργή- 
σαντες σῶμα τῆς ζωοποιοῦ κοινωνίας ἀλλήλοις μετέδοσαν Ἰῦναρτ.ἤ.ε, 
τιιϑί(ρ.21.8; Μ.86.2458); 405., ϑοτ σεῖο. 2(1.88,1.)17}0}; Οϑγτ.αεὶ. 
(400 4}.98.26; Ἡ.2.12764}; 11. }ας.(ρ.232.24); 4. τη γεεὶ τοί, ἢρ. 
ἄλλος γὰρ ἄλλῳ τῆς νόσου μεταδόντες συννοσοῦσιν ἀλλήλοις ΒΑ5. 01}. 
1. Ῥςιτ(τιοῦς; Ν. ἐὰ 2258); (ηςί. ἦρῥ.6.18,το. 

Β, ς. ας. ταὶ; 1, ὠηῥαγὶ ὃ μὲν θεὸς...μ. ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ ἰδίον τὸ 
εἶναι Οτι ῤγίηε.τ.3. Ξ(ρ. σδιι; ΜΟΙΙ.1508); 2. μαμά οὐεῦ τῶν θνησκόντων 
τὰς ψυχὰς...ὃ μέγας ΑΒ υσχνν τῇ σελήνῃ ἩδροΙ. «γε. δίρ.13.2; 
Μὰ το.14408}; 3. βαμά ἀοιρη ὁμολογητὰς καὶ μάρτυρας... ὧν ὁ θεὸς τὴν 
πίστιν καὶ εἰς τοὺς σοὺς χρόνους τῆς βασιλείας μετέδωκε ΟΛΥΙτη.ἐῤ. 
Οοηϑὶ.τ(ρ.227.31; Μ.26.6078); 4. σον ἩἸοαΐδ Δ ΟΥΔΕΙ τὸ τοῦ θεοῦ 
πρόσταγμα Μωσῆς τῷ ἀδελφῷ μετεδίδου Οντ. Π.εαϊδεἦ, 2τ.6; 5. στε 
τὴν ἐλευθερίαν μ. ὙΠαΐ, 76γ.34: το(2.559); 6. ἔτοα, - ΑΔ1 5ΌΡτα 
πτωχῷ μ. ἄρτον μου Τ΄ ]Ξαοἰ.7.ς : (Ἤτνβ.λσηι.28.7 τῳ. ΠΗ εΡ. (12.269); 
14, 1οη2.5.1 τῷ Ῥἀτί, (τ. 2280); ἐκ ταύτης τῆς ὕλης ὅ κύριος ἑαντῷ 
διαπλασάμενος σῶμα.. τούτῳ δὲ καὶ τὰς ἰδέας ἐνεργείας μεταδεδωκώς, 
ἐποίει ζῶον θεόν ΤΑἸΠ. ἀ1αἰ. Τγήμ. 4. οἱ Μ].28.12640}); ρ8,55. οὐ μετεδόθη 

““οὔσης , 

ὅ51 
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. ἡ7.χτό40); 2. ὃγ ἀϊείγιδιίτοη ὃ θεὸς... 

μεταίρω 

τῷ σώματι εἰς τὸ τελεσιουργηθῆναι ἡ ἐπιθυμία οτἢ ἰδρΥ ΟΡ. 450. 3)} : 
Μίαγς. ὑγοβιίδο. 3: 5(}}. ὃς .9734}} : τοῦ, (Πτιϑε β μυχμηθηϊν διὰ τῆς πρὸς 
τὸν φύσει ϑεὸν ἑνώσεως αὐτῆς ὑποστατικῆς μεταδιδομένης αὐτῇ τῆς 
τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ θεοῦ τιμῆς ᾿ιδουῖ, ΟΝ ἐπ ,3.5(Μ.86. 
τ6τ6.Ὰ}; οἱ Η. Ομοβί, τοῦ, ἀξτ.::} ἔστιν ἀεὶ τὸ πνεῦμα, καὶ πρὶν ἐμ- 
φυσώμενον αὐτὸ καὶ μεταδιδόμενον ὑπογράψῃ Μωὺῦσῆς τόπῳ []. τύπῳ] 

σωματικῷ τὴν δι᾿ αὐτοῦ ζωοποίησιν ὑπογράφων Πιάντα, (885. λένη. 
5(..3ογ; Μ.20. 7314); ; τὸ πνεῦμα [50. καλούμενον] κύριος ἀπὸ τοῦ 
κυρίου τὴν ἐπωνυμίαν ἔχον, ἀφ᾽ οὗ καὶ μεταδίδοται 1δ.(Ξτος ; Μ.7440) ; 
ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον ἶβο. τὸ πνεῦμα), καὶ δι᾿ υἱοῦ μεταδιδά- 
μενον καὶ μεταλαμβανόμενον ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως Τύντ, ἔγίη. (65, 
130᾽;, Μ.77.χἸ1408}); τεῖ. Τρἢ. 2:1 οὐκ ἐξ ἡμῶν μετηνέχθη ἐπὶ τὴν 
μακαρίαν θεότητα τὸ τῆς πατρότητος καὶ υἱότητος..-ὄνομα" τοὐναντίον 
δ᾽ ἐκεῖθεν ἡμῖν μ. ἐδι8(τ20 ; Δ1.11278}; οασπαγ εὶς σῶμα ἡμᾶς ἑαυτοῦ 
ἐποίησε, σῶμα ἡμῖν τὸ ἑαυτοῦ μετέδωκε (Ὠγγπ.λον.3.3 τη. Πρ αι. 
210); 7. τα Α.3 ϑυρτα μ. --. αὐτῇ...τὰ μυστήρια ϑοοΙ,ἡ.ε.6.0.8(Μ.67. 
6034}; τὴν ἀναίμακτον.. θυσίαν μ. ... τῷ πιστῷ λαῷ Ἰλυβίτατ,ν, ἐμ νεῖ. 

"8(Μ.86.22648); σῶμα ἅγιον... Χριστοῦ τοῖς πιστοῖς μεταδιδόμενον εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον [.1{.. [ας.(0.334.0}; Μ»Ποτο ροτῃ. 
5ΠΏΡΪν τα ἀαπωρα 

μετάδοσις, ἡ, 1. ἐριραγίηρ; οἵ 11. σΒμοβῖ, τεῦ [0.20:22 τὸ 
ἐμφύσημα καθαρτικον...ἢ καὶ ἐνεργητικὸν τῆς μ. τοῦ ἁγίου πνεύματος 
Εἰι5.6.1ἢ..5.π(ρ.τόο.17; Μ.24.τοοβἘ}; οὔτε ἡ κτίσις οὕτως ἀθλία, οὔτε 
θεὸς οὕτως ἀδύνατος, ὥστε τὴν ἁγίαν μ. μὴ διαπέμπειν ἐπὶ τὰ ποιήματα 
Τηάνπι. {Β45.) μη βία 3010 ; Μ.20.724}}; ἐκπομπῇ καὶ μ. πνεύματος 
τὰ γινόμενα γίνεται 1}.(3078.; Ν.737λ}), ΠΙᾺ ΠΟΥ 5. σγδατινα ΡΟΎΕΥΘ 
τὸ 50, ἀδηϊοα εἰ κατὰ μ. καὶ συγχώρησιν τοῦ πατρὸς καὶ οὐ κατὰ 
φύσιν δημιουργὸς ὁ υἱός, οὐδὲν ἂν εἴη τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ δημιουργηθέντων 
κατὰ φύσιν τὸ. 4(2700 ; Μ.6724λ); οἵ Ὀαρτίδιη ἡ μ. τῆς ἀθραύστου σῴφρα- 
γῖδος (ση5ι..ρ.3.16.4: οἵ ΘΒ ΘΓ ἡ τοῦ μυστηρίου μ. ... μετα- 
ποιοῦσα πρὸς ἑαυτήν, καὶ ὁμοίους τῷ κατ᾽ αἰτίαν ἀγαθῷ κατὰ χάριν 
«(ἀποφαίνουσα δίαχοηνο!. τ Δ|.01.6074) ΘΟ ΕΠ 5, ην5,.62(0.307. 18); : 
2. αἀϊειγιδμποη οἵ ὈεμοΗ͂Ι5, ΟἸεπι ρῥασά. 3.(0. 254.|0; ΔΜ, (ΟΟΑ); ; οὐ- 
δαμοῦ φιλανθρωπίαν ὠνόμασε τὴν ἐπι: ἀλλὰ χάριν καὶ κοινωνίαν καὶ 

εὐλογίαν...τῇ ἐξουσίᾳ τῆς γνώμης τὸ τῆς μ. ἐπίστευσε μέτρον Πα, 

3(ογ.0: 5(3.339). 
μεταδοτέον, 06 οἸσἠ ἰο οἵρὸ ἃ ἐἤβαγε, (Ἰεην ῥα ει. τί ρ.τό4.2ς ; 

ἈΓ8.,4018); 1.2.7{(0.102.22; 4644}; 1.3,6(Ρ.2:6.1; 6048). 
Ἐμεταδοτικῶς, 1. ἐν τι ραγίηρ, εονμιρμηϊεαίίον, ὙΠ|5.(ὐμ νι ροηθγαί. 

2(2.5068 ; Μ.31.14600) οἷέ, 5. μεταβατικῶς ; πάντα. «ὅσα ἔχει 30. ὁ 
υἱός] οὐ μ. οὔτε διδακτικῶς ἀλλ᾽ ὡς ἐξ αἰτίου ΤΟγτ. Τγἱη.23(65.χβο; Μ, 

«ζῶσα ἀρετὴ. .-καὶ μ. ἐκφοιτᾷ εἰς 
τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς ὡς αἰτίας οὔσης, ὑπάρξαντα νοητά Μωκχ.Ξεδοί.«.ἢ.1.5.5.(}}]], 

4.078). 
Ἐμεταδότις, ἡ, ἔοπη, οἱ μεταδότης, ξεπέγοιεΣ σίσεν, ιοὴ Ατιάνηνῖ.3 

(}1,3.5800). 
μεταδρομή, ἡ, ἐἰαηρε οὗἩ τοιεγϑθ, τιοῖ, τὴν τῶν τοῖς εἰδώλοις 

λελατρευκότων εἰς τὸ ἄμεινον μ. Οντι Ζαελ.τοΛ(3.708.}; ἐδιτοοίοτα 
ν.]. καταδρομή ΑΟδοτΙ); 14.15..3.2(2.420}), 

Ἐμεταζάω, εοηυεγὶ, ἘΕλιδιαηί πανὶ, οἱ , (Μ.30.15208}. 
Ἐμεταζωγραφέω, εὐώηρε ἐἤε ἰἰπόησες οὗ, ΜΟΙ, νΡ».2 

Ἅ1.18.574}. 
Ἐμεταθέσιμος, ἐγαησίαϊδά, 1.0. ἴτομ! ἈΠΟΙΠΟΥ 566; οἵ ἃ ὈίβΠΟρ, 

Αμαβειβιίαεν. (0.265); ποευξ, 85. βυθβι., ἐγαγιδίαοη οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΡ, 
ΤὨΡΒη. εἰγοη.Ὀ.322(Μ.τοϑ,780Α). 

μετάθεσις, ἡ, 1. ἱγαπδίαϊοη ᾿Ενὼχ εὐαρεστήσας τῷ θεῷ, ἐν σώματι 
μετετέθη, τὴν μ. τῶν δικαίων προμηνύων ἴγχδη ἤἔσογ.ς. 5. τ(}1.7.11348}; 
γτ. ἢ μαϊδεΐ.τ4.2- οἴῖ, 5. ἀνάβασις ; οἵ ἀβδδυτηρίϊοη οἵ ΒΜ, ]ονη. 
ΒΛ τοίρ.ττ2); οἵ ἀφείη, ΟΒτγυ5. οπι.72.3 τη 70.(8.4260) οἷ. 5, 
μετάστασις ; τὰν θεὸν ἱκετεύων ταχεῖαν αὐτοῦ τὴν μ. ποιεῖσθαι Τ7)Ὀ}Ἐ8]]. 
πωποη.Β.τ7(Ρ.37.1τ6; Μ.34.11308); Κ΄. α».(ρ.58.20); 10.ΕἸ]δόταν. Τγεῇ. 
ο(ρ.119.13); οὗ ἃ Ὀίβδδορ, ΤΒρἢΠπ εἠγοη..222(Μ,.τοδ.)780Α}); 2. γαρίγε 
τοῦτο οὖν ὃ προφήτης λῆμμα προσηγόρευσε τῆς διανοίας τὴν λῆψιν καὶ 
τὴν ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων μι Τάτ Λίαλοτ:τίζι 510); 3. ἐἰαηρε μετα" 
μέλεια θεοῦ λέγεται τῆς τοῦ θεοῦ οἰκονομίας ἀπὸ πράγματος εἰς 
πρᾶγμα μ. τ. (7.5 τὰ τΚερ.ιτειττίρ.207.9; ΝΙ.17.458}; 1δι4(γποῦ. 
15;.440}; Πιοα, δη.6:6(}1.33.15700) οἱέ, 5. μεταμέλεια; (τ. ΝᾺ 2.0». 
21.25(Ν] 25. 1100) Οἵ. 5. μεταποέησις ; 4. Υἱιεῖ,, »Ἱοαἰλιθεῖς ὁ5., σα 6 
ΗΠ ἀπῶπος ἐπάτει τὴ γός ῥγαφίογιίας απὶ {είγας, Ἰ5ιὰ, ΕἸ οίγνη.2. 
21.34. 

Ἐμεταθετικός, ἰγαη εραὶς, ἘΡΙΡἢ ἀπε. 4(}1..3.1134 ; μεταστατικὸν 
Ρ.63.26). 

μεταθέω, γε αἴίεν, ταεῖ., Ογγαάον.τ4{(1.4830). 
Ἐμεταθρώσκω, ἐἰατσε οἡε᾽ 5 ῥίαες, γτιαζον. τ](τ. πο80), 
μεταίρω, 1. γοπουξ Ὀουπάδτηιθβ,; ἢσ,, οἵ ἀοοίγίπα μὴ μ. ὅρια 

αἰκζύνια, μηδὲ ὑπερβαίνοντες τὴν θείαν παράδοσιν 70.}), ἔστι τί]. 4. 

Ὁ(ρ.22.131 



μεταίσιος 

7024); 2. ᾿πίταῃβ., ἐδῤρανί, τῖργαΐε εἰς εὐδαίμονα βίον.. 
ΑΡΌ:Γ.3: 28. 110.21). 

“μεταίσιος, ἤξιεά ἐν, ΟτΟΝ  γβϑιλπομι.3 ἐπ Οαπὶ. ΟΣ, 44.8128}. 
μεταΐσσω, ῤῥτοαεῖι τῷ {5 γαϊίαμμεα μι μὲν ἐς ἄργυφον, εἰσέτι δ᾽ 

οὔπω τρέψεν ὅλην χροιήν ρίδαιη5 ΜΗ τὰ 5 αἰνιοδὲ ππῖϊθ, Ῥα].51]. 
αταϑοιοτί .86.22:558). 

μεταίχμιον, τό, 1. ἐραᾶζε ὑείυδεη πῶο αΥ̓ΡῈ5 αὐτὴν τὴν ψυχὴν 
ποιησάμενοι τοῦ ἐν αὐτῇ πολέμου μ. τ ΝΝ γδ5. ἤορι.2 τῷὸ Ομ. (1.44. 
7078); 2. νεϊάάίδ, ἡπεαρ ἐν μ.... τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων 
Βαϊ μη, 2: :τ4(2.72); ΟΒτιβίοὶ. “θεανδρικὴν᾽..«οὐ..«συνθέτῳ φύσει 
τινῶν ἄκρων μ. προσήκουσαν, ἀλλ᾽ ἀνδρωθέντι θεῷ Μακιαγδὶρ (Μ οι. 
1054}; ἢρ, Μωοῆς...μ. ὥσπερ τι κείμενος θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τοὺς 

μ. Μαςο, Μση. 

852 

ἄνωθεν σφίσι διεκόμιζε λόγους ντ.αάογ.2(1.500); 3. γεϊάάϊε τοῦ παρα- ! 
βάτου πεσόντος ἐν τῷ μ. τοῦ στρατοπέδου 1.70.1). “4γἱ6}}.70(Ὁ.104.23; 
Μ.96.12170}; 4. πηεογίαῖμέν, ΓΠατιδιθα,ε}}.2.172(}.90.15408}). 

μετακαλέομαι, 1. ΞΙΦΗΡΙΟΗ, θα 5.}}..6.1.13.13(Μ.20.125λ};. ΕΡΙΡΉ, 
Παεῖ.517.τ(0.344.4; προσκαλεσάμενοι Μ.Δ4τι 06}; ρΡφ55., Οἤγνϑβ,ἤοηι. 
2.2 1η| 70.(8.0Ὲ); 2. εαἰΐ ὃν ἃ αἸΒογόΗΐ Ἡ ΟΕ. “Ιεροσόλυμα Αἰλίαν... 
μετεκαλέσατο ῬΒΙοβι, ἦ.6.7 ττί ἴδε. 408); ρᾳ85., ᾿ρΙρΒ Λε ν.30.25 
(0.206.27; Μ,.4τ.4488}; μετακεκλῆσθαι ὙΠαΥ. ΟΡ 5.2 ὁ}.τ τ ττ( ΜΝ ,δὅ. 

8030; μεταβεβλῆσθαι Ρ.107.5). 
μετακεν-όω, ῥοιιν ἔτογὴ ΟἿἹΘ. ν 6556] 10 ἈΠΟΊΠΘΥ, [σϑὴ ἤ67.1.13.2 

(λ}1.γ.5814); ἢν. ἐπὶ τῆς ψυχῆς, ὅσον ἂν αὐτῇ τῆς ἀγάπης ἐφ᾽ ἃ μὴ 
προσῆκε, τοσοῦτον ἐνδέειν ἀνάγκη πρὸς τὸν θεόν. ὃ δὲ ἅπαξ ὅρμησας 

ἀγαπᾶν ἀργύριον, πᾶσαν ἐκεῖ μ. τὴν ἀγάπην 8Β585.15(5τ(τ 418; Μ.20. 
2124}; ΟΠ τβίοὶ ἐπειδὴ ἐκένωσεν ἑαυτὸν μορφὴν δούλου λαβών, οὐ τὸ 

πλήρωμα ἠλαττώθη:" ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ ἀπ᾽ οὐρανοῦ --ωὠθέντα εἰς ἀνθρωπό- 

τῆτα τουτέστιν εἰς ἐργαστήριον Μαρίας ἘΡΊΡἢ ἀἩε. 4οίρ.5ο.9; Μ.43. 
880) ; 806, ᾿ξ ΠΟΙ 5 εἶ τὸν φαινόμενον Χριστὸν τε καὶ κύριον πεποιῆς- 

σθαι παρὰ τοῦ θεοῦ πεπιατεύκαμεν, ἀνάγκην εἶναι πάλιν εἰς ἄνθρωπον 
“"οὔσθαι τὸν κύριον καὶ δευτέραν ὑποδύεσθαι γέννησιν τ Ν γες, ἔμη.6 
(2 }.145.22; Μ,4-. Τ355). 

μετακεράννυμι, ἔ. εὐαηρέ ομεἾἶβ πδίατθ, ἐγαμοημίς, τ. Νυϑο τ. 
Μος. 35(}1. 44.3120); Μας. Νίσπιαρβοιν.3..3(ρ.104.1); (Πχιβῖο]. φθαρτὸν 
ἐκ μήτρας λαβὼν τὸ ἐκ Τῆς παρθένου σῶμα, εὐθέως αὐτὸ πρὸς 

ἀφθαραίαν μετεκεράσατο Τ,δοπτ. ΒΝ δε. εἰ Ἐπεὶ. 2(Ν].86.12208); 2. ταεί,, 
τθονὰ ἃ ἐπαηρε ἴῃ μ. τὰς τῶν κρατούντων γνώμας, ἐπὶ τὸ χεῖρον δέω: 

στρέψας τοὺς πλείονας τοῦ κλήρου ῬΑΠ] νι Ολγγς.δίρ.46.:; Μ,47.27). 
μετακίνησις, ἡ, 1, ἰγαηοίαϊοι οὗ ἃ Ὀϊδδορ, Οοά. Α7γ.48..2. “παρε 

τοῦ λόγου... «δόντος μὲν ἑαυτὸν ἀνθρωπίνῃ σαρκὶ..-μείναντος δὲ ἐν 
ταυτότηι καὶ μηδεμίαν θείαν μ. μηδὲ ἀλλοίωσιν ὑποστάντος ΑΡΟΪ]. ξά. 
562. ῥ.2(Ρ.τόδ.8; Μιιοιτσοβο); οὔτε γὰρ ἄλλαξις οὔτε μ. οὔτε περι- 
κλεισμὸς ἐν νεύματι γέγονεν περὶ τὴν ἁγίαν τοῦ θεοῦ δύναμιν τῦ.ττ 
(ρ.171.4; ττο0Δ}. 

μετακινητός, ἡπουαῤίε, ΟΥ. [0.το.30(25 ; Ρ.2τ6.3; Μ.14.3818). 
μετακιρνάω, --- μετακεράννυμι, ἱγαμδιαμίο ἘΝ] ῥεγῖςὶ,4.το( Μ.70. 

840 Α). 
μετακλάω, φεδάμε, το γεβ,. 1ος.(Μ.44. 3880). 
Ἐμετακληρόομαι, οδέωϊη ἂς ἃ ΔἸ Υ6ΗΣ ἰοὶ ὅ ̓Ισραὴλ πρωτότοκος ἐν 

τέκνοις, ἐπειδὴ πεπαρῴνηκεν εἰς Χριατὸν...δευτέραν ὥσπερ μετεκληρώ- 
σατὸ τάξιν Ογτ, ἰς.2.4(2.2081}}. 

μετάκλησις, ἡ, 1. ἐμαηρε οὐ παγιθ, ταὶ, Τημτ οἰ ἀψωῖί,ο2 το(ρ.75}; 
2. πμῳωμίηρ, οαϊηρ, ΑἸΠ ἀροΐ,56ειτά(ρ.98.14; Μ.25.27128); 1νεοπε.11. 
Νεςὶ.5.8(}}.86.1τ640 1); 3. γοσαϊ ἴο ἃ αἸξξογοπὲ ἔσγαπηθ οἱ πη, Ογτ, 
αὐογ.τ(ι.τ7Δ}). 

μετάκλισις, ἡ, εὔσηρε οὗ ῥοςιοη}} ταρὶ., οὐ σουτέϊησ ΡοΟραΪ τιν 
ταῖς πρὸς τοὺς πολλοὺς μι. τ Ν82.0;.42,24{Ν}],36.4888); ἀπὸ τῶν 
αἰσχιόνων ἐπὶ τὰ ἀμείνω μ. γτ. δας, 56(3. 5710). 

μετακομιδή, ἢ, ΘΗ ΞΡοΥ Ηρ, ἐοηυοναμος ἴχοτα ομὸ ρἷασε. ἴοὸ 
δῃοίμεν, Α(Π αῤοΐ,5εειοίρ.95.14; Μ.25.26:Α}); (Πγνϑ.σένηι.4.1 ἴηι θη. 
(4.690) ; ὕγυ. [5,2.4(2.3078}; οἱ ἀδαα Ὀοα!ο5, 1δπβ.υ,,4.66 τ {ρ.117. 
τα; Μ.20.1221Ὰ}:  [ιβύ.ψι δέ γε: .27(λ1.6.12730) ; ἐν αἩ ες αΠἸΟῊ ΟΥ ὙΘ 1105 
πολλὰ δὲ θαύματα καὶ ἰάσεις ἕν τε τῇ μ. ἔν τε τῇ καταθέσει...διὰ τῶν 
ὁσίων αὐτοῦ θεραπόντων ἐποίησε κύριος Το... 8. }.4ο(}1.06.12404}. 

μετακομίζω, 1. [π||; ἃ. γαπεβονὲ ἴτουτὰ ρίδοα ἴο ρίϑοθ, Β85.7μα, 
κ(2. 2188 ; Μ.31.665.Ὰ}); ἀδβδα βοῦϊθβ, ΤΟΝ ράν τ; 1514. 6]. ρὈ.5.157 
(Μ.γ8.τ4τό6Ὁ); Ὅ. ἐγαμείαϊδ σὑθ]]ὸ5 Ἀνδρέαν τὸν ἀπόστολον ἐκ τῆς 
Ἀχαΐας μ. ἐπὶ τὸν ναόν ῬΉΙοϑί, ᾿.6.3.2( ΜΠ 6 5.48τᾺ}; ὙΠατ.}.6,3.το.2 
(3.922); 9)ε.55., δὲ ἐγαπἰαϊθά, ΟἸδτη.5 7.7. 3(ρ.τοιτο; Μ1.9.4160) ;2, τηοί. ; 
ἃ. 1ηϊγοίιοα ρτβοῖιοαβ ἐξ Αἰγύπτου μ. τῇ ᾿Ελλάδι τῆς Δηοῦς ἑορτάς Ἰὰ, 
Ῥγοΐ.2(ρ.12.πτ4; Μ.8,738); Ὁ. ὀγίηῃρ Ῥβορίβ ἴτοχη οὴς βίϑζο οὗ τηϊηα ἴοὸ 
Δ ποΐΠεΥ, ὕγτ. 5,67: 8( Δ. 60.τ148Δ); 14..4Ὁας.23(3.5370)}; Ο. ἐγ ΩΉΣΙΟΥ 
Ἐπουρἢΐ οὐ αἀἴβοουγβδα ἴο ἃ αἰ οσεηῖ βαθη]εοῖ, Βα5. ξμεμτιο(1.222Ὰ ; ΔΜ. 
20.5338}; Οντ.“άο᾽7.τοίτ. 366) ; 14.15.3.τ(2.3840); ἃ. δογγοῖυ 8. τηεῖα- 
ῬοΥ, Β85.} 0,2.24{τπ.260ὉῸ ; Μ.29.6250), 

Ἐμετακομιστέον, 026 τες ἰγαη 67, ντ. 5.1: τ2(}}.60.7538). 

μεταλαμβάνω 

ΟτΜαρ αἰαὶ, (εν ΖαοΒ)3.6(Μ.} 1.7}. Ἐμετακύπτω, 6 ἐοιῶν, 
2580). 

μεταλαγχάν-ω, Ε. μαὺε α εἦαγε αἰϊοιίοἱ καθ᾽ ὃ ἡ ἑκάστου δύναμις 

χωρεῖ τῆς αὐτοῦ θεότητος «εἰν Ετι5.6.1}}.3.10{(0.174.22 Μ.24.10334}; 
τῆς πρὸς αὐτοῦ 30. τοῦ ᾿Εμμανουήλ] οἰκειότητος ἐν πίστει μι (νγ. 
φίαρῥμσει χα. χ2Ὰ}; 2. ραγίαξε οἵ ἴοοί, “άτ,}᾿ς,70:6(τ..123)}; οἱ 
δαοματιβί, (οη δὶ, .4.|Ρ}.7.40.1; τοῦ δεσποτικοῦ μ. σώματος ἽΠατ, τ ον. 
8: τ2(3.2τ8); οὕτω τῶν θείων μυστηρίων μ. ἵνα τὸν ἀγαθὸν δεσπότην 
ἔνοικον λάβωμεν 18.11:34(3.240) ; ἰαἶό Ῥανι {πὶ εἰ οβίϊναὶ, τ΄. ὁ. 64(4. 
τττό); ; 5, λασε αϑείρηεά Π) ἐκοϊαηβε τὸ πρεῦμα τοῦ θεοῦ διὰ τῆς ὕλης 

κεχωρηκὸς κατὰ τὰς παραλλάξεις αὐτῆς ἀλλο καὶ ἄλλο ὄνομα “-εἰν φατέ 
ΑΒΘηΔρ ἰο9.22.3(Μ.6.0378); ἑτέρας ταῦτα μετὰ τὴν ἀλλοίωσιν μ- 
προσηγορίας ΤΠατ,ἐγαη.τ(4.12). 

μεταλαμβάν-ω, Α. ῥανγίαἠε οἔ, βαγιεῖραιο, Τμ μεταληψόμεθα τοῦ 
ἐλέους ᾿Ϊησοῦ 2( ἴδηι. τό,2: τηρήσατε τὴν σάρκα ἵνα τοῦ πνεύματος μετα- 
λάβητε 18.14.3; ἡ κτίσις... «ὄντως ὄντος ἐκ πατρὸς λόγον σουσὰ καὶ 

βοηθουμένη δι᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ εἶναι ἴῃ, σεηί,4τ(Μ},25.84Ὰ}); οὐδὲ γὰρ ἐν 
τοῖς πᾶσιν ὦν, τῶν ὄντων “-ει [56, ὁ λόγος], ἀλλὰ πάντα μᾶλλον ὑπ᾽ 

αὐτοῦ ζωογονεῖται ἴα ἶμς.τὴ.0(Μ.25.1250}; τὸ πνεῦμα...τοῦ εἶναι τὴν 
διαμονὴν δωρεῖται --όμενον ἰιάγπι (Βα) μη (τι; Μ.20. 

7488). 
Β. ραγίακε οἵ ἴοοα ; 1. ἴῃ ρξη. μεταλαβὼν ἐκ τοῦ φαρμάκου αὐτῶν 

οὐκ ἠλλοιώθη ἡ καρδία αὐτοῦ 4...Δπᾶγνεὶ ΜΕ 2(0.60,12); οἵ (τῖδὶ 
τροφῆς καὶ ποτοῦ καὶ ὕπνου μεταλαβών {1{π|. (ὑὐηςι. ΑΡΡ. 8.12.22:; οἱ 

δὲ τῶν ἐμψύχων ἰχθὺς μόνους “ὔουσι ὩΟΟΥ, ἦ..6.5.22, 36 (1, 6.334); τῶν 

μόνοις τοῖς ἱερεῦσιν ἀπονενεμημένων ἐ- ἼΠαι. {14.532 ΄ῃ ΤΙ ερ. (ι. 3488): : 

αὐ5,, τῇ. πιοη.7(Μ.26. 8520); (γύ. Η.εαἰφείι.4.27 7) ῬΑ]. αὐ5.4Ὁ 
(0Ρ.142.1τ0; δ΄.34. 12118); : πεποίηκεν ἴξο. βρώματα] εἰς ἀπόλαυσιν, ὥστε 
πρόφασιν ἐντεῦθεν τοὺς δοροοΣ εἰς εὐχαριστίαν. λαμβάνειν ἼΠαι, χι 12}1, 

4:53(3.650); ἤρ'. ἡ νουθέτησις οὖν οἱονεὶ δίαιτά ἐστι νοσούσης ψυχῆς, ὧν 

χρὴ ““εἰν συμβουλευτική, καὶ ὧν οὐ χρὴ ἀπαγορευτική (Ἰετη ραξά,τ.ὃ 
(ρ.128.12; Μ,8. 3286) ; γεεεῖυε ὈΔΡΌΞΠῚ, ἔναρτ. ἀν6.1.2ο(Ρ.38.24; Μ.δό. 
24734); 2. ΟΥ φασΠδυϑί οἱ καλούμενοι παρ᾽ ἡμῶν διάκονοι διδόασιν 
ἑκάστῳ τῶν παρόντων μεταλαβεῖν ἁ ἀπὸ τοῦ εὐχαριστηθέντος ἄρτου καὶ 

οἴνου καὶ ὕδατος [π|ιξῖ, Ιαροί.Ο5. (Μ.0.428}); εἴ τις διακρίνοιτο παρὰ 
πρεσβυτέρου γεγαμηκότος, ὡς μὴ χρῆναι λειτουργήσαντος αὐτοῦ προσ- 
φορᾶς “εἰν, ἀνάθεμα ἔστω (δηρτιεαη 4; “έτω ἑκάστη τάξις καθ᾽ 

ἑαυτὴν τοῦ κυριακοῦ σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἴματος (ὑσηςὶ. Τρ. 
2.57.21; ὅτε μετέλαβον οἱ ἀπόστολοι τῶν ἱερῶν δείπνων ἐκείνων 

(ῃτγϑ.ἠθηι.27.5 1. ΤΟ ον.(το.2488); πολλοὶ τῆς θυσίας ταύτης ἅπαξ 
σουσι τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ, ἄλλοι δὲ δές, ἄλλοι δὲ πολλάκις 1α. 
Ὺοιη.17.4 τῷ Η οὐ. (τ2.τ008}; ἐξ ἐκείνης ΞΕ. τραπέζης} μ. Ἵια{ τύ ον. 
1τ:21(32.237); Ια. Ἡ..2(4.260) οἷτ. 5. ἀντέτυπος; ἰμοοης Β,᾽ ες ὶ. εἰ 
μι 0 86. τλδςο) ; ἔδωκεν ὁ θεὸς τὰς ἁγίας ἡμέρας ταύτας [56. 1,6 π1] 
ἵνα..«καθαρθῇ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ οὕτως... 
προσέρχεται τῇ ἁγίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως καὶ --εἰ ἀκατακρίτως 
τῶν ἁγίων μυστηρίων Ἰ)οτ.ἀσεὶτς τ( }}.88.τγ780.); προρῥίμς θα. (1. 
ός. 1574); οὐκ εἰμὶ ἄξιος μεταλαβεῖν τῶν ἁγίων καὶ Ἔχ ὦ σου 
μυστηρίων ἐπι. [αε.(Ρ.222.18}; τ Ολνγο.(Ρ.305. 22); ε 80ς., 10.}}. 
ἡριαρ. 4.26(}.04.1448λ}; ἀ05., εομπμμηῖξαίς πάντες οὗ κατὰ τὰς 
ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστιν ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, 
ἀφ᾽ ἑαυτῶν -τουσιν 1365.6}.03(3.τ87γκ; Μ.32.485Α); ψαλμὸς λεγέσθω 
λγ΄ ἐν τῷ “εἶν πάντας τοὺς λοιπούς τρί οηςὶ. ἀρριιταςα; σὺ 
δὲ πρὶν ἢ μὲν μεταλαβεῖν νηστεύεις, ἵνα ὁπωσδήποτε ἄξιος φανῇς 
τῆς κοινωνίας" ὅταν δὲ μεταλάβῃς, δέον σε ἐπιτεῖναι τὴν σωφροσύνην, 
πᾶντα ἀπολλύεις (Ὦγνπ.μ0᾽".27.5 1 τύ ον. (το.2480}; τοὺς κατ᾽ ἀξίαν 
“οντας Ἰα ἠοτη.δ 2,6 τῷ ΜΠ1.(. Πα) ; 70. [6]. ῥοσμῖῖ, (ΝΕ .88,1806.}; ὁ 
θεός, ὅ..«ἁγιάζων. «τοὺς... ἐν πίστει “-εἰν μέλλοντας 1.11. ας.(0.230.14}; 
πολλαχοῦ νῦν “οουσι μετὰ τὸ τέλος τῆς λειτουργίας διὰ τὴν εὐκολίαν 
αι μνγς. (ρ.396.8); 3. ἢσ. τῇ μυστικῇ τραπέζῃ ἐν ἦ τῶν οὐρανέων 
“πομεν ΟΥΝ 55. {γ.3(ΜΠ.46.1112.}; τοί. Ταβθονεὺ οἱονείπως ἐξοδοι- 
πορεῖν ἐπειγόμενοι τῶν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ περισπασμῶν..-μεταληψόμεθα 

τοῦ Χριστοῦ πολυάγνως καὶ καθαρῶς (Ογτγ.αὐον.τ7(1.Ξοῦ}; 4. οἵ 
(ΟΠ νυ Ἰ8π βϑουῖπος τὸ ΒΜΝ αἱ πᾶσαι ἀπὸ τοῦ ἄρτου “τοὐσιν ΤΡ, 
μαον.79.τίρ.476.:τ0; Μ.42.7414}). 

Ο. φρῥοςα προφήτιδα ἑαυτὴν μι Ἰτεη.ἢαθν.1.153.4(Δ1,7.5 848}; Οτ, 
110.τ.2τ(23: Ὀ.25.25; Μ.14.608}). 

ΡΒ. γεέσεῖυε πεχὲ, ἰαίεν καλὸν... καὶ φρένας καλὰς ἐκ μετανοίας αὐτοὺς 
τῆς εἰς τὴν πίστιν μεταλαβεῖν ΓΪοΙὴ,κ͵γ.7.τ4(ρ.δο.32; Μ.0. 170}; ἐπὶ 
τῶν χειροκμήτων εἰκόνων ὃ διὰ μέσου χρόνος τὴν μεταληφθεῖσαν 
μορφὴν ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου πάντως διΐστησιν ΟΥ̓ ΝΝ γοϑ, με πιτ( }».200. 
8; Μ.43.4484}. 

ΕΣ, γερεῖσο τηδίεα ἄλλον ἐξ ἄλλου μ. δεσπότην Βαβι λον! 5.12 
(τ 1121; Μ.520.2760); μηάογείαμᾷ τηδίεαὰ ὅτι εἰς Βαβυλῶνα ἃ κόσμος 
μετείληπται δηλοῖ τὸ 'μεγάλη᾽ προστιθέμενον Αγξε:ῃ. “βοε.τ4:8 (Δ τοῦ. 
6888}. 



μεταλαμπαδεύω 

Ἐ.. ἐγαμείαίε πυνθανόμενος. ..«εἰς τί “"ουσι τὴν σχῖνον τὸ φυτόν, καὶ 

πῶς τὸ σχίζειν ὀνομάζουσιν ΟΥ.ερ.τι6(Μ.11.615); οὗ “ποντες εἰς “λ- 

ληνισμὸν τὰ “Εβραίων Ἰᾶ. 7ο.το,4ο(24:; Ρ.218.14; Μ.14.3850) ; 115.}.6. 

τοιβί4748; Ν.2τ.7880) ; ἀπὸ τῆς ᾿Ελληνικῆς διαλέκτου τὸ κατὰ ᾿Ιωάν- 

νὴν μεταληφθὲν εἰς 'Εβραΐδα Ἰὰδρὶρ.ἤαεν.30.3(ρ.328.5; Μ.41.4ο00}. 

(. ἐπίενρυοὶ, γοηάρν, Οὐ. 0.2.33(27; }».90.10; Ἀ7.14.1720}; ῥραγα- 

Ῥάνγαδε ὀρθῶς...ἐπὶ τὸ σαφέστερον “ὑὐντα φάναι ἀντὶ τοῦ “ἐν ἀρχῇ ἦν 

ὁ λόγος τὸ “ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ υἱός" Ἐπ5.6..{.2.τά(ρ.τ16.10; Ν.24.0290)). 

Η. ἰγαμς ξεν ἴτουαι ᾿ἰτοετα! ἴὸ βρίτϊταλ] Ἰενεὶ, ΟΥἍ ἰσιτιϑίτο; Ρ.18. 

14; Ν.14.370); εἰ πρὸς τὴν τροπικωτέραν μεταληφθείη θεωρίαν τὸ καθ᾽ 

ἱστορίαν γεγενημένον ΟτΝ γ85.Ὁ.Ν)ο5.(Ν.44.3370}; γεξεν ὕγρε ἴο Θυ{1- 

τγρδ, ἴπ βχροβιτίοῃ Ἀμιναδὰβ... ὃς “νεται εἰς τὸν Χριστόν Οτ.εἠοί. 

ἦῃ (απιδττοίῖ.17.2808); οἷ...τὴν γυναῖκα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν “ὐοντες 

Ατεϊῃ  άρος, 2: τ2(} τοῦ, 6680). 
᾿Ἐμεταλαμπαδεύω, μαμᾷ οη ἐπε ἰογοᾷ ἰο ἀποίδον, ΟἸδπ1.5}»,2.23 

(ρ.τ89.14; Μ.8.τοβ888). 
Γ[Πμετάλειψις, ἦν ν. μετάληψις. 
μεταληπτέον, 1. οη6 τημδί ἰαΐα 10. ἀποὶπεν 5όμδε τὰ περὶ τοῦ 

δράκοντος...τῆδε μ. Μεῖῃ.Ἐγηρ.8.ο(ρ.91.22, ν.1. μεταβλητέον Ί.18, 

1520); 2. οη6 Ἠπιδί ἰγαης [ον ἀτρυμηθπίδ, Ογτι σον, 15(1.5228); 16.16 

(ς680). 
μεταληπτικός, 1. ἐαῤανῖα ὁ δείηρ 5Παγεά, ραγιοὶραϊθα ΤῊ οὐ γὰρ 

ἐφικνεῖταί τι τῶν κτιστῶν..«τῆς ἀκτίστον καὶ...μ. καὶ ἀπείρον φύσεως 

Οχ.ΝαΖ..ν.25.ττ(ϑῖ,25.11648, ν.1. μεταληπτῆς) ; τεῖ. Ἡ, ΟΠοβί, 10.41, 

ο(1.36.4418} εἶτ. 5. μεταληπτός ; τοῖ. Τ0.6: 52 ἀείζωος ἐστὶν ὁ βιβρω- 

σκόμενος καὶ μ. ἀθανάτου οὐ δεῖται ζωῆς Απιαβί. 5. μεχ.12(Ν1.80.10578); 

2. ἰηυοίοϊηρ ἐπ6 τι56 07 τυογάς ἐπι α ἀὐονθηξ βόε, αἰϊεφογῖεαϊ, οἴ. παρ᾽ 
ὧν ἴϑε. ΡαρΆΠ ΨΥΠ1615] τὸν μι τῶν παρ᾽ “Ἕλλησιν μυστηρίων γνοὺς 

τρόπον 35. ᾿Ωριγένης] ταῖς ᾿Ιουδαϊκαῖς προσῆψεν γραφαῖς ῬοτρῆνΥΚ 

ΔΡ.Ἐπ5.ἢ.6.6.τ9.8(}1.20.5684). 

μεταληπτικῶς, ὃγ ραγίἸειῤραϊοη ἐστὶν ἐν πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, 

οὐ καθάπερ ἡμεῖς τῇ πρὸς αὐτὸν σχέσει τὴν ἑνότητα κερδαίνοντες 

μετοχικῶς τε καὶ μ. Ὀντιίμος, τλ(ο᾽ 1108}; εἰ γὰρ οὐκ αὐτουργεῖ τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν ἡμῖν, οὐδὲ τοῦτό ἐστι κατὰ φύσιν,..-μετοχικῶς δὲ 

καὶ μ., ἁγιασμοῦ πληρούμενον, παρὰ τῆς θείας οὐσίας 1}.34(352). 

Ἐμεταληπτός, «Παγοί, ραν οιραϊεά τη, οἵ Ἡ. αδοβί ἀεὶ μ., οὐ 

μεταληπτικόν- τελειοῦν, οὐ τελειούμενον ὅτ. ΝᾺ 2.0».41.0(}}.36.4418); 

ν. μεταληπτικός, 

Ἀμεταλήπτωρ, ὃ, οη6 τοῖο ῥαγηείραϊος, ἘΡΊΡΗμαδν.42.ττ(Ρ.133. 

τό; Μ,41.}40}). 
Ἐμεταληπτῶς, ὃγ ρανγεἰῤῥαϊΐον; ἔχει δὲ σύμπαν ἐν ἑαυτῷ τὸ τοῦ 

πατρὸς ἴδιον, οὐ μι, εἰ καὶ δεδωκέναι λέγεται ὃ πατήρ (γτ. 0.2.4(4. 

1700); χεῖρα ὧδε τὴν δύναμιν καλεῖ, ἣν ἔχει ὁ υἱὸς φυσικῶς καὶ οὗ μ. 

Ασλοῃ. 79.3:535(}1.85.14174}. 
μετάληψις (οπος [ “Ἰμετάλειψις), ἡ, Δ. ῥαγηεῖραϊοη; 1. ΟΠ τΙΒιΟΙ. 

θεὸν ἐν σώματι πεφηνότα, σώματος μετάληψιν διδόντα πρὸς μετάληψιν 

θεότητος Ψα]ΑΡΟΙ] αῤοὶ (ρ.200.8)6ρ.1 δ οπτ.Β.4}οὲ1.(Μ.86.10514}; 

οἔ ταεῖ. οἵ οτοαϊθά νου τὸ Οοά τά.. «πλησιάζοντα [53ς. τῇ τριάδι]... 

οὐ φύσει ἀλλὰ μ. Οτ.Ν82.0»γ.23.ττ( 1.35.1τ648); οἷ. οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν 

ἐκ μετουσίας ἔχοντα μεταδιδόναι τῆς μ. ἑτέροις ΑἸΆ..5γ»1.51(0.274.32; Μ. 

56.7848); 5ΛαντῊνΡ κοινωνήσεις εἰς πάντα τῷ ἀδελφῷ σου..««κοινὴ γὰρ 

ἡ μ. παρὰ θεοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις παρεσκευάσθη Οοηϑδὶ. ἱρὈ.7.12.5; 

2. βραγίαξίηρ οἵ Ἰοοά τὴν τοῦ ξύλου μ. Ὑπαξ. ῬΞ.71:4{5.1103); 405. 

-- εὐποιηῥεΐοη, φαϊέησ, οἷ. ρυϊνε ἶνας ἡγιιείετνι φμος ἀϑά δι! ποδὶς 

αἰ ρεγεῖρίοηάμηι, Ηρ .ἱγαᾶ.α}.28.3(Ρ.54); οἵ, ἀπαρχὴν καρπῶν 

οὖς ἔδωκας ἡμῖν εἰς μ. Ἐπολοῖ,(᾿.522); νηστεία..«ποθεινήν σοι τὴν 

μ. φανῆναι ποιήσει Βα5.Πογη.τ.8(2.7; Μ|.30.1760); Οἤτνδ5.} 0.20.2 

ἴμ θη. (4.2828}; ἴῃ αἸορεα Ἀομιβηϊβι τταα] τε] ἀφθόρου παιδὸς 

κατακεντᾷ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα πρὸς μετάληψιν ἀποφέρεται ΤΙ ΙρὮ. 

καεγ.ΑΒιτείριζάταιι; Μ.41.8808)}; 3. Θυσμαγβειο; 8. ῥαγίακίηρ οἵ 

εἰεταθηῖθ, Πιβῖ.τάροὶ. 67. (Δ. 6,42 00) οἷζ. 5. εὐχαριστέω; τῇ μ. τῶν 

φρικτῶν τούτων καὶ φοβερῶν μνστηρίων ΟἜγν5. γοά. ]ιι4.2.6(2.3068); 

τοῦτο σημαίνει..«ἡ μ. τῶν μνοτηρίων, τὸ μεταλαβεῖν τοῦ δεδοξασμένου 

αὐτοῦ σώματος Ὀοβτῃ. [πᾷ ἰο}.5(Μ.88,3084}; ἐμυσταγώγησε τοὺς μαθη- 

τὰς διὰ τῆς μ. τῶν ἀπορρήτων μυστηρίων ΑἸεχ.581. Βαγητ(ρ.4400); 

διὰ τῆς ἁγίας μ. τῶν ἀχράντων καὶ ξωοποιῶν μυστηρίων, τὴν πρὸς αὐτὸν 

κατὰ μέθεξιν ἐνδεχομένην δι᾿ ὁμοιότητος κοινωνίαν τε καὶ ταυτότητα ὁ 

Μαχυηνο 24 (Ν1.91.7040); ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ, τὰ δύο καθάρσαια 

τοῦ τε βαπτίσματος καὶ τῆς μ. τῶν ἀχράντων αὐτοῦ μυστηρίων νοι. 

Ῥακεῖ,.ρ.22ο(}1.02.5326}}; 11], }αε.(ρ.234.22); μετάλευψιν εαἱ.] ε.τ5 120 

(ρ.1τ9.35); 85 Ῥαυ οἱ ρατίοη ἴη (ἢχβὶ ἔλαβεν γὰρ ὁ μὲν υἱὸς τοῦ θεοῦ 

τὸν ἄνθρωπον ὃν ἐνεδύσατο ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἀνταπέδωκεν αὐτῇ 

πάλιν εἰς κοινωνίαν αὐτῆς ἁγίαν τὴν σάρκα εἰς μ. ῬΏ.δτρ.(ἀη.1:2 

ἈΡ.Οοσια πᾶ, ἰο}.το( Μ.88.4230}} μ. ... τὴν πνευματικὴν τοῦ πάντων 

ἡμῶν σωτῆρος Χριστοῦ Οντ, δον ραφε τοί 55.240}; ἑνὶ γὰρ σώματι, 

τῷ ἰδίῳ δηλαδή, τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας εὐλογῶν διὰ τῆς μυστικῆς 

853 μεταμέλεια 

μι, ἑαυτῷ τε συσσώμους καὶ ἀλλήλοις ἀποτελεῖ ΟΥ̓Υ. 7οιατιττίᾳ. 9980); 

8.5 50ΪΤ [8] Ῥάββονου ἰϑτὴ μετὰ τὸ σωτήριον βάπτισμα ἡ του ἀμωμοῦ 

ἀμνοῦ μ. γίνεται ὙΒατιψμ.2 τη [05.(1.305); τὸ βάπτισμα εἰς τὸν θάνατον 

τοῦ κυρίου..«λευκοὺς. «ἀποδίδωσι τοὺς βαπτιξομένους ἐν αὐτῷ. ἀλλὰ 

καὶ ἡ μ. τοῦ ζωοποιοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ τοῦτο χαρίζεται Οεουτα. 

“ροι.γττδ(ρ.τοΙ); 805. Ξ- Ποῖν Οονηνμμΐονι Χριστιανῶν. «δοῦλοι... 

ἤκουον...τὴν θείαν μ. αἷμα καὶ σῶμα εἶναι Χριστοῦ, αὐτοὶ νομίσαντες 

τῷ ὄντι αἷμα καὶ σάρκα εἶναι ἴτεη, β'.τ5(ρ.482); μετ᾽ ἐνιαυτὸν τῆς μ. 

μετέχων, τὰς τεασαράκοντα ἡμέρας οἴει ἀρκεῖν σοι πρὸς καθαρισμόν; 

Ομτυ5.ἤσηι, τ). 4 τη Η οὐ.(12.1690); οἱ πιστοὶ συμβολικῶς τῶν μυστηρίων 

μεταλαμβάνοντες τοῦ σώματος τοῦ δεσπότου.. μετὰ τὸ βάπτισμα, ἵνα 

μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν προσέχοντες τῷ δεσπότῃ..«μεταλαμ- 

βάνωμεν τῆς αὐτοῦ δόξης..«διὰ τοῦτο καὶ μ. λέγεται (οβιη. [πα 10}.5 

(01.88.30 50); λέγεται μ. μέν, ὅτι δι᾽ αὐτῆς μεταλαμβάνομεν τῆς ᾿Ιησοῦ 

θεάτητος 17ο.}0. [5.Δ11.26:2](Ὡ.96.1400}0]; ἃ5 τιοπιοπί ἴη ἰΐατρν πάντας 
τοὺς εἰσίοντας πιστοὺς καὶ τῶν γραφῶν ἀκούοντας, μὴ παραμένοντας δὲ 

τῇ προσευχῇ καὶ τῇ ἁγίᾳ μ. (απ. Ρ}.9; οὐ μέχρι τῆς συμπληρώσεως 

παρίστασθαι ἀξιοῦσιν" ἀλλὰ...ἐρωτῶσι...εἰ ὁ καιρὸς τῆς μι. πάρεστι 

Απαβίϑισνηαα (Ν.80.8Ζοο); Ὁ. ἀϊνίης. ῥαγιείραϊίομ, πλήρωσον καὶ 
τὴν θυσίαν ταύτην τῆς σῆς δυνάμεως καὶ τῆς σῆς μ. ΘΕΥΘΡ δοἤ 1 3.11. 

ΒΒ. ἐγαηϑίογεηεε οἵ τιεδιΐηρ μὴ κατὰ ἀποκλήρωσιν ἔστασθαι μὲν 

ἐπὶ τῆς ᾿λόγος᾽ ἐννοίας,..-χωρὶς μ. τῆς δυναμένης μεταλαμβάνεσθαι, 

ἀνάγειν δὲ καὶ ἀλληγορεῖν Οὐ. 7ο.1.26(24; 0.33.2; Μ.14.120); οὗ 
Ὑγ χ5 βυοἢ ἃ “ἀοοτ᾽ πβεα οὗ (Πτῖβι πρὸς τὸ ἐνδοξότερον ἡ μ. γινομένη 

πρὸς τὴν τῆς θείας δυνάμεως ἔνδειξιν ἥρμοσεν ΟὙΝΥ 55..πει.3(2 Ρ.45. 

4; Μ.45.013}). 
μεταλλάσσω, αἰέν; γέηον Ῥοοτη5 ἰηῖο Ῥτοβο, (Ἰδιπ.δἰγ,6.2(ρ.443. 

3; Μ.9.2418)}. 
μεταλλεία, ἡ, ῥίατ., τοογὶς ἐμ ππίηες, ταϊπίηρ ορονγαϊίονια, Ἰθπβ.ν.Ος 

2.22(ρ.55.5; Μ.20.1Ο0008), 
Ἐμεταλλευτήρ, ὁ, τῆηεν, ῬαᾺ}.5}}. δοῤρἧδετ(.80.21434). 
μεταλλεύ-ω, 1. γπΐγηι6 γῆν μ. Πορ ΟἸθνι,3.36; 85., οὗ ΒΙ0]ε βιυᾶν, 

ΟἸειη. σ 4.2(ρ.240.25 ; Ν.8.12174}; Ομ σγϑιλονι. 3.1.1 ἠὲ Κορι.(8,745Ὰ); 

2. ἀΐγ, Ῥα υ Ολγνς.2ο(ρ.127.το; Μ.47.11); δον ν96}15, Βδ5.5ε}.0 7.13.1 

(Μ.85.1724}); 3. τηςί,, Ξεωγεῖ, οὐ τὰ ἀπόρρητα...μ. Αἰπεπαρίοσιατ(Μ., 

6.0128); τὸ ἐν γραφῇ μ. βάθος Ἐ.85.85].0γ.6 τ(Μ 8.858}; 4. -Ξ μεταλ- 

λάσσω: πάντα “-εἰς ὑπάρχοντα καὶ μεταακευάζεις, μόνος ὑπάρχων θεός, 

ὡς θέλεις Μοτῇῃ.γ65.2.23(0.3270.1; Μ.18.2880) ; Ἰρὶρῃ λσεν.42.1(Ρ.167. 

τδ; Μ.41.7924}. 
μεταλλίζομαι, ὃς εοηἀριημοὰ ἰο ἱπῸ ἩΜΉΦΣ; ἴου βϑουίερθ, Ῥοῖ, 

Ἡθηῖος.2.Ζίρ.ποο; Μ το. 5810). 
Ἐμετάλλιον, τό, παπιδ οὗ Δ ἀηριοηΐ; ργοΌ. ἴον Μεγάλλειον (απ 

πηρτπρηΐ παπιρᾶ δἴτου ΜΈρΆ 5, 1.5}, ΟἸοπα, ῥαρά.2.ϑίρ,1ο6.:ο; Μ.8, 

4608). 
Ἐμεταλλόχρυσος, ροςεεεείηρ ροϊά ηεῖμος, ἘΡΆᾺ Θ] ἰλόρα, Ραμ (Μ. 

86.226). 
Ἐμεταμαραίνω, τοἦϊἔιογ, ΟΥὈ Ν 85... }105.(Μ.44.3320). 
μεταμείβ-ω, ἰπίχαη5.», ἐἠαηρα οὔτε...αἷ ψυχαὶ...-τουσιν εἰς ἕτερα 

σώματα Τυϑι.41αἰ.4.1(}1.6.4858). 
μεταμέλεια, ἡ, 1. γερεπίαηεε, ροηϊίοηεθ ὅταν δάκνηται.. ἡ ψυχὴ 

οἷόν τινι μάστιγι τῇ μ. Οτ.Ι ΝΝ γ85.ανῆρεοἰ γε5.(Ν1.46.028); ἀμέτρητος ἡ 

τοῦ δεσπότου φιλανθρωπία, μετὰ γὰρ τὴν πολλὴν παρανομίαν μόνην 

ἐπιζητεῖ μ., διδάσκει δὲ ταύτης τὸν τρόπον ΟὮγνϑ5. )γ.1. 16, .3ιτλ(Μ. 

64.785 Α}; εὐθὺς τοίνυν ἡμαρτηκόσιν ὁ θεὸς ἐπεφάνη, πρὸς μεταμέλειαν 

ἕλκων αὐτούς Ῥτος.Ο.Ο2».3:6(Μ.87.το60); φονευθεὶς μὲν ὁ ἀμέμπτως 

πολιτευόμενος κατέλιπε τοῖς αὐτὸν θανατώσασιν, ἐφ᾽ οἷς εἰς αὐτὸν 

πεπλημμελήκασι, μ. τὴν κατὰ τὸ παρὸν μὲν τὸ συνειδὸς πλήττουσαν, 

κατὰ τὸ μέλλον δὲ διηνεκῶς κολάζουσαν Τρτος(Ο. ΣΙ :4{Μ.87. 

132248); Ροββ Ὁ] 6 ΟὨ]Κ ἴῃ τῃἰβ 116, γοῖς 1,σ.16:26 ὁ γὰρ ἅπαξ τὸ ἡδὺ 

κατὰ τὸν βίον τοῦτον ἑλκόμενος [ν.1. ἑλόμενος], καὶ μὴ θεραπεύσας ἐκ μ. 

τὴν ἀβουλίαν, ἄβατον ἑαυτῷ...τὴν τῶν ἀγαθῶν χώραν ἐργάζεται (γ. 

Νίγες αηήγι, οἱ γος. (Δ.46.848}; Ββι5,ἠοη.τ3.7(2.1218: Ν,. 1 4418); τοῦ, 

Βεγετῖος οὐδὲν ἕτερον ἐσπουδάκασιν ἢ ἵνα...μηδεμίαν χώραν ἐν τῇ ζωῇ 

ταύτῃ μ. ἔχωσιν (ποι αρ. ΔΙ σροὶ, δος. 62(0.142.14; Μ.25.4610); τα- 

φῬεηΐϑησς δϑβοοϊδτοα ἢ θαριβιη ὕδωρ μυστικόν...ἐπίκλησις θείας 

δυνάμεως..«ἡ ἐκ μ. διόρθωσις τι γε. ογ, α φεἶ,,35(Ρ.138,14; Μ.4:. 

028); καθαρὸν ἔνδυμα γάμου περιβαλεῖν, ὅπερ ἐστὶ βάπτισμα, ὃ εἰς 

ἄφεσιν γίνεται τῶν πεπραγμένων ὑμῖν κακῶν, καὶ τοὺς ἀγαθοὺς εἰς τὸ 

θεοῦ δεῖπνον εἰσάγειν ἐκ τῆς μ., εἰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀπελείφθησαν τῆς 

εὐωχίας Ηο ον, ΟἼον. δια; ἰδ, ἔγοιη μετάνοια; αὐτοὶ δέ φαμεν εἶναι 

μετάνοιαν μίαν καὶ διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας ταύτην γίνεσθαι τὴν 

σωτηρίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀναιροῦμεν τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν.. «ἡ μὲν 

τελεία μετάνοια ἐν τῷ λουτρῷ τυγχάνει" εἰ δέ τις παρέπεσεν, οὐκ 

ἀπόλλει τοῦτον ἡ ἁγία τοῦ θεοῦ ἐκκλησία’ δίδωσι γὰρ καὶ ἐπάνοδον 

καὶ μετὰ τὴν μετάνοιαν τὴν μ. ἘΡΙρΙΠ ἤσον,5ο.τίρ.364.14; Μ.41.το2ΟᾺ}; 

Βυΐ αϑὰ. 14δητίοα] ψίτἢ 1 εἰδότες... «ὡς οὐ τὴν κόλασιν ἀλλὰ τὴν μ. 



μεταμελετάω 

τοῦ ἁμαρτωλοῦ ποθῶ, χρήσασθε τῇ μετανοίᾳ ἽΠΒατ. ἔἰξεεξιτβδ: 22(2. 
815); 14.λ6ογ.4.τ(4.381); »ἱαχ., Π ον ΟἼ]οι.3.5.;2. σμδηρο οὗ ρύγροβε ; 
8. ἴοΥ {ῃ)ξ γουβα ἄρα..«ἐάν τις ποιήσας εὐποιΐαν μεταμεληθῇ, ἐξαλείφει 
τὸν μισθὸν ὃν ἐποίησε διὰ τῆς μι; ΤΑΊ φ. πη. 84(}1.28,6408); ἘΠατ, 
.{Ἐγ.34:το(2.550); Ὁ. τεῖ. (οῦ, τεῖ, τ δρ.τ: 25 θυμὸς θεοῦ λέγεται 
παιδεία ἡ κατὰ τῶν πταιόντων, οὐ πάθος θεοῦ, μ. δὲ ἡ ἀπὸ πράγματος 
εἰς πρᾶγμα μετάθεσις τῆς τοῦ θεοῦ οἰκονομίας ΟΥ. ξ΄ .4 ἴηι ΤΕΚερ.(ρ.206. 
2; Μ.12.9924Ὰ}; ΟΥΟΝ γ85. μην Ρ.32ς.18; Μ.45.ΧΟ534Α}; μ. θεοῦ ἡ 
τῆς οἰκονομίας μεταβολή ΤΠαΊ,4...32 ΤῈ. ΤΕερ.(1.375}; μ. ἀνθρώπων 
μέν, πάθος" θεοῦ δέ, ἔργον... οὕτω καὶ μ., ἐφ᾽ ἡμῶν μέν, μετάγνωσις 
οἷα θνητῶν εἰς κατάγνωσιν ἑαυτῶν, ἐφ᾽ οἷς κακῶς ἢ ἐνεθυμήθημεν ἢ 
ἐπράξαμεν" ἐπὶ δὲ θεοῦ, μετάθεσις οἰκονομίας εἰς ἕτερον τρόπον )ὶοά, 
σεη.δ6(}1,33.1 5700); ὅ. γεϊγαεία! 9) οὗ ΟρΙπΙοη5, ᾿πιβὲ, Μη... (}. 
86.936). 

ῬἘμεταμελετ-άω, γεῤῥηΐ μὴ.-.--ῶμεν ἐπ᾽ ἐσχάτων, πλὴν ἀνωφελῇ καὶ 
ἀνόνητα ΤΑΤἢ οεεμνς.τ(}}.28.0738). 

μεταμελέω, ν. μεταμέλω. 
μεταμελητικός, οὗ γεϊγαείαϊτοι μ. λιβέλλους Ἔλιδι, οπ.4}.(}].86. 

9368). 
μετάμελος, ὁ, γερεπίαηεε εἰ δὲ ἐκ μ. φαίη τοῦτο πεποιηκέναι τὸν 

θεὸν ὁ ἀντιλέγων, ἀσθενὴς αὐτῷ ὁ λόγος ΜΘΓΠγ65.1.2ο(ρ.284.1; Μ.41. 
11ο 88). 

μετάμελος, γερεμίαμι, {10.}).8...3(}1.06.8810}; 1δ.35(1τ93.). 
μεταμέλ-ω (μεταμελ-έω), Δ. εαιέ56 ἰ0 “παησε πες τεῖμ εἰ μὴ πρὸς 

παροξυσμὸν ἁμαρτάνῃ, τάχιστα «-εἴ τὸν κριτήν ΠΡὮΥ, τ 38) τς χ4.3. 
4488, 

Β. πε], ἀη6 Ῥάβ5.; 1. γεργεί, δέ βογῆν ἐὰν μὴ θύσῃς, --ηθήσῃ 
Μ.ἰρη Κοῖη αν 2. γορόμὶ ἐν τελείᾳ --ουμένους Τ' {4.23.5 ὅσοι οὖν 
γνησίως “πονται (ἽΝ 1, (22) Ή 1τ; εἰς βούλοιτο μετανοεῖν, προσλαμ- 
βάνον...τοῖς γὰρ «-ομένοις τόπον μετανοίας ὥρισεν ὁ κύριος (Οηὶ. 
“41Ρ}.2.38.4; 3. ἐἰαηρο σηθ᾿ 5 μ᾽; ποῖ ΡῬυορθεΐν ἈΡΡΠΊΙΟΔΡ]Ὲ το Οοά, 
Ἡον.Οἰφ»1.2.43. οἷ. 8. ἔμμονος ; 5οη88. ἴῃ ΒΊΟΝ ψοτὰ την Ὀ6 50 
ΔΡΡΙΘα εἰ πάντα πρόοιδεν ὃ θεός, οὐκ ἀφ᾽ ὧν δὲ οἶδε θυμοῦται ἢ 
“"εἴται, οὐ πάθος ἄρα θεοῦ θυμὸς ἢ μεταμέλεια, ἀλλὰ τοῦ θυμοῦ ἔργον 
ἡ κόλασις ΟΥ, ἢ» 4 ἸῺ Κερ,(ρ. 206,12; Μ.12.0024}; τἨτεῖ, αἸξοριιδεῖ, 
]Τοπιφιιο συγγινώσκει γὰρ ἀτρέπτως τοῖς διορθοῦσι τὰ ἑαυτῶν 
πταίσματα" τοῖς δὲ ἀδιορθώτως ἔχουσι πρὸς τὰ κακά, ἀτρέπτως οὐ 
συγγινώσκει. τὸ οὖν ᾿'μεταμέλημαι᾽ τὸ ἄτρεπτον αὐτοῦ ἐμφαίνει τὸ 
κατὰ τὸ μὴ συγγινώσκειν. τὸ δὲ 'μετενόησεν ὃ κύριος᾽ τὸ ἄτρεπτον 
αὐτοῦ δηλοῖ τὸ κατὰ τὸ συγγινώσκειν 1 Τυϑῖφιοἱ γ65}.36(}1.6.12844}; 
ὁ δεσπότης θεὸς..-παρανομοῦντα τὸν λαὸν παρεδίδου τοῖς ἀλλοφύλοις 
οἷόν τινι ῥάβδῳ κεχρημένος..-«-καὶ πάλιν “ὐόμενος ἐλέει Τ Βα  ση..12 ΤΉ 
ἐπμά.(1.222}; ἡμεῖς γάρ, ὅταν δῶμέν τινι πλοῦτον, καὶ κακῶς ἐκεῖνος 

χρήσηται, --ούμεθα. οὕτως τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον ποιήσαντος, καὶ τὸν 
Σαοὺλ χρίσαντος εἰς βασιλέα, καὶ ἁμαρτησάντων αὐτῶν, --εἴσθαι 
λέγεται" οὐ τοῦ θεοῦ «"ηθέντος" προήδει γὰρ τὸ ἐσόμενον: ἀλλὰ τούτων 
ἄξια μεταμελείας πραξάντων 70.1). Μαη. τ δο( 04. 1 808}; τοῖ, Αὐδὴ 
ἙΟΒϑίοιορυ προσάπτειν. «τῷ λόγῳ τὰ ἀνθρωποπαθῶς λεχθέντα βουλό- 
μενοι, σάρκα ἄψυχον γεγενῆσθαι αὐτὸν λέγουσιν' καὶ ὡσανεὶ ὑπ᾽ ἀγωνίας 
““ομένῳ τῷ ἀτρέπτῳ καὶ ἀκηράτῳ θεῷ Ἰ]άνπι, Τγῖη.3.21τ(}.20.9οοΑ) ; 
ὈΓ6Β. ῬΙΌΡ]. 15. 86]., εἠαησοαδίο, μηβίαδίς ἄνθρωπον. . ὀργίλον καὶ 
ζηλωτὴν καὶ..»"πόμενον ΑΥϊϑτιαροί, 7 (0.102.25). 

Ἐμεταμεμελημένως, οΥ σεεομα ἱπομρλὶς ὁ θεὸς ...οὐ μελλητικῶς οὐδὲ 
μ. τὸν υἱὸν μετὰ χρόνους ἔχων ἢ τὸ ἅγιον πνεῦμα αὐτοῦ ἘΡΙρΡἢ. ἐαεν.76. 
48(Ρ.402.0; Μ.42.6178). 

Ἐμεταμηνίω, ἐφαδ6 ἤγομι τοραΐδ, ἡ ΑΡΟΙ] σὲ, ᾿ς. 20:6 (}1.33.1.2408). 
Ἐμεταμορφάζω, αἰΐεν, ἴγτϑτι.λαόγ.τ.τϑ τί ].7.6418). 
μεταμορφ-όω, 1, ἱγαμδίονη, (ὡς ΡΠ, δο(Ρ.25.18); Ῥγάνοσ οἵ τὰς 

αἀν]ρ ΔρΡΟΒΌ]6 κύριέ μου. ὐωσον τὴν μορφὴν τοῦ σώματός μου ἐν 
ἀγγελικῇ δόξῃ 18..44{0.87.1}); τεῖ. Τὰς. ἡ μεταμόρφωσις αὐτοῦ, καὶ ἡ 
κατάβασις αὐτοῦ, καὶ ἡ ἰδέα ἣν δεῖ αὐτὸν --ὠθῆναι, ἐν εἴδει ἀνθρώπου 
“φεθη5.15.Δ 3.τα(ρ.02}; διὰ ἡμερότητα καὶ φιλανθρωπίαν “-οὐμενος 
σωματοποιεῖ ἑαυτὸν Μασ, Δερ,ἤον.4.το(.34.4808); τὰδξ., εἰσηρέ 
ὉΠατϑοΐεΥ πρὸς τὴν κακίαν μετεμορφώθημεν ΟΥΝ γβο.ογ, ἐαἰφοὐ.Β(Ρ.42. 
το; Μ.4.5.338Β); δυνατὸν ἐκ δικαιοσύνης εἰς ἁμαρτίαν μεταπεσεῖν, καὶ 
ἀπὸ τοῦ πάθους εἰς τὸ ἐμπαθὲς “- θῆναι ΝΙῚ,6Ρ}.2.τ40(].70.2610); τῆς 
ἁμαρτίας ὁ ῥύπος τὸ τοιοῦτον [1.6. οἵ ἱπιᾶρε οἵ (οα] ἡμαΐρωσε. κάλ- 
λος' καὶ πρὸς τὸ κτηνῶδες ἡμᾶς μ. εἶδος ῬτοΟ] ΟΡ αηηιη (δε, 
4324} “-οῦν καὶ μεταρρυθμίζειν πρὸς τὸ βέλτιον τὴν ψυχήν Τα: οἰεεὶ, 
4(ρ.100.7; 4.792); τέκνα καλοῦσιν οἱ ἅγιοι τοὺς διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν 
“"σουμένους ὨΟΥ, ἄοεί.4.2(λ}1.88. τΟ618) ; ὁ ἄνθρωπος...τῷ μὲν θεοειδεῖ τοῦ 
νοῦ πρὸς τὸ θεῖον κάλλος -«-ούμενος Μεϊεῖ. παίοντι γθορ5,(Μ.64. 
1018); 2. ἀϊερτῖδο οπεβοὶ ὁ κύριος ἦν μεθ᾽ ἡμῶν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ οὐκ 
ἔγνωμεν αὐτόν. μετεμόρφωσεν γὰρ ἑαυτὸν ὥσπερ πρῳρεύς (, Απηάν. 
εἰ δ]. τη(ρ.85.6); πιδα. ὁ Ζεὺς.. «μετεμορφοῦτο τὴν ἰδέαν ΠΟ, Οἴενι. 
5.11; 3, ρ8855., δδ ἐγαη βραγοα; οἵ ΟΠ σβ᾽ τέ ἐστι, μετεμορφώθη; 

δὃ54 μεταναστεύω 

παρήνοιξεν ὀλίγον τῆς θεότητος, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν ἐνοικοῦντα θεόν 
ΟἸὨγυ8.δεἶ.21(12. 660); μετεμορφώθη γὰρ Χριστός, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἵνα 
ἡμῖν ἀποδείξῃ τὴν μέλλουσαν τῆς φύσεως μεταμόρφωσιν, καὶ τὴν... 
δευτέραν ἔλευσιν Ῥτος] ΟΡ ογ.8,2(Μ.6ς.7688); “-οὔται τοίνυν οὐχ ὃ οὐκ 
ἦν προσλαβόμενος, ἀλλ᾽ ὅπερ ἦν τοῖς οἰκείοις μαθηταῖς ἐκφαινόμενος 
10. ιμοόμι τ (οὐ, σ640); νΑΥ ΟΣ. ΒΡῚΥ 4] Ἰμτουρτι. ὁ πάντα τὰ 
τοῦ κόσμου ὑπερβαίνων πράγματα...βλέπει τὸν ᾿Ϊ]ησοῦν τόνδ᾽ οὐδενὶ 
τῶν κάτω «-οὐμενον, "- θέντα ἔμπροσθεν αὐτοῦ Οτ,δοἰοί ἴῃ Γοιοται(Μ, 
17.3440); τότε δέ τις ὁρᾷ τὸν λόγον “-οὐμενον ἐνδόξως, ὅτε συνάνεισί 
τε αὐτῷ καὶ συνυψοῦται καὶ ὁρᾷ αὐτὸν ὡς αὐτολόγον καὶ ὡς ἀρχιερέα 
κοινολογούμενον καὶ εὐχόμενον τῷ πατρί Ἰᾷ, [».22 ἵπ 1,ε.9:28(ρ.343.το); 
οἴμα ἐονηηίη Μϊ.12.3ο(Ρ.156.4; Μ.13.10728); ὅταν «θωσιν αὐτῶν 
50. τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν) οἱ λόγοι, καὶ κινηθῶσιν αἱ τοῦ 
νόμον σκιαΐ, τότε καὶ πιστευθήσεται Μωῦσῆς ὃ θεράπων ὁ πιστὸς περὶ 
Χριστοῦ γράψας πάντα ᾿Απαβῖ, Αηΐ.Ξέγηι.1.4(Μ.80.1500Λ}; τοῦ, ροβι- 
ΓΟΒΌΤΘΟΙΟΙ. ΔΡΡρΟΔγΆμΟ65 μετεμορφώθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οὐκ ἣν ὡς τὸ 
πρότερον πρὶν σταυρωθῆναι αὐτόν, ἀλλ᾽ ἦν διὰ παντὸς φῶς Νίαγν. [5.5 

(Ρ.469). 
μεταμόρφωσις, ἣ, 1. ἐγαμο)ονγιπαίίον, τοῖς ΟὨγσίὶ ἡ ἐξέλευσις τοῦ 

ἀγαπητοῦ..«καὶ ἡ μ. αὐτοῦ “φερης.15.3.13(0.02); οὐ ςαἰῖ5. ἰπο 
ΟἾσισὶ᾿ 5 ΚΘ 655 συμβαλλούσης.. «τὴν ἐν τῷ λόγῳ τράνωσιν αὐτῶν καὶ 

μ. τῆς ἐκκλησίας ΜΕΙΉ, Ἔγηρ.8.ϑίρ.9ο.το; Μ,τδιτφοῦ) ; 2. ἱγαηςβρια- 
110: σώμασι πνευματικοῖς, οὐχὶ τοῦ εἴδους τοῦ προτέρου ἀφανιζομένοιυ:. 
κἂν ἐπὶ τὸ ἐνδοξότερον γένηται αὐτοῦ ἡ τροπή, ὥσπερ ἦν τὸ ᾿]ησοῦ 
εἶδος.. οὐχ ἕτερον ἐν τῇ μ. παρ᾽ ὃ ἦν Μείῃ.γε5.1.22(ρ.246.1ι; Ν.41. 
Τ0028) : μ. φρίκης γέμουσα καὶ φῶς ἄκρατον (Ἤγνϑ8.Πορι. 56.4 ἐμ Δ1 4 0. 
570}}) ; ἡ δὲ λεγομένη μ. κατὰ τὴν ἔκλαμψιν ἦν..«οὐ δὴ τοῦ χαρακτῆρος 
μεταβολήν τινα προσδοκητέον ἐν τῇ βασιλείᾳ... ἀλλὰ φωτὸς προσθήκην 
ὑπερλάμπρου Δ οί, δῖςιον (0.35.8); ἡ μι. καθ᾽ ἣν ὁ ἀναλλοίωτος 
ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἔλαμψε τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ ἡμέτερον Ἀπάγι(Ὑ.0γ.7(}1.97. 
0410); ἐν τῷ δὲ ἱστάναι αὐτοὺς [Ξ6. τοὺς ἱερεῖς] ἐν τῷ συνθρόνῳ 
δεικνύων ὃ ἀρχιερεὺς τῷ λαῷ τὴν θείαν μι Τϑορῃν, ΠΝ στ (1.87, 
3007}; 1δ.7(30880); 8, φιιγα εἰκὼν δὲ τῆς ἀληθείας ἦν [5ς΄ ὁ νόμος! 
καὶ οἱονεί τις μ. εὐσεβείας διὰ τύπον καὶ σκιᾶς ἀποφέρουσα πρὸς αὐτήν 
(ὑντι οι βαπείι. 3ο(τ".330Ὶ). 

μεταμοσχεύ-ω, ἱγαπορίαη!, Ἴδη." 7.7. τϑίρ.70.1; Μ.0.557λ); (μτν5, 
πη 3.3(4.7350); ντ.]ς.2.3(2.2800) ; ἢρ. ὁ παράδεισος ὁ πνευματικὸς 
αὐτὸς ἡμῶν ὁ σωτὴρ ὑπάρχει, εἰς ὃν καταφυτευόμεθα, μετατεθέντες 
καὶ “οθέντες εἰς τὴν γὴν τὴν ἀγαθὴν ἐκ βίου τοῦ παλαιοῦ (Ἴριι σἰν.δ.: 
(Ρ.423.18; Μ.0.2008); ἔξει...ὁ ᾿Ιαραὴλ τὰ τῆς ἀπονοίας ὀψώνια...τὰ 

ἔθνη. «πρὸς τὸν ἐκείνου “θήσεται τόπον (ὗντ, 10.τι (4.008); χρῆναι 
δικαίως ἀπορρίπτεσθαι μὲν τῆς ἐλπίδος τὸν ᾿Ισραήλ, “-εσθαι δὲ τοὺς 
ἀλλογενεῖς ἐπ᾽ αὐτήν ἐ.5. (ποι). 

Ἐμεταμυέομαι, 5.ν.1., δ ἐπ ταϊφά ἐμίο πότο ῥοϊ σῆς, Τ0.1}.Πονι.δ.4 
(ΔΙ .οὐ.7ο5ς ν.]. μεμυη-), 

μεταμφιάζομαι, 4085., ἐὐαηρε ὁμεῖς εἰοίῃες; ἢμ. πονηροὺς καὶ 
ἀγαθοὺς καλεῖσθαι ζμὲν ἔδδει, οὐ μὴν ὥστε τοὺς πονηροὺς μένειν 
πονηρούς, ἀλλὰ μεταμφιασαμένους καὶ ἀποθεμένους τὰ ἀλλότρια τοῦ 
γαμοῦ ἐνδύματα ἐνδύσασθαι τὰ τοῦ γάμου σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ (ὐν. 
κοΉ ἘΝ ῖτι 71: τοί. 31.327; Μ.1.3.15288); ἴταπβ., ρομί ον δῖ ΟΥ̓ 
ἀϊβεγεηι ΟοΙθ5 ; ἢρ,, οὔ ΚᾺ}] ὁ ἄνθρωπος... ἀπώλεσε μὲν τὸ εἰκὼν 

εἶναι τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ, τὴν δὲ φθαρτὴν καὶ πηλίνην εἰκόνα διὰ τῆς 
ἁμαρτίας μετημφιάσατο (ΤΟΝ νοϑυτῖγσιτίρ.30ο.2; Μ.46.3730) ; ΟΥἁ Ἰπς.Ψ 
εἰ προαιώνιος ἡ σὰρξ...οὐ μετημφιάσατο τὸ δουλικὸν πρόσωπον [εἰ. 
“ἱβοὶδ,τ4(Μ. 45 πτάολγ; ΟΓ θα νατος μετημφιασάμεθα δὲ ὥσπερ 

εὐφροσύνην καὶ χαράν, θανάτου καὶ ἁμαρτίας ἀπηλλαγμένοι γτ. ὃς. 
21:7(Μ.69.8688) ; οἵ τηδιθηιρενομυκὶβ σώματα διάφορα μ. ((Π (543) 
αηαὶ}. (0.228); τηοῖ,, ἀδορῖδ ἃ πον παπιο, Βαβ.ἠοη!. τ. (2. 1608 : 
Μ.31.5484). 

μεταμφιέννυμαι -- ἴοτορ,, ἢρ., οἵ {Ἐπ6 οαστἢ σκυθρωπὴν καὶ 
πενθήρη ἀπορρίψασαν περιβολήν, μεταμφιεννυμένην τὴν φαιδροτέραν 
καὶ..«τὰ μυρία γένη τῶν φυομένων προβάλλουσαν 1βλ5." χα. πιγίτιάτο: 
Μ.29.078); ταοῖ., οὐ (Ἡτπὲ ἔδει πάλιν αὐτὸν. «τὴν ἀρχαίαν τε καὶ 
οὐσιώδη μ. δόξαν ὕγυ, 7ο.ττ.χ(4.0470); βαγαρΡἤνγαβο οὐ (Ὁ].5:0,. ΚΙ. 
αάον.τγ(τ.ττΑ]. 

Ἐμεταμφιέσκομαι, - - μεταμφιάζομαι, “ΓΠα1.6}».137(4.1550).Ψ 
μετανάστασις, ἡ, Ε. μηργαϊοη, τιοῖ, μ. τῆς πρὸς τὸ θεῖον (τύ. 

ΤΒδυτα ῥαη.Ογ. (0.4.3; Μιτο τοσοῦ; 2, γοιμοταῖ, οτυογίλγοιυ ἀπεί- 
κασεν.-«σεισμῷ τὴν μ. καὶ κατάλυσιν [50. τῆς εἰδωλολατρίας) Τρ}. 
}» ἢ ἰφτοντί(ρυτϑο,α; Μ|.το, 6224), 

μεταναστεύ-ω, 1Π1Υ., ἀδρανγί, Ῥν δ 5,6. τ24{ΝΈ 60.150 40}; ἔγόνν [818 
1 μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος μ. ἀπὸ τοῦ κόσμου τούτον Βασισ,ιτοδίς, 
2470; Μ.32.620Ὰ); ΤΉΡὮν] ἔχοι σεπὶ, (ρ.484.8; Μι113.0448): ἥσ, ἀπὴ 
γηρί., οἵ Εδ]] τραπέντων ἡμῶν καὶ “σάντων ἀπὸ τῆς μακαριωτάτης 
ἐκείνης. «ζωῆς εἰς τὸν πολυχειμαστότατον..«τοῦτον βίον δε. ἢ.γ65.5.5ς 
(ρ.381.8; Μ.18.3280); Ἡμάτι ει :7(1.το14); κατοικήσουσιν εἰς τὴν 



μετανάστης 

παγίαν ἕξιν τῶν ἀρετῶν...οὐ “τσουσι ταύτης ΤΡτος.Ο. ἢ 2: τ Μ.87. 

1240). 
μετανάστης, ὁ, οπέ τοῦο μας ἐοηϊε ἤγοῖ ὁηε ρίαεα ἰοὸ ἀποίπεν, Νουα. 

}αγ.70.14:1τ6(}8.43.8694}. 
μετανάστιος, γμουεά ἤγοη! οπε ρίαεο ἰο αἀποιμον, οι. ῥάν. [0.210 

(λ1.43.7618}; 1δ.4:τ1(7164). 
[“]μετανείσσομαι, --- μετανέσομαι, βάδ5 ΟἹΕΥ͂ ; τηθῖ.,) Οὗ ΘΠ] ΙΟῊ 5, 

}αςς ατοαν, Νοπη. ραν. 7ο.τ6: 20(Ν.42.8814). 
μετανέομαι, ῥίες ἔτοτα ὁπ6 ὈΪδοα ἐ0 Ὁἃποίμευ, αγγῖθε αἱ, ο. 806. 
Νομη. ραν. 76.6:τ7(}1.43.70 60); 25.12: 1τ(8528) ; ἐν.13: κ(δόοο(). 

μετανίστημι, 1. γερουε, εαϊι56 ἰο ἀφραγί; ταοῖ., οἱ Ὁ δ πλν 
καινῇ μεθόδῳ πολλῶν κακῶν μ. τοὺς ἀνθρώπους ΟΥ-ὦὅ εἰς,τιδφ(ρ.:18.2; 
Μ.11.7814); 2. 655. απ ᾿πίγϑη5. [θη565, ἀδραγὶ; τεῖ. ἀθατη, Ταὶ,ογαΐ, 

το(ρ.17.18; Μ.6.8400) ; ἢρ. μείζω φρονῶν ἣ κατὰ τὰ ἀνθρώπινα καὶ τῶν 

ἐνθένδε πρὶν ἀποβιῶναι μεταναστάς ΟΥ. ΝΑ 2,0ν᾽.43.50(}1.36,5738). 
μετανο-ἐω, Α. εἰαησε ομεὶς τηῖμά ὅταν αὐτοῖς 50. σου] -Ὀς 

ἙΟΔΊβομυτθη5] ἔλθῃ εἰς μνείαν ἡ ἁγνότης τῆς ἀληθείας, μ., καὶ πορεύ- 
ὄνται πάλιν ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν ΠΕΙΩῚ ]ς,3.7.3 

ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, μ. δῖ Ὀοῖνε.0.2; 18.11.2. 
Β. γερομί; 1. τονατᾶβ ὅοα πᾶσιν οὖν μ. ἀφίει ὁ κύριος, ἐὰν μ. εἰς 

ἐνότητα θεοῦ καὶ συνέδριον τοῦ ἐπισκόπου Ἰρπ. Ρμἰαά. 8.1; ἡ γὰρ 

χρηστότης..«τοῦ θεοῦ τὸν -οοῦντα ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων... «ὡς δίκαιον 

.οὐἔχει Ππ51.1α]..47.5(}1.6.5804} ἐὰν -- ἤσωσι, πάντες βουλόμενοι τυχεῖν 
τοῦ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐλέους δύνανται 1Ὁ.141.2(7010}; ΠΙᾺ ταν οη 
νοτάς, οα Ὑδροιτηρ᾽ 1{ ππθὴ τορεηΐ ἐπαγγέλλεται ὅτι ἐὰν «τήἤσωσι 
“νἤσει περὶ τῶν κακῶν ὧν ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς Οὐγ ἠοηι. 1.5 
ἤη {ἐγ (ραιποαβ; Μυτ3, φόρος); οὔῤ.18.δ(ρ.157.18ξ,; 4138}; ἘΡΙΡΗ. 
ῥαογ. πο. 6(0.370.13; Μ.41.10284}; ἀπά (μτῖβι, Ταβὶ ἀταἰ.40.4(}.6. 5641) 

οΟὐἵ. 5, ἁμαρτωλός; [ῃτοῦσῃ Ραρτίδιῃ ἰγριβεά Ὀγν Νοδὶι᾿Β ἈΥΚ δε ὕδατος 
καὶ πίστεως καὶ ξύλου οἷ...--οῦντες..«ἐκφεύξονται τὴν μέλλουσαν... 
κρίσιν ἐδ.138.3(7030}; ὃ φιλάνθρωπος λόγος, ἐλέγχει δέ, ἵνα “-ἥσωσιν 

ΟἸομι.  αφά.τ.7(0.124.22; ΝΙ.8,3208) ; 2. ἀΞΡΘΟΙΒ οἵ χοροητίπο τῶν οὖν 
“"ούντων εὐθὺς δοκεῖς τὰς ἁμαρτίας ἀφίεσθαι; οὐ παντελῶς. ἀλλὰ δεῖ 

τὸν μ. βασανίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν..«καὶ θλιβῆναι ἐν πάσαις θλίψεσι... 

καὶ ἐὰν ὑπενέγκη τὰς θλίψεις... τὰ πάντα κτίσας. -.ἴασίν τινα δώσει" 

καὶ τοῦτο ὅταν ζὁ θεὸς τοῦ μ. καθαρὰν ἴδῃ τὴν καρδέαν ἘΤΕΥΤῊ. 5ΐγ, 
7.4,5} τοῦ ““οὔντος δὲ τρόποι δύο, ὃ μὲν κοινότερος φόβος ἐπὶ τοῖς 
πραχθεῖσιν, ὃ δὲ ἰδιαίτερος ἡ δυσωπία ἡ πρὸς ἑαυτὴν τῆς ψυχῆς ἐκ 
συνειδήσεως Οἴδιη,Ξ,7.4.6(0.265.7; Μ.8.τ2404}; τὸν γὰρ μ. οὐκ ὀργί- 
ζεσθαι χρὴ οὐδὲ ἀγριαίνειν, ἀλλὰ συντρίβεσθαι ὡς κατεγνωσμένον (Ὦγγϑ. 

λονη.31.3 ἐμ Πεῦ.(12.288}); τὸν μ. οὐδέποτε χρὴ λήθῃ παραδοῦναι τὴν 

ἁμαρτίαν, ἀλλὰ τὸν μὲν θεὸν παρακαλεῖν μὴ μνησθῆναι αὐτῆς, αὐτὸν 

μηδέποτε ἐπιλαθέσθαι αὐτῆς ἰδ. (2800) ; μετενόησε καὶ ὁ ᾿Ιούδας, ἀλλὰ 

κακῶς 1δ.(ΩΒβ0) ; 3.1ὴ τεῖ. το Ξαϊναΐίουι, 20 ἰϑη.τβ.1 : ̓ ιτο τ; βλέπεις δὲ 
ὅτι οὐδὲ εἷς αὐτῶν μετενόησε, καίπερ ἀκούσαντες τὰ ῥήματα ἃ ἐλάλησας 
αὐτοῖς... ἀπὸ τῶν τοιούτων ἡ ζωὴ ἀπέστη..«ἦσαν γὰρ ὑποκρυιταὶ....καὶ 
ἐκστρέφοντες τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ, μάλιστα δὲ τοὺς ἡμαρτηκότας, 

μὴ ἀφιέντες “"εῖν αὐτούς..«οὗτοι οὖν ἔχουσιν ἐλπίδα τοῦ μ. βλέπεις 

δὲ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν καὶ μετανενοηκότας...καὶ ἔτι “πήσουσιν ὅσοι δὲ οὐ 

“υήσουσιν, ἀπώλεσαν τὴν ζωὴν αὐτῶν, ὅσοι δὲ μ. ... ἀγαθοὶ ἐγένοντο 
Ηδυπι. ΐ».8.6.5--,; 1Ὁ.8.7.3; δ.0.26.8; εἰ δὲ τῷ τοιούτῳ [55. [θ)ν]4] 
ἄφεσις πρὶν μ. οὐκ ἐδόθη... «πῶς οἱ ἀκάθαρτοι... «ἐὰν μὴ ...“--ἤσωσιν, ἐλπίδα 
ἔχειν δύνανται... ; Πϑτιἀλαϊ.141.5(Ν1.6.8οο 1} ; ΟἸειαι, ῥγοί. ττ(ρ.82.1; Μ. 

8.236); [ἃ εἰν, 2.τδ(ρ.151.20; Μ.8.1Ο128}; ἐὰν μ., ἐλπίδα σωτηρίας 
ἕξουσιν (ομοί. 4ΡΡ.2.12.3; αὐτὴν [5ς. ψυχήν] πείθωμεν ὅτι ἥμαρτεν, 
ἵνα καὶ μ., καὶ ἵνα “υἦὐσασα ἀπαλλαγῇ τῶν κολάσεων Ομτνϑ.ἤομι.31.2 

ζῃ Ηρ (τα ζϑοοῦ ; Ῥγος..1ς.59:τ-τϑ8(}}.87.26τ120) ; 70. 5 εαὶ, (Δ, 
88.7778): ἀπ νατίου5 ὈΪδβθίηρϑ ἐὰν δὲ μ. ... δοξάζουσι τὸν θεόν ΤΊοττη. 
“Ἵγι.6.3.6: οἱ οὖν μ. ὁλοτελῶς νέοι ἔσονται καὶ τεθεμελιωμένοι Ἰ(.:15.3, 
13.4; τὸ ἐν χαρᾷ γεγονέναι τὸν μετανενοηκότα (ἸΘ}.Ξ:γ,2.τό(ρ}.151.27; 
Μ.8. τοι 28}; ἡ δὲ -οήσασα οἷον ἀναγεννηθεῖσα...«παλιγγενεσίαν ἔχει ζωῆς 

{δ.2.23(0.103.25 ; Ττο974}); ἜΧοδθηρε οὗ εατῖη]ν ἔου Πθάνθη]ν ππᾶρο, 
Οτνμομι.2.1 ἐμ 76γ.(ρ.17.1ττ; Μ.13.2770}; ἀφανισθήσεται ἴ50. ἁμαρτή- 
ματα, ἐὰν θελήσωμεν μ. (Ἀγγβ:ἤσηι.34.3 ἴηι [0.(8.100Ὲ}; 4. τοί. 

εἴδοῖβ οὗ ποῖ τερεηίηρσ ἐὰν.ἁτες.μὴ μ., ἀπέχου ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ μὴ 

συνζῆθι αὐτῷ Τεττη ἡπαμά.4.τ.0: 4, σένι.ο.26.8 ς θεὸν..«τότε κολάζοντα 
τοὺς μὴ μ. νῦν..«μὴ θέλων μ..- 

5. ταῖ, ἱτηροβϑι ΠΥ οὗ τορϑητπρ πὶ πεχί ψο]α ὡς οὖν ἐσμεν ἐπὶ 
γῆς, “ρῶμεν.."ἕως ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ἐν τῇ σαρκὶ ἃ ἐπράξαμεν 

πονηρὰ μ. -.- ἵνα σωθῶμεν ὑπὸ τοῦ κυρίου...μετὰ γὰρ τὸ ἐξελθεῖν ἡμᾶς 
ἐκ τοῦ κόσμου, οὐκέτι δυνάμεθα...μ. 2 ἴφηι,8,1--; ἄπρακτα “-ὧν ἐπὶ 
τοῖς βουλευϑεῖσιν, ὅταν ἴδῃς τὴν φαιδρότητα τῶν δικαίων Βαϑ.ἤοηι. 

τ3.8(2. 1253; Μ.31.444Α); οἵ 18. ἔα ΠΠν «“υήσουσιν [50, 765}, ὅτε 
οὐδὲν ὠφελήσουσι Τυϑξ.Ταροϊ.κ2.0(Μ.6.4058); ἐὰν φθάσῃ ὁ Χριστὸς 

855 

., ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ... «τῆς οἰκουμένης. 
ἁπάσης ὁρώσης παραδειγματίζεται ζὮγνδ.Π0η1.34.3 Τῇ 170.(8.το94.8}: Ὁ 

ζ 

μετάνοια 

τὴν ἐν τῷ μ. τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων συνείδησιν Ῥγος.(5.15.64:15--24 
(Δ[.87.271610)) : 6. τοῖ. ροβϑι δ γ οὗ Τλεν}} χορεπίίηρ ὁ δὲ διάβολος 
αὐτεξούσιος ὧν καὶ --ἢσαι οἷός τε ἦν καὶ κλέψαι (]6πὶ.5 γ.1.17(0.54.4; 
Μι8.797); 7. τεῖ, δες]. τορυϊαςιομς ον Ρεηϊτεηῖβ; Ροπάῃςα5. ἴο ὈῈ 
Ἰπῃροβοά κελεύσεις [56. ὈΙΒΠΟΡΊ εἰσελθεῖν αὐτόν, καὶ ἀνακρίνας, εἰ μ. 
υὐνστιβώσας αὐτὸν ἡμέραις νηστειῶν (θη5ὶ..4.Ρ}.2.16.2., 10.2.43.1| 
Ρεμϊτειῖβ τὸ θὲ τεοοῖνοά Ὀδοὶς ἱπῖο Οπατο]ι, 1᾽.2.12.1. οἷτ, 5, ἅμαρ- 
τάνω; ἰδ.2.18.2; ἐὰν δὲ τὸν μ. μὴ προσδέξῃ, ἐπιβούλοις αὐτὸν ἔκδοτον 
παρέχεις..«δέξαι οὖν τὸν μ., μὴ διστάζων ὅλως 1}.2.14.1,3; ὁ μὴ προο- 
δεχόμενος τοὺς μ. σκορπίζει τὰ τοῦ Χριστοῦ τν.2.21.0: 1}.32.24.4.} ἘΡΙΡΉ. 
μαεν.61.7(ρ.5388.4; Μ.41.το408). 

(. φιαΐκε απ ἱμεϊϊμαϊίοη, δοῖυ; ἃ5. 8. στοορίίηρ, «ἡρυβρἠμν αν (Δ. 
65.1404}: 45 ἃ ΒΡ οἵ ρϑηϊζοποο, σϑὰ ῥατγάοῃ, 1δι(τ48 0); 1. (π48). 

μετάνοια, ἡ, 1. εἰαηρο Οὗ τη, αβονι μοι σίῃ. 
ΑΔ. χεῖ, (μη βείδπ τπϑυύγυβ ἀμετάθετος γὰρ ἡμῖν ἡ ἀπὸ τῶν κρειτ- 

τόνων ἐπὶ τὰ χείρω μ. ΜΙ.Ὀοίγειττιι; οἱ διάκονοι τῆς τυραννικῆς 
ὠμότητος ἐπὶ μετάνοιαν ἐκάλουν τὸν πεπονθότα ΟΥΙΙα}}.2{Ὁ..51.20. 

ΔΙτα, πο ΑὙ; τὺ.(0Ρ.22.1; Μ.1.0.), 
Β. ὕμποκί., σοῖς Ὀἰγ οὗ ἀοομβ ἡ τοῦ πρώτου Χριστοῦ, σὺν τῷ 

Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἐκ μ. ὑπὸ τοῦ Πατρὸς αὐτῶν μεταγενεστέρα τῶν 
ΑΑἰώνων γένεσις Ἰτεη.ἦαεν.1.5.1(}1.7.408.). 

ΕΊ, γερεηίαηεο, εἰ θηεε; 
Α΄. ἀεῇ, δῃμα ἀεβουρίϊοπς ἡ μ. σύνεσίς ἐστιν μεγάλη ἘΠΕΥΠλ ΙΗ. 

4.2.2: ἱκανὴ..«ἀνθρώπῳ κάθαρσις μ. ἀκριβὴς καὶ βεβαία, εἴγε κατε- 

γνωκότες ἑαυτῶν ἐπὶ ταῖς προγενομέναις πράξεσι προΐεμεν [εἰς] τὸ 
πρόσθεν, μετὰ ταῦτα νοήσαντες καὶ τὸν νοῦν ἐξαναδύντες τῶν τε κατ᾽ 
αἴσθησιν τερπόντων καὶ τῶν πρόσθεν πλημμελημάτων (Ἴςπι.5).4.22 
(ριβιτιαν ΜιβιτΑς2ο); βραδεῖα γὰρ γνῶσις μ., γνῶσις δὲ ἡ πρώτη 
ἀναμαρτησία 1δ.3.0(ρ.127.14: 0001}; ἔστι ἡ μι καλὴ σφόδρα, παρθένος, 
καθαρὰ καὶ ἐπιεικὴς καὶ πρᾶος" καὶ διὰ τοῦτο ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος ἀγαπᾷ 
αὐτὴν καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι αἰδοῦνται αὐτήν “δόπιτε(ρ.61.10); δεξώ- 

μεθα..μ. .«- φάρμακον εἰς σωτηρίαν.υ.μ. δέ ἐστιν, οὐχ ἡ λόγῳ κηρυτ- 

τομένη, ἀλλ᾽ ἡ πράγμασι βεβαιουμένη: μ. ἡ ἐξ αὐτῆς τῆς καρδίας 
ἐξαλείφουσα τὸν ῥύπον τῆς ἀσεβείας (ὨτγΥ 5. οφΉ1..7.3(2.3311,0}} μ. 
δεινὴ καὶ φοβερὰ τῷ ἁμαρτωλῷ, φάρμακον τῶν πλημμελημάτων», 
δαπάνημα τῶν παρανομιῶν, ἀνάλωμα τῶν δακρύων, παρρησία πρὸς τὸν 
θεόν, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου... -σωτηρίας ἐλπίς, ἀπογνώσεως ἀναίρεσις 
{δι 8, τ(34τΑ}; ἰατρεῖον γάρ ἐστιν ἀναιρετικὸν τῆς ἁμαρτίας ἡ μ." δῶρόν 
ἐστιν οὐράνιον, δύναμις θαυμαστή, χάριτι νικῶσα τὴν τῶν νόμων ἀκο- 
λουθίαν 10.7.1τ(3278}; μ. δὲ λέγω, οὐ τὸ τῶν προτέρων ἀποστῆναι κακῶν 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ μείζονα ἐπιδείξασθαι καλά 1ἅ«πονη.10.6 τπ Μ11.(1. 
146); ἔστι δὲ μ. τὸ μηκέτι τὰ αὐτὰ ποιεῖν Ἰᾷ,ποη1.34.3 τὴ [6.(8ιτ00Ὲ}} 
μ. ῥίζα θεοσεβείας 1 Ὠτνβ.ἰφρ.6(6.4.3}}}; μ. ἐστι συνθήκη πρὸς θεὸν 
δευτέρου βίου. μ. ἐστι ταπεινώσεως ἀγοραστής. μ. ἐστὶ σωματικῆς 

κατακλήσεως διηνεκὴς ἀνελπιοτία, μ. ἐστι αὐτοματόκριτος λογισμός, 
καὶ ἀμέριμνος αὐτομέριμνος. μ. ἐστι θυγάτηρ ἐλπίδος, καὶ ἄρνησις 
ἀνελπιστίας...μ. ἐστι διαλλαγὴ κυρίου, διὰ τῆς τῶν ἐναντίων τοῖς πταί- 
σμασιν ἀγαθῶν ἐργασίας. μ. ἐστι συνειδότος καθαρισμός. μ. ἑκούσιος 
πάντων τῶν θλιβερῶν ὑπομονή...μ. ἐστι θλίψις γαστρὸς ἰσχυρά, καὶ 
ψυχῆς πλῆξις ἐν αἰσθήσει κραταιᾷ 70.(Ἰ πη. ς καὶ. 5(}}1.,88.7648.,0); μ. ἐστιν 
ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὴν κατὰ φύσιν, καὶ ἐκ διαβόλου πρὸς τὸν θεὺν' 
ἐπάνοδος...μ. ἐστι τὸ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας..-μ. ἐστι κατα- 
λεῖψαι τὰ πρότερα, καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν δελοί.τ Τδ. (781,0); 1.7 

(ϑοΙ 0). 
Β. τοῦ, Οσᾷ ἃ5 1ἴ5 αὐτοῦ; Εν πὰ ρθη, Πρ). 5} πάντας οὖν τοὺς 

ἀγαπητοὺς αὐτοῦ βουλόμενος μ. μετασχεῖν ἰδιδις; ὁ θεὸς. «μι. διδοὺς 
ἡμῖν Βαγη.16.0; ἵνα ἴδης..-τὴν πολυευσπλαγχνίαν τοῦ κυρίου..«-ἔδωκε 
πνεῦμα τοῖς ἀξίοις οὖσι μ. διατί, «πάντες οὐ μετενόησαν; ὧν εἶδε, 
φησί, τὴν καρδίαν μέλλουσαν καθαρὰν γενέσθαι..«τούτοις ἔδωκε τὴν μ." 
ὧν δὲ εἶδε τὴν δολιότητα...ἐκείνοις οὐκ ἔδωκε μ. ΠΙΘΤΉΒ.51:1.8.,0..,2} 

14 υ͵5.4.1.3; θέλει γὰρ ὁ πατὴρ ὃ οὐράνιος τὴν μ. τοῦ ἁμαρτωλοῦ [5ῖ. 

ταροῖ τς. δ( 1.6. 24οὐ) ; 16.46.7 3808); ὁ κύριος...τὴν μ. ἀπαιτεῖ Ὀ]6ηι. 
Ῥγοϊ,τοίρ.67.31; Μ.8,οφο); ἃ ῥαεά.τιβίρ το. 28; Μ.8.3331}}}; 10.3.12 
(Ρ.287.73.; 672:,0); ἡ μ- ἐστι θυγάτηρ τοῦ ὑψίστου, καὶ αὕτη ἐκλιπαρεῖ 
τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον ὑπὲρ.. «πάντων τῶν μετανοούντων, ἐπειδὴ πατήρ 
ἐστι τῆς μ. “156.το(ρ.61.131} (οηδὶ. Αρ}.2.22.12; παντοκράτορ θεὲ 
νονδουἁμαρτόντι ὑποθήκην δοὺς πρὸς μετάνοιαν τὴν σαυτοῦ ἀγαθότητα 
ΣΠαρι οης. 4 Ρ}.8.0.8 : προσάγωμεν. «ἑαυτοῖς φάρμακον εἰς σωτηρίαν 
τὴν μι" μᾶλλον δὲ δεξώμεθα παρὰ τοῦ θεοῦ τὴν μ. ἰατρεύουσαν ἡμᾶς. οὐ 
γὰρ ἡμεῖς αὐτῷ ταύτην προσάγομεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡμῖν ταύτην ἐχορήγη- 
σεν (Ὦτνγ5. 66}11.7.3(5.321Α}; 2. τηραϊατοα Ἐπτοῦρ (Ἡτιβὲ, σίδμν. 
7.4 οἷτ. 5. αἷμα; ᾿Ιησοῦς...ἐξαπέαστειλε τὸν λόγον τῆς κλήσεως καὶ τῆς 

μ. πρὸς τὰ ἔθνη ἅπαντα Ἰιβι ἀΐαϊ,.83.4(Ν 6.672}; ὁ παιδαγωγὸς... 

ἐπὶ τὴν μ. παρακαλεῖ...καὶ τὸ φιλάνθρωπον τὸ αὐτοῦ τῷ αὐτεξουσίῳ 
τῆς ψυχῆς ἀφορμὰς μ. χαριζόμενος ΟΙομη ρακί, τιοίΡ.134.20,26; Μ.8. 

ἐλθεῖν, μάτην “-ἤσετε 1. ἀ᾽α],28.2(Μ.6.536Ὰ); σκώληκα..«ἀτελεύτητον ἱ 3414); 3. μ, ἴπ 16]. τὸ ἀϊνίηο Γοτοκπον]οίρο ἡ τοῦ θεοῦ πρόγνωσις οὐ 
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βλάπτει τὴν μ., ἐπειδὴ καὶ τοῦτο προγινώσκει, ὅτι καὶ τοῖς ἁμαρτωλοῖς 
ἔξεστι μεταθέσθαι Τ γνοίη 5. δο(ς.7420). 

Ὁ, χεῖ, ργεδομευβ οὗ τερεηΐαῃοθ, δισ. Νοβῇ, σύ ϊεηι.).6; Ὅγας δὲν. 
1.120; ἰοηδῃ ἐβούλετο [8ς. (ΕἾδιι5] ἡμᾶς μᾶλλον τὸν ᾿Ιωνᾶν νομίσαι 
θεὸν ὑπὲρ ᾿]ησοῦν, ᾿Ιωνᾶν, τὸν κηρύξαντα μ. μιᾷ πόλει τῇ Νινευή, 
προκρίνων ᾿Ϊησοῦ, τοῦ κηρύξαντος μ. ὅλῳ τῷ κόσμῳ ΟτΟο(εἰς.7.5] 
(Ρ.2ού,2οἵ, ; Μ ατιτϑοῖο) ; Τοτετηϊδῃ, (οηοί..4.}}.2.11.5; ὈΠυγβυῥοσμῖ. 
Δ.4(2.300Ὰ}); Τοε], 770. 6}.5όγη. (Μ. 88,19 208) ; ΟὨτιβῦ, ργορμοῖβ, απά 
ΔΡοβι 65 οἱ λειτουργοὶ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ διὰ πνεύματος ἁγίου περὶ 
μετανοίας ἐλάλησαν, καὶ αὐτὸς δὲ ὃ δεσπότης τῶν ἁπάντων περὶ μ. 
ἐλάλησεν μετὰ ὅρκου τύ ἰενι.8..,.; οὗ λόγοι τῶν προφητῶν, οἱ λόγοι 
τοῦ νόμου, οἵ λόγοι τῶν ἀποστόλων, οἱ λόγοι τοῦ κυρίου... λέγουσιν 
ἡμῖν περὶ μετανοίας ΟΥ̓́Οη1}.1.4 ἴἢ 76γ.(ρ.3.21; Μ.13.260Ὰ}; Οὐηςι. 
4,)}Ρ.2.55.1. 

Ὁ). ἴπι τε]. τὸ Βαρ(βιη, ν. βάπτισμα, λουτρόν: οὔτε οὖν μ. ἀρκεῖ πρὸς 
τὸν καθαρισμόν, ἀλλὰ δεῖ τὸ βάπτισμα παραλαβεῖν (Ὦγγπ5. ονι.0.2 1τΉ 
Ἠ68.(12.058); ἐν πάσῃ ἐργασίᾳ μετανοίας ἕνα θεμέλιον εἶναι τὸ βάπτισμα 
Ματγο τ ιοῤοςε.3.7(,Δ.6ς. 0760). 

Ἐς τεῖ. φιοϑίίοη οὗ ροβι- θαρεϑηιαὶ ταρεπίδησε ; 1. ροββι τ οὗ 
ΟΠ6 τϑρεηΐβησδ αββοστεᾷ ἤκουσα... ὅτι ἑτέρα μ. οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἐκείνη, 
ὅτε εἰς ὕδωρ κατέβημεν καὶ ἐλάβομεν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἡμῶν τῶν 
προτέρων. λέγει μοι" καλῶς ἤκουσας" οὕτω γὰρ ἔχει...οἱ γὰρ νῦν 
πιστεύσαντες ἢ μέλλοντες πιστεύειν μ. ἁμαρτιῶν οὐκ ἔχουσιν, ἄφεσιν 
δὲ ἔχουσι τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν αὐτῶν. τοῖς οὖν κληθεῖσι πρὸ 
τούτων τῶν ἡμερῶν ἔθηκεν ὁ κύριος μ. καρδιογνώστης γὰρ ὧν ὃ κύριος 
«ἔγνω τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν πολυπλοκίαν τοῦ δια- 
βόλου. ..ἐσπλαγχνίσθη ἐπὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ καὶ ἔθηκεν τὴν μ. ταύτην, 
καὶ ἐμοὶ δο. ΒΗΡ6] οἵ τορεπίδηοα] ἡ ἐξουσία τῆς μ. ταύτης ἐδόθη. 
ἀλλὰ ἐγώ σοι λέγω, φησί: μετὰ τὴν κλῆσιν ἐκείνην τὴν μεγάλην....ἐάν 
τις ἐκπειρασθεὶς ὑπὸ τοῦ διαβόλου ἁμαρτήσῃ, μίαν μ. ἔχει Ἠεττῃ.»αηά. 
4.3.1-6; οἵ 1δ.4.τ.8, τὰ υἱς,3.7.5; ἐπὶ γὰρ τῇ πρώτῃ καὶ μόνῃ μ. τῶν 
ἁμαρτιῶν (αὕτη ἂν εἴη τῶν προυπαρξάντων κατὰ τὸν ἐθνικὸν... βίον, τὸν 
ἐν ἀγνοίᾳ λέγω) αὐτίκα τοῖς κληθεῖσι πρόκειται μ. ἡ καθαίρουσα τὸν 
τόπον τῆς ψυχῆς ἀπὸ τῶν πλημμελημάτων, ἵνα ἡ πίστις θεμελιωθῇ... 
ἔδωκεν οὖν ἄλλην ἔτι τοῖς κἀν τῇ πίστει περιπίπτουσί τινι πλημμελήματι 
πολυέλεος ὧν μ. δευτέραν, ἕν᾽ εἴ τις ἐκπειρασθείη μετὰ τὴν κλῆσιν... 
μίαν μ. ἀμετανόητον λάβῃ ΟἸΘπι,δἐγ.2.13(ρ.143.16--.28; Ν.8.0038- Οο6Ὰ); 
2. ἴῃ ΝΝονβταπβ σοπσονουθν ; ἃ. ΒΥ5Ιπρ ΟΝ Νοναίίαπ᾽ 5 τοἔαβαὶ 
το τεδᾶγηϊς ἰαῤδὲ ἴῃ Ββοίαη ρουβασιτοη ἀρϑί. ρο]ον οὗ Ὀυρτίδῃ, 
(ΟΥΠ ΘΙ 5 ἀπ 1Π ΒΟΤὴδ πιραβιγ οὗ ΤΠ οη. ΑἹ. ἀπᾶ αρϑί. Ἰδηΐθηον 
Τξοοτη θη 64 Ὀγ σοπἔθββουϑ οὗ θεῖοι μάρτυρες.. «τῶν παραπεπτωκότων 
ἀδελφῶν τινας..-«προσελάβοντο, καὶ τὴν...μ. αὐτῶν ἰδόντες δεκτήν τε 
γενέσθαι δυναμένην τῷ μὴ βουλομένῳ. ..τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς 
τὴν μ. δοκιμάσαντες, εἰσεδέξαντο...καὶ προσευχῶν αὐτοῖς καὶ ἑστιάσεων 
ἐκοινώνησαν Ἰ1οη.Α].8}0.}5.}.6.6.42.5(Μ].20.6130}; γράφει [9ς. ῬΙοη. 
ΑἸ,]7.υτοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον ἐπιστολὴν περὶ μετανοίας, ἐν ἢ τὰ δόξαντα 
αὐτῷ περὶ τῶν ὑποπεπτωκότων παρατέθειται Ἰπι5.1}.6.46.τ(6330); δόγμα 
παρίσταται τοῖς πᾶσιν, τὸν μὲν 'Νοουάτον..«ἐν ἀλλοτρίοις τῆς ἐκκλησίας 
ἡγεῖσθαι, τοὺς δὲ τῇ συμφορᾷ περιπεπτωκότας...θεραπεύειν τοῖς τῆς μ. 
φαρμάκοις 1}.6.43,2(6160) ; Διονύσιος Ἀλεξανδρέας ἐπίσκοπος, πολλῶν 
ὑποπεσόντων αὐτῷ τῶν ἐν τῷ διωγμῷ Δεκίου, ὀρέγων αὐτοῖς χεῖρα 
μετανοΐας ἐξευμενίσασθαι τὸν θεόν, πολλοῖς τῶν ἐπισκόπων περὶ αὐτῶν 

γράφει- ἐν οἷς ἀρθεὶς ὑπερηφανίᾳ Ναύατος...ἔλεγεν μὴ δεῖν αὐτοὺς 
δεχθῆναι (ἰἠγοη, Βαξοῖ,Ὀ.271(}}.02.6728); Ὁ. ἀενεϊορίηρ ἰπῖο Νονα- 
τ ϊβίβ᾽ γεζαβαὶ τὸ δάληῖς 8. ν᾽ Ῥοβί- σα ρ βγη} ] τορεπίδηοο εἰ τῶν 
μετὰ τὸ λουτρὸν ἁμαρτανόντων...ἀσύγγνωστός ἐστιν ἡ τῶν πλημμελη- 
μάτων δίκη...τίέ δὲ καὶ Νουάτῳ μεμφόμεθα ἀναιροῦντι μι; ΑΤΔ.ΕΡ. 
δεν .4.τ3(}}.26.6530); μέαν μ., μετὰ δὲ τὸ λουτρὸν μηκέτι δύνασθαί 
τινα ἐλεεῖσθαι παραπεπτωκότα ἘΡΙΡΗἦαθν.50.τ(ρ.364.5; ΜΠ.41.1ο178}}; 
Ματς. Ἐγιοριοε.3.7}1.65.ο760); ΝῚ1.2}}».3.243(}1.79.4078); 1δ.2.τος 
(2734); Τῇάι,Ὺαέγ.3.5(4.345); ς. ογποάος διρυμηθηῖς αρϑίηβί (815; 
τοξατατίου οὗ Νοναιδηϊδῦ ἐχορεβὶβ οὐ Η6 8.6: 4, αηα 12:17 τὸ ἐν τῇ 
πρὸς 'Εβραίους εἰρημένον οὐκ ἐκκλεῖόν ἐστι τῶν ἁμαρτανόντων τὴν μ., 
ἀλλὰ δεικνύον ἕν εἶναι τὸ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας βάπτισμα...Εβραίοις 
γὰρ ἔγραφε" καὶ ἵνα μὴ νομίσωσι κατὰ τὴν ἐν τῷ νόμῳ συνήθειαν, 
προφάσει μ. εἶναι πολλὰ...βαπτίσματα, διὰ τοῦτο μετανοεῖν μὲν 
παραινεῖ, μίαν δὲ εἶναι τὴν ἀνακαίνισιν διὰ τοῦ βαπτίσματος... οὐδὲ γὰρ 
εοὐἀδύνατον μετανοεῖν- ἀλλ᾽ ἀδύνατον προφάσει μ. ἀνακαινίζειν ἡμᾶς 
Ατῇ ἐρ. 5 έγαρ.4.τ3(Ν1.26,6564}; ἀνακαινίζειν, φησίν, εἰς μ." τουτέστι, 
διὰ μετανοίας"...ἐκβέβληται ἡ μι; οὐχ ἡ μ. ... ἀλλ᾽ ὃ διὰ τοῦ λουτροῦ 
πάλιν ἀνακαινισμός....ἀνακαινισθῆναι, τουτέστιν καινὸν γενέσθαι" τὸ γὰρ 
καινοὺς ποιῆσαι, τοῦ λουτροῦ μόνον ἐστίν...τῆς δὲ μ. ἐστὶ τό, καινοὺς 
γενομένους, εἶτα παλαιωθέντας ὑπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, ἀπαλλάξαι τῆς 
παλαιότητος (Ἤγνβ, ἦσηι.0.3 ἴῃ Π εν. (τ2.ο60) ; ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες τὸν 
ἀπόστολον ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ ἀναιρεῖν τὴν μι; ... χωλοῦ δὲ ἴασιν 
ποίαν βούλεται γενέσθαι ὁ μ. τῶν ἡμαρτηκότων οὐ προσιέμενος; ΤὨΑΤ. 
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Μορβ.εΡ.τ2: ταῦ (ρ}.21ο.27-2ιτῖ; Μ.66,9684); οὐ τὴν μ. ἀνελεῖν διὰ 
τούτων βούλεται, ἀλλὰ διδάξαι ὡς οὐκ ἔνεστιν ἐν καιρῷ τὴν προῦ- 
ἤκουσαν διόρθωσιν {μὴ ἐπιδειξαμένους ὕστερον αὐτὴν ἀνακτᾶσθαι, 
ὅταν ὁ τῆς ἀνταποδόσεως καιρὸς καταλλήλως ἐπάγεσθαι τῷ ἑκάστου 
τρόπῳ μέλλῃ 1.12: 17(0.21τ.6; ο68.}); βοτίριαταὶ ρῥτοοῖβ λέγομεν δὲ 
καὶ ἡμεῖς νῦν ἀπὸ παλαιᾶς, εἴπωμεν τί ἀντιλέγουσι πρὸς τὰ ἐκ τῆς 
παλαιᾶς λεγόμενα, λέγουσι γὰρ ὅτι πρὸ τοῦ πάθους σωτῆρος...ἐὰν ἀπὸ 
τῆς παλαιᾶς ἀναγνῶτε ἡμῖν περὶ μετανοίας, λέγομεν, ὅτι ἐν τῇ παλαιᾷ 
συγκεχώρηται- ἐν δὲ τῇ καινῇ διὰ τὸ πάθος οὐκ ἔσται συγχώρησις. 
ἐὰν δὲ ἀπὸ τῆς καινῆς δείξωμεν, ὅτι καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα..-«ἁμαρτήσας 
τις ἀνακαλεῖται διὰ μετανοίας τὸ χάρισμα, δῆλον ὅτι ἔστι μ. τοῖς 
παραπεσοῦσι καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα" καὶ τὰ ἐν τῇ παλαιᾷ ἔσται ὑπὲρ 
τῆς μ. μυρία 1885. ῥοΦΉ1Ι. (2.6 4Α ; Μ,31.1476}--14774}) οἴπρ ῥτοοῖβ 
ΠῸΠῚ ἘΖεοῖ. 33:11, [οη,2:τὸ, οἷς, ; ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν καινήν, ἀφ᾽ ἧς 
γὰρ μάλιστα θέλουσιν ἀποκλεῖσαι τὴν μ., ἀπ᾿ αὐτῆς μάλιστα κηρύτ- 
τεται ἡ μ. 1. 5(θοκο ; Μ.τ4800) οἸτἰὴρ Μετ, 12. Πμούτ5: 5, δύο, φησίν, 
ἦσαν. ..«υ͵ἱοί" οὐ δύνασαί μοι εἰπεῖν, ὅτι ἡ ἀπὸ ᾿Ελλήνων ἐστὶν ἡ ὧδε μ.., 
ἀλλ᾽ ἀμφότεροι υἱοί, ἐξ ἴσου μερίσαντες.. ἀναλώσας δὲ πάντα, ἦλθεν 
ἐπὶ μετάνοιαν 1. (6. ; Μ.1.ς.)}; ἔγοτη. 1οτά 5 ῬΥΆΥΟΥ εἰ τοίνυν πιστοῖς 
προσήκει ἡ εὐχή, εὔχονται δὲ οὗτοι ἁμαρτήματα ἑαυτοῖς ἀφεθῆναι 
δεόμενοι, δῆλον ὅτι οὐδὲ μετὰ τὸ λουτρὸν ἀνήρηται τῆς μ. τὸ κέρδος 
(Βγνβυλόνιι το. 5 τὴ Μ1.(7.2520); ἃ. οὐδοᾶοκχ ροβίεοη οι  Π]5ῃδά, 
680. τεῦ. αἰβεϊηστίοη Ὀαίνγεθη Βαρεϊβιηαὶ δηα ΟἿΟΣ ζογπιβ οἱ το- 
Ρεπΐβϑηςθ θέλω τοὺς λαμβάνοντας τὸ βάπτισμα μὴ ἁμαρτάνειν. εἰ δὲ 
παραπίπτοιέν ποτέ τινες μὴ βουλόμενοι, οὐ βούλομαι ὃ βούλονται οἱ 
τὴν μ. ἀναιροῦντες, μὴ βουλόμενοι συναποθανεῖν ἡμᾶς τῷ σταυρῷ 
1865, ῥοθητὶ,6(2.δοᾶΒ; Μ.31.14850); Ἐρίρῃιλαεν.βο.τ(ρ.564,14; Μ.4ι. 
ΙΟ2ΟΑ) Οἰξ. 5. μεταμέλεια ; μετὰ γὰρ τὴν πρώτην μ. τὴν διὰ λουτροῦ... 
ἐν ἦ μ. ἀνεκαινίσθη πᾶς ἄνθρωπος, δευτέρα τις τοιαύτη οὐχ ὑπάρχει... 
τούτου χάριν ἐπασφαλίσασθαι δεῖ, ἵνα μὴ... «τὸν στέφανον τοῦ ἀνακαινι- 
σμοῦ ἀπολέσωμεν. ἀλλὰ ἐάν τις παραπέσῃ..-μετανοείτω. δέχεται γὰρ 
ὁ θεὸς τὴν μ. καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα δ. 50. Ξ(0..269.22--370.5; 10250,}); 
ἈΠ4 ταῦ, Ιονε οἵ (σά, 1.5 9.2(ρ.365.27; τοϑο) ; (ἢγγβ.εχρ.ΐν Βα 27:1 
(5.360). 

Εἰς δος]. Ἰερ]ϑϑίίοπ ; 1. τοῦ, ἰαῤεὶ ἀυτγίπρ ρεγβεσυζίοη; ἃ. {πεὶτ 
ὙΓΟΥΚ5 οὗ ρϑπᾶποα οὗ ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ παραπεπτωκότες, καὶ αὐτοὶ 
ἐὰν ἐνδείξωνται τελείαν τὴν μ., ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ. .«κλαύσαντες 
ἐνώπιον κυρίου δυνατός ἐστιν ὁ εὐεργέτης καὶ αὐτὸς ἐλεῆσαι' οὐ γάρ τι 
φαῦλον γίνεται ἀπὸ μ. ἘΡΙρἢ.ἤἄαεν.κ0.7(0.372.23,2:; Μι4τιτο2 00); ἐδ. 
68.2(0.14τ.26; Ν.42.1850}; Ὁ. τεῖ, ΜεΙοεαη ΞΟ βιη κίνησις ἐγένετο 
ἀνὰ μέσον τῶν μαρτύρων...τῶν μὲν λεγόντων τοὺς ἅπαξ παραπεσόντας 
«ὐμὴ δεῖν ἀξιοῦσθαι εἰς μ. ... ἦσαν δὲ οἱ τοῦτο λέγοντες Μελίτιος καὶ 
Πηλεὺς καί τινες ἄλλοι πλείους τῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν... 
ἔφασκον δέ, εἰ ἄρα μετὰ τὸ παύσασθαι τὸν διωγμὸν μετὰ χρόνον 
ἱκανὸν δίδοσθαι τοῖς προειρημένοις μ, ... ἐὰν. «καρπὸν τῆς μ. αὐτῶν 
ἐπιδείξωνται, οὐ μὴν ἵνα ἕκαστος δεξιωθῇ ἐν τῷ ἰδίῳ κλήρῳ 1. 
(ρ.142.2},; Μ.42.1850); οὐ οᾶοχ σουητευ- ἀσρθμηθηΐϊ εὔσπλαγχνος ὧν 
[5Ξο, Ῥεῖχ, 1 Α1].7...καθικέτευε λέγων: δεξώμεθα αὐτοὺς μετανοοῦντας 
καὶ τάξωμεν αὐτοῖς μ. εἰς τὸ παρακαθέζεσθαι τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ μὴ 
ἀποστρέψωμεν αὐτοὺς μήτε τῶν κλήρων..-μή ποτε..«διὰ παρολκὴν τοῦ 
χρόνου οἱ ἅπαξ ἀπὸ ἀνανδρίας..ὑπὸ διαβόλου ἐπισεισθέντες....τελείως 
ἐκτραπῶσι καὶ μὴ ἰαθῶσιν τ.68.53(ρ.145.τ8; τῆ8.}; 2, τοῦ, Βοτγδίος 
ἀναθεματίσαντες τὴν Ἠρειανὴν αἵρεσιν ἔγγραφον τὴν μ. αὐτῶν ΑἸΒ. 
ἢ..41γ.2δίρ.το).το; Μ,25.724Ά)}; τὴν μ. Οὐρσακίου καὶ Οὐάλεντος 
στηλιτεύοντες 1.34{)».202.1}; 7334}} τοὺς δὲ ἐπὶ ἐξόδῳ μετανοοῦντας τῶν 
αἱρετικῶν δέχεσθαι χρή..«οὐκ ἀκρίτως, ἀλλὰ δοκιμάζοντας εἰ ἀληθινὴν 
ἐπιδείκνυνται μ. ΒΑΔ. 188 σαπ.5(5.572Δ : Μ.32.6738); δέξαι ἡμᾶς [Ξς. 
ΕΠπβαοίαβ. δηδ ΝΆ]ΘΏ5] εἰς κοινωνίαν καὶ μ. καὶ πρὸς αὐτὸν δὲ τὸν 
Ἀθανάσιον ταῖς αὐτῶν ἐχρήσαντο ἐγγράφοις διὰ μετανοίας συστάσεσιν 
ἘΡΙΡΗ.ἤαεν. 68. ο(Ρ.149.23,25; Μ,42.1τ07}9); 3. τεῦ, βδοοηᾷ τηδττίασε μ, 
αἰτοῦντος τοῦ διγάμου ΟΝ ουδοβ,εωμ.7; 4, τοῦς οἱ485 οὗ βεπίϊοῃῖβ ἴῃ 
Ομυχοῇ ; 8. ἢ σεϑη. ἐδέχθησαν εἰς μι ΟΑπο,(314)εαη.6 ; πρεσβύτερος... 
ἐὰν δὲ πορνεύσῃ...ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς μ. ΟΝοσδο5,ἐαη.α; 1.2; ΕἸ Δοά. 
ἐαπιιο; εὔξασθε, οἱ ἐν μ. 11 π|ρι(σηοὶ. ΑΡ}.8.0.2; τ0.8.12.47; οἱ 
ἐνεργούμενοι καὶ οἱ ἐν μ.- Ὀϊοη, Ασ.6.}..3.2(Μ.3.42π 0; 1.5,.,6(4320); 

Ἀ5 ἃ 5ΡΕΟΙΑ] ἄςργβα ἀἰβῖ, ἔτοση Οἵ ποΥβ ἀπά δΥ ΠἸ5Ο] }1πὸ χρὴ τῷ πρώτῳ 
ἐκβάλλεσθαι τῶν προσευχῶν. . «τῷ δευτέρῳ δεχθῆναι εἰς ἀκρόασιν" τῷ 
τρίτῳ εἰς μι, θᾶ, 6ριτος εαη.22(3.2030 ; Μ.32.724λ}): Β.,. τΠοὶσ οἴδζις 
ἈΠΑ6ῖ {γεβίτηοηΐ ἴῃ σατο ῃ ὡς τελώνην οὖν ἢ ἐθνικὸν ἔχε τὸν ἐπὶ κακῷ 
ἔργῳ ἐλεχθέντα.. μέχρις οὗ μ, καρπὸν ἐπιδείξωσιν, ἐπιτρέπομεν 
εἰσέρχεσθαι...μὴ κοινωνείτωσαν δὲ ἐν τῇ προσευχῇ, ἀλλ᾽ ἐξερχέσθωσαν 
μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τοῦ εὐαγγελίον 
(οηεὶ. 4.Ρ}.2.30.6; εἰ δὲ ἐπιστραφεὶς μ. καρπὸν ἐπιδείξηται, τότε καὶ 
εἰς προσευχὴν εἰσδέξασθε αὐτόν...καὶ τοῦτον χειροθετήσας, ὡς ἂν μ. 
κεκαθαρμένον... ἀποκαταστήσεις αὐτόν 1.2.41.1,.; τοῖ, Δα ΌΪΙΓΘΙΟΙΒ 
ΟΤΊΘἢ αὐτὰς ἄνευ κοινωνίας προσέταξαν, μέχρι τοῦ συμπληροῦσθαι 



μετάνοια 

τὸν χρόνον τῆς μι. Βαδιέῤιιου ἐα,.34(3.πρ50; Μ.32,7288); Ο. ΠΥ 
Ρεμίζεποθ ἕο Ὀ6 ἡπᾶρεα Ὀν ᾿πἰθηβὶέν σαῖθεσ ἴμᾶπ ἰεηρτ οὗ {ἰπ|ς, 
{διι88 ξαπι.2(2718.; Μ4.6728); 16.217 εαη.84(3400 ; ΜιδοϑΒ); 5. πρεσβύ- 
τερὸς ἐπὶ τῆς μι: ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον 50. αἴζει 1) 6οίαπ ρετ- 
βΒϑοι 10} ἔδοξε καὶ τοὺς ἐπὶ τῆς μ. περιελεῖν πρεσβυτέρους τῶν 
ἐκκλησιῶν δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην. ἀφ᾽ οὗ Ναυατιανοὶ τῆς ἐκκλησίας 
διεκρίθησαν, τοῖς ἐπταικόσιν ἐν τῷ ἐπὶ Δεκίου διωγμῷ κοινωνῆσαι μὴ 
θελήσαντες, οἱ ἐπίσκοποι τῷ ἐκκλησιαστικῷ κανόνι τὸν πρεσβύτερον 
τὸν ἐπὶ τῆς μ. προσέθεσαν, ὅπως ἂν οὗ μετὰ τὸ βάπτισμα πταΐσαντες 
ἐπὶ τοῦ προβληθέντος τούτου πρεσβυτέρου ἐξομολογῶνται τὰ ἁμαρτή- 
ματα. οὗτος ὁ κανὼν κρατεῖ μεχρὶ νῦν ἐν ταῖς ἄλλαις αἱρέσεσι" μόνοι 
δὲ οἱ τοῦ “Ομοουσίου φρονήματος καὶ οἷ.. :Ναυατιανοὶ τὸν ἐπὶ τῆς μ. 
πρεσβύτερον παρῃτήσαντο. Νανατιανοὶ μὲν γὰρ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν τὴν 
προσθήκην ταύτην ἐδέξαντο" οἱ δὲ νῦν τῶν ἐκκλησιῶν κρατοῦντες ἕως 
πολλοῦ φυλάξαντες, ἐπὶ Νεκταρίου τοῦ ἐπισκόπον μετέθεσαν, τοιούτου 

δ . Ἃ δ 11 , ͵ ᾿ " - 2 , ΄ τινὸς ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν συμβάντος...ὅτι καὶ τῇ ἐκκληοίᾳ βλασφημίαν 
ἡ πρᾶξις καὶ ὕβριν προὐξένησεν...Εὐδαίμων τις τῆς ἐκκλησίας πρεσβύ- 
τερος..«γνώμην τῷ ἐπισκόπῳ δίδωσι Νεκταρίῳ περιελεῖν μὲν τὸν ἐπὶ 
τῆς μ. πρεσβύτερον: συγχωρῆσαι δὲ ἕκαστον τῷ ἰδίῳ συνειδότι τῶν 
μυστηρίων μετέχειν ϑοοτ,ἦἢ,.4.5.19.1-ο(Μ.6η.6134- 6174); εἴ, 50 2,".6. 
7.τ6(Ν.67.14570:--14644). 

(. τερρηΐᾶμος ἀπ Τοηΐεβϑίου. οἱ 51η5 ἐπεὶ...τῆς ἐπιστροφῆς ὁ 
τρόπος οἰκεῖος ὀφείλει εἶναι τοῦ ἁμαρτήματος, καὶ καρπῶν δὲ χρεία 
ἀξίων τῆς μ. ... ἀναγκαῖον τοῖς πεπιστευμένοις τὴν οἰκονομίαν τῶν 
μυστηρίων τοῦ θεοῦ ἐξομολογεῖσθαι τὰ ἁμαρτήματα 65.γεσ ὃν. )88(2. 

5Ί6Ὸ ; δ1.31.12840); ἑπταπλασίονα...τὴν ἀντίδοσιν ἡμῖν χρεωστου- 
μένην τοῖς ἁμαρτωλοῖς συγχωρήσει ὁ κύριος ἐνταῦθα, εἰ διὰ μ. καὶ 
ἐξομολογήσεως ἐξιλεωθείη παρ᾽ ἡμῶν 145.5Ιγεῖ, Πον.2.8(1,3420); 
Μ,30.524); ἁμαρτία. ..κρύπτεται...μ. καὶ ἐξομολογήσει (Ὠτγδ. μον. 
48.5 τὸ ΜΙ.( βου); Τ δε... 6:6(1,.642); Ρτος,.15.50:τ-ἰδ}.87, 
26088); εἰδὼς γὰρ ὃ σωτὴρ... ὅτι νέοι βαπτιξόμενοι καὶ προβαίνοντες 
ἐν ἡλικίᾳ μολύνομεν διὰ τὰς ἁμαρτίας τὸν...χιτῶνα τῆς ἀφθαρσίας, 
δέδωκεν ἡμῖν...δι᾿ ἐξομολογήσεως καὶ μ. καθαίρειν τοῦτον ἴ [0.6]. 
σεν. (Ν1.88.1ο218); {0.6].ροφηλ (Μ.88,18074}; ὁ κύριος.-.«ἔδωκε 
νόμον εἰς βοήθειαν..-μοναχοὺς δὲ πάλιν ζεὶς) τὸ παραινεῖν, ἐπὶ τὸ ἐξ- 
ομολογεῖσθαι εἰς αὐτοὺς μετὰ μετανοίας ἴ 70. [6].56γη1.(19204}. 

Η. τερεηΐαπος ἴὰ 5ρί τ] [18] 1188 ; 1. ολτ|585: ΟΥΆΥΟΥ Οὗ Ἰη ΘΙ 5ΒΙΟΏ, 
Ἰσῃι ξρήντοιι ; ρἱοῦν ἡ οὖν εὐλάβεια λογικὴ δείκνυται, τοῦ βλάπτοντος 
ἔκκλισις οὖσα, ἐξ ἧς ἡ μ. προημαρτημένων φύεται (ἸΟΠ,.51».2.7(0.130. 
το; Μ.8,ο680); οφογομπαπιοηΐθ, 20.{0.131.18.; οΘό00); ἴσαν οὗ [πε 
Τοτά, 1}.2.ο(ρ.134.τ6; 0768); ΟΒτγ5.}0».11.3 τ. Μ|.(1.152Ὲ}} 2. Ἰπ)- 
Ροτΐαπος δπα ἸΏ ν υβΑ Ὁ συνιστῶμεν δὲ μ., οὐχ ἁμαρτίαν ἀδελφοῦ 
προτρεπόμενοι (οὐ γὰρ ἐλπίδι μ. βουλόμεθα ἐφ᾽ ἁμαρτίαν ἰέναι τὸν ἅμαρ- ᾿ 
τήσαντα), ἀλλ᾽ ἀναστῆσαι τὸν πεσόντα σπεύδοντες..«ἡ δὲ προσδοκία 
τῆς μ. τὸν πεσόντα ἀναστῆναι..-«προτρέπεται ὉΒα5. ῥοοητ!π(ζιθοῦο; Μ. 
21.14768}; περὶ μετανοίας τὸν λόγον. «ἐλέγομεν, ὅτι πολλαὶ καὶ ποικίλαι 
ὁδοὶ τῆς μι, ἵνα εὔκολος ἡμῖν γένηται ἡ σωτηρία (ΠΥν8. ῥοση1,.3. 
τ(2ιοδαν; ἐῤ.3.4(ΞΟ0Α}); τῇ χειρὶ τῆς μ. ὑμᾶς ἐγχειρίζω, ἵνα μάθητε 
αὐτῆς τὴν δύναμιν...τὴν ἰσχύν, ἵνα μάθητε ὅτι οὐ περιγίνεται αὐτῆς 
ἁμάρτημᾳ 1δ.8.3(3440); ὁρᾷς πῶς καὶ ταχίστη καὶ πολλὴ τῆς μ. 
ὠφέλεια; ὀλίγα κολάσας αὐτὸν ὑπὲρ ἁμαρτημάτων. ..ἐπειδὴ εἶδον 
κατηφῆ γενόμενον...καὶ αὐτὴν τὴν μικρὰν ἀνῆκα τιμωρίαν. οὕτω καὶ 
ἕτοιμός ἐστι πρὸς τὰς ἡμετέρας καταλλαγὰς ὁ θεός Ἰὰ,ραποπανί.τ.4(2. 
ὅπ6.); τὸ τῆς μι. φάρμακον, πάντα “ἡμῶν τὰ ἁμαρτήματα ἱκανὸν 
ἀφανίσαι Ἰά ἤοηι.9.4 ἐῃε Ηρ. (12.080); Δ ἀὐνιῖςς Ομαν.2(3,434Ε); 14, 
ἤονι.24.3 ἴῃ Αει(ο.το68); μεγάλη...τῆς μ. ἡ δύναμις, εἴγε ἡμᾶς 
ὥσπερ χιόνα ἐργάζεται...κἂν προλαβοῦσα ἡ ἁμαρτέα πολλῷ χρόνῳ 
κατέβλαψε τὴν ψυχὴν φαύλως ΝῚ].6Ρ}.2.230(}1.70.224Ὰ); ἡ ποικιλία 
τῶν ἐντολῶν εἰς ἕνα καταλήγει τὸν τῆς μ. ὅρον ἥδτςο. ὕτιοῤιίδς.3.Χ(ἴ. 
ὅς. οδ5Β); μ. --- οὔτε καιροῖς οὔτε πράγμασι περιώρισται, ἀλλὰ διὰ τῶν 
τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν ἀναλόγως ἐπιτηδεύεται 1}.3.6(0730); πᾶσι 
πάντοτε προσήκειν οἶμαι τὴν μ. ἁμαρτωλοῖς τε καὶ δικαίοις 10.3.7 
(9768); μικροῖς τε καὶ μεγάλοις ἕως θανάτου ἀτέλεστος ἡ μ. 1.3.1] 
(9800) ; λέγεις- οὐ δύναμαι τελείαν ἐπιδείξασθαι τὴν μ. ... βέλτιόν σε 
ἔχειν κἂν ὀλίγα κατορθώματα, ἢ ὅλως μὴ ἔχειν μηδέν 770. [6}.5 ἐγ. (Μ. 
88.19560); Αητ, Δίου. μον».77(}1.89.16570) ; Ἀξησβ ρΟΒΒΙ ΠΥ οἱ ἀραῖῃ- 
Βεᾷ τερεπίαπος, ΝΙ].6}.2.220(3170λ; εἰ μέχρι τῆς ἐσχάτης τοῦ 
ἀνθρώπου ἀναπνοῆς, τὴν οἰκείαν ἰσχὺν' δείκνυσιν ἧ...μ.γ καὶ ἐν αὐταῖς 
προσλαμβανομένη ταῖς τοῦ θανάτου πύλαις.»-καὶ μέλλειν ἐξιέναι τοῦ 
σταδίου δικαιοῦσα..-τὸν ἐξαμαρτήσαντα 1}.3.27ο(518}0) ; οἰ. Ττεροηῖ, 
ἰορ. ον, (Ν.86.5730); ἀπ ἔοσ [π4α5 ἴο Βανε θεβεὴ βανεά Ὀγ τε- 
Ρεπίδησο, Ὁῆσυβ. ῥοθηῖ.τ.3(2.2840); 3. ὕνοὸ Κιπάβ οὐ τερεηΐδηρς ; 
8. ἰχι6, Ἠευπη παμά.12.3.2; ἸΔ.5151.7.6} ἡ δ᾽ ἀληθινὴ μ. τὸ μηκέτι 
τοῖς αὐτοῖς ἔνοχον εἶναι, ἀλλὰ ἄρδην ἐκριζῶσαι τῆς ψυχῆς ἐφ᾽ οἷς 
ἑαυτοῦ κατέγνω θάνατον ἁμαρτήμασιν (Ἰοτη.4.1.5.3ο(ρ.185.1}; Μ.ο. 
δ44ο); Βαϑβιγειδν τί. 4τοὶ ; Μ.321.1 0024); Οτγπ.ἤοη!.31.3 τ εν. 

857 

ἘΘΕΘΕΕΞΘΙΕΘΕΙΣΟΟ ΘΟ ΘΘΙΘΕΒΟΘΕΟΝΟΒΕΕΘΕΘΕΒΕΝΘΕΒΕΟΝΕΨ ΣΕ ΘΘΕΒΕΞΒΒΕΒΙΕΒΙΕ ὙΠῈΡ ΣΙΒΕΒΕ ΘΟΣ. ΤῸ δ ΒΡΙΕ ΞΘΕΡΣΘΒΕ ΞΕ5:.5:5:555.......5.5.-Ξ ΒΕ Ρ ΡΟΣ ΡΘΕ ΘΒΘΕΟΣ ΜΕ ΡΟΣ ΈΞΞΞΕΤΒ - 555: ΞΞ. “5 ΞΟ ΞΟΟΟΟΟΣ ΟΕ ΘυΒΟσΞΟΒΕ νυ ΘΕ αν ΤΟ ΡΉΡ ΕΝ 

᾿ 
μετάνοια 

(12.28)Ε:--2884}); θέλει δὲ ὃ ἐν ἀληθείᾳ μετανοῶν ἐφ᾽ οἷς ἔπραξε κακοῖς 
καὶ ἑαυτὸν ἐπιμέμφεσθαι, καὶ τὰ παρ᾽ ἄλλων ὀνείδη καρτερῶς φέρειν" 
μ. γάρ ἐστι τὸ ὑπ᾽ ἀφρόνων χλευάζεσθαι...καὶ ὁλοκαρδίως προσφέρειν 
τῷ θεῷ ἐξομολόγησιν Ἀπί. Μοη λον. 77(Μ.80.τ6610); Ῥ. βρυτοιϑ, 
ϑτηυ αϊεα ἐὰν γὰρ μὴ πορευθῶσιν ἐν αὐταῖς [5ς, ἐντολαῖς), εἰς μάτην 
ἐστὶν ἡ μ. αὐτῶν ΠΟΥ, οἐγη,6,1.3; αἱ δὲ συνεχεῖς καὶ ἐπάλληλοι ἐπὶ τοῖς 
ἁμαρτήμασι μ. οὐδὲν τῶν καθάπαξ μὴ πεπιστευκότων διαφέρουσιν ἢ 
μόνῳ τῷ συναίσθεσθαι ὅτι ἁμαρτάνουσι {]εῃη.5|7.2.13(0.144.1; Μ.8. 
οΩ68}; 1δ.(ρ.144.21; οοδο) ; οἶδα πολλοὺς ἐγώ, οἱ λέγουσι μὲν πενθεῖν 
τὰ ἁμαρτήματα, οὐδὲν δὲ μέγα ἐργάζονται, ἀλλὰ νηστεύουσι μὲν καὶ 
τραχέα φοροῦσιν ἱμάτια, χρημάτων δὲ μᾶλλον τῶν καπηλευόντων 
ἐφίενται...καὶ κακηγορίαις χαίρουσι μᾶλλον, ἢ ἐγκωμίοις ἕτεροι. οὐκ 
ἔστι ταῦτα μ." εἰκών ἐστι μετανοίας ταῦτα καὶ σκιὰ μόνον (Ὦχγϑ5.ἤονη. 
4.5 ἴῃ 2 ον (το, 46201.); ο. [86 ἔννο οοπιταβίοα Νινευΐῖται.. «πενθοῦντες 
ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἃ...᾿Ιωνᾶς ἐξεβόησεν, οὐ τὰ βρέφη μόνον εἰς τὴν 
μ. προεστήσαντο.. «ἀλλὰ πρώτους μὲν ἐδάμασε τοὺς πατέρας τοὺς 
ἡμαρτηκότας ἡ νηστεία..«ᾧ τῆς ἐμμελοῦς μ. ... τοιαύτη τῶν ἁμαρτίαις 
ἐνεχομένων ἡ μ. ἡμεῖς δὲ τὴν μὲν ἁμαρτίαν ἐπιτελοῦμεν συντόνως, 
ὀλιγώρως δὲ.. «ἀναλαμβάνομεν τὴν μ. Βαπ.ἠομ.8.3,4(2.6 4: -6 5 Ὁ; 31. 
4121--3134}; ἃ. [}} ἀπ ρϑγί8] τορομΐδπος ἡ μ. δισσή" ἡ μὲν κοινὴ 
ἐπὶ τῷ πεπλημμεληκέναι, ἡ δέ, τὴν φύσιν τῆς ἁμαρτίας καταμαθοῦσα, 
ἀφίστασθαι τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτοῦ κατὰ προηγούμενον λόγον πείθει, ᾧ 
ἕπεται τὸ μὴ ἁμαρτάνειν (]ει).Ξ ἐγ, 6, το(ρ.481.2; Μ΄0.220Α); 4. ΨΑΥΪΟῚΙ5 
οχρχοϑβδίοιβ οἵ χερεπίβηςο ; 8. σοῃζοββίου, Ὀγψϑροσηί.2.1(2.2878); 
Ὦ. 5ουγον, 1}.2.3(209Α}); 6. Βα ιν ἔχεις δὲ καὶ τρίτην ὁδὸν μ.'" πολ- 
λὰς δὲ ὁδοὺς μ. εἶπον, ἵνα τῇ ποικιλίᾳ τῶν ὁδῶν εὔκολόν σοι τὴν σωτὴν- 
ρίαν ἐργάσωμαι. ποία δὲ αὕτη ἡ τρίτη ὁδός; ἡ ταπεινοφροσύνη" 
ταπεινοφρόνησον, καὶ ἔλυσας τὰς σειρὰς τῶν ἁμαρτιῶν 1δ.2.4(292λ}; 
ἃ. αἰπι5-σινίηρ, 9(ἰσομιτό,.4; τετάρτην ὁδὸν μ. πράξωμεν... λέγω δὴ 
τὴν ἐλεημοσύνην (Πτγ5. βοΎΉ11.53.τ(2. 2050); μ. ἐκτὸς ἐλεημοσύνης νεκρά 
ἐστι...οὐ δύναται μ. πτερωθῆναι, μὴ ἔχουσα πτερὸν ἐλεημοσύνης 18,7. 
6(3360); 6. ρτγαγεύ, 1δ.3.4(2900); ἔς ἴδατθ, 1θαβυριογαΐ,τ,2(2.235Ὰ; 
ἈΓ.31.7014); ἰάγεσιδγιτοί3. 417; ΝΜ 4τιτοῦδο)}; ΟὨγγϑροδηπ.53.4(2. 
40ο0); δ. ουξνατα βίρῃ οἱ βδοίκοίοιῃ, Βαβιημομηῖ 1) 5.2οῖ τ 1411; 
Μ.29.3210); {865.}5.τούᾷ(.526Α ; Μ.30.4574}; ἢ. Βα ΠΑΥΥ βούλεσθε 
εἴπω καὶ μετανοίας ὁδούς; πολλαί τινές εἰσι..«ἔστι πρώτη μ. ὁδὸς 
ἁμαρτημάτων κατάγνωσις... γὰρ καταγνοὺς τῶν ἡμαρτημένων, 
ἀκνηρότερός ἐστι πρὸς τὸ τοῖς αὐτοῖς πάλιν περιπεσεῖν...«μία μὲν οὖν μ. 

ὁδὸς ἀρίοτη αὕτη" ἔτι δὲ καὶ ἑτέρα ταύτης οὐκ ἐλάττων, τὸ μὴ μνησι- 
κακεῖν τοῖς ἐχθροῖς...βούλει καὶ τρίτην μαθεῖν μ. ὁδόν ; εὐχὴ ζέουσα....εἰ 
δὲ καὶ τετάρτην θέλεις μαθεῖν, τὴν ἐλεημοσύνην ἐρῶ... καὶ τὸ μετριάζειν 
δὲ καὶ ταπεινοφρονεῖν τῶν εἰρημένων ἁπάντων οὐχ ἧττον δαπανᾷ 
ἁμαρτημάτων φύσιν.. ἰδοὺ πέντε μ. ὁδοὺς ἐδείξαμεν (Πιγυϑ5.41α.2.Ὁ 
(2.266.-.Ὲ)}; πρέπον τῇ ἰσχυούσῃ ψυχῇ, δι᾿ ἔργων ποιεῖσθαι τὴν 
ἐξομολόγησιν, οἷον δὴ νηστείας, καὶ ἀγρυπνίας τε, καὶ σάκκου, καὶ 
σποδοῦ ὑποστρώσεως καὶ ἐλεημοσύνης ἀφειδοῦς...καὶ τῶν ἄλλων καρ- 

πῶν τῶν κεχρεωστημένων τῇ ἀκριβεῖ μ. ΝΙ.ερ}.3.243(Μ.70.4010}; τὸ 
τῆς μ. ἔργον ἐν ταῖς τρισὶ ταύταις ἀρεταῖς ἐξυφαίνεται" ἐν τῷ λογισμοὺς 
καθαρεῖν, καὶ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι, καὶ τὰς ἐπερχομένας θλίψας 
ὑποφέρειν..-«ἄνευ τῶν προειρημένων τριῶν ἀρετῶν οὐ δύναται τελειώω- 
θῆναι τὸ τῆς μ. ἔργον δεῖοὶ.20 ἴπι }0.(Τ τη, 5 οαὶ, (Μ.88,7920,0}; πέντε 
εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς μ.' κατάγνωσις τῶν ἡμαρτημένων" τὸ ἀφιέναι τοῖς 
πλησίον τὰ ἁμαρτήματα: τὸ εὔχεσθαι" τὸ ἐλεεῖν: τὸ ταπεινοφρονεῖν 

ϑοἰοῖ, 6 τῷ. ο(8454); 5. εἰζεοῖβ οἵ ρομιίθησε ; 8. βα] νατιοη προγινώσκει 
[5ο. ὁ θεός) γάρ τινας ἐκ μ. σωθήσεσθαι Ππι5ῖ. Σαροὶ.28.(}1.6,2728); οἱ 
Νινενῖται...μ. γνησίῳ τὴν. .««ἀντικατηλλάξαντο σωτηρίαν (ἸξΙη, ῥγοὶ.χο 
(ρ.72.:6; Μ.8.2138); διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν ἡμῶν μ. τὴν κατὰ 
θεὸν λύπην λυπούμενοι, μ. εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἡμῖν ἐργαζο- 
μένην ΟΥ, [σ(το.τγίτ5; ὈὈὺτ88,τοῦ, ; Μ1.14.3360) ; [ἅ.0γν.12.3(ρ.327.30; Μ. 
11,45 60); ὁ ἁμαρτὼν διὰ μετάνοιαν οὐκ ἀπόλλυται (οηςεί. 4 ρβ.2.χο.41 
Ῥχος,(.ἰς.59: 1-ιϑίΜ.87.26121})}; ἀπά ἔα 11, (Ἰοιη. 5 ».7.14(0).60.32; Μ. 
9.5170); ἄνθρωποι μὲν μ. ἐπιδέχονται καὶ ἐξ ἀπιστίας εἰς πίστιν μετα- 
βάλλουσιν Οτ.70.13.ςο(Ξϑ; Ρ 2911; 5128): Ὁ. Ποτρίνομποιβ, ΟἸοτὴ ον, 
2.1π(ριιδο,τα; δί.8.τοορα); τοὺς ἐκ πλήϑους παραπτωμάτων ἐν μ. 
εἰληφότας ἄφεσιν (πεὶ. 4.1Ρ}.2.5τ.8; Πγν5, ροεη.5.2(3.3118); 1.7.4 
(2.3320) ; ἃ! ἀεβίγυοίοι, οἱ 51, (]6π|.5͵γ7.4.6(ρ.260.12; Μ.8,12408}; 
Ομ γυς. Τμάν.τιτοίι. 320); ΙΔ ροφηῖ.α.53(2.2848); ο. ῬυΣ βοδτοη, ὅ.. «ἐν 
ἁμαρτίᾳ τινὶ πεφυρμένος τὴν μὲν εἰς τὸ παρὸν καθαρότητα ἀποβάλλει, 
τὴν δὲ εἰς τὸ μέλλον ἐκ μ. ἐλπιζομένης καθάρσεως οὐκ ἀποστερεῖται 
{Β458.5. 2] βάι. ποΙΕ; Μ.3ο, 6004}; εἴ τις ἅγιος, προσερχέσθω' εἰ δέ τις 

οὐκ ἔστιν, γενέσθω διὰ μ. (οησὶ. ΑΡ}.7.26.6; πυρὸς δίκην ὑπὸ τῆς μ. 
ἀναζέσαντες, χρυσίου καθαροῦ καθαρωτέρας τὰς ἑαυτῶν ἀπεργάζονται 
ψυχάς Οἴγν5, ΤἼάγιττό(χ.274}; 1ἃ.οεη11.8.2(2.342Ε); ἅ. [1ξ0, ΤΠ ΘΓ, 
εἴτι. Β.6,.6. ΟἸοτα. οἰγ.2.22(ρ.103.28; Μ.8,1τοῦ7Ὰ}; ἡ μι ζωοποιεῖ τὸν τοῖς 
παραπτώμασι νεκρωθέντα- αὕτη γὰρ γνώρισμα ὑπάρχει τῆς παλιγγενε- 
σίας, τρόπαιον δὲ ἀναστάσεως ΝΙ ἐρ}.1.274(Μ.70.1844}; 8. παρρησία, 



᾽ 
μετ ανοια 

Ομσυϑυροφητι.8.2(2.342Ὲ}; ἵν οἰδεσ οἴξοῖβ. τίνες εἰσὶν οὗ ἄξιοι καρ- 
ποὶ τῆς μ., τὰ ἀντικείμενα, τῇ ἁμαρτίᾳ ἔργα δικαιοσύνης, ἅπερ ἃ 
μετανοῶν καρποφορεῖν ὀφείλει; Β45.765.}γ.287(2.5τ68 : Μ.51.12848); 
ἐπαλαιώθης σήμερον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ; ἀνακαίνισον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς 
μ. ΟὨγυ 5. υδφηϊ.8.1(2,3418); προσέλθωμεν οὖν τῇ μ.» καὶ αὕτη πρε- 
σβεύῃ ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν θεὸν ΔΒΜοΙ, ἠοη!.77( 1.80, τόδοῦ) ; εἶδον 
ἀκαθάρτονς ψυχὰς περὶ ἔρωτας σωμάτων ἐμμανῶς μαινομένας" καὶ δὴ 
σκῆ ἐ)ψιν μ'. προσλαβοῦσαι, ἐκ πείρας ἔρωτος, τὸν αὐτὸν πρὸς κύριον 
μετενηνόχασιν ἔρωτα' καὶ... ἀπλήστως εἰς ἀγάπην θεοῦ ἐνεγκεντρί- 
σθησαν 7ο.Οἰΐπι, φεαὶ, 0.88. 7114}} 6. Ρεπίξοποας οἵ (ῃ6 φΡοσίεοϊ 
ἐπιγνώμων ἀνήρ, ὃ μὴ πρὸ τῆς τελείας μ. ἀνασχόμενος τῆς..«μνείας 
τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων Ἐναρτ, Ροπῖ.0».144(Μ4.79.11078}; οἱ 
ἀληθῶς εὐηρεστηκότες τῷ θεῷ. .-«ποίας ἔτι χρήζουσι μ. ;..«γνώσῃ πῶς 
καὶ τοιοῦτοι χρήζουσιν αὐτῆς...τίές οὖν ὁ ψεύδους ἀπείραστος...μηδὲ 
ἀργοῦ ῥήματος ὑπηρέτης εὑρεθείς, ὥστε μὴ χρήζειν μ.; εἰ γὰρ καὶ νῦν 
οὐκ ἔστι τοιοῦτος, ποτὲ δὲ ἐγένετο, μ. κεχρεώστηκεν ἕως “θανάτου 
Μδυο, τ ορηδε. τοί δ, ο804,8); σημεῖον μεμεριμνημένης μ. πασῶν 
τῶν συμβαινουσῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων θλέψεων ἀξίους ἑαυτοὺς 
λογέζεσθαι 70. ] 1.5 καἰ, (1.88, 7808}; ἐν τῇ μι. μου ἐκκαυθήσεται πῦρ 
προσευχῆς καιούσης ὕλην τῷ, (7806); μ. μεμεριμνημένη.. καὶ πένθος 
ἀφηγνισμένον πάσης κηλῖ ἴδος, καὶ ἡ πανόσιος εἰσαγομένων ταπείνωσις, 
τοσαύτην ἀπ᾿ ἀλλήλων τὴν διαφορὰν...κέκτηνται, ὅσην ἔχει παρὰ τὸν 
ἄρτον ἡ ζύμη καὶ ὁ ἄλευρος. ουντρίβεται μὲν γὰρ ψυχὴ...«διὰ μ. 
ἐναργοῦς" ἑνοῦται...θεῷ δι’ ὕδατος πένθους ἀψευδοῦς" ἐξ οὗ καὶ 
ἐξάψιασα πῦρ κυρίου ἀρτοποιεῖται.. ἡ μακαρία ταπείνωσις 10. 25(0800)). 

1. 1Π05886 Ἐχοϊμαφα ἔσο τορορίαησε ἀπόσταται καὶ βλάσφημοι εἰς 
τὸν κύριον καὶ προδόται τῶν δούλων τοῦ θεοῦ. τούτοις δὲ μ. οὐκ ἔστι... 
ὑποκριταὶ καὶ διδάσκαλοι πονηρίας..«μὴ ἔχοντες καρπὸν δικαιοσύνης... 
τούτοις οὖν μ. κεῖται, ἐὰν ταχὺ μετανοήσωσιν..«διατέ, φημί. .«διὰ 
τοῦτο, φησί, τούτοις μ. κεῖται, ὅτι οὐκ ἐβλασφήμησαν τὸν κύριον ἤοτπι. 
δέρινθ,το.1,2; ἀδύνατον γάρ ἐστι σωθῆναι τὸν μέλλοντα νῦν ἀρνεῖσθαι 
τὸν κύριον ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἐκείνοις τοῖς πάλαι ἠρνημένοις δοκεῖ κεῖσθαι μ. 
1δ.9.26.6; οὕτως ἐπὶ Σοδόμων γέγονε. πολλὰ γὰρ ἁμαρτάνοντες καὶ οὐκ 
ἐπιστρέφοντες, ὕστερον οὕτω προσέκοψαν ἐπὶ τῇ τῶν ἀγγέλων κακῇ 
βουλῇ..«ὥστε μηκέτι αὐτοὺς ἔχειν μ. κοι Αθσι μονῃ,4.22(34.34.4808}; 
τίσιν οὐκ ἔστι μι; ἃ δ᾽ ἐλπίδε τῆς μ. κακουργῶν, κακουργίας ἔχει τὸν 
τρόπον, καὶ ἀπεστέρηται μ. 1085 ῥοφη τί, (2. Θοϑᾷ, ; ΜῈ.31.14888}, ὁ 
σπείρων μὲν τὴν διὰ τῶν δακρύων ἐξομολόγησιν, οὐδὲν δὲ ἀπὸ ταύτης 
προσδεχόμενος κέρδος, οὐδὲ ἀνατρέψαι δυνήσεται τὰ διαφθείροντα τὴν 
μ. διαφθείρει δὲ τὴν μ. τὸ πάλιν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι κακοῖς (Ὦτγϑ. 
1 άγ.χ.τϑ(1.328). 

ΨΦ. τὸ τοροπΐδῃος. ΔΙΓΟΥ ἀολίι, 0 Ἰδ.8.2; ὈἸοτη, γοίτοίρ.67.8; 
Μ.8,2044); ἐν ἁμαρτίᾳ τελευτήσαντι μ. οὐκ ἔστιν (ρηδί. ρΡ.2.13,2; 
ΟὨτν5. 7 λάνγ.τιοίτ.110) ; τοῦ, θῖνο5 8π6α 1 ζατιβ ἕως ἂν ἐνταῦθα ὦμεν, 
ἐλπίδας ἔχομεν χρηστάς- ἐπειδὰν δὲ ἀπέλθωμεν ἐκεῖ, κύριοι λοιπὸν 
μετανοίας οὐκ ἐσμέν, οὐδὲ τοῦ τὰ ἡμαρτημένα ἡμῖν ἀπονίψασθαι 14. 
1,.κ5.2.3(1.7300); νυνὶ [50.1ὴ πρχί [1{6] δὲ ἐν ὀδύναις...ὧν ἀπαραιτήτοις, 
κήδεται τῶν αὐτῷ προσηκόντων. .-«ἀπώνατό τι τῆς μ.;---οὐδαμῶς" 

ἄκαιρος γὰρ ἡ μ. ἐλύθη τὸ θέατρον, ἀπῆλθε τὰ σκάμματα τ΄ "ὅζαἱ. 3(. 
0620); Ι΄ ον. 4.4 ἢ. 110. 1838); {ύβτυς Ὅγοῦ. 30. 702Ε); ; ἀποκέ- 
κλεισται τοῖς ἐντεῦθεν ἐξιοῦσι τῆς μ. ἡ θύρα, καὶ οὐχ οἷόν τε τοὺς μὴ 
κατὰ τὸν παρόντα βίον τοῖς τῆς μ. χρησαμένους. φαρμάκοις, ἐκεῖ τὴν 
ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας ἐξομολόγησιν προσενεγκεῖν τῷ θεῷ ΤΒατς, δ: τᾷ. 
040); 1.6: (642); ἐν γὰρ τῷ ἄδῃ..:.μ. οὐχ ὑπάρχει 7170. Ώ.8.7.24(Μ. 
66.1ο848) ; Εχοθρῖ ἤθη Ομεῖξὲ ἀεβοοηεά ἰπτο Παΐο5, ἀπαβί.ϑ. ζι. 
οἰ γθεριαιτί Μ.80.7640); θὰ. Ἰᾶῴοα οὗ φριιρβέοτια! ταρεπίαπος οὗ 
Ὀδ ανεῖϑ ὁ πιστὸς ἡμῖν μέτεισιν ἐπὶ τὴν βελτίονα τῆς προτέρας μονὴν, 
μεγίστην κόλασιν ἐπιφερόμενος τὸ ἰδίωμα τῆς μ. ὧν ἐξήμαρτεν μετὰ τὸ 
βάπτισμα ΟἸδπλ.Ξἰγ.6, τ4{(ρ.486.25 ; ΜΊ.0.322Δ). 

Κ΄. τῇ τοϊαϊίου ἰο τὰς ΒᾺ]}; 1. γθρεπίαπος τουἱά ποῦ πᾶνε βαΐμορα 
ἴο τοπιοαγ 115 ΟΟμΒΘΟ]ΈΈΠΟ68, [ῸΥ 10 νου ]α ποῖ αν Ὀτουρσῃξ δροιξ 
σαββθίος οἱ 5 [ον {Π6 Ζπΐαχα, ποῦ τα Πρεαῖεα (Ὡς σοτταρίοι ῬΏΙΟΝ 
ΘηΒΙΘΩαῖ ἔγοιη Δάβιῃ᾽ 5» βίη, ΔΈ .22.7.2- (1.25. τοῦς,0)}; 2. Ααδιὰβ 
ἴδοῖκ οἵ γτερβηίϑηισα δάμ, ποῦ εἶ... καὶ ποῦ ἐστι τὸ συγχώρησον; 
οὐδαμοῦ μ. ἀλλὰ τὸ ἐναντίον...τί ποιεῖτε, ἄθλιοι; βάλλετε μίαν μ., 
ἐπίγνωτε τὸ πταῖσμα ὑμῶν Τ)οχ.4οεὶ. τ. 8(},88,1628.,8), ν. 5. 117]. 

1. θεν ἀπά τεροπίαησα {(ν. μετανοέω) ; 1. πὸ τοροηΐδηςς ΤῸΣ 
ἀειαοηβ, Ταξισγαΐ τοίρ.17.2; Μ.6,8404Α) οἷ. 5. δαίμων ; 2. Τ)ον 5 ἔδατ 
οὗ τὴς η 8 τερεηΐαπος εἴδετε πῶς μ. ἐνεκωμιάζετο, καὶ ὁ διάβολος τὴν 
πληγὴν οὐκ ἐβάστασεν. ..τί δέδοικας, ὦ διάβολε, μι ἐγκωμιαζομένης ;... 

δικαίως ὀδύρομαι...μεγάλα μου σκεύη ἥρπασεν ἡ μ. --- πολλὰ σκεύη 
αὐτοῦ ἥρπασεν ἡ μ., καὶ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν αὐτοῦ καθεῖλε, καὶ καιρίαν 
ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μ. Οσγ5, Ῥοοη11.2.1(2.2874). 
Μ, βογιρίαγαὶ ραβθαρεβ αἰἰτἱδαηρ τερεπίαπος ἴο οα περὶ τῆς 

μ- τοῦ θεοῦ ἀπαιτούμεθα ἀπολογήσασθαι" δοκεῖ γὰρ.- ἀνάξιον, οὐ μόνον 
τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ σοφοῦ, τὸ μετανοεῖν... ὁ θεὸς δέ, προγνώστης 

898 μεταπήγνυμι 

ὧν τῶν μελλόντων, οὐ δύναται...μετανοεῖν.. «ὅταν δὲ ἐπιπλέκηται 
ἀνθρωπίνοις πράγμασιν ἡ θεία οἰκονομία, φέρει τὰν ἀνθρώπινον νοῦν... 
καὶ ὃ θεὸς δὴ λαλεῖ παιδίοις... ἐπεὶ τοίνυν ἡμεῖς μετανοοῦμεν, ὅταν 
ἡμῖν διαλέγηται μετανοοῦσιν ὃ θεὸς λέγει' μετανοῶ, καὶ ἀπειλῶν ἡμῖν 
οὐ προσποιεῖται προγνώστης εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς βρέφεσι λαλῶν ἀπειλεῖ 
Οτ. λοι. 8.6 τη [67.{0.157.28; Μ.13.4730);} χαρίζεται [30. ὁ θεός} 
μετανοίᾳ μετάνοιαν οὐχ ὁμοίως ἡμῖν μετανοῶν’ οὐ γὰρ νῦν μὲν τοῦτο, 
νῦν δὲ ἐκεῖνο βούλεται ὃ θεός" ἀλλὰ τὴν μεταβολὴν τῆς ἀπειλῆς μ. 
προσηγόρευσε ΤΠαΐ. Γον.4:τοί,14720.Ψ 

Ν. 'ΒῃρΌ! οἵ ταρϑηΐδησθ᾽ οὕτως γράψαι ὁ ποιμὴν ἐνετείλατο, ὁ 
ἄγγελος τῆς μ. [Τογηηἱς. 5.7; ΙΔιριαμά.12.4.}; 1.12.6.1τ; [ἃ 5ἴηιο.τ, 
τ; Ὀ]διηψοά,5.42(ρ.100.27; Μ.9.6524}; ΟΥ, 70.τ.τ7(18 ; Ρ.22.17; Μ.14. 

538). 
Ο. ρΡουβοηβ Ἐχοιηρίοα [τοπὶ ἡγουκ5 οἵ ρόπαποῦ ὁ γὰρ μήπω διὰ τῆς 

ἡλικίας τὸ ἐν ἀνθρώποις τέλειον ἐσχηκώς, μηδὲ τὸν νοῦν ἀπηρτισμένον 
ἔχων,..«οὐδὲ ἀπαιτεῖται τὰ ἔργα τῆς μ. 1885.15.207(1:.ὅοξῖ!; Μ.30. 
6400). 

Ρ. ἡ ἡμέρα μ. 2:ιι Οεῖ., ορδογνοα ἃ5 ἀἂν οἵ ροηϊΐοπος ἴῃ Ἰυσγρῖ, 
Ρόχνγ.τ3:7.4. 

Ο. 85 ἤϑιὴς οἵ ππιοπαβίοιν αἱ ΑἸεχαπάσια, ᾿Ε ον. οῦ, 4 (σας, νὴ); 
Ὀγτι λον, άτντϑ τῖῖ.(2 1.77. ττο Ὁ); ἐδι(ττοια); δηοίμου ἐπιλεγόμενον 
τῆς Νέας Μ, 'ΓὨρΠη.εἤγορ. Ρ. 2 οί. τοϑ.628λ). 

Ε. ἃ5 Ἰΐεγργη, οὗ πϑῖπα οὗ δεῖ, Μαχιφμιάμδ. 2(Μ.00.8258). 
111. ῥγοςίγαιοη ; πιλς ἃ5 βίρῃ οἵ ροιηίθηοθ, 650, πὶ το] ρίοιβ Πς 

ἴοτ τῆοταὶ ἔδι]5, ΤΑΤΠ γέμει (Μ.28,14τ6Ὰ}; 170. 76}. ἐὐπ.(ρ.436) ; 
ἴογ [Δ ]5 ἀρϑίηβὶ σαΐθ, 6.5., Βοὶπρ ἰαῖα ἴῸσ σμοῖσ, ΤΑ Β ἐῤι( αϑὶ.τ.8 
(Ν1.28,8604}; Ὀείοτε οοπἤδϑϑιου, [0.6] εαποηα7.2(ρ.438) ; ὀφείλει δὲ 
ὁ ἐξαγορευόμενος ποιεῖν τρεῖς μ. ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου 
{70. 76}. δέγτη. (Δ .88,το210}; θαΐ ποῖ Ὀν ἡνοιθη ἴῃ βίατςε οὗ μοηϊζομοο, 
770. [6] ροφητ (9.40) ; ̓ς Ἔχοσοίβηι, ἰξχουςιτοίρ,330); ἂ5. σῖσῃ. οἵ 
γεβροσέ, ἐβΡ0. 1π σϑ]ρίοιβ 6 βάλλειν μ. βοῤρΨλϊλμο αὶ. (Ν 65.038); 
οτ.οεὶ.7.τ(Μ.88.16978); 10.(Μοκοῃ ῥγαἱ, 30(} 1.87.2 8030); ἃ5. ἃ βρῇ 
οὗ Ὑγοσϑῆϊρ βαλὼν μ. τῷ θεῷ Το. Μοπομ, ῥγαϊ ττ( ,87.2861.}; ποπος 
85 ΒΥΠΟΠΥΙΠ ΤΟΥ ὈΤΙΆΥΕΙ δεῦρο βάλωμεν μ. ἵνα ἕως τοῦ Σινὰ μηδεὶς 
ἡμῶν φάγῃ...καὶ ἔβαλεν ὃ γέρων μ., καὶ ἕως τοῦ Σινὰ οὐ μετέλαβέν 
τίνος 1διτοο(ζούολ). 

μεταντλέω, ἐγατο ἤγονη ὁπ τό55εῖ ἰὸ ἀποϊδεν; ἴῃ σοη,, γα ἔα, ΟἸοτα, 
δχο. Τβάοϊ, Δδίρ.τ2τ.14; Μ.ο, ὅδοῦ) ; 135, 561, Τ δεῖ. στ]. 8ς. σ84Ὰ), 

Ἐμέταξις, ἡ, ΞΔ, (οϑτα, [πα.ἰο}.11(}1.88.4450}; ἐὁ.2(οόο, ν.]. μετά- 
ξιον ΜΙρτιθ); ΤρΡΗπιελγομ.ὈΡ.153,26δίν.1, μέταξαν Μ.1οΒ.4121,6654), 

μέταξον, τό, -- ἔοτερ., Ε[0.1}.(ρηεί. τδίδέ,ος.3220}). 
μεταξύ, 1, δᾶν., 20: ἰδ μ5ξ, βοᾷ ΟἸΠΡΕσΑΙν λησταὶ δύο μ. 

αὐτοῦ ἐσταυρώθησαν [Πτγν5.ἤοη!.7.3 ἐπι μὴ (ατ.2408}; 1 βαδδιηρ 
ὅταν μνημονεύωμεν μ. χηρείας Ἰά υἱά.τι (1τ.340Ὲ); αὐον, αὐιογιυαγάς 
τῷ δὲ ποιήσαντί σε θεῷ ἀπιστεῖς δύνασθαί σε καὶ μ. ποιῆσαι ΤἬὭΡΗΪ. 
Απε, μίοί τ δ(λῖ.6.105378}; 2. ᾿τερ. ς, ρσορῖτ,, ἐπ ἧδ τάδ οὗ, οἵ 
ὈΙδοε μ. θηρίων, μ. θεοῦ ἰρτι. ΘΙ ἘΉ.4.2; τὸ δὲ κήρυγμα μ. τῆς 
πλάνης..«ἔλαμψε (Βγν5."ον!. 5.3 ἐπ [0.(8.40ΑᾺ)}; οἱ τἀπὴὸ μι. τῆς 
τραπέζης περὶ σταυροῦ διαλέγεται ἱεἰ. ον, δ διτίη Μ͵Ὶ,().782Α}; δά- 
πρέέη, οἵ χιϑαιδείοη οἵ (Πεβὲ προσάγομεν αὐτῷ [530. εὐχάς] ὡς διὰ μ, 
ὄντος τῆς τοῦ ἀγενήτου καὶ τῆς τῶν γενητῶν πάντων φύσεως ΟΥτ (εἰς. 
3.34{Ρ,221. Ἶ» φΟη]]. δι᾿ αὐτοῦ ὡς μ. οὐ δὴ μεὶ : 111. 9648); ῥείονε εἰ 
βουλόμενος ἐ ἐγέννησεν, ἄρα ἣν τὸ βούλημα πρὸ τοῦ υἱοῦ, καὶ ἔσται κἂν 
ῥοπὴ χρόνου μ. υἱοῦ διὰ τοῦ βουλήματος 1.010}. ἠδ. [3 “οί(ρ.τγ7.24; 

Μ,.2.2454}). 
Ἀμεταξυλογέω, ἄΐσγεςς, Οφοατῃ. 9 ΒΒ εὶν.3: τ] (δέ .110.604}). 
μεταξυλογία, ἡ, ἀἰργεξοΊ0Ή, «αἱ, [αν.4:.5(0.20.18}); Μοη ὄχεα.  ΟΉ1.3 

(ρ.1:85.20; Μιττ3.8730), 
μεταξύτης, ἡ, εαῃ, Οτ,εονεμι ι Δ11.π4.(ρ,250.1τ0; Με.13.ττότ0}. 
μεταπαιδεύ-ω, εὐπεαίο εἰ ογομπέίν, ἰσαοῖ ἃ δον τον, Λιμΐηε. 

14.4(Μ.25,1214}; ράᾳ55., ἰἀοῥισμενο (0. 177.10; Μ.25.230}}; 1Π.6Ρ. 
Αἀερ᾽.6(Μ1.26,τοϑοῦ); ο. ἅπρ]. ἀὐς,, Ἰοοὶι ἰο γεγεεί θείου δὲ νόμου 
τὸν ἀνθρώπινον νοῦν τὰ αἰσχίω “τοντὸς (γτιαύονγ.τί1.388). 

μεταπαραδίδωμι, μαηά οὐόν, ῥαδς ὁπ, Αἀδι ἀταὶ.τ.26{(0.50.24; Μ. 
11.1756Ὰ); Εἰι5,θ, 2ιο(ρ.44.21; Μ.2ο.οὔδο); Λβειλιη, οι (1.40. 
τϑοο);; οἵ {Π6 βραϑοῃβ, σαϑέδε [ὁ σ[τ|6 τῦαν ἴο θέρους ἀκμῇ τοῦτον [50. 
ἔαρος αἰῶνα] μ. Ἰδι5... ,δ(ρ.5ο0.1; Μ.20.1.34.5}}}:. 1πἰνς, σίσε τον τὸ 
καιροὶ... ἐν εἰρήνῃ μ. ἀλλήλοις τί Ἰ6η1.20.0.Ψ 

μεταπαραλαμβάνω, ἑαΐε νον ἤγοηι, α. ἀσς, ροτθ,, Αἀηπιιίαίς τ.) 

(0.52.8; ΜΕ ττ. τ, βότ). 
Ἐμεταπερισπάω, εἰγατῦ αὐσαν ἴτου, (Ἰ6πὶ.5}».3.0(0.5220.52; ΝΜ, ὃ, 

ττ68})}. 
μεταπήγν-υμι, ἐσαρμίαίο, μαγάφη ; ταβας ἴῃ ἰσταῃ5. βοηῆβὸ, ΤΔΡοΟ]]. 

᾿»ς.6ε::6(Μ.2". 14018)}; Ῥ455. ἱπῖΊβη8. αἵματος ὅπερ εἰς σάρκα πέφυκε 
“πυσθαι Βαβι μοι ΒΞ ζοίτιτπος; Μ. 20. 3300); ΙΔ ἀδχ.7.δ(τ δ), Μ'. 
20.161Α}; ἡ..-ἄμμος προσομιλοῦσα πυρί... εἰς ὕαλον “τυται ἽΠαΤ ὀγανι. 



μεταπηδάω 

τί4.11); ἔξ. ὁ οἶνος εἰς χρυσὸν “ουται, τὰ ἔριά σοι ἀποχρυσοῦται 88, 
μορι.6.5(2.470; Μ.3τ.2600). 

μεταπηδ-άω, ἰθαρ ἤγονι οη8 ρῥίασο ἰο σηοίδον; Ὠδτισθ ΚΘ ῃ., ἡηοῦε 
αοτί, (Πμτγβ.᾿ονη.9.2 τη Οἱ (1τ.3024}; Ηρ. ϑς, πλοῦτος] δραπέτου 
παντὸς ἀγνωμονέστερον ἀπὸ τούτου εἰς ἐκεῖνον μ. ἴἃ. [01.38.3 1ἴῬ 
(Τρη.(4.2744}; τοῦ γάμου..-πρὸς ἱερωσύνην...“-ὥντα τὸν ἔρωτα Ῥτος. 
(.6ρ.78(}}1.87.27130) ; ταβῖ,, ἐδαηβο, οπαηρε οὐεν συνήθεια τῆς γραφῆς, 
τὸ ταχέως «ἂν ἀπὸ τοῦ περί τινων λόγου εἰς τὸν περὶ ἑτέρων ΟΥ̓ ΟΡΊ. 
ἴῃ Οαπι. (Μ.13.368); ΜΟΙ. ςγηρ:2.2(ρ.28.14; Μ.18.610); ΟΠγγ5. 
Ποίπμοι 1. ἡ Τήμ (ατ.θ040); εἰς υἱότητα τὴν θεοῦ καὶ πατρὸς μετέ- 
στημεν ἐκ δουλείας, τὸ μὲν οἰκεῖον ἐκβεβηκότες μέτρον, εἰς δὲ τὸ τοῦ 
χαριζομένου καὶ τοῦτο ἡμῖν --ἤσαντες ΟΥΥ ἐδ 65.32(5..315}}};14. "5.415 
(ΔΛ. δ0.τοο48); μ. ἐπὶ τὰ Θεοδώρου βιβλία τὰ περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως 
1ᾷ,ἐρ.γο(ρ.τό6.31; 5ἤ. 1080); οἠ}} ομθ᾿ 5 σγομ τὰ δΥραπιεπὶ, Βᾶ5, ΕΏ7}. 
1. 5(1.2168 ; Ν᾽.29.5208), 

μεταπήδησις, ἡ, ἐπ σγουαί Ὀοΐνν θη τητ5108]} ποῖ ; ἔσ., Οὗ Πδυτποην. 
οὗ τῆς αἀἰξετεπε ρατίβ οὗ βουϊρίατε τὴν καθ᾽ ἕκαστον προφήτην κατὰ 
τὰς μ. τῶν προσώπων συνῳδίαν (]οτη.εἐ».6.ττ(ρ.476.12; Μ.0.3000). 

μετατιπράσκω, ςεἰ] ἰο αποϊδον, ΝῚ Εμΐορ.4(Μ1.79.10070) ; Απαβί. 5. 
φμ εἰ γ65}.46(}1.80.7454}. . 

μεταπίπτ-.ω, ἐπάεγρο ἐπαηρε οὔτε δὲ μεταβάλλει οὔτε “-εἰ τὸ θεῖον 
ΑἸΒοπαρ ἰθρ.22. (ΑἹ. 6, 0404); τὸ ἀθάνατον...μὴ ““ον ἢ ἐξιστανόμενον 
εἰς τὴν αἰσχίονα καὶ θνητὴν φύσιν ΜΕΙΉ.γε5.1.36(0.275.16; ΝΜ. 41 Ἰτοτ᾿}; 
οὐκ ἄρα μετέπεσεν ἡ πρὸς θεὸν ἰσότης, ἀλλ᾽ ἀναλλοίωτος ἡ θεότης 
ἔμεινεν ἐν ταυτότητι ἈΡΟ]] ον. οἱ ἀΐυ.τό(ρ.τ92.5; ΜῸΡΙ, 8,Β750); αὙ-. 

ΝᾺΖ.ον.30.12(,3.36.3480); ΟΠ γγϑ. ον) α τη. [0.(8,638)} οὐ γὰρ εἰς 
ἄνθρωπον μετέπεσεν ὁ θεὸς λόγος, οὐδὲ οὐσία μετεβλήθη τὰ, Ποη.7.3 
ἴῃ ΓΠα(ατ.2488); ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο οὐ μεταπεπτωκὼς εἰς σάρκα... 
οὔτε ἡ ἀναληφθεῖσα σὰρξ ἐχώρησεν εἰς τὴν φύσιν τοῦ ἀνειληφότος 

Ῥϑι]. Ἐπὶ, ἀορι.2(0.12.24:; Μ.77.14408); οὔτε τοῦ πνεύματος ἢ εἰς 
πατέρα “ποντος ἢ εἰς υἱόν, ὅτε ἐκπορεύεται, καὶ ὅτι θεός Τγτ. Τγἤ.το 
(65 τό ; Μ΄.77.1144})). 

Ἀμεταπλάζω, γπομἰὰ ἀηεῖῦ, γεξαδμίοη,, ΟἸθιι ῥγοί.ττίρ.79.1τ9; Μ.8. 
2208) Εἷ(. 5. καινός; οί, γες. τ. 4ο(}1.τ8,.2770; μορφὴν πλασθῆναι 
Ρ.303.7}; ἘΡΙΡΙ λαον.76.2ο(ρ.380.32; Μ.42.5 060). 

μετάπλασις, ἡ, γεπομίάϊηρ, ἱγαμεβογ»ηαίίοη, Ὀγτιβονμβαξεοτο 

(5,.1340). 
μεταπλασμός, ὁ, 1. γοριομ ἀΐηρ, γο ας ἸοΉΉΡ, γα  οΥΙΠῸΉ,, ᾿ἰξ, 

ποία δ᾽ ἂν γένοιτο καὶ ἡ τοῦ σώματος ἀπολύτρωσις, ἢ τίς ὃ μ., ἀναστοι- 
χειοῦται δὲ ὅπως εἰς ἀφθαρσίαν καὶ δόξαν, αὐτὸς ἂν εἰδείη καὶ μόνος ὁ 
τούτων τεχνίτης Ογτο Κονμ,Βι26(ρ.210.20; Μ΄.74.8258); πιοῖ,, τοῖ. Ῥ5. 
50:12, 14. Ζαεἦι.86(3.7738); τοῖς, Με 17 μὴ τὴν εἰς ἅπαν ἀνατροπὴν τῶν 
πάλαι τεθεσπισμένων εἴργασθαι διανοοῦ" μᾶλλον δὲ μ. ὥσπερ τινὰ καί, 
νι μεταχάραξιν τῶν ἐν τύποις ἐπὶ τὸ ἀληθές 14 αὐον.χ(1.50); 2. φμαηαο 
ἴῃ ἤγοϑρα υἱίτη Μὲ δεγηιομῖς, βαγϑαγίξημς ϑοσαίμν ; φιεαγιο ἐν ῬΙΘΙγο, 
γιεαρίασης ἀοίαν, ἰδια. ἘΠ σένηι.1.32.2. 

μεταπλάσσ-ω, 1. γοηομἝ, ἱγαΉ 5 ογη1; οἱ τοβαστοσίου θοᾶν κἂν 
γὰρ ἐν πνευματικῷ μεταπλασθῇ σώματι αὐτὸ καὶ ἰδίως τὸ πρῶτον 
ὑποκείμενον ἐκεῖνο οὐκ ἔσται, ὁμοιότης δέ τις ἐκείνου ἐν λεπτομερεῖ 
μεταπεπλασμένη σώματι Μείδ.γες,2.6(ρ.308.1; Μιτ8, 5210); 5ρίτὶς- 
ἴ8}}ν πλάσαι μὲν τὸν ἄνθρωπον ἐκ χοός, ἀναγεννῆσαι δὲ ὕδατι, 
αὐξῆσαι δὲ πνεύματι, παιδαγωγῆσαι δὲ ῥήματι... ἵνα τὸν γηγενῆ εἰς 
ἅγιον καὶ ἐπουράνιον μεταπλάσας ἐκ προσβάσεως ἄνθρωπον (6. 
Ῥαεά.τ.ταί(ρ.148.21; Μ,8,3684); ἵππος ἄγεται χαλινῷ, ...ὁ δ᾽ ἄνθρωπος 
πθεται λόγῳ 18.3.1τ2(ρ.290.1ττ; 6804); Ατπτηοη. 7ο.6: ο( .8ς.τ43260) ; 
Οντ, [ο.2.τ(4.1484}; ζωοποιεῖ δὲ λαβὼν ὁ υἱὸς... καὶ καθάπερ σπινθῆρα 
πυρὸς ἐγκαταχώσας αὐτοῖς τὴν ζωοποιὸν τοῦ πνεύματος δύναμιν, 
ὅλους δι᾽ ὅλου «-εἰ εἰς ἀθανασίαν 1.4.τ(3400); ““εται γὰρ ὥσπερ τῶν 
πιστευόντων ὁ νοῦς ἐκ νομικῆς εὐμαθείας εἰς παίδευσιν εὐαγγελικήν ἰά, 
20 ογ.3::τ8(ρ.338.14.; Μ.γ74.0200);, “"ομένης..-εἰς τὰ ἀμείνω καὶ πνεὺυ- 
ματικὴν πολιτείαν τῆς τῶν πιστευόντων διανοίας ἰ4.1ς.2.τ(2.1800}; 
τοῦ, τηϊταοΐεβ τοῦ πλάστου μ. ἕκαστον τῶν δημιουργημάτων πρὸς ἣν 
ἂν ἐθέλῃ χρείαν πολλὴν καὶ ἀκώλυτον ἔχοντος ἐξουσίαν ῬΆ]Π]οΒι.ἦ..6.12. 
το(}1.6ς.6208}; 2. μ655., ὅς ἰγαμεβρεγεά, Ὀγτιβουι, ἀν. ο(55.367Ὲ); ἰά. 
{μενον 7 ΠΕ (ρ.γ7γ9.1το; Μ.72.6 534); 3. ἴῃ ρεη., ἐπαηρε, ἴτοτη ἴγρεβ. ἴὸ 
το [165 τὴν τοῦ νόμον σκιὰν “ὔοντα 56. τὸν λάγον τοῦ πατρός] ἐπὶ τὸ 
πνευματικώτερον ΑΤΩΙΏΟΗ, 9.12: (ΜΝ 8ς.14800); ντι ρἰαῤῥιομ.τίτ. 
20); 14... 5:14(}1.72.5560}; οὗ μογρεῖοβ σδαπρίηρ νογάς ΟΥ̓ 56 η86 οὗ 
βουρίασγα, [σϑηςλαεν.1.8.τ(}1.7.5214); Μοίῃ.γ65.1. 5ϑ(ρ.320.0; Μ.4ι. 
ταπ30); Β85. Εμ,,2.7(1.2438.; Μ.20.5840) ; ο. τ0]. ἃδο., σπαηφε τηΐο, 
ΤΉΡΒΥ] χε ρεη!. 6(0.482.20; Μ.112.044})}. 

Ἐμεταπλέκω, μηγαυεὶ, ΟΥ ΝΖ. αν τ.τ.6.13(}1.37.421λ). 
Ἐμετατπληκεύω, ἐγαΉ [67 {6 ἐαγηῤ, ΤΗΡΗΠπ. οὐγομ..325(}}.τοϑ,7858), 
Ἐμεταπνέω, ῥγεαίδε ἐξ ἀπά ομΐ, δγεαίλε, τι Ναξιεαγη,.α τ. 8.26 (ΜΝ. 

27.448). 
μεταποι-ἐω, Α.. δοΐ, ; 1, αἰΐφν τἢ6 πιακε οὗ, ἐπαηρε; πΆτηρ, ΟΥ. ἡγ τοῦ 

859 μεταποιέω 

τη 70.(Ρ.561.24); Επι5.6.ἐζ.1.τδ(ρ.76.10; Μ.24.8574}); τὸ βάπτισμα, τὴν 
θυσίαν, τὴν ἱερωσύνην, τὴν τοπικὴν λατρείαν ἑτέρως μετεποίησεν ἶ5α. 
ἅ Χριστός} Οοηεί. ΑΡΡ.6.23.5; τεῖ, Ὀειτϑειρ κἂν τὸν δι᾿ ἐμοῦ [1.6. οὗ 
Μο565] νόμον ἐθέλῃ [5.. ὁ Χριστός] »-εῖν Ῥγος.Ο. Θέτι τ(Μ.87.0110); 
τὸ βἰρῃηϊῆσαποε οἵ ἃ Μψοτά, ΑἸἢ..4γ.2.46(Μ.26.2450); σΠατΘΟΙΟΥ ΑΥΌΕΤ 
Ὀαρτίβιῃη λουσάμενοι τῷ μυστικῷ τούτῳ λουτρῷ κρείττους γεγόναμεν 
καὶ πρὸς τὸ κρεῖττον μετεποιήθημεν το Ν γ85.0γ.εαἰεο οί 16ο.15; Μ. 
45.101}; {π15 σμᾶπρα ποῖ δὴ δυζοτηβίς ἰσαηβέουτηδεου, ἐδ. (ρ.159. 
1ς; ΤΟΙΟ}); οὗ ἀποοπνογίθα βοὰ] τὰ μὴ ὄντα λογιζομένη, τὸ ἑαυτῆς 
δυνατὸν --εἶ, καταχρωμένη τούτῳ εἰς ἃς ἐπενόησεν ἐπιθυμίας ἸΏ Κορ. 
4(}8.25.90}; 2. ἐμαηφσε τὸ ἃ αἰ οτοπί οριπίοη, εσμυεγέ ἡ παραίνεσις 
εὐεῖ καὶ ἡ διδασκαλία μεταβάλλει τὴν διάνοιαν 'ΓΠΒοβῖ, Κγ.1ο.6:43 
(ρ.163.10); ῬὨΠοΒί.ἢ.6.2.5(}1.65,4680); 83, ἐγ ΠΗ ΓΟΥ’Ι ἵνα τοῦ φωτὸς ἐν 
τῇ σκοτίᾳ λάμποντος, μεταποιηθῇ πρὸς τὴν ἀκτῖνα τὸ σκότος ΟΥΝγ88. 
᾿ιονη.2 τπι (αηὶ.(ΛΔ.44.1010); τῆς γῆς “-ουμένης καὶ καινῆς γενομένης 
Οδουη. ροςτδ:τοίρ.182); τεῆςχ., Ατῃ. [γ,3,40(}1,26.4284}; νηεῖ., 
ἐπαηρε οτοβ ατιϊτααθ, ομο᾿β ροβιϊζοη 1ηὴ δυριηιοηζ, 1δ.1.53(80Ὰ}); 
τοῖς. χπιΐγαςϊες τοῦ οἴνον.. «ὕδατος μὲν τυγχάνοντος ὅτε ἠντλεῖτο πρό- 
τερον, οἴνου δὲ γενομένου ὅτε αὐτὸν μετεποέησεν ᾿ἴησοῦς ΟΥ. 70.13.02 
(δο; μ.204.33; Μ4.14.5170}; ΟὙΟΝ βου Μος, 2τ(Μ.44.3084); Βα 5,836]. 
ΟΥ.37.τ(}1.8ς. 2808); οὗ τηδ 5 ΒριΣῚ[πᾺ] ΓΥΘΙ 5: ΟυτηΤΊΟΣ ἴῃ ΘΙΙΟΠΓΙΒί 
ΟτΝ, ν85.0γ.οοἰθο.37(0.143.5; Μ.45.038) οἷτ. 8. μετατίθημι; ὁ ἀμνὸς 
τοῦ θεοῦ βιβρώσκεται...--ὧν πρὸς ἑαυτὸν τῷ πνεύματι τοὺς μεέτα- 
λαμβάνοντας Μαχιηδίρ, (Μιοτοταόςο); τὰ ἔατατο ᾿λΐς “υοῦντος ἡμᾶς 
πρὸς ἑαυτὸν δηλαδὴ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ 16. 
ριγεἰ.24(Μ.01.705Α}); Ἔχρίαίμεα οὐ τὴν ἑαυτῶν ἀφέντες φύσιν, πρὸς 
τὴν θείαν “-ούμεθα ὅταν ἕν γίνεσθαι πρὸς τὸν θεὸν λεγώμεθα, ἀλλ᾽ ὅτι 
μέτοχοι γεγονότες αὐτοῦ, τοῦτο καλούμεθα Ογτοἠδ5.τ2(5.1220)}; 
4, ἱγαησηημίε; ἃ. τοῖ, βου ποτ 5 ; ἐς ὈΔΡΕΒΙΊΔ] ὑνθΈοῚ τῆς σωματικῆς 
ἕνεκεν διακονίας παρείληπται, οὐδὲν παρ᾽ ἑαυτοῦ πρὰς τὸν ἁγιασμὸν 
εἰσφερόμενον, εἰ μὴ -“-ηθείη διὰ τοῦ ἁγιάσματος Οὐ Νι,95. ͵αερά.το 

(1.45. 1322 54}; δ, δα ΒΥ 5εῖς 6] πλθη5 «-ούμενον εἰς σάρκα καὶ αἷμα 
τοῦ κυρίου Τάτ, Ἡδτδο]. ρ.εαὶ, (νη Μ1:.26:26{(0.340); ὁ ἄρτος... 
ἁγιάζεται διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως, οὐ διὰ βρώσεως προϊὼν εἰς τὸ 
σῶμα γενέσθαι τοῦ λόγου ἀλλ᾽ εὐθὺς πρὸς τὸ σῶμα διὰ τοῦ λόγου 
“νούμενος τ ΪΝ γβ5.ον.οαἱδεῖ!. 37(0 150.2; Μ.45.974}; παρακαλεῖ..«γενη- 
θῆναι ἤτοι “-“ηθῆναι τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον εἰς σῶμα καὶ αἷμα αὐτοῦ 
Χριστοῦ [Βα5.᾿νητνοὶ. δο(ρ.305.13); σάρκα θεοῦ ἐκ σίτου καὶ αἷμα θεοῦ 
ἐξ οἴνου ἀληθῶς τῇ ἐπικλήσει καὶ ἀρρήτως --οὐμενον 70.1).ἀοηι.4.3ς 
(Μ.ο6,6270); ΙΔ. 2.σ.4.1τ2(}1.04.11454}; Ὁ. Ομ 810]. ; ἱ. ἀδηϊοα οὗ 
ἄϊνιης Ῥουβοη οὐ.. τῆς θεϊκῆς τελειότητος εἰς ἀνθρωπίνην τελειότητα 
“"ηθείσης ΤΑΛΤᾺ. Αροϊὶχ.τ6(}}}.26.11244}; τὸ ὅλως --εἶσθαι δυνάμενον 
καὶ ἀπὸ τινος εἰς ἕτερόν τι παραφέρεσθαι, τρεπτῆς ἂν εἴη φύσεως ΟΥγΥ. 
ἐπὲς, οίπλ. τορος) ; οὐ. τὸν ἐκ πατρὸς θεὸν λόγον εἰς τὴν τῆς σαρκὸς 
“"ἦσθαι φύσιν, ἤγουν τὴν σάρκα μεταχωρῆσαι πρὸς λόγον 14. 70.4.2(4. 
2638); 14,δρ.4(0.26.2:; 55.228}; μέαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκω- 
μένην..«κατὰ Εὐτυχέα, ὡς αὐτοῦ τοῦ λόγου εἰς σάρκα --ηθέντος ἐκδέ- 
χεσθαι Τιεοπτ. Η ποπορἢ (].86.18.5260}; 1, οἱ ΟΠ τῖσο 5 απ θοαν 
τὸ σῶμα τῇ ἐνοικήσει τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς τὴν θεϊκὴν ἀξίαν μετεποιήθη 

ΟΥ̓ Ν γ85.07.καϊφεΐ. 57(0.149.2; Δ1.45.06}}); ἡ δεξαμένη τὸν κύριον σὰρξ 
Χριστὸς καὶ κύριος γίνεται, ὃ μὴ ἦν τῇ φύσει εἰς τοῦτο “-οὐυμένη διὰ 
τῆς ἀνακράσεως Ἰὰ, πη .6(2 Ρ.144.13; Μί.4.. 7200}; ἡ σὰρξ οὐχ ἡ αὐτὴ 
τῇ θεότητι, πρὶν «-ηθῆναι καὶ ταύτην πρὸς τὴν θεότητα 1.5(2 [».123. 
το; 7ο πα); οἷ. τῆς παρθένου ἐν τοῖς ἰδιώμασιν τῆς φύσεως μεινάσης 
οὐτῶν παρθενικῶν αἱμάτων...--ηθέντων ἄφθαρτον γεγενῆσθαι σάρκα 
Τιϑομῖ. Β.λ' δε εἰ ἔπε 2 (Μ 86.132 :0); 111. οὐ Ομ σιβῖ αἴτοσυ ᾿ἀ δδυστθοίοι 
μετεποιήθη ἀπὸ θνητοῦ εἰς ἀθάνατον. ..γέγονε...τὸ σαρκικὸν πνεὺυ- 
ματικόν, τὸ παθητὸν ἀπαθές ἈπιαΞι.5.Ποά τα ῖ.89. 2120}; ΛΑμδϑίλπης. 
56γ}π.τ.2(4.80.13654Α}); 5. γΧπηαΐε Ἰηδίοαι ἐξ ὕδατος οἶνον μ. (οπσι. ἄρ. 
ς.7.28; ἴῃ. γεραιοα τολοπίησ οἵ ΑΡρο]}. ὅτε οὐκ ἐκ Μαρίας, ἀλλ᾽ ἐκ 
τῆς ἑαυτοῦ οὐσίας μετεποίησεν ἑαυτῷ σῶμα παθητὸν ὁ λόγος ΑΙἢ,ρῤ. 
Ἐρτεί. (0.5.2; Μ|.26.10534}; εἰ μὲν γὰρ ἐξ ἑαυτοῦ “οαἦσας σάρκα ὁ 
λόγος μέχρι πάθους κεχώρηκε, μηδὲν παθητικὸν ἢ ἀνάστασιν ἐπιδεχό- 
μένον ἐν ἑαυτῷ προσλαβόμενος, αὐτὸς ἂν εἴη ὁ παθὼν καὶ ἀναστὰς ἐκ 
νεκρῶν ΤΑ. ΑΙ ῥοὶ!.2.τ2(Ν1.26.11528}. 

Β. τος πα ρε55.; 1. σι σεηϊί,, αν εἰατηι ἰο ὡς οἰκείων ἀλλ᾽ οὐκ 
᾿ ἀλλοτρίων αὐτῶν [30. τῶν προφητικῶν ᾿Ιουδαίων γραφῶν] ““οὐμεθα 
Ἐπ|.4.2.3 Ῥτοθιὴ. (0.94.7; Δ1.22Ζ.τό4Ὰ}; τὴν Ἀντιοχέων ἐκκλησίαν ὡς 
οἰκείου ἀγαθοῦ --ηθῆναι αὐτοῦ ἴᾷ. ΜΙ αγεεὶ!.α.4(Ρ.18.ς; Μ.24.7524}); ὅτ, 
Νι γ585.0γ.καἱ]θόεὶ,. Δοζ.70.18; Ν].4.ς.574}; τῆς θείας μ. χάριτος Μαχιανδῖρ. 
(Μιοτ ει 4Α}; 14.0}.44(}1.01.6458}; 2. α. σξηϊ,, σοὶ εν κεκώλυκάς 
τινας αὐτῶν τῆς ἐκκλησίας “-ουμένους Ὀσπδι. 8 Ὸ. ΑἸ, αροΐὶ, 5 δες ποίρ.140. 
9; Μ.25.2578)}; τὴν κατὰ λόγον μετάνοιαν ἐπιδεδειγμένοι, καὶ τῆς 

κοινωνίας --οὔνται ἥπς. Αδρ εαγὶϊ, 8(Ν.34.020}}; γτ.}5.3.4(2.4044}); 
3. ας. σοηϊί. οτ 86ς., 5ἐγ10}6 ΓΟΥὙ προσκαίρου τροφῆς...“"ούμενος, τῶν 
δὲ ἀεὶ παραμόνων οὐκ ἐπιστρεφόμενος ; (ἰοτἜοεί. ΑΡΡ.2Ξ.6οτ; Ἀβραὰμ 



μεταποίησις 

““ουμένου τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας 1}.7.33.4} μ. προθύμως τῆς οὐκ 
ἀθαυμάστου ζωῆς (νγτ. Ἐ5.36 ρτοεπι,(Μ.69.0248); 14..1-ς.3.2(2.4050); 
ΒΟΡΒγ Ἡ εἶν γν οἱ 70.16(Ν1.87.534720); Μαχιανμδιρ (Μ οτ,13658) ; 
αῤῥίν ομεδοὶ ἰο εἰσῴχοντο μὲν εἷς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ μετε- 
ποιοῦντο τῶν ἔργων Οντ, ριττί3.6380); 4. φμῤῥονί, ἡτπᾶκὸ ΟΡ ΟΉ 
εαμ56 τοτίἢ καταισχύνειν τοὺς Θεοδώρου “-ουμένους Τιυβίῃ., ἐοηξ,απαίῇ. 
(Ρ.τοά.26; Μ.86.10298). 

μεταποίησις, ἡ, 1. ἐπαηρίΉρ, αἰϊεγα οι διαφορὰ χειρὸς ἀξία θεοῦ 
ἡ ἀπὸ κακίας εἰς ἀρετὴν μι. ΟΥ, Κγ.9 ἐπὶ 76γ.(ρ.201.τ7; Μ.13.5 560); ἡ 
πρὸς τὸ μέλαν τῆς εὐχροίας μ. ΟΥΝ, γβ5.ἤονι.2 ἐπ Οαπὶ.(Μ.44.106Ὰ}}; 
50Ζ, ἦι.6.3.5.2(Μ,67.1ο41Ὰ); ΟΠ τιβίο], κύριος καὶ Χριστὸς πεποιῆσθαι 
λέγεται...διὰ τὴν πρὸς τὸ θεῖον τοῦ ἀνθρωπίνου μεταβολήν τε καὶ μ. 
ποίησιν γὰρ ὁ ἀπόστολος λέγει τὴν μ. αΥ Ν γ85.Επμη.53(2 Ρ.134.2; Μ,45. 
1170); [815 Ιᾶθὰ τα)θοῖβά εἰ δὲ ὅλως γένεται θεότης ἐκ μ. ἡ μὴ οὖσα 
θεότης, τί τοίνυν μέμφεσθε Ἀρειανοῖς ; ΤΛΙΒ,. ΑΡοϊ τ τοί 1.26. 11008); 
γοῖ. Ης.4:15 οὐ τῆς θεότητος μ. ἐπιδειξάμενος ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπότητος 
καινοποίησιν ἐργασάμενος 1.2.5(11408); ΟΥ̓ Ε]οπηοπίβ. ἴῃ δας μαγίϑί, 
ΑΥΡΥ. Κ΄ ἀρ. ἘΠατιογα».2(4.145) οἷζ, 5. διαστίζω; 2. γεξογηιαϊίοη, γε- 
πεῖσαὶ ; δι. ΤΛΟΤᾺ] ΘΠ. ΒΡ ΤΊ τ4], δὶ Ῥαρτίβιη τὸ φώτισμα... δεσμῶν 
ἔκλυσις, συνθέσεως μ. τ, Ν ἃ 7,0γ.40.3(Μ.36.3618}; ἡ διὰ τῆς ἀναγεν- 
νήσεως γινομένη τῆς ζωῆς ἡμῶν μι οὐκ ἂν εἴη μ. εἰ ἐν ᾧ ἐσμεν δια- 
μένοιμεν τ Ν Υ85.0γ.οαἰδο. ἡο(ρ.159.12; Μ.45.1018}; ρϑῃ,, Ῥτος.ῦ. 
δὲ. 32:6(Μ.87.05615) ; τιμιωτέρα. ..τῆς φυσικῆς ἀφθαρσίας ἡ ἐν χάριτι 
πρὸς τὸν θεὸν κατὰ τὴν θέωσιν μ. Μαχ.ανιδὶρ. (ΜῈ 01. τ176.}; ποῖ ρος- 
51016 αὐ ἀἂν οἵ Ἰπαροηηεπε, αὐ ΝᾺ χιογ,τό(Μ.35.0458); ΡΟ. οἵ 4}} 
τπίπρθ, 1θαβιμθχ τ πίστις ; Μ.20.08}; τὸν τελευταῖον σεισμὸν...τὴν 
δευτέραν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν καὶ τὴν τοῦδε τοῦ παντὰς μ. καὶ 
μετάθεσιν εἰς τὸ ἀκίνητον καὶ ἀσάλευτον (Υ.ΝᾺ2.07.2τ.2 5 (1.3 5.1100}}}; 
ἄλογον τὸ πιστεύειν μὲν θεῷ ἐπὶ τῇ ποιήσει τῶν πάντη οὐκ ὄντων, 
ἀπιατεῖν δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῇ μ. τῶν φθαρέντων Ὁ 7υβῖψιιγ ας 20(Μ.6. 
14850); ἡ τῶν ὅλων μεταστοιχείωσις καὶ ἐκ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν μ. 
Ἴρτος . Ῥγοεί. (Ν,.87.2702}}); ἐλεύσεται ἐπὶ μ. τε καὶ μεταστοιχειώσει 
τοῦ παντὸς καὶ σωτηρίᾳ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν τε καὶ σωμάτων Νίακ. 
ατηδιρ (Λ.01.13320); ο. ὀγδόη ἐστὶν ἡ πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ αἰτίαν τῶν 
πρακτικῶς πεποιημένων καὶ τῶν θεωρητικῶς ἐγνωσμένων κατὰ τὴν 
χάριν ἀληθὴς μ. 16.(13034}); 3. οἰαϊηιίηρ, εἰαίησ α εἤᾶγε τῆς τῶν 
“Εβραϊκῶν λόγων μ. Τϑι.5,}.6.7.τ(2οϑὴ ; Μ.21,5οϑο). 

Ἐμεταποιητής, ὁ, μέ τῦῖο γεξαςἠΐοης; οἵ οι, ασ. Νὰ 2.0γ.30.1π(ρ.132. 
1; Μ.36.1244}.- 

Ἐμεταποιητικός, αὐίε ἰο γείαϑ᾽ηίον, 1 [τ γ. τς, τ8(}1.6.14848). 
ἐμεταποι-όω, “ἠσΉφε 11:6 φμαϊτίν οἵ, πιακε οὗ α ἀῤβέγεη! φμαϊιν 

θείας ἐστὶ φύσεως. ..«ποιῶσαι καὶ μ. Ἰ,ξοπτ, Ἡ ποποῤλ.(Μ.86.17734}}; 
ΡΆ55., δὲ ἐπαοτυθά το ἃ αἰ εγθη! φιαϊτιν 'τεκνία' μετὰ τὴν τοῦ 
σωτῆρος ἀνάστασιν, ὡσπερεὶ --ὠθέντες ἀπὸ τῆς ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ, 
γίνονται τοῦ πρότερον εἰπόντος 'τεκνία᾽ ἀδελφοί ΟΥ. 70.32.Ξο(ο; Ρ.476. 
20; μεταποιηθέντος Μ.τ4.824}). 

Ἐμεταπορθμεύω, γέγγν ἀεογος5, Ἡερσοην. ἄγε. Β(ρ.13.5; ΜΠ το, 4408). 
μετάπρασις, ἡ, γόξαἶθ, γείατ! ἱναάίησ, ΜΙ ςτῃ,ἐγηρ.5.4{0.5).22; Μ. 

18.1044}; τεῖ, Μι.13:44, Ἰῦρην.2.2720. 
μεταπρέπω, -- πρέπω, ῥεξὲ, ἡ ΔΌΟΙ] πὶ, Β΄ 9.64: 2(}1.533.τδοοὺ). 
Ἐμεταπρόσταξις, ἡ, ῥεγη εἴδεσι! μοναχὸς ὃ μὴ εὑρεθὼν [5.ν.1.] εἰς τὴν 

ἀρχὴν τοῦ δόξα ἐν ὑψέίστοις...χωρὶς ἀσθενείας... .ἣ μ. τοῦ ἡγουμένου 
ΤΡδοΟΠ.οεη.(ρ.64). 

μετάπτωσις, ἡ, Σ. ἐπαηρο, Ὁ τΙβΌΟ]. οὐ τῆς οὐσίας αὐτοῦ μι εἰς 
σάρκα εὐἰ. [0.1ττά(ρ.186.35) ἴοΥ οὐδὲ γὰρ ἡ οὐσία μετέπεσεν (Ὦτγϑ. 
ἤοηῃν 10 Ἰη0.(8.63Ὲ) οἵ σπδηρο ἰπ ΟΠτίβτ᾿ 5 πᾶΐατοβ τῃτοιρῃ οὐπ- 
[αβίοη ροβίυ!αι θα Ὀν τποπορῃγϑβὲτοσ, ΤΗΙΡΡ. Βον. εἰ. π(ρ.324.26; Μ, 
10,837}; Οὗἁ ΤΟΥ] ΓΟξΟΥΤΠΔΈΟΗ τινὲς αἱρετικοὶ.. λέγουσιν... ὅτι... ὧδε 
ἔχει [8ς. ἡ ψυχικὴ φύσις] μ. ὅπερ καλεῖται ἔγερσις Πιάντῃ αρ. καὶ. “46. 
24:π4{0.378.14); πᾶσαν μ. προαιρετικῇ ῥοπῇ γίνεσθαι 1δ.(ρ.378.2}); 
2. ταοτὰὶ ἰαρδε, ζαϊΐ ἐξ ἰδίας αἰτίας τῶν μὴ προσεχόντων ἑαυτοῖς 
ἀγρύπνως γίνονται τάχιον ἢ βράδιον μ. καὶ ἐπὶ πλεῖον ἢ ἐπὶ ἔλαττον 
Οτι ῥγίηε 6, 2(ρ.81.1; Μιτχ,τ660) ; ἡ ἀπὸ τοῦ πλοίου εἰς τὴν θάλασσαν 
ἔκριψις τοῦ ᾿ΙΪωνᾶ γεγενημένη τὴν ἀπὸ τοῦ ζῆν εἰς τὸ τελευτῆσαι τοῦ 
πρωτοπλάστου δηλοῖ μ. Μείῃ.γε5.2.25(ρ.381τ.16; Μ.18.3294); πρὸς 
νόσον μ. ᾿Πιγν8, ότι, 42.4 ἐπὶ κ1ς.(0.324λ}}; οὗ "Ια ῤ5ε᾽ ἴχῖο Βαππαπ σοη- 
αἰτἰοη οὗ (γδτ᾽5. μοάνεη]ν ἤθβῃ (ΑΡρΟ ΠΑ υ 8) σάρκα, ἄκτιστον 
λέγειν, ὥστε ἢ τὴν θεότητα τοῦ λόγου εἰς μ. σαρκὸς φαντάζεσθαι, ἢ 
τὴν οἰκονομέαν τοῦ πάθους..«καὶ τῆς ἀναστάσεως, ὡς δόκησιν νομέζειν 
1Δ1}..4Ρο}}.1.3(}1.26.τορ 74}. 

μεταπτωτικός, 1. ἐΐαδίε ἰὸ ἐδαηρε: πθαῖ, ἃ5 βυθβῖ., τιμία δι Πὲν, 
Μαχ.αριδῖσ (Μ οτ. τάτ6Ὰ}); 2. ρᾶ585., {αἱ εαη δ ἐπαηρεά, γοπουαδὶς ἡ 
ἄγνοια φαντασία ἐστὶ μ. ὑπὸ λόγου ΟἸε6ῃ).5,γ.2.χ7(ρ.152.31; Μ'ι8.τοχ30). 

μεταπτωτός, ἐϊαδίς 0 ἐἰαηρθ, Οτιεοηημ ἴῃ ΜΊ.τ3.2ο(ρ.26ο.2ο; Ν. 
13.11720} οἸΈ. 5. δίκαιος ; ἀμετάπτωτον ἔχει τὴν υἱότητα ὁ μονογενής... 
τὴν δὲ τῶν λογικῶν υἱοθεσίαν οὐ κατὰ φύσιν αὐτοῖς ὑπάρχουσαν ἀλλὰ... 

8θο μετασκευάξω 

μ. οἶδεν ὁ λόγος ΑἸΕχ.Α1].ρ..«4ἰ6χ.8(ρ.25.4; Μ.18, τόσο); μ. [βο. οἱ 
ἄρχοντες τούτου τοῦ αἰῶνος] ἔχουσι τὴν ἀρχήν 15,0 5.14ς-:2(Μ.24. 
648); τοῦ, ἀςὶτν οὗ Ἡ, Οδμοβὲ ὁ γὰρ χάριτι θεοποιούμενος τῆς μ. ἐστὶ 
φύσεως 1585. ἔμ Η.3.5(1.276Ε ; Μ,29.6650); ἀεφηϊοα οἵ ὅοῃ δηὰ ἢ]. 
ἀΒοβῖ, Οὐ ΝΥ 95. ἔην τ( ρυτοφιι; Μ.4ς.3318). 

“μεταπύρωσις, ἡ, γεβίμαϊΐηρ, ταεῖ, καρδίας μ. ἘΡΗΓ.3.2208. 
μεταπώλέω, γεξεί!, 1. [05.13.τ(γν.1}, ἀπεμπολῶν, μετεμπολῶν, μετεμ- 

πωλῶν) ; Β45.6.53.2(3.1471; Μ.32.400Ὰ}). 
Ἐμεταρρέπω, γῖοῦε ἰο απ 7γο, Βα5. ἔμη.3.2(1.2740; Μ.20.6δος). 
μεταρριπίζομαι, δὲ δίοιον: ἰο απὰ Κγο; ταεῖ., οὗ ορίπίουβ, ΟὐυΝ γ85. 
ἔμ Ῥ.1τ7.3; Μ.4ς.3528). 

Ἐμεταρροή, ἡ, Ξἰγέαῃ!; οὗ ἱπβριγαίϊίοι, ΟσυυνΝαςζ,αγη.τ. 2. τοιο( ΝΜ. 
37.685}. 

μεταρρυθμίζ-ω, 1. εὔσηρε ἰδε ξογηὶ οὐ Γασἠϊοη ο7 ἃ {Ππῖηρ ; ἱγαης- 
γῆι; ΘΠ τίβτῖς τοῦτο τὸ ῥῆμα [1.6, Μι.26:26] τὰ προκείμενα “-εἰ 
ΟΒγνβ.ῤγοά. {μ|.2.6(3.3948); ἴπ αν οἵ [πάρδιιθπι πάντα “"όμενα 
"4 ον. γ6.3 τη ΜΠῈΠ(7.136Ὰ}; δὲ Ῥοπίεοοβί τὴν μίαν ἑκάστου φωνὴν 
πρὸς τὰς ἁπάντων ἐθνῶν αἰσθήσεις “-οὐσης τῆς χάριτος 6.5.86].07.37.1 
(Δ1,8ς. 2808) ; ἐγαησἰαίε τὸν εἰς τὴν Ῥωμαίων τοὺς σοὺς πόνους πϑοντα 
γλῶτταν (Ὀπ5Ε.8}0.15|5.:).(0.4.35(ρν131τ.0; Μι20.τι848)}; 2. γείογνηι 
αγριεμ ; δγεαΐς τη. ἃ Ἀοτος, 'ΓΒάτ, ῥγουϊα, (4.556). 

ἐμεταρρώνυμαι, ὅε γεξίογεά 10 σἰγεηρια, ΤΟαο5. ΝΣ ἰΐα], οὐ 1. 5. 
802). 

ἐμεταρσιολεκτέω, ῥγαίς οΓ ὠΐσὴ ηρε, ἘΡΙρΙ μαον.76.48(ρ.302.1 : 
Μ.42.δοο ). 

μεταρσιολέσχης, ὁ, πε τοὴο αϊᾷς ὁ μίσα ἰμΐηρς, 1514 ΡῈ]. 0.5. 
2ο2(Μ.78.14538)}. 

μετάρσιος, Α. γαϊξε ὁπ Κίσ, ᾿ίρη τ πο αν 1. Ηἴτ., ἃ, οὐ ἐαὶὶ 
(τ0 65, ΟἸΕΠῚ δγ.4.τϑίρ.200.31; Μ.8.13258}; ποι, θ]τ. 5 βαθβῖ., τῆς 
ἠεαυεης, 1δ.6.ττ(ρ.477.8; Μ.0.3124); πτηνῶν τὰ μ. Ὀἰχάθ οὗ 1Ὧ6 αἷν, 
Ἰθα5...(,6(Ρ.2ο8.17; Μ.20.13454); Ῥ. ἐχαϊοα ἰο φαυθ μ. εἰς τὴν 
πατρῷον ἑστίαν ἀρθείς (Οηπῖ,οΥ.5.6, τ(ρ.155.7; Μ.20.1236}}; ᾿Ηλίας...ὁ 
ἐν σώματι μ. Ἰλιβεγαϊ, Ξἑα! αἩἴτη.δ(Ρ. 368); ς. ἀδαυσηὶν ὑψωθεὶς εἰς μ. 
μονάς ας. Μρη ἀῤοεγ.2.20(0.40.17); ὁ ἄνθρωπος [5ς. ἐνδείκνυται] τὸν 
ἀέρα, οὐράνιον γὰρ φυτὸν καὶ μ. ὁ ἄνθρωπος διὰ τὴν τοῦ νοῦ λεπτότητα 
Οεοαμη.“ἄρος.4:)(0.73); 2. τηρῖ, ; ἃ. χα, ερ βδι μ. ποιησάμενοι 
τὴν ψυχὴν ἐπτερωμένην τῷ ποθῷ τῶν κρειττόνων ΟἸΘιη.5 γ.7.7(0.30.::; 
Μ,0.4568}; οἷ. ψυχῆς τε αὐτῆς μ. πτερῷ τὸ νοερὸν ἐπερείσαντες ἔλλ15. 
ἑἰι.ρτοθιη (ρ.196.4; Μ.20.13178); εὐχὴν ἄνω τεθεῖσαν καὶ νοῦν ἀπλανῆ 
καὶ μ. τ ἾΝ82.0γ.8.12(Μ. 35 δο40); ΝΠ Μαρη 4(Μ.7..0730; μ. γίνο- 
μαι τὴν ψυχὴν καὶ οὐκ αἰσθάνομαι τῶν βασάνων Μ|.}μάοί. χ(ρ.1τ33.0); 
56, Ο1 μεαυσηῖὶν ἱπτῆρς ὅλος μ., ὥσπερ ξένος καὶ ἀλήτης...κατέδραμε 
ἐπὶ τὰ “Ιεροσόλυμα Β45.6}.45.τ(4.1220; Μ.32.365 0); Ὁ. λίρηι σάββατα 
πάντα φύλασσε μ. καὶ σκιόεντα ΟΥΝᾺΖ. καΡη.1.1.15.6(Μ.37.4774}.Ψ 

Β, αἴγγ, τιπδθςίαῃταϊ, του, 5 βαθβε, οὗ οὐράνιοι ῥήτορες πτερο- 
φόροι τῇ γραφῇ ζωγραφοῦνται.. ἵνα σημανθῇ τοῖς ἀνθρώποις τὸ 
ὑψηλὸν καὶ μ. ... τῶν φύσεων ἐκείνων ΝΙ].ερ}.2.224{(Μ.79.36οΑ}); 
τροπικῶς τὴν..«γραφὴν τοὺς... ἀγγέλους νεφέλας καλεῖν διὰ τὸ κοῦφον 
αὐτῶν καὶ μι Οεδοιμη. “ρος.1:7(0.3}). 

μέταρσις, ἡ, 1. ἸΗΟΪῊς ἤγορι δὴ ῥρίασς ἰσ αμοίμον μ. λοιμικῆς 
ἀρρωστίας Ο60.Ῥὶς, ἤδχι τ (λ{.02.14664); Βεησα ρεη. εἤσηρε; οἵ τς 
βΕΆ5Οη5, ἐδ. 2δο(τ4564); 2. πίη μρ; ταεῖ., ἐκαϊα οι, ΑὉ [5.23τιὸ 
ἈΡῬτοο, δὰ ἰος.(Μ.87.21808). 

Ἐμεταρσίως, ἐν τη164-αἱν, (οπιη. [πα 10 .τ(}1.88.61}). 
ἐμετασαλεύω, σἤαλε ἤγομι 115 ῥοείοι, 1.5 α].τοιτ(ρ.38.0; Ν.τ22. 

13328); πιεῖ,» δόγματα, ΟΥ(δἰ5.2.2(0.128,26: Μ.τ1.7078); (Πγγϑ λοι. 
4.1 τη Οοἱ(ττ. 35 1}). 

Ἐμετασκέπτομαι, εὔσησε οπεὶς υἱσῖυς, Ογτ, 7ο.6.τ(4. 5940). 
μετασκευάζ-ω, 1. ἐὔαηρε ἐμ6 γασἠ τον οὗ, ἱγαμιϑίονηι; ἃ. πϑίθχο, ἴὰ 

᾿αρΌβιη θείας δυνάμεως παρουσία πρὸς ἀφθαρσίαν “εἰ τὸ ἐν τῇ 
φθαρτῇ φύσει γενόμενον ΟΥΟΝ γ85.ογ, αἰεὶ, 33(ρ.126.4; Μ.45.840), 
τοὺς εἰς καινότητα πολιτείας εὐαγγελικῆς μετεοκευασμένους Οντιαάον. 
17(1.613Ε); πηθά., 1) οπ,Ατ.6....3.3.1τ0Μ1.3.4418}; Β.. ο]οιηδηῖς. πὶ 
ΘΙ Βατῖβὶ ὁ τότε ταῦτα ποιήσας ἐν ἐκείνῳ τῷ δείπνῳ, οὗτος καὶ νῦν 
αὐτὰ ἐργάζεται... ὃ ἁγιάζων αὐτὰ καὶ μ., αὐτός (ῃγγ5.᾿0η1.83.5 ἐπ δ}. 
(7.784); ὁ λόγος..." εἰ διὰ τῆς θείας ἐνεργείας τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον 
τῆς προσφορᾶς σῶμα αὐτοῦ καὶ αἷμα ὕ|0.}).8. τοί} .ο6.1ο32Ὰ); 
ς. ἰὼ βθη., τοῖν ἴδπ ρίασιιθβ ωῦοῆς.μ. τὴν κτίσιν τοῖς θείοις 
προστάγμασιν Βα5.361.0γ.2ς τ( ΝΜ .8ς. 2884}; μετασκενασθὲν τὸ σῶμα 
Μωύσέως ὑπὸ τοῦ πνεύματος. πῶς γὰρ ἀνέστη ἐφ᾽ ἡμέρας μ' μὴ φαγών, 
μὴ πιών, μὴ καθευδήσας, εἴπερ ἔμεινεν ἄνθρωπος; Ῥτος, (Ὁ. Π..34τὸ 
(Μ.8γ.0020}; ἴῃ πιοπορηνβιία Ομ γίβζοιοσν τὰ τὴν ἡμετέραν φύσιν 
οὐσιωδῶς χαρακτηρίζοντα καθ᾽ ἡμᾶς τελείως οὐ σώζοντα: ἀλλ᾽ ἣ ταῦτα 
πρὸς τὴν ἑαυτοῦ θείαν μετασκευάσαντος φύσιν Μαχ.οριδε.(Μ.01.03λ); 
2. ἐἤαηφε Κωνσταντῖνον...τὸ Βυζάντιον εἰς Κωνσταντίνου πόλιν μ. 
ῬΙοβῖ,λ.6.2.90(Μ.6ς.4728); λύπην... εἰς χαρὰν μ. Ηδάτ.ἐηνοα, ΒΒ(ρ.τοῦ. 



΄ 

μετασκευαστῆς 

8; Μ.93.12934};; τηδδηΐηρθ οἵ ψνοσάβ, Οὐ νΝ υ55. ἕω δ(2 ρ.τρο.20; Μ, 
45.1858); τὸ μὴ κατ᾽ οὐσίαν ὅμοιον εἰς κατηγορίαν ἀνομοιότητος 
πατρὸς πρὸς υἱὸν “νοντες ῬΒΙοΚΞΙ.(.6.6.1(5228); 3. γα Εν ἰὸ ἐδια εἰᾶξς 
οὗ μ. [3ς. τινά] εἰς ῥήτορας Ῥτος,(5.6}.23(Μ.87.27404Ὰ}; 4. τη66,, 461} 
οπμεϑείξ; μσ., οἱ Ὀδοοϊηϊηνσ ἃ ὈΙΒπῸρ ὥσπερ εἰς βίον ἀπὸ βίου “εσθαι 
ϑγπεϑριτος(Μ,66,14880), 

Ἐμετασκευαστής, ὁ, 076 τὸῦο γεαγγαΉ ες, ἸΏ [4156 νιον οἵ Ογρατοη 
μηκέτι..-ποιητὴς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὰ ὄντα παράγων, ἀλλ᾽ 
ἔκ τινος ὑποκειμένης ἀρχῆς τε καὶ ὕλης, ὡς ἄνθρωπος, μ. ... εὑρισκό- 
μενος ἶβ86. ὁ θεός] γτοδο5.4{5..200}.Ψ 

μετασκευή, ἡ, αἰϊεγωϊίοη τὸ δὲ πνεῦμα οὔτε τροπῆς οὔτε μ. ἐστι 
δεκτικόν 1τᾶντη, ({845. )ξμ:. 5(1. φοῦς ; Μι,29.712.). 

"μετάσκεψις, ἡ, ἐμαηρε οἵ σἵειυ, Ογν, Αϑαο.12(3.5278). 
μετασοβ-έω, “ιβδίοι ΟΥ πηρεὶ ὃν 7δαγ ἰηἴο 8 αἰβεγεηὶ σοῦχϑα ὁ 

νόμος παιδαγωγὸν ὥσπερ τινὰ -“"οὔντα πρὸς τὸ εὐθὺ τὸν φόβον ἐφίστησιν ̓ 
ὑγτ. αὐοτογᾷ(ι. .2364); μ- ταῖς θλίψεσι πρὸς τὸ.«-συμφέρον τε ἡμῖν καὶ 
ἀναγκαῖον εἰς σωτηρίαν ἰά,Ος, 1213. τ6οα); τεῖ, ο.θ:53 τας 
κατασμικρύνει τὸν τύπον, »“-“ὧν εἰς ἀλήθειαν 10Ν δεὶ.4.π(ρ.87.3; 6 

1134}; 14.«ἀογ.6 (1790). 
μετασπάω, γαῖ ἴο 4. ἀἰβέγομ! ὉΪάασο, ΠΡΙΡἢ ἤσον.66,.48(ρ.8 5.27; 

Μι42. τοι0); γῃςε, Ζ..1:12(0.272.28). 
μετάστασις, ἡ», 1. γογιουαὶ, ἐἰαηρε ο΄ λίαρε ὃ θάνατος αὐτοῦ [5ς, 

τοῦ Χριστοῦ] μ. ἐστι καὶ μετάθεσις ἀμείνων, εἰς τόπον σώματα οὐ 

δεχόμενον φθαρτά ζῃχγβ. οηι.72.3 τη 70.(8.4260); δ.γο.τ(4660); ποῖ 
ΔΌΡΙΠΟΘΌΪΕ ἴο ἀϊντπα παίυτα αἱ πιο, τὴν ἐξ οὐρανῶν καταφοίτησιν..--μὴ 
τοπικὴν μ. τῆς ἀχωρήτου αὐτοῦ...θεότητος (σ6].ΟγΖ,ἐ.6.2.24.0(Ν 8ς. 
1300); οὗ ἀββδυπηρίίου οὗ ΒΜ, [0.1 655. ἄγη ΒΓ 3.π4(0.438.15); 
7ο..ῴον.. ΒΜ τάτ(ρ.232; Μ.04.13650); οὗ [εϑναιὶ οἵ ββυστηρ- 
τίου, Οαἰεε δια ΟΜ οο. τοῦς) ; 2. ἐμαησε; οἱ τορεηΐαποθ, ΟΥ̓, [ο. 
ττίτ2; Ρ.1τ6.24; Μ.14.448); οἵ εἤεςῖ5. οἵ Ὀαριίβιη τῶν πονηρῶν 
γνωρισμάτων ἐξαλειφθέντων τῆς φύσεως ἡμῶν ἡ πρὸς τὸ κρεῖττον 
μ. γίνεται στ γ85.ογ.ἐαἰεε, 4ο( τόσ; Μ.45.τοῖ}}); ἀεπιςά, τεῖ, 
βεμπεγβίιου οὗ οη οὐ...μ. καὶ ῥύσιν τῆς τοῦ γεννῶντος οὐσίας ΒΔ5. 
Ἐἔμμ.2.6(1.2438; Νί.20.5818)}; οὗ οσὔδηρε οἵ οἰτουμηβίδηοοθ, ὙΠάτσ, 
Μορβ. δ. τ(Μ.66.47γ70). 

μεταστατικός, 1. αὐὖΐε ἰο μίσους ἔοπι ῥίαεε ἰο ῥίαεσ, ἢ Ταϑῖ. [γ-τα(Μ, 
6.τύοοκ) ; 2. ἐπυοίοίηρ πιοίοη,, Ἰὰ ἃ γεάμεῖίο αὐ αδομγάμηι ἀυρυταρηῖ 
Αρϑί, ΝαβϑΕ, τὸ θεῖον... ποιεῖσθαι κίνησιν τὴν ἐκ τόπου πρὸς τόπον 

ἕτερον μ. ὈγτΟ Ν ἐ5ϊ.1.2(ρ.21τ.4; δ᾽,128, σοα, μεταστικήν). 
μεταστείχω, σὸ ἤοηι ὁπα ῥίαξε ἰοὸ αηοίπον, ἙΑΡΟἸ πεῖς ΡΞ. τοά 113 

(Ν1.33.14694}. 
Ἐμεταστοιβάξω, γε-οἰαεῖ ΠΌΡΤΑ Ὀοοῖκ5, ΤΠαγ. ϑὲαά, ῥοδη.1. 48(}. : 

00.17404}. 
μεταστοιχει-όω, εὐσηρε πὲ οἰοιμθηίαῦν παΐμγε Οὗ, ἰγαΉ δ οΥη; 

ἴ. ἴῃ ρσοη., τι νυ μοι. ορίζ.24.3(.4.44.2150); 516. Ῥε] ρῥ.5.431 
(}1.γ8.τρϑος); Ογτ. ἄμε 8ϑ1(3.3450); πότερον..«ἄρα τοῦ σώματος τῆς 
παρθένου «-ωθέντος καὶ τῆς ἰδίας ἐκοτάντος φύσεως ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου 
δυνάμεως Τ,δοητ.Β. Ν 65: εἰ Ἐπὶ. 2(Μ.86.132:})) ; το, τδπ Ρμΐαστιιε5 πᾶσαν 
τὴν κτίσιν μετεστοιχείωσε (Ἤγν5.6}.2.7(3.542Ὲ}; Ὀγτ. δαε. πο(3.5630) ; 
14. αἄον.2(1.70 }; ἘΝῚ ῥογῖβί.χ2.7(Μ.79.0528); οἱ ἀδοοτηροβιιοη του 
ἄδδίῃ, 1βοπς. Βιαγρυδευ.(1.86.10410); 2. τεῖ. ΟἾΣΘ ΕΒ γοϑ ΤΥ ΘΟ ΙΟῊ 
Ἀοαν οὐ τὸ ἀπαθὲς τῆς φύσεως εἰς πάθος ἠλλοίωσεν, ἀλλὰ τὸ τρεπτόν τε 
καὶ ἐμπαθὲς διὰ τῆς πρὸς τὸ ἄτρεπτον κοινωνίας εἰς ἀπάθειαν μετ- 
ἐστοιχείωσεν Οτ Ν γϑβδ.υ, λ10ς5.(Ν.44.336ΑᾺ}); τὸ ἴδιον σῶμα...μετὰ ἀνα- 
στάσεως «- θὲν ἐπὶ τὸ πνευματικὸν καὶ ἐπουράνιον ὑποδεικνύς Απδϑί. 
Απτιρόνημ. τ. (ΝΠ .89.1265 4}; γαῖ, τλδπ δ τοβυσσθοίίοῃ θ0α]65, ατνΝ γ88, 
ἤονμ.τ ἴῃ (απὶ.(Ν.44.7774}} ἔξω γεγονότες σαρκὸς καὶ αἵματος, εἰς, 
δὲ τὴν πνευματικὴν “-ωθέντες φύσιν τῷ. οἰρπ20); 3. οὗ ἔπΐὰγς ἢ{6 1ἢ 
φθῃ, εἰς μακραίωνα βίον «-οὐμεθα Οντοβοη βαςεῖ;.24{τ3.204ῈΕ}; οἱ 
Τεβίοσδτο οἱ τηδῃ «-οῦν δὲ πάλιν εἰς τὴν ἀρχαίαν εἰκόνα τὴν ἀνθρω- 
πότητα διὰ τοῦ πνεύματος ἐδοκίμαζεν ΟνγΥ. 0.2.τ(4.1228}; οἵ 4] 
τυ ϊηρβ ἵνα τὴν οἰκουμένην προσκομίσῃ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ ’-ὥσας τὰ 
πάντα πρὸς τὸ ἀμεινόνως ἔχειν τὰ, [5.5.5(2.8588) ; τεῖ. 15.671: δυσμὴ 
νοεῖται ἡ ἡμετέρα φύσις... καὶ ὁ ἄδης" ἐν οἷς τὸ ἄυλον καὶ ἄσκιον φῶς 
ἐναστράψαν, πάντα πρὸς τὸ κρεῖττον μετεστοιχειωσε, τὴν φύσιν 
ἀνεκαίνισε 865.ΝαΖ. ἠταί, 2ο(}.48.803); καἰ ρος.7: τοίρ.203.16) ; 
4. (θτίβίο!. ἄυλός τις οὐσία καὶ ἀειδής, ἡ τοῦ ὑψίστου δύναμις, τὴν 
δουλικὴν μορφὴν τὴν διὰ τῆς παρθέναι» ὑπόστασιν διαλαβοῦσα, πρὸς τὸ 
ἔδιον ὕψος ἀνήγαγεν, εἰς τὴν θείαν τε καὶ ἀκήρατον “«-ὥσασα φύσιν (τ. 
ΝΥΒ5. 4Ροἱ!. 25(Ν. 45.11770 ); ; ὃ τὴν φύσιν ἡ ἡμῶν πρὸς τὴν θείαν δύναμιν 
“"ὥσας, ἄπηρον αὐτὴν καὶ ἄνοσον ἐν ἑαυτῷ διεσώσατο τὰ ἐῤ. (ΜΝ. 46. 

ΤΟΖΙΑ); ἔστιν ἰδεῖν ὡς ἐν εἰκόνι τῷ ἄνθρακι ἑνωθέντα μὲν ἀνθρωπότητι 
τὸν τοῦ θεοῦ λόγον, οὐ μὴν ἀποβεβληκότα τὸ εἶναι ὅ ἐστι, ““ὥσαντα δὲ 

μᾶλλον τὸ προσληφθὲν ἢ γοῦν ἐνωθὲν εἰς τὴν ἑαυτοῦ δόξαν τε καὶ 
ἐνέργειαν Ὀγτο εμοί, ἵπειο(ρ.221.2 5 ; 51,783}; [ΔΝ δε, Ῥυοεσζη (ρ.32. 
44; 61.320); τεῦ, 7ο0.12:2] πρὸς ἀμείνω τινὰ καὶ θειοτέραν κατάστασιν 

. δθι μετασχημάτισμα 

“"ουμένης τῆς φύσεως ἐν πρώτῳ Χριστῷ ἰά. 7ο.8(4.7044); (ἀρο!- 
᾿ἰΠΔΥ 8) τὴν τοῦ λόγου φύσιν εἰς τὸ σαθρὸν...καὶ γηγενὲς “- σθαι, καὶ 
τροπὴν φαντάζονται τοῦ τροπὴν οὐκ εἰδότος 7 π|ιφπ σ Ή.(5᾽.6838); 
τεῖ, ϑοη᾿β Δ] ορθα ραγεορϑῦοη ἢ Θρ τ ἐδείχθη... πρὸς τὸ ἄμεινον 
ἢ ἐν οἷσπερ ἦν ἀρχῇ κατὰ χάριν --οὐμενος ἰά. [6.2.1(4.1100} 5. οἱ 
δἰειηθηῖβ τὰ δα μαγίβε, Οὐ Ν᾽ γϑ5.ογιαθο,.27(0.152.1; Μ.45.078) οἰτ, 5. 
εὐλογία; 6. πρὶ τἰζαα!ν τοὺς ἐκ παλιγγενεσίας “-ουμένους διὰ τῆς τοῦ 
λουτροῦ χάριτος Ἰ4 9 ρ.καπ.(Ν.45.2218}; τῆς εὐαγγελικῆς παιδεύσεως ἡ 
ζωοποιὸς ἐνέργεια ψυχήν τε καὶ σῶμα καὶ πνεῦμα πρὸς ἰδίαν ὥσπερ 
ποιότητα «-οἵ ΟὈγτιαάον.τ](Ι. 6148); : τᾶ, σίαρη. Νιμ .4098); μετα- 
πεπλάσμεθα νοητῶς ἐν Χριστῷ ἤγουν μετεστοιχειώθημεν, οἱ μὲν ἐκ 
πλάνης ᾿Ελληνικῆς...οἵ γε μὴν ἐκ περιτομῆς 1α.ἰς5.4.2(2.6ο8.}; 
“πούμεθα ἐν Χριστῷ ἜΣ καινότητα ξωῆς ἁγίας καὶ εὐαγγελικῆς 1.5.2 

(7608); διὰ τοῦ βαπτίσματος ..-μετεστοιχειώμεθα.. εἰς ζωὴν ἑτέραν 1α. 
Κορ. τίρ.194.12; Μι74.ϑοοα); ὁ τὴν ἐμὴν ἐσθίων σάρκα, ζήσει δι᾿ 
ἐμέ. «ὅλος εἰς ἐμὲ “οοὐμενος, τὸν ξωογονεῖν ἰσχύοντα 16, 70.4.1(4. 
266); μετεστοιχειζθητε εἰς τὸν τῆς εὐσεβείας... -«τρόπον “ΓΠαγιϑῖαα. 
ἐΡ}.2.2ο4(Μ.99.τό2ο0); οὗ Ἰἀο]αῖοιβ. ὁ τῇ ματαιότητι τῶν εἰδώλων 
προσανέχων, μετεοτοιχειοῦτο πρὸς τὸ βλεπόμενον τ Ν᾽ γϑ5.0η1.5 ΤῊ 
(ἰαπὶ.(}1.44.8650); 7. εἰαηρε, ἐγαη [67 πὶ τπουσῆϊ ἐκ τύπου πάλιν ἐπὶ 
τὸ ἀληθὲς «οοὔντες τῶν λεγομένων τὸν νοῦν Ὀγτι ρίαῤῥΝιρη, (1. 481Ὲ}; 
τοὺς τύπους...μ. εἰς πνευματικὴν θεωρίαν τρ.(432}; 1ὰ..}0.1.7(4.558}; 

14 4 407.1τ4{τ.482.Ὰ). 
Ἐμεταστοιχείωσις, ἥ, ἐγ Ἡ 5) ΟΥΙΘΙΟΉ οἵ ΘἸοτηθη 8; οἱ [σα πο 

Ὠυμιαηῃ τβϑαβ, ΓΝ}], ῥεγῖςι.4.12(},79.837})}; οὗ νγουτ]α αἱ γββτοσα του 
οἵ 8}} {πίηρβ, ατΝ ν88.υἱνρ.4.(0.270.24; Ἀ1,46.2414}); οἱ (γῖϑι 5 θοᾶν 
αἵ Βοϑυττοοτίοη, ἀπαϑί δι οά,τ2(Μι80. 2000); οὗἨ Ἰηοιβ Ὀοα 65. δἱ 
τα συδοίίοη τὴν ἰσάγγελον μ. τῶν σωμάτων Μεῖῃ,:γ.2.7(6.25.16; 
Μ.18.608); (οβια πα. Ἰορ.π(Μ 8 8. το20); τὴν ἀπὸ τῶν παχυτέρων ἐπὶ 
τὰ πνευματικὰ σώματα μ. Απαβι. Αητιδέγητια οἰ. 80.12768); Μᾶκ. 
αἰηδὶρ. (Μ.01.1322}) εἷζ, 5. μεταποίησις ; Οὗ ἢδνν {6 ἰὴ (Ὠχιβὶ τὴν 
σάρκα κατ᾽ οἰκονομίαν ὑπὸ τοῦ μονογενοῦς νἱοῦ προσληφθεῖσαν ἐπὶ 
μεταστοιχειώσει τῆς φύσεως ἡμῶν τι Νὰ. }.202(Μ.37.3328); οὐκ 

ἀριθμὸν “Χριστῶν.. ἀλλὰ ἕνωσιν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ θεῖον...τὴν τοῦ 

ἀνθρώπου πρὸς τὸν Χριστὸν μι ΟΥΝΝγ55. ἐδιφιικία ρ.126.0; Μ.4.5.7ο8}}}; 
ἄλλη γέννησις, βίος ἕτερος, ἄλλο ζωῆς εἶδος, αὐτῆς τῆς φύσεως ἡμῶν 
μ. 1ᾶ.γὲς5.(Μ,46.6040); ἀνέστη... ἀντὶ τοῦ πρώτου τοῦ πεπτωκότος 
Ἀδάμ, πρὸς ἀπολύτρωσιν ἐκείνου... καὶ μ. τι Αρτ. Ετεὶ,4.2(ΜἹ,οΒ, 28); 
αἰ50 οἱ εὐαηρε ἴον ἴῆε. ψοῦβθε μ, τῶν ἁπάντων ἀθεωτάτη ΓΒατ,ϑῖμα, 
6}}.2.τε(.09.11τ648). 

Ἐμεταστοιχίξω, ΞΞ μεταστοιχειόω, [ΥαΉ ΟΥ̓ εἰς καινότητα ζωῆς ἐν 
Χριστῷ μετεστοιχίσμεθα ντ.αὐον.ττ(1.40 5). 
πμεταστολιμαῖος, 5 εηὶ ζον, ἘΝῚ. ῥεγῖϑί.4.13(Μ,79.840}). 
Ῥμεταστρεπτέος, ἰο ῥε ἱεγηεα, ἀϊγεειφα ἴτοτπ ΟΝ. 6 Ῥδύβοι τὸ Δ δ Ὺ 

πρὸ ὑμᾶς.-. μ. ὁ. «λόγος (δε! ρρΡι .5(Ρ. 86.21; ΜΡ ],.κ0.4028). 
Ἐμετασύγκρασις, ἡ, [.1. ΙΟΥ μετασύγκρισις, γεεογιδίπηαον οἵ 

οἸειηθηΐβ, Βεποα γεείογαίϊορ, Η οὐ. Οἰδη.20.0, 
μετασυγκρίνω, γεζοΉ δἰτμί6, γεσίογε; Ἑ. Ια 55., οἵ ΤΠ). 6Ν}]} ὅ.. «πονηρὸς 

εὐ μετασυγκριθεὶς ἀγαθὸς γενέσθαι δύναται Πο».Ἶδηι.20.3; 2. ἃςῖ. 
1ΠΊΤΆΠ5., γείνῃ ἴο ἃ 5ἴδίο, ἐδ.8.13.; πιϑᾷ,, γεεογδίηδ; οὗ αἰοπὴς, Β85. 
βσχ.τ.2(1τ.38; Μ.20.8.). 

μετασχηματίζ-ω, 1. ἐἰαηρε ἐπε [ογ οὗ ὁ ἀριστοτέχνας...θεός, τῇ 
ποιητικῇ δυνάμει τῷ Χριστῷ “των καὶ μεταζωγραφῶν τὰς ἰδέας Νίοτη, 
5}0.2.6(0.23.12; Μ,18.574); τότε μὲν τῆς κτίσεως γενομένης, ὁ 
ἄνθρωπος ὕστερον πλάττεται" νῦν δὲ.. ὁ ἄνθρωπος ὁ νέος δημιουργεῖται 
«(καὶ τότε ὃ κόσμος ““εταῖ ΟἾΥγ5.ἢ.023.3.5.2 10 70.(8.1450); οὗ 5ἴατ οὗ 
ἘΡΙρἤδην οὐδὲ ἀστὴρ..«ἀλλὰ δύναμίς τις ἀόρατος εἰς ταύτην μετασχη- 
ματισθεῖσα τὴν ὄψιν Ἰὰ. ον. 6.5 ἴῃ ΜΊ.(7.818); οἱ θοαΐδ5 αὖ τεϑασσδο- 
(τοπ, ἀπαϑί,ληΐῖ. όγη.τ. ο(Μ.80.13760); τηρῖ, ὁ τὴν τῆς ἀρχῆς 
εὐκοσμίαν εἰς τυραννίδα καὶ ἀκοσμίαν μετασχηματίσας 1514.ῬῈ]. ᾿}. 
2.)4(.78.7818); τοί, ῬΉΙ}, 32:21 σαῶμα ἐπιθυμίας... καὶ ταπεινώσεως 

«μετασχηματισθήσεται εἰς σῶμα ἀπαθές, οὐ τῇ ἐξαλλαγῇ τῆς 
διακοσμήσεως τῶν μελῶν, ἀλλὰ τῷ μὴ ἐπιθυμεῖν τῶν ὑλικῶν ἡδονῶν 
Μεῖιῃ.»65.3.τ6(ρΡ.412.20; Μ.18,3174}; τὸ ᾿μετασχηματίσει' οὐκ ἐπὶ τῆς 
μεταποιήσεως τοῦ χρήματος τέθεικεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς 
φϑορᾶς ΤΠαϊ. Ῥλ1|.3:21τ(3.4266}; 2. τηξα., εὐαηρε με ὕογηι; οἵ 

᾿ ἀριποπβ, 1. αἱ. 20.152(Μ,122.153508}; οὗ Ῥῇαβος οὗ τοοομ, ΟἸδγη. ἐν. 6. 
τό(ρ.5ος.2; Μ.0.3724}; Ῥίςρ!., ἡ ἀϊςρμῖσε, Αἰ Απίοη 8 (Μ.26. 
8830); ΤΑΤΗ ταί, Τγίμ.τ τ β(Μ].28,11800); τηεῖ,, ἐπαρσο ομες αἰ μάε, 
ΤΩ Ῥᾶρα ἐρ. ὈταμιΡ ΑΙ λιαροὶ, δος. τ(ρ.1ο3.2; Μ.526.284.Α}; 3. 1η|6γ- 
ῥγεὶ αἰ εγορΐν ποικίλαις τισὶν ἑρμηνείαις τοὺς ἐμοὺς λόγους “-εἰν εἰς 
τὴν τοῦ νόμου κατάλυσιν (ἰἰσηῖερ. εἰ». 2(31.2.284); 4. γα δΡ {πὸ 
ἀρῤῥίϊεαίίον οἵ ἃ βαγίπῆν, νι. 5.το: τ(}.60.γ7808). 

Ἐμετασχηματικός, σαραῤίε οὐ εὐἰαηρίηρ, Ματς ΕσιοΡισο 4 (ἢ. 6ς. 
ΤΟΙ2})). 

Ἐμετασχημάτισμα, τό, εἤσηξε οὐ ζογηι, ΝῚ Επίορ.τϑ( 1.79. 1ττ6}).Ψ 



μετασχηματισμός 

μετασχηματισμός, ὁ, 1. ἐμαηρε ὁ 7ογηι, Ἐλαβ.ε.}..5.τπ(ρ.173.18; 
Μ,24.10324}); Απαβι πίονι. 2(].80,12654}; ταογαὶ δπα βριτθ αὶ 
κἄν ὁ κλέπτης καὶ ὁ ψεύστης κατὰ μετασχηματισμὸν ἐνεργείας τὰ 
ἀληθῇ λέγῃ ΟἸδπλο ΣΙ». δι δ(ρ. 465,14; Μ.0.2880); ὁ μ. ἡ εἰς τὸ ἀπαθὲς καὶ 
ἔνδοξόν ἐστιν ἀποκατάστασις ΜΕΙΠ.765.3.τό(ρ.412.τ8; Ν.τἢ,3174}; ἐν 
πράγμασι.-«καὶ ἐν δυνάμει τῇ κατ' ἐνέργειαν ἀρετῆς ὁ μ. ἐν ἡμῖν 
γίνεται ντυ πον ῥαξελ τοί ".1340); ἀἸεγόηὶ ξογηι οὐ καθ᾽ ὃ εἰσὶν [8ς, 
οὗ ἄγγελοι) ἐπιφαίγονται..«ἀλλ' ἐν μ. ταὶ, Κονη.8:130 ΒῸΡΡ].(ρ.301.22) ; 
2. ἱγαπϑ εγγε ἤρηγε, Οτιεονηρνοῖς ΓΟογ.4:6{ 5 9 Ρ.35}}). 

μετάταξις, ἡ, ἐλαηρε οὗ γαμὲ, ῥγονποίίοι, Ἰολ Ατ, δ. .6.3.4(Μ.3. 

5368). 
μετατάσσω, 1. ῥίασε ΡΘΗ, 1τι5εγὲ ἀξ αὶ σῖνθη ροϊηΐ ἴῃ 8Π Θυριι- 

τηθηΐ αὖται αἱ ἐπιστολαὶ μετετάγησαν.. «πρὸς τὸ εἰδέναι... ἘΡΊΡΗ. 
{πὲ 78 τἸζριθθθτ ; Μ.42.4440): 2. ἰγαγίδβοξε, Ρτος (..2..33:13(}. 
87.988.) ; γεαγγαηρέ, Ογπαβιεριτοσί Μ.66.14760) ; 3. τηοά,, εἰαηρε ομεὶς 
γαπᾷ οὐ κσίαμες, ἙαΙορ, ἐγ Νόνω! (Μ.104.3ς550); ΤΉρΡΒη, εἶγονι. Ρυταϑ( ΓΜ, 
1τοῦ,3338}); πχεῖ,, ἐβαηρε οὐεν ; ἔτοτη ἰδὺν ἕο συαςθ, οὗ ἴδε τοῦ γουῃρσ 
ΤΏ]ΕΥ, (]6}}.Φ. ᾧ Ξιδί(ρ.τόξ,τ; Ν .0,6134}); ἴχοτλ ραρϑηίθη τὸ (Ὦχ18- 
εἰδηῖγ, ΟΥΝν55. μαι 5 τ485); Ῥμηοβῖ. .6.2.8(}1.6ς.4724}; ἴτοῦα 
ἈΕΓαβΥ τὸ οὐ ποάοχΨψ, 1δ.1. (4654) ; ἔτοτα οὐ μοάοχν ἴο ἤφύοθν, 1.9.0 
(5768); ἴο ἃ ΒοΙΪοΥ ΠΠ|6, Βδβ,αϑεοῖ,1.2(2.3208 ; Μ.31.8738); ἀπὸ τῆς 
σκηνῆς καὶ ἀπὸ τῆς ὀρχήστρας πρὸς τὴν ἀγγελικὴν μ. πολιτείαν (Ἤτνς, 
Πορ!.26.5 ἴῃ ΜΠ (7 32τΑὺ; Αὐοιῃ, ρος: (τοῦ. 5048); ἔγομλ 15 
ΜΟΥ] ἴο πεχέ; οὗ τηᾶγένυβ, (γνβραη, Βερη.4(2.630Ε). 

μετατίθ-ημι, Α.. ἐγαη σον ἃ σἤαγο, οἵ ΠΝ αμ..τα -τΊ μετέθηκεν ἐπὶ τὸν 
᾿Ιησοῦν ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ ἐν Μωυσεῖ πνεύματος Τυβὶ (1α1.40.7(Μ.6. 
5854). 

Β. }ίαεε ἀἰεγεμεῖν ; 1. Ἰραη [67 ἀναστὰς ὁ κύριος εὐηγγελίσατο τοὺς 

δικαίους τοὺς ἐν τῇ ἀναπαύσει καὶ μετέστησεν αὐτοὺς καὶ μετέθηκεν 
ΟἸδιλεχε, 7 ζάοι. τδ(ρ.112.24; Μ.0. 6650) ; τχιοῖ,, γα αν ατὶ ἀτριιπιδτξ 
ἴο ἃ αἰΠογοπί σοπίεχί τὰ πάλαι ἐν τῷ γένει ὑμῶν ὄντα εἰς ἡμᾶς 

μετετέθη [υ51.ἀ1α1.82.τ( 6,660} ; ταῦτα εἴπερ εἶδες ἐπὶ τοῦ σώματος, 

μετάθες ἐπὶ τὴν ψυχήν Οτ μον. 6.2 τη 6} (ρ.40.14.; Νί.1.2.5258}; δὴ 
ϑοσπβαίίοη, (πγυγϑ. 10.3.1 ΤῈ «4.(0.248}; ΔΕ ΘΟΙΣΟΠΒ ΟΥ ΦΠοτρίοϑ εἰς 
ξύλα καὶ εἰς λίθους..«τὴν τοῦ θεοῦ τιμὴν μετετίθουν ΑἸἢ. ἱπειττ 4(λ1.25. 
1τό0}; οὐδὲν τῷ παρόντι καταλείποντες βίῳ, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἀγήρω πάντα 
«“ἔντες ΓΠαΐ. {4.1 ζπ Του. ᾳ. 1 ,8); ; πᾶσαν αὐτοῦ τὴν βουλὴν εἰς τὴν τῶν 

θείων λογίων ἐκπλήρωσιν “τῆσιν 1. ϑιιττ: τί. 1403); 1α.}}.γεἰ.2(4. 
1121} ῬΕΥΒΟῚ5 ἡμᾶς...ἐπὶ τὰ νοητὰ ενησιν [36, ἧ ἀστρονομίέα] ἀπὸ τῶν 
αἰσθητῶν ΟἸεΙ,.Ξἐν.6.1τ(ρ.477.19; Μ.9.51τ28}); τὸ ἰτυεσθε᾽ προστεθεικώς, 
οὐ “μετάγεσθε᾽" ὡς ἐπὶ ἀψύχων φησὶν “"εσθε Ὑβάτ. Μορϑ. σία: ό(ρ.9. 
20; Μι6δ,9Ο18); 2. ἰγαηϑίαϊθ ῬΕΙΒΟΤΒ ᾿Ενώχ, ὃς ἐν ὑπακοῇ δίκαιος 
εὑρεθεὶς μετετέθη τύ ΐϊεν.0. 3: τοὺς μετατεθέντας ἐκεῖσε [53ς. εἰς τὸν 
παράδεισον] μετατεθῆναι... «κἀκεῖ μένειν.. «ἕως συντελείας ἴτοη ἤαεῦ. 
5.5.1(Μ.7γ.11354Ὰ}; ἀφθαρσίας ἡμῶν ὑπάρχον τὸ σῶμα δεκτικόν, 
καθάπερ ἐδείχθη καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Ενὼχ “-εμένου ΜοΙΠ,γέ5.3.π(ρ. 396. τὰ; Μ, 
ΟΝ 3200); ΤΗ͂ΙΡΡ. ΤΏ. ,»Ἐ.δς κίρ. 39.17: Μ.117.10458); ἤρ, οὗτος δ᾽ ἂν 
εἴη ὁ ἐν τῷ θεῷ τέλειος, ὃ τῆς τῶν πολλῶν διατριβῆς μετατεθειμένος 
Ἐ .5.}.6.7. 8(3ο88; Μ|,21.5210); ἃ ῬΟΟΚ Σύμμαχος, ὁ τὴν.«-γραφὴν ἐκ 
τῆς ᾿Εβραίων μετατεθεικὼς εἰς τὴν “Ελλάδα φωνήν ΤΒατι αεγ.2.τ(4. 
328); 3, ἐἔαηρε, ἀοο, ΟΥροη ἐπὲ τοῦ εἴδους μόνον προσδοκᾶσθαι...τὴν 
ἀνάστασιν ἐν πνευματικῷ μεταθησομένον σώματι Μίοίῃ.γε5.3.π(ρ.304. 
6; Μ.τ8.2170) ; ἴῃ δα τὲ τὸ ἀθανατισθὲν ὑπὸ τοῦ θεοῦ σῶμα ἐν τῷ 
ἡμετέρῳ γενόμενον ὅλον πρὸς ἑαυτὸ μεταποιεῖ καὶ ενῆσιν ΟὙΟἾΝ γ85.07. 
εαΐφελ.37(0.143.5; Μ.45.038)}; τὸν ὅρκον..«καὶ τὴν πέστιν...»- ἕναν 
πειρῶνται ΤΠατ, ᾿ς. 54:τε(τ.965); τοὺς παρ᾽ Ἕλλησι νενομισμένους [56.Ψ 
θεούς) οἵ θυσέαις “νέεσθαι λέγονται παρ᾽ αὐτοῖς Ῥτος. . Λίμ.24: τῷ}. 
8γ.8684); “παηρε απά ἠἄϊγεοί ἀραϊμδὶ [3.. ὁ θεός]. «τοῦ Βαλαὰμ τοῦ 
μάντεως τὴν γλώτταν..«κατὰ τῆς ἀληθείας λυττῶσαν...κατὰ τοῦ 
ψεύδους ἄκουσαν μετατέθεικεν Πα αὐξοεὶ. (ρ.86.18 ; 4.777); εοπυεγὶ 
ἴο (μηκιδηϊξν, Οτγϑ, ἰανμ. Ῥαμὶ. (2.516); Το Μοβομιῥγαί τοί. 
87.30778}; 4. πιεά., ἐβατβο οὐδΥ ὕγονι οὐ γὰρ ἂν ῥαδίως μεταπεισθείη 
τις προσθέσθαι, τῶν αὐτοῦ “-ἔμενος, ἑτέροις (τ ΓΠΔΌΓΩ »βαηα Ογ.τάρ. 31. 
3: Μ. 1ο. ΙΟϑ08); ἐἰαηρο ΟἹ ἴο ἐκκέκλικεν εἰς ἡμᾶς καὶ μονονουχὶ 

μετατέθειται καταλελοιπὼς τὸν ᾿Ισραήλ ντ.5.5(3.6320); 805,, οἰαηρε 
Ομδ᾽ 5 ΠΕΌΙ(5. ΟΥ Ὀ6Πεΐ5, Οὐηοὶ, Αρῥ.8.32.τ4; γέβεηὶ τοῖς ἀδίκως 
ἐχθραίνουσι καὶ μὴ ““εμένοις κόλασιν..«ἐργάζεται Τα81, Ταρῤοἱ.45. 6(Μ. 6. 
Κ07Β); δὲ εοπυεγίεά τῶν ἐξ 'ΕἙλλήνων ἣ ̓ Ιουδαίων ἀφειλόντων πρὸς τὴν 
θθθην μεταθέσθαι πίστιν Ομιν5. ἀονπ.28. 3 2η 79. (8. 1620}. 

Ἐμετατιτράω, }έεγεα, Νιὶ, ἐγ. 6(Μ.79.12138)}. 
μετατρέπ-ω, 1, ἐγ τῷ ἃ ἀϊβεγεμί ἀϊγεοίίοη, τοῖ. ΜΊ,2πι40 ὁ 

παιδαγωγὸς τὴν εὐποιΐαν καὶ τῶν ἀδελφῶν. ..εἰς ἑαυτὸν “ὧν (Ἰ6Ιὴ, 
}αφί.3.τ2(0.287.20; Μ,8,073Ὰ); ρΡ655., ἑμγῃ ϑασῖ, γεμένη μεγάλην... 
τὴν πτῶσιν τῶν πιστῶν καὶ μετατραπέντων ΤΠαΤ ΗδΓΔΟ] ἀρ.εαὶ. ΜΖ, 
7:27(ρ.56.26); Ογτι ρίαῤῥισοη, (α,τ760); 2. ταρά., εἰαηρε ομεϑεϊῇ 
ἄγγελοι..-«πρὸς πάντα “οεσθαι δυνάμενοι Πονη( Ἴδη. Β.12; ρ855., δὲ 

862 μεταφρουρέομαι 

ἐπαηρεί ὁ φόβος εἰς ἀγάπην μετατέτραπται ὈἸεη), ῥαεά,τ.7{(ρ.125.2; Μ. 
8.221); 1α, ῥγοξ.τοί(Ὀ.74.24; Μ.8.2208); μετατραπέντι.. «πρὸς σὠῴρονα 
λογισμόν Οεἰ,ΟνΖ.᾿..6.τ.1τ.1(Μ.85.12131}0). 

μετατρέχω, εἰαηρε μεῖς αὐοίξ; γαθῖ., Ὀγτιαάον. 7(:  ποϑο), 
μετατροπή, ἡ, ἐΗΥΗΙΗΡ τη ἃ ἀϊῥεγομὲ ἰϊγδείίοη, ἱεγηΐηρ αἴσαν; 

τηδῖ., οὗ Ὁ σ βίο], ἤου65165 τὰς ἐφ᾽ ἑκάτερα κακίοτας μ. πατ. δίιἢι. 
Ῥγαθρ.(ρ.190.14; ΝΜ. οτ.14800). 

μετάτροπος, 1. σὐαηριηρ οὐδ ῥίαεο, Νοιπιραν. [0.5:24(}1..4.3, 
7894}; 1δ.1τ53: τ(Β60Α) ; 2. ἰζαδίε ἰο ἐπαηρε, 0.3: το(76 04}; ὅ. οτονίλγοτιι, 
10.2::15(764}}. 

Ἐμετατρυπάομαι, δέ ῥιεγεεί, ΝῚ].9Ρ}.2.236(}}.70.3214). 
μετατυπ-όω, 1. ἐγαη δον; ὮΡ. ἀπα τποῖ., οὗ σμαγαοίου χρόνῳ καὶ 

μαθήσει «- ὠθῆναι ὈἸ]ΕΙῚ.5ἐγ.4.23(0.314.τ6; Μ.8.13570}; οἵ γταῃίβ πρὸς 
ἀτίθασσον θῆρα --οὐμενοι Τ(ι65.ΝαΖ.αταί, τοί Μ.48.873); 2. "ιοάτὲν ὁ 
ἡμέτερος λόγος τῇ προσθήκῃ τῶν σχημάτων πρὸς διαφάρους χρείας 
“ο“οὔται ΟΥ̓ Ν γ55.ἐαςίρ.([4.46.3130}. 

Ἐμεταύλειος, ὀδείζοεειν αἰγίμην απ υδδέϊϑιίο μ. θύρᾳ Ἰπναρτολ ε.η.5 
(ρ.154.18; Μ.86.27058). 

μεταύριον, ὁ ἰδὲ ἀαν ΠΕ ἰορπούγοιῖν, 1}᾿ὈᾺ}}, ἠτοη.12.4{0.03.17; 
μεθαύριον Μ.34.11560). 

μεταφέρω, 1. γπους ἰο ἃ ἀϊεγεπί ῥίαεε, ἱγαηζογ; ἃ. 11ἴ.. εἴ τις... 
λύσας τὴν ὑποκειμένην τοῦ ἀνθρώπου ἰδέαν, μετενέγκῃ τὰς ψηφῖδας 
ἐν καὶ ποιήσει μορφὴν κυνὸς ἰτοῃἤκεγ.τ.8.1(1.7.521Ὰ}; οὗὨ πιδῖθη)- 
Ῥϑγοδοβὶβ, Ἡερεμ),ἀγεἠιτοίρ.15.09; Μ,1ο.14410);  υϑὲιφι,γυις.2 1 
(λ1.6.14840); οἵ 508} οἵ (Βυιξίδη μετενεχθεὶς εἰς τὴν μακάρων πόλεν 
τοὺς οὐρανοὺς... κατοικισθήσεται ΜΘ.) γΡΗ.6,2(ριὅς 2; Μ.18,.116Ὰ}}; 
Πρ. σαρκὶ μὲν ὀλίγα κατεχομένους, πνεύματι δὲ μετενηνεγμένους, καὶ 
πρὸ τῆς διαζεύξεως ΟΥ.Να2.0».8. (δ ὲ.3-5. 7920); ἐξαηδίαἰὸ ταὶϊοβ, ΡΒΊ]οσι, 
ἦν. 3.2(Μ 65. 4814}; δογγοτὸ ἔἴτουυ ἀποΐῃμοσ δαΐμου, (Ἴριη. έν.θ.2(0.442. 
21; Μ.0.2418}; ἴ». πιεῖ, ἐγαη δν τὸ ἃ ΟΙοτομὶ ϑυΒ]θοῖ ; ἀἰδοιββίοιι, 
ΟΥ, 79.6.52(34; ριτότ.10; Μ,14.2028)}; Μψογὰβ ΟΥ [ἀρε5. τὰ περὶ τοῦ 
σωτῆρος λελεγμένα ἐπὶ τὴν θεότητα τοῦ πατρὸς μεταφέρει 1διι5.6..}}.3.1 
(ρ.τοο,8; Μ.24.900}); τὴν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς περὶ τοῦ μονογενοῦς 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ φερομένην θεολογίαν ἐπὶ τὴν σάρκα μ.1΄. Λἱ αγεεί,.,2(ρ.43. 
24; Μ.24.1014}; ᾿πνεῦμα ὁ θεὸς μ. εἰς τὸν θεὸν καὶ πατέρα 1] να. 
Τντη.2.4(Ν1.30.4884); 2. ἐγαης ον ἀπ ονομείν, ττίξεορν, τοῖς θη, τ: 20 
ἡ εἰκὼν ἡ δημιουργουμένη, μεταφερομένη ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου Ἰάντι, 
(1845. μη  3ο10 ; Μ.29.7248). 

Ἐμεταφϑάνω, οὐἰαΐη ἰο, ΡὮχ.3.348Ε. 
μεταφοιτ-άω, 1. σο ἔγοηὲ Ο͵6 ῥίαεε ἰο ἀποίμεν, ἤδη, ας Κολη. 

(Ρ.201.17; Μ.113.8078); τοῦ, ἀδδίῃ οἱ 8. βϑϑῖϊπὶ ἐν τῇ τῶν ζώντων μ. χώρᾳ 
110.1).8. }.4ο(Μ.96.12378); ἢρ. μετὰ τὴν τῶν “Ιεροσολύμων πόρθησιν, 
μεταπεφοίτηκε μὲν ἐπὶ τὰ ἔθνη Χριστός (γτ. δας. 28(3.5424}); 14. κ᾿ 
49: 6( 1 60.τοῦτΑ}; τοῦ, Ῥαββονεῖ ἐξοδοιπορεῖν ἐπειγόμενοι... .καὶ εἰς 
πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἀρίστων μ. προθυμούμενοι, μεταληψόμεθο τοῦ Χριστοῦ 
1α «αὐον. τη(τ ποῦο); δηίὸνρ ΟατΟ,, [514.}0}6],6}}.5.560(ΜΠ.γ8.το 440}; 
τηδῖ., οὗ σββησε οἵ 5ι0Ί]εο μεταπεφοίτηκεν ὁ λόγος εἰς Χριστόν (γι. 
ς.717(}1.69.7408); 2. ραες ον 0ηὲ βίαὶδ [9 ἀη θοῦ ἀπανίστασθαι 
μὲν τῶν ἀρχαίων ἀρρωστημάτων, μ. δὲ νεανικῶς εἰς τὸ κατευμεγεθεῖν 
ἁπάσης φιλοσαρκίας γε δ : τι}. 69.748) ; 4. Ζαεὐ,..7(3. 586}; δου- 
λείας μὲν ἀπηλλάχθαι τῆς ἐν νόμῳ καὶ γράμματι, μ. δὲ μᾶλλον εἰς 
ἐλευθερίαν 14. οηι.8: τ4(0.215.12}; ἡμᾶς..«οὐ νεκρωθέντας, ἀλλὰ εἰς 
θειοτάτην ζωὴν ἐ ἐκ θανάτου μ., Του, ΑΥ.6...3.3.0(Μ.3. 4378); Ομτιβῖο]. 
ὁ μονογενὴς..-«σεσαρκωμένος...οὐ πέφυρται διὰ τοῦτο...οὔτε μὴν εἰς 

τὴν τῆς σαρκὸς φύσιν Μμεταπεφοίτηκεν ἡ τοῦ λόγον ὐλτς, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ 
τῆς σαρκὸς εἰς τὴν αὐτοῦ (ὑγΥ.6}.46. 2(Ρ. 159.20; : 55 .1438)} ᾿υλτ Μοι. 
ἐρ.(Μ.86.020})}; δὲ εοηυογίοα ἱμίο μ. πρὸς τὴν πρᾶξιν ὁ ὗὖ λόγος ΓΏρῆνι. 
ἔχει ρεμί Θ(ρ.485.6; Μ,113.0450); 3. σοὶ δαεὰκ ἀραΐῃ τὰ δ ὧν ἦν δύνα- 
σθαι «-ἂν εἰς τὸ ἣῈ ἀρχαῖς τὴν ἀνθρώπου “δα Ογτ.ἠονη βακολ. 2 4(5}. 
2868). 

Ἐμεταφοίτησις, ἡ, ἐγαΉ ΣΙ ΠΟΉ, ἡ. τῶν τύπων εἰς ἀλήθειαν μι ὕγτ. 
7 μη ο(65, 210Ὰ}; 4 σἰαρμκστη. (τ. 76}; τὰ, Ζαελι.25(3.682Α), 

μεταφράξω, 1. ῥαγαρήγαξε τὸ δὲ “ἐμεγάλυνεν. ..᾽ μ΄. εἰς τὸ ᾿ἐπῆρεν᾽ 
Ὁ τ. 70.32.τ4(8; 0.448.24: Μ.14.7778); 2. ἱπίογργεὶ ἀπὸ τῆς τῶν πρα- 
γμάτων ἐκβάσεως αὐτὸ μ. (Ὠγγπ5. ον". 41.2 τ ΤΟ ον (το. οΤΑ}); Οὐκ. 
Ιη4.10}.5(Μ.88.2561)). 

μετάφρασις, ἧ, ῥραγαῤἧνγαςε, Ἰὴι5..6.τιπ (4740; Μ.21.780Ὰ)}; τὴν 
μὲν ψυχὴν [5ς, Χριστοῦ) κατὰ μετάφρασιν, ποτὲ μὲν νοῦν παράφρονα 

ὀνομάζοντες, ποτὲ δὲ ἁμαρτίαν ἐνυπόστατον, ποτὲ δὲ ὡς ἐργασίαν τῆς 
ἁμαρτίας, ἐξωθεῖτε ΤΑ}. ροϊϊ.τ τί Μ.26.11208). 

Ἐμεταφραστικῶς, εὐτἢ ὦ ἐπαηρε οὐ ἐχρεεσείον, ἸΟΡΙΡΠ. ἤαδν.42.12 

(ρ.160.7; Μ|.41.7038). 
μετάφρενον, τό, δαεῖ ; ΡΙατ., «πομίάονς, γοῖ, Ῥθι9ο: 4 μ. 

χένια μέρη..«καὶ οὐχὶ δὴ πάντως τὰ νῶτα Ὀντιαάογοττίτ.3810). 
Ἐμεταφρουρέομαι, δέ ἐγαμε εγγο 10 αποίδϑν ῥγίδομ, ὙἸάγιϑεμά. 
ἐρ.τ δι (99. ΤΙοο) ; 1δ.2.07(12938). 

᾿ κ 
.“.ΤὩάαὰ "υήταῦὺ- 



μεταφρούρησις 

Ἐμεταφρούρησις, ἡ, γό-ὑηῃῤνίδοιπιθηὶ, Ὑμάτι Βτια.ΦΡ}».1.4ο(Μ.90, 

ΙΟΚ52Α). 
"ΟΝ σἰαΉρα ἵτοτα οὐδ παίατα ἴο ἀποίπετ, δέξοριε, ο. εἰς, 

ατιΝυβ95.υ.Μ40ς.(Μ.44.33718}; ΟντυΝ ἐδίια ρσοαπι(ρ.15.14: 6..40). 

Ἐμεταφυράω, ἀπμεα ἀπε Οἱ ἀὐβεγεμιγν; ἢρ.» οὗ εἴεοῖϑ οὗ βοοα 

τοδομίησ, αὐ Αρτ τοὶ, 8, (Μ.ο8.τοθοᾺ). 
Ἐμεταφυσικός, τηείαῤἠγδίσαϊ, πθαῖ, ρἱατ, 85 Βα ρβε., τιείαρ γϑίες 

τὰ τῆς φυσιολογίας ἀνώτερα..., τὰ καλούμενα παρά τισι μ, 1Β88..15.102 

(4040; Ν.30.3854). ὁ Ρ' 
μεταφύτευσις, ἡ, ἐγωμεξονηπαίίοι ἰλῖο Ρ]αμῖβ, ντιαάον. τ](1.5068). 

μεταφυτεύ-ω, ἰγαηδρίαπε; ἄρ. ἀγα τηεῖ, ἀνῆλθε.. «τὸ καλὸν ἔρνος 

τοῦτο “-οὐσα (Ὦγγβ. ἄηηα 3.3(4.1258); διδάσκαλοι... «παιδευθέντες ... 

τὸν νόμον τὸν ἔμφυτον ἐντεῦθεν μεταφυτεῦσαι παρασκευάζονται Ἰάὰ. 

μονα ἠη 1ς.6: τ(6.τ210}; τεῖ. Ἰὰς, ἐρριζόμενος 56. ΟὨΒΓΙ81].. τῶν 

πατριαρχῶν ῥίζαις, μεταπεφύτευται εἰς τὸ καὶ ἄλλους μεταλαβεῖν. 

αὐτοῦ τῆς εἰκόνος ΟΥΟὈς5.χ:3(0ρ.445); ἀπὸ τῶν τῇδε ἴ5ς. ὑπὲρ τὰ 

οὐράνια] μετεφυτεύθη..«ἡ βροτοφυὴς πυροφόρος βάτος τῆς θεότητος 
Μοάᾶ,ἄον.3(Μ.86.328 50); οἵ ρἼ{0 οὐ Θρίσυ τὸ ἅγιον πνεῦμα ταύτῃ πὼς 
κύεται διανενεμημένον κατὰ τὴν ἑκάστου περιγραφὴν ἀπεριγράφως 

ΟἸετη. ςΙν. 6. δ(ρ.492.10; Μ.0,3448); οἵ τηϑῃ αἴ σοηνεβίοι συῶν [5ς.Ψ 

Χριστός) τὴν φθορὰν εἰς ἀφθαρσίαν...ὁ τοῦ θεοῦ γεωργός 1ΔἉ,ῥγοί.τι 

(ρ.8ο.28; Ν.8.2320); Ὀντἠσην,ἀϊυ. τα( 53, 3000); ἘΡτου. αν 5:6 (ΝΜ, 
87.13128). 

Ἐμετάφυτον, τό, εἰ Πρ, ΟΥ χε ΐη Β5.27(}1.17.2410). 

Ἐμεταχάλκευσις, ἡ, 76-αϑϊοηης ἢ τηοίαϊ ; ταθῖ,, τεῖ, Μα).3:3, 

Οντ.αάογ.2(1.59Ὲ). 
Ἐμεταχαλκεύτ-ω, Κα 00 τηεῖα] ἀπε μ. ... ἄροτρον εἰς ῥομφαίαν 

Ονγτ. [οοἷ.4τί3.230Ὰ}; ταςῖ,, ἐφηρον ἀηϑῦ Οὐ ἀἰβεγομίν, ἐπαηρθ ἴο 
8 Βεϊίον βίαῖς, τοῖ, Ασιοιῖς ἐχρῆν [5ς, Πέτρον] εἰς ἑτέραν. ἕξιν 

ἔνεσθαι τῆς ἐνούσης ᾿Ιουδαίοις τὴν ἀμείνω καὶ σοφωτέραν Ἰ1ὰ, 0.10.2 
(4.92:Ὰ}; ἰ4 πορειραςεῖ, το( 5.134}; μ- πρὸς εὐανδρίαν Ιἅ.1.ω.9:27(0.79. 

9; Μ.12.6520); ὁ υἱὸς..««πτων ὡς θεὸς τὴν ἀνθρώπου φύσιν εἰς ἀφθαροίαν 

14. τη. 5 :ττίρ,182.10; Μ.74.1844}. 
Ἐμεταχάραξις, ἡ, γ6-οηργανίηρ, ἐηργαυΐηρ απστ ; ΠΡ.» τεῦ. Μι, 5:1] 

μ. τῶν ἐν τύποις ἐπὶ τὸ ἀληθές Ογτ.αάογ.τ(τ.50). ᾿ ᾿ 
μεταχαράσσ-ω, ργαῦέ ἀπεῖῦ, γεγηοίοἰ; ΒΡ. ἀπα τηδῖ., οὗ βεύνβίβίοι 

οἱ βοτίρίατε οὐ (μυιβιίδη ἀοοΐείης, Ὁ εἰ5,αρ.Οτ. δἰδ.2.27(ρ.156.2; ΝΜ. 

11.8484); ΟΥ Ν υββ μια Ρ.70.13; Μ.45.3008); ἴπ βοοά 56η88. ὁ 

Χριστὸς τὰ ὡς ἐν τύπῳ καὶ σκιαῖς μ. εἰς ἀλήθειαν Ογτ αὐογ.2(1.50}): 

τοῦ νόμου..«τὰ Ελλήνων ἔθη “-οντος...ἐπὶ τὰ πρεπωδέστερα καὶ....-εἰς 

εἰκόνα ζωῆς εὐαγγελικῆς 1.τ6(5770); μέτοχοι γεγονότες τοῦ ἁγίου 

πνεύματος..--εἰς εἰκόνα τὴν πρώτην νοητῶς “πομεθα ἸᾶΝ αἰι.27(3.406Ὲ). 

["Π]μεταχείρησις, ἣν ν. μεταχείρισις, ' 

μεταχειρίζ-ω, βοΐ. δηά τηρᾶ,, ἔσκε 1. μαμὰ, μανε ἴῃ. παρά; ταεῖ.; 
1. μδὲ πῆ μὲν ταχύτητα, πῆ δὲ βραδύτητα...μ. Β45.361.ογ τοί Μ ὃς, 

2404); 2. ἐχεγεῖδθ οὐκ ὀρθῶς αὐτὴν [8α. ἱερωσύνην] “᾿ουσιν Ομ γγϑ.5 ας. 

4.ποίρ.64.5; 1.3878); [514.Ὀε].6ῤ}.2.52(Μ.78.4930); ῥγαει΄5ε ἃ τας, 

Ομγγβ."ον!.72.4 τη Δ11.{7.1068}; 3. "ἀδαὶ εοὐϊλι, ἱγεαὶ, ϑγιιββ.ἐίοη τ 

(Ρ.2325.7; Μ.6δ6.1τ164}). 
μεταχεέριος, 1. το 116 μαπά, Νοπη,ραν.0.13:8(}},43.8614}); 

2. ἴῃ ἐμὲ μαμάς, τ ἐπ βοῖθον οἵ, τΡ.18: 36(δο60). 
μεταχείρισις (-χείρησις), ἡ» 1. ἠαράϊηρ, ἱγεαίπιεη!; ταβάϊς., ἢρ., 

οἱ Ραριίξτῃ, τι γβ5.δαρὶ }.(Ν.46.4178)}; 2. ἰακίηρ μοίά, ἀρῥγο- 

Ῥγϊαϊίοη: οὐ ἡ πρὸς τὴν κλῆσιν ὁρμὴ ἐξαρκεῖ, ἂν μὴ καὶ μ. εὔδρομος ἢ 

τῇ προθέσει Ατεῖῃ. ροστοιθ( τοῦ, 7400). 
μεταχειρισμός, ὁ, γε-᾿παμάϊ τη, τιοάπβεαϊίοη οὗ δι βταζεγηβηΐ, 

Οεουμι,.4ς,.23: 5}1.118,2768). 
μεταχθόνιος, οὕ ἐξπὶς τοογὶ, Νοππιῥαν. 0.20: τ8(}1.43,0124). 
μεταχρόνιος, ἰαίεγ 1ρ: εἴτι, σογητηρ αβεγιυαγάς, ΤΑΡο Διο Ρς, 

36: 34(Δ1,533.τό4Α, νν.}}. μετὰ χρόνιον, μεταχϑόνιον) ; 1.67 -28(14050); 

(ε),Ον2.}..6.2.22.14(Μ.8.1293.4). 
μεταχρώννυμι, 1. εἰαηρα ἰδ εοίοιιν οὗ; ῬΆ55., Ουτ. [οεὶ.το(3.2164}): 

Βρ. διά τηθῖ. τῆς ἐκκλησίας...ἀνθούσης, πάσης τῆς πόλεως εἰς εὐσέβειαν 

μεταχρωσθείσης ῬΑ]].υ(Ογγς.5(ρ.33.9; Μ.47.21); ΟΥτο σἰαρλ σοι. (1. 

268); 2. αὐά εοίοιν ἰο, «οἰ ΟΉ 1ῃ: μ. ὥσπερ τῆς εἰκόνος τὴν γραφήν 

19.τ(τ70). 

6315). Ε 
Ἐμεταχυμίζω, εὐαηρα {πὸ )μΐσε οὐ βαυοιν, Οουτλ ΟΡ ον. 2(λ 98, 

251}). 
Ἐμεταχωνεύω, γόεαςὶ, ϑοοτ.ἦἢ.6.5.τ6.ττῷλ1.67.605Ὰ}; πιοῖ, τὴν τῷ 

κακῷ μελανθεῖσαν μ. πρὸς τὸ ἀκήρατον ΟΥΝ γ55. λον. 4 τ (απὶ. (Ν|.44. 

8228); ἡ ψυχὴ Ζαζάρον.. «τὸ ἴδιον εἰς τὸ ἴδιον μετεχωνεύετο Ατιρῆ. 

λο».3.5}1.30.654). : ! : 

μεταχωρ-έω, γεηοῦε, ραξ5 οὐθν, τοῖ. ἀφίῃ πρὸς...θεὸν μ. ἸΟ.Ψ 1 Η. 

υ.ο.Π)..3(21.04.4408}; ταδί.) οὐ Ῥεσβοῦθ οὗ Τυΐα, 80ο. ΘΕ ]118Π85 

863 

Ἐμεταχρωστέον, οἠδ γμιδὶ ὦγο, ΟἸετα, ῥαεά.3.ττίρ.271.28; Ν.δ... 

μετενδύω 

φεύγοι ἂν ἅπερ ἐστίν, εἰς ἄλληλα --οῦντα καὶ μεταβαίνοντα τ. Νά Ζ,ον. 
20, 6(Μ.35.10728); (Βτίβῖο]. σὰρξ ἐγένετο... καὶ οὐκ εἰς σάρκα “υήσας 
ἐκ παρατροπῆς γι. 0.4.3(4.375Ὲ); Ηδτδο].εεἰἠ.(1..3.703}). 

μεταχώρησις, ἡ, ῥαξείηρ οὔεν, ἐμαηρε ἀφανισμὸς τοῦ χείρονος ..«καὶ 
εἰς τὸ μὴ ὃν μ. ΟὙ.Νγβ8ς.ογ.οαἱρεἢ..26(0.99.3; Μ.45.68}). 

Ἐμετεγγίζω, ἐγαγςζον; Ῥᾶ55., καὶ. Αρος,τθ:21(ρ.425.12}; διιθτ4 

(Ρ.451.12). 
μετεγγράφω, ἐγιδεγίνε ἀπε προ, ἢρ. κηρὸν..«ὃς τύπους πάλαι 

τοὺς πρὶν λεανθείς, τοὺς καλοὺς μετεγγραφῇ τ, Να.“αγη1.2.1,.12.456 
(Μ.37.χτ994}; τὸν θεῖον..-μὁμον ἐν πτυκτίῳ τῆς καρδίας...μ. (Ὀπϑῖ. 

ΤΠ 16ο.ἰαυ4.553(}1.88.517.4}. 
Ἐμετεγείρω {μετέγρω), 1. Ρ458,, γ͵56 ἀραΐῃ ἴτοτα τῃ6 ἀβα], “ροδ. 

Ἐἐπιῶ2ιιϑ; 2. ὃ Υἵβε τη βε ϑμ1}: τδῖ,, Οὗ Ῥουβίβτοηῖ ὈΥΆΥΟΥ μεέτασπό- 
μενος ΤΑΡο το. Βς.87:1τ4 (ν.1. μετεγρόμενος Μ.33.14410). 

μετεγκεντρίζω, ρα οὐ ἀγῖίνε εἰδείοἤίεγε, τηϑῖ. ἐξ. φυσικῶν εἰς 
πνευματικὰ μ. 70.Ο] μη. 5 εα],7(}}.88,8ο80). 

Ἐμετεγκεράννυμαι, δὲ ηηρί εα τοτλ, Μαχιανηϑὲρ (Μ.ο1.11370). 
μετεγκλίνω, ἐπεϊϊηα, ἀἴγεεὶ, 10.Μ8].εἤγοι.5 Ρ. 25 (Μ 07.800) ; πρὸς 

τὰ θεῖα τὴν ῥοπὴν [35. ψυχῆς}.-.μ. Μαχ.αριδτρ (Μοοτ.ατό0Ὰ}. 
Ἐμετεγκλοίω, ἐπείοξε ἐῃπ ἃ εὐἰΐαγ, Μαχ.εαρ.4.0τ(Μ.90.13440). 
μέτειμι, (εἰμί ς}, δδ εομεεγηθ τοϊὰ, ἀδαΐ ὐτξ ἐν τῷ κεφαλαίῳ ᾧ 

μέτειμεν ΓΤ άν τα. ΤΥῖη.2.6(Ν1..30.5218); ο. δςς,, 2δ,.(5240) ; μέτεστι, 1 15 
ῥοεςῖνίε, Ογτ.1ς.5.τ(2.7270}. 

μέτειμι (εἶμι 1δο), 1. μι 5μ6 ὁ μετιὼν [50, ἀρετήν] ΟὨχγπ5.ἤοη!.1.5.7 
ἐπ ΜΠ (7 ποδον; [οἰίσιυ, ξοηξογηι ἰο οὔτε τι τῆς Μωσέως μ. νομοθεσίας 
Ἐπ5.4.6.1.6(0.25.33; Μ.22.400}); αΠαεῖς μ. ἀνδρείκελα χαλκοῦ πεποιὴη- 
μένα ἴὰ υ.(.3.54{0.102.23; Ν.20.11208}; 2. τῖσυε ἴτοπι ὁη6 ρίδσα ἴο 
ΔΠΟΤΏςΥ μὴ μετιέναι ἐπίσκοπον ἣ κληρικὸν ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν ῬΠοῖ, 
ποηῖθε.1.26{ρ.475; Μιτοάιτοοϑο) ; πιοῖ., βᾶ55 οῃ ἴο 8. ΑἸ γθμς βΒιὉ- 
Ἴ6οῖ, Μςτμ,γεσ. τ. 45(Ρ.205.5); Επ5.}.6.ποιττ(φοός ; Μ,21.825})); ΟΠ γν5. 
μοηι.4.3 ἐπ ΞΟ ογι(τοι 80); ἐμαηρε ουεν ἴο ὃ γὰρ μέλλων ἐπ᾽ ἀρετὴν 
μετιέναι, πρότερον τῆς κακίας καταγνῶναι ὀφείλει, καὶ τότε αὐτὴν 
μετελθεῖν 1Δ.᾿ομ.9.2 ἢη Π οὐ.(12.054). 

μετέκγονοι, οἱ, ργεαί-ργαπαοϊπάνεη, ΟἾὨγγβ.ἤονα, 4. 5 τη εν, (12. 
470, ν.1. μετεγγόνων). 

μετεκδέχομαι, ζοϊϊοιυ προη, ῬδᾺ]. 5} ϑορἠιθο( Μ.86.21338). 
μετεκδύω, ρῥμὲ Οὐ οὐ ἐμαηρο ομες εἰοίμεξς., τηβῖ,, Οὐ μγοίοιὴ- 

Ρϑγοβοβὶβ, Οσ.Ναζ.εώρηι.τ.χ.8.37(41.37,4404). 
Ἐμετεκλαμβάνω, ἀεεερὶ πόχὶ, ἦι ἵμγη, Ρολτ ΠΝ δι. 4.4ο(Μ.86, 

7214}. 
μετέλευσις, ἡ, δμγιοῖί; ταϑῖ,, [π51.Σαροὶ.43.5(44.6.303.}. 
μετεμβιβάζω, ἐγαηα ον ἱπίο ἀπο πεν τεσερίδοϊε ; οὗ τηδίθτηρϑυ - 

σἤ 515, {0.1}. ἀγίο, ο(ρ.τότ.21; Μ,06.1280Ὰ)}. 
, Ἐμετεμπλοκή, ἡ, ἡηρίτεαϊίοη, ἱπυοϊυφιπσμὶ, Μάτο, ᾿τιορηδειτιθο 

(Δ1.6ς.9254}; ΝΗ ΔΜ αρη 34(Δ1.70.τοορο); Ρ]ΌΥ., σηαγος οἱ εν], 
γυΡαεῖ..Λ δ(ρ.130.14); δ Σ 47(Ρ.210,1). 

Ἐμετέμπτωσις, ἦν ἐγΉΣ εγόηεε ἰο πιστοῦ ῥοσιίοη, Μαχιαριδις (Μ. 
οτ.τοῦθ0). 

μετεμψυχόομαι, δὲ εμδομίεά; οἵ ἴπ6 Ὀοᾶάν, Μαχιαριδίρ. (ΜοΣ. 
1100}}. 

μετεμψύχωσις, ἡ, ἐγαπεηργαϊοη, οὐ βομὶς μονογενῆ δὲ λέγει τὴν 
ψυχὴν ἑαυτοῦ τῷ μόνην αὐτὴν ἐσχηκέναι" οὐ γὰρ προσεκτέον τῇ περὶ 
μετεμψυχώσεως μυθοποιΐᾳ τάγτῃ.5.34: τη(}.30.13320}; 1. } διε, 
Ον.15.2ο(Μ.6.14840) ; ἐξάγει δὲ ψυχὴν ἡ γῆ, ἵνα μάθῃς διαφορὰς ψυχῆς 
κτήνους καὶ ψυχῆς ἀνθρώπου"..«κἂν παῖδες ὑθλῶσιν 'Ελλήνων μ. ἡμῖν 
φανταζόμενοι Ῥτος.,φη.1:24(Ν.87.1050). 

Ἐμετενδέομαι, δὲ ερηἠηδ τη αἀποίμον Ὀοὰγ ; οὗ βοι}]5, (]6}}}.εν.3,3 
(Ρ.2ο:.2ο0; Μ.8.τττ68). 

Ἐμετένδεσις, ἡ, εὐ ηδιπεμὶ τὰ ἀποϊδιον Ὀοάν, (Ἰ]οιη, ἐν. 7.6(0) 24. 

27; Μ.9.4454). 
Ἀμετενδεσμέω, ὑϊηά οὐ αἰἑαεῖ αηθιῦ ; γλοτ θυ -Ἰθμἀοτθ το ΟΠ ΘΒΕ], 

Βασιἠον ιν Ἐς τλί(τ ατ2Ὰ ; Μ.29.2760}). 
Ἐμετενδημέω, εὔσηρε γεσίάφηςο, ΤὨάτιϑιαᾶ.ο7.1τ. 3(Μ.00.8058). 
Ἐμετενδιδύσκ-ω, ῥμὲ οὐ 1ῃ ἐχομαηρε, Ἡϊρρ.ἐαεν. 5.20 (Ρ.1321.15; 

Μ.16.32024}; πιεά,, πιεῖ, τὴν κατήφειαν “"όμενοι εὐφροσύνης ἀγαλλιά- 
ματι ΤὭάτιϑδειά,εῤὈὈ.2.86(}.99.1329})). 

μετενδύ-ω, δοῖ., γφείοίδιο, Ὧρι. ἀπεκδύων αὐτὸν ἀπὸ τῆς προὐπούσης 
αὐτῷ θρησκείας, καὶ μ. αὐτὸν εἰς Χριστάν Απιηοη, ἰέ.το: (δὴ. 85, 
{5738}; τηεα,, ῥμὲ οἩ Ἰρηδιθαά, ἢσ. ὁ ἐκ φθαρτοῦ τε καὶ γηΐνου βίου τὴν 
οὐράνιον ἀφθαρσίαν “-όμενος το Ν γβ5. λον. ἴῃ (αΉ}4.{Μ}.44.0618); τὰ 
πρόσκαιρα φύλλα τῆς ὑλικῆς ταύτης ζωῆς, ἅπερ..-«κακῶς ἑαυτοῖς 
συνερράψαμεν..«.ἀντὶ τῶν θείων περιβολῶν μετενδυσάμενοι 1(,0Υ.ἀοΉ.5 
(ρ.το2.4; Μ.44.11848)}; ἐν τῷ βαπτίσματι τοῦ ᾿Ϊησοῦ πάντες ἡμεῖς 
ἐκδυόμενοι τὰς ἁμαρτίας ὡς χιτῶνα πτωχικὸν..--τὸν ἱερὸν καὶ κάλλιστον 
τὸν τῆς παλιγγενεσίας “-ὄμεθα 1ἅ.δαρι Ομ γ.(61.46,5038}; ΑδοΛτα  ἤόηι. 

ς(Μ.40.228})}. 



, 
μετενεκτέος 

Ὑμετενεκτέος, 7 αἱ )η45: δὲ ἱγαη γνεά ἐπί σε ὃ λόγος μ. Τηάἀτιϑιυά, 
6Ρ}.2.ττ3(}].00.1380Α}. 

ἡμετένεξις, ἡ, ἐγαη δία! οΉ Οἱ γε ς5, “44. Βανι ο(ρ.140.26). 
Ἐμετενθρονίζω, ἰγαμείαία αι ὈΙΒπΟΡ, ΤΡ. εὐγοη. ρττοί( δῖ, τοδ. 

2160). 
μετενσωματ-όομαι, ρ455,,) δέ ῥμὶ ἴηῖΊο αποίἠεγ δον, οἵ σου] 

((ποϑί.) “"οὔσθαι...τὰς ψυχάς, ὅσον πάντα τὰ ἁμαρτήματα πληρώ- 
σωσιν ἔτει ἤσεν.1.2ς5.4.: ἐπιστρέφειν [3ς. τὰς ψυχὰς τῶν ἐν ἀγνωσίᾳ 
ἀνθρώπων) καὶ «-οὔσθαι εἰς ἕκαστον τῶν ζῴων ἕως ἂν ἐπιγνῷ, καὶ 
οὕτω καθαρθεῖσα...μεταστῇ εἰς τὰ ἐπουράνια Ἰρὴρ ἢ. λα6᾽.42.ττίρ.133. 
260; Μ.41τ,7414}; 1}.27.4{0.305.6; Μι4τ.3680) οἴξ. 5. ἀντικαταβάλλω; 
ΟΡΡοβθα ὃν Οπρθη, Οὐ εἰς. ο(ρ.54.2; Μ.ττ.12570); δι ἁμαρτίαν 
γενομένη δὶς ἐν σώματι, διὰ τί οὐχὶ καὶ τρὶς καὶ πλεονάκις ;..-οὐκ 
ἔσται τάχα ὅτε ψυχὴ οὐ ““ωθήσεται ἀεὶ γὰρ διὰ τὰ πρότερα ἁμαρτήματα 
ἐπιδημήσει τῷ σώματι 1Δ,εογ. 1 δ1|.13.χ(0.173.27; Μ.1.3.τοϑ8}}); οὗ 
(μηδὲ δος, (β} Π5ῖιι9. τὸν Χριστὸν λέγει ἄνθρωπον κοινῶς πᾶσι 
γεγονέναι... οὐ νῦν πρώτως ἐκ παρθένου γεγεννῆσθαι, ἀλλὰ.. «πολλάκις... 

ἀλλάσσοντα γενέσεις καὶ ““οὐμενον Ηΐρρ.λαεν.0,14(0.252.24.; Μ.ετὸ, 
23908Β); (ΔΜ6 108.) εἴ τις..«γήμῃ γυναῖκα, αὖθις αὐτὸν μετὰ τὴν 
ἐντεῦθεν ἀπαλλαγὴν ““οὔσθαι καὶ γίνεσθαι αὐτὸν γυναῖκα ἘΡΙΡΗ ἦσεν. 
66.ο(ρ.30.1 ; Μ.42.410); δὲ ἰγαμαξεγγε ἐμίο αὶ δοῶγ; ρ., οἵ (σά ἃ 
ἀςξβου θεᾷ ἴῃ ΔΗ ΠΤΟροπιοσρῃΐϊς ἰδηρΌδρο ὁ δὲ θεὸς ἡμῶν ἀπερίγραφός 
ἐστι φύσει περιγράφεσθαι δὲ δοκεῖ --ούμενος ΤΛΊΝ, εονηνσςεεμ (1. 
28,454}. 

μετενσωμάτωσις, ἡ, ἐγαηον ργαΐοη, Οἵ ποι]5, γυϊμεαγηαΐομ, ἃςο. 
ἀοσειϊκίβ ἀπὸ τοῦ σωτῆρος μ. πέπαυται, πίστις δὲ κηρύσσεται εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἨΠΡΡ.ἰαθνιδιτοίρ.229.20 ; Ν᾽. τ6.32540); τὸν ἀθάνατον 
εἰς θνητὸν ἐρχόμενον σῶμα, οὐ κατὰ τὴν Πλάτωνος μ., ἀλλὰ κατ᾽ 
ἄλλην τινὰ ὑψηλοτέραν θεωρίαν Οτοζ εἰς.4.τη(ρ.286.24; ΜοΙΙ ΙΟ404}; 
1δι5.2ο(ρ.31.8.; 12258}; τις ἐρεῖ ὅτι ἑαυτὸν ἠγνόει ᾿Ιωάννης ᾿Ηλίαν ὄντα" 
καὶ τάχα τούτῳ χρήσονται οἱ ἐκ τούτων τῷ περὶ μετενσωματώσεως 
παριστάμενοι λόγῳ, ὡς τῆς ψυχῆς..«οὐ πάντως μεμνημένης τῶν προ- 
τέρων βέων 1. Γ0.6.τοί7; Ῥ.1το.26; Μ.14.220Ὰ}; ᾿Ηλίας οὐχ ἡ ψυχὴ 
«Ἡλίου» δοκεῖ μοι λέγεσθαι, ἵνα μὴ ἐμπέπτω εἰς τὸ ἀλλότριον τῆς ἐκ- 
κλησίας τοῦ θεοῦ περὶ τῆς μ. δόγμα 1ᾶ σογρειΐῃ Μ|1.12.π(0.173.2; Μ, 
13.1088.}); οὗ.. «πρεσβυτέραν τῆς ἐν σαρκὶ ζωῆς τὴν πολιτείαν τῶν ψυχῶν 
δογματέζοντες, οὔ μοι δοκοῦσι τῶν ᾿Ελληνικῶν καθαρεύειν δογμάτων 
τῶν περὶ τῆς μ. αὐτοῖς μεμυθολογημένων τον γ55, ον Οβ1.2ο 1.44. 
2324}; (ἴδηις ,) φάσκοντες ἀνατρέχειν τὰς μεμολυσμένας ψυχὰς ἐπὶ 
τὰ στοιχεῖα, καὶ συγκαταμίγνυσθαι ἀλλήλαις, πάλιν αὐτὰς ἐν ταῖς μ. 
φασι τιμωρεῖσθαι κατὰ τὸ μέγεθος τῶν ἁμαρτημάτων Νοηιο5."παΐ, ΒΟΉ. 
(}1.40.5778); εἰ γὰρ ἡ μὲν ἡμετέρα ψυχὴ τῆς τοῦ θεοῦ οὐσίας ἐστίν, ἡ δὲ 
μ- καὶ εἰς σικυοὺς καὶ πέπονας ἐκβαίνει...τί φεύγεις τὴν μ. τοῦ θεοῦ; 
ΟΒτν5."001.2.5 ἴῃ “«4ς.(0.218,0). ͵ 

Ἐμετενταφιάζω, ῥγέῤαγε αηεὶν [ον ὑμτίαὶ, ΓΠαάτιυμά. ἐρ}.2.2 140}. 
90.16448). 

Ἐμετεξορίζω, ῥαπῖε ἔγο! ὁηὲ ῥίαοθ ἴο αμοίδεγ, ΤΠΡΒη. εἤγονι. 
Ριοὐ( ΜΝ. τοϑ,2848), ! 

μετέπειτα, αὐεγτσαγάς ; ἰαίεν, ἘΡΊΡἢ ἐς. τ(ρ.227.15; Ν.41τ.2730)}} 
ἰἠμδη, πεχὲ ἤῃ ογάδγ πρῶτα θεός, μι λόγος Οἠγοη Ῥαξεδ.ρ.46(Μ.03. 
τόδ0). 

Ἐμετεπινοέομαι, ὧδ α Ξε ξεχηηΐ ἐοηπέερί, αχ.αγεδρ. (Δ οἹ.τ1 2170). 
μετέρχομαι, 1. “0 006} ἴο ἀφιστάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν [36. ἴϑτα0}} ὁ 

κύριος,..«μετελεύσεται ἐπ᾽ ἔθνει ζητοῦντι τὸ θέλημα αὐτοῦ Τὶ ὕαη 6.6; 
ΟἵἨ ἁ Ροββεββίοηβ, ῥᾷ85 1ο, Βδ5,}}0}.11.2(3.53258; Μ.32.12608); αὔϑ., 
εἤαηρε πεῖς ῥίατε τὸ πνεῦμα..«μὴ μεριζόμενον μήτε μετερχόμενον ἢ 
μεταβαλλόμενον 1Ἰάγπι. Γ715.2.τ(}1.30.4208}; ἴταη5., εαγσε 1ῃ15 {6 
Τοῦ ἀποίβεσ, ψ4, 79. δ5(}.182.24); ΡΒηοσι, ᾿, 6. του τ(}1.6ς. 5928) ;2. ῥεγ- 
546, βεγξέεμῖς, λι5.0.(ὐ.γ.253(Ρ.10.7; Μ.2ο, 940); σἰαεᾷ τὰ. χρύσεα 
τῶν ἀγαλμάτων..«μετήρχετο 1.3.5 4(ρ.102.1; 11170}); 3. τηοῖ., ῥοίίοιο, 
ῥγαείῖξε, μράρερο, Ταβῖ. Ζαροί ττ, (ΝΜ ,6,. 4610); μέτελθε τὸν φόβον 
Οντ Ἡ ῥγοσαίεολ.τ; ΟΠ τγβ.ἤόηι, 42,4 ἦῃ Μ11.(7.4570); ἀμφότερα Ἶϑα. 
τὸ πάσχα καὶ τὸ βάπτισμα] μετελθών, τὸ μὲν ἀνέπαυσε, τῷ δὲ ἀρχὴν 
δέδωκε 18.19.4(1648); Πα φΗ.18 ἐπ 105.(1.315)}; 4. σὸ Ἰπγοισὶ, 
αἴδοιδς, ἱγφαὶ οὗ, Ταβῖ. Ταροὶ.4.0(Μ.6.556Ὰ); Ἐπ 5.4]. πεν. ττ( 1.86. 
3718). 

μετέχ-ω, ῥαγίαϊε οὗ, βαὺσα τἤαγε ΤΉ; 1. ἵν σότι, μετανοίας μ. ΤΟ] Θγη. 
8,5; ἰδῶμεν... τένες «ὐνουσι τῆς ἀληθείας καὶ τίνες τῆς πλάνης Αὐἱδί, 
ἀροΐ,3.1; τὰ δὲ τέχνης καὶ σοφίας “ὕοντα θεοῦ, “-εἰ καὶ τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ Ἰτοη. ἤαεν.5.3.2(7.1 300) ; θνητοῦ ὄντος τοῦ σώματος καὶ οὐ “Ὄντος 
τῆς ἀληϑινῆς ζωῆς είῃ.γ65.1.23(ρ.240.6 ; Μ.41.10030)}; τῆς τοῦ ἀγαθοῦ 
πατρὸς οὐσίας πᾶσαν ψυχὴν καὶ πᾶν κινούμενον ζῷον «τειν λέγει 
Περοπα, ἄγε, δίρ.15.0; Μ.το. 4400); τῆς δὲ ἀφθαρσίας μεθέξει καὶ τὰ 
ὁρώμενα ΤὨαε, Π ε.2:0(3.558); α. ἃσο. τὰ τῆς γνώσεως τὰ μὲν ἤδη 
πίομεν, τὰ δὲ δι᾿ ὧν ἔχομεν βεβαίως ἐλπίζομεν (Ι6γγ.ἐ6εἰ.12(0.130.28; 
Ν.0.7048); 2. παν ἃ γίρλ! ἰο, 1 Τυβτριοηαγολ, (81.6.32 60); μόνος ὁ 

864 μετεωρίζω 

ὑπὲρ εὐσεβείας μετεωριζόμενος -εἰ τῆς τοῦ ὑψίστου προσηγορίας 
᾿ιάγαι. 5.7: τϑ(}4.30.11848}; ο,, ἰηῆπ., τοῖς 5.44:8 οἱ βασιλεῖς 
πάντες καὶ οἱ χριοτοὶ ἀπὸ τούτου μετέσχον καὶ βασιλεῖς καλεῖσθαι 
καὶ χριοστοί Τιυδι ἀταί.80.3(Μ 6. 6814); 3. τεῦ, ΔΈΟΣ ἀπα ὅοιῃ τὸ 
ὅλως “εσθαι τὸν θεόν, ἴσον ἐστὶ λέγειν ὅτι καὶ γεννᾷ" τὸ δὲ γεννᾶν 
τί σημαίνει ἢ υἱόν; αὐτοῦ γοῦν τοῦ υἱοῦ ““εἰ τὰ πάντα κατὰ τὴν 
τοῦ πνεύματος γινομένην παρ᾽ αὐτοῦ χάριν' αὐτὸς μὲν ὁ υἱὸς οὐδενὸς 
"ει, τὸ δὲ ἐκ τοῦ πατρὸς “-μενον τοῦτό ἐστιν ὁ υἱός..«τὸ “εσθαι οὐκ 
ἄν τις ὑμῶν ἔτι πάθος εἴποι καὶ μερισμὸν τῆς τοῦ θεοῦ οὐσίας Αἰἢ.“:᾽. 
τ.τ6(Μ.26.45.,8); 4. οἵ τοῖα οηβ ἢ} Ὀδύννοθη να ἃπα πιὰπ ἐν 
ἀμώμῳ ἑνότητι εἶναι, ἵνα καὶ θεοῦ πάντοτε “-ετε [ππ.  ρή.4.2; ὅπως 
ἕκαστος τῶν ἁγίων τῷ “-εἰν Χριστοῦ Χριστὸς γεννηθῇ Μοιῃ ον. 8.8 
(ρ.90.14; Μιιβ,τ490}; ἀπρεπὲς δὲ ἦν πάλιν τὰ ἅπαξ γενόμενα λογικὰ 
καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ [36. θεοῦ] μετασχόντα παραπόλλυσθαι Αἰἢ.Υμε.6.4 
(Μ.25.Ἰοδϑα); ρᾷ58., δὲ κοι εαίοί τὸ πνεῦμα... οὐχ ἑνὶ μέτρῳ 
““ὁμεένον, ἀλλὰ κατ᾽ ἀναλογίαν τῆς πίστεως διαιροῦν τὴν ἐνέργειαν... 
ἀπαθῶς μεριζόμενον καὶ...--όμενον 185.)}17.22(3.Ἰ0,Ε ; ΝΜ, 322. τοᾶο, 

Ι004}); αὐτὴ [3ς. ΤΎΪ.}] μόνη ὑπὲρ τὸ ἄυλον καὶ ἀόρατον οὖσα, κατ᾽ 
οὐσίαν “-εσθαι δύναται. . οὐδὲν δὲ κτιστὸν.. «μετουσίας τρόπῳ ““εσθαι 
δύναται, ἢ πληροῦν οὐσιωδῶς τὸν ἄνθρωπον 1))άνιν, 1 γὴη.τ.3ο(}1.30. 
3608); ἡ κτίσις ἀμέθεκτός ἐστιν οὐσιωδῶς τῇ λογικῇ ψυχῇ, ὡς ἐνοικί- 
ζεσθαι αὐτήν: μόνου γὰρ θεοῦ ἴδιον τὸ οὕτως ““εσθαι 1.3.6(5254); τὸ 
μὲν πνεῦμα φύσει εἶναι ἄτρεπτον, οἱ δὲ “τοντες αὐτοῦ κατὰ μετοχὴν 
ἄτρεπτοι ΤΑΤΗ αταί, Ἔγτη.τ. 25]. 28,11530); οὗ μὲν ἅγιοι μέτοχοι τοῦ 
λόγου ἦσαν" ἐνταῦθα δὲ ὁ λόγος μέτεσχε τῆς ἀνθρωπότητος, ... τίς ἡ 
διαφορά ; ὅτι οἱ ἅγιοι πρότερον ὑπῆρξαν καὶ τότε μετέσχον θεοῦ λόγου 
20.4.5(12560); ὥσπερ γὰρ ἔλαβε σῶμα, οὐ δεόμενος σώματος. .«οὕτω 
δὴ καὶ ψυχὴν ἔλαβε... ἵνα πᾶσα ψυχὴ διὰ ταύτης μετάσχῃ τῆς ἀτρεπτό- 
τητος Τδαϊ,οριτλπ(4.1240); οὐ μετέσχον ἄγγελοι, οὐ δὲ ἐγένοντο θείας 
κοινωνοὶ φύσεως. .«ἄνθρωποι δὲ “τουὐσε καὶ κοινωνοὶ θείας φύσεως 
γένονται, ὅσοι μεταλαμβάνουσι τὸ σῶμα...καὶ πένουσι τὸ αἷμα 70.}. 
ἐμιαρ.3.26(λ.04.1248Ὰ}; 5. οἵ συςδατγίβε ἡ... εὐχαριστία, ἧς οὐδενὶ 
ἄλλῳ μετάσχειν ἐξόν ἐστιν ἢ τῷ πιστεύοντι...καὶ λουσαμένῳ τὸ...«εἰς 
ἀναγέννησιν λουτρόν ᾿5ῖ. Ταῤοΐ.66.1τ(Μ,6.4288); τοὺς...«τελευτήσαντας 
διὰ τὸ τῶν μυστηρίων ἀναξίως μ. (Ἤγγϑ.Ποη1.9.3 ἢ 3(ον (το, πο30): 
ἡμεῖς τὸ σῶμα προσκυνοῦμεν, ὡς τὸν λόγον, τοῦ σώματος “τομεν ὡς 
τοῦ πνεύματος ΤΑΙ, ὀγΩΉ.2(4.174); [0.1}. 7.0.4.02(Μ.04.115.38} οἷτ, 5, 
ἀντίτυπος ; μέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς μ. τῶν ἁγιασμάτων σου εἰς 
ἁγιασμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων {1]..[α6.(0.234.24); Δ08., (Βεν5. οι. 
82.6 τη ΜΠ. {7.700}; ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μ. πολλάκις δὲ καὶ διὰ δύο 
ἐτῶν Ἰα.ποη.17.4 ἐπ Π εὐ.(12.τ608). 

μετεωρέω, ἐϊ7} π᾿|0ᾳ τὴς Πολα, 1)10α.1)ς,ός : τ2(λ1.33.τ6ο0Ἐ}). 
μετεωρίζ-ω, 1. 11ἰ., γαῖξ ο α βεῖρὶ!, γαῖδα αἰοῇ!, ΝῚ] ἐρί Ραμα! τοῦ Μ. 

79.11640); τηθᾶ,, γέδε αἰοῦ!, ΟΠ γγϑ. ἠδ 5.5 τὰ ΜΠ (7 ὅ5το); ρά8585., 
δὲ δογηξ αἰοῦί, ἱπγοισά ἰδὲ αἱν Ἀββακοὺμ..-μετεωρίσθη ὑπὸ ἀγγέλου 
ιάντη, 16,8: 30 1.30.16608}; Οὗ Αβοεπβίοη, ὅν, Αὐταρ καί,“ ς.8:32 
(Ρ.145.29); 2. ἢρ. δηα πιεῖ, ; 8. οὗ ὈτΆνΟΥ δηα αϑρίγατίον, ἐδ μ 
τὸ διορατικὸν.. εἰς τὸ πάντελες μ. ΟΥ. 70.13.42(ρ.267.33; Μ.1.4.4734}; 
ὑπὲρ τὴν οὐράνιον ἁψῖδα τὴν διάνοιαν μ. ἰόυι5...(ὐ Ξ(ρ.20 5,1; Μ.2ο. 
13374); τὰ.«βήματα...““εἰ τὴν διάνοιαν καὶ πτεροῖ τὸν λογισμόν 
(δγνβ.μονμ. 4.3.5 τὰ ΜΕ()ιΑ6 τ); πρὰς τὸ θεῖον μ. τὸν νοῦν Λεη αὶ, 
(ΝΜ ὅς. 9074}; Ἰαϊτδηβ, αη πιρα., γίδε ἀνιπταμένους ““ἐσϑαι καὶ φεύγειν 
τὰ θέλγητρα [5.. δαιμόνων] 61]).5γ»ῃ}.8.τ(ριϑτιτα; Μ.τβ. 140 Ὰ} ; 
εὔχεται δοϑῆναι αὐτῷ τὰς τοῦ πνεύματος νοήσεις “-ούσας καὶ ἐπαιρούσας 
τοῦ. ΒΡ ς,54:6(Ν}.33.159020); προστάττομεν τοὺς βουλομένους ““εσθαι, 
πνευματικῶς τοῦτο γίνεσθαι ἐν ταῖς ἁγίαις ἐκκλησίαις, οἷον διὰ 
προσευχῆς, δι᾿ ἀναγνωσμάτων, διὰ ψαλμῳδίας καὶ δι᾽ ἐλεημοσύνης 
Τστερθητῖ ες. Π ον, 8(Μ.86,δοτιο) ; Ὁ. Ἔχαὶ!, εἰδυαὶε, ΗΪΡΡ. Κγ.4 τη Ῥν. 
(0.158,7; Μ.το, 6174}; ὁ ὑπὲρ εὐσεβείας “-όμενος Ἰϊντα. "ς.7:18(Μ. 
39.11848); μετεωρισθέντες τῶν γηΐνων, προσπλάσωσι τῷ οὐρανίῳ 14. 
2Κέρ.22:τ4{(Μ.30.1117]0}; πέτραν σημαίνεσθαι...τὸν Χριστὸν... ἶϑς. 
ὃς] συεται κατὰ τὸν νοῦν ὑμνούμενος ὑπὸ θεοῦ ΤἩοά. ᾿ς.6ο: 3(Ν1.33. 
5960); ρΡ655., δὲ εἰαίειί ἀπέλθωμεν “-ὁμενοι ἕως οὗ φθάσωμεν ἐν τῷ 
οἴκῳ σου, διότι ἠγάπησά σον τὴν ὁμιλίαν Ἵ᾽, Αὐγ.Β, 2(ρ.τογ.2}; 
ς, ναι ομοσοῖῇ, δα ῥά ἡ ρ “τει τῇ ματαιότητι τοῦ νοός {1Π85.15.80 
(1. 4418; Μ.30.2640); Μας Αδριλον.ς. 6(Ν,34.5040); πῶς γὰρ δυνήσῃ 
τὸν νέον...σωφρονίσαι, αὐτὸς ἐν πολιᾷ τοιαῦτα “νων; (Πτγα. ἄπηα 4.1 
(4.7314); ““ἐσθαι ἐν ἀργολογίᾳ πολλῇ ΝΙ].ερ.3.523(8 1.70. 540Α) : 
ἃ. ἐχεῖῖσ, Ή 5616, ἀϊξίγαεί πρὸς ἄλλο τι κάλλος “-εσθαι Βαϑ8.αϑεεί.1.2 
(2.320Β; Μ.31.8738); ἰα,6ρ.22.χ(3.00Ὰ ; Μ΄.32.2888); τοῖς..«ταρὰ τῆς 
ἰατρικῆς .-«“πομένοις ἀπὸ τοῦ ὀρθοῦ λόγου εἰς τὴν τοῦ σώματος ἐπι- 
μέλειαν 1τὰ.γέρ, [μ5.55.π(2ι4οοῦ; Μ|.31.1ο 524}; πρὸς τὰς ἀπάτας τοῦ 
βίον τούτον ““εσθαι τ. ΝᾺ 2.6}.238(})1,37.3818}); δαίμονες..«τὴν μνήμην 
“ντες τοῦ νοῦ τῆς πρὸς τὴν χάριν αὐτὸν ὁμιλίας ἀποσπῶσιν 1. 
Ῥενξιδιί(ρ.1το4.22); ὅπως ἂν μὴ ““ὦμεθα ἀπατώμενοι ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων 
περὶ τὴν ματαιότητα Το. δτριεαῤιοι( Μ 8. τϑς ον; δ. Πθποα 0 455., δὲ 



μετεώρισμα 

ηῃορίεεἰζμϊ οἱ “-όμενοι...καὶ ἀμερίμνως - βιοῦντες ΤΟγτιλον ἀΐν.τλ( 55, 
408}; ἐὰν θέλῃ τις κτήσασθαι ἀρετήν, οὐκ ἀφείλει ἀδιαφορεῖν οὐδὲ 
“εσθαι Ἰ)οτ.ἀοεῖ.το.2(Μ.88.17250) ;.1Ὁ.1τ.6(17410}. 

μετεώρισμα, τό, 1. ἀεῖρἠὶ, 70.1).λο».1.2(Λ1.06.5406}); 2. ἀεορ- 
τἴοη οἵ ἘΠΊ)", 14. .0.4.24(Μ.04.τ2οδο). 

μετεωρισμός, ὁ, Δ. ῥγαμεῖης θέατρα καὶ ὀρχήσεις καὶ μ. ΤΗΠΡΡ. 
εοηδισηηπιδδ(ρ.2ο8.το; Μ.1ο.048}). 

Β. ἔβη ἡ }ρὸ [μὲ ανθβ, Τ᾿ [ξαεὐ.7.2; Τ. Βρη7.6.3; ἵνα φυλάττωσιν 
ἀπὸ μ. τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν Αῤοῤηϊλι αὶν. (Μ.6ς,2218); ταείῖ.; 1. ἀϊ5- 
ἐγαείίον, ᾿ρρειηάοάηοες λόγος ἀνωφελὴς καὶ ὅ διὰ τῆς πρὸς ἀλλήλους 
ὁμιλίας μ. ἄκαιρος Βαβ.αΞεθῖ.2.2(2,325Ε; Μ.531.88:0}; γίνεται ὁ μ. ἀπὸ 
ἀργίας τοῦ νοῦ μὴ ἀσχολουμένου περὶ τὰ ἀναγκαῖα Ἰᾶ γόριδν,2τ(2. 4220; 
Μι2τ.10078}; μ. ἀπὸ τῆς πληροφορίας τοῦ παρεῖναι τὸν θεόν 14.6}.22.2 
(3.008 ; Μ.32.2800) ; ἡ αἰχμαλωσία τῶν παθῶν..«ἀπόλλυσι τὴν ἐγ- 
κράτειαν..«.διὰ τοῦ μ. καὶ τοῦ κόρου Ἰή51α5 07.1].3(0.106); καὶ τῶν 
ἀκουσίων μ. πάντως λόγον ὑφέξομεν Τ)1Δα. ῥόγξ, τοοίρ.148.}); 2. Ρἱὶυτ., 
ἀϊειγαείίοης, ἰπτῆρς ἰμαὲ ἀϊείγαεὶ τῶν τε τοῦ διαβόλου ἐπιθυμιῶν καὶ 
τῶν τοῦ κόσμου μ. ΤΒαβ.δαρί.1.2.τοί(2.6430; Μ.31.15608); Ρα}}. ἢ. [απις. 
Ῥτοβτη.(ρ.1ο 4; Μ.34.1οοἹ) ; δαέμονες..«εἰς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας καὶ 
εἰς μ. ποικίλους σχηματιζόμενοι 1) Δ, ῥεγξ ϑτ(ρ.το(.21); 3. πορίρεῖ, 
ἡπαϊεηίτον; ὁ τυχὼν μ. ναυάγιον ἴσως ποιεῖ ΝῚ..41.(Ν 1,70.) 0); 14, 
Μαρη8(Μ.70.0808). 

Ὁ, πῆρ μρ τἴλ6 ᾿Ἰπουρῃῖς τὸ σοά, Οὐ. 7ο.2.τ(ρ.532.16; Μοχλιτοσὼ; 
καρπὸς δὲ τῆς μερίδος τοῦ θεοῦ μ. θεοῦ- οὕτω γὰρ “]ερεμίας ἑρμηνεύεται 
14,}}.6ο τπι 76γ.(Ρ.221.27}; [8Β43.6}.42.2(3.τοός; Μ,32.32408); ἀδολςε- 
σχίαν τὸν ἐν θεωρίᾳ μ. λέγει Ἠδδνο ΠΗ. Κ».5.54:52(}1.02.12138}; 
ἀποκρούεται..«τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς...ἢ ψαλμῳδίᾳ ἢ προσευχῇ ἢ μ. 
ἢ ἄλλῳ τινὶ τοπικῷ περισπασμῷ ΜαΧ,εαγιϊ!.4,48(Μ.00.10570); Ζαμβρὶ 
«εὐὅπερ ἐστὶν Ἀϊπσμά μου, τουτέστι μ. μου Δ, αγηδῖρ. (Μ.οτ.τ2ο 10). 

Ὠ. δεΐτξ γαΐδε μι}, εἰοοϊ πη σ; ταςξ,, οἵ Ρτάς, τε, Ῥβ,1320:1 ἁμαρτία 
ἐστὶ...ὃ μ. 1Β65..1ς 8ο(ι. 4410 ; Μ.30.2654); ἕνα πάσης κενοδοξίας ἢ μ. 
ἐκτὸς ὑπάρχωσι Τα. ῥεγζ.04{0.148.8). 

Ἐμετεωρόκλαδος, τοί ὀγαρεῖες ῬοΟΙΗΠΗΡ ἐούλθδι ΑπίΜοι. 

ἤον, Δ5(}.80.15730). 
μετεωρολογία, ἡ, ἰοβν ἀϊεεοηῦοε, Βαβι ἤμοηι.τ2.6(2.1τοΟ20 ; Ν,531. 

3978). , Ξ 
μετεωροποιέω, -- μετεωροπορέω, 

1Ο8Β); αὶ, Αρ0ε.12:14{(0.3265.23). 
Ἐμετεωροποιός, σραν ΊΉΡ, ἔλι5..15.53517(}1.24.3418). 
μετεωροπορ-έω, 1. ἀΞξερηά, τοαϊξ ὁΉ μῖρα Σ 1ἴτ., Το ἢ δγηηοῖ πη. 6 

{Μ.18.361τᾺ}); ταγϑί., οὗ σοπτεχηρ ἴοι ἐν ἐλευθερίᾳ --εἴν τὸν νοῦν ΟΥ, 
ΝΥβ5.»ρ.22(ρ 3211; Μ.46.404Α); 2. ν ἀἴαν οἡ μίρἢ, ταξῖ, ὁ 
καιρὸς...""εῖ γελᾷ τε τοὺς διώκοντας Ὀπναρτ,ἦι.6.3.26(0.123.0; Μ,8ό, 

26400). 
ἐμετεωροπόρητος, τοῖο μας ῥμασεεά τηῖο ἐμὲ μεαυόης, ΤΒμαγδεμα, 

παδπυ ΒΜΥ͂ 7(Μ.ο6.6924). 
ες Ἐμετεωροπόρος, 1. ἱγαυεϊ ΠῊΡ ἐπγομφαι ἐμ αἷγ, φοαγίηρ αἰοῇ!; ἢ 
δῇα τηρέ., γοῖ. Μ|.152:322 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἀγγέλους δηλαδὴ 
θείους καὶ μ. ψυχάς ΟἸδτα. ὑγ.54(0.226.1; Ν.0.71448); ΟΥ̓ Ν γ85.᾿σχὶτ 
(}1.44.644}; αἱ πτέρυγες τῆς γῆς οἱ διορατικώτεροί εἰσι καὶ μ. παρὰ 
πάντας τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς..«καὶ οἱ κατὰ τὸν θεῖον νόμον βιοῦν δεδι- 
δαγμένοι Οτ.Ξεἰ ἦι Ἐχεελ.γ7:τ(}1.13.7880); ἀστρονομίαν τὴν μ. ΟΥ 
Τμαυτα. Ῥαη. Ογ 8(0.22.18 ; Μ.το.το, 70); Ελι5.15.6: (}1.24.1τ254}; τῆς 
λογικῆς τοῦ λαοῦ τότε τροφῆς, οὐκ ἐσθίοντός τι τῶν καθαρῶν πετεινῶν 
τοῦ οὐρανοῦ, τρεφομένου δὲ τῷ μὲν δοκοῦντι λόγῳ μ., ἀλλ᾽ οὐ... 
δυναμένῳ. ὑπεραναβῆναι τῆς γῆς Υτοι. κα τα(Ρ.260.11); πριιξ. 45 
ΒΈΡΞῖ, ἀετὸς λέγεται ὁ ἅγιος διὰ τὸ μ, Βα5. ον τη 5. 28(τ. τ 2τε ; Μ.20. 
2008); 2. τηορί,, τοαμάογίηρ, ἀϊειγαείεά λογιομοὺς...μ. ΤΟΥ Ν γβ5.0».0 
ἐμ Οφη. τ: 26(Ν 44.374). 

μετέωρος, 1. γαΐξοά ἔγονι ἐδε στομμα θάνατος μ. καὶ ἐν ξύλῳ γινό- 
μένος οὐκ ἄλλος ἄν εἴη εἰ μὴ ὃ σταυρός ΑἸΠ.Σπε.3ς.(Μ.2ς 1560); τὸ 
ὀψώσω σε, κύριε'...οὐκ ἐν τόπῳ τινὶ καὶ μ. τὸν κύριον ὄντα παρίστησιν 
«ἀλλὰ τὸ μεγαλοπρεπὲς τῆς ἀοράτου θεότητος ὕψος. καλεῖ ΤΑΤΉ,, 
ϑαδεὶ  τε(}.28.τ2οο) ; ΟτΝ γ88.ἤσηιᾳ ΤΗ (αὶ. (Μ.44.8414) ; ἐίρῆ- 
δ ΕΡΡΙΉΡ φυλάττου δὲ καὶ τῆς ὑπερηφανίας τὰ σύμβολα... βῆμα ποδῶν 
ἁβρὸν καὶ μ. Οἴεπι ..44(0Ρ.221.28}; οπ πῖρηον ϑγομμά, ἢρ. σκοπευ- 

500, Ῥτος,.σόη.τ:24(ΜΝ.87. 

86: 

τήριον ἔχοντες τὴν θεωρητικὴν ψυχήν, ἐκ μ. σκοπεύουσαν ἅπαντα ΟΥ . 

Ξεμοὶ τῇ Οαη1.714(Μ4Μ.1|Ί.2810); σεῖβαυπι, ραη.Ον.τ4(ρ.322.8; Μοτο. 
1ο03λ); Μεθ ον... τ(ρ.7.1ῷ; Μ.18.274) οἷἵ, 5. μἐτονεεξύμνς τηρί,, 
ἐχαϊοά, Ἔπ|5.},.6.χ.τ8. τ(Μ. 20. τ840) ; 16.4.6.το.δ(ρ.468.0; Μ.22.1528); 
ς. φεηϊί,, γαϊεοά αὔοῦε “Ἰερουσαλὴμ μ. θανάτου... «ἡρμήνευται Ῥτος.. 
σεη.τ4:τᾶ(Μ.87.23330}; 2. τη: νηϊάτ-αἴν, ἰἰρὶ τη ἐμὸ αν, τιτ. ἀπά ταδί, 
οὗτος τὴν μετάρσιον τῶν κατὰ τὸν ἀέρα συμβαινόντων καὶ τὴν μ. τῶν 
κατὰ τὸν οὐρανὸν κινουμένων φιλοσοφίαν μετιών, Ἀβρὰμ ἐκαλεῖτο: ὃ 
μεθερμηνεύεται, πατὴρ 'μ. ΟἸδηπη. 5 γ.5.τ(0.321.2; Μ΄ 0.204}; οὗ δηρεῖΐβ, 
Ογσ. [σ.χτάίρ.τ8,320; Μ.14.488) ; οἱ γενναῖοι καὶ τοῦ φωτὸς ἐρασταὶ... 

2888 Εἰ 

μετουσία 

πρὸς τὰ μ. πέτανται ζὨγγ5."Σγρ.χ͵](τ. 2810) ; [0 οβο οι, ῥγ γα, 2ι(Μ.87. 
28620) ; εαπρἧξ τῷ, γαῤὶ, ΤΠἄατο, Ἐτ ορρ.26(Μ. ὅς. τοῦςς Ὁ); ; 8. ὁ ἰδέ 
ἴσᾷ δεα; πθαΐϊ. 85 βι8ῖ., οῤρεῃ δέ ἡ ναῦς ἐσάλευεν ἐπὶ μ. ΘΥΏ6Β5. 

Φρα(Μ. ΠᾺ 13268}); ἐδιταοξς 134); 4, μηπε ἰοα, ἀἰοίγαεϊοά, ἐπα! μεῖνε, 
ΟἸειῃ. ῥαεά.2.το(ρ.219.7; Μ.8. 5200); μηδεὶς τοίνυν ἔστω ἀφθυμὸς; μηδεὶς 
4. εἰσελθόντων τῶν ἱερέων ΟὮτγΞ.λοη.32.6 ἴ5..Μ|.(7.2730}; ΝΠ πίορ. 
6(Μ.79.ττοι; οἱ ᾿βοῖβ, ἐπ σίεγυπίμαίε “τέξεται"..«οὐκ εἶπε τέξεταί 
σοι᾿ διὸ μ. αὐτὸ τέθεικε (Ὠτγϑιἤονι. 4.6 τη ΜΠ.0).588); ἀξαΐ, αΒ βιι δῖ. 
μηπεοίαϊηίν, ἘΡΙΡΠ.αημςι(ρ.1τ.26; Μ.43.254}; ΟΠ γγ58.Π0η1.27.2 7 
ΤΟ ὺῸν.(1ο.2430). 

μετεωροσοφιστής, ὁ, αείγοηορηίοαΐ σοῤ ῖςὶ, Το, ῬῈ]. Φρ.5.202(Μ. 

78.14538). 
μετεώρως, 1. αἱ ὦ βεῖρἠξ; σοτηρ,., ΟἸδτα ῥγοὶ 4(0.46.27; Μ.8,τ6ο 1); 

2. ἠοραϊεςεῖν, ἰρἶν ἤἥτησας... ἀπίστως ἣ μ. [:Βα5.ἐοηδὶ, τ. 5(2.530Ε; Μ. 
31.1336). 

Ἐμετηλλαγμένως, τοῖΐ απ αἰεγαίΐίση, ἀπ εγεην, ἘΡΙΡΗ λαξν. 42.1τ 
(Ρ.121.15, ν.1. τνος Μ.41,7340); 1δ.68,τ(ρ. 141,4; -νος Μ.42.1840). 

μέτηλυς, ροΐηρ ἤγοηι μέ ῥίαεε ἰο ἀποίπογ, ον. ραν. [9.61 6(Μ. 

43.1018) 1δ.6:67(8048), 
Ἐμετιστής, ὁ, ἰαἰε-εομόν, ἘΝ βονῖςϑι.12.2(Μ.70.0418). 
Ἐμετοικείωσις, ἡ, ἢ ἐπαηρε οὗ γεϊαϊοη μι, καὶ. ρος. ιδ8(Ρ.225.18). 
μετοικεσία, ἡ, ἐατὶδ, 5070} μ. ἐν Αἰγύπτῳ ΤῊΡΠ) Απὶ, μοἱ,3.24 

(Μ.6.11574}; ΟἸοινι. σ γ᾿, Ζτ(ρ.76,17; Μ,8.84098); τὴν εἰς Βαβυλῶνα μ. 
Η σον» ἴθ. τό.15. 

μετοικία, ἡ, 1. ἐλαηξε οὗ αδοάε, οἵ ἀοαῖῃ τὴν ἐνθένδε ἐπὶ τὰ 
κρείττω μετάβασίν τε καὶ μ. Ἐλι5.1.Ο ὕ.δ(Ρ.200.20; Μ.20.13450); 2. ὀντὶα 
ὅσοι τοῦ μὴ εἰδωλολατρῆσαι χάριν... ἐξορίας καὶ μ. ὑπέμειναν τὰ .υ.(,2. 
2ο(ρ.40.1ς; Μ.20.9078)}; διετίαν ἔμεινεν ἐν τῇ μ. ΑἸ αροὶ 56ειβο(ρ.167. 
20; Μ.25.400Α}); Οἱ [Θν]5ἢ σαρτίνιίν, ΟτΥν λον. 4.4 τῷ. [6γ.{(0.26.7; Μ, 
13.2804); ΔΕηο,εἤγοη.13.2(Μ1.10,730); Επ5.}.6.το,4(4714.; Μ.21.7848); 
ἙἘΠπάι. θα».9: τ(2.1226). 

μετοικίζ-ω, 1. 11τ., ἀεῤονγί το ἀποίμοσ σοπηῖτν ; τεῖ, 7 νυν 58 σὰρΡ- 
{ἰνττν, (Ἰοτα. εἰν. τ. 2τί(ρ.75.0; Μ.8.8484Α); 1Ὁ.(0.77.4; 852); “σθαι 
κατὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἁμαρτημάτων. ..εἰς Βαβυλῶνα Οτιἠονλ. 1.14 τῇ 
1 γ.(Ρ.170.17; Μ.τ2.405 4}; Ρᾶ55., δὲ ἐκτ θα, δαπῖεἠ θά μετῳκίσθησαν 
«ὐοὗ δαίμονες... ἀπ᾿ οὐρανοῦ κατεβλήθησαν Ταῖ.ογαὶ.2ο(ρ.22.1ς; Μ.6. 
8524); Με. γρηρ.4.2(0Ρ.46.16; Μ.18.880); 2. ἢρ, οὐκέτι μετοικι- 
σθῆναι ἀπὸ τῆς ἀληθείας εἰς τὴν πλάνην ἀνεχόμεθα ΤΗΤΙΡΡ. ἔγ.20 1» 55. 
(ρ.151.20; Μ.1ο.7248) ; οἱ (Πξ 500] εἰς θεὸν σεται Οτ.Ξἐἰποί ἦη (απ. 
2: το(Μ.τ7.265 0); Ρ855.,ο, θεὲ ἱγαμδρογίεά, ΑπτΜοι. βομιν( Μ 80. 
1472} 3. τηεῖ,, ἐγ  ν ἡ γνῶσις...[56. τὸν ἄνθρωπον] εἰς τὸ συγ- 
γενὲς τῆς ψυχῆς θεῖόν τε καὶ ἅγιον «-εἰ (6.5 ,»γ.7.τοί(ρ.41.27; Μ.0. 
4800); πρὸς τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ μετῳκίσθησαν αἱ δυσφημίαι (ογιϑί. ρ. 
ΑἸ ἀρῤοὶ.5θε.δτίρ.141.12; Μ.25.3600). 

μετοίκιον, τό, εοἰοήγ, σεἰϑηισηὶ αδγοαά ἡ κάτω “]ερονσαλήμ, 
ὥσπερ μ. τῆς ἄνω Ατοῖῃ. ρος. 4:τ2(Μ, τοῦ. 5608). 

μετοικισμός, ὁ, ἀερογίαίϊίοη, οἵ ἰῃ6 Τοννῖθῃ δαῤίτοϊέν μι. ... 
Βαβυλῶνα Οντ.αάογ.τ(τ.τ6}). 

μετοικονομέω, αἰϊδγ αἩἡ αγγαηρονμεηὶ, ΗρΡ.ἤαογ.6.γ4{Ρ.τ539.14; Μ. 
τῦ,32148). 

μέτοικος, ὁ, ο76 εὐὐο ἰφαυες μῖς βομιε; Κμρίϊυς μι ρετβθοθτοη, Ε8. 
᾽ν Ο,,.3δ(ρ.πό.Ὡς; Μ,20.10138); γεσταθηὶ αἰΐοη, οἵ Τὸ ν)5 τῆς οἰκουμένης 
εὐ μέτοικοι ἙΠαϊὶ, αἰεί. ττίρ.294.23 ; 4.το0}). 

μετοίχομαι, ρο ἰο9 Ξογμοίπίηρ ἀἰβογομὶ; ταεὶ., ὕντ ἰαρἢ. ἔχοτᾷι. 
2444}; ΙΝΔ}.2ο(2.4098). 

μετοκλάζω, ἀεεῤ ἐπαηρίηρ [γον ὁπ ἰθρ ἰο ἐμ6 οἰδιόν, αὐ 42.07.5. 
23(Μ.35.6028)} ; τηεῖ., τύαυόν, (Ἰδγη εἰν. 8. (Ὁ. 94.1; Μ.9.5880) ; Βαβ.Ἂ,. 

71.2(3.πό50; ΝΙ.32. 4310). 
μετονομασία, ἣ, ἐμαηρο οὗ παριδ, (Ὦτγϑ.λομι. 8... ἦρι Αενο1 τ(3 τα το); 

μετων-, Β85.15.227]{τισστα ; Μ.30.516.Α). 
μετουσία, ἡ, Δ. ραγμαραίίοη; 1. οἵ ΟΒτβιδηβ ; ἃ. 1π΄ σοί, ἤτον", 

ΟἸφηι. τ]. ὃ; διὰ τοῦ πανταχόθεν ἀπείρον νοὸς τὴν μ. ἔχων (1. ἔχειν), ἣν 
πάντων ἀναπνέουσαι αἱ ψυχαί, τὸ ζῆν ἔχουσιν δ. α7.το; τὰ γενητά.... 
συμφωνίαν... «πρὸς τὸν πεποιηκότα... «ἐν κινήσει καὶ μ. καὶ γῷ. «ἔχει 

Ατὰ σΨΉ. 4δ(ρ. 473.8; Μ.26.7808}; Β. ἴῃ ΠΗΟρΌΒ, 7αϑι. 2αροϊ. 13. (1. 6. 
468.Α}; ἕν᾽ ὥσπερ ἀξὰς εἰς ὕπαρξιν ἤγαγεν τὰ πάντα, οὕτω καὶ ζωο- 
ποιηθῇ τὰ πεφυκότα ζῆν μετουσίᾳ αὐτοῦ ΟΥτ. Κ'.2 τη 0.(ρ.485.26); 
κατὰ φύσιν φθαρτοί, χάριτι δὲ τῆς τοῦ λόγου μ., τοῦ κατὰ φύσιν 
ἐκφυγόντες ΑἸ γε. 5. τ(].2: τόσα); ἰ4..4γ7γ.1τ.56(Μ.26.12098); στ Ν γ88. 
κονι τῷ Οφηΐ (Μ.44.7650}; ἴῃ ἢΪ5 ρίογν υἱοὶ θεοῦ κατὰ μετοχὴν τῆς 
τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ κοινωνίας ἀποτελεσθέντες μετουσίᾳ τῶν τῆς 
θεότητος αὐτοῦ μαρμαρυγῶν Ἐπ5.5.{{.3.τ8(0.179..6; Μ.24.τοφτο) ; τοῦ, 
2ΟΟτ. 2:15 ὁ Παῦλος ἐκ τῆς μ. Χριστοῦ εὐώδης γενόμενος Οβ(ΊΠ. 
Αροετ τ τα(ρ.42}; ο. ἴὰ Ἡ. σπμοβέ, Ὁν Ὀαρέϊθηι χριστῶν γεγονότων 
τῶν κατὰ μετουσίαν τοῦ πνεύματος εἰς Χριστὸν βεβαπτισμένων ε1Ὰ. 
σγρ.8,Β(ρ.60.17; Μιι8.1400); πᾶσι τοῖς βεβαπτισμένοις ἐπιτιθέντες 

ῃ 
εἰς 



:. 

μετουσιόω 

τὰς χεῖρας εὐχαῖς τὴν τοῦ πνεύματος μ. ἐδωρούμεθα (οηοὶ..4Ρ}.6.7.2; 
χλιαρὸν καλεῖ τὸν μ, μὲν λαβόντα πνεύματος ἁγίου διὰ τοῦ βαπτίσματος, 
σβέσαντα δὲ τὸ χάρισμα διὰ ῥβαθυμέας Οεουτη, “ρος. .τδ(ρ.6 5); δὲ σοπ- 
βοοσβίϊου οἵ δίβῃορβ, ζέ ριΟρηφ. Αρῥ.8.5.}; ΠΟ γα ν τῇ τοῦ πνεύ- 
ματος μ. τὴν ἀνάστασιν γίγνεσθαι Τάτ, ΜΟρΚ5. Κορε: 2(0.122.17; Μ. 
66.817); 4. ἴπ Ττιη., ὨΙάντμ. Τγε9.1.2ο(Μ.39.3608) οἷ, 5, μετέχω; 
6, 1ῃ Θυοματὶβί, Οὐ Ν υ 85,07. αΐοοὐ.37(ρ.142.3.; Ν.45.034) οἷ, 5, ἀνά- 
κρασις; [1|..αβς.(ρΡ.240.13}; ἔν τὰ ϑριιῖαδὶ Ὀ]οβθίηρθ ἀναστάσεως μ. 
Τπαγ Μορϑβ.Οαἱ.χ:4(ρ.8.25; Μ:Β6,οοο0); μ. τῆς πίστεως Ὑ Βάττον. 
τι: τ6(2.236); σωτηρίας μ. 14. οη.τι : ττί(3.120); χάριτος...μ. 16.Η6. 
13:25(4,637); 2. [Π60]..; 8. Ὠετοεῖ,, οὗ πιξπια] τα]. οὗ ἀϊν!ης ῬΘΙβΟηΒ 
τὴν δὲ συνάφειαν ἑτέρως πρὸς τὴν σοφίαν νοεῖ, κατὰ μάθησιν καὶ μ. 
οὐχὶ (κατ᾽ οὐσίαν, οὐσιωμένην ἐν σώματι ῬαᾺ]. ϑΑτλ. ΚΚ.Β τ2(ρ.333. 
27); καθ᾽ ὑμᾶς [3.. ΑΙδη5] ἐξ οὐκ ὄντων ἐστὶν ὃ υἱὸς..«πάντως που 
κατὰ μετουσίαν καὶ αὐτὸς υἱὸς καὶ θεὸς καὶ σοφία ἐκλήθη ΑἸΉ..47γ.1τ.15 
(Μ.26.448); Ῥ. ποίη το]εςιοα Ὀν ΟΥ̓ ΟΘῸΟΧ ; ἐ. ἴῃ τε]. ἴοὸ ὅοὴ υἱὸν 
θεὸν..«οὐκ ἰδιόκτητον καὶ τοῦ πατρὸς ἀφωρισμένην... ἐφελκόμενον 
θεότητα ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς πατρικῆς μ. ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς ἐπ᾽ αὐτὸν. 
προχεομένης πληρούμενον Επι5.6.}..1.2(0Ρ.63.25; Μι,24.8328); εἰ ἦν ἐκ 
μ-. καὶ αὐτός, καὶ μὴ ἐξ αὐτοῦ οἰσιώδης θεότης, καὶ εἰκὼν τοῦ πατρός, 
οὐκ ἂν ἐθεοποίησε θεοποιούμενος καὶ αὐτὸς ΑἸἢΦγη.πΊ(0}.274.20; Μ.26. 
7848); τὸ ἀπαύγασμα φῶς ἐστι, οὐ δεύτερον τοῦ ἡλίου...οὐδὲ κατὰ μ. 
αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὅλον ἴδιον αὐτοῦ γέννημα Ἰᾶ..4γ.3.4(}1.26.3204}; ἡ τῆς μ. 
ἀπαγόρευσις, ὡς ἀκοινωνήτου τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας πρὸς τὴν τοῦ 
μονογενοῦς ὑπαρχούσης 885. ΜΉ.2.22(1.2570 ; Μ.20.6208); ἅ γεννηθεὶς 
ἐκ τῆς παρθένου Μαρίας υἱὸς θεοῦ φύσει καὶ θεὸς ἀληθινός, καὶ οὐ 
χάριτι καὶ μι. ΔΡΟ]].6Ρ. }οὐ 2(ρ.251.14; Μ.28.288}); οὐκέτι ἄν τις κατὰ 
μετουσίαν ζωῆς τὸν λόγον ἐν ζωῇ θεωροίη.. «ἀνάγκη πᾶσα, τῆς ἁπλό- 

τητος ὁμολογουμένης, αὐτοζωὴν εἶναι τὸν λόγον οἴεσθαι, οὐ ζωῆς 
μετουσίαν ΟΥΟΝ γ85.0γ, αἰδοῖ τίρ.ουτι ; Μ.45,120); ἴο δὶ δεῖ ραϊεβ 
ἅγιος, ἀληθινός, ὁ μὴ μετουσίᾳ ἀλλ᾽ οὐσίᾳ ὧν ΟΥ, οε.2ο(Ρ.29); οὐ 

κατά τινα μ, ἅγιος ὧν ὥσπερ ἡμεῖς ΟΥΤ ἤ ες.τλ(ς1.το 7}; το Πὶ5 
Βυϊήδῃ παΐμτδ, ἔξοηῖ. ΗΝ εει.2.2(Μ .86.16008); τοῦ ἐξ αὐτῆς [3ς. 
τῆς θεοτόκου] προελθόντος, τὸ μέν τοι κατ᾽ οὐσίαν, τὸ δὲ κατὰ μ. 
θεῖον εἰδότες 1Ὁ.4.37(17128); ἰδ. Ἰῃ τε], τὸ Η, ποβί φύσις [36. τῷ μὲν 
πνεύματι] ἡ ἁγιωσύνη, ταῖς δὲ [βς, ἁγίαις δυνάμεσι] ἐκ μ. ὑπάρχει τὸ 
ἁγιάζεσθαι Β65. πεν,.3.2(1,2748Β ; Μ.20.6δος() ; θεοῦ εἰκών ἐστιν ὃ υἱὸς 
ὡς καὶ τὸ πνεῦμα ὁμοίως καλεῖται τοῦ θεοῦ, καὶ τοῦτο φυσικῶς κατ᾽ 
αὐτὴν τὴν οὐσίαν, οὐ κατὰ μ. θεοῦ ΑΡΟΙ], ξά.566.}1.25(ρΡ.τ76.0; Μ,το. 
αχτ64}; 3, ῥαγηοΡα ΟΉ ΤῈ ΔΛΟΙ ΠΟΥ 5 οχτςίοηεα ; ΟΥἨ ῬτοΟρΡοττ65 ΟΡ. 
οββθῆσθ, ο Οἰεηι.2.22. | ᾿ 

Β. εομημηοη, ἐεϊ οι ῖρ, Ταῖνογαϊ.2ο(0.22.τ4:; Μ.ι6.852.Α); ΟΥ. 
σεδοὶ τὴ Οαη.5:τα(Μ.17.2 650) ; ἐονεπεαίομ οἵ Θμθ5 6} τὸ ΟἸΠΕῚΒ 
ὁ ἥλιος... τοῦτον ἐκλαμπρύνει, τοῦτον θερμαίνει... .τῇ αὑτοῦ μ. Ηοη,. 
Οἴει. τ].8; μδποῦ ᾿αγέ, ἐμαγε τὰ ζ΄ πνεύματα αἷ μ. τοῦ πνεύματος ΟΥ. 
«Αροειτοί(ρ.28); υἱὸς..«πρόεισιν μὲν τῆς πατρικῆς θεότητος..«ἐπάρδει 
δὲ τῷ σύμπαντι κόσμῳ τὰς ἐξ αὐτοῦ χορηγίας, ζωῆς τε καὶ λόγου... «καὶ 
παντὸς ἀγαθοῦ μ. ... ἐπιλιμνάξων Ἔχι5.4.1}}.2.τ(ρ χ2τυτς ; Μ.24.040 4}. 

Ἐμετουσιόω, ἐγαης ον ἐΐπ φμϑοίαμεο οἔ ἃ τῃ]ηρ θείας ἐστὶ φύσεως... 
οὐσιῶσαι καὶ μ. Τιθοπὶ, Η γποπορὴ 6(Μ.86.17734}; Ῥά55., δὲ ἰγαμδ- 
ουηιεά τὴ ἐπεεησε, ὠμάσνρο ἰγαμεμδείαπαϊση, αος.. ἘΛΕν ΟὨΔγ5 τοῦ 
λάγου αὐτοῦ εἰς σάρκα μετουσιωθέντος καὶ οὐδὲν ἔχοντος ἡμῖν ὁμοούσιον 
τοῦ κυρίου τὸ. (τβορο). 

ἐμετουσίωσις, ἡ, σλαηξε οὗ Ξιεδείαμεε, ἱγαμδδειαπίαϊίοῃ, τεῖ. Τῆς, 
οὔτε κατὰ σύγχυσιν..«οὔτε κατὰ μ, ὡς τὸ ὕδωρ τῶν «Αἰγυπτίων αἷμα 
γεγονός" οὔτε κατὰ ἀλλοίωσιν Ἰδομ τ. Ηἡπομορῆ. 6(}1.86.17720}; τὸ. 60 
(1βοτο). ᾿ 

μετοχετεύ-ω, εοηῦεν ἴῃ α ἐπαπηεὶ, αΐσνονι; Ἐς Ἰλτ., Ὁίοπ. Α].6ρ.ἘΠ5.. 
ἢ..4.7.21τ.}(Μ.2ο.68ςΑ)}; ταὐτόν ἐστιν ὕδωρ τὸ ἐκ τῆς πηγῆς εἰς τὸν 
ποταμὸν «-ὁμενον ΑἸΒ αρ. μ4.5(Μ.2:5.2048); Ογτ.1ς.2.5(2.220Α}; [36. ἡ 
βρῶσις ἣ ἀπολλυμένη] χωρήσασα εἰς γαστέρα...ἐκ γαστρὸς αὖθις 
νεται Ἰά. 70.3.4(4.200}}; βεξη., τομυὲν ἴτοτη ὁπ οίδος τὸ δηοίδμευ, 
(ἸΙεπι.φ.. 5. τ(Ρ.150.10; Μ.0.6ο5Α) ;2. ἢρ. ἀηα τηρί, αἵτινες [5ς. γενναῖοι 
φύσεις] τὸ ῥεῦμα “-σασαι τῆς ἡδυπαθείας ἄνω μετέωρον ἀπευθύνουσι 
τὸ ὄχημα τῆς ψυχῆς ΜΕΙΠ ἐγΡρ.τ χ(ρ.7.18; Μ.18.374}; ταύτην...ὁ 
διάβολος τὴν [535. τῆς ὁμιλίας] ἐπιθυμίαν... ἐφ᾽ ἕτερον “σας τρόπον 
'(Ὁῃγνβ5. ἠοῖ. 4.2 τῷ Κορ (0.456Ὰ}; ὃ σωτήριος λόγος... «πρὸς τὸ κρεῖττον 
“μῶν 1514.}6]..}}.3.34(Ν.78.}530)}; οὗ ταύτην [30. διδασκαλίαν] δεξά- 
μενοι μ. εἰς ἅπασαν τὴν οἰκουμένην τὰ νάματα ΤῊΔΕΡο-, 2τ6(1.620) ; 

«ὦ, ἀεγῖυε ὁ πλάστης..«τηρεῖ τὰ τῆς ἀρχαίας πλάσεως σύμβολα, καὶ τοῖς 
«δευτέροις ἐκ τῶν προτέρων --εἰ αὔξησιν Βι5.36}.ογ.6.2(Μ.8:5.07.}. 
.: Ἐμετοχεύς, δ, ἐλαγεῦ, πδτηδ οἵ (ὐποβί. αθοη, ΗΙρΡρΡ. ἀα6ν.6.31(0.150. 
13; Μ.16.3242}). 

μετοχή, ἡ, ῥαγπερα!0η.; Ῥ. ΘΘΒΘη 8]; ἸΒΠ1η ΤΥηϊν ὁ Χριστὸς 
νεὠτὸ χρῖσμα αὐτῷ δὴ πνεύματι θείῳ τὸ θεοπρεπές, μετοχῇ τῆς ἄγεν- 
μήτου καὶ πατρικῆς θεότητος ἀπειλήφει Ἐλι5.}.6.τ.4.1τ2(}.20.724}} 

866 μετριάζω 

τερατάεα Ὀγ {ΠπεοϊορίδηΒ 88 τἰβθδάσηρ ἴθτηπι ἀληθινὸς υἱὸς ὑπάρχων, 
δύναμές ἐστι τοῦ πατρός, καὶ σοφία, καὶ λόγος, οὐ κατὰ μετοχὴν ταῦτα 
ὧν..«ἀλλ᾽ αὐτοσοφία ΑἸῊ, γεμί, 46(Μ.25.938)}; εἰ φύσει θεός ἐστιν ὁ πατήρ, 
ἀλλ᾽ οὐ μετοχῇ, ἐστὶ δὲ φύσει θεὸς καὶ ὁ υἱός" εἴπερ τῶν κατὰ μετοχὴν 
ὑπερέχει, τῆς αὐτῆς ἄρα φύσεως ἔσται τῷ πατρί, ἀλλ' οὐ τοῖς κατὰ 
μετοχήν Ογτοίμες.τοί9}.82Ὲ}; οἱ, ἀγαθοῦ ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος οὐ μετοχῇ ἀγαθότητος ἀλλ᾽ οὐσίας ταυτότητι 
ΤΑΙ ταὶ. Τγέποτ τς Μ.28.11414};2. Ὀν στᾶσα ; ἃ. οὗ ταθη 8π4 δηρεὶβ 
ἴῃ Οα υἱοὶ θεοῦ κατὰ μετοχὴν τῆς τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ κοινωνίας 
ἀποτελεσθέντες Ἐλι5.6...3.18(ρ.179.30; Μ.24.1το420); τοῦ. Ῥ5,81::6 μόνον 
μετοχῇ τοῦ λόγου διὰ τοῦ πνεύματος ταύτην ἔχουσι τὴν χάριν παρὰ τοῦ 
πατρός Αἰἃ. γι 0(Μ.26.294}; ἁγίοις διὰ πίστεως ἡ μ. τοῦ ἁγίου πνεύ- 
μᾶτος δίδοται Ἐπ }4]. ας. “4. πι(Μ8ς. ὅς6.}); ὁ θεὸς αὐτός ἐστιν ἡ 
ἀθανασία' οἱ δὲ ἄγγελοι μετοχῇ εἰσιν ἀθανασίας ἀθάνατοι ΤΑΤΆ Μαεεά. 
ἀταϊ. τι ο(Μ.28.13044}; ὁ θεὸς οὐ κατὰ μετοχὴν ἀγαθότητός ἐστιν ἀγαθός, 
ἀλλ᾽ αὐτός ἐστιν ἀγαθότης" ὁ δὲ ἄνθρωπος μετοχῇ ἀγαθότητός ἐστιν 
ἀγαθός ΤΑΛ ταὶ, Τγίη.τ.12(Μ.28.11268); ἐν τοῖς γεγονόσιν ὅ λόγος 
ἦν.. «διὰ μετοχῆς τοῖς οὖσιν ἑαυτὸν ἀναμιγνύς Ογτ. 0.1.6(4.500); ἰά. 
1...22:8(Ν1.12.9040) οἷϊ. 8. βάπτισμα; ἢδποα ἴῃ ΔΑροΪ]Ἰπασίϑη το ξϑῖ- 
6η08 ἰο Ομ τβυ 5 δυχηδη ματασα τί θαυμαστὸν εἰ ἐν τῷ κατὰ σάρκα 
δεσπότῃ Χριστῷ ἄμφω [3ς, ΕῖμοΥ ἀπα θοη} κατ᾽ αὐτὸ νομέζοιντο 

᾿ μένειν, τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν κοινωνίας προσιεμένης, ὡς εἰκός, καὶ τὴν τῆς 
μ. κοινωνίαν; ΤΠαΥΜΟρϑ5. ἐσ. ροὶιο(ρ.317.23; Μι66, τοσοῦ); Ὁ. Πεσεῖ., 
δος. Ατίϑη8, Οὗ ΓΟρῸβ ἴῃ ΟΟᾶ εἰ δὲ καὶ λέγεται θεός, ἀλλ᾽ οὐκ ἀληθινός 
ἐστιν" ἀλλὰ μετοχῇ χάριτος, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες... λέγεται ὀνόματι 
μόνῳ θεός Ατ. Τλβαϊ. ἤγιτο ἀρ. ΑἸἢ..4γ.1.60}4.26.244). 

μετοχικός, αὐε ἰο ραγίτεῖραίε, Ἰτετιἤαεν.5.3,.(},7.11310); ἀραῖς, 
ἃ5 βαῦί., Πιοη ΑΥ,ε,.15.3(}1.3.2224). 

μετοχικῶς, ὧν ῥραγιἰεϊραίτου ἰδιάζουσαν ἐκ τοῦ πατρὸς ἔχει τὴν γέν- 
νῆσιν..«.οὐ καθάπερ ἡμεῖς...ἑνότητα κερδαίνοντες μ. τε καὶ μεταληπτικῶς 
Ὀντ δος τ) 1108}; 1.32(2680) ; οὐκοῦν μ. ... φυσικῶς δὲ μᾶλλον καὶ 
οὐσιωδῶς 18.34(350}). 

μέτοχος, ῥανίακίηρ, τἠηαγίηρ; 85. βαῦϑί., ῥαγίαξενυν, οὐαγεν τῇ 
προσευχῇ ὑμῶν...μ. εἶναι Ἰσῃ. }λ.11.2; Πετια ’αμά,4.1.9; μ. --- τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ Μί. ΤὐΠάοὶ.3(0.136.3); τεῖ, [0.1:4 εἰ οὐδὲν ἑαυτοῦ μ.. 
μέτεχει δὲ ἡ κτίσις, ὡς ζωῆς, τοῦ υἱοῦ Ογτ, 7σ.1.6(4.538) ; οὗ χεϊατίοη- 
5}1}0 ὙΠ ΟΒτιβὲ χρῖσαι τὴν κεφαλὴν χρίσματι ἁγίῳ, ἵνα μ. γένῃ! 
Χριστοῦ, καὶ οὕτω πρόσελθε τῇ νηστείᾳ ΒαΒ5.ἤση.1.2(2.20 ; Μ.31. 
1654}; μορφώσασα ἴ[8ς. ἡ ἐκκλησία] ἐν ὑμῖν τὸν Χριστόν, οὗ μ. γενό- 
μενοι ἱερὰ μέλη ἐστέ (οηϑί..4,Ρ}.2.6τ.5; εἰ μι αὐτῆς ἴϑο, τῆς τοῦ υἱοῦ" 
οὐσίας} γεγόναμεν, ἀπαθεῖς διαμένομεν ΤΑΤΗ αὶ, Τγῖη.2.23(Ν.28. 
11020}; τοῦ. δασμαιβί, Οομεί, 4ΡΡ.2.33.2, Γ1ἰΆ.8.6.13; μ. ... τῶν: 
ἁγίων σου μυστηρίων 1.1|. [ας.(0.61.4). 

μετρ-έω, 1. τισασιγθ κατῆλθε...ἵνα πρὸς τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν. 
οὖς ἠγάπησε μετρηθεὶς ἡμᾶς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀντιμετρήσῃ 
ΟἸοτα. φ.4.5.37(0.184.7; Μ.9.ὅ4τ0) ; 2. εἰγεινιδεγῖδε οἱ τὴν γέννησιν τοῦ' 
υἱοῦ τὴν ἐκ πατρὸς ἀνθρωπίνως περιγράφοντες διαστήματι “-ουμένῳ 
ἌΡΟΪ], βά.5 σε ρὲ τ(ρ.1ο7.12; Μ τοιττοϑΑ); ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος μεγα- 
λωσύνη.--πληροῦσᾳ μὲν τὸν κόσμον...“-οὔσα μέν, οὐ οοουμένη δέ ὨΙάντη.. 
Τγίη.2.6(Μ.30.500Ὰ}; οὐ ξένος ὁ υἱός, οὐδὲ ἀλλότριον τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ 
καὶ υἱοῦ, οὐ τόποις μεμερισμένα..., οὐ διαστήμασι --ούμενα ἰά4.({Β85.) 
Ἐμηνπία 2146; Μ.20.7538); τπηεῖ,, ἡμείμαε, ΑἸΏ.6 0. Μαγεεὶ. 30 (Ν.27.. 
410}; Ῥετῇ. ρίορ!. ραξβ., ἰὑρμίθά, ΗοηιἸδηι. 3.6) εἴπερ ἐστὶν οὐχ ὃ 
αὐτὸς τῷ μεμετρημένην ἔχοντι γνῶσιν ὁ πάντα εἰδώς Οντ.αροὶ, Τἰάϊ. 4 
(ρ.124.16; 6,.2188); 3. αϑεγίδο τὸ 'δοῦλος᾽ καὶ τὸ ᾿πέπονθε᾽ μὴ τῇ 
θεότητι λογίζεσθαι... «ἀλλὰ τῇ σαρκὶ ταῦτα «-εἶν ΑἸΠ.ἀδεγ.14{0.12.22 ;. 

Μι25..448 (440); 4. νιοάρσγαι!ε, αἀὐαρὶ τῇ χρείᾳ τῶν ἀκουόντων τὸ 
φθέγμα μ. Γ]6πι. 7γ.44{0.222.1); “-εῖν εἴωθε τοῖς παιδευομένοις ἡ θεία 
γραφὴ τὰ μαθήματα Τί φοτ ἐπ Οοη.(1.3}} Ια. τ ογ.4:3(3.186); ρετῇ.. 
Ρῖςρ!. Ρᾳ55. 45 84]., "μοδεένγαὶδ, Ἑπς.υ.(.3.ττίρ.82,1ο0; ΜῬοΡ2ο.τοῦ50); 
ΑἸἢ, χεμ! ο(Ν,25.818); 5. τεβοχ.; 8. δἦσε ὁπββαὶέ τ ἐμαυτὸν “ὦ, 
ἕνα μὴ ἐν καυχήσει ἀπόλωμαι Ἰστι. Τγαϊ].4.τ; ΟΥτ εἰς.4.3ο(ρ.3οο.τ6; Μ. 
11.10738); ΤΠατ,ρ.42(4.Στοο); Ὁ. ἐείδοηῃ ΟΏΘ561 1 ΠΙΡΗΪΥ τὸ ῥίψαι 
ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ μὴ ἑαυτὸν “«εἶν ἀῤοῤλιμι Ραὶν (ΜοΟς.. 
3328); Β415.γ65}.(Μ.86.000}) ; 6. 8.05., τυγ116 πὶ ὑϑγδε, αΥ Νὰ. ριτοι 

(Μ,37.1934}. : ᾿ 
μετριάζτω, Α. ἰπίχαπϑβ.; 1. δὲ τποάδγαϊο, ἈΦΡ τισαδωνε; μοί 

Ἰποάοναίδ (1.6. οὐ Ποαοχὴ υἱειὸς οἱ περὶ τὸν υἱὸν ποντες ΟΥ.ΝΑ2Ζ.07.31.1 
{Ρ.145.7; Μ.36.1338); ἰαεᾷ Ζεαὶ οἱ μετεωριζόμενοι καὶ κοοντες καὶ 
ἀμερίμνως βιοῦντες ΤΌγτ. ον ἀΐν.τα(ς5.4084); 2. δὲ ἀμρεδὶς οὐχ ὅτι. 
ῥυπαροὶ ἦσαν, νίπτει αὐτούς, ἀλλὰ ἵνα διδάξῃ “-εἰν ΑἸηιθοῃ. 0.13:1ὸ 
(Μ.8ς.14810}; οὐχ οὕτω τὸν ἁμαρτάνοντα ὡς τὸν κατορθοῦντα σπουδάζειν’ 
χρὴ «εἰν Ομ γγ5.΄ο».33.3 ἴῃ 7σ.(8.1048); ἑαυτὸν κρύπτει ἁ ᾿Ιωάννης 
νῶν 1.85.2 (5 05Ὲ}; ““οντα..«μᾶλλον ἢ πρὸς ἀλήθειαν ταῦτα φθεγγόμενον" 
Ἰἅ,5ας.2.π(0.40.13; 1.3770}; οὗ ἃ χποπκ᾽Β οσσυρδίοῃβ αὐτὰ τὰ ἔργα 
“Μειν πείθει, καὶ οὐκ ἀφίησι φλεγμαίνειν Ἰᾶ,ἀοτι.72.4 τη Μ|.(7.1068}Σ 



μετριολογέω 

Ἰςἰ,Ρ6].6ῤ.2.232(Μ.78.6688) ; οὗ ΟΠ γίςι, τηαηξεεί πιρμῖεῖν, Τιάψτα, 
Τγι.3.17(}1.30.8768). ; 
.. Β., ἰτδηβ.; 1. γερμίαίθ, τιοάφναΐε, ἘΝΠΙρενγίσί, τι 1.79 αι ; 
2. τοϑὰγ τιοάφειν τὸ.. «κάλλος μὴ προσεπικαλλῴπιζε ἀλλὰ ταπεινο- 
φρόνως μ. αὐτό (οησὶ, Α͂ΡΡ.1...8.. 

μετριολογέω, σῤεαΐ ἡπμοάεγαίοῖν, τηράεειῖν, Ῥλάντη. Τγίρ.3..] 0. 
39.8760}; Ι514.}6].Ρ.2.232(Μ.78.6688). 

μετριοπαθέω, ὅδ ἀπεριδίδ. ΟΥ̓ ΑΡτΆΠδτα, τεῖ, ὅθ. χβ:.27, (]ετι. έν. 
4.1Ί(ρ.204.35; Μ.8.13134}); οὗ Βανίᾷ, χοῦ, 5.50, ἐδι(ρ.295.10; χ31320); 
τοῖς φιλαρέτοις τὸ μ. πρέπει 1514. Ῥ6],6ῤ}.2.28(4.78.4730). 

μέτριος, 1. »ιοάεγαΐθ; 8. 97 γιοάογαίε παΐμ τὰ.. φιλοσοφίας ἀπηρτη- 
μένα μ. καὶ ἀποδοχῆς ἄξια [υ5ι.41α].5.3(Μ.6.4814}; ἰὴ ἀερτεοίαίοτν 
86η86 ὁ...καθ᾽ ὅσον ἐγὼ δύναμαι λόγος ὑπὲρ ἁγνείας...κἂν μ. ἢ...καὶ 
ὀλίγος Μετ Ἔγηιρ.τοιδίρ.τ120.1ο; Μ.τ8,2048); Ὁ. οΥ ἴοτῦ ἄεργσε, μιρηδίε, 
Ῥοον, Ταϊ,ογαί. ττίρ.12.7; Μ.6.8208) ; ΜοΙῊ.ἰερν.τ2(ρ.466.17}; τὸν βίον 
τῶν πάλαι θεοφιλῶν ᾿Εβραίων..«οὐκ εἰς βραχεῖς καὶ μ., ἀλλ᾽ εἰς ὅλον 
ἐφαπλῶσαι τὸν κόσμον ἀποδέδεικται [55. (τ 51] Ἐπι5,4,6.3.3(ρ.1οῦ. 
14; Μ.22.1880) ; τοῦ, ΑΡοσ. τ: 5 ἡμεῖς ὁμόλογοι μ. καὶ ταπεινοί ἔρια. 
ΔΡ.δυηα.}.ε.5.2.3(}1.20.4338); 2. ῥγορογίομαίε, βίη τὰ μ. καὶ σεμνὰ 
νοεῖν ΙΟἾθηι.1.3. 

μετριότης, ἡ, 1, γιοάσεί αὐτδέν, Ἰτοπ. ἤαθν.α Ῥσοσθπλ,2(Μ.7}.4118); 
Οτνρ. τι Στ.49Ὰ); μεποβ οὗ [86 βρθαῖκου 'γομν ἐπηδὶ ςογυαηῦ τὴν 
ἐμὴν μ. ὃ αὐτὸς...θεὸς..«ἑαυτῷ κατεδουλώσατο (οηκβῖ.6ρ.ε].Ογχ,λ,6. 
2,7.80}1.85.12330); ΟΑΤ τη. ορ.ὐηε!.2(0.278.18; Μ,26.7920); ΜΠΟΝΕν. 
δὲ «(εἰν ο(Ρ.8.26); 2. ἱεεν διὰ μι ὁ Παῦλος... οὐκ ἐγγράφει ἑαυτὸν 
᾿Εβραίων ἀπόστολον (Ἰ]ε6τη, "».22(ρ.202.1; Μ.20.5524); Οἵ, [ο.6.40(3ο; 
ΡΊβΟΙΘ; Μ.14.2880) ; ΟΠ γνβ.λοηι,7.: ἦῃ ἘΡλ (τ. 45); τοῦ. Με δ:12 
τοὺς μὲν ἄκρους τὴν ἀρετὴν μετριότητα διδάσκει φρονήματος ἰά ἰονη. 
ἡ ΜῈ7:14(3.318); οἵ Θοἄ ἐπιμένει τῇ μ." οὐ γὰρ εἶπε, κρινῶ ὑμᾶς... 
ἀλλά, κριθήσομαι καὶ πρὸς ὑμᾶς Τπᾶΐ, 76γ.2:9(2.412); οὗ (τίσι, 14.{π|. 
18 τη 705.(1.326}; οἵ Δηρεὶ5 ὦ τῆς μι τῶν ἁγίων ἀγγέλων.. ἀδελφοὺς 
ἑαυτῶν καλοῦσιν τοὺς ἀνθρώπους Ὀδουτη. ἄροο.τ2: το(ρ.144). 

Ἐμετριοτροφία, ἡ, "ηοάογαϊ ὁ} ἠῃ ἀἶοί ὡς ἂν διὰ τῆς ἡσυχίας καὶ μ, 
καθάρωμεν καρδίαν ὙΠατ. δια, οΡ}.2.τ47(Μ.09.1 4660). : 

μετριοφρον-ἕω, ἐλήπὶ τηοάεείν, δὲ ἐπμγεδἰεινεϊπδα, τεῖ. δη.2:7 
ὅταν οὖν ἀκούσῃς χοῦν, παιδεύου --εῖν Βα, Ξέγιεὶ ἰοη1.2.το(.3438; 
Μ.30.538), Μας,Αερ ογ.τα(Μ.34.8618); ΟΠ γγβ. ἄορ. 1.2 πὶ τύον.(το. 
7Ε}; ἡ μεγαλοφροσύνη.. «τῷ μὲν μὴ ἐπαίρεσθαι κατὰ τῶν πέλας «“-οὔσα" 
τῷ δὲ μὴ ὑποκύπτειν τοῖς φόβοις 1514,ῬῈ].σῤῥ.2.24τ(}}.γ78.6810); 
βασιλεῖ...ἔξεστι μετριολογεῖν καὶ -“οεῖν: στρατιώτῃ δὲ ἢ στρατηγῷ 
βασιλικὰς ἀφιέναι φωνάς, οὐ θέμις ἐδ.4.τοδ(τ2δοΑ). 

Ἐμετριοφρόνως, ἤμηηδῖν, ΗΠ γνιμ. (4.5 τ ρΡ.481). ! 
μετριοφροσύνη, ἡ, 1. νιοάΔεγαίίονι,, γεείγαϊμὶ οὗτοι... οἱ πτωχεύοντες 

τῇ μ. οἱ καὶ εἰς ἄκρον ἐλάσαντες ἀκτημοσύνης Ἐλ5. ἐγ. 6.6: 2ο(Μ.24. 
5330); ἴῃ ἃ ΒΌΡΘΥοΥ, εοησίΔεγαίεησες, ροπίϊδηεες, ἰαεὶ ὅρα σύνεσιν καὶ 
μ." οὐ τίθησιν. «τοὺς κινδύνους,. «τοὺς πόνους..«ἀλλὰ τὸ φιλεῖν (ῃτγϑ, 
ἤομ.13.2 ἴῃ: 2ΖΟογ (το. 5320); ἡ ἐξουσία, τὴν μι. καὶ ἐπιείκειαν μέγαν 
συνεργὸν λαβοῦσα, πάντας εἰκεῖν.. «πεποίηκεν Τ7ο.Ὁ).Β.7.23(Μ.06. 
11774}} 2. ᾿ΠΘΉΠ Εν πλοῦτος διὰ μετριοφροσύνης καὶ τοῦ προτιμᾶν τῶν 
δοθέντων τὸν δεδωκότα κατορθώσειεν ἂν τὸ σπουδαζόμενον ΤΙϊ. Βοϑί. 
ΜΜα».2.7(ΜΜ.18.11450}; τοῦ, τῦοτ. 15:8, Ομσνβἤοηι. 28,4 ἐπ τΟογι(το. 

Ὦ); τῶν περὶ τῆς μ. λόγων τούτοις ἁρμοττόντων οἱ τοὺς ἑτέρους ; ἧς μ. λόγ ρμ ρ 

Μί.9:20 μ. ἥντινα καὶ Χριστὸς... ἐνεδείξατο ΝῚ. 6 }.1.326(Μ.79.Ζο00) ; 
ΟΕ ΑΡτδῃδιη 5 οουγέεϑυ ἴο ρτιοβίβ, [51.ὉῬε],60}.3.264(Μ.78.94:4}); οὐκ 
ἔστι φοβερά [30. πενία], ἀλλὰ καὶ ἀσφαλείας ἁπάσης καὶ μ. ὑπόθεσις 
1δ.2,25](6020) ; 8. πιοάεςίγν, ὈΠτγ5.1ον».20,5 ἐμ ἘΡἐι(ατ 464); Τάτ. 
(αηϊ.8: τλ(2.163). 

"μετριόφρων, π:οάφεϊ, με θη μά σά πτωχόν, τουτέστι τὸν ἐπιεικῆ 
καὶ μ. καὶ ταπεινὸν τῇ καρδίᾳ Οτιόχειΐη 5.36: :τ4(Μ.17.1208); τ΄. 
Νυββιυ Μος. (Μ.44.4210); οἵ μχίβε οἡ βατίῃ ἀνθρωποπρεπῇ καὶ μ. 
φθέγξασθαι Ἰϑιάγτα, ΤΥΪ9.3.17(}1.30.868) ; ὅλον αὐτοῦ 30. θεοῦ) φησιν 
εἶναι, οὐ τὸ αὐτεξούσιον ἀνατρέπων, ἀλλὰ μ. καὶ εὐγνώμονας κατα- 
σκευάξων ζῃγγνπ5.ἤο»ν.4.4 ἢ τὶ. (1τ.223}0); τὸ ἄζυμον οὐκ ἀνιστάμενον 
«««καὶ σημαῖνον τὸν ἐν τῷ μετέρχεσθαι τὴν ἀρετὴν μ. ἘΝῚ ῥεγίκί.τ2.τὸ 
(}1.γ0,οὅοο) ; οὐ τὸν δουλοπρεπῆ καὶ κόλακα μ. ... οὐδὲ τὸν αὐθάδη καὶ 
ἀλαζόνα μεγαλόφρονα 1514Ῥε].9}}.2.24τ(Μ.78.6844); 1.5.2 6φ(ο 440); 
“ὅ μικρότερος". «τὸν μ. λέγων καὶ οὐδὲν ὑψηλὸν περὶ ἑαυτὸν λογιζόμενον 
δι᾿ εὐλάβειαν. Οντ, Ζ,ε.9: 46{(ρ.80.2οῇ, ; Μ.72.661Α}; τεῦ, Μετ: 28 μ. 
κατ᾽ αὐτὸν οἱ τοῖς αὐτοῦ νόμοις παιδάγωγούμενοι 14, Ζαελ.4τ(3.6τοπ). 

μετρίως, 1. γιοάδογαίεῖν, αοοογάτηρ ἰο τιέαξιζε; αἀὐεφμαίεῖν, ΑΙμεῆαρ. 
γέξιιτίρ.50.22; Μ,.6,0038); ταῦτα μὲν μ, εἰς ἀπολογίαν Οτοῤγίης.3.1.τ4 
(Ρ.221,3; Μ.11.2774); Ἐπ5.ἢ.6.6.23.4(}1.20.5774); εσηοιάογαδὶν. τὸ 
σῶμά μου συντετρὶμμένον..«καὶ τὴν ψυχὴν μ. κεκακωμένος Β45.6}.217 
(3.2240; Μ.32.7038); 2. κεεῤρίηρ ἃ δαίαπεε Ὀεΐνθθη ὕνο ΟΡ ΠΙΟΠ5, 
βεηςα αηϑδίρμομεῖν, Ὠϊάγτα ([Β65.} Ἐπ βία, 3164; Μ.29.7578). . 

867 μήκοθεν 

μέτρον, τό, 1. »ιεῶδεγα μ. ἔχει καὶ σταθμὸν παρὰ θεῷ πᾶσα ἔννοια 
Ματο. Ετοῤμςειτ Βο(Μ δς οχός}; 2. τιξασεγε οἵ δ γ, ἐαραεῖϊν 

. γινώσκω τὰ ἑαυτῆς μ. Ερ᾿Μαγ.:; ΕΡΉΤ.1.3078 ; 514. 6] ΦρΡ 1.175 (Μ]. 
18.207}; οὗ δοη, δοο. Αὐαβ τῇ δυνάμει ἡ δύναται ὁ θεὸς ἰδεῖν, ἰδίοις 
τε μ. ὑπομένει ὃ υἱὸς ἰδεῖν τὸν πατέρα Ατ. Τβαΐ. 7γ.2 ΔΡ. ΑἸΠ σγηνς 
(0.242.22; Μ.26,758.}; ἐδι1ττ ἀριουπα,.4γ.1.6(44.26.244); 3. {νη11, [1η1- 
ἰαἰΐον, ΟντΡς το 1.60.7)528); οὗ Τπο. διαλέγεται ἀνθρωπίνως, καὶ 
κατ᾽ οὐδένα τρόπον ἀπεοικότως τοῖς τῆς κενώσεως μ. ἴᾳ.15.4.5(2.6020) ; 
κύριος πάντων ὧν τοῖς τῆς ἀνθωπότητος ἐμβέβηκε μ. 18.5.1τ(7388)}; 
τὸ δουλοπρεπὲς [50. ὑπελθεῖν] μ. οἰκονομικῶς ἰᾳ..δορὶ.4τ(3.610Ὲ); τὸ 
ἀνθρώπινον οἰκειώσασθαι μ. Δ «αροὶ, Τἱάϊ, ,(ρ ττοος ; 61,202) ; ΙΝ ες]. 
χα Ῥεοθη(ρ,:ς. τς ; 61,4}; 14,1 6.2:17(}1.74.οὅτο) ; τὸ...εὔχεσθαι τῶν 
τῆς ἀνθρωπότητος μ. ἦν Τνραί. [7γ.4(0.152.14}; 4. ἄἀξργεε εἰ... ἐπί- 
στευσεν τῷ θεῷ, οὐκ ἀκολουθεῖ ὅτι καθόλου ἐπίστευσεν, ἐστὶν γὰρ μ. τοῦ 
πιστεύειν τῷ θεῷ Οτ.εοιηπι Κοῆβ.4:2- (17 τῷ Ρ.3257}; πδῆος, οὗ 
ῬΕΙΒΟΙΠΒ, γαηᾷκ ἐμμενέτωσαν οἷ διάκονοι τοῖς ἰδίοις μ. [1.6. ἀἰζεοτ ὈΙ5ΠΟΡ5 
δια ῥτεβυγίευβ] ΟΝΙς, (325)αη,τϑ; Μαο Αθρ μον τό, τ 2(Μ.34.6210) ; 
1διτβδι το(641.); ὕντ. ]ς.-.2(2.7718); 5. οἰαηάαν, ἰουεὶ νόμος δικαιο- 
σύνης μ. ΑἴΒεπαρ. ἰερ.32.2(Μ.6.9640); ΟἸαπι.»αφά.2.6(ρ.217.2ο; Μ.8, 
5118); μὴ ἐπιθύμει ἀρχὴν ψυχῶν, μήπως οὕπω ἐπέβης τοῖς τῆς ἀπαθείας 
μ. ἘΡὮχ.1.267Ε ; ταῦτα τὰ μ. οὐκ εὐθέως καταλαμβάνουσιν οἱ ἄνθρωποι, 
εἰ μὴ διὰ καμάτου καὶ θλίψεως Μασ. Δερ.μον.τ7.4(}},.24.625}})}; 6. ῥκο- 
ῬογΠοη: τὸ πρόσωπον [530. θεοῦ] οὗ ἄγγελοι... βλέπουσι...«κατὰ τὸ μ. 
τῆς οἰκείας τάξεως ἕκαστος Ογτ.Ἡ εαἰδείι.7.ττ; 7. εἰς μ. ἔχω ἰαβ ἐμπίο 
σεεομηξ, Το. ἸΠ τη.5εαὶ.23(Μ,88.0778); 8. πολλῷ τῷ μ. ζαν, α ἰοηρ τᾶν, 
ἢρ. δηᾷ τηρῖ, ἀρετὴν τοσαύτην [56. ἔχειν] ὡς καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος 
εὐἰπολλῷ τῷ μ. κατόπιν ἀφιέναι (ῇγνϑ.Ξας.6,τ2(ρ.τό6.7; 1.432}; τὴν 
θεότητα τοῦ Χριστοῦ...καὶ τὴν σάρκα, ψυχῆς καὶ σώματος πολλῷ τινὲ 
καὶ ἀπείρῳ μ. τιμαλφεστέραν ΤΠάϊτ.ἐγα».2(4.100). 

[᾿]μετωνομασία, ἡ, ν, μετονομασία. 
μετωνυμία, ἡ, ἐἰσηρε οὔπαηε, Οὐ. [9.6.14(7}}.123.πὸ; Μ,14.2258); 

Εν5.}.4.1γ.6(5σ140; Μ.21.8520); ΠΙουΑτηγει.3(Μ,3.10334); Απαϑί. ὃ. 
4. δὲ γέ. στ (Μ.89.6128). 

μετωνυμικῶς, ὃγ γπειοηγτην, Β685.15.12(1.3860; Μι30.1270); ἐδ. 
27οίςδξα ; Μ.5938). 

μέτωπον, τό, 1. ὑογεϊεαά, ᾿ἰἴϊ. μὴ ἐπαισχυνθῶμεν τῷ σταυρῷ τοῦ 
Χριστοῦ" ἀλλὰ..-φανερῶς ἐπὶ μετώπῳ, σφραγίζου ὕντ.Η.καἰφοῖ, 4.141 
τὸ τοῦ σταυροῦ προσκυνεῖτε ξύλον, εἰκόνας αὐτοῦ σκιαγραφοῦντες ἐν 
τῷ μ. Τα] η ΠᾺΡ. Δριῦνγτ. {μἰη.6(62,19040); χρίσει...τὸ μι αὐτῶν τῷ 
ἁγίῳ ἐλαίῳ Οοηε!,. 4. Ρ}.3.16.2; οἵ. ΠῚΡΡ ἰγαά.αρ.22.3(0.30) ; οὗτος ἡμῖν 
σημεῖον δέδοται ἐπὶ τοῦ μ. ὃν τρόπον τῷ ᾿Ισραὴλ ἡ περιτομή [0.}. 6. 

᾿ 4.πι(Μ.04.11298); ρ΄, οὗ ΟΒύτοῦ τὸ μὶ [56. τῆς ἐκκλησίας] ἀστροειδεῖ 
κεκοσμημένον (οῃβί,8ρ.66].ΟνΖ.᾿.6.2.7.3(Μ.85.12320); σφραγῖδι 

᾿ σταυρὸν. ..«ἐπὶ τοῦ μ. τῆς ἐκκλησίας ἐκλάμποντα φαίνεσθαι ἀσας, Με]. 
ἤομι(ρ.οτ.26; Μ.77.1472}; 2. Ξόη56 οὐ Ξἤα:16 τῶν κακῶς παρατριψάν- 
τῶν ἑαυτῶν τὸ μ. ἘΡΙΡΠ ἰσόν, 69. π59(0.207.4; Μ.42.2060) ; ἀποτριψά- 
μενος τὸ μ. ἐν ἀναισχυντίᾳ 10.76.2(Ρ.242.11 ; 5170). 

᾿ Ξμετωποσκοπικός, ὃγ Ἠϊέαη5 οὗ οδϑογυίηρ (6 ξογεπεαά μ. μαντεία 
ΗἸΡρ.ἤαόγ. ἡ.τπ(ρ.40.1τ; Μ.16.3083.). 

μέχρι, 411}, ας Κα» ας; οἵ ὈΙΆ06, ἔνθ ἰο ὅτε μ. γῆς πεφανέρωκεν 
ἑαυτὸν ὁ σωτήρ ΑἸῊ πε. 46.τ(Μ.25,1770); σί ἃ σογίαίη ροΐηϊ ἴῃ ἱπουρῃς 

ΟΥ̓ ΒΡΕΘΟΝ οὐ μ. τῶν παρόντων ἱστὰς τὰς ἀμοιβάς (ῃγνγβι δον. 5.3 ΤῊ 
ὠφειλον διδάσκειν Τάτ, ΜΟρΆ5.Ῥ τ: τ(ρ.2οο.το; Μ,66,921Ε); τοῦ, Ϊ ΜΙ(7 χβολὺ); οὐ μὴν ἀφῆκεν αὐτοὺς πάλιν μ, τῶν σκυθρωπῶν μεῖναι 

1.82.2(184Ε}; ὅ ἔμπορος θέλει πλουτεῖν, ἀλλ᾽ οὐ μι τῆς διανοίας τὸ 
θέλειν ἵστησιν Ἰὰ πον.1.3 τη [ο((8.50); οὐ λέγει τοῦτο, ἀλλὰ ἴσταται 
μ- τοῦ ἐγκωμίου τῶν ᾿Ελλήνων 14. ἤοη1.5.5 16 Κορ (0.4684); οὗ ἔξεε]- 
ἴηρϑ, οισαγάς ἡ [35, τῶν μακαρίων) μ. τῶν φιλτάτων τελεία διάθεσις 
ΟἸδιη.οἰν.7.ττί(ρ.46.5; Μ.9.4880); ασαΐηδὶ μ. αὐτοῦ τοῦ θεοῦ ἀσεβεῖν 
ΗοριΟἸθη1.2.22; οὗ τἰτλθ, ἀμγίηρ, ἐμ ἰδι6 ἱμίογυαὶ οὗ μ. τοῦ εὔχεσθαι 
ΒατίΒ. 4655. ἄχαν(Μ.το4.14288). 

μή, 85 σοπ] ποτΊ!οη μμίδες ἄλλως... ὑμᾶς οὐκ ἔνι σωθῆναι, μὴ ἰχθύες 
ἔχετε γενέσθαι καὶ διὰ θαλάσσης ἀπελθεῖν ἠγοη Ῥαςξεῖ. Ρ.205(Μ.02. 
ΙΟ1Ζ2Α). 

μηδαμινός, σοοά γον ποιμένι, τὐογιάΐεες, ΟΠ γγς, σδίηγ. 8(1.2408) ; 
ἡμῶν τῶν μ. ΑἸΕΧ, 54}. Βαγης Ργόδτη.3(0.4378); ἀνδρὶ... ταπεινῷ καὶ μ. 

Ματγο δου Ρογρῆκοι; οὐ ἀιτιε5. μὴ καταφρονήσωμεν [30, τῶν 
μικρῶν] ὡς μ. ϑοτιἄοεϊ.4.3(Μ.88.τότ6Α). 

δΜηδικός, ῥεγίαϊπίηρ ἰο ΜΙ εἄδα φαρμάκοις...Μ-.ο ὕεο. Ῥὶ5.ςαγ.2.23. 
μηδοπότερος, -Ξ- μηδέτερος, πείίλον οὗ ἐπε τοῦ, 70.) ἀαεν.τ)(Μ.04. 

685Ὰ). 
Ἐμηερεύς, ὁ, ν. Ἐμιερεύς. | 
μήκοθεν ΟΥ μηκόθεν, ωγ ατϑαγ; 1. 845 ααν., Ολγοη Βαξεῖ,.Ὁ.303 

(ΔΜ .02.Ἰοο9 4); Οὐ Μαρ ταὶ («ΖΔ ) 1. 4(Μ.} 1.77.τ67); ἀπὸ μ. 
ἘΡΙΡΆ ἐαρ. βά.23(Ρ.524.12; Μ.42.820Α); Αρορλη Ραὶν (6 5.1258); 
2. 85 ῬΙΘΡ., δ. βδηἷτ,, Ματο ας, Ρονρὴ.22; Ττερεπί ἀρ. (Μ.86, 

7768). τποτν ττς 



μῆκος 

μῆκος, τό, ἰδηρίλι, ἴῃ αν. υϑᾶρεβ ἐκ μήκους αἱ ἃ ἀἰδίαηζε, Οὐ Μαρ. 

ἀϊαϊ (τ ΖΑ ῃ.)}4. τ. .11.3350}; ἀπὸ μήκους Ο. ρεμιξ,, αὐ ᾳ ἀὧἰς- 

ἰαηεε ἤνομι, (411... ΠγΡ.(᾿.τ). 
Ἐμηκυθμός, ὁ, ὑγαγίηρ, τ υϑϑιυ Μος. (Μ.44.42τᾺ}. 

μηκύνω, ἐεη φίλον, ῥγοϊοησ; Ἀθῆσα μη. 6 ἰαϊ, γαῖ ἰσ ργοῖῦ 1}, 

Αἴἢ..4»γ.2.21τ(Μ.26.1928}; Ρ855., σ7γοῖο ἰαἰΐ, ἐγοῖο τ, 5ΕΙΆΡ.4}.0Ή.6 

(Μ.40.9220). 
μήλη, ἡ, ελαγρ ἱηειγιηθηῖ, κηῖζε, Ονγτ. ιν. Ἐμμιγην. δο(ρ.84.12). 

μηλοβοτέω, σγαξέ ἐἡισερ, ΤΑΡΟΙ] μροὶ, Ῥ . 21 (1.33.1 41:6Ὰ, τὰ. 16... 

ν. ποῖ.). 
Ἐμηλοβρωτέω, εαἱ σῤῥίο5, γηιη. (4.5 τῬὸ.577)- 

μηλοειδής, Π16 αἡ ἀρῥίσ, ταβῖ. βίον μ. 1178 05 ἃ δε οἵ γοϑες, αυ. 

Νγβδισ Μος. (Μ.44.4170). 
μῆλον, τό, αῤῥίεείγεσ; Βᾳ., οἱ (μτιϑέ, τεῦ, (ληΐ.2:3, τι Ν, ν85.ἤοηη. 

4 1η Οαη,.(Μ.44.844Λ[{} 

μηλοσσόος, ῥγοίθείΐηρ 542}, Νόππβαν, ἢ στο ο(Μ.43.833}): 

μηλοσφαγία, ἡ, ταονῖβεε οὐ οἠδεῤ, Ονταάον. (1.55); 14.}Ρ5,34:28 

(Μ.69.9120); 14. Με, 57(3.4490)). 
Ἐμηλόσφαγος, οἵ Ξἰαμιρἠϊενει 5μέεεῤ, Ογαι. δ ν.8.402. 

Ἐμηλοφάγος, Ξτἦσερ-εαϊίηρ, το ἐαὶδ δἶέέρ, Ογαε.δηήβιττιτιτ; ἐδ.τ2. 

1; οἵ ἴῃε Ῥαββονου, ἃ ἔβαϑι τοὐδη οἶδεῤ γέ ἐαίεΉ, Νομη,}αγ. 70. 

το: 21(Ὁ1.43.0040), 
Ἀμηλωτάριος, 0} 5ἠ δε ρ5κίη ἀπὸ ῥακίων τριχίνων καὶ μ. ἢ σεβεννίνων 

{10.}.8.7.180}1.96.το2οΑ}); πιϑαί. 88 βιιυ5ῖ., ἘΠ οσροκίῃ εἰοαξ σσούτι Ὁ 

ταοηκς, Ἐβαΐδϑ ο7.Β(ρ.59); «ρορίάμ αν (.65.1408); Οντ.βυυ, δον. 

τϑίριοδ.τ4); 10.0.8. .7.20(}1.06.11334). 

μηλωτή, ἥν, 5ἠ πε ροκίη, πδιοα γομ σὴ λαῖνν εἰοαῖκ ἡνοῦτι ΟΥ̓ ΤΟ ΚΒ, 

ΑἸῃ νυ. πίοη οτ( }.26.0728); ἕκαστος αὐτῶν ἐχέτω μ. αἰγεΐαν εἰργα- 

σμένην, ἧς ἄνω μὴ ἐσθιέτωσαν. ἀπιόντες δὲ εἰς τὴν κοινωνίαν κατὰ... 

κυριακὴν..«τὴν μ. ἀποτιθέσθωσαν, καὶ μετὰ κουκουλίου μόνου εἰσιέτω- 

σαν Ῥ411.1.1.ατ5.52(ρ.80.το; Μ.24.το000)) ; τούτοις ἔστι καὶ μοναστήριον 

γυναικῶν. «τὴν αὐτὴν ἔχον διατύπωσιν...«ἐκτὸς τῆς μ. 18.332(ρ.06.8; 

1105 8}; τὴν μ. ἔχουσιν οἱ πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ 

σώματι περιφέροντες Ἐναρτ. Ῥοπίισαρυῥγαεὶ. Α Ῥτόδιῃ (Μ.40.122 18); 

191 4.Ῥε]..}}Ὀ.1.427(}1.78.420Ὰ}); τι Μαρἀταϊ.([1.Ζ40}.}2.)(}1.ΡῈ..66. 

1460). 
μηνίαμα, τό, ΔΉ ΚΕΥ αἱρετικῶν μ. Ἐα5.᾿.ο15.23.4{2.π808 ; Μ.3τ.6οοᾺ). 

δμηνιαστής, ὁ», 016 το ἐἰεγ δ ὴι65 τὐγαϊ ὃ κατὰ τὸ φαινόμενον δοκῶν 

εἶναι πρᾶος, κατὰ δὲ τὴν ψυχὴν κινούμενος πρὸς θυμὸν... ὑποκριτὴς 

καὶ μ. Αἴὰ. Ῥ Ι Σι228.(Μ.27.13060); τοῦ κατ᾽ ὀργὴν διακειμένου 

ἐπίμονον αὐτὴν ἔχοντος, ὃν καὶ μ. ἔθος καλεῖν ὩΙάντη. 5.4: 5(Μ.20. 

τι68.4); Μαχ.αϑεοί.32(Ν].00.0378). 

Ἐμήνιος, ὁ, ἀοπεγεοτηδ, ΤΟὮ τ. ΡαΞεἶ;.6.3(ρ.147.το; 8.2680). 

Ἐμήνισις, ἡ, -Ξ μῆνις, τογαίϊι, ῬΞ5.δα]. 21:25; Όγτιος,43(3.74}). 

μηνίσκος, ὁ, πεεκ-ογηανμιεηΐ, Ογτβονι. ἀν. τοί 1.17.11088}; ὁ--- 

Σύμμαχος τοὺς μ. μανιάκας καλεῖ Ταάι. ]ς.3: τό(ρ.21.2; 2.104). 

μήνυμα, τό, 1. ἡ ον Ια 0Ή,, πιέδδαξε, Α{ΡῚ1.Β 4(ρ.296); 2. ἡπάϊεα- 

ἰΐοῃ, Βαβ.δρίν».14(3.63Α; Μ.32,208Ὰ); τοῦ, 1,ς.2:τ4 ταῦτα τίνος μηνύ- 

ματα, σαρκικῆς ἢ θεοπρεποῦς γεννήσεως; Οντιαροὶ, ογθη τ(ρ.34.23; 

δ᾽ τροο); τῆς..«ἀπειρίας...διὰ σαρκὸς θεουργίας ἀνθρώποις παρέχειν 

οὐ μηνύματα Μαχ.αριδῖρ. (ἡ. ο1.11684); ΤΟΥΤῚ ΟΡ εὑ.(Μ1.96.14164}; 

3. ζυνεςΠαδοιοίηρ, ΟἸοτλ, ἰν.5.6(ρ.348.16; Ν.9.570) ; τίνος ἡ σκηνοπηγία 

μόμο; Μεῖα,γ65.2.2τ(ρ.375.1; Μ.18.2850); τῶν προφητῶν τὰ μ. 1ΑΤΆ, 

Αρο]] τ χ(Μ.26.10038); ἀπΌρ.Βοκῖ, . Βαῤ! 6(Μ.8ς. 1604}; 4. ΡΙατ., 

ἀιγοείίοης, ἱηειγμοίΐοης ὑπὸ νόμον γεγενῆσθαι γράφεται τῷ διὰ τῶν 

νομικῶν.««βαδίσαι μ. Ἐπιϑῖ, μι Ργ.8:22(Μ.18,6808); 5. γηθαηϊηρ, 

εἰρηΐβεαηεε τῆς ὄψεως τὰ μ. Τ}4ι.}..6.2.3ο.το(2.9006); 6. "16, ΠΒτγϑίρρ. 

πεῖ Με (ρ.03.26). 
Ἐμηνύσιον, τό, ἐπἀἰρα 0Ή., Ονταάον.ττίτ. 4630). 

μήνυσις, ἡ, ῥγευΐοιις ἐμ ον μα 10Ή,, βουοσπαδοινίηρ, 4. ΧαΉΠΗΡ 

(ρ.60.24); Οντιαάογ.τό(1.5830). 

μηνυτής, ὁ, 1. ὁπ6 τοῖο ὑγίηφε ἑηβοννιαίοη, Α Ρὲϊ.Β,. 4(ρ.296); οὗ 

Ῥτορμείβ, Ἐπ1}4]. Ὁ ἴας. ,. Ραμ. (}1.85.7730); Τμάιαη.8το(2.160); 

οἱ Ἶἴο. Βαρέ., Οοβπ,.1η4.10}.5(}1.88.2778); 2. οἱ ΞΡβθ ἢ, ἐμαὶ τοὐτεξ 

γευξαὶς τπουρῃϊ, με Μαρ.6}.2(ρ.45.9; Μ.ΡΙ,.54.714Ὰ}; επος οὗ 00 

ὁ λόγος ὅ τοῦ πατρῴον μ. ἰδιώματος Οἴδιη. εἰν ς σ(ρ.248.1τ; ΝΜ. 

578). : : 
Ἐμηνυτικῶς, ἐμτσαϊ εἶν, Μαχιαρδίρ. ἵιοτ.τ 2440). 

ἡμηνύτρια, ἡ, γευεαῖον, Αρϑίῃυ,ν. Πἰ.γ1ο. 

μηνύω, 1. ἀἸοῖοθε, γενεαὶ διὰ Μωυσέως...μ. τὸ προφητικὸν πνεῦμα 

πῶς...ἐδημιούργησεν ὁ θεός Ταβε, ταροὶ.50.1(Μ.6.4τ60); τοῦτο προφή- 

τοὺ ἴδιον, τὸ τὴν ἀλήθειαν μ. ΗΠ ον: ΟἾενα.2.6; ὉΚ Υ̓ΡΕΒ, χρη μαον. 4.21.1 

(}1.γ.1οδρᾺ}; ΟἸετλ.οἰν.γ7.6(ρΡ.24.26; Μ.0.4454}); 2. ἀδείαγε, ΦΉ ΟΜ 

ἃ υἶβίίοσ ἐμήνυσεν ἡμᾶς πρὸς τὴν δέσποιναν, καὶ εἰσήλθομεν πρὸς 

αὐτήν Ματς, Ὀίας,». ῬοΥΡ],.52; Το. ΜΟΒΟἢ, ῬγαϊτΑ8(}1.87.30120); 3. 1π- 

ἤἔοννι ἃ Ῥεΐβοπι ; Ῥ855.» ΤΗρΡΒπ εἰγοη.Ρ.3οδ( 1. τοβ,7498). 

868 
᾽ 

μήτηρ 
μήποτε, 1. 65 δᾶάν, -- μήπω, "σί γεί μετὰ πονηροῦ συνειδότος 

ζῶντες, κἂν μ. ἀποθάνωσιν, ἀποθανοῦνται πάντως Ομ τνβ.λον".34.3 ἴπ 

Μι.(7.3930); 2. 5. οοη)υαποοη; 8. τυλείλεν ἐφίσταμαι μ. εἷς... 

καταπέμπεται Οτ.0.2.3τ(25; Ρ.88.1τ; Μ.14.1688); ἐφίστημι μ. ..: 

ἐστίν Ἐπ5.4.ε.7.3(ρ.345.28; Μ.22.5644); ἴδωμεν οὖν μ. καὶ σὺ τὰ... 

ἐκκαίοντα ποιεῖς ΟὨτγπ5.λοηι.7.6 τη 20 ογ.(το.4888) ; ἐννοῶν μ. ἀληθεῖς 

ὦσιν Μαχ.Ξελοῖ.6.}..7.1.2(8}1.4.176}); Ὁ. ἰόδὶ φυεν, ο. ἱπάϊο, φεῦγε τὴν 

ὑπερηφανίαν...μ. τὸν θεὸν ἀντιτασσόμενον ἕξεις ΝΠ, ῥαγαόη.τ28(Μ.70. 

τ2ὅτ Α). 
μήπως οἵ μή πως, 1. τολείμον ἐφίστημε δὲ μ. τοὺς τρεῖς τριδύμους 

ἐγέννησεν ΟΥ.56ἷ, 1: Οόηιστ: 26(}}.12.1128); ἐπιχειρητέον γὰρ μή πὼς 

τὸ ψεῦδος ἰσχύσωμεν...σβέσαι Μεῖἢ, Σγηηρ.8.τ4{Ρ.1ο2.16; μήπως Μ.18. 

τό58}); 2. [65] 1 αν οᾶγ τοὺς λιμένας... .τηρεῖσθαι μ. ἐπανέλθωσιν Ατῇ. 

μι γαοίρ.τοΣ.29; Μ.2ς.7168); τὸ λεγόμενον ἐξετάσωμεν μ. ... καινὸς 

τερον ἐπενόησαν λεξείδιον 14..4γν.3.50(Ν.26.448.4). 

ἘΜηρινθιανοί, οἱ, ξο]Π]οτθενς ὁ} (ὐνέρμέλις Κηρινθιανοί, οἱ καὶ Μ. 

ἘΡΙρῃ απας, β(ρ.236.6; Μ.41.2848); [ἃ.ἤαεν.28,8(Ρ.320.12; Μ.41.388.). 

Ἐμηρόκλαστος, τυ ἃ δγοκθη ἐπρΆ, Οπγον Ῥακελ.Ὁ.27ο(Ν,92. 

6658). 
μήρυγμα, τό, ν. μήρυμα, 
μηρυκάζω (μαρυκάζω), εἴειο {με ομὰ, γεπίηπαίε; ταθῖ,, ΟἸοτη, ῥαεά. 

φιατίρ. 78ιις; Μ.8.6534) οἷτ, 5. διχηλέω; μαρυκάζει Ογτ. 7}ωϊπιο(5, 

2174.,8). 
Ἐμηρύκῃησις, ἡ, σε οἰ ει, Ῥτοςα. Εχ.9:3(Μ.87.- 574). 

μηρυκίζ-ω, τ- μηρυκάζω, ἘΒαϑβ."εχ.1.2(1.648; Μ.20.1 520); 1885. 

μοριεἴηι Ῥειατε(α.3750; Μ.30.1134}; ἢρ. ὀδόντες εἰσὶ τῆς ἐκκλησίας οἱ 

τὴν ἀκατέργαστον τῶν θείων λογίων πόαν λεπτοποιοῦντες ἡμῖν καὶ 

ἔνοντες ΟΥΟΝ  β5.λοηι.7 ἴῃ Οαη.(Μ.44.9250). 

μηρυκισμός, ὁ, ἐμεινίησ ἰδὲ ἐμά, Οἴει, τ ν.7.18(ρ.77.5; Μ.0.5564) 

εἶδ, 5. διχηλέω; τὸ μ. ἔχον ἵ [αϑῖφη εἰ γ65}.35(}}.6.1281Α); Ογτ. ον. 8 

(1.2530). 
μήρυμα (μήρυγμα), τό, ἐμαὶ τολιίεῖ ἰς ἀγαῖοη οἱ; Ἱ. σκεῖῃ; ᾳ. 

ἀπαράλλακτον τὸ μήρυγμα τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ὨΙάντῃ. 

Τηῖμ.2.50}1.30.5044}; 2. οἱ τπης, ἐλ 6ηϊ, ϑγηαϑβ. ἄγη. 3, 4οϑ(ρ.21; Μ, 

66.τδοο). 
Ἐμητατεύω (ἐμητεύω, "μιτατεύω), (εἶ. [,αἱ. γηδία με») τηνὲ ον, 

Βεποα γεφείςίδοη; ὈΠαΙΠρΡΒ, Ματς, Ὀῖδοιυ ον Ρὶ..63;} μητευέτω οἶκον 

ΑἙ Βοδβοϊαβί. οἱ]. 2ο.5(Ρ.176); τὰς συναγωγὰς 80. τῶν ᾿Ιουδαίων].-- 

μὴ μιτατεύεσθαι Ῥῃοῖ,ποπῖοε.12.2(Μ.1τ04.8690). 

μήτειρα, ἢ, -- μήτηρ: μ. γαῖα Οτ.Ναζ.εαγηι.1.2.1.117(}}.37.5314}} 

μάτειρα φύσις ϑυηθ5.᾿γηι:.3.334(Ρ.16; Μ.66,1π5ο8). 

Ἐμητεύω, ν. ἐμητατεύω. 

μήτηρ, ἡ, "ποίπογ; 1. οἱ ΒΜΥ ; 8. ῥδζγιϊο. τεῖ. (515. πυτῆδῃ 

πϑίυτο, τοῖ, [0.2:1 ἐλεγκτέον δὲ καὶ Μανιχαίους λέγοντας μὴ εἶναι τὴν 

Μαρίαν ᾿Ιησοῦ μ., τοῦ εὐαγγελιστοῦ μαρτυροῦντος ὅτι ᾿]ησοῦς μ. 

εἶχεν Οχ.}ν.28 τη 10.(ρ.505.10); ὅτε ἠθέλησεν ὃ πατὴρ ὑπὲρ πάντων 

λύτρα δοθῆναι,...τότε δὴ ὁ λόγος..." ἔλαβε τὴν ἀπὸ γῆς σάρκα, Μαρίαν 

ἀντὶ τῆς ἀνεργάστου γῆς ἐσχηκὼς μ. τοῦ σώματος Ατὰ,.4»γ.2.7(Μ.26. 

1618); αὐτὸς οὖν μ. ἔχει μόνον ἐπὶ γῆς, καὶ ἡμεῖς πατέρα μόνον ἔχομεν 

ἐν οὐρανῷ Ἰα.γεισὲ ε. ἀγ8(Μ.26.0064); τεῦ, 5Βεραιβίϊο οὗ τ86ὲ ἵνο 

παΐπγοβ δύο υἱοὺς ἕνα μὲν τὸν ἐκ θεοῦ καὶ πατρός, δεύτερον δὲ τὸν ἐκ 

μ., ἀλλ᾽ οὐχὶ ἕνα καὶ τὸν αὐτόν Οτ. Ναζιεριτοι( Μ.37.18οᾺ); Ῥ. Ῥατίς, 

τοῦ. Ἐ{π|6 Μοίμεν οἵ Θοᾶ χωρὶς...γάμου σύλληψις..--καὶ θεοῦ μ. κόρη 

Ὁοηβῖ.ογ.ς.σιχτίρ.168.25; Μ.20.1265Ὰ); ἘΡΉΓ,3.526Ε ; ὁ...εὔσπλαγχνος 

θεὸς τῇ.. πρεσβείᾳ τῆς ἀχράντου αὐτοῦ μ. Οβνοη Ραςεθ.π02(Μ.02. 

τόσσα}; ἡ ἁγία ἄμωμος τοῦ θεοῦ μ. καὶ παρθένος Ῥον»: ΒΜ 2 δ(ρ.το3); 

κυρία ὄντως γέγονε πάντων τῶν ποιημάτων, τοῦ δημιουργοῦ χρηματί- 

σασα μ. 70... [ο.4.τ4(Μ.04.11578}} ἡ τοῦ μόνου ἀγαθοῦ θεοῦ μ. ἰὰ, 

μον»".8.2(λ1.96.7018)}; ἰά,εαγηπιάονι ΒΜ Υ͂ 248(ρ.232; Μ.ο6.1368.); 

Ὁ. 88 βοῦτοῦ οἵ βρίττααὶ 16, 85 απεϊῖνρε οὗ ἔνε ἀληθῶς ἀπὸ Μαρίας 

αὕτη ἡ ζωὴ τῷ κόσμῳ γεγέννηται, ἵνα ζῶντα γεννήσῃ καὶ γένηται 

ἡ Μαρία μ. ζώντων ἘρΡίρΠ.εῤ. Ἄγαρ παεν.18.1ϑ8(Ρ.468.28; Μ.42. 

7280); ἅ. ἃ5 πιοῦμε οὗ τὴ8 ἀροβί!ο5 εἶπεν ᾽᾿Ιωάννης, ᾿εὗρον ὄχλον περὶ 

τὴν μητέρα ἡμῶν Μαρίαν' Το. Τβεβϑι ον ΒΜ ἃ 8(Ρ.288.8); 6. {1ππ|6 

ἱποϊθαοά ἴὰ νατίουβ ἔογπιβ οὗ δἀάτεθβ ἡ θεία καὶ πανύμνητος 

παρθενικὴ μ. Τβάοι, Αης πον, ΒΜ εἰ ϑυ».13(Μ.77.14004Ὰ}; μῆτερ 

μητέρων Ῥεγς.(ρ.τη.τό; Μ.τοιτοδΑ)}; ζωῆς μ. ἸοιΜοηπ γι. Βας.9 

(Μ1.06.13760); μῆτερ ἄνανδρε, ἡ ἐν μητράσι μόνη ἀγνεύουσα ὙΠάτ. 

Θευα παίυ. ΒΜΨ 7(}1.ο6.6924); 2. ταοῖμετ οἱ πὲ ἰαϊϊ ἔα]; ἃ. οὗ 

Ομυτοῖ; 3. ἴα ρεη., Ἐξ Πτοπιλαεν.3.24.1(Μ.7.0660) αἰ, 5, ἐκκλησία; 

μετ᾽ εἰρήνης ἐχώρησαν πρὸς θεόν, μὴ καταλιπόντες πόνον τῇ μητρὶ 

μηδὲ στάσιν..«τοῖς ἀδελφοῖς Ερ.Ταιρά ἀρ. Ἐλι5.}}.4.5.2.1(}1.20.4368}; 

ἡ μι. προσάγεται τὰ παιδία καὶ ἡμεῖς ζητοῦμεν τὴν μ., τὴν ἐκ- 

κλησίαν ἰδία, ῥαθά. τ. (ρ.1το2.128.; Μ.8.2720); 18.3,12(ρ.290.5; 6778); 

πατρὸς μὲν ἀκούομεν λόγους, τῆς γραφῆς" μ. δὲ τὰς ἀγράφους παρα- 

δόσεις τῆς ἐκκλησίας..«ἔστι δὲ καὶ τοὺς φυσικοὺς νοεῖν πατέρας, ἢ 



, 
μήτηρ 
καὶ τοὺς πνευματικοὺς νοεῖν διδασκάλους. καὶ γὰρ τούτων μ. ἡ ἐκ- 
κλησία Οὐ ιμ Ργ.: 8(}1.17.157}})} ὥσπερ ἐξ ἀποικίας ἐπανιόντες τὴν 
αὐτῶν ἀπελάμβανον πατρίδα, καὶ τὴν με» τὴν ἐκκλησίαν, ἐπεγίνωσκον 
Ἐπ|5.0.(,..66(Ρ.113.22; Μ.20.11448)}; ἡ καθολικὴ μ. ἡμῶν καὶ ἀπο- 
στολικὴ ἐκκλησία ΤΑΙ. Τηΐεγργ.(ρ.66.22; Μ.26. 12320); 1Β45.6}.41.1 
(0.284.21; Μ.32.345Ὰ}; μιᾶς μι γεγόνατε υἱοὶ καὶ θυγατέρες Ογτ.Η. 
ῥγοταϊδε, 13; Ἰα,εαἰδεὐ.1τ8.26; ἘΈΡΙΡΒ. 7) 4. τϑ(ρ. 519.13; Μ.42 .δ170)} ; 
ἡ ἐκκλησία μ. ἐστὶ τῶν οἰκείων τέκνων, καὶ τούτους δεχομένη, καὶ τοῖς 
ξένοις κόλπους ἐφαπλοῦσα [Ὦτν5 .Ῥαη. Ῥμοε.2(2.7ο70); ὕγτ.1ς.5.2(2, 
7584}; 16. (η688); ; ζωοτόκος μι. τῶν πιστῶν πολύφατε μ. Χριστοῦ 
ἐκκλησία, ἡ σύζυγος τοῦ πνευματικοῦ Ἀδὰμ τοῦ θεοῦ Απαβῖ,β,ἠθκ.12 
(}1.80.1ο724}; δὶ. τεῖ. 15.54:1 ἔστι δὲ μ. ἡμῶν καὶ ἡ ἐκκλησία ἣν τῷ 
πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἑαυτῷ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡρμόσατο εἰς γυναῖκα" 
τίκτει γὰρ ἀεὶ δι᾽ αὐτῆς ἑαυτῷ υἱοὺς καὶ θυγατέρας. καὶ ἐπὶ τοῖς 
πεπαιδευμένοις τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν...εὐφραίνεται καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν 
θεός, καὶ ἡ μ. ἡ ἐκκλησία Οτιεἐχριΐῃ Ῥγ.τΊ τ 21τ(}.17.2018); ἡ γεννήσασα 
καὶ γεννῶσα τὸν ἀρρενωπὸν ἐν ταῖς καρδίαις τῶν πιστευόντων λόγον 
«ονἡ μι ἡμῶν ἐστιν.. ἡ ἐκκλησία ΜοΙῃ.Ξγηηρ.8.ττ(ρ.02.1τ; Μι18,1330}; 
ἡ ἐκκλησέα...ὠδίνουσα καὶ ἀναγεννῶσα τοὺς ψυχικοὺς εἰς πνευματι- 
κούς, καθ᾽ ὃν λόγον καὶ μ. ἐστίν 16.8,6(ρ,88,1ι ; 1488); 111. 5. ντρπι- 
τοί ΕἾ ἐνεγίνετο πολλὴ χαρὰ τῇ παρθένῳ μ. οὖς ὡς νεκροὺς ἐξέτρωσε, 
τούτους ζῶντας ἀπολαμβανούσῃ ΕΡ.Γ σά, Ρ.Ἐλι3.}..6.5.1τ.45(}1.20. 
4258); μία δὲ μάνη γίνεται μι. παρθένος" ἐκκλησίαν ἐμοὶ φίλον αὐτὴν 
καλεῖν (Ἰετη, αφά,τ.δ(ρ.ττς.12; Μ.8,2008); Ὅ. οὗ πεδνεπὶν 7 γι βα]θτα 
καταλείπει τὸν πατέρα καὶ τὴν μι τὴν ἄνω “Ιερουσαλήμ, καὶ ἔρχεται εἰς 
τὸν περίγειον τόπον καί φησιν [761.12:7} ΟτΟἤοηι.10.7 τ {εγ.(ρ.7]. 
12; Μ.13.πόπ 0); ἰά Ῥς,44:το(ρ.42) οἰξ. 5. νύμφη; ἜΧχορ. εν, 21:1, Οἵ, 
βαϊεν οἵηΐμμι ὑϑνμ5 ἀεί ἀεη5. νναίγενν αμίοηε ἀροφίοἶ5. ἐεγώδα- 
ἰός οὶ ἐπε εορί θείη... ἡπαῖγό τοματπμαητγ,, τὲ ογράίθηΐος 
ἄεο..«6εείεεῖαν; ἰαράϊρμιδ, ἰὰ.Ποη.12.4 1 1 ου(ρ.461.5; Μ.12.5200); 
εἰπὼν γάρ, ἡ ἄνω “]ερουσαλὴμ μ. ἡμῶν ἐστι, καὶ τὴν ἐκκλησίαν οὕτω 
καλέσας (δτγ5. ον η Ἢ Οαϊ.4: 26(1ο.710Ὲ}; α. οὗ ΟΒυτΟΒ δ Τ7απι- 
5 ίοτη τῆς...μ. ἁπασῶν τῶν ἐκκλησεῶν (ΓΡ(382) 6.80. ΤΠαῖτ.ἢ.6.5.0.1} 
(3.1032); 111. αε.(0.206.27}; ἅ. οὗ ἔοπί ἴῃ Ὀαρτίβπλ ἔστιν ἡ κολυμ- 
βήθρα τῆς τριάδος, ἐργαστήριον πρὸς σωτηρίαν πιστῶν πάντων ἀνθρώ- 
πων" καὶ τοὺς λονομένους ἐν αὐτῇ, τοῦ δήγματος ἀπαλλάττει τοῦ 
ὄφεως, καὶ μ. πάντων γίνεται, τῷ ἁγίῳ πνεύματι μένουσα παρθένος 
Ὀιάντη. Τγίη.2.12(Μ.20.6024}; τοῦ. Ῥϑ.2ό:το μ. τὴν κολυμβήθραν, 
πατέρα τὸν ὕψιστον ἀδελφὸν τὸν δι᾽ ἡμᾶς βαπτισθέντα σωτῆρα τὖ. 
(6028) ; ἘΠατ Οσπ.6:7(2.120); Πιοπ. ἀτ.6....2.2.7(Μ.3.53060}; οἱ νναΐοῦ 
οὐ Ὀαρτίππι καὶ τάφος ὑμῖν ἐγίνετο καὶ μ. Ογτ. Η. καἰδεΐ..20.4; 6. οἵ 
βϑνὶηρ ΒΘ 1ἢ, Ῥοϊγο..}.3.3; Μ. [μ5|.4.8(Δ1.6. 1608}; οἱ ΟΠ ]βέλδη τὸ- 
Πσίομ ἐξ ἑνὸς φύντες πατρὸς ἑνός τε θεοῦ οἷα παῖδες καὶ μητρὸς μιᾶς, 
τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας Τῦυι5.. Ο τό(ρ.25ο.1ς ; Ν.20,14240)); οἵ Κπον- 
Ἰεᾶρε οἱ σοά, τοῖ, Ἐχ,2ο: 6 πατέβα...τὸν θεὸν λέγει σαφῶς..-μ. δὲ 
οὐχί, ὥς τινες, ἡ οὐσία ἐξ ἧς γεγόναμεν, οὐδ᾽ ὡς ἕτεροι ἐκδεδώκασιν, ἡ 
ἐκκλησία, ἀλλ᾽ ἡ θεία γνῶσις καὶ ἡ σοφία Γ]Θ6ηι.Ξ)ν.6.τδίρ. 5.3; Νί.0. 
277}; οἵ ψοτὰ οὗ (οα ὅ λόγος τὰ πᾶντα τῷ νηπίῳ, καὶ πατὴρ καὶ μ. 
καὶ παιδαγωγὸς καὶ τροφεύς Ἰα(βαεά,τι(ρ.1τπ.21; Μ.8.2οχα); οἵ 
Β6ΟΙ οἱ οα 88 Βοῦχος οὗ ργορη δίς ᾿πβρίτϑίϊοῃ, χοῦς [υ 1π το οὐ 
πρὸς τὴν μ. τὴν σωματικήν, ἀλλὰ πρὸς τὴν μ. τὴν γεννῶσαν προφήτας 
Οὐ μον 4.5 τῇ 76γ(ρ ττοιϊο; Μ.12.4008); 3, οἱ ἃ Ξρ᾽ {π8] ΤΟΙ ΠΘΥ 
πόσαι γυναῖκες ἐμακάρισαν τὴν ἁγίαν παρθένον ἐκείνην. ..καὶ ηὔξαντο 
τοιαῦται γενέσθαι μ. ... ἔξεστιν οὐ γυναιξὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδράσιν 
ἐπὶ τῆς τοιαύτης γενέσθαι τάξεως... «τοῦτο γὰρ πολλῷ μᾶλλον μ. ποιεῖ, 
ἢ αἱ ὠδῖνες ἐκεῖναι (Βγγδ5. οη1.44.2 τ ΜΠ|ι.(7.4600) ; 4. οἱ ἀπ ἈΡΡ685 
τῇ μ. τὴν συνήθη διὰ τῶν χειρῶν ὑπηρεσίαν ἐπλήρωσεν τι Υ88. 
υ Μαεν.(ρ. 40 5.10; Μι 46. 0028); τῇ κατὰ πίστιν μ. πειθαρχεῖν ΤΑΊΤΗ, 
ϑιδγηεί, τοι 1.28. 15400); τῶν προαναπαυσαμένων ὁσίων μ. καὶ διδα- 
σκάλων ϑοῖρ.Οἰνηηρ.τ(ρ.44.8); κἀγὼ ἡ ἁμαρτωλὸς μ. ὑμῶν Σεργία τ. 
τσίρ.51.τ0}; {Π|6 οἵ απ, τ. Μαρ.α1αἰ.((χγ.2Ζ80}.}4.12(Μ..Ρ1,.77.3428); 
5. ἢρ, 8πα τηεί,, 8.5 βουζοα ἐκ τῆς πέστεως γεννᾶται ἐγκράτεια, ἐκ 
τῆς ἐγκρατείας ἁπλότης... «ὅταν οὖν τὰ ἔργα τῆς μ. αὐτῶν πάντα ποιήσῃς, 
δύνασαι ζῆσαι ἘΠ ΘΥγη,υ15.3.8. 5: μεγίστη δὲ ἀρετῶν μ. ἡ πίστις ΟἸοτη.5,ν, 
2ιπίρ.τ2τιιρ; Μ.8.0574}); τοῖ, σεπ.20:321 κατὰ τὸν πνευματικὸν νόμον 
ψυχῆς ἀνοίγει [38ς, ὁ θεός] μήτραν ἵνα γεννήσῃ θεοῦ λόγον ἡ ἐσομένη 
αὐτοῦ μ. Οτ. κεἰ ἐμ Οὐ. (Μ.12.1240); εὐσεβείας, ἣν μ. φασὶ τῶν ἀρετῶν 
ατ. Τβαιπη. ῥα» Ον.τ2(Ρ.28.16; Μοτο,τοδ50); τὴν πάντων τῶν ἀγαθῶν 
μ. νηστείαν Ὀντι ον. αξεῖ,.4{52,430}} μ. εὐεργεσίας ἡ ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
ἐπιφερομένη παιδείᾳ ΤΠατ. ΖαοἶΟ:7(2.1632) ; προσεδρία καὶ σχολὴ τῆς 
προσευχῆς καὶ τῶν θείων γραφῶν μ. ὑπάρχει πασῶν τῶν ἀρετῶν Αγιαδί, 
5, ἐγπακχ 80.825}; οὗ αν} ἰὨϊηρβ. πλεονεξίαν..«εἰδωλολατρίας μ. 
Ἐναρστει Ροπῖ. εαῤ. ῥγασὶ, ἃ Ῥτοει. (Μ.40.12218) ; πλεονεξία καὶ ἡ ταύτης 
μ. ἀσπλαγχνία Ματο. τ. ορβιδε. 4. ς(Μ.6ς.0720); 6. (ποκβῖ., οὗ ΑοΠα- 
το ἢ ταύτην τὴν Μῖ. καὶ ᾿Ογδοάδα καλοῦσι, καὶ Σοφίαν καὶ Γῆν Ιτρῃ. 
ῥαεν.τ. 5. 3(Μ.7.4068}; τὸν μὲν Δημιουργὸν υἱὸν τῆς Μ΄ αὐτῶν λέγουσι 

860 μητρόπολις 

1δ.τ.5.4(4018}; Σοφία, ἥτις ἐστὶ 'μ. πάντων τῶν ζώντων᾽ Η]ρρ.λαετ.6. 
Δ44(ρ.1τ6.1; Μ.16.32408)}; ὁ ̓ Ιησοῦς.. «ἔχει τὴν. γένεσιν ἀ ἀπὸ τῆς μ. τῶν 
ὅλων 1.6. όσῴρ. 182.12; 32728); ; ἡ μι αὖθις τὸν τῆς οἰκονομίας προηγά- 
'ψέτο ἄρχοντα εἰς τύπον τοῦ φυγόντος (]ἸοΙη ἐχε. Τἰάοὶ. 33(Ὁ. 11}. 26; Ν.0. 
6768); ἡ μ. προβαλοῦσα τὸν Χριστὸν ὁλόκληρον καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ χα αλξις 
φθεῖσα 1Ῥ.530(Ρ.110.7; 6778); ὃν γεννᾷ ἡ μ. εἰς θάνατον ἄγεται καὶ εἰς 
κόσμον, ὃν δὲ ἀναγεννᾷ Χριστός, εἰς ζωὴν μετατίθεται ἐδ.8ο(ῃ.131.24; 
όοδΑ); ἐδόξασαν...σὺν τῷ ζῶντι πνεύματι τὸν πατέρα τῆς ἀληθείας καὶ 
τὴν μ. τῆς σοφίας 4.Τἰο. ἃ 7(Ρ.110.20) ; ἐλθὲ ἡ μι. ἡ εὔσπλαγχνος. .«ἡ 
μ- τῶν ἑπτὰ οἴκων 1δ.27(0.142.15,17}; ὑμνοῦμεν σὲ καὶ τὸν ἀόρατόν σον 
πατέρα καὶ τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα καὶ τὴν μι πασῶν κτίσεων 1Ὁ.30(Ὁ.157. 
17); 7. Μδηιϊοῆ. τὸν ἀγαθὸν πατέρα... προβάλλειν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν, 
λεγομένην μ. τῆς ζωῆς, καὶ αὐτὴν προβεβληκέναι τὸν πρῶτον ἄνθρωπον 
τὰ πέντε στοιχεῖα Ηερετα. Αγεἰ,.7(Ρ.10.6; Μ.10.14374} ἴπ φοβρεὶ οὗ 
Ηεῦτεν, οἵ Η, Ομοϑβί ἃ5 πιοΐδεσ οἵ (σιβὲ, σοπηπιθηῖθα τοῦ, ΜΈ.12: τὸ 
εἰ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς...μ. ἐστίν,..«οὐδὲν ἄτοπον ἔσται τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον εἶναι μ. ΟΥ. [0.2.12(6; ρ.67.20; Μ,14.1320). 

μήτρα, ἡ, τοογηδ, ἔσ, μήτρας δίκην, ἐν τῷ δοχείῳ τῆς ψυχῆς τὸ 
θέλημα τελεσφορήσαντες...τοῦ λόγου ΜοΙΠ. Ἐγη:Ρ.3.8(ρ.37.14; Μ.18, 
76Ὰ); οὗ πεπλανημένοι ἀπὸ μ. τῆς θείας κολυμβήθρας 110. ΡΤ αρλ, 
τοί τ 26: Α}; πᾶπὶ οἱ ποβὲ. δθοη, [τεπιἤαογ. τ, τ(}.7.4458)}; 
ἘΡΙΡΒ αθν.2 5. 5(0,274.1; Μ.41.3288)}. 

Ἐμητράνοικτος, αἱ ἐδ οῤεηίηρ οὗ ἰδ6 τοονῖδ, ἘΕΡΙρἢ ποι, (2.43, 

4448). 
μητρικός, 1. οὗ α τιοίλον, τοῖ, ΒΜΥ δέησις μ. πρὸς υἱόν ΤΡὮΥ.3, 

521Β; μ. σου πρεσβείαις Το. Μοπ.ὐγημη. Βας.(Μ.06.13770); {Μειὰ. 
δγην οὶ μη. 3(Ν1.18.256Ὰ}; 2. τποϊμεγῖν μ. σπλάγχνα ἔχοντες καὶ πολλὰ 
περὶ αὐτῶν [36. ἴ1Πο58 ΨῈΟ ταίαβϑα τπιατίνχάοτγη)] ἐγχέοντες δάκρνα πρὸς 
τὸν πατέρα Κ᾿}. [πισά.0.Ἐλα5.}}.6.5,2.6(Ν1.20.4368); 3. πατης οὗ ἀποβῖ, 
ἄδθοι, [τρηνβαρν.τ.1,2(81.7.4498); μ. ἀγγέλων ἨΙΡΡ ἠαδν.5.26(ρ.127.12; 
Μ,16.3194}). 

μητρικῶς, κὲ α τποίδον, 176.) μον. (1.96.6 530). 
Ἐμητρογαμέω, ΠΥ Ὁπε᾿5 ἡμοίμεγ, Ἐλι5,}».6.1.4{118; Μ.21.40Ὰ}; 
τ Νυ 85. {αἰ.(}1.45.1608); Τα 65. Ν 42. ἀτξαί, του Μ.38.080). 

μητρογαμία, ἡ, τοΥγΊασο τοῖεΐ οπιθ᾽ 5 τμοίδον, Ἐλιβ..6.1.2ίβοτα ; ἢ. 
21.512Ὰ}; [Ι6,(,86.1.2{(Ρ.9.32; Μ.22.250)}; ΟἸΠγνϑ5. οι. 5.4 1ἢ.. Τηή (τι. 
1628). 

Ἐμητροείδωλον, τό, ἔγιαρέ ὁ α φιοίδον; τεῖ, Μοΐμεῦ οὗ [Π6 ροᾶδβ, 
Τματιϑιμα, καρ, 12,5 (0.263); ἐγ Ν γ85. Τλάν. (.1.46,5444}. 

Ἐμητρόθεος, ἡ, ̓ ποίπεν οὐ Οοά, Απατ.τ.ογ.12(31.97.τοῦ40); Πγητη. 
(4.5 1 0.532). 

μητροκοίτης, ὁ, ἡηεοοίμμοις ῥόγδοη, Αρος. ἘΞ 4,(ρΡ.28). 
μητροκωμία, ἡ, γηοίπογουήίασο, εἰῖεῦ υτἴαρε οὐ α ἀϊεινίεί, ΤΡΊΡΉ. 

απας. δ(ρ.213.9; Μ.41.8404}; 1α. ἐχῤ. βάκτ(ρισιχ.αι; Μ.42.8018). 
Ἐμητρολέτης, ὁ, ΙΗ ΩΟΥΕΥ Οὗ Οτιθ᾿ 5 τποίπον, πιαινἑοϊά, Ογαε. δι, 

480. 
μητρομανία, ἡ, ̓ ἐγείογια, Το ϑαϊ.τ8,33(ΜΜ.122.13458); ΡΒΠ]ΟΚΙ.}.6.4.} 

(}1.6ς. 5200). 
Ἐμητρόμοιος, ἐξ ἰδα!ὶ ὁ οὐνοβ ηιοίδιεγ. μ. σώματι ὙπατιΒιμά, 

παίϊυ. ΒΨ γ(}1.06.6928). 
Ἐμητρομοίως, ἰάγοιρῖ ἰἰκοηδθς ἰθ ΟΥΟἾβ Ὑμ  Πν ἐκ τῆς μητρὸς 

περιγραπτός, ἢ εἰκονιζόμενος 55. (ΠΤ]51] μ. ΤΠατ, διπα.6}}Ὀ.2.156(Μ. 
99.14888). 

Ἐμητρόνυμφος, δείγοίξεά απ τποῖπογ; οἵ ΒΜΝ, Ἐρἢγ. 2.5.24Ὲ. 
Ἐμητροπάρθενος, οὗ ἃ υἱνρεμττιηοίμον, ἘΡΉΤ.3.5345; 70.) ἁσαγΗὶ, 

»}εομὶ.τατίρ.217; Μιού.840Ὰ); 85. βυῦβί., Τμαοι Αποιίλοη, ΒΜ εἰ 
γ.4(Μ1.77.1206Ὰ}. 

μητροπάτωρ, ΘριΠεῖ οἵ ψαεμξ, ἀοτηίασρο, 45 Ῥτοσθραϊηρ ΟἸΪν 
ἔτοπη ΠΙῚ5 τποῖῃου Ασβδαιηοίῃ, [χρη αθν.1.5.1(}1.7.4028). 

μητρόπολις, ἡ, 1. οαρτίαὶ εἰἶν, εἰς αἰΐν ; οἵ 7εταβαϊθιη, Οτ. Ὁ΄.58 
ἴῃ }6εγ.(Ρ.227.ττ|; Μ.13.5844); οἵ ὕβδβαῦεα, Οὐναζιον 43.13(Μ.36. 
5124); οἵ Απείοοῃ, (ῃτγϑδ,ρέαϊ.τ7.2(2.1750); ἢρ., οἵ {Π6 πεᾶνηὶν 
Τεγαβαίθπ), αὐ ΝᾺ 2.0».45.22(Μ,26.656.}; οὗ ἃ ρεύβοὴῃ ἀκρόπολις δὲ 
ἀνδρείας, μ. δὲ δικαιοσύνης 1514, ῬΕ],ῥ}.2.τοτ(Μ,78,6ο5Ὰ); 2. νιείγο- 
»Ῥοϊῖς, εἰμτεξ 566 οὗ ἃ ῥνουΐμεοο ἐπειδὴ συνήθεια κεκράτηκε καὶ παράδοσις 
ἀρχαία, ὥστε τὸν ἐν Αἰλίᾳ ἐπίσκοπον τιμᾶσθαι, ἐχέτω τὴν ἀκολουθίαν 
τῆς τιμῆς, τῇ μ. [5.. (αεβαῖε8} σωζομένου τοῦ οἰκείου ἀξιώματος 
ΟΝΙο.(:25)εαη.}; τοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἐπαρχίαν ἐπισκόπους εἰδέναι χρή, 
τὸν ἐν τῇ μ. προεστῶτα ἐπίσκοπον καὶ τὴν φροντίδα ἀναδέχεσθαι πάσης 
τῆς ἐπαρχίας...ὅθεν ἔδοξε καὶ τῇ τιμῇ προηγεῖσθαι αὐτόν, μηδέν τε 
πράττειν περιττὸν τοὺς λοίπους ἐπισκόπους ἄνευ αὐτοῦ ΟΛπί, (24 τ)έαη. 
9; μὴ..«.δίχα γνώμης σου τοῦ τῆς μ. ἐπισκόπου ὅρον τινὰ ἐκφέρειν 
Ατβεη, ΗγΡ5.8Ρ.Αἴἢ,αροί. 5θοιθοίρ.147.19 ; Μ.2-ς.3728); ΟΥ̓ Ν γββιεροῖ 
{(ρ. 3.3} Μ,46.10018); τῆς πατρίδος ἡ ἡμῶν εἰς δύο διαιρεθείσης ἡγεμονίας 
καὶ μ. τ ΝΆ Ζ.οΥ. 43. 58(Μ. 46.5724)}; ; εἰ μακρὰν τῶν Ἀντιοχείων μητρο- 
πόλεως ἡ πόλις. -«ἀπῴκισται, τινὰς τῶν ἀστυγειτόνων. ..«ἐπισκόπων 



μητροπολίτης 

ἀκοῦσαι τῆς ὑποθέσεως" ὑφορᾶται γὰρ τὸν... ἐπίσκοπον τῆς μι. ῬτοΟ]( 
ἐρ.(Ρ.68.1:ο; Μ.65. 8810). 

μητροπολίτης, ὁ, 1. οἵ σεν οὗ ἃ μιριγοῤῥοϊῖς ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ, καὶ τῆς 
ἄνω “ἱερουσαλὴμ ὄντως μ. ΟΥ.Να2.0;.43.50(Μ.326.5720); 2. ηηιθίγο- 
»οϊτίαῃ (Ὀἰ8ῃ0ρ) τὸ κῦρος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ᾽ ἑκάστην ἐπαρ- 
χίαν τῷ μ. ΟΝΙο.(325)εαη.4.; εἴ τις χωρὶς γνώμης τοῦ μ. γένοιτο 
ἐπίσκοπος..«μὴ δεῖν εἶναι ἐπίσκοπον 1.6: ΟἹ Δοα,οαΉ.12; μὴ εἴπῃς" 
ἐπίσκοπος βαπτισάτω με, καὶ οὗτος μι ἢ “]εροσολυμίτης (οὐ γὰρ 
τόπων ἡ χάρις, ἀλλὰ τοῦ πνεύματος) τι, ΝᾷΖ.ογ7.40.26(Μ.36.2068); 
ἡμεῖς δέ ἐσμεν τεσσαράκοντα ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν ἐν οἷς ἐσμεν καὶ 
ἑπτὰ μ. ῬΑ] υΟλεγ5.8(ρ.48.2ο0; Μ.4}.20); 85 Δα]. τούτων τῶν τόπων 
[30.ὄ ΑΠΈΟΟΝ δηὰ ΑἸοχαπαγα) τῷ σῷ δικαίῳ ὑπαχθέντων, πάντας τοὺς 
μ. ἐπισκόπους τῆς ἰδίας τιμῆς στερηθῆναι 1,δο Μαρ.ορ.τοδ(ρ.56.30; 
ΜιΡΙ,.54.το048). 

Ἐμητροπολῖτις, τηεἰγοῤροϊτίαῃ μ. ἐκκλησίαν ϑγηθ5..}.67(Μ.66.14174). 
Ἐμητροπρεπῶς, 19} ὦ ἩΙΩΜΉΘΥ δε Ηρ ἃ τηοίμον, ΤὨατιϑιιά, παν. 

ΒΗΨ η(Δ1.ο6.689ρ4); [στ Ναχζιμγι βαϊρτοσιιο(Μ.38,1344). 
Ἐμητρότης, ἡ, γποϊϊεγῥοοί, Ἷ Ταβί, χε, οἱ γε5 Ρ.τη6(Ν.6.13804). 
μητρῷος, οἵ α γηοξιογ τὰ μ. τῆς πόλεως. .«δίκαια ὅγηοδ..Ρ,66(Μ.66. 

14098)}. 
μηχανάομαι, 1. εὐηδίγεὶ, ῥγέρανε ἐπεὶ δὴ σώματι κοσμικῷ 

πλησιάζειν..«ἔμελλεν.. «νόθην τινὰ γένεσιν ἑαυτοῦ ἐμηχανήσατο (οηβῖ, 
Ογ.5.“ττίρ.168.23; Μ.20.1265Ὰ}; τὴν ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων γυμνάσιον 
ἡμῖν τῆς διανοίας ἐμηχανήσατο 1845..5.6{(1.2828Β; Μ.30.1280) ; τὴν 
κοινὴν ἁπάντων ἀνθρώπων ἀνάστασιν μ. ΤΏας, Ὀ 3: τοί(3.463);2. ε0η- 
ἐγίυε, ῥίοί, α. κατά απ ρσϑηΐϊξ., ζ2.οἶγε.3.1, εῖῃγέ5.1.3ο(Ρ.262.1; 
Ἀ].4τι11408}; μ. κατὰ τῆς ἀληθείας ΑἸ, ἐρ.“46ρ.11Ὁ.8(Μ.25.5564}; 
ς. πρός πᾷ δ.ς., ΜοΊΠ Ηρ. Ιτίρ.140.14; ΝΙ.18.2208);. ς, ἰηῆη., 
αι μαύυ, ῥα, Ογ δ(ρ.15.5; Μ.το.τοῦ0Ὰ); Π ορμ.ΟἾθη,.3.2; Ρά55., δὲ 
»ιοιεὦ αραϊηεὶ, ΤὨΡΒη εἠγοη, 126 (ΜΝ τοϑ,3408). 

μηχανεύω, -- μηχανάομαι 2, 805., Οὐ. 5,72: τοί(ρ.05). 
μηχανή, ἡ, εὐηἰγυαηοο, μιαοίίηε; τὰ Τούτη μηχανίη ἐηρίηε οὗ Ἰῦαγ, 

Ογαε, δ1δ.8. 2 π,ττο; ἐγαηε, ἅσ, ἀναφερόμενοι εἰς τὰ ὕψη διὰ τῆς μ. 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν σταυρός, σχοινίῳ χρώμενοι τῷ πνεύματι 
ἁγίῳ" ἡ δὲ πίστις ὑμῶν ἀναγωγεὺς ὑμῶν ρᾺἘρ᾿οθ.1; μ. δι’ ἧς οἱ εἰς 
τὴν οἰκοδομὴν εὐθετοῦντες τῆς ἐκκλησίας κάτωθεν, λίθου τετραγώνου 
δίκην, ἀνέλκονται ἐναρμοσθησόμενοι τῷ θείῳ λόγῳ ΜοΙΏῬοΡΡἐ τίρ.Βο4. 
25; Μ.18. 4000}; οὗ ἃ ἀγεάρεῦ οἵ ψγψαΐευ- με], ἄρ, (δηοῖι.) μ. --- 
ἔχουσαν δώδεκα κάδους ἥτις..«ἀνιμᾶται τῶν θνησκόντων τὰς ψυχάς 
Ηδερεπι. «ἄγε, Β(ρ.12.14; Μ.1Ο0.14408); οὗ ἃ 1}1}], ἐδιτοί(ρ.17.5; 14448). 

μηχάνημα, τό, 1. γισεῤαηίοαί ἀσυΐσε; οἵ ταδϊουῖαὶ δαυ]ρηιοπί οὗ 
8. ουτοῦ, [5.4.6]. 6 ρ.1.37(}}.78.205 4); οὗ ἃ 5ριἀεγ᾽8 ψεὺ μ. τῆς 
λεπτουργίας εο. 15, ἤδα.ττΊ (ΝΜ ,92.15254); 2. σηρῖηθ Οὗ τον, ὅρ. 
᾿Ιουδαίων.. «πολλὰ τῇ τῆς ἐκκλησίας ἀσφαλείᾳ προσαγόντων μ. (Ἤγγ5. 
λο».1.3 ἴῃ Ἄειρντης,(3.τοτθ). 

["]μηχανίη, ἡ, ν. μηχανή. ᾿ 
μηχανοποιΐα, ἡ, εοηεϊγμείίοι οὗ τηαεϊήμες ; ἴτοῆ,, οὗ ϑαιατη αι 

δἼουοαπΐὶ οἵ ογοδίϊοῃ οὗ τπαπ, ἘΡΙΡμ.ἤα6:.23.4{0.252.22; Μ.41.3044). 
Ἐμηχανουργέω, ῥίοὶ, Ἔπατ,δταα, ρ.2.58(Ν.900.12720). 
μηχανουργία, ἡ, σγαεναηδέίρ, οἵ ἀοα, ξο,Ῥ]5. εν. ττοοί 92, 

15274}; οὗ ἀετηοϑ, {0.1)..γιϑηη. 3(Μ.06.12820). 
μηχανουργός, ὁ, ἐγα δή ΠαΉ; οἵ σά, α6ο.ὈΡ15.ἠδα τοί Μ.02.14444). 
Ἐμιαιβαδία, ἡ, εὐἱέ τοαν οἱ ἐξ, ΤΟ αο5.ΝαΖ, ἀταὶ,ττ2(}.38,002). 
Ἐμιαιβιόω, ἰφαά αἩ οὐ11 {ἴῤὲ, ΣΟ 465.Ν2.41αἰ.τοοί.38.081), 
μιαιγαμία, ἡ, πηϊσιοξμαί τπαγγίαρσε, Τδεβ. ΝΑ 2. 41α.,.48(Ν 38.020); 

ἐῤ.ττοίοϑο). 
Ἀμιαιρεύς, ὁ, ν. Ἐμιερεύς, 
Ἐμιαιφθορέω, 2οϊμίε, 1 Δε5.Ναζι ταὶ. τοί }.38.081). 
μιαιφονία, ἡ, 1. δίοοα  1γείηεδς, μγάφγοης Ἰη!εηΐ τὴν κατὰ Χριστοῦ 

μ. ἩΙΡρΡ.)γ.1 ἐμ Ῥγ.(ρ.157.1; Μιτοιδσό0); γ οιΜς.7:37(0.339.20); 
2. τημγάεν, 1518.) ἐρ.τ. τοδί} 1.78.3008); τὴν τοῦ βαπτιστοῦ μ. 1δ. 
1.233(2284); Ογτ. [οη.0(3,3748); 3. δἰοσά- ριἰ  ἔρες5 ἡ τῶν ᾿Ιουδαίων 
κατὰ τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ μ. τι Ν᾽ 85,0», καἰ ει, 2ο(Ρ.1ο0.7; Μ. οτι.}); 
Τηαε,1ς. τ: τοίρ.8.2ο; 1.177}. 

μίανσις, ἡ, ἐεβἰοηεη!; οἵ τοδυτίασε ορρΡ. νἱτριηἰτν, ΜΙΝ νοὶ Α εἰ. 

σ(ρ.4.13). ! 
Ἐμιαντικός, Δ ης, ἢ Τυβζυχιιοὲ γε ρ.28(}}.6.12774). 
Ἐμιαρόθρησκος, τον ΠΡΡΊΉΗΡ αϑορηαῦὶς ἀεί 165, Ἑπιᾶος Ογργ,2. 
274(Μ .8ς. 8560). 

Ἐμιαρορρήμων, ὁ, 016 τοῖο ͵565 [σε ἰαηρηαρο, ΝῊ, 6Ρ}.1.147(Μ.79. 
1440). 

μιαρός, 4ε[ἰε4, ροϊϊμίοά, αδονηηαδίφο, οἵ φητ ἢ τὶϑί εἶτα ἐντάλματα 
ὃ μ. πέμψει κατὰ πᾶσαν ἐπαρχίαν... δεῦτε πάντες εἰς προσκύνησιν. ..ἡ δὲ 
σφραγὶς αὐτοῦ..«χξςο΄...οὐδὲ ἀκριβῶς ἐπίσταμαι τοῦτο.. «ἀλλὰ λέγομεν 
ἔσως γράφειν τὴν αὐτὴν σφραγῖδα ΑΡΝΟΥ͂ΜΕ, ἐπειδὴ καὶ πρώην... 
ὁ ἀντίδικος ἐχθρός... τοῖς μάρτνσι τοῦ Χριστοῦ προέτρεπον οἱ ἄνομοι 

870 μικρολόγως 

ἄρνησαι, φησίν ΤΗΡΡ, ἐομοηη. 28(ρ.30ο0.31; Μ.1ο.0324); τοῦ μ. ὀνόμα- 
τὸς τοῦ ἀντιχρίστου Απάτγιδο5. ροε.38 τι (Μ.τοῦ.2408); σοταρ., 
15: 4. Ῥεὶ.60}.2.31(}1.78.4814}); ἃ5 βιι05ῖ., αδονμαϊίοη, οὗ ἃ Ὠθαίῆθη 
τοιαρῖα, (ὐηςι..4Ρ}.2.61.1. 

μιαρότης, ἡ, ἠομίηεες, 4 Ὑδοηι. ἃ οδίρ.211.3). 
Κμιαρουργία, ἡ, οὶ ἀεεά, Β45.561.υ, ΤΉ κεἰ τ( ΜΝ .8ς. 54οο). 
Ἐμιαρουργός, ςαονηερίοις τῶν μ. αὐτῶν [3ς. “ογγοβάρδων] ἱερέων 

στ. αρ 1α].({Σ.240}..)3.28(Μ.}}..17.2868). 
μιαροφαγέω, εαΐ ῥοϊϊμϊοά τπιδαὶ, Μί. Ρίον.3.1, ΟΥ Ναζ ον τς (Μ.3ς. 

οΖ10); Τματιϑέαα, ῥοο.2.46(Μ.90.17530); ἘΡὮΤ.2.320Ὰ. 
Ἐμιγαδικός, οὗ εοφποῦτίες, ΤΠπαγι δία, αη4.3.0(}.342). 
μιγάς, τπϊχεά, Ἰδηςα ἐγ 16 τοονἰἄ, ΟΡ. τποπαβίῖς τοῦ... ἐρημικοῦ 

βίου καὶ τοῦ μ. μαχομένων πρὸς ἀλλήλους ΟΥΝαΑΖ.ογ.43.62(Ν1.36,5774}); 
τη880. 85 50 5ῖ., 16.21.τοί 1.35. το02}0}) τὸ Ἐπιβίγαϊςν. ἐμ γεξ οί Μ.86. 
23858); ΕρΒτ.3.528Β; Τμαγιβίπα,ρ}».2.66(Ν1.09.12928). 

μ(οίγνυμι (μίγω, σμιγνύω, σμίγω), Α.. γπῖχ, τηρίδ; ἀοῖ. ἴτᾶνι8., 
6855, ἰπῖταμβ.; σμιγνύω, σε Ρ ογ.2(Μ.08,252Α); 1. ἤρ., οἵ 
ἀυΔΙτἰ6ς ἡ μακροθυμία γλυκυτάτη ἐστὶν ὑπὲρ τὰ μέλι.. «ἐὰν οὖν μιγῇ ἡ 
ὀξυχολία τῇ μακροθυμίᾳ, μιαίνεται ἡ μακροθυμία Ἡοτταπαη 5.1.6; 
μεμιγμένη ἡ λύπη μετὰ τῆς ἐντεύξεως οὐκ ἀφίησι τὴν ἔντευξιν ἀναβῆναι 
καθαρὰν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον 18.το.3.3; ΟἸΘηι.5.».7.τα(ρ.59.5; Μ.0. 
5:64}; μιγνύμενος γὰρ ὃ λόγος φιλανθρωπίᾳ ἰᾶται τε ἅμα τὰ πάθη καὶ 
ἀνακαθαέρει τὰς ἁμαρτίας 14 ῥαφά.τ.6(ρ.120.21; Μ,8.2008); δὲ εοπι- 
ῥομμάεά οἵ ἦν γάρ πως καὶ ἡδείᾳ τινὶ χάριτι καὶ πειθοῖ καί τινι 
ἀνάγκῃ μεμιγμένος τ Βαυτῃ. ῥαμιν δ(ρ.16.1; Μ.1ο.τούρ0); 2. οὗ 
Τῆς. 85 ἃ τήξει οὗ ὑπ ψι  Οοα ὁ λόγος... «ἐνεδύσατο τὴν ἁγίαν 
σάρκα. «ὅπως συγκεράσας τὸ θνητὸν ἡμῶν σῶμα τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει, 
καὶ μίξας τὸ φθαρτὸν τῷ ἀφθάρτῳ... σώσῃ τὸν ἀπολλύμενον ἄνθρωπον 
Η!ρρ.ασηξεἠγ.4{(ρ.6.22; Μ.10.1228);9 ΡΌχγ.ς.τ4 (ϑᾶεο. {1--ἰν} οἰΐ, 8. 
πνεῦμα; ὃ τοῦ θεοῦ λόγος..«σάρκα φορεῖ διὰ τὴν σάρκα, καὶ ψυχῇ 
νοερᾷ διὰ τὴν ἐμὴν ψυχὴν μίγνυται Οτ. ΝαΖ.ογ,.45.0(Μ.26.6330); ἦν 
θεός, ἀλλ᾽ ἐπάγη πατρὸς λόγος ἡμέτερος φῶς, ὥς κε θεὸν μίξῃ, μικτὸς 
ἐὼν χθονίοις Ἰά.οαγή.1.1.11.7(}}.37.4714Ὰ}; 5 Πα ]ν οὗ Θυομδσὶβῦ, 
ΟΒγγβ.λοη.1.5.4 ἢ. Τήν (ατι τ) οἴ. 5. ἀνάκρασις; 3. ἴῃ ΤΙ, 
ΠΟΛΊΤΟΥ ΘΥΘΥ εἰ, «μεμέχθαι τὴν τοῦ πνεύματος φύσιν πρὸς ἑκάτερα 
λέγουσιν, ἄρα καὶ τοῦ πρεσβυτέρου πρὸς τὸ νεώτερον μίξιν τινὰ 
ἐννοήσουσι τι Ν γ55, ] αεεά.τ͵](}.45.1324Ὰ}; ὁ τὴν περὶ τοῦ ἀγαθοῦ 
ἔννοιαν ἐλαττῶν ἕν τινι τῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι πεπιστευμένων μεμεῖχθαϊΐ 
τι τῆς ἐναντίας ἕξεως τῷ κατὰ τὸ ἀγαθὸν ὑστερουμένῳ πάντως παρα" 
σκευάσει ἰά. Ἐμηιχί Ρ.1τοῖ.22; Μ.45.3364}; ἄρα μὴ μεμέχϑαι πονηρίαν 
τῇ ἀγαθότητι τοῦ υἱοῦ νομίζεις, καὶ διὰ τοῦτο διαφέρειν τὴν τοῦ πατρὸς 
ἀγαθότητα; ΤΑΙ τα! Τγὴπ.τιττ( Μ.28.11364}; 4. τὰ Μαπίοῃ. ἀοο- 
{τῖπο οὗ ογθαϊίου ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις στοιχείοις καὶ φυτοῖς καὶ ζῴοις... 
ἀνωμάλως φέρεσθαι τὴν θείαν δύναμιν μεμιγμένην ΑΙεχ. Τνς Μαη.3 
(ρ.6.18; Μ.18.4168). ; 

Β. “παῖδ αὐιϊγη]5, 1π ἔοτιῃ μέγω, ΤἘπάτιδιιᾷ.ερ}.2.31(Μ.00.12208). 
Π. ὀνίηρ ἱπίσ εομίαεὶ [το1}}} ογ!6561] διὰ τὴν ὑπερηφανίαν μου [1.6.. οὗ 

ΤΠ Ὲν 1] πατοῦσιν οἱ πόδες μον τὴν γῆν, ἀλλ᾽ οὖν μᾶλλον, ὅτι καὶ 
σώματα γηΐνων ἀνθρώπων ἡμᾶς σμίγουσιν Μτγιε0.13(0.132.1). 

Ὁ). ὃ Ξεἱ αἱ ναγίαπεε, εγεδγοῖὶ οὐαὶ τοὺς μίγοντας..«δοῦλον πρὸς τὸν 
αὐτοῦ δεσπότην ἘΡ.Ολ νον, (ρ.26). 

Ἐμιερεύς ("μηερεύς, Ἐμιαιρεύς), ὁ, μηλιοῖν οἵ ξαΐ56 ῥγὲεξὶ; οἵ Ῥάβϑπ 
ὈΥδϑίβ, 54.Τ λον. Β δο(ρ.42.28}; 4.Ρ}11.π25,τ3τ(ρ0.54.8,6ο.1ι, ν.]. 
ἱερεῖς); Οοηεὶ..4Ρ}.2.28.8(ν.1. μηερεύς); ἱερεῖς ἘΡΙΡἢ..μαον.30.33(0.379. 
25,ν.1, μηερεῖς ; μιαιρεῖς Μ.41.4604}; 44. Βανι. 8(0.141.32); ἐδιοίρ.140. 
28); μὴ ἱερεῖς {70.1}).8..}.29(Μ.06.11220, ν.]. μιερεῖς). 

μιερός, τε μιαρός, ΗἸρΡΡ. θα».3.14.4; 4. Βαγη.τοίῃ.209.1). 
[ΠΜιθραϊκός, τ-- Μιθριακός, οὗ Μτδγας, Οτιεἰς,6.22(ρ.03.τ6; Μ. 

11.13258). 
μικρο- 566 8150 σμικρο-. 
μικροθαύμαστος, αὐριίγίηρ ἰγίἢες, ἩΠΡΡ.ἧἤαεν 4. 46(ρΡ.68.23; Μ.τό. 

4ττ00); 10.ἸἸπ|.δεα].26(Μ.88.τοῦ48); πειῖ, 45 βυρϑβῖ,, ΗἸΡΡ.μαέν. 
4.5ο(ρΡ.74.6; 21180). 

Ἐμικρόκοσμος, ὁ, γεΐεγοσοση; οἵ ταϑι, 10.) ϑοϊμη τϑ(Μ.05.1448). 
Ἐμικροκωμία, ἡ, μανηἶοί, Βαβ.ἐρ τοῦ. (3.282; Μ.32.6070). 
μικρολογέω (σμικρολογέω), 1. δε, ἀϊςραγαρε, καὶ, ],0.4.1.22(0.37. 

14); ντ. κ.4122(Μ,72.5444}); 2. τιον ρίαι ες, 15] Ῥ οὶ ἐρΡ. τοῦ 
(Μ.η8.8808); 3. σοπεογη ομσϑεΓ τοϊ ἢ γῆς, (Ὠτγϑ λοι. 17. ἴθ ἘΡΆ. 
{11.125Ὲ}. 

μικρολόγος, οΓ «"αἱ! αεεοιμί, ΟἸαπὶ, είν. 5.8(0.363.0; Μ.0.858); 
στ. ΝαΖ.0γ.27.τοίρ.19.2; Μ.36.248). 

μικρολόγως, πίρραγάϊν, ῥαγεϊηοηομαῖν μεταμορφοῦται ἀπὸ τῆς 
δόξης τοῦ πνεύματος εἰς τὴν οἰκείαν δόξαν, οὐ μ. οὐδὲ ἀμυδρῶς Βδ5. 
δρίγ. 52(3.458; Μ,22.τ650); ΟΥΝ 42... 61(Μ.37.1200); τεῖ. ζύοτιο"ό 
οὐκ εἶπε μ., ἀλλ᾽ εὐφημότερον, τὸ τοῦ φειδωλοῦ θεὶς ὄνομα ΟΠ τγϑβ.ἦονη. 
19.2 τη 2(ογ.(το. 5130). 



μικρόμασθος 
, πἘμικρόμασθος, ς»:αἰὐγεαςίεα, 70.168]. εἤγον. 5 Ὁ τοοί,97.1880). 
-“μικρομεγέθης, γ»ιοσεὶ, (6].Ογχζ.ἰ,,6.2.1. 15 (Μ,85.1228.). 
“μικρομερῶς, ἰ0 ἃ τηιαὶΐ ἀθργόε, αχ.ρ.8(Μ.91.4454). 
Ἐμικροπής, {.}. ἔογ μικροπρεπής, ΘΟΡΗΤΗ ον. ηαεὶ(Μ.92.τ6930). 
μικροπολιτεία, ἡ, «»"αἰΐ ἰοτοη,, ΒΔ5.ΦΡ.10ο.1(3.2820 ; Μ.32.6078). 
Ἐμικροπολῖτις, οΥ ὦ Ξηηιαϊϊ ἰοιθη,, τηδιρηϊεαμὶ, Ορρ. μητροπολῖτις, 

οἵ ἃ σμυτοι, ϑύπθ5.9}. ο8(}}.66.14ο10). 
μικροπρέπεια (σμικρο-), ἡν σδογάϊηαϊίοη, πμηιδίς βοξί οη, ἰοῦ 

ἐείαίο, τοῖ, 1ο.8:40 τοῖς ἐπὶ μικροπρεπείᾳ ἐκδεχομένοις τῆς οἰκονομίας 
τὰ ῥήματα Τηάντη. Τγ17).3.18(}1.30.3854); ΟνΥγ,1ς.2.τ(2.τοόο)}; ἰά 
7μἰη.2(65,708); 68ρ. οὗ τὴ6 οτοαΐασγε τῇ τοῦ πεποιῆσθαι ο. ἰὰ 1λ65.32 
(51.3200); 1δ.5(330)}; ἔτεα. τοῖ, ἴπο, ἐν ἀνθρωπίνῃ σ, δόξα θεοπρεπής 

14 Οἰνιη. (51.7530); ἰα ΡΟ μοὴ. 1(52,.1300); 1α,.}0.3.1τ(4.253}), 
Ἐμικροπρεπεύομαι, Υ. σμικροπρεπεύομαι. 
μικροπρεπής (σμικρο-}), ῥείέν, ἱηδιρηϊβεαηὶ, ὑΒαβικοη ᾿ς.28 

(τ.36οα; Μ.30.778); δαξ. 83 βαϊβῖ,; 1. ἐγτυταίεῖν, ρει μδϑβ, ὅγτιθ5, 
ἐρ.4(Μ.66.13320}); Οντ. {εἶη.6(65,2138); 2. σιδοναϊμαίθ βοϑβίοη, ἰοῦ 
ἐςίαίς ἀδικήσει... οὐδὲν τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴν ἀγαθουργεῖν εἰθισμέ- 
νην τὸ κατὰ σάρκα α. (νγ. 70.5.4(4.5128)}; 6850. οὗ Βυτηδη πδίατα 
(ἔτεα, τεῖ, [ης6.} τῆς ἀνθρωπότητος τὸ σ. ὑποδὺς οἰκονομικῶς 16, σἰαρβῆ, 
(εη..7(1.2388) ; 14..1.5.2.τ(2.1020}; 14. ἄγει. 25(0.30.25.; 53.14178}; τὸ σ. 
ἐν τῷ λόγῳ πολλάκις ἐπιτηδεύοντα τὸν Χριστόν, διὰ τὴν τῶν ἀκροω- 
μένων ἀσθένειαν 14. .70.5.5(4.531Ὲ). 

μικρός, φ»ηαἷ}, ΠΠ ἰδ 11. ἐχερ, ῬΒΝ,2:6 δος. ΑΥἼΔΠΒ μ. καὶ μέγας θεὸς 
ἔνι ;.««παρὰ μὲν. «ταῖς γραφαῖς..«μέγαν μὲν πανταχοῦ, μ. δὲ οὐδαμοῦ 
(ῃγυβ.ἠοη.6.2 ἦτ Ῥ τ. (ττ.2350,0); τοί, ἜΠῚ.2: 12 ἐδοὺ καὶ ὁ υἱὸς μέγας. 
πῶς οὖν λέγεις μ. καὶ μέγαν ;...μ. ὦν, φησί, θεός, οὐχ ἥρπασε τὸ εἶναι 
κατὰ τὸν μέγαν 1θ.(236..,8); 2. σοΙΏρ., οἱ γωώπῖον τη, ἘΡὮτ1.2,87Ε, 
1.2186,2.1710 5. 1ῃ. δᾶν, ρῥῆταβεβ μικρῷ πρός αῤῥγοχίγνιαϊσίν δια- 
κοσίων μιλίων μικρῷ πρός  Ἰ)ατη ἱγορἧ.τ.2(0.105.5}; κατὰ μικρόν αἱ 
“Πονὶ τπίεγυαὶς, ὨΊάαες. [ας.4.τ1{Ρ.63.10); πρὸ μικροῦ ΣΠονν δεζογε, 
Ατλιάδεν.4{0.3.24; Μ.25..420᾽(421)0). 

Ἐμικρόσιμος, γαίλεν δηπδ-ηοϑεά, 10.ΜΜ4].εἰγοη. 5 νι τοδ(.07.το60). 
Ἐμικρόσχημος, ΠΊΟΠΚ ΟΥ πὰπ τὐδαγ]ηρ {6 ἰδσϑὸν ἤπαδτὶ, ΟΡΡ. 

μεγαλόσχημος, 170. [6] .,οφηῖ!. (Μ.88.18038); ΤΒατοδιπα, ῥοδρ.2.41(Μ. 

90.17530); ἰΝονιθς. 47. 
Ἐμικροτέχνης, ὁ, πηδίς αγίΐξαη, ΟἸοτη νοὶ, το(ρ.71.τ6; Μ.8,2128). 
Ἐμικροφανής, “»"αἰΐ τ: ἀρῥεαγαμεε, τησοηερισμομδ; οὗ 6, Ηἱαποῖ, 

Ὀϊοά. αὶ. (Μ.10λ.8418}; οἵ ἃ τίη, Ηϊογυ, Ραμ, Β(Ρ.15.3); οὗ τα ὈΡΙ5, 
Ογτ.αὐογ.14(1.5028). 

μικροφυής, οὗ ἰσῦ ργοιρίδ, δβογὶ; τηθῖ,, δἰμηδά, ῥϑὲν μ. καὶ 
χαμαίζηλος..-κρίσις το Ν γββιαηῆηι. εἰ γ65.(Μ.46.414}; μ. διανοίᾳ 1ᾶ. 
Ἐπ δίς Ρ.102.28; Μ.4ς5.6818)}; παοιΐ. 845 βυθβὶ, τῷ μ. τῆς καρδίας 
ἡμῶν τὰ..μον.ΟρτΡτοθτα. (ρ.1ο4; Μ.44.1250)}. 

μικροφυΐα, ἡ, ἐπεῖσηίβεαπεε, ατΝ γε5ἰαμά, Βα5.(Μ.46.8138). 
μικροφυῶς, τη ἃ δἰπἐπί σά τσαγ, [0.Ἐ]δϑτη.υ, Τ γεΐ.(0.135). 
μικροψυχ-έω, 1. δὲ  αἱπεεβεανίοά; ἃ. Ἰαεῖς ξογτἰμάδ μ. τοῖς διωγμοῖς 

ὕδτνβ. εονη ΐῃ Οαἷ.41:3ο(το,711Ὲ)}; ᾿Δ05., Ια “Ραγαϊγί, 2(3.340); ὑπὸ. 
τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων... ἐμεικροψύχουν καὶ παρεσαλεύοντο ἰά, 
ἠονη.22.1 τη ΠΡ. (12.2ο10); ῬᾺ1]. 1,1, ατ5.22(0Ρ.71.19; Μ.34.1ο810)}; τὸ 
“οῆσαι (οἵ 8. Ῥείετ᾽᾿5. ἀ6π|4}} Ογτ. .70.ο(4.159Ὰ)} ΤΕρβπ οήγοη. 131 
(Μ.τοῦ, .3618); Ὁ . ἰοδο ἤδανγὶ μὴ ε«δαψιλεστέραν ἔχοντες χορηγίαν τοῦ 
θεοῦ τὴν πρόνοιαν, πτωχεύωμεν μηδὲ μ. ΟἸγυβ.ἤονι.22.3 τ ΜΙ... 
2784); ΙΔ λονι.26.2 τη Η εὖ.(12.2378); 2. δὲ σηιαϊ ηπμάσά, ῥεῖν, 
Βεπος φμαγγεοὶῖ πρὸς τὸν φίλον μ. (μγγπιλμοηι.1ὅ.2 τῇ τον (το. 1314}; 
14, ἤονῃ.10.2 τῷ Περ.(12.1τ858); οὐ περὶ θρησκείας ἀλλὰ περὶ προεδρίας 
μ. ϑοοτιά,6.5.23.το(Μ.67.648.4). 

μικροψυχία, ἡ, 1. ἐατηϊ- πἰσαωγίθάη655, ῥοοΥ- Ἐρ γδήμθες τὸ διὰ τὰς 
σωματικὰς ἀλγηδόνας...«κακῶν ποιητὴν τὸν θεὸν ὀνομάζειν...τοῦτο τῆς 
ἐσχάτης μ. ἐστί (τ ΟΝ γ55.0».εαἱδο δ(ρ.50.6; Μ.45.370}); τὸ πενθεῖν καὶ 
κόπτεσθαι καὶ ὀδύρεσθαι τοὺς ἀπελθόντας, ἀπὸ μ. γίνεται (Ὦγχνϑ5. ἤθη. 
26.210. ἢ εὐ.(12.2318); 14 .5ας.2.4{0.403.1; 1.3710); Επαϊα5 ογ.5.τ(ρ.38; 
οἵ. Μ.40.ττῶτο); γι. ς.76:4(}},69.11800}; ὄκνον τε παντὸς καὶ μ. 
ἐξῃρημένῳ [1(..}0η.1τΊ(3.23808); 1(.1...21:τ4(4Μ.72.8070}; 2. Ξο»παἰ]- 
γνηϊμάδάηεδς, ῥεϊησδς μὴ μ. ἢ φιλονεικίᾳ..«τοῦ ἐπισκόπου ἀποσυνά- 
γωγοι γεγένηνται ΟΝ]Ίς.(225)οαΉ.5; χρὴ διαλύειν πᾶσαν ἔχθραν καὶ μ. 
ἵνα δυνώμεθα προσεύχεσθαι καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ καὶ ἀρύπῳ (οῃεὶ: Α͂ΡΡ. 
2.52.8} ἡ ἐπιθυμία... .καὶ...τὸ πάθος.. ἀπὸ μ. ... ἀπὸ ἀτελοῦς διανοίας, 
ἀπὸ παιδικῆς γνώμης (Ὠγνϑ5.ΠοΡλ.29.5 τη ΖΟογ.(το.647Ὲ)}; καταγέλαστα 

«τὰ ῥήματα ταῦτα...καὶ γυναικώδους μ. 1.5.5 (4720); Ογτ,αάογ.8(ι. 
2160); χρηστὸς... «ὑπάρχων ὃ κύριος ἡμῶν καὶ ἐπιεικῆς....καὶ τῆς ἐν ἀν- 
θρώποις μ. ἀμείνων ὡς θεὸς εὑρίσκεται 1(..70.5.3(4.4008); Πεπὸς 8. ἐ1ς- 
“εησίοῃ;, σμαγγεῖ, ϑευαρ. Αης.8Ρ.Ἐλι5.ἢ.ε.6,12.4(Ν|.20.5458); (οηβι.8Ρ. 
ΑἸ αροΐ,Ξες.ἼοίΡ.148.15; Μ.25.3738); []."Ῥάρα ἐρ. θταπ.δ. 2ι(ρ.τος. 
1; 2848); Βα5.6}.204.7(3.307}); Μ.32.7568); τεῖ. Μιιβιιο τὰς μ. 
ἀναιρεῖ καὶ πρὸς ἀλλήλους συνάγει (Ὠτγνβ,λοηι.6 0.2 τη ΜΠΠ.{(7.δοδο) ; 

δὅ71 μίμησις 
τεῖ. Ἐοιῃ τδ:τό διὰ τῆς εἰρήνης ταύτης πάντα ἐκβάλλων λογισμὸν 
καὶ μικροψυχίας ἀφορμήν 1ᾶ..δοτ!.31.3 τὸ. Κοηι.(0.7408); 4. πιδαΉ,655, 
᾿βαγειριοην, ΟἸοτῊ. "ἰγ.7.4{0.17.10; Μ.9.4224}; 5. ἐϊημίαίϊοη οὐ ἐπι εἰ ἐδεὶ 
ὅταν τούτων [86. 8 Ρ10]6 ΟΥ̓νΊ510]6 ῬΓΟΡΕΤ 165] μηδὲν εἶναι λέγηται 
ἄν, εἰς τὸ μηδόλως τι εἶναι οἴεσθαι ὑπὸ μικροψυχίας περιαγόμεθα 
τι Ν υ95.αηε.οἱ γ65.(Μ.46.41Ὰ}). 

μικρόψυχος (σμικρόψυχος), 1. ψαἰπι-μεαγίσά, ΟἾτνΒ. Π01.21.3 ΤΉ 
εν (τ12.τ070}; 2. φιμογμίοις ὡς μ. οἱ ἄρρωστοίΐ εἶσιν Ἰὰ.αποηι.12.2(1. 
5506); μικροψύχους...τὸ γῆρας ποιεῖ Ἰά ποτ. 4.1: ἴω ΤΊ (ττ.75060); 
3, φ»παἰ-ρηηεά, ρεϊν τὸ ἐπὶ τοῖς τυχοῦσι παροξύνεσθαι, μ. ἀνδρῶν 
καὶ. «ταλαιπώρων Ἰά.εον η Οαἰ.α: 3(το.6588Β); ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ 
πολὺ τὸ ἀνόητον καὶ μ. Δ, ἠοηιιίτοι τ Μ|.().τ40Ὰ}; ὅ...τὰ βιωτικὰ 
μεταχειριζόμενος...μ. ... ἐπὶ μικροῖς ἐναβρυνόμενος 1514. Ῥε] 5. 5οὸ 
(Μ.η8.τότός); σμικρο-, σαἰ.1.ς.τ21:132(Ρ.1οο.20); 4. τηδα»εριγτ ει οὐδὲ 
««ὐταπεινρόφρονα καὶ μέτριον, ἀλλ᾽ ἀσθενῆ καὶ μ. καὶ ἀνελεύθερον 
ΟΠ τυ5.μοηπι ΣΙ ἴῃ τ ογι(το,ΒΒΟ) ; πιρραγάϊν, Ἰά μονι.18.7 ἢ. οη(ο. 
ὅδιο); τοί, ἔοτη. 4:17 μικρόψυχον ὄντα.. «μεγάλων ἀπολελαυκότα παρὰ 
τοῦ θεοῦ καὶ οὐδὲ μικρὰ ἀντιδιδόντα 1δ.26.1(0.7128); οἱ μι ... φίλους 
καλοῦντες... ἵν᾽ εὐθὺς ἀντικληθέντες, κομίσαιντο τοῦτο Ογτ.ἴ,ς.14:τ2(Μ. 
72.1888). 

μικροψύχως, 1. [αϊηιπεαγισάϊν, τ. Νὰ 2.6. 61(Μ,37.1200); μ. ἔχειν 
τ. τϑ(ς20); ΟτιΝγββδιλομῖη Ο απ] ρτοφτη.(}1.44.7608Β); ΠΟΙΡ., 
ΟὨτνβ.ἤοη!.21.2 τῷ ΕεΡ.(12.105})). 

μικρύνω, ν. σμικρύνω. 
Ἐμικρυσμός, ὁ, ἀεῤγεοίαίίοη, Οντ. 7ο.6.τ(4.6ο50); 70.ΟἸτ.5εαἰ.24 

(Μ.88.οδὅτο). 
μιλιαρήσιον (-ρίσιον), τό, (1,1. »1}ΣαΥ 6Ή.56} ἃ. ΞΒΥΛΆ]] οΟἸη, -ρίσιον, 

ἘΡΙΡΗ.»""η5.24(Ν.43.2808); Ματο Ὀίαςιν Βονράντοο. 
Ἐμιλιοδρομέω, γε: ὦ τρτἶ6, ΤΟ Ὠγυβ. εἴγο.(8.88.}). 
μίλιον, τό, 1. νἱἰὸ ἀπὸ κῶς μ- ῬΑ]! ἢ. Πιστι. 3τ(ρ.87.12, ν.]. ἀπὸ 

τριῶν σημείων ΜΝ. 34. τΟ9 08); 2 3 . φηϊεςίοηε αὗται αἱ ἐντολαὶ.. «ὧσπερ μ- 

εἰσι στήκοντα καὶ σημεῖα τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ Μδς. «Δεξ. δο».27. 23(Μ. 
34. Ἴορο); ; ἐν ἀρχῇ. »τῶν τρίβων οὐσῶν ἀσήμων, τὰ νῦν προσαγορευό- 

μενα μ. παρὰ 'Ῥωμαίοις, τότε σημεῖα καλούμενα....«ἐτίθεσαν Ἰ)ὶάντη. 
Ῥγυχττ(,30.τ6218}; 4.Ῥεὶν.εἰ Ῥ αι. 87(ρ.221.3); 802.}.6.1.24.2(Μ.61. 

τ4800). 
μίλτος, ἡ ἡ, Ξε ἐρυσίδῃ; ΚΟΥ γε, Αβος, απ. ΞῸΡΡ],(ρ.123). 
Ἐμιλτόχριστος, Φ»εαγεί τυϊέ γε, Ονγας. δ1Ὁ.2.580. 
μιμ-ἔομαι, 1, ἐρηΐαίς ἐὰν.. «ἡμᾶς μιμήσεται ἴβς. ὃ Χριστός), καθὰ 

πράσσομεν, οὐκ ἔτι ἐσμέν Ιρῃ. Μ͵αρη το; καὶ ἡμεῖς, καίτοι μὴ δυνά- 
μενοι ὅμοιοι κατ᾽ οὐσίαν τοῦ θεοῦ γενέσθαι, ὅμως ἐξ ἀρετῆς βελτιού- 
μενοι, -τούμεθα τὸν θεόν ΑΙΠ..6Ρ..4γ.7(Ν1.26.10418}; οὗ ἀοα ξοτρίνϊησ 
ἴτέϑραβθεβ καθάπερ ἐν ἡμῖν τὸ ἀγαθὸν ἐπιτελεῖται τῇ πρὸς τὸ θεῖον 

μιμήσει, οὕτως ἐλπίσαι -- εἶσθαι τὸν θεὸν τὰ ἡμέτερα ΟτΝ γ85.ογ ἄονι.5 
(ρ.οὔντς ; Μ.44.τ18ο0) ; τὸν σωτήριον αὐτοῦ μ. θάνατον Τμα(. ΡΠ ΤΙ. 3:1 
(3.463); τὴν τεσσαρακονθήμερον νηστείαν τοῦ κυρίου μ. (ο5πὶ. πᾶ, 0.5 
(Μ.88.1078); 2. οἵ Ἰπαηϊγηαῖε ἐίηρθ, γεφοηηδίε πάντων πανταχόθεν 
ἀφικνουμένων, καὶ πάσης ὁδοῦ ποταμὸν -“-ουμένης Τ ας. ἀ.γοἰ,26(3.1272)}} 
3, Οὗ ἔγρδϑ, γεργεβοηΐ, φόγθς ἂς απ ἐχαμιρίθ οὗ, τεῖ. Τ)1.25:}5 τὴν μέλ- 
λουσαν ἐπαγγελίαν ἀναστάσει ἐμιμοῦντο θνητῇ ΑἸτΤΊς ἐρ. ἀγιδὶ (ρ.58, 
τι; Μιτο. 6 Α); τῇ ἡμέρᾳ...τῆς ἐνανθρωπήσεως, ὅτε παρθένος οὐρανὸν 
ἐμιμήσατο Ῥτοο! ΟΡ 07.5.6(Μ.ὅς,)7οοΒ); ΤΕ , Μιος :3 Δαβὶδ... τὸν ἑαυτοῦ 

υἱὸν..«καὶ δεσπότην μ. Τάς, 5.1: τ(1.600). 
Ἐμιμηλεύομαι, γπέρεῖε; οὗ ἃ ραγτοῖ, Μὰ χ.ρ.2ο(Μ.οι.6018). 
Ἐμιμηλόφωνος, ὑρρηαιίηρ δουηάς, 110.) ἤοηι,  .οὅ.6528). 
μίμημα, τό, 1. ἐοῤγ, ἵγιαρό μίαν εἶναι τὴν ἀληθῆ ἐκκλησίαν...μ. ὃν 

ἀρχῆς τῆς μιᾶς ΟἸοτη,Ξ ».7.17(0.7γ6.8; Μ.0.5524}); οὗ σςαπαϊάδίοβ δ 
Ὀαρτίβπι ἀληθῶς γὰρ μ. ἐφέρετε τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ὃς ἐν τῷ 
παραδείσῳ γυμνὸς ἦν, καὶ οὐκ ἠσχύνετο Ογτ. Η.“αἰθεΐ.20.2; εἴδωλα 
καλεῖ τὰ τῶν οὐχ ὑφεστώτων μ. Τπάτξφι, 38 ἠπ Ἐχ.(1.140); τοῖ. 
Οτδαϊίοῃ τῶν ἔργων ἀρχετύπων...«ἃ δὴ βλέπων ἀτενὲς ἐν τῇ τοῦ πατρὸς 
διανοίᾳ ὁ υἱὸς μιμήματα ὧν ἑώρα ἐποίει Ἐπι5.6..}..3.3(Ρ.15.5.26; Μ.24. 
Τοοοα); σχεῖ, οσεατίοῃ οἵ τη, Μεῖῃ.γ65.χ.34{0.271.8; Ν.41.10018); ὁ 
ἄνθρωπος ἐκτίσθη μ. καὶ ὑπόδειγμα τῆς ὁρατῆς καὶ ἀοράτου κτίσεως, 
ὁρατὴν μὲν ἔχων τὴν σάρκα, ἀόρατον δὲ τὴν ψυχήν Ευΐορ, Κν Τηῖη.1 
(Ρ.363); ἢρ., οὗ Τηϑτίγεβ τὰ μι τῆς ἀληθοῦς ἀγάπης ῬΟΙγο.ΦΡ. 11; 
2. ὀχανερίε, τἰμδίγαϊΐοη μ. τῆς ἐκκλησίας ἐκελεύοντο δαιδάλλειν 
Ἕβραϊῖοι τὴν σκηνήν ΜοΙΉ ἐν» ρ.5.7(0.61.24; Μ.18. 1008); διηνεκῶς 
βλέπων τῆς ἀναστάσεως τὰ μ. 1.6. ἴῃ ρ]βηῖ 116] Τατ. ῥγουτά. (4.650); 
ἃ. -- μίμησις, ἐραϊοη ἔνθεον ζῆλον ἀποστολικοῦ μ. Ἐλι5.ἢ.6.5.το.2 
(Μ.2ο.4564); τὴν τέχνην καὶ οἱ πολλοὶ λέγουσι φύσεως....εἶναι μι ΑΤΠ, 
σεημέ,τ8(Μ.25.378). 

μίμησις, ἡ» 1. ἐριταιίον, εοργίηρ καθάπερ ὃ λόγος ἐν ἀρχῇ γεννηθεὶς 
ἀντεγέννησε τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ποίησιν.. «οὕτω κἀγὼ κατὰ τὴν τοῦ λόγον μ. 
ἀναγεννηθεὶς..-«μεταρρυθμίζω τῆς συγγενοῦς ὕλης τὴν σύγχυσιν Ταῖ, 
οταὶ, (ρ.6.1το; Μ.6.817}; τεῖ, Το τοι 10 πάντας ἡμᾶς κατὰ τὴν αὐτοῦ. 



,ὔ 

μιμητὴς 
μι τῆς ἑνότητος τῆς αὐτῆς μετασχεῖν Ἐπ15.6.1}..3.το(ρ.18ο.4; Μ.24. 
1Ο444); τὸν σωζόμενον ἄνθρωπον διὰ μιμήσεως Χριστοῦ τὴν ἀρχαίαν 
ἐκείνην υἱοθεσίαν. ἀπολαβεῖν...οὐ μόνον ἐν τοῖς κατὰ τὸν βίον ὑποδεῖ- 

γμασιν ἀοργησίας..-ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου ΒΑ5.}ῖνγ.35(3.280; Μ. 
42.1280); ἡνίκα αὐτὸς ὁ ἀληθινὸς ποιμὴν παραγένηται διὰ τῆς τῶν 

εὐαγγελίων... «ἀναπτύξεως,...«ἀποτέθεται τὸ σχῆμα τῆς μ. ὁ ἐπίσκοπος, 
αὐτὸν δηλῶν παρεῖναι τὸν κύριον [514.}ΡῈ].ρ,.τ.τ26(Μ.78.2720)); κατὰ 
μ. τοῦ κατὰ φύσιν υἱοῦ...οἵ κατὰ θέσιν υἱοὶ καλοῦνται ὕγψγ, ἰἤ65.1 (εἶ, 
τ680); 2. -- μίμημα, ἐπί αϊοη, ον τὴν ἀρχιερατικὴν τιμήν, ἥτις 
μίμησιν περιέχει τοῦ μεγάλον ἀρχιερέως ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ (οηςὶ. 4}. 
8.46.4; ἱερὸν παίγνιον..«ἦν μ. ἱερωσύνης καὶ τοῦ καταλόγου τῶν 
ἱερωμένων ἀνδρῶν ϑοοτ.ἶ.6.τ.1ς. τ(}}.67.116Ὰ). 

μιμητής, ὁ, 1. ὠρμτϊαίον ὁ ἐπίσκοπος ..«δείκνυσι πᾶσι διὰ τοῦ σχήματος 
ὅτι μ. ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ καὶ μεγάλου ποιμένος 1514. Ρ0].6Ρ}.τ.136(Μ.γ8. 
2720); ἤρ,, ΖΟΡῪ παράδεισος ἡμῖν.. οὗτος ἦν, μ. τοῦ μεγάλον παρα- 
δείσου τοῦ θεοῦ τ΄ παυτη.ραη Ον.τπίρ.35.4; ΜΟΙο.ΙοΟδΒ); 2. τα εν 
ὁΓ τνηϊιαϊίοης, ἐοιιμμ εν δεν τῶν ἑτεροδόξων τοὺς σοφιστὰς μ. εἰδώλων 

ἀληθείας εῖΠ.γες.1.28(ρ.257.4; Μ,41.1136Ὰ). 
μιμητικῶς, γεῤεἰτϊοοῖν; Ξαρεῖ]., Μοι σγρρ.3.τ4(ρ.45.12; Μ.18, 

850). 
Ἐμιμολόγημα, τό, “ἴηη6, ζαγεο, ἘΡΙΡᾺ ἦαον.37.3(0.52.16; Μ.41. 

6454). 
Ἐμιμολογία, ἡ, γεεί αι ἴοι οΓ ταΐηρθδ; οἵ τεδοῃίηρ' οὐ Πογθίῖοθ, 

ἘΡΙΡἢ ἤαον.24.2(ρ.258.14; Μ.41.3000)) ; 1δ.25.5(ρ.273.9; 2280); ἐδ.36,4 

(0.47.14; 636}). 
μιμολόγος, ὁ, 1. τονγίΐον οΓ τεΐτησο, ρῥἰαγιοτίρμι; αρ.,) οἱ ΒΑΒ1Π1α 65, 

ἘφΙΡΒ λαδν.24.3(ρ.260. 5; Ν.41.3128); οὗ Νίϑηιοϑ, 1Ρ.66.32(Ρ.72.12; Μ. 
42.814}; 2. αείογ τ τρῖρηες, ῥίαγτ-αείον, ἔσ, τὴν Ἀρειανὴν ἐκείνην 
θυμελικὴν ὀρχήστραν...καὶ τοὺς ταύτης μιμολόγους Απαβὶ.5.λοά 4Ἅ(Μ. 

80.960). 
μῖμος, ὁ, τίνα; ταϑθῖ., οἱ σποβέ, ἐεδοβίηρ, ξαγεσ, ἰτθη μαρν.1.0.5 

(Μ.7.5484); ρἰαγ-αοὐΐηρ, Ἰηείμεονεῖν, σα! σα! ργοςτη.(ρ.1.21). 
Ἐμιμώδης, ὁ, ἀγῥοογτίδ, 1 7υϑῖ.ρ. Ζοη οὶ δεν. ο(}1.6.11038), 
Ἐμίνην, ΡτοΟὮ. ἴον μῆνιν, Ττεροητ,ίορ. Π ον Δ (Ν.86.6048). 
μινύρισμα, τό, τυαγῥίτησ; ταρῖ., οἵ ἰεαοπίηρ οὗ Οποβεῖοβ, (Ιδπι. 

οἰγ.2.8(ρ.132.18.; Μι,8,0720) ; Περίηρ; οἵ ς]ἄτςοη, νας, δ έδιττιττο. 
μινυώριος, φἠογί-ἰἸυεα, ἐοηρογαὶ, Νομη.}αν. 79.4: τοί 1.43.1164}; 

1.1τ2:.25(8530) ; 1δ.18: χό(ϑοδο). 
Ἐμινώταυρος, ὁ, ὈεϊίοΣ ψυγίττοη ἀἰυΐςίηι, νεϊποίαμν, τοῖ. ἈΡΟ]- 
πα 5᾽ οοΙηΐξῃρ οἱ νογὰ ἀνθρωπόθεος: μινώταυρον ἡμῖν διὰ τῆς 
αἰσχρᾶς ταύτης ὀνοματοποιΐας τερατεύεται τὸ μυστήριον στ Ν Υ885. 
«ροϊϊ οι .4.5.12410). 

ἐμιξανάρρους, ὁ, ἐοη δε ἤοιο, 60. 15. δου. οτ(Ν.92.16288). 
μίξις (μεῖξις), ἡ, 1, τη ρι το, νη χίμγε ἦν ποτε ὅτε οὐδὲν ἦν πλὴν 

χάος καὶ στοιχείων. ἀτάκτων ἔτι συμπεφορημένων μ. ἀδιάκριτος ἤοιη. 
ΟἸόρι.6.3.; ἐκ τῆς τῶν δύο μ., ὕδατός τε καὶ γῆς, ὁ πρῶτος, οὐ γεν- 
νηθεὶς ἀλλὰ πλασθείς 1δ.6.τ4;. Βα5.αϑοεὶ,Υ.2(2.3208Β; Μ.31.8728); τῆς 
ἁγίας τριάδος... «περὶ ἣν γὰρ οὐκ ἔστι μεῖξίν τινα ποιοτήτων καὶ συνδρα- 
μὴν ἐννοῆσαι ΟΥΝ 95, μηχα Ρ.80.10; Ν.45.3218}); εἰ δέ τις συκο- 
φαντοΐη τὸν λόγον, ὡς ἐκ τοῦ μὴ δέχεσθαι τὴν κατὰ φύσιν διαφοράν, 
μίξιν τινὰ τῶν ὑποστάσεων καὶ ἀνακύκλησιν κατασκευάζοντα ἸᾺ.ἰγε5 ἀτὲ 
(}1.4ς.1228}; τοῖ. Εἰ. μος οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται μίέξιν.. «ἐννοῆσαι τοῦ 
κτιστοῦ πρὸς τὸ ἄκτιστον ἴᾶὰ,)Παεεά. τ](}.45.12244}); δίομϊηρ πολλῶν 
καὶ διαφόρων ἀρωμάτων....τεχνική τις καὶ ἔμμετρος μ. 14 πονι.3 ΤΕ (ΔΉ. 
(Μ.44.8244}; 14.πον, ΟΡ ὶξ.5.1(}1,44.1378); 2. εονεδτπα!θη.; ἃ. Τὰ ΒΕΏ.» 
οὗ Ῥυιμαρότοδη πυταθεῖβ ὧν καὶ ἐπιπλοκαὶ καὶ μίξεις πρὸς γένεσιν 
αὐξήσεως γίνονται ΠΙρρ.ἤσον.τ.2(ρ.6.1ς; Μ.τ6.20240}; τὸ σύνθετον 
ἁπλῶν τινων μίξιν μηνύει ΜΙ ΕΓ, αγδ 1 γ.12(0.176.4:; Μ.18.2600) ; ἄνευ... 
ἔρωτος οὐ στοιχείων οὐ θεῶν οὐκ ἀνθρώπων οὐ ζῴων ἀλόγων οὐ τῶν 
λοιπῶν ἁπάντων μ. ἣ γένεσις γενέσθαι δύναται Πον Οἰθη, ςτὸ; οἱ 
Ῥαγβίοαϊ δηά βριγίτιι4] τὰ τηδη, ασ. ΝΑ 2.ον.28.1τ(}}}.36.2210}; ΟΥΝ Υ 55. 
ογιεαίφε 6(ρΡ.30.7; Ν.45.250}); οἵ ἰλίοτρτη. οἱ βοτρζατο πάντως μ. τις 
ἐμφαίνεται τοῦ θείου πρὰς τὸ ἀνθρώπινον, τῆς μὲν φωνῆς ἢ τῆς πράξεως 
ἀνθρωπικῶς διεξαγομένης, τοῦ δὲ κατὰ τὸ κρυπτὸν νοουμένου τὸ θεῖον 
ἐμφαίνοντος 1δ.32(Ρ.118,4; 800); οὗ πθίοπ 1 ΟὨτΙβ᾽ ἴῃ δυο βασβί 
κάτω πάλιν κατέβην..-λεπτύνομαι κατὰ μικρόν, ἵνα πολλὴ ἡ ἀνάκρασις 
γένηται καὶ ἡ μ. καὶ ἡ ἕνωσις (Βγγϑ.ἤοη!.1.5.4 τ τ Τίνι (1τ.6410)}} 
Ῥ. Οὐγχιβῖοὶ. ἡ κενωθεῖσα θεότης...«ἡ προσληφθεῖσα σάρξ...ἡ καινὴ μ., 
θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἕν ἐξ ἀμφοῖν καὶ δι᾽ ἑνὸς ἀμφότερα (τ.Ν2.07.2,23 
(31.25.4328)}; τί μεῖζον ἀνθρώπου ταπεινότητι ἢ θεῷ πλακῆναι, καὶ 
γενέσθαι θεὸν ἐκ τῆς μ. 1}.320.3(ρ.112.2; Μ.36.1το5 0); οὕτω γέγονεν ἡ 
ἄρρητος ἐκείνη, μεῖξις καὶ σύνοδος τῆς ἀνθρωπίνης βραχύτητος πρὸς 
τὸ θεῖον μέγεθος ἀνακραθείσης ΟΥΝ γ85. μη. δ(2 0. 150.20; ΝΙ,45.7314}; 
ᾧ καινὴ κτίσις καὶ μι θεσπεσία" θεὸς καὶ σὰρξ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἀπε- 
τέλεσαν φύσιν ΔΡΟ]]. Κ,».1το(ρ.2ο07.12)60. Γαϑυλυποημορὰ (Μ1.86.11248); 
μεσότης δὲ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἐν Χριστῷ" οὐκ ἄρα οὔτε ἄνθρωπος ᾿ 
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ὅλος οὔτε θεός, ἀλλὰ θεοῦ καὶ ἀνθρώπου μ. 18. [γι ττα(ρ.234.2ο)1δ. (}ἴς 
86.ττ4οο) ; {15 νἱονγ σοπαοιηπεά, σμγνβ8..}.((ἀε5.(3.743Ά); ὁ ἐκ 
παρθένου τόκος.-.ἡ πεῖνα, ἡ δίψα... ὁ θάνατος..«ἐν τούτοις... «ἅπασιν μ. 
μὲν ἔστι τοῦ θείου πρὸς τὸ ἀνθρώπινον, πλὴν τοῦ σώματος εἶναι 

πιστεύεται, οὐδὲν τούτων τοῦ θείου πάσχοντος, δι᾿ αὐτῶν δὲ τὴν ἡμῶν 

οἰκονομοῦντος σωτηρίαν ΤΟντ. Τγῖμ. Ζο(όδίτα ; Μ.77.11688) τε 10.}. 
βο.4. 8 .04.ττϑςο); μ. θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, πάθους καὶ ἀπα- 
θείας..-ὧς ἂν ἐν πᾶσιν νικηθείη τὸ χεῖρον ὑπὸ τοῦ κρείττονος 110.Ὁ. 
λον. (Μ,ο6.6680) ; ε. ποβῖ. αἰῶνας, ὧν τὰ ὀνόματα...Βύθιος καὶ 
Μ. Ἰτερ.μαόν.τ.1.2(Μ.7.440Ὰ}; ΕἸρρ.λαεν.5.2τ(ρ.123.8; Μ.16.31870}; ἡ 
τοῦ πνευματικοῦ μ. τῷ ψυχικῷ τε καὶ ὑλικῷ ΤΡΙΡΠ ἤαεν.36.5(0.40.2; 
Μ.4τ.6494); Μδηίοῆ. τοῦ μὲν φωτὸς εἶναι μέρος τὴν ἐν ἀνθρώποις 
ψυχήν, τοῦ δὲ σκότους τὸ σῶμα καὶ τὸ τῆς ὕλης δημιούργημα. μ. δὲ 
ἦτοι σύγκρασιν τοῦτον λέγει γεγονέναι τὸν τρόπον..«καθάπερ δύο 
βασιλεῖς ἀντιμαχόμενοι πρὸς ἀλλήλους Ἡορειι. Ἄγε. γ(0.9.16; Μ.1ο. 
143174}; 3. ξοτηβοσίοη πῶς ὃ οὐρανὸς συνέστη, καὶ ἐκ ποίας ὕλης, καὶ 
τίς ἡ τούτου μι; ΑΙ Ερυ δόγαρ.τ (26. 5720) ; τεξ, Ῥ8.138:6 τίς ἡ μ. 
ἡμῶν ;«ο- πῶς τὸ ἀθάνατον τῷ θνητῷ συνεκράθη; ΟΥΝᾺ2.0γ.28,22(0.54. 
το; Μ.36.564); 4. φεχμαὶ ἐμίδγεσισο; ρ., ἃος, ΝΘΆΒΒΕΠ65 ἀπὸ τῆς 
Αἰγύπτου..«.εἰς τὴν ἔρημον, τουτέστιν ἀπὸ τῆς κάτω μ. ἐπὶ τὴν ἄνω 
“Ιερουσαλήμ..-θνητὴ γάρ, φησί, πᾶσα ἡ κάτω γένεσις, ἀθάνατος δὲ ἡ 
ἄνω γεννωμένη. ... οὗτος, φησίν, ἐστὶν ὁ μέγας ᾿Ιορδάνης, ὃν κάτω 
δέοντα καὶ κωλύοντα ἐξελθεῖν τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτον--- 
ἤγουν ἐκ τῆς κάτω μ.' Αἴγυπτος γάρ ἐστὶ τὸ σῶμα κατ᾽ αὐτούς--- 
ἀνέστειλεν ᾿Ιησοῦς καὶ ἐποίησεν ἄνω ῥέειν ἩΪρρ.ἠαεν.ς.7(ρ.88. τοῦς; 
Μ.16.31304). 

μιξόθηρος, λα δεαεὶ, τηοὶ., ΔΙ πεπαν.γός, δίρ.ς7.22; Μ.6.0808). 
Ἐμιξόλεθρος, αἰυταάεά δείτσεεη [16 απὰ ἀξαϊ μ. γνώμην ζοηβῖ. 1) ας, 

ἰαμά. (Μ.88,4874}). 
μιξοπόλιος, ργίφείο, Ογτιϑυυ. μίγη, τοίρ,20.9); Ολνο Ῥαδεῖι. 

Ρ.315(}1.92.0580 ποῖ.). 
Ἐμιξοφυσίτης, ὁ, οπε τοῆο μεΐχος ἰδ παΐαγες οἵ ΓΠτβὶ; οἱ βενοτιβ, 

Τιϑοηῖ. Η ποηορ τοϑιπιοπία( Μ.86.18418) ; οὗ Π15 ΤΟ] ον υβ, 14, Ν ἐθί. 
τ 0(Μ.86.1 12Α). 

Ἐμισάγαθος, μκαίΐην ἰμδ γοοά, ΟΠτνβ. 6 ρ.η Ῥε.1τοίς.620); 6ε]. 
Ονυζολ.6.3,.1.4. ΤᾺΡΒη. ἐἠγοη.Ρ. 2, 6(}. τοϑιφοο0). 

Ἐμισάγιος, Παίέηρ Ξαΐηίς5, ΒιΘΡῊ ὈΙασυ δίερὰ(Μ χοο, τ 08). 
μισαδελφία, ἡ, πμαίνγϑ ΟἹ ομε᾽ 5 δγοίμον, οΓ {6 δγείβγεη, Τ. ΒερΗ].7.5ν 

ΤΌ Ραρὰ ἐρ. Ὀ᾽απαρ. ΑἸ αροὶ, ποι. Ξα(ρ.ττιτο; Μ.25.3058)}; Οὐυτ.}}, 
οαἰσεῖι.τ5.1; ΒΑβιγαρ. [ι5.34.1(2.37710} Μ.31.τοοοῦ). 

Ἐμισάδικος, ἠαίΐηρ ἱη)μείῖοσ, Απτοπ πον. τοσ(Ν.80,17608). 
Ἐμισαρχία, ἡ, ἠαίγεὰ οἔ γε, γερο ἰομδηδδς οἵ τῃς [ϑνν5, 1 ον οὶ. 

Η.»»:. 1 οηρ.](Δ.03.τπ 2), 
Ἐμισέργατος, καίτησ τοτὲ, ἰασν, ἘΡἢτ. 3.668, 
μίσεργος, --Ξ ἴοτεσ., Πδοπί,εἴ [ο.καον.2(Μ.86,2026 4}. 
Ἐμισευλαβής, ἐῥαίϊίηρ ῥίον, ῬᾺ}}.υ,Οἠεγςιτο(ρ.99.16; Μ.47.56). 
Ἐμισεύω, ἀϊεηιῖςς, ΤὨΡΗΠπ.εἤγση.ρ.2ο 1 {ν.}. μησεῦσει Μ.τοϑ.5178). 
μισ-ἐω, ἐἰαίε, τεῖ, 1,.0.14:26, Το.12:25 ἅγιος ἐμίσει τὰ μίσους ἄξια, 

τοὺς λόγους τοὺς παρανόμους..«κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ πατέρα 
καὶ μητέρα --εἶν προστετάγμεθα...θεοῦ δὲ προκαλουμένου εἰς τὸ καὶ 
τὴν ἰδίαν μ. ψυχήν, ὁμοίως καὶ ἀνθρώπους δεῖ παρανόμους «-εἶν, ὡς ἂν 
αὐτοὺς ἐπιστρέψωμεν βελτιούμενοι τῷ μὴ τούτοις ὁμοιωθῆναι ΟΥ̓ εἰ τη 
Ῥεααδιστα(Μ.τ2ιτότοοῖ); τί δέ ἐστιν 'ὅ “οῶν αὐτήν᾽ [50. τὴν ψυχήν]; 
ὁ μὴ εἴκων αὐτῇ, τὰ βλάπτοντα κελενούσῃ. καὶ οὐκ εἶπεν, ὁ μὴ εἴκων 
αὐτῇ, ἀλλ᾽, “ὁ μισῶν αὐτήν᾽. καθάπερ γὰρ τῶν «-ουμένων οὐδὲ φωνὴν 
ἀκοῦσαι ἀνεχόμεθα (μγνπ. μον. ὅ 7... τῇ [0.(8.4000) ; ὁ κελεύων ἀγαπᾶν 
τοὺς ἐχθρούς, πῶς ἂν ἠθέλησε “-εῖν τοὺς κατὰ φύσιν οἰκείους ;.. οὐ... 
οἰκείους γε ὄντας τῇ πίστει τοὺς οἰκείους μισητέον Οντ.].ε.14:6(Ν. 
72.1038,0); αθ5., 7εοἰ μαϊγεά, Τρτι. ΕΡ᾿.14.2; Τατιογαί. ͵(ρ.18.25; Μ.6, 
8444). 

μισητικός, ἐπείη ἰο ἑαϊε, Οτιεἰς5.4.47(0.3220.12; ΜΙ. 11054}. 
Ἐμισητικῶς, 7: αὶ εἰαίε οὗ Παϊγεάᾷ μ. διάγουσι πρὸς τὸν δίκαιον Β65. 

δμορμῖη Ἐς, (τιτ57Ὲ; Μ.20.3858). 
Ἐμισήτρια, ἔεΠι. οὗ μισητής, μαίεν, ἘΡΉΥ.2.1320, 
μισϑαποδοσία, ἡ, ραγ»ιδηΐ ΟὗΓὨἉ τυαρές, γερο» Ήη56 εἴ τις Χριστιανὸς 

«ὐκατακριθῇ..«εἰς λοῦδον ἣ θηρία ἢ μέταλλον... πέμψατε αὐτῷ εἰς 
διατροφὴν αὐτοῦ καὶ εἰς μ. τῶν στρατιωτῶν (οηδὶ. ρΡ.5.1.1, ὉῪ 
Θοᾶ ἴῃ ζυΐυτε ᾿ς, “9οἐε. Βαγ.γεῖ.6.2; [865.πἰγμεί,βοηι.τ τί τ. 3240} 
Μ.30.328); Ν1,6}}.3.230(Μ.70.3220Ὰ}; δῖ ρέπετα γεϑασυεοίοη, (σηδί. 
.«Α4}.5.7.3, 1τϑίδιττιο. 

μισθαποδότης, ὁ, ῥάγεν οΓ τοαρές, γεισαγάεν ; οἵ (οά, (επη.5 [7.6.9 
(ρι4ὅρ.αι; Μ.0.2968); οἷς ἐντεῦθεν αὐτὴν ὁ δίκαιος μ. ἠμείψατο τ. 
ΝΆ Ζιον,Β. τοί .35.ϑοπο); τῶν νόμων δοτὴρ καὶ τῶν φυλαττόντων 
αὐτοὺς μ. 1, 1{π|ρ.Οοη οὶ, ρ}.8.12.22; ΤΕοπτΝ υ, 70. Εἰδεμι. 22(ρ.41.14) 
οἷτ. 5. ἀντιμισθία; Το.Ὁ. [,0.4.27(Μ.94.12200}); οὗ Οἤτιδὲ τὸν κριτὴν 
«καὶ μι τῆς ἀρετῆς Αβτι Αγ λοι τ(Μ.40,1τ76Ὰ); Οοησί ΑρΡ.5.6.τοὸ; 
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τεῖ, Μι.20:12, [514.}6].2ῤ}.1.137(λ4.78.27324}; Ῥτος.Ὁ.15.62: το(ἤ.87. 
2661.). 

ἡ με ρον θανοι ἡ, γϑερίυἱγιρ Ῥὰγηιορηΐ, ἐζΏγγϑ. Βοη1.13(13.2538). 
Ἐμισθάργος, ὁ, ἀιγοϊΐηρ, μίγεά τογζκεν, Βαχίμ, ΕἸ ς55..64φσαν.(Μ το4. 

13884). 
μισϑαρνία, ἡ, 1. φογυΐίες Κογ7 μῖτε; ἔσ., οὗ (μτιβιίδη ΟὈξάϊεπος 

δουλείαν, μ., υἱότητα Βε5."πογ.7.ττί(3.512Ὰ; Μ.32.12120}; 2. ῥγο ΙΗ: 
2ἴοη, ΟἸδτα. ἐγ, 2. τβ(ρ.16ο,14; Μ.8.1ο0204Ὰ}; ΑἸ,» μ ,26(Ν.25,524). 

μίσθιος, ὁ, ἐμιγείϊηρ, ἀίγε σεγυαπὶ, Νοπη, ραν, [σ.το: 80}. 43. 
8228); ΠιβοπίΝ υ, 76. Ε]δενοχ(ρ.5.5); ἰὼ Ομ βίδα ᾿ξ τὰ ἐκ τοῦ 
μιαθοῦ κέρδη διώκοντες, τῆς ἑαυτῶν ἕνεκεν ὠφελείας πληροῦμεν τὰ 
προστάγματα, καὶ κατὰ τοῦτο προσεοίκαμεν τοῖς μ. Βαβ.ΥεΡ. {ι8. 
Ῥτοθμ.3(2.220Ε; Μ.31.806Β8); τεῖ, Μέ,2ο:τ2, Μαχυηγϑδὶ.24(Μ.91. 

Ἴ090). 
μισθοδοσία, ἡ, ῥαγη6Ηΐ οὗ δρῖθος ; Ρ]ατν., 1514.}Ὀ6].6}}.5.312(}1.78. 

15490). 
κιὐϑοδότέω, ὀνέβε, Θγποβ,6}.131(4.66,15164); Οε].ΟΥΖ.᾿.6.1.11.20 

{Μ.8ς, 1220 Ὰ}). 
μισθοδότης, ὁ, 1. ῥαγνηαδίον; οἵ Ομτῖβε, ΜΟΤΙμάοΙ.2 3(0Ρ.86.31); 

2. ρἴυεν οὗ ὀγῖθος, Ξγηθ5.ε.2(Μ.66. 13248). 
“μισθοπορία, ἡ, τειοαγά, ϑορῃτ. Η ην Ογγ εἰ 70.65(Μ.87.36480). 
μισθός, ὁ, 1. ζΐγα, τοῶρες ; οἵ ἃ ρτοβίξζαξο, Ελι5,ῤ.6.4.τ6(1628 ; Μ..21, 

2840) ;7εε μ. λαμβάνει 5ς. 4138 ρτορῃει] τῆς προφητείας αὐτοῦ" ἐὰν δὲ 
ἡ λάβῃ, οὐ προφητεύει Ἠδττη παηά,ττ.12; Ἀπόλλωνα... μαντευόμενον 
τοῖς ἀνθρώποις χάριν μισθοῦ Ατίβι αροἱ ττ τί Μ..ο6.τττ60); Ὀγτιλήτεβ. 
46(3.4234); οὗ Ῥαρδη τοϑοῃοτο ὁ περιπατητικὸς.««ἠξίου με...μ. ὁρί- 
σαι Τυβε,ἀ1αἰ.2..(Μ.6.4774}; ῥητορικὴν... ἐπ᾽ ἀδικέᾳ..«συνεστήσασθε, 
μισθοῦ πιπράσκοντες τῶν λόγων ὑμῶν τὸ αὐτεξούσιον Ταϊ.ογαί.τ(ρ.2. 
14; Μ.6.8ο:8); σοφισταί, οἵ μισθὸν αἴρονται τῶν λόγων Μείῃ.γ65.1.2] 
{(ρ. 25. τ; Μ.41.1τ3238); οὐ πεγοῖ, ρῥυϊοβὶβ μι τοῦ λουτροῦ τῆς χάριτος 
καὶ ἀπὸ τιμῆς ἐκ τῶν λειψάνων τῆς θείας δωρεᾶς Τιδοπὶ. ΗΠ ποπορὴ(Μ, 
86.1802.Ὰ}; ΚΙΑΠΑρΡεΣ 5 γαμϑομι, Ταῖϊ.ογαὶ τδίρ.2ο.18 ; 8484); 2. γέ- 
τοαγὰ ἴῃ σοη.; 8. ἴον τ βίη πὶ ΟΠ μ, οὐκ ἔστιν μικρὸς πλανω- 
μένην ψυχὴν..«ἀποστρέψαι εἰς τὸ σωθῆναι 2(Ἶδηι.τξ,1; ἐὰν μελήσῃ μοι 
περὶ ὑμῶν τοῦ μέρος τι μεταδοῦναι ἀφ᾽ οὗ ἔλαβον. .«ἔσται μοι..«εἰς μ. 
Βαγη.1.5; μείζων ὁ μ. ἐὰν μὴ ἐπ᾽ ἐλπίδι μισθῶν ποιῇς.«-«φιλήσωμεν... 
αὐτὸν β8ς, τὸν Χριστόν] ὡς φιλεῖν χρή! τοῦτο γὰρ ὁ μέγας μ. ΟἾΓγ58. 
μοπῖ, 5.7 [7 Κοπι. (9.479); μισθὸν ἡμῖν δίδωσιν ἕνα φιλῶμεν ἀλλήλους, 
οὗ μ. ὀφείλομεν πράγματος" εὔξαι, φησί, καὶ λάβε μ., ὑπὲρ οὗ μ. ὀφεί: 
λομεν, ὅτι αἰτοῦμεν τὰ ἀγαθά Ἰα, δον, 2.4 τ ΣΤ {685. (11.4390); ; εἰ ὄντως 
φιλάρετος, ἤδεις ἂν ὅτι καὶ χώρις. ἀμοιβῆς αὐτὴ ἡ ἀρετὴ μ. ἐστι 1516, 
Ῥε].ερ.2.τ84(Μ.78.6364); Ὁ. ἴῃ 116 ἴο σοπιο, 2 ἐρην.3.3; ἐὰν ἐξέλθωμεν 
τὸν βίον ἔχοντες ἁμαρτήματα... καὶ ἀνδραγαθήματα...κολασθησόμεθα 
μὲν διὰ τὰ ἁμαρτήματα, οὐδαμοῦ δὲ μ. ληψόμεθα τῶν ἀνδραγαθημάτων ; 
Οτιλον, τό. 6 5 [6γ.(ρ.147.31; Μ.13.4458); ο. φίνεῃ τὸ Ὀῃσιβὲ Ὀγ 
ΟΠ τιβίδη μ.' γνώσεως τῷ σωτῆρι καὶ διδασκάλῳ...τὴν ἀποχὴν τῶν 
κακῶν καὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς εὐποιΐας []ΕΠι.517.7.12(0.52.3; Μί.9. 5000); 
ἃ. οἵ ρυπιβδηηθηΐ 85 γουνασα ΤΟΥ δῖη, β670,..4.12; ιορΉ.9.2. 

μισθοφορέω, ἑαΐε ἔεες, Ογτ, Μ͵1οὐ.36(3.4234); ρεχῖ, Ρἴορ)., τιότ- 
ΦΟΉΩΥ͂Ν 5ΟἸΟΙΕΥ, ἸΔΟς, 593. οΖ20). 

μισϑοφορία, ἡ, Ξεγουΐσε [07 τυᾶρδς; οἵ ἃ. Ἰοκεῇ 56.ν)ο8 Ρετοιπλθά 
Δηπθαν, ἀροῤῥίμ Βαϊ. (Μ.δ5. 2010), 

μισθ-όω, 1. δῖ. ἐεἰ στ [ον μέγα; ἢρ., οἵ οὐ τοσαῦτά σοι δημιουργή- 
ματα καὶ χαρίσματα ὀλίγης πίστεως μι ΟἸοια ῥγοϊιττίρ.δΣ:.14; Μ.8. 
2338}; 2. τηδᾶ,, ἠΐγε, τοῦ, Μι.)ο: 3, 1 ον 15:17 ᾿μίσθιοι τοῦ πατρός μου, 
τουτέστι κατηχούμενοι, καὶ γὰρ “"οὔται ἀεὶ ὁ φιλάνθρωπος θεός καί, 
Τ᾿ ειαδετα(ρ.τ:18.30). 

μισθωμάτιον, τό, “»"αἰΐ γεισαγά, ΤΙΡΗΤ.2. τοῖς. 
μισϑωτής, ὁ, 1. εηαηὶ, ΟΠτγϑιίονα.1 1.2 τη ἐΤημν(ττ.6ο88Β, ΠΟΠ]. 

ΤΟΥ μισθωτός (σαυτη6); 2. ἀρθηΐ ἴοΥ Ῥτορεσίν ; οἷοτρν Του 46ὴ ἕο 
Ὅ6 5.6}, (ΤΠ δ]ς. αη.3, 

μισθωτός, ὁ, ἀϊγεϊίηρ, τοῖ, 70 το: 12 μ. ... ποιμένας, τοὺς οὐ διὰ τὸ 
ἀληθὲς ἀλλὰ διὰ τὸ αὐτῶν χρειῶδες τὴν τοῦ ποιμαίνειν ἐξουσίαν 
λαβόντες Βα5.1ο)1.23.4{(2.187 ; ΜΙ. 53τ. 5068); εἰσὶ δέ τινες οἷον μ., τῇ 
ἐπιθυμίᾳ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν τοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς ἱδρῶτας φέρειν ἀνεχό- 
μενοι ΤΠας(ἀμ1.6: (2.127); ταδί, μ. ὀλίγης ἡδονῆς Μοίῃ.:γ,1:}.2.4 
(Ρρ. 109. τ; Μ.18. 520). 

Ἐμισιεραρχία, ἡ, ἀαίεά βίεγατεῖγ,; οἱ Ταοοθὶῖεβ, Αμαβί, Ὁ, φοΉη. 

ἐριαρ. 3(64.80.11538). 
Ἐμισόβρωμος, λοοίτς ἰο ργεεάϊμεςς, 10. ΟἸτη.Ξεαὶ,8(}{.88.8328). 
Ἐμισογείτων, ὁ, ὁη6 τοῖο μαίες ᾿ἰς πεῖράδομν, Ἐρ.Ο Ἀν ἄστη. (Ρ.26). 
Ἐμισοδιδασκαλία, ἡ, αίγεί οἔ τηίγεοίίοη, ῬΑ], Ογγ5.4(ρ.25.15; 

Ν.47.τ6). 
Ἐμισοδοξία, ἡ, λαϊγεά οὗ ἑανες, ἘΡὮτ.2.304Ὲ. 
μισόδοξος, Παϊΐηρ ἔαμιε, ὕγτ.ϑιυ. Ειειπνη,.5(0.132.28); πειιῖ, ἃ5 

βθδῖ,, 12.21{(0.34.23). 

ΕΓ2 

873 μνασίς 

Ἐμισοθεΐα, ἡ, λαϊγεὶ οὐ σοά, Ῥτος,Ο, [γ Οαπί.8:)(Μ.8᾽).17730).Ψ 
Ἀμισόθριξ, ἀεἰκίηρ μαῖν, ΟἸδτα, ῥαεά,3.3(ρ.245.8; Μ.8. 5774). 
Ἐμισοϊουδαῖος, ὁ, [ετ0-μαΐίεγ, Π ον, ΟἾ6Ή1.5.2. 
Ἐμισόκακος, ἐἰαϊζηρ εὐἱῖ, Ογτο Β5.14:3(Μ,6ρ,8οςο). 
μισόκαλος, δα εἶς ροσά; ἃ5 διθϑῖ., οἱ 1)6ν}}, Μεῖῃ.γ 65.1.36 

(ρ.276.1; Μ.4τιττοια)}; Ζδοπο ἀδηοῖ,(ρ.53.12; Μ.86,.26210); Αρδῖίῃ. 
υον. 1.32 (0.10). 

Ἐμισοκοσμία, ἡ, λαϊγεά οὗ 116 τοονἱά, ΤΠάτιϑιυᾷ εὑ}.2.Σ͵] (00. 
τ2880). 

Ἐμισόκοσμος, μαίΐηρ ἰδέ τοογίΔ, Απι οπ. δον (}1.80.14720); 
ΤδΒατιϑίμα. 6.2. ττδί .09.1280}}; 1δ.τ.4ο(τοϑς Α). 

Ἐμισόλαγνος, ποξίτίσ ἰο ἐμεξὶ, 1ὸΟἸ τη. 5εαἰ,8(Μ.88.8328), 
μισόλογος, τῦλο μβαίεε ἑαἰξίῃρ, τ ΝΖ. ραγη1.2.1.34.1τ02(Μ.37.1321Ὰ}; 

τοὐο ἐαΐδ5 δεγηθη5, ῬᾺ]}. ἐρ. απ. (ρ.7.16; Μι34.τοο2). 
Ἐμισομόναχος, Παϊΐηρ τποηξς, ΤΑηαβί. 5. οἰαὶ, οί ΟΟ 3. 0.87). 
μισοξενία, ἡ, ἐημοορίαἰν, ΟἾτνβ,. Εἰ οἰ υἹά.3(3.3208); Ια μογη. 

37.5 τη. Μ{.(7.421ΑῪ; ἐαἰ.1.εἰτ6:22(ρΡ.125.18). 
μισόξενος, ἡμβοσρτίαδὶε, Γμγγϑβ. ἠοῖ. 1.4 ἴῃ Βοηι.τ6:3(3.117Ὲ). 
μισοπαθής, βαρ ἐριοίτονι, ἴατς, ΕΥ ορβηδε. 2 τοί. Ος.9520). 
μισοπάτωρ, μαΐϊΐηρ ἰ6 ΒαΙμΟΡ μ΄... ὁ χρῆναι δεῖν ἀτιμάζειν 

οἰόμενος τὸν υἱόν (νΥ. [0.τ0.32(4.0030). 
μισοπόνηρος, ἰαϊΐηρ εὐτὶ, Ογτ.1,ετϑττ(Μ,72.840λ); Ἐὰ5,)οτιερ. 

(δαϊε(ρ.8.30; Η.2,312Ὰ}; πειιῖ, 45 βδαῦϑί,, (μυγϑ ρου Βς.5: (5. 
328); ΒΌΡΕΙ])., (]ετη.5:7.7.3(0.14.4; ΝΠ.0.4248). 

μισόπτωχος, παίϊΐηρ ΄ἧἤδ βοῦν, (οηϑί, 4 Ρ}.2.6.χ. 
μισοπώγων, ὁ, δεαγιά-ἰαίον, 1.6. μαίον οὗ δεαγάφά ῥβηἰοδορἧονς, ἘῸ 8 

οἱ βαίζτς ὃν 70] 18π, ΤΒατ.}.6.3.28.4(3.045). 
μῖσος, τό, 1. αίο, τοῦ, Τ.ς.14:26 μ. ... οὐ μελετὴν ἐμποιοῦν ἐπιι- 

βουλῆς, ἀλλ᾽ ἀρετὴν θεοσεβείας ἐν παρακοῇ τῶν ἀφελκόντων 885. 
δαρὶ.τιτ.4(2.628κ ; Μ.321τ.1524Ὰ}; τὸ μι κατὰ φύσιν [1.6.. ὈΠΈΕΆΙΘΩ 
ὨδῖΌΥΕ] ὅτε εὗρεν... Ηλίας, ἀπέκτεινε τοὺς προφήτας τῆς αἰσχύνης 
Ἰλβαΐββ 97.2.2(0.5}; Ρεοιβοιποα, Ἡρττη,Ση.0.15,1; οὐ ΤΠ 6ν}} εἰρήνη 
φυλάξει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ μ, ὅταν ἐξέλθῃ εἰς συνάντησιν ἡμῶν ΑΤΩΤΊΟΠΆΒ5 
οριδε.4.τ(0.4)4.13); 2. μαϊοξείηεδς τὸ τῆς ἁμαρτίας μ. ΝΕ μορ.2Σ 
(Μ.79.ττΖτο). 

Ἐμισοσύντυχος, Πα ΤῊ σησοθ5 5; πευτ. ἃ5 βι5ῖ., Οντιϑιυ, Εμίλγη, 

2τ(ρ.34.23). 
ἐμισοτυφία, ἡ, λαίγεί οὐ ῥγϊάο, πτ. Μοη. μον. 83(Μ.8ρ.τόδεᾺ)., 
Ἐμισόφροντις, Παϊη σαγε, ϑψτιθβ.ε} τοί Μ.6ά.14888). 
Ἐμισοχριστιανός, ῥαϊϊηρ Οἠγίοαης, Οἰγομ Ῥαξε, Ρ. 556 .02. 

8728). 
Ἐμισόχριστος, μαίϊΐηρ Ογίςί, Ὀγτ. Ἡ εαἰδε.6.τὰ; ΑΟ πον. (ο0η- 

ϑρθη.)(Ρ.200.1τ); οὗ ̓ εννϑ ὁ μ. δῆμος ῬτοΟ] ΟΡ ογ.το. (1.6 ς.8164); οὗ 
5. Ῥδι] ἀντὶ μ. γεγονότα φιλόχριστον 70.Ψ1 Ἡ.»,7ο.1).4(Μ.04.4338); 
85 βυρδί., μον οὗ Ολγῖσὶ, τα ζογ. 4τ.5(Μ.36.4360); οὗ 1)εν!!, 
Οτιάρτ εο.4.4(}1.08.026Ὰ);}; οὗ Ἰεν5, ΤὨΡΠπ.εὐγοη.Ρ. 2 84(Μ.τοϑ, 
ἼΟΟΑ) ; Β1061)., ΟΥ.Ν82.0γ.43.30(Μ.36.ς5360}). 

Ἐμίσσα, ἡ, (14. »εἶ5εα) ἀϊξηιδεαὶ, Ολγομ Ραςεῖ.Ρ.3αΒ(Μ.02. 
8814). 

Ἐμιστυλλεύω, -- μιστύλλω, εὔὐορ ΜΡ; ἢρ., ΟΥΝΥΚ585..4}ο 4501 .4ς. 
Τ22ΤΑῚ, 

Ἐμιτατεύω, ν. ἔἘμητατεύω. 
μιτᾶτον, τό, (1,5ἰ. τηείαίμηη) ἰοάρίηρ, ΟΡ (5 42δ)αεί.2(ρ.τπο.24; Η. 

2.12228); (ΟΡ(δδι)αείττ(Η.5.12978); Ρἷυγ., δεἰοίδ, 10.Μ 4]. οἤγοη. 

13 Ρ.341(Μ.07.5178). 
Ἐμιτατώριον (ἐμεσατώριον), τό, (εἶ. μητατεύω) Ξαεγίείν, ΤΠάτ, 

1δοε..6.2Δ.ἀτ(Μ.86.1888); μεσα-, Επμελοίὶ, (0.407). 
μίτος, ὁ, ἑμγεαά, ἔν. ὁ ἱστὸς τοῦ κυρίου ὡς τὸ πάθος τὸ ἐπὶ τῷ 

σταυρῷ γεγενημένον, στήμων δὲ ἐν αὐτῷ ἡ τοῦ ἁγίον πνεύματος 
δύναμες, κρόκη δὲ ὡς ἡ ἁγίᾳ σὰρξ ἐνυφαινομένη ἐν τῷ πνεύματι, μ. δὲ ἡ 
δι’ ἀγάπης Χριστοῦ χάρις σφίγγουσα καὶ ἑνοῦσα τὰ ἀμφότερα εἰς ἔν 
ΗΙρρ.«πμεῆγ.4{0.7.5; Μ.το.7228); τποῖ,, ἐῤγεαά οΓ ἀεδίην, ρχονετθ 
ἀπὸ λεπτοῦ...μ. τὸ ζῆν ἠρτῆσθαι ϑγιιε5..}.4(ΝΜ.66.1332}), 

μίτρα, ἡ, Δηγίμπρ ΨΏΙΟΠ Ὀϊηάβ ΟΥ ρίταβ; 1. ὀγεαειῥίαίε τὴν 
περιστήθιον ἐπιβαλὼν αὐτῷ μ. ΟΥΙΝΥββ, ον, ἀον (ρ.46,6; Μ.44. 
11480); 2. ρίγαϊε, Νοπη, ραν. 70.13:4(Μ.432.8600); 1.21: τβ(ο920Ὰ}; 
3. μεαάφαμά, Ἀδτιοα ἀταάεη; ἢρ., Ῥ55.8 αἰ.2.22, ΠΙΡῊ Ῥαιθϑυ β ἀσαά- 
ἄνες5; ἢρσ., Τ,],ευ.8.2; 4. ἴκ ὈθΠάαϊηρ, ἐΐό-ϑεανα, Ογτ. ἄβας.:6(3. 
5400); δομάϊηρ, δομά-πεἰοηθ, ΝΟΛΉ, ραν. 7ο.ς:2(Μ.4.3.7840). 

μιτρ-όω, 1. “77 α α5 τὐτίϊ α σίγαϊΐς πεφόρητο μέσον -“-οὐύμενος 
ἀνδρῶν Νοπη.Ραγ. [0.12:1τ4 (ν.}. μετρούμενος Νί.43.8:20}; 1δ.20: τ 
(9128); πιεά., 1δ.19: Φο(φοϑΑ) ; 2. τιοά,, σιγά, 1.21: (068). 

μνάομαι, “εξ, εἰγίυε ζογν, (Ἰδια. ῥαρά.3.π(ρ.254.30; Μ.δι.όοτα); τ. 
Τμδυτ ραη,Ογ. τ ίρ.28.6; Μιιο τοῦ 8); Ῥ4}} νυν. Οἠγγε.ταίρ.8ς.}; Μ 

41.48). 
βνασίς, ἡ, 4 Ὀγρτίοῖ σοτπιιηδάβατχε, ΕΡΙρΡ᾿.»ηθη5.21(Μ.43.2738). 



μνεία." 

μνεία, ἡ, γεριδηπδναπεε, 1 ἸῺ ΡΙΆΥΘΙ ἡ πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἁγίους 
μετ᾽ οἰκτιρμῶν μ. τύ ϊδη. 56. τ; εορημοριπογαϊίοη οἵ ἴῃ 6 ἀερατίοά τῶν 
ἁγίων μαρτύρων μ. ποιεῖν ἐν τὸϊς σαββάτοις καὶ κυριακαῖς ΟἹ, ,Δοα. ἐπ, 
δι; πάσης.. τῆς ἀποστολικῆς ἁρμονίας τὰς μι ἐπιτελοῦμεν τ Ν γ85. 
ϑιφρὶ.2(Μ.46.7334}); μ. ᾿Ιωάννου ἐν ταῖς εὐχαῖς ἐκέλευσε ποιεῖσθαι ὡς 
καὶ τῶν ἄλλων ἐπισκόπων τῶν κεκοιμημένων Θοογ.᾿}.6.1.25.2(Ν.67. 
1934); τηθηιογταὶ εεἰεδγ αἰ: 00 ἐν ταῖς μ. [56. τῶν εὐσεβῶν) καλούμενοι 
μετὰ εὐταξίας ἑστιᾶσθε (οηςὲ, ΑΡ.8.44.1; 65Ρ. ζεαεὶ οἵ ἃ Ξαϊηϊ μηδεὶς 
νηστευέτω....ἐν ταῖς τῶν καλλινίκων μαρτύρων μ. Ἐπι5.4]. γα. τ( 1.86. 
3244); 1δ.8(3574 { ἐπιτελῶν γὰρ τὰς μ. τῶν ἁγίων, δύο τραπέζας τίθε- 
σθαι προσέταττε, μέαν μὲν πενήτων, καὶ ἑτέραν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ 
Τστερεηῖ,ορ. Π ονμιρτοοη, (Μ.86. 5800); ἐχορ. Ἐλοιμ.12:12 (τοδαϊηρ 
μνείαις ἴῸΤ χρείαις), εἴ, φιερείηὶ τη Γιαἰϊηῖς ὀπκενερίαγίδιις πιαρὶς 
μαδενὶ τμδηηογῖς Ξαηείογ! σον ταΉΐε5. ... παρα ἰδίδιις δαπ- 
εἰογμης Ποηθδίε οἱ ἀεςεη!ῦ, ἨΟῊ φασὶ δἐίρόρε ἐμ σερείδις ῥγασϑεγε, 
564 εὐηομηι ποδίγμτη σὲ Τρδῖ5...βαθογ σοι πηι, εἰ τπθΉ 1556 
ϑΩΉ ΕΙΟΥ ΜΉ δῖνε ΤῊ εοἰ εείῖς δοἰοηιπίθη5, δῖυθ Ῥγὸ εὸ πὶ ἐπ γεεογάαϊοηε 
ἐγ ῥγοβείαμμες, αρίμηι,. υἱάδείεν, Οτιροι πη Εορεδιτ2(Μ.14. 
1220Β); ταῖς μ. τῶν ἁγίων κοινωνεῖν ὁ ἀπόστολος παραινεῖ ἢ. ΡΊΟΉ. 
1.1(Ρ.45.26}); ἔνια δὲ τῶν ἀντιγράφων ταῖς μ. ἔχει, τῆς αὐτῆς οὔσης 
διανοίας" λέγει γὰρ ὅτι δίκαιον ὑμᾶς μνημονεύειν πάντοτε τῶν ἁγίων, 
κοινάς τε αὐτῶν τὰς χρείας νομίζειν ΤΏαΥ, ΜΟρ5. Κορ. 12::13(ρ.162.2; 
ἢ. 66.861). 

μνῆμα, τό, ἰογδ οὔτε ὀστέον νεκροῦ οὔτε μ. ... μιᾶναι δύναται 
ἀνθρώπου ψυχήν, ἀλλὰ μόνη ἀσέβεια (οηεί..4.,}}.6.27.8; λέγεται τὸ μ. 
τοῦ μονάζοντος Ἀμμωνίου νόσους τὰς περὶ ῥῖγος ἐλαύνειν ῬΑ]1 Ολγγ5. 

17(Ρ.105.1; Μ.47.50). 
μνηματίτης, ὁ, ομδίοάταῃ οὗ ἃ ἰοῦ, ΒΟΡΠΤ, Η εν Ογγ οὶ [0.40(Μ. 

87.3516}). 
μνημεῖον, τό, ἰσιηδ, Οτιβορ. το, δ ἐπ [6γ.(0ρ.78.8; Μ.13.368.}; 

πρέπει τῷ θεῷ ἀνοίγειν τὰ μ. ἑκάστον καὶ ἐξάγειν ἐκ τῶν μι ἡμᾶς 
ἐζωοποιημένους ε:}..765.1.23(Ρ.248.,6; Μ.41τ.10038); ΗΠ ον ΟἸδίμ.το,ο. 

μνήμη, ἡ, Δ. γεορίονγν; 1. γεριοηιθγαποε ἐπὶ τοῦ καλοῦ ἔργου μ. 
παρὰ θεοῦ ἀγαθή ΤΟΝΟρ 8.5; σαββατίζειν ὑμῖν προσέταξεν, ἕνα μ. 
λαμβάνητε τοῦ θεοῦ Τυί.ἀταϊ.το  (Μ.6.ς 178}; στήλη..«ἁλὸς..«ἔχουσα 
τῆς πονηρᾶς προαιρέσεως καὶ ὑποστροφῆς τὴν μι Ὀγτ. Η, εαἰθολ,το,ϑ; 
1π τρίεσθποα ἴὸ ἔβη] ἀδρατίςξα, οἱ Ὀ]Θββθα γρϑηῆονν μακαρίας 
μνήμης ΑΤΏ ἀροΐ,ἐσε.γοίρ.148.1ο; Μ.25.3734}; ΤΠ, ορ.8τ(4.1140); τοῦ 
ἐν εὐσεβεῖ τῇ μ. Τιβερίου Ἐπιβίταῖ,ν. Επίνεμ, οί ,86,253520); 2. ξονι- 
Το πογαϊίοη; 8. οἱ τῆς ἀεραττεά ζὑπὲρΣ δικαίων ποιούμεθα τὴν μ. 
καὶ ὑπὲρ ἀρνῶν. ὑπὲρ μὲν ἁμαρτωλῶν ὑ ὑπὲρ ἐλέους θεοῦ δεόμενοι 
ἘΡΙΡΆ. Παδν.75.7(0.330.4; Μ.42.:1 38); ; ἐπὶ δὲ τῶν τελευτησάντων ἐξ 
ὀνόματος τὰς μ. ποιοῦνται, προσευχὰς τελοῦντες 1α, “6ΧΡ. λα. 24(ρ.524. 
8;Ν. 42. 8204); ἐνομοθετήθη ὑ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, τὸ ἐπὶ τῶν φρικτῶν 
μυστηρίων μ. γίνεσθαι τῶν ἀπελθόντων ΟἾγνπ. ον. 4.4 ἢ βάν, 
217Ε}); τῇ τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ τῆς τοῦ πατρὸς τελευτῆς μ. αὐτῷ τελῶν 
110.}.8..7.36(Μ.96.11078}; οὗ τηατίγτβ ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου 
αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον εἴς τε τῶν προηθληκότων μ. καὶ τῶν μελλόντων 
ἄσκησιν Μ, Ῥοῖγε.18.3; τὸ μαρτύριον... ἐπὶ μνήμῃ τῶν ἀποστόλων 
οἰκοδομεῖν Ἐπ5...(.4.πϑ8(ρ.141.0; Μ.20.12094}; τῷ τὴν κυριακὴν τῆς 
ἀναστάσεως ἡμέραν συλλάμψαι τῇ μ. τῶν μαρτύρων ΟτΝΝ γβ5,ϑιερἢ.2 
(21.46.7284}; ΤΑΤΏ ψη πὶ. 26(Μ.28.01 38); ἤδποδ ἐεαξὶ ἐῶν τέταρτον 
καθ᾽ ἑκάστην ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν...καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις ἐὰν 
ἡ ΜΗ. ἁγίου τινός Βαϑ.οῤ. 93(3. τ86}; Μ.32.4848); συνόδου... "ἣν δι᾽ ἔτους 
ἄγομεν ἐπὶ τῇ μ. τοῦ. -ιμάρτυρος Ἶ. τοο(τοόβ; Μ.ΞοςΑ}; ἀναγινωσκο- 
μένων τῶν ἐπιστολῶν τοῦ... Παύλου,. καθ᾽ ἑκάστην ἑβδομάδα δίς, πολ- 
λάκις δὲ καὶ τρὶς καὶ ὅσο πσα ἡνίκα ἂν μαρτύρων. μνήμας ἐπιτελῶμεν 
ΟΠ τνβ. ἤσηιιΣ.Σ τη Κονι(0.425Α}; ἡ ἐτήσιος μι τοῦ μάρτυρος (ὨΥΥΞΙΡΡ. 
ἐμεῖη Τλβάν.(ρ.60.12); τὴν μ. τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ... ἑορτάσαμεν 
Ἑπκίχταϊ.ν. Επμέγε. 7. (}1.86.23530); Ὁ. οὗ (ἢτιβε β βϑοσιῆςσε, ἴῃ 
Θυομαδὲ θῦμα... ἐξαίρετον τῷ πατρὶ καλλιερησάμενος ὑπὲρ τῆς 
ἁπάντων ἡμῶν ἀνήνεγκε σωτηρίας, μ. καὶ ἡμῖν παραδοὺς ἀντὶ θυσίας 
τῷ θεῷ διηνεκῶς προσφέρειν Ἐπι5.4.6.τ.τοίρ.47.16; Μ.22.808); τούτου 
τοῦ θύματος τὴν μ. ἐπὶ τραπέζης ἐκτελεῖν διὰ συμβόλων τοῦ τε σώματος 
αὐτοῦ καὶ τοῦ σωτηρίον αἵματος 1Ὁ.(ρ.47.32; 800); α. οἵ Ἐξδδαττοοιοη 
τρεῖς εὐχὰς ἑστῶτες ἐπιτελοῦμεν μνήμης χάριν τοῦ διὰ τριῶν ἀναστάντος 
ἡμερῶν (σηςὶ.4.,}}.2.59.4; ἃ. οἱ Ὀγεαζίοη κόσμον ἔκτισας διὰ Χριστοῦ 
καὶ σάββατον ὥρισας εἰς μ. τούτου 1.7.26.1; 6. Οὗ ΑΞοδηβΙο, ἵπ 
ἰουπάφιτοη οὗ ἃ. τηδιηοσα! οΠυχοΟς τῆς. «ἀναλήψεως τὴν ἐπὶ τῆς 
ἀκρωρεΐας μ. σεμνύνων Ἐχπι5.ν,.(΄.3.4τίρ.05.8; Μι2ο.ττο14}); 3, ἰαουλὲν 
οἱ ἩΙΘΙΟΥ͂ μι. μεγάλας ἩετΙΠπι.51’».6.5.2; ἕκαστα τῶν ἡμᾶς μὲν λαν- 
θανόντων, οοἱ δ᾽ αὐτῷ μόνῳ γνωριζομένων καὶ ταῖς σαῖς βασιλικαῖς μ. 
οἷα θησαυροῖς ἐν ἀπορρήτοις τεταμιευμένων Ἐδπι5.},Ο, τβίρ.259.20; Μ. 
(20.14404}; οἱ σοά τὰ διαβήματά μον ἐν τῇ μ. σου διαφύλαξον ες. αἱ, 
τό.9; Τ1οπ.Ατ1.6.}..3.3.0(}1..3.4378); Ρἷυτ., βοῖσόνς 9Γ Ῥιόριοῦν, ὅυ, 
Τδαυχα, αη.ΟΥ, (0.38.7; Μιτο,ττοοῦ) ; 4. αεί οὗ πιθηποῦγ, γεοοἰ εἰ ίση 
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μνηστευὼω 

λάβε σπέρματα ἀπὸ τοῦ νόμου..«ἀπὸ τῶν προφητῶν.. «καὶ... σπεῖρον 
τὴν ψυχὴν διὰ τῆς μ. καὶ τῆς μελέτης Οτ,ἤοηι. 5.13 τη εν.(ρ.42.20; Μ. 
13.2130}; ΝΠ] ὀχέγο ΑΒ(Μ,70.7770) Οἷξ, 5. γαλήνη ; τῶν ἱερῶν γραφῶν, 
ὁπόσα εἰς ἀνάγνωσιν καὶ τὴν πρόχειρον μ. ἐτέλει, πολλὴν εἶχον τὴν 
ἐμπειρίαν ῬΆΠΟΞΙ 6.8. χ(Μ.6π5.6288); 5. γεεογά λόγος... κατὰ τὴν 
ἄγραφον μ. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διασώζεται ΝΙ]) δρῥ.1.2(Μ1.70.844}; ΡΒ οβι. 
λ.6.τ..(Μ.6ς. 4610); 6. τεομίοη οὗ προφῆται τὴν τοῦ εὐαγγελίου μ. ἐπὶ 
τοῦ Χριστοῦ προελάμβανον Ἐπ5.4.6.3 ρτορτίη(Ρ.94.15; Μ.,22.1654}; 
μόπος γομαγὰς οἱ μνήμης μοι τῆς περὶ τὴν τριάδα... κοινωνήσαντες 
Τπάντη. {γ1.2.27(Μ.30.1618}; 7. τεῤτοξομίαἑτον ᾿Ιωνᾶς ἐποίησε τὴν 
μ. τοῦ [5ο. ἄριστοῦ] θανάτου ΤΑΤΗ ,ἐοηεηε, δςδεηὶ. Δ] (Ν.28.720}; ζῴων 
μ. ἔχει τὰ οὐράνια, ἤτοι εἰκόνας Μαχ.εεἑοὶ,ε.}..2 3(Μ .ἅ., 418). 

Β. τορσεβοητ!ηρ Ηεργ. ΠῚ, τῖπα μνᾶς ἥτις τῇ ᾿Εβραῖδι μ. 

καλεῖται ἘΡΙΡᾺ, μιθη5.24(Μ.43. 2804). 
μνημονεῖον, τό, ἰστι, “ξεεη5.15,.Δ 3.τ4,τό6. 
μνημόνευσις, ἡ, 1. δου φεϊίονι, Οὐ. 0.20.24(20; Ρ.258,17; Μ.14. 

6284); 2. εονημοριογαίίοη, οἵ τὴς ἀεδά, (ΓΡ(βιγ)εαη.2:. 
μνημονευτικός, οὗ ΟΥ [ον γομεηιϑεντη ἡ μ. δύναμις τῆς ψυχῆς ΟΥ. 

ἔχρη Ῥγ.3:8(Μ.17.1688); Ἐναρτ. Ροητ. ἐαροῤγαει.Β. ο3(Ν1.40.12400); 
πδαΐ, 85 βιρ8ί., ροῦν, [865.15.43(1.4120; Μ.30.2018); ἐὃὀΡτος 
Ρν.2:τ(Μ.87.12330). 

μνημονεύτ-ω, γηαΐδ ἸΠΘΉΪΟΗ οὗ, ἴῃ ῬΥΆΥΘΥ, 650. ἰταχρ., ᾿σπ ΜαρΉ. 
14.1; μ. ἡμῶν τῷ κυρίῳ ΑἸ .ερ. «4 ἀείρἢ.8(λῖ.26.10848) ; ἵνα... λειτουρ- 
γῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις “-σῃς καὶ ὑπὲρ ἡμῶν Ἰᾶἐῤ. Πγας.7(Ν4.25.5324}); 
μ. τῶν προκεκοιμημένων Ὀγγ Η ἐαἰδεἢ.23.0; τῶν νηπίων τῆς ἐκκλησίας 
μ. ΓΙ Ρ Οσηςὶ, ἄρρρΡι8.τοιτᾶ; τῶν ἁγίων μαρτύρων μ. [1|.1Ὁ.8.1..6; εἰ 
μή τινες [5ς. αἱ τῶν ἁμαρτωλῶν ψυχαί εὐεργεσίας μετεῖχον ἐκ τούτου, 
οὐκ ἄν ἐν τῇ προσκομιδῇ ἐμνημονεύοντο ΤΑΛΉ.φι..451.34(Μ.28.6178)}; 
ΔΟΥ͂. ΡΙορ]. ρα88., σαἰά, αὐογεξαϊά, Ἐλι5..6.2 Ῥτοσπι, (440; ΝΙ.21.038); 
ἘΛ(Π4), τας, 0. καί, (Μ.8ς.6728); 1,60 Μαρ.6}.23(0.47.3; Μ.ΡῚ.54. 

7348). 
μνημονικός, εο»πϑπογαίυδ; 85 ϑὈϑῖ., ἐομηηθμογαίίυε ἰαδἐεὶ ΟΥ 

ταρε, Ἰ οι. ΑΥ.6...3.3.0(Μ.3.4378). 
μνημόριον, τό, »"εριογίαϊ, ἰοῦ, [Ὁ 3.351; Η65}.τ6(0.45). 
μνημόσυνον, τό, 1. ὙΠΦΉΙΟΥ ἀπολέσεις τὸ μ. σου ἀπὸ τῆς γῆς 

1.7ο5.}.5} Β25.5α1.2.χ0; (ε]. νγ2.}.6.3.15.0; γεεοϊξείομ. νηφάλιον τὸ 
τῆς ψυχῆς ἀκριβὲς..«καὶ λεπτὸν τοῦ θεοῦ μ. ΟΥΞεἰ τη Τιευςτοῦ (1.12. 
4008); 2. τπεριογταὶ τὴν περιτομὴν...μ. τῆς τε τοῦ Ἀβραὰμ πίστεως καὶ 
τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως Τ7υϑῖμ.6ἰ γεςρ. το (Μ.6.13488); τεῦ. ἔβίῃ. 
9:28 κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην... ἑορτάζουσι, μ. οὖσαν σωτηρίας αὐτῶν 
ΤΑΊΠ.  γηορ5.42(Μ.28. 2608) ; μ. ἱεροῖς ἀνατίθενται [53Ω. οὗ ὁσίως βεβιω- 
κότες) Ὀίοτ Αγ. 6.....3.0(}}.3.4378}; οὗ ΒΜΨΝ μ. αἰώνιον... εὐσπλαγ- 
χνίας [5ς. τοῦ θεοϑ].. εἰς ἡμᾶς διὰ σοῦ Μοά.ἄογνετοίΜ.86.32044); οὗ 
ΠΥ 8 ἄλν τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ μ. Ατεῖῃ, Αροοιττο(Μ τοῦ. 
5130}; ὈΙυτγ,, τρρημογίαὶ γε, Δ. Μι.3τί(ρ.261.9); εἰσέτι μάγοι τὰ μ, 
τοῦ.. «Μίθρου τελοῦσιν ΤοΠ.Ατ.6}.7.2(Μ.2.1το81.}; περὶ ποιούντων 
μ. βιοθανούντων ὕ70.6].5ἐγηη.(Ν}.88.10248}; 70.) ἕγπαρ.τ τί Μ 04. 
12524}; 3. ὙΠ ΉΔΟΥ τὴν καθολικὴν διδασκαλίαν. ...εἰς μ. ἐπιστηρισμοῦ 
τοῖς πεπιστευκόσι θεοῦ (ὐη5ί. ΑΡ.6.18.τι; γεευγὰ οἱ ὑπομένοντες... 
ἔγγραφοι.. ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐν τῷ μ. αὐτῶν τύ ϊομ,ης. ὃ. 

μνησικακέω, δδῶγ ἃ ργμάρθ; ο. 86, ῬΟΙ5., 7,δγη.4.4) ἢρ. τοῖς 
νόμοις μι ΘγΠ6Β,γΕρΉ.2ο(Ρ.47.1; Μ.66,10030). 

μνησικακία, ἡ, γερηοηι γα οὗ ἸΉ7ΉΣΊΕς σημεῖον. «τὸ φίλημα τοῦ 
ἀνακραθῆναι τὰς ψυχὰς καὶ πᾶσαν ἐξορίζειν μι Ογτ. 1 .Ζα166}.23.3} 
προσευχὴ. ««μνησικακίας καθάρσιον ΟΥ̓ Ν γ85.0γ. ἐστ τίρ.8.4; Μ.44. 
11244}; τεῖ. ΕΡ᾿.4:26 ὅπως μὴ ἡ ἐπίμονος ὀργὴ μ. γένηται (οηδὶ, ΑΡΡ. 
2.53.2; κατὰ..«τοῦ διαβόλου... «ἡ μ. ἐπαινετόν Γῃγγπιλοηι.22.5 τη. Ἐρῆ. 
(11.173); ἡσυχία ἐστὶ τὸ καθεσθῆναι ἐν τῷ κελλίῳ... «ἀπεχόμενος μ. καὶ 
ὑψηλοφροσύνης ΑΙ ρορδὶμ. αὶ (Μ.65.2808); τοί. Μί.το: 30 ὁ εὑρὼν τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν μ., ἀπολέσει αὐτήν Ματο, Ἐτ.οριδο δι (Μ, 
ὅπ Ιτ008}; χωρὶς μ. καθαρὰ ἔστω τοῦ εὐχομένου ἡ διάνοια εαἰ.Υ Τν.2:8 
(0.19.8); οὗ ἃ ἀδγλοη ὁ ἐπὶ τῆς μ. Το. Μοκοῃ ῥγαϊ, τότ(Μ.87.30294). 

Ἐμνησιπονηρέω, 76» ΙΕ τυγοηςε, ΟἸδτη.  γ.2.τϑ(ρ.τόο.6; Μ.8. 
10288). 

μνηστεία, ἡ, ῥείγοίπαϊ!, 4. Ρὴ1.Β. χίρ.292); ὁ μονάσας ἀζημίως λύει 
τὴν πρὸς αὐτὸν συστᾶσαν μ. ΑἸΆΙΒΟΒοΙαβὶ, οἰ .1.2{(ρ.14); οἵ Ομυχοῃ, 
Ατείῃ, ἄρος. το: ͵(Μ.τού.740Ὰ) οἷς. 5. γάμος. 

μνηστεύ-ω, 1. τῦοοὸ; ταρᾷ., τῦοο ζογν ομεσοὶξ, Ὧρ. φιλοσοφία... σοφίας 
ἀΐδιον ““ομένη ἔρωτα (Ἰδιι ῥγοί, ττίρ.79.26; Μ.8,2298); δείγοι 
ἔπεμψεν ὁ θεὸς τοὺς οἰκέτας τοὺς ἑαυτοῦ “-“σομένους τῷ παιδὶ τὴν 
ἐκκλησίαν (Ὠγν5. 07.23.1 τ 2 ον (τοι πο6 4}; α. ἀαἴ., αγγαηρέ α ἡταῦ- 
γίαρο ἴον, ἰᾷ,κουι.35.5 ἦπι ΣΟ ον (το.328Ὲ}; ἐσρομδε, τοῦ, οβεβ δϑᾶ 
ἨῚΒ ΒΕΟΟΠΩ͂ τηδυτίαρο τύπος τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ὃς μετὰ τὴν 
᾿Ισραηλῖτιν τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν ἐμνήστευσεν ὙΠαΐ 4.22 πῃ Νωνι. 
(1.235); τηρά,, οἱ [πξ τῆβῃ, δείγοιῃ ἰο οπεξεῖξ, Τυ5ι.ἀ1α].78.3(Μ.6. 
6570); ΟΒγγϑιβοι.3.1 ἴθ Μ|(7. 220); καὶ, 1ο.τι24{(Ρ.11.12};} οὗ (ΠῈΣ 



᾽ 

μνηστήρ 
σοῖθη, σερομδα, Ὦσ, ἡ Θέκλα Χριστοῦ τοῖς νόμοις γσέται Όξεο. “ἘΪ5, 
φΩΥ.1Ἴ.2} ταδί, ὄγίηρς ἱοροιεν τῆς ἱερᾶς γεωμετρίας ἀλλήλους ἡμᾶς 
»σάσης ΘγΠ6Β. εΡ. οτ(Μ.66.14570);.2. τηρᾶ.; 8. ῥίσάρε, ριαγαμίεε ἡ 
κλῆσις ᾿Ιουδαίοις σωτηρίαν ἐμνηστεύετο Ὑμάν. Ποτδοὶ ἐςι45: 2(Μ{.8. 
13410)}; ὁ Χριστὸς...ὁ ἐλευθερίαν τῇ εἰσόδῳ “"όμενος ϑεταρ. Μ΄ αη.53 
71; Μ.τ8.1256}); τὸ φίλημα ἀνακίρνησι τὰς ψυχὰς ἀλλήλαις, καὶ 
πᾶσαν ἀμνησικακίαν αὐταῖς πεταιὶ (νυν. Ἡ «εαἰεεἦ,, 23.323; κοινωνοὺς αὐτοὺς 

ἐποιεῖτο τοῦ δόγματος, τὸ ἀσφαλὲς ἑαυτῷ -«-ὀμενοὸς καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτὸν 
δεχομένοις. αὐτοῦ τὰ διδάγματα ϑορἢγ. Ηρ. “γη.(Μ. «87. 2152}; τηδῖ, ἡ 
συναφὴ τῶν δογμάτων διὰ τῆς ἀντιπαραθέσεως τὴν ἀλήθειαν “-εται 
ΟἸδηι.5:7.1.2(Ρ.14.4; Μ.8,7008); ἡ συμβᾶσά σοι λύπη χαρὰν μεγάλην 
γυεται ΝῚ] ἐΡ. Ι Ἰορίμ. 70.1288Β); ἅσυε ρίσαροά ἰο οτιξ ἀναγεννηϑέντες .... 
καὶ τὴν ἁγίαν ““ὀμενοι, τροφήν (ει. Ῥαεά. τ.6(ρΡ.117.2; Μ.8.3048); 
οὐδεὶς ἐν τῷ νόμῳ πλημμελήσας...τῇ μετανοίᾳ τὴν ἄφεσιν ἐμνηστεύσατο 

βειαρ Μαη.40(Ρ.70; 12454}; Ἀ. ἐμ γεδὶ, (οπμβί.ρ. 1 5...(.2.6δ(ρ.68. 
17; Μ.20.χοφτ1Ὰ) ᾿ ᾧ. φεσγ ΤΟΥ αἱ,. «στάσεις, τὸ κοινὸν ἀξιοῦσαι σώζειν, 
τὴν ἡγεμονίαν ἀπὰ τῶν ἐχόντων ἑτέροις “οοῦσι ΚΎμΕ5 εῥγουτά.2.3(Ρ.120. 
11; Μ.66.1260Ὰ); Ἀνδρόνικος ἑαυτῷ μνηστεύσας ἀρχήν 16.6ῤ,. δ᾽ 
αὐ 66. 1400}); ; 1δ.61(14288). 

μνηστήρ, ὁ, 1. ῥειγοίμεά; οἵ 8. 7ΟΒορῃ, Ατ 8.6}. ἘΡτεὶ. κ(Ρ.9.5; Μ. 
26.10570}); Ομτγβ, λοι. αι ᾷ τι Μ|ι.(7. 530} 516. Ῥε] ρρ.1.18(}.78. 
1028); οἱ ΟΠ τῖβί τὸν θεῖον μ. Τῃαϊ,ἀ,γεἰ.ο(3.1193); 2. 85 Δ6]., τ μ  [μἷ, 
Νοπῃ.ραν. [σ.6126(}.43.7978). 

Ἐμνηστηριώδης, δεπιϊηηρ τϑοοῖγς, ΟἸεπι. ῥαεά.2.π(ρ.186,4; Μ,8, 

4404). 
μνηστός, ἴδηι. τοῖο ἴς ῥεῖηρ ῳοοεά, ΓΆγγϑ.δας,6,1)(ρ.166.1:; τ. 

4328); δειγοι πε, Ἶαθι «ἀταί.η8.3(Μ.6. 6ςς); 70. ϑοδβο]αβε. οϊ εαρ. 8. 
μνῆστρον, τό, ρ]υτ., δείγοιμαὶ, ΤΟΏτγπ.ποηι, γι 1.6.2: 1(2.803Ε); 10. 

ΒΟμοΙαϑι, οὶ κα. τἰῖ,8ι. 
μνήστωρ, ὅ, -- μνηστήρ, κτίογ, ΟἸετη ῥασά.2.8(ρ.2οΙ.12; Μ.8.481.Ὰ); 

δείγοίμεά, τ Παππχιαηρ πὶ (δ το, ττ640); ΗΙΡΡ.ΤῊ, ΚΚ..4.1{0.18. 
9); ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου κατὰ σάρκα, υἱὸν ὑπάρχοντα τοῦ 
μ. ᾿Ιωσὴφ τοῦ τέκτονος 1Ὁ.5.4{0.29.10). 

[Π]μογγιλάλος, -- μογιλάλος, πμαυΐῃρ απ ἐφιῤῥάϊηιοηέ τ. ὁμεῖς 
τρεεοῖ, 4. Τ λον. Β. 20(0.34.26); Ηφρετῃ. Ἄγε τοίρ.1ς.1τοὸ; μογι- Μ,1ο, 
14410). 
ΤΘΗΤῈ ὐἹϊ ἃ ἤσαγδα υοΐεα; πιοκλδταθ οὐ Ῥείοσ, Ὀίβποὸρ οἵ 

ΑἸοκαηάσα, Ἐναρτἶ.6.4.ττίρ.τορ.21; Μ1.86.26168); {Πμδοπί.Β.5δεί. 
5.2(Μ.86.12204). 

Ἐμογηροφόρος, ὑδαντηρ σηχίοίἑδα, Οτ ΝΖ. 77.2.1. 55. ἽΞ .37. 
40 1Α): 

Ἐμογιβαδής, μαϊηρ, [Ο865.Ν 62. 41α].140(Μ.38.107}). 
Ἐμογιλαλέω, «ῥδαξ τολέξ ἀπ εμῖν, οἰαρενιθν ; σϑυτῃ ΟΡ ογ.2(Μ.ο8, 

2800). 
Ἐμογιλαλία, ἡ, ἐρεήϊεηδηὶ τῇ Σρόεελ, Ἑνϑου Ῥοπί αῤ. ῥγαεὶ. ΒΒ, ΤΆ 

(}{.40.τ2650}.Ψ 
Ὁ ΠΠ Ὲ ὁ, ([δἱ. γποάεγαίον) ρουέγμον, ΑἸΒΟΒομοϊαβί. οί, 4.0 

ἤρόδη (μόδια), ἡ, οἵ. Ηερτ. ΠΤ πάπα Οὗ 8. πιδαβυτα μέτρον... 
κβ’ ξέστων, ὃ καλεῖται παρ᾽ “Εβραίοις μ. παρ᾽ Ἕλλησι δὲ μόδια ἘΡΙΡΉ. 
6Ή:5.23(Μ.43.2808). 

Ἐμοδιάριος, ὁ, οἠδ τοῖο τμδασιέγος ομἑ σοτη, {1|]Ὸ οὗ δῇ οἶοϊαὶ ἴῃ 
ολατρε οὗ ἴῃ8 σοτῃ Βαρρὶν, ΟἼΤὙΥ (ςτδ)άει. (μ(ο 2}.8η.τ6; Η.2. 1357). 

Ἐμόδιον, τό, - μόδιος :, 4..ΤἼον.Β τά(ρ.31.7); ὅδιωμ:. «ἐξιὸν ἐν 
διαφόροις χεύμασιν.. ἅπερ ἐκάλεσεν....διμόδιον, μόδιον 7ο,ΜΑ], εἤγομοατ 

Ρ.27)8}1.0).42ο(). 
μόδιος, ὁ, 1. (1,81, 7π:0ἀ1.5) ἃ ΠΟΥ τηβάβατο, ἘΡΊρῃ πθης.21(}1.43. 

2728); Ῥ4}}.}.1 ας. τϑίρ.55.1τ0; Μ.324.1ο608); γτ. 5.0. δ αῦ.44(Ρ.134. 
10); 2, 8 ν 6556} οὗ {Π15 σαρϑοϊίν, ἔδηςς διιϑ εἰ -ΞΔρεα βεγασέαγα οἢ 
[ΟΡ οὗ ἃ ῬΠὰσ ἦν δὲ μ. τῷ Συμεὼν ἡ περιβολή, ξύλου καρύας πεποιη- 
μένος ΝΊΟΘΕΡΕ, τυ, νη, τό Μ.86.20018)}; τὸν γεγλυμμένον μ. 1}.25 
(30οὐ); τίνα μηδὲ θυρίδα ἔχοντα μ.. 1δ.46(23ο 280), 

μοῖρα, ἡ, 1. ῥαγί, οἱ σα μ. ἐσμεν καὶ λεγόμεθα θεοῦ διὰ τὸ τοὺς 
τοῦ εἶναι ἡμῶν λόγους ἐν τῷ θεῷ προὐφεστάναι Μαχ.αγιδὶς. (ΜΟΙ. 
1Ἰοβ10); δος, Μδηϊοδεαπβ ὡς ἂν προβάλῃ 530. θεός] ἐκ τῆς οἰκείας 
οὐοίοας.. θείας μι ΙΣΡΟΡ οί. τί Μ.88,5360); 2. ῥαγίν, οὐ μποᾶοχ οἵ 
Βεγεῖ,, Βαβ.5}17.7γ(3.65ο; Μ.32. ἽΠῸ: (ΟΠ γν9.. Ἰπηοσῖ “300. 12,6; 3. 
Ξ188); ῬμμΠοβι. ἤ.6.4. 12(Μ. 65. 5258); ὃ . δμαγέ, βογίΐομ ἵνα ὥσπερ ἡ 

ἀφθαροία παρὰ τῷ θεῷ, τὸν αὐτὸν τρόπον θεοῦ μοίρας ἄνθρωπος μετα- 
λαβὼν ἔχῃ τὸ ἀθάνατον Ταῖ,ογα!.7(0.7.το; Μ.6.8208); 4. τπφαστγδ, ἴτὶ 
Ῥθταβος ἐκ πλείονος μ., ἐξ ἴσης μ. ὈὮγψβ.5αε.3.7(ρ.59.11; 1,285}; 1Ὁ. 
6.7(0.156.14:; 4280) ; 5. ἀρροίητεοα ῥίαεε, Ἐλι5..6.3,24.π(44.20.2648). 

μοιραῖος, τδγδεὶ ἰο ἀσείην, 1.6. οὗ 1Πῖ5 τοονἰά, νιογίαὶ, οἱ ΒΜΥ͂ 
νύμφας οὐ νυμφευθείσας ἀνδρῶν μ. κοίταις ϑγπεβ,λγμη!. 5. 2(0,35; Μ 
66.τόοϑβ). 

μοιρικός, ογάαϊηεά ὃν ἀδείην, 1ο.Μ 4]. εἰγομ.5 Ρ.το(Μ,07.1028). 

875 μολίβδινος 

μοιρικῶς, 1. ἐπ ἐηιεγυαὶς οὗ ὅη6 ἀθργέξ, ϑγιοβ. αεἰγοϊαδ. (ρ.140.15 ; 
Μ.δδ.εβεα); 2. ας ογἀαϊηεά ὃν ἀεείίην, πε ἀσοογάσνιεσ τοὐἢ ἀεειτῊν 
10 δε5.ΝαζΖ ἀταϊ, τοί 1.28.07}). 

Ἐμοιχαλλοίωτος, τὸῦο ἐπαηρος αὐμενν Ἰαῖο τηϑύταρο; οὗ Ὁοπμβί. 
ΨΊΙ δηά Ἰμεοάοίς, Τηάγιϑῖαα.ογ.11.29}1.00.8220). 

μοιχάομαι, 1. ἴτ4η5., ἀεδαμεῖ, Ῥ55.ϑα Βιτι; ἤς. μ. τὴν ἐκκλησίαν 
ϑνῃεβ.εῤ. "(Μ.66.13410); αὐμίεγαίς τὴν ἀλήθειαν μ. Μειῇ.-νρ»:}.2.3 
(Ρ.18,17; Μ,18.528); 2. ἰπίταῃδ., εογηηητὶ αὐμίίονν, ΗΠ οήη. ΟἾθηι.13.τ4; 
ἐδιτιτα; ταεῖ,, οὗ ἸΔοϊαῖτν, Ηδυημαμά,4.2.0. 

μοιχεία, ἡ, αὐμίϊεγν ὅ,. δεύτερος [5.. γάμος εὐπρειτής ἐστι μ. 
Αἴμεηαρ.κρ.22.2(Ν] .6,.οόϑα); ἢρ. διά τηρῖ, ἑνὸς μόνου τοῦ τῆς 
ἀληθείας προφήτου ἀκούειν δεῖ, εἰδότα ὅτι ὁ παρ' ἑτέρου σπαρεὶς λόγος 
μοιχείας ἔγκλημα λαβὼν... ἐκβάλλεται ον. ΟἿ 6η51.3.28; μ. πνευματικῆς, 
τῆς κατὰ σάρκα χείρονος ὑπαρχούσης 1ῥ.τ6.20; τεῖ. Ἐχ, 32:10 ἡ νύμφη 
πρὸ τῆς παστάδος εἰς μ. ἀπέκλινε ΤὨατ ψι, 68 η: Ἐχ,(1.172). 

Ἐμοιχειανίζω, ἑαυοιν αὐμίίενγν; Ὁγτεβ. Ῥίορὶ, ροἷαχ. ἂἃβ βυθδέ, Ξϑ 
Μοιχειανοί, Τμαγ ϑέπα.ρ.1.38(Μ09.10418)}; ἐδ.1. ΣΙ (Ι007}). 

Ἐμοιχειανικός, ἐαυομγτηρ αὐμίίενγν, οὗ Ορ᾿ πίοι οὗ Μοιχειανοίΐ: τὴν 
μ. ψευδοδοξίαν ΤΠατι τα, ερ}ιτ 48(Μ 09. τοόοο) ; {δ.τ. Δ4(το 2), 

ἘΜοιχειανοί, οἱ, ἐζ054 τοῦο ἑαυοιν αἀπενν ; οὗ Το] ε θ. οὗ ῥυδ5- 
ὈνΊΕΥ Τόβερθτ5, ΨΏΟ Ῥουξουτηθα πη] α] τηδτυίαρο Ὀδένεςη (οηϑβῖ, 
ΥἹ απα ΤἸπεοάοίς οἱ τὸ εὐαγγέλιον ἠθετηκότες δυσώνυμοι Μ. ὙΠάγ. 
διαα,ρῥιτο( Μ οΟ.ΤΟ840) ; ἐδιτ, ατ(ιοζοῦ). 

μοιχεύω, ΦΟἸΉΜΗΪ αὐμίίενν τοί ἧς ἃ ΜΟΥηδυι, ΒΡ. οὐ μι τὴν ἀλήθειαν 
οὐδὲ... κλέπτειν τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας (Ἰ6τη.  ».7.1τ6{(0.74.22; Μ.0, 
5458); τη6α,, οἵ [Π6 ῬΟΤΏΔΗ ; ἤρ,., οὗ 500] βεἀυσρα Ὀν 8156 [οδοΠο 5 
Εἰ ον ἴθρι.5.28. 

Ἐμοιχιαῖος, οὗ αὐπμίίενν, ΓΒ α5.«οηπι δ.) (Μ.30, 8210). 
μοιχίδιος, -- μοιχικός, Ε1|5.}.5.4.τ6(1628 ; Μ.21.2848). 
μοιχικός, αὐμίίεγομς; οἵ Ῥεύξοῃβ, (]6πη. ῥαᾳεά,3.2(0.243.22; Μ.8. 

5738); οὗ Οτεοεὶς ροάβ ορρ. Εργυρείδῃ εἰ καὶ θηρία, ἀλλ᾽ οὐ μ, 1ἅ. 
»7ο!.2(Ρ.20.16; Μ,8.120Ὰ}; ὄργια μ. Ἐπ5...0.7(0Ρ.212.16; Μ.20.13528); 
μι λύσσαν τι υν85.ἤον»!.3 ἴῃ (απ. (Μ.44.81530}; πραϊ. ἃ5. βιῦβῖ,, 
εὗανρε οὗ αὐμίίενν, ῬΒοῖ, πόνος. τ. (Μ τοι οτ6.,91)4). 

ἡμοιχικῶς, αὐμίεγομεῖν, ΑἸΒρ. μη, (Μ.26.11738); 1ἀβξιφε, 
εἰ γε: .18(Νῇ.6.13298); ΤΠατιδισα,6}}.2.2τ8(}.90.16578). 

Ἐμοιχογέννητος, δέροίεη 1η: αὐμίονν, 710.ΜΑ].εὔγοη. 4 Ὁ.87(}1.07. 
τόρο) ; Τπαγ δια, ερῥ.τ τ} 00.10128). 

Ἐμοιχοελέγκτης, ὅ, 056 τὸῦο γεῤγουός αὐμ εν; οἵ ἴο. Βϑρῖ. 
Τπαγιδευά.ρ».1.34(Δ]1.00.10240). 

Ἐμοιχοζεύκτης, ὁ, ὁη6 τοῦσ βονξογς απ σαἀμ εγοι ἩΠΟΥΊαρΕ, 
Τμάτιδιυα, ον τσ. 2. Μ.09.8320) ; 14.6}}.1.32(}1.00.το2οᾺ)}. 

Ἐμοιχοζευκτικός, οὗ οἵ γείαἰηρ ἰο απ αὐἀμί γος γπαγγίαρε, ὙΠάτ, 
δια, ερ»}.1. 230}, 0ο.τοτ)ο). 

Ἐμοιχοζευξία, ἡ, ἡπαγγίασε οὗ αὐἀμίίεγενς, ΤΠαγδίθα ρῥ.τ 480}, 
99.10738). 

Ἐμοιχοκοινωνία, ἡ, εορημητον τότ απ αὐ όνεν, ἘΠαγ, πα. 
τ 36(Μ.09.1το26.), 

ἐμοιχοκτόνος, σἰαγίηρ αὐπμίϊεγεγς, ΟτιΝαζιεαγηι.τ. 2.1 δόο(ῇ.37. 

5134). 
Ἐμοιχοκυρώτης, ὁ, οἠ6 τοῦ γαϊΐξες αὐμίίενν ; ἃ5 Δ4]., Τπάτιδιμα, 

ἐῤῥ.τ.3] (Δί. οο. το4 00) ; 18.τ. 54(1105}0). 
Ἐμοιχολέτης, ὁ, ἀδείγογεν οὗ αὐμίΐογενγς, τι Νὰ. καγηι.1.2.1ς Ἰο(Μ, 

317.1114}.Ψ 
Ἐμοιχομεριδαρχία, ἡ, αελεοεϊαίίομ τουτί αὐμίογοιις γμΐογ, ΤΠαΥ, 

Βϑίθα,ρ.ι. 30. Δἴ.09.το368). 
μοιχός, ὁ, 1. αὐμόνον ὃ ἀποστερῶν ἑαυτὸν τῆς προτέρας γυναικός, 

καὶ εἰ τέθνηκεν, μ. ἐστιν παρακεκαλυμμένος Αἰπεπαρ ἰορ.33,2(Μ,6, 
οΎ84}; ἢρ΄., οὗ ἃ ὈΙδοΡ σμαηρπιρ Ηἰβ 566, ΓΑ] χιριρ. ΑἸ ἀροΐϊ,δθε.6 
(ρ.93.13; Μ.25.2600); οὗ ἃ πϑδιυσχρὶπηρ ὈΙΒπορ, ΤΕἈΡΉΠπ.εγου. Ὁ τϑϑ(}}, 
τοϑ.488.}); δοάμεεν, οἵ τῆς Ἐν μ. ... τῆς τῷ κυρίῳ νενυμφευμένης 
ψυχῆς ΜΟΙ. Σν.6.τίρ.6π5.6; Μ.18,1130); 2. ἃ5 )α]., αὐμίίογοις, 1. 
1υ.τ8,5. Ἰδε5.Ναὰζ. ταὶ. τοϑ( Μ.38.076). 

Ἐμοιχοσυνδρομία, ἡ, ἀΞοοοίαίίοη, τοί αὐἀτίίογονς, ὙΠαγ δια. ἐρΡ. 
τ 24(Μ.09.10240)); ἐδ.1.35(το290). 

Ἐμοιχοσύνδρομος, ὁ, ρ]υτ,.,  οἰϊοίθενς ΟΥ ΣΆ ῥογίογς οὐ αὐπ γε, 
ΤΠατγιδίθπα ερ}.τ, 2ο( ΝΜ .09.10488). 

Ἐμοιχοσύνοδος, ἡ, «γηοά εοπάομίτηρ αὐπμίίενν, ΤΠαάτιδῖαα.}}ι1.33 
(Μ.99.1το2ο}). 

Ἐμοιχοσύστατος, «ῤῥογίηρ, εομτεπαηείηρ αὐμίίονγν, ΤῊΑΥ στα, 
ἐῤ}.1. 360 }1.09.10368). 

Ἐμοιχουργός, τοῖο τηαΐες αὐμλίεγεγς μ. διαβόλον ὙΠαΥ τα ἐρῥι1. 
326(Μ.09.10320). 

Ἐμοιχόφιλος, ἰσύεν ὁ Γ αὐπίίογεγς, ΤὨάτιδεια,ερῥιτ 3 τ ἴ,ο9.10124). 
[Π]μολίβδινος, ἰδαάδη, ταεῖ, μι ὀργάς (οπδίδρ. τη ἀροί,5εε.62 

(ρ.141.30; μολυβδ- Μ,25.261Α). 



μολιβδίς 

ΕΣ]μολιβδίς, ἡ, ν. μολυβδίς, ' 
μόλιβδος, ὁ, ἰραά; ἰοαάδη τη 5516 ὅσον ἀνδρῶν τριακοσίων μόλιβδος 

ἀκοντίζεται Αἴροε, Βαγ.(ρ.88.15). 
Ἐμολιβδοχοέω, δα τοῦ! γτηοϊίδη ἰσαά, αὐ Ν 55, μήτ Ρ.32.14; ΜΙ. 

45.261Α). 
Ἀμολίβισκος, ὁ, ἰσαΐ τοοῖρἠϊ ἴοτ τι56 Ἰ αὶ ρα ον, Μ΄. Εἰρμιλ.6 

(0.154.7). 
Ἐμολοχάς, ἡ, ἃ ΠΆΤΩΘ ἴοτΥ Βα οηγχ, ΕΡΙΡΠ, ρερμηη. τ(Ν,43.2030). 
μολυβδίς (μολιβδίς, μολυβίς), ἡ, 1. ἰραάδη τοεῖσἧϊ! αἰϊαςῃοα ἴο 

ποὶ οὐ καθαρὰν..«τὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ ὥσπερ μολυβδίδας τὰς ἐπιθυμίας μεθ᾽ 
ἑαυτῆς φερομένην ΟἸ6πι.εἐγ.4. 4055 5.1το; Ν.8.12280) ; 2. τ Πρ τοοϊρσηοά 
το ἰσαά, μολυβίς, Βα5.μοη:.18.4{2.145Ε; ΜΙ. 31. 008); μολιβδίς, Ῥεΐγ, ἢ 
ΑἹ μον εἶ.1(}.33.1288Β)ε0.ΤΠάι.}.6.4.22.28; μολυβίς, Μί. ἰρη.Κον.4; 
3, ἰραάορ Ποίάεν ἴον νεῖοὶς, μολυβίς, Επεοὶ,(ρ.346). 

μολυβίς, ἡ, ν, μολυβδίς. | 
Ἐμολυντέον, οηδ δὲ ἀφ ἤϊε, Οτ. εἷς. 8.6 )(ρ.278.14; Μοττιτόοοο). 
μολύντ-ω, οἰαΐῃ, ἀοπϊ6, οομίανμαίο, ἂρ. ἀπα πιεῖ. ἕνα μὴ αἰσχρανεῖ 

τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν κυεῖ ΤΙΙ͂ΦΟΥ 4.4; 50} ν΄ ἴΔ]56. τϑασῃπρ, 
ατἼμαυμι ραη.Ογ.153(0.290.12; Μιτο,τοῦδΑ}); ὁ διάβολος... τὸ λογικὸν 
ἡμῶν..-.τῆς φρονήσεως κάλλος...μ, ... ἴδο. τεχναζόμενος] Με. Ἔγνρ. 
6ι.τ(ρ.δπι ας; Μὰ ιτϑιττ30); τί στεὶς τὸν σαυτοῦ πλοῦτον, ἐπεισάγων αὐτῷ 
τὰ μὴ δίκαια κέρδη; [Βα5. 5 γ.(2 Ῥ τοῦδΒ ; Μ.31.1]00Ὰ}; μ. θεσπεσία 
δόγματα ϑγῃε5.}. τ4(Μ 66, 15360}; οὗ (γδὺ οὐδὲ ἐν σώματι ὧν 
ἐμολύνετο ἀλλὰ μᾶλλον καὶ τὸ σῶμα ἡγίαζεν Αἰἢ «ἦπε.17.5(}1.25.1250); 
οὗ μεμολυσμένοι εἰμηεῖς, Ογτ.Ο 5. 3(3.150}; ἐδιταο(τό20). 

[ΠἸμόλυσις, ἡ, -Ξ- μολυσμός, ΟΥ ΜΡ, 41 α] {{τ.ΖΔ 0 }.}4.55(Μ. 1.7]. 
4158). 

μόλυσμα, τό, 1. φῥοΐ, ἰαΐηϊ, Ἰδαὶ τοὴϊεῖ ἀοῆϊες, ἢσ. ατι τηθῖ, ὁ 
παλαιὸς ἀνθρωπος.--ἁμαρτήματά τε καὶ μι. ὥσπερ μέλη ἑαυτοῦ δηλοῖ 
{885 }αρί.1.2.τ4{(2.630Ε; Μ.5Τ τ 5400); μ. ... περί τε σῶμα καὶ ψυχήν 
ΟΥΝΝ υ85.0...105.45(}8.44.316Ὰ}; τοῦ ἐκ πονηρίας μ. Ἰὰ ποη!.13 τὴ Οαπὶ, 
(Μ.μ4ᾳ.τοφ4Ὰ}); τῶν σαρκικῶν μ. ὧν κατὰ γέννησιν τὴν ἐκ πατέρων διεδε- 
ξάμεθα 1 Βγγ5.Ραξοῖ, 4(8.260}) ; ῬΒλίοξι. .6.1 (ΜΝ. 6 5.461Ὰ}) ; δεύτερόν 
σοι λουτρὸν..--καὶ κολυμβήθραν [1.8. ῬΘΙΙΘΠς6] καθαίρουσάν σον τῶν 
μ- τὴν συνείδησιν 1514} ὲ].Φρ}.τ.4οδ(.γ7γ8.4οοο); Μαρίας... «παντὸς 
ἐλευθερίας μ. τοῦ τε κατὰ σῶμα καὶ ψυχὴν καὶ διάνοιαν Ξορῇτ. Η͂.ἐΡ. 
αν ἀρ δ νλϑον ;2. --- μολυσμός, ἀεβίοεμι, αν. ΝᾺ Ζ.ον.1τ4.12(Μ.3ς. 
8720). 

μολυσμός, ὃ, ἀοβίεηεηϊ, ροϊμοη, Ρ γϑισαὶ ὕδατος ᾧ μ. σωμάτων 
πάντως ἀποκαθαίρονται ΤἩάντη. (Β65.) πη. 5(1. 2080 ; ΝΙ.20.7408) ; οἵ 
Ἰερτοβυ, Οτβεδοὶ, ἵῃ 1,..71.22(}1,1τ7.3338); τϊι8] τὸν ἐπὶ νεκρῷ μ. Ογτ. 
Ο».ο6(3.1τ280);14, ,(σιτ5(3.645})); οὐ ΙαοἸαίτν, ὰ.Ος.2ο(3.420); ΙΔ ΜΊελ. 
25(3,4134}; βεχαδὶ, (Ἰουη, »αδά.3.ττίρ.268,31:; Μ.8,6200); Ερίρἢ αηαξς. 
2τ(ρ.234.6; Μ.41.2814); 1ο.Μοβοῃ ῥγαϊ. τόπ(Ν1.87.530320); τηοτα] ῥοίϊη- 
ἰΐο ἵτι σθιι., τϑῖ, του τ τι, ΓΙθαι, ῥαφα.2.τ(ρ.τότ.τ8; Μ.8,2068); ὥσπερ 
μέλος ἀνιάτως ἔχον ἀποκοπτέος ἡμῶν... γὰρ μ. διαδόσιμος γίνεται 

Θγ65,6}. 58(}].66,γ4οχ6); ΟΥτ, 1,ε.13:26(Μ,72.780 4); Οὗ {τυ τἢ Ὦν ἔαἰβ6- 
Βοοῦ τὸ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ποτὸν τῷ μ. τοῦ ψεύδους αἷμα ποιῆσαι, 
τουτέστι τὸν ἡμέτερον λόγον ΟΥὀχε,μ ᾿ 5.77 :44(Μ.τΊ.1478). 

μοναδικός, ΔΑ. 0,6, ξογηηρ ἃ εἴμσίο ὀμείν; 1. οἵ Οοάμρδα 
σπεύσωμεν εἰς σωτηρίαν. .«εἰς μίαν ἀγάπην συναχθῆναι οἱ πολλοὶ κατὰ 
τὴν τῆς μ. οὐσίας ἕνωσιν σπεύσωμεν ΟἸεῖ, ῥγοϊ,θ(ρ.65.20; ΝΙ.8,2Ζ008) ; 
ὃ μόνος ὑφ᾽ ἑαυτοῦ γινωσκόμενος τρισυπόστατος θεὸς καὶ μ. ΤΟΥΟΝ γ 55. 
ΠοΉ1.1.1 ἐμ [0.(Ρ.03.0); τεῦ. Ἰθυ,δτιο καὶ τὸ τῆς οὐσίας διδάσκει μ. καὶ 
παραδηλοῖ τῶν προσώπων τὸν ἀριθμόν. ἅπαξ γὰρ “ὁ θεός᾽, δὶς τὸ 
“κύριος᾽ τέθεικεν ΓΠαΙψη.2 ἐπ Ἀ1.(1.263); τοῦ, 15.6:2 καὶ τῶν τριῶν 
ὑποστάσεων δηλώσας τὸν ἀριθμόν, καὶ τῆς θεότητος τὸ μ. (οϑπι.Τηά, 

10}Ρ.5(}1.88.2120}); τριάδα γὰρ ἐν μονάδι πιστεύομεν...τριάδα μὲν ταῖς 
τρισὶν ὑποστάσεσι, μονάδα δὲ τῷ μ. τῆς θεότητος ϑορῃτ.Η.6ρ.5γη(Μ, 
87.31520)); τὸ κατ᾽ οὐσίαν ἕν καὶ ταὐτὸν καὶ μ. τῆς θεότητος ΜίαΑΧ. 
αρδὶρ. (ΜἸ οΥ.τ2ο44}); οὗ Εαίπεν ἀπα ὅοπ οὐ γὰρ εἶπε τοῖς δυναμένοις 
πληθυντικῶς, ἀλλ᾽ ἑνικῷ ὀνόματι τὴν μ. οὐσίαν ἀμφοτέρων ἐσήμανεν 
εἰπὼν “τῷ δυναμένῳ᾽ Αταμηοπ..“4ς.2ο0: 32(Ν,8ς.15844); 2. οὗ (Βηβῖ ὁ 
Χριστὸς δύο ὑπάρχων φύσεις, ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀληθῶς γνωριζόμενος, 
μοναδικὸν ἔχει τῆς υἱότητος τὸ πρόσωπον ΟΥΝΥΞ55. [7.(}].46.11120}; 
ΤΑΙ. ἐν. (}1.26,12260); μήτε τὰ τῆς υἱότητος καὶ κυριότητος τέμνηται, 
μήτε τὰ τῶν φύσεων ἐν τῷ τῆς υἱότητος μοναδικῷ συγχύσεως ἀφανισμῷ 
κινδυνεύῃ Νοδῖ,ριΟγν. (ρ.320.4.; Μ.77.528); οὐδὲν ἡμῖν πρός τε τὸ 
τὰς δύο φύσεις δεικνύειν τὸ μι τῆς ὑποστάσεως παρεμποδὼν γέγονεν" 
οὐδὲ πρὸς τὸ μέαν λέγειν ὑπόστασιν τὸ δυαδικὸν τῶν φύσεων σκληρὸν 
καθέστηκεν Τιεοπί. Η. Νεςὶ.2.5(Μ.86.16448); τὴν μὲν [56, διαφοράν] 
ἀδιαιρέτως ἐν τῷ φυσικῷ θεωρουμένην λόγῳ τῶν ἡνωμένων, τὴν δὲ 
ἀσυγχύτως ἐν τῷ μ. γνωριζομένην τρόπῳ τῶν γιγνομένων Μαχ.αγηδίν. 
(Μ.Ι.1ο0528); πᾶσα μὲν γὰρ εὐαγγελικὴ..«παραίνεσις...πῇ μὲν τὸ μ. 
αὐτοῦ δηλοῦσα πρόσωπον, πῇ δὲ τὰς δύο αὐτοῦ σαφῶς μαρτυροῦσα 
φύσεις Απαπι. 8. μά τοί. 80, τὅτΑ); 3. οὗ ΠΟΙ ΝΥ α5 ππίῖεα τὸ σα 

ὃγ0 μονάζω 

τὸ εἰς αὐτὸν καὶ τὸ δι᾽ αὐτοῦ πιστεῦσαι μ. ἐστι γενέσθαι, ἀπερισπάστως 

ἑνούμενον ἐν αὐτῷ ΟἸδτη.5,ν.4,25(ρ.318.5; Μ.8.13658); 4. Βροακιηρ 5 

οηδ, μη οα τὰς ἄλλας...μ. τῶν ἁγίων πατέρων φωνάς Μαχορμδε(. 

οΙ.880); 5. ὁη6, δἴηρίε ὡς γὰρ εἷς πατήρ, καὶ εἷς υἱός, οὕτω καὶ ἐν 

πνεῦμα ἅγιον" τῆς μὲν οὖν κτιστῆς φύσεως τοσοῦτον ἀποκεχώρηκεν, 

ὅσον εἰκὸς τὸ μ. τῶν συστηματικῶν καὶ πληθυσμὸν ἐχόντων Β45.} 17. 

45(3.380; ΝΙ.32.1524}; τῶν ἐπὶ τῆς παλαιᾶς διαθήκης πνεῦμα μὲν 

ἅγιον μ. ἐν ὑποστάσει κεχωρισμένως τῶν λοιπῶν, θεοῦ τε ὃν καὶ ἐκ 

θεοῦ οὐκ ἐπισταμένων ΤματΜορϑβ. 7σεἰ 2:2 8(Μ.66.2208); εἴπερ μ. 

φύσις ἐστὶν ὁ Χριστός, οὔτε τῷ θεῷ καὶ πατρὶ ὁμοούσιός ἐστιν, οὔτε 

γοῖς ἀνθρώποις Μακ.:.13(}}.01.5200); ἠρώτησέ τε τὸν βασιλέα περὶ 

τῆς ἐνεργείας καὶ τῶν θελημάτων, τὸ πῶς δεῖ ταῦτα λέγειν ἐν Χριστῷ, 

διπλᾶ ἢ μ.; Απαβδί,5.5ερηριαρ, 3(}1.80.11538)}; οἰ σὶε, φεραγαίε 

ἔστι 56. ἀἰνίπο παίυτο] τῶν μὲν πάντῃ διαιρετῶν ἑνικωτέρα, τῶν 

δὲ τελείως μοναδικῶν ἀφθονωτέρα Οτ. ΝᾺ 2.0γ.34.8(Μ.36.2404}); συν- 

αριθμεῖται...«τὰ ὁμοούσια" τὰ δὲ μὴ οὕτως ἔχοντα μοναδικὴν ἔχει τὴν 

δήλωσιν ἐδ.53τ.τ(ρ.τ66.12 ; 1520). 
ΒΒ. αἴομθ, φόῤῥαγαϊθ; 1. μμΐφμε καθόλου γὰρ τὸ παθητικὸν παντὶ 

γένει ἐπιθυμίας, εἰς δὲ τὴν ἀπάθειαν θεούμενος ἄνθρωπος ἀχράντως μ. 

γίνεται Ὀ]61.517.4.22(0.315.26; Μ.8. 1614}; ἕνα, «τοῦτο θεϊκὸν ἔχωσι τὸ 

μ., ὃ μὲν τῆς νἱότητος, τὸ δὲ τῆς προόδου καὶ οὐχ υἱότητος αν. Ν42.0γ.25. 

τ6(Ν1.35.12214}; πρωτότοκος ὁ κύριος ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐκ τῆς παρ- 

θένου καὶ ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα διὰ πάντων γνωθῇ τὸ μ. τῆς υἱότητος 

ἀξίωμα στ γ85.}».(Μ1.46.1ττ28); τεῖ. 70.1:2 εἰ γὰρ ἕν πνεῦμα ἅγιον 

καὶ μόνον, πῶς ὃ τῆς μ. ἐστι φύσεως τοῖς πᾶσι συμπαραλαμβάνεσθαι 

δύναται; Βα5.Επ5.3.7(..2780; Μ.20.6690); ΤΑΙΒΩΜακεά.τ.8(Μ.28. 

τ3οοῦ); οὐδὲν τῶν ἄλλων πνευμάτων τοιοῦτό ἐστι πνεῦμα' μ. γάρ ἐστι 

ΤΑΙ Δ 1α]. Τγίπ. τοί Μ.28.12220); Οὗ (ὐοά᾽Β βονεγείρτιϊν τὴν περι- 

εκτικὴν..-τοῦ παντὸς..«κόσμου μ. δεσποτείαν Μεϊεϊ.παϊ λον, τ(Μ.ὅ4. 

1152}; 2. φοἰτίανγ ὅσοι θεῷ ζῶσιν ἐν μ. βίῳ καὶ ἄξυγι ΟΥ.ΝΑ2.ογ.18,22 

(Μ1.35.τοῖ24}; ἀϊντωνίου... βίον συνέγραφε, τοῦ μ. βίου νομοθεσίαν 1δ. 

21.σ(Ἰο884); πολλοὶ καὶ διάφοροι τῆς εὐσεβείας οἱ βίοι, μ. καὶ κοινω- 

νικοί, ἐρημικοὶ καὶ πολιτικοί ὙΒαΙ.Ὀς.24: τ2(1,760); 4. }.γεἰ.27(3. 

1283); πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων, ἱερεῖς καὶ λαός, οἱ μ. καὶ μιγάδες 

Ἐυπίταϊ,ν», Εμέγεξ 99(Μ.86.23858); δα. οἱ ἀρνησίθεοι καὶ μ. λύκοι, οἱ 

ἀνόσιοι ψευδοχριστιανοί ΤΟντ. πον ἀΐν.το( 53.318; Μ.17.το280) ; οἵ 

ἃ δίουρ, οἰδίαγγ, ϑεραγαϊδά τὴν μοναχικὴν τάξιν..«ἐφ᾽ ἑαυτῆς 

ἑστῶσαν ἐν μ. καὶ ἱερᾷ στάσει Τήοπ. ΑΥ.6.}..6.3.1(}.3.5330); 3. εἰηρίε, 
μηριαγγί θα μέγα παρθενία,...καὶ τὸ μετ᾽ ἀγγέλων τετάχθαι, καὶ τῆς μ. 

φύσεως στ. Νδ2.0γ.43.62(Μ.36. 5760). 
(, -- μοναχικός, τιομαςίΐε, ϑγτθβ.ρ.66(Μ.66.14080}; τῷ μ. τά- 

γματι ΝΠ. 6}}.2.63(Μ.70.2280) ; τοῦ σχήματος τοῦ μ. 18.4.38(τ684}; 

νγτβυυιϑαδ,3Β(ρ.τ28.18); Ἐπιβίταῖ,ν, μένει τϑ(Μ.86.2296Ὰ}; ΤΏΡΒΗ. 

εἰνγοη..ΟΒ(Μ. τοβ,2808); ποῖ, ἃ5 βρϑί., τησηαςις ῥοῤμίαϊοη τὸ μ. 

καὶ τὸν δῆμον τῆς βασιλευούσης Ἰέναρτ..6.3.1{ρ.1οῦ,24; Μ.86.2 6008); 

{δ.5.2τί(ρ.127.6; 26576); 1δ.2.5Ξ(ρ.51.32; 25628). 
Ὁ. εομεογηίης {μὲ Μοπαΐ τῆς μ. γνώσεως ΓΟἸετη, ΣΙ. 3.2(ρ.197.2}} 

ΜιΒιττοβα). 
μοναδικῶς, Ε. ας 0η6, α5 α μιρῖίν μία θεότης οὖσά τε μ. καὶ ὑφιστα- 

μένη τριαδικῶς Μαχ.ατηδὴρ. (Δ οτ.το360); ἑαυτῷ προσφυῶς, μ. ἤγουν 

ἑνοειδῶς ἐνεργῶν [3ς. Χριστός] 1δ.(το520); τῆς μιᾶς θεότητος τῆς ἐν 

τριάδι μ. ὑπαρχούσης καὶ διαιρουμένης ἀδιαιρέτως 111. αε.(Ρ.162.1}; 

2. ας οπέ, εἴηισὶν ἕν.. τὸ ἅγιον πνεῦμα καὶ αὐτὸ μ. ἐξαγγελλόμενον 

Βα5. δ ρὴγ.45(3.380; Μ.32.1400); δύο τῷ Μωῦσεϊῖ χερουβὶμ εὑρίσκω 

μ. ἀριθμούμενα (τ. ΝΑ2.ὁγ.3τ.το(ρ.167.8; ΝΙ.35.1534); ἑκάστην ὑπό- 

στασιν θεὸν καὶ κύριον ὁμολογεῖν ΤΑΙ ἐγ (Μ.28,15818)}; 15 ἐπέ 

οἱηριίαν τὸ μηδέν τι τῶν θεοπρεπῶν ὀνομάτων πληθυντικῶς ἀριθμεῖν, 

ἀλλὰ μίαν..«τὴν ἀγαθότητα καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μ. ἐξαγγέλλειν στ. 

Νυ95, 7γώι.3(ρ.73.23; Μ.32.6888); ὅταν μὲν μ. ἡ δύναμις λέγηται, πρὸς 

τὸ θεῖον ἀναπέμπεται διὰ τῆς τοιαύτης φωνῆς ἡ διάνοια ὅταν δὲ διὰ 

τοῦ πληθυντικοῦ σχήματος ἐκφωνῆται, τὴν ἀγγελικὴν φύσιν τῷ λόγῳ 

παρίστησιν Ἰᾶ ἤοηι. 5 τη Οαη.(Μ.44.8568); μ. τε τὸ θεῖον ὡς ἕνα θεὸν 

καὶ μίαν θεότητα λέγεσθαι Ἰὰ,ἱγες ἀἰ(Ν.45.1254); τεῦ. Τ..6:4. μ. τὸ 

θεῖον ἐν τῇ παλαιᾷ προφέρεται ὄνομα Τμάϊ.φη.2 ἦπι Π.(1.262); τοὺς 

τρεῖς ἄνδρας...τύπον..«τριάδος, πρὸς οὖς εἰρῆσθαι μ. τὸ “κύριε᾽ Ῥτος., 

απ αϑιτ(}1.87.2648); 3. ὠρϊφμεῖν οἰκεῖον ἀποκαλεῖ πατέρα μ. τὸν 

θεόν, ὡς..«μόνος..«γεγεννημένος ἀληθῶς Οντ. 7ο.2.τ(4.1308); 18.2.5 

(2130); μεμαρτύρηκε ὅτι οὗτος καὶ μετὰ σαρκὸς καὶ ἐν τῇ τοῦ δούλον 

μορφῇ μ. τε καὶ ἰδικῶς ἐμὸς ἀληθῶς υἱός 4 ἐπεαῖροη, (ς᾽.70 50}; μ. 

καὶ συνάρθρως ὁ κύριός μου φησὶ καὶ ὁ θεός μου 14..6.12.1(4.1το00) ; 

4. οηεὸ τὸ μὲν ἅγιος τρὶς...τὸ δὲ κύριος μ. 70. γίβαρ,2(Μ.05.258). 

μονάζ-ω, Α. ἰφαῦε αἰοπέ; Ρρα55., 10.ΜΜ6}. οἰγοη.14. Ὁ.3} 1(Ν1.07.5568). 

Β. δὲ αρανὶ, βεορ ἰο ομεϑοὶξ, Βαγη.4.πο; οἱ μὴ κολλώμενοι τοῖς 

δούλοις τοῦ θεοῦ ἀλλὰ “νοντες ἀπολλύουσι τὰς ἑαυτῶν ψυχάς Ἠδττη, 

οέμινθ.26.5; μϑποα 1. δὲ οἱηρῖδ, μπηπανγῖεά σωματοθήκη Κόνονος... 

ἥκοντος καὶ Μαρίας ἀδελφῖς αὐτοῦ ΜΑΜΑ 3.535 ((ογγου5)} Ρίορὶ. 



, 
μονάκτινος 

δ.5 51:105[., ἐσ ϑαΐς οἱ γενναῖοι ἀπόστολοι καὶ οἱ καθεξῆς παρθένοι καὶ 
γνόντες ᾿ἰωάννης μὲν καὶ ᾿Ιάκωβος...μείναντες ἐν τῇ παρθενίᾳ ἘΡΙΡΉ. 
μαεγ. 58. 4(ρ.36ὅτ.το; Μ,4τ.τοΙ6Α}; τινὲς τῶν “"όντων.. κατοικοῦσι τὰς 
πόλεις, τινὲς δὲ καὶ ἐν μοναστηρίοις καθέζονται, καὶ ἀπὸ μήκοθεν 
ἀναχωροῦσιν Ἰα ΧΡ, 4.23(ρ.524.τι; Ν.42.8204) ; οὐχὲ “πουσιν ἔγραφε 
ταῦτα οὐδὲ ἀειπαρθένοις, ἀλλὰ..«κοσμικοῖς (ῃχγπ. 07.4.5 ἐμ Ηεὖ. 
(12.460); 2. τα ἴῃ βοἰ με δύσκολον ὁμοῦ καὶ ἐπικίνδυνον τὸ “σειν 
Βα5.γερ. {μ|5.7 ἰ1ἰ.(2.3458 ; Μ.31.0288) ; δυνατὸν μετὰ πολλῶν ὄντα “-εἰν 
τῇ γνώμῃ ΤΑΤΉ υ«δγηεἰ. ΟἽ(Μ.28,15484Α); Δ Μιτ(ρ.217.1)}; δοπι.Ν. 
νυ δγην 55(Μ.93.17370) ; 3. δοῦν ἃ Ἰπσηξ ἁρμόζει κατὰ μητέρων ἤτοι 
γονέων κωλυόντων τοὺς ἑαυτῶν παῖδας “-εἰν Ατημλοη.“4ε.21:13(}}.85. 
15840); Ματο, τας... Ῥογρὴ. 52; Αρορλμθ αὶγ. (Μ.6 5. 2440); Ῥγεβ. 
ῬίορΙ, 45 βυδβί,, ἡποηῖ, ϑεσαρ.δμοἤττ.ς; Ατμίπαγε (1. 26.οΒτλ); 
ἸᾳΔ,ῤοϊ, σης. 28(Ν1.25.632Ὰ); ἰά.υ. «πιο, Β6(Μ.,26,9644); τῷ τῶν 
“ὄντων τάγματι Οτι Νγβ5υ αεγ,(ρ,4ο07.το; Μ.46.99024); οὕτως 
[55. 118 Ῥ6811 ἡϊνεῖ5] καὶ οἱ “τοντες γυμνοὶ ἐξέρχονται τοῦ κόσμου, 
καὶ κατέρχονται εἰς βυθὸν θαλάσοης τῆς κακίας..«καὶ.. «ἀναφέρουσι 
τιμίους λίθους Μαο.Αδρ.ἤόητιτς κτ(}1.34.6124}; καλῶς καὶ οἱ “"οντες 
καὶ αἱ κανονικαὶ ἀποκείρονται τὴν κόμην Διηπιοῃ. 4 οιτδιτδί 85. 
15690); ΟΒτυβ. 5α.3.τπ(ρ.78.15; 1.3030); Ι4.ἤοηῖ.7.4 τ Ηεν.(12.8οᾺ}); 
“υσα, ἡ, πίη, ἘΡΙΡΉ ἤαον.62.8(ρ.309.3; Μι4τ.1ο644}; συνέπεται δὲ 
τῇ αὐτῇ παρθενίᾳ ἡ μονότης, παρὰ πλείοσι τῶν “-όντων καὶ “"ουσῶν 
Ἰά ΧΡ. ἤἀ.τίρ.522.1; Μ,42.8244)}; Μαχ.6ρ. ταί, οτι46οΒ); ΤΆρΡΒη. 
εἰγον..τ22(Μ.τοδ, 3400). 

“μονάκτινος, σἠτπτηρ τοῖν ἃ οἴηρίο ταν; οἵ Ἴτία., Ἑπ]ορ ᾿ν. Τυίη. 
2.1τ(ρ.364). 

μονάμπυξ, το τὸ γοξο-[οἰίοτυ; ταεῖ., οἰαπάϊηρ αἰοπε, Ῥδα].5}}, 
Δ ορΥ.8ο32(Μ.86,21 534). 

μονανδρέω, ἤαῦὸ ομἶν οπὲ πιεεϑαπά, Το.Μ8].εἄγοητ ρ.2τ(Ν,07.884). 
“μονανδρία, ἦ, λαν!ηρ ομἷν ὁη6 ἀμεδαπά, ποῖ δείηρ ποίεο τπαγνῖδα, 

Ομ γνβ υἱά.2 τἰτ,(1.3400). ᾿ 
μόνανδρος, μαυΐτιρ οπῖν ομε πδδαπά, Οοηδὶ, ΑΡ}.3.3.τ; οἵ Οατςι, 

ΡΗΟΑτρ( ση!.21(}1,40.,528); ἀπαβε.θ,ἠθχ 2 (Μ,80.10768). 
μοναρχέω, δὲ φουεγεῖρη ; ΟἱἨ Ἰλοιηδῃ διηρῖτα, ἀπάγ δος, ρος. πα 

(ΔΜ χοῦ. 380). 
μονάρχης, ὁ, εοἷθ γεΐέγ, οἵ Θοά, Οὐ Ναζιεαγμῖ.τ.1,30.1,26(Μ.37. 

5084, 5004). 
μοναρχία, ἡ, Δ. σουεγ 6: ὃγ ἃ εἴμρὶσ γεν, τπομαγεῖψ; οἵ Ποᾶ; 

1. 5016 ΒΌΡΓΕΙΗΒΟΥ͂ οὖχ οὗ φιλόσοφοι περὶ θεοῦ τὸν ἅπαντα ποιοῦνται 
λόγον..«καὶ περὶ μοναρχίας αὐτοῖς καὶ προνοίας αἱ ζητήσεις γίνον- 
ται; Ταϑί. 4ταἰ.1.5(}}.6.4738); τὴν πολυκοιρανίην μᾶλλον ἤπερ τὴν μ. 
ἐξησκήσατε 'Ταϊιογαί. τά(Ρ.15.0; Μ.6.8368); εἰ δὲ θεὸς ἀγένητος καὶ 
ὕλη ἀγένητος, οὐκ ἔτι...μ. θεοῦ δείκνυται ΓΒΡΕΙ Απε, μίοὶ.5.4(Μ.6, 
1ἸΟ528}); εἴ, τιομαγοίίαη ἨἩ}1| αἰϊμά οἰσηίβοαγε σεῖο φίαηι οἰριρμίανε 
εἰ μητομηι ἐραβον 6 01.. δυδγοο φημ τη τιομαγεδίαο {Π|π δεὶ εἰδὲ ἴγμ6116- 
ϑεπία, εἰν αἰτα ἀονηίηαξο.. σϑηηϊα φιιβον ἀμοιίεγ, οἴη αἰΐτες ἀριες 1η- 
ἐνίμν αἀοεγεμς ἐγεαίογεη, Τευτιαάυ. Βγαχεαη 3(ΜῸΡΙ,.2.τ588,150Ὰ}); 
θεὸς...οὗ..«ἀδιάδοχος ἡ μι (σῃμεὶ..4.Ρ}.7.35.9;2. απϊοῖτν ; ἃ. ορρ. ΡοΙγ- 
{παῖϑπι, εα αν !θπῖ οὗ τόπο ἴϑηη πρῶτος... αὐτοῖς, «τὴν περὶ μοναρ- 
χίας θεολογίαν κατήγγειλεν [30, ΜΟ565], τὸν τῶν ἁπάντων δημιουργὸν 
καὶ ποιητὴν μόνον παραγγείλας σέβειν Ἐπι5.4.6.3,2(ρ.97.6; Μ.22.1604); 
ἀποκρινέσθω τὰ περὶ ἀνατροπῆς πολυθέόν πλάνης, ἀποδεικνύουσα τὸν 
περὶ μοναρχίας θεοῦ λόγον (Ὁη5ϊ..4.Ρ}.3.5.41 ἐν δὲ τῇ μ. πνευματικῶς 
ἡ τριὰς καταγγελλομένη [1,5, ἰπ Ῥεηταΐευο} ἘΡΙρἢ.ἦαδγ.ο.2(ρ.1ο8. 
19; Μ.41.2254Α); ἀδηϊθα ὃν Νατοίοη Μαρκίωνος γὰρ...δίδαγμα εἰς 
τρεῖς ἀρχὰς τῆς μ. τομὴ καὶ διαίρεσις Ἰλοπ, ΒΕ ἀρ. ΑἸΒ,,ἀδεν.26(ρ.22.1; 
Μ,25.4644Α): ἀπ ὃν ΜΔΠΙΟΠΕ8Π5, σξ, οἱ ὀηηι ἀτείγηις τπορμαγεβίαρι 
μητ5 μαϊμγαδ σὲ ομιπῖα ἀφ! γερίονο οἰ πρίν ἐδ σχίγαμθιη 
ἰοσίη, φμῖς ΕΥΤ1 ἐγδαΐμγασ δ ςοερίον ἢ δὶ γε σηηπα ἰσηῖὶς  Ἡδροπι. 
«Ἄγει.τδ(ρ.26,.12; Μ.1ο.14544}; Β. ἴῃ Γοϑο ίηρ οὗ θα 6] Πλη ἀπα ΟΥ̓ΠΟΥ 
“ΠΠΟΠΔ το Ια η᾽ ἘΠΘΟ]ορΊαΠ8, ΟΡΡ. Βυρροβεά {ὙΠ εἰβτὰ ΟΥ̓ “ΡΙατα ἰσἐ5᾽ 
οὕτως..«δοκεῖ 8ς,Νοητός] μ. συνιοτᾶν, ὃν καὶ τὸ αὐτὸ φάσκων ὑπάρχειν 
πατέρα καὶ υἱὸν.. ὀνόματι μὲν πατέρα καὶ υἱὸν καλούμενον κατὰ χρόνων 
τροπήν, ἕνα δὲ εἶναι Η]ρΡ.ἤσεν.ο.τοί(ρ.244.25; Μ1.16.33788); οὐδὲ εἰς 
τὴν γνώμην τῶν ἀποσχισθέντων ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας εἰς φαντασίαν μοναρ- 
χίας ἐμπίπτομεν, ἀναιρούντων υἱὸν ἀπὸ πατρός Οτοάϊαϊ, λ(ρ.126.17}); 
οἱ ἀπὸ Μαρκέλλου...οὗ τὴν προαιώνιον ὕπαρξιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν 
ϑεότητα...ὁμοίως ᾿Ιουδαίοις ἀθετοῦσιν ἐπὶ προφάσει τοῦ συνίστασθαι 
δοκεῖν τῇ μ. δγηιδ. 4πὶ|.(345)6(0.253.3; Μ.26.7324}); νἱὸν ὑπήκοον... 
βασιλεύοντα... «εἰς τὰς αἰῶνας, σωζομένης ἐν ἅπασι πάντοτε τῆς ὑπεροχῆς 
τοῦ θεοῦ καὶ μ. Ἐππιαροὶ.27(Μ.3ο.8όπΑ). 

Β, -- ροββθθβίοῃ οἱ Ῥαΐ ἃ β'πρῖα βοισοθ, μην οὗ Οοαῃβδᾷ 85 
Ῥιοσθθαϊηρ ἔτογα ΕΔΙΠΕΥ 85 5016 οὐἱρίπ (1π δαυ]ν ΠΤ Ὶ5 δβρ. 1468 οἵ 
ΒΌΡΓΘΙΩΔΟΥ͂ 15 8150 Ὀταβθη) ἑνὸς ὄντος ἀνάρχου καὶ ἀγεννήτου θεοῦ τοῦ 
δὲ υἱοῦ ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένου, μία ἔσται ἀρχὴ μ. τε καὶ βασιλεία μία, 
ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ἀρχὴν ἐπιγράφεται τὸν αὐτοῦ πατέρα Ἐλι5.6.1};.2.} 

877 μονάς 
(ρ.το4.6; Μ.24.οο80) ; οἔ, ἠα ἐγίμηας μὲν ἐοηϑεγίος οἱ σοημόχος ργαΐμς 
ὦ ῥαᾳίγε ἀεξηγγθης οἰ τποηαγοθίασ εἰμὴ οὐ ξίγερὶὶ οἱ ὁδεοπονιῖαθ οἰαίμν 

 ῥγοίεγιί, Τοττιαάυ Ῥγαχέαη Β(Μ.ΡΙ,.2.164Ὰ); μέα ἀρχὴ θεότητος, καὶ οὐ 
δύο ἀρχαί, ὅθεν κυρίως καὶ μ. ἐστίν ΤΑ «“Ἅ4»γ,4.τ(ρ.44.5; Μ,26.4688); 
οὐ γὰρ κατὰ σύνθεσιν ἀριθμοῦμεν...ὃν καὶ δύο καὶ τρία λέγοντες, οὐδὲ 
πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τρίτον...θεὸν γὰρ ἐκ θεοῦ προσκυνοῦντες... καὶ 
μένομεν ἐπὶ τῆς μι ... διὰ τὸ μίαν ἐν θεῷ πατρὶ καὶ θεῷ μονογενεῖ τὴν 
οἱονεὶ μορφὴν θεωρεῖσθαι Β45, 5 ρῖγ.45(3.38Ά; Μ.32.1408); περὶ μὲν 
τῆς τοῦ θεοῦ μ. ... οὖ. μόνον εἰς ἕνα θεὸν δεῖ πιστεύειν" ἀλλὰ καὶ [τὸ] 
πατέρα τοῦτον εἶναι τοῦ μονογενοῦς... .καταδεχώμεθα ντ. Ἡ καίδελ..7.1ὺ 
ἡμῖν δὲ μ. τὸ τιμώμενον' μ. δέ, οὐχ ἣν ἕν περιγράφει πρόσωπον. .«ἀλλ᾽ 
ἣν φύσεως ὁμοτιμία συνίστησι.. «καὶ ταυτότης κινήσεως ΟὙ. ΝᾺ Ζ.0γ.20.2 
(ρ 751; Ν.536,γ64); ἡ τῆς φύσεως ἐνότης τὸν διαμερισμὸν οὐ προσίεται, 
ὡς μήτε τὸ τῆς μ. σχίζεσθαι κράτος εἰς θεότητας διαφόρους κατατεμνό- 
μενον ΟΥΟΝ γ88.07.οαϊ δεν. (ρ.τ6.}; Μ.45.170}; 14.Ξμηνα(α Ρ.1γ1.24; 
Μ.45.416Ὰ)}; μ. κηρύττοντες..«ὁμολογοῦμεν τὴν τριάδα, μονάδα ἐν 
τριάδι καὶ τριάδα ἐν μονάδι, καὶ μίαν θεότητα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου 
πνεύματος ἘΡΙΡΗ Λαόν.62.3(ρ.301.22; Μ.4τ.τος 38); ὅταν...πρὸς τὴν 
θεότητα βλέψωμεν, καὶ τὴν πρώτην αἰτίαν, καὶ τὴν μ. καὶ τὸ ἔν καὶ 
ταὐτὸν τῆς θεότητος..«κίνημά τε καὶ βούλημα...ἕν ἡμῖν τὸ φανταζό- 
μενον" ὅταν δὲ πρὸς τὰ ἐν οἷς ἡ θεότης, ἢ τό γε ἀκριβέστερον εἰπεῖν, ἃ 
ἡ θεότης...«τρία τὰ προσκυνούμενα ΤΥ. Τγίη, το(δϑ. 168 ; Μ.77.ττ440). 

ἔμοναρχίζω, γἶδ ΟὐῈΥ α5 Κίηρ πρῶτος ἐμονάρχιοσε “Ρωμαίων... 
᾿Ιούλιος Καῖσαρ Ἰ)ατα ἱγοῤλ.4.4{ρ.268,13). 

μοναρχικός, 1. γεΐτηρ αἰση6 τῆς μοναρχικῆς θεότητος ἴλπ5,6.1}.2.7 
(ρ.τοφ.4; Μ.24.οοδ0) ; ποι. ἃ5 βαϊϑῖ, τῶν ὅλων τὸ μ. ογπηΙροίεμτο, 
Ται ογαὶ, 2ο(ρ.30.1τ; Μ.6.868λ); 2. οἵ Τιΐπ., χείρ ας ομε, 70.1). 
,7αεον.2(Μ.94.1τ4374}). 

μόναρχος, 1. »ποπαγελιίοσαὶ τὴν μόναρχον ... θεότητα Ἐλιι5.νυ.(..4.20 
(ρ.128,31; Μ.20.11770); οὗ ἘΔΙΠοΥ, παρ (σης. ρ}.8.1τ.2; οἱ Τυῖπ., 
ἘΡΙρῃ μον, δ6.3(ρ.19.3; Μ.42.32λ); 2. γωϊρά ὃν ὁπ6 ἡπαη ἡ Ῥωμαίων 
ἀρχὴ μ. Ἐνι5,.. ,τδ(ρ.249.28 ; Μ.20.1424}}. 

μονάς, ἡ» Δ΄. ΜΉΤ; ἴῃ αθδίχασξ, (] δηλ. ἐν. ς τ τ(ρ.374.10; Μ.9.Ἰ00Ὰ}; 
τέσσαρα μέρη" ἀριθμός, μ., δύναμις, κύβος ΗἸρρ.λαεν.τ.2(ρ.6.14; Μετ. 
30240); Ιοη Ατιάπ.5.6(Μ.3.8200)); τεῦ. εγθατίοη οἵ Βνα μ. οὖσα τῷ 
γένει δυάς ἐστιν Πονη Οἰδημ.τθ.12; τῃΠ86 πυτηθῈΣ οησ, ΓἸδτα, έν δ. 1 
(Ρ.474.2; Μ.09.305Ὰ); ΗἸΡΡἤαεν.4.8(ρ.41.4:; 30714}; 1δ.6.δα(ρ στο; 
32300); Ξ- 5:6 ἀδὰν πεντηκοστῆς, ἑβδομάσι μὲν ἑπτά, μονάδι δ᾽ 
ἐπισφραγιζομένης Ἐπι5.υ.(,4.64{(ρ.144.12; Μ.20.12108)}; οἰηρὶς Τοοη- 
ογεῖε οὐεεί ἕν καὶ ἕν καὶ ν..«τὰς τοσαύτας μι Οὐ. ΝΑ2.0».31.χβίρ.166. 
18; Μ,36.1534)}. 

Β. »ηομαΐά; 1. ἴθ ῬγιΒβαρούοαπ ἐπουρῆϊ μ. ἐστιν ὁ θεός, τοῦτ᾽ ἔστιν 
εἷς ΑΠΒεπαρ ἶερ. 6. τ(Μ.6.0ο1Ὰ}; κόσμον. «νοητὸν οἶδεν ἡ βάρβαρος 
φιλοσοφία.. «τὸν μὲν ἀνατίθησι μονάδι.. τὸν δὲ αἰσθητὸν ἐξάδι ΟἸδηι. 
5!γ.5.14{0.287.23; Μ.9.1374); μ. εἶναι ἀπεφήνατο τὸν θεόν ΗΙΡΡ.ἤαεέν.1.2 
(0.5.7; Μ.16.30244}; ἀρχὴν τῶν ὅλων ἀγέννητον ἀπεφήνατο τὴν μ, ἐδ.6. 
23(ρ.140.26; 32278); τῇ μ. ἀγαθοποιῷ οὔσῃ 1δ.4.44(Ρ.61.7; 3το70); 
ἈΑποῖ,1 3οα, ἀσεαά,(ρ.29[.); Βαζ οἔ, ἕν δὲ ὁ θεὸς καὶ ἐπέκεινα τοῦ ἑνὸς καὶ 
ὑπὲρ αὐτὴν μ. ΟἸεπι. ῥαθά.τιϑίρ.τ3τ.10; Μ.8.336Ὰ}); Π5.4,6.4.τ(ρ,τςτ. 
9; Μ.22.2520) Οἷζ. 5. ἀρχέγονος ; 2. ἀποβέ,, [γεη λαόν.τ.χ6.1(Μ.7.6288) 
οἷτ, 5. δυάς ; ἃ5 ἀθοπ αὕτη ἡ ἐνότης, ἥ τε μονότης..-«προήκαντο... ἀρχὴν 
«-ν»οητὴν. «ἣν ἀρχὴν ὃ λόγος μ. καλεῖ, ταύτῃ τῇ μ. συνυπάρχει δύναμις 
ὁμοούσιος αὐτῇ, ἣν καὶ αὐτὴν ὀνομάζω τὸ ἕν 1Ὁ.τ.ττ.3(ς634). 

Ο. πηῖῖν} 1. ἴὴ ρεη., οἱ Ὀμυτοῃ, ΟΙδιη.  ν.7.7(ρ.76.18; Μ.0. 5528); 
τοῦ. ῬΙιτοῖ το οὐδεὶς αὐτῶν λόγος, ἀλλ᾽ ἕκαστοι λόγοι" οὐδαμοῦ γὰρ ἡ 
μ., καὶ οὐδαμοῦ τὸ σύμφωνον καὶ ἔν ΟΥ.70.5.5(4; Ρ.102.34: Μ.χ4. 
ἸΘ2Ὰ}; ἡ φύσις μέα ἐστίν, αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἡνωμένη, καὶ ἀδιάτμητος 
ἀκριβῶς μ., οὐκ αὐξανομένη διὰ προσθήκης, οὐ μειουμένη δι᾿ ὑφαιρέ- 
σεως, ἀλλ᾽ ὅπερ ἐστὶν ἕν οὖσα ΟΥΝ γβς,ἱρὲς ΟἸ(Μ.45.1208); Ὑμάτς, 
(απί.8:τ (2.163) ; οὗ πποπκϑ θεοειδῆ μ. καὶ φιλόθεον τελείωσιν Τῆοτ. 
Ατιε,ἢ.6.3(}1.3,5334}; ἡ σοφία μ. ἐστι, ταῖς ἐὲ αὐτῆς διαφόροις ἀρεταῖς 
ἀτμήτως ἐνθεωρουμένη, καὶ μονοειδῶς ταῖς τῶν ὅλων ἀρετῶν ἐνεργείαις 
ἐπινοουμένη ΤΡτος ας ΡΤ :7(Μ.87.12250) ; 2. οὗ (οα μὴ μόνοι εἰς μ. 
τὸν θεὸν κατακλείομεν ΑἸμεμρ ἰδρ.6.2(Μ.6.9018); χρὴν ἕνα {εῖναιν... 
τὸν.. «τοῦ θεοῦ λόγον, ὡς ἂν κἀν τούτῳ τὸ τῆς εἰκόνος ἐμφερὲς τῷ πατρὶ 
καὶ κατὰ πάντα ἀποσώζοιτο...κατά τε τὸν τῆς μ. καὶ ἑνάδος ἀριθμόν 
Ἐπ5.4.6.4.6{(0.158.21; Μ.22.2640); ὁ. «νοῦς ὃν ἀσεβοῦντες λέγουσι 
κυρίως Χριστόν, τῇ τῆς μ. γνώσει πεποιημένον (ΟΡ(ς43)απαιλ.ο; 
35. οἵ Ὑτίη., ΟΕ, ἀδιαέρετος ; ἃ. ἴπ ΤΥ. σοΟπίΓοΟνΕΙΒΥ ἴῃ ρϑῃ. εἰς τρεῖς 
ὑποστάσεις ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας διαιροῦντες τὴν 
ἁγίαν μ. ΠΙοη. ΚνΆΡ. ΑἸ, ἀδον,26(ρ.22.0; Μ1.25.4644}; θειοτάτη...μετὰ 
τὴν μ. καὶ ἡ τριάς Τλῖον,. ΑἸ. Ρ.Βα5. ϑρίγ, γα, ὅτα ; Μ,32.2οιο); 14, 
ΔΡ.Α(Π. Π2ο0Ή.τὴ(Ρ.58,24; Μ,2Ξ ΒΟΚΑ.; πὶ νίονν5 αβουιθοα τὸ ϑαθεὶ- 
1815 εἰ ἀεὶ ἣν λόγος καὶ πνεῦμα, ἀεὶ πλατεῖα καὶ οὐ πρῶτον μ. ΤΑτῃ, 
“ἄγ. λιτάίρ.58.το; Μ.26.4884); εἰ τοίνυν ἡ μ. πλατυνθεῖσα γέγονε τριᾶς, 
ἡ δὲ μ. ἐστιν ὁ πατήρ, τριὰς δὲ πατήρ, υἱός, ἅγιον πνεῦμα...ἡ μ. πάθος 



μόνασις 
ὑπέμεινε 18.4.11(0.57.8; 4840); οὐδὲ ὡς Σαβέλλιος τὴν μ. διαιρῶν 
υἱοπάτορα εἶπεν τι. ΑἸδχ,(ρ:12.12; Μ.26.7094}; οἱ..«ἐν μι τὸ τρι- 
σιλοῦν ἀσεβῶς κατὰ σύνθεσιν φανταζόμενοι καὶ σοφίαν ἐν θεῷ τὸν υἱὸν 
νονἡγούμενοι ΑΡΟ]]. β4.566.ρὶ.τ(ρ.167.10; Μ.1ο.11058); Ματοεϊϊαη εἰ ἡ 
κατὰ σάρκα προσθήκη ἐπὶ τοῦ σωτῆρος ἐξετάζοιτο, ἐνεργείᾳ ἡ θεότης 
μόνῃ πλατύνεσθαι δοκεῖ- ὦστε εἰκότως μονὰς ὄντως ἐστὶν ἀδιαίρετος 
Ματςε]]. [ν.62 80. Ἐπ|5.9..}.2.4{(Ρ.102.24; Μ.24.0054}; Ὁ. Αὐδὴ νίοννβ 
μ. μὲν ἦν πρότερον, ἐκ προσθήκης δὲ γέγονεν ὕστερον τριάς ΑἸῊ.γ. 
τ,17(}1.26.484); ἡ μ. ἦν" ἡ δυὰς δὲ οὐκ ἦν, πρὶν ὑπάρξῃ" αὐτίκα γοῦν 
υἱοῦ μὴ ὄντος ὁ πατὴρ θεός ἐστι Ατ΄ Τ αὶ. ξγ.2.20 ἀρ. ΑἸ1Β, »η.ι 5(ρ.243. 
1; ΝΕ.26.7ο8.); Ογτοίος. (5.668) ; μὴ διδοὺς γὰρ ἐκ τῆς μ. εἶναι τὸν 
λόγον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς κεκολλῆσθαι τῷ πατρὶ λόγον, δυάδα οὐσίας εἰσάγει, 
μηδετέῤαν τῆς ἑτέρας πατέρα τυγχάνουσαν ΤΑΤΗ,.47.4.3(ρ.47.9; 4128); 
ἀοηίεά, 1δ.4.τ(0.44.3; 4688) οἰΐ, 5. ἀδιαίρετος ; ἐν τῇ τριάδι ὁ τῆς μ. 
διασωθήσεται λόγος, ἕνα μὲν πατέρα ὁμολογούντων, καὶ ἕνα υἱὸν 
καὶ ἕν πνεῦμα ἅγιον Β45.Εμ.3.6(1.277Ε; Μ.20.6680); τριάδα τὴν μ. 
κηρύσσοντες ἴΞς. ΟἹ ῥτορῇςεῖ5], ἀλλ᾽ ἑνότητα θεότητος εἰδότες, ἐν 
ἑνὶ προσώπῳ τὰ τρία κηρύσσουσι Ἰυϊάντα ([Β45.)} Εν», 5(1.32158.; Μ.20. 
1568); τεῖ, 70.17:2 ὁ ζωὴ ὧν ζωὴν ϑέλει παρὰ πατρὸς λαμβάνειν καὶ 
διδόναι τοῖς μαθηταῖς..«ἵνα μὴ διέλῃ τὴν μ., ἵνα μὴ σκῶλος γένηται τοῖς 
"Ιουδαίοις ἘΡΙΡΉ ἤκογ. 6. 2ο(ρ.τ79.1ο; Μ.42.2408); 6. ἴῃ σε. τριὰς 
μία καὶ ἀδιαίρετος..«σννάπτεται ἀσυγχύτως, ὥσπερ καὶ ἀτμήτως ἡ μ. 
χωρίζεται Αἰῃἐορῖη ΜΠ 11:27(}1.25.220Ὰ}; τοῖ. ὕεη. 1:2} ἔφυγεν 
ἐνταῦθα τὸν πληθυομὸν τῶν προσώπων..«ἀσφαλῶς ἀνέδραμεν ἐπὶ τὴν 
μ., ἵνα καὶ υἱὸν νοῆς μετὰ πατρός Βαπ5.πέχ.ο.6(1.880 ; Νί,20,208.); μ. 
ἀπ' ἀρχῆς, εἰς δυάδα κινηθεῖσα, μέχρι τριάδος ἔστη ΟΥΝ42.0}.29.2 
(ρ.75.1; Μ.36.768); τριάδα τελείαν ἐκ τελείων τριῶν, μ. μὲν κινηθείσης 
ιὰ τὸ πλούσιον, δυάδος δὲ ὑπερβαθείσης...«τριάδος δὲ ὁρισθείσης διὰ τὸ 

τέλειον 1δ.23.8(Μ.35.1τόο0) ; ἐκ μ. τριάς ἐστι καὶ ἐκ τριάδος μ. αὖθις 
14 εαγηι.1.1.3.6ο(}1.3).4124)}; πῶς τὸ αὐτὸ καὶ ἀριθμητόν ἐστι καὶ 
διαφεύγει τὴν ἐξαρίθμησιν, καὶ διῃρημένως ὅρᾶται καὶ ἐν μ. καταλαμ- 
βάνεται ΟΥΟΝ γ55.0γ,εαἰθελ.3(ρ.16.1; Μ.45.170); εἷς τοίνυν ἐστὶν ὁ 
θεός, ἡ τριὰς τῇ μ. τῆς οὐσίας χωρὶς πάσης..«διαιρέσεως καὶ διακρίσεως 
{7αβευ φι.εἰ γόορ. το (Μ.6.12800) ; οὐκ ἔστι κτιστὸν [80. τὸ πνεῦμα] ὡς 
τὸ πλῆθος τῶν πνεύματων, ἀλλὰ τῆς μ. θείας οὐσίας Ὁτάντα, ΤΥ1.3.2 
(Μ.30.8ο18); μ- ἐν τῷ ταὐτῷ τῆς οὐσίας δείκνυται, καὶ ἡ τριὰς οὐκ ἐν 
ψιλοῖς τοῖς ὀνόμασι, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ὑποστάσεσι γνωρίζεται Τάς, Τγὴη.28 
{(Μ.75.11888); ἔνθα δὲ πατὴρ καὶ πνεῦμα ἐνθεωρεῖται τῇ μ. τῇ προσ- 
κυνουμένῃ, σὰρξ τῇδε οὐ συμπεριέχεται, ἵνα καὶ ὡς τῆσδε. οὖσα τῆς μ. 
συμπροσκυνῆται Ἰ,βοπί,Η. Λίερέιτ(Μι8δ. τπο4ο)}; τῆς οὖν τριάδος 
ἀληθῶς ἔφητε ὅτι ἔστι καὶ ἡ σάρξ: μιᾶς γὰρ τῶν τριῶν ὑποστάσεων' 
ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τῆς μ. ..-. πρώτως ἤγουν οἰκείῳ λόγῳ 1}.7.5(1768}4); ἡ 
ἁγία τριὰς ἀριθμητὴ ταῖς προσωπικαῖς ἐστιν ὑποστάσεοσιν, ἥ τε 
παναγία μι πασῆς ἐκτός ἐστιν ἀριθμήσεως ϑορὴτ, Η.ἐρ.Ἔγη.(Μ.87. 
31520)}; μ. μὲν κατὰ τὸν τῆς οὐσίας, ἤτοι τὸν τοῦ εἶναι λόγον, ἀλλ᾽ οὐ 
κατὰ σύνθεσιν ἣ.. σύγχυσιν: τριάδι δὲ κατὰ τὸν τοῦ πῶς ὑπάρχειν καὶ 
ὑφεστάναι λόγον, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ διαίρεσιν ἢ ἀλλοτρίωσιν. ... οὐ γὰρ 
μεμέρισται ταῖς ὑποστάσεσιν ἡ μ. ΜαΑΧ,»γ»5,.22(Μ.91.70 00}; ἡ μ. 
μέχρι τριάδος παρ᾽ αὐτοῖς κινουμένη μένει μ. καὶ ἡ τριὰς μέχρι μ. 
συναγομένη μένει τριάς ὙΠΑ].ἐ6η1.4.03(Μ.091.1468}); 4. (ἢτΙ5[0]. τὸν 
Χριστὸν..«σάρκα γενόμενον λόγον καὶ μείναντα τῆς φυσικῆς αὐτοῦ μ. 
ἐντός ΑΡΟ]], [5.152(ρ.248.11}8Ρ.Ῥοεῖ. Ῥαϊν.Ἅτ(Ρ.307.24); τεῖ. 1ο.τ:τά 
διὰ μὲν γὰρ τοῦ ᾿ἐγένετο᾽, τὸ ἀδιαίρετον τῆς ἄκρας ἑνώσεως ὁ εὐαγγε- 
λιστὴς ὑπαινίττεται, ὥσπερ γὰρ ἡ μ. οὐκ ἂν τμηθείη εἰς μονάδας δύο 
(ἡ γὰρ εἰς ταύτας διαιρουμένη οὐκ ἂν εἴη μ. ἀλλὰ δυάς) οὕτως τὸ ἕν 
κατὰ τὴν ἄκραν ἕνωσιν οὐκ ἂν διαιρεθείη εἰς δύο ῬτοΟ ΟΡ ἄγη 
(ρ.190.7; Μι65.8618); Τουτὶ. Ἡοηορλ,ι(Μ.86.1788}) οἰς, 5. δυάς; 
κατ᾽ εὐδοκίαν ἡ ἕνωσις, βουλῆς καὶ γνώμης ταυτότητα κρατουμένη, 
ἵνα καὶ τὸ διάφορον τῶν φύσεων ἀσύγχυτον δείκνυται, καὶ τὸ τῆς 
εὐδοκίας μυστήριον μονάδι βουλήσεως διαδείκνυται Ῥαι] Ῥεῖ, ἡμΐο. γ΄. 
ΔΡ.Μαχ ριδς (.01.1130). 

Ἐμόνασις, ἡ, “0146, ἘΡαβτλοχ (Ν1.1τ8,7414}. 
᾿ μονασμός, ὁ, Ξοἰδμάσ μ. ἡμῶν οὔτ ϑείηρ αἴομε ἰορείδετ, Ῥχος.ἃ. 
οη.τ8: :το(}.8).2810). 

μοναστήριον, τό, 1. ΒΕΥΤΆ᾽ 5. ε6]} ὄντως οἰκία πένθους τὰ μ. ἔνθα 

σάκκος καὶ σποδός, ἔνθα μόνωσις, ἔνθα γέλως οὐδείς Οἢγτγϑβ.μ05:.14.3 

ἐμ Τηατ.628Ὲ); ὥσπερ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν, οὕτως ἔστιν εἰς μ. 
ἀνδρὸς ἁγίου καταφυγεῖν 15.(6290) ; οὐ γὰρ ἔστι κώμη οὔτε πόλις ἐν 
Αἰγύπτῳ. ..ἣ οὐχὶ τοῖς μι καθάπερ τείχεσι περιβέβληται ἘΡΔ]. ἢ Ἡ!ΟΉ.. 

φτοεια (ρ.3.21; Μ.65.4458); πρεσβύτερόν τινα..«πατέρα πολλῶν μ. καὶ 

ἡγούμενον πολλῆς ἀδελφότητος 18.20.τ(ρ.19.5; Μ.34.11708}} μ- «"- ἐν 
ᾧ ἀναχωρητής τις ὑπῆρξεν Ογτ.Β.Ὁ. 56 }.62(ρΡ.163.14) ; κτέσας ἑαυτῷ 

μικρὸν μ. ... ἀνεχώρει ἐκεῖσε ἸᾶὉ. Ἐπ βγη. 31(ρ.56.8); Πρ. ὁ ἀκριβὴς 

φιλόσοφος φροντιστήριον ἔχων τὸ σῶμα...ἐν τῷ φυσικῷ μ. καθίδρυται, 

ἔνδον συνάγων τὸν νοῦν 8Β45.σοηςὶ, (2, 5500; Μ.31.13600) ; Ρ]ατ.» 
Ζρομρ οἱ εἰς οἱ φιοηασίεγγ, Οτ.Να2.0γ.43.62(Μ.36.5778); ἵνα μὴ 

δγ78 μοναχός 

προφάσει ταπεινότητος καὶ πραότητος ἐν συγχύσει τὰ μ, ἦν ΜασιΔεξ. 

Ῥενξ9(}1.34.8480); 2. "ποραξίενγν οὔπω ἦν ἐν Αἰγύπτῳ συνεχῆ μ. ... 

ἕκαστος δὲ τῶν βουλομένων ἑαυτῷ προσέχειν οὐ μακρὰν τῆς ἰδίας 
κώμης καταμόνας ἠσκεῖτο ΑἸ, Απίοη.3(Μ.26.8448); προέστης 
μοναστηρίου ἸὰΔ.ἐρ. νας 1(Μ.25.532Ὰ}; μ. ..- εἴτουν μάνδραις ἘρΙΡῆ. 

παογιϑοιδίρ.49τ.2ο; Μ.42.1650); ἀνὴρ..«καὶ γυνὴ. ..τέχνην μετεχειρί- 

ζοντο, καὶ τῶν ἐν μ. ζώντων ἀκριβεστέραν ἐπεδείξαντο πολλῷ τὴν 

φιλοσοφίαν (Πγυ5.ἤ0η1.1.3 ἴῃ: Κοηι.τό :7(3.1158); μηδένα..«μηδαμοῦ 
οἰκοδομεῖν μηδὲ συνιστᾶν μ. ἢ εὐκτήριον οἶκον παρὰ γνώμην τοῦ τῆς 
πόλεως ἐπισκόπου (ΟΠΒαΙς, ἐση.4:; χρηματίσας τῷ θείῳ Παχωμίῳ ἐν 
πρώτοις κοινόβιον συστήσασθαι καὶ τούτῳ συνήργει εἰς τὴν πᾶσαν τοῦ 

μ- σύστασιν ΑΡορ᾿μμ.Ραὶν (Μ.ὅπ.1528); ἑπτὰ μ. ... συνεστήσαντο. ...ἐν 

μὲν λαύραις...«ἐν δὲ κοινοβίοις Ογτιϑιυ, δα, 58(ρ.158.18); τὸν ἡγούμενον 
τῶν ἐν “Ιεριχῷ μ. 1δ.5ο(Ρ.161.7); τῶν...«τῆς ἐρήμου ὀρθοδόξων μ. δ.90 

(ρ.199.2:); τὰ...Εὐθυμίου καὶ Θεοκτίστου μ. ἦσαν τότε ἐν ὁμονοίᾳ 
κοινὸν τὸν βίον ἔχοντα καὶ μίαν διοίκησιν ὑπὸ ἕνα ὄντα οἰκονόμον κατὰ 

τὴν τοῦ μεγάλου Εὐθυμίου ἐντολήν ἸᾶυΟγνγίας.δ(ρ.226.4); γυναικί τινι 

ἐναρέτῳ..«κτιζούσῃ τὸ τηνικαῦτα περὶ τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν μ. καὶ 
ἐκκλησίαν ἰά.ν. ΤᾺΡΉ.(ρ.241.20); λαῖλαψ ἀνέμου ἐγείρων κονιορτὸν ἐν 
πεδίῳ" οὕτως μοναχὸς ὑπερήφανος ἀνεγείρων ὀργὴν ἐν μ. ἩΙΥΡΟΙ ΠΙΟΉ. 
δ8(.79.14800); συνασκήσας...αὐτῷ τὸν μονήρη βίον ἐν ἑνὶ καὶ τῷ 

αὐτῷ μ. Ταβίῃ εσηζ (ρ.τοϑ.τό; Μ.86.10310); ἐγὼ ἐκ μικρᾶς ἡλικίας εἰς 
τὸ μ. εἰσῆλθον τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου Ἐπιίταϊ.υ. Εμ νεῖ. 55(Μ,86.23370); 

οὗ ψοτηθη ἔκβαλλε.. αὐτὴν ἀπὸ τοῦ οἴκου σου, καὶ κατάστησον αὐτὴν 
ἐν μ. ΒΑ5,ερ.5ε(2ι1δοα; Μ.32.4644); ἡ γυνὴ ἡ πόρνη..«ἔλεγεν..«πάντα 

τὰ ὑπάρχοντά μου δίδωμι τοῖς πτωχοῖς καὶ τὸν οἶκόν μου μ. παρθένων 

Α.Ῥεὶν.εἰ ἀπάν.22(ρ.126.26), ΑῤρορλιλΡαὶν.(Μ.65.4168); ῬΆ1]}.}. 
1απς.οίρ.8ς.6; Μ.34.τοοδΑ); γυνὴ χηρὰ ἐπὶ δεύτερον γάμον ἀρμάτω 
εἴτε ἐν μ. τοῖς παρ᾽ ἡμῶν ἀρτίως συσταθεῖσιν ἀποτασσέσθω, εἰ μὴ 
βούλοιτο γάμῳ προσορμῆσαι Τστερεπίιίερ. Πορι ΔΟ(Ν.86.6ο88). 

Ἐμοναστής, ὁ, »ηοηΐ, Βα5.2}.τ]ο(3.2500; Μ.32.645.); ΟΥΝΑΖ ον, 
43..4(}1.36.ς416); οὗτος μ. ὃς θεῷ ζῇ καὶ μόνῳ Ἰ4,ἐαγηι.1.2.34.11(Μ, 
27.058}; Ογτ..15.5.5(2.8674). 

ἐμοναστικός, . 50 αγγ μ. ὁ βίος αὐτοῦ ἴΞ6. Ἰἰοη], οὐδενὶ τῶν ζῴων 
κοινωνῶν ΤΕυϑι εχ. (Μ,18.1370); ἥμερον καὶ κοινωνικὸν ζῷον ὃ 
ἄνθρωπος, καὶ οὐχὶ μ., οὐδὲ ἄγριον ΒΑ5.γερ. {μ5.3.τ(λλος; Μ.3:. 
174); κίνδυνος παρέπεται τῇ μ. ζωῇ 1}.1.3(3418Β; Μ,0320); πειῖ, ἃ5 
βΒιθ8ῖ., 14.λόα.0.3(1.828; Μ.29.1020); 2. ῥΥΌΡΦΘΥ ἰοὸ ἃ βοἰταῦγν τὴν μ. 
σεμνότητα ϑοζ.ἦ.6.1.13.το(Μ.67.900 4); μ. τληπαθείας 1.1.13.14 
(9008); πειΐ, ΡΙατ, ἃ5 βιιδβῖ., ἐξ οὗ α Ξοἰτίαγν ἐμ᾽ εἶχε τῶν μ. πόθος 
τι ΝΆ 2. εαγη,.2.1.:1.327](Μ.37.1το 52.) 

μονάστρια, ἡ, πη, (ἢτυ8.6}.14.2(3,5964); 1514.}Ῥε],ἐῤ.1.367 {ι{. 
(Μ.78.3800) ; μ. ... μετ᾽ ἄλλων... «παρθένων ἐποιεῖτο τὴν οἴκησιν. ἐτῶν 
γὰρ ἦν ὡσεὶ δώδεκα ϑορῃχ. Η »τῖγ.Ογν οἰ 76.44(Μ.87.35808); μοναχῶν 
καὶ μ. παρθένων Οἠγοη. Βαξεῖ, 0. 385(Μ.02.0888); μὴ ἐχέτω παρρησίαν 
μοναχὸς πρὸς μονάστριαν ἢ μ. πρὸς μοναχὸν ἐδίᾳ προσομιλεῖν ΟΝΊο.(787) 

ἐαῃ.2ο; τοοτπαρ πάθον γοϊρίοιις υσῖυς, υἱγρίη μ. τις .««ἐκάθητο εἰς τὸν 

ἴδιον οἶκον, ἡσυχάζονσα καὶ φροντίζουσα τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἐν νηστείαις 
καὶ προσευχαῖς..«διατελοῦσα 10. ΜοβοΠ, ῥγαϊ. δο( }.87.201 20). 

Ἐμοναύλιος, εοἰἐδαίσ, ῬὨΙΠ]οΚςι.᾿..4.3.4(Ν.65.484}). 
μοναχή, ἡ, μη, Τάγιδευᾷ, οεη.2.54(Μ.00.17568). 
μοναχικός, οὕ ΟΥὁ ζογ γτποηϑ, νιοπαξείο, ΝΡ }.2.136(Μ.19.257Ὰ}; 

φιλοσοφία 1518.Ῥὲ].ε}}.1.1(Μ.78.1774}; γυμνασία ἐν.1.02(2458); κελ- 

λίον ἀροῤίῃμκ, Ῥαιν. (Μ.65.1484); σχήματος 1δ.(416}); συνοικιῶν 502, 
ἢ.6.3.14.38(Μ.67.τοϑ1Ὰ)}; καταγώγιον Τα, λ γε. 3(3.1148);} ἡ μ. 
ὑπερηφανία ἐστὶν ὅτε κενοδοξεῖ τις, ὡς ἀγρυπνῶν, ὡς νηστεύων [)0Υ. 
ἀοεί.2.5(Μ4.88.16458); μυστήριον μοναχικῆς τελειώσεως ΠΙοπ, ΑἸ... 
6.ψ(Μ.3.533λ}; τὴν μ. τάξιν οὐκ εἶναι προσαγωγικὴν ἑτέρων, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 

ἑαυτῆς ἑστῶσαν ἐν μ. καὶ ἱερᾷ στάσει 1ῤ.6.3.τ(5330) ; ποιιῖ, ἃ5 Βαῦϑι,, 
ναμά οὐ δοάν οὐ πιοπῖς, ἀροῤλελ Ῥαὶν. (Μ.δ5.1400); Ἐναρτ,ἢ.6.2.5 
(ρ.52,9; Μ.86.2515.}; ἡποηασίῖς ἐΐε, Το. ΝίοΞοι, ῥγαὶ, πο δο( Μ.87.29120, 
20218); Κ7.αποίρ.258.11); δολοῖ, τὰ ΟΝῚς απ. ΜΙ οη.2 0.644); 85 
ἘΠ|16 οἱ θοοῖϊς, Μοπαςεϊεΐςηι, ϑοοτ. .6.3.).22(Μ.6).3968). 

Ἐμοναχικῶς, {ΐκέ, ἦρι 106 πιαηηεν ἢ α νιοηκ, ἘΠατ λ γε. ο(3.ττο1)}; 
γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, κοσμικῶς τε καὶ μοναχζικδῶς {70.8].βοθητ, 

(1.88.1 134). 
μοναχός, ὁ, πομῖ; Α. εἴγτη. μοναχοὺς ὀνομάζοντες, ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ 

καθαρᾶς ὑπηρεσίας...καὶ τῆς ἀμερίστου καὶ ἑνιαίας ζωῆς, ὡς ἑνο- 

ποιούσης αὐτοὺς... .εἰς θεοειδῇ μονάδα Τλῖοτι. Ατ.6.}.6.1.3(}.3.5334}; τῇ 

μοναδικῇ πολιτείᾳ τοῦτο παρὰ τὰ λοιπὰ οἰκειότερον, τὸ παρθενεύειν, ὃ 
καὶ βούλεται ἡ τοῦ μ. προσηγορία δεῖλοὶ.24 ἴῃ 70.(Ἰϊπι,σεαὶ τ 5(Μ.88. 
0120). 

Β. ἀεβουίριίομβ ἀπ σματδοιθτιβιϊοβ ; 1. ἴπ ρεπ. μακάριός ἐστι μ., ὁ 
πάντων περίψημα ἑαυτὸν λογιξόμενος...ὁ πάντων τὴν σωτηρίαν, καὶ 

προκοπήν, ὡς οἰκείαν κατὰ πάσης χαρᾶς ὁρῶν...ὁ πάντας ἀνθρώπους 

ὡς θεὸν μετὰ θεὸν λογιζόμενος. μι ἐστιν, ὁ πάντων χωρισθείς, καὶ πᾶσι 
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συνηρμοσμένγος...«ὁ ἑαυτὸν μετὰ πάντων ἡγούμενος διὰ τὸ ἐν ἑκάστῳ 
ἑαυτὸν ἀπαραλείπτως δοκεῖν ὁρᾶν Ἐναρτ,. Ροηΐ.ογ.121-τ25(Μ.70. 
11038,0)}; (ῃγυβ. ἤο»η.70.5 τι. ΜῈ.(7.6038}; διὸ καὶ τοὺς...μ. ἐπαινῶ 
εοὐμετὰ τὸ δεῖπνον τοίνυν λέγοντές τινας εὐχαριστηρίους ὕμνους εἰς τὸν 
θεόν...τοῦ φοβεροῦ δικαστηρίον...ἑαυτοὺς ἀναμιμνήσκουσιν. εἰ δὲ 
ἐκεῖνοι, οἱ καὶ νηστείαις, καὶ χαμευνίαις, καὶ ἀγρυπνίαις, 'καὶ σάκκῳ, 
καὶ μυρίοις ξαυτοὺς σωφρονίζοντες, ἔτι καὶ ταύτης δέονται τῆς ὑπο- 
μνήσεως" πότε δυνησόμεθα ἡμεῖς ἐπιεικῶς ζῆν..«μηδὲ ὅλως εὐχόμενοι; 
1. 55. σ(Ξ60Ε,,5610) ; τοιαύτην δὲ ὁ μ. ἀρχὴν... κέκτηται, ὥστε δικαιό- 
τερὸν ἄν τις τοῦτον βασιλέα καλέσειεν, ἢ τὸν..«οστεφάνῳ λαμπόμενον 
Ἰά,.φονῥ.τ(τ. 1170}; συνετὸς μ. τῇ χρείᾳ προσέξει τοῦ σώματος, καὶ 
τὴν ἔνδειαν τῆς γαστρὸς ἄρτῳ πληρώσει καὶ ὕδατι, οὐ κολακεύσει 
πλουτοῦντὰς δι᾽ ἡδονὴν γαστρός, οὐδὲ δουλώσει νοῦν ἐλεύθερον δεσπόταις 
πολλοῖς" ἱκαναὶ γὰρ αἱ χεῖρες ὑπηρετῆσαι τῷ σώματι... ἀκτήμων μ., 
ἀϑλητὴς ἀμεσολάβητος, καὶ δρομεὺς κοῦφος, ταχέως φθάνων ἐπὶ τὸ 
βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως Ν1 τΡήγ,»"α].8(Μ.70.11534}); μ. ἐστιν, τάξις 
καὶ κατάστασις ἀσωμάτων, ἐν σώματι ὑλικῷ...ἐπιτελουμένη. μ. ἐστιν 
ὁ μόνον τῶν τοῦ θεοῦ ἐχόμενος ὅρων καὶ λόγων ἐν παντὶ καιρῷ...μ. 
ἐστιν βία φύσεως διηνεκής, καὶ φυλακὴ αἰσθήσεων ἀνελλιπής. μ. ἐστιν 
ἡγνισμένον σῶμα, καὶ κεκαθαρμένον στόμα, καὶ πεφωτισμένος νοῦς. 
μ. ἐστιν κατώδυνος ψυχὴ ἐν διηνεκεῖ μνήμῃ θανάτου ἀδολεσχοῦσα, καὶ 
ὑπνώττουσα, καὶ γρηγοροῦσα 70.(] τη. 5 καἰ, τ(}}.88,6338,0); 1.4 (7 40); 
1δ.23(069Ὰ}); μ. ἐστίν, ὃ τῶν ὑλικῶν πραγμάτων τὸν νοῦν ἀποχωρίσας" 
καὶ δι’ ἐγκρατείας καὶ ἀγάπης καὶ ψαλμωδίας καὶ προσευχῆς πρὸσ- 
καρτερῶν τῷ θεῷ Μαχ.εαγη!.2.54(Μ.90,τοοΙο); ὃ μὲν τοῖς πράγμασιν 
ἀποταξάμενος, οἷον τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς χρήμασι..«τὸν ἔξω ἄνθρωπον 
ἐποίησε μ." οὔπω δὲ καὶ τὸν ἔσω. ὃ δὲ τοῖς τούτων ἐμπαθέσι νοήμασι, 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον, ὅ ἐστιν ὁ νοῦς. καὶ τὸν μὲν ἔξω ἄνθρωπον, εὐκόλως 
τις ποιεῖ μ,, μόνον ἐὰν θελήσῃ" οὐκ ὀλίγος δὲ ἀγών, τὸν ἔσω ἄνθρωπον 
ποιῆσαι μ. 1δ.4.Ξο(τοδοα,8); 2. 5ρΘοί4! ὑγαΐῖβ: πανίησ 4}1 Ἑμΐηρε ἴῃ 
ΠΟΙΏΊΟἢ, Βα β,ασεεί.τ. "(2.220 ; ΜΙ.31.8804); θα πὸ βρϑοίδι ἔγίθπά- 
58105, 16.(3220; Μ.880Ὰ); ρονετίν, Ἰᾶ,σςορὶ, ἀΐςειτ(α 2ττε; Μ.31.6480); 
ἡσυχία (Πγγ5.ἤο»ι.70. 5 ἰῃι Μ|Ὲ.(7.δ04Δ); ΝῊ, ἤηει.(Μ.79.12368); ψίἢ- 
ἄτανγαὶ τοσαύτην χάριν ὁ θεὸς...τοῖς μ. ἐδωρήσατο, ὦστε τούτους μὲν 
μὴ θέλειν τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν... ἀλλὰ...σπουδάζειν μᾶλλον λανθάνειν 
τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὸ ἐγκαταμίξαι ἑκουσίως ἑαυτοὺς τοῖς εὐτελέσι 
«τῶν ἀδελφῶν" πολλοὺς δὲ μεγιστᾶνας... εἴθ᾽ ἑκουσίως, εἴτ᾽ ἀβου- 
λήτως διά τινος περιστάσεως προσφεύγειν τοῖς ταπεινοῖς Ἰὰ ΦρΡ}ιτα(Μ, 
79.814); 5έΔ ὈΠΠ1Εν, 10.1,2ος(180})}; οἵ,1.2.72(2320}; τηοἀογαξίοη ἔστι 
«τῷ μὲν μ. καὶ ἀμπεχόνη καὶ τράπεζα μετρία ὈΠγγβ.εοαρ.5(1.τχ80); 
ἵπ Βρεεοῇ, ΝῚ.6}}.3.220(4808) ; τὰν ἐν φρονήματι μ. δόκιμον εἶναι χρὴ 
ζυγοστάτην, μηδενὶ μέρει τῶν πλαστίγγων καταρρέπειν παραχωροῦντα, 
μήτε τῇ ἀσιτίᾳ, εἰς ἀτονίαν, μήτε πολυσιτίαν εἰς ἀσωτίαν 10.5.5 42 (4060); 
ῥήμασι γλυκυτάτοις λαλείτω μ. ἨγΡοΙΙΟΉ.ττχ(Μ.79.14840) ; ἔδαγ οὗ 
(οά, ἐδιτ(11734}); ΠΊοτον, 1δ.22(14768); ἰταεῃβα!π68ς, ἐδ. 63(14808); 
τηθε Κη 658, 7δ.τοφ(14848); Ραίίοπεθ, ἐδ.135(14850); οὐράΐοποα, ν. 
ὑπακοή; 3, τοηβυτα δηα δ ἡ δὲ τῶν τριχῶν ἀπόκαρσις ἐμφαίνει 
τὴν καθαρὰν καὶ ἀσχημάτιστον ζωήν..-μοναχοῖς εἰς τὸ θεοειδέστατον 
ἀναγομένην Τϊοη.ΑΤἸ.6.}..6.3.5(}1.3.3364}; Ξἰρηϊῆοθηςε οἵ νδτίοιιβ 
Ῥαχβ οὗ τηοηδβίὶς παι, ΤὩοτ. ἀσεὶ, τ. τ), (Μ.88,τ6320- τ636.); Μαχ. 
φη. ἄμ. 6) (Μ.0ο.84ο08--84τοῶ. 

ΟΟ, οσσαρδίίοῃβ δηά ἀα{165; 1, ἴοὸ 56ῖ Θχβῃιρὶα χρεωστοῦμεν οἱ μ., 
ὡς δι᾿ ἑαυτούς, οὕτως καὶ διὰ τοὺς ὁρῶντας ἀνθρώπους φαίνειν τῷ βίῳ, 
οὐ τῇ σάλπιγγι τῆς ἐπιδείξεως... ἀλλ᾽ ὡς πυρσὸς ἐν σκοτίᾳ δε)οῖ.2] ἴῃ 
10.ΟἸϊπι,ςεαί, 26(Ν 1.88, το4 10); 2. ραν Υ τὸν μ. μὲν ὀψόμεθα τῇ τοῦ 
ϑεοῦ λατρείᾳ, καὶ ταῖς εὐχαῖς κοσμούμενον, πολὺ πρότερον ᾷδοντα τῶν 
ὀρνίθων...θεῷ συλλαλοῦντα ΟἸγν 5, οοηρ.3(1.1180); Ηγρεσώμοηος 
(}1.79.14810) ; απ σπαπείηρ, 1δ.30(14778); 3. ναϊομίηρ ξίφος κατὰ 
τῶν παθῶν ἐγρήγορσις μοναχοῦ τὐ.οτίτ4810); [ἀϑείηρ, ἐδ. 8ο(14818); 
4, ἀρυϊουϊζαϊε τὴν πόλιν ἀφέντα πρὸς τὸ ὅρος φυγεῖν, καὶ φυτεύειν 
ἐκεῖ, καὶ ἄρδειν, καὶ ὑδροφορεῖν, καὶ τὰ ἄλλα δὴ πάντα τὰ τῶν μ. 
ποιεῖν (Ὦχγ5. ΟΡ}ιηρΉ,.2.2(1.508). 

Ὁ). σεποῦῖξεβ σοηιγαβιθα ψ] ΒΟ ἔα γε οὐχ οὕτως μ. ὡς μοναχὸς 
μοναχῷ. ὅὄμ, νήψεως πολλῆς, καὶ ἀρεμβάστου νοὸς δέεται" τῷ μὲν προ- 
τέρῳ πολλάκις ἐβοήθησεν ἕτερος" τῷ δὲ δευτέρῳ συνήργησεν ἄγγελος 
70.ΟΠΠπ|.5εαἱ.27(}.88,τοο)Ο) ; οἶμαι αὐτὸν τοῦτο λέγειν, ὅτι οὐχ οὕτως 

[4 -- κ ͵ ε 7 ς κ - 3 εΕ “-.«« ε σώζεται τοῦ ὀλισθαίνειν ὃ μόνος, ὡς ὁ ἔχων μ. ἕτερον μεθ᾽ ἑαυτοῦ! μ. ... 
διὸ οὐχ οὕτως μ. ὡς μοναχὸς μοναχῷ' τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ καλὸν οὕτως τὸ 
μόνον εἶναι, ὡς τὸ ἔχειν καὶ ἄλλον ἕνα δεἶοῖ.3 αα Ἰοσ.(Μ.88. ττοτθ). 

Ἐν ρστδάεβ οὗ ρευξεστοι τρεῖς εἶσιν ἠθικαὶ καταστάσεις γενιικκώτεραι 
ἐν τοῖς μ. καὶ πρώτη μέν, τὸ μηδὲν ἁμαρτάνειν κατ᾽ ἐνέργειαν' 
δευτέρα δέ, τὸ μὴ ἐγχρονίζειν ἐν τῇ ψυχῇ τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς" 
τρίτη δέ, τὸ τὰς μορφὰς τῶν γυναικῶν, καὶ τῶν λυπησάντων ἀπαθῶς 
θεωρεῖν κατὰ διάνοιαν Μαχ.εαγί!,2.87(Μ.91.τοτ3Α}). 

Ἐ' ἴῃ τα]. ἴο δῆρε]β ἥδιον ἰδεῖν ἐρημίαν σκηνὰς ἔχουσαν μοναχῶν 
συνεχεῖς... καὶ γὰρ ἄγγελοι κατάγονται πρὸς αὐτούς, καὶ ὅ τῶν ἀγγέλων 

8790 μοναχός. 

δεσπότης (Ὦγγϑ. λοηι.69.3 ἢ Μ|.(7.6841,8); ἐπὰν...μ. γαυρούμενος τῷ 
ὕψει τῆς πολιτείας, τὴν ὑπερηφάνειαν ἀσπάσηται.. ἀπολείπουσιν οἱ ἄγ- 

εἰ γέλοι τὸν ἀλαζονενόμενον ΝῚ]. ἐρῥ.1.226(Μ.79.2οο0) ; ζωὴ τοῦ μ. κατὰ 
μίμησιν ἀγγέλου γινέσθω καταφλέγουσα ἁμαρτίαν Ηγρεγωποη,::(Μ. 
79.14160}; ἰσάγγελος ἔσται μ. κοιλίας καταφρονῶν 1δ.53(1480Ὰ), 

Ὁ. ἴῃ ταὶ, ἴο 5εσα]ατβ ; 1. αἰ ἤδυεηος οὗ βῖαϊε ἂν εἶ κοσμικός, ἐν τῇ 
διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν ἀναστρέφου, εἰ δὲ μ. εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις, 
ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οὗ μι διάτριψον. εἰ μέντοι ἐν ἑτέροις βούλει 
ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πεοεῖν μέλλεις δελοὶ,τ5 ἴχ 70. πὶ ςεαὶ.3 
(Μ.88.6764}; Βεποβ τὰ τῶν κοσμικῶν κατορθώματα, πτώματά εἰσι τῶν 
μ. καὶ τῶν μ. κατορθώματα, πτώματά εἶσι τῶν κοσμικῶν. οἷον, τὰ τῶν 
κοσμικῶν κατορθώματα πλοῦτός ἐστι καὶ δόξα...εἰς ἅπερ ἐλθὼν ὃ μ., 
ἀπόλλυται, τὰ δὲ τοῦ μ, κατορθώματα, ἀκτημοσύνη, ἀδοξία...εἰς 
ἅπερ ἐλθὼν ὃ φιλόκοσμος παρὰ πρόθεσιν, πτῶμα ἡγεῖται μέγα Μαχ. 
(αγτ.3,85(Μ.00.10444}; 2. ἰπίεγρτη. οὗ αἰ ούθποθ ἰὴ ἀγοβα ἐπείθου 
μοι..«τένος χάριν οἱ μὲν μι στολιζόμενοι ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀναβάλ- 
λονται ὦμου, γυμνοῦντες ὅλον τὸ εὐώνυμον μέρος, οἱ δὲ φοροῦντες 
κοσμικοὶ τὰς χλανίδας τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ σώματος τοῖς πᾶσι φανερὸν 
καθιστῶσιν. -... οἷ μὲν μ. τῷ κυρίῳ πειθόμενοι λέγοντι: ᾿ὅπερ ποιεῖ ἡ 
δεξιά σον, μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά᾽, τουτέστιν, αἱ ἀγαθαὶ πράξεις... 
λανθανέτωσαν τὴν λοιμώδη κενοδοξίαν...ἀριστερὰ γὰρ ἀληθῶς ἐστιν ἡ 
τοιαύτῃ κατάστασις, δικαίως τὰ μὲν ἑαυτῶν κατορθώματα κρύπτουσιν 
ἐκ τῶν ἀνθρώπων" τὰ δὲ οἰκεῖα ἐλαττώματα ἐνώπιον ἁπάντων ἐξαγο- 
ρεύειν εἰώθασιν. οἱ δέ γε βιωτικοὶ κενόδοξοι...«τὰ μὲν ἑαυτῶν μυρία 
κακὰ πράγματα καλύπτουσι, προσποιησάμενοι δὲ μίαν τινὰ ἀρετὴν 
ἀπεργάσασθαι Ν1]. ἐρ}».2.245(}1.70.3250)}; 3. οἴ οῖ αἰ ογεησδβ : τη. Κ5 
51π 655 ΘΌ5ΠῪ ΤΠ8η. 5εουΐατβ, ΟΠ τυ 8.Ορῥηρη.3. τοι Το 40); ἰά ἠονη, 
68.3 ἐπ ΜΕ(].6Ί30); {πεῖν τπουτῃβ σογηρδτοά τὸ ρατα Τουηίαίηβ, 
ἴλοβε οὗἨ 56] θ 10 δεννεῖβ, 1.68. 5(677); παρὰ μὲν κοσμικοῖς 
ῥίξα πάντων τῶν κακῶν ἡ φιλαργυρία, παρὰ δὲ μ. μᾶλλον ἡ γαστρι- 
μαργία ΤΝ]],υτί.οορ.(Μ.79.14448); οὈΠρατίοης οὗ πιοηκβ πιιοἢ βἰσίο- 
τοῦ, Ῥιοπ. Ατ,6.}..6.5.2(Ν1.3.5330}; 4. δας τποπκα ἀπὰ Ἰα ΠΥ πιμβί 
ΟΌΒΕΓν 8 ΒΆΓΩΒ ΤΩΟΓΆΪ ὈΤΪΠΟΙρ 65 Δ Πα ἀδνοῖτίομα! ρυαοίίοθβ, ἀπά τὸ- 
οεἶνα 58Π|8 ἀϊν!πα Β]εβϑίησβ, Οἤγγβ, ον. 5.5.6 ἐμ Δ1|.(7. 5640); 1δ.7.7 
(1168); [ἃ ἤοηι.7.4 ἦι Ποδ.(12.80Ὰ); 5. ἴῃ τοὶ, ἴο ψοόϊηδσι βίος 
μοναχοῦ ἀκηλίδωτος ἔστω, μὴ χλευαζόμενος ὑπὸ γυναικαρίων σεσωρευ- 
μένων ἁμαρτίαις. βέλος γὰρ πειρατηρίου ἐστὶν ἡ γυνή Ηγρεν, "0.7 
(Μ.70.14738). 

Η. τοοηκβ δπᾶ νἱοα; ἴοσ ἰεπιρίαεοιβ ἴο ἀκηδία ν.5.ν.; 1. Βα 
ΟΡΡ. βοσά τηοῃκβ μι φιλοκτήμων καὶ πλούσιος, κοσμικὸς κτήτωρ- μ. 
δὲ πένης, οὐράνιος πολίτης ἘΡΏΓΥ.3.1518, εἰ ραβ5ϊπι; γαστρίμαργος μ.» 
κοιλίας ὑπόφορος, καὶ μαστιζόμενος ἀπαιτεῖται δασμὸν ἡμερούσιον. 
ὁδοιπόρος ὀξὺς ταχέως καταλήψεται πόλιν, καὶ μ. ἐγκρατὴς εἰρηνικὴν 
κατάστασιν" ὁδοιπόρος βραδὺς ἐν ἐρημίᾳ αὐλισθήσεται ὕπαιθρος, καὶ μ. 
γαστρίμαργος οὐ φθάσει εἰς οἶκον ἀπαθείας ΝῚ] “ρίγονιαὶ,2(Μ.70. 
ΤΑ ΞΟ 1484}; ἐῤ.7(11520); πολυκτήμων μ. χαίρει προσόδοις πολλαῖς, 
ὁ δὲ ἀκτήμων στεφάνοις κατορθωμάτων. φιλάργυρος μ. ἐργάζεται 
σφοδρῶς, ὁ δὲ ἀκτήμων προσευχαῖς σχολάζει. ... φιλάργυρος μ. πληροῖ 
ταμεῖα χρυσοῦ, ὁ δὲ ἀκτήμων θησαυρίζει ἐν οὐρανῷ τ, Β(11538); ὁ 
πανοῦργος ἀνθρωπάρεσκος.. «καιροὺς θηρεύει, καὶ προσώποις δουλεύει, 
ὅπως πληροφορήσῃ τὸ πολυτροπώτατον τῆς ἀνθρωπαρεοκείας πάθος" 
κρύπτειν πειρᾶται τὰ ἑαυτοῦ κακὰ διὰ τῆς τῶν ἀλλοτρίων ἐρωτήσεως. 
οἱ δὲ ὄντως μ. οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τοὐναντίον, τὰ τῶν ἄλλων συμπαθῶς 
παρορῶσι" τὰ δὲ αὑτῶν τῷ θεῷ φανεροποιοῦσι Μαγς, ΕἾ Οριι56.7.13 
(Μ.δπ.τοϑο0); μ. φιλόθεος σάλπιγγος προσευχῆς σημαινούσης λέγει" 
εὖγε, εὖγε' ὁ δὲ ῥᾳθυμὸς λέγει: οἴμοι, οἴμοι 10.ΕἸἸπ|.5εαἰ.2ο(Μ.88, 
941Α}); μ. ταπεινόφρων οὐ πολυπραγμονήσει ἄρρητα" ὁ δὲ ὑπερήφανος 
πολυπραγμονήσει κρίματα 1.2 5(9020) ; 2. 5ραοῖα! ἔαι]ῖ5: ναϊηρίοσν 
ἀπα ῥυἱάς, Ν}] ςρίγινιαὶ. το(Μ1.79.1τ600); ἐδ. το(ττό40); ἘΝΙ υδίοορ. 
(Μ.79.14614)}; Π0.(] πη. 5 εαἱ.23(Μ.88,9608) ; Μαχ.εαγίϊ.3.84(}.0ο. 
ἸΟ 410}; σοι η6α ὙΠ ρο]αξέοην, 70,0 Π]πη.5 καὶ, τα(Β640); ἀνδτῖςσε, 
Ποῖ παῖαγα] ἴο τη 5, Ὀαΐ 11 1 ΤΆ κο5 τοοῦ ἴπ {πθιη, 1} [ῃ6 τλοῚο 
αἰβίο!ς το εγδάϊςαϊς, ΤΙΝῚ] νέμεορ. (14408); 1δ.(14528); Ἰαζίης55, 
ΟΠ γυ5.εονηριεῖ,τϑ(1.1328); ψταῖῃ, Ηγροτο πον οθ(Μ.70.14844}; ἐνὶ] 
τῃουρμῖβ, ΝῚ] ἐη5ι.(Μ.70.12378). 

Τ. ἴῈ ΤΕ], τὸ ἀεν! ἀποτυποῦντες ἑαυτοὺς εἰς σχήματα μοναχῶν, ὡς 
εὐλαβεῖς προσποιοῦνται λαλεῖν, ἵνα τῷ ὁμοίῳ σχήματι πλανήσωσι, καὶ 
λοιπὸν ἔνθα θέλουσιν ἑλκύσωσι τοὺς ἀπατηθέντας παρ᾽ αὐτῶν Αἴῇῃυυ, 
πιοη.25(Μ.26.881.); ζέων τῷ πνεύματι μ. ἀποδιώκει τὸν διάβολον" 
ζηλῶν δὲ μ. ἀδίκως τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐπισπᾶται τὸν διάβολον γροτ. 
γπορ.20(Μ.10.14760); τῆς καρτερᾶς μάχης τῶν μ., τῆς πρὸς τοὺς 
ἀλάστορας δαίμονας ΝῚ], ἐΡῥ.1.25](Μ.79.188.); ν, δαίμων. 

ΤΟ σοΙηράτίθοα ΜΠ Ρυίεβίβ ἀπ ΒΙΒΠορ5 μέγας ὁ τῶν μ. ἀγών 
«ἀλλ᾽ εἴ τις καλῶς διοικουμένῃ ἱερωσύνῃ τοὺς ἐκεῖθεν ἱδρῶτας 
παραβάλοι, τοσοῦτον εὑρήσει τὸ διάφορον, ὅσον ἰδιώτου καὶ βασιλέως 
τὸ μέσον (Ὦγγϑ, τας, 6, Ξ(ρ.150.3; 1.4250); ίβπορβ ποτα δβχροβθᾶ τὸ 



, 
μονάχουσα 

τοτηρίατίοι ἔμδπι πο, ἤθποδ ρσυεαΐδυ νισίαε τεααϊγεαᾶ ἴῃ ἔματη, 
ἴν.6.8(0.155.8; 4270); τιοη 5 5μου] ΒΕΙΡ Οίβμορϑβ Ὀν {μεῖτ ρσάνειβ, 
14. Ῥλῆορο",6,3(τ.4ο6}). 

ΕΚ. νϑυ οι ΟΟΠΙΡΘΤΙΊΒΟΗΒ: ΤΟ Κ᾽Β σθχοίγεα βία σοπιρατοά ΜΠῊ 
(Παΐ οἵ Αάδιη θεΐοτε ἘΔ]], Ομτυβ.βοηι. 6 8.3 ἐμ Μ1|.(γ.6}4Ά}; ἢ δὴ 
ΑἸτατ θυσιαστήριον κυρίου ἀέρεραι ὑπάρχειν ὁ μ.,...ἐν ᾧ καὶ ἐξ οὗ εὐχαὶ 
καθαραὶ προσφέρονται τῷ..«θεῷ, θυσιαστήριον πνευματικῶς ἱδρυμένον 
ΝῚ] ἐΡΡ. 3.32(Ν.70. 3884); ἁπλοῦς μι, ἄλογον λογικόν, ὑπήκοον, τὸ 
οἰκεῖον φορτίον τελείως τῷ ἄγοντι ἀποθέμενος 70.(]γ.5εαἰ.24{Μ.88, 

40). 
Στὸ οἱ οὐδε οὗ πιοηὶς τῶν μ. τάξις ΑἸΠν, “πίοῃ.44(Μ.26.0ο088); 
Ὠϊρῃςβί οὗ ποπ-ϑασοσάοίαὶ οτάθιβ, ἱοη Αγ. .ἢ..6.1.3(}1,3.5 220); ἐὁ. 
6.2.5(ς360). 

ἍΜ. ροϊπΐῖβ. οὗ οΤμαγζαοίεσ απ σοπάπμοξ; ἰοτεπᾶς ποεαάεα [ΟΥ 
ὀτηγβοιηρ τηοηαβίὶς 116, Βδ5.7ερη1.2(2.2048 ; Μ.31.62324}; 8115 
ποῖ ἴο θὲ ἐχϑοίβα Ὀν ἴογος, ΝΗ, ρῥ.ι. τ29(Ν.79.1270}; ΟοοΑϑιοηδὶ 
φορά ἰοο ποῖ το ΡὈς οοπθοιηηοᾷ, 10.1.28η(1888). 
ΝΟ ἘΧΘΤΏΡΙΟ5 [ΟΣ ἸὩΟΏΚΒ; [0. Βαρί. δηὰ ΕΠ] Π, ΗἩγρεγοη. 48 
(}1.γ0.14770); 5. ῬΆὰ]}5 Βαπη τυ, ἐδ. 72(1480}) ; ῬΡΕΘΠΙοβη ἴῃ Ρύδθ]ε, 
0.73; Μοβθϑ᾽ Τηθ Κη 655, 1, 14. 

Ο. τποηκ αηα βοτρίατε ἄσκησις μοναχοῦ, μελέτη γραφῶν ΗνγρΕΥ. 
μιοη. 4(Ν1.70.14734}; 1Ὁ.42(14778). 

μονάχουσα, ἡ, -- μοναχή, Το. 6].δεγη’.(Μ.88,10320). 
μοναχῶς, 1. αἰσηε, μπϊφεεῖν, οἱ Ἡ, Οποβῖ τὸ μὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς 

κτίσεως τετάχθαι, ἀλλὰ μ. ἐκφωνεῖσθαι Βὰ5. 5 ῥῖγ.45(32.380; Μ.32. 
1524}; 2. 15: μΉτὶν ἔχει πάντα ἀριθμὸν ἡ μονὰς ἐν ἑαυτῇ μ. )τοη. Ατ.ἄ Ἢ, 
5. 6(}1.2.8200}); τῷ δὲ εἰηρμίαν, οἵ ἴῃ Οοαμεβρα, τον νυ85. ΤΎῖη ἃ 
(ρ.7γ4.πο; Μ.22.6880) ; οἵ Ἴ υἱπ., τὰ μηχα ρ.11.28; ΝΜ|.45.3480); οἱ 
σοΙ]δοῖίνε βοῦη5, 16.765 αἸἸ(Μ4 5. 1200}; 3. 1 ΟἼ6 τθᾶγ, ΟΡΡ. 
τετράχῶξ; ἘΠαΒι. (ΟΉ ΜΙ. 54(4.6.15538}; 4. ν. μοναχικῶς. 

| “μονερημίτης, ὁ, μεγηΐ, βοἰτίαγν, 170.1).Β,.2Δτ(Μ.ο6.τούο8); ν. 

μονηρεμίτης. 
μονή, ἡ, ἵ. αδοάε, ἰοάρίηρ; ἃ. 11τ., Π ον. ΟἼδηι τινος; ΟΠτνϑ8.5ἐαΐ. 5.2 

(2.61Ε); Ῥ. ρ. ὅπα τηεῖ., οὗ τρϑιίηρ' ΡΙδοε5. οὗ ἴοιηβ, (θη. 51». 6 
(0.349.17; Μ.9.61ΑᾺ}; ῬΊοη, ΑἹ.ΔΡ. τι, 6.14.2 5(7168; ΣΕ ΖΓ ἼΣΤΤΟ); 
οἱ 5 ταβΈοη, ΟἹ αὐτορεπεζαῖς τη ἡ ἀνθρωπεία φύσις... ἔχουσα... 
ἄσέμνον οἰκητήριον, μ. ἀκαλλώπιστον Μασ. Μρη ἀῤοεν.4.τϑίρ.το4. το); ; 
με... τῆς ἁγίας τριάδος εἰρηνευομένη διάνοια ΝῚ,ερηγυιαί τοί Μ. 19. 
1156); ; οἱ ΒΝΥ εἰς τὴν κρειττοτέραν πασῶν μονῶν μονὴ γενομένη 
τῆς ὁμοουσίου τριάδος, ἡ ἀκατάλυτος μι Μοῦ, ἄονη.3(Ν.86.32858) ; 
ἐ. 65ρΡ. οὗ ἢδᾶνϑῃ, τοῖ, 70.14:2 τὰ βρέφη ἐξαμβλωθέντα.. ἀγγέλῳ... 
παραδίδοσθαι, ἵνα γνώσεως μεταλαβόντα τῆς ἀμείνονος τύχῃ μ. ῥος, 
Ρεὶν.Β ἃ; ΟἸεπι.ἰν.4.26(6.322.8; Μ.8,.12768)}; 1δ.6.τ3(ρ.48ς.3; Μι0. 
4284); ὠνεῖται χρημάτων τις ἀφθαρσίαν, καὶ δοὺς τὰ διολλύμενα τοῦ 
κόσμου μ. τούτων αἰώνιον ἐν οὐρανοῖς ἀντιλαμβάνει 4. ψ.4.5.32(0.181.7; 
Μ,9.6278); μεταρσίους μ. Μασ. Μρπ.αῤοῦν.2.2ο(ρ.40.18); τὰς ἄνω μ. 
Οντ.1-ς.2. δ. 349Ε); 14..4..1.33(3.2874); 1α, ΔΜΤολι.23(3.411Ὲ); Χορ. 70. 
14:2 ἀγγεῖα αἱ διάφοραι μ. Οτιδολοί τη Μ͵ϊ.14141(Μ.17.207Ὰ};} Β88, 
Επη.3.2(1. 2730; Μ. 29. 6570); μ εἶπεν τὴν διηνεκῆ τῶν ἀγαθῶν 
ἀπόλαυσιν, ἀπὸ τοῦ ἐν οἰκίαις ἡμᾶς πᾶσαν ἄνεσιν καὶ ἀπόλαυσιν ἔχειν 
ΤΣ 'Μορβ. δ Ἰος.(Ν.66.276.Ὰ); τὸ διάφορον τῆς τιμῆς τῷ πολλὰς 
εἶναι τὰς μ. ὑποσημῆναι βούλεται Ογγ. .}0 ὁ.ο(4.7630) ; πολλαὶ μ. 
τουτέστιν ἀξιωμάτων διαφοραί" ἄλλο γὰρ τάγμα πατριαρχῶν, καὶ ἄλλο 
προφητῶν, ἄλλο ἀποστόλων, καὶ ἄλλο μαρτύρων Τμάϊτι( απί.τ:3(2.32}; 
4, τζογ.τό:4τ(3.278); ποβῖ. εἰ ὃ τόπος διαφέρει καὶ ἡ μ. τοῦ παντο- 
κράτορος λείπεται ἀπὸ τῆς τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ μ. ΟἸδτη. ἐν, 5.τ(ρ.3228.17; 
Μ.0.128); αὐ γραφαὶ...ἐκτεθεῖσαι ὑπὸ τῶν αἱρεσιαρχῶν..«περὶ τῶν μ. 
τοῦ στερεώματος ῬΏΉΣΟΧ.ρ.26{(ρ.184); 2. ἀαῤραγίγιεηὶ, ταθῖ, ῥοὰ... 
ἔνδον ἔχει μ. καὶ θήκας πολλὰς διαχωριζομένας διὰ ὑμένων ΤὭΡΗΕΙ. ἀπὲ, 
“ἀνίοί, τ. 5(}1.6.1ο324} ; 3. μοςίεὶ, ῬΠομπάντοιά.τ6 (335) ὉΠΠ|655 1 56η58 
4; δἰοβρῥτηρ-ρβίαοε τααυκὶηρ ἐπα οὗ ἃ ἀαν ΒΒ Ἰοῦτπεν, ἴῃ νἀ ηοηδ6 
(Μ.26.9648); 4. ἢξπος ἴτϑηῃ., ἀϊδίαριοθ δοίτοσοη ἔθ εἰοῤξ, δίαρε ἀπὸ 
τριάκοντα καὶ ἕξ μ. ἐν Ἀντιοχείᾳ ΑἸ ,ἀροΐ, πος. 2ο(ρ.τορΙ ; Μ.25. 
201Δ); ὁδευσάντων ἡμῶν μ. λε΄ 10.θιβου Ερτῤλα 41.490); ΝΗ, 
4Ρ}Ὀ.4.62(ΜΜ.79.0800) ; πιεῖ,, φἰαρε ἴῃ ῬΥΌΡ͵α58, ΟἸεπι.δίγ.2.18(Ρ.165.13; 
Ν. 8. 10378); ; διὰ. «παιδείας ἀπεκδυσάμενος τὰ πάθη ὃ πιστὸς ἡμῖν 
μέτεισιν ἐπὶ τὴν βελτίονα τῆς προτέρας μονήν 1τὐ.6. τά. 486. 25; ΜΝ... 
332Ὰ; μονής Μ55); τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἑλκόμενοι οἱ μὲν ἐνάρετοι 
οἰκειοῦνται τῇ πρώτῃ μ., ἐφεξῆς δ᾽ ἄλλοι μέχρι τῆς τελευταίας 1δ.}.2(ρ.8. 
251 4124}; κατὰ προκοπὴν ἀφίξονται [530. οἱ δίκαιοι] ἐπὶ τὴν πρώτην μ. 
14,δεὶ. οί. 1 52.190; Μ.9.7258); 5. ἀτρείηρ οὐ οὐνὰ ΟΥ̓́ΤΊοτα τποπκδ ΟΥ 
ηΜμΉ5; ἃ. εοἰΪ ὑποστρέψαντες εἰς τὰς μ. αὐτῶν, εἴχοντο τῆς προκειμένης 
ἀσκήσεως ῬΑ νι Ολννς5.6(ρ.28.5; Μ.47.23}; περὶ ὧραν ἐννάτην... «ἀφ' 
ἑκάστης μι. ψαλμῳδίαι ἐξέρχονται 14..1, απ|ς.1(0.26.7; Μ.34.το2ο0) ; 
αυιΝνϑ8.ν», κεν. (ρ.388.20; Μ,46.076})}; Β. ἡποπαξίεγν, ῬΠομἄιτοι. 
2 (334); Ῥαοῇ γε, Β 4ο(Μ.40.9404); Αἰ αροΐ,κες.δ7(0.145.18; Μ,25. 

880 μονογενής 

3680); τὴν τῆς μ. φροντίδα καὶ τῶν ἀδελφῶν ΟΥΝαΖ.ἐῤ.2το(}}.37. 
3570); «Αὐδιανοὶ...τὰς ἑαυτῶν μ. ἤτοι μάνδρας ἔχουσιν ἘΡῚΡΗ, ἠα67.70.1 
(ρ.232.18; Μ.42.3404}); Ρ4]}, λ. ατι5.21(ρΡ.63.20; Μ.34.τούδ})) ; τοῦ τῆς 
μ. ἡγεμονεύοντος ΤΠαι ἀ.γεἰ.3(3.1140); κατὰ τὴν Θηβαΐδα μ. τινα... 
χιλίους μοναχοὺς ἔνδον ἔχουσαν {ἢὈ}Ἐ4]}. ἀποη τοίρ.78.12; Μ.34.1τ750}; 
Ογτ.ϑ... Εμελγη 44{(0.65.20)}; ν. κοινόβιον; οἵ Μογεη 5 σοηνεηΐ, 
Ῥαοῆ.γορ.Β οί .40.09520), ῬΑ}. ἢ. Παμ5.ατ(0.22.19; 10330); ϑεῖρία 
Οἰγηιρ.2(ρ.44.15}; ο. ταεῖ., φιοπαδες [6 μ. δέ μοι σύνταγμα πρὸς 
σωτηρίαν ΟΥΝΑΖ.ΓαγΉ}}.1.2.34.178(}1.37.05814}; τρόπων γὰρ εἶναι τὴν μ., 
οὐ σωμάτων τ0.2.1.11τ.320(1ο52Ὰ). 

μονήμερος, οὗ ἃ εἴηρίε ἄαν; τιουΐ. ἃ5 βαθρβί. ἐν μ. {ὃὈἘ4}}. λγηοη.τα, 
(Μι34.ττότς ; ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ρ.66.:). 

Ἐμονηρεμίτης, ὁ, ἴος μονερημίτης, ΝῚ Εμίορ,λο(Μ.70, 1.208). 
μονήρης, 1. Ξοἰτίαγγν, ΕΡΙΓΠεΐ οἵ βίος ; ἃ. εἰηρίε, τωμαγγίσά, Οἴδηλ. 

οἰγ.7.τ2(Ρ.51.5; Μ.0.4070); ἐδ.3.ο(Ρ,226.23; Μ.8,.τ160Ὰ}; Β. ἐγορη εαὶ, 
Βαϑιγερ.ν.Ἴ4(2.4λ4τΒ; Μ.31.11330); ΜασιΑερ,.ἠοηι.4ς. τ(ΝΜ1.34.78 50}; ἐν 
τῇ ἀδελφῶν πολιτείᾳ...καὶ τῷ μ. βίῳ ῬΑ}, 1 αἰἰδιρτοσι(Ρ.1οῖ; Μ. 
34.1002) ; 1διτ(ρ.τό,τό ; τοΙ08); ἄβορλδμ Ραὶν ΔἸ δός, 880); ς. »ιοπαςίτε 
1ὴ σοη., ἄτῃ. ἐρυμοη.(.26.11850}); [Β85.6}.42.1τ(3.1258; Μ.32.3488); 
ΟΒγγϑ.:αε,6.7(0.154.12; 1.4278}; Ογτνροτ(ρ.1ο.2; 52,14}; τῶν τὸν μ. 
φιλοσοφούντων βίον Τα. βόνγιο(Ρ.10.24); ΤΡ, ς,ατδ: τοδί. 1465} 
Ἰ)οτιἄοεί. τ τοί Μ, 88, 1628); τὸν ἀγγελικὸν καὶ μ. βίον υισίτατιυ, Επμίνελ, 
τ.4{Μ.86.22864); ννγ 6 85 οὴςβ ᾿νοσά μονηρίβιον, Ἐρἢτ, 3. 336Α; Μ 1 Π- 
ουἷ βίος: μ. σχολῇ [516.ῬῈ], ρῥ.τ.22ο(Μ.78.221Ὰ}; 2. Ξοἷο, τοῖο ὦ. 
τῆς μ. δυνάμεως πάτερ (οηϑῖ,. 8.066]. νζ.ἢ..4.3.10.26(ΜἹ8ς.13.52Ὰ), 

Ἐμονήρια, ἡ, τἹΥΡΊΗ, ἀδερῖε, Μας ρθη ἀροεν.2.7(0.7.20). 
Ἐμονηρίβιος, ν. μονήρης. 
Ἐμόνητα (Ἐμόνιτα), ἡ, (1,ἴ. τποποία)ὺ 1. φεῖηι, 1. Μα], ελγοη τ 

Ρ.3οϑ(}1.97.4648); 2. εοἴπαρε, εοἱησά τηθηδγ, μόνιτα, (81, ὁ. 
ττ(Μ.88.4480); ΤὨΡΙΠ ἐἰγοη. Ρ.τϑ(Μ.Ιοβ. 1048); ἐδ. 0.20" (7418); ὅ. ἃ 
εοτῃ οὗ απβίαῖεα να], Ττορεητῖ, εν. ἤ οη.43(Μ,.86.6οΞΑ). 

Ἐμονητήριον, τό, γεοης- ῥίαεο, Μας. Μσπιαρῥοον.4.ττί(ρ.γ8.14); ἐῤ.. 
3.12(ρ.82.20); 1δ.4.12(0.176,11). 

Ἐμονητικός, Ξοἰϊίαγγ, Τδοητιεῖ Το, αςν.2(}.86.,2097})). 
μονία, ἡ, 1. εἸσαἀ)]αΞξίμεες, οἰανη τίν, ἘΡΏτ. τοῦ; 2. σοϊτεμάε τῷ. 

ἐθίσαντι ἐν κοινοβίῳ, δυσχερὴς ἡ μ. 14.2.15 8; [ΚΟ τ Ξεαὶ,27(Μ.88, 
11120}; 770... [.τ2(Μ.06.9680) ; οἵ ἃ νιον, ϑέορἢ. Ὠίδςν δίορῆ. 
(λΛ4.τοο.11844}; 3. ἱπαορεμάθηξε μ. καὶ αὐτοβουλία ἸΡὮΥ.3.255Ὲ, 

Ἐμονίδια, τά, σγοιρ οὗ εεἰΐς, νιομαϑίογγν, 1ο.ΜΌβΟΙ. ῥγαϊ τπτ(Μ.87.. 
2016})}; 1δ.χ52(3οΙ7.). 

μονιμότης, ἡ, 3. ῥεγηηαηοηερ, εἰογηῖίν ; οἵ οα, Πιοπ. ἀγ.(.η.2.4(Μ. 
3.6400); Μαχιδὲρ. (ΜΝ Οτ. 2880) ; οὗ 1,ορο5, 16.(13170); Ἰάοριαε(Μ.. 
ΟΙ.556Ὰ}; 2. {αδὶ ἀνε, ἢρ. ἀνέκπλυτον μονιμότητα ἐμμολυνθεῖσα ψυχή: 
εαἱ. ἄροε.τ2:ο(ρ.361.27). 

μονιός, ὁ, “οοἰλίωνγν το δοαγ, τοῖ, ῬΞ.Ἴοττά4, οἷἴδα τὸ ἀδβοσῖθα 
Ρεσβθοου θη οὗ μυχοῦ, {Μ.Ῥέοη.12.3; μι... ἄγριον καλεῖ ἶϑς, τὸν’ 
Ναβουχοδονόσορ] ἼΠπαι. ᾿ς. 74:τοί(α.1176}); ἢρ., οὗ αν] Γπουρ 5 ὅταν. 
«ὐὐΚαρποφορῇ ἡ ψυχὴ ἄξια τῶν αἰωνίων ἀποθηκῶν..-«πόρρωθεν ἀπείργει 

[Ξς, τὸ πνεῦμα] τὰς τοῦ μ. τοῦ ἀγρίου ἐπιβουλάς {885.15.20(1.292Ε; Μ. 
30.1524}; ΟΥΝ 55, μού, 4 τῇ Οαη!.(Μ.44.84τ0); ΤΜΑΧ.οαρ. αἰ. 222(Μ. 

90,14574). 
Ἐμόνιτα, ἡ, ν. "μόνητα. 
μονόβολος, ἐν ὁπό ῥίοεο, Ῥτος,,7ο5.8:20(Μ.87.τΟ208). 
Ἐμονοβόλως, 50 ὧς ἰο δὲ τη ὁη6 ρίδεο, ἘΡΙΡΗ ἤαεγιδι.3(ρ.483.8; ΜΙ, 

Δ41.1041})}. 
μονογαμ-έω, 1. δὲ ἐμὲ μιδδαμά οὗ ΟΉη6 τοῖξὲ αἱ α ἴτη16, Τμαάτι ΑΡις, 

ορμδο.24(Ν.97.15560); 2. δὲ νμαγγίσαᾷ ὁπ ομῖν ἰο --ἦσας παρθένον. 
Ῥῃοί.πονος.τ.22(Μ 104 κτ6.Α}. 

μονογαμία, ἡ, "παγγγίης ομἷν ομεο, ΤἈΡΒΙ πε μοἱ, 5. το Μ.6.. 
11418); {οπη. δέν, 3.τ(ρ.197.1ττ; Μ.8.11048}); Οτιονα, 2.4 τὰ {6ν.. 
(ρ.182.22; Μ΄.13.5ο080); μ. κατὰ νόμον γινομένη δικαία, ὡς ἂν κατὰ 
γνώμην θεοῦ ὑπάρχουσα (σηδὶ, Α͂Ρ.3.2.2} τὴν μ. ἐκ τῆς πλάσεως. 
ἐδείκνυεν, ὡς μία ἑνὲ ἐπλάσθη ΤΡΙοην. Ροΐγε.2ο; ἘΡΙΡΠ.λον.48.0. 
(ρ.231.14; Μ.4τ.868})). 

Ἐμονογαμικός, τπηοποσωομς, ἩΠάτιϑαιάιεῤῥιι οί Μ 90. το034). 
Ἐμονογάμιον, τό, ν, κακογάμιον, 
Ἐμονογαμίς, ἡ, 0 Υα1} τοῦ ῬιανγῖεΣ ομΐν οηες, οί γι .3.11: 

(ρ.4ο.19; Μ.18.71.). 
μονόγαμος, ὁ, ἡ, οη6 τοῖο τταγγῖες οπἷν σοπεε; οἵ ἴ[π6 τηδῃ, ΑΙ Ππεπᾶρ.. 

ἰερ.34.2(Μ.6.9688); ΜεΙἢ ςγηρ.2.12(ρ.40.18; Μ,18.714}); ἐπίσκοπον καὶ 
πρεσβύτερον καὶ διάκονον εἴπομεν μονογάμους καθίστασθαι, κἂν ζῶσιν. 
αὐτῶν αἱ γαμεταὶ κἂν τεθνήκασιν (σποὶ. ΑΡ}.6.17.τ; οἴ τς ψοπηδῃ, ΟΥ. 
λοι. 20.4 τη. [6γ.(0Ρ.182.24; Μ.13.πο80) ; διακόνισσαι...μ. ἐγκρατευσά- 
μέναι ἢ χηρεύσασαι ἀπὸ μονογαμίας ἣ ἀειπάρθενοι οὖσαι ἘρΙρΙ. όχΡ. 
βά.2τ(ρ.522.2ο; Μ.42.845Ὰ}. 

μονογενής, Δ. 1π σοῃ.; 1. σπῖν, σπό απ ον, οἵ ἃ ΠΠ114 ἡ παιδεία: 



μονογενής 

σου ἐφ᾽ ἡμᾶς. ὡς υἱὸν πρωτότοκον μ. 55.8αἰ.18,4; οἵ Ιβαᾶς τὸν ἴδιον 
μ. καὶ ἀγαπητόν Ιτρυ.ἤσέγ.4.5.4(Μ.7.086Ὰ); καί τις πατὴρ τὸν μ. 
παῖδα, καὶ μήτηρ τὴν ἀγαπητὴν θυγατέρα προσέθνον τῷ δαίμονι Ἐλι5. 
}.5.4 το(τπ40; Μ.21.2604Ὰ); τὰ μι καὶ ἀγαπητὰ τῶν τέκνων 1α.ἰ.0 13 
(Ρ.228.11; Μ,2ο.Ἰφοια); υἱὸν γνήσιον καὶ μ. (Ὠχγ5. ἢ". [οὐ χ:-δ(Μ.64. 
5520); Οὗ 5680 88 ἴγρ6 οὗ (Βεῖβι ἐκεῖνος μ. καὶ ὅ θεὸς μ. ΤΟῃγνΒ..ἀδ».2 
(2.7450); 2. ἐαφαϊναϊςηΐ τὸ δεϊουει μ. μὲν τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὀνομάζει, 
τὸ μ. τιθεὶς ἀντὶ τοῦ ἠγαπημένου, ἀεὶ γάρ πώς ἐστιν ἐν ἀγάπῃ πλείστῃ 
τὸ μ. ἐν τέκνοις ΤΏ ὀχ, ς.34:17(}1.27.1720); οξ 5... 3 οὐ Βαρτα; 
ΙΔ ΜΙ] αγεεί τ τίρ.2.13; Μ.24. .713Ἀ}; 3. μηΐφιδ μ. θυσιαστήριον 14.ἢ.6. 
το, 4.68(} .20.8774}; μ. τι χρῆμα ἰα.ν.(΄.3.5ο(Ρ.98.30; Μ.20.ττο00) ; τε, 
Μιιτό: τό ὄντως φωνὴ μ. μαρτυροῦσα μονογενεῖ Μδ8ο. Μρῃ. ἀρουν. Ἄς: 
2710. 111. 10}; οἱ Ἀρειανοὶ λέγουσιν, ὅ ὅτι διὰ τοῦτο καλεῖται ὃ υἱὸς μ.» 

ὅτι μόνος ἐκ θεοῦ γέγονε: πρὸς οὖς λεκτέον, ὅτι καὶ τὸν ἡλιόν τίνες 
λέγουσι μ., καθὸ ἥλιος μόνος ἐστέν: ἀλλ᾽ 
Ατπῖοῃ. [0.5::τό(}].85.14124}; μ. ὅδε κόσμος κατὰ τὸν Πλάτωνα 
Ζϑομ. Μιτ ορτξα(Μ.8ς. το72.); τῶν κτισμάτων τὰ μέν εἰσι μ, ... οἷον 
ἥλιος καὶ σελήνη ΟἸντΩρΡ. εοί.τ τοί .02.4888); οὗ Ῥῃοεπίχ, αἰοης οὗ 
ἐξ ἐμά, τίσι.) 5.2) ζῷόν τι μ. Οτιφἰ5.4.08(0.372.7; Μ.1τ.11770}; 
ὄρνιν...μι ὄντα τὴν φύσιν Ἐλι5...(5,4.72(ρ.147.1τ8 ; 12284}; (δῆς. ΑΡΡ. 
5,.71οὸ; οἱ (ῃχιδ 5 δυχπδηϊν ἃ5 σκώληξ ({Ἐ5.21:17} τι5864 45. Ὀδ1ΐ 
ἰο σαίοῃ ἴ)εν!} σκώληξ... μυστική, μ., ἀπόρρητος 8. Μρηιαῤοῦν. 3.0 
(ρ.73.8); οὗ ἀἰρϑίταςῖς μ. τῆς ἐκκλησίας τῆς καθολικῆς τὴν ἀλήθειαν 
Οδρτ.ρ.  Ρἢ.2(0Ρ.54.2; Μ.ΡῚ, .58.8484}; τῆς μ. θρῃσκείας 10 Μαρ... 
30. 2(0.46. 30; Μ.Ρὲ 54. 190Ἀ); ; 1ὴ {Π15 Β6π86 οὗ ΕἈΕΠοΥ, τοῖ, Θοὴ τῆς 
ἐκ μ. μονότητος καὶ τῆς ἐκ τελείου τελειότητος Ασας. 865. ,. ΜΜαγςεἰ!. 
ΔΡ.ΕΡΙΡῈ ἐαθν.72.8(Ρ.262.28; Μ.42.3024}; ὑπὸ τὴν κραταιάν σου χεῖρα 
τοῦ μ. ϑεταρ.εμε πα; πῆ Η, μοβὶ καὶ τὸ πνεῦμα...μ., οὐχ. υἱοῦ 
ἔχον ὄνομα, οὐ πατρὸς τὴν ὀνομασίαν ἘΡΙΡΒ.αηειϑίρ.15.1; Μ.43.204}; 
4. σοἰζίαγγν, ἀδδεγίοα, τοῖ, Ῥ5.241:τό, Τμα δα Ιος.(1,762). 

Β. φραχίῖς, οὗ βοῃ, ομέγ, ομῖν-θεροιίθη; 1. σουρίεα 1 παῖς : διὰ 
τοῦ παιδὸς αὐτοῦ τοῦ μ. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ΜΙ ̓ οίγε.2ο.2; ἐν τῷ ὀνόματι 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ παιδός σου τοῦ μ. 44..σ«ττ(ρ.158.10}; τοί, 5αῦεὶ- 
1|απίβηη βλασφημίαν...περὶ τοῦ...θεοῦ πατρὸς τοῦ... Χριστοῦ ἀπιστίαν 
ε.εἰπερὶ τοῦ μ. παιδὸς αὐτοῦ οπ. Α],ᾺΡ.1ππ|5.}.6.1.6(Μ.20.048Ὰ}; 

τὸν δεύτερον μετὰ τὸν πατέρα τῶν ὅλων αἴτιον, τὸν τοῦ θεοῦ παῖδα 
γνήσιον καὶ μ. Ἐλι5,᾿..6.τ.2.3(564}; θεὸν...«θεοῦ, μόνου μ. παῖδα Ἰὰ.υ.(, 
1.32(ρ.22.24; Μ.20.0488); 14.6,1ἢ..τ.ιτ3(0.74.8; Μ.24.8524); ὦ μονο- 
γενὲς τοῦ θεοῦ παῖ [Ὦτν5.ἤοηι.23.7 ἦν Μ| 4 {7 20 5Ὰ ; μονογενῆ (διπι6) ; 
2. ΜΠ υἱός, Αὐδιεαῤοί, το(ρ.11ο.31); ἃ5 δηζγρε οἵ ἴβαας τὸν ἴδιον 
μ. καὶ ἀγαπητὸν υἱὸν θυσίαν παρασχεῖν ἴτοῃ.καδν.4.5.4(}1.7.0864Ὰ}; ὁ... 
βραβευτὴς ὁ μ. υἱὸς τοῦ θεοῦ (Ἰεπη.517.7.3(0.14.26; ΝΙ.9.4240) ; ἃ5 ΟΡὈ. 
Ἡ. Ὁδοϑβὲ μόνου τοῦ μ. φύσει υἱοῦ ἀρχῆθεν τυγχάνοντος ΟΥ. 70.2.τοί(ρ.65. 
22; Μ.14.1204}; ὁ τοῦ...θεοῦ τέλειος λόγος, οἷα μ. πατρὸς υἱός Ἐλι5. 
ἐαλ(ρ.230.18; Μ.2ο.13880); γῆν ἔκτισεν..«ὁ μ. υἱός 80. ΝΡ ἀροέν. 
4.23(0Ρ.1ο5.20); Ὀμγυβ. ἤν. 60.2 τῇ 70.(8,4118); εἰ καὶ γέγονεν ἀδεὰλ- 
φός, καὶ κεχρημάτικεν ἡμῶν πρωτότοκος διὰ τὸ ἀνθρώπινον καίτοι 
θεὸς ὑπάρχων καὶ υἱὸς μ. Ογτ.15.χ.5(2.1448)}; ἄτρεπτον..«τοῦ μ. υἱοῦ 
τὴν θεότητα Ὑπα πεν ργοσπι. (4.4); 3. ψιτἢ λόγος, Οτ, [0.32.2 5(17; 
Ρ.410.09; Μ.14.8120); τοῦ μ. σου λόγου τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ 
«Χριστοῦ 4.Ῥεῖν.οἱ αι. ττ(ρ.184.2); ὃ μ. αὐτοῦ, ὁ ἐν αὐτῷ θεὸς λόγος 
συ Τμβαυτ. βαη Ον 4(ρ.9.5; ΝΜ ΙοιΙΟΟΙΑ}; τῷ μ. καὶ σωτῆρι λόγῳ Επ8. 
ἐσ χ(ρ.ιφουῖτ; Μ.2ο. .:325}); Δι ρρηὶ. 4ῷ. 25.810); ὃ μ. τοῦ θεοῦ 
λόγος... "γενόμενος ἐκ γυκαικός Ογτ. 15... 2(2. 250); : τ. 4(1221}») ; : 

4. γῇ σωτήρ, ᾿πι5.1. τοί(ρ.223.το; Μ.20.13730); 5. ΨΠΓῈ θεός, τεῖ. 
70.1:τ οἱ ἀπὸ Οὐολοιτινου. δ νὴρτνλαθνν Μ. λέγουσιν, ὃν καὶ ϑεὸν 
προσαγορεύεσθαι, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἄντικρυς θεὸν αὐτὸν δηλοῖ λέγων’ 
ὁ μ. ϑεὸς...«ἐξηγήσατο ΟἸοτη,εχο. Τ βάοϊ, δ(ρ.τογ.το ; Μ.9.657Ὰ}), οἵ, τὸ 
ἴηεἴτα ; καταλλήλως δὲ τῷ μ. θεὸν καὶ υἱὸν αὐτὸν εἶναι πατρὸς ὠνομά- 
σθησαν κόλποι. «ἀφ᾽ ὧν ἴσμεν σημαίνεσθαι τὴν πρὸς τὸν πατέρα 
οἰκειότητα ΟΥ̓, ἤγ.14 1. 70.(Ρ.405.28}; μ. ϑεός, ἐκ θεοῦ γεγεννημένος 
λόγος Ἐπ5,,Ονταίρ.22τ1.το ; Μ.20.12808); τ ΝΝ γ985.ογ,οαἰοοϊ. τόθ. 
(0.2.1; Μ.45.98); 14.6ρ.3(}1.46.1017}}; ἡ..«δύναμις, ἥτις ἐστὶν ὁ μ. 
θεός, πάντα ποιεῖ, οὗ χωρὶς οὐδὲν εἰς γένεσιν τῶν ὄντων ἔρχεται" ἀλλὰ 
καὶ αὐτὴ πάλιν τῶν ἀγαθῶν ἡ πηγή, ἐκ τοῦ πατρικοῦ βουλήματος 
ἀφορμᾶται... πᾶν ἀγαθὸν πρᾶγμα... τῆς ἀνάρχου δυνάμεως. -ἐξημμένον 
ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος διὰ τοῦ μ. θεοῦ ἀχρόνως... 
ἄγεται Ἰά γες ἀἸ1(}1.45.120Ὰ}; 14.490 ]]. 5(}1.45. 11320); ὁ ὁμ. θεὸς αὐτὸς 
ἀνίστησι τὸν ἀνακραθέντα ἄνθρωπον αὐτῷ...ἐν γὰρ τῷ ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀποθανόντι...-τὸν κόσμον ξαυτῷ »ἀρἰλλεξον: ὁ μ. θεός τὍ.τη(ττπ60}; 

μ. θεὸν ἀποκαλεῖ τὸν υἱόν, καὶ ἐν κόλποις εἶναί φησι τοῦ πατρός, 
ἵνα φαίνηται πάλιν τῆς πρὸς τὴν κτίσιν ὁμοφυΐας ἔξω κεΐμενος, καὶ 
ἰδιάζουσαν ἔχων ἐκ πατρὸς καὶ ἐν πατρὶ τὴν ὕπαρξιν, εἰ γὰρ ὄντως 
θεός ἐστι μ., πῶς οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν ἕτερος, ὡς πρὸς ἐκείνους, οἵπερ 
εἰσὶ κατὰ θέσιν θεοί,..; νοηθήσεται γὰρ οὐκ ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ὁ 
μ., ἀλλ᾽ ὡς μόνος ὧν ἐκ πατρό:. ... θεός ἐστι μ. ὁ υἱός, ἔξω δηλονότι 

δδι 

Σ ΄ ᾿ «ὔ » 

οὐκέτι καὶ υἱὸς ἐστιν. 

τῷ πλήθει τῶν γεγονότων συναριθμούμενος ; 

«εἰς τελεέωσιν ᾿ 

μονογενής. 

τῶν ἄλλων κείσεται, καὶ οὐκ ἐν τοῖς κατὰ χάριν τετάξεται θεοῖς Ογτ. 
.70.τ.το(4.το58}; 6. ψιῖςἢ εἰκών: τὴν πρωτότυπον τοῦ πατρὸς καὶ μ. 
εἰκόνα ΜΕΙΉ.γ65.1.35(0.274.5; Μ.18.2020); 7. 405., ΓΤ υδἱ ἀταί τος τ(Μ. 
6.72.0); ὁ τῷ ὄντι μ., ὁ τῆς τοῦ..-πατρὸς δόξης χαρακτήρ (]ΘΤῊ ἐγ, 
7.3(0.12.20; Μ.0.4214}; δόξα τῷ μ. τῷ ἀπὸ τοῦ πατρός 4.7 βοπ:ς. ἃ 6ο. 
(Ρ.177.6}; περὶ, «τοῦ τὸν ἄνθρωπον ὄργανον γεγονότα καὶ ἔνδυμα τοῦ 
μ. τοῦτο ἀπειργάσθαι Μοίἢ.5»}Ὸ:}.3.7(0.22.18; Μιιδ,600); ὁ πρωτό- 
πλαστος..«.εἰς αὐτὸν ἀναφέρεσθαι δύναται τὸν Χριστόν, οὐκέτι τύπος 
ὧν καὶ... εἰκὼν τοῦ μ., ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο σοφία γεγονὼς καὶ λόγος 
18.3.8(0ρ.42ς.6; 720}; ἡ τοῦ μ. αὐτοῦ γέννησις 1ϑυ5.6.ἐ8.1.12(Ρ.71.8; Μ, 
24.848λ); Μϑο. Μη ροεγ.2.8(ρ.0.8); [Βα5.λοηιτη 5. 28(1.350Ὲ; Μ. 
30.77Δ}} Ῥ4]] .Οἠγγο.τοί(ρ.99.12; Μ.47.56); γτ, [οεἰ,.33(3.2204}; τὴν 
τοῦ μ. σάρκωσιν ἽΠΒαΤφμ, το ἐπ θη. (1.23); 8. {Π60]. Ἱπιρ ]οα  Ιοτ 8 
8Π6 ΟΟΙΏΩΘΗΙ5, οἵ, “μη ροηῖμες Ἀἰτιι5.. 4 δεὶ τπὶ σἴτα βαϊγς, τρδ6 
ἐπαγγαυ.᾽ ῥαίγενα πῖνε την διδτθης θατςίσηίθηι, {6 φεῖ ΤΉ Σῖπα 67:5 

ἐξὶ μἰἴμ5 οριμῖδς δμαγγαΐ, ἴτε. ἤαεν.3.1τ.6(Ν .7.8838) ; τὸ, “ὡς μονο- 
γενοῦς παρὰ πατρός᾽ νοεῖν ὑποβάλλει ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι 
τὸν υἱόν, ... εἰ γὰρ καὶ ἄλλα παρὰ πατρὸς εἶχε τὴν ὕπαρξιν, ματαίως ἡ 
τοῦ μ. ἔκειτο φωνή... οὗτος δὲ μ. παρὰ πατρὸς πλήρης χάριτος καὶ 
ἀληθείας εἴρηται, οὐκ ἄλλος ὧν τούτων ὧν λέγεται εἶναι πλήρης ΟΥ̓. 7γ.0 
15. .(Ρ.400.20); οἵ. ρεμήμς πἰλες ξαἰυαίον ἨοδΙοΥ, φμῖ δοίμς ἐὰ βαϊγέ 
παίμδ δεί, δοίμς παίμγα εἰ πο αὐοῤίτοπε ἐἰΐτις ὁδὶ, τι τορίρ.562.20) 
τοῦ μ. παιδὸς...τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος 
λόγου Ἰλίον.Α],.40.Ἐπ5....6.7.6(}},2ο. 6484}; ὅτε ὁ υἱὸς...οὔὖτε ἐξ οὐκ 
ὄντων γεγένηται, οὔτε ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, αὐτάρκης ἐπαίδευσεν ᾿Ιωάν- 
νης ««γράφων...ὃ μι υἱός, ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός ΑἸοχ, ΑΙ. 
ἐρ.«Αἰοχ,4(0.22.5; Μ.18.5534}; αὐτὸς ὃ μ. τοῦ θεοῦ καὶ πρωτότοκος 
τῶν ὅλων ἡ πάντων ἀρχή Ἐπ|5.}.6.7.15(3270; Μ.21.55328}; φύσει θεὸς 
ὅμοϑ καὶ μ. υἱὸς ὧν τυγχάνει, οὐχὶ δὲ ὁμοίως τοῖς ἔξωθεν εἱσποιού- 

μενος... εἰ καὶ φύσει μ. υἱὸς καὶ θεὸς...ἀνευφημεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ πρῶτος 
θεός, πρωτὸς δὲ τοῦ θεοῦ μ. υἱός, καὶ διὰ τοῦτο θεός 1.4.6.5.4{(0.225.27; 
Μ.22.372}0)); ἔπρεπεν..«θεῷ πρὸ παντὸς γενητοῦ...τὸ μ. τοῦτο προ- 
βαλέσθαι γέννημα, ὥσπερ τινὰ κρηπίδα καὶ θεμέλιον..-τῶν μελλόντων 
δι᾿ αὐτοῦ γενήσεσθαι 1ἃ.6.ἐ8.τ.8(ρ.66,27; Μι,24.8370); πῶς δ᾽ ἔσται μ. 

{δι τοτοίρ, 8.30; 8410); 
ὁμολογοῦμεν καὶ μ. καὶ πρωτότοκον" ἀλλὰ μ. τὸν λόγον, ὃς πάντοτε ἦν 
καὶ ἔστιν ἐν τῷ πατρί' τὸ πρωτότοκος δὲ τῷ ἀνθρώπῳ (ϑατά, 6. αὶ. 
ΔΡ.ΤΠατ.}.6.2.8,44(3.846); ΑἸΏ..4γ.2.62(Μ.26.280Ὰ}) οἷἵ. 5. πρωτότοκος; 
μ. γὰρ οὐχ ὁ παρὰ μόνον γενόμενος, ἀλλ᾽ ὁ μόνος γεννηθείς...μ. δέ, ὡς 
ἔοικεν, ἀνθρώπων οὐδείς, κατά γε τὸν ἡμέτερον λόγον, διὰ τὸ ἐκ 
συνδυασμοῦ πᾶσιν ὑπάρχειν τὴν γέννησιν. οὐδὲ ἡ Σάρα μήτηρ μονο- 
γενοῦς ἦν παιδός Β85.μη.2.20 -τίτ.256.-Ἑ; Μ,29.6τδΑ-ὁ17}}; εἰ δὲ 
κτιστός ἐστιν, οὐ μ."..-εἰ δὲ μ.,.--οὐδεμίαν ἄρα ἔχει πρὸς τὰ κτιστὰ 
κοινωνίαν ἜΠαϊ.α67.5.2(4.382); οὐκ ἄλλος ..ὁ «Χριστός, καὶ ἄλλος ὁ 
θεὸς λόγος... δύο γὰρ υἱοὺς ἡ θεία φύσις οὐκ οἶδεν. ὁ ̓ μόνος μ.- ἐγέννησεν 
ΡῬγοο,ΟΡ Ἄγηιδ(ρ. 1ρο.22; Μ, 65. 8644); ̓ ἔστι γὰρ εἷς καὶ μόνος μ- νἱὸς 
καὶ λόγος.-.«.οὐ τῶν φύσεων.. "εἰς δυάδα ὑποστάσεων τεμνομένων 14, Ρ. 
(1 6ς. 88:0); μόνος μ. ἐκ μόνου πατρός, καὶ μόνος ἐκ μόνης μητρὸς 
110.1.δογπιθ τοί Μ.96.6778); 9. τεῦς μοτεῖ, Τσιῃ. ἀοοίτης πάντα...δι᾿ 
αὐτοῦ γεγεννῆσθαι... ὁμολογοῦμεν, συναπογεννηθείσης ἄνωθεν αὐτῷ τῆς 
δημιουργικῆς δυνάμεως, ὥστ᾽ εἶναι θεὸν μ. πάντων τῶν μετ᾽ αὐτὸν καὶ 
τῶν δι᾽ αὐτοῦ γενομένων Εππιαροίὶ, τ5(}1.20.8490} ; οὔκουν εἰ μόνος μὲν 
ἀληθινὸς ὁ θεὸς...ἐπειδὴ καὶ μόνος ἀγέννητος, μ. υἱὸς, ἐπειδὴ μόνος 
ἀγεννήτου γέννημα, οὐκ ἂν δέ τι μόνον εἴη, κοινοποιουμένης πρὸς ἕτερον 
δι᾿ ὁμοιότητα τῆς φύσεως 1Ὁ.22(8578); εἰ τὴν μὲν βούλησιν ἀπέδειξεν ὁ. 
λόγος ἐνέργειαν, οὐκ οὐσίαν δὲ τὴν ἐνέργειαν, ὑπέστη δὲ βουλήσει τοῦ 
πατρὺς ὁ μ., οὐ πρὸς τὴν οὐσίαν, πρὸς δὲ τὴν ἐνέργειαν, ἥτις ἐστὶ καὶ 
βούλησις- ἀποσώζειν τὴν ὁμοιότητα τὸν υἱὸν ἀναγκαῖον. --. εἰκόνα 
τοίνυν φαμέν, οὐχ ὡς ἀγεννήτῳ γέννημα παραβάλλοντες... ἀλλ᾽ υἱὸν μ. 
καὶ πρωτότοκον πατρί, τῆς μὲν υἱοῦ προσηγορίας τὴν οὐσίαν δηλούσης, 
τῆς δὲ πατρός, τὴν τοῦ γεννήσαντος ἐνέργειαν 1δ.24(8608,0)}; διὰ τοῦτο 
ἐνμω, ἐπειδή, παρὰ μόνον γεννηθεὶς καὶ κτισθείς, τελειότατος γέγονεν 
ὑπουργός Ἰά 0.85, 121,2. 21(1.25 60; Μ.20.617λ); εἰ 
παραιτεῖται τὸν ἄγγελον, ... ἀποδείκνυται... ὅτι ὁ τῇ τοῦ ὄντος ἐπωνυμίᾳ 
ἑαυτὸν γνωρίσας ὁ μ. ἐστι θεὸς... εἶ γὰρ...ὅ μ. οὐκ ἔστι, καθὼς Εὐνόμιος 
βούλεται,...τὰ ἐκ τῆς συναγωγῆς δόγματα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν... 
μεταφέρεται ὟΟΥΝΥΒ5, μη ττί ρΡ.263.1,6; Μ.45.872Ὰ); ΑἈἈρείανοι 
λέγουσιν ὅτι καλεῖται ἃ υἱὸς μ. ὅτι μόνος ἐκ θεοῦ γέγονε Ατητηοῃ. 76. 
24:ιό(Μ,8ς.14124Α); 10. ποβέ., οὗ ἀφοῦ Νοῦς (οἰϊδρτίηρ οὗ Βυθός 
Δ Πα Σιγὴ), ἴτεπμαεν.τ.τ(Μ.7.4458); ἑαυτὸν τῆς Σιγῆς μονώτατον 
γεγονέναι τ [50. Μάρκος] ἅτε μ. ὑπάρχων 1.1. 14. τίπο 2); ; 
Μωῦσῆς... «νεὼν ἱδρυσάμενος τοῦ θεοῦ, μ. τε κόσμον, ὥς φησιν ὁ 
Βασιλείδης, κ καὶ τὸν ἕνα.. "κατήγγελλε θεόν (Ἰοπγ. ἐγ. 5. 11(Ρ.376 4) Μ. 
0.1128}; []0.1:1] ἀρχὴν...τὸν Μ. λέγουσιν ἴΞς. γα]εη 1] Δ 85], ὃ ὃν καὶ 
θεὸν προσαγορεύεσθαι... «τῷ δὴ λόγῳ τῷ ἐν τῇ ἀρχῇ, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῷ 
Μ., ἐν τῷ Νῷ καὶ τῇ Ἀληθείᾳ, μηνύει τὸν., Χριστόν, τὸν “Λόγον... 

Μωῦυσῆς τἰνῶς 



ζ΄ 

μονογλωσσέω 

ἄγνωστος... πατὴρ ὧν ἠθέλησεν γνωσθῆναι τοῖς αἰῶσι, καὶ διὰ τῆς 
ἐνθυμήσεως τῆς ἑαυτοῦ... -προέβαλε τὸν Μ. ... καὶ ὁ μὲν μείνας ᾿μ. νἱὸς 
εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς᾽ τὴν ἐνθύμησιν διὰ τῆς γνώσειος ἐξηγεῖται 
τοῖς αἰῶσιν... δὲ ἐνταῦθα ὀφθεὶς οὐκέτι μ., ἀλλ᾽ ὡς μ. πρὸς τοῦ ἀπο- 
στόλου προσαγορεύεται, δόξαν ὡς μ. ... εἰκόνα δὲ τοῦ ΤΠ, τὸν Φημιουργὸν 
λέγουσιν τά οχε. Τμάοὶ,6,71(Ρ.1ο7. τοῖς. ; Μ.0.657.-); Ἐριρῃ.παον.31.2 
(0.386.5; Μ.41.4718); κατὰ τοὺς Βαλεντίνου μύθους... ἄλλον τὸν μ.» καὶ 
ἄλλον τὸν λόγον Ὑπάτιλαθν.5.2(4.382); 11. Μαπιομθδη εἴθε... μὴ τὸν 
μ. τὸν ἐκ τῶν κόλπων τοῦ πατρὸς καταβάντα Χριστόν, Μαρίας τινὸς 
γυναικὸς ἔλεγον [5ο, (ΓΒΕ ΪΔ}5] εἶναι υἱόν Ηδροιη, “γε. 5(0.7.9; Μ,1ο. 
14364}). 

Ἐμονογλωσσέω, 5.ν.1., Ξομπά Ξοραγαίεῖν ; Ἰαίγατιβ., Ζγοπ.Πα6ν.1.14. 

τ(}1.1.5974}. 
Ἐμονόγραμμον, τό, τηομοργαν, ΟΟΡ(δδε)αεί.12(Ηῃ.3.12080). 
Ἐμονόδενδρος, Παυΐνη 0η6 ἱγέξ; οἵ ἃ ἴον, ῥος, θαη.Ο(ρ.118). 
Ἐμονοδέσποτος, με} ἃ βίηρίε Πεαϊ, Ἰικου. ΗΝ 65,.2.τΑ(Μ.86. 

15610). 
Ἐμονοδιαιτησία, ἡ, ἰυησ αἰομε, ΟἿοπι.: ».2.22(0.101. το; Μ.8, 

10028). 
μονοειδής, 1. οη6 1Ξ Εἰπά μ. ὄχλος 44. [0.τοοί(ρ.201.1}; εὐ ῥίθ; οἵ 

τὴ6 ἀεῖιν, Ἐλι5.6.1}..2.14{ρ.115.15; Μ.24.0280); ΟΥ̓ Νγθ55,ἠοηι, 5 ἐπ 
(απ, ()}1.44.8730); οΥἩ ὅοπ, Ἐλιβ.4.6.4.4{ρ.15 5.1; Ν,22.257}0}); οἵ 
Η. ὕποβε, Ασαπιοη. [0.4:14(}1.8ς.14214Ὰ}; οὗ Ττη., Μαχιηδὶς. (Μ. 
ΘΙ τοῦ); οὗ Γμτίϑε 5 μοᾶν, ἘΡίρ μι εχ. βαά, τη(ρ.5τ.4; Μ.42.8178)}; 
2. μηΐψμε τέλειον τὸ θεῖον...μ. καὶ ἀσύνθετον ΑΡΟ]] οί τη ἦγ. 
(ρ.30ο,12; Μ.28,120Ὰ); Μδο, ρῃ ἀροῦν.3.27(0.117.18). 

μονοειδῶς, 1. ας κέ ρίε, Ἰοη. τά ηπ.9.4(Ὁ.3.0126) οἷζ. 5. ταυτο- 
ειδῶς; εἰνερίν, τη ογηεῖν πῶς ..««δυνατὸν μ. πάντα μετέχειν τοῦ ἀγαθοῦ, 
μὴ πάντα ὄντα ταὐτῶς εἰς τὴν ὁλικὴν αὐτοῦ μέθεξιν ἐπιτήδεια; 1Ὁ.4.20 
{1204Ὰ}; πάντες οἱ λόγοι τῶν ἐντολῶν... «πὸ ταύτης [53ς. τῆς ἀγάπης) μ. 
περιέχονται δεΐοῖ, ἴῃ Νίαχ.εῤ.2(Ν.01.4088); τη ῤίν, ομῖν ἐκ μητρὸς μ, 
ἔλαβε τὴν σάρκα ἘΡΙρΗ μαεν.60.25(0.175.25; Μ.42.2448}; Χριστὸν... 
καὶ οὐ μ. τὸν λόγον χθές τε καὶ σήμερον τὸν αὐτὸν εἶναί φησι γτ.ἴπα. 
πῖροη. (51. 7100); 2. ὠπιχμεῖν τὸ..«πνεῦμα...μ. ἔχον τὸ ἐξ αὐτοῦ 50. 
τοῦ θεοῦ] ἐξαίρετον ἘΡΙΡἢ.λαδν.76,24{0.271.14; Μ.42.5648); Πήιάαδε. 
αὶν.2(0.13.4}; ἃ. ἐπ τἴα εἰηρμίαγ, ἘΡῚΡΗ ἀπε. τοίρ.18.7; Μ.43.26Ὰ}; 

. 238.22(0.31.23; 570). 
μονοείμων, το! οἷν με ραγηηθηὶ, Αβῖ ἄτη λον, 3(Ν1.40.2138)}. 
μονόξυξ, γοκεά αἰοηξ, ἤδτιος σοί αν ; 5.ν.1., ἢ ἔρθη ἃ ἰοηο θαΐε, 

Ὁ γγ5, βαΉ.1,α2.(2.6404). 
μονόζωνος, ὁ, τυφαγτηρ α- δε ομἶν (πιά ποῖ ἢ1]1} ὉΠ] ΟΥΠῚ) 1.8.» 

᾿ἰρῥι-αγηισά φοἰ ον ; αἶβο, τυσαγίηρ ἃ ἐρεείαὶ, φρίφιο, δεῖδ, 1.6. Ῥιθη δεν 
οΓῇ α οοτρβ ἀ ἔΐίε, γεῖ. Τοῦ 29:25 οἱ μ. τὰ στρατιωτικὰ τάγματα 
μηνύουσιν ἢ βαρβαρικὰ στίφη ἢ λῃστρικὰ συγκροτήματα 1514. Ῥεῖ]. 
3.18(1.78.7858}); μ. εἰσιν οἱ τίμιοι τῶν στρατιωτῶν, οἱ μὴ τὸν αὐτὸν 
τοῖς ἄλλοις ζωστῆρα φοροῦντες" ἢ οἱ ἀσύντακτοι, καὶ ὡσανεὶ λῃσταί 
ΟἸνιρ. οὗ 29:25(Ν.03.3088}; Πιαὶ. Τίρ. εἰ ἀφ, 85 νοὶ 

Ἐμονοθεῖα, ἡ, οἱηρὶς ἀἰυϊην, Ῥεγς.(ρ.13.1]; Μ.το.τοΙῸ), 
Ἐμονοθέλητος, οὐ ομά τοῦ μ., μᾶλλον δὲ κακοθέλητον βούλησιν 

ΤαΥΆ5.6}.τ(}1.08,14328); μ. δόγμα ΤὨρΠη.εὐἰγοη..274(}1.τοβ. 6808), 
Ἐμονόθρονος, ὁπ γοηεά αἰοηθ; οὗ ἃ Ὀίδπορ, Οὐ ΝΖ. αγ»".2.1.1τ. 

ἸΡδΟ(Μ.. 37.11394). 
"μονοκέλλιον, τό, βοἰτίαγν, εεἰϊ, (ἰ ἐόν Ραϊ».(Μ.65.1528). 
μονόκερως, ὁ, ΡΠ ΠΟΥ, 1. τὰ σεῃ. ἅ μ. .«.. τὴν μὲν κεφαλὴν δράκοντος 

φέρων,..«τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ἐλάφῳ προσέοικε μᾶλλον, τοὺς δὲ πόδας 
λέοντος ἔχει ῬὨϊοβί.ἢ.6.3.ττ(Μ 6 ς. 4068); ἡνίκα δόξῃ παρὰ πολλῶν 
διώκεσθαι [56. μ.}...εἰς κρημνὸν ἐφάλλεται καὶ ῥίπτει ἑαυτὸν ἐκ τοῦ 
ὕψους καὶ...τὸ κέρας δέχεται τὴν ὅλην ὁρμήν, καὶ ἀβλαβὲς διαμένει 
Οὐβι [πά.10ρ.1τ0}4.88.4448); ὁ μ. ὃν δὴ Ἀκύλας ῥινοκέρωτα ἔφη 
ΟἸγταρΡ. 7οὗ 39:9(}}.93.4134}; 2. 85 ἔγρε οἱ (Ὠσίϑβε, σεῖ. Ῥβ,21:22 ὁ 
τοῦ θεοῦ μ., αὐτὸς ὁ κύριος ἡμῶν, μόνον τὸν πατέρα κέρας ἔχων Ἐλι8. 
«.6.το.ϑίρ.480.3; Μ.22.7858); τεῖ. Ῥ5.28:6 ὅταν ἀμύνασθαι δέῃ καὶ 
καθελεῖν τὴν δυναστείαν τὴν ἐπιφυομένην τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων... 
τότε υἱὸς μονοκερώτων ὀνομάζεται [βς, ὁ μονογενής] Βαϑιπομτίῃ 5. 
28(τ.τ208 ᾿ Μ.29.2960); μ.- ἦῷον ἀρχικόν, ἀνυπότακτον ἀνθρώπῳ, τὴν 
ἰσχὺν ἀκαταμάχητον' ἐρημίαις διαιτώμενον, ἑ ἑνὶ κερατίῳ πεποιθός. διὰ 
τοῦτο ἡ ἀκαταγώνιστος τοῦ κυρίου φύσις μονοκέρῳ [ν.. σώτι] παρει- 
κάσθη, διά τε τὴν κατὰ πάντων ἀρχήν, καὶ διὰ τὸ μίαν ἔχειν ἑαυτῶν 
ἀρχήν, τὸν πατέρα Βα. πον ᾿ς, δ (τ 3ότα ; ΝΙ. 30.808); αἱ τῶν προ- 
φητῶν καὶ ἀποστόλων σάλπιγγες, ἃς κερατίνας ὁ νόμος φησὶ διὰ τὸ 

. εἶναι αὐτῶν τὴν κατασκευὴν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ μ. ΟΥΟΝ Βεπαῖν.(}.46. 
1120Ὰ}); περὶ τοῦ μ. ... πῶς οὖν ἀγρεύεται ; παρθένον ἁγνὴν... ῥίπτουσιν 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ἄλλεται εἰς τὸ κόλπον αὐτῆς, καὶ ἡ παρθένος 
θηλάζει τὸ ζῷον καὶ αἔρει αὐτὸ εἰς τὸ παλάτιον τῷ βασιλεῖ Ῥὴγ5.Α 22 
(ρ.78.6) ; 3. ἴγρε οὗ δε ονοῦ ᾿ὴ ομς (οά, τοῖ, Ῥ5.28:6 ἔοικε...τὸν υἱὸν 
μονοκερώτων τὴν “Ἰερουσαλὴμ, λέγειν,--.ἐπεὶ πατέρων γεγόνασιν ἁγέων, 

882 μονονουχί 

οἵτινες ἐλέγοντο μ., διὰ τὸ μόνον θεῷ κέρατι κεχρῆσθαι Βυβ.84 ἰος. 
ΟΊ. 24. 2560); Τμάτ, δά Ιος, ᾳ. 183); ἐδιοτ:ττ(τ267); ὁ μ. ἐστιν ὁ ἅγιος, 
ὅτι πρὸς θεὸν μόνον ὁρᾷ καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πέποιθε ΟἸγιηρ. 70 539: ἰοίΜ .93. 
4138); ; ΟΕ, οὗ θεὸν μόνον ἐγνωκότες πατέρα.. «οὗ κεράτων μονοκερώτων 
ἐρασταί ( ΟἸεα «“Ραεά, Ι. Β(ρ. τοο.ᾧ; Μ.8,2604); 4. ἴθ. οἵ Ογοββ, τεῖ, 5. 
21:22 ὁ ἀντὶ τοῦ ἀμνοῦ παῖς θεοῦ... .ὁ ὑψωθεὶς ἐπὶ κεράτων μονοκέρωτος 
Οἰδυά, ἡ» ῥαΞξεῦ,(Λ.5.12014}; τεῖ, Ὁ). 33:17, 7υβῖ, 4 1αἱ. 91. 1Μ. 6 «6920); 
5. ἴγρε οὗ θεν] λέοντα καλεῖ...καὶ μι τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ 
θανάτου Τάτ. ς.21: 21(1.741). 

Ἐμονοκιτωνία, ἡ, ν, "μονοχιτωνέα, 
Ἐμονοκρατία, ἡ, οοἷε γμῖε, Οτ. ΝΖ. καγη1.1.1.3.10(},37.4140)., 
"μονοκρατορέω, δέ 5οἷς γμίον, ΤᾺΡΠΠ. οὐγοη. 40 (}}.1οϑ.1.538). 
Ἐμονοκράτωρ, ὁ, Ξοἷξ γμΐεγ, ον. Οἰθηι. 5.23; Οἠγοη Βαφεί,, .278 

(Μ.02.6920); Τρβη.εὐγοη.Ρ.τ2(Μ4.τοϑ.8 50). 
Ἐμονοκτήτωρ, ὁ, «οἷς βοςεέξεον ; οἱ ἀοαπραάᾶ, Ὠἰάγτι, Τρ. τ.2)(Μ, 

20.4084). 
 Ἀμονόκτιστος, ομὶγ-ἐγεαϊεά, Β85. ἘΜΉ.2.2τ(1.2 568 ; Μ.20.6174}; μ. 
κυριώτερον ἄν λέγοιτο, κτίσμα μὲν ἀληθῶς κατ᾽ Βὐνόμιον ὦν, γέννημα 
δὲ ψευδωνύμως καλούμενος Ἰ»Ἰάγτα ([Β45.) μι. 4(1.2870 ; Μ.20.δϑοο) ; 
[5:4.Ῥὲ].6ρ}.3.“1τ(Μ.γ8.γ520). 

Ἐμονοκώλως, ὡς 0η6 εἰαιιδε, ἘΡΙΡΉ λαθν.ς7.2(0.347.3; Μ.41.0070). 
Ἐμονολογία, ἡ, εἴηρίο εἰ εγαμς πολυλογία..«ἐν προσευχῇ τὸν νοῦν... 

διέχυσε. μ. δὲ πολλάκις τὰν νοῦν συνάγειν πέφυκε 70.(] τ. Ξεαἱ,28(Μ. 
88.11328). 

Ἐμονολόγιστος, 1. οὗ εἴηρίε ἱμομραϊ, μ. ἔλπις μραθαν ον Ὴρ ὯΟΡΕ, 
Μδις. Εσοῤπηδε.τ. τοί «ὅς, 9050); 6.2. 140(9520); 65ρ. μ. ᾿Ιησοῦ εὐχή 
70.Ο π|λ.ςεαΐ. τ5(Μ.88.8800}; εὐχὴ μ. κτείνει τε καὶ ἐκτεφροῖ τὰς αὐτῶν 
[3.. δαιμόνων] ἀπάτας εν ἢ,8,,Φ,.2.72(Μ.03.15368); ἔξω τοῦ 
πρώτου καταπετάσματος ἵσταται ὁ ἐν εὐχῇ ῥεμβόμενος" ἔνδοθεν γίνεται 
ὁ μονολόγιστον ἐξανύων αὐτήν ἙΜαχ.ραρ.αἱ. ἸοΣίΜ. 9ο. 1424}; 2. τη 
ἐπομρλὶ. αἰοη ἁμαρτία τοῦ πρώτου Ἀδὰμ... ἐστὶ μ. ἐμφάνεια πράγματος 
πονηροῦ δτςο. ΒΥ. ἐν" φ«(Μ. δς. τοι6..), 

Ἐμονολογίστως, 1. ν ἃ σἰηφίε {βομ ἮΙ ἀ ἀρχὴ μὲν προσευχῆς προῦ- 
βολαὶ μ. διωκόμεναι ἐκ προοιμίων αὐτῶν [0.(Ἰπη, σεαὶ,28(Μ.88.11320); 
2. τη ᾿πομρλὶ αἷοπε, Ματῖς. ΕΥ οριδε 4(Μδς, τοι). 

μονόλοπος, ἘΠῚ 0Ή͵8 ἰαγεν οὗ δαγξ, Βα5."εχ.5.7(1τ 460; Μ.29.τορο). 
μονομαχέω, 1. σ᾿ ἴῃ οἱηρίς εονηδαί; οὗ δε ραγισιάρσε, ΟΥ.Ψ ἐλοηι. 

17.1 15. [67.(Ρ.144.2; Μ.13.4534}; 2. ἤρλι ἂς ἃ ρἰαάίαίϊον ὑπὲρ οἰκείου 
θεοῦ τῆς κοιλίας μ. ὦγτ. Ἡ.εαἰδξελ.το, δ. 
ἐτ μχηΝ ὁ,-- μονομάχος, ρἰαάίαίον, (Ἰδτη, ῥαφά.,2.τ(ρ.τοϑιις; Μ, 

8,2804). 

μονομαχία, ἡ, 1. εἴγιρίθ εονεδαὶ; οὗ ἃ. ταατίγτ, ΜΡ τδίρ.89.3); 
2. Ρἴυτγ,, φίαάιαίονίαὶ ἐἤοῖυ, ἘΡ.Γσά ΑΡ.ἘἜπ5.}}..6.5.1.53(}1.20.4280); 
ΤΒαΐ...6.5.26.1(3.τοῦ}). 

μονομάχιον, μονομαχεῖον, τό, 1. εὐηρίς εονιδαὶ; οἵ ῬΆΒΒΙΟΝ, 
ΟΒγγβ ἤοτη.2.3 ἐμ (οἱ, (11.3608); 2. ρἷυτ., φἰαάἰαίονίαὶ βἤοισ, ἘΡ. 
ἐπερά.ΑΡ..Ἐλι8.}}.6.5.τ.40(Μ.20.4248); 3. ραδταίονία! φελοοὶ, 7ο.ΜΑ]. 

εἤγοη.9 Ρ.2Χ](Μ.97.3360) ; 16.135 0».330(5050). 
Ἐμονομέρεια, ἡ, 056 «Ἰἀφάγιε55, πεαγ ΤῊ ομἶν ομ6 βαγὶν ἴο ἃ ἀἰβρισῖα 

κατὰ μονομέρειαν ΒΧ Ρϑτίδ, [0] 0Ῥάρᾶ εὑ. ΄αμ Ρ. ΑἸΠ ἀροῖ,δες.27 
(Ρ.1ο7.15; Μ.25.2938); ΟΒατά ἐῤ. Αἰοχ ρ. ΑἸ ἀροΐ,π66.37(0..υτ6.13; 
4134}; ΤΆΡΠη, οἴτοη.Ρ. 25(Μ. τοδ, 1210). 

μονομερής, 1. εο» 515 Ἴηρ οὐ με ῥαγὲ, οεἰηρίο, Τατιογαί. τα. χ(ρ.16.7; 
Μ,6.8374});2. οπο-οἰάθά, οκ ρατῖς, ασι ΝΝ γ85.Φ. τό(  .46.τος68) ; μι, 
“43|Ρ5Ρ.2.5τ.1; ἐκ μ. αβεν ̓σαγτηρ ομἷν οὐδ δἱάδ, ϑόου. 6... 41. (}.67. 
τ64.4); Τα ἀρ. Τμάτ.λ.5.5.τ6. τί3.866). 

μονομερῶς, ἢ. αΓ ἃ εἰησίε ὁμετν, οἰηρὶν, Αϑιιλιη λοι Β(Μ 40. 
2688); 2. ἃς ὁμ6 βαγί οἵ {πὸ ἡοΪο, ῥανγτεμίαγίν, ἘΡΙΡῊ. ἠαδν.25.3 
(Ρ.270.3; Μ1.41.3248); Μαχ,βελοὶ ἦγ φιλ.5.τ τ (Μ.4.1640); τεῦ. ἸΡΕΙβοι 5 
οἵ Τα, ΤΑῸἢ ,ἀΐς}.7(Ν.28. 4440); ἢ Ματς, τ. Θβηδα. 4(Μ. ὅς. ἸΟΟΘΑ}); 0. 
Ὁ. ἰγίδαρ. 4(Μ.ος.288); ; Ὁ τῖβίοὶ. ἔτη ψηφίζονται οὐκ ἐκ φύσεως μ. ἀλλὰ 
γεννήσεως τοῦ γενομένου ἀνθρώπου ἥατο Ετιοριδοιτο, (Με ός. χ1 244}; 
ἐδιτοιλ(ττ210); ἕκαστον καὶ καθ᾽ ἑαυτὸ μ. καὶ κεχωρισμένως....ὑπο- 
στῆναι 0.1). βά, Νεεί. 2τ(ρ. 568), 83. ἥγονι ὁπό ῥροϊπί οὗ υἱεῖῦ τὰ ἀνθρω- 
πολογούμενα οἱ ἀμαθέστατοι τῇ θεότητι ἀσεβῶς προσάπτουσι καὶ τὰς 
πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ῥηθείσας γραφὰς μ. ἐκλαμβάνοντες πίπτου- 
σιν Θιάνγτῃ (8 45.) Ε μη. (1. 2120; Μ,20.752.); μονοτρόπως οὐ χρὴ τὰ 
πράγματα νοεῖσθαι οὔτε μ. δας, Αερ.λοη,.1).5(Μ.34.628Α); ροῤλέῃ. 
Μας..4ερ.(}1.34.2ο80); οἱ Πα !οῖα] ἐχ ρατὲθ ἀδοϊβίοηβ, (πὶ. 4.2. 
47.3. 

μονονουχί, αἷΐ ϑμὶ, τοοῖ πῖρὶι ὁ ἐλαιὼν τὸν ἐπὶ νεφέλης ἀναβάντα 
τοῖς τῶν πιστῶν ὀφθαλμοῖς μ. δεικνύων μέχρι σήμερον καὶ τὴν οὐράνιον 
τῆς ἀνόδου πύλην Ογτ. Η εαἰφεῖι.14.23; 88Ρ. 1 νοτθς οὗ βαγίηρ, ας 
1, ας πιο ας ἴο Ξαν, τοί. 7.. τἰϑτό ἑαυτὸν παραδίδωσι, μ. λέγων... 
τὴν δύναμιν ἐξεκάλυψα τὴν ἐμαυτοῦ (ῃτγπ, ῥγοά, 7μ4.τ.χ(2,5381Ὰ}}; 
1Δ,ορφηηεί.2(2.4013.,8}; ἑώρακα, φησίν, ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ιεσσαὶ ἐμοὶ εἰς 



μονόξυλος 

βασιλέα, μ. λέγων, ἐμὴν εἶναι τὴν τοῦ παιδὸς βασιλείαν λογίζομαι 
Β43.36].0γ.14.2(Μ.85,1τ854Ὰ}; ἐκάθευδεν ὁ σωτὴρ μ. πρὸς τὴν θάλατταν 
διαλεγόμενος. ἵνα. μάθωσιν 56. οὗ μαθηταί] ὡς καὶ θαλάττης δεσπότης 
ὑπάρχω 1.22.2(2650) ; μονονουχί 5ἴ5. ἔΟΥ οὐ μόνον : [7]0.1:3} ἀποφαίνει 
αὐτὸν...μ. δημιουργὰν ἀλλ᾽ ὅτι καὶ οὐκ ἐκτίσθη Τηάντα, Τγίη. τ τε Μ.30. 
2008); τὸ ἅγιον πνεῦμα μ. δοῦλον οὐ γέγραπται ἀλλὰ καὶ ὡς δεσπότης 
καὶ φύσει ἐλεύθερον 1δ.2.6(5374); ἀπεδείχθη οὖν μ. θεὸς τὸ ἅγιον 
πνεῦμα" ἀλλὰ καὶ ἴσος καὶ ὅμοιος τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ 18.2.το(6368). 

μονόξυλος, γηασάε ἤγοηι α ξοἰἸᾶ ἱγμηξ; ἂρ, ἑκάστη...«τῶν αἱρέσεων μ. 
τις οὖσα οὐ τὸν χαρακτῆρα τῆς ἐκκλησίας ὑποφαίνει ἘΡΙΡΠ.ἤαεγ.61.3 
{0Ρ.383.12; ΜΝ. 41.1044Ὰ). . 

Ἐμονοούσιος, 1. οὗ ὁγη6 εἰδηιθηΐ, σα ρίδ, ΗἸρΡΡ.ἤαεν.το. 3 2(ρ,288.1ς; 
ΜΜ.16.34414}; Μαχ,βολοί.ε.}..2.2(}1.4.378); 1διτς. ζίτοςο) ; ΟΕ Η. (μοβί, 
Τύδε5. Ναζάτα!,43(Ν1,38.012); ΟΓ ὁπ τ οίαηεδ ὡς οἱ Σαβέλλιοι λέγον- 
τες μ. καὶ οὐχ ὁμοούσιον ΤΑΤΗ, ἐπ. μα.2(Μ.25.2044}; 2. αἰοηε οὗ τὶς 
ἀἰμά, μηΐψηε, Ῥχοίϑυ,6,3(0.13), : 

Ἐμονοπάτιον, τό, -- 54., [ο.Ν18].εἰγοη τ ρΡ.460(Ν.07.6848). 
“μονόπατον, τό, οἵγιρίε ἱγαεῖς ῥραϊξ, ΤᾺΡΒη εἰγον.Ρ.157(}1.τοϑ, 

4284). | 
Ἐμονόπληξ, τ! ΟἼ6 αίγοβο, «4. [0.42(0.171.1τ1}); 1δ.71τ(ρ0.18ς.26); 

1Ὁ.76(0.188,11). 
Ἐμονοποδάρενος, ὃ ογε-ἱερρεί, ΕχοΥς.τ3(ρ.336). ᾿ 
ἘΜονοποδαρία, ἧ, ὨδΙη6 οὗ δὴ Ἠετοίϊοα} [ϑν 5} [6ϑεἷνα] ἀναθεμα- 

τίξω..-«ἀρχιραββίτας καὶ τοὺς νέους τῶν ᾿Ιουδαίων κακοδιδασκάλους, 
“Λάζαρόν φημι, τὸν τὴν ἄθεσμον ἑορτὴν ἐξευρόντα τῆς λεγομένης παρ᾽ 
αὐτοῖς ΠΊ. καὶ...«τοὺς λοιπούς (ἰδημγοοορη, ρῥὶ.2.2(Δ1.1.1451}). 

Ἐμονόπορτον, τό, εἰηρίε ἀοον, Οἠγοη. Ῥαξοΐ.Ρ.330(}1.02.88:58). 
Ἐμονοπρόσμονα, 19: ῥγίσναϊο τηϊεγυΐεν, ΟΟποτο(Μ.102.1058). 
μονοπρόσωπος, 1. οἰτοῶγς ῥγεδεμίηρ 6 σαμῖσ ἀφρεεὶ; οὗ ρββοι5, 

οίμοονε, Τί Αφον 4.1: οἵ ἘΠΙηρ5, ἐοηϑίϑίδηξ, μρηβογη τὸ μονότροπον καὶ 

μ- τῆς ἀληθείας ἀσπασώμεθα (Ἰεγη. ῥαεά,3.ττ(ρ.267.1; Μ.8, 6284}; ἐδ. 
2.3(Ρ.180,13; 4374}; {]υ5ὲ.ερ.Ζεη.οἰ δεν. (Μ.6.ττ880); 2. δοίη ρΊΗΡ 
ἰο ΟΥ εομδί βίην οὐ οηε βέγξοη, μπτρογεοηαΐ ὃ...θεὸς... οὐδὲ ὅμοιος ἡμῶν 
ἐστι μι εἰ γὰρ ἦν μ., ἐγινώσκομεν ἂν αὐτὸν ὡς ἐγινώσκομεν ἀλλήλους 
ἡμᾶς ΤΑΛΉφη αἰ. 4(ΝΜ.28,7164); εἰ γὰρ καὶ τὸν θεὸν καὶ πατέρα 
γινώσκειν καὶ σέβειν ἐλέγοντο... «ἀλλὰ τῷ μ. οἴεσθαι καὶ καταγγέλλειν 
τὴν θεαρχίαν καὶ μήτε τὸν λόγον..«μήτε τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ..«πνεῦμα 
τῇ θεολογίᾳ συναριθμεῖν ΓΟΥ͂Ν γ85.᾿θη:.5.23 10 7σ.(ρ.181.5); εἴπερ ἕν 
θέλημα τῆς ὑπερουσίον τριάδος ἐστί, μ. ἔσται θεότης τριώνυμος δκχ, 
ορβπδς (01.520); (Πγίβτοὶ. ἐπειδὴ κατ᾽ οὐσίαν... οὐ γέγονεν ἕνωσις, 
μία φύσις οὐ γέγονεν, εἰ δὲ μία φύσις οὐ γέγονεν, μία μ., ὁ Χριστός, οὐκ 
ἔστιν ὑπόστασις" οὐκοῦν κατ᾽ εὐδοκίαν ἡ ἕνωσις, βουλῆς καὶ γνώμης 
ταὐτότητι κρατουμένη 4] ῬεΥ5.7μἀϊε, γ.(Η.,3.8960); Απαβι.5.}οά.) 
(Μ.89.ττ70); μὴ οἷόν τε μι φύσιν γνωρίζεσθαι Τμᾶτγιϑιιά..ρ}.2.170 
(}1.09.15326}). 

μονοπροσώπως, ἴ, τοίου ἀνρούγῖον, ΤιΆςον 6.1;2. ας Ο͵6 βογδοη 
διὰ τοῦ βαπτίσματος...διὰ τοῦ πνεύματος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν 
δεχόμεθα...μ. οὐ λέγομεν εἶναι τὴν τριάδα Ματο ἘΤορμδε4(Μ ὅς. 
ΤΟΟΒῸ); συκοφαντίαν τοῖς σεραφὶμ ὑμῶν παρεισφερόντων ὅτι οἱ οὐ 
τὴν τριάδα φάσκουσι δοξολογεῖν ἅγιος ἅγιος ἅγιος, ἀλλὰ μ. τὸν υἱὸν 
ΤΕ }χ ΠΙΡΆρΡὰ ἐῤ. εἰν. 2(ρ.14.20; Η.2.8250); 3. τοί δι γε ον Ή::ε 10 ογ16 
ἐξτηρ ομῖν κρατεῖν μ., τοὺς μὲν κοσμικοὺς τὸ κρέας, τοὺς δὲ μοναχοὺς 
τὸν τυρὸν καὶ ὠά ὖ7ο. 76]. ῥοφηῖ (ΝΜ. 88, το 30). 

μονόπτερος, τυ11} ὁη6 τοίην, Τ. δ αϊ.25.3(Μ.122.τπ60). 
ἐμονόρραφος, μαυϊηρ ομἷν οη6 βμΐμγε, [0.1.6 }.(}1.95.2440}.Ψ 
[“Ἰμονόρχης, ἸοῖτἶἘ Ο͵6 (65 !1εἶς, Οντ. Μ]αἱ.τ(3.8170, ν.1. μονόρχιον). 
μόνος, αἰοηε; 
Α,, ομφ ομῖὶγν νομίζομεν [58ς. Ατΐαη5] τὸν υἱὸν..«μονογενῇ λέγεσθαι, 

ὅτι μ. μὲν αὐτὸς ὑπὸ μ, τοῦ θεοῦ γέγονε, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα παρὰ τοῦ 
θεοῦ διὰ τοῦ νἱοῦ ἐκτίσθη ΑἸΉ 5 γη.7(0.6.25 ; Μ,1-..436᾽ (428)8) ; ὃ θεὸς 
. κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶ θεός" μ. δὲ ὅταν εἴπω, τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ τὴν 
ἁγίαν καὶ ἄκτιστον δηλῶ...τὸ γὰρ εἷς καὶ μι ἐπὶ θεοῦ ἐν τῇ γραφῇ οὐ 
πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ υἱοῦ ἢ τοῦ ἁγίου πνεύματος λέγεται, ἀλλὰ πρὸς 
τοὺς μὴ ὄντας θεούς, ὀνομαζομένους δὲ ψευδῶς Ἑναρσγ. Ροηΐ..ρ.5(Μ,32. 
2400); οὐδὲ γὰρ ἑτέρως ἂν ἣν θεὸς ὁ υἱός, ἑνὸς ὁμολογουμένου καὶ μ. 
θεοῦ τοῦ πατρός ΤΑΡΟ]].ἐρ.Βας.τ(}1.32.1104Ἀ}}; διὰ τοῦτο.. «μονογενής, 
ἐπειδὴ παρὰ μόνου γενηθεὶς καὶ κτισθεὶς Επη Ρ. ΒαΞ, Εμ. 2ι2τᾷ.. 
2560; Ν.20.6174); ὁ ἄνω μ. ἐκ μ. πατρὸς καὶ κάτω μι ἐκ μ, τῆς 
παρθένου μονογενὴς υἱός ΑὍ, Χαμίδιρῥ.τεί(ρ.60.6); δόξα... τῇ μ. ... καὶ 
ἀδιαιρέτῳ τριάδι {1}. 7αει(ρ.τόο.6); ομδ, α δίηρίε εἰ καὶ ἄνδρα μ. αἱ 
πολλαὶ τῶν χρειῶν ἐπεζήτουν (Ὦσνϑ5. ἤενιινερ.4(1.2568); πευΐ. 85 
5 Π5ῖ., πδὴβ οὗ ἃ Οποβί. δϑοῃ, Ερὶρῃλαθγ.31.6(0.5053.6; ΜΝ.4τ. 

4840). 
Β. ῥεσιείταν ἰο ἃ μὲν τῆς πενίας δοκεῖ εἶναι κακά, κοινὰ ἑκατέρων 

ἐστίν: ἃ δὲ τοῦ πλούτον, μόνα ἐκείνου (Πγγ5.πο}}.13.4 τη 20 ογ,(το. 
5260). 

883 
ἦ 

μονοτομία 

(, ΞΈΡΕΙΣ], μονώτατος ; 1. ἐπ νεῖν αἰοηε, οἴ, Οςη.2:18 οὐ καλὸν εἶναι 
τὸν ἄνθρωπον μ. ἘΡΙΡἢ. ἦεν. 66. ς6(ρ.92.12; Μ.42.1134}; τὴν σάρκα μὴ 
ἀνίστασθαι τὸ παράπαν, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν μονωτάτην 1Ὁ.67.1(0.123.1ς; 
1724}; τὴν μὲν αἴσθησιν... ἀπετινάξαντο, ...κατὰ δὲ τὸν νοῦν μονωτάτην 
ἀρρήτως αὐτὴν [53ς,. τὴν ψυχήν] τῷ θεῷ προσῳκείωσαν Μαχιανηδὶρ.(Μ, 
ΟΙ1.11030); 2. ἀδουέ αἰΐ οἰμενς τὸν.. «σωτῆρα "]ησοῦν...γεραίρωμεν, ὅτι 
δὴ μόνος, οἷα παναγάθου μονώτατος ὑπάρχων πανάγαθος παῖς Ελιβ. 
ἐ.6.το.4.1τ(Μ4.20.8 520); ὁ μὲν θεὸς αἴτιος τῶν πάντων τυγχάνων, ἔστιν 
ἄναρχος μ. Δτιρ, Αἰεχ. (0.13.8; Μ.26.7)008); μ. κατὰ πρόσληψιν σαρκὸς 
λογικῶς τε καὶ νοερῶς ἐψυχωμένης, θέλων ἀρρήτως γέγονεν ἄνθρωπος 
Μαχ.ρ.τ53(}.01,5328); ἐδιτοίσοῦδο). 

Ὦ.. πουϊ. 85 δᾶν,, αἰσηε, οπὲν ; 1. ἐστι ρῃδτὶς αὐτὸ μόνον: οὐ νοσοῦντας 
αὐτὸ μ. ... ἀλλὰ καὶ ἐν νεκροῖς κειμένους. αὐτὸς, διεσώσατο Επ5.}.6. 
10.4.1{π{Μ,20.8ς20}; ἕνα πιστευθῇ ὅτι ἀπέθανεν, οὐ...τῷ σταυρῷ αὐτὸ 
μ. βεβαιοῦται... ἀλλὰ καὶ τῷ χρόνῳ τῶν ἡμερῶν (ῃγχνπβ, ᾿οη1.43.2 πα 
ΜΗ (4500); 2. οπεξ, ο. 51ὈὉ]., οπὶν Ἰεῖ..., ὁηε6 Ἰεῖ... μι... ἔλθῃ περὶ 
τῆς..«τριάδος πίστις ἐν καρδίᾳ ἡμῶν. ...εὐθὺς ἴλεως εὑρίσκεται Ἰ:ἄντλ. 
Τυῖμ.2.14{Μ.30.7124}; Πδμσδ μ. ΟΥ̓ ἢ μ. ας ΞΟ0η 45 ἢ μ. δὲ ἐβασίλευσεν, 
ἐξεζήτησεν τὰ περὶ τοῦ "]Ϊησοῦ 1ο.Μα].εἰγοΉ.το Ρ,25ο(ῆ,97.3818); 
Ομνοη, Ρασεδ.θ 3το(Ν.02.8128); 3. οὐ μ. ΟΥ μὴ μ. ἴοτ οὐ μ. οὐ ΟΥ μὴ 
μ. μή: ἀρετὴν...«ἣν οὐ μ. σῆτες ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὸς ὁ θάνατος λυμήνασθαι 
δύναται (Ἠγγ5.ἠοη.23.10 τη ΜΙ.(7.2080); 16.4.3(5 04}; 1Δ, λον, ΣΙ. 4 
15 2 ον. (το. 108); 14. ἀοη:. 5.5 ἦμ ΤΟ οΥ.(10.418). 

Ε. κατὰ μόνας (καταμόνας) ; Ἐ. αἰοπε, τη: οἰ ἐκἄ6, ΑἸῃυ «πίοη.3,66 
(Μ4.26.8448,9260); καλὸν ἀποφυγεῖν ἀπὸ ὄχλου καὶ ἀναχωρεῖν κατα- 
μόνας Ἰά,υγρι2(Ρ.50.0; Μ.28.2800); καταμόνας μονάζων Α4.Μ|. 
(ρ.217.1}); 2. τπάδεῤρεημάσηϊἥν ὁ ἔχων τὸ πνεῦμα τὸ ἄνωθεν. ..οὐδὲ κατὰ μ. 
λαλεῖ. . «ἀλλὰ τότε λαλεῖ ὅταν θελήσῃ αὐτὸν ὁ θεὸς λαλῆσαι Ἡεττι “παρά. 
11.8; ἀπόντων δὲ ἡμῶν κατὰ μ. ἔπραξαν ἅπερ ἠθέλησαν ΑἸΠ ἀροϊ Οσηε!, 
1(0.279.13; Μ.25.5968); σὰρξ ἰδία... ἦν αὐτοῦ [3ς. θεοῦ], καὶ οὐχ ἑτέρου 
τινὸς παρ᾽ αὐτὸν ὄντος υἱοῦ καταμόνας καὶ ἰδικῶς Οντ,1.6.τ2:ττ(Μ.72. 
Ἰ61Α}; 83. δεραγαίεῖν, τα ϊυϊάμαϊν ἃ πλάσας καταμόνας τὰς καρδίας 
ἡμῶν ΤΠαΐ. Αγ). ρτόθιη.(2.1408). 

ἐμονοσέβαστος, αἰοηε γευεγεί, ΓΟΠΥγβ.αἄον. (11.824). 
Ἐμονόσεπτος, -- ἴοτερ., ΟΥ.Να Σ.ἐαγ}5.2.1.τ6.20(Μ.37.1256Ὰ}. 
Ἐμονοσήμαντος, ὁ} οἠέ εἰρηϊπεαηεε, Ὠῖςρ. κοι (Μ 88. 556Ὰ). 
μονοσιτία, ἡ, ἐσ ρ αἰοπθ φιλοξενίαν ἀθετεῖ, μονοσιτίαν ἐπιτηδεύων 

Οφυοτςο.(Ν.103.1000). 
"μονοσιτίζω, Ξ- μονοσιτέω Γ,8, ἄσυε ὁπ ηιεαὶ αὶ ἀαν, Αἀρορῤλιᾷ. 

Βαϊν.(Μ.δς. 3610). 
μονόσκηπτρος, τοτείἀτηρ 126 Ξοοῤίγε αἰομε, ΝΌπη. ραγ.7σ το τ(Μ. 

43.9008)}. 

"μονοσκοπέω, ἐυμεεπίγα!θ ὀχεϊμείυεῖν τροη, ΑΌΥἘΡΒ ξεν. 
(0ρ..48.2}). 

[Π]μονοστέλεχος, τοῖι Οη:6 οἰδῃι, Βαβιλθχ. 5. 7(χ.460; Μ.20.1008); 
ὙΒαβυραγαά, πίτ. 2498 ; Μ.3ο.6 50). 

Ἐμονοστοιχέω, αὐτάε, τοαὶβ ὃν, οτδ υυ]8 ομῖν μ. τῷ γράμματι οὗ 
7Θν 15} ἰᾶνν, Βορῆτ Η.0γ7.7.18(Ν.87.33400); Μαχ.αριδίρ. (ΝΜ 91.τ145Α}. 

ἐμονοστράτηγος, ὁ,. 5οἷε εονηπαμάον, ΤῊρΒη, εἰγομ, “τοί .τοϑ. 
7538); τὸν μ. Συρίας 1δ.0.35ο(8644}; μ. εἴς τε τὴν Θράκην καὶ Μακε- 
δονέαν 1Ὁ9.Ρ.4οτίο "7 4). 

Ἐμονοτεῖχος, τό, 51:16 τοαἱἱ, ΤὨΡΠ«Ἔἰγομ.φτο(Μ.τοϑ.7534). 
Ἐμονότευχος, ἡ, σἱηρίς γοὶϊ ΟΥ Ά εἴηρί ὑσοῖ τὴν τοῦ... Παύλου μ, 

δεκατεσσάρων ἐπιστολῶν 1(ε5.ΝαΖ.Ἵτ1α|.τ03(Μ.38.1176). 
μονότης, ἡ, 1. μην; ἃ, οἱ αΐπεὺ απ ὅοη, ἘΡΙΡἢ ἤαεγ.δο.ὅο 

(ρ.2ο9.0; Μ.42.2008); (Βτιβίοὶ. ἀδύνατον τὸν αὐτὸν εἶναι θεόν τε καὶ 
ἄνθρωπον ἐξ ὁλοκλήρον, ἀλλ᾽ ἐν μι συγκράτου φύσεως θεϊκῆς σεσαρκω- 
μένης ΑΡΟ]]. ῥγ.ο(Ρ.206.27)4Ρ.1,ἐοπί.Β. 4 ροὶ!.(Μ.86.10738); Ὁ. τεῖ. 
οὐἹρίη οὗ σποβί, δεομβ,ςς, ϑθοιηάι5 ἔστι τις πρὸ πάντων προαρχὴ ἣν 
ἐγὼ μ. ἀριθμῷ" ταύτῃ τῇ μ. συνυπάρχει δύναμις ἣν καὶ αὐτὴν ὀνομάζω 
ἐνότητα΄ αὕτη ἡ ἑνότης, ἥ τε μ., τὸ ἕν οὖσαι, προήκαντο, μὴ προέ- 
μεναι, ἀρχὴν.-.«ἣν..«ὁ λόγος μονάδα καλεῖ" ταύτῃ τῇ μονάδι συνυπάρχει 
δύναμις ὁμοούσιος αὐτῇ ἣν καὶ αὐτὴν ὀνομάξω τὸ ἕν..«ἡ μ. καὶ ἐνότης, 
μονάς τε καὶ τὸ ἕν, προήκαντο τὰς λοιπὰς προβολὰς τῶν Αἰώνων ἴτεοπ. 
μαθγ.χ ττ.3(1.5634); 2. εἸηρίοπεςς, τεῖ. 7ο.το: 30 ἐπὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 
υἱοῦ τὸ ἕν οὐκ ἐν μ. καθορᾶται ΟΥΝγ 55. πη ιτί Ρ.257.1τ4; Μ.4ς. 
8640); τρηἴφμέπεςς οἱ Οοά, ΜαοΜρη ροῦν. 3.27(0.117.27}); 3. 5οἱϊ- 
ἱμάς πτωχείᾳ καὶ μ. καὶ ἐρημίᾳ 1 7υβί,φη εἰ γεεριχτοί Μ.6.13 570); τὴν 
μονογενῆ δέ μου ἃ Σύμμαχος τὴν μ. μου εἴρηκεν, ἀντὶ τοῦ, τὴν πάσης 
ἀνθρωπίνης ἔρημον βοηθείας Ὑπαῖ, ᾿ς.34::18(1.824); τοἰϊίαγν {{{ὲ 
συνέπεται δὲ τῇ αὐτῇ παρθενίᾳ ἡ μ. παρὰ πλείοσι τῶν μοναζόντων καὶ 
μοναζουσῶν ΕΡΙΡΠιεαΡ, βά,2τ(ρ.521.34:; Μ.42.8244); Ῥα]] λας τς 
(Ρ.39.21; Μ,34.1ο41Ὰ}; 4. εοἰίδαεν ἡ..«ἐκκλησία καὶ παρθενίαν δοξάζει 
καὶ μ. καὶ ἁγνείαν καὶ χηροσύνην ἐπαινεῖ καὶ γάμον σεμνὸν τιμᾷ 
ἘΡΡΒ. ἤφεν.48.0(Ρ.230,26; Μ.41.8688); ἐδ.63.4{(0.402.5 ; τΤο688). 

ἡμονοτομία, ΟΙΧΟΙ ἔοσ μονοτονία, Ποχ,Ζοεί, 4. ττ(Μ.88,16130), 



μονοτονέω 

μονοτον-έω, δὲ οὐειίηαϊε τῶν “-ούντων {{τ, Τιαῖ. σομπμηαςϑ); (οὐ, 
Α΄. τοο. 

μονοτονία, ἡ, οδείϊπαον ({Γ. Ταῖ. ἐοηϊμηιαεῖα), (οὐ. Αν.48. τὸ.54; 
᾿Αρδίμυ,Ον. 14.46(Ρ.26). 

μονότονος, εἰδαΐν, μριϑαυονίηρ, ΟἸδτη, οίγ.7.1(0.35.7; Μι0.46 50). 
μονοτροπία, ἦ, 1. Ξοἰϊίαγν τιοάε οἵ [1{ε, 8.5.6 }.45.τ(4.1330; Μ,32. 

4650); 2. σἴηρὶθ τιράφ οἵ οοπάτυςϊ, εὐηείδίομεν, δα ροἶν, ῬεΥς. 
(0.29.1). 

μονότροπος, 1. φῇ οη6 κἰμᾶ, εἸθΊρῖῈ, Ῥίαϊη ἐκ τῆς ἀκροτόμου πέτρας 
κατειβόμενον..-μονότροπον σωφροσύνης ὁ ὁ κύριος ἐχορήγει ποτόν (]6Πὶ. 
}αεά, 2 «2(Ρ. τό. 22} Μι8 4004}; τὴν μ' τῆς εἰς τὸν θεὸν πίστεως σωτηρίαν 

ἐδιχ τίρ.9ο,1ο; ; 2408); : 514Ἁ,Ρε] ἐρῥ.4.π40(Μ,78.12330); Μαχ.ανιδῖρ. 
(ΜΟΙ, τ3688); Βεπος, οἱ Ῥϑύβοηβ, εἤρηρίθ, βάγε, 1ο.τρ.καρ.37(Μ. 
8ς.1844); μιομοίοηοιέδ ; οἵ δι ἴ45κ, ΝΖ 6ΡΉη.232(}]1.79.ἸΟ0008); ὠπῖψεα 
τοῦ σαρκωθέντος θεοῦ...μητέρα, μονογενῆ καὶ μ. σύλληψιν δεξαμένην 
1514.Ὀ}6].ἐρῥ.1τ.54{Μ,78.2τ60}; οὗ οπε ξἰμά οηῖν ἐὰν μ. ἔχῃ τὴν φύσιν 
ὁ Χριοτός, μονοτρόπως ἐστὶν ἀληθὴς καὶ καθ᾽ ἕτερον τρόπον ψευδής 
Απμαβιϑιλοά δ(Μ1.80.1370); 2. οὗ μα τον οἵ ἰτἴπ, οηρίετηάοά, 
«οἩ δίαΉ, τοῖ, Ἐ5,67:6 μ. ... τοὺς αὐτῷ καὶ μόνῳ ἀναθέντας τὴν ἰδέαν 

᾿ ξωήν, πάσης διχοψυχίας...αὐτὴν ἀλλοτριώσαντας ΟΥ.56] 1 ᾿5.67 :-6(Μ, 
12.1605}}};; μ. ἐστιν ὁ τοῦ Χριστιανοῦ βίος, ἕνα σκοπὸν ἔχων, τὴν δόξαν 
τοῦ θεοῦ Βαβγερ, [ι5.20.2(2.265Α ; Μ,31.07324}; ἡ οἰκειωθεῖσα τῷ θεῷ 
λόγῳ ἄμωμος ψυχὴ μ. τυγχάνουσα Μας.Αδρ..}.(1.34.4178}); 1ΛΔΊΒ, 
“4ροϊ].2.6(λ1.2 6. πάτα); μ. ... οὐχ ἑτερόφρονας Ὀγτ.αάον. (1.175); 
14..Ος.58(3.00Ε); τηδᾶ80. 85 βιθδδί,, γαῖ, Ῥ5.67:6, ἴᾶσάρν.7(1.2468); 
πααΐ, 85 βιι081., εομδίαπὶ ῥγαείϊεσ τῷ τῆς ἀπαθείας μ. ΝΙ ἐχενε, (Μ. 
79.724); 3. Ππυτηρ αἰοηε, ἰεαάτηρ σοίτίαγγ {6, ΤΟΝ Ὶ Η.υ..70. 80}, 
04.441}; τῆᾷβς, 8.8 Β05ζ., τ. Νὰ ΖιοΩγΉ1.1.2.31.37(}1.327.9434}; σοτηρ 
θη ε᾿ 5 οτνη τῦαγ, ἱπμάερέμαάξηξ μὴ αὐτόβουλον καὶ μ. ἀρέσκειαν μετέρχου 
15ἰα.Ρὲ] ἐρ}.1.26ο(}.78.340Ὰ). 

μονοτρόπως, 1. 1: 0η6 τῦαγ, ἐξ ῥὶν τὰ φανερὰ μ. κατανοεῖσθαι (]εΕΠὶ. 
σίγι ιο(ρ.364.1:0; Μ.9.888); ΗΙΡρ.ἐαδγ.7.20(ρΡ.212.5; Μ.16.33260); τὸν 
νοῦν..«μ. τὸ ὑπὲρ φύσιν καὶ ἀνεξιχνέαστον τῆς θείας φύσεως λογίξεσθαι 
Μαχ.δελοί, Ρ. Πτοη. Αγ.9.4(λ1.4.5720}; τῷ μὲ τῶν ομἷν ἀνὰ μέρος 
ἐκληπτέον [56. 2 οτ.6:14, [0.1: 5] οὐδὲ μ. ας, Αδρ,εἰθυ.τ2(Μ.34.0010); 
Χριστὸς μ. οὐ λέγεται, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ ὀνόματι ἐνὶ ὄντι... δείκνυται 
σημασία θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος ΤΑτΚΏ “ροίϊ.τ.13(}1.26.11168); 
10.}..ο.2.2(Μ194.οϑ9Ὰ); Απαβι. δ. μοά Β(Μ.89.1370) οἷξ. 5, μονότροπος; 
οἵ Βεμανίους, εὐμδιείεην, Μασ Αθρ. ρον [.4(}1.324.8440), Ογτ. 5.35: 
(Ν].69.0138}; Δ, ἀον.7(1.1048); ἢ ἃ πῖφθ τᾶν μονογενὴς δέ, οὐχ 
ὅτι μόνος ἐκ μόνου καὶ μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ μ., οὐχ ὡς τὰ σώματα Οτ.Νᾷ2. 
ο7,30.20{(0.120.3; Μ.36.1204}; μονογενὴς ..«καὶ μι. γεννηθείς ΤΏ, 1 γένη. 
τοί Μ.7ς Ἰτ6οᾺ); 2. φοΐη οπεῖβ οἵὐη ταν, δεῤαγαίείν οἱ τῆς φυλῆς 
᾿Εφραΐμ...μ. τῶν ἄλλων φυλῶν ἀποσχισθέντων τῆς ᾿Ιούδα φυλῆς 
Τστερθης, Δ. }.{Μ.86.6968); 3. ἐσθέομεν...μ. εαἱ (ἰο04) οὗ ὁηπε Κἰπά, 
(ὑοποὶ διά, (.00.17168). 

Ἐμονοτύπως, ΤΏ: ἃ οἰηιρίο ξογῆϊ μ. τὸν αὐτὸν πατέρα θεὸν καὶ υἱὸν 
καὶ ἅγιον πνεῦμα ἐν σαρκὶ πεπονθότα καὶ γεννηθέντα ἡγησάμενος 30. 
Νορίι5] ΕΡΙΡΠ ἦαθγ.57.2(0.347.5; Νέ.41τ.99070). 

Ἐμονούπόστατος, τοῖίᾳ ομε ἠγῥοδίαδῖς, ἜΠατδιθα, Ζεοη (90. 

480). 
μονοφάγος, φα!!Ὴρ αἷομς, (οηεὶ.4}.2.25.3. ἘΝ ῥονῖδὶ, 5. τ( .70. 

8400 
ἡ ποντας ομ-εγεά, πιρέ, ἡ μ. Σεβήρου πίστις ἀπαβὶ.Β.ἠοά.6 

{,(}1.89.τοτο). 
μονόφθογγος, οὐ ὁη6 ευμηα, οι ὁμ6 ἨΟΪ6, ἰευεὶ μ. φωνῇ διύπνισε τὸν 

καθεύδοντα [βς. “άξαρον] ΑἸτηρῇ.᾿οι".3.5(Ν}.20.65Ὰ}. 
μονόφορβος, ἐδεάδίϊη αἴομε, τον ζ.σαγη.2.1 αν τοτ( .37.084Ὰ); 

1Ὁ.2.1τ.13.4τ(1230Ὰ}. 
μονοφυής, οὕ πα παίμγε; οἱ ὅοη Ὀεΐογε ἴηο,, ᾿δοηὶ. ΗΝ δε ,.2.40 

(1.86.1 960) ; 19.4.43(171τ6}) οἷἵ, 5. διφυής ; Ὑτοπρὶν ἀϑεὰ οἵ (ῃχιδί 
ἱποατηδῖθ, ἀπαϑί..λοά.)(}1.80.1170}; πεαΐ, 85 βαρβί., αβ διΠθυ τς 
οὗ σοά, Αἴδπεπαρ, ἰκρ.23.4(Μ.6.0448). 

Ἐμονοφωνέω, τεῦ οἠεο ομῖγ, Τζαοβ. Ναζιάταί.τ3(Μ.38,860). 
μονόχειρ, μαυΐηᾷ πε μαμά, ας. Αορ.ἦονι.32.6(Ν1.324.7378). 
μονοχίτων, ὃ, ομ6 τυθαγτηρ οτῖν {6 πεπῖο, Μχ, ανιδὶς, (Μ οχ.13684). 
Ἐμονοχιτωνέω, τύϑαγ οἸΪν ἐμὲ ἐμεῖο, ΤὨάτιΑΡας οριδο.4(Μ.97. 

Ι Α 

Ὁ ΑΣΥΘΈΕΤΕΙ ἡ, τὐεαγτηρ οὗ εἶδ ἱπηΐς ομἶν, μονοκι-, ἘΡὮΙ.3.425Ὲ Ξε 
Το υΐγ!.(}1.05.884}). 

Ἐμονόψοφος, ἡ αὐεοίεά ὃν α Ξομιμά οπῖν; οἵ ΒοΥβθβ, ἘΡΉΧ. τ. 8Ὲ, 
μονόω, μίακε εοἰΐίαγν, Ἰξοίαϊε; 1. ταθᾶ. δπα ρΡᾷ88., δε αἰσηξ οὐ 

δύνασαι νηστεῦσαι, οὐδὲ μονωθῆναι (βεγβ, λοι. 1.5 ἐπ ΒΗ (ττ.τ078); 
τὸ δὲ ᾿ἀφορίσθητε᾽ οἷονεὶ 'μονώθητε᾽ εαΐ, 2 0γ.6: τ7(0.393.0); 2. Ρετῇ, 
Ρίορι. ΡΆ88.88 8.61].; 8. Ξοἰτίανν, αἰοης, Ταῖ.ογαί. τά(ρ. 15.13; Μ.6. 8368); 
ἐπιτίθεται ὁ διάβολος, ὅταν ἴδῃ μεμονωμένους καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς ὄντας 
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μορφή; 
ΟΠτγϑ5, ἦονι.13.1 τη Μι( τόδ); Ὀ. ἡπ ἰμὲ κἰηριμίαν, τεῖ. (θη. : 26. 
μὴ-""μεμονωμένον. .«τὸ πρόσωπον Β88. μέχ.ο. 6(ι. 87}; Μ, 20. 2054); 
α. μρῖφοο τῇ..«μιᾷ μεμονωμένῃ...γεννήσει προόντα τῶν αἰώνων θεὸν 

λόγον.. ὁμολογοῦμεν Τ,οομς, ΗΝ 6ε..4.0(Μ.86,16698)}; 4. πιαβο. 85. 
βαθβί,, οηα τοῖο ἰΐσες ἰ᾿ι6 ϑοϊτέαγγν ἱτξε, νπομλ, ΟΠυγϑι ρα, 6,Β(ρ.155.9;. 
1.427); 6. ὩδΘΌϊ, 85 δι ϑῖ,, οοἰτμμάθ, ἘΡὮΧ,3.425Ε. 

ἘΜοντήσιοι, οἱ, ὨδΙὴδ 5α]1ἃ ἴο ΒΕ ρίνθη ὈΚν Κοιηδηβ 0 Νονὰ- 
{16 1515 Ναυαταῖοι, οἱ καὶ Μ., ὡς ἐν Ρώμῃ καλοῦνται ἘΡΙῚΡΒ σης.13. 
(ρ.21.29; Μ.43.400) Ὀν σοπξιβίοη ἢ Ποηδ ἰδ αἱ Εοτῃθ, εἶ, 
Ορίδιιβ 2.4(Μ.}6 1 τανο55.); ΔΜ ον θη 565... .60 φμοί δεοίθετανε οηαὸ 
δηῖριαη ΤΉ πος μαύεγς οοεβεγίηὲ, ΗΤΘΥ οἰ ΟΉΘΟΝ πὴ φοϑ( ΜΔ, 
27.687). 

μονῳδία, ἡ, ἰαρισηί, μεοποάν, τοῖ. θη. 4:τὸ ϑεὸς ὥσπερ τινὰ μ. 
ἄδων (Ἤγγπδ.0η1.23.5 1: Εομ(ο.602Ε) ; ἔστι ἡ μι ... θρῆνος μονοειδής, 
μήτε προσωποποιΐαν μήτε ἠθοποιΐαν ἔχων 514. 6],ἐρῥ.5.53(Μ.,8. 

13570). ᾿ 
Ἐμονώνυμος, Παυτηρ ἃ Ἡμῖψισ παπῖθ, μη ῖᾳ 6 μονογενής, ἵνα μ. ἦ ὁ 

υἱός ἘΡΙΡΗ  αηο,δ(Ρ.14.27; Μ.43.204Ὰ}; ἕκαστον τῶν ὀνομάτων μ., μὴ 
ἔχον δευτέρωσιν 1ὃ.(0Ρ.14.23; 294}; ἐδιίρ.χδιτο; 298). 

Ἐμονωνύμως, 1. ΟΔἸ]εὰ γ α μπίχμθ πατπθ, ὃν α πανπὲ αἰΐ οΉ ΕΣ 
οἵον!, ἘΡιρῇἢ απειβϑίρ.1 5.7; Μ.43.208); 2. σΆ1164 ὧγ πε πμαιπε; οἵ τη, 

12.22(Ρ.31.23; 570). 
μονώνυχος, τοτίἑ τνιείουεη κοοῦ, τ Ν 55. Εμη)τοί ρ.227.10; Ἅ1.45. 

8288); Ὠδαῖ, 8 δι ϑϊ., 1ὁ.7(2 Ρ.16ο.22 ; 7498). 
Ἐμόνωρος, τοτίΐ ομἶν οπό ποι 19 Ἰΐων, «(. 7σ.ο(ρ.156.28). 
μόνως, οπἶν, δηο6 ἐξ α μηΐφμε ταν ἀληθῶς υἱὸν τὸν υἱόν, ὅτι μόνος 

καὶ μόνου καὶ μ. καὶ μόνον ὕτ.Να2.0γ7γ.25.τ6(}4.3ς.12218}; οὗ ΗΙ. δποκί 
μ. ὑπάρχον )ιάντῃ, Τγίη.2.4(Μ.30.4844}); ἱσζερ. Βυ ρει], μονωτάτως, 
ποἰεῖγ, Ἐρίρῃ. μαεγ.37.3(0.55.53; Ν,4ι, 6450). 

μόνωσις, ἦ 1, οἰηφίομεςα,. ΟἨΉδ55 τὸ ἄκρως τίμιον κατὰ τὴν μ.- 

ἐπαινεῖται, μίμημα ὃν ἀρχῆς τῆς μιᾶς ΓἸ]οτη. 5 γ.7.17(0.76.8; Μ.0. 
5524}; 2. τοἰϊιάς, Ξεεἰμ δῖον ἔχουσι παραπέτασμα τῶν ἰδέων ΕΚ 
μάτων τὴν μ. (Ὦτνϑ5.Σας,3.14{(0.72.13; 1.3914}; καλὸν ἡ ἐρημία καὶ ἡ 
μ., ὅταν ἐντυγχάνων δέῃ θεῷ Ἰά Πον,50.Σ τὰ Μ..(7.5130}; οἵ, οὐδὲν: 
οὕτως ὡς μ. κακόν, καὶ τὸ ἄσπονδον καὶ ἀπρόσιτον τὰ ἐοηι.78.4 τῃ 0. 
(8.4648); μηδενὸς ὄντος τοῦ κινοῦντος ἡμᾶς εἰς ὀργήν, εὐκόλως ἐν τῇ μ.. 
ἡ ἀρετὴ τῆς μακροθυμίας κατορθωθήσεται ΤΑΊΒ ἐῤ.(αεἰ.2.4(}1.28. 
8034); 3. Ὁ. σοηιῖ,, αὐδεήσε, ἰαεῖ, δος. ἘΠΠΟυ 4 Π5 μὴ μονώσεως 
ἀδελφῶν, ἀλλ᾽ ἐρημέας τῶν συντικτόντων δηλωτικὸν εἶναι τοὔνομα [3ς. 
μονογενής] Β45.ΜΉ.2.2τ(1.257Ὰ; Μ.20.6178). 

μονωτικός, Ξοἰδίαγν, Ἐβαῖδ5 [γ.2(Μ.40.12134). 
μορέω, τπαζκε τοΐίᾳ ραΐῃ ἀπά Ἰοΐΐ, Ῥεγῖ. Ρ858. ῬΟΡ)]. μεμωρημένος 

εἰαθογαῖς τὰς μ. τῶν ἡδυσμάτων περιεργίας ΟἸ]οτη. ῥαφά.2.τ(ρ.150,1,ν.1. 
μεμορημ- Μ.8.3808); τὰς μι λεπτουργίας καὶ τὰς ἐν ταῖς ὑφαῖς 

περιέργους πλοκάς 18. 2.τοί(ρ,221.14; μεμωραμμένας 5254}; 1δ.(0.22ς 

29; μεμωραμμένας 5330). 
μόριον, τό, 1. ῥαγ! οἵ τὴς Βοᾶν ; οὗ εν 85 Δπα βαΐβ, (σηβὶ. Αρ.6.21. 

2; 2. σταγίτη,, βαγίϊεἰε, ΟἸοσα, βαεά, τ δίρ 1311; Μ,8.,336Ὰ); δ. το. 
(Ρ.218,34; 5208); εαί, Αρβοε,ο:"(0.217.18). 

μορμολύττω, ἐενγν έν, σοαγε, ΖΆ ῃ ΜΙ ΟρΙ (Μ 85. το326Ὰ,1ο02.), 
μορμύρω, οἵ ψαΐεῖς, ζαρε: ταεῖ,, οἱ 5. δὰ], τεῖ, ἂς οι, Επτμαὶ, 

1δῖας Κρ. Ραμ (Μ ὃς, δο60). 
μορφάϊζτω, πιςά., δέεΐαυε {δέ, τρηΐαία Χριστὸν αὐτὸν “εσθαι 

ἐπειρᾶτο [5ς. Μ8Πη695], τότε μὲν τὸν παράκλητον... ἑαυτὸν ἀνακηρύττων 
εὐτότε δέ, οἷα Χριστός, μαθητὰς δώδεκα... αἱρούμενος 1.15.}.6.7.3τ1 
(ν.1. αὐτὸν μ. Μ.20.72ο 0), 

μορφή, ἡ, ἤογΊΉ; 
Α. ρεη.; 1. ουζννατα ζογι, σἤαρε, ἀρβεαγαμεε φθαρτῆς ὕλης ταῦτα 

πάντα... ταῖς τέχναις...εἰς τὴν μι ταύτην ἐκτυπωθῆναι [)10ρΉ,..2.3; οἱ 
ἀρχάγγελοι...μ. ««- [530. ἔχουσι] ἰδέαν καὶ σῶμα ἀνὰ λόγον τῆς ὑπεροχῆς 
τῶν πνευματικῶν ἁπάντων... οὐχ ὅμοιον δὲ μ, καὶ σῶμα ἔχουσι τοῖς ἐν 
τῷδε τῷ κόσμῳ σώμασιν (Ἰετλὅχς, ἢ πάσί. τοί τος. 18 ; Μ.ο.6608) ; ἀντὶ 
τῆς ἀληθοῦς θεοφανείας δόκησίν τινα..-ἐν σωματικῇ μ. κατεσχηματι- 
σμένην ΟτΝ γβ5.6ρ.Α(Μι46.το5 00); ἔπεα, ξαςῖα} ἐαργεδσίοη ἡ μ. γὰρ 
αὐτοῦ ἠλλοιώθη, ὥστε μὴ δύνασθαι ἄνθρωπον ὑπενεγκεῖν τὴν ὀργὴν 
αὐτοῦ Πεττι ηαη4.12.4.1; Μεῖῃ ἐγρρ.8.τ7(0.112.2; Μ.18.1730}; Ραί- 
ον, τοῖ, Ἐοπι.2:20, (Ὠγυ8. ον. ὅ,τ ς 21». (ττ.]0 70); δος. ἃ5 
ααν., {κε φέγγος ...οἷον.. φλὸξ... μηδενὸς ἀστέρος...μ. ῬΙοΚϑτ, ἦ.6.12. 
δ(Μ.6ς. 6168) ; 2. εϑβθηῖ141) ἔσγηι, ἐμαγαςίον ὁ δὲ καρπὸς τοῦ δένδρου 
ἐὰν ἐξεικονισθῇ καὶ τὴν ἑαυτοῦ μ. ἀπολάβῃ, εἰς ἀποθήκην τίθεται 
ΗΠρΡΡ.᾿αεν.6,0(0.13).12; Μ.τό. 3210 Ο) ; τινῶν εἰς τὰς ἀρχοντικὰς μ. ἐτι- 

ἀνερχομένων, ὥστε τινὰς μὲν γίνεσθαι λέοντας (615,.Ἀρ.ΟΥ,εἰς.6.52 
(Ρ.1οΖ.28; Μ,11.1348Ὰ)}; ἄνθρωπος ἀληθέστατα λέγεται κατὰ «φύσιν 
οὐὐτὸ ἐκ συστάσεως ψυχῆς καὶ σώματος εἷς μίαν τὴν τοῦ καλοῦ μ. 

συντεθέν ΜΕΙῊ.γ65,1.34{0.272.0; Μ.18,2028); ἐδ.3.7(0.309.12; 2244}; 
; 4 “- ᾿»΄ , ᾿ , μὴ 5 ᾿ - “- 

τίς.. .οἷδεν..-πῶς ἄστρα φέρεται καὶ τίνας ἔχουσιν τὰς μ., καὶ τοῦ ζῆν᾽ 



, 
μορφή 
“τὴν σύστασιν; Π ον! ΟἾθνη».3.35.; ταῖ. τεβσσεςοὴ. τὴν ἀνάστασιν ἐπὶ 
"τούτου μὴ χρῆναι παραλαμβάνεσϑαι τοῦ σώματος..«ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ πνεὺ- 
ματικοῦ, ἐν ᾧ ὁ αὐτός, ὁ καὶ νῦν ἐν τούτῳ, διασωζόμενος χαρακτὴρ 
“τηρηθήσεται, ἵν᾽ ἕκαστος ἡμῶν καὶ κατὰ τὴν μ. ὃ αὐτὸς ἡ Μείἢ.γες. 
1.25(Ὁ0.251τ.6; ΝΜ, 41, τοοθ0); ὁ ἄνθρωπος. .«οὔποτε μεταβληθήσεται οὔτε 
εἰς τὴν τῶν ἀγγέλων οὔτε εἰς τὴν τῶν ἑτέρων μ. ἐν.τ.4ο(ρ.303.4; Μ.18. 
2770); χρὴ δὲ οὐδὲ γενείου τρίχα διαφθείρειν καὶ τὴν μ. τοῦ ἀνθρώπου 
παρὰ φύσιν ἐξαλλάσσειν (ηδὲ. 4 ρ}.1.53.τπτ; ἀναστήσει ἡμᾶς...ἐν τῇ νῦν 
μ., μηθὲν ἐλλειπτὲς ἔχοντας 1Ὁ.5.7.1; 3. τάδα τὰ ῥήματα. ..κλίνη καὶ 
ψεάνιδες καὶ τὰ τοιαῦτα" ἡ δὲ διὰ τούτων ἀποτελουμένῃ μ. μακαριότης 
τιν, 85. ἤονιο τὴ Οαηΐ, (Νἴ.44.7768); ΝΠ] ἐχεγε.48(}1.γ0.,804); 4. [δῖ 
ἀπ ΨΏΙΟΠ (Π6 ἴοσίη 15 δχργθοβεᾶ;, 8. ἀϊημά, βογὶ παντοίας φύσεως 
ζῳοτοκήσας μορφάς, ἄστρα μὲν... καὶ πτηνὰ..-τετράποδα δέ οτῃ.γέ5.1. 
.34{(Ρ.271τ.5; Μ.41.10078); ἀναπλάττουαι τὰς οὐχ ὑφεστώσας μ., σφίγ- 
γας καὶ τρίτωνας καὶ κενταύρους ΤΠατφΝ.538 τη 13 χ.(1.140}; Ὁ. σηοϑβῖ, 
«οηδοαάτΡ ηΐ, ἘΧῥυφδϑίορ αὐτὸς τοῦ ἀοράτου μ, φανείς [τοῖν ἤ67.1.14.1 
(ΜΝ .7.5964); καὶ εἶναι τούτους μ., ἃς ὁ κύριος ἀγγέλους εἴρηκε 1δ.(5074); 
τὰ ὕπ᾽ ἄλλου σπαρέντα εἰς μι καὶ εἰς φωτισμὸν καὶ περιγραφὴν ἰδίαν 
ἀγαγών Ἡδτδοίξοι Δρ.ΟΥ. 0.2.2τ(τς; Ρ.77.28; Μ,14.1400); τοῦ ἑνὸς 
θεοῦ τιμᾶν θέλοντες τὴν μ. καὶ μὴ εὑρόντες ποία ἐστίν, πᾶσαν προτιμᾶν 
εἱλόμεθα Πονμ.Οἰεμ, το. τ. 

Β,, 1Π60].; 1. οἵ σοα ἄρρητον δόξαν καὶ μ. ἔχων [αϑὲ. Ταροΐ.9.3(Μ, 
6.3408); αὐτὸν μὲν ἐν σχήματι καὶ μ. καὶ κάλλει ὄντα Πο».(Ἰοη1.1].8; 
οἴ, ἀδύνατον γὰρ κάλλος ἄνευ μ. εἶναι 1δ.17.το; καλεῖται...μ. ὡς ὅλων 
τῶν μορφουμένων τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν ἤτοι τῶν χαρακτήρων συλληπτική 
ΤΟγτ. γε βίο ; Μ.77.Χ1404Ὰ}; οὗ τῆς ἀἰνίηῃς βαρβίδηος υἱοῦ μὲν 
γὰρ καὶ πατρὸς πᾶσα ἀνάγκη τὴν αὐτὴν εἶναι μ., θεοπρεπῶς δηλονότι 
τῆς μι νοουμένης, οὐκ ἐν σχήματι σωματικῷ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἰδιώματι τῆς 
᾿θεάτητος Β5.ἠδχ.ο.6(1.88Ὰ ; Μ.2 0.50.0); οἵ. πη.τ.18, ΟΥΝ 55. 
ἔπη. ᾳ οἰτι, 5,4 ἱπῖτα ; ἡ μ. τοῦ θεοῦ οὐσίαν σημαίνει θεοῦ, ὥσπερ καὶ ἡ 
,μ» τοῦ ἀνθρώπου φύσιν ἀνθρωπίνην δηλοῖ διεβοί, ἴῃ. ἀπαβῖ, δι οά, τοί Μ, 
89.1810) ; 2. οἱ ῬεΙβομβ οὐ Τυῖη. αἵ... ἐδιότητες, οἱονεὶ χαρακτῆρές τινες 
“καὶ μ. ἐπιθεωρούμεναι τῇ οὐσίᾳ, διαιροῦσι μὲν τὸ κοινὸν τοῖς ἰδιάζουσε 
χαρακτῆρσι, τὸ δὲ ὁμοφυὲς τῆς οὐσίας οὐ δεακόπτουσιν Β45.}}.2.28{1. 
2658; Μ.20.6378); μέα παγά, μία ῥίζα, τριφαὴς ἔλαμψε μ. ϑγτιδ5, ἑγηπη. 
2.26{0Ρ.44; Μ.66.1592) ; 3. οὗ τιδηϊοϑιδτίουβ οὗ σοά ; 8. Ρεΐοτε ἴπς, 
διὰ τῆς τοῦ πυρὸς μ. καὶ εἰκόνος ἀσωμάτου τῷ Μωῦσεῖ...ἐφάνη 7αῖ, 
Ταῤοΐ,65.τ6(Ν.6.4258}; ἀρχιστράτηγον ἑαυτὸν λέγει, ἐν ἀνθρώπου μ. 
φανέντα τῷ τοῦ Ναυῆ ᾿[Ϊησοῦ 1. ταὶ. 6τ.τ(Μ.6.6130) ; 16.128,2(7764}; 
Ὁ, ἴὴ Γμηβὲ θεὸν ἐν ἀνθρώπου μ. γεγονέναι καταγγέλλοντες Ταῖ,ογαί,21 
{ρ.22.6; Μ.6.85 20); ὥστε ἡ τοῦ υἱοῦ ὑπόστασις οἷονεὶ μ. καὶ πρόσωπον 
γίνεται τῆς τοῦ πατρὸς ἐπιγνώσεως τι ΝΝ υ85.41}}.ε55.8(44.32.3400}; 
4. ἐχορ, ῬΏ1].21:} ὅτι γὰρ δούλου μ. τὸ σαρκικόν, ἐπὶ τοῦ κυρίου φησὶν 
ὁ ἀπόστολος,..«τὸν ἐκτὸς ἄνθρωπον δοῦλον προσειπών (Ἰεη.ραφά,.5.τ 
{(Ρ.237.4; Μι8,557Ὰ); σωματικῶς λαλούμενος [36. ὅ λόγος], ἕως ὁ 
τοιοῦτον αὐτὸν δεξάμενος....«δυνηθῇ αὐτοῦ καὶ τήν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω, 
προηγουμένην μ. θεάσασθαι Οτ.(εἰς.4.το(ρ.285.22; Μιττ, το488); οὐκ 
ἐκ μέρους δὲ ἡ τῆς θεότητος μ., ἀλλὰ τὸ πλήρωμα τῆς τοῦ πατρὸς 
θεότητός ἐστι τὸ εἶναι τοῦ υἱοῦ ΑΒ. 4»ν.3.6(}}.26...328); 14.6ρ..4νρ.}.1Ὁ. 
1γ(}1.2ς, 5760) οἷξ. 5. δοῦλος ; ὥσπερ γὰρ ἡ μ. τοῦ θεοῦ τὸ πλήρωμα τῆς 
τοῦ λόγου θεότητος νοεῖται, οὕτως καὶ ἡ μ. τοῦ δούλου ἡ νοερὰ τῆς 
ἀνθρώπων συστάσεως φύσις σὺν τῇ ὀργανικῇ καταστάσει ὁμολογεῖται 
ΤΆΤ, Αροϊϊ. 2.τ( 1,26. .11334); ; τὸ ἐν μ. θεοῦ ὑπάρχειν, ἴσον δύνασθαι 
τῷ ἐν οὐσίᾳ θεοῦ ὑπάρχειν φημί" ὡς γὰρ τὸ μ. ἀνειληφέναι δούλου ἐν 
τῇ οὐσίᾳ τῆς ἀνθρωπότητος τὸν κύριον ἡμῶν γεγενῆσθαι σημαίνει Β85. 
μη. τϑ(1.220Α ; Μ.20. 5520); ἀσσβίις ἱπίουρτη. μ. 
αὐτὸν τὸν δοῦλον ἀνειληφέναι, καὶ ἐν σχήματι...τὸν κύριον γεγενῆσθαι, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον παρ᾽ αὐτοῦ προσειλῆφθαι 1ἃ,6}.261.2(3. 
4020; Μῇ.,2.0606); ἡ δὲ μ. τοῦ θεοῦ ταὐτὸν τῇ οὐσίᾳ πάντως ἐστίν" ὡς 
γὰρ ἐν τῇ μ. τοῦ δούλου γενόμενος τῇ οὐσίᾳ τοῦ δούλου ἐνεμορφώθη, οὐ 
ψιλὴν ἀναλαβὼν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν μ. οὐδὲ τῆς οὐσίας διεζευγμένην, ἀλλ᾽ ἡ 
οὐσία τῇ μ. συσσημαΐνεται" οὕτως...ὁ εἰπὼν αὐτὸν ἐν μ. θεοῦ εἶναι 
τὴν οὐσίαν διὰ τῆς μ. ἐνεδείξατο ΟΝ 95. ἔπη. 4(2 Ρ.94.τό; Μ. 45. 
6724); ; ὅταν... ἡ μ. τοῦ θεοῦ τὴν διὰ πάντων καταμηνύῃ ταυτότητα τῷ 
πάντα δεικνύειν ἐφ᾽ ἑαυτῆς, δι᾿ ὧν ἡ θεότης χαρακτηρίζεται 2. 8 

"»". δούλου, καὶ οὐχὶ 

Ῥ.192.5; 7884); εἰ ἡ μ. τοῦ θεοῦ τέλειος θεός, καὶ ἡ μ. τοῦ δούλου. 
τέλειος δοῦλος (γγπ.ἤονη.7.2 17. ΘΒ (τι. 2480); εἰ,. «ἄνθρωπος ἦν᾽ 
ψιλός, καὶ διὰ τὰ ἔργα λέγεται μ. θεοῦ, διὰ τί μὴ καὶ ἐπὶ Πέτρου τὸ 
αὐτὸ ποιοῦμεν; 1.7.2(2470); μ. ὅπερ τὴν οὐσίαν ἐμφαίνει, ἢ καὶ οὐσίαν 
καὶ ὁμοιότητα τὴν κατ᾽ οὐσίαν. ὥσπερ οὖν ἡ μ. τοῦ δούλου οὐδὲν ἄλλο 
ἐμφαίνει ἣ ἄνθρωπον ἀπαράλλακτον" οὕτω καὶ ἡ μ. τοῦ θεοῦ οὐδὲν ἄλλο 
ἐμφαίνει ἢ θεόν τὰ. «ἤστι.2.2 1. Π εὖ. (12. 178); οἵ, ῥογριαηε απ! 602 ξεγυῖ, 
πὶ ἀϊοαί παϊμγανῃ σογυΐ, ππαηαμι σἵσ υσταης μαϊμγαμ.. οἱομὶ οἱ ἐἰϊππὰ 
φεοά ἀτκιὶ τ. ἔογηια δῖ, τ. ἀτυίπα εἶ παίμγα, ἧς δὶ, ἀϊυΐμας 
παΐμγας επίδίοηβ, ΤὨα]υΜΟρς. Ρ 1.2:7(0.217.6); τὸ ληφθὲν οὐχ 
ὁμοίωμα ἀνθρώπου ἀλλὰ φύσις ἀνθρώπου" μ. γὰρ δούλου {φύσις 

885 μορφόω 
δούλου, καθάπερ ἡ μ.- τοῦ θεοῦ φύσις νοεῖται θεοῦ Τμάϊ, ἐγαη.τ(4.42); 
Πδποθ μαίμγε ἐνεργεῖ γὰρ ἑκατέρα μ. μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας 
ὅπερ ἔδιον ἔ ἔσχηκεν Ιμεο Μαρ. 4.28. 4(0.14.27; Μ.ΡΙ,, 54: 7688); οὐκ ἄρα 
τοῦ θεοῦ λόγον ἡ ἄγνοια, ἀλλὰ τῆς τοῦ δούλου μ., τῆς τοσαῦτα κατ᾽ 
ἐκεῖνο καιροῦ γινωσκούσης ὅσα ἡ ἐνοικοῦσα θεότης ἀπεκάλυψε ΤὨαΓ, 
Δρ.Ὀντ.ροὶ, Τῇ! 4(ρ.122.1.; 6᾽.215}}}; εἰ...«ἡ κοινωνία τῶν μ. σχετική 
τίς ἐστι..«καθὼς..«ἔφη Νεστόριος δεν. πε, ἡ. (Μ,86.92:50) ; οὐ δύο οὖν 
πρόσωπα...τοῦ λόγου καὶ τῆς ἐνσάρκου αὐτοῦ μ. Ἰ,δοπε. ΠΝ ε5!.2.τ6 
(1.86.15724); πάντες...οἱ.««πατέρες...«διδάσκουσιν ἄλλο εἶναι φύσιν 
ἥτοι οὐσίαν καὶ μ., καὶ ἄλλο.. ὑπόστασιν ἤτοι πρόσωπον Πιιϑῖη.σοΉ. 
(ρ.86.2ο; Μ.86, τορος); δούλον μ. ΞΞ ἄνθρωπος: ὡς δὲ δούλον μ., 
συγκαταβαίνει τοῖς ὁμοδούλοις τ. ΝΑΖ.ογ.20.6(ρ.116.2; Μ.36.τορΟ}; 
5. ἡγμιαρε οἱ σοα Ῥοββοββοα ΌΚ Ἰηϑὴ τῇ γὰρ αὐτοῦ μ. ὡς ἐν μεγίστῃ 
σφραγῖδι τὸν ἄνθρωπον διετυπώσατο [Ποτη.(ἴἶεη,.1].1; ὅταν μὴ μόνον τὸ 
κατὰ θυμὸν αἶσχος ὑβρίζῃ τὴν θείαν μ. τον γ85.0γ.οαἰσεΐ,,4οίΡ.161.2; 
Μ.45.10444)}; ἴὰ {πε Οδμυτχοῦ, Μαχιγε (ΜΟΙ. 6650) οἱξ. 5. ἐκ- 
κλησία; ἐβότιεδ5 οὗ Ομ τῖϑὶ Ροββοββοα ὃν Ὁ γιϑιίαη ὁ δὲ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος ᾧ σύνοικος ὁ λόγος..-μ. ἔχει τοῦ λόγου, ἐξομοιοῦται τῷ θεῷ 
ΟἸετὴ “Ραρά. 4.τ(0.236. 23; Μι8 .5580); τῆς καθ᾽ ὁμοίωσιν μ. ἐν αὐτοῖς 
[5ς. τοῖς φωτιζομένοις] ἐ ἐκτυπουμένης τοῦ λόγου Μείῇῃ. ὅν. δ,8(ρ 90. 
το; Μ.18.1440); τὴν μ. ἠλλοιώσατε- ἀναγεννήσεως ἑτέρας ὑμῖν δεῖ καὶ 
τος λσεωξ Ομγνβ.εοημη.η σαΐ.4: τοίτο.7οΒ0). 

Ἐμορφίζομαι, εμαἰθ, μιαξό ἃ σἤοιῦ οὗ μ. τὴν εὐσέβειαν (Λε), νυ, 
ἦ.ε.3.τ6,6. 

Ἐμορφοεμφερεία, ἡ, κεηέος, ἐἤαρβε, ταθιῖαὶ ὕπαρ, ἘΡΙΡΗ. αϑς.103 
(ρ.123.το; μορφὴν ἐμφερείας Μ.43.2018). 

Ἐμόρφ-ομαι, ἀΐεςενιδίς, ργουαγίοα!ε προησφαλισάμην τοὺς “"ομένους 
770.) .ἐγέα!. (0.127). 

μορφοποιέω, --- μορφόω, ἐαξἠϊοη, ξονρι; οἵ ἸΔΟΙ- ΤΆ Κεσβ, Ταβῖ, 
Ταροΐ.9.2(Μ.6,3404Ὰ}; τεῦ, ἀεῃ.τ: 26, Μοίῃ.γε5.1.34(0.275.0; Μ,4τ, 
ΙΙΟΟΒ) ; γεῤγέξεη!, ϊοι. Ατ.ε.}..2.3(}1.3.1400), 

Ἐμορφοποιΐα, ἡ, 1. γεῤγεξενμα!οη ὅτι μή, φασί, τιμὴ τοῖς 
ὑπερκόσμιον εἰληχόσι δόξαν, ὑλικαῖς ἀποτυποῦν μορφοποιῖΐαις ΤὭατ. 
ιυα, απέγγ.χ.Ἱ(}1.99.3488); ἴῃ ψοτγάβ, Πιοπ. Ασ,λ,2.1(Μ.3.141Ὰ}; 
2. σὔαρε, ξργηϊῖ τῆς πολυειδοῦς τῶν ἀγγελικῶν μ. ποικιλίας 1δι15.1 
(2284); 3. τιασκίηρ πὸ, αϑδοινμηαίϊίοη, τεῖ, Οβιτζιτο ἡ τοῦ θεοῦ πρὸς 
ἕκαστον, ἐκ τῆς ἐνούσης κατὰ πρᾶξιν ἀρετῆς ἑκάστῳ...μ. χεὶρ γὰρ 
παντὸς δικαίου, ἡ κατ᾽ ἀρετὴν. «πρᾶξίς ἐστιν" ἐν ἧ...ὁ θεὸς τὴν πρὸς 
ἀνθρώπους ὁμοίωσιν δέχεται ΜΑΧ..}.2(Μ.01.4018). 

Ἐμορφοποιός, γποζτηρ ἱκόηε5ςε5, Τάτ ϑιυά,ταριδ. 220 1.00,1702}). 
Ἐμορφόχροος, ΡΙῸΡ. 111. 1ὴὼ ΤΕΡΙΡΠ.ράνς.12(}1.432.5284) ἔοσ εὐμορ- 

φόχροος, οὗ ῥεαμ εἰ εοἰοιν, Ῥδγ5.Β τι(ρ.204.6). 
μορφ-όω, Ε. σίγα εἤαρῥέ ΟΥ 70γΉ: ἰθ; Ῥαβ5., γϑεοοῖθε ξῆαρε οὐ 

ἤἔργνε; Κογγρ. ᾿ εἰν. ΟἸς πὶ δὲν, 6. π(ρ.451.21; Μ.0.260 4); οὖς ἄνθρωποι 
«“ὥσαντες καὶ ἐν ναοῖς ἱδρύσαντες θεοὺς προσωνόμασαν Ττ|5ξ, Σαροΐὶ,0.1 

(Μ.6.249Ὰ}; Ρ655., οὗ ἃ ομ]ὰ ἴὰ τῃ6 ψγοιη, Οὐ. 70.20.2(Ρ.328. 3; Μ, 14. 
5188); ἐδ.6 40(3ο; Ρ.157.20; 2854); ; τοῦ νοητοῦ.. 'σπέρματος, ὃ σπείρει 
μὲν αὐτὸς...ἐν τῷ βάθει τοῦ νοός, ὑποδέχετοι δὲ καὶ --οἴ δίκην γυναικὸς 
ἡ ἐκκλησία ει. γ.3.8(ρ.35,17; Μ.18.73Ὰ}; 2. φχρῤγεδς τῷ: σδ- 
οἰαηπίίαὶ ζΟΥη1 ὅτε... ηθέλησεν αὐτοῦ τὸ ἄρρητον ῥητὸν γενέσθαι καὶ τὸ 
ἀόρατον --ὠωθῆναι Ἰγξῃ ἤαέγ.1.14.τ(} 1.7. ποῦ); ἐπειδὴ δὲ.. ἐθέμεθα τὸ 
γένος εἶναι ζῷον, τὸ δὲ ἄνθρωπον εἶδος τῶν πολλῶν ζῴων ἤδη κεχω- 
ρισμένον, συγκεχυμένον δὲ ὅμως ἔτι καὶ μήπω μεμορφωμένον εἰς εἶδος 
οὐσίας ὑποστατῆς, ὀνόματι ««“ὦσας τὸν ἀπὸ τοῦ γένους ληφθέντα 
ἄνθρωπον ὀνομάζω Σωκράτην ἢ Διογένην ΠΙΡρΡ.ἠαον.7.τϑ(ρ.192.188,; 
Μ.16.32088); ἐν.--ἁμοίῳ σχήματι τοῦ μακαρίον Σαμουὴλ... εἴδωλον ἐκ 
δαιμονιώδους ἐνεργείας μεμορφωμένον Ογτγ.αἄον.δ(1 τοτᾺ); οὗ ΟἿ 
ἘὨΕοΡἤβηϊθ5 ὄψις αὐτῷ [5ς. ωσεῖ] δείκνυται θεοειδὴς φωτὸς μεμορ- 
φωμένου ἐπὶ φλεγομένῳ βάτῳ ΟἰἸοτῃ. ῥαφά.2.8(ρ.203.1τ6; Μ.8,488.}); 

ς.««ὥφθη ὁ θεὸς τῷ Ἀβραὰμ καὶ Μωσῇ καὶ τοῖς ἁγίοις, μὴ μεμορῴφω- 
μένος ; μεμορφωμένος δέ, κατὰ ποῖον χαρακτῆρα ἣ τὸν ἀνθρώπινον; ΟΥτ. 
δε σέη.(Μ.12.028}; οὗ τὴ8. ὅοῃ εἰκόνα εἶναι τὸν μονογενῆ.. οὐχ ὡς 
ἀψύχῳ ὕλῃ ἀλλ᾽ ὡς ἐν υἱῷ ζῶντι μεμορφωμένην 1ῦτι5.6.,2.2π(Ρ.133.2ς; 
Μ.24. 61 Ὰ}; αἵ ἰης, αὐτοῦ τοῦ λόγου “-ωθέντος καὶ ἀνθρώπου γενο- 
μένον [5 Σαροΐ,κ.4(Μ,06,3368); τῷ δι᾿ ἡμᾶς “«ωθέντι καὶ βαπτισθέντι 
καὶ σταυρωθέντι τ ΝᾺ Σ.ογ,30.17(}}.36.3530); οὗ τῆς. πυχηδηϊν Πα 
αβϑυτηδα, Οὐ, 7σ.τ.28(20; Ρ.36.6; Μ.τ4.760) οἰΐ, 5, ἄνθρωπος; “ΠῈ 
τεταϊπίβοθποα οὗ (δ].4:τὸ ἵν᾽ ἐλθὼν ἃ τούτου κῆρυξ ἀντίχριστος, 
εὕρῃ καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ τὰς ἐκκλησίας ἑαυτοῦ γενομένας... καὶ ἐπιγνῷ 
ἑαυτὸν ἐν ἐκείνοις [5., τοῖς Πελετιανοῖς] ἤδη “-ωθέντα Α1ἢ.λ..4γ.78 
(0Ρ.227.τ4; Μ,25.7804Ὰ); οὐκ ἀνικάνως ἔχοντος καὶ πάλαι τοῦ νόμου 
βοηθεῖν ἀρχαιοτέροις" ἐμορφοῦτο γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ Χριστοῦ μυστήριον 
Οντ.ἰς.1.τ(2.168); τοὺς χαρακτῆρας τῆς ὑμετέρας ὁμολογίας..«οὖς ἐν 
ὑμῖν ἐμόρφωσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Ματίϊη.ερ.4(Μ.}1,.87.1488); 
3. ῥονγηι, γποάοὶ ΡΟΝ 8. ραϊίοσσ, οἱ [Π6 οτεαϊίοπ οὗ τθοπ ἔῷα ἐψύχωσεν, 
ἄνθρωπον πρὸς ἑαυτὸν ἐμόρφωσε ατ.ΝαζΖ.ογ.5.521τ(Μ.35.7048); οἵ τὴς 



, 
μόρφωμα 
500 85 188 ἱππαρε οἵ {πε Ἐβῖμει οὐκ ἄλλῳ τινὶ χαρακτῆρι παρὰ τὸν 
πατέρα μεμόρφωται ΟΥΝ 55. μη. .4(2 Ρ.94.15; Μ.45.612.); πρὸς 
ἐκεῖνο μεμορφωμένος ὁρᾶται τὸ κάλλος οὗ καί ἐστιν εἰκών Ονγ. 70.1.1 
(4.12); ἴῃ ποτα] 856 188 τέλειος, “"ούμενος τῇ τοῦ κυρίου διδασκαλίᾳ 
ΟἸομ,.:,ν.7.14{0.62.231; Μ.9.5210); προτρέπεται αὐτὴν ὃ νυμφίος πᾶν 
νόημα καὶ πρᾶξιν «ὦσαι τῷ ἑαυτοῦ χαρακτῆρι Οτ,5οποὶ ἦι (απ. 8:16 
(Μ.17.2858); ““οὐμεθα ἤτοι κατὰ κακίαν ἢ κατὰ ἀρετήν Δ Πσνηι δι 
15 7εγι(ρ στο; Μ.13.4648); εὐχόμεθα ἕκαστον καὶ ἑκάστην τῷ βίῳ 
τοῦ μακαρίου «-ωθῆναι ΟΥΝΑΣΖ.6.238(}1.38.2814); γενοίμεθα τέκνα 
μεμορφωμένα Ἀβραάμ, τε καὶ πατέρων τῶν ἐκλεκτῶν Ῥτου.6. 765. 
το: 62(}.87.τολ66) ; τηρᾷ, ο. 86ς., ἀϑϑρηθ ὦ ζ0γηι, δηΐου οὐ δὲ 
ἐὐΉ)ονιηδά ἰο τῶν πνευματικῶν καὶ μεμορφωμένων τὸν Χριστόν ΟΥ, 
φολποὶ ἡ ΜΠ.18: 5(}1.17.2078) ; ὁ τῆς ἐπέκεινα βασιλείας τὸ μίμημα. .-«τῇ 
ψυχῇ μεμορφωμένος Ἐλι5.1..ς(0.203.27; Μ.20.13364})}; ὡς δὲ δούλου 
μορφὴ συγκαταβαίνει... καὶ “-οῦται τὸ ἀλλότριον τ. Ν 2.0», 30, 6(ρ.116. 
3; Μ.διτορο) ; “-“οὔται τὸ ἡμῶν ὁ κατ᾽ οὐσίαν τὴν θείαν ὅσον εἰς σχῆμα 
καὶ εἶδος ἀμόρφωτος ϑορῃτ. Η. Ἔριδγη.(Μ.87.21600); τὸ ἐν αὐτῷ τῆς 
θείας εἰκόνος κάλλος τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐμορφώσατο κάλλιον Το. Η.ν.0.}.. 

33(Μ.04.477}}. 
μόρφωμα, τό, 1. ἔογηι φέρων τὰ ὑπὲρ ἀνθρώπων πάθη τῷ ἐξ ἀνθρώ- 

πὼν παθητικῷ μ. ΤΑΙ.401}.2.13(}1.26.τ1534}; εἰκὼν ἄγραφος 
ἀγράφου μ. ΤΟτι Ναζιλν, ρα, ο22(}1.28,21τα); 2. δίμά, ἐρεείνεδη 
γραφεὺς... «πολλὰ μίξας χρωμάτων μορφώματα ΟτΝΑ2Ζ.ἐαγη.2.1.12.561 
(Δ1.37.12 064}; 3. ὀχῤγεδοίοη οὗ ἃ ἔογπι, γεργεσομαίίοη, ἥπασε, Αὐϊϑι. 
ἀροΐ,3.2; ἵνα δαιμόνια νοῆτζαι» τὰ ἐφεδρεύοντα πνεύματα τοῖς ἀψύχοις 
μ. Ὀτ. ρος. 35(0.12}; ἃ εονει Ἢ Οοη Ὁ.  τϊος.2. τϑ(ρ.2ο7.4; Μ.τ2. 
808); ἀνατιθέναι τὰ οὕτως αἰσχρὰ μ. ταῖς θεοειδέσι καὶ ἁγιωτάταις 
διακοσμήσεσιν ΠΟ. Ατ.ε...2.2(Ν.3.1408). 

Ἐμόρφων, ὁ, ἀτεξεριδίον, ΤΊΡΗ. Δ] αρΉ.4.. 
μόρφωσις, ἡ, . οίυίηρ οἵ ξογηι ἰο, Κον ΠἼΟΉ,, Βα ΡΊΗΡ τὸν μονογενῆ 

τοῦτον.. «ἀρχὴν καὶ μ. παντὸς τοῦ πληρώματος [τευ ἤφεγ, τοι τί Μ.7. 
4484); δύναμις δὲ ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι᾿ τὴν μ. δηλοῖ τοῦ θεοῦ, ἣν 
ἐνετύπωσεν τῷ σώματι ἐν τῇ παρθένῳ ΟἸετῃ ὁχο. Τ βάοΙ.6ο(ρ.127.3; Μ. 
9.6888); ὁ Σωτὴρ ἐπιφέρει αὐτῇ [5ς. Σοφίᾳ] μ. τὴν κατὰ γνῶσιν καὶ 
ἴασιν τῶν παθῶν ἰφδ.4π(ρ.τ2τ. 5; 6βοο); ὁ Νοῦς καὶ ἡ Ἀλήθεια [30.Ψ 
προέβαλον] Χριοτὸν καὶ Πνεῦμα ἅγιον εἰς μ. καὶ διαέρεσιν τοῦ ἐκτρώ- 
ματος ΗΠρρ.ἤαεν.6.3τ(ρ.158.25; Μ.16.32300); τεῦ. 70.1:4 αὐτὸς γὰρ 
τὴν πρώτην μ. ... αὐτοῖς παρέσχε, τὰ ὑπ᾽ ἄλλου σπαρέντα εἰς μορφὴν... 
ἀγαγών Ἠετδοΐεοι ἀρ.ΟΥ. 70.2.2τ(το; Ρ.77.21; Μ.14.1400}); τίς...οὕτω 
«ὐσάρκινος τὴν διάνοιαν.. «ὥστε ἀκούων θείας γεννήσεως, πρὸς τὰς 
σωματικὰς καταφέρεσθαι φαντασίας, ἐν αἷς... κύησις..«καὶ μι; ΒαΒ. 
Ἐππ.2.5(1.241Ὲ; Μ.20.581Α}}; υἱὸς..«πνεύματος ἁγίου χορηγός, εἰς. μ. 
κτίσεως Ὀϊάγτῃ ({Β65.) πηι. σ(1,2078.; Ν,20.736}}; οἔ, ψιῖ παϊ ομμὶ 
τη Ολνίφιμηη,, ἀοίηάς αϑοίογε Ἰρερίαυεγμης ρϑανη εἰ ξίθην εν α δ, 
αἰΐανν: βογνιαιϊοηόηι ἐπρεεία! ἰῃ 1Π|Ὲ βεγὶ, ὙΒαν ορϑ.αΐ,4: τοί Ρ.70. 
8); ἐν μι. τῶν ἀμορφώτων Το. Αὐ.6.}.4.5..4(}}.3.480Ὰ}); τεῖ, ἴηο. 
κενώσας μὲν ἑαντὸν κατὰ τὴν μ., ἀκένωτος δὲ...κατὰ τὴν θείαν οὐσίαν 
ΑΡΟΪ] δον οἱ ἀϊυδ(ρ.188.1; Μ.ΡΙ,.8,8744}); πνευματικὴν μὲν ἔχων τὴν 
ἀνατολήν, σωματικὴν δὲ προσλαμβάνων τὴν μ. {{πτγ5.ῥαδεΐ. 6. α(Ρ.τό7. 
6; 8.270); 2. ἔργηι, σμαῤε οὐσίαν ἐργάζεται μορφώσεως ΟἸετη. ῥασά, 
τιδίρ.118.29: Μ.8.3ο84}); τὰς θείας μ. τῶν ἁγίων εἰκόνων Απαβῖ.5, 
σγηαχ (Μ.80.8320); τ μορφή: τὴν τοῦ θεοῦ μορφὴν ἡ τοῦ δούλου μ. 
οὐκ ἐμείωσεν Τ,οο Μαρ.εῤ.28,3(0.14.2, ν.1. μορφὴ Μ.ΡΙ..54.766Ὰ}; 
3. εριφοάϊνιθηϊ, κοηογείε ζογηι; ὄχερ. Βοτα.2:20, ἱπιουρσοίθα οἱ 

Ἰδεςετ᾽ οὗ Τὰν, οἷν ΟΥνεογημοΐη Εοπι.2.υτ(}1.14.8068); ὥσπερ ἂν εἴ 

τις τὴν βασιλικὴν εἰκόνα ἔχων, μηδὲν πρὸς ἐκείνην γράφοι" οἱ δὲ μὴ 

πιστευθέντες αὐτήν, καὶ χωρὶς τοῦ πρωτοτύπου μετὰ ἀκριβείας αὐτὴν 

μιμοῖντο μτγβ.κονι.6.2 15: Κοπι.(0.413Ὲ}} μ. λέγει οὐ τὴν προτύπω- 

σιν, ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν ὡς τὸ 

“ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων’ Τμάτ.Μορϑβ. ον.2: ο(ρ.1τό.12; Μιδό, 

Ἴδο0) ; ἔχοντα τὴν μ. τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας.. τούτων γάρ σοι 

πάντων τοὺς χαρακτῆρας ὁ θεῖος προσέφερε νόμος ΤΑΙ, οη!.2:2ο(3. 

34}} 4. ἐχρν 55] 0Ή ὁ υἱὸς θεός, διὰ τὴν ἐν αὐτῷ τοῦ πατρὸς ὡς ἐν εἰκόνι 

μ. Ἐπι5,ε.1}..π.2ο(ρ.93.τ; Μ.24.8888); ταῖς τῶν οὐρανίων νόων μ. Ἰ)]οη., 

Αταοελυχα(.3.1404Ὰ}; 5. Πκέηδος, βραρε εἶναι μὲν οὖν τὸν ᾿Ϊησοῦν 

ὄνομα μὲν τοῦ ἐκ τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπου λέγει [3ς. Μδτουβ} τεθεῖαθα 

δὲ ζεἰς» ἐξομοίωσιν καὶ μ. τοῦ μέλλοντος εἰς αὐτὸν κατέρχεσθαι νθρώ- 

που ΗΙΡρρΡ. αεν.6.5τ(ρ.184.1; Μ.16.32828); ἐκεῖνα μὲν τύποι καὶ τῆς 

ἀληθείας μ. ἦν ΟγτιΖαεῖι59(3.138}0); ἰά, Τ7μιη. Β(65.χε80); 6. ομπρατά 

ἔονηι, ἀρρεαγαμοθ ΟΌΡ. γοαῖιίν, Ἔχορ. 2} 1π|,3:5 ἔχοντες μ. εὐσεβείας 

ουνκαὶ ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους γράφων, οὕτω πώς φησιν' ἔχοντες τὴν μ. 

τῆς γνώσεως. «ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν ἐπαινῶν αὐτὸ τίθησιν" ἐνταῦθα δὲ.. «χαλεπώ- 

τερον τοῦτο δείκνυσι τὸ ἁμάρτημα.. «ἐκεῖ μέν...ὅτι τύπος... καὶ ἀρχέτυπον 

τῆς εὐσεβείας" ἐνταῦθα δέ, ὅτι...σχῆμα μόνον... δηλοῖ (ῃγνπ. πον δι 

ἐπ 2 Τί. (ατ.]0 70}; μ. εὐσεβείας... .τὸ τῆς εὐσεβείας .««πρόσχημα ΤΠάϊ. 

27115.3: κ(3.688). 

886 μουσικός 

μορφωτικός, ξ. χίοίηρ ἐἴαρε, ξογηιαϊυνο, Οτιοβῖ, ἐν τοῖς γεννητοῖς τὸ 
μὲν θῆλύ ἐστιν οὐαίας προβλητικόν, τὸ δὲ ἄρρεν μ. τῆς ὑπὸ τοῦ θήλεως 
προβαλλομένης οὐσίας Ηρρ.ἑαον.6.2οίρ.158.8; Μ,16.32308); τηεῖ,, οὗ 
βοσὶρίατο μι καὶ ζωοποιῶν λογίων Του ΑΥ.4.}..3.3.6(Μ.3,4334}; 2. ὧν 
νας απά σθαρες τὰς..«ἀύλους ἱεραρχίας ὑλαίοις σχήμασι καὶ μ. συν- 
θέσεσι διαποικίλασα παραδέδωκεν 14.«..1.3(Μ.3.1210); 16.1.5 τἰτ.(325}). 

μορφωτικῶς, ας γεργεδοπίαϊοης εἰκόσιν ἱεροπλάστοις μ. ἀποτυποῦσι 
τὴν θεουργικὴν ὁμοίωσιν Τλοπ.Ατ.ε.1.7.2(Μ.3.2ο80). ; 

μοσχάριον, τό, ΠῚ16 εαἰΐ, Τ.,1, ον ΒᾺΡΡΙ,4τ(ρ.251); ΟἸδπι, ρασά. τ, 5 

(ρ.τολ.18; Μ.8.2730); ῬᾺ]}1.}. 1 αμες τϑίρ.51.4; μόσχον Μ.34.τ0518). 
μόσχευμα, τό, “μελεν, Ογτιπον.Ραδελ δ(5".634}); ἢρ. ἔρχεται δὲ καὶ 

ἀναγκαίως μετὰ «Αἴγνπτον νόμος, ὑλομανούσης ψυχῆς καὶ αἰγυπτια- 
ζούσης καρδίας ἐκκόπτων τὰ ἀόρατα κακὰ μ. ΤῆγγΞβ. αφελ.6.2(Ρ.137. 

14; 8.2618); τὰ ἐκείνων [50. Ραμ]. ὅ8πι. ἀπά 1, οἰληι15] κεκρυμμένα 
μῳ, Ἄρειός τε καὶ Ἀχιλλᾶς ΑἸεχ. ΑἹ εῤ. 4 Ἰοχ.ο(ρ.25.τ4: Μιτδ,ς6τΑ); 
νόθον μ. Ν1.»}Ὀ.2.54(}}.70.2248); ΣΜεῖη ϑγηνοι Απη.8(}.18.3688). 

Ἐμοσχευτός, ῥγοραραίεά, Τμάοι ΑἸς ἀοντοαίρ.81.3; Μ.77.13494). 
μόσχιον, τό, γομηρ σἠοοί, Ὀγτιαάον,ο(τ.301Ὲ}; ἰαᾶ, ρίαρ στη (τ. 

388). 
μοσχοποιέω, ἡῃακέ α εαἰΐ, τεῖ. ἘΧ.32:4, Γαδ. ἀϊαὶ.τ9.5(Μ.6.517λ}» 

ΟτιΟεἰς.τ.4(ρΡ.58.1τ6; Μ.ττ δόφλ); Οοηδὶ. Αῤ}.1.6.8; τὸν λαὸν μ. τὸν παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις Ἄπιν 1.6.20.1; δ.6.20.6:; Ογτιαῴᾷον.τ(1.70); ΟΥἨ Ῥετο οπμ), 

ἰᾷ.0ς.73(3.1το8Ὲ). 
Ἐμοσχοποίησις, ἡ, -Ξ- 34., Αβι,Ατα λοι, τ4(Μ.40.276}). 
Ἐμοσχοποιΐα, ἡ, »παλίηρ οὗ α εαἱῇ, τεῖ. Ἐχ.32:4, Ταβι,ἀἰα].73.6(Μ. 

6.648.) ; (ΟἸεπι.εγ.2,τείρ.πο,τ6; Μ.8.τοο9 4}; Οτ. [σιτδίτι; Ρ.184.25; 
Μ.14.3290); ἘρΡΙΡΗ.λμαεν.47.2(ρΡ.21η.16; Μ.41τ.852}). 

μόσχας, ὁ, εαἱξ, γομηρ διεὶς, τεῖ. Ῥ5. 21:12, Μι.26:4] ἐκύκλωσαν 
αὐτὸν οὖς μόσχους κερατιστὰς...ὁ λόγος ἔλεγε Τυϑι.ἀταϊ.το3.1(Μ.6. 

1168); 845 ἴγρε οὗ (μεῖβί, τεῖ, 1μδν.τό:6 ὁ μ, ὁ ᾿Ϊησοῦς ἐστιν, οἱ 

προσφέροντες ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ οἱ προσενέγκαντες αὐτὸν τὴν σφαγήν 

Βανη.8.2: τίς ὃ μ. ὃ σιτευτός, ἣ πάντως Χριστός, τὸ ἄμωμον ἱερεῖον; 

Οντ.Ζ ἐτο:τ8(}1.72.8008); εχερ. Πί.2ς:4, 14. σον. 3(1.998) οἷζ. 8. 
ἀλωητής ; τὸν μ. τὸν σιτευτὸν.. «τὸν τοῖς μετανοοῦσι μεταδιδόμενον, τὴν 

μετάλειψιν τῶν θείων μυστηρίων εαἱ.].ειτῶ: 20{Ρ.1τ09.34). 
Ἐμοσχοσφραγιστικός, ῥεγίαϊμτηρ ἰο ἴῃς ἀσξῖεβ οἵ α μοσχοσῴραγι- 

στής (οπ6 Μη τπδυκβ σαῖνεβ ἀοβιϊπεά [ΟΥ̓ βϑουῆσθ), Ο]ετη. 50". 6.4 
(0.449.17, σοΠ]- ἔργ μοσχοσφαγιστικά Ν'.9.2530). 

μοτόω (μωτόω), ῥίηο ἃ ψουπα ἩἱΓ Ππξ, τεῖ. Ο8.6::, (σης, ἄρ. 
2ι4τ.5; Ὀντ. 70.2.τ(4.1370); μωτόω, ἰά.1ς.τ.6(2,1610); 408., Τάτ. 
διά ερῥ τ. 5 2(Ν.90.ττοο); ὀἐμά πρ; τπεῖ., ῬΔ]}]} ν ἢ γγς.Ἰ(Ρ. 4.18; 

Μ.47.22). 
Ἐμότωσις, ἡ, ἀγοκοΐηρ τοί! {{π|, Ογτιος. δ2(3,96Ὰ}); 14. 5,37:20(Μ. 

6. οὔ9Ὰ); ἢρ., ἱπ ἔοτῃι μώτωσις, ἰᾶ.1ς.1.6(2.160}}; ἔβορηγ. Η στοά. 

(Μ.8).3841τ0). 
Ἐμουζίκιον, τό, δον ἱηϊαϊὰ τοί ἦν πιοσαῖε, 70. Μοβοῃ ῥγα! 1ο(Μ.87. 

2026); οἵ. 7ο. ΝΜ α] εάγοη.ο Ρ.22ο(}}.07.3416 οπ1.). 
[Ἐ]μουκίζω, γηοεῖς, 76ον αἱ, Τιδουτ. Ν υ δ γυιιάτ( .03.17214}; 1.42 

(17244). 
Ἐμουλικός, Πκ6 α πιμίο, ΤᾺΡΒη. εἤγοη.Ρ. 3580 ΝΜ τοϑ.ϑέολ). 
μουλίων, ὁ, (1,Αἴ. τρίτον τημϊοίδεν, 858. ἴούτα οἵ ἀἴλ58, Β85.6}.231 

(3. 2540; Μ.32.8618). 
Ἐμοῦλτος, ὁ, (1,αἵ. ἐμηηει5) τἱοί, ΤΡ εἄγοη Δοο( Μ. τοῦ,956Ὰ), 
μουναδόν, -- μόνον, Νοππ,Ραν.7σ.2ο17(Μ.43.000Ὰ). 
μουνόγονος, οπγ-δεροίίοη, Νοπη. αν. 79.1:14(41.43.1528). 

Ἐμουρζοῦλιν, τό, ἃ Κὶ πα οἵ Η5ῃ, ΤἬὭΡΒη εἰγοη.Ρ.201(}]1.1ο08.7258). 

βμοῦσα, ἡ, “φμαγε ἐῤοηρε λαβὼν τὴν μ. συστέλλει τὰς ἐν τῷ δίσκῳ 

μερίδας ὑποκάτω τοῦ ἁγίον ἄρτου ὦστε...μὴ ἐκπεσεῖν τι Γϊννς. 

(Ρ.359.26). 
δμουσάριον (ἐμούσαρον), τό, »ποφξαΐε τυοτῖ;, 70. 4] εἶγον,.12 Ρ.302 

(Μ1.07.4:68); ἐδ.14 Ρ.36ο(5368); Επβίτατου. Εἰμέγεῖι, 55(Μ.86.23330). 
μουσεῖον (-ἰον), τό, “ποϑαὶς τόογὶ, πιοβαῖς κοσμηθεῖσα διαφόροις 

μαρμάροις καὶ μουσίῳ 70. 1], εὐγοη.18 Ρ.470(}1.07.6068); διὰ μουσείων 

ἐν τοίχοις 1οιϑγποιμαγν (Η.4.2208)}; ΤΒΡμπ εὐγοη. Ρ.373(Μ.τοδ, 

8038); ἤρ. τοῦ πολυπηγήτου τῶν ἄστρων μουσείου ἀξιαγαστότερον 

ἔργον ΤΗΪρρ. ἐκεοῤλ.τ(ρ.257.0; Μ.το.8524). 
Ἐμουσηγετέω, εοηάμεί α ἐβοΐν, 170.) ἀνγίενι. 52(ρ.87.24; Μ.οθ, 

13008)}. 
μουσηγέτης, ὁ, εοπάμείον οΓ ὦ εμοῖν, τλεῖ, οὗ προσεχῶς κρούοντες 

τὰς ψυχὰς ὑπὸ μουσηγέτῃ τῷ κυρίῳ ΟἸοτη, 57.6.1 τίρ.476.7; Μ.9.3008). 

μουσικός, ηηίδίεαὶ, ἃ5 551.» 1. φιμδίοίαη, δἰ ΉΡΕΥ, τοί, Τιςιτ: 25, 

Οοης!..4.}}.2.41.1; ἡ γλῶττα, σωφρονοῦντος τοῦ μ.; τὴν... ὑμνῳδίαν 

προσφέρει τῷ..«θεῷ Ὑμάτ, Κορ, 6: 13(3.65); ἴθμι., Τὶ, [4.23.2 βοείεςς 

Σαπφὼ πρώτη μ. 10.Μ4].εἤνοη.4 Ρ.72(Μ.97.1524}; 2. νεμδίοαί ξ0η- 

ἱεεὶ ἱππικοὺς ζἀγῶναςΣ, μουσικούς τε ἘΡΙΡΠΟ καρ, βά.24{ρ.525.1τ; Μ. 

42.832); 8. μουσική, ἡ ἴ5ς, τέχνη] τιιεῖς; ἃ. ἢρ. ὁ πεπαιδευμένος τὴν 



ὔ 
μουσοπνεῦστος 

τοῦ θεοῦ μ. ... μαϑὼν ἐν καιρῷ κρούειν χορδάς, νῦν μὲν νομικάς, νῦν δὲ 
συμφώνους αὐταῖς εὐαγγελικάς ΟΥ,εονηη εἶμ ΜΙ .2(Ρ.5.22; Μ.13.83220); 
Ῥ. μαγηιοην ὅ ἥλιος..«μέσος τῶν ἄλλων πλανητῶν τεταγμένος τοῖς τε 
ὑπὲρ αὐτὸν τοῖς τε ὑπ᾽ αὐτὸν κατά τινα θείαν μ. ἐνδίδωσι τοῦ φωτός 
ΟἸοχη ον. 5. 6(0.349.8; Μ.9.6οΑ). 

ἡἐμουσόπνευστος, Τῃεῤιγεί ὃν ημίδες, ΟΥ ΝΑ 2.α7}}1.2.1.41.1..5.(Μ.37. 
134094Α}; (5. Με]. οἠοὶ,8η(}.38.530) τὰ στ. ΝαΖισαγηι.2.2(ερί τα ρ}.) 
35.1. 

Ἐμουσότευκτος, ἐεῤῥεά ὃν γτητδὸς, (οβτα Με]. οὐοὶ,87(Μ.38,550) 
1η ΟΥ ΝΖ. αν η1.2.2(Ἔ τα Ρ}.}35.1. 

μουσουργτξω, 1. οἱ τὰ μεσημβρινὰ -"οῦντες ἴβ0, τέττιγες] 
τ. ΝᾺΖ.0».28,24{(0.58.17; Μ.36.604)}; ΟΥ̓ Νγβ5. λον. 4 τη Ἐπεὶ. (Μ.44. 
6)6Α}; τηςΐ. οὕτω τοῦ νοῦ διὰ τῆς ὀργανικῆς κατασκευῆς ἐν ἡμῖν 

“νοῦντος τὸν λόγον, λογικοὶ γεγόναμεν ἃ ἰποιπ. ῥρτζο.τ(}.44.152}}}; 
2. εονιροςέ, ΤοΟ.ΝῚ Η.υ. 79. τι Μι94.4450). 

Ἐμουσούργημα, τό, ̓ έξεε οὔ τποςαΐς,}70.}).6Ρ. ΤΑ ῤ᾿ί,ο(].95.2840).. 
μουσουργικός, οὗ Ἰποξαῖς μ. ψηφίοιν 116.).6ρ. ΤΑΡρλ! 3(Μ8.05.2480), 
μουσαυργός, ὁ, γε δίσίαν,, σογιροδεῦ, ἂρ. Δαυὶδ...ὁ μ. τῆς σωφρο- 

σύνης {ῃγγϑ. ἤορι.τ(1 2.201). : 
μουσόω, σάογη τοτ ἢ ἡποδαῖς, ἴο.Μα] οἤγου,ο Ὁ.223(Ν.07.3450). 
μουστάκιον, τό, ἀϊτη. οὗ 54ᾳ., ΜεοΙοῖ,α  κομι. (|.64.1185.}. 
[ΠἸμούσταξ, ὁ, -Ξ- μύσταξ, τπομδίαεε, ΜεοΙει μαι μον (64. 

11854}, 
Ἐμούσωσις, ἡ, ἡποδαϊε, 70. 18]. εἐἤγοη.το Ρ.232(Μ.07.2504}); 19.132 

Ρ.339(5058). 
μουσωτής, ὁ, τοονἧεν τη: τιοξαῖο, Ἐπιβίταῖ,υ, Εμ γε, 54(Μ.86.2336Α). 
Ἐμοχθϑηροποι-έω, ἰαγ α διγάθη ὩΡΟῊ “-οῦσι τὸν ταύτας [580. τὰς 

ἐντολὰς τοῦ κυρίου] φυλάττοντα αἱ ἀντικείμεναι... «δυνάμεις ἘΝῚ] ἰγαεὶ.2 
(Μ.γ9.τ28το). 

μοχϑηρῶς, τυϊοκεάϊν, Ταῖ ογαϊ.22{(ρ.25.12; Μ.6.8574). 
Ἐμοχϑθισμός, ὁ, -Ξ μοχθηρία, τυϊεκοάηε55, ἀεῤγαυξέν, Δϊ οπ ἄονι, 

τοί .89.τ84τ0). 
μοχλεία, ἡ, 1. ἰφυέγαρε φυτὸν..-χρόνῳ.. «πολλῷ ῥιζωθὲν..-«πολλῆς 

δεῖται τῆς μ. ὉγΥβ. ΠΟΤῚ. 5 τη ΤΟοΥ.(το.038); ὥνπ65. ΣΉ ΟΡΙ71.12 
ὐρ τ ; Μι66,γ3040}; 2. ῥγέξξμγε, 156 οὗ οἷνα ῥγέβϑδθς, Οντιαάογ.9 
1.321}. 
μόχλευσις, ἡ, ῥΥίδτη ρθη οἵ ἄοοτβ, ὙΠ. εἤγον. 42 (Μ τοξ, 

1004}). 
μοχλεύω, 1. γηοῦε τοῖτΐ ἰδυόνς; Ῥά55., δὲ ἀϊείοάρεά, ἰοοςεηεά, ταεῖ, 

μοχλευθεῖσα καὶ καταντληθεῖσα ἡ ψυχή ἴβο. ὈΥ͂ ΘΧΘΙΊΡΙ65 οὐ σοάΒ 
ξοοάῃςε35] Β85.7μά.8(2.2220 ; Μ.31.6738); 2. δοῖ!, δαν, τεῖ. Ῥτ.18: τὸ 
μεμοχλευμένη βασιλεία (Ὦγχνπ.5αε.τ.4(ρ.τό.1ς ; 1.367}; 3. ἢ δπάᾷ ἰο 
ἐευεῦς (5.ν.1.), ΤὨρΡΒη οἰγοη.Ρ. 4250}. τοϑ,τοο 40). 

Ἐμοχλοποιέω, ἐαΞίεν: τοί δοίὶ!5, ΝῚ] Φρ}.4.1(}1.70.5450). 
μυάκιον, τό, ἀϊτη. οἵ μύαξ, ὁηταϊ ἐροοη, ὃἑῥὈἙ6}] Πποη.3τ.8(ρ,94.2; 

Μ,34.τοβ20). 
μύαξ, ὁ, ητιιϑ5εἶ-}ε|}, Ὠδηοα εοπεῖ, ἀοτηεά γοοῦ οὗ αρδὲ μ. ὁ ἐπάνω 

τοῦ βήματος ἔϑορμτ. Η ἰϊμινρ.3(Μ1.87.30848). 
μυελός, ὁ, Ἡπαγγοῖῦ ἢσ, ἡ λογικὴ καὶ οὐρανία ψυχὴ..«μυελοῦ γέμουσα 

πνευματικοῦ (Ἰετλεχο, ΤΠάοὶ. 53(0.124.2) Μ.0.685Α); τοὺς τῆς γῆς μ. 
εὐ ἰλέγω.. χρυσόν, χαλκὸὰν..«-καὶ τὰ ὅμοια Ποη.ΟἰἸδη1.8.τ4. 

μυελώδης, {κε νταγγοῖυ, ον, ΟἸοηςό.τὰ; τιεαῖ. 845 βυιβῖ., Με, 
δγρ.2.2(ρ.τό.το; Μ.18.404}). 

μυέω, 1. ῥηπαίε; ἴὰ ΟἹ, Οε.ΝάΖ.ογ. τς τοί 1.35.0208)}; καθαρὸν 
πάθους προσβῆναι τῷ ὄρει μυηθησόμενον 30. τὸν λαόν] τ ΝΥ88. 
Ὁ. Μ͵ο05.45(}}.44.316Α}); ΟΒτιδέιαη. ἕνα...δι᾿ ἐπιγνώσεως τῆς διὰ τοῦ 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ... πρόσωπον πρὸς πρόσωπον" τὴν μακαρίαν θέαν μνηθῇ 
[Ξο. ὁ γνωστικός] ΓἸ]οΙη.δ γ.6.1ίρ.483.12; Μ.0.3248); ὅστις ἁγνὸς... 
μυείσθω τὰ μόνοις ἁγίοις καὶ καθαροῖς εὐλόγως παραδιδόμενα μυστήρια 
τῆς κατὰ ᾿]Ϊησοῦν θεοσεβείας Οτ.(εἰς.3.6ο(Ρ.254.28; Μ.ΤΙ.ΙΟΟΟΒ); 
Παῦλος ὁ ἐν παραδείσῳ μυηθεὶς τὰ ἀπόρρητα ΟΥ(Ν ΚΒ5.ἤοη1.3 ΤῊ (απ, 
(Μ.44.8200); ἕνα γένησθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ...καὶ τὴν ἐκεῖσε 
μυηθῆτε φωταγωγίαν, ἐλλαμπόμενοι τῇ τριάδι Οτ  ΝΑ:.ογ.50.2ο(} 1.36. 
3260Α}); τοῖ. υπαεχβιαηάϊηρ οὗ δ᾽] ροσίοαὶ ἸΠτοΥρυοτ δ ο5. ἔστε οἱ 
μεμνημένοι τί λέγω (Ὠγν5.ἢ0.23.3 ἢ: Ἠ εὐ. (12.070) : ΤΠαε, Ρ, 65:6 
(1.1045); Οποβί. οἱ τὴν τελείαν γνῶσιν ἔχοντες περὶ θεοῦ καὶ τῆς 
Ἀχαμώθ' μεμνημένους δὲ μυστήρια εἶναι τούτους ὑποτέθενται ἸΥΡΗ. 
ῥαεγ.τ.6.τ(). πος Ὰ}; 65Ρ. 1 Ὀδρίθπι; τ. ΝαΖ.07γ.5.7(}1}.35.6720) ; εὐχὴ 
καὶ δυνάμεως θείας ἐπίκλησις ἐπὶ τοῦ ὕδατος γινομένη ζωῆς ἀρχηγὸς 

τοῖς μνηθεῖσι τ ἾΝ γ85.0».«αἰδεΐ,.33(ρ.124.6, ν.}, μυουμένοις Μ,45.848); 
οὔτε μὴν οἱ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτῶν ἶϑς. τῶν αἱρετικῶν) μεμύηνται, 
ἀλλὰ μεμολυσμένοι ὑπάρχουσιν (σηδὶ, ΑρΡι6.1-.3; εἴ τις κατὰ ἄγνοιαν 
μεταλάβοι, τοῦτον τάχιον στοιχειώσαντες μυήσατε, ὅπως μὴ κατα- 
φρονητὴς ἐξέλθοι 1.7.25.7; εὔξασθε... «ὅπως ὁ κύριος καταξιώσῃ αὐτοὺς 
[5ς, τοὺς φωτιζομένους] μυηθέντας εἰς τὸν τοῦ Χριστοῦ θάνατον, 
συναναστῆναι αὐτῷ καὶ μετόχους γενέσθαι τῆς βασιλείας αὐτοῦ 11. 

887 μυθοπλαστία 

ΔΡρ.(οηςὶ. Α4Ρ}.8.8.2, ὥσπερ τοίνυν τῶν ἀμυήτων οὐδένα χρὴ παρεῖναι 
[50. ἃἴ δυο γ51] οὕτως οὐδὲ τῶν μεμνημένων καὶ ῥυπαρῶν ὈὮγγ5. 
ἀοῃι.3.5 ἐῃι Ἐρ᾿.(11.230}; χωρήσας δ᾽ ἔνδον τῶν μακαρίων ὑδάτων 
ἐπὶ κωλύσει τῶν μυουμένων τὴν ἀνάστασιν τοῦ σωτῆρος ΡῬΆ]} νυ Οἶγγ5.0 
(ρ.57.22; Μ.47.32}; γύναιά τε καὶ παιδία συναρπάζοντες μυεῖσθαι 
ἠνάγκαζον ϑοοκ.ἦ,6.2.28.8(Μ.6).325Α4); ΤΒρΒπ.ιεάγοπ.  βτ(.τοδ. 
1844}; οἱ μνηθέντες, οἱ μεμυημένοι ἐΠ6 δαρῥπεά, Βετιος ἐονηηητεαμὶξ, 
ατγ.Να2Ζ.0».42.16(Μ.36.4774}; Ομ χνβ.ἤονι. τό. ἐπ Μι.().217Ὰ)}; Β88. 
96]. ΤΑδοὶ τ(Μ.8ς.σοτα); Τμάτι απ. 2:3(2.56); 2. ἐμείγμεὶ τὰ ἀἰνίης 
γλυνβίουίοβ, σ. 86ς, 8π4 ᾿πῆη. ἥλιον αὐτὸν δικαιοσύνης [36. εἶναι] καὶ 
φῶς ἐπέκεινα φώτων ἁπάντων λόγων ἀπόρρητοι μυοῦσι θεολογίαι Ἐλι5. 
ἐ.Ο δ(ρ.21τ,26; Μ.20.13400); α. ἀρ]. δες. οἱ μυοῦντες ἄγγελοι τὰς 
ἀποκαλύψεις τοὺς προφήτας Μαχ.Ξεἠοί.ἐ.}..13,4(Μ}.4.066} ; Ρ658. 6, 40ο, 
ταῦτα πρὸς τῶν θείων λογίων μεμνήμεθα ΤῊ ΑΥ Δ. π.1.4(Μ.3.5800); 
ἙΡτος,α.}»γ.22:17(}}.8).14458}; ς. ροδῖῖ, οἵ τοῖπρ ἰδυρμῖ ἐμνήθη 
λόγων θείων Ατητϊποπ.ε.16:532(Ν.8ς.τπό18); 0. μόνη.τ(Μ.οό. 
5538); 405,, Πίοπ. Αγ. ά,»..2.0(Ά1..2.6488); τὴν ὑπερκόσμιον ἐπιστήμην 
ἡγνοήσαμεν καὶ μᾶλλον. .-«ἡμεῖς ἑτέρου τοῦ φωταγωγοῦντος τοῦ μυοῦν- 
τος δεόμεθα Ὠϊοη Ατ ει τς. ο(Μ.3.32408). 

Ἐμύημα, τό, γιγείεγγ, Ατοῖῃ. Ἄροεοοτι(Μ.τού. 6200). 
μύησις, ἡ, 1. τα τατον, τὰ ΟἿ᾽ τινος ἀπορρητοτέρας μ. ὁ Μωὺῦσῆς 

καθηγεῖτο τς Νυ55.υ.)1ος5.45(Μ.44.316.); ΟΠ ΓΙ βεβη ἔνθεος ἐνθέων 
ἐν μ. γινόμενος Ὠϊοη.Ατ.ε.ἢ.2.5(Μ.3.1440}; εἰς μι προβιβάσαι τελε- 
ωτέραν, τὸν οὕπω δεδεγμένον τὴν ἥττονα Μαχιοριδε.(Μ 01.570); 
δ50. οἱ Ῥαρίίβιη, αὐ ΝΥ θ8.0». αἰ οὐ 4ο(ρ.τόο.17; Μ.45.1010}; ἵνα 
ἀφέσεως τυχόντες τῶν πλημμελημάτων διὰ τῆς μ. ἀξιωθῶσιν τῶν 
ἁγίων μυστηρίων 11 |0.Οὐηεὶ. 4.,ΡΡ.8,6.7; τοὺς ἐν κατηχήσει παίδευσον 
καὶ τῆς μ. ἀξίους ἀνάδειξον 1. 1|ἰδιϑιτο.ς; ἐτήσιον ταύτην ἑορτὴν 
[Ξ3ς. ἀεα!οαίίου, ἔδαϑὶ οἵ Ομυσοῃ οἵ ΗΟΪν ϑερυ]οηΓΕ].. ἄγει ἡ τῶν 
“Ιεροσολύμων ἐκκλησία ὡς καὶ μυήσεις ἐν αὐτῇ τελεῖσθαι 802.ἢ..6.2. 
26.4{(Μ.67.τοοδο); πάροικός ἐστιν ἐκκλησίας, ὅστις..«μετὰ. «μύησιν 
ἀποστάτης γενόμενος Ρτος., χ.12:43(ΜΜ4.87.5774} οὐ γάρ ἐστιν τῆς 
τοῦ ἐσταυρωμένου κυρίου μ. κατευμεγεθῆσαι, μὴ τῇ ὑπερθέῳ τριάδι τὸ 
εἰσαγώγιμον εἰληχότα Ατεῖῃ. βοι.21:12- τα(Μ.τοῦ.7694); ταί, ογάϊπα- 
(ἴοῊ 85 βι βυζαϊο ἔου Ὀαρείβτη ἔφησεν ἀρκεῖν αὐτῷ [53ς. ἐπισκόπῳ... 
τοῦ θείου βαπτίσματος ἀμετόχῳ] τὴν τοῦ ἐπισκόπου χειροτονίαν πρὸς 
ἀναπλήρωσιν τῆς θείας μ. ὙΠατ Τοῦ, Κν. (1.86.216}); 2. τιγδίενγ, 
γευείαίίο Νεστορίου ἐκ τῆς λεγομένης αὐτῷ ἐπιφανοῦς μ.ι λόγον β΄ 
ἸΝεβε, ῥ».Β ττ(ρ.223)40.0] δἴεχι οὶ, (Η1,3.8068) ; Αὐεῖῃ ροσιτιττ-- 
τ4(Μ.τού.6 520); ἤρ. τὰς ἀπορρήτους βασιλέως μ. τοῖς τούτων μύσταις 
διηγείσθων μόνοις πι5.ἰ Ο.ρτοσπι.(ρ.196.2; Μ.20.13178); 1δ.1τ(Ρ.223- 
24; 13764}; 3, ἐμειγμείοη ἴῃ αἰνῖηδ τηγϑίουθ5 Χριστιανισμὸς δὲ τοῦ 
ὄντως ὄντος θεοῦ ἐπίγνωσίς ἐστιν καὶ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τῆς 
κατὰ σάρκα οἰκονομίας αὐτοῦ καὶ μ. Μ. ἴση. Κοητ.δ; ΒΟΡἢγ. 6}. νη. 
(Μ.8᾽).31764}; τὴν καθ᾽ ὕπνον μ, ἰά,"1γ.Ογγοεὶ 10.37(}1.87.35644}); 
Μαχυηγεῖ, (ΝΜ .91.7ο08}). 

μυθάριον, τό, σοῃτοπηρίτοιβ α1π|. οἱ μῦθος ζαδίε, οΙά ψγῖνεϑ᾽ ἑαίε; 
ΡΙασ., ΝΗ ἐρ}ιτοτγ(}1.79.1230); τὰ τῶν... αἱρετικῶν...μ. Ογτιαάον.0. 
(1.3210) ; 18.7(251Ὰ). 

μυθεύω, πιρά,, ἐμυέρὶ ζαδίος, Ὀϊάγπι. Τγῖη.2.3(Μ.30.47164); Μδο, 
Μρπιαροῦν.3.τ4{0.01.3). 

μυθήρια, τά, πμπίτηρ ξαῤίες πάρεστι...μ. σοι νοεῖν, ἀντιστοιχούντων 
τῶν γραμμάτων, τὰ μυστήρια ὈἸδῖη.,γοὶ.2(0.12.3; Μ.8,734). 

μυθίδιον, τό, -- μυθάριον, Αἰῃ,.4γ.1.6(Μ.26.240}. 
μυθίζω, 1. εἰ} {αϑμίοιις. εἰογῖος, ΟἸδτα, ῥγοί (ρ.51.14; Μ.8.1728}; 

2. ταρᾶ,, ὡῥεαΐ, βαν, ΤΆΡΟΙ] νιοὶ, "5.34:20(Ν.33.13570); Νοπη.ραγ. 
.9.0.153::13(}1.43.8610). 

Ἐμυθοθρησκεία, ἡ, τον θ᾽ δαδοί ομ ξαδίες, Τπαοι.Απςιἤοης. 
ἘΒΜΓ εἰ δγηι δ Μ.77.14080). 

Ἐμυθόλατρις, ὁ, ςἰασε ὁ {αδίες, τ. Να2.εαγη.2.2(ροδη,.)7. 150 (1. 

37.15634}. 
μυθολέσχης, ὁ, ἐείϊον Οὗ ἰαἶδς, ἱπυσμίον οὐ ξαδίες, ΠΤ Δε5.ΝᾺ2 αἄταὶ, 

τογί( 1,38.076). 
μυθολογεύω, «ῥσαΐ, εοπύεγξα, Ογας. δτδ.2.14τ. 
Ἐμυθομέριμνος, ῥαγίηρ ἠφοὰ ἰο ξαδίος; οἵ ΟΠ ρεπιβίβ, Βοργ. ].ἐῤ. 

ϑγη.(Μ.87.21818). 
Ἐμυθόπλασμα, τό, βείίομ, Ὀιάντῃ. [γτη.2.6(}4,30.5488). 
μυθοπλαστ-έω, ἐπηυσηπὶ οἱ τὰ ἐπ᾽ αὐτοῖς [5Ξς. τοῖς γίγασιν) “-εἴν 

εἰωθότες Ὀντο ρἰαρή στη. 2(α.300) ; ΙΔ αὐον.6(1.205}) ; ἔκγονον ἡλίου τὸν 
Ἅπιν Αἰγύπτιοι “"οὔντες ἔλεγον 1΄4.0ς.113(3.1454}); ἣν [55.. Ογθε]6} 
πολύτεκνον --οὔσιν οἱ ἄφρονες 70.1).μοη1.0.1:}.96.7410) ; οὗ πετοτίοβ 
τῇ τῶν δοκητῶν..«δόξῃ..«οἷ.. ὦφθαι μὲν ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπον --οὔσιν 
Ὀγντοίμει προ. (τἶ 00Ὲ); συγκεχυμένην μίαν φύσιν ἐκ δύο φύσεων 
“οὔσαιν ΤιΘοΠ Βα δ ευιτ ( ,.86,19058); ἀπροαέρετον αἰτίαν... τῇ 
συστάσει τῶν ὄντων τὸν θεὸν “-οὔσι οι Μη οί (ΜΒς, τοβολ). 

Ἐμυθοπλαστία, ἡ, ψαμίοιες Ἰηυεμίίοι ἡ τῶν "Ἱπποκενταύρων ...-μ- 



μυθοποιέω 

Τεομῖ, Βιαγρ. δ ευ,(Ν1.86.10328) ; [0.7). [αοοδ. ο(Ν.04.τ452}); οἵ Πετδ- 
1165, ἐμ φη ΠΠ05 οἱ [αδίες, ἱμυεηεά [αδὶες, Αἰ, 4γ7.2.44(Μ.26.2400}; ἐδ. 
2.67(4658); ἘΡΙΡΗ.μαον.73.36(ρ.31ο.τ; Μ.42.4604); ὄντ, μἰνη.2(6᾽. 
410). 

μυθοποι-ἔω, 1. οοηροξε ξαδίες, ΑἸΒοπαρ ἴοι τ(Μ.6,9088); ΟΥ. 
1]σ.13.2ο(ρ.244.πτ; Μ.14.4328): 2. ἴχ8 5.» ἡηυσηΐ, Τυϑὲ, ταροῖ,23.2(Μ, 
6,3648); --οὔῦντες ἑαυτοῖς ὑποθέσεις ΟΥῥγίηε.4.2.τ(0; ΡὉ.3ο8.2; Μ1τ1. 
Δ6ΟΑῚ; ἰά (εἰς,τ,22(0.83.20; Μ.11.7214Ὰ}; τὰ --ηθέντα ξαδίες ἐοιηροδοά, 
Ταβεταροὶ, κ4ᾳ.τ(φοδο); 18.53.14050); ῥτεβ. Ῥίορὶ. ρᾷ55. 85. 86}.» 
ἐαῤϊεά, ΟἸοτη. έν. τά(ρ.401.18; Μ.9.1604); (ΟὨΒτγβ.ἤον.70,3 τη ΜΙ. 

(γιδοτο). ! 
Ἐμυθοτόκος, βμἱἰμὶ ἐπ τοογάς, Νοππ,ραν.79.16:4(}1.43.8770); 

Το). ον. τ Μ.96,7244). 
μύϊνος, ἀἴπι. οἵ μῦς : ὡς μ. εἰσερχόμενον ας χμϊοίϊν ἂς ὦ νιθι5ε, Τ)οΥ, 

«οεὶςς (Μ.88.1681}). | 
Ἐμυκάζω, ῥέραϊ, 1,οολς, Η ποηοΡὶ 6(Ν.86.1773}). Ξ 
Ἐμυκαρός, σέσο ἰο δεϊἰοτυίης, τ Δ65.Ν82.ἀ1αἰ.τ40(}}.38,1072). 
Ἐμυκαστικός, αὐΐδ ἰο ῥίφαὶ, δἰφαϊΐης,, πιθαΐ. ἃ5. ϑαθβῖ,, ᾿νβουΐ,Εἔ, 

“ποηορ᾿.6(}1.86.,17720). ᾿ 
μυκηθμός, ὁ, ργοαμτηρ, Ογαε, δ1ριδιτος. 
μύκημα, τό, 1. γοαγ; οἵ δι δηρε!᾽β νοΐῖος, Νοηῃ.}α7.0.12:20(Μ. 

.43.8:64}; 2. σγοαμίηρ, Τ΄ [οὗ 40(Ρ.120.21). 
Ἐμυκηματία, ἡ, εαγέμφμαΐε αοεοηιῤαηπίεά ὃν γοαγίηρ μη δεέγργομηά, 

Ὅτ Ρς. 69: 4(Ρ.68, σομ]. ἔογ μυκοιματίαι, μνηματέαι Ἑςοα4,). 
μυκητής, γόρομηάίηρ, Πγηῖπιρ. ΗΙρΡΡ.ἤαον. ς ο(ρ.τοο.6, ΠΟ}. ἔοσ 

“μύκτητα Μ.1τ6.31554). 
μυκητικός, ἰοτυΐτς, οι. Δτ.ς.},.2.2(}1,3.1370).Ψ 
μυκτηρισμός, ὁ, 1. Ξεογῃ, Ῥςς.5 1.4.8; Οἷατ,, ἐμ ϑις, ἤδτο. 1) 18Ο, 

φ ΡονΡ᾿.2;3. οὐ δεῖ οὗ ΣεοΥΉ μ. τοῖς ἐχθροῖς Όνγ.5.10:7(Μ.69.119170). 
Ἐμύκτης, ὁ, ν. μυκητής. 
μύλη, ἡ, 1. πιοίαγ, ἰοοίἑ, ῬΞ5.8 1.13.5. ἘΡΙΡΗ. ἐρ. γαῦιαρ.μαεγ. δ, 

τχίρ.463.4; Μ.42.7174); ὙΒαΥ Νορϑβ. εἰ τ τό(Μ.66.2130); ἢρ΄., Οἢγγ5. 
.7οὉ “τ᾿ (Μ.64. 5560}; ὁ φυλάττων σε τὰς ..--μ. συνθλάσει τῆς πονηρίας 
1514. ΡῈ 1.6 }}.1.462(}1.78.4360); 2. ἀρρτίγ. οὗ ἃ ποὶν ναῖθσ βρυὶηΚΊβυ, 
Τϑοχοοεί.τι.6(}.88.17414Ὰ}. 

μυλιαῖος, ας ἰαγρε ας ἨΗΠϑίομες μ. λίθοις Θῖοπ.Α].8Ρ.Ελι5.ἢ.6.6.4τ. 
«4(Μ.2ο.δοκο). 

μυλικός, Κογ ὦ Ἠ5Π1 τὸν μ. λίθον τῆς καταλαλίας ῬΑ] υΟἠγγ5.τά(ρ.93. 

29; Μ.47.53). 
Ἐμυλινάριος, ὁ, (1,αἴ, »ιοϊμαγίμε) φεῖϊίεγ, (στ Ὁ} 4τ ((οτπίῃ, 

588, ν]). . 
μυλοειδῶς, {6 α τ] είοηε, ὙΠατ αἰεὶ. 4(ρ.τολ.τό ; 4.706). 
Ἐμυλοστομίς, ἡ, Κη, ἘΡΙΡΉ.ἦαεν.35.3(ρ.43.20; Μ,41.6320). 
μυλωθρίς, ἡ, σίγί τοῖο ἐμγηῖδ α 1111, Ἐλι5,.5.41 12(Ν}.24.4248}} ΟΠΥΥ 58. 

}ομι.24.3 τπ 20 ογι(τοι 6000); {ῆγψϑιμποηι.δ(13.2244). 
μύλων, ὁ, γε}, γαῖ. Ἅ11ι.24:41τ μ. νόησον τὴν τοῦδε τοῦ βίου περι- 

φοράν, ἀστάτως ἡμᾶς ἐπιτρέχουσαν 151.ῬῈ].ρῥ.1.285(}1.γ8.3400). 
μυλώνιον, τό, 21{|-κοιιδό, ἃ5. ὈΙαος. Οὗ Ραπιϑητπθς μυλωνίῳ 

ἐμβαλεῖν 80Ζ.ἢ.6.8,6,,(Ν,67.15200). 
μυξάριον, τό, 1116 ρίμηε, «ἀρορίμ!. Βαϊ. (4.65.2250). 
μυξωτήρ, ὁ, 1. ποείν, πδηςα μοὶα τὰ Ἰατὴρ ἰο ΒοΙα ψΊοῖς, Οθομτη. 

«Αροιοτττά(Ρ.120); 2. πόσο, Ταβῖ, Ταροΐ.55.4(ΝΠ.6.4128). 
Ἐμυογαλίδιον, τό, ἄτη. οἵ μυγαλῇ Ξἠγσιο-πθιίδε, ΜΠ Ο58. ὈΓΓ8 νγα5 

᾿ΘΌΡΡοΒοα ἴο σαι156 ἰΒΡΤΟΘΥ ; Ππδῖ., οὗ ποσοϑυ, ἘΡΙΡἢ λαδν.55.9(0.337. 
1.,13; μυογαλλίδιον ΝΙ.41,088}). 

["]μυοξός, ὁ, ν. μυωξός. 
Ἐμυοφόρος, ΡΙῸΡ. ἕοτ ζμυιοφόρος» φεχεά εὐτίἑ ἤϊες, ΘΟρΡἢτ. Ἡ γηῖγ, 

Ὁνγγ εἰ ]0.23(Μ4.87..34808). 
μυραλοιφέω, αὐοΐη! τοῖϊλι στοθεὶ οἵἱ, ϑγτιθβ.εαΐυ.2ο(Ρ.226.3; Μ.66. 

12000); 56 ῥεγξενιο, οἵ Ἔχοθββῖνα 158 οὗ ππριθηΐ5, οοπίγαβίθα 1 
τηοάοταῖξ 1586 ῬΟΥΠ 5510}16 τὸ ΟΠ γβίϊδηβ διαφέρει δὲ ὅλως τὸ μ. τοῦ 
μύρῳ χρίεσθαι" τὸ μὲν γὰρ θηλυδριῶδες, τὸ δὲ χρίεσθαι τῷ μύρῳ καὶ 
"λυσιτελεῖ ἔσθ᾽ ὅτε Ὀ]οιη. ῥαεά.).δίρ.το8.22; Μ.8,4768). 

μυρεψεῖον, τό, ῥεγξμρίενγν, σοϑηιθεῖς σπορ, τὰ βίτα!]8 1Ππϑετατὶηρ 
Ρεγναβῖνε ἰηβυθποθ οἵ βουρίυγοβ εἰ γὰρ μ. τις παριὼν..«καὶ ἄκων 
᾿ἀναχρώννυται ἐκ τῆς εὐωδίας" πολλῷ μᾶλλον εἰς ἐκκλησίαν ἀπιών 
(Ἰγυ9.")οη.54.3 ἴἢ 10.(8. 2150). ; 

μυρεψ-έω, γπαΐκό ρουίαηχθβ, ἐστ ρου ἀπιρ αδπί8 ; πιεῖ,» οὐ Τοντηδ- 
τίοιι ἴῃ 5080] οὗ παρε οἵ αἴνίπα 4υΆ] 1165 ἡ δὲ ἐν ἡμῖν διὰ τῆς τῶν 
ἀρετῶν καθαρότητος «-ουμένη εὐωδία..«μιμουμένη τῷ καθ᾽ ἑαυτὴν 
καθαρῷ τὸ τῇ φύσει ἀκήρατον Οτ Ν γ58.ἤο»".3 τη. Οαηὶ.(Μ1.44.8244} οὗ 
Τοσπιδίίοη οὗ βριτῖα] 118 τὰν καθαρὸν καὶ εὐώδη “ὧν βίον, τὸν ἐκ 
ποικίλων τε καὶ διαφόρων τῶν τῆς ἀρετῆς ἀρωμάτων συγκεραννύμενον 
ἐδ. το(ΟΒ80); ἡ δὲ τῶν ἀρετῶν εὐωδία πᾶν ἄρωμα. .«νενέκηκε νομικόν, 
“"ούμενον τοῖς εὐαγγελικοῖς ἐπιτάγμασιν Ῥτος,,(αηΐ.4:το(Μ,87. 
165 70); οἴ. Οσ Ν γβ8. λοι ἡη (απὶ.(0568); ΒΡΊΥτα8] πηρτιθηῖ οὗ (σῖβί 

δδ8 μυριοντάκις 

45 ἃποιϊπίβα Βιρῇ ρῥγεϑὶ σοσηρομηᾶθα οὐΐ οὗ νἱτίμ65, ἴον. 4051.3 
(ρ.48.13; Μ.44.11490). 

[Ἐ]μυρέψης, ὁ, Ξοσηίπακον, ρενζμηιον, Ἐναρτ.ἶ.6.2.3(ρ.41.34) μυρε- 
ψός Μ.86.24960). 

μυρεψικός, Ε. οὗ ῥεγξηενν, τεῖ, ταακίπρ οὗ ἀπραοπὶ ΤΟΥ ππσί ἢ 
οἵ ΟΤ ῥυϊεβίβ χρῖσμα... «διὰ μ. τέχνης συνθεῖναι Ἐλι5..(..ε.4.15{Ρ.174.12; 
Μ.22.2800}); πιεῖ., οὗ μ. τέχνη ὙΠῊ Ψ Πίσῃ ᾿αποϊητοά᾽ (ΒΒ βδῃ 
ΒΒου]ά {τοαΐ 4. τοί ΠΟΥ 5. δυσωδία, στ, ΝΔ2.07.22.2τ(Ν.36.209Ὰ}; 1η 
οοΙρατίβου οὗ πδηλθϑ δηᾷ ἀςβηϊζίοηβ οἵ σοα (ΝΜ Ἰοἢ σαπποῖ σοπη- 
ῬχοΒς πα ἀϊνίηθ παΐαχε θὰ βεσν [0 ἜΧΡΓΘ55 10) ΨῈΓΠ ναβ8 οἱ ρεῦ- 
ἔυχαα τβκίηρ' βοοηΐ τμουθίῃ σοπτα ποα Ἀνδη] Ὁ]. [ῸΓ 158, ΟΥΝΥΒ5. 
μόναι τη Οαη!. (.44.184Α};} Ἔχαρ. (απι.8:2 δι αὐτὴν γὰρ καὶ ἀπὸ 
οἴνου ἔπιεν’ καὶ ταῦτα διὰ τῶν ἀποστόλων προέπιεν τοῦ μ." ὅπερ ἐστί, 
τοῦ συγκεκραμένου τῷ ἁγίῳ πνεύματι" ὄνπερ καὶ προέπιεν, ταῦτα λέγων' 
λάβετε, πίετε,.. «ποτίζεται ἀπὸ τοῦ οἴνου τοῦ μ. τουτέστιν, ἀπὸ τοῦ 
μυστηριώδους οὗ εἴληφεν παρ᾽ αὐτοῦ ἡ ἐκκλησία ΡΗ(Δγρ.(ν.223(Μ. 

40.141ΑᾺ}; γε ῖ. (απῖ. 5:13 φύουσαι μ., τὰ ἅγια εὐαγγέλια 1ϑ.τπτ(1ο098) ; 
2. πριιΐ. 45 δι ρϑί,, ῥονἤεηε σπὸ} ὁ εἰσερχόμενος εἰς μ., κἂν μηδὲν 
ἀγοράσῃ, ἀλλὰ πάντως μεταλαμβάνει τῆς εὐωδίας" οὕτως καὶ ὁ παρα- 
βάλλων τοῖς πατράσιν... ὑποδεικνύουσιν αὐτῷ τὴν ὁδὸν τῆς ταπεινώ- 
σεως ρορἧθ ων αἱ (Ν.324.2530). 

Ἐμυριάγιος, ἐδ ἐπομιδαμ τρις μοὶν, 10.1)γτδαρ.  (Μ.05.250). 
Ἐμυριαδικός, 6: ἱπομξαπά, Ατοῖῃ. ρος.4:6(}.τοῦ.5724). 
μυριάκις, ἐεη, ἐπομδαηα ἐη65, Ἡμηηβενῖος ἐΐητός, Ἀθασα τη βητ εἶν 

μ. ἐν ἀσφαλείᾳ (τγπ.ἠοιη.20.α τῷ Μ|.(7.2618};} μ. ἐστὶ καθαρὰ ἡ 
θεοτόκος μαι. ΡΟ ».84:12(1.1207). 

Ἐμυρίαμνον, τό, ἰδ: τἸπομδαμᾷ πεαά οὗ Ξἤθορ, 1 δος, ΝΖ, ταὶ. 11 
(}1.38.1το04). 

Ἐμυριάνθρωπος, οὗ ἐομηϊϊθος θη μ. δῆμος Οτ Ν γ85.}1 εἰει.(Μ.46. 
8610}; εο.Ρ15.. 5 ευ.6532(Μ.02.16694). 

Ἐμυριαρχία, ἡ, αγηῖν οὗ ἰδ ἰμομδαμά γηθη, Οεο. ὈΙ5,δεἰ  Αυαγ.2το 
(Μ.02.12774) 

Ἐμυριαύχενος, τὐτλ σομη δες θεοῖς; οἵ γάτα, θο.15.Π γαῖ. τ. 
75(Μ.02.1305Ὰ}. 

μυρίζ-ω, σποίηξ ὩΣ ἢ σεθηῖ ΟΥ ῥενξμνηοά μηρμθηὶς; 
Α.. Ἰπτὸ 1. τὴ ρδη,, Ο]οια ῥαρά.2.8(ρ.τ90.5; Μ.8,4774}; ΠοΡιίφνι. 

5.18; [865.Ναζ ἀταϊ τοί .38.981); 2. οὗ ἀῃοϊπίιπρ οἱ ἀεδά, (Ἰ]επι, 
Ραεά.2.8(Ρ.194.21; Μ.8.4684}; οἵ, Οποβέ. στἰέπαὶ, τεηςἤαεν.1.21.5(}]. 
1.6658); 3. οὗ ἀποϊπίίηρ οἵ (γιβι β δεῖ, Μϑοιλίρη ροο.3.τ4{}.03. 
22); ᾿πρυρτοίβα οἵ δροβίϊεβ. μύρῳ γὰρ εὐώδει ἀλειφόμενοι οἱ πόδες 
θεϊκὴν αἰνίττονται διδασκαλίαν...«καὶ.. «οἱ πόδες οἱ τοῦ κυρίου οἱ μεμυρι- 
σμένοι ἀπόστολοίΐ εἰσιν προφητείᾳ τῆς εὐωδίας τοῦ χρίσματος ἁγίου 
μεταλαβόντες πνεύματος Γ]ετ ῥαεά.2.ϑίρ.194.13; Μ.8.4650); ἐδ (ρ.195, 
11; 4688); 4. ἴπ ποδί. ροβί- δαρεβιπαὶ τἰΐααὶ, [τοπ.ὐασν,1.21.2(Μ.7. 
6648), ν. μύρον ; [Π15 τ]18 8150 Ῥχαοιϊβεά ὈΨ ϑοῦμθ ἡγΠ0 ἀϊξρεηβα 1 
ψαίει ὈαρίΊ5, 1ὁ.1.21τ.4(6654). 

Β. τηεῖ,, ἀιίβῥθηδο οὐ εῤγεαά αὖγοαά κιυφείηθε5 (ρ0Ή) ἡ σώφρων 
γυνὴ τὴν ἐκκλησίαν ἀγαθῇ τιμῇ «εἰ Πο ον, ΟἸφηῃιτλ,τξ; εὐαγγέλια... 
ἅπερ οἱ χριόμενοι τὰς τῆς ψυχῆς “πονται ῥῖνας ῬΆΓΟΔΥρι (ἀπ ποτ(Μ, 
40.1008); οὗ πᾶηγ6 οἱ (τιβὲ ἀρκεῖ γὰρ ἡ Χριοτοῦ προσηγορία οἷονεὶ 
μυρίσαι, καὶ εὐωδίας ἁπάσης ἐμφορῆσαι τῶν εὐσεβῶν Τπατ((αη].1:2 
(2.30); οἱ ΒΝ χαῖρε, μύρον, τὸ τῶν ἀρετῶν..-σύνθημα, ἡ παναγνείας 
μύροις “τονσα ὙπαάτιΒιαά,μαίν. ΒΜΤΥ͂ (1.96.6). 

Ἐμυριόβλαστος, το τομπμίΐεες οἰοοίς, (80.Ρ15, δου όδϑι(Μ.92. 
1673}. 

Ἐμυριόγλωσσος, οἵ εοτεγεΐεες ἰοηριίε5, Βορἢγν. Π.07.2.:(Μ.87.3224Ὰ); 
70.Ν Ἡ ἑεοηττ(Μ.96.13:70). 

Ἐμυριόγνωμος, ὁ εοτρεΐεςς ορτηϊοης, Ὑπάνι ει, αηεγν. 2. Β(Μ,99. 
3520). 

[“Ἰμυριόδοντος, -- 54., ΤΝῚ] οὐ .4(}1,70.11440). 
μυριόδους, τὐἱ τ «Ομ ΗΠ ςς ἰδεῖ, ἔσ. κενοδοξία,,.μ. θηρίον (ρηϑὶ. 

443.2.41.8, 
Ἐμυριόεις, ροξξ, ἔογ μύριος, Ογαξ.51}.1.224. 1.11.2. 
Ἐμυριοικίς, τοὴϊξ ἱπμιρηθγραδίε ἤοιδε5, Ὑ Βάγια. ογ. τι 4(Μ.00. 

805). 
Ἐμυριοκέφαλος, τοῦ! εοιη δος ᾿δαὰς, Το. ]1πι.5εαΐ, τό( Μ|.88,9240). 
Ἐμυριομακαριότης, ἡ, ἐμβητε γεἰτεῖίν, ΟὨγν5.λιοηι. 5.2 τῇ Κον(ο, 

471 οο1]- ἴογ μεγάλη μακαριότης, μυρία μακαριότης ο044.).Ψ 
Ἐμυριομακάριστος, ἐπβητεῖν ὀϊες5ο, ΝῺ Φρ}.1.27(Μ.79.968). 
Ἐμυριόμετρος, ρέραμις, Ῥ80].51},ϑορ΄.451(,.1.86.21374). 
Ἐμυριόμματος, τοί 6 ἰβομδαηα εγες, Ηρρμαον. " ο(ρ.08.15; Μ, 

τ6.31548}; 1δ.8,12(0.222.25; 3358). 
μυριόμορφος, ὁ εοτεπ ϊδ55 ἐἰαβδδ; πιᾶβο. ἃ5 δι 051.) ἄρ, οὐιαγηεεί 0}; 

οὗ ϑόνογυ5, Επισῖ. ΜοῺ.6}.(Ν.86.0204}). 
μυριοντάκις, -- μυριάκις, ΑἸΠ ἐν ΡΞ ρτοθ.(Μ.27.564); ΤΑΊΒ. 

ἄοε!. 4π|.904(}1.28.6568). 



μυριονταπλασίων 

μυριονταπλασίων, ἐξ» ἱπομδαμ ἐἔηδς ας ργδαὶ; πιδεαῖ, 85 δᾶν.; ἐδη 
ἐβομοαρά οί γονο, ἱηβητεῖν τίονς, ἘΡΙΡ  μαεν.δο.τδίρ.τό5.21; Μ.42. 
2250); ὁ θεὸς...μ. παρὰ τὴν ψυχὴν. «ἀκατάληπτος 1Ὁ.70.4{ρ.226,17; 
3454}; ΜῈ σοιῃρ., τ βητεῖν, ξ0. 0. ἐοηεερέ ΒΜΤΥ͂ 4(Μ.06.14648}; 
μ. μακαριωτέρα τΡ.ττ(τ41718)}. 

Ἐμυριονταπλασίως, ἐεη ἐπομδαμα οί, τηρεῖν, ἘΡΊΡἢ. αη2.7(ρ.14. 
το; Μ.43.280); 1Ὁ.47(0.56.28 ; το). 

Ἐμυριοπαθής, αΓ σομηέϊοες βαδδίοηιδ, Βαβι μη. 3(2.2Ο05Ὰ ; ΝΜ. 3τ, 
632}). 

Ἐμυριοπλασιάξω, τη 1ρὶν ἰθη ἱπομδαμά ἐΐρτες, Τ. ]ςαοὶ,.3.7]. 
μυρίος, 1. σοιεείϊθδδ, ἸΉΜΉΠ6, 85. πᾶπὶθ ἴοσ ΒΜ Μ. δὲ αὐτῆς 

τοὔνομα, ἥτις ἐν μήτρᾳ ὡς ἐν πελάγει μυριαγωγὸν ὁλκάδα φέρει ᾿εγς. 
(0.12.1; Μειοιτοοο); 2. παῖ, ρῥίυχ, 85 ϑάν,, ἑηβημεῖν κἂν. μ. τις 
εἴπῃ καλῶς Τυθί, ἀἄϊαΐ.ττο.6(}1.6.7444}); οἷ... ἀπόστολοι μ. ὑβριζόμενοι 
Οτ. λον. 14.14 1. [6γ(ρ.1τ2ο.1τ4; Μ.13.4210); ἘρΙρΠ. αον.75.7(Ρ. 339. 
τ; Μ. 42. 5120). 

Ἐμυριόσταχυς, τὴ ἐομηϊθδς φα75, αφο.ῬῚ5. πδχ.1223(}].02.1526Ὰ), 
μυριότιμος, οΓ τη Πη116 ναῖμε, πατιϑιυα, παν. ΒΥ (1.96. 

6038). 
Ἐμυριότροττος, 191: σομΉ 655 Τογη5, τιν υβς μομ. 8 τη, Ἐδο. 1.44. 

1448). 
Ἐμυριοτρόπως, 102 ἐοπ 655 τοαγε, τι 85, μη.2(2 }.351τ.23:; ΝΕ, 

45.520). 
Ἐμυριοτρόφος, ἐεοάτηρ τομμίζοος πριϑοῦς, ας0.Ῥ15.Ποχ, τ) (1.02. 

15734). 
Ἐμυριόχειλος, τοῖίξ ἕδη ἐποιιδαμά ἱρ5, ΘΟΡἢτ, Ἡ.ο7.2.5(Ν.87.322244). 
μυρίπνοος, ὀγεαί τ ΐ ῥεγξωηηε, φισεοί- φεοηεά, Ογας.δὲθ.5.τ20: 70. 

Μοηἀγηνμιεσ. οὐ .ο6.γ4000}. 
μύρισμα, τό, μησηοη, ρενίεσηο, Ἐν Αγ. ἃ. χο(ρ.1ο02.22). 
μυρισμός, ὁ, ομιηεηΐ, ρον εριθ, τοῖ, Τις.7:37 προσδέχεται γὰρ ὁ 

κτίσας ἡμᾶς..-θρήνου μ., καὶ σταγετὸν δακρύων ΝΙ],Ερ}.3.343(}1.70. 
ΒΟΟΙ). 

μυριώνυμος, οὗ ἐομηϊοδς παμιδ5, 1. δα. τ5.2(Μ.122.13274}); ΤΌτ. 
ὙΒαῦυτῃ.ρ. Ρατίαρν. (}1.46.11τ048). 

μυρμηκία, ἧ, τοαγὶ, ἢρ, οἷον μ. τινὲς τοῦ διανοητικοῦ μέρους τῆς 
ψυχῆς ἐκφυόμεναι τ δ κβ5.αἩτηι. οἱ γέ5.(Ν.46.560). 

μυρμηκι-ἀω, 1. δὲ αὐἠτείφα τού τοαγὶς δῶρον μνησικάκου “«ὥσα θυσία 
ΝΠ ςρίγωπαϊί τοί Μ1.79.1τ564}; 2. ἢ ἐαμεδ ἰο τίεμ, πδῆσα Πρ., εἰνμμίαία 
ενὥντας«««λόγους (60. 15..6χ.32(}}.02.14294}. 

μυρμηκίζω, ῥδέομια αἩ ἀπὲ, Ὁ Ταβῖυφ γα τ(}].6,14840). 
μυρμήκιον, τό, απὶ, 10.ΜοΒΟΙ, ῥγαϊ. τ84(}1.87.20 560). 
μυρμηκολέων, ὁ, σηέ- ΠΟ, τοῖ. ΤΟ 4:11 μ. ... τὰ μὲν ἐμπρόσθια 

ἔχει λέοντος, τὰ δὲ ὀπίσθια μύρμηκος. ... δύο φύσεις 50. ἔχων]...οὐ 
δύναται φάγειν κρέα διὰ τὴν φύσιν τῆς μητρός, οὐδὲ ὄσπρια διὰ τὴν 
φύσιν τοῦ πατρός’ ἀπόλλυται οὖν διὰ τὸ μὴ ἔχειν τροφήν Ῥῆν5.Α 20 
(Ρ.73.8); μι... τοιοῦτόν τι σημαίνειν ἔοικε. ... αὖἷ προσβολαὶ τῶν παθῶν 
ἀπὸ εὐτελῶν ἄρχονται φαντασιῶν, μύρμηκος δίκην λανθανόντως 
προσέρπουσαι" τὰ δὲ τελευταῖα ἐπὶ μέγαν ἐξαίρεται ὄγκον, ὡς οὐκ 
ἔλαττον λέοντος ἐπιδρομῆς τῷ παρατυχόντι παρέχειν τὸν κίνδυνον Ν]]. 
ἐχεῦς. 4ο(Ν.70.7 800); τῷ δὲ μ. τὸν διάβολον [50. ἀπεικαστέον)] μύρμηκα 
μὲν ὄντα τοῖς εὐσεβέσι, λέοντα δὲ τοῖς ἀσεβέσιν ΟἸνγτηρ. [ον 4: ττ(ῖ.03. 
734) ; σεπη.ὉΡ ον. τ(7.98,236}). 

Ἐμυροβαφής, ἐἱῤῥεά τη ῥεγβώμς, Οἴδτα, ῥαεά.2.τοίρ.222.τ9; Μ.8 

5584). 
Ἐμυρόβλυτος, σίσηρ ἤογίμ ῥόγξαμε, οἱ ἃ βαλε 5 τοῖοβ μύρον ἅγιον 

ἐκ τοῦ φρέατος ἀντλήσασα, ἐν ᾧ τὸ σῶμα τοῦ μ. θείου Δημητρίου τοῦτο 
ἀναβλύζον κεῖται ΟΙΟ 8642 [ϑαμίπαπι, 5860. ν]. 

Ἰμυροδοτέω, ῥγοάμοε μηρΉ ΘΗ ; οὗ ἃ ΒΑ 15. ΤΕ]]Ο, ΤΆρδη. εἰ γοΉ,, 
Ρ.370 (1. τοϑιὅδςο), 

Ἐμυροδόχος, δοαγηρ 5ιοσεὶ ῥεγίεμιθ, Τιτη Αητιμαξίν. [9.Βαῤί,τ 
(}1.28.οοδΑ). 

μυροθήκη, ἡ, ὕα56 οὗ ῥεγῥιπε; ταεῖ,, οἱ ἃ. βαϊπί μ. γενόμενος πνεύ- 
ματος ἁγίου καὶ εὐωδία Χριστοῦ Το. Μοη ἦγνηηη. Βίας. Δ(Ν .οδ.τ4ο10); 
οἵ ΒΜΥ͂ μ. τοῦ πνεύματος πάντερπνε Ἐλοιῃ. ΝΜ 6) (ΚῚ1 ρ.0).Ψ 

μύρον, τό, ῥεγξεηισ, μη ριποηΐ, οδιϑεδὶ οἷ; 
Α.. 1ῃ ρεπ.; 1. τηϑ}ν Κιπα5 εἰπρ]ονθα τῶν μ. ἄπειροι διαφοραί, 

βρένθιον καὶ μετάλλιον καὶ βασίλειον πλαγγόνιόν τε καὶ ψάγδας 
Αἰγύπτιος... ἐπιτηδεύουσι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ κρίνων μ. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς 
κύπρου, καὶ ἡ νάρδος εὐδοκιμεῖ...καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ῥόδων ἄλειμμα... οἷς 
ἔτι χρῶνται γυναῖκες, ὑγρά τε καὶ ξηρὰ καὶ τὰ ἐπίπαστα καὶ ὑπο- 
θυμιώμενα μ. (]ειη, ῥαεά.2.ϑ(Ρ.τού.}; Μ.8.460λ); 2. υϑεὰ αἱ [ἐ514] 
Ὀαηαῃρῖβ, «(4.1 μον. τ(ρ.107.3); αἴ Ραρδῃ ἔρϑιΐναϊ!β, 1 αςτ,ἐοἢ .Ον.4 
(}1.6,2260); 3. τηοάεγαξε 88 ΡΕΥ ΩΣ 55101]ς, ΟἸοια ῥα εά.2.ϑίρ.το8.22; ΝΜ, 
8,468) οἰΐ. 5. μυραλοιφέω; ὡς μὲν οὖν ἐν φαρμάκου μοίρᾳ ἰάσεως 
ἕνεκα..«οὐκ ἀποβλητέον τὴν ἀπὸ τῶν ἀνθῶν τέρψιν καὶ τὴν ἀπὸ μ. ... 

δδ80 μύρον 

ΝαΖ.ογ.44.0(Μ.36.6178); σῃτγβ.:ας.6.2(0.143.9; 1.4220}; 14. αΣ.τ.8(1. 
Ἴ18}0))}; 4. ἴῃ βγηῖδ ΠΠυβιγατηρ Ταῖη. ἀοοίγηθ ἡ εὐωδία ἐκ τοῦ μ. 
ἐστί, καὶ οὔτε μετὰ τὸ μ., οὔτε ἐκτὸς τοῦ μ., ἀλλὰ μετὰ τοῦ μ.» καὶ ἐν 
τῷ μ., καὶ σὺν τῷ μ. Δ. ἀϊαϊ Τνῖῃ.2.τ(Μ.28.1τ60Ὰ}); 5. Ὀε]ενοά ἰὸ 
Ἔχυα ἔγοια ἸΠΔ ΤΌΤ᾿ 5 τε] ο5, 4Ρι|εὶ. 14]. 89.12}; }71. ΤΙ ἄοί,2 3(Ρ.86. 
24); πολλὰ γὰρ σώματα τῶν ἁγίων μύρον ἔβλυσαν 17.0.1 .ομεί. 20}. 
95.312}; οἵ, “4,.0.τγ(ρ.16ο.33); 6. 586 ἴῃ τηλρὶς, ον Οἰδηι.2ο τό. 

Β. αἂδβὲ ἰη ΟἿ: ἴῃ ςοπδθογβίϊοη οὗ ρΠο5ἰ8, Επ5.(,6.4.τπ(ρ.174.17} 
Μ.22.292Α}; αν, γβ5.υ. Δ105.(Μ.44.2218); ΙΔ ογ. ἀρ. χ(ρ.Δύ.το; Μ.44. 
11494); ΡΒ ατρι απί.4(Μ.40.370); τὰ ἀπουίοη οἵ Κίηρ5, {ὁ.; ἀοβογθοα 
85 πιστικὸν ἢ μυστικόν, Επεβοί,(ρ.500); τὰ σοιμρατβοη οὗ (γβι 5 
ἀποίίοι ψ τὰ τμαΐ οἵ Πρ ῥυεβίβ, 1π|5..1.6.4.15(0.170.7; 2938). 

Ὁ. τὼ (με βείδῃ τἰξυδὶ ; ᾧ, βρη ῆθβ σταος οὗ ἢ. μοβι, Τάς αη. 
1:2(2.28); ΟΥΎ (Ὠτὶβί τὸ τίμιον μ. τὸ σύμβολον τοῦ δεσπότου Χριστοῦ 
θὶοη. σε, ἢ..4,3.1το(}}.2.4074}; 2. ἔτεα. διρ]ογε τῷ θείῳ μ. πρὸς 
πᾶσαν τελεαιουργίαν χρῆται ἡ ἱεραρχία 1Ὁ.(40}8) ;.3. 1π ροπὶ-Θαρτβηιαὶ 
πποίίοη (σομῆχμηβεϊοῃ) ἐβάπτισεν αὐτοὺς... χρίσας αὐτοὺς τῷ ἁγίῳ μ. 
καὶ μετέδωκεν αὐτοῖς τῶν.«--μυστηρίων 4.1} }ααά.4(0.275.90); ΠΙΡΡ. 
2 αν.χ.16.3 οἴζ, 5. χρίω; ἐχδρ. [5.25:7, Επι5.84 Ιος.(Μ1.24.2680) ; οοῃ)- 
νον ]ηρ ρατϊοϊραίίοη ἴῃ Ὀμηβὶ ὑμεῖς δὲ μύρῳ ἐχρίσθητε, κοινωνοὶ καὶ 
μέτοχοι τοῦ Χριστοῦ γενόμενοι ΓΗ. οαἰεεῖι 21.2; ΔΠ4 βαποιδποιίιοη 
ὃν ΤΠ. ποξὶ τῷ μὲν φαινομένῳ μ. τὸ σῶμα χρίεται, τῷ δὲ ἁγίῳ καὶ 
ζωοποιῷ πνεύματι ἡ ψυχὴ ἁγιάζεται 1Ὁ.21.3; (η,. ΑρΡ. λτό4 οἰἶζ, 8. 

ἔλαιον; " ἀϑϑβοοίατοα ψΠ Ποηβίρτιδιῖοι τελευταῖον σφραγίσεις μύρῳ, 

ἵνα...ἢ...τὸ. μι. σφραγὶς τῶν συνθηκῶν 1}. 7.22.2, ὁ θεός σε μύρῳ 

ἐτίμησε πνευματικῷ (Πγν5.ἤο»ι.1.2.7 τι τ ογ.(το.107Ὲ)}; καταχριό- 
μεθα γὰρ μύρῳ κατὰ τὸν καιρὸν μάλιστα τοῦ ἁγίου βαπτίσματος 
σύμβολον τοῦ μεταλαχεῖν ἁγίου πνεύματος ὕγτ.[5.3.1τ(2.353Ὲ); χριό- 
μεθα..-μύρῳ πρὸς ἀνάμνησιν τοῦ τὴν χρῖσιν τοῦ μ. ἐνταφιασμὸν ἑαυτοῦ 
λογιξομένον 17υβί.φιρ εἰ γε5.13]7(Μ.6,13800}; οἱ τελούμενοι. «οἱονεὶ 
σφραγῖδα τινὰ βασιλικὴν δέχονται τοῦ πνευματικοῦ μ. τὸ χρίσμα ΤΒαϊ, 
(ἰαπὶ.ττ (2.30); πρῶτον μὲν βαπτιζόμεθα, εἶτα τῷ μ. χριόμεθα, ἐκεῖθεν 
τοῦ τιμίον ἀξιούμεθα αἵματος 0. Μου ρ.ῬμοΙ, εο4.222.18(} 1,103. 
560); ἡ δὲ τοῦ μ. τελειωτικὴ χρῖσις εὐώδη ποιεῖ τὸν τετελεσμένον 
Ἰϊοη.Αγ.6,}..2.3.8(Ν1.3.40 40); διὰ τῆς τοῦ μ. χρίσεως ἐπιφοιτᾷ τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον 1.4.5.1τ(40]0}; χρίει ὁ ἱερεὺς τοὺς βαπτισθέντας τὸ 
ἅγιον μ., ποιῶν σταυροῦ τύπον ἐπὶ τοῦ μετώπου...λέγων" σφραγὶς 

δωρεᾶς πνεύματος ἁγίου Κἰ!. Βαῤί,(ρ.405); ἐμεβο],(ρ.201); ἀποβῖ. 
μυρίζονσι τὸν τετελεσμένον τῷ ὁπῷ τῷ ἀπὸ βαλσάμου" τὸ γὰρ μ. τοῦτο 

τύπον τῆς ὑπὲρ τὰ ὅλα εὐωδίας εἶναι λέγουσιν Ἰχομ,ἔσον,τ.21.3(}.7. 
6648); 4. ἴπ τεσερτίοῃ οὗ Πεγείϊοβ τοῦ αἱρετικοῦ ἐπὶ τὴν ὀρθοδοξίαν 
ἐρχομένου τὸ σφάλμα διορθοῦται...τοῦ...βαπτίσματος τῇ ἐπιχρίσει τοῦ 
ἁγίου μ. ἔ Ταϑέιφι οὶ γος τΑ( ΝΜ .6.12610); ΟΡ) ξεαν.}; πρώτη μὲν 
τάξις ἐστὶ τῶν δεομένων τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. δευτέρα δὲ τῶν μὴ 
βαπτιζομένων, χριομένων δὲ τῷ μ. τῷ ἁγίῳ ΤΟ} λαεν.(Μ.86.124}); 
5. 10 πποίΐοη οἵ 5]. Κ μ., ἢ ἕτερον ἅγιον ἔλαιον, ὅ περιχρίειν θέλων 
νοσοῦντα {|0.}Ὁ. Πά ἀογηι ϑ(Μ ος.2640);, ςο[.1]0.10), (οποία Μ ος. 
2120); 6. ἴῃ σοηβθοσαίιοη οὐ Ὀαρ πα! Ἡναῖεσ τὸ... ὕδωρ ταῖς ἱεραῖς 
ἐπικλήσεσι καθαγιάσας, καὶ τρισὶ τοῦ παναγεστάτου μ. σταυρσειδέσι 
χύσεσι τελειώσας αὐτό 1)1οπ.ΑΥ.6.}..2.2.7(}1.2.2066}); 7. 1᾽1π σοῃδοοτα- 
τἸτοπ οὗ Δ]ταγ τὸ θεῖον θυσιαστήριον ἐν τῷ τιμίῳ τελειοῦμεν μ. 18.4.3.12 

(407})) ; 8. Τη 8 ΕΘΣΙΆ] οὗ [18 σοτηροβίτίοη ἡ τοῦ μ. σύνθεσις συναγωγή τίς 
ἐστιν εὐπνόων ὑλῶν ἐν ἑαυτῇ πλουσίως ἔχουσα ποιότητας εὐόσμους ἐὖ. 
4.3.4(4770}; τξοῖρα ἴοΥ 115 τααποΐασίατο, ἀπὰ αἀἰβιϊποίίοι ον θη τὸ 
ἡμέτερον μ. ἃπια τὸ πιστικὸν μ., Επιεμοὶ (00. ποϑ-); 9. 115 σοπθεοτα- 
[10 τὸ ἄγιον...μ., οὐκ ἔτι ψιλὸν...μετ᾽ ἐπίκλησιν’ ἀλλὰ Χριστοῦ 

χάρισμα καὶ πνεύματος ἁγίου... ἐνεργητικὸν γινόμενον Οντ,Ε] εαἰδελ,:τ. 
3; ΠΟΠΒΘΟΥΓΙΟη ῬΥΑΥΘΥ, Οοηςί. 4 Ρ}.1.21; τοῦτο τὸ μ. δὸς ἐνεργὲς 
γενέσθαι ἐπὶ τῷ βαπτιξομένῳ, ὥστε βεβαίαν...«ἐν αὐτῷ τὴν εὐωδίαν 
μεῖναι τοῦ Χριστοῦ σου, καὶ συναποθανόντα αὐτὸν συναναστῆναι..-αὐτῷ 

1Ὁ.7.44.2; σοῃϑθοταίθα οἡ αἰταγ, ᾽οπνλσχ,,1.4,2(λ1.3.4734}; Πέτρον 
φησὶ τὸν ̓ Κναφέα ἐ ἐπινοῆσαι τὸ μυστήριον [Ῥτοῦ. ἴοτ μύρον] ἐν τῇ ἐκ- 

κλησίᾳ ἐπὶ παντὸς τοῦ λαοῦ ἁγιάζεσθαι ΓΒατ ],οοι.ἀ.6.,.48(Μ.86.2ο8.). 
Τ). οχορ,; 1. οἱ 105.122:2 ἐπεὶ Χριστὸς κεφαλή ἐστι τῆς ἐκκλησίας 

«τὸ μι ἐπὶ κεφαλῆς καταβέβηκεν ἐπὶ τὸν πώγωνα, τὰ σύμβολα τοῦ 
τελείον ἀνδρὸς Ἀαρών, καὶ ἔφθασε καταβαῖνον τοῦτο τὸ μ. ἐπὶ τὴν ὥαν 
τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ Οτ.(εἰς.6.γο(Ρ τσι.2; Μι11.14170); δαἀασερα ἃ 
ΔΙΡΌΤΊΘηΐ [ΟΥ̓́ΤΕ σηρσ οὗ θραγάς, (θη). ῥαεά,3.3(ρ.240.22; Μ.8. 5884) ; 
2. οἵ (πέ.τ: 2 τὸ ὄνομά σου, νύμφιε, μ. ἐστίν, καὶ μ. .-. κεκενωμένον. 
ποῖον δ᾽ ἂν γένοιτο ὄνομα μύρου κεκενωμένου δηλωτικὸν ἢ τὸ τοῦ 
Χριστοῦ ὄνομα; οὐ γὰρ ἂν ἄλλως..«ὀνομασθείη Χριστὸς ἢ μ. προσχυ- 
θέντος Ἐπι5.41.6.4.τ6{(ρΡ.τος 188", ; Μ1.22.3225.Ὰ); τι ΝαζΖιεανη.τ..8,1ο7 
(Μ.37.656Ὰ}); ὡς ἐπὶ τῶν ἀγγείων, ὧν ἂν ἐκκενωθῇ τὸ μ. αὐτὸ μὲν τῇ. 
ἑαυτοῦ φύσει ἀγνοεῖται τὸ μ. τὸ ἐκκενωθὲν τῶν ἀγγείων, οἷόν ἐστιν' ἐξ 
ἀμυδρᾶς δέ τινος τῆς ὑπολειφθείσης ἐκ τῶν ἀτμῶν τῷ ἀγγείῳ ποιότητος, 

ὠφέλειαν 1δ.(0.203.28; 4888) ; θα ς αὐδίαϊηθα ἔγοσα ΤΥ ἀβοςίϊοβ, ατν 7 στοχασμόν τινα περὶ τοῦ ἐκκενωθέντος μ. ποιούμεθα. τοῦτο μανθάνομεν, 



’ 

μυροπνευστὸς 

ὅτι, αὐτὸ μὲν τὸ τῆς θεότητος μ. ὅ τί ποτε κατ᾽ οὐσίαν ἐστίν, ὑπὲρ πᾶν 

ἐστιν ὄνομα...τὰ δὲ τῷ παντὶ ἐνθεωρούμενα ϑαύματα, τῶν θεολογικῶν 

ὀνομάτων τὴν ὕλην δίδωσι, δι᾿ ὧν σοφόν, δυνατόν.. .«κατονομάζομεν 

Οὐ Ν γ95.ἠόητΣ ἐπὶ Οαηὶ. (Μ.44.]5101.}; μ. ἐκκενωθὲν ὄνομά σον, δύο 

ὑποσημαίνει τρόπους. καθάπερ γὰρ μ. ἐκκενωθὲν οἶκον εὐωδιάζει" οὕτω 

“τοῦ κυρίου... .ἐπὶ γῆς κατελϑόντος .. ὅλος ὁ κόσμος τῇ εὐσεβείᾳ εὐωδιάσθη 

οὐνὰν τουτῷ δὲ προφητικὸν σημαίνει τρόπον καὶ τῆς μακαρίας Μαρίας, 

ἥτις συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον' τοῦ μ. ἤλευψε τὸν κύριον ῬΏ (ατρ. 

(Οαηϊ.3(}1.40,310); καθάπερ γὰρ τὸ μ., ἐν ἀγγείῳ κεκρυμμένον, 

κεκρυμμένην ἔχει καὶ τὴν εὐοσμίαν, εἰ δὲ προχυθείη, καὶ αὐτὸν 

ἀναπίμπλησι τὸν ἀέρα, οὕτως ὁ... Χριστὸς πρὸ μὲν τοῦ πάθους ὀλίγοις 

ἦν γνώριμος, ἐπειδὴ δὲ... ὑπέμεινε καὶ τὸν θάνατον, καὶ οἱονεὶ διηνοίγη 

“τὸ τοῦ σώματος ἄγγος, πλήρεις μὲν εὐθὺς οἱ... ἀπόστολοι τῆς εὐοσμίας 

ἐκείνης ἐγένοντο Τδάϊ, Οση!.112(2.30); ἱπτογρτεϊβα οὐ Ὀαριδια, ἐδ.; 

ὥσπερ τὸ συνεχόμενον μ. κενούμενον δῆλον γίνεται τῇ εὐωδίᾳ, οὕτω τὸ 

«σὸν ὄνομα...ἔτι σου ὄντος ἐν τοῖς πατρικοῖς κόλποις ἀγνοούμενον, μετὰ 

τὴν κένωσιν, ἴσα κενωθέντι μύρῳ αὐτόθεν ἔχει τὴν μαρτυρίαν τῇ τῶν 

σημείων δυνάμει πιστούμενον ΤΝΊΔΡΙῬτοῦ, , (ἀπ. :χ(Μ.8γιξάοο, ν. 

ποῖ. δά ἴος, ὁπ ΘΕ ΓΒΟΥΒΗΙΡ) ; οἷ, ἔχω τι καὶ μ., ἀλλ᾽ ᾧ χρίονται μόνον 

ἱερεῖς τε καὶ βασιλεῖς...δι’ ἡμᾶς κενωθέντι ατ.Να2.0γ.5.35(}8.35.7004); 

τγρίδε5 ΒΜΥ, Ὑπάτγιβευά, μα ω. ΒΜ Ἰ(}.ο6.6038) εἷξ. 5. μυρίζω; 
3. οἱ Μι.26:6-1:, [0.1τ2:τ-8, οὗ, διὰ τοῦτο μ. ἔλαβεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς... 

ὁ κύριος, ἵνα πνέῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀφθαρσίαν Ἰρτι, ΕΡἸ 17. ; ΟἸδια, ῥαδά.2. 

ϑ(ρ το το, 25; Ν᾽. 8.4658,4684) οἸτ. 5. ἀλείφω ; ὁπηνίκα... γυνή τις ἀλά- 

βαστρον μύρου..«-κατέχεεν, ὅτε καὶ θρύλλος... ἐγένετο, ὡς ἐχρῆν.-«πένη- 

τας ἐκ τοῦ μ. τραφῆναι, καὶ μὴ τὸν πτωχεύσαντα δι’ ἡμᾶς μυρισθῆναι, 

τοῦτον δὲ τὸν γογγυσμὸν ὃ τῆς προδοσίας ἐργάτης ἀνέκαυσεν, ὁ τρια- 

κοσίων μὲν δηναρίων τὸ τῆς βοτάνης μ. ἀποτιμησάμενος, τριάκοντα 

δὲ τὸ οὐράνιον μ. τὸ κενωθὲν ἐπὶ γῆς ἐν παροινίᾳ πωλῶν οι ρῃι, 

ἀροον.3.14{0.03.19); ΡΒ Γατρ.απὶ.3(Μ.40.370) οἰζ. 5. 2 βαρτα. 
Ε-. τηεΐ. ; οἵ Η. (μοβὲ γυνὴ δὲ ἀποπνεῖτο Χριστοῦ. ἀεὶ δὲέ.. «ἁγέῳ 

τερπομένη μ. τῷ πνεύματι. τοῦτο σκευάζει Χριστὸς...ἐκ τῶν οὐρανίων 

συντιθεὶς ἀρωμάτων τὸ μι τούτῳ καὶ αὐτὸς ὁ κύριος συναλείφεται τῷ 

«. ΟἸοιη. ῥαοά.2.8(Ρ.191.1; Μ.8.4728); χάρισαι καὶ ἡμῖν τῆς εὐωδίας 

τοῦ παναγίου σου πνεύματος μ. ἄχραντον [1]. }ας.(ρ.236.8}; οἵ ροοὰ 

τοροτέ ἡ σώφρων γυνὴ...μύρου..«πνέει τῆς ἀγαθῆς φήμης Ποηι, ἴδηι, 

12.πό; οὗ οοιπραποίϊοι ἡ ψυχὴ τὸ πολυτελὲς τοῦτο μ. κατασκευάζουσα 

τὴν κατάνυξιν λέγω (ΠΥγ 5. φομΙΡΜΉεΙ.2.1(1.1428) ; οὗ ΕρΊΒοοραὶ τὰ πκ 

ἀντεδώκαμεν...τῆς ἱερατικῆς ἀξίας τὸ μ. ἐξ ἀποστολικῆς αὐθεντίας 

ἐσφραγισμένον Ματιϊη..}.1(Μ.ΡΙ..87.1τ658); 85 σοπιρουπα βυθβίδηοα 
(ΟΡΡ. ϑβ5ἰπιρὶς παΐυτα οὗ οἱ), τθρυθβεπῖβ σοπιδηδίίοη. οὗἨ ἸΠΒΠΥ 

ΨΙσία65, Επ|5.4.6.4.τ5(0.176.7; Μ.22.2038). 
Ἐμυροπνευστός, ὑγεαιἠηρ ῥέγέμηιε, οἵ ΒΡΙΡΗΔν σήμερον ῥείθροις 

μι. πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται ΚΕ ΕρΡΊρα.(0.433.3). 
Ἐμυροτόκος, δραγίηρ ῥεγζμριε, οἱ 8. Ῥαὰὶ ἡ μ. πηγή ΤΌγγ, μον» τυ. 

ττ(52,3828). 
Ἐμυροφορ-ἔω, ῥέαγ ΟἸΘΗ οὐ ῥενξμηιε, τοῦ. 1,6.71:38. πόρναι 

κοοὔσαι ΤΟ Βγγβ.παϊυ.τ(6.3030). 
μυροφόρος, δεαγίηηρ ἩΡΘΉΘΗΪΣ ΟΥ̓ ρεγζμπες; οἵ 5. ῬϑᾺ] τὸ σκεῦος 

«τῆς ἐκλογῆς, τὸ μ. ἀγγεῖον ΓΑΤΕ, ῥγορῖ.τ(}8.28.τοῦ4Α}; οἵ ψοιπεη αἴ 

ὉΒηβυβ το (Μς.16:τ), ΓΑΈΒ φε. ἀπ ττ(Ν.28.6078); εὗρον αἱ μ.; 
ὅπερ διὰ τῆς Εὔας ἀπώλεσαν ἩεΞνοἢ.Η..56γη1.1(}}.93.14710}} Τ5ορτ. 

Η μνρ (4.87.20854); Οὐι Αλτμμμηρ τς (Μ.88,1848}; ἃ5 1116 οὗ 

Μδῖν Μαράαϊεπο, οί. Μ.86.32734}; ταεῖ, πλησιάξουσι τῷ 

μ᾿ καὶ γλυκορήμονι, τῷ ἐξερευγομένῳ λόγον ἀγαθόν ΑπίιΜοηλονμτό 

(Μ.80.1476}). 
["Ϊμυροψός, ὁ, -- μυρεψός, ῥεγίμηιεν, ΜΑ͂ΜΑ 3.280 (ζοτγοι5). 
Ἐμυρσινεών, ὁ, τηγγίε:ργοῦε, πᾶτας σίνοπ (0 ἔοτε-οουχί οἱ σπᾶρε] 

οὗ 5, Τπεοῖα, Βα5.36).υ. Τ δε... (Μ.8 5. 5768). 
μυρώδης, ετ6εέ-Ξοσηϊθα, ἀτεῖα, ἄρος.:: τϑ(}. τοῦ. 5404). 
Ἀμυρωδία, ἡ, μγισισηὶ, ταθῖ., Οὗ πησίίοη Ὀγ ἀϊνίηθ σταοθ, ὙΠάτ, 

ϑιυᾷ.ογ.8,.8(}1.00.7680) οἷτ. 5. ἄπνοος. 
μύσαγμα, τό, ἀεξίενιεηϊ, Ἐπὰ5.ν.,3.26(ρ.9ο.2 ; ΝΙ.20.1ο884). 
Ἐμυσαροποιΐα, ἡ, ἀςσισήηρ αεἰτυτὲν τὸ τέλειον τῆς κατ᾽ αὐτοὺς [5(. 

τοὺς γνωστικούς] μυσταγωγίας ἢ καὶ μᾶλλον μ. Ἐα5.ἢ.ε.4.1.0(}1.20. 

220Α). 
μυσαρός, ἰοαϊβδονις, αϑονηίπανε; οἵ Ῥάραῃ ΜΟυΒΗῖρ, Επ|5.0.(.3.26 

{(Ρ.80.34; Μ.2ο«τοβοο) ; μυσερ-, 14,ἢ.6.4.11.4. (μυσαρ- Μ.20.3294}; ΑἸΏ. 
σ6η1.23,2λ(Δ1.2ς.450,498}; ταῖς μυσαρωτάταις τῶν δαιμόνων λατρείαις 

προσκείμενοι Οντ.Ος.6(3.268) ; Θορῆτ,  υγν. οἱ 0.24(Μ.87.3400Ὰ}}; 
ΤΥ τηοσδὶ ἔδαἶτ5 μ. ζήλους τύ ϊορι,χά.τ; 18.30.1; φιλαργυρία..«μισάνθρω- 
“πός τε καὶ μι 1514. ῬῈ].6}}.2.233(Μ1.18.6124); Ογτιαάογιττίι.32074}); μ. 
«ὐτὸν γάμον..«ἀποκαλοῦσιν, ἵνα τὸν τοιούτων δημιουργὸν ἐνυβρίσωσι 
μᾶς. Τρ. 4:4(3.650) ; πεαξ, 88 βαῦβι., 4. Ερ᾿.5:3(3.430); οὗ Ποσεθν, 
Αἴ, γ τι 5(Ν1.26.1258); ἕνα. «παύσωνται τῆς πρὸς ἐκεῖνον μ. κοινωνίας 
ἀἀ αροὶ.δοε.30(0.118.6; Μ.2 5. 2160) ; 14. ίον τ3(Ρ.56.1; Μ,25. 5008). 

800 μυσταγωγία 

Ἐμυσαρότης, ἡ, ζομίηεες5, Οντ.70.4.5(4.305}). 
μυσάττομαι, {εἰ ἀΐερμεὶ αἱ, ἰοαϊ δε; ἴῃ ΡΆ55. βεῆββ, ΡᾺ]]. ἢ. ατεδ.34 

(Ρ 9801; Μ.34.11ο68). 
["]μυσεράρχης, ὁ, -- μυσάρχης, Ξογεέ οὗ ἀφβίενιθηι; οἵ Ἠοτεβὶ- 

δτοῃ5, Επίορ. Κ΄. Τυῖη. (Μ.86,29410). 
μυσερός, -- μυσαρός, ΤΏΡ Απειάμοϊ,3,5(Μ.6.11250); τὰς ἀτελέ- 

στους αὐτῶν 35. γνωστικῶν͵ τελετὰς μ. τε μυσταγωγίας 1υι5.ἢ.6.4.ττ.Ψ 

4(Μ.20.3294}; 14, ,ἀ,6.- ργοδπι(ρ.2οϑ.21 ; νοσερῶν Μ,22.3450). 
["]μυσερῶς, -- μυσαρῶς, αϑονεπαδίν, ἀϊςργασοξμέίν, Οοπβ1. Δ Ρ.Ε 5. 

᾿..4.το.5.22 (ν.1. μυσαρῶς Μ.20.8808). 
μῦσος, τό, ῥοϊϊειίον,, ἀεξίφνομ, Ἰσῖος ῥοὶ ἐμά ἐπίης; ἢρ., οἵ 

ᾳ Βοτοίϊο, (6].νγΖ.}..6.3.13.10. 
μύσσω, 1. -- μύω, εἶοξε ἐπε ἐγες, ἘΜεῖῃ ϑγηι οὶ ἀημιατ( 1.18, 

3760); 2. βεη5. ἅ}., εαὐάρος.9:3(}.313.10), 

μυσταγωγ-έω, 1. ἐπτίίαις ἱπίο τεγξίενγίες,, οἵ ΟὨτΙ ΕΔ. την βἔεσίεβ 

τῶν ἐν παρθενίᾳ “-ηθέντων αἱ τελεταί ΜεΙΒ νΡΡ.6.ς(ρ.6ρ.16; Μ,18. 

1200}; προῆλθεν ὁ Ἀντώνιος ὥσπερ ἔκ τινος ἀδύτου μεμυσταγωγημένος 

καὶ θεοφορούμενος Αἰπιν.ἀηίοη.τ4(Μ.26.8640) ; οἵ ΟἸτ βέιατι βδσγα- 

πιοπίβ: δαρίϊβιη, Οὐ εἰς.3.6ο(ρ.255.1; ΜΜ11.1008); Β88.λ0}1.13,5(2. 

1198; Μ.51.426}}; φωνῆς...«ἣν ἀφῆκας “-ουμένη, Ἀποτάσσομαί σοι, 

σατανᾶ (τυ 5.εαἰδεῖι.2.4(2.2420); Ρ4}}.νΟλγγ5.π5(ρ.28.12.; Ν΄.47.18); 

14.}.1,αμ5.4π(ρ.123.π4; Μ.34.12184}; οἵ εὐομαγίῖθὶ τὸν ἐπέσκοπον τὸν 

ἐν αὐτῷ [35. τῷ ποτηρίῳ) “-οὔντα ΟΛΙεχ, ἀρ. ΑἸ ἀροΐ. 566. τ7(Ρ.1οο, 

7; Μ.25.2160); τῆς φρικτῆς ταύτης τραπέζης προκειμένης, τῶν ἀδελφῶν 

σου «-ουμένων ἔτι, αὐτὸς καταλιπὼν ἀποπηδᾷς ; ΟὨγγθ.δαρί.4(2.3140)} 

ΑἸοχ. 56]. Βαγη (4400); οὗ Ῥοίῃ βϑοσγαιθηῖβ ἔσασιν οἱ “"ούμενοι, 
δι’ ὕδατος μὲν ἀναγεννώμενοι, δι᾽ αἵματος δὲ καὶ σαρκὸς τρεφόμενοι 

Ομγγβ. ̓ ονη.8 5.2 ἴῃ 70.(8.507Ὲ)}; 2. Ἀ65., βεγίοννι βαεγθὰ τίϊο5., οἵ 
{δὲ οὗ 1ιενϊ, γε. ς.2ο: 2(Μ.72.8844}; 3. ἰραά ἴπῖο, Ἰηϑίγμοὶ ΤῊ, 

ἀϊοίμο τεγοίογίος, εχερ. ὅεῃ.22:3 καὶ δι’ ἀγγέλου προσεχῶς “νεῖται 

ΟἸετλ. ον  ς ατίρ.375.22; Μ.9.1124}; Οὐ εἰς.6,23(ρ.93.20; Μ.11.13250); 
εἰς τὸν..«.τῶν προφητῶν κόπον οἱ ἀπόστολοι εἰσεληλύθασιν, ᾿Ιησοῦ 
κνοὔντος, θερίζοντες...τὸν ἐν ἐκείνοις νοῦν 14. [0.13.ςο(49; Ρ.277.11; Μ. 
14.438); τῆς εἰς τὸ κοινὸν ἐπιμιξίας, καὶ ὑποχωρήσεως, τῆς μὲν τοὺς 

ἄλλους παιδαγωγούσης, τῆς δὲ τῷ πνεύματι «-οὐσὴης ΟΥΝΑΖ.0γ.6.2(Μ. 

45.7248); Μωῦσῆς...ἐπὶ τοῦ ὄρους “-ούμενος ΟτΟΝ γϑθ. δίϑρλ.τ(}}.46. 

7138); τεῦ, ἘΡἢ.3:18 Παῦλος “-εἶ τὸν ἐν ᾿Εφέσῳ λαόν ἰ4.σγ.εαἰσεῖ;.32 

(ρ. τοις; Μ.45.818}; Παῦλον...ἐν αὐταῖς ταῖς ἁλύσεσι κατηχοῦντα, 

“οοὔντα (ΝΠ γγϑ.Ξέαί. τ ττ(2.17Ὲ}; ΡΆΠν Οἠτγς.ο(ρ.56.10; Μ.47.33); μ- 
αὐτοὺς καὶ τὸ βαθὺ καὶ μέγα τῆς ἐνανθρωπήσεως ἐκκαλύπτει μυστήριον 

Ογτ.ἴ5.4.4(2.6650); ἰδ.5.τ(7338); ΓΟτΝ γϑβιλονι. 7 τη. 9.(0Ρ.272.6}; νοῦν 
παθῶν γυμνωθέντα εὕρισκον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον μ. Τ ἢ]. οεπὶ.4.1 50}. 
91.146 50) ; ἡ ἀληθὴς ἱερωσύνη....τῆς ἰδίας μεταδίδωσι γνώσεως εἰρήνης 
τε καὶ ἀγάπης, ἵνα...θεῷ παραστήσῃ διὰ πάντων θεωθέντας τοὺς ὑπ᾽ 
αὐτῆς --ουμένους Μαχ.6ρ.3τ(}1.01.6254); ἰσαοῖ ἐπ ἃ τενείθνγ, τὶ υεἰά 

ἰόγνης, Τἄντη. Τγῖη.2.6(Μ.30.5248); 4. μηξοϊα 86 πιοαπίηρ οἵ διὰ 
τούτων «"οὖντος τὴν θέωσιν Οτ.ΝαΖ.ογ.25.2(Μ.35.12008}; [Ῥ5.68:14] 
τοῦτο “-ὧῶν ὁ ἀπάστολος εἶπεν [ΕΡἢ.2:5] ὨΤοά, Βς.68:1τ4(Μ.33.16048); 

τηδᾷ., τεῖ, Ῥβιτορ 3 ““εἴται [56. ὁ ἱερεύς] γαστέρα θεὸν ἀγέννητον, 

τουτέστι τὸν πατέρα 18Βα5.λτηγεὶ,δο(Ρ.305.9); ας. ἀὉΡ]. ἀοο. ὅ..»τῷ 
Ἀβραὰμ παραφανεὶς θεὸς.-..μ. τὸν θεοφιλῆ τὰς περὶ τοῦ πατρὸς αὐθεντίας 
Ἐπ5.4.6.1.5(Ρ.22.18; Ν1.22.488); τὰ μὲν εἰς ἀκοὰς πάντων ἐκήρυττε, 

τὰ δὲ μόνους τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς ἐμυσταγώγει Ἰάφδίορλ α(Μ,22. 

8818); ““εἴ τὸ πάσχα τοὺς μαθητὰς ἐν ὑπερῴῳ στ.ΝαζΖ.0γ.40.20(Μ.36. 

4018}; Οντ..1ς5.2.1(2.2100}; 5. ἰσαά ἴῃ νιγειεγίομς τοᾶγς, ῥγουϊάεπίταὶϊν 
ογάεν ὁ «-ἦσας σε 55. θεοτόκον)] θεὸς γενέσθαι πρὸς αὐτόν, τοῦ πρε- 

σβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν Μο. ἀογηιτο( Μ.86.33010); δ.14(32128). 
Ἐμυσταγώγημα, τό, »ηγείογγ, μη γευραϊφᾷ, Τιτα Απτιάερον. ΒΜΥ͂ 

τ(}1.28.9448}; ἐδ. βί(οπθΑ)., 
Ἀμυσταγώγησις, ἡ, γευεϊαίοη, πειὸ ἰσαολίηρ, ΟΥτιρ.οαἱ.1.6.6: 2} 

(Ρ.52.1) ἴοχ μυσταγωγοῖς ΟγτιΒα ἰος,(Μ.72.5930). 
μυσταγωγία, ἡ, Δ. ἐμήπαΠοη ἐπίο τηγσίονίθα 1. ἢρ, οὐ ΠΤ ΒΕΔ 

τῶν καλουμένων εἰς ζωὴν καὶ τῆς ἀχράντον μ. εἰς πέρας, δι' ἧς τὸ θεῖον 
αὐτοῖς ἐνίεται φῶς Οντ.]ς.5.2(2.7858); τοῖς τῆς ἱερᾶς μ. τὴν τελετὴν 
υὐὐτετελεσμένοις Τῆοπ,ΑΥ.Ύ.{.1.1(}}.3,3724}; 2. τηεῖ., οἵἨ (ῃγίβεδα 
βδοσϑιηθηΐβ ; 8. ὈΔΡ βγη ἡ ἑκάστου ἡμῶν διὰ τῆς τοιαύτης μ. πρὸς τὴν 

θεογνωσίαν εἰσαγωγή Βα5. 5} 1γ.75 (3.641; Μ.32.209Ὰ); τὰ σῆς μι ῥήματα 

δαριίςνπαὶ γέϊο, αΥτΝ αΖ.ον.40.1τ(Μ,36.3720); ὕδωρ ἀναγεννᾷ καὶ ἡ ἐπ᾽ 

ἐκείνῳ τελουμένη μ. ΟτιΝΝ υ55,δαρὶ.Οἰν.(8.46.5840); 14. Εμπιιτί 
Ρ.272.12; Μ.45.88τ0) ; Ομγγϑ.ΐοηι, 28,1 ἐγ 70.(8.159Ὰ}; οὐ πρὸ τῆς εἰς 
Χριστὸν μ. ἀλλὰ μετὰ τὸ φώτισμα ῬΑ]]υ Οἷνγς.15(0.02.10; Μ,47. 
52); τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς μι (οά. Αγ.12 ([κΑἴ. σαίγαπιεμίμ;, 
Ῥ». ουςδατίϑς ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὰ ἅγια... καὶ ἀπὸ τῶν θεάτρων ἐπὶ 
τὴν τοῖς πολλοῖς ἀθέατον μ. στ ΝαζΖ.ον.36.2(Μ.36.268.); ταύτην 

ἐσχάτην ὑμῖν ἔδωκε τὴν μ. Ο(Πτγβιλοηι.27.4 ἐπ ΙΟ(γ.(1ο.2460); τῇ 

φρικτῇ καὶ ϑείᾳ ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερᾷ μ. Ἰά παίτυ.1(2.364Ὲ); ἀναφορᾷ 



μυσταγωγικός 

γῆς μι ἱερουργούμενον Μαχοηγ οί (Μ.01.6604}); ἐτελεῖτο ἡ θεία μ. κατὰ 
τὸ σύνηθες ἸΒΟΡΗΣΗν αν. Α6ρ.6(Μ.8).370 10); α. οἵ Μαγχοοβίδῃ 
ἸπιΌ] 015, 5.ἢ.6.4.1ττ.4(Ν{.20.3204} ΟΙὉ.. 5. μυσερός; 650. Βογατηδηϊ 
ΟΥ ὈΠ44]-ΟΒατηθου, Ιγϑηςβαον.τ.21.3(Μ.7.6614}; ν. νυμφών ; οὗ Μοη- 
ἰδηῖδὲ Ὀσαοίιοοϑ ἀφθόρου παιδὸς κατακεντᾷ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα πρὸς 
μετάληψιν ἀποφέρεται... εἰς μι ὀνόματος Χριστοῦ ἘΡῚρῃ.ἤαεν.48.15 
(0.241.12; Μ.41.8808); 3. εεἰοργαοη Οὗ γος μὴ κατόπιν ἑορτῆς 
δραμεῖν, μηδὲ μαρτύρων μυσταγωγίας ἀπολειφθῆναι τ. ΝᾺ 2.07.24.3 
(Μ.35.11734}; 4. ῥγἹεείμοοί ἔστι καὶ ἱερωσύνη φιλόσοφος καὶ φιλοσοφία 
δεομένη μυσταγωγέας 18.2τ.το(τ1048}; χρήμασιν ἀλλ᾽ οὐ πνεύματι τὰς 
χειροθεσίας τῆς μ. ἐπιτρέποντα [514 Ῥ6].φῤ}.τ.26(Μ.)8.2οοΑ), 

Β. γευοϊαίοι τὰ λοιπὰ τῆς μ. αὐτῶν ἶδο, (ἀΠο51105] [τοηἤαθγ.1.1ς.6 
(Μ.7.6288) ; τοὺς μέλλοντας εἰς τὸ τέλειον τῆς κατ᾽ αὐτοὺς μ. ... ἐλεύ- 
σεσθαι Ἐι5.}.6.4.7.0(Μ,20.320Ὰ}; τῇ κατὰ τὸ ὄρος ἴδε, 5΄η41) μ, τ, 
Νγϑβ.ογ. ἄορ 2(ρ.26.21; Μ.44.113260) ; εἴτε σῶμα ἦν εἴτε νόημα ἐν τῷ. 
καιρῷ τῆς. ἐν τῷ παραδείσῳ μ. τὰ ἰοπι. δ ΤῊ (πὶ. (Μ.44.0400); προφή- 
ταις καὶ ἁγίοις ἀποστόλοις τε καὶ εὐαγγελισταῖς οἱ τῆς ἄνωθεν με 

καταπλουτοῦντες τὴν χορηγίαν ὕγτ.ἴς.3.τ(2, 368); ; Οἱ τενοϊαίίοπ οὗ 
Ιηγϑίεσν οἱ ἴπῆο, αἱ ἀπηπποϊδίϊοι τῆς γενομένης τῇ παρθένῳ παρὰ τοῦ 
Γαβριὴλ μ. τ Ν γ55.«}οὶ! τι Μ 45 ττό50); 16.43(12254); αἱ ΟΠ τΙβι 5 
Ὀαρτίβιη τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπισφραγίζον τὴν θεοπρεπῇ μ. ὅϑένετ. 
Φρβαγιδ(Μ.6π.218); ἤδῆςς τηεγϑίενν πάντα οἰκονομεῖ τὰ τῆς τοιαύτης 
μεγάλης μ. ἡ τριάς ἘΡΙΡΗ.ἤαεν.69.64{(ρ.213.31; Μ,42.2088); οὗ τηγϑίευν 
Οἵ εν ὈΙῚΠ οὐκ ἀφίησι τοῖς ὀφθαλμοῖς τούτοις περιεργάσασθϑαι 
τὴν μ. (τγ5.ἤ0}1.26.1 1. [ο.(8.1400); Ὠδποα 1. ἐχρίαπαϊοη οὗ ἃ 
μιγϑίογ διὰ προφήτου Μωῦσέως εἰκόνας καὶ σύμβολα σαββάτου τινὸς 
γνωστικοῦ καὶ περιτομῆς..«ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὰς ἐναργεῖς παρεδίδου τὰς μ. 
Ἐπ|5.}.6.1.2.22(Μ.20,654}); ταῖς ἑξῆς μι ΟΥΤΑΗ  καἰεεΐτρ.τι; αἱ καθ᾽ 
ἡμέραν μ. καὶ διδασκαλίαι 1Ρ.20.1; ἐομη  ίαἸΟῊ Οὗ Ἠηγείογίες τῆς μὲν 
πρακτικῆς φιλοσοφίας ....τῆς δὲ φυσικῆς θεωρίας. .«τῆς δε θεολογικῆς μ. 
Μαχ.αρ. 5.9 4(Μ'.00.12880}; 2. ΖΗ ΠἸΠἼΟΉ Οὗ α ΟἸΥϊϑίίδῃ τγϑίονγ, οὗ 
Ὀαρ  5Πὶ τῇ γενομένη παρὰ τοῦ σωτῆρος τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ μ. 
36 τῷ 7σ,(ρ.512.15}; Ὀϊάντα, ΤῊ .2.τ(Μ.30.4480}; 3. φρίγμαϊ 
ἐεαοίη ἴῃ βῈΠ. οὐ δεῖ γὰρ ἁπλῶς καὶ ἀκρίτως πᾶσι προθεῖναι τῆς μ. 
τὸν λόγον ἸΏ ΧΡ. σιτττ: (Μι27.4650); τῆς τοῦ εὐαγγελίον μ. Α5ῖ. 
Αι, ον. Β(Μ, 40.2720); γτ, δας. 52(3.5670); οἵ ΟἸὨγιβεβ τεβοβίηρ 
προσεπάγει ταῖς μ. τὰς μεγαλουργίας 1ἃ,1..4: 30(Μ. 72. 5458); : 14. σιτνς 
(2.1508); οὗ ἑπτὰ τῶν τετρακισχιλίων ἄρτοι τὴν νομικὴν...μ. ὑποτυ- 
ποῦσιν Μαχισριδὶρ. (Ν,ΟΤ. 4010) ; 4. υεϊϊφα ἰραοίμηρ, τιν ϑιίεαὶ ἐπργο5- 
οἵοη οἵ ἃ ἰτυτῃ τὴν ἁγίαν τοῦ πάσχα ἡμέραν..«τῶν ἐκεῖθεν ἀγαθῶν...μ. 
τ, Νὰ 2... 120(ΜΜ.37.2130); εἰς μαρτυρίαν τὴν ἐπὶ Χριστῷ ἥ τε διὰ 
νόμου καὶ προφητῶν ἁγίων μ. Ον1.15.1.5(2.132Ε); ἐγηιδοὶ φοη ον ΤῊ 
φιγϑίίεαί ᾿γεῃ ἡ βροντὴ συνίσταται ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, τοῦτο δέ 
ἐστιν ἢ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος μ. ΤΑΤΒ ἠταὶ, Τνῖμ.3.27(8}}.28,12454). 

Ἐμυσταγωγικός, . ῥγΌΡΕΥ ἰο ὦ μυσταγωγός: τὸ μ. ἐπιτήδευμα ΟνγΥ. 
15.3.4(2.5ο080) ;2. ἐπαὶ ἰεαάς τηΐο ἐρτγτϊμαΐ ἐγιέδ, Ογτ, Ἡ ραϊφε τὸ τἰξ,; 
μ- λόγος Ογτ. Ατι.46(3.2008) ; ὈΒτγβΞὶρρ.δηειῖη [0. Βαρὶ.2(0.31.15). 

μυσταγωγός, ὁ, 1, ΣΗΤΙΙΤαΙΟΥ Τηΐϊο ἈραῖΏδη φιγϑίογίος ; οὗ Οτρθρυβ, 
ΟἸδίη. ῥγοί, 2(Ρ. τό.12; Μ.8 .848); ; (ὑε]9.ρ.Οτ εἰς. 8, 48Φ. 263. 1; Μ.τι. 
15888); ἢν, αὕτη [β6. ἡ δι’ ὀνείρων μαντικῇ] μ᾿. τε καὶ μύστις εὐαγ- 
γελίσασθαι τὸ ἀγαθὸν... καταμηνῦσαι τὸ χεῖρον ὥγτ 65. 5ΟΉ11. ἀϑίρ. 171. 
1; Μ.δ6, 13054)}; 2. εῤ᾽τίπιαὶ ἰσαδν Οὐ ἱδαεῖον, οὗ οα αὐτοῖς [3(. 
ΡΑΡΆΠΕΊ ὁ ὁ μ. ... ὁ ἀναφέρων εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας Οντ.15.1.5(2. 378); : 
οὗ Ὁ τῖθε ο ἐδέι ἢ; Τσι Ναχι δν .Ρα!. τοῦ( Μ.38.1 524) οὗ 5:86] τοὺς 
πάλαι πολεμιωτάτους, φημὶ δὴ τοὺς ἐξ ᾿Ισραήλ, ἐποιοῦντο μ. καὶ 
καθηγητὰς ὁδοῦ τῆς ἀποφερούσης εἰς σωτηρίαν Ονγτ.]ς.2.1(2,208.}); οὗ 
ΒΡΟΒΕ165 8ηα δνδηρο] 5185, Οὐνόχειμ Β5.536:2τ(Ν}.17.1228)}; ΑΙ. Ἔα. 
ς.ο1 :8(Μ.27.4200); Ογτ...5.3.τ(2.3580}; ορρῃ. Ῥυορμείς, ἐδ.(983}); 
14.1.2 :8(ρ.382.25); οἵ ΟΠ τιδίδη τϑαοθοτς ἴῃ ραπ, παρέδωκε τοῖς 
μαθηταῖς τὰ οὐράνια μυστήρια καὶ τοῖς τῆς ἐκκλησίας μ. ὙΒαΤ. 
Ηδοτδο].ρ. αὶ. ΛΜ 25: 24{Ρ.200.24); ΤΊ ς Βοβῖ. [5.1 πτοῖ 2(ρ.187); κατὰ 
καιροὺς καὶ ἐν ἑκάστῃ χώρᾳ τε καὶ πόλει γεγονότες μ. καὶ διδάσκαλοι 
τῶν ἐκκλησιῶν ΟΥγ,15.4.5(2.5200}; 14..4.0.14(3.6438}; τεῦ. ]εγαό:τό 
τοὺς μὲν ἁλιεῖς, τοὺς ἁγίους ἀποστόλους φησί, θηρευτὰς δὲ τοὺς κατὰ 
καιροὺς τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν ἡγουμένους τε καὶ μ. ἰά. ἔν.1,ε.5: :(Μ Ἴ2. 
5534); ΒΟΡΒΙ, Η.6}.Ἔνη.(Μ. 87 .21808); οὗ (ἀποϑῖ. ἰδαοῆθτβ ὅσοι εἰσὶ. 
ταύτης τῆς γνώμης μ., τοσαῦται ἀπολυτρώσεις Ἰτθη.ἤαδν.1.21. τ(Μ. ἤ. 

6578); ΟΙοιι.ς ». 7: τγ(ρ. 15:1: Μ.0.548.4); 3. ο. ροηϊτ., ἐαροιμ ον οὗ 
4 μιν είονν τοὺς τῆς σωτηρίας...μ. τ ΝΆ2.07.21.24(ΜΜ.3ς 1τ008)}; 2.30, 
κυ ; τῆς ἀφθέγκτου οἰκονομίας...μ. Πα νγτη. 1 γ12.2.8(Μ},30. 
6240). 

Ἐμυστήπολος, ὁ, Τρ αἱ6, Τατα5.6}».6(Μ.08,14778); {τ Ναζιὶν, 
»}αϊττόη(Μ.38.220Ὰ). 

μυστηριάρχης, ὁ, εἶτ ξ τπϊαΐο; ἢρ., οἵ ομῖοῦ ἀϊβοῖρ]ς οὗ δῃ 
Ποσο ΘΙ άτΟῦ, ΒΟΡἢσ Η 6}. νη.(Μ.87.321028).Ψ 

μυστηρικός, 5εεγ εἰ, ΤΑΙ Ἔγπορ5. 46(Μ.28,52800). 

801 μυστήριον 

Ἐμυστηριολογέω, εεἰεγαίς, ἀφδογῖδε ἐπ Ῥεγδίεγῖδδ; Ῥερϑα, δεξοὶ, 
ΟἸόηε ῥγοὶ.(Ρ.207.1τ0; Μ.9.7770). 

μυστήριον, τό, ψηγ5ίεγν 
Α. ςεογεὶ γἱίε οὐδὲ ἀνθρωπίνων οἰκονομίαν μ. πεπιστεύνται ὨτΟΡΉ. 

7.1; οὐκ ἔστιν ἡμῖν μυστηρίων ἀνέδην μέξις Γι. Ταροὶ.20.2(Μ.6.3734}};} 
βρ. ταῦτα τῶν ἡμετέρων, ὦ καλλιπάρθενοι, τὰ ὄργια μυστηρίων 61ἢ. 
5»ΉΡ.6.5(ρ.69.15; Μ.18,1200). 

Β. οαϊᾷ οὗ ΟΣ Ούδγ σε, (Η. τοῖο τ τ 600) ; ἡμῶν ἀδελφοῖς τὰς 
βίβλους μου τῶν κηρυγμάτων δὸς μετὰ τοῦ ὁμοίου τῆς ἀγωγῆς μυστη- 
ρίον Οἰφηι.ρ. ΒΕ ν, 2(}}. 2.258). 

Π. «αὐὐοά οδεεί τὴν κιβωτὸν μεθ᾽ ὧν μυστηρίων ἐπήγετο Ῥτος.(, 
7ο5.3:4(ΜΜ.87.10048}; οἱ φὐςμαγϑοῖς νε55615, [0] Ράρὰ ἐρ. Βέαη ἈΡ. 
Ατ ἀροΐ.5εο. 300. τορ.28; Μ.2ς. 3008). 

Ὁ. Ξεεγεῖ; 1. ἴῃ βεη. τὸ τῆς ἰδίας αὐτῶν [50. Χριστιανῶν) θεοσεβείας 
μ. μὴ ἡ γα. οὔδει. δύνασθαι παρὰ ἀνθρώπου μαθεῖν Π)᾽ῖσρη.4.6; κατά- 
σκοπος [530. 561Π8Ε]}...τῶν μ. τῶν καταχθονέων Οτιἤο»ι.1 8,2 ἴπ 16ἐν, 
(ρ.152.31; Μ,13.4650) ; μ. ποίησόν σου τὴν εὐχήν (Ὦγγπ.:ο»!.19.3 ΤῊ 
ΜΙΗ(. 2488); μ. ἐστιν ἡ ἐλεημοσύνη" κλεῖσον τοίνυν τὰς θύρας 1.71.4 
(6990); Ουγτ..1.5.2.τ(2.2644}; 5εογοί βαγὶς Οἱ 1π6 θοάν, ΖΝ.) ῥορισίνθ.4 
(Μ.γ9.8604Ὰ); οὗ Ἰηΐετθαὶ οὔραπβ, ἙΝΊ] μαγντ( Μ.79.596.); 0865. 
Ναζ. ταὶ. 8(Ν|.28.888), ἐν μ. δεργειίν, Ῥτορη8ιιο; [τοη.ἠαϑν,1.2ς. 5 
(Μ.γ. 6854); ΟἸεμι.ς γ.6.15(0.404.26; Μ.0.3480); τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφον 
διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως δια- 
δοθέντα ἡμῖν ἐν μι παρεδεξάμεθα ΒΔ5. ῖν. δύ. 1540} Μ. 32. 1884); ) 
ΤΒατ.ΜΟρ5.2 1 Ἀ655.2: Ἰ(Ρ. 54.21; Μ.66, 9364); ; οὐ τοῦτο λέγει, ὅ ὅτι ἐν μ. 
λαλοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ἀποκεκρυμμένην ἐν μ. σοφίαν τοῖς ἀνθρώποις 
προσφέρομεν ἣν οὐκ ἔκ τινος μεταμελείας νῦν ὁ θεὸς φκονόμησς, ἀλλ᾽ 
ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς προώρισε τὴν ἐντεῦθεν ἡμῖν πραγματευόμενος 
δόξαν ΤΠ, ΤΟ Ὸ».2:7(3.175); 2. Ξεογοῖ βμγροξε ΟΥ αεἰτυτὶν τὸν σωτῆρα 
λέγουσιν..«τριάκοντα ἔτεσι κατὰ τὸ φανερὸν μηδὲν πεποιηκέναι, 
ἐπιδεικνύντα τὸ μ. τούτων τῶν Αἰώνων Ἰτεη,ἤαθγ.1.1.3(Μ1,2.4408); μ. 
δὲ αὐτοὺς [38ς, τοὺς αἱρετικούς] ἀνομίας ἐκάλεσεν, ὡς κεκρυμμένην 
ἔχοντας τῆς ἀνομίας τὴν πάγην ΤὨαι.27 κ65ς5.2:7(3.534) 650. 56εγδί 
ῥίώροξε οἵ Οοα: ἴῃ 5ρῆοτε οἵ παίισε αὐτὸν τὸν τεχνίτην καὶ δημι- 
ουργὸν τῶν ὅλων. .«οὗ τὰ μ. πιστῶς πάντα φυλάσσει τὰ στοιχεῖα ᾿ορΉ. 
7.2; δῃ8 οἵ ριβοε ; 4. ἴο "6 τον] ἡ παρθενία ἤαρίας καὶ ὃ τοκετὸς 
αὐτῆς ὁμοίως καὶ ἃ θάνατος τοῦ κυρίου, τρία μ. κραυγῆς Ἰρτι. ΕΡῆ. 
19.1; μεγάλῃ φωνῇ τοῖς πᾶσιν τὸ λεληθὸς καὶ κρύφιον περὶ τοῦ λόγου 
μ. παραδιδοὺς ἐβόα λέγων [7ο.1:1-2] Επ5.6.1..2.1ϑ(ρ.122.,1]; Ν.24. 
0418); μ. ἦν ἀποκεκρυμμένον πρότερον, νυνὶ δὲ φανερωθὲν ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ: τὸ πλῆθος τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔθνους ἐν ἀγνοίᾳ ἐτύγχανεν τοῦ κεκρυμ- 
μένου μ, ... τοῦτο γὰρ ἐφυλάττετο τῇ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίᾳ τὸ μ. 1δ.1.20 
(Ρ.96.16,23; 8934); τεῦ, Μι,2:2 ἀγνοουμένου τοῦ μ. τῆς γεννήσεως 
Οὐχ. Η. οαἰδελ.12.9; μ. λέγει πᾶν τὸ ἀγνοούμενον μέν, δυνάμει δὲ πνεύ- 
ματος ἀποκαλυπτόμενον ὥΘΥΘΥ, Σύ ΟΥ.13:2(ρ.266.1); μ. τοῦ θελήματος 
αὐτοῦ τὸ κεκρυμμένον προσηγόρευσε θέλημα, ἄνωθεν γάρ, φησί, 
ταῦτα προορίσας ὕστερον ἀπεκάλυψε Ὑπάϊ, ΕΡλ.ττοί3.404); ἴῃ Ὠράνθα 
κατοπτεύσεις τὸν θεόν, καὶ τοῖς ἁγίοις ἐκείνοις τελεσθήσῃ μ. (Ἰετα, 
Ῥγοὶ. τ2(ρ. 8.8; Μ.8,240Ὰ); τύπος ἦν... ἡ ἐν τῇ σκηνῇ λατρεία τῶν ἐν 
οὐρανοῖς μ. Ἅτ. {Ρ. 76εὶ, 45(Ρ. 208.28; Μ.26.14410); εὔχον...ἵνα ὁ θεός 
σε καταξιώσῃ τῶν ἐπουρανίων καὶ ἰθαράξοων μ. Οὐ Η «ῥγοραιεεῆ, τόδ; 
συναναστῆναι αὐτῷ [50. Χριστῷ] καὶ μετόχους γενέσθαι τῆς Βαδιλίας 
αὐτοῦ καὶ κοινωνοὺς τῶν μ. αὐτοῦ [1 0. Οὐηεὶ. ΑΡ}.8.8.2; Ὁ. ἔοτο- 

Βηϑονγθα ἴπ ΟΤ᾽ οὐδεὶς...διὰ τούτον τοῦ μ. ἀποθανών, τουτέστι τοῦ 
σταυρωθῆναι, εἰ μὴ μόνος οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς Τυπί.41αἰ.97.4(Μ,6.7058); 
οὐδέπω γὰρ ἀποκεκάλυπτο ἡ τῶν προφητικῶν δήλωσις μυστηρίων πρὸ 
τῆς τοῦ κυρίου παρουσέας ΟἸεπι. έν. δι τ4(ρ. 385.22; ΜΝ Ὁ. 1328); ΗΙΡρΡ. 

α".4.24.2; πρὸ τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται, ἅτε 
μηδέπω ἐληλυθότος τοῦ τὰ ἐν αὐτοῖς μ. σαφηνίζοντος ΟἹ. 76.1.6(8 ; 
Ρ.1τ.3; Μ.14.330); διακέκραγε ὃ Μωσέως νόμος τὸ τοῦ Χριστοῦ μ., 
καὶ τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας τὴν δύναμιν ὡς ἐν σκιαῖς εὑρήσομεν ΟΥΥ. 
15.3.3(2.454Ε); τὸ ὑπὸ τῶν προφητῶν πάλαι βοώμενον φρικτὸν μ. καὶ 
ἐν τοῖς ἡμετέροις καιροῖς ἀποκαλυφθὲν εἰς σωτηρίαν ἡμῶν ΑἸεΧ 54], 
Βαγηχ](4418); 6. ΜΠ Ερμ 8515 ὧὰ οὐβουσίν χαῖμεσ τμ8π τονεῖα- 
τίου περὶ δὲ τοῦ τῆς γενέσεως αὐτοῦ μ. ἤδη λέγειν κατεπείγοντος Τιι5ῖ, 
ἄϊαῖ.43.3(Μ4.6. Ξ68.}); τὰ μ. μυστικῶς παραδίδοται, ἵνα ἧ-.. οὐκ ἐν φωνῇ 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ νοεῖσθαι (Ἰ]ετη. Ξ ἐγ. τοχ(ρ.1ο.11; Μ.8.7ο9 10); Οὐ, 70.13,24{0.250. 
27: Μ.14.46οᾺ}; μ. ἐν μέγα καὶ μέγιστον καὶ τοῖς πολλοῖς ἀπόκρυφον 
ὁ θεός Οτ.ΝᾺ2.0;.15.50}1.3ς. 0200}; τεῖ. βδοταπιξηῖθ μυστήρια καὶ 
λέγεται καὶ ἔστιν: ἔνθα δὲ μυστήρια, πολλὴ σιγή (ῃγχγπ,δαρὶ Οἐγ.4(2. 
4750); οὗ, γηνειογέιοι βάέρε ἐμά ἀορηηα ἀἰεὶ! φμοά ἀφ ΟἸγςίο ὁδὶ; δὸ 
φμοίΐ ἀείίας ὠμῖρεμτ ἱμεγαὶ ἐπι πομεῖπε, εἰ ῥγορίφν μος ξαεῖϊο πο αὐ 
σορητοηεη Ροίεγαί νοπῖγε τ ογη, ΤΠάγΜορβ.: ΤΊμ..3:τό(ρ.134. 
15); δυσχερεστάτη λίαν ἐστὶν ἡ περὶ τῶν θείων μ. ἐξήγησις, καὶ τάχα 
κρείττων ἡ σιωπή Οντ. 7ο.ρτοετη.(4.40); τεῦ, τΤΊμ.2: τό ὁ τρόπος τῆς 
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ἑνώσεως, ἀλλ' οὐχ ὅ λόγος τῆς φύσεως, τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας περιέχει μ- 
Ἰιβορῖ. Βιαγρ δου. (Μ.86.19498); τὸ πάντων μ. μυστηριωδέστατον, αὐτός 
ἐστιν ὁ θεός 1Ὁ.(10244}; ἃ. Βεογεὶ τενθα]βα, γϑυρίαϊίοη τουτέστι τὸ μ. ὃ 
λέγει [30. ὁ Παῦλος] κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθαι αὐτῷ, ὅτι ὁ παθὼν ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου, οὗτος κύριος τῶν πάντων Ἰγοπ.αεγ..12.0(Μ.7.9028); 
μ. ἐμφανές" θεὸς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ ὁ ἄνθρωπος θεός Ο(Ἰετα, ραφά,4.τ(ρ.236. 
21; Μ.8.5514}; ἡ ἀληθὴς ....σοφία οὐ λόγοις ψιλοῖς πεποιθυῖα, ἀλλὰ. ..μ. 
δραστικοῖς, ταῖς θείαις ἐντολαῖς 14,5ἱν.2.2ο(ρ.179.17; Μ.8.το6ΒᾺ} ; οὔτε 
γὰρ ἡ προφητεία οὔτε ὁ σωτὴρ αὐτὸς ἁπλῶς...τὰ θεῖα μ. ἀπεφθέγξατο, 
ἀλλ᾽ ἐν παραβολαῖς διελέξατο 1.6.1ε(ρ.404.21; Μ.0.2480); ὁ διδάσκα- 
λος.ο-παιδεύων μυστηρίοις μὲν τὸν γνωστικόν 1Ὁ.7.2(ρ.6.8:; 409Α) ; τὰ 
περὶ κοσμοποιΐας καὶ ἄλλα τινὰ μι. Οτνεονημι.3 τη θη ἈΡ.βμίϊος,23.τὸ 
(0.209.20:; Μ.12.848); “Ησαΐας τὸ μ. ἑώρα τοῦ ἐπὶ τοῦ θρόνου καθεῖο- 
μένου ἰά. 70.6.4(2; Ῥὰττττι ; Μ.14.2058); ΟΕ ΟΤ᾽ βίβλους περιεχούσας τὰ 
ἀπόρρητα τῆς γνώσεως μ. Ἰἄ ῥγῖηε.4.2.π(ρ.311.12; Μιχ1.5614}; ἡγοῦ- 
μαι τὸ μὲν περὶ τῶν φανερῶν εἰδέναι τὴν γνῶσιν εἶναι, γενικωτέραν 
οὖσαν τῶν μ.., ἐν μέρει γὰρ τῆς γνώσεως ἡ τῶν μ. ἐστὶν ἐπιστήμη" τὸ δὲ 
περὶ τῶν ἀπορρητοτέρων καὶ θειοτέρων εἰδέναι, τοῦτ᾽ εἶναι τὸ μ. γινώ- 
σκειν Ἰά4 ἐοπῖγποῖμ ΣΟ ογ.13:τ-( 7115 τὸ ρΡ.33); ἐθι4ττο 7015 0 Ρ.354. 
12); οὐκ ἔστιν αἴνιγμα ἀλλὰ μ. θεῖον ΑἸ. (τι, 4τ(}1.26.968); ταῦτα τὰ 
μ, ἃ νῦν ἡ ἐκκλησία διηγεῖταί σοι τῷ ἐκ κατηχουμένων μεταβαλλομένῳ, 
οὐκ ἔστι ἔθος ἐθνικοῖς διηγεῖσθαι Οντ.Η.εαἰεεί,.6.29; ΟΥ.Ν Ζ.0γ.40.43 
(Δ1.36.421Α}; 1Ὁ.45.24(6574); ᾿Ιωάννης...τὸ τῆς θεολογίας κηρύσσει μ. 
ὃς καὶ υἱὸν ὀνομάζει θεοῦ ΟΥ̓ Ν 55. Επη.4(2 0.53.1; Μ.45.6244); τὰ... 
σεραφίμ, παρ᾽ ὧν ἐναργῶς τὸ τῆς τριάδος ἐκηρύχθη μ. ἰδιτία Ρ.118.2; 
3488); τοῦ θεοῦ τοῦτό ἐστι τὸ μ., τὸ διὰ τοῦ υἱοῦ προσάγεσθαι (Ὦτν5. 
μοι. 5.2 ἐμ (οἱ (ττ.5361Ὰ); μ. μέν ἐστιν ἡ οἰκονομία καὶ ἡ ἐνανθρώπησις 
τοῦ Χριστοῦ, δόξα δὲ τοῦ μ. ἡ ἀνάστασις ἡ ἐκ νεκρῶν, πλοῦτος δὲ ὁ 
πολὺς ἔλεος ὁ ἐκ τῆς ἀφέσεως τοῦ βαπτίσματος ϑενετ(οἷ.1:26--2] 
(0.321.13); μ. καλεῖ τὴν περὶ τὰ ἔθνη χάριν, ὡς ἂν ἄδηλον οὖσαν τοῖς 
πρὰὼ τούτου, ἐπίγνωσιν δὲ μυστηρίου τὴν μετουσίαν αὐτῆς ΤΠάτ, ΜΟρ5. 
Οοἷ.2:2(Ρ.283.2ο; Μ΄.66.9208) ; μ. λέγεται τὸ μὴ πᾶσι δηλούμενον, ἀλλὰ 
μόνοις τοῖς φίλοις θαρρούμενον Τάτ, τον τς: 5τ(4.279); οὐκ ἰχνηλατῶ 
τὰ ἀνεξιχνίαστα, ἀλλὰ τὸ νῦν ἀποκαλυφθὲν μ. τοὺς ἀγνοοῦντας διδάσκειν 
14. Ρ᾿.3:9(3.418); οὗ ἀϊνίηε παΐυτς οἵ (τ βὲ τὸ μ. ἐν σαρκὶ ἐφανερώθη 
ΑΡοΪ], }».2ο(ρ.2ο9.28)αρ. τυ Ν ν85..4}ο11.7(Δ1.4.5.11327Ὰ)};}; σὰρξ προ- 
κάλυμμα μυστηρίου κρυπτομένου προσείληφεν Α1.ΑΡο]] ἀῤοΐ, (ρ.289. 
13; Μ.86.10568); 6. Βοποε οὗ (μγιβείατπ ἰδ 65 θοᾶν οἵ χονβαϊθα 
χα [ἢ διακόνους. «μυστηῤίων ᾿[ησοῦ Χριστοῦ στ. Τγαὶ].2.3; τὸν ἐξορ- 
χησάμενον τὸ μ. καὶ ἐμπομπεύσαντα τῇ μιαρᾷ αἱρέσει τῇ Ἀρτεμᾷ Μα]οὮ. 
6 Ρ.ΔΡ.Ἐλπ5.},6.1.30.τ6{Μ..20.7168); τὰ περὲ τῶν μ. γεγραμμένα Ογτ.Η. 
Ττοκαϊφελ, 6; τῶν ἐξεταστικῶς ζητούντων τοῦ μ. τὸν λόγον ΟαςΝ υγ85.0}. 
ἐαἰφεδοτείρ.65.3; Μ.45. 480) ; αὕτη [86. ἡ εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον 
πνεῦμα πίστις] ἐστὶν ἡ μορφὴ τοῦ κατὰ τὸ μ. τῆς ἀληθείας μεμορφω- 
μένου ἸᾺ Λαο τ (}1.4-.13200) ; τὸ εὐαγγελικὸν.«.μ. 14: ς, ΜΒ 8 
(Δ1.44.5168); οἱ πρώτως προσιόντες τῷ μ. τῆς εὐσεβείας διὰ τῶν δια- 
κόνων προσαγέσθωσαν τῷ ἐπισκόπῳ ἢ τοῖς πρεσβυτέροις (ρΉί μἄρῥ. 
8.32.2; ταί. Τα οο᾿ 5 Ὀ]οββίπρ' ἅπαν ἡμῖν τὸ μ. ἐνταῦθα ἠνίξατο (Ἤτνϑ, 
ἦιονη.67.3 τ: δ. (4.638); ἐπὶ καιροῦ..«ἀναγκαίως τῇ τοῦ μ. παρα- 
δόσει καὶ ὁ περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν συνεισκεκόμιαται λόγος 
ὕντ. }5.3.1(2.3548); ἡ δὲ ἀγάπη τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς μυστηρίου ἐστὶ τὸ 
κεφάλαιον ῬΤΟΟ]ΟΡ κγι.3(ρ.188.20; Μι6νς.8 70); οἵ ΝΊ βίβλους νέου 
μ. ΟΥΝδΖ.οαν»,.1.1.12,30(Ν1,3}.4744}; ἢ. οΥἨὨἁ τηγϑίϊο4] {ταΐῃ5, ΟΥ. 
.}0.τ3.6(Ρ.230.4; Μ.14.4058); εὐαγγέλιον σκιὰν μυστηρίων Χριστοῦ 
διδάσκει 1δ.τ.γ(0; Ρ.12.11; 360); αὐτὰ τροπικῶς διὰ δοκούσης ἱστορίας 
καὶ οὐ σωματικῶς γεγενημένης μηνύειν τινὰ μ. 14, γῖης.4.3.τ(ρ.324.4; 
Μ.11.3774}); εὐλογηθείησαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν εἰς μάθησιν καὶ γνῶσιν καὶ 
τὰ μ. ϑετὰρ.εμεἦ,.6.2; τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος...ἢ νόμου καὶ προ- 
φητῶν ἐστι μ. εἴτ᾽ οὖν κεφάλαιον Οτ.Να2.0γ.24.2(Μ.35.11720}; τοῦ, 
ΝΝΌΠΙ,ΖΟ: 1 ὁ τοιοῦτος λόγος..-ἡμᾶς...διδάξειεν οἷόν ἐστι τὸ τῆς μετα- 
νοέας μι ΟνὈ Ν γ585.0. }70ς.(Ν],44.4134}; διὰ τοῦ ᾷσματος τῶν ἀσμάτων, 
μυστηρίων μυστήρια διδάσκειν ἡμᾶς ὁ ὑψηλὸς λόγος κατεπαγγέλλεται 
14. λισηρ, τ τη Οαπϊ.(}1.4..1730}} τεῦ, φῦοτ. 2:4 τοῖς ἀπορρήτοις τοῦ παρα- 
δείσου μ. ἐναγαλλόμενος 1ᾶ Ποτη. 5 ἦι Ἐπεὶ, (Δ1.44.685Α}; μ. καλεῖται ὅτι 
οὐχ ἅπερ ὁρῶμεν βλέπομεν, ἀλλ᾽ ἕτερα ὁρῶμεν καὶ ἕτερα πιστεύομεν 
ΟΒγνβ.λορη.7.1 ἴῃ ΤΟ ογ. (το. 1 Β}; πρῶτον τῶν μ. καλεῖται ἡ καθαρότης 
ἡ συνισταμένη ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἐντολῶν ῬΆΗΠΟΧ.εῤ.25(ρ.175); 
3. ς, ρεηϊξ., 4150 κατά ο, δύο, ; 4. σϑογεὶ ῥμῦροςο οὗ Οοά γευεαϊφα οΥ 
Ομ ἰἰρά ἴὰ δι ἐνεπὲ τὸν ϑεὸν.. ἐλεῆσαι διὰ τοῦ μ. τοῦ σταυρωθέντος 
τούτου πᾶν γένος τῶν. πιστευόντων ἀνθρώπων Τυβί 41αἰ.τοῦ.1(Μ,6. 
7210); οἱ διὰ τοῦ ἐξουθενημένου καὶ ὀνείδους μεστοῦ μι. τοῦ σταυροῦ 
κληθέντες ὑπὸ τοῦ θεοῦ 1Ὁ.131.2(7800); ἔστιν δὲ καὶ διὰ προφητικῆς 
φωνῆς τὸ τοῦ κυρίου μ. κηρυσσόμενον ΜΕ]. ῥά55.61 Ρ.1ο.14; ᾿Ιούδαν... 
τὸ τῆς προδοσίας ἐνεργῆσαι μ. ἴτεη.λαεγ.τ.5τ.τ(οξ, Ν.7.7048) ; οὗ ὙΠΟΪ6 
οἱ ΟΒγῖβι 5. βασίηϊν 16 θεῶ τὰ τῆς ἀγάπης μ., καὶ τοτέ ἐποπτεύσεις 
τὸν κόλπον τοῦ πατρός (Ἰετη.4.4.,5.37(ρ.183.31; Μ.9.64το) ; κεῖ, Νίς.1:7 
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λῦσαι ἕκαστον τῶν περὶ τοῦ μ. τῆς ἐσσωματώσεως ἀσαφῶν ΟΥ. [0.6.36 
(0.143.22; Μ.14.2604}; ἐδιτο, 6(2ο; Ρ.21ο.1π; 3720); ἡμεῖς οἱ τὰ ἅγια 
μ- τῆς εὐμενείας ἶβς. τοῦ θεοῦ} δοκοῦντες προβάλλεσθαι (πδτιαρ.ΑἸἢ. 
αροΐ, δες, ϑό(ρ.τό5.21; Μ.25,.4040) ; τὸ μέγα μ. τῆς εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ 
παρόδου δπ5.4,6.8.,2(0,580.22; Μ.22.620Ὰ); ἐν τῷ νόμῳ μάλιστα τὸ 
κατὰ τὸν σταυρὸν θεωρεῖται μ. ΟΥὈ Νγβδιν Μος.(Μ.44.3720}; τὸ κατὰ 
τὴν παρθενίαν μ. 1α. Ετ21.2(2 Ρ.20.13; Μ.45.585Α}; τὸ κατὰ τὴν σάρκα 
τοῦ κυρίου μ." ὅτι ὃ ἄτρεπτος ἐν τῷ τρεπτῷ γίνεται 1ῤ.5(2 ἢ.11τῷ.24. 
Ἴ000) ; τὸ πληρῶσαι...τὸ μέγα τοῦ θανάτου μ. 1δ.6(2 Ρ.143.2; 1280}; ἡ 
καϑ' ἡμᾶς ᾿]ησοῦ. «ὕπαρξις, καὶ ὅσα τῆς κατ᾽ αὐτήν ἐστι φιλανθρωπίας 
οὐσιώδη μ. Τ]οη, Ατ,α.5..2..(Μ.3.6400); ἐν ὅσῳ τῶν συνελθουσῶν φύσεων 
τὰ ἴδια καὶ τὰ ἀληθῆ συγχεῖ, τὸ μ. τῆς ἡμετέρας λυτρώσεως σβέννυσιν 
Ἡοτπη.ἐρ. οἶον (ρ.55.6: Μ,ΡΙ..63.4το8); οἵ, εἰ δὲ μετὰ τὴν ἕνωσιν ἐν 
δυσὶ φύσεσι γνωρισθήσεται, λύεται μὲν ἡ ἕνωσις... «μερισθήσεται δὲ τὸ μ. 
Βθν. Ἀπ, ἤν ἀρ. 5ε. Μοη }.(Μ.86.0224}); Επΐορ. Κ». Τνίη.2.5(0.36ς); 
1Βαβ.ἀυριγεί.δοίρ.305.4); ον. ροηϊς. υπαάεϊβίοοα ; οἵ Ἐοβυγγεσζίομ, 

. ΟΥ.Ν82.0».1.2(Μ.35.2068) ; οὗ Ῥεπίεοοβί, ἐῤ.4τ. (1,36.4.368}; οὗ Ἰης. 
ἐν τῷ μ. ὁ θεὸς μορφὴν δούλου ἔλαβε ῬτοςΙ,Ρ ὁγ,2.6(Μ,ὁς.7οοῦ); 

Ῥ. 5εεγεὶ οὗ (σοά γευραϊεά ὃν ἀτυΐηδ αειτυΐὶν τῆς χάριτος τὸ μ. Μεῖδ. 
5)ηρ.διρίρ.οτ.17; Μ.18.1528}; τεῦ, Ζ(ΟἹ.12:2 τὸ τῆς ἁρπαγῆς μ. τ. 
Να:.ογ.28,2ο(ρ.51.14; Μ.36.520); οἱ Χριστιανοὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ αἰῶνι, μέλ- 
λοντες βασιλεύειν, οὐ ξενίζονται, ἤδη προεγνωκότες τὰ μ. τῆς χάριτος 
ΜϑοιΑερι λον. τΊ.3(Μ.34.6258); ἐδιτβιχτ(δ4το); ἡ χάρις...ἐνεργεῖ τῇ 
οὐψυχῇ τὰ ἑαυτῆς μ. Ουϊαά, ρενξιδο(ρ.84.10) ; 4. Ἰάάδη τπσαητηρ ταῦτα 
μετὰ πολλοῦ νοῦ καὶ μ. γέγονε [51 41αἰ.1τ2.5(}]}.6.7330}; τὸ μ. οὖν τοῦ 
προβάτου ὃ τὸ πάσχα θύειν ἐντέταλται ὃ θεὸς...τύπος ἦν τοῦ Χριστοῦ 
1δ.40.τ(τό1Β); 14. ταροΐ,τ5.4(λ1.6.348Ὰ}; ΟἸεπι ῥαεά, τ. Ξ(ρ.1ο3.2; ΜΆ, 
2764}; ἐπεὶ ἐκήρυξεν αὐτὸς ὧν τὸ πάσχα... αὐτίκα ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς 
τοῦ τύπου τὸ μ. Ἰα, [ν.28(0Ρ.21τ6.28 ; Μ,0.7574}; μὴ εἰδότι τότε Πέτρῳ, 
ἀλλὰ γνωσομένῳ μετὰ ταῦτα τὸ μ. τῆς νίψεως Οὐ. 70.32.2(0.427.2ς ; Με 
14.1448}: ἡ δὲ εἰς τὸ ὕδωρ κάθοδος... ἕτερον ἐμπεριέχει μι ΥΝ υ 85. 
οΥ««αἰδεῖ!, 35(ρ.120.το; Μ.45.850); 1. ς ἢ. 8(}1.44.5208); ἐν μ. 
τοτίλ ἃ κιάάφη μιεαμίηρ, Τυβὶ. ἀτα].68.6(Ν1,6.631)). 

Ἐ᾿ ἴπαὲ Ὀν ΨΠΙΟἢ ἃ 5θογεῖ 15 σοπνενβα, οὐ)έοί ΟΥ ἐυεπὶ οὐ ηινσίϊεαϊ 
δὴρηϊβεαηεα; 1. φνρηδοϊε φυδηὶ πολλοὺς λόγους τοὺς ἐπικεκαλυμμένως 
καὶ ἐν παραβολαῖς ἣ μ. ἢ ἐν συμβόλοις ἔργων λελεγμένους Ππιβῖ τ αἰ.68,6 
(Μ.6.636.}); τεῖ. ὕξη.το : 30}. μυστήρια ταῦτα τυγχάνειν ὑφ᾽ ἡμῶν μὴ 
νοούμενα ΟΥΟῥγηε.4.2.2(0.300.7; Μ.11.3608); τοῦ, 767,20 :8 ὡς μ. ἐστι 
τὸ συνταφῆναι τῷ Χριστῷ, οὕτω μ. ἐστι...τὸ. «ταφῆναι εἰς Βαβυλῶνα 
14 πονπν το, τά ἐπὶ [6γ.(0.172.2ς ; Μ.13.2030); ἐγνδοϊτς γὲϊδ, οἵ Ῥὰβ5- 
ονεῦ ιίωυσῆς σφάξας τὸ πρόβατον καὶ νύκτωρ διατελέσας τὸ μ. μετὰ 
τῶν υἱῶν "Ἰσραήλ ΜΕ]. βάσεις Ρ.3.3; ἰδιτό Ρ.3.ττ| τὸ τοῦ πάσχα μ. 
τετέλεσται ἐν τῷ κυρίου σώματι 1.56 ρμ.9.26; ἀνάμνησιν τῆς κατ᾽ 
Αἴγυπτον... σωτηρίας ἡγούμενοι μόνην εἶναι τὸ μ. προβάτου ΜεΙΉ. 
δγη1Ρ.0 τ(Ρ.115.11; Μ.τ8, 1808); οὗ 7 5} τἰϊδβ ἴθ ροπ., ΟΥΝ γϑα. 
ΕἸ Ρ.217.9; Μ.45.816Ὲ}; 2. βογοεμαοιοίη τίς δὲ ἐντολὴ καὶ 
πρᾶξις ὁμοίως εἴρητο ἣ εἰς μ. τοῦ Χριστοῦ; Τυϑτ.ἀτα].44.2(Ν].6. “608: 
τοῦ. ΝΟΔΒ᾿Β αὐ ξύλου τοῦ τὸ μ. τοῦ σταυροῦ ἔχοντος 1Φ.138.2(7038) ; τὸ 
μ. τῶν σωζομένων ἀνθρώπων ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ 1ἐν.138.1Ὑ(7034}} τοῦ, 
21 }655.2:6 Νέρωνα... «φησιν ὡσανεὶ τύπον ὄντα τοῦ ἀντιχρίστον' καὶ 
γὰρ ἐκεῖνος ἐβούλετο νομίζεσθαι θεός. καὶ καλῶς εἶπε, τὸ μ.’" οὐ γὰρ 
φανερῶς, ὡς ἐκεῖνος, οὐδὲ ἀπηρυθριασμένως Ὀμγυβ,λοηι. 4.1 τ ΦΎΠδες. 
(11.520); 8. σγηδοὶ, ἱνβέ, τϑξ, 15γβοῖ απ Ατηδ δὶ ἀμφότερα τὰ μ. ... 
λέγω τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ καὶ τὸν τύπον τῆς τοῦ ὀνόματος ἐπικλήσεως 
᾿αβε ἀταί,τττ.2(Ν.6.7328}; εἶδες τὸ τοῦ κυρίου μ. ἐν τῷ [τοῦ] προβάτῳ 
γινόμενον Μ46].α.55.33 ρ.5.33; εἰ βούλει τὸ τοῦ κυρίου μ. ἰδέσθαι, ἀπό- 
βλεῴον εἰς τὸν Ἀβὲλ τὸν ὁμοίως φονευόμενον ἐδ. 50 Ὀ.1ο.3; οἷ, ποῖ Ἰστθι 
γπμαμίξεσίς ραν ἤαείοιη ἐδὶ υἱάφϑαμι ῥγορπείαε, ἐδ ἀϊςῤροςίηίοηπας οἱ 
πιγϑίεγια ῥέεν φμας τπεῖρενοὶ μοθῖο υἱάφγσ ἀδηι, Ἰτοῦ δεν. 4.5οἁ.τοίί. 
7.Ἰο20Ὰ}); Ονγ. Η, καϊφοῖ!.13.1}} ὄρχησαι μέν, ἀλλὰ....τὴν [35. ἄρχησιν] 
Ζαβὶδ.. «ἣν ἡγοῦμαι τῆς εὐκινήτου.. κατὰ θεὸν πορείας εἶναι μυστήριον 
τ. Να2.0».5.35}1.35.712Ὰ}; αἱ λαμπάδες ἅσπερ ἀνάψεις, τῆς ἐκεῖθεν 
φωταγωγίας μ. 1δ.40.46(ΜΜ.36.4254}; τοῦ, Βαογίῆσο οὗ Ιθαας τύπος ταῦτα 
τῆς ἀληθείας, ἐν δὲ τῷ τύπῳ σφαγὴν οὐχ ὑπέμεινεν ὃ μονογενής, ἀλλὰ 
κριὸς ἀντεισήχθη..«καὶ τῆς ἱερουργίας πεπλήρωκε τὸ μ. ὙΠάτ γάη. 3 
(4.203); ἐν μι ἐγριδοίϊτεαϊϊν, ἸῈ νοιϊοά ἰαηρμαρε τὸ λίθον τοῦτον εἰπεῖν 
εὐνέν μι τὸ αὐτὸ κέκραγε Γαι. 4αἰ.γ6.τ(Μ.6.6ς 50}; ἐῤ.8τ.χ(669Α}); Ηρ. 
λα".4.56.6. 

Ἐς Ξαογ ΉΘΗΐ, ἃ5 τονοϊδιῖοι οἵ αἰνὶπα ορεταίίοη ; 1. 1 ρόπ. περὶ 
τῶν πνευματικῶν τούτων καὶ ἐπουρανίων...μ. Ογτ.}].εαἰδεΐ το; ἐκ 
τῆς ἁγίας ἀνεστομώθη πλευρᾶς ἡ τῆς σωτηρίας πηγή, ἀφ᾽ ἧς τὰ διπλᾶ 
τῶν μ. ἐδεξάμεθα νάματα Ὑπάϊτ, Ζαεὶ,.14: (2.166); αὐτὰ τὰ ἐξ ὕλης 
τελούμενα θεῖα μ. τὸν ἄρτον, τὸν οἶνον, τὸ τῆς χρίσεως ἔλαιον, τοῦ 
σταυροῦ τὸ ἐκτύπωμα 70.) ἔπιαρ.τ.27(Μ.94.12648); 2. οἱ ΒΑΡ 521, 
1δπ5,4.6.0.6(ρ.41τ8,γ7; Μ.22.6730); τῆς παλιγγενησίας μ. ἴἃ.ἐ. 1}: .π.8 
(Ρ.66.4; Μ.24.8374)}; Αἴ..4γἍ.2.42(Ν1,26.2360}; ὅπως τὸ μι. τὸ νῦν 



μυστηριοφύλαξ 

ἐπιτελούμενον μὴ κενὸν εὑρεθῇ ἐν τοῖς ἀναγεννωμένοις Θεταρ.εμοἶ.το.2; 
τὴν δύναμιν τοῦ μ. τῆς κολυμβήθρας ἘἜρδτ. 2. 2188; Β45.5}1γ.66(3.55; 
Μ,22.1888) ; ὕδωρ καὶ πίστις ἐστὶ δι᾽ ὧν τὸ τῆς ἀναγεννήσεως πληροῦται 
μ. ΟΥ̓ ΝΥ585.0γ. καϊδελι. 33(ρ.124.2; Μ.45.858); ΟὮγυβ. Τλάν.τ.1](1.280); 
Ἰπεή ς τὴν ο14); οἱ 1.68 τίσις ρατῖβ οὗ ἐῃς Ὀαρειβηιαὶ τἱΐς 
ἕκαστον τῶν ἁγίων τοῦ βαπτίσματος μ. Οντ. ἢ εαἰσε,18.32; 3. οἱ 
Θυσματίβα; 8. ἴῃ ρῈπ, οἴνου τοῖς ἔθνεσιν εὐφροσύνην θεσπίζει, τὸ τῆς 
καινῆς τοῦ Χριστοῦ διαθήκης μ. αἰνιττόμενος Ἐπ5.4.6.1.το(ρ.48.1; Μ, 
22.028); πρεσβύτεροι... οἱ καὶ τῶν μ.. λειτουργοί Τὰ] Ρᾶρὰ 4}.  ίαη. 
ΒΡ.Α1Π ἀροἱ.Ἐοο.3τ(ρ.ττο.τ2; Μ.25.200}); ἐπὲ κατηχουμένων καὶ... ἐπὶ 
“Ελλήνων τραγῳδοῦντες τὰ μ. (ΑἸΕΧΙΡ.ΔΡ.ΑἸΠ ροΐ, ςεε.ττίρ.ο6.8; Μ, 
25.2684Α); ΒεΙδρ.ἐμεἶ.3.2; ἘΡὮΥ.1,2008Β; ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος πρὸς 
τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ προσελεύσεσθαι θυσιαστήριον καὶ τῶν αὐτόθι πνευ- 
ματικῶν καὶ ἐπουρανίων ἀπολαύειν μ. (ντ. Ἡ. εαἰδοὐ!.γ8.321 εὐχαρίστει 
τῷ θεῷ τῷ καταξιώσαντί σε τῶν τηλικούτων μ. 10.23.22; Β85.6ρ.188 
“ἀἩ.1(3.2700 ; Μ.32.6600}; σκεῦός τι μυστηρίων [1.6.8 σμΔ}1ς6} ἘΡΙΡΕ, 
μαεγ.68,γ(0.148.6; Μ.42.τοῦο); τὰ μ. ... τὰς θύρας κλείοντες ἐπιτελοῦ- 
μεν, καὶ τοὺς ἀμυήτους εἴργομεν ΟΠ γγ5.λο»1.33.5 ἴηι Μ͵Π1.(7. 2880); 14. 
ἦομι.23.2 ἦμ ΤΟ ογ,(το. 2034}; τὸ ἐν τῷ πάσχα μ. [1.6. Ἑδδίετῦ πςατρΥ!] 
ἴα ἤομι. 5.3 ἴ ΤΤ.(11.5770}; ἀπαρχὴ δὲ εἴτε μέλι εἴτε γάλα...προσ- 
φερέσθω ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἐθίμῳ εἰς τὸ τῶν νηπίων μ. (νά. Α».3] ([,Αἰ. 
2: ) 5:6 710}; φησιν [35. ΝΝΒίοτία5] ὅτι...ἐν τοῖς μ. σῶμά ἐστιν ἀνθρώ- 
ποὺ τὸ προκείμενον ὕγτ.ρ.τταίρ.171.28; Μ.77.888); κυριακὸν δεῖπνον 
καλεῖ τὸ δεσποτικὸν μ. ΤΠαΥ, ΣΟ ῸΥ.τ1τ 1 20(3.226) ; δεῖξαι βουλόμενοι τῶν 
ἡμετέρων μ. τοὺς τύπους, τὸν ἀμνὸν εἰς μέσον φέρομεν, καὶ τὸ αἷμα 
τὸ ταῖς φλιαῖς ἐπιχριόμενον, καὶ τὴν τῆς θαλάττης διάβασιν 1}.2:13 
Ὃ 8); ὥσπερ ἡμεῖς πιστοὺς ὀνομάζομεν τοὺς τῶν θείων μ. μετέχοντας, 
οὕτως τετελεσμένους ἐκάλει τὰ ἔθνη τοὺς δαιμόνων τινῶν διδασκομένους 
μυστήρια ϊα.ι.28 τη. Ι.(1.2)8); ΠεΒγ 08. Η. (ἡ. Ῥ5.χοΔ: 40(Μ.03.129178); 
10.2.Ερλ.5: :20(Μ. 95.8404}; Ὁ. νεῖ ΒΩ ΡΠ5ί5 ΟΠ Ξαεγαμδηίαϊ αοίο, 
ἐπιτελῶν..«τὸ ἅγιον μ., εὐλογήσας εἶπεν, "πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες ΤΑΤΙ. 
σέ μα. 3γ(0.30; Μ.26.12808); ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν τελείωσιν τῶν μ." οὗτος 
ὁ ἄρτος καὶ τοῦτο τὸ ποτήριον, ὅσον οὕπω εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι γεγόνασι, 
ψιλά εἰσιν: ἐπὰν δὲ αὖ μεγάλαι εὐχαὶ καὶ αἱ ἅγιαι ἱκεσίαι ἀναπεμφθῶσι, 
καταβαίνει ὃ λόγος εἰς τὸν ἄρτον καὶ τὸ ποτήριον, καὶ γίνεται αὐτοῦ σῶμα 
ΑἸΒ.4Ρ.1Σὐγοξ ῥακελΒ(Μ.86.2 4018); κἂν πᾶς μὲν ὁ ἐκκλησιαστικὸς 
κανὼν ἐπιτεθείη, ἡ μυστικὴ δὲ τῆς προσφορᾶς ὑπὸ τοῦ ἱερέως εὐχαριστία 
καὶ ἡ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ μὴ γένηται. ..ἐλλιπς ἐστιν 
ἡ λατρεία τοῦ μ. Μασ, Δερ,ταγτ,ο(1.34.0320) ; οὐ... ἱερεὺς. «τὰ τῆς 
θείας κοινωνίας τελέσει μ., μὴ τῷ θειοτάτῳ θυσιαστηρίῳ τῶν κοινωνικῶν 
ἐπιτεθέντων συμβόλων ΤΟΙ ΑΥτ.6. ἢ. 5.1. (1.3, 558); ς. οὗ Θιομυ]βεῖο 
Εἰοπιθηΐβ δοθῆναι εὐλογέαν τῷ λαῷ τούτῳ διὰ τὴν σὴν φιλανθρωπίαν... 
καὶ τὰ μ. τὰ παρόντα δοταριοσἤνττ τ; παραδοὺς ἡμῖν τὰ ἀντίτυπα μ. 
τοῦ τιμίου σώματος αὐτοῦ καὶ αἵματος ((οηοὶ. 4}}.5.τ14.1; Μελχισε- 
δὲκ..προτυπῶν τῶν μ. τὰ αἰνίγματα, ἀντίτυπα τοῦ κυρίου ἡμῶν 
ἘΡΙΡἢ ἤαον.55.6(0.331.14; Μ.4τ.9814}; 1514, ΕῈ] ἘΡΡ. " 4310}. 18. 4314); 
Ομτγυβ. δας, 4(0.148.9; 1.4240)) ; τῇ μεταλήψει τῶν ἁγίων καὶ ἀχράντων 

σου μ. 11}. [αε.(Ρ.234.22}; 4. οἵ οἱδετῖ τε ρίουβ γέϊθς τὸ μ. τελετῆς 
μόρον Τιοη.Ατν6,.}..4.τ.2 {1τ,(41.2.4734}; τὸ μ. ἱερατικῶν τελειώσεων 
10.5.7. 2(το04); μ. μοναχικῆς τελειώσεως 1ὁ.6,3,2(5234); μ. ἐπὶ τῶν 
ἱερῶς κεκοιμημένων 10.1.3.3(π 561). 
Ἐμυστηριοφύλαξ, ὁ, νμαγάϊΐαη ὁ ἐἶπα τιγείθνῖοδ ; Ῥὶατ., Ἐπάτιδεαά, 

4}}.2.ττ(.09.1152.}. 
μυστηριώδης, εομεογηφά τοῖίζ γηγ δ ογίθ5 51 1, οὗ πινϑίεγτες ᾿ ἃ. Ῥάρϑτι 

ἑκάστην φιλόσοφον αἵρεσιν ἐν Ἕλλησιν ἢ βαρβάροις, ἢ μ-. ἐπαγγελίαν 

Οτοεῖς.,,Βχιίρ.271.27; Μ.ττ.τοζϑα)}; Ὁ. Ὁ βίδη., δασγαπισηίαί τῆς 
μ. τροφῆς Επι5.4.6.8.τ(ρ.466.21 ; Μ.22.5 064}; 2. ςδεγεὶ, την οἰθγίοι5 τῆς 
μι. οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ 1δ.τιτοίρ.46.26:; 894); ἅγια τῶν ἁγέων 
μείζονά τινα μ. καὶ ἀπόκρυφον ἔχει τὴν τιμήν ῬΏ (Δτρι( ἀπ Ῥτοεμλ, 
(}1..40.208}; σοτηρ. οὐδὲν. ..«τῆς θείας ἀγάπης...μ. Μαχ.ρ.2(Μ,91.3038); 
ΒΏΡΘΙΙ. τὸ πάντων μυστηρίων μ., αὐτός ἐστιν ὁ θεός Ἰ,δολὶ, Βιῶρρ. δῦ, 
(Δ1.86.1τ9244}); τὸ πάντων μυστηρίων μ. αὐτὸς ὁ θεὸς... «γενόμενος ἄνθρω- 
πὸς Μδκχ.}}ρ.44(6448); Ὠδυϊ, ἃ5 Βα 5ἴ,, ἐσοζεον, ῥγίσθα!ν, Ἰ5ια, ῬΕῚΡὈ.4. 
τ45(}}.18.12288); 8. τοῦδ κιάάφη ερίγημαϊὶ πιεαητηρ, μιν 5 αὶ παραβολῇ 
μ-. Ταϑε.ἀ1αϊ.91.3(Μ.6.70 5); τύπους οὐρανίων καὶ σύμβολα μ. τε εἰκόνας 
Ἐπ5.}.6.1.3.2(Μ.2ο.69Ὰ); ταύτης τῆς ἁγίας καὶ μι γραφῆς Ῥἢ (χρ. 
(απ. 8(Ν1.40.454Α); ἅπαντα μυστηριώδη καὶ λόγων ἔμπλεα θειοτέρων 
δεν, Απί,γες.(ρ.824.6; Μ.46.637}0); φοτρ. ἀπὸ μυστηρίων εἰς μ. ἀνα- 
βαίνουσα Ῥτος..(αη}.8: Κ(Λ.87.17720), 

Ἐμυστηριωδῶς, 1. τηγείεγίομδῖν, 45 1 1 τόνε ἃ τηιγϑίογν, Ταῖϊιοναὶ. 
4(ρ.3.14; Μ.6.8ο00Ὰ); οὐδὲν θαυμαστὸν οἷ... αἱρεσιάρχαι μ. ἐπαγγέλ- 
λονται ἘΡΊΡἢ.μα67.52τ.τ(ρ. 386,10; Μ.41.4178); 1.62.2 {(0.391.7; 1052}; 
2. ξδεγειΐν τὸ παρ᾽ αὐτοῖς ἀεὶ μ. γινόμενον 1.3ο.0(ρ.344.1τ6; 4200); 
3, ὐἱὐ μἰάδοη ἐρίγίμαὶ ῬΙΘΟΉΪΗΡ φανερῶς μὲν μὴ εἰρῆσθαι...μ. δὲ 
εν διὰ παραβολῶν μεμηνύσθαι τοῖς συνιεῖν δυναμένοις Ιχϑπαεν.χ.3.1 

(Μ.7.468Α); τὴν ἐπὶ τοῦ προφήτου ᾿Ιωνᾶ μ. πεπραγματευμένην 

803 μυστικός 

οἰκονομίαν ΜοΙμ.γ6ς5.2.25(ρΡ.38ο.τ6; Μ.18.3200}; ὡς μ. τὰ πάντα... 
διηγεῖται ἡ θεία γραφή ἘΡΙΡΆ.ἤαον.57.7(0.352.0; Ν.41.τοο50). 

Ἐμυστηρίως, -Ξ μυστικῶς ; ΠΟΠΠΡ., τοτέκ α γπογὸ ῥγογομη ἐρίγιμαϊ 
ιθαηΐηρ τὸ περὶ τοῦ μονογενοῦς...μ. ὑπ᾽ αὐτῶν ἴϑς, τῶν προφητῶν] 
παραδιδόμενον Το. ον. τ: 25(}.112.8).Ψ 

μύστης, ὁ, 1. ὁ" τηϊ1αϊδα τηῖο 16 την ϑίογῖθς, τηῖταίθ) ΟὨτΊΒΈ ΔῈ 
ὁ κύριος..«τὸν μ. σφραγίζεται φωταγωγῶν (]επὶ ῥγοί, τ2(ρΡ.84.2ς; Μ. 
8.2414Α}; ποῖ. τελειῶν τοὺς μ. τὰ ἄλαλα μυστήρια Ἠϊρρ.λαδν.5.24 
{(ρ.126.1; Μ.τιό.319010); ἢρ., Οἵ πὲ ἰο ψβοιη βρίσείαδ! ἐσ ἢ Πα5 
Ὀδθῃ γχενϑαϊθᾷ ἣν ϑο, φιλοσοφίαν ἀληθῆ) εὑρόντες ...ἔχουσιν οἱ μ. (Ἰδηι. 
δἰγτ. π(ρ.21.23; Μ.8,7284); οἱ τῆδῃ 848 ἃ βρίτιυα] Ὀοΐηρ ἐπόπτην 
τῆς ὁρατῆς κτίσεως, μ. τῆς νοουμένης τ. ΝΖ.0γ.38.11(Μ.36.2244}; 
οὗ τη ΚΒ μ. κρυπτομένης ζωῆς Χριστοῖο Ἰά ἐανη.2.2(ροατ.)}1,47(}. 
37.14554Α}; οὗ Αάδῃι Ὀείοχε ἘᾺ]} μ. τε θεοῦ θείων τε φαεινὸς τὖ.τ.2. 
1.16τ(5354); ΟὨτγυβ, σον, 2,6 τῷ Εονμ(0. 4450); ἀποκαλῶν..«ἱμύστας᾽ 
᾿Εφεσίους οἷς καὶ ὑψηλότερον ἐπιστέλλει Ῥ4}} νυ Ογγετϑίρ.ττρ, 4; Μ', 
417.66); οἵ ΒεΥβρῃῖπι οὗ τῶν ἐπουρανίων μ. ΤΜΕΓ δ γηοὲ πη. ττ(Μ.18, 
4768); 2. οἱ οη6 ψῆο π85 .}} Κπονθάρσα, απ ἐχρογὲ: οἵ τῆοβα ΠΟ 
ΘΧΡΟΜΠΑ͂ ἱππεῖ τηρϑηϊηρ Οὗ βοείρίαγα, ΟἹδιη. ἐγ, ίρ.οὔ.6; Μ.8, 
ΘΟΟΒ); τοὺς τῶν αὐτοῦ [30, θεοῦ] λόγων μ. Ἐπω5.ν.(.1.32(0ρ.22.21; Μ.20. 
0484); ἐμοὶ..«τῷ μ. καὶ μυσταγωγῷ τῶν τοιούτων τ.Να2Ζ.ογ.50.2(Μ. 
36.3368); Ὀιάγιῃ. Τγύρ.1.27(Μ.39.2938); ῬΑ] ν Οἰγγειτδίρ.ατς.32; 
Μ.47.64); τῶν ἡττόνων..«τοὺς θειοτέρους μ. καὶ χειραγωγοὺς ἐπὶ τὴν 
θείαν προσαγωγὴν Ὀϊοπ.Ατ.ε...4.3(Μ.3.1814}; οὗ ῥτιεδέ ορρ. ΠΟΙ 
τείχεσιν ὁππόσα μ. ἄνδρα πολυγλώσσοιο διακρίνουσιν ὁμίλου Ῥαι},51}, 
δορλιοδό(Μ.86.21458); 3. οὗ οη6 γγῆὴο 15 ὈΓΙΝΥ τὸ ἃ βεοχοῖ, 8. ε0η:- 
βάκπη!ξ τὰς ἀπορρήτους βασιλέως μυήσεις τοῖς τούτων μ. διηγείσθων 
μόνοις Ἐδππι5.. Οἰρτοστλ (ρ.τοῦ.2; Μ.20.13178)}; ῬΠΔοβε, ἡ. 6.4.8(Μ.ός. 
5214}; Οὗ ἀροβί!65, Ελι5.4.6.5,.4(ρ.110.33; Μ.22.2040); 4. ὁ5η6 τὸῦο τς 
ὀείηρ ἐπϊαϊεά; ταθῖ., ἀϊφεῖρίο, τι Ναζιογιις (Μ.35,9218); γνήσιος 
τοῦ Χριστοῦ μι. Αϑι,.Απχ, πον. (Ν.40.3058). 

μυστικός, Α. ἴπ σεπ., δεεογοί, ποῖ δαδτῖν ἀερεϑςῖδίς; Ἀδποα αἶβο 
1, Ξταςγεὰ τὸ τετράγραμμον ὄνομα τὸ μι. ΟἸδῃ.ς γ. 5. δ(Ρ.448.17; Μ.0. 
604); τὸν περὶ ἑβδομάδος τε καὶ ὀγδοάδος μ. λόγον 1ῤ.6.τό(ρ.πΞού.τι ; 
4168); Οὗ Ρίασοβ μι ἄντρων Επ15.}.(.3.43(ρ.06.7; Μ.20.11048}; οὗ 
Ἐαβίεσ ΨΊΡῚ] μ. διανυκτέρευσιν 1.4.22(Ρ.125.20; 1604}; ἀπόκρυφον... 
καὶ μ. λόγον Ατηποη, 7ο.το : 26(Μ.8ς.15128); Οἄγου ας. 328(Μ. 
92.84:8); οὗ το]]ριουβ 5]θπος εἰσέωμεν... μετὰ σιγῆς μ. (ῃχγβιίονι. 
1.8 ἡ ΜΕ ( ἸϑΑῚ; 1.2. τ(τδ0); 2. Ξεογεῖ, φοοίογες, τιν ϑίογίοιδ; ἃ. οὗ 
τηοτα ρχοΐουηα (γδίϊατι ἀοοίτ πα 5, 6.5. οὐ αν πιΐν οἱ ( τὶβὲ τῆς 
μυστικωτέρας περὶ αὐτοῦ θεολογίας Ἐπ|5.4.6.3.7{(0.147.14; Μ.22.2488); 
Ὅ,4.τ(ρ.150.4; 2490); ἀνθρώπινον τὸ τῆς γεννήσεως ὄγομα, ἀλλὰ μ. τὸ 
ὑπερχρόνιον γέννημα τι Δηϊτιδαῤί.2.2(Μ.88.18714}; τοῦ, Τα, τὸ τῆς 
ἁγίας τριάδος ἀπορρητότατον καὶ μυστικώτατον δόγμα γτιογη ἀν (Μ. 
76.1424λ}); Τυΐη, 1156} σαἸ]εα μι, Επι5, )Ζαγεεὶ,τοτίρ.3,2ς; Μ.24.7τ6ο); 
14.1.0 δ(ρ.Ζ2το.τς ; Μ1.20.12488); Ρ. χεῖ. δε ῤρ ηα ἀγζαμΐ, βίους 
Κπον]οᾶρε το θὲ Κερῖ ἴσχοπι πε ὑσοΐαπα τὸν ἐλεγκτικὸν λόγον, καὶ 
τὸν κεκρυμμένον καὶ μ." καὶ τὸν μὲν ἐλεγκτικὸν ἐν προχείρῳ" τὸν δὲ 
μ., ἐν ταμιείῳ ἔνδον ΤΠας,( σηΐ,3:8(2.86); τὸ διττὴν εἶναι τὴν τῶν 
θεολόγων παράδοσιν, τὴν μὲν ἀπόρρητον καὶ μ., τὴν δὲ ἐμφανῆ καὶ 
γνωριμωτέραν ὨιοΠ,ΑΥ.6.9.1(}.3.11050}; δ. γευεαϊφα, ἃ5 ΠΙάάδη 
ἔτοα Ὁπδι θα παγηᾶπ τϑάβοη, ΟΝ Υ55.0». εαἰ οὶ. 32(0.122.10; Μ.45. 
810}; οὗ ρας] ηρ γεν δα ἴὸ Μοβεβ οἡ δ παὶ, ἰᾶ.Ὁ, 705. (Μ.44. 4100); 
ἃ. ἴὰ ρεη,, ερίγίημαὶ; ΟἿ Ἰϑδομῖῃσ οὗ (Ὠγῖϑί, (Ἰθτη. ον. 6. 1ο(ρ.406.17; 
Μι0.352Α);14.4.4.5,.5(ρ.τ62.17; Μι0.δοοο); Ελι5.4.6.τ.το(ρ.46.1ο; Μ.22. 
880) ; 1δ.2.3(0.92.4; τότ); Ρτος...}ς.2:1-.-.4(Μ.87.1876}}; οὗ [ταῖογηδ] 
Κιβθ ὅπερ ἐχρῆν εἶναι μυστικόν (Ἰοτη. ῥαεά.53.ττίρ.281.0; Μι,8,6608) ; 

περιτομὴ-..«.μ. ΜΑΧ.αρ.5.4τ(Μ.00.12654}; ΟρΡΡ. σαρκικός, Ῥτοο]. ΟΡ ὁγ. 
6.:τ4(Μ.6ς.γ748}). 

ΒΒ. ῥΟΞΞΟΣΘΙΗΡ̓ ΟΥ̓ξοηυεντηρ ἃ ᾿τάάδη (ορίγμαδ ἩπδαΜΙΗΡ οτ 
γεαϊν; 1. οἵ Βίάάδη τηνϑοαὶ (1.6. ἘΥΡοϊορῖοαὶ ΟΥ̓ ΔΙΙΟΡΌΓΤΙΟΑ]) 
5686 οὗ 50 ίγε πρεσβυτέρα διαθήκη... ἐπαιδαγώγει τὸν λαὸν μετὰ 
φόβου καὶ λόγος ἄγγελος ἦν, καινῷ δὲ... «λαῷ... μ. ἄγγελος ᾿]Ιησοῦς 
τίκτεται (Ἰετη.  αφά.τ.7(Ρ.125.2; Μ.8,.221Ὰ}; Ια νοΐ, τίριτοιῖς; Μ,8. 
όςο); Ἐπ5.ἢ.4.1.2.22(}1.20.65Ὰ}; ει 8.5 ΤδοΠ πη]. 4] ἴα πὶ ἔου αἰξορον- 
εαὶ βειθα ἀπόχρη μέχρι τοῦδε προχωρῆσαι τὴν μ. ἑρμηνείαν (Ἰδτὴ, Ξὲν, 
Ξιδί(ρ.25τ.8; Μι0.644); 650. ἱπ τ. ἀνάπτυξιν τοῦ ἐν ταῖς λέξεσιν 
ἐναποτεθησαυρισμένου μ. νοῦ 70.τ.το(ρ.τ9.34; Μ.14.408); κρύπτων 
μὲν τὸ μ., ἐμφαίνων δὲ τὸ ἁπλούστερον 1ὃ.13.4ο(ρ.266.1: ; 4606) ; 1ἃ. 
ῥγίηςιλ.2.0(ρΡ.222.1; Μῇ.11.376Ὰ}; ἡ μ. καὶ πνευματικὴ τῶν γραφῶν 
διάνοια ὨΙάντη. 5.1: 3(Ν.20.ττόο4}; ντ. ἴς.τ.2(2. 538}; 1ὁ.3.1(3524}; 
Ῥτος..1ς.7:το-τΊ(}.87. τοῦθ 0); (ο5πι. [πα .20}.5(Μ.88.2244Α)}; οὗ 
ὕδηϊ. 45 Δ]ΠΘρουΖοα Ροοϊς ἐν τῷ μ. τῶν ἀσμάτων...βιβλίῳ ΤΉΔι. 
βγουϊά. π(4.550}; οἱ Ξοτιρίατο τῇ σοπ. λόγοι δὲ μ. τὸν ἐξηγητὴν ἀνα- 
μένουσιν Β5.6}.28,2(3.το 7 Ὲ ; ΜΙ,32.3080) ; 2. οἵ 5αογαϊηθηῖβ ; 8. 55. ἃ5 
βαοσδῖ αῃᾶ τοὶ το θὲ ἀϊνυ]ρεαᾶ ἴο ππ|η1 {1.66 αἱ διαταγαὶ.. «ἃς οὐ χρὴ 



μυστικός 

δημοσιεύειν ἐπὶ πάντων διὰ τὰ ἐν αὐταῖς μ. (ἀπ ρριδς; μυστικῶς 
τὰ μ. φθέγγεσθαι Οτ.Να2.0»γ.27.5(0.9.5; Μ.36.178}; οὐ«ΟἸγγβ. μογπ40.1 
τη 10 ογ.(το.3]08}; Ὁ. ἴῃ σεη. τῇ τῶν μι ἐθῶν τε καὶ συμβόλων κοινωνίᾳ 
ατνΝνε5. ΕνρηνττίΖ Ρ.270.12; Μ.45.8808}; τῆς μ. πράξεως Ἰα δαρί, (ἢν. 
(Μ.46.58:Ὰ}; ο. τεῦ, θαρέεϊϑιῃ ; ἐ. 1 βξη. τὴν μ. ἀναγέννησιν εἰς ὄνομα 
τοῦ πατρός, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος Ἐπι5. Μαγεείἑ τα 
(Ρ.8.21; Μ.24.7280); τοῖς διὰ τῆς μ. ταύτης οἰκονομίας ἀναγεννωμένοις 
Οτς Ν ν85.0γ. εαἰδελ. ,4{0.120.2; Μ.45.850); 1}. ΟἹ θαρεδιηδὶ νγαῖοσ, τὖ, 
25(ρ.138.14; 920); 8π8 σἢγβηη, Ἐπι5,4,διχ, τοίρ.48.2; Μ].22.800); ΕΡΙΡΗ. 
ῥαδν.3ο.δ(ρ.341.17; Μ.41.4130); Τα . Τςιδτ: 2(ρ 2411; 2.382); 1. ΟἹ 
οἰἴθοίς οἱ θαρ(ίβια, 6ιΡ. Τουρίνθηδββ οὗ 51η5 διὰ μόνης πίστεως τῶν μ. 
τετυχήκαμεν ἀγαθῶν ὙΒατ,αὐἰξεοὶ,7(0.180.21 ; 4.802) ; Ὀαιρείδηα πκεηθα 
ἴο μι φίλημα, ΟΥ̓ ΝΎ 55, ΛΟΡΊΙΙ ΤΉ (απ. (Μ.44.10018); ἃ. τεῦ. δυσμαχβί; 
1. οἵ ἰαϑὲ βϑυρροῦ τὸ μ. αὐτοῖς παρέδωκε πάσχα Παβγοῆ. Ἡκφσυ. 34(Μ. 
93.14210}; Οἦγοη. Ῥαδεῖ. Ρ. 2250} 1.02.5480); Ἃ5 δ σι ραϊτίηρ βϑοσγῖπος 
οἵ Οτοββ, Επίγο. Ῥαξοῆ. 4(Μ.86. 23974); ̓ 11. οἵ θυ οβματίϑι ΔΒ ἀηείενρο 
οὗ ΟἹ ϑδσγιῆοθβα ἀντὶ θυσίας τῆς δι᾿ αἱμάτων..«τὴν μ. τοῦ σώματος 
αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος (τοί. 4.}»}.6.23.4: ῬΗΜοΚβτ, ἦν, 6.3.14(Μ.6ς 5018); 
1}, οἱ ᾿ππυτρν περὶ τῆς μ. λατρείας ἔτ ἀρ Οὐπεὶ. ἀρῥιβιισατι; μ. 
λειτουργίας Επ5.ν.(.4.7τ{(ρ.147.14; Ν1.20.12250); Τμαϊ.ερ.τ46(4.1260); 
μ. ἱερουργίαις Ἐπωι5.ν.(,4.4π{0.126.18.; 1068); Τάτ, ἐν γε. τ3(3.1208); 
Ἑυέΐγομ, ῥαςοῦ,3(Ν1.86,22030}; ἡ μ. τῶν πτυχῶν ἀνάρρησις Π)οη.ΑΥ. 
ε.}..3.2(Μ.3.4250); ἐν. ραχέϊο. οὗ Ηοὶν (ογωσηπηΐοι ἡ μ. μετάληψις 
Αἰμηοη, 7ο.6: κ (1.8 5.14408); μ. ἐκείνην τροφήν (Πγυϑ5.ἤοηϊ. 54.4 
ἦι ΜΠ. (7. 51Β}; τῶν μ. δείπνων ἰὰ, ἰον!.24.5 τι ΤΟ ογ.(το. 2180); μ 
τροφὴ σώματος καὶ αἵματος Χριστοῦ (οβίῃ [πᾷ ἰ0ῤ.5(Ν,88,.2088); 85 
μυστικωτέρα ἴμαπ ἀοοίηης, ΤὨαι,}Ὁ5,22:2(1.748); αἰδέσθητι τὴν μ. 
τράπεζαν Οτ.ΝΑ2.0γ.40.31(Μ,326,404Ὰ}; Τμαΐτ,θγα».τ(4.37); ατιλπε, 
δαρὶ.2.το( 1.88,18810)); ἐσθίομεν τὸ σῶμα τὸ μ. Ν}.εΡ.2.223(Μ,70. 
2200); οὗ δυομασχιβιῖς Ὀτεδᾶ, Μᾶς ρῃ αροῦν.3.23(Ρ.τοῦ,31); μὴ ὡς 
ψιλῷ ἄρτῳ προσερχώμεθα τῷ ἄρτῳ τῷ μ. ΝΙΠΡ0.3.20(}.79.4058); 
ἈΠΩ͂ τγίπο, Επ5..5.8.1τ(ρ.366.16; Μ,22.596 4}; μ. ποτήριον ῬὨμοβτ, ἤν. 
2.1τπ(Μ.6ς.4768); Ὑπάτιφίιψο ἠῃ οη. (115); Ιἅ.1ς.5:.2(Ρ.24.22;; 2. 
108); Ρχος,Ο.1ς.65:13-25(}}1,87,26808); οἴ, αἷμα μ. καὶ ὕδωρ ἀναγεν- 
νήσεως Οτιλπεονη μη, (6 1.88,18400); 3. οὗ ῥτάγϑιβ δηα  οδ]ςοῖς 
οοπηροίεᾷ 1 πτατον : Τιοτά 5 Ῥτανεῦ τῆς εὐχῆς τῆς μ. Ομγγβ λον. 
14.3 ἐπ Κορμι.(]. 78Ὲ); Ἐμᾶς, ον,8: το(3.86); ΟΒεταρὶς Ἡντηη τὸν μ. 
ὕμνον 11. Βας. δια {.1|, (ἤνγϑ. ῴ. 310. 3,5}; ΜΟΥΚ βα]ά ὈΥ͂ οοπιϑτερα- 
ἴἸοἢ μήποτε φωνὴν αὐτῆς ἐν ἱεροῖς ἀκουσθῆναι... ξξω τῶν ἀναγκαίων 
καὶ μ. αΥ.Ν42.0»γ.18.ο(Ν.3ς. 0068); Οσμ81}166, ΟΑἸΟΧ,ρ.Ρ.Ατῇ οροΐ.5δε. 
8(0Ρ.94.18; Μ.2ς5.2644}; τίπτε. οὗ ἐὐενηνη θπ ἐν τῷ μ. καιρῷ, τοῦ 
νυμφίου τὰ μέλη δεχόμενοι Τάτ. Οση.1: τ(2.26); 4. ς.01:4(1.1303); μ. 
δὲ ἡμῖν συγγέγραπται βίβλος [1.6. ὁ Βδογατηθη15] Τάς, οῤ.82(4.1144) ; 
μ. παράδοσιν Ῥεῖτ,1,5οα, ἐν.ἴγη Μ11.26:.26(Μ4.86.33250); ν. εὐλογία; 
4. ἴῃ τοδομίηρ οἱ Βα] 65, (τροογαῖθβ, τι οἴ μοῖβ μ, κοινωνίαν 
ὠνόμασαν τὴν ἀσέλγειαν ΤὨατ, Πμαεν.ς.27(4.473) 5. ΟἹ οΥΙΠΔΈΟΝ, τοὺς 
δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ [3ς, ΜεΙοί1 1.5] κατασταθέντος μυστικωτέρᾳ χειροτονίᾳ 
[1.41.. ἀγεῤαηα ογάϊμαϊομς (ΟΡΙΌΖ 3 0.49}] βεβαιωθέντας κοινωνηθῆναι 
ἐπὶ τούτοις ΟΝΊς,(32:)6}».(ρ.40.4)6}.5οογ, ἤ.6.1.0.7γ(Μ.67.8ολ). 

σ. τηνειίεαὶ, ἴὰ ἸδοΒηΐοαὶ βεηβε, τοῖ. αἰτγεοί, ᾿μυα {ν8 Ἐχρο θη α 
οὗ (οα απηὰ τΠεοϊοσν ἀ6811πρ' ψΥΣΓ 15 ἜΧΡΟΥΘΠΟΘ ; 65ρΡ. οἵ θεωρία: 
τὸν κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Μελχισεδὲκ ἀρχιερέα ὁδηγὸν ἔχοντες τῆς..«μ. 
καὶ ἀπορρήτου θεωρίας ΟΥ. 70. 18. 34(Ρ. 248.27 ΝΙ.14.4400}; εὐφραίνοντα 
καὶ ἐνθουσιᾶν ποιοῦντα ἀπόρρητα καὶ μ. θεωρήματα 10.τ.3ο(33; 0.37. 
20; 808}; τῆς ἐν τῷ ἄσματι τῶν ἀσμάτων μ. θεωρίας αν Ν, γβδ λον. 1 ΤΉ 
(απ. (Λ.44.76τ:Α}; ψυχὴ ..«τετρωμένη γὰρ τῇ εἰς αὐτὸν [5ς, Χριστόν] 
ἀγάπῃ ἐπιποθεῖ,.«τὴν πρὸς αὐτὸν...μ.. συνουσίαν ΜαρΑερ.6ρ.2(Ν 1.34. 
4160); ; τέλειος νυμφίος, λαμβάνει αὐτὴν τελείαν νύμφην εἰς τὴν ἁγίαν 
καὶ μ. «.-.. κοινωνίαν τοῦ Φάμου; 14. 1οη1.47.1τ7(Μ.34.ϑοϑο) ; ἐδ ς. 2(5760); ̓ 
υβεᾷ Ἐν Βίοη. Αὐ. οἱ "ὦ περαῖῖνε᾽ ΟΡΡ. ᾿δηγτηδίῖνο᾽ τρβοίοον τούτων 
μὲν τῶν ἐνώσεών τε καὶ διακρίσεων...ἐξεθέμεθα, τὰ μὲν ἀνελίξαντες 
τῷ ἀληθεῖ λόγῳ..«τοῖς δὲ ὡς μ. κατὰ τὴν θείαν παράδοσιν ὑπὲρ νοερὰν 
ἐνέργειαν ἐπιβαλόντες ἀἅ.5.2.7(Μ.3.645Ὰ}; τριὰς ὑπερούσιε...ἴθυνον ἡμᾶς 
ἐπὶ τὴν τῶν μ. λογίων ὑπεράγνωστον. . «κορυφήν 14 ηγεί.τα(Μ.3.0074}; 
εἰς τὸν γνόφον τῆς ἀγνωσίας εἰσδύνει τὸν ὄντως μ. 18.1.3(Ἰοο ΙΑ); 
οὗ τηγϑιῖοαὶ] σοπιοτηρίαϊίοα 85 Ὀθνοηά (Π6 86 η565, πηαρσιπδίου, 
πα ἀϊξουγοῖνα γθαβοῃ, 7.1. Σ(0978): τεῖ, οὔθ ψίτ Καοιίεάρε οἵ 
αἰνῖπο {στἢ5 ἔκ τινος... θειοτέρας ἐπιπνοίας, οὐ μόνον μαθών, ἀλλὰ καὶ 
παθὼν τὰ θεῖα' κἀκ τῆς πρὸς αὐτὰ συμπαθείας..-«πρὸς τὴν ἀδίδακτον 
αὐτῶν καὶ μ. ἀποτελεσθεὶς ἕνωσιν καὶ πίστιν 10.4..2.0(6488); 10.3.3 
(6844); οὗ ν]ϑίοπϑβ οὗ Νέοβϑβ τοιούτων ὀπτασιῶν μ. ἀξιῶσαι (οβτη.]η(. 
{0}. 3(01.88.τόος) ; Δρρ!!εα ἔο Ὠθάνθη]ν σα] {165 πάντες δὲ οὗτοι [50. 
ΔΠ66]5] ἐπιδείκνυνται τὴν εὐταξίαν... «τὸ μι ἐκεῖνο μέλος. «ἄδοντες τῷ 
οὐὐθεῷ. ... τὸν μ. αὐτῶν ζήλωσον κόσμον (ῃγγβιίομι.10.3 τὰ ΜΈ(). 
2άδ0); εχεσ, τΤ]1655.4:1} ἁρπαγησόμεθα γὰρ ἐν νεφέλαις νοηταῖς εἰς 
τὸν μ. ἀέρα ΝΙ..»}.2.142(Μ,79.4408}; οὗ τοδυχγεσίου θοᾶν, Ὑπάϊ. 

804 μώλωψ 
Ῥγουϊά, (4.550) εἴΐ. 5. σῶμα; ἀναχθῶμεν ἐπὶ τὴν θεοειδεστάτην αὐτῶν 
ἴδε. Δ16615) ἁπλότητα, διὰ τῶν μ. ἀναπλάσεων Τ)1οη ἀγιοιλ.4.1(} 1.3. 
1170); τῆς τοῦ κατὰ φύσιν ὀρεκτοῦ [5ς. (σοα] μ. ἀπολαύσεως Μακ. 
ρισε(Μ.91.240). 

μυστικῶς, 1. “εεγείν ἐν τῷ ταμιείῳ μ. προσεύχεσθαι (Ἰετη ραξά.5,τι 
(Ρ.281.22; Μ,8.66τΑ} ; 1ἀ.5ἐγ.τοτίρ.χο.12; Μ.8.7ο10) ; τοῖ, βασγατηθηία) 
τῖο5 ἀξιῶ σε μυστικώτερον ἀποκρίνασθαι. τινὲς γὰρ ἴσως παρεστήκασιν 
ἀμύητοι ἙΠαάϊ ογαρ.τ(4.24); 2. “τι γειϊεαϊ γ᾽, 1.6. 1Ἰὰ ἴνρ85 πα ρτὼὸ- 
ῬΉΏΘΟΙΕΒ ἐγέλα [5ς. 15486] δὲ μ. ἐμπλῆσαι ἡμᾶς προφητεύων χαρᾶς τὸν 
κύριον ΟἸοιη. αεά.τ.π(ρ.1το3.20; Μ.8.2774}; μι προφητευομένοις ΟΥ. [ο. 
28.24{π0; Ρ.421.8; Μ.14.73320); οἱ μὲν γὰρ [56. ρτορῇῃεῖ5)] προῇδον μ. 
τὴν θείαν οἰκονομίαν, οἱ δ᾽ [956. ΔΡΟ51165] ἄδουσιν ἑρμηνεύοντες τὰ ὑπ᾽ 
ἐκείνων μ. ἀπηγγελμένα ετἢ.αγϑιϊγ.τίρρ.146.19,147.1; Μ.18,241.,8}; 
ἘΡΙΡΒ.ἐαργ.8.7(0.193.12; Μ.41.216.), Μαχ.ριι4(Μ 9χ. 5400); τεῖ, 
Ῥαιλπα ἰρασῆσησ, Ἰἀ σαῤρ.1.62( ΝΜ 00.12048); 3. Ξαεγαγηεμαίν συν- 
αποθνήσκει Χριστῷ, μ. εἰπεῖν τῇ ἁμαρτίᾳ κατὰ τὸ βάπτισμα Ἰ»οπ.Ατ. 
4...2.3.6(Μ4.3.404Ὰ}; μ. συνταφέντες αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος Ματο. 
Ετιοριδο4(Μ.δπ οϑςο); διὰ τοῦ βαπτίσματος χάρις δίδοται μ. τὐ.(Μ. 
6π5.1ΟΟ ΙΒ); ὁ κύριος ἡμῶν...μ. πρόκειται εἰς θυσίαν 1.1|.71ας(ρ.160.15); 
τοί ἧς ξαογαπιομίαὶ γοαϊίν, ΟΌΡ. τυπικῶς δϑ τοϊδίησ το ΟἹ ἴοτε- 
Βῃηδάονιίησ, Οτ.Να2,9γ.41,4(Μ,26.436.); 4. ἰϊτατα,, 2: ἃ ἰοῖο υοῖεξ 
([λ1. ςεονοίθ), 1Ρ.27.5 (0.9. ; 178) οἷἵ. 85, μυστικός; [1|.8α5. ἀτιὰ Γτ, 
ΟΠγν5.{Ρ.324.4); 5. ερίγίμαϊν, ΟἸειη.)ασά. 1. 5(Ρ. οϑιιο; Μ.8. 2658})} 
ΒΌΡΘΙ]., τὐἷ} ἀφο ἐριγίπιαὶ εἰρηϊβεαημεε μνυστικώτατα πέντε ἄρτοι 
πρὸς τοῦ σωτῆρος κατακλῶνται 1(.5ἱγ.5.6(ρ.348.1 ; Μ.0.574}; οοΙλρ.» 
ΟΥ, ο.20.4(0Ρ.32τ.1τ6; Μ.14.581Ὰ}); Ἔυς.}.2.3.3.τ(Δῖ.20.300Α) : (ἢγν5. 
πομι.47.2 τῷἪ 0.(8,278Ὰ}; 6. πενείεγίομεῖν τὸ μὲν ἀνδρικῶς αὐτὸν [8ς, 
ΟὨ 51] οὐσιωθῆναι, μ. παρειλήφαμεν 1) 1ο..ΑΥ.41....2.9(}}.3.6484}; ἐν 
ἀγγέλοις..«ὕλην ἄυλον μι ἀπειργάσω Οςο.]5. εχ. ϑϑτι(Μ,92.1502ΑᾺ)}); 
7. πινείοαϊϊν τέλειοι, τῆς θεωρητικῆς ἤδη μ. ἀξιωθέντες θεολογίας 
Μαχιεαρ.τ 8(Μ.90.1208.}. 

Ἐμυστιπολεία, ἡ, “οἰδιμμ σα! θη. οὗ γεϊε5, Ἑλιάοο ΟνΡΥοτ οοίῖ.8ς. 
8448). 

βυστιπόλος, 1. φοἰδηηϊείηρ μι δἰεγῖε8.; ἃ5. Θαϊβῖ., οἔ Του ἢ 
Ῥιεβῦβ, Νόπη ραν, [ο.τ:το(Μ.43.7534}); Ευάος (ψρν.2,26τ(Μ 8 ς. 8568) 
ὈΠ]655. 85 δα δῖ. πριιῖ, ἸΏ 56π86. 2; {ρον ρῥέν, ΝΟΊπ,ραγ.70. 
4:23(7778); 2. εομηθείεά τὐλἶ 16 πιγδίεγίθδ, τοὐονο μενοίεγίες αγέ 
δοϊεηιηχεά ἑορτῆς 10.7: τά(δοβ.}); μελάθρου ῬΔ11.51}, δορὰ τ88(Μ.8ό. 
21271Α); ΘῆςΘ ἴῃ ρεη., οσεγεά, ᾿οὶν πίστις ἙπάοςΟγῥ».2.2(Μ,δς. 
8484}; βίβλοις Ῥ4}.5}} δορὴ δ ξ(21424). 

μύστις, ἡ, 1. ἔετῃ, ἔογηι οὗ μύστης, σἤαγονῦ οὐ αὶ Ξεεγεὶ, εὐ β ἀαηίς 
δυνάμεις..-«ἂς καὶ τῆς οἰκονομίας μ. πεποίητο αὐ ΝᾺ 2,0γ.38,14{Μ.56. 
2288); 2. 45 δα]., τ γσῖς μι ἐδωδήν Ἰά καγηη.1.2.2 0.200 ( 1.27. 9064}; 
Νοππ. ραν. 9.4:21(Μ.43.7118). 

Ἐμυστιφόρος, ὀδαγτηρ πποιοϊφάσε οὗ γεγϑίεγίες, ΒΟΡὮσ. ΗΠ εαγηι. 8.18 

(Μ.87.37728). 
[Γ]μυστοπόλος, -- μυστιπόλος : ἃ5 συδ5ί., πη ϊταίον, ΟἹ ὈΙΒΠΟΡ5 

μ- ζωῆς ἀτελευτήτοιο (στ. ΝΖ. καγ7η.2.τ.τ,.6(Ν.37.1228.4). 
μυτακισμός, ὁ, ῤγομμπμείαίίΐοι οὗ μμαὶ ί δέίονγε ἃ υοιοεὶ, εἶ. 

»ιοίασίςητς οί, φμοϊίοης Δ {ἰππΠ|ογαηπι υοεαϊὶς φεφωτίιν, 1514. Ἡ, οἰ γηι. 
1.32.6. 

μυχϑίζω, τη 8., 5,667 αἱ, Ὠάντῃ. 5.21: 25 (Μ.320.128:}). 
μύχιος, ἐπισαγά; οἱἨ τῖνοιβ, μηπάεγρνομμά, ῬΈΏΪΙ]οβί. ἀ.6.3.οΟ(Μ,ὅς, 

4028). 
Ἐμυχοείς, ἱμγκίηρ ἴῃ ἀαγξ εονηθν5, στ Ναξιχαγμι.τ.1.7.)9(}}.37. 

4444). 
μυχός, ὁ, ἐπηογηιοςὶ βαγὶ λόγος...μονογενής, οἷα πατρὸς ἐὲ ἀδύτου 

μ- γεγεννημένος ἔππι5...(ὅὕ1τ2{ρΡ.230.10; Μ.20.12888). 
μυωξία, ἡ, »ιοιι56- ποὶς, τ. ΝΑ 2.ε}.4(Μ.37.25Ὰ). 
μυωξός {{"]μυοξός), ὁ, ἀογήποιδο, ἘΡΙΡΗ ἤαεν.64.72(ρ.523.6; Μ.4τ. 

1107}}; ἰ4.σπειδά(ρ το4. 5; Μ.43.1734}; μνοξός, Ογτ. Η.εαἰοελ!.τ8.1. 
μυωπάζ-ω, δὲ «πογιεἰρἠϊθά ; ταρῖ,, [Βα5.ἐοπίμϑδιττ(Μ.20.8258); μὴ 

κ"ωμεν,.εμακαρίζοντες ὑπὲρ ἡμᾶς κοσμικούς 0 Οατρ καρ δαρρὶ ΟΝ. 
8ς.τ858); ἡ διδασκαλικὴ ἀκρόασίς ἐστι...““όντων φωτισμός 0.0]. 
5εαἰ.26(Μ.88,τοῦ48); α. δες. μικρὰν καὶ...«τὸ γραφικὸν «-εἰν δοκοῦσαν 
μετάνοιαν Ν1 6 Ρ}.3.254(.70.Ξο08). 

Ἐμύωσις, ἡ, Γ᾿ πε δοίαν δἰγμείγε τὸ ἧπαρ.. οὐσία ἐστὶν ἐρυθρὰ 
σαρκώδης μύωσιν ἔχονσα τεταμένην ἐν τοῖς δεξιοῖς μέρεσιν Μεϊεῖ.παΐ. 
κον!.τοί Μ.64.12210}). 

δμῶλος, ὁ, (1,δῖ, πιοΐδ5) γιοῖς, ὑγεαίιυαίθῦ ; μ. Εὐτροπίου πδῖὴδ οἵ 
8 Ῥοχὶ, Ολγομ. αδελ.. 38ο(Μ.92.0 764); ἘΠΡΠη.εἰνοη. Ὁ. 36)( 01}. ἴοΥ 
μούλῳ οοαά,, Μ.1οϑ.8δολ). 

μωλωπίζω, ξεοηνρε, ΟΥΝ γε5. .ροὶ].2τ(}.45.11658). 
μώλωψ, ὁ, εἰγέρε, τυραΐ, ὑγιῖδε; ἢρ., Οὐ Νγϑθιυγρ τδίρ.321.4; Μ.46. 

3034}; Μαῖς, ΕΥοβδε,3.5(Μ1.65.0734}); τούτων οὗ μ. τῷ τῆς μετανοίας 
ταχυφαρμάκῳ καθαίρονται ὈΒτγπΙρριεμειῖη Μτελ.(Ρ.092.32); Μακ, 



μωμάομαι 
ανεδὶρ. (Μ.οχ1.14174)}; γύμνου σὸν μ. τῷ σῷ ἰατρῷ Ὑπάτ,ϑύμα,ΓΟΉ 3.1 
(Μ.09.17214}). 

ῳ 

μωμάομαι, δίανις, βηα Κατ! τοῖξμ, δῖος ὀγίης δίαριε μῤοη, ἀϊ5- 
φγεαί! ἐμωμήσω τῆς σωφροσύνης τὸ ἐπάγγελμα Β45.6}.45.2(3.12340; 
Μ.32.3688); οὐκ ἐμωμήθη τὰ.««φάρμακα {ῤ. (1340); Μ.5680); ΝΗ]. 
Ρενγίδὶ.12.132(}1.79.0684). 

μώμημα, τό, δίφηιἶε;, ΜΕΊΉ.γε5.χ.43(ρ.291.7; Μ.18.2720). 
μῶμος, ὁ, 1. ῥίανμο, γεργοαεὶι, ἀΐοργαςο; ὑπὸ μῶμον εἶναι ἸΠεΥ 

γεῤγοαεῖ,, Ογτο σίαρλι φη.3(1.600); 2. ῬΗγϑίοαὶ δίεηεῖδλ, ἀρ βοηθοί, 
Οσηξί..4}}.5.21.1; ἰαΐμιὶ γυναῖκα...μὴ ἔχουσαν μ. μήτε βεβηλωμένην 
Τί ου.ο.το; Ἐβαΐαβ ον ττ(ρ.60) ; ἢρ. ἃπα πιεῖ, ΤΟ θηι.63.1; θεραπευό- 
μένοι τοὺς ψυχικοὺς μ. ΤΠατ. Ηφτ46].15.30: 26(Μ.τ18.13240); τὸ μέγα 
καὶ ἄθυτον ἱερεῖον...θεραπευτικὸν μώμων..«καὶ μολυσμάτων ΟΥΝαΣΖ. 
ογ.45.13(Ν1.436.6418); Ορηϑδὶ. 4.Ὁ}.2.43.3;} τῇ σωφροσύνῃ τοῦ τύφου τὸν 
μ. ἐντίθησι Ἡμᾶς, Ερ᾿.6: ττ(3.438); παρθένους ψυχὰς.--μὴ ἐχούσας μ. 
Ἐπαίαϑ ο7.25.2ο(ρ.174; οἵ, Ν.40.11884}); τεῦ. Τῃς, καὶ σῶμα λαβὼν καὶ 
ψυχὴν ὁ μονογενὴς..«μώμου ταῦτα παντὸς ἐλεύθερα διεφύλαξε Τβαϊ.6. 
τ45(4.1240); ἀληθῶς ὑπελθὼν τὰ ὑμέτερα ἔργα καὶ πάθη φυσικὰ...τὰ 
μώμου μακρὰν καὶ μολύσματος Βορῇτγ. Η.6ῤιδνη.(Μ.87.2177}). 

Ἐμωμοσκοτ:-ἔω, ὀχ Ἶη6 ΒΘΟΥΙΗΟΙΆ] ν]οι τπ5 ῥογ ὑἰεπϑὴιες, τ θη, 
41.2; ὕντιαάονοῖπίτ. 210}; 14. Δα ρτοεπι.(3.817}); ΦΧ Φ σα ]- 
ἀαΐεβ [01 μη βϑιβοοά, Οὐηεί..4}.2.3.1; ἢρ. γινωσκούσας ὅτι εἰσὶ 
θυσιαστήριον θεοῦ καὶ ὅτι πάντα “-εἴται, καὶ λέληθεν αὐτὸν οὐδὲν... 
τῶν κρυπτῶν τῆς καρδίας ῬΟΙγο,6}.4.3; οὐ τὰ σώματα --εἴσθαι ἀλλὰ 
θρησκείαν καὶ βίους (οῃεί..4.}}.6.23.5; τεῖ, Ἐοια. 12:1 χρὴ πανταχόθεν 
“εἶσθαι τὸ σῶμα τὸ ἡμέτερον (Πγγβ.0»1.20.2 τπι Κονι.(0.657Ὲ)}; οὗ 
τε Τογπια]α τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις, 14. πον}.17.4 1 ΠΗ εὖ.(12.1Ἴ08}; πεῖ.» 
ἐχανμίης ον καὶ ν, εὐ εῖδε βαττολογοῦμεν δὲ ὅτε μὴ “-οὔντες ἑαυτοὺς 
ἢ τοὺς. «τῆς εὐχῆς λόγους λέγομεν τὰ διεφθαρμένα ἔργα ἢ λόγους ἢ 
νοήματα ΟΥ.0γ.21.τ(ρ.345.4; Μ.1τ.4800) ; ΕΡὮτ.3.460 ; βίον ὑπὸ πάντων 
““ούμενον ΟτοΝυβ8.6}. 18(}}.46.τοό90); Ματο τ ορηβε.7.τ3(Μ,6ξ. 
1ο800). ᾿ ᾿ 

μωμοσκόπος, ὁ, 056 τοῦο ἰσοῖς ἔον δίεηεῖξἑες ἴὰ βου βο 14] νΊ  ΙΤΉ85, 
ΟἸδτη. ἐγ. 4.τβίρ.30ο.1 ; Μ.8,13258); Ὀντολον, βαξε Α(βωμοσκόπους 5", 
400); μωμο- Μ.77.4650}; ἢρ. ἀκριβὴς μ. τῆς ἑαυτοῦ γενέσθω ψυχῆς 
4 Μα].14(3.8322Ὰ}; ταϑῖ., οὗ ζατε -βηπάενς, Βαϊ. ρ.1τ6(4.1017). 

μωραίνω, γηαξε [οοἰΐεῖι, οομυίεῖ οἵ ΖΝ, τοῖ. του το, (]Β11.5 γ.1. 
τ8(8.57.17; Μ.8.8ο40); ΗΙΡΡ.αη.3.2.5; πότε τῶν ᾿Ελλήνων ἡ σοφία 
μεμώραται, εἰ μὴ ὅτε ἡ ἀληθὴς τοῦ θεοῦ σοφία ἐπὶ γῆς ἑαυτὴν ἐφανέρωσε; 
ΑἸ ἴπε.46.4(Μ.25.1770); Βα5.πεχουτίτ.80Ε ; Ν.29.180Ὰ); Ρ855., δέὲ- 
εοτῖθ ζοοί ἦι, τοῖ. Ἑλοιη.᾿ 20, Αὐιβειροῖ,δ.2; δέεοτμε τηςτριά, (ΠγΥνΒ. 
μον! 1 5.6 ἐπ Μ{ι.(7.1939); ΝιοτΟΜ εν: ς(ρ.3269.31); ρετ, ΡίςρΙ, Ρᾶ58. 
8.5 84]., Τοοἶεἢ;, [10.1).8..}.3Ξ1(Μ 06,1τ570}. 

μωρίζω, δέ ῥοοίτεῖι, ΜΙ. Τὰν τ(ρ.453}; ἰδ. (0.460), 
Ἐμωρικός, ἔοοἰτοἢ; τιθατ, οἰαχ, 45 βαῦβι., ΕΡΉΓ.2.140Ε, 
Ἐμωροπλούσιος, ὁ, γἱεῖ γοοὶ, 70. ΜΟΒΟΙ, ῥγαϊ, 2ο6(Μ,87.30078). 
μωροποιέω, φεί ῥοοἰεμῖν, ΝῚ ρ.3.1τ1(Μ.79.3770}; ΑρορῤΠέξ, Βαϊν. 

(ΡΟ τι Ρ.407.2; Μ.65.1210); ᾿μδοπτΝ ιν». 47(Μ.03.17280). 
μωροποιός, »ηαϊίη βοοϊίεἢ,, Βαβ. μουν Ῥεδ(..π820; Μ.20.4440).. 
Ἐμωροφανής, τη: Π1}25ἰν ζοοίδλι; πραῖ. ἃ5 5ιῦ5ῖ,, τιαπίξεϑὶ γον, 

Οὐ Ν υββ. ροὶ! οί .45.12410). 
μωρῶς, 17: ξοἰΐν, στ. ΕΡἈλ.17.2. 
ἘΜωσαϊζ-ω, τρεαῖ Πκ6ὸ Μόοβες “τποντας μᾶλλον ἢ Πλατωνίζοντας 

ΘΟΡΠΓ. Εν Ογν.εἰ 70.24(Μ.8].34οραὶ. 
ἘΜωσαϊκός, οὗ οτος συγγραφή ΟΥοΟῖὈεἁο 4(2 Ρ.465); εὐλογίας 

νηθβ.».5(Μ.66.13444}; γράμματα Ὀντ ρίαῤῥιση, 2(τ. 610); ἰκό ἐμαί 
οΓ Μοςός; οἵ Ἰταραϑβιοπεα ῥσγάνοσ, Τάτ, ἢ. γεἰ.2(3.1126). 

ἘΜωσαϊκῶς, { Μίοξες, ας ΜοΞξες ἀϊά, ἘΜ, ὅγητιοὶ ἄηη.3(Μ.τ8, 

3534). 
ἘΜωσῆς, ν. ἘΜωὺύσοῆς. 
[μωτόω, ν. μοτόω. 
["]μώτωσις, ἡ, ν. Ἐμότωσις. 
ἘΜωῦσῆς, "Μωσῆς, ὁ, οτος: 
Α. πὰ ρεη,; 1. πᾶπιδ Ἵχρ αἰπεά Μ, ... διὰ τὰ ἐξ ὕδατος ἀνελέσθαι 

αὐτό (τὸ γὰρ ὕδωρ μῶυ ὀνομάζουσιν Αἰγύπτιοι),... καὶ γάρ τοι Μ.- τὸν 
ἀποπνεύσαντα τῷ ὕδατι προσαγορεύουσι (ἸδΙᾺ.Ξ γ.Σ.2 2 (0.05.5; Μ.8, 
8078); ΟΙΡΣΟ νος.1.17; Μεννουθὶμ τοῦτον [Ξς, Μωῦσέα])] ὠνόμασαν, 
ὅ ἐστιν Αἰγυπτιστὶ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἨΡΡ. α,.3.2.6; Μ, προσεῖπεν 

. ἐπειδὴ διεσώθη ἐκ τοῦ ὕδατος" Αἰγύπτιοι γὰρ τὸ ὕδωρ μῶυ καὶ τὸ 
σὴς σωθῆναι προσαγορεύουσι ΤΈυ σι. εχ. (Ν.τ8,780}); 2. Πιποοηβ 
Δ Ῥονύγοβ ἔστιν οὖν ὁ Μ. ἡμῖν προφητικός, νομοθετικός, τακτικός, 
στρατηγικός, πολιτικός, φιλόσοφος ΟἸοτη.Ξ7,1.24{0.90.16; Μ,δ,9058); 
ἡ. «κατὰ Μωύσέα φιλοσοφία τετραχῇ τέμνεται, εἴς τε τὸ ἱστορικὸν καὶ 
τὸ κυρίως λεγόμενον νομοθετικόν...τὸ ἱερουργικόν... καὶ... «τὸ θεολογικόν 

οἐδια. ,ϑ(ρ.τοδ,24; οΣτΟ.; ἃ. 85 ἰαννβῖνοσ “ὁ νόμος διὰ Μ. ἐδόθη οὐχὶ. 
ὑπὸ Μωσέως, ἀλλὰ ὑπὸ μὲν τοῦ λάγου, διὰ Μ. δὲ τοῦ θεράποντος αὐτοῦ 
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ἰ4.ραφά.1.7(0.125.1τ0; Μ.8,2210); Μ. συνελόντι εἰπεῖν νόμος ἔμψυχος ἦν 
τῷ χρηστῷ λόγῳ κυβερνώμενος ἰ(.5ἰγ.1.26{ρ.104.23; Θτ64); [(δ»7 Οὗ 
Μοβοβ ἴο Ὀς ἱπιεσρτείεα βρι  }}ν οὐκ ἔστιν ἐντολὴ θεοῦ τὸ μὴ 
τρώγειν, Μ, δὲ ἐν πνεύματι ἐλάλησεν ..«οὐ κολλήσῃ, φησίν, ἀνθρώποις 
τοιούτοις οἵτινές εἰσιν ὅμοιοι χοίροις Βαγη το, ; Οἰδιη, ῥαεά.2.το(ρ.2οῦ. 
28; 5004); ἃ5 ΤΠ Ι516 Ὁ οὗ (μγιϑὶ ἄμφω δὲ τὼ νόμω διηκόνουν τῷ λόγῳ 
εἰς παιδαγωγίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ὃ μὲν διὰ Μ. ὃ δὲ δι’ ἀποστόλων ἴὁ. 
4.12(0.287.20; 6134); υᾶν»ν πηρετίεςξ, ταί, 10.4113 τοῦ νόμου τοῦ διὰ 
“Μωῦσέως τοῦ ὕδατος ὄντος ΟΥ. [γ.56 τῃ [6.(ρ.520.6}; οὕτω δὲ Μ, ἀτελῇ.. 
τὴν διδασκαλίαν τοῖς κατ᾽ αὐτὸν παρεδίδου διὰ τὸ ἀτελὲς αὐτῶν τῆς 
φρονήαεως Ἐχιβ5.6.1ἢ.2.2ο(Ρ.121.28; Μ,24.0490)}; [514.}Ῥ].ἐρ.3.321(}2.. 
78.88.Ὰ}; ᾿πιϑρίτϑτίοι ααρβιίοημεα Ὀγ Ματγολοηϊῖε5, Δαδπι.άταί. 1.22 
(Ρ.42.20; Μ.11.17498)}; ἀεἰεηθεοά Ὀγν Ὀμεβί, τοῖς Μι.23:3 σκόπει 
πόσῃ περὶ τὸν Μ, κέχρηται τιμῇ, πάλιν τὴν πρὸς τὴν παλαιὰν συμ- 
φωνίαν ἐνδεικνύμενος (Πτγ5.ἤοη.72.1 ἢ Μ|Π.(].7Ο010); τοῖς Μι,19:8 ὁ 
Χριοτὸς...οὐ μόνον οὐκ ἐμέμψατο τὸν Μωσέα, ἀλλὰ καὶ ὑπεραπελογή- 
σατο [514.Ῥε].2}}.3.716(7840); Ὁ. ἃ5 ῥτόρδμεῖ, σύ ϊε»".43.δ; τὸν χορὸν - 
πάντα τὸν προφητικόν, τοὺς συνθιασώτας τοῦ Μ. (Ἰεια, ῥγοί, δ(Ρ.60.23; 
Μ.8.τ808); δ.4(0.47.20; 1618); οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι προφῆται πάντες 
ἢ τὰ μετὰ πολὺν ἐσόμενα χρόνον εἶπον, ἢ τὰ κατ᾽ αὐτὸν μέλλοντα συμ- 
βήσεσθαι τὸν καιρόν" ὁ δὲ μακάριος οὗτος μετὰ πολλὰς γενεὰς γεγονώς,. 
ὑπὸ τῆς ἄνωθεν δεξιᾶς ὁδηγούμενος, ἐκεῖνα εἰπεῖν κατηξιώθῃ ἃ πρὸ 
τῆς αὐτοῦ γενέσεως ὑπὸ τοῦ τῶν ἁπάντων ἐδημιουργήθη δεσπότου 
Ομ γυϑβ.ἤοηι,.2,2 ἴῃ Ορη.(4.98); Ὁ. 85. Δροβῇὶα ἐπειδὴ δὲ ἔθετο ὁ θεὸς 
πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας...Μ΄ τῶν ἀποστόλων ἐστί 
ἘΒ45.15.τβ4(α.κιςο; Μ.30.4320); 8. 48 δυῖμοσ οἱ Ῥεηϊδίθιοῃ Μ. 
ἀνέγραψεν (αὐτοῦ γάρ ἐστι τὸ Δευτερονόμιον) ὅτι οὐδεὶς οἶδε τὴν 
ταφὴν αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης᾽ σεμνύνων καὶ ἐπαίρων καὶ τὴν 
ταφὴν αὐτοῦ ὡς οὐκ ἐγνωσμένην ἀνθρώπων γένει Οτ,(εἰς.2.54(0.178.4; 
Μ.11.8844); θαὶ οὗ, μετὰ...τὴν Μωύσέως ἀνάληψιν ἐγράφη ὑπὸ τινος, 
οὐ μὴν ὑπὸ Μ, Πορι ΟἾδη1.3.41; ἀνὰ οἵ θοοΚ οἵ ἴον, Οχι(εἰς.6.43. 
(ρ.ιι4.1; Μ.11.13654); Μεοίῃ. ογφαί, τοί ρ.498,31; Μ.18,3414}; φασὶ δὲ 
Σολομῶντα συντεταχέναι καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον, εἰ μὴ ἄρα Μωὺυσέως 
ἐστὶ σύγγραμμα ΤΟ εγϑ.ςγηορς.(6.3618). 

Β. αβ ἴγρθ; 1. οἱ σοα εἰς τύπον θεοῦ Μ΄, προσκομίζουσι μὲν τὴν 
ϑυσίαν οἱ ἀμφὶ τὸν Ἀαρών, ὑποδέχεται δὲ αὐτὸς Ονγιαάον.ττ(1.307Ὲ)}:;. 
τεῦ, Ἐχ.7:1, οἵ, νῦν γὰρ ὑμῖν μὲν ὁ Ἀαρών ἐστιν ὁ διάκονος, Μ. δὲ ὁ. 
ἐπίσκοπος" εἰ οὖν ἐρρέθη Μ. ὑπὸ κυρίου θεός, καὶ ὑμῖν ὃ ἐπίσκοπος εἰς 
θεὸν τετιμήσθω καὶ ὁ διάκονος ὡς προφήτης αὐτοῦ (η5ι. 4Ρ}.2.20.1}. 
2. οἱ (μι, τεῦ, Ἐχ.2:1 σεσίγηται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν 
οἰκονομικῶς ὁ Μωσέως πατήρ..«.ὅτι καὶ ἀπάτωρ τὸ κατὰ σάρκα Χρι- 
στὸς πλαγίως ὑποδηλῶν Ογτι ἰαρήῆ, ἔχ.τ(1.250Ὰ); κατατεθηγμένη πρὸς 
μιαιφονίαν ἡ τεκοῦσα συναγωγή..-5ς, Χριστόν] κατέκλεισεν ἐν 
μνημείῳ" τύπος ἂν γένοιτο..«διὰ χειρὸς ὥσπερ τῆς ἰδίας μητρὸς ἐν τῇ 
καλουμένῃ θίβῃ καθιέμενος ὁ Μ, τὸ.(2510); τεῦ, Μτ,2:20, Ρτος,..χ,. 
4:18(Μ.8).5370); ἃ5 Ἰαινεῖνετ ὁ ἀληθινὸς νομοθέτης οὗ τύπος ἦν ὁ Μ. 
υὐνξαυτῷ τὰς τῆς φύσεως ἡμῶν πλάκας ἐλάξευσεν Οτ,Νγπ5.ν.λ1ος (Μ. 
44.3078}; 85 ταραϊδίοσ, Β85..3)}17.33(3.270 ; Μ.32.1258); μεσίτης μὲν 
σαρκικῆς ἐλευθερίας, γράμματός τε καὶ σκιᾶς ὁ ἱεροφάντης Μωσῆς. 
ὁ δὲ κύριος ἡμῶν..-.τῶν ὑπὲρ νόμον εἰσηγητής, καὶ τῆς σαρκικῆς ἐλευ- 
θερίας τὴν ἀσυγκρίτως ἀμείνω δωρούμενος, τοῦτ' ἔστι τὴν κατὰ πνεῦμα 
Ὀντ.αάον.2(1.518)}; 45 βρόῦβε οὗ Ὁβύσοῃ τὸν Χριστόν, ᾧ.. «Μωσέως 
περιθήσομεν πρόσωπον..-εἰς τὸ σχῆμα τῆς ᾿Ιουδαίων ἱερωσύνης Ἀαρὼν 
ληφθήσεται καὶ ἀναπληρώσει τῆς συναγωγῆς τὸ πρόσωπον ἡ Μαριάμ. 
κατηγόρευσαν τοίνυν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ...ὅτι τὴν μέλαιναν, 
τουτέστι τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν, ἐμνηστεύετο Ἰ΄. σἰαῤκιΝ τηνι, (1. 3808) ;. 
5 πέδ Ῥάσϑεὶ ψιἢ ΟὨτϑτ ᾿5, ἰπ ξυ]Ἰπιοηῖ οὐ )ὲ.18: 8, Ελι5..6.3.2 
(ρρ.97-τοο; Μ.24.1τ60--73}; ἃ5 ΜΟΣΚΕΥ οὗ Πιίγας]ςβ, Ομγγβἤονι, 2 8.2 

ἴῃ Μ|Ι.(7.335Ὰ}; ὯῖΙ5 Βαπᾶ ἃ ἴγρε οὗ ἴης, τοῦ νομοθέτου ἡ χεὶρ 
προβληθεῖσα τοῦ κόλπου πρὸς τὸ παρὰ φύσιν ἠλλοιώθη χρῶμα" καὶ 
πάλιν ἐν κόλποις γενομένη, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῆς καὶ κατὰ φύσιν. 
ἐπανῆλθε χάριν. καὶ ὃ μονογενὴς..«ὁ ὧν ἐν κόλποις τοῦ πατρός, οὗτός 
ἐστιν ἡ δεξιὰ τοῦ ὑψίστου, ὅτε δὲ ἡμῖν ἐκ τῶν κόλπων ἐφάνη, καθ᾽ ἡμᾶς 
ἠλλοιώθη" ἐπεὶ δὲ τὰς ἡμετέρας ἀσθενείας ἐκμάξας, πάλιν ἐπανήγαγε 
τὴν ἐν ἡμῖν γενομένην χεῖρα, καὶ καθ᾽ ἡμᾶς χρωσθεῖσαν ἐπὶ τὸν ἴδιον 
κόλπον... τότε οὐ τὸ ἀπαθὲς τῆς φύσεως εἰς πάθος ἠλλοίωσεν, ἀλλὰ τὸ. 
τρεπτόν τε καὶ ἐμπαθὲς διὰ τῆς πρὸς τὸ ἄτρεπτον κοινωνίας εἰς ἀπάθειαν 
μετεστοιχείωσεν το γ88.0.1605.(Ν1.44.3364}; Ογτι ρίαρὶ, Ἐχ,2(1,3018);. 
Ῥυϊ οἴ, ὁ δὲ κόλπος Μωσέως δύο δυνάμεις ἔχει, τὴν μὲν προτέραν 
καὶ κατὰ τὰ τοῦ γράμματος νοήματα, ποιοῦσαν τὴν πρᾶξιν τοῦ πράτ- 
τοντος..«λεπρῶσαν" τὴν δὲ δευτέραν καὶ ἀποδεικνύουσαν τὴν πολιτείαν ᾿ 
καὶ ἀποκαθιστανομένην εἰς τὸ βούλημα τῆς φύσεως τοῦ λόγου ΟΥ. 7ο. 
42.2τ(13; Ρ.462.22; Μ,14.800})}; ἔγδί ΡΙαρὰβ ἃ ἰγρε οἵ (γτοββ ἀρχὴ 
σημείων ἐπὶ Μωσέως αἷμα καὶ ὕδωρ, καὶ τὸ τελευταῖον πάντων 
τῶν σημείων ᾿Ιησοῦ τὸ αὐτό Οντ. Η.ἐαἰθοῖι,13.21; ΠΙ5. ουϊδίτοι μα 
αὐτὴ 8. ἴγρε οὗ ὕτοββ τοῦ Μωσέως καὶ ὑπὲρ τούτων 8.0, τῶν - 



Μωῦσῆς 

Αἰγυπτίων) τὰς χεῖρας ἐκτείναντος, ἀφανισμὸς τῶν βατράχων γίνεται... 
οἱ γὰρ τὴν ἔκτασιν τῶν χειρῶν τοῦ νομοθέτου κατανοήσαντες (συνήσεις 
«εὐδιὰ μὲν τοῦ νομοθέτου τὸν ἀληθινὸν νομοθέτην, διὰ δὲ τῆς τῶν χειρῶν 
ἐκτάσεως, τὸν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα) οἱ...τοῖς βυπα- 
ροῖς...«καὶ βατραχώδεσι λογισμοῖς συζῶντες.. ἀπαλλάσσονται τῆς πονη- 
ρᾶς αὐτῶν συνοικήσεως τ Ν γ85.0.λῖο5.(Μ.44.3480); τεῖ. Βας.16 νατἢ 
ΑὙδ]εὶς λέγει εἰς τὴν καρδίαν Μωσέως τὸ πνεῦμα, ἵνα ποιήσῃ τύπον 
σταυροῦ καὶ τοῦ μέλλοντος πάσχειν... «σταθεὶς ὑψηλότερος πάντων 
ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας, καὶ οὕτως ἐνίκα ὁ ᾿Ισραήλ Βαγη.12.2; [π|5ῖ. 
ἄϊαϊ. οο. (Ν.6.692Ὰ}; ἡ ἔκτασις τῶν χειρῶν τοῦ νομοθέτου γίνεται, ἡ τὸ 
μυστήριον τοῦ σταυροῦ προδεικνύουσα τι β5.υ. Μῖο5.(3738);.3. Οὗ [ῃ8 
ΟΠ β[1Δη τῷ μητρῴῳ γάλακτι. ..τιθηνούμενος 50. Μ.Ἶ. ὅπερ μοι δοκεῖ 
διδάσκειν ἵν᾽ εἰ τοῖς ἔξωθεν λόγοις καθομιλοίημεν ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
παιδεύσεως, μὴ χωρίξεσθαι τοῦ ὑποτρέφοντος ἡμᾶς τῆς ἐκκλησίας 
γάλακτος 1Φ.(2200); θεὸς ἐξείλετό τε καὶ σέσωκε ἶδα. ἡμᾶς ]..-«παροίσο- 
μεν γὰρ εἰς εἰκόνα καὶ ὑποτύπωσιν τῆς διὰ Χριστοῦ σωτηρίας τὰ ἐπὶ τῷ 
θεσπεασίῳ ΜΙ. γεγραμμένα Οντ. φσίαρ,. ἔχιτᾷι. 2484); ; τοῦ Μ. ἡ ἐπὶ τὸ 
ἐνδοξότερον μεταποίησις... γὰρ διορθωτὴς τῆς συντετριμμένης ἡμῶν 
φύσεως πλακὸς..«ἐπειδὴ πάλιν εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐπανήγαγε, τὴν.««πλάκα 
τῷ θείῳ δακτύλῳ..«καλλωπισθεῖσαν, οὐκέτε χωρητὸς ταῖς ὄψεσι τῶν 
ἀναξίων γίνεται τ γβδιυ Μος. (81.44.3070}; 4. νᾶυϊοῦβ ΤΟΤΆ] δμᾷ 
ΒΡΙΠ [8] Ἰοββοιβ ἀτανη ἴτοῖὰ ἐνεπβ 1ῃ Ὠ15 11 ταύτην ἔλαβεν τὴν 
χάριν [3ς. τὴν ἐγκράτειαν] καὶ ὁ Π, τὸ ἐνδεὲς σῶμα περικείμενος, ἵνα 
τεσσαράκοντα ἡμέρας μήτε πεινάσῃ μήτε διψήσῃ (Ἰοτη,5,7.3.1{0.222.20; 
Μ.βιιτόχα); τῷ Μ΄ ἐκ τῆς δικαιοπραγίας καὶ τῆς κατὰ τὸ συνεχὲς πρὸς 
τὸν θεὸν τὸν λαλοῦντα αὐτῷ ὁμιλίας ἐπίχροιά τις ἐπεκάθιζε τῷ 
προσώπῳ 1Ρ.6.12(ρ.484.τ2; Ν,0.3254); εἰς καθαίρεσιν τῶν τῇ φύσει 
τοῦ σώματος ἀκολουθησάντων ἁμαρτημάτων τεσσαράκοντα νηστεύει 
Μ. ἡμέρας, ὁμοίας δὲ καὶ ᾿Ηλίας καὶ ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων 
ὃ σωτήρ ΟΥ. [».7γ0 τη [0.(Ρ.546.20}; ἐπὶ μὲν τῇ πρώτῃ τεσσαρακον- 
ταετηρίδι ἐπαιδεύθη τὰ ΑΑἰγυπτίων, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ τεσ- 
σαρακονταετηρίδι ἐπὶ προφάσει τοῦ ποιμαίνειν ἐπὶ τὰς ἐρημίας 
ἀναχωρήσας, τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων ἀπεσχόλασε {8Β45.15.7(1.2820; Ν. 
40.1204Ὰ); ἡ κατὰ Μωύσέα παραινίασεται ἱστορία, τοὺς προκόπτοντας 
μὴ ἐξομαλίζειν τὰς πράξεις, ἀλλὰ ποτὲ μὲν κρεῖττον βιοῦν, ποτὲ δὲ 
δι᾿ ἀτονίαν ἐκλύεσθαι καὶ ἀσθενέστερον ἐνεργεῖν τ. 3ε(4οϑο; Μ.180Ὰ); 
τοί, Τετ.2:1, ΕΚ, 34:34 ὁρᾷς ὡς Μ' ποτε λαμβάνεται καὶ ἐπὶ τοῦ λαοῦ, 
ὅσον οὐκ ἐπέστρεφεν πρὸς κύριον, σύμβολον ὧν τοῦ λαοῦ τοῦ μὴ ἐπι- 
στρέφοντος πρὸς κύριον, κάλυμμα εἶχεν ἐπικείμενον αὐτοῦ τῷ προσώπῳ 
Οτιλονι. 5.8 τη. 76γ.(Ρ.38.20; Μ.153,32084); τροπικῶς τὸ δεδοξασμένον 
πρόσωπον Μωῦσέως, θεοποιηθέντος αὐτοῦ τοῦ νοῦ 16. 0.32.27(17; 
Ρ.472.33: Μ.14.817Ὰ); πρόσωπον Μωῦσέως νόησον εἶναι τὸ φῶς τῆς 
πεντατεύχου, κάλυμμα δὲ τὸ ἀσαφὲς τῶν μακαρίων λόγων, καὶ τὸ 
παραβολικόν, ἢ συμβολικόν, καὶ τὸ αἰνιγματῶδες ΝΠ ἐρΡιτιττοί 70. 
126Ὰ}); τεῦ, Εχ.53:) Μ. ... ἔξω τῆς παρεμβολῆς πηξάμενος ἑαυτοῦ τὴν 
σκηνήν" τουτέστι τὴν γνώμην καὶ τὴν διάνοιαν ἱδρυσάμενος ἔξω τῶν 
ὁρωμένων, προσκυνεῖν τὸν θεὸν, ἄρχεται" καὶ εἰς τὸν γνόφον εἰσελθών, 
τὸν ἀειδῇ καὶ ἄυλον, τῆς γνώσεως τόπον, ἐκεῖ μένει τὰς ἱερωτάτας 
τελούμενος τελετάς Μαχ,Γαῤ ἰἠεοὶ, Βδ(Νί.οο.11170); μετὰ τὸ προ- 
φητεῦσαι Μωῦσῆν οὐκέτι γυναικὲ συνῆπται, οὐκέτι τέκνα κυΐσκει, 
οὐκέτι γεννᾷ ὁ τοιοῦτος ἸρΊρῃ.ορ.«ἀγαθιαρ.μαον, 8. τδ(ρ,466.2ο; Μ.42. 
Ἴ240); ΤΌτιΝαζ,σίση τη ἔσο (36,668); οὗ μὲν τὸ σῶμα τῶν 
γραφῶν, τὰς λέξεις καὶ τὰ ὀνόματα, καθάπερ τὸ σῶμα τὸ Μωύῦσέως, 
προσβλέπουσιν, οἱ δὲ τὰς διανοίας καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ὀνομάτων δηλού- 
μένα διορῶσι, τὸν μετὰ ἀγγέλων Μ. πολυπραγμονοῦντες ΟἸΕΙΊ.5:7,6,15 
(ρ.408.30; Μ.9.,3574); ὅταν περὶ τοῦ Μ, ἀκούσῃς σώματος ἐν τῷ 

νόμῳ, γραφῇ νόμιζέ σοι χαρακτηρίξζεσθαι τὸν ὅλον ᾿Ισραηλίτην λαόν, 
καὶ περὶ αὐτοῦ γεγονέναι τὴν ἀμφισβήτησιν τοῦ διαβόλου πρὸς τὸν ἀρχάγ- 
γελον ῃγγβῖρρ.όηειῖη το (0.03.0); τεῦ, [0.4:36 θερισμός πως ἦν ἡ 
μεταμόρφωσις ᾿]ησοῦ ἐν δόξῃ φαινομένου οὐ μόνον τοῖς θερισταῖς 
Πέτρῳ καὶ ᾿Ιακώβῳ καὶ ᾿Ιωάννῃ.. ἀλλὰ καὶ τοῖς σπείρασιν Μ. καὶ 
᾿Ηλίᾳ ΟΥ..79.13.47(46: Ρ.273.21τ; Μ.14.484λ}; Μ-, νομοθέτης ὁμοῦ καὶ 
ἀρχιερεὺς καὶ προφήτης καὶ βασιλεύς, καὶ ᾿Ηλίας..-συνῆσαν ἐν τῇ 
μεταμορφώσει τοῦ κυρίου.. «ὡς φίλοι Χριστοῦ καὶ οἰκεῖοι, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 
ἐχθροὶ ἢ ἀλλότριοι (οης!. Αρῥ.6.π0.4: ἡ Μ, καὶ ᾿Ηλίου παρουσία τὴν 
ζώντων καὶ νεκρῶν ἐμαρτύρησεν αὐτῷ δεσποτείαν 1514. 6]. Ρ.1.230 
(}4,γ8.3208); ἡ ωσέως καὶ ᾿Ηλία παράστασις... οἰκονομία τις ἦν... 
καταδεικνύουσα δορυφορούμενὸν ὑπὸ νόμου καὶ προφητῶν τὸν κύριον 
«οἰ ῶς καὶ νόμου καὶ προφητῶν δεσπότην Ὀγτ.ἠον.ἄἀτυ.ο(ς3,3688); νεκρῶν 
πιστοῦται ἀνάστασις, καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων ἀναδείκνυται κύριος, ἐκ 
νεκρῶν μὲν τὸν Μί. προηκάμενος, ζῶντα δὲ τὸν ᾿Ηλίαν προσαγόμενος 
μάρτυρα Τ0.}) ποῖα. (Μι96.5400). 

(, Νίοβθθ8β Ξξῷ 16 1ἀνν, ΟΥὐνεομηνῖμ Μ1ι.12.43(ρ0.τό8.8; Μ.12.τοδ44); 
14..}0.20.5ρ(31; Ρ.381.17; Μ.14.6650); Μείῃ. [(..}οὖ ο: Ξ(ρ.511.0); Β88. 
δρῖγ.,(1.270; Μ.32.1250); (ὐοηοί, Αρῥ.π5.14.0; Ογτ.15.1.5(2.1334}; 
ΤΒαεισο τ. 705.(1.200); συμμεταμορφωθῶσιν...Μ.. καὶ ᾿Ηλίας, τουτ- 

8ο6 Ναζιραῖος 

ἔστιν, ὃ νόμος καὶ οὗ προφῆται, ὅταν μεταμορφωθῶσιν αὐτῶν οἱ λόγοι, 
καὶ κινηθῶσιν αἱ τοῦ νόμου σκιαί, τότε καὶ πιστευθήσεται Μ. ... περὶ 
Χριστοῦ γράψας πάντα ἀπαπι. Αητ. όγηλ τ (Μ .80.13608); Μ΄. καὶ 
᾿Ηλίας...ὁ μὲν τὸν γραπτόν,....ὁ δὲ τὸν φυσικὸν νόμον δηλοῖ ΔπατΥ, 

ογ.1(Μ.91.0530). 
Ώ. ᾿ποὸνν Μοβος᾽, ᾿βϑεθοπα Μοϑεϑ᾽; 5. Ῥαμ], Επιβίχαϊ. εἑα  αἩτγπ. 5 

(0.349); 8. Βα51}, Το. Μοπιάγντη. Βας. 1(Μ.06.13720); ἂπ ἀρθθοῖ οὗ 
5158], ΤΑπαβτ,ϑιγοίαί, 3 2(ΟὉ 2 0.70.5; Μ.88.6ορΑ). 

Ν 
[]νά, 1. (τοῦ ἕνα) σοπ)αποίΐοη ρΡαΐ Βοίογα βυθ]αποίίνα τὸ 

ΟΧΡΙΘ655 8 ἤπ8] οἴδαβθ, ἐθ, τ ογάον ἰραὶ ἐγὼ νὰ ἀναθρέψω τὸν ἀνέψιον 
Βατῖ. Εάρ89. ἤσαν (Ν.τοά.14250}; 2. εἰαρῃβεϊς τη ου)εοίοπ, ἐσ! 
υεγῖΐν ] ὁ θεὸς καλὰ νὰ ποιήσει μετὰ τοῦ δεῖνος 12115.4}.56γ».21.8(Μ. 
86.4328); πῶς αὐτοὺς καταλείψω πτωχούς; καὶ νά με καταροῦνται 
1δ.21.τό(441τ0). 

Ἐνάας (νάς), ὁ, (Ἡ εὉτ. ὉΠ) φγρθηὶ; 1. οἱ 1)6 ν1} τὸ γὰρ ΖΣατὰν τῇ 

᾿Ιουδαίων καὶ Σύρων φωνῇ ἀποστάτης ἐστί, τὸ δὲ νὰς ὄνομα ἐξ οὗ ἡ 
ἑρμηνεία ὄφις ἐκλήθη ξιβῖ.41αἰ.το2.5(Μ.6.7178); τοϊατεα τὸ πᾶῖης οὗ 
ΝΑΒΑΒΗ (ΤΕ 6ρ.11:2) ὁ ὄφις ὁ νοητός. ν, γὰρ ἑρμηνεύεται ὄφις, ὅστις 
τοῖς ᾿Ισραηλίταις...«ἐπηπείλησε..«νικῆσαι τὸν. «ὧν, τὸν ἐν σοὶ Ἡμμανίτην 
ΝῊ, ερ}.2.τοϑί.79.2040); 2. ἴῃ Ἰητεγργεϊδτοη οὗ Νομπυβδζαη Νεεθάν 
«χαλκὸς αὕτη. οἱ δὲ λοιποὶ τὸν Νεεθὰν Ν, Πάτσ 40 ἱῃ 4 ΚαΡ, 
(1.543); 3. Ξοῦζος οἱ πϑιὴς Νδββεης {(ν. Ναασσηνοῦ), ΗἸΙΡΡ. ἤκαόν.5.6 
(ρ.78.1; Μ.16.2126.}); ν. δὲ ἐστὶν ὁ ὄφις, ἀφ᾽ οὗ φησι πάντας εἶναι 
τοὺς.«-προσαγορευομένους ναοὺς ἀπὸ τοῦ ν." κἀκείνῳ μόνῳ τῷ ν. ἀνα- 
κεῖσθαι πᾶν ἱερὸν καὶ πᾶσαν τελετὴν καὶ πᾶν μυστήριον, καὶ...μὴ 
δύνασθαι τελετὴν εὑρεθῆναι..«ἐν ἦ ναὸς οὐκ ἔστι καὶ ὃ ν. ἐν αὐτῷ, ἀφ᾽ 
οὗ ἔλαχε ναὸς καλεῖσθαι ἐῤ.τΟ(ρ 1Οο.10; 21558}; ΤΠ τί φο ἔπ 4 Κεάρ. 
(1.543); 4. 45 δηρεὶ Ιἀοποβεά ΜΠ ἴτες οὗ Κπον]εᾶρε ἴῃ βυβίοῃ οὗ 
Τυβεϊηι τὸ δὲ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνῶσιν καλοῦ καὶ πονηροῦ ὁ τρίτος 
τῶν μητρικῶν ἀγγέλων, ὁ Ν. Η]ρΡρΡ.᾿αὲν.5.26(0.127.25; Μ.16.3105Ὰ); 
ΒΟΟΣ οὐ Αἀδιὴ δηά Ἐνς, 18.(Ρ.120.12; 31008); ΤΕΘΡΟΙΘΙΡΙ]6 ΠΟΥ 
τοιηρίβξεοῃ ἀπά ογπο βχίοι οὗ [65115, 1. (0.131.28.; 32020) ; ΙΔ ΠΏ Πεα 
ὙΠῸ δαρὶς, Αἄδιῃ Ρεϊηρ ταρτεβοπίςα Ὀν σδηγπιςάς, δ,(ρ.1522.11; 
2202). 

ἘΝαασσηνοί (-ἰνοῦ), οἵ, Ν᾽ σαφεόηδς, πιοβις 56οῖ γῃο τενοτγοα τῃ8 
Βεχρεηΐ (νάας, 4.ν.) οἱ Ν. .-. οὗ ἑαυτοὺς γνωστικοὺς ἀποκαλοῦντες... 
ἐκεῖνα δογματίζουσιν ἃ πρότερον οἱ 'Ελλήνων φιλόσοφοι ἐδογμάτισαν 
«τὰ μυστικὰ παραδόντες ἨΠΙΡΡ.ἠαεν.ς.2(0.77.4; Μ.τ6.31234); Ν. τῇ 
ἜἜβραϊδι φωνῇ οὕτως ὠνομασμένοι...μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεκάλεσαν 
ἑαυτοὺς γνωστικούς, φάσκοντες μόνοι τὰ βάθη γινώσκειν ἴδ.5.6(0.77. 
30; 2126 4); τιμῶσι δὲ οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸν νάας οὗτοι, Ν᾿. καλούμενοι τ. 
πιρίριΙοο,το; 31558); {Π6 11 αοςϊτϊης οὗ πιδῃ πὰ οὔ ΤἸεϑὰβ, 1δ.το.0 
(ρ.268.12; 34104}; ἐκ τῶν Βαλεντίνου σπερμάτων τὸ τῶν... Βορβοριανῶν 
ἢ Ναδινῶν:.. μῦσος Τάτ, ἤαόγ.τ.τ3(4.304); Ια φηέίφο τὴ 4 ερ. (1.543), 

νάβλα, ἡ, (Π͵ Ὀγ. ΧΌΣΣ, Ὁ), ἃ ΠΙ 5164] ᾿πΠ5ΓΓ δ ΐ Οὗ 10 ΟΥ 12 

ΒΕΣΙΩρ5 ; ΒΥΤΩΒθΟ ἰ5πὶ ἀπ 5. ΠΑ ὈΠ1ν τὸ ραν! αἰδοιπϑεα, ΓΠῚΡΡ.ΚΚ. 
οἵη Ῥεε(ρίχ4ο,2ι; Μ.1ο.716}). 

ἘΝαβουχοδονοσορικός, ὡς οὗ Νεῤμοϊασδηόεζαῦ Ν. δόγματι ΤΠατ, 
ϑιυα,6Ρ}»Ὀ.2.1](Μ{.00.11690). 

ἘΝαξζιραῖος (Ναξαραῖος), ὁ, (ΠΘὈτ, “1}) Νιαρίγέϊο; 1. ἴῃ ρει, ἀπὸ 
οἴνου καὶ σίκερα ἁγνισθήσεται, καὶ τὰ ἑξῆς περὶ τοῦ καλουμένου Ν, ΟΥ. 
ογ.Δ(ρ.3οό.5; Μ.11.4250); Ν. τὸ πεφυλαγμένον κατὰ τὴν Σύρων φωνὴν 
ὀνομάζει Ἰᾷ.Ξεἰ ἐρ {|4.τ6:Ί(Μ.12.0408}; ΒρΙτΙ[18] ᾿πτοῦρτη, οἱ ἸΔῪΥ 
ἀραὶηϑὲ οὐτίίηρ οὗ Παΐὶτ, 14 ἐονπ.διτα τη 1 ου.(Ρ.413.23; Μ.12.5058); 
10.4ταἰ.22{(Ρ.τ64.6); ἡγιασμένοι γὰρ τὸ Ναζιραῖοι δηλοῖ 1ἃ, [7.102 
1 [,αη1.4: 7-8(Ρ. 211.27; Μ.1τ3. 6531); εἰ δὲ οἴνου οὗ Ναζαραῖοι κατὰ 
τὸν νόμον ἀπέχονται, θυμοῦ ἄρα τοὺς Ν. ἐκτὸς εἶναι νενομοθέτηται 

14,ἐχρ. Ὀγ.2ο: τ Μ.17.2ο00) ; τὸ ν. ὄνομα σημαίνειν ἤτοι τὸν ἅγιον 
ἢ τὸν ἀφωρισμένον, ἢ τὸν ἄθικτον ΤθῈ5,41.6.1.2(Ρ.336.26; Μ.22.540Δ}; 
οὗ 10. Βαρί., ἘΡΙρμ. λαον.20.π(ρ.327.128Π.; Μ.41.4008}; 2. ἐχερ, Με, 
21:23 κληθεὶς δὲ...Ν. ἀπὸ τῆς Ναζαρέθ,....ἔδει.. αὐτὸν... «φύσει... Ν. 
ὄντα, τοῦτ᾽ ἔστιν ἅγιον καὶ ἄθικτον καὶ ἀφωρισμένον ἐξ ἀνθρώπων, 
κληθῆναι..«ἀλλ᾽ ἐπεὶ μὴ ἐκ τοῦ ναζὲρ ἐλαίου ταύτης ἔτυχεν τῆς 
προσηγορίας, μὴ δεηθεὶς ἀνθρωπίνου χρίσματος, ἐκ τοῦ τόπου τῆς 
Ναζαρὲθ τὴν ἐπωνυμίαν ἐκτήσατο Ἐλ15.4.6.7.1(ρ.36.34:; Μ.22.5408); 
οἴ Τεγιαάσεγοις αγείοηονη, ιδ(. ΕΪ,.2.3728Ὁ 3. ᾿Οἰετδίταν Ναί- 
γἱϊε᾽, ἀδεοίές, ΒΆ5.6}.44.τ(3.131Ὲ; Μ.32.3610); Ναζξαραίων χοροστασίαι 
Οτ.Ναξζ.0γ7.42. 6(}}}.36.4800); τοὺς καθ' ἡμᾶς Ναζιραίους 1δ.43.28(5130); 
ΤΒαχιϑιυά.0».11.τ)(}},09.8208). 



Ναζωραῖος 

ἘΝαζωραῖος, ὁ, γπαρ οὗ Ναχαγεῖδ; 1. οἵ Οητίβί ἐν ἀνόματε ᾿[Γησοῦ' 
Χριστοῦ τοῦ Ν. 44..σ.41(0.1τ74.33};} ἃ Ν, ἄνθρωπος (6]5.0Ρ.Οτ((εἰς. 
η«ιδίρ.χό9.18; Μ.χτ.14450); «4{Ὀβητοίρ.1ο.12); ἐγὼ ᾿Ιουδαῖος....καὶ 
οὐκ ἂν ποτε τῷ Ν. πιστεύσω «4. Ὀλτ).6ῤ1}.2) [28(ρ.08,17}; [α]π.]τὰρ. 
Δρ.Όγε. [ἰπ.3(65Ἁ Ἰοοα); 14,1, χο(3250); 2, αχερ, Μ1.2:23, ὮΙ 
ἱητετρτείεα ῬΟΤΩ ἃ5 δ ασαγέηα απ 85 ΝΝαωσίγείε (ν, Ναζιραῖος) Ν. 
κληθήσεται ὃ κυρίως τῷ θεῷ ἀεὶ ἀνακείμενος Οτιεογμ ἴῃ  Ζ{.τθ.το 
(ρ.540.21; Μ.12.14370); Ἐπι5.4.4.7.2(0.336.128,.; Ναζαραῖον Μ.22. 
548})) ; ῬΙΌΡΏΘΟΥ εἰζοα ἴῃὰ Μι, τᾶν Βεϊοηρ το πα οὗ ρτορβρίϊοβὶ 
ὈοοκΒ Ἰοσὲ τὔσουρῃ [Ἐν ]5ἢ περὶςοῖ; οἱ προφῆται, καὶ οἱ ἀπόστολοι 
πολλαχοῦ Ν. αὐτὸν καλοῦσι (Πγγϑ.λον.9.4 τῷ ΜΙ} α3 50); 3. ἃ5 016 
οἵ (βεβείδῃβ πάντες δὲ Χριστιανοὶ Ν. τότε ὡσαύτως ἐκαλοῦντο" γέγονε 
δὲ ἐπ᾽ ὀλίγῳ χρόνῳ καλεῖσθαι... ]εσσαίους, πρὶν ἢ.. «ἀρχὴν λάβωσιν... 
καλεῖσθαι Χριστιανοί ἘΡΙΡΆ. τ. 20.1{ρ.322.1; Μ.41.380Ὰ}); 4. ρῥίατ,, 
Ὥδτης οὗ εαΥν Τυάαίξιίς (ΠτΙβείδη βεοί, ὀρδεσνίην Βα ἢ αηά 
ΟἸτουτηοἰβϑίοη, ἘΡΙΡἢ. 667.20.7(0.229.48,; Ν. 41.4018}.}; Πουτιβηὶπρ ᾿ 
αἵ Βείοθα, ἰῇ (οεὶε- υτδ, Πθοδρο] 8, ἀϊετίοε οὗ ῬῈ]]α, οὐρίηατηρ 
ΜΙ τον οὗ Τογαβαίθτω (σι βιίβης το ῬῈ]]α ἴῃ Α.}. 68, 1᾽.(ρ.330.4; 
4010}; υϑὶπρ Μτ, ἴῃ ΗΦΌΥΕΥ ; ουτϑεά ὃν οὐποᾶοχ [68 ΤΏΣος 
ααν, 16.20.ο(0.332.4Π; 240408.); τονογίην ΟΠ γβὲ δ5. ἃ τἰρῃίοουβ 
τηδ, ΤΒατ, ἦσεγ.2.5(4.320); ΤΟ, ἤαφγιο(Μιο4. 696); ἀϊθι. ἔγοτηα 
Νασαραῖοι ἃ.ν., ἘΡΙρΡἢ ἤαόγ.20.6(Ρ.227.1δ ; Ν.41.4008); 855. ΕἸχαὶ 
δηα ἘΒΙομ 65, ἐδιτο, π(Ρ.222.27; Ναζαραίοις 2680). 

ῬΝαξζωρικός, οὗ α “Ναείγἠε᾽ ((βγίςαη ἀϑεεϊὼ, διορῃ. Ὠιδσιν. 
ΘἸΦρὶ (Μ το. 1208). 
γῆ ὃ ῥορπίοιεξ ναΐδων πόλεων οἰκήτορες ἔνδοξοι Μδο. ρος. 

2.7(Ρ.7.}). 
Ἐνακοτάπητον, τό, ἑζ οἰ καγρῥεί, ΤΡ. εὐγοη. Ὁ. 268 (Μ . τοϑ,δόπΑ). 
νᾶμα, τό, σἰ δα; ταδί, ; 1. [πὶ σθη. ἔπιες τὸ διειδὲς ν, τοῦ βίου Β45. 

ἤιοη.21.ττ(2.1720; Μ3τ. 5618) ;2. οἱ Ἵνπρ ψατετ᾽ (οξ, ἴο.4:12) θείου 
καὶ καθαροῦ ν. τοῦ ζῶντος ὕδατος (6.5 ἐγ.2.,2(ρ.116.20; Μ.8,05270); 
νοερὰ. «τῆς διδασκαλίας τοῦ ᾿Ιησοῦ ν. Οτ. "γ.541 ἡ: 70.(0.528.2}}; ; 
Μοιμ γηηρ.4.π(ρ. 49. 8. Μοχδ 9324); ; ζωὴ ὑπῆρχεν ἀληθῶς, καθ᾽ ὃ 
πᾶσιν τοῖς ζῶσιν τὸ τῆς ἐξ αὐτοῦ χορηγίας παρέχει ν. Ἐπα5.ε 1}. 2.14 

(ρ.τι8ιτό; Μ.ι24.0238)}; ζωοποιὰ ν, παρέχεται ὁ Χριστὸς...διὰ τῶν 
μυστηρίων, οὗ τύπος ἦν ἡ πέτρα (Ὀϑτη, [πᾶ.ἐ0Ρ.5(1.88, 2000); 3. οὗ 
συ βιίδη ρΌ5ρ6} ἐνθένδε [5ς. ῬΑΙΘΞΕΪ6] τοῦ ζωοποιοῦ ν. ἀνομβρή- 
σαντος εἰς πάντας Ἐπι5.1 ΟΓ Ο(Ρ.221.6; Μ,20.12608); Τματ, ἤ,6.5.4τοτ 
(3.1ογο) ; 14 δεῖ, Β(ρ.τοῦ.2; 4.800); 4. οὗ ἀοοίγης τὰ ὦτα νάμασιν 
εὐσεβείας καθηράμενοι Ἐπι5 ἰ Οιρτοςπι (ρ.τοῦ,4; Μ.20.13178); ἕν᾽... 
ἀπονίψωνται τὰς ἑαυτῶν ἀσεβεῖς ἀκοὰς τῷ τῆς ἀληθείας ν. καὶ τοῖς 
τῆς εὐσεβείας δόγμασιν ΑΒ. ἀδεν.2(0.2.34; Μ.25.. 428 (420)Β)}; τῶν 
πνευματικῶν Διοδώρου ν. ἀπήλαυον ὙΒατ, ἦἢ.ς.5.40.τ(2.1το8 7); 5. οἵ 
Ὀαρτῖβηῃ σωτηρίων ν. Οντ.Ἐ εαἰφεἦ.το.3; τῆς κολυμβήθρας τοῦ ἁγίου 
πνεύματος τὰ ἀθάνατα ν. Τιάγτη. Τγ19.2.22(Ν]}.30.5560); ΟἬγτνϑ.6}.2. 
2(3,5368); 6. οἵ δ Βατὶϑὶ αἷμα τῆς ἀμπέλου τὸν λόγον τὸν περὶ πολλῶν 
«ο»εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εὐφροσύνης ἅγιον ἀλληγορεῖ ν. (ει, ῥαεά,2.2 
(ρ.1γ6.4; Μ.8.4280); ὁπόταν μορφωθῇ εἰς τοὺς νεοφωτίστους ἃ Χριστός, 
δι’ αὐτῶν τῶν ἀναγεννωμένων ποτίζεται ἀπὸ τοῦ μυστηριώδους ν. 
Ῥπιζατγρ πὶ, 222(}].40.τ4τα}; ΤΠάε,φι.27 ἡ ἔχ. (1.144); δεῆος 
εμεἰαγίπεῖε τοῖς, Ἀππαϑξ ἑϑ}.(0.270); ἡ Οἰγγς.(Ὁ.357.21); Νονηος. 
76; σφραγίζει τὸ ν. καὶ τὰ ὕδωρ Επεβοῖ, (Ρ.86) ; 1Ὁ.(ρ.τ66). 

Ἐναματίζ-ὦ, γῆν ἰο ἀγίμδ, ταεῖ, ἐπιστατεῖ τοῖς λογικοῖς θρέμμασι....» 
σπὼν κατηχήσεως βείθρῳ ΤΠατ.δέαα,ο7.1τ.24(λ1.00.8250). 

Ἐγαματικός, οὗ δ ΦΡΥΙΉΡ οὐ εἰγεαμι, ΝΕ ἐχεγε.τ(Μ.70.8040). 
Ἐναματοφόρος, δεαγίηρ ἰδ οἴγεαρ (οἵ ἡνίαν γϑῖου, "1.6. ΟΠ τ]β); οὗ 

ΒΝ, Ρενς.(ρ.15.18.; Μ.τοιτοφο). 
[Πνανούδιον, τό, ἀιραν ὃ ν. καλοῦσιν κατὰ στέρησιν τοῦ ἄνω ἰέναι 

δελοῖ Οἴσηι. βαε.3.4{0.337.23: ναννούδιον Μ΄.0.7024). 
ναοποι-έω, γαῖα ἱπίο α ἱοηιρίε; οἱ Ἡ, ποβὶ ταβκίπρ [απ Ἐπ] 

1ηἴο 8 ΒΡ1Υ1 8] τεπῖρὶε, στ. Ν 42.07.21. 2ο(ρ.184.6; Μ.36.168.}); 10.41.0 
(4410); τοῦ τὰς ψυχὰς «-οὔντος πνευματικοῦ νόμου ἘΡτος..».5:14 
(Μ.8).τ ό40). 

ναός (νεώς), ὁ, ἐφ ἷδ, βγη; 
1. μ΄; ΑΔ, οὗ ΡῬαρδὴ ἰετηρῖθ5 ; οἵ ἔοτα 8 8.5 ναοὲ τῶν νεκρῶν []εΙη, 

ῥγοὶ,4(ρ.48.2ο; Μ.8.τ41Ὰ}; τοῖ. (εἸβιιβ᾽ σοπιραίας [Π8ὲ (τ σΕἴδη5 
Βαανα Ὸ ἘΘΙΏΡ]65, Οτ εἰς. 8ιτοίρ.226.τς; Μοττ.τπ450); οἵ ἔαρ 65 δἵ 
Οχντμνηολι5 Ἰημ Ια Ὀν τποπῖτ5; {ὈᾺ]] μον. 5.2{(0ρ.20.6; Μ.ός. 

4450). 
Β. οἵ Ταδεσηδϑοῖς, συ Νγββ.ν, Ψ70ς.(Ν.44.321}; τοῖ. Ῥ.271:1 οὐδέπω 

μὲν ὃ ν. ὠκοδόμητο" τὴν δὲ σκηνὴν ὀνομάζει ν. ΤΠάϊ Δα Ἰος.(1,775). 
Ε οἵ Τεννίβι ΤΏΡ] ; 1. Ἰη ρθη, εἰσελεύσεται εἰς τὸν πρῶτον ν, καὶ 

ἐκεῖ κύριος ὑβρισθήσεται...καὶ ἔσται τὸ ἅπλωμα τοῦ ν. σχιζόμενον καὶ 
μεταβήσεται τὸ πνεῦμα θεοῦ ἐπὶ τὰ ἔθνη Τ. Β6η7.0.3; πλανώμενοι 50. 
7ενν}8]}...εἰς τὴν οἰκοδομὴν ἤλπισαν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν θεὸν...σχεδὸν 
γὰρ ὡς τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν ἐν τῷ ν, ΒαγΉ.τ6.54; 1τἰ5 ἀοϑ ΓΟ 0 Ὲ 

2882 

897 ναὸς 

ἄπε ἴο ἀϊνίηε ρτονίάοποο, Οτ. εἰς.7.26(0.171.20; Μ.11.χ4570) ; ̓ ἰμξοτ- 
ναὶ οἱ 42 γβαῖβ (Ὀδῦνεοη τσ γεϑι οἵ ΤΙροτα5 δηὰ Τειρ]ε 5 
ἀεβίσχυοί!ου) ρσίνεη ἴο ΘΏ88]6 βοῖὴβ ἴενδ ἴο θ6 οοηνεσίοα, 14. ἤ022. 
Χ4.13 1 6γ.(ρ.ττ8ιτο; Μ.13.4200)}; Επ5..ε.3.5.4(Μ.20.2248)}; ἴῃ 
ῬΙΆΥΘΥ αἱ ἀρροϊπίπιεπί οὗ ἀδαοοηξθ865 θεὸς ....ὁ...ἐν τῷ ν. προχειρισά- 
μενος τὰς φρουροὺς τῶν ἁγέων σου πυλῶν (οηδὶ,ΑΡ}.8.20.1; 2. τεῖ. 
ΔΡΡἝαίάπος οὗ δηθογβέ, [σϑη ἤσον.5.30.4(Μ.}.12078); 3. πενεΥ ἴο 
Β8 τϑρι], Ομ γγβ."ο»".76.2 ἐπ ΜΠ|.(7.7344}; 4. }ι4,5.4(1.6330}; τεΐ. 
7 114}᾿8 αἰτοιηρί, 50Ζ...6.5.22.4(Ν.6}.12848); ῬΠΠοβί.᾿.6.7.14{(Μ.65. 
5534}; 4. 85 5) 1η00] οἵ Ο]4 (ζονεπαπί, Οεσυτη. “(ροε.τῖ :2(ρ.126). 

Ὁ. 115 ἱπποὺ βἤγιηα ἔμπροσθεν τοῦ ν. πρὸς τὸ θυσιαστήριον Τ( Ἰ67}. 
41.2. 

Ε. Ομ βδη εἰηγεῖ, Ἐπ5.}}.6.10.2.1(Μ.20.8458); 14... ’ττίΡ.945. 
25; Μ.2ο 4560); 14.ν.(,,.4πτ(ρ.96.20 ; Μ.20.11058); ἐ6.3.5ο(Ρ.00.2; 

Οατσοο) ; ἐδ.4,46(ρ.1326.28.; 1107Δ}); ατ Ν γββιογ, αἰ δολ, τδίρ.75.τὸ; Μ.45. 
564}; εὐκτηρίους...ν. τᾶνΟγ. ΤΠαιρη. (ΝΜ .46.0448)}; ΟὨγνβ.ἤοη!. 18. 5 
ἤπ Ας.(0.1514}; ὙΒαι.}.6.2.12,2(4.853); ἄἅγεος ν. ... τῶν.«μαρτύρων 
ΟΙΌ 8δ:ς (Βοκίτα, πττ). 

Ἐς παῦε οἵ σμυγο, Δοσεβϑι δὶς τὸ ἰαϊςν, ὙΠΈΚΕς ἱερατεῖον, Μακχ. 
μην οι (Μ.οτ 6680}; πολλοὶ. (0.2). 

11. τηβί,; Α. οὗ πεανϑβη 45 σά β ἀνε! Ππρ, Μοῖῃ. 5 »Ρη}.0.5 (0.120. 
δ; Μ.:8,1880); Τπας. δαε.2: 2ο(2.1540); 84 85 5ῃγιηε οὗ ἱπιαραὲ οὗ 
Οσοά ἴῃ τἱρδΐθοιιβ Ῥγἢ0 δηΐου 1, ΜΟΙ. γηρ.6.2(0.ὅς,13; Μ.18.1τ6ΑᾺ}. 

Β. οὗ Ὀμυτοῦ 85 Ἰθηῖρὶς οἱ σοά (Εδιμοσ, ϑοη, οὐ ἤοὶν (μποβῦ), 
010 οὗ Πἱνὶηρ ϑίοηθβ πάντες ὡς εἰς ἕνα ν, συντρέχετε θεοῦ Ἰστι, Μαρη. 
7.2; ὡς ὄντες λίθοι ναοῦ πατρός 1ὰ. Ερἦ..0.1; γενώμεθα πνευματικοί, 
γενώμεθα ν. τέλειος τῷ θεῷ Βαγη.4.ττ; ΟἸξπὶ .αεά. Ἰ. «(ρ. 8.26) ; ἰά. 
5.7.7. Β(Ῥ. 21,24; Μ.. 450; : ν, δέ ἐστιν ὃ μὲν μέγας, ὡς ἡ ἐκκλησία, ὁ δὲ 
μικρός, ὡς ὃ ἄνθρωπος 18.7.132(0.58,50; 516.); 1, Κν. 36(ρ. 210.1: Μ.9. 
7604}; Οτ εἰς.8.το(ρ.237.2; Μ.11.15484}} παρ᾽ ἡμῖν γὰρ ὁ ἀληθινὰς ν. 
4 μουι.26.2 ἴἩ 7οε(ρἠόϑας ; Μ.87.1ο410); μᾶλλον γὰρ τοῦ πατρὸς 
ὁρῶ ἔμψυχον ν., τὸν καλόν τε καὶ ἀγαθόν, ἢ τὸν ν. ἐκεῖνον" ἐξῆλθε γὰρ 
ἀπὸ τοῦ ν. ἐκείνου εἰπών" ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν, καὶ ἀπῆλθεν 
ἐπὶ τὸν ν. τοῦ πατρός, τὰς ἐκκλησίας τὰς πανταχοῦ 14.01.20 ΤΉ ἔς. 
(Ρ.122.17}; {δ.58(ρ.224.25); οὗ Ουτοῖ 65 θοᾶν οἱ (σϑῖ, τὴ ἀδτ ]οα 
τγροϊορίοα! ἱπιετργοίδτίου οὗ ΤΟΩΊΡΙς, 1α,.}0.το.30-42(0.215. τοῦ ; 
Μ.14.3800}.); Μεῖῃ.ἐγηρ.8.5(ρ.87.3; Μ.18.1458}); νύμφην ἁγίαν καὶ 
ν, πανίερον ἑαυτῷ τε καὶ τῷ πατρὶ κατειργάσατο Ἐπ|.}.6.τ0.4.56(Μ.20. 
8724}; 1δ.1το.4.6ο(8778); ἔκαστος ὑμῶν ν, ἐστι, καὶ κοινῇ πάντες, καὶ 
ὡς ἐν σώματι Χριστοῦ οἰκεῖ [5ς,. θεός], καὶ ὡς ἐν ν. πνευματικῷ οἰκεῖ 
Οῃγνβ.ἀονδ.ι τη. ἘΡΑΚ(ττ.40Α)}; ἴο ΡῈ οσουρίεα ὈῪ Δηι  τίϑῖ, 
Ἔματ, ὁ 7 ἀδ55.21:4(3.533). 

(, οἵ βδυγοῇ ἃ5 βῃτίπα οὗ νἱγῖιθ, (οπϑέ. ον. 5. ει τίρ.τσρ.ο; Μ.20. 
12368). 

Ὁ. οἵ ἱπαϊνιάα8} ὈΘΠ νου 5 ἀνε! ηρ οὗ οα (ΠΟροβ, ΟΠ τιβί, οὐ 
Ἡ. (ποβῦ πάντα. .-ποιῶμεν.. «ἵνα ὦμεν αὐτοῦ ναοὶ καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν 
θεός στ. ΕΡῪ.15.3; τὴν σάρκα ὑμῶν ὡς ν. τηρεῖτε Ἰα, Ῥλβεἰαά.7.2; δεῖ... 
ὡς ν. θεοῦ φυλάσσειν τὴν σάρκα φ(Ἰδηη.0.3; ν. γὰρ ἅγιος. «τῷ κυρίῳ τὸ 
κατοικητήριον ἡμῶν τῆς καρδίας Βαγηδοτπ; 1δ.16.7,8; ν. οὐκ ἔχω καὶ 
ναοὺς ἔχω 44. ]ο«οπ(ρ.108.10}; ΟἸοτη ῥγοϊ τ(ρ.6.1τ6; Μ,8.60Ὰ}); λόγος... 
ὁ ἐν ἀνθρώποις οἰκοδομήσας ν. 1δ.ττί(ρ.83.1; 2374}; οὐδὲ ν, τῶν παθῶν 
τῶν αἰσχρῶν τὸν ν. τοῦ θεοῦ ποιητέον Ἰὰ ῥαεά,2.τοί(ρ.217.25; Μ.8, 
517Β); τὸν ν, τοῦ πνεύματος ἁγιάζοντες 14,5,7γ.3.7(ρ.223.:τ8; Μ.8. 
116414}); τούτῳ τέθνηκεν ἡ σάρξ, ζῇ δὲ αὐτὸς μόνος ἀφιερώσας τὸν τάφον 
εἰς ν. ἅγιον κυρίῳ 18.4.22(0.300.1το; 12488); τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς ν, 
γίνεται τοῦ ἁγίου πνεύματος, ὅταν διάθεσιν ὁμολογουμένην τῷ εὐαγ- 
γελίῳ κατὰ πάντα κτήσηται τὸν βίον 1Ὁ.7.ττίρ.40.21; Μ.9.4808}; τὰ 
σώματα ἡμῶν ν. τοῦ θεοῦ ἐστι, καὶ εἴ τις..«φθείρει τὸν ν, τοῦ θεοῦ, 
οὗτος ὡς ἀληθῶς ἀσεβὴς εἰς τὸν ἀληθῆ ν. φθαρήσεται Οτ.(εἰς,8.τοίρ.236. 
το; Μ.11. 15 450); ὁ ἀκολασταίνων..«τὸν. «ον, τοῦ θεοῦ ὡς Ναβουχοδονόσορ 
καταστρέφει ἴἃΠοΥη.132.11 ἢῃ [67.(0.07.23; Μ.13.3038); ἀμήχανον...ν 
εἶναι τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ ναὸν τυγχάνειν εἰδώλων 14..70.10.2τ(ς ; 0.323. 
σι; Μν14.πύξο); ἕνα.. γένωμαι ν. ἅγιος καὶ κατοικήσῃ ἐν ἐμοὶ αὐτός 
Α. Τβον".817(Ρ.203.3)}; τὴν καρδίαν...ἐν ἦ μάλιστα καὶ τὸ ἅγιον ὡς ἐν 
ν, κατοικοῦν ἀναπαύεται πνεῦμα Μίειἢ ἐγηβιττίρ.138.20; Μ.18,217Δ); 

γινόμεθα ν. θεοῦ, ὅταν μὴ φροντίσι γηΐναις τὸ συνεχὲς τῆς μνήμης 
διακόπτηται..«ἀλλὰ πάντα ἀποφυγὼν ὁ φιλόθεος ἐπὶ θεὸν ἀναχωρῇ 
85.6}.2.4(3.730; Μ.32.2208}); διὰ ψυχῆς καὶ σώματος ν, γινόμεθα τοῦ 
ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν Οὐ Ν γ85.Ζ ιεπ.2(0.268,18; Μ.45.5480}; ἡ παρθένος 
εὐ ἔστω ἁγία.. ὡς ν. θεοῦ, ὡς οἶκος Χριστοῦ, ὡς πνεύματος ἁγίου κατ- 
αγώγιον (οῃοὶ. 40.4.14.2; τοὺς.υνν. τοῦ θεοῦ καὶ λιμῷ, .-«περιορῶν ἀπ- 
ολλυμένους (χγϑι λον. 11.6 ἢῃ: Κορλι(ο. 5498}; ΑἸαβο, ῥοφη11.4{0.282). 

Ε.. οἵ ον ἃ8 ἐοπῖρ]ς οἵ 50], Μεῖῃ νηρ.ττίρ.8.0; Μ.τ8.378); 
τὸν ν. κατέλυσαν καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἔβλαψαν Μ. ΤἼἤδοι,3(ρ.141:. 2). 

Ἐς, οὗ νου] 45 ἴεῖαρ]ε γβοσοίῃ (σοα ΠΔ5 56ῖ ΤὩΔΠ ἃ5 Ὠ15 ᾿τπᾶρο, 
Μεῖῃ.γε5.1.324{(ρ.271.0; ΜΝ. .41.1Ο078). 

σξ 



ναός 

Ο-. οἵ Πο]πεβ5 ἃ5 ΓΘ ρ]. ἩΠετθίη ΟΠ σιϑὲ ἄννε]]5, (4. Τἠόμ: ἃ 86 
ὑπ 8). 

Η. οἱ ὐπιβε 5 υδῃ ὨδίΌΤΕ; 1. ἴὰ 16]. ἴο σματβοίου οἵ 4]} 
ὈΘΙΙΘν ΙΒ. 85 1θπΠΊ|ρ|65 οἱ οά (ν. 1) Βργ8) πάντων δὲ τῶν οὕτως 
ὀνομαζομένων ν. κρείττων ἦν καὶ διαφέρων ν. τὸ..-σὥμα...᾽ Τησοῦ, ὅστις 
ἐπιατάμενος ἐπιβουλεύεσθαι μὲν δύνασθαι ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν τὸν ν, τοῦ 
ἐν αὐτῷ θεοῦ, οὐ μὴν ὥστε ἰσχυροτέραν εἶναι τὴν τῶν ἐπιβουλευόντων 
προαίρεσιν τῆς τὸν ν. οἰκοδομούσης θειότητος, φησὶ... λύσατε τὸν ν-. 
τοῦτον Οτιεὶς. δ. τρίρ, 236. 22; ΜΝ. 11. 15450) ; εἰ θεοῦ ν, ἐγεννήθη ἐ ἐκ τῆς 
Μαρίας, περιττὴ ἡ καινότης τῆς ἐκ παρθένου γεννήσεως" ν. γὰρ θεοῦ 

καὶ ἄνευ ταύτης ἄνθρωποι ΑῬΟ]], αηαε.22(ρ.244.τ0; Μ.28.12760) ; εἰ δέ 
τινές ἄνθρωποι ναασΐί, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω, ὡς καὶ Χριστοί: οὐδεὶς δὲ αὐτῶν 

συντεθεὶς τῷ θεῷ λόγῳ Χριστός ΤΑΤῊ (ταί. ΤετΗ.5.22(2}1.28,12760) ; οὐκ 
ἐν μόνῃ τῇ μήτρᾳ Μαριὰμ ἔπλασεν ἑαυτῷ ν. τὸ θεῖον, ἀλλὰ καὶ ἐν πάσῃ 
τῇ μήτρᾳ γυναικός, ἡ σοφία πλάττει καὶ ἁγιάζει τοὺς ἀνθρώπους ταϊΐ. 
“«1}}.ε| Ζαεεῖ. 2 (ρ.τ8); 2. τὰ ροη., οὗ Ογβι 5. πυτηϑηϊν τὸ τοῦ 
Χριστοῦ πρόσωπον εἰσιδὼν ἔργῳ μὲν ἔνδοθεν ἑόρα καὶ πράξει θεὸν καὶ 
φύσει θεοῦ γνήσιον υἱόν, ἄνθρωπον δὲ καθαρόν, ἄχραντον, -..ἐξωτάτω 
περικείμενον ἐποπτεύων καὶ ναοῦ χρῆμα περικαλλές, ἀφιεῤωμένον 
Ἐλπισίσηραςὶ. τοίρ.321.14:; Μ.τ8,6338); ν, γὰρ κυρίως ὁ καθαρὸς καὶ 
ἄχραντος, ἡ κατὰ τὸν ἄνθρωπόν ἐστι περὶ τὸν λόγον σκηνή 1, ἥν ῖπ ῬΥ. 
δ:22(Μ.18.6778}); συνεχώρει μὲν αὐτοῖς λύειν ἀβούλως τὸν ν. ἐγχειροῦ- ᾿ 
σιν 1δ.(6810}; τὴν ἀσώματον σοφίαν οἰόμεθα... μεταλλάττειν τὴν φύσιν, 
εἰ ὁ ν. αὐτῆς σταυρῷ προσηλοῦται...; ἀλλὰ πάσχει μὲν ὃ ν., ἡ δὲ 
ἀκηλίδωτος οὐσία...«ἄχραντος τὴν ἀξίαν καθέστηκεν τὺ. (6840); τοῦ 
λόγου τε καὶ θεοῦ τὸν ἑαυτοῦ ν. ἀξιοπρεπῶς ἀναστήσαντος 16. ἡ .(Ρ.72; 
Μ.18.6ϑςο) ; ν. πανάγιον αὐτὸς αὐτῷ σωματικὸν ὄργανον κατεσκευάσατο, 
λογικῆς δυνάμεως αἰσθητικὸν οἰκητήριον Ἐλι5.1.( τ4(0.241.28; Μ.20. 
1400Ὰ}; ἐν τῇ παρθένῳ κατασκευάζει ἑαυτῷ ν. τὸ σῶμα, καὶ ἰδιοποιεῖται 
τοῦτο ὥσπερ ὄργανον Αἰ ἶμςε,8. (1,25 τοοΟ); τὸν ἑαυτοῦ ν. καὶ τὸ 
σωματικὸν ὄργανον προσάγων ἀντίψυχον 1}.0.2(1124}; 1).20.2(1224}); 
αὐξάνοντος ἐν ἡλικίᾳ τοῦ σώματος, συνεπεδίδοτο ἐν αὐτῷ καὶ ἡ τῆς 
θεότητος φανέρωσις, καὶ ἐδείκνυτο παρὰ πᾶσιν, ὅτι ν. θεοῦ ἐστι, καὶ 
θεὸς ἦν ἐν τῷ σώματι 1α. “1γ.3.53(Μ.26.4330}) ; ν, δὲ τοῦ λόγου τυγχάνον 
[50. τὸ σῶμα), πεπληρωμένον ἦν τῆς θεότητος Ἰ4.ἐῤ. Ερτεί,τοίρ.τ.9; 
Μ.;6.τούδΑ); τ Ν γ88. Ενρι.2(2 Ὁ. 268,τὸ ; Μ.4.5.548}) ; εἴ τις βούλοιτο 
καταχρηστικῶς καὶ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν θεὸν λόγον, υἱὸν 4 αβὶδ 
ὀνομάζειν, διὰ τὸν ἐκ σπέρματος Δαβὶδ τοῦ θεοῦ λόγου ν., ὀνομαζέτω 
ΤὨϊοά,γηοῖς. τ( 1.33.1 5608); 10. (αδόοο) ; οὐκ εἰς σάρκα μεταβέβληται 
οὐδὲ ἀπέστη τοῦ εἶναι θεός, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν ἦν ἀιδίως, τοῦτο δὲ γέγονεν 
οἰκονομικῶς, αὐτὸς οἰκοδομήσας τὸν ἑαυτοῦ ν. καὶ ἐνοικήσας ΕἾἂν. 
Δητ, Κγι4(ρ.τοό)αρ. Τάτ. ἐγαρ.τ(3.46), ὁ γὰρ σὸς δημιουργὸς τὸν 
σωματικὸν ν. παρὰ σοῦ τικτόμενον δημιουργεῖ {.Ζίριετος ; 1.66); 
ἕτερον ἡ σκηνὴ καὶ ἕτερον ὁ λόγος, ἕτερον ὁ ν. καὶ ἕτερον ὃ ἐνοικῶν 
αὐτῷ θεός (]. (868. Κ΄. (. 41. 10)8Ρ. Τμαικγαη.τ(4.46); τὸν μὲν λόγον 
ὡς θεόν, τὴν δὲ σάρκα ὡς ν. τιμήσωμεν θεοῦ 10. (ρ. 46.11)4Ρ.1.εοπῖ,Β. 
Νεςί εἰ πὲ τί Μ.86.12138); ἔπλασε...τὸ πνεῦμα τὸν ν. ΟΠΓΥΒ. ̓ιο!.4.3 
τ Μ|(). 514} οὐδὲ ἁπλῶς ν. πλάττεται, ἀλλὰ κύησις γίνεται 1.7.3 
(1220) ; ν. ἑαυτῷ κατασκευάσας ὁ θεὸς ζῶντα ἐ ἐκ πνεύματος ἁγίου ἰὰ. 
μαϊτυ.6(2. 4638); ξῃγυϑυαγί, 2(3. 8130); ὅ γε.. «ὁμοούσιος τῷ πατρί, 
τῷ μὲν ἐκ τῆς παρθένου ν. ὃν ἐγὼ κτίσας ἐμαυτῷ περιέθηκα ἜσΒτν5. 
ξεν ῥαδοτο; ἀνέστησς...«τὸν ἑαυτοῦ ν, ὃ ἐνοικήσας θεὸς ΤΟ ΠΥγ5. 
ΣΕΥ ΞΟ Ή5.1 τι; γεννηθέντι... καὶ... -«ἀναπλασθέντι... ἐνῆν" ἐπειδὴ ἅμα 
τῷ διαπλασθῆναι καὶ τὸ εἶναί ν. θεοῦ εἰλήφει. οὐ μὴν τὸν θεὸν γεγεν- 
νῆσθαι ἡγητέον ἡμῖν ἐκ τῆς παρθένου, εἰ μὴ ἄρα ταὐτὸν ἡγητέον ἡμῖν 
τό τε γεννηθὲν καὶ τὸ ἐν τῷ γεννηθέντι, τὸν ν, καὶ τὸν ἐν τῷ ν. θεὸν λόγον 
Τματ. ορ5. Ρ. 4ρο. Δ. τῷ. 312.14; Μ.66. 9078); τῷ θεῷ λόγῳ συν- 
αφθεὶς...«ἐξ αὐτῆς τῆς μήτρας ὃ τεχθεὶς ἐκ τῆς παρθένου ν. μεμένηκεν 
ἀδιαίρετος 14... οτηη.(Ρ.330.7: Μ.66.1ο13.}); γέγονε σὰρξ ὃ λόγος, 
καὶ κατῴκησε καθάπερ ἐν ν,, τῷ ἐκ τῆς. «παρθένου..-σώματι" ἤγουν 
ἀνθρώπῳ τελείῳ, τῷ ἐκ ψυχῆς λέγω, καὶ σώματος ἀμέσως τε καὶ 
οἰκονομικῶς ἡνῶσθαι πεπιστευμένῳ Ογγ. Λ΄ αἰ. 52(3.8Ξ0Ὰ}); τὸν ἐκ τῆς... 
παρθένου ν. λαβὼν ἄνθρωπος γέγονε 16. [0.1.τ(4.130) ; σοφία...τὴν 
ἀληθεστέραν ἔστησε σκηνήν, τουτέστι, τὸν ἐκ παρθένου ν. 1}.4.4({384Ὲ)}}; 
τριήμερον δὲ τὸν ἑαυτοῦ ν. ἀναστήσας 1ἅἤπονπ. βαδεῖ τίς 3.164}; θεο- 
ποιουμένου τοῦ ἀναληφθέντος ν, Ἰά μος. οί". τ068)}; 10. 2τ(214Ὲ); φασὶ 

παραιτητέον εἰκότως, ἄνθρωπον δοῦναι τέλειον, τὸν συνενωθέντα τῷ 
λόγῳ ν,, ἵνα καὶ ἡ σύνθεσις, ἥπερ ἂν ἐπὶ Χριστῷ νοοῖτο τυχόν, ἀκριβῆ... 
τὸν ἐπ᾿ αὐτῆς ἀποσώζοι λόγον Ἰᾷ. ΚΤ μας. τ7(ρΡ.53.5; 52.150}; υἱοὺς δὲ οὔτι 
πω δύο προσκυνήσομεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ Χριστοὺς ἐροῦμεν δύο, κἂν ἐψυχῶ- 
σθαι πιστεύωμεν ψυχῇ λογικῇ τὸν ἑνωθέντα τῷ λόγῳ ν. 2Ὁ.1τ8(0.53.2τ; 

168) ; χρῆναι..«φημί, μήτε τὸν ἐκ θεοῦ λόγον ἀνθρωπότητος δίχα, μήτε 
μὴν τὸν ἐκ γυναικὸς ἀποτεχθέντα ν,, ὡς μὴ ἑνωθέντα τῷ λόγῳ, Χριοτὸν 
"Ιησοῦν ὀνομάζεσθαι 1. 28(ρ.ὅο.το; 258}; ὁμολογοῦμεν τὴν..»παρθένον 
θεοτόκον, διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαμκωθῆναι.. «καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς οαυλ- 
λήψεως ἐνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ν. ΘΡΊΒΟΟΡΙ οΥἹδηΐ8]65 

δο8 νάρθηξ 

ΔΡ.δαηα.6ρ.30(ρ.17.17; 55.τού0}; εἶναι μὲν οὖν τῆς τοῦ υἱοῦ θεότητος 
τὸ σῶμαν., καὶ ν. κατὰ ἄκραν τινὰ καὶ θείαν ἡνωμένον συνάφειαν, ὡς 
οἰκειοῦσθαι τὰ τούτου τὴν τῆς θεότητος φύσιν, ὁμολογεῖσθαι καλόν Νεδῖ, 
6}.Ογγν.2(ρ.3τ.26; Μ.77.56.}; οἵ. Ολγίδι ἀαρῥεϊαο γνεοάο ἱοηιρίμη, 
ποάο ἱπμαῤτιαμίοη ἀσιηι ἐνε το ἀογμομείναι, τὰ, ἐγ Ὁ το(ρ.270.8); πον 
αἰκχὲ αἰίεγιοη βίσηα αμὶ αἰίογηε ἀδέηι υεγδμνε; δε ἀἰχὶ ἀδη ϑϑγθμ 
μαϊμγαίτεν εἰ ἐεηερίμηι παϊμγαϊτίον αἰτμά, πἰΐρη σοΉ] ἐπ είομε πέρι, 
ἐδ. τϑίρ.3ο8.10); οὐκ αὐτὸς φύσει ἐκ τῆς παρθένου γεγέννηται... ἀρχὴν 
ἐκεῖθεν τοῦ εἶναι λαβὼν..«ἀλλ᾽ ἑαυτῷ ν. ἐν τῇ..«γαστρὶ διαπλάσας 
συνῆν τῷ πλασθέντι Ὑπάϊ ἀροΟντιαροί. Τά τ(ρ.τορ.16; 6᾽.2040); 
ἐπειδὴ δὲ οὐ γυμνὴ ἦν [5ς. ἡ τοῦ δούλου μορφή] τῆς τοῦ θεοῦ μορφῆς, 
ἀλλὰ ν. ἦν θεὸν ἔνοικον ἔχων...οὐκ ἀνθρωποτόκον, ἀλλὰ καὶ θεοτόκον 
τὴν παρθένον προσαγορεύομεν 14.1δ.(ρ.τορ.26 ; 2054); ἀπαθὴς μὲν ὁ... 
λόγος ..., παθητὸς δὲ ὃ ν. τὰ εῤ.τ7τ(ρ,163.31; 4.1355}; ν. γὰρ τὴν ἀνθρω- 
πεΐίαν ὠνόμασε φύσιν, ἣν ὅ..«λόγος ἀνέλαβεν τὰ. Μα].5: τ(2.1685); νἱονν5 
οὗ 1085 τὴν ἀσεβῆ ἐπιστολὴν περιέχουσαν, ὅτι ὁ λέγων αὐτὸν τὸν 
θεὸν λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι τὴν διαφορὰν ἀναιρεῖ τοῦ 
ν. καὶ τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν τῷ ν. Ταβίη,ε}.1 λάγ ορς(Ρ. 50.20; Μ, 
86.1ο514); σοπἀεοπιπαίίοη ὈῪ ]Ταβίη. διαφορὰν δὲ τοῦ ν. καὶ τοῦ ἐν- 
οἰκοῦντος ἐν αὐτῷ οὐδεὶς τῶν.. «πατέρων ἐδίδαξεν, ἀλλὰ μόνοι οἱ ἀσεβεῖς 
Νεστόριος καὶ Θεόδωρος εἰρήκασι δύο ἐντεῦθεν πρόσωπα εἰσάγειν βου- 
λόμενοι" κἂν γὰρ αἱ γραφαὶ καὶ οἱ πατέρες τῇ τοῦ ν. ὀνομασίᾳ κέχρην- 
ται, ἀλλὰ τὸ σῶμα τοῦ μονογενοῦς υἱοδ..«σημαίνοντες τοῦτο λέγουσιν 19. 
(ρ.50.22,25; Μ.1.ς.}; φανερός ἐστι...δύο πρόσωπα εἰσάγων, ὅτι εἶπεν" 
πῶς δυνατὸν ληφθῆναι τὸν.. «λόγον ἐπὶ τοῦ ν. τοῦ ἐκ Μαρίας γεννη- 
θέντος; δι᾽ ὧν ῥημάτων δείκνυται φανερῶς ὅτι οὐ τὸν θεὸν λόγον 
σαρκωθῆναι. «ἐκ τῆς..«Μαρίας λέγει, ἀλλὰ ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν 
ὃν ν. ἀποκαλεῖ 1Ὁ.(ρ.53.6,8; το 74}; λέγων" ὅτι δεῖ ὁμολογεῖν εἰς τὸν ν, 
καὶ εἰς τὸν ἐνοικοῦντα ἐν τῷ ν. .-- ἡ γὰρ καθολικὴ ἐκκλησία ἕνα κύριον 
«Δριστὸν..-ὁμολογεῖ, καὶ οὐχὶ εἰς τὸν ν. καὶ εἰς τὸν ἐνοικοῦντα ἐν τῷ 

ν, πιστεύειν..«διδάσκει [ἃ ἀοοίσίπα νυ οἢ Πρ] 165 α ἤουστι ἢ Ρεύβοι οὗ 
τε Ταμηῖγ] 26.(ρ.62.147.; το77890) ; τεῖ. Μι.8: 2: Π, οὐδὲ καθεύδοντα 
ἑώρακέ ποτε 50. τὸν θεόν]... καθεύδει τοίνυν ὁ τοῦ..«λόγου ν. Βα5.836], 
9γ.22.1(Μ.8 5.265); περὶ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ν., ὃς ἔσται ἐκ σπέρματος 
αὐτοῦ τοῦ Δαυΐδ, καὶ τῆς συναφθείσης τῷ ν. θεότητος 1155. 61.07.38, 
2(Μ. 85. 4050); ; εἰ μὴ εἰς ν, ἢ φόρημα ἔχει ὁ λόγος τὸν ἄνθρωπον, ἐξ ἀνάγ- 
κης εἰς οὐσίαν ἔχει" ὁ δὲ λαμβάνων τὴν σάρκα εἰς οὐσίαν τοῦ Χριστοῦ, 
αὔξησιν ποιεῖ τῆς οὐσίας τοῦ υἱοῦ, τρέπων... αὐτὴν εἰς ἕτερον. ἀλλ᾽ ἔστι 
μὲν καὶ ὡς εἰς ν. καὶ ὡς εἰς σκηνὴν καὶ ὡς εἰς φόρημα κατὰ ἀναλογίαν 
τινὰ ὃ λόγος ἐν τῇ σαρκί’ οὐ μέντοι κατὰ ἀπαραλλαξίαν ὡς ἐν ἑνὶ τούτων 
ἐστίν" εἴπερ γὰρ μὴ ταὐτὸν ἐστιν, οὐδὲ ὡσαύτως τὸ ἐν τοῖσδε αὐτοῖς 
πᾶσιν ἕν εἶναι, πολλῷ μᾶλλον τὸ μηδὲ ὡς ἕν τῶνδε πάντη εἶναι, τὸ ἐχό- 

μενον πρὸς τὸν ἔχοντα ἕξει ἐν Χριστῷ τὴν διαφοράν: εἰ δὲ τὸ παρὰ τάδε 
ὄν, εὐθὺς εἰς οὐσίαν προσληφθῆναι καὶ οὐκ εἰς ὑπόστασιν μᾶλλον, διὰ 
τῆς πρὸς οὐσίαν συνελεύσεως οὐσίας δηλοῖ, ἄρα γε...τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ 
σῶμα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 1.δοηί. ΗΛ ε5ὶ.7.4(91.86.1756Ὰ.,8}. 

Ι, ΒΜ Χαῖρε, ὁ ἔμψυχος ν. τοῦ θεοῦ Τστ, ἘΠδυτη απημη! (Δ το. 
1177λ); ΤΕΡΙρΒ. λοι. (ΜΝ .42.4060); ΤΟγτι λον τυ. ττ(53.3801})); οὐκ 
αὐτὴ θεός, ἀλλὰ θεοῦ ν. ῬτοΟ]ΟΡ ο».2.6(Ὅ1.6ς.700 0); ὁ.6.17(7538}; 
Μοα.ἄογηι. τοί .86.32018); 70.100. ἐοηεορι. ΒΜ τά(Μ.ο6.1481λ); 
1δ.τ6(14854); Ὑπατγιδιαά. μαϊυ. ΒΜ τ Μ.οθ.6βο 0). 

Ἐναουργ-έω, ἡμαΐε Ἰπίο ἃ εἠγίηε, (ἸὨγἰβῖοὶ, τὸν ἄνθρωπον “-ἥσας 
ἐφόρεσεν ἃ λόγος Ἐλπιβι, ἐγ νι δ1ι22(}.18,6770); -“-ὧὦν Χριστὸς 
ἑαυτῷ τὸ σῶμα ὙΠατ. δία παλυ, ΒΡ. ἡ(Μ.οὐ.6ϑοο). 

Ἐναουργία, ἡ, εὐηείγμοϊορ οὗ α εὐγίηε, τπακῖησ Ἰησ ἃ δἤιρτηξ, 
Ο(Ἰτῖϑῖοὶ, φύσει θεὸς...γεννηθεὶς ὃ χρίσας. ὁ δὲ χριαθεὶς ἐπίκτητον 
εἴληφεν ἀρετήν, ἐκκρίτῳ ν. κοσμηθεὶς ἐκ τῆς τοῦ κατοικοῦντος ἐν αὐτῷ 
θεότητος Ἰθυδῖ ἱγη ἔς (Ρ.69; Μ.18.6888). 

Ἀγαοφόρος, ὁ, εὐγίπε-δεαγεν ; τηξί., οἵ Ομ σία η5 θεσφόροι καὶ ν.» 
Χριστοφόροι, ἁγιοφόροι Ιρπ.ρῆι.0.2. 

Ἐψαργέλλιον, τό, εοσσμμὶ, (οβιῃ πα. ρ.τι (ν.1. ἀργέλλια Μ.88, 
4450); 1Ρ, (Θοη]. ἔου ἀργελλίων σοαα,, 4454). 

Ἐνάρδιον, τό, 2 γοεεῤρίαεϊο Κ0γ ἀπ βηὸπὶ (οΥ ὃ --Ἢ νάρδος, Σρτ᾿δηασγα), 
Ἐπελοὶ,(θ.503). 

νάρθηξ, ὁ, 1. σίαμί ζεμμεὶ, ϑοὰ ἃ. 8 ἴΆγ 5818, ΟΙοη. γοὶ (ρ.1γ.8; 
Μ.ΒιδοΑῚ; 2. ῥργδεοιεγὶ οἵ ΠΌΤΟΝ ; ἃ. ἴῃ Ρδη., ἸΟΩΡ 8 Πα ΠΆΓΓΟΥΝ 
νϑϑῦι]6 αἰοπσ τγεβί 6πα οὔ σπυτοῇ, Ραι].51],  ορὴῇ.428(Ν}.86.21364); 
ΜΠ ϑόνθῃ ρβαΐίθθ αἱ 5. ϑορῇϊα, 20.44ο(21368); ὕντιϑ.ν.}ο.ες. 
17(Ρ.214.24}; αἰθὸ δχίοπαϊηρ δἰοηρ 51465 οὗ πᾶνθ, ἤέπὸὲ ἐν τῷ 
τρίτῳ ν. τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας (οππί. Ροσοῃ στε Ὁ, 
(Η.3.14450) ; Ῥ. υβεα 1Ὲ Ραμ [6118] ἀἸβορ!ης ἡ ἀκρόασις ἔνδοθι τῆς 
πύλης ἐν τῷ ν., ἔνθα ἑστάναι χρὴ τὸν ἡμαρτηκότα ἕως τῶν κατηχου- 
μένων, καὶ ἐντεῦθεν ἐξέρχεσθαι τ. Τμαυτη.ἐῤιεαπ.ττ( δ το, ο48Ὰ); 
{70. 76].}οεηῖὶ, (Μ.88.19120)); ἴΟΥ ᾿βδ πη -Βιπρὶπρ αἵ ν]ρΡῚ]5, Ρδὰ]}.51]. 
ϑορἠ. 428}Ε,(Μ.86.2136.,8); 8.5 τεροβιίουν [ῸΣ σόῦρϑὲ αἵ ἔππθγα]β, 
ὄντ. 5....}9.65.17{0.215.5}; Ἐπελιοὶ,(ρ.424); ἴογ σοῃίεββιίοηβ οὗ 



ναρκάω 

ΜΟΙΏΘΏ, Νομίσσιο; ἃ5. Ῥ]δοα οἵ σοπρτεσαιοῦ, 680. ἴἢ τηοπδϑίϊς 
ΟὨΌΤΟ65 ν, ἐστὲ διὰ τὸ ἑστάναι τὸν λαὸν ἔξω ἐν τῇ τοῦ θυμιάματος 
ὥρᾳ ΤοΟΡἢτ Η ἰτμνρ. 4(Μ1.87.30854). 

ναρκ-άω, δὲ πυρηδ, δὲ οἰ}; ταθί, ; 1. δε ἱογρίᾷ, εἰασῖ, γὐβθηῖα!ν 
ΟΥ Βρὶ Ἰζια}ν ψυχὴν ....-πῶσαν Α΄. [σ.60(Ρ.τ84.18) ; (Πτγβ.ἤομ1.2.5.4 ἰῃ 
Μ|Ὲ(7.3128); 6.57.4(582.}) ; 1, λον. 9.1 ἠῃ ἘΡ᾿ (11.680); εἰς βασιλείαν 
κέκλησαι..«καὶ “τᾷς; 14 ἤοηι.2.4 τη (οἱ, (11.3388); [514.Ῥ6].ἐρ}Ὀ.1.13 
(}1.γ8.1888); γγ. }0.τ.ο(4.88.Ὰ}; 2. εὐνγίηῖ, ἰοδε πεαγὶ βίαν πάσχων, 
καὶ οὐδὲ οὕτως ἐνάρκα (Ἤγγπ.ἠο»1.3.6.2 1ἢ [σ.(8.2 080); οὐ “οᾷ πρὸς 
τὸ μῆκος Ἰ΄.ἤον.29.1 1: φΉ.(4. 306Ὰ}; οὐδὲ πρὸς τοῦτο ἐνάρκησεν 1ὰ. 
μον. δ..3 τῷ. ΜΙ. (7.1234}} 18.2.5. τ(3οδΟ) ; 14, ἦοηι.7.7 ἴῃ τ ονι(τοι το); 
το ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 1Ὁ.22.4(107Ὲ}}; 14.}οη1.7.5 1 (οἷ.(ατ.278.Ὰ}; 
3. εὐγίην ἤοηε, ο. ἴπθη. οὐδὲ... ἀπογεύσασθαι --ἤσαντες ἙνΑρτ. ἢ. 6. 
2ιδϑίρ.56.25; Μ.86.2524.Α); 4. δὲ «Ποεκεά, ἐπογγίβεά ἀπὸ τῆς ὄψεως 
μόνης εἰκὸς ἦν “ἦσαι λοιπόν (ῃτψπιίονι. 48.4 τ ΜΙ. (7 φρο); 5. δὲ 
ανηαζεί, εἰμῤοβεά, Ταςε5.Να 2. ἀταϊ,48(}1.48.020) ; ἐδ.183(1157}; 6. δὲ 
δειρτἀεγοά “οἢ πρὸς τὰς τῶν προφητῶν πολυσήμους φωνάς ΟἸε»».6ρ. 
Ρεὶγ.τ(}8.2.258); μὴ συγχέῃς τὰς φύσεις καὶ οὐ --ἥσεις περὶ τὴν οἰκονο- 
μίαν ἈπτΡῸΟ]. ) «0.1 ,εοπί. Β. Δ ἐβί δὲ ἔπ τ(Μ. 86, τ216Ὰ}); Ῥχος] ΟΡ δν. 
τϑ. 2(Μ,65.821Ὰ); 7. οἰαείεη, σγοῖῦ ξεοίε, 4, πάν. ἤν. (ρ.40.9) ; ἀνθρα- 
κίαν -«τ“ἦσασαν ΤΝ]], ῥεγίξί το. “(Μ.70.8030); ἐῤιττιδίοτ20); Ῥτοο.ΟΡ 
ογ.τϑ,3(}1.6π,8218). 

[ἘἸναρκειάω, -- ναρκάω 1. δε πιρην, ῥαγαϊνερά, Αἰ (Ραςς.) ἀπάν.τὰ 
(0.32.12, ν.1. ἐνάρκουν Μ.,2.12448); τηξῖ. οὐ κυἱᾷ τὴν χεῖρα ἘΡΒτ. Αδν. 
ἐἰ 15. (ν.1. ναρκεῖ Μ.56.541); “οἰᾷ μον ἡ ψυχή Βογ ΜΕ] (4. ΒΑ͂ΥΨ χ) 43 
Ρ.26); 2. δὲ οἰαεᾷ; ταεῖ., ΤΊτη Απειπαίν. 70. Βαρὶ. (Μ.28,ρο80). 

ναρκ-όῳ, ἐεδίίαϊε, δπντηΐ ἤγοτ μὴ -“"οὔντες λέγειν ΜΙ γ. ἀγίεον. 40 
(Ρ.76.12). 

νάρκωσις, ἡ, ἐηξεμοιδιητεν (το ραβϑίοη, θοάῚ]ν ἀοβίτε) ; οἵ ἀἄδῃη 
δια ἔνε Ὀεΐοτε Ἐ4]}1, σεηπδα, ἐν σθη.3:8(}1.8ς,16374). 

Ἐγάς, ὁ, ν, νάας. 

ἘΝασαραῖοι (Νασαρηνοί), οἱ, Πα πιὸ οὗ ἃ 76» 15} βθοΐ, τηοπιϊοηθὰ 
νυ τῇ Εβθοηςβ, εἴς,, ἘΡΙΡΗ ἤαον τ ῥτοαπι. (Ρ.150.20; ΝΙ.41.τ640); Ν. 
ἑρμηνευόμενοι ἀφηνιασταΐ, οἵ πᾶσαν σαρκοφαγίαν ἀπαγορεύουσιν, ἄχρι 
δὲ Μωὺῦσέως καὶ ᾿]ησοῦ τοῦ Ναυῆ τοῖς ἐν τῇ πεντατεύχῳ ἁγίοις ὀνόμασι 
πατριαρχῶν κεχρημένοι τε καὶ πιστεύοντες..«τὰς δὲ τῆς πεντατεύχου 
γραφὰς οὐκ εἶναι Μωύσέως δογματίξουσιν, ἄλλας δὲ παρ᾽ αὐτὰς ἔχειν 
διαβεβαιοῦνται τὰ ἀπαειτοίρ.τόδ,4; Μ.41.1720); Ν. οἵτινες ᾿Ιουδαῖοί 
εἰσι τὸ γένος, ἀπὸ τῆς Γαλααδίτιδος καὶ Βασανέτιδος καὶ τῶν ἐπέκεινα 
τοῦ ᾿Ιορδάνου ὁρμώμενοι τᾶ αν. τϑ,τί(ρ.215.15; Ναζαραῖοι Μ.41.2574); 
αἶδε. τοίη Ομ βείαπ Ναζωραῖοι; 10.20.6{0.327.τᾶ ; 4008); ἃ ἴεν 
βΒυτννίηρ ἢ ΠΡΡεγ ὙΠεραα δηα ἀσαθῖβ, 1.20.3 (Νασαρηνοί ρΡ.226. 
2Υ; 2734}. 

ἔνάτιβος, ὁ, (1.1. Ἡσίϊυμ5) ἃ σέτη, οὴδ οὗ {π6 ναγίςτίοες οἵ τῇς 
Ὠνδοϊπίῃ βίοπα ((Δεπειπεα ὃν ἘΡΙΡΗ. ἢ τῆς Ἰνησαχατη. οΥ 
ἰΟΠΓΠΊΒ]116), 50. 6816 ῬτῸ. ᾿εσδιῖβε οὗ 18. παίηταὶ σοϊουγ, ΕΡΙΡΒ, 
φέρ (Μ.43. 260). ; 

ναυάγιον, τό, τἰτῥτογεεῖ ; ταοῖ., ἀϊδαςίον ; βμδποΐα], (μτγβ, ἤόη. 
56.6 τη ΜΙ. (7.540) 1δ.6 1. 3(6148); οἵ τοι ]65 οἵ ΤῸ, 14. ̓ σηι.28.,1 
1: τ ογ.(το.2530}; οἵ ΕἸοΟά κοινὰν τῆς οἰκουμένης ν. Ἰά κοι, 6.6 ἐμ 
ΜΙ (γ οδο); 1Ὁ.12.3(163Ε); Βα85.561.0γ.τ4.1(}1.8ς,1858); (οι. η4. 
ἰ0}.5(Μ.88.,2200)}; Τλοτα] τὰ τῆς μέθης ν, ΟἸδηη. ῥαεά.4..(ρ.1τόρ.21 ; Μ.8. 
4130}; 18.(0.173.14.;.4244}} τρυφὴ. ««ἀνθρώποις ν, γίνεται 1δ,3.7(ρ.258.4; 
6088); ΟΠγνβ.ἠοηι.26.γ τη. Μ1.(42 20); τ. 5.5. 5(Ξ610) ; ἐδ. 57.4{5828). 

Ἐναυάγιος, Φ} ῥιογεοβεᾷ, Το Αγ. τοίρ.το2.:). 
᾿ Ἐγαυαγιοφόρος, ὑγΠΗΡΊΗΡ σπίῤτογεες, ΤΟΒΥνβ.μομιΐη ΜΙ 2 ττᾷ 

(το.759Ε), 
ἘΝαυαταῖος, ν. ἘΝανοτιανός. 

ἘΝαυατιανικός, Νιουαϊαηίςὶ Ν, ἀπανθρωπίας Τάτ. Θεμά, ε,».2. 
τ62(Μ.99.1 5124). 

ἘΝαυατιανός (ἘΝαυαταῖος, ἘΝοουατιανός), (1ἰ. Νουαϊαμι δ); 
Ι. Νουαϊαρμίςί, Ν. ἀπόνοια Ἰδαΐορ, ἐν ΙΝ οναὶ, (Νἤ.τολ. 3200); 2. τηᾶβα. 
ῬΙΏτ, 85 βιιδϑί., ζοἰϊοιυενς οὐ Νοναίϊαη, Νουαιίἑαημῖδίς, Νοουατιανοί 
(οηβίρ. 5... .,3.64(ρ.1ττ.17; Ναυατιανοί Ν,.20.11408); Νοουατιανοί 
ΑἸΏ..47».1.3(}}.26.174}; ΟἸ ΠοΎ υ 86 τῆοννη 45 καθαροί, ΕΡΙΡΙΗ ἐαεν. 50.123 
(0.370.2; Μ.41.10378) ; Ναυαταῖοι ἃ. αῃε.13(ρ.21.20; Μ.43.400) οἰἷΐ. 5. 
Μοντήσιοι; Ναυᾶτοι Ἰά γέδον.4{0.158.24:; Μ.41τ.τ61 0}; 5:πι]αν ἴο 
Τθοπαιβίβ δβχοθρί ἴπ ἐπεῖν Τυῖη. οὐ ποάοχυ, 1Ὁ.; Ῥεγβεσαίεα Ὀν 
δ] θηβ, ϑοοσ ἦ,6.4.0.4-.6(}.6).477}}; τοξαϑίησ ροϑί- ὈΔΡΈΙΒΠΙΔ] γε ρϑα- 
ἴβπορ, 1.6,22.το(729Ὰ}; ἔΟΥ τηοτία] 51πη5 1π ΔἸ το ἰο ἀροβίαβυ, 
18.7.25.τ8 -το(γοθο,0) ; {πεῚ᾿ οὔβεσναηςε οὗ Εδβίου Ν, δοκοῦσιν ἄλλως 
πως τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἠρέμα μιμεῖσθαι" δουλεύουσι μὲν καὶ αὐτοὶ τῇ προ- 
θεσμίᾳ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ πρῶτον μῆνα καὶ αὐτοὶ νομίζουσι, καὶ τεσ- 
σαρακαιδεκάτην κατὰ σελήνην τὴν παρ᾽ ἐκείνοις μεταδιώκοντες ἀλλ᾽ 
οὐχὶ ἕως τούτου γε ἵστανται, ἀλλ᾽ ὅταν ἐν τούτοις γένωνται, καὶ ἐπὶ 
τὴν τριήμερον ἔρχονται, εἶ καὶ μάλιστα ἀκύρως, καὶ οὐ καθ᾽ ἁρμονίαν 

899 νεᾶνις 

ἐκκλησιαᾳστικήν Τζῆγνϑ, ῥαφεἶ.7(8,2768); αἰεἰζαᾶς το το -θαρίϊδπι, Β85. 
ἐῤιτοῦ ἐαῬ.41(3.20 Ὁ; ΝΙ,32.7324} οἵἴ. 5. ἀναβαπτίξω ; ποῦ εἰσιν οἱ Ν.; 
Οδομτη, 20 ὁγ,12:2τ(ρ.446.1). 

ἘΝαυᾶτοι, οἱ, ν, ἴοτορ, 
Ἐναύκλα, ἡ, σελΐρ, Κ᾽ αἰϊεΐη.2(Ρ.54). 
Ἐγαυλομάχος, ὁ, 5.ν.]., ἢ ΠΙΟΚΠΑΠΙΘ ἴῸΓ ναυλοδόκ(χ)ος, γεοεῖσεν οὗ 

ἡ εῖφηις, Βορῇγ Η πεν Ογγ εἰ 0.6(84.87.34330), Ρειη. ΕἾΤΟΣ Ι͂ῸΥ 
ναυλοδόχος. 

Ἐναυμάχης, ὁ, -- ναυμάχος, ὁη6 τὸῦο ἥρἠϊς ον «λΠΡΡοαγάᾷ, νιαγηε, 
ΟΠ τυ β8.5ς.4.4([0.111.20; 1.4080}; οἷ, ναυμαχῶν 1Ὁ.6.12{ρ.167.3; ναν- 

μάχων 4338). 
Ἐναυμάχιον, τό, ἃ ἰαἶε αἱ οι [ον εχ ἰδέ οη οὗ Ξοα-ἢρἰς, πδατ 

ναϊίσαη ὁ Νέρων εἶπεν...κελεύω αὐτοὺς ἐν τῷ ν. τόπῳ ἀναλωθῆναι 
4. Βεἰν.εἰ Ῥαμὶ.Ἰο(Ρ.212.12}; ἦραν δὲ τὸ σῶμα τοῦ... Πέτρου...καὶ 
ἔθηκαν αὐτὸ ὑπὸ τὴν τερέβινθον πλησίον τοῦ ν. εἰς τόπον καλούμενον 
Βατικάνον 1Ὁ.84{(0.2τ6.τ6). 

ναῦς, ἡ, σελ}; πιεῖ. 1. οἵ γηδη ἰὴ νογᾶρε οἵ ᾿ἶδ, (Ἰδιη, φ.,ς.54 
(ρ.182.20; Μ,9. 6490) ; Ὁ ιδὶ.2ρ.Ζομ.εὶ δον. 4(Δ1,6,11888);2. οὗ (ατοῖι, 
ΗΙΡΡ ρον ο(ρ.30.13; Μ.10.7770); Οἰφηιρ.14(Μ.2.40Ὰ}; οἵ Ὧ.- 
ΒΘΙΩΪΘα σοηρτορϑίϊοη. ῬΘΥο ὈΙΒΠῸΡ δοίβ ἃ5 σαρίαίϊῃ οὐ 5ῃϊρ, (ρδΐ, 
.4Ρ.2.51.2; ΟἹ Βοτοίῖοα] βθοῖ 5 ν, πειρατική, Ο]οΙη.5,ν.3.8(0.22.μτ4; 
Μι8,1τ640); 83. ῬγΓΠαρογεδη πϑῖηθ [Ὁ ππὶῖν ἔτι ἐπενόουν. «ναῦν, 
ἅρμα, φίλον Απαῖ.1 Δοα.ἀδεα. (0.30). 

Ἐναυσηρός, μαμδέοιε ; πιεὶ., οἵ μογεῖ. ἀόρπια, ΑἸΠ,.4ν,2.43(}}.26, 
2404). 

Ἐναυσιτασμός, ὁ, παπδεα; ταεὶ,, {ἢ τν8. εἶνε, (8.80Ὰ). 
Ἐναυσιπορ-ἔομαι, τὲ παυΐραθς «εῖται.. «τούτων ἕκαστος μυριο- 

φόροις ὁλκάσιν Τ ἀο5. ΝΖ. ταὶ. τ47(Μ.38. τορῦ). 
ναυστολία, ἡ, ἤεεὶ, ΤΏΡΠΩΗ εἰγοη.Ρ. 28:0}. τοϑ,)ο ΙΑ). 
ναυστολόγος, ὁ, Φ᾿1ρ᾽ 5 εἰσιοανά ἡ» ὮῸ ἈβΒΙΡΠΘα ΡΑΒΒΘΏρΈΕΙΒ τποὶσ 

ὈΙδοο5 δηά αἰγοοίθα Ποῖ ; ποπσο, πιοῖ., οὗ σα ΓΘ ΟΠ 1515 [ὰ σοι ρατίβοιῃ 
οἵ Ομυγοι. στὴ ἃ 5810, Οἰοραιερ.τ4(}1.2.404); ἀπά οἵ ἀοισοηθθεας 
5ΠΟΥΊΠΡ ἩΨΟΠΊΘΗ ΤΠΘΠΊΡΕ 5 οὗ σοπρτοραίίοη (0 [ΠΟ γ ρῥΙασες, (ὐηςί. 
441ΡΡ.2.57.το. 

Ἐγαυταρίδιον, τό, ἰμύδεγ, σοπιοταρίιοι5 τογη ἴον σαΐίον, ΟΥ.Να. 
ἐαγΉ1.2.τ τ. ϑ4τ( Μ.37. τοϑ7Ὶ). 

Ἐναυτηλόγος, ὁ, -- ναυστολόγος, «. Β(τὶ,ρτι.30--33(0.02.1}}. 
ναύτης, ὁ, σατο, ἴὰ σοπηραγίθοι οἵ (μυτοῃ ΙΓ ἃ. 5Π 0 ἔχει δὲ 

καὶ ναύτας δεξιᾷ καὶ εὐωνύμῳ ὡς ἁγίους ἀγγέλους παρέδρους ΠΠρΡρ. 
σηβελνιοίρ.40.4; ΜΠ.το.780Α) ; παρεικάσθω ὃ μὲν..--«πρωρεὺς ἐπισκόπῳ, 
οἱ ν. πρεσβυτέροις (ἶδν5.6}.14(4.2.404). 

Ἐγαυτίασις, ἡ, παιδεα, ΠΡΙΡΗ ἐαΡ. Πά.τ(ρ.406.27; Μ.42.776Ὰ). 
εναυτιασμός, ὁ, ΞΞ ἔογερ.; τηδῖ., 514} 68]. }}.1.143(Μ.78.280Α}); 

Νεβί, ρ.γν.3(Ρ.29.0; Μ.77}.498); Τάτ. δια. }.2.} (ΜΕ .00.1120Ὰ). 
ναυτιλία, ἡ, ἤεεὶ, ΤΏΡΠη, εἰγοη. Ρ.23ο(Μ.τοϑιθοτΑ). 
ναυτίλλω, 1. «αἱ, παυΐίραίε, ΤὨατιδιμά,ε,Ὀιτοιτ( ἴ,90.0458); 

2. τηβα., ο. 8ι0ς., δαΐΐ σπ, παυϊραίε, ῬΆΠοβι. ἦν. 6.3,ττ(Μ 6 ς. 406}. 
Ἐναυφράγιον, τό, (1,Αἴ. παμζγαρίτ»η) εὐ ριογεεὶ, Η ον ἰδ, τ2ντο, 

ναυάγιον ἰδ.12.16,25 (ν.1, ναυφράγιον). 
νεάζ-ω, 1. δὲ νομηρ; Ἀδησα δὲ 7μηπῖον, Τηξεγίον ὁ γὰρ ἐλθὼν [8ς. 

Χριστός] πρεαβυτέρας ἀξίας ὧν τοὺς “νοντας ἐν αὐτῇ σείσει Ῥενς.(ρ.14. 
9; Μ.το.το44}; 2. -- νεάω, ρίοιμρί; τ}, ταεῖ. νόμος.-«ποτῶν τὴν ψυχὴν 
εἰς ὑποδοχὴν τοῦ..«λόγον ΤΟ Ὠτνβ,ῥαΞε.6(ρ.137.17; 8.2678); ομι. 
Με]. (44 τ ρ.66), 

Ἐνεαλογέω, ἐεχεῖ ἱημηουαΐίονς, Ὀϊάγτα, Τγίη.2.1(Μ.30.6170); 1. 

2.24{7450). 
νέαμα, τό, ζαίίοιυ ἰαπά, Νονποξ, τό. 
νεανίας, ὁ, γομη πιαη, οἵ (ηγιβῦ ἂβ σενϑα δα ἴῃ νιβίοηβ ὠφθη 

αὐτοῖς ν. λαμπάδα ἀνημμένην κατέχων “4.Τῤοηι. ἡ 27(0.143.5}; ΨΚ 
ΔΏΡΟΪΒ ἔρχεται πρός με ν. τις εὐμορφώτατος..«.ἐξαστράπτων, καὶ ἕτεροι 
μετ᾽ αὐτοῦ ν. ὡραῖοι Μῖ. Ῥενβιτοί(Ὀ.77.13}} ν. εὐειδής, ἔχων κυκλόθεν 
ἀκτῖνας 4, Χαμέδιρῥοτπίρ.68,20). 

Ἐνεανιότης, ἡ, γομ ἠἠμίμεσς; ἤξπος 1. ξγεδἤηε55, υἱρόμ, τηξῖ, 
ν, πίστεως ῬΗ ὈΔτρ.(α4η1.4(Μ.40.414}; 2. ἀγάσμν, ἘΡΙΡΏ ὀχ. βα.τ5 
(0.513.9; Μ.42.8οξΑ}; 8, ἐμιροίμοςτν, οἱ βείηεδς, τ. (Ρ.504.28 ; 7880); 
4. εχεορ. 13.7:14 τὸ τῆς ν. ὄνομα ἐπὶ τῆς παρθενίας εἴωθεν ἡ γραφὴ 
τιθέναι, οὐκ ἐπὶ γυναικῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἀνδρῶν ΟἩγγ 5.021. 5.3 
ἤῃ Μ|.().76Ὰ}). 

νεᾶνις, ἡ, γοηρ ἸθοΡΩΉ, ρῖγῖ; 1. τὰ σεη. (ΠῚ ΓΙ ΘΕ ΟΥ̓́ΠλαΓτ ἃ) 
οὔ μοι δοκεῖς Ἀττικῆς ἐπαΐειν φωνῆς, παρ᾽ ἧς ἔστιν ἐκμαθεῖν τὰς 
καλὰς καὶ ὡραίας, ἔτι δὲ καὶ ἐλευθέρας ν. παιδίσκας καλουμένας, 
παιδισκάρια δὲ τὰς δούλας, καὶ ν. δὲ καὶ αὐτάς (]6πλ.ῥαεί,τ. (ρ.908, 

3; Μ.8,2654}; νέοι μὲν καὶ ν. 10.2.7(ρ.190.4; 4574); ΜΟΡΕΥΡι2οίρ.οι. 
9); ΜεΙμιεγριρτοόστῃ. (Ρ.6.τ8; Μ.18.364Α); 2. οχορ. 15.7:τ4 [Δ0, 
ΤΗΘῸΝ, 5Μ|, οἰτοᾶ ἴῃ {Π15 ἔοτια, {εγ5.(0.40.16); ὑμεῖς [56.. [δὴν] καὶ 
οἱ διδάσκαλοι ὑμῶν τολμᾶτε λέγειν μηδὲ εἰρῆσθαι... ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν 



, 
νεανίσκος 

γαστρὶ ἕξει, ἀλλ᾽, ἰδοὺ ἡ ν. ἐν γαστρὶ λήψεται...καὶ ἐξηγεῖσθε τὴν 

προφητείαν ὡς εἰς ᾿Εζεκίαν Τυβι. 41α].43.8(}1.6.5694}; 18.67.τ(620 4); 
ἐδ.7τ.3(644Ὰ}; ὑμεῖς δὲ..-παραγράφειν τὰς ἐξηγήσεις, ἃς. ἐξηγήσαντο 
οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν παρὰ Πτολεμαίῳ...τολμᾶτε, λέγοντες μὴ ἔχειν 
τὴν γραφὴν ὡς ἐκεῖνοι ἐξηγήσαντο, ἀλλ᾽, ἰδοὺ ἡ ν. ... ὡς μεγάλων 
πραγμάτων σημαινομένων, εἰ γυνὴ ἀπὸ συνουσίας τίκτειν ἔμελλεν, ὅπερ 
πᾶσαι αἵἷ ν. γυναῖκες ποιοῦσι 1Ὁ.84.3(6720) ; οὐχ ὡς ἔνιοἐ φασι τῶν νῦν 
μεθερμηνεύειν τολμώντων τὴν γραφήν" ἰδοὺ ἡ ν, ... ὡς Θεοδοτίων .. 
καὶ Ἀκύλας... οἷς κατακολουθήσαντες οἱ ᾿Εβιωναῖοι, ἐξ ᾿Ιωσὴφ αὐτὸν 
γεγενῆσθαι φάσκουσι Ἰτεηἤαόν.53.21.τ(}1.7.046Ὰ}; ἡ μὲν λέξις ἡ ἀαλμά 

(Ηξφρυ. 29), ἣν οἱ μὲν ἑβδομήκοντα μετειλήφασι πρὸς τὴν παρθένον 

ἄλλοι δ᾽ εἰς τὴν ν. κεῖται..«καὶ ἐν τῷ Δευτερονομίῳ ἐπὶ παρθένον 
[Ὀ1.25:23-.26]..«ποῖον οὖν σημεῖον τὸ ν., μὴ παρθένον τεκεῖν; ΟΥ. 
(εἰς. τ. 34-αςίρ.86.3; Μ.11.725Ὁ; Ἐα5.4.6.7.τ(ρ.303.20; Μ.22.4074}; 
δ (0.30 δι ; 500Α}; οὐδὲν δὲ ἡμᾶς κωλύει, εἰ καὶ ν. κατ᾽ αὐτοὺς περιέχει 
τὸ ᾿Εβραϊκόν, ὡς περὶ παρθένου δηλοῦσθαι νομίζειν τὰ εἰρημένα" καὶ 
γὰρ οὖν ἐν τῷ Δευιτικῷ εὕροις ἂν τὴν..«παρθένον...ν, ὑπὸ τῆς γραφῆς 
ὀνομαζομένην [1.6. Τ)1.22:27] 1ᾶ.6εἶ.4.4(Ν1.22.τ2ο4Α1.); Ογτ. Η. εαἰδεῆι. 
12.21) ἀνθίστανται οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῇ ἐκδόσει τῶν ἑβδομήκοντα, λέγοντες 
μὴ κεῖσθαι παρὰ τῷ ᾿Εβραίῳ τό, ἡ παρθένος, ἀλλ᾽, ἡ ν., ὡς δυναμένης 
νεάνιδος ὀνομάζεσθαι τῆς ἀκμάζουσης καθ᾽ ἡλικίαν, οὐχὶ δὲ τῆς ἀπειρο- 
γάμου γυναικός" πρὸς οὖς ῥᾳδία...ἡ ἀπάντησις. εἰ γὰρ σημεῖόν ἐστι 
τεραστίου τινὸς...τί θαυμαστὸν ἦν, μίαν τῶν πολλῶν γυναῖκα...μητέρα 
γενέσθαι παιδίου ;...εἰ μὲν σημεῖόν ἐστι τὸ διδόμενον παράδοξος ἔστω καὶ 
ἡ γέννησις..«ὅτε μέντοι ἡ ν. ἐπὶ παρθένων ἰδίως ὠνομάσθη, δῆλον ἐκ 
τῶν..«οὕτως εἰρημένων [121.22:258.ἡ. ἡ τοίνυν βοῶσα πρὸ τῆς φθορᾶς 
παρθένος ἦν, δηλονότι. ἴσον οὖν δύναται εἰπεῖν, ἐβόησεν ἡ παρθένος καὶ 
ἐβόησεν ἡ ν. «... καὶ...ἡ Σωμανῖτις, ἡ συνθάλπουσα τὸν Δ αβίδ, παρθένος 
οὖσα...ν. προσαγορεύεται 845. ἴς.2οτ(1.528Ε- 5200 ; Μ.5ο.4641-Ο); 
οὐ ῃγνϑ. μον. 5.5 1ἢ Κ11.(7.16Ὰ} Ὁταὶ, Α}.οἱ Ζαροῖι. 32(0.22)} εἰ μέντοι 
ν. εἶπε, ν. ἐν τῷ ᾿Εβραϊκῷ ἐστιν" ἵνα δὲ καὶ οὕτως συμπεριενεχθῶ σοι, 
ἡ ν. παρθένος ἑρμηνεύεται: φησὶ γὰρ ἐν τῷ Δευτερονομίῳ [221 251.]... 
γνῶθι οὖν.. ὅτι ἡ ν, καὶ ἡ παρθένος ἕν ἐστιν ταῖ, Τήν οἱ ἀχμήίζττι τὸ. 
3. ἐχορ. Ολμί τ: 2,6:}; οἵ, αὐη οεθηία υϑγο, φασ μομάμηῃ ἠη τ 
δεαιϊτ ἀρεῖς ὑδηεγαηΐ Ἠέφμ6 ΘΗ, ῥ6» [οί Ἰοτῖς ἀσεοβρογαμὶ Ἠσχμ6 
μι81| εἱ σῥεγίδιις ἡγμείμς ρενίοείας εαγτία!ὴς ἐκῥίουσγαπὶ, ΟΥ̓ ΟΝ ΤῊ 
(πη τ(ριιτονϑι; Μ.13.100Ὰ};; ἑτέραις δὲ ψυχαῖς κοινωνεῖ [86. ὅ λόγος] 
παιδαγωγουμέναις φόβῳ θεοῦ: αὗταί εἰσιν αἱ παλλακίδες" εἰσί τινες καὶ 
ἄλλαι ψυχαὶ ὑποδεέστεραι, ἐλάττονα φόβον ἔχουσαι" αὗταί εἰσιν αἱ ν. 
14 φεἠοί μι Οαπὶ.6:7(}1.17.217}ὴ ; αὗταί εἰσιν αἷ...ν., διὰ τὸ νέαν ἄγειν 
τὴν πνευματικὴν ἡλικίαν, αἱ γεννηθεῖσαι μὲν τῷ λόγῳ τῆς πίστεως, 
οὐδέπω διὰ τῆς προσηκούσης αὐξήσεως τοιαῦται γεγόνασιν ὡς ἐπὶ 
γάμων ἀκμὴν προελθεῖν ΟΤΟΝ γ55. πον. 5 ἴῃ Οαπὶ. (6.44.11128}} ν, 
δὲ...ἐν ταῖς λοιπὸν κατὰ πάντα κόσμον φιλοσοφίαις καὶ ἑκάστης ψυχῆς 
πολιτείαις, τῆς μὲν οὔσης ἐπαινετῆς, τῆς δὲ οὔ ἘΡΙΡΒ ΧΡ. βά, ο(ρ. 504. 
24; Μ.42.1880); 1δ.13(ρ.513.4:; 8040) ; ν- ... αἱ διά τινας προφάσεις 
κοσμικὰς σωφρονοῦσαι ἰ514 ΡῈ) ΑριΡτος. απ 6: γ7-8(} 1.87. χγ)γάτο); 
ν. ... τὰ ἔθνη τὰ ἀπηλλοτριωμένα τοῦ θεοῦ καὶ ξένα τῶν διαθηκῶν ΝΙ!. 
ἐδ. (τ 2οΟ) ; ν- ... αὖ ψυχαὶ τῶν δικαίων ῬΆΟΑΥρ (ἀπ. 4(Μ.40.408); 
4. ἃ5 584]., βές;, γομμζμῖ, Ταθτ,ἀ1α].84.χ(}1.6,67320); 44.0.20 
(Ρ.τ62.6). 

νεανίσκος, ὁ, Α΄. γος Τα: 1. Ἰὰ σεῃ., οὗ οὴβ ἀββουθεά 858 παῖς 
ἐτῶν κγ΄ “..Ὀ}11.2ο(0.15.22); οἴ.1δ.28(ρ.15.7); 2. οὗ (τῖϑΌ τη. νἰβίομβ 
ὁ κύριος ὠφθη.. ὡς ν. «1..70.87(0.193.24); ἀρχιγένειος ν. 18. 8ο(Ρ.104. 
23); Δ. ἀπάν.δ(ρ.71.4); ἐξαστράπτων ὥσπερ τις ν. εὔμορφος .“4,}1|.π| 
(Ρ.228.5); ἴῃ ρεη,, ἀδβου ρου, 7. Ν ον. εἰ “4εἢ..8(0.1.23); 5. Οὗ Δηροὶς 
1η 86 νἱξίοῃ, ἢθιπ1.}25.3.4.1; 4. τηρῖ.; ἃ. τοῖς ΤΆ: τῷ παρθένους 
νόει τοὺς ἐν ἀφθαρσίᾳ βιοῦντας, ν. δὲ τοὺς ἐν ἀρετῇ εὐδοκίμους ΟΥ̓ ἔν. 
30 τη Ταη.{0.253.13; Μι1 2.600); δ. 345. δά]., υἱρογοι5, σοίθε οἱ 
σφόδρα ν. πρὸς εὐσέβειαν νγτ.αάογ.4{1.1308). 

Β. εἰαυε, “(4..}ο.τοίρ.161.26); ἐδ τττίρ.21ο.2}; 4. Τ ον, ἃ δά(ρ.τδϑτ.1). 
Ἐγεαρότης, ἦ, βοεδηοδα, ποὺ υἱόν, ΟΠτυ5.ἤορ.1 5.6 1. ΜΙ. 

1044). 
Ἐγεαρότμητος, ζγεελϊν εἰμὶ, ῬΆ]] λ. Γαμς. 6(ρ.1ο7.τ4; Μ|.34.1170}). 

Ἐγέβελ, (ΠΕΡ τ. 55}) ἃ ἩΘΟΥΕΙΝ ταθαϑατς τος 150 ξέσται, ἀρουῦ τὸ 

ραϊΐους, τι Ν γ55. μην) Ρ.583.1τ0; Μ.45.0928); ἘΡΙΡΙ.» θη. Υ(Ν. 
43.2728). 

Ἐγεελαία, ἡ, γον οἷΐυε, ταεῖ. ὦ τοῦ Χριστοῦ ν. (οἴ. Ἐ5.127:2), 
ΤΙσπ,Ἄη.6 {(ν.1. νεολαία). 

[]νεήκονος, πεοῖν τοὐει ὦ, 15]. ῬΕ] ρ}.5.410(Μ.78.τόο50). 

νέηλυς, ὁ, πδιϑεονπεν, Ἠουΐοο; 1. ἴὰ σεα,, Το. Η.υ.. 70. ).23(}1.04. 
4644}; οἵ ππίνεγϑιεν Γγεβῃτηθῃ τῶν ν. συστέλλειν τὸ φρόνημα αΥ.ΝαΖ. 
9γ.43.τ6(}1.36.5τ60) ; ἐδ.43.τγ(5 170); οἵ σατδομυγηθηβ, Οντ. Η. εαἰεοῖ, 
12.11; 2. αἃ5 δΔα]., οἱ ΟΒυτΟΙ, ἃ85 ΠΟῪ ΡΘΟΡΙς οὗ σοα ορρ. [εὴνβ λαοῖο 
ν, ΟΥ.ΝαΖιαΣ31.1.1.0.30(}1.27.45 04}; οὗ Ατίαν Ὁ γϑὶ οὔτε ν. οὔτε 

000 νεκρός 

πρόσφατον σέβοντες θεόν Ῥείτ,11 Αἰ δηεγεῖ, 5 ἀρ. Τμάϊξ.ἢ.6.4.22.1](Μ. 

33.1284). 
Ἐγεήπιος, ἡετυΐν σομπίΐδ νήπιος δὲ ὃ ν., ὡς ἤπιος ὁ ἁπαλόφρων, οἷον 

ἤπιος νεωστί (]ετα, ῥαφά.τ. π(0.101.7; Μ.8.2724). 
γεῖκος, τό, εἰ» 12; ἤδῆσα ἐμ6 τοραγαίτυε ῥγίμερις ἴθ τἴΠ6 οοϑηηοϑ, 

αςο. Εταρςεάοοϊεβ, (] οι ῥγοί. (ρ.40.6; Μ.8,1τό5 4}; ψῃοβε ἀοοίτπα 
Ματγοίου Ῥοιζονοᾶ, ΗἸρρ. ἦα. 6.2 5(ρ.152.1; Μ.τό,32314)}; 18.7.20 
(ρ.21ο.12; 32238). 

ἈΝειλαγαθίον, τό, ἃ Κἰπά οὗ ἔγχαϊς ρτονίηρ ὈΥ {Π6 Ν]ς ἀπ 
ΙΔ, (οβγα. [4.ἰ0}.2(Μ.88,1178). 

Ἐγεκρεγερσία, ἡ, γαϊείηρ οὗ ἰδ ἀραά, ΤΌΠΙγ5. Μαγεκ, (το, 754Ὲ); 
(οστα. ΟΡ ογ.2(Μ.08.2770). 

Ἐγεκρέγερσις, ἡ, γεδιγγοϊϊοι ἤγονε ἰμ6 ἀεαά, τ ΝΑ}. ΟἿ, βαϊ.229 
(Μ.48,136.}. 

Ἀγεκρέγερτος, ὁ, 026 γίξε ἤγοηι ἐξε ἀεαά, [τ ΝΣ ΟἿ» ραϊ,53ο(Μ, 
48.126}; 16.780 (νεκρεγέρτην τοϑΑ). 

. Ἐψεκρικός, ῥεετηρ ἰο ἀδαίᾷ, ξαίαἰ ἀγνωσία θεοῦ νεκρικῆς ἀναισθησίας 
ὁμοίωμα Νεκί, που ἐρηἰ, τ(ρ.330, ν.]. νεκρωτικῆς Μ,δ1.6Ά3). 

νεκροβόρος, ἀευομενίηρ 6 ἀδαά οΥ εονῤϑές; 1.111, Οτιλονι.:0.8 τη 
76.(ρ.7γ8.8; Μ.13.3684); Επβ. ῥγ.1π.τ2:22(Μ.24.5574};; 18.17:37(5888); 
τιν γβ5.0.}705.(}1.44.400}); οὗ 65}. -Θδτϊπρ ὈΙΓά5 ρσοβοσι δα ἃ5 υὰ- 
ΟΙοδη Ὦν [ἀνν, βρη ἔντηρ ἀπίν ἴο ἀρβίαιη ἰτοπὶ ρστεβά, ΤἈδιΗΙΣ 
ἤῃ [ευ.(τοτοοὺ; 2. πιοῖ., δαϊοηῖησ οἡ ἰδ ἀφαά Ὁν απτησ ἱεραοίεϑ, 
τ. Ναζιρανη.2.1.17.32(31.37.1264Δ). 

Ἐνεκροδρομία, ἡ, δέεαρεὲ οὗ ἐπε ἀσαά, 1.6. ἴπ6ὸ ἀαἸίνεγν οἱ τῆς 
τὶρῃΐζθοιιβ 5ο 8 αὐ (Ἡυῖβι᾿β ἀδβοθηΐ ἱπῖο Ηδάδββ, Ερἢγ.3.472Δ, 

Ἐνεκροειδής, εογρπε-ἰ6, ΤΟΒτυβ,λοιπιΐη ᾿ς. σοί ς.6398). 
Ἐνεκροκόμος, ὃ, οη6 τοῦο αἰϊεηάς ἰο ἐονρϑες, μηπάόγία δον; οὗ ἴπο86 

Ψ)Ὸ ΠΟΠΟῸΪ τηδτίνιβ ΟὨΪ Ὁν δχίεγπαὶ ἀενοιίοη ἴο {Πεὶζ του 5, 
τι Να Ζιεανη.2. (6 ρ]ρτ.)48.18(Ν,38.1ο0Ὰ}), 

Ἐψεκρολατρεία, ἡ, τοῦγ ἢ» οΓ 1:6 ἀεαά, τοῖ, ἤετοὸ οα]18 προσ- 
κυνητέον..«θεῷ μόνῳ τῷ κατὰ φύσιν...καὶ λόγος ἔστω μηδεὶς τῶν... 
ἀνθρώπων οἷς ἐπεγράφη τὸ θεῶν ὄνομα. ν. γὰρ τοῦτο (γτ.1ς5.3.5(2. 
5150). 

Ἐνεκρολάτρης, ὁ, τ ἘΠ ρῥεν οὗ α ἀεαά τᾶν οὐ καθ᾽ ἑαυτὸ θεὸς 
τὸ ταφὲν ἐπὶ μνήματος’ οὕτω γὰρ ἂν ἦμεν ἀνθρωπολάτραι καὶ ν. σαφεῖς 
Νερῖ, ῥ' Ὁ ο(ρ.262.το)αρ. Οὐ Ν ἐς ὶ.2.13(0.51.7; 6᾽.588). 

νεκρομαντεία, ἡ, "δον ψυχῆς ἀναπομπήν, τὴν λεγομένην ν. 
Η ον», Ἰόνιος; μὴ κατὰ νεκρομαντείαν ὁ τρόπος αὐτῷ ἶβϑς. ΔΡΟ]ΟΏΙῈ5 
οὗ Ἔναπμα] τῆς φανείσης ὄψεως γένοιτο, οὔτε γὰρ βόθρον... Οδυσσέως 
ὀρυξάμενος, οὐδ᾽ ἀρνῶν αἵμασι ψυχαγωγήσας Ἐλι5, ΠΤεγοοῖ, 2Β(5ο.; Μ. 
22.8368); ἰοτιάοη τὸ (Ὠγβείδιβ, (ογ5,..4.Ρ.2.62.2. 

Ἐνεκροπαθεία, ἡ, τον βεαίϊίοη οΓ πὲ ρακείοης, γα. 415 Ὁ 0.607}. 
Ἐνεκροποιέω, ῥηιὲ 19 ἀφαϊλ, Ἰτϑης βαθν. 5.τ2.1(}}.7.11510)}. 
νεκροποιός, ἡφαί-ἀδαϊΐηρ, ἘΠα5.}..6.πτο.4.14(Μ.20.85320}; (Οὐηεὶ, 

Α4,}.2.61.3. 
Ἐγεκροπρεπής, ῥέπῃ (16 ἀεαί, ΤΟΥ ΝΑΣ ἦγ ῥα, 2τ45(Μ.48. 

Δ05Α}); ἐδ. “τοοί(ο6.). 
Ἐγεκροπρειῶς, ΤΏ ἃ ἨΙΩΉΉΘΥ δεξητης ἰδ ἀσαά, ἘΠΡῚΡΙ].. ἀση. 2(Μ, 

43.448} ; (εττῖ ΟΡ ὁ».2(Μ.08.2528).Ψ 
νεκρός, ὃ, 1. ἐὐνρ5ε, ἀεας δοῦν; 
Α΄ 11π0; οὐ βοευρεηΐ ἴῃ τΠ6 ὙὩ άθιτιθθ5 85 ἰγρο οἵ (βμτίϑι ὧν ν, 

δύναται ζωοποιῆσαι ΒαγΉ.12.1; τοῦ, Αἰξογοησα Ὀεΐνγεθη τ βι 5 
βοᾶν ἀπά οὐμου νεκροί ἴπ τη Β]οοά δηά ναῖον βοννεα {πετείτομι, 
Δηά Οὗ ἀρρτορτίαΐθηβθβ [παΐ Ὀεὶπρ καινὸς ν. ἰ{ 5πουϊᾷ θα ἰΑ]4 
ἐν καινῷ..«-μνημείῳ, Οτι εἰς.“ δοίρ.τοι.8; Μιττ. 9040); ἈΡΡΙ Θά σου- 
τεηριπουβὶν Ὁν [δὴὴν5 το Ομ γ5ὲ᾽5 θοαν εἰώθασι τὸν ἐσταυρωμένον ν, 
καλεῖν ΤΠας, Βς.17:47(1.714). 

Β, τηξῖί.; 1. οἵ ἴβ]βς τραςῆθεβ τάφοι νεκρῶν, ἐφ᾽ οἷς γέγραπται 
μόνον ὀνόματα ἀνθρώπων ἸρῊ.Β ηἰαά.6.1; τοὺς γὰρ ἐν ἀγνοίᾳ τῆς 
ἀσεβείας ὄντας ν. ὑπὸ τοῦ ἄδου καταπίνεσθαί φησιν ἡ γραφή" ν. γάρ, 
καὶ ζῆν δοκοῦντες, ἐτύγχανον ὄντες Νατοε]], [γ.88 ἃρ.101ι5. ͵αγεοὶ, 1.4 
(ρ.27.12; Μ.24.7688); 2. οὗ ρᾶρδηβ Ἀπα που- ΒΒ ]αΠ 5 1η σ6 1. πρὶν 
-ὐφορέσαι τὸν ἄνθρωπον τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ν. ἐστιν. ... εἰς τὸ 
ὕδωρ οὖν καταβαίνουσι ν., καὶ ἀναβαίνουσι ζῶντες 1{6γτλ. 5 »!,0.16,3,4; 
ἀθεωτάτους ὄντας καὶ ν. τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν “4. [ο.30{Ρ.170. 
16); νεκροί, τῆς ὄντως οὔσης ἀμέτοχοι ζωῆς (]οπι, ῥγοϊ,τίρ. 5.31; Ν'.8, 
570); πάντας εἶναι ν. τοὺς μὴ ξῶντας θεῷ ΟΥ̓. 70.2.τόίτο; μ.73.17} Μ, 
14.1444}}; 1ᾶ. {γετᾷ τη 1,8 ταρ(ρ.239.τ6); 3, οὗ το ἃ5 βίη] ἔγραψας 
νεκροῦ νεκρὰν εἰκόνα 4..70.2ο(ρ.167.6); ΟἸδηι, Ξε γ.3.5(ρ.215.4.; Με, 
11454}; 4. οἵ δοίμα] βἰπηοΥβ τίς ὁ ν.; ὁ ἁμαρτωλός, ὁ μὴ ἔχων τὸν 
εἰπόντα ἐγώ εἶμι ἡ ζωή Οτιλομι.9.3 ἡ 76γ.(0.67.25; Μ.132.2534}} 
διηοπρ ῬυΕΠαρσοτύθδηβ, οὗ {μο56 Ψ ΠΟ οἰϊομα ἀραϊηβὲ τοπείβ οἵ ΤΠ Ὶγ 
ῬΕΠΟσοραν, (ἰεχη. έν ο(ρ.364.20-31; Μι9.880-804Ὰ); Οτ,(εἶ5.3.51 
(Ρ.247.22; Μ|Ὶιττ.0888); 5, ποδί. ; οὗ χοῖκοί, Ορρ. πνευματικοί, ΒΟ 
Δ16 ποῖ Υγϑθοσῃ 80 85 ἴ0 δηΐου ραΐθ οἵ ἤοᾶνςη, ΗἸρρ ἡᾶεν. 5. 8(ρ.02. 



νεκρός 

20; Μ.τό. 31460); Οτ.εἰς. 6.535 (ρ. 105.3; Μ.Σ1.12400); 6. οὗ ὁπὲ 'ἴο 
ὙΒοτι Ἰ1ς 15 Ψ υ 1685 σύ μεν, ἐποίησας γενέσθαι τοῦτό μοι παρα- 

σχομένη “4..7σ.2ο(Ρ.1τ62.το).- . 
11. ρίυγ., ἐμ ἀεαά; 
Α. 1πἰ.; Ε 1. ἴῃ σεῆ., ᾿οΐ τοβασγθοίϊοι ἔγοπὶ {πὸ ἀραά τὸν κύριον... ἐκ 

νεκρῶν ἀναστήσας ΤΟ Ἶδη1.24.1; ἠγέρθη ἀπὸ νεκρῶν ἴση. Τγαίϊ.0.2:; 
ὑπέσχετο ἡμῖν ἐγεῖραι ἡμᾶς ἐκ ν, ῬοΙγο,ερ.5.2; ΒανΉ.15.0; Μασ! ὀρ. 
8Ρ.ΕΡῚΡδ λαον.72.3(ρ.258.1ο; Μ.42.3850)), εἰ ἔτεα. ; ἀνάστασις νεκρῶν 

Ῥίά.τό.6; Βαγη.5.6; ϑδγηηδιαρ. ἘΡΤΡΕ. ἀπειττβίρ.147.16; Μ,43.2320); 
ϑγηηδιαῃ. Ἐρίρβ. απειττοίρ.140.3; 2268); ϑγηηδι. Ν ἕξ. ὍΡρ. 8ο.τό;: Η. 
2.2888); 2. οἵ Ἰυθρειηδηΐ οὐ σαϊοὶς απμὰ ἀθδα, βανγη.).2; ἴον. 
11; οἔυδγρμιδιρ. ΠΠΡΡ.ἰγαάαρ. τς; Μδυοϑ!! ρ.ἈΡ.ἜΡΙΡΗ. ἤαθν.}2.3 
(Ρ 2ξβιτι : Μ.42.3850); δγρηῦ.4}}.(Ρ.30); δγρϑι δος. (Ρ.42.π; Μ.ο 
20.15378); δγωδι Ν τε.(329) (πῃ Ρ.161); δγνηϑ. Η τον.(Μ.33.5338); 
δγηθιαρ Οσημοὶ, ΑΓ ρ}.7.41.6; δγηθιΆΡ. ΕΡΙΡΠ ρει ττβίρ.147.1; Μ.42. 
2320}; δγρδιαρ. ΕΡΙΡΗ. ἀρ ιττοίρ. 148, 251} 2264); Οτ ΝαΖ.0»γ.40.45(}}. 
26.4250}); δγρ ν τε. -ΟΡ(ρ.8ο.12; Η.2.2888); 2 ΤΊΠ,4:1τ δηα τρείγ, 
4:5 150 Ἰπιευρτοίβα 5ὸ ἐμαΐ ἐδυτες Ξε σῃΐροιιβ 8Π6 νεκροί Ξε βῖι- 
Πδῖ5, ΟΠσνϑιλορι, 9.1 τὴ 2 ΤΊ. (11.154); δεν. πέρ. καὶ Σ είν. 4ις 
(Ρ.73.18); οὐ ζῶντες -- 5015 ἀπ. ν. Ξε Βοα 65, ἐδ.(0.73.15); 3. οἱ 
ΡΘίσθτ ἢβ πα ρῥχορῃεῖβ ν]διϊε αἱ ἀσξεσηδις αὐ Ἰπξενος προφῆται 
«ἰὧἧς διδάσκαλον αὐτὸν προσεδόκων, καὶ διὰ τοῦτο, ὃν δικαίως ἀνέ- 
μενον, παρὼν ἤγειρεν αὐτοὺς ἐκ ν. ἴστι. ἥαρη.9.2; ἐμνήσθη δὲ κύριος 
«ὐπὸ ᾿Ισραὴλ τῶν ν. αὐτοῦ, τῶν κεκοιμημένων... καὶ κατέβη πρὸς 
αὐτοὺς εὐαγγελίσασθαι αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ "7ετ.᾽8ρ. [δ51.14],72. 
4(Μ.6.6458); [4,4 Ρ.Ἰτοη.μαεν.4.22.τ(Μ.7.τοφ 60. ; οἰϊοα ἀποπγηποιϑίν, 
1Ὁ.4.33.τ(1ο728)}; 10.4.33.χΖ(τοβηΒ) ; τὉ. 5.31.1 (}}.7.12080} ; πδοχὶθοα ἰοὸ 
15αίδῆ, ἐὁ.3.20.4(Ν.7.0454}; μέχρει..«νεκρῶν οἱ τῆς φιλανθρωπίας αὐτὸν 
ἐκάλουν νόμοι, ὡς ἂν καὶ τῶν πάλαι τεθνεώτων τὰς ψυχὰς ἀνακα- 
λέσοιτο Ἐπι5.4.6.4.τ2{Ρ.τ69.12; Μ.22.2810) ; οἵ. Ματοϊοι 5 τμθοῦν (μα 
δια, ϑοἀοχιίεβ, πὰ Ἐρυρυδηβ ἡγεῖ 80 βανεά, δῖ ρδιγ το 5 
Δα Ῥτορεῖβϑ βυβρεοίβα ἃ {ΠΟ Κ, [τοη.π6ν.1.2].3(}}.7.680Ὰ); Πα, 
ἤαον.1.24(4.3τ6); τΡεῖτ.4:6 τοίοτγεα ΘΙ ΓΏΕΥ ἴο 51 ΠΕ ΓΒ νενεκρωμένους 
τὴν ψυχὴν ταῖς ἁμαρτίαις, οΥ ἴο [Βο88 ὙΠῸ ΤὨχουΡἢ σοοῦ οΟ ΚΒ πηοτ- 
τιπεᾶ Ὀοᾶν ἔγοηι βίη 1] ραββίο᾽β ; Ὀ1Ὁ ἀ|50 πηαοθυβζοοα ψ ἢ Βρθοϊα] 
ΤΕΥ ς6 ἴο σεδά ἴῃ Ηδαεβ, θεν. Δ ητρ. αἰ, ΣΡ είν.4.:6{Ρ.7γ6.5-24); 
4. οὗ ῥτεβοβίηρ ἴο, ἀπά Ὀαριϊσίηρ οἵ, ἀδαᾷ ἴὰ Παᾶθς Ὀν ἀερατγίεα 
ἀροβίϊοβ δῃᾷ τεοῆοῖβ, Ποτέ τ6,5-ό; ΟἸοηλ. σγ.2.ο(ρ.136.1 ; 
Μ.8.9808); 5. Ἔχοσ, Ἐουη στ τ τ; ἸμτοΥρτοῖοα οὗ σεῆ. ΥΘΘΌΤΥΘΟΙΟΙ 
ἴο [Ὁ] ΘΟ νυ βοὴ οὗ 15786], οὔ Οὐ, ονηη ἴῃ ον. 8. ο(Ν].14,1185Ὰ}); 
Ραῖ, ἐποπρῇ, σοϊποϊάξηρ ΙΓ Ι5γᾺ 615 σοηνουβίοῃ, 11 15 ποΐ οαμβεά 
Ὀγν {{15, Ομ γν8.ἤοι.10.4 τ Κορι.(0.647}); εἰ πάντες οὗτοι πιστεῦσαι 
θελήσαιεν, οὐδὲν ἕτερον ὑπολείπεται ἢ τὸ γενέσθαι τῶν ν. τὴν ἀνάστασιν 
ὙΒας ἰσηιιαχττεί(3.121); 6. χες. τ] ἢ655.4::τό ν, ἐν Χριστῷ... τουτέστι 
τὰ σκηνώματα Μεῖῃ Ἔγρ.6.4(ρ.69.8; Μ.18.1298); ὅταν εἴπῃ, οἵ ν. ἐν 
Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, οὐκ ἀναιρῶν τοὺς πρὸ τῆς Χριστοῦ 
παρουσίας δικαίους λέγει εαἱ. 1 Τἠ655,4::τ7(0.365.12); ν. τοὺς πιστοὺς 
λέγει, οὐ μόνον τοὺς τῷ εὐαγγελίῳ πεπιστευκότας, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἐν νόμῳ, καὶ τοὺς πρὸ νόμου διαλάμψαντας ὙΠαΐ,Σ 1 }ι655.4: 15(3.ς 20); 

7. εχορ, ροῦ.ἵ4:13 οὐ πάντας μακαρίζει τοὺς ν., ἀλλὰ τοὺς ἐν 
κυρίῳ ἀποθανόντας, τοὺς νεκρωθέντας τῷ κόσμῳ καὶ τὴν νέκρωσιν τοῦ 
κυρίου...«ἐν τῷ σώματι περιφέροντας Ατοίῃ, Ἵρος.τ4:τ53(λ1.τοῦ.6928) ; 
ὃ, ἐχορ, τ ογ15:20; Ἰητεσρτοῖθα: 8. οἵ νἱσασίοιβ Βαρ ϑηυ ὑπάοτ- 
τ Κόῖ οἡ ὈΘΠΑ} οὗ ππραροζΖεοα ἀφαα, δἀπα ἸΙΚοηθα τὸ Μαγοϊοηῖς 
Ῥτδοίϊοα ἐπειδὰν γάρ τις κατηχούμενος ἀπέλθῃ..-.τὸν ζῶντα ὑπὸ τὴν 
κλίνην τοῦ τετελευτηκότος κρύψαντες, προσέασι τῷ ν. καὶ..-πυνθάνονται, 
εἰ βούλοιτο λαβεῖν τὸ βάπτισμα" εἶτα ἐκείνου μηδὲν ἀποκρινομένου, ὁ 
κεκρυμμένος... «ἀντ᾽ ἐκείνου φησίν, ὅτι δὴ βούλοιτο βαπτισθῆναι' καὶ 
οὕτω βαπτίζουσιν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ ἀπελθόντος (Ἤτνπ, ἤόη.40.1 ἴῃ τύ ον, 
(1ο.2780); οἵ ΡΙΡΗ, μαεν.28,6(ρ.31τ8.23; Μ.41.2840)» ὁπ (ουϊπέμιδῃ 
Ῥταοῦςε; Ὁ. ἴο τηθδῃ ποβα οἡ ροϊῃηΐς οὐ ἀθαῖῃ᾽ ψῆο, 1Ε σαῖε- 
σμυταξηβ, ἃτα ΒΩρΡΕΙΖΕΩ, Γῆγνϑ. μοῦ. 40.1 ἐῃ τον. (3780) ; α. ἴο τηδλπ 
“ἀθδά θοαίε5᾽,1.6. θοα 65 οὗ τ[ῃς Βαρεῖζεα, ψΆ ἢ τὸ ἀθαα Η[ Τπδτς 
15. πὸ ΒΟΟΠν τεϑυγυθοί οι εἰ μὴ ἔστιν ἀνάστασις, τί καὶ βαπτίζῃ ὑπὲρ 
τῶν ν.; τουτέστι τῶν σωμάτων. καὶ γὰρ ἐπὶ τούτῳ βαπτίζῃ, τῇ τοῦ ν. 
σώματος ἀναστάσει, πιστεύων ὅτι οὐκέτι μένει ν. 10.(3705,0) ; ὃ βαπτι- 
ζόμενος... «τῷ δεσπότῃ συνθάπτεται, ἵνα.. 
κοινωνός, εἰ δὲ ν. ἐστι τὸ σῶμα; καὶ οὐκ ἀνίσταται, τί δήποτε καὶ 
βαπτίζεται; ᾿ΓΠαΤ. τύ οντς:20(3.275); ἐπειδὴ βαπτιζόμεθα.. ὑπὲρ τῶν 
ἡμετέρων ν. σωμάτων. .-«μιμούμενοι θάνατον καὶ ἀνάστασιν, ἐλπίδι καὶ 
ἐπαγγελίᾳ τῆς ἐκ ν. ἀναστάσεως" τί μάτην..«ταῦτα ποιοῦμεν, μὴ στοι- 
χοῦντες οἷς ποιοῦμεν (οβτη.1Π6.10}.7(.88,352.}); 4. οὗ ΔΏΡ ΙΒ ΠΟ 81α 
Ῥαρ ϊζεα οἢ τλθη 5 ΘΠ], ΟἸοτη ἐχο. ΓΤ άοὶ. 22(Ρ.112.20; Μ.9.6680). 

Β, πιεῖ, ; Ἔχερ, Μι.8:22; 1. Ἰητουρσχεϊθα οἵ 510 56 ᾽ν 68, ΟἸΘ η. ον. 
3.4(Ρ.2ογ7.16; Μ.8,11204); ὅτε ἐτεθνήκει τῷ νεανίσκῳ ὃ πατὴρ [1.6. 
192)6ν1}} καὶ ἣν ν., τότε ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἐκλήθη. ... ὥσπερ ὁ κόσμος 

ΟΟΙ 

,τῆς ἀναστάσεως γένηται. 

νεκρός 

Παύλῳ...ν. ἦν..«οὕτως ἑκάστῳ δικαίῳ τέθνηκεν ὁ διάβολος...τὸ δὲ 
τοὺς ν, θάψαι τοὺς ἑαυτῶν ν, ἀλληγορεῖται μόνον' θάπτουσι γάρ πως 
νεκροὶ τοὺς ἑαυτῶν ν, ἐν ἑαυτοῖς, τάφοι καὶ μνημεῖα αὐτῶν γενόμενοι. 
τέλεον δὲ καταλείπει τὸν ν, καὶ οὐδαμῶς ἔ ἔτι αὐτοῦ ἅπτεται ὁ πειθόμενος 
τῷ ᾿Ιησοῦ- οἷδε γὰρ ὅτι ὁ ἁπτόμενος νεκροῦ μολύνεται ΟΥὦ ΚΚ.30 τ: ἔα, 
9: θο(ρ.246); 2. οἵ ἴβοθς ὙΠῸ Ῥεγδίβί ἴῃ Δε88 ΜΟΣΚϑ᾽, Ογτιαάογοτό(!. 
5800); ; ἃ. οἵ Πβδαίμϑη εἰπὼν δέ, τοὺς ἑαυτῶν ν.", δείένεσιν ἃ ὅτι οὗτος 
οὐκ ἔστιν αὐτοῦ νεκρός. καὶ γὰρ τῶν ἀπιστῶν, ὥς..«οἶμαι, ἦν ὁ 
τετελευτηκώς ζῇτνπ, ο»..37.3 ἦη 111.(7.3308). 

ΠῚ. δὰ]. ἀφαΐά; 
Α( 1ππι; 1. ἴθ ρεη. τὴν ἐκ τῶν ν, σωμάτων..«τροφήν ΟἸεπι, ῥαρά, 

2.1ο(Ρ.Ζ21ο.21; Μ.8, 5 4Α}; ἀνθρώπου ν. Οτι(εἰς.4.5](Ρ.240.16; Μειτ. 
11248}; (μτγϑβ.λορ.73.3 τ. ΜΠ. (1.7118); 2. οἵ ἤε5} οὗ απϊπιαὶ ἰμαῖ 
μᾶς ἀφ παίυσαὶ ἄθαῖῃ ν. μὴ γεύεσθαι σαρκός Πονα. ΟἸθη.1.4. 

Β. ἱμαπύμαίε, γιαϊογίαὶ, τὰ Ἰπῖουρτη. οὗ βοοιτρα π5εα Ὀγ (γί ἴῃ 
Ὑεπιρῖίς 8 Η. (μοβί οὐ γὰρ ἐκ δέρματος ν. ἐποΐησεν αὐτό Ἡδταοίδοη 
8Ρ.Οἵ. 7}ο.τοιααίο; Ρ.2ο7.21; Μ.14.368.); Μωῦσέα τοῖς ν. ὑποδήμασι 
βεβαρημένον ατΝ γβ5.0.Ν{05.2ο(Ν.44.305}0); τῆς ν. τῶν δερμάτων περι- 
βολῆς ἐλευθερώσας τοὺς πόδας 14. δ»... τη Οαηὶ. (Μ.44.τοοκ0). 

Ε. τηεῖ. ; ἐδαᾷ Ὀδσδαβο ; 1. ρονγουίοβ5 χεῖρες.-»». τυγχάνουσαι ἤομι. 
ΟἸἰοιη.12. τ; 2. Ῥάτγεπ; οἔ ἰαη4, Ατἱβὶ σροί.4.3; νεκρὰς δὲ φλογεροῦ 
πυρὸς φέρουσαι χραπόξας Με. ΣΉΡ. ΤΡ. 133. 26; Μ.18. 2000); 5Ρ111- 
ἰὰ8}}ν ν. καθέστηκεν [8ς. πίστις], ἐάν τις αὐτὴν ἄπρακτον ἔχῃ Τ(Ὦγν5. 
ἀρ.καἱ, [ας.2:τοίρ.16.4); νεκρὸς τοῦ βίου Τιι.Βοβί. ΜΊα».2.0(Μ.18. 
11528)}; 3, 11{6]655 ; 8. οἵ 14.015 οὗ ζῶντες τοῖς ν. θεοῖς οὐ θύομεν 2( ἰ61). 
2.1) λατρεία... θεῶν ν. [)14.6.3; Ατἱδῖ,αροΐ.3.2; ΟἸεΙα. ῥαεά.2.8(ρΡ.2ο2. 
τ: Μ. 8,4848); ἀψύχοις καὶ ν. εἰδώλοις Οτ..70.2. ἾῤΡ. 57.το; Μ.14.1130); 
ἰά. (εἰς.6.τα(ρΡ.84.π4; Μ.1τ.13124); Ποριἰσιτοιθ; τθ.ττ.12; Ὁ. οὗ 
Ῥασδη ΡΠ ΟΒΟΡΥ ν. σοφίας Οἰεπι. 4.4.5.ττ(ρ.16].8; Μ.9.6168); ς. οἵ 
Βααιθδίβ ἴο ροοσ ΟΥ̓ ἔπ ἀ644, »γ]Ο Ἰανοῖνε πὸ Ροιϑοπαὶ Βδ ΟΣ σα 
8 η4 8τα ν, θυσίαι, ΤΑΊΤΉφω. Ἄηι. οτ(Μ.28.6ς30); ἅ. οἵ {πἰπρβ ἄοπα οἵ 
πδορββιῖν δπα ἀπροαιρέτως, ΝΙ] Δρ.ΡΙος.Ο.Οσηΐ 5:3(Μ.87.16844}; 
6. οἱ ναὶ 15 ἀδδά τὨγουρῚι 51ῃ, Ἠξετπι.οέη:.8,8.1; τὰ ῥήματα αὐτῶν 
μόνα ξῶσι, τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ν. ἐστιν 1.0.51.2.; ΟἸριη, ῥαεά.2.2(ρ.172. 
30; Μ.8.4218); ν. περιφέρων ψυχήν (ἢγν5. ἄορι. γ3.3 τῇ ΜΙ. (7. 7114); ; 
14, λον.6.3 τὰ ΖΟὈν.(1ο.4110); καθεύδοντα καὶ ν., τὸν ἐν ἁμαρτίαις 
Ἰ4,λον". 18,1 ἐπ Ἐρ᾿ (1τ.1288); Ὀγτ. Ας.15(3.6464); ἤθηος τὰ ν, 5115, 
Οτι λον. δ. 14 τη 1,ου.(0Ρ.412.31)}; 4. Ἰαϑοηβίτῖνα ἡμεῖς τέφρας ψυχρό- 
τεροι..«καὶ τῶν τεθνηκότων νεκρότεροι (μεγβ λοι, 6.5. τ. Μ|Ι.(7.048); 
14 λον, Ὁ ἴῃ, 20 ον. (ο. .4770) 5. τουτιῆεα πᾶς ζῶν ἐν Χριστῷ. ἔζη 
ποτὲ τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ ὕστερον ν. γενόμενος αὐτῇ ἔζησεν τῷ θεῷ ΟΥ. 
φοληνη.1.) Ερημ.6: πᾷ 15 13. 266); ἐν ν. ἀνθρώπῳ βούλεται [3.0. εὐαγ- 
γέλιον] νεκρῶσαι τὴν ἁμαρτίαν Ἰρἢτ, Δ.21τὰ; ἵνα..-.τὰ μέλη «ὐν, ταῖς 

κακαῖς ἀποφήνωμεν ἐνεργείαις ΤὨατιαηΐ.7: τ τλ(2ττῦ)}; πάντα ἔχων 
τὰ πάθη ν. Ματς, δον. Ρογρῆ,8; ν. πιῖτα 10.2.0. 

Ὁ. εκορ,; 1, ἘΡἢ.2:1,5 θάνατος τῆς ψυχῆς εἶναι λέγεται τὰ ἁμαρτή- 
ματα Οὐ εομηη ἴη ἔρλι: τοδίρ. 4093); ΟΠτγϑβ.ἀονι. 4.1 τὲ. ἘΡΆ. (11.258); 
τοὺς ν., τοὺς ὀργῆς υἱούς, τούτους ἐζωοποίησεν καὶ. ἘΡἢ.2: 5(ρ.140. 
12}; 2. οχῃ.8:1ὸ ἱπιεγρτεῖςξᾷ; δ. οἵ θοᾶν θείηρ ἀεδα Ὀεσδιιβα 
Ὀεϊοηρίηνσ ἴο βίη, Ονγ. Κορι.8: τοίρ. 214. τρίς. ); δ. οἵ Βοᾶν α5 ΤΟΥ - 
{ἰῆ8α οὐδὲ... εἶπεν, ἀργεῖν τὸ σῶμα...τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ καὶ ν. εἶναι 
οὐὐῦτι τὴν πονηρίαν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν φύσιν τοῦ σώματος καθάπαξ ἀνεῖλεν 
Οβγγβ.λορι, 1.8 1ῃ Κοηι,(9.570Ὰ); οὐ τῆς σαρκὸς κατηγορεῖ, ἀλλὰ 
τῆς ἁμαρτίας. τῇ γὰρ ἁμαρτίᾳ προσέταξε τοῦτο γενέσθαι ν.γ ἀντὶ τοῦ, 
τὴν ἁμαρτίαν μὴ ἐνεργεῖν Τμαι, Κορ. 8: τοί(3. 83); ν. τοὺς..«διὰ τῶν 
τῆς δικαιοσύνης ἔ ἔργων τὸ σῶμα νεκροῦντας ἀπὸ τῶν τῆς ἁμαρτίας 
παθῶν..«κατὰ τὸ εἰρημένον.--τὸ μὲν σῶμα ν. δι᾿ ἁμαρτίαν ϑεν. Απί. »διΡ.. 
εαἰ.1 Ῥεῖν,4:6-Ἴ(0. 76. 1); 3. Ἰλοιη.7: 8 πᾶς.. "ἄνθρωπος ἔζη χωρὶς νόμου 
ποτέ, ὅτε παιδίον ἦν.. “μα δὲ τῷ ἐλθεῖν τὴν ἐντολὴν... εὐφίσταται ἡ 
κακία. --ἀναζῇ ἡ ἡ ἁμαρτία, τέως οὖσα ». Οτιεορμῖη Κορ: 80 75 14 
ρΡ.14); 'χωρὶς γὰρ νόμου ὴ ἁμαρτία ν.᾿ ̓ τουτέστιν, οὐχ οὕτω γνώριμος, 
ἤδεσαν μὲν γὰρ καὶ οἱ πρὸ τοῦ νόμου, ὅτι ἡμάρτανον, ἀκριβέστερον δὲ 
ἔμαθον μετὰ τὴν τοῦ νόμον δόσιν (τνβιλονι.12.5 ἴῃ. Κον(ο. 550); : 
514. Ρ6}.6ῤῥ.4.62(Μ.78.11208); εἰ γάρ ἐστιν ἀληθῶς ἁμαρτία ν. χωρὶς 
νόμου, πῶς οὐ πιθανὸν ἐννοεῖν ζωοποιεῖσθαι τρόπον τινὰ διὰ τοῦ νόμου 
τὴν ἁμαρτίαν τοῦ καὶ ἐμφανῆ καθιστάντος αὐτήν, καὶ οἷον ἔμπνουν ἀπο- 
τελοῦντος, καίτοι πάλαι μὴ ἐγνωσμένην, εἰ καὶ ἦν ἐ ἐν ἡμῖν; ; Ογτ. ον. 
γ:ϑίρ. 1ορ. 9; Μ.74.8040); ἁμαρτία ν. νόμου γὰρ οὐκ ὄντος, τοῦ τὸ 
πρακτέον ὑποδεικνύντος, καὶ τὸ οὐ πρακτέον ἀπαγορεύοντος, οὐκ ἔχει 
χώραν ἡ ἁμαρτία ἽΠΒαΤϊ.  Ηη1.7: 8(. 432); 4. Ἠερ.6:1, 9:4: 8. οὗ ΜΟΣΚΒ 
τμαΐ αἵὲ ἀεαά Ὀδβοδιϑο βἰη}] ὁ ἔχων ν. ἔργα, ὁ μηδέπω μετανοήσας 
ἀπὸ ν, ἔργων Οτιλοηι. 9.3 ἴῃ [ἐγ (ρ.68,1; Μ.13. 3538); καλῶς εἶπεν, 
ἀπὸ ν. ἔργων᾽ . εἴ τις ἥψατο νεκροῦ, ἐμιαίνετο" καὶ ἐνταῦθα εἴ τις 
ἅψαιτο ν. ἔργου, μολύνεται διὰ τῆς συνειδήσεως Πτγϑ, ἤοτμνῖ 5.2 ἴῃ 

ἤεν.(12.1534}; ν. ... τοὺς.«τῶν τῆς νεκρότητος ἔργων οὐκ ἀπεχο- 
μένους Ογτ, ἀάον πδία. πϑοῦ); ῃ ἔργα.. εὐτὰ ν, τῆς σαρκὸς δηλονότι τὰ 



,ὔ 

νεκροσυλία 

μυσαρὰ καὶ βέβηλα πάθη ἰά φἰαρὶ. }ευ,τ(1.3548); ἀποστῆναι τῶν 
ἁμαρτημάτων... τουτέστιν ἀναχωρεῖν τῶν ν. ἔργων Ἐυΐορ, ἐγ Νουα! (Μ. 
104. 3368); Βον ΛητιΑρ, ἐσ ΡΕΙ͂Κ.4:5(0.73.19); Β. οἵ Τά αῖδτις ὙΟΓΕΒ 
85 ᾿ καὶ ψευδῆ, (τ γΚ5.[0η1.1.5.2 τη. Π εὐ.(12.153}}. 

Εὸ, ν, θάλασσα ἰ)εαά ὅεα, Αἰτις, εἤγομ ΟΜ .1ο,698); Ρ41}}.}.,1.ατι5.50 
{(ριι44φιαι; Μ.34.12120); Τηαστ, Εχϑεΐ,.25: ττ(2.886). 

γεκροσυλία, ἡ, γοδδεγν οὗ δε ἀεαᾷ, 18 45..5.272(1.5868 ; Μ.30. 
Ξοὔο); Τάτ. ερ.145(4.1245). 

Ἐγεκροτάφιον, τό, 1. :ογμδ,“δωγιαὶ ῥίαεο, ΝᾺ]. 4ρ}.1.26(}1.70.020) ; 
ΟἿΟ 8846 (Ηἰςταοσίπμν); 2. ρἷυτ,, ργανό-εἰοίἠος, ἀτηρῇ ἄορι. 3(Μ.30. 
658); 1Ὀ"Ὀ 4}}. δ. 0Ή..1.37(Ρ.15.1, ν.]. νεκροτάφοις Μῇ.534. 11220). 

Ἐνεκρότης, ἡ, Ξἰαίό οὗ ἄραι: 
ΑΔ. ἴουγ Κὶπά5 ἀεπηξα αἰἀ δορὶ νεκρότητός εἶσι τρόποι" καὶ ἔστιν 

εἷς μὲν ὁ τοῦ σώματος, καθ᾽ ὃν ὁ Ἀβραὰμ νεκρὸς ὦν, οὐκ ἦν νεκρός" ὁ 
γὰρ θεὸς..«οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων" ἕτερος ὁ τῆς ψυχῆς .... ἄλλος 
ὁ καὶ ἐπαινετός, ὁ διὰ τῆς φιλοσοφίας γινόμενος ..., ἕτερος... ὁ ἐπὶ τοῦ 
βαπτίσματος" ὁ γὰρ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος. .«νενέκρωται (Ὠγγϑ ἤν. 
11.510 Εονη (9.536). 

Β. ῥῥγεϊεαὶ ἐξα; 1. τὸ σοῃ,, Οτ, 70.28.8(7; }».308,4ς; Μ.14.0074}} 
ἘΡ͵,3.211Ὰ ; συνταφέντες τῷ Χριστῷ...οὐ νεκρότητος φθορὰν ἐκδεχό- 
μεθα, ταφὴν δὲ καὶ ὥσπερ φυτείαν σπερμάτων μιμούμεθα ὙΒα5,ϑαρὶ. 
1.2.13(2.6388 ; Μ|.31.15488); ὕπνος..«νεκρότητος εἰκών (ΠΥγϑ.οη1.27. 
5 ἴῃ 0 ογ.(10.2400}; 2. οἱ (Πη]51᾽5 ἀδδίῃ τὸν... «ξωτικὰ σημεῖα καὶ ἐν 
τῇ ν. δείξαντα τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα Οτ,.(εἶ5.2.δοίρ.191.0; Μ.11,9040); 
γευσαμένῳ δι’ ἡμᾶς νεκρότητος τ. ΝΕ 2.07.1. τ2(Ν],35,το570); ἡ ν. δέ, 

τῆς ἐμῆς ἀναίρεσις 1(1.εα7}}.1.2.34.2τ0(}}].327.961Ὰ}; τεῖ, (Δηΐ.2:1 ταῖς 
κοιλᾶσι, ταῖς ἐν ἅδον ψυχαῖς, κρίνον, νεκρότητα ἀναδεξάμενος 1)1οά. 
Ῥε.δ4: τλ( δῖ. 35, τπορῦ). 

(. »πογίαἰτίν κατέβη ἐπὶ τὴν ν, ἡμῶν, ἵνα...τὴν μετὰ τὴν ν. ζωὴν 
αὐτοῦ...χωρῆσαι δυνηθῶμεν ΟΥ. 7σ.τι3τί35; Ρ.40.15; Μ.14.840); ϑεὸς 
«τοὺς δερματίνους χιτῶνας διὰ τοῦτο κατεσκεύασεν, οἱονεὶ νεκρότητι 
περιβαλὼν αὐτόν, ὅπως διὰ τῆς λύσεως τοῦ σώματος πᾶν τὸ ἐν αὐτῷ 
γεννηθὲν κακὸν ἀποθάνῃ ΜεΙῃ.γ65.1.3δ(ρ.281.14; Μ.18.2938); μὴ εἶναι 
τοὺς δερματίνους χιτῶνας τὰ σώματα, ἀλλὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀλόγου τῶν 
ζῴων ν. κατεσκευασμένην 18.1.30(0.282.1τι; Μι41.1το8.}; ἐκ τῆς τῶν 
ἀλόγων φύσεως ἡ ν. οἰκονομικῶς περιετέθη τῇ εἰς ἀθανασίαν κτισθείσῃ 
φύσει ΟΥ̓ Ν γ55.07γ.οαἰοο.Β(ρ.43.16; Μ.45.330). 

Ὁ. τον ῥέος οὗ ντηρ' Ὁ ἀεοαγοα Ροάν, Τ, 7ον 3ο(ρ.122.0). 
Ε, ΠΡΟΡΗΣΙ Ῥαγαϊγεῖς ἐν τοῖς σώμασιν μερῶν τινων νεκρότητες καὶ 

ξηρότητες.. . οὐκ αἰσθάνεται ἐ ἐκεῖνος, ὅταν ἦ Με περὶ αὐτό Οτιἠονι. 6.2 

Σ ν. (0.49. Ὁ; Μ.13.3254}); Οἱ ἰερσοϑυ, (γυ. αὐογ.τ5(1.5410). 
Ἐ. ορίγηιαὶ ἀφαάηεςς; 1. ἴῃ ΘΕ, ἀπὸ τῆς ἀναισθησίας καὶ ν. ἀνα- 

στησομένους ΟΥ, 70.6,28(14; Ρ.137.10; Μ.14.2480); 1.2 8,8(7 ; Β.308, 
35; 6974); ορρ. ζωή, 10.2.6(4; ρΡ.ὅ1.2; 1200}; 16δ.6,.τοίτι ; Ρ.128.27; 
2330); ἘΡὮΓ. 2.210; 2. σαυδεα Ὀν 510 ἔργοις τῆς ν. ΟΥἠοη.0.5 
15 εγ.(ρ.68,6: Μ.13.3538}; Βα5..5)12).25(3.200 ; Μ.32.1200); στ. ΝᾷΖ. 
ζΩΥΉ..1.2.8.τοϑί(Μ.37.6574}; Οβτυβιάομι,7ο.3 ἢ. Μ1(7.δ00Ὲ}; ἰᾶ, ἔοι. 
6.2 1η: (οἱ (ττ.367); Ογγ αἄον.7(1.2288); ἀπα γριῆεα ὈΚ 58Π065 τε- 
τπονοὰ Ὀγ Μοβεβ, 1ἃ, ρίαῤρ᾿. ἔχ. τ(.263Ε); 3. ἔτοῃη ψμῖσῃ (μτδὲ 
ἀε]νευβ τηδπ, ΟΥ. [0.χ (1; Ρ.14.23; Μ.14.400}); οἵ 1 ἀΖεγαβ 85 Ἐν Ρὶ- 
ΟΕ] οὗ 5ἰῃποῖβ ἀξίους τῆς ν. δεσμοὺς ἐκ τῶν προτέρων ἁμαρτημάτων 
περικείμενος ..-μήτε-. .δυνάμενος...τι ἐνεργῆσαι διὰ τῆς ν. δεσμούς, ἕως 
᾿Ιησοῦς κελεύσῃ τοῖς λῦσαι αὐτὸν δυναμένοις 1Ὁ.28,7(6:; Ὁ..307.20 ; 6030) ; 
ΜείΠ.γρς.1.23(ρ.248,3; Μι4τιτθο3Ὰ)}; Αρδῖῃυσγ. ἢ]. π86; 4. ἴτοι) 
ΜΉΙΟΗΒ ὈαρΕ8πὶ 18 τεβυσσεοιίοη, Β85.)}2γ7.35(3.200; Ἀ].32.1209}); 
(τυ β.λορι. 6.3 τὴ δ ογ.(το. 416}; οἱ δ. (4160. 

Ο. πολ βοοίϊίοη, Τὶς Βοβι αη.2.0(Μ.18,11528)}; τὴν ν. τὴν 
μακαριζομένην καὶ θαυμαζομένην (Ὥχνπ,0)5.11.5 1: Κοιμ.(0.5378); 
ἐόν ζωῆς αἰτία γενομένη 1.Π0}1.10.1 ἴῃ. ΤΟ ογ.(το.80Ὲ), 
Ἐμεκροτοκέω, ὅξαγ α εοἰτ-θογη εὐ, ΤΟδε5.Ναζ. ταί. το Μ.38, 

οὐδ). 
Ἐνεκροτόκιον, τό, 5οἐ{ἰ-δόγη εἰ, ῖοιχ,εἰοῖ,6.}..3.,3.6(Μ.4.1410}. 
Ἐνεκροφανῶς, {κε αὶ ἐονρϑο, ΤΑΤΒ οσομ 5. τ2(Μ.28,0880). 
Ἐνεκροφόνος, ὁ, τημγἀεγὸν ΟἹ ἐΐὲ ἀεαΐ, 1.6. τΟΌΡΘΥ οἵ σγᾶνοβ, ΟΥ. 

ΝΖ. ταν Ή}.2.2(6}1Ρ1,)57(}2.38.1124). 
νεκροφορέω, 1. ῥδαν αδομί α ἀραὶ ῥοάν; οἱ 501}5 ἀοοιποα τὸ 

γΘΟΥ ῬΗγβίοδὶ θοάΐ68 ἃ8 Ῥεμαὶτν οἱ ἘΔ]1, Μβίῃ,γ65.1.20(Ρ.258,7; Μ, 
41.1π1360); 1ὁ.(ρ.26ο.2; Μ.41.11278)}; 1.1.54(0.312.2; Μ.41.11450}; 
2. δέαν α τηονβοά βοῶν, Τπαγιδίυα,σίυ, ΒΨ ἡ(ΜΜ.06.6808). 

νεκροφόρος, 1, ῥεαγτηρ ἃ τορϑε; ταρί., οἱ ἀοοσρίϊθι πο 6 Π|88 
τοαν οἵ (τι δι 5 ΠΟΞἢ μὴ ὁμολογῶν αὐτὸν σαρκοφόρον, ὁ δὲ τοῦτο 
μὴ λέγων τελείως αὐτὸν ἀπήρνηται, ὧν ν. Τοτι, ΘΕ νΥΉ.5.2; δερματίνους 
δὲ χιτῶνας ἐφέσσατο σάρκα βαρεῖαν ν. Οτ ΝαΖιεαγι. τοι ὃ, ττο(} 1.27. 
4554}; ψυχή,...τίς δέ σε ν. θήκατο; 1.1.2.14.64(7604} ; 1 ΔΙΙΘροτίοα! 
Ἰηΐογρτη. οἵ 1,0.7: τ2ῆϊ, οἱ βαστάζοντες στήσονται, τουτέστι παύσονται 
τοῦ δρόμου τῆς ν. κακίας. ΝῊ ΕΡ}.4.12(ΜΜ4.70.5568); 2. ἃ5 5Βα08ι., ἐοτδ, 

902 νεκρόω 

Ι Αμπιρῃ. λον 3.4(Μ.30.640}; ἡ νεκροφόρον δυσίνιος []. δυσήνιος] ἀποφορά 
ἐδ.(64}). 

Ἐνεκρόφρων, τοῦ »ηηα 5εἰ ὁπ {πὸ ἀεαά, ξτ. ΝαΖ. ἦγ. αὶ. 2τ53(Μ. 
48.306.). 

Ἐνεκροφῶρ, ὁ, εογ}}5ε-5ἰεαίεγ, Ττ. ΝΖ. Ολγοραί τϑος( Μ.28.2874). 
Ἐψεκροχειροτόνητος, ογάαϊηεά ὃγ α ἀεαά για αὐτῶν μὲν 3, 

᾿Ησαϊανιστῶν] διαβεβαιουμένων, ὑπὸ ᾿Ἐπιφανίου τοῦ Παμφύλου τοῦ 
χειροτονήσαντος πρεσβύτερον Σεβῆρον, καὶ αὐτὸν κεχειροτονῆσθαι' τῶν 
δὲ λοιπῶν μὴ συντιθεμένων, ἀλλὰ ν. αὐτὸν εἶναι λεγόντων, ὡς νεκρᾶς 
ἐπιτεθείσης αὐτῷ τῆς ᾿Επιφανίου χειρός Τπη ΟΡ μαεν.(Μ.86.45}}. 

νεκρ-όω, ἡμαΐε ἀξαὰ; 
Α, πες; 1. 1, 1 υϑτ. ολιν. 2(}.6.236Α); Οτιεπανγτη 0 λον 

(}1.17.1014}); 2. Ρ855.; 8. δὲ τα ἀδα τὰ -“-οὐύμενα.. «σώματα 151. 
ταροΐ τ. 6(Μ.6.3568); τὰ “- θέντα τῶν σωμάτων ΑΓΠδηδσιγές,2(0.50. 
ο; Μ.6.0778); θεάσῃ αὐτὸν νενεκρωμένον, ἀνιστάμενον δὲ τῇ τοῦ θεοῦ... 
δυνάμει “4. 0.232(ρ.τ64.6}; 1ῃ Ἰπίεγρτη. οἱἨ ταϊϑίησ οὗ 1ἀζατιιβ. οὐ 
ταὐτὸν ἐστιν τὴν ἀρχὴν τοῦ δεδέσθαι ἐκ τοῦ νενεκρῶσθαι εἰληφέναι 
ΘΟ τ. 7ο.28.80(7;}.398.34; Μ.14.6074}; νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται 
πρῶτον (τουτέστι τὰ σκηνώματα" ἐνεκρώθησαν γὰρ ἀπαμφιασθέντα τῶν 
ψυχῶν) ΜΟΙ ΣγνηΡ.6.4(ρ.69.8; Μ.τ8,1208) 5 1πὶ Ἰηΐεγργῃ. οἵ δερμάτινοι 
χιτῶνες 5 τὴν πρὸς τὸ «"οὔσθαι δύναμιν στο Ν γϑ58.ογ,εαἰθεὐ δ(ρ.43. 
το; Μ.45.230}; ΟΠ γγο ον. 2 4.4 τῇ ΤΟ ογ (το, 2168}; Ὁ. δὲ ας ρου α 
ἀεαΐ, 4 Τἤομι , 33(ρ.150.1}; ἐδ.75(Ρ.190.4); οἵ, πάν. Β 3(μ.60.3); 
3. ῥαγαῖΐνδε, γεμάξγ τηρβθεῖῖνε, Οτ,μομι. 6.3 τῷ [6γ.(Ρ.409.10; Μ.13. 
3254}; Πορμι(ἰορι τις, ΟΠ Γνβιλοη, 5.5.2 τη. 6.(8.324Ὲ); ὙΠαϊ, ἢν, 
1.7.5(3.755} πιεῖ, ψυχὴ “-ουμένη τὰ μέλη Οτι λον. 6.2 τη. [6γ.(ρ.49.15; 
Μ.13.3258}; “- οἵ τὴν.««ὄψεν τὰ,.}0.20.30(0.382.28; Μ.1τ4.668}})}; λόγους 
«τῇ τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀπραξίᾳ νενεκρωμένους Μαχ.ρ.2ο( Μ.01.5970); 
πίστιν...-οὠθεῖσαν τοῖς πάθεσιν 1Ὁ.25(6130); 4. ἀσα θη ([Ὠτουρῇ οἴοοὶβ 
Οἱ οο14), πρῖδ, Π ον. Οἰθημ.τη.8.; ταρῖ, ἀχαρίστου γὰρ ἔλπις ὡς πάχνη 
χειμέριος..--«ναρκᾶν καὶ “"οὔσθαι τὴν ψυχὴν ποιεῖ, ὥσπερ ἐκείνη τὰ 
σώματα (Ἐγγ5,Π011.2 5.4 τῷ [1|.(7.2128}; ἐν ἀκμῇ τοῦ χειμῶνος τῆς... 
ἁμαρτίας. .«.ὅτε.. ἀγάπη. .«ἡ πρὸς θεὸν ψυγήσασα ἐνενέκρωτο ΠΠπ5νοἢ,Η, 
}}).Ἐ:.35:10(}.93.1180}). 

Β. τηεῖ.; 1. τ, ἡτπαΐὸ ἀεα( 5ῖτι, Ὧ εν}, εἴς, κυρίου τὰ πάθη νεκρώ- 
σαντος (ἸΘΓη.5.7.3.4{ρ.207.17; Μ.8.11209λ}); “"οὔμεν.. «τὸν διάβολον ΟΥ. 
ἐπαγγιη οὗ 4ο:26(}1.17.το]Δ)}; καταγωνισαμένη τὸν διάβολον... «καὶ 
ετώσασα τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς τῶν ἑπτὰ στεφάνων τῆς ἀρετῆς ἐγκρατὴς 
γίνεται Μοῖῃ. Ἐγ»}.8,13(ρ.97.10; Μ,18.1608); 1ἅ.γε5.1.6ο(Ρ.324.5; Μ', 
41.11574}; ἔδει..«“οωθῆναι...θανάτῳ τὴν ἁμαρτίαν, ἵν᾽ ἐκτακείσης τῆς 
ἁμαρτίας...ὁ ἄνθρωπος καθαρὸς φάγῃ τῆς ζωῆς 1δ.τ.3ο(ρ.284.6; Μ.41. 
ττοϑ0); 2, ἀεδίγον τῶν κοσμοκρατόρων ““ωθῆναι τὴν βίαν Μδς. ἥρτι. 
ἀροοῦ.4.3ο(ρ.221.33); 3. γεάμεε ἰο εοπάτἰίοη οὗ ερίγημαί ἀεδαϊ,, 4...0. 
112(Ρ.211.8); νεκροὶ δὲ ἡμεῖς οἱ --ωὠθέντες τῇ συστάσει ταύτῃ, ζῶντες 
δὲ οἱ ἄρρενες οἱ μὴ μεταλαβόντες τῆς συστάσεως ταύτης (Ἰοτη ἔχε. 
Τλάο!, 2(Ρ.1τ1τ4.1; Μιν0.6604); αὐτὸν μὴ δεξαμένων καὶ ἑαυτοὺς μᾶλλον 
ἢ τὸν ᾿Ιησοῦν “-ὠσάντων Οχ,ἤοηι.26.3 ἐπ 05.(ρ.462.30; Μ.87.10418)}; 
τῆς οἱονεὶ νεκρότητος ἣν νενέκρωνται ειῃγές.1.23(ρ.248.,3:; ΜΔ, 
10934}; δόξα δὲ πατρὸς ἐστι τὸν... .«ἄνθρωπον...-- ωθέντα ζωοποιηθῆναι 
ΑΤΉ, 4γ.1.42(}7.26.1008}; 1ὁ.2.6τ(,βϑεαὺ; ὁ ταῖς ἁμαρτίαις νενεκρω-" 
μένος πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀκίνητος μένει ΤΑΤΉ φιιογρί αττ( Μ.28.γ7644}); 
στ ΝΑ Ζ.0γ.3ο0.2ο(ρ.141.11; ΝΜ, 36,1324}); ΟΥΟΝ γοθ υϊγριι3(ρ.204.16; Μ.. 
46.376); ΕΡΙΡΠ.ἤαον.9.4(0.202.12; Μι41,2200); ἐν τάφῳ τῷ σώματι 
νενεκρωμένην ψυχὴν περιφέρων (Ὠγγ5.}ο»»".27.4. 1.1 Δ11.(7.331Ὲ}1Ὁ.72.3 
(7118); ἡ μὲν ταῖς ἁμαρτίαις νενεκρωμένης ψυχῆς ἀνάστασις... τελεῖται, 
ὅταν ταῖς τῆς δικαιοσύνης πράξεσιν εἰς ζωὴν ἀναστοιχειωθῇ [51α.ε]. 

ἐρ}.5.τἼο( Μ,78,14328); Ογτ. Ἐς. 29: 8(Μ θο 8560); τὰ τοῦ σώματος 
πάθη “- σον, --οῦντα τὸν νοῦν μον Το. Μοπινηι, Βας.0[}.06.1376}) Ἐ 

Ῥχοάποςφα Ὁγ μετοῖ, Ὀε οἷς, Οὐ ΝᾺ 2Ζ,0»ν,31.12(Ρ.162.4;; Μ.36.1480}; 
1ῤ.38.χ6(3290) 4. πον “-ὥσαι τὰς ἐπιθυμίας ΟἸδηι. ο.γ7.4.12(Ρ.28ύ.2 : 
Μ.8. 12030}; ὁ [ γνωστικὸς... ζῇῃ.. «π-ὦσας τὰς ἐπιθυμίας καὶ οὐκέτι συγ- 

χρῆται τῷ σώματι 1δ.6.0(ρ. «460. 17; Μ. 9. 2060); 4, ,οας, μοὶ. 52(ρ0.124. 
12; ΝΜ... 684); σῶμα... ἐσταύρωσαν καὶ οἷον ἐνέκρωσαν ἀπὸ τῶν σωματι- 
κῶν παθῶν 1ὰ. [γ.1(Ρ.107.5); ΟΥοογ.55.3(Ρ.359.1; ΜΟΙ, 5βοοᾺ); 1α,δε οί, 
τη (απὶ.δ:.4(Μ.17.2858); ΕΡἢΓ.3.2 558; τνωϑῆημαι τῷ κόσμῳ, ζῶσαι τῇ 
ἀρετῇ 1Δ.3.5406 ; ἡ ἐλπὶς ἐν τῷ --ὥσαι μὲν πάντα τὰ σεαυτοῦ, ζητῆσαι 
δὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν τὴν μέλλουσαν Βαϑβ.ἤο»":.20.,(2τδολ; Μ,31. 
Κ22Α); βαπτισθέντα εἰς τὸν θάνατον τοῦ κυρίου συνδιατεθῆναι τῷ 
ϑαι άτῳ, ὅπερ ἐστὶ -- θῆναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἑαυτῷ τε καὶ τῷ κόσμῳ Ὑ888. 
δαρὶ.τ.2.το(Ζ. 626}; Μ.31.15410)}; 10.1.2.1π(6288Ε; Μ.15480); 9 10α, 
Μομι. τ9-ττίρ.88,12); θεῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἄλλως ζῆν, ἀλλ᾽ ἢ “-ὠθέντα 
τῇ ἁμαρτίᾳ Ὀ(ΒΥγϑ. ον τη (σαί.2:2ο(το.002Ε); ἄνθρωπος ἐὰν μὴ “-ὦσῃ 
τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς πάντα, ....οὐ δύναται γενέσθαι μοναχός Αἀῤοῤἠιῇ,. 
Ραὶϊν.(.6ς5.3400); μέτοχοι γὰρ γεγονότες αὐτοῦ διὰ τοῦ πνεύματος... 
ἐνεκρώθημεν τῷ κόσμῳ, ζῶμεν δὲ τὴν ἀρίστην ζωὴν τῷ θεῷ Όγτ. 70.4.1 

(4.4320). 



νεκρώσιμος 

Ἐγεκρώσιμος, 1. οὐ οὐ εοπεενμεί τυτίΐ; ἀφαί τί δηλοῦσιν οἱ δερμι- 
τινοι χιτῶνες... ; τὰ δέρματα νεκρωθέντων ἀλόγων εἰσί, ν. οὖν σύμβολον 
τοῦτο περιέθηκε ἘΡἢτ.3.471Ε; 2. ἡμηογαϊ ἀκολουθία ν. Επελοὶ (0.451); 
κανόνας ν, (σης δι. 7(Μ.00.17ο084}. 

νέκρωσις, ἡ, σἰαίε οὐ ἀφαϊῇ; 
1.1. ;.Α.. ἀεαίἑ, εομάτ ον οὗ ἀδαί; 1. Ἰὰ σϑπ, νέκρωσιν αὐτοῖς [30. 

Αἄϑια δηὰ ἔνε] ὁρίσας ΜεΙΠ.γε5. 1: 38(ρ.28τ1. 12.) ; τὰ νεκρὰ σώματα 
«μυσάττονται διὰ τὴν..-δυσωδίαν, καὶ οὐ διὰ τὴν ν. ἐΠιβξ, φΗ εἰ γε. 
280. 6. 12768); 2. οὗ Ομηβι᾽5 ἀφίῃ; 8. 1 βεη. ἐπὶ.. τῆς ἀνθρωπό- 
τητος αὐτοῦ, καὶ τῆς ν. Τγει.ἤ δ, 3.18 301. 7: 9238); 1Η:ρρ. Ρ. 24 ἦπ ΡΥ. 

φ. τός. 19: Μι1ο. .6210); εἰ γὰρ κατὰ μετάστασιν θεότητος ὁ θάνατος 
γέγονε καὶ ἡ τοῦ σώματος Μ,᾽ ἔδιον ἄρα θάνατον ἀπέθανε, καὶ οὐ τὸν 

ἡμέτερον ΤΑΤ., “Ρο[1.πιτϑ(}},26.11258); ν. δὲ θεὸς οὐκ ἐπιδέχεται 1, 
2.7(11448); τριήμερον ν. ΟΥ̓ Ν ψβ5.ογ. αἰδοῖ, 3π(0.142.10; Μ.4ς.880); 
Ῥ. τοῦ, δύοι,4:το, Ἰπτογρσείβα; ἱ. οὗ ᾿“ἀγίηρ ἀδιγ᾽, ΟΠτγϑβἤοηηο. 1 
ἡπι 2 ον. (το 4080); ΤΠαι.20ὁγ.4: τοί(4.5310); 11. Οὗ τηογεβοδίϊοη (ν. 
ἴηἴτα ΓΝ) ὅτε τὴν ν. ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέρομεν, καὶ οὐκέτι ζῶμεν 
κατὰ σάρκα ζῇ δὲ τὸ πνεῦμα ΟΥἤ011.11.8 10. [6γ.{ρ.80.2; Μ.ο12.3604); 
14,}0.τ.3τί(35; Ρι4οτς; Μ.14.840); γτιαάογ. τίι,407Ε) ; 111. οἵ Βᾶρ- 
{153π|, Βα5..5}1γ7.32(3.274.; Μ.32.1254}; Ογτιαάογιττίι. 4070) ; οἵ, τοί. 
Μοιτο: 28, Τιο τ2: ο, Μαχ. αρ.2.οδ(Δ.90.12200) οἰ. 5. βάπτισμα. 

Β. ἡπογίαἰτίν τινες δερματίνους χιτῶνας τὴν ν., ἣν ἀμφιέννυνται ὁ 
Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, διὰ τὴν ἁμαρτίαν θανατωθέντες, ἀπεφήναντο τυγχάνειν. 
οὐ πάνυ τι οὐδὲ αὐτοὶ εὐχερῶς δυνάμενοι παραστῆσαι, πῶς ὁ θεός, καὶ 
οὐχὶ ἁμαρτία, ν. ἐμποιεῖ τῷ παραβεβηκότι Οτ. δ οἰ τ 6η.3:21(ΜΝ.12. 
1018); ἡ σὰρξ ἀναστᾶσα, καὶ ἀποθεμένη τὴν ν. καὶ θεοποιηθεῖσα ΑἸ. 
“44γν.3.48(}1.26.4258); ΤΌμγγϑιραξοῖ,,2(8.257.Ὰ); ῬτοςΟ.σδη.3:2τ(Μ, 
87.220}. 

(. ἀραάη655, ραγαϊγπῖς, τιδοίδδδμεδς; ἃ. 1ἰϊ.,) οὗ οῇεοίβ. οἱ Π|πε88 
ποίμνιον ἀποίμαντον... «διὰ τὴν ἡμετέραν ν. τ. Να 2.6 }.τ52(Ν.31.2578); 
οἵ Ιερτοξυ ν. ἐν ζώσῃ σαρκί Ὀγτ.αάογ.τ5(1. 5414}; Ὁ. τπεῖ., τοῦ, οτα, 
4:26 διὰ τὴν πάρεσιν, τουτέστι, τὴν ν. (Πτνϑ5.ἤονη.7.3 τη. Εορι(ο. 
4864); 56ν. Δηῖ.γ6ς, (ρ.8326.3;.Μ.46,6444). 

11. οριγηϊμαὶ ἀσαίλ; 
Δ. 85 5ἰαϊξ οἵ πιδὴ θδίοτε [ης. τὴν ἡμετέραν ν. διὰ τῆς πρὸς ἑαυτὸν 

ἀνακράσεως εἰς ζωτικὴν μεταπονῆσαι χάριν καὶ δύναμιν ΟΥΟΝΥΚ88. 
πηι πίς Ρ.ττῷ.22; Μ.45.700})}; Ναί ζον επί, τ(ρ.338; Μ.61.685). 

Β.. ἃ5 βίαϊε οὗ πηραρεΖεᾷ, Ηδγτη, σέμι.ο.τ6.3; ὈΠγγϑιποηι 6.1 1ἸἩ 
2(ογ.(το.4160). 

Γ, οἵ ἰποϑὲ νῆο ἄορ ποῖ ἤθασ (οὐ ̓ἶβ ΜΟΙ ΟΥ 816 ἴπ δῖε οἵ 51Π, 

ΤΒ465..1ςτόσίπ497Ὰ ; Μ.30.2800); τ. τόδ(407Ε; Μ.39020); Μωσῆς ἐν τῇ 
τῆς ἁγίας γῆς ἐπιβάσει τὴν δερματίνην ν. τῶν ποδῶν ἐκβαλών ΟΥΝ ν55. 
Δρ.Ρτος. Ο.Ομηϊ 5 :3(Μ.87.τ68ο0Ὰ); οὗ 14. ἤν. τα τ απ! (Μ.44.τοος); 
Ομτνβ.1ο».6.3 ἐμ 3 Οογ. (το. 4770); ἡ ν. ἡ ψυχική, πρααιρέσεως οὖσα, 
ἔγκλημα ἔχει καὶ λύσιν οὐδεμίαν Ἰα λοις 4.1 [7 Ερλ(1τ.258); τί δὲ ν. 

ψυχῆς; ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα τότε νεκροῦται, ὅταν ἔρημον αὐτὸ καταλίπῃ 
τῆς-. «ἐνεργείας ἡ ψυχή" οὕτω καὶ ἧ ψυχὴ τότε νεκροῦται, ὅταν ἔρημον 
αὐτὴν καταλίπῃ τῆς.. "ἐνεργείας τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 1.18. (1306); ν 
«ψυχῆς τὴν κακοπραγίαν 1514. Ῥο],͵}}.5.τ70(}1.,78.14328). 

11. οὗ ἀεδίῃ οὗ (6 'Ὁ]4 τηδιν᾽, βίῃ εἴο 1 Ῥαρτίβιη τῆς μὲν ν. ἐν 
τῷ ὕδατι τελουμένης, τῆς δὲ ζωῆς ἡμῶν ἐνεργουμένης διὰ τοῦ πνεύματος 
Βα5.5ρήγ.35(3.2900; Μ.32.1200); ἐν τῇ τῆς ν. εἰκόνι τῇ γενομένῃ διὰ τοῦ 
ὕδατος ΟΥ̓. Ν 88, ογ ἐαίφεμ, 35(Ρ.134.10; Μ .45. 808); δύο...ν, εἶναί φησι 

.-καὶ τὴν μὲν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ γεγενῆ ἦσθαι ἐ ἐν τῷ βαπτίσματι, τὴν δὲ ὑφ᾽ 

ἡμῶν ὀφείλειν γίνεσθαι διὰ τῆς μετὰ ταῦτα σπουδῆς Ομ γυϑ λον. 1.1 ΤῊ 

Κον".(9.5308); τι σάογοττίι. 4ο8Ὰ), 
ΓΝ. νιον βεοαϊοῃ, τοῦ, Βοτη. 4: τὸ οὐ διὰ τὸ γῆρας λέγεται τὸ σῶμα 

τοῦ Ἡβραὰμ νενεκρωμένον.. ὥστε ἐν ἐπαίνῳ λέγεται ἡ τοιαύτη ν. τοῦ 
τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς νεκρώσαντος Οτ.εονη ἴηι Κορ 41τ8--2){7 813 
Ρ.361); μέα γὰρ θυσία, ὁ Χριστός, καὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸν ν, τῶν ἁγίων 1888. 
15.26(1.4008. ξ Μ.30.1608); ΣΥΝ γβο ος.(Ν}.44.340}) . 1Ὁ.(3850); τεῖ. 
Οδηΐιτς αὐτάς φησι τὰς χεῖρας (σημαίνει δὲ τὰς ἐνεργητικὰς τῆς 
Ψυχῆς κινήσει5) ἀφ᾽ ἑαυτῶν στάξαι τὴν σμύρναν, τὴν οἰκόθεν ἐκ 
προαιρέσεως τῶν σωματικῶν γινομένην ν." διὰ τούτον σημαίνων τὴν 
ἐν πᾶσι τοῖς δακτύλοις πεπληρωμένην. λέγει δὲ τὰ καθ᾽ ἕκαστον εἴδη τὰ 
διῃρημένως δι’ ἀρετῆς σπουδαζόμενα, τῷ τῶν δακτύλων διερμηνεύων 
ὀνόματι, ὡς εἶναι πάντα τὸν νοῦν τῶν λεγομένων τοιοῦτον" ὅτι ἔλαβον 
δύναμιν ἀναστάσεως διὰ τοῦ νεκρῶσαε τὰ μέλη μου τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἑκουσίως μοι τῆς τῶν μελῶν τῶν τοιούτων ἐνεργηθείσης ν. 1΄6.᾿Ἰοηι, 
12 τη (απὶ.(.44.τοτ7Ὰ}; Ομ γυβιηονμνε σα ἴῃ Κορ (0.5308); λῃστής 
ἔστιν εὐγνώμων, ὃ διὰ τῆς παντελοῦς τῶν παθῶν ν, καταξιωθεὶς 
συσταυρωθῆναι Χριστῷ, τουτέστι μετὰ λόγου καὶ γνώσεως πᾶσαν 
διεξιὼν ἀρετήν ΤΑΤαπιοη, ἢ7|,27τ44(Ν.8ς.13808); ἴπ τηοπαϑέϊο {ΠΠΈ, 
Βορδτ. Π.υ. Ἅπας. (Ν1.02.16898) ; 1ο.Μοπ, νη. Βίας. 6(Μ.96.χ1 4040), 

νεκρωτικός, 1. ὙΠοΥ  γ]ῈΡ τῆς ν. τῶν παθημάτων σμύρνης πλήρεις 
τι Ν, γ85, κοι. 14 ἤπ Οαη].(}1.44.τοῦ88) ; ὕπνον πάσης ἁμαρτίας ν, ΝΙ], 

903 νεόκτυπος 

ἐρ}.3.τδο(Μ.70.4694Α); τὴν ν. τῶν παθῶν πρᾶξιν, τὴν ἀγαθότητα 
καὶ τὸ τῆς ἀφθονίας καλόν Μαχιαπιδὲρ, (ΝΜ Ο1.12840); νοητῷ... 
σταυρῷ, τῇ ν. .-. τῶν παθῶν ἐνεργείᾳ Ὑματι δια ἐεοη (Μ.090.4068); 
2. ν. νεκρικός, 

Ἐνεκταριώδης, {6 πϑείαν, το Παιτα εῤ. Βμέαρν, (δ. 46. ττο 5). 
νεκταρώδης, -Ξ ἴοτερ,, [ο,ΟἍἹ Η.ν.9. Ὠ .3τ(.94.4]20}. 
νεκυομαντεία, ἡ, ἀϊουϊπαίίον ὃν ἰμ6 ἀδαά, Ἡδεγονπάπεν, Γ[α5ι. Ταροΐ, 

1τ8.3(}1.6.3564}; ΟἸοτη ῥγοὶ,ίρ τι; Μ.8,694); Επβιεηραξὶ. 3(ρ.10. 
12; Μ.τϑ.6170); τὰ νεκυομαντειῶν παρανομώτατα πράγματα, μηδ 
μέχρις ἀκοῆς παραδέχου Οντ.}].εαἰδεἢ.4.31; ΟΠγγϑ.ἤον.24.4 τη Κοηι. 
(9.6990); γτιαίογ δ(1.1864}); 14.15.1.5(2.146}0; ἔθυον ...ἐν μνήμασι... 
ν. τὰς καλουμένας ἐπιτηδεύοντες 1}.5.6(803})}; ιι564 ἴῃ αἰζειαρί ἴο 
αϊνὶπο ϑασοοϑβίοη 0 [ἄτοπα ἴῃ τεῖρῃ οὗ γαΐεπβ, ϑοοσ. νι το τί Μ. 
67.5054); ἐπὲ νεκυομαντείας οἱ δαίμονες ψυχὰς τὰς καλουμένας ὑπο- 
κρινόμενοι Ῥτος,Ο..}ς.29:1-8(Μ.8).2252}). 

Ἐνεκυοσσόος, γα 5] ἰἦε ἀραά ἰο {|{π, Νομη.}αν.0.5125(Ν}}.43. 
ἸΒΟΑ); ἐδιατ τ 44(8450); ἐξ.12: τϑ(8 534). 

νεκυοστόλος, ὑεαγίηρ ἰδέ ἀεαά, Νοπη.}α».}ο.1χ9:38(Μ.43.9050). 
Ἐνεκυοφάγος, δε ῊΦ ΟἹ ἐορϑες, ἸΣΡΊΡΒ ἐαρο βά.τοίρ.500.27; Μ, 

42.7910). 
νέκυς, ὁ, φοΥρδε, τεῖ, 1464] τῇδῃ, Ῥαρᾶ, ἵἴπ Ναδββεὴβ ϑγβίθῃι 

λέγουσι δὲ..-τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ ν., οἱονεὶ ἐν μνήματι καὶ τάφῳ 
ἐγκατωρυγμένον ἐν τῷ σώματι Ηἰρρ.ἠκφόν.5.8(Ρ.03.13; Μ.16.31468); 

Νβββεὴς νη ΔΡ. ΠΙρΡρ μαεν. ς ο(ρ.00.20; 21554). 
νεμεσήμων, ἐχείίην ᾿ηρηαίίοη, Νομβα. ο.15:22(Μ,43.8760). 
νεμεσίζω, δὲ σΉΡῪν τοί ἐνεμέσιζε τοῖς..-«στρατιάρχαις Μδη, ἔχε. 

φεηϊ τἸ(ρ.460.5; Μ.113.821Ὰ). 
Ἐγενοθευμένως, 7: ΟἹ ἰγγερμίαν οὐ τἰορτίναίς τιαηηεῦ, Βα5.56].ον. 

36..(Μ.8-.3858). 
Ἐνεοβάπτιστος, ηειοὶν δαρ!ίδοα, Ἰοῦ.Μοη ἧης,2(Ν.86.,33160); 

[ίάαςε. 74ε.τιῖ.(Ρ.745.2). 
Ἐγνεόβουλος, ὁ, πεῖοῖν ἀρῥοΐμιοά πιοηδον οὗ τημηϊεῖραὶ εομπμοῖ 

ἐπειδὴ γέγονεν ἡγεμών, ἀξιοῦται συντελεῖν ὥσπερ οἱ ν, ϑγπο5.ρ. 8(Μ. 

66.1τ2648). 
Ἐνεογενία, ἡ, γεῖῦ, δίγαησε δίγιλ, Τμπάοτι Αποίλον, ΒΜΨ εἰ ὅγηι. 

3(}1.77.13938). 
Ἐγεόγληνος, ῥγουϊάοδ τοὐ ἢ πεῖ ὅγες, Νομπ.ραν. 9.0: 8(Μ.43. 

8254). 
νεόγραπτος, "δοὶν ἱμδεγιῥεά, τι ΝΖ. ταγη.2.(ρόο6πι.}4.ττοί  .37. 

15124}. 
νεόγραφος, πεῖοὶγ-τυγ1 6: δέλτοις ὀλίγῃσι ν. αἷμα λελογχώς (οἵ 

8. Ὀγαπα-πὸὺν ΕἸ116 οὗ ΠΟΙ Πν) αὐ Νὰ Ζιαρηι.2.1.32.30(Ν].37.13024). 
νεοθλιβής, ηριοὶγ βγοδδοά ΟΥ τχιφοσεά; οἵ “πο, ἢρ. ὃ ν, οὗτος 

οἶνος, ὃ ἐκ τῆς ληνοῦ προχυθείς, ἣν ἐπάτησε διὰ τοῦ εὐαγγελίου ὁ 
κύριος, ἵνα σοι πότιμον τοῦ ἰδίου βότρυος τὸ αἷμα ποιήσῃ ΟΥ̓͂Ν 585. 
ϑριν.(Μ.46.70 1}. 

Ἐνεοκαής, Ἠδτοΐν {1|, Ἰο.Μοη ἄγη σέο. (Ν.06.13078). 
Ἐνεοκαλλιγράφος, ἰαἰεγ- αν αγιτςί ; ΟΓ ΟΤΏΘα ννῆο Ραϊπῦ ἘΠ ΟΙΣ 

ἴασθϑ, αὐ Ναζιεαγη.1.2.20.222(Ν.27.0ο8.}). 
νεοκατασκεύαστος, 1. πειοὶν τηαάε, (ὨΥγ5. 07.15.4 τ τ ΤΊ (ιτ. 

649); ΤΡτΙος.α.}»γ.21:0(}1.87.14320}); 2. πειοῖν ἀρῥοτηίεά ν. ἄρχοντι 
14. Ν᾿ ρ.27 τ21(}1.87.8778). 

Ἐνεοκατήχητος, πειοΐν τηπίγμοίο, οἵ ἴῇοβα ὙΠῸ μάνα τοσθμεν 
Ὀδοοσθ δ θοΠα Π6ῃ5 σαρκικοὺς δὲ τοὺς ν, καὶ μηδέπω κεκαθαρ- 
μένους (Ἰεπλιῥαφά.το(ρ.τττ,22; Μ1.8.2034}; 14. ἐγ.6.15(0.497.25; Μ 
9.3538); Αοδοιοῦ Ῥαι]ρ.(ρ.154.14; Μ.41.1574}; Ομτγϑ λον. 10,2 τη 
ΤΣ ΤΏ. τιδοοε) ; Ρ4}} ἢ. 1 απς, Ατίρ.120.9; Μ.34.12348}; ᾿π ρ6Ώ. 56Π58 
οἱ πον σοηνοτίβ, ὉΠιγβιλομεχΣ ἐπ 1 πες. (ττ.426Ὰ}; οἵ τεϊρῖουβ 
πονΐίοξϑ, Ἐρῃτγ 2188 οἵ, 5. ἀσυστρόφημα. 

Ἐγεοκῆρυξ, ὁ, ῥγεασμεν οὗἩ πουεῖίτες, ΤΟΝ 11. 1ὲο».2(Μ.06.13400}; 

1δ.(1352Ὰ}} τριτδ(, 261). 
Ἀγεοκληρονόμος, ὁ, πεῖν ΚΕΙ͂ ; οἵ ὁπῈ ψῃο 85 ἀβϑροι δα ἀποῖμετ 

τὴδΠ᾽5 τομθ, στ ΝΖ, εαγ».2.2(6ριστ.)6ι.2(Μ.38.1144). 
Ἐγεόκλητος, πειοῖν εαἰρ, εαἰϊοά ὃν α πε παμιε εἰ ὁ νεόπλαστος 

καὶ νεότοκος καὶ ν. ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ θεός, ἐξ ἀνάγκης καὶ νέος θεός 
Τροπί. ΗΝ ἐς ,5.47(}1.86.17208). 

ὑνεόκοσμος, οὕ α πδῖν τφογἱά, Ογας. δῖϑ.τι.241. 
νεόκτιστος, 1. γιεῖοΐν εγεαίσά, (οκια ΤηΔ,ορ.2(}1.88,020); οἵ {δε 

ΠΘΨ, ΟΥΘβ θη τῆς ν᾿ ψυχῆς, ἣ ἣν τὸ πνεῦμα δι᾿ ὕδατος ἀνεμόρφωσεν τ. 
Ναζ.ον. .Ἰ- τϑ(Μ. 45.7730); οὐ βούλεταί σε ὁ λόγος ποτὲ ἐν ταὐτῷ μένειν, 
ἀλλὰ ἀεικίνητον εἶναι, εὐκίνητον, πάντως ν. 18.44.8(Μ. 26. 6τ6}); 
2. πειοὶν ἀῤῥοϊμίεά ν. καθηγεμόνι ΤἈτι δια, ερῥ.2.126(Μν09.14098) ; 
3. πουσὶ τη εγσαϊίοῃ, τεῖ, Αἴδη σοπσερίίοῃ οὗ ΟΠ τῖπὶ νεογενῆ καὶ ν. 
οὐσίαν Χριστοῦ Ὀοηϑῖ,ερ.Δρ.Ο εἰν οὶ.6.3.το.20(Ν1.8ς.132520}. 

Ἐγεόκτυπος, πεοΐὶν ῥεαϊηρ; οἵ τὰυπάεγ, Οὐ Ναζιεαγηι.2.2(6ρὶ- 
1Δ0}}.}5.5(}1.38.134}. 



νεολαία 

νεολαία, ἡ, δαμά οὔ γοιελς, γομέλ (ςοἸ]Θ Εν εἰν); πθῆσα γοβαίηέες, 
εεδηεθς, ἴῃ Ἰπέθτρχῃ. οὗ [Π6. “ἔγεβὴ οοἱτ᾽ οὗ Ζεοῃ.θ:ο τὴν ἐν Χριστῷ 
ν, τῆς ἀνθρωπότητος Ὀ]ετη, ῥαεά.1. Ξ(ρ.00.6; Μ,8.2684); ν, νεελαία,, 

νεολαμπής, πετοῖν {Πτρριηδά, 1,86. θαρτῖΖεά, τ ΝαζΖιεαγη.2.1.13.87 
(}1..37.12344). 

νεόλεκτος, πειοΐν ἐμἰδιοά; ταθῖ., οἵ οοπνοτίς το (ΠΥ ϑεαηϊΐν, 
Ἐπ5,}.6.τι5168; Μ.21.450); ΟΥΝ γβ5, ΤΙ (Μ.46.7400}; ἘΒ45.86ε 1]. 
Ῥαξελ.2.4(Ν}.28.τοϑ5ο); σφραγισθέντων ν. στρατιωτῶν Χριστοῦ ΚΙ. 
Βαρ!.(Ρ.302); Τάτ. δια, (2. ἡχ(Μ.90.11818). 

Ἐνεόλοχος, ἡ, ΤΟ: τοῖῆο μας 751 δγοιρῖς ῥογεῖ α εἰμϊά, ΤΌ αε5. 
Ναζ. ἄτα, το. Μ.38.1044). 

Ἐνεομάρτυς, ὁ, γεσεηΐ γηαγῖνν, Ἐχονγε.3τίρ.342). 
Ἐνεομάχος, ὁ, οη6 τοῖο ἰς πεῖῦ το δαξἶο, Το. Μα].εἰγοη.Β Ρ.2ο  (Μ.07. 

3254), Βαϊ ῬτΟΌ. ἴοτ ναυμάχος. 

νεόνυμφος, πεῖν δοϊγοίἠεά; οἵ σον ρ]6 αἱ θεριππίηρ οὗ τηδισίαρε 
βευνῖοθ, Εμελοῖὶ. (0.310). : 

[ΠΠνεόξυστος, πειοὶν πδεγαρεά, ΟΥΝΝ γε5,πορνιτα ἴῃ Οαμί. 1.44. 
1Ο734}, θυΐ ῥζοθ. ἔου νεόξεστος, 

νεοπαγής, πετοῖν βαεά; 1. παυΐν δῖ, Ἐπιβ5.λ.6.1το.3.χ(Μ.20.848}); 
14.υ.0.3.47(0.01.31; ΝΙ.20.1το8Β); Βα5.6}.ο4(3.1884 ; Μ.32.488Α); οἵἱ 
Ρ ν, Χριστοῦ πόλιν 502Ζ.ἢ..6.2.3.7(Μ,67.0408}; τηφξ., οὗ ΟμΌΙΩἢ πόλει 

ετνι καὶ θεοτεύκτῳ Ἐπ|5,}.6.τὸ.4.7(8400) ; οἱ “Γυπαάδτοπ᾽ οὗ ᾿πδίσας- 
τίοῃ, ΟΠγγβ. ἄορ. 7.1 ἠῃ 70.(8.440); 2. πειοὶγ γιαᾶφ, Ἐπ5. 1 σοΡἢ,.3 
(ρ.145.1ο0; Μ.24.6204); (Ὠγγ5. οι. 8 5.5 ἴῃ 70.(8. 5808); ἐδ. το. 2 (Ξ0Ὲ}}; 
ὅ. πιριοῖὶν “οΉ ΕΠ εἰσά ν. βίον Ἐλι5.0..3.τ(ρ.77.25; Μ.20.1ο568}; ν. λαόν 
Οτ.Ν82.0γ.36.6(Μ.36.2720); οἵ σμυγοι δὲ ΟΡ οὴ 15 τεΐαση το οὐἵμο- 
ἄοχν, (ΟρΡ(38:)θριαρ. ΤΗΙ.}.6.5.0.τ5(3.1032); οὗ ἃ πεν Βίβμορ, ΟΥ. 
ΝαΖ.ἐρ.τατ( 1.37.2168); οὗ ἢδνν σομνοτίθ, Οὐ Νγβδος. (Μ.44. 
3600); Αδβειλτη λον, 8(}1.40.272}}; Ῥτος. τη, τ2:17(}.87.2200); 
70.ΟἸἴπι,βεαὶ τ( Μ.88,641.}; οὗ τεϊρίουβ. πονίςεβ, 15. ΡῈ]. 2 }}.1,258 
(}1.γ8.3378); ΝῚ] Ερορ.23(Μ1.79.1τ240); 4. πειοὶν ζοαμηά, οἵ ἃ ςοπνετί 
ν. παιδίῳ ΟἸδτῃ ῥαρά,τ.6(Ρ.114.28 ; Μ.8.300Ὰ); ΤΟΥ Ν 55.07.1 ἦρε ΟφΉ. 
1: 26(Μ.44.2600); 5. τΞ νέος, Ὑπάτι δια. ον. τι, 6(Μ.00.8ο80}); 6. οἵ 
ἸΆσατυβ, ποιυΐν εονεραείσα (1.6. τεβιοσβα ἔγοτὰ σοτταριίου), Επβῖ, 
ἐαξ.οίρ.34.0). 

Ἐγεοπειθής, γέρον εοηυεγίοά, Νοπῃ ραν. 70.6:37(}1.43.δοοὺ ; 
1.8: 2τ(8178). 

νεοπενθής, 7.,: ἡσῖρ δογγοιῦ, Κγο5}-πιομγηΐηρ, ΝΟΒη, αν. 7σ.ττν353(Μ. 
43.8440). 

νεοπηγής, ηστυΐν τιαΐδ οὐ ζακϊομεί, τ. ΝΑ 7. ἐαγ»ι.1.1.8.70 (1.327. 
452λ}); Νοηη.}αν, 70.7:8(}1.43,8058). 

νεόπηκτος, ΞΞ ἴογερ,, τ. Νὰ Ζ. ραγη5.1.2,1.378(}1.37. 5504}. 
Ἐνεόπηξ, Μμειοῖὶγ ἤγαηισά ν. ... νόμον τι ΝαζΖισαγηττχ τ. 2 ο(Μ 1.37. 

400 Α). 
νεόπιστος, γοσοητν ἐοηυεγίεα ἰο ἐδ ζατι, Ἀποπ.8ρ.Ἐπι5.}..6.5.16,} 

(Μ.2ο.4658). ! 
Ἐγεοπλανήτης, ὁ, τοῖν ᾿εγειίς, Ἰλατα γορ ἢ Βα ρρ].(Ρ.28ο.13). 
[Ῥ]νεόπλαστος, πετοῖν ξογηιεά εἰ ὁ ν. καὶ νεότοκος καὶ νεόκλητος ὅ 

αὐτὸς οὗτος καὶ θεός, ἐξ ἀνάγκης καὶ νέος θεός 1,εοπί. ΗΝ 6εὶ.ς.47(Μ. 
86,17208). 

Ἐνεόπληκτος, ἡ είρΐν τοομιἀφα, Απιαβὶ. 5. χαεγ (0.258). 
Ἐνεοπροσήλυτος, πειοΐν εοπυεγίεά, Α5τ. Ἄνα ἀοηι.8(Μ.40.272}0). 
Ἐνεοπτερίζ-ω, ξμγη δῖ τοῦ! ἤσῖῦ τοΐηρα, ταθῖ, σύων ὡς ἀετὸν τοὺς 

ἀγαπητούῦς σου ἈΑρδίῃογ, 1 11,38. 

Ἐνεόπτητος, πόσον δακεά, Του. ποηορὶ. (Ν,86. τοο08). 
νέος, 1. γομηρ; 
Α, τι; 1. δ. ϑιθβῖ., γομτισ Π Ὴ ν. καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα 65. 

δαϊ.χ.8; ΤΟΝΦρΙ, 5.4; ΟἸοτι.ῥγοὶ, (0.45.0; Μ.8.1568); «4.ΤΈΆον».Α κι 
(ρ.τ67.14); Τματ, ἀ,6.3.τ4.χ(3.027); οὗ οα ἐν ταῖς ἱεραῖς τῶν μυστικῶν 
ὁράσεων θεοφανείαις καὶ πόλιος καὶ ν. πλάττεται... «τοῦ νεωτέρου..«.τὸν 
ἀγήρω σημαίνοντος )]οΛ. Ατ,ἄ,ἢ.1ο.2(}1.3.9378) ; 2. σοΙηρ. ἴπ Ροβίτνα 
56Π56 τῇ δὲ τρέτῃ ὁράσει ὅλῃ νεωτέρα..-«μόνας δὲ τὰς τρίχας πρεσβυ- 
τέρας εἶχεν Ἠογτη υἱς.λ,.1το.5; τὸν μᾶλλον νεώτερον (οηδί. 4 Ρ}.2.58, 
5; μᾶλλον ἐμεῖο νεώτερος Νοηῃβαγ. [0.5:7(}1.43.7858); τηᾶ5ς. 65 
βυῦδί,, Τ Κομδ.2.9; Τ.],ευ.2.2; Α Τἤοιι, Α κ4(ρ.τ70ο.11); ΟοηξιΑρ». 
1.3.6; ἴδ Πλ. 85 ϑιι05ῖ,, πάτα οὗ Ἐργρίϊαῃ ροάῆδθββ, Αἰῃ,ρερ τοί, 
25.210); 3. σοΙηρ., 7 μον Σοφοκλῆς ὁ νεώτερος ΓἸδτη. ῥγοὶ.2(ρ.22.17; 
Μ.8.1044); οὗ Ἰάσοῦ ἃ3 γο ΠΡ βοὴ οὗ ἴβαδο τυρὶ ἔγιπρ Ομ εἶξε ορρ. 
“ιααΐβηη, ΗΙρρ.δεη. }ας.8(0.21.3); οἱ ἘΡΠγαίμη 85 γοῦΏρΡοΙ 50ῃ οὗ 
7600} ἱνρινίηρ ΟΒατοι ορρ. οΟἸα ἴβυβεὶ, ἐῤιττίρ.24.23); 4. οοιῃρ., 
ἰθο γομηρ, ΤῸΥ ΘΡΊΒΟΟρΡΑΙ οτάετϑ, ΟΡ. ἀρ. Βεγσι σε. (400 2.1.5 
Ρ.25.6; Η.2.520Ὰ); 5, σοΙΏρ, ἃ 5 50 εϊ., οἱ οα55 οἵ γΟ ΠΡ Πη6ῃ ἴῃ 
ΟΒυτοη ὁμοίως διάκονοι ἄμεμπτοι... ὁμοίως καὶ νεώτεροι ἄμεμπτοι 
ῬοΪψο..}.5.3. 

ΒΒ. γομηρ ἴῃ 186 ἔτ ; οὗ πενν σοηνοτῖβ, Ἡευπη,υΐς.3.5.4; ΜΘ τ, 
γέ5.1.28(ρ,25 6.10; Μ.41.113:0), 

904 νεοτελής 

ΓΕ. οὗ Τοροβ ὅ.. πάντοτε ν. ἐν ἁγίων καρδίαις γεννώμενος ἘΣ έορει. 
11.4. 

Ὁ. οὗ Ομ τιβείδηβ, ΗΠ τ υἷς.3.13.4; νέοι τοίνυν ὁ λαὸς ὁ καινὸς πρὸς 
ἀντιδιαστολὴν τοῦ πρεσβυτέρου λαοῦ, τὰ νέα μαθόντες ἀγαθά. καὶ ἔστιν 
ἡμῖν τὸ οὖθαρ τῆς ἡλικίας ἡ ἀγήρως αὕτη νεότης, ἐν ἣ πρὸς νόησιν ἀεὶ 
ἀκμάζομεν, ἀεὶ ν. καὶ ἀεὶ ἤπιοι καὶ ἀεὶ καινοί (Ἰαπὶ, ῥαεά,τ. (ρ.1οΙ.33; 
Μ.8.2738); ἐτήρει γὰρ τὸ ὄνομα τὸ καινὸν τῷ ν. λαῷ τῷ νηπίῳ 18.1.7 
(ρ.123.32; 2170); 1Δ,εἰγιχ ζο(ρ ττοιχό; Μ.8.0250). 

ΠῚ παῦ; 

Ἀ. γεμειυεά ; οἵ ποὺ [ουιβαϊοῖι ἰὼ [εν 5 Ἐμουρσπί, ΤΟ θη 5:12. 
Β. πεῖῦ, οἵἨ Δααϊτῖοπβ τὸ δὴ οχίβεηρ οΪ455 διδάσκει θεὸν ν. ἕνα 

4.Τῆοηι ἃ 2ο(ρ.130.10); ἀπόστολε τοῦ ν. θεοῦ 1δ.42(ρ.150.15); Ματ- 
0Ε]], [γ.74 ΔΡ. 5. Μανγεοῖ!. τ. Α(Ρ.28,20; Μ,24.7600); τὰ ν. γιεῖν ἔγοβς, 
βου βις, (οηδι. 4.}.6.5.3. 

Γσ, »έδλ, ποιὸ; 1. οἵ (ΒΥβῈ 85 πὲνν ἰσανθη, ἔρῃ, ἤαρη.1ο.2; 2. οὗ 
ΓΒ βυίδη. λαὸν ν. καὶ λαὸν καινόν (Ἰοπ, ραεά. τ. (ρ.08.22; Μ.8. 
2658); 1δ.1.7{0.12 5.1; 3214}; ν. τέκνα βιαρκέος...«τοκῆος Νοπη,}α᾽. 
.7σ.8:47(Μ.43.8214}; Τάς, ς. 70: δία. 1902) οἷξ, 5, νεότης ; διδάσκει... 
τὸν ν. λαόν, ὡς οὐκ ἀδίκως τὸν ἀχάριστον. .«λαὸν τῆς οἰκείας κηδεμονίας 
ἐγύμνωσεν 1ϑ.τοά Ῥγοοτη.(1343) ; ν. λαὸν...τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν δ. 
τος :4{1355); 14 βεεὶ, το(ρ.260.27; 4.080) ; 3, ν. διαθήκη; ἃ. οἵ Νεῖν 
(ονθηδηΐ, ν. διαθήκη; Ὁ. οὗ ΝΊῚ, ν. διαθήκη; ἡ νέα 16 ΝΤ', ἘΡΕΙΥ] 
ΑἹ.ρὴγ5.τδ; Οοβυη [πα σριργοθαι (Μ.88, ς 60) ; 70. ΜοβΟ, ῥγαὶ. τ)τ(Μ. 
87.30404}); τὰ ν. ΟΒΡ. τὰ παλαιά, Οντ.Η, καίφεῖ!.το.53; οἵ, ΑἸ. ἐα ΟΡ». 
67:27(}1.27.3018) οἷϊ. 5. διαιρέω; 4. οἵ πεῖν αἰβρεπβαιίοη οὗ ἴῃς, 
εὐαγγελιστὴς...τῆς ἄνωθεν μνημονεύων ἀρχῆς καὶ μηδενὸς νεωτέρου, ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὃ λόγος ἔφη... ἵνα δείξῃ ὅτι, εἴ τι καινὸν καὶ νεώτερον ὄνομα, 
τοῦτ᾽ ἀπὸ τῆς καινῆς αὐτῷ καὶ ν. ὑπῆρξε κατὰ σάρκα οἰκονομίας 
Μδτοεὶ!. 7.37 ΔΡ. Ἐπ, μιτ. οίρ.80.1τ; Μ.24.8808); 5. οὗ (μγίβι 85 
ἴπ6 ποὺ Ὀτοθά, Ορρ. πῖϑηηδ, ΟΥ. 7ο.6,45(26; Ρ.154.33; Μ.14.28οΑ); 
6. οὗ 186 πενν τηδη ραΐ οπ ἴῃ (Βγβῖ, 68. οὴδ οὗ {πὸ ἴνο χιτῶνες, 
παλαιός Δα ν.» Οὗ ΜΉΘ ΟἿΪ]Κ ΟἿΒ ἰ5 το 6 Ροββ65566 (τοῦ, Ἀξζ,το: το), 
Οταλονη.23 τη ΤΣ ε.(ρ.152.18); 7. ΟΥἨ ρΌΞΡΕΙ 88 ν. καὶ καινὰ.--μυστήρια, 
Ἐπ|5.ε.1}.2.18(Ρ.122.2]; Μ.24.9410}); 8. οὗ πὸνν 1ἢξε ἴῃ (τίσ, Νοπη. 
}αν.7..4:21(4.43.7774}; 9. οὗ ἀραὶ ἴοὸ σοῖηδ 85 ὁ ν. καὶ καινὸς αἰών, 
Ἐπι5.6.1}..3.1|(0.178.33; Μ.24.το4ο) ; Μαμΐςοῃ., Ηδροτῃ, ἄγε. τ3(Ρ.21. 
ἢ; Μ.χο.τ4480); 10. οὗ ΒΜ 85 ν. μήτηρ καὶ νεογενίας τὸ πλαστήριον 
Τμάοι, ποι λοα), ΒΜ εἰ δνηι.3(Μ1.77.13038). 

111. γεεσοηξ; 
Α΄, ἴῃ ρεῆ. τεσσαράκοντα μὲν γενεαῖς νεώτερα τὰ Ἀττικά (Ἰ]οιῃ.ςἐν. 

1.2τ(ρ.ὅς τς; Μ,8,.8214}); τὰ νεώτερα καὶ ὑπὸ “Ελλήνων ἐπιτετηδευμένα 
18.1.20(Ρ.110.17; 9250); τεῖ, Ῥγ.8:22 ἦν γὰρ ἀκόλουθον...«πάντα ἃ εἰς 
γένεσιν ἦλθον εἶναι ταύτης [50. σοφίας] νεώτερα, ἐπεὶ καὶ δι᾽ αὐτῆς 
γεγόνασιν Με. «γεαί ττίρ.490.ς ; Μ.18.,3418); ἀρχήν τε πρόσκαιρον 
καὶ νεωτέραν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ διδοὺς καὶ ταύτης τέλος ὑφιστά- 
μενος Ἐλι5, αγεεϊ]. 2. Α(ρ.56.1τ9; Μ.24.820Α)}; ἠρεύξαντό τινες.. ἀσέ- 
βειαν.. -ὦστε εἰπεῖν μὴ νεώτερον εἶναι τὸ σῶμα τῆς τοῦ λόγου θεότητος 
ΑτΆ,ἐῤ, Ερτεὶ, (0.5.0; Μ.26.10538); οὗ 8πιὶ πἰδίοτίαη τὴν αἴτεν {ΠῸ 
Ἐνϑηΐ διαστέλλει δὲ τὸν ᾿]ούδαν...ὃ συγγραφεὺς ὡς νεώτερος Ρτοσ.ῦ, 
,ο5.1ττ8(Μ.87.1ο244}. 

Β.. ἰαίόγ, δεεομ; 1. οἱ ΕἸωρούουβ, ζμεηῖον, δοεομά Θεοδάσιος ν, 
. Αὔγουστος Οἠγοη Ῥαςξε..307(}.02.78ο0) ; ἐδ. Ρ.376ί(οθ44); 2. οὗ ἃ 
ἸΔέοΥ βαϊηΐ οἱ βδπια Ὡδπὴθ 85 8ἢ ΘΆΥ] 6, Θ᾽ θρἢ Ιαο,ν. δίοῤῥνῖτ ΟἿ, 
1οο.τοῦ0Ὰ}); 3. οὗ οης ΨῆΟ ΤΕΒΘΙΏΌ]65 8Π ΘΆΥ ΠΟΥ ΠΕΊΒΟῚ, 6.5. {485 5 
διάβολος ν., ΝΟοΠη.Ραγ, 79.6:10(Μ.43.8ο40) ; οὗ (ἰεεβιπα απ οἱ ὕγτ} 
8.5 ᾿βεσοῃᾷ Ῥι]", ΟΕ ΡΗ. (421)αεί (40 τ.1.3 Ρ.57.241 Ἡ.1.14724Ὰ}. 

ΙΝ. ν, κυριακή δωπάαν ἴον Εαδίεγ, [οῦ δωπάαγν (ςἴ. καινὴ 
κυριακή Οτ ΝᾺΖ.0».44 εἰῖ.(Μ1.36.608.Α}}; ϑνυτιαεί.(Η.2.13658); ἐν. 
(13760); Ἐνδρτ. ἡ ὁ.1.3(ρ.8.3ο; Μ.86.24284). 

Ἐνεόσοφος, ὁ, ῤγοξεδδον οὗ ἰδδ πεῖ ἰφαγηΐηρ, τοίσοαεγο, Το Η, 
1ε0Ή..2(Μ.06.τ340}}. 

Ἐνεόσπαρτος, γσοΐν φοῦη, Ἀπαᾶτιτ, ἄραι. (1.07. χ44οο), 
νεόσπορος, Ἠδῖοί»γ 50 ν. ... ἄτη ΟΥ ΝΖ καγμι.χ.1.8,128(Μ|.37. 

4504). 
νεοσσοποιέω, ἐαϊε; τηεῖ,, ἐγς. δίρρ.29.5,30.1); ἱπίτδηϑβ., 

ΤΕρΙρῃ,ρὴγ5.8(Μ,43.52585). 
νεοσσός, ὁ, περί ηρ, οἰϊοῖ; ταςῖ,, οὗ τη ἴῃ τοϊδείομ. ἕο οά 5 

ἰονὶπρ οασα, (16 πὶ. ῥγοί,τοίρ,67.21; Μ.8.2048); 1ὰ,ῥαφά,Υ, Ξ(ρ.ο8.17; 
Μ.8.265:8); Οτνσελοί, τη Οαπὶ τ Μ.17.2716Ὰ); ἴθ 5ιπ}16. οἵ δπίϊ- 
ΟΠσΙϑὲ 85 ἃ μδυίσασε ὴο ἄδοονβ Οἴμοι Εἰγάβ᾽ Ὀτοοᾶβ αὐνὰν Ὁν 
Ἰπηϊ ϑεῖπρ' [ΠΟΥ ρατεπε β ο4}1, ΗΙρρ. αρ εν. ς(ρ.36,1τοῦῖ, ; Μ.το.7758); 
οὗ ἐπ οσβϑέϊνε ὈΥΙΠΟΙΡ]65 ργοάιοτῖνα οὗ φατῖῃ δῃά ὑγϑῖου, 85 ν. οὗ 
186 ἄονς (Ηο]ν ϑριπῈ οὐ Δοδαπιοῖῃ), (4. Τἰον, Α, σο(ρ.166.13), 

Ἐνεοστράτευτος, πεοῖν ΦΉ 1964, ῬΑ] νἀ γνς.ο(ρ.57.18; Μ.47.33). 
ἐνεοσύντακτος, ἰαἰεὶγ ἐηγοίϊοα, ΝῊ ΜΠ ασηις(Μ.70.το574). 
νεοτελής, Ε. πειοῖν τηϊαϊεά, οἵ πον ὈΔΡ ΖΘ τοὺς ν. βεβαίωσο 



ψεότευκτος 

το ἈριΟοηδὶ. Αρῥ.8.15.5; Βα5.581.0. Τἰβεεῖ.2,.18(Μ.85. 5960); Βίοπ. Ατ, 
γ.»..3.2(λ.53.6818) ; ἴῃ βἜΠ. οἵ ὁη6 τεοαπεὶν οοπνετιοᾷ, ΟΥ ΝΑ 2.6 .217 
(}1.37.2530); 1φ.228(3128Β); 2. 5.ν.1., γεσενΐν βηϊδμεά, Μαχ.αρεϑίρ. 

(},.01.13254). 
ψεότευκτος, πετοὶγ ἡτπταο, Νομη.αν. 70.το:4τ(Μ,43.0ο84};; τηδί,, οὗ 

ΒΕΤΕΒΥ͂ ν. .-- βλασφημίαν Ῥτοοὶ ΟΡ «γηι.13(0Ρ.192.27; Μι6ς. 8608). 
νεότης, ἡ,1. ̓ οι, τοῖ, Ῥ5.7οῖ 5 νεότητα καλεῖ τὸν ἐπὶ... Μωσέως 

χρόνον, ὅτε καὶ τῆς ἐλευθερίας ἀπήλαυσαν.. «ὁ δὲ νέος λαὸς νεότητα 
λέγει ἧς τετύχηκε νεουργίας διὰ τῆς τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας Τα. 
βιὰ ἰοσ.(1.1ο92) ; οὗ εἴεγπιαὶ νουτῃ εὐ βονον Ῥοβββββεα Ὀν ὈΒτβηδτϑ, 
ΟἸετη «“αεά. τοδίρ.1ο2.3; Μ.8.2738);2 . γομ {μὶ ῥοὶν ὁ γὰρ δίκαιος οὐκ 
ἔστιν ἐν ν. Οἵ ῦ,"Σ τη 76γ.(ριτου, δ; Μ.13,5454}; 8. δοιμαγμὶ ἡηδμὶ- 
ϑέηεε, Τιι. Βοβῖ. ἢ..1..7:44{0.τ70.8}; 4. πδιθηθ55 οὐκ ἄρα ἡ ν. τοῦ λόγου 
ὀνειδιστέα (ἰετα.ῥαφά.τ.7(0.125.8; Μ.8,3218). 

Ἐγεοττοκομέω, γεν ἨδδΙΠΉρ5, ὕντ, ]ς5.3.3(2.420})). 
νεουργ-έω, 1. γοκίογε, γεηοναΐε, ΘΟ ἐἰς, τη. 2το Ὀἷ5 (ΝΆΧΟΚ 588ς. 

ν] ΠΧ); “"ηθεῖσαν...ἐκκλησίαν {710.}).8..}.33(}}.06.11778}; οὗ ἰΘιρ]8 
οἱ Ομ ϑε8. θοάν τεπενγοα δὲ Ἀδβυσσεσιοῃ, Επιϑὲ, ἤν ἴηι γ.δι 2 9(Μ. 
18.6818) ; 2. γεηεῖυ, γεογσαίς; ἃ. 11τ., (6ο.Ὀ15.ἠσαιτος(].02.1515Ὰ}; 
Ῥ. οὗ ρΡῃνϑ1.α] πα τηξπίαὶ το γεβῃπιθπῖ, Τηάεφι.7 ἐπ σδη. (1.11); 
ς, οἱ βριτι4] τοηθνναὶ, βγη ο ζεὰ ᾺΑ τϑηθυναὶ οὗ τηδηκιπα αἴζου 
ΕἸοοά, 14. ς,28: το(:. "Βς); ἐπειδὴ τὸ γῆρας ἐδεξάμην τῆς ἁμαρτίας, 
τῇ σῇ με φιλανθρωπίᾳ “σον 1φιποντίι,040) ; 14. η.τ2:2(3,120); 
ὄγῳ θείῳ --εἴται...ὃ νοῦς ΤΡτος.(.}}7γ.24:..-1(1.87.14600}}; 65Ρ. οἵ 

ΦΈ πον] Ὀν οἷο οὗ Η, ΟΒοβὶ ἰὰ θαρίβιη, Τμάτς, τῦον.12:13(3.247); 
16. ΗεὉ.53:τ4(3.564); 14, ΤΊϊ.3: 5(3.γ7οδ); Ὁ Ὀαριβιπαὶ ᾿μνοοδίίοη οὗ 
Ὕτίη. ψνμοβα τεογεδεΐνε ἐπιποξίοιι σΟΥβρου 8. τὸ ΟΥ̓ΡΊΏΑΙ χοῦ οὗ 
Ὁτοδίίου, 1. ἤιε». ς,3(4.302); 3. ῥίοιιρ ὦ τ᾿} ἴα!ῖον ἰδμά, Ια τε. 3:12 
(2.1402); 4. δυι1]4 Ξογηθιῃϊπσ πε “- σαι μονήν Τάτ δία. ε}Ὀ.2.159 

{Μ.99.15004). 
Ἐγεούργημα, τό, μουεῖίγ ὀπτασίας τὸ ν. μὴ φέρων Οτ. Μρ. ἄτα]. ({τ; 

Ζ40}.}4.12(Μ.1}..77.330Ἀ}. 
Ἐγεούργητος, πειοὶν δ}, [ΓΟ Ἀφ Μίμοτς Ὀὶ5 (Νά Χοβ, 5866. ν!- 

1χ). ᾿ 
Ἐνεσουργία, ἡ, γεμεισαὶ, γοσίογαίίοη; 1. Ἠϊ, πόλεως ν. ΤὙΒαΈΡε, 

ἀοτ :τ7(1.1220) ; 1, Ἐτεοῖι. 48: 35(2.1045); ἰἅ δγαη.2(4.81); 2. Βρ᾿ Πα! 
ἀνθρωπίνης φύσεως ν. ἣν ὁ... Χριστὸς ἐπετέλεσε 1α. 5.20: τ(1.786); ΄ῃ 
Ῥαρίίβτη, 14.05.70: 5(1.1002). 

νεουργός, 85 5ι08[., γεμουαίογ, γεμεϑῖθεν; οἱ Ἡ, (μοβῖ, 70.Ὁ, 
“αι ῥθηϊιοοίρ.216; Μ.96.8274). 

Ἐγεοφανής, 3. πϑιοΐν σοΉη6 ἐο ἰἰρἢϊ, γεεοην ἀρῥεαγεά, Ογτιαογ.1] 
{1.594Ε); ΤὨρΒη.εἄγοη. . 2οοί(]. τοβ. 200); Τάτ, ει, »ΠΥ.2.τὸ 
(Δ1.99.3578}; 14.6}}.2.723(}1.00.120 50); 2. πεισὶν ἀρῥοϊηϊεᾷ ν. .. 
ἰατροῦ ΜΙ γ. Αγίογη. οί ρ.66.}). 

Ἐνεοφανῶς, ὧς γεεεμείν ἀρρεαγίηρ, 70. Γ] πη. καὶ τ  .88,8ο6}). 
Ἐνεοφοίτητος, τσυΐν ἐγεφμδηίηρ, .ε. οἵ ργαψειβ, μειοῖν οὔ εγεά 

μνημονεύσατε ἐν ταῖς ν., ὑμῶν προσευχαῖς Αραῖ!)υ γ. 1 π46. 
νεοφυής, ηδυδογη, (]οτη. ῥασίά,τιδίρ.114.28 ; Μ.8,3οΟΑ). 
Ἐγεοφυΐα, ἡ, πεῖ ργοιο!ι, ΟἸετα. ραθά.2.τοίρ.209.το ; Μ΄.8. 5008). 
νεόφυτος, Α. 11ἰ{|.1. μευΐν ῥίαη!οά, (Ἰδπι. ίν.2.τϑίρ.156.2; Μ.8, 

1ἸΟ200); 2Ὁ.3.3(ρ.207.3; 11284}; (ῃγγυϑ.ἀοη.2.3 ἐπ ἄσιργίηε,(3.64Ε}; 
2. πεαξ. 85 βιιβί., γομηρ ἐγέσ, ΟἸοτη. ἐγ. 2τδίρ.τόδυχ; Μ.8, 10374}}; ᾿ 
(μτγβ, μονειίῃ Οαϊ.2:11(3.,372}}; τηϑῦ,, τοῦ, 15.5:} ν. γὰρ παρὰ θεοῦ 
ἠγαπημένον, μοναχὸς σωφροσύνῃ ἀἠδενυ μενος ἩνγροτροΉ.70(Μ.70. 
14814). 

Β. τηεῖ,, ῃοτοῖν εομϑενίο, Ἡεορἧγίε (αα]. αὐ 5 51.) ; 1. οὗ πον]ν 
Τοηνοτίβα 1η ρεη. ἡμεῖς ν. ἐσμεν 4..45ᾶ47.εἰ ΜΠ|.32(ρ.114.15); ΑἸῇ. 
᾿ ἅν. ἡδ(}.225.4; Μ.25.7840); τῶν ν. ἦσαν οἱ ἀκούοντες ἔτι (Πύψϑ, ἤθη. 
1 τη. Κοπι,(9.4488); 2. Ῥατίς. τοῦ, Ρτο Ι ἰτίοη ἀραϊηϑὶ ἈΕΟρΡ γε 5 

᾿λβ μεουκαν ἴο ὈΙββορτίο; ἃ. ἐχερ, ττίμι.3:6 μὴ ν.᾿, φησίν. οὐ τὸν 
νεώτερον ἐνταῦθα λέγει, ἀλλὰ τὸν νεοκατήχητον...μὴ ΟΜ φησί, ν 
«εἰς τὸν τῆς ἀρχῆς ὄγκον ἄγετε, τουτέστι, νεοκατήχητον ΠΥγ5,Π001.10.2 
η Τῆι, (αι. Θ00Ὲ}; οἵ, οὐδὲ τὸν νέον πάντως ἀπείργειν τῆς τοιαύτης 
διακονίας, ἀλλὰ τὸν ν, 14,Ξαε.2.8(ρ.46.22; 1.3808}); ν. τὸν εὐθὺς πεπι- 
στευκότα καλεῖ...οὐ γάρ, ὥς τινες ὑπέλαβον, τὸν νέον τῆς ἡλικέας 
ἐκβάλλει Τπάτ, ΣΤίρ.3:6(3.65:); μὴ παρέχειν ταχέως ἀξίαν νεοφύτῳ, 
ιὧσανεξ νεωστὶ προσελθόντι τῇ πίστει (Οβτα.[π4.10Ρ.3(Μ.88.1480);. 
Ὅ. ἴῃ ΠζΔηοη5 ἐπειδὴ πολλὰ...ἐγένετο...«ἅμα τῷ βαπτισθῆναι προάγειν 
εἰς ἐπισκοπὴν ἢ πρεσβυτερεῖον,....ἔδοξεν μηδὲν τοιοῦτα γίνεσθαι. καὶ 
γὰρ καὶ χρόνου δεῖ τῷ κατηχουμένῳ, καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα δοκιμασίας 
πλείονος" σαφὲς γὰρ τὸ ἀποστολικὸν γράμμα τὸ λέγον" μὴ ν. ὈΝΙο.(325) 
«4Ἡ.2; οὔτε ἡ ἀγαθὴ ἀναστροφὴ ἐπιδέχεται... ὥστε ἢ ἐπίσκοπον ἢ 
πρεσβύτερον ἣ διάκονον προχείρως καθίστασθαι' οὕτω γὰρ ἂν εἰκότως 
Ψ. νομισθείη, ἐπειδὴ... ὅ.. «ἀπόστολος. ..«φαίνεται κωλύσας ταχείας γίνε- 
σθαι τὰς καταστάσεις (ϑατα ἐαη το, 

Ἐνεοφωστικός, - 54, ἔνδυμα τὸ ν. ΤΑΠΑβῖ, ΚΘ. γεία! στί(ΟὉ 4 0.15). 

ΒΡ 2 

905 νεῦμα 

“νεοφωτιστικός, ἔοι δεϊοηρίην ἰο πειυΐν δαριϊζεά ῥόνδομς ἐβάπτι» 
σαν αὐτὴν... «ἐνδύσαντες αὐτὴν καὶ τὰ ν, ἐνδύματα 710. Μοβοῖ «ῥ Ταί. 208 

(Μ.87.31008); καθεζομένου... «Φιλίππου ἐν τῷ παστῷ τῷ ν. ΤΑμαβί. 5, 
γείαι τ(ΟΟ 30.74). 

νεοφώτιστος, πειυΐν τἰπμϊηαίεα, πειοῖὶν Ῥαῤιήχεά; 1. ΜΙᾺ τε- 
τεπίίοι οὗ 1466 οἵ Πατπαίίοπ; οὗ πον Ὀαρεζεα 85 ΠρΗϊβ ἴῃ 
βρισιζαδὶ πυιπαταεηΐῖ, Μοίῃ γηρ.8.6(ρ.88.2ο; Μ.18,1486) ; διὰ τοῦτο 
καὶ ν. μέλλεις καλεῖσθαι, ὅτι νέον σοι τὸ φῶς ἀεί (ὮγγΞ,εαἰδεῖ.5.τί2. 
2364}; διὰ..«τὸν.««ἥλιον Χριστὸν οὐρανὸς ἡ ἐκκλησία γεγένηται..«οὐκ 
ἀστέρας τινὰς πλανήτας ἀνατέλλουσα, ἀλλ᾽ ἀστέρας ν. ἐκ κολυμβήθρας 
ἀναφέρουσα ΤΒΡΙΡΒ. ἀοπι.3(Μ,43.4650}; 2. ἴὰ σε. 85 ΒΥ ΟΠ ἔοΓ 
νεοβάπτιστος ; ἃ. οἵ πενγ Ὀαριϊχεα ορρ. Ὀ γϑ 185 οὗ Ἰοπρ 5Βῖαηα- 
ἱῃρ Μάτουρον, ν. μέν, ἀλλὰ γενναῖον ἀγωνιστήν ἘΡ. 1 ρά αρ ἴδυ5.ἢ.,6.5, 
τ. ](Μ.20.4164}); αὗ προσευχαὶ τῶν ν. 4. ῬἸΗΪ.τ42(ρ.81.25); τοῦ, Αὐΐδη 
Ῥαρτίδπι τίμε ποιεῖς... ,ν, καὶ ἀφώτιστον ; ΟΥ.Ν82.0γ.33.17(}}.26.2360); 
ν. καὶ κατηχουμένοις (οποί. ΑΡ. 21Ο; 1δ.5.6,4; ὑμυγς. ἤοη!.24.3 

ἐπ Αε.(0. 195Ε); Αβιί. ΞΟΡΒ. ἤν. 5 τη Ἐς, 5(Μ.40.4330); ν. .-- καὶ μήπω 
ἐστηριγμένους ἐν τῇ.--πίστει ατγς. Πάρου, Ῥογρ. 85; οὗ τῇοβς ὈδΡ- 
εἰΖζεά Ραΐ ποῖ νεῖ οοηξιτηοά, ΚΠ Βαῤί.(ρ.404); Β. Βριγϊταϑὲ οοπαὶ- 
τοι οὗ ν. ἴο Β6 φπγυϊδτεά ὈΥν ϑεηϊοῦ (δτιϑτίαπϑ ν. δὲ λέγω, οὐχὶ τοὺς 
πρὸ δύο καὶ τριῶν, οὐδὲ πρὸ δέκα ἡμέρων φωτιαθέντας μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς πρὸ ἐνιαυτοῦ, καὶ τοὺς πρὸ πλείονος χρόνου... εἰ γὰρ πολλὴν 
σπουδὴν ἐπιδεικνύμεθα περὶ τὴν ἑαυτῶν ψυχήν, ἔξεστι καὶ μετὰ δέκα 
ἔτη εἶναι ν, ἐὰν τὴν νεότητα τὴν ἀπὸ τοῦ φωτίσματος ἐγγινομένην ἡμῖν 
διασώσωμεν ΟΠ γν5.ἠοη. 1. 5 τ ἄς ῤγῖης, (3.588); καὶ μετὰ δέκα καὶ 
εἴκοσι ἔτη δυνατὸν ν, καλεῖν τοὺς μεμυημένους, ἐὰν νήφωσι 1δ.3.6(δοῦ) ; 
1Οῃτνϑ. Τάοηι. τ ̓(8.2134}); Ο. ν. 8ἃ5 Οὴ6 ἴπ ὕῇοπι Ομ γϑὲ μὰ 8 θΕδῃ 
[ουτηθᾶ, Ρῃ.ΟδΥρ πη. 222(}}.40.1414}; ν. αἀἴκξ, ἔγοτη σαι θ  ΠΌΤΏ 68, 
ἘκιΞ.}.6.6,4.3(Μ.20.5324}; (γτ,Ἡ καϊδο το εἰτ.; ἅ. 85. βϑυθ]θος οὗ 
πτυγρ. ᾿σανοσ, ἔὐϊαρ. ομοὶ. ρ}.8.1ο.13; [11.18.8.13.8.; 6. γεῖ, (ἀπε, 
7112 ἤνθησεν ὅ κυπρισμός ἱπίοχρτγοιεα 85 τοὺς ν. ... τοὺς διὰ λουτροῦ 
παλιγγενεσίας λελευκανθισμένους ῬΗ.(ατρ. σα 21τ4{Μ.40.1330); ἔν σο- 
βεοσαῖίοη οἱ ν, ἴο ὈΙΒΒΟΡτΙς ααν θεὰ ἃ5 ΕΠ ΥΡΈΠΟΥ τηδαϑαγε ἡγεῖσθαι 
χρὴ ταῦτα μὲν τῆς ἀνάγκης εἶναι τὰ ῥήματα... .εἰ δέ ἐστί τις τῶν ν. ... 
ἐκεῖνος προβληθήτω Βδ5.6}.2τ7 ἐαπιβο(3,2258; ΝΙ.32.71064}); 3. πευΐ, 
ει5 Β051., πόιοῖν δαῤιίπεά εἰμϊά ῥίψαντες τὰ ν, Το. ΜΟΒ0Ὴ, ῥγαὶ!. 265 (Μ, 
87.30320); 4. οἵ θαρἰ5η141 τοθ65 τὰς ν. ἐσθῆτας 70.) 155.0. ριρἧ,52 
(Μ.41.880) ἢ ἴΟΥ νεοφωτιστικούς. 

Ἐγεοχειροτόνητος, πειοὶν ἀῤῥοϊγδα, οὗ Ὀίδῃορβ, Ῥδ]} υγγςο 

(ρ.52.4; Ν.41.3ο). 
Ἐγεόχνοος, τοΐέλ Πγ5ὶ ἀοτο οΉ εὐεεὰς, δεαγάϊεςς, τ Να 2. “αν 1.2.1, 

σι. 6(Ν1.37.τ204ΛῪ; 1 σαγηι.2.2(601{80}.}125..(}].48.γ84). 
νεόχριστος, 1. πειοΐν ῥίαξίεγεάί; οἵ ν8}}5, ῬΏμοϑι ἡ. 6.8,8(Μ.6ς. 

5618); 2. πδοὶγ αποϊηϊοὰ (στ ροϑι-Βαρίίβπιαὶ παποιίοη), {70.}). 
Οοηϑεί τ(.05.3008). 

Ἐνέρβος, ὁ, (1,2. μεγυμδ) οἰοοκε; ἃ5 ᾿πβίσαπιθηΐ οἱ ΡΠ: τηδῃΐ, 
ΜΡ Ρ.8(0.75.4}} εἰς τὸ ξύλον, ὡς ἂν εἴποι τις, εἰς τὸν ν, ΟὮγγϑ5. 001. 
3.5.2 15 «4ς.(0.211Ὲ). 

Γ"Ἱνερόν, τό, ν, νηρός, 
Ἐνεροφόρος ἡ, εοἰΐ δαϊμ, ἘΡἨτ, 2 3τ; ὙΒατ,1,εοῖ. ἡ» 4(Μ.86, 

2244}; ΤΡ οἰγοΉ.Ρ.122(Μ.1οϑ.341τΑᾺ). 
ἘΝεστοριανίξ- ω, αάορι ἐμ6 υἱδῶς οὗ Νεείογίμε, δε α Νεςίογίαη 

μηδεὶς..«προσαπτέτω ἄγνοιαν ἢ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ Παυλιανίζων ἣ 

“σῶν ΒΙΘΡΒ, Ηἰετ,αση.(ρ.156.17). 
ἘΝεστοριασμός, ὁ, δ εεἰογιαμίξνα, ΤΠατ οι, ἐχε αἱ ππ(ρ.688.). 
νεῦμα, τό, ἱ, “ἰρΉ; οὗ δοίΐοηβ [πὲ δ΄ δαρὶν βίρηβ Ποὺ 

Βιρτβοδηοα αὐτοῖς [56. [6}}85] περιτομὴ χωρὶς λόγον νεύματα, καὶ 
πάσχα καὶ προσευχαί ΟΥ.Π0᾽".5 τη 1,ς.(0.32.0}; οὗ ἃ Ξίρμιαὶ σομνεγεα 
ἴπ βρθεοῦ, Νοπῃῥαν. 7ο.153:2](Ν},4.,8640) ; 2. εογιητανά; 8. ΤᾺ Β6ῃ., 
ΑἸ, εηὶ. 32(Μ.25.65Ὰ}; Ὁ. οὗ τα]εῖβ βασιλικῷ ν, Βι15.}..8.6.6(λζ.20, 
7534}; 14.ν.0.2.6(ρ.79.20; Μ.2ο.τούο08); ἕπεσθαι νεύμασιν ἰθυνόμενοι 
ΤΠπάτ.λ.6.4.6,3(3.053}; ο. οἵ 84. ὈΙΒΠΟΡ πατρικὸν ν. ἘΠ ΠΑ. Ἰδο. 46. 
(Μ.8ς.6290) ; ποιμένα ἔχειν καὶ τοῖς ἐκείνου ν. ἔπεσθαι ΤὨαΓ ἦ..6.4.1τ8.4 
(3.977); 4. οὗ ἀΐν!πηα σοιητηδηᾷβ ; ἐν οἱ ΒΆΓΠΕΥ πατέρα... «πανηγεμόνα 
βασιλικῷ ν. προστάττοντα Ἐλι5.},,6.1.2.5(Ν1.20.568}; θεοῦ τοῦ παμ- 
βασιλέως ν. 1διτο,4. (8600); πάντων ἐνὶ ν. διαφθείρεσθαι μελλόντων 
14.}..4.7.δ(3οδῃ; Μ.21.5244}; τὰς..«νέκας νεύματι καὶ συνεργείᾳ τοῦ 
κρείττονος ἠράμην (οῃϑῖ. 8.1 5.ν,.(,..12(0.82.27; Μ.20.τοῦϑ8Β) ; τοῖς 
τοῦ πατρὸς ἐξυπηρετούμενος [3ς. 1.ΟρΌ5] ν. Ελι5.4,,}.3.Δ(ρτορῖ; Μ.24. 
9970); ἔσως..-θελήσουσι.. λέγειν ὅτε ἔδει τὸν θεόν,.. σῶσαι θέλοντα 
τοὺς ἀνθρώπους, νεύματι μόνον ποιῆσαι, καὶ μὴ σώματος ἅψασθαι τὸν... 
λόγον ΑἸΏ..ἡη6.44.1{1,25.1738)}; ΟΕγνβ.6ρ.τ.τ(3.5280); Ογτ.1ς.2.2(2, 
222Ε); Τῃάϊ.ἢ.6.3.25.7(3,943); 11. οὗ ὅοπι ὁ.. «λόγος τῷ ἑαυτοῦ ν, κινεῖ 
ΑἸΠ ρεπί. 44(Μ.2ς.880) ; πάντα αὐτὸς ἐδημιούργησεν ὁ υἱὸς τὰ γεγενη- 
μένα νεύματι πατρικῷ οὐκ ὀφθαλμῶν βλέμματι, ἀσύνθετος γὰρ ὁ θεός, 
«««ἀλλὰ νεύματι (ς}.Ον2.ἢ..6,2.τ0.2ο(Μ.8:,12808}; 1}. οὗ Η, σποβὶ 



νευρίζω 

δεσπότῃ γὰρ ὑποτέτακται παρακλήτῳ, καὶ τῷ αὐτοῦ ν, εἴκειν ᾿ἰἀναγκά- 
ζεται εαἱ.2(οΥγ.1 ττΊ(Ρ.355.4);.3. τηεϊπαϊοη ; ἃ. 11ἰ, τὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
οὐ πρὸς τὸ κάτω ν, Αἰδι ρεμ .8(}1.2ς.174); Ὁ. τῆςῖ, ψυχῆς νεύματι 
Οοηβῖρ. Επύ5.υ,(.2.6γ(ρ.6).20; Μ.20.1ο40Α}). 

Ἐγευρίζω, πόνῦέ, οἰγεησίμοη, Του. ΑἸ] ἢ 1...22143(0.243.4; Μ, 
10.15934). 

νευρικός, ἡ:α(ἦ6 οὗ εἴμειυ κατάφρακτα ν. ΤΏΡ. εὐγοηπ.Ρ.266(Μ.1ο8. 
6608). 

νευροκοπτέω, 1. μαριείγίῃρ, πομρῇ;, τεῖ, αεη. 49: :6, οὗ 5ΙΠιεοη 8Π4 
ἐνὶ τερτεβϑεητηρ [εν 588. ρεορὶς δηα ῥτιεβῖβ ἀπεκτόνασι μὲν... «τοὺς 
ἀνθρώπους, ἐνευροκόπησαν δὲ τὸν ταῦρον. θανάτῳ γὰρ περιβεβλήκασι 
τοὺς ἁγίους... ἀλλ᾽ οἷά τις μόσχος ὑπὸ ἀετοῦ “-οὐύμενος, ὥκλασε μὲν 

οἱονεί πως εἰς γῆν ὃ Χριστός, ἑκὼν ὑπομείνας τὸν τῆς σαρκὸς θάνατον" 
πλὴν οὐ γέγονε τῷ θανάτῳ κάτοχος (γτι ἰαρὴς σεη.7(1.218Ε}.); 1α. 
εἰαρἢ. Πε(α 4120}; οὗ Ρυμιβητηθηΐ Ἱπῆϊοΐεα οὐ ῬΑΡΠ πα ΠΙ5 1η ΡεΥ- 
βεουτοη, (6].Ον2.᾿.6.2.0.τ(Μ.85.12458); 2. ἐμὲ ϑίγτῊρ οἱ 8 ον, 
Αϑβιί, ϑορἢ. ον Ἐς. )γ(Μ.40.4644} 3. τηεῖ, “νοῦσι γάρ μου τὴν ψυχήν 
Ἡευπι]85 17715.6(Μ.6.11764}. 

νευρορραφέω, οἐτεὐ τον ἢ δἴμεῖος; τηεῖ,, τεῦ, Τοσπηηρ οἱ σα τὰ 
ψό, ΠΟ... Α1.80.Επι5,}».6.τ4.26(770Ὰ ; Μ.21.12818). 

Ἐνευροστασία, ἡ, πεγυριες ἐνοίδηη:, Αταρμ,ἤομι.3.τ(Μ.30.60}). 
"νευρότμητος, τοῦ σης ομὶ, Ττορεπῖ. ἰφρ. Ηορι (Μ.86.5840). 
νευροτομέω, ἐμέ ἐπε Ξσίμσιυς οὗ; ταρῖ., γπαΐηε “6 τί σον Ὧ , [0.}), 

μογπιστττ(.96.7730). 
νευροχονδρώδης, πδενο-εαγίαρτηοις, Μεϊεῖ,παὶ. μοτ.28--20(Μ.64. 

τόπο). 
γευρ-όω, ἡηηόγοαίε, εἰγεηρίδοη, ὅγαεδ, τποῖ. ψυχῆς -οῶσαι τὰς δυνά- 

μεις Επ5...(Ο(ὕ1τ7(Ὁ.257.0; Μ.20.14368)}; ν. τὴν δεάνοιαν ὕντ. Η. ῥγοξαίφελ. 
17; ἐλπίδα...“"οὔσαν τυ. πονη.26.7 τη Δ͵1,(7.3230}; τά. ποηι.δ.7 τη 
Κορ (0.5 070}; “-"ούμενοι.. παρὰ τῶν γραφῶν 1}.27.2(7210); (γτ. 
αὐογ.τ(τ.30Α})}; [ἃ..15.3.23(2.44οΑ}; ὙΠπάᾶτ. 1 7Τῆ.1: τ2(3.642); τὸ νενευρω- 
μένον εἰγεηρί, γοδηδίηδε5 δεῖξον ἐν ἀσκήσει τῆς καρδίας σον τὸ ν. ΟΥΤ, 
Η εαἰδεῖι.τ.5. 

Ἐνεύρωσις, ἡ, 1. εἰγεηριΠοΉ Ηρ, ὑγασίηρ πολυετὴς μὲν ἡ πάρεσις, 
ὀξυτάτη δὲ ἡ ν. Ογτ, Π ἔοι; 2. τειδεμίαν ἐγείεγη, 60, ῬΙ5.ἠιχ..5337 

(Μ.02.15374). 
νεύτ-ω, τοί, δεσκον; Ὠςῶςε 1. δοῦν, αἱ Ἰξυτρον ἀγγέλων... θυσιαστή- 

ριον κυκλούντων, καὶ κάτω ““όντων (ῃχν5.5αο.6,4{(0.148.5; 1.424}; 
“πεὶ πρὸς τὸν ἀρχιδίακονον 1.1|..7ας.(Ρ.212.1}; 2. εοπηπαμᾷ αὐτῷ γὰρ 
ἔξεστι ν. μόνον (Ὦτνβ.8Ρ. 7.0). ραγαϊ (Μ.οΞ.1τ128); μά φν.3 ἸΏ 
ΧΚΕρ.(τ.3:6); 3. ἀεείζηιε, ἀφεεεμα ψυχὴ ...«διαιτωμένη πρὸς τὴν ὕλην “-εἰ 
κάτω συναποθνήσκουσα τῇ σαρκί Ταῖ,ογα].11(0.14.22; Μ.6.8338); 1. 
τ6(Ρ.τ17.21 ; 8400) ; (Ἰοτλ.φ.4.5.17(0.τ7ο.16; Μ.0.621ΑᾺ}); εἰ νένευκέ σον 
ἡ ψυχὴ περὶ τὰ τῇδε πράγματα Οτιἶονι.17.4 τὴ 6).(Ρ.1τ48.53; Μ.12. 
4ὅοΑ); τοῖς καταβεβλακευμένοις καὶ κάτω “"οὐὔσιν τ. Να2.0}.28.4 

(ρ.27.5; Μ.36.22Ὰ}; 4. Ἱπείτηξ, τποῖ, πρὸς δόγμα ἕν “-οὐσαν ἀεί (Ἰδγη. 
δὲν. 2ε(ρ τότ; Μι.8,.0128); 18.4.π{0.257.15; 1222.); Οτι( εἰς.4.87 
(Ρ.258.6; Μοττυιτότο); οὐ γὰρ...θέμις τοὺς ἄνω γϑοντας .. «ἀφανίσαι 

Μειμςγρ.8ιτοίρ.92.15; Μοτϑι1 534}; θεὸν ἐνδελεχῶς ὑμνοῦντες, καὶ 
πρὸς ἑαυτοὺς “ποντες ὙΠαι Ερῆ.ς: τ8(3.432) ; πάσης ἑαυτὸν ἀνθρωπίνης 

συνουσίας χωρίζων, καὶ εἰς ἑαυτὸν “ων Ἰ΄.ἢ,γεὶ,5(3.1122}; ἐδ,το(τ2τ0) ; 
πολλὰ ν, ἰδαν Ἰπ]ῊΝ τῦᾶγϑ ; οἵ ΒΟΙΙΡΤΌΥ͵Ο ἃ5 Ἰηνο  ν]ηρ' ἈΡ ΘΥ π σοηΐγα- 
αἸοτίοι5, (θη. ἐῤ. Πεῖν. τ(}1.2.258). 

νεφέλη, ἥ, εἰοπά ; 
Α. [τ 1. τῷ ρθῆ. προσκρουομένων τῶν ν. ... γίνεται ἡ ἀστραπή ΟΥ. 

ἐορι.δ.4 ἐμ 76γ.(ρ.ὅ6ο.ς ; Μ.12.24τ0}; δεσμεύων ὕδωρ ἐν νεφέλαις, καὶ 
τὸ μὲν ἱστὰς ἐπὶ τῶν ν. ... λόγῳ κρατουμένην φύσιν τὴν ῥέουσαν, τὸ 
δ᾽ ἐκχέων τ, ΝᾺ Ζ.0».28,Βί(ρ.6π.14; Ν΄. 56.650); Μαπίςῃ. ὁ ἄρχων ὁ 
μέγας προβάλλει τὰς ν. ἐξ αὐτοῦ, ὅπως σκοτίσῃ τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τὸν 

κόσμον Ἡερετχη. “γε.οίρ.14.8 ; ΜΟτοιτ4τΑ}; ἴῃ ϑἰπῖ]α οὐ τηδη᾽ 5 ἴη- 
σοηβίαμον ἄνθρωποι δὲ ταῖς ν. ἐοίκασι Ἐ5.6}.244.0(3. 3810; Μ.32. 
9244); 2. 85 ἀν ] Πρ οἱ (οα, αρ.Οἢγ.(ρ.447); 3. οἵ εἱουᾶ οἵ 
Εχοάι ν. εἰς σκιὰν ἀπὸ καύματος καὶ φυλακὴν ἀπὸ κρύους εἵπετο, 
ἄλλου οὐρανοῦ καινοῦ τρόπον καὶ προαγγελίαν ἀπαγγέλλουσα [{8ῖἴ, 
ἄϊαϊ, ττ.6(Μ.6.7818); τῆς ἀκολουθούσης χάριτε φιλανθρωπίας θερα- 
παίνης δίκην ᾿Εβραίοις νεφέλης (Ἰοτα. ῥγοί.τίρ.8.2ο; Μ.8.648); εἴ, ἐδὲ 
ἤμδό5 ὁὺς5 ῥγαθεθςϑεντι.. «ποδὶς απο φμαίοηι ἱναιάεγτί ἀ6 πὶς Ῥαμμς 
τη σομίταε γεσμίαν ὑτάσαντδ.. φαρε εἶ αεείπαμὶ μδό, Ῥαμίμς 
δρίγίηι δαμείμτη ῥοητὶ, ΟΥν ἤοΉ1. 5.1 τῷ Ἐχι(ρ.τβ4.1; Μ.12.2268) ; οἵ, 
14. ἐονημ τη, Οαρμ 2(ρ.τό3.τ; Μ.13.1370) ; 5ντηροὶ οἱ Η. (ποβί, οἱ 14, 
ἙΟΉΏΉ.56}.50 ἦι: ΜῈ (ρ.112.2; Μ.13.16788); ὁ στῦλος τῆς φωτείνης ν. 
᾿Ιησοῦ, προάγων ἡμᾶς 1α. 70.32.τ(ρ.425.6; Ν.14.7408); ἡ δὲ ν. σκιὰ 
τῆς ἐκ τοῦ πνεύματος δωρεᾶς τοῦ τὴν φλόγα τῶν παθῶν διὰ τῆς νεκρώ- 
σεως τῶν μελῶν καταψύχοντος Β85.}17.31(3.260; Μ.32.1248) ; ν. δὲ 
τοῦ λαοῦ θείᾳ δυνάμει καθηγουμένης, οὐ κατὰ τὴν κοινὴν φύσιν... ἀλλὰ 
κρεῖττόν τι καὶ ὑψηλότερον τῆς ἀνθρωπίνης καταλήψεως---ἐκείνης τῆς 

οοῦ νεφέλη 

». -.- τοιοῦτον τὰ θαῦμα ἦν, ὡς..«διατείχισμα πρὸς τὸν λαὸν εἶναι, σκιά- 
ζουσάν τε τὸ ὑποκείμενον ΟΥΟΝ γ85.0.Μ605.32(Μ.44.3000); ὁ ὁδηγὸς ἡ 
ν, (τοῦτο γὰρ ὄνομα τῷ ὁδηγοῦντι, ὅπερ καλῶς τοῖς πρὸ ἡμῶν εἰς τὴν 
τοῦ ἁγίου πνεύματος μετελήφθη χάριν) 1δ.(3618); (ὐηεὶ..4.}}.6.3.1; 
1π|1Ρ.8.12.26; ἐν στύλῳ νεφέλης καὶ πυρός" ἐγράφετο δι᾿ ἀμφοῖν ὁ 
Χριστὸς Ὀντιαάον, (1.848); ἐν εἴδει νεφέλης, ὡς ἐν τύπῳ τοῦ ἁγίου 
βαπτίσματος καὶ τῆς δι᾽ ὕδατος σωτηρίας, ἣ οὐχ ὕδωρ, ἡ νι; 1δ.(85Ὰ) ᾽ 

ἐν στύλῳ..«νεφέλης προβιβάξοντος...θεοῦ, οὐ γὰρ ἔστιν.. εἰς τὴν ἄνω... 
ἀφικνεῖσθαι πόλιν, μὴ οὐχὶ καθηγουμένου Χριστοῦ 1Ὁ.(858) ; οΪἸοια ἀπα 
568 515: ν]ηρ' [51 ΠΟΔΌΣ. ΔΗ πα πος Ποδίοη ἴῃ Ὀαρ δια, ἰ4...5.2.4 
(2.284); ἡ θάλασσα γὰρ ἐμιμεῖτο τὴν κολυμβήθραν, ἡ δὲ ν. τὴν χάριν 
τοῦ πνεύματος ΤΒας. χ ὁγ.το: 1--4(3.225) ; οἵ, πῶδες ογαὶ δουῥογδιενι 
φμοάάαημ ἀονηῖμι ογραμιηι, φμὸ τηϊοεγυεηῖοηίο, ἐπε ἐρδε 7ογεὶ τη- 
ἐρνῥογες εἰ ἐχοείεγεοὶ οριηδηι δεμστίομε εἰ τον ρῥοστίαμε σε δίαμ ἴα}, 
Ρὲγ Ξεμειίοῃ ὑσέόι το ρῥεϊίαβαί... ΔΊ ο56Ή, Ρτος. Ὁ, Ἐκ. 13:21(Μ.87. 
5818); ; τῇ μὲν ν. τὸ πνεῦμα, τῇ δὲ θαλάσσῃ τὸ ὕδωρ τυπῶν, ἐξ ὧν καὶ 
δι᾽ ὧν ἡ πηγὴ βαπτίσματος ΑΠαΤ,Υ,0γ.}(Μ.07.0534}); Ἰπιοχνεητίοι οὗ 
οΙουα Ὀεϊννοθη σϑτηρ οὗ Ερυρτῖθηβ δΠΩ [5786] 5ρη ῆθ5 ὁ σωματικὸς 
γνόφος ΜΏΪΟΝ ργενθηΐθ τάδ ἴσοι Ομ οπρΙαἴ παρ ἐμηρδ οὗ Οοα, 
στ. Ν42.0:.28,12(0Ρ.40.190; Μ.26,.414Ὰ}; οὐ (Ἤγιδέ 845 ῥτοίφοϊου οὗ ὟΝ 
ΡέορΙε, Ογτιαάον.3(1.86Ὲ) ; 4. οἵ οἰοια ἴῃ Ταθεγπϑοὶς δηὰ δἱ ϑιμπδὶ, 
τεῖ. Ῥβιοϑ: 7 τὸν σταυρωθέντα...γεγενῆσθαι μετὰ Μωύσέως καὶ Ἀαρὼν 
καὶ λελαληκέναι αὐτοῖς ἐν στύλῳ ν. 5. ταί, (8. τ( 6.5 574}; ΟἸοτη, 
εἰν 6. 2(Ρ.448.1τ; Μ.9.2520); οἵ, φωμοΐ ἀϊεῖθ. πεϑος γεεθδεῖὶ ἃ ἰαϑεν- 
πασμίο οἰ... ΟΜ αγία [αεία ἐδ ἱεῤγοσα...μἰ οσἰοάαίμν φμΐα, οἰέαηι οἱ ἐς 
τ αἰἴφμο ργαίία ξαπεὶΐ ερίγίμες οἱ οδίγεείαί ας ἀδίγαξει, γδοϑλ! αὖ 60 
}οσὶ οδἰγεείαίτοηθη, εἰ σῖς ἰεῤνα γερίεἰτιῦ απίμα 6745, Οὐ, ἤθη.7.2 ὅν 
Νιν. φ. 41.5; Μ.12. 6148); , ὁ γὰρ.. (ἐν τῷ στύλῳ τῆς ν. λαλήσας θεός, 
μετὰ ταῦτα ἐφανερώθη ἐν σαρκί... εἰ δὲ πιστὸν τοῖς ̓ ]Ιουδαίοις ἐστὶ τὸ ἐν 
στύλῳ ν, τὸν θεὸν λαλῆσαι, μηδὲ τὸ ἐν σαρκὶ αὐτὸν λελαληκέναι ἄπιστον 
ἔστω ΟΥΝ 55, Ρ:. ΠΑ ο(Μ.44.5320); ἀναδεδειγμένης.. «τῆς... "ἀλη- 
θεστέρας σκηνῆς..«τῆς «ἐκκλησίας, φῶς περιελάμπετο Χριστοῦ, καὶ ᾿ 
ν. ... τὸν θεῖον ναὸν ἀναπίμπλησι...ν. γὰρ ἦν..«ἐπὶ τῆς σκηνῆς τὴν 
τ ἐρονν, καὶ πῦρ τὴν νύκτα. καταπιαίνει...«ὁ Χριστὸς χαρίσμασι τοὺς 
πνευματικούς, τοὺς ὥσπερ ἐν ἡμέρᾳ. ..γεγονότας γτιαάογοτοί.350,Ε); 
ἐν τῷ ἱλαστηρίῳ τὴν οἰκείαν ἐπιφάνειαν... ἐποιεῖτο θεός" καὶ τὴν 
οἰκείαν ἐμφαίνων ἀγαθότητα, οὐκ ἐν γνόφῳ...καθάπερ τῷ ᾿Ισραήλ, 
ἀλλ᾽ ἐν ν. φωτοειδεῖ ἑωρᾶτο ὙΠαΤ φ.22 τη ]ιευ.(1.190); 5νγ ΟΠ Ζιηρ 
βίουν οἱ σά, ΓΕριρῃιν ῥγορῆ. [ἐν (ρ.22, Μ.43.4000)) ; 5. οὗ οἱουά αἱ 
Τταηβπρυταιίοι, οἱ, ῥοσίχμαρι 1. σόν δίογδεη,.. Ομγιδίιμι, ἐχίθη- 
ἀενμηὶ πριας δίαςρήσηιας σας, ἀίδεεσετί αὖ εἰς πιδες, εἰ ἰγαρμστυτί 
αὐ πος ΤΉ τοη ει ἐκ οι εἰρη βαϊυαίον.. ἱναπεβογηπαίμς ἐπὶ εἰ πεδες 
γεξμίρεης οδιοηϑγαυλ ἀϊδεῖριῖος, ΟΥνἤομι.7.2 ἡ Νιοη.(Ρ.41.12; Μ.12. 
ὅ140); βεὸς.. κρείττονα... σκηνὴν τὴν ν, εἶ γὰρ ἔργον ἐστὶ 

σκηνῆς τὸ ἐπισκιάσαι τὸν ἐν αὐτῇ καὶ σκεπάσαι, ἡ δὲ φωτεινὴ ν. 
τυγχάνουσαν πεποίηκεν 

αὐτοῖς εἰς παράδειγμα μελλούσης ἀναπαύσεως ὁ θεός, ... τίς δ᾽ ἂν εἴη 
ἡ φωτεινὴ ν, ... ἢ τάχα μὲν πατρικὴ δύναμις... τάχα δὲ καὶ τὸ ἅγιον 

πνεῦμα ἡ φωτεινή ἐστι ν, .--. τολμήσας δ᾽ ἂν εἴποιμι καὶ τὸν σωτῆρα 
ἡμῶν εἶναι φωτεινὴν ν. ... φωτεινὴ γὰρ πατρός, υἱοῦ καὶ ἀγέου πνεύ- 
ματος ν. ἐπισκιάζει τοὺς ᾿]ησοῦ γνησίους μαθητάς Ἰᾷ, εογημ! ἴηι ΜΠ .χ2. 

42(ρ.τότ.15; Μ.12.1ο81Ὰ}) ; [οὐοϑδαάονίηρσ ϑοζοηα δἀνοηΐ οἱ οἸομᾶς, 
14. ΟἸ 1.5 Υ. 50 ΤΉ Μῖι.(Ρ.τοϑ.24); φωνὴ πατρικὴ διὰ νεφέλης, οὕτως 

γὰρ φαίνεται ὁ θεός Ἐλι5. 7γ.1.6.0:34(Μ.24.5 400} ν.... ἐστε φωτεινὴ... 
ἡ ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην μικρὸν ἔμπροσθεν καταπτᾶσα περιστερά ΑΛαΥ (ΟὟ, 
0γ.7(,}1.07.0520}; πάλιν μαρτυρεῖται [Ξς. ἡ τριάς] τῷ κηρύττοντι, τῷ 

κηρυττομένῳ, τῇ ν, τῷ πνεύματι 10.Ὁ, γ΄. ΜῈ τΊ τ Μ] ο6,.14008); 6. οἵ 

οἰουα αἱ βοθηβίου, Οἴθση, ῥγοϊ.τοί(ρ.68.6; Μ.8.205Ὰ) οἷξ, 5, ἀερο- 
βατέω; οἴ Οτιεονηήπιξον, ὸ τ ΜΙ (ρυτατις; Μ,13.16770}; ὀμβροτόκοι 
ν, μαρτυροῦσι, δεξάμεναι τὸν δεσπότην νΥ. Ἡ ««αἰσέμιτοίτο; ᾿Ηλίας μὲν 
οὖν ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελήφθη, δοῦλος γὰρ ἦν’ ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἰς τὸν 
οὐρανόν, δεσπότης γὰρ ἦν' ἐκεῖνος ἐν ἅρματι πυρίνῳ, οὗτος ἐν ν. ὅτε 
μὲν γὰρ τὸν δοῦλον ἔδει κληθῆναι, ἅρμα ἐπέμπετο’ ὅταν δὲ τὸν υἱόν, 
θρόνος βασιλικός- καὶ..«αὐτὸς ὁ πατρικός" καὶ γὰρ περὶ τοῦ πατρός 
φησιν ὁ ᾿Ησαΐας, ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ ν. κούφης. ἐπεὶ οὖν ὁ πατὴρ. 
ἐπὶ ν. κάθηται, διὰ τοῦτο καὶ τῷ υἱῷ τὴν ν. ἔπεμψε (ἬτγγΞ. αδεεης.π(2. 
4558}; νεφέλην αὐτοῦ ὑπηρετήσασθαι οἱ προφῆται προεῖπον, ἵνα 
σωματώδης τις καὶ ἐλαφρὴ οὐσία τὸν σεσωματωμένον φανείη πάλιν 
βαστάζουσα κύριον. βαστάζει μὲν γὰρ ἐν τῇ αὑτοῦ βουλήσει... τὰ. 
σύμπαντα ὡς θεός" ὑπὸ δὲ τῆς ν, βασταχθήσεται ὡς ἄνθρωπος 1)ιια, 
ἀϑδορης. 5[64.65.11450); (οδιῃ. [4 ἰ0}.2(Μ.88.1210}; 7. τοῦ, βεοοπῆ 
δανοηΐ ὄψεται ὁ κόσμος τὸν κύριον ἐρχόμενον ἐπάνω τῶν ν, [)ῖ1ά.τθ. 
8; ἰδοὺ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἔρχεται ἐπάνω τῶν ν. Πιβί. ταῤοὶ, κτο(Μ. 
6.440) ; 14, ,ἀταί.τ4.8(Μ.6.5 050); ἐδ. 31. τ{(5408}; 1ὁ.120.4(7530}; οἷς σἱ 
ἢ πὸ ἰεγγαμε καἰεαγεὶ πἰτες ἀεῖ.. οἰγα ΕΥ̓ ΜΉ ὑφεὶτμιόηα 5τια πὶ υἱὰ 
οαμτἃ πήγι οἱ ῥαΐδγ..πϑὲς δἰόγμα! ταδί ἐδίες σδ εούῥογε ἀἐτὶ 

«δείκνυσι. “. 

᾿] ᾽ ΕΣ ἐπεσκίασεν αὐτούς, οἱονεὶ σκηνὴν θειοτέραν... 



νεφέλη 
ἐ 

ἀεδεεη επί αὐ ορης τορι μαοηὶς ἢ... ἐμιεἰϊεραί μίση φιῖ 
Ῥοίδσί, μίγεμι τὰ ἔρδοις ἐπὶ σρον πμδίδως εαεῖὶ υεμῖγε σιεηὶ δἰ σεν 
μεδίδης εἰν ὑεηῖγε, αμὶ αἰΐαε φμΐάδηε σμὶ πμεδες διρεν φμίδφιις 
υεηδὶ, αἰΐαθ αμίθης σης; φείδια ὑερῖοὶ, ... οἱ δεαϊὶ πορῖπες ἐπὶ πϑίδιες 
γαῤτθηίεν τη ἀόγοηι, μα ταῖν 5} ἐπ πμδίδιις βίδα ἀοὲ υϑρῖτο... 9 
εὐσμομιοάο ἩΟΉ ΠΟ ΟΠΉΘΗΣ ἐδὶ ἀοιπῖμο.. υεδϊομίη βεγὶ πος. ἡ 
ὁφάεαί Ηρ εἰδῇ ... ἀϊεεῖ αἰϊφιεῖς φμορΐαηε πμεδες τρον φμΐϑι 
οἱάεμηϊ.. ὐδηϊθηΐθηι, τὴγῆι5. αἰ ἐς 1 ὁδὶ εἰ ερίγίτες σαμοίμς, φιας 
βεμὶ εἰ τη πμδέρεις ἐαεὶῖ, τε ὑεηίαι {ΠΠ]|: ἐηυφείες. ««- γαϊο μας φιῖ 
πμἷ! φμτάθηι σοοημάνον μἰγμΖΗ6 τισάμηι σι δεΐρογε.. «ποη γεῤγοδαΡ τὶ, 
εἰ οἱ ἀΐχεντὶ ψιῖς ἐμεοι ἰζρέδεϊος ππεδες ἐμ φμῖδης υομῖοι... εἴθε φαμείας εἰ 
ἀϊυΐηας υἱγίμ!θς εἷσε δοαϊοείνιος ῥγορἠρίας, Οτιοομιν, ον. 50 ἐπ Μ|. 
(ρ το. ἢ. ; Μ.13.167714}.}; ἐν συσσεισμῷ ἐπάνω τῶν ν. (οηεί. 4.7. 
32.4; τὴν ν, πάλιν προσδοκώμενος σχεῖν τὴν προφητικὴν εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ κάθοδον ὑπηρέτην ὈϊΑα ἀϑερη5.5(Ν.6 5. τι 450) ; 8. ἐχαρ, [5.10 11, 
οἵ, «οηδίάενα... Εξαϊαρι ἀἰοοηίθμι: ἔεεε ἀοηιῖνηαις σεάδὶ σμρον πεδόμι 
ἰουθη!, εἰ υέμῖεί ἦι ἀερνρίπη, πάγη Αἐργρίμνι ἀΤσῖ! μας φμας 
εομημεεν Ἰηίοιθρίν, απ ἰοία. τανάμηι φμῖ ἀμίσην ΞΡΟΥ 
πρδόηι ἰέυερι υεμῖεὶ τε Αεργρίμηι ῥνύινι ἀδερησίοηθνι ἐαείεί ἴῃ 
“μάαεανη, ΟΥ̓Τ͵ΟΡΊΉ1.5 εν. 50 τῷ. ΜΠ (ριαατιτα; Μ.13.τ6 770); ἱπῖΐοτ- 
ΡΙεϊβα ἃ9 βἰρινίηρ (ΠΥ 55 θοάν, ἔοσπιθ ἔγοια Η. μοὶ ἀπά 
βεατίῃ]ν βαθβίαπος, ἰὼ ὑνμῖοῃ μῈ ἴοοῖ Πρῃς ἱπίο Ερυρί, Επι8.1-. 
19:1τ(Μ.24.2208,0); ΑΙ ἦης.37.6(Μ.25.τ614}; ν. τὴν ἁγίαν..«σάρκα, 
τουτέστι τὸν ἐκ τῆς παρθένου ληφθέντα ναόν Ογτ.1ς.2.4(2.2828); οὐ 
Ἰπετργθίοα ἃ5 ΒΜ, 10.(2820), ἃ5 Ξἰστινίηρ Ομ τὶσε᾿ 5. ρσέβεποα ἴῃ 
Ὀαρτίβτη, 16.(2824--Ὁ); δ Ομ τίβεβ θοάν, Ρτος.1ς.1οττ-τς(}{.87. 
21448); 85 ΒΝ, 1.(21440}; 85. Βαρίϊ5πι, ἐξ. (2Ζτ4ςΑ,8}; 9. οχεσ. 
Ἐς]. στ: 5 ὥσπερ ὅταν τὰ νέφη τὰ αἰσθητὰ πληρωθῶσι...τὸν ὑετὸν ἐπὶ 
τὴν γῆν ἀφιᾶσιν" οὕτω...καὶ τὰ πνευματικὰ νέφη, ἤτοι αἱ ν. ... αἵ ὅταν 
πληρωθῶσι τῶν νοερῶν τοῦ.. «πνεύματος ὑδάτων... βαίνουσι νοητὸν 
ὄμβρον ἐπὶ τὴν γῆν..-προσημαίνων τὴν ἐπὶ τοὺς.. «ἀποστόλους γεγονυῖαν 
τοῦ.. πνεύματος παρουσίαν... κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς..-πεντηκοστῆς ΟΥ. 
Ἄρτ, Ἐδεΐ. 9.2 τ(Μ,08,11294); 10. οἹοιιάθ. βεπὶ Ὁν (οα ἴο σοπνεν 
ΒαΙπίς ἦλθεν ν. καὶ ἥρπασέν με καὶ ἀπήνεγκέν μὲ πάλιν εἰς τοὺς 
οὐρανούς ρος, ἘΞ. (0.20); ἐπέταξεν Ἀνδρέας ν., καὶ ἦρεν ἡ ν. 
Ματθείαν καὶ τοὺς μαθητὰς... καὶ ἀπέθετο αὐτοὺς ἡ ν. ἐν τῷ ὄρει ὅπου 
ἦν ὁ Πέτρος διδάσκων 4. 4πη4γ.εἱ Μ|Ι.2τ(ρ.94.6); ἀπόστειλον Μιχαὴλ... 
ἐν ν, πυρός, καὶ περιτείχισον τὴν πόλιν ἐδ. χο(ριττο.16); τροε, 0.2 
(0.71); ἀποστελῶ τοὺς ἀγγέλους....καὶ ἀροῦσιν ἀπὸ τῆς γῆς..-τὰς σεπτὰς 
«οεἰκόνας, καὶ ..ο«σταυρούς, καὶ... βίβλους" καὶ τὰ τίμια... ἀρθήσονται ὑπὸ 
νεφελῶν ἐν τῷ ἀέρι τ. τα(ρ.80); Πόγνι ΒΜ 6(0.97); 7ο.Μοπιλγηερ. 
Ῥεῖγ. 3()1.ο6.13028}; 11. οἷοι οὗ ἄτε 1ῃ νἱ βίοι βιρηιῖᾶες ἱπιυαϊίν οὗ 
πιθη Κ1Π6], ρος απ, τ (0.41); 12. Ῥευβοπιῆεά αἵ ν. εὐφρανθήσονται 
1. 1εν.τ8.5.: ΟΠ ΙΌ]]5 ΒΥ πηρεῖβ, ΕΡΙ ΡΒ ηδ5,22(,1.43.2760ὴ; ταῖς 
», ἐντελοῦμαι (15.5::6) Ἰηξετρτείοα οὗἩ Δηρο]ς ρονγοῖβ, Ουτ.15.1.3(2. 
81); ΒΥ ΓΊΌΟ]1Ζ6 8ῊΡΕ]5 νεφέλης αὐτοῖς ἰδέαν ἡ θεολογία περιπλάττει, 
σημαίνουσα....τοὺς ἱεροὺς νόας τοῦ..υκρυφίον φωτὸς... ἀποπληρουμένους 
Θιοη τε, τς.6(}}.3.326.}. 

Β. τηρεῖ; 1. 45 ἀφβεισπιαιίοη οἵ Η, Οποβὶ, Του Μομι ἄγρει. Βας.3(Μ. 
96.13720};2. ἀπ ΟΥ̓ ΒΜ ; εχορ.. [5.το:τ ν΄ βαρτα Α.8: ἤδησε ἴῃ φϑΠ,; 
Ῥενς (ρ.15.το; ΜιιοιτολΟ); ΤΟτ. Ὑπαυπηαηρμηὶ, 3(Μ.1ο.τ1820); ἡ 
ὄντως κούφη ν. ῬτοΟΙΟΡ ογ ἰαι, ΒΜ τ(ρ.τος.τε; Μι6ς,βτα); ν. 
τῶν ὑετῶν χωρὶς φθορᾶς συλλαμβάνουσαν Ἠφϑνοἢ,Ἡ.5ενη:.5(}1.03. 
4614); ΟΒγγβρρ.ὀρειῖν ΒΜ τ(ρ.327.17}; ἡ ἐνεγκαμένη αὐτὸν 
παμφαὴς ν, Μοά, ον! (Μ.86.3285Α); τὴν ἔμψυχον ν. θεοῦ 7ο.Μοη. 
ἄγνηπ. ᾿ ον, Δ(Μ.06.13098); 3. οὗ ῥτορῃοῖβ, ΠΙρΡρ.δόη. [ας.τοίρ.23.7); 
σξι Οὐ εονρηη ΟαἩιπ(ρ.221.5»ς:; Μ. 17.640}; ἃ, ον. πον. 50 ἴῃ ΜΕ. 
(Ρ.112.7; Μ.13.16780); ΑΙ σα. ς.35:6(}1.27.176Ὰ}; Οντ.11. καἰφεῖ,, 
13.29; Οἢγυβ. 15 ἐμέο ρ.5.3(6.548); ὔνγτ.1ς.1.3(5.818}; 14.70.χ οί. 
1034); καϑάπερ γὰρ ἡ ν. ἑτέρωθεν ὑποδέχεται τῶν ὄμβρων τὰς ἀφορμάς, 
οὕτω καὶ προφῆται... ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ἐνεργούμενοι, τὴν πνευ- 
ματικὴν ἀρδείαν προσήνεγκαν ταῖς..«ψυχαῖς ΤΉτΡο τότ ττάα.082); 
Ῥτος,, ἰς, 5: τ-8(}}.87.Ἰρορα) ; ΟἹ βδ1ηΐ58 ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἕως τῶν 
ν, ἐστιν, αἵτινες ἀκούουσιν ἐντολῆς θεοῦ.. «ἕκαστος τῶν ἁγίων ν. ἐστίν. 
Μωσῆς ν. ἣν καὶ ὡς ν. ἔλεγεν" πρόσεχε, οὐρανέ, καὶ λαλήσω Οτ, οηΊ. 
8,3 1 6» .(Ρ.58.το; Μ.13.3408); ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἀνάγει ὁ θεὸς καὶ 
σωματοποιεῖ τὰς ν. διὰ τοῦτο εἰ βουλόμεθα γενέσθαι ν., ἐφ᾽ ἃς φθάνει 
ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ, ἔσχατοι πάντων γενώμεθα 1}.8.4(ρ.50.28: 3418); 
ἤδης6 σοῆνοῦβα οὗ Μοβεβ ΨΥ] Ἰόβῆπα, Τογογαίδῃ ψίτ Βαταςῇ, 
Ῥαὰ] ν]ΓὩ ΒΙ να πιιβ ργοάτοοβ “ΠΡΉ τη Πρ’ οὗ {πεῖν ἐθδοῃίπρ, α5 οἰ βἢ- 
ἴησ οὗ ΟΪο!ἀ5 εἤδοῖβ ρῃ νβῖοαὶ Πρ μἐπίηρ, 1.8. σ(ρ.6ο.το; 5410 ; ν. ἐστὶ 
φύοις λογική, τοὺς περὶ προνοίας λόγους πεπιστευμένη' ἀστραπὴ δέ ἐστι 
διδασκαλία πνευματική Ἰα.5εἰ πὶ Ἐ5.134:1(Μ.12.τ6530); Ρτος.(, Π. 
32:2(Μ.87.0534); 4. οὗ Ἰ4οΙαἴτν α5. οἷοι τυ] ἢ ργοάτοθβ 5μαάον 
οἱ ἀεδίῃ, Ρσος,(.1ς,0:.--7(}.87.ΖοοτΑ). 

Οὐ παῖὴς ρίνθη ἴο {π|τὰ οὗ [86 νε]]β οἵ (ῃξ οδ]αϊίοη, σονετίησ 
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νεωτερίζω 

ΟΠ Ά]Ιοα δηα ρΡαΐςη εἰς τὸ βάλλειν τὴν ν. καὶ ν. φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
αὐτούς ᾿ἰμοβοῖ, (0.00). 

νεφεληδόν, 7: ἢ ἡπαημεν οὐ εἰομάς, Νοηη. ραν. 7ο.3:26(Μ.43. 
124}; 1Ὁ.4:31(7 808}; 1.11: 44(8484). 

Ἐνεφελόδρομος, δον προρ εἰσμάς, Το. Μοηιἤγηιη Ῥεῖν. 2 (Μ.οὅ. 
13028). 

Ἐνεφελοσύστατος, 

9008). 
ἐνεφελοχυσία, ἡ, Αἰνε οὐεν ἐξ δγος, καϊαγαεὶ, Τιδουῖ, Βιισσοροηί. 

(Μ.86,τοβ40). 
Ἐνεφηδόν, τη ἃ εἰσί, τ γϑεβιυ. Μος.(Μ.44.3244). 
Ἐνεφοδιώκτης, ὁ, ογ6 τοῦο ἐριρεὶς {6 οἰοιιἂς τονγαυαθ ΟΥ̓ ΘΎΤΑΥ 

ἴτοσα 8. βεϊθοϊεα ρίαοβ Ὀγ τπᾶρίο; πιδβείοη μον ν. δῇ ριοάμος 
Β[ΟΥΤΊ5 δ Ὑ]]}, 1. (σοὰ σοπίτοϊβ οἱου8, ἀἰΒηιββο οὴ στουπα (παῖ 
Εν! ἄεηοα ἔου δοῦν! 165 οὗ ν, γϑϑίβ οὴ βιδαῦβαν, ξ 7υβῖιφι οἱ γε5 .31 
(Δ1.6.1277}}; ΡΕΠΑ 165 ἱπιροβθά οα ΟΠ τιβοίδης Βεσοηήησ ν., ΟἼΤα]], 
καἩ δτ(Ἰπζοτργείεξα ὃν Βαϊβαηοη (Μ.137.721.) 85. ἠδ τοῖο ἀἰσΐηος 
ὃν σἤαρες οἔ εἰστάς5). 

Ἐνεφομήκης, εἰσμα-ῥἱογείηρ, Ταο5.ΝαΣ. ἀταϊ. ττγ( 1.38. τοοῳ). 
Ἐνεφόομαι, δ εἰσι οα οὐεγ, Ὀ]Θλ. οἷν. 6.3(Ρ.444.22; Μ.0.245Α}); Βαϑ. 

ἤδν.3.7(1.298.; Μ.20.60Ὰ); ΟΠ τγβ. ον. 4.1 ἐμ ΠΡΑν(αα.το 40). 
νέφος, τό, εἰοεά; 

ΑΔ. πὸ ἀτμοῦ σύστασις τὸ ν. ἐστίν Οτ Ν γβ5,μόχ,(Μ.44.07}); ἕνα... ὁ 
κύριος διὰ λαίλαπος καὶ ν. λέγῃ ΟΥ. 7σ.τ.τ](ρ.2τ.τ6; Ν.14.528).Ψ 

Β.. πιεῖ, ; 1. εἰομά λόγων εὐτεχνίᾳ ἐπισκιάζειν ὡς ν, ... τὰ τῆς γραφῆς 
«αφέγγος (Ε] ΟνΣΖ.᾿.6.2.20.τ(Μ.8ς. τ2814}; οἵ ἸΔοΙαΥν 45 οἰομα οὉ- 
ΒΟΌΤΙΠΡ ΠηΔΠἾ8. ρεϊοερίίοη οἵ σοα᾽β ψν}}}, φίφιμ. το; 2. εἰογρι οἵ 
{του ]ς ; οἵ ἃ ἔδηλίης, ΤΒαί.η,.2.2 ἐρ 4 ἴΚερ.(2.526); οὗ ρο ἴσα! ἀ15- 
ἴασθδησε, 14.}.6.3.0.2(2.022); 3. εἰσ οἵ τρη, σγεαὶ ογοιοά; τοῖ. Π6. 
211, 56 Π, ̓ πτοτργείςα 85 ἰσαγρε πρῖϑεν, ον. ΤΠάς, Π Ρ.12:τ(3.624) 
θὰΐ 4|50 845 οἰουα οἵ 5ηδ8ε8 ἀπά ταίγοβμμιαπί ργον! θα ὈΥ͂ Ἰηρυιουν 
Οἱ 5581πί8, (βγυϑβιλορι, 28,2 ἠῃ Η εὐ. (12.2568); 4. οἱ Ῥοᾶν οἵ Ομτῖδι 
ἔλαβε ν. ὁ θεὸς λόγος τὸ σῶμα, ἵνα μὴ καταφλέξῃ τὰς κτιστὰς φύσεις τὰς 
ἐν τῷ κόσμῳ Ὁε].ὔνΖ,ἢ.6.2.19.24(Μ.8ς.12800); 5. Ἔχορ. Τος].12:2 νι 
ἰπῖευργεῖϊοαἃ 45 διδάσκαλοι τῆς ἐκκλησίας Οτιλρτ ίξεεῖ.το (1.98, 
11524}. 

Ἐνεφοφανής, {3 α εἰομά τη: ἀρῥεαγαπεε, Ἀραιῃυ,ν. Π11.ττ13. 
νέφρησις, ἡ, ῥαΐῃ Τὴ εἶ ξιάμπεν, 1514.11,εἰνηι.4.7.24. 
νεφρός, ὁ, ἀτάμεν, 8.3 βεδῖ οὗ πανουργία (1π σοοά 56π56), ΤΙ Νεῤῆ. 

2.8) ν. ἐν τῇ γραφῇ τὸ ἐπιθυμητικὸν Οτ.".73 ἴῃ: ᾿ανι,(ρ.264.ττ; Μ.13. 
6440); ὈγτιΟς, κ3(3.84.}; ν᾿... εἰς τύπον...τῆς εἰς νοῦν ἔσω διακριτικῆς 
ἐνεργείας. καθ᾽ ἣν ἀπόβλητον...τὸ πεφυκὸς ἀδικεῖν, αἱρετὸν δὲ... 
ποιεῖται τὸ ὠφελοῦν τὰ αὐον.τό(1. 688}; ν. ... τοὺς λογισμούς ΤΠάϊτ, Ὁ». 
1το(1.648); ΡΙΌτ, τὰ ν. ἔἔχογε, (ρ.334). 

νεφύδριον, τό, ἐ{Π|6, βαδείηρ εἰομά, τιαεῖς ν, γάρ ἐστι, καὶ παρέρχε- 
ται ΘΟΟΤ.ἦ.6.3.τ4.1(Μ.67.416λ}; ὅοζ,ἠνε, 5.1 ας, 2(Δ1.67.1 2568}; ΤΏρΗΠ. 
εἰγοπ τί Μ.τοϑ.1578). 

Ἐγεφώθ, ν, Ἐἐφώθ. 
νεωκορέω, δὲ α ἀευοίεν οὗ; ο. (λϊ., ϑγιποβ,ερ.32(Ν1,66.126οο). 
νεωκόρος, ὃ, ἐδγιῥίε- ΚΦΟΡΘΥ, ἴὰ 56 56 οὗ πλθηΐδ] οὔ Ποἰα] ; α55. ραρϑαι 

ῬΥΙΘΘ5. 85 ΤΏΪΠΟΥ ΟὨ]Ε1ς οἴποΙΑΙ, ΟΥ οἰς,8,γ73(ρ,200.30; Μ|.11.16288); 
ΑΤΠ.ἐρ.ἐπεγεἰ. (ρ.174.24; Μ.35.2338); 14.,}.,.Δγ.ς4{(ρ.214.8; Μ.2ς.76οᾺ); 
ΤΒαΐ αὐεοί, τοί ρ.244.τ6; 4.052); οὗ ἀϑϑίβέαπτ ρυιοθῖβ σα βεϊτατοα Ὦν 
7Ταϊη, ἔοσ ὉΒτβείαη Οἱοτρν ἀντ᾽ ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων καὶ 
διακόνων καταστήσας ζακόρους καὶ ν, 770.}),.4γἱδη!.22(ρ.82.14; Μ'. 
ο6.12720); οἱ.. «ἱερεῖς καὶ τῶν ν. τὸ πλῆθος ἐδ. 56(ρ.03.0; 13044); οἵ 
Κομαιίῃῖῖο Τμονττε5 (Ν ιη1.3: ΞΕ.) 85. ῬΆγΆ}16] το ογάοσ οἵ βα άδαοομβ, 
(σηςὶ, Α͂Ρῥ.8.2τ.3; οἵ δαιλιε! ἃ5. παιδόθεν ν., Ὑπάτ Θαπιρσοοιη. (2. 
1ο58); οὗ ΠΊΘΠΊΒΕΥ Οἱ ἃ ΙΏΪΠΟΥ τοῦ ἴπ ΟΒΌσΓΉ, σοπορσπρά τνιτῆ 
ΤΠ6 018] ψοσκ, συ ΝᾺ Ζ.0».24.12(41.25.11848); ΝΠ παν. 6(}1.70.6761). 

νέωμα, τό, βαϊίοτο στο 7.5] δγοΐεη ἩῤΡῚ ἴὰ βίσται!ς οὐ σαϊοο βῖς᾽ 
ἀπΐν ἴο ρΓΟΡαΓο Π)]η45 οἵ Πθασοβ θεΐοσα βοννίηρ βρί γε! βεοά, Οὐ. 
λον. 5.13 ἴῃ εγ7.{ρ.42.26; Μ.13.3130); ΟΥ̓ ΝαΖ.ον.28,τ(ρ.21τ.0; Μ.36, 
250}; (Ὦτνβ.λομι.1.4 ἦπ [0.(8.64); Ογτ.15.3,3(2,4508); 85. τηγϑῖ. 
ἸΠίογρτη, οἵ πᾶτηβ ΠΠΤΟσθΌ, ἐχερ. 3Βορ.το, Μαχιρ ἰμεο!. τ] 4(Δ.0ο, 
ττόολ). 

Ἐγέωσις, ἡ, ὑγσαλίηρ ἐμ ῤ οὗ ξαϊίοτο σγοιηά, Οῃτγβ. ον. 1 8.1 ἴῃ 16. 
(8.1048); Πεπος τησίγμείίον, Οτιρτ, Εςεὶ.2.12(Μ.08.868). 

Ἐνεωστός, ΕἸΤΟΥ ἴὉΓ νεωστί, 770.) το  α3(Μ.ος.2οοα ; νεωστί 
Ρ.122.}). 

γεωτερίζω, 1. "παῖδε ἱημπουασίΐοηδ; οἵ Ἀθυϑίϊοβ ᾿πισοδαοίηρ πονν- 
ἔδηρσὶοα ἀοοίγίηε, Ἐπ5.ἢ.6.5. τε Μ.20.4644}; ἐῤ.5.28.2. (ν.]. μετεωρι- 
σθεῖσαν 5128}; 14. Μ]αγεεϊ!.5.4(ρ.56.18; Μ.24.820Ὰ}); 14.σ.ἐ{.ττοίρ.8ο. 
14; Μ.24.8640); οἵ (σῃβῖ.᾽5 τϑΠρίοιιβ ρο ον δος. Τα ]π., 1 10.Ὁ. ἀγίονη. 
43(0.14.27; Μιο6.1202Ὰ}; 2. ἤαῦε γϑσοιῦϑε ἰο υἱοϊσμὶ ἡπεασμγες περὶ 
τούτων ν. ΜεΙ, ἡ».3(Ν.5.12128}; 3. ρᾷ55., δὲ υἱοίδηϊν «παηρεά, δὲ 

εἰοάπκε, ΤὶπχΑητιπαΐν. 70. Βαρῤὶ.2(4.28. 



νεωτερικός 

ἀἰογεριοᾷ, ῬΆΙοϑε, ἡ. 6.τ2.το( .65.6178); 4. ῥίαγν ἡ. γομίμ, δεῆαυέ 

τοὶ γομιλξμι γον, Οτ οπε.ΐνι Ρς.36:25(Μ.17.1368); ἘΡΉΤ.1.271Ὲ; 

Ομγνβ,ἠοηι.7.3 τπ Ηεν. (12.178). “"" 

νεωτερικός, 1. γοιδ με πρεσβυτέρους οὐ προσειληφότας τὴν φαινο- 

μένην ν. τάξιν 56. οὗ ἃ ὈΙΒΠ0Ρ] Ιρη.δαρη.3.1; ἐπίσκοπον...οὐκ 

ἔλαττον ἐτῶν πεντήκοντα, ὅτι...τὰς ν. ἀταξίας...«ἐκπεφευγὼς ὑπάρχει 

Ορηεί. ΑρὈ.5.τα; ΟὨτγβ.βαςτοτ(ρ.3.12; 1.3634); φεῦγε παίγνια....ν. 

Τμάτιβειά,ορ.2.1τ4(61.09.13818)}; τὰ ν, γομιβηϊ ἐΟΠΠες, ΟΠτν8. 

Ποῦ. 11.3 ἴηι αἿ βόας. (τι 506Ὲ};} 2. γέξεμὲ σύγγραμμα ν. καὶ πεπλα- 

σμένον Αἰτίς.σρ.Ονγ τίρ.79.1; Μ.τι.44Ὰ); ψαλμοὺς...ν, ἐπλάσατο [Ξε. 

ΤΠ ετα 85] ΕΡΙΡΠ.ἤαον.67.3(ρ.136.12; Ν΄.42.116}). , 

νεωτεροποιΐα, ἡ, 1. ἑπουναίίοη; οἵ Ἰπττοάποίίομ οὗἨ Ἀδτεβ185. ΟΥ 

ϑομίϑηβ, Ἐπ. }.6.1.1.1(Μ.20.480); τὴν κατὰ Νοουάτον...ν. 1.1.4 

(6418); Β65.6}.265.2(3.4008 ; Μ.32.9858) : Τηδι.ἢ.6.1.0.τ(4.764);2. γε- 

φοϊμοηανν φιουειπθηὶ, Ελι5.}}.6.2.6.8(Μ.20.156Ὰ); Ομτνγβιίονι. 10.515 

Μι.(.τ459); 6 ε].ὈγΖ....6.1.4.2(Μ.8ς.12018). 

Ἐγῃάριον, τό, σγια]} ϑοαὶ, 6.» Τματιϑίθα,εῤῥιτ.ῖ τ(Μ.99.9440). 

νήδυμος, εὐρδδὶ, ἀεἰτρ  ίζηΐ; πθαῖϊ, Ῥ]αΣ, 85 δᾶν.; Ῥαυ]. 511 ατηϑο. 

2τ6(}1.86.2260Ὰ}; ἐδ.2Οο(22618).. 
Ἐνηδυπόρος, φοίηρ ΟἹ 1ἰ5 δεῖϊν ν. δράκοντος Ἑπιάοο (ΥΡγ.2.τ4{}1.85, 

8454). 
νηκτικός, αὐΐθ ἰο φιυΐη, Βα5.ἢσχ.7.τ(1.638.; Μ.29.1480); Ἀδυΐ, ἃ 5 

ϑιθβί., ἐαθμῖιν οὗ στοϊνημίηρ, ἘΕ δι πες, (Μ.18,7248). 
Ἐγηοπέδη, ἡ», αγιεἶον, τ Ν 82. αγη1.1.2.2.226(Ν.37.506 4}. 
νηπιάζ-ω, 1. δὲ α δαδε; ἃ. ἴῃ βεπι., Γ]θτη ῥγοΐ.το(ρ.66.9; Μ.8.2οτα): 

Ἐυ5ν. Ο.δίρ.13.0; Μ.20.9254}; Ὁ. οἵ Ομηβῖ, τοῦ, [5.8:4 “τοντι 

σώματι τοσαῦτα...οἰκονομούμενον Ἐπ5.1,..7.π(ρ.319.10; Μ.22.5218); 

θεὸς..«νηπιάσας ἐπέφανεν ΤΛΙΏΡΗ.εἶγε,(Ρ.128); Μοά ον. 4(Μ.86, 

4280λ); ΤΑΙ οοομϑ.τ2{(Ν].28.080Ὰ}); 2. τπεῖ,; 8. δέ {πὸ α εἰ, δὲ 

τηποεοηΐ; οὗ Αάδπι Βείοτε ἘΔ], ΤΏΡΠ), πε.  τοϊ.2.25(Μ.6.10028); 

οἵ (μηβίίαη. τὸν...τῇ κακίᾳ σύοντα Ομτυβ ἠοηι.36.1 ἐμ ΤΟΥ (το. 

432Ε); 1514.Ρ6]..}}.1.442(}}.18.4258) Ονυτ ἰαρλ.Οεη. (το); Ὁ. δὲ 

ἃ δερίμηεγ; οὗ Ιβγδϑὶ ἀπᾶρσ Τὰν, Επδ. Πανὶ]. τ τ(ρ.3.16; Μ.24. 

7168}; 14.6.4}..1.τ8(ρ.122.33; Μ.24.0410); οἵ Ὀερίηποιβ ἴῃ βρίτιτθα] 

Ἰε, Ἐρἢχ.3.3290; τι, γβ5.ἤονοΣ ἠη αὶ. (Μ1.44.7688); “πομεν πρὸς 

τὸ τῆς εὐκτικῆς ἀρετῆς τέλειον Τ)͵8α, ῥϑγ[ δτ(0.70.1 3); τῶν ἔτι -“-ὀντων 

τῇ ψυχῇ 1ψ.γο(ρ.τοο,17}; ο. δὲ οἰπάτει, ῥεμανε ῥοοϊἐἰῖν, 10.1).ποηι. 

4.1Μ.06.,576}}}. 
κγηπίασις, ἡ» ἐμήσπεν, πιάτ τ,ογ.2(Μ.91.8208). 
κγηπιόθεν, ἦγον Ἰμίαμον, ΤΌντ. το Τ(6Ἀ.7ος ; Μ.77.12800); ἀπὸ 

ν. Ἠδβγο ἩΡ πιο 7.27.1 2200, ν.], ἀπενοήθην); (εἰν χΖ....2. 

43.(ΜΜ|85.12318}; 10.Μ 8]. εὐγόι.5 Ὁ.1τ7(}}.97.212Ὰ). 
νηπιοκτόνος, 17 απἱ-δἰανίηρ, ΤΙστι. Ρ] 1.8, 

᾿ Κψῃπιοπρεπής, 5μτεὦ ἰο, Κὲ ζογ, εἰηϊάγεν; 1. 111. Ογτ.αάον.τό(ι. 

5754}; Ἰά.Ρς οο: τ2(}1.60.1224.4); οὗ ΟὨτβι 5. Ἰπέαπον ν. πολιτεία 

ΤΑΙΩΡΒ εἶγε,(ρ.120}; 2. τηεῖ,, Μὲ ξον δερίπηενς, εἰμ δΉαΥν ; Οὗ Τ,ανΝ, 

Ογταάογ.τ(τ.7Ὰ}); ἐδ. (δ 60) ; 14. ἤονν. ῥαδεἶ.23(55.2818); οὗ ΕἸ παν 

ἐπϑίτασείοη ἴῃ βριΠίθαὶ Πρ, 14. 7οεἰ.44(3.2430); 14, ποτα, βαδολ τδ(π᾽, 

2154). 
Ἀψηπιοπρεπτῶς, “36 α εἰπ4, Απαβί. σά, χα( Μ,80.221Ὰ). 

νήπιος, Τῃ}αΉἱ, εἰἰά; 

Α. πο; 1. 65 Δα]., οἵ ΟΒγϑι ἐπεὶ γὰρ ἄρνας ὀνομάζει ἢ γραφὴ τοὺς 

παῖδας τοὺς ν., τὸν..«λόγον..-ἄγθρωπον γενόμενον, κατὰ πάντα ἡμῖν 

ἀπεικάζεσθαι βουλόμενον, ἀμνὸν κέκληκεν τοῦ θεοῦ, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, 

τὸν ν, τοῦ ἔπατρός ὈΟἸετη ῥαεά, τ. (ρ.1ο 4.20; Ν᾽.8.280Ὰ); 2. ποιιῖ. ἃ 8 

βιθεῖ.; 8. ἴῃ ρθη. ἔσῃ ὡς τὰ ν, τὰ μὴ γινώσκοντα τὴν πονηρίαν Πδετιη. 

"παηά,2.τ; τῶν ν. τῆς ἐκκλησίας μνημονεύσωμεν, ὅπως ὃ κύριος τελειώ- 

σας αὐτὰ ἐν φόβῳ αὐτοῦ εἰς μέτρον ἡλικίας ἀγάγοι Ἰ  ρ Οοημεὶ, ΑΡῥ. 

β8.1ο.18; Ὀ. οἱ ΗοΙὶν Ιπποσρηϊ5 ἐν σχήματι τῶν ψαλλόντων ἐν τῷ 

παραδείσῳ ν. ἦλθεν πρὸς τὸν Ματθαῖον ὁ ᾿Ϊησοῦς ΑΟΜΕτ(ρ.21τ7.5); 

ἔψαλλες μετὰ τῶν ἄλλων ν. τῶν ἀναιρεθέντων ἐν Βηθλεέμ δ. 3(ρ.210. 

12); ἔνθα ἐστὶν ὃ ποταμὸς τοῦ γάλακτος, καὶ ἐκεῖ πάντα τὰ ν. ἅπερ 

ἀπέκτεινεν... Ηρώδης ρος Ραμ. 26(0.54); μηδὲν δυνάμενος κατὰ τοῦ 

κυρίου ὁ διάβολος, ἐπὶ τοὺς ν. καὶ ἀτελεῖς τῶν βρεφῶν παῖδας κατατρέχει 

εὐ ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω" τοὺς δὲ τὴν τριάδα τῶν ἐτῶν ζήσαντας 

οὐ κατασφάζει. ν. γὰρ οἱ τὴν δυάδα ὁμολογοῦντες, καὶ τῇ τριάδι μὴ 

πιστεύσαντες Τζπυγ5}Ὼ[απὶ.(το.750}}. ᾿ 

Β.. τηδῖ.; 1. οἵ ἴδοβε απἰποιγαοτοαᾷ 1π [1]} ταγβίθυοβ οἵ Ὁ τβιϊαῃ 

ξαϊτι, οὐ Ὀερίπηθτβ ἰὰ (τ βεαῖτΥ μὴ οὐ δύναμαι ὑμῖν τὰ ἐπουράνια 

γράψαι; ἀλλὰ φοβοῦμαι, μὴ ν. οὖσιν ὑμῖν βλάβην παραθῶ Ἰσῃ. 7 γα]. 

1; πῶς ἡ τοῦ τελείου καὶ γνωστικοῦ μετὰ τὴν βρῶσιν ἀνάπαυσις 

αὖθις νηπίῳ τετίμηται γάλακτι; ΟἸδτῃ ραδά. τ δ(ρ. ττο,35; Μ.8,2928): 

Οτιῤγίμει τι ίρ.216,13; Μ.ε1τ.2724}; 14. εοηηη τη ἘΡΙ4: τ4{ρ.415); 

ΜεΙΉ. γος. τιαϑίριοι.α; Μ.18.27 60); ΟΥΙΝ γβδ5. λοι ἠηὶ (απ! (Μ.44. 

7848); 1514. Ῥεῖ. ερὈ.τ.445(Μ1.78,4284); Τάτ, χζον.13: 11(3.254); 2. οἵ 

ἴῃοβα ἡψο ᾿ἱνεά ὑηάοσ ἀἰθρεπβαϊίοη οἱ 1 ανν ὈΡΡ. βοβρεὶ ν. μὲν τοὺς 

οοὗ νηπιώδης 

ἐν νόμῳ λέγει, οἵ τῷ φόβῳ, καθάπερ οἱ παῖδες τοῖς μορμολυκείοις, 

ἐκταράττονται ΟἸετα, ραξά. τ δίριττοι ; Μ.8,2808); Οντιαᾶογ.2(1.568); 

[οἰά.Ῥε].ρ}ιι.445(Ν.78.4284}; Ὀϊοπ, ΑΥ,4.1.5.1.2(Μ.3.5018); 3. οὔ μὲ 

ἱπποοεπὲ ἀπά 5] Π|ρὶς ὡς ν. βρέφη εἰσίν, οἷς οὐδεμία κακία ἀναβαίνει 

ἐπὶ τὴν καρδίαν Ἡοττη. εἴν,.0.20.1; ΟἸοῖα, ῥασά. τ. σ(ρ.1οῖ.1; Μ.8. 690); 

οὐκ ἐπὶ ἀφρόνων τάττεται τὸ ν." νηπύτιος μὲν γὰρ οὗτος, ν. δὲ ὃ νεήπιος, 

ὡς ἥπιος ὅ ἁπαλόφρων, οἷον ἤπιος νεωστὶ καὶ πρᾶος τῷ τρόπῳ γενό- 

μένος ἐϑι(ριτοτ.5; 2724}; ἐδιτιδίρ.τορ.8; 2880); ἐδ.3.12(Ρ.287.27; 6734}; 

οι. 9.35 ἢ Γαποιτίρ.250.9); τί δέ ἐστι ν. εἶναι κακίᾳ; τὸ μηδὲ 

εἰδέναι τί ποτέ ἐστι κακία (Ὠτγ5.μο’.36.1 ΤΉ τΌον.(το.3334}} οἵ 

Αἄδτα ἴῃ μἰ5 οὐϊρίπαϊ 5ἰαΐο, ΤΉΡΗ]. πε. βτηοὶ.2.25(Μ,6.το024}; οἷ. 

Ττοπ.δαον.3.22.4(Ν3.7.0594}; 1δ.4.38.τ(11050}; ΟΙετλ, ον, 4.1|(0.243.10; 

Μ.8.12058); οἵ (Βυβυδηθβ αθ ροββεϑϑίηρ ΠΕΥγΕ85. Οἱ ᾿ς, τά,ῥαφά. 

τιίρ.98.2:; 2658); 1ῤ.(0.99.8; 2684); ἐδι(ρ τοι. το; 2728); πουξ, 85 

ϑαρβῖ,, ἐμ αμε τς εἰαίε, τοῖ, Ἰτιο, συνενηπίαζεν υἱὸς τοῦ θεοῦ, τέλειος 

ὧν, τῷ ἀνθρώπῳ...διὰ τὸ τοῦ ἀνθρώπου ν. οὕτω χωρούμενος, ὡς 

ἄνθρωπος αὐτὸν χωρεῖν ἠδύνατο Ἰτοπ έμαεν.4.38.2(Μ,7.11078}; ὁ θεὸς 

φειδόμενος ἡμῶν ἀπατᾷ ἡμᾶς...ἵνα μὴ ὡς ὑπερβεβηκότες τὸ ν., μηκέτι 

δι ᾿ἀπάτης παιδευώμεθα, ἀλλὰ διὰ τῶν πραγμάτων Οτ ἤν. 10.1 

ἠ5.7.εγ.(ρ.τ4.8; Μ.13.4960); 4. γεεδὶε, ἴῃ για ἰριδηανν 5ίαίθ; ἰπ σποβῖ. 

ΤΠ δοῦν οἵ βαϊναίίομ οὐ γὰρ πρᾶξις εἰς πλήρωμα εἰσάγει, ἀλλὰ τὸ σπέρμα 

τὸ ἐκεῖθεν ν. ἐκπεμπόμενον, ἐνθάδε τελειούμενον ἔχοι μαον. τ 6.4(}.7. 

ΞΙ2Α); ἄχρι μὲν γὰρ ἦμεν τῆς θηλείας μόνης τέκνα. .«ἀτελῇ καὶ ν. καὶ 

τᾷ ἄμορφα, οἷον ἐκτρώματα προενεχϑέντα, τῆς γυναικὸς ἦμεν τέκνα, 

ὑπὸ δὲ τοῦ σωτῆρος μορφωθέντες ἀνδρὸς καὶ νυμφῶνος γεγόναμεν τέκνα 

ΟἸοπιεχε. Τμάοι, 6Β(ρ.120.12; Μ.9.6924); 5. οοϊτδι, μιμιϑίαλὶε δι᾽ ἀφρο- 

σύνην οἱ ν. ἀπιστοῦντες ἰ4.5,γ.1.23(ρ.98.24; Μ.8.9048); Ηον».ΟἰἾθη:.2. 

20; ν. ἡμᾶς φησι, καὶ ὅταν τέλειοι ὦμεν, ἀλλὰ πρὸς ἕτερον ὁρῶν. ἐκεῖ 

μὲν γὰρ πρὸς τὴν μέλλουσαν γνῶσιν ν, ἐκάλεσεν..«ἐνταῦθα δὲ πρὸς ἕτερον 

εἶπε, πρὸς τὸ εὐμετάπτωτον ΟΠτγ5.}|001.11.3 1ΤἩ Ἐρλν(ιτ.84Ά); Νόιπ. 

}αγ.σ.18:28(}1.43.8064}. 

νηπιότης, ἡ, Α. [{τ., οὐτϊάμοοά, ἱπέαπεν, οἵ ΟΠτΙβΕ τὸν ἐν ν. 

προαιώνιον ἸΜεΕΙΠ δ γην.σὶ πη. 6(Μ.18.56οο); τὸν ἐν ν. παλαιὸν τῶν 

ἡμερῶν 1.8(3658). 
Β. εἰμ αἰ εῖμοας, εἰμ] ἀκ σομαἰοη; 1. οἵ τΠοϑ6 νμῸ ἀ1α ῬΘΡΊΠΏΕΙΒ 

οἱ ἱπυροσῖφοι ἴπ 5ρίτίταδὶ "8 δρᾶ Κπονίβαρο, ΟἸοτα. 4.5. 4(ρ.162.18; 

Μιο.6οϑο); Οτοεἰς.5.τδ(ρ.17.22; Μ.11.12040); 14 λλοη.19.15 τη. {ἐγ}. 

(ρ.174.3; Μιι3ι960); νψἱῃο τεχαίΐτε τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα 14.70.13. 

43(0.258.14; Μ.14.456}0); καταρτέζειν σπουδάζετε τὴν τῶν ἀδελφῶν ν. 

ἘΡὮγ.3.3300 ; τοὺς μηδέπω οὕτως δυναμένους διὰ τὴν ν. τῇ εὐχῇ 

προσκαρτερεῖν 1Δ,3460); ὥσπερ ὑλικὸς ἔρως τῶν ἔτι νηπιαζόντων οὐχ 

ἅπτεται (οὐ γὰρ χωρεῖ τὸ πάθος ἡ ν᾿.) ..«οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ θείου κάλλους 

οὐ μόνη δὲ ἡ τοιαύτη ψυχὴ ἡ διαβᾶσα τὴν νηπιώδη κατάστασιν...μήτε 

ὑπὸ νηπιότητος ἀναισθητοῦσα...πείθεται τῇ «πρώτῃ ἐντολῇ τοῦ νόμου 

ΟτιΝΝ γεϑ.βορι ἴῃ Οαη.(Μ.44.1848,0); ΣΟΥ Ν γδδπαρ (Μ. 44. 4370); 

1514.}ε].6ρ}.1..45(}1.78.4284); 2. τεῖ. βίαϊε, οἵ ἴπο8εὲ ὑμάετῦ ΠᾺῸ 

ὉΡΡ. ρβοβρεὶ πῶς...εἰ ὁ νόμος νηπιώδης ὡς νηπίοις δεδομένος, καὶ ἡ 

κατὰ Χριοτὸν στοιχείωσις πάλιν τυγχάνει ν, ... οὕτως γάλα ποτίζει 

Παῦλος τὸν νεογνὸν τοῦ κυρίου λαόν, σοφῶς αὐτὸν διὰ τῆς νόμου ν. 

παιδεύων τὴν τελειότητα ἰδ.(428.,8); ΓΜατο Ετ ίεριρ.ῖ τ(Μ.65.1ο570); 

3. ἱηποεέηεε, Ἠδττα. οἐν.0.24.3; 18.9.20.1; 4. τεῖ. πεύγμθββ οὗ Π|π 

δηογεά Ὀγ τί βείδηβ, ΟἸετα βαφά. τ. (ρ.τοι.26; Μ.8,2734); ἡ δὲ ἐν 

Χριστῷ ν. τελείωσίς ἐστιν, ὡς πρὸς τὸν νόμον. ἐνταῦθα γενομένοις τῇ ν. 

ἡμῶν συνηγορητέον 1.1.6(ρ.11ο.25 ; 2024). 
Ἐγηπιοφανής, σῤῥέαγίηρ ας αἡ ἰηζαπὶ; οἵ (γίβέ, τιν. πὶ ϑγνῃ. 

ΟἹ.86.2 490); Αλάτιτ.ον. τα(Μ.97.τ0448); 170.1).λονν. κ(Ν1.ο6.6520). 

Ἐνητηοφρόνως, εἰ αϊσηϊγ, οοἰ εἶν, στ. Ν γϑ5.οσεηνς. (Μ. 46. 

11574). 
νηπιοφροσύνη, ἡ, εἰ] ἀίεηηεςς, ἰοοϊδπηέ5ς, Ῥμιηοχ.ρ.32ο(Ρ.186). 

νηπιόφρων, ὁ ελτϊαἸςἧι τη, βοοϊ ει, ἘΡΤ.3.5388; ΤΑΥΆΡΏ.οἶζο, 

(Ρ.124}; 165. Ναζ.άταὶ τ3(Μ.38.860). 
Ἐγηπιώδης, Α. 67 οὐ ῥεϊοηρίηρ ἰο α εἰλ14, τη απεῖὶα ν, ἡλικίαν Ἰρἢγ. 

3.3260; ἐκ τῆς ν, ὀλιγωρίας Βα5.ἠογη.8.,(2.630; Μ.31.3ο80); 144, 

ῥεν.6ε(Ρ.78.12). 
Β. οἰταΐςιι; 1. ἴα βεπβε οὔ ἐρερενξρεὶ, ἐμιεονιρὶεἰδ; ἃ. οἵ [πο56 ἀπάεγ 

Τιαν ΟΡΡ. φοβρβϑὶ, Οὐ οχρυῖρ Ρν.οἸδ(Μ.17.185}); ἀκοὰς τὰς ν. τῶν 

σωματικῶν ᾿]ουδαίων Ἐπ5.1ς.60:6-7(}1.24.4020); (δτγβ. ἤθη. δ. 1" 

ΤΉεςς.(11.4820); ὁ νόμος ν. ὡς νηπίοις δεδομένος [914. ὈῈ].6}}}.1.445 

(21.78.428λ};: ΟγτΡς δ: 3τ(}.69.11768); Τρατ αβεειςρτοομι (0.3.9; 

4.602); Β. οἵ πονίςε5 ἱπ (Πτ]βεδη 1 δρᾶ υπάογϑίατιαϊπρ ὁ γενό- 

μενος ἄνωθεν ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐκ εἰς ν. τῆς νοητῆς ἡλικίας 

ἐξανίστασθαι ὀφείλει ἜΡὨτ.3.326Ε ; ἡ. «ψυχὴ ἡ διαβᾶσα τὴν ν, κατά- 

στασιν, καὶ διὰ τῆς πνευματικῆς ἡλικίας ἀκμάσασα ΟτΝ γβ9.ἡόηιι τη 

(αηι.(1.44.1848); ΟΠ τγβ,θοηι.21.1 ἴηι ἘΡ (1τ.1588); 1514. }6].Ἐρ.1. 

211(}1.78.3160); ΜαχιοῤιδεΜ.91.1848); δ. ἴῃ ρ6η., οὗ τΠῈ 655 [Πν 

ἱηθῖταςῖοά, τι ΝΝ γ85.οηηηοτοι, (Ν].45.1810); ἘΑΤΊΡΗ εἶγε,(Ρ.128); 



νηποινί 

2. ἴπ βεηβε οὗ ἐμηοεθηὶ ν, ἁπλότητα καὶ ἀνενδοίαστον συγκατάθεσιν 
ἔχοντας 151, ῬῈ],ρ}ιτ.440(Μ.γ78,4254). . 

Ὁ. κι ον εἰμ γον, οἰομδηίαγν, Ἐπ5.}.6.4.23.8(41.20.388.); Οντ . 
εαἰδελ.4.3. 

Ὦ. Τοοίς, νυ 85,0γ, οι. τίρ.14.18; Μ.44.1τ280); 70. .]16η.1. 
τοί Μ.ο4.τκιόα); {10.})...}.24(Μ,06.10738). 

["Ἰνηποινί, Ξε νηποινεί, τοί β ἱφιρμμεῖν, Ογτιαάον,ττίτ, 4108) 
νηπτικῶς, φοδεγίν, Μοτῃ »γέδ.τ 28 (ρ, 256.20; Μ.41.11330); ΟὮγνΒ. ἐν. 

ἐρι 7εγαττηζ. 64.753). 
νηρός (νερός), --- νεαρός, ἐγέδἢ!, τουΐῖ, 85 βϑυϑ8:., ἡγεξὴ οὐ εοἱά 

τυρίεν, ΤΠάτιδοια, ἑαριδ. τ 3(Ν.00.17854}; νερόν ἀροῤῥάς αι (ΝΜ ὅς, 
2058); Γ,δοπίι Ν. υ. δ γη,.35(}}.03.17120). 

νῆσις, ἡ, ὁ τοῦ; τηεί., Τζ6ῇ. ΔΙ, Ὁ. [9.ΟἸτι. (1. 88,6008). 
νῆσος, ἡ, ἰείαπά; 1. τοῦ. Ῥιυηϑῃσηθηΐ οἵ γείοραϊϊο, ΟΥιλορι.12.2 Τῇ 

.6γν.(ρ090.τὸ; Μ.12.3848); ΟΘαγά, αρ.}; 2. οἵ ΒΙΥΘη5᾽ 1514 η6 {ΚΘ ΠΩ 
το ἴοχοθ οἵ Παδῖΐ, ΟΠ] ῥγοὶ. τ )(ρ.82.15; Μ.8.2378}); 3. οἵὗὁἨ σμυτοῇε5 
8.5 δίδη 45 Δοταϊηρ τοῖπρε ἔχου ϑρηονγεοῖς, ἀπ ἤοτθῖ. σοπρτασα- 
ΓἸΟΠΒ 85 ΤΌΟΚΥ ἰβδηβ Βοσθοῖῦ {πο86 ὙΠῸ ἔγεσιθηϊ μο πὶ 818 
ψτθοκεα, ΤῊΡὮ] Αὐτ, μοί. 2.14(Ν].6.1το768); 4. εκορ, 15.4τιι, οἵ 
ΘΘητ 116 Ομ 65 8.5 ᾿βίαπαβ ἴῃ 568. οἵ ᾿πθα εν, στ. Να2Ζ.0γ.44.τ(Μ, 
36.608.) ; οὗ βοιιῖς Ξασχοιηἀοα ΌὉν ΜΟΙ] Ιν ἀΙβιτασῦομβ δαΐ ποῖ 58Ὁ- 
ταοσρεα, ΤΠαάτ. Ηδτδοὶ. 5.41: τ(}.18,.132320);} ΕἰτΠογ οὗ σμυγομεβ. 5 
θη β 1ῃ ἡγουἹ]ν βοοϊεῖν, ΟΥὙὨ οὗ οαξες Ποῖ Εἀοσηϊα οὐ ΜοδθΙία 
ἸΔοϊδέοιθ αὐνε}], Ἡ οἢ. τΠι15 βίρτ εν βίππειβ, Οντ.5.3.5(2. 21Ὰ 8}; 
5. ἜΧὲρ, 761.38: τὸ, ̓ ηξεγργρίρα οἵ πιυμπηδηϊν, ἔατ ἔγοπι ἰσατῃ ἀπά 
Ὀεδίεῃ ὈΥ͂ ψᾶνεβ οἵ 1ῃ15 ψου]ᾶ, ΟΥ. ῥγ.54 15. 67.(0.225.τ2; Μ.13, 
5800); 6. ῥέοῤ[ο οὗ αἢ ἰδίαμα τὴν Κυπρίων ν, ... μετοικίσαι ἐσπούδασε 
ΤΆΡΒἢ.εὐγοη..3ο4{Μ.1οϑ.}414Ὰ). 

νηστεία, ἡ, {πεὲ; 
Α, 1 ρξη,, ἀεῇηβά ν, ἐστὲν οὐ μόνον ἡ παντελὴς ἕωθεν μεχρὶ 

ἑσπέρας ἀσιτία, ἀλλὰ καὶ ἡ τινῶν βρωμάτων ἀποχή 70.}).76].3(}1.95. 
694); 1. Βρί τ τ] ϑιρυποῦησθ ν., ἡ τῶν ἀγγέλων ὁμοίωσις, ἡ τῶν 
δικαίων ὁμόσκηνος, ὁ τοῦ βίον σωφρονισμός Βε5.Πο»1.2.6(2.148Β ; Ν.31. 
1934}; ν. θεμέλιος ἀρετῆς τυ 85. ῥα ρ.τ( Μ.46,.4560); τὴν μητέρα 
τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων, καὶ τῆς σωφροσύνης, καὶ τῆς ἄλλης ἁπάσης ἀρετῆς 
διδάσκαλον, τὴν ν. λέγω Οῃγγδ. οι. 7: τη Οοη.(4.3Α}; 1δ.χ.2(3Ε}} ν 
γάρ ἐστιν γαλήνη τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, ἡ τῶν γεγηρακότων εὐκοσμία, ἡ 
τῶν νέων παιδαγωγός, ἡ τῶν σωφρονούντων διδάσκαλος, ἡ πᾶσαν 
ἡλικίαν καὶ φύσιν καθάπερ διαδήματί τινι κατακοσμοῦσα 1δ.2.1(84}; 
φιλῶ μὲν τὴν ν,, ὅτι μήτηρ σωφροσύνης ἐστίν, καὶ πηγὴ φιλοσοφίας 
ἁπάσης Ἰά. 56701. 6.1 τῷ Οδη. (4.670); ν. ἐστὶν εἰρήνη κοινὴ ψυχῆς καὶ 
σώματος, ἀτάραχος ζωή, εὐσταθὴς πολιτεία Αϑτ, τα, ἔοι, τ(Μ. 40. 
4720); ν. τῆς μελλούσης ζωῆς εἰκών' τῆς ἀφθάρτον διαγωγῆς μίμημα 
4Ὁ.(3730)} ν. τῶν ἁγέων οὐντροῴφος" ν. πάσης ἀγαθῆς πράξεως ἀρχηγός 
1δ.(3718); οὐχὶ ν., πάσης ἡμῖν ἀρετῆς ἰδέαν ἀποτίκτουσα; ν., τῆς 
ἰσαγγέλου πολιτείας τὸ μίμημα, σωφροσύνης πηγή, ἐγκρατείας ἀρχή 
Ογχιλον. ῥαφεἶ, (5.88) ; τοιαύτη ἐστὶν ἡ ν. ὡς καὶ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπή- 
σας νηστεύσας κατεδέξατο. ν. ἀγγέλων ἐστὶν μίμημα, ν. ἀπὸ πολλῶν 
γέγονε σωτηρία. ὦ νηστείας δύναμις" τοὺς ἀνθρώπους εἰς οὐρανοὺς 
ἐνεκόμισεν, καὶ μετὰ ἀγγέλων πολιτεύεσθαι παρεσκεύασεν Επι3.Α]. 
σόν. τ( ].86.317})}; ν. ἐστὶ βία φύσεως, καὶ περιτομὴ ἠδύτητος 

λάρυγγος, πυρώσεως ἐκτομή, πονηρῶν ἐννοιῶν ἐκκοπή, ἐνυπνιασμῶν 
ἐλευθερία, προσευχῆς καθαρότης: ψυχῆς φωστήρ, νοὸς φυλακή 70. 
ΟἸηη.σεα, τ4(Μ.88,860.}); 2. οἱ ἑαϑίπησ τη Εάδπ νόμου πρεσβυτέρα ν. 
«ὐδυσωπήθητι τὴν πολιὰν τῆς ν." συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος' 
ν. ἐν τῷ παραδείσῳ ἐνομοθετήθη. τὴν πρώτην ἐντολὴν ἔλαβεν δαμ- 
“ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν...οὐ φάγεσθε." τὸ δὲ “οὐ φάγεσθε, ν. 
ἐστὶ..«νομοθεσία. εἰ ἐνήστευσεν ἀπὸ τοῦ ξύλου ἡ Εὔα, οὐκ ἂν ταύτης 
νῦν ἐδεόμεθα τῆς ν. ... ἡ ἐν παραδείσῳ διαγωγή, ν. ἐστὶν εἰκών Β45. 
ἤοτ,τ.3(2.2Ὲ.-28Β ; Μ.“τιτόπο--τ6 8}; νεαρώτερον παραδείσου τὸ εὕρημα 
τῆς οἰνοποσίας, καὶ οὕτως ἀρχαῖον τὸ τῆς ν. σεμνὸν ἐδ.τ.π(2.40 ; Μ. 
τ690); ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ποιῶν ἐξ ἀρχῆς, εὐθέως αὐτὸν ταῖς τῆς ν. 
φέρων παρακατέθετο χερσίν..«τὸ γὰρ.. «ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν 
«««οὐ φάγεσθε, νηστείας εἶδός ἐστιν. εἰ δὲ ἐν παραδείσῳ ἀναγκαία ἡ ν., 
πολλῷ μᾶλλον ἐκτὸς τοῦ παραδείσου (ὮτνΞ, ῥοσηῖὶ. 5. τ(2. 2100); Αϑ1. 
Ατγῃ, ἤθη. τ4{ΝΠ.40,4720); 3. οἴμοι [ἀβίϊπιρ ἴῃ βοτρίαγε; 8. οὗ Μόοβεβ, 
τ ορ.53.2; Μωσέα διὰ νηστείας ἔγνωμεν προσλαβόντα τῷ ὄρει... 
οὐδ᾽ ἂν ἐθάρσησεν εἰσελθεῖν εἰς τὸν γνόφον, εἰ μὴ νηστείᾳ καθώπλιστο. 
διὰ ν. τὴν ἐντολὴν ὑπεδείξατο...καὶ ἄνω μὲν ἡ ν. νομοθεσίας πρόξενος 
ἦν, κάτω δὲ ἡ γαστριμαργία εἰς εἰδωλολατρεέαν ἐξέμηνεν.. «ἃς γὰρ ἡ ν. 
ἔλαβε πλάκας..«ταύτας ἡ μέθη συνέτριψεν Βιαβ.ἰοηι.τ. κ(2.40,0; Μ .31, 
τόρ); Μοβεβ ἀπὰ ἘΠΠ)Δἢ, Ογγβ. ροθητέ. 5. τ(2.3108); 1ἅ. ΠΝ 1.3 5 
ἀεμ.(4.40.,Ε); δι βασι θὶ, Βαβ.ἤοηι.2.6{2.145 ; ΝΙ.31.1038); Ῥ. οἵ 
ῬΔΏ1Ε] οὐδ᾽ ἂν ὃ σοφὸς δανὴλ τὰς ὀπτασίας εἶδεν, εἰ μὴ ν. διαυ- 
γεστέραν ἐποίησε τὴν ψυχήν 1δ.τιοίβὴ ; Μ.τβοο) ; Ἐπ5..]. σον. τ (, 
86.3174); δὴ ἘΠΠ|4ἢ, ῬΑ] Οἰγγς.τ2(ρ.76.88,; Μ.47.43); ο. οἵ 

909 νηστεία 

ϑδιμ6ὶ δα ϑαϊήβθου τὸν δὲ Σαμουὴλ οὐχ ἡ μετὰ νηστείας προσευχὴ 
ἐχαρίσατο τῇ μητρί; τί τὸν.. «Σαμψὼν ἀκαταγώνιστον ἀπειργάσατο; 
οὐχ ἡ ν.», μεθ᾽ ἧς ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μητρὸς συνελήφθη ; ν. αὐτὸν ἐκύησε' 
ν, αὐτὸν ἐτιθηνήσατο' ν, αὐτὸν ἤνδρωσεν, ἣν ὃ ἄγγελος διετάξατο τῇ 
μητρί Β65.ἠονη!.τ.6(2.45; κα; Μ,31.1724}; ἃ, οὗ Ἐδίμοτ, σύες. δ, 
ΟΙεπι.5:7.4.το(ρΡ.300,22; Μ.8,12204}; οἵποες ΟἿΓ 5αἰπῖβ, ἔὑ}5..}. βγη 
(3178Β-}; 8. οὐ ΝΊ βαϊηΐβ τέ τὸν Δάζαρον ἐνανέπαυσε τοῖς κόλποις 
τοῦ Ἀβραάμ; οὐχὶ ν.; ᾿Ιωάννου δὲ ὅ βίος μία ν. ἦν... Παῦλον μετὰ τῶν 
ἄλλων καὶ ἡ ν. --- εἷς τὸν τρίτον οὐρανὸν ἀνήγαγε. κεφάλαιον δὲ ἐπὶ 
τοῖς εἰρημένοις, ὃ κύριος ἡμῶν νηστείᾳ τὴν σάρκα.. ὀχυρώσας οὕτως ἐν 
αὐτῇ τοῦ διαβόλου τὰς προσβολὰς ὑπεδέξατο, ἡμᾶς τε παιδεύων 

νηστείαις ἀλείφειν... «ἑαυτοὺς πρὸς τοὺς ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἀγῶνας 
Βα5.κοηι.τ.ο(2.7Ὲ -8Α ; Μ.31.1770}; 4. τὴ6 ἴσὰξ τηοτα] ἴαϑῖ; ἃ, ἀΡ5ι1- 
ΠΘησα [τοτὰ δν}} ὁ θεὸς οὐ βούλεται...ν. ματαίαν" οὕτω γὰρ νηστεύων 
τῷ θεῷ οὐδὲν ἐργάσῃ τῇ δικαιοσύνῃ, νήστευσον...ν, τοιαύτην' μηδὲν 
πονηρεύσῃ ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ δούλευσον τῷ κυρίῳ ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ" 
τήρησον τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ πορευόμενος ἐν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ, 
καὶ μηδεμία ἐπιθυμία πονηρὰ ἀναβήτω ἐν τῇ καρδίᾳ σου..«ταῦτα ἐὰν 
ἐργάσῃ, μεγάλην ν. τελέσεις καὶ δεκτὴν τῷ θεῷ ἘΠΘττη δέ. 5. τάς; ν 
δὲ ἀποχὰς κακῶν μηνύουσιν πάντων ἁπαξαπλῶς" τῶν τε κατ᾽ ἐνέργειαν 
καὶ κατὰ λόγον καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν αὐτήν ΟἸΘΙῺ, εἐγ,.6,.12(0.483.12; 
Μ,.0.3248); μὴ νομίσῃς... ὅτι οὕτως ἁπλῶς ἐστιν ἡ ν." οὐ γὰρ ὁ νηστεύων 
ἀπὸ βρωμάτων μόνον ἐκεῖνος κατώρθωσεν ἀλλ᾽ ὁ ἀπεχόμενος ἀπὸ 
παντὸς πονηροῦ πράγματος, τούτῳ λογίζεται ἡ ν." ἐὰν γὰρ νηστεύσῃς 
καὶ μὴ τηρήσῃς τὸ στόμα σου λαλῆσαι λόγον πονηρόν..«ἐὰν ταῦτα 
ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ νηστεύοντος, οὐδὲν ὠφέλησεν ΑΤἢ οἵνρ.7 
(Ρ.41.25}. ; Μ.28,26ο0); Βα5,.0᾽,.1.το(2.08Β; Μι31.1818}; οὐ..«ἐξαρκεῖ 
καθ᾿ ἑαυτὴν ἡ ἀποχὴ τῶν βρωμάτων πρὸς τὴν ἐπαινετὴν ν., ἀλλὰ 
νηστεύσωμεν ν. δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ, ἀληθὴς ν., ἡ τοῦ κακοῦ 
ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἐποχή,..«ἡ τούτων ἔνδεια ν. 
ἐστὶν ἀληθής. ἐν τούτοις..«ἡ ν. καλόν 1.2.7 (1 0.,Ε; Μ.τΟ 6}; ν, δὲ οὐ 
ταύτην λέγω τὴν τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τὴν ἀκριβῆ ν., οὐ τὴν τῶν βρωμά- 
τῶν ἀποχὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἁμαρτημάτων" οὐ γὰρ ἀρκεῖ τῆς ν. 
ἡ φύσις ἐξελέσθαι τοὺς μετιόντας, ἐὰν μὴ μετὰ τοῦ προσήκοντος γένηται 
νόμου..«ἵνα οὖν μὴ πόνον ὑπομείναντες νηστείας ἐκπέσωμεν τοῦ 
στεφάνου τῆς ν., μάθωμεν πῶς...«τὸ πρᾶγμα μετιέναι χρή. ἐπεὶ καὶ ὁ 
Φαρισαῖος ἐκεῖνος ἐνήστευσεν, ἀλλὰ μετὰ τὴν ν. ἐκείνην κατῆλθεν 
ἔρημος...τῶν ἀπὸ τῆς ν. καρπῶν: ὅ τελώνης οὐκ ἐνήστευσε, καὶ 
ἔμπροσθεν γέγονεν ἐκείνου τοῦ νηστεύσαντος ὁ μὴ νηστεύσας, ἵνα μάθῃς 
ὅτε ν. ὄφελος οὐδέν, ἂν μὴ καὶ τὰ λοιπὰ ἕπηται πάντα... ἐπεὶ οὖν 
τοσοῦτος ὁ κίνδυνος τῆς ν. τοῖς οὐκ εἰδόσιν ὅπως χρὴ νηστεύειν, 
μάθωμεν τῆς ν. τοὺς νόμους, ἵνα μὴ τρέχωμεν ἀδήλως ..«φἀρμακόν ἐστιν 
ἡ ν., ἀλλὰ τὸ φάρμακον..«πολλάκις ἄχρηστον γίνεται διὰ τὴν ἀπειρίαν 
τοῦ χρωμένου ΟἾγν5,5ἰαἱ.3.3(2.30:.--408); 1}.3.4(41τ0}; τοῖς ἐχθροῖς 
καταλλαττέσθω, πᾶσαν μνησικακίαν ἐξοριζέτω τῆς ξαυτοῦ ψυχῆς. ἂν 
ταῦτα κατορθοῦν βούληται, τὴν ἀληθῆ ν. ἐπεδείξατο Ἰά,ἰονμ.10.2 ἴῃ 
σφη.(4.134}; οὐ..-«μόνων βρωμάτων ἀποβολαῖς τὴν...τῆς ν. εὐρήσομεν 
χάριν,..«ἀλλ᾽ ἐκεῖνα τῆς ἑαυτῶν διανοίας ἀποπεμπόμενοι, δι᾽ ἃ καὶ τὸ 
τῆς ν. ἐξεύρηται φάρμακον Οντ ἤονπῥαςε.τ(5..78,0); ὥσπερ ἐστὶ 
βρωμάτων ν., οὕτω καὶ θυμοῦ ν. ἐστί, καὶ φιλαρχίας ν., καὶ βασκανίας 
κτλ ΝΠ εῤῥ.2.28(}1.79.2128);5; Ε1|5.4] «5ΕΡΉ. τ(Μ.86. 317}.-320Ὰ)} : 
Ῥ. ἔγοτι ΡΙδαβατεϑ οἵ βεῆϑε δῃηα νυ] 1Π655 ἡ ν. ἀποχὴ τροφῆς ἐστι 
κατὰ σημαινόμενον, τροφὴ δὲ οὐδὲν δικαιοτέρους ἡμᾶς ἢ ἀδικωτέρους 
ἀπεργάζεται, κατὰ δὲ τὸ μυστικὸν δηλοῖ ὅτι ὥσπερ τοῖς καθ᾽ ἕνα ἐκ 
τροφῆς ἡ ζωή, ἡ δ᾽ ἀτροφίᾳ θανάτου σύμβολον, οὕτως καὶ ἡμᾶς τῶν 
κοσμικῶν νηστεύειν χρή, ἵνα τῷ κόσμῳ ἀποθάνωμεν καὶ μετὰ τοῦτο 

τροφῆς θείας μεταλαβόντες θεῷ ζήσωμεν, ἄλλως τε κενοῖ τῆς ὕλης τὴν 
ψυχὴν ἡ ν. καὶ καθαρὰν...σὖν καὶ τῷ σώματι παρίστησι τοῖς θείοις 
λόγοις ΟἸοτη. φεἶ,τ4{Ρ.140,23{Π; Μ.0.7040--7ο 54); διὰ καθαρότητα ψυχῆς 
ἐνομοθετήθη ν, εἰ δὲ ἐκείνη τῇ προαιρέσει..«μολύνεται, τί μάτην 
προσδαπανῶμεν τὸ πινόμενον ὕδωρ ;...τίς ὄνησις τῆς σωματικῆς ν.» 
ἄν μὴ καθαρεύῃ ὁ νοῦς; τι Ν γβς, απ ρ.τ(Μ.46.4560); τῶν ἀτοπωτάτων 
ἂν εἴη ἐπὶ μὲν βρωμάτων... ἀφίστασθαι...διὰ τὴν ν,, ἐπὶ δὲ τῶν 
ὀφθαλμῶν καὶ κεκωλυμένης [3.. τροφῆς] ἅπτεσθαι. οὐκ ἐσθίεις κρέα; 
μὴ φάγῃς ἀκολασίαν διὰ τῶν ὀφθαλμῶν, νηστευέτω καὶ ἀκοή. ν. δὲ 
ἀκοῆς μὴ δέχεσθαι κακηγορίας ζἢγτν5.5|α,.3.4{2.41Ὲ--424}; οὐδὲν οὖν ν. 
βρωμάτων ὀνίνησι τοὺς μὴ πάσαις νηστεύοντας αἰσθήσεσιν [5]4.Ὀε]. 
ἐρὈ.τ.4053(Μ.78.4088); καλὸς ὁ τῆς ν, ἄρτος, ἐπειδὴ τῆς ζύμης ἐστὶ τῶν 
ἡδονῶν ἐλεύθερος ΝῚ]. “ἐπὶ. 30(Μ.79.12440); 6. ἐχερ. 15.58: 8, Ταβε, 
ἀταῖ,τ5.τ(Μ,6.5050) ; οἱ ΟἸ]διη. ῥαφά.5.12(Ρ.285.10; Μ.8.668ς) ; τοιαύ- 
τὴν ν, ἀγαπᾷ ὃ θεός...τί γὰρ ὄφελος ὅτι εἰ κοιμήσῃ ἐπὶ σποδοῦ...καὶ ὃ 
πένης πεινᾷ; διὰ τοῦτο προσετάγης νηστεύειν, ἵνα ὅτε σὺ πεινᾷς, οἱ 
πένητες χορτασθήσονται ἴδ π15.4]}. ἐγ. τ(Μ.86.21τ660}; [06] 1: τά ἡμεῖς δὲ 
ν, ὄντες ἁγίας θρέμματα, καὶ ἐν ἀτροφίᾳ σωμάτων τρυφήσαντες τὰ 
οὐράνια, σπουδάσωμεν τὴν ν. ἁγίαν φυλάξαι" ᾿ἁγιάσατε᾽ γάρ, φησί, "ν.ἢ 
ἡμεῖς αὐτὴν ἁγιάζομεν, ἣ ὑπ᾽ αὐτῆς ἁγιαζόμεθα; ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ ἁγίαν 



νηστεία 

αὐτὴν φυλάξαι, τοῦτο εἴρηκεν ὁ προφήτης ϑενοτοογεαὶ. τ (Μ. 56. 431)} : 
“ἁγιάσατε ν,᾿ ἐὐοίμο, ὡς ἐν ἀναθήματος ποιεῖσθε τάξει, καὶ ὡς ἐν 
θυσίας τρόπῳ τὴν.. . εἰ γὰρ μέλλοιμεν ἐν καιρῷ ν. τῶν ἰδίων 
ἀποπαύεσθαι ΣΕ Α Βαραδ νενηστεύκαμεν ἁγίως ὕνΥ, Γοεἰ.ττ(5. 
200Ε); 5. [βίηρ [ἢ τοὶ, ἴο νϑυοι5 στοὰρδ: ἀγαπήσωμεν 0. ΝἹΤΡΊΠΒ] 
σφόδρα τὴν ν.᾿ μέγα γὰρ φυλακτήριόν ἐστιν ἡ ν. ... Χριστὸς. ..«χρήζει 
παρὰ σοῦ...σῶμα ἀμόλυντον ὑπωπιαζόμενον ὑπὸ νηστείας Α(ἢ)..27ρ.6 
(ρΡΡ.39.27-4ο.τι; Μ.28,25178,0) ; οἱ παῖδες, ὥσπερ τῶν φυτῶν τὰ εὐθαλῆ, 
τῷ τῆς ν. ὕδατι καταρδευέσθωσαν. τοῖς πρεσβυτέροις κοῦφον ποιεῖ τὸν 
πόνον ἡ ἐκ παλαιοῦ πρὸς αὐτὴν οἰκείωσις..«τοῖς ὁδοιπόροις εὐσταλής 
ἐστι συνέμπορος ἡ ν. --- κούφους αὐτοὺς καὶ εὐζώνους ἡ ν. παρασκευάζει 
Βα5.ἤοηι.2.2(2.ττῈ; Μ.21.1888)}; ὁ τῶν χηρῶν τάγμα..-παρήνει 50. 
(Ὠγν5.] ἢ ν. ἀναλαβεῖν ἀπεχομένας βαλανείων...ἢ θᾶττον χωρεῖν ἐπὶ 
δεύτερον γάμον ῬΑ] ΟἾνγ5.5(ρ.32.20; Μι47.20); 6. ἠεοεβϑλῖν δηα 
πλοῦν ε5 εἰ μετὰ νηφούσης διανοίας τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομῶμεν.... 
καὶ τῇ τροφῇ οὕτω προσίωμεν, ὡς τὴν χρείαν μόνον πληροῦν... οὐδὲ 
χρεία ἡμῖν ἦν τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς ν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ῥάθυμὸός ἐστιν ἡ 
φύσις ἡ ἀνθρωπίνη, καὶ...τῇ τρυφῇ μᾶλλον ἑαυτὴν ἐπιδίδωσι, διὰ τοῦτο 
εὐὐτὴν ἀπὸ τῆς ν. ἡμῖν ἰατρείαν ἐπενόησεν ὅ.. δεσπότης (τυ, ΠΟΜΙΟΟΙ 
ἢ (σδη.(4.}21.,Ε}; τᾶ βοεητῖῖ. ς(2.3100); τὴν ν. ἡδέως καταδεχόμεθα, 
κελευσάντων ἡμῖν τῶν τὸν βίον προοδευκότων... «πλεῖον γὰρ τῆς ν. ἡ καθ᾽ 
ὑπακοὴν μετάληψις μαστίζει τοὺς δαίμονας ΝΙ]Π  οῤῥ.χ.307(}1.70.1038,0); 
ἡ ν. ἔχει μὲν καθ᾽ ἑαυτὴν καύχημα, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς θεόν...οὐ δεῖ οὖν ἐπ’ 
αὐτῇ μεγάλα φρονεῖν τοὺς τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστάς Δα, ρεν[.47{(0.52. 
18}; τοί. Μι.6: 1γξ. πολλοί εἰσιν οἱ νηστεύοντες...«καὶ θέλουσιν προα- 
κυνεῖσθαι ὑπὸ πάντων ὡς εὐλαβεῖς" καὶ ταύτην ν. οὐ φιλεῖ ὁ θεός..«ἡ 
γὰρ κατὰ ἀνθρωπαρέσκειαν γινομένη ν, μισθὸν οὐκ ἔχει Ἐπὰ5. Α]. σον. 
(λ{.86.3218,0}; 7. εἴ δοίβ ; 8. Ῥῇγϑ108] ΔΠα Τ]ΔΤΘΥΔ] οὐ πρὸς τὰ μέλ- 
λοντα μόνον ὠφέλιμος ἡ ν., ἀλλὰ καὶ αὐτῇ τῇ σαρκὶ λυσιτελεστέρα ΒΔ 8. 
λονιτιοί(2.70; Μι21.1774}; 1δι(οα ; ΜιτᾶτΑ); ἐρώτησον τοὺς ἰατρούς, 
καὶ ἀναγγελοῦσί σοι, ὅτι σῤαλερώτατόν ἐστι πάντων ἡ ἐπ᾽ ἄκρον εὐεξία. 
διόπερ διὰ νηστείας ὑφαιροῦσι τὸ πλεονάζον οἱ ἐμπειρότατοι, ὡς μὴ 
τῷ βάρει τῆς πολυσαρκίας ὑποκλασθῆναι τὴν δύναμιν 1Ὁ.2.7(148 ; ΝΜ, 
1930); τὴν τῶν βρωμάτων ἀπόλαυσιν ν. φαιδρύνει.. ὥστε εἰ βούλει 
σεαυτῷ ἐπιθυμητὴν κατασκευάσαι τὴν τράπεζαν, δέξαι τὴν ἐκ τῆς ν, 
μεταβολήν τὸ.τιδ(γΑ; Μ.1760); ἡ ν. χαρίζεται, τὴν ἐκ τῆς γαστρι- 
μαργίας πύρωσιν τῶν σωμάτων ἀποδιώκουσα ᾿Ξ. Αι βονη, ταί Μ. 40. 
5128); ΝΠ Ρ}ιτ δ Μ. 79. 1408); 4.2η:5(Μ. 19. 1236}; δύο εὐεργεσίας 
κέκτηται ἢ ν., ἵνα δι᾿ αὐτῆς ταπείνωσιν κτήσωνται σώματος" τοῖς δὲ 
γεγαμηκόσιν ν. ἐπετέθη ἵνα μετάδοσιν ποιήσωνται τοῖς πτωχοῖς ἄρτου 
καὶ οἴνου Ἐπι5,Α],ΞόγΡι τ(Μ.86.316}}; Ὁ. Βριτιῖπα} ἁμαρτίαν, ὑποικου- 
ροῦσαν τῷ βάθει, ἐναποκτείνει τῇ ψυχῇ εἰσελθοῦσα ν. Βια5. ποῖ. τ(28; 
Μ.τ648--τ654); 1δ.τ.2(2Ὲ: Μοτόξο); ν. θεῷ προσάγει τδ.τ.5(4Ε; ΝΜ τ690); 
οὐκ ἐπιθυμίαν λήψῃ τῆς ἐν τῇ βασιλείᾳ τραπέζης, ἣν πάντως ἡ ἐνθάδε ν. 
προευτρεπίσει; δι τιοίδα ; ΜΙ. 1808}; 5. ΓΘΠΡΊΠΘηΝ 5ρὶ γζι4] φέρ δῖε, ἐδ, 
ΖιτίΠ1Β; Μ.1858);, ἀοίθαϊβ ραβϑίοηβ, 1Ὁ.2.3(120 ; Μ.1808); 10.τ ο(88 ; 
Μ.18ολ); ν. γὰρ τῆς ψυχῆς ἐστι τροφή, καὶ καθάπερ αὕτη ἡ σωματικὴ 
τροφὴ πιαίνει τὸ σῶμα, οὕτω καὶ ἡ ν. τὴν ψυχὴν εὐτονωτέραν ἐργάζεται, 
κοῦφον αὐτῇ τὸ πτέρον κατασκευάζει, μετάρσιον αὐτὴν ποιεῖ, τὰ ἄνω 
φαντάζεσθαι προξενεῖ, ἀνωτέραν αὐτὴν τῶν ἡδονῶν... τοῦ παρόντος 
βίον ἀπεργαζομένη...ἡ μὲν ν. κονφότερον ἐργαζομένη τὸν λογισμόν, 
παρασκευάζει μετ᾽ εὐκολίας τὸ πέλαγος τοῦ παρόντος βίου διαπερᾶν 
ΟΡ χυϑ5.ἔσηι. 1.4 ἴρ ϑΉ..(4.51),.Ὲ}; δ. το, 2720); ἡ δὲ ν, δουλεύοντας ἡμᾶς, 
καὶ δεδεμένους εὑροῦσα, ἀνίησι τῶν δεσμῶν, ἀπαλλάττει τῆς τυραννίδος, 
καὶ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ἐπανάγει τὴν προτέραν τἀ βοΦΉΤ1.5.1(2.300Ὲ); 
ἰά4,πηα τ.τί(4.Ἴ 00}; Ρατῆξθ 5οὰ}β, 14.}04.31.2 10 “16.(0.242Ὲ}} 
ΡὈϑοίδεβ, Ἐπ5.41.σεγη!. (3160); ν., τὴν μὲν ἐπιθυμίαν μαραίνει ακ. 
«αΥ 11.1.70 (].90.0770) ; τηϑῖκο5 τάθῃ τὸ θὲ πκθ απρθ]5, ΑΙ ἱγριγίρ.41. 
21; Μ.28,2600); (ἢγνβ,ροθηϊ, ες, τ(2.2108); πολλοὶ διὰ νηστείας ὑπερέβη- 
σαν τὰ οὐράνια, καὶ μετὰ ἀγγέλων ἔσχον τὴν ἅμιλλαν 1 115... νην 
(3174); 6. Βοοίαὶ ν, οἴκων αὔξησις, ὑγείας μήτηρ, νεότητος παιδαγωγός, 
κόσμος πρεσβύταις, ἀγαθὴ συνέμπορος ὁδοιπόροις, ἀσφαλὴς ὁμόσκηνος 
τοῖς συνοίκοις, οὐχ ὑποπτεύει γάμων ἐπιβουλὴν ὁ ἀνήρ, νηστείαις ὁρῶν 
τὴν γυναῖκα συζῶσαν. οὐ τήκεται ζηλοτυπίαις γυνή, τὸν ἄνδρα βλέπουσα 
ν, καταδεχόμενον. τίς τὸν ξαυτοῦ οἶκον ἠλάττωσεν ἐν ν. ;.-«-οὐδὲν διὰ 
τὴν ν. λείψει τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Βαβ.λομ.τ.7(2.68Β ; ΝΙ.31.1730--τΊἋ64}; 
ν. φυλάσσει νήπια, σωφρονίζει τὸν νέον, σεμνὸν ποιεῖ τὸν πρεσβύτην 
ὐγυναιξὶ κόσμος ἁρμοδιώτατος...συζυγίας φυλακτήριον, παρθενίας 

τροφός 1Ὁ.2.π(120 ; Μ,102Β); ἃ. οὐ ἀεξιηοιϑ ; ἴῃ ΘΧχοσοίβι, ΟΥ. 0,121. 
τη: ΜΙ.τ3.7(ρ.108.2 5; Μ.13.11128); πρὸς τὴν τῶν δαιμόνων φυγὴν.-..ἡ 
νι... βοήθημα "ον. ΟἸοηαί το; πᾶς οὖν ὑπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου 
ὀχλούμενος, ἐὰν. .-χρήσηται τῷ φαρμάκῳ τούτῳ, λέγω δὴ τῇ ν., εὐθὺς τὸ 
πνεῦμα τὸ πονηρὸν στενοχωρούμενον ἀναχωρεῖ, φοβούμενον τὴν ν. ἸΉ. 
υἹγνρ](Ρ.41τ.τ4; Μ.28.2698); Βαβ.λοηι.2. 2(, ατΒ ; Μι 31.850); Οἢγνβ, 
Ῥοφητί. 5. τ(2.3000); ἐχες. Μι,17:21 ὁρᾷς πῶς αὐτοῖς ἤδη τὸν περὶ τῆς ν. 
προκαταβάλλεται λόγον; μὴ γάρ μοι ἀπὸ τῶν σπανιζόντων λέγε, ὅτι 

ΟΙΟ νηστεία 

τινὲς καὶ χωρὶς ν. ἐξέβαλον. εἰ γὰρ περὶ τῶν ἐπιτιμώντων τοῦτο ἂν εἴποι 
τις ἑνός που καὶ δευτέρου, ἀλλὰ πάσχοντα ἀμήχανόν ποτε τρυφῶντα 
ἀπαλλαγῆναι τῆς μανίας ταύτης..«καὶ μὴν εἰ πίστεως χρεία...τί δεῖ 
νῆστείας ; ὅτι μετὰ τῆς πίστεως κἀκεῖνο οὐ μικρὰν εἰσάγει τὴν ἰσχύν Ἰά, 
δον. 57.4 ἴῃ ΜΙ (7. Β1Α}}; 6. Β ΓΤ Δ 165 ὁρᾷς τί ποιεῖ ἡ ν.; καὶ νόσους 
θεραπεύει καὶ ῥεύματα σωματικὰ ξηραίνει καὶ δαίμονας ἐκβάλλει καὶ 
λογισμοὺς πονηροὺς ἀποδιώκει καὶ τὸν νοῦν λαμπρότερον ποιεῖ καὶ 
καρδίαν καθαρὰν καὶ σῶμα ἡγιασμένον καὶ τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ παρίστησι 
τὸν ἄνθρωπον...ἔχεις μαρτυρίαν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις... [Π{.0:29] ΑἸΉ. 
υἱγρι(ρ.41.3; Μ.28,.26ο0Ὰ); δέομαι πάντων ὑμῶν...εἰς τὸ συνειδὸς 
ἕκαστος αὐτοῦ ἀναλογιζέσθω τὴν ἀπὸ τῆς ν. πραγματείαν, κἂν μὲν 
εὕρῃ κέρδος πολὺ γεγενημένον, προστιθέτω τῇ πραγματείᾳ" ἂν δὲ μηδὲν 
ἢ συνειλεγμένον, τῷ λειπομένῳ τοῦ χρόνον κεχρήσθω πρὸς τὴν ἐμ- 
πορίαν (ἬτγΞ, ροθη1.6(2.3170); μνήσθητι ποταπὸς ὑπῆρχες πρὸ τῆς ν. 
τί θλίβη ὅταν νηστεύεις ; ὅτι ἡ κεφαλή σου οὐ βαρεῖται, καὶ οἱ ὀφθαλμοί 
σου οὐκ εἰσὶν τεθολωμένοι καὶ αἱματώδεις....ὅτι οὐ περικρούεις εἰς τοὺς 
τοίχους..«διὰ τοῦτο λυπήσῃ; μέγα κτῆμα ἡ ν. ἔλι5.Α]. κεν (Μ.86, 
3174} ἔν Βουρίαταὶ 1Ππβετατοηβ, τεῖ. ΤΉγες ΟΠ] άγοη οὐδὲ γὰρ τῶν 
τριχῶν τὸ πῦρ κατετόλμησε, διὰ τὸ ὑπὸ νηστείας αὐτὰς ἐκτραφῆναι 
Βα5.ἠορτιδίδΑ; Μ.1738); τεῖ. Ῥδμ,το: 2Π, Δανιὴλ... ὁ τρεῖς ἑβδομάδας 
ἄρτον μὴ φαγών...καὶ τοὺς λέοντας νηστεύειν ἐδέδαξε.. οὕτως οἱονεὶ 
βαφὴ σιδήρου τὸ σῶμα τοῦ ἀνδρὸς ἡ ν. στομώσασα, ἀδάμαστον ἐποίει 
τοῖς λέουσιν..«ν, ἔσβεσε δύναμιν πυρός" ἔφραξε στόματα λεόντων ἔὖ. 
τ.γ(6Α; Μ.1730)}; ἐδιαιοίθ0; Μ.τδοῦ); 8. οουρίοα τ οἴμποῦ ροοά 
ΜΟΥΚΒ; ἃ. ρσάγοῖ, Ῥοΐγς,ερ.7.2; 1.705.4.8, Ἰτολἤαόν.2.53τ, 2(}. 1: 
8254}; (Ἰδι..ἀ.-. 42(Ρ. τροιι5; Μ.Ο. (490); ;ν, προσευχὴν εἰς “οὐρανὸν 
ἀναπέμπει, οἱονεὶ πτερὸν αὐτῇ γινομένη πρὸς τὴν ἄνω πορείαν Β48, 
ἀοη.τ.7(2.68; Μ.31.1730); 1δ.2.4(12Ὲ ; Μ.τδοο); τῇ ν. τὴν προσευχὴν 
ἀεὶ συνεζεῦχθαι δεῖ... εἶδες πῶς δεῖται τῆς ἐντεῦθεν συμμαχίας ἡ ν.; 
τότε γὰρ μάλιστα καὶ μετὰ νήψεως αἱ προσευχαὶ γίνονται, κουφοτέρας 
τῆς διανοίας τυγχανούσης Ὁ τγ5.}0)".30. 5 τη: Οϑη.(4.300Ὲ:-30 14}; 1ά, 
ῬοΟΦΉΤΙ. πα τ(2.300Ὲ); ὁ εὐχόμενος μετὰ νηστείας διπλᾶς ἔχει τὰς πτέ- 
ρυγας ἴἀ, ἠοῖ. 57.4 τη ΔΙ. (7. 5810); ῬΑ] υνγε.(Ρ.16.22; Μ.47.12}; 
ἡμέρας μὲν σύμβολον ἡ ν. διὰ τὸ ἔκδηλον" νυκτὸς δὲ διὰ τὸ ἄδηλον, 
ἡ εὐχή ΤΜΑχοραρ. αἰ, 84(Μ.00.1420Ὰ); Ὀ. μετάνοια, ΒαΞ5.ἠονι.1.2(38; Μ. 
τ68.}); 1.2.7 5; ΜιτοῦΟ) ; τ. ῥγάυε δια αἰγτηβρινίηρσ, 2 θη. τό.4; 
Ατῇῃυἱγριδί(ρ.40.τ; Μ,28,2578}); τῇ ν. τὴν ἐλεημοσύνην συζεύξωμεν, ἵνα 
οἷα πτεροῖς γῆθεν ἡμῶν ἡ ψυχὴ πρὸς τὰ οὐράνια αἵἴρηται Νέεοί. Τά». 
22(Μ.329.18370); κἂν νηστεύσῃς χωρὶς ἐλεημοσύνης, οὐδὲ ν. τὸ πρᾶγμα 

λογίζεται (Ὠγγϑ5.ἠον»".57.6 ἐμ ΜΠ.(7.740Ὲ}; ΤΟΒγγ5.εἰθέμ.τ(ι.8188); 
νηστεύων δὲ ὀφείλει μεταδοῦναι τῷ μὴ ἔχοντι" ὁ γὰρ νηστεύων καὶ μὴ 
μεταδιδοὺς πεινῶντι τὸν ἄρτον αὐτοῦ, ματαιοῖ τὴν ν. αὐτοῦ. ἄκαρπός 
ἐστιν, ἀμετάδοτος ἡ ν. Ἐπ5.4}.5ἐ»».τ(}1.86.216..,8); οἔ, τὴν ν. τῆς 
τροφῆς προαιρούμεθα... ἀλλ᾽ ἴσμεν ὅτι τῆς ἀγάπης τὸ χρῆμα τῆς ν, ἐστὶ 
τιμιώτερον ὙΠαϊ ἰ.γεἰ.3(2.1145}; ἃ. απ] Πγ, χζ θη. 53.2; τὸ δ5.6; 
6. Ῥαίίεποα πα ρῥσαγοῖ, 1, [ο05.τοιτ; ἔ. ννατοδιησ, Μαχ,ραγί.2.10(Μ. 
ΘΟ ΓΟ 50); ἩΜαχοραρ αἱ, δοι ΝΙ,960.14130). 

Β, Ομ γβι 5 [δϑὶ ἐνήστευσεν οὐκ αὐτός...ν., χρείαν ἔχων... τῇ φύσει 
καθαρὸς... ἀλλ᾽ ἕνα καὶ ᾿Ιωάννῃ ἀλήθειαν μαρτυρήσῃ καὶ ἡμῖν ὑπογραμ- 
μὸν παράσχηται (η5ὶ. 4Ρ}.}.22.5; ὁ γὰρ κύριος. «αὐτὸς τεσσαρά- 
κοντα ἡμερῶν ν, ἐπιδειξάμενος, οὕτω τῆς πρὸς τὸν διάβολον ἥψατο 
πάλης, πᾶσιν ἡμῖν ὑπογραμμὸν διδούς, ὥστε διὰ ταύτης καθοπλίζεσθαι 

Ομ γνβ8. ο».1.3 ἴῃ σδη. (4.5 Α}; οὐδὲ γὰρ νηστεύοντι, ἀλλὰ πεινῶντι 
προσέρχεται ἶβ0. διάβολος)" ἕνα σὺ μάθῃς, ἡλίκον ἡ ν. καλόν, καὶ πῶς 
ὅπλον ἐστὶ κατὰ τοῦ διαβόλον...καὶ ὅτι μετὰ τὸ λουτρὸν οὐ τρυφῇ... 

διὰ γὰρ τοῦτο καὶ αὐτὸς ἐνήστευσεν, οὐκ αὐτὸς 
ταύτης δεόμενος, ἀλλ᾽ ἡμᾶς παιδεύων. .«οὕτω.. αὐτὸς μετὰ τὸ λουτρὸν ν. 
εἰσήγαγε ἰἃ.ἤστη.13.1 τη ΔΠι.(7γ.τ680-- 1604}. 

Ο. Τιδπίοη [αϑῦ; 1. 1η ρέῃ. ; 8. ΥθΆ 5085 ΤΟΥ ΟὈϑοΎν ΠΟΘ προσελαύ- 
νουσι νηστείαι, κοῦφα μὲν τῆς ψυχῆς ἐργαζόμεναι τὰ πτερά, κοῦφον δὲ 
τῆς σαρκὸς κατασκευάζουσαι τὸ φορτίον.. ἀλλ᾽ ὃ μὲν τῆς ν. ἀναμενέτω 
λόγος, ὃ δὲ τῶν μυστηρίων ἤδη κινείσθω, δι᾽ ἃ καὶ αἱ ν. ... τῆς ν. τέλος 
ἡ καθαρὰ κοινωνία" ὡς ἐὰν μὴ τοῦτο κατορθώσωμεν διὰ τῶν ἡμερῶν 
τούτων, εἰκῆ..-κατακόψαντες ἑαυτούς, ἀστεφάνωτοι.. «ἀπὸ τοῦ σκάμ- 
ματος τῆς ν. ἀναχωρήσομεν. διὰ τοῦτο καὶ οἱ πατέρες ἐξέτειναν τῆς ν. 
τὸ στάδιον, προθεσμίαν μετανοίας διδόντες ἡμῖν, ἵνα καθηράμενοι... 
οὕτω προσίωμεν (μγγπ.λολη.ὅ.3 1... 15.61 τ(6.141Ὲ.-142Ὰ}; Ὁ. ῬΙΌΡΕΙ 
ΡῬτδρατγϑίοη ἔου τ μὴ μυσταγωγείτω σε ἐπὶ νηστείαν ἡ μέθη. οὐκ ἔστι 
διὰ μέθης εἴσοδος εἰς ν. «.. ἄλλη θύρα ἐπὶ ν. μέθη εἰς ἀκολασίαν εἰσάγει, 
ἐπὶ ν, αὐτάρκεια 385.ποηι.τ.τοί(2. 00; Μ.31.1810) 16.2.4(1234; Μ,1800); 
τὴν...ν., καὶ διὰ τὴν συνήθειαν, καὶ διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους αἰδῶ, οἱ 
πολλοὶ καταδέχονται, φοβοῦμαι δὲ τὴν μέθην, ἥν, ὥσπερ τινὰ κλῆρον 
πατρῷον, οἱ φίλοινοι διασώζουσιν. ὡς γὰρ οἱ πρὸς τὰς μακρὰς ἀπο- 
δημέας ἀπαίροντες, οὕτω τινὲς τῶν ἀνοήτων σήμερον πρὸς τὰς πέντε τῶν 
ν, ἡμέρας οἰνίζονται 1}.2.7{(158; Μ΄. 1068); μὴ...διὰ μέθης ἴωμεν εἰς τὴν 
ν., μηδὲ ἀπὸ ν. εἰς μέθην καταλύσωμεν πάλιν...κἂν μὲν ἐρωτήσω, τίνος 

ἀλλὰ ν. προσέχειν δεῖ, 
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ἕνεκεν εἰς βαλανεῖον τρέχεις σήμερον; ἵνα. -καθαρῷ τῷ σώματι τὴν ν. 
ὑποδέξωμαι, φήσεις" ἂν δὲ ἐ ἐρωτήσω, τίνος ἕνεκεν μεθύεις; ἐπειδὴ εἰς ν. 
μέλλω εἰσιέναι, πάλιν ἐρεῖς. καὶ “πῶς οὐκ ἄτοπόν ἐστι, σώματι μὲν 
καθαρῷ, ψυχῇ δὲ ἀκαθάρτῳ καὶ μεθυούσῃ, τὴν καλλίστην ταύτην 
ἀρετὴν ὑποδέχεσθαι; ΟὨγνΒ, ῥοθηϊὶ.5.5(2.316.,8); ο΄. σοπαϊείομ5. ἴοτ 
{ται Πι]πε 55 δευτέραν ἑβδομάδα τῆς ν. παρήλθομεν, ἀλλὰ μὴ τοῦτο 
σκοπῶμεν" οὐ γὰρ τοῦτό ἐστι παρελθεῖν νηστείαν, ἐὰν τὸν χρόνον παρ- 
έλθωμεν, ἀλλ᾽ ἐὰν μετὰ κατορθωμάτων παρέλθωμεν. τοῦτο λογισώμεθα, 
εἰ σπουδαιότεροι γεγόναμεν...εἰ τὰ ἁμαρτήματα ἀπενιψάμεθα, ἔθος 
ἅπασιν ἐρωτᾶν κατὰ τὴν τεσσαρακοστήν, πόσας ἕκαστος ἑβδομάδας ἐνή- 
στεύασε' καὶ ἔστιν ἀκοῦσαι λεγόντων τῶν μέν, ὅτι δύο, τῶν δέ, ὅτι τρεῖς, 
τῶν δέ, ὅτι πάσας ἐνήστευσαν τὰς ἑβδομάδας, καὶ τί τὸ κέρδος, ἐὰν 
ἔρημοι κατορθωμάτων παρέλθωμεν τὴν ν.; ἐὰν ἕτερος λέγῃ, ὅτε πᾶσαν 
ἐνήστευσα τὴν τεσσαρακοστήν, αὖ εἰπέ, ὅτι ἐχθρὸν εἶχον, καὶ κατηλ- 
λάγην- ἔθος εἶχον κακηγορεῖν, καὶ ἐπαυσάμην..«οὐδὲν ὄφελος τῆς ν. 
ἡμῖν, ἂν παρέλθωμεν αὐτὴν ἁπλῶς, εἰκῇ καὶ μάτην, ἂν τὴν τῶν 
βρωμάτων νηστεύωμεν ν,, παρελθουσῶν τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν 
παρέρχεται καὶ ἡ ν." ἐὰν δὲ ἁμαρτημάτων ἀπεχώμεθα, καὶ τῆς ν. 
παρελθούσης ταύτης, ἐκείνη πάλιν μένει 1, Ξἰαἰ.τ6.6(2.τ68}-τό9); 
μὴ διὰ τοῦτο χαίρειν, ὅτι ἐδαπανήθη τῆς ν. τὸ ἥμισυ, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
σκοπεῖν, εἰ τῶν ἁμαρτημάτων ἐδαπανήθη τὸ ἥμισυ ἰδ.τϑ.τί(: .1808); 
ἅ. οἴ ΠεῚ Ῥταρ σε οἵ ἀΡΒΌΙΠοποΘ δια Ρἰθῖν ἴο ΘΟΘΟΙΊΡΘΩΥ 1 τέ 
δήποτε, εἴπερ τίμιος ὃ γάμος...οὐκ ἀφίησιν αὐτὸν χώραν ἔχειν ἐν τῷ 
τῆς ν. καὶ τῆς προσευχῆς καιρῷ ; ὅτι τῶν σφόδρα ἀτόπων ἦν, ᾿Ιουδαίους 
μὲν...ὡς μέλλοντας θείων ἀκούειν λόγων, ἀποστῆναι καὶ τῆς κατὰ νάμον 
μίξεως..«ἡμᾶς δὲ...«μηδὲ εἰς τὴν αὐτὴν ἀφικέσθαι.. «σπουδήν... οὐ χρὴ 
συνιέναι κατὰ τὸν τῆς ν. καιρόν... διὰ τοῦτο καὶ ἡ ν. καλόν, ὅτι περι- 
κόπτει τὰς τῆς ψυχῆς φροντίδας Ἰά ΟἹγρ.3ο(1,2004--Οὐ; αἱ τῆς ν. 
ἡμέραι, καὶ οἱ σύλλογοι, καὶ αἱ διατριβαὶ αἱ κοιναί, καὶ τὰ ἄλλα ἃ παρ᾿ 
ἐκείνης ἐκαρπούμεθα καλά 14, ἄμηα τιτ(4ιδοοο) ; ἐδ. (7ο 0); 6. εἴδοῖβ 
ΟΠ. ὈΟΠΙΓΠΠΙΠΕΥ ν, ... δημοσίᾳ δὲ πῶς τῷ βίῳ ἡμῶν ἐμπολιτεύεται; 
πᾶσαν ἀθρόως τὴν πόλιν, καὶ πάντα τὸν δῆμον μεθαρμόζει πρὸς 
εὐταξίαν, κοιμίζει κραυγήν..«.τίνος διδασκάλου παρουσία παίδων θόρυ- 
βοὸν οὕτως... καθίστησιν, ὡς ἡ ν. παραφανεῖσα ταραχὴν πόλεως κατα- 
στέλλει; ποῖος κωμαστὴς ἐν ν. προῆλθε; ποῖος χορὸς ἀσελγὴς ἀπὸ ν. 
συνέστη ; ἁπαλοὶ γέλωτες... «ἐξαπίνης τῆς πόλεως ὑπεξέρχονται, ὥσπερ 
ὑπὸ δικαστοῦ τινος αὐστηροῦ τῆς ν. φυγαδευθεῖσαι Βα5.ἠον.2.5(2. 
130; Μ.31.1028); ν. πόλεως εὐσχημοσύνη, ἀγορᾶς εὐστάθεια, οἴκων 
εἰρήνη, σωτηρία τῶν ὑπαρχόντων..«ὄψει τὴν πόλιν ἐκ ταραχῆς καὶ 
ζάλης εἰς γαλήνην βαθεῖαν μεταβαλοῦσαν τ.τιττίτοβΒ ; Μ.1848}); ἐδ.2.6 
(144; Μ.1034); ἢ. ἔγα5 5που] ΡῈ Ιαβίϊηρ μένωμεν... ἅπερ ὑπεδεξά- 
μεθα τηροῦντες μετὰ ἀκριβείας, ἵνα καὶ τῆς ν. ἀπελθούσης ὁ τῆς ν. 
βρύῃ καρπός, καὶ διὰ τῶν ἀγαθῶν, ὧν ἐκαρπωσάμεθα ἀπὸ τῆς ν., καὶ 
αὐτῆς μνημονεύωμεν τῆς ν, (Ὠγγβ.δἑαΐ, τ, τ(2. τ801}); τοῦτο. ..ἐπὶ τῆς ν. 
ποιήσωμεν. καὶ γὰρ κατήχθη πρὸς ἡμᾶς ἡμέρας τεσσαράκοντα, ὑπεδεξά- 
μεθα αὐτὴν φιλοφρόνως, καὶ ἀπεπέμψαμεν' ἐπεὶ οὖν μέλλομεν παρατιθέ- 
ναι τράπεζαν νῦν πνευματικήν, ἀναμνηαθῶμεν αὐτῆς, καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς 
«ἀγαθῶν. οὐ γὰρ δὴ παρουσία νηστείας μόνον, ἀλλὰ καὶ μνήμη νηστείας 
τὰ μέγιστα ὠφελῆσαι δύναιτ᾽ ἄν 14. ἅπηα τιτ(4.6008); ἀπεθέμεθα τῆς 
ν. τὸ φορτίον, ἀλλὰ μὴ ἀποθώμεϑα τῆς ν. τὸν καρπόν’ ἔστι γὰρ φορτίον 
ἀποθέσθαι ν., καὶ καρπὸν δρέπεσθαι ν. ... ἀπῆλθεν ἡ ν., ἀλλὰ μενέτω ἡ 
εὐλάβεια" μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἡ ν. ἀπῆλθεν.. «παρῆλθεν ἡ ν. ἡ σωματική, ἀλλ᾽ 
οὐ παρῆλθεν ἡ ν. ἡ πνευματική 1ᾶγὲ5.Οἦγ.τ(2.437 Δ .); Ἰδογ,ἄοεί, τς 
(Μ.88.τγ89Ὰ); δ. Ῥτορεσ δἰἰταάδ ἴοὸ 1 ὁρῶ πολλοὺς μικροψύχως 
ἔχοντας, ὡς ἐν τῷ παρόντι περὶ τῆς μελλούσης μεριμνᾶν τεσσαρακοστῆς, 
καὶ πολλῶν ἤκουσα λεγόντων, ὅτι μετὰ τὴν τῆς ν, ἀπαλλαγὴν οὐκ 
αἰσθάνονται τῆς ἡδονῆς τῆς ἐκ τῆς ἀνέσεως διὰ τὴν φροντίδα τοῦ μέλ- 
λοντος ἐνιαυτοῦ....τί δὲ τὸ αἴτιον τούτον ἐστίν; ὅτι ν, παραγενομένης οὐχ 
ὅπως τὰ κατὰ ψυχὴν εὖ διατεθείη σπουδάζομεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ τῶν σιτίων 
ἀποχῇ μόνον αὐτὴν ὁριζόμεθα. ὡς εἰ μέγα εἰς τὴν τῶν τρόπων διόρ- 
θωσιν ἀπ᾿ αὐτῆς ἐκαρπωσάμεθα, κἂν ηὐξάμεθα καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
παραγίνεσθαι τὴν ν. (Ἤγνο5,51α!,τ8, τ(2.180Ὲ--1814}); λέγω οὐκ ἀναγκά- 
ζων νηστεύειν, ἀλλὰ πείθων μὴ τρυφᾶν, μηδὲ κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν 
ἀνθρώπων διακεῖσθαι...οὗ καθάπερ ἐκ δεσμῶν ἀφεθέντες. ..λέγουσι" 
μόλις ποτὲ τὸ χαλεπὸν τῆς ν. διηνύσαμεν πέλαγος ἄλλοι δὲ...καὶ ὑπὲρ 
τῆς μελλούσης δεδοίκασι τεσσαρακοστῆς. τοῦτο δὲ γένεται ἐκ τοῦ τὸν 
ἄλλον ἅπαντα καιρὸν τρυφῇ..«- ἑαυτοὺς ἐκδιδόναι. ὡς εἴγε μεμελητή- 
κειμεν τὰς ἄλλας ἡμέρας σεμνῶς. ..ζῆν, καὶ ἀπελθοῦσαν ἂν ἐποθήσαμεν 
τὴν ν., καὶ παραγίνεσθαι μέλλουσαν μετὰ πολλῆς ἂν ὑπεδεξάμεθα τῆς 
ἡδονῆς 14, πηα τιτ(Δ.7Ο 0); Ἡ. σομηρατίβοῃ ΜΙᾺ ναγίου5 ΘΘαβΟ ΘΒ: 
ΒΌΓΩΠΠΘΥ ἔχωμεν καὶ τὴν ν. ... σύμμαχον... «καθάπερ οὖν... θέρους φανέν- 
τος, ἕλκει μὲν πρὸς τὸ πέλαγος τὸ πλοῖον ὁ ναύτης ...καὶ γεωργὸς ἀκονᾷ 
δρέπανον... οὕτω.. «ἡμεῖς καθάπερ θέρους πνευματικοῦ τινος τῆς ν. 
φανείσης..«ὡς γεωργοὶ τὴν δρεπάνην ἀκονήσωμεν 1(,ς]αἱ.3.3(2.304); 
ΜΙΠΤΕΥ ὑετῶν συνεχῶν καὶ ἐπαλλήλων ἀπελαύσαμεν ἐν τῷ χειμῶνι 
κατὰ τὸν τῆς ν, καιρὸν διηνεκοῦς μετασχόντες διδασκαλίας, καὶ 
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σπέρματα ἐδεξάμεθα πνευματικά 18.18,τ(1800)); Βρτίπρ ἡδὺ τὸ τῆς ν. 
ἔαρ, ὅτι κύματα ἡμῖν, οὐχ ὑδάτων, ἀλλ᾽ ἐπιθυμιῶν ἀλόγων καταστέλ- 
λειν εἴωθε, καὶ στέφανον ἡμῖν..«τὸν ἀπὸ τῶν χαρίτων περιτίθησι τῶν 
πνευματικῶν... «οὐχ οὕτω χελιδὼν φανεῖσα τὸν χειμῶνα ἀπελαύνειν 
εἴωθεν, ὡς ν. φανεῖσα τὸν χειμῶνα τῶν παθῶν τῆς διανοίας ἐκβάλ- 
λει 1(.567}}.1.1 τῷ (σεη.(4.6458,0); 2. τερυϊαιϊίοηβ ἴοῦ οὈβογναμοο; 
8. ΝΔΥΪΆΤΙΟΙΒ 1ῃ ἸΔΏΡΊΗ : ΟΥΡΊΠΑΙΠΙν Ἰαϑεὶπρ οἷν ἀυγηρ Ηοὶν δεῖς, 
τη...  Ἰεῖ.ἀΡ. Ἶἴλι5.ἢ..6.5.24.τ2,13(Μ.20.ποο4--5044})}; οὔε ἀἂν εἴ τις 
ἐν ἡμέρᾳ τοῦ πάσχα καὶ τῆς ν. ἐπισφαλῶς νοσηλευομένῳ προσέφερε 
τροφήν Με. ἘνΡ.3.12(0Ρ.41.09; Μ.18.808); ΡΌΠΘΓΑΙ 1Θηΐδη ρυθρατα- 
οπ αἰβέ. ἔγοιι Ηοὶν βοκ [αϑί, οἵ, σαηείνενμε 7) μὴ ἐχογἀτδηϊες 
ἀΐφξ υ Ῥἤαγηεμίμι; οἱ ἰμεῖς σομδεφιοη εν αὐ ησεηϊες δέχ τἰΐος ἀϊες... 
πον 76) μετὰ ζασϊόηης 16 ἀδφείνπο σάφ Ῥβαγνμίλι τὰ δαπεὶο 
μεδαονιαάαε δαῤδαιϊο, ΑἸΉ.6ῤ. ξεδί.τ τοί Μ1.26.12664}); φμαύγαρεείνπαίε 
ἱφρηρις ἐχον ἀτ δι} ἀϊ6 αἴτὲ πιθησὶς Ῥλανπθηοίθ, ἀδίμαε ἐκ ογάϊης 
76)πεηῖῖ αὐεηπεμίτανι ῥγοδεψμεμίες, σαηείανι Β᾿αδελαις μεδἀονιαίαηι 
τπεῖρίεμμες ἀϊ6 χυϊῖ νιθηδῖς ΒΠμαγμἠ: εἰ ἀϊδ χατῖῖ 7 τα μηϊοηίες, 
10.2.8(13710); ἔνε ἄᾶν8, Βαβι λοηι,2.4(2.120); ΝΙ.31.1808); ἰοτίγ ἀἀγ8, 
Οὐτνβ. ἄπηα τ.τ(4.6008); ῬΔ]} υ Ολνγς.ο(ρ.56.7; Μ.47.32}; Ὁ. ἀϊπουθ- 
βίοη πε Ποὶγν ΝΥ εεκΚ [δϑί 15 ἴο ἐπα ἐπεὶ μηδὲ τὰς ἐξ τῶν ν. ἡμέρας 
ἴσως μηδὲ ὁμοίως πάντες διαμένουσιν" ἀλλ᾽ οἱ μὲν καὶ πάσας ὑπερ- 
τιθέασιν ἄσιτοι διατελοῦντες, οἱ δὲ δύο, οἱ δὲ τρεῖς, οἱ δὲ τέσσαρας, οὗ 
δὲ οὐδεμίαν. καὶ τοῖς μὲν πάνυ διαπονηθεῖσιν ἐν ταῖς ὑπερθέσεσιν, 
εἶτα ἀποκάμνουσι καὶ μόνον οὐκ ἐκλείπουσι, συγγνώμη τῆς ταχυτέ:- 
ρας γεύσεως Τ»τοη.Α].ἐρ.εαπ (ρ.τοτ.ο; Μ.1ο.12774}; μηδ᾽ ἑτέρᾳ προσ- 
ἥκειν παρὰ τὴν τῆς ἀναστάσεως..«ἡμέρᾳ τὰς ν. ἐπιλύεσθαι 1δπ5,λ,,6, 
π,22.1(}1.20.4024}; 5. ἱποομνθηϊθησεβ. ταβυϊτίηρ ἰτοὰ αἰΠργεηῖ 
Ἐδϑίεσ ἀδίεβ ἀπρεπὲς κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἑτέρους μὲν ταῖς ν. 
σχολάζειν, ἑτέρους δὲ συμπόσια συντελεῖν, καὶ μετὰ τὰς τοῦ πάσχα 

ἡμέρας ἄλλους μὲν ἐν ἑορταῖς... ἐξετάζεσθαι, ἄλλους δὲ ταῖς ὡρισμέναις 
ἐκδεδόσθαι ν. (οπβί,αρ. ἔαπιν,(,2,τϑ(ρ.86. 128 ,; Μ.20,10774}); 4. [οοα 
ποΐῖ ἴο θὲ ἴακθὴ Ὀείοτε ὄνθηϊηρ, ν. ἑσπέρα; 8. ΒΓΑ ΥΥ οὗἁ ἰαῖοτ 
Ἰοσα] ἀϊνεγρεποεβ τὰς πρὸ τοῦ πάσχα ν., ἄλλως παρ᾽ ἄλλοις φυλαττο- 
μένας ἐστὶν εὑρεῖν" οἱ μὲν γὰρ ἐν Ρώμῃ, τρεῖς πρὸ τοῦ πάσχα ἐβδομά- 
δας, πλὴν σαββάτου καὶ κυριακῆς, συνημμένας νηστεύουσιν. οἱ δὲ ἐν 

᾿Ϊλλυριοῖς καὶ ὅλῃ τῇ ᾿Ελλάδι, καὶ οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, πρὸ ἑβδομάδων 

ἐξ τὴν πρὸ τοῦ πάσχα ν. νηστεύουσι, τεσσαρακοστὴν αὐτὴν ἀνομάζοντες. 
ἄλλοι δὲ παρὰ τούτους, ἄλλοι πρὸ ἑπτὰ τῆς ἑορτῆς ἑβδομάδων τῆς ν. 

ἀρχόμενοι, καὶ τρεῖς μόνας πενθημέρους ἐκ διαλειμμάτων νηστεύοντες... 
ἐστὶ δὲ εὑρεῖν οὐ μόνον περὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν νηστείων διαφωνοῦντας, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποχὴν τῶν ἐδεσμάτων οὐχ ὁμοίαν ποιουμένους" οἱ μὲν γὰρ 
πάντῃ ἐμψύχων ἀπέχονται" οἱ δὲ τῶν ἐμψύχων ἰχθῦς μόνους μεταλαμ- 
βάνουσι. τινὲς δὲ σὺν τοῖς ἰχθύσι καὶ τῶν πτηνῶν ἀπογεύονται..«ἕτεροι 
᾿δὲ ἄχρις ἐννάτης ὥρας νηστεύοντες διάφορον ἔχουσι τὴν ἑστίασιν..«.τοι- 
αὐτη..ὑπερὶ νηστειῶν διαφωνία κατὰ τὰς ἐκκλησίας ἐστί Ὅσο }1.6.5.22. 
322-Ατί(Μ.67.6228--626Α); ἔ. ΙΔ ΘΙ ταυτὶ ομα ]Ζα1οὴ. οὗ 15 ἀπγαϊίοι οἱ 
ἅγιοι ἀπόστολοι ἐβουλεύσαντο πρὸς βοήθειαν... .τῶν ψυχῶν ἡμῶν... «τὰς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν ἀποδεκατῶσαι.. ἡγίασαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν τρια- 
κοσίων ἑξήκοντα πέντε ἡμερῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, ταύτας ἑπτὰ ἑβδομάδας 
τῶν ν." οὕτω γὰρ ἀφώρισαν ἑπτὰ ἑβδομάδας. ἀλλὰ οἱ πατέρες τῷ 
χρόνῳ συνεῖδον προστεθεῖναι αὐταῖς καὶ ἄλλην μέαν ἑβδομάδα, ἅμα μὲν 
διὰ τὸ προγυμνάζεσθαι, καὶ οἷον προομαλίζεσθαι τοὺς μέλλοντας εἰσελ- 
θεῖν εἰς τὸν κόπον τῶν ν., ἅμα δὲ καὶ τιμῶντες τὰς ν, τῷ ἀριθμῷ τῆς 
ἁγίας τεσσαρακοστῆς ἣν ἐνήστευσεν ὁ κύριος ἡμῶν. αἱ γὰρ ἑπτὰ 
ἑβδομάδες ὑφαιρουμένων τῶν σαββάτων καὶ τῶν κυριακῶν, τεσσαρά- 
κοντα ἡμέραι γίνονται, τιμωμένης καθ᾽ ἑαυτὴν τῆς ν. τοῦ ἁγίον σαβ- 
βάτου, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἱερωτάτην καὶ μόνην ν., ἀπὸ πάντων τῶν 
σαββάτων τοῦ ἐνιαυτοῦ Ἰ)οτ.ἀοεί.τ5.τ(Μ.88,17880); 8. Γιαπΐθη [αβὲ 
αἴδε. τοι παῖ οἵ ον Υὕ Κα φυλακτέα ἡ ν. τῆς τεσσαρακοστῆς, 
μνήμην περιέχουσα τῆς τοῦ κυρίον πολιτείας τε καὶ νομοθεσίας. 
ἐπιτελείσϑω δὲ ἡ ν. αὕτη πρὸ τῆς ν. τοῦ πάσχα, ἀρχομένη μὲν ἀπὸ 
δευτέρας, πληρουμένη δὲ εἰς παρασκευήν (οηςί, 4ρ.5.13.31 τὴν δὲ 
τεσσαρακοστὴν τὴν πρὸ τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν τοῦ ἁγίου πάσχα ὡσαύτως 
φυλάττειν εἴωθεν ἡ αὐτὴ ἐκκλησία ἐν νηστείαις διατελοῦσα, τὰς δὲ 
κυριακὰς οὐδ᾽ ὅλως, οὔτε ἐν αὐτῇ τῇ τεσσαρακοστῇ" τὰς δὲ ἕξ ἡμέρας 
τοῦ πάσχα ἐν ξηροφαγίᾳ διατελοῦσι πάντες οἱ λαοί ΡΙῚΡΠ Ἔχ, β.22 
(ρ.523.18; Μ.42.8288),; Απαβίϑιφι εἰ γε θ4{Μ.80.6648)}; ἢ. ἔἴαϑ᾽ 
ΓοἸαχϑα οὐ ϑαϊυσάαν δπᾶ ϑαηάαν, ΟὨσνβ. ΠΟ)Μ.1 1.32 τη σἐη.(4.848); 
Ἐοπλδῃ σαβίοιη οἱ ἰαϑείπρ οἡ δαϊξτυγάαν ἴῃ μεηΐ σοπαἀειηηθά ἐπειδὴ 
μεμαθήκαμεν ἐν τῇ “Ῥωμαίων πόλει ἐν ταῖς...ν, τοῖς..«σάββασι 
νηστεύειν παρᾷ τὴν παραδοθεῖσαν ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθέαν, ἔδοξε 
τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ, ὥστε κρατεῖν καὶ ἐπὶ τῇ Ῥωμαίων ἐκκλησίᾳ ἀἁπαρα- 
σαλεύτως τὴν κανόνα [50. (4Ἡ..4,}}}.64) τὸν λέγοντα“ εἴ τις κληρικὸς 
εὐρεθείη..«νήηστεύων..«τὸ σάββατον πλὴν τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου, καθαιρεί- 

σθω ΟἼΥΘΠ] ἐαη.πς, ο[.Ἐλπ5.Ά], γι (Ν}.86.3134}; 1... ΚΟΡῈ ποῖα 
ΒΕΓ ΟΕΚ τμ8π οἴ εΥ [δϑῖ5, Νεςῖ, Τἠάνιο( Μ.30,18294}; μὴ θήσῃς νόμον 



νηστεία 

ὥστε ἄλυτον ἔχειν τὴν ν., ἀλλὰ τὴν μὲν τεσσαρακοστὴν κτῆσαι ἑάυτῷ, ᾿ 
καὶ μὴ χάριν παρουσίας φίλου λύσῃς τὴν ν. ὁ γὰρ τῆς τεσσαρακοστῆς 
κανὼν τοῖς πᾶσιν ἐπίκειται νηστεύειν: τὰς δὲ ἄλλας ἡμέρας τετράδας καὶ 
παρασκευὴν. ἐπὶ φίλου μηδὲν διακρίνειν Ἐι5,4.1.ςγ.τ(],86,2210»- 
2244}; Βοτ.ἄοεί.τς,2(Ν.88.17808)}; }. Δ]]ενιατίοηβ εἰ δὲ ἀσθενές σοι τὸ 
σῶμα, ὥστε νηστεύειν διηνεκῶς, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς εὐχὴν ἀσθενές, οὐδὲ πρὸς 
ὑπεροψίαν γαστρὸς ἄτονον. εἰ γὰρ νηστεύειν οὐ δύνασαι, ἀλλὰ μὴ 
τρυφᾶν δύνασαι: οὐ μικρὸν δὲ καὶ τοῦτο, οὐδὲ πολὺ νηστείας ἀπέχον 
Ομγνβι λοι. 57.4 τη Μ|Π.(,. 5810); οὐ τᾶ, λσηι.37.2 10. 44..(0.2010,0). 

Ὠ). υηεάμερᾶαν δηᾶ Εγϊάαν ἴαβῖς; 1. ἴῃ ρεπ,, ᾿ιά.8.1 οἱξ, 5. 
νηστεύω; (οηδί. Αρ}.5.20.18; Ἐλι5,. ΑἸ ον, τ(Ν.86,31324}; 2. τε 5005 
ΔΕ τορι] Ὁ] ΟῊ8 ; Τηγϑῖ, ἐπΊΘΥΡΥΙ., (Ἰ τὴ." ».7.12(0.54.4; Μ.0.5048); 
τετράδι δὲ καὶ [ἐν] προσαββάτῳ ἐν ν. ἕως ὥρας ἐνάτης, ἐπειδήπερ ἐπι- 
φωσκούσῃ τετράδι συνελήφθη ὃ κύριος καὶ τῷ προσαββάτῳ ἐσταυρώθη. 
καὶ παρέδωκαν οὗ ἀπόστολοι ἐν ταύταις νηστείας ἐπιτελεῖαθαι...οὐχ 
ἵνα χάριν ποιήσωμεν τῷ ὑπὲρ ἡμῶν πεπονθότι, ἡ ν. ἡμῖν προστέτακται, 
ἀλλ᾽ ὅπως ὁμολογήσωμεν εἰς ἡμῶν σωτηρίαν {γενόμενον τὸ τοῦ κυρίου 
πάθος... καὶ ὅπως ὑπὲρ τῶν. ἡμῶν ἁμαρτιῷν αἱ ν. ἡμῖν εὐλόγιστοι θεῷ 
γένωνται. καὶ δι᾿ ὅλου μὲν τοῦ ἔτους (οὕτως ἡ ν. φυλάττεται ἐν τῇ... 
ἐκκλησίᾳ, φημὶ δὲ τετράδι καὶ προσαββάτῳ ἕως ὥρας ἐνάτης, δίχα 
μόνης τῆς πεντηκοστῆς ὅλης τῶν πεντήκοντα ἡμερῶν, ἐν αἷς οὔτε 
᾿γονυκλισίαι γίνονται οὔτε ν, προστέτακται...ἔτι δὲ ἐν ταῖς ν΄ ἡμέραις 
«τῆς πεντηκοστῆς οὐκ ἔστιν οὔτε ν. ... οὔτε ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν ἐπι- 
φανείων...ἔξεστε νηστεῦσαι, κἄν τε περιτύχῃ τετρὰς ἢ προσάββατον 
ἘΡΊΡΗ σα. μα, 22(0}Ρ.522.28-923.τὸ; Μ.42.8258--8288); 3. ἴῃ τηοπδ58- 
ΤΕΓΙΘ5 τὰς δὲ καθολικὰς ν. ... μὴ ἐξὸν λύειν ἄνευ πάσης ἀνάγκης" ἐν γὰρ 
τετράδι ὁ σωτὴρ παρεδόθη, ἐν δὲ τῇ παρασκευῇ σταυροῦται. ὁ οὖν 
ταύτας λύων συμπαραδέδωσι τὸν σωτῆρα καὶ συσταυροῖ- ἀλλ᾽ ἐὰν ἥκῃ 
πρὸς ὑμᾶς ἀδελφὸς ἀναπαύσεως δεόμενος ν. οὔσης, παραθήσεις αὐτῷ 
μόνῳ τὴν τράπεζαν Τ᾿ῬΦ}). ινηοΉ..8,. Β(ρ.48.,21,24; Μ.34.11488). 

Ε., βρθοίδὶ ἔαβῖβ οὐ Ἐδβίοσῃ ΟΒΌτΟΙ ἀδέεπαεα ὑπεισῆλθέ τινας τῶν 
ἡμετέρων... .οἵ,. «ἀναιδῶς διδάσκουσι μόνην εἶναι ν., ἔκ τε τῶν. «πατέρων 
παραδεδομένην τὴν λεγομένην μεγάλην, τὴν δέ γε τῶν Χριστοῦ γέννων, 
ἣν καὶ τοῦ ἁγίου Φιλίππου τινὲς ὀνομάζουσι..«καὶ τὴν πρὸ τῆς μνήμης 
τῶν ἁγίων... Πέτρου καὶ Παύλου, μὴ εἶναι, μήτε ἐξ ἀποστολικῆς καὶ 
πατρικῆς διαταγῆς, ἀλλά τινων εὑρέματα μοναχῶν..«τῶν ταύτας... «δύο 
νηστευόντων ν. Ἰληαβῖ πε. γηη.4(Ν.89.13024,8); ταριπ]ϑίϊομ5 ἐνη- 
στεύετο.. «ἡ τοιαύτη ν. [50. αἴζεγ Ῥεπίξοοβι] μέχρι τῆς κοιμήσεως τῆς 
θεοτόκου" ὑπὸ δὲ τῶν ἁγίων πατέρων δι᾽ οἰκονομίαν ἐξεκόπη...ἐτυπώθη 
γάρ, ἄχρι τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἀποστόλων νηστεύειν" εἶθ᾽ οὕτως 
ἐπιλύειν" εἶτα ἀπ᾿ ἀρχῆς Αὐγούστου νηστεύειν, ἄχρι τῆς κοιμήσεως τῆς 
θεοτόκου, καὶ πάλιν διαλύειν ἐδ. (12070}; τὴν...ν, τῆς τοῦ Χριστοῦ 
γεννήσεως, τὰς τρεῖς ἡμέρας διαφυλαττέσθω τῆς ἑβδομάδος, ἤτοι β΄, δ’, 
καὶ τ΄, ἰχθύας καὶ ἔλαιον, καὶ ν. ἐνθέως ποιείτω" ὡσαύτως καὶ τῶν... 
ἀποστόλων ποιείτω, καὶ τὴν τῆς θεομήτορος ἁγίαν ν. ( ἰαἰεεἠ, διά 6(}. 

ορ.τόρδῃ»-16074); Νίονμος,420--433; σης, δέμά, κ(τ6ο6ς,0). 
Ἐ,, οἴΠΕΥ ἔαϑῖθ; 1. Ὀαριίβιπδὶ, (Ἰετηεχς. Τβάοὶ.84(0.132.20; Μ Ο, 

ὅ96}); οὐκ ἔστι τοῦτο ν. βαπτίσματος, ὃ μὴ δι᾿ αὐτὸ γέγονεν ΠΟ". 
Εἰδηι τι τι; διαμείνωμεν τὴν σήμερον ἐν ν., καὶ αὔριον βαπτισθήσεται 
16.14.12; 2. ΘΟ ΠΔΥ 511. παρέμεινεν [30. ΤΟΙ] τῇ ἑαυτοῦ ν., ἔμελλεν 
γὰρ ἡ κυριακὴ ἐπιφέρειν 4.7 Ποηι. Ἀ 2ο(ρ.146,4); 3. Ὀεΐοτε οταϊ πδτοη, 
ΟΒυγϑβ.ἦἤονι.31.2 τη. “4΄ς.(0.242Ὲ}}} 4. ἃ5 600], ροπδηςς, (οηδὶ,.ΑΡ}.2.τό, 
2; 10.2.17.5.Ψ 

Γ(. Ὠργεῖ. [αϑῖβ ; Μοηίαμίϑε ἐλανῶνται, ν. καινὰς καὶ παραδόξους 

ὁρίζοντες ἩΠΙΡΡ. κεν. το. π(0.282.21: Μ.τ6.34500); ΑΡΟΙΠ]ΟΙ ἈΡ.Εὰ5. 
λ..ε.5.18.3(}}1.20.4768); Τάτ αον.3.2(4.341); ΜΝ αββα δ ν, δὲ οὐδ᾽ ὅλως 
οἴδασιν ἘΡΙΡΗ ἤαογ.8ο.3(ρ.488.4; Μ.42.761Α); Τάτ, ᾿.6.4.11.γ(3.967}; 
ἀὐ811:5: (Ματγοίοσι, ν᾽ δἰ ποπιι5, απ 65) ἡ γὰρ ν. καὶ ἡ παρθενία οὔτε 
καλὸν καθ᾽ ἑαυτό, οὔτε κακόν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν μετιόντων προαιρέσεως 

ἑκάτερον γίνεται.. ὑμεῖς δέ, ὅτι τῷ θεῷ μαχόμενοι καὶ διαβάλλοντες 
αὐτοῦ τὰ κτίσματα, οὐ μόνον ἀπέχετε τὸν μισθὸν ὑμῶν, ἀλλὰ καὶ 
κολασθήσεσθε (γγβ. ἱγρ.4(1.2718); ΕΠιδίδτ μα ν. τέ ἐν κυριακῇ 
ποιούμενοι καὶ τῆς ἁγιότητος τῆς ἐλευθέρας ἡμέρας καταφρονοῦντες 
καὶ τῶν ν. τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τεταγμένων ὑπερφρονοῦντες ΟΔΏΡΤ. 
ἐρ.(ΠΠ τ κῶτα); Ἐππαοχίδη ὅτι τῆς τετράδος καὶ παρασκευῆς τὴν ν. ὁ 
Φιλοστόργιός φησι οὐκ ἐν μόνῃ τῇ τῶν κρεῶν ἀποχῇ περιορίζεσθαι, ἀλλὰ 
καὶ τὸ μηδὲ τροφῆς ὅλως ἅπτεσθαι μέχρι τῆς ἑσπέρας κανογέζεσθαι 
ῬὨΙοβί. δ. το. δ 65. ΚΟ 20), 

Η. {εν 8} [6515 τὴν τῆς ν. καὶ νουμηνίας εἰρωνείαν [)1ΟΡΉ.4.1; 
7Ταυβι.ἀταἰ.40.4(Μ,6. 644}; 10.46.2(5738Β); ὅσοι τὴν ν. τὴν ᾿]ουδαϊκὴν 
ὡς μὴ νοοῦντες τὴν τοῦ ἱλασμοῦ ἡμέραν τηρεῖτε [τὴν] μετὰ τὴν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ ἐπιδημέαν, οὐκ ἠκούσατε τοῦ ἱλασμοῦ κεκρυμμένως ΟΥι οῖῃ. 
12.13 τῇ 67. (ρ.τοοντα ; Μ.13.207Ὰ}; τοῦ, Ῥύίτος 2, ΡΒ.426:25, Αγ. 8: 1 
ἀπὸ μέντοι τῆς ἐν τῷ κρυπτῷ ν. φυλαξώμεθα, περὶ ἧς καὶ ὁ προφήτης 
ἀπεύχεται λέγων"..«μὴ ἔλθῃ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ τοῖς ᾿ἰουδαίοις ἀπειληθεῖσα 
ν. Βαβ.} 091,2. 8(2. τοΈ -τόα ; ΝΝ.21.1074}; εἰ δὲ ὅτε τοὺς συνδούλους 

ΟΙ2 νηστεύω 

ἔτυπτες, βδελυκτὴ σοῦ ἦν ἡ ν., ὅτε τὸν δεσπότην κατέσφαξας, τότε 
σου προσδεκτὴ ἡ ν. γίνεται; (Πτγβ. [μα.1.2(1. 5904}; ἐδ.2.τ(6ο18}; τεῖ, 
Ας 22:14 ἰδοὺ ν. ἀνδροφονίας μήτηρ Δ.ἤονη.40.2 τη “4ε.(9.366}). 

Ἐγῃστευτής, ὁ, 016 τοῖο ἔαείς, Βαβιμοητ, (2.50; Μ.31.1720}; 
Οδγυβ.λον.2.2 ἐπ ΤΊ (α1.7300)}; ΤΟΠτγβ, ἤορ, (13.200); τῆς τοῦ ν, 
οἰκίας ἀγγέλους εἶναι φύλακας Α5τ.Ατη ἠονιτ4(Μ.40.3734}); 10. ΜοΒΟἢ, 
γα! τ] 4(Μ.81.30410); 45 πἰσκπάτας οἵ δὴ βοθίϊο, ἄροόρλίμ αν (Μ. 
ὁς. 1770); οὗ 7ομῃ ΓΝ ὉΡ, {70.6}.Ροορῖ εἰς. (Μ.88.τ8ρο); 110.1ε]. 
ἐαΉ.(0.432); ΤἌΡΒΩη..εὐγοη.Ρ.2τα( Μ.τοϑ.5448). 

Ἐγηστευτικός, φΊυ6Ή [0 Ζασίϊηρ, Ῥ.ϊοβῖ ἢ. 6. το τ2(Μ.6ς, 5920), 
νηστεύτ-ω, ζαεὶ, αϑοία]η) 
Α. ᾿π ροϑη.; 1. τεδβουβ ἴου ἰαβεπρ ; ἃ. Ῥαβϑίοῃ οἵ (ῃσιβῖ διὰ τοῦτο 

κύομεν, ὅτι τὸν ἀμνὸν τὸν ἡμέτερον, λοιδορίαι καὶ ῥαπίσματα...καθύβρι- 
σαν ΟΥ Ν 55. ραμῤο(Μ,46,4560); ἐγὼ...ὁ Χριστιανός, καὶ τοῦ σταυρω- 
θέντος δοῦλος, ν. καλῶς, εἴτε πρὸς τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως ἐμαυτὸν 
ἐκκαθαίρων, εἴτε ἐπιστυγνάζων ὡς φιλοδέσποτος δοῦλος τοῖς τοῦ 
κυρίου μου πάθεσι ᾿Αδβι.Ατηιἀον.τ4{Μ.40.3850); μνημόνευσον... «ῥητοῦ 
τοῦ Μωσαϊκοῦ τοῦ λέγοντος, τῇ δεκάτῃ τοῦ ἑβδόμον μηνὸς χρῆναι ν. 
δηλοῖ γὰρ ὃ ἕβδομος μὴν τὴν ἑβδόμην ἡμέραν: ἡ δὲ δεκάτη ἡμέρα, 
τὴν δεκάτην ὥραν, ἐν ἦ ὁ κύριος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα τῦ. 
(3888); Ὁ. ἔογ θαπεβς οὗ 186 ροοῦ, Οσησί. ,}}.5.1.3; 2. υἱρθν ἀϊ5- 
Ροβέτοη5 μέλλων τοίνυν ν., μὴ σκυθρωπάσῃς ᾿Ιουδαϊκῶς, ἀλλ᾽ εὐαγ- 
γελικῶς σεαυτὸν καταφαίδρυνον' μὴ πενθῶν τῆς γαστρὸς τὴν ἔνδειαν, 
ἀλλὰ συνηδόμενος τῇ ψυχῇ τῶν πνευματικῶν ἀπολαύσεων Βα8.}0.2.3 
(4.12; Μ.31:.180Ὰ}; 1δ.2.4{128; Μ.1024}; Οῃγν5.5α!.3.3(2.40..,8); τὸν 
Ἄϑοντα κατεσταλμένον εἶναι χρή, ἡσύχιον, ἥμερον, ταπεινόν ἰα ἠομι.δι6 
ἴῃ Οδη. (4.630); 3. θὴΟάΙν ἐαβείηρ ἴο θ6 βυρροτίεα Ὀν τρογαὶ δηᾶ 
ΒΡ᾿ 8] ἐαβίϊπρ, ϑονοχεγεαί. τ. )(Ν.56.437}; 1Ὁ.(438); σῶμα “’ον 
ἁγιάζεται, ψυχὴ μὴ τρεφομένη φθείρεται. γένοιτο δὲ τὸ μὲν σῶμα ν. 
ἀπὸ ἁμαρτημάτων, τὴν δὲ ψυχὴν ἐντρυφᾶν τοῖς θείοις δόγμασιν 1Ὁ.; 
“εὶς; δεῖξόν μοι διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν, ... ἐὰν ἴδῃς πένητα, ἐλέησον" 
ἐὰν ἴδῃς ἐχθρόν, καταλλάγηθι...μὴ γὰρ δὴ στόμα “-ἔτω μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ὀφθαλμός, καὶ ἀκοή... καὶ πάντα τὰ τοῦ σώματος ἡμῶν μέλη κτλ. (Ὦγνϑ8. 
οἰαὶ.5.4(2.410}; θέλεις “σαι καλῶς ; δίδαξον ““εἰν τὴν γλῶσσαν καὶ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας 115. 4]. ἐόρ.τ( Μ.86,2200,0) ; 
τί σοι ὄφελον “σασθαι; δίδαξον καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου, καὶ τὴν ψυχὴν 
καὶ τὸ πνεῦμα 1δ.(3214}; χρήζομεν δὲ μὴ μόνον τὴν δίαιταν ἑαυτῶν 
φυλάττειν, ἀλλὰ καὶ πάσης ἄλλης ἁμαρτίας ἀπέχεσθαι, ἵνα ὥσπερ 
πύομεν τῇ κοιλίᾳ, οὕτως ν. καὶ τῇ γλώττῃ, ἀπεχόμενοι ἀπὸ καταλαλίας 
οννόμοίως “νεῖν τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ μὴ βλέπειν μάταια Ἰ)ογ,ἀσεὶ.15.4(Μ, 

᾿ 88.1792}); 4. Ξρί τα] ἔαϑεϊησ ροββῖθ! 8 νήτμουῦῦ Βοά ἢν [αϑὶ ὥσπερ, 
ὅτε ἐνηστεύετε, ἔλεγον ὑμῖν ὅτι ἐστὶ -τ-οντα μὴ νηστεύειν, οὕτω καὶ νῦν 
λέγω ὅτι ἐστὶ μὴ “τοντα ν-. .«.. πῶς ἔστι “τοντα μὴ ν. ; ὅταν τις.. τροφῆς 
μὲν ἀπολαύῃ, ἁμαρτίας δὲ μὴ γεύηται ῃτνβ.7ε5.Ολγ.(2.4378-.384}; 
οἴ, ὅνο.ν. μὴ δυνάμενος, δαψιλεοστέραν τὴν ἐλεημοσύνην ἐπιδεικνύσθω, 
εὐχὰς ἐκτενεῖς Ἰά,ἤσρι.10.2 τη (σθη.(4.73Ά};} 5. εἤεοῖς; ἃ. 5] ἴο 
ῬΙΆΥΕΥ, (σης Αρῥ.5.20.17} ὃ “των κοῦφός ἐστι καὶ ἐπτερωμένος, καὶ 
μετὰ νήψεως εὔχεται, καὶ τὰς ἐπιθυμίας σβέννυσι τὰς πονηράς (Ἤτγνϑ. 
μον. 57.4 ἐμ Μ|Ι,(7. 5818); “τοντος προσευχή, νεοσσὸς ἀετοῦ ἀνιπτά- 
μενος.ἁθοντος νοῦς, ἀστὴρ ἐν αἰθρίᾳ λαμπρός ΝΙἐρίγιριαὶ τ(Μ.70. 
11458}; . τεβιογαίϊοπ ἴὸ ραιϑαϊβε, Βαβιλονι,τ (2.30; Μ,31.1688) 
ς. υπίοπ ψῖ τ ΟΒγίβι, 2.2.4(12Ε; Μ.ΙβοΟ) ; ἅ. εἴεοῦ ὁπ οαϊνναχα ἂρ 
ῬδΑΤΆΠΟδ τθοντος σεμνὸν τὸ χρῶμα, οὐκ εἰς ἐρύθημα ἀναιδὲς ἐξανθοῦν 
υὐἰῤφθαλμὸς πραῦς..--«πρόσωπον σύννουν 1δ.1.ο(70; Μ.1778}; 6. ἴῃ οτκ- 
ἴὴρ' οὗ πυγϑο δ τὐσαὰς ᾿Ηλίας ἀπέκλεισε τὸν οὐρανόν Βα5.ο»1.2.6(3.140; 
Μ.31.1038); 6. ναγίοιις αβρδοῖβ : ἃ5 5Ι5Ὲι οἵ τερεηΐαποο, Οὐ ἦοηι.20.9 
ἤῃ {6γι(ρτοι.25; Μ.13.5218); Ὡπαθυία θη ἔογ θευβθουΐουβ, 1)14.1.3; 
Ῥτίναον πὶ ξαϑεϊηρ ᾿πρ ββιθ]6. ἴου Ὀίβπορ, οἵ. ΠΙρρωγα. αρ.325.2; 
βαν 5 ὉΠ ν οὗ [αθεπρ ᾿πὶ τοτηρταίίοπβ, Ομγγϑμον.31.2 ἴπ Αε.(0. 
243Ε); ἃ5 τπιηΐνουβαὶ οὈΠραϊῖίοη, Αϑι την ον. τ4(Μ.40.3768); ξα 58 
Ῥγεΐεπος οὗ [βϑιίπρ οἶδα πολλούς, αὐχὲ “πτοντας καὶ ἐπιδεικνυμένους 
μάνον, ἀλλὰ καὶ μὴ ν., καὶ τὰ τῶν ε"όντων προσωπεῖα περικειμένους, 
καὶ ἀπολογίαν χείρονα τῆς ἁμαρτίας προβαλλομένους. ἵνα γὰρ μὴ 
σκανδαλίσω, φησί, τοὺς πολλούς, τοῦτο ποιῶ ΟΠ γν5.᾿ 07.20.1 10. ΜΙ]. 
(7.25 08,0); 6] οἰποά 65ρ. οἢ ψοση η, οἷ. χῆραι καὶ παρθένοι πολλάκις 
“-ἐτωσαν ΗΙρρ ἰναάαρι2πα; τὰς γυναῖκας ἁρμόξῃ ἵνα πάντοτε 
“κωσι ΤΑΤῊ ἐχλονί, 2(}1.28.11124}; γυναιξὶ δὲ ὥσπερ τὸ ἀναπνεῖν, 
οὕτω καὶ τὰ ν, οἰκεῖόν ἐστι καὶ κατὰ φύσιν Βα5.ἠονη.2.2(2.ττμ; Μ.31. 

1888). 
Β.. τοῦ, ἐαϑειηρ οἵ (ῃγὶβὲ εἰ μηδὲν εἰλήφει παρὰ τῆς Μαρίας... οὐδ᾽ 

ἂν εἰς τεσσαράκοντα ἡμέρας, ὁμοίως ὡς Μωῦσῆς καὶ ᾿Ηλίας, “-σας 
ἐπείνησε Ἰτοη,ἤαθν.3.22.2(.}.0574}; ἀπ᾽ ἐξουσίας μετὰ τὸ βάπτισμα 
πύει ὡς κύριος ᾿Ιωάννου- ὁ δὲ εἰς τὸν αὐτοῦ μυούμενος πρότερον ὀφείλει 
“νσαι καὶ τότε βαπτίσασθαι (ηδὶ.4,}.1.22.6; διὰ δὴ τοῦτο καὶ αὐτὸς 
κει τεσσαράκοντα ἡμέρας, ἡμῖν τὰ φάρμακα τῆς σωτηρίας δεικνύς, καὶ 
οὐ προέρχεται περαιτέρω, ὥστε μὴ πάλιν τῇ ὑπερβολῇ τοῦ θαύματος 



νήστης 

ἀπιστηθῆναι τῆς οἰκονομίας τὴν ἀλήθειαν (Πγγ5. οη1.13.2 1 ΜΙ (η. 
1608). 

Ὁ. [αϑηρ 65 50.66.8] ΠΤ οὗ αδβοδίϊς 116, τεῖ, σομβεοσαιθα 
νι ση5, ΔΙἢ υἵγριό(ρ.40.12; Μ.28.2570}; “σὸν ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν 
χωρὶς πάσης ἀνάγκης" ὥρᾳ δὲ ἐνάτῃ.-«μεταλάμβανε τὸν ἄρτον σου ἐν 
λαχάνῳ ἀναπεποιημένῳ ἐλαίῳ 1.δ(ρ.43.1; 2618); προαιρέσει δὲ ἀγαθῇ 
οἱ, «ἀσκηταὶ διὰ παντός, χωρὶς κυριακῆς καὶ πεντηκοστῆς, ν. ... τὰς δὲ 
κυριακὰς ἁπάσας τρυφερὰς ἡγεῖται ἡ...ἐκκλησία... οὐ ν. {δέν ἀνακό- 
λουθον γάρ ἐστιν ἐν κυριακῇ ν. ἘΡΊΡΆ ΧΡ. ξ4.22(Ρ.523.13}1.; Μ,42. 
8288); κάτοπτρον κάλλιστον τῇ-.«παρθένῳ τὸ ν., ἐν τούτῳ γὰρ καὶ θεὸν 
κατοπτρίζεται Ν,Ρῥ.τ.τ63(}1.79.1480). 

Ὁ. Ταϑίιηρ ἴα Τοηὐ ἀπ Ηοὶν ἡ βε ; 1. βεη. οδῃραίίοπ, ΑτΠ,ερ. 
ἐπεγεῖ,4{(Ὁ.173.13; Μ.2:.2324}; μηδεὶς ἑαυτὸν ἔξω ποιείτω τοῦ κατα- 
λόγου τῶν «οὐντων.. ἄγγελοί εἰσιν οἱ καθ᾽ ἑκάστην ἐκκλησίαν ἀπο- 
γραφόμενοι τοὺς ν. θα5.ἠ ον... Ζ(2ττὸ ; Μ.321. 18: - τ884}); ἕκαστος γὰρ 
Χριστιανὸς ὑπόκειται ν. ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς τεσσαρακοστῆς" ὀφείλουσιν 
δὲ ν, ὡς ταγμάτων μοναχῶν, οὕτω καὶ τῶν λαϊκῶν Επ5...1. ον. τῷ Μ. 
86.316.Ὰ); Τοροίπου ἢ ὑγεάπεβααν ἀπα ΕὐαδΥ [ἀϑ815 εἴ τις ἐπί- 
σκοπος, ἢ πρεσβύτερος. «τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστὴν οὐ ν,, ἢ τετράδα ἢ 
παρασκευήν, καθαιρείσθω, ἐκτὸς εἰ μὴ δι᾿ ἀσθένειαν σωματικὴν ἐμποδί- 
ζοιτο" ἐὰν δὲ λαϊκὸς ἢ, ἀφοριζέσθω (αη.4Ρ. 6; 2. ΤρΑϑ0 5 ; 8. ἴοτ 115 
ἀαγατίοπ, τίνος οὖν ἕνεκεν “ομεν.. «τὰς τεσσαράκοντα ταύτας ἡμέρας; 
πολλοὶ τὸ παλαιὸν τοῖς μυστηρίοις προσήεσαν ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, καὶ 
μάλιστα κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, καθ᾽ ὃν ὁ Χριστὸς αὐτὰ παρέδωκε. 
συνειδότες οὖν οἱ πατέρες τὴν βλαβὴν τὴν γινομένην ἐκ τῆς ἡμελημένης 
προσόδου, συνελθόντες ἐτύπωσαν ἡμέρας τεσσαράκοντα νηστείας, εὐχῶν 
ΟὨγυβ5. [μ4.3.4(π|6ττ0) ; Β. ἴογ αρβδίζηθηος ἀυπηρ Ηοὶν ἶ ΕΚ παρήγ- 
γειλεν...ν, τὰς ξξ ἡμέρας ταύτας διὰ τὴν τῶν ᾿Ιονδαίων δυσσέβειαν 
(οηδὶ, Αρ}.5.14.20; ἂν οὖν ἔρηταί σε ᾿Ιουδαῖος καὶ Ἕλλην, τίνος 

ἕνεκεν “εἰς, μὴ εἴπῃς, ὅτι διὰ τὸ πάσχα, μηδὲ ὅτι διὰ τὸν σταυρόν. ..οὐ 
γὰρ διὰ τὸ πάσχα “"ομεν, οὐδὲ διὰ τὸν σταυρόν, ἀλλὰ διὰ τὰ ἁμαρτή- 
ματα τὰ ἡμέτερα, ἐπειδὴ μέλλομεν μυστηρίοις προσιέναι" ἐπεὶ τό γε 
πάσχα οὐ νηστείας ἐστὶν... ἀλλ᾽ «χαρᾶς ὑπόθεσις (ὮτνΞ. {π|Η᾿ 4,3.4(τ. 
6118); Ο. ἐνϊἄάδησε ἴον {115 νὶονν ὁ γοῦν κατηχούμενος οὐδέποτε πάσχα 
ἐπιτελεῖ, καίτοι “ὧν κατ᾽ ἐνιαυτόν, ἐπειδὴ προσφορᾶς οὐ κοινωνεῖ, 

ὥσπερ οὖν καὶ ὁ μὴ Μὰ ἂν μετὰ καθαροῦ προσέλθῃ συνειδότος, πάσχα 

ἐπιτελεῖ τ. ,.3. (6128); 8 : τεβὉ]ατΙΟη 5, ἴοι Ηοὶν Ὑ δεκ ἴαϑι ἐν ταῖς 
ἡμέραις οὖν τοῦ πάσχα ΠΣ ΤΕ ἀρχόμενοι ἀπὸ δευτέρας μέχρι τῆς 

παρασκευῆς καὶ σαββάτου, ἕξ ἡμέρας, μόνῳ χρώμενοι ἄρτῳ καὶ ἁλὶ καὶ 
λαχάνοις καὶ ποτῷ ὕδατι...«τὴν μέντοι παρασκευὴν καὶ τὸ σάββατον 
ὁλόκληρον “οσατε, οἷς δύναμις πρόσεστιν τοιαύτη, μηδενὸς γευόμενοι 
μέχρις ἀλεκτοροφωνίας νυκτός" εἰ δέ τις ἀδυνατεῖ τὰς δύο συνάπτειν 
ὁμοῦ, φυλασσέσθω κἂν τὸ σάββατον (οηϑδί..4.,}}.5.18.1,2:; 1Ὁ.5.1τ0.2. ὁ 

Ε,, τεῦ, νεαπαβάδν απα Ἐτιάαν [αϑβὶ αἱ δὲ νηστεῖαι ὑμῶν μὴ ἔστωσαν 
μετὰ τῶν ὑποκριτῶν. “-οὐσι γὰρ δευτέρᾳ σαββάτων καὶ πεμπτῇ" ὑμεῖς 
δὲ ὥσατε τετράδα καὶ παρασκευήν ἰ)1.8.1; τετράδα καὶ παρασκευὴν 
κνοντες...εἴ τις κυριακὴν ἢ σάββατον ν., πλὴν ἑνὸς σαββάτου [τοῦ 
πάσχα], οὗτος Χριστοκτόνος ἐστίν Τῖρστι Βἐ1.12) τετράδα δὲ καὶ 
παρασκευὴν προσέταξεν ἡμῖν ν., τὴν μὲν διὰ τὴν προδοσίαν, τὴν δὲ διὰ 
τὸ πάθος (ἑοηδὶ, Αῤβ.5.14.20; τ.5.2οἁτ8; ἡ ἐκκλησία τὴν τετράδα 
φυλάττει διὰ τὴν τοῦ κυρίου σύλληψιν, στουσα δι᾿ ὅλου τοῦ ἔτους πάρεξ 
μόνον πεντηκοστῆς καὶ ἐπιφανίων ἘΡΙΡΒ. εῤ. Ῥ΄.(Ρ.2ο6.4); ἘσΙΔΑΥ 
Ὀδοδαβο οἵ (γυοιῆχιοῃ, ἐδι(ρ.2ο7.1 5) ϑοοτ, ἦἢ.6,2.22.2(Μ.6).78 5.4); 502. 

μ.6.7.τ0.9(}.67.14710). 
1. Βυηᾶαν ἔβϑίηρ Του ἄρῃ, Οὔδηρτιοαη,τΒ; (ὐηϑὶ, ρῥ.5.20. 

19; ΕΡΙΡΏ σα. μα. 2{(ρ.523.13:; Μ.42.8288); ἴο ψν μΙΟἢ δαίαγαδν νγὰ5 
βαρ Ἰαίοσ, οἱ, σάββατον καὶ κυριακὴν μὴ “τσῃς ΤΑΤΉ, ἐγηπίαρ.2.13 
(Ρ.128; Μ.28.8404); 1515. δεν. τ(]4.86.224Ὰ), 

σ.- [ββιηρ αἰΐευ οοίανε οἱ Ῥεπίεσοβί μετὰ οὖν τὸ ἑορτάσαι ὑμᾶς 
τὴν πεντηκοστὴν ἑορτάσατε μίαν ἑβδομάδα, καὶ μετ᾽ ἐκείνην ν. μίαν" 
δέκαιον γὰρ καὶ εὐφρανθῆναι.. «καὶ ν. μετὰ τὴν ἄνεσιν (η δὶ. Α͂Ρῥ.5. 
20.14, 

Η. [ᾳβιϊηρ Ὀοίοτα Βα ρ]5πὶ πρὸ δὲ τοῦ βαπτίσματος προνηστευσάτω 
ὁ βαπτίζων καὶ ὁ βαπτιζόμενος καὶ εἴ τινες ἄλλοι δύνανται" κελεύεις δὲ 
“σαι τὸν βαπτιζόμενον πρὸ μιᾶς ἢ δύο Π) 14.7.4; οἵ, Οοπεὶ. 4.Ρ}.17.22. 
4,6; ὅσοι ποτὲ βαπτισθῆναι θέλετε, ἀπὸ τῆς αὔριον ν. ἄρξασθε ἤίοηι. 
ΟἸενη,4.73} ἐδιχτ.3ς; 1.15.0. 

1. αἵ οταϊπβίϊοῃ, ΟΠγνβ.μορ.27.2 τη «({-.(0.2τ70). 
«᾽. αὐδίαίη ( "»0᾽4) ἐὰν μὴ νηστεύσητε τὸν κόσμον, οὐ μὴ εὕρητε τὴν 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἀργαρῥιδίΡ.68); οἱ τοῦ κόσμον “οοντες (Ἰ6πι.5 7. 
3.15(ρ.242.2; Μ.8,12008)}; 1.1.12(ρ.54.7; Μ.9.5048). 

νήστης, ξαεηρ, “ἴςε.13(0Ρ.57.16); ῬΑ] ν Οὐγγς.τδίρ.95,23; Μ.47. 
54); τεῖ, ξαβίϊηρ (Οτπλ ΠΟ. 5 ἀπ ΤΙ Εδ αι ἰσχίου, } 10.) Οὐηςί.5 
(}1.95.3208)}. 

νηστικός (Α), [αεἰηρ ἅγια θυσιαστηρίου, εἰ μὴ ἀπὸ ν. ἀνθρώπων, μὴ 
ἐπιτελεῖσθαι ἐξῃρημένης μιᾶς ἐτησίας ἡμέρας, ἐν ἧ τὸ κυριακὸν δεῖπνον 

913 

1 τῷ ν. 1Ὁ.3.το.3(0414}; βούλεται... 

νικάω 

ἐπιτελεῖται (οά. ἀγγ.4τ; ΟΤΤΕ]] αη.20; τὸ κοινωνεῖν νηστικόν ἃ5 ΟἿ δ 
οἵ υπνυϊεζθη {τα εομβ οὗ Ομύσοη, ἀπιαϑῖ δι οά τ(Μ.80.4οο). 

νηστικός (Β), οὗ ΟΥ̓ ΪΟΥ εῤτημῖηρ ἡ ν. [30. τέχνη] ἱκε αγίὶ οὐ Σῤίπητηρ, 
Οτιεἰς.4.76(ρ.346.1); Μ.ττ.ττ480). 

νήστιμος, οὗ ΟΥ δείοηστηρ ἰο ἃ {αεὶ, ΤΆΡΗ]. ΑἸ δεορλ,.(Μ.6 5.338). 
[Πνηφάλαιος, ν. νηφάλιος. 
νηφαλέος, -- νηφάλιος ; 1. οἵ ῬΘΙΒΟΏ5, ει ῥεέγαίε, δοὗον, 4.([Ραςς.) 

«ἀπμάν.τ2(Ρ.28.6) ; 2. οἵ τιίηρβ, σοϑεὲν ἔξοδον...ν. ... ἔχουσα “4.70.0 
(ρ.184.1ο) ; ν.]. [οΥ νηφαλίον, ντ, Η εαἰεεῖ,.4.τ. 

Ἐνῃφαλεόω, τοαξεη;, γοίδε, ὙΠπαάτιδίμα.6)}».1. 27 (ΔΈ.00.το414). 
νηφαλέως, σοδεγὶν, τοῖξέρ αὶ δοῦν ταῖπά, Ιάγπι. Τνῖρ.2.27(}.30. 

1658); τοῦ. ὑσανου, Μβϑοιορ λονι.33.1(Μ.34.7418); τεῖ. Ὀεμανιουχ ἴῃ 
ΘΒΌΧΟΣ, Οσηδὶ,.4.:Ρ}.2.57].13. 

νηφάλιος (νηφάλαιος), ᾿. τοτίξομ τοΐηθ, ἐερερεγαίθ, ΟἸοτη. Ῥγοΐ, 12 
(ρ.84.0; Μ.8.2408); ν. ποτὸν..ὕδωρ 14, βαεά,5.2(ρ.167.2ο; Μ.8.4004}; 
1.2.4{Ρ.182.7; ; 4400); θὁγ.)ο. το. Ι2(το; Ρ.183.5; Μ.14. 3288); πνευ- 
ματικοῦ.. πιεῖν οἴνου, καὶ μεθυσθῆναι μέθην ν. ας. Αορικαγ το δ, 
34.021Ἀ}; 2. δοὗεγ, Ορρ. ἄσυῃκεη, Τμάξ  Τήρι. 3: ττ(3.656); -αἰος 1ἃ. 
{010 10. 1 δυ.(τ.τ88) : . τὸ ν. ἰοηεῤρογώμεε, Γ]δτηραδά,2.ο(Ρ.2οὅ.2τ1; Μ, 
8.4030); 4. Ξτοδεγ-ημάεά ν. ἐρογήμανι θεοῦ γνῶσιν ἀναλαβεῖν Ἐμι5. 
(.6.το.8(0.472.0; Νἴ.22,7618); χρεία...ν. διανοίας Ογτ. ἢ οαἰφελ.4.τ; 
ΝΠ Ρ.Ρσος σΟμηΐ.4:1τ2-το(Μ.81. δ: ; Οὐ δοδιφί(, 72. δο41Α); 
5. υἱρηϊαηί, αἰεγί, ἘΡΕΓΤΟΊΟΟΕ ; ταῖος 1.1. 2210; ν. ... τουτέστι, δι- 
ορατικόν,..«ἀξὺ βλέποντα ΟΒΥγβ. ΟΡΉΣΟΙΙ ΤΠ Τίη. ας. 5008). 

γηφαλιότης, ἡ, υἱρίίσηεε, βεγεριεαεῖίν, Οοπβίδπεαβ ρ.Δρ. ΑἸ. 
λ..4γ.23(ρ.105.26; Μ.25.720 0); ἘΡΆΧ. τ 04Ὲ; ΤΟ τ Παιπ,. ἐῤ. Ῥάταρν. 
(Μ.46.1τοτᾺ}). 

Ἐγηφόντως, !. δοϑεγίν, Οτ Ν 85, Εμηςτίι ρΡ.197.1τ6; Μ.45.4448); 
15], ΡῈ]. ερ}.1.302(Μ.78.4044}); 70.Ο] πη, δεα , χ(Μ.88.6418); 2. υἱρῖ- 
ἰαμίν, αἰενέν, ἘΡΒγ.1.272Ὲ,; 1 ἘΒα5. λον Ῥ5.23](1.3628; Μ.30.810); 
(ῃσυβ.ἤορι.27.4 τη. ΗεΡ. (12.258). 

γήφ-ω, 1. δὲ ἱεπιρεγαίς, ἀγιγῖς πὸ τοῖμε ὅμοιον ποιεῖν τὸν διδάσκαλον 
[35.. (Βγβδη], (ὡς εἴ τις μεθύων εἰς μεθύοντας παριὼν κακηγορεῖ 
τοὺς “ποντας ὡς μεθύοντας (ε]5.4ρ.Οτεἰς,3.76(0.268.15; ΜΙ. 
1Ο0200}; Τηρΐ, “τε ὡς θεοῦ ἀθλητῆς Τρ Ῥοῖγε.2.3; τοῦ διὰ τὴν κακίαν 
μεθυασαθέντος καὶ τὸ ν. ἀπολωλεκότος Οὐ. 70.6.58(317; Ρ-1τ66.:2; Μ.14. 
3000); 2. δὲ φτοῦϑν, τοϑεγρμἀεά, ΕΠ. ὁ γη:}.8.132(0.07.14; Μ.18, 
τόσα); ΟὙΟΝΥγβ55.0». καἰέεῖ, Ξοίρ.ιδ 5.14; Μι4 5. ἸΟΟΒὺ; Ογσ 5.35: 2(Μ. 
69.90210); 3. γεεοῦεν ἠδ᾽ ς ΞΕΉ565, δέεονιε βαηξ, Οτι  εἰς.8.66(0.282.6; 

Μ,ττ.τότ6Α); 4.ΤἼονι.Ἀ. 6Ξ(0.18ο.10); Πον ἰεηι.τι. 3, ΟΔ]}} νι νρ. 
(0.88); 4. δὲ ςαπε, ῬΗοϊπονος.13.3ο(Μ τούς); 5. δὲ υἱρίαηὶ,. 
αἰεγέ “ποντες πρὸς τὰς εὐχάς ῬοΪγΟ.6}.7.2; -τωμεν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν 
2(ἴφηι.τ5.1; ἘΡΠΓΘΑΡ; Οομοῖ, ΑρΡ.2.20.5; περὶ τὰ τοιαῦτα “-οντες 
18.2.50.3; ν. ἐν κυρίῳ 10...6.5, ΟΠ γν5,5 αὶ, 4.τ(2. Ξο0); ν. εἰς τὰ ἔργα 
Ἄροῤλιῃ. Ραὶν.(Μ.6ς. τοτα) ; Ὑπάτιαη!.7: 2-5(2. 145). 

νήχ-ομαι, “170; τηδῖ., δὲ ἰοςϑεᾷ αὐὖομὶ μίαν οὐκ ἔχουσι τὴν γνώ- 

μὴν, ἀλλὰ ποι ἰδ λνεν; ““ονταὶ μεταβολαῖς ΑἸ. γη.14{(0.241.30; Μ.26, 
7058); ὕγτ. ριιχ(3.6308); ΙΔ ἀροΐς Τ βά!,.4{(Ρ.125.5; 6.,2188}; Απάᾶτ, 
(865. Ἄροειβειτοί( δ. τοῦ. 3020). 

νῆψις, ἡ, ἴ. εογίείν, ἐδιερεγαμεο, ΟΠγν 8. κονμ.1 8.2 ἰη 16.(8.τοῦ8} ; 
14.μ001.13.3 1. ΤΊ. (τι. 6218); 1Ὁ.13.4(6220); 2. Ξοὀγῖείγ, κοϑεγ- 
φεηάξάηεςς, Με. Π  γρριττίρ.129.17; Μ.18.295Α); Μασ. Αορ.}0᾽).4.2 
(λ1.34.4738); ντ. 5.3) :ττ(Μ 6. οό4Α); 1. 70.1.5(4.15λ}; 3. οἷα. 
σοδεν εομηϑεὶς, Ἰὰ αὐογ. (τ. τ00Ὲ)}; 16.’ ο(3.3160); 4. γέεουενν 
ΘΓ 5εηξες, 51.61.6 }}Ὀ.1.240(Μ.78.3200); ὕγτ. ̓ ς.6:37(Μ.72.6008):. 
5. υἱφιίαηεο, αἰδγίγιεςς, ΑἸᾺ ἀδεγ.τίρ.1.3; Μ.25.416Ὰ); ΕΡΗΧ.1.237Ε; 
85 ΠΠΟΠΒ5ΓΙΟ νγίμπο, 1.1 Ὅ0Ὁ (Βγγϑ8.5 ει δ, β(ρ.τ55.8; 1.427} νυ. 
Αϑαε.τη(3. 5320). 

["]νίβω, ν. νέπτω. 
νικκάω, Α. εὐπμοῦ; 1. τῇ σ6η., τεῖ, πιδαηΐπο Οὗ πδῖηδ ἴϑσϑοὶ. 

ἄνθρωπος “-ὧν δύναμιν: τὸ γὰρ ἔσρα ἄνθρωπος “-ὧν ἐστι, τὸ δὲ ἣλ. 
δύναμις Τυϑί ταὶ. τ25.2(ΜΠ.6.765 0); 2. οἱ (ἸγΙβι 5Β νΊοΟΥΥ παθεῖν 
ὑπέμεινεν, ἵνα ἀποθανὼν καὶ ἀναστὰς νικήσῃ τὸν θάνατον 14, ταροϊ. 63.τῦ 
(Μ. 6, 4258); ἥνωσεν οὖν..«τὸν ἄνθρωπον τῷ θεῷ' εἰ γὰρ μὴ ἄνθρωπος 
ἐνίκησε τὸν ἀντίπαλον τοῦ δ υὐδμέπου; οὐκ ἂν δικαίως ἐνικήθη ὁ ἐχθρός 
Ιτεπ.᾿αεγ.3.1τ8.7(Μ.7}.0274}; τοῦ λόγου...συγγινομένου τῷ ἀνθρώπῳ ἐν 

«κνῆσαι θάνατον (Ἰοτῃ, ῥγοὶ, τ(ρ.6.20; 
Μ.8.608); Οτεηραςὶ, (Ρ.280.2; Μ.12.10200)}; ὁ κύριος, ἡ ἀφθαρσία 
“σήσασα τὸν θάνατον οι. 5»»Ρ.3.7(0.34.2:; Μ.τ8,728Β); οβιλ, πα, 
οῤ.2(Μ.88,1248); κύριε..«νίκα ]ηδον.(Π|πε}.τό Ρ.490, ΑἸ 6 η5. [ροβὶ 
580. ν]]}; {π6 Τοτηρίδίϊοπβ, Οτ.λομι. 22 τη [.ε.(ρ.102.1); 3. οἵ ν]ο- 
ἸΟΥΥ ΟΥ̓ΘΙ ϑρ: 18] ΘΗΘΙ65 οὗτος τὸ ἀγαθὸν ποιῶν κ-ᾷ τὸ κακὸν 
7. Βε6η7.4.3; συμπαλαίσαντες τῷ διαβόλῳ ἐνίκησαν αὐτόν ΠΘΤΙΠ.5 10:1. 
8.3.6; ἄνθρωποι... θανάτῳ τῷ διὰ πίστεως τὸν θάνατον νενικήκασιν... 
δυνατὸν δὲ παντὶ τῷ νενικημένῳ πάλιν «ἂν, τοῦ θανάτου τὴν σύστα- 
σιν παραιτούμενον Ταῖ,ογαϊ, το(ρ.17.6,0; Μι6.8408); ἐὰν ἐθέλῃς μόνον 



νίκη 

»ενίκηκας τὴν ἀπώλειαν ΟἸοτη ῥγοΐ,τ2(ρ.82.24; Μ.8.240Ὰ}); τοῦ...κατ᾽ 
ἀρετὴν ““ὥντος ἰὰ, 5,1, 24(Ρ. ἸΟΟῚΔ4; Μ. 8, φοΒΑ); ; τοῦ, Ρτονετθίαὶ Βροτί- 
ἱηρ ἜΧΡΙΘΒΒΙΟΠ ἐκεῖνος ἄνδρας νικᾷ᾽ ὁ γάμῳ... .καὶ τῇ τοῦ οἴκου προ- 

γοίΐᾳ..«ἀλυπήτως ἐγγυμνασάμενος.. «ἀδιάστατος τῆς τοῦ θεοῦ γενόμενος 
ἀγάπης 1. ἤ. τζίρ. δ1.δ; Μ «Ὁ. “97; “τω γὰρ ἡ πίστις πάντῃ Με. 

σγη.8.4(Ρ. 85. το; ΜΝ. 18, 1448); ψυχὴ ““ὥσα τὰ πάθη τδ.0. Α(ρ. 118.9; 
1854); 4. νίκα εὐὰ νικᾷ 1Π ΒρΕΟΙΘΙ σαβοβ; ἃ. οἱ (Ὀμπβι.᾿5. ν]βίοι 
τούτῳ νίκα Ἰπυπυυ (1. 280. 21.17; Μ.20. 9448); ; δοογ,Ὺ.6.1,2,7(}}.67. 
274}; Ὁ. ἴῃ δοοϊατηθίϊοπβ νικᾷ ἡ πίστις τῆς τριάδος..«νικξᾷ ἡ πίστις 
τῆς Αὐγούστας [δ ε]].ὰρ.ὈΓΡ(ςτϑ)αε. (40Ὁ 3}.72.τοῦ, ; Η.2.13330); 
νικᾷ ᾿Ιουστῖνος ΟἾγτ. (ςτδ)αεί. (400 30.87.4; Ε1.2.1256Ὲ}; 1}.(ρ.88.27; 
1357); νικᾷ ἡ πίστις τοῦ βασιλέως ((Ρ( 36)αεῖ. 4(400 41 Ριιδτ,26δ; 
Ἦ.2.12610)}; ς. βσμνοτσα ἰὴ τε 6] Ἰοτπ αρϑὶπϑί Πβίη, ἢ 5322, Βοποε 
τὸ Νίκα.. ἐπίκλησιν καλοῦσιν ἘνΑΡΥ. ἢ. .6.4.τ3(ρ.τ62.1τ; Μ1.86.27284}; 
Ολνγοη Βακελ.Ὀ.336(Μ.02.8734}; ΤΒΡΠη.εἦγοη, ΡΙῚΙ 54(Μ. τοβ, 417Ὰ})- 

Β. ἐκχεεῖ, ΣΉ βαδς τοῖς ἐδίοις βίοις ““ὥσι τοὺς νόμους ἰ)Ἱορηπιτο; 
«ὦμεν ἐκεῖνον. «τῇ πονηρίᾳ τὸν πλούσιον Βα5.κον.21.8(2,τόοΒ ; Μ. 31. 
5538}; ἀνθρώπους θηρίων ὠμότητα --Φὦντας (ἬτγπΞ, βογης τοι τη ΜΙ (7. 

2580); τὸν κακίᾳ νικήσαντα πάντας ἀνθρώπους Νέρωνα 18.33.4(383.}; 
ὃ πάντας ἀσεβείᾳ νικήσας ᾿Ιουλιανός 1Ὁ.43.2(462Ε) ; θεὸς.. «τὴν ἀνθρώ- 
που φύσιν --ῶν, “-ἥσει πάντως αὐτὴν καὶ περὶ τὸν τοῦ γεννᾶν τρόπον 
Ογτχυίλος,δ(5.,43Ὲ). 

Ε. ἐχεθοά λοιδορίᾳ...“«“ὥσῃ τὰ μέτριον ΤΙ ἄντ, Τγη,2.8(}1.20.6120}; 
Ὁ γνβ. 5 αἱ. 2τ.1τ(2.2144}); ἃ. ἠοτη.3.3 τῇ ἘΡῤἐν(ττ. ΟΣ) ; ἀριθμὸν -“-ὥντας 
ὙΒΠαΐΟς. τ: τοί(Ζ.1317); 14 ἤππεν.5.ττ(4.428). 

Ὠ. ῥγευωῖϊέ οὐδῦ, ουόγοονης τὴν ψυχὴν ἡμῶν “τήσωμεν 20(Ἰεοι.τ6.2; 
ὍἸοσα ῥγοίὶ, 40.44.34; Μ.8,156Ὰ); ΤΠ τς. τ: τ3(1.723); ρα55. οὶ σε ηϊί, 
κλέπτης ἦν, κτεάνων “-ὥμενος Νοπη, ραν, 79.12:6(Μ.43.852.). 

ἘΣ. ῥγευασῖί το, διεσσφε τὶ ΑἴΓΕΥ ἃ βσαρρ]α ἐνέκησε σκορπίσαι 55. 
«5αἰ.4.13. 

Ἐς γεὶ ἐμε δείἑδν οὗ, εθοθ ἀρ ατσαν τοῦδ, απημΐ, ΤΑΔΕ. [6ν.27:τ8 
{2.531}; ““σαι ἄρα φιλονεικοῦσοι τοῦ πατρὸς τὴν προσφωνίαν κτίσμα τὸν 
υἱὸν προσαγορεύειν τολμῶντες 1α,ἢα67.5.2(4.384). 

νίκη, ἡ, 1. υἱείογγ ; δι. (Πτιβί 5 Χριστὸν. «κατὰ τοῦ θανάτου νίκας 
ἐπιδειξάμενον ΑΤΠἴη6.20.1(Μ,25,1458}; λαβὼν τὴν κατὰ τῶν ἀντικει- 
μένων δαιμόνων ν. 1.37.5(τ60})); Ἐ5.ν..1.32(0.22.25 ; Μ.20.0488); 
14,0 ἀδίρ.259.24; Μ.20,14408); (ὨΓνβ.εοεητεὶ. (2.400); τὴν ν. τοῦ 
δευτέρου Ἀδάμ (ὈΞπι.]η4.10}.2(Μ.88.121τ0); ἀνέστην...«τὴν ν. ἔχων 
κατὰ τοῦ θανάτου, καὶ πάσῃ τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει πρόξενος τῆς ν. 
γεγένημαι, δι ἐμοῦ εἰς πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα τῆς ν. διαδραμούσης 
1Ὁ.(1248), ΟΪ 8022 (ΑΠΕΠΘΟΠ); Ρ. ἴῃ βρίγι ἔα] νναγίατο ἔργον δὲ τὸ 
ἀγώνισμα καὶ τέλος ἡ ν. ΟἸοηη.Σγ.τ.8(ρ.26.8.; Μ.8,.7368); ἀθλητὴς 
ἀληθῶς ὁ ἐν τῷ μεγάλῳ σταδίῳ, τῷ..«κόσμῳ τὴν ἀληθινὴν ν. κατὰ 
πάντων στεφανούμενος τῶν παθῶν 1δ.7.3(ρ.14.24:; Μ.0.4240); οὗτος 
νόμος τῆς ἐν Χριστιανοῖς ν., καὶ ὃ ἔλαττον ἔχειν καταδεξάμενος 
στεφανοῦται Βι45.θ}.τοι(3.2848., Μ.322.7018Β); ἐν τῷ παθεῖν κακῶς ἡ ν. 
Οβτγβ. ἠοη".33.2 τ [Μ1|.{7. 2808); τὉ.84.4(8020)}; ΩΦ. ᾽πῃ ΔοοΙαΙ Δ ΠΟ Π5 
τὴν ν. τοῦ Αὐγούστου (Ἴντ (π1δ)αοί. (4 Ὁ 3 Ὁ».86.24: Η.2, 13560); 4. 
(0.89.5; 1τ2608}); 2. ΣΩβεγίοντν, φσαϊπίηρ οὐ αὐυαπίαρε τὴν ἐν τοῖς 
φιλικοῖς ἧτταν νίκης ἔχειν δύναμιν Βα5.ερ.65(3.τοδΑ; Μ.22.4218); Μίατε. 
ἙἘτυρριιδο, 3. 2(Μ δε 94}; 10.3.4(1ο218}); 3. σάναπίαρε, ραΐη ἱερεῖς οἱ 
ζητοῦντες ν. ἐνταφιασμοῦ Νοηίος δε. 

νικητήριος, Οὗ ΟΥ δε ἩΡΊΗΡ ἰο νἱοίογγν; πδαΐ. Ὀ]Ό7., 85. βαθϑί.; 
1. γεισαγά ΟΥ̓ ῥγίδτε οὐ σἱοίονγ, ἸῺ ΞΌΙΤΙΓΙΆΙ ὙΨΑΥΪΆΤΕ αἷ..«παρθενεύσασοι 
τῷ Χριστῷ τὰ ν. φέρονται τῶν ἄθλων Μεῖῃ.ἐν»!Ρ.8.2(ρ.82.ττ; Μ.18, 
1414); Βαβλορμη Ἐς Ὡϑίτιττός ; Μ.20.2884}; οἱ στον οἵ γηχίγτ- 
ἄοτῃ, Ελπι5..6.4.16.τ(}.20.3648); 2. υἹείονν, 14.υ.(0,..6(ρ.44.4; Μ.2ο. 
ΟϑΒΛ); 18.2.23(Ρ.ποιτο; ΙοοΟ0); βα5.ἤορ!.12.το(2ιτοῦς ; Μ.321. 4ο8.}; 
ΟΥΝ ν85. ἤν. 12 15. Οαηὶ. (Μ.44.τοτ]0); 3, τισηιονίαὶ οὗ υἱείογν, Ἐλι5. 
φῦ, 3. 5ο(ρ.98.26; Μι20.ΤΙΟ08); 4. 51η 6. ἃ5 βυῦϑί,, εοηφμογον, ΤΥ, 
δίμα,ερ}ι.2.18(Μ.00,11738). 

νικητής, ὁ, ἙΟΉΦΜΕΥΟΥ ; 1. 1᾿ σεπ. νικηταὶ τῆς πλάνης ΜΙΝΕεν.οὶ 

«ἀεἰ.τ4(0.13.20); 2. 85 Ἰπυροῦία! ἘΠῚς αὐτοκράτορι καίσαρι σεβαστῷ ν. 
τροπαιούχῳ [1.6. Ἰ)οΙΠΙΔΏ : ΡΟΓΉ, Ἰαίθ ραβθασο] “4..0.3(ρ.1ς2.23}} 
ἀενϊϑεα ὃν οπβέ,, Επιβιυ,,2.1το(Ρ.48.22; Μ.20.9068); ν, ωνσταν- 
τῖνος μέγιστος σεβαστὸς (Οπδί.1.2.24{0.51.3; Μ,2Ο,τοοΙΒ) ; 1.π5.ἢ.6, 
το,9.6(3{.20.0044}; Κωνστάντιος ν. αὔγουστος (ΟὨΞΙΔΗΓ15 ΠΤῊΡ.8Ρ. 
ΑΞ αροΐ.φφε. πτ(ρ.122.ττ; Ἀ1.25.3414); 3. οὐ Ομ τῖβε, (οηβιρΡ.ε]. 
Ονχζ.ὐ 6.2.7. τοί 1 .8ς. 1260) ; νικητῇ γὰρ ἀκολουθεῖς βασιλεῖ, τῆς νίκης 

αὐτοῦ βουλομένῳ σε γενέσθαι κοινωνόν Β85.151.ἀδεεὶ.2(3.200Ὲ.. Μ.31. 
624Αλ); 4. οἵ νἱοΐοῦβ ἰὴ 5ρ|ΓΠ{{π8} νναγίαγε, σεῖς (οηβί.᾽ 8 {{π|6 ν, δὲ 
ἡἠδονῶν...ν. ἐτύμως ἅ τὴν νίκην τῶν καταπαλαιόντων θνητὸν γένος 
παθῶν ἀράμενος Τὰπι5.1 Οὐ Ξ(ρ.204.16; Μ.20.123260}; οἱ ΨΥ ΕΙΘ ἃ5 σοῆ- 
ΦΌΡΘΓΙΟΥΙΒ οἱ Ορροϑβίηρ νίςεβ, συ Ν 5.0. 70ς5,(λ1.44.332Ὰ}; (σηϑί. ἄρ. 
2.14.6; ᾿Ιὼβ ν. τοῦ.. «ὄφεως [τ᾿ Οὐηὶ. 1 ρ}.8.12.23. 

νικητικός, οὗ υἱείογγ, υἹεϊογίοιι5 ν. τρόπαιον Ἐλι5,..,( (δ(ρ.2τ2.6; Μ΄. 

914 νιπτήρ 

20.13524); Τματιϑιιά, ε᾿}.1.22(Μ.00.9774); ἀπόλλυσι τὸ παρθενικὸν 
μέρος τὸν ν. στέφανον 1.1. πο(τορΎΒ) ; πεῖ. 85 βυθδί. τὸ.. κατὰ τῶν 
ἐχθρῶν ν. Ἐπι5.}.ε.τ.4(πολ; Μ.21.360). 

νικητικῶς, (5 ἃ υἱείον ν, στεφανοῦντές σε ᾿514.Ὀ6].4}}.1.7ς(Μ.78. 

2364). 
νικηφόρος, Α.. οἱείογίομα,; 1. ἴῃ. ρεη., οἱ (οηβί, πανταχοῦ...ν. ὁ 

βασιλεὺς ἀνεδείκνυτο ΤΠαΐ,ἐ.6.1.25.13(3.812)}; οἱ ΑἸΤῇ., 26,.1.20.11 
(82ο) ; 2. οἱ (δηῖδὲ κάλλιστον θέαμα τῷ πατρὶ υἱὸς ἀΐδιος ν. ΟἸεπι. 
ῥγοί.τ2(ρ.85.23; Μ.8,2444}; διὰ ξύλου ν. εὑρίσκεται ΗἩΙρΡΡ.εαμ.Μος. 
(ρ.83.1ς; Μ.το.6124); ὁ στρατηλάτης ἡμῶν ὁ ἅγιος καὶ ν. “44. Τἠονπ. ἃ 
30(Ρ.157.11}; πορεύεται ν. καὶ τροπαιοφόρος μετὰ τοῦ ἐκ νεκρῶν 
ἀναστάντος σώματος ΟΥ. ο.6.56(37; Ρ.164.29; Μ.14.2078); ἐπειδὴ 
κατάρας ἦν ἡ ἄκανθα γεώργιον, ἣν ἡ γῆ κατεδικάσθη μετὰ τὴν..«παρά- 
βασιν,..-τούτου χάριν ἀκάνθας ὡς ν, ἐστεφανώσατο, ὥσπερ οἱ δόκιμοι 
ποιοῦσι τῶν νικητῶν, αὐτὸ τὸ ὅπλον.. θριαμβεύοντες, δι᾽ οὗ τὴν νίκην 
εἰργάσαντο 151, ῬΕ]. ἐῤῥ.1.95(}1.78.2480); τοί. Αβοθρηβίοπ ὡς ἐν 
θριάμβῳ ν. ἀναφερόμενος (οϑῃ). [η,ἰο}.2(ΝΠ.88.1210); 3. οὗ ΓΠγ 5- 
ἐἰαῖ5. 85 ᾿ποϊμαςα ἰὼ (Βγ5ε 5. νἹοίογν, Οτ.σελοί ἰῃ (αη|.7 τ Μ.17.Ψ 
2814); 4. οὗ τηϑτίνυβ, Ερ. πε ρά αρ ἴλιβ. ἤνεις το ε(Μ, 20.4208); ; Εμ8. 
ἦ.ε.8.,6.4(7520}; τ ΝΖ. ἐανη8.1.2.το.743(Ν1.37.7344}; τὸν ν, ἀγωνιστήν 
[Ξε. Ῥείγ. 1 Α].} Τάς. Λ.6.1.2.8(3. 725); 18.4.το.2(022};} οὗ 5. Ῥδὰὺ 
γενναίου...«παλαιστοῦ καὶ ν, [514.}6], ἐῤῥιτ.2121(Μ. "ὃ. 3174}; 5. οὗ ν!ο- 

[ΟΥ̓́ [ἢ 5ρίτίτιαὶ νναγέασθ, ΠΚεπθα το ν]σζογοιβ δἰ ]οῖοβ, (Ἰδτα. σν, 
2.20(Ρ.173.16; Μι8.τοκόα); 14. 6εἰ.38(ρ.145.23; Μι0.7132.4)}; 14,4.4.5.3 
(ρ.1τ62.7; Μ.0.6ο88) ; Πιάντῃ. 7 γ1η.5.1(Μ. 39:7760 ; ἡμᾶς ἄγγελοι νικη- 
ἐύροὶΣ ἰδόντες Μδο. ΜΡΉ ἀροεγ.2.7(0.5.0); 6. ὁΓ (ΠΠυτοῦ ἐκκλησίαν 

-ν, οὐν πάσης τῆς τῶν ἑτεροδόξων ἀσεβεστάτης ἐπαναστάσεως ΑΪδχ. 
1]. ἐ. “ἴεν. 53(0.28.12; Μ.1τβ8. 5680); ἤ. οὗ τῇϊηρβ νος βοαῖς Μ6ΊΉ. 
ΔΥΡ. τι(Ρ. 135.2:; Μ. τ, 212Α}); ΣΡ. εἰκόνας καὶ ὁντόχας σβενϑ, Ἔχ. 1 Ὀς. 

3(5.14}; ν-- Τό εὐ όνδις: ΤΗατ, ες, ο  7(1.027}} ν. τέλος Ελιβίγαϊ, ἰαί, 
αἀπῖντ.ττίρ. 208). 

Β. 45 βυ8ῖ., υἱείον, (60. Ρ]5. ἐεγαοὶ.τ.2τ](Μ.92.1315Ὰ). 
᾿Νικολαίτης, ὁ, Ντεοίαϊίαη,, ΤΑ ΡΥ ὈὉΥ οὗ Ποοπεουβ. δατὶν (ποβί. 

Βεοΐῖ 5814 ὈΥ βουὴθ ἴο μαᾶνα Ὀδδῃ ἔοιπάρα ὃν ΝΊΟΟΙα5 οὗ Απίοοῖι 
(Δς.6:5), οἱ Αρος.ιό,τς; οἵ, ΝΙεοίαϊαο πίον νπαρίςίγερη παῤδηὶ 
Νιροίαπα πηίῖ ἐκ υἱὲ..., φμΐ Ἰηάϊςεγεὶσ υἱυμηΐ. ῥἰθηῖςείρηδ.βὲν 
-«Προεαίϊγρείηε νιαμηεδίαπίην φημὶ οἶπὶ, ἡμϊανι ἀτββεγενμίαηι ἔ55ε 

ἀῤεῤηϊοὶ 5: γιοεεδμαπάο, εἰ τάἀοἰν!γι0Ή ξεγε, [τοη,αφν.τ.26.3(4.7. 
6874); 855. θυ ῃ5, οἱ.1.3.11,τ(880Ὰ} ; οἱ φάσκοντες ἑαυτοὺς Νικο- 
λάῳ ἕπεσθαι, ἀπομνημόνευμά τι τἀνδρὸς φέροντες ἐκ παρατροπῆς τὸ 
δεῖν παραχρῆσθαι τῇ σαρκί ΟἸδπη.5,ν.2.20(ρ.177.2; Μ.Β, τοῦτ); βεχυαὶ 
ΠΟΘ ΕΟ 5Π 655, 1δ.3.4{0.207.18Π|; 11208}; ΗἸρΡΡ.ἠαεν.7.36(ρ0.223.7; Μ. 
τθ.33438); ἡ λεγομένη τῶν Ν. αἵρεσις Ἐχι5.}..6.3.20.τ(Μ}.20.2760}; 535. 
Βδτθοϊοϊξα σποβίϊοβ 8Δη4 “Προύνικος’ ; Ἐρίρῃ. ἦαθν. 25. 2(ρρ. 268-ο; Μ. 
41.3210.-3240)}; οὗ δὲ ἀναίδην ἐ ἐκπορνεύουσιν, οἷοι οἱ νῦν ψευδώνυμοι 
Ν. Ορηρί. 4666. 8.2; φεύγετε καὶ τοὺς ἀκαθάρτους Ν., τοὺς ψευδω- 

νύμους, τοὺς ἀιλοδύνους, τοὺς συκοφάντας" οὐ γὰρ ἦν τοιοῦτος ὁ τῶν 
ἀποστόλων Νικόλαος ΤἸΡη. 7 γαϊιτι; Τπάτιλαον.3.τ(4.340). 

Ἐγικοποιέω, ὀγίηρ υἱείογν, ἘΡΉτ. 3,372}. 
νικοποιός, 1. οἵ (04; εαμδίηρ, ρθηρ υἱείονν τῷ ν, τε καὶ 

ἀγωνοθέτῃ τῆς νίκης ἀναθεὶς τὰς ἐλπίδας αΥ ΟΝ γε5. μη. 3(2 ρυχιῖς; ΝΜ, 
45.57134}; ἘΡΙΡἢ.ἦἤσον.δ4.δη(ρ.ποο τς; Μ.41τ.1τ1778}; 2. οἵ Οῃγιθε ἃ5 
δῖνευ οἵ νἱοΐουν ἴῃ βρίτι8] φνατίατο, ΤΜΌΤΉ, ραίνι.τί(Μ.18.2848); 
τροπαιοφόρος ἀθλητὴς ...δεξιᾷ νικοποιῷ στεφθησόμενος ο.Μοη ἄγνημ. 
σεο.ο(Μ.ο6. 14000); 3. οἱ (τοβ5 βασιλεὺς [3ς. (Ὀπη51.].. «τῇ τοῦ ν, 
σταυροῦ ὁμολογίᾳ λαμπρυνόμενος Ἐπι5,0.Ο.τ.41τ(0.26.27]; Μ,20.9568); 
τὸ ν. ἀνεκήρυττεν σημεῖον 14. ο(ρΡ.210.13; Μ.2ο.12654); ᾿Ιακὼβ 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου... ἐκμηνύων.. «τὸν ν, «.. σταυρόν 
ΤΑΙ ῥγορὴ τ 1.28,10648); 4. τεῖ. 5.411 ι1ϊ. τοῦτον τὸν ψαλμὸν μετὰ 
τὸ νικῆσαι... ἀνατέθησι τῷ ν. ἀντὶ τοῦ, εἰς τὸ τέλος, ὃ Ἀκύλας καὶ ὁ 

Θεοδοτίων, τῷ ν., ἡρμήνευσαν' ὁ δὲ Σύμμαχος, ἐπινίκιον ΤΑΤΉ ἐλ. 
Ρε. 4: τ(Μ. 21. 728); Ὀγτ ς.4: ἀν ὅρ. 1334): Τιαΐ, ̓-.4: (τ. ὅ29). 

δαί 8, ι; οἵ ΒΝν χαΐροις τὸ ν. τοῦ ῦ βασιλέως τε καὶ θεοῦ ἃ Ρἢγ. 3. ἔνα 

2. εἰς ν. ̓ μεονῖν, Βθῆσε ἤον ἐυεν (τι. ΓΛ 1), οἵ. 7. Π)αῊ τιῖο; ἄχρι τέλους 

τὴν αὐτὴν... ἐπιδειξάμενοι γνώμην" τὸ γάρ, ἐφύλαξεν εἰς ν., τοῦτο λέγει 
ῬΒατΜορϑ. ἄρνα τττ-τ2(}1.66.252}}}; ἱπξεγρτοιοα ἃ5 τηθαμίπρ ἐσ υΐε- 
ἴογν, Οντ Ρς, ἡ8:τῸ- ατ(λ1.69.τού0}}}; ΟἸντηρ. ῥ,.1,αη}.5:το(Μ.03.76 18}; 
οἵ. Με.» ε5.1.44{0.202.2; Μ.τ8,2734). 

[“ΠἸνικοφόρος, ἴοτ νικηφόρος, της ττΤΊ στ.» 0 (ἐς. δ τη πο ΕΡΒΕβι5]. 
νἰμίμ)α, τό, 1. ταν ἐμαὶ ᾿ας δέεμ δε ἔου τραςίηφ, ᾿)ον.ἄσεῖ.τ. 

α(}}.88.16408) ; 2. τοατίτηρ οἵ ἀἸ5010]165᾽ ἔεεῖ, ξύγτ ἤοηι ἤϊυ.το( ἢ, 

2768). 
νιπτήρ, ὁ, 1. ῥαξίη ΤΟΥ νΑΒΏΏΩΡ ; ἃ, ἴῃ σόη, ν. τῶν ποδῶν Τ΄. 71οὐ 25 

(ρ.118,109); ΡΔ]}. ἐ. 1 αιις.55(ρ,148.,20; Μ.34.1244Ὰ}; Ἀροῤίμλι αν (ΜΝ. 



νιπτικός 

ὀφιϑοτ); Ῥ.αἱ οὔτοι ἄοοτ δύο ν. εἰσι πρὸ τῶν πυλῶν τῆς ἐκκλησίας" 
αᾳ τοῦ ὕδατος, ἐν ἦ νίπτεις τὰς χεῖρας, καὶ μία ἡ χεὶρ τοῦ πένητος, ἐν 

ἢ ἀποσμήχεις τὴν ψυχήν σου ΤΟ  ν5. εἰδότι. )(0.702Α}; 2. παπὶς οὗ 
ἐρίδοάε οὗ νγαβῃϊπρ' οἱ ἀ1501Ρ]65᾽ [εεἰ (76.153), ἘΒΈγΟΗ, ῥαξε τ( Ν 86. 
23024); περὶ τοῦ ν. (ζοΞτα. [πα.ἰ0}.50(}1.88.2920); {σοττῃ ΟΡ εομέεμρῤί, 
ᾧ1.08.3968); 3. πδιπθ οὗ σεγθιηοην οἱ [οοὐ-αβηϊηρ οα ϑυπάν 
Τρουγβάαν, Ἐμελοῖ, (ρ.591). 

. Ἐγιπτικός, [07 τυαΞ}ῖνιρ ὕδωρ νιπτικὸν τῶν ὀμμάτων τ γ55, ον, 
13 πη Οαπὶ. (Μ.44.τοδολ). 

Ἐγιπτοποδέω, ἤαυε οπεὶς Ἵεεῖ το τῆνα Κοιῃ. Μ6].(58 ΒΑ͂ΥΥ τροῖ 

Ῥ140). 
νίπτρον, τό, τοοῖ εἰοἰξ, ᾿ομεδοί,(0Ρ.656,650). 
νίπτοω ({"]νίβω), 1. τραφ}; ματιὰβ οσ οἴμοι Ῥατῖβ οἵ θοᾶγν (ραϊ ποῖ 

(Π6 ὙΠ Ο]Ὲ [λούω)}; : 
Α, [π|ὸὕ;; 1. ἰὴ σϑῆ, τὸ πρόσωπόν σου “των “4, 7ο.20(ρ.τ66.20); “-ε 

τεὸν βέθος Νοηπ,ραν. 7ο0.0:7(}1,42.8254}; 2. οἵ νναϑίηρ οἵ ἀἰβοιρ ε9᾽ 
ἴδεϊ Ὀν (γί, οὐὨ Ἰσοῃ. ἤα67.4.22.1(λ1.7.10468); τοὺς πόδας ἔνιπτεν 
αὐτῶν...ὁ ἄτυφος θεὸς καὶ κύριος τῶν ὅλων, οὐκ ἀργυροῦν δὴ ποδο- 
νιπτῆρα περιφέρων ἀπ᾽ οὐρανοῦ (Ἰργη.βῥαεά.2.3(0.170.30; Μ.8.4368); 
Ἑσξοτγ μον. δ, 5 τη 7μά{ρ.514.1τ5; Μ.Ι2.Ο858); 14. εἰς.2.7(0.133.4; Μ, 
ττιδο40) ; 16, [0.32.6 {{{ {τ ; Ρ..434.27{{..; Μ.14.756. 8); 1δ.32.1(6; Ρ.426. 
20; 1604} Ο{. 5. ποῦς ; ὃ θεὸς ὁ πλάστης, ὁ πλάσας ἀπὸ χοὸς ἄνθρωπον 
ἐν χάριτι, αὐτὸς “ει τοὺς πόδας τοῦ ἑαυτοῦ πλάσματος ἘρὮτ.3. 
4238Β; (Πτγϑ.λομ.70.2 τῇ [ο.(8,4τ6.4}; Ογτ. 70.0(4.7264) οἷτ, 5. ποῦς; 
Αἰπιηοη. 9.13:4(}|.8ς,14818}; τεϊαῖθα τὸ Ὀαρτίβιη, Οὐ. [0.32.γ(6; 
Ῥ.436.17 7570) οἷ(. 5. πούς ; 3, τηρα,, 1η ἸΡΟΥΘΊΪΟ σΟΠ]} υσϊηρθ τῷ γὰρ 
λέβητι τῆς πίσσης ὡς ἐμβράσσοντι καθίησι τὰς χεῖρας. . φθάνει δὲ καὶ 
τὰς χεῖρας πολλάκις ἅλμῃ νιψάμενος δι᾽ ὃ οὐ πάνυ τι καίει, κἂν ἀληθῶς 
ζέῃ ΠΙρρ.ἠαόν.4.32(ρ.50.18; Μ.τδι2οο8.Α); Ὀεΐογαε οαἴίησ, «4.70.6 
(0Ρ.154.20) ; αἴτον τὴρα], ροῤλι Ῥαὶν.(Μ.65.1378); Θοτἀοεῖ.τ. τ] (Μ. 
88,χ6408Β); Ὀδΐογα ᾿πουηὶηρ ρσᾶνοσ, (οηϑί. ΑΓ ρ}.8.32.1τ8; ἴῃ Πρα]πηρ, 
ΑΟΤ ον. καίρ.τ68,22); τοῖ. ξαβεπρ Ὀϑίογα (οιηπηιηΐομ ἐὰν... 
νιβομένου εἰσέλθῃ ὕδωρ ἐν τῷ στόματι,...μὴ ἀποστραφῇ τῆς κοινωνίας 
λίοριοε.βοκ ; 4. οἵ Υἱΐιια] να ϑῃϊηρϑ ; ἃ. Το νν]βῃ, οὗ ρυιεϑί Βεΐοσα β8ουϊ- 
Βοίηρ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν σε εἰς τὰ ἅγια, λούου" καὶ ἐν τῷ θύειν σε, νίπτου-" 
καὶ ἀπαρτίζων πάλιν τὴν θυσίαν, νίπτου Τ.  δυ.0.1τ, Ὁ. (Ὠγοίϊαπ, οἵ 
Ῥτιθδέ Ὀείοταε δηδρμοῖα ἑωράκατε τοίνυν τὸν διάκονον τὸν νέψασθαι 
διδόντα τῷ ἱερεῖ, καὶ τοῖς κυκλοῦοι τὸ θυσιαστήριον τοῦ θεοῦ πρεσβυτέ- 
ροις. ... σὐμβολόν ἐστι τοῦ δεῖν ὑμᾶς καθαρεύειν πάντων ἁμαρτημάτων 
«τὸ νίψασθαι. ἐπειδὴ γὰρ αἱ χεῖρες σύμβολον πράξεως" {τῷ νίψασθαι 
ταύτας, τὸ καθαρὸν... «τῶν πράξεων αἰνιττόμεθα Ογτ. ΗΠ εαἰδεἶ,.23.2; οἵ, 
ΤἰαριΟσηειἀρΡιδιτττ; Ομ. Ατ.ε.}..3.2(41.3.425}0); 18.3.3. τοί437}}; 
1αεπΡ φοπίορ[ (Μ. 98. 4240); Ὀεΐοχα Ῥερίππιηρ ξαυνῖσα, {1. 
ΟΠνγ5.(ρ.356.5); οἵ ρξορὶὲ Ῥείοτε διϊοστίησ Ὁπαχοῦ, ἃ5. δὲρῃ οὗ 
οἰδαπδῖτισ οὗἨ 5011 Ὀν ργάγε, Ν}].9}»}.1.24(Ν1.70.800)}; ς. τεῖ, νγαβῃ- 
τὴρ οὗ ΡΙΔτο᾽5 Βαπαᾶϑ 1π ΟΚΟῊ οὗ ἱππούξηον τῶν δὲ ᾿Ιουδαίων οὐδεὶς 
ἐνίψατο τὰς χεῖρας, οὐδὲ ᾿Ηρῴδης οὐδὲ [εἸῖς [τ]ῶν κριτῶν αὐτοῦ, κ[αὶ 
μὴ] βουληθέντων νίψασθαι ἀνέστη Πέειλᾶτος ἔυ. Ῥεῖν.τ(ρ.202); 4. 1. 
Β 9.4(Ρ.301); παρὰ δὲ τὰ νῦν ἔθη Ρωμαίων ἐνίψατο τὰς χεῖρας, ἴσως 
᾿Ιουδαϊκὸν ἔθος ποιῶν ΟΥ,ἐΟΉ 1.5 ον, 124. η, ΜΙ (ρ.250.10}); Οοηοί. ΑΡΡ. 
5.10.4. 

ΒΒ. τηδξ., οὗ ρεηϊτε 118] [εατβ τούτῳ τῷ ὕδατι, ὁ χοῦς ““εται ἘΡΗτ, 
2.3688 ; οἵ οἰεδηβίηρ οὗ 508} ἔγογὴ 51η, Βαϑβ.ἤη".ι.2(2.20 ; Μ.31.1654). 

ΠῚ. τοαςὴρ οὐ, ταϑῖ. μετανοίῃ ἀμπλακέας “ἴοντες Νομη, αν, 7σ.3123 

(}.43,7690). 
Ἐνίτρος, ἡ, ἰαχ ΟἩ ἨΤίγε, ἘΡῚΡᾺ.ἠἢαεγ.76.τ(Ρ.341.12; Μ.42.516}0), 
νιτρόω, εἰσαγδε τοῦ ἨΠΙΡΕ; Ῥα55.γ ΘΥΤ65.6ῤ.44(44.66.13268})). 
νιτρώδης, ἡηρῤνεέρπαίξα τοῖς πῖνε, πτίγοιις, ΤἘΡΔᾺ]. 511 ἐδόγηι, Ῥ γί. 

ττ3(Μ.86,2265), 
νιφάς, ἡ, σπου ακε; Πδυοθ ἐμΐεκ ἐἤοῖθεν, ταεῖ, ὅρκων τὰς ν. (ῇχγϑ. 

οἰαἱ.4.6(2. 588); βελῶν...ν. Ἰα Ξας.6.τ(ρ.τ68.7; 1.4320); ν, λυπηρῶν 14, 
ἀοτη.15.2 τη δΠ|. (7. τ88Α}; πειρασμῶν ν. 10.34.γ(3874}; ν. γραμμάτων 
(οπβίδητβ Δηϊ.ρ.3(}1..2.745}; λίθων ν, ΤΒατ, ἡ. 6.ς.4.0(3.1021). 

νίψις, ἡ, τυασήτηρ; Ἰ. οἵ (τ Ι5Ε᾽5. νναϑῃχηρ οἱ αἰ5ο 0] 65᾽ ἔδεϊ οἱ μὲν 
οὖν πολλοὶ καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν κονιορτοῦ τῶν ἁμαρτημάτων πληροῦνται 
κατὰ τὴν κεφαλὴν...οὗἱ δὲ γνησίως τῷ ᾿Ϊησοῦ μαθητευθέντες..-μόνους 
τοὺς πόδας δεομένους ἔχουσιν τῆς ὑπὸ τοῦ λόγου ν. ΟΥ, 70,532.2{(ρ.427. 

τϑ; Μ.χ4.1444}} 10.32.4(0.432.57; 7520); ἐφ.32.7(6; ρ.436.16; 7570); 
καὶ ἅγιον ὄντα ἐνδέχεται δεῖσθαι τῆς ν. τῶν ποδῶν 10.32.152(7; Ρ.444.15; 
1600); 1.32.τ12(8; ρ.446.8; 7728); 2. οὗ φνεϑῃίηρ οὐ Το ερταπί 
Π8η45 αἱ δασμασγιβί, γεϊεγγεά ἐὸ 70.15:1ὸ, Τοπ. Ατ.6.}.3.3.τοί .3. 
4404); ἡ δὲ ν, τῶν χειρῶν, ἀντὶ τοῦ νίψαντος, καὶ ᾿ἀθῶδς εἰμι᾿ φωνή- 
σαντος. καθ᾽ ἡμᾶς δὲ τοὺς ἱερεῖς δηλοῖ, ἵνα καθαριεύοντες τὸ συνειδός, 
γοῦν καὶ διάνοιαν, ἅτινά εἰσι χεῖρες τῶν..-«ψυχῶν,."«προσίωμεν τῇ ἁγίᾳ 
τραπέζῃ Τσοττα, ΟΡ εορμέφηρὶ. (Ν1.08.,4240). 

Ἐνρβελ(λ)ήσιμος, Ἐνοβελ(λ)ίσιμος, ν. Ἐνωβελ(λ)έίσ(σ)ειμος. 

015 

᾿ἐμψυχωμένον ψυχῇ ν. .. 

νοερός 

ἘΝοέμβριος, (1,Αἴ. Νιουονεδν 15) οὐ Νουόδεν, 4..4πάᾶν.ἃ το(ρ.57. 
22); 4.,44πώγ7γ.Β ττ(ρ.64.6); Μ.α5.12.1; βαπτισθέντος αὐτοῦ [56.Ψ 
Χριστοῦ) κατ᾽ Αἰγυπτίους ᾿Αθὺρ δωδεκάτῃ...πρὸ ἐξ εἰδῶν Ν, ἘΡΙΡΗ. 
λαόν. σι. τ6(ρ.270.15; Μ.41.9204Ὰ}; ϑοοῖ,ἀ.6.5.18.14(Μ,67.6134)}; 70. 
} 14]. εἰγοποιι Ρ.270(}.9).4214}; ΤἈρΠπη εἰζομ. 45 (Μ.1οϑ. 1698). 

Ἐνρερητόκος, ῥαγεηπί οὐ τηπϊεἰἰοείμαὶ ἰξίηρς, Θγπιο5.ἀγηιη.3.χ6)(ρ.12; 
Μ.6ό.1596). 

Ἐνοερηφόρος, ὑδαγίτιν ἰστυαγάς ἐμ οἰϊστόϊο, ἐριίγείμαὶ ἰξίηρεο, ὅγτι68. 
ἀγηηηπ.τ.τ)ι(ρ.ὅ2; Μ.66.1592). 

Ἐνρερόομαι, ὑέ Τηδριγεί ἐκ θεοῦ νοὸς ἡμῖν νοερωθεῖσα [530. ψυχή] 
Αηδϑι.δισογπίριαρ. 3(}4.80.11654Ὰ). 

νοερός, 1, ἐηοἰἰσοίμαὶ (οἴτει, βοατοεὶν ἰο Ὀς αϊδί. ἔτοπι ςριγτίμαὶ 
(ν. 11 1πἴγ8); πεῆος οἰϊεη )οἰιθά ψΊ ἢ λογικός, λογικός τηραηίηρ 
βίχοα]ν γαϊοπαὶ, τη εἰϊοείμαϊ, ν᾿ (τλοτα εἶν), δείοηισίησ ἰο ἐμ6 πη- 
δό6Ή, Τηϊεἰἰδεϊμαὶ, οὐὁ ἐρίγί αὶ ογάον; βουιθίϊηγεα δαιαναίεμπε τὸ 
πνευματικός) » 

Α. τὸ ν. ἐηιεϊεείμα! ῥαγί οἵ τάδ, ἴθ {Πραγίτα αἰνίβιοι (οἔ, 
ΡΙαῖο Κι ρ,441Ὰ) τὸ ν,, ὃ δὴ λογιστικὸν καλεῖται (Ἰδη, ῥαεά, 3.χ(ρ.256. 
4: Μ.8.556Ὰ}; ὁ..«ὄφις..«διαβιβρώσκων τὸ ν. 1.3.2(0.238.28 ; στὰ); 
μεταροίῳ πτερῷ τὸ ν. ἐπερείσαντες Ἰὰπι5,ἰ ( Ρχοφίῃ (ρ.196.5; Μ.2ο. 
13170); Ατμον,Απίοπ.ο( Μ.26.8734),; {Β85.ςοηδὶ.2.τ(2.5418; Μ.31. 
13404}; καταμιχθέντα δὲ πρὸς ἑκάτερον τούτων, πρός τε τὸ αἰσθητὸν... 
καὶ τὸν. τοῦ ἀνθρωπίνου συγκρίματος ΟΥΝ γ85.ογ.καἰξολ, τό(ρ.70.12; Μ. 
45.528); 14. μη.12(1 Ρ.361,13; Μι45,χοδ40) ; τῇοοῖν τῃδὶ ροββεββίος 
οἱ τὸ ν, ΟΥ τὸ λογικόν σοχιδί τὰῖ858. αἰνὶπε πᾶσα ἴῃ πὰ τοίαϊεά, 
Πα ΜΟρΒ. ΡΤ Βατψι.20 τη σοη.(1.31); ὃ θεὸς τῇ φύσει ἐνέπηξε 
τῇ ν. τοῦ ἀνθρώπου οὐσίᾳ τὸ κατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ... ἵν᾽ ἅπερ ἐστὶν ὁ θεὸς 
τῇ φύσει, ταῦτα κατὰ τὴν αὐτοῦ χάριν ἔχειν δυνηθῇ καὶ ὁ. «ἄνθρωπος, 
τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ν. αὐτοῦ (λΕ],νΖ.ἢ.6.2.15.8(Μ.8ς.126οα). 

Β. τηϊεἰ ἰροηΐ, γα τομαὶ; 1. ᾿ὰ ρθη. ἀριθμὸν...ν, οὐσιῶν ΟΥῥγέίῃε.2.0. 
τ(ρ.τύ4.2; Μ.11.2250) ; Ἐπι5,}.5.11,2οίσ416 ; Μ.21.0018}; λόγος... ἀρχ- 
ἱερεὺς πάσης ν. καὶ λογικῆς κτίσεως 1,4.ε.τ.το(ρ.47.4; Μ.22.80Ὰ}; 
1.64.1.τ.8(Ρ.66.34; Μ.24.8370) ; δυνάμει ν. καὶ λογικῇ τὰς κατ᾽ εἰκόνα 

« «πεποιημένας ψυχὰς ν. καὶ λογικὰς ἀπειργάζετο 1.1. 20(ρ. δι 31) ; 
8684); ΤΑΙ. ἐν. μά.3(Ν|.25.2040); τὴν λογικὴν ψυχήν, πνεῦμα οὖσαν 
ν. Ππβίφω,Ογ.2(Μ.6. τ4690); ; ιοπ χη. 41 ΝΜ. 2: 0938); 2. οὗ τε 
Ὑ1}} αὐτεξουσιότης ἐστὶ νοῦς κατὰ φύσιν κινούμενος ἢ νοερὰ τῆς 
ψυχῆς κίνησις αὐτοκρατής (ἼἸετη. Γγ.4ο(ρ.220.1}; Μ.9.17528); ψυχῆς 
νοερᾶς αὐτεξούσιος κίνησις ΤΑ.Ώ φογ»ι, Πα. (Ν.26.12020)}8Ρ. [)οεὶ. Βαίν. 
4ο(Ρ.208.18); ἡ δὲ λογικὴ καὶ ν. φύσις, ἐὰν τὸ κατ᾽ ἐξουσίαν ἀπόθηται, 
καὶ τὴν χάριν τοῦ ν. συναπώλεσεν ΟΥΟΝ γϑ5.ογι καί δεῖ, 31τ(Ρ.113.13,14; 
Μ.45.110); 3. οἱ δοίοηβ, ἐμ εἰ ρομὶ, Οὐ. γγν.81 ἠμ Παη.(Ρ.266.20; Μ. 
13.645); 4. οἱ τηδη 5 ἡδίτγο, γαϊοπαὶ (Οἱ ἔγοα. σοι πο ψ ἢ 
ὨΟΊΊΟΏ ΟὗἩ πιθῃ 85 8 ΒρΙΓ ἔπ} Ὀεϊηρ, ν. 1πἴτὰ} ὅ...τοῦ θεοῦ λόγος, ὁ τῆς 
ἐν ἀνθρώποις λογικῆς καὶ ν. πατὴρ οὐσίας ἔπι5...(..4(0Ρ.202.32; Μ.20, 
13334}; τῇ τῶν ἀνθρώπων λογικῇ καὶ ν. δυνάμει ἰά,ἀ.6.τ.το(ρ.44.18; 
Μ.22.864}; 6], γΖ.},.6.2.15.8(}1.8ς, 1260 4}; 5. οὗἨ Παπιαι βοὰὶ ; 8. 'π 
δε, τοῖς.«.-«τὴν ψυχὴν ἢ τὸν νοῦν (εἴτε πνευματικὸν τοῦτον ἐθέλουσι 
καλεῖν εἴτε πνεῦμα ν. ἅγιον καὶ μακάριον εἴτε ψυχὴν ζῶσαν εἴτε θείας 
«φύσεως ἔκγονον...) τοῖς τοῦτο ἐλπίζουσιν ἕξειν αἰώνιον σὺν ϑεῷ, 
τούτοις διαλέξομαι ([ε]5,αρ.Οτ,( εἰς.8.4ο(ρ.264.7; Μ.1τ.τ5894); Οὐ. 
γ4671.47(0Ρ.42.30; Μ.11,6208); ἄφθαρτον γὰρ φύσιν πεποίηκε τὴν ν, καὶ 
αὐτῷ συγγενῆ, καὶ οὐκ ἀποκλείεται ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς ἡ 
λογικὴ ψυχὴ τῆς θεραπείας Ἰα ῥγέρε.3,1.13(ρ.2τ8.1; Μ,11.2734}; 
Ευδυυ.( ,.4.δ4(ρ.144.18, Μ.20. 12208); 14, κ(ρ.205.21) Μ.20.13404}; 
τὴν ν. τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, ἥτις νοεῖται ψυχή ΤΑΙ. ροί ,,.8(Μ.26. 
11.440); οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐ ἐντὸς κατακλείεται τῶν τῆς 

σαρκὸς ὅρων ἡ ν. φύσις Οτ Ν γϑ5.ογ,οαἱδεΐ τοί ρ.54.13; Μ, 45. 410); 1α. 
“ροϊ .8(}1.45.11408); Ὁ. οἵ ΟΒγΞτ᾿ 5 δυτηδῃ οὶ ψυχῆς ν. ἐστερημένην 
αὐτῷ σάρκα διδούς ἴβο, Ἄρειος], φύσει παθητὸν αὐτὸν δείκνυσι ΤΑΤἢ. 
βέγα [ἃ (Μ.26.1292)ρ. Ῥοεὶ, ᾿αὶγ.4ο(Ρ.298.13); μορφὴ τοῦ δούλου, ἡ 
ν, τῆς ἀνθρώπων συστάσεως φύσις σὺν τῇ ὀργανικῇ καταστάσει ΤΑΊΉ. 
“}οἰ,2.1(44.26.11334}; ἄνθρωπος γέγονε...κατὰ πρόσληψιν πάσης τῆς 
ἀνθρωπείας φύσεως, τουτέστι ψυχῆς λογικῆς καὶ ν. καὶ σαρκὸς ἀνθρω- 
πένης ῬΒοΙη5 εἴ 4],6}.4ρ.ἘρΡΙΡΠ.ἠαεν.72.12(ρ.266.10; Μ.42,400Ὰ}); 
στιν 85, ροὶ,35(Μ.45.12014-Ο); ὅδ...λόγος..«ἤἦνωσεν ἑαυτῷ σῶμα 

. ἑνοῦντες..«τῇ ἁγίᾳ σαρκὶ ψνχὴν ἐχούσῃ τὴν 
ν, --- τὸν ἐκ θεοῦ.. «λόγον ντ.ῤ.45(0.153.2; 5..1368); ἐμψυχωμένον.... 
ψυχῇ λογικῇ καὶ ν. Υἴοῖ,}1ς.7:32(ρ.330.2); εἴ τις λέγει, ὅτι οὐχ ὁ λόγος 
ὐσαρκωθεὶς σαρκὶ ἐμψυχωμένῃ τλῆ λογικῇ καὶ ν. κατελήλυθεν....ἀ, ἕ, 
σὐΡ(ε43)απαιῇ. οΘ(Ηδμη Ρ.229); 6. οἵ τΠ6 σοϑίαοβ (ϑτοις), οἵ, ἴθι, 
σἱγ.8.2(Ρ.82.6; Μ.9.5 644); ἀφηϊφά Όγ Δυ βίοις, Ογτ, εἰρη. (65,608). 
. τηιοἰρειμαὶ ἀντίληψις δὲ νοερὰ πίστεως ἔχεται (Ἰετ.5,γ.0.17{ρ.510. 

δ; Μ.9.3844}; ἀγάπη.. "αἰσθήσει ν, τὸν ἀόρατον ἐξιχνεύουσα θα. ρον. 
τῴρ. 6.5); οὗ Ὁοὰ νοῦς καὲ νοερός, καὶ τὸ νοητόν, καὶ πρὸ νοητοῦ ϑγτ68. 
ἀγριη.3.177(0.12; Μ,66.1596). 



νοερότης 
Ἡ.. οὕ οὐ δεϊοηρίηρ ἰο ἐδ τηΐμα ν. ... ὀφθαλμοῖς ν.1. ἴὰ ΑΟΤλοΡ.᾿ 65 

(Ρ.1β82.75.)}; ν. ἀρετῆς Ηον ἴσην. δ.τ6; Τῖομ. Α]. ἀρ, 10. 15,.6.14.2] 

(γβξο; Μ.2τ.τ2880) ; 111. {αε.(ρ.106.7}; 10.1), ἤν. τ. 6(}1.96.5530). 
Ε. επάονεϊαμάΐηρ, τὴ ἢ Βποιοϊφάσο οἵ Χριστὲ νοερὲ τῆς εὐσπλαγχνίας 

Αἰ κοι. Α χρ(ρ.156.24). 
Ἐ. μέζω μιῆς παλάμης νοερῷ κεχαραγμένον ὁλκῷ Νοηπ.βαν. 7ο. 

το: 2ο(Ὁ].43.0ο10). 
11. τρίνιμαϊ, δεϊοηρίηρ ἰο ερίγίίμαϊ τοογὦ ΟΥ̓ ονἄον; 
Α. οἵ Οοά, ψῆο ἰ5 ν., ἔτὸ Βυϊηϑη βοὰ], ΟΥ̓ παν. Α1(Ρ.42.30; Μ|τΙ, 

6298); Νοπη.ῥαγ.70.1.:33(}1.43.71568); ἐδιτ5:26(8774); ὁ δὲ θεὸς 

ἀσώματόν τι χρῆμα καὶ ν. ΖΑ. ΜΙ, ορίξ ( 85 ττοσα); οἵἨ ἸμορΌ5, 

ΟἸετη. είν. 6,ο(ρ.468.4.; Ν.9.2038); Ῥϑάογῃ τὴν πρὸ αἰώνων ν. καὶ 

οὐσιώδη: σοφίαν Ἐπι5.᾿,.6.1.2.3(Μ.20.538}; σοφίαν, ὅλην δι᾿ ὅλου ν. 

καὶ λογικὴν καὶ πάνσοφον ἰ4.4.6.4.2(ρ.151.531; Μ.22.2534}; ν, τε χρῆμα 

καὶ ἀσώματον Οτ, υυ55.ον. αἰεὶ. τ(ρ.9.4; Μ.4ς.130); οὗ Ἡ!. ΟΠορῦ τὸ 

τῆς σοφίας ν. πνεῦμα καὶ ἅγιον Με ἢ. 5 γη.7.1τ(ρ.11.3; Μ.18.1210); 
Οτ.Να2.0γ.31.20(ρ.184.πτὸ; Μ.36.168.); τοῦ ν, καὶ θείον πνεύματος 
Τμάι.}.. γε. τ(3.ττοβ). ᾿ 

Β.Ομποβῖ.; 1. οὔ τατος ἀρχαί (ΒΕ: ἰ8η), ΗΕ ρρυλπαον..τοίριττδια; Μ, 

τ6.3182Ὰ)}; οὗ »ητηοσαϊαϊ ὅτε (Θἰπιοπίδη), 6.6. 1τ(ρ.138.1; 32114})} 

2. οἵ μονογενὴς καὶ ἰδίως ν. Ο]ειη,όχε, Τ άοὶ. τοίρ.τορ.24; Μ:.0.6600). 

Ο. οὐ Ἀδανθν Ὀεΐηρβ: 8η56}5 (ν. ἄγγελος) σώματα..-εὔμορφα 

καὶ ν, ΕἸοτη. χε, 1 άοί, ττίρ.ττο.τ3; Μ.9.6618); ἀγγέλων καὶ τῶν ν, 

οὐσιῶν οἰκητήριον ΟΥ̓Χ ἵν Ῥν.3:τοί.17.1680); ΜΕΓΠ, γ65.3.τδίρ.4ττ, 

25; Μ.18,317Ὰ}; Επ5...Ο τίρ.το6.28; Μ.20.13208) ; δυνάμεις ἀσωμάτους 

οὐνκαὶ ν. 14.,4.6.3.3(ρ.113.10; Μ.22.1030}; 1.4. τ{ρ.150.21; 2524); 0. 
ΝΑ 2.0γ.21.2ο(ρ.185.43; Μ.36.168.); 16.45.6(6290); ΟτοΝ γ55.λοηι.7 ἴῃ 
Οαηι.(Μ.44.οτ20); {Π184..4γ.ο(Νέ,6ς. γτ658); οὐκ ἄγγελος, οὐκ ἀρχάγ- 

γελος, οὐκ ἄλλη τις δύναμις ν. καὶ ἀσώματος 70.Ε]εοιη.υ, [ γεῖι, 

(0.138); Κεϊ. Βαῤὶ,(ρ.400); Οποβῦ, οὐδὲ τὰ πνευματικὰ καὶ νοερά, 

οὐδὲ οἱ ἀρχάγγελοι, οὐδὲ οἱ πρωτόκτιστοι (]επ). χε, Τἱάοί. τοίρ. τοῦ. 

τό; Μ.9.6698); ἐδιτα(ρεττο.26; 664Α); σποκί, ἀβοῦβ, ἐδιφ(ρ.128.18; 

οὐ. 
Τ). οὗ ἐπα πρανϑῃϑ, ϑυπθϑ. γηΉη.0. 48(59; Ρ.55; Μ.66.1613); σποβί,, 

Ιγϑηιἤαεν.τ.5.2(Μ.2.4038). 
Ἐ᾿. οὗ ονἢ βρι 118 μὴ..«ἐλαφρότητι διανοίας ...σεαυτὸν ἐμπάρεχε ταῖς 

τῶν ν. ἐπιστασίαις εἰς ἀπάτην σον Μας.Αερ, ῥαί.13(Μ.534.8768). 

Ἐς. οἵ υσπδη 5οὰ], ΟΥρταγὶ.47(0.42.30; Μ.11,5208); ἄυλος ὑπάρ- 
χεις εν. ,νννοὐράνιος 4. πάν. ἤν .6(ρ.40.33); ψυχαὶ...σὦματα ν. ὑπάρ- 
χουσαι Μοῖῇ.γ65.3.18(0.415.14; Μ.18.3284); ψυχαῖς νοερὰν οὐσίαν 
κεκτημέναις Ἐ15.}.6.1.τ(2Ά; Μ.21.248) 1ἃ,.6.1.1(0.28.31; Μ.22.764). 

Ο. ἴῃ ρεπ. οἵ ψμδῖ 15 βρ  ϊααὶ, ΟΡΡ. πιϑῦεγα] νοερῷ καταβληθεῖσα 
χωρίῳ ΟἸεπ ῥαεά.τ.τίρ.90.1); τὰ ν. καὶ οὐράνια τῆς διδασκαλίας τοῦ 
᾿Ιησοῦ νάματα Οὐ. ἤγν.54 1. 70.(0.528,26); ᾿Ιωάννης ν. σπινθῆρας ἰάλλων 
Νοππ.ραν. 70.5:350}1.43.7800); πνεῦμα... πάντας ἔχον νοερὸν δόμον 
1ν.τ4: τ](8698); ἄξια τοῦ ν. νυμφῶνος...ἐνδύματα 518. ῬῈ}.Φρ} τ (ΝΜ. 
18.2330); ὃ μέγας ἀρχιερεὺς τοῖς ἐκ τοῦ ν, πολέμου. .«ἀναστρέφουσι 
δίδωσιν ἄρτον καὶ οἶνον Μαῖς. ΕΥΟβιεδε,το,Β(}.65.11324}; τῷ ἀχράντῳ 
αἵματι τὰς ν. ἐπιχρίσει φλιάς Ὀοηκῖ, Ὀΐας ἰσμα.37(Μ.88,5210); οἵ 
ἄϊνίης Πρϊ, ΟἸεια. οἰν.2.2ο(ρ.175.27; Μ.8.1ο0608); 16.6.12(ρ.484.11; Ν, 
9.3258); Δ ἐχο Τἰάοὶ, τ2(Ρ.110.27; Μ.9.6644); 41. Τῆον. ἃ υ]ο(Ρ.587. 
3); Ἐχ5.}».6.1.3(88Β; Μ.21,328); 16.τ.5(148; Μ.444); πνεύματα νοεροῦ 
φωτὸς ἔκγονα 14.1.6 τ(ρ.τοβ,τ8 ; Μ',20.1324Ὰ}); ὃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος 
τὴν ἀνάπαυσιν εὐτρεπίσας τῷ ν. καὶ ἀπαύστῳ φωτί Βα5.Ὺεχ.2.8 
(1.21Ὲ; Μ.29.528}); Τμάᾶτ.15.2: 2τ(ρ.117.8; 2.180); 14. Ερλια:τοί3.407)} 
φῶς ν, τε καὶ ἀληθινὸν εἶναι τὸν θεόν Ἰᾷ,ἐγαη.3(4.τ84); οἱ ΟἨμεῖδί, 
Νοπη.ῥαν.7ο.1:8(Μ.43.7408); οὗ Ὀμυτοῦ τῶν ἐπέκεινα οὐρανίων 
ἁψίδων...ν. ... ἐπὶ γῆς εἰκόνα Ἐλπι5..6.το.4.60(}.2ο.8778); οἵ ψψοΥΒ ΠΡ 
οὔτε τὴν..«ἔνυλον ἐζήτει λατρείαν: ἀλλὰ...ν, γτ. Γ[μἰη.4(65,1260}; τὸ 
ἐπουράνιον καὶ ν. θυσιαστήριον ἸϑΟρΠτΗ ἰἑίμνρ..(Μ,.87.30848); οὗ 
Ῥιδβιμοοᾷ ν. καὶ ἅγια ζ(ῃτνπ5,5αε.7(1.805.); Ῥτος, ,.1ς.40: τ-ῦ( Μ.87. 
2332}; οὗ ρΌΞΡρΕΪ 845 ν. φῶς, ΤΒάτ.ἢ.6.1.23.8(3,805); οἵ ἴπησ, ν᾿ ..: 
οἰκονομίαν [“π5.6.1}..2.τ8(Ρ.122.3; Ν.24.9414}; ἴῃ μ6π. οὗ ΒΡΙΓΙΓΔΆΙ 
Ρδιβοῃϑ ν. ἦμεν τῇ καρδίᾳ “44. ῬἈ1].143(ρ.82.20) ; ἡ ν, φύσις στ ΙΝ γ85.0». 
εαἰσε 8(0.44.12); Ὠ)184.4.}6».718(0.98.4). 

Ἐγρερότης, ἡ, ῥη76 Σρίγηπαϊ τὴν ψυχὴ ..«ἑνικῇ ν. κινουμένη Ἰδῖοη ΑΥ, 
ἅ.π.4.0(Ν.3.}058) ; τὰ δὲ καὶ νοήσεως, ἢ καὶ ν. Μακχ.σεποί ἀν π.ττ.6(Μ.4. 
4018). Ἶ 

νοερῶς, 1! σεϊμαϊν, τοῖς ἰπδ τρῖμ σαρκὸς...ἐψυχωμένης ν. 

Οεουπι.4ροε.τττ-(ρΡ.32)}; Ἐπιβίταὶ, βία  αμῖηι, (ρ.351); Ὑβάτιϑιαα, 
απ γ7.32,4.12(1.00.4364}. 

νοέω, Α. εἀπῖ ἀϑομὶ, μαῦε τῈ. τοϊμά σεμνὰ νοεῖν ΤΟ ]οΡι.1.3; τὰ 
αὐτὰ..«νοοῦντες (Ἰ]οτη,5,ν.7.12(0.54.30; ΝΕ.9.505Ὰ}; νοοῦντες τὰς ἔξω 
τοῦ βίου ὅδούς Οτοτμανί. Δοίρ.10.1; Μ.11.5804); περὶ τῆς ἀναστάσεως 
νοεῖν Μεῖἢ.»65.1.45(ρ.205.0; Μ.4τ.τττ60). 

Β. ἀρῥγεδεμά τρί γεμα!ίν δύναμαι νοεῖν τὰ ἐπουράνια Τρτι. Τγαὶ 5.2; 

οι Νοητιανοί 

Ἠοττληαγά.6.2.5; ὑπὸ ἀπίστων μὴ νοούμενος ὑ Πίορη.1τ.2} ν. ... τὸν 

θεόν ΟἸοτ, ῥγοί.τίρ.1ο.13; Μ.8,68.}; ἐδ. 2(ρ.18.13; 924}; 14,5 γ.7.τίρ.4- 

τα; Μ.9.4046); τοῦ ἀκούειν ἐν τῷ νοεῖν καὶ γινώσκειν κρινομένου ΟΥ. 

ῥνΐηξι4.2.6(ρ.317.1; Μ.ττ.3698); ἐν τῷ νοεῖν ὁ πατὴρ μειζόνως... 

νοεῖται ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἢ ὑπὸ τοῦ υἱοῦ 1δ.4.4.δ(ρ.36ο.6 ; 4108}; ἀνάλογον... 

τῇ μύσει τῶν ὄψεων τῆς αἰσθήσεως νοεῖται καὶ θεωρεῖται ἑκάστῳ ὅ ἐπὶ 

πᾶσι θεός ἰὰ(εἰς.7.Ξο(ρεΙφοιῖς; Μν1τ.14774}; Ἐλιβ ί Οτα(θ.226,23; 

Νί.20.125800); Νοπη,ῥαν.0.το: τ4-π5(ΜΜ.43.8330}; ε5ρ. οἵ Ἀρρτέποι- 

βίοῃ οἱ βρὶ στα] βεηβε οὗ βουϊρξατε οὐ ἈΠ 6ροσίθ5 1ῃ ρΈη., ΟἸθιπ, δέγιτιῖ 

(ρ.ιτουα; Μ.8,7οτ0); ἐδιτ.24{ρ.103.3; 9124}; ΟΥ( σἱἰς.7.38(ρ.τ88,21; Μ, 

1τ.14730}; ἰά.}».87 Τη 1π.24τ5ο(Ρ.275.13}} ἰᾺ..}0.13.τοίρ.243.20; Μ. 

14.4200) ; ἀπὸ τῶν ῥητῶν ἀναβαίνειν καὶ νοητῶς νοεῖν τὰ...τῆς ψυχῆς 

βρώματα 1}.32.4{(0.431,21; 1408);5 ΜΕΙΠ.Σγρ.ιτο Ξ(ρ.125.5; Μ.18, 
1074}; ἔοικε γὰρ τὸ μὲν κῆτος νοεῖσθαι ὁ χρόνος 1ά.γ65.2.2π(ρ.8ϑοιτο; 

Μ.18.3280); θα 5...6.6,18(ρ.276.31; Μ,22.456Α); οὐχ ἡ φύσις τῆς 
ὁρωμένης πέτρας, ἀλλ᾽ ἡ δύναμις τῆς νοουμένης, τοὺς ποταμοὺς ἠφίει 
τῶν ὑδάτων (ῃτγπ5.απονμττοτίι.5424); Ὀνυτιαάον, 5(1.1640); 1ὰ. 15.3.4 
(2.4918); 8ἃπ4 οἵ ἀρΡρτεμθηβίοη οὗ 5ριτι τ} τθα! εν τδᾶδ Ἰη[6]}Π16 10 ]ε 
ΟΥ Τοργεβθηϊεα οὰ δατίῃ ὈΥ 8η δβυίῃν θοΐηρ, Ηεταοίεοη ἀρ. Οὐ, 70. 
6.30(53; Ρ.148.τ6; Μ.14.2688); τοὺς διὰ τῶν μαθητῶν νοουμένους 

ἀγγέλους 1}.135.40(48; Ρ.276.34; 4880). 
ΕΟ δε μπάονείαπάϊηρ, δὲ τοῖξε λεχθείη ἂν ὑπὸ τοῦ νοοῦντος τῷ ϑεῷ ΟΥ. 

βοηι.ὅ.2 ἠμπι [6γ.(ρ.50.0; Μ1.13.2284}; 1δ.16.6(ρ.139.8; 4488); 1ἃ..70.τ.] 
(9; Ρ.12.14; Μ.χ4.260). 

Τ). ἡπεαη, εἰσηῖξν; πδῆοβ τὸ νοούμενον δε σεηδό, πιδαμίηνβ, ΟἼδτι. 
εἰγατοίρ.31.:8; Μ.8.7454}; τὸ νενοημένον ΟΥΟΥΤτ(ρ.323.17; ΜΙ, 

4490). 
ΓἘ]νοηθός, -Ξ νοητός, ἐπεί ρεμὶ, ῬΉλοχ,ερ.3τ(ρ.179), 
νόημα, τό, 1. ἐπομρἠϊ ἐγείρας τὸ διανοίας ν, Ἰτοη ἀαέν.1.14.3(Μ.7. 

6018); ὅταν ἀποβάλλῃ φαῦλον ν. καὶ γνωστικὸν προσλάβῃ (]ΕΤῊ.:|7.7.12 
(ρ.54.το; Μ.9. 5054); Οτιῤγέησ,4.2.3(0.311,4; ΜιτΙ.3618); πολὺ βάθος 

νοημάτων ἔχει (ῃγνπ,ἤοηι.1.3 ἴῃ δι ῥνῖηε, (3.540); ἅμα νοήματι (Ἴδη). 

εἰγιδιτδίρ. πο το; 2698); Επ5.., ,δ(ρ.2οὅ.2ο; Μ,20.13414}; 2. πισηίαὶ 
γοερῤγεσοηίαϊίοη, Ἰάφα ἀσώματόν τέ ἐστι καὶ λεκτὸν καὶ πρᾶγμα καὶ ν, 
καὶ πάντα μᾶλλον ἢ ζῷον (Ἰεπι. εἰν. 8.4(0.87.25; Μ.0.5760); ὀνόματα 

σύμβολα ὄντα τῶν ν. ... τὰ ν. ὁμοιώματα καὶ ἐκτυπώματα τῶν ὑποκει- 

μένων ὄντα..«τὰ ὑποκείμενα πράγματα, ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν τὰ ν, ἐκτυποῦνται 

ἐδ.8.Β(ρ.04.6; 5880}; τὸ ἐγκάρδιον ν. Βα5. δὴν, δι(3.51Ὲ; Μ,32.τ81Ὰ}}; 
3. ποίΐοη, ΟΥοῤνίης, 4.2.4{ρ.314.2; Μ.τ1.3658); ἀφανίξζουσι τὰ ὑλικώ- 
τερα τῶν ν. ἸᾺ.0.2.7(4} Ρ.61τ.31; Μ.14.1218); ὈΙοα, δη.1:2(Μ.33, 
τοό40); 4. τποτα β τίου ν, εοηεεῤῥηίοη, ἀρβηϊίοη, ἔχοντες..«ζῴου τι 
ν. ΟἸδηχ, ἐγ. 8. 4(ρ.8ς.τ8; Μ.9.572Ὰ); ΟΥΝ γ55. μη. τ2(1 Ρ.265.26: Μ. 
45.0690}); 5. ῥοΐμε πάθοι ἀϊβουββίοη, Τπατ, Ε».90: 5(3.101); 6. 5556 
οὗ Ῥᾶββᾶρε, Οὐ.ῤγίης.2.4{Ρ.312.8; Μ.11.3648); τὸ ν. ... τὸ βαθύ 
1 ποι. 1.11 πῃ [6γν.(ρ.166.32; Μ.13.4850); τὰ τοῦ γράμματος ν. 
14..}0.535.2τ(13; ρ.462.23; Μ.14.8000); ἰ6,».12 τη Πιοιδιιδίρ.338); 
Τμάτ.φν.2 ἐ. Καΐπ(1.352); 7. μη άἀεγειαμαίηρ, μεμα, Α΄. Ῥ τί γοσίῬ.30. 
11τὴ.. 

νοηματικός, ξ. οὐ οὐ δεϊοηρίηρ ἰο ἰφοΉρΡῊ ἕτερός ἐστὶν ὁ υἱὸς παρὰ 
τὸν ἐνδιάθετον, ἤτοι τὸν ἐν κινήσει νοηματικῇ λόγον Ἰιη.Β 0, ΟΥΥ, 79.1.4. 

(4.314); 2. ερίγίίμαὶ, ἰο δὲ τη άονείοοα ερὶγμαὶϊν οὐχ ὡς σωματικοὺς 
ἔχων ὄγκους, ν. δὲ παρέχων λόγους ἘΡΙΡἢ ἠαέν.65.4{(Ρ.6.20; Μ,42.17}). 

Ἐγοηματικῶς, 15: ἃ Φρίγημαϊὶ, μιν ειεαὶ 5όηδέ, ἘΡΊΡΠ ἀπε. τοίρ.28, 

11; Μ,43.520). 
νοήμων, Σ. τοΐξό, “ἰφεγεεὶ, ΜΕΊΗ. γγ.14 1ηπ [οδίρ.κτο.8); Νόπηύῥαν. 

1συτςτ τοί .43.8768) ; ἰτοῃ, οὗ νυ ϑεδοῦςοϑ ν. αὐτοδίδακτοι στ. ΝᾺ 2. φα 1}. 
1.1.1.38(Μ.37. 4014}; 2. αιθαγο οἵ ν. τῶν θείων..«μυστηρίων (ἈτγΕΙρΡ. 
ποι ΐῃ 70. Βαρὶ,6(ρ.37.1ο0); 3. εἰσηϊβεαηὶ, Νοηη.} αν. 6.4:33(Μ.43. 
ἼΒΟΤ ; 4. ερίνίμαὶ ν. καρπὸν ἀγείρει 1δ.4: 36(7800); ν. πώεα 1.21: τό 

(9τ70). 
νόησις, ἡ, τοι σλϊὶ, σον ΡΠ Ήη} ΠΒΠΟΘ σ6Ή56, ἐπεγ ῥγείαοη,, (Ἰδη. 

οἰγια Ὡβ(ρ. το; Μ,8,0258); τὴν ν. ἀναλαβὼν τὴν μεγαλοπρεπῆ 10.6.15 

(ρ.489.27; Μ.9.340Α); ΟΥ. 7γ.43 ἐπ [0.(ρ.5τ8.18); 1] άγτι. Τγίη. 3,403}. 
340. 8ο50); (ῃγνβ..9η1.32.2 τη 70.(8.1880). 

νοητέον, ση14 γμμδὶ εοποεῖυε, πη εγειαηπ, εἰπῆ οὐ ἀναξωπυρεῖσθαι 

τὸ,.«ἀγαθὸν ν. (]οπι. ἐν τ. δ(ρ.23.5; Μ.8,7208); πῦρ δὲ τὸ ὑλικὸν ν. 1ἅ. 
σε, Ξ(ρ.144.τ; Μί.9.7 000) ; ν. ... ὅτε ὁ λόγος φησίν 0Υ. 7ο.χ.37(42. 
Ρ.48.7; Μ.14.078); ν. τὸν λάγον..«ἀεὶ εἶναι τδ.τ.30(42; Ὁ.51.8; τοι): 
ν, τὸ πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο 1Ὁ.2.12(6; Ρ,68.3:; 1338); οὕτω καὶ 

πρότερον ν, 1δ.2.34(28; Ρ.92.20; 1768); ν. ὅτι ἡ αὐτοαλήθεια.. ἐγένετο 

1δ.6.6(4; Ρ.1τ4.21; 2000); Μοῖμγες. τ. 22(ρ.246.1; Μ.41.10028); τὰ 
ὀστᾶ ταῦτα ν. 1}.1.23(0.247.13:; τ0034}; ἐκεῖνο δὲ,..»ν, θεῖον ηβῖ,Ρ. 
Ἐπ5.0.(.2.28(0.52.4, ν.]. ἐννοητέον Μ,.22.10058); (ὭγνΒ. ἠον!.8.2 ν 
2Οργ.(το. 4040) ; ἑτέρως ..«τοῦτο ν. ἡμῖν Δ σονενι η σα] τι Ζοίτο 602Ὰ}; 

πῶς.«-ν, τὸ κατ᾽ εἰκόνα (6].ὈνΖ.}..6.2.15.1(}}.8:,12578}.Ψ 
ἘΝοητιανοί, οἱ, ζο]]οτοενς5 οὗ Νοείτις τινὲς δὲ αὐτῶν [50. Μοητδη [5] 



νοητός 

τῇ τῶν Ν. αἱρέσει συντιθέμενοι τὸν πατέρα αὐτὸν εἶναι τὸν υἱὸν λέγουσι 
ἩΙΡΡ.ἤαον.8.τοί(ρ.228.τ8 ; Μ.16.32614); 1Ὁ.(0.259.18; 33670); ἘΡΙΡΆ. 
ἀαον.57.2(0.345.11; Μι4τ 060); Σαβέλλιος..-παραπλησίως τῶν Ν. 
ἐδίδασκε 1δ.62.τ(ρ.380.7; 1το524}; ΤΒάτιλαον.3.3(4.343); 10.) .Παεγ.5] 
{Μ.094.7128). ᾿ς 

νοητός, 1. ἐη οἰ ρίδὶς, ζαϊπηρ τοϊηη ἐπα φρήόγε οὗ νοῦς, αῤῥγε- 
λεηάεά ὃν 16 ἰμ!οἰϊεεῖ; 

Δ. ἴῃ ρεη,, ΟΡ. αἰσθητός: διακρίνοντες..«τὸ ν, καὶ τὸ αἰσθητόν 
Ατμεηδρ σι .τ( 1.6, 920 Ὰ); νοῦς καὶ λόγος δέδοται τοῖς ἀνθρώποις 
πρὸς διάκρισιν νοητῶν, οὐκ οὐσιῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς τοῦ δόντος 
(ἀγαθότητος ἰά.γ65.τη(ρ.δ6,2:; Μ.6.1ο0040}; ἐν ἡμῖν..«τρία κριτήρια 
μηνύεται, αἴσθησις μὲν αἰσθητῶν, λεγομένων δὲ ὁ λόγος, νοητῶν δὲ νοῦς 
ΟἸοτα. οἐν. 2. τα(ρ.τ39.16; Μ.8.0858); τῶν μὲν αἰσθητῶν διὰ σώματος 
ἀντιλαμβανόμεϑα, τῶν δὲ ν, δι᾽ αὐτῆς τῆς λογικῆς ἐφαπτόμεθα δυνάμεως 
0.5 α(ρ.330.4; Μι9.174}; ὁ ἐλπίζων, καθάπερ ὃ πιστεύων, τῷ νῷ ὁρᾷ 
τὰ ν. καὶ τὰ μέλλοντα 1Ὁ.5.3(Ρ.326.1; 324}; ὡς αἴσθησις πρὸς τὸ 
αἰσθητόν, οὕτως νόησις πρὸς τὸ ν. 1.6. τό(ρ, 501,7; 2614}; ἐδ. 6.1 
{Ρ.477.10; 3128); ἡ γὰρ τῶν ν. γνῶοις...βεβαία δεόντως ἂν λέγοιτο 
ἐπιστήμη 1}.7.3(0.12.20; 4218); ἀναβαίνοντας ἀπὸ τῶν ὁρατῶν ἐπὶ 
τὰ ν. Οτοεῖς.3.47(0.244.4; Μοττιοϑιο); οὐχὶ ἐπεὶ οὐκ ἀληθινὸν τὸ 
αἰσθητόν, ψεῦδος τὸ αἰσθητόν" δύναται γὰρ ἀναλογίαν ἔχειν τὸ αἰσθητὸν 
“πρὸς τὸ ν., οὐ μὴν τὸ ψεῦδος ὑγιῶς παντὸς κατηγορεῖσθαι τοῦ οὐκ 
ἀληθινοῦ ἸᾺ. [0.1.26(24; Ρ.31.322; Μ.14.604}; ὑπεράνω μὲν τῶν αἰσθη- 
τῶν..«γινόμενος, πρὸς δὲ τὰ ἐν οὐρανοῖς θεῖα καὶ ν. τῇ δυνάμει τοῦ νοῦ 
συναπτόμενος ΑἸΝ,ρεηὶ. 2(λ1,2:.8Α}; διϊστῶν 50. ΡΙΔ[Ο] τὰ πάντα εἰς 
δύο εἴδη, ν. τε καὶ αἰσθητόν,...τὸ μὲν νῷ καταληπτόν, τὸ δὲ δόξῃ μετ᾽ 
αἰσθήσεως δοξαστόν (οῃβί.07.5.ἐο(ρ.164.0; Μ.20.12560}; Οτ,Να2.ον. 
23.1π0Ν.35.1τ644}; διχῇ τέτμηται...ἡ τῶν ὄντων φύσις. τὸ μὲν γάρ 
ἐστιν αἰσθητὸν καὶ ὑλῶδες" τὸ δὲ ν. καὶ ἄυλον. ...ν, δὲ τὸ ὑπερπίπτον 
τὴν αἰσθητικὴν κατανόησιν' ἐκ τούτων τὸ μὲν ν. ἄπειρόν ἐστι καὶ 
ἀόριστον ΟτΙΝ΄ γ85,Δον.6 ἐμ Οαηὶ|.(}1.44.8850), 14, Εμηιτία ρΡ τοο; 
Μ.45.3238); αἰσθητὴ μὲν ἡ ὑπόσχεσις, ν. δὲ ἡ ἐπιθυμία τοῦ δικαίου 
Ομγγβ.σόγηῖνο.4 ἦε Ο6η.(4.604Ὲ} οἱ τλου 8 ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τὰ 
Ψ, ἀναχωρεῖν Τ᾿Ὀ}Ά]].ἤ γποη.15.0(ρ.71.4, ν.1. νόησιν Μ.34.ττ64Ἀ}; ἴῃ ταὶ. 
ἴο νοερός : οἷς ὑγιαίνουσι τὸ νοερὸν ὄμμα φῶς ἀνάπτει συγγενὲς ὁ θεός, 
ὃ τοῖς τε νοεροῖς τοῦ νοεῖν, καὶ τοῖς ν. αἴτιον τοῦ νοεῖσθαι ὥψτι65.Ε β. 154 
(ΝΜ δό,ταςός) ; ἕτερόν ἐστι ν,, καὶ ἕτερον νοερόν. τὸ γὰρ ν. τροφὴ οἷά τις 
τοῦ νοεροῦ ἐστιν, εἴπερ τὸ νοούμενον, ὅ ἐστι ν.,. μεῖζόν ἐστι καὶ προ- 
επινοούμενον τοῦ νοοῦντος, ὅ ἐστι νοερόν Μακχ,κΞεἰοί α.π.4.1(}}.4.2308} 
τὰ ν, ΟρΡΡ. Βοΐ αἰσθητά δηά διδακτά, (]6π1.5γ.7.1(0.4.5; Μ.9.4040); 
45 Ξθζοῃᾷ ἴῃ 5ευῖςβ πνευματικά, ν., αἰσθητά, ὰ, ἐχε, Τμάοὶ. δίρ.τοϑ,23; 
1.9.6ς570); οὗ οὐσία 8.5 οὈ͵εοοῖ οὗ νόησις ΟΡΡ. γένεσις 45 οὈ]εσὶ οἵ 
δόξα, (εἰς, ρ.Οτιεἰς.7.4π(ρ.1ο6.10; Μ.1τ.1488.4). 

Β. κόσμος ν. ἴῃ Ῥ]αΐοηϊδί τπουρῃΐ κόσμον..«τὸν μὲν ν. οἶδεν ἡ 
βάρβαρος φιλοσοφία ἰοῖ ΡΆΪο ορίξιμμι.13--τ61 τὸν δὲ αἰσθητόν, τὸν 
μὲν ἀρχέτυπον, τὸν δὲ εἰκόνα τοῦ..«παραδείγματος (Ἰδτὴ, κγ.ς.τ4(0.387. 
σι; Μ.9.1374}; 1δ.(ρ.288.7; 140Ὰ}) οἱτ. 5. αἰσθητός ; 10.4.25(ρ.419.τ; Μ, 
8,132688); εαπιδῖοα 1 Πϑάνθὴ εἰς δὲ τὸν ν, κόσμον μόνος ὁ κύριος... 
εἴσεισι 1δ.5.6(ρ.348.20; Μ.0.6οΑ}; τά τε ἐπὶ τῆς ἁγίας κιβωτοῦ ἱστορού- 
μενα μηνύει τὰ τοῦ ν, κόσμου τοῦ ἀποκεκρυμμένου...τοῖς πολλοῖς τ. 
{ρ.35ο.1 ; ὅ1Α); κόσμον γάρ φησιν εἶναι ὁ ᾿Εμπεδοκλῆς τὸν ὑπὸ τοῦ 
νείκους διοικούμενον..«καὶ ἕτερον ν. τὸν ὑπὸ τῆς φιλίας ΤΙρΡρ.ἤαεν.7.3τ 
{Ρ.216.22; Μ.16.23240); δασαῖοα Ὑ]Γἢ Βρίυῖαδὶ νγουἹᾶ ἴῃ σεη. ὁ δὲ 
σωτὴρ..«τοῦ ν. κόσμου ἐστὶ φῶς ΟΥ..70.τ.25(24: 0.31.1; Μ.14.688); 1Ὁ. 
10.22{(5; Ρ.222.34:1 5685}; ἰά (εἰς. 6.5 (ρ.74.27; Ν.ττ.12068}; Ὀοῃδῖ.ογ. 
5.εὐἸτίρ.160.7; Μ.20.12658); οὐδ᾽ ἄν.. συγκριθείη...ὁ αἰσθητὸς κόσμος 
τῷ ν. οὐδ᾽ ἀΐ εἰκόνες τοῖς παραδείγμασιν 18.14{Ὁ.173.22; 12730}; ὅτ. 
Ναζ.0}.45.6(Ν}.36.6208). 

α. ν. κτέσις Ῥτεσοάϊηρ ταδίθσαὶ Οτεδιίοη, Β85.5ρῖγ. 4ο(3.4τΑ; Μ΄. 
32.156} ; σοπιβἰϑιϊηρ' οὗ ΔηρΡΈ]ς ρόνγοσβ, στ Ν υ58.0γισαίδο Θ(ρ. 4111; 
Μ.45.28.). 

Ῥ. οἱ σοάἄ, ΟΙεχα, ῥγοϊ Δ(ρ.40.11; Μι8,1454}; ἡ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπίνοιαν 
αὐτοῦ παρουσία...ταῖς ν. ἀκρότησι τῶν ἁγιωτάτων αὐτοῦ τόπων ἐπι- 
βατεύουσα Τθϑιοπ. Ατιρηνβέ,χ 2(Μ}. 2. τοῦτα); Βαϊ οά 15 ἐπέκεινα τοῦ ν. 

ὉἸετα. ἦγ. 5. δ(ρ.352.14; Ν.0.65Ὰ). 
Ἐ1, εριγιμαϊ, δοϊοησίηρ ἰο ἐπε ἐμῤγα-ϑοηδίδίς απ Ἐριγημαΐ ΟΥ̓ΦΥ 

(ἃ βθῆβα οἴζοῃ. οουῃθίπδα ΙΓ ΟΥΓ᾿Βοατοοὶν ἀμοσθηϊταϊθα ἴσον 1 
ΒΈΡΤΘ); ᾿ 

Α. οἱ Οοᾶ τὴν ν, οὐσίαν δι᾽ ὅλης σεβάζεσθαι ἀτιμάζειν ἐστὶν αὐτὴν 
ΟἸδιι. ἐν. π(0.244.12; Ν.9.408); 1}.7.7(0.30.22 ; 4568); τοὺς μὴ δυνα- 
μένους ἐπὶ τὴν ν. ἀναδραμεῖν φύσιν, δι᾿ αἰσθητῶν θεῶν κινουμένους περὶ 
ϑεότητος ΟΥ. 70.2.3(ρ.56.10; Μ.14.1120); 14. 6ἰς5.6.γο(ρ.140.3; Μετ. 
14040}; ὁ τῆς ν. καταφρονῶν φύσεως, περὶ δὲ τὰ αἰσθητὰ καταφιλοσο- 
φῶν 1α. [γ.60 τη 1,ε.π4:τϑ(ρ.568.12:; Μ.17.3648); τὴν αἰώνιον..«φύσιν 
καὶ ν., ἧς καὶ χαρακτήρ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ΜείΠ.5γΡη}.6.2(ρ.65.1ο; Μ, 
τ8.116Ὰ}; ταί, [πη . αἰωνίου φύσεως ἀρχὴ χρόνιος καὶ ν. οὐσίας αἴσθησις 

017 νοητός 

(οπβί. ον. .ειττίρ,τ68,25; Μ.20,12654}; τὴν ἐπέκεινα οὐρανοῦ τε καὶ 
κόσμου θείαν καὶ ν. οὐσίαν Ἐπι5... τ2(0.238.8.; ΝΙ.20.14014}; τὴν... 
κατάστασιν τοῦ θεοῦ, ἥτις οὐχ ἑτέρα τῆς ν. αὐτοῦ οὐσίας τυγχάνει 
Ὀιάνπι.αρ.εαὶ. 7ο.6: Ξδ(0.255.34). 

Β. οἵ ΜΜονάς ἴῃ, Οποβί. ϑυϑίεμι οὗ ὅξεουσιι ν, ἀγέννητόν τε καὶ 
ἀόρατον ἴτοη.ἦαεν.1.11.3(Μ.7.5654}. 

Ὁ. οἵ αηρεῖβ οὔτε γὰρ αὲ ν. φύσεις ἐκ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἀναστάσεως 
ἀδικηθεῖεν ἄν ΑἸ μεσ τες. τοίρ.58.14; Μ.6.0028); ΟΥ(εἰ5,7.37(0.187. 
29; Μ.1τ.14134) οἷΐ. 5. ἀόρατος ; Ογτ.Η.εαἱδεῖ. 4.16; ἔστι δὲ ἀγγελικὴ 
μὲν ἡ ἀσώματος ϑς, φύσις]...«ἡ μὲν οὖν ν., ἅτε δὴ τοῦ βαροῦντος 
κεχωρισμένη σώματος τ Ν  85.0ογ.ἀοη.4(ρ.74.14; Ν΄.44.ττ658); 1. ον. 
εαἰδολ, Θ(ρ.5ττι; Μ.45.28.}; ἕνα... αἷ..ἐν. φύσεις ἐν τῇ περὶ τοῦτον [Ξς. 
τὸν ἄνθρωπον] κηδεμονίᾳ τὴν περὶ τὸν πεποιηκότα δεικνύωσιν εὔνοιαν 
ὙΒατφε.20 τη σεη.(1.26); οὐ πολύμορφοι δέ, ἀλλ᾽ ἀσώματοι αἱ ν, 
φύσεις 1Δ.Ζαελ.ττ8-ττί(2.1508); Ἰὰ αὐξεει. 4{(Ρ.115.25; 4.800); τὰ μὲν οὖν 
ὑπερκείμενα καὶ προσεχῆ τῷ θεῷ τάγματα ν. κυρίως λεκτέον" τὰ δὲ 
ὑποβεβηκότα νοερά, ἄτε νοοῦντα τὰ ὑπερκείμενα" οὐχ ὅτι δὲ ν. ἐστι τὰ 
νοούμενα, νομιστέον αὐτὰ μὴ νοεῖν Μαχ.Ξεἠοῖ, Δ. η,.4.1(Ν},4.2400). 

Ὁ). οὗ βρίτἰε8] Βεΐπρϑ ἴῃ σϑ., ΗΙΡρ. ἠαεν.8.ο(ρ.228,7; Μ.16.33518); 
πρὸς γὰρ ἀντιδιαστολὴν τῶν αἰσθητῶν ἔθος τῇ γραφῇ τὰ ν. ὀνομάζειν 
πνεύματα καὶ πνευματικά Οχ«(ἰεἰς.6.1ο(ρ.140.13; ΜΟΙ 4040); 5, 
6.1}.3.3(0.147.το; Μ.24.0854); τ Ν γθ5. πον, τη Οαπὶ. (.,44.8850); 
4. σγ, καί σε 6(ρ.20.9; Μ.45.250); (σηδὶ..4.ΡΡ.1.42.3} οἵ ἀφπιοῃβ, ἔπι5. 
«.4.2.3(0Ρ.81.31; Μ.22.1450). 

Ε΄. 'π ρεῆ,; 1. ΟρΡΡὈ. ῬΒγβιοΆ] οὐ ππδῖεγὶαὶ τῷ..«τοῦ ν. φωτὸς ἡλέῳ 
ΟἸειι. έν. 5. π(ρ.345.0; Μ.9.528); γῆν ἀειδῆ καὶ φῶς ν. 16.5.τ4(ρ.388. 
2: 1378); φωνὴν τὴν ν. 18.}.7(0.22.31; 4614); 1Δ4.ὅχε, Τ  αοὶ Βτ(ρ.132. 
41 Μ.0.6068) εἰξ, 5. αἰσθητός ; ἀνάγκη καὶ τοῦ ὕδατος τὸ μέν τι ν.,) τὸ δὲ 
αἰσθητὸν ὑπάρχειν... καὶ τὸ μὲν ἐπίγειον ὕδωρ τὸ σῶμα ἀπορρύπτει, τὸ 
δὲ ἐπουράνιον ὕδωρ διὰ τὸ εἶναι ν, καὶ ἀόρατον πνεῦμα ἀλληγορεῖται 
ἅγιον 14,δεἰ.8(ρ.130.3; Μ.9.7018) ; Οὗ ΒρΙ [018] τί 65, 14.ῳ..5.2ο(ρ.172. 
28; Μ.9.6254); Οτωμανγί τ π(ρ 5.5; Μιτι, π844}); νοητὸν γνώσεως φῶς 
ἰ4, (εἰς.5.τοίρ.τα.9; Μοττ.ιτοῦΒ) ; ἄρτος...ν, 14.0γ.27.ο(ρΡ.360.1; Μ.ττ, 
5120); τὸ ν, τοῦ χρόνου πλήρωμα ἰ4.76.1.7(9; Ρ.1τ.20} Μ.14.360); 
1δ..3.22(Ρ.246.4; 4368) οἰ. 5. ἀόρατος ; ἐὰν δέ τις ἦ λογικώτερος καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ ν. ἄνθρωπος, τὸν ν. ἄρτον ἐσθίει 18.13.33(0.258.31:; 
4518); τὸ ν. γαζοφυλάκιον 1}.το.7(2; Ρ.307.8; 5404); ἐπὶ τῆς ν. κατα- 
βάσεως τῆς ψυχῆς..«καὶ ν. ἀναβάσεως 1δ.10.22(ς; ρ.323.24; 5684}; 
ἐπαγγελία ἐστὶν μὴ γεύσεσθαι θανάτου τινὰ τῶν ἑστώτων ἐν τῷ 
δεικνυμένῳ...ν. τόπῳ 1Ὁ.20.43(43; μ.387.6; 6766); ὀστᾶ ν, ΜεοΙἢ.γ6ς5. 
τι30(ρ.282.13; Μ.τ8.2688); τῷ ν. καὶ λογικῷ ἄρτῳ Ἐλι5..6.1ο.8(ρ.491. 
331 Μ.22.1808); καταφυτεύῃ λοιπὸν εἰς τὸν ν, παράδεισον ΟΥΤΗ͂, 
ερίφεβ.τ.4:; τὰ χερουβὶμ. συνέτριψεν. οὐ λέγω τὰ ν. «... ἀλλὰ τὰ γλυπτά 
1.2.1}; ἐκεῖνος ἐλαίῳ ν. ἀγαλλιάσεως ἐχρίετο.. ὑμεῖς δὲ μύρῳ ἐχρίσθητε 
18.21.2; στ Νυβ5. λόμιι ἐμ Οαπὶ.(}1.44.1800}; ὕδωρ, οὐκ αἰσθητόν τε 
καὶ ἔνυλον, θεῖον δὲ μᾶλλον καὶ ν, ὕγτ.15.3.2(2.427}0}; φῶς ν. Ἰ)ϊοπ, Ατ, 
4...4.6(24.3.]ο18}; πρῶτος μέν ἐστιν ὃ αἰσθητὸς [3ς. θάνατος ...δεύ- 
τερος δὲ ὁ ν. ὁ τῆς ἁμαρτίας Οδουπ). “ἄβος.20:6(Ρ.221); Χριστὸν... 
ἐποίησεν ὃ πατήρ, ν. χρίσει χρίσας ΓΔ. .4γ.4(Μ.65.τ1570); 2. ΟΡΡ. 
᾿Στοταὶ ἴῃ ἘΧΘΡ 515, οἷ. αἰσθητός, ΟΥὉ ῥγὴρε.4.2.0(0Ρ.321.16; Μ.11.376Ὰ}; 
γράμμα μὲν τὴν αἰσθητὴν ὠνόμασεν ἐκδοχὴν τῶν... «γραμμάτων, πνεῦμα 
δὲ τὴν ν, 14. (εἰς5.6.7ο(ρ.140.18; Μ.ΙΙ.14054); 4, απ, (Ρ.220.21; Μ. 
12.1810}; [ἅ.7ο.τιϑ(το; Ρ.13.12; Μ.14.370), 1δ.13.0(ρ.233.22; 4120) 
οἰτί, 5. αἰσθητός ; παραστατέον δὲ τὴν περὶ τούτων ἀλήθειαν ἀποκεῖσθαι 
ἐν τοῖς ν. 1φδιτο,Ξ(2; Ρ.172.20; 3004}; οὐ γὰρ νομιστέον τὰ ἱστορικὰ 
ἱστορικῶν εἶναι τύπους καὶ τὰ σωματικὰ σωματικῶν, ἀλλὰ τὰ σωματικὰ 
πνευματικῶν καὶ τὰ ἱστορικὰ νοητῶν ϑιτοιιδίχ3; Ρ.180.20; 3278} ν. 
εἶναι λέγεις τὰς γραφὰς ἢ ψιλάς ; Δάδτη,ἀ͵αἰ.1.1{0.14.6; Μ.ττ.17250}; 
ΕἘλπι5.}..6.τ0.4.ς:(Μ.20.8724}; οὐ περὶ αἰσθητοῦ μᾶλλον ἀμπελῶνος, ἀλλὰ 
περὶ ν. Οντ.15.1.3(4.830); ἐν αἰχμαλωσίᾳ τῇ ν. 1δ.τι (1458); εἰς τὴν ν, 
Σιών ἐξ.2.τ(2 050); ν. μυστήριον 14..ἄδας.24(3.5384); εἰκόνες εἰσὶν ὥσπερ 
αἱ παραβολαὶ πραγμάτων οὐχ ὁρατῶν, ν. δὲ μᾶλλον καὶ πνευματικῶν 

ἰ4.1,..8:4(}1.72.6240}; πξῆσα τὸ ν. ἐπα τρίγεμαὶ 56η56 οἵ ἃ ῬαβθΆΡΕ 
ΟΥ δνεηΐ ὅρα, εἰ δύναται κατὰ τὸ ν. ταῦτα..-παρίστασθαι ΟΥ. [0.2.1(4 
Ριδτ.18; Μ.14.1214}; 1δ.13.3ο(29; Ρ.255.10; 4520); Βα5.ἤσημἴη Ἐ5.20 
(1,124); Μ1.29.3050) ; ὨΙάντη. Τγῖν.3.25(}1.30.0418) ; 3. οἵ ἃ ρ΄ Πα] 
ΥΟΆΠ ΠΥ, ὉΡΡ. ἴγ})δ οἵὐ ἱπιαᾶρὲ δεὰ τοῦ γάμου Ῥωϑσέως ὁ τοῦ ᾿ΪΙησοῦ ν. 
γάμος ἐδείκνυτο [τοη..66᾽.4.20.12(Μ.7.10420}); τοῦ ν, Αἰθίοπος ΟΥ ον. 
27.12(Ρ.3γ0.30; Μ τ. στ164}; οὗ ν, Βαβυλώνιοι 14. ἢ051.1.4 τὴ {67.(Ὁ.3. 
18; Μ.13.257})}; τὴν ν. νεφέλην 1ῤ. δ. σ(ρ,ὅο,ο; 2410); ν. ᾿Ισραήλ ἰά, 
πον. ἐρ Γκι(ριότ. 13}; 1ἃ,70.2ο.το(ρ.338.25; Μ.14.5938); κἀκεῖνος 
μὲν ἐβλήθη εἰς κοιλίαν κήτους" οὗτος δὲ κατῆλθεν... «ὅπου τὸ ν. τοῦ 
θανάτου κῆτος Ογτ.Η.εαἰδοἦι.τ4.17; ΟἸγν5,Π0}1.27.2 ἐπὶ 70.(8.1550); 
Ονχιαάον. τοί. 3560); τῆς ν. ἤγουν τῆς ἐν πνεύματι περιτομῆς ἡ δύναμις 
4.5 τα: τ(Μ.69.7068); 4. 7οεῖ.τ4(3,2138); Χριστός, ὃ ν, Νῶς Ῥτοοϊ. 
ΟΡ ον».7.3(Μ.65.γδοῦ) ; ν. Φαραώ 1δ.14.2(7074}; ν. ἀμνός 1δ.14.3(Βοο.}); 



νοθεύω 

ἃ ν. ᾿Ελισσαῖος [1.6. Χριστός] Βα45.36].0», το (Δ. 8ς.1408); ΡῬχος.Ο. ] 
ἰςιτ3:τ2-τό(Μ.87.2ο85 0); Ὀογαοεὶ.τ3.0(Μ1.88.17728)}}; ἀπὸ τῆς ν. 
«Αἰγύπτου... τῆς ἁμαρτίας 1Ὁ.22.τ(18210}. 

11. ἐμίεϊσεμι, ἐπ κτηρ οὐκ ἔστι τελεία προσευχὴ χωρὶς ν. ἐπι- 
κλήσεως Ματο. ΒΥ ορηδε. 2, Ατ( Μ.ός.036Α). 

ΤΥ. δεϊοηρίηρ ἰὸ ἐπ ἃ διὰ τῆς αἰσθήσεως ἡ ν. δύναμις ΟΥ̓ΩΝ γ88. 
απίηϊ εἰ γες.Μ.46.208). 

νοθεύ-ω, Ε. κογγρί, σεάμεε; ο. τὰῆῃ., ΤΟΥΡΡὶ 50 ἂς ἴο, ἰσαά αϑίγαν 
ἤηῖο οὖς δὲ τρεῖς... ὑποστάσεις... σέβειν ἐνόθευσε Τ0.1),ἡπαρ.2.2(Ν.04. 
12858); 2. αὐἰμἰίεγαῖε; 8. τοαΐενγ ἀοιση,, τοσακοη μὴ -- σῆς τὴν ἀρετήν 
{σμγνϑ. ῥϑεμά, τ λ(8,868); ΝΙ σεηέ 4 Μ.70.12404Α}; Β85.361.0».6.4(}}. 
85.070); Ὁ. αἰ εεῖν συ πσε κλεψισόφοις κύοντες δόγμασι τὰς γραφάς 
Μείῃ,ἐννηρ.2.3(Ρ.18.17; Μ,18,528}; (Ἰερι. εὐηπεεεὶ,(Μ.2.298)}; 1δις 
(320); (σπϑβῖ.ογ. 5, οιτοίρ ὅτ; Μι20.12800) ; οἵ 'σοβροὶ δοοοτζάϊηρ ἴο 
{πὸ Ἡεῦτενβ᾽ ἀθ5εα ΌὉν ΒΡϊοηϊτο5 τῷ παρ᾽ αὐτοῖς εὐαγγελίῳ κατὰ 
Ματθαϊῖον ὀνομαζομένῳ. ««ἀλλὰ νενοθευμένῳ ἘΡΙΡᾺ ἦαόν.30.13(0.340.3; 
Μ.41.4280) ; αηα Περιόδοι Πέτρου 1δ.3ο.το(ρ.352.ς ; 4290}; 3. γεραγά 
ας δῤριγῖομ, τεῖ. ὈΌΟΚΚ5, ειρ. ΡΊ 518 οὐ 78 πι658, Επι5.}..6.2.23.25(Μ,20. 
2058); Αροο., Ατείῃ, ροςιτ Ῥγυοεσα (Ν τοῦ. οΟΑ) ; 4, ἀδοτον;, γεεεῖ, 
Θορῆχ Η.υ. ἅπαςει. (Μ1.92.16848}; 10. (7178). 

Ἐνοθηφορέω, δακίαγάϊχε, ΠΡ ἱπίο δαςίαγάν; ἢδ., Ογτιαάογ.ταίι. 

4858). 
νόθος, Α. δαείαγά; ταϑῖ,; 1. εομη εν [61], ποὶ ρέμμα (ἢ ἰάδα οὗ 

Βα δηᾶ ᾿Ποριττηαῖτο ἀθβοθηΐ τοί πθα) ; ταῖς Ἀποιποραῖ ἀοοίτίπς 
οὗ ϑοῦ ν. τὸν γεγεννημένον ὡς πρὸς τὴν τοῦ γεγεννηκότος φύσιν 
ἀποφαινόμενος ΟΥ̓͂Ν γ855.Εμηιτᾷ ρ.84.20; Μ.45.52160); τεῦ, ταβομίησ 
(πᾶὶ {π||6ὲ μονογενής οὐρῇῆξ ἕο Ὀς υβ6α ἴο {π8 Ἔχοϊυβίοῃ οἱ Χριστός: 
μερίζει τὸν ἕνα κύριον... καὶ τὸν μονογενῆ..υἱὸν ὑπολαμβάνει γνήσιον... 
τὸν δὲ Χριοστὸν..«.ν, Τηατ,ερ.146(4.1258) ; σοπδεααεμος οἱ Μϑτοιοη 5 
ἰφδορησ οὐ δύναται αὐτοῦ ὃ ν. πατὴρ καλούμενος ἐν αὐτῷ εἶναι οὐδὲ 
αὐτὸς ἐν τῷ πατρί ΕΡΙΡΉ.ἠαεγ.42.τό(ρ.186.3; Μ,4τ.8174}; οἵ τῆσδε 
ὙΠῸ ἀγε ᾿Βαβίατα᾽ σῃ!]!] άτοη οἵ ἀοἂ ἀπά ἴῃ ἔδοί οὨ]ἄτγθη οὐ ἀφβίγαο- 
τίοη, ΟἼετη, ῥγοί. τοί. 9.9; Μ.8,2ο8Α}); οὐ ἀπίοπ οἵ 5βοηβ οἵ ἀοἄ δηᾷ 
ἀδυρσητους οὗ ταδη ἐκ δὲ τῆς ν. μίξεως αὐτῶν ἄνθρωποι ἐγένοντο ν. 
ΗορμΟἰεπιϑιτα; 2. ἐγοςουγεά; οὗ ἴγεεβ, τυ ΤΉβατα .βαη. Ον. Ὁ. τ: 
8: Μ.το.το 30); 3, οἵ (μεβε 8 ΕΝ 8.5 ΠΟΙ πονεὶ ν. τινὰ γένεσιν... 
ἐμηχανήσατο 30. Χριστός] (οηϑβί.0}.5.εττ(ρ.168.23; Μι20.τ265.). 

Β. εοτηον είς, ἀμ ογαϊδά, πιεῖ, ; 1. Ἰὴ σοη., ορηγίοιυις, μοὶ ρεημἾΉη6, 
οἵ οτονῃ οἱ τδουτβ στέμμα ν., βασιλῆος Νοηη.}α7.ο.1τ9:2(Μ.43. 
8078); οἱ (ΠγΙβι 5 αἸβοῖρ]65 ἃ5 νόθοι κόσμοιο πολῦται 1.17: τα(ΒΒ5 0}; 
2. οὗ 1ῃ6 ε]οιηδηΐθ πὶ τῆδῃ ξΟΤΟΙΡῺ ἴο 15 ἔχε θριττσα] πβδίωτε 
(Βαβι Πα θ68η), (]1επ|.5}}᾽.2.2ο(ρ.174.0; Μ.8.τοκό8Β); ἵνα μηδὲν ἔχῃ ν. 
ἐπιπροσθοῦν τῇ δυνάμει ἑαυτοῦ τὸ ἡγεμονικόν 1δ.4.6(0.266.4.; 1252.};" 
ὥ, οἱ Ἐρισαγεθῃ5 νόθοι τῆς θεόθεν δωρηθείσης γεωργίας “Ελλησιν 
ὑπάρχουσι καρποί (]Ἰετη.5,ν.6.8(ρ.465.29; Μ.0.280Α}; οἵἩ Βορυ5 ΡὨΠο- 
ΒΟΡΠΘΙ5. ἰη φσοη., Οχ εἶ5.4.27(0. 206.8; Μυττ, τού); οὗ Βρυτίοιβ 
ἀθασῃοῦβ ἴῃ μυσοῃ, (Πγνϑ. η).21.4 τῇ ἸΌον. ἐπ 184) ; ἸτΌΠ,, οἵ Θοῃ- 
νεγίθα [δνν8, Νὴ .}α». 70.9:27(Μ.43.8208); 4. οὗ ϑρυγίουβ ΒοοΚΒ 
ΘΠ ΠΒΠΟΒ ἈΠΟΒΉΟΠΙΟΑΙ ᾿ς γαῖοτο, οι, Πέτρου Κήρυγμα, Οὐ. 0.13.1 
(Ρ.241.1ς; Ν|.14.4240); “εἰς οΓ Ῥαμὶ, Θβορῥενγά, ρος. Ρεῖν., Βαγη., 
[)τά., ἀγα ΡΌΒΒΙΡΙν Αρος,, 1.5.}.6.3.25.4(Μ.20.2604Ὰ); ἀἶδτ. ἔοι 
Βαυρίιοαὶ ψουβ, 20.3.25.7(272.}; Ὀὰαΐ οΕἸβονῃοσο 1ῃς παντελῶς ν. 
ἀεβουι θεά 885 ] 6 ἰοὸ ϑροβίοίς οσϊμοάοχν, ἐν.3.31.6{(2818}; Θαθαη πῃ 
80. δβουθθα Ὀν Αἰἴτίο., 26.6.41, τίσϑοο) ; δορορῖθα Ὀγ Αὐαϊδῃ, 
Τπαάτιλαεν.4.το(4.365}); Ε Βείοτοῦοχ τηβίθυϊαὶ 1ὴ αἱ τῶν ἁγίων 
ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος διατάξεις (Ἴ τα ]].ἐα}..2. 

ΓΟ. μαίξε; 1. τλοτα}ν εὐσεβείᾳ νόθῳ ΟἸεπι, ῥγοὶ. (ρ.17.2; Μ,8,88Α}); 
Ἰά. αει.2.τοί(ρ.222.2; Νῖ,8, 2:8); οὐδὲν γὰρ ν. χρὴ ἐνυπάρχειν ἐν τῇ 
ψυχῇ τοῦ ἀληθῶς...εὐσεβοῦς Οτ.(εἰς.).δ6(ρ.21 5.22; Μ.1τ. 5120); Οτ, 
Τμδυτη ῤῥαηις ΟΥγ.(ρ.20.τε ; Μ.το, τού); οἱ μὲν νόθῳ φρονήματι τὴν 
ἐκκλησίαν ὑπεδύοντο Ἐπι5.ν.(.3.66(ρ.113.7; Μ.20.11444}; 2. ἴπτε]- 
ἰεοΐαα!ϊν ; 8. ἴὴ ρεη., Νοηπ.»αν, [6.2:.25.(}1.43.76:Ὰ}; ν. βουλεύμασι 
6εο.ὈΡ15..Ὀ ν5.2.348(Μ.02.1234Ὰ}); Ὁ. οἵ Ποῖοῖ. τοβοῃίπρ ν. ἐκφωνη- 
μάτων ἈΠΟΠΆΡ. Ετι5.ἢ.ε.5.τ6.8(Δ]1.20. 468}; ἀποστὰς τοῦ κανόνος ἐπὶ 
κίβδηλα καὶ ν. διδάγματα μετελήλυθεν Ἡντηθη. 60Ρ.(Ρ.330.12}; ΟΒγγ58. 
εοτηρεΐῃ (αἰ.4:17Ί(10.7ο8.}; Δ μον. 8,4 μι Ἠεὐ. (τ 2.800) ; Τμαῖ, ἦ.6, 
1.7.15(3.758); Θεουτη, ,βος.2: (0.48). 

Ὁ). φρο, πα κοςῈ ΝΟπε. ραν. 0.2 ττ0}.43.7644}; 1δ.14:14 
(8όοο) ; ἑστίαν ἕτερον ν. ὅγτιε5.6}».4(Ν].66.1336}). 

[Π]νοθρός, -- νωθρός, εἰμρρίει, Μ.ο Τἠάοὶ. τ τ(ρ.58); ϑορῃτγ. Η.»ηγ. 
Ονγ.εἰ 70.5τ(}1.8).36128). 

Ἐνοϊκός, ἐηίοϊσείμαὶ ἦν δὲ..«ἡ ν. βούλησις πνεῦμα τὸ ἅγιον γα]... 
ἈΡ.ἘΡΙΡΠ Παογ.31.6(0.304.ττ; Μ.41.4854}); τοῦ νοϊκοῦ ἐδ.(0.204.5; οὖν 
μικροῦ 4854). 

γομαδίτης, ὁ, ποιῃαά; ἃ5. 8.6]., ποριαΐ, βαξίογαὶ, ϑγτιεβ,αίαε,.2 
(Ρ.289.2; Μ.66.1560Α}. 

οτδ νόμισ μα 

Ἐνομαρείτης, ὁ, »παγκεί-ραγάσηογ, ΤΠοτΤυτ 1. ἤονμ.(Μ.02. 
τογό Δ). 

Ἐνομεγκλάτωρ, ὁ, (1.41, πονηοη εἰαϊον) 5ανδ γὙοβρΟ 51:06 ἴον 6] }1πρ 
ΠΙΘΒΈΘΙ ΠΔΠ165 οὗ [Πο56 6 τηδΐ Ψ}16 σϑηνδββιηρ, εἴς, ; πατὴς ἃΡ- 
ΡΙ]ΕΩ͂ το Πγγϑοσοβ, ἔτεξάτηβη οἱ Μ. Ασομ ἀπ σΠΤΟΠορτΆρΠου οἵ 
Κομιο, ΤΠΡΕΙ, τ, ἀπμοὶ.3.2)(Μ.6.ττότο). 

νομεύς, ὁ, 1. ῥεγάξηηαη; ἃ. οἱ συδτάϊδη ΔηΡΌ], Β45.πη..τίτ. 
2120; Μ.20.6568); Κ. οὗ ὈΊβῃορ, τι Ναζιεανηι.2.2Ζ(Ἔρ τ Ρ0}..)50.2(Μ 
428.41ΑᾺ}; (Οὐοηρί. ΑΡΡ.2.2ο.8. ὙΠάϊ,ἢ.6.2.12.4(3.854); 1Ὁ.2.1].3(870} κε 
ΒΟΡΗΤ Ἡ «ἐῤ.ενη.(}1.8).321804}); 2. ἀἰείγεθμίον θεὸς ἀγαθῶν...ν. ὥχποϑ. 
φρ.δ(Μ. 66. 13450); 3. βοσξόςςον τῷ βόνα φίδε ν. ΑἸΠ ΒΟΠοΙ]αβί, οἰ τοῖο 
(Ρ.131). 

νομικός, γεία! Ηρ ἰο ἰαιυ, ξογεμδῖο; 1. τεϊαϊηρ 0, ΟΥ τορμδίδεηρ τπ 
ἐπε Γαι οἱ οβοβ ἐκ τῆς ᾿Ελληνικῆς παιδείας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ν, 
ΟἸειη. ἐγ. 6.5 (0.452.25; Μ.9.2618); ἀκούειν τῶν ν. γραμμάτων ΟΥ. 
(εἰς.:. Ἰ6(ρ. τοϑ, π; Μ,τι,θ130); τ. 1. 20(Ρ. 172.14:; 14400}; διαιρούντων 
τὴν κατὰ τὸ εὐαγγέλιον θεότητα ἐκ τῆς ν. θεότητος 1.7.2 5(Ρ.176.18; 
14560); ̓ ἐντεθραμμένος τῇ ν. “κατηχήσει 14,0γ.2.4{0.302.τ; Μ.11- 
4210); ἀπὸ τῶν ν. στοιχείων ἐπὶ τὴν εὐαγγελικὴν τελειότητα 1΄.ἤ 07}. 
12,12 ἸΏ 76. (Ρ. τοῦτο; Μ.13.306}) ; 14. 7ο.τ.3(ς; Ῥ. 6.21; Μ,14.288)}; ὁ 
πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ ν. διψήσει πάλιν, ὄρεξιν ἔ ἔχων τοῦ εὐαγγελικοῦ 
πόματος 14. [γ.56 ΤΉ 1ο.(Ρ.520.12); Ἰά.7γ..30 τῷ {εν 2(0.247); οἵ 
Ἰεραὶ Ῥαβϑονεῖ ορρ. (μχιβδὶ 8 τὰς Ῥαββονεσ, Ρϑίτ ΑἹ. κι (Μ.18. 
5188,0) ; ν. βάπτισμα (τεῖ. τύογιτο:2) Β45..5)}17.33(3.270; Μ.32.1250}; 
μετὰ φυσικὸν νόμον, μετὰ ν. παραίνεσιν 1 1|.-ρ.(οησὶ,. 4.}}.8.12.30; ν. 
πολιτεία (Ὠγνϑ5,. ἤο».3.3 τη ΜΠ.(7.38Α}; νομικωτάτη... «ἡ ἐρώτησις τ. 
ς. τπί3, 6440); : ν, τινα διατύπωσιν 16, 0.3.1(4.240Ὲ) ; στοιχεῖα γὰρ τοῦ 
κόσμου τὰς ν. παρατηρήσεις ἐκάλεσεν Ὑπάτισαϊ. 4: το. 381); Μανχ. 
ανηδὶρ, νοτ. ττ64Ὰ}); ποαξ, Ρ]Ὲγ, ἃ5 βιιθδὲ,; ἃ. ῥγουίδίοηδ οτ ἱεασλῖης 
οὗ ἰἠ6 1ἀτὖὸ, ΟΥ απ π(ρ.ται.20; Μ.12. 990); (ῃγγβιλονα. 0.1 τῷ ΛΊ!. 
(7.1408); ψιοτΜε.1 :9(Ρ.271.12); Ὁ. δοοΐς οὗ ἐπ 1,ατὺ, ΟἸοτη.κἰγ. 5.6 
(Ρ.346.28; Μ,9.568); ὦ ζγ. 7σ.14.48(46; Ρ.275.20; Μ.14,4858); 2. οὐ- 
δεγυΐϊηρ ἰΐς [ατρ, ἀουοίοά 10 ἐπε Τιαῖὺ ᾿Ιωσίας ὃὅ..«νομικώτατος (61, 
εἰν. τ,2τίρ.75.22; Μ.8,848}}; 16.4.2τ(ρ.3205.2:; 13400}; ἐάν τε ν, ἦ ἐάν 
τε Ἕλλην 1δ.6.6(ρ,455.20; Μ,0,2608); ὃ σπείρων ἀπ ὁ θερίζων (10. 
4:37) Ἰπτευρυεῖξα 85 ὁ ν. δπᾷ ὁ εὐαγγελικός, ΟΥ, 70.1..40(47; Ρ.276. 
τ5; Μ.14.4884); Ἰά. 5 εἰ τη ο5.6:26(Μ.12.8248); ἩματγιΒιυά..}}.2.8(. 
99.1133}}; 3. 45 50 81., ἰστογεν, οηὲ ἰσαγησα ΤῊ. ἰατὸ; τὰ ροι., Οτορ. 
2.π(ρ.64.1τ7; Μιττ. 884); τ Γβαυτη, βαη.Ογ. (ρ.13.10; Μοτο,τοῦδΑ}; 
ΑΤἼπονμ.Β. ττίρ.30.15); οὗ ξεν Ί5}. ΘΟΥΊθ 65, ἴτδα,; ἐγθα ΗΘ οἵ σατο, 
Το. Μοβοῦ ῥγαϊ,τοΞ(}}.87.30734). 

νομικῶς, 7: ἀεεογάαηεε τυτεΐ οβαὶς {,ατῦ, ΟἸΘπλ. ΣΙ γ.6.1:4{0.486,17; 
νομικοῖς Μ.0.3208Ἐ): Μαχ.αριδὶρ. (ἴοι. 11.538), 

νόμιμος, ρμεγίαϊητηρ ἰοὸ ἰαῖθ, ἰοσαϊ, οὗ ἰῴε Μοβαὶϊς [,ατὸ τὰς ν. ἐντολάς 
ΟἸοσα φιά, ς δ(ρ.τός τ; Μ.0.6120); ν. καὶ προφητικαῖς γραφαῖς (γΥ, 
(εἰς.2.76(Ρ.107.2; Μ.ττ.9120)}; ΟὮγνβ. ον. 40.3 1 [0.(8,2020}; παι. 
Ρμτ. 85 βϑυῦϑί,, ογαηεος οἵ (σα, τύ ίθημιτ, ας, ΠΙΘΥΙῚ,ος.1,3,4; 
Οοηοί. ἄρρ}.τ. τι; ρῥγουϊδίοης οὗ Μοβαῖς [ατὸ, Η ον. ἰδ ατ. δ; τ, 
Νγββ., 705.(Μ.44.3218}; τοῦ, (ῃσιβες Ὀδρεβι) ἔσχατον ἦν αὐτῷ 
κατόρθωμα τῶν ν. (Βτγϑ,μορμιιτο, τ τη δ1|.(7.1408)}.Ψὕ 

νομίμως, ἰατοζείίν, αὐεονάτηρ ἰο ἰδ ἰατο, 1. τοῦ, Μοβαίς Τιανν, ΜΘῚΠ}. 
δγΉρ.9.2(ρ.116.20; Μ.τϑ. 1818); Οὐηςὶ. 4.Ρ.6.1τ0...; 2. τοῖ. τ] πλ.ττ8 
ὅταν ἐξηγῶνται.. αὐτὸν διὰ ῥημάτων, διὰ δὲ τῶν ἔργων παραβαίνωσι, 
τοῦτό ἐστιν ἀνόμως χρῆσθαι. χρῆται μὲν γάρ, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς οἰκείαν 
ὠφέλειαν. ... ἐὰν ν. χρήσῃ, παραπέμπει σε πρὸς τὸν Χριστόν...καὶ 
νόμῳ ν. χρῆται ὁ μὴ διὰ τὴν ἐκ τῶν γραμμάτων ἀνάγκην σωφρονῶν...ὁ 
γὰρ πρὸς τοσοῦτον ἀρετῆς φθάσας, ὥστε μὴ διὰ τὸν ἐκείνου φόβον αὐτὸν 
κατορθοῦν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετήν, οὗτος ν. χρῆται αὐτῷ ΟΠγγϑ. ον. 
2.1 1. τΤημι ἀτο ποεῖ); ἐὰν.Ὠν. χρῆται, τοῦτο δηλοῖ, ἐάν τις ἀκο- 

λουθῇ αὐτοῦ τῷ σκοπῷ" σκοπὸς δὲ τῷ νόμῳ προσαγαγεῖν ἡμᾶς τῷ 
δεσπότῃ Χριστῷ ΤΒαῖ, : Τέριττδ(3,641). 

νόμισις, ἡ, ῥείτοξ, ορίηίοη (το]]ριοῦ5), Οτι εἰς. ς. 2)7(Ρ.28.τς; Μ.τι. 
2218); Ἰυναρτ,ἦ..6.5.,3ο(ρ.126.8.; Μ.86.26ξός ; ΜΜανιχαϊκῆς ν. 1.3.35 
(Ρ.130.11; 26654); τῆς εἰς τὸν θεὸν ν. δ.4.ττ(ρ.τότ.ς ; 27211ὴ. 

νόμισμα, τό, Α. ἐμγγεμί τορι, σμγγόηον ; τοῖ. ν. δύο, ὃ μὲν θεοῦ, ὃ 

δὲ κόσμου, καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἴδιον χαρακτῆρα ἐπικείμενον ἔχει, οἱ 
ἄπιστοι τοῦ κόσμου τούτου, οἱ δὲ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ χαρακτῆρα θεοῦ 
πατρός Ιρῃ.αρη. 5.2. 

Β, ἃ εὐ; 1. ἴῃ ρθῆ. ὀλίγου ν. ὠνοῦνται θάνατον (ει ῥαει.5.5 
(0Ρ.249.11; Μ.8,5 8:4}; Οτ, 7σιτοιοίΖ; Ρ.3ο08,28; Μτ4. 5410); Οοηςὶ. ἄρ. 
2.37.2; 2. ατγεμς οὐ βοἰϊάμς, το Ν Ὰ2.ἰθ5,.(Μ.37.3020); ἘΡΙΡΗ ρΗς, 
(}1.43.28:Α}; ἐξακισχιλιοστὸν ταλάντου, ὅπερ γίνεται ἕν ἥμισυ ν. εαἱ. 
Μη τον Ζᾷ(ρ.8ο.10) ; 115 ΒΆΡΟΙΙΟΥΥ πὶ ἈΡΡΟΔΙΆΠΟΘ ἃ5 σατο ἢ 
Ῥευβῖδῃ μιλιάρισιν, (οβΙη [πα ἰσριττ(Μ.88,.4.48}), Οἠγομ Ῥαςξελιρ. 380 
(Μ1.92.9074}; 3. πιεῖ. σοφία... πιπράσκεται νομίσματι δικαίῳ, τῷ λόγῳ 
τῷ ἀφθάρτῳ (Ἰοπι,ῥαρά.2.3(ρ.1τ8τ.13; Μ.ι8.440Α}; ὁ δίκαιος, ν. κυρίου 
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γενόμενος καὶ χάραγμα βασιλικὸν ἀναδεξάμενος ἰᾶ.εἰν.6.7(ρ.462.2; Μ. 
9.2818}; 19.6.το(ρ.472.1τ: 3018); 1δ.7.τε(ρ.64.18 ; 5258); οὗ 5ρίττι 8] 
Ῥοπηάβ᾽ οἵ 1,α.19: τῆ, Οὐ. ξ,.79 τη 1,6.19:22(ρ.272); τοῦ. ἘΡἢ.6: 12 
πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ΠΟΥ ΡΑΥΘα ἡ] ταοπον- 
ΟΠΘΠροΙβ ἴῃ ΤΕΠΊρὶΘ, 85 {Π088 ψΠῸ ἀθῆϊα πρανθην βαποΐσδγν ὉΥ 
δΊνΙηρ᾽ ΒΡΌΣΙΟΙΙΒ πο ηθν, 14. [0.το.2ο(τ8; Ρ.202.11; Μ.14.260}); φερέτω 
δόκιμα ν., ῥήματα ζωῆς αἰωνίου, ἐπὶ τὸ γαζοφυλάκιον 1Ὁ.τὸτοί2; Ὀ.300. 
19; 5448); οἱ ΠΕΙΕΒΥ 85 κέβδηλον ν., Ἐλι5.6. ι.πιτ4{(0.74.1ττ; Μ.34. 
8534}; Ἔχε. Μί,22: 208. ; σοΐη 8 πᾶσα ἱπίεγρτγεῖθα οὗ Η. (μοβὶ ἴῃ 
ὈΕΙΙΕν ΟῚ, ΒΡ βου ρίου οὗ παῖὴδ οἵ σοα ψΏΙΟΠ ΠῈ θεδτβ ΓὨχΟῸΡἢ 
Ομπβέ, ΟἸεισχε, Τ Βάοὶ, Β6(Ρ.143.1; Μ.9.6078); ὥσπερ γὰρ τὸ ν᾿, 
εἰκόνα ἔχει τοῦ βασιλεύοντος τῶν ἐθνῶν, οὕτως ὁ ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ 
κοσμοκράτορος τὴν εἰκόνα αὐτοῦ φορεῖ Οτοΐονι,. 20 τη 1,..(ρ.220.τ6), 

νομιστεύτω, ογάαϊη, ῥγεδογίδε ϑεὸς..«φιλανθρωπίαν «των Ηορῖϊ. 
ΟἸμι.2.45.; 1δ...26. 

Ἐνομμοκλάῤριος, ὁ, (1,Δἴ. περημμίαγίμ5) ὑαηδαν, τποηεγτοπαηρεαν, 
ΜΑΜΑ͂ 3.302 [(οτγουβ]. 

νομοδιδάσκαλος, ὁ, 1. ἀσείον οὗ ἐΐε Μοπαῖο 1ατῦ, Ἰγοη ἤαεγ.1.3.2 
(Μ.γ.4694}; ΟἸδῃλ,: ».7.3(0.11.7; Μ.90.4118); 1ἅνεχο, ΤΠάοί. “(ρ.1τογ.16; 
Μ'9.6560) ; Οὐ, 70.28,2ο(τ5 ; Ρ.414.28:; Μ.14.7248); οὗ ϑντηθοι, ἘΜ οί. 
δ γηη.εἱ ἄπη.12(Μ,18,3774}; 2. οὗ ἀροβῖίοβ ἃ5 ἀοοίουβ οὗ πὸνν 18, 
ΕἘπ5...0,17γ(0.256.2ς; Μ.20.14330). 

νομοδότης, [᾿Ἰνομοδώτης, ὁ ὁ, ἰατυσίοοεν ; οἵ ἀοά, 70. 1),ύηαρ.3,.4(, 
94.132218, ν.}, -θέτης) ; -ὦτης (Ἰηε τὶ συ.) Ἑπᾶος «Ογρν.τατθί ,85. 
8260); οὗ (Ὦχίδε, ἀηάτι τι ἼΉ. 3(Ν2.07.13088); 70. λονι.τ.2(Μ. 
οὔ.548.}; τεῦ, ΒΜΥ 85 ΔΥΚ σοῃίαιηϊηρ (Ὠγχὶϑί 85 τῆς ν., Μοα. ἀογη.4 
(Λ1.86.32 880) ; Με. νησὶ πη (Μ.18, 260 Ὰ}). 

Ἐνομοδόχος, γεεειθ τη ἐδε Γιατ, οἵ αὐὶς οἵ φονεπϑηί ἐκείνη γὰρ ν., 
αὕτη δὲ θεοδόχος [Ξ5. ΒΜ] 70. Ἐπ}. ἐοη κερί. ΒΗ Ζ(ἴνοδ. τ 4654); α5 
ἰγρε οἵ ΒΜ, {μειῖβ,ϑγηνσοὶ ἄμ. 9(Δ.1τ8,3600)}; οὗ ϑυιήθοῃ τὰ- 
σοἰντηρ ΟΠ τβῖ ἃ5 πεν [αν, Απάυ (τ.07.ο(Μι97.οβ80) ; 16.15(1ογ6 4}. 

[Πνομοδώτης, ὁ, ν. νομοδότης. 
νομοθεσία, ἡ, Α. ἱερτεία!οη; 1. ἴὰ ρθη. Πλάτων... ἐκ τῶν Μωύσέως 

τὰ περὶ τὴν ν. ὠφεληθείς (Ἰετη.5:}.1,25(ρ.1το3.0; Μ,8,0128); ὙΠά. [εγ. 
25:1. 2(2.561); 2. οἵ αἰνὶπε ἰδ ἰπ ρδῃ. τῇ μὲν ν. τοῦ θεοῦ.. -συνηδό- 
μεθα Μείβ,γες.2.δ(ρ.540.τὸο; Μ.τ8.3040), ΑἸ ροηὶ,27(}},25.538); 
Ορηϑ. Αρῥ.1.30.2; τῆς αῆς δέομαι φωταγωγίας καὶ ν. ΤΒαι ΡΞ. ττ8:53 
(τ.1446); ἃ8 ἀτιὸ ἴὸ ΨοΟΥΚ οἵ Η. ΟΠοβί ἔτοπι ἘδΊΠΟΥ ἘὨτουρῃ ὅοη, 
Τιάντα ({8Β85.)} μη. 5(1.3118.; Μ,20.7456); ΟρρΡ. σοιηβεὶβ ΜΉΘ ἀγα 
αὐθαιρέτον γνώμης, ΤΠ, Ερ΄.2: τπ(3.414)) 3. οἵ Μοβαὶς 1ανν, [τε πὶ 
μαεν.3.2τ.2(Ν.7.9494}; ΟἸοτ,. ῥγοΐ.ττίρ.79. τι; Μ.8,2294}; ἡ ν. τὴν τοῦ 
ϑεοῦ δικαιοσύνην ἅμα καὶ ἀγαθότητα καταγγέλλει Ἰᾷ.5ἱγ.2.τϑί(ριτηδ.τι; 
Μ διτοῦδα}; ΗΙρΡΡ.ἤαογ.9,27(ρ.261.0; Μ.τό.24068); τοῦ, (Ὁ].2:16--τ| 
τὸ βούλημα τῆς πάσης ἐπιτεμνόμενος ν, Οτ, ῥγίηε,.4.2.6(ρ.317.0; Μιετα. 
3608); 6 ((ἐεἰς.2.75(ρ.τοῦ.12; Μ.11.9128); ἐν τῇ θείᾳ ν. προστέτακται 
1.8, 38(0.253.5; 15738); [(, 70.10.τ3(τἰ; ρΡυτϑ4 τι; Μ.ι14.3204}; τεῖ, 
ΖϑΟΝ 4: ΤῊ, ἡ ἐλαία τὴν ἐπὶ Μωσέως αἰνίσσεται ν. ετῃ Ἔγηιρ.το.ό 
(ρ.128.12; Μ.18.2010); Ἐπι5.ἢ.,6.1.2.23(Ν].20.65Α); Οὐη5ὶ. 4.}}.8.46.ς; 
Ῥϑτίϊο, οἱ ἀβοβδίορσιο, ΟἸθγη. ἐγ, τδίρ,5οο,δ; Μ.0.260Ὰ}; 70.}). ξο.τ.5 
(Μ.94.δοοῦ) ; οἵ Ῥεηξαΐθςῃ ἡ δευτέρα βίβλος κατὰ τὴν ν. ἘΡΙΡΗ ἤαον. 
δι4(ριτρο,το; Μ.41,212Ὰ); 4. οἵ [ἢ χδι 5. ἐθβοῃίησ 8ἃ5. πὸ [(νν, 
ΟἸεπι,  αοά,5.8(ρ.203.18 ; Μ.8.4884); προπαιδείας [5ο. Μοβαῖς 1,8 0»}] 
ἐπὶ τὴν τοῦ ᾿Ιησοῦ ν. 1ᾶ.4.4.5.ο(ρ.165.21; Μ.9.6134); ἀρχὴ μὲν γὰρ 
νομοθεσίας, ἐπὶ Μωνθσοέως ἦν.. «ἀρχὴ δὲ νομοθεσίας καὶ διαθήκης 
δευτέρας κατὰ τὸν ᾿[Ιησοῦν...γεγονέναι ὁμολογεῖται Οὐ. (εἷς.2.75(ρ.τοό. 
14; Μ.ττ. 9120); 20.3,.7(0Ρ.2ο 8.10; 0294); ἡ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον...ν 
Μείμοογηρτο,3(ρ.125.4; Μ.18,1074}; Οὐηρὶ, ἄρΡῥ.5.13.4) πνευματικῇ 
ν. Τβαῖ,᾿.6.5.13.3(3.τ042}); τεῦ. ἘΠΙΒμ αι ἦ 5 το 5Ά} οἵ τῖοῃς5 τὴν εὐαγ- 
γελικὴν ν. πρὸ τῆς ν. πεπλήρωκε Ἰάφί, τὸ τη 4ἘΚερ.(1.523); τά αὔσεϊ,ο 
(0.220.23; 4.925); ἀκριβεστέρα τοῦ νόμου ἡ ν. τῆς χάριτος 1. Κοτη.6 114 
(3.65); 5. οἵ ες]. Ἰανν, Οοημοί, 4 ρ.8,.46.12; 6. γμῖσ; ἃ. Ττηομαβί!ς, 
ΤΗάτ, ἡ. γεἰ.3(3.1138); Ὁ. οἱ δὴν ταῖΐθ οὗ σοπάπςοξ ὁ ἀνὴρ ν. ἑαυτῷ ἦν 
δεδωκώς, ἵ ἵνα ἐξερχόμενος.. “μηδαμῶς μεταλάβῃ τροφῆς, μέχρις ἂν τῆς 
ὁτοῦ ἁγίου ἀξιωθῇ εὐχῆς ὅτ, Μαρ. ταί (τ.2εςἢ.)2.15(}.Ρ}..66.1570}; 
7. ςἰαϊσεμεηὶ οὗ “σείγῖηε καινὴ. “τῶν δογμάτων ν, ΒΕ5. τι.2. 30(:. 
2631; Μ.20.6320) ; ἡ δὲ τῶν ἐναντίων ν. καὶ τοῖς γεγραμμένοις ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἀπειθεῖ Ἐξα Πετ, ἘΡΗΙι. Ξ(Μ. 28.13520}) ; ἐδ. δ(α36τ0). 

. Β. ῥγέζρι, ογάϊπαμεε; 1. ἴῃ ροπ.; οἱ Τεαπ᾿β Ῥτεοερῖβ δραϊηβὶ 
τηδιτίασς, Ηρ. ἦδογ.το. Ἰδίρ. 2790.20; Μ.τό,34350) ; οἵ ἀροβίο]ις ργδ- 
Παρίβ5, Τῆατξιφη, ἡ 1 οευ (τ. 8): Ἰᾶ, τ ογ.6:6(3.19:); 14. ΤΤῆες5.4:4 
(3.516); 2. οἱ ἰγηρευῖαὶ σοηϑοτατο5, (οηβέαρ, Επ5...ε.το.5.14(Μ,20. 
8854); (ηϑύ ἈΡ. Ἐπ... Ο,..6λ(ρ.111.1 ; Μ.20.11408}; ΤΙΕ.ἢ.6.4.17.6 
(5.076); 3. οὗ αἰνίης ρῥγεσορῖβ, ΟἸ]διη, γ.3.18(ρ.246.17; Μ.8,12128); 
Οτο ῤγέμε.4.3.π(ρ. 3211; Μ.11,3854);5 Μοιῃ, 6 γ}ΡΗ}Ρ.9.τίρ.ττ4.1; Μ.18. 
177}; Βα5,07}.1.2(2.20 ; ΜΠ.31.165 4). 

νομοθετ-έω, Α. ἱερίείαίε, ἰαγ ἀοτοη ἰατο; ἴγϑυβ., ἤγαριδ οὐ ογάαϊη 

919 νομομαθέω 

ἰαῦεβ; 1. οἵ οα 85 ἰανυρίνεῦ ; ἃ. 10 ρξῇ. ἢ.--«μόνον ὑποληψόμεθα τὸ 
πνεῦμα “οεῖν ἡμεν...«καὶ μὴ ἐκ τοῦ πατρὸς δι᾽ υἱοῦ τὴν νομοθεσίαν... 
κατάρχεσθαι; Τηάντη ({885.) Εμη, (1.2118.; Μ.20.7450); οὗ Ιαῷνϑ' οὗ 
δίαιτα, ΟΥτ( εἰς. 5, 37(ρ.40.18.; Μ.11,12378); οἷ, εὔλογον...«τὸν τῆς 
φύσεως προτιμᾶν νόμον, ὄντα νόμον τοῦ θεοῦ, παρὰ τὸν.. ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων. .«νενομοθετημένον 1δ.(ρ.41.6; τ2270); Ὁ. ἴῃ Μοβαὶς δπὰ 
οἴμεσ ΟἿ Τὰν ὁ...κύριος.. .«ὁπήνικα --εἴν ἤρχετο τῷ λόγῳ ΟἸετα, ῥαεά, 
2.δ(Ρ.203.14; Μ.8,4884) ; 14.517.32.1το(Ρ.227.20; Μ.8.11728); ἀοσεῖὶς οὐ 
μόνον δὲ ὁ λόγος ἡμῖν ἀπὸ τοῦ βάτου, τουτέστιν ἀέρος, “-εἴ, ἀλλὰ γὰρ 
καὶ ὀσμαὶ καὶ χρώματα διὰ τοῦ ἀέρος ἡμῖν τὰς δυνάμεις τὰς ἑαυτῶν 

ἐμφανίζουσιν ΗΙΡΡ. μαον.8, ο(ρ. 220.5; Μιιό. .33544); ; κατὰ τὴν ἐπαγ- 
γελέαν τῶν γραμμάτων ὅ πρῶτος αὐτὰ -- σας Οτο( εἰς.1.τβ(ρ.70.15; 
Μττ.6034); δεκάλογος, ἣν...θεὸς αὐτοῖς ἐνομοθέτησεν (οηε!, Α͂Ρῥ.6. 
201; κρεωφαγίαν ἐνομοθέτησεν ΤΉτ {π|.5.5 τη σοη τἰῖ. (1.66); 2. οὗ 
Μόοϑεβ, βανγητο τυ; ἀπ βουρίμγεβ ἴῃ σθη,, (σηδὶ. ΑΡΡ.5.12.1; τοῖ, 
βουρέυτα Πἴδσα!ν πιζουρτοῖθα ἄλλοτε καὶ ἀδύνατα -- εἴται ΟΥῥγίῃε. 
4.2.0(0.322.8; Μ.11.376.Ὰ}); 83. αἴνίπε Ἰεριϑατίοη. τπγουρὴ (ἢ γτὶβῖ, 
1Δ.(εἰς5.3.73(0.265.1; ΜΙ τοι6Β); οὐ ΟΠ γῖϑὲ ἴῃ ἢἷβ ῥτδοορίβ, ορρ. 
σΟΒ 5815, ΤΠαΐῖ. Ἔρῃ. 2:1τ5(3,.414); 14.}..6.2,3τ.13(3.010); 4. τοῦ. ἃρο- 
5ἴ0}10 Ἰερ: 5] θη, Οὐ ῥγῖρις.3.1ττοί}.233.12; Ματτ.2028); ΜΟΙ. ἐνερ. 
2.12(ρ.40.20; Ν,18,80Ὰ}; ᾿πϑρίγοα ὃν Ἡ. ὁμοβέ, ΤΗαῖ. ον. :12(3. 
204); 5. Οἱ ΠΟ ΑΓ ἀθοιβῖ τ, Ἰ4.λ. πιο. τ(8.764). 

Β. βιγηΐδῖ τοί ἰατυς ἐνομοθέτησεν... Ἀλέξανδρος τὴν χώραν Το. 
Μα]. εὐγοη. 8 Ρυτολί .07.3058); Ρμ655. ὑπὸ.. ὄφεως “-ουμένων ᾿Ιουδαίων 
«4. ]σ«οχ(ρ.τ97.12); ΟΥ«(εἰ5.1.τγ(ρ.ὅρ.18, Μεῖτ.6928); 14 ἀορι. 28 τα 
Δς.(Ρ.175.13); 14 «70. τοιιϑίιι; Ρ.184.21 Μ. 14.3208). 

Ὁ, ἐιείγηεί παρ᾽ ἑτέρου “-οὐύμενος Ογτ. 10ο.2.4(4.177Δ}.Ψὕ 
1.0. ῥγεέδεγίδε, ἰαν ἄσιθη, ογάαϊη; Ταῖογαΐ. ὅ(ρ. 8,23: Μ.6.824Α}); 

ΟἸοιη. ῥασά.τ. πίρ.τοι.3; Μ.8.272Δ}; περ βάδην “ποὔσα 1.2.7{Ρ.103.4; 
4648); οὗτος..-«νενομοθέτηται καλεῖσθαι ΗΪρΡ ἄαεν.τ.2(ρ.6.3; Μ.τό. 
30240); Επ|9.6.:.}.3.3(0.154.2}; Μ.24.0078); “"εἴ ῥήματα Βα5. ἰἴμη.2.6 
(1.242); Μ.20.5848); παρθενίαν «-ὧν [3ς, Χριστός] ατ.Ν82.0».43.62 
(Μ.36.5760); Οτ Ν γββεγος ΔΠ(Μ.45.1328); ΟΒγγϑ, χορ. 76. ἐπὶ ΜΙ. 
6934); οὐχὶ “«ὧῶν τὸ πορεύεσθαι λέγει, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπέχων 1α.ἐομ:.36.. 
τ τον. (1ο.337Ε}} οἴκημα τὸ νενομοθετημένον Ἰ4.ἤοηι. 16,2 μι ΤΊ ρι. 
(11.646Α) ; Τάς, ᾿ς τος: 4{(1.1344}; οὗ σοσηβοῖβ οὗ ρουϊεοίίοι, 1Δ.}Ὁς. 
111: 3(1.1402): 14,2 7 }655.53: τ2(3. 540): ο. ἵνα, ΜΑΧΙΠΙΙΠα5 [2618 80. 
Ἐι5.}.6.0.10.8(Ν.20.8238); ο. σαηϊξ, τῶν... «ἡμερῶν τῶν ἀζύμων αὐτοῖς 
“εἴ Ἰζῇγνβ, γηος5.(6.3270). 

νομοθέτης, ὁ, ἰαιορίνεν; 1. οἱ Οοά εἰ δὲ σεαυτὸν ἀναγράφεις τοῦ 
θεοῦ, οὐρανὸς μέν σοι ἡ πατρίς, ὃ δὲ θεὸς ν. ΟἸεΙη «Ὀγοί.τοί.77.τὸ; 
Μ.8,2254)}; ἰ4.5:».2.12(0.232.22; Μ.8,.118τ4); ὁ αὐτὸς ν. ἅμα δὲ 
εὐαγγελιστής 1δ.(Ρ.234.τ0; ττ840}; ΟΥ,( εἰς. 5.37(ρ.40.24;; Μι11.12378} 
οἷτ, 8. νάμος ; ΜοΙΠ τνη}.3.2(ρ.29.10; Μ.18,648}; εἰ μὲν οὖν ν. ἐστίν, 
δίκαιος τυγχάνει Πορι Οἰδη δι, Ογτ Ἡ καϊεολ. ας; διὰ Χριστοῦ 
ποιητήν, οὖν, δι᾿ αὐτοῦ (οηςὶ, ἄρῥ.6.11.3; ὙΒάτιογαν.τ(4.35); τὸν τῶν 
καινῶν καὶ τῶν παλαιῶν...ν. 4. Π εὔγ.153:25(3,637); εἷς παλαιᾶς καὶ 
καινῆς διαθήκης ν. Ἰά,γη.,52 ἐπ ἔχ, (τ.158); 2. οἵ (μχβί, ἐβρ. δἃ5 
Ἰηβεπίοῦ οἵ πον [νν, Ππβὲ, ἀτᾳϊ,12.2(Δ,6. ΞΟ0Β); ὁ καινὸς ν. 1.14.3 
(5054); ποιμήν τε καὶ ν. ἀγαθός [ἸοΙὴ.5,7.χ.26(ρ.τοκ.τ6; Μ.8,οτόο) ; ἃ5 
ἀρχιερεύς δπᾶα ν,, 16.2.5 (0.123.27; 0538); ΟὙΝ γε5. ΔΙ αεεά.3Ξο(Μ.4-. 
1225}); τῆς φύσεως δημιουργὸς καὶ τῆς διατάξεως ν. (οηςὶ, 4 Ρ.3.0.4; 
ἐγένετο ὁ ν. αὐτὸς πλήρωμα τοῦ νόμου, οὐκ ἀνελὼν τὸν φυσικὸν νόμον, 
ἀλλὰ παύσας τὰ διὰ τῆς δευτερώσεως ἐπείσακτα, εἰ καὶ πάντα ἰ.6.22.π, 
τοῖς. Ἰο. 14:10 ἀνθρωπίνως ὃ λόγος πρόεισιν, οὐ γὰρ...ὁ ν. ὑπὸ ἐντολὰς 
ἔμελλε κείσεσθαι (Πγγϑ.")051.76.2 τη 70.(8.4480), ὕνγτ.7ο.1.4(4.338} 
ΟἸζ, 8. νομοφύλαξ ; τὰ περιττὰ τοῦ νόμου μετὰ τὴν τοῦ ν. παρουσίαν 
ἐπαύσατο, τὰ δέ γε φυσικῶς προηγορευμένα, καὶ μετὰ τὴν καινὴν 
διαϑήκην κρατεῖ ἼΠας. Κρ .6:53(3.436); ὃ ἀληθινὸς ν., οὗ τύπος ἦν ὁ 
Μωῦσῆς Ἰα ἐγαη.τ(4.64); 3. οἵ Μοβρβ, (φησ ὲγ.2.1 (ρ.140.τ8; Μ.8 
τοοϑλ); Οτ ῤγίμει.χα(ρ,202.6; Μ.11.5344Α)}; Πον, ΟἸθηι. δ; Ά. οὗ 
Τονιβῃ χαῦ15, ὲενς.(ρ.27. ἢ); οἵ ἃ ϑεῦθς, νσαρ.αὶ, "11.32:42 
(0.183.18) ἴοτ νομομαθής Ἰά. γγ.14.221406{Μ.}2.4374}; 5. οἵ 5. Ῥ4α], 
ΤΗάτ, τ Τλε55.5: 28(3.520); 6. οὗ Ιοαάογβ οὗ ΟΒασοῃ, Βαγη.21.4: 7. οἵ 
ἰϑϑοθεΥβ οἵ ἀοοίτηθ, Τὶ Παβέιφιν, τ (}1.6.1484}). 

νομοθέτησις, ἡ, εηαείνηθη! ΟΥ ἰαυς, ἱερτοαίίοη, ἘΒα5.ε γε. μοη1.2.} 
Π(3241Ὲ ; Μ.50,40Ὰ}. 

νομοθήκη, ἥ, ἱγεώϑμνν οὗ ἰατος, ΓΝ υ1].4(Μ.70.1τ440). 
νομοΐστωρ, ὁ, ἡ, ὁπε ἱεαγηοά τ: Μοϑαὶς Τατὸ, Ογτ.1ς.3.2(2.4328); 

1.4.τ(2.577Ὲ}. 
πνομοκάνονον, τό, -- 5ᾳ., δελοὶ, τὴ ΟἼΎα]].εα.2(λ10η.2 Ρ.6 51). 
Ἐνομοκανών, ὁ, εοτερταϊοη οὗ καποης, Νοιμος τίς, 
Ἐνομομάθεια, ἡ, ἐποιοϊοάρσε οὗ ἤδοβαϊς Παρ, Ογτ.15.3.2(5.4ττ0}}; 14. 

.0.2.τ(4.τ40Ὰ}; 1δ.3,τ(251Ὲ). 
Ἐνομομαθέω, δὲ ἰεαγμεά 15: ἐπα ἔα Οἰνόη. Ῥαφεὴ,ρ α84(Μ.02. 

4528). 



νομομαθής 

νομομαθής, ἱεαγηεα ἵν {6 ἰατὸο; 1. τὰ σϑὰ.; οὗ Ῥειβίατπ βαᾶσεβ, ᾿ γ5. 
{ρ.:τ.4; Μι:ο. 970); οὗ ἴῃοβς ἰξαυποά τὼ Εοτηδη αν, (δ πηδί. δ’. 
ον,.7:4(0.368.27; Μ.85.1677}); 2. οὗ ἴποβε ἰσατηθα ἴῃ Μοϑβδαῖς [κὰν ; 
η ρεῆ., ΗἸΡΡ.Ῥαη.1.29.Ζ(νομοθέτῃ Μ.το,6074); ΑΙ δαδεῖ] ττ( 1.28, 
1130); φοπΡ., νγιλοι ῥαϑεῖι. 24(53.2828) ; Τάτ, γορἢ.τ.8(0.214.7) 
Οὗ 188 ϑουίθεβ, ὕνσυ, 7συττ,τζί4.το250); 1,εν 65, 4.Ος.67(3.102Α}; οὗ 
͵ϑγτιηθοπ δηᾷ οἴμουβ )Ὸ ὉΠαοΙβιοοα Μεεοίδηὶς Ῥτορμβεῖοδβ, 14.1.5. 
5.5(2.8618); 510 61]., οὗ ϑντάςου, Ἐμοί ῃ ὅν. δὶ ἄπ. 1(}1.18.3640); 
οἱ Ομ υῖβεβ ἀϊβείρὶςβ, Οὐ᾽ ἐγ ἐμ [9.(Ρ.531.21); ΟΕ 5. Ῥείεγ, Αάβπι. 
(ἰἰα],5.π(ρ.84.6: Μ1τ, τ]814); 8. Ῥαὰ], ΤΑΤΠ. ον .Π.4.2ο(ρ.2ο; Μ. 
26.1272}}; Τἰἄγπι. Τγῖη.2.8(Μ.30.6240); ΟΠτνβ. κοηι.7.2 ἦτ τον. Ἃο. 
544); Ονταάον.τοί(τ.3304}); θορθτ. ρην γε [0.27(Μ. 87. 34070). 

νόμος, ὁ, 1, ἐείαἰπεπεά ῥγεμεῖῤίο, ομδίον, το] ρου ν. ἡ νήνύον 
θυσιῶν 17.1.ευ.0.7;} ἀγάλματα. ..ἐθεράπευε κατὰ τοὺς πατρίους... 
ΨΡ οησί.τοίρ.556.8); 1 1ο.10..4γιθη,.43(0.14.27; Μ.06.12924). 

ΤΙ, ἰψὸ; Δ. ἀδξ. ν. δέ ἐστιν οὐ τὰ νομιζόμενα... οὐδὲ δόξα πᾶσα... 
ἀλλὰ ν. ἐστὶ χρηστὴ δόξα, χρηστὴ δὲ ἡ ἀληθής,...ἦ τινες ἀκολούθως 
δηλονότι τῇ χρηστῇ δόξῃ λόγον ὀρθὸν τὸν ν, ἔφασαν, προστακτικὸν μὲν" 
“ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτικὰν δὲ ὧν οὐ ποιητέον ΟἸοΙη 57.1.25 (ρ.104.6; 
Μ.8.9138}; Επι5.2».6.7.ο(31τ30 ; ΜῈ.21.5208); ν. κανὼν δικαίων ἐστὶ καὶ 
ἀδίκων, προστακτικὸς μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτικὸς δὲ ὧν οὐ 
ποιητέον: οὗ φυλακτικός ἐστιν ὁ πολύς, κἂν τὸ ἐν αὐτῷ ὀφέλιμον ἀγνοῇ 
{85..1ς.223(1.29078; Μ.30.τ64}). 

Β. οὗ Βυϊηθη ΟΥ̓ ΒΘΟΠΪΒΥ ἰᾶνν 1ῃ τοῖν ὸ ΟΒΥΒΌΔΗΙΥ πείθονται τοῖς 
“ὡρισμένοις ν., καὶ τοῖς ἐδίοις βίοις νικῶσι τοὺς ν. ὈΙΟΡΉ. 5.το; ἐὰν δέ τις 
τοὺς διαφόρους ν. τῶν ἀνθρώπων προβάληται, λέγων ὅτι παρ᾽ οἷς μὲν 
ἀνθρώποις τάδε καλά, τὰ δὲ αἰσχρὰ νενόμισται, παρ᾽ ἄλλοις δὲ τὰ παρ᾽ 
ἐκείνοις αἰσχρὰ καλά, καὶ τὰ καλὰ αἰσχρὰ νομίζεται, ἀκουέτω....καὶ 
νόμους διατάξασθαι τῇ ἑαυτῶν κακίᾳ ὁμοίους τοὺς πονηροὺς ἀγγέλους 
ἐπιστάμεθα, οἷς χαίρουσιν οἱ ὅμοιοι γενόμενοι ἄνθρωποι, καὶ ὀρθὸς λόγος 
παρελθὼν οὐ.. «πάντα δόγματα καλὰ ἀποδείκνυσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν φαῦλα, 
τὰ δὲ ἀγαθά Τυκί. Ζαβροῖ.ο.4(Μ.6.4604}; οὐ γὰρ πρὸς ἀνθρωπικοὺς ν. ὁ 
λόγος ἡμῖν, οὖς ἄν τις γενόμενος πονηρὸς καὶ λάθοι.. ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν ν, 
(ὁ θεοῦ δεσπότης καὶ ἡ τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ λόγου ἐντολὴ» ἢ δικαιοσύνης 
μέτρον ἐποίησεν ΑἰΏοπαρ.16Ρ.32.2(Μ.6.0648); οολίτακί Ὀεΐψεεπ 566ι- 
ἦλι Ἰατννβ ρρουπαῦ ἕο ἱπάινιαυ81 πβιϊοῃβ, δηα Ἰαννα οὐ Μίοβεβ δηᾶ 
(δ᾽ ΒΊΟΝ ἀγα “δορερίοᾷ ἈΠΙΝΟΙΒΘΠΥ, ΟτΥ ῥυύιο.4. 1. τῴ. 203.17; ΜΝ. 
11.3448}; δύο.. “νόμων προκειμένων. γενικῶς, καὶ τοῦ μὲν ὄντος τῆς 
φύσεως ν., ὃν θεὸς ἂν νομοθετήσαι, ἑτέρου δὲ τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι γρα- 
πτοθ' καλὸν; ὅπου μὲν μὴ ἐναντιοῦται ὁ γραπτὸς ν. τῷ τοῦ θεοῦ, μὴ 
λυπεῖν τοὺς πολίτας προφάσει ξένων ν." ἔνθα δὲ τὰ ἐναντία τῷ γραπτῷ ν. 
προστάσσει ὁ τῆς φύσεως τουτέστι τοῦ θεοῦ, ὅρα εἰ μὴ ὃ λόγος αἱρεῖ 
μακρὰν μὲν χαΐρειν εἰπεῖν τοῖς γεγραμμένοις... 
τῷ θεῷ νομοθέτῃ 1ᾶ, (εἰς.-. 31(Ρ. 40. τῇ; Μιιτ. 12378); οὗ θαυμαστοὶ 
“ἡμῶν ν., οἷς νῦν τὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀνθρώπων 
κατευθύνεται πράγματα, οὔτε συγκείμενοι οὔτε καὶ ἐκμανθανόμενοι 
ἀταλαιπώρως" ὄντες μὲν αὐτοὶ σοφοί τε καὶ ἀκριβεῖς καὶ ποικίλοι καὶ 
θαυμαστοί, καὶ συνελόντι εἰπεῖν ᾿Ελληνικώτατοι (τι Τηδαϊη. ῥα, Ον,1 
(0.2.2; Μ,το, τον 20). 

Ο, οἱ αἰνίης ἰανν; 1. ἴῃ σεη,, οἱ (οα᾿β τηογαὶ ἰανν, Τισαά 4.1; 
ΤΟΝερλ.2.6; κατά τινα θεῖον ν. καὶ λόγον ΑἸπεπαρ εν. 31.τ(}.6,0618) ; 
ΟἸ τα. ςἐγ.7.2(ρ.8.20; Μ.0.4138}; παντὸς μὲν ἁγίου ὑπὸ θεοῦ βασιλευο- 
μένου καὶ τοῖς πνευματικοῖς ν. τοῦ θεοῦ πειθομένου Οτ.ογ7.25.τ(ρ.357.4; 
Μοτιτιφοόο) ; 1ἅ..0.2.τό(το; Ρ.73.1; Μ.τ4.τ410); ἐπαναπαύεσθαι τοῖς 
σοῖς ἁγίοις ν. (οῃδῖ. Δ ρ. Επς.υ.(.2.π6(Ρ.64.τι ; Μ.20.10324}} ΤΠάτιερ. 
γ(4.τοῦ6); ὁ δὲ ν, τοῦ θεοῦ θέλημα αὐτοῦ ἐστιν 70... 145.1.43(}].04. 
1543}; 2. 15 [χεε αἰ ν 5 η8 τρεῖς ν,» τόν τε φυσικὸν καὶ τὸν ωσαϊκὸν 
καὶ τὸν εὐαγγελικόν ΤΟ ντ, οἰ ΚΡ Τί6Ἀ.520 ; Μ.71.12538); τῶν θείων ν. 
εἴδη τρία παρὰ... Παύλου: τὸν μὲν γὰρ δίχα γραμμάτων. ..διὰ τῆς 
κτίσεως καὶ τῆς φύσεως τοῖς ἀνθρώποις δεδόσθαι..«τὸν δὲ διὰ... 

Μωσέως ἐν γράμμασι... καὶ τρίτον...«τὸν τῆς χάριτος ὙΒα , ΡΣ τϑ: τι. 
“16); ἴννο αἰνιβίοιιβ δύο ν., τόν τε φυσικὸν καὶ τὸν γραπτόν, καὶ 
μηδέτερον θατέρου ἔχοντα πλέον ἢ ἔλαττον Μαχ.ανηδὶρ.(Μ91.11280); 
ὨΠΙΊΘΓΟΙ 5. ΑΙ ν]5ἴοτβ, νὶΖ, Μοβαίο [8 ΚΡ; ΟἴΘΙ ρατίβ οὗ ΟἿ᾽; ἂἀπὰ ἡ 
μυστικωτέρα καὶ θειοτέρα τοῦ ν. ἐκδοχή, ὡς ἐν τῷ ᾿οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὃ ν. 
πνευματικός ἐστι΄. «««ν, ὁ κατὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας ἐνεσπαρμένος τῇ ψυχῇ 
καὶ..«ἐγγεγραμμένος τῇ καρδίᾳ λόγος, προστακτικὸς μὲν ὧν ποιητέον, 
ἀπαγορευτικὸς δὲ ὧν οὐ ποιητέον Οτι τον η Κορ. 07} Τ 14}.11); 
3. οἵ πϑίυταὶ ἰανν, Αἰποηδρ ον, 2, τ(}]. 6. 8060); ἐποίησεν ἄνθρωπον 
ἐκ ψυχῆς ἀθανάτου καὶ σώματος νοῦν τε συγκατεσκεύασεν αὐτῷ καὶ 
ν. ἔμφυτον ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ φυλακῇ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ διδομένων ἴά,γ65. 
τϑίρ. 63. το; Μ.6. ἸΟΟΟΒ); ΟἸεπι.ραοά,..3(ρ. 249.27; Μ.8,5858}); ἐκ θεοῦ 
ὅ τε τῆς φύσεως ὅ τε τῆς μαθήσεως ν.», εἷς ὧν 1α, ̓ ς Ι. 20(Ρ. 1110; 

Μ.8.9209Α}); 1ὁ.3.χτ(ρ.228.20; τ17328); ὁ γὰρ γραπτὸς ἐν ταῖς καρδίαις 
ν. καὶ ἐν ἐθνικοῖς φύσει τὰ τοῦ ν. ποιοῦσιν οὐκ ἄλλος ἐστὶ τοῦ κατὰ τὰς 
κοινὰς ἐννοίας φύσει ἐγγεγραμμένου τῷ ἡγεμονικῷ ἡμῶν, καὶ τρανωτέρου 
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νόμος 

μετὰ τῆς συμπληρώσεως τοῦ λόγον ὁσημέραι γινομένου, τοῦτο τὸ ση- 
μαινόμενον ἦν τοῦ ν. καὶ ἐν τῷ ᾿ἁμαρτία οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος ν.᾿. 
πρὸ γὰρ τοῦ κατὰ Μωσέα ν. ἐλλελόγηται ἁμαρτία... «πολλοί τε ἔγνωσαν 
τὴν ἁμαρτίαν καὶ πρὸ τοῦ Μωσέως ν. Οτιεονη Κορ. 7:10} 1 τΆ 
Ρ.12}; οοπίταβιθα ψ ἢ τ! ἔθη οἷν }] ἰᾶνν, 4. (δἰ5.5.37(ρ.40.21; ΝΣ. 
12378}; ἡ ἀνομία δὲ τῆς ᾿Ιερουσαλὴμ ὑπὲρ τὴν Σοδόμων ἐμεγαλύνθη" οἱ 
μὲν τὸν φυσικὸν ν. εἶχον μόνον, οἱ δὲ καὶ γραπτὸν καὶ προφήτας ἰἅ. Κγ. 
1οΣ ἴῃ [απ (ρ.271.16; Μ,13.5620.; δισσὰ γὰρ ἐν ἡμῖν λογισμῶν γένη, 
τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας...ἧτις ἐξ ἐπιπνοίας. ..ἐγενήθη τοῦ ὑλικοῦ 
πνεύματος, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ν. κατὰ τὴν ἐντολήν, ὃν ἔμφυτον ἐλάβομεν 
ἔχειν καὶ φυσικὸν ν., πρὸς τὸ καλὸν ἐξεγείροντα..«τὸν λογισμόν Μέεῖῇ. 
γέδ.2.6(ρ.340.8; Μ.18.3040); τρεῖς γὰρ ν. ὑποτιθέμενος... Παῦλος... 
ἕνα μὲν κατὰ τὸ ἔμφυτον ἐ ἐν ἡμῖν ἀγαθόν, ὃν καὶ ν. σαφῶς νοὺς ἐκάλεσεν 
1.2. 7. 3410} 2040); ; ἁπάσῃ ψυχῇ φνσικὸν ν. βοηθὸν αὐτῇ καὶ σύμ- 
μᾶχον ἐπὶ τῶν πρακτέων ὃ τῶν ὅλων δημιουργὸς ὑπεστήσατο ἴξι5..6. 
6. δ(25οΒ; Μ.21.425Ὰ}; δικαιωθέντων ἐν τῷ φυσικῷ ν. ΣΑτΤΗ«ῥοϊ[..0 
(}1,26.11488) ; δοὺς Ξξο. θεός] ἐπὲ πᾶσι ν. προφήτας, καὶ πρὸ τούτων τὸν 
φυσικὸν ν. ἄγραφον, τῶν πραττομένων ἐξεταστήν ΟΥ.ΝΆΖ.ον.14.27](Μ. 
25.8034); βελ καὶ Νῶε..-φυσικῷ ν. κινηθέντας ἀφ' ἑαυτῶν προσ- 
ενέγκαι θυσίαν θεῷ ζοηεὶ. Αρ.8.20.4.; τόν τε γὰρ φυσικὸν ν. οὐκ ἀν- 

εἴλεν, ἀλλ᾽ ἐβεβαίωσεν 1.6.23.1; 10.7.26.2; ἐξ ἀρχῆς πλάττων ὁ θεὸς τὸν 
ἄνθρωπον, ν. αὐτῷ φυσικὸν ἐγκατέθηκε. καὶ τί ποτέ ἐστι ν. φυσικός ; τὸ 
συνειδὸς ἡμῖν διήρθρωσε, καὶ αὐτοδίδακτον ἐποίησε τὴν γνῶσιν τῶν 
καλῶν καὶ τῶν οὐ τοιούτων ΟὨγγ5.5.61.12.3(2.127Ὲ}; αὐτοδίδακτον 
εἶχον ν. 1.12.4(120Ὰ}; διδάσκαλον αὐτῷ τὸν ἔμφυτον ἐναπέθετο ν., 
ὥσπερ πλοίῳ κυβερνήτην καὶ ἡνίοχον ἵππῳ 1α,ςεαηά,8(3,4820) ; 1α, 
λομ.12,6 ἐπ Κοιει(ο, π50Ὲ})., ἀἶβι. ἔγοπι γραπτὸς ν., 514. ΡῈ]. ε}.4.0 
(}1.γ)8.1ο 574); τῇ φύσει τοὺς ἀναγκαίους τέθεικε νόμους ὃ ποιητής. 
οὕτω τὸν αϊν κατέκρινεν, ἐπειδήπερ αὐτὸν ἡ φύσις ἐδίδασκεν, ὡς ὃ 
φόνος παράνομος ἘΠαζΟψι,. 57 1 Οεη,.(ι.68), ὁ δὲ ν, ὁ ἐν ἡμῖν τῆς 
ἐμφύτου θεογνωσίας, ἐκάλει τοὺς ἄνδρας πρὸς τὸ δεῖν ἀνάπτειν τὰ 
χαριστήρια τῷ..-«δοτῆρι θεῷ Ῥτος, Οεη.41:2(Μ.87.2564)}; 10.}.Ψ 
ἄγίοηι,4π(ρ.τ6.34; Μ.06.12038); 4. οἵ ἰὰννβ οἵ βδῖυτε εὐφημοῦμεν οὖν 
ἽἭλιον ὡς καλὸν θεοῦ δημιούργημα καὶ τοὺς ν, φυλάσσον τοῦ θεοῦ ΟΥ 
(εἰς.8.66(0.282.21; Μ.ιτιτότόο); Οτι ΝΖ... 28.δ(ρ.29.5; Μ.36.320); 
ταῦτα τῷ ν. τῆς φύσεως ὑποτεταγμένα καρποῖς διετρέφετο ΤτΟ Ν γ85. 
07.2 ἴηι Οδη.1: 26(Μ.4η.2848); τεῦ, Της. Κύριλλος εἰρηκώς, ...ἐφιέναι 
αὐτὸν τῇ ἰδίᾳ σαρκί, διὰ τῶν τῆς ἰδίας φύσεως ἰέναι ν. 11,δοηΐ, Β,“σεί.το 
(}1.86.12600); 10.(,26οΟ) ; τὴν τοῦ κυρίου νόει μοι σάρκα τῶν τῆς 
φύσεως ν., καὶ μετὰ τὴν..«ἕνωσιν, ἀλωβήτων αὐτῆς συντηρηθέντων 1. 
(1523) ; τεῖ, γισρίη Βιτίῃ νόμοι γὰρ φύσεως καταλύονται ῥᾷστα τῷ 
νομοθέτῃ ἐν καιρῷ 1ιδοπὶ.Ἡ.Ν ἐς. τ τοί Μ 86.14.4}; οὐ θεοφιλὴς ἡ 
ἀπόφασις, θεὸν ποιεῖν τῶν οἰκείων ν. ὑπόδουλον, θεὸν δουλεύειν τοῖς 
τῶν δούλων ἐθέλειν ἐθίσμασι ϑορἢτ. 1.0».2.35(Μ.87.32640); 5. οἵ ἰανν 
δίνει ἰο άβδι, Μϑίῃ. γέβ.ι, σδί(ρ. 3220 15; Μ.41.11530); ον Ἰεηι. 
διτο; ἠσφαλίσατο ν. καὶ τόπῳ τὴν δοθεῖσαν αὐτοῖς χάριν ΑἸΏὮ. 17.3.4 
(Μ] 2 τοι); ὁ πλάσας. «τὸν ἄνθρωπον, ἐλεύθερον ἀφῆκε καὶ αὐτ- 
εξούσιον, ν. τῷ τῆς ἐντολῆς μόνῳ κρατούμενον τ. Ν42.0».14.25(}.3ς. 
8024}; μὴ διὰ φωνῆς.. δέδωκε τῷ δὰμ τὴν ἐντολὴν ὁ θεός, ἀλλ᾽ ὥστε 
ἐντυπῶσαι μὲν αὐτῷ κατὰ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν τήν τε γνῶσιν τοῦ ν. καὶ 
τὴν ἀκοήν Ἰιοα, δη.2:7(Μ.33.15670}; τεῦ. οπι.7:12 τινὲς... οὐ περὶ 
τοῦ ν. Μωύσέως αὐτόν φασι λέγειν ...ἀλλ᾽ οἱ μὲν περὶ τοῦ φναικοῦ, οἱ 
δὲ περὶ τῆς ἐντολῆς τῆς ἐν τῷ παραδείσῳ δοθείσης ...τὴν δὲ ἐντολὴν τὴν 
ἐν τῷ παραδείσῳ οὐδὲ ν. φαίνεταί ποτε καλέσας, οὔτε αὐτὸς οὔτε ἄλλος 
οὐδείς ΟὮγγϑ5."οη1.12.6 τη. Κοηνζο. 550Ὲ)}; ὙΒατ, μαεν.5.17(4.440); 6. οὗ 
(φῃ.2:24 85 ν, γάμου, 11.φ4.7 ἦτ 2Κερ.(χ.406); ΙΔ Οσηὲν:: 4-5(2. 57); 
7. οἵ Ἰανβ ρίνεη το Αἄδιη, Νόβῃ, ΑὈταμαιῃ, Μοβαβ, ἃ5 σοπε μι Ο.8 
56 1165 σοιηρ  εἰθα Ὁν ΟΠ γ δὶ 5 τεαοδίπσ, Ι΄ ἀαεν.5.τ7(4.440}; 8. οὗ 
Μοβαϑις αν; 8. Κπόνῃ 4150 85 Μωσῆς α.ν.; Ὁ, 105 Β0008 ; ἐ. Ῥεπίδ- 
τρασἢ, ΟΡΡ. Ῥιορμείβ᾽, 7.{εῦ.χ6.2; Ἰρη δηεγγηννγ; ΤΣ ιορηνττ, δ; 
ΟἸετα. Ῥαθά.3.τλ(ρ.284.16 ; Μ.8.66ς0); τὰ,εἐγ.3.τοίρ.228.3.; Μ.8,11728) ; 
Ἔχασ, (δηΐ.2:0 λέγοις δ᾽ ἂν καὶ ὄρη τὰ ἐν ν. νοήματα, βουνοὺς δὲ τὰ 
τῶν λοιπῶν προφητῶν Οτ(Οσπϊ.3(ρ.201.27; Μ.13.167}); 1, }ι015.5.13 
ἴῃ 76γ.(0Ρ.42.τπο; Μ.13.313λ}; εἰς τὰς αὐτὰς σκηνὰς ἀνάγουσι ν. καὶ 
προφῆται καὶ εὐαγγέλιον, τρεῖς μὲν ἀριθμούμεναι, πρὸς ἕν δὲ τέλος 
ὁρῶσαι Ἰά. [ν.34 ἐνὶ 1 .0:33(0.246); Ογτ. Η. ἐαἰθεὶ,.4.35; ΟΥΝ γ55. τρις 
δ(2 Ρ.1οτ.15; Μ.45.680Ὰ}; οηδὶ..4Ρ}Ὀ.2.5.4; δ.2.25.3; μετὰ τὴν ἀνά- 
γνωσιν τοῦ ν. καὶ τῶν προφητῶν καὶ τοῦ εὐαγγελίου 1Ὁ,2.30.6; 11. 650. 
ἀεςφίορας, ἀϊδῖ, ἴγοπὶ δευτέρωσις, 1}.2.5.δ; 16.6,20.1; δέδωκεν ν. εἰς 
βοήθειαν τοῦ φυσικοῦ, καθαρόν, σωτήριον, ἅγιον...δέκα λογίων πλήρη 
1ν.6.10.2; αἸ5ῖ. ἔγομι ἰἴᾶνν οὗ εἰτουχηοίδιοσι, Οὔ γγϑ. ἤοη,40.3 τη 70.(δ, 
2024}; 11. Ἰηο]αάϊηρ ἡ 8ο]ς ΟἹ, ΤὨΡΆ] Αλτ, μιοί τττ( Μ.6.το418); 
προφήτας, ὧν τὰ ῥήματα...ν. λέγεται ΟΥ, 70.το.π(ρ.2οχ,10; Μ.14. 
5208}; ἴπ0]. Ῥβ5,, 14.ἐσρηη ἴῃ Κορ 0 {Τ τὰ Ρ.1τὴ; Οσμδ, Αρρβ.ι. 
6.3; ἵν. Ἱπομαϊηρ 4}} Τενβἢ λατρεία ἀπ πολιτεία, { [δῖ φιε,δὲ γε ρ. 
ο(Μ.6.13338); Κγ. ἐντολαὶ αἱ κατὰ νόμον αἰ5ῖ. τοι αἱ πρὸ τοῦ ν., 



νόμος 

ΟἸ]ετὰ,ςἐ».7.2(0.8.20; Μ,9,4138); 8η4 ἤγοχὴ ἐντολὴ ἡ ἐν τῷ παραδείσῳ, 
Οὔτυϑ.ἤο»!.1.2.6 μι Κομε(ο. 5508); ς. αἰν βίου, οὗ Τιανν; ἱ. Ἰηΐο Β15- 
τοῦ 4], τποσγαὶ, ΔΠ6 σου 8] ; Πἰβτοτ 8] Τανν, Οχ.εοηημ ῃ ΕΟ. 
717(0.11); ΠΙΟΥΔ] ἰᾶνν, ἰπο]υ τσ τὰ φύσει καλὰ καὶ εὐσεβῆ καὶ δίκαια, 
ΟΡβεγνεα ὈΥ ρδίπθγο 5, αἰβξ, ἔγοτη ἰδίου σεσοιποηία] 1.8», Γ[αβτ.1α]. 
45.31.(λ}1.6.5726 8); τλοσὰὶ] ᾽αῖν οὗ ἀξοαίοριις ἀἰκῖ. ἔτοτα 1δνν5 ρίνεη 
οἢ δοροιῃῦ οὗ 51π ΔέζΕΥ τη κῖπρ' οὗ φρο] θη σα], οὗ Τγθα μαδγ.4.15.τ( 1. 
β.10128); ἰδίτευ ποῖ το Ὀς οΌβεσνεα ὃν ΟΒτβείδηβ, Οοηεὶ, ἐῤῥιπ.ό.0; 
1δ.6.2ο.1; Τηάεισαί.2: τ 5--τ6(3.370); ἢ. ΠΟΤᾺ] δηα βρίγϊτμα!, ν. 
Ἰπῖτα 1 δηᾶ 1; 118. Τίανν σοπϑϑῖϑ ἰῇ μαρτυρία.. ὡς τοὺς ἁμαρτάνοντας 
διαμαρτυρόμενος καὶ. «τὴν τιμωρίαν ὑποδεικνύς" δικαιώματα δέ, ὡς 
διδάσκων τὸ δίκαιον..." ἐντολὴ δέ, ὡς τὸ πρακτέον ἐντελλόμενος ὙΠαΤ, 
Ἐξιιδ:8-πτίι.721)}; ἃ. φσίνεη ὃν Ιοροβ [ὨσοαΡῊ (ποῖ Ὀν) Μοβδβ, 
ΟἸειη. ραρά. τ, ](ρ.125.10; Μ.8,3210); τῃτοῦρσῃ Μοβε5 ὃν Οοά, Ἐκ. 
συλ. ιτα(ροιτό. 5; Μ.24.9208); ᾿Βτουρῆ τηβαϊϑίοη οὗ Μοβεβ 85 ἴγρ8 
οἱ Ομ τιβῖ, Βαβ. ϑρὲγ.33(5,270; Μ.32.1258}; [ῃτουρσῃ δ ηρο]5, ΟΥἤον: 
13.1 τη 76γν.(Ρ.102.27; Μ.τ3.4000)}; ἰα, 7σ.τ4.ποί(4ο; Ρ.277.30; Ν.14. 
4808); ἀγγέλους...καὶ τὸν θεόν: ὧν μέσον ὄντα τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν 
ν. χειρὶ μὲν ἰδίᾳ εἰληφέναι φησὶν παρὰ τοῦ πατρός, δι᾽ ἀγγέλων δὲ τῷ 
πρώτῳ διατεταχέναι λαῷ" ἦν ἄρα... «ὁ υἱὸς μεσίτης θεοῦ τε καὶ ἀγγέλων, 
πρὶν ἢ γενέσθαι μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Ἐλι5. ΜΙαγοεὶ,, τοτίρ.7.20; 
Μ,24.7258); 6. Ἰταηβιηεεθα οτα]]ν ὃγ Νέοβ685 ἴο 70, ἴο θὲ δατηϊηιβίοσεᾶ 
ὈΥ μετὰ ἴῃ βαοοοββίοη; τ Θὰ ἄν ΕΥ̓ ΒοΙηδοπθ ΟἸΠΕΥ ΤΠ8ῃ 
Μίοβεβ αἴτευ Ἰαϊτεγβ ἀδαῖῃ, δια ἔουπά ἴῃ ᾿ΓΕΠῚΡ]8 σοὺ γὙϑατῖβ ἰδίου, 
Πονα, ΟἸοηι.3.41; οἱ. 18.2.38; 1. ἀϊνίηε, 4. 55.) εἰγ.εἰ Ραμ, 3οί(ρ.152. 
13}; ΟΥ.ρ.2.3(ρ.66,5; Μ.ττ.800); Ποηι, ΟἾθηι.2,52; δ. ΟΥΙΟΣ ἴῃ ἘΠῚῸ 
ἴο τρεῖς ΡΒΠοβορὴν ἀπά ἴο ροεί5, οὗἁ Ταϊιογαί, 4ο(ρ.41.12; Μ',6.8840); 
οἵ ΤΩΡΗ], ἀπε, μίοὶ.5.17}}. (1.6 πο); οὐ τ, εἰς.4.ττί(ρ.28ι1.2ς; 
ΜΟΧΙ ΤΟ 400); ὅτι δὲ παλαιὸς καὶ πρῶτος ὁ Μωύσέως ν., καὶ ἐκ τῆς 
Διοδώρου καὶ τῶν λοιπῶν ἱστοριῶν ἱκανῶς ἡμῖν ἐν τοῖς προάγουσιν 
ἀποδέδεικται 1 Τα, ἐσ ΟΥγ.26(Ν.6.2888); βοῦσος οὗ ῬΙαΐοβ ρῃῃο- 
Βορῆν, (Ἰ6ηη,5ίγ,1.25(Ρ.102.14.; Μ.8,9128); ἀπα Ῥγιπαροτγαϑ᾽, }.2.18 
(ρ.τό2.τ4; 10328); Π. 115 ῬΌΓΡΟΒΕ; (ἢ. πιουβ]ν, (Ἰθτη, οἰγ.3.6(0.217. 
11; 11494}; Τύτι  γ85.0}.2 ἡ σθη.1: 26(}1.44.2884Ὰ); [μτοὰρἢ ἴθασ, 
ΟἸεγη. οἰν.2.1(Ρ.130.2τ; οὐδο) ; ἐδ.2.τϑίρ.157.6; το2Ζ10); ἐξ.2.Ζο(ρ.178. 
11; τούξΑ); οὔκουν πάθος ὃ φόβος οὗ γεννητικὸς ὁ ν, ὥστε ὁ ν. ἅγιος 
καὶ τῷ ὄντι πνευματικός ἐστε κατὰ τὸν ἀπόστολον 1Ὁ.4.3(ρ.253.6; 
12248); 11, το αἰδῇ, 5186] ἔγτοτη σειμῦ]θ5, Οῃγνβ δίμεῖος ΟΠαη.7(3. 
438Ὲ); τεῦ. ἘΡἐν.2:14-Ὁ τινὲς μέν φασιν ὅτι... μεσότοιχον τῶν Ιουδαίων 
πρὸς τοὺς Ἕλληνας, ὅτι οὐκ ἀφίησιν αὐτοὺς ἀναμίγνυσθαι. ἐμοὶ δὲ οὐ 
τοῦτο δοκεῖ" ἀλλὰ... τὸ μεσότοιχον τοῦτο κοινὸν εἶναι, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ 
σαρκί. ... φραγμὸς ὃ ν, ἦν, ἀλλ᾽ οὗτος ἐγένετο μὲν ἀσφαλείας ἕνεκεν 1ἅ. 
λοηῖ. 5.2 ἴηι Ἐρλι(ιτ 340,0) 5 1. ἃ5 τφηρούατν ἀϊβρεηβαϊίοι, ἐπ]ηρ 
ὙΠ 1ο. Βαρῖ. ἀπά μα Π δα ἴῃ δαάνοηΐ οὗ (ῃγιβε, Ἰτεη,ἤα67).4.4.2(}. 
7.982Α); ο[.1.4.15.2(10138); οἰ ΟΥιλοηι. 0.1 τη 1 ευ.(ρ.44τ.4; Μ.12. 
5258); [0ῬΒΠΟΡ. ῥακεΐ.(ρ.209.26): ἔν. 85 ῬΡεααρόρηε τὸ Ὀγΐηρ τὴ ἴο 
(μη1 ὁ γὰρ ν. παιδαγωγία παίδων ἐστὶ δυσηνίων....διὰ τοῦτο αὐτοῖς καὶ 
ὧν, καὶ ὁ φόβος εἵπετο εἰς ἀνακοπὴν ἁμαρτημάτων καὶ προτροπὴν 
κατορθωμάτων, καταρτίζων εὐηκοΐαν αὐτοῖς τοῦ ἀληθοῦς παιδαγωγοῦ, 

τὴν εὐπείθειαν (Ἰδτη, ραδά.τ. ττίρ.147.1τ0; Μ.8,536 58) ; 1,5!νιτ,2δίρ.1ο4. 
138. Μ.8,.οτ164}); 1δ.7.π4(ρ.ὅ1.20; Μ.0.5200); [15 φἰρυιίδοαηος ῥείηρ. 
τενεδιθα Ὀν (μτιβι 5 δανεηΐ, Οτιργίηε4. τ δ(ρ.301.14; Ν.11.3528); 
ΜΉΘ ΤᾺΝ ραβϑί, οἵ 16, ἤοηι. 1.4.2 τη Ἑδεοῖ, (ρ.452.533; Μ,13.7660); 
ἐκ τοῦ παρ᾽ ἐκείνοις ν, ... ἡ ἐξ ἡμῶν εἰς εὐσέβειαν ὑπῆρξε προαγωγή 
1ὰᾷ,(ὐπὶ.(Ρ.160.27; Μ.13.1410); Ἐλι5.4.6.1.6(ρ.27.22; Μ.22,568); 14. 
6.1}..2.14{Ρ.ττῇ.ττ ; Μ,24.0328); Ὀντιαάον, τα. ΑὙ; 16. 6(χ) 30); ἰᾷ..1ς.τ 
(2.208); ὅσιος δὲ λόγος ὁ ν, ἦν, ὅτι καὶ θεοῦ, καὶ...παιδαγωγὸς εἰς 
εὐσέβειαν 1ά. 4γ1,41(3.3010}; ν. Ῥγορβρεὶς ἀπά τνρἱοαὶ, οἱ, Γπι5ὲ. 4 ]αὶ, 
42.4{Μ.6.5650) ; ΟΥΜ6].}α55.3 0.1.0; ο. ἰσα.. Ἄναξ. ῥγορλοίέα ἐμίΉ.- 
γογμῦῖ, Ἰτθι ἤσεν.4.1ς. τ( Νῖ.7.10128); ν, καϑ᾽ ὃν ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ 
ἐλάτρευον τῶν ἐπουρανίων οἱ ᾿Ιουδαίων ἱερεῖς, ἐν ἀπορρήτῳ διηγού- 
μενοι τὸ τοῦ ν. περὶ τῶν θυσιῶν βούλημα καὶ ὧν σύμβολα ἦσαν αὗται 
ΟΥ εἴς. 5.44(Ρ.47.24: Μ.11.12408)}; τυπικῶς ἐποίουν τὰ προσταττό- 
μενα ὑπὸ τοῦ ν. 1Ὁ.6,7ο(ρ.140.21 ; 1405 4}; οἵ. Οἠγίρίην αμίθην [40]: 
φιανι νορδιεσι ἀδὶ ὩΟῊ δοίιη τη ευσηροὶ 5 ἰοχμΐῖ, σοά οἱ τ ἱερὲ σργίμρε 
ἐπὶ... ὐϑγι ΤΉ ἱερε τηοῖριοηΐσς, Τρ συσηρεϊτῖς ῥορζεείος ἀοεεὶ, Ἰὰ ἤθη. 
14.1 τη: επ.(ρ.122.21: Μ.12,2574}; οἱ], πον. 10.1 τη 1(δυ.(ρ.441.12; 
Μ.12.5250}); 1ἃ.πογη.7.1 ἤῃ εν (0.52.1; Μ.153.3200) ; ἰἅ..70.1.6(8; Ρ.ττι. 
11; Μ.14.36Ὰ); τυπικῶς..«καὶ αἰνιγματώδως ἀναφερόμενα εἰς τὸν 
«Χριστὸν τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῷ ν. πλεῖστα ὅσα ἔστιν εὑρεῖν 1.13. 
26(Ρ.251.7; 4454}; ὁ ν. ἐστὶ... «πνευματικός, τὰς εἰκόνας ἐμπεριέχων τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν ΜεΙΠΣγν»ρ.5.7(0.61.21; Μ.τβ8,τ 08}; Οσ.ΝαΖ.ονγ.6.4 
(λ1.35.728.}); τύπος γὰρ ὃ ν. καὶ σκιά, καὶ τῆς εὐσεβείας ἡ μόρφωσις ὡς 
ἐν ὠδῖσιν ἔτι, καὶ κεκρυμμένον ἐν ἑαυτῇ τὸ τῆς ἀληθείας ἔχουσα κάλλος 
Οντι σάο».τί1.3Ε}; Ἀξησε Τὰν πο ΡΟ βμδα υΐ οοτηρεἰεά ὃν 
Ομ τῖβῦ, 1δ.(50); 1, 1ςα. (2.208); ἔργα λέγει τοῦ ν, τούτων δὲ ἡ μὲν 
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παράβασις ἁμαρτία, ἡ δὲ φυλακὴ οὐ δικαιοσύνης τελείας κατόρθωσις" 
ταῦτα γὰρ ἑτέρων αἰνίγματα Τμαϊ(Οαἰ.2: τ6(3.310); νὶ. σοηνεγβ 4116- 
ΒΌΤΙΟΑΙ τωραπίηρ, οἱ, Βαγη.το; οἱ, Τυδε, δία! 4τ(Ν 6.5 648{},} ; τοῦ, ἑοοά 
Ιαννβ, οἵ. ῥγαφάταιι απίόρι βρμγαϊτίεν οὔατα καες ἰεχ, ἀς απϊηιαϊῖϑμς 
ἀεἰϊπεαης μορηΐηοηι. τα. φμαθ πόφ ἀμῤίτοοηε ὠπριΐαρε 
ζαδεηὶ,.. ([ος ἐπὶ, φῖ πέφμα ἠπ ἀσμη βάθνε καϑοηὶ, Ἰτϑπ ἰαεν.5.8.,(Μ. 
7.11434} Γ]ΘΙη. ῥαε4.2.τ{(ρΡ.166.7; Μ.8, 4058); 1Ὁ.3.χτ(ρ.267.12.; 6288); 
οὗ ΙΔ εῖγ.5.6(ρ.346.28Ὲ, ; Μ΄.0.568.); αἱ μὲν γὰρ κατὰ τὸν ν. θυσέαι τὴν 
περὶ ἡμᾶς εὐσέβειαν ἀλληγοροῦσι 1δ.7,6(0.24.22; Μ.0.445Α}, ΟΥ. 70.6.4 
(2: }.11ι.}; Μ.14.2054); ΜαοιΑερ.ἀοηι.47.τ6(}..34.808.Ὰ)}; 1. Πέποε 
ἴο 6 βρι τυ] ν ἰητεγρσοιθα, οὐ. Βαγη. 7 8.; Τυβὲ, 4αἰ.τ2.2(Μ.6, 
5ΟΟΒ); διὰ γραπτῆς νομοθεσίας οἱ τῆς ἀληθείας ν. προφητεύονται. ..-. 
προέκειτο γὰρ καὶ τὸ ἔνδυμα τῶν πνευματικῶν, λέγω δὲ τὸ σωματικὸν 
τῶν γραφῶν ΟΥ.γήηε,4.2.δ(ρ,220.τ3.; Μ.1τ.3734}; ἐὰν ἀκούω τοῦ ν.» 
ἤτοι κεκρυμμένως ἀκούω ἢ οὐκ ἀκούω κεκρυμμένως" ἃ ᾿Ιουδαῖος οὐκ 
ἀκούει κεκρυμμένως τοῦ ν. Ἰὰ.Ποτι.12.13 τη 76γ.(Ὁ.00.22; Μ.13.3068); 
ὃ γὰρ μὴ πιστεύσας τῇ ἐκδοχῇ τοῦ γράμματος, διὰ μεγαλόνοιαν πιστεύει 
τῇ πνευματικῇ τοῦ ν. διηγήσει Ἰὰ. [0.32.2τ(13; 0ᾳ.462.32; ΜΙ.14.8ο1Ὰ}; 
ἀπεδράσαμεν μὲν τὰς ᾿Ιουδαέων μυθολογίας σωφρονιζόμεθα δὲ... τῇ τοῦ 
ν. «ιν μυστικῇ θεωρίᾳ Ἰὰ.( εἰς.2.6{Ρ.122.24; Μ.1τ.8048); ἐδ.7.2ο(ρ.1γ1. 
41|Π|; ᾿4408{.}; ὁ τοίνυν νοήσας τὸν πνευματικὸν ν. καὶ τὴν ἐν τοῖς προ- 
φήταις.. «ἀποκεκρυμμένην σοφίαν ὁρᾷ Μωῦσῆν καὶ ᾿Ηλίαν ἐν δόξῃ 14, Κν. 
22 ΤΉ 1,001: 28(ρ.243; Μ.17.344}); τῇ..«-δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ..«μαρτυρεῖ 
οὐδαμῶς μὲν ἃ τῆς φύσεως ν, ... ὁ δὲ Μωσέως ν,, οὐ τὸ γράμμα ἀλλὰ 
τὸ πνεῦμα Ἰ(.εογη.ἴη Κορ, 7 ΤᾺ 14.0.12); Με σγηρ.5,7(ρ.ὅι, 
21; Μ.18.1008); αἰσχυνέσθωσαν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, τὰ βάθη τῶν γραφῶν 
μὴ συνῃοσθημένοι καὶ πάντα σωματικὰ τὸν ν. ἡγούμενοι... εἰρηκέναι 
ἀδιοια(Ρ.115.7; τ801Λ); ΟΥΝ 55. Επρι.7(2 Ῥυτβάτό; Μ,45.}410); ὗγτ, 
αἷον.7(1.2250) ; ν. θεωρία, γραφή; 1. Πδησθ ᾿Πῖ6ΥᾺ} ΟὈϑοσνδησο οὗ [,Ἀνν 
ποῖ τοχαιταα, οὗ, Βαγη. 5.6; 1δ)ιτο 2; ἰτοτα! ουβογνδησο Ὀοίῃρ ἐμρἰμες 
ἀπρείογιι οἱ πὸ ἀεῖ, Αὐἱδταροὶ,τ4.4; ὅυια ν. ἐντολῶν Ορρ. ἴτ8 
αν οἵ δόγματα, ΟΥ.εοηρηἷῃ ἘΡλ, 2 ιτπ(ρ.406) ; τὴν συναγωγὴν... καὶ 
τὴν σωματικὴν τοῦ ν. λατρείαν τῶν πάλαι ἐν τῷ γράμματι συμβόλων, 
παντελῶς ἀδιάγνωστον ἔχουσαν τὸ φῶς τῆς ἐν νοήμασιν ἀληθοῦς 
ἐπιγνώσεως ἰα. 3.12 τι 1,ε.8::τ6(Ρ.228); ΤΟ ντ. οἱ! 7 Τ(65, 520; Μ,77. 
12530); Κ᾿ 5861} χεργθϑοηΐβ {ποϑὲ ΨΠΏΟ ἰπίογρυει [αν Πτογαν, 
ΟἸΒοοπΙΐε5 {ποβὲ ΠΟ ἰπίογρταὶ ἰδ βρίττυλ!ν, ἐδι(σιο ; Μ.Τ2510); 
1. Τὰν δ Π4 στᾶςθ, ν. χάρις ; τὰ. Τῶν δὰ ἔβη, ν. πέστις ; τι, 1φ80.ν 
δη ἃ φσοβρεὶ, σξ Ο]οτη. ῥαφά,τοδ(ρ.ττο,ῖ ; Μ.8.2808); οὐ δὴ μάχεται τῷ 
εὐαγγελίῳ ὁ ν.,) συνάδει δὲ αὐτῷ. πῶς γὰρ οὐχί, ἑνὸς ὄντος ἀμφοῖν 
χορηγοῦ τοῦ κυρίου; Ἰ(..εἰγ.2.23(0.193.23; ΜΒ. τορῦ) ; 1.4.2τ(ρ.30 5. 
20; 1341}; ἡ τοῦ εὐαγγελίου γνῶσις ἐξήγηασίς ἐστι τοῦ ν. καὶ πλήρωσις 
ἐϑ,(ρ.307.34; 13454}; 1δ.γ.τφίρ.61.29; Μ.9. 5200); Οτιεἰς.7).25(ρ.τ76.- 
25; Μ.11.14574}; 1,ἂνν βυνεείθποα ὈΥ͂ ρΌΒΡΕΙ οὗ ΟΙΌῸθ85 ἃ8 ὈΠΊΘΥ να ΟΣ 
Ὀγ ψοοῦ (Εχ.1ς:25), Ἰά ἤονι,1ο.2 τη {6γ.(ρ.73.4; Μ.13.2600); 4.70. 
τ.6(8; 0.11.2; Μ.14.330); 4δ.1.7(0; Ρ.12.τὸ; 460); ὁμοίως τῷ εὐαγ- 
γελίῳ στοιχείτωσαν αἱ ἐκ ν. καὶ προφητῶν ἑρμηνεῖαι (ῃοί. 4,}}Ρ.2.5.4} 
Πυυ 5. τ ̓ 5.48:τ2(5.2030)}; ΜδοιΑθρ.λονι.32.4(Ν1.34.7360); ὕγτ, 
εἰαρἢ. ἔχ, 3(1,326Ὰ}; 14..70.3.2(4.258.,0); τί γάρ ἐστιν ὁ ν, ; εὐαγγέλιον 
προκατηγγελμένον. τί δὲ τὸ εὐαγγέλιον ; ν. πεπληρωμένος ἵ πιδύ,ζ.εἰ 
γριτοι( .6.13450)}; ο. Τὰν δῃᾶ Η, Οῃοβὲ, Ογσ, Ἡ ,εαϊδεὶ..17.20 
ΑΡο]]. ο»η.7 τη(ρρ.62-65); Γμγυβ οι. 6.2 ἐπ 20 ονγ.(το.4758); ΤΠάτ. 
Κορ.7:τ4(3.75}; 1ἃ.2(ογν.5:7--8(3.303}; ν, πνεῦμα; Τιανν σοπίταβίοα 
ΜΠ πνευματικὴ πολιτεία οἵ (Πτ]π(Ιαπῖέν, [0.ῬΏΠΟοΡ. ῥακε (ρ.2το.8); 
Ρ. 1εν 5 -μγιβύδῃ ορϑεύνδησο οὗ Τὰν», Τα5ι.61α].47.3(}4.6.5778)}; 
εἱ, Εδτοηαρὶ.. Ῥαμίμη γοεμδαπὶ, ἀροείαίαηε εἰ ἱοσὶς ἀΐεοηΐος.. ας 
}εγδευεγαμὶ τη [15 εομομοιμαϊείνις, σίας σμηΐ σεομη ἄτην ἰδρέηι, Ττετι. 
μαεν,1.26.2(Μ.7.687Ὰ}); ᾿Εβιωναῖοι...κατὰ νόμον φάσκοντες δικαιοῦσθαι 
καὶ τὸν ᾿Ϊησοῦν λέγοντες δεδικαιῶσθαι ποιήσαντα τὸν ν. ΠὶῚρρ.ἦαεν».}.34 
(ρ.221.1ο; Μ.16,33428); Ειι5.}.6.3,27.3(Μ.20.2758}; ΕΡΙ ΡΒ ἠαον. 0.26 
(Ρ.5268.το; Μ.41.4408); ((οτπίμ5) 6.28, (0.317.10; 3348}; 4. ΟΥ̓ ΠΟΥ 
Ὠργεῖ, αἴτια 465 το Τανν; 1. Ταῖίδη, τοῦ. τηαγγίασο χωρίζει δὲ καὶ τὸν 
παλαιὸν ἄνδρα καὶ τὸν καινὸν ὁ Τατιανός, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἡμεῖς φαμεν" 
παλαιὸν μὲν ἄνδρα τὸν ν., καινὸν δὲ τὸ εὐαγγέλιον συμφωνοῦμεν αὐτῷ 
καὶ αὐτοὶ λέγοντες, πλὴν οὐχ ἣ βούλεται ἐκεῖνος καταλύων τὸν ν. ὡς 
ἄλλου θεοῦ ΟἸοτη. 5 γ.3.12(ρ.222.1τ0; Μ.8,χ184.); 1, ϑιπιοη Μαρὰβ 

ἐ ᾿ δύο...θεούς, ἀφ᾽ ὧν ὁ μὲν εἷς ἐστιν ὁ κόσμον κτίσας, ὅ δὲ ἕτερος ὁ τὸν ν. 
δούς ον ΟἾθηι.3.2. τὉ.1τ8.12; ΤΡΙΡΗ ἠαθγ.21τ.4(0.242.1ς; Μ.41.202Ὰ}: 
111. γεϊθοΐίίοη οὗ Γ[ὰνν ὃν Ματοίομ, ἴσϑῃ.παέν.3.12.12(Μ.7.οοτΟῦ; ἀπά 
ἌΡ61165, ΗΙρΡΡ.ἠαον. τὸ. οίρ.281.1; Μ.τό.34388); (Ἰ6η. είν. 2. (0 .131.}; 
Μ. 8, 9608) ; Τερϑτάϊηρ 1 85 758, δα ποὶ ροοα, 1Ὁ.2.8(ρ.133.28; ο730); 
Μαρκιωνιστῶν παράνοια...οὗ τὸν ν. ἀλλότριον εἶναί φασι Χριστοῦ 
ΟΥ, [5.78 ἴῃ 1ιειτϑιοίρ.271; Μ.17.3650); ΕΡΙΡΠ ἤαεν,42.4{ρ.90.8; Μ. 
41.000) ; Τάτ, ἤαεν.1.24(4.314); ᾿ν. ΒΑΒ]Π146ς τὸν ν. ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος. 
τεθῆναι τῶν "Ιουδαίων 1Φ.1.4(202)}} ν. γαϊοπεπίδη, Οτιλονι.20.1 
ἐπ Πιει(ρ ττιτς; Μυχζιιβοτο); νἱ. Μοπίαπιβε ; ῥσορἤεβοῖεβ βαρεσίου 



ψομοφύλαξ 

ῖο Τὰν, Ῥυορμεῖβ δπᾷ ροβρεὶβ, ΗΙρρ.ἠαενγ.8.τοίρ.238.12; Μ. τό. 
3860); : 9. οἵ (μη βδῃ αν; ἃ. (τ βι 5 ἰοδομίηρ 45 Ια ὑποτάσ- 
΄σεται..«τῷ πρεσβυτερίῳ ὡς ν. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Τρ. Δίαρηι. 2; ὁ καινὸς 
Ψ. τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἄνευ ξυγοῦ ἀνάγκης ὧν βανγη. 
2.6; δοὺς αὐτοῖς τὸν ν, ὃν ἔλαβε παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡδτη. ΤΉ. 
π.θ.5; 15.8,3.4; Αἰβεπαρ. ἰερ. 32.2(Μ.6.ο640); ; ὧ ν. αὐτοῦ τὸν φόβον 
ὑπεκλύειν βούλεται τὸ ἑκούσιον ἐλευθερώσας εἰς πίστιν (Ἰετη. ῥαε.3.12 
{0Ρ.284.4; Μ.8,6658); οἱ λογικοὶ ν. 1δ.(0.287.23; 6734}; 1α.5γ.1.26 
{ρ.τος.26; Μ.8,9174); Ταῖς ΕΣ ταῦ: τᾷ. 1424); 6, αὔξει. ττῴρ. βϑ.5ι; 4. 
τοοι); ὁ Χριστὸς ν. ἔδωκεν ἡμῖν, τὴν διαθήκην τῶν ἁγίων εὐαγγελέων 
Ῥίάαςε. 7]αε.τ. 5ο(ρΡ.774.28); ἤδῆσθ Β. εὐαγγελικοὶ νόμοι Οτ,»Ιαγί.30 
{ρ.26.22; ΜΝ Ιτ δοιὰ); Ἐμᾶς» ττβϑ: τ534(1.1471); οοπίεηξ Οὗ ρΟΒΡΕΙ ἃ5 
εὐαννελικὸς νι» Ἰ4ΔΜ Ίο.4:τ--3(2.1403); οὐ ΜδΊῃ.γ65.5.8(ρ.345.2; Μ.4τ. 
1760) ; (. ρο5ΡΕΙ5 8ἃ5 νόμοι, Μίετῃ ἐγρερ.το.Ζ(Ρ.124.3; Μ.18, 1068); τεί. 
Ἐουχίῃ ὅοβρεὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους κάτεισιν ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ν. ἐγχειρισθείς, 
ὡς ὁ θεόπτης πλάκας Μωσῆς ΤΗῚΡΡ, ΤΉ. ἐν.τ4{(0.46.17}); 4. ἈΡΟΒίΟΙ]Ο »ω 
ΟἸς πα. ῥαεά.3. δίρ. 287.28; Μ.8.6734}; ΤΉ, Ρς.α18:τ36(1.1472) ; οἱ τοῦ 
ἀποστόλου νόμοι, τοῦ Ἀν οτεδτὸν Χριστοῦ ν. 1. τ ογ.7:12(3.204); 1Ὁ. 
το: 24(23ο) ; 6. ΓΞ αἰ τν 5 ν,, 4, εΐτ.εἰ Ῥαμ θο(ρ.2ο5.4); (πβί. 
8 Ρ.ἔιβ,λιειτο, τοί ].2ο0. 8888); ἴδ το. 7.τ(8038) ; Οομδί.1} Ππρ.6}.ὉΡ. 
ὙΠάι.Ἢ.6.2.2.τ(3.825); ὍδιηΡΑρΡΒ ἐῤ. Πνγαρ. ΤὨαι.},.6.2.22.5(2.882); 
ἴ. ςσοπίταϑίθα ψψνῖτἢ Μοβαῖ  1ανν, Γυ51.(14}.1ττ.2(}1.6.4078} ; 85 Βριχ] 88] 
αν οὗ ψῃξοῃ Μοβϑαὶς ννὰ5 ἃ ϑδῆδθον, Οὐ, [ο.6.ςε(22; ριτόο.24; Μ.14. 
2800); 1δ.13.13(0.238.11 ; 4208); ΜΕΙΒ σγηη.τουτίρ.122.8; ΝΜ 18. 1024); 
Οοηϑί. Α͂ρ}.2.5.7; Οντ. Ϊε .«6:20(}1.72.5974}); 8. 118 Οδ σαι ίοας οοη- 
φῬαιρα ψΠ ἢ ἰμοβα οὗ βϑοῦϊαν αν, Ηθγηι.ϑνι.τ. 5--}; ΟἸδτη εἰν. 7.12 
(Ρ.49.23; Ν.9.4060) ; ἢ. (ῃχϑὶ 85 ἰανν νόμος οὗτος υἱὸς θεοῦ ἐστι 
κηρυχθεὶς εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς Ἠρτηλ. δέρ.8,3.2; αἰώνιός τε ἡμῖν ν. 
καὶ τελευταῖος ὁ Χριστὸς ἐδόθη καὶ ἡ διαθήκη πιοτή, μεθ᾽ ἣν οὐ ν., οὐ 
πρόσταγμα, οὐκ ἐντολή Τιϑί, ἀταϊ.ττ.2(Μ.6, 4018); 21.432. τ(σόδΑ); Α. Ὑς 0. 
112(Ρ. 211.0); ἐν δὲ τῷ Πέτρον Κηρύγματι εὕροις ἂν ν. καὶ λόγον τὸν 
κύριον προσαγορευόμενον (Ἰοτη.57.1.20(ρ.112,3; Μ.8.0294}; 14,}αφά. 
το β(ρ.ος.21; Μ.8,2608); κα πϑᾷ ἐο ϑῖοίο ν. ἔμψυχος, 14,517.2.4{0Ρ.122. 
το; Ν᾿ 9534); ψυχή, ἐν ἧ-«"ἐνιδρύεται ὅ.. βασιλεύς τε καὶ γεννήτωρ 
τῶν “καλῶν, ν. ὧν ὄντως καὶ θεσμὸς καὶ λόγος αἰώνιος... εἷς ὧν 
Εῖ; 10.) .3(Ρ. 12.18; Μ.0. 421Ὰ}} οσ. 7.0. τ.γίο; Ριι2ο; Μ.14. 360); 
ἕν "εὐζῶντι καὶ ΤΕ ν, τε καὶ λόγῳ ἐ ἐν πᾶσιν ὄντι καὶ διὰ πάντων 
ἥκοντι τὰ πάντα συναρμόζοιτο ὑφ᾽ ἑνὶ πανσόφῳ δεσμῷ, αὐτῷ δὴ τῷ τοῦ 
θεοῦ λόγῳ τε καὶ ν. συναγόμενά τε καὶ συνδούμενα Ἐπ5..6.4.2{ρ.152, 
1; Μ.22.2530); Τπαϊ. γα. 2(4.136); 1. Πσπος οὗ (μι ιβιίαῃ ὈδΘΙΙ Εν ΟΥΒ 
8.5 ἃ ἰᾶνν οὗ ἅγιοι οὖς προέγνω...ν. εἰσὶ καὶ οὐκ ἐν ν. Οὐ. εσηηηἷη Κοηλ. 
βἰτο,ζοί 775 13 0.220); Μείῃιγηριττί(ρ.131.4; Μ.18,208.); ΕΠ θη. 
ΟΙονμαβας; 10. οὗὨἨ 600]. ἰαννβ ΟΥ οδπομβ, ΟΝ ς, (325)εώνς τ. ΟἷΈ, 5. 
κανονικός; τοῦ ν. τοῦ κελεύοντος, παρὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου 
Καωνσταντινουπόλεως χειροτονίαν ἐπισκόπου μὴ γίνεσθαι" ἠμέλησαν δὲ 
τοῦ ν. τούτον ϑοοτ,ἢι.6.7.28.2(Μ.67.8ο18); εἶναι γὰρ ν. ἑερατικόν, ὃς 
ἄκυρα ἀποφαίνει τὰ παρὰ γνώμην πραττόμενα τοῦ Ῥωμαίων ἐπισκόπου 
ϑ0ζΖ....6.3.10.1(}1.67.χ0574}; οὗὐ ΝΙοεμΘ. οαποῦβ, Τ8αϊ.},6.1.8.1τ8(3. 

164). 
Β. τηρεῖ, οὗ ργβοί!οθ 80 ΠΟ Θβ Δ Ὀ]Π]5Π 64 ἃ5 ἴο ὈΘΟΟΠῚ ἃ ΤΕρΡΌΪΔΥ 

ῬΠΠΟΙΡΙῈ τὸ λάγνον πᾶν ἐπικέχυται ταῖς πόλεσι ν, γενόμενον (Ἰεπι. 

ῥαεά.3.3(0.248.33; ΜΕ.8. 5840); Πεπος οἱ ἼἼανν᾽ οἵ 5:η (Εογμ.7:23 εἰς.), 
ἸᾺ..5ἱγ.4.6(ρ.266.1τ; Μ.8,12528); Οτοσεἰς.7.δο(Ρ.218,1ς; Μοττ, 15170); 
1.8. 56(Ρ. .213: τό; τοῖο) Μείῃ.)65,2.7(0.342.1; Μ. 41. 11728}); ν. ἅμαρ- 
τίας τὰ ἐν τῇ σαρκὶ πρὸς τὰς ἐκτόπους ἡδέναε κινήματα ὔνγ. ἰξι65. 34 

(Ὁ 540); δῃᾷ οὗ ἄδαιι, Ταῖνογαί. το(ρ.17.4; Μ.6,8404); ΜΕΙΉ.γε5.2.8 

(ρ.345.5; Μ.41.1176}). 
111. γμΐδ οὐ εἰαπάαγά οἵ ΔῊΝ Κὶπα μετροῦντες τὴν εὐσέβειαν θυσιῶν 

νόμῳ ΑΙΠεπαρ ἰ65.13.τ( 6. 016Ὰ}); κατὰ τὸν ν. τῆς ἰατρικῆς Οτ ν γ85. 
ογιοτη,4(ρ.70.6; Μ.44.ττ644); Ὀυγβυ μουν. δ 1.2 τη 70.(8.4Ά81.Α}; ἀλ- 
ληγορίας δὲ ἘΩ͂ ποιμήν ἐστιν ὃ Ἄβελ ζῴων, ὅ ἐστι τῶν αἰσθήσεων 
Ῥτος Ο Οεη.4:2(Μ.87.2274}; οὗ τὰ]ὸ5 οὗ ἃ ρᾷπιδ, (]δτη. Ξἐγ.2.6(Ρ.126. 
ι8; Μ.8,ο608). 

νομοφύλαξ, ὁ, κεέρεν, οΞεγυόν, οὗ ἰατὼδ; Εἶν], Ογτιαάον θ(τ.1090)}; 
αἰνῖμε, ἰᾷ. “42. 14(3. 2658); οἱ (Πτιϑὶ τῷ κατὰ φύσιν μὲν νομοθέτῃ, διὰ 
δὲ τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοίωσιν ν. 1ἃ. 7.0.1. “(. 228); 650. ἀὐτως δ ἀλῦκ, 
εοτηι.ῖν (σαἰ.2: Ο(το. 6838). 

[Π]νόνα, ἡ, ν. νόννος, 
Ἔνόναι (ἐ ννόνναι), αἱ, ν. Ἐνῶναι, 
νόννος, ὁ, (1,31. πο ΉΜ8) ἐαϊδεν; ἔειη. νόνα Ρϑυῃ. ἴπ 8686 οἱ 

ἡιαίεγηαὶ απηὶ, ΙΟῸ 45. έμι τό [Ὀγζίουβ], οἷ. νέννος, τμεῖδ. 
[Ὡ]νονοράριος, ν ν. "δνοράριος. 
Ἐγροβλαβής, ἐμιλινοά ἡ ἤῃ μῆμά, ἀοϊμάεα, Νοπι.ραν..9.12:τ4(ΜΝ.43. 

8574). 
ΦΝοουατιανοί, οἷ, ν. "Λίαυατιανός, 
νοσ-ἐω, δὲ {{|, δὲ εἱοὰ οὗ, δ) ἥέοιη, ἃ ἀἴβεαβα; 1. τεῖ, τιθηΐαὶ 
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Π|π685, 65ρ. οἵ βδεαῖμεη, εἴς. (]διη. οἰγ.7.τίρ. 64.153; Μ.9.5258); Ευδ. 
υ..523.54(ρ.τοτ.30; Μ.20. ἘΠ178}: εἰδωλολατρείαν “-οὔσιν 1(.6.1}..2.21 
(0ρ.131.20; Μ.24.90574}; πολιτείαν “-εἷν ᾿Ιουδαϊκήν τνπ5. ἤθη, 4.5 ΤΉ 
«ες ρνίμε. (3. 884); Το. χ.20: 5κ(}1.33.15830); ὙΠ. ΣΟ ογ.7::τ5(3.205); 
οὗ Πουείϊοβ τὰ Ἀρείου ““οὐύντων (ἢχγνπ5. ἤον".8, αὶ τὸ. ΜΙ. (7. τ280) ; 14, 
μομι.38.2 τη τύ ογ.(1ο.552Ὲ}; ΤΠατ Ρς, 57: 6(1.985), 14. ἢ εδ.1:.3(3.547);} 
2. τοῖς τοογαὶ ᾿πδυταν οἱ ἐν τῷ βίῳ --οὔντες (Ἰεῖπ, ῥαφά,τ.ο(ρ.138. 
253; Μ.8.3408); 1δ.3.53(ρ.248.το; 5844}; [ὰ5.ν.(,4.25{ρ.126.22; Μ.20. 
1173}; [8Β85.5.π14(1.4588 ; Μ.30.3040) ; Ερίρ νης. το }.43.2648}; 
τοῖς ἀδικοῦσιν" ἐκεῖνοι γάρ εἰσι μάλιστα οἱ «“-οὔντες (Ὦγγβιλοηι. 1,4 
ἦῃ Μ|.(7. 2404}; ΤΠάτ, ογμνχτ τ 2ο(3.125); 3. τεῖ, βριγιέμα! 5.0 ΚΠ 685 
ἐπῳδὸς ἶδε. ὁ λόγος]...“-οὐσης ψυχῆς ΟἸεια, ῥαᾳεά.1.2(ρ.03.12; Μ.8, 
256Ὰ}); Οτιοἰς.8,62(0.278.22; Μιιτ. τόσο); τὸ δὲ ἐπιθυμεῖν ν. ἐστι 
ΜεΕΙ.γες.1.47{ρ.2906.2Ζι; Μ.4τ.11178}; Οοηεί, 41Ρ}.3.20.3; ἄγνοιαν “«οὔσα 
θεοῦ Τμαι. Εσοεΐ!.28: χ(2.οοδ). 

νόσημα, τό, εἰείηισδς, ἠτξέαξέ, Βριτιϊαλὶ) παθῶν καὶ νοσημάτων [Ἰδτη. 
Ῥαφά.τ.2(ρ.92.1; ΝΙ.8,2534); Ι(..4.5.τ(ρ.τόο.3; Μ.0.605Ὰ); ψυχικὰ ν, 
1Ὁ.2τ(ρ.174.5; 6250); ; ὅχ. Ν΄γβ8. ογ. ἀοη.4(0.7ο.0; Μ.44.ττ644}; 151, 
Ῥ61.6,}.1.142(1.78.2770); μὴ περιφρονῶμεν τοῦ μεγάλου ν, 56. οὗ 
ἀγι ΚΘη 685] 1.2.279(3451)), 

["]νοσιλεύομαι, -Ξ- νοσηλεύομαι, δὲ 1}, ΤΆΡΒπ, εἰὔγοη,. 23τ(Νῇ.τοϑ. 
5840). 

νοσοκομεῖον, τό, ΠμοΞςρί αὶ, ἱηβγριανν, οἵ, ᾿αδίοίαᾳ ῥγίηνα ΘΠΙΗΙΜΉΗ 
ν. μοὶ, ἢ. φηο σοργοίαηίες εοἰϊσογεί ἀφ ῥίαίεῖς, εἰ “οηερερία 
ἰαηρμογίδιις αἰγμς ἡπεάίᾳ τηϊξεγογη τποριϑγα ῥουεγεὶ, Τ116εγ.6}.173.6 
(}.}.22.604Ὰ):; ῬᾺ]}. 1 τς. Θδί(ρ.164.2; Μ.34.12108}; ἔρχεται εἰς τὸ 
μέρος τοῦ ἀναλώματος τοῦ ἐπισκοπείου καὶ..-κελεύει μετενεχθῆναι τὴν 
πολυτέλειαν τούτων εἰς τὸ ν, ... κτίζει πλείονα ν., προσκαταστήσας δύο 
τῶν.. πρεσβυτέρων, ἔτι μὴν καὶ ἰατροὺς καὶ μαγείρους καὶ χρηστοὺς 
τῶν ἀγάμων ἐργάτας τούτοις εἰς ὑπηρεσίαν" ὥστε τοὺς ἐπιχωριάζοντας 
ξένους καὶ ὑπὸ νόσου ληφθέντας ...τυγχάνειν ἐπιμελείας Ἰα νι λνγς.ς 
(Ρ.32.12; Μ.47.20}; {τεροηῖ, ερ. ἢ οπιρτοοτη (Μ.86. 5808); ἐν τῷ ν. 
τοῦ πατριάρχου ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει ἴσο, ΜόΞΟΠ. ῥγαΐ,42(Μ.87.28οός); Μᾶχ. 
ἐρι4Α(Μ.οτ. 6484); ἱπ πιοπαβίογν, Του. ἄσεί. 4. τοί 1.88. 6600}; τὴν 
διακονίαν τοῦ ν. ἰδι1τ.8(1 7454}; ἐν τῷ ν. τῷ λεγομένῳ τοῦ Σαμψῶ 
Απδϑίϑ ς, 6(Μ1.80.11128}; ταδί. ἐν τῷ ν. τοῦ παρόντος αἰῶνος ΝΙ!. 
6Ρ}.32.ττο( Μ.70.2480); ἐν τῷ τῆς ἀναλγησίας .««ν. ΣΜαχιραρ αἰ ο,(Μ, 
90.14088). 

νοσοκόμος, ὁ, 1. κἱενκ-μϑε; ἴῃ βδπ., ΟΥΝαΖ,6ῤ.147(Μ.37.2528}; 
Νοππραν. 7ο.5:7(}1.43.7858}; Τματ, δον Οἰγγο.(ς.00); οὗ βαρεγη- 
τεπάςδπι οἵ πποπδϑίῖς ἱπδττπατν, Τμάτγιβέθα, ῥοθη.τ οί .99.17410}} 
2. 45 δ6]., ἑσμάτηρ "16 δἱεῖ, Νόπη, αν. ο.5115(Ν,.43.788.4). 

νοσοποιός, αΉ 51 οἰσῆγιεας; Ἐς 11τ., ΟἸδτη, ῥαφά.3.το(ρ.266.8; Ν.8,. 
625Ὰ}; ΟΥ.0γ.27.ο(ρ.460.16; Μ.11.5134}; ΟΠγγϑιλονι. 1 7.4 ἴῃ Ηεὐ.(12. 
1600); 2. οἵ τηοτα} ἄϊβεαβθ, (Ἰ]θσα. ἐν. 1.17{(0.55.22; Μ.8.8ο14); Ὅτ, 
ἐχετη Ἐς. 71: 31τ(Μ.17.1458}; νοσοποιοῦ τῶν ψυχῶν τυραννικῆς ἐξου- 
σίας Το.Ἱ ΓΡ εῤ.(}.96.14174). 

νόσος, ἡ, ἀϊξέαδε, σεεημεθς; 1. Ὀῃγβίοα!; εἴεοιθα ὃν ἀςπιοῦϑ, 
“Γαΐ οναὶ, τδ(ρ.18.6; Μ.6.8418)}; ὈΘΛΕΒΟΙΔ] ἃ5. αἰΒο ρ 1π6 [ΟΥ̓ ΞΙΏΠΕΙ, 
Βα5. οι Ἐς, 45(1 171; Μ.29.4174}); Οὐ ΝΖ. εν. 31(Μ, .31. 688); 10, 
44(768); οἱ. Β65.γέσ. ξι5.55.4(2,3000),.; Μ.31. 1049}; ἱερὰ ν. ἱέῤγοξν, 
ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.0»ν.14.6(Ν].35.8654); ΓΒ γγβ.ῥοεηῖί.τ, (9. 7686); [0.0]. 5εαὶ. 
5(Μ.88.7764}; 2. ππδηί8]; οὗ μϑαιποπίβπι, 1ϑ5.4.6.1.6{ρ.27.23; Μ.22. 
τός); ΤΗαΐ, το ον.7:τ4(3. ἀρ; ̓ ἦδ.τ2: (240); οἵ Ποτεβυ, 14. ἢ..6.5.31.1(3. 
το70}); 14,6}.ττ3(4.1190); ἐΦ.145(1246), 3. πιότὰ], ΠΕΣ, δὲρι.6.5.5; 
ΟἸεπι, ῥγοΐ.3(0.33.30; Μ.8.1298}; παθῶν, ἃ δὴ ψυχῆς νόσοι ἰδιχτίρ.8ι. 
1; 2338); 14.φ.ἀ.5,.1τ(ρ.1τ66.28; Μ.9.6164}); νόσοι ἦσαν ἐν τῷ λαῷ... 
ἔπεμπεν αὐτοῖς ἰατροὺς ὃ θεὸς τοὺς προφήτας Οτ.ἠοηη.14.2 τῇ 6. 
(0ρ.1ο7.4; Μ,13.4058); ΜΕ .σγη.3.12(ρ.41.20; Μ.18,814}.; 1585,Π091, 
ἡ ᾿ς. γα τοοῖ ; Μ.29.2360); ν. τῆς πλεονεξίας ΟΥΟ Ν γδβ.ογ, ον» τίρ.6. 
φ; Μι44.ττ2τῸ); (θη. Αρριδιιδιιο; Ὑβάι.}} 5.52: (1,052); ἀχαριστέας 
ν. 18.77::τϑ(ττ (3). 

Ἐνοσουργός, ῥαπεξεϊ, ϑο. 15. ἐῶν η!.4.104. 
νοστέω, Ξεαδονὶ, γίαΐο ραϊαίανίε, ΓΟΗτν5.ἠορι, ει Μ|Π.26: 2ο(το,ϑοθ0), 
νόστος, ὁ, ἰαξίε, ἤαυομγ, ας. Αερ.λον.27.1τ2(Μ.34.7018); ἔπι. 

Με.(58 8.1’ τϑοβ ρ.ττ8); ΓΒαγίη. ἀς55. Ζμἤαν. Μ 1ο4.1τ4560). 
Ἐνοταρικός, 5φεγοίαγίαὶ, Ἡπαάτιϑιμα,ογ.11. (}],00.8ο88). 
Ἐνοτάριος, ὁ, (1.αἴ. ποίαγμ5) «μον παν του ον, βοονείανγ; 1. ἴῃ 56.» 

(4}}.». γν.(Ρ.83); ΤΟΜαὶ οὔγοη, τὸ ρΡιο(},0γ.6όοο); ν., ᾿Ῥωμαῖα 
ἡ λέξις" νότα γὰρ τὰ γράμματά εἰσι “Ῥωμαϊστί Απαβι δι λοι. 2(Μ.80. 
85Α};2. οἵ ὈΙΒΒΟΡΘ᾽ Βρουθίασιθβ, Βα5.6}.32252 {1 {2.451Ὲ; Μ,32. τογόο); : 
βούλομαι. »,τὸν ν, μου ἐλεύθερον εἶναι τ. ΝᾺ 2.165|.(Ν1.37.3020) ; ἀνα- 
γνώστης καὶ ν, τοῦ... ἐπισκόπου (ΕΡΗΉ.(421)αεἰ,τ( Ὁ τ.1.2 }.το.3; 
Ἡ].1.13260 Δ}; ΟΟΡ( 36)αα,(Ά(Ὁ 4.52.2]; Π.2.13058}; δοζ.᾿.6.4.3 
ἐπ|.(Μ.67.1πι20);; 7ο.Μοβοῆ. ναὶ. 34(6Ώ4.87.28844)}; νωτάριος τῆς 
τῶν Ρωμαίων ἐκκλησίας ΟΥΜαρ. ἀταί, (τ. Ζαομ.)1.8 (Ὁ. }..71.1868); 



νοτιαῖος 

3. αἰίϑοῃεά το (ομποῖ5, ΑἸΠ..ςνη.20(ρ.257.30; Μ, τὼ 448); διάκο- 
ψος ». (ΟρΡ(ς36)σει. π(4ζ0 30.52.30; Η.2.12058); 4. οἵὗἨ 5εοτεῖθγν 
οἵ τηοπαϑεὶς βεονψατα, Βορῃσ. μέν Ογν οἰ 0.30(ΜΜ.87.2 5764}; 5. οἵ 
Ὁ]εσὶς ΒΟ τοσοχαρά Ῥηοοδθάϊηρϑ ὦ ἴῃ σοστί οὗ Ἰανν, ΜΙ. Ρίομ. τ; 6. οὗ 
οἰεσκθ οὗ βεμπαίθ, Οὐγομ Ῥαξε. Ρ.384(ΝΠ.92.ο8ςΒ); 7. οἵ ἱπιροι αὶ 
ποίδγδ5 ; ἃ. ἐγίϑμηϊ εἰ ρίαν; 504. οἵ ᾿τυρ υ181 σμαησοῖν, Εύ5.υ.(,4. 
44 {{(ρ.116.14; Μ.20.11468) ; Αἰῃ.1..“4γ.20(ρ.198.23; Μ.2-ς.7250); Ια. 
ἀροΐ ρηϑὶ.22(Μ.25.6210)); ΡΆ]Π]} ν.Ολνγ5.4{0.23.12; Μ.47.15); Β. ἀοηιε- 
δ τοὶ δὲ πιοίαγιῖ, ῬΡΕΊΒΟΠΘΙ βεοσείασιαὶι δἰ οἵ ΘΙΏΡΘΤΙΟΥ ν. τοῦ βασιλέως 
ἘἜΡΙΡἢ.ἤμαθγ. τ. τ(ρ.25ο.26 ; Μ.42.3760); Ῥ4}} υγγς.ίριττ. το; Μ.47. 
10); ]0Μ 4]. γον δ ».440(}1.07. 6600}. 

νοτιαῖος, «τοὐμόν, (οϑτα. Πα οριρΡσόρτη, (].88,534); 
Ραξε.Ὀ.20(Ν1.02.127.}.Ψ 

νότιος, εοἰεἐ 67}; τὸ ν. ἐΐε δομίἧ, τοῖ, Μϑηιςῆῃ. ἀοοίσης τπ81 ποχίῇ, 
δαβί, γεβὶ 8.6 ἀϑϑίριιθα το ὑπ6 σοοα (σά, [ΒΕ δομίῃ ἴο ὕλη, [0.1 
απ. 1(Μ. ιϑὅ. 13218). 

γοτίς, ἧ, πιοϊδίμγε,; τιαθῖ., ἰγαζὸ οὐδὲ νοτίδα κακίας ἔστιν εὑρεῖν 

ϑοιαρ. απ. 4λ(ρ.Ό2; Μ. 18. 1220). 
Ἐνοτωρία, ἡ, ἐπάϊοινμθηΐ, Μ΄. ἄραρ.3.1. 

ογοη. 

Ἐγουβίτισσα, ἡ, (1,Αἴ. πουτ τα) πουΐοο, ΤῊΡΠπ, οἤγοπ. ρ.38ι(}} τοϑ, 
120). 

νουθεσία, ἡ, σὐὐπομίοη; 1. ἴῃ σεπ, ν, πατέρων Τ᾽ Κεμδ.5.8., Ἰρη, 
ἘΡἢ.3.τ; ΟἸδτα ῥαρᾷ,τ.ϑ(ρ.128.18.; Μ.8.3204Ὰ}); [ἃ.5ἐγ.5.τ(ρ.320.1το; Μ, 
0.16}; (οηβῖ,ον. 5.6. 23(ρ.180. ΚῈ Μ.2ο. 13058); ἰάἀρ.Επ5.υ.(.2. πιρ. 70. 
13; Μ.20.τ0454};2. ἀϊνίης τὰς πρὸ τῆς κρίσεως πατρῴας ν. ὑπομένοντες 
(Ἰδ 1,5 1ν.7.τ6(0.72.13; Μ.0.5418}; Ὀν (γιέ, Δ, ῥαφά,τ.8(ρ.132.22; Μ. 
8.3404}; Επι5.(,6.1.6{Ρ.22.τ4; Μ.22.404}; 3. κὰ βογρίαχοβ Μωσῆς καὶ 
προφῆται, γράψαντες τὰ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν ΟΥ. 7ο.1..46{(ρ.272.3ς; Μ. 

14.4818) ; ΜΕΓ ἰθρν.χά4(ρΡ.460.20) ; ἘΒα5,δαρὶ.2.2(2.6:30 ; Μ.31.1 5810) ; 
4. Ὁν ὈΙΒΏΟΡ5 ὁ προεστὼς διὰ λόγου τὴν ν. -.. ποιεῖται Ταβέ, Ταροὶ, δ]. 
4(31.6.4208) ; Οἰδν.6Ρ.12(Ν.2,484}; ἔστω [8ς, ἐπίσκοπος ]..-μακρόθυμος 
ἐν ταῖς ν. (οηδὶ, Αρ.2.5.4; 10.2.τ6.2; διὰ παρακλητικῆς ν. 1}.2.20.4} 
1}.6.18.το. 

νουθετητέος, ἰ0 δέ αἀιποηίεἐεα, δγυιδδιορ. 58(}1.δ6.τ4οτ0). 
Ἐνουϑετικῶς, ὃν τοᾶν οὗ αἀγνηοπίπον, ΟἸοτα, ραδά,2.2(ρΡ.172.23., Μ,8, 

4214}; ὙΒατδίπα.ε}}.2.122(Μ.00.τάοοα) ; 18.2.τπ2(1473Α, ν.]. νομο- 
ϑετικῶς). 

Ἐγουμεράριος, ὁ, (Ταἴ, τερρδγαγ 5) ἀεεομηπίαηϊ (ἰδ αγὶμο), Βα. 
4.142 {11.(3.22:Ὰ.; Μ,32.5028), 1.143 {1{.{2250; Ν.5920); ΝΙ1] 6.1. 
130 {ὲ|,(λ1.,79.1327}0. 

Ἐνουμέραρχος, ὁ, εαῤϊαίη οἵ α ἀσίασπηιθη! οὗ ἱγοορς, ἈραῖῃυΟν. 
1 πὸ; ἐδίτοὸ (νουμέναρχος σοα.). 

Ἐνουμέριος, ὁΓ οὐ ῥείοηφτηρ ἰο ἃ ἀείαοϊνπεης οὗ ἵγοορς, ΤΆΡΠα. 
εἰγοηρ.τδ5 (ν.1. νουμέροις Μ.1οϑ,4828). 

Ἐνούμερος, ὁ (νούμερον, τό), (1,0. πρμεγ5) ἐπαάορομάεη! εοξογί, 
Δ]. “ςας.3(Ρ.7620); 297..δεῦ.τ(ρ.171.10}; σπεῖρά ἐστιν, ὃ καλοῦμεν νυνὶ 
ν, ΟὮτνβ. μον!.22.1 ἠρῃ “4..(0.177})}; Ογτ.5.υ.δαΡ.τ(ρ.87.11); ἀπὸ νου- 
μέρων εχ-Ξοἰάτϊον, ΝῊ.6ρ}.2.6] τὰι.(Μ.70.2200). 

Ἐνουμίον, τό, (-Ξ Ταῦ. μη 5, 50. αἀ55αγ5), ἃ ἘΟΤΉΔΠ ΘΟ] τὸ 
δὲ ν. τετύπωται ἀπὸ τοῦ Νουμᾷ τινος βασιλέως τῶν “Ῥωμαίων ἘΡΙΡΗ. 
Ἠιεη5.24(Μ.43.2804}); «ἀροῤέμλι, Ραίγ. ()ῖ.δς. 2530); Ζοκ.αἰϊοφμῖα τά(. 
η8.17000) ; [ο.Μοβομυῤγαϊ, τ27(Μ.87.2902Ὰ). 

νουνεχής, δεμδιδίε, τη ρεμί, πϑαΐ, 8 βαρβι,, σοοά σεηδε, Νίξῃ. 
ἔχε. Κομμιτοίρ.216.22; Μ.113.9208), 

νοῦς, ὁ, [Ἰδοιιδδίοη οἱ Πεοϊθηβίου οἵ ννοσά, Μαχ,βεοὶ. ε,ἰ.χ.2(Μ, 
4.328}}; 1. γηρᾷ; 

Α,.. 1ὴ βξῆ. ; ἀδβογ ρΈΟη 5 οὗ πα πα (8 Τὰ ΠΟΙΙΟΏΒ; 1. τοῖ. τᾷ π 5 
αἰβποίινε παίυτα ἔστι γὰρ ἄνθρωπος οὐχ, ὥσπερ οἱ κορακόφωνοι 
δογματίζουσι, ζῷον λογικὸν ν. καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν" δειχθήσεται γὰρ 
κατ᾽ αὐτοὺς καὶ τὰ ἄλογα ν. καὶ ἐπιστήμης δεκτικά' μόνος δὲ ὃ ἄνθρω- 
πὸς εἰκὼν...«τοῦ θεοῦ Ταῖ.ογαϊ τπ(ρ.τ6.1τ|ξ; Μ.6.8274,8)}; τῇ τοῦ 
δημιουργήσαντος ἡμᾶς γνώμῃ, καθ᾽ ἣν ἐποίησεν ἄνθρωπον ἐκ ψυχῆς 
ἀθανάτου καὶ σώματος νοῦν τε συγκατεσκεύασεν αὐτῷ ΑΙΠΕΠαρ.765.12 
(ρ.62.18; Μι6,.τοοοΒ); ταὐτὸ γάρ ἐστιν ἐκ νοερᾶς ψυχῆς καὶ σώματος τὸν 
ἄνθρωπον λέγειν, καὶ ἰδιαζόντως τὸν ν. ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἀριθμήσαντα, τριχῆ 
διελεῖν τὴν περὶ τὸν ἄνθρωπον θεωρίαν ΟΥ.Ν γβ5.«Φροὶ! 8(.1.4.5.114058); 
2. ἴῃ ταὶ, ἴο οἵαν 14 ου] 0165 ν. καὶ λόγος δέδοται τοῖς ἀνθρώποις πρὸς 
διάκρισιν νοητῶν ΑἸ ΘΩδρΡ.7γε5.το(ρ.66.2ο; Μ.6.το0 40); τεσσάρων δὲ 
ὄντων ἐν οἷς τὸ ἀληθές, αἰσθήσεως, ν., ἐπιστήμης, ὑπολήψεως, φύσει μὲν 
πρῶτος ὄν,, ἡμῖν δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς ἡ αἴσθησις, ἐκ δὲ αἰσθήσεως καὶ τοῦ 
ν, ἡ τῆς ἐπιστήμης συνίσταται οὐσία, κοινὸν δὲ ν. τε καὶ αἰσθήσεως τὸ 
ἐναργές (6 πν.5}7,2.4{0.1τ10.218.; Μ.8.0448,0); ψυχὴ...εἶναι πέφυκε 
τόν γε πρῶτον λόγον, οὗπερ ἂν ὃν. ἢ τ Βασι. ρα». Ονδ(ρ.17.2ο: Μ. 
10.10720} ; ἀναθεὶς ἐμοὶ καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν αἴσθησιν καὶ τὸν ν. ΜεΕΙΠ. 
ΞγΡ1.5.2(0.54.13; Μ.18,1004Ὰ}; ἀϊδέ. ἔτοτα ψυχή πᾷ σῶμα, ἰά ἰόρν.0 
(ρ.463.2); τὴν ἑκάστου ψυχὴν εἶναι, καὶ τὸν ἐν αὐτῇ ν, ΑἸΠ. ρεη, 3ο(Μ, 

923 νοῦς 

25.61Ὰ}}} λογισμοὶ τῆς ψυχῆς" λέγω δέ, τὸ θέλημα, ἡ συνείδησις, ὁ ν., ἦ 
ἀγαπητικὴ δύναμις Μας,Αθριἀονι.τ.3(Μ.24.4520) ; 1δ.7.8(5288); εἰς... 
τὸ βάθος τῆς ψυχῆς, τοῦτ᾽ ἔστιν, εἰς τὸν ν. Δα. }67.7ο(ρ.τοο.11); οἵ. 
18.33(0.328.15); τὸ φρόνημα, καὶ αἱ μνῆμαι, καὶ ὃ ν. ΝΠ Ρ.τ.34(Μ.70. 
1408); 3. ρατίϊο. πὶ ΤῈ]. 10 56η86 Ρϑισαρίίομ, ν. αἴσϑησις; ὁ τὸν 
φαινόμενον κόσμον νοῶν, θεωρεῖ τὸν νοούμενον" τυποῖ γὰρ τῇ αἰσθήσει 
τὰ νοητὰ φανταζόμενος, καὶ κατὰ νοῦν σχηματίζει τοὺς θεαθέντας λόγους" 
καὶ μεταφέρει, πρὸς μὲν αἴσθησιν πολυειδῶς, τοῦ νοητοῦ κόσμου τὴν 
σύστασιν, πρὸς δὲ νοῦν, τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου πολυπλόκως τὴν σύνθεσιν" 
καὶ νοεῖ, ἐν μὲν τῷ νοητῷ, τὸν αἰσθητόν, μετενέγκας πρὸς τὸν ν, τοῖς 
λόγοις τὴν αἴσθησιν, ἐν δὲ τῷ αἰσθητῷ, τὸν νοητόν, πρὸς τὴν αἴσθησιν 
ἐπιστημόνως τοῖς τύποις μετεγκλοιώσας τὸν ν, Μαχιεαβρ.4.οτ( Μ.00. 
13440); τεῖ. ἔτεεβ οἱ Κπον]εᾶρε ἀπᾶ ᾿1δ ἀμφότερα τὰ ξύλα κατὰ τὴν 
γραφήν, τινῶν εἰσι διακριτικά, ἤγουν ὁ ν., καὶ ἡ αἴσθησις" οἷον, ὁ μὲν 
ν. ἔχει δύναμιν διακριτικήν, νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, προσκαίρων καὶ 
αἰωνίων... ἡ δὲ αἴσθησις ἔχει δύναμιν διακριτικὴν ἡδονῆς σωμάτων καὶ 
ὀδύνης τ.2.33(1232.}); 4. 115 νΆΤΙΟῚ5 ρτοσα5565, οἷ. ῥγίμια εἰΐαρι Ῥιοίῖο 
ἐ7μ5 5... ΝῸ5] ἀε αἰΐχμο, ἐπηοῖα ἀῤῥεϊαίμν,; βεγξευεγαης αμίθηι οἱ 
σπμεία.. «ὁπ ινημεδῖς νοεαίεγ. ἤαές απίερι ἐμ γηιθδῖς τί πεηε ἱσΉ ΠΡ ΟΥΊΣ 
ἡ μεΐίενις ἴτε ἐσάσηι.. Ξεησαϊϊο ποιπτπαίμγο πηι αὐέμι εἰ τάσηι ἐξὶ 
οἰπηΐα φμαθ ῥγναφάϊεία τ, α Νὸ ἱμηίρε φεοϊρίεμίΐα, οἱ σοεμ ΜῊ 
απρηηεμίμη; ἀσοριοηία ἀῤῥε[ἰαϊίοπες, Ἰτειἤαθν.2.13,2(Μ.7.7434}; 
5. 85 συ ]αϊηρ' ΡΥ ΠΟΙΡ]Ὲ ἴῃ πηὰῃ ; ἃ. ἰὴ ρθη,, οἵ, σπέρμ, εἶνε ῬΙ6Η 5 
ἐςὶ, νοῦς αρμιά ὕγαξεος, ποι αἰὐμάᾷ φείά τη οἰ τρίγρε φανε δυισρεδίπεηι 
αηΐαε ἱηρεηίρη εἰ ἱμεῖεηινιισμο αρίὶ, φημ βαῤϊί, φιόρι σϑοηε 
Ππαδεης ἐκ βθηιείίροα δὲ εορηπουέεαὶ ΤῊ δοιπείρεα, αἰφμς ἐΐα γιουενξ 
υἹἱάεαϊεν αὖ {110 Ιἀπφμαην βηδείαμα αἶα, Τουῖ, ἄς ἀπῆηπα τί. ΡΊ,.2. 
6661}; ὁ δὲ κυβερνήτης, ὁ ὃν. ὁ ἀνθρώπινος (Ἰειπ .Ῥασά. 2. “(ρ. 173. 18; Μ. 
8. 4244); ; ὡς γὰρ ἡ κεφαλὴ τὸ κυριώτατον μέρος ἐοτὶν ἐν τῷ σώματι, 
οὕτω τῆς ψυχῆς ἡμῶν τὸ κυριώτατόν ἐστιν ὃ ν, Μειἢ. ». 1215: οὐ 

(ρ.514.148.}; Ὁ. οὐνπρ ἴο 15 ΡΟΥΡΕΥ οὗ αἀἰβοογαγηοηϊ τοῦτο δ᾽ ἐστὲ ν. 
ἀνθρώπου, καὶ κριτήριον ἐλεύθερον ἔχων ἐν ἑαυτῷ καὶ τὸ αὐτεξούσιον 
τῆς μεταχειρίσεως τῶν δοθέντων (Ἰογη.φΦ.ἄ.5.τ4{0.160.4; Μ.9.6170); 
ταύτῃ καὶ τὸν ν. εἰλήφαμεν, ἵνα εἰδῶμεν ὃ ποιοῦμεν, καὶ τὸ γνῶθι 
σαυτόν᾽ ἐνταῦθα, εἰδέναι ἐφ᾽ ᾧ γεγόναμεν ἰᾶ,5|7.7.3(0.15.8; Μ.0.425Ὰ}); 
ἔχειν ἐν ψυχῇ τὸν ν. διορατικώτατον ΟΥ̓ ἔγ.Ι1 τη 1 ,ς.8: 16(ρ.237; Μ.17. 
4368}; 10.53 1 τττ34{(Ρ.258); ἄλλος παρὰ τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις 
ἐστὶν ὃ τῶν ἀνθρώπων ν." διὰ τοῦτο γοῦν ὡς ἄλλος ὦν, αὐτῶν τῶν 
αἰσθήσεων γίνεται κριτής" καὶ ὧν ἐκεῖναι ἀντιλαμβάνονται, ταῦτα οὗτος 
διακρίνει..«καὶ δείκνυσιν αὐταῖς τὸ κρεῖττον τῇ, ρεπὶ.531(Μ,25.610); 
ἐδ.(644) ΟἿ, 5. αἴσθησις ; ν. ἐστι φύσις ἐπινοητικὴ παντὸς πράγματος. 

ν. ἐστι ὅρασις ἀσώματος εἰς πᾶν ἐκτεινομένη, ν. ἐστι ὥσπερ ὄψις τις 
ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀποκείμενος ἤτουν ὀφθαλμὸς Π)οεί. 
Ραΐν.33(Ρ.263.151.}; Ὀὰϊ καλὸν τοῦ ν. ἡ ἐνέργεια: καὶ ὅτι ἀεικένητος 

ὧν οὗτος, πολλάκις μὲν φαντασιοῦται περὶ τῶν οὐκ ὄντων ὡς ὄντων 
Β45.6}.233.τ(3,25:Ὲ.; Μ.32.864}); 6. Πθπσα σοιπραγρα τὸ ἅἢ ὁΥ6 ΟΥ 
8 πΠρῃϊ ὀφθαλμὸν... «κυρίως φησὶν τὸν ἐν ἡμῖν ν., περὶ ὄν ἐστιν ἡ ἀρχὴ 
ἐν μόνῳ τῷ σπουδαίῳ τῆς ἁπλότητος, μηδεμίαν ἔχοντι διπλοὴν καὶ 

δόλον..«νοῦν γὰρ ἐν ψυχῇ ἀνθρώπου ὃ θεὸς ἐποίησεν ΟΥ̓. Κγ..5.} ΤῊ 1.6. 
11:34{ρ.258); 1δ.(0.250); δ. 50 τῇ 2135 (ρ.261); ὀχορ. Μι. 5:8 ἡ γὰρ 
καρδία ὀφθαλμός ἐστιν, ὁ δὲ ὀφθαλμὸς ἡ φύσις τοῦ ν. 1ἅ. ἐγ τὴ ΛΠ πι8 
(ρ.50) ; ὅρασις δὲ τῆς ψυχῆς, ὁ συμφνὴς αὐτῇ ν." ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἕτερον ἐν 
ἑτέρῳ, ἀλλὰ ταὐτὸν ψυχή τε καὶ ν. [Βα5.ἐὐη 5.5. τ(2, 418; ΝΊ.21.1340Α); 
ΝΠ τ. τ 5 1.79.1408}; 4. ἴῃ τπεῖαρμοΥ οὗ σμαυιοΐθου ὁ ν. ἡνίοχός 
ἐστι καὶ ζεύγνυσι τὸ ἅρμα τῆς ψυχῆς κατέχων ἡνίας τῶν λογισμῶν Νίδλο. 
Ἀεριλορ,4ο.5(ΝΠ.34. 7658); ατ. ΝΥβ55. υἶγρ. 22(ρ. 332.22; Μ46. 4040); 
Οὐηοί. 4ΡΡ. 7.34. 6 οἰΐ. 5. αἴσθησις; ὁ ἡνίοχος ν. τὸν μὲν εὐθύνει τῶν 
ἵππων, τὸν δὲ ἀνακόπτει, τὸν δὲ καθικνεῖται διὰ τῆς μάστιγος..«μέχρις 
ἄν τοῖς πᾶσι μίαν σύμπνοιαν πρὸς τὸν δρόμον ἐμποιήσῃ ΝΙῚ] ρῥ.3. 
268(Μ.79.5174})}; 6. ΟΥΠΕΥ σοι ρα 505 τὸν τοῦ σκηνώματος ἡμῶν 
οἰκοδεσπότην καὶ οἰκονόμον, τὸν ν. λέγω, πάντα τὰ ἐν ἡμῖν εὖ διατί- 
θεσθαι ἑκάστῃ τε τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων... .«πρὸς τὸ καλὸν κεχρῆσθαι 
τ Ν γϑ8. ον. τδ(Ρ.317.24; Μ.46.3800}; ΞΞ ἁρμοστής, 16, ἠονηνοριζ.0.3 
(Λ1.44.1490}; ἀνάπτυξόν μοι τούτου τὸ συνειδός, καὶ ὄψει πολὺν ἔνδοθεν 
θόρυβον τῶν ἁμαρτημάτων..«καθάπερ ἐν δικαστηρίῳ τὸν ν. ἐπὶ τὸν 
θρόνον ἀναβάντα τὸν βασιλικὸν τοῦ συνειδότος, καὶ ὥσπερ τινὰ δικαστὴν 

᾿ καθήμενον (Πυγ5.},α5.τττ(1.723Ε); τὸ μὲν σῶμα πολλῷ φαυλοτέρᾳ 
περίβαλε στολῇ, τὸν δὲ ν. ἁλουργέδα ἔνδυσον, καὶ στέφανον ἐπίθες αὐτῷ 
«νῦν γὰρ τοὐναντίον ποιεῖς, τὴν μὲν πόλιν καλλωπίζων ποικίλως, τὸν 

δὲ βασιλέα ν. ἀφεὶς σύρεσθαι δεδεμένον ὀπίσω τῶν ἀλόγων παθῶν 1ὰ, 
ἠιογη.69.2 τὴ Μ||.(7.6820) ; 6. τὰ τοδομίηρ οἵ ΟΥ. 81)6 Πἰβ [ΟἹ] Οννειβ διὰ 
τὸν μιασμὸν τοῦ ν., σώματι ταπεινώσεως ἀνθρώπων ἐνδεδεμένου ΟΥ, 
(εἰς.6.τη(ρ.88.6; Μοττ.13160); οἵ, νοῦς, τὦ δεξὶ τπδηι5, σογγμθης γαεία εςὶ 
απέμα, δὲ γεῦσις ἀπήντα ἐηδιγμεία υἱγίνε ἔθ γηδης πεΐ, τὰς ῥγῖηε...8, 
Δ(ρ.τότ.6; Μ.11.22320) ; γεγόνασιν ἀπὸ νόων ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι καὶ τὰ 
ἑξῆς Απερ.Βοβῖ, γ (1 96.5044}); εἴ τις λέγει, πάντων τῶν λογικῶν 
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τὴν παραγωγὴν νόας ἀσωμάτους καὶ ἀύλους γεγονέναι δίχα παντὸς 
ἀριθμοῦ καὶ ὀνόματος ...ἁς ἔ, (ΟΡ(ς432)αμαι,. (ΗΔ 8ὴ 0.227); πρὸ τῶν 
αἰώνων ν. ἦσαν πάντες καθαροί, καὶ οἱ δαίμονες καὶ ψυχαὶ καὶ οἱ ἄγ- 
γελοι, λειτουργοῦντες τῷ θεῷ ΤΠ] δοπί. Β.ςρεί, το. (}1.86.1264}). 

Β. ἴῃ Ῥάρβϑῃ βρῇ] βορῆν θεὸν μὲν τὸν ν. τοῦ κόσμου ἄγει [5ο. ΤΏ4]65] 
Αἰμοπαρ. ἰδρ.23.2.(Μι,6.9418); ἔφη [56. ΑΠΑΧΑΡΌΥΔΒ] τὴν τοῦ παντὸς 
ἀρχὴν ν. καὶ ὕλην, τὸν μὲν ν, ποιοῦντα, τὴν δὲ ὕλην γινομένην. ὄντων 
γὰρ πάντων ὁμοῦ, ν. ἐπελθὼν διεκόσμησεν ἩρΡΡ.[αδν.τ.Βίρ.13.88. Μ. 
1τ6.30320); ἐδογμάτισαν [55. Ῥ]αΐο δηα ΑΥἰϑίΟΙ]6] τὴν τῶν πάντων 
γένεσιν.. οὗ δὲ περὶ τὸν Πλάτωνα ἐκ τριῶν" εἶναι ταῦτα λέγουσι θεὰν 
καὶ ὅλην καὶ παράδειγμα...θεὸν δὲ τὸν ταύτης εἶναι δημιουργόν, τὸ δὲ. 
παράδειγμα ν. 1δ.το.7(0.268.4; 341τ94}; “Ελλήνων δὲ οὗ θεολογικώτεροι, 
καὶ μᾶλλον ἡμῖν προσεγγίσαντες, ἐφαντάσθησαν μέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ" 
περὶ δὲ τὴν κλῆσιν διηνέχθησαν, ν. τοῦ παντός, καὶ τὸν θύραθεν ν., καὶ 
τὰ τοιαῦτα προσαγορεύσαντες ΟὙ ΝᾺ Ζ.οΥ.32τιπίροτδο.ς ; Μι,36.1278). 

Ο. τεῦ. βρίτιτααὶ ᾽ξ ; 1. οα 85 οὈ]εβοὶ οἵ [Π6 τηΐπα ; ἃ. τεῖ, τη 5 
ΘΑΡΔΟΙΓΥ͂ ἔοσ Κπονὶηρ (οα ἔστιν οὖν..««τῷ ν. ἡμῶν τοιαύτη τις καὶ 
τοσαύτῃ δύναμις, ἣ μὴ τὸ ὃν δι’ αἰσθήσεως ἔλαβεν ; ἣ τὸν θεὸν ἀνθρώπου 
ν», ὄψεταί ποτε μὴ ἁγίῳ πνεύματι κεκοσμημένος ; φησὶ γὰρ Πλατών, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, αὐτὸ τοιοῦτον εἶναι τὸ τοῦ ν. ὄμμα καὶ πρὸς τοῦτο ἡμῖν δεδόσθαι, 
ὡς δύνασθαι καθορᾶν αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ ὃν εἰλικρινεῖ αὐτῷ ἐκείνῳ Ταβί. 
ἄ1α].4.τ(}1.6.4810--4844}; τὸ..«θεῖον ἀγένητον εἶναι καὶ ἀΐδιον, ν. μόνῳ 
καὶ λόγῳ θεωρούμενον ΑἸΘ παρ. ἰερ.4.τ(Μ.6.8078}; 20. το, τ(οΟ88}; οἱ 
ὀφθαλμοὶ πρὸς τὰ ὁρατὰ καὶ ὦτα πρὸς τὰ ἀκουστά, οὕτω ν. πρὸς τὰ 
νοητὰ καὶ τὸν ἐπέκεινα τῶν νοητῶν θεόν Οτωπαγί.47(0.42.7; Μιτ. 
6298); ὁ θεὸς καθ᾽ ἡμᾶς τῷ μὲν μὴ εἶναι σῶμα ἀόρατός ἐστιν" τοῖς δὲ 
θεωρητικοῖς καρδίᾳ θεωρητός, τουτέστι νῷ Ἰά(δἰς. 6, δοίρ. 19,1; Μ, 
11,1404Ὰ); τὸν μηκέτι σώματος ὀφθαλμοῖς μόνῳ δὲ νῷ διαυγεῖ καὶ 
καθαρῷ νοούμενον τὸν... θεοῦ λόγον Ἐπι5.. ττ(ρ.226.22; Μ.20.13800); 
τὴν ἑκάστου ψυχὴν εἶναι, καὶ τὸν ἐν αὐτῇ ν. δι᾽ αὐτοῦ γὰρ μόνου δύναται 
θεὸς θεωρεῖσθαι καὶ νοεῖσθαι... οὐ γὰρ ἐχόντων ἔστι ν. ἀρνεῖσθαι τὸν 
τοῦύτου ποιητὴν...θεόν ΑἸΉ, σεμὶ, οί 1.25,614}; Ὁ. τεῦ, σγβαίίου οὗ γηϊηά 
κατ᾽ εἰκόνα: καθαρὸς γὰρ ὧν... ν, δεκτικός πως ὑπάρχει τῆς τοῦ θεοῦ 
δυνάμεως, ἀνισταμένης ἐν αὐτῷ τῆς θείας εἰκόνος ΟἸοτη.εἰγ.3.5(ρ.215. 
24; Μι.Β.ττλ50); 1δ.5.τ4{0.288.16; Μ.0.τ40Ὰ) οἵΈ. 5. εἰκών; Οτἧ(εἷς.1.33 
(ρ.184.3; Μι1τ.τ4688); Εἰ|5. Ρ. 6.7. το(ϑτός; Μ.21. 5364); 5. Εἐῤ. 233. 
(5.3550; Μ.32.8640); τὸ δέ, "κατ᾽ εἰκόνα', ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, νοητέον, 
ὅτι ἐκ τοῦ θεϊκοῦ φυσήματος τὸ πνεῦμα τὸ ἀθάνατον ἔχομεν, καὶ ν. 
ἀεὶ θεόντα, καὶ κυβερνῶντα, ἐφ᾽ ὃ χρὴ ιάντη. Τγίη.2.7(Ν 1,30. 5650); 
δέδωκεν ὃ θεὸς καὶ τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ κτισθέντι ἐν τῷ νοερῷ 
ταμείῳ τῆς ψυχῆς, τοῦτ᾽ ἔστι. τῷ νῷ, ἔχειν διὰ τῶν ἀρετῶν τὸ 'κατ᾽ 
εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ὁμοίωσιν (ε].Ον2.}..6.2.τ (1,8 -5,12608); 2. τϊπά 
84 Ροᾶν ; 8. τηϊπα οηβίανθα Ὀγ 56 π565, (]εη ῥαεά,2.τ(ρ.157.7; Μ. 
8.2858); λύπαις καὶ ἡδοναῖς... συνδεσμοῦσι τὸν ν. τοῖς αἰσθητοῖς οἱ 
δαίμονες ΤῊΔ). ἐαρὶ,.2.τ] (Δ ΟἹ. 1440Α}; ἡ πρὸς τὴν αἴσθησιν σχέσις τοῦ 
ν., δοῦλον αὐτὸν καθίστησι τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν 1.2.5 5(14444}}; 
σαλεύεται ὃ ν. ἐκ τοῦ τόπου τῆς γνώσεως, ὅτε τὸ παθητικὸν αὐτοῦ 
κινηθῇ ἐκ τῶν ἰδίων ἀρετῶν 1.2.56(1444Ὰ); Ὅ. ταὶπα σοπίτο ἴῃ ρσ 
Β6Ώ565 ὅταν ᾧ ν, πλουτήσῃ τὴν τῆς μονάδος γνῶσιν, τότε καὶ τὴν 
αἴσθησιν πάντη δεδουλωμένην ἔχει 1.2.4] 4410}; ἀδύνατον τὸν ν. τῇ 
γνώσει ποιωϑῆναι, εἶ μὴ πρότερον τὸ παθητικὸν ταῖς οἰκείαις ἀρεταῖς ἐξ 
αὐτοῦ πελάσει 1.2. 50(1441}); ; 8. τηϊη δῃᾷ 510 ; 8. τη α᾽ 5 χεβρουϑβὶ- 
ὈΠιὶν ΙῸσ βὲὴ οὐ γὰρ τὰ ὄργανά εἰσιν βλαστικά, ᾿ἀλλὰ ὁ ὃ ν. ὃ συγκατα- 
βαίνων τῇ ἁμαρτίᾳ 44. σ.54{0.178.22}; Ὀθπῖ οἴ, τὰ ὄργανα τὰ παιδογόνα 
«ε«βρίθοντα τὸν ν. ΘΠ, Ἔν}».4.4{(0.40.17; Μ.τ8.924}; Ὁ. ταἰπᾶ οὔ- 
50! γθα Δηα σοδτβϑοηθα ὃν 5ῖη, 1. Κδμδ.53.8; ποία δὲ χείρων ταλαιπωρία 
τοῦ τετυφλῶσθαι τὸν ν. καὶ μὴ βλέπειν τὸν παντὸς ν, δημιουργόν; 
Οτ εἰς.8.28(ρ.254.10; Μ.ο11.1573})}; καταπεπτώκασι τῇ διανοίᾳ καὶ 
ἐσκοτίσθησαν τὸν ν., ὥστε καὶ τὰ μηδ᾽ ὅλως μηδαμῶς ὑπάρχοντα... 
θεοπονῆσαι ΑἸ, ρεμ.Ο(Ν].25.204Ὰ}; τί βούλεται τοῖς δαίμοσι ἐνεργεῖν 
ἐν ἡμῖν γαστριμαργίαν, πορνείαν, φιλαργυρΐαν...; ἵνα παχυνθεὶς ὃ ν. 
ἐξ αὐτῶν, μὴ δυνηθῇ ὡς δεῖ προσεύξασθαι Ἐναρτι ῬΡοπΐ.ογ πο(Ν. 
70.11778); Ματο συ οριδς.2.72(}᾽ ὁπ 41Ὰ}; σ. νϑύϊοιβ ξα]15 ἀρχὴ 
πλάνης, νοῦ κενοδοξία, ἐξ ἧς κινούμενος ὃ ν., ἐν σχήματι καὶ μορφαῖς 
περιγράφειν πειρᾶται τὸ θεῖον Εναστ. Ῥοπί.0γ.ττό(Μ.70.11034}; νοός 
ἐστι ἀκαθαροαΐα, πρῶτον μέν, τὸ γνῶσιν ἔχειν ψευδῆ" δεύτερον δέ, τὸ 
ἀγνοεῖν τι τῶν καθόλου" ὡς πρὸς ἀνθρώπινον ν. λέγω" ἀγγέλου γάρ ἐστι 
τὸ μηδὲν τῶν ἐπὶ μέρους ἀγνοεῖν" τρίτον δέ, τὸ ἐμπαθεῖς ἔχειν λογισμούς" 
τέταρτον δέ, τὸ συγκατατίθεοθαι τῇ ἁμαρτίᾳ Νίακ,εαρῖϊ.53.34(Μ.0ο. 
ΤΟ288) ; α. τηϊηἀ Ρεϊνεεη ροοῦ Δη4 ἐν] τρεῖς οὖν εἰσιν οἱονεὶ βίων 
καταστάσεις" καὶ ἰσάριθμοι τούτοις, αἱ τοῦ ν, ἡμῶν ἐνέργειαι. ἡ γὰρ 
πονηρὰ ἡμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα... «οἷον μοιχεῖαι, κλοπαί, εἰδωλολατρίαι... 
ἢ μέση τίς ἐστι τῆς ψυχῆς ἡ ἐνέργεια, οὔτε κατεγνωσμένον τι ἔχουσα, 
οὔτε ἐπαινετόν'..«ποία γὰρ κακία κυβερνητικῆς ἢ ἰατρικῆς... ὁ μέντοι τῇ 
θεότητι τοῦ πνεύματος ἀνακραθεὶς ν., οὗτος ἤδη τῶν μεγάλων ἐστὶ 
θεωρημάτων ἐποπτικός Β45.6.233.1(3.3568,Ο; Μ.32.86ς58) ; ὅ ν, ἡμῶν 
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μέσος ἐστὶ δύο τινῶν, ἑκάστον τὰ ἴδια ἐνεργοῦντος" τοῦ μέν, τὴν ἀρετήν" 
τοῦ δέ, τὴν κακίαν: τουτέστι ἀγγέλου καὶ δαίμονος. ἐξουσίαν δὲ ἔχει ὁ 
ν., καὶ δύναμιν ᾧ θέλει εἴτε ἔπεσθαι, εἴτε ἀντιστῆναι ΜαΧ,(αΥ1.3.02 
(Μ.90.10458); 1ἅ.τα}.2.35(λ}1,00.12330); ΤῊΔ]. ἐρη!.1. 58(}1.01,14334); 
4. τοὶπ βὰν ΤῸ ροΓ ΘΟΌοἢ ; 8. 5 τυ ρρ]ς ἀραἰϊηδὺ ταπιρίατίοπ, ]δη}. 
.44{0.221.1τ8,22); ὅταν μὴ δυνηθῇ τὴν μνήμην κινῆσαι ἐν τῇ προσευχῇ 
ὅ.. δαίμων, τότε τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος ἐκβιάξεται εἰς τὸ ποιῆσαι 
ξένην τινὰ φαντασίαν τῷ νῷ Ἐνδρτ ῬΡοητ.ον 6β(ἴ,79.11818); Ματο, Εν. 
ὁβιε56. 2.68 (Μ 6 ς. 0400) ; ὅταν ὁ ν. ἡμῶν ἄρξηται τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος 
αἰσθάνεσθαι παρακλήσεως, τότε καὶ ὅ σατανᾶς ἐν ἡδυφανεῖ τινι αἰσθήσει 
ἐν ταῖς νυκτεριναῖς ἡσυχίαις.. «τὴν ψυχὴν παρακαλεῖ, ἐὰν οὖν εὑρεθῇ 
ἐν θερμῇ μνήμῃ λίαν κρατῶν ὃ ν. τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον τοῦ-...᾿Ιησοῦ καὶ 
ὥσπερ ὅπλῳ κέχρηται κατὰ τῆς ἀπάτης..-ἀναχωρεῖ μὲν ὃ πλάνος τοῦ 
δόλου...ὅθεν ἐπιγιγνώσκων ὃ ν, τὴν ἀπάτην τοῦ πονηροῦ πλέον εἰς τὴν 
πεῖραν προκόπτει τῆς διακρίσεως Δα, βο»Γ,31(0.34.18.}; οὐ πρὸς τὰ 
πράγματα ὧν. πολεμεῖ τοῦ θεοφιλοῦς, οὐδὲ πρὸς τὰ τούτων νοήματα" 
ἀλλὰ πρὸς τὰ πάθη τὰ τοῖς νοήμασι συνεζευγμένα Μαχ. αν. (ΝΜ. οο. 
το28}); Ὁ. 5[αρε5 οἵ Ρσόρτεββ ἀναβῆναι τῷ νῷ ἀπὸ ὁρατῶν καὶ πάντων 
αἰσθητῶν ἐπὶ τὸν ὅλων δημιουργόν τα εἰς. 6.66(ρ.136.:τ; ; Μιιι ΟΟΑ); 
κἂν ὑπὲρ τὴν θεωρίαν τῆς σωματικῆς φύσεως ὃ ν, γένηται, οὕπω τέλεον 
τὸν τοῦ θεοῦ τόπον ἐθεάσατο' δύναται γὰρ ἐν τῇ τῶν νοητῶν εἶναι 
γνώσει, καὶ ποικίλλεσθαι πρὸς αὐτήν Ἐναργ. Ῥοηΐ.ο0».57(Μ.79.1180Ὰ}; ἡ 
ϑεαρχία τοὺς ἐν οἷς ἂν ἐγγένηται ν. ἀποκαθαίρει πρῶτον, εἶτα φωτίζει, 
καὶ φωτισθέντας ἀποτελειοῖ πρὸς θεοειδῆ τελεσιουργίαν Τοπ, Ατ,6.}..3. 
1.7(}1.3.ςοδ80); διὰ μὲν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, τὰ πάθη ὁ νυ 
ἀποδύεται" διὰ δὲ τῆς τῶν ὁρατῶν πνευματικῆς θεωρίας, τὰ ἐμπαθῆ τῶν 
πραγμάτων νοήματα. διὰ δὲ τῶν ἀοράτων γνώσεως, τὴν τῶν ὁρατῶν 
θεωρίαν" ταύτην δέ, διὰ τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τριάδος Μαχ.εαγίξ τ.04 
(}1.90.0818); 1Ὁ.1τ.07--τοο(οϑι) -Οδ4ΛῈ; 1.2.ο7(ο450) ; {πγοοῖο! ἃ ννὰγ 
π το]. ἴο δηρδὶὶς ΒΙΘΓΆΤΟΒΙΕ5. καθ᾽ αὐτὸν ἕκαστος οὐράνιός τε καὶ 
ἀνθρώπειος ν. ἰδικὰς ἔχει καὶ πρώτας καὶ μέσας καὶ τελευταίας τάξεις τε 
καὶ δυνάμεις, πρὸς τὰς εἰρημένας τῶν καθ᾽ ἕκαστον ἑεραρχικῶν ἐλλάμ- 
ψεων οἰκείας ἀναγωγὰς ἀναλόγως ἐκφαινομένας, καθ᾽ ἃς ἕκαστος ἂν 
μετουσίᾳ γίνεται κατὰ τὸ αὐτῷ θεμιτὸν τε καὶ ἐφικτὸν τῆς ὑπεραγνοτά- 
τῆς καθάρσεως, τοῦ ὑπερπλήρους φωτός Ὠοη Ατν ει ἠ.το, 2(}1.3.2730); 
Θ5ΟΘΗζ [τοπὶ ΒΘηϑ 16 τὸ 1η16}]δοΐαα] ὅταν δὲ ὅ ν. διὰ τῶν αἰσθητῶν 
ἀνακινεῖσθαι σπεύδῃ πρὸς θεωρητικὰς νοήσεις, τιμιώτεραι...εἰσὲν αἱ 
ἐπιδηλότεραι τῶν αἰσθήσεων διαπορθμεύσεις, οἱ σαφέστεροι λόγοι, τὰ 
τρανέστερᾳ τῶν δρατῶν, ὡς ὅταν ἀτράνωτα ἧ τὰ παρακείμενα ταῖς 
αἰσθήσεσιν, οὐδὲ αὐταὶ τῷ νῷ παραστῆσαι τὰ αἰσθητὰ καλῶς δυνήσονται 
14.41..,.4.1τ0}4,,.3.7οδτ).- 7004} Ο. 4ιλ!1Ε5 απα νἰτίτιθ5 οὗ ργορτοβϑίησ 
ΤΠ αἴσθησίς ἐστι νοὸς γεῦσις ἀκριβὴς τῶν διακρινομένων. ὃν γὰρ 
τρόπον τῇ γευστικῇ ἡμῶν αἰσθήσει τοῦ σώματος τὰ καλὰ ἐκ τῶν φαύλων 
«διακρίνοντες τῶν χρηστῶν ὀρεγόμεθα, οὕτω καὶ ὃ ν. ἡμῶν, ὅταν 
εὐρώστως καὶ ἐν πολλῇ ἀμεριμνίᾳ κινεῖσθαι ἄρξοιτο, δύναται καὶ τῆς 
θείας παρακλήσεως πλουσίως αἰσθάνεσθαι καὶ ὑπὸ τῆς ἐναντίας 
μηδεπώποτε συναρπάζεσθαι Ἰ)1α(, ῥϑγζ.3ο(ρρ.3.24:--34.2}; τρεῖς ἀρεταΐ 
εἰσι προνοοῦσαι τοῦ ν. διὰ παντός, καὶ χρείαν αὐτῶν ἔχει. ἡ κατὰ φύσιν 
ὁρμή, καὶ ἡ ἀνδρεία, καὶ ἡ ἀοκνησία. τρεῖς εἰσιν ἀρεταὶ ἃς ἐὰν ἴδῃ ὁ ν. 
μετ᾽ αὐτοῦ, πιστεύει ὅτι ἔφθασεν εἰς τὴν ἀθανασίαν. ἡ διάκρισις, τὸ 
ἀφορίσαι ἕκαστον ἀπ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ προβλέπειν πάντα πρὸ καιροῦ, 
καὶ τὸ μὴ συμπείθεσθαι μετά τινος ἀλλοτρίου. τρεῖς ἀρεταί εἰσιν 
ἐπιχορηγοῦσαι φῶς τῷ νῷ διαπαντός, τὸ μὴ εἰδέναι πονηρίαν τινὸς 
ἀνθρώπου, καὶ τὸ ἀγαθοποιῆσαι τοὺς κακοποιοῦντάς σε, τὸ ὑποφέρειν τὰ 
ἐπερχόμενα ἀταράχως... ν. χρήζει τῶν τεσσαρῶν ἀρετῶν πάντοτε 
τούτων---τὁ εὔχεσθαι τῷ θεῷ προσπίπτοντα ἀδιαλείπτως, καὶ τὸ 
παραρίπτεσθαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ ἀμεριμνῆσαι ἀπὸ παντὸς 
ἀνθρώπον τοῦ μὴ κρῖναι αὐτόν, καὶ τὸ κωφεῦσαι πρὸς τὰ λαλοῦντα 
οὐτῷ πάθη Ἐλδαῖαβ ογ.7.τ(ς[ .Μ.40.Σ 1260}; ἃ. ἀϊνίμπε αϑβιβίατιοθ, 
7αβτ 4τ1α],τ2τ1.2(Ν1.6.7578); λόγος ὃ ὑγιής, ὅς ἐστιν ἥλιος ψυχῆς, δι᾽ οὗ 
μόνου ἔνδον ἀνατείλαντος ἐν τῷ βάθει τοῦ ν. αὐτῆς καταυγάζετα: τὸ 
ὄμμα (Ἰδτὰ, ῥγοί,δ(ρ.52.16; λ1.8,1738}; ἐδιττ(ρ.79.32; 2300) ; τοῦ λόγον 
εὐχειραγωγήσαντος τὸν τοῦ βουλομένου σώζεσθαι ν. πρὸς τὸν ἀγένητον 
«(θεόν Οτι εἰς. 6.66(ρ. 136. 26; Μ.:1:. 1400Ὰ); 14, ΟΥ.2, 4(Ρ. 302.1; Μ.11:- 
45 1Ὰ)}: πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ γθητοῦ. εσπέρματος, ὃ σπείρει μὲν αὐτὸς 

ὑπηχῶν καὶ καταφυτεύων ἐν τῷ βάθει τοῦ ν. ΔΜί6.Π. 5Υ1ΉΡ.3. 8(ρ.3 5.1); 

Μ.18, 134); ; 1.8, τοίρ. 2.8; 1532); οἱ μὲν λοιποὶ διὰ τῆς ἀλλοιώσεως 
τοῦ σώματος ἐμποιοῦσι τῷ νῷ λογισμούς.. ὁ δέ γε θεὸς τοὐναντίον δρᾷ, 
αὐτῷ τῷ νῷ ἐπιβαίνει, καὶ ἐντιθεὶς αὐτῷ γνῶσιν, ....καὶ διὰ τοῦ ν. τὴν 
τοῦ σώματος ἀκρασίαν κατευνάζων Ἐναρστ. Ροπῖ..;».652(Μ 1.70.1 180}}} ; ἡ 

τοῦ λόγου νόησις, ἀρίδηλος τοῦ γεννήσαντος αὐτὸν ν. καθέστηκε γνῶσις, 
ὡς ἐν ἑαυτῷ δεικνύντος ὑφιστάμενον κατ᾽ οὐσίαν τὸν ν., πρὸς ὃν ἀνάγει 

τὸν ἐφιέμενον τῆς πρὸς θεὸν κατὰ χάριν ταυτότητος νοῦν Μαχ φι. Τ αὶ. 
25(Μ.00.3520.); 6. αβοςπί οὗ τῃ6 πιϊπᾶ, Ἔχορ. τὐογι: 2, τῷ τῆς 
ἀναγωγῆς προσβαίνοντες λόγῳ, φαμὲν ἄνδρα εἶναι τὸν πρακτικὸν ν.» 
κεφαλὴν ἔχοντα τὸν λόγον τῆς πίστεως" πρὸς ὃν ὡς Χριστὸν ἀφορῶν... 



νοῦς 

τὸν οἰκεῖον συνίστησι βίον ὦ ν., μὴ καταισχύνων τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 
τουτέστι τὴν πίστιν 1δ.(3200); τε]. οὗ πιϊηα ἴο φοΐίοιι γυναῖκα δὲ τοῦ... 
ν. εἶναί φαμεν, αὐτὴν τὴν ἕξιν τῆς πράξεως..«κατακεκαλυμμένην πρακτι- 
κοῖς τε λογιαμοῖς καὶ ἤθεσι" μᾶλλον δὲ αὐτὸν τὸν ν.» ὡς κεφαλὴν ἰδέαν 
κατὰ τὴν τῶν τοιούτων λογισμῶν..«πύκνωσιν... εὐπρέπειαν ἔχοντα κε- 
καλυμμένην 1.(332Ἀ); ἀνήρ ἐστιν ὁ τῆς φυσικῆς ἐν πνεύματι θεωρίας 
ἐπιμελούμενος ν., κεφαλὴν ἔχων τὸν κατὰ πίστιν ἐκ τῆς τῶν ὁρωμένων 
διακοσμήσεως γενεσιουργὸν τοῦ παντὸς λόγον διαδεικνύμενον.. γυνὴ δὲ 
τοῦ τοιούτου ν. ἐστιν ἡ σύνοικος αἴσθησις, δι᾿ ἧς ἐπιβατεύει τῇ φύσει 
τῶν αἰσθητῶν {}.(332,8); πᾶς..-πρακτικὸς ν. προσευχόμενος ἢ προ- 
φητεύων..-μόνον ὁρᾶν ὥφειλε γυμνὸν τὸν τῆς πίστεως λόγον, μηδὲν 
«ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν ἐπικαλύπτων τὴν κεφαλήν..«καὶ πᾶσα γυνή, 
τουτέστι πρακτικοῦ ν, ἕξις, προσευχομένη ἢ προφητεύουσα...-ἄνευ 
λογικῆς διακρίσεως, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς..«καὶ πᾶς ν, τὴν 
φυσικὴν ἀσκούμενος θεωρίαν, προσευχόμενος ἢ προφητεύων, κατὰ 
κεφαλῆς ἔχων, τουτέστι, γνωστικῶς τοὺς τῶν ὄντων λόγους ἐπιζητῶν, 

ἢ..« «ἄλλοις παραδιϑούς..«ἄνευ τοῦ κατ᾽ εὐσέβειαν σκοποῦ, καταισχύνει 
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ..«.καὶ πᾶς ν. μυστικῆς «««ἐραστὴς θεολογίας, προσευ- 
χόμενος ἢ προφητεύων, κατὰ κεφαλῆς ἔχων, τουτέστι ταῖς ἀδύτοις 
ἐμβατεύων..«θεωρίαις....εἴ τινα μορφὴν σχοίη νοήσεως, τὸν ὑπὲρ νόησιν 
λόγον μυσταγωγούμενος..«.καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τ.(3233λ-ΟἸ; 
5. τηϊμά ἴῃ ρσᾶνεῚ ἃ πα σοῃίειηρίδίίοη 8, ἰἢ ρθὴ, τῇ αὐξήσει τοῦ ν. 
ἐπὶ τὸ διορατικόν ΟΥ̓ ΒΟΉΜΙΣ ἐρ 1,0.(0.78.30); 10.2 χ(ρ.171.11); βασι- 
λείαν δὲ Χριστοῦ... «θεωρήσας ὃ ν. πῶς οὐ καταφρονήσει.. «πάσης τῆς ἐπὶ 
γῆς βασιλείας ; στρατιάν τε ἀγγέλων..«ὡς χωρεῖ ὁ ἔτι δεδεμένος σώματι 
ἀνθρώπινος ν. 1Δ.0γ.17.2(0.320.22; Μ.11.4720); ΕνΑΡΥΡοπί.ογ.853,84 
(Μ,γ79.ττ8:8); ὥσπερ ὁ ἄρτος τροφή ἐστι τῷ σώματι, καὶ ἀρετὴ τῇ 
ψυχῇ, οὕτω καὶ τοῦ ν. ἡ πνευματικὴ προσευχὴ τροφὴ ὑπάρχει 1,1οῖ 
{11808}; 1δι1το(11928); αἱ κατὰ φύσιν ἐφέσεις τῶν ν., ἐρωτικῶς ἀεὶ 
γλιχόμεναι τῆς ἐγχωρούσης τῶν ὑπερφυῶν θεωρίας 1)1ου.ἀτ.4,5.3.3(}}. 
8.6840); ἴδιον ἔργον ὑπάρχει τοῦ ν., τὸ λόγοις ϑεοῦ σχολάζειν ἀεί ΤὨαϊ, 
φρμὶ.τ.3ο( Μ.01.14200) ; κατὰ φύσιν ὃ ν, ἐνεργεῖ, ὅταν...«τοὺς λόγους τῶν 
ὄντων θεωρῇ; καὶ πρὸς τὸν θεὸν διάγῃ Μαχ.εανγ . 4.45 (}.9Ο.τΟ570}; 
Ὁ. γ]Πη4 δ5 ᾿πβί πηεηΐ οὗ σοηϊοτιρίδτϊοη ἡ μέν [50. ποιότης] τὶς τῆς 
ψυχῆς, καθ᾽ ἣν τοιάδε ἐστίν, ἡ δέ τις τοῦ ν,, καθ᾽ ἣν τοιῶνδέ ἐστι θεω- 
ρητικός Οτ,07.24.2(0.353.25; Μ.11.4028}; ἥκειν ἐπὶ τὴν εὐχήν..«τὸν ν, 
πρὸς τὸν θεὸν ἐκτείναντα 1.21.2(ρ.596.4; 5490) ; δι᾿ αὐτῆς [30, ἀρετῆς] 
ὁδεύσας ὁ ν. τυχεῖν ὧν ὀρέγεται καὶ καταλαβεῖν δυνηθῇ, καθ᾽ ὅσον 
ἐφικτόν ἐστι τῇ ἀνθρώπων φύσει περὶ τοῦ θεοῦ λόγου μανθάνειν Αἴ, 
10.581. τ. 2: τοῦ0); ἘνΒΕΙ, Ῥοῃί.ογ.28(Μ,79.11734) οἷἷ. 5. εὐχή; οἴ. 
προσευχή ἐστιν ἀνάβασις νοῦ πρὸς θεόν 1δ.535(11730}; πρὸς θεωρητικὴν 
ἕξιν...ἐν.. «νοὸς ὀφθαλμοῖς ἀναγομένους Τὴ οπ. Ατοε..3.3(Ν.3.1τ65}}} ; 
ς. Ὠϑοεϑϑιςν οὗ 15 Ῥυτμβοριίου ἀσκήσεσι καθαιρόμενος ὁ ν. τῶν ἐπι- 
καλυπτόντων αὐτὸν ἀλλοίων διανοημάτων ὀξυδερκεῖ πρὸς τὴν ἀλήθειαν 
ἩςΙΠ σγρριθ4(Ρ.118.13; Μ.18,1858); ΑἸΉ, ρεηΐ. 2(Μ.25.8λ) οἷτ, 5, 
ἄνω; Ματς. ΕΥ̓ οβεδς.2.δ1(.65.0418); ἀγωνίζον στῆσαι τὸν ν. σου, 
κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς κωφόν, καὶ ἄλαλον ἘνΑΡΥ.ῬΟρτ ΟΥ̓ τι 
(7 ττόοο); ἡ καθαρθεῖσα πάσης ἀνιέρου κηλίδος, καὶ πάναγνον 
ἐσχηκυῖα τὴν τοῦ οἰκείου ν. ἀκίνητον ἴδρυσιν, ἐπὶ τὴν θεωρητικὴν ἕξιν... 
μετάγεται Το. Ατ.6.}..6.1.2(21.3.5328); διὰ πολλὴν καθαρότητα νοῦ 
πρὸς θεοπτείαν ἐπιτηδειότατος 1άὰ.ἐῤ.8.6(Μ,3.1ο0078) ; οὗ διὰ πολλὴν τῶν 
ἀρετῶν ἐπιμέλειαν, τῆς τῶν παθῶν αἰθάλης τὸν ν, ἐκκαθάραντες, 
ἐσόπτρου δίκην καθαροῦ... τὴν τῶν θείων ὑποδέχονται γνῶσιν ΜαΑχ, 7. 

ΤΠαὶ. (50. 90.737}; ὅτε ν. τελείως τῶν παθῶν ἐλευθερωθῇ, τότε καὶ 
ἐπὶ τὴν θεωρέαν τῶν ὄντων. - "ὁδεύει, ἐ ἐπὶ τὴν "ἀξ Ήδὴ τῆς ἁγίας τριάδος 

14.«αγίϊ.τ.86,87(} 1,9, οϑο0) ; οὐ δυνήσῃ σωμάτων καὶ χρημάτων. .«ὑπέρ- 
τερον ποιῆσαι τὸν ν., εἰ μὴ ἐν τῇ καθαρᾷ τῶν δικαίων χώρᾳ εἰσάξῃς 

αὐτόν ΤΜΑχΧ, ρα αἱ, τιϑίΝ. 90, 14284); : ἃ. εἴεοῖς οἵ ΡΤΆνΟΣ οα ΤῊ] τὸ 
ἅγιον Ἰώ τὸ συμπάσχον “τῇ ἡμετέρᾳ ἀσθενείᾳ... εἰ εὕροι τὸν ν., ἡμῶν 

φιλαλήθως αὐτῷ προσευχόμενον, ἐπιβαίνει αὐτῷ Ἐπναρτ. Ῥολτ.οΥ.62(Μ. 
Ἴ.1τ8ο0}); νοῦν δὲ λαμπρύνει προσευχὴ καθαρά ΠΑ]. ἐοη τ ττ( ἴοτ. 
1420Α}; ῥώννυσι...ν, δὲ προσευχὴ καθαρά, καὶ θεωρία πνευματική 1.τ΄ 
δι(14364}); ν. διὰ προσευχῆς τῷ θεῷ ἐγχρονίζων, καὶ τὸ παθητικὸν τῆς 
ψυχῆς τῶν παθῶν ἀπαλλάττει 1Ὁ.τ.ο4(14360}; 6. Τυν5Ὲ1Ο. ὈΠῸΝ, ἃ 5 
ΒΟΓΡΆ55ἰτρ ΠΒΡΘΟΙΕ165 οἱ ταϊπα δέον εἰδέναι τὸν καθ᾽ ἡμᾶς ν., ἔχειν τὴν 
μὲν δύναμιν εἰς τὸ νοεῖν, δι’ ἧς τὰ νοητὰ βλέπει, τὴν δὲ ἕνωσιν ὑπεραί- 
ρουσαν τὴν τοῦ ν. φύσιν, δι᾿ ἧς συνάπτεται πρὸς τὰ ἐπέκεινα ἑαυτοῦ 
Ὡιοπ. ἀν, ἀ,η.7. τῷ 1. 4.86ςο) ; εἰς τὸν ὑπὲρ νοῦν εἰσδύνοντες γνόφον 1(]. 
γιν5..3(Μ.3.10328}; εἴ τις ἰδὼν θεόν, συνῆκεν ὃ εἶδεν, οὐκ αὐτὸν 
ἑώρακεν..«αὐτὸς δὲ ὑπὲρ νοῦν ὑπεριδρύμενος ..., καὶ ὑπὲρ ν. γινώσκεται 1α. 
4Ρ.τ(}1.2. τοῦύ5 4); ; 6. ρογίδοι πηπαᾶ; ἃ, βοραταῖοα ἔχου 56 Π510[6 νου] 
Δ Πα ᾿8 5510 ὴ8, Ἐνϑβτ, Ῥοῃΐ.07. ἀι(Μ. ρ.ττϑοοὺ) ; ὁ, εἰς ἄκρον καθαρθεὶς 
στενοχωρεῖται τοῖς οὖσι" καὶ ἔξω θέλει γίνεσθαι πάντων τῶν γεγονότων 
ΤὨδὶ, εσηξντ. ρ(}1,01.14334}; ὅταν ὃ ν, πλουτήσῃ τὴν τῆς μονάδος 
γνῶσιν, τότε καὶ τὴν αἴσθησιν πάντη δεδουλωμένην ἔχει 1Ὁ.2.47(14410}} 
ἡ παντελὴς ἀπάθεια, καθ᾽ ἣν γενόμενος ὃ ν. ἀναχωρεῖ τῶν ἐνταῦθα 10.3.00 

925 νοῦς 

(1445); Ὁ. επ͵]ονίηρ ρεγίεςς Καον]ρᾶρα ἔστιν.. ἡ θειοτάτη τοῦ θεοῦ 
γνῶσις, ἡ δι᾿ ἀγνωσίας γινωσκομένη, κατὰ τὴν ὑπὲρ νοῦν ἕνωσιν, ὅταν ὃ 
ν.,, τῶν ὄντων πάντων ἀποστάς, ἔπειτα καὶ ἑαντὸν ἀφείς, ἐνωθῇ ταῖς 

ὑπερφαέσιν ἀκτῖσιν ΒΙοη.ΑΥ.4.5.7.3(}1.3.8728}); ΤΠΑ], ἐσμέν, οί Μ. οι. 
1432}; ν. παθῶν ἐλευθερωθείς, ψιλὰ βλέπει τὰ νοήματα, καὶ ἐγρηγορό- 
τος τοῦ σώματος, καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτοῦ 1.1.54{14220); τέλειός 
ἐστιν ὁ ν. ὃ ποιωθεὶς τῇ γνώσει 1ὁ.2.54{(14444} αχ. καγιὶ.χ.34(Ν.9ο. 
οὐδΑ}); τὸν καθαρὸν ν., ποτὲ μέν, αὐτὸς ὁ θεὸς αὐτῷ ἐπιβαίνων διδάσκει" 
ποτὲ δέ, αἱ ἅγιαι δυνάμεις τὰ καλὰ ὑποτίθενται ποτὲ δέ, ἡ φύσις τῶν 
πραγμάτων θεωρουμένη 1Ὁ.3.ο4(το458}; ν. ἐστι τέλειος, ὁ διὰ πίστεως 
ἀληθοῦς, τὸν ὑπεράγνωοτον ὑπεραγνώστως ὑπερεγνωκώς 1.3.00 
(10484}; εἰς ἑαυτὸν ὃ ν. συναγόμενος, οὐδὲν οὔτε τῶν κατὰ τὸν λογισμὸν 
θεωρεῖ: γυμνοὺς δὲ ν. καὶ θείας αὐγάς ἘΜαχιεαρ, αἰ αττί(.00.14254)}; 
ς. ἴῃ τε]. τὸ Οῃτιβῦ δηα Ἡ. ποβξ θεὸς δὲ δῴη μὴ ψιλῷ καὶ γυμνῷ 
θειότητος τῷ ἡμετέρῳ νῷ..«{(πρὸς» τὸ προκεΐμενον γενέσθαι...ν. δὲ 
Χριστοῦ λαβόντες ἀπὸ τοῦ μόνου διδόντος αὐτὸν πατρὸς αὐτοῦ καὶ πρὸς 
τὴν μετοχὴν τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ βοηθηθέντες Οτ,(εἰς,5,τίρ.2.8,1ο; Μ, 
11.11818); 14 »ηωτί 4{(0.5.18; Μ.1τ. 684); τὸν ἐν Χριστῷ κτισθέντα καὶ 
ἀνακαινισθέντα ν, ... ἀναλαβεῖν Ατῃπιερ. δόζαρ.τ. οὐ ].26.5530); ὁ ν,, 
ὅτε ἐπάνω τοῦ τῆς σαρκὸς καυχᾶται φρονήματος, δύναται γεύεσθαι τῆς 
παρακλήσεως ἀπλανῶς τοῦ ἁγίου πνεύματος 1186. ῥεγ.2ο(ρ.34.7); 
(4. ὈΪοβϑθηθ55 οἱ πη 1 τηγϑί. ὈΥΑΥΕΥ μακάριός ἐστιν ὁ ν., ὃς 
ἀπερισπάστως εὐχόμενος, πλείονα πόθον ἀεὶ πιρὸς θεὸν προσλαμβάνει. 
μακάριός ἐστιν ὄν., ὁ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς ἄυλος καὶ ἀκτήμων 
γένεται. μακάριός ἐστιν ὄ ν., ὁ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς τελείαν 
ἀναισθησίαν κτησάμενος ἘΝΔΡῚΡΟΙϊ οΥ.ττ8--τ2ο( Μ.79.11024.,8); 
6. πινϑβί., εχεσ. τ ὉΥ.11:3 ἀνήρ ἐστιν ὁ τῆς μυστικῆς θεολογίας ἐντὸς 
γενόμενος ν., κεφαλὴν ἔχων ἀκατακάλυπτον τὸν Χριστόν" τουτέστι, 
τὸν ταῖς ἀναποδείκτοις μυσταγωγίαις ἀγνώστως νοούμενον...ὁ τὴν... 
ὑπερέχουσαν ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ὄντων... θεοποιὸν στέρησιν συνασκού- 
μενος ν, γυνὴ δὲ τοῦ τοιούτου ν. ἐστιν, ἡ πάσης αἰσθητῆς φαντασίας 
καϑαρεύουσα διάνοια, καθάπερ κεφαλὴν ἔχουσα τὸν ν. Μαχοφ Τἰαϊ,2 5 
(Ν1.90.3220,0}; εχθρ. τύοσ.2: τό τουτέστι, τὰ ἐν τῷ νῷ Χριστοῦ ταῦτα 
ἡμεῖς ἴσμεν, καὶ ἅπερ αὐτὸς βούλεται καὶ ἀπεκάλυψεν, ... οὐ τοῦτο 
λέγων, ὅτι πάντα ἃ οἶδεν ἴσμεν, ἀλλ᾽ ὅτι πάντα ἃ οἴδαμεν, οὐκ ἀνθρώπινα 
««ἀλλὰ τοῦ ν, ἐκείνου καὶ πνευματικά, τὸν γὰρ ν., ἂν ἔχομεν περὶ 
τούτων, τοῦ Χριστοῦ ἔχομεν" τουτέστι, τὴν γνῶσιν.. «πνευματικὴν 
ἔχομεν. ... τὸν ἡμέτερον ν. τὸν περὶ τούτων, ἐκείνου λέγων εἶναι ν. ... 
ἡμεῖς δὲ ν. Χριστοῦ ἔχομεν᾽, τουτέστι, πνευματικόν, θεῖον, οὐδὲν 
ἀνθρώπινον ἔχοντα. οὐ γὰρ Πλάτωνος οὐδὲ Πυθαγόρου, ἀλλ᾽ ὁ Χριστὸς 
τὰ ἑαυτοῦ τῇ ἡμετέρᾳ ἐνέθηκε διανοίᾳ (Ὥγγδ.λομε,7.5,6 ἐμ ΣΟ ογ (το, 
598--Ἐλ, 

Ὁ. υτήδῃ ταϊη ἰὴ Π1ξς αὐίευ ἀδατῃ; 1. 115 ρεσίεοσς ΠΠ]σηϊπδεϊοη ἐν 
φωτὶ τῷ ἀληθίνῳ καὶ ἀλήκτῳ τῆς γνώσεως τὸν ν. καταλαμπόμενοι πρὸς 
τὴν θέαν τῶν δι᾽ ἐκείνου τοῦ φωτὸς θεωρεῖσθαι πεφυκότων Οτιγπαγί.41 
(ρ.42.16; Μ.11.632.}; 14.0γ.25.2(ρ.3258.11; Μ.11.4078); τῆς δὲ νοητῆς 
αὐτοῦ [5ς. οὗ 04} φωτοδοσίας ἐν ἀπαθεῖ καὶ ἀύλῳ τῷ νῷ μετέχοντες, 
καὶ τῆς ὑπὲρ νοῦν ἑνώσεως ἐν ταῖς τῶν ὑπερφανῶν ἀκτίνων ἀγνώστοις 
«ὐἐπιβολαῖς, ἐν θειοτέρᾳ μιμήσει τῶν ὑπερουρανίων ν. Ἰλιοπ Ατ..}1..1.4 
(Ν,3.5920) ; ἐδ.τ. 5(5930,0); 2, οοπἀεηγηδιίοι οὗ ΟΥροηϊδὲ (θομηρ 
εἴ τις λέγει, ὅτι ἡ μέλλουσα κρίσις ἀναίρεσιν παντελῆ τῶν σωμάτων 
σημαίνει" καὶ ὅτι τέλος ἐστὶ τοῦ μυθευομένου ἡ ἄυλος φύσις...γυμνὸς ὅ 
ν." ἃ. ἔ. ὈΓΡ(ς42)αηπαί}.ττ. 

ἘΣ, οἵ δῆρε!]ς ᾿πὲς ] ἔσεποαϑ; 1. νοῦς 85 ΘΙ οὗ Δρ611. βουνοῖθ τῶν 
οὐρανίων ν. ἱεραρχίας ὈΪϊοη. Ατοειἤ τ. 2(λ}.3.τ21Ὰ}; ἰδ.1.2(124Ὰ}; ν. 
καλοῦσι καὶ οἱ παρ᾽ “Ἕλλησι φιλόσοφοι τὰς νοεράς, ἤτοι ἀγγελικὰς 
δυνάμεις" ἐπειδὴ τὸ πᾶν ν. ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν, καὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν 
ν, ζῶντα εἰς τὸ εἶδος τὸ ἑαυτῶν οὐσιωμένον ἔχει Μαχ.δεἰοΐ,ε.1}.1.2(}1.4. 
324,8); 2. τΠοῖγ ΒΙΘγασυ 1081} ογάθυ ἀπϑπα αἰν 5 οἢ8 εἰς τρίᾳ διήρηνται 
τῷ κατ᾽ αὐτοὺς ὑπερκοσμΐῳ λόγῳ πάντες θεῖοι ν., εἰς οὐσίαν, καὶ δύναμιν, 
καὶ ἐνέργειαν Ἰ)Ιοπ, Ατιδιλττ.2(}}.5.2840); 1}.13.3(32Ο10)}; 3. {πεῖν 
1πι6]]δοΐ] ρυόςσδϑβοβ αἱ μὲν [50. ΔΙΡΌ]1ς ροννε 15] ὡς ν,», νοοῦσαι κατὰ 
τὸ αὐταῖς θεμιτόν- ἡμεῖς δὲ αἰσθηταῖς εἰκόσιν ἐπὶ τὰς θείας, ὡς δυνατόν, 
ἀναγόμεθα θεωρίας 1»1οπ. ΑΥ.6....1.2(λ1.3.3738); ἡ. τῶν ὑπερκοσμέων 
ν. γνῶσις ἀκάματός τέ ἐστι, καὶ ἀκατάληκτον ἔχει τὸν θεῖον ἔρωτα 1.4. 
3.5(4800}); κινεῖσθαι μὲν οἱ θεῖοι λέγονται νόες, κυκλικῶς μὲν ἑνούμενοι 
ταῖς ἀνάρχοις καὶ ἀτελευτήτοις ἐλλάμψιεσι τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ" καὶ 
εὐθεῖαν δέ, ὁπόταν προΐωσιν εἰς τὴν τῶν ὑφειμένων πρόνοιαν, εὐθείᾳ τὰ 
πάντα περαΐνοντες" ἑλικοειδῶς δέ, ὅτι καὶ προνοοῦντες τῶν κατα- 
δεεστέρων, ἀνεκφοιτήτως ἐν ταὐτότητι περὶ τὸ τῆς ταὐτότητος αἴτιον 
καλὸν καὶ ἀγαθόν, ἀκαταλήκτως περιχορεύοντες 1(.1....Ὶ.8(Μ.3.70.410}.Ψὕ 

Ε΄ σοά ἃπὰ τηιπά; 1. οα ἃ5 Νοῦς: Πλάτων τὸν τῶν ἰδεῶν 
θεωρητικὸν θεὸν ἐν ἀνθρώποις ζήσεσθαί φησι" ν. δὲ χώρα ἰδεῶν, ν. δὲ ὁ 
θεός (Ἰδηη.: ἰγ.4.25(0.317.11; Μ.8.13640); ὁ θεός, ν. ἀΐδιος ὧν ΑἸ ΠΘπαρ. 
ἐεριτο (ΝΜ 6. 0004}; οὐκ ἀφρων ὁ τῶν ὅλων πέφυκεν ν. Τ7υϑῖ. Κ’.γ65.8 
(ρ.45; Μ.6.15858); ὁ ν, ὁ ὑπερύψωτος ἐν τῇ αὐτοῦ δόξῃ ΑΒ 1.132 



νοῦς 

(ρ.63.1:7}}; νοῦν...ἢ ἐπέκεινα νοῦ καὶ οὐσίας λέγοντες εἶναι...τὸν τῶν 
ὅλων θεόν, οὐκ ἐν ἄλλῳ τινὶ ἢ, τῷ κατὰ τὴν ἐκείνου τοῦ ν. εἰκόνα γενο- 
μένῳ φήσομεν καταλαμβάνεσθαι τὸν θεόν Οτ«(εἰς.7.,δ(ρ.τ88, 11}, ; Μ, 
11.14738}; μονὰς εἶ μονάδων....ν. καὶ νοερός ϑὅγτια5. ἢ γ}2.3.177(ρ.12; 
Μ.66.1506.Ὰ); σοα οα]Π]ρα ν. ἀνόητος, Τοη Ατ.ἄ, τ τ }ῇ.3.5888); ὁ 
θεῖος ν. πάντα συνέχει τῇ πάντων ἐξηρημένῃ γνώσει, κατὰ τὴν πάντων 
αἰτίαν ἐν ἑαυτῷ τὴν πάντων εἴδησιν προειληφώς...οὐ γὰρ ἐκ τῶν ὄντων 
τὰ ὄντα μανθάνων, οἶδεν ὁ θεῖος ν., ἀλλ᾽ ἐξ αὑτοῦ, καὶ ἐν αὐτῷ....οὐ κατ᾽ 
εἰδέαν ἑκάστοις ἐπιβάλλων, ἀλλὰ κατὰ μίαν τῆς αἰτίας περιοχὴν τὰ 
πάντα εἰδὼς καὶ συνέχων 10.7.2(Β860Ὰ) ; 1 .(86 96) 2 Μαχ.ςελοί, ἀν. 5.60}. 

4.3208) ; ἰῃ 16]. ἴο εἰκών 1 τη8η νοερὸς γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, καθ᾽ ὃ ὁ 
τοῦ ν. εἰκονισμὸς ὁρᾶται ἐν μόνῳ τῷ ἀνθρώπῳ...τὸ γὰρ εἶδος ἑκάστου 
ὃ ν., ᾧ χαρακτηριζόμεθα ΓἸ]Ἰοτη. ἰγ.6.0(Ρ.468. ἘΠ. ; Ν.0.2938); 2. ΕΔΊΠΕΘΓΙ 
85 ν᾿; ὅοι 85 ΤΟΡῸΒ ὁ θεὸς δὲ ἄναρχος.. «ἀρχῆς ποιητικός. ἧ μὲν οὖν 
ἐστιν οὐσία... .ἧ δ᾽ αὖ ἐστι ν., τοῦ λογισμοῦ καὶ κριτικοῦ τόπου" ὅθεν καὶ 
διδάσκαλος μόνος ὁ λόγος, υἱὸς τοῦ ν. πατρός, ὁ παιδεύων τὸν ἄνθρωπον 
ΟἸειη. εἰν. 4.2 π(0.220.τ:88,; Μ.8.13728); δύναται... λόγος ὁ υἱὸς εἶναι 
παρὰ τὸ ἀπαγγέλλειν τὰ κρύφια τοῦ πατρός... ἀνάλογον τῷ καλουμένῳ 
υἱῷ λόγῳ νοῦ τυγχάνοντος. ὡς γὰρ ὁ παρ᾽ ἡμῖν λόγος ἄγγελός ἐστι 
τῶν ὑπὸ τοῦ ν. ὁρωμένων, οὕτως ὁ τοῦ θεοῦ λόγος... ἀποκαλύπτει ὃν 
ἔγνω πατέρα ΟΥ..0.1.38(42; Ρ.40.5ξ.; Μ.14.1Ο0Ὰ}; αὐτοῦ τοῦ πρώτου 
ν, λόγος ἔμψυχος ὧν ατι ἘΠαυτη ῥαη.Ογ 4(0.9.14; Μ.1ο.1ο618); πηγὴ 
τῶν ἀγαθῶν... ὁ θεός" ποταμὸς δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ προχεόμενος ὁ υἱὸς ἀνα- 
γέγραπται. ἀἁπόρροια γὰρ νοῦ λόγος καί, ὡς ἐπ᾽ ἀνθρώπων εἰπεῖν, 
ἀπὸ καρδίας διὰ στόματος ἐξοχετεύεται, ἕτερος γινόμενος τοῦ ἐν καρδίᾳ 
λόγου ὁ διὰ γλώσσης ν. προπηδῶν..«ὡς γὰρ ὃ ἡμέτερος ν. ἐρεύγεται 
μὲν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸν λόγον...καὶ ἔστι μὲν ἑκάτερος ἕτερος θατέρου... .ὁ 
μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ, ὁ δὲ ἐπὶ τῆς γλώττης... οἰκῶν...οὐδέ ἐστιν οὔτε 
ὃ ν, ἄλογος οὔτε ἄνους ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ὅ γε ν. ποιεῖ τὸν λόγον ἐν αὐτῷ 
φανεὶς καὶ ὁ λόγος δείκνυσι τὸν ν. ἐν αὐτῷ γενόμενος, καὶ ὁ μὲν ν, ἐστιν 
οἷον λόγος ἐγκείμενος, ὁ δὲ λόγος ν. προπηδῶν: καὶ μεθίσταται μὲν 
ὃ ν. εἰς τὸν λόγον, ὁ δὲ λόγος τὸν ν. εἰς τοὺς ἀκροατὰς ἐγκυκλεῖ, καὶ 
οὕτως ὃ ν. διὰ τοῦ λόγου ταῖς τῶν ἀκουόντων ψυχαῖς ἐνιδρύεται 
συνεισιὼν τῷ λόγῳ" καὶ ἔστιν ὃ μὲν οἷον πατὴρ ὁ ν. τοῦ λόγου ὧν 
ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, ὁ δὲ καθάπερ υἱὸς ὁ λάγος τοῦ ν., πρὸ ἐκείνου μὲν ἀδύνατον 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔξωθέν ποθεν σὺν ἐκείνῳ γενόμενος, βλαστήσας δὲ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, οὕτως ὁ πατήρ, ὁ..«καθόλου ν. πρῶτον τὸν υἱὸν λόγον... «ἔχει 
Ῥιοπ. Α].ρ. τὰ, έοη.23(ρ.65.761.; Μ.25.5138--516.Ὰ}; 1ῤ.24{ρ.64.12; 
5168); εἰ.. «λόγον προϊόντος παρὰ ἀνθρώπων, ἐνθυμούμεθα τὴν τούτον 
πηγὴν εἶναι τὸν ν., καὶ τῷ λόγῳ ἐπιβάλλοντες, τὸν ν, σημοινόμενον 
ὁρῶμεν τῷ λογισμῷ: πολλῷ. πλέον μείζονι φαντασίᾳ.. .τοῦ λόγοὺῦ 
τὴν δύναμιν ὁρῶντες, ἔννοιαν λαμβάνομεν καὶ τοῦ..-πατρὸς αὐτοῦ ΑἸΉ, 
σερί. 45}1.25.804Ὰ)}; ὥσπερ δὲ ἐπὶ τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς παραδείγματος ὁ μὲν 
ἀόρατος...ἐν ἡμῖν ν., ὃν ὅστις... .ὧν.. οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἔγνω, 
βασιλεὺς...«ἐν ἀπορρήτοις εἴσω τοῖς αὐτοῦ ταμείοις καθιδρυμένος τὰ 
πρακτέα βουλεύεται, λόγος δ᾽ ἐξ αὐτοῦ πρόεισι μονογενής ...οὗ μὲν τῆς 
ἐκ τοῦ λόγον μεταλαμβάνουσιν ὠφελείας, τὸν δ᾽ ἀφανῆ..«ν., τὸν τοῦ 
λόγου πατέρα, οὐδεὶς πώποτε εἶδεν ὀφθαλμοῖς" κατὰ ταῦτα δὴ μᾶλ- 
λον δὲ τπεκευνς, πάσης εἰκόνος...ὁ τοῦ παμβασιλέως θεοῦ.. λόγος 
ΕΒ. Ἱβεορη.. (ρ΄. 28ἔ[οω Μ.24 "Θο0}); ἰᾳ. 6... 2.πἸῴρ. 121.1}Π,, Μ.24.037}-- 
9404}; μέαν... ιφύσιν θεότητος, ἀνάρχῳ, καὶ γεννήσει, καὶ προόδῳ 
γνωριζομένην, ὡς νῷ τῷ ἐν ἡμῖν, καὶ λόγῳ, καὶ πνεύματι στ. Να5.0;.23. 
ττ(Μ.3ς ἸτότΟ) ; γεννᾷ μὲν ὁ ν. τὸν λόγον, συμπρόεισι δὲ τῷ λόγῳ 
πνεῦμα..«ταῦτα ὡς ἐν εἰκόνι πρόσεστι τῷ ἀνθρώπῳ ΤὨαΤ. ζι.50 τὴ σεη. 
(1.28); τὸν γὰρ ν. τοῦ παντοκράτορος, ὡς αἴτιον πάντων, πατέρα 
ὀνομάζομεν" τὸν δὲ λόγον, ὡς ἀπὸ τοῦ ν. γενόμενον, υἱὸν..«προσαγορεύ- 
ομεν᾽ τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὡς ἐκ τοῦ ν. ἐκπορευόμενον. .«πνεῦμα 
ὀνομάζομεν Ττερεητ 4: .(}1.86.6258); ν. Χριστοῦ τὸν πατέρα καλεῖ, 
ἔχομεν, φησίν, ἐν ἑαυτοῖς τὸν τοῦ Χριστοῦ πατέρα...ν. γὰρ τὸν πατέρα 
λέγειν ἔθος τοῖς ἁγίοις, ὡς Γρηγόριος" καὶ νῷ καὶ λόγῳ καὶ πνεύματι τῇ 
μιᾷ συμφυΐᾳ καὶ θεότητι Οδουχῃ. τ ογ.2: τό(ρρ.432.23..433.1)}; ΕΧερ. 
τύοτ.τι: 3 κεφαλὴ δὲ Χριατοῦ, τουτέστι τοῦ κατὰ πίστιν διὰ τῆς κατὰ 
φύσιν τῶν γεγονότων θεωρίας..«δημιουργικοῦ λόγου ἐστίν, ὁ κατ᾽ 
οὐσίαν αὐτὸν γεννῶν ἀπόρρητος ν. ... κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ, τουτέστι τοῦ 
καθ᾽ ὑπεροχὴν μυστικῶς ἀποπεφασμένου λόγου, ἐστὶν ὁ... ἀπείρως 
ἐξῳκισμένος ν.' ὃν ὡς φύσει νοῦ λόγος ὑπάρχων ὁ Χριστὸς νοούμενος, 
ποιεῖ γνωστὸν τοῖς ἀξίοις ίαχιφα. Τ αὶ. 25 (Ν.00.3325-Ὁ)}; 3. 50η. 485 
νοῦς ; 8. ἴῃ σθη, ν, ... τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ Αἰοπαρ ἰερ.το,2(Μ,ὅ, 
900); πρὸ γάρ τι γίνεσθαι τοῦτον 535. λόγον] εἶχε σύμβολον, ἑαυτοῦ ν, 
καὶ φρόνησιν ὄντα ΤΏΡΗΙ], ἀπτ,  πἰοῖ.2.22(}1.6.1ο888); τὸ δὲ πᾶν πατήρ, 
ἐξ οὗ δύναμις λόγος" οὗτος δὲ ν., ὃς προβὰς ἐν κόσμῳ ἐδείκνυτο παῖς 
θεοῦ ΗϊρρΡ.Νίοξέ.ττ(ρ.253.12; Μ.1ο.8170); νοηθῆναι θέλω ν, ὧν ὅλος 
“4, σιοπ(ρ.τ08.2); ὁ σταυρὸς οὗτος ὁ τοῦ φωτὸς ποτὲ μὲν λόγος καλεῖται 
ὑπ᾽ ἐμοῦ δι᾽ ὑμᾶς, ποτὲ δὲ ν., ποτὲ δὲ ᾿]ησοῦς τῤ.οδ(ρ.2οο.6); αὐτὸς 
᾿Ιησοῦς ὃ θεαρχικώτατος ν. Πομ, Ατ΄,6,᾿..τ,τ(}.3.372λ}; Β. λόγος ἴῃ 
γ6]. ἴο νοῦς: ὥσπερ ὃ ν., δι’ ὅλου τοῦ ἀνθρώπου ὦν, ἀπὸ μέρους τοῦ 
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σώματος, τῆς γλώττης λέγω, σημαίνεται, καὶ οὐ δήπου τις ἐλαττοῦσθαι 
τὴν οὐσίαν τοῦ ν. διὰ τοῦτο λέγει" οὕτως ὃ λόγος, διὰ πάντων ὦν, εἶ 
ἀνθρωπίνῳ κέχρηται ὀργάνῳ, οὐκ ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο τοῦτο ΑἸ᾿. πο. 
42.1|(Μ.25.1724}; α. ΟἸροηϊβὶ ἰδδοηϊπρ σοηαἀθιηπε ἕνα δὲ ν. ἐκ 
πάσης τῆς δῆθεν ἑνάδος τῶν λογικῶν ἀκίνητον μεῖναι.. ὃν Χριστὸν καὶ 
βασιλέα γεγονότα πάντων τῶν λογικῶν παραγαγεῖν πᾶσαν τὴν σωματι- 
κὴν φύσιν (ΓΡ(ς43)απαιὰ. 6; εἴ τις λέγει, ὅτι οὐχ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
σαρκωθεὶς σαρκὶ ἐμψυχωμένῃ ψυχῇ λογικῇ..«κατελήλυθεν εἰς τὸν ἄδην 
«ἀλλ᾽ ὁ παρ᾽ αὐτοῖς λεγόμενος ν., ὃν ἀσεβοῦντες λέγουσι κυρίως 
«Χριστόν...ἁ. ξ, 2.0; 1.12. 

6. Οὔ τῖβῦο!.; 1. ἀὐρυπιεηΐβ οὗ Αρο]]. ἀραϊηβὲ (Ὁ σιβι ̓β πανὶηρ 
8. υπηδη ν.; 8. {ΠΟΠοίοιν οὗ πιβῃ ἀπόδειξιν [8ς. οἵἩ Αρο]}.}., (τοῦ 
συνιστάναι τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ σαρκός τε καὶ ψυχῆς καὶ ν., ἅπερ οὐ πόρρω 
τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ἐστι λόγου τ Ν᾽ κ55..4 οἱ 8(Μ.45. 1408); ἈΡΟ]]. ῶ.25 
(Ρ.21ο.24)}18.ο(α1400); Β. ἸιΟΡῸΒ 85 ν. ἔνσαρκος: εἰ μὴ ν. ἐνσαρκός 
ἐστιν ὁ κύριος, σοφία ἂν εἴη φωτίζουσα ν. ἀνθρώπου. αὕτη δὲ καὶ ἐν 
πᾶσιν ἀνθρώποις: εἰ δὲ ταῦτα, οὐκ ἦν ἐπιδημία θεοῦ ἡ Χριστοῦ παρουσία, 
ἀλλ᾽ ἀνθρώπου γέννησις ΑΡΟ]]. Κ».7ο(ρ.22ο.28{.}10.36(1 2040); εἰ μὴ ν. 
ἔνσαρκος γέγονεν ὁ λόγος, ἀλλὰ σοφία ἦν τῷ νῷ, οὐ κατέβη ὁ κύριος 
οὐδὲ ἐκένωσεν ἑαυτόν ΑΡΟ]}. Κ».7τ(0,221.14}18.37(12οξο, 208}; 85. ν, 
οὐράνιος: ζῶν δὲ Χριστὸς σῶμα θεόπνουν καὶ πνεῦμα ἐν σαρκὶ ϑεῖκόν, 
ν. οὐράνιος ἈΡΟΙ]. 7γ.155(Ρ.249.4)4Ρ.1 οι ς.8,.4 οἱ (Μ.86.χ0648}:; 
ς. Ἀϑβαμρίοη οὗ Ὠυτηδῃ ν. νου] Ἰηϊτοάαοα Τἤϑηρε ἰπῖο τῆς (ἀοά- 
μραᾶ πῶς... θεὸς ἄνθρωπος γένεται μὴ μεταβληθεὶς ἀπὸ τοῦ εἶναι θεός, 
εἰ μὴ ν. ἐν ἀνθρώπῳ κατέστη; ΑΡΟΪ]. γγ.07(ρ.229.31) ΡΥ Ν 5, 
Αροϊ! 56(Ν1.45.τ26ο60)}; ΑΡΟ]], ἐγ 15τ(0.247.30)8Ρ. Ποεῖ, ἐδ αϊν. 4τ(0.307. 
12) οἷΐ, 5. αὐτοκίνητος ; ἅ. σου] «ἤεος τῆς σογηρ οἴειο85 οὗ Ἰ πο, εἰ 
μετὰ τοῦ θεοῦ...ν, ὄντος καὶ ἀνθρώπινος ἦν ἐν Χριστῷ ν.- -οὐκ ἄρα 
ἐπιτελεῖται ἐν αὐτῷ τὸ τῆς σαρκώσεως ἔργον εἰ δὲ μὴ ἐπιτελεῖται τὸ 
τῆς σαρκώσεως ἔργον ἐν τῷ αὐτοκινήτῳ καὶ μὴ ἀναγκαστῷ ν., ἐν τῇ 
ἐτεροκινήτῳ καὶ ὑπὸ τοῦ θείου ν. ἐνεργουμένῃ σαρκὶ τελεῖται τὸ ἔργον, 
ὅ ἐστι λύσις ἁμαρτίας" μεταλαμβάνει δὲ τῆς λύσεως ὁ ἐν ἡμῖν αὐτοκίνη- 

τος ν., καθ᾽ ὅσον οἰκειοῖ ἑαυτὸν Χριστῷ ΛΡΟΙ], 7γ.74(0.222.7} }ὰρ.ΟΥὐ( 
Νυβ5.ροί . 238(}1.45. 2 ) ; 6. αβϑιπηρτίοη οἵ ἤθβῃ δ᾽οπς ποοσσθατν 
ἴογ βαϊνατίοη, ΑΡΟ]], ἐγ .76(0.222.21},.}1δ.4ο(12130) εἶτ, 5, ἐπέστη- 
μοσύνη ; ἴ. ἴῃ σοπἔρβϑιοη οἵ ἔβὲτἢ ὁμολογοῦμεν οὐκ εἰς ἄνθρωπον ἅγιον 
ἐπιδεδημηκέναι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον ὅπερ ἦν ἐν προφήταις, ἀλλ᾽ αὐτὸν 

τὸν λόγον σάρκα γεγενῆσθαι μὴ ἀνειληφότα ν. ἀνθρώπινον, ν. τρεπό- 
μενον καὶ αἰχμαλωτιζόμενον λογισμοῖς ῥυπαροῖς, ἀλλὰ θεῖον ὄντα ν. 

ἄτρεπτον οὐράνιον Ἰά.6 0. [ζἸοεαός. (0.256. 5Π΄.)4Ρ.1.εοπι. Β. βοΐ (Μ. 
86.τοῦ9}) : 2. οὐ βοάοχ σϑρὶ]γὺ ; 8. ἀθηΐθ5. ῬΟΘϑ ΠΥ οὗ βοραγαίιησ 
ν. τοῖα ψυχή: ὁ λογικὴν ψυχὴν εἰπών, καὶ διανοητικὴν ὡμολόγησεν" 
ἡ δὲ διάνοια, ν. κίνησίς ἐστι καὶ ἐνέργεια. πῶς ἂν ὃ ν. μὴ παρὼν ἐν- 
ἐργήσειεν, εἴπερ ἀμέτοχον τοῦ ν. τὴν τοῦ κυρίου ψυχὴν διορίζοιντο; 
ΟτνΝνββ. ροϊ!, 2ο(Μ.45.1τ880) ; Ὁ. ἀθη 65 ροβϑι ὈΠΠν οὗ ν. ἔνσαρκος: 
λέγω ν. ἔνσαρκον ὄντα τὸν υἱὸν ἐκ γυναικὸς τεχθῆναι' οὐκ ἐν τῇ παρθένῳ 
σάρκα γενόμενον, ἀλλὰ παροδικῶς δι᾽ αὐτῆς διεξελθόντα...σάρκινον ὄντα 
θεόν, ἢ καθὼς αὐτὸς ὀνομάζει, ἔνσαρκον ν. 1.24{1173}}; εἰ γὰρ ὡς 
ἀληθὲς προτείνεται τό, εἰ μὴ ν. ἐστιν ἔνσαρκος, σοφία ἄν εἴη" ἀληθὲς 
καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἀντιστρόφου ἀναφαινόμενον, ὅτι εἰ σοφία ἐστί, ν, ἔνσαρκος 
οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ μὴν σοφίαν εἶναι τὸν Χριστόν, πᾶς ὁ παραδεξάμενος 
τὴν πίστιν συντίθεται, ἄρα κατὰ τὴν τοῦ σοφοῦ πρότασιν, τὸ μὴ εἶναι 
αὐτὸν ν. ἔνσαρκον ὁμολογεῖται 1τὐ.236(12048); 2Ρ.37(12050) ; ἀΘΠ165 ν. 
ἐπουράνιος : εἰ γὰρ ἕτερός ἐστιν ᾧ Χριστὸς παρὰ τὸν ἐπουράνιον ν. τὸν 
ἐν αὐτῷ γενόμενον, τέλειος δὲ καὶ ὁ ν., δύο ἄρα καθ᾽ ὑμᾶς...ν. δὲ 
ἐπουράνιον καὶ οἱ προφῆται ἐσχήκασιν, οὗ τὰ ἐπουράνια... «λαλήσαντες 
ΤΑΊ ρῥοίτιτ(Μ. 26, τατδο) ; οἵ δια, Ζ(τοοῦ}Ἐ}); δ.τι το(1 1218}; 1.2 
τό(ιτογ0) 1.) ; ο. ἀεἴθησο αραίηβε ΔΡΟ  πατίδῃ δ] αραῖίοη ἐπαΐ οτῖδυ.- 
αοχ τεδομιηρ 1 ἸΩΡΑΣΤΒ ἉΙΝΙΏΠΥ οἱ (υϑὲ ἀλλά φησι λέγειν ἡ ἡμᾶς ὅτι 
ὦ σταυρωθεὶς οὐδὲν εἶχε θεϊκὸν ἐν τῇ ἑαυτοῦ φύσει...ὅ ἐστι πνεῦμα.-..εἶ 
γὰρ τὸ πνεῦμα ν. ὁ Ἀπολινάριος οἴεται, οὐδεὶς τῶν Χριστιανῶν λέγει 
τὸν ἀνακραθέντα τῷ θεῷ ἄνθρωπον ἥμισυν εἶναι, .. οὐκοῦν οὐ πρὸς ἡμᾶς 
ἂν βλέποι ἡ λοιδορία, ὡς τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον οὐκ ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ τὸ 
πνεῦμα, ὃ ἐστιν ὅ ν., γεγενῆσθαι λέγοντας" ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν ἐκεῖνον... 
τὸν τοῖς ἰδίοις ὀνείδεσιν ἡμᾶς βάλλοντα. ὁ γὰρ πνεῦμα τὸν ν, ὀνομάξων, 
μὴ ἔχειν δὲ ν. τὸν κατὰ Χριστὸν ἄνθρωπον λέγων, ἐκεῖνός ἐστιν, ὁ 
μὴ ἔχειν πνεῦμα κατασκευάζων τὸν κύριον ΥΝ 55. ΡοΪ 2) (Μ.4-, 
ττϑ1Β,0); ἃ. ΑΡοΟΙ πατδη ἈΤΡΌΤΩςΗΣ μοι] ἐηπαῖθ τὴς αν! 
ΙΓ ν,ς 1. βδ((2ο9 4.8); ; πῶς οὖν λέγεις τέλειον γεγονέναι ἄνθρωπον 
[50. Χριστόν] ;.-.ἐκ σαρκὸς καὶ ψυχῆς καὶ θεότητος ἀντὶ τοῦ νοῦ ἘῬΙΡΆ, 
ἐἠαεν. "7. 23(Ρ. 436.14; Μ, 42. 6730); 6. Δβδϑυσηρίοπ οὗ ἤεθῃ αἴοης 1π- 
Βποϊοηΐῖ ἤρκει, φησίν, ἡ θεότης ἀντὶ τοῦ ν. ... θεότης γὰρ μετὰ σαρκὸς 
μόνης οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ οὐδὲ ψυχῆς μόνης, οὐδὲ ἀμφοτέρων χωρὶς 
τοῦ ν. τ.Να2Ζ.ερ. τοι .37.1848); Ἀπολινάριος δὲ ἔμψυχον μὲν τὸ δε- 
σποτικὸν σῶμα καλεῖ, τὸν δὲ ν, τῆς γεγενημένης σωτηρίας ἀποστερεῖ, 
οὐκ οἶδα πάθεν μαθὼν ψυχῆς καὶ ν. διαίρεσιν. ἡ δὲ τῶν...ἀποστόλων. 



᾽ 

νουσαλέος 

διδασκαλία ψυχὴν λογικήν τε καὶ νοερὰν μετὰ σαρκὸς προσειλῆφθαι 

διδάσκει, καὶ τελείαν τοῖς πιστεύουσιν ὑπισχνεῖται τὴν σωτηρίαν ΤΑΙ. 

ἐρ.τοφ(4.1174}; ἢ. ἀββατηρίίοι οἵ Ὠππιεπ, ν. 065 ποῦ Ἰήνοῖνε 51} ν. 

καὶ λόγος λέγεται ὁ Χριστός. οὕτω δὲ ν. ἀνθρώπινον λέγω ἐν ᾧ ἦν 

ὁ λόγος, ὡς..-«εἴπομεν σῶμα ἀνθρώπινον τῇ φύσει, τῇ δὲ οἰκονομίᾳ 

θεοῦ. καὶ ὥσπερ ἡ σὰρξ αὐτοῦ οὐκ εἶδε διαφθοράν, οὕτως οὐδὲ ὁ 

ν. αὐτοῦ ἐποίησεν ἁμαρτίαν...ὃ ν, φύσει μὲν ἀνθρώπινος, τῇ δὲ ἑνώσει 
τῆς οἰκονομίας θεοῦ ν. ΤΑΤᾺ ἀταί. Τγῖπ.4.2(Μ.28.12534})} ν. ἁμαρτία; 
δ. οὐ οάοχ σουπίογ-τριπηθηῖ ἔτομι ν. θαπρ' οτθαῖθα κατ᾽ εἰκόνα: τὸ 
οὖν κατ᾽ εἰκόνα ἀνακαινίσαι βουλόμενος ὁ θεὸς λόγος, γέγονεν ἄνθρω- 

πος. τί δὲ τὸ κατ᾽ εἰκόνα, εἰ μὴ ὁ ν.; τὸ κρεῖττον οὖν παρείς, τὸ 

χεῖρον ἀνέλαβε; ν. γὰρ ἐν μεταιχμίῳ ἐστὶ θεοῦ καὶ σαρκός, τῆς μὲν ὡς 
σύνοικος, τοῦ θεοῦ δέ, ὡς εἰκών, ν. οὖν νοῖ μίγνυται, καὶ μεσιτεύει ὁ 
ν. θεοῦ καθαρότητι καὶ σαρκὸς παχύτητι 0.10. {.0.3.τ8(Μ.04.1013Ὰ}; 
Ἡ. τοῦ. ΑΡο]}. 85. θδχερββὶβ οἵ τῦοχ,: τὸ ν. Χριστοῦ τὴν θεότητα λέγον- 
τες, οὐχ, ὅπερ ἡμεῖς, ὑπολαμβάνοντες, ὅτι οἱ τὸν ἑαυτῶν ν. καθήραντες 
μιμήσει τοῦ ν. ἐκείνου, ὅνπερ ἡμῶν ὁ σωτὴρ ἀνεδέξατο, καὶ πρὸς αὐτὸν 
ῥυθμέζοντες, ὡς ἐφικτόν, οὗτοι ν. Χριστοῦ ἔχειν λέγονται αὐ. ΝᾺ 2.6}. 
τοζί .37.1074}; τῦοτ.τ5:47 εἶτα κατασκευάζει τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον 
τὸν ἄνωθεν ἥκοντα τὸν ν. μὴ ἔχειν, ἀλλὰ τὴν θεότητα τοῦ μονογενοῦς τὴν 
τοῦ ν. φύσιν ἀναπληρώσασαν, μέρος γενέσθαι τοῦ ἀνθρωπείου συγκρά- 
μᾶτος τὸ τριτημόριον, ψυχῆς τε καὶ σώματος κατὰ τὰ ἀνθρώπινον περὶ 
αὐτὸν ὄντων, ν. δὲ μὴ ὄντος, ἀλλὰ τὸν ἐκείνου τόπον τοῦ θεοῦ λόγου 
ἀναπληροῦντος 1}.203(3334}; 8. ΟἴΠΕΙ τοξοτοηςεβ ἴο ΑΡΟΙΠ Δ ΤΙΔΝ σοι - 
ἐτονοῦθυ φησὶν οὗτος, τὸν σαρκωθέντα τῇ ἀνθρωπίνῃ σαρκὶ Χριστὸν ἐν 
ἑαυτῷ θεόν, τὸ πνεῦμα, τουτέστι τὸν ν., ἔχειν ΟΥ Ν Υ55..Δροϊὶο(Μ.45. 
1418}; 1δ.το( 1410}; ἐδ. 4ο(:2τ688,); 1δ. (τ 2618[.): παρεκβάλλειν τὸν 
ν. ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐνσάρκου παρουσίας, καὶ λέγειν ὅτι σάρκα 
ἔλαβεν ὁ Χριστὸς...ν, δὲ οὐκ ἔλαβε τουτέστι τέλειον ἄνθρωπον ἘΡΙΡΆ. 
λαογ.77.τ(ρ.416.18{{; Ν.42.6418); οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ὃ ν,., ἀλλὰ 
κίνησις τῆς ἡμῶν πάσης ὑποστάσεως 1}.177.24{ρ.437.6: 6168); ἴά αης. 
18(0.97.29; Μ.42.1648), Τί ΟΡ ῥαον. (1,86.40Α); 4. (τι 8 ν. 
βυτιθο]ζεά Ὀγ 8610 υιϑοα ἴῃ ξαοματῖδι, 610. .ἀσγητι τόσοι (ΝΟ 5. 
4884). 

Ἡ. 45 ποβί. ἅδον ταύτην [36. Ζιγήν] δὲ ὑποδεξαμένην τὸ σπέρμα 
τοῦτο [3ς. οἱ Βύθος] καὶ ἐγκύμονα γενομένην, ἀποκνῆσαι Ν., ὅμοιόν τε 
καὶ ἴσον τῷ προβαλόντι, καὶ μόνον χωροῦντα τὸ μέγεθος τοῦ Πατρός" 
τὸν δὲ Ν. τοῦτον καὶ Μονογενῇ καλοῦσι Ἰτοη λαδγ.τ.1.1τ(4.7.4458} 
οοὔπίογρατε οἵ Ἀλήθεια, 1δ.(448Ὰ); τὸν... Προπάτορα αὐτῶν γινώ- 
σκεσθαι μόνῳ λέγουσι τῷ ἐξ αὐτοῦ γεγονότι Μονογενεῖ, τουτέστι τῷ 
Νῷ.«-μόνος δὲ ὁ Ν. κατ᾽ αὐτοὺς ἐτέρπετο θεωρῶν τὸν Πατέρα, καὶ τὸ 
μέγεθος τὸ ἀμέτρητον αὐτοῦ κατανοῶν ἠγάλλετο’ καὶ διενοεῖτο καὶ τοῖς 
λοιποῖς αἰῶσιν ἀνακοινώσασθαι τὸ μέγεθος τοῦ Πατρός 1δ.1.2.τ(4528); 
οὗ, Νὰς δηΐηι εοὶ ἱρϑιώμ φμοά ἐϑὲ ῥγιμοῖραίο, εἰ σιρημηι, δὲ υδῖπε 
ρυϊμοίρτιηι, οἱ ἤση5 μηϊυογεὶ δθμσις, 1Ὁ.2.13.τ(142Ὰ}; οἵ.1δ.(7421,8); 
δόμος α ]ορο, ἔρος αμίο α Νὰ, σὶ Νὰ α Βνίλο, τὉ.2.11.4(7634}; 
τοξαϊατίοι οἵ ποϑέ. δαομιηρ ἐμ Τιοροβ, οἤβρτειηρ οὗ Ν5, ν)1ὰ8 
ΒΙϊπᾶ, 1Ὁ.2.17.9,το(766.,Β); νόμος ἣν γενικὸς τοῦ παντὸς ὃ πρωτό- 
τόκος νόος ᾿Ξ. Ναας. Ρ.ΗΙρρ ἠαθν.5.τοί(ρ.1ο2.23; Μ.τό,321594}; 1.5. 
τοί. 120.10; 31820). 

11. Ξεη56, ἩΙΘαΉΉΡ οἱ βουϊρζατγο, εβρ. οἵ ποῃ- 6 γὰ} 56 η58 ἐν τοῖς 
ὑμετέροις [36. οἵ [678] ἀπόκεινται γράμμασι. .«ὑμεῖς δὲ ἀναγινώσκοντες 
οὐ νοεῖτε τὸν ἐν αὐτοῖς ν, [5ἰ.41α].20.2(Μ.6.5378}; μὴ σαρκίνων 
ἀκροᾶσθαι τῶν λεγομένων, ἀλλὰ τὸν ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένον ν. μετὰ τῆς 
ἀξίας ζητήσεως καὶ συνέσεως ἐρευνᾶν ΟἸδτη. 4.5. Ξ(ρ.τό.τ0; ΜΝ. 
δορο) ; ὁρΡ. λέξις, 14,5 ἐγ.7.1(0.3.20; Μ.9.4048}; ὅ ν. γε τοῦ προφητικοῦ 
«ὐπνεύματος ἐπικεκρυμμένως λαλούμενος διὰ τὸ μὴ πάντων εἶναι τὴν 
συνιεῖσαν ἀκοήν, ...«ἄσφαλῶς γὰρ ἐγνώκεσαν τὸν ν. ἐκεῖνον οἱ προφῆται 
ἦδιτιοίρ.2ο.2,6, Μ.8.7418); ἐχρήσατο ἀποκρύπτων ἀπὸ τῶν πολλῶν τὸν 
βαθύτερον ν. ΟΥΟῥῤγῖηε.4.2.ο(Ρ.321.15; Μ.1τ.376Ὰ); ὁ ἀκριβὴς ν., ἅτε 
ν. ὧν Χριστοῦ 1.4.2.3(ρ.310.0; 3618); εὑρήσεις τινὰ ἄξιον ν. βάθους 
προφητικοῦ ἰᾶμομ!.14.16 16. [67.(ρ.122.1τ0; Μ,12.4240); λέγεσθαι τῇ 
γραφῇ τὸν ἐν αὐτῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος ν. 14. [σιτο.43(2]; Ρ.221.24; 
Μ.14.3020}; μυστικὸς ν. {.τιτκίρ.19.34; 498); οὗἨ β6η56 οἵ ἃ Ρβάβϑαθε 
ἀϊοῖ. ἔτοπι βοίμ8] ψοσχάβ ἔν τισι τὸν ν. μόνον, ἔν τισι δὲ καὶ ῥή- 
ματα σὺν τῷ ν. κρατῶ ΟΥΜαρ ἀταὶ ({τ.Ζ 6 }.}1 ῥτοςπι. (ΜΡ }..77. 
1548). 

1711. ρῆγαβθϑ: ἐν νῷ ἔχω ἤαῦνε 10: ἨπΉ, ΟἸςιι. ραφά.5.ττ(ρ.267.1 : 
Μ.8.628.); ἐν νῷ ΟΥ̓ εἰς νοῦν λαμβάνω ῥαν αἰϊοηίοη ἰο, ἐπὶ ἀδονμὲ 
οὐδὲ ἐκεῖνο ἐν νῷ λαβόντες τὸ Μωνσέως (Ἰδπ|. βαεά.3.3(0.249.21; Μ.8. 
5858}; 14.εἰγ.2.8(ρ.132.}; Μ..8.0728); κατενόουν τὰ ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου 
«γινόμενα, εἰς ν. τε ἔλαβον καὶ παρ᾽ ἐμαυτῷ ἐταμιευόμην ἘΡΙΡΗ.ἤαεν. 
2ο.δ(ρ.341:.2; Μ.41.4130); 10.31.2(ρ.384.14; 4164}; (Ἶγγπ.ἤθη1.1.5.3 
ἤμ Τρ (ττ.638Ε}; 1ἃ,᾿ονι.4.3.4 ἴπ Μ|.(.464Ε); λαμβάνω κατὰ νοῦν 
γερο ἰο τπόρποῦν, 14. εαγτ}.4(6.202Ὰ}) : (61. γΖ,ἢ..6,2.22.1 (ΝΜ .8ς.12034}; 
εἰς ν. βάλλω ἰαν ἰο μεαγί, (ΠΥγ 5," οηι.3.5 τὴ Μ11.(7.41Ὰ}. 

927 νύμφευσις. 

Ἐγουσαλέος, Ε. οἕεῖ, Νοηη ῥα. 70.5:0(Μ1.43.}858); 1δ.6: 26(7078). 
Ῥαι]. 511,5 ορά. )7οο( 1.86.21498); 2. ῥεγίαϊμηρ ἰο ἀΐξεαςε, ΝΟΠ, βάν... 
170.τττ ίβιοα); ἐδ.11: τό(8108). 

Ἐγυγματίζομαι, ῥὲ οί, γομφοά, ας]. ΌνΖ.ἢ..6.2.17.6(88.85.1265}). 
Ἀψυκταγεῖς, οἱ, Πογεϊ τες τοῦ γνερμάϊαϊε πῖρηὶ υἱγῖὶς, οἵ. πγείαρες. 

α Ξονῖῆο πεμομραϊΐ, φμοὰ υἱρίϊας ποεῖ γεερμαμὶ, σφ ρενδ θη θηι 
6556 ἀϊεσηίες Ἴεγα ἱοηιεγωρὶ ἀϊυΐηα, φμῖ ποείθηι αὐ γεφμίεη ἰγίδμτι,. 
1514.}..οἰγηι.δ.5.62 (91. πνϑίαρες (οἴ, νυστάξω), 1.6, εἰφεργ-πεαάς, ἃ5. 
ΠΙΟΚΏΒ1Π16). 

Ἐγυκταυγία, ἡ, κοΐρἠ!, Τάτ ιαα,ρῥ.τ.3)70}1.00.το4οΑ). 
νυκτέπαρχος, ὁ, ῥγαεξεείμις υἱρίίμενη, εἰς οὗὨ 1᾿ὸ τοαϊεἢ, ῬΑ]. 

υνΟλγγςιτδίρ.97.1ο; Μ.47.55); [οΟὟΜ 4]. εἤγοη.τθ ρΡ.306(Μ.01.5884}. 
Οἰνόη. Ραξελι.α2τ(Μ,02.821Α). 

νυκτερεία, ἡ, ἠαγξηεες Ζαβουλὼν μὲν ῥῦοις νυκτερείας ἑρμηνευό- 
μενος, σημαΐνει τοὺς ἀπὸ ᾿Ισραὴλ πιστεύσαντας" οὗ ἡ νὺξ πρὸ Χριστοῦ' 
ῥεύσασα ΤΠῊΔΙ.1ς.9: 2(2,232). 

Ἐγψυκτερικῶς, ὃν πἴρ!, {{{{ΟΥΝα.(Μ.36.7294). 
Ἐνυκτερινῶς, -- ἴοτορ., {ΕΡΙΡΗ. μον. 3(41,43.4604}. 
νυκτερόβιος, 0} ποείμγεαί κατ; Οὗ 5ρθοῖεϑ οἱ Ὀιγᾶβ, Βαβιλεχ, 8.7. 

(1.778; Μ.20.181.). 
[Ἐ]νυκτεροφοῖτις, γοανηηρ ὃν πῖρλε; οἵ Ποσαῖο, ἢ γα ρ. ΠΠρρ.. 

μαεν.4.35(ρ.62.2; Μ.τ6.31024). 
Ἐνυκτιαῖος, μίαν, ΤΔο5. ΝΑ 2. ἀταί, ττ8(}}.38.τοοςλ). 
νυκτικόραξ, ὁ, ἰοηιρ-εαγε οἱοΐ οἵ Ἰεν!, ΝῚ Εμίορ.2(Μ.10.τορθὺ).. 
νυκτιλόχος, ἰγίπιρ τπ τραῖί ὃν πῖρἠ!; οἵ τορῦεῖβ, Νοπη. ραν. 0. 

το: τ8(Δ1.42.0018}; ἐδιτο: 22(0ο5Α); οἵ ϑαΐίδῃ, ὕθγμ ὁγ.1(Μ.ο8. 
2280). 

Ἐγυκτίπερ, ὧν πὴρπὶ, ΤΡ]. 511 ἐἔόνα, Ῥγίβ, 5ο(Μ.86.2204). 
νυκτιφανής, 1. εἠϊηίηρ ὃν πίρἠϊ; οἵ ἃ βῖαγ, Νοπη. ραν. 79.290: τ ἴ.. 

43.9088); 2. ἀῤῥεαγίηρ ὃν πῖρδξ; οἵ ΝΙσοάθηαβ, 1δ.3:.2(7658). 
Ἐνυκτίχρους, ὁ ἰδ εοίσμν οὗ πῖρἠΐ, ΝᾺ]. ἐρ}.3.120(Μ.79.4440). 
Ἐνυκτίωρος, ποείμγμαὶ, ΤὨστ. στα α.ογ.ττ,.36(Ν.90.8408). 
Ἐνυκτοειδῶς, 36 πῖρΠὶ, 'Γματιδιυα,ερρ.2.2τ(Μ.90.11810). 
Ἐνυκτοκλοπία, ἡ, ἐμέ! ὃν πῖρμὶ, Ογας. δ18.5.238. τὉ.3.380. 
Ἐγυκτόναρ, τό, ἄγεαγι ὃν πίρἠϊ; ταϑῖ., Τπαάτιϑυυα, ἑωηδι2ι( Μ.90.. 

τ7880). 
Ἐνυκτοπόρος, τηουΐτσ ὃν πῖρ ἢ, Ομγυβ λον ᾿ΞΟΙΙ 51: 1--2(0.357.}).. 
“νυκτοτριήμερος, οὕ ἐΐγεε ἀαγς απ ηἰρπὶς ν. ταφῇ Β45.36]. ῥαδεῖ. 

τ.32(Μ.28.1το76}}}.Ψ 
νυκτοφαής, τἰὐϊμίηρ γ ηϊρπὶ, ΟρΠ 65 ἀρ εἰς. 6.31 (0.101.14:;. 

Μ.11.13444). 
Ἐνυκτόχρους, οὐ ἰδ εοἰοτν οὗ πἰρίμ, Ἡρρ.ἤαεγ.5.τάί(ρ.τορ.8; Μ,τό, 

41τ670). 
᾿ γυμφαγωγέω, ἰσαΐ ἃ Ὀτάς τὸ τῆς Ὀγ ἀδρτοοτγη 5 ΠΟΙ156 ; πηεῖ,, γαῖ. 
ΥἹΓΡΊΩ 5011}5 Ὀοὶπρ Ἐβροιβεά το (μηδέ, Μοῖῃ, γ.6. (0.5.1; Μ. 
18.1164}); 1Ὁ.8.5(ρ0.81.17; 1450); ἐδιτοιδ(ρ.120.6 ; 2048); γαῖ, ἃ ὈΙΒΒΟΡ. 
Ῥείηρ ᾿εβροιυβθά᾽ το Π15 566, ασ.ΝαΖ,ογ.36.6(Μ,36.2734). 

νυμφαγωγία, ἡ, ἱεαάϊηρ οὗἩ (μὲ ὑγίἀο ἴο 6 ὀγίἀεργοονης μοιίδ6,. 
ῥὑνίάαϊὶ ῥγοεεβείοη; ταβῖ. ; 1. οἵ πλδυτίαρε θεῦνεοη (οα οὐ ΟΠ γῖδὲ απ 
ΟΒυσοῖ δείκνυσιν, ἡ ν. πῶς γίνεται, ὅτε διὰ φωνῆς καὶ διδασκαλίας. 
οὕτω γὰρ καὶ ἡ ἐκκλησία ἁρμόζεται τῷ ϑεῷ (ΒτγΞ.λοηι.59.3 1 0. 
᾿(8.1688); 14. ἐαροΐῃ Ῥςι ον τίς. 210); 2. τεῦ. σδηαίααίος. ἴοσ Ὀαρ Βπὶ 
γνυμφαγωγίας λαμπάδες Ογτ, ἢ], ῥγοεαϊφεῖτ; 3. ΟΥ̓Ὠ ΕΘ ΡΟΙ 5415 Οἱ νἹΓΡΊΩ 
50}5 μυστικὴ ν. ὉΒα5. Δησισὶγρι οί .30.7690) ; τῆς πρὸς αὐτὴν [36. 
ΤΉΕΟΪΑ] ν. τὸν δεσπότην Χριστὸν ἐξ οὐρανοῦ δεξιὰν δεδωκότα {Ἤτγ5. 
Τἰεεῖ.(2.740Ὲ). 

Ἐψυμφαγωγικός, ῥὁγίάαὶ, ΤΠάτιϑιια, 6 ρ}Ὀ.2,132(}1.00.14250}. 
νυμφαγωγός, ὁ, ἡ, ἰδαάεν οὗ ἐμὲ ὀγτάο, 1. οἵ Ὅσα, τεῖ, Αἄάδιι ἀπά 

Ἔνε, Β85.3ε1.0γ.29.1(Μ.85.3288); 2. οἵ δπρεὶβ, τεῖ, ν]τρίηβ, {1345. 
Αποειυΐγρ.20(}1.30.720Ὰ}; οὗ ΔΡοβε 65, γεῖ, ΟΠ Όσ ῃ οὐ σεῖ, τπηα]νταιτιαὶ 
50}}5 Πουὴ ἴμεν Ιοδα τὸ (Πγ]ϑί, τῆς σροιβα, ὕγτ "5.44: ττ( 1.60. 
τόδ); οὔ 5, Ῥαὰ], (μγνς. ἐαριΐη ᾿ς. υτ(ς 214}; Ῥαχίῖς, τεῦ, νΊγρΊπ 5, 
Ομ χνβ. ονμ. τοί 2,2200); οὗ 5. ΡΆΠΙρ, “4.Ἐ}11.01(Ρ.317.36); οἵ ]ο. 
Βαρί., συν ᾳΖ.ον.45.26(}1.26.66ο4); ὕγτ. 70.2.τ(4.1500}; οἵἨ Ργιοδίβ 
Ἰοδάϊηρ νἱτρίη5 τὸ (μγιϑῖ, 1Βα5.Απουΐν.37(}4.30.,744}); οὗἨ ΒοῚ]Ρ- 
ἴατε ἀπ {μεροϊορσν Ἰοδαϊης τὸ (τῖβῖ, :Ρ. ο(760λ); τὴν ἀρετὴν. 
πορευθῶμεν...τὴν τῷ θεῷ λόγῳ... «τὴν λογικὴν ψυχὴν.«-πρὸς κοινωνίαν 
ἁρμοσαμένην ἀχώριστον, ἵνα καὶ παρὰ ἀνθρώποις... τοὺς θεοειδεῖς 
φθόγγους ἡ ν. ϑα. Ποο]ορν] ἐναρμόσῃ Θά, ̓ »εγ7.61(Ρ.82.τ6); οὗ 
θεν! τῆς μοιχείας ν. ὁ διάβολος Οτ  Ν νε5. ον τον. ό: γδ(}.46. 
4064}; [85.861.ογ 8 (Ν1,85,1244}. 

νύμφευσις, ἡ, »ιαγγίαρε, ἐερομϑαϊ; 1. 11ἰ., ἘΒαβ.Απιοιοῖνς. οί Μ.30. 
δος); 2. ταεῖ, ; 8. οὗ τηβττίαρε Ὀδίνέθεῃ (Ὠτιδί 8η4 ΟΠμαγοῆ ἡμέραι 
δὲ νυμφεύσεως αὐτοῦ αἱ τρεῖς εἰσι τοῦ πάθους" τότε γὰρ τὴν ἁγίαν 
ταύτην ἐκκλησίαν ἐνυμφεύσατο ΡΗ (Δτρι( απ! οοί Μ,40.88Ὰ); ντοῖ Με. 
φιτϑ, (ρ.290,22); Β. οὗ βριαδὶ τηδυεῖαρε Ὀοΐννεθη ΟΠχιδὶ αηὰ. 



νυμφευτήριον 

νἱγρίη5, {Βα5.Απο,ννρ.37(}1.20.1458); ΤΟτι Ν γβ5.ἤσηι.10.36 τη 70. 
(Ρ.3οὅ.5); Τμάτιϑειά,.}}.2.τοοί .99.14688). 

νυμφευτήριον, τό, ῥγίάαί οἰανῖδεγ, Β65.561.υ. Τἰεοῖ, τοί Μ. ὃς. 
581Α). 

νυμφευτής, ὁ, ργοομιξήπαη; ταεῖ., οὐ σοᾷ Ὀεσογηίηρ ν. ἴο ἀάδιη 
αἰΐζον μανίην οτεαιεᾷ Ἐνο, Τμάι [αόγ.5.25(4.464). 

νυμφεύτρια, ἡ, 1. εἶσ τοἶο ὁσεογίς ἐδ δγί46 (ἴὸ ΔΘῚ ὨΒΡΑπα), 
ὑγίἀσενμαϊα, ὄχερ, τύοχ. 4. δόξει νυμφευτρίας εἶναι μᾶλλον ἢ 
ἀποστόλου τὰ ῥήματα (τυ 8.υἱγρ.20(1.2808) ; 14.Ποη!.20.8 τ Ἐρἢ(ττ, 
1554}; Ἰ΄4(λον.5.3 ἴηι ἀΤ ἠέ». (τ. 4625}; 2. ὀγάθ, ϑνγτθϑρ.3(}1.66. 
12248). 

νυμφεύτω, ἽΠΟΤΥ͂Ν, ἐξῥομδό; 1. οἵ (Πτβῖ ἐβρουβίπς Ομπύτοῃ ; 
τὨχουρὴ Βαρείβτη, Ασήτποῃ. 7ο.3: 20(}1.85.14130); ΤΠτουρ Ῥαββίοη 
στὴν ἡμέραν τοῦ πάθους...καθ᾽ ἣν ἐνυμφεύσατο τὴν ἐκκλησίαν διὰ τοῦ 
αἴματος αὐτοῦ Οντ. Κ» απὶ.3:τττ(}1.60.12888); ἀνδρωθεὶς Χριστὸς... 
τὴν.. ἐκκλησίαν ἐνυμφεύσατο, ὑπὲρ ἧς καὶ τὸ τίμιον αἷμα ἐξέχεε Μοα. 
ἄονηι, 3(Ν1.86.32888); Απατιδοβ. ρος. ,(Ν. τοῦ.4208); 2. οὗ τααπ κί πα 
Ῥεῖπσ δβρουβεα ἰὸ Ομ γβε μαθηταί, τὴν “-ομένην ἀνθρωπότητα τῷ 
Χριστῷ πρὸς αὐτὸν ἰοῦσαν ὁρῶντες Ογτ. 760.2.τ(4.1500)}; τηξά., οὗ 
ΟὈγῖϑι ἐν ἡ [3.. ΒΜΝ] ὁ λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρκα Ῥτοο!], ΟΡ ον. 
ἰαμά. ΒΜΨ τίρ.τοϑ.τ4; Μ.ός ὅδ1Α); 3. οἱ νἹτρίη5 ἐβρουβοα ἴο (σΙΞ᾿ 
“όμαι τῷ λόγῳ καὶ τὸν ἀΐδιον τῆς ἀφθαρσίας προῖκα λαμβάνω στέφανον 
ΜοΊΠ ἐνηΡ.6. (ρ.69.τ7; Μ.18.12060}; ἡ δὲ τῷ κυρίῳ »"ομένη, οὐ δυνα- 
μένη οὔτε τὴν ὄψιν, οὔτε τὴν ἀκοήν, οὔτε τὴν παρουσίαν φυγεῖν, ἐν ὄψει 
αὐτοῦ ἅπαντα πράττει [Β85.Αὕποιυΐγρ.27(Μ.30.7250); τὴν Χριστῷ διὰ 
τῆς κατὰ τὴν παρθενίαν ὑποσχέσεως ἁρμοσθεῖσαν, ὡς ἂν σοφίᾳ καὶ 
λόγῳ ἑαυτὴν διὰ βίου “οουσαν 19. πο(768})} ; 4. 5011}5 ΕΘρο 586 [ΠΤΟῸΡᾺ 
οοβίαβυ οἵ (μγῖβί οἡ (τοββ, Με ςγρρ.3.8(ρ.36.10; Μ.18,730)) οἷ{. 5, 
ἔκστασις; ΔΡΟΞΙ]65. εὑρίσκεις ἐκείνους παρανύμφους, “-οντας ψυχὰς 
Χριστῷ Μας.Δορ λον. 28,6(31.34.7130}; ἴταϊῦ 1 ρσοορά γνοτῖβ, ΟἸθ Ια, 
εἰγ.3.τ2(ρ.22ς.2; Μ.8,11858); εβροῦβαὶ ρογίροϊθα δου ἀθδίῃ, 
Απηπιοῆ. 7.0. 2:20(Μ.8ς,τ4τ6 4). 

ἈΡΘΗ ἡ, ὀγῖίάε; 
Α. οὗ ΟΠυτοῖ δ Ὀχίά4ε οἵ Ομτῖβι; 1. 7ι5εἰποδείομ οἵ {Π16 οὐκ ἔσασι 

τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ γῆμαι τὸν κύριον" πρῶτον μὲν γὰρ τὴν ἰδίαν ν. εἶχεν, 
τὴν ἐκκλησίαν []6πλ.5͵γ.3.6(0.218.27; Μ.8.11520); ν. λέγων τὴν ὅλην 
ἐκκλησίαν, τυγχάνουσαν ἁγνὴν παρθένον διὰ τὴν τῶν δογμάτων καὶ 
ἠθῶν ὀρθότητα ΟΥ. [ν.45 τῇ 70.(Ρ.520.15); ἡ [5ς, ἐκκλησία]...ἐστὶν ἡ 
ὑπερβάλλουσα ν, τῷ κάλλει τῆς ἀκμῆς καὶ τῆς παρθενίας πάσας. .«διὸ 
«««αἰνεῖται Μοπα σγρηρ. 7: (ρ.η8. 4; Μ.18.1338}; παρθένος δ᾽ ἐστί [3ς, ἡ 
ἐκκλησία], καὶ ἁγνή, καὶ ν. διὰ τὴν τῶν δογμάτων ὀρθότητα Ατατθμ, 
.0.3: 20ο(Μ.ὃς. 14130) νύμφην ἐκάλεσεν, εὐὖὅτι καὶ πάντας ἐν σῶμα 
εἶναι βούλεται καὶ μίαν ψυχήν,.. «καὶ ὅτι καθάπερ ἡ ἦν. πάντα ποῖεῖ πρὸς 
ἀρέσκειαν τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ἡμᾶς διὰ παντὸς τοῦ βίου τοιούτους 
εἶναι χρή. οἵα ἡ ν. κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τῶν παστάδων 
καθέζεται, ἕν μεριμνῶσα μόνον ὅπως ἀρέσῃ τῷ νυμφίῳ: οὕτω δὴ καὶ 
ἡμεῖς ἐπὶ τοῦ βίου τούτου προκαθήμενοι ἕν σκοπῶμεν, τοῦ νυμφίου τὴν 
ἀρέσκειαν, καὶ τὴν τῆς ν. εὐταξίαν διατηρῶμεν (ἢΠγγ5.ε Ρ ἰ 5. ιτίς, 
20Ε); ν. ... διὰ τὴν πρὸς τὸν λόγον συνάφειαν Οντ. γι απ].4:9(Π.60. 
12880); αἰϑδο οὗ νᾶγιοῦβ ἰοσὰὶ σπυχοῆς5, 1ά « αβῇ. σεη.(. 1538); Ο 
ΟΒυχοΝ 85 ἩΚεμβα ἴοὸ ΔΕΑν ΕΗ 7επιβαίετα ἡ ἡ..«βασίλισσα, ἡ μήτηρ 
τῶν θυγατέρων, παρέστη ἐκ δεξιῶν, ἡ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία, κυριώτερον 
δὲ εἴποις ἐπουράνιον, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν ἐπὶ γῆς ἁγίων... αὕτη μὲν 
οὖν ἡ τελεία Χριστοῦ ν., ἧς οὐκ ἂν ἁμάρτοις θυγατέραν λέγων τὴν ἐπὶ 
γῆς ἐκκλησίαν ΟΥ 5.44: το(ρ.42); Σροε. [9.τ7(0.85}; 2. ᾿δΥ ΟΥΡΊΩ 
δᾶ ἀονϑὶοριηεξηΐῖ, Γτοτὰ οἷά αἀἰβρειβαῖοι ἴο πδῖν ὁρῶμεν τοίνυν ὥσπερ 

τὰ ἐν βαθμῶν ἀναβάσει χειραγωγουμένην διὰ τῶν τῆς ἀρετῆς ἀνόδων ἐπὶ 
ὕψη παρὰ τοῦ λόγου τὴν ν. ... ἐνίησι πρῶτον διὰ τῶν προφητῶν θυρίδων, 

καὶ τῶν δικτύων τῶν τοῦ νόμου παραγγελμάτων τὴν ἀκτῖνα ὁ λόγος, 
καὶ προσκαλεῖ αὐτὴν ἐγγίσαι φωτὶ... εἶτα μετασχοῦσαν τῶν καλῶν, 
μπρὸς τοῦ ὑπερκειμένου κάλλους μετουσίαν ἐφέλκεται ΟὙΝ 55, 

μοηῖ. 5 ἦρι απ. (Ἅ1.44.8768); ἘΠαε ἀρ Ρτοοτη. (2.16) ; [τόσα Ἰἀο]αῖυν 
διδάσκει ἡμᾶς πόθεν ἡ ν., καὶ ὅτε ἐξ εἰδωλολατρείας ἔρχεται (τ. Κν. 
Ο(αμί. 4:8 ἴ.6ο.ταβϑδο ; ΒΣΓΕΝ ἔσο δἰ. οὗ ΟὉΒχϊεὶ ἐκ τοῦ στάξαντος 
ὕδατος, καὶ αἵματος, καὶ πνεύματος τοῦ ἐκ πλευρᾶς αὐτοῦ, αὐτὸς 

γέγονέ μοι νυμφίος, κἀγὼ αὐτοῦ ν. ῬΠ. (δΥρ. (απ. 200. 40. 564); ; 
ῥευσάσης αἷμα καὶ ὕδωρ οἰκοδομηθῇ ἡ νοητὴ ν. αὐτοῦ, τουτέστιν, ἡ 
καθολικὴ ἐκκλησία Ν]]. ἐΡΡ. τ.26(} 79.020); 3. ἴῃ τεϊδεἰοποΐρ Ἡ τἢ 
Ὀυαορτοοτη ν. πολλοῖς. «οἴνους εὐφρανθεῖσα καὶ ἔχουσα παρασκευὴν εἰς 
τὸ δέξασθαι τοὺς κρείττονας τούτων τοῦ νυμφίου μαστοὺς τοῦτό φησι 
προτιμῶσα τούτους οἴνου τοῦ ἐν νόμῳ τε καὶ προφήταις Οτ,(αγ.1 
(ρ.06.20; Μ.12.80}})}; ἔπρεπε τῇ ν. τοῦ κάλλους ὅλῃ τοῦ νυμφίου γεγενη- 
μένῃ περὶ ἑαυτῆς μὲν λέγειν οὐδέν τ0.3(0.170.31; Μ.13.15106}); ἡ νῦν ἐκ- 
κλησία, ἡ ν. τὸν νυμφίον ἐφίλει γι Ν, νβ5.βόηῖοῦ τ Οαηϊ.(Δ1.44.7770}} 
ὃ ἄνω ἀντάρτης κάτω ἀντίδικος τῆς ν. σον γέγονεν ΑΞ. ΟΡ ἦσο. 2 
ἑῃ ᾿ς. σ(ἴ.40.412Ὰ}; ἀναδιπλασιάζει τῆς ν. ὁ νυμφίος τὸν ἔπαινον, τό 

028 νύμφη 
τε θεωρητικὸν αὐτῆς ἐπαινῶν καὶ τὸ πρακτικὸν..«λέγει οὖν ὡς ἐδέξατο 
γοῦν ἡ ν. μόνον ὁρῶντα θεόν. ὀφθαλμοὶ. ..τῆς ἐκκλησίας διδάσκαλοι ὕνγ, 
Ρβ.(ἀμι τυ ιδο.τ2814.8); νύμφην δὲ προσαγορεύει τοὺς ἐν ἐκείνοις 
τοῖς ἄσμασι τῆς αἰχμαλωσίας ἀπαλλαγέντας, καὶ τῆς ἐλευθερίας τετυχη- 
κότας, καὶ προσοικειωθέντας τῷ βασιλεῖ Τπάτι( αη}.τ(2.23); 4. ἴῃ 
τοὶ ομβρ ΔΙ ΟἴΠΘΙΒ; 8. 85 ἰηβίχαμηθης οὗ βαϊναϊου ἀγαλ- 
λιώμενος σὺν τῇ ν. τῇ εἰς σωτηρίαν ἡμῶν βοηθῷ, τῇ ἐκκλησίᾳ (ΙΓ, 
Ῥαφά,τ.Ξ(Ρ.103.12; Ν.8,2768); τὸ δ᾽ ἀνάλογον σελήνῃ καὶ ἄστροις ὑπο- 
λαμβάνομεν εἶναι περὶ τὴν ν. ἐκκλησίαν καὶ τοὺς μαθητάς, ἔχοντας 
οἰκεῖον φῶς, ..«ἵνα φωτίσωσι μὴ δεδυνημένους πηγὴν ἐν αὐτοῖς κατα- 
σκευάσαι φωτός ΟΥ̓. 70.1.25(24; Ρ.31.1τ; Μ.14.680); Β. 45. 4556} 0}ν 
οὔ {με ἔτη , ρυαδα ὈΥ ρυ εϑῖβ απαὰ Ὀῖβπορβ, Οἰδηι,6ρ.7(Ν.2.418); 
Πον.ἰδη.3.72} ο. ρεγβεουῖτεα ὃν θεν}, ἴδηι. Ρ.4(,1.2.3}8). 

Β, οἱ ν]γρὶη5 ἃ5 Ὀγα 65 οἵ Γῃγίϑι, τοῦ, δῖ, 4: οἵξ, ταῦτα Χριστὸς 
ταῖς ἐπὶ πέρατα παρθενίας ἐλθούσαις τὰ ἐγκώμια ψάλλει, πάσας ἑνὶ 
περιγράψας τῷ νύμφης ἀνόματι, ἐπειδὴ τὴν ν. ἡρμόσθαι μὲν δεῖ καὶ 
κατωνομάσθαι τῷ μνηστευσαμένῳ, ἄχραντον δὲ ἔτι καὶ ἀμιγῇ τυγχάνειν 
Δοιἢ,Ἐγ»η:}.7.τ(ρΡ.72.τοῦ, ; Μ1.18.1258); 1ῤ.7.3(0.74.1ς; 1204}; δοκιμα- 
ζέτω τοίνυν τὸ ἑαυτῆς βλέμμα τοῦ κυρίου ἡ ν." καὶ εἰ μὲν ὁρῶν ἀρεσθήσε- 
ται, καὶ δὴ τοῦτο θαρροῦσα κινείτω {ἘΒα5.Αποιυΐγσι27(Μ.30.728.}); τῇ 
τοῦ Χριστοῦ μάλιστα ν. ἁρμόττει, τὰς διὰ τῶν αἰσθήσεων τῆς ψυχῆς 

. ἐνεργείας ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπὶ τὰ ἔσω ὅλας συνήθως ἐπιστρέψασαν, τῷ 
μὲν νυμφίῳ ἐν ἀπορρήτοις κατὰ τὸν νοῦν παστοῖς, ὡς θεῷ λόγῳ ἀεὶ 
ὁμιλεῖν ἐδ. ο(768})) ; σοὶ λοιπὸν τοῦτο πρέπει, μηδὲ ὅλως ἐγγίζειν 
ἀνδρί, εἶ ἐνδέχεται, μηδὲ ὅλως βλεπέτω ἀνὴρ τὸ πρόσωπόν σου. ν. 
γὰρ Χριστοῦ εἶ" οὕτω προέρχου, ὡς ν. κεκοσμημένη, ἐσκεπασμένη τῷ 
περιβολαίῳ τὴν ὄψιν ξ Ὦγγ5. ἀδερί. ἐαεεὶ (τ 8το). 

(, οὗ ἸπαϊνΙάσα! βαϊηῖβ; 1. 6βρ. οἱ ΒΜ, ἐβριρὶι.βονι. Β(}. 43: 
4808); Ρτοο]. ΟΡ ογ.6.17(}}1.6ς.7568); 15οτρ.σεαϊδ.(Ὀ.140); τριετῆ ὡς 
τριάδος ἀχωρίστου ν. 10.«ἘΠ|Ὸ ἐοησερὶ ΒΜ τς Μ.ο6.τ4814}; 170... 
μον (Μ οὐ. 6:6); ν., ἧς νυμφοστόλος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Ὑπατγ. διυᾷ, 
παν ΒΜ ἡ(Μ.96.6034}); 2. οἵ 58.. Ῥαυϊ ν. τοῦ λόγου ΜΕΙἢ ἐγηι».3.0 
(Ρ.37.21; Μ..18.768); Οτ Ν γβς. λονι.3 τη Οαηϊ.(Μ,44 .8240). 

ΏὨ. οἵ Γπ οἱ Οχιβὲ ἃ5 δὴ αἰτοτηδίνε ἴο ΟΒ τῆ ἴῃ ἰπίθτρτη, 
οὗ (πὲ, δυνήσεται δέ τις καὶ ἑτέρως τὴν ν. φάναι τὴν σάρκα τὴν 
ἀμόλυντον εἶναι τοῦ κυρίου ΜοΙΠ,Φγη.7.8(0.78.17; Μ.18,136.). 

Ε). οἱ 500}; 1. τεάβοιιϑ ἴοῚσ {1{]6 ἡ λογικὴ οὐσία, ἧς μέρος ἐστὶ καὶ ἡ 
ἀνθρώπου ψυχή, ἐξ ἑαυτῆς οὐδενός ἐστι τῶν ἀγαθῶν γεννητική, εἰ καὶ 
δεκτεκή ἐστι τούτων, αὕτη τοιγαροῦν γυναικὸς τρόπῳ ἐξ ἄλλου γεννᾶν 
πέφυκεν ἃς δύναται τίκτειν ἀρετὰς πρακτικάς τε καὶ διανοητικάς. διὸ 
ν, αὐτὴν ἐρῶ, οὐ τοῦ τυχόντος ἀλλὰ μόνου τοῦ σπορέως τῶν ἀγαθῶν 
ΟΥ. ». 45 ἴῃ ..ο. (ρ.510. 21); 2. 65Ρ. οἵ Ρετίθοῖ 50}}]5 ταύτῃ γὰρ ἠθέλησεν 
ὁ θεὸς κοινωνῆσαι, καὶ ταύτην ἡρμόσατο ἑαυτῷ εἰς ν. βασιλέως, καὶ 
ταύτην καθαρίξει ἀπὸ τοῦ ῥύπου...κτίσμα γὰρ οὖσα εἰς ν. τῷ νἱῷ τοῦ 
βασιλέως ἡρμόσθη...τείνει γὰρ αὐτὴν... εἰς ἀπέραντον καὶ ἀμέτρητον 
αὔξησιν, ἕως ἂν ἄμωμος καὶ ἀξία αὐτοῦ νύμφη γένηται.. αὐτὸς γὰρ 
ὧν τέλειος νυμφίος, λαμβάνει αὐτὴν τελείαν ν, εἰς τὴν ἁγίαν καὶ 
μυστικήν, καὶ ἄχραντον κοινωνίαν τοῦ γάμου Μαᾷς. »Ἀερ. ἐἠοηι. 47. (ΜΝ. 

34. βο88 Ὁ); δεῦρο τοίνυν ἀπὸ “Λιβάνου, φησίν, οὐκέτι μνηστή, ἀλλὰ ν. 
οὐ γάρ ἐστι δυνατὸν ἐμοὶ συζῆσαι τὸν μὴ ἀλλοιωθέντα διὰ τῆς τοῦ 
θανάτου σμύρνης πρὸς τὴν τοῦ λιβάνου θεότητα ΟΥ̓ Ν γ85.λο)».8 1᾿ 
(αηὶ.(Μ.44.0440); ὃ αὐτὸς [3ς, Χριστός) καὶ νυμφίος καὶ τοξάτης 
ἡμῶν ἐστι, ν, τε καὶ βέλος ἡ κεκαθαρμένη ψυχή"..«ὡς νύμφην εἰς 
κοινωνίαν ἀναλαμβάνει τῆς ἀφθάρτου ἀιδιότητος (ντ, ».(Ὧη.2:6(}1.60. 
1281}}}; τὰς τετελειωμένας ἐν ἀρετῇ ψυχὰς αὐτὴν νοεῖν τὴν ν. τὰ θεῖα 
ἡμᾶς ἐδίδαξε λόγια ᾿Πάτ( φη ρυοδῃ.(2.17); 3. σρίταλ] δος οὗ 
50] 45 Ὀτιάς ἐκεῖνα φωνῆς ἦχος ἐνομίσθη, πρὸς τὴν τῶν μυστικῶν 
θεωρίαν τὴν ψυχὴν διὰ τῆς ἀκοῆς ἐπιστρεφούσης..«πάλιν ἐν μείζονι 
καταστάσει ἢ ν. γίνεται, φωνῆς δευτέρας πρὸς αὐτὴν ἐλθούσης...δι᾿ ὧν 
πάλιν τελειοτέρα γινομένη ἡ ν., αὐτὴν ἀξιοῖ τοῦ φθεγγομένον τὴν ὄψιν 
ἰδεῖν ἐκφανῶς στ ΝΝ νες, ἠσρηι, ὁ τη: Οαη!}.(Ν].44.8808,0); 4. 115. ΟὈρΡδ.- 
[108 ἴὸ (Πγὶδὶ ψυχὴ ἣν ἂν μνηστεύσηται ν. ὁ ἐπουράνιος νυμφίος 

Χριοτός, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μυστικὴν καὶ θείαν κοινωνίαν,...ἐν πολλῇ 
σπουδῇ γνησίως ἀρέσκειν ὀφείλει τῷ αὐτῆς μνηστῆρι Χριστῷ, καὶ τὴν 
τοῦ πνεύματος διακονίαν... «ἁρμοζόντως ἐκπληροῦν, τῷ ἀρέσκειν τῷ θεῷ 
ἐν πᾶσι, καὶ τὸ πνεῦμα ἐν μηδενὶ λυπεῖν ας, οριλονιιτς,2(Ν1.34.576}}; 
5. ΟΠ ]ο ἀδελφή; νιϑιν. 

Ἐν, ἸΕΥ ΡΟ Π]ΟΠς ν, γάρ ἐστι ὁ πᾶς ἄνθρωπος, ὁπόταν τοῦ 
ἀληθοῦς προφήτου λευκῷ λόγῳ ἀληθείας σπειρόμενος φωτίζηται τὸν 
νοῦν Π ον. ΟἾθηι.2.27; πᾶσα οὖν λογικὴ φύσις ἀγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων 
ν. ἐστίν ΑἸ]Ώοῃ.. 9.3: 0(Ν],85.1413})}. 

α. (ποβέ,, οὗ 501115 οὐκέτι ν. [56. ψυχή) ἀλλ᾽ ἤδη λόγος γενόμενος 
ΟἸεπι ἐσ, Τά, 27 (ρ.ττδ.το; Μ.0.6724}; τοὺς δὲ πνευματικοὺς ἄπο- 
δυσαμένους τὰς ψυχὰς. «νύμφας ἀποδοθήσεσθαι τοῖς περὶ τὸν Σωτῆρα 
ἀγγέλοις ἴτεη.ἡαόγ.1.}.1(Ν.7.5128}; ΟἹ Ασμαιοι ἢ ἃ ὑσίαο. οἱ 
ΒΑΝΊΟΤΥ, 10, οἱἵ. 5. νυμφών, 
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νυμφικὸς 

νυμφικός, ῥγίώαϊ, τεῖ. ΜΈ.22: τα, ἔμειναν ἔξω οἱ μηδὲ ἔχνος 
πώποτε πίστεως μηδὲ αἴσθησιν ἐνδύματος ν. μηδὲ ἔννοιαν φόβον θεοῦ 
σχόντες ἘΡ. σα ρ.Ἐλι5.ἢ.ε.5.1.48(}4.20.4284); Βλανδῖνα. .«ἀγαλλιω- 
μένη ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ ὡς εἷς ν. δεῖπνον κεκλημένη 1.5.1. 55(4208); Με(ἢ, 
γ}Ρ.4.5(0.51.23; Μ.18.06Ὰ); Ογτ. ἢ. ῥγοεαίδελ.3; τοῖ, βηΐϊ. μή... 
ἐρωτικὰ νομίσῃς εἶναι καὶ ἐμπαθῆ τὰ Ἀισματα- ἀλλὰ ν. τὰ ῥήματα, 
σωφροσύνης πεπληρωμένα 18.πο».το(Μ.33.1144Ὰ}; οὐ κατὰ τὴν ἀνθρω- 
πίνην συνήθειαν... εὐχὴν ποιουμένη τοῦ ν᾿ ποτε κατατρυφῆσαι φιλήματος 
τι Ν,ι υββ.λοηι. ἡῃ (αν, (Μ,44.7728); ἡ λογικὴ ψυχή, τῇ πρὸς τὸν θεὸν 
λόγον ν. κοινωνίᾳ. «ἀπαθείας τῆς ἀληθοῦς ἀπολαύσειεν ἐν πνεύματι 
ἩΒδβλποιυῖρ, κοί. 30.γ7680). 

νυμφικῶς, ὑγάαϊίν, ἦν ὀγίάαὶ ξαδἠίοῃ; 1. 11τ| οὐ [5.. 5. 1116] τὴν 
κεχαριτωμένην παρθένον [1.6. ΜΝ] ἐκόσμησας, ν. ἀναδήσας ΕΡΏὨχ.3. 
4ὅξο; τεῖ, Μβουίπα᾽β βοᾶν δάοτχηβα ἔοτ ἔππόσγαὶ, Οτι Ν υββ.υ δεν. 
{ρ.4ο6.12; Μ.46.9020) ; 2. τηεί,, πεῖ. Ομ γιβε β ἀρρεάταπος δὲ Τυδηβ- 
Βραταῖοῃ ὦ, μακαρίων ὀμμάτων, ν. τὸν Χριστὸν ἐστολιομένον θεω- 
ρούντων Β65.538],0γ7.40.3( 1.8. 4608) ; τεῦ. πδανεηβ ἀδοκοα ψ]Ὲ ςἴατϊβ, 
ὕφο, ῬΙ5.ὑδα,τ 30. Μ.02.1443.); τεῖ, ἀπῖοπ οὗ 501 ἩΙΠ νἱτίας οὗ 
ΠαΠλ 1 ν, 10, ΟἸση. σεαὶ.25(}1.88.0028}) ; τεῖ, ποτ θαίννθεθα ὅοι απ 
Βυμηθη παίυγθ τοῦ πατρὸς υἱὸν..«κάτω παρθενικῆς παστάδος ν. 
ἐνώσαντα ἑαυτῷ τὸν Ἀδὰμ ἀτρέπτως ἩΜοΊἢ ϑγΡ".εἰ Ἀπ. 3(}[.18.3564Ὰ}. 
 Ἔγυμφιοκλέως, " ἐπ ῥγί δαὶ ρίονν, οἱ ἃ σσηνεηί παρθένους φέρουσα ν, 
Ὑπάτιϑιαα, ἕαρδ. τοί Μ.90.τϑοορο). 

νυμφίος, ὁ, ὑγιάθργοοης, Σροθ56; 
Α΄. ΤΕΆΒΟΠΒ [ΟΥ̓ ἈΡΡΙψγΙηρ ἔθῖπι ἴο Οχιδὶ διὰ τοῦτο ν. ὃ ἐν ταῖς 

Παροιμίαις ὀνομάζεται υἱός, καὶ ἡ σοφία εἰς νύμφης τάξιν ἀντιμεθίστα- 
ται, ἵνα μνηστευθῇ τῷ θεῷ ὁ ἄνθρωπος ἁγνὴ παρθένος, καὶ κολληθεὶς 
τῷ κυρίῳ γένηται πνεῦμα. ἕν ΟΥΝ γϑ5. πον. τη (απ, (}1.44.7724}} διὰ 
τί ἐκλήθη ν.; ὅτι νύμφην με ἡρμόσατο ζῃτν5. Επμίγορ.2.8(3.3030); 
αἸδεχεπος Ρεΐνεθῃ ΠΠ{. δηὰ ταδί, 158 οὗ ἴετηὶ ἡ δὲ εἰκὼν γαμική τίς 
ἐστι κατασκευή, ἐν ἧ κάλλους ἐπιθυμία μεσιτεύει τῷ πόθῳ, οὐ κατὰ τὴν 
ἀνθρωπίνην συνήθειαν τοῦ ν. τῆς ἐπιθυμίας κατάρξαντος, ἀλλὰ προλαμ- 
βάνει τὸν ν, ἡ παρθένος ἀνεπαισχύντως τὸν πόθον δημοσιεύουσα (τ. 
Νιυβ5.λόνις ἴῃ Οαηϊ.(Μ.44.7728}; ὃ μὲν ν. μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας 
καταλύει τὸ σφοδρὸν τοῦ ἔρωτος" ὃ δὲ ἡμέτερος ν. μένει διηνεκῶς ἡμᾶς 
ἀγαπῶν, καὶ ἐπιτείνων τὸν πόθον' ὅπερ δηλῶν ὁ ᾿Ιωάννης νυμφίον 
καλεῖ, ὅτε ἀκμάζοντες οἱ πόθοι (Ὠτγδιο ρον 5.5 ττ(ς,3260). 

Β, Ογῖϑε δ5 ὑτίδερτοοσὴ οἱ Ὁβυχοῇ ; 1. ἴῃ σεη. ὁ ν., λόγος ὅ 
οὐράνιος, αὐτὸς ᾿Ιησοῦς Χριστός Ἐλαδ.ἦ.6.10,4.40(Μ.2ο.860Α}; 1δ.το, ς. 
κα(βό60}); Οτ Ν γ55.ἤσηι ἐπ Οαη, (Π,44.7770) οἷτ, 5. νύμφη; Ατατηοη, 
..3:20(Μ.85.14130); Ογτο ίαρλι εκ. (15.112); περὶ τοῦ Χριοτοῦ καὶ 
τῆς ἐκκλησίας, ὡς ἐπὶ βασιλέως ν. καὶ νύμφης βασιλίδος (οβτα, πα, 
10Ρ.5(Μ.88,2530); ὁ ἄχραντος τῆς ἐκκλησίας ν. ΤΟΥ Ν᾽, ν55.ἤσνι.10..5 
ἴῃ 7σ.(ρ.307.20); 2. ἃ5 Ἰεδοῆοχ διδασκαλεῖον δὲ ἡ ἐκκλησία ἦδε καὶ ὁ 
ν. ὁ μόνος διδάσκαλος ΟΙετη, ῥαφά.3.12(ρ.280.21 ; Μ.8.6774); Οτ απ 
(Ρ.96.32; ΟΥ.Ν 17.13.80} οἶτ, 5. νύμφη ; ἐδι(ρ.τορ,24; Ν..17.256Ὰ) ; γέγονε 
τοίνυν ἡ τοῦ ν, φωνὴ ἡ διὰ τῶν προφητῶν ἐν οἷς ἐλάλησεν ὁ θεός (τ, 
Νιγ85.ἤσηι. 5 ἵπ Οαπὶ. (Μ.44.8610)} 3. 1πι δ ἄσπιδη πιαίαχα οὐκ ἦλθε τὴν 
δόξαν αὐτοῦ ἐπιδεικνύμενος, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ κάλλους ἐπιπλήξῃ 
αὐτήν, καὶ παράφρονα ἐργάσηται, ἀλλ᾽ ἔρχεται ἱμάτιον περιβεβλημένος, 
οἷον ἡ νύμφη μετέχεται γὰρ αἵματος καὶ σαρκὸς παραπλησίως αὐτῇ: 
καὶ οὐκ αὐτὴν ἄνω καλεῖ, ἀλλ᾽ αὐτὸς πρὸς αὐτὴν. παραγίνεται, τηρῶν 
κἀνταῦθα τοῦ ν. τὸν νόμον τὸν πρὸς τὴν νύμφην αὐτὸν ἄγοντα (Ὦτγ5. 
ἐχρβ ΐη ̓ ς. 5ττίς. 318); 4. αὐτου ψ ἢ τάδ; ἃ. εἰϊεοϊοα ὃν Ὀαριείδη, 
ἜΧχερ. 10.3:20 ἐστὲ τοίνυν, φησί ἴβα. 10. Βαρῖ.7], ν. ... ὁ Χριστός... 
ὑμεῖς δέ, ὦ σοφώτατοι μαθηταί, τὴν νυμφενομένην ἀνθρωπότητα τῷ 
«Χριστῷ πρὸς αὐτὸν ἰοῦσαν ὁρῶντες, καὶ εἰς πνευματικὴν ἀναβαίνουσαν 
οἰκειότητα διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος τὴν ἀποκεκομμένην καὶ δραπετεύ- 
σασαν τῆς εἰς αὐτὸν ἀγάπης καταθεώμενοι φύσιν, μὴ ἀσχάλλετε, φησίν, 
ὅτι μὴ μᾶλλον ἐμοὶ πρέπει, προστρέχει δὲ λίαν εὐπετῶς τῷ κατὰ πνεῦμα 
»ο .ν» μὴ ἐν ἐμοὶ ζητεῖτε τοῦ ν, τὸν στέφανον (γγυ. 70.2.τ(4.1590-Ἐ); 
Ὁ. ὃν Ὀεοογῖηρ ΠΟΙ ἔσο ὁ δὲ ν. ... ἐσθίεται καὶ γίνεται τροφὴ τῇ 
νύμφῃ ΤΠαῚσΉϊ.5:3(2.55); δ. νὶς 5 τι 5 Οὗ 116 οὗ ὑσ4α ἀερεηάεπε 
οι ΠΥ τεδίίοη ἴο Βροιβα δι᾽ ὅλου δὲ τοῦ λόγου [8ς, (δηΐ., τινὰ μὲν 
ὡς παρόντι λέγεται τῷ ν." τινὰ δὲ ὥσπερ ζητουμένου παρὰ τῆς νύμφης" 
ἐπεὶ καὶ τῶν προβλημάτων ποτὲ μέν τινα ζητοῦμεν ἀποροῦντες τῆς 
λύσεως" ποτὲ δὲ τῆς λύσεως ἀπολαύομεν, τοῦ ν. λόγου καταυγάζροντος 
ἡμῶν τὰς καρδίας. εἶτα πάλιν ἀπαροῦμεν ἐν ἑτέροις, καὶ πάλιν ἡμῖν 
ἐπιφαίνεται' καὶ τοῦτο πολλάκις, μέχρι τελειωθέντες τοῦ ν. τύχωμεν οὐ 
μόνον ἐρχομένου πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ μονὴν ποιουμένου, καὶ ἡ ἐκκλησία 
ποθεῖ μὲν ἐγκαταλειπομένη τοῖς πειρασμοῖς, ἐπιφαίνεται δὲ αὐτῇ τοῖς 
χαρίσμασι ᾧντ. [ν Οαπς.2:9(Ν].60.12840)---τἰοπρῃ ΟὨασο. ἴῃ τη ϊβ 
Ῥᾶβϑαβε ποί δἰννανβ Οἰδατ]ν αΙ5[. ἔτόση 5011]; οἵ. Ἰἀοητἰβοαεξίοῃ οὗ 
οι δῆλον ὡς ἡ νύμφη τοῦ λόγου ψυχή, ἤγουν ἐκκλησία Χριστοῦ ἰδ. 
(τ2840); οἴ. ἔεπη ἐκκλησιαστικὴ ψυχή, 1.53: 6(τ285:1»,1288.); ἅ, ε5ρ. 
ἴπι σοπηδχίοη γε τ Ρατοιβία, ΕΡὮτ, 2.230 Ὰ. 
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(. Οὐ χῖβε 85. ὑχίαθρεοοση οἵ νἱτρίπβ; 1. ἴῃ ρεπ,, βεῃ σγρηρ. 
Ρτοθιλ (ρ.5.18; Μ.18,320); ἐδιατ(ρ.131.18; 2080); ἡ δὲ φροντίζουσα 
τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ν. αὐτῆς ὁ Χριστός ἐστιν ΑἸΉ νἱγρ.2(ρ.37.12; Μ.28. 
2530); 1Βαβιλποιυῖγρ.2τ(Μ.30.7134)}; τεῖ, ΒΜ νύμφη, ἧς...ν. ὁ 
Χριατός ΤΠατιδιυά, παν, ΒΜ (Με 6.6934}); 2. ἢϊβ ἀδιιδηας διὰ 
νηστείας καὶ ὑπακοῆς.»«ὦ παρθένε,..«ἀρέσεις τῷ ἐπουρανίῳ ν. ΑἸὴῃ. 
υἱγριό(ρ.40.6; Μ.28,2570); 1δ.24{Ρ.59.5; 2800) ; δεῖ, «τὴν παρθένον... 
τὸ.««σῷμα, ὥσπερ τινὰ ναὸν ἣ παστὸν τοῦ ν., ἔχειν εὐτρεπισμένον, τὴν 
δὲ ψυχὴν ἐν τούτῳ αὐτῷ νύμφην καθαρὰν συνευνάζειν ἡΒαβ,πο.υΐγρ.27 
(}1.3..7258); κἂν μόνη αὐτὴ ἢ [30. παρθένος], μηδενὸς ἀνθρώπων 
παρόντος. -«πράττειν τι τῶν μὴ ἀξίων τοῦ ν. οὐκ ἀνεχομένη ἐδ.20(720 4}; 
1.27 (7250); ἐὰν... ὅλη θεῷ συναφθῇς, ἄνω χωρίσῃς, οὐ μὴ κάτω πέσῃς, 
οὐ μὴ διαχυϑῇς, ὅλη Χριστοῦ μενεῖς, μέχρις ἂν καὶ Χριστὸν ἴδῃς τὸν σὸν 
ν. Υ.ΝὰΖ,.07.37.12(Ν1.36.2974}); 3. ἰονε οὗ ὈγΔορτοοχὴ δπα ἔγαΐουηαὶ 
σΒατῖν ἀγαπᾶν οὖν δεῖ τοὺς πρὸς τὸν ν. παρακαλοῦντας, ἀλλὰ δεῖ τὴν 
ἀγάπην δικαΐαν καὶ μὴ συγκεχυμένην ποιεῖσθαι, ἵνα μὴ τοὺς ὑπηρέτας 
τοῦ ν., ἀπὸ τοῦ συνεχῶς ἀκούειν αὐτῶν τὰ περὶ τοῦ ν. λαλούντων, ἔσους 
τοῦ ν, ἀγαπήσασά ποτε, καθέλῃ μὲν τὸ ἀξίωμα τοῦ ν. [Βα5.Αποιυέγν. 
37(}1.30.7448); ἕως ἂν διὰ τὴν πρὸς τὸν ν. ἀγάπην ἀγαπῶσα φαίνῃ τοὺς 
ἀδελφούς, σώζεις καὶ τὸ πρὸς ἐκεῖνον καὶ τὸ πρὸς αὐτοὺς τὸ τῆς 
ἀγάπης σεμνὸν 18.(7454). 

Ὦ.. Ολσῖβε 85 Ὀσγἀθρτοοῦη οὗ 500]; 1. ποπ-τηνβί. (πουρὰι αἰδεῖπο- 
ἐἴσπ Βεῦνθοη ταγϑῖ. δηα που-πιγϑῖ. τϑς ἰ5 ποῖ αἰναγβ οἰθασ σα); 
8. ἴπ βεη. μακάριός ἐστιν ὅ κεκλημένος ὑπὸ τοῦ ν. 44. Ῥμτ τ ςίρ.67. 
20); ζηλοῖ... .ἐπὶ ψυχῆς ἐχούσης ἕνα λόγον ἕνα ν. ... ὃ δὲ ν. καὶ καλὸς 
ζηλωτής Οτ,. οη!.δι 5 τη ἔχ. (ρ.227.31}1.); ἡ σώφρων γυνὴ ὡς νυμφίῳ 
τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ. κοσμεῖται... ἔστι δὲ αὐτῇ κάλλος ἡ ἐν τῇ ψυχῇ εὐνομία 
Ἠον" Οἱ θν.γ3.τό; Ὁ. Ὁν Βαρεϊ5πὶ ἔκδυσαί μοι πορνείαν καὶ ἀκαθαρσίαν, 
καὶ ἔνδυσαί μοι σωφροσύνης λαμπροτάτην στολήν. ἐγὼ παραγγέλλω, 
πρὶν ὁ ν. τῶν ψυχῶν εἰσέλθῃ ᾿]ησοῦς Οντ. ἘΠ ῥγοεαϊςεΐ, 4; αἱ δὲ μέλ- 
λουσαι ψυχαὶ τῷ νοητῷ ν. συνάπτεσθαι, παρασκευαζέσθωσαν ἰά. «αἰτεῖ. 
3.1; Ὁ. ΔΈΟΙ Τα οἴου οἵ θοάν ἡ σὰρέ...ἣν ἡ ψυχὴ βαστάζουσα 
δαᾳδὸς δέκην τῷ ν. παρίσταται Χριστῷ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως ΜΕΙΠ. 
δγμηρ.6.3(0.67.153; Μ.18.1178); 2. γτιγβῖ.; 8. ἀδβογιρίϊοι οὗ τα υϑιϊοδὶ 
ΓΘΙΔΕΙΟΠΒΗΙΡ Ὀείνεεη Ὀγάδρτοοτι δηᾶ ᾿υιάς νῦν ἔοικε πρότερον 
ἐνεωρακέναι τρανότερον τῷ τοῦ ν. κάλλει ἡ νύμφη...τάχα δὲ κλίνην 
κοινὴν ἑαυτῆς καὶ τοῦ ν, τὸ σῶμα αἰνίττεται, ἐν ᾧ ἔτι οὖσα ἡ ψνχὴ 
ἀξιοῦται τῆς τοῦ λόγον κοινωνίας....«σύσκιον δέ φησι τὸν ν. διὰ τὴν πυ- 
κνότητα τῶν ἐν τῷ λόγῳ καὶ τῇ σοφίᾳ θεωρημάτων Οτ Οὐ». 3(ρρ.174. 
28-.-τ175.27; Μ.13,147}0); ψυχὴ..-ἔρωτι πνεύματος οὐρανίον τετρωμένη, 
καὶ πόθον ἔμπυρον διὰ τῆς χάριτος ἀεὶ ἐν αὐτῇ πρὸς τὸν οὐράνιον ν. 
ἀνακινοῦσα, ἐπιθυμοῦσα τελείως καταξιωθῆναι τῆς πρὸς αὐτὸν μυστικῆς 
καὶ ἀρρήτου ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος κοινωνίας ἀποκεκαλυμμένη τῷ τῆς 
ψυχῆς προσώπῳ, καὶ ἐνατενίζουσα τῷ ἐπουρανίῳ ν. πρόσωπον ἐν φωτὶ 
πνευματικῷ Μας.Αεριλοπετο, (Μ.34.5441.8); ὡς γὰρ ὁ ν. αὐτῆς 
καταλιπὼν θρόνους καὶ κυριότητας κατὰ τὸ θνητὸν ἐκολλήθη, ἵνα ἐν 
αὐτῇ κατὰ συμπάθειαν γεγονώς, εἰς ἀπάθειαν αὐτὴν τὴν ἑαυτοῦ μετα" 
βάλῃ" οὕτω καὶ αὕτη τῷ δι᾿ αὐτὴν ἀπεκδυσαμένῳ τὰς ἀρχὰς καὶ 
ἐξουσίας, καὶ ἑαυτὸν ἀπὸ μορφῆς θεοῦ εἰς μορφὴν δούλου διὰ τὸ περὶ τὴν 
νύμφην φίλτρον κενώσαντι, κατὰ τὸ ἀθάνατον κεκολλῆσθαι ὀφείλει, ἵνα 
καὶ εἰς τὸν οὐράνιον παστὸν αὐτῷ πρὸς τὸν πατέρα ἀνιόντι συνανέλθῃ 
Βαβι πονέγρι οί 30.7694); Ὁ, οἴἴεοιβ οἵ τ 5 σε] οβῃὶρ ἅρμο- 
σθεῖσα εἰς νύμφην ἡ ψυχὴ τῷ ἐπουρανίῳ ν., λαμβάνει ἀρραβῶνα ἐκ τοῦ 
πνεύματος, εἴτε χαρίσματα ἰαμάτων, εἴτε γνώσεως, εἴτε ἀποκαλύψεως 
Μασ Αερ.λονι,45.7(}4.34.Ἴ028); ὁ ν. τοῦ περὶ αὐτὸν ἔρωτος αὐτὴν 

ἀμειβόμενος, κἂν δούλη...«διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν κοινωνίαν ἐξευγενίζων 
βασιλίδα οὐρανῶν ποιεῖ ἘΒαΞι Αποιυΐγρ.26(Μ.30.7240); ἡ νύμφη, 
συνιστῶσα τοῦ ν. τὴν ἀγαθότητα, ὅτι κἂν μέλαινάν τινα λάβοι ψυχήν, τῇ 
πρὸς ἑαυτὸν κοινωνίᾳ καλὴν ἀπεργάζεται ΟΥΝ 55. ἀονι.2 ἐπ Οαη (Μ. 
44.71920) ; πλεονασμὸν τῆς ἐν τοῖς ἀγαθοῖς εὐφροσύνης οἰκονομῶν ὁ 
ἀγαθὸς ν. τῇ πρὸς αὐτὸν ἀνιούσῃ ψυχῇ τὸ. δ(Β458); οὐδ᾽ ἑνὸς ἐπι- 
βουλεύειν δυναμένου τῇ περιληφθείσῃ ὑπὸ τοῦ ν. ψυχῇ Ογγ. [ἐγ Οαη!.2:6 
(Δ1.69.τ2840). 

Ε. Ὁποκῖ., οὗ Ψα]επε. ϑανίουν, θθοοτηΐπρ βροῖιθῈ οὐ Ασμαπιοῖῇῃ, 
ὙΠ α 8868 ν}}}} β πα }ν δαΐεσ ἰηΐο ῬΊθσοότμβ, [τος ἤαεν.1.7.τ(Μ.7.5124}; 
“ερουσαλὴμ ἡ ἔξω Σοφία, καὶ ὦ ν. αὐτῆς ὁ κοινὸς τοῦ πληρώματος 
ζαρπός ΗἸρρ.ἤαεν.6.3,(ρΡ.163.4; Μ.τ6.32468); οἴ, τὸ δὲ ἐντεῦθεν 
ἀποθέμενα τὰ πνευματικὰ τὰς ψυχὰς ἅμα τῇ μητρὶ κομιζομένῃ τὸν ν., 
κομιζόμενα καὶ αὐτὰ τοὺς νυμφίους τοὺς ἀγγέλους ἑαυτῶν, εἰς τὸν 
νυμφῶνα ἐντὸς τοῦ Ὅρου εἰσέασι ΟἸδτη. Ἔχε. Τβμάοὶ, δ4(ρ.τ28.16; Μ.0. 
6808). : 

Ἐς ΟΥΒΕΓ πιεῖ, ἈΡΡΙ]ΟΘΈΟΠΗΒ ; 8. Οὗ Ια ἔα] ὈΙΒΠΟΡ α5 “δη! ἀθρυοομη᾽ οὔ 
Ὧϊ5 5Ξε6, δ ῥΠοαϊο ἀρ. Ἐναρτ.ὐ.6.2.8(ρ.58.14; Μι86,252:Α); 2. ἴῃ 
Ῥᾶρϑη χων βίθγίεϑ ; [ῃ Υ1{18] ΟΥΥ οὗ ἀενοίεες αἵ Ἐ]ειιβ5 χαῖρε νυμφίε, 
χαῖρε νέον φῶς ΕἸττηοι9 Μαΐεχηιβ δ δῆγογε ῥγοζαπαγρε γέ- 
ἰρίοηερη οι ἡ. Ε1..12.το25Δ). 

Ἡ ἢ 



νυμφιοφόρος 
φγυμφιοφόρος, γεῤγόσεηίίηρ {πὸ δνΐάεργοοηι, Ὑπάτιϑιυά,ἐῤῥι2.150 

(Μ.99.14698).. : 
Ἐγυμφίωσις, ἡ, τοεδάίηρ; 5βριτιτυδὶ, Ὑμάτιϑιθα, ρΡ.2.τ5ο(Μ09. 

14604) Κἢὶ 6.1. ἴογ νύμφευσις. 
ἐγυμφοδόχος, γερεϊνίηρ ἱμὲ ὑγάθ, Αὐιᾶτ, ΟΥ.ον. τ) Ν.97.τοῦ5Ὰ}). 
νυμφοστολ-έω, σεὶ ας ἐφεογί οΓ ὈΥϊᾶβ οΟΥὍἨ Ότἀδρτοοχα; 1. 1π|., οὗ 

Ομ τίθει Ἰοϊπίηρ Αάδτα δηὰ Ἐνε ἐμοὶ [5ς. 1ο. Βαρί,] τὴν κεφαλὴν 
ὑποκλίνεις, ὁ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔαν ἐν τῷ παραδείσῳ, καθάπερ ἐν 
θαλάμῳ, νυμφοστολήσας; ΤΟμεν5. ῥγαδεμνς.τ(2.Βο6.}; νύμφην [50. 
Ἐν] χειρὲ πλαττομένην θεοῦ. ..““οὔντα θεόν Ἐα5.36}.0γ.3.2(Μ.8ς.530}; 
Απαϑί.ϑιποχ. τ2(Μ.80.χο 528); 2. τηςῖ.; ἰσαὰ ἴῃα 500] 85 Ὀτιας ἴὸ 
(οἄ οὐ Ομηβί “εῖται τρόπον τινὰ ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν ἀσώματον....«τοῦ 

θεοῦ συζυγίαν Οτ, ΝΥ 858.Δοηι, τ ἴηι Οαη.(Μ,44.7654); 1δ.(7698) ; τοῦς 
μὲν γὰρ ἀρχομένοις τὸ βασιλεύεσθαι πρέπει, τοῖς δὲ τετελειωμένοις 
εοεῖσθαι Τμάϊι αη.3:01.(2.87}; μακάριος ὁ “-ούμενος καὶ διακρίνειν 
ἐπιστάμενος φωνὴν μοιχοῦ καὶ νυμφίου 35. (Βτ]51] 16.5: 2(109); τεῖ. 

ππίοη οὗ (γι 5 παπῖαπι 50} ἢ Π18. θοαν ἡ ἁγία παρθένος... 
ψυχῆς αὐτοῦ 35. Χριστοῦ] μήτηρ ἐστίν, αὐτῆς πρὸς τὴν φυσικὴν τοῦ 
ἰδίου ἐνδύματος συζυγίαν --ουμένης Τιεοπί. ΗΝ ἐεί.3.2(}}.86.1600Ὰ}; 
οὗ Ἰεαάϊηρσ (μγίβι 88 δυάδβργοομῃ ἰο ὈΠατΟΝ 85 Ὀτ]48, Οὐ Ν 88, ἤθη. 
 ἠῃ: (απ. (1.44. οτ60). 

Ἐγυμφοστολία, ἡ, πεῤίίαϊς, Βα5.561.0. Τ}οοὶ, (Δ .85.4848). 
Ἐψυμφοστολίζω, δεῤοιδε, ταεῖ. νυμφοστολιοθῆναι τῷ Χριστῷ 48. 

ΘΕ]. ΤἈδοὶ τ 1.85. Κοτο) ; οἵ ὈΙβιορ ἴῃ τοὶ. ἕο Π15 56ε8 ἦλθε νύμφο- 
στολίσων ὑμᾶς τ γε5. Μ εἰοἰ. (Μ.46.860Α). 

Ἀψυμφοστολικός, Πκ6 ἃ ργοογηδηα; ταθί,, τεῖ, σοα᾽ 5 ἀθα!!ηρθ 
στ Αάδτῃ πατρικὴν καὶ ν. τῶν χιτώνων περιβολήν ΑἸαΒῖ 5. πεχ. 12 

(Μ.89.1τος68). 
νυμφοστόλος, ὁ, ο6 τοῖο ἐξεογὶς ἦι ὑγί46 κύριος...τὴν γυναῖκα 

δημιουργήσας, καὶ οἷονεὶ ν. γενόμενος, προσάγει.. αὐτὴν τῷ ἀνδρί 
Τάς Μα].2:τ41.(5.1682); 14. ἢαθν.5.25(4.464); νύμφη [5ς. ΒΜ] ἧς 
νυμφοστόλος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Ὑπάτι δια παν ΒΜΤ (Μ.οό. 

6034}; οὗ ἔποβε ψπὸ Ἰοδὰ Ὁμυτοῖ οὐ ἱπάϊνιιι8] 5οι1]5 τὸ (Ὠγίβι: 
, Ρααὶ, Οὐ Ν γ88.υγσι2τ(ρ.327.τ6; Μ.46.4008); Ὑπατ. αν ,(3,1302); 
ἰᾶ.6ρ.χ46(4.τ 268); 8. Τῦκα τοὺς τῷ παρθενικῷ τῷδε νυμφῶνι..-παρα- 
στάντας ἡμᾶς ὁ μυστικὸς ν. Δουκᾶς πρὸς τὴν τῶν ἐν αὐτῷ καλῶν 
κατανόησιν τῷ λόγῳ χειραγωγείτω ΤΑΤΠ οεεμν5.1(Μ.28.0734}; τεῖ. 
ἑαποιίοι οὗ λόγος ἐνδιάθετος πὶ [με 5081} τὰς γνωστικὰς ἡ θεωρητικὴ 
ἀρετὰς ἐφιστῶσα.. ὡς ν. λόγον τὸν ἐνδιάθετον ἩΜαχ.ἐαρ. αἰ τόδ(Μ.90. 

14400). 
ἐγυμφοτόκος, ἡ, 1. γιοίπον οὗ ἰΐ:ιὲ δγίάεργοομι, οἵ ΒΜΝ χαῖρε τοῦ. 

χηρεύσαντος κόσμου ν. ἀμίαντε τι Τῆδυτα, αηημρ, 3Ξ(Μ|.10.11774}; 

Ζ. τηεοίδιον οὐ ἐκ ὀγίάθ; οἵ 8. Απης, Αμάγ τιεαη, ΒΜ ο(Μ.97.13280), 
Ἐγυμφοφυλακτήριον, τό, ἠοιδέ οὗ ὑγίάδς, οὗ ἃ σοῃνεηΐ ν. τοῦ᾽ 

βασιλέως τῶν οὐρανῶν Ὑμᾶτιϑέι 4, ἐρῥ.2. το Μ.90.14688). 
νυμφών, ὁ, ὀγίἀεεϊαπιδον; τηδῖ.; Ἑ. οἵ πδανεπ, τοῦ, Μί,25:1-3 

ζητῶ προσαρμοσθῆναί σοι εἰς τὸν ν. τὸν μέλλοντα 4. Χαηέμίρῥ.36 

(Ρ.140); ὁ ν. μου [1.6. (Βγ151] ἕτοιμός ἐστιν, ἀλλὰ μακάριός ἐστιν ὃ 

εὑρεθεὶς ἐν αὐτῷ ἔχων τὸ ἔνδυμα λαμπρόν Α(. Ῥ ΙΪ.τ35(Ρ.67.8); κύριος... 
τὸν χορὸν τὸν ἅγιον αὐτῷ τῶν παρθένων ὥσπερ εἰς ν. τὴν ἀνάπαυσιν 
τῶν καινῶν αἰώνων ἐφομαρτοῦντα συνεισελεύσεσθαι χρησμῳδεῖ ΜεΙΆ, 

γη1.1.3(0.14.7; Μ.18.1280); 1δ.8,τ2(ρ.ο6.21; 1570); κατὰ γὰρ τὸν 
θνητὸν τοῦτον βίον...μήπω τοῦ ν. ἠξιωμένοι... «ἀλλ᾽ ἐπὶ τέλει αὐξήσαντας 
αὐτοὺς καὶ τελειωθέντας παραλήψεσθαις ἐπαγγέλλεται, καὶ εἰς τὸν 
αὐτοῦ συνεισάξειν ν. Ἐπ5. Κν.1.ω.12:.36(Μ1.24.56τ0,0); συνάξωμεν τοίνυν 

εἰς ἀγγεῖα τὸ ἔλαιον...εἴ γε βουλόμεθα μετὰ τοῦ νυμφίου εἰσελθεῖν" εἰ 

δὲ μή, ἔξω μένειν τοῦ.ν. ἀνάγκη (ῆγνα."οη1.23.3 1η.. 0.(8,136Ὲ} 2. ἴῃ 

σοπποχίοη ψ τα μαστοῦ “ἐκκλησία θεοῦ, στῦλος καὶ ἑδραίωμα᾽ [τ ΤΊτη. 
3:15] τοῦ ν. Οοηοί. ΑΡ}.3.16.3; νυμφίος ἐστὶν ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ἐκ- 
κλησία νύμφη, καὶ ὁ ν. ὁ τόπος τοῦ βαπτίσματος ΑΥπτποη, ἡ ὁ.31:20(Μ. 
85.14130); 5. οὗ βρ᾿χίταα] βεηβε οὗ (δῖ, ὑμεῖς ἀκούσατε τοῦ μυστηρίου 
τοῦ ἄσματος τῶν ἀσμάτων, ὑμεῖς ἐντὸς γίνεσθε τοῦ ἀκηράτου ν. σι. 

Νγβϑβ.ΐλοριτ ἐμ απ. (Μ1.44.1654); 4. Ομοβι. τὴν μὲν Ἀχαμὼϑ... 
λέγουσι..«.ἐντὸς πληρώματος εἰσελθεῖν, καὶ ἀπολαβεῖν τὸν νυμφίον 

αὐτῆς τὸν Σωτῆρα... καὶ τοῦτο εἶναι νυμφίον καὶ νύμφην, ν. δὲ τὸ πᾶν 

πλήρωμα Ἰτοῦ.ἦαόγ.1.7.τ(Μ.7.5128); ΟἸατη χα, Τ λάοὶ,δ4(ρΡ.128.17; Ν. 
9.6898) εἷξ. 5. νύμφιος:; ἐδ. 68(ρ.120.14; 6924); τεῖ, Ματοοβίϑη βαογα- 
τποηΐβὶ σχίϊο οἵ τὰς Ὀτ  ἀθομδσθου οὗ μὲν γὰρ αὐτῶν ν. κατασκευάζουσι 

καὶ μυσταγωγίαν ἐπιτελοῦσι, μετ᾽ ἐπιρρήσεών τινων τοῖς τελειουμένοις 

Ἰτϑη λαεγ.τ.2τ,3(661Α); οἷ. Ευαμρείδρη ΡΉΡΡΙ ΡΡ.115.30,117.25; 

οἱ ΒΜΨΥ͂ θάλαμος, ὡς ἐν ν. γὰρ ὁ θεὸς λόγος κατεσκήνωσεν Ῥτος] ΟΡ 

07.5.2(ΝΠ.6ς.72ο 0); ΑὈΥΕΡἢ «οὐοώνς.θ(ρ.454.4}; 60. ῚΒ,ΑΥΗ,, 40,1. 
νὐξ, ἡ, [806. νύκταν ᾿έίάασε. 74ε.τ.τ4{ρ.152.4}} πιρθε, Δ, τι; 

1. εἴνιη. ν. λέγεται ἐπειδὴ νύττει τὸν ἄνθρωπον. .-λέγουσα".. «ὕπνῳ 

δουλεύεις, διατέ τὰ ὑπέρ σε φαντάζῃ;; ἡ γὰρ ν. κατανυγή ἐστιν 0.1), 

εγεαί. τ(ρ.61); 2. Ῥατγροβε; 8. πίρῃς δηᾷ ἀδν, ἴῃ [ὨΘῚΥ τεϑρεςεῖνε 

030 Νῶε 

Βρθ6το5 πᾷ ογάθυ, ρίοσιἐν σα, Οῃγγϑ. λον ἶν 15.4.5: »(6.1470); δηὰ 

τοδηϊξεοί Ηἰβ ρχονίάεπος, Τάτ Ρς τ8:3(1.710)}; Ὁ. Ῥχονιάεβ γεϑῖ 

ΒΠΩ͂ Θπ6 0165 τοᾶτι το ἐπ ον με ᾿ἰρμῖ, Ομτυβιλονεη 15.4.5: 7(6.156Ὰ}; 

Ρτονιθητία!ν ἀεδίρτιεα ἔον τεβε, 14, σοαρα.1.7(3.4800) ; 1Δ ἐονηρμηεί. 

,.Ξ(1.1480); δ. ἴογ τηεραϊτατίου δμα βρί τί] ἱγαϊπίπρ, Οτ. ῥγ 60 1: 

[ἀ».(ρ.26ο.23; Μ.13.6408}; Ογτ.Η. εαἰδελ..9.1; 3. οὗ πὶρῃς οὗ Ἐδϑυτ- 

τεοϊίοη, ὕοβιη. [η4.190}.2(Μ.88.128Δ) ; πἰρῃτ οὗ βίου ἔνε τῇ κυριακῇ 

ν. θεν. Αηΐ.γες.(ρ.794.7; Μι46.6280); 4. ἱερὰ ν.; ἃ. οὗ πίρειῖ οἔ Ηοὶν 

ὙΒυϊβάαν, ΟὨτγβ.4η0}1.7.5(1.507Ὲ); Ὁ. οὗ Ἰϑαδίεσ ἕνο, {δε Ρ. 

ΟΕΡΒ (449)ὰΡ.(ΟΒμαὶς. ει, τί 400 2.1τ.1 0.187.15; Η.2.233}). 

Β. πιεῖ.; 1, οἵ ἰρβόσαάποε οἵ ἀοα απ βρίτίτυδὶ ἀαγκπββ5 θοίοσε 
Της., ΟἸεια ῥγοί,ττ(ρ.80.10; Μ.8.2328); ἰ΄..5ἰγ.5.5(ρΡ.345.9; Μ.0.528); 

Ἐπυβλμοορῆ, [γ-δ(ρ.τοῦ.7; Μ.24.625}0) ; Ογτιαάονγ.3(1.840); Τάτ, ονι, 

13:12(3.130); 2. οὗ Βρ ταα] ἀα κη658 δπά 5 Ἷπ βεη.» ΟἸθίη. ῥαδά.2. 

το(Ρ.217.2; Μ.8.5160); ΟὨγγϑ.λόοῖι. 56,3 ἠηι0.(8.3308); 3. οἱ βῖαῖε 
αἴζοσς ἀραῖῃ, ἐδ.56.2(3200) ; 4. οἵ βούζοννβ ἀπά τηϊϑίοτίυπδβ, Τμάξ, 
Ρε.216(1.627); ἴδιτδτα(606); 5. οὗ ὑποοτίαιμίν ἀηὰ ἀουθί, Τ᾿ ἐμά, 

18:6; Οὐ Ὑμαυτα. απ ν.τ6(ρ.37.7; Μ.το.το070) ; 6. οἱ Ῥγεβοηῖ Ἰ᾽ΐς ἴῃ 
ρϑη., Ογ. ἦγ. ὅο ἵμ [ιαρπι(ρ.261.2; Μ.13.6400); ΟΠτνβ.λποηι. 56.3 1.70. 
(8.3308). 

νύσσα, ἡ, 1. ἐμγηηρ-βοοὶ; ἢρ., οἵ ταϊά-ἀαν 45 τυτηϊηρ-ροβί ἴῃ 
51} 5. οοῦχβα, ΝΟΊη,ῥα’.70.4:8(Ν1.43.1730); 2. το ]ηφ- βοοί (Αἶδὸ 
“ἰαγη-ροςι); ταϑῖ., Οὐ ΝαΖ.0γ.38.1ο0(Μ.36.3218}; 19.43.22(5258); 

Ἐναρτ. ἢ. 6.1.ττί(ρ.2ο,18; Μ.86.24520); κατάγχων τῶν παθῶν τοὺς 

ἱππέας εἰς ν. ἤρθης τῆς ἄνω θεωρίας (να ρὰπ οπ ΟΤΕΡΌΤΥ οὗ ΝΥ 588), 
(εο.Ρ 5. καγηι.14,2} 3. τηοῖ,, σοι 56 οὗ ἔτη, Νοηη, αν. [0.32:20(Μ.43. 

640); 1δ.6: 35(8008) ; ἐδ.7: τά(δοδΑ). 
νύσσ-ω (νύττω), 1. ῥίογοε, ῥγίε, οἵ Ῥιοτοίηρ της 5:46 οὗ (Ὁ γίβε 

(10.19:34) τῷ κάτω ὄχλῳ... «λόγχαις “"ομαι...σοὶ δὲ λαλῶ Α4..70.0] 

(Ρ.199.15); ἀκούεις με..«νυγέντα καὶ οὐκ ἐπλήγην 1διτοτίρ.201.20) ; εἰ 
μηδὲν εἰλήφει παρὰ τῆς Μαρίας...οὐδ᾽ ἂν νυγείσης αὐτοῦ τῆς πλευρᾶς 

ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ Ἰτοη.μα6’γ.3.22.2(Μ.7.9518); ΟΥ..70.2.8(4; ρ.ὅ2. 
22; Μ,14.1210}; ὁ κύριος...«ἐξ ἑνὸς ὧν ἐξ ἑνὸς ἐνύγη, ἐγὼ δὲ [3ς. 
8. ὙΒοΙΩ85] ἐκ τεσσάρων [86. Θἰαπηθπ 5] ὑπάρχων ἐκ τεσσάρων ““ὁμαι 
ΑΙ. Τμον,.Ἀ τόπ(ρ.270.18}; ΑἸΠ.4Ρ. Ερίο  τοίρ.16.8; Μ.26.1οό50); Νοηη. 
»αν.70.το:34(2}4.43.0058); 2. πάρε, (Βγγβ. λον. δ.2 ἦπ ΕρΆ(ατ.550): 
1.8. σ(61Β); 3. οἰΐν, γποῦθ, ΤΠάτ ῥγουΐά, (4.510); ΤΟ. Μοβο, ῥγαὶ. 43 
(Μ.87.28078}; 4. πιεῖ. ; ἃ. ῥγίεβ, σἰαῦ λόγοι...«τὴν συνείδησιν “τοντες 
Βαβι μον ᾿ς. 37(1.364Ε; Μ.30.804); οἰ σῃγνβ λον, ὅ4.5 τη. ΜΠ.(γ. 
6434); ΡΔ]}] λεγε. οίρ.139.14; Μ.47.18}; Ματο, ίας,ν. ονΡὴ. 4. 
Τιρά, ῥόνξ,ο(ρ.132.10); {70.1).ἐγεαὶ, τ(ρ.61); Ὁ. μγρέ, ἐπεῖϊο, Οὐ. Κν. 
66 μι 1.ετ4τ6(ρ.265); ὙΒατ,᾿..6.1.2.1ο(3.726); ( 6] .ΟγΖ.ἢ.6.3.το.17. 

νυσταγμός, ὁ, ἀγοιυδίηεες, 44.70.32(0Ρ.τ68.,4); τεῖ. Με.2ςις ὁ... 
χρονισμός ἐστι τὸ πρὸ τῆς παρουσίας διάστημα τοῦ Χριστοῦ, ὁ δὲ ν, καὶ 
ἡ κοίμησις τῶν δέκα παρθένων ἡ ἔξοδος ἀπὸ τοῦ βίου ΜεΙΉ ΣγηΡ.6.4 
(Ρ.68.21; Μ.18.120Ὰ); ὕπνος βαρεῖα τίς ἐστιν ἀναισθησία" ὁ δὲ ν, 
μῖγμά ἐστιν ἐγρηγόρσεως καὶ ὕπνου Ὁ Βα5.ἠον ἷη Ῥγ δι 4(2. 6188; Μ. 
211ποο0); ΡᾺ]}}. 1.1 αμς.2{ρ.17.τ8; Μ.34.τοττο) ; Ρἱυτ,, ΟἸδιη.᾿ασά.2.9 
(Ρ.2ο7.18; Μ.8.4060); πιεῖ.» οὗ ϑβρίτἶτααὶ τογρον, Βαβι λοντο, (2.70 Ὶ ; 
Μ.31.3440);); ΟΥΝ γβ5. λοῦης ΤΣ τη (απι.(Μ.44.0064}; ῬΑ]} ἢ. απ 5. 
Ρτοριῃ(ρ.το.το ; Μ,34.1οο 1). 

νυστάζ-ω, δὲ ἄγοιοεν, ἄοτ:ε: Ἱ. ἰἰτ., ργενεηῖεα δυποπρ σΠΌτΟΝ σοι- 
στεραίϊοι Ὀν ἀεβοοῃβ, Οη5ὶ..4.Ρ}.2.57.13; ρΡτονευ φαλακρὸς ὧν κατὰ 
κριοῦ μὴ “"εἰν ΟΥ Νά, ἐρ.τοι( Μ.37.3128, ν.]. νευστάζειν) ;2. τεῖ. τηεη- 
16] ἀπά ςρὶτ.8] τουροῦ, ες. δαϊ. τότ; Ηρ ἀαενιρτόετη. (ρ.3.5; Μ. 
16.30200) ; “οντες φανταζέσθωσαν Α1Π.ερ. Δερ.11.23(Μ.25.5924). 

Ἐγυχαλία, ἡ, πίρλϊ, Οὐ Ν νΚΞ5.υ ΕρΡὴν.(Μ.46.8368). 
νυχθημερινός, ὁ} α πίρλϊ ἀπά α ἄαν, ΤΟ μΥγ5. μον.13(13.2530); 

δεἑοί Οἰθητι ῥγοὶ. (Ρ.316,.5; Μ.9.7884). 
νύχος, τό, πρὶ, ἀαγκηέδς λύχνος γάρ, παρὰ τὸ λύειν τὸ ν. λέγεται. 

ν. δὲ καλοῦσι τὸ σκότος οἱ περὶ λόγους σπουδάζοντες Μαχιφμ. ΤΠαὶΟς 
(Δ οο.6680) ; ἰπι6]]Θοίμ4], ἰἄιορμδς.(Μ.01.724). 

Ἐνωβελ(λγίσ(σ)ιμος ὁ νοβελ(λ)-, Ἐνοβελ(λ)ή-), (1.841. ποδέ 155 1»».:.5} 
ποεῖ ποῦὶε, Ἀἰσμιδβέ {{π|6Ὸ ποχὶ τὸ τῃδῖ οὗἩ Ὁϑθβαι, γεβίτοῖβα τὸ 1π|- 
Ρετῖαὶ ξαπν, Ῥμϊϊοβι.  .6.8.8(Ν 6 ς, 5618); 170.1),.,4γίοη.(ρ.27.18; 
Μ.οδ6.12570) ; ΤΗΡΒα.εἄγον..374(}1.τοϑ.8068), 

γωδός, ἐμ, Ογας. 518.4.Ο; ἘΡΊΡΠ.ερ. ἀγαδιαρ ἠαον.78.3(ρ.454.13; 
ΝΠ.42.7048); 19 4.Ε].6}}.1.54(4.78.2174}. 

Νῶε, ὁ, Νοαΐ; 1. 85 ἀπτίνρε οἵ Αἀδπὶ; ἃ. 85 τεπονπρ Ἀπ Ὼ 
τᾶς, Τμάτιφι. 531} θη.(1.66}); οἔΑ1..44».2.510}1.26.2564}; Ρ. 85 Ὀτὲτ 
βουνίηρ ἀϊνὶπο παρ, Β65.58].07.5.2(Μ.8ς.848) ; (Οβη).1 Πα. 10. 50}. 
88.2360) ; ἀπ 4150 85 μβανίηρ' ἀοτηϊ πίοι ΟΥΕΥ ἰοννοῦ οὐδάτυτοβ, (συ 5. 
ἤορη.2.5.5 τη Θδη.(4.2388,0); Βα5.861.ογ.6.3(068); 6. ἐχερ. οπ,9:26- 
21 τοιοῦτος ἦν ὁ καρπὸς τοῦ ξύλου τοῦ γνωστοῦ καλοῦ καὶ πονηροῦ, 
οἷος ὁ οἶνος, ὁ τὸν Ν. γυμνώσας Οτ«κεἰ, ἴῃ σόη ον 2ο( .12.1000}; θὰϊ 
ΝΟΔἢ βἰηπθα ἴῃ ἱρποιᾶπος οὐκ ἥδει Ν. τὴν τοῦ οἶνου φύσιν, ὅτι 



νωθροκάρδιος 

μεθύσκει τῷ.; ΟὨγγδ.λονι.59.2 1 Οδη.(4.2828); ΤὨδι ψ. 56 ἱῃ Οεἰ. 
(1.68); 2. ἃ5 ἔγρε οὗ (ῃγίβι; 8. ἰῇ ρθη, ὁ δίκαιος γὰρ Ν. μετὰ τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ... «οἵτινες ἀριθμῷ ὄντες ὀκτώ, 
σύμβολον εἶχον τῆς..«ὀγδόης ἡμέρας, ἐν ἦ ἐφάνη ὃ Χριστὸς.. ἀναστάς. 
«οὖ γὰρ Χριστὸς... «ἀρχὴ .««ἄλλου γένους γέγονε, τοῦ ἀναγεννηϑέντος 
ὑπ᾽ αὐτοῦ δι᾿ ὕδατος καὶ πίστεως καὶ ξύλου, τοῦ τὸ μυστήριον τοῦ 
σταυροῦ ἔχοντος, ὃν τρόπον καὶ ὁ Ν. ἐν ξύλῳ διεσώθη ἐποχούμενος τοῖς 
ὕδασι μετὰ τῶν ἰδίων Γαϑὶ.416ἰ.138.τ--2(Ν.6.702..,8); Ὁ. τοῦ. ΟΒγ 55 
Ὀαρτίβπι ταύτης ἔφερε τύπον μερικῶς...ἡ ἐπὶ Ν. περιστερά. ὥσπερ γὰρ 
ἐπ᾽ ἐκείνου διὰ ξύλου καὶ ὕδατος αὐτοῖς μὲν ἐγένετο ἡ σωτηρία, καινῆς 
δὲ γενέσεως ἀρχή, καὶ ἡ περιστερὰ ἀνέστρεψε πρὸς αὐτὸν τὸ πρὸς 
ἑσπέραν. . οὕτω... καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατῆλθεν ἐπὶ τὸν ἀληθινὸν Ν., 
τὸν τῆς δευτέρας γενέσεως ποιητὴν..«ἵνα δείξῃ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ διὰ 
ξύλου σταυροῦ σώζων τοὺς πιστεύοντας, ὁ μέλλων πρὸς ἑσπέραν διὰ τοῦ 
θανάτου αὐτοῦ χαρίζεσθαι τὴν σωτηρίαν γνγτ. Η.εαἰδείι.1γ.το; τοῦ, 
σμηβῦδη Ὀαριδη) ἐπεὶ οὖν πρώτη ἀνάστασις τοῦ γένους μετὰ τὸν 
κατακλυσμὸν διὰ ὀγδοάδος ἀνθρώπων ἐγένετο, διὰ τοῦτο καὶ ὁ κύριος 
πρῶτος τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ἐν τῇ ὀγδόῃ ἄρχεται. ὅτε καθάπερ ἐν 
κιβωτῷ τῷ τάφῳ ὡς ὁ Ν. ἔμεινεν... καὶ τὸ βάπτισμα τῆς παλιγγενεσίας 
ἐπέδωκεν" ἵνα συνταφέντες αὐτοῦ τῷ βαπτισμῷ, κοινωνοὶ τῆς ἀναστά- 
σεως αὐτοῦ γενώμεθα ΑΞἴϑορμ.ς,6(Μ.40,.4480) ; ς- τεῖ, πᾶτε ΝΌΔΗ 
(-- ἀνάπαυσις) ὁ λόγος...ἐστιν ὅ κατ᾽ ἀλήθειαν Ν., τουτέστιν, ἡ 
δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνάπαυσις, ἑρμηνεύεται γὰρ ὧδε τὸ ὄνομα γτ. 
ξίαρλιοη.2(13,338); Ρτος. Ο δη.9:3(}1.87.2070); οἵ. φιονοάο εηῖρι 
φεγμήμ 671 σοῦ {{ἰ6 Νοε γεμΐεηα ἀθάεν}..ἐδὲ ῥοϊίμς δὲ Ἰγασιπάία 
ἀϊυῖπα γταον οί τ εν ὅ...51 ὑόγο γερρίεῖας αἄ.. Οἠγίφριη.. ἤμτε 
Ἔρὸ δῤίν Πα Νοε φιῖ γοφμίοην ἀδάτὶ μορεηῖδι5.. ἀἸοῖεν ᾿ζαεῖος δὶ 
αγεαρι᾽, Οτιἤονι.2.3 τη θη. (ρ.31.το , ; Μ.12.τ604.8}; ἅ. α5 εἰενεητῃ 
ἔτοιῃ ἀάβδχη ἑνδέκατος μὲν ἐξ Ἀδὰμ ὁ Ν, Χριστὸς δὲ..«ὡς ἐν ἐσχάτῳ τε 
καὶ ἑνδεκάτῳ καιρῷ γεγένηται κατὰ σάρκα Ονγ. ρἰαρῆ Οδη,2(1".32Ε); 
6. 85 ἱπϑυρΈγα Πρ ον ἀἰβρεπβδτίοη, ΠῚ ἀρ. σης, ΑΙ .8.12.22; ἴ. 45 
ἐοσθβηδαοντηρ βαϊναξίοῃ, συγ ρίαρλ. δη.5.(13.220); Οοβιη Ἰηα ἰοῤ. 
5(Μ.88,2260); 3. 45 τῆοταὶ ἘΧατΊρὶς ; οὗ ἕαϊτη, Οτ. ΝᾺ Ζ.0».43.70(Μ. 
36.5928); Ογτ. [γ.Επεελ.τ4: τ4(Μ.70.τ460Ὰ) ; Βα5.8ε],ο».5.2(Μ.85.840); 
Ρτος.Ὁ..}ς.24:τ-23(Μ.87.21020); Οὗ τηοπαϑεὶς ρονετίν, ἀροῤίμῇ. 
Ραϊν.(Μ.6ς.3360); 4. ἃ5 Ῥγοδομεου οἵ τορεπίδησο Ν. ἐκήρυξεν μετάνοιαν 
τοϊονμ.7.6; ΤὨΡΗ], πε, μοὶ. ,.το( 6, 11.450); (ρος Ραμ, ο(ρ.68), 

νωθροκάρδιος, οἷοι, τηάιεγεμέ, οὗ πεαγὶ, ῬΑ11υ Οἠγγ5.4(ρ.25.τ4; 
Μ.47.τ6); Τμάτιδιμα,.ο».2(Μ.90.6ο6Α). 

νωθρώδης, Ξεγι5εδδς, δερτ, ἩΟτερεηὶ ἀϊς.4(Μ.86.7520). 
Ἐνωμεύς, ὅ, ρουέγηον, ΟτιΝαζιαγηι τ τ, 34(Μ.27.4014)}; 10.2.2 

(ροεπι.)2.4{(1480Α). 
Ἐγωμητής, ὁ, - ἴοτορ',, τι ΝΑ Ζιοαγη!.2.1τ.38.11(Μ.37.13204). 
Ἐνῶναι {(Γνόναι, Ἐνόνναι), αἱ, (1,αἴ, ΔΛίοηαε) Νομδς νόναις φευρονα- 

ρίαις Μ΄. Ῥενρβιρτοειῃ.(ρ.6:.5); νωνῶν Ἀπριλλέων Ἐλι5,»»:..7(Ρ.021. 
22; Μ.20.1484Ά)}; 1δ.(0ρ.923.6; 14848); νόνναις αΐαις Οντ, Η,εῤ. 
(ομεὶ.4(Μ.33.ττ60Ὰ}; ΟΟΡ(ς536)αεί, (ρ.126,1; Η,2.11880)}; ΤΏρἢπ. 
εἰγοη. Ὁ. 2(Μ.τοϑ, 2204). 

ξβνῶσις, ἡ, 1.1. ἔογΣ οἴνωσις, Ρτος,,».9: Ζι(Μ,87,30 5.4), 
., Ἀγωτάριος, ὁ, ν. Ἐνοτάριος, 

νωτοφόρος, σαγγνίηρ οὐ ἐμ δασῖ 1. οἵ Ὀεαβίβ ὁ δεγάθη ν. ζῷα. 
Μεϊδε,παί, βόηι 4 }.64.12080); 2. ἃ5. βυθβί.; 8. πραΐ., δεαδὶ οὗ 
δωγάθῃ, Ἐλιβ,.(.3.6(Ρ.79.30; Μι20.τού 08); Β685.6ῤ.94(3.1888.; Μ.32. 
4880) ; ϑοζΖ,ἶ,6,4.το, τοί .67.11728}); Ὁ. τῆ886.», ΤΡ 16Ὺ, Ὅτ, 76.10.30 
(ρ.21τη7.6; Μ.14.3848). 

Ἐνωτοφύλαξ, ὁ, οε οὗ ἰδ6 γεαγρμαγά, (ἰγοη Ῥαβοῖ.Ρ.391(Μ.02, 
Τοτ68) ; ΤΆΡΒη εὐγοη.Ὁ.331(Μ.τοϑ.7970). 

Ἐγωχελῶς, εἰμρρίομίν, Βλι5..1ς5.48:15-2ο(Ν.24.4288) ; ΠΟΥ. εἶδον, 
(ρ.55.13; Μ.ΡΙ,.65.4τ00). 

ἡππππ 

ἱπακ 
πὶ 

ξανθίζω, ὦνε ῥατν ; Ἰιαῖτ, ΟἸεπι, ραδά.3.2(ρ.230.0; Μ.8.561:8). ὁ ς 
Ξανθικός {{Ἐ]Ξαντικός), ὁ, Μαςεφοπίδῃ τποπίς, ΜΙ Ροῖγε.:α; ἔστι 

μὴν πρῶτος Ξ:., ὃ καλούμενος Ἀπρίλλιος, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῆς ἀνα- 
στάσεως Μασ. Αερ ἠοηι,ς,ο(Μ.34.5130); ὁ πρῶτος μὴν τῆς συλλήψεως 
τοῦ δεσπότου, Ἀπρίλλιος, ὅς ἐστι δαντικός (Πτνπ5.παϊυ.1. 5(2.3628); 
'Εβραῖοι δὲ τὸν Ξ, πρῶτον ἴσασι μῆνα ὙΒάι. Ζαεἦ.1: (2.156). 

ξάνθισμα, τό, ὠγείηρ ζαΐγ; οὗ Παῖτ, ΟἸδη, ῥαεά.3.3(0.246.1; Μ.8. 
5770). 

᾿ξανθοαρχιγένειος, λαυΐηρ 1ἢ6 δερίπητηρς ὁ α ἐαὶν δοαγά, 70.ΜΑ]. 
ελγοη. 5 Ῥιτολ( Μ.07.1034). 

031 ξενιτεία 

Ἐξανθογένειος, ζαϊγ-ῤεαγάεά, 44. Βανι}. (ρΡ.121.20). 
Ἐξανϑόμματος, τοτίβ ἑατοὴγν ἐγες, ΓΗῚΡΡ.ΤΗ. Κγ.17(0.50.0). 
Ἐξανθόπλοκος, γεϊϊοτυ-ποϊπρῚ Ῥοεῖ., ὕδο.Ρ 5.16χ.1287(}.02. 

1541λ). 
Ἐξανθοποιέω, ἦγ ζαΐν; οἵ παν, σης. 4.Ρ}.1.3.1ο. 
Ἐξάνθοφρυς, ἠαυηρ αν ἐγεδγοιυς, 70. 4]. εἰγοη 5 τοί .07. 

1034). 
ξανθοχολικός, “ΟΠ ΑἸΉΗΡ ΟΥ εομείϑτηρ οὗ γείϊσιυ δέϊ6, Με]οῖ ηα!. 

ἐοντιβυπομβ.(Μ.64.ττ28.). 
[Ἐ]Ξαντικός, ὁ, ν. ΞΞανθικός, 

Ἐξεινηδόκος, ὃ, ποςί, Νοπηῥαν. [ο.ττὶττ(Μ.4.3.8ΔοΟ). 
ξεινήϊος, ῥγουϊάεί [07 ἃ ριιθοὶ ἔξ. ὕδωρ Νοππ, ραν. ο.41:7(}.43. 

1130). 
{"]ξεινιτεία, ἡ, ν. ξενιτεία, 
ξεινοδόκος, ᾿οςρτίαδίε, ΝΟοπη,αν.70.8:50(}}.43.820Α). 
ξεναγ-έω, 8. ρμΐάδ, τιϑί. ἐπὶ ταύτην ἅπαντας τὴν ἀλήθειαν -- ὧν 

Τάτ. ἡ,6.1.13,18(3.787); Ρ4855., γαῖ, Οοα᾽β συϊάδπος, [4 ῥγουϊά. (4. 
555); ““εἴσθαι ὑπὸ τῆς πίστεως Ἰὰ αὔεείιτ(ρ.26.1 ; 4.716); Ἰεα ἰπῖο 
Αδηιβῖα, [ἀ.ἢ.6.4.ττ.4(ο68); ἀεὶ ας εἰξογοηθ ἰο, Ἰᾶ ῥγουϊά, το τς(Δ00); 
2. Ἰμιγοάμεε ἃ εἰγαηρεν, Βαβ.ερ.3τιοίβ.4460; Μ.ο32.τοῦπο); 3. δἤεῖῦ 
μοςρηαἰτὲν ἰσ, γεεσῖυε ας ἃ ροεί, Ὑμάτ. ϑια. ρ}.2.τττ(Μ.00.13734). 

ξεναγός, ὁ, ἡ, 1. ρμΐίο, εἰξογοης ἔ, ἡμῶν... θεόν ΤΏσΕ, Βαγ.5: οί, 
646); 2. ἴεπι., ἠοδίε5ς ; οἱ ϑασϑβ, {865.Ν4Ζ. άταϊ.31(Μ,38.,806). 

ξεναγωγέω, 1. σπ6 εἰγαηρεῦς, Βαβιλοχγ7.4(π.66Ὲ ; Μ.20.1574}; 
ΤΒαι ἡ, γεί.δ(3.1168); πλεῖ., ἰά ῥγουϊά.τί(4.407}; Ρ855., δὲ ἰορά ἂς 
σἰγαηρένς, Τιῖς, Βοβί χη τ τ8(}], 18, χορ 20); 2. δηϊογίαΐη ὧ5 γμεεὶ, 
Βιοη, Αα.ε}.8.6(}1.3.10078}); Ρα55., Βα5.56].υ. 1 δεῖ. τ(Μ.85.4810). 

Ἐξενακούω, ξενηκούσθησαν Τ0.), αν. ρεμί. ΒΔ(Μ.06.8374; σοτ- 
τεσίβα το ξέναι ἠκούσθησαν Ρ.2τ6). 

ξενεών, ὁ, λοείεἶ, Ἰ5( ἢ ἰδεῖ, (0.18.2; Π1.2.3274}; ἐδι(ρ.το.6; 3294). 
ξένη, ἡ, [86. γῆ] ῥογεῖρη ἰαμά; ταεῖ., οἵ φαυτῇ ορρ. ἤβάνεπ, Βξδυιη. 

σπίτια; ἴδιτιό: ΤΕΡΙρῃι ον. 2(Μ.43.4484). 
ξενηλατέω, 1. ῥωπίδὶ ξογεῖρμενς, Τ.] ευ.6.το; 2. ἀϊείενῦ, ΔΙΒοπαρ. 

ἰερ.24.τ(Μ.6.0454}. 
ξενία, ἡ, 1. ῥίαεε τὐλεγα ποσῥτίαϊ ἐγ ἴς οβεγεά, κοςίεὶ, ἰοάρτηρ, Π ον. 

ΟἸομι.8.2; τὸν εὐρύτατον τῆς ξ, οἶκον εἰσελθόντες 1δ.το.26; εαἰ.Μ11.2:} 
(Ρ.15.14); Π50],, τηςῖ, εἰ 'τὴν τοῦ σώματος ξ. πρὸς οἰκονομίαν τῶν 
θείων ἐνεργειῶν᾽ παραλαμβάνεις, οὐκ ἀποδοκιμάζω (οπβί.8Ρ.( 6], γ2. 
ἦ..6.3.τ0.τ4(.85.13480); 2, τηοηκ᾽β κεἰ ὠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ ξ. 
μικράν ῬᾺ]} ἢ 1 αμ5.47(Ρ.136.1τ6; Μ.34. 1064}; 1τ9.τό(ρ.41.5; το41}}; 
11.0.ἢ.8..}.2τ(Μ.96.τοά 54). 

ξενίδιον, τό, ρεεδει-ἐἰααδον, ἰοάρίη, ῬΑ11υΟἢἰγγς.ο(ρ. 38.1.0; Μ, 
47.77}} 14.}.1 απ5.56(Μ.34.το730; ξένιον Ρ.65.2); ἔξ. λαβεῖν (Ἀ]]. 

Ὁ. Ην.(0.13). 
ξενίξ-ω, 1. ἐνρεγία ἢ ας σιοοὶ, ΟΠσν 5. ἤοη1.4.5.3 ἐ: 44.(0.3410) ΝῚ]. 

ἐῤῬιτιότ( Μ.79.1008); γπεῖ., τα σαι, Ησν ΟἸθρη. αι; 2. ργοεὶ, ΟΥ. 
ΝαΖ.ογ.34.6{(Μ.36.2458): “των ζύμᾶςν...«τῷ τῆς εἰρήνης προσζρήματιν 
Απδβί, ἀπὲ, ϑ1!.(ρ.251); 3. αείομΐει, ἀΐτνπαν, δἤοελ, ΟΥ̓ Ν γ 88. {αἱ (ΝΜ. 
45.140}; Ὀϊαντη ({Β85.} μη. (τ 3γ6; Μ.20.760Ὰ); οὗ ΒΜΥ αὕτη 
καὶ τὰς τῶν οὐρανῶν δυνάμεις ἐξένισεν ἘΠ ΙῚΡἢ. ον. 5(Μ,43.4888); 
ῬΆΒ5., δὲ αείομίσμεί, δ «ποεκεά, ΑἸοχ. ΑἹ, ΟΡ. γη 4(Ρ.8.17; Μ.χ8.5730); 
ο. περί, Αἴῃιυ, πίομ,2ο(Μ.26.8720) ; ς. ἐπί, 14.ἀδεν.25.2(ρ.το.18; Μ, 
25.456); 6. πρός, Βα5,6ῤ.266(3.412Α ; Μ.32.0028); 4. ἃ. ἔσχατι5., τιαξε 
δίγωΉρα συνθέσει λέξεων...«υούσῃ τὴν διάλεκτον ΟΥ,(εἰς.7.δο(ρ.21ο.6 ; 
Μ.11,1505})}; Ὁ. 1πέγατβ., δὲ δἰ γαΉ 6 ΟΥ̓ πεῖῦ; οἵ ψογᾷϑ δηα ἀοςιτίπεβ, 
Αἴ άεεγ.τδίρ.15.29; Μ.25.4480); Βα5. 5ίγ.3(5.30; Μ.32.720); ἐδ.17 
(μΕ; Μ.974}); κατὰ τὸ ξενίζον Ἰη α εἰνγαηρέτεηαημον, ῬΏΪοβτ ἡ, 6.3.χτ( ΝΜ. 
65.407); 5. μι56 ΣἰγαΉΡΕ ΟΥ̓ ΜΉ ανπϊαν ἰαηρμαρε ξ. καὶ καινοτομεῖν 
(μγγβ λοι. 6.7 τ Μ|Ι.(7.2148); 1ᾶ πον, 7.6 ἐπ τον (τοι οὈ); τ. 
ΝΥβ55. ἔμηντί Ρ.2ο2.1ο0; Μ.45.4498). 

ξένιον, τό, 1. σὲ, γειυαγά τὰ τῆς ἑορτῆς ἐ. (αη.ΔρΡ.10:; οἷ... 
προφῆται...οὐ προσήκαντο ἔ, (Ὁη5,..4.,Ρ}.4.7.2; ξ. εὐπειθίας Ογτ.1ς5.5.2 
(2.764); 2. ρμοδί-επαγῖδον, ἰοάρτηρ, Ῥα]].λ. 1 απ ς5.26(ρ.ὅς,2; ξενίδιον 
Μ.34.το)30). 

ξενισμός, ὁ, 1. αείοπίςμηιόηὶ, ΤΊρτι. ΕΡ᾿ το; δοταρ. απ. τ)(ρ.36; 
Μ,40.9138); ΟΥΙΝ ν85.0γ,σαἰδεῖι 2π(ρ.95.3; Μι4ς. ὅς); 2, ἐμγωγίοιες 

᾿ φπδεεὶ, παγάδἠρ; οἱ Ἰούτπεγβ, Το ν. Β, ταί(ρ.117.20); Βα5.6}.τοβίξ. 
200Β; Μ'.32.716.); 83. ἐπίεγίαίηηισηξ οΓ ἃ οἰγαηρον, κοβρίια! τίν ξ, 
λαχάνων ΠγρεΥοποη.92(Ν1.79.14810); πηοί., οἱ ΒΜ ὅτι τῷ δημι- 
ουργῷ λόγῳ καταγώγιον ξενισμοῦ ἡτοίμασται ΤΗατ. Θεά, μαδν. ΒΜ 
τ(Μ.06.681Α); 4. ἀἠῥεγεηίταίίομ, Ὀγτ μος, ο(5..70}). 

ξενιτεία (ξεινιτεία), ἡ, 1. ΣΟ) ΟΗΤΉ οὐ ἰγαυεῖ τ ἃ γογείρη ἰαμά, οχίϊε 
᾿Ιησοῦ, ὃν ἡ θλῖψις τῶν ἐν ξ. κινεῖ πρὸς εὐσπλαγχνίαν 4. ΧΩΜΙ Ρ.24 
(Ρ.75.16); Μαχ.6ρ.3ο(Μιοι.6240); τηεῖ., οὗ βαϊηίβ. οὰ δαγιδ, (ἴδηι. 
φιά.5.36.2(ρ.183.25; Μ.0.6428); 2. Ξοἰἑμάφ, Ἰεοϊαϊΐοη ἤγοθι τοογία ἃ5 
χΟΠΡΊΟυ5. ρϑύβοη, ροῤῥι!ιας. Α44ρ.2.7(,1.34.236Ά}; πρώτη τῶν 



ξενιτεύω 

Ἐξαϊαβ ογ.θίρ.17); φύλαξον τὴν ἔξ. σου Αρορῥιης αὶ (65. τοθᾺ). 
᾿ ξενιτεύτω, ᾿. δὲ αἴοαν ἔομα μομιθ, Ἱταπιἤαον,4.5.3(Ν1.7.0858}); 
ἘΕρίρμ.ἤον.3(}1.43.4730); {83.88].0γ.41(Μ.8ς.4734}} 2. ἰἴνε τπ 
Ξφραγαίίοη ἤγον 6 τοογϊᾷ νηστεύων πολύ, “των, εὐχόμενος Μας,Αερ. 
επί ον τοί .34.8208}; μεῖζόν ἐστι τὸ ξ, παρὰ τὸ ξενοδοχεῖν ΑΡορπίἢ- 
Ῥαΐγ.(Μ,6ς.2328); ῬᾺ]}. ἢ, ϑ5. (0.20 τὶ; ΝΙ.24.τοτ78), 

Ἐξενοβόρος, ὁ, οη6 τοῖο φαὶς δίγαησενς, εαμηῖδαὶ, ἘΟΔο5 ΝΖ. ά ταὶ, 
τοοί .38.οϑο). ᾿ 

ξενοδοχεῖον, τό, γμεδὶ-ἤομδα ΟΥ Ποσρίσο; ΤΟΥ ττᾶνε]]ογβ, 5ι0Κ, ἀπ 
ῬΟΟΥ εἰ δεῖ τὸν ἐν ἀδελφότητι ζῶντα, καὶ ἀσθενείᾳ σωματικῇ περι- 
πεσόντα, εἰς ἕξ. ἀπάγειν Βεδιγορ.δν.286 ἰἰ,(2. 516; Ν.31.12848}; τὸ ξ, 
ἐὸν ὅπερ ἐν τῷ Πόντῳ καλεῖται πτωχοτροφεῖον ἘΡΙΡῊ. μαθ7.15.τ(0.332. 
24; Ν.42.5048); πρόσκειται δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ ἕ,., εἰς ὃ τὸν ἀπελθόντα 
ἐένον..«δεξιοῦνται ῬΆ]].}}.1.ατι5.1(ρ.25.21; Μ.34.το208); ὁ δὲ μέγας 
Κωνοταντῖνος σιτομέτριον...ἐχαρίσατο ξενοδοχείοις ΤΏΡΠΙ ΚΠΥΟΉ.Ρ.23 
(Δ1.το8.1178}; ξενοδόχεν ΜΑΜΑ 3.34] ((οΥνοι5); ξενοδοκεῖον (Ὁ 
8645 (ϑταντηδ, ἢ 5886. ν--Ὁ}}»Ἅ 

ξενοδοχ-έω, 1. {γ85., σηἐγἑαἸ ΟἹ γεζεῖυε ὡς ριεδὶ, ΒΆΒ.561.0. 
6.3(Μ.8ς.06Ὰ); ΝΙ,.Ρ}.3.145(41.79.4524); 10.ΜοΚοΒ,»γαἱ. δη(}.87. 
20440); πιγϑῖ. ἐν ἀγναῖς...“-οὔμεν ψυχαῖς τὸν θεόν ΟἸοπι, ῥγοί.ο(ρ.63. 
42; Μ.8.1τ060); αὐτὸν ξ, ̓ Ιησοῦν ΝῚ.ΦΡῥιτ ότ(Μ.79.1008); 2. Ἰη[Τ8}8.; 
σηἑογίαἿ γιμεδί5 ΟΥ δἰγαηρεῦ5 μὴ ἅπλως «-εἴτε, ἀλλὰ μετὰ τοῦ φιλεῖν 
τοὺς ξένους ΟΒτγ5.᾿ο»1.33.32 1 Η εὖ. (12.3058); 5. 4 Ῥίοιβ ἀσίν, στ. 
ΝαΖ.καγηι. 2.1 τι τ2τοί Μ,37.1113.). 

ξενοδοχία, ἡ, ἐκεγεῖδ6 ΦΓ ποςρι αν οὐκ εἶπε, τῆς ἔξ. μὴ ἐπιλαν- 
θάνεσθε, ἀλλά, τῆς φιλοξενίας (ῃτγ5.Ποη1.33.3 1. ΕἰοΡ.(12.3058); Β88. 
αϑΞερί. ἀϊδειτ(2.2120 ; Μ.51τ.6408); ῬΑ]. }., 1 απ, 4ο(ῃ.127.1; ξενοδοχείαν 
Μ.34.12004}: ὅσον γὰρ διαφέρει τοῖς ἀτονοῦσιν ὕδατος ὁ οἶνος, τοσοῦτον 
ὑπερβάλλει ξενοδοχίας διδασκαλία ἰά υ Οἰγν5.τ2(ρ.72.17; Μ.47.41). 

ξενοδόχος, ὁ, ἡ, 1. οἠδ τὸλο φηίενγίαἹη5 ρεεείδ, βοϑ, ἤοβί655 ; τηΆ 50, 
ΓΒ γυβ. ἤν. 79.2 1: Π1}.(7.761Ὰ}; Ἰά. ἢ σνι.32.2 ἐρι Κίον. (0.1560) ; ἔετη., 
Ηρ», ΟἸθιν.12.33; 18.14.0; 2, ρμεςί- ας ῖον ; ἃ. ἴῃ ἃ Ομυτοῦ ᾿Ϊσιδώρῳ 
πρεσβυτέρῳ ὄντι ξενοδόχῳ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας ῬᾺ]}}. ἢ. ισπδ.χ 
(ρ.15.9; Μ.34.τοοραλ); ξ, Ἀλεξανδρείας 14 υΟἦνν5.6(Ρ.35.το; Μ.47.22}); 
Ῥ. ἴῃ ἃ τποηδϑίξιν, Ποτάσεί. τι. (1.88, 17410}; 3. ἀθυϊ,, μοσρτίαϊδιν, 
Ῥαν Ολννς.2οίρ.131τ.1τ2; Μ.47.73). 

Ἐξενοεποῦντες, 5.ν.1., Κ᾽ δίῃ είγαηρε ἰασηρμαρε, Ογτνρ.ϑ(ρ.111.32, 
νχ.}], ἐξενοεποῦντες, ξενοποιοῦντες 53.354). 

Ἐξενοκομεῖον, τό, ΞεἰγαΉ 9εν5᾽ ποσίεἶ, δαχιρι(Μ.οτ.6484). 
Ἀξενολεκτέω, {56 ογαηρε ἰαησμαρέ; τηβᾶ,, Ἐριρδιλαον.66.4{ρ.22. 

1; Μ.42.368); Ῥ455., 1δ.66.γο(ρ.τττ.6; 1400); 19.32.τ(ρ.430.8; Μ.4τ. 
5440). 

πξενολεξία, ἡ, εἰ γαΉ Το ΟΥ̓ Πογείίεαϊ φαγίης, ἘΡΙΡΗ λαογ.42.ττί(ρ.τοΊ. 
15; Μ.41.76 00); 29. (ρ.124.6; 7250); κατὰ τῆς ἀληθείας ἔξ, ἐδ.57.το(ρ.357. 
19: Ι000})}. 

ξενολογία, ἡ, εἰγαγίσό οὐ πεγοίϊδαϊ ἰαϊβ, ἘΡΊΡἢ λωεγ.69.53(Ρ.20ο.29; 
Μ.42.2858); 1}).77.2(0.4τ7.τι; 6448). 

ῬΆγβῖοα] θοάγ, Ῥτοο) ΟΡ ὁγ.4.2(ΝΠ,6 5.712.) 
ξενοπαθέω, 1, ὑέ ῥεγίπεγὺεί, ἀἰείγοοοϑά (41); ο. ἀδτ., το γ85, Δ}. 

ἐ55.(Ν1.32.3368}; ο. σοηῖξ,, την τοῦ ἡμετέρου πατρὸς ἕξ, ὙΠατ, Θιυ, 
ΔΡ}Ὀ.2.126(Μ,00.τ4004); ἰπίτϑηβ., ΟΠγγβ. 01.5.4 τ Εἰοδ. (12.580); 
2. δὲ αξεοίεά ἴῃ ὦ οἰγαηρα πίθον, ιάθηρο ἃ δίγαηρε ἐχβεγίεηοε, 
Ομυνβ ἤονι. 7.4 τ ΣΤ θα (ττ. 4450}; τα ἤορι. 1.1 τὰ 2 Τίην, τ. 6588). 

ξενοπολίτης, ὁ, μαϊμγαϊςε αἰΐεμ, Ἐπδίγαῖϊυ, Εμίνολοτ(Μ.86, 

2344}. , 
ξενοπρετής, εἰγαηφε, ἐχίγαογάϊμανγν, σοτρ. ξενοπρεπεοτέρα.. «τῆς 

Εὔας ἡ τοῦ Ἀδὰμ γέννησις Τίχυ, Απτιαΐν, 70. Βαρὶ,4(Μ.28.9128). 
πξενοπρόσωπος, οὗ εἰγαηρε ζεαίμγες, ἘὮτν 5, "οηι.τ13(13.252Ὲ). 
Ἐξενορρυής, σΓ εἰγαηρα ἤοτυ, Τιτα, πὶ, άεσον. ΒΜ τῷ ῖ.28.9454). 
ξένος, Δ. δχίγαπεομς τῶν ἔξ. ἐπισκόπων ἢ πρεσβυτέρων ἢ διακόνων 

Οαπ. 40.332; οἵ ἃ. νἱϑιηρ ὈΙδμορ, Οσηδὶ. 4ρ}.2.58.3;;. οεἰγαηρε το, 
αἰΐορ ἔτοτα, ο. σϑηϊξ. ξένοι δέ, ὧν ξ. τὰ κοσμικά Ο]ετα.:}γ.2.0(0.134.25; 
Μ.8.9760); 10.4.26(0.32τ.51; 1276Ὰ)}; ἐχερμηεαϊε ἔγοθ ἔ. τῆς 
Ῥωμαίων ἐκκλησίας ΤΊΣΠ.ΟΡ μαεν (86.254). 
. Β, σῇ ἀϊβενεμὶ παίμγε; Ἐν πὶ ρθη., ΤΑ ΤΆ, κόρ 4.2 50,22; Μ.26. 
12808) ; οὗ τηείδ]5 οἵ νϑυιουβ Κίπ5, Αἴ, ἄρον. 23(ρ.10.24; Μ.25,4574); 
2. {Π60]., φΞοραγαΐε, αἰΐοη, ξογεῖρη, 405. δᾶ ο. βεηϊῖ. οἱ δὲ τρεῖς 
θεοὺς..«κηρύττουσιν, εἰς τρεῖς ὑποστάσεις ξ. ἀλλήλων ..«κεχωρισμένας 
Τῆοη Ἐ ἀρ Αἰμιάεω, οδ(ρ.22.8; 464Α); τ, ΝΆ2Ζ.0).20.6(Ν.35.10728) 
οἰζ, 5. ἀνόμοιος ; οὐ ξ, ἂν εἴη τῆς οὐσίας τοῦ πατρός Ὀϊοη. 1.80. ΑἸ. 
ῬΊοη. 20. 2(ρ.61.17; Νί.25.5008}; ΑἸΝ..4γ.2.32(34.26.2168); τεῖ. 10. 
14:28 οὐκ εἴρηκεν' ὃ πατήρ μου κρείττων... ἵνα μὴ ξένον τις τῆς ἐκείνου 
φύσεως αὐτὸν ὑπολάβῃ, ἀλλὰ μείζων εἶπεν..-διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς 
γέννησιν Ογτ, Πεν.1:4(0.312.26; Μ.}4.9578); ἰῇ Αὐδηΐθγη ξ. καὶ 

932 

λαμπρῶν ἀγωνισμάτων ἐστὶ ἔξ, ΝΗ Επμϊορ.2(Ν.10.τορό8Β); ξέινιτεία 

ξεράω 

ἀλλότριος, καὶ ἀπεσχοινισμένος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς τοῦ θεοῦ οὐσίας 

ΑἸεχ. ΑἹ ορυσηενεῖ. (0.8.3; Μ.18.5138); ΑἸδ ἀδον 6(ρΡ.5.26; Μ.25.4254) 
οἷΐ. 5. ἀνόμοιος; ὁ λόγος οὐκ ἔστιν ἴδιος τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ ἄλλος 
μέν ἐστιν ὁ ἐν τῷ θεῷ λόγος, οὗτος δὲ ὁ κύριος ἔξ. μὲν καὶ ἀλλότριός 
ἐστι τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας, κατ᾽ ἐπίνοιαν δὲ μόνον λέγεται λόγος 
καὶ οὐκ ἔστι μὲν κατὰ φύσιν..«τοῦ θεοῦ υἱός Ατ΄ι Τα Κι .τ6 ἀρ. Α1Ώ. 
Ὀϊοη.ζα(ρ.62.29: Μ.25.5134); τὸ δὲ ᾿πεποιῆσθαι".. διὰ τὸ ἀλλοτρίου 
καὶ ξ,., καὶ πάντη ἀνοικείου πρὸς τὸν ποιήσαντα τὴν ἔννοιαν παριστᾶν 
Βα65.  μ.2.6{(1.2420; Μ.29.5844); οὗ Η. ἀμιοβὲ οὐ ἔξ. τοῦ θεοῦ ΑἸΆ. 
ἐΡ.ϑέγαβ.1.25(}1.26.5880) ; οὐ ἔξ. τῆς τοῦ υἱοῦ φύσεως, οὔτε τῆς τοῦ 
πατρὸς θεότητος 1δ.4.3(6418); οἵ ἙΔίΠετ ἴῃ τα]. ἴο Βυπιδηῖν οὗ 
ὅρη ὁ γεωργὸς ἔ. ἐστὶ κατ᾽ οὐσίαν τῆς ἀμπέλου 1ἃ, Π)ῖοπ.τοίῃ.53. 
12; Μ.25.4010); οὗ Οοά ἴῃ ΤῈ}. ἴο οτεδίυσεβ ἔ. τὰ γενητὰ κατὰ 
φύσιν ἐστὶ τοῦ θεοῦ 1δ.26(ρ.66.3; 5208); χωρὶς τοῦ. πνεύματος ξ. καὶ 
μακράν ἐσμεν τοῦ θεοῦ 1ά..4»ν.3.24(}}.26.3730}; ξ. τῶν προσταγμάτων 
σου κατέστην Απαϑῖ. ῥοομῖὶ.7 (0.284); τεῦ. Ματγοϊομπιῖοθ πῶς οὗτοι 
ἐένην τοῦ πατρὸς τὴν κτίσιν εἰσάγουσιν; Α[ἢ..ἤπ6.2.6(Μ.25.1ο00); 
οἔ Αὐδῃ Ποσοϑυ ἐ. τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως 14}. Ἅ4γ.66(ρ.219. 
το; Μ,25.7728)}; ΤΒάτιαρ. Ογτιαροὶ, Τἰά 2{(ρ.114.12; 6᾽.2088) οἷξ. 8. 
ἀλλόφυλος. 

ς. οἰγαηρε, αμμομαΐ, πονεῖ ξ. διδαχάς Ἡδτηι ςἦηι.8.6.ς (ν.1, ἑτέρας 
6.103}; ξ. ἀποδείξεις Τί, ἀἴαὶ,5ς5.3(Μ.6. 5060); ὁ κύριος. ..ξ. ἀστὴρ καὶ 
καινός ὈἸδηι. 6:6. Τβάοί,74(0.130.18; Μ.0.6034} ; ξ. ... παραβολάς Ἔνι, 
λ.2.3.50.ττῷ}1.20.300Ὰ}; ἴῃ ἀεγίθινε βεη586, μρεμεανά οὗ, ΟἸογα ῥγοί. ὁ 
(ριξιισι; Μ.8.1728}; ἔξ. λατρείας ΑΡΟ]]. β4.5ες.ρ1.τ(ρ.167.14; Μ.το. 
1058); ἔξ, κολάσεις 70.) ῥαγαί τις (Μ.96.20 50) ; δἰγαηρε, γεῥηρμαηί 
ἴο, ο. βφοηϊί. τῆς ἐκκλησίας ξένων ᾿Ελληνικῶν μαθημάτων ΤΡτος.(. 
Ργιφιττ(.87.12640); α. ἄαϊ. τῆς ἀλλοτρίας καὶ ξ. τοῖς ἐκλεκτοῖς... 
στάσεως τΟϊονμττ; ἤδηοα 1. τοομάονζμὶ, τπαγυοίίοιις, Τυπῖ. σαροῖ, τό. 
4(}4.6.3520); οὗ Ζαοματίαβ᾽ βρεθοῦ (1,6.1:64), ἔΤμάτιρα ῦ, 9. Βαρὶ, 
ἡ(ς.ο1); οἵ ουγίουα. ψοπᾶθτβ, Ρμοβί,ἡ.6.3.χτ(Μ,65.407}0}; ἢδ.12.8 
(6178); τὸ ξένον πονεῖν, 1δ.3.ττ(491λ}); 2. βεοιϊίαν ἰο ἐπεἰΓ ὁ λόγος 
εὐἔχει ξένον, τὸ εἶναι θεός Οτ,ἤομι.20.1 τ 7ε7.{0.1]6.23|; Μ.12, 

φοος;Ὁ). ᾿ 
Ὦ. τῆφβο. 85 ϑυθβῖ., δἰγαησεῦ.; ἃ5 οὔδ͵θοῖ οὗ ὉΒΗΒΌΔΕ, ΟΠΑΤΙΥ, 

Οοηϑί. ΑΡΡ.4.2,1) ξ. καὶ πένης ϑεοῦ κολλούριον ἘναργῬοκῖ,ΔΡ.}0.}), 
ραγα! (Μ.06. 2890); Ῥα]].}.  αμς.τλ(ρ.38.1; Μ.34.το36λ); οὗ ὁπ 
ἀενοίεα τὸ βεραταίοι ἔζοσα ἴδε ψουἹά, ἀῤοῤῥίβιαὶν. (,65.2560); 
πιϑῖ., οὗ Ομ στῖβε ἱποασπβέθ, ἐΕΡΙΡ ἢ. λον. 2(Ρ.15 Ῥαϑϑίτι; Μ.43.4450); 
οὗ Ὁ γβεδη 85 ἤνῖηρ οἡ ϑαχίῃ, ᾿έσρη.5.5; ὁ ἐκλεκτὸς ὡς ξ, πολι- 
τεύεται (Ἰοτη.εἰγ.4.26(ρ.321.32; Μ.8.12768)}; οὗ ΑΡγδμδηλβ ΠΠ{π| 
ΟἸγνυβ. ον. 4.5.3 τη «4ε.(0.342Ὁ)). 

Ἐξενόσπορος, οΓ εἰγοηρε 5664, ὅ60.Ῥ15.δ εἰ]. ἄναν.87(Μ.02.12]0Ὰ}; 
ἂρ. τῶν ξ, λόγων 14.εχ.77(Μ.02.14354). 

ξενοτάφιον τό, εἰγαησεῦς᾽ δωγίαί-ρίασο, Το. Μοβοι. ῥγαὶ. 88(}.81. 
29458); Μαχ.ρ. 44(}.91.6484); Ινεοπι. Ν Ὁ. δ)», 61(}1.93.17440). 

Ἐξενοτόκος, ἡ, 016 ἴῃ ἃ εἰγαηρε ταν ἡ θεοτόκος ἡ ξ. ΑπτΡΊο], 
Τ᾽ γα. Οὐτ. γεαά (ρ.66.33; 55.408). 

Ἐξενοπαγής, τισἦε ΟΥ Ξἰγαηρε ΟΥ αἰ φηϑείαμεε; τοῖ. ΠΆγβεβ.. ξενότροπος, οὗ Ξεἰγαηρε ζαφἠΐοη, Οςεο. ῬΙ5.ἠεχ.τάβι(Μ.92.15484). 
Ἐξεγοτρόπως, ἢ εἰταηρε οὐ Ἰυομάγοιις ζαδλίοη, Αι. ΡῚ].Β. τοι 4(0.3ο6). 
Ἐξενοτρόφος, «Ποιοίη Ποςρη αἰ τίν 1ο εἰγαηροῖς, ΜΔχ.ρ. 44(Μ.01. 

645). ᾿ 
Ἐξεγουργέω, ὀγίῃρ αδομί ας α εἰγαηρὲ οὐ πειὺυ ἐβίηρ, ὕσεο, ΡΙ5. ἧδα, 

532(}.092.141764}; ἐδ.ττϑη(15264), 
Ἐξενοφανής, οΓ εἰγαηρέ ἀρῥέαγαπεε, ἀϑύτη. ΟΡ ογ.2(Ν.08.2770}; 

{]70.Ὁ }.ΤᾺρΠὶ, τοί Μ.95.3650)). 
ξενοφωνέω, 1. «ῥέαλ εἰγαηρε ἐπῆηρε; οἵ Ἡποπίδπυβ, ποη. 80. 8. 

λ.6.ς.χ6.)(Μ.2ο. 4650); πιεά,, ἀεὶ. χ24{Ρ.53.4); ἑπμουαίε ἐν ςρϑεεῆ, 
ΟἸτυ3.λοη!.1 5.415 .Μ|.(7.180Ὰ};2. ἰανεῖο, ρεγίμτὸ, αδἰομῖϑη ὃν δἰγαηρε 
τοογάς οὐ ἐεασϊΐηρ, Ἐπι5.4.6.3.1(0.143.21; Μ.22.2418); ΟΥὈἀ Νγ58. ἔαί. 
(Μ.45.1498)}; ϑοοτ.λ.6.4.7.το(}1.67.4738); 1.1.2.3(7418); Τπη Απε, 
παίίυ. 9. Βαρὶ. (Μ.,28,0134). 

Ἀξενοχαρής, ἰαξίηρ ῥίσαστγο ἴῃ σίγαησο ἐηρο; πιθαῖ, ἃ5. βυθβί., 
ἀεϊέρὶ ἴῃ εἰγαηρε δηρς, Οὐ.Ν82.6}.τοτ( Ν.37.1934}. 

ξενόω, Ῥ455., δὲ εχτϊδ, ᾿νε ἐπὶ ἐπα; οἵ (Πτῖθε τὰ Ερνρί, ΤΕΡΙρῃ. 
λον.2(Ν.43.4484). 

ξενών, ὁ, μοκιεῖ, ποσρῖσθ, δι. ἴου 5: Κ ρβθορὶε ἔστιν οἴκημα κοινὸν 
ἡ ἐκκλησία, ὃν ἔ. καλοῦμεν Ο(μγγβι λον, 4.5.4 ἐπ 4ς.(0.342Ὲ}} ἄπιθι 
πρὸς τὸν ἐπιτραπέντα τὴν τοῦ ἐξ. ἐπιστασίαν 14.51.3.13(1.2238}); τῶν 
ἐκκλησιῶν τοὺς ἕ, περινοστοῦσα, τοὺς κλινοπετεῖς δι᾿ ἑαυτῆς ἐνοσήλευεν 
Τμάᾶι ἦ.6.ς.10.3(2.:053). . 

ξένως, εἰγαγρεῖν, »παγυοϊομεῖν, ἐπ τποον ὦ ῥαρλίοη; τοῖ, Μῖ, 
26:0 καινῶς, τουτέστι ξ., οὐ σῶμα παθητὸν ἔχων, ἀλλ᾽ ἀθάνατον. ...καὶ 
οὐ δεόμενον τροφῆς (μγγϑοιλονι.82.2 τῷ. Μ|.(γ.784Α); Ονγ.1ς.4.4(2. 
6585); ἐξ ὕδατος οἰνοποιήσῃς ἔξ. {στ Να Ζ Οὐνγ. ῥαὶ,451(Μ.38.1734). 

["ξεράω, ἕον ἐξεράω, υονεῖ!, Βορῆτ. Η.ἐοη!, (4.87.336090). 



ξέσις 

ξέσις, ἡ, ΞΟΟΡΊΉΡ 15 τουῖατο, ἘῸΝ, Ρατ.τίρ.032.16; Μ.20.14455). 
ξέσμα, τό, 1. αδγαξίοη, φεγαϊεῖ; ΌΨ ἃ Ἰδρά]6, ατο δου, ῬονΡΆ. 

82(ρ.65); 2. τηδέ., ἐγγεαίίοῃ, ῥγουοσαίίοη, ΝῊ. ΕμΙορ. (Μ 70 ττοοο), 
ξεσμός, ὁ, ΞογΩΡ ΤΉΝ ; 5. τουΐατο, Επι5.}..6.8.2.1τ(Μ.20,7488); ἐπεδεί- 

κνυντὸ ξ, πλευρῶν ἐπὶ ξύλου ῬΑ]] ἡ ΟΠ γν5.3(0.30.17; Μ.47.14); 1.20 
(Ρ.129.2; Μ.47.}2). 

"ξεσμοσαρκία, ἡ; εε-ισομηά, ΤΠαάτγ, δε, ἐρῥοτο τ ,90.τοργο). 
δέω, 1.. σαγυε, ξασκίομ ὃν ξαγυϊηρ τὴν ὕλην ξ. Τυβῖ, Ταροΐ,9..(Μ.6. 

3404); δῆργαῦε ἰδίου, ΑἸΉ, σοηέ, τί Μ.25.44Α}; ταδέ., ταὶ ζονίς ἃ 5αὉ- 
76ῦξ, αὐ. ΝΖ, κανρη.1.2.το.265(Μ,37.6094); 2. «λαῦό, ἐἴαῦε οἱ νεκρῶν 
τρίχας (τ ΝᾺ Ζ, ΠαΡΉ,1.1.2.28,154(866.); Ρ658.,. ΟΣ ῥὈτὶεβί8, ΡΒ Έτρ. 
(απί,τοό( Μ.40.1244); 3. Ξογαϊεῆ οἱΓ οὐ σμὶ τὸν ἰχῶρα ζῃτγϑπ.ἠο»".8.) 
ἠπ Ῥ ΠῚ (τπ.2598); τὴν ὄψιν 10.Μοβοῃ, ῥγαὶ. 77(}1.87.29320); γράμμα 
(υθ0.ΡΙ5,σαγη1.28.1; 4. σἤανρέη; ταθῖ., υνὶτ5 τῆς ἐξεσμένης τῶν εὖαγ- 
γελιστῶν, τάχα δὲ καὶ ἀγγέλων καταλήψεως ΑἸοχ,Α].ἐῤ.Α]οχιτοίρ.22. 
23; Μ τβϑ, 5530); 5, ἐαεεγαῖε, ἰδαγ θθβῃ, ΑἸΠ..6ρ.φηεγεῖ. Ἅ(ρ.172.0: Μ' 
25.22900}; 14 ἀῤοΐ, σης. 32(Μ| 25. 6408) εἷξ. 5, πλευρά, 

ξηρά, ἡ, [5ς, γῆ] 1. ὧνν ἰαπά, Ορρ. ὁ βυθός, οτταυἱς.3,2.7; 
2. ἐαγέλι, ΟρῬ. Ἀβάνθῃ, Ετι5,.6.7.24.1(Μ.20,6020). 

ξηραίν-ω, Δ» ἘΡ: ταοῖ., ἀέείγον ; τοῦ, ἴπι, Μείῃ.γε5. τι τί(ρ.286,0; 
Μ'18,2608); ξ, ᾿Ιουδαίους ὙΊοι Μειττιτ(ρ.301.11); αἱρέσεων “-ον τὰ 
ὀμβρήματα Ἰο.Μοηἀνημιἤννς. (Μιοό.τη808). 

ξηραντικός, ΠαΉΡΙΉΡ 10 ἀν ΜΡ τιθαξ, 85 βαθβέ., ἐαομῖν οὶ ἀγγ- 
ἵν, Βα5.ἦοχ,3.7(1.20Α; Μ.29.72 4). . 

Ῥξηρένυδρος, ἀγγν γεῖ σίυίη τοα!ϑν τὴν ἔξ, πέτραν Τιδολτ.Ν, 5δγηη.3 
(}1.03.τόοβα).. 

"ξηροβάτραχος, ὁ, Εἰ ππά οὗ ὕγορ, ἀϊξξ. ἔτοπι ὑγροβάτραχος, ΓΕΡίρΗ. 
᾿ Ῥῆνγς.22(3}.43.5320); οἷς Ρὴγς.Β 26 (ξηρὸς βάτραχος Ρ.2:53.8). 

᾿ξηρόκηπος, ὁ, σγεα, γαγά ἐν ξ, τριγχίῳ, πλησίον τῆς οἰκίας 
Ομυγβιρρ. ἐρεῖς 70. Βαῤὶιτοί(ρ.46.18). 

"ξηροκοιτία, ἡ, οἰ ΟΡΤΉΡ ΟῊ 6 σγοιπιά ΟΥ σον, Ἰξα5..Ὰ]. ςορηιν2τιτα 
(Μ.86,440}) ; ξ, καὶ ἀγρυπνία Μ11 ΜἹΊομ. 4(0.552.2). 

"ξηρόλιθος, ὁ, ἀγγν εἰοη6, 1.6. βίοπι τῖζποαΐ τπογίδυ, ΤΉρΡΠη. εἤξοη, 
Ρ. 3310}. το. 7070) ; Ρ]αζ., Απέοῃ Ηδρ'ν δν»», δὲν] χϑίρ.34.2ο). 

ξηροποιός, ἀγνηρ, ῬιακΊηρ ἄγγν, Ἀτιαβί. δι ψι,οἰ νέο .ττα(Μ.80.76ς Ὁ). 
ξηρός, 1. ὧγν; Οὗ ῬΗν510Α] οἹ]οτηθηΐξ, τὸ ξ. τοπαὶ ἴς ἀνν Μείῃ.γε5.2.9 

(ρ.348.2; Μ.18.3004}); θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ὑγροῦ καὶ ἐ, Η ομ.ἴδυμοτο. 
12; Οἱ εἰεπιοπίϑβ οὗ βιιοματβί τῆς τροφῆς ...ξ. καὶ ὑγρᾶς Τυβὶ, ἀΐα].ττ7.3 
(Ν1.6,7450); τεῦ, ἀβοδίῖς ὑγϑοιίσεβ ξ, ἄρτῳ ῬΑ], κ. 1 ατι5.π͵)(ρ.151.2: 
Μ.34.1250); Βοοτιἢ.6.5.22.38(41.67.,6335); 2. ἀνία τεῦ, τοὐΠσγεά, Ἠδττα, 
δ.8.6.4; οἵ ὁπ6 συ ΟΥ̓ ἔτοτῃ Ομ τῖβε, ΑΡΟ]] ἀρ.εαὶ. 70.1 σ: 4 {0.3255.0} 
3. συδίεγα, ΤΒΥγ5, αϑοεὶ, ἔαεεὶ, (1. 8010) ; Ξαροτ]., ἘρΡΉτ. τ 2ο3Ὰ ; 4. βαγο, 
οὗ {πε Ἰεΐξεν οὗ ἃ ἰδχὲ ἐὰν κατὰ ξηροῦ τὰς λέξεις ἐκλάβωμεν ΤΑΤΗ, 
ΦΟΠΏΉ). 65 56Ή},40(}1.28.,734};} υδὶηρ τὴς δαγε Ῥῆγταβθ, ἀπαβι. 5. οά,13 
(λ1.80.2058); 1.(στ13.}). 

“ξηροστομία, ἡ, αγτὰ τἰΐογαμεο, ΟΥΝ γ 85. Ετρι.τϑίι Ρ.386.7; Μι4-. 
ΖττόΑ). » ὦ 

ξηροφαγέω, σαὶ γν ἴσοά ἃ5 ἃ τεϊϊρίου ἀϊδοὶρ! πε νηστεύειν 
““οὔντας ΟἹ δορά, σαρ.δο; {70. 16]. Ξεγρι,(Μ.88.1923Α)}; Τπάτιθιυά. 
ἐρη.2(Μ.00.τ72τ0). 

ξηροφαγία, ἡ, εαἰΐηρ οὗ ἄγν ζοοά ; τος σαὶ ἔδέτω ἴοσ ἐῃὶβ κιθᾶ 
ὉΓ ᾿ἀρβίπεποθ, οὗ, Αδγορῥαρίαη ἀΐσεμί, αδοιϊίμομείανμ.. εἰβονίνι 
ἐπρηεηίτίοη, 1514. Ἡ, οἴνηι. 6.10.7 110. 76] ἐπε ῥοφηὶ (Μ.88.10320); 
τεῖ. Ηοὶν ὑγεοὶς βρεηξ ἴῃ αρβείποπος οὔ τῃἰβ Κίπα τῆς ἑβδομάδος 
τῆς ἔ. καὶ πάσχα καλουμένης ἁγίας ἘΡΙΡῊ ἦκον.7ο.τ2(ρ.245.24; Μ,42. 
3654); τὰς δὲ ἐξ ἡμέρας τοῦ πάσχα ἐν ξηροφαγίᾳ διατελοῦσι πάντες 
δὲ λαοί, φημὶ δὲ ἄρτῳ καὶ ἁλὶ καὶ ὕδατι μόνον χρώμενοι πρὸς ἑσπέραν 
ἴά δα. βἀ4.22(0.523.20; Μ.42.8288); τῇ δὲ τοῦ πάθους ἑβδομάδι ἔ, 
νενομοθέτητο 70.1)..76}.5(Μ. 05.690). 

Ῥξηροφορέω, 5.ν.1., ὁόδαξ αντάϊν, Ιτοη ἦαονιτ τ τί 1.7. Ξ6οΑ), ἐέ- 
εφόρησεν ΔΡ. ἘΡΙΡΗἐαόν,31.32(ρ.434.το; ἐξηφόρησεν Μ.41.5374). 

Ἐξηρόχειρ, τοί! ὦ εὐτβεγεά μαμά, Τματϑέαα,ογ.9.6(.00.7770). 
“ξήροψις, οὗ τοί ιογεά ἐσιμίδηαμοα, 10.Μ 8]. εἰγονι.12 Ρ.3ο60Μ.9}. 

4618). 
ξηρῶς, ἀγτῖν, ΞαΡΕ1], ξηρότατα τη ἢ γηοϑξὶ αγἱὰ τῦαν, ἘΡΙΡΕ. αναε. 

Ἴο(Ρ. 2301; Μ.42.3368). 
Ἐξιφηρξω, 5.ν.}., ἐῶν. ἃ οιθογά, Βοοτ.}.6.1.33.2(Μ.,67.8131, ρεῖῃ, 

21, ἴον ξιφηφοροῦντες), " 
πξιφοδότης, ὁ, σίτε} οὗ α Ξτυογά, Τμάτ. Βυτά.εῤ}.2. 20(}.00.12374)}. 
ξιφοκτονέω, «ἰαν τοί ἐξ στοογά ; Ῥα58., Ἐ7Π0.Π) .μορλι(Μ.οὅ6.6 578). 
ξίφος, τό, 1, στρογά ; ταοῖ., ἴῃ Βρί τ] τγαυΐατα ξ. τοῦ πνεύματος 

Ὁγτ Ἢ  ῥγοεαίδε.το; οὗ ψαλμῳδία, Ἡγρετ "ον: 88(Μ.79.τ48τ0); ἐγρή- 
γορσὶς μοναχοῦ 1διοτ(τ4810); 2. ἀεαϊᾳ ὃν {6 φισογᾷ τῷ παιδίῳ τοῦ 
ἐίφους διδόντα Κωνσταντῖνον τὴν δίκην ῬΆΠοϑβί. ἅ.6.2.4(Μ.65.4688). 

ξιφουλκία, 
1260Ὰ). 

933 

ἡ, Ξιρογά-ἀγατοίηρ, ϑγιεϑ, ῥγουϊά, 2(ρ.ττο, 4; Μ.66. 

ξύλον 

ξόανον, τό, 1. εἰαίμδ, ξογη3, τεῖ. οτοδτῖοι οὗ τῆδῃι καθάπερ ἐν ξ, 
καλλωπιοθέντι 65.856] ογ,τ, 3(Ν1:85..3328); τοί, Τοδίαβ ἴῃ οσὰῦ γλύφει 
τὸ ὕδωρ εἰς ἔμψυχον ξ. ἘΝΗΙ Κ».,ῥαδελ, 2 (Μ.1ρ.τάρδο) ; 2. απεΐοηῖ τιορι- 
»ιεμὲ Οἱ πορα ΟΥ βέοῃς, (Ἰοτα, ῥγοί, 4(ρ.35.17; Μ.8,1338); 3. ἢ κοιυη 
ΟΥ̓ ῥοϊτοἠοα τοοσά οὐ Ξἰοη6 ποιήσας.««στήλην ἀπὸ ξ, Οἰνόη Ραξο, Ρ.28ς 
(λ1,92.7124}); 4. ἡριαξε, Ἰάοἱ ; ἸΔΠΔὈϊτοα Ὀγ ἃ ἄδμιομ, Οτεἰς.8.43 

| (ρ.258.20; Μ.11.15818): Ἐπι5,(,6.6.2ο(ρ.28).7; Μ.22.4728); ΌῪ ἃ μοᾷ, 
ον, Ο]δγη.1ο.23; εἰς λίθους καὶ ξύλα καὶ εὐτελῆ ἔξ, ἘΟΠχγΒ.παιέο. 
6(2.3638); ομΐεοϊ οὗ ἔβ|58. ἡγουβ!ρ οἵτινες ξ, ἐποίησαν ῥοε. Ῥεῖ». 
Α 33; τοῦ νεοπαγοῦς ξ. προφήτας καὶ ἱερεῖς Ἐπι5.}.6.0.τχ.60}.20.840Ὰ}); 
τὰ ξ, θεοὺς ὀνομάξζοντος ἘΠαΐ ψο.86 ἐμ Οδη.(1.05}; ἐκ χαλκοῦ καὶ ἐκ 
ξύλων κενὰ...ξ, Ἰᾶ...6.5.22.2(3.τοπο). 

ξυλάριον, τό, σγπαἱϊΐ οἰἱοῖ ; ἀϑθα 85 ἃ ἀ]βοἰρ] πο, ἘΝῚ] υὐνεορ,(Μ.70. 
14480), 

Ῥξυλέλαιον, τό, 5.ν.1., “οοσά-οἹἹ᾽, ῬοτΉ, γοοά δηα οἱἱ ραᾳϊά 858 
{πραΐς, 710.Μ8],εἰνοη τ Ρ.437(41.07.6458). , 

Ἐξυλέμπορος, ὁ, ἐἐριδογαμογομαηι, ΟΟΡ(ςιβ)αει. (4.0 5 Ρ.8δ.2ς; 
Η..2.τ2560). 

ξυλεύομαι, 1. εμέ τοοοά, ΟΥ̓ Νά. εαγμι.2.τ.υτ.374(Μ.37.1 0554} 
2. τηεῖ., βαϊλιεν ον βγεισοοά, (οττα ΟΡ ον. 2(Μ,08,2488). 

“ξυλή, ἡ, τοοσά ξ. κυπαρισσίνην ΤἈΡΏπ. εἰγοη. Ρ.322(ΜΠ,1ο8.,7808). 
ἐξυληγία, ἡ, εαγγγίηρ οὗ τυσοά, ΟτΝ 2.6}. 6(Ν.537.20}), 
Ῥξυλόγλυπτος, εαγυεά ομ οΓ τοοσά εἰκόνας ἔξ, Ασαῖῃν,ν.111.534. 
"ξυλόθεος, ὁ, ογ6 τοῖο τοογεὴΐρς α τυοοάρη ροά, Τιεολί,Ν.ρ.7ο. Ὁ. 

ἱγιαρ. (Μ.04.13848). 
["Ἰξυλοκασσία, ἡ, απ ἐηζογίον Εἰμά ΟΥ̓ ἐαςεῖα, ῬΆΛοϑε, ᾿.6.3.6(}1.6ς. 

4888). 
ἘΞυλοκερκῆται, οἱ, ἐοἰϊοισενς οὐἩ 5. 7οἤη ΟἸγγξοβίοηι, 5ὸ ζα]] δὰ 

Ὀεζᾶιδβςα, ροπ ἰδ χρυ βίοῃ ἔτοπι ΗΪβ σΠΌ ΤΟΝ, {ΠῸΡ πιοῖ τοροῖῃεσ ἴῃ 
{πὸ Χυϊοοίτοι5, (γον Ραφεῖ, Ρ.3ο7(Μ.02.8714). 

ξυλοκοπέω, οἱ τοοοά, Ἰ514,}06].2}}.1.72(Μ.78.2320). 
"ξυλοκόπι(ο)ν, τό, δὲ] -ἰοοξ σιδηροῦν ἐργαλεῖον, ὅπερ ἐπιχωρίως 

ὀνομάζεται ξυλοκόπιν στο αρ. ἀταὶ (1.24. }..}2.6(Μ. Ρ],.66,1430). 
“ξυλοκούκουδον, τό, "ἃ Κίπᾶ οἵ λαγά 5ςεεᾶ, ΓὨΡΠΠ οὐγοη.}.228 

(Μ το. δοοΑ). 
Ἐξυλολάτρης, ὁ, τροο-ἰϑογεπίῤῥον, 170.).ἐῤ. ΤᾺ τά(Μ ος. 

3644); ΘΙΘΡΒ ίας,υ διρ᾽ (ΑἸ τοο. 1214). 
Ἐξυλολογέω, ραίλον τυσοί, Τοὶᾷ.ῬῈ].ΦΡ} τ τβι( ΜΝ .78.3οοῦῦ ; ξῦβεβ. 

Ναζ.ύίαὶ. τος( ΜΝ]. 38,118), 
ξύλον, τό, Α.. τοοοί, α5 ἀροάς οὗἩ 7655 σχέσον τὸ ἕ., κἀγὼ ἐκεῖ εἰμι 

“Κφγαρ᾿(ρ.60). 
Β. οἵ τῃηΐπρθ τηϑᾶς οὐ ψοοά; 1. τυαϊξίηρ-οίϊει, οἰαξ; Τατντὶο 

ὈΥ͂ ΡΆΠΟΒΟΡΠεΥβ, Ταῖ,ογαί,25(ρ.26.23; Μ',6.8608); 2. τομάτμρ- δοανά 
κρούσαντος τοῦ κανονάρχου τὸ ἔξ, ΤΟ. ΜΟΒΟΠ ῥγαί ττ(}}.87.286οο) ; 
τὸ ἔ, τὸ νυκτερινόν τ, τολ(λ9618); 1,δοπς. ΝΡ, δνηειτο(1.02.106030); 
3. με]ογὴς τηρὶδριθηὶ, ΟἸοτη,ρΡ. Ἐπ5.}..6.2.1. 5 (Μ1.20.1368}); ΟὨγγϑβ, ἤσην. 
2.31 Τίνι (αι, 5500); 4. ἱπειγιηθηΐ οὗ ἰογίμγε. οὐ ἀραίμ; ἃ. οἰαξε 
ξύλῳ ἐμπαγῆναι Ταβῖ,2αροῖ.3.τ(1.6.4484); Ὁ. ῥοεὶ ξ. ὄρθια, οἷς 
ἐντεινόμενα τῶν ἐνισταμένων τὰ σώματα ΟτΝγυε5.ν, ΟΥ. Τβαιη. (Μ.46. 
945ᾺΝ); δ. τοοοάφη κὶ πογσε, το ΜΈΣΟΝ ν]σεῖπιθ οτα οι ἐπὶ τοῦ 
ξύλον στρεβλούσθω Βα5.βοημι.18,4(2.τ45Ὲ; Μ,2τ. 008); ξεσμὸν πλευρῶν 
ἐπὶ ξύλου ῬΑ]} Ὁ. ΟΠνγ5.3 (0.20.1; Μ,47.14); 1δι(ρ.129,χ2; Μ.47.72}; 
4. τοοσάφη, δοπάς, εἰσεῖς ἴοΥ βιγδτομίηρ τῃ6 ἔδεξ, ἔπι5.}.6.ς.1.27(Μ.20. 
4170); 6. 5.Ν.}., ἘΕΧΘΟΌΕΙΟΠοτ᾽Β ὀίοες, Τί αϊ.9.6; 5. οἵ ΝοΔἢ 5 τυσράδῃ 
αγίβ, ζοιηρατθα ψ ΓΠ. ὕτοββ, Τυϑι, {1α].138.2(}1.6,7038); ῬΆΠ] οἰ Οβνγς, 
12(}.74.22; Μ.41.42}; διασώσαντα ἐν ἐξ, δίκαιον γένος Πγγδίρρ.δηε. νη 
..0. Βαρὶ,8(ρΡ.40.6); 6. ἱρὴ οΓ τυοοὰ νετιοταϊεὰ ἴῃ ἸΔο]αίτουβ Μου- 
581}, φίδι, τ 6; λίθοις καὶ ξ, ΟἸδγη, ῥγοί.τ(ρ.4.21]; Μ.8,568); (οπβί. 
8}. ε].Ογχ.}.6.2.γ7.31τ(}].85.12404}; τεῦ, Ἐχ.1ς:25, φοπιραχοὰ πὴ ἢ 
τοϑβ5, οἵ. εἱ φμῖς οἵμε ἱέρηιο οἱΐαδ, 14 δεὶ 5106 τηγϑίονίο ἐγμεῖς.. ϑήθονε 
τοίμοντι δ ἱερτς “πίονα, μὲν ῳηαγδίμεηι πἰμσπιτπονίοίμν, Οὐ. δότε. 
7.1 τῷ. ἔχ (ρ.2ο6.0; Μ1.12.2428}; οὕτως τὸ ξ, τοῦ πάθους. ..ἐλθὸν εἰς τὸν 
λόγον πεποίηκε τὸν ἄρτον αὐτοῦ γλυκύτερον Ἰὰ, ἄοτῃ.10.2 ἐπ 767.(ρ.72. 
23; Μ.13.3608); δηλοῖ γὰρ τὸ ἔ,, τὸν τοῦ σωτῆρος σταυρόν, ἤτοι τὸ 
ἐπ᾽ αὐτῷ μυστήριον Ογτ. οἰαρὴ, Εχ,2(1.2844); τοῦτο γὰρ τὴν ἡμετέραν 
'προδηλοῖ σωτηρίαν. τὸ γὰρ σωτήριον τοῦ σταυροῦ ξ. τὴν πικρὰν τῶν 
᾿ἐθνῶν ἐγλύκανε θάλατταν Ὑμάτιφι,.26 ἐπ Εχ.(1.143); οἵ. Ομγίειε... 
ιγείδγ τι, φέρ ῥεγ ἰἐρτμηη ἦε ἀφιέαγη ξοη)δείμηη εἰρηϊβεαίεν, Ῥτος.Ο. 
Ἐχ.(Μ.87.587}; 7. τοοράφη γεῤγεεοηίαίίοη οὗ Ογοςς τὸ ξ. ... τὸν τύπον 
τοῦ σταυροῦ ΜατοὈἴδς.υ ΡΟνῥἢ.δτίρ.40.4); τῆε ἰαδαγερι, (εο. ΡΙ5. 
Ρενς.2.253(.02.12274}.Ψ 

(. τοοοί, ἱγεα; 1. ἃ. οἵ (τοβ5 ἐπὶ ξύλου πολυκάρπου Ονας. 5ῖν.5.5ς7; 
ἐδ.6.26; διὰ τοῦ ἔξ. τοῦ σταυροῦ ξωοποιηθέντος Α΄, ΓΠ 1], τ4ο(ρ.74.6); 
«4.(Ρας5.).4ηπάν.3(ρ.5.27; Μ.2.1221Ὰ); τὸ σωτήριον ξ, ὙΠᾶι, ῬΣ.ο5:12 
(1.1204); Ρ]. τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν τιμίων ἐ, 60. Ῥὴ5.(2721.2 εἴτ; 
τοῖς τιμίοις καὶ ξωοποιοῖς ξ. ΤΉΡΠΗ.εἤγοη.Ρ.2) 2(Μ.τοβ.6734}; τοῦ, 



ξυλοπάνδουρον 

Ἑκχαϊταιίοι ὃν Ἠετδοιαβ, ἰδ.}.273(676.); ἐχαρ. 7ετιτα ττο, γαβὶ ταὶ, 

72.2(Μ.6.6454}); ὅταν γὰρ τῷ λόγῳ τῆς ᾿Ιησοῦ διδασκαλίας προσάπτηται 

τὸ σταυρῶσαι τὸν διδάσκαλον, εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ ξ. ἐμβέβληται ον. 

Ἄοηι.10.2 ἴῃ 7εγ.(Ρ.12.18; Μ.13.3608); Ομγγϑ. [γι [6γ.(}4.64.8600) ; 

τοῦτον τὸν ἄρτον ξύλῳ προσήλωσαν ΤΉΛΕ. {67.12: το(2.473); ΟἸγ ΤΏΡ. 

Μ.76ν.(Μ.93.6524); τεῦ,  41.3:15, 7ο.Ὁ)..Ὁαἱ.3:1τ2(Μ.05.7958); ΘΧερ. 

Τογασττο, ἐσαιπη. ΟΡ δογερὶ, (Λ.08.3074}); μεησα Β. οὗ Ομ  βεδα᾿5 

ὁτοββ, Οἷειαι. ργοὶ.τίρ.82.25; Μ.8.246Ὰ); 18. (ρ.84.το; 2400); 6. οὗ [500 

Οτοςβ ἰπ ἀενοιίίοι, Τ[α]π. πὰρ. 8Ρ.Ογτ. {εἰν 6(65. το 40,10510,Ε) οἰτ. 5. 

σταυρός; Ἰίτυτρ., ἱπ- τἰτα οὗ νεποταίίοι διὰ τῆς προσψαύσεως τοῦ 

ζξωοποιοῦ ξ. ϑορῃτγ. Η.ογ.5(}1.87.33120,33138); τὸ ξ. ... προσκυνητέον 

70.Ὁ. ξ,ρ.4πτῷ ἴ.94.ττ2ο0); 2. ἐγέθ; ἃ. τηϑΐ,, οὗ Ομτιβὲ ἔ. ὑγρὸν... 

ἔγκαρπον ΟΡΌ. τῷ ξηρῷ καὶ ἀκάρπῳ ἔ., τῷ λαῷ τῶν ᾿Ιονδαίων εαΐ.1,ε. 

“5: 31(ρ.166.26) ; οἵ Βεϊΐενεῖβ πα ὈπΡε]ίενουβ, ΝΊο. Μῆς.ττ: 2ο(Ρ.305. 

6); οἵ ἃ πεανθηὶν-πιπ 64 τχοηκ, Ἡνρογυμου. Βη(Μ.79.14810); Ὁ. οὗ 

{τες οἵ' Κπονϊεάρε οἵ ροοά ἀπά εν]], ΟΠτυβ.ἦσνι, 6.6 ἴῃ Οεη.(4. 

1310); ῬΑΠ,σισλνγς.τ2(0.73.12; Μ.47.41); ΤΏσε, φι,26 ἐμ σφ. (1.41); 

Τπαι.ῥορίαϊ. (5.131); σοπίταβιεα 1 ὕτοββ, ἡ(.(Ὀα55.). πάν (ρρ.τι, 

12); [0.Επ.-τορεερὶ. ΒΜΤ 2ι(Μ.96.14968) οἰτ, 5. ἀνάκλησις ; ς, οἵ 

{τ86 οἵ πε (ν. ζωή) οἷόν τι ἔπαθλον προὔκειτο τετηρηκότι τὴν ἐντολήν 

ΤΒάτφ. 26 ἴῃ Θοη. (1.41); οοταρατοὰ νυ ἢ ὕγοββ, 7 51. ἀτα].86.χ(Ν]. 

6.688); πιεῖ. “τὸ ξ.᾽ ... νῦν δὲ πᾶσιν ἀνεβλάστησεν ἡ ἐκκλησία Με. 

}1}.0.3(0.117.14; Μι18.1844}; ((ποβί.) ἀεβουιρεῖοι οἔ ΟΡΒΙΓα ΤῊ, 

(εἰ5.ρ.Οτ.εἰς.6.27(ρ.97.5; Μ.11,13334) οἷξ. 5, ξωή; ἅ. {πὲ τὸ 

ἴγδθβ, ἔοιπᾷ ἴῃ Ρατϑάϊβε δἴοπθ, ΤὨρΡΏ] πὶ. ἀπίοὶ.2.24(Μ.6.1ο808); 

ΟἸδιι. είν. 4.17(ρ.244.178:,; Μ.8.τ2084,8); (Οποβῖ.) ἐκ δὲ τοῦ Ἀνθρώπου 

καὶ τῆς Γνώσεως βεβλαστηκέναι Ξ. Ἰτοπι.ἦ46}.1.20.3 ΔΡΤΗατ, ἤαΕν.1.13 

(4.305); ἴπε ὑνο γβεβ ἐφυαίεᾷ ψ ἢ ἀπροὶβ ἴη ποϑῖ. βυύβίειη οἵ 

Ταβέπυβ, Ηἰρρ.ἤαεν.5.26(0.127.22; Μ.16.31054}; τεῦ. ραρϑῃ αἰνὶπα- 

τίοπ ξύλῳ μαντικῷ Τατϊιογαί. τοίρ.21.24; Μ΄.6.8408), 
κξυλοπάνδουρον, τό, ἃ κἰπά οἵ τυοοάεη ῥείίεν, ΤΏΡΠη.εἶγον.Ρ.364 

(Μ.1οβ.8734). 
ξυλοπέδη, ἡ, τσοσάρῃ ζειογ, ΟἸγταρ. 7οὉ τ:26(Μ.093.τ640); ΤΉΡΒΗ. 

εἰγοη.Ὁ. τοί Μ τοϑ. 5524). 
Κξυλοποτήριον, τό, τροοάφη; εἐἰαϊΐεε, Τιεοπς. πο μορὴ (Μ.86. 

ΙΘΟΟΒ). 
κξυλοπρατικός, ῥεγίαϊπίηρ ἴο α τοοοάϑοῖϊον οΥ εἰ ϊηρ οὗ τοοοί, Μν. 

“γἰεηι.7(Ρ.8.13). 
ξυλοφόρος, ὁ, τσοί-εαγγίεν, ΤΡΊοπ.ν, οΐνε. 8, 
Ἐξυλοφορτηγός, ὁ, -- ἴογορ., τοῦ. 105.9:27, ΟΥΟΝΑΖ,εαγηι.2.1.13.. 

187(Ά1.37.12424).Ψ 
ξυλώδης, τυοοάρη, μαγὰ ας τυοοί, ταςῖ. τῆς ψυχῆς τὸ ἀναίσθητον καὶ 

ξ, καὶ πρὸς καῦσιν ἐπιτήδειον Οςοιηι. Αρος.8:Ἴ(ρ.τοῦ). , 

ξύλωσις, ἡ, »πακίηρ τοοοᾶν λέγεται πύρωσις τοῦ ξύλου, καὶ οὐ ἕξ, τοῦ 

πυρός Τ70.Ὁ. [ν-(Δ4.05.413}), 
ξυν- ν, συν-. 

τν εονρήοῃ;, 5βαγεᾶ, Νοόπηῥαγ.79.4:900}1.43.176Ὰ}; ἐδιτχετό 

(8418). 
ξυν-όω, 1. ἐαηι86. ἰο ρμαγεείραϊε ἴῃ, αϑϑοοσία!θ ὙΠ ἐμὲ... φιλίης 

ἀλύτῳ --ὦσατε θεσμῷ Νοηῃ.Ραγ.0.8:42(Μ..43.8208) ; 1.14: 15(860Ὰ}); 

λόγος...-οὦσας ζαθέην βροτοειδέ; σύζυγα μορφήν 1.1: Σ4(7528); 

Ῥᾳι].351}. οῤ[ιροδίρ.255; Μ.86,21574); 2. εονιρεμηίσαϊε ἴο ἔ. ἔπος ... 

Φιλίππῳ Νοπη.ραγ.70.1:47(}1.3.7570); 18.6: δτ(βο1Β) ; τηβά. ἀμφοτέ- 

ροισιν..«φωνὴν ἔ. 1.1: 4ο(7 560); 1.20: Ζ(οοϑ0); 3. πο ἐοπιρημη θη 

ὙΠ Χριστῷ “οούμενος Οτ, ΝΖ, σαγηῖ.2.1.50.43(Μ.31.13884). 
Ἐξύνω, 5.ν.1., ΣλανΡέΉ: ἧλοι οὖς ἔξυνας ΜΕ]. ῥάδ55.93 Ρ.15.23. 
Ἐξυραίνω, 5.ν.1., ὁπαυε, ἀοτ. ἱπῆπ. Ρᾳ58. ξυρανθῆναι ΟΥ,Ξοἰοί τη 1Ε, 

“122(ΜΜ.17.3338)}.Ψ 
Ἐξυραῖος, ε᾿αυε, ϑγτιθϑ,εαῖυ.7(ρ.204.16; Μ.66. 1814}. 
ξυρίζω, «΄ανε, ΤΑΊ εἰεἢ.(Μ.28,5204). 
ξύριον, τό, γασογ, ἘΡΊΡΙ ἤαεγ.21.π(Ρ.308,4; Μ.4τ.372}). 

Ἐξυσπλενδία, ἡ, Ἰῃΐοτπ8] οτραη οἵ Ὀοᾶν, ζβε5.ΝαΖ ἀΐαί.7(Μ.58. 

865). 
ξυστήρ, ὁ, Πεδἢ-σεγαρόν, ἅτὶ ἰπϑίτατηοης οἵ τοτῖατο, 1) οη. ΑἹ. 

ΔΡ.Ἐπ5.}..6.6.41.τ)(}.2ο.ὅο00)}; Ἐλι5.»:..7.6(ρ.924.6; Μ,2ο.14854}; 

Οοηβε τας ἰαμά.6(Μ},88.4850). : 

ξυστήριον, τό, -- ἔοτερ., Επ|5.4.1,ςενηη.6(Μ.86.3521). ᾿ 

ξβξυστόν, τό, α τρεείες 9} 5}, ΤἈρΒπ. εἤγοη,Ρ.201(}1.1ο8.7258). 
ξυστός, ὁ, ἃ ῥρίαεε ῥον ταϊκίηρ, Τυϑῖ. 41α].1.τ(Ν.6.4724}. 
Ἐξρυφοίνικον, ν. ἀξυφοίνικος. 

934 ὀγδοήκοντα 

Ο 
δαρίζω, ταν, Νοππ, αν. 0.6: ζο(Μ.43.7060) ; ἐδ.8: ᾳί(β210). 
ὀαριστής, ὁ, ψα»εϊίαν Κγἱομά, ΟἸοτη. σἰν.2.2ο(Ρ.χ70.12; Μ.8.τοφοᾺ). 

ὀβελίζω, “πανὶ τοῖίᾳ ἃ εὐτἐίεαὶ οδείμς τινὰ ὠβελίσαμεν (ὡς) ἐν τῷ 

“Εβραϊκῷ μὴ κείμενα Οτ.οοηῖη Μ|.τς.τ4{0.388.17; Μ.13.12038); τὰ 

τοίνυν ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων ὠβέλισται: ὁ δὲ ὀβελός, ἀθετήσεως 

σύμβολον Βαϑ5.Κεχ.4.5(1.370; Μ.29.804); διὸ καὶ ὠβέλισται, ὡς οὐδένα 

᾿ ψρῦν ἐμφαῖνον {8Β45.[5.τ2ρ(τι4690 ; Μ.30.3280). 
ὀβελός, ὁ, 1. εὐίϊοαὶ νιανὰ, ἘΘρΒ.»εδης5.3(}1.43.2414.8); 2. ἀγγοτυ, 

1514. Η,εἰν».1.21.3. 
ὄβρυζος, ρηγό, γεβηπεά, οἵ ροϊά ἄπεφθον, ὃ νῦν οἱ πολλοὶ ὅ. ὀνο- 

μάζουσιν ΤῊΘΙ.1ς.13: τλ(ρ.67.2ο, ν.}. εὕρυζον 2.262); φῇ ρμγε κοϊά, 
Οοβηι. [πᾶ ἰσξοττ (ςοπ]. ἔθου εὔροιζος Μ.88,4480); 70.Μ 8] ἐἄγομτό 

Ρ.305(Ν3.97.5854). 
ὀγδοαδικός, εργμρεἰ δα οὐ! 1δ6 εἰρὶμλ ἀαν εἰς ὀγδοαδικῆς εὐεργεσίας 

κληρονομίαν ὑπερκύψαντες ΟἸετη,: 7.6.14(Ρ.486.7; Μ.9.3298). 

ὀγδοάς, ἡ, οραοαά; 1. Οποβί. ; ὈΥΓΊΔΥΥ 56 1165 ΟΣ Ἐγηα Πα ΟΣΒ ΟΓ 

ΒΘΟΙΒ ὁ, μία ἡμῖν συμψάλλει “4. 7ο.9π(ρ.108.5); (Ναΐθης.) εἶναι 

ταύτην ἀρχέγονον ὁ. Ἰχεπ,ἰαεν.1.1.1(Ν1.7.4484}; τῆς ᾿Ενθυμήσεως.. «ἣν 

δὴ καὶ δευτέραν ὁ. καλοῦσι 1δ.1.3.4(4734}; 1.1.1.3(4498); διὰ τοῦτο 

“βδομάδα καλοῦσιν αὐτόν, τὴν δὲ μητέρα τὴν Ἀχαμὼθ ᾽Ο. 1ν.1.5.2 

(4938); σοπίαἰπίπρ' ΟὨτΙβί, ἐδ.1.9.3(5444); ΖΣεκοῦνδος.. «λέγει εἶναι τὴν 

πρώτην ὅ. τετράδα δεξιὰν καὶ τετράδα ἀριστεράν, οὕτως παραδιδοὺς 

καλεῖσθαι τὴν μὲν μίαν φῶς, τὴν δὲ ἄλλην σκότος ἐδιτιατ. )(ς648); 800, 

(οἸοτθαβίυβ τὴν Πρώτην ᾽Ο. οὐ καθ᾽ ὑπόβασιν ἄλλων ὑπὸ ἄλλον 

Αἰῶνα προβεβλῆσθαι, ἀλλ᾽ ὁμοῦ καὶ εἰς ἅπαξ τὴν τῶν ἕξ Αἰώνων 

προβολὴν ὑπὸ τοῦ Προπάτορος καὶ τῆς ᾿Εννοΐας αὐτοῦ τετέχθαι 716.1.12.3 

(5734); ἐγένοντο οἱ τρεῖς τόποι ὅμοιοι τοῖς ἀριθμοῖς, ἀ. ὄντες ἰδ.τ.1τ4.-ς 

(όοςΑ); ἡ καλουμένη κατ᾽ αὐτοὺς ᾽Ο., ἥτις ἐστὶν ἡ ἐκτὸς πληρώματος 
Σοφία Ηἱρρ.λαον.6.5τ(ρ.159.17; Μ.χ6.32428); ἐὰν ἐξομοιωθῇ τοῖς 
ἄνω, τῇ ὁ. ἀθάνατος ἐγένετο καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ὁ., ἥτις ἐστίν, φησίν, 

“Ἱερουσαλὴμ ἐπουράνιος 1Ὁ.6.32(ρ.161.17; 32430); γένηται λόγος 

ἐπουράνιος ἀπὸ τῆς ὁ. γεννηθεὶς διὰ Μαρίας ἰῤ.6.35(ρ.τ65.2; 42470); 

Δημιουργὸν καλοῦσι.-. «ἀφ᾽ οὗπερ πάλιν καὶ ὑστέραν "Ὁ. μετὰ ἑπτὰ 

οὐρανοὺς καλοῦσι κατὰ τὴν πρώτην ᾽Ο. ἀφομοιωθεῖσαν ἐκτίσθαι, αὐτοῦ 

ὄντος ἐν τῇ ᾽Ο. Ἐρ ΡΒ. αεν.3τια(ρ.288.2}:.; Μ.41τ.4804}; τὰς θηλείας" 
Δυάδα Τετράδα ᾿Εξάδα ᾽Ο. 1δ.3τ.5(0.393.1; 4840); βολὴν ὑπὸ τοῦ 

Προπάτορος καὶ τῆς ᾿Εννοίας αὐτοῦ τετέχθαι... ἰδ.35.τίρ.40.1; 6288); 

(ΒΑ 51:46 81} αὕτη ἐστὶν ἡ κατ᾽ αὐτοὺς ὁ, λεγομένη, ὅπου ἐστὶν ὁ μέγας 

ἄρχων καθήμενος ΗἸΡΡ.ἠεν.1.23(0.201.15; 43100}; τῶν ὅλων ὁ μέγας 

ἄρχων, ἡ ὁ. ..- ἄρρητος 1δ.7.25(0.203.0 7, ; 43141,8); ἡ τῆς ὁ, κτίσις ἴδ. 

ἡ Ὡ6(ρ.204.18 ; 33154); 1Ὁ.1.27(0.207.14 43108) οἷζ, 5. ἑβδομάς; ὁ 

μέγας ἄρχων..«-γεννᾷ υἱὸν..«καὶ τοῦτον ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἐκάθισε" καὶ 

ταύτην οὗτοι φάσκουσι τὴν ὃ. {δ.τοιτ4{0.275.23; 34300); 2. τεῖ. 

οἰχοιχποιβίοα οὐ αἰσμτῃ αν (γα]θηϊ.) καὶ ὅσα εὑρίσκεται ἐν ταῖς 

γραφαῖς, ὑπάγεσθαι δυνάμενα εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀκτώ, τὸ μυστήριον 

τῆς ὁ. ἐκπληροῦν λέγουσιν Ιτοπἤαεν.τ.18,3(Μ.7.6458); ἡ τῆς πνευ- 

ματικῆς ἃ. χαρὰ καὶ γνῶσις κηρυχθήσεται ἀφέσεως ἁμαρτημάτων οὖσα 

καὶ ἀναστάσεως παρεκτική' περιτμηθήσεσθαι γὰρ δι’ αὐτῆς τῶν 

ἀνθρώπων τὰ πάθη καὶ τὴν φθοράν ΜεΙΠ.σ»ρη:ρ.7.6(ρ.17.12; Μ.18, 

1334); 3. τεῦ, εἰρθτα (Ἰοτα 85) ἀαν ἡ ὁ. ...- κυρίως εἶναι σάββατον 

ΟἸδηλ. εἰν 6. τθ(ρ.502.13; Μ.9.3640); ἡ τῶν πνευματικῶν ἀνάπαυσις ἐν 

κυριακῇ, ἐν ὁ., ἣ κυριακὴ ὀνομάζεται Ἰάνεχε Τἠάο!, 63(Ρ.1τ28.0; Μ.0. 

6808); οἴ, ὃν δὲ ἀναγεννᾷ Χριστός, εἰς ζωὴν μετατίθεται, εἰς ὁ. ἐδ,8ο.1 

(Ρ.131.25; 6964); 4. εἰρλλι ἐρῆσνε οἵ Ἀδανεηβ, τερῖοπ οὗ τῃε6 ἤχϑα 

βἴειβ τήν τε ὁ, κύβον καλοῦσι, μετὰ τῶν ἑπτὰ πλανωμένων τὴν 

ἀπλανῇ συγκαταριθμοῦντες σφαῖραν ΟἸεγ,.5.γ.6.16(Ρ.503.7: Μ.ι9.268.Α}; 

εἴτε καὶ ἡ ἀπλανὴς χώρα ἡ πλησιάζουσα τῷ νοητῷ κόσμῳ ἀ. λέγοιτο 

1.4. 2π(0.319.1; Μ.8.12688); οἵ. εἴτ᾽ οὖν ὁ. καὶ ὁ νοητὸς κόσμος εἴτε ὁ 

{περὶ πάντων περιεκτικὸς..«δηλοῦται θεός ἰδ.5.6(Ρ.250.18; Ν'Ῥ9.618); 

5. τῆς παπῖθοι εἰρήξ κατὰ τοὺς ἀριθμοὺς αὐτοὺς σώξεται τῇ τάξει 

ἑκάστη μονὰς εἰς ἑβδομάδα τε καὶ ὁ. ΟἸοτα.σἰν. 6.τό(ρ.503.21; Μ.9. 

360); 5ιρ γίηρ ΟΠτίβε ἱποαγπαῖθ ὁ δὲ...ὁ, ὑπάρχων, φανῇ θεὸς ἐν 

σαρκίῳ 1δι(ρι5ο3.16; 3688); πᾷ ρ]οτῆεά ΌὈ᾿ Ἐαῖπετ ἐπὰν ἑβδομὰς 

δοξάζῃ τὴν ὁ. 1.(ρ.503.30; 2694); 6. ῥεγίοἁ οὗ εἰρλϊ γεανς, ΟΥ, 76.το. 

30(23:; Ρ.217.15; Μ.14.3854); 7. στον οὗ εἴφ᾽ πρώτη ὁ. ἀνθρώπων, 

ἐπὶ τοῦ Νῶε ᾿Αδι Βορῃ.ς.6(Μ.40.4478); 8. είρα!ι ραγὶ τῆς ὀκτάβης 

οο(τέλος τοῦτο κατ᾽ ὀγδοάδα) ϑορῃγ πεν Ογν. εἰ 17..(Μ.8).34240). 

ὀγδοατικός, οὗ ἐδ εἰρμιὶ ἀαν ὀγδοατικῆς ἐνεργείας, εἴτουν μυστικῆς 

ἀναστάσεως Μαχ.καῤ ἱμσοῖ,τιο( Μ.90.1105Ὰ}, 
ὀγδοήκοντα, εἰρλίν εἰκότως ὁ. εἶναι λέγονται 80. αἱ παλλακαΐ])' ὁ 

μὲν γὰρ ὀκτὼ ἀριθμὸς τὴν ὀγδόην σημαίνει ὙδακΟωη 6:η(2.128{.); 

Υ. παλλακή, ὄγδοος. 



3 ὀγδοηκοντάς 

Ἐῤγδοηκοντάς, ἡ, 1: οὗ εἰσῆϊν, ἘΡῚΡΆ σα, 4. 6(ρ.502.20; Μ.42. 
1840); οὗ ψραῖβ, Μοά.οεεμς, (Μ.86.32760), 

ὀγδοηκοντοῦτις, ἴεηι. οἱ ὀγδοηκοντούτης, εἰρλέγ γεαγς οἷά, Ἐλ5. 
φ.(.,.26 εἰς, (ρ.74.14; Μ.2ο.ττοδο). 

ὄγδοος, Α. εἰρμίἠ; 1. [5ς. ἡμέρα] εἰράιί, ἄαγ, οἵ 76 5}. οἰτοῦτα- 
ΟἸΒΙΟΠ, Ἐδδαχσεοιίοη, ἂπά ἀρ ἴο Π0ΠΊ6 οὐ τὰ νῦν σάββατα ἐμοὶ δεκτά, 
ἀλλὰ ὃ πεποίηκα, ἐν ᾧ καταπαύσας τὰ πάντα ἀρχὴν ἡμέρας ἀ. ποιήσω, 
ἐστιν ἄλλου κόσμου ἀρχήν. διὸ καὶ ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὁ. εἰς 
εὐφροσύνην, ἐν ἦ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, καὶ φανερωθεὶς 
ἀνέβη εἰς οὐρανούς ΒαγΉ.15.8,0; ὅτι ἡ ἡμέρα ἡ ὁ, μυστήριόν τι εἶχε 
«κηρυσσόμενον διὰ τούτων ὑπὸ τοῦ θεοῦ μᾶλλον τῆς ἑβδόμης Τυϑι. ταί. 
24.π(Μ.6.5288); ἡ δὲ ἐντολὴ τῆς περιτομῆς, κελεύουσα τῇ ὁ. ἡμέρᾳ ἐκ 
παντὸς περιτέμνειν τὰ γεννώμενα, τύπος ἦν τῆς ἀληθινῆς περιτομῆς, ἣν 
'περιετμήθημεν ἀπὸ τῆς πλάνης καὶ πονηρίας διὰ τοῦ ἀπὸ νεκρῶν 
ἀναστάντος τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἡμέρᾳ ᾿ΪΙησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν 1δ.4τ.4{(5640}; τοῦ. τῇοϑε βανεᾶ 1ἢ [86 αὐκ οἵτινες ἀριθμῷ ὄντες 
ὀκτώ, σύμβολον εἶχον τῆς ἀριθμῷ μὲν ὁ, ἡμέρας 18.138.τ(7938); τῇ 
ἑβδόμῃ γὰρ ἡ ἀνάπαυσις θρησκεύεται, τῇ δὲ ὁ. ἱλασμὸν προσφέρει 
Οἤειη. εἰν. 4. τϑ(ρ.318,23; Μ.8,13684); σοπποοῖεα τ εἶφῃὶ Ἀεαν Π]ν 
ΒΡΒΕΤΟΒ ([. ὀγδοάς) ἡ δὲ μετὰ τοὺς πλανωμένους πορεία, ἐπὶ τὸν 
οὐρανὸν ἄγει, τουτέστι τὴν ὁ, κίνησίν τε καὶ ἡμέραν 1δ.5.1τ4{ρ.307.15; 
Μι0.1618); οὗ. 1Ὲ »ερίηιαμα παρίφα ἴεν ἐοηδμμπαίης ἐπὶ 
ἡπηηάμ5.. δὶ σοίανα ὉΦΉΘΡῚΙ ἀΐδς, τᾷ ἐπὶ πϊξὶ ̓ βματί ϑαφομϊί ἐεβες 
φαμεν, Οτιλον ὅδ, 4 1ῃ δύ. 409.14; Μ.12 4914); ὥσπερ ἧ ὁ. σύμ- 
'βολόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, δύναμιν ἀναστάσεως περιέχουσα 1ά. 
εἰ. Ῥειττβι τόφ(Ν.12.16248); εἐχεσ, Ῥβιό:: ὁ, ἡ ἀναστάσιμος τοῦ 
σωτῆρος ἡμέρα κτλ. Εππ5. Β5.6:τ(Μ.23.1204}; ἀνέσπερον καὶ ἀδιάδοχον 
καὶ ἀτελεύτητον τὴν ἡμέραν. ..ὁ, Βια5.ἤδχα.2.8(1, 210 ; Μ.20.52.}; πρὸς 
τὸν ἐφεξῆς αἰῶνα βλέπει, οὗ ἡ ἀρχὴ ὁ. λέγεται, τὸν αἰσθητὸν διαδεξα- 
μένη χρόνον, τὸν ἐν ἑβδομάσιν ἀνακυκλούμενον τ Ν γ585. Ἐς. 1}. Β. ἘΜ. 
44.504} ἡ ἐς οος, ἥτις ἐστὶν ὁ ἐφεξῆς αἰών, ὅλος μία ἡμέρα γενόμενος, 
καθώς φησί τις τῶν. προφητῶν, ᾿'μεγάλην ἡμέραν᾽ τὴν ἐλπιζομένην 
ὀνομάσας ζωήν 1. (5054); 150 Ὅαν οἵ Τπᾶροπιθπὲ ἡ δὲ κληρονομέα ἐν 
τῇ ὁ. τοῖς ἀξίοις ἀπόκειται, ἐν ταύτῃ δὲ καὶ ἡ δικαία τοῦ θεοῦ γίνεται 
κρίσις, “ἑκάστῳ τὸ κατ᾽ ἀξίαν νέμουσα ἰά, ᾿ς. 6(}}.44.6124) ; ἡ ἃ,, τὸν 
τῆς κρίσεως ἐφανέρωσε φόβον 4Ὁ.(6130)}; εἰς δὲ τὸ τέλος ἄδεται τῷ 
τελεώτατα εἶναι τὰ περὶ τῆς ὁ. θεωρήματα Ἰτάγτη. ΡΞ, 6: τ(Μ.39. τι] 80) : 
ἐν ὁ. δὲ ἡ ἡμέρᾳ ἡ τοιαύτη κατορθοῦται περιτομή" δεῖ γὰρ ὑπερβάντα τὸν 
ἐν ς΄ ἡμέραις γενόμενον κόσμον, ἐν τῇ ἑβδόμῃ γενέσθαι...δεῖ προσλαβεῖν 
τὴν ὑπερκόσμιον ὑπὲρ ταύτην κατάστασιν οὖσαν ὁ. ἐξ.(1 1164}; ὁ. οἶδεν 
ἡ μὲν παλαιὰ διαθήκη τὴν περιτομήν: ἡ δὲ καινὴ τὴν ἐκ νεκρῶν 
ἀνάστασιν, ἐν ἦ ὁ θάνατος περιτέμνεται ᾿ΑϑτιΒΟρδις, 6(Μ.40.4440); 
ἐπεὶ οὖν πρώτη ἀνάστασις τοῦ γένους μετὰ τὸν κατακλυσμὸν διὰ 
ὀγδοάδος ἀνθρώπων ἐγένετο, διὰ τοῦτο καὶ ὁ κύριος πρῶτος τὴν 
ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ἐν τῇ ὁ, ἄρχεται 1δ.(4480); καλῶς ὑπὲρ τῆς ὁ. 
προσηύΐχετο, ὁ ὄὅ, τοῦ ᾿]εσσαὶ υἱός ἐδ.(Δ481); ἑαυτοὺς τοίνυν περι- 
τέμνωμεν τῇ μαχαίρᾳ τοῦ πνεύματος, ἀποβλέποντες εἰς τὴν ὁ. ἡμέραν, 
τουτέστιν εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα ΝΙ].6}Ὀ.1.12(}1.70.888); ἄδεται δὲ 
περὶ τῆς ὁ. καθ᾽ ἣν ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ τῶν ἐθνῶν γέγονε κλῆσις, καὶ ἡ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος δόσις, καὶ τῆς νοητῆς ἤγουν τῆς ἐν πνεύματι 
περιτομῆς ἡ δύναμις ὕγτί ῬΞ. τι: τ(Μ.60.79068); Ἔκερ. Ῥβιιι {. ὑπὲρ 
τῆς ὅς... τῷ δὲ ὁ. [5ς. ἔτει] τοὺς μὲν παραδίδωσιν εἰς κόλασιν αἰώνιον, 
τοὺς δὲ εἰς ζωὴν αἰώνιον Ἡοονοῦ. ΗΒ» εἰ ιχ(}.27.6850); συνέκλεισε 
γὰρ ὁ θεὸς ἐνταῦθα μὲν βίον καὶ πρᾶξιν, ἐκεῖ δὲ τὴν τῶν πεπραγμένων 
ἐξέτασιν, καίγε ἴδιον τοῦτο τῆς ὁ., τὸ μηκέτι καιρὸν εἰς παρασκενὴν 
ἀγαθῶν ἢ κακῶν διδόναι, τοῖς ἐν αὐτῇ γινομένοις ΤΠΔτ, Ῥς,.6:6(1.642) 
οὸ ΟΥΝ 55... 5,5}.Β ταὐ(Μ.44.5480); ὑπὲρ δὲ τῆς ὁ, τὴν ἐπιγραφὴν ἔχει: 
ἅτε δὴ τῆς δικαίας τοῦ θεοῦ κρίσεως μεμνημένος ὙΠά ΟΡ 5.ττ:τί1.674); 
τὸν γὰρ τῆς κρίσεως καιρὸν ὀγδόην ἡ ϑεία προσαγορεύει γραφή 14. ἀπὶ. 
6:η(2.128}; ἐχερ. Ερο] 1τ:2 ὁ δὲ τὴν νέαν [5ς. προσιέμενος] καθ᾽ ἣν ἡ 
κυριακὴ τοῦ σωτῆρος ἀνάστασις, ἡ ὁ. καὶ πρώτη ἀρχὴν ἔχουσα τοῦ μέλ- 

λοντος αἰῶνος, δέδωκε μερίδα τοῖς ὀκτώ ΟἸντΩρ. δεί,ττ - 2(}1.03.6ο 50) ; 
τὴν μέλλουσαν ζωὴν ὀνομάσας ὁ. ἄτε δὴ μετὰ τὴν ἑβδοματικὴν ταύτην 
πολιτευθησομένην ἐν τοῖς ἀνθρώποις Οστιάρτ ἔεο,9.2ο(Μ.08,11288); ὁ 

μέλλων αἰών, καθ᾽ ὃν τῆς ἐν φθορᾷ δουλείας ἐλευθερούμεθα δελοί.2ο 
ἴῃ 10.(ἸΠ τὰ. σεαὶ, (Δ .88,70οα)}; ἡ δὲ ὁ, τῆς ὑπὲρ φύσιν καὶ χρόνον͵ 
ὑποδηλοῖ καταστάσεως τὸν τρόπον εχ. αρ ἰδεοϊ, το τ 90. ττοῖς) ; ὁ. 
δέ, ἡ πρὸς θέωσιν τῶν ἀξίων μετάταξίς τε καὶ μετάβασις...τὴν ἑβδόμην 
καὶ τὴν ὁ. ... ὁ κύριος προσηγόρευσεν ἡμέραν συντελείας καὶ ὥραν 1.1. 
55(1Ι048); ἡ δὲ ὁ., τὸ τοῦ ἀεὶ εὖ εἶναι τῶν ὄντων ἄρρητον μυστήριον 
ὑπαγορεύει δ.τ. πδ(ττο40) ; τεῦ, ΑΡος.20: 4 ὁ. ὀφείλει ἡ γραφὴ ὀνομάζειν 
τὴν κατὰ τὴν ἑβδόμην τοῦ παρόντος αἰῶνος ζωὴν καὶ διαγωγήν- ἣν 
προεμήνυσεν ἡ ὀκταήμερος περιτομή... [τεῖ. ἘΠ Ο].11:2}.- χιλιοντάδος 
ἀγαθῆς τῆς μελλούσης καὶ μενούσης ζωῆς αἰωνίον παῖ, 5. Ες,6(Μ.80. 
10808); οἴ Ηεβγο ἢ. ΗΒ. Π  ττ οἷς, βαρτα; τϑξ, εἰσητῃ αν οἵ Ογξαϊτίοη 
(ΔίατοοβΙ8) ἐν τῇ ὁ. τῶν ἡμερῶν πεπλάσθαι λέγουσι τὸν ἄνθρωπον... 

935 ὁδηγία 

εἰ μὴ τὸν μὲν χοϊκὸν ἐν τῇ ἔκτῃ...«ἐροῦσι πεπλάσθαι, τὸν δὲ σαρκικὸν ἐν 
τῇ ὁ. Ἰτοπ ἤαον.1.18,2(}1.7.6451.,8); 2. οὗ ΕἸρ Ἐἢ πόανϑη σογγβθροπά- 
ἱπρ' ἴο εἰἴρῃςῃ θοὴ (Ματγοοβίδη), 18.1.17.1(6374}; οἵ, ἐλθὲ ἡ μήτηρ 
τῶν ἑπτὰ οἴκων, ἵνα ἡ ἀνάπαυσίς σου εἰς τὸν ὅ, οἶκον γένηται (4. Το. 
Α 27(0ρ.142.18); 83, οὗ 501] οὐ Π{6- οσἱποῖρὶθ 85 εἰ οἰδπθηξ 1π 
σΟΠΒΈΣΓΠΕΙΟῺ Οὗ Ττηϑ ἔστι καὶ δεκάς τις περὶ τὸν ἄνθρωπον. «τοῦτο δὴ 
ὅ, τὸ κατὰ τὴν πλάσιν πνευματικόν. ἔννατον δὲ τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς 
Οἰεια εἰν. 6, τό(ρ.5οο.3; Μ.0.360Ὰ}; 4. οὗ δἰρῇιῃ οὗ ἐπ6 βρὶ 5 ψ ῃ ἢ 
Ῥτόνταα Οσοαβίομβ ΤΟΥ 51π ὅ. πνεῦμα τοῦ ὕπνου ἐστί, μεθ᾽ οὗ ἐκτίσθη 
ἔκστασις φύσεως καὶ εἰκὼν τοῦ θανάτου ΤΙ Κομδ.3.1. 

Β. εἰσ, Νοηη, αν, 70.5:5(}1.43.78 54). 
ὀγκηρός, «οἰϊά; οἵ (τΙπι 5 θοάγ, τοῦ. ἀοοειί5πι, ΕΡΙΡἢ ἦεν. 42.τι 

(Ρ.1τ28,0; Μ.41.2320}); 1δι(ρ.τ54.τ6; 7720). 
ὀγκία, ἡ, (1,αἴ. προ) οἰέρεα ἀσσάριόν ἐστιν, ὀγκίας τὸ τέταρτον 

εαἰ ΜΠ πο: ζοίρ.8ο.}). 
Ἐῤγκινάρα, ἡ, 5.ν.]., εἰατυ ταϑάθ οὗ ἴγοῃ πᾷ υϑεα ἴῃ ἰογίυχδ, 

4. Ρεῖγ.οἱ Ῥαμὶ, )ο(ρ.212.11). 
Ἐὀγκινίσκος, ὁ, λοοῖ, 7.0.0)... 7.23(Μ.ο6.τού98). 
ὄγκινος, ὁ, -- ἔοτερ., 41. Ὀ}1].23(0.12.23); ἰδ. τ4ο(ρ.73.10). 
Ἐῤγκόμασθος, εὐτίς ῥγονρηηεη ὀγεασὶς, 10. 15]. εἰγοπ αὶ ροτοῦ(Μ. 

97. τοῦ). 
ὀγκοποιέω, δε} ομ Ὠαὶν ὃν τῦαγ οὗ αὐογηνηθηὶ, (οηςὶ, Α͂Ρῥ.ι.3.χο. 
ὄγκος, ὁ, 1. 7π6δ5; ἸΔΤΩΘ ΤΟΥ ἀἴοτῃβ ἰῃ βοίθησα οὗ Ηργαο! ᾷθ5, 

Του. Α].Ρ.Ελπ|8.}.6.14.23(7138.; Μ.21.121]20); ἀτόμων ἢ ὅ. ἢ ἀμερῶν 
ἢ ὁμοιομερῶν Μεῖῃ.»65.2.το(ρ.350.2); ἡπαςς, ργεαὶ σμῆι οἵ τόπον, 
ῬΙΠομάντοτς.2ο; ΓὨγγβιλοηι. 83.2 ἐπ [Π|.(7.103Ε); πρηρ; οὗ ἃ Ὀοδῆν 
τυγηοιτ, Βαβι λον ἴῃ ᾿ς. 32(τ 135; Μ.20.3228); [Π60]., δμίί, πιαξς 
μείζων ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ γέγραπται, οὔτε δὲ ὄγκῳ 1 ΑΤἢ 41α]. Τγ{.2.7,8 
(Μ.28.ττόπο,); οὐχὶ δὲ καὶ σὺ τὸν υἱὸν παραπλησίως ἐρεῖς...μήτε ὅ. ... 
ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ; Βᾶ5. ἘΉΠ.1.22(1.2348; Μ.20.5ότ0) ; Ἑππιαροὶ, τοί 1.30. 
856Α); οὗ (γβεβ θοᾶν σωματικὸν ὅ, ὨΙοη Ατ.4.η.2.0(Μ.3.6484); 
2. τιξῖ, ; ἃ. “τοοί τη οἱ ῥυϊάς ὁ δὲ ὄὅ. φλέγμα ἐστί ΟΥΟΝ ν95.Επμη. τί 
Ρ.310.21; Μ.45.10248) ; θεραπεία δέ ἐστιν τὸ... διαστεῖλαι τὸν διάκενον 
ὅ, 1Δ.6ρ.1.35(Μ.46.τοο94Ὰ}; Ὁ. τεσ, ὀμνάδη, ϑγτιοβ. ερ.τοσ( 66. 
14848) ; τῶν πειρασμῶν ΝἸ].}}Ὀ.4.2.(}1,70. 5640); ὅ, τῶν ἁμαρτημάτων 
ΤΙ Βοβῖ. Κ».16.71448.{0.170.13}; δ, τοεῖρὶ! οἵ ἀϊρπὶίν, Βαβ.οη.).6 
(2.588; Μ.31.2068); (ἢγγβ.ἤσημ. 1 ἐπ Τύη, (ατιδοια); ρ]ασ,, αξο, 
Ρ[5. σαν. 81; ἃ. τορῖρηϊ, σδἰ ἐρεῖν οὗ Βρθ οι, Ὀϊάντη. Τνΐη .3.1] 
(Μ. 30. 8764); οἵ ἰηβαϊδά ΡἈγαϑεβὶ ἴῃ ρύανεῖ οἵ ῬΏδσβες ὁ τῶν ῥημάτων 
ὅ, κενὸς περὶ τὰ χείλη κατέρρει ὅεν. ΑηξΔρ,καὶ,1.6,.18:128},{0.1.33.31). 

᾿ ὀγκόω, 1. φσεῖΐ, ρῃγβίοα!ν ; οἵ ρσερπϑπον, Το εν.6.0; ταδέ, τὴν 
ὠγκωμένην γαστέρα τοῦ θανάτου εαἱ,.4..2:24{0.43.33);} 2. ῥ τρ; 
Μι νϑηϊν ΟΥ ῥγχάθ, (]βηι.  αδά.2.12(0.233.20; Μ.8..528); ἐπι- 
χειρημάτων ὠγκωμένων 14,κοἰγιτοτίρ.6,3ο; Μ,8.603Γ); ὀγκῶσαι τὸ 
φρόνημα ὍΤπαί. Ερἠ.4:τ(3.422); ϑορδτ υ, παςί.(Ν1.02.17018) ; 
3. ἐχαρρεγαΐε, νυ ᾿ς. το! δ(} ὅ0.τορόΒ); ΜΑ]ολι5 ἐχο Κορ τ(ρ.163, 
15; Μ.113.760Ὰ). 

ὀγκύλλ-ομαι, ὑέ ῥεβεά τ τῇ ἀθέῳ σοφίᾳ ὡς ἑἕένῃ ὀγκύλλωνται 
αἱρέσει ΟἸομλ, 5». 7.γ(ρ.41τ.6; Μ.0.4574}; κύριε, ὃ τοὺς “ομένους... 
πίπτειν ποιῶν Ὠὲιάντηῃ, θ᾽ 5.9: 2ο(Μ.20.1τ0 70). 

ὄγκωσις, ἡ, ῥμὶξ οἱ Ὀοαγ τὰς ἐν ὁ. φύσεις ὅφο, ῬΊ5. εκ. οΒ2(Μ.02. 
1510Δλ). 

Ἐὀδευτέον, 1. ομε γητδὶ ῥγοσερά, ΟΥ.( οἷς. 8. τ(ρ.22τ 15; Μ| 11,1 5218}; 
ἐπὶ τὸν προκείμενον λόγον...ὅ, 6, 70.τ3.34{0Ρ.250.7; Μ.τ4.4580); 
2. πὲ Ἠπιδὶ ῥγοζεεά ὃν πάσας οὖν ὅ,, ἣ τινὰς τῶν ὁδῶν τούτων; ΟΥ. 
ΝαΖ.ογ,27.β8(ρ.14.8; Μ.36.218). 

ὁδεύ-ω, σο, ἰγαυεῖ, 70γΉΕΥ ; τηδῖ., ο, 860ς., Ὀγ τ1ῃ6 ψὰν οἱ ΠΙΡὮϊ, 
Βαγητο.ι, ἡ πίστις δὲ διὰ τῶν αἰσθητῶν ὁδεύσασα ἀπολείπει τὴν 
ὑπόληψιν (Ἰ6π1.5|7.2.4{0.119.25; Μ.8,ιο440); σο ὃν, 7οἰϊοιυ, ΟΥ..70.32.} 
(6; Ρ.437..8; Μ. 14.1608); 16.1.3. 52(51 ; Ρ.28ο, 15) 4030); βᾶαες Ππγοιρᾷ, 
ΟΕ σν5. ἄονιτο ἱ ἐμ ΠΡ. (12.108); Ζολομών, καίτοι διὰ πάσης εὐημερίας 
ὁδεύσας Πα Ρς τα 5: 2(1.1421); ῥγοεερά ἐπὶ τὴν τελειότητα ΟΥ- 0.32. 
" ἰσίδ; Ρ.449.34; 780Β); ““εἰ πρὸς τὸ τέλος ἤδη, καθάπερ ἐπὶ τὸν καρπὸν 
ἡ συκῇ Ογτ.1,..2τ20}.{Μ1.72.Ὁοο0}; ῥγοκεεί, Θεσιν τὸ κατὰ φύσιν “-ον 
Τμαι.15.7:14{(0.38.22:; 2. 218). 

ὁδηγ-έω, ἰεαΐ, σιεϊάε ““ούμενος ὑπὸ τοῦ θείου πνεύματος Οἵ. (εἰς.7.44 
(ρ.τοῦ.3; Μ.1χ.14858); -“"ἤσει σε αὐτὴ ἡ ἀλήθεια (6].ΌγΖ,ἢ.6.2,20.8 
(1.8ς.12844}; τηξῖ, γνώμας... ἐπὶ τὸν σὠώφρονά τε καὶ κόσμιον βίον 
“-οὐσας (οηῃβί,ογ,5,ετοίρ.181.12; Μ.2ο0,12800). 

ὁδηγητικός, ἱεαά Ήν, δϊάϊης κατὰ προφητικὴν χάριν καὶ ὅ, ΟΥ. 
φεἰ ἶπ ΒΙ.οἵ τοί .12.805 8}; ἡμεῖς ὅ, λέγομεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ΤΑΙ Μαερά,. ἤϊαϊ.τ.τ2(Μ.28, 13080). 

ὁδηγία, ἡ ἡ, ϑμίδαμοε διὰ τῆς τῶν γραφῶν ὁ. δι. Νγοθ5.(γ65 “τ 1(Ν],45. 
1250); τὸ δὲ πνεῦμα τὴν ὁ. χαρίζεται ἐδ.(τ410) ; οὗ ΤΥῃ,, ὨΙάντα, ΚΤ γί. 
2.8(Ν1.30.6208) οἷξ. 8. γαληνότης ; ὁ. σεορίξ,, σΐδαηπεξ ἸΉ εἰς ὅ, τοῦ 
κρείττονος Οτ,Ν42.0».24.4(Μ.35.1τ1730}. 



ὅδηγός 

ὁδηγός, ὁ, σμίάε; οἵ ἴῃς 1ιοτά 65 τωδη᾿β ριϊάς, (]οΐη ἐπε. Ταδοὶ. 

Ἰ4(ρ τ3ο.21; Μ.9.6034); Τβᾶβ5.δαρί.τ.2.5(2.6534 ; Μι31.15320); οἱ 

συδτάϊδῃ Δπρε]5 ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων ἔχει ὁ, Ατγηοπ.  ξ. 12:15 

(Μ κι). - Ὃ 

["]όδηποτοῦν, -- ὃ δή ποτ᾽ οὖν, το!ιαίευεν 1 ταν δέ, ΟἸξΥῊ.ΞΙγ.6.18 

(ρ.5:5.30; Μ.0.3068). : 
ὀδμή, ἡ, φη6}}, ὁάομν, ταδὶ, ὁ. ἀφθαρσίας Ἰτοη ἤαέν.1.4..(Μ.7. 

480Α). " 
ὁδοιπορ-έω, ἡομγηόν, ἱγαυεῖ, ΟΥ Ὑπαῦτα, ρα, Οὐ, τδίρ.38.12; Μ.το. 

ττοοῦ); ἐΜειμ.ραϊνι. 3(λ}1.18.3804); τηεῖ. ἡμῖν ἄρα ἀνάγκη πρὸς 

ἀλήθειαν «τοῦσιν εὐζώνοις γενέσθαι ΟἸετα; ραεά,3.7(0.258.28; Μ.8, 
δοολ).. - “ 

ὁδοιπορία, ἡ, ἡσγηον, τοαν, Ν]}.Ρ}.2.322(Μ.10.3578); τπεῖ, ἡ 

πρὸς δικαιοσύνην ὃ, ΟἸεΙη.ῥαεά.2.12(0.233.31; Μ.8,5520); τὴν εἰς τὸ 

ἐξώτερον σκότος ὅ, ἐπανῃρημένοι 14.5.7.3.18(0.247.1; Μ.8.12120); ὀρθὴ 

πρὸς οὐρανὸν καὶ σύντομος ὁ. Μετἢ σνηῖῤ.5.δ(ρ,6τ.2 ; Μ.18,1ο80).. 
ὁδοιπορικῶς, 70γ7 α 7ομγῆθν, ΟἸεῖη. ῥα64.3.7(0.259.το; Μ.8.6108). 
Ἐόδοιπόριστος, αὐὶξ ἰο δε “σοεςεά ὃν γοαδ, [85.6}.365(3.4678; Μ. 

22.1το0). ὁ . 
ὁδοιπόρος, ὁ, τραγίαγεν, ἱγαυεῖον Χριστὸς ἐγὼ ταχύγουνος ὃ. εἰμὶ 

θαλάσσης Νοππη.Ραν. 0.6: 20(Ν.43.1960) ; ἢξ.» ΟἸενη,ῥαδά.3,1(ρ.259.9; 

Μ.8.6το08). 
ὁδοποι-έω, 1. γηαἴ6 α ταν, ταεῖ. φόβος θεοῦ “-ὧν εἰς σοφίαν (]ετα, 

εἰν.) Ἰ(ριβόνοτ; Μ.8,ο680); ΟΥὙ.7}ο.τ0.2ο(5; Ρ.322.11: Μ.14.5654); 

γπακὸ οημδ᾽ 5 ἰύαᾶν, Ρα55, Ἰὰ οηραςί,ο(ρ.203.24; Μ.12.το284}; ταεά., Ὦγο- 

εἐρά, Βα5.7μᾶ,2(2.2148; Μι.31.6568); νιακϑ ἵμίο α τοῖν ΟΥ γοαΐ, τρεῖ. 

"“-ἦσας πάσῃ σαρκὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν 1. Βα5.(Ρ.327.7}; 858.» 

Ταβί ἀΐαϊ.141.3(}1.6.780}); ῥγεβανε ας α ἰθαᾶν ἴον “-εῖν δὲ ἑαυτοὺς τῷ 

κυρίῳ Τδε5.Να2. ἄτα]. "ο(.28,803); 2. ἡπακε ΟΥ ῤγέβαγε ἃ ταν ον, 

ς. 866., ΣΝΠ εν, 6 τ Μ,70.856Ὰ); ἐδιττ, τϑί9308). 
ὁδός, ἡ, ταν, γοαά; τηοῖ.; 1, ἴὰ ρεη, ὅ. δικαιοσύνης Βαγ.1.4} 

εὐσεβείας Οτι ΤΠπαυχα ῥαη.Ον. 4(0Ρ.9.8; Μιιοιτούϊα); τοῦ πνεύματος 

Μεΐμ.γνρρ.3.τ(ρ.27.8; Ν.18.61Ὰ}); τῆς εὐθείας καὶ βασιλικῆς ὁ, Ἐυ8. 

κ.1.3(0.148.4; Μ.24.οΒτο); ὁδοὶ κυρίον καὶ τρίβοι...τὰ σωτήρια τῶν 

ἁγίων προφητῶν συγγράμματα ΟΥγ. 7ο.0(4.166.); οὗ 6. ψαγ8 τῆς 
πλανῆς Τα ἀταὶ.30.2(21.6. 5608); τῆς ἀπωλείας Ὁμυγϑ. οη.44.3 ΤῊ 

Με. 47τῈ); ὕπο σα 5: ὅ, δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου 

Ῥίάται; τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ σκότους Βαγη.18.1; οἵ Αἄδτῃ ἀπά οἵ 

Ομυῖβδὶ σοπίτακιεᾷ, Αἰ8..4ν.2.6:(Ν,26.2854,8); τῇς 'βποβιῖο᾽ νῶν, 

ΟἸεπι, εἶ,28.2(ρ.145.24; Μ.9.1134}; 2. οἵ πε ΟΠ τβείδῃ τοᾶν (οἴ. ΑΟ. 
9:2,,22:4,24:14) βλασφημοῦντες τὴν ὅ. ἘΡ.1 πιά ἀρ Ἐν5.}.6.5.π.48(Μ. 

20.428Α); ὁδὸν τοὺς πιότεύοντας καλεῖ (ὮΓΥ5. 00.10.2 ἴπ Ἀε(ο. 

155Ε}; ὅ, λέγει τὴν πίστιν ἤτοι τὴν παράδοσιν ΑἸτηοη. 4ς.24:τ4{Μ8ς. ! 

Ὑ5020); ἢξ. προσπταίειν εἰώθασιν οἱ ἑτέρως τὴν διάνοιαν ἔχοντες, καὶ 

τὴν ὃ. προοκοπεῖν οὐκ ἐθέλοντες. τοῦτο πεπόνθασιν "Ιουδαῖοι ΤΠ, 

Κονι.ο: 33(3.χτοὺ; 3. οἵ ΓΒ τῖβι, τπε Ῥζ7αγ ποτὲ μὲν ποιμένα λέγουσα... 

καὶ ὃ. καὶ θύραν Βα5.δρίν.τ](3.140; Μ.32.914); ἐνι(τ15Ὰ; Μ.978); 

ἀγαθὴ γὰρ ὄντως ὅ., ἀπαρεξόδευτος καὶ ἀπλανής, ὃ κύριος ἡμῶν, πρὸς 

τὸ ὄντως ἀγαθόν, τὸν πατέρα, φέρων 1δ.τϑ(τ68Β ; Μιτοο0) ; τὴν ὅ, εὑρή- 

σει τὴν ἀγαθήν, τουτέστι Χριστόν Ογτ. [ο.0(4.1664); τοῦτον ᾿Ιησοῦν 

καλοῦμεν καὶ θύραν καὶ φῶς καὶ ὅ. Ὑ͵͵.Αδενς,χδ(ρ.14.τ6); Θχέρ. Ρτ.8:22 

οὐκ οὖσαν γὰρ τὴν σάρκα, ἣν ἀνείληφεν ὁ λόγος, ἀλλὰ μὴ οὖσαν ἔκτισεν 

ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ Μδτ(ε]]. ἔν.το ἈΡ.Τλι5.ε.1}..3.2(ρ.145.0; Μ.24.9818) ; 

“ἀρχὴν δὲ ᾿ὁδῶν᾽ διὰ τοῦτο εἰκότως εἴρηκεν τὸν δεσπότην ἡμῶν τὸν 

σωτῆρα 1δ.τ2(ρ.145.23; Ο810) ; ἔκτισέν με δηλονότι διὰ τῆς παρθένου 

Μαρίας 1.0 ἀρ.εὐπᾷ. )έαγεεϊ!.2.5(ρΡ.46.2ο; Μ.24.8ο10); οὗ (ε ἤεϑῇ 

ΟΥὙ υσπατ πρίατα οἱ Ομ ϑὲ τῷ μὲν οὖν ὀνόματι τῆς ὅ. τὴν κατὰ 

ἄνθρωπον δηλοῖ περιβολήν Τυαιβῖ, ἐγ Υ.δ. 22(0.77); ὁ. δὲ σωματικόν 

τί ἐστι θέαμα, ἥτις ἐστὶν ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος ΤΑΙ ἐαρ. βά.4(Μ.2ς. 

2οξοὺ); ὡς εἶναι ἐναντίον τὸ μὲν ᾿ἔκτισε᾽ τῷ γεννήματι, τὸ λεγόμενον 

ἀρχὴν ὁδῶν τῷ εἶναι αὐτὸν μονογενῆ λόγον ΑἰΏ..4γ7γ.2.47(}1.26,2486) ; 

ὃ λόγος..-ὕστερον κτίζεται ἀρχὴ τῶν ὃ. εἰς ἔργα διὰ τὴν ἐνανθρώπησιν 

1}... δο() 60); ἐπιβαίνων ὃ λόγος εἰς τὴν ἡμετέραν σάρκα, καὶ ἐν αὐτῇ 

κτιζόμενος ἀρχὴ ὁδῶν εἰς ἔργα αὐτοῦ 1}.4.76(3094}; 4. οὗ Οοά ὁ θαιὸς 

γένηται ἡμεῖν ὁδὸς εὐθεῖα ῬαΡ.(Οἢνγ. (0.503). 

πδδοστασία, ἡ, ἐπομγγεοίοη οἩ ἐπ μρίσαγ, ἔϑομ. Ἡ.6.(Μ.86. 

42320); ΤιδοπίΝν, 70. ΕἸδονπ τίρ.8ο.12). : 

Ἑῤδοστατ-έω, 1. τυαγίαν, ΤΟτερεμὶ ἴεν. ἤοηι (Μ.86.5 800); ΤΗΡΗπ. 

εἶγον!.Ρ.3ο4(Μ.168.7408); τηδξ,, ταῦ. Τίο,το: 30 [50. Γμτι51} κατερχό- 

μένος ὧδοστατήθη τοῖς πάθεσι (λαττη ΟΡ ογ.2(Ν.08.2680); 2. οὐφίγιεί, 

δο, Ρ 5 ἤσχ. οοὐ( 1.92 Ἴ5Ί1Ὰ ν.1}}; ταδί, “υῶν δὲ τὴν ἁμαρτίαν φόβῳ 

16. λοδ(τ465}); “"οὔσι τῇ γραφῇ Ἰά.5ευ.358(Μ.92.16488). 

Ἑῤδοστάτης, ὁ, 1. λἰρίμοαγηαμ, Ὀίάαδε. ζας.3.τ(Ὁ. 52.13)};} 0. 

ἈΓοβοδ ῥγαΐ, τοί .87.2οῦδο); ἢρ. τὸν ὅ, ἐχθρὸν..«τὴν ἀρετὴν ὑποκλέ- 

ψαντα ΟΤΤΘΠ ον. ἡη}.(Π1.3.16538); 2. οδοίγμείον οὗ ἐπέ μίρίτυαν, 

αἄυεγξωγγν, (ούτα ΟΡ ὁγ.2(Μ.08.2534}; ἢρ. ὁ τῆς ἀπαρχῆς ἐντολῆς ὅ. 

936 οἷδα 

τ ΡΜ ΘΕΈΠΙΟ ; ὃ κρυπτὸς τῶν φρενῶν ὁ, ἰᾷ,ἤεχ,Ἴ6ο(}.03. 
14024). 

ὁδοστρωσία, ἡ, ῥαυΐηρ οὗ γοαάς αἱ ἐκκλησίαι μόναις ὑποκείμεναι ὁ. 
καὶ γεφυροποιΐαις Τακίπ.εοά.1.4.26{(Ρ.42). 

ὀδούς, ὃ, ἰοοίι, ἀογνατίοη ὀδόντες... ἐκ τοῦ ἔδω.. ὀνομαζόμενοι 
Μεϊεοξ αὶ, πον τοί Μ.64.1τ020); σῦτός εἰμι θεοῦ, καὶ δι᾽ ὀδόντων 
θηρίων ἀλήθομαι Τρτι.ονι.4.1; ἂρ. δεινή τις βιαία τόλμα βρνυχᾶται 
ἐπιπρίουσα τὸν ὀδόντα Οοηβί,δρ. 6]. Ογχ.Ὺ.6.3.19.3(Μ.8ς.13458}} 
ΒΡ πα! ρόνεῖβ τῆς ψυχῆς δύναμιν μασητικὴν ἐχούσης, ἦτις...βρύξει 
τοὺς ὀδόντας Μοίῃ,γε5.1.24{(ρ.248.21; Μ.41.τ0030}; τοὺς ὀδόντας δέ, 
τὸ διαιρετικὸν τῆς ἐνδιδομένης τροφίμον τελειότητος Τοτ ΑΥἐλιτπ. 3 
(Ν1.3.,3328}; ΡΉγαβε ὑπ᾽ ὀδόντα, «ἐογειν ὑπ᾽ ὁ, τέως λαλουμένην τὴν 
βλααφημίαν ἐπήρθη δημοσιεῦσαι Βα5. Εμπ.1τ(1.2088 ; Μ.20. 5014}; 14. 
ΦΡ.204.4(3.2ο5 4 ; Μ.32.1498). 

Ἐῤδυνοποιός, σαμείης ραΐῃ, ἘΡΊΡΒ ἤαθγ.41.3(0.93.12; Μ.41.603Ὁ0) 
ὀδυρτικός, “54, ΟρΡ. περιχαρής, Τάτ, δια, ἐρῥ.2. τό Μ.00.ττό50). 
ὀδωδή, ἡ, δεδηΐ, ΟἸθπα, ῥαεά,.2.8(ρ.2οΙ.9; Μ.8.481Α). 
["]Ἰὀδώνιον, τό, ἰογρ εἰοίἑι δοοὶ οὐ 50 (οἷ. οὐδών, Τί. π40) τὰ δὲ 

ἄλλα πέδιλα...τὰ ἐξ ἱματίων γεγενημένα, ἃ παρά τισιν ὁ, κέκληται 
ἣ βράκαι ἘΡΙΡΒ. αν. κο ττ(ρ.576.1ς; Μι4τ.το 330). 
᾿πῤζοδία, ἡ, -- ὀξζωδία, τηεῖ. ὀζοδίας γέμοντα ἔργα ῬεγΣι καρ (Μ.86. 

22440). 
ἘῤἼοθήκη, ἡ, ἰαἰγίπε, Τσντιλονι αἶν.τ4{53.4124}; Τ0.ΟἸΊτη. σαί τὸ 

(}1.88,9334). 
ὀζομενία, ἡ, εἰεηεῖι, τηθῖ. τῆς ὁ, τῶν ψυχῶν τῶν ἁμαρτωλῶν 

ὀσφραινόμεθα μόνον ἘΜ4ς. Δ]. 5εγη.(Ν}.34.388.4). 
ὄζω, 1. 5»:6}} οἵ, τοεῖ. ὁ, τρυφῆς ΟἸοτη. »ασά,:.τοίρ.224.1τ3; Μ.8. 

532); 6. 80ς, τὴν εὐωδίαν ὁ. ἅμα τὴν Χριστοῦ ἘΡ Ιπιρά ἀρ. Ἐλπι5.}.ψ6. 
κ.1.35(Μ.20.4218); 2. 5:|6}}, τἰΐπῖ, 405.) ταδὶ, μύθων ὀδωδότων (τ. 
1..2.3(2.2760). 

«ὀζωδία, ἡ, εἰσμεῖ,, ταεῖ, τὴν τῶν κακῶν πράξεων ὁ. ὙΜδο.ΑἹ, Ξένε, 
(Μ.34.2888}); ἢρ., ΝΊ,ερ.4.26(Μ.70. 5610) ; ταεῖ., Το. ΟἹ πλ.σεαὶ, 2: (ΝΜ. 
88.0038). 

ὅθεν, τυμοηεε; ἴπ ΡῬηγαβε ὅθεν καὶ πόθεν, ἔγονῖ ἐπῖὶς ῥίασο απ Ηἰαὶ, 
τορι μαόγ.1.8.1(Μ.7.5244). 

ὁθενοῦν, τοϊεηεεεοευεῦ, ΟἸετα. φ.ἄ.5.12.5{(Ρ.167.30; Μ.9.6τ6}}. 
ὀθνεῖος, ξογεῖρη, εἰγαπρέ, οἵ ταβυτίαρε ὙΠ [ΟΤΕΙρβ ΤΕ 8. λύσις ὁ, 

ἐπιγαμβρείας ΟἸδτι. 5 γ.Σ.2τ(ρ.77.26; Μι,8.8534); ποὶ ομεὶς οἷον ὁ. τε 
ἐπιοσκευάζεσθαι τῇ κεφαλῇ τὰς κόμας ἀθεώτατον ἰάῥαε.3.ττίρ.271. 

το; Μ.8;6278); γάμοις ὁ. Ὀντ λον. βασολ, Β(5,. 950); αἰΐερ τῶν ὁ. ἐνθυ- 

μημάτων Μεῖἢ,γες.2.3(0.334.2; Μ.ήτ.Υτ65}); 1Π60]. Μακεδονιανοὶ...- 
φάσκοντες τὸ ἅγιον πνεῦμα μὴ μνημονεύεσθαι, ὡς δῆθεν ὁ. τῇ φύσει 
ϊάντα. Τγέη.3.36(Μ.30.0658) ; οὐ γὰρ ἐπ᾽ ὁ. πλεονεκτήμασιν, ἀλλὰ τοῖς 
ἐμοὶ προσοῦσιν οὐσιωδῶς, σεμνύνομαι [56. Χριοτός] ᾿γγ. [0.5.2(4.402Ε). 

ὀθόνη, ἡ, πε ἰΐπομ; μαπάκονομίεξ, ΜΑ]ο ἢ. ρ.8Ρ.Ε5.}.6.7.26.0(Μ. 
20.713}; ἐδμί-εἰοία σκηνὴν ἐκ ποικίλης ὁ. 6], νΖ,᾿.6.3.τ0.26; Ή θη 
χαγνπθηὶ οὐκ ἃ. ἐφόρεσεν ἐκτὸς φακιολίον ῬᾺ]].ἢ.1 μὲς. τ{0.15.14; Μ.34. 
ΤοσοΒ); ἰΐηοη φγαυε-εἰοίδες; νίαν, Νοηπ,Ραγ.70.19:40(Μ,43.0084Ὰ); 
ἐδ.20: κίφοϑο) ; Ἠΐζυγρ,, ΟΥΡΊΠΔΗΥ 8. ἐΐμεη υεοίιθηί ΟΥᾺ ὈΥ͂ ἀΕΒ 005 
οα ἴα ἰοἴξ 5βοιυ]άθυ ταῖς λεπταῖς ὁ. ταῖς ἐπὶ τῶν ἀριστερῶν ὥμων 
κειμέναις {ῆγγα, ὑγοάϊρ.ι.3(8.311); ἃ τεταϊ μευ οὐὗἨ γε  βῃΐπρ 
απὰ νὶρίπο ἀγν (με [δεῖ οὗ δ15 ἀἸ5οῖρ!ε8 ἡ ὁ. μεθ᾽ ἧς λειτουργοῦσιν ἐν 

τοῖς ἁγίοις οἱ διάκονοι 151. ῬΕ!.»»}.1.136(Μ.18.2720) ; ̓ἴπθη ταδτοτίαὶ 
ταιϑ66 ἴῃ σοπϑίταςτοη οὗ ἃ ἴδῃ, 11 8ρ.(οη. ΑΓ ΡΡ.8.12.3. 

πὀθονοειδής, {82 ἃ εἤιεὶ, Ατητηοπ. 4{.το:13(Μ.85.15374). 
οἰακίζ-ω, οἶδεν; ἤδησα ρουένη, ρεΐάε, τπαηαρό, ταξῖ, τὸν βίον ἡμῶν 

ἕνεσθαι τῆς εἱμαρμένης ταῖς ἀνάγκαις λέγειν ΜοΙΉ ἐγ ρ.8.13(0.09.4: 

Μ.18.1614}; οὗ Οοά “εἰ τὸ ὕδωρ ὡς ἂν βούληται τ, Ἡ ἐαἰεοῖ.9.0: 

τῶν ὄντων αἴτιον... «πᾶν τό τε κινούμενον κοντα ΟὙ ἾΝ γ85. ΕΜΉ.6(2 Ρ.138. 

9; Μ.45.7244} διδάξαντες, καὶ διὰ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ λόγου, ὥσπερ ναῦν, 

τὴν ψυχὴν σοφῶς οἱἰακίσαντες Μαχιαμηδῖρ. (Μ οι. τττ60). 
πρίακισμός, ὁ, σεΐάαηεα, Οτ.Ν 2. ἐανΉ1.1.2.34.265(Μ.37.064λ). 
οἷακοστροφ-έω, -- οἰακίζω: τῷ ἀγαθῷ καὶ φιλανθρώπῳ θεῷ τὰ καθ᾽ 

ἡμᾶς ““εἴν ἐπιτρέπωμεν ὕνγγ. 70.3.τ(4.2418). 
οἵαξ, ὁ, ἐ{116γ, μόνῃ; ρίασ, (Οτϑεὶς βῃΐρα μανίηρ ἃ ῬΑΙγ οἵ τυ ἀἀθ:5), 

τηρί. τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας κατέχων τοὺς οἷ, Ὑπαΐ.ἢ.,6.2.7(3.849}} 

τεῖ. ρονθγηῃπιεπὶ οἵ σοά ὁ θεὸς. .. ὥσπερ σκάφος τῷ τῆς σοφίας οἷ. 

διευθύνων ἀκλινῶς τὸ πᾶν Μεῖῃ.γες,1.37(0.278.7; Μι4τιττοά Α): τὸν 

θεὸν...σοφῶς κατέχειν τοὺς τῆς κτίσεως οἵ. μας Κονπιτ: 2ο(3.24). 

οἷάπερ, ἱποιιρῖ, ΜΑΙΟΒι5 ἐχε Κορε. τ5ό.0; Μ.113.7570). 

οἶδα, Α. ἀποιῦ, [860].; 1. οΥ πιᾶηι᾿β Κπον]εάρε: οὗ ἴπε οτά 

οὗ βασιλικώτατον καὶ δικαιότατον ἄρχοντα μετὰ τὸν γεννήσαντα 

ϑεὸν οὐδένα οἴδαμεν ὄντα Τυκῖ. ταροὶ.τ2.7(Μ.6.3448); οἱ Οοα ὁμοίως 
ἐστὶν ἄνθρωπον εἰδέναι καὶ θεόν, ὡς μουσικὴν καὶ ἀριθμητικήν; 

14.41α].5.6(}.6.4818); Ιγεπιλάεν.τ.0.2(Μ.7.5414); Ὁοπδι.8Ρ.ΑἸΉ αροί. 

σδε.86(ρ.τός.26; Μ.25.4040); ΑἸΉ ,ἀφεν. τ](Ρ.14.4; Μ.25.4448); 1δ.(ρ.14. 



οἰδαίνω 

34; 4458); οἵ (οάϊξ αἰτεϊδαῖεβ τὴν μεγαλειότητα τοῦ θεοῦ εἰδέναι 
λέγομεν, κ καὶ τὴν δύναμιν Β458. 9.234. τί3, 2518; Μ.32.8680) ; πίστις δὲ 
αὐτάρκης εἰδέναι ὅ ὅτι ἐστὶ θεός, οὐχὶ τί ἐστι 1δ.234.2(3581.; Μ.32.8608);. 
οὔτε ὑμεῖς ἴστε τί τὴν οὐσίαν ὁ θεός (γγΞ.᾿ον»1.77.2 ἦη Μ|.(1.1428); 
ὅτι μὲν ἔστιν, ἴσμεν, τί ποτε δέ ἐστι τὴν οὐσίαν, οὐκέτι 14. 50}1.34.2 
35, ΤΟ ογν.(τὸ.2120}; 2. τεῦ, (Ὁ γβο 5. Ἰσπούϑησο ἃ5 τῇδ, Ἔχε. Μί. 
24:36, Μο,13:22 οὐκ οἷδε γὰρ σαρκί, καίπερ ὡς λόγος γινώσκων 
Ατῇ..4γ.3.45(ΜΜ.26.42094Α}; ὡς ἄνθρωπος, οὐκ οἶδε" θεϊκῶς δὲ.. «οἷδε τὉ. 
4.46(421.}; τὸ μὴ εἰδέναι, καθὸ ἄνθρωπος Ογύ Ρ.Μι.24:.36(}1.72. 

4410); σκήπτεται χρησίμως τὸ μὴ εἰδέναι 1Ὁ.(4448); ψευδομυθήσει 
οὐδαμῶς ὅταν λέγῃ καὶ μὴ εἰδέναι 1Ὁ.(4454}; 3. οὗ αἰνὶπε Κπον]εάσε ; 
ἃ. οἱ ΤΆΤΠΟΥ, εχερ. ΜΕ{.11:2} μόνος ὁ πατὴρ οἷδε τὸν υἱὸν τὸν ἴδιον 
1διττι2)](4049}; πάντως δήπου καὶ ὁμοούσιον, καὶ τῆς ἐνούσης αὐτῷ 
δόξης οἶδεν ὄντα κατ᾽ οὐδὲν ὅλως χείρονα τᾶ. 70.5.2(4.4068) ; Ὦ. οἵ 50η, 
εχερ. Νίς.13:32 ἕνα δείξῃ, ὅτι, εἰδὼς ὡς θεός, ἀγνοεῖ σαρκικῶς Αἰῇ. 
“44γ.3.43(}1.26.416Ὰ}); οἷδε δὲ ὁ πατὴρ τὴν ἡμέραν..«φανερόν, ὅτι καὶ ὦ 
υἱὸς ἐν τῷ πατρὶ ὧν καὶ εἰδὼς τὰ ἐν τῷ πατρί, οἷδε 1Ὁ.3.44{4174}};} τὸν 
μὲν πατέρα οἶδε σαφῶς, καὶ οὕτω σαφῶς, ὡς ἐκεῖνος τὸν υἱόν (Ὦγγ5. 
ἠονη.77.1 τῷ Μ|Ι.().742Ἀ)}; Ἔκορ. 70.16:30 τὸ γὰρ εἰδέναι, φησί, τὰ ἐν 
τῷ παραβύστῳ καὶ λεληθότα, τοῦ πάντων ἂν εἴη θεοῦ Ογτ. 7ο.11τ.2(4. 
9424}; ἡ αἰτία τοῦ εἰδέναι τὰν υἱὸν παρὰ τοῦ πατρός Β685.ε.236.2(3. 
4620; Μ.3.2.8808); (Ιδῃ) ὁ υἱὸς τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν οὐκ οἷδεν ΔΥ, 
Τμαὶ. ἐν.2 ἀρ. ΑΒ σγη. το(ρ.243.18.; Μ.26.7088); ς. οἱ Ἡ. σῇῃοβὶ εἰ τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον οἷδε πάντα τὰ τοῦ θεοῦ ΑἸ᾿ Σηε.εἰ ς..4γ.7(Μ.26,00530}; 
μόνον τὸ ἅγιον πνεῦμα οἷδε τὰ βάθη τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστι τὰς ἐννοίας τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ὕγτ, ἐγ. Ζ.πττ27(Μ.72.40 40); οὕτως οἷδε τὰ τοῦ 
θεοῦ, ὡς ἡμεῖς τοὺς οἰκείους λογισμοὺς ἐπιστάμεθα Τπαΐ, ΤΟ Ὸγ.2: τὰ 
(3.177); 4. οὗ δηρε!ο Κηονίοασε οὐδὲ οἱ ἄγγελοι, φησίν, ἴσασιν" 
τουτέστιν, οὐδὲ ἡ ἐν αὐτοῖς θεωρία καὶ οἱ λόγοι τῶν διακονιῶν εἰσι 
τὸ ἔσχατον ὀρεκτόν Ἐναστ ΡΟΠτ.6.7(}1.322.2574}); εἰ δὲ ἄγγελος οὐκ 
οἶδεν, οὐδὲ ἄνθρωπος εἴσεται Ονγτ. ἔν. 11.24:36(}1.72.4444}); 5. οὗ 
Κηονηςαβε οὗ ᾿αἤογοῦ οχεδίβα Ὀειηρδ, πιεῖ, ἥλιος, σελήνη. .«εἰδότες 
τὸν ἑαυτῶν δημιουργὸν. καὶ βασιλέα λόγον Αι ΐηε. 43. 3(.1.25.1720); 
θέλεις δὲ γνῶναι, ὅτι τὰ θηρία καὶ τὰ κτήνη οἴδασι τὸν θεόν; Δ, υἱγρ. 
15(Ρ.50.26; Μ.28.2600), 

Β. εξριοτοϊφάφε, γεζορηΐξο, [Ώ60], ὁ πατὴρ... ἐγέννησε τὸν υἱόν, καὶ 
οὐκ ἔκτισεν, ὡς ποταμὸν ἀπὸ πηγῆς; καὶ ὡς βλαστὸν ἀπὸ ῥίζης, καὶ ὡς 
ἀπαύγασμα ἀπὸ φωτός, ἃ οἶδεν ἡ φύσις ἀδιαίρετα ΤΛΊΠ, ἐχΡ. β4.4(Μ,25, 
208}; οἰ ΑΤ, οη.24{(Ρ.64.23; Μ.25. 5160); τὸ γὰρ ἔκ τινος φύσει 
γεννώμενον, καὶ μὴ ἔξωθεν ἐπικτώμενον, υἱὸν οἶδεν ἡ φύσις Δ «δεν, 
τοίρ.0.22; Μ.25.4348); Χριστιανῶν δὲ ἡ πίστις...τὴν μακαρίαν οἷδε 
τριάδα 1α..4γ.1.18(Μ.26.408} ; ἰὰ Ατίαῃ οΥθοα οἴδαμεν ἕνα θεόν ΑΥ.6Ρ. 
Αἰοχαρ.ουμα.  γη.τό(ρ.243.28.; Μ.26.708}}); οὗ ΒΜΥ͂ οἶδα σεβασμίαν 
τὴν δεξαμένην θεόν Νεβί, ἡ» ( ττ(ρ.277.2ο)ρ. ΟντΝ δεὶ.τοτίρ.18.2 5; 
6..10Ὰ}; τηθέ, ἡ διδασκαλία ἕνα υἱὸν οἷδε ΤΠάΐ.6ῤ.125(4.τ200) ; οἷδε 
γὰρ οὐ μόνον ἡ καινή, ἀλλὰ καὶ ἡ παλαιὰ γραφή, περιτομὴν καρδίας 
164, ΕἰσεοΪ,.31:τβ(2.044). 

Ο. ῥμοῖῦ ἤοτρ, δε αὖ]6 οἶδεν ὃ θεὸς καὶ δικαίους μετὰ ἀσεβῶν τιμωρεῖ- 
σθαι (Πγγδιμουι, 6,4 ἴῃ ἘΡἢ. ᾳι. 44Ε)}; Ὅντ. Κ᾽. 2Κερ. 5: ΔΜ. 60.684) 
Οἵ, 5. ὀρθοποδέω; θεότης..«πάσχειν οὐκ εἰδυῖα τὰ τῆς κτίσεως ἴδια 
βορῆν. Η. ἐριονη. (Μ.87.421570); τηεξ. οἷδε [βς, ἡ γραφή].. υἱὸν ἀληθινὸν 
λέγειν Ἐλε τρήρτγξο] Μ.32.960)., 

9. γεεορΉ 26 ὧς ἀεοορίανία, ἀσεεῤὶ οὐ γὰρ μόνον παρθένους οἶδεν, 
ἀλλὰ γνωρίζει καὶ ἐγγάμους Οντ. Ἡ «αἰεοῖ.τΊ.}; ταύτην οἶδε θυσίαν 
ὁ τῶν ὅλων δεσπότης ΤΠπαῖ Ὀς.52:0(1.057}; αἰϊοτο, ρον οὐχ ἵνα τῇ 
φύσει γενώμεθα κτήνη..«.οὐδὲ τοῦτο οἶδεν ἡ φύσις ΑἸ. 47.3.18(}1.26. 
2618); 14.6}.]αχ.2(Μ.26.τοδ8ο). 

οἰδαίν-ω, φεοσὶϊ ς 1. Ἰπίτα8., τπθὶ., Οἤγγϑβ.5ας.2.14(0.72.4: 1.200) ; 
ἀλλ᾽ οἷ,, φησίν, ἡ καρδία, καὶ ταῖς ὕβρεσι δάκνεται ; 14 ἤν. 4.5 τη 70. 
(8.330) ; δαίμονες....οἱ, ἐδόκουν ϑγτιε5. Ὀγουϊά.τ.1(0.77.6; Μι66.12240); 
2. ἴγϑῃβ., τίαξθ ἰο διϑεὶΐ, ΝΟΒπ.ραν. 9.18: τ(Μ.43.8880}; ταεῖ, πνομαι 
κακουργίαν ἀνθρώπων Τ,ϑαἱ,5.1. 

οἴδημα, τό, Ξροἰ τσ, ἐμ Ιγ, ταδῖ, οἵ, τῆς καρδίας ΤΟΥ Ν γ55.07.2 
Ἷῃ Οέρ.1:.26(}1.44.280}); οἵ, τῆς ὀργῆς (Πτνϑ,,γοά. [μά.τ.τ(2.3}}}0}; 
ὑπερηφανία ἐ ἐστίν, οἵ, ψυχῆς ΤΝῚ. υἷι, ἐορ. (Μ.79.1464Δ). 

οἴδησις, ἡ, οὐεἰϊηρ, Θορῆτ. ἢ.» Ογγν οἱ 7ο.τό(}.87. 34600); » τηρῖ, 
οἵ. τῆς ψυχῆς ΤΟ λεβ. Ναζέαί, ττ( .38,1οοῦ). 

οἴδιον, τό, ἰαγεδ; ἢρ., Μ. Ῥίοη. 18,13. 
Οἰδιπόδειος, Οεἄροάδαν;, ἱποεσίπεοις, τεῖ, δοσυβαίζουβ ἀραὶηβῖ 

(τι βτίατια. Οὐ, μέξεις Αἰβεπαρ ορ,3.τ(Μ.6.8ο6ς); Ερ.Γμρά Δ Ρ.Ἐπ5, 
ἦ.6.5.1.14(ΏὩΜ|.20.4138). 

οἶδμα, τό, διρ οἰ ΠῊς 45 οἱ νψιπὰ ; πιεῖ., θγας,51}.32.72. 
"οἰηκοφόρος, ὁ ὃ, μεἰιϑηιαη, ϑγηοβ, ἀγηρῖ. 2. 288(Ρ. 1 5; Μ.ιδθ.1ςοϑ). 
οἴημα, τὸ, σε - -οηοοῖξ περὶ τοῦ καυχησαμένου μετά τινὸς μοχθη- 

ροῦ οἷ, φαρισαίου Ογ,(εἰς.3.64(Ὸ. .258. 1; ΜυΙΣ ο 4); 1δ.5.τ(ρ.2.12; 
11810). 

ἨῺ 2 

' 

937 οἰκεῖος 

οἰηματίας, ὁ, εὐμερί θά ῥέγξο, Δυβϑῃ θη (Μ.66.χ6240); Ἀβευο- 
σαλώμ ἐστι, πᾶς οἱ. καὶ ὑπερήφανος ΤΌγτ, οἱ, Κ᾽ Τί65.298). 

Ἐοϊηματικός, εογεειίεά, 70. Ὁδηρ.αρ. 4ο(}.8ς.1 847); [0.Ο] τη.» α9!, 
"(Μ.88.ττ81}). 

Ἐοἰησικοπία, ἡ, ὡηαρτηαίίοη, πον, Ἐαβι πη ρακί,  .28.13; Μ.18, 

6298); 19.27{Ρ.50.81 ; 6695). ; 
οἴησις, ἡ, οοποεῖί ἡ οἵ, βδέλυγμα κυρίῳ Μας.Αδριραν!,3(Μ.34. 

ΘΟΟΒ) ; οἵ, καὶ ἀλαζονεία βλασφημίας εἰσὶν αἴτια ατο. ΕΥΟρη 56.2.80 
(Μ.6ς. 9418); οἵ,, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων τῶν κακῶν Ὀϊδα, ῥέεν 81 
(Ρ.το4.25). 

Ἐρἰησισοφία, ἡ, τομεεῖ! οΓ τοϊξάονι, Ομγνβ.λοηι. 5.2 τῇ τύ ον (το, 

358). 
οἰησίσοφος, εὐ156 1 ΟἾδΦΣ οἱοη; οοηεεῖὶ, της καθόνγ.τ.τ6.4(}.7. 

6338); ἔυπει Μοπ.οΡ.(Μ.86. .9088). 
Ἐοἰησίφρων, τὐ156 τη ομδ᾽ς οὐϑη ορτηίοη, ντ. 7ο.5. αἴΆ. 4841); ἐδ.,2.1 

(240Ὲ}; τὸ.6.1(627Ὲ}. 
Ἐρἰκαρχία, ἡ, φουεγηγηόηὶ οὗ α ποτιδε, ΟΥΝα2..}.203(Μ.37.3368). 
οἰκειακός, 1. ἀρνγμδείτς οἱ, ὑπηρεσίας ΑἸΏ.ἢ..4γ.38(0,204.34; Μ.25, 

7370); Βα5.6}.08.2(3.102Ε,; Μ|.32.4914}; 2. 1τῆ6ο],, ῥεγεομαὶ, Ορρ. 
δουλικός : ἡ-..«οἷ, ἴ5ο. δόξα], παρὰ τοῦ πνεύματος ἐκπληροῦται Βε5. 

ϑρίνι 6(3.308Β; Μ.32.1520). 
Ἐοἰκειόγραφος, απἰορταῤἧ,, Το. Η.υ.70..τ5(}1.04.4538), 
Ἐοἰκειόπιστος, 56|{-οἩ ἀθη1 βάρος τῷ ταπεινῷ τὸ οἱ, 7ο.Γ] τα, 

σεαἶ.25(}1.88. τοσοῦ). 
οἰκειοποιέω, »αΐ6 οἠεἷς οτϑΉ, ἰῆς0],, τηρᾷ, ὡς εἷς ὧν ἡμῶν ὅ 

Χριστὸς μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός, οἱ. τὰ τῆς ἀνθρωπότητος πάθη ΑἸητάοῃ. 
10.4:6(Μ.8:.τ4200); οἱ προφῆται...οἱ, τὰ διὰ τὰς αὐτῶν ἁμαρτίας 
συμβάντα κακά γτ. 5.431: το(Μ],60.10248). 

Ἐοἰκειοπραγέω, γηἸη4 οπε᾽ς οἵοῦ αἰαϊγ5, Θγπο5.ερ. τοί ΝΜ .66.14760). 
οἰκεῖος, 1. δεϊοηρίης ἰο ἐπε ἤομδε οὐ ποθι; ἃ. οἱ οἱ, ξεγυαπίς, ὙΠαΐ, 

41:70 ἢ: 4Κερ.(τ.523}); Ὁ. κομιοῖν, ΤΗΔτ,2 Τίνι. τ (3.677); 2. οὗ οπεῖς 
Οὐ ΤΟΜΉΪΨ; ῬΙΌΥ, 85 βαθβί., ῥείϊοιν ἐσ ΜΙ ΦΉ ; ἃ5. ΒΡΌΣΠΙΗΡ 
Ρτορῃεῖβ, Οὐ, 7.13.5 ς(5 4; Ρ.285.16; Μ.14.5044); ομδὶ 5 οἷο ῥέοῤβὶδ 
ἀμελεῖν ἐπειθόμην πατρίδος τε καὶ οἱ, ατ, ΤἈαυπη ῥάη.Ονγ,(ρ.1ὴ.8; Μ, 
10.10728}; 5.0.1.) ο, ἀδἴ., ΟΠ δ᾽5. οὐ} κατὰ τὸν οἱ. ὑμῖν σοφιστήν Ταϊ, 
θγαὶ.35(0.37.11 : Μ.6.8η7η 0); 83. κὐισιαη, απδοσιαίς, ταεῖ, οἱ, τῆς 
πίστεως Θοογἶ.6.5.21.15(Ν1.67.6248); ακῖπ (ἴο), τηϑδῖ. τὶ τῶν οἱ, τῇ 
ὕλῃ καὶ τῇ φθορᾷ ΟΥ. 70.20.36(29:; Ρ.377.21; Μ.14.6600) ; οὗ ΟἸ τῖϑί 88 
γγοτά, δἀπᾶ 70. Βαρί. δ5 γοῖοε, Ἡιβοίεου 8Ρρ.Ο τ. 7ο.6,2ο(τ2 ; Ρ.120. 
21; Μ.14.2368); τές τοῦ κτίσαντος οἰκειότερος ; ΒαΒ5.[073.13. ϑ(δετός; 
ΜΝ. 81 .42060) ; Οὗ δοη 5 εἰ πϑῃὶρ ἀπά ὑμὶν ἢ ἘΔΊΠΕΥ τῷ οἱ, πέφυκε 
τὸ οἷ. ἐπιγινώσκεσθαι ΒΑ45. Εμέπ.1.1τ7(1. 220; Μ. 20. 5528}; Ὀγ ΔΠΘΙΟΡΎ 
ἔγοσωῃ πϑίαγσαὶ ΚΙμΒΕΙΡ, 1... 3ο(26η0; Μι6444}); ὁ Χριστὸς... «οἷ, ἄρα καὶ 
προσήκων τῇ οὐσίᾳ ἔσται τοῦ θεοῦ 1Ὁ.2.3τ(268} ; δ΄.6458) ; 4. γλαδ50. 45 
βιθϑβῖ,, ᾿γέεπά, ]οτη. εἰν. 7. 2(ρ.8.3; Μ.9.4120); 18.7.12(ρ.55.32; 5088); 
εἰ δ᾽ οἱ, τοῦ σωτῆρος ἦσαν..., πῶς ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι; ΟΥ̓. 70.20. 
8(Ρ.226.το; Ν|.14.5808); ΟΥ̓ Πδαπα, ῥα Ον το(ρ.36.0; Μοτο χορ 74) : 
5. ῥεγξοναὶ, ῥγίσωϊε, φηδ᾽ς οἰϑη, ἴχ Ῥῆσαβθ τὰ οἰκεῖα, οπε᾽ς οὐ 
αἰαΐνς, δεν. μοιμιτο, τ 2 Τρ, (11.258); οὐδεὶς τῶν τῆς εὐσεβείας 
τροφίμων τὰ οἱ, προτίθησι τοῦ θεοῦ Ὑ παι. ρἢ.5: ;24{3. 433); ἴῆ80]. τὸ 
οἱ. σῶμα (σὰρξ γὰρ Χριστοῦ τὰ ἡμέτερον σῶμα) ἐσταύρωσαν (]εῃ, Κ΄». 
7(0.197.3}; τὰ οἱ, κτίσματα Β65.π’2.1.27(1.237Ε ; Μ.20.572.}); διὰ 
τῆς οἱ. εἰκόνος τοῦ θεοῦ λόγου 1δ.2.2τ(25]ς; Μοό2ολ); ἐκκλησίαν καὶ 
τὸν ταύτην δι᾽ αἴματος οἱ. .. - ἁρμοσάμενον κύριον Μαχιοριέδε, (Μ. ΟΙ. 

920); γε ἤεδχίνεϊν, 4Γ ἀϊηιδεῖ ῇ τὴν οἱ, ποιούμενος ἐπιφάνειαν ΤΠαϊζιφι. 
όο τη Ἐχ.(τ.τό1); τὴν οἱ, ἐπίγνωσιν 14. Ὀς.δς :(1.χο46); οὐ ἐΐ ον 
ἡ γνῶσις...διά τινὸς οἷ, φωτὸς διαβιβάξει ΕἸΕ "1.5 (γ.7.χοίρ.41.28; Μ, Ὄ 
4800); 6. ῥεϊοηρίην ἴο τὸ Ζιὼν.. οἱ, τοῦ θεοῦ ΟΥ. 7. 0.13. τ2ρ, 221. 1Μ 
14.4178}; 7. ἀῤῥγοργῖαίε, ιν, διαιαδὶσ ἐ ἑκάστῃ οἷ, τι ἔργον ἀπονέμει 
ΟΥ.λονῃ.5.17 τη 76ζ-(ρ.55.6; Μ.13.236Ὰ); ποίᾳ δὲ οἰκειοτέρα πατρὶς 
τῇ.««Μαριάμ,; 1ά,}0. 6, γοίαᾳ; Ρ.149.28; Μ.14. 2100); Βαβ. Εωμοττᾷι, 
2324; Μ,20.5 608}; τὰς οἱ. λέξεις τῶν σπερμάτων Οἴτυϑ. ἤοηλ.41.1 ἴῃ 
τον. (το. 481Δ); 1860]. οἱ, ἑαυτῷ. --προσηγορίαν... "ὁ ὦν᾽ 45. μ".2. τὸ 

(2520; Ν.δοοᾺ); εἰ οἱ, τῷ θεῷ ἡ φωνή 1.2.24(2600 Μ. 6250); 8 
εοηποῦ: τ, τεϊσυαμὶ ἰο, ἰο ἄο το! οὐδὲν συγγενὲς καὶ οἱ. ἐκείνῳ τῷ 
φωτὶ καὶ τῇδε τῇ σαρκί Ὀ]ετη χε. Τβάοὶ. (Ρ.1ο7.6; Μ.ο 6πό0); Β85. 
Επρι.2.2(1,2308 ; Μ.29. 576); τὰ οἱ, τοῦ τέλους Ἰᾶ γέ. ὑμι5ιβίχιϑάτο; Μ. 
21.0208}; 9. Ἀορέν; ἃ. εἰαγαείεγίς!ϊε ΚΙ ὅσα θεῷ οἷ, ἐστι Τυκῖ. ταῤοί, 
τοι Μ.6,3400); ὁ θεῖος λόγος...τῇ οἱ, δὲ αὐτῷ δυνάμει στιτδαῦτῃ. 
Ῥαπιογ, (ρ.ττ.τῇ; Μ.το. τοῦ40); ; τροπῆς γὰρ ἤδη τοὔτο οἱ, Ἐλι5.,6.5.1 
(Ρ.212.15; Μ.22. 3520): τῶν οἷ, τῷ θεῷ Βα5.Ειρειτιτοί(ι. 2234; Μ. 20. 
5368); οὐδὲν αὐτῷ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας εἰς δόξης λόγον ἐστὶν 
οἰκειότερον ακ.2}.44(Μ.0τ.6448); Ὁ. ῥγοβον ἴο τὴν οἱ. τῶν ὑποθέσεων 
ἀκολουθίαν Ηον»" Οἰδηι.2.Β; δ. ῥγοόῤεν, ἀῤῥοϊηϊεᾷ ἡ θάλασσα..«οὐχ 
ὑπερβαίνουσᾳ τὸν οἱ, τόπον ει αΥ̓δΊ7.2.3(Ρρ.148.13; Μ.18.2444}; οἵ 
Ομγίϑεβ ορραΐϊρηςε, Τμαι.15.40:4{(Ρ.194.4; 2.348). 



γ ’ 
ΟὐΚειοτΤῆς 

οἰκειότης, ἡ, 1. γείαιτομο ἱρ τὴν σαρκικὴν οἱ, διὰ τὴν πνευματικὴν 
ἔχθραν διαλυσάτω (Ἰετη.4.4.5.22(0.174.30; Μ.9.6288); κίηοίῖρ, ἢ 
βπῖιν ψἱτῃ τὴν οἱ, ἔχει πρὸς τὸ φῶς Ἰᾶᾷνεχο Τῇδοί, 4τι2(Ρ, ττο.το; Μ.0. 
6770); ἕκαστον μέλος ἡμῶν πρός τι πέφυκεν οἱ, σώζειν ΟΥ πανὶ. 47 
(ρ.43.6; Μ.11.6298); Ὀεῦεθπ 500] ἀπ βοάν, 70.10. (ο.3.22(Μ.04. 
τοββο); ἰάέηεες οἵ βουιρίαγαὶ Ῥάββαρθβ, Οτιόχοίῃ Βς.τΊ:6(Μ.τη. 
ΤΟ}; 2. φῤῥοδίϊσηεςς οἱ ἰδηρτιὰσε ᾿νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου᾽, 
διαφόρῳ οἱ, τὸ ὁμοούσιον τῆς γυναικὸς παριστῶν Ῥτος, εη.2: 188. 
(Μ4.8).1720}; Ξεερηζέμδες δεινὸς τύραννος τῇ τῶν λόγων οἱ. προσσαίνων 
τ. Να2.0».7.12(Μ.35.7608}; 3. τγηϊδεσῖὶς ΟἹ Ἰᾶφα58 πάντα κατά τινὰ 
θαυμαστὴν οἱ. συμπεριγράφων ΜοΙΉ.ΦγηΡ.3.2(0.28,24; Μ.τ18. 610) ; 
4. μιεμαϊίηεοες, ΕΡ.ΤράαΡ.Ἐπ5.}..6.5.τοδ(.20. 4120); Κιομά  , 
στ. ΝᾺ 2..}.2ο8(Μ,37.2454Α}; 5. Κορ, Κγἱεηά  , τη μιαεν, {Π|60]. ; 
4. θεϊνεε τπ8ὴ δηᾶ σοί, (Ἰετη. 5 7.4.7(0.267.1το; Μ.8.12538); τὴν 
πρὸς τὸν δίκαιον τοῦ θεοῦ οἱ. Οχ.(ὑδἰς.τ.22(0.72.30; Μ.11.7Ο 0}; ἕνα... 
τὴν τοῦ πνεύματος ἐνοίκησιν καὶ οἱ. κατασκευάσῃ ΑἸἢ..47.1.46(}.26, 
1088); τὴν πρὸς αὐτὸν οἱ, πεπλουτηκότων ὈντιΟς.6(3.26}); ᾿Ϊσραὴλ.. οὐ 
γὰρ ἠθέλησεν ἐν οἱ, διαμεῖναι τῇ πρὸς θεόν 14. 7σ.τ.ο(4.000)); Ὁ. νη ϊπ 
(οάπεαά αὐτὸς ὁ θεὸς... οἷ, τῇ πρὸς ἑαυτὸν νόησιν ἔχει περὶ ἑαυτοῦ Ὅτ, 
7)».13 πὶ 70.(ρ.405.23); παραστατικὸν οἰκειότητος τοῦ πατρὸς πρὸς τὸν 
υἱόν 16. σο(ρ.525.2); ἔν εἶσιν αὐτὸς [5ς, υἱός] καὶ ὁ πατὴρ τῇ ἰδιότητι 
καὶ οἱ, τῆς φύσεως ΑἰΠ..4γ..3.4(Μ.26.220Ὰ}; τοῦ γὰρ ἑνὸς ἔδιος καὶ 
ἀδιαίρετός ἐστιν ὁ υἱός, κατὰ τὴν ἰδιότητα καὶ οἱ, τῆς οὐσίας 10.3.τό6 
(3574); τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν οἷ, Βα5. Ἐ1.2.25(1.262Ὰ ; Μ.20.6298); 
ἀεπιεα Ὀν ΕΠΠοΟΙλλ5 ὅτι ὁ θεὸς τῶν ὅλων οὐδὲ βουλόμενος ἐδύνατο 
πρὸς τὴν τῆς οὐσίας οἷ, τὸν μονογενῆ παραδέξασθαι 1.2.2ο(26ηλ; Μ, 
6418); τῆς φυσικῆς οἱ, ἀμέτοχον εἶναι τοῦ πατρὸς τὸν υἱόν τ 55. 
Ἐππιτᾷ Ρ.86,6; Μ.45.2110). 

Ἐρἰκειοχείρως, 1. τοί οπεἧς οὐὐη Παμ ἔθαψεν... οἱ, ν.ὶ. Τά δν,Β τ 
(Ρ.118.26η.); 2. οὗ ομε᾽ 5 οὐΉ ἀεεογά οἱ, τὰ ὀνόματα...παρεδώκαμεν 
1. ϑα].Ὁ τ2.4(ρ.8ς.Β6), 

οἰκει-όω, Α. οἴ, δῃᾷ ρ455.; 1. εἰαίηι ας α ᾿γίεμά, (ΆΥνγ5. ῬοοΉ 1]. 
γ.6(2.3360); 1ᾶΔ λον. 2.0.1 τη «(π.(0.162Ὲ); τίακε μεῖς βιεμά, Ἰβιὰ, 
Ῥε]Ρ}.3.“το(Μ.78,.0044}); 101}. Οὐδν 45 ἃ σοηνοσῆ, (Ὦγγ58.᾽.0})1.3.1 ΤΏ 
27 τὩηι.(1τ.6720); ταρῖ., ἡπάξε ομεῖς αἰΐν, Ἰᾶ.᾿οη!.3.1 1π| «44-.(0.244}; τε- 
εὐηησηά ας α ἡἹοηά, Ἰὰ, ἤοηι.14.2 ἦῃε ΖΟογ (το, 540); 18.16.3(5 568); 
7οἵ ἃ5 Ἰοβίε-ξ Π Ὺ, οὗ 5. ξοϑορῇ σε καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ ὀνόματος 

θέσεως εὐθέως --ὦ τῷ τικτομένῳ 14, πον. 4.6 τ ΜΠΠΟ.7.588); ῬΆ88.» 
τηνϑί. τοῖς νοητοῖς καὶ πνευματικοῖς ὡς ἕνι μάλιστα γνωστικῶς οἱ, 

(Ἰ6Π}.5,γ.7.7(0.34.7; Μ.0.465Α); ὅτε πᾶς τόπος οἱ. τῷ ὄρει Σιών 788, 
1ς.παϑίτ.475Ὲ: Μ .30. 2420) : 2, Ῥ855.:; 8. δὲ πιαΐξ Μίεμαὶν τοννατζᾶς, 
Ογνϑ5.μοηι.29.3 ἐῃ ΗεΡ.(12.272Α}}} Ρίορι., τεμα, Ἰά λον. 6.5.3 τῇ 
ΜΕΙ.(7.6470); Ὁ. δὲ »ιαάς Καρίαν ἰο, Οτο εἰς. τ. 4τ(ρ.48.13; Μ.οττ. 
12400); 3. ἡπαΐὲ α κίμδηαη ἴοὸ (ΠΙ83Ὲ ὅτι καὶ μητέρα ἑαυτοῦ καὶ 
ἀδελφοὺς ὁ κύριος τοὺς ἐκ τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς “-᾿ἀθέντας προσ- 
ἀγορεύει ΒΔ5. ΕΜ Ή.2.23(τι2ποῦ; Μ,20.6248); 4. γεεομεῖΐο ἴο, τπαΐὲ 
βίεμαϊν ; ἃ. ταϑῃ τονγατάβ σοα, (Ἰετη.5:!ν,7.7(0.28.2; Μ.0.4524}; ΟΥ, 
(εἷς.5.ς4(ρ.2πο.το; Μιτι 9920); “ἊΝ 4. 26(ρ. 305.22; τούς); τὸ 8. 4(Ρ. 224. 
4:1 15254} τοσαύτην ἔχοντι πρὸς θεὸν οἰκειότητα, ὥστε καὶ ἄλλους οἱ, 
δύνασθαι τ. ΝΑ 2.6 ρ.66(}}..37.1324}); ἴῃ Ῥτάνγου, (υγϑἠμοι.10.4 ἴῃ ΜΕ, 
(7.2400); :δ.22.γ(278Ὲ}; πρὸ γὰρ τῶν ἄλλων ἁπάντων τοὺς “-ὠθέντας. 
αὐτῷ διὰ πίστεως δεῖ ἀναστήσεσθαι λέγει ντ. 0.4.7(4.4350); τηρᾷ, 
Ομγυβ.ἤον τ 6 τὰ ει91 1(3.1τ058}; Ὁ. Ῥᾶ55., οἵ σοα ονναγ 5 ΙΠ8} 
“αὠθεὶς τοῖς ἁγίοις.««πνεῦμα “-ωθὲΐ τοῖς προφήταις Οτη [σ.6.1τ7; Ῥ 120, 
23: Μ.14. 221Α); ; ὅ’ν ἄγατο ἰοσαταβ, ὑγίηρ τὸ οἱ μὲν ἐνάρετοι "-οὖνται τῇ 
πρώτῃ μονῇ (εΠῚ.517.7.5(ρ.8.24; Μ.0.4134Α}); ἃ. »ιαῖξε ΟΠ16561} γεαγν 
ἴογ, 7οἵῃε Ομ 6561} ἰο; Σ ΒΡ ͵ Γτα8] Ἰ1ς, ΟτΙΝ 85, νΜὸος (Μ. 44. 3370). 

Β. πιρά.;1. εἰαΐνι ας οἨε᾿ 5 οἷον: ὁ διάβολος “-οὔται αὐτὸν ὡς ἴδιον 
σκεῦος ΤΟΝ Εεῤῥ(δ.6; ΤΠαάτ. δτδς].15.45: τ4( ΜΠ. 18.12400}; ΟΠτγϑ, ον. 
52.3 1η σδη.(4.5τοὶ}); -- ὥσεται γὰρ ὡς ἐξ ἀνάγκης τὰ ἐν τῇ εἰκόνι τὸ 
ἀρχέτυπον ὕγτ. 0.2.2(4.Χ62Ε); οἵ σοά ἀπὰ [5186], Ρχοο,(5.1.5.65:1 
(Μ.8;.χ2 68:8); ἴῃ σξῃ, τί οὖν ὁ ὧν οὐκ “"οὔται τὸ εἶναι...; τὸ γὰρ μὴ 
“υοῦσθαι τῷ ἀλλοτριοῦσθαι ταὐτὸν σημαίνει ατΝ γ85, πε .8(2 ρ.248. 
14; Μ.45.8520); 2. ἰάσηίίβν ομέςο τοτὲ κατεργάζομαί τι πολλάκις οὐκ 
“"ούμενος σεπηδά. ἕν. ΚοΡη.7:τ5(0.372.26; Μ,8ν.τό85Ὰ); Ταβξη,εὐηΐ. 
(ριτο.5; Μ.86.το2 70); 3. αφοίγριαίε ἰοοὰ ; ταεΐῖ., οἵ ἀοοίτιπο, (τ. 
ΝᾷΖ.0γ.2.45(Μ.35.4534}; 4. μιαξέ ομεὶς ΟἿ κειοῦτο τὰ ἡμέτερα 
ΤΟμυν5.ἐσες. Ζαςεῖ,, 4(8.125}0)); τεῖ. Ῥαβϑέοσαὶ οἂζς, Ὀιάγτη, Τγ15.1.28 
(λ}8.30.4128) ; [0.ΟἸπι. ρας. 6(Μ.88.1τ770) ; Ἰακε πβοη ομερείξ, ΤΕ, 
ἰςιοιτυίρ. 5 1.18; 2.238); “-οὗται γὰρ ϑς. (Ὦτ1|51} τὸ πρόσωπον τῶν 
ἀνθρώπων, ὡς γενόμενος ἄνθρωπος ΤΤοπ. ΑἸ. ἐν ἵη.1.,2.22:42(ρ.23..8; 
Μ.το.Ι580Ὰ) : οὗ Της, ὠκείωται τὰ τοῦ σώματος ΤΑΊΤΠ, ροἰΪ.2.τ6(Μ.26. 
ττόοα) ; Ν1.6ρῥ.3.7(Μ.70.360Ὰ}); τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπίνως ἀπότεξιν 
οἷ, Ογτιρ.ποίρ. 951; κἤιτό ; 14, εὖ τ τοίρ.3270.14); τὸ τῆς ἀνθρω- 
πίνης φύσεως θέλημα. . οὐσιωδῶς φκειώσατο Τύγτ, Τγἱη,2ο(63,268 ; 
Μ.77.ττόοῦ); πῶς δυνατόν, πλέον οἱ, τὸν θεὸν λόγον τῆς σαρκός, οὗ οἱ, 

938 οἰκείωσις 

τὰ τοῦ θεοῦ λόγου ὁ πατήρ; ΤΟυϊηϊεῤ.(ρ.16.23; Ν δς. 11318)} οὗ 
ΟὨγῖβϑυβ βιβετίηρο, Τῇάχ. Ηδτγδο].1ς.54:το( Μ.18.,132570}} οὐ, τοῦ ἐδέου 
σώματος τὰ πάθη ὁ. εἰλόγος Ῥαυ! τη μον, (ρ.12.16; Μ.71. 14404}; ; τὰ 
τῆς ἀνθρωπότητος εἰς ἑαυτὸν οἷ. πάθη νυ. 70.2. 4(.. τ͵80}); τὰ τῆς 
ἰδίας σαρκὸς ἀπαθῶς οἱ. πάθη 1Δ.6ῤ.1τ7(0.37.11; 53.124}; ΤὨά, Ὁ) ς, 
4ἀο: σ((.866) ; οἵὁ Ομ τδὲ ὈΘΘΥΙΠρ' Τη8}} 8 51π τὴν ἀφροσύνην ἡμῶν, καὶ 
τὸ πλημμελὲς οἱ, Οτ. Ν2.0γ.30.π(ρ.1χ5.10; Μι36.1008); Οεπηδα. ἔν. 
Κορπιτπ:α(ρ.413.21; Μ.8ς.17254}; τὰς τοῦ παντὸς κόσμου ἀναλαβὼν 
καὶ οἷ, ἁμαρτίας Οεουτῃ. εν. 0: χϑ(ρ.466.10; Μ.119.3840); Ρᾶ55. τὰ 
πάθη --ὠοθέντα θεῷ Τμαοῖ Αποιἤον.τ.4{0.83.7; Μ.77.13530). 

οἰκείως, 1. ῥγορεγίν, γἱρίμἶν, σογγεειίν, οἵ [αΥὶμρ' ννῈ}] αἴζοσ ἃ οαγα 
οἱ, ἔχει Ἡοταοίεθοπ αρ.Ότ. 79.13.6ο(ςο; Ρ.292.23; Μ.14.516Ὰ}; ὡς ἄρα 
ὁ πρωτόπλαστος οἱ. εἰς αὐτὸν ἀναφέρεσθαι δύναται τὸν Χριστόν εῖδι. 
5γ}.3.8(ρ.35.4; Μ.18.720); Βα5.ωη.τδ(ι.217Ὲ:; Μ.29.5248}); δ.τιττ 
(2244; " Μ. 270); 2. αῤῥγοργταίείν, εμτίαδὶν οἱ, ἂν λεχθησόμενον πνευ- 
ματικόν ΟΥ. 70.1.7(9; Ρ.12.13; Μ.14.36}0); Επ5,}.6.4.22.8(Μ,20.3844}); 
Β85. Ετι,,.1.23(1.2340; Μ.20.5644); 15: ἃ ἨΙΩΉΜΕΥ ἀῤῥγοῤγῖαιε 10, 
ο. ἀαΐ., (ἢγγϑ. πον. 7.Υ ἦι ΣΟ ογ.(το.3814), σφραγιζομένην τὴν θείαν 
ὀξέροχήν οἷ, θεῷ νοεῖν καἰ, 70.τὸ τ το(ρ.357.18), ὡῤῥοοὶιεῖν, Ηοηι. 
Οἴδρ.τδ.13.; 3, οἱ. ἔχω ῥέε σοηονηιαδίε, δὲ οἵ ομ Κιμά, [60]. τοῦ 
γεννηθέντος οἱ, ἔχειν ὀφείλοντος πάντως καὶ ἀπαραλλάκτως πρὸς τὸν 
γεννήσαντα Β85. ἔμη.2. (δα 2420; Μ.29. 810); τὴν ὑπερκειμένην οὐσίαν 

«οἱ, ἔχειν αὐτὴν πρὸς ἑαυτήν ὅτ. Ν νβ85, τωι. τί: Ρ.00.22; Μ .45. 2210). 

οἰκείωσις, ἢ, 1. 2γορεέηείν, ἐπεϊτμαϊίοη, ἰομάσμον τῇ τῶν παθῶν οἱ, 
ΟἸετα, ῥαεά.2.το(ρ.217.23; Μ.8.5178); πρὸς τὰ καλά 14,5 γ.6.ο(Ρ. 468. 15: 
Μ.0.2030); ἀφοῖγε, ΝΙ. Μαρη. τ Μ. 70.0608) ; 2. ἀῤῥγοῤνιαιίοη ἔπαινος 
τοῦ καλοῦ καὶ τοὺς ὀκνηρῶς ἔχοντας διεγείρει πρὸς τὴν τούτου οἱ. 

1δι(οὔρΑ); 3. γεριογαιοη ἰο ποθι τῷ ᾿Ισραὴλ οἱ, ὙΠπάτ. Εἰ χεο 28:25. 
(2.920); 4. ΚτηϑΠρ, αβίητν ἐν τοῖς ζῴοις πρὸς τὰς ἰδιότητας τῶν 
δαιμονικῶν σωμάτων οἱ, ἘΒ65..1ς. 21.209 ; Μ.30.τ68λ); εχορ. ῬΔΠ. 
2:8 τὴν οἱ, τῆς γνώσεως ΟΒγγ8. μορμα σι τ ῬΠ (ττ. 2841); ἐγϊεηά- 
φἘῖρ, {εἰ οτυςμῖρ, εορρημ]οΉ ἐν τῇ τῆς πίστεως οἷ. ἈΡΟΪ]. 4.5 εε, 
ῥί.2(ρ.τό8.1τ6; Μ.το,Ιτο50) ; φιλία καὶ οἱ, τ, Νὰ 7.ε}.τοοί Μ.27.1738); 
τὴν οἱ," ὅσην κὐλὸς πρὸς μέλος (τυ 5, ΠΌΡΟΣ 5.3 ἴῃ 7 ο.(8.88ε); ἔχομεν 
γὰρ καὶ φυσικήν τινα πρὸς ἀλλήλους οἱ,, ἣν καὶ θηρία πρὸς ἄλληλα 
κέκτηνται ἰὰ ἤοηι. 5... ἐπ Κον.(0.4618); 5. ξαριϊἰαγὴν ΜΉ, Βδ5. 
λον.2.2(2.11Ὲ,; Μ.31.1888}; 6. 1Π60].; 8. ἰηδλῖρ, γεϊαι οησμῖΡ θεῖ. 
ἘΠΕ απὰ βοη, Β85. Εμρι. 2. 23(1. όσα; Μ, 29.625}; ἐδ.2,2Β(2ότα ; 
Μ.6374); Ὀ6ῖ, δίμεσ, ὅοη, απα Η. (ποϑί, 10.3.2(2714Ὲ: Μ.6614): 
Τϊάντι. Τγέρ.2.2(Μ.20.4610); οὗ πιεὴ ψ] σοα ὁ θεὸς πατήρ ἐστιν 

᾿οὗ κατὰ τὴν φυσικὴν συγγένειαν ἀλλὰ κατ᾽ οἱ, πίστεως ΟΥΣΟΉΜΗ. 
[7 Κονι δι τ Το 13 Ρ.866); κυρίως καὶ προσηκόντως πατὴρ λέγε- 

ται ὃ θεὸς.. οἰκειώσεώς ἐστιν ὄνομα Β45. Εμη..2.24{(1.2608.; Μ. 6258); ὁ Η 

τῆς πνευματικῆς οἷ, τρόπος Ογτ.15.4.1τ(2.5 580}; κατὰ τὸν τῆς πνευ- 
ματικῆς οἱ, τρόπον 1ᾶ..«4ν.2:(3.2750); Ὅ. τεϊαἰΐονι, αῤρῥίτεαιση οὐδὲ 
γὰρ τὰ ᾿Ιουδαίων ἀλλότρια Χριστοῦ, τυπικὴν δὲ καὶ σκιώδη τὴν πρὸς 
Χριστὸν εἶχεν οἱ. Τῃγνπ. ῥακεῖ. ς.τ(8,2614}; 6. ζγεϊϑηάδηίρ, [οϊοιο- 
δῖ ΜΙΤΏ Οοά οὐ, καὶ ἡ πρὸς αὐτὸν ἀγάπη (Ἰδηι.4.4.5.7(ρ.χό4.2; Μ, 
9.6128); διὰ τοῦ Χριστοῦ..«ἀναλαμβάνειν ἡμᾶς τὴν πρὸς αὐτὸν οἱ, ΟΥΎ 
Οεἰς.4.6(ρ.279.3; Μοττ,το26 0); βασιλείας τοῦ θεοῦ δύο οἷδεν ἡ γραφή, 
τὴν μὲν κατ᾽ οἱ,, τὴν δὲ κατὰ δημιουργίαν ὈΒτγβ. κονι.30.6 ἵρ ΤΟ ον (το. 
271Ὲ}; πάντες..«ἄνθρωποι τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ κυρίως οἱ δίκαιοι... κατὰ τὸν 
[Ξ.. λόγον] τῆς οἱ, τᾷνἀονη.17.2 ἵπ Τίνι. ττ.6400}) ; δύο βς, τρόπους] 
παιδαγωγικοὺς πρὸς ἀρετὴν καὶ τὴν πρὸς θεὸν οἱ, Μαχιαηδίρ. (ΜΟΙ. 
11338}; Βοίννεονι σοα 5η4 βηρε]β, Ὁ γυβιἠοηι.16.3 τῇ Πεὐ.(12.τό1Α}}; 
ἃ. γεεομεϊ Ἰαίίοη, Βα ΠΑ]. ΠΙδς, ἐΡὈ. Ῥαμὶ (Μ.8ς.7648); ἐχορ. Οὐ], 
χτ0[, σὺν εὐχαριστίᾳ τῆς οἱ., τῆς ἐν καθάρσει ἐδ. (688); Οδοιη, “4 6ε. 
6:γ(ρ.88); 1.6: ο(ρ.90); παράθεσις... οἷον οἱ, τοῦ τελευτήσαντος Θεοὶ, 
ἴῃ ΟΟδτ ἢ απ 4τ( δ οη.2 Ρ.65ο0); 7. ΟΠ βῖο]. ; 8. ἀρῥνοργταίίοη οἵ 
Παππαπ ἤΠοβἢ Ὀν Τοροβ, νυτ, ἤμὲπ.δ(65,1074}; ᾿ἁπὰ οἱ ἰϊξ ΒΌ ΠΥ Ρ5, 
14. 6}.39(0.19.11; 5᾿.1081}; ΙΔ εῤιποίρ,θσ εχ; ο᾽.1τ640); ζΟαίπερ. 
(ρ.16.24; Μ.8ς5.173270}; οὔτε..«κατ᾽ οἰκείωσιν ἐκ θεοῦ γέγονεν ἄνθρωπος 
Αμπαβί,διλοά τοί Μ.890.1578); Ὁ. (Ν᾿ ἐβδίουδῃ) ὡϑϑοσία! 05 ἄνθρωπον, καὶ 
θεὸν ἀπεκάλει τὸν Χριστόν... τῇ σχέσει καὶ τῇ οἱ. ὥσπερ λέγομεν περὶ 
δύο τινῶν φίλων, πάνυ ἀλλήλους ἀγαπώντων {].εοπτ. Β.5εεἰ.4.4{Μ.86. 
12210); εἰ οὖν τῇ οἷ, τοῦ παθόντος ὑπὸ ᾿Ιουδαίων παθητὸς ὁ θεὸς... 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς ὄντως, οὐχ ἁπλῶς οἰκειώσει τῆς σαρκὸς παθεῖν ἢ γεννηθῆναι 
τὸν λόγον φαμέν Τ,εομτ ΗΝ εεί.7. τοί .86.1γ68"8) ; διὰ τὴν ἕνωσιν" οὐ 
δι᾿ οἱ, μόνον 1Ρ,(τη68" 0); ἀλλὰ δύο υἱοὺς λέγοντας, ἄλλον μὲν..., ἄλλον 
δὲ.. χάριτι δὲ καὶ σχέσει καὶ οἱ, τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον καὶ ϑεὸν αὐτὸν 
γεγενῆσθαι Τυβίῃ.εοα.1.1τ.6(ρ.8); δ. ἴπὶ Ἰποποῖπ 1116 σοπίτονουξυ, 
ἀρῥγοῤγίαϊίοη, οεἰαϊ ἩῊΡ ἀαϑ Ομ Σ οτοῃ τὴν ἡμῶν αὐτῶν προαίρεσιν τῷ 
σαρκωθέντι θεῷ κατ᾽ οἰκείωσιν ἐνυπάρχουσαν Μαχιοῤη5ε. Ν.01.200); 
τίς τῶν ἁγίων κατ᾽ ἀναφορὰν ἢ κατ᾽ οἱ, τὰς ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ διε- 
πρέσβευσε φύσεις; 1δ.(1284); δύο συνιστῶντες θελήματα, τό τε κατὰ 

φύσιν λέγω, καὶ τὸ κατ᾽ οἱ, ... οἷ, δέ, ποίαν ἄρα φασί; τὴν οὐσιώδη..." 



Ἴ , 
οὐκειίὐτεον 

ἣ τὴν σχετικήν; 1δ.(22 08) ; κατ᾽ οἰκείωσίν φασιν εἰρηκέναι τοὺς πατέρας 
ἔχειν τὸν κύριον τὸ ἀνθρώπινον θέλημα τᾷ. Ῥγγγ.(ΜΙΟτ,. 304). 

Ἐρἰκειωτέον, 1, 956 τιμϑὶ δὲ ἡνϊεμαϊν τρτ ἐξ, ΟἸοτη, βαεά. 3.1τ(ρ. ἼΩΝ 
12; Ν.8, 6534); 2. ο6 γηιδὶ 7010 τὸ δὲ σῶμα τοῦτο τὸ πνευματικόν... 
“οὐ τῇ πορνείᾳ. «οἱ, 1Δ.5ἱν. 1: τά(ρ. 62. .24: Μ,9.5218). 

οἰκειωτικός, Ῥιοιάϊν τοὺς κατ᾽ οἱ, διάθεσιν προσλαμβανομένους τὸν 
Χριστόν Ὁ δὲ φιί εἰ τεςριττοί( .6.13570). 

οἰκέτης, ὁ, 1. ἀομδεμοίά Ξεγυαηΐ οὐ σἰαυθ, δθταρ]ογθα οἱ {πὸ εϑίαία 
τῆς τῶν οἱ. γεωργίας, τῆς οἰκοδομῆς Ογτ. ΒΞ τε: 2(Μ.69.8088); τεῖ, 
πον δαἀτηϊδβίομ ἴο οἸοτίοαὶ οσάθτϑ, Οαρ. ρῥ.82; ῃρ., δεγυαηὶ οὗ 06; 
οὗ Ῥεορῖε οἵ 1βσβεὶῖ, (οηϑὶ..4}}.6.20.το; οὗ οβες, χορ. 11,34: 5, 
τινι υβ5.υ Μ7ος.(Μ1.44.4284) : τὰ σοι., []6τη. 5 7.7.2(ρ.6.7; Μ.9.4ο004}; 
2. 5.ν.1., εἰ έχση (εἴ. οἰκητής), ατο. ας ΡονΡἢ.32. 

οἰκετία, ἡ, 1. σεγυϊέμαε, ΟἸετη, 5 Ιγ. 2. τϑίρ, τότ, 6; Μ.8,.1ο2908); 2. βοιεδε- 
ἐοϊᾷ τῆς βασιλικῆς οἷ, Ῥλι5.}.6.8.6,5(}1.20.7524}; τῆς ἡγεμονικῆς οἷ, 
1ᾶά,»:.ιττ. λ(ρ.043.τ5; Μι2ο σοῦ); ὈΒτνϑβ.ἠο2.12.7 ἴῃ ΙΟογ.(το. 
16}; ἢρσ. τὴν τοῦ θεοῦ οἱ. ΟΥ̓ Νι ν85.ἤοη.12 1 (απὶ.(.44.τοΥ70}; 
ἴῃ ῬΏΓΑΒΕ οὗ ἐν οἰκετίαις, σνμιαὶ ΠΙΘΉ, ῥγΊυαϊς εἰ ἸΦΗΣ ΟΥ βΕγΟΉΣ ΟΡΡ. 
τηθῇ οὗ ῬΡΌΘΗς αἰπι πο οι, Ε8.λ.6.8,2.4(748Ὰ) τ- Οπνοη, Ῥασελ.Ὁ.277 

(}1.92.6894). 
οἰκετικός, 1. οὐ α μομπεμοίᾳ εἰαυσ, τπθηΐαΐ; τοῖ. οτὶσίη, ῬΆ]Πλ. 

1 απ5.40(Ρ.143.18:; Μ.34.1212Ὰ}; ἀπὸ οἷ, ῥίζης ὁρμώμενος [1514.ὈῈΕ], 
ἐρῥιΞ.κο(.78.τ3610); ἤφ., οὗ Μίοβε5 δηα ργορῇεῖϑ μέτρον ἔχοντες τὸ 
οἷ, ΟΥτ. ]5.5.2(2.7778); οὗ (ἢγχιδε οὐκ ἀξίωσις οἱ. 14.1},ε.8:22(Μ.72. 
6220); ὡς οὐ, ἔχοντα τάξιν 14, [0.τ.τ(4.13Ε); τῆς οἱ, φιλοσοφίας τὴν 
αἴγλην ΤΠαΤ, ἢ γ6],2τ(3.1250}; οὗ οἱ, νερηταὶς, Ογτιαάον, τ(τ.τοᾺ} ; 2. οὗ 
α ἠομδεμοίά, ΑἸοεχ. 868). Βαγῃ.τ3(0.440}}). 

οἰκέτις, ἡ, »ιατϊά-Ξεγυσμΐί, (ομδὶ, ἐρ.6.1η.3, οἴη ρριχδ; Βρ., 
Ῥενς.(ρ.15.20; Μ.το,το40) ; τπρί, τὴν τιμὴν οἷ, ἐποίησε βρώσεως 1514. 
Ῥ6].φΡ»}.τ.τοα(Μ.78.3οζο). 

οἰκέω, ἀτυεἰϊ τ, μαι οἰκεῖ μὲν ἐν τῷ σώματι ψυχή, οὐκ ἔστι δὲ ἐκ 
τοῦ σώματος᾽ καὶ Χριστιανοὶ ἐν κόσμῳ οἰκοῦσιν, οὐις εἰσὶ δὲ ἐκ τοῦ 
κόσμου Ὠϊορη.6.3; τὸ δὲ θυμικὸν.. «πλησίον μανίας οἰκεῖ ΟἸδη,, ῥαεά. 
4.1{(0.226.7; Ν.8,5 568); ὑμῖν δωρήσεται πτερὸν..«ἵνα.. οἰκήσητε τοὺς 
οὐρανούς ἰήῥγοὶιτοί(ρ.76.1το; Μ.8.2210); οὗ ἴξατ οἵ ἀοά ἀνε Πησ ἴῃ 
8 ΠΟΙν χῆδῃ, 7 Οαά κ.4.: οἵ (σοά᾿ 5 Ἰπάννεηρ' ταύτην γὰρ ὃ θεὸς ὁρᾷ 
καὶ οἰκεῖ τὴν εὐθύτητα ὕντ. ΡΞ.το: γ(}1.69.7930 ; ῬΘΙΉ, 1. οἰκονομεῖ). 

οἴκημα, τό, ἤσηδε ἔστιν οἴ. κοινὸν ἡ ἐκκλησία (Πγν5.ἠοη1.4.5.4 τη 
“4-.(0.342}}.Ψ 

οἰκημάτιον, τό, [1116 ξσιδε; οἱ ἃ δονεὶ, ΡΜ αγεοί.2 ΒΡ ΑΒ αῤοὶ. 
δες. Ἰδ(ριιπδ.ιτ; Ν.25. 3858); τπεῖ, ἀρεταὶ μὲν γὰρ τὰ οἱ,, ὑπ᾽ αὐτῶν 
γὰρ “σκεπόμεθα Οτ. {..47 ἴῃ αν (ρ 2θό.το; Μ.13.6338). 

οἴκησις, ἡ, 1. ἤοιέδε, ἀιρεϊϊηρ; οἵ ἃ δυο, ΘΟ 4... Μτη. 215 
[Νά χοβ, βᾶες, υ11--ἰχ]; Οὗ Τῆς,, Δ 1}..4γ.4.24(Ρ.83.το; Μ.26,5200); οὗ 
[ἀτατα Πξξ εἰς καθαρὰν οἱ. ἀδύτων φώτων ΠΥ ΎΨΕ ΗΝ : ΝΜ. 
18.964}; τῆς κατὰ τὸν οὐρανὸν οἱ, 1Ὁ,5.7(0,62.4 ; 1008) ; ἡ γὰρ ἐπουράνιος 
ἡμῶν προηγουμένως οἱ, ἐστιν Ττάνμ, 2 ον. 5: τίρ.27.0; Μ.30.170 44}; 
2. 5.ν.1., αάτηϊηί εἰναι) τῆς ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ θεοῦ οἱ, ϑενοτ,Δ}0.ἐαὶ, 
Ηεῤ.τ: τύρ. 122. 25) ἴου διοικήσεως Ἰά. ΗΠ εΡ.1:τ(0.346.0). 

"οἰκήτειρα, ἡ ἡ, ἱμπαδίαηὶ, Ογας,51}.5.442. 
οἰκητήριον, τό, ἀιροι ήνιρ «Ρίασο, αϑοάε ἐστὶν ἄνω τὸ οἷ, [5ς, οὗ 

Ἡ. Ομοβε] Ταῖογαὶ. τ3(ρ.14.2ς ; Μ.6,8228Β); στῆθος οἱ, καρδίας καὶ 
ψυχῆς ΟἸετη. εὲν. 5 δίρ. 351. τό; Μ.9.644); εἶναί φησι [30. ἘτΗρΕάος]68) 
τὰ σώματα τῶν ζῴων τὰ ἐσθιόμενα ψυχῶν κεκολασμένων οἷ, ΗΙΡΡ. Παέν. 
7.20(0.214.13; Μ.τό.33300) ; ἡ ἀνθρωπεία φύσις... ἔχουσα...ἄσεμνον οἷ, 
Μας, ρσῃ ἀῤοεγ.4.τθίρ.το 5.6); ἡ σὰρξ οἱ. ἐστι τῆς ψυχῆς ΤΡτος,α,Ρν, 
17:13(Μ.87.13078)}; οὗ [Π6 801} ἃ5 σοα΄β σβοβεὴ αοάᾶς, (]δγη, εοί.12 
(ρ.140.18; Μ.0.7040); ᾿ποιήσωμεν ἄνθρωπον᾽, θεοῦ μονογενοῦς οἱ, 
Β85.5ε1.0γ.1.3(λ1.85.330); οὗ Της, ἁγνοῦ σώματος οἷ, κατηξίωσεν ἐκ 
παρθένον λαβεῖν (οπβί,αρ. 61. νΖ.ἢ}.6.2.7.13(}1.8ς.1236Ὰ}: ἡ ἀληθινὴ 
σοφία... ἑαυτῇ τὸ οἷ. ἐκ τοῦ παρθενικοῦ σώματος ἐδομήσατο ΟΥ̓ γε, 
Ἐπη.3(2 Ρ.τό.τ4; Μ.45. 5800); οἵ Οπυτοῇ τῆς πίστεως τὸ κυριακὸν οἷ, 
Οοηβὲ.ρ, 6]. Ον2...6.2.7.τ(12320); Θχερ, (ηΐ,τ:ς κἄν τις σκήνωμα ἢ 
Κηδάρ, φωτὸς οὐ. γίνεται τοῦ ἀληθινοῦ Σολομῶντος τι Ν γβ5.ἤσηι.2 τῃ 
φηὶ. (Ν1.44.7020) ; οἵ Ρίδεα οὗἩ εἴθσῃβὶ ρα μιβῃτηθηΐ ἴογ ὈΙΒΒΡΠΘΠλο 5, 
ρος. ἘΉ.27.2; οἵ Ἀ6]1, Δ ΜιῈ, 3(ρ.2τ0.τ6); αχορ. Σου. "1.2, οὗ Βδεανθην 

οὐ τὸ σῶμα τὸ ἄφθαρτον (Ἤγνϑ. - ἈΌοάδ οἱ ἀερατχῖθα 501} ποῖον οἱ, .. 
ΠΟΉΙΟΟΣ τη ΖΟοΥ (το, σούς) ; ἐξ οὐβανοῦ οἱ,, τουτέστι τὴν ἀφθαρσίαν 
Ονγγ. δον. τ τ 2ίρ.350,7; Μ.74.0408); ἀείδιον οἷ, (Ὁ ΟΙ τῬ.51; οἱ τοτὰρ 
85 Δ00άε οὗ ἀεαα θοάᾶν, {0 3.3:ο3,35ο4; ΜΠΑΜΑ͂ τ,243,. 

οἰκητικός, ῥαῤτίαῤίθ, τπμαῤἧϊφά, ΕΡ.Μαγεοὶ.2 ἀρ. ΑΚ αῤοΐ.δοι.76 
(ριισόιτι; Μ,2ς.2858). 

οἰκία, ἡ, ἄοη56, ἂρ. σκοτεινῆς τῆς τοῦ θανάτου οἷ, Οτ.»ηαγί.4τ(0.38. 
25; Μιττ,617.}; δχθρ. 2Ζύου τ οἱ, δὲ ἀχειροποίητον οὖσαν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, τὸν κόσμον τὸν ἄλλον παρὰ τοῦτον Τιάνγτη, 20 ον.5: τ(ρ.26,27:; 

939 οἴκοθεν 

ἐγὼ δὲ τὸ σῶμα μᾶλλον ἂν φαίην αὐτὸν αἰνέττεσθαι ΟἾΥΥ 5. ἈΟΉΠΤΌΙΣΙ 
1: 2(ογ.(το,ο6Ὰ); ἀχειροποίητον οἷ, ... τὴν ἀφθαρσίαν (γτ,2ζογ.5:1 
φ. 350.2; Μ',74.0408); ἐν δὲ τῇ οἱ, τοῦ θεοῦ... δέδεκται... ἡ θεότευκτος 
οἱ, [530.Ψ ἘΜ] τοῦ υἱοῦ Μοά. ἄογ. 1(Μ.86, 32858); ἘΧΕρ. Μιδ: ΤΙ, 
10.14:2 'ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν᾽, τυγχανούσῃ οἰκίᾳ τοῦ πατρὸς ἐν 

ἧ πολλαὶ μοναί εἰσιν ΟΥ. 7ο.το.44(28:; Ρ..223.26; Μ.14.2068). 
οἰκιακός, ἀογηεείῖο οἱ, πολεμίους ΦΑΨΨΝ Ρ-ς.5:τίς.20). 
οἰκίδιος, ἀοηιέσιῖε, ῥγίυαίε, ΟτιΝαζιεαγ. 2. (ροςπι.)6.6η(Μ,37, 

15474}. 
οἰκίζ-ω, φεἰίίδ, εἰαγ; 1. ἀοξ. ἔν τινι τῶν ἱερῶν οἱ. ϑορῆτ. .υ..«Δπαεὶ, 

(Μ.02.τόο6Ὰ}; 2. ρᾳ585. Ἰηίγ6 8. ϑεὸς...ταῖς τῶν ἀγαθῶν ψυχαῖς “-όμενος 
ἢ ον. ΟἸθνι.2.45; οἵ ρτεοιιϑηεβθ εἴσω οἰκισθεῖσα (πηκτΡ. (ς),ΟνΖ, 
ἦ.6.2.7.6(Μ.85.12338). 

οἰκίσκος, ὁ, «»αὶΐ γοσηῖ, εἰαηηθεῦ, Ξογαξίγαςβ ἀπε, εοϊαϑδ, ΟΥ 
μομδε; οἵ Ῥαραπ βἤτιποϑθ, ΑἸΠ. φέρ, 22(Μ.2ς.454Ὰ}; οὗ ἃ ΒΕρΆ οῆτο, 14. 
υ. Δ πίομ.(Μ.26,8574Α); Ομγγϑ.}ο»1.24.4 ἴῃ 2 ογι(το.611Ὲ}; τε, 761, 
18:2, 14 ἀομι.3.4 1: Οαϊ.(το.7ο10) ; οὗ ἃ βῖη8}} θα] ἀρ, ὅν τθ5,6}.67 
(}1.66.τ4290)}: οἵ τηοῃἸκβ᾽ (6115, 15:4. ΡῈ]. ἐῤὈ.1.327(}1.78. 2724}; οἵ 
οτϑΐογιοβ, ΝΠ] ἐρῥ.4.61(}1.79.5804}; οὐ, τινὰ βραχὺν σφέσιν δείμασθαι 
ΤΒαῖ. ἠ.γεἶ.2(3.1122); ΡχΟΌ. οὗ σάνθσῃ8, 1 γῶη.2 (4.115); τιεί,, οἵ (Πς 
αι Ποτ 5 ποι56, Ομ υγβ λοι. 1.1.2 ἦι (οἱ, (11.407). 

οἰκοδεσποτέω, γμὶε ἂς α ἐμοιεομοίά ; οἵ οά τυ]ηρ [6 ἀΠΊ ΝΕ Β6, 
Ἐπ5.}.6.7.δ(Ξοὔ ; Μ.21. 5208), 

οἰκοδεσπότης, ὁ, »ακίον Οὐ α ποδε; οἵ σα, Τρη. ῤλιδ.τ; Ηοτη. 
σῖγῃ,β.2.0; Οτιάονι, 4.5 τῇ {εγ.(Ρ.28.2ς; Μ.13.2034}; οἱ Δαδπὶ, {Β88. 
»αγαά,τοί!.35 09; Μ.3ο.600). 

οἰκοδεσποτικός, οὗ ἰδ »ιακίον οὗ α ἤοιίδο, ΟτΥνομ η έ 1λιτὸ 
(Ρ.299.17; Μ.13.12088). 

οἰκοδομ-έω, 1. ῥμτἰ4, διτίά ἐρ, ἄρ. τὸ βάπτισμα... οὐ μὴ προσδέ- 
ἔξονται, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς “-ἥσουσιν Βαγηνιτ τ; πνευματικὸς ναὸς κ"ούμενος 
τῷ κυρίῳ 1τϑ.τό.το; “εἶσθαι εἰς τὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν ῬΟΙγοΟ.6.3.2; 
[τεπ.λδθν.3.3.3(Μ.7.8404}) οἷτ, 8, ἀπόστολος ; Οτ, ῥγίης.3.τ το(ρ.231.5 
Μ.ττ. 2804); Μείῃ,:γη.3.δίρ.26.ς; Μ.18,728); οὗ 5, Ῥ8] ὠκοδο- 
μήθη ἤδη εἰς τελειότητα πνευματικὴν ἀναπλασθείς 1Ὁ.3.0(0.37.2ο; 768); 
κεῖ... «ὁ Μωσῆς, τουτέστιν, ἡ διὰ νόμου παίδευσις, τὴν ἐκκλησίαν 
Χριστοῦ Ὀγτιαάον,τοίτ.3200)}; οὐ (Πτβ 5 ἤεϑη, ἩΚεηθα το Βοϊουποπ δ 
ΤεΙΏρ]6, ΟἸθπι, ἐγ, 36{ρ.218.27; Μ.0.768}); Ἰδεπεῆοά 90 ᾿ουδα οἵ 
ὙΝἰβάοπι, Τλτῃ ταί, ΓΥνῖη .3: 28(Μ. 28.12450); ταῖ, [0.2:21 τὴν ἐκ τῆς 
ἁγίας παρθένου σάρκα καὶ αὐτὸς ὠκοδόμησε ὙΠάζφι,21 πὶ 2 ες. 
(1.418); 2. εἀτῇν οὐδὲν.. οὕτως --εἴ τοὺς βιωτικούς, ὡς τὸ μὴ λαμβάνειν 
Ομγν5.} 01.33.5 1 2 ογ.(το.6028); τοὺς παρατυγχάνοντας οἱ, ῬᾺ]]. 
Ψ.  ατι5.4ο(ρΡ.126.7; Μ.34.12040); ὙΠάτ. ΤΟ ργ.το: 23(3.220); 3... ΦΉ- 
ἐοπγαρε ὁ ἁμαρτάνων “"ηθήσεται εἰς τὸ τὰ αὐτὰ ποιεῖν (οηςί..4.,Ρ}.2.1]. 
3:1 οἷ, αὐτοὺς διὰ τῆς ἀναξίου δόσεως 1.3.8... 

οἰκοδομή, ἡ, 1. διεϊάτης, εὐΐβοε, ἢρ. ἡτοιμασμένοι εἰς οἷ, θεοῦ 
πατρός Ἰρσπι. ρἢ.0.1; αὐτοῦ γὰρ καὶ οἷ, ἦμεν 1, ΓΕ. 4(Ρ.61.18}; ἡ οἱ, 
᾿ἐπὶ τὴν πέτραν᾽ τοῦ θεοῦ ἐστιν ΟΥλοηι. 1.15 ἴῃ [6γν.(Ρ.13.2]; Μ.13. 
2734); Χριστὸς... «τὰς οἱ, τῆς κακίας κατέσκαψε 1,14, 5(ρ.11ο.28; 4000); 
2. αεί οὐ ῥγοεέςς οὐ δι άδίηρ, δά την πῤ, ἢρ. τὴν γνωστικὴν οἱ, 
ΟἸεσ. ον, ς.4{(Ρ.242.τ6; Μ.0.458)}; οὐκ ἐπὶ οἱ, τῆς ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ καθαιρέσει Τὰ] Ῥᾶρὰ ἐῤ. Ὀιαμι ΡΠ ἀροῖ, δες. 34(0.112.8; Μ.35, 
3040); οἱ, εἶναι τὴν κατήχησιν (γτ, Η ῥγοεαίδεξἰοτ; τοῖ, Βα] ηρ οὗἉ 
Ομυσσῃ οα 5. Ῥεΐεσ, ν, ἐκκλησία; εοαἀϊβεαϊοη πᾶσαν οἱ, τὴν εἰς 
τὸν κύριον ἡμῶν ἀνήκουσαν ῬΟΪΥνΟ.6}.13.2; πρὸς οἱ, τῆς σῆς ψυχῆς 
4 (Ρας5.) πάν. 4(0.το.11); εἰς οἱ, τοῦ λαοῦ σου (οηοὶ, ΑΡὈ.8.τό.53; εἰς 
οἱ, τῶν ἀπίστων ΟΥ.ΝΆ2.0γ.8,.15(Ν. 25. ϑοσοὺ);; ἑκανῆς οὔσης καὶ πρὸς 
οἰκοδομὴν τῆς ἀληθείας Ματο, τας, Ρογρῖ τ, 

οἰκοδόμημα, τό, ῥωτατηρ, εὐΐξεε, ἢρ. τοῦ θεοῦ ἐστιν ἔργον τόδε τὸ 
οἷ, Οτι ῥγ͵ης.3.χτοίρ. 231 το; Μ.11,2808); οὗ ΟΠ τοῃ, ΟΠ γγϑ.ἠοη...2 
ἤη σι ῤγνίης, (3.620); τῶν ἐν ψυχῇ θείων οἷ. Μαχιοριες (] οτ ὄρ). 

Ἐρἰκοδομητέος, ἐξαὶ τηδ δὲ δι τ, τ Μαρ ἀταί, (τγ.Ζαςῇ.) 1.1 
(Μ.}..)7.215}). 

οἰκοδομητός, δπμ1ὶ}, ῬΆ]].ἢ.1 απτ5.32 (0.80.7; Μ.24.10000}; ἣρ, οἱ, 
ναός Βαγη.τ6.7; τοῖ, ξουπηδίοη οὗ ἔνε, ἀπε Ρίο] λον. Δαν. ὅξι, 
21). 

οἰκοδομικός, 1. εοπηεείφ τοὶ ῥἰάϊης, ΟΥ. 0.28.τ3(12; Ρ.405.17; 
Μ.14.7080); πααΐ. 85 510 8ι., σιν ἰο φἄλξν, Ὠιοη ΑΥ ει λνεα φι(ς 
3.3330) Οἷἵ. 8ρ.Μαχ.αρδίρ (νοι. 1212); 2. σωϊαδίς [ογΥ διωτίαϊηρ 
ῬΏΡΡβοϑεβ σπαρτίον οἱ. Τπαάϊ, ἐ οεΐ.40: 4(2.1021). 

οἰκοδόμος, ὁ, δεμ1ἀθν, αγεῤίδε!; ἢρ., Οὔ 8 ὈΙΒΠΟΡ, Οσηδί. 4 0}».2.57.1. 
οἴκοθεν, 1. ἔγοηι ποριθὶ 150 αἱ ἤορῖα, Ἐπι5.ἀ.6.1τ.6(ρ.32.7; Μ.22. 

644); θεόν, οἵ. ἕκαστον σέβειν 1δ.(0.33.10; 658); 2. τηεΐ., ὃν οὐ ὕγομι 
ομεβείζ, οὐ γε ς στῦῦς τὶ, μα, ΟΥ παΐπγα; 50 Ξροπίαπεοιδῖν, οἱ οπε᾿ 5 
οτϑ! αεοργά οὐδὲ οὕτως ἦν ἡμῖν ἀσφαλὲς αὐτοὺς οἵ,., καὶ παρ᾽ ἑαυτῶν 
προσηγορίαν ἐπιτιθέναι τῇ τοῦ δεσπότου οὐσίᾳ (ΠΥ 5.1ὩΠΟἸρΥ ἢ ΘΉ 5.5.4, 

Μ,30.1]οΙΟ) ; τινὲς μὲν τὴν οἷ, τὴν ἐπίγειον τὸν κόσμον τοῦτόν φασιν" ἰ (1.486) ; πόθεν οὖν τοιοῦτος ἦν; καὶ οἵ,, καὶ παρὰ θεοῦ ἰὰ ἰαμά, Ῥακ.1 



. Κ' 

οὐκοὶ 

(2.5130) : οἵ. καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος τὰ ῥονῖ, τ8.1 1Ὲ 2 οὐ (το. 
5640); 1ᾶ.ον.2.2 ἐπὶ 8 Τύρι.(ττ.6668}); ΝῊ ΜΙ αρη.Δο(Ν1.79.1οτ70}); Ογγ, 
φίαρλισφη.τ(.14Ὲ). 

οἴκοι, 1. οὐ μον, 1.6. ΟΓἹ ομεῖς οὐ συνηγόρους τοὺς οἵ. κέκτησθε 
Ταῖ.ογαί τίρ.χ.19; Μ,6,8054); βόε ἤόμῖε, 19. 31(ρ.31.12; 8604); 
2. ἢ μοιπεισαγάς, πογιδ, ῬᾺ}}.}..1,ανι5.4ο(ρ.127.1ο; Μι,34.12ο0Ὰ). 

Ἐρἰκοκυρός, ὁ, ῥα γαίας, κεαά οὗ (ἦε πομξεποία, βοιδελοί 46ν, 
Νονηοε. 214. Ἔ 

Ἐρϊκονομεῖον, τό, οἰογεγοοη: οὗ ταοπαβίοσν, ντϑιυυ δα, ϑ(Ρ.τόο. 
66); Το. δοβομ, ῥγαὶ. (Μ.87.28574). 

οἰκονομ-ἕω, Α.. ἴῃ ροη.; ἔ, ρουένη, εερεγυΐξο, ἡπαηασε (6 αἢοΐγς 
96), αὐνηϊηῖειον, ΑἸ, ροηὶ.43(}1.25.850); τῷ νόμῳ τῆς φύσεως, καὶ τῷ 
πολιτικῷ τούτῳ καθ᾽ ὃν “"οὐμεθα Β45.6}.276[3.45314; Μ.32.ΤΟ118)}} ταί, 
Ῥαβίοτδὶ σᾶτα 84 600]. Δατηϊηϊβτγατίοτι, εἰσ, Ἰθηι.5,60; γενέσθω ἐν 
αὐτῷ 536. ἃ ΡγεβΌγί(ς17 πνεῦμα θεῖον πρὸς τὸ δύνασθαι αὐτὸν “- ἦσαι τὸν 

λαόν σου ϑεΥΔΡ.ἐμε},.27.1; οὗ κατὰ διαδοχὴν τὰς ἐκκλησίας ““ἥσαντες 
Ἐα5.  ρίγ.74(3.638; Ν.32.2ο8Ὰ}; τὸν μὲν Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον τὰ 
ἐν Αἰγύπτῳ μόνον --εῖν ΓΓΡ(38:)εαη.2; ΓΒ γγβ. αν Ῥαμὶ. (2.48 55; 
Ρετῆ, ἱπτοσροϊαῖοάν); σαἀρείμίϑίον ἃ5. οἰκονόμος, ΟΓΒΑΙο. ἐωη.26 οἰ, 5. 
οἰκονόμος ; “εἴν τεταγμένος τὸν σεβάσμιον νεὼν τοῦ ἁγίον προδρόμου 
καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου ἘΝΜΘΡΥ.ἦ,.6.2.τ2{ρ.1τορ.27; Μ.86,26τ8.); τὸν 
ενοῦντα τὸ τέμενος ΞΟΡΗΤ. εν Ογν εἰ [0.35(}.87.35458); ΝΊΓΘΡΗ. 
Ὁ τι, δ γη:.22ο(}1.86,21880)) ; σεὶ αΣ ἰγεασμνεν; ΟἹ Τὰἀ85, (Βτνβ.ἤοηῖ, 
65.215 70.(8.3οτῦ); "πάπαρο, αὐνηϊη δέον ταόπιου, Οὐ ργίης,.3.8(Ρ.335. 
6; Μ.τ1.38098}; 2. γερμίαίο, σομίγοὶ ἡ...“"οῦσα τὸ ζῷον δύναμις Βᾶ5. 
βοηι.τ.4(2.4Ὰ; Μι2τ.τ604Ὰ); ἐπὶ τῶν χερσαίων ψυχὴν “-οὔσαν σώματα 
Ῥτος, σε. : 2 4(Ν1.8). τος); ογάεν, ἀϊσειριίμε, ἐοηίγοὶ, Οὐ υβδ. 
απ. εἴ γες. (ἴ.46.844}; οὕτω τὰ καθ᾽ ἑαυτοὺς “-“ὥμεν (Ἔγγβ8.}ο»1.57.3 
ἦη 70.(8.3560); ἀιεεῖρίῖπα Ὁν Ῥεπδπος ὅ τὴν ἀσχημοσύνην ἐν τοῖς 
ἄρρεσιν ἐπιδεικνύμενος, τὸν χρόνον τοῦ ἐν τῇ μοιχείᾳ παρανομοῦντος 
ενηθήσεται Ἔα5.6}.21) οαἩ.,62(3.321Α; Νέ.32.800Ὰ}); ὁ γοητείαν ἢ φαρ- 
μακείαν ἐξαγορεύων...οὕτως “-οὐμενος 1δι απ. δε(32710; Μ.. 8008); 1. 
“αη.7λ(428Ά; Μ.ΒοΙΒ); ἔξεστι τῷ “-οὔντι.. συντεμεῖν τὸν χρόνον τῆς 
ἀκροάσεως τ. Ν ν85.6}.εαη.4(Ν1.45.2208); φάη Ἰ δ  Ὺ 85 ρα πᾶπος τὰ 
δὲ εἴκοσιν ἔτη οὕτως “"ηθήσεται ἐπ᾿ αὐτῷ Β85.6ῤ.:χ] εαΉ.56{3.3268 ; 
Μ].797Α}; 3. Φρῥονὶ, δμβίαϊη ἸΈῊ ΘΟ βββίτεϑ οὗ 16, Το ΜΟΒΟΣ ναὶ, 
ο(Μ.87.2ΒδοΑῚ; ταῦ, Θοα᾽β ργονίάδπος, 4. ΤἼονι Δ, 28(0.145.2}; το, 
Ἐχ.34:28 ἐτρέφετο γὰρ ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ ὠκονομεῖτο αὐτοῦ τὸ σῶμα 
ἄλλῃ τροφῇ ἐπουρανίῳ Μας,Αδριλοηι.τ2.14(ΝΠ,34.5658); ἐκ σοῦ τρέφο- 
μαι, καὶ ἀπὸ σοῦ “-οὔμαι εἰς πᾶσαν χρείαν 1δ.33.Β()40Ὰ); ξεγη θα αὐ1ἢ, 
ΟΥΝ υ85. Εμπιτοία ρΡ.227.6; Μ.45.82814); 4. ἀΐερόηδε, ἀϊδιγίρμίε τὰ 
εἰσφερόμενα...καλῶς «-εἔτω ὀρφανοῖς (οπεὶ..4.Ρ}.3.25.2: ῬΑ}}. 8. απ. 
το(ρ.30.12; Μ.34.το280); σἤσίυ βογίδ, ἐχ ἈΠ 1} τὴν ἑαυτοῦ δόξαν οἱ, Ογτ.. 
15.3.4(α.Ξοον)); αὐρεϊη δῖον ἃ τεῦακςε, συ ϑ. 01.4.2 1} δον, (το.4570); 
5. ῥίαμ, ἀΐςροοο αἰαΐγς δεγογειωμά ᾧκονόμει γὰρ καὶ παρεσκεύαζεν 
Ὁοπ. Α],4Ρ0.α5.}.6.7.11.14(Ν1.20.6684}; 6. εἰεεὶ, ὑγίτις ἀδοιιὶ, ξοΉ- 
ἐγίυσ, Τ. αὶ. Ὁ 4.τη; (Πγγϑ δοημνάρ.τ τη. [0.(8.287}}; γηρα., 1 8.ἢ.6.7. 

32.8(7248). 
Β. τῃ6ο].;1. τοῦ, Οὐ ̓β ρχονίάςπος ; ἃ. ἀΐβρόη56, δεοίοσιυ τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης τῆς μεγάλης καὶ φοβερᾶς, ἣν μέλλω οἱ, εἰς τὸν κόσμον Α(βοε. 
ἴΜος.537(0.20); κἄν.. «οἱ λόγοι τῶν παρὰ θεοῦ --ουμένων διαφεύγωσιν ἡμᾶς 
Β653.6}.5.2Δ(3.784; ΝΙ,32.2400); δεόμεθα τοῦ ἁγίου θεοῦ «υηθῆναι δεύτερον 
ἡμῖν τὴν συντυχίαν ὑμῶν 1. 3τ4(4448.} ΜΠ τοῦτο); ΕΧαρ. 70.1:14 τὰ διὰ 
σαρκὸς -“-ηθέντα κατ᾽ ἰδίαν ὁρῶμεν ΟΥ̓͂Ν γ55.ΕμΉ. 5(2 Ῥ.122.2; ΝΊ .45, 
1040); ἘΡΊΡΙ. λαεν.64.0(0.418,12; Μ.41.το840); ἡ Μαρία... κατ᾽ ἐπαγ- 
γελίαν δέ, ὥσπερ ὁ ̓ Ισαάκ --ηθεῖσα 1Δ.ὁρ.ἀγαθ.18.78.23(ρ.474.π4.; Μ. 
42.7378)}; ΓἈγνβ.᾿ο».12.7 τη Οἱ (ττ.4220}; Ὁ. ῥγουΐάε, εαγε, ἤᾶῦνεέ 
« γεραγά ἴοΥ δόξα κ(υρίγῳ τῷ --οῦντι ὑπὲρ ὑγίας Νόννου [Ὁ τ2.τ.τοϑ8 
[(τραῖμαβ, ὃ ἀαίο); 6. εδεῖ, δγίηρ αδόμ! «-ήσαντι.. «σωτηρίαν καὶ 
ἀνάστασιν «4.0.70(0.τ90.20) ; Οτ, ῥγέης.4.2.ο(0Ρ.321τ.6; Μ.11.3738); δι᾿ 
ἀνθρώπου τὴν ἐπὶ σωτηρίᾳ πάντων φκονομήσατο ἔκβασιν ετῃ, ῬονΡἢ1 
(ρ.5ο4.Ὁ; ΜΝ. 18,4004); Β65.6}.2τ4.τ(3.221Α ; Μ.32,7854}; ἃ. ἀιδραΐοι, 
αἀἸςροςο οΓ, 9εἰ}16 αἰαίτθ, τοῦ, Ομ τίβτ᾽ 5. ἀθβοθπὶ ἰπτο Π6}} ἡ ψνχὴ 
ευησαμένη δέ τινα ἔξω αὐτοῦ Οτο( εἰς.2.τ6(ρ.145.26; Μ.11.8324)}}; εἰς τὰ 
καταχθόνια κατελθόντα καὶ τὰ ἐκεῖσε “-ἥσαντα δ΄ νη. δίνην, (ρ,246.1; 
Μ.26.6034}); 6. ῥίαη, ογάατη, αγγαηρε δεξογομαμά, Ὀίορη.9.1; ἐὰν δέ τι 
περὶ τῆς ὑμετέρας ζωῆς ὁ κύριος .-ἤσῃ Βα45.6}.8τ(3.τ74Ὰ.; Μ.35.4560); 
ταῦτα φκονόμησε γενέσθαι 1διτοτίτοῦ ; Μ. 5058); τοί. Ῥσόρῆθον 
ἀσφαλῶς τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ ““ηθὲν ὡς ἤδη τετελειωμένον ἐκηρύττετο 
ΤΡΙΡΕ. ἡαρν.7ο.δ(ρ.48τ.4; Μ.42.740Ὰ}} ἴ. ογάαίη,, ἐΐγεοῖ, ἀῤῥοίηξ, Πί. 
ερρ.6(Ρ.73.1)}; τὴν τῶν σωμάτων διάλυσιν...τῇ τῶν στοιχείων μετα- 
βολῇ φκονόμησε γίνεσθαι ΟἸετη, "»».42(ρ.221.2; Μ.0.7680); ΟΥ, 76.1ο, 
4τ(25; Ρ.21τ0.0; Μ.14.2880); ὁ θεὸς. «τὸν πρῶτον Κωνσταντῖνον εἰς 
ὑποδοχὴν τῆς βασιλείας παρεῖναι “-ησάμενος Ἐλι5,.. τ τδίρ.17.τ6; 
Ἀ1.20.026.}; τοῦ ἁγίου πνεύματος χάρις πολλαχόθεν ἡμῖν ἐγγενέσθαι 
τὰς θείας περὶ τοῦ μονογενοῦς ὑπολήψεις ὠκονομήσατο ΟΥΝ 53. Ετεη.8 
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(2}Ρ.180.12; Μ.45.1848); Ῥᾶ58. ἡ ““ηθεῖσα ὑπὸ θεοῦ εἰς ἀνθρώπων 
σωτηρίαν δοθῆναι γραφή ΟΥ.ῥγὴπε,4.2.4{ρ.313.3; Μ.11.2654); 1δ.4.3.τὸ 
(ρ.337.2: 3020); ὁ κύριος ᾿ΤΙησοῦς..«προσηλώθη τῷ σταυρῷ «"ούμενος 

ΜοΙι. ον. τ(ρ.503.15; Μ.18.3070); ἐπὶ τὴν ἀσπόρως “-ηθεῖσαν οὐλ- 
ληψιν 1,οοξ. Β, Ν ἐεί, εἰ Ἐπὶ. 2(Μ.86.1328Ὰ); οὗ δηρε)ὶς ἀἰτεστίοι, τε, 
Μειττ2ο,2:13, Οὐ εἰσιτιδδ(ρ το. :; Μ.11.7848}); δ. αἀριηήδιον, γερι- 
ἰαίε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὴν διανομὴν τῶν χαρισμάτων...““οῦν 8.85. 
ϑρίν.37(5.218; Μ.32.15330); ἢν γρΐδ, ρουέγη, ἀϊεροσε τοῖς “πουμένοις 
καὶ ἀγομένοις ἀνθρώποις ὑπὸ τοῦ λόγου αὐτοῦ Οτορζ εἷς.2,7δ(0.100.2; 
Μ.ττ 168); ὅ θεὸς...»-εἴ ὅλους τοὺς αἰῶνας 1δ.4.6ο(0.339.13; 11370}} 
κατὰ τὸ βούλημα τοῦ τὰ πάντα ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ συστάσει τῶν ὅλων 
κυοῦντος Βε5. μ7.3.7(1.2788; Μ.20.6694Ὰ)}; 14.,6}.103(3.2868; Μ.32. 
Ἴο50); πῶς τὰ μέσα καὶ τὰ ἀδιάφορα περὶ ἡμᾶς «υεἴται, εἴτε συντυχίᾳ 
τινὶ αὐτομάτῳ, εἴτε τῇ δικαίᾳ τοῦ θεοῦ προνοίᾳ; 1δ.236.γ7(3640; Μ.8840); 
τινα πράγματα, ἃ --εἴ ὃ κύριος ἵνα μὴ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ποιήσῃ..«καὶ 
ἔστι τινὰ πράγματα, ἃ οὕτως “-εἴ κατὰ παραχώρησιν Μας.Δεριἤόηι τα. 
20(Μ.34.5964); πάντα γὰρ δι᾽’ ἡμᾶς καὶ ὑπὲρ ἡμῶν φκονομεῖτο σαφῶς 
ὕγτ. ρίαρ". Εχ.3(1.328Ε}; 2. αὐηιϊηδίον, ἀϊερέμδε; 50. μέϊεν, τη ον ῥΥοὶ 
ἀοοίχίηθ, τοὴ ὦ ἀἰτενείίοη,, αεεονημοάαίο, αἀαρὶ τὸ γαθη᾽ 5. σομα ΠΟ Σ, 
ΟΥ̓́ΪΟ οἰτομππιβίδηςος, Ἔχερ. [61.20:} θεὸς ἀπατᾷ; πῶς “-ἥσω τὸν 
λόγον, ἀπορῶ Οτ.ἤον.10.5 ἴπ 16γ.(ρ.113.27; Μ.τ5.4068); τεῖ, ΟἸτβι 5 
ἰρτιοσᾶποθ (Ν6.13:32) τοῦτο οἱ, διὰ τὴν σὴν ἀσθένειαν Ὄναρτ. Ῥομῖ,Ρ. 
6(Μ.32.2 56); οὕτω καὶ περὶ τῆς ἡμέρας καὶ τῆς ὥρας κἂν λέγῃ μὴ 
εἰδέναι, χρήσιμόν τι καὶ ἀγαθὸν ““ὧν, τοῦτο ποιεῖ Ογγ ἐδε5.22(5..221Ὲ); 
ἐδ.(2228); “οῶν τι χρήσιμον μὴ εἰδέναι λέγῃ τὴν ἡμέραν ὡς ἄνθρωπος, 
καίτοι πάντα εἰδὼς ὡς σοφία τοῦ πατρός 1δ.(2224); 1}.{223Ὲ} τοῖς 
“οήσασι τὰ καθ᾽ ἡμᾶς πατράσιν ἀκολουθητέον Β85.9}.188 οαη.1τ(3.2700; 
Μ.32,6608); ὅτ. ΝαΖ.07.43.68(}}.36.588Α); ἐχερ. ἴο.7:8-τοὸ παιδεύων 
ἡμᾶς τὰ πράγματα “-εἶν (Πγγβ λον 0.1 τη, [0.(8.2884}; σοπηθοϊοα 
ὙΠ μυστήριον, οἔ τ οΥ.2:7,4τι, ΕΡΠ.5:0 δι᾿ αὐτοῦ [530. ΜΟ5685] πάλιν 
ὡς ἐν τύπῳ τὸ καλῶς “"ηθὲν μυστήριον Ογγ. σίαρ᾽. Νίι, (τ. 3804}; ἀφ᾽ 
ὧν ἦν ἀναγκαίως ἄνθρωπον ὄντως ὁρᾶσθαι, ταῦτα ποιεῖ καὶ λέγει, “- ὧν 
τῷ μνοτηρίῳ τὴν ἀλήθειαν ἰάἰλιε5.23(5).228.}; κἂν εἰ πανσόφως αὐτὸς 
“-«ῶν τὸ μυστήριον ἑαυτῷ προσνέμων ὁρῷτο τὰ τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ συμ- 
βεβηκότα πάθη Ἰᾶ.6}.Ξο(ρ.το.8; 55.1084); διὰ τούτους...«καὶ ἐν τῇ 
“Δυκαονίᾳ τὸν Τιμόθεον περιέτεμε, καὶ ἄλλα μυρία παραπλήσια 
ὠκονόμησε ΤὙπάᾶτ. χΟογ.9: χο(3.223}; 3. τη64., ἐβεεὶ, ερμγῖσε ὉΝ δ0- 
ςοπητηοάαςοη “-οὐμενός τε θεοσόφως καὶ συμπεριφερόμενος ἐνεργήσει 
ΟἸδτα. σέ. τίρ.12.22; Μ.8.708.}); ἐὰν...ὁ ᾿]ησοῦς ὑπὲρ ἐπιστροφῆς τῶν 
ἀκουόντων λέγῃ τὸ ᾿οὐαὶ᾽ καὶ ἃς νομίζεις λοιδορίας, οὐδὲν “"εἴται πρὸς 
γοὺς ἀκούοντας; Οτ«(εἰς.2.76(ρ.198.25; Μ.1χ.016Ὰ); οὐδὲν οὖν θαυ- 
μαστόν, ὠκονομηκέναι τοὺς ἑρμηνεύσαντας τὰ περὶ τὴν Σωσάνναν 
ἀνευρεῖν ἧτοι σύμφωνον τῷ ᾿Εβραϊκῷ Ἰᾶ.6ρ.τ(Μ.11.77.4}; φομϊγῖσε 1: 

αὐαρίαίτονι τὸ 'πρῶτον᾽ εἴτε μὴ νοήσαντες ἐξεῖλάν τινες τῶν γεγραμ- 
μένων εἴτε καὶ «τήσαντες ἐξελεῖν οἱ 'Εβδομήκοντα, θεὸς ἂν εἰδείη 1ὰ, 
ἀοηπιτθ.5 τῷ [6γ.(ρ.137.15; Μ.13.4454Α}; καὶ ἤδει τὴν προαίρεσιν τοῦ 
προφήτου μὴ βουλομένου τὰ χείρονα προφητεῦσαι τῷ λαῷ ᾿Ισραήλ, διὰ 
τοῦτο φκονόμησεν εἰπεῖν ἰδ.20.8(0.118.30 ; 5044); 4. μ͵δό εοηεεαϊπεμὶ 
ἷπ ἃ πιρίζεσ, Ποσισεί.9.3(Μ.88,17218)}; τοῦ, τ εριτ6:1,2 ἐντεῦθεν 
διδασκόμεθα ἐν ἐνίοις «-εῖν χρείαν εἶναι τὰ πράγματα 10. ῥαναϊ. 
(Μ.95.12284}); ρ855., δε ορῃεεαϊεα βέλτιον οὖν ““ηθῆναι τὴν ἀλήθειαν 
«ἢ καταλυθῆναι τῷ φανερῷ τοῦ κηρύγματος ΟΥΝΑΖ.ερ.58(ΜΜ.37. 

ττόο); 5. τιαηαρε ἀϊρίοηιαίϊεαϊίν, παπάϊο εὐϊ ἢ σαγα τοὺς μὲν οἱ, τοὺς 
δὲ καθησυχάσαι 845.6}.66.2(3.150}0 ; Μ.32.4258}; 6, 68ρ. τεῖ. 1πῸ΄; 
8. παμάϊο ὃν ἀτοΐπ αεεονηποάαίτοῃ, ἴ.6. ὃν εομἀδεοεηβῖοι; ἴὸ Ἀυτηθῃ 
ΨΟΆΚπΘ65 ἄνθρωπος δὲ γενόμενος καὶ «-σας τὰ ἀνθρώπινα ΑἸἢ.ἐῤ. 
δ γα}.2.7(Μ.26.6260); τὸ βάπτισμα καὶ πάντα τὰ πρέποντα “ὧν κατε- 
δέχετο Ὀντιἀρίρ. ΒΙΜΤ 48ίρ.31.26; Μ.76.2880) ; Ὁ. Ἰδαοῖ ὃν εοπζεδοεη- 
σἴοη, τοῦ 1σιατοτ “τῶν τὸ ἡμᾶς πατράσι πείθεσθαι ἸΙάγτη. ΓΡ67.3,20 
(Μ.50.8030); 7. ῥγουϊάρ ξον, παῦε «οηειἀεγαιοη Κ0γ ὁ θεός, οὐχ ἕνα 
ἄνθρωπον «"εἶ, ἀλλ᾽ ὅλον τὸν κόσμον Οτ,ἤοηι.12.5 ἦπ }εγ (0.02.6; Μ, 
13.385}; ἑκατέρους τοίνυν διὰ τῆς προσποιητῆς ἀγνοίας “-εἶ ΕΝΘΡΥ, 
Ῥοπί.».6(}.32.2568); μηκέτι τὴν ἐμὴν δειλίαν “««ὥν τ, Νὰ Ζ.0γ.21. 

44(Μ.3..11248}; τὸ μὴ εἰδέναι “-εἶν τὰ τῶν πλησίον ΟὨγυβ. λοι. 36.2 

ἦῃ ΤΟ ογο(το.335Ε); ταῦτα... ἀνθρωπίνως ἐφθέγγετο...““ὧν τὴν τῶν 
"Ιουδαίων ἀσθένειαν ΤΗάγΜΟΡ5. 5.5 4(Μ.66.67}8); Ρ455.», τεῦ, ΕἸρμι 

ἱπῖο Ἐρυρί τί οὖν ἄτοπον τὸν ἅπαξ ἐνανθρωπήσαντα....“"εἶσθαι πρὸς 

τὸ ἐκκλίνειν κινδύνους; Οτ,(εἰς.τιδδίρ.120.9; Μ.1τ.78320). 
ποἰκονομητέον, οΠ6 τη15ὲ μι5ὲ αεεονποάαίϊον οὐ ἐοριεδαϊησηί Ἀλ 

ἀοςίτίης, αν. ΝΑ Ζ.6}. 58(Μ.37.1178) ; οἱ, οἰκονομέω. 
οἰκονομία, ἡ, Δ. »τεηογαϊίοη; 1. τιαπασεηιέμί, ἐἰαγρε, οὔἶδεα ὃν 

πέμπει ὁ οἰκοδεσπότης εἰς ἰδίαν οἱ, Τρυι.ΕΡ]..6.1; οὐδὲ ἀνθρώπων 
οἰκονομίαν μυστηρίων πεπίστευνται [)1095,.1.1 δύναμιν μὲν ἰδίαν ἔχει 
ἕκαστον τῶν. πνευματικῶν καὶ ἰδίαν οἱ, (Ἰ]εμ, ἐχε. Τλιάοειτα(ρ.ττο.20; 
Μ.0.6618); ἐπίσκοπος τελευτᾷ, δέκατον τῆς οἱ, ἀποπλήσας ἔτος ἘΛΙ5, 
ἦ..6.4.4(Μ.20.3080}); τοὺς ἐπὶ ταύτην ἥκοντας τὴν οἱ, (τνβ. 66.3.11 
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(ρ.66.25; 1.388); πρὶν ἐπὶ τὸ χεῖρον τραπῆναι τὴν τοῦ ἀέρος οἱ, 
ἐπεπίστευτο 30. 1)6}}}} Ἡμάξ. καεν, 5.8(4,407); 2. ἀἰγδοίίοη, σουδγμαμες 
ΟΥΕΣ ῬΘΙβοηΒ ὁ ἱΡαφαὴλ φανερῶν ἑαυτοῦ ὡς ἀγγέλου τὴν..«πρὸς 
ἀμφοτέρους οἱ, ΟΥ̓ΟΥ. τ. 1(ρ.321.24 ; Μ.1τ1.4480); τῆς αὐτῶν οἴἶκονο- 
μέας Ποηι ΟἸδηι,., 64; οἱ, πολλῶν ψυχῶν Δ. πάν. οἱ Με χ(ρ.6η.13); 
ΟὨγνβ.λοηι.24.2 ἦη Μ|Ὲ.(7.3οΙΑὙ; 3, φοβίγασι ἴοσ σοῃοτείε, τη ΣΙ, 
τεῖ, ἀρροϊππηθηΐς οὗ ἄδαοοηβ τὸ δεβίξί ὈΙΒῆορς τῆς ἐκκλησίας 
λαβούσης τὰ πληρώματα τῆς οἱ, ἘρΊρῃ. αθν.75.4{0.336.28; Μ.42. 
5008); 4. φορά γπαμαρεριθηὶ, ἐμ τ ἔστιν οἱ. ἀρετὴ καὶ τὸ οἰκονομικὸν 
εἶναι- παρυφέστηκεν ἡ φειδωλία καὶ ἡ μικρολογία (ἢχνϑιλρηι.4δ.3 τη 
41«.(9.3620); οὗἁ ῬΏΙΟ ἀρ. Ἐπ|5.}.6.8.τ2(282:; Μ,2χ.6484); 5. ὀρεγα- 
ἑΐοη, διιδίηοος, οεεμραϊίοῃ, 4,.0.113(0.213.14); οὐκέτι περὶ τὸν οἶκον 
εἴη ἂν μόνον ἡ οἱ, ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν ψυχήν ΟἸδιη. ο γ.ι. 6(Ρ.22.17; Ν.8, 
1280); οὐκ ἐδύναντο ἕπεσθαι τῷ λόγῳ ἀπίοντι εἰς τὰς ἑαυτοῦ οἱ, Οτ. 
.σ.32.3τ(τ0; Ρ.479.13; Μ.14.828.}; εἰσιέναι δὲ ἐν τῷ ἱέρῳ καὶ τὰς 
ἀτόπους οἱ, ἐξωθεῖν Θεταρ. Μαη. 36(ρ.54; Μ.18.12168); πρὸς οἰκονο- 
μίαν θεοῦ ἕτοιμος ἘΡΙΡἢ.ορ. Αγαϑιαρ λαεν.8.τδ(ρ.466.24; Μ.42.72 54); 
ΤΒαῖ, Σύ ογ.11: τ(3.2322}; 6. ̓ ιωιείΐογι; ἃ. ἴὰ Βεῃ. θάτερον δὲ θατέρου 
ἶβα. Ρατίβ οὐ Ῥοάγ] ὃν διάφορον κατ᾽ οἰκονομίαν συμφωνίας ἐστὶν 
ἁρμονία ἜΤατ,ογαὶ, τλ(Ρ.153.8; Μ,6,832Α); μὴ ἐπιβαίνειν ἐπὶ χειρο- 
τονέαις ἤ τισιν ἄλλαις οἷ, ἐκκλησιαστικαῖς (ΟΡ(βιηεαη,2.:; οὗ Ομ χίβε 
ποιμένα ἑαυτὸν λέγει καὶ πρόβατον καὶ διαφόρως τὰς οἱ, κηρύττει τὰς 
ἑαυτοῦ ὈὮγγ5. πολη. 59,2 ἐμ 70.(8.3470); θεὸς ἣν ὁ αὐτὸς καὶ ἄνθρωπος 
καὶ ἄγγελος... «ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἐνανθρωπήσεως, τὸ δὲ τῆς οἱ,, τὸ δὲ τῆς 
φύσεως Τάτ. Μορπ5.φη.32:27(}1.66.6454); Ὁ. Ἑτίη. τὸ γὰρ ἀποτμηθὲν 
τοῦ πρώτου κεχώρισται, τὸ δὲ μερισθὲν οἰκονομίας τὴν διαίρεσιν 
προσλαβὸν οὐκ ἐνδεᾶ τὸν ὅθεν εἴληπται πεποίηκεν Ταῖ,ογαΐ. (ρ.5.26; 
Μ,ι6.816Ὰ); ς. οὗ οπεἾῖβ 1{{π5 νους οὐ ΟΔΥΘΟΥ, ρος, Βαγ,γεῖ,0,20.; δ. 
9.31; ἐν ἧ.. «ἡμέρᾳ νοσήσας ἐξετέλει αὐτοῦ τὴν οἱ, Τ. .οὉ τ(ρ.104.2}; 
Ἀεηοθ ἀεείϊηιν τελείως.. ἤκουσας τὴν οἱ, σου Τ΄ Αὐ».Β (0.112.5); 
7. οὗ δαἀχηϊπἰδίγαίνε αοίίοη, αγγατιρεμιθηὶ, Ῥγοσράμγε, ςγείϑηι τὰς 
πολιτικὰς οἱ,, τὰς τῶν στρατοπέδων διοικήσεις ἘΠλ5.1.Ο τϑίρ.250.17; 
Μ.20.14404Ὰ}; τῇ καινῇ ταύτῃ τῶν πραγμάτων οἱ, ΒΔ5.6.76(3.1710; 
Μ.32.4524); ὙΒΑΓ, ῥγουϊά.7(4.6ο2); οὗ εςεῖ. αἸβοῖρ!ης, Β45.6}.217 
“4Ή..δο(326Ε; Μ.8οΟΑ); τὴν...κανονικὴν ἐπὶ τῶν πεπλημμεληκότων οἷ, 
στο Ν ν85.ε}.οαη.τ(Μ.45.2218); ἔξεστι τῷ οἰκονομοῦντι πρὸς τὸ σύμ- 
φερον τὴν ἐκκλησιαστικὴν οἱ, συντεμεῖν τὸν χρόνον τῆς ἀκροάσεως 1.4 
(2298); οὗ Μοβαῖο νὰν, Ὀνχαάον. τ2(1.4440); Βεποθ 8, ογαΐμαηεε, 
ῥγουϊδίοι; τὰς οἷ, τοῦ προεστῶτος ΝΙΙ,ΡΡ.2.65(Μ.79.2204Α}; μὴ οὖν 
ἐναντιοῦσθε ταῖς ἐμαῖς οἱ, ὡς οὐδὲ πηλὸς κεραμεῖ Ῥτος... 5.45 το, 
(}.8).24218); συμπαθητικαῖς οἱ, {10,6}. οοητ (Μ.88, τοτόο); 9. σά- 
τητη να ΠΟ, ΟΥἨ ΑἸτγης νομισμάτων εἰς...οἱ, ἀναπαύσεως πενήτων 
προσφερομένων ΟἹ. 70.19.7(2; Ρ.3ο6.32:; Μι14.531}}; τοῦ ἐπιτετα- 
γμένου εἰς οἱ, εὐποιίας ΟἸσδηρτ,σα,.8; Β45.2}.236.7(3.3640; Μ.32. 
8840); Πεποα ἃ. γε εξ, φερῥονὶ παρ᾽ ἐμοῦ λαμβάνουσιν εἰς οἱ. τῶν 
πτωχῶν Τ. [οὗ ττίρ.ττο.15)}; Βα5.6ῤ.3τ(ττοῦ ; Μι3130); τῆς τῶν 
πτωχευόντων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οἱ, 1Β85.15. 5οίτ 418Α ; Μ.30.2124}; 
πεποιηκὼς αὐτῷ οἰκονομίαν ΤΏρΠη. εἄγοη.Ρ. ττβ(Μ.τοϑ, 3320); Ῥ.. αἰγιδ 
οἰκονομίας πτωχῶν εἰς ἰδίας ἀπολαύσεις... -παραναλισκόντων Βα5.ἐρ. 
92.2(1848; Μ.4808); οἵ, εἰ χρὴ ἀπὸ τῆς οἱ, [1,6,. τῃομαϑτῖς απ 65] 
διδόναι τοῖς ἐνδεέσι τῶν ἔξωθεν 1.γέρ.ὃγ.302 π|.(2.522Ὰ ; Μ,31.τ2οδο); 
Πιαα, ῥεγ[.43(0.50.12); 10. οὗ εοο]. φἀπηηϊϑ χαθοη ἴῃ ΒΘ.» Β85.6}. 
144(3.2368; Μ.32.5030); 1δ.188 ΚΩ31,γ(2708 ; Μ.6608); 1,δολτ.Ν,υ..7ο. 
Εἰεσηιτ(ρ.5.15); 11. ἐφπτιγε ὁ οἕεδ οὕ οἰκονόμος: ἐπὶ τῇ οἷ, κυρια- 
κοῦ διακόνου... ἐγένετο τὸ ἔργον τοῦτο Ι(( 4:.Μ 15.238 (τα, 5866, 
ν]-ν}}. 

Β, ἀϊεροστίίοηι, σγραμίφαϊίον, εορισιϊἐμίον; 1. ῬὮγϑίςαὶ μέχρι τῶν 
ἔσω φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν τὴν τῆς σαρκὸς οἱ, θεωρεῖσθαι Μ΄ Ροῖγε.2.2; 
τριχῶν διακόσμησις καὶ ἐντοσθίων οἱ, Ταϊ,ογαί. τα(ρ.153.6; Μ.6,8324); 
ὀστέων τε καὶ νεύρων...καὶ τῆς λοιπῆς τῆς κατὰ τὸν ἄνθρωπον οἱ, 
ἴσχε, ̓ αον.5.3.2(Μ.7.Ἰτ120Ὰ}; τὴν μὲν κατὰ σὲ γέννησιν [ΜΘ διήγησιν] 
«οὐ δύνῃ ἐξειπεῖν, καίτοι ἑκάστης ἡμέρας δρῶν τὴν κατὰ ἄνθρωπον 
αἰτίαν, καὶ τὴν περὶ τοῦτον οἱ, ... ἐξειπεῖν οὐ δύνασαι... ἀλλ᾽ ἢ μόνον 
ὁρῶντα... πιστεύειν ὅτι ἔργον θεοῦ ἄνθρωπος ἬΙΡρΡ.Νοδϊ, τό(ρ.261.2; 
Μ. το. 8258); κατεσθίει τὸ ἧπαρ καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν οἷ. 10.Πιάγαε. 
(Μ.94.16044}; τὴν οἱ, τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐκ τοῦ περιέχοντος 
σώματος ἐξελθοῦσαν παραδεικνύς. 110.10.γιομιΥ(.οὅ.1 20ΦΑ); 
2. ταθηΐαὶ ἀϊεῥοοίοι τῆς δεούσης κατὰ τὴν γνωμὴν οἷ,, ἤγουν 
διακρίσεως Μαχ.Γαρ.2.70(Μ.90.12450) ; 3, Τείη., βεπείίομαὶ ογραηῖζα- 
πο, ἀϊοιγίδιέίον οὗ ἡωπείίοη, οἵ, πρΐρονι φωΐάφνι ἀρίρνι ἐγεήέγιις, 
δμδ ἰας ἰαγηεη ἀϊτῥεμεαίϊΐοριο, σαν οσεομογμέατῃ ἀϊείνμιδ, μὲ τριϊεὶ 
ἀεὶ οἱ εἰ Μίϊιις, Του, αάνεγσες Ῥγαχεαηι 2(Μ,ΡΙ,.2.1 568); φμαξὶ ΠῸῊ 
οἷς φμρφθ μγιτς δἱὲ οπιγιΐα, ἀπηη ἐκ πο οηρηΐα, εν σωδείαμέταρ ἐειϊϊεοὶ 
μη τίαίοηι, εἰ τξεἰορηῖμτις ομδιοάϊαίμν οσεομοηηίας βαεγανμόμμι, σφας 
πη αίονι ΤΉ} ἸΥΤΗΣ αίει ἐς ῥοηέ!, ἐν. (1578); οἰρηρ! σας οηέρε φιῖφιε..., 
ποη. Ἱη!οἰϊερέηέες ἀπῖορνι φωΐάρν, ςοα εἰμ σία ὁδεοηοηγία σε ἐγφάρῃ- 
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μεν, ἐαβαυεδειηῖ, φωοί οδρομπονιέαη την»: οἰ αἰ ῥοοί(τοτεδνν ἰγίρ- 
ἰαίτς ἀἸυϊδίομονιν ῥγασονο τηειαϊίς, φμαπᾶο μηϊίας, ἐς σεηιεί ρα 
"ἀεγίυαρς ἱγιπίαίδηι, πο ἀδείγαίμν αὖ {πα τοὰ σάἀριϊηϊειγείμν, 1.3 
(1584); 1δ.ϑ(1644) οἶτ. 5, μοναρχία; ἐδ. τ(1608) ; τίς γὰρ οὐκ ἐρεῖ ἕνα 
θεὸν εἶναι; ἀλλ᾽ οὐ τὴν οἱ, ἀναιρήσει ΗἸΡΡΝοδὶϊ, λ(ρ,229.11; Μ.το. 
δοδΑ); εἰ δὲ βούλεται μαθεῖν πῶς εἷς θεὸς ἀποδείκνυτω, γιγνωσκέτω 
ὅτι μία δύναμις τούτου ἴβο. θεοῦ], καὶ ὅσον μὲν κατὰ τὴν δύναμιν εἷς 
ἐστιν θεός, ὅσον δὲ κατὰ τὴν οἱ, τριχῆς ἡ ἐπίδειξις [Ρετἢ.. 1. τριχῇ ἐστι 
τάξις] 10.Βίρ.249.22; 8168); ταύτην τὴν οἱ, παραδίδωσιν ἡμῖν καὶ ὃ 
μακάριος ᾿Ιωάννης...καὶ τοῦτον τὸν λόγον θεὸν ὁμολογεῖ οὕτως λέγων" 
[10.1:1]...δύο μὲν οὐκ ἐρῶ θεούς, ἀλλ᾽ ἢ ἕνα, πρόσωπα δὲ δύο οἰκονο- 
μίᾳ [Μ5 οἰκονομίαν), (τήνΣ τε τρίτην τὴν χάριν τοῦ ἁγίον πνεύματος" 
πατὴρ μὲν γὰρ εἷς, πρόσωπα δὲ δύο ὅτι καὶ ὁ υἱός, τὸ δὲ τρίτον τὸ ἅγιον 
πνεῦμα. ... οἰκονομία συμφώνως [Μ5 συμφωνίας} συνάγεται εἰς ἕνα 
ϑεόν τὐ.τ4(ρ.25-ς.26; 8214}; οὗ τοϊδίίου οὗ ΕΔΙΠΟΓ ἴο ὥοι ἴῃ [ηἢς. ἐν 
τίνι δὲ ὁ θεός, ἀλλ᾽ ἢ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ πατρῴῳ λόγῳ καὶ τῷ 
μυστηρίῳ τῆς οἷ, ;...τὸ δὲ εἰπεῖν. ὅτι "ἐν σοὶ ὃ θεός ἐστιν ἐδείκνυεν 
μυστήριον οἰκονομίας, ὅτι, σεσαρκωμένου τοῦ λόγου καὶ ἐνανθρωπή- 
σαντος, ὁ πατὴρ ἦν ἐν τῷ υἱῷ καὶ ὁ υἱὸς ἐν τῷ πατρί, ἐμπολιτευομένου 
τοῦ υἱοῦ ἐν ἀνθρώποις {δ.4(ρ.241.12; 8ο8}). 

Ο, ἀϊροηδαϊίΐοι, ογάθρίης; 1. πὶ σϑῃ., οὗ 186 πίασαὶ ογάθ οὐ 
ἠδίαταὶ ἰαννβ, Οἴθιη, ον. 2. χϑίρ.162.21; Μ.8.1ο334}; 2. οὗ αἰνίπο α15- 
Ῥεῃβϑίοη ἴῃ ογθβέϊου ἀπ ρχονί επείαὶ οτἀθτίηρ οὗ νου] θείας οἱ, 
ἡ περίπτωσις ΟἸετη. ἐγ 1 τοίρ.60.13; 8008); Οτιῤγέηο,λ,τιχίρ.220.13; 
Μ.ττ. 2774}; θεία τις ὑπάρχει οἱ, καὶ δύναμις κρειντόνων ἡ συνέχουσα 
τὰ ὅλα, ἣν καὶ θεὸν δικαίως ἂν εἴποιμεν δι αγϑτίν,2(ρ.140.18.; Μ.18. 
2440.; υἱὸν.. ὑπηρετήσαντα πρὸς τὴν τῶν ὄντων σύστασιν... «πρὸς οἱ, 
καὶ πᾶσαν πρόνοιαν Εμη. αροΐ,27(Μ.30.8640); τὴν τοῦ παντὸς οἱ, καὶ 
σύστασιν ΟΥΝΥΒ55,,γες αἰ {Μ.45.1260); Μαχιφμ ἀμ. 2ο(Μ.οο. 8018); 
3, οὗ σοά᾽5 βρεοίδὶ αἰβρθηβαιοηβ οὐ ἐπι θυροβι ἴοηβ, 680. οὗ στᾶσα 
ΔΗ ἸΔΕΥΟΥ οἰκονομέας εἰς τὸν καινὸν ἄνθρωπον... Χριστόν Ιρῃ.ΕρΆἈ. 
20.1; διὰ τῆς οἱ. τοῦ.. «ἀνατεῖλαι αὐτῷ [55. ]οΠ4}} σικυῶνα Τα5:, αὶ, 
τογ.3(Μ1,6.7254}; ἐνταῦθα δὴ μεγάλη τις οἱ, θεοῦ ἐγίνετο Ἐριδιρά.8Ρ0. 
Ἐ5.}.6.5.1.32(Μ.20.4200); ΟἸετα, είν. ατίρ.34.8; Μ.8,7490); διηγεῖ- 
σθαι τὴν ϑαυμαστὴν περὶ ἡμᾶς οἱ, τοῦ θεοῦ Ὀίοη.Α1.8Ρ. π|5.}.6.7.11.2 
(6644); ἐξ οἱ, τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας ἀβλαβῆ Ἐπ5.» Ῥυχτ(ριράςιιχ; Μ. 
ΖΟ.ΙδΌΟΟ); οὐ, τις γέγονεν ἐκ θείας προνοίας ἘΡΉτ.2.187}); οἱ, γὰρ ἦν 
μεγάλη τὸ μηδαμόθεν πειθόμενον ἄνωθεν καλέσαι [5ς. 8. Ῥ4}1] τυ. 
λοπι, 6.2 ἦτι Ἐρ᾿ι(ατ. 408); κατ᾽ οἰκονομίαν δὲ θεοῦ ἀπῆλθεν ὁ γέρων 
εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα 70 ΜοόβοῃΟ ναὶ. 83(Μ.87. 29 406); ἴῃ χανε δείοης, 
ῬΙΌΡΒΘΟΙοβ, ἃπὰ ἔγρδβ οἰκονομίαι τινὲς μεγάλων μυστηρίων... 
ἀπετελοῦντο" ἐν γὰρ τοῖς γάμοις τοῦ ᾿Ιακὼβ τίς οἱ, καὶ προκήρυξις 
ἀπετελεῖτο ἐρῶ Ταβι,ἀξαὶ,134.2(Μ,6.γ78ς 0); ΤΗΡὮ], Απιι ποῖ, 2.12(Μ. 
6.1ο698); τεῖ, ὅεη.19:33 οἱ, ἐπετελεῖτο, δι᾿ ἧς αἱ δύο συναγωγαὶ 
ἀπὸ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς τεκνοποιησάμεναι ἐμηνύοντο ἄνευ 
σαρκὸς ἡδονῆς γε, ἤσεν.4.31τ.1(Μ.7.τοῦβ0) ; οἱ, τινές εἰσι μυστικαὶ 
δηλούμεναι διὰ τῶν θείων γραφῶν ΟΥ̓ γῖης.4.2.2(Ρ.300.1; Μ.1.3608); 
τὴν ἐπὶ τῇ κιβωτῷ... «ἀπόρρητον οἱ, γε σίαρλ  εη.2(1.320); Ἰά λονη. 
βαροῦ. β(53.558); 4. οἵ ἀἰνίπα ρυᾶσθ ου ΟΡΟΙΔΌΘΙ ἰὴ 5αογαιηθηΐβ: 
θαρίβηα, ΟΥ,Ὺλσ»". 16,5 ἦπι 76γ.(0.137.24; Μ.13.4458) οἷξ, 5, παλιγ- 
γενεσία; προηγεῖσθαι τὴν διὰ τῆς εὐχῆς κλῆσιν τῆς θείας οἱ, Οτ. 
Νγ85.ογ,σαϊ δεν, 34(Ρ.τ28,1; Μ.45.858); τοῖς διὰ τῆς μυστικῆς ταύτης 
οἱ, ἀναγεννωμένοις ἐξ.(ρ.120.2 ; 850); κατὰ γὰρ τὴν διάθεσιν τῆς καρ- 
δίας τοῦ προσιόντος τῇ οἱ, καὶ τὸ γινόμενον τὴν δύναμιν ἔχει ἐδ. 30(ρ.156. 
4: 1008); ἐπομασῖβί, ἘΡΙΡΒ ἦαον.75.3(ρ.324.30; Μ,42.το50); λατρεία 
οἰκονομίας ἐν τῇ πέμπτῃ γίνεται 14 ἐχρ. β4.22(ρ.524..; Μ.42.8280); 
προσευχὰς τελοῦντες καὶ λατρείαν οἰκονομίας 18.23(Ρ.524.9; Μ.1.6.); 
5. οὗ {πὸ ΟἹ ἀἰδροπβαιῖίοι 85 ἃ ψοΪο, Οτζ εἰ5.4.ο(ρ.28ο.τς; Μ.ιτ. 
1037}; 6. οὗ Τῆς, ; δ. 85 ἀἰβρεπβαίίοη οὗ αἰνίῃθ Ῥύγροβεα ὁ γὰρ θεὸς 
ἡμῶν... ἐκυοφορήθη ὑπὸ Μαρίας κατ᾽ οἰκονομέαν ἴσπι, ΕΡά.18.2; ΑἸῇ, 
ἄἀεον,25(Ρ.21.1ο; Μ.2ς. 4614); μετὰ τὴν μεγίστην ἐκείνην. ..«οἷ, τοῦ κυρίου, 
τῆς ἐνσάρκου αὐτοῦ παρουσίας ἘρΙρὰ.ορ. Αγαῦιαρ.μαεν.78.23(0.473.1 : 
Μ.42.7364); ὈΠγγβ. ἤσηι.44.3 ἴῃ Μ|Ι,(.4100); πῶς μὲν ἄνθρωπος γεν- 
νᾶται, νοῆσαι οὐ δύνασαι, θεοῦ δὲ οἱ. ζητήσειν δύνῃ; Ῥτοο]. ΟΡ 57.2.4 
(Δ. 6ς.6978); Ὁ. τοῦ. ἔβοϊ οἱὗὨ Ιηο,, νἰεῖσα! ἢν βυοηντηοιβ τ ἰ τ ἐναν- 
θρώπησις : ἐξ ὧν ἔμελλεν ἔσεσθαι, κατὰ τὴν οἱ, τὴν διὰ τῆς παρθένου 
Μαρίας, ᾧ Χριστός Τιβι. ἀταὶ.τ2ο,χ( Μ.6.7.538); (Ν Ἰδητ.) φάσκουσιν ἀπὸ 
μὲν τῆς Ἀχαμὼθ τὸ πνευματικὸν... ἀπὸ ὃ τῆς οἱ, περιτεθεῖσθαι σῶμα 
ψυχικὴν ἔχον οὐσίαν [τεηἤλαεγ,τ 6. τ(Μ.7.5048); οὐχ ὁ λόγος σὰρξ 
ἐγένετο, ὅς γε οὐδὲ ἦλθέ ποτε ἐκτὸς πληρώματος, ἀλλὰ ὁ τῆς οἱ, 
μεταγενέστερος τοῦ λόγου σωτήρ 1δ.1.0.2(541Α); (Ματγοοβίδπ) ὁ κατ᾽ 
οἰκονομέαν διὰ τῆς Μαρίας... ἄνθρωπος ἐδ.γ.τ5,3(6208); ἕν γὰρ μάλιστα 
μετὰ τὴν οἷ, γεγένηται πρὸς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 
᾿]ησοῦ Οὐ (εἰς.2.ο(ρ.136.31; Μ1τ.Βο0 0); ἰά, ».18 τι 7σ.(ρ.408.15}) 
Ὀ]άντη. Τγΐη.τ τί Μ1.30.3280); ὅ κατ᾽ οὐσίαν ἀμήτωρ καὶ κατ᾽ οἶκο- 
νομίαν ἐπὶ γῇς ἀπάτωρ Ῥτοο! ΟΡ ογιαμάᾷ, ΒΜΤ 4{0.104.24; Μόν, 



’ 
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6854); ἀνάγκη διὰ τὴν οἱ, ἴδιον αὐτοῦ σῶμα νοεῖσθαι τὸ πεπονθὸς τὸν 

θάνατον, ἵνα καὶ αὐτὸς ἀναστῆναυ λέγοιτο (γτο Ρμίελ.(0.32.3τ; 52,137Ὲ}}} 

τὴν ἐνανθρώπησιν δὲ τοῦ θεοῦ λόγου καλοῦμεν οἱ, Τμάτ.6γαη.2(4.03); 

ἡ εἴσοδος τοῦ εὐαγγελίου τὴν ἔλευσιν τῆς οἱ, μηνύει 0.76} ἐπ 7. 

(ρ.441); ἐκεῖνος [30. 5. 1.6] τὸν τῆς οἱ, λόγον δοκεῖ πὼς λεπτο- 

'μερέστερον ὑφηγεῖσθαι τῶν ἄλλων εὐαγγελιστῶν ΑΡτ᾿.ΕΡΒ αρημη.2 

(ρ.443.23}; 6. Ῥαχεῖς, τεῦ, “δοσοτημηο δ οτ᾿ ΟΥ̓ νοΪαπΑΥν ἀπά οοπ- 

αηρεηῖ βεἰ ξ ταϊτα οι οἵ ὅν. ἐπὶ τοῦτό γε τέλος τὴν πᾶσαν οἱ. τῆς 

ἑαυτοῦ κενώσεώς τε καὶ ταπεινώσεως στήσας Ἐπ5.4.6.το.ϑίρ.480.15; 

Μ.22.78:ο); πρότερον μὲν θεὸς λόγος ὧν, γενόμενος δὲ δεύτερον 

υἱὸς ἀνθρώπου δι’ ἣν ἀνεδέξατο ὑπὲρ ἡμῶν οἱ. 1Ὁ.8.τ(Ρ.364.0; 5928}; 

πᾶσάν τε αὐτοῦ τῆς σωτηρίου οἱ. καὶ δι᾽ ἡμᾶς ταπεινώσεως φωνὴν 

ἐκλεξάμενοι ΑἸ6χ. ΑἸ. οῤ, 4 ϊδχ.τ(Ρ.2ο.8; Ν.18. 5404}; τῇ μὲν οὐσίᾳ γέν- 

νημα τοῦ πατρός, τῇ δὲ οἱ, κατ᾽ εὐδοκίαν τοῦ πατρὸς ἐποιήθη δι᾽ ἡμᾶς 

ἄνθρωπος Ατῇ. 4γ.2.ττ(.26.1694); εὐλογημένος ὁ ἐλθὼν κατ᾽ οἱ. καὶ 

δι’ ἡμᾶς πτωχεύσας πλούσιος ὦν ΤΑτα, ῥανη.(Μ.26.12134}; Βᾳ5: ον». 

ἀπ ΒΡ» λα .τόζ0; Μ.29.4008) οἱξ. 5. συγκατάβασις ; οἰκονομέᾳ γὰρ 

ἐδάκρυσεν δι᾿ ἐμέ, καὶ ἐξονοίᾳ τεταρταῖον νεκρὸν ἤγειρέν με 888. 

ἔπε. 53(Ρ.241.5); ΟὙΝ 2.ον.20.18(ρ.το.6; Μ.36.070) ; τεῖ. 71ο.17γ:5 οὐ 

προσθήκην οὖν δόξης αἰτεῖ, ἀλλὰ τῆς οἱ. τὴν φανέρωσιν γενέσθαι 

Θιάγι (885. τι. 4(1,2028 ; Μ.20.701Α4}; καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἐγένετο, 

οὐδὲν τούτων τῇ φύσει ὧν, ἀλλὰ δι’ ἡμᾶς κατ᾽ οἰκονομίαν γενόμενος 

Οτινυβο. β4.(Μ.45.1378); τῆς μετὰ σαρκὸς οἱ, ὁ λόγος καὶ ἡ διὰ τοῦτο 

"λεγομένη ταπείνωσις ΟΥΥ. 70.1.3(4.220); οὐ γὰρ φύσεως ἔχει λόγον ἡ 

τοῦ θεοῦ λόγου σάρκωσις, ἀλλ᾽ οἰκονομέας ὑπὲρ φύσιν πραττομένης ὑπὸ 

θεοῦ ἐκ μὲν τῆς κοινῆς καὶ ἀνθρωπίνης ἡμῶν φύσεως ἤτοι οὐσίας" διὸ 

καὶ..«ὁμοούσιος ἡμῖν λέγεται κατὰ τὸν τῆς οἱ. λόγον.. οὔτε δὲ φύσις 

οὔτε οὐσία κοινοῦ τινος ἀνθρώπου προσηγόρευται πώποτε τὸ..«σὥμα τοῦ 

θεοῦ λόγον Τίπι.11 ΑἹ, ».(61.86.2730); ἃ. ΟὨτίβο]. ; τοί. Ῥεύβοι οὗ 

γγοσα ἱποατηδΐθ εἰ οὖν φύσει μεσίτης Χριστὸς θεοῦ καὶ ἡμῶν καὶ οὐ 

κατ᾽ οἰκονομίαν Ὀϊάντη ([ ΒΑ5.) μη. 4(1,2884 ; Μ,29.6920) ; συνενώσας 

τὴν πᾶσαν οἱ, ἴϑο. οἵ Ροᾶν, Ξου], ἀηά Δεν] εἰς μέαν ἕνωσιν πνεὺυ- 

ματικήν ἘΡΙΡΒ Παον 60. 6π(0.214.26; Ν΄.42.3004Ὰ); οἴ. οἱ ἐπ αἰϊγίδιες ἃ 

ἀΐομ ἰο οονδε ἀδς παίεγες: ἀτομ οἱ ᾿᾿ πορερηδ, οἱ φίθ δ πονηπε ἠδ 5οἱὲ 

γίοῃ.. οτε Ῥίοῃ μὲ ἄς ξομϊογθηΐ 16 πο οἱ ἔαρῥαγέηες ἀφ᾿ ΠΟΤΉΜΊΦ 56ῊΣ 

φαίηγε φμὶ σμγαΐί φογυΐ ἃ ἀέδίρηεν ἀἶθι ἐσ σεγϑέ; οἱ ({| [α͵5) ἐογαμιε δὲ 

Τλιμπαμέ ᾳ ἐϊέ ἐμ 6 ἐπὶ παΐμρε ας Ῥτοβοροι 66 1 ἐξοηοιμῖθ ῬΟΉΥ 

μομς5, Νεβῖ. Ηεγαεϊ4.5.τ(ρ.194)} τοὺς δὲ λέγοντας ὅτε οὐ χρὴ κοινο- 

ποιεῖν τὴν σάρκα τῇ θεότητι... οὐδὲ τὴν θεότητα τῇ σαρκὶ..-φαμὲν..«τῆς 

μετὰ σαρκὸς οἱ, ἀγνοῆσαι τὸ μυστήριον ὕγτ.»65}.(65.3908); Πξοπῖ.Β.. 

Νεοί οἱ Εμ τί Μ.86.τ2]6 0); πρὸς ἀνατροπὴν τῶν συγχεόντων καὶ 

τεμνόντων τὸ τῆς θείας οἱ, μυστήριον εἰκότως ἐγράψαμεν, καὶ οὐ... 

ισύγχυσιν ἣ διαίρεσιν τῇ θείᾳ οἱ, εἰσάγομεν Ταβτ. ἐοη  (Ὁ.88.320; Μ.86. 

ἸΟΙ2Α); ταὐτὸν εἶναι φάσκων 50. ϑενετι5) ἐπὶ τῆς οἱ, τῇ φύσει τὴν 

ὑπόστασιν Μαχιοοῤηδο,(}1.91.408); Νεστορίου.. «ἣν μίαν ὑπόστασιν εἰς 

ὑποστάσεις δύο μερίζοντος καὶ τὴν ὅλην οἷ, ἀρνουμένου 14.6ρ.χ3(Ν.οτ. 

5244}; οἱ διαιροῦντες καὶ οὗ συγκέοντες τὴν...ο, ἰᾳ Ργνν.(Μ.ο1.3168); 

τὰς τῶν ἐν αὐτῷ οὐσιῶν ἰδιότητας ἀρνούμενοι φυρμὸν τὸ τῆς οἱ, 

'μυστήριον. ἀπεργάζονται Τλδτη ἐγοῤρ.ΒᾺΡΡ].(Ρ.28ο.8); Ε- Ρδχῦςο, το, 

Ἤυππατ πδίατο αἰοπε; (ποβῖ, [5ο. Σωτῆρα] εἰληφέναι... «ἀπὸ μὲν τῆς 

Ἀχαμὼθ τὸ πνευματικόν, ἀπὸ δὲ τοῦ δημιουργοῦ ἐνδεδύσθαι τὸν 

ψυχικὸν Χριστόν, ἀπὸ δὲ τῆς οἱ. περιτεθεῖσθαι σῶμα ψυχικὴν ἔχον 

οὐσίαν Ἰτεπ.λαον.α.6.τ(.7.5048); τὸ μὲν τῆς οἱ, ἦν τὸ πέταλον περι- 

κεῖσθαι καὶ μανθάνειν εἰς γνῶσιν, τὸ δὲ δυνάμεως τὸ θεοφόρον γίνεσθαι 

τὸν ἄνθρωπον ΟἸοῖη. σας. ΤἼαοί,27(ρ.1τό.τ4; Μ.0.6738); τῆς κατὰ τὸν 

Χριστὸν οἱ, τε καὶ θεολογίας Ἐπι5.}.6.1.1,1(}1.20.494}; οἱ δὲ τὴν 

ἔνσαρκον οἱ. παραδεδεγμένοι τὸν δὲ πρόοντα τοῦ θεοῦ υἱὸν ἀρνησάμενοι 

14.6.1}..π.γ(ρ.ὅς.τ4; Μ.24.8268); ὅτε δὲ ὁ κύριος ἐπεδήμησε καὶ πεῖραν 

ἔσχεν ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀνθρωπίνης οἱ, αὐτοῦ, μὴ δυνηθεὶς ἀπατῆσαι τὴν ὑπὶ 

αὐτοῦ φορουμένην σάρκα Αἰ..ορ.«44ρ.118.2(Ν1.25.5414}; οὐχὶ θεο- 

λογίας ἡμῖν παραδίδωσι τρόπον ἀλλὰ τοὺς τῆς οἷ, λόγους παραδηλοῖ 

45. μη. Ξ(α 240 Ὰ ; Ν].20.5774}; ἵνα μὴ «τῇ θεολογίᾳ προσέχοντες 

τῆς οἷ, καταφρονῶμεν Ἐνδρτ,ῬοηΊ.}.3(Ν.32.2520); ἕνα. ..«ἧ...ἔνσαρ- 

'κὸς οἷ, ... συνενωθῇ ἄνω τῷ ἀκτίστῳ λόγῳ ἘΡΙρΗ ἤσεν.60.42(ρ.τθο 11; 

Μ.42.2680); τὴν ἔνσαρκον οἱ. σὺν τῷ θεῷ λόγῳ ἡνωμένην εἷς μίαν 

θεότητα 1δ.60.56(ρ.2ο4.8; 2924); οἵ. ἀἰγηϊάίαίαηι Οἠγίϑι ἐηιγοάμοῖ! 

[56. ΑΡΟ}}.7 οἰκονομέαν, Ηΐοτ.6.84.2(Μ.}],.22.144) ΤΠάτ Μορβ εν. 

32: Ἱ(Μ.66.64:Α}; τὸ γὰρ τῆς οἱ. οὐδὲν ἔβλαψε τὴν θεότητα ΤΒαοί, 

Ἄπο.λον».3.4(21.77.13804}; ἡ σμύρνα καὶ ὁ λίβανος, τουτέστιν ἡ θεο- 

λογία τε καὶ οἱ. ΤὨάτ,αηΐ.3:6(2.82); τεῦ. Μο.4: 38 οἷ, καθεύδονσαν 

βλέπετε...καθεύδει τοίνυν ὃ τοῦ θεοῦ λόγου ναὸς... ἐφ᾽ ὅσον ἡ τῆς οἱ, 

βούλεται χρεία Β85.36].0».22.τ(Μ.8ς.2658); τὰ περὶ τῆς οἷ, καὶ τῆς 

θεολογίας ὑπὲρ νοῦν δόγματα ΤΡτος,, Ργ.31:22(Μ.87.15400) ; Μᾶχ. 

Ῥγνν.(Μ.οτ.3480); 70.}. ο.1.2(Ὁ1.94.7928) ; ξ. τοῦ. (Ὠτίδε 5 ἡποδύηϑίθ 

Ἰϊξΐε δῃᾷ ψουκ, ἱπ ρεπ., [αϑι.ἀ1α].87.5(Ν1.6.6840); τεῦ. αοῖβ οἵ ΟΠ γῖβῖ 

πνεῦμα ἅγιον, τὸ διὰ τῶν προφητῶν κεκηρυχὸς τὰς οἱ, ... τοῦ... 
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Χριστοῦ Ἰτεπ μαεγ.τ το (Μ.7.5494}; τὸν ᾿Ϊησοῦν τοιαῦτα παρὰ τῇ οἱ, 

λελαληκέναι ΟΥ (εἰς.2.26(ρΡ.155.26; Μ.11.8450); τὴν ἔνσαρκον ἐπιδημίαν 

τοῦ λόγου...καὶ τὴν τότε παρ᾽ αὐτοῦ γενομένην οἱ. Ατῃ.“Ἅ4γν.:το(Μ. 

26.133); πᾶσαν τὴν οἱ, πληρώσαντα ϑυγηδ. δ έγηι.3(ρ.235.33; Μ.26. 

603Α); ἐξήγησιν οἰκονομίας τῆς μετὰ σαρκὸς ἣν ἐποιήσατο δι᾿ ἡμᾶς ὁ 

υἱός Ογτ. [0.τ.ο(4.808); ρατεῖο, οὗ Ῥαβδίοῃ πὰ οὐ Ὁ γιβε 8 τοάεεσαϊηρ 

δοίϊνιεν ἴῃ ἀθαῖῃ πα Ἐεβυχτθσείοη, Γαϑι.ἀέαὶ,30.3(5408); τὴν οἷς ... 

ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἡμερῶν... ἧς οἱ, ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ τὴν ἔκτην ὥραν ἐν 

ἢ προσηλώθη τῷ ξύλῳ Ιγϑηλαεν.1.14.6(Μ.7.6ο84) ; γέγονεν ἄρα τις 

καθολικὴ κίνησις..«κατὰ τὴν οἱ, τοῦ σωτῆρος ΟἸειη. εἰν. 6.6(0.455.18; 

Μ.9.2694}); ἐπεγράφη τὴν ὑπὲρ ἀνθρώπων οἱ. τελοῦντι" οὗτός ἐστιν ὃ 

βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ΟΥ μι Ῥχια τα(ρ.524); τὸ μετὰ τὴν οἷ, 

ἐμφύσημα τ. Ν2.0γ,41.ττ(Μ.36.4448); τὸ περὶ ᾿Ιωνᾶ...ὃ τὴν οἱ, 

σημαίνει τοῦ σωτῆρος ἘΡΙΡΗ.ἤαεγ.42.1τ(0.135.0; Μ.41.744.); ὁ 

σωτὴρ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὴν ἔνθεον οἱ. ἐπλήρου ἈΑπιιΡιο!. ἀαγ(ρ.652. 

13); οὗ οἵδε δοιίοῃϑβ οὐ Ἔνθηΐῖβ ἱῃ (μτίβῖ᾽ 5 {6 τὴν περὶ τὸ ποτὸν οἷ. 

Οὐ. 7ο.1τ3.32(31; Ρ.256.3; Μ.14.4538); τῆς κατὰ τὸν ἐν ζανᾷ...«γάμον 

οἱ, ἴδ.το,3(2; Ρ.172.30; 3098); μετὰ τὴν ἐν τῷ ὄρει οἷ, ἸΔ,εονπΐη Μὶ, 

12.43(ρ.1όρ.το; ΜΕ.13.10848); Ἐπ5. ἢ. 6.πο.4.46{Μ.20.8688). : 

Τ᾽». σἀαῤίαϊίοη οὐ νεξαὴς ἰο ἐπάς, ῥυμάεηι μαμα της οἵἩἁ ἅτὶν πλαϊίετ; 

1. ἴῃ ρεη., ῥγμάρμοο, ἀϊἰξονείίοη μετ᾽ οἰκονομίας περιϊστάμενον τοὺς 

κινδύνους μὴ ὁμόσε αὐτοῖς χωρεῖν Οτ«(εἰς.τδτίρ.112.20; Μ.1:1.773Ὰ); 

2. εοπείἀογαιϊίον ἴον 5ρθοἶΆ] οἰτοαπιβίδηςοβ, ἐοηό5 510 τὸ ἐν φανερῷ 

εἶναι ᾿Ιουδαῖοι διὰ τὴν τῶν πολλῶν σωτηρίαν κατ᾽ οἰκονομίαν οὐ μόνον 

λόγοις ὁμολογοῦντες ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἔργων δεικνύντες Οτ.ο.1.7(0; 

Ρ.12.22; Μ,14.314); τὰ ὑποπτευθέντα κατ' οἰκονομίαν ἔγραψεν. οὐ δεῖ 

δὲ τὰ κατ᾽ οἷ, γραφόμενα...ταῦτα κακοτρόπως δέχεσθαι... «καὶ διδασκά- 

λου δὲ φρονίμου τρόπος οὗτος πρὸς τὰ τῶν διδασκομένων ἤθη διατί- 

θεσθαι καὶ λαλεῖν ΑἸᾺ, τον δ(ρ.5ο.1; Μ.25.4888); διὰ τὴν οἱ, καὶ τὴν 

ἐν καιρῷ διδασκαλίαν 1δ.ο(ρ.52.8; 4020); οὐδὲ γὰρ ὑπόκρισις τὸ πρᾶγμά 

ἐστιν, ἀλλ᾽ οἰκοδομὴ καὶ οἷ. (ῃχγπ5.ἤονι.36.2 ἴἢ Κορι.(9.7144); ὁ μὲν 

γὰρ ὀφείλων μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ φθέγγεσθαι, ὅταν μικρόν τι εἴπῃ καὶ 

ταπεινόν, πρόφασιν εὐπρόσωπον ἔχει οἰκονομίας τινὸς ἕνεκεν τοῦτο 

ποιῶν" ὃ δὲ εὐτελῆ λέγειν ὀφείλων περὶ ἑαυτοῦ, ἂν μέγα τι εἴπῃ, τίνος 

ἕνεκεν τὰ ὑπερβαίνοντα αὐτοῦ τὴν φύσιν φθέγγεται; τοῦτο γὰρ οὐκ ἔτι 

οἰκονομίας τινὸς ἀλλ᾽ ἐσχάτης ἀσεβείας ἐστίν Δ. ποηι.39.1 τη 70.(8, 

2274} οἰκονομίας ἕνεκα μὴ ἀκριβολογεῖσθαι σφόδρα περὶ τοὺς μετα- 

γινώσκοντας" οἰκονομίας γὰρ.-.-δεῖται τὸ πρᾶγμα πολλῆς ΟΥΤ.ἐῤ.51 

(ρ.21.2:; 53.192}; οὐδὲ αὐτὸν ὑπέθηκεν ὀνομαστὶ τῷ ἀναθεματισμῷ 

δι᾽ οἰκονομίαν, ἕνα μή τινες τῇ ὑπολήψει τοῦ ἀνδρὸς προσεσχηκότες 

ἀποβάλωσιν ἑαυτοὺς τῶν ἐκκλησιῶν: ἡ δὲ ἐν τούτοις οἱ, ἄριστόν τι 

χρῆμα καὶ σοφόν 14.6}.72(Ρ.18.18; 2008); ἀφεκτέον ουνεσθίειν 50. 

ΜΠ τποβα οοπέογπιίηρ ἴὸ Ὠοτςβἰε8], εἰ μή το οἰκονομίας τρόπῳ, καὶ 

τοῦτο σπανιώτερον ΤΒάτιδιυά,ερῥ.2.2το. (ἈΓ.οο.χ6610) ; ὃ. ἀέοοηι- 

"ποαίίοη, ταῖ. αἰιτϊθυϊτίοπ το Οοά οἵ ὀργή, θυμός εἴς, οἰκονομέαι 

χρήσεως λέξεών εἰσι...ἐπεὶ καὶ ἡμεῖς τοῖς παιδίοις πρόσωπον ποιοῦμεν 

οὐκ ἀπὸ διαθέσεως ἀλλὰ κατ᾽ οἰκονομίαν φοβερόν Οτοἠοηι, 1,6 ἐμ {εν. 

{ριτόο.τα; Μ.13.4770); ταῦτα δὲ πάντα, τὸ κατελθεῖν λέγων ἐξ οὐρανοῦ 

τὸ πνεῦμα..., οἰκονομίας ἕνεκεν γέγραπται, οὐχ ἱστορικὴν διήγησιν 

ἔχοντα ἀλλὰ θεωρίαν νοητήν ἰᾷ, 5.20 ἴν 70.{ρ.501.17} οὐ δεῖ οὖν τὰ 

κατ᾽ οἰκονομίαν ὡς ἁπλῶς εἰρημένα ἐκδέχεσθαι Ττάνι. ({Β65.) μη. 4 

(1.290Ὁ ; Μ.29.6978); καὶ γὰρ καὶ τὸ ἐπὶ τῆς ἐγγαστριμύθον τούτῳ 

προσέοικε τῆς οἱ. τῷ τρόπῳ ΟἸγγϑ5.ἦσηι.6,3 ΤῈ ΜΙ,(Ἴ. 918); εἰπεῖν δὲ 

τοῖς μαθηταῖς οὐ θελήσας διά τινα λόγον οἰκονομίας ἀπόρρητον..«καὶ 

τὸν υἱὸν ἔφησε μὴ εἰδέναι, ἀνθρωπινώτερον μὲν περὶ ἑαυτοῦ λέγων 

ὥσπερ περὶ ἀνθρώπου, φυλάττων δὲ ἑαυτῷ τὸ εἰδέναι πάλιν πάντα ὡς 

θεός Ογτοιμες.22(5.,2100); οἱ, τινὸς ἕνεκεν τὸ μὴ εἰδέναι ποῦ κεῖται 

“Λάζαρος ἔφασκεν 1ῤ.(221Ὲ); τεῖ. εη.3:9,4:0 εἰ δὲ τρόπον οἰκονομίας 

εἰσάγεσθαί τινα διὰ τοῦτο δώσετε, μὴ ξενίζεσθε κἂν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος 

«νοἰκονομῶν τι χρήσιμον μὴ εἰδέναι λέγῃ τὴν ἡμέραν ὡς ἄνθρωπος ἐδ. 

(2234); εἰ ἀληθεύει λέγων ὃ σωτὴρ 'πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός 

μον΄...οὐκ ἐξ ἀσθενείας ἔφησεν ᾿οὔκ ἐστιν ἐμὸν δοῦναι᾽, ἀλλ᾽ ἔχει λόγον 

οἰκονομίας τὸ ῥῆμα 1δ.26(2440); πολλάκις καὶ ἅπερ οἶδεν ὡς θεός, ἀγνοεῖν 

ὡς ἄνθρωπος σχηματίζεται.. «ὅρα μοι τὴν ἐν τῷ πράγματι πεπλασμένην 

οἱ." εἰδὼς γὰρ ὅτι τέθνηκε Λάζαρος...ἀντεπύθετο ποῦ τεθείκατε ἡ τα, 

7ο.5.5(4.5290); τοῦ, (Πτίβε ̓ 5 ρσάγϑῦ ἐπ ει ββεῖηᾶπε οὖκ ἀπότευξιν 

γενέσθαι φαμὲν ἐν τῇ τοῦ σωτῆρος προσευχῇ, οἱ, δὲ μᾶλλον 1(..15.4.4 

(2.669); τεῖ. 8. Ῥαυ}}5 ἀἰβεγεποε οὗ πη θη ογ ἰὴ βιἀ ἀτοββιηρσ νΆΤΙΟῸΒ 

αὐάᾶίομοθς ἔστι δὲ αὐτοῦ τὰς παντοδαπὰς οἱ, ἰδεῖν Ὑπάτ. τ ογ.9: 21(3. 

223}; 4. ῥγμάρη! βαπάϊηρ οὐ ἐχρίαπαΐον οἵ τοχῖ οἱ. δεῖται γενναΐας 

τὰ λεχθησόμενα Οτ.ἤον. 10.1.5 16. 67.(0.173.28 Μ.13.4068) ; ἔχει τινὰ 

σοφὴν καὶ ἀναγκαίαν οἱ. ὃ λόγος Ογτ. ὈΞ.62: τ2(Μ.60.1 1240); 5. ῥγμάφσηί 

γέξεγυεξ ἐκεῖνα μὲν κατ᾽ οἰκονομίαν, ταῦτα δὲ ὡς ὁ τῆς εὐσεβοῦς πίστεως 

βούλεται λόγος, εἴρηκε ΑἸμ, ᾽οη.24{ρ.64.12; Μ.25.5168); τεῖ. Β45}}}5 

τοῦύϊσοποθ οὐ ἀδῖτν οὗ Η. σμοβί ἀποβλέποντες εἰς τὸν σκοπὸν τῆς 

ἀληθείας αὐτοῦ καὶ τὴν οἱ., δοξαζέτωσαν τὸν κύριον τὸν δεδωκότα τῇ 



᾽ 
Ὁ ἱκονομικός 

Καππαδοκίᾳ τοιοῦτον ἐπίσκοπον Ἰά.εῤ, αὶ. (Μ.26.ττ680) ; οὐ παρ- 
ρησιάζονται, εἴτε οἱ, τινὶ χρώμενοι περὶ τὸν λόγον, εἴτε δειλίᾳ ΟΥ.ΝΑΖ.ο». 
42.14(Μ4.36.4730); 1ὁ.43.6δ(5888); (Ὡγγν8. ἤση1.1.1 ἦρι (4:.(0.2Ε) οἷ. 5. 
συγκατάβασις ; συμβουλῆς...σιγὴν παραινεσάσης καὶ τὴν καλουμένην 
οἱ. Τμάϊ,6ρ.122(4.1204); 6. ἀϊρίονιαον, τιαπαρονιθηῖ, σἰγαίερν ἔδοξέ 
τισι τῶν κατὰ τὴν Ησίαν, οἰκονομίας ἕνεκα τῶν πολλῶν, δεχθῆναι 
αὐτῶν τὸ βάπτισμα Βδ5,6.188.ςαν,.1(3.2708 ; Μ.32.6604) ; ἐδ.τος δαν!. 
47(296Ε ; Μ.7324}); περιέτεμεν ἵνα καθέλῃ περιτομήν- διὰ τοῦτο οὐκ 
εἶπεν “᾿Ιουδαῖος᾽ ἀλλ᾽ “ὡς ᾿Ιουδαῖος", ὅπερ οἱ, ἦν ΟὨγγβ.ἠον!.22.2 Ἰῃ 
ΣΟ ον. (1ο.τ054}; εἶτα ἡ οἱ, αὐτοῦ" 'γέγονα τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος 
Δ. λολη.6.3 τὰ ἘΡ᾿.(11.420); νιαμιαμυνε, σἰγαίασενι ἰπνοινίησ Ῥίουβ 
ἀξοςξρίϊοη᾽ ποικίλας καὶ πολλὰς συντίθησιν ἀπολογίας...τοσαύτῃ κέ- 
χρῆται λόγων οἱ, ἵνα μὴ πλήξῃ τοὺς ἀκούοντας Ἰὰ πονῃ.16.2 τη ΜΙ. 
(7.2058); τεῦ, 6 4].2:14 οὐ μάχης ἦν τὰ ῥήματα ἀλλ᾽ οἰκονομίας 14. 
τον  σαϊ.2: ττῇ (το, 6884); οἵ, ἀκούων ταῦτα Πέτρος συνυποκρίνεται 
ὡς ἁμαρτάνων 1.2: 13(6880) ; πολλὴ γὰρ ἡ τῆς ἀπάτης ἰσχύς, μόνον μὴ 
μετὰ δολερᾶς προσαγέσθω τῆς προαιρέσεως. μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀπάτην τὸ 
τοιοῦτον δεῖ καλεῖν, ἀλλ᾽ οἷ, τινὰ καὶ σοφέαν καὶ τέχνην ἑκανὴν πολλοὺς. 
πόρους ἐν τοῖς ἀπόροις εὑρεῖν Ἰᾷ,Ξας.τ. π(ρ.23,22; 1.370}}; ὅτι μὲν οὖν 
ἔστι καὶ ἐπὶ καλῷ τῇ τῆς ἀπάτης κεχρῆσθαι δυνάμει, μᾶλλον δὲ ὅτι 
μηδὲ ἀπάτην δεῖ τὸ τοιοῦτον καλεῖν, ἀλλ᾽ οἱ, τινὰ θαυμαστήν, ἐνῆν μὲν 
καὶ πλείονα λέγειν 1.2.τ(ρ.25; 3710); ἔστι γὰρ καὶ καλὴ ἀπάτη...ἣν 
οὐδὲ ἀπάτην δεῖ καλεῖν" περὶ ἧς φησιν ὃ "Ιερεμίας, ἠτάτησάς με κύριε 
«ἐπεὶ καὶ τὸν πατέρα ἠπάτησεν ὁ ᾿Ιακώβ, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπάτη ἀλλ᾽ οἱ, ἦν 
1. λον». 6.1 τη (οἱ (ατ.365Ε); ῬΗΠοβί, ἢ. 6.4.χ2(Μ.65.5284}); {Πμβοπῖ.Β. 
σε. 6,6(Μ.86.12370); ξΌγτ. Τί. (65,23; Μ.77.ττσ60}; {10.}.8.}. 
3.(Μ.ο6.11480); ἱστοὶ, 70.1}),ῥαγαϊ (Μ.95.12258}; ερμηναηες αἴ ον, 
1]0.}.8. ̓  .30(1 1488); ν. συγκατάβασις, 

οἰκονομικός, 1. εοησογηδά τοῦδ τπαηα ρθη θη γραφικήν, οἱ,, ἰατρικήν 
[5Ξο. τέχνην] Τ0]πιαρ.γτ, }μἶη.γ(63.2350); Πεῆςα δεϊοηρίησ ἴῖὸ ὦ 
δἰσισαγά οἱ, προστασία 1514,}ὲ].4}.3.216(Μ.78.θοο4); 2. εαγοξηϊ, 
ῥγιμάφηϊ τὸ τῶν ἀνθρώπων περὶ τὴν τροφὴν οἱ, Οτιζ εἰς.4.8(ρ.3ςΆ. 
4 Μυτιιιδόο); νοήσωμεν τὸ οἱ, τῆς γραφῆς φόβον θεοῦ γεννῆσαι 
“βουλομένης [Β88..5.265(1.5818 ; Μ..30.5854}; οὐκ οἰκονομικοί, πηλῷ 
μαργαρίτην πιστεύοντες ΟΥ.ΝΆ2.ογ.41.6(Μ..36.4378}); ἐ5ρ. τοῦ, ΕΧρεπα!- 
ἴατα, ἐφοποριΐσαϊ ὅ..«δίκαιος...οὐ...«ἀπολαυστικός ἐστι τῶν δεδομένων, 
ἀλλὰ οἱ, ΒΔ5.6.236.γ(3.364Ε; Μ.32.885Α); ἰ4.δοηι.7.,(2. 4; Μ.31. 
2888); Οτνβ5,5αν.3.τό(ρ.87.15; 1.3070); 3. ἀσεσημηοάαιησ, βοϊῖο 
εἶναι οἰκονομικὸν τῷ εἰδέναι πῶς δεῖ ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνασθαι (Ἐγνυ5. 
ἀονι, δ. ἦν Ἐρἠν(1τ.434); γέγονεν οἱ. καὶ λοιπὸν ἤσθιε πάντα τὰ 
παρατιθέμενα Αβορήϊᾳ, Ραὶν.(Μ.δς. 72}; τὸν τῆς οἱ, καὶ κατὰ περί- 
στασιν συμβάσεως τρόπον ΤΟΙ ΟΡ ἐρ.(Μ.ο6.1428.); πάντα τὰ 
ἀνθρώπινα τοῦ Χριστοῦ τὰ ἐν εὐαγγελίοις ἀναγεγραμμένα ἐν δοκήσει... 
καὶ σκιᾷ τινι οἰκονομικῇ ἤτοι προσποιητῇ πεπράχθαι τε καὶ λελέχθαι 
διδάσκων Αὐδδῖ, 5, ἤαον.(ρ.260); 4. γεϊαἰένο, σομἀἸϊομαὶ ἐν τῇ παλαιᾷ 
διαθήκῃ οὐκ ἦν ἡ κλῆσις δικαία, ἀλλ᾽ οἱ, προκατασκευάζουσα ὅδὸν τῇ 
δικαιοσύνῃ ζἢγγϑ.ἰδρ.2(6.406}0) ; 5. νοίμεπίαγγν, ἀεί δεγαὶδ ὡσάν τις... 
ἐλεύθερος ὧν δοῦλον ἑαυτὸν παραδίδωσιν. «ἵνα... ἐλευθερώσῃ τῇ ἑαυτοῦ 
οἱ, δουλείᾳ τοὺς πολίτας Οτοοονημιῖη Κορ: 88 ἵΤἹέἘ τ Ρ.36:); 
Μαχ. εανγῖϊ,4.οδ(Μ.090.10728) ; ὁ. ῥγουϊάοηίαϊ, ὃν ἀἰνίῃα αἰ ροηδαιον: 
(Ά.. ἴῃ βθῃ. κατὰ τὴν οἱ, προδιατύπωσιν ΟἸοιη, ῥαοί, τι δ(ρ.τοπ.12; Μ8, 
2800); οὐ κατὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων βούλησιν ἡ ἀλήθεια ἔχει τὴν δύναμιν, 
ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτῆς διακυβερνητικὴν σοφίαν καὶ οἱ, ἀκαταληψίαν 
ἘΡΙΡΒ,μαεν, 77. 2π(ρ. 438,11; Μ.42.6774); οἱ, ἐπιφορᾶς διὰ τῆς προνοίας 
ἐπαγομένης ΜΆΧ, ΦαΥ].2. ΔἸ( ΝΜ 90.0918); Ὁ. ἐθρ. οὗ [ηο., Δίεῤοηξα- 
τομαὶ, ῥεγίατηίηρ ἰο εἶα ἀϊερεηξαίίου οὗ ἐπ Ππραγμαϊίοη (οῖϑ. τε ἐῃ- 
ταγησίοημαί τὴν οἱ, αὐτοῦ πρὸς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν ΟΡΡ. τὴν 
αἰώνιον τοῦ μονογενοῦς ὕπαρξιν, Β45.Εῤ.2το.3(3.315Ὰ.; Μ,32.7728)}; 
περὶ τῆς...οἷ, τοῦ θεοῦ λόγου δι’ ἡμᾶς κενώσεως ῬΙάντη. Τγέη.3. τοί. 
.39.8530); τὴν..«οἱ, γέννησιν Ογτ.15.2.τ(2.1020}; ὅ..«λόγος..«προῆλθεν᾽ 
ἄνθρωπος...οὐ μεταβολῇ φύσεως. .«ἀλλ᾽ εὐδοκίᾳ μᾶλλον οἰκονομικῇ Ἰὰ. 
ἐῤ.45(0.153.4; 55.1374}: κένωσις δὲ τῷ θεῷ λόγῳ...τὸ δρᾶσαί τι καὶ 
εἰπεῖν τῶν ἀνθρωπίνων διὰ τὴν πρὸς σάρκα σύνοδον οἱ, Ἰᾶ ἀροΐ. ΤΑΙ. 4 
(ρ.125.26; 61.2106); γέγονεν ἔδιον τῆς ἀνθρωπότητος ἐν Χριστῷ τὸ: 
μονογενὲς διὰ τὸ ἡνῶσθαι τῷ λόγῳ κατὰ σύμβασιν οἱ, 1 ἱπειεπίρσεμ, (ςῖ.ς 
ἼΟΟΒ) ; ἀνθρωπότητι γὰρ καθ᾽ ἕνωσιν οἱ, ἀπορρήτως συνενηνεγμένος ὁ 
᾽ -- , - ᾿ 5 ᾿ ᾿ 3 ᾿' ς , ἐκ θεοῦ λόγος νοεῖται Χριστός, ἀνωτέρω μὲν ἀνθρωπότητος ὡς φύσει 
θεὸς..., οὐκ ἀτιμάζων δὲ καὶ τὸ ἐν ὑφέσει γενέσθαι δοκεῖν διὰ τὸ 
ἀνθρώπινον 1, (δοϑοὺ ; Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ὀνομάσας, δι’ αὐτοῦ τὰ πάντα 
γενέσθαι φησίν, ὡς ἑνὸς ὄντος υἱοῦ καθ᾽ ἕνωσιν οἱ, 1ᾳ. “νεαά.(ρ.76.το; 
ῶ Ἃ ᾿ ᾿ Ε - Η "2 σ 3 ᾿ ᾿ Ὰ 55.630); εἷς γὰρ κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς καθ᾽ ἕνωσιν οἷ,, τὴν πρὸς..«.τὸν 

ἐκ θεοῦ λόγον ἐῤ.(ρ.86.2; 788); Χριστὸς καὶ κύριος εἷς καθ᾽ ἕνωσιν οἱ, 
συνενεχθέντος τοῦ λόγου πρὸς τὸ ἀνθρώπινον 1δ.(ρ.τοῦ.1; 1ο7Ε); οὐκ. 
πὸ “- ; »- ι ᾿ ᾿- Ψ' ν ς ᾿ς ἄρα ψιλῇ συναφείᾳ τῇ πρὸς θεὸν λόγον τετιμημένος ἄνθρωπος ὁ Χριστός, 

, ΣΝ - αι Ἶ ». 5 ᾽’ δν 3 ει μ᾿ ᾿ συνόδῳ δὲ μᾶλλον τῇ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον καθ᾽ ἕνωσιν οἱ, υἱὸς εἷς καὶ 
κύριος Ἰά. Ῥμίολ. (0.44.3; σ᾿ 1540); 14.ἀροὶ, Τά! τ(ρ.2τ2.χς ; 6᾽,2068); 

9043 
5. , 

οἰκονόμος 

18. 6(Ρ.129.27; 224); ἔστιν οὖν ὁ λόγος οὐκ ἀσθενείας ἀπόδειξις, ἀλλ᾽ 
οἱ, ἀσθενείας [1.6. ἴῃ τεβροοέ οἵ {π6 Ἱποατηδιίοη] ἰά ἐμες, 26(ς1.2438), 

οἰκονομικῶς, 1. ῥγμάδρηϊν οἰκονομικώτατα δὲ περιέκρυβεν ἑαυτὴν ἡ 
᾿Ελισάβετ Οτ.κοὐοὶ, ἐγ 1,6.υ τ24(Μ.1].320Ὰ}); 2. γεἰαἰέυεῖγ, ἐσμάτομα!νγ 
τὸ. «ἁρμόζον τοῖς πολλοῖς μετὰ τοῦ οἷ, ἀληθοῦς ΟΡΡ. τὰ βαθύτερα, Οτ. 
( εἰς.5.τοίρ.20.23; Μ.11.12094}); Οντ. δαε.35(3.540Ε); κἂν τῇ παλαιᾷ 
οἱ, ἡ θεία γραφὴ λέγει, πολλά ΤὨαϊ ἐγαπ.2(4.110); ἤδῆσα ἰῃ ψϑυοὰβ 
56Ώ505 ὉΡρΡ. ββοϊυζεὶν; ῥγοργεοσίυεῖν, ἀρεογάϊηρ ἰ9 ξαβασίγ καθ᾽ 
ἡλικίαν καὶ προκοπὴν οἱ, δεδομέναι [5ο. διαθήκαι], δυνάμει μία οὖσαι 
ΟἸει. ογ.2.6(ρ.1 28,24; Μ.8,9646) ; ἡ χάρις οἱ, παιδεύει ἕως ὅτε φθάσῃς 
εἰς τέλειον ἄνδρα Μας Αδρ.μορι.32.το(.34.7400)); τοίξ αεοονμηοάα- 
ἰοης, ἐπ α πιραϊβεά ἔογηι, Οτιεριτ τ (Μ.11,778); Ογτ. ωϊν το(ό5, 
260Α); 7ογ ὦ ῥαγίεμίαῦ βέγροςα, τη ἐρεείαὶ εἰγομγηδίαμοος οἱ, ἐν αὐτοῖς 
ἴΞο. Βαϊίδαῖη δηὰ (βίαρῃβ5)] ὁ λόγος οὐ κατὰ τὴν ἀξίαν, ἀλλὰ πρὸς 
τὸν καιρόν 8Β485.15.4(1.381Α; Μ.30.1254); οὐ γὰρ ἔδει πρόφασιν 
αἰσχρᾶς... «ζωῆς γενέσθαι πολλοῖς τὸ οἱ, πρὸς ἕνα κατὰ καιροὺς εἰρη- 
μένον Ογτ.Ος.2(3.114); κηρύττεται δὲ καὶ διὰ τῶν..«γραμμάτων, ποτὲ 
μὲν ὡς ὅλος ὧν ἄνθρωπος, σεσιωπημένης αὐτοῦ τῆς θεότητος οἱ," 
ποτὲ δὲ αὖ πάλιν ὡς θεός, σεσιωπημένης αὐτοῦ τῆς ἀνθρωπότητος 
1αὰ, Τἰάς.ο(ρ.6ο.27; 53.250); 3, ἀεἰἐδογαϊσῖν, νοἰμιίαγεϊν ταύτην [50. 
γΘα ἢ} οἱ, ἀποθέσθαι βέλτιον Μας.Μρη αροον.3.12(ρ.83.21); Ογε. 
.]0.2.5(4.2100); ἔστιν ὅτε πτωχοτέρως τῶν καθ᾽ ἡμᾶς δείκνυσιν ὁ 
Χριστὸς ἐν ἑαυτῷ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἑκουσίως καὶ οἱ, Απαϑρι.5.λσ.12(Μ. 
80.2210); 4. ἀτρἰονμαιοαϊίν, ὃν τον οΓ ἀεεονιπιοάαίίον, ΟἸοιη, ῥαεά, 
2.τ(ρ.1τ66.6; Μ.8,4058); τυπικά τινα ποιεῖν, ἵνα τοὺς τῷ τύπῳ δε- 
δουλωμένους οἰκονομικώτατα ἐλευθερώσας τῶν τύπων προσαγάγῃ 
τῇ ἀληθείᾳ ΟΥἍ [0.13.τ8(ρ.242.26; Μ,14.4298); ἀπολογίαν πιθανὴν 
ἐπορίσαντο, καὶ ἔδοξε τοῦτό πως οἱ, γενέσθαι ΑἸΠ.Ερ. Βηβη.(Μ.:6. 
1800); ΟἸγυβ. ον. 5.2 ἴῃ ΜΊ.(. 6488); οἱ, οὐκ ἐμνημόνευσεν τοῦ 
ἀνδρὸς.. ὀνομαστί Ογτ.ΡΡ.72(ρ.18.17; 57.2008Β); οἱ, τοίνυν ἀγνοεῖν ὑπο 
ἐκρίνετο πάσης ἅμα κτίσεως γινώσκων ἀπόρρητα {0 665.ΝαΣΖ. ἀἰαὶ.30 
(Μ.38.893); 5. ῥγουϊάεημαῖίν, ὃν ἀϊνὶπε ἀϊςῥεηϑαίίου ; ἃ. ἴῃ ρξβη, οἱ, 
ἐποίησε γενέσθαι τὸν λιμὸν ἵνα δι᾽ αὐτὸν κατελθόντες εἰς Αἴγυπτον 
ΑἙΒ εχ. 5. το: τ6(Μ.27.4440); ΟΥ̓ Νγ85.ον, καἰσελ 8(ρ.43.16; Μιας. 
330); (τυ. μη. 18.4 τη τον (το. 1570}; οἱ, συμβέβηκέ σοι τοῦτο 
ΝῚ].6Ρ}Ὀ.2.283(Μ.79.3418); Β. 68ρ. τεῦ, [ηο., ἀεεσγάτηρ [6 116 Φἰςρόηδα- 
"ον αΓ ἐπε Τποαγμαίίοι, ἱπεαγηπαιοῖγ, ντῃ δἀαϊτοπαὶ βεηβο οἵ ὃν τον 
οὗ αεροηιριο αι οη οὐ πηι αϊΐονι; Ὠδτσα ἔτθα. τ ἀνθρωπίνως : ταῦτα 
δὲ πάντα Χριστὸς οἱ, ὡς ἄνθρωπος ηὔχετο, θεὸς ὧν ἀληθινός ΗΙΡΡ. 
7ὲ4.4(Ρ.20.1τ; Μ.το, 7800); 14. ἐμθοῤῥ. (ρ.258.το; Μ.το,8538) οἷς, 5. 
φυσικῶς ; ἅπερ οἶδε φυσικῶς ὡς θεός, ταῦτα πάλιν ἀκούειν λέγεται διὰ τὸ 
ἀνθρώπινον οἷ, ΑἸΉ κα». 5.441:ω(Μ.2].2ο80); οἱ, ὅ σεσαρκωμένος θεὸν 
ἑαυτοῦ τὸν πατέρα καλεῖ 1.88: 27(3800) ; τὴν μὲν φύσιν νόει θεοπρεπῶς, 
τὰ δὲ ταπεινότερα τῶν ῥημάτων δέχου οἱ. Βα5.λονι.τς.2(2.1320); ΜΊ.31. 
4680); τὸ τῆς ἀγνοίας ἐπὶ τὸν οἱ, πάντα καταδεξάμενον, καὶ προ- 
κόπτοντα..-σοφίᾳ καὶ χάριτι, λαμβάνων τις ἰά,εῤ.236.1(3.3610 ; Μ.22. 
8770); οὐκ ἄλλου καὶ ἄλλου θελήματος ἔμφασιν ἔχει.. ἀλλ᾽ ἑνὸς καὶ τοῦ 
αὐτοῦ, θεϊκῶς μὲν ἐνεργουμένου οἱ, δὲ παραιτουμένον τὸν θάνατον 
ἌΡΟ]]. ΚΚγ.τορίρ.243.6)8Ρ. Μαχ.οῤιοε (Μιοτ 1600); ἡ δόξα οἱ, κατα- 
σκηνοῖ ἐν τῇ γῇ ἡμῶν ΟΥΝΥ 55. Δ ῥοϊ!, τ) (Μ.4ς.τχ574}; ΕΡΙΡΗ ἄαεν, 6. 
δι(ρ.209.24; Μ.42.3090) ; τεταπείνωκεν ἑαυτὸν καθεὶς οἱ, ἐν τοῖς τῆς 
ἀνθρωπότητος μέτροις ΟγγιΟἠγιμη.(51.7428); ὁ κένωσιν τὴν ἐθελούσιον 
οἱ, δι’ ἡμᾶς ὑπομείνας 14. Ῥμὶολ.3(ρ.2).29; 52.1300); θεὸς μὲν τῇ φύσει, 
ἄνθρωπος δὲ καθ᾽ ἡμᾶς ὁ αὐτὸς οἱ,, ὅτε γέγονεν ἐκ γυναικὸς κατὰ σάρκα 
Ιᾳ,μἀνεοαά.(ρ.82.30; 53.730); τὰ πρέποντα σώζειν βουλόμενος πάντα οἱ, 
ἐποίει, καὶ συνεχώρει τῇ σαρκὶ δεικνύειν τὰ αὐτῇ ἀκόλουθα 1. ἀεῖρ. 
ΒΜ )ϑίρ.3τ.21; Μ.76.2880); ἣν [50. ἡμέραν] ἀγνοεῖν ἔφησεν οἱἷ,, 
ἀποσώζων πάλιν τῇ ἀνθρωπότητι τὴν αὐτῇ πρέπουσαν τάξιν' ἀνθρω- 
πότητος γὰρ ἴδιον τὸ μὴ εἰδέναι τὰ μέλλοντα ἰἸὰ.1Π65.22(51.2180); οὐ 
κατὰ φύσιν ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ θεὸς λέγεται, ἀλλὰ καθὸ γέγονεν ἄνθρωπος 
οἱ, 1δ.0(71Ὲ}; ἔκλαυσεν ἀνθρωπίνως ἵνα τὸ σὸν περιστείλῃ δάκρυον... 
ἐδειλίασεν οἱ, ... ἵν᾽ ἡμᾶς εὐτολμωτάτους ἀποφήνῃ ἰᾶ αροὶ, Τά, το 
(Ρ.139.10; 6,,2344); ἀλώβητον...ἐν ἑαυτῷ τὸ τῆς ἰδίας φύσεως ἀνασώζων 
ἀξίωμα, προσλαβὼν δὲ τὸ ἀνθρώπινον οἱ, ἰὰ, ἀ1αἱ. Τγίη τίς, ΖοςΑ); τὰ 
μὲν θεολογικῶς, τὰ δὲ οἱ. ἡ θεία λέγει γραφὴ...οὐ χρὴ τὰ οἱ. εἰρημένα 
τοῖς θεολογικοῖς συναρμόττειν ΤΏΙ, ἐγαμ.2(4.110); ἀκούων τὸν... 

. υἱὸν προσευχόμενον, κατὰ τὸν τῆς ἐνανθρωπήσεως λόγον λάμβανε' 
προσεύχεται γὰρ οἱ,, θαυματουργεῖ δὲ θεοπρεπῶς... εἷς καὶ ὁ αὐτός 
Τιροιί. Βιραγασε.(Μ.86.10078)}; φαίνεται γὰρ ὃ αὐτὸς ὡς ἄνθρωπος, 
καὶ τὸ κατὰ φύσιν ὑπάρχων θεός, θέλων οἱ. παρελθεῖν τὸ ποτήριον Μαχ. 
ὀρμδε (Μ.01.848); ὅ τε λόγος θεός ἐστι κατὰ φύσιν καὶ οὐ σάρξ, εἰ καὶ 
οἰκείαν ἐποιήσατο τὴν σάρκα οἱ, 4.6 }.τ2(Μ.01.4720); τὰ μὲν γὰρ... 
κατὰ φύσιν οἷ. πέπρακταί τε καὶ λέλεκται, οἷον ὅ ἐκ παρθένου τόκος... ἡ 
πεῖνα, ἡ δίψα...τὰ δὲ κατὰ προσποίησιν, οἷον τὸ ἐρωτᾶν ποῦ τεθείκατε 
“άζαρον 70.10. ιο.4.τϑ(Μ.94.11858), 

οἰκονόμος, ὁ, Α. εἰσιοαγά; 1. τεῖ, βρίσίζιαὶ τηρθ συγκοπιᾶτε 



οἰκοπαῖς 

ἀλλήλοις..«ὡς θεοῦ οἰκονόμοι Ἰρτι, Ῥοῖγε.6.1; ὁ ἐμὸς κύριος.. τὸν οἷ, 

τὸν ἑαυτοῦ οὐ καταδικάσει Τιϑι. ἀἰαϊ.125.2(}1.6.7650) ; ἜΧερ. ΤΟΌΤΑΣΙ 

οἰκονόμους δὲ εἶπε, δεικνὺς ὡς οὐχ ἅπασιν αὐτὰ χρὴ διδόναι ΟἾΥΥ5. 

δον το. ἴῃ ΤΟ ογι(το.83Α}),Ε; λάβωμεν τὸν μισθὸν τῶν πιστῶν καὶ 

φρονίμων οἱ, 11]. }α6.(ρ.194.10}; οὗ ραδίοτβ ὡς κακοὶ οἱ, τῶν ψυχῶν 

Βαϑβιγέριδγιτρ( 46; Μ.31.χ1814); πᾶσι τοῖς ψυχῶν οἱ,, καὶ τοῦ 

λόγου ταμίαις Οτ.Ν42.0».42.13(Ν1.36.4734}); οἵ ϑἀτγηϊπιβίγαίοσ οὗ 

ῬΘΏΘΠΟΒ ἐπισκοποῦντος δηλαδὴ τοῦ οἱ. ἐξ αὐτοῦ τοῦ βίου τὴν ἰατρείαν ᾿ 

Οτι Ν υ55.6.οαη.8(}1.45.2364); 2. οὗ ἃ βἴαῖβ οὔῆς]8}; εἶδο οἱ ἃ Οἵ 

οἴποῖαὶ, Ἐμᾶς. Κορε.τό: 25(3.162); 3. οἵ ὅτι ἐςο]. Δα μἐπἰβίσαου, Ἰοσδὶ 

οὔῆοία! μανίπρ οματρα οὗ τενεηιδβ 8πα ᾿γορεγὶν τοὺς οἷ, τῆς ἐκ- 

κλησίας Β65.6.237.τ(3.3658; Μ.32.8858); ὥστε γνώμῃ παντὸς ἱερα- 

τείου οἱ, ἀποδειχθῆναι ἕτερον ΤΏΡΒ].Α].εονηοη Ο(Μ 65,410); οἱ, γὰρ 

εἴρηται παρὰ τὸ οἰκεῖα αὐτῶν νέμειν τοῖς πένησιν 151 Ῥεῖ, .Ρ}.1ι.260 

(Μ.78. 341); ἰδ.2.τ27(5688); βούλονται γὰρ τοὺς μὲν οἱ, τῆς ἐκκλησίας, 

ἥτοι τοὺς τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων χειριστὰς ἐκβαλεῖν Οντεῤ. 

“Ἴ(0.66.324; 53.200Ὰ4}; περὶ δὲ τῆς ἐκκλησιαστικῆς προσόδου καὶ τῶν ἐξ 

οἱασδήποτε αἰτίας προσποριζομένων τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκκλησίᾳ...«διοικεῖται 

τὰ πράγματα διὰ οἷ, ἐκ τοῦ κλήρου προβαλλομένων ῬῃοῖΤυτ  ϑεἰϊ. 

(ριτό.τ:; Η.2.ξοσο); τὴν μέντοι πρόσοδον τῆς χηρευνούσης ἐκκλησίας 

σώαν παρὰ τῷ οἱ, τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας φυλάττεσθαι ὈὈΠΠΑΙο, ἐαν.25: 

πᾶσαν ἐκκλησίαν ἐπίσκοπον ἔχουσαν καὶ οἱ. ἔχειν ἐκ τοῦ ἰδίου κλήρου 

οἰκονομοῦντα τὰ ἐκκλησιαστικὰ κατὰ γνώμην τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου 1.26: 

οἵ...οἱ, δαπάνην ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιδοῖεν πόρων 7 ϑῖη "00.3.2 

(Ρ.22.36); πρεσβύτερος καὶ οἱ. Ομ γον Ῥαςεῖ,.Ρ.318(}1.92.9688); περὶ 

τοῦ χρῆναι τὸν οἱ, ἐκ τοῦ κλήρου τῆς ἐκκλησίας εἶναι ῬΏοΙ ποροζ.τοῖ 

τἰει(ρ.456; Μ.το4.11448); τῶν τῆς ἐκκλησίας ἀρχόντων..--πρῶτός ἐστιν 

ὅ μέγας οἱ, Εμελιοῖ. (0.226); ἀμεῖεδ, ἐδ.(ρ.228); τίτε οὗ ἱπβεϊαείοη ἴῃ 

οΠος, 1δ.(0.232); διακόνου [κ]αὶ οἱ, ΟἿ 4.8822 (ΡΏτνρία, ἢ ἀαἴε); 

4. οἵ ἃ τιοπαϑίϊο οἱ ἤοαὶ [οἰκονόμους τῆς μονῆς ἘΠΓομἄ.1013.13} τοῦ 

οἰ. ἐζήτησα χρείαν ἘΡΗτΤ.2.1245; ῬΑ}}.ἢ.} ατεδιτοίρ.30.1τ; Μ.34.το 80); 

Ἰ)οτ. ἀοεὶ.9.2{Μ.88.1720Ὰ}); ὁ τῆς Μεγίστης λαύρας οἱ. Ογτιδυυ δα 58 

(Ρ.159.25); [ο.Μοβοδυῤτγαί, 5(}}.8).28ς6}0); Τπάτιδιυάα, ἐρ}.2.5ο( 1.99. 

χλδοῦ); 5. οὗ ἀΙ5ρθηβεῖβ οἵ αἰτηβ ἴῃ σεη., ἐχορ. χοτ.τό:2 γενοῦ φύλαξ 

χρημάτων ἱερῶν, αὐτοχειροτόνητος οἱ, πενήτων ΟΠγγϑ.ἤοη!.43.1 ΤΉ 

Σύ ονγ.(το.4918). 
ἘΒ. αὐηιίμδίναίογ, ρουένηοῦ ; ταδῖ,, οἵ σοά. πάντων.««οἰκονόμον ΑΥ̓͂, 

ἐῤ. Αϊ6α.(Ρ.243.30; Μ.26.7094); ἕνα τὸν τῆς δημιουργίας ἁπάσης οἱ, 

Ἐπ5.4.5.4.τ(ρ.15τ.4.; Μ.22.2528); ὁ σοφὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν οἱ. Βδ5.Ε. 

Δ263.τ(4.4054; Μ.32.0160) ; ὅ τῶν ὅλων ἀγαθὸς οἱ, ΟΥ Ν υβ5.Ῥαρί ἀξ. 

(Μ.46.4160); οὗ ΟἸγίδι ὁ ἡμέτερος καλὸς οἱ, ΑἀΡμήτβίρ.1ο.5); οἱ, 

πάντων ΓΙ ἄντη. ΤΥΪ".3.4(Ν1.30.836}); οἱ Η. βοβὶ εἷς οἱ,, ἕν γὰρ τὸ 

“πνεῦμα τοῦ θεοῦ, τὸ διέπον τὰ πάντα Ἱγοαπι αεν.4.36.6(Μ.7.το08.) :, 

Ῥᾶρβῃ Κρόνος...τῆς εἱμαρμένης οἱ. Ταϊ ογαϊ, οίρ.το.24; Μ.6.828.}); οὗ 

την 510 ]ς ἀρεηῖς αϑϑβυηρ ἴῃ ρονοιπτηθηΐ οὗ Ναΐαζς, Οτεἷς.8.31 

{0.246.27; Μ.ττ.1561}). 
πρἰκοπαῖς, ὁ, δοιιξε-Ξενυαηΐ, ν.1. Τι δν.Β τα(ρ.118.26η.). 

Ἑρἰκοποι-έω, ῥα ἃ ἱοηρῖδ, ταεί. ὁδοποιεῖν.. ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ παι- 

δευόμεθα, καὶ “-εἴν δι᾽ ἐναρέτου πολιτείας 10δεβ. ΝΑ 2. Δ ἰαἱ.530(}1.38.803). 

οἶκος, ὁ, 1. κοι56, ἀτοοϊ ηρ-βίαεε; μδπος κομσελοϊά ἀσπάζομαι τοὺς 

οἵ. τῶν ἀδελφῶν μου σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἸρῺ, ,ΘΉΨΓΉ.13.1 οἵ ἃ 

ὈἰΞΒορ᾿ 5 Βουβεμοϊᾶ (τεῦ. τΤΊπι.3:2,4) οἷ, δὲ κυριακὸν ᾿μιᾶς γυναικὸς; 

συνίστησι συζυγία (Ἰετη.Ξ,γ.3.18(0.246.10; Μ.8.12128); 2. ἐποιιδέ, 

Πΐμεαρε, τεῖ, Μιιττο,15 ζητήσεις δὲ πότερον ταυτόν ἐστιν οἷ. Δαυίδ, 

καὶ υἱὸς Δαυίδ. καὶ εἰ μὴ ταυτόν ἐστιν, ἡμάρτηται τὸ κατὰ δήατθαξον 

γραφικῶς ὀφεῖλον ἔχειν ἤτοι δὶς τῷ οἴκῳ Δαυίδ, ἤτοι τῷ υἱῷ Δαυίδ 

Οτ.φοϊ ἴῃ Το. οὐ2(Μ.12.11840); 3. ἤοιδε οἱ Οοἄ οΥ οἵ ῬΥΆΥΕΥ, οἠγίη, 

“(εἰμγεμ δι άίηρ ἐπεισελθόντες εἰς τὸν οἷ, τοῦ θεοῦ προσευχομένων 

. ἐκεῖ πάντων ἨΙΡρ.Παη.1.20.4(21.το.6030); μήτε τῶν ἐκκλησιῶν τοὺς 

οἵ. καθελών Ἐπι5.}..6.8.13.13(}.20.7808); οἵ, οἵ, ἐκκλησιῶν οἰκοδομεῖν 

ἰδιο.οα. ττ(β20.}; ἕνα αὖθις ὦσιν Χριστιανοὶ καὶ τοὺς οἵ. ἐν οἷς συν" 

ἤγοντο, συνθῶσιν (Δ]οΥῖαΒ 16.8.τ7.0(7938) ; οἷ, εὐκτήριον θεοπρεπῆ ἀμφὶ 

τὸ σωτήριον ἄντρον Ἐπ5.0..3.2οίρ.91.0; Μ.20.1ο80Ὰ}; 16.3,43(Ρ.06.1; 

1044); τῶν αἱρετικῶν τοὺς εὐκτηρίους, εἴ γε εὐκτηρίους ὀνομάζειν 

οἴκους προσήκει Οοτιρῖ,1.3.6τ(ρ.112.20; 11410); εἴ τις διδάσκοι, τὸν 

οἷ. τοῦ θεοῦ εὐκαταφρόνητον εἶναι..., ἀνάθεμα ἔστω ΟὈὈΒΏΉΡΤ, καΡ.5; 

περὶ τοῦ μὴ συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τὸν οἷ! τοῦ θεοῦ 

᾿ ἀπιμένοντας τῇ αἱρέσει ΟἸ, αὐά.εαη.6; ὅ οἷ, ἔστω ἐπιμήκης, κατὰ 

ἀνατολὰς τετραμμένος (ὉΗ:ϊ..4,}}Ρ.2.57.3; μήτε γὰρ εἶναί τι κοινὸν 

τάφοις καὶ εὐκτηρίοις οἵ, Β85.56].υ. 7 Ἀεεἰ.2.15(}1.85.50920); ἐποίησε... 

εὐκτήριον οἷ. μέγαν τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς θεοτόκου, ἀνανεώσας 

καὶ τὸν οἷ. τοῦ ἁγίου Προκοτπίου Ομ γομ Ῥαξελ..227(Μ.92.8414}; οἵ, 

τῶν ἁγίων Μακκαβαίων ἐδ.3οΔ(τοοΝ0) ; ἰπ σοπλ ποίου ὙΠ ΨΔΥΙΟΙΙ5 

αἄ]5.: δαςίϊεα τοῦ- βασιλείου οἵ, Ἐπι5.0.(.3.36(ρ.94.8; τορῦο); ἐδ.4.το 

(ρ.141.22 ; Τ2008}; ΟγαίΟΥ τὰς πάντων ἔκρουε κέλλας, συνάγων αὐτοὺς 

εἰς τοὺς εὐκτηρίους οἴ, ῬΑ}. 1.7 ατ|5.43(ρ.150.16; Μ.34.12100) ν. ΒΌΡΥ ; 

944 οἰκουμενικός 

υεεδεῖο εἰς τὸν προαύλιον τοῦ βαπτιστηρίου οἶκον Οντ, ἢ ἐαἰδεῖ.το.2:; 

οὗ ἃ ΤΙΔΙΕΥΥ 5 5μτίπε ἀνεδομήσατο αὐτῶν [86. τε] ῖο5. οὗ τὰς ἴοτίν 

᾿ΤΩΔΥΙΨΙ5] οἶκον Οἠγοη. Ραφοῖ.ρ.3το(Β13Ά); οἷ. σωμάτων παλαιῶν 

ἀνδρῶν καὶ ἐνίων γε ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ μαρτυρουμένων 110.) .Δγίενε. 55. 

(ρι92.15; Μι96.13010}; οὗ Δπγ ρτάνε οὐ τοτλῦ οἷ. αἰώνιος σσ-Ο τ 

Ῥρ.03 (θαϊαπηῖς, ἢ ἀατε) δῃά τοῦ (Ατμεπβ, ὃ β6εο, ἰν); οὗ, δὲ τοῦτον 

ἐδωρήσατό μοι πατὴρ Διονύσιος ΒΟ Ἰ}ὈὉ.230 (ζοτνοι5, 566. ἱν-ν}); 

τετράσωμον δὲ ὗκον ΜΑ͂ΜΑ͂ 1.235 (ῬΗτνρία, ἢ ἀαἴ6) ; 4. ταεῖ.; 8. οἵ 

Οδυτϊςῇ τὸν οὗ, τοῦ θεοῦ ἩδΥτι. 5 Ἴγη.9.14.1; ΟΟηβι,ρ.ΆΡ. τ υ5.υ. 2.55 

(Ρ.63.36; Μ.20.τ0290); τὸν φαιδρότατον τῆς σῆς ἀληθείας οἷ. 18.2.5 δ(ρ.δ4.- 

13; 10328}); Βα5.ἠ ον 5. 20(1.124Ὲ,; Μ.20.308Ὰ) οἴτ. 5. ἐγκαινισμός ; 

Ῥ. οὗ ἱπαᾶϊνίτ815 τὸ γὰρ ἔνοικον πνεῦμα, λοιπὸν οἷ. θεῖον τὴν διάνοιάν 

σου ἐῤγάζεται Ογτ.Η.ῥγοραϊφεῖ. 6; ἡ παρθένος..«ἔστω ἁγία σώματι καὶ 

ψυχῇ..., ὡς οἷ, Χριστοῦ (οηοί. 4 Ρ}.4.14.2; οἷ. γὰρ θεοῦ ἑαυτὸν ἐτέλεσας 

ΒΟῊΗ 1 Ῥ.230 (Οογγουθ, ὃ ἀδίο) ; οὗ ππτερεπεγαΐα πεασί οἷ, δαιμονίων 

Βαγπθ.1: α. οἵ (Βγιβι 5 θοάν, Ἔχερ. Ῥσυοχ τὸν οἷ, τὴν τῆς σαρκὸς 

τοῦ κυρίου κατασκευὴν διὰ τοῦ λόγον αἰνίσσεται ΟΥΟΝ γθ85. μη. 3(20.16. 

12; Μι45.5800)}; κατεσκεύασεν οἷ, τὴν ἐκ παρθένου σάρκα... εἣ καὶ οἷ. 

τὴν ἐκκλησίαν...ἢ τὸν σοφὸν ἄνδρα (Ὦγγϑ, {γ-ἢπ ῬΥ ΟΣ: τίρ.τ66; Μ.64. 

6704}; δχδρ. Ρ58.29:1 ν. 8. ἐγκαινισμός ; Ἔχερ, (δπηῖ.2:4 εἰς οὗ, τοῦ 

οἴνου᾽ : εἰς τὸ τοῦ κυρίου σῶμα συγκεράσατέ με ῬῃΓΟαρ Οαπηϊ. 4ο(Μ. 

40.610); 4. οὗ Βεάνβη τῆς κλήσεως χάριν καὶ τῆς εἰς οἷ, ἀνακομιδῆς 

ΟἸεπι.οἰν.).1τ(ρ.46.3; Μ.9.4880); .44.Ρείν.εἰ Ῥαμὶ.82(ρ.215.16); 6. οὗ 

6οά, εκορ. 7ε:.12:7 ϑε αὐτοῦ οἷ, ὄντα τὸν θεόν ΟΥ ἤον.10.γ7 1η 67. 

(ρ.77.12; Μι13.3650); 5. τιεῖ., ἃ Κἰπα οὗ ἔγγισι 85. 8. ὈΛΠ|4 Πρ οομη- 

Ῥοξαβᾷ οὗ ρταίβεβ, Εμελοὶ (ρΡ.54,57,531,541); 6. δδίτοὶ, τὰς δὲ δεκαδύο 

θύρας τοὺς δώδεκα οἵ, ἱστόρησε τοῦ ζωδιακοῦ [0.Μ4].εἠγοη,.χἹδ( Μ.. 

97.280 0); οὗ μἰαποίθιν Που868 ΟΥ Βρῆετεβ, Το] οεὰ Ὀν ἐμαΐ οἱ τῆς 

ἔχβα ςἴβϑιβ ἔλθε ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ οἷ,, ἵνα ἡ ἀνάπαυσίς σου εἰς τὸν 

ὄγδοον οἷ. γένηται «4,7 }0η1.Ἁ. 21(0.142.18). 
οἰκουμένη, ἡ, [Ξς. γῆ]; 1. ἐῃλαδιοά ἰαπά, οἱ Ταᾶαθα τὴν οἱ. τὴν 

ἀοίκητον (Βγγϑ.Ποη,.7.1 15. ΜΈῈ.(1.1044}} οἵ βοβῆεββ οἵ 5. Ῥβ}}}5 Ρτεδοῦ- 

ἴηρ, ἰΔ,ἠον.32.4 ἴηι Κοπι(0.1590); 2. τοογίά; οὗ Ἀογηδη ΘΙΏΡΙΤΟ; 

αἶδο οἱ, ..- τὴν Βαβυλῶνα λέγει Τάι.15.15: (0.67.3; 2.262); ΤΟ ΡὮΪΥ, 

οἵ Μεάϊτουταποαπ ποτα, (ηγυβ μον ἀἴυ.8.τ(12.31720); οἱ ὙΝ εβίογῃ 

νου, Β65.6}».243.1(3.3731; Μ.32.0048); 3. εαγίλι, τοονἱα, Ἰοοβοὶν ΟΥ̓ 

ΘΘΏΘΙΘΙΥ σύ, κύριε, τὴν οἱ, ἔκτισας τΟίονιδο.τ; τεῖ, θ8Ρ.1:7 εἴ 

τὴν οἱ, πληροῖ ἩΙάνπι. Τρίν..3.2(Ν8.30.8040); σὺ γὰρ ὁ σταυρωθεὶς..- 

ἀνεφάνης τῆς οἱ. δημιουργός Ὀῃτνβ5.ἐχροη Ῥπ.Β:4(5.86 8); τῷ ἐν- 

δύσαντι τὴν οἱ, ἀθανασίαν, τούτῳ προσπέσωμεν ϑενοΙ γϑαί. 5.0(Μ.56. 

483); 85 βοεπε οἵ 1 ἀπά δοι νιν οἵ (τῖβὲ ἀπά συστῇ τῶν κατὰ 

τὴν οἱ, ἐκκλησιῶν ΜΟΡοῖγε. τ; Ταυδι ταὶ. 5.3.5 }1.6,5038); ἡ μὲν γὰρ' 

ἐκκλησία, καίπερ καθ᾽ ὅλης τῆς οἱ, ἕως περάτων τῆς γῆς διεσπαρμένη 

Ἰχρῃ ἤααγ. το (Μ.7.5494); εἰ μὴ τὰ τῆς οἱ, τῇ ᾿Ιησοῦ ἐπιδημίᾳ 

μετεβέβλητο πανταχοῦ ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον Οτ.( εἶς5.2.3οίρ.158.1τ0; Μ,11- 

8524); Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ἵνα συναναγραφεὶς τοῖς ἐν τῇ οἱ, ἁγιάσῃ τὴν οἱ, 

ἰά λον. 11 ἐμ 1,6.(0.82.84}}; κατῆλθεν εἰς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἱ. ὁ λόγος καὶ 

ἐσαρκώθη ΜεοΙἢ.γ65.2.24{0.380.13; Μ.18.320}); Ε5.λ.6.4.τ5.τ (1.20. 

3438); τὰς καθ᾽ ὅλης τῆς οἱ, ἐκκλησίας ἐῤ.5.2τ.τ(4850); πάσης τῆ: οἱ, 

τὴν ἀποστολικὴν πίστιν κρατούσης ΔΙὮ ἐῤ.] οὐ. 2(Μ.26.817Α}ρ.ΤΠαῖ. 

ψμ.6.4.3.0} ἰᾶ.ἐρ. 4 ν.τ(}1.26.το29Ὰ}; ἐκ τοῦ πλήθους τῶν κατὰ τὴν οἱ. 

ἐπισκόπων Βᾶ5.2}.204.7(3.307Α; Μ.32.7530); διδάσκαλος τῆς οἱ. ... ὁ 

Χριστός Ατητηοη, 0.15: τ2(Μ.85.14068); ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς οἱ, (Πγν8. 

κονι.32.4 ἴηι Κομι(0.7500); διδασκάλῳ [56. Β851}} τῆς οἱ, ΤΒατ,ἢ.ε. 

4.19.12(3.082); 50 οὗ (βεγϑβοβίομι, ἰ4,6}.151(4.1313}} πῃ σοπποχίου 

ψ ἢ ρυηδον οὗ Ἐοϊηϑῃ 8ες τὴν τῆς οἱ, προκαθημένην 14, ηι. 

τό: τ6(.τ6ο); ἀπᾷ οἰτγ, ἰΔ.Ἔρ.ττ3(τ187); οὗ 88ε οἵ (οπβιαμεπορὶε 

Νεστόριος...«τῆς κατὰ Κωνοταντινούπολιν τῶν ὀρθοδόξων καθολικῆς 

ἐκκλησίας τὴν προεδρίαν πιστεύεται, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ τῆς οἱ, ἁπάσης 

14, μαθν.4.τ2(4.370); Ἐπβρίτατιν Εμένεμ.το( Μ.86.22850); 4. ἐπε τὐὐοὶς 

τοονϊά, ἴ.ε. συεγγδοάν, οΟἸ]ο 1} ν ὅταν ἡ οἱ, πᾶσα παρῇ (Ὦτνϑ.ἤοΊΗ.. 

8γ.Σ ἴῃ. ΜΙ. .διδο); 5. οὔ Ἰπμα δι τθα ον ορρ. ἀεβετί, ξὃὈῬᾺ]]. ἡ θη, 

χισφίρ.2τ.2,4; Νί.34.11240}; 1δ.2.5(ρ.25.20; τοΟ270); ὅ- οὗ ἀποίδεον 

γοτ]Ἱά, ΟΑἸεχ.ορ.ΔΡ.ΑἸῃ αροὶ, ες. Β(ρ.94.25; Μ.25.2648); Οτνβ, σι. 

ὅρ.4 ἴηι Μι.(7.6858); οὗ του] τὸ οοτης, βχϑρ. ΗθὈ.2: 5, [ἃ ,᾿01}..4.1 

ἐῃ Η εὐ (τ2.3 00); οἱ, μέλλουσαν τὸν μέλλοντα βίον ἐκάλεσε Τράς Η εὖ. 

2: 5(3.5ς6); 7. οἱ νου 85 ἔΆ]]επ ἱπίο βίῃ πέπτωκεν ἡ οἱ, καὶ δεῖται 

ἀνορθώσεως Οτοἠονι. δ. ἐπ 7εγ(0.56.29; Μ.13.3378); τὴν οἱ, ἐπ’ ὄψιν 

κειμένην (Ὦγν5,ραη. ΒαΡ.τ.τ(2.5320). 

οἰκουμενικός, οὕ ἐκ τολοῖε τυογία, τνογϊἀ-τοΐάέ, μπϊυεγεαὶ; 1. ἴῃ σεπ. 

ἀγὼν ἰσελαστικὸς ἔσται εἰς πόλιν οὐράνιον, οἱ. δέ τε πᾶσιν Ογαε. 51}. 

2.40: οὗ ΕἸἰοοά, Οτ.5εἰ ἐμ ὅθ. (Μ.12.Ἰο0 4); ἵνα καθολικὸν γεῦμα 

παράσχῃ τῆς οἱ, σωτηρίας Τὶς, Βοβί. Κγ.1,ειπτττ4(0.203); ᾿ΤΙησοῦς τὰς οἱ, 

ἁμαρτίας ἀναλαβὼν ἀπέθανεν ΟΥτ.Η. οαἰεεῖ!.3.12; εἰ ὁ πρωτόπλαστος 

ἀπὸ γῆς ἤνεγκεν οἷ, θάνατον 1.15.2; ἡ οἱ, γῆ 18.15.24; τοῦ, ἀσισ:20 ἐξ 

ἁγίου πνεύματος οἰκουμενικόν ἐστι τὸ διάταγμα ἴδ.17.20; τεῖ, Μα). 



οἰκουργέω 

1: Ὶ1,14 θεῷ τῷ εἰπόντι περὶ τῆς οἱ. αὐτοῦ ἐκκλησίας (μοὶ. ΑΡΡῥι7. 
4.0.2; ὁ τῆς οἷ, νηστείας δημιουργός ῬΆ]],υΟὐγγνς5.τ2(ρ.76.8; Μ.47.43); 
ἡμέραν τῆς οἷ, διαγνώσεως Ν].6}}.3.133(Μ.70.445Ὰ}; τῆς οἷ, χάριν 
εἰρήνης Ατέῖο.ρ.Ονγ.(0.24.24:; Μ.7}.3528); κρυτὰς ἐσχήκαμεν οἷ, τοὺς 
ἁγίους μαθητάς Ὀγτι ρἰαρλ,σεη.7(1. 2200); οὗ ΔΡΟΒΕ]65 ἐατροὺς ἀπέδειξεν 
οἱ, τὰ ρίαῤρ. δ ὲ.(1.426}0)}; οἱ, ὀνομάζει φθορὰν τὴν κατὰ πολλῶν ἐθνῶν 
γενομένην Οντ.1ς.2.5(2.3350) ; τῇ οἱ, καὶ τῇ ἡμετέρᾳ εὐπραγίᾳ ΒΆ51}156. 
ἐπέγεῖ(ρ.51τ.14; Μ.86.26οΙσ); οὗ βοκπον θαρσεοα ἀοοίοτβ, εἰσ. ΑἸἢ., 
Ονγρ. [0.0. }αεοῦ.(Μ.94.τ4914}; Οὔτγϑ., ΤΑφοάογι ἰαρεὶ γε βοηϑῖο 
εἰτᾷπι., ορρΡ. ζμγνβ.; Οδυσαβ 1ιϑοιλ); 2. οἱ φοϊη0:115, φερογαΐ, 
οδεοιμομίεαϊ ; ἃ. Ὁ Νίσαδα (225), Επι5...(0.4.6(0.70.26; Μ΄.20.τοδΟ0Β) ; ἡ 
οἷ, σύνοδος..«τὸν Ἄρειον ἐξέβαλε τῆς ἐκκλησίας Αἰ8,44γ.1.7(}}.26.258); 
14. γν»}.33.τ(ρ.26ο.531; Μ.26.752.}; 14.6}.Δ47γ.-20}1.26.10328}; ἘΡΙΡΗ. 
ζαεν.7ο.ο(0.242.4; Μ.42.3530); εἴ, τῆς κατὰ Νίκαιαν ὁρισθείσης οἱ, καὶ 
ἐκκλησιαστικῆς πίστεως ΜίατοΟ]].ερ.1},72.ττίρ.26 5.25; Μ.42.2018); 
Ῥ. οἱ οἴμοι βρεοιβεᾷ σουῃο!β, ϑαγάϊοα, Ππϑίπ.οη. (Ρ.τοῦ,2)6Ρ. 
Ομεοη Ῥαξεΐ.ρ.ποοί.92.9440); ΓΡ(381), ΟΓΡ(σΒ2)ε}.4ρ.ὙΠατ.ἢ.ε.ς. 
9.12(3.1022); ἘΡὨ.(431), ΟΕΡΕ.(421)έαμῬτοεπι. (Ὁ τι. ῥ.26.8; 
Η.1.τό21λ); Ὁμᾳὶς,, Τμάσν, ΑἹ δε, (ρ.15.32;. 11.2.52τ0}; ΝῚς, (787), 
Τράτδιθα,ερ}.2.τ62(Μ.90.1516.Ὰ}); ς. οὗ σουποῖβ ΒροοΙ Βα ὃν πύυτη- 
ὈΕῚ τῶν ἐγκρέτων οἱ. πέντε συνόδων ΟἹ Αἴεγ.εαΉ.17; μνήσθητι, κύριε, 
τῶν ἁγίων μεγάλων καὶ οἱ, ἐξ συνόδων 111. αε.(ρ.216.18): τῶν ζ΄ οἱ. 
συνόδων Ἐλπαβύ,ληϊ σόν 4(Μ.89.13074}}; 4. ἴῃ ρθη. ἄνευ ἐπικρίσεως 
συνόδου οἷ, ἀναβαπτίζειν τοὺς ἐρχομένους... ἀπὸ Ἀρειανῶν ἘΡΡΒ, εχ. 
1. 13(Ὁ. 513.24; ΜΝ 45. ϑοδΑ); ἢ ἢ οἱ, σύνοδον ταράττειν ((Ρ(3δηγ)εφη.θ; 
ἕως ἂν δῷ κύριος χώραν οἱ, συνόδου ῬΑΙΠυΟἠνγς,2ο(ρ.140,20; Μ.47. 
78); 3. 85 {{π|ὲ, μρτυσνϑαὶ, οεεμιοηῖφαὶ, οὗ ῬΟρε οἵ Βοῃὶς οὐ, ἀρχι- 
ἐπισκόπῳ καὶ πατριάρχῃ Τμάτ ΑἹ Ηλαμ (ρααξιτ; Ἡ.2.3210}; 1. ἐῤεὶ!, 
δρ.ὉΟΡ(ς26)αεί. τί (Ὁ 3 0Ὁ.146.30; Ἡ.2.12044); Οοπεβί Ροβοη,βας ἢ 
(Μ.ΡῈ}..81.11τ4174}; οὗ Ρατ σοι οὗ ΟΡ Μηνᾶς ἀρχιεπίοσκοπος ...καὶ οἱ, 
πατριάρχης Μεμα5 ἐῤ.πιδῆμ, (Η],2.12528; ν.], Ρ.176.31}); ζοηϑβί, 
ῬορΡΌπ. σας. 2(Π1.3.1ο 404} ; οὗ ΠΙΟΒΟΌσαΒ οἵ ΑἸΟχαπαάτία, εἴ, ἡπέσεγξαξίε 
ἀγεξίερίδεορας ᾿ίοσομνς, ΟἸγταρὶα8. ἘπνϑζΖεηβῖβ ἂρ. ΓΕ ΡΗ ΦΌΧΗ. 
.2.2208}; Οἱ ῬΑΙΓΙΆΤΟΠΑΙ 5605 τῶν μεγάλων καὶ οἱ, θρόνων, 'Ῥώμης τε, 
φημί, καὶ Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας τε καὶ Ἀντιοχείας καὶ 
“Ἰεροσολύμων ΤΡΒη. .ἐβγομ..2(Μ.τοβ. 60 Ὰ). 

"οἰκουργέω, κεορ κοιιδέ, Ῥεγίονηι κομεεμποίᾳ ἰαϑβς, ἀδνης; 1.3. 
οἰκουρ-έω, ἀδερ μοιιδε, ἢσ. ““εἴ γὰρ ἐν τῷ νῷ τούτων ἡ κακία πολ- 

λάκις ας. Αδρ.εἶσυ, 2ο( Μ,34.0050); Ἔκερ. Ολπξ.2:9 ἔνδον --οὔσαν τὴν 
νύμφην στ Ν υβ5ι λον. 5 ἴῃ (αν. (ἢ.44.8640). 

οἰκουρία, ἡ, ἐομδεξοοῤίηρ, (Ἰεπὶ, 5 γ.4.8(0.275.26; Μ.8, 12720); Γ 
ΟὮγγβ. μονα. 20.57 ἵτπ Ερι(ατ.1:48). 

οοἰκουρικός, λοηιετπαίε, ΕἸετη. ῥαδά. 5. ταζρ, 213.17: Μ.8.6418). 
οἰκοφθορία, ἡ, 1. γπΐῃ οἵ ἀῤΑϑόλς Ποπγυϑβίαβ ΗΔ] σΑΥ̓ΏΔΒΒΘΠ515 

80. Ελι5.}».6.4.τἩ6(1 580; Μ.21.2778} ; 2. φογγ ῥίον 4 κόπος, Βα... 

280(3.4270; Μ.32.10258). 
οἰκοφϑόρος, ὁ, ΤΟΥΥΡΙΘΥ οὗ ἃ βοηί, βρη. Ερλ.τθ.τ; Ογας. δ ιΡ.2.25]. 
-Ἐρἰκτείρησις, ἡ, γηόζεν, Οἴδτη ῥαφά. τι (ρ. 1411; ΝΜ. 8.3530). 
οἰκτείρ-ω (οἰκτειρ-ἐω), 1. ῥέΐν, λανε ἐρπιραςοΐου οπ, οἵ Τοροβ ὁ δὲ 

οὐ νῦν γε πρῶτον ᾧκτειρεν ἡμᾶς τῆς πλάνης ΟἼοτῃ ῥγοί, τ(ρ.8.1; Μ.8, 
610); ὁ θεὸς “-ἥσας ἡμᾶς... κατέπεμψεν βοήθημα εῖῃ, ἜνηΡ.4.2(Ρ.41. 
9; Μ.18.88}}}; ὁ τοῦ θεοῦ λόγος. .«τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν “-ἥσας...«λαμβάνει 
ἑαυτῷ σῶμα ΑἸδ ῖηε.8.2(λ}.25.1008) ; Ῥὰ55. οἰκτίρμων καρδία δῆλον 
ὅτι “οήσεται ἤδγο, ΕΥ̓ Ορηδε.τ, 2] (ΝΜ .65. 9094); 2. ἰωνηέηί, Ῥεγ5.2οδ" 

(Ρ.3.24). 
οἰκτιρμός, ὁ, τόνον, ῥῖίν, σον ραδείοη, Ό]ΌΣ, ἀθετήσας γάρ τις 

νόμον Μωσέως, χωρὶς οἷ, ... ἀποθνήσκει γτ Ες.6:2(Μ1.60.7444}); οὗ 
ἀοα ἔδωκέ με ὁ κύριος εἰς οἱ, ἐνώπιον τοῦ δεσμοφύλακος Τ. 05.2.5; 
τοὺς προσπεφευγότας τοῖς οἱ, αὐτοῦ ΣΟ]οη,,2ο.ττ; λυτήριοι δὲ καὶ οἱ 
τοῦ θεοῦ πάντως οἱ. θανάτου καὶ ἁμαρτημάτων Ἰἤφ.ἢ,5γΉΡ.1ο.2(ρ.122, 
14; Μ.18.106Ὰ}; τὸ πλῆθος τῶν οἱ, τοῦ ϑεοῦ (ντ.Ἡ «αἰδεΐ.2.6; ὁ νόμος 
τῆς ἐλευθερίας... «πληροῦται διὰ τῶν οἱ, τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ 
Μδτς Ἐτορηδε.τ. ο(Μ.ός. ΟΟ0Β) ; τεθαρρηκώς εἰμι εἰς τοὺς οὐ, τοῦ νἱοῦ 
10. Μοδοῆ ῥγαΐ, 36(}4.87.288:8). 

Ῥρἰκτός, ΟΡδη ; οὗ βαυβ, Οὐ ΝΑ 2. (ΑΥΉΗ1.2. ,φ(ροοτν ἡ), 160}, 47.15484}. 
οἰκτρός, 1. ῥήϊαδίε, ἰαινμεμίαθίδ οἰκτρότατον δὲ τὸ στέρεσθαι τῆς 

παρὰ τοῦ θεοῦ ἐπικουρίας (ἴδτη, ῥγοέ, τοί .75.1; Μ.8,2200); 2. πίξαν,. 
ῥαξέ ὅ Χριστὸς καὶ ἐνεπτύετο καὶ ἐρραπίζετο παρὰ ἀνδραπόδων οἱ, 
Ομτγϑ.ἤσηι.33.2 12 ΤΟ ογ.(10.3018}; 3. ἰοιοῖν ὁ τῶν ὅλων..«κύριος, 
οἰκτροτάτην οὕτω τὴν δουλείαν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς ἐπεδείξατο 

ντ. 7ο.ο(4.7220). 
"οἰκτροφανής, μῃσεγανίς τη ἀῤῥεασαπεε; ΚΝ «ῥεγῖςί.9.6(Μ.79.873}). 
οἰκωφέλεια, ἡ, λοι ξεϊεερίηρ, ατ ΝΖ. ον δι (Μ.35.09020) ; 14.6.12 

ΟἹ, 3.45). “ 
Ἐοἰκωφελτέω, τηεΐῖ,, δέποξὲ ἐρὶγημαὶϊν, φἀλν οἱ σοφοὶ οἴδασι... 

σ“νεἷν τοὺς ἀκούοντας ΤῬτος.. Ῥγυτς: 2(}1.87.χ 4600). 

945 οἶνος 

οἶμος, ὁ, ῥαίϊᾷ; ἤρ. Ὁ, οην Ατ, Κι λτς,9(Μ.3.3271ὴ. 
["ἸΙοϊμόσσω, ἴοτ οἰμώσσω, Ξξε οἰμώζω, τυατὶ, Απαϑέ, 5ιλόχ τ (Μ.80. 

το 30). 
οἰνάριον, τό, τοῖη:6 ; ὈΠΙΤ. ΜΊ 5]ηδ. πη απ ηρ᾽ βρώσιμά τινα καὶ οἱ, 

Οἰνόη Ῥακξεμ.. οί 02. 10128). 
[]οἰνεών, ὁ, τοέηδ μαγυεξί, Μασ. Αδρ λον. 26.1τ(Μ.34.6818). 
οἰνηγία, ἡ, εὐηϑέγαημεε οὗ τοῖηε, ΟἸδτα ῥαεά.2.2(0.174.21 Μ.8. 

4254). 
οἰνίζ-ω; 1. ᾿πάμῖσα ἐπ τοῖτθ, ταθα, τινὲς τῶν ἀνοήτων σήμερον πρὸς 

τὰς πέντε τῶν νηστειῶν ἡμέρας ““ονται Βαβ.ἠο05,.2.7(2.158; Μ.31.1068); 
2. γεξενηδὶσ Ἰοῖηδ ν ἴτι σΟ]ΟῸΥ οὗ Ἔν65, 1514. }Ὲ].δὴὈ.4.1τ4(Μ.γ8.11884}. 

οἰνοβαρέω, δὲ ἤεαὺγν τοι τοῖπε, ΟἸεια, ῥασά.2.2(0.169.9; Μ.8, 
4138); 1ὁ.2.ο(Ὁ.2ο6.20 ; 4964). 

[]οϊνοβραχής, τοεηοα τοΐ ἢ τοῖηε σεμίδαλις οἱ, Ογτιαάον.τἼ(1.6238). 
οἰνοδοσία, ἡ, δεδίοτοτηρ ἢ τοίη, οἵ ταῖγαοὶα αὐ ὕδπδ τὴν ἀγεώργη- 

τον οἷ. ΓΜεοτὴ ραϊνι. 3(Μ.18.380Ὰ). 
Ἐοἰνοδυνάστης, ὁ, 076 ἀάάν ΩΝ 1, ἀνῖπκίηρ τρῖηο, 1514..Ῥὲ],6Ρ}.β1. 

350(Μ.18.3844). 
Ἐρἰνολίβανος, ὁ, τοΐμε τεΐηρί σά ιὐὐῇ ἡναπκίπεεηϑε; 8.3 αἰεῖ ἔοῦ 

ΕἸερμδηῖς, Ολγομ Ρασει..τ]6(Μ.92.4320). 
οἰνομανής, πα ἴογΥ οὐ τοῖῇ τοῖπε, ῬΑ], Οἰγνς.4(0.25.1-; Μ.47. 

16). 
Ἐρἰνόμαχλος, ἰποί εἰ ῥον οὐ τί εἰ τοῖπε, ΟἸειη, ῥαεά.2.2(Ρ.1γ6.24; Μ. 

8,4208). 
Ἐοἰνοπαής, τομε-εοἰσμγεά; οὗ ἐγεβ, 7Τ0.Μ4]. εἤγομ.α Ριτοσ(.07. 

ΙΟΘΑ}; ἐδι1ο ΡΒ. 25ο( 2020) ; 1δι1τ Ρ.28ο(4244). 
Ἐοἰνόπληκτος, ἀγεηεμ τὐττὦν τοῖμο, Β5. 01.13.5 (2.126; Μ.31. 

4538). 
Ἐρἰνόπολος, εοἠεσγηξ τοῖίἑ τοῖμο, Ογας. δ1δ..,442. 
οἰνοποσία, ἡ, ἀγπκίηρ οὗ τοῖα ἐν τῷ παραδείσῳ..οὕπω οἷ, ΒΑ5. 

μον.1.3(2.30 ; Μ.31.1688); τοῦ, τ ΤΊπι.5 :22 μέτρα καὶ ὄρους ἡμῖν τίθησι 
τῆς οἱ, ὈΠτυϑ. καί. τ.4(2.6Ὲ); ῬᾺ]}}.λ. 1 αμξιυόστα (0.13.6; Μ.34.τοο4). 

οἰνοποτ-έω, ἐγίηἶ τοῖα οὐ κωλυτέον..«οἱ, ΟἸοτΆ κἐν.4.12(Ρ.23ς.16: 
Μ.8.ττϑ50); μετ᾽ ᾿Ιησοῦ ἐν σοφίᾳ -«-ήσωμεν, εἰ χρήζει τὸ σῶμα Ῥ]]. 
ἐ. Γαμςιρτοετῃ.(Ρ.12.1ς; Μ.34.το03). 

οἰνοπωλεῖον, τό, τοῖηε- ἤοῦρ, 1Βα5.15.τπά(1,4880 ; Μ.30.3724). 
οἶνος, ὁ, τοῖπε; ἿὮ. ἴπ σοη.; 8. ει ρογαΐθ 56 ὈΥΘΒΟΥ Θα ΟΥ̓ 8]- 

Ἰοννοα ἴῃ τόσα] τοδομίηρ ὀλέγῳ δὲ τῷ οἴνῳ [τοῖ, τ ΤΊγη.5:23] κἀνταῦθα" 
οὐ γὰρ μέχρι τῶν ὕβρεως προϊτέον κρατήρων ΟἸδτη, ῥαφά,2.2(ρ.τόρ. 
15; Μ.8.4128); 864 ὃν ΟΠ τϑί, 1. (ρ0,1γ6.8 ; 4204); εὐλόγησέν γε τὸν 
ὁἷ.".υ(αἷμα τῆς ἀμπέλου τὸν λόγον. .«ἀλληγορεῖ 16.(ρ.176.1; 4288); οὐ 
γὰρ εἶπεν ἡ γραφὴ μὴ πίνειν οἷ., ἀλλὰ τί φησιν; 'μὴ πίνε οἷ, εἰς 
μέθην᾽ (ομοί, ΑΡΡ.8.44. 3) οἷ, τὸ παρὰ θεοῦ δῶρον εἰς παραμυθίαν τῆς 
ἀσθενείας δεδομένον τοῖς σωφρονοῦσιν Β85.ἤ0),.14. τί2. 1220); Μ.31. 
4484}; οἷ, γὰρ ἐδόθη παρὰ θεοῦ, οὐχ ἵνα μεθύωμεν, ἀλλ᾽ ἕνα νήφωμεν, 
ἵνα εὐφραινώμεθα, οὐχ ἵνα ἀλγῶμεν (ὮγγΞ.5.α1.1.4(2.78); οὐ κακὸν ὁ 
οἷ., ἀλλὰ κακὸν ἡ μέθη 18.2.5(26Ὲ}; οὔτε ὁ οἷ, πονηρόν, ἀλλ᾽ ἡ παρὰ 
τὸ δέον χρῇσις 14, ἠογ1.20.3 τη: σόη.(4.284λ}); πίνε τὸν οἷ, ἐλάχιστον" 
ὅσον γὰρ κολοβοῦται, εὐεργετεῖ τοὺς πίνοντας ΝῚ, ῥαγακη.(Ν.79.12530); 
Ὅ. τὴ τοὶ. ἴο ἴδϑέβ νηστεύομεν γὰρ οἴνου... ἀπεχόμενοι, οὐχ ὡς βδελύ- 

ὀγματα μισοῦντες, ἀλλὰ τὸν μισθὸν προσδοκῶντες ὕντ.Η. «εαἰεεῖ..4.2}; ἐν 
ταῖς ἡμέραις οὖν τοῦ πάσχα νηστεύετε.. οἴνου δὲ.. ἀπέχεσθε ἐν ταύταις 
Οσησί. Αρ.5.18.1; ἀπ ἔθαβίς εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος..«.οὐ 
μεταλαμβάνει κρεῶν καὶ οἴνου, καθαιρείσθω ὡς ᾿κεκαυτηριασμένος τὴν 
συνείδησιν᾽ καὶ αἴτιος σκανδάλον πολλοῖς γινόμενος ΟὯπ. ΑΡΡ.53) 
ς, υ56 ἰογθιἀάδη τη Βογαῖ, τοδομίηρ, 6.5. οἵ Ματζοίοῃ δμὰ Επμογαιὶῖςεβ, 
Βδ5.6}. 199 καπ.41(3.2974; Μ.32.132); Οοηο Αρῥ.6.10.2; οὗ ϑενευῖ- 
αῃὶ, ἘΡΙΡΠ.  αδν.45.τ(ρ.2οο.τ4; Μ.41.8338); οἵ ἘποΙδ 65 οἷ, δὲ ὅλως 
οὐ μεταλαμβάνουσι" φάσκοντες εἶναι διαβολικόν ἰ8.47.1(Ὁ0.216.11; ὃς 28); 
Τατιανὸς.. ἠρανίσατο.. ἀπὸ Σατορνίλου καὶ Μαρκίωνος τὸ βδελύτ- 
τεσθαι..«τὴν͵ τοῦ οἴνου μετάληψιν. τοῦτον ἔχουσιν ἀρχηγὸν οἱ λεγό- 
μενοι ὑδροπαραστάται καὶ ἐγκρατῖται Τῃάϊς. λαεν.1.2ο(4.312); πέπος 
ψτοπρία] Δὐβοϊηθηος. σοπαετηπεα εἴ τις ἐπέσκοπος..«οἴνου οὐ διὴ 
ἄσκησιν ἀλλὰ διὰ βδελυρίαν ἀπέχεται...ἢ διορθούσθω ἣ καθαιρείσθω 
Οαη. Αριθτ; οἴνου δὲ...ἀποχὴν...οὐ τοῖς αἱρετικοῖς παραπλησίως 
ἀσπάζεται Τάτ ἤαεγ.5.20(4.470); 2. πτατρ.; 8. ποῖ υϑεὰ Ὀγ Ἐποτᾶ- 
"Εἶτο5 ἴῃ δυσμαγισί, ψψαΐοσ Ὀεὶηρ αϑεᾶ ἰηβίοδα, ΕΡΙΡΉ.ἤαεν.417.τ(ρ.21ὅ. 
11; Μ.41.8528); Ρῥυδοῦςς φοπᾶοιιπθά, (ηγυβ8.λοηι.82.2 ἐμ ΜΈ(]. 
.7844}; Ὁ. ἴῃ οΥ̓Βοάοχ 86 ἀπά ἱπίδυργῃ. οὗ τατον οἱ καλούμενοι 
παρ᾽ ἡμῖν διάκονοι διδόασιν ἑκάστῳ τῶν παρόντων μεταλαβεῖν ἀπὸ τοῦ 
εὐχαριστηθέντος ἄρτου καὶ οἵ. καὶ ὕδατος Τα5ῖ. Σαβοὶ, ὅς. “(Μ,6.4288); 
8.67. 5(4200); τὸ ποτήριον κεράσας ἐξ οἵ, καὶ ὕδατος [1|.ι4ρ.(ηεὶ, 
4.ΡΡ.8.12.36,31: τεῖ, ῬΥ.ο1.2 ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ᾿ἐκέρασε᾽ τὸ 'ἑαυτοῦ' αἷμα 
ἀντὶ τοῦ οἵ, ἐκείνου 1Βα5. .πηγ5ὲ,532(0.301.23); τεῦ, σδηῆρε ἴῃ εἰδιπθπῖβ 
ὥσπερ γὰρ ὃ ἄρτος καὶ ὁ οἷ. τῆς εὐχαριστίας, πρὸ τῆς ἁγίας ἐπικλή- 
σεως τῆς προσκυνητῆς τριάδος, ἄρτος ἦν καὶ οἷ, λιτός' ἐπικλήσεως δὲ 



οἰνοσσόος 

γενομένης, ὁ μὲν ἄρτος γίνεται σῶμα Χριστοῦ, ὃ δὲ οἷ, αἷμα Χριστοῦ 
Ονγτ. Η. καἰδεΐ.το.1; ἐν τύπῳ οἴνου, δίδοταί σοι τὸ αἷμα 1.22.3. 6.22. .9 
οἰΐ, 5. αἷμα; εἤεοῖρα ΒΥ ἀεβοδαΐῖ οἵ Ἡ. σμοβέ παρακαλοῦμεν τὸν 
φιλάνθρωπον θεόν, τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐξαποστεῖλαι ἐπὶ τὰ προκείμενα" 
ἵνα ποιήσῃ..«τὸν δὲ οἷ, αἷμα Χριστοῦ 1.23.7; Ὠδποδ 69 ᾿πϑίχσυσηθηΐ οὗ 

βαϊναίίζου, (σνϑβ, ἤομ.20. ἴῃ θη. (4.2848); τὸν οἷ, πιστευέτω προσ- 
φερόμενον μεταβάλλεσθαι εἰς.. αἷμα Χριστοῦ ΤἸϑορῃτ, Η ἰπεὲνρ.3(Μ.87. 
2804}); νῦν ἐρωτᾷς, πῶς ὁ ἄρτος γίνεται σῶμα Χριστοῦ, καὶ ὃ οἷ, καὶ τὸ 
ὕδωρ, αἷμα Χριστοῦ"...πνεῦμα ἅγιον ἐπιφοιτᾷ, καὶ ταῦτα ποιεῖ τὰ ὑπὲρ 
λόγον καὶ ἔννοιαν 70.}). ζ.0.4.13(Μ.04.1141Ὰ} ἐπειδὴ ἔθος τοῖς ἀνθρώ- 
ποῖς ἄρτον ἐσθίειν, ὕδωρ τε καὶ οἷ. πίνειν, συνέζευξεν αὐτοῖς τὴν αὐτοῦ 
θεότητα, καὶ πεποίηκεν αὐτὰ σῶμα καὶ αἷμα αὐτοῦ, ἵνα διὰ τῶν συνήθων 
καὶ κατὰ φύσιν, ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν γενώμεθα ἐξ.(11444}; ὅ τῆς προ- 
θέσεως ἄρτος, οἷ. τε καὶ ὕδωρ διὰ τῆς ἐπικλήσεως καὶ ἐπιφοιτήσεως τοῦ 
ἁγίου πνεύματος, ὑπερφνῶς μεταποιοῦνται εἰς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ 

δ αἵ ἱ οὐκ εἰσὶ δύο, ἀλλ᾽ ὃν καὶ τὸ αὐτό 1. (1145Α}; ποῖ ἃ τπετα τὸ αἷμα, καὶ οὐκ εἰσὶ δύο, ἀ 
ϑντώθοῖ, 160.(11484) οἰ, 5. τύπος ; ΒΟ Ρἢ δοπιβ πᾶνε οα! δα τπ6 
δἰδσαςπῖβ Ὀεΐοσε σοῃηϑοοζα που ἀντέτυπα, 1δ.{τ1534}; ο. φαλν οἱ 
ὙΠῸ τὸ ὈῈ τι5ε6 ; σίκερα ἐπιτηδευτά ἰογθϊἄάθη, (α»..4.Ὀ.2; οοτὰ- 
Ῥίαῖπὲ ἀρόῦε ῬΌΟΥ δηᾷ ἱμϑιβηςϊεπΐ ΒΌΡΡΙ 68, Θὰ Ρ.10 8Ρ. ΟΒειγτ δεῖ. 
(0.25.17; Η.2.5208); ἃ. 56 ἴῃ Μδτυσοϑίδη τἱῖθ, [τϑρ,ἤα6}.1. 13. 2(Μ. 1: 
5804); 6. ἴπ Ῥᾶρδῃ ΠΙΡατίοτιβ, “4.1 Ὕο»» Α. 77(0.192.10)}; καὶ ἡ τῶν 
οἴνων σπονδὴ καὶ αὐτὰ κορεῖ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα ΗΠ οΉ} ΟἸδ,. 11. 
15; 3. ἐχορ, σδῃ. 40:11, 85 Βυ ΡΟ] ἰΖίασ (τ βὶ᾿5 Ὀ]οοᾶ, Ταβι ταί, 
54.1τ(}1.6.ς020) ; οἱνΟτιλονι. 7.8 ἐπ θη. (Ν1.12.2608); Ὑμάτ,εγαν, τ(4. 
25); ῬΥ.0:2,5, ἃ5 Κπονίθασε οἵ (ῃχίβε, σαὶ πο] θα ὈΥ ΡτορΒοί5, θυ, 
ἐχῥ. ἐπ ἔγ.ο: 2(Μ. 17. 1858); οἶνον τὴν ἐκ μελέτης τῶν θείων γραφῶν 
ἐπίγνωσιν αὐτοῦ [δο. τοῦ θεοθ)]... καὶ τίμιον αἷμα αὐτοῦ Πιάντη, γος 
(Μ.39.1τ6334}); τὰ θεῖα, φωναῖς ἀνθρωπίναις ἐκέρασεν, ὅ ἐστιν σοφίᾳ 
ἀνθρώπων Οτν5. 3.4] ΤΉ ΡΥ: :2(}. 64.6808) ; πίετε τὸ κατὰ γνῶσιν δίκην 
οἴνου εὐφραῖνον ὑμᾶς, καὶ πρὸς θέωσιν ἐξιστῶν αἷμά μου, ὃ τῇ θεότητι 
παραδόξως κεκέρακα ΤΡτοΙ..}γ.0: κ(Μ.87.13010}); Οδηΐ,1:2,4, 85 
ἀοοίτπε5 οἵ Τὰᾶνν ἀπά ρχορμοίβ, εἴν Οτιλονμι ἴῃ Οαπὶ.(ρΡ.04.8; Μ. 13. 
370); οα Οσηξτίριτιι,2ο; Μ.13.000); (δηξ.2:4, ἃ5 ταγϑεῖςα] ὙΨ]Π6 
οὗ ἴπι6 Ἄηε, (μτίβέ, ἄταν ἔγοτη ἀοοίτπο5. οὗ σαυτῇ απ ταϊπρ]θά 
Ὦν ὙΥΞαοπ {τ61, Ῥγ. 912), οἰ Ἰά, ἀονι. 3 τὴ Οαπὶ (ρ0.18ς. 14--|δ6. 2; 
Μ.13.1τορὰ-Ο); (κηΐ, 4: 1Ὸ ἐκαλλιώθησαν. γὰρ αἱ δύο διαθῆκαι καὶ ἀπὸ 
τοῦ πνευματικοῦ οἵ. ὅπερ ἐστίν, ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ «Χριστοῦ 

ἘΠ αν  αμη τοίϑα )σ πο)" (δηΐ.8:2, ἃ5 βαογρά ἀοοΐσηθ, Τ Βαϊ. 
ζαηΐ.8:2(2.153) ν. ἄμπελος; 1,στοῖ 34, 85 (ἢ τῖβι 5 ἰοϑοβίηρ, Δρρ θα 
το ἴῃς ψουπαβ οὗ [Ἀ]|δῃ τηαῃ σαμιβεα Ὀγ ἔπ, δαί Πειτο: 208. (ρ.88. 
22); 70.2:1--11 πρὸ μὲν ᾿Ιησοῦ ἢ γραφὴ ὕδωρ ἦν, ἀπὸ δὲ τοῦ ᾿Ιησοῦ 
οἷ, ἡμῖν γεγένηται Οτ. 70.13.6(δο; Ρ.295.1; Μ.14.5170)} ὑστέρησεν. 
ὁ πρότερος οἷ, διὰ τὸ “ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι ᾿Ιωάννου᾽, 
τὸ καλοῦ οἵ, εὐπορηκέναι ἡμᾶς οἷς συνανάκειται ᾿Ιησοῦς τά. »- 
74 ἴῃ 70. (0.541.27}.}} 1τὉ .30(Ρ. 5οῦ.15); τὸ ὕδωρ ποτὲ εἰς οἷ, οἰκείῳ 
νεύματι μεταβέβληκεν...καὶ οὐκ ἀξιόπιστός ἐστιν οἷ, εἰς αἷμα μετα- 
βαλών; Οντ, Η ,οαἰφο}..22.2; “ἰδ ΜΙΟἢ [8164 τεργεβθμτηρ ΓΑ, 
τηϊτασιίοιβ ἷὴ6 ΟΠ τ οὶ 5 ἀοοίηπε, ὕγτ. 7..ὕ 2; τί. 137}.-1284}; 10. 
15:1 τὰ. “μυστικὰ θεωρήματα...ἔστιν ἀπὸ τῆς ᾿ἀληθινῆς ἀμπέλονυ' 
ἐρχόμενα, ᾿οἶνος᾽ καλούμενα ΟΥ. 7ο.1.30(33; Ρ.37.32; Μ.14.808); σὺ 
γὰρ εἶ ἀληϑινὴ ἄμπελος, ἀφ᾽ ἧς ὁ σωτήριος οἷ, γεωργούμενος ἐν ταῖς 
πνευματικαῖς ἀποθλέβεται ληνοῖς ΟὙΒαΤ (αηΉ.7:9(2.149) ὃ 0.10: 34, 
Βα ἐγαη.τ(4.25); ὁ δὲ οἷ, καὶ "τὸ ὕδωρ [1.6,. οἵ δι ματ 51} ἐστὶ τὸ 

ἐξελθὸν ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ αἷμα καὶ ὕδωρ 1868. ἀσηγοὶ. 31τα(ρ. 264. 
το); Το. ΟΡ φοΉ ΦΡΆΡΙ. (Μ.ο8. 3978); ἂς,2: 13 νέος γὰρ ἦν ἀληθῶς ὁ 
οἷ, καινῆς διαθήκης ἡ χάρις" ἀλλ᾽ ὁ νέος οὗτος οἷ, ἀπὸ νοητῆς ἀμπέλου 
Ονγ. Ἡ.οαἰεε,τη.τϑ; Ῥβ το: ἐὰν ἦ ὃ πατὴρ οἷ. εὐφραίνων καρδίαν 
καὶ ὃ υἱὸς οἷ. ..., καὶ τὸ πνεῦμα οἷ, ΤΑτΤΙ ἀταὶ, ΤΥῖν.τ.27(}1.28.,11578); 
4. ἴὴ πη΄εγρτη. οὐ ΝΑ ΖΙσ 6 νον, ΟΥ̓Χ ἢ Ἐγι2οῖτ(Μ.17.2090) εἷἴ. 8. 
«Ναζιραῖος; ̓  τοί, ΡΒΕΠΘΩΟΘ οὗ ἴο, Βαρῖ, μήτε ἐσθίων μήτε πίνων---- 
δηλαδὴ κρέα καὶ οἷ. ῬᾺ]] ἢ. απ, ρτοεῖη. (ρ.13.8; Μ.34.τοο3); ἀσπικ 
ὧν (ῃγχβέ αἰΐζου Ἐδβυσγεοίίοη, ὕβυγϑ. λοι. 82. 2 ἴῃ Δι. (7. 844); 
5. τηεῖ,, οἱ Η, Οποβί ἀναλόγως τοίνυν κιρνᾶται ὅ μὲν οἷ, τῷ ὕδατι, 
τῷ δὲ ἀνθρώπῳ τὸ πνεῦμα Οἵοπλ, ῥαρά.2.2(Ρ.τόϑ.5; Μ.8,.4098); ἜΧχερ. 
(σξῃ. 40:11 οἶνον δὲ τὸ καταβὰν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ πατρικὸν 

πνεῦμα ΤΠρρ.δφῃ. αςιτβϑί(ρ.34.17) : οἷ. δὲ ἡ ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος δύναμις. 
1}. γ5(ρ. 309.3}; ἐχερ. Μι.9: 1, εἴ. μὲ υἵμηι πουμῖι, 14 45 ΦΡΙνί τς 
δαμεῖϊ ὅγαϊταν σηδεΤρογεηὶ πουϊίαίερε, [8 Ῥυύηις, 1.3. 7(Ρ. 50.2; Μ.τ1. 

153})}; τοῦ πνευματικοῦ τούτου διάπλεοι γεγονότες οἵ,, Β ΤΉΡ εν 

ϑείων λαλήσωμεν διηγήματα αο,Αδρ.αγί τ (ΜΝ ,34.021Ὰ}; 6. ἴῃ ρμαγ- 
τηρῃΐ οὗ ἢγβίτ-πι15 ὡσαύτως κεράμιον οἴνον.. ἀνοίξας, τὴν ἀπαρχὴν 
λαβὼν δὸς τοῖς προφήταις 14.14.6; ἴο ὈΙΒΉΟΡ διδόντες αὐτῷ ὡς 
ἱερεῖ θεοῦ, ἀπαρχὴν..«οἴνου (ὐρηδὶ, ΑΓ ρ.2.24.ς; κεραμίον οἴνου..«τὴν 
ἀπαρχὴν δώσεις τοῖς ἱερεῦσιν ἰδ. 7.20.3. 

Ἐοἰνοσσόος, εὐὐν:δ- ῥγεδεγοίηρ, ΟΠ .ῥαν, 70.4:7(}1.43.761.}. 

946 οἰωνοσκοπία 

Ἐρἰνότευκτος, σαμφε ὧν τοίπε, 0.1).κατη ῥέρ.Βγ(ρ.216; Μιοό- 
8374). 

Ἰροἰνόφιλος, ἡοηά οὗ ὐἴηε, ῬᾺ]}. 1 ἀ:5.47(0.130.21; Μ.34.12010).Ψ 
οἰνοφλυγέω, "παῖε ἀγηξ, ῬΑΠΟυ Οἤννς, Ἱ(Ρ.20.1ο; Μ.47.24). 
οἰνοφλυγία, ἡ, δοιιέ οὐ ἐγ σημέδς, Βδ5. οι. (2.40) Μ.31. 

τόρΟ) ; Ρ]αγ., μα. Μορβ.Ος.7: ἢ (Μ,66,16ς}). 
οἰνοχο-έω, ῥοιεν οἵδ τυίης, ταδί. τὸν οἶνον τὸν ἐμποιοῦντα εὐφροσύνην 

αἰώνιον “"οὔντος τοῦ πνεύματος Ῥτοί,,ἴςοΣ :216.(Μ.87. 1860 Ὰ). 
οἰνοχοῖα, ἡ, Ῥομνίης οὶ οὗ τυΐηε; ταεῖ,, Οὗ 5. Ῥδὰ] πρὸς τὴν οἱ, τοῦ 

λόγου φιάλη γενόμενος ΟΥ̓ “ΝΥ 85. ἄηι. 14 ἰη (αὶ. (Μ.4λ.τούβᾺ). 
οἰνόω, ἐμέγηε τηΐο τοῖηθ νάματος οἰνωθέντος Νοπη, ῥᾳγ..0.2:0(}1.43. 

618); 1.4: 4 (7840). 
οἰνώδης, 1. αὐεείοώ ὃν τοῖπε, ΟἸγνβποηιῖη τύ ον.7.12(3.105}}};2. οὗ 

τοῖμε, οἵ ταΐταολο δ (λπα ἡ ἐξ ὑδάτων οἰνώδης ἐμφόρησις ϑορῇτ., Η. 
ἐρ.γη.(1.8).31164}. 

οἰόβιος, ἰυίηρ αἷἴοηε; οἵ δϑορίϊοβ, συ Ναζιεαγρι.τ.2.1.46(Μ.37. 
5254}; 19.1.2.5.11(6434)}. 

Ἐρἰόγονος, ὁ, ομίγ-δεροϊοη;, Οτ Νζ.οαν»".2.1.38,6(Μ.37.13264). 
οἰόκερως, ὁ, τητοογη, Δ ΡΟ]]},»ηεΐ, Β5.28:6(Ν.33.1348}). 
οἷἱοσδήποτε, ὧτν τοϊαιϊδοένεν οὐδὲ οἱ, πρόφασιν (Ὠγγπ5.ἤομι.16.4 τη 

.7ο.(8.95Ὰ}); 1Ὁ.18 φ(τοϑ}0) ; ταὶ Οκγ δι, οἱ μά. τπ(ρ.78.10). 
- οἷἱοσδηποτοῦν, ὦ} τὐλαίδοευεν, Τυβί, ἀΐαί.125.2(Μ.6.7650); οὗ 

τυλαίευεν κίμά, 10.1).ἀτ5}.(}.ο6.13450). 
Ἐρίοσδήτις, σγ τυ᾿αΐουον, 170. 6]. εαπ.(0.432); 5.ν.}., ἀν ῬδΊβοπ, 

τοἠοέυεν με πῖᾶν δε, Ἡοτας],. που. 24{Ρ.42). 
οἱοσδητισοῦν, σὴν τοῤαϊδοευεῦ, ΗΠρΡ.ἤαεν.6.24(ρ. τοι; Μ.τό. 

22300). 
οἱοσποτοῦν, ἀηγ τοπαϊποευεν, Οτι( εἶς.6.6τ(ρ.131.31; Μ.11.13028). 
οἰοχίτων, ῥοθεος5ἸῊΡ ΟΥ τοσαγίηρ ομὶν α ἱμηῖο, ΟΥ̓͂Ν Ζ.κανη1.2.2 

(Ῥοεμη.)5.147(}1.37.1532.). 
ὀΐσσομαι, ΞΞ οἴομαι, ἐδηήὴην, Ῥά}}.5}}. δορλ. το )(Μ.86.2158.), 
ὀϊστεύω, Ξἠοοὶ αἱ, Νοππορῥαγ. [ο.το: 3τ(Μ,43,8274}; 2δ.τι: Βίβ4οΟ), 
οἰστός, ἐΐα! ἐ4Ἡ δὲ δογηέ, ἰοἰεγαδίε, Ογτ.Ος.30 (3.108); Ιά. {πἰπι0 

(65,3258); ἰὼ ΟὨχιβίοὶ, δἰ]υβίοη το θυχπὶπρ ὈυΒἢ οὐ γὰρ ἣν ἀμήχανον 
τῷ φιλανθρώπῳ θεῷ, οἰστὸν ἑαυτὸν ἀποφῆναι τοῖς τῆς ἀνθρωπότητος 
μέτροις... .οἰστὴ δὲ ὅπως ταῖς τῆς φλογὸς ἐμβολαῖς ἡ εὐκατάπρηστος 
ὕλη Ἰά (Ογ. μη. (:,.7378,0.. 

οἰστρηλασία, ἡ, π4αὦ ῥαξείοη, 51. 6]. }}Ὀ.1.423(}}.78.4178); 
Ογτι λον ἄϊυ.το( Μ.77.ττοβο). 

οἰστρηλατ-έω, 1. δὲ ταί, ἸλῖΊΔη.5. παιδεύουσα ἡμᾶς μὴ “-εἶν ὀπίσω 
σαρκὸς (Ἡτνϑὶρρ. ἐπε 70. Βαρὶ.(Ρ.46.22); 2. Ρ855.; 8. δὲ τιαδάφηεά, 
ἄγνος νπαὰ, τεῖ. ϑεχααὶ ραβδίοη ἀσχημονῶσιν «"ούμενοι τὴν ψυχήν 
Μειη. Ἐγῃ.3.14(Ρ.44.5; Μ.1β.85Α); οἵ Τ7υ]18η ταῖς κατὰ μικρὸν 

Ἱ μανέαις “-οὐμενος (τ. Νὰ 2.0;.ς.8(}1,35.6720); δεινοτάτῃ φιλίᾳ οἱ, ῬῊ. 
(ατρ(ἀηΐνι :τ(Μ.40.338}; τοί, αἸἰβοοπεπιβα σοπμσυ παρα ἕνα μηκέτι 
““ὥνται 4. Ὀεὶχ.εἰϑδῖηι. 4(Ρ .84.26); Ὁ. δὲ Ξἰτιτς, ξοαάείζ, οὐ νιαΔάσηοά 
Ιηἴο ΟἹ ἐονψαγβ πονηρῷ συνειδότι οἱ, πρὸς τὴν βάσανον ΟΥ. ἐγ πε Ἐς. 
τς 5(ρ. 71.134}; Μειῃ. ΦὙΠΉ.5. πίρ.59.13; Μ.18,1ο50); ““ούμενοι γὰρ ὑπὸ 
τοῦ ἐνεργοῦντος ἐν αὐτοῖς διαβόλου εἰς... ἡδονήν ΑἸ]6Χ.Δ}.ἐρ. «16 χ.1 
(0.19.4; Μ.18.5484). 

Ἐοἰστρηλάτημα, τό, »ιαάπεες, ΤΝῚ].παγν.4(}1.70.6218). 
οἴστρημα, τό, γοσάτηρ, τποιογπεόη; οἵ ἀδιοηβ, ΔΙΠ ΐρειστ (ΜΝ, 

25. ττ60). 
οἰστρομανής, γαρίρρ, ἐνίοις, Οναε. δ ῖδιτοιτα,; 1.1τ,365; 19.3.8το. 
οἰστρομανία, ἡ, 1γδαη6 ῥαπεῖοη, Βα5.ὅ 6] Τἠδο τ(Μ.8ς. 5204). 
οἰστρώδης, Τγεηεῖοά, { Γαδ, ογιγ.4(Μ.6.2360). 
οἶφι, τό, φῤῥαΐ, ΟἸεπι. 5 7.2. ττ(ρ.τ40,0; Μ.8.9884), 
οἰωνίζομαι, 1. Ιῃΐταπ5.,) ἀϊυῖμα ὃν νιδατὶς οὗ οπιθης ; Του ἄθη ἴῃ 

Μίοβαϊς ἰανν, Β45..15.77(1.4330; Μ.30.2488); (Βτυβιλοη δ. 4 τῷ ΠΡ᾿, 
{11.440}; 2. {π8Π5., γεραγά ας απ ΟἸΙΘΉ οἰωνισαμένον τινός, ὅτι κατ- 
ἔφαγεν ὑς τὰ δελφάκια (Ἰ]ετη.5:7.7.4{0.17.18; Μ.9.4324}; γεραγά ας μη- 
ονυιμμαὶθ, ἀερίογε, αὖον, νον μοί, τι Νγϑοιυέγρι(ρ.262.16; Μ, 
46.3320) ; ἰατηεπίϑίοηι, ΟΠγνβ. θη. 1 5.4. 1. Π εὑ (τ2.156}0}; ρονδεν, 
1.18. 3(1788,0); γεραγά ας ὑγίηρίηρ {{| γονίμηε, τὰ ἤοηι.70.2 ἴῃ ΜΙ. 
(7.680) ; γεραγά ας ἀεεμγ5ε ; [μ6 (γοβδβ. ᾿, ἤονη, 8 5.1 τη [0.(8,594Ὰ). 

οἰώνισμα, τό, 1. ἰαδτη ογπεης ὃν τυαίεδτηρ δίγάς οἱ, δὲ ἡ 36. 
παρατήρησις] διὰ πτηνῶν Βα {ι.53 ἡη 4 ερ.(1.548}; φαρμακείαις 
καὶ δαιμονιώδεσιν οἱ, 170.) ὁ}. ΤΑῤὝη (ΝΜ 05.535 60); 2. ονγεοη, ῥρογίοηὶ 
τῶν νομικῶν οἷ, ΤΌ γτ, οἰ.» Τίδ᾽ (608; Μ.171.1277}). 

οἰωνισμός, ὁ, οδεεγυσίοη οὗ Ομ ΦΉ5, 650. ἴτοπι Οἰγάβ,  ΡΉΥΥ 
φεύγετε... οἰωνισμούς ζοη51..4,4}Ρ}.2.62.2; ΟΥ̓͂Ν Κ55. (45.172; 
ΟΠ τυ β.ἠορ!. 4.6 ἴῃ ΤΟογ.(το.,328); οἱ, ... καὶ τοῖς ὁμοίοις μύθοις ἀσεβῶν 

1.0.1).Παεν.οΑ(Ν1.94.7570). 
οἰωνός, ὁ, ογηδη:; ΟΥ̓ ἃ 5815 δτουπάϊηρ, ΞΥΠΕΒ, ἐΡ. 4(Μ.66. 13288). 
οἰωνοσκοπία, ἡ, ̓ργαοιῖρε οἵ ΟΡ οὐ μυσερά τις ἡγεῖται τὰ τῆς οἷ. 

αἴτια; Ἐπιδῖ, ηραςί.24{(0.54.16; Μ,18.6648); οἱ,, μαντεία,.. «λατρεῖαί 



οἰωνοσκοπική 

εἰσι διαβόλον ὕγτ. Ἡ «εαἰδεῖ.τθ.8; σοπαάετηποα 85 [ἀο]αίγν, συτς.44 

(3.158). 
οἰωνοσκοπική, ἡ, [36, τέχνη], αγὶ οὗ αργν, Ὑπάτ φζεεί.τ(ρ.1ο, 

2; 4-600). 
᾿οἰωνοσκόπος, ὁ, ΠΡ μὴ γίνου οἰ. Τ1ά.3,4; βουληθεὶς δέ ποτε ὃ 

θεὸς δι᾽ οἰωνοσκόπου ἀποτρέψαι ἀπὸ τῆς οἰωνιστικῆς πεποίηκε πνεῦμα 
ἐν τῷ οἱ. εἰπεῖν Οτ,εἰς.4.οε(ρΡ.368,11,12; Μ.11.11738). 

Ἐρίωσδήποτε, 5: ΘῊΡ τοῖν τπαίσοούεν, ἘΠδοπι. Β. 5 εἰ.7.6(Μ.86. 
1248). 

ὀκλάζοω, 1. κπδεῖ ἴπι ΡΙΔΥΘΥ ἐν γόνασιν ὁ, Ταυπί. ἀταὶ, 90. 5(Ν.6. 
6028); οἵπξ ἀοιυῃ; ἵπ ΞΡ οαύλου, ΝΟΠΠ.}αν. 0.41:20(Μ.43.1174}} 
2. ζαϊπὶ, τ1γ6, ΝΕ οὗ θοᾶν ἴῃ ἀβαίῃ, Μεῃ.;γ6ς5,1. τ(ρ.307.1; Μ, 
18.2810}; ἴτοτη δχβαυβίοη, Ρ4]}. 8.  μς.τϑίρ.σουΣΙ ; Μ.34.1057Ὰ}; 
τροτα ν ζατΐ οὐδὲ πρὸς ὀλίγον “όντων τὴν παρρησίαν ζοηβῖ,Ογ,5.6.22 
(Ρ.188.21 : Μ.20.13040); Ατἴμιλι ἄγ τί, 206. αι ; Μ.25.)418); τοὺς πρὸς 
τὴν ἀληθῆ πίστιν σϑοντας φανεροὺς πᾶσι ποιῆσαι Β45..}.60.2(3. 1631; 
Μ.32. 4320); ὄντ ΒΞ: οο: 6(Μ.69. 1220 Α}) ; 14. ᾿ἰη.ο(65,3258}; περὶ τὴν 
μαρτυρίαν ὀκλάσαντες ὙΠρΡΗΠ.οξγομ.Ρ. 425 (Μ τοδ. τοΟ40); πιεΐ., οὗ 
Ἀορο5, Β85.56].ογ,20, τ(1.8ς.2264); οὗ ἀοοΐοτβ, ἔα Πρ Ὀεέοταε 8 
ἀἴβοαβε, Βορῃγ. Ηρ γ.Ογν.ο: 0.51(}1.87.3613}); α. ἀ6ἴ. στηρίζειν με 
μικροψυχίαις “ποντα 1 δρο νη. (}1.8).31400). 

ὀκνηρία, ἡ, εἰμρρίβἑμεςς, ἰασίμοος ; οἱ 500], Βᾶδ5.γερ.δν.τ]4(2.413Ε; 
Μ.2τ.11078); μὴ ἀγαπήσῃς τὴν ὁ. Ἐδαΐδ5 ογ.16.2(ρ.88) : Ἐπιδίχαϊ, διαί. 
αητη1.1(0.327); 85 ΨΟΥΚ οἱ [εν], 1)οτ οεὶ,.2.2(Μ.88,16410). 

ὀκνηρός, 1. γεϊμείαηί, μοσταμ ἀ. πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν τ ΤἬΔΌΠι. 
απ. Ον (ρ.14.1; Μ.1ο.1ο688}; ἕνα...ὀκνηρότερος γένηται ὁ ἀνὴρ 536. 
Ραίε] περὶ τὰν φόνον (Ὠτγϑ5.ἠοπ.δ6.1 τη Δ11.{7.8128}; εἰμρρί δ, ἰαῖγ, 
ον ΟἸδιμ.ττ.30; Ὁτγβ.δας, 3. τό(ρ.84.17; τ1.2068}; 1ἃ, 5 αέ.1.2(2.44}; 
Ὅγτ, ΤΠ κτουτϑ( ΜΝ ,72.8764Α}); 2. ἱγομδίοσομιο, δωγάθησοηιε ταῦτα λέγειν 
«οὐοὐκ ὀκνηρόν ΤΑΤΗ ταί. ΤΥῖη.3.28(}}.28,12450). 

Ἐὀκνοποιέω, γηαῆε εἰμρρτοι, ταΐ6, ΟΥιεαριῖη Ῥν τ τ21(}.11.2528). 
: ὄκνος, ὁ (Α), εἰμρρίδἑμεσα, ἰασίηεες, σοί οἵγε μὴν ὅ, καὶ ἀργίᾳ 

δεδουλωμένοι ἐν ἐσχάτοις ἔσονται κακοῖς ΟΥτ. Κ»ν.}1!.2ς: 14{{.{}1.72. 
4480); τὸν ἀκερδῆ καὶ ἐπάρατον ὅ. Ἰὰ.,κτο: τ5Ὲ,(}1.72.8738); ἀτιμία 
δὲ ἔσται τοῖς ὄκνῳ νενικημένοις εαἰ.ἴ,ς.19: τ3(Ρ.139.15). 

ξὄκνος, ὁ (Β), ρατί οἵ δαυϊρτηδηξ οὗ ἃ 5110, ΡΕΓΠ. ἴου βεσασιηρ [μ8 
βίεεσίηρ- ΟΣ ἴῃ ροβίζιοη ὄκνων τε καὶ αὐχενίων ἘΡΙΡΗ.ἤαεγ.61.3(ρ.383. 
το; Μι4τ.τοή4Δ). 

᾿ὀκνόφιλος, ἐμεϊτηδά ἰο Ἰάϊόηδ55, ὕντ. [0.2.5(4.1τ04Δ). 
Ἐῤκτᾶβα, ἡ, (1,αἱ. σείανα) ἑακ οὗ τὲ ῥέε ἐογιῖ., Θοργ τ Ογγ. 

δὲ ο.τ(Μ.87. 34240). 
Ἐὀκταβάριος, ὁ, ([81. οοἰαυαγ ει) εοἰϊδείον οὗ ἰξε οαἴανα, Βορθτ.. 

φενιΟγγιεὶ 0.5 οἰς.(Μ.87.34248);,9 οἱΟΟ ᾿ς Μίμο (Ἰδιεερόαι, 
8860. 1ν-ν}. 

ὀκταετηρίς, ἡ; ἡΠρν οὗ εἰσῆὶ γεανς, Δίτις, ἐπγοη. ΟΜ, το. 844). 
ὀκταετία, ἡ, -- ἴοτερ., Αἰπιο,εἠγοη τα (.1ο.848); ἘΡΙρΡῺ.ἤσγ.τ6.1 

{(ρ.210.132; Μ,41.2488Β); ΣΕΡΙΡΠ. ἐρί μαεγιτο(ρ.351.23). 
Ἐῤκταξζύξ, εἰμί οί, Ῥαυ].5}}. δ ρ..732(Μ.86,21474). 
ὀκταήμερος, 1. εἰσί! ἄαγνς οἰά τὸ παιδίον [50. (ΒΥ]50)...τὸ ὁ, περι- 

Τὴν ἐδεν ΔΩΡ. ἠοη.2 ἀ(Μ. 39. 520); ; 70.}..0υ.4.23(}.04.1204Ἀ}; 
2. ὁ τῶὲ εἰρίδ ἀαν; οἵ οἰχοιμηοϊβίοι, Ιχβη.ἤσεν.1.17.3(Μ.7.6458); 
ἘΡΙΡΗ. ἤαεν.30.26{(0.369.24,28 ; Μ.41.4528); [0.1}.72].2(}1.95.608}.ὕ 

Ἐῤκτάηχος, ἡ, οἠβεε-δοοῖ, ςοπῖαϊηίπσ {τοραῦῖα Δ Πα ΟΥ̓ΠΕΙ ΟΠδηΐβ, 
δοοοχάϊῃρ ἴο εἰρῃϊ ἴοηθ5, Νοηῖος, το. 

ὀκτάμηνος, ὁ, ἡ, εὐ δονη τη Δὲ εἴσμ! τποηὶδ οἢ ρεδιαίἰ0Ή, ΟΥ̓ 
ζΞο. περίοδος] ρογϊοά οὐ φέδίαοη ἰασηρ εἰρἢ! μιοηῆς, ἴὰ {{π|6 οὗ 
τηραϊοαὶ θοοῖς, (Ἰ]οτη. εἰν, 6. τοίρ.502.2 1; Μ.0.265.). 

Ἐῤκτάπλευρος, εἰρἠϊ-51464, ῬὰΜ].51}.,δο᾿.728(}1,86.21474). 
ὀκταπλοῦς, 6 σἠ!-7οϊά ; πραΐ, ρ]ατ., Οείαρία, ττὶς οὐ Οτρεπ᾿β 

Διγαιρετηθπῖ οἵ ΟἹ  ἰεχέ τοῖς λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿Εξαπλοῖς ἢ 
Ὃ., τὰς μὲν δύο ᾿Εβραϊκὰς σελίδας καὶ τὰς ἐξ τῶν ἑρμηνευτῶν ἐκ 
παραλλήλου ἀντιπαραθείς, μεγάλην ὠφέλειαν γνώσεως ἔδωκε τοῖς 
φιλοκάλοις ἘΡΙΡΠ.,5π6η5.7(}1.42.2484). 

ὀκτάπους, εἰγἠϊ-[οοἱεά, (τ. ΝΖ. εαγηη.1.2.1.7γ14(Μ.37.5763); 865 
διῦϑί., ἢ αὖ, ακ. εἠοϊ.4.5.4.2(Ν}1.4.2448). 

"ὀκταπτερυγός, εἴρβ!- τοῖγιφεί, εαἱ ρος.4:6[{.{Ρ.244. .10). 
ὀκτάς, ἡ, σοϊας αὶ ἐπαγαγὼν [5ο, ἙΌΠΟΓΑΪμ5]. 

ἀναρμόστους ὕβρέων τέ καὶ λοιδορημάτων ὁ. τ δ 85, μη .ο(2 Ρ.212. 

χ7; Μ.45.800}). 
. Ἐῤκτάστιχος, οὗ εἰρ᾿ὶ [1:65 ΟΥ̓ ϑεγ565, ϑγιεβ. αϑίγοία.(ρ.14τ.1ς; Μ, 

66. τπϑεο). 
᾿Οκτάτευχος, ἡ, Οεἰαϊειεῖ, ΤϑτΩδ ἴοσ ἢτϑὶ εἰρῃὶ θοοκ5 οἵ ΟἿ᾽, 

Τστερεηι δς}.(Μ.86.621.) : το, σόηρτοεπῃ (Μ.87.21Ὰ) ἢ ὭΒΙὴΕ οἵ 
ΨΟΥΚ ἡ Ῥδυβίβϑη σα]ΠΡΊΟΙ τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ ᾿ Οστάνης φησὶ περὶ αὐτοῦ ἐν 
τῇ ἐπιγραφομένῃ ᾿᾽Ὃ. Ἐπ5..4.τ.ἸΟο(428Β; Μ.21. πω οἰτηρ ΡΏΠΟ οὗ 
ΒγΌ]ο5. 
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ὀκτάτομος, ἐπὶ εἰρλ (γιός, ῬδᾺ]},8}}. ορ᾿, ὁ οί Ν.86,21428). 
π᾿ Οκτώβριος, (1,Δἴ. Οεἰοδεν) οὗ Οείοδεν, Αραῖῃυν. 111.142(0.72}); 

γιΑΡενε.ϑοίρ.55.11); ΑΙ. Βομοίαβι, οί, τ. τ7(0.24). 
ὀκτωκαιδέκατος, εἰσἠεεμίδ, [5ς. σημεῖον], ἃ ῬΙΪαοα εἰρμέθεη πη1165 

ἀἰδίδηϊς ἴσχοπι Δἰοχαπάγια, [0.Μόβομ, ῥγαὶ, τοί .87.20734}); 48.162 
(39298). 

Ἐῤκτωκαιεικοσαετηρίς, ἥ, ἐγείε οΓ πυεηϊγν-εἰρηϊ γεανς, Ολγοη. 
Ῥαξεζ. τοί .02.884) ; ἐδιΡ.τ (800) ; ἐδ. 0.13,14(924). 

ἘΟκτώμβριος, -- ᾿Οκτώβριος, ΜΙ. Ανϊαάη.χΒ(ρ.133.12); ΑΡΥ(ΕΡΗ. 
αηηπιπ!.2(Ρ.443.38). 

["Ἰδκύμωρος, -Ξ ὠκύμορος, φοοῖ; ἰοὸ ἀϊε, ΟἸγτηρ. οὐ 7:21(Μ.03, 
ΙΟπΑ). 

["]ὀκύπτερα, τά, -- ὠκύπτερα, ἰοηρ φμῖ-ζεαίδενς τὲ ἃ τὐΐηρ, 
ΟἸψταρ. Ποῦ οἱ 26(Μ.93.1254). 

Ἐδὁλαίματος, αἰΐ δίοοάγ ; οἱ μαπα8, ἄῤος, Ῥαμί. Ξό(Ρ. 59). 
ὀλβιόδωρος, ῥεείοιυίησ δἰτες; οἵ (μτίϑι, Οὐ ΝαζΖιεαγηι.2.1.38.9(Μ. 

37.13264). 
ἘὀΧχεάριος, ὁ, δαίἑ εἰοαΐγοον» αἰἰδηάσηϊ, ἘΡΙΡ. ἀσεν.3ο.24(0.365. 

11; Μ.41.4458). 
ὀλεθρίως, ἐγ; ῥρεγηϊείοιις ζασίίοη, οι τε. ἦ..3.3.6(Ν.3.4220); ἐδ. 

7.1.2(5564}. 
"ὀλεθροποιός, ὀγτηρτηρ ἀεειγμοίζον; οἱ Ἰϑεν]}, γι. Ἡ καἰεεῖ. 4.1; 

οὗ 5ἴη, Ογσ. ἰς.4.4(2.6640). 
ὄλεθρος, ὁ, ἀεείγωειϊοη, 1.6. οὗ ἃ ΙπΟΣᾺ] ΟΥ βρι τυ] παΐττα 

καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ, καὶ λύεται ὁ ὅ. αὐτοῦ Ιρτι. Ερῆ. 13. 

ι; οὗ βεμΐεποβ ραββϑά οἡ ἴδ]]δη πιᾶπ, Με. σνῃ}.3.6(ρ.33.8; Μ.18. 
698); ἃ5 Ῥυπίβῃιηθηξ ἴὸσ ουριαϊῖν, ἤν» ἰδ, δ.τ5; ὁ θεὸς...δέδωκέ 
σοι χρήματα, οὐχ ἵνα κατακλείσῃς ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τῷ σῷ ΟὮχγϑΒ, 5 αἰ.2.7(2. 
208). 

ἐῤλεϑροτόκος, ῤῥγοάμείηρ ἀεειγειίοῃ, Το.) ἢον.4.23(Μ4.ο6,6218); 
17}0.}.8..}.39(Μ.96.12328); ἔϑορῆγ  ἰντοά (Μ.87.38070). 

ὀλεθροφόρος, ὀγΙηρίηρ γΐη, ΤΑτα ν δγπεῖ. 8, 1.28.1 5360); ; ἦδι9ο 
(1548); οἱ τεδοξίηρβ, ΟἸγταρ. είς :8(Μ.03.5448). 

["]ὀλεσίκαρπος, Ξ- ὠλεσέκαρπος, ἰοδίηρ τ Κγμεἶἰ, ΤΑΡΟΙ]] ες, 
126:2(Μ,33.15208)}. 

ὀλέσκω, -- ὀλέκω, ἀεείγογ, ἰταρετῖ, ὥλεσκον, νας, δῖθ.τ τοϑ; οὗ 
ΔΏΡΈΣ, ὀλέσκων, Ἠεπγ ΟΠ. 5, ἐφ ρ.τ,21(Μ.03.14024), 

ὀλετήρ, ὁ, ἀεείγογεν, οἱ (Ὠτίϑι τῶν ἀσεβῶν ὁ. Ἐλπι5.ἢ.κ το. 4 τοί .20. 
8528); ὁ. τῆς Ἀρείου αἱρέσεως (Ατίτηεῤ.ομ δία ἂρ ΑἸΠ γη τοί ».237. 
14; Μ.26,6ρ60); τοὺς ἄλλους θεοὺς ὁ. ἐκάλει ῬΆΠοβι, ἤ.6.7.το(Μ ὅς, 

Ἰ φοξῶ; οἵ ἀεπιοπβ, {[10.}).“γιερα. βα(ρ.οτ.ς ; ΜΝ .06.12018). 
Ἐὀλετήριος, ἀεε!γμανε, ἀεαάϊν, Ἐρὶρμ. μάν. 45.4{0.202.23; Μ.41. 

8360); 1δ.51.2(ρ.249.25.; 8800). 
ὀλιγάκις, ποῖ αμὰ ἤθη, ΟγΥ. Ῥ5.4:2(Μ.60.7330). 
Ἐῤλιγαμάρτητος, φωΐίεν οὗ [μ6, 170. 76].5εγηη.(Μ.88,102:}). 
ὀλιγανδρ-έω, εοπίαϊη {εἰν ῥεορίε ἢ ἐκκλησία κατ᾽ ἀρχὰς --οὔσα 

Ῥχος....5.52:6.{Μ.87.25138). 
ὀλιγάνθρωπος, οἵ ζεῖυ ῥεοῤίε, (ΠΥγβ.ἤομμ. 1.1 ἡ ἄσιργίης, (3, Ξοῦ), 
ὀλιγαρκής, εοπίομέ τὐὐΐ {{Π|ε, 1ἘξΒα5.Σιγιιεὶ μοηι.2.4(1.3400 ; Μ.30. 

450); πϑιῖ, 85 βαρβί., -ΞἪ ὀλιγαρκία, τ Νυβ5.ογ ἀοη. 4(ρ.78.14; Μ. 
44.1τ68})}. 

ὀλιγαρκία {-εια), ἡ, εὐπίεηίεμ! τὐτὶ {π|6, Βδι5.Ποή.15,4(2.38; 
Μ.31.1688); θαυμαστὸν ἡ ἐγκράτεια, καὶ ὁ. τ. ΝὰΖ.οΥγ.43.61(}},36. 
576Ὰ}); τὸ περὶ τὴν ὁ, αὐθαίρετον ΝῚ ΄αρση. (ΜΝ .79.9600); ζωὴν...τὴν 
ἐμφερῶς δι᾽ ὀλιγαρκείας τὸ ἀπροσδεὲς τῶν ἀγγέλων μιμονμένην Μαχ. 
απιρῖρ. (Μιρι τόσα). 

["ὀλιγηπελεέσκω, -Ξ ὀλιγηπελέω, δὲ τυαπηρ, γατὶ, ΤΔΡοΙ] πεί, 

Ἐς. ὁ3:1(Μ.33.1400Ὰ}. 
ὀλιγηπελίη, ἡ, τυεαΐνιεε5, Ογας, δ 1Ὁ.5.414. 
Ἐῤλιγηφρενίη, ἡ, 5.ν.1., {αϊηὶ-πξαγίοά οΥ τοσαβ-τπάεᾷ τοοπίαν, 

Ογαες. 1.7.6. 
[π|ὀόλιγοαμάρτητος, -- ὀλιγαμάρτητος, 70. ε].εαποπαγ.2(0.438); 

{70. [6}.5ἀγην.(Μ.88,10328). 
ὀλιγόβιος, σπογί-ἰϊυεά ; πειΐ. 85 5051., ςκογίηεδς οὗ 6, ΟΥΝ 858. 

αι .(Μ.45.1518}; Τμαῖ, τον. 4:3(3.187). 
ὀλιγογνώμων, 1. 7εεὑϊ]6-ὐτεα, εἰ ῥίά, ϑγυηιθβ.γέρη, τ4{(ρ.2ο0.1ο; Μ. 

66.178); οὗ ΙΔοϊαΐετβ, Ονσ.15.4.3(2.628Ε) ; οἱ ραραη ροῦϑ5,)α. ΓᾺ ἢ 
(63,256); 2. Ξεἰηιῤῥο-εμάεά, Ἰᾶ.1ς5.3.2(4300}.Ψ 

ὀλιγογράμματος, οΥ {ΠΠ|6 εἀμεαίίοη, ΑἸ ΘΟΒοίαβί, οί. 14.3(ρ.1 51). 
ὀλιγοδάπανος, εοςἰηρ ΠΠ|6, Βαβι γερ. 8ι5.22.τ(2.566Ὲ ; Μ,31.0774}; 

Ῥ}1.λ.} απς.δδίρ.1τ63.4; Ὀυϊ ςρεπάϊηρ Πα 16, Μ.34.1218}), 
ὀλιγοδεής, 1. πεεδίηρ, ἰασξίηρ {π||6 ὁ γὰρ τοῦ δικαίου ξηλωτής, ὡς 

ἂν τοῦ ἀνενδεοῦς ἐραστής, ὁ. Γ]εγα ῥγοὶ.τοίρ.75.21; Ν΄.8.2214); πςαΐ, 
ἃ5 βυρβί,, 1.5 ,γ,2.τϑ(ρ.155.1τ6; Μ,8.10208); (Πτνϑ9.ἤσηι.10.2 τη ἘρΆῆ. 
(11.135); 2. ἴῃ α {{Π|Ὸ πεεά; οἵ οὴς ἀαβι τ ἢρ' ϑοιῃς 5118}} την, ΝΙ], 
Μαρη.45(2λ1.79.10258). 



ὀλιγόδεια 

ὀλιγόδεια, ἡ, ἐσηἰεηίσηΐ τοί ξ “4116 πλοῦτον νόμιζε γνήσιόν καὶ 
βέβαιον τὴν ὁ, ΟΥ.Ν42.0}.244(Μ.37.388.}; ἐκ τῆς ὁ. προκόψαντες 
πλησίον τῶν ἀσωμάτων ἔστησαν δυνάμεων ΝΗ ὀχόγο,τϑ(Μ.70.7410) 
τὸ σῶμα..-τροφῆς δεῖται οὐ τρυφῆς, ὁ. οὐ πλησμονῆς 1514 Ῥε],ἐρῥ. 
2.57(Μ,γ8, 5008). 

ὀλιγοδίαιτος, ἤγειραὶ, Ν1.6}}.4.41τ(Μ.79. 5690). 
ὀλιγοδρανέω, δὲ τοέαξ, ΟΥ ΝαΣ.οαγ.2.1.87.τοί Μ.37.14344}; 1.2.2 

(ροθῃλ.}1,2(1451.). 
["]ὀλιγοήμερος, ἐμόν] υεά, ΝῚΙ ρ}ιτ. τοί Μ.79.:088). : 
Ἀὀλιγόθριξ, τοῖν {|ὲ|16 μαΐν; ἴῃ ἀθβουιριοη οὐ Πιβεηῖδη, Οἰγοη, 

Ῥακεΐ.».375(}1.92.0570.; οὔα Μ5). 
ὀλιγοθυμέω, δερογπα τοεαΐ, Βαττῃ. 4655, ραν .το4.14364). 
Ἐὀλιγοκτήμων, ῥοΞδεσοίηρ {1|6, Ογτ. }τιἴηι.γ(65.2268). 
Ἐδλιγόλαλος, εαγίηρ {Π116,| ΤΗΊΡΡ.ΤᾺ. ̓ ᾽.τ7(Ρ.50.3). 
ὀλιγομαθής, οΓ ἰἰ16 ἱεαγηΐηρ, Ἰτοὰὰἤαεγ.2.26.1τ(Μ.7.8οοὶ) ; ϑροῖ. 

᾿.6.2.35.το(Μ.67.3004}; Επτμ4].1014ς.«4..(Μ.8ς.6208). 
Ἐὀλιγομαθῶς, ἱρπογαηῖν, Βοοτ.}.6.4.).6(}1.61.473}). 
Ἐδλιγόνοια, ἡ, ἰμεὦ τη ει ἴροποο, Τα. Θι, ΗΠ ΥΥ.2 ῬΙΌΘΙΩ. (. 

99.353.) 
ὀλιγοπαιδία, ἡ, ῥετοηόος 9} εἰήϊάγοη, Ονγ.15.4.4(2.6748). 
Ἐὀλιγοπιστέω, λαῦε Πῆ|ε ξαϊίδ, Οντομον ἀν. τ2(55.3018); 14. ἔνε. 

9: 52 {0.92.26; Μ. οπι.). 
Ἐὀλιγοπιστία, ἡ, ἰαεὰ οὐ ζατλ, .4,Τἠοτη, ἀπὰς 182. 10); ΟὨτνβ, 

ἤν". 50.2 ἔμ ΜῈ (.7. Κτ6Ὰ}; ΝΙ.ΉΡ}.3.223(Μ,70.296Ὰ) 
ὀλιγότπιστος, οὗ {116 Κατίλ, 4. ΒΗ τ 44{(Ὁ.8ς.8); Μ. ΡΩ. τῴ. 63. 8); 

ῬᾺ]].}.} ατις.30(ρ.125.7; Μ.34.1105}). 
᾿ Ξῤλιγορημοσύνη, ἡ, {ειῦηε55 οὗ τυογάς, Α5τῖ. Ατὰ ἀοη δ(Μ.,40,2808), 
ὀλιγόσιτος, ἐαϊηρ ΠΠΠ||6} πδαῖ, ἃ5 ϑα5ι,, ϑηραϊν, ΟΥ̓ Νι νβ8.ἰαμά. 

Βας.(Μ.46.8058}. 
ὀλιγόστιχος, εὐμδίῊρ Ὁ ζεῖν ἰΐηπθ5; οὐ ἘΡΊβ116 οὐ Ππάς, ΟΥ. 

εονηη μη Μά .πο.1](0.22.1:; Ν.13.8778); Μαχ.ρεροί,νει.3(Μ,4.4258). 
ὀλιγοστός, -- ὀλίγιστος, Ξριαϊϊεεί, Τγαά. Ρὴϊ, δ(ρ.453); ὀντεγεϑὶ, 

Επίμα]. Πίας..(4ς.(Ν}.8ς.6320}; ὁ. χρόνῳ Οντ,Ος, τΑ͵(3.1818)}; ὈΙΌΥ,, 
εν ζεῖῦ, Το ϑγη.5.6; Ταβι, 41αἰ.136.τ(Μ.6,7800) ; Οντ.Ος. 42(720). 

Ἐῤλιγοστῶς, ἰσ ἃ σεῦν ὁμιαϊ ἐσίσηϊ, ΑἸἢ,.4».2.32(Μ.26.2168). 
ὀλιγοτεκνία, ἡ, ειοηέες οἵ εἰ]άγεν, ΟΠτγ5. 7.8.3 τὰ 446.(0.68}). 
ὀλιγοτιμία, ἡ, τοογπἰεσσπεσς ταῖς ἡμετέραις ὁ. συσχηματίζεται κύριος 

Όντ. 70.2.4(4.172Ὲ). 
Ἐδλιγοτίμως, ΠῚ ΤΑΊ σγηΐαρ.3.τοίρ. 124. Μ,.28.8490) ΞΞ 

Ῥίδαξε, Βαὶν.3(Ρ.13.23). 
ὀλιγοφρενία, ἡ, {6 ὠμάεγείαπάτηρ, στ ΝΖ, αν Ή}.1.2.14. τοό(Μ. ; 

37.-71654). 
Ἐῤλιγοχειρία, ἡ, ῥεῖυμε55 οὗ ἰγοοῤς, Μεη, ἐπα. ον. 2ο(ρ.220.20; Μ. 

113.9250). , 
Ἐὀλιγοχρηματία, ἡ, εἰδηηάεγησες ΟἹ ἩΘΘΉΣ, ὑπέπὴ οἰγ.2.5(0.124.1}; 

Μ.8.οΞ6Α). 
ὀλιγοχρόνιος, ΓΙ ἐῤλεηιεγαὶ ἡ ἐπιδημία ἡ ἐν τῷ κόσμῳ 

τούτῳ... ὁ. 2 θη. 5:5) ζωαὶ δύο, ἡ μὲν ὁ., ἡ δὲ αἰώνιος Μί. ἴση  κοηι.3 
(Ρ.503.12); τὸ ὁ. τῆς ζωῆς Β48. εκ. 5.2(1.410; Μ.29.910); σοτηρ.», ΟΥ. 
εονρη ἴῃ Ἐπ (Ρ.246.0; Μ.τ2.2600) ; ΙΔ ἀοητιΣόιΣ ἐπ [0ς5.(ρ. 394.24; Μ. 
87.10248). 

ὀλιγοψυχέω, 1. {αϊμί, 41.11.8 το.2(ρ.303); {εεὶ ψαϊηῖ, Υ7΄.Ζος.6 
(Ρ.1οο.9); 2. δὲ ἀϊξεοιγασεί, δέσονηθ ξατη!-ἠδαγίεά, (οηεὶ. ΑΡ}.2.40. 
4: ΟΒγγϑμον.22.1 μι Πεδι(τ2,2ο10); ὀλιγοψυχοῦσαν τῷ μεγέϑει 
τῶν θλίψεων καρδίαν ΝΙΙῤῥ.4.3ο(Μ.79.5640); ὕγτ,70.3.4(4.280Ὰ}; 
ΑἸΡορ αι αὶ. (Μ.6ς. 2214); 3. δεοονιό ἀεδοίαίε οὗ εοπὶ ; οἵ (τιβὲ θα 
186 ὕτοββ, 4.44πάᾶΦν.οβἰ Μ|Δ,28(Ρ.το 7.10). 

ὀλιγοψυχία, ἡ, Ε. {αἱη!-᾿σαγίδάγι655, ρῃ5:ΠἸαηηην γογγυσμὸν καὶ 
ὁ. ἐν θλίψει μάκρυνον ἀπ᾽ ἐμοῦ ες. δαϊ.τό.τε; ΟΡΡ. μακροθυμία, Ταά 
4.71; ὈὈβευβιλομι.1 1.1: τθ Ηοϑ.(12.1τ2Ὰ)};}; [514.}6].6}}.1.3ο10(}1.78. 
3578); 2. ἀεεοϊαίίοη οὐ φσομῖ, ἱεμιρίαἰίοῃ ἰο ἀεεροηάθηεγ, Ῥ]ατ. ἔθος δὲ 
τοῖς ἁγίοις ἐν ταῖς οὕτω πικραῖς ὁ. τὸ ἀναλῦσαι ζητεῖν γτιδαε.4(3. 
510Ε); ὁ πονηρὸς ἔρχεται καὶ βαρεῖ τὴν ψυχὴν...ἐν ὀλιγοψυχίαις 
ρορμ αν. (Μ.65.2οτ0). 

ὀλιγόψυχος, ζαἴη-Πεαγίεά, ἀἰφρίγεά; οἵ ρϑηϊτοηΐδ, Ἐτι5,.1.5. 57:15 
(Μ.24. 4160); παραμυθεῖσθαι τοὺς ὁ. Βαβ.ἀδεοί, ἀϊδε.τ(2.2120 ; Μ.31. 
6498); μὴ γινώμεθα...ὁ. ΟὨγνβ, μον. 16,6 ἡ ΤΟ ον (το, 1430); 70. 
Μοξοῃ ῤῥταΐ, τό4(Μ,8).30324}. 

ὀλιγωρτέω, 1. περί σεῖ Ὁ ς. δορῖξ,, ΟἸοιαι. φ. 4.5. 2(ρ.τότ. ας; Μ.0.δοκο); 
δὲ περίἱρεηὶ, περίοεὶ οπθὶς ἀπίν, 605., ΜΕΙΉ. σγηηρ.2(0.66.3; Μ.18, 
1168); ΕΡὮΣ.1.222Ὲ ; ς. περί, 14.2.808, 816; δὲ τηαϊεηπίΐυε ἴπι ῬΥΆΨΕΙ, 
ΟἾτνϑ. Ἄπηα 2.2(4.1140)}; Ἴ70, 16}. φ6γγη. ΑΙ. 88.10448); δὲ τομίερ- 
“μος οἵ, ὁείεφη, ἰἰρίμϊν, ο. πρός, ΟγνΟ Με, 60(3.4650) ; Ἰϑοτιασεί. 
τ4..(Μ. 88, 17770); Ράᾶ585., ΟἸσπι, ῥαεά.1.0(Ρ.140.27; Μ.8.3534}; 2. δὲ 
ζαἰη-πεαγιοά, ἀϊδξεομιγαρσεά πῶς ἡμεῖς “-οὔμεν, ὡς μόνοι. θλιβόμενοι; 
ἘΡΏὮχ.2.125Ὲ; Ματς δου Ῥονρ.το; μὴ γένοιτο ἵνα, .«ὀλιγωρήσωμεν 
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ταῖς βασάνοις ἈρΆΓΠυ.Ο». 1 1.74(0.38); τὸ μὴ “-εῖν τινα πρὸς τὴν 
θλίψιν Ἰ)γοτ.ἀσεὶ.τ54.6(Μ.88.1γ768.4); }εεἰ ξαϊμί, Οἰνόη Ῥαβοῖ, ρα πε Μ, 
92.3814}; ΤὨΡΒπ.εἤγομ.Ρ.217(Μ.1οϑ.6858). 

ὀλιγωρία, ἡ, Ε. περίρόηεε, περί εεὶ οὐ ἀμὲν ἵνα... ῥαθυμότερος γένη- 
ται, καὶ ταύτην ἀποτειχέζει τὴν ἀ. ζγνβ.λοη!.28.1 τη 70.(8.τ6οΑ) ; 1. 
36.2(2100); 2. μερίθεί, α. φεπὶὶ, τῆς βραδυτῆτος καὶ ὁ, τῶν ὑπεσχη- 
μένων ῬἈϊϊοεί ἀ.6.6.τ(Μ4.65.ς328Β); 3. ἀτηιϊημο τὸ τῶν ψαλμῶν 
πλῆθος εἰς ὁ. ἄγων τΤΒας ες, ῥγοομι.(ς.7}). 

Ἐὀλίγωσις, ἡ, ἀτοϊηα τς, Τιοά φη.409: 16(Μ.33.15808). 
ὁλικός, 1. φοηρίείε, ἐπίῖγα, ρενξοεὶ, ΤΜατς. τ όρρ.5(ΜΝ ὅς. 10508); 

ἡ ὃ. εἰς ἐμὲ ἀγάπη Ῥτος.Ο, Γγ (αηϊ.8:6(}.87.17134}); προσάγων ὁ. 
μεταποίησιν αχιοῤμεο(Ν 91. 72}; ; οἵ Ρετΐίθοϊ ἸἸκθηέβ8, Τπάτιδιυά, 
αρίῖγν.3.4.6(Μ.0ο. 4324}; Ρἷατ. τῆς χορηγοῦ τῶν ὁ. ἀγαθῶν ὁμοουσίον 
τριάδος Τλαντη. 7 γ15.2.4(Μ.30.4854}; ὅδ. δυνάμεσιν - θίοῃ «Ατνο, ἢ.7.1 
(4..3.205})}; 2. (ἢ γιβῖοὶ., ρεπεγαὶ, ρῖυεγξαΐ, ΟΡ. μερικός, ἸλαϊνΙάϊπα), 
Ῥδιτίουϊαι τίνες ἂν εἴησαν αἱ παρ᾽ αὐτῶν λεγόμεναι φύσεις, ὁ, ἢ 
μερικαέ; Ἰιδοιῖ, ΠΟΝ εεί.2.6(},86.1:5.488). 

ὁλικῶς, 1. σΠορείδον, εοριρίείεἰν, εἰϊΐν μόνον τὸν θεὸν κατ᾽ ἐρωτικὴν 
ἔκστασιν ὁ, ἐνδυσάσης ΤΜδΥο. τ ϑρ. 2 (Δ, 6ς.1053}); ϑ᾽οπ Ατι εὶς 
15.3(Μ.3.3224}; Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ ὁ. καὶ ἀληθῶς κυοφορηθέντος 
Μοά ον. 3(Μ.86,322850); Τγπ, μιᾶς... θεότητος...«ἐν ἑκάστῳ οὔσης 
ὁλοτελῶς καὶ ὃ, ϑορῃτ. Η͂ .ἐΡ.5γ5.(Μ.87.31570}; ὁ. πρὸς θεὸν συναχθέν- 
τες, ὅλοι ὅλῳ θεῷ ἐγκραθῆναι Μαχ.απιδὶρ. (Μ.01.11138); ἐκ θεοῦ τοῦ 
ἀεὶ ὄντος τὰ πάντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γενέσθαι παντελῶς τε καὶ ἅ., ἀλλ᾽ 
οὐ μερικῶς τε καὶ ἀτελῶς 16.(11888); ἰστέον δὲ ὅτι τὸ θεῖον ἀμερές 
ἐστιν, ὅλον ὅ, πανταχοῦ ὄν 70.ἴ0. [.ο.1.τ2(Μ.04.8520}; 2. τῃ ξεπεγαὶ, 
Τηάντα, 7 γέ}.2.27(Μ.30.7688), 

ὀλισθάνω, 1. τηεῖ.; 8. “Πρ, ἰαρΞε, ξαἰΐ; Ξρ᾽ τἰ τα }}ν δηα τλότα]ν, 
ες, δαί. τό.1; ΟἸετη. ἐν, 3.12(0.2231.10; Μ.8,11770}; οὗ δηρεὶβ τινὰς 
ὑπὸ ῥαθυμέας ὀλισϑήσαντας 1.7.7{(0.25.2; Μ.0.46:0) ; Σαβέλλιος..«τῆς 
ὀρθῆς ὀλισθήσας πίστεως ΜᾶΥςΕ]] Ρ. 38. ΔΡ.ΕῸ5.6..}..1.15(0.,74.32; Μ. 
24.8530); ὠλίσϑησε τῶν αἱρετικῶν ἡ διάνοια ΤΑτῃ. “Ροϊΐ.5.το(Μ.26, 
1165 Ὰ}); Ὁ. ἰάῤρϑε ἴτοτα ἔδι ἢ 10 ττὰδ οὗ ρεγβεσιίοη, Ραῖχ  Α].εῤ.εαπ. 
6(Μ4.18.4770); περὶ Νωβατιανοῦ καὶ τῶν ὀλισθησάντων Ἡϊετυτν τὶ, 
(ὐΒορῆγ, 8]. )δδ(Ρ.42.15; Μ..}},.23.6784)}; 0. ἐαμβδα ἰοὸ ἰἱρ ΟΥ̓ ΔΥ 
οὐδεμία πλάνη αὐτὸν ὀλισθήσει Οοηδί.4ρΡ.(ε].ΟγΖ.ἢ.6.2.7.12(Ν ὃς, 
12364); 2. ζαϊξ ἰὰ τυ; οὗ ΓΘ ]8ῃ ταος, Νοηποῤαν. [0.11: κο( Μ.43. 
8480). 

ὀλίσθημα, τό, εἰ, 71αἱξ ὁ. γὰρ ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον, ἣ ἀπὸ γλώσσης 
1514Ἁ,Ρε].ρὈ.τ.450(}.γ8.4364); πλογα], γι. Ὀ5.4:2(Μ.69.7330}; οἱ δ, 
Ῥεΐθγ β ἀθηΐαὶ, Εὐ]ορ, [γ» Νουαὶ. (.το4.328}}; ἐκτροπὴ καὶ ὁ. Μοχ. 
οῤΨδε Ν.Οτ.1024}. 

ὀλισθηρός, 1. οἰΐῤῥονγ, ἣρ. ὁ. ... παρεκτροπαὶ καὶ κρημνώδεις 
(ἸεΠ1.5 γ.7.12{0.53.2; Μ.0.5 018}; 2. ἐΐϊαδίε Ιο εἰἱρ οὐ ζαϊὶ, ταδί. ὁ. γὰρ 
εἰς ἀκολασίαν ἡ τῆς χορηγίας ἑτοιμότης 51 ἃ.Ῥε].ἐρ}.5.186(Μ.78. 
14400); ἰϊαξίε ἰο δἰ ΟΥΈ ΕὟῪ ΒΡΙσι Δ} ν ΟΥ̓́Τ ν τίνες αἱ τῶν ὁ. 
ὀφθαλμῶν παιδαγωγήσεις ; (Ἰ]ειη, ῥασά.2.6(ρ.18).28; Μ.8.4534); 1ἅ, 
εἰγ.7.τ8(ρ.78.1; Μι0.556.). 

ὀλισθηρῶς, ἴῃ ΤΏΟΓΪΆΙ ΟἹ 5ριγιΐαβὶ ἐποίαδη ιν, ΟἸεγα, ρα ε.2.χ(ρ.150. 
21; Μ.8.2028); ὁ. ἔζησε αἸΥ Μαρ.ἀταὶ, (ἰχ.Ζ4.}..})4.ς2(Μ.}}..77.4148}; 
ὁ. ̓ πὼ δε ἰταδίε ἰο γα! ὁ. ἔχοντι πρὸς εἰδωλολατρεέαν Ἐπ5.6.ἰΝ..2.22 
(ρ.122.24:; Μ.24.φο08). 

ὄλισθος, ὁ, 1. «1, 1αἷ1, 11... Οτιεορμη ἀφΉ.ΔΡ.Ἐλι5, 06. 6.1τ 
(287; Μ.12.648); ὅεο, Ρι5.λεχιόφα Μ,92.1485Ὰ}; τηεῖ., ΙηΟΣΆ] τὸν εἰς 
μαγείαν ὅ. Οτ,Οεἰς.8,.Θο(Ρ.276.9; Μ.ττ. 6050); οὗ ἕνε, Ι5]4,Ῥε],ἐρ. 
1.330(Μ.78.3734};} τοῦ, 2Εεριτ:  Π,, Τάτ. 24 ἔπ 2Κερ.(1.423); 
2. εατιδε Γῇ τχοτὰὶ ἰαβρεο, ἱέμιρία! 05: ΟΥ ἀαηρεν ; οὗ σακῖομι, (Ἰεγη, 
ῥαεά.2.τ(Ρ.τόο.14; Μ.8,3924); τοῖς τῆς ἡδονῆς ὁ, Ἰι5.4..4.4.0(ρ.163.24; 
Μ.22.2734); γλῶσσα γὰρ ὅ. ἀνθρώποις μὴ λόγῳ κυβερνωμένη ΟΥΝΑΣ, 
ογ,3.7(ΜΜ.35.5248}; τὸν ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης δόξης παρεισδύνοντα ὅ. {ε]. 
ΟνΖ.}..6.3.τοιν, ἃ. αὐδὴν ἰο οἰ οὐ αὶ ΥΛοΥΑΙΪν τότε γὰρ ὁ πολὺς εἰς 
ἁμαρτίαν ὄὅ. γίνεται ϑντιο5, ομ!.τ(0.279.14; Μ.δό, τόσα). 

ὁλκάς, ἡ, ἐγαάτηρ-  ῖρ, πιεγεπαμίημιαῃ ὥσπερ εἰς ὁλκάδας ..., τὰς τῶν 
πενήτων μετατεθέντα γαστέρας Βα5.0η1.21.7(2.τόϑ; Μ.31.552}}}; ἤρ..» 
οἵ Ομ τβύ, θοσῆθ ἰὰ ψοσὰ οὗ ΒΗ 85 ἴῃ 8 56, ες. (ρ.12.12; Μ.1ο. 
1000); καταπαύσωμεν τὴν σταυροφόρον ὁ, τοῦ λόγον ΤΜΕΙΒ. δ΄ γηι. εἰ 
“πη.Ά(Μ.18.3}70); οὗ ΒΜΨΝ, Μοα.άογη.4(Ν.86.352880), εἷἴ. 5. 
θεοφερής. 

ὁλκή, ἡ, 1. σεγασίτοη τῆς τοῦ πατρὸς πρὰς αὐτὸν ὁλκῆς ΟἸοΓῊ.5 7.5.1 
(ρ.320.2; Μ.9.τ60) ; οὐδὲ γάρ ἐστι τὰ Χριστιανῶν..«ὥσπερ ὁλκαῖς τισὶ 
φυσικαῖς, ἀκολουθῆσαι τὸ θεῖον ϑγῃθ5..,.6)(Μ.66,1421.); ζογεε, 
οινεν; οἱ σμαβαςν, Μείῃ σγηρ.δι4(ρ.8ς.6; Μ.18.1448); 2. ἐρμέϊοε- 
γηϑηῖ; οἵ ἃ Ὀσὶθε, 19]. ΡῈ]. ερῥ.1.1τ145(Μ.78.2808) ; 3. ἀγαιοῖηρ τῷ οἵ 
Ὀγεϑίῃ, ἢρ. τῇ τοῦ πνεύματος ὁ. τὴν τοῦ Χριστοῦ συνεφελκομένης 
εὐωδίαν τ Ν, γϑ5ι ον 1. (απ|.(1.44.780 0). 

ὁλκός, ὁ, 1. ἀγαρσίηρ, ἀγαιυίηρ; ἃ. ἱμρρίηρ οἵ ὈΙΓΟΒ - ΟἸαβίευβ οὴ {πὸ 



ὁλκός 

ϑοάν, ΟἸειῃ, ῥασᾶ.3.3(Ρ.245.το; Μ.8.5778); οἵ ἃ νσᾶνε, Νοπη.} αν. 7ο. 
21::8(Μ.42.οἩ6() ; Ἀ. ἐγατίίηρ, ἢρ, τοὺς ὅ, τοὺς ἑρπηστικούς Οἰεπι.γοὶ. 
το(ρ.76.4: Μ.8.2218); σ. τρριίδίον; οἵ ἃ Παπὰ ἴῃ ΨΥ πρ, Νόπη, ραν. 
.10.το: 20(Μ.43.00τ0}; ἃ, αἰϊγαείλση; Βριτιτααὶ, καὶ. [ο.το: 22(ρ.202.16); 
2. τοῖαὶ 15 ἀγαρρεά αἰονιο οὐ ἱγαϊοά ; 8. γα οἵ ἃ Ὀεδτά, Νοόπη, αν. ο. 
18: το(σοη], [ΟῚ ἄκρον Μ,43.8034); Ῥ. δοάν οἱ 8 Ξετρεπί, Ογας. 51}.13. 
τι; τ Ν γ95.0γ. αἰδοῖ, ΞοίροΙτο, 5; ΝΙ,45.760); 3. ἐμαηημεὶ, εἰγϑαηι, Β85. 
γερη!, 6(2.2ο84 ; Μ.21.6408); 14.6}.134(3.22 5; Μ.532.56ος); ῬΏΠοβι. 
ψ.4.7.20(Ὁ.8ο.24; Μ.6π.6274}; ὅ. ὅλων παθέων ἐλατήριον ῬΕμ].51) δοῤῆ. 
κγρ-όοτ( Μ,86.2142.,8); ὈΪοοά-υδοςοὶ, εο. ΡῚΒ,εαγηιυΐ. 42; 4. ἐσ 58 
οὐ γϑατϑ ; Ρἷατ,, ῬΆῈ}.5}} αγηδο. ο3(Μ.86. 22558). 

ὁλκός, 1. ἀγαιοίνιρ, αἰγαείίηρ ὁλκὰ πρὸς αἰσχρουργίαν ΕΒ. Ρ.ε.2.6 
48; Μ.21.1418}; 2. ἤξεαὺν ἐπιπολάσασα τῇ κάτω ὁλκοτάτῃ φύσει 

ἘΠ ον ΟἸόηι. 6.12; 1δ.0.15. 
ὁλκότης, ἡ, μεαυίηέες, ΗΠ ον. ΟἿἸερι,6.6. 
ἐδλόαγνος, ῥεγζεειν ῥμοὶν, 10. 76] .ἐαηοη αν. τ(Ρ.1120) οὁ 0. 6]. 

»οεημ (Μ 88. τοΥ20) ; 1δ,(τοΙ60). 
᾿ὁλοαπόλυτος, 4ΉΪΠ6 ὕγεθ, 70, 7ε].οαποηαν.2(ρ.438); Τ70. 7ε]. 

}οοη.(Μ.88. τοι). 
Ἐῤλοβαθύς, σεν ἀθορ, ΑΡοὲ. 2.22.2. 
Ἐδλόβολος, δεαίεμ ἐοἰτά ((τοτὴ ἃ ῬΙαν οὐ Αταθὶς βατηδαζα), {7:- 

εὐσηρίην, βδγηϊτ(), βρη, βοἰτά, ττὶ [μ6 σίνϑῃ σοπίαχ τ), ΒΑσίη. 4655. 
«(ραγ.(.τοά.τ48:0). 

"ὁλοβρύχιος, ἐογιρίοἰεῖν ουεγυπεὶηισά ὃγ 186 5εα, Οοβτα. Μεὶ. φεποῖ. 
{}1.38.400) ἰὴ τ. ΝαΖ,ρανηη.2.2(ροΟθΙ.)7.152, 

ὁλόγραφος, τογεον; φηγεῖν οὐ ἐεἰΐν τονλ σης ομὲ λίβελλον ὅ, ἐν 
χειρὶ ἐμῇ Τῃαγιβονίῃ ἰθεἰ,.τ2(}1.86.2368); Ἐ1πι5.}.6.6.24.3(}}.20. 
804); τοῦ... Ισχύρα...χεῖρα ὁ, αὐθεντικήν ΤᾺ] ΡΆρ8 ἐῤ. έαπ 0. 
Ατιαροΐ.56ε.8(ρ.1ο7.34; Μι25.206Ὰ): πέαστιν ὅ. ... Δουκιανοῦ 802. 
ἀ.ε.3.5.ο(Μ.6γε1ο0 448), 

Ἐδλόγυμνος, σἰαγ πακοά, τι Ν νϑϑπαγί, 24(Μ.46.7118); Οἰνόη. 
Ῥαξςολ.».383(Μ.92.ο814}; 70.1).λοηι.τ2.τό(Μ.06.8048). 

ὁλόγυρος, εονῥἑεἰεὶν γοιμά, Μαϊεῖ πα ον 7 (Μ.64.ττ84 1). 
Ἐδλόδοξος, αἰϊ-οἰογίοι5, ἘΡΏΥ. 3.5 450; ΟΥ.ΝΆ2.0»,6.22(Μ..3ς.7400}. 
ὁλοήμερος, ἰαείϊηρ ἰΐ τολοὶδ ἐάν, ρος, ΒαγιδίΡ.00.25).΄ 

᾿ς Ἔδλοθανής, εὐγηρίειεῖν ἀφαά, Απαβύ, 5. Βς, 6(Μ.80.το888). 
᾿ς Τδλόθεος, τυὐλοὶΐν ἀϊυῖηα, ἀπαβι. 5. ἀοά, 2τ(Μ.80.2818). 

ὀλοθρευτής, ὃ, ἀεφείγογον ; τοῦ. Αβϑυτία, γτ.ς.οδ(2,1300) ; ῬΕΙ. οὗ 
εν], 44, ῬΑ] τδοίρ.59.0); τοί, Εχ,᾿2:23 ὅτε ὁ, εἰσέρχεται εἰς πᾶσαν 
οἰκίαν τῆς ἐν κόσμῳ Αἰγύπτου ΟΥ.Ξεξοί ἐπ 1ιοιγτ Β.(Μ.17.25320}; ὁ 
ὁ. ἄγγελος Με ἐγ ρ.6.4(ρ.68.22; Μ.18.120 4); Οντ. Η. εαἰδεΐ το, 3; 
ἐσφάγη γὰρ ὅ νοητὸς ἀμνός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.. .-λυτρωσάμενος ἡμᾶς τοῦ ὁ, 
τος]. ΟΡ δγ.14.3(Μ.6π, 8οολ). 

ὀλοθρεύτ-ω, ἀεείγον, Ῥς55.5α1.χ5.1; Τ.1 60.13.7} ΟΥ̓ ὀχοιίη Ῥ5.36:22 
{λ1.17.1320); τεῖ, ἘΧ.12:24 τῶν πρωτοτόκων “-ομένων τέκνων τοῦ 
σατανᾶ Μεοίῃ ἐν! .0.Τ(ρ.115.10; Μ.τ8,1808Β); Βα5.δρῆγι3τί(3.266 ; Μ. 
32.124). 

Ἐῤλοθροτόκος, ῥγοζιεί, ἀεξινμεοη : οἱ ϑαῖατι, ἘΡΒτ.3.5468. 
Ἐδλοθύμως, τυῤοϊθ- φαγίεάϊν, ρϑαῖῃυν. ΘΟ». {Π ποδίρ.53). 
[᾿Ἰόλοίιος, --- ὁλοός, ἀεείγμείίυε, Ογας, 18.5.15. οὐ 1διτλδς, 

" ὁλόκαλος, αἰ-δεαιμ{μἷ, ἴον ΤΟΧΧ. ὅλη καλή (Οαπῖ.4:7) οἷτ, ἀρ. 
ΤΒατιϑευά παίυ, ΒΜ ἡ (Μ.ο06,6038). 

ἀδλοκάρδιος, 1. τοἠοίε- μεαγίδαά, Ῥεῖτ. ΑἸ]. ριεαη Β(Μ.18,481ΑᾺ); 
ΒΟΡΒτ, ον. 5(.87.32138); 2. οὶ φόμηα ἤδαγὶ; οὗ ἴτεεβ δθᾶ ππδῃ, 

Ῥᾶνς.Β τοίρρ.232.3,233.5; Μ.43.5338,0). 
Ἐδλοκαρδίως, ὡρῥοίε-ἠφαγίεαϊν, ΝῊ. 60}.3.33(}1.70.4000}; 1.3.τ25 

(44τΑ}; πε, Μοῃ ἤο».77(}}.80.1 661), 
. [όλοκαρπεύω, οὐεν ὧ5 ἃ τοῆοὶο (δ γη:)οδενγίης, νας. δ18.3.510. 
ὁλοκαρπόω, --- ἴοτερ., Ογας δὴν... πός, 

. ὁλοκάρπωμα, τό, τούοίο (ῤμγη )οβενίηρ, ΟΥν εἰς. 5. 44{(0.47.10; Μ' 
11.12408); ΜΕΙΒισγρρβιττίρ.9.2; Μ.χ8.40Ὰ}; τηοῖ, ὁ, γὰρ ὑπὲρ ἡμῶν 
ἄπυρον θῦμα ὁ Χριστός ΟἸΘΠη. 5 ,7.5.ττ(ρ0.272.12; Ν.9.1το8Α}; τὴν ἄτυφον 
καρϑέαν μετ᾽ ἐπιστήμης ὀρθῆς ὁ. τοῦ θεοῦ 1.7.3(0.το.20; 4178). 

. ὁλοκάρπωσις, ἡ, δσαογβες οὗ α τουβοῖς (δαγη-)οβεγίηρ, Μδσιδερ, 
ἀον.τ.6(Μ.534.4560); ΟΥ̓ Ν υβδιλονιο τῇ Οαπμὶ.(Μ.44.057Ὰ}} διὰ τὴν 
ἀμώμητον αὐτοῦ ὃ. ἘΡΗΓΤ,2.4Α τε ζ Βγν8.5αε.γ(1.8οός) ; ὡς προσεδέξω 
ον Ἀβραὰμ τὰς ὁ. 1.11. αὄἐ.(ρ.104.11}} τηθί., οὗ ΟὨσιβὺ τὴν ὃ. τοῦ ἰδίου 
σώματος..«θυσίαν προσήνεγκεν 44. Ἐείγ εἰ απ .30(Ρ.192.14); ἰγρὶῆθα 
Φη ἰβϑᾶς ὁ δὲ μονογενὴς βαστάξει ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὰ τῆς ὅ. ἐύλα ΟΥ̓͂Ν 85. 
σές. τ( ΜΝ, 46.6οτ0). 

ὁλόκαυστος, εογηῤίείοῖν δωγηὶ, 1. οὗ (ρ.τοϑ.το). 
ὁλοκαυτ-όω, 1. Ο7Ὲ ἂς α τυλοῖε διγη!- αογει, ΟἸοτη.»γοὶ.3(0.32. 

δ, ν.]. -καεῖν Μ.8.1258); οὗ Ιθθδο θῦμα...“-οὐμενον τ ἶΝ ν85.ἀ61.(Μ. 
406.ς680); ὡς κριὸς...“οούμενος Ονγ.αάον,ττίι.4020); [0 Μοη, ἀγηηη. 
Βίας. 5(ΜΟρδ.Ἰφοφ αν); τηβί, ὅλον σαυτὸν ἀνάθες τῷ θεῷ καὶ ὁλοκαύτωσον 
ΟὨσυ5:8 05.33.2 τη. {0.(8.1024}; οἵ ΟΒυγΟἢ ἅτε δὴ τῷ καινῷ πυρὶ τὴν 
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τῶν ̓ ἀνθρώπων θυσίαν ὁλοκαυτώσασαν ἜΠάι Οαπ,.}: (2.141); μυστικῶς 
«οοὔμενοι Του, ἀτ,6...4.3.12(Μ.3.4840)); 2. Ἰαΐγατιϑ., οὗ εγ οὐοῖς δινηῖ- 
βαεγῖβεε, Οντος. Ρτοεσι, (3.54). 

ὁλοκαύτωμα, τό, τὐὐιοῖε διγη οἤενίηρ, τοῖ, 15.1: ττδν, Βανγη.2.4) 

θυσία δὲ αἰνέσεως ὑπὲρ ὁλοκαυτώματα ΟἸδτα. σίν. 2. Σϑίρ. τός, 15; Μ',8, 
10378); (ῃτγϑ. ἀον1.33.2 τ. 0.(8. 1024}; τποῖ,, οἱ ῬοΪγοδΙρ ὅ, δεκτὸν 
τῷ θεῷ Μ.Ροΐνε.τ4.τ; γενώμεθα ὁ, λογικά, θύματα τέλεια τ. ΝΑ2.0». 
40, “ο(Μ .26.417Ὰ}; μόνοι διεσώθησαν οἱ οἶκοι, ὃ, γενόμενοι τῷ κυρίῳ 
ῬΑ} }. 1 μ5.54{ρ.148.12; Μ.34.1227}0). 

Ἐδλοκαύτως, ὃν φορερδίδ, ἔσγν οοηδεπιρίϊοη, ον τς, 5... τῷ} 7.3. 
2050). 

ὁλοκαύτωσις, ἡ, ταογίβεε οὗ ἃ τοὐοίο δωγηϊ- οὔεγίηρ τί δεῖ μοι 
ὁλοκαυτώσεων, ὧν μὴ δεῖται ὅ θεός ; ΑἸΒεπαρ ἰερ.13.2(Μ.6.ο160) ; χεΐ, 
32Εερτϑ: 21 8Ε., Ιτοηἤαογ.τ.18.4{Μ.7.6404); οὗ 58ογδοθ οὗ βᾶδὸ, 
ἐνρινίπσ παῖ οὗ Ομτῖβῖ, 10.) .μση.4.25(Μ.06.6240); ταςξῖ., οἵ 
(μηβῖ αὐτὸς ἡ ὁ, ἐντ, Η σερις. 5(Ν.33.71028); ὁ, ἑαυτὴν τῷ θεῷ 
προσκομίσασαν ΤΒαι Οσηὶ.3:6(2.82). 

Ἑδλόκεντρος, εὐυεγε τοτίᾷ ερῖπες, ΤΡΕεῖΤΑ ΑἹ. ὰγ5.17(0.4}}} 
Ἐξυβί λδν. (Μ.18.)454). 

ὁλόκληρος, 1. τοκοῖε, μεαϊαν, ΟἸδτα. φ.4.5.24{0.175.26; Μ.0.6294) ; 
ὁλόκληρος τὸ σῶμα ἢ σεσινωμένος Οτ.εονηποῖρ σδηιαρ. .5.}.6.6.11 
(ΖΒ; Μ.12.728); ὅ. ἐκ πάσης αἰτίας ενς. (0.25.1); 2. φομρίθίθ; 
4. τοὐοίθ, εηἰ γα τὰ φώρια ὁ. ΟἸΕτη. εἐν.6.2(0.442.3; Μ.0.24τ4}; ὅ, ἔθνη 
Τμαάιϊ. ἄδαε.τ: τε, (2.1542); ἐπὶ ὁλοκλήρῳ τετραμήνῳ Τάατερομί,ἰόρ. 
Ηον" τ Μ.86.5070); κοιμηθέντες ὁλόκληροι ΤΝΙ παΥ.2(}}.70.6 054}; 
{π60]. ἡ μονὰς ἀδιαίρετος καὶ ὃ, μένει ΤΑΤΗ..4417.4.2(ρΡ.45.2ς; Μ.26. 
4600) ; οὐ μερικῶς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς....ὅ. καὶ πλήρους θεότητος Ἰοὺ, Αχ,ά,η, 
2 τῷ. 5. 6260}; οὗ τῆς6 [σππίαίη ΟΥ ἐπ ϑρισι παρὰ πᾶσιν ὁλόκληρος, 
καὶ ἐν ἑκάστῳ ὃ. (Πυγβιίοηι.3.1 ἴ Αειῤνγῖης. (3.128) ταῦ, Γεβυσσ 0 
οἱ ὈῬοᾶν ὁ. αὐτὸν ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ παρουσίᾳ... «ἀναστήσει [ιβῖ, 
ἀϊαί,60.)(Μ.6.640Α) ; εἰ ὅ. ἀναστήσεται τὰ σῶμα, καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ 
πάντα ἔξει Ὑ7υ5ῖ. [γ.γ65.3(0.38; Μ.6,15168); οὗ Ομ τ δι᾿ 5 θοᾶν, ΑἸ, 
ἐπ6.21.1(Μ4.25.1330}; Β. ῥεγξοεί ἡ μακροθυμία κατοικεῖ μετὰ τῶν τὴν 
πίστιν ἐχόντων ὃ, Ἡδττηπαηά.ς.2.5; ΑἸ ιοη τ4(ρ.56.26; Μ.ι25. 
δΟΙΑ); οὗ δοη οὔσης ὑποστάσεως, ἔστι ταύτης ὁ χαρακτὴρ ὁ, ΑἸΏΠ, 
“4γ.τ.2ο(Ν1.26.538}); 3. ἴῃ ρῇταξε ἐξ ὁλοκλήρου, εοτρίείεῖν, ἐν γεῖγν οὐ 
γὰρ ἐξ ὅ, συγκατέθου πάσῃ τῇ παλαιᾷ διαθήκῃ ΟΥ̓ Κγ.57 τη [σ.(ρ.530. 
Ἐ4); ἐλευθερώσῃ δι᾽ ἑαυτοῦ ἐξ ὅ. τὸν ἄνθρωπον ΤΑ1Ή.““ροὶ].1.14(ΜΜ.26. 
11178}; ΤΑΙ. ΚΘ Μι.(Μ.27).13120); Ὁιάντα, ψ4:,2: 5(Ν1..30.1656.). 

ὁλοκλήρως, τοὐοίΐν, εονερίείοῖν, ῥεν είν, ἐπ ἰἠσὶγ θη ἶγεῖν οὐ 
ἐονερἰείσηδδς αἱ ψυχαὶ...ὅ, ἀναστᾶσαι, τουτέστε σωματικῶς ἴΙτεῃ. 
λαόν. ς.51.2(Μ.7.12ο000) ; οὐδεὶς γὰρ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ὃ. καταλαβεῖν 
δύναται {Π]οη.ΑἸ. [ν». Ἐπεὶ. 4: ττίρ.226.13; ΜΕ. το. 15880}; τελείως, καὶ ὁ. 
τὸ ἀνθρώπινον γένος ἐλευθερούμενον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ΑἸ. ἰον. 
(Μ.26.8.48); ὁ ἱερεὺς...τὸ τρισάγιον ὃ, φθεγγόμενος 1, Ργαεδαηεί, 

(Ρ.345.2). ᾿ 
Κόλοκότινος, ὁ (-τίνον, -τίνι(ο)ν, τό), ἃ (ΟἿ, ΡΤΟΌ, το μ5, ΤΠαζ, 

..ε.2.16,27(ν.1. χρυσίνους 1.860); Δρορλι ΒΡαὶγ. (Μ.6ς.2374}; ΚΡαεῆ, 
Δ χεί(ρ.148.,17}; ὁλοκοτένα Ἰιδου ΟΝ», δγη..44,52(Μ4.03.17254,17330); 
ὁλοκοτίνιν ΤΏΡΒη εἤγοη,Ὁ.345(}1.τοϑ.8228). 

ὁλολαμπής, τολοίϊν δγίραι, Τάτ, α».2:17(2.15); οι, τ ά,Μ.4.4 
(Μ..3.6070); Μαχιρ" ,.Ο(ΜΟοΙ.6840). 

δόλόλαμπρος, -- ἔογτερ., ΜοιΑερ ἄοηι,τό.8(}1.34.6208), 
Ἐδλόλεπρος, {με} οΓ ἱεῤγοςν, Οτ.σεἑοὶ ἐῃ [,..71:22(}4.11.3380}).Ψ 
ὁλόλευκος, ἐπέγεὶν τοὐ τς οὐ ὀγίσηΐ, Ῥὰγς. Α, 4(0ρ.11.3,13.5; (ΕΜ, 

43.533}. 
Ἑῤλόλοξος, αὐϊ εγοοκεά; ταρῖ,, 40 τι ττοίρ,42.19), 
Ξόλομανέω, γανε, ΟΥΝ γ 85. απ γες.(Μ.46.654). 
Ἑδλομαργαραργυρόχρους, τὐἠοίΐν οΓ δε εοἰον οὗ εἰΐυεν ἀπά 

Ῥεανὶς, Θορῇτ. Η. σαγηῖ.2ο.24{0.46; ὁλομαργαρογυρόχρουν Μ'.87.38178). 
Ἐδλομόχθηρος, τοῤοῖΐ» υἱΐο, ΝῚ..6Ρ}.2.τ80(Μ.79.2070). 
ὁλονύκτιος, οἱ πμΐηρ αἰ πῖσλς ὃ. ἀγρυπνιῶν Ματο. ΕΥΟρηδο.ς. 

(Μ.ός, τοφοα). 
170.}.8...22:(Μ.οὅ. ["Ιόλόνυκτος, -- ἔοτερ., 

τοσόο) ; 19. 3ο(τ1410). 
ὁλόξηρος, φαῖίε ἀνν ; τηεῖ., οἵ ὁπ ἀονοίαὰ οἵ σμαυν, Αηδϑὶ.ϑιφι. 

ἐξ γε: βιτοοί( .80.7618). 
Ἐδλόξυλος, ἐπέϊγεὶν ἐσυεγεοά τουτί τυοοά, ΤΆΡΠη, εἤγοη..3322(Μ, τοῦ, 

ΒοΙΑ), 
Ἐδλοπαγής, εονπιῤίεἰεῖν ἐεοἰτά, 1.1). 41αἰθεί 68 (Μ.904.676.}). 
Ξόλοπίστως, εὑ εορῤ[οὶ εοηβάσμεε, 70.Ἰϊπι.᾿ας.) (Μ.88, 

11848). 
ὁλοποιός, τυλοϊε-τπαβίηρ, Τβοπῖ. ἩΝ οὶ. 2 (Μ.86.15254}). 
ὁλοπόλιος, ἐπέγεῖν φγαν- πεαῤεά, Αρορίδν, Βαϊ. (Μ δες. τοβ ΑΚ); 70. 

Μα].εἰγοητο Ρ.25ο(].07.32818) ; 1.12 Ρ.20ο(4378). 
ὁλοπόρφυρος, αἱΐ οὗ ῥογράνγγν, 10.448]. εἰγοι.13 Ρ.3220(Μ.0}.4808). 

ἘΡὮτ.3.2οϑλ; 



εξ ,ὔ ὁλοπράκτως 

Ἐὁλοπράκτως, εηγεῖν, ΝῚ] Φρ.3.204(Μ.70.5200), 
ξόλόπυρος, αἰΐ οὗ ἄγε, Ατιαϑι.5. σά. 2τ(Μ.80.2818). 
ὁλόρριζος (ὁλόριζος), 1. τοῖίλ αἰΐ ἐϊξ τοοίς, 1υῖ. ὁλόριξον σέλινον 

ΟἸεηγ ῥγοὶ.2(Ρ.15.1; Μ.8.81Α};2. ῥενξεεί τῆς παρθενίας ὁλόρριζον δόξαν 
ἘΜοί δγηι ἄπη.τ( }].18.2484); 3. Δα νο θ αν, εογερ[οίεῖγ, εἰεγῖν, 
γοοὶ απμὰ ὑγαμεῖι ἵνα μὴ ὅ. ἐκ γῆς ἀπολῇ Ογτ.ς.536:8(Μ.69.9280) ; 
14.1ς.2.3(2.2558}); ἵν᾽ ὃ, ἀνέλῃ τὴν τοιαύτην πλάνην Ἰά«ρ.εαΐ. [0.119 
(ρ.183.20). ᾿ 

Ἐῤλόρρυπος, εοτῥίείεῖν ἐομὶ, ΤΟΠ τ γς, μορι.τ3(13.255Ὲ). 
Ἐδλορύπαρος, τἰεγῖν ἀεβίεά, ΑττΜοπ. λον. 7(Μ.80.τ6δολ). 
ὅλος, 1. τὐλοΐδ, ἐπ γε; ἃ. ΔάνοΥθ]4}}ν ὅλη ἦν ἀσθενὴς τῷ σώματι 1} 

ΑἸτῇν, πίοη.θτ(Μ.26.9328}; ὅλος πρὸς ἀρετὴν βλέπων ἘΒα5.361.0 7.41 
(Μ.85.4648); ὅλος ἔπνευσε τοῖϊῇι αἰΐ πὶς πεῖρα, ΟἈγγβ.λοη!.81.3 ἢ ΜΙ. 
(7.776Ε}; Ὁ. ψμἰ οὐ, ἐπ γεῖν ἀφυοίεα ἰο ὅ, τῆς περὶ τὸ μαρτύριον ὁρμῆς 
Επι5...6.6,2.5(}1.20.5248}; ὅ, τοῦ λήμματος ΟἸγτνΘ.ἠοη.81.3 τη Μι, 
(γ.716}}; ὅ. ἣν τοῦ καλέσαντος οι. ͵ ε.2:τ4(0.288.16); ὅ. γέγονε τῆς 
ἐφέσεως. ὅ, τῆς ἐλπίδος" ὅ. τῆς χαρᾶς ΤΜΕΙΠ, νη. ἀηη.6(}1.18. 
2600); 6. ὙΠῺ παθεσβ, ας ἡπάην ας, ἸΏ αἰΐ, αἰΐ ἰοϊά, Ἐχι5,4.6.7.3 
(Ρ.228.21; Μ,22.5520); ἐν εἴκοσι ἢ καὶ τριάκοντα ὅλοις ἔτεσι (ἤγγ5. 
μοη!.7.5.2 ἴῃ ΜΠ (7.726 Ὰ}; ϑοοτι .6.τ.τ. τί }1.67.3324}; 2. αἰ; ἃ. τὰ ὅ. 
ἐμὲ μιρΐσενςε τὸν ποιητὴν τῶν ὅλων θεόν [α51.416[.1.3(δ.6.4028}; τῶν 
ὅ. ἀρχή Ταῖ,ογαὶ, 4(ρ.5.2: Μ.6,8134}; (]ετη. »γοϊ. τοίῬ.70.23; Μ.8,2000); 
ὃ τῶν ὅ, δημιουργός ἐῤδ.(ρ.71.21; 2128); κύριος τῶν ὅ. ἰάᾷ, ῥαθά,2.3 
(ρ.χγ9.321; Μ.8,4368); Οντ, Η. ῥγοεαίδελ.ο; Ὁ. τεῖ. Ῥευβοβ οἵ ΤΥ. ὅλαι 
αὐ τρεῖς ὑποστάσεις διαιωνίζουσαι ἑαυταῖς εἰσι καὶ ἴσαι ΤΑΤΛΗ Ἔγηι. 
(ρ.266:; Μ.28.15844}; 3, τοΠοῖε, εοναρίδίδ; ΤΠ60].; 8. ΨΠΟΙεη655 ποῖ 
ῬΥΟΡετν ρῥσραϊοαῖθα οὗ ἀοα, ψῃμο 15 θανοπα τηβρητιᾶρ, (]6Π|.5 γ. 
βιιζίρ.280.20; Μ.0.121.}; πον γ Π 6 1685 ρῃτΆ56 τὸ ἀπερίγραπτον ὅ, 15 
ιι564, Τιροπτ,. Η. Λεσέι χα τ Ν.86.τ4οϑς,}) ν. ἱπῖτα ἃ; Ὁ. Ὀεῖηρ, πὶ 115 
δα Πγείν, 15 πὸ ρϑοῦ παγῖῖν οὗ σοα τὸ δὲ ἄν, ἔδιον ὄντως θεοῦ, καὶ ὅλον 
τ. ΝᾺ2.07.320.18(ρ.127.1; Μ,26.128.}; θεὸς..«ὅλον ἐν ἑαυτῷ συλλαβὼν 
ἔχει τὸ εἶναι 1τ.38.7(3178); 6. οὔ 15 ποῖ αἰντ464 ὅλος ἔννοια ὧν, ὅ. 
θέλημα, ὅ. νοῦς, ὅ. φῶς, ὅ. ὀφθαλμός, ὅ., ἀκοή, ὅ. πηγὴ πάντων τῶν 
ἀγαθῶν Ἰταπ ἤσεν.1.12.2(Μ.7.5734}; ΟΟντ, Ἡ. εαἰφοὐ,.6.}; ἃ. τοῦ, τε]δ- 
ἘΙΟΠΒΏΙΡ Βδίνγθοη ΕΔΊΠΟΥ δηᾶ ὅ0π ὁ νΐός, ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ πατρὸς γεννη- 
θεὶς ὅλος ἐξ ὅλου ΤΑἸἢ.«ἀταϊ. Τγὲρμ.3.4(}1.28.τ2ο80); υἱὸν..«ὅλον δεικνύντα 
ἐν ἑαυτῷ τὸν πατέρα Β45.6Ρ.τοκ(3.2Ο00Ὰ ; Μ.32.5134};} τοῖ, [6.ττὶ ὅλῳ 
γὰρ τῷ θεῷ ὅλως συνθεωρεῖται ὁ λόγος. εἰ γὰρ ἐλλιπὴς ἦν ἐν τῷ ἰδίῳ μεγέ: 
θει ὁ λόγος, ὥστε μὴ δύνασθαι πρὸς ὅλον τὸν θεὸν εἶναι αΥΝ γ55. μα.(Ν. 
45.1414Α}; οὐ μέρος φαμὲν τὸν υἱὸν τοῦ πατρὸς... «ἀλλ᾽ ὅλον ὅλου γεννητὸν 
ἐξ ἀγεννήτου Ἡιάντη ([ΠΒ45.)} μη. 4{(1.2858 ; Μ.20.6858) ; συνεῖναι δὲ 
τῷ υἱῷ τὸν πατέρα νοοῦμεν... ὡς ὅλον ὄντα ἐν αὐτῷ διὰ τὸ ἀπαράλλακτον 
τῆς οὐσίας νυ. 70.τ.5 (4.450); 6, οὗ ΕΗ, ποκῖ ὅλον ἑκάστῳ παρὸν καὶ 
ὅλον ἁπανταχοῦ ὄν Βα5.5}}17.22(3.190; ΝΜ,.32.1080) ; ὡς μέρη δὲ ἐν ὅλῳ, 
οἱ καθ᾽ ἕνα ἐσμὲν ἐν τῷ πνεύματὶ 1δ.6τ(528Β.; Μ.1818); ἔ. ΟΠ χ 510], θεὸς 
λόγος ὧν, ἐγένετο ἄνθρωπος, ὅ. ἀνθρωπότητα λαβών. ἡ γὰρ μορφὴ τοῦ 
δούλον ὅ. ἐστὶν ἀνθρωπότης, ὡς ἡ μορφὴ τοῦ θεοῦ ὅ. θεότης ΤΑΤΒ ταὶ, 
Τγῖρ.5.28(Μ,28,12810) ; ὅ, ἄνθρωπον, τὸν αὐτὸν καὶ θεόν, ὑπὲρ ὅλου τοῦ 
πεπονθότος, ἕνα ὅλῳ σοι τὴν σωτηρίαν χαρίσηται, ὅ, τὰ κατάκριμα λύσας 
τῆς ἁμαρτίας ΟΥ ΝΑ Ζ.ογ.40,45(Ν1.16,4248Β); ὅλον οὖν ὅλῃ συνηνῶσθαι 
φαμὲν τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπότητι τὸν..-«λόγον Ογτ. Τ}άς.2τ(ρ.55.14: τ΄. 
180); ὅλον γὰρ ὅλος ἀνέλαβέ με, καὶ ὅλος ὅλῳ ἡνώθη, ἵνα ὅλῳ τὴν 
σωτηρίαν χαρίσηται 10.Ὁ. [,ο.3.6(}.94.τοο 58); κηρύττοντες...ὅ, θεὸν 

καὶ ὅ, ἄνθρωπον 1.3.7(ΙΟ12Ὰ}); Ὁ. ΘΔ 5]. φάγωμεν... τὸ πάσχα, 
ἔχοντες μεθ᾽ ἑαντῶν τὸν ὑπὲρ ὑμῶν τυθέντα Χριστόν, ὅ. αὐτὸν ὡς ζωὴν 
ἐσθίοντες ΤΏΡὮΪ.ΑΙ. ἡγ.ιερ. ῥαφεοτίρ.3οο.7; Μι6π5.524}; 4. [πὶ ῬΈτα565, 
ἐπηγεῖν, αἰϊορεί μεν, εονερίείεἶῖν ὅλη δι᾿ ὅλης ἡ ἐπιστολή (ὮΥν5, 051. 
1.1 ἴηι ΤΊ (1τ.7318); ἡ τοῦ Χριστοῦ ἀνθρωπότης, ὅλη δι᾿ ὅλου ὁλόθεος 
Απαβῖ,ϑι μοί, 2τ(Μ.80.2818Β)ς ἐξ ὅλου φθείρεσθας ΑἸῃ. ρ6η1.22(Μ.25, 
440): τῶν ἐξ ὅλου τὴν σύνοδον ἀρνουμένων ἰά ἐγ» 4τ(ρ.266.27; Μ.26. 

7640); μέχρις ὅλου σκληροκαρδίων Τυκτ.4ϊα1.05,4(Μ.6.70 10). 
ὁλοσηρικός (ὁλοσήρικος), αἰ οἵ οἹἘ ὁλοσηρικήν 0.Μ4] εἤγοη.τ2 

Ρ-287(}4.07.4338); 1δ.17 Ρ.412(6128); περαῖ, 85 5 5ϊ,, σαν 6η1 αἰΐ οὗ 
σα, Μας.Αερ λον. τ. οἱ .34.6200)}; Αἀρορλιῃ Βαὶν.(Μ.όπ.το4 4}; 
Ομγον Ρασελ.. ΞοΔ(ΤοΙ2Α}. 

Ἀδλόστατος, {εἰ|-ἰφηρίβ, [ἰ{2- ῖσο, ΣΑΛ ὕπασ. Βεγγὶ.(Μ.28.7078). 
Ἐδλόστερνος, τολοῖϊν δεϊουοά, Τάτ. Βιυα.97.1τ.13(Μ.00.8:6.}.- ᾿ 
ὁλόστημον, τό, γαγηηθηΐ σομείδιηρ αἱΪ οὐ τυαγρ-ἀγεαάς θέριστρον δέ 

φασι τὸ ὅ, Ρτος..Ὁ η.24:65(}}.8).4044}, 
Ἐδλοσυμπαϑθϑής, τυλοίΐν ἐγηιῤαϊ κεῖτο, ΒΟΡὮτ. , εαγητο,2(Μ.87. 

31840). 
ὁλοσφύρατος (-ητος), γπμαάξ οὗ Ξοἰϊά δεαίεη Ἡπείαὶ, ἘΡὮΥ.3.1740; 

πιεῖ., τοῦ. υπὴτν οὗ Βοᾶν δηᾶ 501} 1ῃ τβῃ ἔν τι εἶναι ὁλοοφύρητον 
τὸν ἄνθρωπον ἘΡΙΡΠ. ἀπε, 35(ρ.4ς.22; Μ.43.818). . 

ὁλόσφυρος, »ιαάε οὐ 5οἰτά ῥδαίεη ηιοὶαὶ, ἴο. Μ 4]. εὔγοητο Ρ.26ς 
(Μ.9γ7.4018); ἤρῆσα δμλῖγο, δοίη αὶ εονεβρακί τοῆοῖθ; οἵ ἀοα 8ος. 

950 ὁμαλέζω 

Μοδατϊηηοθάδηβ, Βαυίῃ. Ε4ες35. ἄραν. (ΝΜ το 4.1385 0); εἷς θεὸς ὁ, οὐκ 

ἐγέννησεν οὔτ᾽ ἐγεννήθη ἘΒατί. Επεπο μαι (Νἴ.τ04.14536); ν, 
ὁλάβολος. 

ὁλοσχερῶς, 1. οηϊγεῖν, οονιρίεἰεὶν ὁ σατανᾶς...ὃ, αὐτοῦ περιγέγονε 

Ομ τυ5.ποιη.81.3 ἴῃ Μ|.(7.1768); τῶν μὴ ὁ. ἑαυτοὺς προσαγόντων τῷ 

θεῷ Ατητμοπ, 4. 5:1 (Μ.85.1 5250); τοῖς ὁ, τε καὶ ὁλοτρόπως ἀκολου- 

θοῦσι θεῷ Ογτ.αἄον.τ(1.224); 2. τολὴϊδ γεριαϊμηρ εονερίείε, οἱ Η. 
ΟΒοβί ὁ. μετεχόμενον ΒΑ5. 5) ῖγ.22(3.190; Μ.32.1ο80) ; 8. ἐραγξεῖν, οἵ 
Ἠεοτεῖίος πρὸς δὲ καὶ τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης ὁλοσχερέστερον, οὐχὶ δὲ 
ἀκριβέστερον μετερχομένους (ἸΘπη.5ίγ.7.18(ρ.78.0; Μ΄.0.5568), 

Ἐῤλόσχοινος, οΓ τυΐϊεῖεν, 802. ἦ.δ.ς το τ2(Μ.6).12454). 
ὁλοσώματος, 1. οὗ ἐμ τοκοία δοάν, οἵ ΟυγΟ ὁλοσώματον ποιεῖται 

αὐτῆς τὸ ἐγκώμιον ΟτΝ γ55.ἠοη;.7 ἦτ Οαπὶ. (Μ.44.9404); 2. ἐπ γε, 
τυμοίφεαϊς ὅ, αὐτὰς καταπίνοντες Ττεροητιίερ. Πο1η.42(}}.86.6040). 

Ἑδλόσωμος, 1. τοί ἐδ οπμῖνε ῥοάν, Ἐλβι. ηφαρι.5(0.22.20; Μ.18, 
6210); ΑΙεχ.β6!. Βανρ42(450Ε); 2. εονηρίείδ, μεν ὁ ὃ, τοῦ σατανᾷ 
ὑπηρέτης Τάτ, δεμα..,}.2.75(}1.09.1312.}; ὁλάσωμος ἡ ἁμαρτία καὶ 
ἡ ἄρνησις τΡ.2.05(13488). 

ὁλοτελής, 1. ῥέγζθει; οἵ ἴα, (ΟἸειαῥαεά. τ ό(ρ,1ο7.18; Μ'8, 
2854}; Μϑίῃισγηρ.Β.3(ρ.84.5; Μ.18.1418); οὗ ἰονὲ τονγασᾶβ Οοα, 
Οντ.]ς.5.3(2.8074}; 2. εοπιρίοἰο, ἩεΥτὴ Οἷς, 3,το,ο; οὗ στήθη βαῖνα- 
τοῦ, ΟΥ̓ Ν γ85..}.3(Μ,46.10210); Οντ. τ..63(3.320Ὲ}; τῆς ὁ. καὶ 
πάσης θεότητος )᾽οη.ΑΥ.4.5.2.1(}]1.3.6360), 

ὁλοτελῶς, εσγηρίεοισῖν, {μἰ]ν οἱ μετανοήσαντες ὅ. Ἡγτη.υΐ5.3.13.4; 
ὁ. ἀδιάφθοροι Μοϊῃ. γΡηρ.ττ(ρ.137.18; Μ.18.2130); ὁ. ἁγιασθῆναι (τ, 
Νυββυ ρῥοὶ! 46(Μ.45.12364); τεῦ, Οοἀμεαα ἀ5 ἴᾺ}}ν ἰπ εβοῖ οὗ {ΠῈ 
ἴγεβ Ῥεβοπβ, ϑόρῃτ. ἢ, ργη.(Μ.87.31570), 

ὁλότης, ἡν ἰοίαἰτίν, εἰ γεὶν τὰ μέρη πάντα τῆς ὅ. Μασ. Αερ, ῥα 12 
(Μ.34.8730}; αἱ τελειότητες τῶν ὁ, Ὀϊοημ. ΑΥ,4.5.4.πο(Μ.3.7050); τὰ 
μέρη ἐν ταῖς ὅ. Μαχ.αγηδίρ, (Δ1.01,11800); {Π60]. ἁπάσῃ τῇ ὁ. τῆς... 
θεότητος Ὁϊοπ.Ατ.4.η.2.τ(Μ.3.6360) ; οὗ ΟὨτίϑι, σ8}164 Οοα δῃά τλδῃ 
ἰδοὺ τὴν ὅ, τῇ τῶν ἀποτελεστικῶν αὐτῆς μερῶν ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεις 
ΤΠ εοπε. Ηπομοβλ. 54(Μ.86.18ο0 4); κατὰ τὴν προσωπικὴν αὐτοῦ ὁ, 
Αμαϑίβ,ἠοά,τ3(Μ.80.2210). 

Ἐῤλοτρόπως, {ἐγ δύένγν τῦαν, ἐομιρίοἰεἶν, ἐμ νεῖν πεπάτηκε ὁ, τὴν 
ἁμαρτίαν Ὀγγυραρλιεη.5(4.1434}); οὐχ ὁ, τῆς εἰς θεὸν ἀγάπης ἐξείχοντο 
ἰ4.Ος Ὀγοσίη. (3.58); 14..4δαε.28(3.541Ε); ΟὨχΙβίοὶ. φασὶ...ὁ. ἀπο- 
φοιτᾶν τὰς φύσεις 14 αῤοἱ. ΤΠ . 3(ρ.1τ8.τ8; 61,2124). 

Ἐὀλοφαής, αὐἱΪ ὀγίρἠϊ, {Β45.56].οὁγτ(.85,4610). 
Ἐδλοφανῶς, φμΐίε ορεμῖν, ΤΠαΥ διά. ερ.2.82(Μ.90.13254). 
Ἐῤλόφθαλμος, {μἰΐ οὗ εγες, Μας. ΔΑερ.ἠοηι.τ.3(Μ.34.4520). 
Ἐῤλόφλογος, αἱΐ οὐ ἤανπε, Απαβι.Β.ἀοά,2τ(Μ.80.2818). 
Ἐῤλοφυρτέον, οὔ γιμδὶ ἰαγεθηὶ, 1514. Ὀ6].9}}.2.285(Μ.γ8.7108). 
ὀλοφυρτικός, ἰο δὲ ἰανπεηϊεά, ατο. ὕτιοριδε.ς. τ 2(Μ 65. 1048}. 
Ἐῤλόφωτος, αἰΐ ὁ ἰἰρλϊ, αἱϊ ὑγίσαϊ, Απάτι τιον 4(Μ.97.ττοοο) ; 

ΟΥ.11 Ραρα ἐρι σεν (Μ.08.1528); Τ5οΡ τ Ἡ οἱγτοά (Μ.87.28640). 
ὁλόχαλκος, αἰ! 9 ὀνοηπε, ἘῬΑ]] ἀυποη 30. 2(ρ.02.1.3; Μ.34.τοβοῦ). 
ὁλόψυχος, Ο σπε᾿ς τοΠοῖθ «οὶ, ΟἸθην, γγ.44{Ρ.223.6).Ψ 
ὁλοψύχως, τοΐίζ οπε΄ς τολοῖε σομὶ, ΤιΘοπτ Ν υυϑγη, τ2(Μ.93.16840) 

ΑπαβύϑιΡς.6(Μ.80.τοβ48); καἰ, 1.6.π4:3τ(ρ.116.20), 
ὀλυμπικός, ὁ, οπε τοῖο ῥαγίείραίος τη {πὸ Οἰγνερῖς φαμιθς ; σΟΥι- 

αἀριηηθα, (ὐρηδί. Α}.8.32.0. 
ὄλυνθος, ὁ, 1. οἱἱά βσ, Βαβ.ἠδχ.5.γ(1.470; Μ.20.1128); [514.ὈῈ]. 

ΦΡ}.5.84(Μ.78.7800); 2. ἐαγὶν β5; ἢ.» οὗ ἀροβί]68, ἐχερ. (απί,2:13, 
ῬῃὉδτρ. απ, 8(Μ}.40,.6900). 

["Ἰὄλυρα, τά, -- ὄλυραι, αἱ, ἃ ἴοττη οὗ τολεαί, ΤΏΡΠη οἰγοη..168 
(Μ.τοϑ.4484). 

ὀλυρίτης, ὁ, ὑγεαά οὐ εαξέ τιδὰς οἱ ὄλυρα, τεῖ. 3 6ρ.19:6, ΟΥ. 7». 
20 ἴῃ ΚΚερι(ρ.302.11; Μ.17.578); Οὐ Ν υ55,ἰαμά. Βας.(Μ.46.8ο058). 

ὅλως, 1π νατίου!ϑ σοηβ Τα ΠΌΠ5, δέ αἰΐ οὐδὲ γὰρ εἶναι τὸ σύνολον ὅ. 
ἐκ παντὸς τὸ παράπαν ἕτερος δημιουργὸς δύναται πλὴν αὐτοῦ Μείῇγὲς, 
τ.36{ρ.277.3; Μι4τιιτοιο); 1Ὁ.1.38(ρ.281.2; Μ.18,2650); οὐδὲν ὅ, τῷ. 
τιά4δίρ.296.2; Μ.41.11174)}; κατὰ ὅ. τινός ἀηγοῆς αἱ αἰ, ΟἾτνΒ. 
Ποι!.1 5.2 ἐπ τ Ττρ,,(ατ.6378}); τίς δὲ ὅ. ...; Ος}. Ον2.},6.2.21.,(Μ.85. 
12848). 

Ἐδμάγαθος, οΓἹ ἐφμαὶ σοσάζηέξς, οἵ Ἰιοροβ. ὅ. τῷ γεννήσαντι πατρί 
ΑἸοχ. 58] σης. (Μ.8᾽).4οτ7.Α}.Ψ 

Ἐδὁμαδήν, ὑγέεγν, Ῥῃ.ατρι απ τοί Μ.40.030). 
Ἐδμαδικῶς, ἐπ μη το ας ]οΉ,, ας οπε οἱ (Ὠγῖβῖ βρβακὶπρ 85 ὨΊΔΠ 

απα (οὐ ὅ,, τοῦτ᾽ ἔστι θεανδρικῶς Απιαϑι. 5. ἀοά,τ(Μ.80,2210); 1διτό 
(2610). 

Ἐδμαδόν, ἰσρείλογ, Ἐοτη.Μ6],(4.5 Σ Ρ.156). 
ὁμακοεῖον, τό, ςεἰοοὶ οὗ ῬυτΠΑρΌΥΑΒ ; 5814 [0 ἐοτεβῆδαονν ΟΠυτοῇ, 

ΟἸεπη.: γ. τ τσίρ.42.2; Μ.8.7688). 
ὁμαλίζ-ω, 1. φίαῖε φριοοί᾽, ταεῖ. ὁ κύριος... ὁδὸν τῷ εὐαγγελίῳ “νων 

ἀπρόσκοπον ἴ5ἰα. ΡῈ]. 1, τ45(Μ.78.28ο0); 2. τιαΐλε πονιορεμεοιια, 



ὁμαλισμός 

Οτ,( εἰς.2.3ο(ρ.158.1το; ΜΟΙ. 8400); 3, γέηδθν γε ἔρον αἰ βιονι ες, 
γεξοῖσε ἃ χιεδέίοπ, Μαχαρεδὴρ. (ΜοοΙ. τόξο) ; ἐδ.(1273.). 

ὁμαλισμός, ὁ, 1. ἐενείϊηρ, 5: δ αίιττος (οἴ. ΒΑᾶτ.5:}7)};.2. γεδοϊμε ον 
οὗ ἃ αἰδϊοιν, Μαχ.αρηδὲρ. (Μ.01.1244}}. 

ὁμαλός, 1. ἰδυδὶ, ἐσειε, σριοοίά εἰς τὰ ὅ, οἩ ἰο ἰφυεὶ ργομηά, Ήεττα, 
υἷδ.1.1.3; ἰ4,γ»ηαμά.2.4; τοῖ. Μ|.7:15 ἡ τῶν ἀπολλυμένων ὅδὸς... 
ὁμαλωτάτη Πο». Οἰδηι.}.7; 2. ἴθ Ῥῆγαβα καθ᾽ ὁμαλοῦ, ἐϊκειυΐξε, 
ΒΙάντη. Τγέη.3.28(Μ.30.9458); 3. ἐφμαδίε τὸ ἐν σκυθρωπότητι ὅ, 
ΒΑ5.6}.τγα(3. 2610 ; Μ.32.6498); Μετ ΑπειλονιαΡ. ἘΡΙΡΒ μαεγ.}3.33 
(ρ.32ο8,28; Μ.42.4650). 

ὁμαλότης, ἡ, ἐφμαῤτίῖν, Μαχ.αγηδίρ, (Λν,91.1248})). 
ὁμαλῶς, σαοίίν, Ἡετμιηαμά.6.1.4, 
ὁμάς, ἡ, εἰν, Ἰοίαὶ κατὰ τὴν ὃ, τοῦ ἀριθμοῦ ἘΡΙΡἢ.ἠαδν.8.βίρυτος, 

4; Μ.4τ.2208)}; 1,ξοτ. Βιαγρ δ ευ. (Ν.86,10208) ; οἵ. 0.10, 7}αεοῦ. πο (1. 
94.1460Ὰ)}; Πεοπί. ΗΝ εε,.2.15(Μ.86.15600)}; 7εννβα εογηηηιεῖῖν, 
ῬΒοι.ηοιπθε, 6. 3(0.5 17; Μ.Ιο4.626.); ρἤγαβθβ: καθ᾽ ὁμάδα ρεπεγαί᾽ 
Ὀεαυεϑῖβ, :1δ.2.τ(ρ.480.; κόο0}); ἐν ὅ, αἰΐ ἱσρείδεν τῆς ἐν ὁ, μεθεκτῆς 
οὐσίας τῆς ἁγίας τριάδος Ἰ]άντη. Τγίη.2.2(Μ,50.4568). 

ὀμβρ-έω, 1. «λοῖσεν ἀρτοη {κε γαΐῃ, ἢρ. τὴν ἄνω “]ερουσαλήμ...ἐν ἦ΄ 
μέλι καὶ γάλα “υεῖν ἀναγέγραπται (]δγη, ῥαεά, τιδ(ρ.1τ7.1; Μ.8,.32048}; 

τοῦ. 2Βερ.τγιτό ὥμβρει τὸ ἄλευρον ἘΝ] ῥεγίςί,ττ. )(Μ.79.ο280); 
2. δοαΐ, γα, δ 1}.3.302:; 3. βόομν ἔργ; Ἰαΐταῃβ., Οὐ, εἰς. 8. 3τ(ρ.246. 
30; ΜΟττ.β64Α); ἔσϑη8., Ογας, δῖδ.3.461; 70.) εαγη βαξε, τΒίρ. 218; 
Μ.οδ.84ο0). 

Ἐὀμβρήεις, τα ΒΊῊΡ τοεὶ ἂς εὐ γαΐη, Οναε, δέδ,ττ, τϑ; 1δ.12.153. 
ὄμβρημα, τό, ἴ. «λοῖοῦν, Ὥρ., Ἐπι5,..,12(0.231.24; Μ,20.13808); 

2. οἰασμάτηρ Ἰϑαίογ ; ΟἱἩ ΠεΥθβν, 10. ου ἀγηηη Οὐγγς, Μνο6.13808). 
ὀμβριμαῖος, γαϊγ-οοοϊεη;, Ογτ δ υ. [0.8ΠΠπ5.26{(ρ0.221.12}. 
ὀμβροβλυτέω, Ξ«ἠεά ῥονιἧ {6 γαΐη, 70.1).ἐαγηι ρεη!.5.,δ(ρ,21τ4; Μ. 

οὔ.8330), 
Ἐὀμβρόθεος, ἀἱοΐηεῖν ῥομγτηρ ξονί τοαίεγ, ΤιβουιτΝ.  όγμι,3(Μ.02. 

Ι6ο038); οὔτ. 11 Ῥάρα ἐῤισονη (ΝΜ .08.1538). 
ὄμβρος, ὁ, 1, «λοῖσεν, ταεῖ. πατρῴης σοφίης...ὅ, Νοπη.»αγ. 70.3:34 

(Δ1.43.7720) ; ἐν.8: τα(8130}); οἵ ἔδατβ, ἐδ.20: Ττ(0008) ; οὗ ὈΪοοΩ, 0. 
ΡΙ5.οαγηι τὶ. 34; 2. βοοά; τχεῖ., (οπβὲιρ.ε] νΖ.λ.6.5.τοι ο( Μ.8ς. 
1356); ὅ. σἰγεσηι, ὅγοοῖ Κεδρὼν...ὅ, οππιραν. 7σ.τ8: τ(Β880). 

Ἐὀμβροτοκία, ἡ, ῥγοάμεϊίοη οὗ γαίῃ, τηθῖ, κατὰ τὴν νοητὴν ὁ. Τλίοπ.. 
Ατνει λοις. 6(84.3.3368). 

ὁμηγύριος, ἐεείἴυσ, 151 .}ῬῈ],6}}».3.286(}1.78.0618). 
ὁμήγυρις, ἡ, ἔ. ἀϑεοηδίν, ὙΠπα .ἢ..6.5,35.4(3.1077}; οὐ (Ομβαίῖς., 

ἘΠατγι ρας ορεδο 4(Μ.97.15128}; 2. εορηῥαην τῆς ὃ. τῶν ἀρχαγγέλων 
Με, ἐνη}.6.5(0.69.23; Μ.18,.1214}; ἡ θεία τῆς ἐκκλησίας ἡμῶν ὅ. 
10 Δε5.Ν 2. 416].122(2}.538.1ο0124}. 

ὁμῆλιξ, 1. οΓ 1.6 ξβάν!ε ἀφ α5; ο. ἀδξ., Νοπη.ραν.7ο.8:21(Μ.43. 
8168); ἐο-εἰεγηαΐ ἘΠ Οοά οὐ γὰρ ὃ. αὐτῷ ὁ αἰών Τηάγπι. Τγίη. τοις 
(Μ.30.2120); ψτοιρὶν ργραϊςαιοα οἵ δν]], (ἢ γυβ.λονη, 59.2 ἴθ ΜΈ(). 
5060); οὗ ̓ ορο5, Νοπη.ραν.79.1: τ(740Ὰ}; 2. α5 σι! δ5ῖ., σοηίεριβογανν, 
7υβι.ααὶ ττς. 5(}.6,7444). ᾿ 

ὅμηλυς, ὁ, εογμραπίοη, Νοηη, ραν. 7ο.τι τοί Μ.43.7 534}; ἐῤιττὶ33 

(δ4μ40). 
ὁμηρεύ-ῳ, 1. 701} τ: ἀργεορηθηΐ, Ἰλϊγατιβ, σ-έτωσάν σοι αἱ σωματικαὶ 

ἀρεταὶ πρὸς τὰς ψυχικάς ἘΝΘΟΥῬοηΐ,ογ.122(Μ.79.ττ06.}; ΝΠ ὀχεγ.75 
(Μ..γ9.8ο08); [τ 8. εἰς φιλικὴν ὅ. συμφωνίαν τοὺς ἐπουρανίους πρὸς τοὺς 
γηγενεῖς ΜΟΙ. Ἔγνιςεῖ Δηη. 6(Μ.18,361Ὰ}; 2. σίθε ῥίσαε οΥ ῥγοριῖδε 
4} μὴ “-ἔτω σου ἡ διάνοια βαθμὸν ἱερωσύνης Ν1} Ρ}.4.τ(Μ.γ0.τ44ο). 

ὁμηρία, ἡ, Ξε ὁμηρεία, ΞΟΉ ΔἸ ΠΟΉ ὁ δείηρ ἃ βοξίασε καθ᾽ ὁμηρίαν ὧς 
α μορίασε, ῬΏΠοβε,ἢ.6.5,4(Λ4.6ς.4844}.. 

ὁμιλ-έω, Δ. οὗ ἀϑβοοϊδτοη ἢπ ρθη. ; 1. φομῖδ τμῖο εοπὶαεὶ πὶ τ; 
ο. ἀαἴ., τπῖηρβ, (τυ 5.λονι. 18,2 τη 171.(1.2378); ἰά ἤοηι.13.8 ἐπ Κοηι. 
(9. 5698); ΤᾺατ. ᾿.γεἰ.τ7(3.1227); 2. αρῤῥγοαεῖ,, ς. ἀκῖ. οὐκ εἶπεν, ὅτι 
ἥψατο τῆς ῥίζης ἀλλ᾽ ὅτι..."οεῦ τῇ ῥίζῃ ΟΒχγβιίονη. τα. τὸ Μ|.(). 
1520); 3. γπδοὶ ϑἰτὴ ὁ. ὀλέθρῳ Νοπη.ῥαν. 76.8:22(81.4.3. 8160); ἐῤ.8:.24 
(8160) ; 4. εοηϑονὲ ἴῃ τηατχίασε, Ὀῆγνβ. ἤομ!.37.6 ἐπ Μ|.(7. 4230}; ἰᾶ. 
ἤονι.7.4 1. 2ΤΊνι,(1τ.70 41}; ὙΒάτο Τρ. τοί(3.664) ; 5, δὲ ἀεφμαϊμιοᾷ 
ὙΠῈΠ ΟΥ̓ ἀεεμδίομιθά το, κοίἃ ξοηθεγξὸ ΤῊ νάπαις “-οῦντες καὶ ὄρεσι 
«Καὶ πρὸ τούτων ἁπάντων τῷ θεῷ (Ὠτνπ.ἤοηι. 68. ἰπ ΜΙ|.().613Ε}; 
μήπω..«ἀνδρείῳ «-«ἥσασα λογισμῷ ΝΙ].6ρ.2.68(}1.79.2328); 6. μεν 
ὁδοὶ ἢ νατῆ,, δεεοριε ἀογμαίμίο 1 Ἐν ἐπὶ πλεῖον ὡμιληκέναι τῇ κακίᾳ 
ΟΥ̓ΟΣ.20.15(0.301.2; Μ|ῸτΙ. 5448); ΜΕ ον. ττίρ.130.0; Μ.18.2058); 
Ομτγβιλοσι, 6 δ.4 ἐπ ΜΠ. (7.676); ὀνησιφόροις ἰδρῶσιν “-εῖν ΟντΡς, 
32:20(Μ,69.881}); 7. ῥὰγ αἰεμίίον; ἴο ὅ, τοῖς ἐγγεγραμμένοις Με .ἢ, 
5}}.3.14{0.45.2; Μ,18,858); ὁ τοῖς εὐαγγελικοῖς συγγράμμασιν «-ὧν 
Ονχ. Ρς.34:τό(Μ.69.9040) ; 8. σοηδογί ΜΊΈΠ, αςτοείαίε ΜῊ ὅταν ἀν- 
διατρίψῃ τῇ θεωρίᾳ, τῷ θείῳ καθαρῶς --ὧν ΟἸδτη. εν.4.6{(ρΡ.266.6, ΜΝ. 8. 
12524}; 14.6εἰ.37(ρ.τ48,10; Μ.0.7174}); οὗ Τῆς, διὰ μέσον νοὸς “η"ἦσας 
σαρκί (τ, Ν82.ογ.20.τοίρ.1ο3.1; Μ.36.1004)}; ᾿Αϑί στη λοι α(Μ,4ο, 

ΟΥΙ ὁμιλία 

1730); ἡμῖν ὃ τοῦ πατρὸς υἱὸς “-ἦσας διὰ σαρκὸς (οηβε, Πδς ἰαμά.τ5 
(Μ.88.4064}); 9. γπεοὶ 1, φοῦηθ αεγοδς οὐδέ ποτε τούτοις ὡμιλήσαμεν 
Οε εἰς, κα, ΘΟ (ρ.66.π; Μ.ττ.τ2844); 10. αὐάγεςς, εορηπρμίξα!ε νυ! τ ἱπ 
ττηρ', ΤΕ 5.}..6.3.38,2(Μ..20.20 30), 

Β, οἵ σοπημηιπιολίίου. ὈΨΥ ΒρΡΘΘΟΙ ΟΥ τιέογαποθ; 1, φρέαὶ τὰς 
διανοήσεις...“οοὔσας παλίμφημα Μοίῃ.γ65.1.62(ρ.320.1; Μ.4τ.ττ620); 
οἱ δαίμονες..«τοιαῦτα “-οὔντες ΝΙ].6}}Ὀ΄.2.το3(Μ.79.2458}); φιλικὰ ὁ. 
ΤΒαγ,ϑιαά,.Ρ}.2.63(}1.99.12844); οὗ βρεβακίῃηρ ὑπκηοννῃ τοπριιδ8, 
ΝΗ.6}}.2.2ο4(31.70.3080}; σρεαῖ ἴο ΟΥ̓Χ ΙΕ; ο. ἀαί., Οτοἰον. 8, 5 
ἠῃ 76γ.(ρ.6ο.το; Μ1.13.3410)}; ΑἸΏ..4“γ.3.12(Ν1.26.53488); 405. εἴ στὶς 
ἑσπέρας, μετὰ τὸ Πάτερ ἡμῶν, εὑρεθῇ “-ὧν, ἀφοριζέσθω ζ8685.}όεγι. 
Ἴπ0Ή,.26(2.5280; Μ.31.13008); Οἱ Τοπνοιβαϊίοη Ὀείννθθεῃ ρα δηΐ 
ΤΏΒΠ : 85 8. ΒΕΓΘΠΡΊΗ ἴο τηᾶτίγυβ, Μ΄ Ῥοΐνε. 5.8; οἱ 7685 βρβαϊείπρ 
ὙΠ τηδ ραίσίατσῃβ, Τυβι ἀέαὶ.ττ3.4(Μ,6.7374}; οὗ Αἄατα τῷ ϑεῷ 
μετὰ παρρησίας ὡμίλει (Ἀγγϑβι λον. 6 8.2 ἴθ ΜΕ(].6744}; οἵ αἄάγεβο- 
ἰπρ' σά ἴῃ Ργάψου, {}4]], λυ Ή. τι αίριαττο; Μι,34. 1160}; ὁ ἱερεὺς 
καθ᾽ ἑαυτὸν τῷ θεῷ --εἴ λέγων οὕτως 111. 7α«((Ν ΒΡ τὸ Ρ 08}; οἵ σοπ- 

᾿ΠψΈ 56 Βοίψνεοῃ ἘΒΓΠΘΥ δηᾷ Τιορὸς ᾧ καὶ -υὧὥν ἐποίει τὰ ὅλα Ατῇ. σομὶ. 
5 τ 

46(Μ4.2ς.034}; τηδέ,, οὗ τῆς σοβρεὶ ἐσφαλμένοις ὡμίλει ϑεταρ. σα. 50 
(ρ.71; Μ.18.1245}0)}; 8.05., οὗ νοῖσε οὗ Ἑδίμοσ, ἐδιβ(ρ.61 ; 12408) 
2. Ἰσαεῆ οὐ ξένα «-“ὦ 1 ίορη.ττοτ; ὅλῳ ἐνιαντῷ..«ὡμίλησεν ὃ διδάσκαλος 
ον Ἰθηιτῆτο; Εὔα ἡμῖν ὃ. τὸ τοιοῦτον Ῥδά, ῥεγξ 6(ρ.62.6) ; 
3. ῥγεασὶ ᾿Ιουδαίοις “-οὔῦντας περὶ τῆς εἰς τὸν ᾿[ησοῦν πίστεως Οτ((Ο εἰς 
1.62(ρ.114.12; Μ.τΙ.7768); τὸ παρόντων ἐπισκόπων λαϊκοὺς “-εἶι 
ΑΙεχ. Ἡ Ἀρ.Επ|5.}.6.6.τ0.17(Μ.20.5600) ; ρτεβνίειβ ΨμῸ πᾶνε 5ϑοσί- 
ἢοεᾷ τὸ 140]5 ἃ5 ἰουθίἀ θη ἴο, Ολης, (φ14)οαηΣ ; ὅταν “ἢ [3ς, ὁ τῆς 
ἐκκλησίας προεστώς] ΠΠτγπ.ἤον,.3.2 τη: Οοἱ,(ττ.3486) ; ὡμίλησεν εἰς τὸ 
μὴ δεῖν μνησικακεῖν Ἰὰ ποηι,ὅ.3 ἐπ Τίνι (τ. 581Ε); ὡμίλει ταύτας 56, 
ὁμιλίας] ῬΠοι. εο.τ72:--ἀ(Μ.το3. 5010}; Ῥᾳ55, ὡμέληται αὐτῷ...εἰς τὸν 
σταυρόν τ. (το44}); ὡμίλησεν αὐτῷ τὰ τῆς θρησκείας τῶν Χριστιανῶν 
170.}.8..}.22(Μ.06.1ος57})}.Ψ 

ὁμιλητέον, οη6 πηπέδί ἰαἰξ, (Ἰοτη, ῥαεά.2.7(ρ.102.21; Μ.8,461τ0). 
ὁμιλητής, ὁ, 1. οηδ τὸῦο εοπύθνϑος τοτίς, ἤδτος ἀΐδείρίε τῶν ἀπο- 

στύλων ὃ, Πολύκαρπος Ἐπ5,ἢ..6.5.36.1{Μ,20.2888)}; ὁ, ... τοῦ τῆς οἰκου- 
μένης δεσπότου (Ἤτνπ. 01.31.3 1π 70.(8.1700}; τῶν “ουκιανοῦ τοῦ 
μάρτυρος ὅ. εἷς ῬΆΠΟΚΙ.ᾧ.6.3. τ (Μ.6ς. 5058);2. Ἔρεακεν, ργεαεῖιεν ἐπειδὴ 
γὰρ διαλεκτικὸς ἐδόκει τις εἶναι; Μάνην ἑαυτὸν ἐπωνάμασεν, οἱονεὶ ὅ, 
τινα ἄριστον ὈνΥ Ἡ εαἰθεῖ.6.24; ΟΠγγπ.ἦσηι.2.4 ἴηι 2Υ̓ λεσς.(ττ. 5288). 

ὁμιλητικός, φοείαῥίο, ΟΠγγϑ5.5ας.6.τλ(ρ.τό4.8; 1.432). 
ὁμιλία, ἡ, Α,, ἀϑοοείαϊοη: 1. οομπίαεί; οἵ Ἰοτο με ψῖτῃ ρτουπά ἰπ 

ῬΥΑΥΘΥ, ΟΒτνυβ. ἤοηι.5.23 τη. Μ|Ι( 784}; οἵ πο ΗΠ ἢτα, ΤΒαῖ, 
᾿ῤγουϊά.1(4.593); 2. ΒοΟῖ6} ἐφσγεομῦςο; αἰδὸ ἃ. βθχθδὶ, τοῦ, νἱγρὶῃ 
ὈΓΠ δίχα ὅ, ἀνδρός (ηξὶ, Αρῥιεῤτίετιτο; λογισμὸς..«τὴν ὄρεξιν 
ἄγχων ὁρμῶσαν πρὸς γαμικὴν ὅ, ἘΝ]. παγν.2(Μ.70.6ο18}; τῆς πρὸς 
γυναῖκας ὁ, πάλαι κεκαθαρμένους ῬτοΟ] ΟΡ ἀρητ (1 8ς, 4288); 
Ὀ. ϑρίὶτΐααὶ, οἱ σοῆνειβθα ΟΥ̓ φοπηηθηΐοῦ ΜΠ Οοα τῆς κατὰ τὸ 
συνεχὲς πρὸς τὸν θεὸν τὸν λαλοῦντα αὐτῷ 55. ΜΟ568] ὁ. (Ἰεηι. Ξἐν.6.12 
(Ρ.484.12; Μ.0.3254}); 85 ἀεἢ, οὔ ργαγου, ν. εὐχή; Ξι}076οῖ ἴο Η. ΟΒοϑβῖ, 
ϑέγαρ. ] α.43(Ρ.6τ; Μ.18,1220Ὰ}; ποῦ σοι [5.. Αἀ8Π|] τῆς ἐμῆς ὁ. ἡ 
παρρησία; Β85.36].0}...3(Μ.8ς,608) ; οὗὁ ἔπ6 ταὶπα 1} στασο, Πα, 
Ῥεγξ.ϑτ(Ρ.το,.23); ἢν, ἁγνότης...ἦτις ἐκ τῆς ἁγιωτάτης ὅ. μετὰ τῆς 
πηγῆς τῆς δικαιοσύνης προελήλυθε (οηβί,ρ.( 6]. ν2,᾿..6.2.7. 26 (Μ 8ς, 
12374}; 3. Θγομβα 05. ἴῃ, αἰ ομ ΠΟ} ἴὸ Ῥυχσβυϊς οἵ αἱνίηθ βιιᾶϊθθ, 
ς, πρός, ἘΌΤΠΑΙ δα. '..(Μ.8ς.6334). 

ΒΒ, νευραὶ φορμἩἸ κα! οΉ; 1. τυογά, μογαΉεε καὶ λόγον καλοῦσιν, 
ἐπειδὴ καὶ τὰς παρὰ τοῦ πατρὸς ὁμιλίας φέρει τοῖς ἀνθρώποις Ταβι,ἀταὶ, 
128.2(Μ,6,7764); 2. φρεεεῖ,, ἰαησμασε, ἱνρέὲ οὗ μἰεγναμεε; ἀϑθᾷ ὈΚ 
εϑοὴ πδίαγ ἴῃ ΟΠ γῖβῖ, ΗΙ] ῬΊςι ἐγ.2(0.21.1)4ρ.Τ ΗΕ, ἐγαη.2(4.163); 
ἀνάγκη γὰρ κατὰ τὴν ποιότητα τῶν γενῶν καὶ τῶν φύσεων ἄλλην μὲν 
αὐτοῦ [80. ΟΠ γ]51] γεγενῆσθαι τὴν ὃ, μηδέπω κατὰ τὸ τοῦ ἀνθρώπου 
τεχθέντος μυστήριον, ἄλλην δὲ ἔτι προσελαύνοντος τῷ θανάτῳ καὶ ἄλλην 
ἤδη τυγχάνοντος αἰωνίου ἰδ.(ρ.21τ.1τ0)4ρ.ΤῊΔΕ.1.ς, (4.164) ; οἱ Ῥεπιεοοβι, 
συνίεσαν ὁμιλίαν οἱ Γαλιλαῖοι Πάρθων Ῥϊάντα. Τγῖη.2,18(Μ.30.720Ὰ}); 
3. ἰεαολίησ, Οἰδηι.Ρ.2(Μ.2.36Ὰ}; ταῖς τῶν πλάνων καὶ τῶν ψενδο- 
προφητῶν ὃ. 1δ.11(408): οὗ Τιᾶνν πατρὸς ὁ. φήσωμεν ϑετΑρ. 0.43 
(ρ.ὅ: ; Μ.18,12280) ; 4. εοἰΐοσεγ; ἃ. ἐοηυθΥ σα ἸΟΉ; ἡ περὶ Ἡρείου πρὸς 
αὐτὴν ὁ, ἀεὶ νΖ.Ἢ.6.3.τ2.3(Ρ.158.290); Τ)οχ.ἀοεῖ,9.τ(Μ.88.τγτ60) ; 
Ρ. αἰξεμδοίορ τὴν γραφὴν ταύτην, περὶ ἧς ἡ νῦν ὅ. ἐστίν Τπβτ. ταὶ, 68.8, 
(Μ.6,6368); 1Ὸ.137.3(7028); ἐν ταῖς πρὸς τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρι- 
σαΐους ὅ, ΟΥ (εἰς...) 3 (0.10.2; Μ.11.0008); Μετ ἐγ. Ρσόθπι(ρ.4. 
τό; Μ,18,200); ὅ. ὀχῥογίαἰίοη, Ἐπι5.0..3.13(0.82.21; Μ.20.10698)}; 
5εταρ. αι. οίρ.71; Μ.18.12450}; ὁ. ἀΐξεοιγεε; ΟΥἨ ὈΠΡτΟβΙΔΌΪα 
ψγοΥά5, Εβαΐα5 ογ.27.τπίρ.103; οἵ, Μ.40.11078); οὗ να]εαϊςίογν δάάγοθς, 
Ἐπι5.ν.(.3.2τ(ρ.87.26; Μ.20.1ο808)}; οἵ Ἔχροβιίοῃ, βουίηοσι, ἔου ρὰτ- 
ΡΌΒ65 ΟὗὨ ΙΠΒΓΓΠΟΓΟΠ ΟΥ δχμογίαίίοι τὰς κακοτεχνίας φεῦγε, μᾶλ- 
λον δὲ περὶ τούτων ἅ. ποιοῦ ἴρπι, Ῥοῖγε.5.1; Ταβί ἐλαί 8ς. (}.6.67}8); 



ὅμιλος 

πυθομένου σου τίς μου ὁ θεὸς καὶ δι’ ὀλίγου παρασχόντος σον τὰ ὦτα 

τῇ δ. ἡμῖν ΤὨρΒΙ ΑἸς, ἀπ οὶ.2.τ(Μ.6.1τ0484); Οὐαλεντῖνος δὲ ἔν τινι ὁ. 
οὐ γράφει Ο]οτη.5,ν.4.τα(ρ.287.ττ; Μ.8.τ2060) ; Οἵ..70.32.2(ρ.426.9; Μ. 

14.7414} οὗ ὈΙϑμορ᾿Β βεαύταοη, Ο] αοᾶ,σαν.τὸ ; 85 (χα ηβίδτίοη οὗ ἤδῖὴθ 

“Μαμπεθ᾽, νυ ΠΗ ἐαἰεελ,6.24:, ἐν ὁμιλιῶν εἴδει τὴν ὑπηγορίαν πεποίημαι 

Οτ Ν, γβ5. μονα ΐῃ απ ρτοετα. Ν{.44.7648); οἵ, κονίαν, φιίας 1 αἰηῖ 

φογϑι ἀρῥό!αηΐ,.. ργοξενεμίμν ἐπὶ ῥορμίς..«αἱὐ υμίσις ἰοφιη 7, 
19: ἃ. Ἡ δἰν»,.6.8.2; αἰπῖ, ἔσομαι λόγοι Ὀγ τϑεϊοσιοδὶ πα Βροπιαπεοῦ8 
βίν]ο, ΡῬμοῖ. θ4.τ72-ἀ( το. 016,0). 
ὅμιλος, ὁ, τημιμάε, ἰμγοΉσ, οὐηιρανν, ΜΕΙΉ σνη!ρ.3.6(0.33.3);} 

ἐδ.6.π(Ρ.69.24; Μ.18.191τ4)}; (εἰ Ογχ,ἦ.6.1.10.4(Ν|,85.12120}; Ρίυτ,, 
εἴ ΡΒῖο ἀρ. Ἐπ 5.}.6.8.ττ(3708 .; Ν΄.2τ.641Ὰ}); οἱ Ἶδ.8.14(2948 Μ,6ό50). 

ὁμιχλήεις, σίοονεν, Ῥααὶ. 51 Θοῤλιτοι( Μ.86.21274). 
ὁμιχλώδης, 1. τηἰείν, τ γ85.υ, 105.32(.44.3100}); 2. ἄαγᾷ, 

βρὶ τυ ΠΥ ἡ ὁ, δύναμις ΜασιΑορ, ἤοη1.27.2(}1.34.6030)}; τὸ ὅ. τοῦ 
πνεύματος ϑγτι65.1ϑονηπ.το(ρ.τό3.15; Νὶ.66.1200Ὰ). : 

ὄμμα, τό, 1. ἐνό τοῦ...«Διὸς τὸ ὃ. (οι, ῥαρά.5.χ(ρ.244.τ2; Μ.8. 

ζ130); ἢρ. τοῖς ὄ. τῆς ψυχῆς τΟῖοη!.τ0.3.; ΟἸογη. ραδά.3.ο(Ρ.2ο7.1; Μ. 
8. 4064) οἶϊ, 8. διορατικός; διανοίας ὅ, Ἐπι5.»η.}.15.7(ρ.048.21; Μ, 
20. 15160); ἔοικε...ὅ,..Ησαΐας τοῖς τῆς διανοίας ὅ, τὰ κατὰ καιροὺς 
ἐσόμενα...τεθεᾶσθαι ντ.1ς.τ.τ(2.Ἐ 5 ἘῈῈ)’ οὗ τοῖς τῆς διανοίας ὄὅ. ὁρῶντες 
θεόν 14. ΝΙαἢι.τ3(3.4φοτο); τοῖς νοητοῖς τῆς καρδίας ὅ. 14. [0.4.τ(4.3430); 
Μαχ,αγρηδίρι Μ οι τἼ1404} οἶτ. 5. ἀνεπέμυστος ; ἴῃ Ῥῆταϑα ἀπὸ ὀμμάτων 
διήμά, ῬΑ] . Παμς 4(ρ.το.το; Μ.34. 1120); Το. λ[οβομ ῥγα οί Μ.87, 
29530); ταεῖ,, οὗ ΘΠ ρῃτεπτπεπε ἀνεῷχθαι τὰ ὅ. Τα5ι. ἀταϊ.123.2(}}.6. 
1614}; 2. δοιγεε ο ἰἰρίμ, Νολα, ραν, 0.12142(Μ.43.8578); τῆς γραφῆς 
τῶν ὁ. (φ0.Ὀ15.(47Ρ1.1ο].23. 

Ἐὀμματίζω, ἐπργα , Αμδϑιϑι πον, (ΝΜ 80.τογόο). 
Ἐῤμματολαμπής, τοί δ» απ ἐγεςβ, ϑγτιθβ. ἤγηιε.3,27 (ρ.τ4; Μ, 

66.1507})}; 1.4.2τ|(}.322; 1τ6ο74). 
Ἐῤμματόπλουτος, γἱεῖς το} ἐγός ἡ τῶν χερουβὶμ ὃ. φύσις 60.}8. 

λεχ.τ4ο2(Μ.92.15404). 
ὀμματ-όω, 1. σίυε σἰρὶε ἰο, ΟὨγγβ.ἤοηι. 3.6 ἦε Η εν.(12.350); 1514, 

Ρεὶ..}}.3.235(}1.γ8.οοὔ); τ 1 Ῥαρὰ ἐρ.ονηι (Ν].08,1528}; Ρ455.; 
Βα53.361.0».26,2(Μ.8ς.3058); 2. ομἰτρἠέθη, τη δίγμοὶ “οοἴ τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ 
πρὸς κατανόησιν τῆς αὐτῆς πλάνης ὙΠάτ, ἤοΥ60].1 5.20: 21(Ν.18.13244}; 
τὰ νοερὰ αὐτῆς [56. 5001] αἰσθητήρια τῷ θείῳ πάλιν φωτὲ τῆς χάριτος 
«νοἵ Μας.Αερ δεν. 6.34. 0604}; ὁ. τὴν ψυχὴν τῶν παρόντων 
ῬΆ]}.υΟλνγ5. ο(ρ.137.1; ΝΙ.47.16); Ὀγτι ποι ἀτυ.τά(53,4158)};}; 10οτ. 
ἀοεῖ.2.8(} 1.88. τό400) ; Ρ655., Τμάγ, ἤεγδο!.15.30: τ)(}}.18,13218); Β85. 
56].0γ.25.τ(}1.8ς.2880). - 

ὀμμάτωσις, ἡ, 1. ρίνίηιρ οὗ εἰσἐξ, Το. Ὁ) .4τ6.(Μ.94.15978); τὴν τῶν 
τυφλῶν ὁ. ΤΑτΠ οεομγς χ8(Μ.28,0074}; 2. ἐηἰρ ίοητπεηξ ὁ. καὶ 
διδασκαλίαν ΤΒάτ.ΗΘ͵Θ0].1ς5.65: τ(}1.18.13694). Ὁ 

ὄμνυ-μι, δεθαῦ ; 1. Θχερβίϊολ! ; εη,22: τό ἔθος “ναι τῷ πατρὶ ὡς 
κατ᾽ ἰδίας δυνάμεως τοῦ υἱοῦ Ῥτοσ..εη.17:22(Μ.87.3604}; 5.10: 4 
ϑεὸς ἀληθεύων “ναι λέγεται, οὐκ ἀπομοτικῷ ἢ κατομοτικῷ χρησάμενος 
Ῥιάγτα, Ῥ τοῦ 4(Ν.30.15400}; οὐ γὰρ “σε θεός, ἀλλὰ τὸ πάντως ἐσό- 
μενον λέγει (Πγψβ. χροΐ Ἐς. τορ: 4{5.2620); [61,.4:2 τάχα γὰρ πρῶτον 
δεῖ ὀμόσαι "ἐν ἀληθείᾳ...᾽, ἵνα μετὰ τοῦτο προκόψας τις ἄξιος γένηται 
τοῦ μὴ ὁ. ὅλως Οτ.ἤοηι. 5.12 ἐἠηῃ 67.(ρ.41.3,5; Ν΄.13.3124); ᾿Ιουδαΐοις 
δέ, ὡς ἀσθενῶς διακειμένοις, παρακελεύεται κατ᾽ αὐτοῦ [3., (οα] ὁ. 
Τπαε, [6ν.4:.2(2.430); οὐκ εὐναι προστάττει, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα τις ὁ., βούλεται 
ἑαυτῶν μὴ τὰ εἴδωλα ὅρκια. ποιεῖσθαι ΟἸντῖρ."΄. [ἐγ .(Μ.93.6364}; 
85 τξαβοῦ ΨΥ 76 }8 πιρῃξ βύεδυ ἕνα μὴ κατὰ τῶν εἰδώλων ὁ. 
ὀμεῖσθε γάρ, φησί, τὸν θεὰν τὸν ἀληθινόν (Ὠγνϑ."σηι.17.6 τη. Μ|.(7. 
2308); τεῖ. ραββᾶσεβ ποτε (σά 18 βαϊα ἴο ϑζεαγ ὅρκῳ ὦμοσέ μοι ὁ 
κύριος μὴ ἐξαλεῖψαι Τ΄ [4.52.3 ἡ διαθήκη, ἣν ὥμοσεν τοῖς πατράσιν 
δοῦναι τῷ λαῷ Βαγη.14.1; Ἠδτηλυνΐδ.2.2. 5,8; θὰ πὸ δχοαβα Π6Υδ [ΟΥ̓ 
ἩτοΙρ 5νεαχίηρ, δίοηι Οἰθρι,3.55; 2. Ῥᾶρατι οδίθϑ Ἰοσθίἀάςῃ ἴα 
Ὁ γτιβίίατμις εἰ κενοδοξεῖς, ἵνα ὀμόσω τὴν [Καίσαρος τύχην,.««ἄκουε" 
Χριστιανός εἰμι Μί. Βοΐνειτο.ι; Οχωηανὶ,7(ρ.8.21; Μ.τ1.5728); τύχην 
βασιλέως οὐκ “-μεν..«ἀποθανετέον ἐστὶ μᾶλλον ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ ὀμόσαι 
μοχθηρὸν δαίμονα ἃ, (εἷς. 8. 6ε(ρ.281.2ο"ῇ,; Μττ. ΤΟΊ 2), 616); 5νεατ- 
ἱπρ' ὃν ἴ4ο]5, Οοηοι ρισιατοι; ΟΣ 51}, Τάοοπ, ΟΥ βΐδιβ, 1Ὁ.5.12.5; ὁ. 
ὅρκους ᾿Ελληνικούς Β45.6}.217 εαγ8τ(3.3201; Ὁ].32.8ο50) ; 8. ἴῃ ΒΘΏ.» 
411 5ινθαταρς ἔοτοίβάεη (οἴ, ΜΈ.5:34), ΟἸομλ. εἰν.7.8(0.38.25; Μ|ο. 
4138}; οὔ ΟΥ ΟΡ Ώ..5 67,17 ΤῊ ΜΕ .(0.32.21; Μ.13.16230)}; δᾶ 5.6.22.1 
(3. ; Μ.32.2880) ; ὈΒγχυβ,ἤοιη.17.4 τη ΜΠ.(7.2280); τί γὰρ εὐκολώ- 
τερον τοῦ μὴ ὁ,; Ἰὰ.ςἰαὶ.5.1(2.7ο); ὁ ὁμόσας, κἂν δοκῇ ζῆν, ἤδη 
τετελεύτηκε ἰδιττ. (1588); ἴμοβς ῬΟ ρῸ ἴο 6] [81 ἀπ ϑυγεδγ, ᾿οι ἢ- 
ἴῃ ροβρεῖς, οοπαειηηβά, 26. (1508); ἂν τοίνυν..«μηδὲ “ἴωμεν τὰ 
νεῦρα ἐξεκόψαμεν τοῦ θυμοῦ ἰὰ,ἔονι.0.5 τα “44ς.(0.76}) ; ἂπιὶ ἀχοθρτίοῃ, 
ἔογ ἀνοϊάδῃος οὗ ὈΙαβρῆθτον μηδέποτε.. ὁμόσῃς τὸν θεόν" εἰ δὲ καὶ 
ἀνάγκη σοι γίνεται τοῦ ὀμόσαι, κατ᾽ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ “-ε ἀπίοπ. δα, 
τ ϑγη δ γί τ3(ρ.36.158.); 4. οἱ οδτῃ5 το σοιηπαξ Ἡτοπρ ΜΙ ἢ. ἀο 
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ποῖ Ρἰμα, Βαβι τοῦ ἐα45.29(3.2ο40Π, ; Μ.32.725..,8); δ. ἐχερ. Μί. 

23:16}1,, οὔθ οὐρῆξ ποῖ ἴο 'βύεασ Ὀγ᾽ μοη-ϑοσίρτυταὶ ἱπιεγρτεῖδ- 

τίοπϑ, Οτιερρῦη, δον. 18 15 ΜΊ|(ρ.33.ς; Μ.13.1τ6248). . 

Ἐδὁμοάγαθος, 0} ἐὯε ξαπιε φοράς ; οὗ Ἴ τίη.» Ὀϊομ. ἀτι.η. 1.50} 4.3. 

5038). 
Ἐῤμόαρχος, ὁ {6 Ξανηε ξουενείρηῖν ; οἵ Τεῖη,, Αηαϑῖ, Μά. (ρ.272). 

τὸμοβασίλειος, οὐ ἐλια Ξανεὲ τια]εεὶν ; οἵ Τυη,, Απάτι Οὐ, εαη, ηαβ, 

τἀλίροιστ; Μ.97.13534). 
ὁμόβιος, »ιαἰ6 [50. ὄρνις], Α5:.Ατὰ,ἠοηη. (Μ .40.2374). 

πἀμόβουλος, ο7 ἐπα φανπθ τοῖἱὶ, Τράσ ρας ορηδο. 3(}.07.15οτ0). 

ὁμογάστριος, γον ἐδδ βαγῖε τϑοτῖϑ ἃ5 ὃ, ... Πέτρου Νομμῃῥατ. 70. 

χχ! 24(31.43.0130). 
ὁμογένεια, ἡ, ἰὴ! ὙΠΊΠ πρὸς αὐτὸν ὁ, Ογτ ες. τ ο(5᾽. 1710); 

ο. βϑηϊῖ,, 2Ὁ.32(2154}; {δ.(327Ε). , 
ὁμογενής, ΔΑ. οκίηπ οὐ αἰἶκα; 1. οὗ ἴε]ονν σοιιπίτντηεη, Οτιρὶς. 3.5 

(Ρ.2ογ.2; Μ.11.9250); ὕντιΟς.τοδί3.134Ὲ); 2. οὗὨ ἴφ!]ον τηθη, Μειῆ. 
αγδῖϊγ.3.3Ξ(ρ.151.7; Μ.18.2458); Αἴ, σέη!.25(}]1.2ς.408); [Δ υἱγρ. 3 (0.38, 
τι; Μ.28.2568); ΟΥτιαάογ.δ(1.270.). 

Β. οὗ {πὲ φατηδ βέμιε5 ΟΥ εἶαδς ὁ κανὼν τῆς συγκρίσεως τοῖς ὁ, 

ἁρμόζει 1ςἰά.Ρε]..}}.1.422(}{.78.4178); ὁ. εἰσιν, ὅσα ὑπὸ τὴν αὐτὴν 

κατηγορίαν τάσσονται 0.1). ἀταίεοί. 48(Ν1.94.6210,0); 1δ.(624λ}); κατὰ 

τὸ ζῶόν εἰσιν ἴσοι, ἄνθρωπος, ἵππος, βοῦς ..«ὄντες ὁ. ὙΠάτιΑ θα , οριίδο, 
2(Μ..97.14134)}. 

Ὁ. ακίη, ὁ ἰδ6 φαητ Εἰ οὐ εἰαγαείον (οἴ. ὁμοούσιος); 1. ἰῃ 56,» 
Ἐπ5.4.6.τΣτοίρ.4ς το; ὁμοιογενῇ Μ.22.8ς 0); ἡμεῖς δὲ ἀλλήλων ὄντες ὁ. 

(ἐκ γὰρ ἑνὸς οἱ πάντες γεγόναμεν, καὶ μία πάντων ἀνθρώπων ἡ φύσις) 

Ατῃ.“47.5,2ο(Ὁ1.26.365Α); Βα5.λ6π,2.4(π.160; Μ.29.310); τὸ τέκνον 

γενόμενόν τινος ὅ, πάντως ἐστὶ τῷ γεννήσαντι τιν γϑϑ.υγιοαίεεἶ,ἠο 

(ρ.τό2.6; Μ.415.1048}; 2. [860]. ; 8. οὗ ΟΠ τδε 5 θοᾶν μὰ Ὀϊοοὰ “τ 

γαβ κί πα ἡμεῖς ὅ. τὰ σώματα ἔχοντες τῷ σώματι τοῦ κυρίον ΑἸΒ, 
Ρίοηχο(ρ.53.23; Μ.25.4064); ἵνα διὰ τοῦ ὁ. ἡμῖν αἵματος τὸ μὴ ὁ. 

ἡμῖν πνεῦμα τὰ ἅγιον λαβεῖν δυνηθῶμεν ΤΟΒτγ5.ῥαπεῖ,2(8.254); οἵ. 

οὗ ἴπο, ὅ. ἡμῖν καθίσταται ἵνα καὶ ὡς ὅ. ἡμῖν μεταδῷ τῆς δόξης τῆς 

ἑαυτοῦ 66]. ν2...6...24.τ2(Μ.8ς, τοι); Ὠιοπ. Ατ..ἢ.3.3.ττ(λ1,.3.4418}} 
τοῦ, Ὁ υίβε᾽ 5 Βο] ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ. ..τὴν ὅ. τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴν εἰς 
τὸν παρόδεισον εἰσήγαγεν Ἐπιϑῖ, Κ»«Ξδίριθι ; Μ.18.6890) ; Ὁ. γεξ, αἰ ἥετ- 
6ὁποε δεῖ. (μγίβι ἀπα δηρεῖβ, ἐχερ. Η6}.1:4, Αἴ}. 4ζ.1.55(Μ.26.128.); 
οὐχ ὅ. ἄρα τοῖς ἀγγέλοις ἐστίν, ὃ τῷ πατρὶ συμβασιλεύων Ογτ ἰδές. 
2ο(ς1.2038}; 6. οὗ Εδίμευ αηᾶ ὅοη, Ὁ ἀμαίορν ἀνθρωπείαν γονὴν 
παρεθέμην δῆλον ὡς οὖσαν ὅ, Τῆῖοπ.Α].Δρ ΔἸ. Θέοηπ, τβίρ.59.11; Μ.25. 
Ξο 58); ὁ, ἐστιν ὁ υἱὸς τῷ πατρί, τουτέστιν ὁμοούσιος (υτ, 70.10.τ(4. 
Β4ου) ; οὕτω λέγομεν τὸν πατέρα, πάντα ὅσα ποιεῖ, διὰ τοῦ ὁ, υἱοῦ αὐτοῦ 
ποιεῖν [Ὀγτ. Τγίη, Β(65.12Ὲ; Μ.77.11370); οοπῖταβί ὁμοούσιος...οὐχ ὡς 
πὰ ὃ, ... ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τοῦ ἑνὸς γένους καὶ εἴδους τῆς θεότητος ΤΑΡΟ]] ἐῤ. 

Βας.τ(Μ.32.11040); ἴῃ δα -Ατίδηῃ ἀτρατιθηΐ εἰ ποίημά ἐστιν ὁ λόγος... 
ὅ. τῇ φύσει τοῖς ποιήμασι ΑἴΔ.5γ».48(0.272.24; Μ.26.7710); ΟὙ Ν γ85, 
ογ.οαἰθοθ.39(Ρ.157.1ο; Μ.45.Τ00}0); ἅ. 1π ψα]επτηἶδα (ἀποβιοίβηι ὁ. 
Ἀγγέλους συμπροβεβλῆσθαι [τεπ.ἤαεν.τ.2.6(Μ.7.4654); λέγειν. «τὰ 

συγκρινόμενα ὃ,, ὥστε τὸν υἱὸν τῆς τῶν ἀγγέλων εἶναι φύσεως .-"ὁ μὲν 
[56. Ψα!α πε 5] τοὺς ἀγγέλους ὁ. εἴρηκε τῷ Χριστῷ ΑἸ. 47.1.56(Μ. 
26.1200). 

ὁμόγλωσσος, 1. προ ἠπὶ μι ογατιε πᾶς ὅ. αὐτῷ [8ς. ΝοΒ8685].. «τῶν 

προφητῶν χορός Μεῖῃ.γε5.2.το(Ρ.240.14); οἱ Ομ τϑιίαπ5, Μϑοιᾶςρ. 
μονπ δ 4(Μ.34.560Ὰ)}; Νοηπιραν. [9.1:12(Μ.43.8050); ὁ. μύθῳ τ. 
12:34(8568) ; 2. φρεαξίηρ ἰδ ξαγῖε ἰοηρηδ, οἱ ἀροβί]εβ αἱ Ῥεηϊεοοβῖ ὅ, 
πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν Οτ.Ν γ85.07.εαἰ δε ο(ρ.112.4; Μ.45.71}). 

ὁμογνήσιος, 9} ἐδ Ξαρ!6 ῥαγοηίαρε, 151. ῬῈ].60}.5.423(41.78.15160). 
ὁμόγνητος, 9οΓ {6 Ξαπις ῥεορίε, Νοπη.}αγ.0.4:44()4.43.1818). 
ὁμόγνιος, 1. αξκίη, Νοηπιραν. [0.18: )6(}1.43.8030); χθονίοισι 

ὁμόγνια Ἰιάοςγῥῤν.2.86(}}.85.8480); ἱοπ Αὐτά π.11.2(Μ|,3.9524}; 
πϑαΐ. 88 βυῦϑι,, εἰμσλὶρ, ῬΆΠ βτ,λ.δ. 4. τ(Μ.65.5 178); 2. οὗ εἰμδιμθη ὁ. 
λύθρῳ 1Ὁ.5.4{532Ὰ}. 

ὁμογνωμον-ἔω, 1. ἄργεε, δὲ οὔ οπό νεϊμ οὔτε --οὔῦντας ἐφ᾽ οἷς κακῶς 
ἐφρόνουν ΟΛυίτη.ο.Οοπμ είς ἀρ. ΑτἴΆ Ἐγη.τοίρ.248.4; Μ.26,6970); (ὐη5ὶ. 
4,Ρλ.2.44.2; οὔτε πρὸς ἀλλήλους...“«οὖν ΟΒτγβ.5ας,.3.χ5(ρ.16.24; 1. 
3034}; 2. ἐρη56ηϊ τοῖς πρὸς κακίαν “-οὔῦσιν Ποη!, Οἰθηνιττοτο, 

ὁμογνωμόνως, τοί μπαπίηην, τοΐεΐ οπδ ἀεεογά, ἩοΥμλα5 ἐγγῖδ.3 
(Μ.6.1χ728); ΟΟμαΙς αὐ 6(44 Ὁ 2.1.2 Ρ.156.2; Η.2.4880); 1710.0.εῤ. 
ΤΕρλ τ ῖ.9.5.2450}. 

κόμόγνωμος, {κε νημάθά, ΟτΟΝ γβϑϑιερῆ.2(Μ.46.7334}; Ὡξαξζ, 83 

φυρϑι., μπαηίνμῖν, οἵ Τιη. τὸ ἑαυτῶν ὁ. καὶ ὁμόδοξον ξΔε5.ΝΑ 2, 
ἀϊαὶ, τ)6(Μ4.38.χο 21). 

ὁμογνωμοσύνη, ἡ, ἀργεεπεηὶ ἴπ ορίπίομ, ὠπαηίηη!ν ἡ ὁ. συμ- 
φωνία γνωμῶν ΟἸδτη. τ. 2.0(0.135.12; Μ.8.0718); ταυτοβουλίαν καὶ ὁ, 

Τιεοηῖ. ΗΝ ει.2.1(}1.86.τς 250); οὗ ἙαῖμοΥ δμὰ βοη, μγνβ. οηι. 64.3 
ἦη 70.(8.3868); καἰ 1.2 τϑίρ.91.11); οὗ Τυΐα,, Οβουπῃ, Β 1.3: οἵ. 



͵ 

ὅ..«θεὸς ἣν 

ὁμογνώμων 

(Ρ.453.17γ; Μ,τιβ.131τ30); τεῦ, Ιπο, συνδεσμῶν εἰς ὁ, 
ἐδημιούργησε φύσιν ῬΥΟΟΙΟΡ εῤ.(ρ.δ).2ο; Μ.65.8814), Ἶ 

ὁμογνώμων, ἐϊκε-ηπάεξά, οὗ οη6 τιῖμά ὁ. ἐν τοῖς κυριακοῖς Π οἵη. 
Οἰεη.2.58; ἐν.6.1; ο. ἀδὲ., ιοη, Α]6ρ, 1 |5.}}.6.Ψ 6.42. 6(Μ.2ο.6:64}; 
Ηονμ ΟἸοητς.Σ; οἵ ἘΔΊΠΕΥ ἀπ ὅοῃ ὁ, κατὰ πάντα ὕγτ. 76.2.6(.. 
2150); πιδαΐ, 85 ᾿Ἐιθδῖ. , 1βεβ. ΝΑ Ζ 16]. ΠῚ 28.1021}) ταξῖ,, τρεἑἐεα 
Ἰυάρσοιποπέ, (οπδῖλρ. Ἔύ5. υ.(.4. 42. 135.5; ΜΙ. οὔ); (ῃ6 5α»6 ἴα λτα, 
Θοογ ἦν, ε,5.8.8(}}.67.57}}}.Ψ 

"ὁμογνώμως, τὐΉ ἢ ἡϊε ξαηιε Ῥενβοςα, 1δεβ. Ναζ αἱαὶ. τ4ο(Μ. 48. 
τούϑ). 

ὁμόδελφος, ἔγον! 116. δαρ!ε τοογηδ, Μεῖεῖ. μαϊ δον ρβ. (64. 
τοβ5Ὰ). 

Ἐὀμοδέσποτος, θν ἐπὲ 5α716 Ῥιασίον, ΓΊμι. Δπΐ «με (Μ.86. 2644). 
ὁμοδίαιτος, 1. εαϊΐηρ τοῖς τῷ ἄρχοντι αὐτῶν 5.5. ἀδτηοτ5] ὁ. Βΐοηι. 

ΟἸφη.7.3; οἵ. Τχ685, ΟἾγυβ λον. τ ΜΕ 26: 50(3.τ70); Ἰ.μοη.59.4 1Ἢ 

.0.(8.35:4}); 
ἤσνμ.1,3(2.38; Μ.3τ.τ68Α) ; {8Β85.5ἐγμεὶ, βονη. 2.4(1.3400; Μ,320.450); τὰ 
δεανεῦ, ὄγτιλοιη. ραϑελ.τιὀ(ξντ 50); 
μδῆοα 3, δείηρ, σοίϊηρ ὧς ἃ Ἵνϊομά οἱ μισάλληλοι..«νῦν μετὰ τὴν ἐπι- 
φάνειαν τοῦ Χριστοῦ ὅ. γινόμενοι Τιί, ταῤοὶ.τ4..(Μ.6.3480); τῶν 
ταπεινῶν ὅ, 
συζυγία Ῥτοο ΟΡ ρ» τ) (ΔΜ .6ς.8120). 

ὁμοδοξ-έω, ἀργὸ νῖπ; ὃς οὗ ἐι6 σαηῆέ οῤτηϊοη 88, ΟἸεπι. 57.4.0 
(ρ.281.3; Μ.8.12844); Επ5.}.6.5.24.8(Μ.20. .497}} εἰ φανεῖεν τοῖς 
᾿Εβραίων προφήταις...οὗ παρ᾽ Ἕλλησιν “"οῦντες Ἰ΄..6.1τὸ. ϑ(4820; Μ, 
21.8048); οἵ {ηρβ, αφεογά, δὲ ἢ μαγηποὴν ΜῊ κοεῖ δὲ αὐτῷ 50. 
τῷ εὐαγγελίῳ] καὶ ἡ προφητεία ΟἸοτ ραφά,τ.(0.97.27; Μ.8. 2640); : 
ἐοηδοηΐ ποούσης ἡμῖν εἰς τοῦτο τῆς σαρκός Μείῃ.γε5.τ.2τ(ρ.26η.8; Μ, 
41.1141}0}}. 

ὁμοδοξία, ἡ, 1. μηπαηίηηίν, Ὀοχβῖ ον, 5.6. 7(ρ.178.9; Μ.20.χ2848); 
2. ἀργεεγιεμὶ ΠΤ, ῬΆΠΟΒΕ. .6.4.τ)(ρ.64.13; Μ.65.ς 254}. 

ὁμόδοξος, 1. οὗ ̓ἰλδ ΦΩΩΟ υἹδῖῦ ΟΥ̓ ῥεϊϊεῇ, 6- μεϊπιάοί, «παμίμιομς, 
Οτιεἰς.3.ο(ρ.2τονττ; Μ.11.9328}; τοῖς πιστοῖς τε καὶ ὃ, Οοηεί, ἄρ. 
1.5.1; Οἴτγϑ.δρ. ἔνηιοσ. τ. 3(3. 5108); αὐτοῖς..«ὡς ὅ. ἐκοινωνεῖτε ΟΟΣ. 
λ.ε.3.το.6{(Μ.67.408Α}; περὶ τὴν πίστιν ὅ,. ϑορῆν Π,»ηγΟνὐγιοὶ 0.56 
(}4.87.35528); ο. βϑηϊ,,, ἀτ ήοπιτίρ. 46,14; Μ,25.4808); 5. οΥ. 
ἐῤιιρι( (0 2.τ.}0.67.2; Μ.86.2500Ὰ): ο. ἀαῖ,, Εὰβ, δι ἐξ.τ τ(ρ.62.2ς; 
Μ.24.8208); Α1Π.ερ. Αερ τάν. 8(Μ. 25.557); τηοῖ, ἡ πίστις ὁ. ΟΥΝΥ55, 
ΔΙ ρ. 2(Μ.46. 1334); ὁ βίος ὅ, 1Ὁ.Ψ (7364); 2. ἐφμαὶ τπ σίονν; ἃ. οἵ 
Ἑαΐδῃει ἀπὰ ϑοη ὁ, ὧν τῷ ἰδίῳ. πατρί τ Ν γ 85, πη (2 Ρ.1τ14.12; Μ, 
45.6020); Ὁϊάντα Βαβ) Εμη. π(1.217Ὰ.; Μ.20.7608)}; Ὑμάτ ϑτυα ἐανη, 
1.2(0.337); ποαῖ. 45 ϑυβῖ., ΤΟβεβ. ΝΖ ἀαὶ τ)δ(Μ,38.1021) οὐζ, 8. 

᾿ ὁμόγνωμος ; Ὁ. οὗ Ἡ, ΟΠοβὶ οὔτ᾽ ἐκτὸς θεότητος ἀειδέος, ἀλλ᾽ ὃ, τ. 
ΝΖ. ἐαγη}.1.1.3.0(Μ.37.4004}; σα. οὐ Ττίη,, 14,0ν.42.τ6(Μ.36.4760); 
ΑἸεκ. 541. ἐγμς.(Μ.87.4ο88Α)}; Μαχ.αριδὶσ. (Μ.01.12488); 70.) «ἀσδν. 
ερίϊοσ (Μ.04.7178); Ατὐίδη ἀφηΐα! ὁ θεὸς.. «οὐδὲ ὅμοιον, οὐχ ὃ, ἔχει 
μόνος οὗτος ΑΥ Τἰᾷαὶ. Κν.2 ἀρ. ΑἸ. Ἔγη.15(Ρ.242.τὸ; Μ.26.70 50); ἃ. οἵἉ 
“Κιησϑ᾽ οὗ ργεϑεηΐ δηα δαΐζαχε ψου] ά-οχᾶδῦ οὐ μὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ὡς ζῷα 
προεβλήθησαν, ὅ. γὰρ αὐτῷ ἦσαν Πον.Ἶτη1.20.3. 

Ἐδμοδόξως; Ε. τοῖέξ ἐδ σανηθ δοϊϊοῦ, τ. Τ μα, ξγ.τ Ρρ. ΑἸ, Ἄγ.τος 
(Μ.26.214}; 2. τοῦ ἱἦ ΟΥ̓ ΤΉ γέκρεεί οὗ ἐφμαὶ ρίονγ, οἵ Τυῖη. τὴν τριάδα 

.. δοξάζοντες ἘΡῚΡΗ. α»:.26{ρ.34.22; Μ.43.640); Τντ. Τγίῃ. το(δϑ, 
τός; Μ.77.11440}); ὅπως... «ὁμοτέμευς καὶ ὅ. παρὰ πάσης κτίσεως συμ- 
προσκυνηθῇ ΤΜοΙΉ. ῥαίνι.7(Μ.18.3078). 

ἑὁμοδόρπιος, ἐϊμίηρ ἰορσείδεν, Νουα, ῥα». 7ο.6: τοί Μ1.43.7030); 25, 
δ:ητ(βο40). 

ὁμόδουλος; ὁ, {εἰ ἰστυ-οἴαυε, ξεἰἰοτῦ- ον υαν ὁ πονηρὸς..«μετὰ τῶν ὃ, 
ἀγγέλων Η ον" Οἰδημ.20.9} τοῦ. Αὐἱδῃ ἀοσίγιπε ὁ. ποιῶν τὸ ὁμόθεον τ. 
ΝᾷζΖ.ον. 25. τ)(Μ.3.5.12244}; (ΒΥΤΙΞΊΟΙ. : τοῦ, ῬΏ]].2:7 συγκαταβαίνει τοῖς 
ὅ. ΝΗ ρῥιι. τοί Μ.70.1288); τοί. Νεβίοτσιατ ἰεδοβιηρ' ἐν ὅ, σεσώσμεθα; 
εαἰ. Η εὖ.2:0(0.154.32}; 85 86]}., σῃαΥἹῊΡ ἐπε σαρις δομάαρε πρὸς τὴν ὅ. 
κτίσιν ἑαυτὸν ἀπάγοι ΟΥ̓͂Ν γ85,0γ. αἰδοῖ, 20(0.150.2; Μ.45, 1014}; τηοί., 
οὗ βἔβιβ, Οὐ. ΝαζΖιοαγ.τ. 2. το τοι(Ν.27.6044); οὐ βυη, ὙΠΒαί, Εἰ σδεῇ. 
8: :τ6(2.7325); οἵ Ἡδάεθβ, ἀπατ,Ο γον τ4(}}.97.1008); ὅδ, τῷ ἀγρῷ 
Ὁ εοίομτια, 502,ἦ..6.0.17.1(Μ.67.1τ6280). 

Ἐὀμοδύναμος, 1. ὁΓ 186 φαῦμε οὐ ἐΐπ6 εἰρη βεαμοο, οὐ ἰΐδβ6 ἔξογεε; 
οἱ δχργθβδίοηβ, Πιοη τσ ἄ,η,4.ττί(.3.7ο80) ; ταύταις ὁμοδύναμοι 
θεωνυμίαι. 1.9. τ(φο908}: 14,6, 15 (2408); ὙΠάγιδέμθα, ,177.2.27,28 
(Μ7.00.372.,0); 2. ὁ δα δαῦηδ ῥοῖθεν οὐ αμὶῥογν: ἃ. οἵ Τυϊῃ., 
Ογτιαροὶ. ογτεμί, ο(Ὁ.51.2}; 65.1828); Απβδῖ, β4.{0.272); Μαχ.αριδῖρ. 
(Μ 91.120944); 10.) ,ἀαεν.Ἔρλϊορ,(Μ.94.2}78); θ. οὗ Εδίμπευ ἀπ ὅϑοη, 
ΤΟντ. Π σεενς.8(Μ 332. ττοδὰ)}; ΑἸοχ. θα] γος (Μ.8).4ο17Ὰ)}; ἘΜ οι. 
δγηλνεὶ ἄπη.8(}1.1τ8.368}}}; εαἱ. Μ|Π1.τ6: τοί Ρ.122.13). 

ὁμοειδής, 1. οὐ 16 ξογη οὐ ἀφρεεὶ, ςἢ,γε5.3.τϑίρ.416.18); Ατείῃ. 
«ροειου(Μ τοῦ. 6250) ; οὐ ΟἸ τβεβ υχηδην δεέκνυσι ταύτην ἀνθρώ- 
ποις ὁμοειδεῖ θέᾳ Ἐ)Δ5.36].0ν.25..(}ῆ.8ς.2028); 2. οὗ ἐπε ξαηις Εἰμά οὐ 
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2. «Ππαγίηρ τἀ. {6 ; οἵ πᾶν τη αηρο]5, ἰα Βά θη, Β88." 

110.1).8..}.τ2(}1.96.9645);. 

Μας. Μρη ὥροεν.2.2ο(Ρ.41.10); 4. ἰτυΐηρ ἱορείλεγ ὁ. ᾿ 

ὁμόθρονος 

τρέοϊες φιλοῦσι... «ἐν τοῖς ὅ. αἱ συγκρίσεις γίνεσθαι Ογτ ἐμ δ5.2ο(ς 1. 202Ὲ); 
τὰ γὰρ ἀλλήλοις ὃ. κἂν ἔχη τινὰ πρὸς ἄλληλα τὴν διαφοράν, ἀλλὰ τῆς 
αὐτῆς ἔχεται φύσεως {δ.(Ὡ030}; ὁ. εἰσιν, ὅσα ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος τάσ- 
σονται 10. Τ) Δ] αἰεὶ. 48(Μ.04.6210); οὗ ὅοη ἴῃ τεῖ, τὸ ΔΏΡΕΪ5 ἑτεροειδὴς 
μᾶλλον ἢ ἢ ὁ, ὦντ. {{5.2ο(53,2038}; (Ὠτίβτο]. εἰ ὁ, ἀμφοῖν τοῖς συντεθεῖσι 
κατὰ πάντα τὸ τοῦ συνθέτου εἶδος Τ,δοηῖ. Η, ῬΙΟΠΟΡΆ. 4(Μ.86.17728); 
οἱ Εδίμον δηὰ ὅθι ἐν ὁ. μέν, ὑφειμένῳ δὲ φωτὶ νοεῖν τὸν υἱόν ΤΑΡΟ]], 
6Ρ.Βας.τ(Μ.32.ττοφο). 

ὁμοειδία, ἡ, βαρ ηε5 οὶ εἰμά τῆς δὲ τῶν γενητῶν ἀποδιορίζοντες 
φύσεώς τε καὶ ὃ, Ογτ. [0.τ.5(4.45Ὰ}} οὔ δηρεὶβ διὰ τῆς πρὸς ἀλλήλους ὃ ὅ,, 
εἰς μίαν ἅπαντες ἀναδεσμούμενοι φύσιν 15.2.τ(1170}. 

ὁμοειδῶς, ὧς ἐπ ταν κί, ΟἸοτα. εἰν. 6.1 κίρ.490.32; Μ.9.3414), 
Ἐδμοεργής, 1. 7οἰοιοίης (κε φανῆδ Ῥηοξοοσῖοη, ἘΡΙΡΠ λάαδν.θτ.14. 

(Ρ.267.28: Μ.4τ.οἹόΑ) ; 2. ῥεγζογνηῖηρ ἰδ σαρηὸ οῤεγαϊίοηδ, (ὈΤΊ510]. ; 
ΨΥΟΏΡῚΥ Ῥτεαϊοατεά οὗ ἀϊνίπε ἀπ Πυπιδῃ πϑίυγοβ ἴῃ Τ6], Τὸ ἐ80ἢ 
οἴμου, ἘΠΊρΡρ. εν. Ηεἰ.π(Ρ.324.20; Μ.το. 8374); τίνι...ὁ. ... ὁ σαρ- 
κωθεὶς..«λόγος; ΜαχιοῤΨδε( ΜΟΙ, 116); ἡ ἡμῖν δ.,υτῷ πατρὶ ὅ. ἰὖ. 

(ζο90). 
ὁμοεργία, ἡ, ἰδομιτῖν οΥ ορογαίτοη, τοῖ. ΠΟΥ τῇ πρὸς τὸν υἱὸν ὁ. 

Μαχιορηος,(Λἦ οἹ.1168). 
ἢ Ἰόμοεργός, -Ξ- ὁμοεργής 2, οἵ ϑοὴ εἴπερ καὶ μετὰ σάρκωσιν ὁ. 

ἐστι τῷ οἰκείῳ γεννήτορι Μαχ. Ῥγνν(Μ οτ.3440). 
ὁμόζηλος, ΟΓ {κα σεαϊ, ταβὶ. ὃ τρόπος ὁ. αὐ υ88,.δέδρῆ.2(Μι46, 

7364}; ὅ, ... λαιμῶν Νοππη,ῥαγ. 9.1ο121(Μ.43.836.). 
ἀμοζυνλώ, δ γοϊεά ἰορείμεον, πιϑῖ., Οἴετγη, ὁγοί, ττίρ.82.27; Μ.8, 

236})). 
ὁμοζυγής, 1. 7οπε4 ἰορείμεν, Νολποραν. 0.18: 20. 43.8808); 

Ἰ 2. ῥαπάεά ἱορσείξεν, αςεεριϑι δά, ἰδ.4:20(]804}; 1δ.}: τίβοβα) ; ἐδ. 14:22 
(8648). 

ὁμοζυγία, ἡ, ρἴορ ἴηι πιαγγίαρε, Τμάτ. ϑευᾶ,ρῥ.2ι τοί Μ 0... 

14078). 
ὁμόζυγος, (ὁ, ἡ), ΒΡ 5ῖ. οΥ 86].; γοκε- εἰϊοῖῦ; 1. 1ὰτ.ν οὗ οχεη, 

ἘΡΏὮγ.3.2620; 2. τηεΐ., ἀπδδαμά, ΟἸεια, ραεά.3.4{0.253.24; Μ. 8.5074}; 
Βαβ.εῤ.6.γ2(3. ἼοΕ: Μ.32.2440); Ορτεί. 4.8.25.3; Βαβ.561.υ, Τἤεεϊ.2. 
“(Μ.8-ς.:728}); τοίξε, Ταβῖ, ταροῖ.27.4(Μ.6.3724); ΗἸΡΡ. . ἢ Ῥγβιτο 
(ρ.16ο.2); Τμπάτιδιπά,.}}.2.137(}.09.14378); Ἔχερ, Εχ,2:21,4.:24Π, 
ἰηϊτογρτεῖοα οὗ τοδὶ δα παζασαὶ ΡἈΠΟΞΟΡῆν, στ. Ν 95. σΜος. (Μ. 
Ἵ44. 3360); εογιραπίοη, ὙΠάτ,ι ραν. (3.1300) ; τὰ... «τῶν ἱερῶν ψυχῶν ὁ. 
«σώματα Ἰλίοη.ΑΥ.6.}.7.1.1 Μ.3.5534}; ς, ἀαϊ,, Νοημῥαν. 0.6: 6 
ΟἿ. .43.8ο14); ο. ροηϊξ,, ἐδιίτο: 38(8270); δγίάο, φροιμθδ; τηδῖ,, οἵ ανατυῖσα, 
ῬΔ}}.υ. Ολγγ. 20(ρ.132.5; Μ.47.74); οὗ ἴτατῃ, ἐδ.(0.137.21; Μ.47. 71)" 
οὗ νἱγρίηιν, στο ΝΖ. ανη.1.2.τ.τ3(Μ,37. 5234}; ἀξυγίη αϑήγοῦ να: 
ἐῤ.1,2.1τ.)οβ(:76Ὰ}; τοῦ, (δηΐ. 4: τοῦδ, τοῦ κυρίου...ὅ, ΟΥ ΝΥ 88. ἀοην 9 
ἴῃ (πε (Μ.44.οὅτο). 

ὁμόζυξ, ὁ, ἡ, 1. ἀπεδαμά, ΟΥΝαΖ.αγηι.  (ρορη.)6.17(Μ.37. 
1548Α)}; Τάτ, ῥγουϊα. 8(4.615) ; τοῖζε, Βε5.λεχ.7.κ(α 688; Μ.29.1600); 
ΤἸμαε. φῦ ον.13:2(3.354); 1600 Ρλτηι.2(3.712); 2. ΦΡΕΡΜΕ τηδί., οὗ 
50} το Ὀοᾶν, Τηδτ,γαη.3(4.222); οἵ πιρῃῖ το αν, ἰάι ῥγνουτά. τ. 
402); 3. ερομδε: οἱ ὈἸτίβι ὅ, δὲ οἷον ἐδέγμην Χριστόν ΟΥΝᾺΖ, αν. 
1.2.1.507(Μ.27.567.}; 4. ἀςεενηδίεά, Νοόπη.»αν.0.2:6(}.43.7614} 1. 
6: 22(71071); ἐδιτο: ζ4(8368) ; 5. μα, ἐδ.17.ττ(8858) : 16.17: 2ι(888.). 

πὁμοζῶος, φτἠαγτηρ ἰδὲ φαη {ἴγε, ΤΑΤΒ δταὶ, Τγῖη, 5.20(Μ.28.12844}. 
ὁμοήθεια, ἥ, εἰνηη!αγτίν ἦι ἐπαγαοσίον οὐ ἀϊςροστίίονμ ὃ, θεοῦ λαβόντες 

Ιξπ. Μαρη.6.2; κατὰ ὁμοήθειαν θεοῦ ἰὰΡοῖνε.τ.4; ΟἸεπι, εἰν, χ2(ρ.54. 
29; Μ.ο. 5054); . πρός, Ονγτ. [εἰμ το(65.328}). 

ὁμόηχος, ῥγοάιείηρ οΉδ οὐ ἐπε σαῖμε φομμά ; σ., Ῥτοο ΟΡ ὁγ.1}.3 
ΩΤ. 6ς,8126); [710.}),60}.ΤᾺΡλϊἑ τα ΜΚ. 2610). 

Ἐδμοθελής, 07 ἐπε φαμῖε τοῦ; οἵ ὅουι ἢ Ἑαΐμεν, ἘΡτος. Ῥν. 
8:41τ(}1.87,12070}; ς. γοπῖξ., Απατ. Οὐ ον. (Μ 07.880.) 

Ἐδμοθελητός, οὗ δι φανης τοῖϊ]) οἱ Τυΐη., Απδβί. μ4.(0.272). 
Ἐῤμόθεος, οὐ δε φαγηε Οοάβεαά, ἑἀενιἐραϊίν Οοά; 1. οὗ δοη, τ. 

Ναζ.ον.25.17(}1.35.1224) οἰ, 5. ὁμόδουλος ; οὗ Ταῖπ., ᾿δολτ. ΗΝ ἐεὶ. 
2.21τ(Μ.86.15844)}; Πιοη, Ατιά,η.τ, 5 (}1.3.5028); Μαχ αγηδὶρ (Μ.οτ. 
13488); 2. (τ]βῖο].; οἱ (σι ΒυΤΙΔΠΪΕΥ 85 ὙΈΟΪ ΟΣ6 μὐΝ 
αοά, ΟΥΙΝΆ2. 0γ.45. 13(Μ. 46.6414}; ἡ σὰρξ τεθεῶσθαι λέγεται, καὶ 
"θεὸς γενέσθαι, καὶ ὅ. τῷ λόγῳ ΤΌ γτ. Τγΐη.24(63.295; Μ.77.ττόπο); τ: 
“Νινββιάονι.2.χ8 ἠῃ 70.(ρ.117.23};} Ἀπαβι.5. "σά “τ(Μ.8ρ.28ιΟῚ); 10.Ὁ 
.υ.3.1Ί(}.94.τοδολν; 14. 7αεοὐ. 82(Μ 0 4.τ4810); ΤΠατιϑευᾶ, α»Η»}.2 
4τ(Μ.9..3810). 

Ἐδμόθεσμος, οῤγεεὶ ἰο ἰε δαντα ἰαῖυ, Ογὰς. 51.5.26 5. 
Ἐδμοϑέωρος, ὡῤῥαγεηπὶ, υἱδτδίς ας ἐμέ δαγῖε, οἱ ΟΒσιϑί ὁ, ... 

ἀθάνατος Τκ65.Ν42.01α].38(}1.38.004). 
Ἐδμόθρησκος, οὗ ἐδ σαν γε ρίοη, ϑοοτἶ.ε.5.24.1(Μ.67.6480) ; 

ΘορΠχ Ἡ.07.2,5(Ν1.87.322τ0); ἔδει τοὺς γάμῳ συναπτομένους ὅ, εἶναι 
ῬΠοί πόνος. τ2.13(Μ.1ο4.8854). 

ὁμόθρονος, ἐεἰαγίηρ ἱμ6 τανῖὸ ἄνομα; οἵ ΤΝ.., συ ΝᾺ Ζ, ον, 6,2 2(Μ. 

θνητοῖς 



ὁμόθροος 

35.7400) ; ϊάντη. Τυΐμ.3.280}.30.7018); Α]6χ. 54]. ἐγπς(Μ.87.4088.); 
Βα5.Δης, 5}. ἐδεὶ. (Η.4.414}; οὐ Ἐπίμεν ἀπᾶ δου, συ 85. τη. θ(2 
φχ14.12; Μ.45.6030); Ὀγτοίλεδ,2ο(οἶ.200Ὲ); 14.1.5.4.4(2.6:6Ὰ); Απάτ. 
Ὅτγιον, (Μ.07.8890).. ᾿ 

Ἐὀμόθροος, ὧς τοί! ὁπ τυοῖέδ, ΝΟΛᾺ ραν. 7ο.1:30(Μ.43.7560); 1. 
Ἵ:Δ(8ο5.). : 

ὁμοϑυμαδόν, τὴ πε εοηδεηὶ, 170.) εοπτ(Μ.ο6,13570}; τηρῖ., 
Οὐ Μαρ Ζαἰ, (τ. 24. .)4. 2 (ΜΡ Γ,,77.2860); εὐπωπαμεριεῖν, αἱ ἰδὲ 
516 πἶ6, Ταβι ταὶ, 81.4(44.6,6604); 70.ΟἸ] τ. ςεαἰ. 8(Ν.88.8328}); ἐο- 
“είμον, Ονας. δΊδ.5.458., ὙΙοπ.ΑἹ, θ΄.4 1 7οδ(ρ.2ο7.2). 

Ἐδμοίθεος, {ἶλε ἰσ (οά; οἵ Ἡ. ἀποβὲ, ατ. ΝΖ. αγη,.τ.1.3.2(Μ.,37.. 

4084). 
ὁμοιογενής, φῇ "ἴβα Εἰμά οὐ ἐμαγαείον, Ἐλι5.4.6.1.το( 1.22. ὅ50; ὅμο- 

γενῇ Ρ.45.10); εἰ κατὰ τοὺς Χριστομάχους ὅ, τοῖς ἀγγέλοις ἅ υἱός εαἱ. 
Ἡεὗ.Σ2:4(0.388,31). 

ὁμοιογενῶς, 50 25 ἰο δὲ 97 ἧκε εἰμ εἴπερ ὅ. ἔχοι [35. 50}} τῷ κόσμῳ 

Ὅτ ΝΥ 85, ἔμη.4(2 Β.59.4; ΝΙ.45.6200). 
Ἐδὁμοιογνώμων, 1. οὗ ἐμὲ ορίφίον, ἘΡΙΡΗ παθν.35.τ(ρ.30.21; Μ.41. 

6284); 2. οΓ {κὲ τηῖημά, ϑγτιθβ. ῥυουϊά. τ3(ρ.03.1; Μ,ι66.12418). 
ὁμοιογραφέω, 1. τὐγίϊς αἰϊκε, Τιϑοπι, , Ν ει. 5.τό(Μ.86.17370) ; 

2. βαϊπὶ, Ῥιαά.ῥενξιϑοίρ.126.11); Αραΐῃνν. Π1.ςο; 70.}). 2.0.4.τ6 

(Μ.94.11734}). 
ὁμοιόγραφος, ὁ, ραΐμίον, ΑραίανΟΥ. 1.50. 
["Ιδμοιογράφω, ραϊηΐ, Ἰ)ϊαα, ῥογξιδο(Ῥ .124.τΊ,126. ΕΝ : 
Ἐὁμοιόδοξος, οὗ ἐπ ρίονν, ΑΛ Μ αεεά, ἀταϊ.2(Μ.28.1τ53360). 
ὁμοιοειδής, ὑδσανγ]ΉρΡ γεδεριφίαηεε, οἵ Δρρβατάποα οἱ βοιὶ δἴζογ 

ει ὅ, ὃν τῷ πάχει καὶ γηΐνῳ σώματι ΟΥΆΡ. ΜΙ 61}.765.3.17(0.414.}; 
Μ.18.325Α); Μει.1Ὁ.32.τβίρ.414.10; 3258); {701}. 1πιρ.6}.2οπ(ρ.283. 
6; Μ.22.344Ἀ). 

τ κωολαιν ϑάμ επάδίηρ αἰτκε, ΟΥΝΝυ85, πη τί: Ὁ.25.}; Ν.45. 
2534). 

Ἐδμοιοκαταλήκτως, ἴοΟΥ ὁμοιοκαταλήπτως, τοῖἐΐ ἃ εἰγεῖαγ τηθαμ]Ήρ, 
ἘΡΙΡΠ."""6η5.24{Μ.4.3.28ο0). 

Ἑὁμοιόλεκτος, εὐηίαγίν ἐχῤγεςοεά, Ὀιάντι, Τγτη.1.χ5(Μ.30.3168); 
Ὁ. αἀδζ,, 1δ.2.5(ποο0) ; ας. σεηϊϊ,, 1.2.6(5214). 

Ἑδμοιολέκτως, 179, ΕἸ ΤΩΡ ἹΟΡΉῚΣ ὅ, τὸν υἱὸν τῷ πατρὶ ϑεολογοῦντες 
Ῥιάντῃ. Τγίη.τ. 2 1(Μ.30.4058). 

"ὁμοιολεξία, ἡ, φἰγη]αγίγν οὗ ἐχῥγοδςίοη, ΤΑΛΉ. ςόη. τοί .28.1568); 
Ἡϊάντη. Τγίρ.2.3(Μ.30.4764.,0). 

Ἐδὁμοιομερῶς, ἠσηιορεμεοιείν, ΑΤΠ Ἐγη.35(0.262.25 ; Ν.26.756.4). 
ὁμοιοπάθεια, ἡ, 1. εὐγηἰαγῖέν οὗ ῥαδείοης, (Ὠτίβῖο!. ; οὗ (σὶβῦ ἢ 

τηθῃ, Ε1ι5.4.6.4.ττ(ρ.τό9.7; Μ.22.2810); τοῦ σωματικοῦ ὀργάνου τὴν 
πρὸς ἡμᾶς ὅ. ὑποδεικνύς Ἰὰ ἰ,( υ4{0.244.5; Μ.20.1412}0)); 1Ρ.(0.242.1; 
14008); ἄνθρωπος δεικνύμενος τῇ τῆς φύσεως ὅ. ὙΠατ, γεεὶ. ἐμ ξατ( . 
6.12288); Τιεοηΐ, Β, Δί σοί. Εἰμὶ. 2(Μ.86.13374);2. οὐητίανίν οἱ δυΐζεν- 
τη; οἱ Ὀμγβι δα 8. Ρεΐεσ, ΝΙ].ρ}.2.2ο6(Μ.70.240}). 

ὁμοιοπαθέω, δὲ αἰεείε τη, σγρηραίην, ϑγιθβ.ῃβοηη.2(0.147.13; 
Μ.δ6.τ2858). 

ὁμοιοπαθής, 1. οὐ ἰϊΐὲ ῥαξείοης, Τυι.ταὶ.03.5(Μ.6.607ς); Με, 
ἐεργν.τ2ίρ.466.16); ΝΗ. ρ}.2.26τ{(Μ.70.3228}); το]. ϑεὸς.. οὐδὲ ὁ, ... 
καθάπερ τὰ γενητά, ΟἸεπι. σίγ.7.6(Ρ.22.7; Μ. 9. 4408); ΘΒ β[0]. γεν- 
νηθῆναι ἄνθρωπος ὁ. ἡμῖν, σάρκα ἔχων.. ὑπέμεινεν Ταβι. ἀταἰ,48.3 

(5808); τὸν ἡμῖν ἄνθρωπον ὁ. ὑπέδυ Ἐπ5,}..6.1.2.τ{Μ.20.524}; ΟΥΓ 
εαἰδεῖ, 4.9; ἀληθῶς ἐγεννήθη ὁ θεὸς λόγος ἐκ τῆς παρθένου σῶμα ὅ. 
ἡμῖν ἠμφιεσμένος Τῖσῃ, Τγαϊ το; διὰ τί οὖν πεινᾷ; ἵνα δείξῃ ὅτι κατ᾽ 

ἀλήθειαν ἔλαβε σῶμα ὁ. πρθρώποις ΤΙΡΏ ΒΡ λῖο; τοῦ. Ῥαββίου, Βδ5. 
ἜΑ ΣΟΘΟΣ Το. Πιβομι, 2. τί ,06,5)68); 2. ἐγηιραιϊδείίο, 
«4.Μι.δ(ρ.233.ττ). 

ὁμοιοπαθῶς, 50 ας ἰ0 5.167 τη ἰδι6 δατδ ταν, ΤΠ άτιϑεμά,ερῥ.2.21, 
τ(Μ.99.τ6370). 

Ἐδμοιόπιστος, οἵ {πε ζατίλ, Ταβὶ, ἀϊαὶ, ττο.6(Μ.6.753.). 
Ῥδμοιοπλάστως, εὐ] ἢ ἃ οἰὐῖανγ ἀῤῥεαγάποθ; ς, ρουϊί,, ϑίθρῃ, 

ας, υοδεσρλ, (Μ.τιοο. ογ60). 
ὁμοιοπρόσωπος, οὗ οἰρεῖϊαν ἀρῬέαγαηεε, (νι. ΗἩ.εαϊδεΐ.12.τ4. 
ὁμοιόπτωτον, τό, Τησϊοτοα! ἤσιτα ἱπ ὙΥΒΙΟΠ ᾿νογᾶς. οὐ 5:πα αν 

ἐἀαβοχίοι 816 564, 1516. ένημ.1,2 6.1, 
Ἑδμοιοπτώτως, ᾿ορρηϊϊανῖν Σηβεειεά, Δυθίῃ ἄροσιτ:σ(Μ τοῦ. ΟΒῸ, 

500). 
ὅμοιος, ἰἶκε: 

ΑΔ, ἀεπίεα οὗ Οοά ἰπ τε]. ἴο ογδαΐαγοβ ; τεῖ, ὅοη, Επ5.ἐῤιαε5.τι 
(ρ.45.17; Μ.20.15418); ἄφρονες οἱ Ἀρειανοί- τί γὰρ ὅ. υἱὸς καὶ ποίημα; 
ΑΤΏ..4γ.1.20(}1,26.724}; ὁ Παῦλος ὅμοια τῷ σωτῆρι διδάσκων, οὐκ ἦν 
κατ᾽ οὐσίαν ὅ, αὐτῷ 18.3.ττ(3448); Ποπος ἀδηϊοα οὗ ὅοη ἴῃ χεὶ]. ἴοὸ 
ΔΠΡῈ]5, Ογτιξες.2ο(5}.2038); αηά οὗ Η, (σἰμποβῖ ἴῃ σοὶ. το “86 σισεὶ- 
{π46 οἵ ΒρΙχἴ5᾽, Βιάντη. 7 γ1}.2.5(Μ,30.4028}); σοπῖτζαϑι Αὐίδῃ αββοτ- 
θη [81 ΤῊΝ ΒΡΙΥῚ 88] Ῥόνγετβ ἀσὲ πὸ ὅοη, τσὶ ΤἼαὶ, [γν.8 ἂρ. ΑἸ. 

954 
“: 

ὁμοιίος 

“για (Μ. 26.210}; οἴ. δ. τὸ γενητὸν τῷ ἀγενήτῳ θέλουσιν ΑἸΉ..“4γ.1.31 
(γ6 0); 1δ.3.1τϑ8(368). 

Β. (τ βίο]., οὗ Ομ τῖβο Ὲ πυτπαπ πδίατα ἴῃ σαὶ. τὸ τηδῃ ΚΙΠΩ͂ ἴῃ σ6Π. 
ἀπὸ τῶν ἡμετέρων τὸ ὅ, λαβών Αἰ ὗηε.8.4(Μ,25.το00); ἀπὸ πάντων 
τῶν ὁ. ἠφάνιζε τὸν θάνατον 1δ.0.Ὑ(112Ὰ}; ὅ. κατὰ τὴν φύσιν τοῖς 
ἀνθρώποις 1δ.37.2(1608}; ὅ. ἡμῖν σῶμα 14. “1γ.χ.το(Μ.26.1τ6ϑο}; :.2.74 

(3048). 
Ὁ. Τείη,, ἴπὰ 4Π-σαπί. οοπίτϊονοῖθυ, τοῖν βοὴ ἴῃ ταὶ, τὸ ῬΑῖθοΥ; 

1. αββεγιεα τί γὰρ ἂν εἴη ὅ. τῷ θεῷ, ἢ τὸ ἐξ αὐτοῦ γέννημα; ΑἸἢ. «ἀδεν.1} 
(ριχ4ιο; Μ.25.4440); ἔχει πάντα τὰ τοῦ πατρός.. .τὸ κατὰ πάντα καὶ ἐν 
πᾶσιν ὅ, ... ὅ. ὧν κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ πατρός 14.6}..4ερ.11Ὁὸ.1τὴ(Μ.25. 
517Δ.,8}); ὅ. κατὰ πάντα 14..4γ.2.18(Μ.26.1840}; ἡμῶν μὲν οὖν ἀνόμοιός 
ἐστιν ὁ λόγος. τοῦ δὲ πατρὸς ὅ." διὰ τοῦτο ἐκεῖνος μὲν ἔστι φύσει καὶ 
ἀληθείᾳ ἕν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ πατρός 1Ὁ.3.2ο(365Ὰ); ἜΧρΙαἱποα ὅ, τε καὶ 
ἀπαράλλακτον... ὁμοούσιον.. ἵνα μὴ μόνον ὅ, τὸν υἱόν, ἀλλὰ ταὐτὸν τῇ 
ὁμοιώσει ἐκ τοῦ πατρὸς εἶναι σημαίνωσι. --. οὐ μόνον ὅ., ἀλλὰ καὶ ἀδιαί- 
ρετὸς ἐστι τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας Ἰὰ ἀεεν,2ο(ΡΡ.16.28,17.8,16; μ9ο0- 
4520); οὐδὲ ἔξωθεν ἁπλῶς ὅ., ἵνα μὴ καθ᾽ ἕτερον ἢ ὅλως ἑτεροούσιος 
φαίνηται 1.23(0.10.22; 4574}; τεῖ. Νίοεης ἀεβησίοι, 14.60}..} ον. 4(Μ. 
26.817). ΤΙατ ἦν.6.4.3.13. οἷτ, 5, ἁπλῶς ; εἰ γὰρ οὐκ ἔστι κατ᾽ οὐσίαν 
ὅ. ὁ υἱὸς τῷ πατρί, πῶς ἀπαράλλακτος τῆς οὐσίας εἰκών ἐστιν ;...εἰ γὰρ 
οὐχ ὅ. κατ᾽ οὐσίαν πάντως ἀνόμοιός ἐστι...τὸ δὲ ἀνόμοιον οὐχ οἷόν τε ὃ. 
λέγεσθαι. ποίᾳ τοίνυν μηχανῇ τὸ ἀνόμοιον ὅ, λέγετε...; εἰ γὰρ οὐκ ἔστι 
κατ᾽ οὐσίαν ὅ. ὁ υἱὸς τοῦ πατρός, λείπει τι τῇ εἰκόνι 1Δ.5γη.8(0.264. 
25: Μ.26.760,0)}; τὸ ὅ, οὐκ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σχημάτων καὶ 
ποιοτήτων λέγεται ὅ. ... διὸ καὶ ὁ λέγων ὅ. κατ᾽ οὐσίαν ἐκ μετουσίας 
τοῦτο λέγει ὅ. τὸ γὰρ ὅ ὅ. ποιότης ἐστίν, ἥτις τῇ οὐσίᾳ προσγένοιτ᾽ ἂν. 
τοῦτο δὲ τῶν ποιημάτων ἴδιον ἂν εἴη 1δ.53(0.276.24; 1888, Ὁ); ; ὅλος ἐξ 
ὅλου, ὅ. τῷ πατρὶ ὧν ΤΑΙ ΧΡ. κά. τ(Μ.2ς. 201Ὰ); κατὰ πάντα ὃ. 
ϑδηπὸ πὶ, (34ε)6 8Ρ. ΔΑτῇ 5). δ(θ.252.12:; 1320); τὸν ὅ. κατὰ πάντα 
ΟΥγΗ. εαἰδεῖ,.4.7} ἐν πᾶσιν ὅ. ἐδιττια; ἐδιττιιβ; δι κατ᾽ οὐσίαν (πο. 
(358), γῆ. ἘΡΊΡΗ ἤα67.73.5(0.275.12; Μ.42. ̓ το); ; ὅ,. κατὰ τὴν 
θεότητα καὶ ἀσωματότητα καὶ τὰς δ νξρν εἰ ἀὲ 18.13.0(0.279.20; 4208); 
τῆς ὁμοίου ἐννοίας οὐκ ἐπὶ τὴν ταυτότητα τοῦ πατρὸς ἀγούσης τὸν υἱόν 
2δ.(ρ.280.15; 4290); ΟΔης (35 δ)αμαίἠ. 112,13 1.72. ττ(ρ.283.2; 4248); ὅ. 
κατὰ τὰς γραφὰς... ὅ. κατὰ πάντα δγηιδιδτνηι. ἈΡ.ΔΊΝ.  γη. Β(ρΡ}.235. 
20,236.14:; 69024,0); τὸ δὲ ὅ, ... σαφῶς ὁμολογοῦμεν δγηιδ, δεῖ. τῦ.20 
(Ρ.258.4; 7454}; ὅ. ... κατὰ τὰς γραφάς δγνιδιΝ το (3 )Ρ. Τάτ λ.6. 
2.20.2(3.870) ; εἶ. τὰ ἐν Σαρδικῇ καὶ ἐν Σιρμίῳ καὶ ταῖς ἄλλαις συνόδοις 
κεκριμένα, ἐν αἷς συνεδόκει ὅ. κατ᾽ οὐσίαν 5802.᾿}..6.4.13.14(Μ.67.11458); 
ὁμολογέαν ἐκομίσαντο παρὰ “ιβερίον ἀποκηρύττουσαν τοὺς μὴ κατ᾽ 
οὐσίαν καὶ κατὰ πάντα ὅ. τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἀποφαΐνοαντας 19.4.15.5 
{11524}; ΡΌΓΡΟΒΘ ΔΠ6 500ρΕ οὗ τεΥτ ἜΧΡΙ ΔΙ πο νῦν αἵρεσις κατὰ μὲν 
τὴν βούλησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν ἀποφαίνεται εἶναι ὅ, ... κατὰ δὲ τὸ 
Κεἶναι» ἀνόμοιον ὕεοιΔοά,οῤ.ἀορηλρ. ἘΡΙΡΗ. μαθν.73.14(0.286.2; 
4280); εἰ γὰρ κατὰ πάντα, ὡς ὡμολόγησαν, ἔστιν ὅ, ... ἔστιν ὅ. οὐ κατὰ 
τὴν βούλησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν μόνην, καθὰ αὐτοὶ διορίζονται, ἀλλὰ 
κατὰ τὴν ὕπαρξιν καὶ κατὰ τὴν ὑπόστασιν καὶ κατὰ τὸ εἶναι ὡς υἱός 1Ὁ. 
73.15(0.288,7; 4320); ὅ, κατὰ τὴν φύσιν 1}.73.1ο(ρ.292.14; 4370); ὅ. οὐ 
κατὰ μίμησιν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατ᾽ οὐσίαν 1τὉ.73.22(ρ.204.23; 4418); ἴῇ 
φῬχοΐββϑίοη οὗ Βαβ. ἄης,, ἂρ. Ὁϑο. "δοά.}.73.22{(ρ.205.21; 4448); ὅ. 
κατ᾽ οὐσίαν Ρυιΐ [οτννβτα 1η ἜἘχραπδίϊοῃι οἵ ὁμοούσιος, ΟΑπΙ.(363)ε}. 
ΔΡ.5οοτ.Ὺ.6.3,25.14(Μ.67.4538); ἰπ τοδοπίηρ οἱ Μαρσεάοηίυβ ὅ. κατὰ 
πάντα ΤΑΤΏ. ΜΙ αεεα ἀΐαὶ.τ ττ( Μ.28.12058); Ἰπατ.ἢ.6.2.6.2(3.831); οὗ 
Β8511 ἐγὼ δὲ...τὸ ὅ. κατ᾽ οὐσίαν, εἰ μὲν προσκείμενον ἔχει τὸ ἀπαραλ- 
λάκτως, δέχομαι τὴν φωνήν, ὡς εἰς ταὐτὸν τῷ ὁμοονσίῳ φέρουσαν. 
«εἰ δέ τις τοῦ ὃ, τὸ ἀπαράλλακτον ἀποτέμνοι, ὅπερ οἱ κατὰ τὴν 
᾿Κωνσταντινούπολιν πεποιήκασιν, ὑποπτεύω τὸ ῥῆμα ΒΑ5.6Ρ.9.3(3.91Ὰ; 
Μ. 32. 2724) τὸ ὅ,, μὴ κατὰ τὴν τοῦ εἴδους ταυτότητα... «ἀλλὰ κατ᾽ 
αὐτὴν τὴν οὐσίαν ἰά, πέη.1.23(1. 2340; Μ. 29. 5644}; τὸ ἀγαθὸν τοῦ 
θελήματος, ὅ ὅπερ σύνδρομον ὃν τῇ οὐσίᾳ ὅ. καὶ ἴσον, μᾶλλον δὲ ταὐτὸν ἐν 
πατρὶ καὶ υἱῷ ἰὰ δρῖν. 2τί2,188Β; Μ.32.1058}); δοκεῖ μοι ἡ τοῦ ἀπαραλ- 
λάκτως ὅ. φωνὴ μᾶλλον ἥπερ τοῦ ὁμοουσίου ἁρμόττειν... ὅ. δὲ κατ᾽ 
οὐσίαν ἀκριβῶς ἀπαραλλάκτως, ἀρθῶς ἂν οἶμαι λέγεσθαι ΤΒΔ5.6}.361 
(3.462; ΜΕ ΣΙΟΙΒ); εἰ ὅ. ἐστιν ὃ υἱὸς τῷ πατρί, οὐ κατ᾽ οὐσίαν δέ, 
λείπεται ἣ κατὰ μορφήν, ἢ κατ᾽ ἐνέργειαν' ἀλλὰ μορφῇ μὲν ἀδύνατον... 
καὶ κατὰ ἐνέργειαν ὅ,, ἐξ ἀνάγκης καὶ κατ᾽ οὐσίαν ὅ. εἶναι  ιάντη. 
(845. ».4(1.288Α ; Μ.20.δ920) ; ἴογγλαϊα ὅ. κατὰ τὰς γραφάς ἀε- 
ΟΙατεα ᾿πδαδαιδῖθ, ΟΥ.Να2.ονγ.21.22(Μ.25.1τοϑα); 50. ἢ ὅ. 1{561} 
ἡμεῖς..«οὔτε ὅ., οὔτε ἀνόμοιον λέγομεν τὸν υἱὸν τῷ πατρί...ὅ, γὰρ καὶ 
ἀνόμοιον, κατὰ τὰς ποιότητας λέγεται" ποιότητος δὲ τὸ θεῖον ἐλεύθερον 
Ἐναρτ. Ροηῖ. ἐῤ.3(Μ.32.2408); ἀντεισαγωγὴ τοῦ ὁμοουσίου τὸ ὅ, κατ᾽ 
οὐσίαν... κακοήθως νοηϑὲν.. ὅτε οὐχ ὅ. θεῷ, ἀλλὰ θεὸν δηλοῖ τὸ ὁμοούσιον 
ΤΆΑΡΟ]]. 9». Βα5.2(Μ.32.ττοϑβᾺ); ; ἸΟρΈῖΠΕΣ ΜῊ ὁ ὁμοιούσιος, ἘρΙρῃ. λαεγ. 
3.236(ρ.4ττ.1ὸ; Μ,42, 4690); οὐ τὸ ὅ. μόνον, ἀλλὰ ταὐτὸν καὶ ἴσον τ. 
7η6.2(Ρ.342.24; ἘΩΖΟΑ}} ; τὸ ἴσον... καὶ τὸ ὅ. οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ταὐτὸν ἐν 
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ἅπασι καὶ μὴ παρηλλαγμένον 1Ὁ.76.6{0.346.30; σ 2): 2. Ατίδῃ αἰὶ- 
᾿Σπ 46 οὔτε ὅ. κατ᾽ οὐσέαν τῷ πατρί ἐστιν ΑἸ6χ.Α}.δριἐμεγνεῖ.7(Ρ.7.21; 
Μ.18.5734}; ΔΙΏ..47,1.21τ(}1,26.,564}; αἰίαςκ οὴ ρῆταβο ὅ. κατὰ πάντα 
2δ.(568); οἵ, Οὐάλεντος.. -προστεθεικότος τῇ ὑπογραφῇ, ὅ. τὸν υἱὸν τῷ 
πατρί, μὴ προστεθεικότος δέ, κατὰ πάντα ἘΡΙΡΗ. ἤπε7.73.22(0.205.12 ; 
ὍΜ.42.444Ὰ); πῶς ὅ. τῷ ἀτρέπτῳ ὁ τρεπτὸς εἶναι δυνήσεται; Αἴῇ. 4γ.1.3ς 
(840); 1Ὁ.3.1ττ(3448}; ἸᾶἜγη.4π(0.27τ.1; Μ.26.7730) ; πῶς ὅ. ;..««ἀρετῇ 
τελείᾳ καὶ συμφωνίᾳ τὸ αὐτὸ θέλειν τῷ πατρί Ἰᾶ.6Ρ. 4} γ.7(Μ.26.τοάτα}; 
ὉΠΙν ἃ νϑῖν τεαποβα ΠΚοποβ55 (6[ πιοβῦ) δαἀπη το Ὀν Αποτηοθϑηβ 
τοῦτον ὅ, ... μόνον κατ᾽ ἐξαίρετον ὁμοιότητα καὶ τὴν ἰδιάζουσαν εὐνοίαν" 
οὐχ ὡς πατρὶ πατέρα Ἐν ἐχΡ. βά.2(ρ.256); Ἰᾶδα οὗ 4 βιι: ϑίβη τ] 
ἘΠ Κομ685 αἰίδοκθά οπ σχουηᾶ τλδὶ ἀἰδυϊποιίοη βαίνγθεη ἘδίΠοΥ ἀπ 
505 15 Πότ ν ΔΡΟ ςῃ64, 14, αῤοΪ,24(Μ.30.86τᾺ) ; οἵ, Βα5. τωι, 2ι5τᾷ. 
2679; Μ,29.6448); δοσερίαποβ οἱ ὅ. κατὰ τὰς γραφάς ῬὨΠοΒί, ᾿.6.6.ν1 
(Μ.6ς. 5320); οἵ. Αοβοῖιϑ δηα ἢϊ5 ξο]οννοῦβ ἔλεγον κατὰ τὴν βούλησιν 
μόνον, οὐ μὴν κατὰ τὴν οὐσίαν ὅ,., τῃου ἢ Ασδοίιβ 4]6ρϑα το Ππανα 
[οτγηθυν αὐοερίςα ὅ, κατὰ πάντα ϑοοτ,ἦ.6.2.40.31τ(Μ.67.34τ0}; εχ- 
ἔΤΈ6. ΑΠΟτποδαῃ ΡοΟβι[Ιοὴ κατ᾽ οὐδένα τρόπον ὅ. ΑἸ. Ἔν». 3τ(ρ.2ς0. 
24; 1480); Ἀετίῳ οὐδὲ τοῦ ὅμοιον πρὸς πατέρα τὸν υἱὸν ἀξιοῦν ἔδοξεν 
ἘΡΙΡΗ, ἤα6γ.76.2(0.342.28; Μ.42.5208}); σοπίχαβί τορὶν οὗ Αδεϊαβ ἴο 
ΕΠΊΡΕΙΟΥ ἀπαραλλάκτως ὅ, ῬΆΙΠοϑΕ.λ.6.4.12(528.4) ; πολλοὶ τῶν αἷρε- 
τικῶν λέγουσιν, ὅτι οὐχ ὅ, ὁ υἱὸς τῷ πατρί, διὰ τί; ὅτι ἐδεήθη, φησί, 
προσευχῆς ὁ Χριστὸς εἰς τὸ ἐγεῖραι τὸν Δάζαρον (Πγγβισηορι,ο τίς, 
5254}; οτἐΠοάοΧ σουπτοΥ-Υραταθητβ: 6 οροσγαϊίομβ ᾿υρὶν Κα 
πίμτο, τ Ν ν55. μη τί Ρ.147.28; Μ.4ς5.3888) ; πὸ Ὀερεῖβ {π κε, ἐδ. 
{Ρ.149.24; 3808); ἀδβπΙίοη οὗ Επη. ἀϊβουπβοα τοῦ, ναυοιβ Κἰπ 5 οὗ 
ΒΠΏ1ΠΥῖν, 16.2(2 Ρ.355.20; 5338); ΕΠπ. τον δἰἰδοῃοα ἴο ὩΟΟΟὴ οὗ 
ἀπ ΠΚοπεββ, 4. φ. 351. 30. 5560); φ ποίοις ἔργοις τοῦ πατρός ἐστιν ὅ. εὐ τὸν 

κόσμον πάντως ἐρεῖ ἐδ.(0.262.15 ; 5418). 
Ὁ. οἵ (οαμεδᾷ ὁ. [86. τριάς] ἑαυτῇ ΑἸΠ.οῤ. ϑόναρ.1. παῖ. 26.5600); 

2Ρ.τ.ὩδίςοῦΑ) ; [ῆγϑα Ῥεγβοπβ 5814 ἴο "6 οἱ {{κὸ (ποῖ οὗ οπϑὺὴ παΐυσα, 
85 οἵ 'ρο]!ά σοπιρατεα. ΙΓ ρο ά᾽, ΔΙ Μ δεεά ἀταἰ.τ.τ2(Μ.28.130 06); 
ὁ. [30. ὑπόστασις] ἐξ ὃ. Ἐρίρῇ σης. όγ .82.6; ΜΝ. 43. 1210); ; ἀνατέθειται 

Ἀ τῷ πάντων αἰτίῳ... «καὶ τὸ ὅ, καὶ τὸ ἀνόμοιον. «τ ὄ θεὸς.. ὅ. » ὡς ὁμοίων 

καὶ ὁμοιότητος ὑποστάτης Ἰϑοη. Ατ ἄπ. 1(}}.2. 0008); ὅ, δὲ τὸν θεὸν εἰ 
μὲν ὡς ταὐτὸν εἴποι τις, ὡς ὅλον διόλον ἑαυτῷ μονίμως καὶ ἀμερίστως 
ὄντα ὅ,, οὐκ ἀτιμαστέον ἡμῖν τὴν τοῦ ἅ, θεωνυμίαν. οἱ δὲ θεολόγοι τὸν 
ὑπὲρ πάντα θεόν, ἣ αὐτός, οὐδενί φασιν εἶναι ὅ. 1δ.0.6(ο130) ; οὐ τρεῖς 
ὅμοιαι ἀλλήλαις, ἀλλὰ μέα καὶ ἡ αὐτὴ κίνησις τῶν τριῶν ὑποστάσεων 
ΤΟντ. Τυϊμ.το(δδ τοὺ; Μ.77.11444}; τὴν μίαν καὶ ὅ, θέλησιν καὶ ἐνέρ- 
γειαν ἰλάτηἐγοβἐμΒαΡΡΙ. (ρ.281.0);- [ἄτθθ Ῥείβοηβ είπρ σοπηραγεά 
ὙΠῊ ἴλτεθ ΒΙΤΏΠΑΥ εγεβ βϑθδτ 8. Ποσηο νίβιοπ, 1Ὁ.(ρ.281.16); 
Αὐδη τριάς ἐστι δόξαις οὐχ ὁμοίαις ΑΥ. Τβαϊ. [γ.2 ρ.ΑἸῃἜγη τ ς(Ρ.242, 
24; Μ.26.7ο8.). 

Ἰδμοιοσχημάτιστος, εἰγη ανὶν Κογπιεά, Οὐ υ 58. μη τίς Ρ.237. 
17; Μ.45.0364), 

ὁμοιότεχνος, ὁ, λεϊϊοτυ ἐγ ίϑτπαη, Ἐρβτ. 4.366. 
ὁμοιότης, ἡ, Δ. ὕπαρὸ, ἐορν ὃ, ... ἐν λεπτομερεῖ μεταπεπλασμένη 

σώματι Μείῃ,γ65.3.6(0Ρ.3908.3; Μ.18,3210); σῤῥέαγαπεε, 1δ.1τ.2ο(0.243. 
4: ΝΜ. 41. τοϑ8}). 

Β., ἴῃ Ῥῆγαἕος καθ᾽ ὁμοιότητα, (ὁ. δεηϊ., ας ἐπ τε ἐα5ε φ,, ΤΑΙ. 
Μεϊεν. (}1.28.5290); “κε, (ῃτυβ.ἠο» ἷη 1ΜΧ11.7:14(3.274}; αὐτῷ ἐν 
ὁμοιότητι κε νι, ΤὉστι. Ερἧῆ.τ.3.. 

Ὁ. πξεμεςς, γεδονηδίαπες; 1. τὰ σοπι., οὗ ὅοπ, συ ηρ' 81} ἰϊηρβ ΠΚΕ 
ἘΔΙΆΕΙ κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ὅ, ΑἸΉ «ἀφο. 3ο(ρ.26.τῷ; Μ.25.4728); τεῖ, 
ν γα] Ὀἰσίῃ ὁμοιότητι γεννήσεως ΤΉ ἰδέ ἤκέηέςς οὗ ἃ (υπιδῃ) ὈΙΠΉ, 
Τοῦτ. ΗΝ εε .4.0(ΜἹ. 86, τ6608); εἰ καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ ἡμετέρου πνεύ- 
ματος, καὶ τὸ πνεῦμα ὑπονοοῖτο ἴο.), ξ.0.1. 7(Μ. 94. 8058); 8ἃ5 ΤΙΟΡῸΒ ἰὴ 
Ρείπσ 8 Ῥεσβοῃ, ἐδ. ; 2. οἵ τίη ἴο ἀοά, ν. εἰκών ; (Ἰεχα,ογ.4. 6(ρ.26ι:. 
22; Μ.8.12418); ΟΥ̓ΡΑ͂Ι ΟἸἴσομι.το, δ, ; ἐδιττ, 4; τῷ..-πατρὶ διὰ τῆς εὐποιΐας 
τὰν ὁ, δείξας 18.11.27; διὰ τὴν πρὸς τὸν ὄντα ὁ., ἣν εἰ ἐφύλαττε διὰ τῆς 
πρὸς αὐτὸν κατανοήσεως...“ἔμεινεν ἄφθαρτος ΑἸ ἵηε.4.6(Μ.25. το); 
ΟτΝ γββιυυΐρ. Ἴ2(ρ. 298. 13; Ν.46.3600) ; [Πτυβ.ἠοηι.0.2 τη ΟΦΉ.(4.678); 
ὁ ἄνθρωπος ἐκπεσὼν τῆς ὅ, τῆς θείας οὐδαμοῦ {{8ες. )5(1.3ο34; Μ. 
29.728); Ογτ.ρ.Οαἷος (ρ 0 "δολ.; 63 “3644 4}; 3. τοῖν αἰββί πα Πατῖτν 
δεΐννθεῃ (σοά δη4 οσγθαΐτσοϑ ποία ὅ, .. . ἡμῶν πρὸς τὸν υἱόν; ΑἸΤΏ, “γ. 

3.24(}}.26.3730); ποία ὃ, τῷ κτίσματι πρὸς τὸν κτίστην; Δ ἐριδργαρ, 
τοί 1.26.5528}); 1δ.1.24{5884}; 2}. τ:26(5928) ; ποία ὁ. τῷ πνεύματι πρὸς 
τὰ γε το: 2}.1.27(5938); 1Ὁ.2.3(6128); Ογτ. ΗΡ.1:.4(Ρ.372.24; Μ.74. 
9518); 4. οἱ ΠΚοιθθβ βείννδοη τῆδῃ ἀπά Πυγηδὴ παίμχε ἀϑϑυχηθα 
Ὁν βοὴ τὴν ὅ, τῆς σαρκός ΑἸΏ, 4γ.2.620}.26.281.}; ἐξ.3. 53(4338); 
5. θείννεεη ΕβίΠοι δηά β0Π, ν. ὅμοιος, ἀπαράλλακτος ; Οτῤγῖπε,4.4.τ 
(Ρ.249.16; Μιιτ4οΙο); τὴν κατὰ πάντα ὅ, ΑἸμ..4γ.2.22(Μ.26.1020)}; 
διὰ τὴν ἡ, τοῦ πατρός 1Ὁ.3.36(Δοοῦ); φυσικὴν ὅ, τϑ.(Δο1Ὰ}; αὐτοαληθὴς 
ὅ, τοῦ γεννήσαντος 1Δ,δγη.4ς(ρ.270.8; Μ.26,7720); ἡ οὐσία αὕτη τῆς 
οὐσίας τῆς πατρικῆς ἐστι... ὁ, 16.48(0.272.20; 7170}; ἐπὶ τῶν οὐσιῶν 
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οὐχ ὅ., ἀλλὰ ταυτότης ἂν λεχθείη: ἐν. 5β8(ρ. 276.26; 7880); τὴν δὲ ἀνείδεον 
καὶ ἀσχημάτιστον φύσιν ἐν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ λείπεται ἔχειν τὴν ὅ, Β85, 
Ἐπμπ.χ.23(1.2340); Ν.20.5644)}; Αποπιοθᾶπ διϑβοσοη οὐ ΠΣ ΚΘΉ 655 
ΤΊΘΤΟΙν Δοσογα πρ τὸ Ψ1] ἀπα ορεζατίος οοπἔμπίςα, τ.1.24(2250; Μ 
5658); ΠΚοηδθ5 ὈΘΙΩΡ ἴῃ ϑαθβίαποε ἀπά πδίατο, ἐδ.2,22(2586 ; Μ. 
621λ); 14. ἤδα.ο.δ(1.880; Μ.20.2088); ἡ κατὰ τὴν φύσιν ὅ. ΟΥ Ν 55. Ἐπ». 
τί Ρ.148.τ0; Μ.45.388}}) ; πΠκϑῆφ55 ποῖ [πα δὴ 1] 8ιοὴ οὗ {πὸ 56 η868, 
ΠΟΥ Πκὸ τῃδὲ 5υ ροϑβοὶηρς Ὀεΐνεεη Οοά ἀπ τῆ, Ὀὰΐἱ τεβο 065 {παῖ 
οὗ ἃ Βυμπιδη [αἰ 6 Υ ἴο ὮΙ5 Β0π, ΠΟΥ [6 παίυΓα 15 {πα βδίηθ, 7ῤ.2(2 
ΒΡ.35 5}. ; 5238}; ἔπι. δἐϊδοκθᾶ ἴοσ ουρρϑϑίπρ τΠ6 βαίΐδθριδτγα, 
'μοῖ {Κὲ 85 ἃ ΕδίμοΥ ἴο ἃ ΕἈΈΠοτ᾽, ἐδ. (ρ.358,13; 536}; ὅπερ ἐμφαίνει 
«««ὁ, τὴν κατ᾽ οὐσίαν (Ἤτγπα.ἤοη.2.2 τ ΗΠ εὐ.(12.178); εἰς ἀπαράλλα- 
κτον ἀναβαίνουσιν ὃ, Ογτ. ο.τ.2(4.15Ὲ}; 1.5. (τ 25}; φυσικὴ πάντως ἡ 
ὃ. τά. 0.1 18(}1.74.0608) ; τὸ ἀκριβὲς τῆς ὁ. ΤΠατ, ἦσαον.ς.2(4.387); τὴν 
ὃ. τῆς οὐσίας Β85.56}.0».24(Μ.8ς. 2800); ἴπ Ααἰδὴ ἰθδομίὴρ γεγονὸς 
ὁλοσχερῶς ἕτερον τῇ φύσει καὶ τῇ δυνάμει, πρὸς τελείαν ὁ, διαθέσεώς τε 
καὶ δυνάμεως τοῦ πεποιηκότος γενόμενον Ἐπ5.ΝΊς.ἐ,. Ῥαμίνη (ρ.τό.5; 
Μ.82.9130); Επη,όχρ. βά.2(0.257)}, ν. ὅμοιος; ατρυτηθηὶ οἱ Βυη. 
τ1παὶ βυβία ΒΕ 181 Κα θ855 ΟἹ τπᾶκα {μ6 ὅσο. ὑπδϑεροίζοῃ, 14, 
ἀροί ττ(.30.845}0); τὴν κατ᾽ οὐσίαν ὅ, ἀνελόντες 1}.22(8578); οὐ πρὸς 
τὴν οὐσίαν, πρὸς δὲ τὴν ἐνέργειαν, ἥτις ἐστὶ καὶ βούλησις, ἀποσώζειν 
τὴν ὃ, τὸν υἱὸν ἀναγκαῖον 1Ὁ.24(8608) ; διὰ τὸ ἀκολουθεῖν, φησί, τῷ τῆς 
γεννήσεως τρόπῳ τὸν τρόπον τῆς ὃ. το Ν ν85. Εμηντᾷ ρΡ.148,26; Μ,45. 
3804); ἀτριασιοπὶ ἔχοπι (ΠΣ βι 5 ἀρραγεπῖ ἰβποόσαηος, Βα5.6}.236.1(3. 
4600; Μ.32.8768); ἴῃ Ἡοτηοξοιβίδῃ ἀοςίχηθ ; οαυῖη]ν [615 ἤᾶνα 
5008 καθ᾽ ὁμοιότητα τῶν οἰκείων οὐσιῶν ἀπᾷ Εδῖῃει Ὧα5 ϑοὴ καθ᾽ ὁ, 
τῆς ἑαυτοῦ οὐσίας ΟΛΩς (358)εῤ. ΣΉ. ἘΡΙΡῊ, δαον.73. 5(Ρ. 274.27,29; 
" 42.4128}); ὦστε καὶ ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν μαρτυριῶν τὴν κατ᾽ οὐσίαν 

-- κηρύττεσθαι 1. 13: δί(ρ. 1279.14; 4170); οὐδὲ ὁ υἱὸς... «εἰς ταυτότητα 
ἄξει τοῦ πατρὸς τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν ὁ, τὺ. 13. οίρ.28ο.2ο; 

4200); ΙΔ, αμαίδοτ,τι 1δ.73.1ο,ττ(ρ}.28ο.23,282.18 ; 4214,4244); Ὅδο. 
δοά.ἐῤ.ἀορηι.1}.73.17(0.280.18; 4320); Αποιηοεδη ΟρΡρομεηβ᾽ νἱεννβ 
αυοῖεα, 1.,73.21(ρ}.292}. ; 4400 .); ἀναθεματίσατε τοὺς διαφορὰν 
λέγοντας ὁμοιότητος 1.73.22(ρ.204.28; 4410); 6. οἵ σοάμελα οὐκ 
εἶπον ὅ,, ἀλλὰ ταυτότητα ΤΌ γτ, Τγίη.τοίδδιτδς; Μ,77.11410)}; ν. ὅμοιος; 
τοι. τσ... τ(}].3.0008); ἔστιν ἡ τῆς θείας ὁ. δύναμις, ἡ τὰ παρ- 
αγόμενα πάντα πρὸς τὸ αἵτιον ἐπιστρέφουσα... καὶ τὸ ἐν πᾶσιν ὅμοιον 
ἴχνει τινὶ τῆς θείας ὅ, ὅμοιόν ἐστι 1δ.0.6(01320,Ο16Ὰ); τῇ κατὰ πάντα 
ὅ. Απαβί, Κά.(ρ.272); Ατίδῃ τὸν λόγον εἰς ὁ. δάξης καὶ οὐσίας ἀλλότριον 
εἶναι παντελῶς ἑκατέρων τοῦ τε πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ΑΤ. 
Τμαϊ. [5.14 ἀρ. ΑἸτἸἢ..(γ.χ.6(}1.26.248). 

Ὀ. εἴης, μά διαφέρει ὅ, παραβολῆς Οτιεοπιη, μι ΜΙ το 4 
(ρ.4.20; Μ.13.8440); ἐδιτο.τό(Ρ.20.13; 8738). 

ὁμοιοτροπία, ἡ, δ ητανγτίν οὐ οπαγαείον, τᾶν οὗ {δ ΟΥὨ σμϑίοντις τῆς 
τῶν φαύλων ὁ, Ἐλι5.}.6.7.7(3058; Μ.21.: 178); τῇ παρ᾽ «Αἰγυπτίοις ὅ, 
ἐν.γ.ϑίφτο ; Μ.ς 280); ταῖς Αἀἰγυπτιακαῖς ὃ. ἀπαχθέντες ἸΔ.4.6.1.6 
(ρ.27.28; Μ.22.560}; ΤΙ, Βοβῖ, {γ.1,ε.61:43(ρ.163.17); Οντ  Βς.48:20(Μ. 

69.10734). 
Ἐδμοιοτύπωτος, οὐ ηηαγίν ζαςἠϊομεῶ, Ὀϊοι Ασα. ο...2.3(}1.3.1418}. 
ὁμοιούσιος, οὗ {πὲ τιμδεία ΟΥ ἐδεέηεο; 1. Ἔτμι., τεΐ, Ἐυβερίως 

οἱ ΝΙοοιηράϊα, ΤΠεορη!5, μα Ματγὶς αἱ Νίσδθα ἐν ἑϑλῷ μὲν καὶ τὸ ὅ, 
ἐν τῇ τοῦ ὁμοουσίου φωνῇ ὑποκλέψαντες ῬὨΙοΞι. .6.τ.ο( 1.6 5.465 4}; 
Ἔχοϊμ θα ἰοροίμοι ψ}Π ὁμοούσιον, ϑγηηδ, δήνη.2(ρ.257.4; Μ.26. 
1418}; ὈΥ Δοβοίδῃ Ραυίν δἱ ϑοϊθυοία τὸ μὲν ὁμοούσιον καὶ τὸ ὁ. 
ἐκβάλλομεν, ὡς ἀλλότριον τῶν γραφῶν ..-τὸ δὲ ὅμοιον τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν 
πατέρα ὁμολογοῦμεν γε, δεὶ,(Ρ.258.2; Μ.26.7448Β); ϑοογ.ὐ.6.2.45.3 
(Μ.67.360Ὰ}); οὐ οάοχ οδ]δβοίίοη εἰ μὲν οὖν καὶ τὸν υἱὸν ἐκ μετουσίας 
λέγετε, λεγέσθω μὲν παρ᾽ ὑμῶν ὁ," οὐκ ἔστι μέντοι λεγόμενος οὕτως 
ἀληθείᾳ οὐδὲ ὅλως φῶς οὐδὲ φύσει θεός... «φύσει δὲ ὧν καὶ οὐ μετοχῇ οὐκ 
ἂν κυρέως λεχθείη ὅ., ἀλλ᾽ ὁμοούσιος ΑἸΠ.,6γ»:.53(ρ.276,34; Μ.26.788}); 
Ὀπΐ ταϑιπἰβιπϑα 85 νγνατοννοτά οὗ ᾿ϑοιηίατία π᾿ ρατίγ, ΕΡΙΡΠ. αρας.}3 
(Ρ.231.3; Μ.42.8724}; το]δοϊθα ΒΚγ Αδέϊαϑ, 16.ἢκέν.76.τ2{0.353.10; Μ. 
42.5360) ; πᾷ ἘΠΙΠΟΙΊ15 μήτε μὴν ὁμοούσιον, μηδὲ ὁ., ἐπείπερ τὸ μὲν 
γένεσιν καὶ μερισμὸν σημαίνει τῆς οὐσίας, τὸ δὲ ἐσότητα μι αροΐ.26 
(Μ.3ο.8640); ἀδβουϊβά ὃν Μαοράοπίαμβ, Ὀιάγημ, 7γ15.1.34{(Μ.30.Ψ 
4314}; ἱγαρ]!]οβίιοηβ οὗ ἴεῖτη τί ἐλύπει λέγειν τὸ ὃ, ὁμοούσιον ;.. «δύνα- 
ται γὰρ καὶ ὅ, εἶναι πρὸς χρυσὸν χαλκός Ἐρὶρη ἐαεν.73.36(ρ.31ο.16; 
4604}; 1δ.(0Ρ.311.7; 4690); ΟΠ. : οὕτως λέγεις ὅμοιον τῷ πατρὶ τὸν 
υἱόν, ὡς ἄγγελον ἀγγέλῳ"...τῶν δὲ ἀγγέλων ἡ αὐτή ἐστιν οὐσία; 
Μαςςεά,: ἡμεῖς τοιαύτην λέγομεν καὶ ὁμοίαν, οὐ τὴν αὐτήν" διὸ καὶ ὁ. 
λέγομεν καὶ οὐχ ὁμοούσιον ΤΑ. έαϊ, Τγῖη.3.χ(Μ}.28.χ2040}; τὸ ὁ, ... 
ἄγροικος σοφία ἐστίν: ὡς ἐὰν λέγῃ τις τὸν ὁμότροπον ὁμοιότροπον..- 
Μαοεα,: οὔκ᾽ ἀλλὰ τὸ ὁ. ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων' τὸ δὲ ὁμοούσιον ἐπὶ τῶν 
σωμάτων ἙυτΠοτ, ἐοη μ|.(Μ.28.12360); 2. ΓὨ γβῖο], οὐ γὰρ ὁ., ὡς 
ἔδοξε τιοὶ τῶν αἱρετικῶν, ἀλλ᾽ ὁμοούσιον, τουτέστιν ἐκ τῆς ἡμετέρας 
οὐσίας Ογτιἠοηι ἀν τπίρ.τ4,20; Μ.77.1ο0038). 



“." ᾽ ὁμοιοφανής 

ὁμοιοφανής, οὐγνΐϊαγ ἰι ἀῤῥέαγαηεε, ΤΠατ. διά. 4Ρ}.2.84(Νἴ.οο. 
13280). 

Ἐὁμοιόφρων, οὗ ὦ εἰμεῖίαν τοἱμά, ΤΑΙ οὐ ἀΐα].5(Μ.28.13260). 
Ἐδμοιόφωνος, 4 ΠΣ 2 τοι, στιν β8. ἔωη. τίι 0.25.7} Μ.45. 

2531). 
᾿ὁμοι-όω, 1. ἬΝ Οτιλομα, τὅ.ο τῇ [6ν.(ρΡ.τό2.4τ; Μι13.4814}); ΑἸΏ, 

ἐρ. ϑεγαρ.4.22(ΝΜ.26.6738}; 2. ρᾶ85., δὲ γπαΐε ἐξδιδ, δεεομιξ ΟΥὨ δὲ Πξὲ) 
τεῖ. Ιης., Αἴδ. γι ϑ (Μ, 26. 65) ; τότε δὴ καὶ ὁ λόγος δέδιρδεν 
ἑαυτὸν εἰς τὸ συγκαταβῆναι καὶ -““ωθῆναι τοῖς ἔργοις ἐδ.2.ςτ(2568) ; 
ὡμοιώθη ἡμῖν κατὰ πάντα χωρὶς ἁμαρτίας 1(.121ε.ε} κι γιατ( Μ,:26, 
τοοσδαὺ); εἰ γὰρ μὴ αὐτὸς ὡμοίωτο πρὸς ἀνθρώπους, οὐκ ἠδύναντο οἵ 
ἄνθρωποι --οὔσθαι πρὸς θεόν ΤΑΙ, ἐγ .(Ν1.26.12400}); ἀδύνατον ἦν 
θεὸν «οὠθῆναι ἡμῖν μὴ σαρκωθέντα (εἰ ΟυΖ.ἦι.6.2.24.ττ(Μ.8ς. 1300}; 
οἵ οτϑδίυσεϑ. ἢ σο], ἴοὸ Οοα “ποὔταίζ τις θεῷ ΟἸοΙΩ.Ξ γ.2.0(Ρ.137.1ι; 
Μ.8.ο81Ὰ); ἐκ μετοχῆς ““οὔται τῷ θεῷ ΑἸ. ἐγη.53(ρ.276,3τ; Μ.26, 
880); ἐὰν γένῃ φιλάδελφος... ὡμοιώθης θεῷ ΒαΞ.εἰγμεί.μοηττ. 
(1.3348; Μ. 30. 334); Ότ. ΙΝ γεδ. ἦσρι. ορῦ. τ6(Μ. «Ἐπ 1818); Τη., τε ἢ, οὉ- 
Ἰεσοι ἐο ὁμοούσιον: ἀντεισαγωγὴ δὴ τοῦ ὁμοουσίου τὸ ὅμοιον κατ᾽ 
οὐσίαν... κακοήθως νοηθέν" ἐπειδὴ ἡ ὁμοιότης τῶν ἐν οὐσίᾳ ἐστίν, τῶν 
οὐσεωδάνβ ἵνα δὴ οὕτως ὡμοιωμένη οὐσία νοῆται, οἷος ἂν εἴη καὶ 
ἀνδριὰς πρὸς βασιλέα ΤΑΡΟ]].ερ. Βας.2(Ν.32.τἸ08.}; ποῖος ἔτι συγ- 
χωρήσει λόγος πρὸς τὸν ἀγέννητον ευοῦν τὴν γεννητήν [3ς, οὐσίαν]; τῆς 
εσυγκρίσεως..«μετὰ τῆς ἰσότητος ἀγέννητον ἀποφαινούσης τὸν «-οὐ- 
μενον Επιη,αῤοί,ττί Μ, 320. 8450); Αὐδη νἱονν Βεῖησ ταὶ ὅοη 15 ἐξ 
ἀρετῆς καὶ τοῦ θέλειν “οούμενος τῷ θεῷ Ατῇ.6. 4,6 Γ..7(}8.26.10418) ; οὗ 
Η. ἀποβὲ πάρεστι πανταχοῦ τῷ ἐκπέμποντι αὐτὸ θεῷ --ούμενον 
Ῥιαάντα ({Β85.)} τη. (1. 321τ; Ν.20.7724). 

ὁμοίωμα, τό, 1. κέηέ55, παρε; ἃ. οἵ ὅθ ἸΏ τε]. τὸ ΕδΊΒοΥ οὐχ ὅτι 
ἡμεῖς τῷ ὅ, ἐπερειδόμεθα".. «ταὐτὸν τῇ θεότητι ἘΡΙΡΏ.ἠαον.76.2(ρ..242. 
15; Μ.42.51]0); τὸ ὃ, ... αὐτὸ τὸ γεννητῶς αὐτὸν ἐκ τοῦ πατρὸς 
ὑποστῆναι το Ν 55, Εμηντᾷ ρ.τόο.12; Μ.45.4018}; ὅ, τῆς ἰδιότητος 
αὐτοῦ Οντοδε5,6(5᾽.484); Ὁ. οὗ τηδη ἴῃ σε]. το σοά, Β85.ἤο»ι.9.9(2. 
81Ε; Μ.31.3400); ΟΥΟΝ γδυυΐγς. τ2(ρ. 208.τοὸ; Μ.46, 360)». σι. Χορ. Ἐκ. 
20: ἢ αἰδίᾳ, Ὀοέννθθῃ 1015 ἃᾷῃὰ Ἰπηαθεδ, Ὅτ. μοηι.8.7 τῷ Εχ.(ρ.221. 
24; ; Μ.12.35388.); εἴδωλα καλεῖ τὰ τῶν οὐχ ὑφεστώτων μιμήματα" ὅ. 
δὲ τὰ τῶν ὑφεστώτων εἰκάσματα ὙΠατ. σι. 78 τῷ ἔχ (α.τ40); Ρτος.. 
Ἀευ.2: ταί, (Μ.87.70 40); πίε ττ, τοῖ. 7 5ῃ τε! ρίοη, οἵ, τ, ἀοηι.2 
τη απ (ρ.160.81;}.13.135}0-1268}} οἵ, ντ, ΚΡ Οὐαπένα το Μ.60.τ281Ὰ); 
Τματσηξα:ττ(2.47); πᾶσα ἡ περὶ τῆς ἀρρήτου φύσεως διδασκαλία 
«οὖς χρυσίου ἐστίν, οὐκ αὐτὸ τὸ χρυσίον. οὐ γὰρ ἔστι παραστῆσαι δι 
ἀκριβείας τὸ ὑπὲρ ἔννοιαν ἀγαθόν ΟτιΝυε5.ἤονι.2 τη Οαπὶ. (44. 
8200); ὅ. ... τοὺς ἁγέους μάρτυρας ΡΗ(ατρ.( αη1.23(Μ.40,524}); Κοπι. 
6:5 ἐπὶ ὑμῶν θανάτου μὲν καὶ παθημάτων ὃ." σωτηρίας δὲ οὐχ ὅ,, ἀλλὰ, 
ἀλήθεια Οντ. Ἡ εαἰεεἶ!.2ο.7; Ἀοτη.8:3, Οὗ Ιης, ; ἴῃ π|κ6π685 οἱ (ποΐ 1ῃ) 
5: Π ||] Ποβἢ 1156} (1.6. ἴῃ ἔππια ἤδϑἢ Ρὰΐ ψἰτμου βίῃ), Βα5.ε.261.53(3. 
4034; Μ.32.0728}); Δυλιίοῃ. 70.3:4(Μ 8 φ 4000}; ΤΒάι,ο»».8: (3. 
8:);} 710.Ὁ.Κον.8: (ΝΜ, 95. 500 Ὰ); ῬὨΙ].2: ἸΡῬάΙρΟΒΘ Οὗ ΤΏ, ἵνα γενώμεθα 
οἱ πάντες εἰς υἱοὺς θεοῦ, ἐν ὁ. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ΑἸ. Ἷηπε,εἰ ς..4γ.8(..26. 
0074}; Βραϊηϑί Ματγοϊοηϊζεβ ἰδού, φασίν, οὐκ ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀλλ᾽, 
ἐν ὅ, ἀνθρώπου γενόμενος. -..- ἀνθρώπου ὃὅ., ἄνθρωπος ἕτερος (τυ. 
ἤσηῖ.2 1τἢ: ΒΜ (1τ.2468); τοαβοη ἔοτ ἸΠ ΚΘ 55᾽ οἷν, Ἔχρ αἰπθᾷ πολλὰ 
μὲν εἶχεν ἡμέτερα, πολλὰ δὲ οὐκ εἶχεν" οἷον ἀπὸ συνουσίας οὐκ ἐτέχθη, 
οἷον ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησς.. οὐκ ἦν ψιλὸς ἄνθρωπος 1ἰδ.(247},Ε}); ἅ. οἱ 
Οοα 5 Κποννῃ ἔτοτη ΠΚαπθβ565, θοη. Ατ. Φ.5.7.3(}}.3.860});2. τγηιδοὶ, 
ἸοκεΉ,, ΞἸΡΉ κατὰ τὸ τῆς κηρύξεως ὁ. (Ἰοτη,κἰγ.7.ο(ρ.20.τι; Μ.9.4720); 
τὴν ἀφέλειαν καὶ τὸ πρᾶον τῆς νέας ἐπιφανείας τοῦ πνεύματος ἐβούλετο 
δεῖξαι τῷ τῆς περιστερᾶς δ. ἰά. }»ν.51(0.226.26; Μ.9.γ650); Ἰϊτατρ. σοὶ 
προσηνέγκαμεν τὸν ἄρτον τοῦτον, τὸ ὁ, τοῦ σώματος τοῦ μονογενοῦς". 
καὶ τὸ ποτήριον τὸ ὃ, τοῦ αἵματος ΘΟΙΔΡ. ἐμεῆ, 13.12,14:; 3. ἰὴ Ρβταϑεϑ, 
[2 πἴκε γασμῖοη κατὰ τὸ ὁ, Ἰρτι, ΤγαΪ].0.2.; τη [1.621:655 ὑμεῖς δὲ κατὰ τὸ 
βάπτισμα, ἐν ὁ, καὶ συσταυρωθῆναι ὦν. Ἡ.ἐασίεεἶ.21.2; 4. γευθαὶ 

ἤρεσε, τἰϊμοίγαίίον,, ἩϊρΡ. απο. π(ρ.37.3); Ιου. Α] ἀρ. ΑἸ.  ίση. 
τϑίρ.59.16; Μ.25. 5050}; ΤΑΙ. 2». (Ν1.26.12418}; μὴ γάρ μοι πρὸς τὰ 
ἀνθρώπινα καταπέσῃς ὁ, Ὠϊάντα ({Β85. μη. (α,3048 ; Μ.20.7324}: 
5. ἐχαιηρίο, τεῖ, Αἄδτη απ Ομ τϑὲ τῷ ὁ, τῆς αὐτοῦ παραβάσεως... «τῷ 
ὃ, τῆς αὐτοῦ ὑπακοῆς Μαχιομδίσ, (Δ οτ. τ 2760). 

ὁμοιωματικός, 1. ἀεηοίηρ γεδοριδίαμεε, (Πγγϑβ.ἤοηι.47.1 πη. 0.(8. 
2164); κατὰ ἀναφορὰν ὁμοιωμανικὴν τῆς οὔσης εἰδωλολατρείας ΤἬτ. 
σα. ρ}.2.τ62(Μ.09.151329}; 2. εομεραγαϊ σε, ρυάτη. δέχα τοῦ ὁ, ἐπιρ- 
ρήματος σεῃηδά. "Κορ. : ά(ρ. 472.8; Μ.85. τό840) ; Τπατιδίαα,εΡ. 
2.212(Μ.00.1646Α}; τὸ ὁ, 'ὡς᾽ ταὶ. Αροε,δ: όφ. 267. 33). 

ὁμοιωματικῶς, ὧν τῦαν οὗ δον βατίδομ ἢ τό, ᾿ὡς᾽, οὐχ ὁ. εἴρηται 
ΟἸγταρ. 7οὐ 42::τ8(Μ.03.4684}; ἐπ {ἰβόμέςς ; τοῖ, Ὁ γιῖθα πῃ δῇ ἰτηϑρ, 
ΤΒατιδέαα,ἐρῥ.2. 6. .09.12888). 

ὁμοίως, 10: οἰ ἶαν Καδοη ἕνα μὴ νομίσῃς, ὅτι ὅ, τοῦ υἱοῦ καὶ τῶν 
κτισμάτων ἐστὶ πατήρ Οντ.Ἡ «οαἰδοξιττοῖο; ἔχει ὅ,. πάντα κατ᾽ οὐσίαν 

956 ὁμοίωσις 

«ὡς ὃ πατήρ ΟΛΤο.(358)4}. 5 γΉ. 4 ρ. ἘρΡΙρΡἢ.ἤ.εγ.13.8(0.279.6; Μ.42. 
4170}; ὃ πατὴρ...αὐθεντικῶς ποιεῖ, ὁ δὲ υἱὸς... «οὐκ αὐθεντικῶς.««ἀλλ᾽ ὁ. 
Οεο.1.8οἅ. ΦΡ.ἀορτηρι Ππα.73.τϑίρ. 200.13; 4360); : οὐχ οὕτως-. «ἀλλ᾽ 
ὁ, 10.(0ρ.291.7; 4360); οὐκ ἄλλως θεὸς ὁ υἱός, ἑτέρως δὲ ὁ πατήρ, ἀλλ᾽ ὁ, 
Ὀιάντα. ({Β45.) ων (1, 2198; Μ.29.6724); ὅ. ἡμῶν 1ὰ,Τνῖπ.2.12(Μ. 
40.685); ἴπ Ῥῆταβα ὅ. ἔχω δὲ εἰρῖίαγ, ΟτΝ γ55. μη.2(2 Ρ.356.7; 
Μι,45.5330}; σ, πρός, ἐδιτίι ρυΙ40. τι; 2804); ο. ἀδι., ἐδ. (1 Ρ.151.25; 
4020). . 
“τος ἡ, (οἴ. ἀκώῤη: Α. ἤκεπσες; 1. οὗ τᾶδῃ οτεαϊεα δίζεγ 

ἸΚϑηεθ5 οὗ σοά; 8. τεῖ, τηδπ᾿β 5οὺ], Ο]δθιη ῥγοί.τοίρ.71.28; Μ.ὅ, 
2134}; Οτλορι. 1.13 ἐπ σεη(ρ.τπ.τ; Μαλδαβθλ); τῆς ψυχῆς τὸ λογι- 
κόν τε καὶ νοερόν..-«ὡς ἂν τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ τὴν ὃ. φέρον Ἐ)λ5.}.6. 
γ.4(21934; Μ.21.5138); Ὅ. τεῦ, ἔτεε ψ1}} καὶ τῷ αὐτεξουσίῳ τῆς προ- 
αἱρέσεως τὴν πρὸς τὸ θεῖον διασώζων ὁ, ΟΥΟΝ γ85.0γ,ἐαίεεἠ τ(Ρ,81.7: 
Μ.45.57}}; δ. τοῦ, πιδὴ᾿β ρονϑσπαπορ οὗ σγραῖίοη, Οἤγνβ.ἤομι.31.5 
τη Οἐη.(4.2120); 4, οὗ οοΥταρῖθα κοη655 χεϑτοσεα ἴῃ ἴης., ΤΑΤΙ, 
Ρ.(,26.12458); ἀποδιδοὺς ἡμῖν τὴν πρὸς ἑαυτὸν ὁ, ὁ αὐτὸς τοῦ θεοῦ 
λόγος εἰς ὅ, ἡμῶν κατῆλθεν (6). ν2Ζ.ἢ..6.2.24.το(1.85.1300}}}; [του 
Ὀδρεῖσπι, Τιάντα. Τγῖη.2.12(Μ.30.6804)}; 0.0). [6.4.0(Μ.04.ττ21Ὰ}: 
οἴ, τῆς καθ᾽ ὁμοίωσιν μορφῆς ἐν αὐτοῖς [5ς, ἴῃς ὈαρεΖεα] ἐκτυπου- 
μένης τοῦ λόγου ΜεῖῃΣγΡρ.8.Βίρ.9ο.0; Μ.18.1400); 8. ὁ. α}5ϊ. ἔτοτὰ 
εἰκών αι τε]αῖεα ἴο Ροτίθοῦοι, Ο] 6.5 ,».2.22(ρ.18ς.27; Μ.8.τοβοῦ); 
ἔτι γὰρ ἔχρῃζε, 'κατ᾽ εἰκόνα' θεοῦ γεγονώς, καὶ τὸ 'καθ᾽ ὃ.᾿ ἀπολαβεῖν 
ὅπερ τελεσιουργῆσαι καταπεμφθεὶς ὁ λόγος εἰς τὸν κόσμον Μείῃ Ἔγηρ. 
τ.4{(}.12.22; Μ.18.440); ΤΟΝ βοάσμι τῷ Οέπ. 11 26(Μ.44.21734})}; 
Ομ τνϑ.λοηι.9.3 τη. θη. (4.670); πάντες ἄνθρωποι κατ᾽ εἰκόνα ἐσμὲν τοῦ 
θεοῦ" τὸ δὲ καθ᾽ ὁ. ἐκείνων μόνων ἐστὶ τῶν διὰ πολλῆς ἀγάπης τὴν 
ἑαυτῶν ἐλευθερίαν δουλωσάντων τῷ θεῷ Ἀπ. ρῥεγξ4(ρ0.6.26); 10.Ὁ. 
0.2.12(Ὧ.04.0208}; οἵ, ὁ μὲν χοῖκός ἐστι 'κατ᾽ εἰκόνα᾽, ὁ δὲ ψυχικὸς 
“καθ᾽ δ.᾽ θεοῦ ΟἸοτη χε. Τκάοὶ, 4(ρ.τ25.2; Μ.0.6854Α}; ἔ, ὁ. Ῥετγίοοϊοα 
Ὁν τιθϑῃϑ8 οἱ νἱγαδ ; ἐν Ἰὴ σϑῃ., οἴ. αροςίοἰξ 56 αὐ 67ι5 οὐνε τ μἀἜ η1 
γεξογ πα}... 5 ΘΉΡΕΥ ΟΥΡΟ ἐμ α ΙΗ Ἰσίαηι Ὡπαρίπεηι ἀδῖ, ἱ ροδ- 
δίρμες αὐ εἼμ5 εἰρη εμἀήπερ γοξογημαγί, ΟΥἤοη2.1.12 τα σσεη. (ρ.τΊ. 
21,26; Μ,12.1ς:78); καθ᾽ ὁμοίωσιν ἀκριβωθῆναι τότε πάρεστι θεοῦ, 
ὑπότε δὴ τοὺς αὐτοὺς αὐτῷ χαρακτῆρας τῆς κατὰ ἄνθρωπον πολιτείας 
ἐὐνέν ἑαυτοῖς. «κατέχωμεν Μεῖῃ νη. 1.4(0.13.3; Μ.18.449)} ἴῃ ροοα 
νου, Β65. Εμμ5.1.27(1.2384 ; Μ.29.5728); 1ἀἤορε.3.7(2.24Α; Μ.31. 
2168); ἡ ἀποταγή...«ἀρχὴ τῆς πρὸς Χριστὸν ὁ. Ἰά γον. [μ5.8.32(2.350Ὸ ; 
Μο2τ 4.0); στ Ν γϑοιλονιιορι, (Μ.441.1318); ὁ φωτισμὸς τῆς ἀγάπης 
προστεθεὶς εἰς τὴν τοῦ καθ᾽ ὃ, ὁλοκλήρως εὐπρέπειαν δηλοῖ γενέσθαι τὸ 
κατ᾽ εἰκόνα Ὁ]αα. μεν. ϑοίρ.126.16) ; 1,. τεῖ. τη ΓΘ οίπ4] νἱτίας ψυχῆς 
ἀγαθὸν γνῶσις, ὑγεία τις οὖσα ψυχῆς, καθ᾽ ἣν πρὸς θεὸν ὁ, γίνεται 
{7π581. Κγιτβίρ.52: Μ.6.τὔοοΒ) ; ὅ. οὐκ ἄνευ γνώσεως Βα5..5}ῖ1ν;.2(3.20; 
Μ.32.6098Β); ἐξ ὧν ἡ θεία ὅ. δείκνυται, γνώσεώς τέ φημι καὶ ἀρετῆς 
Μαχιαριδὶρ. (Μ.οτ.11408); Δ. οὗ Ῥειβϑοηϑβ οἱ Ὑση, 85 ροτγίσαγεα ἰὰ 
τῇδ, ΝΙ].Ἐρ}.1.174(}}.70.1524}; Βα5.5 61,» τι 3 (Μ.8ς,264); ἔστ Ν᾽ 88. 
ἤπαρ.(4.44.13338,0}; οὐ Αμαϑῖδιδεγηι παρ. (Μ 89,11610); ἢν πκὸ- 
Ὡςξβ5 οἱ (οα ποΐ ἔουπᾶ ἴῃ ᾿χταῖτίομαὶ δηϊγηαῖβ, θα ΟἿ]Κ ἴΏ ΠιλπΠ, 
Ταῖϊισγαί τοί ρ τό, τ2{{|; Μ.6,83)81.); 2. Κοηεβ ἴο δῆρεῖὶβ δοῃίονεα 
Ὀγν Αάδπὶ τὨχουρ ἰειηροζδηςθ, Βαβ.ἤ0η1.1.3(2.38; Μ.31.1688) ; 
3. γηδὴ 5 ἰΚβήδϑβ δϑϑυπιθα ἴῃ Ιης, τὰ ἡμῶν ἀναδεχόμενος, ἵνα ἡμεῖς 
«ὐσυνδεθέντες ἐν αὐτῷ διὰ τῆς ὃ, τῆς σαρκός ΑἸῊ,.47.2.7γ4{Μ.26. 
3054}; προῆλθεν ἄνθρωπος καθ᾽ ὃ, ἡμετέραν Ἰ.ε,. Μίαχ.2(}.,26. τοδ8Β) ; 
τὸν εἰς ὃ. ἡμῶν καταβαίνοντα ΤΑΤΙ., ἐγν.(Μ.26.1240}0) ; τὴν πρὸς ἡμᾶς 
ὅ. ὑφελών ὕγτ, ΒΦ. 4(Μ,60.γ7γ648); ἰ(,865.532(5,.3018); 4. το 6 55 
οὗ ὅοὴ ἴο ΕδΙΠοΥ; 8. δϑβοσίεα, Επ|5,4,6.-, 4. 225.23; Μ.22.3720); 
ΑἸ, δον, 20(Ρ. τὰ το; Μ. 25: 4528) οἷτ, 3, ἀρετή; 1δ.3ο(Ρ.26,31; 4720); 
ἀνάγκη τὴν ὁ, .-. ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν οὐοίαν τοῦ θεοῦ φέρειν Ι4.,.4γ.53.1τἰ 
(}1.26,344λ)ὴ); οἷ, ὑπὲρ τὴν ὁ, οἴδαμεν τὸν υἱὸν... ὡς ταυτὸν τῇ θεότητι 
ἘΡΙΡἢ.ἠαεν.16.2(0.342.15; Μ.42.517}}; ὁ. ἀφοιεες ντ δες. 32(:). 2910); 
Ρ. Αὐἴδη ἀδιξ}, αἵ δαβὲ οὗ ὄββόπυιδὶ ᾿Πζθ 658 μᾶλλον οὐδὲ ὅλως...ὁ. 
τινα τοῦ πατρὸς ἔχων φανήσεται Αἰῇ. 4γ.3.1τ(Ν}.26.3448}; οἱ, τήν τε 
τῆς ὅ. ἐνότητα τοῦ υἱοῦ..«οὐκ ἔλεγον [56. ΑΥΙΔΠΒ] κατὰ τὴν οὐσίαν 16. 
δνῆ.45(0.270.30; Μ,26.7730); ςἔ, τὴν ὅ, ἔξωθεν φέροντες τῷ υἱῷ προσ- 
τιθέασιν ἡ ἈΡΟ]]. εὐ. Βας.τ(Μ.ι32.ττο40}; οὐδὲν ἔχοντα τῆς οὐσίας αὐτοῦ, 
ἀπολαύσαντα δὲ μόνης τῆς ἀκριβοῦς ὅ, ὕντ.70.3.5(4.302Ε)}; γυμνός 
ποτε τῆς ὁ, ὁ υἱός 1ὁ.(30530); κατὰ μόνην τὴν ταυτοεργίαν εἰς ὅ, ἀνα- 
βαίνοντα ἐδ.(3040); 5. οὗ Η. μοί ἴῃ σε}. ἴο ὅοῃ ὁ. ἀκραιφνής τε καὶ 
φυσικὴ τοῦ υἱοῦ, τὸ πνεῦμά ἐστι Οντ άταί. Τνΐη, γ(5᾽.6308;}). 

ΒΒ. ῥογη, ἀῤῥέαγαπεε ἠλλάγη ἡ ὃ. τοῦ σώματος αὐτῆς ( Ῥλμετοῦ 
(0.55.10); ἀνθρωπίνην ὁ. ΟἸδηη. [γ.57(0.226. 24) Μ. 9. Ἰ650). 

Ο, πἴξεμδος, ροτίγατί, Ῥένς,(ρ.18.1)} εἰκὼν γάρ ἐστιν...ὅ. τοῦ ἐν 
αὐτῇ γραφέντος ϑί6Ρῃ.Βοβῖ ἐγ (ρ.668 ; Μ.94.1376}). 

Ὁ. νετθα] βρίγο, ετριῖε, ὡοιαρανίδον ἐν παραβολαῖς καὶ ὅ. πολλάκις 
λαλοῦν τὸ ἅγιον πνεῦμα Τυβὶ. ἀταἰ,.77.4(ΝΜ.6.6574}; ὁ, πρὸς τὴν τῶν 
οὐρανῶν βασιλείαν Οτ.εονηνι τη ἤδιτο  4(0.4.17; Μ.13.844.Ὰ); διαφορὰν 
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εἶναν ὁμοιώσεως καὶ παραβολῆς. ἔοικεν οὖν ἡ μὲν ὁ, εἶναι γενική, ἡ δὲ 
παραβολὴ εἰδική. τάχα δὲ καὶ ἡ ὅ, γενικωτάτη οὖσα τῆς παραβολῆς 
ἔχει ἐν εἴδει, ὥσπερ. τὴν παραβολήν, οὕτω καὶ ὁμώνυμον τῷ γενικῷ τὴν 
ὅ. ἐδ (ρ.5.28.; 8440); οὕτω μοι νόει καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ εὐαγγέλιον ὁ. 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁμοιουμένην τινὶ ὁμοιοῦσθαι οὐ διὰ πάντα τὰ 
προσόντα τῷ εἰς ὃ ἡ ὅ., ἀλλὰ διά τινα ὧν χρήζει ὁ παραληφθεὶς λόγος τ. 
10. Π1(0.12.5ξ.; 8604); τὴν κατὰ τὰς παρθένους ὅ, ΑἸΒ..4γ.3.46(Ν4.26. 
4208); ΤΔίῃ, β.(}1.26.1241Ὲ}; οἵ. λογμοθοσῖὶς ἐςὶ..ϑὐνητμάο, ῥδν 
φηαν} μεΐμης Ἡοίας γοΐ ῥῸ7 εἰρη μράτηθρι δγιδγ σας γπαρὶς ποία 65ὶ, 
Ῥαπάμν ἀεμιοηβίγαϊίο. ἤη7ι5. δρέοῖος σρμΐ ἰγόοὶ ἴσοη, ῥαγαδοῖαε, 
αγαάδίρνια, τὰ σοὶ ἡριαρό, ερηραγαΐίο, ἐπσερερίμηι, 1514, Ἐ}. δἰ γρρ.1.31. 
31; τό, ὡς, πῆ μὲν ἐπὶ ὁμοιώσεως εἴληπται παρὰ τῇ θεοπνεύστῳ γραφῇ" 
«οὐ γὰρ ταὐτὸν εἰκὼν καὶ ἀρχέτυπον τῇ φύσει, ἀλλὰ...τῇ ὁ. Τμάτιϑιαα, 
ἐΡ}.2.65(Μ.09.1288..8), 

Ῥὁμοιωτέον, 0716 1145] φίαξκα {κε οὐχ ὅ. ἐστὶ τὰς εὐχὰς ἡμῶν τοῖς 
ἐθνικοῖς ΟΥ.οΥ.2τ.2(ρ.346.1; Μ.11.4818). , 

ὁμοιωτικός, 1, ἀδημοηειγα ηρ οἰμηϊανν; οὗ 8ι οοτηρασίβοσι, ασ. 
Ννβ85, ἄροϊττίΜι45.11440); 2. ἐαραδίο οὗ δεεοιπίηρ {κα δυνάμει ἡμᾶς 
ἐποίησεν ὃ, θεοῦ ΣΥΝ γ85.0γ.. ἠμ Ο6η.1:26(Ν.44.2734};3. βρμγαϊίνο, 
αἰϊεσογίεαί 'ὁμοιότητας᾽ δέ φησι τὰς ὃ, ὑπονοίας αχ. Ξεδοὶ..}..2.2(Μ.4. 
312). 

Ἐόμοκάρδιος, οὗ σπε πεαγὶ, ΤΠάτ. Βα. ἐῤ}.2.Ἰβο( 9. το ςό). 
ἐδὁμοκλεής, ὁ} [δὲ νόησιν, Τάτ, δια. ρ}.2.2τ(Μ.00.1180}). 
ὁμοκλητήρ, γοῤμβίην, Ῥα}}.51}, ϑοῤἧ, το23(Μ.86.21588). 
[“Ἰόμοκλινής, τεοϊϊητηρ ἱορείίον αἱ 18.016, Νοπη, ραν. [6.2:.2.(Ν.43. 

θοΟ). 
Ἐδμοκοίλιος, γον 6 δαριθ τοονιῦ, Ἐπὶ. ηραςί, Ζοί(ρ.47.8; Μ,18. 

6538). . 
ὁμόκοιτος, παν Ὴρ ἐπα δανηθ δε, Ταβι.Ζαροὶ.2.6(Μ.6,4448); ἕδτη. 

8.5 βι105:., τοῖξε, τ βαυπι, ῥα, Ον.5(ρ.13.17; Μ.το,τοῦδΑ). 
Ῥὀμόκρηνος, ἤοιυΐηρ ον ἐπὸ δατηθ σομγεῦ, {δε5.Να: ἀἸαἰ.χ470Μ. 

48.1τορῦ). : 

᾿"ὁμόκτιστος, ἐγεαίεα ἱορείμεγ, Τλάγτο ({Β65.)} πη. κ(α.3ο80; Μ.20. 

7408). 
ἔδμόλεκτος, σἠαγίηρ ἐἢδ βαπιε σομεῖ αὐ 8016, Ῥ4]]} υΟἶγγ5.20 

{0.142.1;.Μ,47.70). ᾿ 
"όμολεξία, ἡ, 1. ἐφιυοοαΐ, ανηδίρμσμς τοογὰ, ἘΡΙΡΗ. ἤκεγ.64.8 

(0.417.8; Μ.4τ.τοϑτο) ; 2, ἑάρηδεν οὐ ταϊόγαπεο, Ογτ. Ἡ.καἰδείι.6.27. 
ὁμολογ-έω, 1. ἐοηζε55, αοκησιοϊεάρε, ς. ἀαι. ὅ, καὶ ταῖς ἐντολαῖς καὶ 

τῷ θεῷ ΟἸογη. εἰν .4.0(Ρ.282.το; Μ.8. 1285}; προσκυνοῦσι Χριστόν, θεὸν 
αὐτὸν «-οὔντες ΑἸΏ ἦηε.53.2(Ν|.25. 1800); ο. ὅτι, Σ ἰἰ Ολγγς,(ρ.304.1}}} 
Ῥᾶ38.» ὦ, Ῥίορὶ. “νεῖται μὴ ὧν κτίσμα Αἰ οῤ,ϑόγαῤ.τ,.24(Μ.26.5888); 
. ὅτι, Ἰάτη6.48.0(Ν1,25.1844}; ἃ. κὶ ρθῃ., τοῖν δυγίίοϊεβ. οὐ ἔβα ἢ 
ὃς ἂν μὴ «-ἢ τὸ μαρτύριον τοῦ σταυροῦ Ῥοῖγς.ε}.7.1; τὸ ἀποθανεῖν 
σταυρωθέντα “-ὦ ὑπομεῖναι αὐτὸν καὶ τὸ ἄνθρωπον γενέσθαι 75. 
ἐϊαἰ.67.6(Μ.6.6290); πατέρα καὶ υἱὸν ὃ, ΑἸΉ.5γη.52(Ρ.275.27; Μ.26, 
7858});. ““οὔμεν ἕνα..«θεὸν καὶ πατέρα Β453. ξ4.4(2.2278; Μ.31τ.68ςΑ); 
τὰς τρεῖς ὑποστάσεις ὅ. Οτ,Ναξ.ὃν.20.6(Μ.35.1ο720); τὸ ὁμοού- 
σιον ὅ. ὙΠαῈΡς τοῦ: 3(1.1305); δγηηδ λαὶς.(ρ.129.23; Ἡ.2.4568); 
ἀνθρώπῳ ἑνὶ [1.6, ΟἼτΙ51] πάντα προσενέγκαντες τὰ ὡμολογημένα 
Ῥεγς, (Ρ.3.1}; Ὑμάτ, δευιά, αηενν.2.26(Μ.09.3600) ; Ὁ. ρατέϊο., ἴῃ ἐἶτης 
Οὗ Ῥευββοιίομ ὅ. εἶναι Χριστιανούς, γινώσκοντες τῷ “-"οὔντε θάνατον 
τὴν ζημίαν. κεῖσθαι Τυβῖ, Ταροὶ τι τ( Μ.6.3418).; ΟἸδτη, εἰγ.4.0(ρ.281.6; 
12844)}; ὡμολόγησα καὶ τὸ πρῶτον; ὅτε διωγμὸς γέγονεν ΗοΞ.εῤ. 
8Ρ.Α1ῃ ἢ. Α4γ.44{Ρ.207.2ο0; Μ.2ς.7440); 2. ἃ. ῥγοΐσες Ομ ὕδη ἔδιτῃ, 
Οτῤγίηοσ τι (ρ.295.1; Μ,11.3454); ΜΟΡας.8.2; ΑἸδιορι  ατ(μ. 
26.10488); Ὁ. υοἱὸ ὁ. μὴ γῆμαι ΟἸδχη.5.7.3.1π(ρ.241.4; Μ.8.11014); 
παρθενίαν ὡμολόγησαν Ἔα5.6β.τοο “α}.2ο(3.2020); Μ.32.7200); ἐδ, 
217 ἐαπ.δο(326} ; Μ.7070); Κὶ Οἰνηαριτιτί(ρ. 4το,8); πῶς τὰ ὡμολογη- 
μένα θεῷ διαλῦσαι τολμήσω; {10.},,8.}.30(Μ.96.11484}; 3. κ0η- 
2455 βἴπϑ ὅ, ἁμαρτάνειν (Ἰεῃη, ῥαεά.2.το(ρ.217.4); Οοησί, 4Ρ}.2.5ο.5; 
ΒΑ5.6}.217 ΦΩΉ73.70,71(3.321Ε,328Α.; ΝΙ.32.Βο1Α}; αἰσχύνῃ ὁ, ἁμαρτή- 
ματα; (Ὦγνβ. ῥγαϊ.3(2.6630) ; τὸ ευἦσαι τὰ ἐπταισμένα 1, ἤοπι.10.2 
ἴῃ σεη.(4.144); πῶς γὰρ ἄν τις ἀφήσει τῷ μηδὲ ἡμαρτηκέναι «υοὖντι, 
μηδὲ μετανοοῦντι; 1 ἐχρ μ Ἐς. 40:1τ8(5.235.); [514.}6].6}}.3.230 
(Δ1.γ8.0120); 4. ὅ. χάριν αοξπμοιοίεάσε σγαϊμάο, ρίνε ἱπαηᾷς, αἶθο 
χάριν εἰδέναι ὁ, ξι8ὲ. Ζαροΐ,2,.το(}}].6.448.}; ὁ. τὴν μεγίστην χάριν Οἴξτη. 
Ῥαερά τιταίρ.τπο.7; Μι8, 4600); χάριτας ὅ, τῷ ϑεῷ Οὐ. ]ο.32.2ο(τϑ; 
Ῥ.415.32; Μ.14.8210); (ὐοῃβί.ρΡ.Ἐλπι8.ν.(,2.72{(0.71.22; Μ.20.Σο488); 
εἰδέναι τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων τὴν χάριν ὅ., ὄτι,..14.1}.3.τ2(ρ.82.18; 
Ἰο684}; ὁ. τῷ θεῷ χάριν, ὅτι... ΟἾγτνβ, ̓ οη,,23.3 τ 2 ογ,(το.503Ε); 
μάτια, ερῥ.2.212(Μ.99.16370); 5. ρᾶ85. ρΡίορ!., σεκποτυϊεαροί, 
σεζερῥίθά, γεοείσεᾷ, οὗ 5θοσβὰ υνυιπρβ Πέτρος..μίαν ἐπιστολὴν 
““ουμένην καταλέλοιπεν ΟΥ. 70.-:3(ριτοῖ.26; Μι14.1880); τῶν ἀπο- 
στολικῶν ὁ, γραμμάτων 14. Κγἴη εὑ. (ΛΜ .14.Ὑλ00Ὰ)}ΔΡ. Ελι5.ἢ..6.6.2ς. 
12; ταῖς ὃ, τῶν ἀποστόλων Πράξεσιν Ἐλα5.}..6.2.1τ7.6(Μ.20.1774}; τῶν 
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ἐνδιαθήκων καὶ ὃ. γραφῶν 1}.3.3.3(2174}; οὗ ΣΟ ίσνν,, τ8.3.τ6(2 404); οὗ 
τῆς ΝΤ ψηίηρϑ, 10.3.25.3(2680) ; 8. ὠεοίαγε, ἀ5ςενί συνιέναι τὰ ἐν τῇ 
πίστει λεγόμενα οὐχ οἷόν τε μὴ μαθόντα “-οὔμεν (]εγη.δἰγ.1.6(0.23.8; 
Μ.8,7298); ἀκρασίαν...καὶ πορνείαν διαβολικὰ εἶναι πάθη καὶ ἡμεῖς 
““οὔμεν 10.3.12(Ρ.233.3; 11818}; τὴν ἔνστασιν ὁ, Ἐπ5.ἢ.6.6.ς. (20, 
5338); ““εἴται ὁ τόπος [ἴ.6. τὸ Βὲ παῖ [1 15] (Ἀγ γϑ ὐονι. 53.1 ἐπι Μι. 
(7.538) ; “-ὦ σοι,.«παντὶ ξένῳ ἄνοιγε τὴν θύραν σου Ο4]1.υ.Ηγ.(Ρ.23). 

Ἐδμολογησία, ἡ, ἐρη [2550 πεποιήμεθα... .τῆς ὀρθῆς πίστεως τὴν ὁ, 
Οντ..1ς.2.2(2.2240). 

ὁμολόγησις, ἡ, ΞΞ ἔογερ., Ηδγτη,ο»!.0.28,7. 
ὁμολογητέον, 1, 054 τρίδί αεἠποιοϊσάρε, Οἴετα, ῥαδά.χ.τ(ρ ξοιῖι; 

Μ.8.2600); 2. ὁπ6 ηηεδὲ ς0Ή[255, ϑγτθβ. 6}. 44(6Μ.66.13600). 
ὁμολογητής, ὁ, σΟΉ ἐ6550} οὗ τὴς (Α1ΤΠ 2 1. ἀπᾶεγ ρογβθουζίοπ ὑπὲρ 

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ διαμείνω ἐν βασάνοις ὁ, Αἰ (Ρα55.) 4πάγ.Β(ρ.2:. 
17}} ἐπὶ τοῦ κρατηθέντος ὁ., πότερον μαρτυρήσει καὶ κολασθήσεται 
ΟἸεπι. ἐἐγ. 4.τίρ.28ς, 9; Μ.8,12034}; τῶν ἐν ταῖς φυλακαῖς γενομένων ὁ. 
Βιοπ.Α1.8ρ0.Ἐπ|5.}.6.7.11.24{Μ4.20,6728); οὗ οὔδ ὑπᾶθσ βοπίεποα οὗ 
ἀβδῖῃ τὸν ὅ, τοῦ Χριστοῦ ΜΌΝ Ίεερἧ.5; ἀμφὶ τὰ ἐν Παλαιστίνῃ χαλκοῦ 
μέταλλα οὐκ ὀλίγης ὁμολογητῶν συγκεκροτημένης πληθύος Ἐπι5.»»:.}, 
13.1(0.947.16; Μί.20.15130); 7 Ρᾶρα ἐρ.  ᾽αμιρ. ΑἸΒ ἀροὶ,τεε.33 
(ρ 111,20; Μ.25.3044); ΑἸ Πιυ πίον», 46(Μ.26,θο00) ; Ερὶρμ.καον.68.3 
(Ρ.143.25; Μ,42.1804}; Ηἱδτουῖν 1} (τ ϑορῆχ, ΡᾺ].) 5 4(Ρ.36.25; ΜΟΡΙ, 
23.668); Ἀπολλώνιος...ἐν τῷ καιρῷ τοῦ διωγμοῦ παραθαρσύνων τοὺς 
τοῦ Χριοτοῦ ὅ, πολλοὺς μάρτυρας ἀπετέλεσε {}Ὀ4]} πόη.21.2(Ρ.8ο.6; 
Μι34.11714} βυϊζετγίπρ τη ε δ οηβ ἀπα ἔοχοοά ἸαθουΣ, 80 Ζ. ει σ, το 
(Μ1,67.8858); ἐξῆλθεν ὁ ὅ. ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ 
Γρηγόριος Αβαί Οὐ. 1 πτὸ; Μασ Αθρ ον. 27.15(Μ.34.7040) ; ὅ. τὰ 
στίγματα τοῦ "Ϊησοῦ ἐν τῷ σώματι βαστάζοντες ΑἸεχ.5 6] ἐγες.(Μ.87. 
4068); κι {Π]5 56η86 85 ἃ 116 ΟΥ̓ ΥΘΠΚ οὗ Ποποὶ δύνανται εἶναι 
ἐν τῇ λειτουργίᾳ ταχθέντες ἐν τοῖς ὁ. Ῥεῖτ.Ι ΑἹ. οῤιοαν,τ4(Μ.18, 5058); 
παρὰ τοῦ μεγάλου καὶ ὅ. “Οσίου Α(Β.ἐῤ.«4ερ.1 1}. 8(}}.25. τ εδο); .ὰ. 
ιρ.3(Ρ.70.χ; Μ.25.6488); δ. οὐ χειροτονεῖται, γνώμης γὰρ τοῦτο καὶ 
ὑπομονῆς" τιμῆς δὲ μεγάλης ἐπάξιος ὡς ὁμολογήσας τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ 
Οομεὶ. Αρ}.8.23.2; ὁ ὁ. Μελίτιος καὶ μάρτυς ἘΡΙΡὨ. δον. δ9.4(ρ.15ς. 
19; Μ.42.2ο80); τὸν μέγαν ὁ, ἀββᾶν Ἀνούφ Τ)}Α]1.λ.τποη τ2ιτίρ.63.4; 
Ν.34.ππ56Ὰ}; Μί.Νενοεί “εὖ τ2(0.11.5); τοῦ ἁγίου καὶ ὅ, Μαξίμου 
ΟΝΙς, (γ8γ)αοι. 4(Η..4.1888); σοῃΐεββοσβ αββοοίαιεά ψ ἢ τηατεντϑ, 
ΔΡΟΒΕΪ68, εἴο., ΑΜ. εὐ (65 (ρ.ττ6.10)}; ἘΡΙΡΗ λον. 64.2(ρ.404.13; Μ. 
41.10728); 1ὁ.72.12(0.267.13; ΜΙ.42.4008); ΟὨτγ5, Ἔα. στοῦ: 3(ς. 
2508); ΤΒΔΙΟΡ Τάς (ρ.2.13,18; Μ.91.14724,8};} ίατρ,, ζέΡ. 
Ορηεὶ..4Ρ}.8.12.43; 111. }αἐ.(ρ.212.17}; 1 Ολνγς.(ρ.331.17}} 85 ρ]οτὶ- 
Β6( οἱ χοροὶ τῶν ὅ, Βᾶ5.6}.130.2(3.2310; Μ.32.5848}; ὅ ὑπομένων τοὺς 
πειρασμούς, ὡς ὅ, στεφανοῦται ἐνώπιον τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ Τύγτ, 
ἤουε ἀτυ, τ4(55,4138); Κ᾽ Οἰγηῤιττίρ.418.0); ἀοτβίνεϊν, οἵ θοσυβ σοη- 
ἔεβϑουβ ἀτποηρ Μοπίδηϊβεβ, Ετιβ,ἦ.6. 5 τ, 5(Ν.20.4774}); 2. οὗ πιοηκϑ 
τοιοῦτοι...ὅ, εἶσιν, ἐὰν εἰς τὸ τέλος φυλάξωσιν ἀροῤῥιμι αν (Μ ς. 

3698. ᾿Ψ 
"ὁμολογητικός, ποις, 85 βυῦβί,, αὔγηιαίίον, ἘΡΙΡ ἠαον.76.41 

(0.305.23; Μ.42.6οςο). 
"ὁμολογήτρια, ἡ, ἔετηα!]Θ εοπίεσδον, Μ. Ῥίον 2.1; Ἐρίρῃ μαον 68. 

5(0Ρ.145.20; Μ.42.1028);:; Κ.ΟἸ νη. τό(ρ.422.6) οο ῬᾺ]1.}.} ας. 56(Μ. 
34.1250Ὰ ; ὁμολογηταῖς Β.150,10). 

ὁμολογία, ἡ, 1. οοηεκοίοη, ῥγοϊθσοίοη οἵ 186 [αἱ ; ἃ. ἴῃ ρεπ, 
τῇ τοῦ νικοποιοῦ σταυροῦ ὃ, ἔπι. Ο.τιαγ(ρ.26.28; Μ.2ο.9568); τῇ ὅ. 
τῆς ὀρθοδοξίας ὑπογεγραφέναι ἘΡΙΡἢἐαόν.75.2(ρ.324.16; Μ.42.5058); 
ὁμοούσιόν ἐστι τὸ τῆς ὅ. ἡμῶν ἔρεισμα 1δ.γ6.32(ρ.382.18 ; 5848); ἔψεται 
πάντως ταῖς τοῦ πιστεύειν ὁ, ἡ χάρις, καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡ ἄφεσις 
εαἰ, Εἰ ἐδ. ται τί. (ρ.273.28); τὴν τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος σεπτὴν 
ὅ,, ὡς εἰς οὐρανοὺς ἀνάγουσαν, περιέθαλπε 70. 1). ἠιο»».χ2.(Μ.06.7024); 
ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ σου ὁ. ... τὸν δρόμον τελέσαι 110... 7.30(}}.οὔ. 
12324} Οἵα τιςοῃ ογερα, Βα, Απο,8].{δεἰ 1,1,4,408}; δεξάμενος δὲ 
ὁ ἄγγελος τῆς παναγίας παρθένου τὴν ὁ, τῆς πίστεως εαἱ..ε.τ28(ρ.13. 
25}; Πζατα. ὁ ἱερεὺς λέγει τὴν ὁ, ΓΛ! Βας.(Μ.41. 1652}; ἡ δὲ τοῦ θείου 
συμβόλου τῆς πίοτεως...ὅ, [Βα5.᾿ τηνεὶ. 5](Ρ.392.16); ἡ..- «παρὰ παντὸς 
τοῦ λαοῦ γινομένη τοῦ εἷς ἅγιος καὶ τῶν ἑξῆς ὁ. ἰδ.62(0.297.13); 
Ῥ. ρμαγχίϊς, τϑῖ. Οῇγιβε, ξυβε, ας, 26(ρ,48.10); ἘΡὶρἢἦαεν.76.1 

 (ρ.341.9; Μ.42.516}) ; πάντα δεύγερα τίθεσθαι τῆς ὁ. τῆς εἰς Χριστόν 
Ογγβ.λονι.τ7.1: ἴῃ. 70.(8.968) ; Ογτ. 7σ.1.ο(4.8ο0) ; τεῦ, Μι.χ6: τό ἐπὶ 
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ..., τουτέστι, τῇ πίστει τῆς ὅ. ῃυγϑ. ἄορι. 54.2 ἵῃ ΜΙ. 
(7.548); οἱ, Πέτρος...ὃ τῆς ὃ. θεμέλιος Ἰά πον ΐς Μ|.χ8:2 3(3.4Ὲ); 
Ῥχος..Εχ.33:21(Μ.87.680 4); 6. αἴ Ὀαρτίϑπι, Ὀίου. Α].8Ρ.Ετι5.λ.6.7. 
8(}1.20,6534); ΟΝεοσαεβ,εαη. 6; ἱπνοϊνίηρ τοπαποίατοη οὗ ϑαῖδῃ, 
ἘΡΆὮΧ.2. 216Ὲ ; πιστεύομεν δὲ ὡς βαπτιζόμεθα---σύμφωνον γὰρ εἶναι 
προσήκει τῇ ὁ. τὴν πίστιν ΟΥ ΝΥ 55.4.24(ΜΜ.46.χ0028); (σης. 4Ρ}.7. 
22.3; 18.1.42.3; τί χαριέστερον...τῆς ὃ, ἐκείνης τῆς πρὸ τοῦ λουτροῦ; 
τῆς μετὰ τὸ λουτρόν; (ὨεγΞ. ον. Σ.3 τὰ ΕΡῥι(ατ.6Ε) ; ἔθος δὲ γέγονεν 



ὁμόλογος 

ἐκ τούτου, τρεῖς ὅ. ἀπαιτεῖσθαι τοὺς μέλλοντας βαπτισθῆναι Αταΐπου. 

7ο.2ι:τΊ(Μ.85.15218); εἰ μὴ πρῶτον ὁμολογήσειέν τις τὴν τῆς ἁγίας 

τριάδος ὃ.,...οὐ βαπτίζεται (οδτη. πα, 0. 5(Μ.88.2218); ἅ. ὑπάετ 

Ῥαϊβεουτίοη, ι8:. ταροὶ,4.6(Μ.6.,3334}; Ἐρ.1μ σά, αΡ.Ἐλιβ.ἢ..6.5.τ.12 

(Μ.20.4134); Θεμίσων...ὁ μὴ βαστάσας τῆς ὁ. τὸ σημεῖον ΡΟ] οἴ. 

5.18.5(4774); τῆς ὅ. τῆς μέχρι θανάτου Ὁ. 7ο.6. κ4(36; Ὁ.163.14; Μ.τά. 

2030); Εππ.}..6.6.30.2(Μ.20.6008); πρὸς τὰς βασάνους ἐν τῷ καιρῷ τῆς 

ὅ. αὐ Ν γββ5.ἐρ. απ. 3(Μ1.4.5.2284} δι᾿ ὁμολογίας ποιούμενος τὴν ἔξοδον 

τοῦ βίου Οοριοί..4.}}.5.6.8; οἱ διὰ.. «τὴν εἰς Χριστὸν ὅ. πάσχοντές τι 

δεινὸν καὶ ὑβριζόμενοι, οὗτοι μάλιστά εἰσιν οἱ τιμώμενοι ὈΆγυ5,ἤονν. 

50.1 ἴῃ 70.(8.3440); Στέφανος, ὁ τῆς ὅ. ἀκαθαίρετος πύργος Ῥχοο! ΟΡ 

ο».17.2(}}.6ς.8124}); ϑοοτ.ἦἢ.6.3.19.7(Μ,67.4288) ; ὅσοι διὰ τὴν...ὁ, κατε- 

δικάσθησαν μετοικεῖν,...ἢ μετάλλοις ἐμπονεῖν, ἢ δημοσίοις ἔργοις 802. 

κι6.τ.8.3(Μ.67.8760); ΤρΒη,εὐγοπιρ τοί Μ.τοβ,τοδο) ; Θ. τε, 115 τας 

νατὰ τοῦ στεφάνου τῆς κατὰ Χριστὸν ὅ. Β85.6.221(3.3348; Μ.32.8160); 

τῷ κόσμῳ τῆς ὅ. καλλωπιζομένη Ομ τνβ.ραη Βείαρ. Απὶ.53(2.588Ὲ); 

ἴ. ἴτϑ σοηξεββίοη δαοίπρ ποῖ ΟἿΪῪ ἴῃ Ὀο]Ἰοἔ οὐ ψοτὰ, Ραΐ ἱπ οΥΚΒ, 

Β45.}}.2ο5(3.4330; ΝΙ.32.10404}); ΟΠ γγϑ.᾿δη1:.14.1 1Τη τΤῆ (ατ.6250); 

Οντῃ. []ο.το.2(4.866Ὲ); οἔ. Ἡδταοίεοη ΔΡ.ΟἸ] οι. δὲν. 4.9(ρ.280.128,,; Μ.8. 

12818}; δ. οοπξεββίοη ποῖ ρίνίηρ δαϊομηδίίς τ]ρηΐζ ἴο οἰετίσαὶ οῇῆες 

εἰ δέ τις ὁμολογητὴς μὴ χειροτονηθεὶς ἁρπάσῃ ἑαυτῷ ἀξίωμά τι τοιοῦ- 

τον ὡς διὰ τὴν ὅ,, οὗτος καθαιρείσθω (Ὁη5ὶ..4.Ρ}.8.23,4: 2. Ὀγοῤεδϑίοῃ, 

σοῦ: ταοπαϑιὶς, Βαβ.γέσινν.2 τ. (2. 415Α; Μ.3τιτοϑι0); οἵ νἹγρίηϊον 

τὰς δὲ ὁ, τότε ἐγκρίνομεν, ἀφ᾽ οὗπερ ἂν ἡ ἡλικία τὴν τοῦ λόγου συμ- 

πλήρωσιν ἔχη ἰᾷὰ.ῤ τοῦ καπ.τϑ(3.292Α; Μ.32.7208); ἀνδρῶν δὲ ὁμολογίας 

οὐκ ἔγνωμεν, πλὴν εἰ μή τινες ἑαυτοὺς τῷ τάγματι τῶν μοναζόντων 

ἐγκατηρίθμησαν ἐδιτοῦ εαῃ.τοί2920; Μ.7200); 3. “0Ή {ἐ55100. οἵ 5ὶπ|5 

μέγα κακίας φάρμακον, καὶ ὅ., καὶ φυγὴ τοῦ πταίσματος (τ. ΝΑ 2.0». 

τό.17(Μ.35.9578}; ἡ ὅ. τῶν ἡμαρτημένων ἀφανισμὸς γίνεται τῶν πλημ- 

μελημάτων (Βτγβ.μοηι.20.3 ἦι ΟΘΉ.(4.1150}; ἵνα ἡ ὁ. κώλυμα αὐτοῖς 

γένηται πρὸς τὸ μὴ τοῖς αὐτοῖς περιπεσεῖν 1δ.44.5(4508); ΘοοΥ.ἢ.6.5. 

το. 6(Μ.6᾽.6168); 1.0.1), οὐη[.3(ρ.1ττ.12; Μ.95.285Ὰ); 4. αεξηοιοίσάρε- 

τη οἵ στατίτυαε τὴν τῆς χάριτος ὃ, προσφέρουσιν Τραταβεεῖ. 8(Ρ.217. 

12; 4.021); 5. 1698} γεεορμίσαμεο, τρρθγακίηρ, 70. ϑοβοϊαβι. οί. 

«αβ.55,50(0.4ο1); ΑἸΚΟΒΟΒοΙαβί. οἰΐ.1.2(Ρ.10); 6. ἀφγεόμισηὶ, ἐονγέ- 

τροηάομες ὁμολογιῶν τε καὶ ἀναλογιῶν ΟΙδπ1.ςν.6.1τ(ρ.477.16; Μ.0. 

2128). 
ὁμόλογος, ὁ, εοηέεϑον, ἘΡΟΤρά 0. Ἐλι5.}.6.5.2.3(λῖ.20.4338). 

ὁμονο-έω, 1. δὲ οὗ οπε νηρά, ἀρτεε; οὗ ὅοη νὰ Βδίπεγ, Ὁἢγν5. 

λον. 8.2.2 ἴῃ [0.(8.4864}); αἃ5 ἀυῖν' οἔ 41} Βε]ἴθνϑιβ, 1514. ΡῈ]. 6}}.4.103 

(Μ.78.1τ160}0) οἷϊ, 5. ὁμόπιστος ; Τάτ, ΤΟῸΥ τ τ (3.166); οὗ {π6 μαΐυγεβ ἡ 

ἴῃ Γμτῖϑε δύο ὑπεναντία οὐσιωδῶς ὡμονόησαν ἘΡδτ.Απέ. Κ΄ .(Μ.86. 

21004}; ὅ, σὺν θεῷ περὶ τὴν ὀρθὴν πίστιν ΕΡ.ἈΡ.ἘΑρΤ.ἢ.6.3.33(0.133.. 

1τ|; Μ.86.26724}; 2. αργεξ Ἷ: οἱ τὴν κακὴν “υοὔντες ὁμόνοιαν ΑΠΩ͂Γ, 

Ομοβ. ρου 4(Μ.τοῦ. 3840). 
ὁμονοητικός, εοπἀμεΐηρ ἰο μαγηΙ ΘΟῊΝ ; οἱ βονεγηγηθηΐ οἱ Ἡ. (πορῖ, 

Τϊάντῃ. Τγίη.2.4(}1.30.4854); πειιῖ, 88 5ιυ8[., ᾿ΦΡΗΟΉΗΨ, ΟὨτνβ ἔοι. 

82.2 ἴῃ [ο.(8.48:54). 
ὁμόνοια, ἡ, μραηίτηῖίν, ἐομεονά; 1. τὰ παῖατα! ογάον, σζίδηι.20.3; 

Αἴ, ρεμὶ.20(}}.25.60Ὰ}); 2. οἵ ἀηρεῖβ, Α.(Ρα55.) μάν. τ3(Ρ.30.27:; ΜΝ. 

2.1241τ0)}; 3. 85 οπαταοϊεγβεϊς οἵ (Ὠγιβυϊδη βοσϊθὶν ἐν τῇ ὁ. ὑμῶν -. 

Χριστὸς ἄδεται Τρῃ.Ἐρ᾿.4.1τ; ἐν ὃ. θεοῦ σπουδάζετε πάντα πράσσειν Ἰᾷ. 

Μαρη.6.1; Ἠετπλ.  ἔφη.0.15.2; τὴν ὃ. τῆς πίστεως Ιτοὴ.ἘΡ.}7) εἰ .Ὁ}Ρ.Ἐλι8. 

λ.6.ς.24.12(Ν1.20.504Ὰ}; 88 ΟΡ ]εοῖ οἵ τε ]ΠΡΊΟΥΒ ΡΟΪΊον οὗ (οπβίϑηϊζίηε, 

τοῦ, Ὁουποὶϊ οἵ Ααἰεβ ὡς ἂν...καὶ τοῦτο ὅπερ..«φαύλως δι᾽ αἰσχράς τινας 

ζυγομαχίας παραμεμένηκεν..-δυνηθῇ εἰς τὴν ὀφειλομένην θρησκείαν καὶ 

πίστιν ἀδελφικήν τε ὃ, .-. ἀνακληθῆναι (οηβί.10.το. 5.24(892.); ἀνοίξατε 

δή μοι λοιπὸν ἐν τῇ καθ᾽ ὑμᾶς [80. ΑἸΕΧΘΠΕΙ ἀπ ΑΥὙ5] ὁ. τῆς ἑῴας 

τὴν ὁδόν, ἣν ταῖς πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίαις ἀπεκλείσατε 1Δ,Δρ.δυπά. 

ν.Ο.2.72{ρ.71.1τ7; Μ.20.10488); ἐγώ εἰμι ὁ ὑμέτερος συνθεράπων, ὃς 

πᾶσαν τὴν περὶ τῆς...ὅ. ἐπανήρημαι φροντίδα 14 .ὯΡ. 6} Ον2.}..6.3.15. 

4; ἐπικουρήσατε οὖν, παρακαλῶ, τῇ ὁ. ... ποιήσατέ με ἀκοῦσαι ταῦτα, 

ἅπερ βούλομαι...τὴν τῶν πάντων ὑμῶν εἰρήνην καὶ ὁ. 1ᾶ 18. λιττις ; οἵ, 

ὅπως καὶ ὑμεῖς βς. σουποῖ! οἵ Νίσαβα] τῆς ὑμετέρας ἀδελφότητος 

εὐθὺς συγχωρῆσαι τὴν εὔνοιαν καταξιώσητε εἰς μέαν ὃ, καὶ εἰρήνην τῆς 

καθολικῆς πίστεως βλέψαντες ἰὰ.1δ.2.1.30; παντὶ σθένει διώξατε τοὺς 

τὴν τῆς ἡμετέρας ὅ. χάριν ἀφανίζειν ἐπιθυμοῦντας 1Δ.Δρ. τη ρροὶ. ες. 

62(0.142.15; Μ.25.2610) ; εἰς ὅ: ἐπαναγαγεῖν τὰ διεστῶτα τῶν μελῶν 

14.4.1 ὺ5.0.0.4.42(ρ.134.12; 1192}; οἵ, τὴν ὑμῖν τε πρέπουσαν καὶ 

ἡμῖν ἀρίστην ὁ. ... κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας θεσμὸν διαρκῆ φυλάττειν 

σπουδάσατε (πβίαπίϊι5 ἀρ. Αἰ}. ἀροΐ, δος. 5 π(0.135.26; 3480) τὴν θεῷ 

φίλην...δ. Ὑπάτιοἱ.3: τ5(3.405) ; ὅ. τῶν ἐκκλησιῶν ἐπὶ ὀρθοδοξίᾳ ΟΝΊς, 

(γβ7)αεἰ.τ(Η.4.730); 4. 1ῃεο}., θεῦνγεοη ἘΔΊΠΕΥ απ ὅοη, Οτεἰς.8. 

12(Ρ.230.2; Μ.11.15220) οἷζ, 5. βούλημα; τ. ΝΑ2.07.6.12(Μ|.25.7404) 

εἶτ, 5. ταυτότης ; ὈΒτγΞιλοηι. 54.1 τη. ΜΠ.(7.5468); 1.71.2(6078}; 16. 

λον.7ο.Σ ἴῃ [0.(8,4148); 5.85 πϑτηε. οὗ οἄστοῦ ἴῃ ΟΡ, 380 πϑιηπρα 

ρ58 
ε ᾿ 
ομοουσιος 

ἔτοτα σοποοσὰ ρσεναιηρ δ Οὐυποῖ οὗ 281, ΤΠαχ. 1, οι, Κ΄ (Μ.86. 
2254); ἔναρτλ.6.2.τ(ρ.6ς.8; Μ.86.254τΑ). 

ὁμόνυμφος, αἰϊίφα ὃν »ηιαγγίαρε, Ονγαο, δ1δ.1.200. 
πὁμοουσιαστής, ὁ, ἐμ ονίεν οἵ ἀοείγίμε οὐ σοπσμϑσίαναϊλεν οἵ 505 

τος Ἑαίμον, ἐπανιρίοη οὐ {τὲ ὁμοούσιον (ἴεττα σοιηεα ὈΥ [15 ὁρ- 

Ρομβη 9) παρ᾽ ὀλίγον με πείθεις ὅ, γενέσθαι ΤΑἸῊ, ἀΐαὶ, ΤΥῖπ. τ τοί Μ.28, 

11334); Β45.ερ.226.3(3.348Α; Μ.32.8438); ἡμεῖς μὲν ὡς ὁ, διωκόμεθα 

ἐδ.244.7389Ε; Μ.9214}); 1815. παῖηθ, ἀογνϑα ἔτοστῃ οτιμοᾶοχ ίαϊϊῃς 

οοπίτασιοα ΜΠ πϑῖποβ οἵ Βεγεϑίεβ ἀδνεα ἴσοια Σπαϊν! μα] 
τοδοποῖβ, ϑθνεῖ δαί. 4.το(Μ.56.470). 

πὁμοουσιοκόρυφος, ἐοηομῤείαηπίίαίν μἰρἠθεὶ τὴν τρισυπόστατον ὁ. 

"δόξαν ΤΟ. Η.ἑεοη (ΝΜ .96.13520). 
ὁμοούσιος, οὗ ἐπ ξαγῖὲ φαςίαηεδ ΟΥ δἰ; 
1. ἴῃ ρει. ὁ θεὸς δὲ οὐδεμίαν ἔχει πρὸς ἡμᾶς φυσικὴν σχέσιν... «εἰ μή 

τις μέρος αὐτοῦ καὶ ὅ. ἡμᾶς τῷ θεῷ τολμήσει λέγειν ΟἸεπι.5:7.2.1τ6 

(Ρ.152.10; Μ.8.το2τΟ); ἐδ.4.13(ρ.288.14; 1300Ὰ); ὁ, τῇ ἀγεννήτῳ φύσει 

τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πνεύματι τῷ θεῷ [ΠΘτδοΐεοπ᾽Β ἀοοίτΠ6] ΟΥ. 
7ο:χ3.2ε(ρ.240.5; Μ.14.4414}; δῆλός ἐστιν [35. Ἠεγϑοϊξ Ὰ] ὁ. τινὰς 
τῷ διαβόλῳ λέγων ἀνθρώπους, ἑτέρας.. οὐσίας τυγχάνοντας παρ᾽ οὗς 

καλοῦσι ψυχικοὺς ἢ πνευματικούς 1δ.2ο.2ο(18 ; Ρ.352.33; 6174}; ΨΉΕΤΘ 

Βα ϊναίθμξ τὸ ἐκ τῆς οὐσίας..«τοῦ διαβόλου, 1τ0.20.24(20; Ρ.359.4} 

6280); ἐδι(ρ,458.1ς ; 6284); ὧν [5Ξ.. ἀγγέλων...καὶ τοὺς πόδας ὡς ὁ. 

ἀνθρώπων ἄνθρωποι ἔνεψαν ον, ΟἿθμι.20.7; πᾶν γὰρ τὸ ἐκ καθαροῦ 
ἀέρος καὶ..-πυρὸς συνιστάμενον σύγκριμα, καὶ τοῖς ἀγγελικοῖς ὁ. 

ὑπάρχον Ἰεϊἢ.γ6ς.2.3ο(ρ.388,12; Μ.18,3166); φατὲ ἀγενήτους εἶναι 

καὶ ἀφθάρτους τὰς δύο οὐσίας" ἀνάγκη καὶ ὁ, ταύτας ὑπάρχειν καὶ 
ὁμοίας, ὅπερ ἀδύνατον Αἀατα Δἰαϊ.3.7(0.122.32; Μ.11.1]970}; τό τε 
ἀγαθὸν... ἐπέκεινα τῆς οὐσίας...ὥὦστε μὴ ὁμοούσια [36. ψ ΙΓ τὸ ἀγαθόν} 
αὐτὰ [30. τὰς νοητὰς οὐσίας τίθεσθαι Ἐπι5.}.2.11.21(5420; Μ.21.9048}} 
ὥστε ὁμογενῆ καὶ ὁμοφνῆ καὶ ὁ, εἶναι ἡγεῖσθαι τοῖς ἀπὸ γῆς βλαστή- 
μασι καὶ φυτοῖς τὰ ἄλογα 14.,6.1.πο(ρ.45.1τ; Μ.22.850); οὐδὲ τὰ 
φυσικὰ τοῖς ἠθικοῖς ἅ,, οὐδὲ τὰ τοῦ σώματος παθήματα τοῖς τῆς ψυχῆς 
πάθεσι τὰ αὐτά (ομβῖ,ογ.5.4.13(Ρ.172.13; Μ.20.12134}; ἐκ πηλοῦ... «τὸ 
ὅ. πάντων ἀνθρώπων ἀποσημαίνοντος 36. τοῦ λόγου] Βα5.Επμη.2.4(1. 
2418; Μ.20.5808}); ἴῃ τεξαταιίοη. οὗ δυσυσηθπὶ ταὶ γέννησις 15. ΔῊ 
εΕἰδπχεηΐ οἱ οὐσία: εἴ τι γέννημα, τοῦτο οὐσία, ὅ, τὰ γεννήματα πάντα 
ἀλλήλοις ἔσται 1Ὁ.2.το(2458; Μ.5804Α); ἄνθρωποι γὰρ τέχνῃ μὲν ὑπερ- 
ἔχουσι τῶν οἰκείων ἔργων ὁμοούσιοι δὲ ὅμως αὐτοῖς κεθεστήκασιν, ὡς 
ὁ κεραμεὺς τῷ πηλῷ..«σώματα γὰρ ὁμοίως ἀμφότερα ἰδ.2.το(255} ; 

Μιδ130); οὐσία δὲ πάσαις [3ς. 3005] ὑπόκειται μία καὶ τὸ ὅ. ὑποκεί- 

μένον ἐν αὐταῖς τῆς σωματικῆς διαφθορᾶς ἠλλοτρίωται στ Ν γ88. μη. 
(0.173.6); θνητὸς γὰρ θνητὸν γεννᾷ κατὰ φύσιν καὶ σῶμα τὸ ὁ. Ὠῖοά, 

φγησμς. τ 4(Μ.33.1ό1Α}); ὁ τῆς κατ᾽ οὐσίαν ἑνώσεως ἐπὶ μόνων τῶν ὅ, 
ἠλήθευται λόγος, ἐπὶ δὲ τῶν ἑτεροουσίων διέψευσται, συγχύσεως εἶναι 
καθαρὸς οὐ δυνάμενος Ἡπάτι Μορ5.ε. ονῖη.(ρ.339.1; Μ.66.10134}); 
τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ἐπὶ τῶν ὁ. ζητεῖται καὶ κρίνεται, ὡς ἄνθρωπος 

ἀνθρώπου μείζων, καὶ βοῦς βοός Ἰοια Ῥεῖ. ερ}.1,.422(Μ.78,4114); 
ἄνθρωπος, ἵππος, βοῦς, λέων, εἴπερ ὄντες ὁμογενεῖς [ΐ,6. ἃ5 Ἰνὶὴς 

οἴθαῖμχεϑ] οὐκ εἰσὶν ὁμοφυεῖς, οὐδὲ ὅ, Τπάτι ΑΒὰς ορμδε.2(Μ.01. 

14734}; οἔ, Το. ἀἱαϊφεὶ, 48(Μ.94.6244); Βαϊ ἐλυπήθην τοὺς ὅ. καὶ 

ὁμογενεῖς μου ὁρῶν εἰς βάθος κακίας πεσόντας Ὀϊοά. Ὀ-ς.54:4(}.33. 

15024); οὐ θεσμῷ τῆς ἀκολουθίας τῶν ὁ. ἄρξας, ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ καὶ βίᾳ 

τοὺς ὁμογενεῖς ἐδουλώσατο Μασ. Μρπ.αῤοῦν.4.26{Ρ.212.10); ἴοΥ 
ὁμοούσιοι -- [εἰϊοιν- πη, οἵ. ΟὨγγβ. λον. 16.2 ἦμ τ Τέμ (ττ. 6460); ἴῃ 
56ῆ56. οἵ, οὐ βαηιθ τηθιαρ γβῖοα! Ἔβσέηοέ τῆς γὰρ ὑποστάσεως ἡ 
ὑπογραφὴ ἐξ ἰδιοτήτων τινῶν παρὰ τὰ ὁ, ἕν τινι.. «συνέσταται 1,εοπὶ. Η, 

Νεεί τ (Μ.86.14214); ὧν δὲ κοινὸς ὁ λόγος, καὶ ἡ ὕπαρξις ὁ, Ἰιεοηῖ.Β, 
ἐαῤρ.ϑευ.2(Μ.86.19018); ὁ. ἐστι τὸ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἄλλῳ τυγχάνον, 

διάφορον δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ κατὰ τὴν ὑπόστασιν ὄν, ὡς ἐπί τε ἀνθρώπου 

καὶ τῶν ἄλλων ἔχει εἰδῶν Μακχιοῤμεε. .91.1400). 
11. [Π60].; Α. (ποβί. τοῦ ἀγαθοῦ φύσιν ἔχοντος τὰ ὅμοια ἑαυτῷ καὶ 

ὃ, γεννᾶν τε καὶ προφέρειν ῬΊο].6}.Ὁρ.ἘρΡΙΡΠ μαδν.33.1(Ρ.451.12; Μ.41. 

688); βασιλέα πάντων, τῶν τε ὁ. αὐτῷ, τουτέστι τῶν ψυχικῶν... καὶ 

τῶν ἐκ τοῦ παθοῦς καὶ τῆς ὕλης Ιτοπιἡαεγ.τ.5.τ(Μ.,7.4028); κατ᾽ εἰκόνα 

μὲν τὸν ὑλικὸν ὑπάρχειν, παραπλήσιον μὲν ἀλλ᾽ οὐχ ὅ, τῷ θεῷ 18.1.5. 

π(φοοβ); οἵ, εἰ εμεῖ ογεά δ] 6 ἐδὶ, ἀδίοη πο ἀρβαγμῖδϑε μιαίόγῖαε ἢ νεῖ χα 

εὐηομῥειαμίϊαϊί «μας Ρὲν αεἰογηζαίονι  Τευτ αάσεγομς Πογηιορόμενε 

44()}1.Ρ1,.2.2360); ψυχὴν γεώδη καὶ ὑλικὴν ἐτεκτήνατο, ἄλογον καὶ τῇ 

τῶν θηρίων ὁ. ΟἸοτλ εχο, ΤΠ άοΙ, πο(ρ.123.1τ; Μ.0.6844}; ὁ. τι αὐτῷ δι᾽ 

ἀγγέλων ἐνθείς ἐδ. (ρ.1τ23.τ3: Μ.1.ς.); τοῦ ἀρχανθρώπου καὶ τοῦ ἀναγεν- 

γωμένου πνευματικοῦ κατὰ πάνθ᾽ ὅ, ἐκείνῳ τῷ ἀνθρώπῳ ἩῚΡΡ. λασγ.5. 

βίρισι."; Μ.16.31420); ὑπὸ τοῦ ὄφεως ἄγεται ἀπὸ τοῦ κόσμου τὸ 

ἐξεικονισμένον τέλειον γένος ὁ, 1δ.5.1Ἰ(0.115.24; 31788); σωματοποιη- 

θείς, ὦσπερ ἐγκίσσημά τι ἀπὸ τῆς ῥάβδου λευκὸν γέγονεν, ὃ, τῷ 

πατρὶ τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὅλως 1 {ρ.115.4; 31184}; ταύτῃ τῇ δυνάμει 

συνυπάρχει δύναμις ὅ. αὐτῇ 1δ.6.37(ρ.168.16; 32548); νυἱότης τριμερής, 
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κατὰ πάντα τῷ οὐκ ὄντι θεῷ ὁ, γενητὴ ἐξ οὐκ ὄντων ἐδ. γ.22(ρ.108, 

26; 23060); Μδηΐςι, μέρος ὁ, τοῦ πατρὸς τὸ γέννημα Ατιερ.Αἴϊοκ, 
(Ρ.12; Μ.26, ἸΟΘΑ). 

Ἐ, Τα. ; 1. ἴὴ Ρσε- ΝΊσθηδ υβᾶρθ, ἜΧρτοβθῖνα οὗ Ὀ6Π16Ὲ ἐπὶ δι 
{με ἘΔίΠει 15, {παῖ αἷθο [6 ὅοπ 15, ΟΕ ἩΠΡΡ.ἑγαά. ἀρ. 21 ΥὈ (θά ρ- 
[ἰβήὴθ! οχθθά ; Ατδθὶς, Βεπίορίς, 8δηα ΒΒ άΙο νουβίοηβ, ρσοῦ. ποῖ 
ΟΥἹΡΊΩ4]}; ὁ υἱὸς τοῦ πατρός, ὁ ὁ. βασιλεύς, ἀλλὰ δούλου μορφὴν φέρων 
Οὐ: 5 4:4(ρ. .56); ; οἵ, ερη ἸΟΉδΉ: βμδοιαμίζασ 6556 β|10 ἐμ βαίγα. 
αῤογγλοεα εἴη} ὃ. υἱάοίμεν, τ ἐδὶ, πῖμς σιιδοίαμίας ἐρα 1110 ἐοΥρογε 
δὰ 4Η0 ἐξί υεΐ ἀῤογγίοεα υεὶ ναρον, Ἰάρ.ῬαΙρἢ.465.ἀροΐ,Ον ΟΜ, 
17.5810); προφέρουσιν ἔγκλημα κατ᾽ ἐμοῦ, ψεῦδος ἄν, ὡς οὐ λέγοντος 
τὸν Ἄριστον. ὃ. εἶναι τῷ θεῷ. «καὶ γὰρ ἀνθρωπείαν γονὴν παρεθέμην 
δῆλον ὡς οὖσαν ὁμογενῆ... «καὶ φυτὸν εἶπον...ἕτερον εἶναι τοῦ ὅθεν 
ἐβλάστησε, καὶ πάντως ἐκείνῳ καθέστηκεν ὁμοφυές. καὶ ποταμὸν ἀπὸ 
πηγῆς ῥέοντα Ὠῖοη. Α],4ρ.ΑἸΕ. Ῥίοηαϑίρ .59. 8; Μι25.5058Ὲ.); ιι56 οἱ 
1Τεγπὶ σοηἀαπηηεαᾷ ὃν ΟΑμί. (69) ὡς αὐτοί 1.6. 'Βε5. ἄπο. δηά ΟἴΠΘΙΒ.. 
αἱ Ολῃης, .(358)} φασι (τὴν γὰρ ἐπιστολὴν οὐκ ἔσχον ἐγώ), οἱ τὸν 
᾿αμοσατέα κατακρίναντες ἐπίσκοποι γράφοντες εἰρήκασι μὴ εἶναι ὃ. τὸν 

υἱὸν τῷ πατρί ΑἸΉ..5γη.43(ρ.268,17; Μ.26.γ7680) ; γξάξοι ἴον {Π15 οἱ μὲν. 
γὰρ τὸν Σαμοσατέα καθελόντες, σωματικῶς ἐκλαμβάνοντες τὸ ὅ., τοῦ 
Παύλον σοφίζεσθαί τε θέλοντος καὶ λέγοντος, εἰ μὴ ἐξ ἀνθρώπου 
γέγονεν ὁ Χριστὸς θεός, οὐκοῦν ὃ. ἐστι τῷ πατρί, καὶ ἀνάγκη τρεῖς 
οὐσίας εἶναι, μίαν μὲν προηγουμένην, τὰς δὲ δύο ἐξ ἐκείνης" διὰ τοῦτ᾽ 
εἰκότως εὐλαβηθέντες τὸ τοιοῦτον σόφισμα τοῦ Σαμοσατέως, εἰρήκασι 
μὴ εἶναι τὸν Χριστὸν ὁ... λογισάμενοι μὴ οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν ἀσωμά- 
τῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ θεοῦ τὸ ὃ. σημαίνεσθαι ἐξ. 4π(ρ.260.58 ; 7720); οἱ 
ἐπὶ Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ συνελθόντες, διέβαλον τὴν λέξιν ὡς οὐκ εὔηχον" 
ἔφασαν γὰρ ἐκεῖνοι τὴν τοῦ ὁ. φωνὴν παριστᾶν ἔννοιαν οὐσίας τε καὶ τῶν 
ἀπ᾽ αὐτῆς, ὦστε καταμερισθεῖσαν τὴν οὐσίαν παρέχειν τοῦ ὃ. τὴν προση- 
γορίαν τοῖς εἰς ἃ διῃρέθη" τοῦτο δὲ ἐπὶ χαλκοῦ μὲν καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
νομισμάτων ἔχει τινὰ λόγον τὸ διανόημα" ἐπὶ δὲ θεοῦ πατρὸς καὶ θεοῦ 
υἱοῦ οὐκ οὐσία πρεσβυτέρα, οὐδ᾽ ὑπερκειμένη ἀμφοῖν θεωρεῖται Β45.Ὁ, 
52.1(3.1458 ; Μ.32.3034) ([818 ἀοσςουπί θαβεα οὐ ΑἸΉ. ; οἔνερ,52.2 ΤΠ 
5}},.51}} Ὀθπὺ σοηΐταβὲ ΗΠ Δυν 5 νον [Πα ς τΈστὴ μα5 τε)εοῖεα δὲ Ολητ, 
οἢ στουπα {πᾶ} 11 ἐπ1ρ|16α Θα ΕἸ Πα πίβτη, ρὲγ ἀῶνις μπΐμς Ἔοδεμέϊα 
μεηομβραΐοηποηι δοϊτωνίμηι αἰχο ὠρϊοιερι οἸδὶ δος ῥαίγοηι οἱ αἰττοα 
ῥγασάτεαδαί [50. ῬαᾺ]. 881π|.}, ΗΠῬΙοι δ ἐγηοάὶς δι ΜΒ Ζ,.το. 5344,8); 
οἱ. φμὲς σεοπάμηι δ αριοσα οι}... φιοά Οἠγίσίμς τη σε εἰδί οἱ βαίεν εἰ 
ἰδ οἵξ εοηβιεδτιιν ἢ 1.82 (ἴοττα ΡΟΒΒΙΟΙν 864 Ὁγ Ῥαὰὶ ἴο πρὶν 
(μα ρῥχε-εχιβίεης ΤΠ ΟρῸΒ 15 ἰαίθηΐ τη (οα αη4 Ἰπηρεύβοπαὶ απ 4150 
ΕΠΊΡΙογοά Ὁγ δῖπι 85 ἈΤΡΌΤΠΘΩΣ ἀρ ΘΪπϑι νἱενν {Παΐ ΤΟΡῸΒ ἃ5 Ἀπ οὐσία 
(Ὠγροβίαβ:5) 15 ὁ. ἢ ἀοα) ; 2. 1 δίῃ -σφηξ. σομ τονθυβίθϑ ; 8. ἀπἄευ- 
βίοοα ὃν ΑΥΔΠ8 [πὰ ΤΩΘΈΘΙΙΆ] 56η58, ΑΥ δρ.ἀϊσχ (ρ.12; Μ.26.Ἴ00 4); εἰς 
δὲ τό, ἐξ αὐτοῦ, κτλ. [7ο.8:.42]...ὡς μέρος αὐτοῦ ὃ. καὶ ὧς προβολὴ ὑπό 
τινων νοεῖται, σύνθετος ἔσται πατὴρ καὶ διαιρετὸς καὶ τρεπτὸς καὶ 
σῶμα κατ᾽ αὐτοὺς...τὰ ἀκόλουθα σώματι πάσχων ὁ ἀσώματος θεός τ, 
(0.13; 7000); Πδποα οὐδὲ γάρ ἐστιν ἴσος, ἀλλ' οὐδὲ ὃ, αὐτῷ Ατ΄ Τῇαί. 
".2 ἃΡ.Α1ῇ. ὅγπ.1 5. 242.1}} Μ.26. Ἰ08Α); ; Ὁ. αἰπσπιδά αἵ Νίοαεα ἤν» 
νηθέντα ἐ ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, 
θεὸν ἐκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, ... ὁ, τῷ πατρί δγηηδι Ν ἐς. (32ο)ίρ, δι; Μ.20. 
15408) ; [1586 ΧΡ] ΔΙΠΘα δ Γοῦηο}} ἑνὸς μόνον προσεγγραφέντος ῥήματος 
τοῦ ὅ,, ὃ καὶ αὐτὸς [5ς. (οπδίδης!η6}] ἑρμήνευε λέγων" ὅτι μὴ κατὰ τῶν 
σωμάτων πάθη λέγοιτο ὃ, (ὃ υἱός», οὔτ᾽ οὖν κατὰ διαίρεσιν οὔτε κατά 
τινα ἀποτομὴν ἐκ τοῦ πατρὸς ὑποστῆναι" μηδὲ γὰρ δύνασθαι τὴν ἄυλον 
«ὐφύσιν σωματικόν τι πάθος ὑφίστασθαι Ἰὸυ5.εΡ.(αδς.4{(Ρ.44.4; Μ.20. 
5404} ; ΠΕΠςΒ τῇ διανοίᾳ καὶ ἡμεῖς συνετιθέμεθα οὐδὲ τὴν φωνὴν τοῦ ὁ. 
παραιτούμενοι τοῦ τῆς εἰρήνης σκοποῦ πρὸ ὀφθαλμῶν ἡμῖν κειμένον καὶ 
τοῦ μὴ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσεῖν διανοίας 1δι5(ρ.45.12; 15414}; οὐ ργχομππηᾷ 
τῃαΐ οὕτω δὲ καὶ τὸ “ὅ, εἶναι τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν ἐξεταζόμενος ὁ λόγος 
συνίστησιν, οὐ κατὰ τὸν τῶν σωμάτων τρόπον οὐδὲ τοῖς θνητοῖς ζῴοις 
παραπλησίως, οὔτε γὰρ κατὰ διαίρεσιν τῆς οὐσίας οὔτε κατὰ ἀποτομήν, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ κατά τι πάθος ἢ τροπὴν ἣ ἀλλοίωσιν τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας τε 
καὶ δυνάμεως. τούτων γὰρ πάντων ἀλλοτρίαν εἶναι τὴν ἀγέννητον τοῦ 
πατρὸς φύσιν, παραστατικὸν δὲ εἶναι τὸ ᾿ἃ, τῷ πατρὶ᾽ τοῦ μηδεμίαν 
ἐμφέρειαν πρὸς τὰ γενητὰ κτίσματα τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ φέρειν, μόνῳ δὲ 
τῷ πατρὶ τῷ γεγεννηκότι κατὰ πάντα τρόπον ἀφωμοιῶσθαι καὶ μὴ 
εἶναι ἐξ ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεώς τε καὶ οὐσίας, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πατρός 1. 
Ἰ(Ρ.41.5.21; 15418) ; {πι15 τεΥπὶ Ῥνὰ5 υϑεᾷ 85 ἀοβηϊτίοη οὗ 1] αὐᾶ 
ΔὈποίπία ἀοιτν οὗ ὅοη ; ας αἀοο. ΑἸμαπαβὶὰβ ἐξ ἱπιρ] 1 οα 4150 500" 
βίαποδι Ἰάοπαῖν οἱ Εδίμοσ δηα ὅοη 4.5 βοϊπτοι οὗ ΡΤ οτα οὗ 
ἀἰνὶπα ἀπ ν οἱ ἐπίσκοποι... θεωρήσαντες τὴν ὑπόκρισιν ἐκείνων [1. 6. 
ΑὙἸΑΤΙΒ 1η ΒΟΡΗ δεῖς ἰσραίτηθπέ οὗ ἀθοϊαγαίϊοι ἐμαί Τιοροβ ἰ5 ὅμοιόν τε 
καὶ ἀπαράλλακτον. .«κατὰ πάντα τῷ πατρί)...«ἠναγκάσθησαν....λευκό- 

τέρον εἰπεῖν καὶ γράψαι, ὁ ὃ. εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἷόν, ἵνα μὴ μόνον ὅμοιον 
τὸν υἱόν, ἀλλὰ ταὐτὸν τῇ ὁμοιώσει ἐκ τοῦ πατρὸς εἶναι σημαίνωσι καὶ 
ἄλλην οὖσαν τὴν τοῦ υἱοῦ ὁμοίωσιν καὶ ἀτρεψίαν δείξωσι παρὰ τὴν ἐν 
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ἡμῖν λεγομένην μίμησιν, ἣν ἐξ ἀρετῆς διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν τήρησιν. 
ἡμεῖς προσλαμβάνομεν. τὰ μὲν γὰρ τῶν σωμάτων ὅμοια πρὸς ἑαυτὰ 
τυγχάνοντα δυνατόν πως διΐστασθαι...οἷοί εἰσιν οἱ τῶν ἀνθρώπων υἱοὶ. 
πρὸς τοὺς γεννήσαντας. ..ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκ πατρὸς τοῦ υἱοῦ γέννησις ἄλλη, 
παρὰ τὴν ἀνθρώπων φύσιν ἐστὶ καὶ οὐ μόνον ὅμοιος, ἀλλὰ καὶ ἀδιαίρετός 
ἐστι τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας καὶ ἕν μέν εἰσιν αὐτὸς καὶ ὁ πατὴρ..«ἀεὶ δὲ ἐν. 
τῷ πατρί ἐστιν ὁ λόγος καὶ ὁ πατὴρ ἐν τῷ λόγῳ, ὡς ἔστι τὸ ἀπαύγασμα. 
πρὸς τὸ φῶς---τοῦτο γὰρ καὶ ἡ λέξις σημαίνει----, διὰ τοῦτο ἡ σύνοδος... 
καλῶς ὅ. ἔγραψεν ΑἸΉ «ἀδεγ.2ο(ρ.17.8; Μ.25.4528), ἔπὰ5 ΑἸἢ, Ὀβίβποο5. 
Οὐγο. 56,565 Οὗ ὁ. : οὗ οηε 50} 58 ἀραῖϊπδί Ατίὰβ, ἀπά οὗ οπε εομίεηΐ 85. 
ἈρΘΙηδῖ ΟΡ] ΘΟ Ιοπ {Πᾶΐ ἔΟΥΤΠΕΥ τθ Δ} οχ βίθηοο οὗ νο ροάβ; οἴ, ἴῸΓ 
ΘΠΙΡΗ ΑΞἰ5 ΟἹ ΤΟΥΤΏΊΕΥ τὸ μὲν ὁμοφυὲς καὶ ὁ., τὸ δὲ ἑτεροφυὲς καὶ ἑτερο- 
οὔσιον Ἰὰ.5γη.53(0.276.20; Μ.26.7880) ; ὧν ἐσμεν ὅμοιοι, καὶ τὴν ταυτό-- 
τητα ἔχομεν τούτων, καὶ ὃ, ἐσμεν- ἄνθρωποι γοῦν ὅμοιοι καὶ ταυτότητα 
ἔχοντες, ὅ. ἐσμεν ἀλλήλων, τὸ αὐτὸ γὰρ πᾶσι, τὸ θνητόν, τὸ φθαρτόν, 
κτλ, .«. καὶ ἄγγελοι...«καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὡσαύτως ὁμοφνῆ ἐστιν ἀλλή» 
λων ἰά,οριδόγα.2.,(Μ.26.6128).; τούτη 15. ποῖ σοπῆποά ἴο σο ]αἴετα 5. 
(ἀδελφά) Ὀὰχζ ΔΡΡΙ165. δα θ Δ} }ν ἴο ἀετιναιίοῃ ἀπᾷ ἀογίνεα; ἤδησα. 
ἀδηιδὶ οἵ ἔπεοῖν {Παΐ 1 ἘΔΊΠΕΓ δα] βοὴ γε ὅ, {πὲν τηπβὶ ΡῈ 60]- 
Ιαΐθσαὶ, γθσαϊγπρ' ἀβϑυσαρέιοι οὗ απίεσδάδηϊ σΟΥΊΤΠΟΠ ΒΟΊΤΟΘ, ἰά,ς»»»». 
51(Ρ.275.1{Ὲ| ; 7848.,0); τη ῖο 4] δηδ)ορίθβ ποῖ το θὲ Ῥτοββεα ἱ ἴῃ 156 
Δηα ἀπ ἀογβίθπἀηρ, οἱ ὁ ὁ,» 1δ.42(0.268.2 : ; 1684); : ποταμὸς θεοῦ ὁ μονογε- 
νής. ὡς γὰρ ἀπὸ πηγῆς ἔρχεται ποταμός, οὕτω καὶ ἐκ τῆς τοῦ τεκόντος 
οὐσίας, καὶ ἔστιν ὃ. αὐτῷ 14, {γ. ΒΞς ον. θ4:ττ(ρ.18.; Μ.27. 5808); οἵ. 
ἴοσ ΕἸΙΏΡ 8515 ΟἹ 5105 4 ΠῈ18] ἀπε εἶ μὲν ποίημά ἐστιν ὁ λόγος καὶ. 
ἀλλότριος τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας, ὥστε καὶ χωρίζεσθαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς τῷ ἑτεροφυεῖ χωρισμῷ, οὐκ ἂν εἴη ὅ. τῷ πατρί, ἀλλὰ μᾷλλον: 
ὁμογενὴς τῇ φύσει τοῖς ποιήμασι...εἰ δὲ ὁμολογοῦμεν μὴ εἶναι αὐτὸν 
ποίημα, ἀλλὰ γνήσιον ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς γέννημα, ἀκόλουθον ἂν. 
εἴη καὶ ἀχώριστον αὐτὸν εἶναι τοῦ πατρός, ὁμοφυῆ ὄντα...τοιοῦτος δὲ 
ὧν εἰκότως καὶ ἃ, ἂν λέγοιτο. ἔπειτα εἰ..«τῇ οὐσίᾳ λόγος ἐστί...ἡ δὲ 
οὐσία αὕτη τῆς οὐσίας τῆς πατρικῆς ἐστι γέννημα. .«λέγει δὲ ὃ υἱός, 
ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν..«πῶς..«σώσομεν τὸ ἐν εἶναι τὸν πατέρα καὶ 
τὸν υἱόν; εἰ μὲν οὖν τῇ συμφωνίᾳ τῶν δογμάτων καὶ τῷ μὴ διαφωνεῖν 
πρὸς τὸν πατέρα...οἱ ἅγιοι καὶ.. «ἄγγελοι... .τὴν τοιαύτην ἔχουσι πρὸς 
τὸν θεὸν συμφωνΐαν...ὁ δὲ νἱὸς ἐκ τῆς οὐσίας ὧν γέννημα τῇ οὐσίᾳ ἕν. 
ἐστιν αὐτὸς καὶ ὁ γεννήσας αὐτὸν πατήρ 14.5γη.48(0.272.24; 7710) τὸ’ 
δὲ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιον, καὶ ἐξ αὐτῆς γέννημα, τί ἂν εἴη, ἢ πῶς 
ἄν τις ὀνομάσειεν αὐτό, ἢ ὅ.; ἃ γὰρ βλέπει τις ἐν τῷ πατρί, ταῦτα. 
βλέπει καὶ ἐν τῷ υἱῷ" υἱῷ δὲ οὐκ ἐκ μετουσίας, ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν. ... 
τὸ δὲ ἔδιον καὶ ταὐτὸν τῇ τοῦ θεοῦ οὐσίᾳ καὶ ἐξ αὐτῆς γέννημα φύσει 

. τυγχάνον τί ἂν εἴη ἢ πάλιν καὶ κατὰ τοῦτο ὅ, τῷ γεννήσαντι 14, ἐῤ. 4 ν. 8. 
ΘΙ. 26. τοάτα,0); ἀοοιτίης ἀἰἶδῖ. ἔτοτη ϑδ θα ΠἸβηῖσπι οὔτε γὰρ υἷο- 
πάτορα φρονοῦμεν ὡς οἱ Σαβέλλιοι, λέγοντες μονοούσιον καὶ οὐχ ὅ,,. 
καὶ ἐν τούτῳ ἀναιροῦντες τὸ εἶναι υἱόν ΤΑΊ «ἐαρ. Βά.2(Μ.25.204Ὰ); 
δη6 συατᾶρα ἀραϊηβέ (ὨΥΙ51Ο], στ ἰβυηἀογβίδηδίηρ οὗ πατέρες οἱ ἐν 
Νικαίᾳ συνελθόντες οὐ τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν υἱὸν εἰρήκασιν ὅ, τοῦ; 
πατρός ΑΤἢ..ἐῤ. ΕΡΤεὶ.4(Ρ.7.9; Μ.26,. 0568); νἱτ ΑἸῊ.᾽8 ει ρμαβὶς θα 
ὃ. ἃ8 Ἔχρσεβϑιην ἸΔοπετν οὗ βιιβϑίαηος, οἔ. ΠῚ ΡΙσί. 46 ἐγηοάὶς 88(Μ. 
ΡΙ.. 10. 540 ΑΒ. ); ς, αἰζευ Νίσβδα ; ὑ. ΤΟΥ Πὶ τεγεοῖεά ΘΠ Έτεὶν ΒΥ Αὐλῃβ, 
6.5. μήτε μὴν ὅ. μηδὲ ὁμοιούσιον, ἐπείπερ τὸ μὲν γένεσιν καὶ μερισμὸν 

σημαίνει τῆς οὐσίας, τὸ δὲ ἰσότητα Ἰῦπιη. αροῖ.26{(Μ.3ο.8640) ; οἴ. εἰ μὲν' 
οὖν ὅ, ἐστι τῷ πατρὶ τῶν ὅλων ἡ πᾶσα κτίσις, τοῦτο καὶ τὸν πρωτότοκον 
αὐτῆς εἶναι οὐκ ἀρνησόμεθα' εἰ δὲ διαφέρει κατὰ τὴν οὐσίαν τῆς 
κτίσεως ὁ τῶν ὅλων θεός, ἀνάγκη πᾶσα μηδὲ τὸν πρωτότοκον ταύτης. 
κοινωνεῖν τῷ θεῷ τῆς οὐσίας λέγειν [Επιποπλίβη οὈ]εοἴοη] τ Ν γ55.. 
Ἐπμη,4(2 Ρ.62.7; Μ.4:.6338}); εἴ, σοπασιηπαίίοη οὗ ὅ, πὰ ὁμοιούσιον, 
γρηδι δίνην. 2(ρ.257.4; Μ.26,7418) οἷτ, 5, οὐσία; 1,. αοςερίεα ἱπι 
οὐ οῦοχ 56 η88. Ὀγ ἰο]]οννεσβ οὗ Μδυςε] 5 ἀναθεματίζοντες... τὴν... 
αἵρεσιν...Σαβελλίου καὶ... Παύλου... καὶ τοὺς μὴ λέγοντας τὴν ἁγίαν. 
τριάδα τρία πρόσωπα ἀπερίγραφα καὶ ἐνυπόστατα καὶ ὅ, καὶ συναΐδιᾳ 
καὶ αὐτοτελῖ ΠΟΤ εἰ 8].8Ρ. ἘΡΙΡΉ ἠαεν.72.1τ(Ρ.266.4; Μ.42. 
3078); ὈυΓ ΒΑΡ ΠΔΠ15πὶ οἵ Μᾶτοδ!]β ᾿πογθαβοα αἰβ κε οὗ ἴοστι 
ἃτηοπρ οηβογναινο᾽ ἘΠπρΟ]ορΊδη5; πεποα οοπαδιηπεα Ὦν ᾿ϑεπιὶ» 
ΑὙἸΔΠ5᾽ ΣῈ 56η586 αἸβοϊαἰτηθα ὈΓ ΤΑΝ. ἐχρ «Πά. ίν. ΒΌΡΤΑ 2 Ὁ δὰ 8π.); 
εἴ τις...ὅ,.... ἢ ταὐτοούσιον λέγοι τὸν υἱὸν τῷ πατρί, ἀνάθεμα ἔστω 

ΟΑηῃο. (558)αηαίῃ. ΆΡ. Ἐρίρῃ. ἠαθν.73.1τί(ρ.284. 5) Μ.42.4254}; οἱ περὶ 
Βασίλειον καὶ Γεώργιον οἱ τῆς ᾿Ημιαρείων ταύτης αἱρέσεως προστάται, 
φασίν, οὐ λέγομεν ὅ., ἀλλὰ ὁμοιούσιον ἘΡΙΡΗ ἠαϑν.73.τ(ρ.268.1π ; 
ΔΟΙΒ}; Τα]ξοξὶηρ 1 Α]5ὺ 85. Ὀπβοσρίατσαὶ, ἐδι(ρ.268,τι; Μ. 1.6.)}; οἷς 
οὐδ]θοίίοη οὗ ΑΥΤῸΒ Δρ.ΑἸΠσνη.26(ρ.263.13; Μ.26.757.4}; οὗ, ᾿Βειηὶ- 
δυίδτ᾿ οοπἀετηπδῖοι οἵ τι586 οὗ οὐσία ἀῃα Θηἀοτβοτηδηὶ οἵ 'ὅμοιος᾽, ν. 
ὅμοιος Πα οὐσία; 113, γεσοπο! αίοπ οὗ σομβοσνδίνε ΠΕΟΙΟΡΊΘΠΒ. 
ἴο ᾧ8ὲ οὗ ἴεστη, 6.9. Βα5. ὙΠῸ 565 1ἰξ Οσσα ΒΔ} ν 85 βαΐεριδτα 
ἀραίηβτ Αὐἱδηΐβη δα ϑαθε}}]Ἰαπῖβπι ἀπαύγασμα εἴρηται, ἵνα τὸ 
συνημμένον νοήσωμεν, καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως, ἵνα τὸ ὅ. 



’ ὁμοούσιος 

ἐκμανθάνωμεν ΒΑ5. Επη.1.20(1.2310; Μ.20.5560); ἐπήγαγον [53ς. ΝΊΤΕπε 

ἘΔΙΠοΙ5] τὸ δ." παραδεικνύντες ὅτι ὅνπερ ἄν τις ἀποδῷ φωτὸς λόγον 

ἐπὶ πατρός, οὗτος ἁρμόσει καὶ ἐπὶ υἱοῦ. ... οὐ γὰρ τὰ ἀδελφὰ ἀλ- 

λήλοις ὁ, λέγεται... ἀλλ᾽ ὅταν, καὶ τὸ αἴτιον καὶ τὸ ἐκ τοῦ αἰτίου τὴν 

ὕπαρξιν ἔχον, τῆς αὐτῆς ὑπάρχῃ φύσεως, ὃ. λέγεται ἰ4.Ε}.52.2(3.145},; 

Μ.32.3038,0); οὐ γὰρ αὐτό τί ἐστιν ἑαυτῷ ὁ. ἀλλ᾽ ἕτερον ἑτέρῳ 10.52.3 

(46Α; Μ.3030); ἕνα καὶ ὁ τοῦ ὅ. λόγος διαφυλαχθῇ ἐν τῇ ἑνότητι τῆς 

θεότητος, καὶ ἡ τῆς εὐσεβείας ἐπίγνωσις, πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ..«πνεύ- 

ματος, ἐν τῇ..««ὁλοτελεῖ ἑκάστου τῶν ὀνομαζομένων ὑποστάσει. κηρύα- 

σηται 1.214.4(3228.; ΜΕ,7808); ὡς μὲν εἰκών, τὸ ἀπαράλλακτον ἔχει, ὡς 

δὲ γέννημα, τὸ ὃ, διασώζει 18.ἀοηι.24.4(λ.το2ς ; Μ.31.608.); πῶς ἂν 

ὑγιῶς λέγοιτο [ϑ.., τὸ ὁ.1, ἐφ᾽ ὧν οὔτε γένος κοινὸν ὑπερκείμενον, 
θεωρεῖται, οὔτε ὑλικὸν ὑποκείμενον προὔπάρχον, οὐκ ἀπομερισμὸς τοῦ 
προτέρου εἷς τὸ δεύτερον. πῶς οὖν χρὴ λέγειν ὅ. τὸν υἱὸν τῷ πατρί, εἰς 
μηδεμίαν ἔννοιαν τῶν εἰρημένων καταπέπτοντας ;--«δοκεῖ μοι ἡ τοῦ 
ἀπαραλλάκτως ὁμοίου φωνὴ μᾶλλον ἤπερ ἡ τοῦ ὁ, ἁρμόττειν 1Β85.ερ. 
«ατ(4.463οἴ.; ΜΝ. 32. ττοια}; οὗτος ὁ., ἐξῃρημένως παρὰ πάντα καὶ 
ἐδιαζόντως" οὐχ ὡς τὰ ὁμογενῆ, οὐχ ὡς τὰ ἀπομεριζόμενα, ἀλλ᾽ ὡς ἐκ 
τοῦ ἑνὸς γένους καὶ εἴδους τῆς θεότητος, ἕν καὶ μόνον ἀπογέννημα, 
ἀδιαιρέτῳ καὶ ἀσωμάτῳ προόδῳ ΤΆΑΡΟ]! εῤ. Βα5.τ(Μ.32.ττο40); οὐχ 
ὅμοιον θεῷ, ἀλλὰ θεὸν δηλοῖ τὸ ὃ, 1δ.2(ττοδΑ}); ὁ. δὲ ταῦτα ἢ τί; 
πῶς δ᾽ οὔ; ὡμολόγηται οὖν καὶ τὰ, διαφόρως ὑποστάντα τῆς αὐτῆς 
εἶναι οὐσίας ἐνδέχεσθαι στ Ναζ.0γ.5τιττ(ρ.158.το; Μι,26.1454}; ταυτό- 

τητὰ δὲ τῆς φύσεως ὁμολογοῦντες, καὶ τὸ ὁ, ἐκδεχόμεθα, καὶ τὸ 

σύνθετον φεύγομεν...ἐκ γὰρ τούτου τὸ ὁ. δείκνυται, ὁ γὰρ κατ᾽ οὐσίαν 
θεὸς τῷ κατ᾽ οὐσίαν θεῷ ὁ. ἐστιν ἘναρτιΡοηΐ.}.3(}}.32.2490); υἱὸς ὁ, 
τῷ πατρί, οὐ συνούσιος, ἀλλ᾽ ὅ., τουτέστιν οὐκ ἔξωθεν τοῦ πατρὸς 
γεννηθείς. ... σύνδεσμος δὲ τῆς πίστεως ὁ, λέγειν ἘΡΙῚΡΗ, πε. δ(ρ.12, 
14; Μ.43.258); τοῦτ ορροβεβ Ροΐῃ ϑαρεΠἸδηίδτα δηα ἀἰνίβίουι οἵ 
Οσοάπεαά, 16.{Ρ.12.17 1} 258,0); οὐ δύναται δὲ εἶναι ἑτεροούσιος τῷ 
γεγεννηκότι οὐδὲ ταυτοούσιος, ἀλλὰ ὅ, 14 ἀαεν.65.ϑίρειτιιι; Μ.42. 
254); τὸ δὲ ὅ, οὐχ ἕνα...σημαίνει, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ὅμο δύο σημαίνει τέλεια" 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀλλοῖα ἀλλήλων ἐστὶν οὐδὲ ἀλλότρια τῆς αὐτῶν ἑνότητος... 
ὥσπερ γὰρ μισεῖ ὃ ὄφις τὴν ὀσμὴν τῆς ἀσφάλτου. ..οὕτω καὶ Ἄρειος καὶ 
Σαβέλλιος μισεῖ τὸν λόγον τῆς..«ὁμολογίας τοῦ ὃ. 1δ.69.72(Ρ.22ο.16; 
4204}; οὐ γὰρ εἴπομεν ἁμαούσιον, ἀλλ᾽ ὁ, 1}.73.36(ρ.310.22; 4694); οἵ, 
οὐ λέγομεν ταυτοούσιον, ἵνα μὴ ἡ λέξις παρά τισι λεγομένη Σαβελλίῳ 
ἀπεικασθῇ 1}.76.γ7(ρ.348.13; 5280); Ιάντα. 7 γί».1.16(Μ.39.3320}); 
3. ἴῃ ἰαΐου ψυῖζοτϑ ὅ, μὲν οὖν ὁ υἱὸς τῷ πατρὶ καὶ ὃ πατὴρ τῷ υἱῷ, διὸ 
δὴ καὶ εἰς ἀπαράλλακτον ἀναβαίναυσιν ὁμοιότητα ὕντ. 70.1.2(4.158); 
οὐκ ἐλάττονα... ἀλλ᾽ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ἃ, 16. 5. 5(5250); ὁμογενής 
ἐστιν ὁ υἱὸς τῷ πατρί, τουτέστιν, ὃ, 1διτοιτ(δ400); ὅ. τε αὐτῷ, σύμ- 
μορφός τε καὶ ὃ. 14.ἀα]. Τγίπιχ(ξλ 30χ0); 1.(4088); ὡς κατὰ φύσιν 
υἱός, ἔσται δὲ ὁ. 14.1}|65.ο(61.710); Μαρεά, : τὸ ὁμοιούσιον ἐπὶ τῶν 
ἀσωμάτων, τὸ δὲ ὁ, ἐπὶ τῶν σωμάτων. ΟΥ̓ . : μᾶλλον ...τὸ ὁμοιούσιον 
ἔδει λέγεσθαι... ἐπὶ τῶν σωμάτων, ἐφ᾽ ὧν καὶ ὁμοιότης" τὸ δὲ ὁ. ἐπὶ τῶν 
ἀσωμάτων, ἐφ᾽ ὧν ἡ ταυτότης. τὸ γὰρ ὃ. ἐστι τὸ ταντοούσιον ΓΑἰΉ. 
Μαρορά, 1αἰ.2(31.28.13360) ; 45 Βιιδβξ. οὐ λειτουργὸν τὰν ὃ. ἐστηλίτευσε 
Ῥτοοὶ. ΟΡ ον. 2 (ΝΜ 6:5. 6020); 4. οὗ Η. ΟΒοϑβῖ οὐκ ἔστι τῶν πολλῶν τὸ 
πνεῦμα..«ἀλλ᾽ ἕν ὄν, μᾶλλον δὲ τοῦ λόγου ἑνὸς ὄντος ἴδιον, καὶ τοῦ θεοῦ 
ἑνὸς ὄντος ἴδιον καὶ ὅ. ἐστι Αἰμιεῤυδόγαρ..2)(Ν1,26.5030); ἐπαρασά- 
μένος [3ς. Β4511 ἑαυτῷ τὸ φρικωδέοστατον, αὐτοῦ τοῦ πνεύματος 
ἐκπεσεῖν, εἰ μὴ σέβοι τὸ πνεῦμα μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ ὡς ὁ, καὶ 
ὁμότιμον στ ΝαΖ.9».43.60(Μ.36. 5804); θεὸς τὸ πνεῦμα; πάνυ γε" τί 
οὖν, ὅ,; εἴπερ θεός 1δ.31τ.το(ρ.156.12; 1444}; ὄντως ἐκ θεοῦ ἂν καὶ οὐκ 
ἀλλότριον πατρὸς καὶ νἱοῦ, ἀλλ᾽ ὅ, πατρὶ καὶ υἱῷ ἘΡΙρἢ ἤαδν.74.1τ 
(ρ.3228.30; ΝΜ .42.4060); ὁ..«λόγος...-«διὰ τοῦ ἁγίου καὶ ὃ, πνεύματος... 
δημιουργήσας ναόν ΟΥτ ἐῤ.5ο(Ρ.92.23; 52.161}; 14.15.5.5(2.882})); ἴῃ 
Ἰζατρ. ερίςο ε55 τὸ ὁ. καὶ συναΐδιον [1]. ας.(ρ.204.26); 5. οὗ ΤΙ. 
βαπτίζομεν εἰς τριάδα ὅ, Β45.4.4(2.228Ὰ; Μ.31.6884); Ὠιάγτη. Τγῖη.2. 
6(Μ.30.5264); ἘΡΙΡΒ. αον.536.6{ρ.409.3ο; Μ.41τ.6400); (ΓΡ(381)ορ.αρ. 
Τρμάτ. ἦν, σ.0.11(2.1022}; δόξα τῇ ὃ. τριάδι ίασ. Αερ.πορτιτδιις(Μ.34. 
6330); γτ.15.1,5(2.132Ὰ}; θεὸς ἐν ἁγίᾳ τε καὶ ὅ, τριάδι προσκυνούμε- 
νος 14,.70.το.τ(4.8520) ; (οπιῃ.Τπα.19}.6(λ1.88.3530); Μαχ,θρ.τπ( 91. 
5528); 4 αριϑδὶρ, (Μ.ο1.το368);1 4 ορμδει Μιοτ.τάδο); [1|.7αᾶς.{(ρ.226.15). 

α. Ομ τβῖοι. ; 1. ἀεηΐα] παῖ (μτῖϑυ 5 θοᾶν 15 ὁ, ἢ (ρα ποῖος 
ἄδης ἠρεύξατο ὃ, εἶναι τὸ ἐκ Μαρίας σῶμα τῇ τοῦ λόγου θεότητι ;...τίς 
τοσοῦτον ἠσέβησεν, ὥστε εἰπεῖν...«ὅτι ἡ θεότης...«ἡ ὁ, ᾿τῷ πατρὶ 
περιετμήθη; ΑἸΏ6}. Ερτοὶ,(ρ.4.1ι; Ν.26,1ο520); 2. ἰεαομῖιρ οὗ 
ΑΡΟ]].: ΟὨτῖβι 5 Βυπιδηϊέν, ἴπ 50 [ᾺῚ ἃ5 11 15 δατηττεα, 5. ὁ. ΨΠᾺ 
Βυϊηδῃ παίπϊς σάρκα ὅ. τῇ ἡμετέρᾳ σαρκὶ προσείληφεν ἀπὸ τῆς 
Μαρίας ὅ.. «λόγος ΔΡοΙ] οι ςγημ.(ρ.262.29)6Ρ.1 δος, Β.42ο]}.(}4.86. 
10524}; φύσει μὲν ὅ, ἡμῖν σάρκα προσείληφεν, ἑνώσει δὲ θείαν ἀπέδειξεν 
εὐὐκαὶ διὰ τῆς ἑνώσεως ἔχουσαν τὸ διάφορον 14, ἐγ.τότ(ρ.254.22}δ. (Μ. 
86.19608); οὐ γὰρ αὐτὸ ἑαυτῷ συνάπτεται οὐδὲ ὁμοούσιον ὁμοουσίῳ... 
εἰ δὲ ὅ. μὲν ὁ λόγος τῷ σώματι, ὃ. δὲ τὸ σῶμα τῷ λόγῳ..«.οὐκ ἄρα 

9ρθο ὁμοπαθής 

ἐφανερώθη κατὰ τοῦτο: οὐδὲ ἀληθὴς ᾿Ιωάννης λέγων, ἐθεασάμεθα 1. 

γχόζ(ρ.255.1; Μ.βό,Σ9490); εἰ δέ τις..«λέγει... τὴν σάρκα ὁ. τῷ θεῷ 

καὶ οὐ τῇ ἡμετέρᾳ σαρκὶ..«παθητὴν λέγων τὴν θεότητα, ἀναθεματιζέσθω 

ἐδ. τ63(Ρ.25 5.12; 19490); οὕτως καὶ θεῷ ὅ. κατὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἀόρατον, 

συμπεριλαμβανομένης τῷ ὀνόματι καὶ τῆς σαρκός, ὅτι πρὸς τὸν θεῷ ὁ. 

ἥνωται, καὶ πάλιν ἀνθρώποις ὅ., συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς θεότητος 

τῷ σώματι, ὅτι πρὸς τὸ ἡμῖν ὅ, ἡνώθη, οὐκ ἀλλαττομένης τῆς τοῦ 

σώματος φύσεως ἐν τῇ πρὸς τὸν θεῷ ὁμοούσιον ἐνώσει καὶ τῇ κοινωνίᾳ 

τοῦ ὅ. ὀνόματος ἰάἐοΥ.εἰ αἰνιδίρ.τ88,το; Μ.}1,..8,874Ά1.}; θὰ οὐκ 

ἄνθρωπος (φησίν), ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος, διότι οὐχ ὅ. τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ 

τὸ κυριώτατον ἰᾶ. [5.45(Ρ.214.29)Ρ.ΟΥΝ 58. 4ρο].23(Μ.45.11728); Ἰὰ 

ἰεϑοηίηρ οἵ 5 ἐο Π]ονγεῖς τέλειος θεὸς κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁ. τῷ 

πατρὶ καὶ τέλειος ἄνθρωπος...«καὶ ὅ. ἀνθρώποις κατὰ τὴν σάρκα. εἴ τις 

δὲ..«λέγει...δ, τῷ θεῷ κατὰ τὴν σάρκα, ἔστω ἀνάθεμα. εἴ τις μὴ 

ὁμολογεῖ τὴν τοῦ κυρίου σάρκα...ἀνθρώποις ὅ. ἔστω ἀνάθεμα γ ταὶ. 
“γιαριΟγτ. ἀγεαά. τΊ(ρ.68.2; 55.510); κύριος.«καὶ πρὸ σαρκὸς ὁ, τῷ 

πατρί: οὐκ ἦν ἡ σὰρξ ὅ., στολὴ γὰρ καὶ περιβόλαιον. ..«πάλιν δὲ καὶ ἡμῖν 

ὃ. ὃ κύριος κατὰ σάρκα' οὐ γὰρ κατὰ τὴν θεότητα' οὐδὲ γὰρ ἡ θεότης 

ἐκ γυναικάς..." οὐδὲ ἡ σὰρξ ἄνωθεν Ψα].ΔΡΟΙ] αροὶ,4(ρ.289.11; Μ. 

86.1056.); Τίμα. Βεσγί.ερ. ΗΠ οπιοπ,(ρ,278.8; Μ.8ό,χοόοο); θὰς Τίπι, 

Βεῖνῖ. οδ]εςτοα τὸ νίονν ἐπαὶ βεβὴ υηϊτεα τὸ 1π6 Τογὰ ἰβ πο καθ᾽ 
οἷον δήποτε λόγον ὁ. τῷ θεῷ ἐδ. ἀπ νὰ5 ἀεηουπορά Ὀν Ὑ δ]θπτπα5 

ἴοσ ἀςοϊατείηρ ὅτι τῇ ἑνώσει τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον θεολογουμένη καὶ 

τῷ θεῷ ὅ. ὁμολογουμένη ἡ τοῦ κυρίου σὰρξ τῇ φύσει μένει ἀνθρωπίνη 

καὶ ἡμῖν ὅ. ΝΑ 1.ΔΡο]  αροὶ.τ(ρ.28).21]; Μ.86.10534}; ποηος σογατηθηῖ 

οὐ χρὴ..«ἡμᾶς θαυμάζειν, εἰ καὶ οἱ περὶ Οὐαλεντῖνον, καὶ οἱ περὶ 

Τιμόθεον...οἱ μὲν τὸ ὁ. ὁμολογοῦσιν, οἱ δὲ ἀθετοῦσι, καὶ ἀμφότεροι 

ἐκ τοῦ διδασκάλου ἀλλήλους καταγωνίζονται Τμεοπΐ.Β. ἀρῥοὶ! (86. 

το]30); 3. ἴῃ ἘὨΓγομεθ᾽ τεδολμίηρ τέλειον θεὸν εἶναι καὶ τέλειον 

ἄνθρωπον τὸν γεννηθέντα ἐκ τῆς παρθένου Μαρίας μὴ ἔχοντα σάρκα ὁ. 

ἡμῖν ΟΟΡ((Β)αεῖ.4(0.124.34; Η.2.1418); περὶ τοῦ ὃ, εἶπεν ὅτι τῇ 

μητρί ἔστιν ὅ,, οὐκ εἶπεν ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις. ... ὅ, τῇ μητρί ἐστιν καὶ 

οὐκ ἔχει ἡμῖν ὅ. τὴν σάρκα (ΓΡ(449)αεἰ.(ρ.162.2; Η.2.1808); λόγου... 

εἰς σάρκα μετουσιωθέντος, καὶ οὐδὲν ἔχοντος ἡμῖν ὅ, τοῦ κυρίου λέγει τὸ 

μέαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην Τοοῖ, ΗΠ πομορ ἢ (86, 

τϑοροὺ ; 4. αἰηυτηδιίοη οἱ οομβα βία ΠΥ νεῖ σοχαγῆουι ᾿ατηϑι 

πϑίασε οὗ Ομ τὶβι 5 σοτηρ]οῖε μυμπιδη ον ὄνπερ γὰρ τρόπον λυτρούμενος 

τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων, σῶμα ὃ. αὐτὸς ὑπὲρ αὐτῶν δέδωκεν, οὕτως 

λυτρούμενος λογικὰς ψυχάς, λογικὴν ψυχὴν ὑπὲρ αὐτῶν ἔθηκεν Πιοά, 

Ρ-.7οτ23(Μ.33.1ό11Ὰ); Αμλθτ. [γὰρ  Ἐμάτ,ἐγανι.2(4.130); λογικὴ [50. 

ψυχή]..«ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων ὅ. ὥσπερ καὶ ἡ σὰρξ ὁ, τῇ τῶν 

ἀνθρώπων σαρκὶ τυγχάνει ἐκ τῆς Μαρίας προελθοῦσα Ὀιάγπι. ΞΕ. 1510 

(Μ.39.12230) οἷξ, ἂρ. Ὑπάτιογαρ.τ(4.56) 5 Ἐλιβέ, ; ἀπόστολος ὁ ἡμῖν 
ὃ. Νεορε πον ῖρ Ηεν.3:τ(0.235.2; Μ.64.4848)Α0.Ογτ. Ν 651.3.2(ρ.62.2}: 

6.1.7. Ὁ}; ἀπέσταλταί τε καὶ γέγονεν ἡμῖν ὅ., τουτέστιν ἄνθρωπος, ὁ. 

δὲ μεμενηκὼς καὶ αὐτῷ τῷ θεῷ..«ἔχων δὲ τὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας 

πρὸς τὸν. «πατέρα...ἐπελάβετο...καὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς ὁμοιότητος [ΜΏδτε 
ὅ. ἜΧργθββϑοθ, ἰὴ δασηβ οοπϊεχί, ἐάσηεν οὐ σμεδείαηοθ ΜΚ] σοά κπά 

οἱριϊατίν ἴο τηθ] ΟΝ εεί.3,3(Ρ.65.26; 6᾽.808); ὅ. τῷ πατρὶ τὸν 
αὐτὸν κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁ, ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα δγνιδιιΑπὶ. 

(433)(ρ.9.1; Μ.17.1]20}; κατὰ μὲν τὴν θεότητα...ὅ. τῷ πατρί, κατὰ 
δὲ τὴν ἀνθρωπότητα τὸν αὐτὸν ἡμῖν ὅ. Ῥδι] τα, ἤοη:. (0.12.1; Μ,7). 

14370); ΕἾΑν.ΟΡ εὑ. Τὴάς, (ρ.35.16; Μ.65.8028); δ γ»»ηδ.( παϊς (ρ.τ120. 

26; Ἡ].2.4:66) ; Ῥτοο]. ΟΡ αηρθηί. 5(Μ.85.4450); ἀϊδουδδθά, 1νεοηϊ. Η. 

ποηορὶ τ .(}1.86.17]0. 8.) ἰδι46(α7928.); βορῆτ. Η.ογ.2.41(}}.87. 

42818); δορορίεα ὈΚ πιοϑῖ πιοπορηγϑίίεβ, Ὀαϊ τοὐθοῖθα Ὁγν Ἐπῖν- 

οὨΐδηβ 1ο]ονεὰ Ὀν ϑενεταβ πα οἴμοτς Χριστὸν...μηδενὶ εἶναι ὁ. 

ἘπβοΜοπ.ρ.(}}.86,0134). 
ὁμοουσιότης, ἡ, ἐσμδιείαπείαϊγ, άσην οἢ σμϑδίαμεε, Τιίη, 

τὸν..«υἱὸν..«ἀποστερεῖν τῆς ὁ, τοῦ πατρὸς οὐκ ἐντρέπεται ΤἸ ιϑι. αἰΐοε. 

(Μ.18.676Ὰ)}; οὐχ ἑνὸς προσώπου ὅ. ἀλλὰ τριῶν Ααρ, 150 1.20. 

1120}; 1ΔΊΠ Αροὶ!,2.12(Μ.26.1τ524); Οτ Νὰ Ζ.ογ. 40. 41(Μ.36.4178}; 
Τιάνπι. Τρίμ.2.13(Μ.39.6890); 1.3.1(8494}); ἘΡΙΡ ἤαεν.Ἰθ.τοίΡ.364. 

42; Μ.42.5:20}; Οντ.0.1.4(4.368); 1Φ.το,2(8718); ἰ4..15.3.5(2.540.) 

εἷς. 5. ὑπόστασις : οἱ Η. Ομοβὲ ψῖτῃ δίδου, 1α.70.1.ο(930) ; ἡ ἐπὶ τῶν 

θεαρχικῶν ὑποστάσεων ὅ. ΤΟτΟΝ γ5δ. ον».6.58 1Ὲ 11ο.(ρ.220.18). 

Ἀὁμοουσίως, 1. εὐμοεειανίαιϊν υἱὸς ἐκ πατρὸς...ὅ, γεγεννημένος 

Ἐφίρμ.ο»ἀγαδιαρικαον.16.3(ρ.343.18; Μ.42.5200) ; ἐδ.76.το(ρ.36ς.8; 

5544}; λόγου..-ἀνάρχως ὅ. τε γεγεννημένου ἰἀ μαε;.76.20(Ρ.378.322; 

576}; τοῦ ἐν ἐμοὶ {1.6. Βα ΠῚ] ὅ. ἀναπανομένον.. «πνεύματος ΤΡτος.α. 

Ῥν.8:.27(64.87.12074);2. ας δοίης εὐμιϑιεδοίαμέίαί τιμῶντας ὁ, τὴν τριάδα 

Ερίρα.μαεν.78.24{Ρ.475.6; Μ.42.140}). 
ὁμοπάθεια, ἡ, Ξαήηδηέες οΓ εαἰαπηῖίν" οὐ Ἠρβξογίηε, Τλα5.ἱ τι 

(0.224.21; Μ.20.1377}})}. 
ὁμοπαθής, Ξωῤ]εεὶ ἰο {26 Ξαπιε ῥαδεῖονιδ, Επι5.4....1.12{0.72.23;) Μ, 

24.8408). 



ὁμοπάτριος 

ὁμοπάτριος, ὃν ἰδ Ξαγης ξαϊ πεν τῆς ὁμόπατρίου ἀδελφῆς 1εἰ4.ΡῈε]. 
ἐρῥ.4.35(Μ.78.το88.); [Π60]. ὁ γὰρ μονογενὴς..«οὐκ ἔχει φύσει ὅ. 
ἀδελφόν Ῥτάγτη, Τνῖμ.3.2(Μ,30.7880). 

Ἐδμοπιστία, ἡ, μπιγ οὐ ξατ ὃ τίμιος σταυρὸς γέγονε πρόξενος τοῦ 
συνενεχθῆναι πρὸς ὁμοπιστίαν τοὺς ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν Ογτ.15.2.τ(2. 
205Ε); 14, δορὶ. 2(3.6240); ουντίθεμαι τῇ ὅ, ΟΕΡἢ (431)αεί. (40 1. 
1.2 0.28.20; Η.1.13854}; Τβαάτιϑίαα,Ρ}.2.53(}|.οο.τ2640). 

Ῥὁμόπιστος, οΓ ἰψὲ Ξαμιε ξατἢ τοῖς ὃ, τοῖς τὴν οἰκοῦσι σκηνήν ΟΥ. 
δχειΐη; Ῥ5.77(Μ.11.1440) οὐχ ὁ, τῷ αἱρετικῷ ΑἸὰ.}..4γ.δείρ,219.6; Μ. 
25.172}; Οὐη5,.. 4Ρ}.4.12.3; πρὸς πάντας τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην 
ὅ. ὁμονοεῖν 1514, ῬῈ],6Ρ}.4.το3(Μ.78.ττόρ0) ; τοὺς ὅ, ἡμῶν Χριστιανούς 
ΤὨρπηεἤγοη.Ρ.387(Ν τοϑ.925.Α); οὐ ἀοοιγποβ ὁμόπιστα τῶν ἁγίων 
πατέρων (ἘΡΠ.(431)ωεὶ,τ( 400 τι1.2 Ρ.26.10; Ἡ,τΣ,τ28χο), 

᾿δμοπλεκής, 1. ποίρεά ἰοροίλον; οὗ ἢ5ῃι. ἴπ ἃ πεῖ, Νοππη,ῥαγ. 70. 
21:1τ1(Μ..4.3.0174}; 2. Ταδίοηφά ἱορείλεν, ἴδιτο: τϑίροΣΒ). ' 
"δμόπλεκτοφ, ὀσμηά ἱορείβεγ, Νοππ ραν. [ο.ττι44(Μ.453.84π0), 
ὁμόπλοκος, Σ. τροῦθη: ἱορεί εν στέφος. «ὁμόπλοκον εἶχεν ἀκάνθης 

Νομα,»α7. 7ο.χο: 5(Ν1.43.8070}; 2. ζαξίεησά ἰορείλον πᾶς βροτὸς....ὁ, 

οι 

εἰς ἐμὲ μίμνων 1.15: 5κ(Β731); 3. πυτςίο τ} σουδάριον....ὅ. εἰν ἐνὶ χώρῳ᾽ 
1δ.20: 1(οορ.). : 

ὁμόπνοια, ἡ, Φ»1ὲν οὔ ΦΡΊγ 1, ΤΈλιΞι.  αΣ.53(ρ.45.6). 
"ὁμοπόρευτος, ὁ, 7εἰϊοιυ-ἐγαυείζον ; οἵ Ῥοὰν ὙΠ 5ομ], Ὠϊομ Αγ. ἢ. 

1τὰ(Μ.3.5534}; 1δ.7.3.ο(5658), Ἐπβίταξιυ. Ἐμίγε ο8(Μ.86.2538ςΑ). 
Ῥὁμοπροσκύνητος, 100» ἘΠίρῥεά τοῖϊρ {πὸ δαπις αὐογαίίοη; οἵ 

(τυ ἱπιαρε δπὰ (τῖβὶ, Τμᾶγ στη, αρηΐνν.3.3.8(}1.90.4240) οἷτ. 5. 
ἑτεροπροσκύνητος ; οἵ ϑοη δηά δίδει, 16,3.3.12(4250), 

Ἐδὁμοπρόσωπος, σῇ ἐδ ξαγιὲ ῥέγϑον εἰ ταὐτόν ἐστιν ἡ οὐσία καὶ τὸ 
πρόσωπον, εἴπατε αὐτὸν ὃ, τοῦ πατρὸς κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὅ, ἡμῶν 
κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα ΑἸδβί. 85. ο(Μ.80.1440). 

ὁμόπτολις, 7γοηῖ 116 απ ἰσιοη, ΝΟμπ. ραν. 70.12:22(Μ.43.8538), 
ὄμοργμα, τό, ἀεξίενηση!, Βγῃς5,6},44(Μ.66. 1369). 
ἐὁμόρρητος, ΣΡοκεη; ἴῃ ἀργεερθηΐ, Νολη ραν. 70.1:46(Μ.43.1570). 
“ὀμόρριζος, βονι ἐπε ἑαμ γοοὶ, Ῥυος].ΟΡ ογ.χ7.3(Μ.65.8120). 
ὁμόρροθος, γωδδτηρ Ἰοροίδεν, Ογαε. 51.14.32]. 
Ῥόμόρροπος, πριιϊ. 45 5:10 51,, ΞΡ ΘΉ655 9 τοεὶρίι, Ἐρὶρἢ λαεν.76. 

31(0.388.1τ; Μ.42.5934). 
[")ὀόμορρόφιος, -- ὁμωρόφιος, τμαγίηρ [6 δα γοοῦ, Τμᾶι. ἢ. γε, 

τοί3.1100). 
ὁμόρροφος, -α ἔοτερ., γ.}, [ῖὉΓ ὁμώροφος, ϑγπεβ.ρ.τ48(Μ.66. 

15488). 
Ἐὁμόσαρκος, οὔ οη6 ἥδε ΜΙᾺ; ο. ἄαϊ., Ογτ Μα], ,Β(4.845Ε); Αηΐξ. 

Μου ἄορ, 4(Μ.89.1 5964); τ. ρϑηϊ., 
11444). 

Ἐόμόσεπτος, τοργο δ ρῥεά ὀφμαΐΐν τοί, Οὐ Ν ζιεανη,τ.α, 1,42 (Μ. 
27.411.) 

"ὁμοσθενής, 1, οὗ [Ὧδε Ξαν!6 εἰγεηρίς, Νοππ,ραν. 7ο.2τ:ττ(Μ,43. 
ΟΙ7Α); 2. οὗ ἐφιαὶ τηῖρὴϊ ΟΥ οι τριάδος...ὅ, Οτ, ΝαΖ,εαγηι.2.2 
(ερὶτὰρ)119.14(}4.38.734}; ΟΠγγβ. πόνῃ. 59.3 ἐπ ΜΠ|.(7.5060); 10,0. 
λον. 4.4(}.οδ.6οπ5Α). 

ὁμοσκηνία, ἡ, 1. [ἠυΐηρ ἰοροίπον, ΟὨτγ 5. δέηιν,τ(1. 2208); ἰα. ἔξ". 
ἐρλλν οος 2. εὐραμγν ἡ ἀσκητῶν ὁ, ΤΒάτιϑιθα,ερ}».2.2 (1.00. 
1200 Ὰ). 

ὁμόσκηνος, 1. ἐυἱηρ ἱορείδεν, ἀιοοϊϊηρ τοῖ!, ΤΒα5.εομίμδ. (1.50. 
8240}; ΟΥΟΝ γ58. μόν, 4 ἴῃ Οαηὶ, (Μ. 4. τοδ4Ὰ}); ΟΠ γγβ8.5ἑαΐ,2.5(2.280); 
2. τῦο ἰς αὶ τοιηγαάθ Οὐ ἐορηραηίοη τοὺς ὅς καὶ συμψύχους ἀδελφούς 
Ῥίομ. Α]. 60. Επ5.}.6.}.21.3(Μ.20.6848); ἢρ. νηστεία...«ἡ τῶν δικαίων 
ὃ. Βα5."οη).2.6(2.148; Μ.321τ.1034}; ἧ...ὅ. τῶν μοναζάντων εἰρήνη ΝΙ. 
ἐῤῥι2.ο6(Μ.79.2440). 

"ὁμόσκοτος, ἐπ ἐ16 βανμε ἀαγκηέες, Οτι Ναζιεαν»,.2.1.τ8. 4(Ν1.27. 
1270}. 

ὁμόσπονδος, τοῖο ἐς α Κ»]6ηἃ οὐ αἷΐν, τι Ναζιρανη,.χ, 2 το 4 (Μ. 
37.6014}); ΡΠ, Οἠνγ5.2ο(ρ.142.20; Μ.47.79); ΤΕ, Αδά.τ1)(4.1452}; 
Πρ. ἀκτῖνος ὅ, προφητῶν Ογας.δ1Ὁ.5.230. 

ὁμοστεγέω, (τε ευΐι, Βα5.856].υ. Τ ρεῖ.2. τοι 8ς. 020). 
"ὁμόστεγος, σπαγίηρ ἐδδ ξαιῃε γοοῦ, Οὐ Ν Ζ.ον.43.τοί Μ.36. 5200) ; 

ΙΔ, ἐαγηῖ.1.2.8, τόβ(Μ..37.6614}); 16,2.1..1.47](1ο62Α). 
"δμοστεφής, σλαντηρ {Π6 σαηιδ ἐγοῖση, Αιᾶάτ, τιον τ6(Μ.97.:τ688). 
Ἐδμοστιβής, 1» εἰϑρ τοί ζ; ταθῖ., Οντ, 70.1τ.12(4.10248). ᾿ 
"ὁμοστιχής, ῥγοεοοάίηρ ἰορείλεγ, Νοπη, ραν. 7ο.τοι 4χ(Μ.43.8370), 
“ὁμοστίχως, ἰΐη6 ὃγ ἰΐπια, Τ,ϑολτ. ΑΌΡ νάνι. 2(Μ.98,641Α). 
ὁμόστοιχος, 1. οΥ ἐπ σανιθ γωμῆ, Ἰίον, Ατ, 4...4.7(Μ4.3.70 48}; 1. 

4.το(γοδᾺ}; [ἢ60]. ὁ, ... ἡ ἁγία τριάς ἘΡΙρη.απε,δ4(ρ.7).6; Μ.43. 
1324); Ια ,Παθγ.62.4{0.393.0; Μ.41.1ο568); 10,66, )(ριοψυαι; Μ.42, 
1168); εορηζεγγίηρ ἐδ6 δαηιθ γωμῖ οὐδὲ ταῖς δ, συλλαβαῖς τὸ ποιοῦν τοῖς 
γιγνομένοις ὀνομάσαι τολμήσας ΑἸ6Χ.Α]. 6. Αἰθχ.το(ρ.22.21; Μ.18. 
5530); 2. οὐ ἔμε δανηδ πίη, ἘΡΊΡΗ. ἠμαον.66.76(ρ.118.1,7}; Μ.42.1498,0); 

2888 

Τπαάτιδιυδ,ερῥ.2.το( Μ99. 

ὁμοῦ 

ὁμόστοιχον γνῶσιν. .εεἰδωλολατρείας 1δ.4.2(ρ.182.71 Μ.41.201.); Μᾶς. 
Μρπιαροεν.4.12(Ρ.1γ6.17); Τπάτιδιυάιεῤῥ.2.84{Μ.90.13288). 

"ὁμοστοίχως, 1. 15 γεορεεὶ οὗ ἐφμαὶ γαπᾷ ; τεῦ, Ττίη., Ἐρὶρἢ. ἀνς.26 
(ρ.34.22; Μ.43.640); 2. τη ἀεεογάσπες νἰϊῃ, Οοπδὶ ἀρῥιρτοόθηι,; ὅ. 
τοῖς προφήταις καὶ τῷ νόμῳ τὸ εὐαγγέλιον ἑρμηνεύων 1δ.2.5.4: 3. 50 ἃ5 
ἰο δὲ οὔ ἐμὲ βαρῖε κἰμά, ϑυυιθβ αςἰγοϊαὐ, (ρ.140.10; Μ'ο66.1ς585.). 

ὁμόστοργος, 1. 9} ἰδ Ξαηδ ἰοῦέ, Νοόται ραν. 70.14:21(Μ.43.8600) ; 
2. μηδ τη ἰονό, ταοῖ, ὅ, τραπέζης τΡ.153:τ2(8618). 

Ἐὁμοσύμφωνος, {5 ῥογίεεί ἀργεεεηὶ, ΑἸ υἱγριοίρ.43.1ι; Μ.28. 
2618). 

Ἐῤμόσχημος, τυξαγτηρ ἐπε βαρ! τε ρίους καδίϊ, Ὑπάτιδειά,ερῥ.ι. 
31τ(Μ.90.Ἰ0000}; μοναχοὶ...κατὰ τῶν ὅ. φερόμενοι 1δ.2.τ6(1τ68.); εὖ. 
2.182(1 5654). 

ὁμοσχήμων, οὗ ἐμ ταπιὸ ἀῤῥεαγαηεε, Νοτιηαδδιπαί πομι 42(Μ.40, 
7924). 

Ῥὀμόσωμος, οὗ ἐἦδε ϑάγε δοάγ,, ταξβξῖ., ἀπ Μοη,βοηι 73(}.80. 
6450}; ς, δεηϊζ,, Τηάσ Βεαα, ἐ᾿}.1.28(Ὁ1.99.907}). 

ὁμοταγής, οὗ 166 φαγ16 ΟΥΔδΥ οὐ γαπῖ; δοοϊ., ον Ασ.ρ.8.4(}.3. 
10030); Ὑπατ δία, φρ.2. τοί Μ 99.410); Πέτρος ἢ Παῦλος σὺν τοῖς 
ὃ. 1δ.2.2τ(1180}}; ΠΟΘ Ὴς τὸν τριαδικὸν οὖν τοῦτον διάκοσμον, ὡς ἕνα 
καὶ ὅ. ... ἑεραρχίαν Ἰλου Ατ.ο.}..6,2(λ4.3,2ο1Α}); 6.8. τ(240.). 

ἑὁμοταγία, ἡ, 56 ξεγίες; οὗ ΔΏρο]5, Μαχιβοδοὶ, ἄ.π.1.3(Μ.4. 
1068). 

ὁμοτιμία, ἡ, ἐφμαῖϊτεν οὗ πομοι πάντων τῶν ἐν τῇ κτίσει νοουμένων 
εὐτὴν ὅ, ἐχόντων α΄  Ν γγ55. ΜΠ] αςσεά.τ8(Μ.45.13248); οὗ Ενε ἐπειδὴ οὐκ 
ἐχρήσω εἰς δέον τῇ ὅ., διὰ τοῦτό σε ὑποτάττω τῷ ἀνδρί ζῃτγνε, ον".1}7.8 
1η Οεη.(4.1450}; ς. σεπῖῖ., 110. .«“γίερ. 38(Μι06.12884}; (ἢο]., οὗ 
Ῥεγβοηϑβ οἵ Ττῖπ. φύσεως ὁ, Οτ, ΝΑ2Ζ,0ν,20.2(ρ.75.3; Μ.36.768); ἰ}.43. 
30(5378) ; οὗ Β0ὴ τὴν πρὸς τὸν γεγεννηκότα ὃ, (Ὠγγς.ἤοη:.1 5.5 ἴηι ΜΕ. 
(7.10 1Ὲ}}; 1ὁ.20.1(3434); τῆς οὐσίας τὴν ὃ, 14.λοη.90.5 ἢ. ΤΟ γ (το. 
2620); οἱ Η. (δποβῖ ἀνάξιον δὲ τῆς πρὸς τὸν πατέρα καὶ υἱὸν ὁ. φασί 
στιΝ 985. αεοά.2(}.45.15048). 

ὁμότιμος, 1. ἐμαὶ 15: ΠΟΘ πάντες υἱοὶ καὶ ὅ, Ταβῖ, 41α].134. 
4(Μ.6.188.4)}; ἀνθρώπους ὄντας ἐν ἅ, τῇ φύσει ΟΥ̓ Ν γ55.Φ}.1(Μ.46. 
Το 40); (ηγγβ. ἤοηι.96.2 1 τύ ον (τ1ο.220Ὲ) οἷζ. 5. γυνή; ἴῆῃ60]., οὗ 
Ττίη, βαπτίζειν... «εἰς τρεῖς ὅ. ΤΊΡῸ.Ρλ.2; τὸ τῆς τριάδος... ὁ, Ὀγτ, 
αρο] ογέενη ο(ρ.51.27; 61.1828); (61. γΖ.ἢ..6.2.1τ0.21τΜ.8ς5.12800}; οὗ 
ἘΔΙΠΟΣ 8πα ὅϑοῃ ἡ ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρὸς ἀφωρισμένη τῷ υἱῷ καθέδρα, 
τί ποτε ἕτερον, καὶ οὐχὶ τὸ ὃ. τῆς ἀξίας ἀποσημαίνει; Β65.ΕΗΉ. 
1.25(1.2268; Μ.20.5688); τὸ ὅ. τὸ πρὸς τὸν πατέρα (ὮτΥ5.ἤ0η1. 
71.2 τη Μπ|ρφι(γ.6068); ς. ἀαϊ,, 8.29. 1(7.342Ὲ); ς. ροπίς,, ΤἈάτ, Ζαεῆ,. 
2:8,(2.τόοφ); τεῖ, Ἑππποπηαπ ἀοοίσίπο ἕνα.. εἰς τὸ ὅ, τῇ κτίσει τὸν 
μονογενῆ καταγάγῃ Β85. ἔμη.1.26{1.2274; Μ.20.5608Β); 2. ῥαγίῃρ ΟΥ 
τοὐτοῖ ρᾶγε ἐὸ βαηια ΠΟΘ ἕως ἂν. «τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν ὅ, τῇ 
προσκυνήσει δοξάζηται ΟΥ̓ ΝΥ 55.6}.3(Μ.46.1ο17}0)}; ἡ ὁ. πίστις ΤΒάοΐ, 
Αῃς,ἐχρ. 5 γηη.24(Μ.71.13480); 3. ἐφμαὶ τη ναῖε, ΟτΟΝΝ 55. οη.2 ἴῃ 
Οαηι.(Μ.44.1888) ; οἵ ἃ ρατπιθηΐ δἰζευ ϑναβθπρ ὁ, ἑαυτῷ δι᾽ ὅλου Ἰά.ογ, 
εαἰδοῖ. Σ͵(Ῥ,τοτ τ; Μ.45.60}); 4. οὗ ἐδ ξανισ ἐμ δηισέϊν κοινήν τε καὶ 
ὁ, τὴν τῆς ἀγάπης ἀκτῖνα ἐπὶ πάντας φερέτωσαν Βα5.αςεεί,2(2.32τ0; Μ, 
31.8858); μανέαν ὁ, 1 »:0γ.17.4(3.566Ὲ ; Μ.32.13364}); 5, ἐφμαὶ ὃ. ἐπὶ 
πάντας ἡ κλῆσις ΟΥΝ γ85.ογ, καἰ δελ.3ο(ρ.112.1; Ν.45.76}}; ἰπ Ῥῆχαβε 
κατὰ τὸ ὁ, ἐφιαίϊν, 1διδίρ.31.0; 284). 

ὁμοτίμως, 1. τὐἱμδρ ΟΥ ΤΉ γεςρεεὶ οὗ ἐφιαὶ βορομν; οἵ Ττπ, ἕνα... 
ὃ, ... προσκυνηθῇ ΤΜεῖβ.ραϊ».7(Μ.18.3974}; τοί ἰδ κατα ποηο!τ, 
ιοπ Ατ,ε,ἦνο.4(3.2618); 2. ὅ. ἔχω δὲ οὗ ἐφμαὶ ναΐμσ, ΟτΝ γββ. ον. 
εαἐφεί! 2Β(ρ.τοῦ,τ4; Μ.45.}38); δέ ἐφμῖναϊίεμ, ἰδ. 4ο(0.163.7; το40)); δε 
ἐφμαὶ ἐπε ΠΟΉΘΗ ὡς τοῦ παιδὸς ὅ. 55. ἔχοντος] πρὸς τὸν γεγεννηκότα 
(ῃγν5,ἤ0.1.26.2 ἴῃ ΤΟ ογ.(1ο.2308); 3. ἐφμαϊίν, [Β65.15.ττϑίτ 4614; ΜΝ. 
30.3004); ΟΥΝ γ85.0γ,εαἰεοὶ. 2) (ρ.το4.5; Μ.45.720); ΟΠ γγβ.ἤονη.15.2 
τη 70.(8,808). 

ὁμοτράπεζος, ὁ, (οὐϊδ- ΟΠ ΩΉΟ,) ὁ. τοῦ πάντων δεσπότου Ἰ5]ά. 
ῬῈ].ρῤ}.2.5(}1.γ8,4618); τοῖς ἱεροῖς συλλόγοις ὃ. 19.3.3] 6(1ο240); αἱ 
εὐοματίϑί, τι πειδαρῤὶ.2.1το( .88.18844), 

Ἐδμότρητος, ῥίεγεσά ἰορείλον, ΝΟππ, αν. 7ο.του δ Ν.4..9Ο18). 
Ῥὁμοτροπέω, ὑὲ οὔ 18ὲ ξαρις αἰ βοσίοη. οὐ τᾶν οὗ ἰἶ{ε 5; ς. σομῖτ,, 

Οντι χίαρκι σε». 2(1.320); ἀ05., 1Δ. 70.το(4.8320). 
ὁμοτροπία, ἡ, Ξαριέηδες οὗ ἀϊεροςίοη οὐ τᾶν οΓ Πἶε, ΟΥ Νὰ Ζ.Ρ. 

23ο(Μ.37.3732} Πιοπ,Ασ, δ.ἢ.3.3.1(Μ.3.4288); 18δ.7.1.2(5568). 
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ὁμοτρόπως, τὐὐ [6 φαγιέ ἀϊεροσιοη, Ὀϊοπ,Ατθ.ἢ.3.3.1(Μ.3. 
4288). 

ὁμότροφος, πον ςἠ θα τὴ! 186 φανηῖ ἤοοά ; γοῖ, Θασματιβί, οι, ἄσ. 
ε.ἢ,3.3.1(Μ,3.4288}.Ψ 

ὁμοῦ, ἱοροίπεγ, ἴθ ΡΏΤαΒ65 ὁ, μὲν...ὅ, δὲ..., δοίᾷ.. αηὰ, αἱ οπεέ.. .αμά 
ὃ, μὲν διδασκάλους ἀποστέλλων... ὃ, δὲ ἐκκόπτων (Ὠτνπ5.ἠοη!.801 ἱμ 
Δ (7. 1208) ; ἐδ.14.1(1188); ὅ. τε...ὅ. τε... ἐδ. 9.4(1348); ὅ. τε-..«καὶ..., 
ἐρηξάϊαιεῖν, 5 δοῦν 5 ὅ, τε γὰρ ἐτέχθη τὸ παιδίον, καὶ ἡ μαῖα... 



ὗ 4“: ἤ ὁμοὕπόστατος 

Βα. λεχ 6. π(τ. 5485; Μ.29.1294); ὕῃγγβ λσηι. 4.0 τη Μιε(η)η.648); ἰά. 

ποηι.7.5 ἴηι βον. (το. 4860,Ε)}; τι Ρῖορ]., ας ϑσομ 5 ὅ. φανείς ἰά. 

μον. 8.4 ἡ ΜΙ (Ί2:0). ὔ 

πόμούπόστατος, μη ἐτι οη6 ῥένσοη ὁ. δὲ οὔτε πρὸ σαρκὸς ὁ λόγος 

γέγονε τῷ πατρί Τιεομ! ΗΝ εὶ.2.1(}}.86.15338}; οὐ γάρ ἐστιν ἡμῖν 

ὥσπερ: ὁμοφυής, οὕτω καὶ ὁ. Απαοβῖνληῖ. Κγ.(ρ.135.2; Μ.89.12810}; ὁ. 

ἐστι, τὸ εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπόστασιν ἄλλῳ συντεθειμένον αχ. 

ριιϑε(Μ.91.152.}; 14, Ἐριτσ(ῖ.01.5520); ὅ, εἰσιν, ὅτε δύο φύσεις ἐν 

μιᾷ ὑποστάσει ἐνωθῶσι, καὶ μίαν σχῶσιν ὑπόστασιν σύνθετον, καὶ ἕν 

πρόσωπον, ὡς ψυχὴ καὶ σῶμα Το.) .ἀταϊοει.4Ἅ8(Μ.94.6244}; 1ᾶ, αεοῦ. 

το(.94.14408); 1ἃ. 4. Ν κί. 46(Ρ.518). 

[Ἐ]όμοφόριος, ἔοτ ὁμαρόφιος ΕἸπ.6}.27(}1.77.1θο τα). 

ὁμοφραδής, (αἰ ΊΉΡ ΟΥ̓ ἀργοοίηρ ἰορείδεν, Νοπη,ῥαν. 0.4:40(Μ.43. 

1814}; Ὁ.1: Δο(δ128). 
Ἐόμοφρονία, ἡ, εσηεογά, ΗΙΡΡΝοδι.7(Ρ.241.19; Μ.τ1ο.8138). 

Ἐὀμοφρόνως, {7 μντὲν οὗ νεῖμα, ἦι εομοογά, Οοηςί..4.Ρ}.2.44.2; τὸ. 

3.10.2; ὃ. τῇ ἁγίᾳ θεοῦ ἐκκλησίᾳ ἘΡΙΡἢ.᾿αον.71.το(ρ.434.1; Μ.42. 

6698); σὲ τὴν-.«μητέρα θεοῦ...οἱ πιστοὶ ὅ. μεγαλύνομεν Ἶ0.1).εαγηι. 

αϑομριρι ἐν 84(Ρ.228 ; Μ.οὅ.8450); 110.1).6ῤ.7. ρα τί ος. 3450). 

ὁμοφροσύνη, ἡ, εοπεογά, μπαηΐίν, ἀργοεπιθηὶ, ΟἸϑτη. οὲν. 4.21 

(ρ.3ο7.6; Μ.8.13448}; ΜΕΙΠ. 5 γ»Ρ:}.3.14(Ρ.45.4:; Μ.18.858); Επ5.6. 1.1. 

τσ(ρ.75.12; Μ.24.856Ὰ); συντρέχουσι τοῖς διωκομένοις..«τῇ ὃ. ΑἸΠ.}. 

«Αγ. (Ρ.228.1; Μ.25.71924); ἔστω πάντων ὅ. ... τὰ δὲ τῶν πατέρων 

φυλάξωμεν ἰά.Ἐγη.ο(ρ.26.26; Μ.26.696Ὰ}; (Πτγ8.μοηι.5.1 ἐπ τον (το, 

150); τὴν πρὸς τὰ θεῖα καὶ ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὁ. Ῥοπ, ΑΥ.ε.ἢ,..3.3. 

5(Μ..3.43224}; Μαχιοριδει(Ν.91.1134}; οὗ ἙΔῖθοΥ ἀπὰ Θ0ῃ εὕροις ἂν 

τοὺς ἑκατέρους ἕν κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὁ. ΤΟΥ Νυ585..4γ.ο! δαν.τ2(}}.45. 

1300 Ὰ). 
ὁμόφρων, 97 οπε νερά, ἀργόείησ ΜΊΤΝ, Πίου. ἃ}. 0.1 .5.}..6.7.5.1 

(4.20.6418); ΑΙ. Θίση.τ(ρ.46.14:; Μ.25.48098); ὅ. ὄντες πρὸς ἀλλή- 

λους Οὐηεὶ, 4Ρ}.2.44.2; ο. φερλῖτ,, Ἐα5.Π)οτ, εοηδεί(ρ τος, 8; Μ.89. 

2770); (61.Ὀγ2.}}.6.3.12.2; ο. ἀδϊ., Πονι ἰδ. τ5.1; Ογτ Μ ο.28(. 

4140). , 

ὁμοφυής, ὁ 11:6 δανι παίανε; 1. ἴπι 561. Ἐπ5.4.6.τ.τοίρ.45.11; Ν,, 

22.850); οὗ τχθῃ τῇ οὐσίᾳ ὅ. εἰσι Αὐισγηςπ(ρ.276.28; Μ.26,γ880); 

ἄγγελοι πρὸς ἑαυτούς, καὶ τὰ ἄλλα πάντα, ὡσαύτως ὃ, ἐστιν ἀλλή- 

λων ἰἅ 2.5 εγαρ.2.3(Μ.26.6128) ; οἵ 501] αηα μοάν, Τάτ ῥγουϊά. (4. 

644); Ῥίοπ Ατ .».11.2(Μ,3.0524}; οὗἩἨ {πϊπρβ οἵ βάπλθ ρέπυβ, Ὀυϊ 

ποῖ πΟΟΘβΒαΥν ἰποβα οὐ β8τηε 5ρβοῖθβ, Ταατιαρυς ορηϑε.2(Μ.01. 

14120); 2. ἴπ6ο]. ; 8. τεῦ, ΤΥ η, τὸ...ὅ, τῆς ἁγίας τριάδος ΑἸΠ.6ῤ. ϑέγαρ. 

τ.17(Μ.26.5728}; Τάτ Οντ αροῖ, ΤΆΔΙ, οίρ.154.το; 6.,2280) εἷΐ. 5. 

ἐκπορεύω; Μαχ.ρ. το Μ.01.5520}; 670... λον. (Μ 96.661: .); Ὅ. οὗ 

Ἑρίβετ δπᾶ ὅθι, ἰὰ ἐΠαδιταιίοη φυτὸν εἶπον ἀπὸ σπέρματος ..«ἀνελθὸν 

ἕτερον εἶναι τοῦ ὅθεν ἐβλάστησε, καὶ πάντως ἐκείνῳ καθέστηκεν ὅ, 

Το. ΑἸ. ἀρ. τ τόμ. τϑίρ,6ο.1; Μ.25.5050); τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας 

ἴδιος καὶ ὅ, Ατἢ..47.1.58(}1.26.1238); ὅ. ὄντα διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ γεγεν- 

νῆσθαι ἰᾷ.Ἐγη.48(0.272.27; Μ.26.7770); 1δ.52(ρ.276.12; 7884); αἱ ἐδιό- 

τητες...τὸ ὁ, τῆς οὐσίας οὐ διακόπτουσιν Β45.Εμη.2.28(1.265Β; Μ. 

29.6378); ὈΙάντη. Τγῖη.2.6(Μ.39.5248); ὁ. τε καὶ ἐξ αὐτοῦ Οντ.ἰδ65.32 

1.205Ε}); 14, Δία], ΤΥίῃ. (ς᾽ 2010); 14. ]ο.χ.4(4.368); τῷ πυρὶ δὲ ὃ, τὸ 

ἀπαύγασμα: οὐκοῦν καὶ ὁ υἱὸς τῷ πατρί Ταηδι. Η εὗ.τ:3(3.547})}} ὁ... 

θεός, ὁμοφνοῦς ὑπάρχει λόγου πηγαστικός {νυ Τυῖη. τλ(65,.204; Μ.77. 

11490}; 10... 7}αδον.2:-(Μ.94.14490); Αὐδῃ ἄρηΐαὶ οὐχ ὅ. ὁ υἱὸς τῷ 

πατρί Ὠϊάγτα. ({845.) Επρρι.4(1.2918 ; Μ.29.Ἴ00Ὰ}; 6. Ομ 510]., ἀοηϊοᾶ 

οἵ ὅοῃ ἴῃ ἀἰνίπε παῖστε ἴῃ τεῖ. τὸ οἵθαῖατοϑ πῶς ὅ. ἔσται τοῖς ἀγ- 

γέλοις ὃ υἱός ; Ογτ ἰδο5.2ο(51.2040); οὐκ ἄρα ὃ, τοῖς πεποιημένοις ὁ 

υἱός Ἰᾶ. [0.1.7(4.55Δ}} ΑὙτατὶ ὁ υἱὸς..«τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὃ,, οἷς ἐξ οὐκ 

ὄντων ἡ γένεσις 1δ.τιτ(1320) ; αϑδοτιεα οὗ (ἢ τίβτ᾽5 Βυτηϑηϊν ἰη ταὶ, τὸ 

πιξῃ ὅ. ἡμᾶς εἶναι τῇ ἀμπέλῳ κατὰ τὴν σάρκα 18.το.2.(8648); ὁ. ... 

τῶν ἀνθρώπων τὸ θεωρούμενον Β83.56].0γ,25.4(Μ.85.2038); Αμαϑβῖ. 

Αηΐ, ῥ΄.(Ρ.135.2; Μ.80.12810) οἰϊ.5. ὁμούυπόστατος; τοῦ γηΐνου σώματος 

τοῦ ἡμῖν ὅ. Μαχιατηδῖν (Δἴ .91.13008). 
ὁμοφυΐα, ἡ, ἑἀορετίγ ὁ παίμνο, Ογτ αάον. (1.210 Ὲ); Μαχ.αηδὶ». (ΔΜ. 

ο1.13120}; οἱ ΕΔΈΠΕΥ πα Βοη, ΟΥΝα:.ον. 29 τό(ρ.98.1τ; Μ.36.964}; 

Ῥτος,(.15.1τ: τοί 1.87.20408). 
ὁμοφυῶς, ἐ ἑάρμν οὐ παΐγε πάντα τὰ φυσικὰ τῆς τριάδος 

ἰδιώματα....ὅ. ὁρᾶται ἐν τῷ υἱῷ, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ πατρί, καὶιὲν τῷ ἁγίῳ 

πνεύματι Απδδῖ.3.Ποά.τ1(Μ.80.2640). 

ὁμόφωνος, ἐῤεακίηρ [16 5αρ!δ ἰαηριαρα, ἈετοΘ ἴῃ αργεεριοηΐ, Ἐλιβῖ. 

δηραεί, 25(ρ.55.24; ΝΙ.18.6654); Επ5.0.(0.3.14{Ρ.83.26; Μ.2ο.τούρο); στ. 

Νγββ.ογιοαἰσεϊ 26(ρ.τοο.8; Μ.45.608} ΟΕΡΙΝ.(431)αε.τίρ.28.9; Η.1. 

1384); ο. ἄατ., Ὀιάγπι, 7γίν.3.2(Μ.30.7880); Θ0οΣ.}.4.2.26.4(Μ.67. 

2684). 
ὁμοφώνως, τοί; οπ ὑοῖεα ΟΥ̓ ἀσεονά, Οὐ Ν γ85.αηῆη εἰ νες. (Μ.46. 

728); τεῦ, νΐπβββ. οὗ Ἔναηρο 8ῖ5, (ῃγγ8.}0):.17.3 ἦπ 7σ.(8.τοτα}); 

1914. Ρὲ].6}}Ὀ.4.55(}1.78.ττοβα); 110. .κορι5(Μ.06.6530). 

οὔΖ ὁμωνυμία 

Ἐὀμόφωτος, Ξἀίπίηρ τοῖς τἢδ᾿ φανε ἰΐρλὶ; οἵ Ῥείβουβ οἵ Τυῃ., 

1 δ65.ΝαΖ, ἀταὶ.3(Μ.38.860). 
πὁμοχορέω, ἴογ ζόὁμοχωρέωλ, 30 ῥοπιοαγά ἰορείλιεν, ΑἸεχ.β4]. Βαγη, 

22(ρ.4438). 
Ἀῤδμόχριστος, σμοϊμίσαᾷ τοϊἦ 416 βαιά ποίου, Αὐτ οη ἤσνι.40 

(Μ.89.τοϑς0). 
Ἐὁμοχρόνιος, εὐηἰδηρογαγν, ἘΡ.Η εν (Ὁ.69.1}). 

ὁὀμόχρονος, 1. εὐπίεηῥογανγν, ἐοΗ ΡΡΟΥΩΜΕΟΉΣ, Αἰτο.ἐἤγοη.13.1 

(Μ.10.738}; ΟΥ ΝΑ 2.0ν.15.5(Ν.35.0200); ἐν.45.28(ΛΔ.χ6.6610); 2. οὗ 

ἐδ Ξαηῖα αρό, εοευαὶ τὰ κακά...ὅ. αὐτῷ [56. 04]. «λέγουσι Ομ γυβ.ἤόηι. 

2.5 ἴῃ Αε.(9.214Ὰ}; ὁ λόγος....οὐδὲ ὅ. τῇ σαρκὶ τὴν ὕπαρξιν ἔχων ὈνΥ. 

ἱπεπιηΐίρεν, (51.6040); ἡ χάρις..«οὐχ ὅ, ἔχει τῇ ἁμαρτίᾳ τὴν βασιλείαν, 

ἀλλ᾽ αἰώνιον Τπάτ Κορε ττί4.6δο); οἵ βοὰ] ἀπά Ὀοᾶν, 1ᾶ.ἐβ.13ο(4, 

1216); οἱ Ττίη., ΤΑ]εχ. 54]. οντεσιερ (Μ.87.4ο88Ὰ); οὐ.. «πᾶσα σύνθετος 

ὑπόστασις ἀλλήλοις ὅ. κατὰ τὴν γένεσιν ἔχει τὰ μέρη ΜΑΧ.ἐβ.1 2(Μ οι, 

Ξ250); ὅ. τῇ σαρκὶ τὸν λόγον ὄντα ὑποτιθέμενος ἐδ.τ2(4808). 

᾿Ἐῥμοχρόνως, αἱ ἰδε Ξαγη6 ἐἶπιδ, στιν υβ5. μον;.7 ἴα σαὶ (Μ.44. 

9370); 10.ΟἸἶπη. ςεαἱ. 5(Μ}.88.7800). 
["]ὀμόχρος, 1.1. ἴογ ὁμόχωρος, Τηατιϑειᾶ,ῤῥ.2.21:2(}1.00.16410). 

ὁμόχωρος, ἰἐυΐηρ τη 6 φαρης ρῥίαοε, ἘΡΊΡΒ, ἤαεν, 51.14{Ρ.267.27:; Μ. 

4τ.οτ6Α). 
ὁμόψηφος, 1. ἀργεεῖτρ νπτὴ, Οοηβῖρ, ΟΕ]. ΟΖ. ἢ. 6.2.4. ἴοτ ὁμο- 

ψύχους Ἰά,ἈΡ.Ἐπι5.0.0.2.71(ρ.70.2; Μ.20.10440); 2. ἐχργνεσσίηρ ἰἦε ξαγηε 

ορίημϊου ὅ. γράμματα ΘοοΥ.ἢ.6.4.12, 48(Μ.67.406Ὰ}. 

Ἀδμοψυχέω, δὲ ο οπ6 Ξομῖ τῶν πιστευσάντων εἷς Χριστὸν ὅὁμο- 

ψυχησάντων ἀλλήλοις Οντ. [0.1τ.1τ4.907}0}; Ὑπάγ.διυᾷ.6}}.2. ΚΞ ο(, 

00.12738). ᾿ 

ὁμοψυχία, ἡ, μνεῖίν φῇ σοι, οοπεογά, μρταμῖναέν γενώμεθα ἕν πρὸς 

ἀλλήλους τῇ ὁ, ΑἸἢ.44γ.1.2ο(Μ.26.3640); ἰά.ορ. Αγ. τοί Μ.26.10450) ; 

ΟἈσγβ λον. 20.6 ἐν ἘΡλ(ατ. 1520}; συνείροντος εἰς ὁ, αὐτοὺς τοῦ... 

σωτῆρος ΟΥΤ.15.2.1(2.2008); συνθήκας ὁμοψυχίας ποιήσασθαι πρὸς 

αὐτόν ἰά. ἀπι.6(259Ὰ); ὁ Χριστός..«σνλλέγων ἡμᾶς εἰς ἔνωσιν..«ἐν ὁ. 

4 αἰον.το(1.5320}; 85 βίγ]α οὗ δά άγεβϑ (οἔ. [.41. ὑδδίγα ΓῺ) 

ὑμῶν ἡ ὅ. Ὀδατά,ορ. Α16κ. 80. ΑἸ αροὶ, Ξε. 3ο(ρ.τιϑ.τ; Μ.25.3210}; ἡ 

ὑμετέρα ὅ. (οά. 4.51. 
ὁμόψυχος, 1. μη ἴῃ 5σμὶ, ἀργεείηρ ἰορεί μεν, (οπβι.ρ. Επβυ.(. 

2.7τ(0.70.2; Μ.20.10440}; τὸν ὁ. ἡμῶν Ἄνθιμον Β45.2}.2το.π(3.2160 ; 

Μ.32.1164); Οσηεῖ. ΑΡΡ.6.18.1τ; Ογγ5.5ας.1.4(0.15.22; 1.3670); τοὺς 

ἐχθροὺς οὕτως ἠγάπησαν, ὡς οὐκ ἄν τις ἀγαπήσειε τοὺς ὅ. 1 8.10.2 

ἤη Ηεβ.(12.1848}; τὸν ὁμοψυχότατον ἡμῖν Γάϊον σγπθ5.ρ.4(Μ.66. 

13418); ἴῃ ΡοΪ τε δἀάγεβο ὁ. συλλειτουργῷ...χαίρειν ΑἸΕΧ. 655... 

ἀμκαρ. ΑἸ, αροὶ. πε 66(ρ.τ45.1; Μ.2ς.368.); ΟΑπς, (358).}.5)}η.8Ρ. 

ἘρΙρμ.ἠαον.73.2(0.268.31; Μ.42.404Ὰ}; 2. τηεῖ.; 8. ἡπαητοις ὅ, 

ἀγχίνοιαν Ὀοπβῖ.ΆΡ.Εύ5.0.(..2.6βῴρ.68.0; Μ.20.10408}); τῇ εἰς Χριστὸν 

ὀμοψύχῳ. «πίστει ΑἸ. ερ.ὀπεγεῖ.1(Ρ.177.9; Μ.25.237}0); Ὁ. πη βασι- 

λικὸν χρῖσμα ὅ. τῆς πάντων συνέσεως (οπϑῖ.ον.5.εττίρ.169.2; Μ.20. 

12658); ὁ, συζυγίαν τ ΝΖ. ον.8.5(Ν1.35.7030); 3. μαυΐηρ ἐμε βάν 

φοις οὐ ερίγίμαϊ! παίιγα δούλων τῶν ὁ, ὑπερορᾷς; ΟὨγνΒ.Ποηι. 2.7 

25 ΤΟ ογ.(το.τοῦΕ). 
ὁμοψύχως, μηπαηπίνπιομσῖν, τοῖν οη6 ἀεοογά, ἴηι παν Ή,), (σης. 

4ΡΡ.3.19.2; ΝΠΜαρ, δ4(Μ.79.τοπ60); Πεὸ Μαρ.ρ.35.τ(ρ.40.21; 

Μ.ΡΙ,.54.ϑο44). 
ὀμφακίζ-ω, 1. δέαγ μηγῖρε ργαῤῥες, ΟΥ᾽ "νη Μιατι438.(Μ.17. 

2018}; 2. δὲ 501, ταεῖ, τὰ νοήματά σου.. οὐδαμῶς “νοντα ΟΥΞοὐοί τη 

ζαρ.116:.(Μ.17.2848}; 3. δε ὠηγίρε, ταθῖ, μὴ θελήσωμεν “ποντες ἔτι... 

διδάσκειν ΝῚΦΡ.2.τοα( Μ.19.2450). 
ὀμφάκινος, οὕ ἐῤι6 εοἰοιν οὐ ηγίρε ξγαρες, ΟἸοπ. αεά.2.το(Ρ.222. 

14) Μ.8. 5284). 
ὀμφή, ἡ, νοΐεο, Ὀντο ἰαρμισεηδ(1.τ8τα}); κατὰ θείαν ὁ. Ἰὰ.Ος.2ο(3. 

420); ὑποκάρδιον ὁ. Νοπη.αγ. 0.6: τ5(}1.43.7068). 

ὀμφήεις, ογαομίαν, Νοπη.ραν.ο.1:49(Μ.43.760Ὰ}; ἐῤ.τ 41:2τ(8648); 

Ῥαι]. 511. 5οῤἧ.οο7(Μ.86.21574}. ᾿ 

ὁμωνυμέω, 1. παῦε ἰδ Ξανθ πάηιε, ΟἸδτη. 5 ΙΓ.8.8(ρ.95.10 Μ.0.5028}; 

Οτ.1α].το(ρ.154.21) ; ϑοπε. ΗΝ ει.3.8(Μ.86.16360); 2. δὲ ἐφιυοεαῖΐ; 

οἵ ποτᾶβ ΜΗΪΟΩ δχθ [88 ϑάτὰα θὰ: δανα αἰ ἴογοπε πιθϑπίηρθ ΨΏΕπ 

ἈΡΡΙε4 το οά οἵ πιᾶπ (6.8. 'ροοά), Ἰϑ1α,ΡῈ],6}}.3.02(Μ.)8.706}, 

1911,8). 
ὁμωνυμία, ἡ, 1. α μαυΐηρ {6 Ξανθ παριο, υεγϑαὶ τάἀεντὶν τ ἃ. ἴῃ ρεη. 

πότερον δὲ ὃ. ἐστὶ δύο ὄντων Λαζάρων...; ΟΥ. Ῥ΄.77 ἴῃ 7.0.(ρ.544.3}; τῇ 

τοῦ πάππου κοσμούμενος ὅ. Κωνστάντιος Ἐλι5.}.,.4.4ο(ρ.133.6; Μ.20. 

τ1880); ΟΥΝγββ.ογ. αἰεὶ, τ(ρ.8.6; Μ.45.138); ΕΧερ. Μο.9: 48 σκώληκά 

τις ἀκούσας μὴ διὰ τῆς ὅ, πρὸς τὸ ἐπίγειον τοῦτο θηρίον ἀποφερέσθω 

ἐδ. 4ο(ρ.τό3.χ6; το5Ὰ}; Ομγγβ.λοηι. 14.1 τη 17ο.(8.79(); 151 4.}6]1.6Ρ}.3. 

41(Μ.78.752}0,7534}); Ῥ. ἱπ 1Π60}. ΘΟΠΙΓΤΟΝΘΥΒΥ Σ 1: ΨΠῸ ἘΠ ΟΙ Ϊ81|8, 

Ὅτ, Νακ.0ν.29.τ4{Ρ.94.1884,; Μ.36.920 8.) ν. ὁμώνυμος ; 1). νι Μδοο- 

ἀοπίδηϑ τὸ ἅγιον πνεῦμα τὴν ὅ. ... πρὸς τὸν θεὸν ἔχει Τϊάγτη. ΤΥΪΠ.2.3 



ὁμωνυμικός 

(Μ.39.4760); 111. τ Νεριοτίδηβ, ψῆο. σοπορα]θα ἐμοῖσ ἀοοίτίης οὗ 
ΕἘἾΤΟ 5ΟῺΒ ὉΠΟΥ͂ ἃ τη τον ν ΤΡ 8] 1ἀϑητ1γ οὗ [Π6 πᾶπιδ 501, ΟΥ (τ βῖ, 
Ογτ Ῥμίεἠ,τϑίρ.35.24; 5..14τΕ};, ὙΤμάοι Απς λον. 3.4{0.72.34; Μ.77. 
13880); Τυβιῃ ερηξαπαίλ, Δ(ρ.90.30; Μ.β6, τοι 54); 2. ατηδιρεϊίν, 
1514, ΡΕ].6}»}.3.92(Μ.78.79074}; ὙΠπάι,  σεεΐτ3:2(2.751); ὙπάγιΑθας,, 
οριιδε.2(Μ.07.14730,0}; 3. καθ᾽ ὁμωνυμίαν ἐφμυοσαϊίν, 50 5 ἰο σ0η- 
ὕέν α ἀομδίε γιεαμίηρ; οἵ Ἰδτηστις ΟΠ ῖβι 5 ἱπηαρα “ΟΠ τ ς᾽, ΤΠάγ. 
ϑιθα,ο,,2.162(Μ.99.1512})); 4. ατρριδίρμοιις, ἐφμίνοεαὶ τογά, ἘΡΊΡΗ. 
ἡἠαεν 6 4.8(ρ.411.9: Μ.4τ.τοϑι); ΒΙάντῃ, Τγέρ,.5.3(Μ.30.4761,8). 

Ῥδμωνυμικός, ἐφμίυοσαϊ, δεαγίηρ ὦ προ οί τηξαμίηρ; ΟἿ ἡτουβρ 
οὗ Ομ τίϑε 5 ἔπιασε, ΤΠατϑευαάᾶ,ερΡ.2.8ς}1.00.1329.). ὦ 

Ῥδὁμωνυμικῶς, ὁγ 16 τἰ8ς ὁ 6 ξαηιδ ἱόγηι, ἘΡΤΡΏ Παεν.35.2(ρ.42. 
20; Μ.41.632Ὰ). π πῆς 

᾿ ὁμώνυμος, λαυΐηρ 6 δανμο Ἡσηῖδ; 1. τοβϑο, 85 βιιρϑὲ., παήπέσαξκε, 
ὁ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὁ. [1,6, Ἰοβῃπα] ΤΏ τ σι; 34 ἦι Ἐχ (τ.χ46); 2. ἐφιῖ- 
υοοαΐ, απιδιρομς τῶν ὅ, λέξεων Ταϑβι. ἀἸαὶ.34.τ(Μ.6.,5484}; ΟΥ̓ εονηηῃ. 
ἐπ Οὐ. Ρ. ῥ τος. τ4.2(0.60.7,28; Μιτ2.808,0); ΙΔ. ἐὐηηηΐη ΜΠΟτοιχό 
(Ρ.20.2ο0; Μ.13.8720); ΤΠ Θομξ, Β. σφε. το. (Μ.86.τ26το) ; 3. πιδαξ, οἷν. 
5 βιρβί., ἐῤφέηρε ἀσημοίθάᾷ ὃν ανιδίρμοιις ΟΥ ἐφιίνοξαῖ τυογάς, Π ΠῊΡ5 
μανίην ἐμι6 ξαγῖς παιθ δμὶ ΔἸ βονγομὶ ἀοβηίίονις; ἃ. ἀοῇ,, ΟἸοτη, εἰν. 8.8 
(ρ.95.17; Μ.9.5024}); ΟΥ. λοι, 2.0.1 ἐπὶ 6γ.(0.17}.17; Μ1.13.ΞΌ1Ὰ}; 1514. 
Ῥε],.Ρ}.3.92(Μ.78,γοόο); 70.) .ἀταϊφοί ἀτ(Μ.94.ποόΑἢ); Β. τῆοϊ., 
ΕΧΕΡ, ΤΕ ΘρΟΙσΊῚΙ ἡ μεταμέλεια αὐτοῦ [56. οἵἩἨ (04] ὁμώνυμόν ἐστι 
τῇ ἡμετέρᾳ μεταμελείᾳ [1.86, Πὰ5 Ξᾶτὴ6 παῖδ, δας ἀπ ἴροσεπὶ πδίυγο] 
Οτ λοη!,20.1 ἐπὶ 76γ.(0.177.11} Μ.13.56014); (Ἐπποιηΐδη), οὗ Βδῖμος 
Δα Βοὴ 85 ὅ,, ατ  ΝαΖ.0γ,20,13(ρ.93.7; Μ.36.024}; Τιεουιῖ, ΗΠ οη ΡῈ. 
2(Μ.86.γ769 4); 4. μαυΐηρ οπῖν ἐδ ξαριθ παρο, το. Τοβιοσίδη ποταίταὶ 
ὉΠ οἱ (γιὲ πῶς οὐχὶ κατὰ τὴν τῶν ὃ, ἕνωσιν, τὴν κατὰ τοὔνομα 
μόνον ἔσται ἔχων τὴν πρὸς θεὸν κοινωνίαν ὃ Χριοτός, οὐχὶ δὲ κατὰ τὸ 
ὑποκείμενον τῷ ὀνόματι πρᾶγμα; Τ,εοπί, ΗΝ ἐε,.3.8(Μ.86.τό 260) ; ςἔ, 
ΤΗάοῖ,πς, ἐλ. ογηηϑ.)(Μ.77.13244). 

ὁμωνύμως, ὃν οὐ ἩΡΩΔΕΥ ἐδ δανμα παιμε(ς), Ἰτσθν μαεν.:.8,5 (8.7. 
5364); ΟἸαπι. 5 !».1.το(ρ,3τ.15; Μ.8,7440); ὅ, πᾶσι τοῖς σωματικοῖς ὄνο- 
μαζόμενα οὐ σωματικά ΟΥἠ1αἰ ττίρ.146.7}; ΟΣ  Ν γ55.0γ.οαϊδελ.τ(ρ.7. 
1ο; Μ.45.124); ΤΗατ,φ οδ ἐπ Οδη. (1.104); πῶς οὐχὶ ἐν τῇ εἰκόνι ἃ 
εἰκόνιζόμενος ὅ, ὁρᾶται; ἜΠάγ, δια. 6.1.1) (ΜΟ9ο. στο) ; ΟΠ τ βίο]. ὁ 
μὲν γὰρ φύσει.. υἱὸς ὁ ἐκ θεοῦ πατρός ἐστι λόγος" ὃ δὲ ὃ, τῷ υἱῷ υἷός... 
ὃν δὲ ἀνέλαβεν ἄνθρωπον, οὐ φύσει θεὸς ὧν διὰ τὸν ἀναλαβόντα αὐτὸν 
ἀληθῶς θεοῦ υἱὸν ὁ. αὐτῷ χρηματίζει ΝΝεβῖ, ῥ.Β δίῃ ρ.217.10,218.2)Ρ. 
ὕγτ, Τ}λμίς.δ(ρ.46.1,6; 52, κΕξ.Ψ 

ὁμώροφος, δεΐίηρ μη6εν (ἠδ 5αρδ τοσοῦ; ταβῖ., Οὐ. Ν  ζιεανι,τ.2.ς.4 
(.1..37.6424). , 

ὁμῶς, Πκ6 λέοντος ὃ, βωστρεῖν Ἑπιάος Ον»γ.2.204(Μ.8ς.8ς74). 
ὄναρ, τό, ἀγέα, 180 διάνοιαν ἐξ α ἄγεαμε (ἰτεαϊοα τορεῖμοετ 

ΜΠ ὄνειρος, δ), 1. ἴῃ θη. τῶν ὀνείρων οἱ ἀληθεῖς..«νηφούσης εἰσὶ 
ψυχῆς λογισμοί (Ἰετη,ῥαεά.2.0(ρ.2ο7.22; Μ.8.4οόο); τήν τε ἀλήθειαν 
αὐτὴν ἐποπτεύσαντες.. «τοὺς ἀληθεῖς τῶν ὀνείρων ἐναργῶς καὶ φρονίμως 
ἀποκαλυπτώμεθα 1. (ρ.2ο6.28 ; 4064); τεῦ, ἔτπια 'ρποβίϊο᾽ προορατικὸς 
ὧν καὶ ἄκαμπτος ἡδοναῖς ταῖς τε ὕπαρ ταῖς τε δι᾽ ὀνειράτων 1. εἰγ.6.1ο 
(0ρ.471.12; Μ.9.3008); καὶ ὀνείρους βλέπων τὰ ἅγια ποιεῖ καὶ νοεῖ ἰδ. 
7.12(Ρ.56.5; 5086); ἴῃ τε]. ἕο ρτορῃοῖίς τενϑιατοηβ ὥσπερ ὄναρ 
πεπίστευται πολλοὺς πεφαντασιῶσθαι τινὰ μὲν θειότερα τινὰ δὲ περὶ 
μελλόντων βιωτικῶν ἀναγγέλλοντα..., καὶ τοῦτ᾽ ἐναργές ἐστι παρὰ πᾶσι 
τοῖς παραδεξαμένοις πρόνοιαν, οὕτως τί ἄτοπον τὸ τυποῦν τὸ ἡγεμονι- 
κὸν ἐν ὀνείρῳ δύνασθαι αὐτὸ τυποῦν καὶ ὕπαρ πρὸς τὸ χρήσιμον τῷ ἐν 
ᾧ τυποῦται...; καὶ ὥσπερ φαντασίαν λαμβάνομεν ὄναρ ἀκούειν... καὶ 
ὁρᾶν.. «οὕτως οὐδὲν ἄτοπον τοιαῦτα γεγονέναι ἐπὶ τῶν προφητῶν, ὅτε 
ἀναγέγραπται... .αὐτοὺς.. .ἀκηκοέναι λόγους κυρίου ΟτιΟ εἰς.τ.48(ρ.07. 
24; Μ.ττ.7484}; τεῦ, Μομπίβηϊβε δοϑίθβυ αὐτὴ δὲ ἡ ψυχὴ οὐκ ἐξέστη τοῦ 
ἡγεμονικοῦ, «πολλάκις γὰρ φαντάζεται... δι᾿ ὀνειράτων ἑαυτὴν θεωμένη 
ἘΡΙΡΗ.βαεν.48,π5(ρ.227.το; Μ.41.8644) ; 2. ἃ5 τηδδῃϑ οὗ ἀϊνὶπε τενοῖα- 
τίοη, Α}οε.Ἐη.13.8; ὄναρ γὰρ τῷ ᾿Ιωσὴφ..«λέγεται ἄγγελος ταῦτ᾽ 
εἰρηκέναι" τὸ δὲ ὄναρ δηλοῦσθαί τισι τάδε ποιεῖν καὶ ἄλλοις πλείοσι 
συμβαίνει, εἴτ᾽ ἀγγέλον εἴθ᾽ οὑτινοσοῦν φαντασιοῦντος τὴν ψυχήν ΟΥ. 
(εἰς τ. δδίρ.120.5; Μ.:τ.7840); Η νι, ἴδεν. 14.7; ἴσμεν πολλοὺς... «ἀμαρ- 
τάνοντας...«ἀληθεῖς ὀνείρους ὁρῶντας ἐφ.17.τ6; εἰ συμβῇ ποτε ὀνείρατα 
θεάσασθαι... καυχώμεθα (ντ. Ἡἀονμτ6(Μ.33.11408)}; ΜΟΤΆΑάοΙ τ τῷ 
(Ρ.68,11); τοί, Ας,1τ6:0 ὅπου γὰρ κηρῦξαι ἠπείγετο μόνον, εἰς τοῦτο ὄναρ 
φαίνεται αὐτῷ" ὅπου δὲ μὴ κηρύξαι οὐκ ἠνείχετο, εἰς τοῦτο πνεῦμα ἅγιον 
ἀποκαλύπτει [τεῖ, Α0.10:20]. οὐ γὰρ δὴ καὶ τὰ εὔκολα εἰργάζετο τὸ 
πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἤρκει καὶ ὄναρ αὐτῷ, καὶ τῷ ᾿[Ιωσὴφ δὲ ῥᾳδίως πειθομένῳ 
ὄναρ φαίνεται, τοῖς δὲ ἄλλοις ὕπαρ (ὮγγΞ.ον1.34.4 1 “4:.(0.2650}; 
οὕτως αἰτήσομεν ὄνειρον, ὥσπερ ἴσως Ὅμηρος ἤτησε. κἂν ἐπιτήδειος 
ἧς, πάρεστιν ὁ πόρρω θεὸς ὅψη. δον. τ (ρ.τό67.ττ; Μ.66.τ3οτ0); 
ἀλλὰ τῆς γε δι᾽ ὀνείρων μαντικῆς αὐτός τίς ἐστιν ἕκαστος ὄργανον" 
ὥστε οὐδὲ βουλομένοις ἔξεστιν ἀπολιπεῖν τὸ χρηστήριον ἐ.(ρ.170.6; 

963 ὀνησιφόρως 

12040); 3. τεῦ, Ρμαρᾷὴ αἰνίπατϊίου ἐξεπόνησαν... Τελμησεῖς. τὴν δι᾽ 
ὀνείρων μαντικήν ΟἸΕΙη.5,γ.1.τ6(ρ0.48.8; Μ.8.7848); ἑογρίἀάεη ἴο 
(γβείδηιβ παρατηρήσεις ἡμερῶν...κληδονισμοὺς καὶ ὄνειρα {Πγγϑ, 
»ϑεμά.7(8,80Ὲ); 85 βοιγος οὗ βυρετγϑίθοη, ὕντ. Η καίετο, τὸ.8; 4, ἃ5 
Τ68η5 Οὗ ΠΑ ὈΟΠοΑ4] ἀδοθρίϊοη ποτὲ μὲν δι᾽ ὀνείρων ἐπιφανείας, ποτὲ 
δ᾽ αὖ διὰ μαγικῶν στροφῶν χειροῦνται [56. 46 ΠΟ 5] πάντας τοὺς οὐκ... 
ὑπὲρ τῆς αὐτῶν σωτηρίας ἀγωνιζομένους Τ7υ5ξ. ταροῖ,τ4.τ(Μ.6.3488); οἱ 
νομιζόμενοι θεοὶ τοῖς τινων ἐπιφοιτῶντες μέλεσιν, ἔπειτα δι᾽ ὀνείρων 
τὴν εἰς αὐτοὺς πραγματευόμενοι δόξαν "αϊ,ογαὶ. τδ(Ρ.20.20; Μ.6, 
8484); ἀθίποῦβ Βρρθαυηρ ἴῃ ἀγδατηβ ἢ ἔογγη οὗ ρᾶσδη. ἱπιαρα5, 
Πον" ΟἾδνν,.ο.τ5. ᾿ 

ὀνειδίξω, 1. γεῤγοαεῖ, γεμῆε ὁ, ὑμᾶς τὸ πνεῦμα Τυβὶ.ἀϊα].3).2(Μ.6. 
5508); 1ὁ.82.4(672.}; ὁ. τῷ λαῷ ὡς μὴ ἀξίῳ 1δ.τ4ς. Ξ(7804); γεῤγοαεὴ 
Ὑ ΙΓ ὁ... Κέλσος ὁ. τῷ σωτῆρι ἐπὶ τῷ πάθει Οτι( εἰς, τιπαίρ.τος. 4; Μ, 
11.1600); γεργοαεῖ ἴοτ ὁ. τῆς δειλίας ΤΏΡΒη. εἶγομ. Ρ.τό4(Μ.:ο8. 
4408); 2. πεἰϊεγ γεῤγοασῖος, ἘΡ.Ιαιρά 80. Ἐλι5...6.5.τ,6ο(Μ,20.4.328); 
Οτιρἰς.2.34(ρ.τότ.4; ΜΟττ. 8568); περὶ ἀναστάσεως δὴ εἰ...πολλάκις 
ὁ, 1δ.8,4ο(ρ.264.τ6; 15808)}. : 

ὀνειδισμός, ὁ, 1. γεῤγοαεῖ φαρμακείᾳ δὲ ἔοικεν ὃ ὁ. ΟἸεχα, ῥαδά,τ.8 
(0.τ28.8; Μ.8,3280); οὗ Ομγίβε ὑπομείνας,..ὁ; καὶ ἐμπαιγμόν (οηεί. 
“4ΡΡ.5.5.3; τοῦ κυρίου βουλομένου ἡμᾶς ὑπομένειν ὀνειδισμοὺς καὶ 
κακοπάθειαν αγς, ΕΥ̓ Οβηδε.8.2(Ν|.6ς.11048) ; ζηλώσωμεν. «ἐπὶ πᾶσιν 
τὸν ἀ, τοῦ Χριστοῦ [0.).ἠο»1.2.6(Μ.06. 5850); 2. ᾿ηιθμῖ ὁ. τοῦ Χριστοῦ 
Ξγπι65.Φ. ςΒ(Μ,66.140 00). 

ὀνειδιστέον, 0:6 Ῥημ5: γερο, (Ἰοτη. ραεά.3.4{(0.251.τ8; Μ.8. 5928). 
“ὀνειδιστέος, ἰ0 δὲ τιαάδ ὦ ργομμά ἔογ γεῤγοαεῖ, ΟἸδτα, ῥαεά.τ.} 

(Ρ.125.0; Μ,8.,3218). - ͵ 
ὄνειδος, τό, ΟΥ ὁ, 1. γεῤγοαεἧ, τοῦ...ὀνείδους μεστοῦ μυστηρίου τοῦ 

σταυροῦ Τυ5τ. ἀταϊ,τ4τ.2(Μ,6.780 0); σιωπῇ τῶν ἐμῶν ὕβρεων πνίγων 
τὸν ὅ. ΒΑΒ.ορ.ττοί3.2 07; Μ,32.5208};} 2. αἀΐεργαςε Νῶς... τὸν ὅ, 
ἐκαρπώσατο ῬᾺ]}} υιΟπγγς.τ2(ρ.78.12; Μ.47.44). 

Ἐὀνειράζομαι, μαυξ ξεχμαὶ ἄγεσηες, Τιτα. Ἱ Α1.γ69}.(Μ.32.12040); 
Ῥῃοίΐ,πονῖος.3.τοίρ. 50]; Μ.1ο4.1ο 530), 

ὀνειροκριτικός, τοογίγ Οὗ αΜ ἱηΐδγργείον οὗ ἄγεανης, αν. Νὰ Ζ.ον.4ς. 
12(Μ.36,6370) ; ΟΠ τγ5. 7». 7οδ τι 3(Μ.64.5 200). 

Ἐὀνειρολύτης, ὁ, ἐπίονβῥγείον ὁ ἄγέαηις, Ἐλιβ. ΑἹ. ςογην. τ. 4{(Μ,86, 
4288). 

[᾿Ἰ]ὀνειρόμενος, ἔογ ὁμειρόμενος (οτ ὁμ-) Ὑμάγ. Βευᾷ,εῤ.2.07)(Μ 90. 
13494). 

. Ἐὀνειρόομαι, τε ὀνειράζομαι, ϑορῆτ. Η.ἐοη .(Μ.8).33608), 
ὀνειροπολ-έω, 1. ἄγεαηι (00), ἡπαρῖηε δόξῃ, οὐκ ἐπιστήμῃ, --οὔντας 

τοῦ καλοῦ τὴν φύσιν Γ]ετη. ῥαρά.2.τοίρ.220.18.; Μ.8.5244}; 1ἃ.:1γ.7.6 
(Ρ.24.2); Μ.9.4454}; πῶς τὴν αἰώνιον ζωὴν ἄνευ τοῦ πνεύματος “"εἷς; 
Βιάντῃ (845. μη (τ 310 Ὲ; Μ.20.7454); δοῦλον ἀντ᾽ ἐλευθέρου... 
“-οὖντες τὸν υἱόν Οντ. ο.τ.5(4.47Ε) ; ο. ἱπῆπ., Πίοπ.ΑἸ.6Ρ.Ἐπ5.Ἢ.6,3. 
28.5(Μ.20.276Α); Ἰ5|4. Ῥεῖ ρ,.5.203(Μ.78.15610)}; θεὸς ἔσεσθαι ὁ, 
ἐξέπεσε ΤΏΙ, Εχρολ. 51: τοῖ. (2.038); ταϑᾶ. Φιλιππικὸν..«ἐξώρισεν, ὡς 
““οὔμενον᾽ βασιλεύειν ΓὭΡΠΗ οὔγομ. Ρ 21 (ΝΜ. τοβ. 7568); ρ685, ρίςρὶ., 
ἀγεαηι οὐ τὴν “υουμένην ἐλπίδα ΟτιΝ γββ.ογ. ἀοη.(ρ.00.3; Μ.44. 
1τ1760); ΝΆ] Μ])αρη. ς6(Μ.70.τοςτῸ); ΤΝΊ μανν.6(Μ.70.6658); 2. Ρ488., 
δὲ μβαμη!θά ἐπι ἄγεανις ὑπὸ θεοῦ...-- εἶσθαι Η ον Οἰδρτ.τ,.τς ; 3. τηΐον- 
γε! ἄγδαριβ, ἰδ.9.18; 580 Ῥεγὰ, ἐρέσγργοὶ ὁ. τὰ πετεινά 1.6, ῥγαειίῖςε 
αμρανν, Ογας, δὴδ.τ.ο5, 

Ἐὀνειροπόλημα, τό, ἄγεαη:, ΟἸδΙῊ. Φ. 4.5.2 5(ρ.1γ6.9; Μ.0.6200); 
ΑἉ(Ρη.Α. 2.π(0.223). 

ὀνειροπολία, ἡ, ἀγεανηίηρ, τοῖ. (ὐποβίϊοβ τῆς αὐτῶν ὁ, συζυγιῶν τε 
καὶ ὀγδοάδων ἘΡΙΡΗ ἤαόν,31τ.τ(0.382.10; ΝΜ4.41.4738}; ἡ..«ληρολόγος ὁ. 

1δ.32.7(ρ.447.1ο; 5530). 
ὀνειροπομπεία, ἡ, “6: 4110: οὗ ἀγέαης, Ἐπ5.4.6.5 Ῥγοο, (0,203.7; 

ΜΜ.22.336}0). 
Ἐὀνειροπομπεῖον, τό, τἱ 5100} 56η} ἴα ἀἄγέαρ:, (νυ. ς.5.6(2.893}). 
ὀνειροπομπός (ὀνειρόπομπος), ὁ, γέανι- 5 ΔΕ οὗ λεγόμενοι παρὰ 

τοῖς μάγοις ὁ. [π8ἴ. ταροὶ.18,4(Μ8.6.3564Ὰ}; [τϑὴλ.ἢ6ὲ».1.23.4(Μ.7.6734}; 
οὔϑ Κιλᾶ οὗ ἀδβμιοη, 1δ.1.25.3(6818); τοὺς λεγομένους ὁ, δαίμονας ἐπε- 
πέμπουσι 56. ἔσο] ]οννοΥ5. ΟΥ̓  Βίτηοσι Μαριι3] πρὸς τὸ ταράσσειν οὖς 
βούλονται Ἠΐρρ.λαεν,6.2ο(Ρ.148,2; Μ.1τ6.32264}; Επι5.}".6.4.7.0(.20. 

᾿ 3178). 
ὄνειρος, ὁ, ν. ὄναρ. 
Ἐὀνειροσκόπος, ὁ, ἐπ εΥβν είν οὗ ἀγεαμις, Β85.}}.2το,2(3.314Ά.; Μ. 

32.7608)}; 14 ἀονμῖη ᾿πιακ(ι. τ]10 ; Μ.20.4170). 
ὀνειρώδης, ἄγεανῖν, ΟΥΝ 85. ἤόημ.ο ἴηι Οαη1.(Ν.44.0130); οὗ ΟΥῖ- 

ΡΈΠ᾽5Β Ἃἃοοίχίπο, ῥαπίασιο, ΒΟΡΗτΥ Ηρ γη. (1,87. 2180); τὸ ὁ, 
ἀγεανι ἧκε παΐμγε τὸ τοῦ κόσμου μάταιον καὶ ἃ." ὡς οὐδὲν μόνιμον 
ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ παρατρέχον ἴσα καὶ σκιαῖς ΤὨαγ, 5τηα.,Εῤ}.2.5τ(Μ.09. 
12618). 

ὀνησιφόρως, ῥγοβίαδίγν, Ογτ. Ῥς.42:8(Μ.60.8738). 



ὀνίνημι. 

ὀνίνημι (6150 ἔοτῃϑ 65 ἴτοτῃ ὀνέω), 1. (γ8Π8.ν, δέμεξι, μεὶρ τὸ μὲν 

βάπτισμα φασὶ μηδὲν ὀνεῖν τοὺς προσιόντας Τπατισον. 4. ττί(4.366); 

2. ἰηΐτατιϑ., ῥγοξί, δομθῇὲ, ᾿.ς. δὲ δεμοβιεά οὐδὲν ὥνησαν ΟὨγνπ.ἤοπι. 

γ 8.2 ἴῃ: Μ|.(7.1520) ; ΙΔ ἤοηι.0.,3 τη ΤΟον.(το.1778); οὐδὲν μέγα ὀνήσει 

1}.42,6(2948); ὀνοῦντος οὐδέν Ὑμάτ.Τ,εςτ, (ν. (Μ.86.2254). 

ὀνοειδής, ἐπ ἐπε ἐἴαβε οἵ απ αδ5; οἵ ἢ 'ΔΥΟΒΟπ᾽ ἃ5 τοργοβεηϊε ἴῃ 

Ορμῖῖε ἀΐαρτατα, Οτρὶς.6.3ο(ρ.του.22; ΜΙ11.1241Ὰ}}; 18.7.4ο(Ρ Το, 

το; 14170). ΄ “ 
Ξὀνοζύγιον, τό, γοῖε-αες, ῬΑ] υΟἠγγς.τοί(ρ.61.18 ; ὑποζύγιον Μ.47. 

28}} ἐδ. 2ο(Ὁ.129.20; Μ.41.72). 
ὀνοκένταυρος, ὁ, αΞ5-(0Ή Η7; αἰτοτηρίβ [0 Ἰηἴεγρσγθῖ Οὐ οχρί δίῃ 

{Π|5 οὔβουτα ψογάι ἀντὶ τοῦ, ὁ.᾽, ᾿σείειν᾽, ἀνέγραψαν, αὐτῇ χρησά- 

μενοι τῇ Εβραῖδι φωνῇ διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ἑρμηνείας Ἐπ5,15.13:22(Μ. 

24.1800}; τοὺς τῶν ὄνων ἀγρίους ὁ. ὠνόμασεν Οντ.1ς.2.2(2.226}0); 

καλεῖ ὁ. μὲν ἃς οἱ παλαιοὶ μὲν ἐμπούσας οἱ δὲ νῦν ὀνοσκζελίδας» 

προσαγορεύουσι ΤΒάϊ, 5.13: 22(ρ.69.17; 2.265); 10.34:1(Ρ.159.1; 2. 

215). 
ὄνομα, τό, Α. παρε; Ἐ. οὗ ΘΟ ; ἃ. ὯῸ παῖδ οδ ἢ ἜΧΡΚΈ58 Ἔβ56 [16] 

πδίυτο ἄ. τῷ ἀρρήτῳ θεῷ οὐδεὶς ἔχει εἰπεῖν Τυβι ταῤοὶ, δι. τί Μ.6. 

4218); οὐδὲν ὅ. ἐπὶ θεοῦ κυριολογεῖσθαι δυνατόν {7 πιο, Ον. Ὡτ(Ν.6, 

277Α}; ἡ θεία φύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἐπινοουμένοις ὀνόμασι, καθό ἐστι, 

μένει ἀσήμαντος ΟΥΝ γ55. γί, (ρ.8ο.16; Μ. 22,606); ὅ. τῆς θείας 

φύσεως σημαντικὸν οὐκ ἐμάθομεν Δ. Επ5.7(2 »-τό0.26; Μ.45,76 00}; 

λεγόμενος..«ὧν δὲ ὡς οὐκ ἔχων ὅ. γνωριστικὸν τῆς οὐσίας, ἀλλὰ πάσης 

ὑπερκείμενος τῆς ὀνοματικῆς σημασίας τ ττί2 Ρ.264.29; 8734}; πᾶν ὅ. 

εἴτε παρὰ τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας ἐξεύρηται, εἴτε παρὰ τῶν γραφῶν 

παραδέδοται, τῶν τι περὶ τὴν θείαν φύσιν νοουμένων ἑρμηνευτικὸν εἶναι 

λέγομεν, οὐκ. αὐτῆς δὲ τῆς φύσεως περιέχειν τὴν σημασίαν 1αἰγες ἀϊὶ 

(Μ1.45.1214}; οὐδὲ τό, θεός, ὄὅ. οὐσίας ἐστίν, οὐδὲ ἔστιν ὅλως τῆς οὐσίας 

ἐκείνης ὅ, εὑρεῖν ΟΠτγβ5.λ0η1.2.2 ἢ: Ηοδ.(12.118.0}; οὐδὲν οὐδαμῇ πὼ 

πέφηνεν ὅ. τῆς οὐσίᾳς ἁπτόμενον τοῦ θεοῦ ϑγτιε5. τερη,Ο(ρ.18,12; 

Μ.δ6.τοῦςο); τῆς οὐσίας αὐτοῦ μὴ ἐκζητήσωμεν ὅ. 1ο.1). βο.τ τ2(Μ. 

04.8458); Ὁ. σοά Ὀεΐπρ παρά ἔγοτῃ ᾿ΐ5 Ὀρεσδίϊοηβ τὸ δὲ πατὴρ 

καὶ θεὸς..«οὐκ ὀνόματά ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν εὐποιϊῶν καὶ τῶν ἔργων 

προσρήσεις Ταϑῖ.2αῥοϊ.6.2(Μ.6.4534)}; κατὰ τὴν τῶν ἐνεργειῶν δια- 

φοράν, καὶ τὴν πρὸς τὰ εὐεργετούμενα σχέσιν, διάφορα ἑαυτῷ καὶ τὰ ὁ. 

τίθεται. φῶς μὲν γὰρ ἑαυτὸν τοῦ κόσμου λέγει.. ἄμπελον δέ-.. ἄρτον 

δέ Βα5.Εμπ.τ.7(1 2180; Μ.20.5254); ὁ ὑπὲρ πᾶν ὅ. ὧν ἡμῖν πολυώνυ- 

μος γίνεται κατὰ τὰς τῶν εὐεργεσιῶν ποικιλίας ὀνομαζόμενος, φῶς .-. 

ζωὴ..«ὁδός ΟΥ Ν γ55. πη τοί Ρ.230.1; Μ.45.8324): ἄλλο μέν τί ἐστιν͵ 
ἡ οὐσία... ἑτέρα δὲ τῶν περὶ αὐτὴν ὀνομάτων ἡ σημασία ἐξ ἐνεργείας 

τινὸς ἢ ἀξίας ὀνομαζομένων ἰά. Τγίπ. δίρ.8ο.25; Μ.32.6968); Τμάέ, Ἐς, 

17: 21.{τ.702}; α. νατίουϑ ᾿πβίδηιςςβ οὗ ἀἰνὶπα πατηεβ: σοά παηιρα ὈΥ. 
περϑτίομι, οὐ δίμυπιδιίοη ἐν τοῖς περὶ θεοῦ λεγομένοις ὀνόμασι, τὰ μέν, 

τῶν προσόντων τῷ θεῷ δηλωτικά ἐστι" τὰ δέ, τὸ ἐναντίον, τῶν μὴ 

προσόντων.. «ἄφθαρτον... «ἀόρατον. ..«ἀγαθὸν..«δίκαιον Βα5. μη. τοί. 

2220; Ν.29.5330); ὅτε καὶ τόπος γίνεται ὁ θεὸς τοῖς ἀξίοις, καὶ οἶκος, 

καὶ ἔνδυμα...καὶ πᾶν νόημά τε καὶ ὅ, τῶν πρὸς τὴν ἀγαθὴν ἡμῖν 

συντελούντων ζωήν ΟΥ̓ Νγϑ5ϑ5.σηέηησὶ γος. (Μ.46.1048}; ἰά,ωη. τα 

Ῥ0.182.15-τ83.2; Μ.45.4281.,8); τούτων δέ φαμεν τῶν ὁ. οὐ μονοειδῆ 

πάντων εἶναι τὴν σημασίαν, ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν προσόντων τῷ θεῷ, τὰ δὲ 

τῶν ἀποπεφυκότων ἔχει τὴν ἔμφασιν 1δ.12(1 ρ.252.17; 0538); 1 ἱγὸ5 

ἀϊ(.45.1334}; ἰά, παν (Ν,46.11404); τοῦτο γοῦν εἰδότες οἱ θεολόγου, 

καὶ ὡς ἀνώνυμον αὐτὴν [8ς. ἀε11ν] ὑμνοῦσι, καὶ ἐκ παντὸς ὁ, ἀνώνυμον 

μὲν...πολυώνυμον δέ, ὡς ὅταν αὖθις αὐτὴν εἰσάγωσι φάσκουσαν" ἐγώ εἰμι 

ὁ ὧν- ἡ ζωή, τὸ φῶς...καὶ ὅταν αὐτοὶ τῶν πάντων αἴτιον οἱ θεόσοφοι 

πολυωνύμως ἐκ πάντων τῶν αἰτιατῶν ὑμνῶσιν, ὡς ἀγαθόν, ὡς καλόν... 

ὡς θεὸν ϑεῶν Το. Ατ.4,»5.1.6(Μ,3.5964}; δοκεῖ μὲν οὖν κυριώτερον 
πάντων τῶν ἐπὶ θεοῦ λεγομένων ὁ. εἶναι ὁ ὧν 70... [σ.1.0(Μ|.04.836}}; 

διὸ τῶν θείων ὁ., τὰ μὲν ἀποφατικῶς λέγεται, δηλοῦντα τὸ ὑπερούσιον" 

οἷον ἀνούσιος, ἄχρονος, ἄναρχος...τὰ δὲ καταφατικῶς λεγόμενα, ὡς 

αἰτίου τῶν πάντων κατηγορεῖται. ὧς γὰρ αἴτιος πάντων τῶν ὄντων καὶ 

πάσης οὐσίας, καὶ ὧν λέγεται, καὶ οὐσία 18.1.τ2(8450); 4, ΠΒΙῺΘ ΟΥ 

Ὠδιηθ5 οὗ Τηη. οὕτως ὁ εἰπὼν ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύ- 

ματος, τρία εἰπών, συνέπλεξεν αὐτὰ τῷ συνδέσμῳ, ἑκάστῳ ὀνόματι ἴδιον 

ὑποβεβλῆσθαι τὸ σημαινόμενον ἐκδιδάσκων’ διότι πραγμάτων ἐστὶ 

σημαντικὰ τὰ ὁ. ... φύσις μὲν ἡ αὐτή..«ὀνόματα δὲ διάφόρα, περι- 
ὡρισμένας καὶ ἀπηρτισμένας τὰς ἐννοίας ἡμῖν παριστῶντα ΒΑ5.6ῤρ.21ο, 
4(3.315Ε,3164; Μ.32.7738,0); ταῦτα μὲν οὖν ἔτι κοινὰ θεότητος τὰ ὁ. 

ἴδιον δὲ τοῦ μὲν ἀνάρχου, πατήρ" τοῦ δὲ ἀνάρχως γεννηθέντος, υἱός" τοῦ 
δὲ ἀγεννήτως προελθόντος, ἢ προϊόντος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον στ, ΝΆ 2.ογ. 
2ο.τοίρ.138.0; Μ.36.1280); ἡ τριὰς οὐκ ἐν ψιλοῖς τοῖς ὁ., ἀλλ᾽ ἐν ταῖς 

ὑποστάσεσι γνωρίζεται ΤΑΙ, Τγύ:.28(}}.75.11880); τὰ δὲ διακέκρι- 
μένα, τὸ πατρὸς ὑπερούσιον ὄὅ, καὶ χρῆμα, καὶ υἱοῦ, καὶ πνεύματος, 
οὐδεμιᾶς ἐν τούτοις ἀντιστροφῆς, ἣ ὅλως κοινότητος ἐπεισαγομένης 
Ῥϊοπ, τ. ἄ.η.2.3(Μ.3.64ο0) ; ἔν ὄὅ. μὲν εἰπών, εἰς τρεῖς δὲ ὑποστάσεις 
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διελών (οκτῃ.[πᾶ.10}.5(Μ.88.3120}; ρατιίς.; 1. οὗ ΕΔΊΠΟΙ ὅτι οὔτε 

οὐσίας ὅ. ὁ πατήρ...οὔτε ἐνεργείας, σχέσεως δὲ καὶ τοῦ πῶς ἔχει πρὸς 

τὸν υἱὸν ὁ πατήρ, ἢ ὁ υἱὸς πρὸς τὰν πατέρα Οτ.Να2.ογ.29.τό(ρ.08.6; Μ. 

26.064}; ἐΐ. οἵ ϑοη. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πάντων τῶν ὁ., δι᾿ ὧν τὸ θεῖον 

διασημαίνεται, τινὰ μὲν ἐνδεικτικὰ τῆς θείας μεγαλωσύνης ἐστίν, αὐτὰ 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν λεγόμενά τε καὶ νοούμενα, τινὰ δὲ ταῖς ὑπὲρ ἡμᾶς τε καὶ 

πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐνεργείαις ἐπονομάζεται. ... ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ. ... 

ἀληθινὸς χρηστὸς [ν.1. Χριστὸς} κύριος ἰατρὸς ποιμὴν ὁδὸς ἄρτος σε. 

Ν585. ἔμη.2(2 Ρ.346.15; Μ.45.5244}; ἀλλ᾽ ἐστιν... διχῇ διελέσθαι τῶν 

θείων ὁ. τὴν σημασίαν. τὰ μὲν γὰρ τῆς ὑψηλῆς τε καὶ ἀφράστου δόξης 

τὴν ἔνδειξιν ἔχει, τὰ δὲ τὸ ποικίλον τῆς προνοητικῆς οἰκονομίας 

ἐνδείκνυται". «ἄμπελος....ποιμήν..«ἰατρός..ουἱὸς δὲ καὶ δεξιὰ καὶ μονο- 

γενὴς καὶ λόγος καὶ σοφία καὶ δύναμις καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅσα πρός 

τι λέγεται, καθάπερ ἐν συζυγίᾳ τινὶ σχετικῇ τῷ πατρὶ πάντως συνονο- 

μαζόμενος λέγεται 1Ρ.3(2 Ρ.43.321; 6128); ὀνόματα δὲ τὰ πρὸ τῆς 

ἐνανθρωπήσεως οἰκείως πως ἔχοντα τῇ αὐτοῦ φύσει, θεός, καὶ σοφία... 

ἐπειδὴ δὲ καθῆκεν ἑαυτὸν εἰς κένωσιν ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενό" 

μενος: «ὄνομα δέχεται τὸ κοινόν, τοῦτ᾽ ἔστι, τὰ Χριστός τε καὶ ᾿]ησοῦς, 

ἥτοι τό, Μεϑ' ἡμῶν ὃ θεός..-ἀνάρμοστον οὖν ἄρα τῷ θεῷ λόγῳ πρὸ τῆς 
γεννήσεως τῆς κατὰ σάρκα φημὶ τὸ Χριστοῦ ὅ." κεχρισμένος γὰρ οὕπω, 

πῶς ἂν λέγοιτο Χριστός; Ογγ.15.4.4(2.656.-Ἐ); ΗΪ. οἵ Η. ΟΠμοβὶ ἐγὼ 

μὲν φρίττω τὸν πλοῦτον ἐννοῶν τῶν κλήσεων, καὶ καθ᾽ ὅσων ὀνομάτων 

ἀναισχυντοῦσιν οἱ τῷ πνεύματι ἀντιπίπτοντες. πνεῦμα θεοῦ λέγεται, 

πνεῦμα Χριστοῦ... ἀγαθόν...ἁγιάζον.. δάκτυλος θεοῦ, πῦρ..-.ποιοῦν 

ἀποστόλους Οτ. ΝαΖ.ογ.31.20(ρ.183.2; Μ.36.1658); ἐν. παπηε8 οὗ 

Ἐαίπευ ἀπά ὅϑοη οοηΐιθεα (Ραςραβδίδη δα 586 }}18Π) ἔν καὶ τὸ 

αὐτὸ φάσκων ὑπάρχειν...ὀνόματι μὲν πατέρα καὶ υἱὸν καλούμενον κατὰ 

χρόνων τροπήν Ηρρ.ἠαογ.9.τοί(ρ.245.2; Μ.16.33788); ἴῃ τοϑοπίηρ οὗ 

Μδτοο]υ5. λόγον αὐτὸν μόνον διδοὺς. ..«ἀνόμασιν μὲν διαφόροις πατρὸς 

καὶ υἱοῦ χρηματίζοντα οὐσίᾳ δὲ καὶ ὑποστάσει ἕν ὄντα, πῶς οὐ δῆλος ἂν 

γένοιτο τὸν μὲν Σαβέλλιον ὑποδυόμενος Ἐλι5. αγεεῖ .τ.τ(0.4.25; Μ.24. 

720 Α}; διὰ τοῦτο Σαβέλλιος ἀλλότριος τῆς ἐκκλησίας ἐκρίθη, τολμήσας 

εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ πατρὸς τὸ υἱός, καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ τὸ τοῦ πατρὸς ὅ, ἰδ ἐῤ. 

δέγαρ.4.5(Μ.26.6440); μαίνεται δὲ καὶ Σαβέλλιος λέγων τὸν πατέρα 

εἶναι υἱόν, καὶ ἔμπαλιν τὸν υἱὸν εἶναι πατέρα, ὑποστάσει μὲν ἕν, 

ὀνόματι δὲ δύο ΤΑΤΉ..4γ.4.2:(ρ.72.22; Μ.26.5050); Υ, ἀΙ ἤεγεηῖ πδτλῈ5 

οἱ Βαΐμεῖ ἀπᾶ ὅοη ποῖ πρὶ γίηρ αἰ ογοπξ Ἔββθῆσεβ ἐπὶ πατρὸς καὶ 

υἱοῦ οὐχὶ οὐσίαν παρίστησι τὰ ὁ., ἀλλὰ τῶν ἰδιωμάτων ἐστὶ δηλωτικά' 

ὥστε μηδεμίαν εἶναι χώραν τῷ λόγῳ, ἐκ τῆς τῶν ὁ. παραλλαγῆς τὴν τῶν 

οὐσιῶν ἐναντίωσιν παρεισάγοντι Β45. Ετι73.2.5(1 2410; Ν4.20. 5800); οὐκ 

οὐσίας ἡμεῖς ταῦτα [30. ἀγέννητος ἀπα γεννητός] λέγομεν, ὀνόματα 

δὲ δηλοῦντα τὴν ἑκάστου αὐτῶν ὕπαρξιν. οὐδὲν δὲ κωλύει διαφόρων 

ὀνομάτων μίαν οὐσίαν εἶναι ΓΤ άντα. (1 Β45.} πμη.4(1.2854Α ; Μ.20.685Ὰ); 

6. ὕδτὴς οἱ Οοά ἴῃ θαρίίδπι; 1. οὗ Ττίη., 14.7.1; 7υβέ, ταροὶ, 1.3 

(.6.4290); .4.Ρ}1.8δίρ.34.5); ΑΔ. Χαμ ρΡι2τ(ρ.13.6,13};} Οὐπσὶ. 

48.7.44. ΑἸ ἀεον ατ(ρ.27.24; Μ.25.4130); Β85, Ἐμμν.3.5(1.276Ὲ; 

Μ.30. δός); Ὑπάτιϑευά,εῤ᾿.2.24(Μ.90.Σ102Ὰ}; ἰπ ἃ Ὀαρίϑιη ὈΥῪ 

ταοδῆς οἱ 5αῃἃ, Το. Μοβοῦ ταί, τἹ6(Μ.87.20454}; ἴῃ 56} -ῬαΡτβτη, 

ΑΟΡαμϊ οἰ Ταδεὶ.34(Ρ.260.7), ἢ. οὗ {με Ἰιοτὰ οὐ Οείϑι, Ῥέά,9.5; 

Ηεττη.υἷς.3.7.3} οἵν χιόνι π Κορ. 5. 8( 61:4 τ 300); Ὀδρτίϑπι ἴῃ 

Ὥᾶτης οἵ {π6 1,ογὰ οὨΪν Πε]ᾷ το 6 ἱπβυβοϊεης, Β65..5)1ν.28(3.238 ; 
Μ.32.τ160); οἵ, ὁ δὲ ὑπεξαιρούμενός τι τῆς τριάδος, καὶ ἐν μόνῳ τῷ τοῦ 

πατρὸς ὁ, βαπτιζόμενος, ἢ ἐν μόνῳ τῷ ὁ. τοῦ υἱοῦ, ἢ χωρίς γε τοῦ 

πνεύματος ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ, οὐδὲν λαμβάνει ΑἸἢ.6ρ. δέγαρ.χ Δο(Μ.26. 

ξο]); Μ4. ταθτα σερεϊοπ οὗ πϑιηδβ ἰπβαβιοίεπε πο ὰῈ τρὶς 

ξαϊτἢ, 14..47.2.43(Μ.26.2278}; ἵν. ΕἸοπεζαῖῖς βαπτισάσθω..-.ἐν ὁ. τοῦ 

μεγάλου καὶ ὑψίστου θεοῦ Ηρρ.ἤαεν.9.15(Ρ.254.15; Μ.16,33010); ἔ- ἴῃ 

Τιοτᾶ᾽ 5 Ῥσᾶγεὶ ἅγιόν ἐστι τῇ φύσει τὸ τοῦ θεοῦ ὅ. ... εὐχόμεθα ἐν ἡμῖν 

ἁγιασθῆναι τὸ ὅ, τοῦ θεοῦ Ουτ. Ἡ ,εαἰεε.23.12; τὸ μὴ βλασφημεῖσθαι 

ἐν τῷ ἐμῷ βίῳ τὸ ὅ. τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ δοξάζεσθαι καὶ ἁγιάζεσθαι (τ. 
Νγ585.0ογ.ἄον.3(ρ.54.5; Μ.44.11530}); Βονοτογεαὶ, τ Ἰ(Μ.56.437); τὸ ὅ. 
ἔστι τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς, Χριστός [Βε5.ἢπινείδι 

(Ρ.396.23); ὅ. ἴῃ ΟἾΠΕΙ ῬΥΆΨΟΙΒ; ΘΌΟΒΔΥ ΒΕ. ὈΤΆΥΕΙ εὐχαριστοῦμέν 

σοι, πάτερ ἅγιε, ὑπὲρ τοῦ ἁγίον ὁ, σου [)1 4.10.2; δόξαν τῷ πατρὶ. «διὰ 

τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀναπέμπει καὶ... 

εὐχαριστίαν...ποιεῖται Τυβῖ, ταροΐ, ὅς. 2(Μ.6,428Α}; ἐπιφημίζομέν σε 

τὸ τῆς μητρὸς ὅ. ... ἐπιφημίξομέν σε ὀνόματί σου ᾿Ιησοῦ 4.Τῆον. ἃ 
τα3(ρ.240.12); 111. 7ας.(ρ,238.10); αἱ 16 ἀἰδπιῖ554), ἔε ἶγγς.(0.343. 

14); 1ἴϊ Ργαφσαηεῖ,(ρ.352.10); δὲ ἀποίπεησ, 4. Τβορι. ἃ 21(0ρ.142. 
13,143.3}} 1δ.157(0.267.11,13); ἔῃ Ὀ]οβδίπρ' οὗ οἱἱ, Οὐπδί. 4ΡΡ.1.42.3:; 
οἵ οἱἱ ἀῃὰ ψαΐοευ, ϑεσγαρ.ἐμεΐ.17.1,2; οὗἉ 5:0 Κ ρβίβομθ ἐν τῷ ὁ. τοῦ 
μονογενοῦς σου θεραπευθήτωσαν, γενέσθω αὐτοῖς φάρμακον τὸ ἅγιον 

αὐτοῦ ὅ. εἰς ὑγείαν 1Ψ.8.2} αἵ οτἀϊηαίίοι οὗ Ὀίδπορ, Σέ ρ.οης,. ΑΡΡ. 
8.5.6; ἢ, ΠΕΠῚΣ ΟΥὨ ΠΆΤΗ65 Οὗ (ῃγὶβῖ ; ἴ, 85 (οα ἀπά πιαπ ἀληθὲς γάρ 
ἐστιν ἐπ' ἀμφοτέρων τὸ ἕν ὅ., ἔν τε τῇ θεότητι καὶ ἐν τῇ (ἐν) ανθρω- 

πήσει ἘΡΙΡΒ σεν. 60.42(ρ.1ρο.5; Μ.42.2688); ἐν αὐτῷ τῷ ὁ. ἑνὶ ὄντι 



ΠΡ Ὁ ὙΥΎΕ ΟΣ ΘΠ 

ὀνομάζω 

ἑκατέρων τῶν πραγμάτων δείκνυταὶ σημασία, θεότητός τε καὶ ἀνθρωπό- ἢ 
τητος ΤΑΤΉ. Αροϊ τι (Μ.26.τπτ68}; διὸ καὶ τὰ μεγάλα καὶ θεοπρεπῆ 
τῶν ὁ, τῷ ἀνθρωπίνῳ κυρίως ἐφήρμοσται καὶ τὸ ἔμπαλιν διὰ τῶν 
ἀνθρωπίνων ἡ θεότης κατονομάζεται στ υ55. μη. 6(2 Ρ.150.22; Μ. 
45.374}; 1. πᾶτπο ἴθβιι5, ν. ᾿Ἰησοῦς ; Τπ5ῖ. Ταροΐ.35.7(Μ',6.2810); 
[{8 Ιετίεγ5, [6 κα ΠΌΤΟΥ ΟΠ, ΔΘ ἃ ὩΡ ἴο 888, γοη.ἤαέν.1.15.2(Μ.1]. 
616.}; 111. Ῥ͵ονεῦ οἵ ΟἸγβε 5 Πδπηδ, ἰὼ ΟΠ ΓΟ 5. ΤΙ ΟΠΑΥν ΘηΐοΥ- 
Ῥτῖβα, Ετι5.4,6.3.7(0.142.20; Μ.22.2408); ἴῃ ΘΧρεβίοη οὗ ἀδπιοηβ, 
Ταυβι ἄτα! 30.3(Μ.6,5408); ὁ ἡμέτερος ᾿Ιησοῦς, οὗ τὸ ὅ,. μυρίους ἤδη 
ἐναργῶς ἑώραται δαίμονας ἐξελάσαν ψυχῶν καὶ σωμάτων ΟΥΟεἰς.τ.2 5 
(Ρ.γ6.12; Μ.11.708.Ὰ); ἔνθα γὰρ ὀνομάζεται τὸ ὅ. τοῦ σωτῆρος, 
ἐκεῖθεν πᾶς δαίμων ἀπελαύνεται ΑἸΉ, πε. 5ο.4(Μ.25.1858}; Ιῃ σϑῃ. ἔτι 
γε τὸ ὄ, τοῦ Ἰησοῦ ἐκστάσεις μὲν διανοίας ἀνθρώπων ἀφίστησι καὶ 
δαίμονας ἤδη δὲ καὶ νόσους, ἐμποιεῖ δὲ θαυμασίαν τινὰ πρᾳότητα καὶ 
καταστολὴν τοῦ ἤθους καὶ φιλανθρωπίαν Οτ.( εἰς. τ. 6)(0.121.23; Μ.11. 
δ); ἐν τῷ ὁ. τούτῳ θάνατος ἐλύθη, δαίμονες ἐδέθησαν, οὐρανὸς 
ἀνεῴχθη... «πνεῦμα κατεπέμφθη ΘΒ νγ5. ἐχΡ. ἦι Ῥ- 8:.2{5.788); : πῶς δὲ τὸ 
ὄὅ. αὐτοῦ ἅγιον καὶ φοβερόν; δαίμονες αὐτὸ τρέμουσι, νοσήματα αὐτὸ 
δέδοικε, τούτῳ κεχρημένοι τῷ ὁ. οὗ ἀπόστολοι τὴν οἰκουμένην κατώρθω- 
σαν ἅπασαν ἴδ,ττο: ο(Ω750); ἦν. τοῖ. ἐδίσαηοε ἱηΐο Κιηροπὶ εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ οὐδεὶς εἰσελεύσεται, εἰ μὴ λάβοι τὸ ὄὅ, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
Ηρυτη. 9 1}9.90.12,4; ν, τεῦ, ρϑυβθοι [Ιοἢ δεδεμένον... ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ὁ. 
καὶ ἐλπίδος στ. ΕΡἢ.τ.2; 18.4.1; ἀρνεῖσθαι ἡμᾶς τὸ ὅ, τοῦ Χριστοῦ 
ἀγωνιζομένων, θανατοῦσθαι μᾶλλον αἱρούμεθα καὶ ὑπομένομεν Τυ5ῖ. 
ἄϊαϊ,οδ.2(Ν1.6.7048); διώκοντας τοὔνομα (]επ|.5!γ.7.τ(ρ.2.6; Μ.0. 
4018); (σηδί. Α͂Ρ}.4.0.2; εἴ τις Χριστιανὸς διὰ τὸ ὅ. τοῦ Χριστοῦ... 
κατακριθῇ ὑπὸ ἀσεβῶν εἷς λοῦδον ἢ θηρία ἢ μέταλλον... {διπιτ,τ; δὶ, 
ἐδιδιτοιῖς ; νἱ, χοῦ, ποταῖηα] (τ βίϊατις δόλῳ πονηρῷ τὸ ὄὅ. περιφέρειν 
Ἰσῃ. Ερλ.7.1; τῶν ἐν ὑποκρίσει φερόντων τὸ ὄὅ, τοῦ κυρίου Ῥοῖγς.6Ρ. 
6,3; ἐὰν τὸ ὅ. φορῇς, τὴν δὲ δύναμιν μὴ φορῇς αὐτοῦ, εἷς μάτην ἔσῃ 
τὸ ὅ, αὐτοῦ φορῶν ἨδτΠλ.κἦη1.0.12.2; μὴ τοίνυν ὑποδυόμενοι τὸ ὅ, τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τῶν ἐν ἔθνεσιν ἀκρατεστάτων ἀκολαστότερον βιοῦντες 
βλασφημίαν τῷ ὁ. προστριβέσϑωσαν ΟἸεη).εἰν.5;:τίρρ.τοό.22ἴ.; Μ.8, 
11044}: ὀνομάζουσι τὸ ᾿]ησοῦ ὅ., οὐκ ἔχουσι δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν Οτ,λόμ!. 
10.51π }6γ.(ρ.75.24; Μ.13.2640) ; διαφέρει γὰρ τὸ πιστεύειν εἰς αὐτὸν 
τοῦ πιστεύειν εἰς τὸ ὅ, αὐτοῦ... «διὰ τοῦτο τῷ πιστεύοντι εἰς τὸ ὅ, αὐτοῦ 
ἑαυτὸν οὐ πιστεύει ὅ ᾿Τησοῦς 1α. 70.το, 44(28 . 0,223.τξ,; Μ.,14.3030); 
καὶ ὅρα (εἰδ οἱ εἰσαγόμενοι εἰς εὐλάβειαν σημαίνονται τῷ φοβεῖσθαι 
τὸ ὅ. τοῦ θεοῦ, οἱ δὲ αὐτὸν καὶ μὴ τὸ ὅ. αὐτοῦ ἔτι φοβούμενοι τῇ τῶν 
ἀγέων προσηγορίᾳ τὰ. Ροε.37(0.14); 2. οἵ ΒΜ τοῦτο γὰρ τὸ ὅ. [3ς. 
ὙΠεοίοκοβΊ) οὐδεὶς τῶν ἐκκλησιαστικῶν διδασκάλων παρήτηται [0.ΔΠΐ, 
εὑ. ΝεςίιΑ(ρ.ος5.το; Μ.77.1456Ὰ}; ἢπ ΔΥΕΠἸ ΕΟ] βυτὴ οὗ Ἰοίτουβ οὗ 
Μαρία: οὔνομα δὲ αὐτῆς δὶς ἑβδομήκοντα ἕξὲ Ῥεγς.(ρ.0.3}; 3. εβίοαον 
οὗ Ἰηνοσβίοη οὗ 5: πι8 ἢδηλ6, ΝΊΟΘΡΗ ἴχ.υ δγη», οί  Μ.86.30324}; 
4. Ὡδιη8 οὗ (τ βίϊδη τὸ πρῶτον καὶ ἐξαίρετον ὅ. Χριστιανός Μ ΟαΥΡ. 
8; ἔτι δὲ φής με καὶ Χριστιανὸν ὡς κακὸν τοὔνομα φοροῦντα, ἐγὼ μὲν 
οὖν ὁμολογῶ εἶναι Χριστιανός, καὶ φορῶ τὸ θεοφιλὲς ὅ, τοῦτο ΤΏΡΗΙ, 
Αδτι μοί, τ τ( Μ 6, το 5 Α); δαὶ, Αἰ .εἰ Ζαρεῖι. (0.35); δότε μοι τὰ 
ὦ., ἵνα ἐγὼ μὲν αὐτὰ ταῖς αἰσθηταῖς ἐγχαράξω βίβλοις...θεὸς δὲ 
ταῖς ἀφθάρτοις πλαξὶν ἐνσημήνηται (τι Νγε5ιδαρὶ, ,.(Μ4.46.4178}} 
5. ΒουΠρίστα] πϑιηθ5 ἰγεαϊθα 85 εἀϊνίπρ ραπ5, ΟΥ. 70.2.33(27; Β.90. 
12,18; Μ.14.1728,0); Τ ντ,οοὶ ν᾽ Τίδ'.6 21; Μ.77. 1268}). 

Ἐ, ῥέόγξογι, Ἰστι. ονπ.το, ; ἀσπάζομαι Ἄλκην, τὸ ποθητὸν μοι ὅ. 
14 ροῖνε.8..: ἘΘΪΏΝ καρν. "6. τί. 2. τό: Μ.ατ. πθοτ[}: (Ἤτυβ πόθ. ΤΥ. 
τὲ Ερλν(τι. 808); ὕγντδιν, δοδιιδίρ.τοο. 3); ὀνόματα ἀρρενικῶν τε 
καὶ θηλυκῶν Το. Μα] ἐἰγοη. 3 Ρ ὁο(Ν. 97.1378};} ϑφιτι Ρ.276{4178); 
μοναστήριόν ἐστι παρθένων ὡς ὀνομάτων τεσσαράκοντα 10, ΝίοΞοἢ, 

γαῖ. τ35(Μ.87.2097}). 
Ὁ, ;1ἢ Ρἤγαβοβ,; ἴ. εἰς ὄνομα ; 8. 1η ἐδ μαηῖ οἵ, Ταϑι, ἀἸαἱ.53,6(Μ,6. 

5930); ΕΡΙΡΙ.ἤα6ν.14.23(0.208.14; Μ.4τ.24χ4Ὰ}; ἄρτον προτιθέασι καὶ 
ἀναφέρουσιν εἰς ὅ, τῆς Μαρίας 1.79.τ(ρ.476.18; Μ.42.741Ὰ}; τεῖ. 
Ὠδτεῖ, Ὀαρείβμη οὐκ εἰς ὅ, ἀγενήτου καὶ γενητοῦ.. ἀλλ᾽ εἰς ὅ, πατρὸς 
κτὰ, ΑἸΉ ἀφεγ.5τ(ρ.27.24; Μ.25.4130); εἰ εἰς ὅ, πατρὸς καὶ υἱοῦ 
δίδοται ἡ τελείωσις, οὐ λέγουσι δὲ πατέρα ἀληθινὸν... ἀρνοῦνται...τὸν 
υἱόν 14,.4γ.2.42(Ν}.26.2460) ; Ῥ, αἴόν ἐμ6 παρε οἵ (οἴ. Οφη.4:17), 70. 
Μα], ελγοη, τόση. .4(}1.07.658); 2. ἐν ὁ. ἴῃ ἰἢ6 άπ οἵ, Τρ. ἘΡἦτ, 
3: Πίά,ταῖτ; Αὐβοη Ηνρβ..ρ.(Ρ.147.15; Μ,25.3728); 3. ἐξ ὀνόματος, 
ὃν παριδ ἀσπάζομαι πάντας ἐξ ὁ. Ἰρὸι Ῥοῖνε.8,2; (ἸΘγ.  γ.7.ττί(ρ.46.4; 
Μι0.4880) ; Ορηςὶ. 4Ρ}.3.4.3; 4. ἐπ᾽ ὀνόματι ἴ: 0:6 παρ! οἱ ἐπ᾽ ὁ. 
εἰδώλων ΑἸ οπαρ, ἰε9.23.1(Μ.6.0418}; ἐπ᾽ ὁ. τοῦ θεοῦ (οβγλ. ΓΠ4 ἰοῤ., 
4(Μ,.88,140Ὰ); μπάδρ ἐμὲ [αἰδε πε οἵ ὁ ἐπ᾽ ὁ, προσφορῶν τὴν δωρο- 
ληψίαν ἐπιτεχνώμενος ἈΡΟ]]ΟΠ,ΔΡ. Ἐλι5.ἦ..6.5.18,2(Μ.20.4768}); νάδν ἃ 
ῥγείθηεο οἵ τοὺς ἁρπάζοντας γυναῖκας ἐπ᾽ ὁ, συνοικεσίου (ΓΠΑ]ς, εαΉ,. 
27; 5. μέχρι ὀνόματος, ἵπ παρὸ απὰ οί μτΉρ εἶδε, ςο-ἐαἰ]δ αἱ δημοτελεῖς 
μέχρι ὁ. ἑορταί ΟΥ,(Οεἰς5.8,)τίρ.228.27; ΜῚ1.15405). 

ὀνομάζ-ω, εαἰΐ ὃν πατηξ κἂν σ΄ωμεν αὐτό ποτε 55. τὸ θεῖον} οὐ 

οὔϑ ὄντως 

κυρέως καλοῦντες (Ἰετὴ, εἰν. ς.12(0.380,25; Μ.0.1218}; καἱΐ γε, τοογ- 
Φπῖρῤ, Ἰά ῥγοὶ.2(0.17.25; Μ.8.808}:; οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ἐγκαταλείπειν 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ.. καὶ ἀγγέλους “-εἰν ΟἸ,Δοά σαη.3Ν; ΡΆ55., 
δὲ εαἰϊεά ὧν ἰδ παη οἵ, ἀεάδιεαίεα το, ΟἾΥΥ5. ΧΟΡ.1 5.1 ἡμι α Τί, 
(11.634); εν κακία..«ἣν ὠνόμασε λιθίνην καρδίαν ΟΥῥγίηε,3.χ τς 
(0.222.17; Μ.11.2808); ἀϑϑεγί, ῥγοΐεδβ, Ἰὰ (δἰς. 8,6π(ρ.281.21; Μιττ. 
τότ6Α): τὸν...ἐν τῷ πατρὶ ὄντα... “νεῖν ὑπό τινος ἔξωθεν βελτιοῦσθαι, 
πᾶσαν ὑπερβάλλει μανίαν Απχιάεον.τδ(ρ.13.26; Μ.25.4410); προσποιού- 
μενοι.-- «νειν τὴν..«ἐν Νικαΐᾳ πίστιν 16 ἰονῖ Δ(Μ. 26.800.) ; Ρ855. μέαν 
ὑπόστασιν “-εσθαι ϑδγηιδ. Νίκ (30 )6 0. ΤΗατ ἠ.4.2.21.7(3.881), γιδη- 
“ἴοι, [αϑι,ἀταϊ.53.4(}1.6.5034}; λμὲ ξογιυαγά --ειν...σύνοδόν τινα ὡς ἐν 
Ἀριμήνῳ γενομένην ΑΙ ἐρι ξντ(Μ.26.10324); Ἡὐϑηΐκδιε ἔου οἤῖοε, 
Δ, αροΐ,5εε.οίρ.τορ.2; Μ.25.2078). 

ὀνομασία, ἡ, 1. παηησ, σίυϊηρ ὁ[ παριε, Τυβῖ,ἀϊαί.τ20.4(Μ.6. 
780Α}; οἵ Αἀαπὶ ΠΒΠΊΪπρ' απίτα]β ἀπαὰ ἔνε, ΟἸδΊη. 9 .γ7.1.21(0.84.}; Μ. 
8,860}; οὗ πατηΐπηρ οἱ Ομ γβί, Οὐ. }0.1.20(22:; ῃ.25.12; Μ.14.570); οὗ 
Ραρδῃ φροῦβ, Αἴ, ροη τό(}},25.324); 2. μαάρισ, ἀοειρηαίίοη τῶν 
αἱρέσεων ἀνάγκη τὴν ὁ. πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ἀληθείας λέγεσθαι 
ΟἸεπη. εἰν. 7.15(ρ.65.32:; Μ.0.5 280); Οτοογ,3(ρ.3204.20; Μ.11.4240); εἴτε 
βάπτισμα εἴτε φώτισμα... βούλοιτό τις ὀνομάζειν, οὐδὲν πρὸς τὴν ὁ, 
διαφερόμεθα στον γ55.ογ.οαἰεεῖ,.32(ρ.122.13; Μ1.45.844) ΒΙοά,  εη.2:1] 
(Μ.33.156: 0}; ΟγγιΟς 4ο(4,8τ1Ὰ); τεῖ, (οά οὐδεὶς τῆς αὐτον κοινωνεῖ ὁ,, 
τοῦτο ὃ δὴ λέγεται θεός ἢ ̓ νε. 3. 37; τοῦ πατρὸς ὄνομα ἅμα τῷ τῆς 
ἀ. προσρήματι νοεῖν παρέχει καὶ τὸν υἱόν (γτ, Ἡ,εαἰφεἢ.7.4; τοῦ θεοῦ 
τιμὴν καὶ ὁ. Ὑμάτ, Μορβ5.Ος, 5: το(Μ, 66.1578}; τοί. ᾿υπιθηδον αιϑϑυτηςα 
πῃ ἴῃς. συναναφέρεται τῇ τε ὁ. καὶ τῇ τιμῇ τοῦ τε υἱοῦ καὶ τοῦ κυρίου 
Ἰά,ογηδ.(ρ.99.3; Μ.66.1το178); οὗ Η, Οοξὲ ἄλλας πολλὰς ὁ. τοῦ ἁγίου 
πνεύματος εὐρήσεις Ογτ.Η «εαἰεεῖι.Χ).5; 8. τε οη,, δ.; 4. εἰασεῖβεα- 
Ποη, ΟΥ.0».27(0.371.22; Μυττι στο). 

Ἐῤνομαστήρια, τά, παριε-ριυἱπρ ἄαγ, τ. Νὰ Ζ.ον.40.1(Μ.36..3608). 
ὀνοματίξζ-ω, τπαΐε 1 ὲδ6 οὗ ἃ παριὲ ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ" οὐκ 

“σειν ἐμ ἀληθινὸν 50. ᾿Ισραήλ)] σημαίνει Απτὶρ. Βοβί. μηρί (ὃς, 
17928). 

Ἐῤνοματογραφέω, ἐμέν Ἠατ 5 ἐῈ ἃ ἰἴδὶ, ΦΉγΟἱ; τον ὈΔρεζεά, 
Οντν. Ἡ, εαἰεοῖ.5.2; Μαχ.βολοῖ,6.ἢ.2.2(Μ.4.125.}.Ψὕ 

ὀνοματογραφία, ἡ, γεριδίγαίοη,, ἐπγοίαξη!; ἴον Ὀαρτίθπι, Οντ. 
Ῥχοκαίδελ τ, 

ὀνοματοθέτης, ὁ, ἡγαγεν οὗ τυονάς, ΤΑΤᾺ, 4 {.(Μ.28..5330). 
ὀνοματομάχος, ὁ, ἤφηϊογ αδομὲ 6 τπιδε οὗ α ἱεγηε, Τ,ιδοηῖ, ΒΝ εἰ 

Ἐμέ(Μ.δό. 1304); ; οἴ.14.}».(Μ}.86.2οοβῃ), 
ὀνοματοποιΐα, ἡ, εοἵμπτηρ παρηες ΟΥ τυογάς ; οἵ στιοβῖ, ἀρρο δ τίοι5 

οὗ δϑοῦβ, [στϑπςλαθν..ττ 4(}λ1.7.5 654); Ἐρίγμῆ, λαεν.31.53(Ρ.387.2; Μ. 
41.4778)}; 1.76.15(0Ρ.361.27; Μ.42.5488); μὴ κατατολμᾶν ἐπὶ τῶν 
θείων δογμάτων τῆς ὁ. αΥΝ γ85, Εμη.4(2 Ρ.52.6; Μι4π. 621}; τῷ θεῷ 
τὴν ὁ. ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὃ Μωῦσῆς ἀνατίθησιν ᾿ά ἄόχ. τοί 1.44. 
118); 14.49ο]}.2(Μ.45.πτ250); οὗ υδεὲ Ὀγ ΒΙΡ]6 οὗ ξοτεῖστι ψνοσάϑ, 
1514, ὈὲῈ].ἐρ»}».4.28(ΜΜ.78.τοβο}) ; Μαχιοβιδς Μ.ι01.2258)}. 

Ἐῤνοράριος, ([,αἴ., ᾿οηπογαγτ5) πομοόγανγν, ΑΤΏ ΒΟΠοΟΙ δῖ. οἰ ,7.3 
(0.93); οἷ. νονοράρια τὉ.τῷ ραταΈϊς, δ(ρ,τ60). 

ὀνοσκελίς, ἡ, ἦε τοτ ἢ α55᾽ ς ἰορδ; οἵ ἔδπιαὶα ἀσπηοπ, 7.δ 6 .4.2 (0.18. 
6; Μ.122.13200); ΤῊΔΈ,15.13:22{(0.69.18; 2.265) οἵέ, 5. ὀνοκένταυρος ; 
0.34 1τττ(0.139.1; 2.315). 

ὀντότης, ἡ, ῥγίηειρίς οὗ δεῖηρ, γεαϊγν, τὰ ρεη. ἡ οὐσία τοῦ τε εἶναι 
καὶ ζῆν.. .ἀοένετεηι. το οαἱιείσπο οι κιεέυτι ΕΣ Σ καὶ “λύροωνο ἧ. Μδαχ. 

οῥμδε. (.οχ.120); οὐσία ἐστὶ..«ἡ κατὰ πολλῶν καὶ διαφερόντων ταῖς 
ὑποστάσεσιν ὁ. φυσική 1Ρ.(276Ὰ}; τῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀληθοῦς ὁ. ... 
ἔκπτωσις 1ΔἘρ.τοί Μιρτ. 4400); τὸ. «θεωθῆναι τῇ πρὸς θεὸν ἑνώσει... 
τῆς κατ᾽ οὐσίαν ὁ. οὐκ ἐξίστησιν Ἰά,οριδει( 800); οὗ σοὰ ὁ ὧν 
ἐστι..«χρόνων ὁ. καὶ αἰὼν τῶν ὄντων Ὠϊοη Ατιάνπ.5.4(Μ.3.8170}); οὐκ 
ἔστιν ὃ θεὸς οὐσία.. «ἀλλὰ οὐσιοποιὸς καὶ ὑπερούσιος ὁ, Μαχ,εαρ ἰζοοὶ, 
τάς Μιθο,τοβ40); ἃ. αγηδιρ (ΝΜ 91.11720}); μονὰς... .οὐ.. «ἐστιν ἀρχὴ τῶν 
μετ᾽ αὐτήν,..«ἀλλ᾽ ἐνυπόστατος ὁ, τῆς ὁμοουσίου τριάδος 18. (1368) : 
οὐχ ὁρᾶται τὸ ὁλικὸν τῆς τριαδικῆς ἀ. ἐν τῇ ἰδικῇ ὑποστάσει τοῦ λόγου 
Απαςί. δ. ̓ οά.τἡ(Μ.80.2648); ἡ οὐσία τοῦ... εἶναι ὀρέγεται, τῆς οἰκείας 
ἐφιεμένη φύσεως, καὶ πλήρους ὀντότητος 70.) νοΐμμ!. 28(Μ.05.τότᾺ}; 
ἐγὼ εἰμὶ ὃ ὦν, οὐχὶ ὁ. Τατιδιυὰᾶ,ερ}.2.67(}.09.12064Ὰ}. 
᾿ ὄντως, ἐεσεηίαίν, γεαϊΐν, ἱγμεῖν προστάγματι τοῦ ὅ. θεοῦ Ατίβί. 
αροϊ,4.τ0 ἅ.96.1ἸΟ 0}; ὅταν τὸν ὅ. θάνατον φοβηθῇς, ὃς φυλάσσεται τοῖς 
κατακριθησομένοις εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον ᾿ίορη.1ο,7)} υἱὰν αὐτοῦ τοῦ 
ὅ. θεοῦ Ταβὶ. ταροῖ.τ3.3(Μ.6,548.}); 14, 41α].74.1(Μ4.6.6404}); τῇ περὶ τὸ 
ὅ. θεῖον εὐσεβείᾳ ΑἸΒΘΏΒΡ. ἰφ. ́. 1Μ. 6.9040); ἐξ.15.3(0208) ; θεὸν...τὸ ὅ, 
ὄν...τὸ ἀγαθὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀποχεόμενον 1Ὁ.23.4(0448}); μόνος ὁ θεὸς 
ἐποίησεν ἐπεὶ καὶ μόνος ὅ. ἐστὶ θεός ΟἸδτη, ῥγοὶ, 4(0.48.17; Μ.8.τ644}); ὁ 
ὅ, πατήρ ἐδιτοίρ.68,28 ; ΖοΒΑῚ; περὶ τὸν ὄὅ, ὄντα βασιλέα τὰ ὅ. ὄντα 
ἀγαθὰ ὄντα ἰᾶᾳ.»αεά.53.12(0.283.26; Μ.8,665Α); τὸν ἀπόρρητον τῆς ὅ. 
φιλοσοφίας λόγον 1.5 7.1.2(ρ.14.14; Μ,8.7000); ἀγάπῃ:..τοῦ ὅ, 



ὄνυξ 

ἐραστοῦ ἑλκόμενος ἰδ.4.22(0.312.24; 12564}); ἀλήϑειαν ἣ μόνη περὶ τὸν 

ὅ. ὄντα θεὸν καταγίνεται 1.7.τπ(ρ.64.27; ΝΊ,0.5250); ἐμπόδιον πρὸς τὴν 

κατάληψιν ἡμῖν τὸ σῶμα τῶν ὅ. ὄντων Μεῖῃ. γος. τ οίρ.258.1:3; Μ.41. 

τι360); οἵ ϑοη τὸν ὅ, ὄντα...τὸν πᾶσι τοῖς οὖσι τοῦ εἶναι παρεκτικόν 

ΒΔ5. μη. τϑ(α. 2530; Μ.20.6ο04); ἐκ τῆς ὅ. ζωῆς ἡ ζωοποιὸς προ- 

ἦλθε πηγή 1}.2.2]1(2648 Μ.636Ά); οἱ 80ῃ ὅ. ὧν εἰκὼν εἰκονοποιός 

Ὀϊάντα. ({8Β85.}Ε πμη.5(1.3024; Μ.20.1240); τῆς πηγῆς τῆς ὅ. ζωῆς, 

τῆς..«τριάδος Θ εἰ Ογ2.}.6.2.23.6(}.8ς.τ206}0); ὄ. οὖσαν ὕπαρξιν καὶ 

τῆς τῶν ὄντων ὑπάρξεως αἰτίαν ἀληθινήν Τϊομ Ατ..2.3(ΜΝ.3.1400}); 

τὴν τοῦ ὅ, ἔρωτος γνῶσιν 1ά4.4...4.τ2(Μ.3.7οο ; ἔκπτωσις τοῦ ὅ. 

ἔρωτος 1. . : 

ὄνυξ, ὁ, εἴαιυ, παῖ; 1. ἴὰ Ῥῆγαβθβ; 8. ἐξ ἁπαλῶν ὁ. ἤγοιι φαγ ἑεδὶ 

ἡπίσηον, Ἐπ5.6.1}..2.25(0.136.27; Μ.24.965}); Ῥ4}} .υΟλγγ5.τδ(ρ.95.1; 

Ν.41.54); Ἑναρτ,᾿.6.6.23(Ρ.239.4; Μ.86.28804); οὐ ἐξ ὁ, Οτ. ΝᾺ 2.07. 

4ο.1ηΚΜ.36.2800}; Ὁ. ἐξ ὀνύχων ἀεεῤὶν στενάζουσι...ἐξ ὁ. ΤΑπιαδῖ.5, 

γείαί.Δο(ΟὉ 2 Ρ.86.4); ἐπ᾿ ἄκρων ὁ. οἩ ξρίοε; 85 βῖρτι οὗ ρυάε, Τμάϊ. 

ῥγουϊά. (4.587); 2. τριίγηθηΐὶ οὗ τοτίατα ὐὐἱ ἐρείᾷ οὐ εἶατυς, Ἐλι5.ἢ}.6, 

8.0.τ(.20.7604); ϑ8οζ,ἤἢ.6.6.τ9.4(Μ|.67.13408); Μ ὙΠ άοὶ.: “] (Ὁ. 77: 

24); ἴῃ ΒΟ], ΤΟγτιβονν ἀἶν.τά(5,.4ττο). 
Ἀῤνυχοκοπέω, οὐ  ἐδ6 παϊϊ5 οὗ ὁ. σε ΤΑΙ Μεϊελ. (Μ.28,520Ὰ}. 

πῤνυχώδης, μιγηϊεἠ δά τοί ἦι παϊὶς, ΝῚ οῤ}.4.44(Μ.19.5128). 

πὀξέω (οΥ ὀξάω), ἐμγη 5067, ΑἸΒ, γι απι.6(Ν4.21.1360Ὰ). 

ὄξινος, --- ὀξίνης, 50:7, ῬΆ]]. ἢ] απ5.35(0.10 4.11; Μι54.1τ140).Ψ 

Ξὀξυγραφέω, εὐγὴϊσ [αδὶ, Ἀγ ΜΕ] (451 }.142). 

ὀξυγράφος, ὁ, 5Πογίμαπα ΤΟΥ δΥ, Ἐρίρμιλαργ.δ4.3(ρ.4ο06.8; Μ.41. 

το 7328); ϑοοτι .6.6.4.0(Μ,67.6720); ἐῤ.2.30.44(222}). 

ὀξυδερκέω, ὕε εἠανρ-οΊσἰεά, δι μυςγηηρ.ο.4(ρ.118.14; Μ.18. 

τϑ 58); ἘΝῚ. ῥονῖσί.4.15(}}.70.8448). 

ὀξυδερκής, οἰφσαγ- Ιρἠϊε4; πεαῖΐ, 85 βυρεῖ,, 10 ι δον τ (Μ.96. 

5518); τηεῖ, ψυχῆς ὄψιν..«ὀξυδερκῆ ΟἸδπι. εν. 5.4{(0.338.23; Μ.0.378)}; 

τοῦ, Ῥβ σβῖο κατὰ τὸν νοῦν ὀξυδερκέστεροι Οτ. ἠϊαὶ, τ6(Ρ.156,7); τὸ 

ἡγεμονικὰν...ὀξυδερκέστατον Ἰὰς μοὶ π (ἀη1.4: 5(Μ.17.2720). 

ὀξυδερκῶς, τὴ ἢ ΚΕΡΉ 15 οεγημ ΉΗξ, ΡΡαεΐ,.Δ δ(ρ.130.14). 

Ἐῤξύδορκος, Κεον:- 516], ΑἸᾺ υἱγρ.τ](Ρ.52.16; Μ.28.2720). 

Ἐῤξυδρομεύς, ὁ, Ξὐ}} γέμηον, ΤΕΠΡΡ. ας. (Ρ.226.31; Μ.62.718). 

Ἐῤῥυδρομέω, 1. γη ϑΊΠν, Ογτ.λοηι, ῥακεἶ.7 (5.830); ΒΟΡΕΤΗ. 

ον.1.6(}.8).33338); 2. πιακε Παςίξ, ΤΙ άντ. Τγΐρ.3.2τ(Μ,39,9088). 

ὀξυδρόμος, ΞὐὐΥΗΗΤΗΣ, ΝΠ 3(}1.7911410}; τϑβο, 85 

ϑ05ῖ., ΕΡὮτ, τοῦ. 
Ἐδέυδρόμως, ὃν γμηηῊρ φοϊδεν ; ταοῖ., [10.0.8.} .2ο(1.96.10408).. 

Ἐδξυθέριστος, 5001 ἐμ ἀΟτΟ; (εο. ΙΒ. αν 1.26. 

ὀξυκίνητος, φμίοξῖν πιουΐηρ τὸ πνεῦμα..«τὸ σαρκικόν, ὁ. ὄν ΟἼετη. 

εἰν. 6.τό(ρ.δοο.τ ; Μί.9.3608}; ΜεΙμ.σγΡ.6.3(ρ.67.17; Μ.18.1178}} 

ὠνομάσαμεν...ἐκ τῶν ἡμετέρων τὰ τοῦ θεοῦ...ὁ. πτῆσιν ΟΥ.Ν82.0}.31. 

“Ὡ(ρ.173.1; Μ.36.1510); τὸ πρὸς τὰ θειότερα τῶν νοημάτων ὁ. ΝῚ.. 

4}}.2.188(Μ4.79.29070}; ἰᾷ χεγο.τ5(}.79.73710); ὁ. καὶ καθαρὰν ...ὅπο- 

δοχὴν τῶν θεαρχικῶν ἐλλάμψεων Το. Ατ.ς }.15.3(}4.3.3324}. 

Ἐῤέξυκόρυμβος, ὁ, τἤανΡ ῥοϊηΐ, Ῥαυ.51}1.. δορ 720 (}}.86.21414). 

ὀξύκραμα, τό, 501: τοίη! σμά τϑαίεγ; ῬΆ1}.}. 1 ππι5.5](ρ 1511; Μ.34. 

2500). 
ὀξυλάβη, ἡ, ξογεύῤ5, ἰσηρς, 70.Μ 4]. εἰγοηα Ρ.Ζτ(.97.88.}. 

Ἐῤξύμορφος, ν. σύμμορφος. 

ὀξύνω, φτλαγρεῖ!, ταδί, γλῶτταν ὁ. Ἐπ. Μαγοοῖϊ. τ τίρ.2.1τ; Μ.24. 

7134}; Ὀϊοἕ, {αι (Μ.1ο3.8680). . 

[Ἐ]ὀξυοπέω, -Ξ ὀξυωπέω, φατέ κοεηῖν, ΤΕ μον. (Μ.18.7328). 

Ἐῤξυπαθέω, “167 αὐομΐα ῥαΐη, ΤὨΡΠπ. εἠγοΉ. 0.208 (Μ.τοδ.Ἴ20Ὰ). 

Ἐῤέξυπετεστέρως, γον γαρταϊν, τοῦδ ἃ 51 ΟΥ̓ Εν ἩποΌ ΘΗ Ήΐ ἡ ψυχὴ 

περισσοτέρως ὀχλουμένη καὶ ὁ. ὑπ᾽ αὐτῶν 35. παθῶν] ὑποσυρομένη 

Λΐασς, Ετ σρβηδε. 5. τί 1.65.10298). 
πουθαι βνίηρ τυτβὶν; οἱ τίτις, Ἐναρτ..6.3.26{0.123.1; Μ.8ό, 

26408). 
δέυποδέω, ἐαείφη, Μ.Ρενς.4.τπ(0.446.10); ἘΡΏτ.3.478Ε; 10 γγ5. 

αμΐηι (9.8218). 
πέυποδίζω, -- ἔογεβ., ΕΡΕΤ.1.448; 14.3.311}. 

ξὀξύπορος, φωΐεϊ-πουίηρ, Τιοτ. ΑΥίσιεῖ 5.2(Μ.3.3298). 

Ἀῤέἧυπτέρυξ, ὁ, Παιυὶ, Το. δτρ εαρ.25(}}.85.18420). ἀφ 

ὀξυρρεπής, γεαάν ἰο ἐμαΉηρε προαίρεσις..«ὦ, ... πρὸς κακίαν {Ππ ͵ υ8. 

βοη1.12.3 τ Πον.(12.1248); Δ. ραη. Γαροη.2(2.526Ὲ)}; ΝΠ). ΕΡ}Ὀ 2.224 

(}1.79.3178}; ΞΌΡ 611.» Ῥμιοϑί.λ.6.6,4(}}.65.55364}.. 

Ἐῤξυρρεπῶς, εἰσηρεαδὶν εὐολίοτως καὶ ὃ. πρὸς αὐτὸ ἔχοντα τὸ 

πάθος Μαις. Ετοοριίδε.5.8(}1.65.10418) ; σοτηρ., ΟΠσν 8.8.0 Ὁ, βαγαϊ. 

(Δαος.11838). "τς β 
["Ἰὀξύρυγχος, ὁλαν}-βοϊηίοά; οἵ ἃ βίγίε οὗ βαπᾶνυ την, ΡᾺ]}.ἢ, 

1 αμ5.38(0.120.12; Μ.34.11044}); ἀπάτι τ, ἄφαϊδ.9 (οοηΐ. ἔοτ ὀξυρύχων 

Μ.9].14310). εἶ 

ὀξύς, 1. κοον, «αν; οἵ Ῥϑύβοῃϑβ, εἰσαγ-δίρ πἰσά; ταςῖ., ΟΒτγβ λοι. 

οὔθ ὀπισθόδομος 

4.8 ἴῃ 2(ογ.4: 13(3.2858)} 2. κτοἷξ! ὁ. ... πρὸς ἐναντίωσιν ῬεγΞ.(Ρ.30. 

8); ποι, 85.5υβῖ,, Ἡδάτ ἐμίγο, 4(0.72.18; Μ.08.1276}). 

πὀξυτικός, Ξτοὐ, οοηρ., ΤΗΙΡΡ ἀδορ(Ρ.257.1; Μ.το.8524). 

ὀξυτόμος, “παγῤ-μηρ, ΝΟΛῺ, ῥᾶν. 7στοι2(Μ.43.8018). 

ὀξυτόρος, ἐλατρὶγ-Ρἱογείτς, Ἰοππ.ραγ.0.20: 25(Ν4.43.9120). 

ὀξυφαής, Κεερμ-οἰρίμεά, Οτ Ναεισαγη.1.2.0.5.(Ν.37.6114}; Νοπῃ, 

ῥαν.70.9:30(Μ.43.832}). 
ὀξυφοίνικος, δγίγσαι γεά, ἘΡῚΡὮ, ΞΦΡΗΡῚ 4 (σομῇ. ἔου ἐυφοίν- Μ,43. 

206}. 
ἐὐὀξυχολέω, δέ δηγαρεά, Ἠεττλησημά.το.2.3 Ἰστεροπῖ, ἀὴρ. (Μ.86. 

1658) Β). 
Ἐῤξῥυχολία, ἡ, λοὶ ἐεη!ΡΕΥ, ἐγασοδίν ἐὰν...ὁ. ἐπέλθῃ, εὐθὺς τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον στενοχωρεῖται...μιαινόμενον ὑπὸ τῆς ὁ. ἐν γὰρ τῇ 

μακροθυμίᾳ ὁ κύριος κατοικεῖ, ἐν δὲ τῇ ὁ. ὁ διάβολος Ἡοττη απ .5.1.3; 

ἡ μακροθυμία γλυκντάτη ἐστὶν...ἡ δὲ ὁ. πικρὰ... ἐὰν οὖν μιγῇ ἡ ὁ. τῇ 

μακροθυμίᾳ, μιαίνεται ἡ μακροθυμία ἐδ.5.1.6; ἀδελφή ἐστι 50, λύπη) 

οοὐτῆς ὁ. ἐδιτουτ; 85 ἀεπιοηΐς, ΟΥ. ]ο.2ο.36(20; Ὁ.316.4; Μ.14.6518) 

εἷϊ. 5. δαιμόνιον ; ἃ5 ἃ πάθος οἔ 508], ἘΡἢκ.3.4260; ἰδεπΈδεα 215} 

θυμός, Τ)οτ. ἄοεὶ.8.2(Μ.88,1700Ὰ}; 70.}.ερίν για. ().95.818); νΑτα- 

ἴπρ ἰο Ὀίδμορ αραῖπϑι 15 ἱπβπεποθ ἴῃ Ἐχοσοῖβα οἵ αἰἴβοιρ]πε, ἴο. 

ΘΟ Ποϊαϑειπογηος 5(0.14.30) ; τεταβ!ε5 ὥσπερ ἐστὶ βρωμάτων νηστεία, 

οὕτω καὶ...ὁ. ΝῚ.6ὺ}Ὀ}Ὀ.2.28(}1.179.2128) ; ὀφείλεις νῆηστεύων ἀποθέσθαι 

υοὐτὴν ὁ. Ἐπ5.41. δένει τ(Ν1.86,320Α). 

Ἐὄπεραι, οἱ, (1,αἷ. ορογαδὴ ὡογξηιθη, ΤὨΡΒηεἄγοη.ρ.3ο6(Μ.1ο8, 

Ἴ454); 1δ.Ρ.3Ἰο(8888). 
ὀπή, ἡ, ορόπίηρ ; ταεῖ., οὗ Της,; γοῖ, Ἐχ,33:22 ὄψει τὴν ὁ, κατὰ τὴν 

ἐπιδημίαν αὐτοῦ, δι’ ἧς ὁ. θεωρεῖται τὰ μετὰ τὸν θεόν' τοιοῦτον γὰρ 

νοεῖται ἐν τῷ καὶ ὄψει τὰ ὀπίσω μον’ Οτιβοιμ.τδ.2 ἴμ 76ν.(0Ρ.134.21; 

Μ.13.441Ὰ}. ᾿ 
ξὀπίζομαι, (τη ὀπή) τπαῆε ῥάδδαρε, βᾶδξ ἐβγοιιρὶ,, Μεῖεῖ,παΐ, 

μον. 2(Μ.64.1:τ)3}).- 
ὀπισθάγκωνα, τοί τἶ ἐμ6 παπάς εἰεἀ δελίμ {πὲ βαεῖ,, ΝῚ.Ρ}.4.62(4. 

Ἰρ. 5800); 70.Ὅ{].εἤγοη.14 Ρ.370(1.97.5528); οὔ Ομ γομ. Ραδελ. 0.323 

(Μ.92.8254}. , 

εὐπισθαγκώνων, τοί ἢ {πὲ ἀγηῖς δελίμά {δὲ δας, Βαιῖ. ΕΑ 685. 

“Ἄραν.(ἴ.τοκ.14418). 

Ἐὀπισθάμβωνος, δεν ἰδδ απιδο; ὁ. εὐχή Ἰαβί ρύαγοῖ οἱ ᾿ἰευτον 

δα Ὀγ τῇς ῥτίεϑὲ θεῃϊπά, 1.6. το ἴπε ψεβῖ οὗ, {86 ἅτῆθοὸ ἱῃ {πὲ 

τηϊάαῖα οὗ τὰς ουτοι, 11|.Βα5.(ρ.343.15); ΠῚ Οἤνγ5. (0.343. δ); οἵ. 

εὐχὴ ὁ. ἐκφωνουμένη παρὰ τοῦ ἱερέως ἔξω τοῦ βήματος 1δ.(ρ.391.38); 

ἡ ὁ. εὐχὴ οἱονεὶ σφραγίς ἐστι πάντων τῶν αἰτημάτων καὶ ἀνακεφαλαΐί- 

ὡσις τακτική Σεττα, ΟΡ φορέερρὶ. (Μ.08.4520). 

ὀπίσθιον, τό, μἰπάεν ῥμαγί, δαρῖ, ΤΟ Μοβομῥγαί τϑι(Ν.87.30538); 

Ἔχερ. Ἐχ.33:23; 1. ποῖ τὸ Ὀὲ τ8κεπ ἴῃ 110. Βεη56, οἵ, "πα ξεδίιηι 65... 

φμία ζαεΐονη, τηφαῖ, τίθατι ποπ υἱάονῖς,...«Φεὦ ροειογίογα πῖεα. 468 

εἰσι ἀρ ἐὸ σωμὶ Ἰη εἰ ἰρομάα σασγαπιεμίο, 4μ0 ἐπιοϊϊερὶ ἐοηυσηῖὶ 

ἀϊάα ἀϊοίνια, αδ]οοιϊς ῥγοίοοίο {{115...«αηὐέϑια γαδμῖδ, φμαξ ἄε 

απίογίογίδμς ἀοὶ αὖ ἱριρετί ἐς ροβιογιονιδισαμε βηρ ΗΜ, Οτιρῤγίης. 

2.4.3(Ρ.131.7; Μ.11.2028}; εἶ-..τις τὸ ὁ. τοῦ θεοῦ κατὰ τὸ γράμμα 

νοήσειεν, εἰς ταύτην τὴν ἀτοπίαν.-. ἐπαχθήσεται" τὸ γὰρ ἐμπρόσθιόν τε 

καὶ ὁ. ἐν σχήματι πάντως" τὸ δὲ σχῆμα ἐν σώματι... «ἀλλὰ μὴν ἄφθαρτος 

ὦ θεὸς καὶ ἀσώματος ΟΥ̓ Νγβ5.0.1405.(}1.44.4008}; ἀνομάζουσι τὴν... 

ὑπερώνυμον ἀγαθότητα καὶ μορφὰς αὐτῇ..«περιτιθέασι...καὶ ὀπίσθια 

Ὁϊοπ. Ατιά,η...8(}1.3.5018); 2. Ἱητεγρτεϊθα οἵ ἀϊνίτς δεισιθαϊοβ. Οὐ 

Ἐπουρίεβ, ὈΡΡ. ἱποοπιργο με η510]6 ἀπα ἱποουααπππίοα]ς Ἔββθῆσβ, ΟΧ. 

κορι.16.2 ἴῃ 76γ.(0.134.21) Μ.13.4414} ταῦτα θεοῦ τὰ ἀ, ... ὅσα μετ᾽ 

ἐκεῖνον ἐκείνου γνωρίσματα, ὥσπερ αἱ καθ' ὑδάτων ἡλίου.. «εἰκόνες ταῖς 

σαθραῖς ὄψεσι παραδεικνῦσαι τὸν ἥλιον Οτ.ΝαΖ.ογ.28.3(0.25.9; Ν.36. 

208); ἰδεῖν τὴν οὐσίαν ἀδύνατον..«τὰς δὲ θείας οἰκονομίας καὶ ἐνεργείας 

(οὕτω γὰρ προσήκει νοεῖν τοῦ θεοῦ τὰ ὁ.) θεωρῆσαι δυνατὸν τοῖς... 

τελείοις τὴν ἀρετήν Τμάτιφι.68 ἐπι Εχ.(1.113} 3. οὗ τενοϊδίοη οὗ 

Οοά ἱπ [πο., οἴ. δὲ [50. αἱ Ὑταπβῆρυταῖοι) εἰ ἐσ βίδΩΥ {"ἰᾳ 

ῥγονηϊδεῖο.. ὑτα1} εγρο ῥοςίεγίογα 67:5, υἱάτι ἐηΐη φμασ ἴῃ ῥοδίογίους 

δμς οἱ πουϊδεϊνεὶς ἀἰόδιις ἤαεία φωτὶ, Οὐ πονι.12.3 ἴ5 Ἐχ.(ρ.265.15; Μ. 

12.384); ῥοπαρι ἰ6 ἴῃ βογανεῖπε ῥείγαε, βοίγα αἰμ67} Ἔγαἱ Ομνισί δ, ΡΕΥ͂ 

νανπιθη. υἱάρας ῥοδίεγίονα τη6α, ἧος ἐπὶ, τὶ ἐα φμᾶέ ἴῃ πουϊδεθηῖς 

ἐοριρονίνως ἐραρϑηπίην Ῥὲν ἀϑϑμηηρ οηθΡι εαγηΐς, αρποδεᾶς, ἰὰ. 

μον!.4.1 ἱπ ᾿ς. 36(Μ.12.13500); ΟΥΝαΖ.ον.28.3(0.24.13; Ν,36.204}} 

Με ϑγη;οοἰ ἀηη.6(}1.18.3600); 4. 85 οἰρτί ἐγνπρ τπαᾶῖ ἴο ΤΟΠΟΥ 

Ὁοᾶ ἰς ἴὸ 866 σοά, τι γϑϑυ Μος.(}1.44.4054}; ἰάποηι. 18 ἠπ (απϊ. 

(ΝΜ. μ.τοῦ 50); 5. 45 ἀεποίίπρ τὰ κτίσματα καὶ οἱ λόγοι αὐτῶν, Ἡλι. 

{...4η|.62(}1.28,633}). 

Ἐῤπισθοβατικός, »ηομτΐηρ ἤγουν δελίμά, ΟἸεια.ῥαφα.2.το(Ρ.21ο. 

22) Μ.8.04Ὰ). 
ὀπισθόδομος, ὁ, ῥαζῖ οΥ ἵππον εἰανιδεν; Οὗ ΤΑδογαδοΐθ, τος. 

Νιωη  38..0}1.87.8οοα); οἵ τεπιρὶε οἱ Αἰδεπᾶ δὲ ΑἸμδηβ ἡ ἤεσα 



ὀπισθοκέλευθος 

{ΠΕ ΒῸν γὰ5 Κορῖ; βεῆσα ῥωδίΐς γοεογᾷ οδοό, ἈΡΟΙ]οη ἀρ. Ἐλιβ. ἢ. 6. 

5.:8,6(Ν.20.4778). 
ὀπισθοκέλευθος, ἐοἰ οτυτη δελιέμά, Νοηη,ῥα7.0.1:44(Μ.43.}518} 

8.13: 36(8658) ; 1.18: τε(8028). 
ὀπισθόκομος, τυσαγίτιρ 16 Παῖν ἰοηρ δεληᾶ, ΝοΛΆ, αν. 70.2:2(Μ. 

43.1600).. 
Ἐὀπισθομερής, οἰ μαϊθᾷ δελμμά ὁ 

σώματος ὕντ. 0.4.5(4.3206). 
ὀπισθοπόρος, ἐοἰϊοιοίησ, Νοππ,Ραν.70.10:4(Μ.4.3.8320); ἐφ.6:66 

(δο4Α); ἐδ.ττ: 3τ(8.48). 
ὀπισθόρμητος, τῤρέξάτηρ δαεῖς; οὗ ατὶ αὐτόν, ΜΊῚν.Οεο.2 (0.11.6). 
Ἐὀπισθοτέλεια, ἡ, αγγεαῦ5 Ο7 ἰᾶχος, ΤΏΡΒη εἤὔγομ. .4τ4(Μ.τοϑ. 9844). 
ὀπισθϑότονος, γαιθη; δαείεσαγάς, οπαη.}αγ. 7σ.18:24(}.43.8038). 
ὀπισϑοφανής, σῤῥεαγτηρ δεϊτηᾷ ὃ... νοεῖται... ἀπισθοφανὲς τοῖς τῆς 

ἑσπέρας ἐνορῶντος μέρεσιν γγ. [0.4.5(4.3074). 
ὀπισθοφανῶς, δαοξιυαγάς; τεοῖ, ἅφῃ.0:25, Μδοιλεσπορι.2ο. τί. 

34:6400) ; ἰσοκίηρ δαοκιναγάς ; τεῖ. σονοτίηρ 8 ἀθδᾶ Βοᾶν, ἔβόρῆχ. Η. 
Μααν. 44ρ9.30(Μ.87.31254). 

ὀπίσω, ῥωεζιυαγάς, δαεί ; 1. τὰ ὁ, πΐμάον ρατίς, οἱ σοᾷ (οἴ, Εκ, 
33:23) ἡ μὲν προκόσμιος ὕπαρξίς τε καὶ θειότης δηλοῦται διὰ τοῦ 
προσώπου, ἡ δὲ δημιουργία καὶ πρόνοια διὰ τῶν ἀ. Ἰ)ντη. (65..33:23 
(21.390. 11164}; 2. αὖουε, 1.6. ῥγουϊομεῖν, βώργα, Ογτ ον. 4{(1.132Ὲ); 
ΔΙΠΤΩΟΏ.“ε,20: 26(Μ. 85. τοϑοο) ; 3. 85 Ρ͵ΕΡ. 6. Βοπῖτ,; 8. Ῥαγριης 
αἤδν, ἴηι φηοεὶ οὗ οἷ. «Χαλδαῖοι... ἐπλανήθησαν 6. τῶν στοιχείων Αὐἱδί, 
αροΐ.3.1; ϑεταρ.ἐρυιοη. Ο(.40.936Ὰ); Μας.Αερ.εἶδυ.3(Μ.34.8020); 
Ἀ. οἱ τα, αὔέεγ, ΤὨΡΒη.εἄγοη. Ρ.τοσ( Μ. τοβ, οβΟ). 

Ἐῤπίτιον, τό, ατοὶ, ΝῚ],ἐχέγο, 53(Μ1.79.1847). 
ὁπλίζω, οἰ ναϊε, ταδὶ, ὁπλίσατε τὴν εἰρήνην ἀποχειρογονοῦντες τὸν 

πόλεμον ΤΏΡΕΨ] ἐχο σεμί.3(ρΡ.470.16; Μ.1132.0378). 
᾿ὀπλοδεξιά, ἡ, λαμ α] Πρ ὁ ἀγνρ, Ὀμενβ, ῥοηι.3.6 ἐπ 20 ογ. (το. 45τῈ). 
ὁπλομανέω, δέ τα ΟΝ 51ηρ ἀγηις, ϑγτιθβ.ριτουίΜ.61.14888)}. 
ὁπλομάχος, ὁ, τυσγγίον, Οτο Ν γ85.ἢο»»".7 ἐξ Οαπί,(Λ.44.φο4Ὰ}); ἄρ.» 

Οἵ ἃ τιδυῖντ ὁ ἀνδρειότατος ὃ, τοῦ θεοῦ Ῥϊου,Α].4Ρ0.Ετι5.ἢ.6.6.41.τ6 
(Μ.20.6008); οὗ πεανεηΐν μοβῖ, {Β485...5.26τ(1.577Ὲ; Μ.30.576Ὲ); 1. 
οξβίφϑ3ε; Μ. 5924). 

ὁπλοποιητική, ἡ, [5ς, τέχνη] ἐΐπ αγὶ οὗ ξονρίηρ ἀγηῖς, ΟΥΝα2.0».43. 
51(Μ.36.560). 

ὁπλότερος, γΟΜΉΡΕΥ, Βεῆςο πεῖ ὅ, 

3: 5(Μ{.43.16Ξ 0); 19.13: 34(8658); ἐδ.2:ο(γδ40). 
ἐδπλοφορία, ἡ, δεαγίηρ οὗ ἀγηὶς, 15, ῬῈ], τ. τϑοίΜ.78,3008); 

ἐν ὅ, μηάεν ἀγηι5, Οἰνόη Ῥαϑελ..28)(Μ.02.7174). 
Ῥὁποιοσποτοῦν, ὁ} τοϊαίευεν κἰμά, ΟΥ, ον μι Δ7{.π6.4(0Ρ.48ς.8; 

Μ.13.τ2818). 
Ἐδποσαπλασιόνως, σε ῬΙΘῊΝ ἱΐριος, Οτ, 70.20.324(27; Ὁ.372.15; Μ. 

14.652). 
ὁπόταν, τυΐδη, ΒΩΥΉ.12.2; Μεῖ.ῥάδϑιττ Ρ.2.27. 
ὁὀπτάν-ομαι, 1. τη6α.; 8. 5ε6 αὐ ἀῤῥεαγάμεσ, Ἐπ. ψι, ]ανίη Ηῤῥὶ. 

8(}1.22.του20)}; ᾿. ΞΜ μβοη, ΤΒαγ δεπά, 6Ρῥ.3. 20ογ(Μ.99.χ6284); 
2. ῬΆ85., δε δΈ6Ή, ἀῤῥέαν ὁ θεὸς ὥφθη.. ἑκάστῳ τῶν προφητῶν, 
σμικρύνων ἑαυτὸν καὶ σωματοποιῶν..-«μεταμορφοὐύμενός τε καὶ «-ὄμενος 

Μας.Αδρ.εἶϑυ,Β(.34.8068); οἵ Γτῖβὲ αἴτεον Ἐδβατγτθοίίοῃ, [0.}). ἤθη. 

9.4(Μ.06.7298). 
ὀπτασία, ἡ, Δ, τἰστοη, ἀρῥαγίίοι; 1. οἱ ἀοα οὐ (Ὠχιβῦ; 4.1 ΟΤ: 

Τα, ]αἰ.56.5 (1.6.5 970) ; δεῖ ἀποδιδράσκειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας καὶ 
διωγμοὺς φεύγειν, εἰ καὶ ὀπτασιῶν καταξιωθῶμεν ὡς ὁ ̓ Ιακώβ Οτ.Ξεἰ. 
2: (δη.27 1.42(ΝΠ.12.1248); οἵ, ὁ ̓ Ιακὼβ φεύγων πλειόνων ὁ. καὶ τούτων 
θείων κατηξιοῦτο ΑἸΏΉ, ὑερ.)οί(ρ.81.23; Μ.25.6604)}; ἐμεσίτευε [536.Ψ 
Αδτοη] τῇ ὁ. τοῦ θεοῦ καὶ ταῖς τῶν ἀνθρώπων θυσίαις 14..45γ.2.7(Μ.26. 
1618); οὗ ν]δίοι αἴ Ὀυγηίηρ Ὀυ5}, πὲ. 41α1.128.τ{(7730}); ὕγτι ρίαρῤἧ. 
Ἐχ.τί(τ.26ο0 4}; 1:δ.(2624); Ῥτος...}.33:1τ2(}}.87.0884}: (οβτη, [η. 
10}.2(Μ.88.140Ὰ}); ν. βάτος; οἵ [πΠδορῃϑην δἱ Βίπαϊ, ατΝ γεβιλόχ (Μ. 
44.688); (οβτλ. Τη. ἰοῤ.3(141Ὰ}; οὗ ρτορῃμοῦθ᾽ νἱβίομβ, ΗΙΡΡ. Ὀ».4. 
36.1; ΑἸ ἐρυϑέναρ.τ τ (Μ.26.5570}; Ὁ. ἴὰ ΝΊΤ : οὗ δρρϑδύδποο οἵ 
(τὲ αἵ Τυδιβθριτζαίίοη, Μοίῃ.γέ5.1, π2(ρ.2οδιτα; Ν.41.11288); οἔ. 
4Ὁ.3.τ(ρ.394.8; Μ,18,2170); αἴξεσ Ἐεβαγγθοῦοιι, Ἐλι5υψ. ] αγῖη μΡῥί, 
1.7(}1.22.0030); Ογτ.δρ. αὶ. :.28: 2ο(ρ.243.16); τεῖ, χύοτ.12: 28., 
ΑτῈ....γ.3.47 (4210); οὗ 5. Ῥ4}᾿ 8 ν]βίοη οἱ Τλαχηαϑοιβ τοσά, ΠΠνεοπς Ν, 
ἰαμά. Βαγη.(Ρ.1τ44.20) ; οἵ 5. Τοῇῃ ὁ. ἐν ἧ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐθεάσατο ἐν μέσῳ 
λυχνιῶν ἑπτά Απιάτι Δ65..4}ο6.2 τὶϊ.(Δ{.το6,2284}; δ. ἰη ΟΒυτοῇ πρό- 
γνῶσιν ἔχουσιν [5ς. (ὨΓ]5[1415] τῶν μελλόντων καὶ ὁ. καὶ βήσεις προφη- 
τικάς Ἰγοη. ἤα6ν.2.52.4(Μ.7.8208); 2. οὗ δηραοὶβ, ΟἸθη,. εἰ». 6. 1 σ(ρ.400. 
9; Μ.0.3578); Βα5,. μη. 3,1(1.2734} Μ.29.657Ὰ}); ὃ βλέπων ἀγγέλων ὁ, 
οἶδεν, ὅτι τὸν ἄγγελον εἶδε καὶ οὐ τὸν θεὸν ΑἸΉ,.4γ.3.14{(Μ.26.2400}; 
ἀνὴρ [355, ῬΘΟΒΟΙΏ1115}... ὡς καταξιωθῆναι προρρήσεων καὶ ὁ, ἀγγελικῶν 
ῬΑ}. Γαι5.32(0.88,2; Μι 34, Ἰορο); τος. 6,0 1.33:13(Μ.87.ο88.); 
3. οὐ Ξαίηΐἴϑ ὁ, εἶδον, ἄνδρα ὑπερμεγέθη ὡπλιομένον..«οὗτος...ἦν ὁ ἅγιος 

ως τὸν ναὸν ἐτίθει τοῦ ἰδίον 
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. ἄσπορον ἀρχήν ΝΟΠπ, ῥα7.0... 

ὁραματισμός 
«μάρτυς Σώσανδρος Μ.οΤλμάοὶ. τ τοί(ρ.73.12}} 4. οὗ φῶς; ἀδηοιηρ 
Ῥτέβεηοδ οἵ Ὀμπβί, Δι. “πον. το( Μ.26.8δοΑ) ; οὗ α βαϊηξ βρρξδτι- 
ἴὴρ᾽ 48 ἰσδϑῆρατοα ἰη Πρμαῖ, 4. }1}.6τ(ρ.25.33); 5. τοί, ἤδίυγα δπᾶ 
οἤξεοίβ οὗ νἱβίοης ἡ...ὁ, ... τῷ ὀφθέντι πίστιν παρέχει τῷ ὁρῶντι, ὅτι 
θειότης ἐστίν ΗΠ οη:.ΟἸθη:.τ7.13) τούτῳ τῷ ἀδελφῷ.««νῆηστεύσαντι ἡμέρας 
τεσσαράκοντα θεόθεν ὁ. γίνεται [0 οβοῖ ῥγαΐ 6(}.87.2 9000) ; οου- 
ψουϊὴρ ΡΙΟΡΠ τς άρβθασο, ΜΙ Ροῖγε.π.2; οἵ.ἐδ.12.3; οὗ ῬΙΟΡΠ ΘΙ 
ἀτγεδιηβ, Μ΄. Τἰάοί α τφίρ.68.11); οὗ ν]ϑιοῃβ οἵ [πηρβ παρρεῃίηρ αἵ 
8. ἀἰδίδηςσθ, Ατπιν. ἀμίοη. 82(Ν1.26.0578Β); σομβοϊουβηθ58 οὗ γροὶριθπί 
οἱ ν]δίοῃ οἷδεν ὁ ἀπόστολος ὃ πέπονθεν ἐν τῇ ὁ., κἂν λέγει οὐκ οἶδα Ἰὰ. 
“4..3,47(}7.26.4210}; τεςορΈοη οὗ νἱβίοηβ ἃ5 ὉοῃβοΪ Δ ΟΝ ἰπ ἸαθΟΙΤ5 
οἵ αβοςξιὶς Πρ, 1 Ὁ. πίοη 66(9318) :. 6. τε, σοοᾷ δηὰ Εν] ΔΡΡΑΙ ΟΣ 
ἀσφαλέστερός ἐστιν ὃ ὑπ᾽ ὀπτασίας ἀκούων τοῦ παρ᾽ αὐτῆς ἐνεργείας 
ἀκούοντος Ἡση,Οἰση.τΊ.14; οὐπτασίᾳ πιστεύων ἢ δράματι καὶ 
ἐνυπνίῳ ἐπισφαλής ἐστιν 1δ.; εἰ ἐὰν τὰς ὁ, μὴ πάντως ἀληθεύειν, ἀλλ᾽ 
οὖν γε τὰ ὁράματα καὶ τὰ ἐνύπνια θεόπεμττα ὄντα οὐ ψεύδεται 1.τΊ. 
15; ἴγ8 ν]βΊοὴ 9 τηΔΥ θ6 8566 ὃν ἴΠ6 ἱπηρίουβ, 16.17.17; οὗ ἀεπιοηὶς 
ΔΌΡΑΣΙ ΟΩ5 ἔσμεν πολλοὺς ...«κατὰ πάντα ἁμαρτάνοντας ὁράματα καὶ 
ἀληϑεῖς ὀνείρους ὁρῶντας, ἐνίους δὲ καὶ δαιμόνων ὀπτασίας 1.17.1; 
ἄσαρκον... «δύναμιν οὐ μόνον υἱοῦ, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀγγέλου ἰδεῖν τις δύναται" 
εἰ δὲ ἔδῃ τις ὀπτασίαν, κακοῦ δαίμονος ταύτην εἶναι νοείτω ἵϑ.; ΟΥἸ ΤΟΥ 
οἱ ρορά 8πά δν]} ἀρρϑυίοῃβ ἡ.. «τῶν ἁγίων ὁ. οὐκ ἔστι τεταραγμένη... 
ἡσύχως δὲ καὶ πράως γίνεται... ἐὰν δὲ καὶ ὡς ἄνθρωποι τινὲς φοβηθῶσι 

Ϊ τὴν τῶν καλῶν ὁ., ἀφαιροῦσιν οἱ φαινόμενοι τὸν φόβον παρ᾽ αὐτὰ τῇ 
ἀγάπῃ...«τοιαύτη..«οὖν ἡ τῶν ἁγίων ὁ, Αἴῃν. Απίοη5(Μ.26.8οδΑ) ; 
ὅταν τις φαντασία γένηται...ἐρώτα πρῶτον" τίς εἶ καὶ πόθεν; καὶ ἐὰν 
μὲν ἦ ἁγίων ὁ., πληροφοροῦσί σε καὶ τὸν φόβον σου εἰς χαρὰν μεταβάλ- 
λουσιν" ἐὰν δὲ διαβολική τις ἦ, εὐθὺς ἐξασθενεῖ 19.43(0ο8.). 

Β. »παπιεείαοη, ἀῤῥεαγαηεο, δεεονείηρ υἱοῖδίς ὁ ϑεὸς ἡμῶν ἐπὶ 
γῆς ὥφθη..«ὀπτασίαν.. «φησι τὴν κατὰ σάρκα φανέρωσιν ῬτοΟ] ΟΡ 

Ἰ «γηιβίρ.ιοι. 4; Μ.δς.8648). 
ὁπτήρ, ὁ, 9πῈ τοῆὴῦ τεραγάδ ΟΥ Οὐδγδεξδ, ο. ΒΕΥΐ. τὸν τῶν ὅλων ὁ, 

[1.6. οα] Τμάτοφιοῖη 2:}}Ὀαγ (τ. 580), 
ὀπτικός, οὗ ΟΥ ΤΟΥ 5Ξεείηρ; 1. ξερη-οιρἠϊεά ἡ τῶν χερουβὶμ ὀπτι- 

κωτάτη φύσις (ξο.ΡΙ5.ἐαγηῖ,35.1 τηϑί,, ἀεμέθ, ῥγοϊομηά ἐπτικωτέρων 
νοῶν Βιοπ.ΑτΥ.6...1.2.1τ{Μ.3.5680); ἡ τῶν προφητῶν ὀπτικωτάτη 
κάρα (εο.Ὀ15,ἐανη δι; εἰ, .τιὶ ὀπτικώτερον ἐξενεχθείη ΤὨατιδιιά, 
6Ρ}.2.τόϑ(Μ.00.15320); 2. 85 συιῦβί. ; ἃ. ἡ ὁ. βοῖσεν οὐ διραὶ, Τμάτ Ρς. 
512,3(1.635); Ἀ. τὸ ὁ,; 1. ογραν οὗ τἰρὶ, ἐγε, Μαχ. Ὀγνν.(Μ οι. 2020); 
680. τεῦ, βρίσϊίμαὶ βἰρηΐ τὸ ὁ. τῆς διανοίας Τάς, Ρ-,6: 8(1,643); τὸ... 
τῆς ψυχῆς ἀ, τά. Εχεελ. τόση. (2.660) ; 14 .σπέ,4:7(2.06); 1}. ῥοιθεν οἵ 
δῖρἧϊ, Μαχ.αγεϑὶρ. (ΜΟοτ τττό0) οἰξ, 5. συνεπιτείνω. 
φπτικῶς, ῥυοῤομμάϊγ,; οοαρ., Πιοη ΑτιΖ.;.3.2(}1.3.681.). 
Ἐῤητιμάτοι, οἱ, (δῖ, ρει παἰε5) ον οὗ 501416γ8 οΔ]16α ορέῥϊγαϊος, 

ΤΗΡΠπιελγοη. Ρ.311(Μ.τοβ.οο10} ; ἐδ.Ρ. 4οο(9534). 
κὀπτρίξ- τομαι, τηρᾷ,, δεμοίᾳ ας ἴηι ἩΠΊΡΥΟΥ μακαρίους τίθεμαι τοὺς 

κατηκόους τῶν. ΕΌΕΙΝ «δι᾿ αὐτῶν μυστήρια “-ομένους περὶ τὴν ἰδίαν 
φύσιν Α Ἀμάν. αείριλαε; ῬΕΙΉ, ἴου κατοπτρίζομαι). 

ὀπωδής, δΥΠΦΡ ; ΞΌΡΕΥ]., ϑνπθ5. ῥγουϊα,θ(ρΡ.126.18., Μ.66.12768). 
ὀπώρα, ἡ, ῥγμῖϊ, ταδὶ, τὰς ὁ, τῶν διδασκάλων (60.Ἐ]5,ςαγη1.46.7. 
ὀπωρικός, οὐ ζγεΐ; ἈΘτ, μἱατ. 85 βαθβί,, γι ἿΣ, ἘΡΑΙ πο τ.τό 

(Ρ.6ὅ8.τ4; Μ.34.ττό21). 
Ἐῤπωροβόρος, μαι εαίίηρ, {0865.Να2Ζ. 4 αἰ, τα8(Μ,538.ττοολ). 
ὀπωροφυλάκιον, τό, ἐγ ρ-τοασ εἶεν» πὶ, Τ' [05.πτ0.12; Ἰυϑὶ ταὶ. 

52. 4(Μ «ὁ. 8928) ΔΥΒιόχ.Βς, 18: 2(Μ.2}. 3570); ΤΒαι.Ρς. 78: )(ι.ττ66). 
ὅπως, 1. ἐπ ογάεν ἱμαὶ; α. ἄν Δα ᾿͵68. ᾿πα]ο., ΝῚ],60}.1.212(Μ.70. 

τόδ) ; α. ἰπηδη., 0 668. Να:. ἄτα]. τ4ο(Μ.38.1077); 2. 56 ἐμαὶ, οὐ ὰ ἐξα 
γεδμ ἰμαὶ, Ἔχορ. Ῥξιποτό τὸ τοίνυν ὅ., οὐκ ἔστιν ἐνκαῦϑα αἰτίας 
δηλωτικόν..«ἀλλὰ τοὐναντίον ΤὨας, 5.50: 6(1.035); 3. ἴῃ Ῥῆγαβε οὐχ ὅ. 
εὐ ἀλλὰ καί ποῖ οπῖν.. (διε αἷπο, ον. ΑἸ. Ρ.Επι5...6.7.21..1(Μ.20.6848). 

Ἑδπωσποτανοῦν, 12 σΉγ τῶν τουμαίουεν, Οτι εἰς.7.42(0Ρ.103.17; Μ. 
11.148τ0). 

ὁπώσποτε, ασὐεοϊμίοῖν, πϑοοδεαγῖν, Ὀλᾶντα, ἔν Βς.ς:6(Μ.30.1172.}.Ψὕ 
Ἐδραΐξ-ομαι, (ἴογ ᾧρ-) δὲ εἰοοβοί εὐτίἦ, ἀγρὸν. ««παντοίοις καρπίμασιν 

““ὁμέενον ΑἸεχ.5 41. Βωγη (4304). 
ὅραμα, τό, υἱξίοη, Ἡδοιτη.υ5,2,2.3; ἀξιῶ τὸν κύριον, ἵνα τὰς 

ἀποκαλύψεις καὶ τὰ ὃ, ἅ μοι ἔδειξεν διὰ τῆς....«ἐκκλησίας αὐτοῦ τελειώσῃ 
1Ὁ.4.τ.3; Ταδβί αταὶ.78.3(Μ.6.6 570); ὑπὸ τοῦ πνεύματος δι᾽ ὁραμάτων 
ἀπεκαλύφθη τῷ ..««προφήτῃ ΠῚΡΡ.)α".4.1.2(Μ.1το.6800)}; δι’ ὁράματος 
πολλάκις ἐνουθετεῖτο ὑπὸ τοῦ κυρίου ΤΗ]Ρρ.γίεηι.ρ. Ἐπι5.ἢ.6.5.28.1 
(Μ.2ο.51320); ὅ. θεόπεμπτον προσελθὸν ἐπέρρωσέν με...ἀπεδεξάμην τὸ 
ὅ., ὡς ἀποστολικῇ φωνῇ συντρέχον ον. Α].4ρΡ.Ἐπ|5.}.4.7.7.3(6488); 
μόνος ὁ δίκαιος ὅ. ἀληθὲς ἰδεῖν δύναται ἔΐονε. Οἰδηι.α.τπ; ὁρᾷς πῶς τὰ 
τῆς ὀργῆς δι᾿ ὁραμάτων καὶ ἐννπνέων ; τὰ δὲ πρὸς φίλον, στόμα κατὰ 
στόμα, ἐν εἴδει καὶ οὐ δι᾽ αἰνιγμάτων ἢ ὁ. ... ὡς ἐχθρόν τϑ.χη.18. 

ὁραματισμός, ὁ, υἱδείομ, (ὐηςὶ. 4.Ρ.17.33.4. 



ὀργανικῶς 
ἀμπέὲρμι,εἰ γες. (Μ.46.208)}; (ηγίβῖοὶ, ὥσπερ...«ἡ μορφὴ τοῦ θεοῦ τὸ 
ψλήρωμα τῆς τοῦ λόγου θεότητος νοεῖται, οὕτως ἡ μορφὴ τοῦ δούλον ἡ 
νοερὰ τῆς ἀνθρώπων συστάσεως φύσις σὺν τῇ ὁ. καταστάσει ὅμολο- 
γεῖται ΤΑ[.“4ροϊ].2.τ(Μ,26.11334}; κἂν εἴπερ τι τῶν θεοπρεπεστάτων 
ἐνεργῆσαι λέγοιτο διὰ τοῦ ἰδίου σώματος ἀργανικὴν αὐτῷ πληροῦντος 
τὴν ὑπουργίαν, οὐδὲν ἧττον ὁ τῶν δυνάμεων κύριος ὁ ἐνεργῶν ἐστιν 
Ογτιαροὶ, Τά. 70. 130.16; 61,224}; ἈΡΟΙπατίδῃ ἃ ἀντὶ τοῦ ἔσωθεν ἐν 
ἡμῖν ἀνθρώπου νοῦς ἐπουράνιος ἐν Χριστῷ" ὡς γὰρ ὁ. κέχρηται σχήματι 
φῷ περιέχοντι ΤΑτΉ. 4Ροϊ]. τ. (τοούΒ).᾽ 

ὀργανικῶς, ὧς πῃ ἐπί γηι Ή, Οτ, [5.53 ΤὉ 1κ.ττ1324{(0Ρ.250); δύο 
φύσεις φέρων μετὰ τὴν ἕνωσιν...«ὅ εἷς Χριστὸς... τῆς μὲν ὁ, λειτουργὴη- 
σάσης, τῆς δὲ δεσποτικῶς ἐνεργησάσης 70.}).ἀονη.ττ.3(Μ.06.7658). 

ὄργανον, τό, 1. ἐπιείγι πη, ἰοοὶ; οἵ ᾿πβίσυμπηθηΐβ οὗ τατίνγαοτι, 
Μ.οΡοῖνε.13.5; ΕρυΙιρά Ρ.Ἐπ5.}.6.5.1ςτ( Μ.20.4288}; τηεῖ, ἔτι ὧν ἐν 
μέσοις τοῖς ὁ. τοῦ διαβόλου 20 δη1.18,2:; γεαολέπε οὗ νὰν λιθοβόλον ὅ, 
Τμαι.}.6.ς.31.8(3.1οϑο); 2. »μείφαὶ Ἰηςίγιηθηΐ; δα ΌὉῪ ΟΠτβΔΏ8. 
ἀερτχεοδίθα, (Ἰεπι,  αεά.2.4(0.182.1; Μ.8.4400); δα ἴῃ ΟΥ̓ ἀϊδρθηβα- 
ὉΟΠ ΤΟρΡΙδορα ὃν ἀοίΐνα ῥσαῖβο τὸ σοά τὨτουρῃ ὈΟάΠν βεγνίςε, 
ὈὨγγ9.6.} ἵη Βϑ τδο: 6(5.5028); δ. (5020); 15.143: (4654); τεῦ, πυμηδη᾿ 
ΜΟΙΟΒ 85 Διο πεῖγρϑὶ ᾿πβίγαχηθηῖ, Ἡμᾶς, ῥγουϊά.53(4.516) ; κιθάραις καὶ 
κυμβάλοις..«καὶ ἑτέροις μουσικοῖς ὁ, ἐκέχρηντο.. ἁρμόττει δὲ καὶ 
ἡμῶν τὰ εἰρημένα πνευματικῶς νοούμενα καὶ δυνατὸν ἡμᾶς εὔηχον 
καὶ παναρμόνιον ὅ, ἡμᾶς αὐτοὺς ἀποφῆναι ἰ4,}}ς.32:53(1,8ο6); τοῖς 
νηπίοις ἁρμόδιον... «τὸ μετὰ τῶν ἀψύχων ὁ, ᾷσαι...διὸ ἐν ταῖς ἐκκλη- 
σέαις προαίρεται ἐκ τῶν ἀσμάτων ἡ χρῆσις τῶν τοιούτων ὁ. ... καὶ ὑπο- 
λέλειπται τὸ ᾧσαι ἁπλῶς 7πεῖ, φι.Εὶ γεδῥ. τογ( 6. 13530); τησῖ,, οἵ 
τπίνετβς εἰ...ὁ κόσμος ὃ. κινούμενον ἐν ῥυθμῷ, τὸν ἁρμοσάμενον καὶ 

πλήσσοντα τοὺς φθόγγους... οὐ τὸ ὅ, προσκυνῶ Αἰποηδαρ ίερ.τ6.2(Μ.6. 
Ο20Ὁ}); οὗ (τὶβί τες, οτϑδτίοπ οἵ πῖθαι καλὸν ὅ κύριος ὅ. ἔμπνουν τὸν 
ἄνθρωπον ἐξειργάσατο κατ᾽ εἰκόνα τὴν ἑαυτοῦ" ἀμέλει καὶ αὐτὸς ὅ, ἐστι 
τοῦ θεοῦ παναρμόνιον, ἐμμελὲς καὶ ἅγιον (ἸοΙὴ «τοί. τῷρ. 6,22; Μ.8. 
608); ; τοῦ, ἱπϑρίτδτίοπ τῷ παρὰ τοῦ θεοῦ πνεύματι ὡς ὄργανα κεκιρὴ"- 
κότε τὰ τῶν προφητῶν στόματα ΑἸμοηδρ,ἰδρ.7.2 (1,6, 9040); ὥσπερ 
ἐπὶ τῶν προφητῶν... «ἄνθρωπος μὲν ἦν τὸ ὁρώμενον, θεὸς δὲ ὁ διὰ τοῦ 
φαινομένου ὡς ἂν δι᾿ ἀργάνου θεσπίζων Ἐπι5.4.6,5.12(Ρ.236.20; Μ.22. 
3800); ᾿Ησαΐας...καθάπερ ἄὅ, τοῦ ἐν αὐτῷ φθεγγομένου γενόμενος αν. 
Νγϑς, μη.8(2 Ρ.177.2;} Μ.4:.7608); οὗ βογιρίαγχο ὅ, τοῦ θεοῦ εἶναι 
πᾶσαν τὴν γραφήν, μίαν ἀποτελοῦν ἐκ διαφόρων φθόγγων σωτήριον... 
φωνήν Οτιεοηηη Μ͵|.2(ρ.5.28; Μ.13.8220); (Ὠτίβιο]., ν. ταΐτα δ; 
3. μισαη5, Ἰηϑ γι ηΐ, τὰ. σθῃ. παρασύρων τῷ χρυσῷ τὴν ἀλήθειαν, ὃν 
δι᾿ εὐσέβειαν συναγόμενον, ὅ, ἀσεβείας οἷ πονηροὶ πεποίηνται ατ.Να:. 
ΟΥ.21.21τ(Ν.35. 11058); οἵ Ἰνίηρ, Ὀεΐηρθ, ἀροηΐ, ἱμειγηθηΐὶ, ἵπ σΈῃ. 
λιτανεύσατε...ἵνα διὰ τῶν ὁ, τούτων 50. [1005] θεοῦ θυσία εὑρεθῶ Ιρῃ. 
Κσηι. 4. 2; βέλτιον..«ἐστιν αὐτόπτην γενέοθαι τοῦ λόγου καὶ χωρὶς 
ὀργάνων διδάσκοντος ἀκούειν αὐτοῦ.. ἥπερ...διὰ διακόνων τῶν ἑωρα- 

κότων αὐτὸν ἀκούειν τὸν περὶ αὐτοῦ. λόγον Οτ. ̓  0.13.53(52; Ῥ' 281. 33; 
Μ.14. 4060); : Οἱ Τ᾿ΟρῸΒ 85 ϑβθηῖ ἴῃ οτεαϊτίοη αὐτὸν πρῶτον πάντων ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς οἷόν τι μονοειδὲς πάσης οὐσίας καὶ φύσεως προβεβλῆσθαι ὄ, 

ἔμψυχον καὶ ζῶν, μᾶλλον δ᾽ ἔνθεον καὶ ζωοποιόν Επι5,4,6.4.4{Ρρ.155.2; 
Μ.22.257})}; καθάπερ. ..οὐ τιθέμεθα ὅ, ὑπουργικὸν εἶναι τρῦ πυρὸς τὸ ἐξ 
αὐτοῦ φῶς, δύναμιν δὲ Ἄννα φυσικήν" οὕτω λέγομεν τὸν πατέρα 
πάντα ὅσα ποιεῖ διὰ τοῦ..υἱοῦ.. ποιεῖν" οὐχ ὡς δι᾽ ὀργάνον λειτονργι- 
κοῦ, ἀλλὰ φυσικῆς καὶ ἐνυποστάτον δυνάμεως ἐγ, Τνίη. δ8(6᾽ .12Ε; Μ, 
η}. 1137); ; εἰρήκατε [5ο. Ἐρειανοῖ!. νει, ἑαυτῷ τὸν υἱὸν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος 
κατεσκεύασε, ἵνα δι᾿ αὐτοῦ ποιήσῃ τὰ πάντα..«τοιαῦτα.. «λέγοντες τοῦ 

κατασκευάσαντος μᾶλλον ἀσθένειαν δεικνύετε, εἰ μὴ καὶ μόνος ἴσχυσε 
δημιουργῆσαι τὰ πάντα, ἀλλ᾽ ἔξωθεν ἑαυτῷ ὅ. ἐπινοεῖ ΑἸὮ..4γ.τ,26(Ν. 
26.653); ἐκ θεοῦ λόγος καθ᾽ ἡμᾶς οὐκ εἰς τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἡμῶν 
χρείαν ὡς ὅ. πεποίηται...«ὦστε κατὰ τοὺς ἀσεβοῦντας περιττὸν εἶναι 
λοιπὸν τὸν υἱόν, τὸν γενόμενον ὡς ὅ., γενομένων ὧν ἕνεκα καὶ ἐκτίσθη 
8.2. 3ο(2ο08); οὐδὲ εἴρηκε--..ὅτι διὰ τὸ ποιῆσαί με ἔργα ἔκτισεν, ἵνα μὴ 
πάλιν κατὰ τὴν κακόνοιαν τῶν ἀσεβῶν ὡς ὅ. δι’ ἡμᾶς γενόμενος ἜΡΙῈ 
1.2. 71(297.); ὅ.. "λόγος... οὐδὲ διὰ τὴν ἡμῶν ἀσθένειαν οὗτος... 

- μόνου τοῦ πατρὸς γέγονα. ἵν᾽ ἡμᾶς δι᾽ αὐτοῦ ὡς δι᾽ ὀργάνου δ βρόνν κἡοὰ 
δ.2. 3τ(2128); εἰ (μὴ γὰρ τὸ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ὅ. ἑτεροφυὲς καὶ 
ἑτεροούσιον δείκνυται, καλῶς ἄρα ἡ σύνοδος ἔγραψε ἰὰ.ἀφεν.23(0Ρ.10.20; 
Μ,25.4578); ἀεπίαι! τμαῖ Ἡ, Οπμοβ ἰβ Ἰηΐσποῦ ἀρεπὶ ὡς περὶ ὁ, καὶ 
ὑπηκόου καὶ ὁμοτίμου τῇ κτίσει καὶ ἡμῶν ὁμοδούλου Βα5.δρίγιπο { 

(3.420; Μ.32.1τ608); οὗ Πογοῖϊοβ 85 δροηΐβ οὗ Πδνῃ, Τάτ μαδν.4.12 
(4.368); 10.4.13(372); 4. ῬθνΒΙ ΑΙ ογραη, Ῥν᾿ΒΑρΡοσεδὴ γνώσεως 
ὅ., Η!ρρ. λαόν. 6.24{0Ρ.151.8: Μ,1τ6.32206) : ΟἸοτη. εἰν. 6,τδίριπος.ο; Μ.0. 
3134}; Με σγηη.2.2(ρ.16.22); οὐκ ἔστιν ἁμαρτία...ἡ ἀληθὴς χρῆσις, 
εἰ τὰ ὅ. παρὰ τοῦ δημιουργοῦ διαπέπλασται Α[.ε). ἀντ η.(}.26. 
11734} ὅτε ἀποκάμῃ τὰ ὅ,, τότε προσάγεις αὐτὰ τῷ ϑεῷ Βα5.βοη!.13.ς 
(3.118; Μ.31.4368); 5. οὗ θοάγ 85 ογραῃ οἵ 500] τὰ..«σώματα αὐτῶν 
μέρη αὐτῶν οὐδέποτε γίνεται τῶν ψυχῶν, ὅ. δὲ ὧν μὲν ἐνιζήματα, ὧν 
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δὲ ὀχήματα ΟἸεῖτ. εἰν. 6,18(Ρ.516,12; Μ.0.3060) ; ψυχὴν..-«λογικὴν τιμᾶν 
ἡμεῖς ἴσμεν καὶ τὰ ταύτης ὅ. παραδιδόναι κατὰ τὰ νενομισμένα ταφῇ 
Οτιεἰς.8. 30(Ὁ. 245.28; Μ.1τ.τπό1Α) ; δεξάμενον καλῶς ἀγωνισαμένην 
διὰ τοιούτου ὁ, ψυχήν {δ. φ. 246. 5: 15618)} ἰά Ρ' 36 ἴῃ 70 (ρ. 512.10); 
τὸ ἁμαρτῆσαι καὶ τὸ μὴ ἁμαρτῆσαι διὰ τοῦ σώματος γίγνεται, τῆς 
ψυχῆς ἢ πρὸς ἀρετὴν ἢ πρὸς κακίαν ὀργάνῳ χρωμένης αὐτῷ ΜοΙ.γές. 
1. ὄο(ρ. 324.1ι; Μ. 41: 1157}; τῆς ψυχῆς...ἐστὶν ἡ ἡγεμονία" κέχρηται 
γὰρ.. «ὡς ὁ, τῷ σώματι, ἄγουσα τοῦτο καὶ ἐθύνουσᾳ 1.0.0. .0,.3,.15(Μ. 

94.10404}); οἵ Βοαγν ἃ5 οΥρδῃ οἱ ἀφι)οηβ πνεύματα ὄντες...«διὰ τὸ... 
δεῖσθαι ὁ. τῶν πρὸς τὴν χρῆσιν ἐπιτηδείων εἰς τὰ ἀνθρώπινα εἰσίασιν 
σώματα, ἵνα..«ὑπουργούντων ὁ. τυχόντες, ὧν θέλουσιν ἐπιτυχεῖν 
δυνατοὶ ὦσιν ον εν, το; 6. οἵ (ἢ τῖθι 5 Ἀυτηδ ΠΥ 85 ογβαν οἵ 
ἀεἰςν ἐκ τῆς παρθένου τὸ ἀνθρώπινον ὅ. ἀναλαβὼν ἐφόρεσε καὶ ὑπὸ 
νόμον ἐγένετο ΗῚρρ.ῥακεῖ,2(Ρ. 307.13: Μ. 10. 701Α) τΞ Ἑαυκί δι ω Ῥγ. 
δ:22(Μ.18,6800); ἔδει ποτὲ καὶ αὐτῷ ἀ. ἀνθρωπείου, ὡς ἂν καὶ 
ἀνθρώποις ἑαυτὸν φήσειεν. ..θεὸν δι’ ἀνθρώπου μέγα ϑαῦμα τοῖς πᾶσιν' 
ἐπιδεικνύμενος...θεῖόν τε ὡς ἀληθῶς καὶ παράδοξον χρῆμα Ἰῦυ5.4.6.4.10 
(ρ.τόδ,1ς; Μ.22.2800); ἐχρῆν ἀνθρώποις. θεοῦ λόγον ὁμιλεῖν μέλ- 
λοντα..«μὴ ἄλλως ἢ διὰ τοῦ συνήθους ἡμῖν ὁ. τοῦτο πρᾶξαι 1Ὁ.7.τίρ.301. 
31; .4030); δι᾿ ὁ. θνητοῦ τὰς πρὸς τοὺς θνητοὺς ὁμιλίας,.ὑπήει, τὸ 
θνητὸν διὰ τοῦ ὁμοίου σῶσαι προμηθούμενος 1.1, .13{0ρ.241.13; Μ.20. 
14088Β); νεὼν πανάγιον αὐτὸς αὐτῷ σωματικὸν ὅ, κατεσκευάσατο, 
λογικῆς δυνάμεως αὐτῷ σωματικὸν ὅ, κατεσκευάσατο, λογικῆς δυνάμεως 
αἰσθητικὸν οἰκητήριον 1.14{0.241.20 1400Ὰ}; ἑκὼν παρεδέδον τὸ αὐτὸ 
ὅ, τοῖς ἐπιβουλεύουσι, τὸ μὲν ἀπὸ γῆς ἀνωρθοῦτο αὐτίκα 1ᾶ ἰπεορἧ,.3 
(Ρ.45.18; Μ.24.612Ὰ)}; ἐν τῇ παρθένῳ κατασκευάζει ἑαυτῷ ναὸν τὸ 
σῶμα καὶ ἰδιοποιεῖται τοῦτο ὥσπερ ὅ., ἐν αὐτῷ γνωριζόμενος καὶ 
ἐνοικῶν ΑἸ, ἐπε.8,1(}1.25. 1000); ὧν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ εἰκότως τὸν 
ἑαυτοῦ ναὸν καὶ τὸ σωματικὸν ὅ. προσάγων ἀντέψυχον, ὑπὲρ πάντων 
ἐπλήρου τὸ ὀφειλόμενον ἐν τῷ θανάτῳ 18.0,2(1124}; εἰ τὸ μέρος ἀπρεπές 
ἔστιν ὅ. αὐτοῦ γίνεσθαι πρὸς τὴν τῆς θεότητος γνῶσιν, ἀτοπώτατον ἂν 
εἴη καὶ δι᾿ ὅλου τοῦ κόσμον γνωρίζεσθαι τοῦτον 1δ.41τ.7(169.); ἐν ᾧ 
ἔστιν ὦ λόγος, τούτῳ πρὸς φανέρωσιν ὡς ὁ. κέχρηται ὁ λόγος 1.42, 
(1600); ὁ. κέχρηται ἀνθρώπου σώματι πρὸς φανέρωσιν ἀληθείας καὶ 
γνῶσιν τοῦ πατρός 10.42.6(172.); τῷ σώματι ὁ. χρώμενος οὐδενὸς τῶν 
τοῦ σώματος μετεῖχεν, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸς ἡγίαζε τὸ σῶμα 29.41.6 
(1734); ; ἐπειδὴ ...(ἐν τῷ ὅλῳ αὐτὸν...οὐκ ἠδυνήθησαν... γνῶναι οἵ ἱ ἄνθρω- 
ποι, μέρος τοῦ ὅλου λαμβάνει ἑαυτῷ ὄ. τὸ ῥά νδοηλα σῶμα..«ἵνᾳ... 
κἄν ἐν τῷ μέρει μὴ ἀγνοήσωσιν αὐτόν 1ῤ.43.4{(1720}; διατί. «οὐχὶ... 
καλλίονι ὁ. οἷον ἡλίῳ. .«κέχρηται, ἀλλὰ ἀνθρώπῳ μόνον ;-. οὐκ ἐπιδεί- 
ξασθαι ἦλθεν ὁ κύριος, ἀλλὰ θεραπεῦσαι καὶ διδάξαι 1δ.43.1(1728); θεὸς 
ὦν, ἴδιον ἔσχε σῶμα καὶ τούτῳ χρώμενος ἀ., γέγονεν ἄνθρωπος δι᾽ ἡμᾶς 
18,.45.3.31(Μ.26.3804}; ἕνα ἐὰν ἔδωμεν αὐτὸν δι᾽ ὀργάνου τοῦ ἰδίου 
σώματος θεϊκῶς πράττοντά τι ἢ λέγοντα, γινώσκωμεν ὅτι θεὸς ὧν, 
ταῦτα ἐργάζεται 1.3.35(3018); τὸ ἀνθρώπινον ἐν τῇ σοφίᾳ προέκοπτεν, 
.«.«ὅ, αὐτῆς πρὸς τὴν ἐνέργειαν τῆς θεότητος...γινόμενον 1ὖ.3.52(4364); 
θεὸς ἀναλαβὼν ὅ. καὶ θεός ἐστι καθὸ ἐνεργεῖ καὶ ἄνθρωπος κατὰ τὸ ὃ. 
«οὐὖ, καὶ τὸ κινοῦν μίαν πέφυκεν ἀποτελεῖν τὴν ἐνέργειαν..«μία ἄρα 
οὐσία γέγονε τοῦ λόγου καὶ τοῦ ἀ, ΔΡΟ]]. [γ-ττΊ(0.23ς.24Π}2ρΡ.ὉΟΡ(ό81) 
αεἰτοί Η.3.12480}; σὰρξ...θεοῦ ξωῆς ὅ. ἁρμοζόμενον τοῖς πάθεσι πρὸς 
τὰς θείας βουλάς τά απας.2ο(ρ.246.3; Μ.28.1284Ὰ); μέγα τῇ Χριστο- 
τόκῳ παρθένῳ τὸ τεκεῖν ἀνθρωπότητα, τῆς τοῦ θεοῦ λόγου θεότητος ὅ, 
Νεβί. ἐν Ὁ 8(0.247.6); οὐκ ἔτεκεν Μαρία τὴν ϑεότητα.. ἀλλ᾽ ἔτεκεν 
ἄνθρωπον, θεότητος ὅ. 1Ὁ.Ὁ ο(ρ.252.11)8ρ.Τπάτιλαεν.4.12(4.372) ; οἵ, ἡ 
παρθένος... τέξεται υἱὰν...οὐ κατά σε...ϑεότητος ὅ., ἀλλὰ θεὸν μεθ᾽ 
ἡμῶν, καθ᾽ ἡμᾶς γενόμενον ἄνθρωπον ΤΥ ΒάτΟΝ ε5ἰ.(4.1048).; ὅ. εἴη [8ς. 
ἡ σάρξ] τῆς ἐν αὐτῇ θεότητος κατὰ βραχὺ πρὸς τὴν ἔκφρασιν αὐτῆς διὰ 
τῶν ἔργων ὑπηρετοῦν (νγτ.ἰδες.28(5".252Ε); ὁ εἷς τε καὶ μόνος Χριστὸς 
εὐ ῶς δι᾽ ὀργάνου τοῦ ἰδίου σώματος ἐνήργηκεν τὰς θεοσημείας καὶ οὐκ 
ἐνηργῆσθαι φαμὲν αὐτὸν καθ᾽ ὁμοιότητα τῶν ἁγίων Δ αῤοἱ, ΤΥά!.ἢ 
(ρ.ετι.δ; 6᾽.2258Β); πολλάκις διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐνεργεῖ ὁ λόγος 
θαυματουργῶν, ὡς φυσικοῦ ὁ. λοιπὸν νοουμένης αὐτῷ προσιέναι τῆς 
σαρκός Ιβορς ΗΝ ει. 6..(Μ.86.17570); τεῖ, Πρ] ηρϑ ὁ ἐᾶτο...δι᾿ ὀργάνου 
οὗ προυβέβλητα ἀνθρωπίνον. οἷά τις μουσικὸς ἀνὴρ διὰ τῆς λύρας τὴν 

σοφίαν ἐπιδεικνύμενος Επς.4. 4.4. τϑ(ρ. 71.250 } Μ. .22.2850); ΓΟ ΤΥ 
2(1)30); εἴ. ἀπρεπὲς μὲν ἦν τὸν τῶν ἄλλων τὰς νόσους θεραπεύοντα 

: παρορᾶν τὸ ἴδιον ὅ, ἐν νόσοις τηκόμενον 1Ὁ.22.5(1268); τεΐξ. ΠυμΔη ταϊπὰ 
οὗ (δε ἴῃ βδἰπη]ε οὗ ὅ. ἃ5 τη βίοαὶ ἱπβίγαεπὶ ὥσπερ μουσικὸς καὶ 
τὸ ὅ, οὐ δύο μουσικοΐ, οὕτως θεὸς λόγος καὶ νοῦς ἀνθρώπινος οὐ δύο 
ἡγεμονικά, ἀντὶ γὰρ ὁ, τῷ νῷ ἀνθρωπίνῳ κέχρηται ὁ λόγος ΤΑΤΠ ἀταϊ. 
7γίη. .4. 5(}}.28.12574}; ἀλλὰ τὸ ὅ. τοῦ μουσικοῦ ἄνουν ἐστίν, ΟΥ.: 
καὶ ὁ μουσικὸς θνητός ἐ ἐστιν. ἐνταῦϑα δὲ ὃ λόγος ἀθάνατος ὦν, τῷ νῷ 
κέχρηται ὁ. ... καὶ ἐν μὲν τῷ ἑκουσίῳ πάθει τῷ νῷ κέχρηται..«ὦ., ἐν 
δὲ τοῖς σωματικοῖς τῷ σώματι ἐδ, (12574,8); ; 7. οἵ Ῥῃγϑὶςδὶ ογβαης. Ϊῃ 
τΕρτ βε πΙ ΠΟῚΒ οἵ Οοἀὰ ὑμνήσαμεν..«ἐν εοὐτῇ συμβολικῇ θεολογίᾳ... «τίνα 
τὰ θεῖα σχήματα καὶ μέρη καὶ ὅ, ... καὶ ὅσαι ἄλλαι τῆς συμβολικῆς εἶσι 



ὁράριον 

ὀράριον, τό, ν. Ἑώράριον. 
ὅρασις, ἡ, 1. Ξεεῖτρ, αεἱ ὁ εἰρδ; οἵ Ῥῃγϑοαὶ βιρῃὶ ΠΚεπεα τὸ 

βρίτζααὶ νἰβίοι 45 Ὅης οὗ Βρίΐπ4] βεη865, ΟΥ.. 70.20.43(33;Ὀ.386.24; 
Μ.14.6768); οἱ βρίτεξι4] νἰβίοῃ οὔσης ...ϑείας τινὸς γένικῆς αἰσθήσεως 
«ὐκαὶ ὄντων εἰδῶν. ταύτης τῆς αἰσθήσεως, ὁ. πεφυκνίας βλέπειν τὰ 
'κρείττονα σωμάτων πράγματα, ἐν οἷς δηλοῦται τὰ χερουβὶμ καὶ τὰ 
σεραφίμ τὰ (εἰς. τ. 48(ρ.98.12; Μ.11.7498); ἐὰν μὴ καθαρισθῇ ἡ ὅ. τοῦ 
νοὸς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἐντολῷῶν.-.«οὐ δύναται θεωρητικὸς ἀληθινὸς 
γενέσθαι τῆς θείας θεωρίας ῬΏΠΟΧ.εΡ.322(ρ.180) ; τεῖ, ν]ϑίοη οὗ σά ὁ 
θεῖος γνόφος ἐστὶ τὸ ἀπρόσιτον φῶς, ἐν ᾧ κατοικεῖν ὁ θεὸς λέγεται. -.. 
ἐν τούτῳ γίγνεται πᾶς ὁ θεὸν γνῶναι καὶ ἰδεῖν ἀξιούμενος, αὐτῷ τῷ μὴ 
ὁρᾶν μηδὲ γινώσκειν ἀληθῶς ἐν τῷ ὑπὲρ ὅ, καὶ γνῶσιν γιγνόμενος Τίοπι. 
Αὐνερ.π( ΜΜ.3.10734}; 2. υἱδίοη; ἃ. οὗ Ῥτορβοῖίο νἱβίοης ᾿Ησαΐας... 
πυρὶ καθαίρεται τὴν γλῶτταν, ὡς εἰπεῖν δυνηθῆναι τὴν ὅ. (ἸδΙη.5 ».1.12 
(ρ 3 ςτὸ; Μ.8.) 534}; ΗΙΡΡ.θαη.4 τἶϊ,; πολλοὶ... «τῶν προφητῶν καὶ... 

ἁγίων ἀνδρῶν ὀπτασίας καὶ ὅ, ἑωρακότες ἀνεγράφησαν τεθεωρὴκέναι 
Οὐ. Γν.20 Ἰη, [0.(ρ.5ο0.10) ;14.πονην τ δι τη [ἐγ (Ὁ τ50.22: Μ.13.464Ὰ}; 
Μωσῆς....ὅτε ἔφευγε, τότε καὶ τὴν μεγάλην ὅ, εἶδε ΑἸΒ, μιρ.2ο(Ρ.81.27; 
Μ.25.660Ὰ)}; σημεῖον...τῆς τοῦ θεοῦ λόγου παρουσίας τὸ μηκέτι... 
προφήτην ἐγερθῆναι, μήτε ὅ. ἀποκαλύπτεσθαι 1ᾶὰ.1ηπε.40.1(Μ,25,1τ654}; 
οἱ 1δ.30.3(1640}; ὅ. καλεῖ τῶν μελλόντων τὴν πρόγνωσιν, ὥσπερ γὰρ οἵ 
τοῦ σώματος ὀφθαλμοὶ...τὰ προκείμενα ὁρῶσιν, οὕτω τὸ ὀπτικὸν τῆς 
διανοίας ὑπὸ τοῦ θειοῦ φωτιζόμενον πνεύματος, ὡς παρόντα βλέπει τὰ 
μὴ παρόντα ΤΒαΐ, 5.1: τίρ.2.26; 2.167); Ὁ. οὗ Θροσα  ν ΡΈΪς ν]ΒοΠ5, 
ρος. ἔμ. 2; τὰ ἀτθατῃβ, εδ.13.18.; οἵἦδιτ3.τὸ; σι ΟρΡ. τονε το ὈΥ͂ 
ΔΏΡΕΪ5, ΗΙΡΡ. Τγ.ἦμ ποῖ, (ρ.τ70.6) ; ἃ. τηραἰαίρα ᾿Κ πῆρε, Ὠοη. ΑΥ. 
εὖ.4.2(Μ.3.1808}); 1δ.0.4(2618); ὁ τὴν. ὅ. διαπλάσας ἄγγελος 1.13.3 
(30οὐ) ; 6. οὗ τηϑδηιϊοβίδτοι οἱ [ἢ6 ἀἰνὶηδ 1ἢ νἱβίομβ αὐτὸ μὲν ὅτι ποτέ 
ἐστι τὸ τοῦ θεοῦ κρύφιον οὐδεὶς ἑώρακεν, οὐδὲ ὄψεται. θεοφάνειαι δὲ 
τοῖς ὁσίοις γεγόνασι κατὰ τὰς πρεπούσας θεῷ διὰ. .«τινων ἱερῶν καὶ τοῖς 
ὁρῶσιν ἀναλόγων ὅὁράσεων ἐκφαντορίας 1Ὁ.4.3(Μ.3.τ800}; 16. οἷ. 5. 
θεοφάνεια:; ἐν ταῖς ἱεραῖς τῶν μυστικῶν ὅ, θεοφανείαις ὁ θεὸς καὶ πολιὸς 
καὶ νέος πλάττεται 14.ἀ.η.το.2(Μ..3.0378)}; τὴν θεαρχίαν ἐν μιᾷ τῶν 
μυστικῶν τῆς συμβολικῆς θεοφανείας ὅ. ἐδ.τ. (τοῦ ὶ) ; τὴν ἑτερότητα 
τῶν ποικίλων τοῦ θεοῦ κατὰ τὰς πολυειδεῖς ὅ. σχημάτων ἕτερά τινα τοῖς 
φαινομένοις παρ᾽ ὃ φαΐίνοντος σημαίνειν οἰητέον 1δ.0,(οΙ20); ἕ. οἵ 
ΨΊΒΙΟΩ 5 οὗ βαϊηΐβ, 14,9}.8,5(Μ.,3.10018) ; 19.8,6(τοο70); 3. "»σηϊξέδία- 
Ἴοη63 ἴὰχ σεὰ., Οὐ. Κγ.1Υ τη ΜΠ (ρ.19.12; Μ.17.2808); 4. ἀρῥεαγαπεε ἡ 
ὅ, αὐτοῦ [3.. ΜΙοΠ461] ὑπερφέρει τίάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων 
ΤΟ Αδν. 4(Ρ.8ο.27); Οτ Ν42.ον,45.τ(Μ.36.6244); ΑροςῬαμ Αδ(ρ.65);. 
ΤΟ ΒγνΞ. αδεεὶ, ξαεοῖ, (1.810Ὲ). 

ὁρατικός, αὐΐε ἰ0 566, ταςῖ. τοῦ σωτῆρος τοῦ καταγαγόντος..-τῷ 
θείῳ λόγῳ τοῦ ὁ, τῆς ψυχῆς τὴν....ἄγνοιαν (Ἰ6Π|.5|γ.1.28(Ρ.1τορ.22; Μ.8. 
0240); ἄλλη μέν τις εἴη (ἡδ ὅ, τῆς ψυχῆς δύναμις καὶ θεωρητική, ἄλλη 
δὲ ἡ γνωστικὴ καὶ ἀντιληπτικὴ τῆς ποιότητος τῶν νοητῶν τροφῶν ΟΥ̓. 
.70.20,43(33; Ὁ,286.26; Μ.14.6768). 

ὁρατός, υἱεῖδίε; 1. οὗ ταλίοτίαὶ [Π]ηρ5. ΟΡΡ. βρί 04]; οὗ Βοαν 
ΟΡΡ. 8οαἷ, ᾿ίορη.6.4. οἷ, 5. ἀόρατος; τεῖ. ΔΡΟΙΠ πατίαπέϑτα, ΓΑ τἢ. 
«ἀροϊ! τ. τ2(Ν.26.111:74}; ἄστρα... οὐχ ὁποῖα...ἐν τῷ ὁ, κείμενα τόπῳ, 
ἀλλά τινὰ κρείττω ΜεΙΉ Φν.8,. (ρ.88.2; Μ,18,148.}; 1αΔγε5.35 (0.274. 
2: Μι4τιττοοβδ)} ; φιλόσοφοι. ..ἐκ στοχασμῶν..«.ἐπιβάλλοντες τοῖς ὃ. περὶ 
τῶν ἀδήλων ἀπεφήναντο Πομι (Ἶθγ.2.7} πρὸ οὐρανοῦ καὶ γῆς..«.καὶ 
οὐ πρὸ τῶν ὅ. μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῶν νοητῶν ἔργων τοῦ θεοῦ... .ἦν 
[3ς6.. 1,0ρΡῸ5] καὶ προῆν Ἐλι5.6,1}..3.3(ρ.147.1τ0; Μ.24.085Α}); ὁ.. «λόγος... 
τόν τε ὃ, κόσμον καὶ τὰς ἀοράτους δυνάμεις κινεῖ καὶ συνέχει ΑἸΉ, επί. 
44(Μ.25.880); Βκ5.ερ.ογ(3 ΤΟῚΒ ; Μ.32.4038); ἀνατίθεμεν...«τὸν ἀναφῆ 
καὶ ἀόρατον γνόφον τῷ φωτὶ τῷ ἀπροσίτῳ καθ᾽ ὑπεροχὴν τοῦ ὅ. φωτός 
Ῥιοπ. Ατ. 4.5.7.2(Μ.2.8604); κατὰ πᾶσαν ὑπερούσιον ὑπεροχὴν ἀσυγ- 
κρίτως ὑπερίδρυτο τὸ θεῖον ἁπάσης ὃ. καὶ ἀοράτου δυνάμεως 14..6.}}.11.4 
(Μ.3.2040); 1Ὁ.7.2(2ο8 4); 1δ.0.4(2610}; ἡ πάσης εὐκοσμίας ὁ, καὶ 
ἀοράτου ταξιαρχία 1.1τ3.,(2ο10); ἴἃ.6.}.5.τ.4(}1.3.5 040}; 2. οὗ {πε 
ψΊ51016 ἃ5 πᾶρο οἵ 16 Ἰην]ϑ 0 ]6; 8. θη 45 ἴτηᾶρα οὗ σοί αὐτὸς 
ἀόρατος, ἡ δὲ αὐτοῦ εἰκὼν ὃ ἄνθρωπος ὁ,, ὁ αὐτὸν σέβειν θέλων τὴν ὃ. 
αὐτοῦ τιμᾷ εἰκόνα, ὅπερ ἐστὶν ἄνθρωπος Ηον Οἰδηι, 7.7; Ὁ. οὗ βγπι- 
ὈοΪ5 ἀπά τορχεβαπίδουβ οἱ σα θεολόγοι τὴν ὑπερούσιον.. οὐσίαν ἐν 
πυρὶ...«διαγράφουσιν, ὡς ἔχοντα πολλὰς τῆς θεαρχικῆς... ἰδιότητος ὡς ἐν 
ὁρατοῖς εἰκόνας Πιοπ. Ατιε τς. 2(λ{.3.3209Α}; ἀληθῶς ἐμφανεῖς εἰκόνες 
εἰσὶ τὰ ὅ. τῶν ἀοράτων Ἰά.ἐ}.τ6(}}.2.11178}; 3. ἀδητοα οὗ (οοά ἀνθρω- 
πίνοις οὐκ ἔστιν ὁρατὸς ὀφθαλμοῖς Ταῖιογαὶ.4(Ρ.4.26; Μ.6.8124}); τεῖ.᾿ 
ραρϑὴ ΡΌΩΒ οὐ χρὴ...θεοὺς ὀνομάζειν ὅ, καὶ μὴ ὁρῶντας Ατἱδῖ, αροί. 

13.8; 4. τεῖ. Της,, Ισῃ Ῥοῖνο.3.2 οἷϊ, 5. ἀόρατος ; ἐπὶ ᾽᾿Ιησοῦ τοῦ ὃ. ΟΥτ. 
.7σ.1τ.37(42: Ὁ.48.τ2; Μ.14.078}; ὁ μὲν ἀόρατος θεὸς οὐκ ἐξηγήσατο, ὁ 
δὲ μονογενὴς υἱὸς ὅ, γενόμενος τὴν περὶ τοῦ πατρὸς ἀνθρώποις ἐξήγησιν 
ἐποιήσατο, ἕτερος ὦν..-παρὰ τὸν ἀόρατον θεόν Τδιι5.6.1}}.τ.2ο(Ρ.82.25 ; 
ΜΜ.24.8600) ; Χριστός...«ἀόρατος τὸ πρὶν καὶ ταῖς ἐν οὐρανῷ δυνάμεσιν... 
ὃ, νυνὶ διὰ τὴν πρὸς τὸν ὁρώμενον ἄνθρωπον ἕνωσιν ΓΑ1Π..4γ.4.36(ρ.86. 

οὐδ ὀργανικός 

18; Μ.26,5 240); πῶς ἀπέθανεν ὃ κύριος, εἰ καὶ ὁ ἄκτιστος ἀκτίστως 
ἐπεδήμησεν ἐπὶ γῆς; ἢ πῶς ὅ. καὶ ψηλαφητὸς γέγονεν; ΤΑ «Ἀροϊίιτ,δ 
(Δ1.26.ττοτΒ) ; τὸ ἐν καὶ ἁπλοῦν καὶ κρύφιον ᾿Ἰησοῦ τοῦ θεαρχικωτάτου 
λόγου τῇ καθ' ἡμᾶς ἐνανθρωπήσει πρὸς τὸ σύνθετόν τε καὶ ὁ. ἀναλλοιώ- 
'τως..«προελήλυθε ΤΠ ΟΠ, Ατιε.ἢ.,3.3.12(Μ.3.4444}; οἱ ΟὨ ΙΒ ̓5 πυπιδὴ- 
ἰτν καλεῖ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἰδεῖν ἄνθρωπον...τὸ γὰρ ὁρατὸν ὀφθαλμοῖς 
αὐτοῦ ἄνθρωπος ἦν Οτ.0.13.29(ρ.253.18; Ν.14.4494}; οὗ Ὀοάν, τεῖ. 
τος ίηρ ϑουθεά ἰο Αρο!!πατίαηβ σάρκα...ὅ, γενομένην, ἄκτιστον 
λέγοντες, δυσὶ περιπίπτετε πτώμασιν" ἢ φαντασίαν...«τὴν ἀνοχὴν τοῦ 
παθοῦς ὑπολαμβάνοντες... .ἣ τοιαύτην ὑποτίθεσθε τῆς....«θεότητος τὴν 
οὐσίαν ΤΑΤΗ. Αροὶ!.χ.3(Μ.26.10078); ἐξ οὐρανῶν ἐπὶ γῆς κατενέγκῃ 
σῶμα καὶ τὸ ἀόρατον ὁ, ποιήσῃ 1δ.τ.(11048); 5. οὗ ἀϊνίπα 8Ρ- 
ΡΘΔΙΆΠΟΕ5 π᾿ ταν ϑ[οα] 11ἴε ὅταν ἀἄφθαρτοι..:γενώμεθα.. .«τῆς...ὁς. ... 
θεοφανείας...ἀποπληρούμενοι, φανοτάταις μαρμαρυγαῖς ἡμᾶς περιαυγα- 
ζούοης, ὡς τοὺς μαθητὰς ἐν ἐκείνῃ τῇ θειοτάτῃ μεταμορφώσει Ἰ»ἴοη. 
Ατ.ά.π.1.4(Μ.3.5220}; 6. οὗ τενοϊαϊίοη ἰῇ ρθη. δώσω σοι θησαυροὺς... 
ἀποκρύφους, ἀοράτους ἔθνεσιν, ἡμῖν δὲ ὁ. ΟἸειη.  αε.3.12(0.284.13; 
Μ.8. δός); οὗ ρυόρῆδου ἐμφανῆ...τοῖς.. «προφήταις κατέστησεν ὁ θεὸς 
ὁμοῦ ταῖς ἀποκαλύψεσι μονονουχὶ καὶ αὐτὰ παρόντα τὰ πράγματα, ὥὦστε 
δοκεῖν καὶ δρατοὺς ἤδη πως γενέσθαι τοὺς λόγους ΟΥΥ. 45.2(3,24181, 
Αὐδευῖ ὁρᾶν αὐτοὺς ἤδη πρὶν γενέσθαι κτλ); 7. τεῦ, 1{π6 αἴτετ ἀδαῖῃ 
θεὸς.. ὅτε βούλεται, τὴν ὁρατὴν αὐτῷ μόνον ὑπόστασιν ἀποκαταστήσει 
πρὸς τὸ ἀρχαῖον Ταῖ ογαί.6{ρ.1.4:; Μ.6.820Ὰ); Σαμουὴλ φαινόμενος... 
ὅ, ὧν παρίατησιν ὅτι. σῶμα περιέκειτο Μείῃ,»γες.3.τ7(ρ.414.10; Μ.18. 
4254}; 8. οὗ ΟΠ γῖβί καθ᾽ ὃ μὲν ἄρτος... γευστός ἐστιν...καθ᾽ ὃ δὲ σοφία 
ἐστίν, ὃ. ἐστιν ΟΥ,.0.20.43(33; 0.386.20; Μ.τ4.6768) ; ὥσπερ...ὁ κύριος 
γευστὸς καὶ ὅ., οὕτως καὶ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ θάνατος γευστός ἐστι καὶ ὁ. 
1δ.(0Ρ.286.33; 6760); 9. πειῖ, ρἷυτ. 85. ϑθβῖ.; ἂ. υἱειδίθ τοοτίἀ, 
ἐγεαίμγος, σδυι, ζοπηροῖεα 1 ἀόρατα 5 Ξιπὶ οὗ σγεαίοη μηϑέν με 
ζηλώσαι τῶν ὅ. καὶ ἀοράτων, ἵνα... Χριστοῦ ἐπιτύχω Ιργι. ον.5.3:; 
Τατιογαϊ, ίρ.5.10; Μ,6.8120); ΟΥ, γ..1 ἐμ 710.(Ρ.484.18) οἷξ. 5, ἀόρατος ; 
πάντα τὰ ὃ. καὶ τὰ ἀόρατα δι᾿ αὐτοῦ γέγονε ΑἸΆ..4».2.30(Μ.26.2290}); 
ὁ κόσμος οὗτος, τὸ ἐξ δ, «.. καὶ ἀοράτων σύστημα ΟΥ.Να2.εΡ.τοῖ(Μ.37. 
βάν}; ἴῃ ογοαᾶβ, δνηδι Ν ο (Ξε) ραν; Μ.20.15408) οἰΐ, 5. ἀόρα- 
τος; οἵ. ἡμῶν ἡ πίστις... εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὃ, 
τε καὶ ἀοράτων ποιητήν ΑἸ ορ. ἀγγιατί Μ.26.10488); δγρδ. Απ|.(5341}1 
(ρ.249.3; Μ.26.721.Ὰ}); ϑδγη. ἄπι.(341τ)4{(Ρ.251.5; Μ.26.7250); ὅγηι. 
ἀπ (3εγτ(ρ.25τ.6, Μ.26.7288); δγηδ δέν, τ(ρ.254.21; Μ.26.7368); 
ϑγημδ. δεῖ. (ρ.258.6; Μ.26.7454); δγηιΟ Ρ(46ο)(Ρ.258.28; Μ.26.748Ὰ); 
γα. Νίς-Ρ(ρ.80.3:; Η.2.2888); οἵ, ΑἸΠ νέγσιτίρ.25.5; Μ,28.252Ὰ); 
ΤΑΙ υὐπίονγρν.(ρ. 66. 1ι,τς; Μ.26,12324}; Ὁ. ἐγέδ, ἘΡΠΥ.2.2310; ὅτ. 
ΝΑ 2. τοιῖ( Μ.37.1840); 10. πεαΐ, 85 5 5:., σαραοίέν οὗ ςφείηρ, Ὀϊο. 
Ατ.6.}..2.3.3(Μ.3.400Ὰ}); 1.2.3.4(4008). 

ὁράω, [τ8: 5Β[ηρ. 80Γ. 6ςΐ. εἶδα Μ7τν.Οεο.6(ρ.17).10}1; 1. 566 Οοα τές 
οὐὐσὰρξ δύναται... «ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν θεόν ; Ονας, δὲν. [γ.χ011 ἕως τοῦ νῦν 
οὐδεὶς εἶδεν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ὡς ἔστι....ὃν δὲ ἐφόρεσεν δι’ ἡμᾶς υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου εἴδομεν ΤΑΤΆ.φεγ»:. βά, δ(ρυιτ; Μ.26.12128); ἜΧχορ, 10.1:τ 
συγκαταβαίνοντα τὸν θεὸν ἰδεῖν οὐκ ἤνεγκαν Ο(Πτν 5. πεοταῤγεηεης (τ. 
47:ς); οἵ μράνθη]ν νἱβίοη, Δ Ρλίϊοσομ.(1.4048); οὗ πὲ νίβίοι οὗ 
(οα ἐκεῖ δὲ διηνεκῶς οἱ παρόντες ὁρῶσιν ὡς αὐτοῖς ἰδεῖν δυνατόν 16. 
(4040); πλῆθος ἀγγέλων ἰδεῖν 1Δ.5ας.6.4(ρ.148.3; 1.424}; 2. παῦε γε- 
Ζέγέμεε ἰο; οὗ Ῥυορηξοῖίεβ, δἴς, προρρήσεις...αἷ.. ὁρῶσαι τὸν ἡμέτερον 
σωτῆρα Ἐπ5.4.6.7.3(0.347.16; Μ.22.5 658}; οὐκ αὐτὸν ἐκεῖνον ἑώρα τὸν 
ἄνδρα τὰ...εἰρημένα 1τὉ.8.τ(ρ.355.22; 5770}; 18.0.17(ρ.440.23; Μ.22, 
7008); 3. γεραγά, αἰϊεηὰ ἰο, δὲ εομισεγημε τοι εἰ ὁρῶν δ᾽ οἶμαι ὁ θεὸς καὶ 
τὴν ἀλαζονείαν ἢ τὴν πρὸς τοὺς ἄλλους ὑπεροψίαν ΟΥ(εἰς,7.44{0Ρ.1905. 

13; Μι11.14840); (Ὠγγϑἄοηι.3.2 ἴῃ Τί (ατ 7458); Ἐπάτ. τον, 3:8(3. 
181); 4. γεραγάᾷ ἂς, α. ἀρ]. αος. φοβερὸν τὸν θάνατον ὁρῶσι καὶ δει- 
λιῶσιν αὐτόν ΑἸ ἦπε.27.3(}1.25.1444); οὐδὲ ἀνθρώπους ἑώρων τοὺς 
ἀνθρώπους ΟὨτγυ5.ποηι. 8.2 τὴ τ ΤῆΠδϑς.(ττ. 4798); 1Ιἅ ἀονι.26.,7 ἴηι ΜΠ, (7. 
2238); 5. τηξά, ; 8. 566 εἴ τις μὴ τὸν υἱὸν λέγοι τὸν Ἀβραὰμ ἑωρᾶσθαι, 
ἀλλὰ τὸν ἀγέννητον θεόν, ἢ μέρος αὐτοῦ, ἀ. ἔ. δγηδ, δίγην,τ ἀπαϊξυτς; 
Ῥ. ῥγουϊάθ ἔογΥ τὸν ἐπὶ τῷ πάσχα νόμον ἀνανεώσασθαι ὁρᾶται ΟΥΤΥ.ἰς. 
Ῥτοεπι. (2. ἘΡἘΕ); 6. ρ4885.; 8. βἤσιο ομέςει, ἀρῥεαν ᾿ἰσχύρας λαϊκὸς 
ὥφϑη ΑἸΠ αροὶ.ςες.7δ(ρ.τπό.1το; ΜΝν25.3858); ὦφθη ἄνθρωπος ὁ Χριστός 
ΤΑΙ. ρο τ. 13(Μ.26.1τ168); χρὴ τοὺς ἁγίους πανταχῆ μονοτρόπους 
ὁρᾶσθαι Οντ.αάον.5(1.1478); τ. 8(2698,2758); ὦπται...Νεοστόριος.-- 
ὑπεναντία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως φρονῶν ΟΒΡἢ.(431)αε! τ( (Ὁ τ.1.2 
Ρ.34.34; Ἡ.1.132930); 170.}..Δγϑν».7(ὥφθη Μ.06.12578 ; ἔφθη Ὁ.26.7); 
Ὁ. δέ ῥεγεείυεά τοὺς ἕξω..«τῷ σωτῆρι... ξωραμένους οὐ βεβαίους ἔσεσθαι 
ἐν τῇ ἐπιστροφῇ Οτ. ῥγέμε.3.1.17(Ρ.226,6; Μ,11.2844}; 6. δὲ γεῤγόβθη- 
ἰο4 ὁρῶ τὸν χῶρον, ἐφ᾽ ᾧ ὁ στῦλος τοῦ πυρὸς τῷ στύλῳ τῶν ἀρετῶν 
ὦπται Τπάτι δια. .}}.2.τό(Μ.09.11τ658). 

ὀργανικός, ΞΕΡΨΤΗΡ α5 αἩ ἐμ είναμθμ ΟΥ̓ ογσαη φυσικὰ καὶ ὁ. σώματα 
Ὀοπϑβῖ.ον.ς.ε. 3(ρ.156,21; Μ.20.12404}); ψυχή ἐστιν.. οὐσία... «νοερά, σώ- 
ματι ὁ. καὶ αἰσθητικῷ δύναμιν ζωτικὴν...ἐνιοῦσα [ν.1]. ἐνιεῖσα] τ Ν ν85. 



ὀργανοποιΐᾳα 

θεοτυπίας ἱερόπλαστοι μορφώσεις Τιοη Αὐανοί.3(Ν1.3.10338); δηᾶ 
ΘΏΡΕΪ5 ἔστε δὲ ὅτε καὶ τῶν εἰς ἡμᾶς θεοκρισιῶν ἐστι ούμβολα τὰ πλατ- 

τόμενα τῶν ἁγίων ἀγγέλων ὅ, 1ά.6.1.15. 5(Μ.3.2320)}. 

ὀργανοποιΐα, ἡ, ογγαπήζαιον;, ΟἸδτη οἐν.4.26{0.320.24: Μ.8.1272}). 

ὀργή, ἡ, τογαΐή, ἀΉΡΕΥ ; 
Α, οἵ πιαπὶ; 1. τοῖ. τοὶ δηα βριτα8) 11 ; ἃ. 'π σεπ, ἐπαρᾶται.... 

τοῖς πονηροῖς...«πάθεσι, τῇ ὁ., τῇ μήνιδι" ἐπιθυμίαν δὲ τὴν ὁ, ἐκάλεσεν" 

ἐκ ταύτης γὰρ καὶ ἡ ὁ. τὴν ἐτυμολογίαν ἔχει" ὀρέγεται γὰρ ὃ ὀργιζόμενος 

ἀμύνασθαι τὸν ἐχθρόν ΤΗβιψη. 110 ΤΉ ΟδΉ.(1.112); ὁ. ἐστιν ὑπό- 

μνησὶς κεκρυμμένου μίσους ἤγουν μνησικακίας. ὁ. ἐστιν ἐπιθυμία 

κακώσεως τοῦ παροξύνοντος 70.(Ἰιτι. δ εαὶ, Β(Μ.88.8280); Ὁ. 85 νος 

δηα 5ἰη βαπτίσθητε τὴν ψυχὴν ἀπὸ ὁ. καὶ ἀπὸ πλεονεξίας ..«καὶ ἰδοὺ τὸ 

σῶμα καθαρόν ἐστι Ταπι.ἀἸα].14.2(Μ.6, 5040); ἡ ἀκολασία φύσει κακόν, 

κατὰ ἀκολασίαν δὲ μοιχεῖαι γίνονται καὶ..«ἀργαί Μείῃ, ἐνηΡ.8.16 

(ρ.τοό.}; Μ.18.1698); ὁ θεὸς...τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀ. φόνῳ παρείκασε 

Ματῖς, Βτιοῤιμδε.3. τοί. 6ς.9808); α. 85 ἀἰβροβιτομ οὗ τηϊηα ὀκτώ εἰσι 
πάντες οἱ γενικώτατοι λογισμοί.. «πέμπτος ὁ τῆς ὁ. Ἐναρτ Ροπί.υ, 
εορ.τ(.20.1272Ὰ}; μὴ δῷς ἑαυτὸν τῷ τῆς ὁ. λογισμῷ, κατὰ διάνοιαν 

τῷ λελυπηκότι μαχόμενος Δ.“ ρ. ῥγαεὶ,Α τ4({Μ.40.12254}; ἀπόστησον 

λογισμοὺς ὀργῆς ἀπὸ οῆς ψυχῆς καὶ θυμὸς μὴ αὐλιξέσθω ἐν σῇ καρδίᾳ 
ΝΗ ερίγυριαὶ, τοί 1.79. 1τ56Ὰ); ἐδιοί 1530); , 5. ραβδίοη ἡ ὁ. πάθος 
ἐστὶν ὀξύτατον Ἐναρτ. ῬΡοχ υἱέιεορ.τ(}1.40.12734}); ποία μανία οὕτως 
ἐκστήσειεν ἂν τῶν κατὰ φύσιν φρενῶν ὡς ὁ. καὶ παραπληξία; ΟἾΤΥΒ. 

ἠον.6.4 ἴμ Αε.(0.540}; οὐδὲν ὁ, χεῖρον..«διὰ παρακαλῶ πάντα ποιεῖν, 

ὥστε τὸ θηρίον τοῦτο χαλινοῦν 19.(540); ὁ. πάθος ἐστὶ μανιῶδες καὶ 

τοὺς ἔχοντας γνῶσιν ἐξίστησιν εὐχερῶς ΝῚ} Ἔρίγινια! ο(1.79.11530}; 

τοῦ ἀλόγου τῆς ὁ. πάθους...τοῦ πᾶσαν ψυχὴν ἐρημοῦντος...καὶ θηρίοις 
ὅμοιον τὸν ἄνθρωπον ἀποδεικνύντος Μϑτο, ΕΥ̓ οῤτίδε.5.8(}] 6, το Α); 
6. οτὶρὶπ ἐκ τῆς ἀφροσύνης γίνεται πικρία, ἐκ δὲ τῆς πικρίας θυμός, ἐκ 
δὲ τοῦ θυμοῦ ὁ., ἐς δὲ τῆς ὁ. μῆνις Ἡοιτηοηαη.5.2.4; ἔτότῃ, Πλεν]], 

Οἤτνς λον. τό. 10 ἴῃ ΜΠ.(7. 2184}; ἕως ἂν ὑπονοτέζηται τὸ τῆς πικρίας 

υὐνκαὶ δ. καὶ θυμοῦ διαβολικὸν δένδρον τῷ φαύλῳ τῆς ὑπερηφανίας ὕδατι 

Μαῖς, ΕΤ σρηδο. ς Β( 1.6 ς,το418); οἱ. 1.5.το(πο 454); ἔ, σοτῃραγθα ΟΥ 
σοπηδοϊοα ψἱτἢ οἴθευ ραββίομβ: τῦφος, ΜέοΊ ἢ, ἐγηηρ.5.4{0.58.7; Μ.18, 
1048}; λύπη, Ματο. Ετ.οριδο.2.156(}].65.9530) ; ὀξυχολία, (Ἰεπλ. Ρ΄.44 
(Ρ.221.24); θυμός: γενικὸν μέν τινες πάθος φήθησον εἶναι τὴν ὀ., καὶ 

αὐτὴν τάξαντες ὑπὸ γένος τὴν ἐπιθυμίαν"..«.τὴν πικρίαν μὲν εἶναι 

ἐ. δυσπαράδεκτον..«θυμὸν δὲ ὁ. ἐναρχομένην Οτοοονηη ἴῃ ἘΡΠν4νϑι 

(ρ.556); ἐδι(ρ.557); διαφέρει.. θυμὸς ὀργῆς, τῷ θυμῷ μὲν εἶναι ὁ. ἀνα- 

θυμιωμένην καὶ ἔτι ἐκκαιομένην, ὁ. δὲ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως ΤΑ. Κγ. 
ῬΞ.2: 5 (1.27.6 ; ἔστι γὰρ θυμὸς μὲν οἷον ἔξαψίς τις καὶ ἀναθυμέασις 
ὀξεῖα τοῦ πάθους" ὁ. δὲ ἔμμονος λύπη καὶ ὁρμὴ διαρκὴς πρὸς τὴν τῶν 

ἠδικηκότων ἀντίδοσιν Βα5.Ποη!. το, (2, οοα ; Μ.31.3604); ἔστι.. «θυμὸς, 
ζέσις τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος παρὰ τὸ οἱονεὶ ἐξ ἀναθυμιάσεως τῶν 
χυμῶν συνιστάμενον οἴδημα περὶ τὴν καρδίαν ὠνομασμένος" ὁ, δέ ἐστιν 

ὄρεξις ἀντιλυπήσεως {8Β65.15.1ϑο(1.5118; ΝΙ.30.4244); ὀργὴ .« «θυμὸς 
ἐμμένων τ. Ναζ.εαν»ι.1.2.34.44(Μ.37.0484}; ὁ. ... καὶ μῖσος αὔξει 

θυμόν, ἐλεημοσύνη δὲ καὶ πραὔτης καὶ τὸν ὄντα μειοῦ Ἐναργ ΡοΠΐ. 

σαῤιῤγαεὶ, ἃ ττ(ῖ.40.12240}; ἀδικούμενοι γάρ, ἢ νομίζοντες ἀδικεῖσθαι, 
θυμούμεθα, καὶ γίνεται τότε μικτὸν τὸ πάθος ἐξ ἐπιθυμίας καὶ θυμοῦ, 
εἴδη δὲ τοῦ θυμοῦ τρία- ὁ, ἣ καὶ χολὴ καὶ χόλος καλεῖται, μῆνις καὶ 
κότος. θυμὸς μὲν γὰρ ἀρχὴν καὶ κίνησιν ἔχων, ὁ. καὶ χολὴ καὶ χόλος 
λέγεται Νεοιιδβ."α , ἤσηι.2τ(Μ.40.6024) Ξε 70.}), [.0.2.τ6(Μ.04.9334}; 
Ἰ5ιᾷ Ῥεῖ ρῥ.4.223(}1.78.13178); ἄσειστον...τὸν νοῦν ἡμῶν ἀπεργά- 

ζεται [3ςο. ἴξαγ οὗ (04] πρὸς ὁ. καὶ θυμὸν καὶ μνησικακίαν γῇ. Ῥαεἶ!. 12 

(Ρ.136.10); ὁ. [5 Ῥτοάαςῖβ: μισαδελφέα Ματο. ΕΥ̓ Οβρδε.5.3(10320) ; 
μνησικακία 10.ΟΠ μα, οαϊ Ο(Ν.88.8418); ἢ. 85. Βαττίεῦ τὸ εἤεσξνα 
Ῥτάγεσ, (πγυβ. ἤρου. 17.3 ἴῃ «(4.(0.π40}}}; 1. Βυτα  ΠΕν, δἴζου ἜἘχϑιηρὶς 
οἵ Ὀμυϑιβ ἈυμπηΠν, 45. 115 τοτηθᾶν, Μδτς ΕΤ ορύιδε, 5. το(τ0458); 
1. ἰὰ ροοᾶ βεῆβε οὐ πρότερον προσεύξῃ πειραζόμενος πρὶν εἰπεῖν τινα 

ῥήματα μετ᾽ ἀργῆς πρὸς τὸν θλίβοντα" τῆς γὰρ ψυχῆς πεποιωμένης τοῖς 

λογισμοῖς συμβαίνει μηδὲ καθαρὰν γενέσθαι τὴν προσευχήν. ἐὰν δὲ 
μετ᾽ ὀργῆς εἴπῃς τι πρὸς αὐτούς, ..«ἐξαφανίζεις τῶν ἀντικειμένων τὰ 
νοήματα Ἐνδρτι Ροπΐ, εαῤ. γαεῖ, ἃ 30(Μ.40.12298); οὐ καθόλου τὴν ὁ. 
ἀπεῖπεν" ἔστι γὰρ καὶ ἐπὶ καλῷ ποτε τῇ τοιαύτῃ τῆς ψυχῆς χρήσασθαι 

ὁρμῇ Οτι Νυβ585.δεαὶ. 6(Μ.44.1276Ὰ); 2. οἵ Ῥεύβοῃβ, οὐγεοὶ οὐ τύγαῖῇ, 
Θνῃς5...47(}}.66.13768) ; Το ἄσεὶ.6.4(}1.88,τ68ο00). , 

Β. οἵ ραρδῃ ροαϑ ἔχειν...ἠάθη ὁ, καὶ ἐπιθυμίας ΑἰΠεηδρ ἦεσ,2τιτ 
(Μ.6.0320). 

Π. οἵ (οά;: 1. ποῖ ἴο ΒῈ υπάἀεγϑίοοα [10,45 ραβϑίοη, Αἰμεμαὰρ ἰδ. 
1.1{Μ.6.0334}; οὐ τζὸ) συμβεβηκὸς πάθος ὀνομάζεται θεοῦ ὁ, ... ἔξω 
ὑπάρχζοον αὐτοῦ πλὴν εἰς χρείαν κατατασσόμενον τοῖς δεομένοις, ᾧ 

καὶ παραδίδονται ὡς ἀνάξιοζι» θεοῦ Οτο Αβοο,3ο(Ρ.5); 4, ἠοηι.80..1 
ἠπι 76» .(ρ.τηδ.χ2; Μ.13.5008); θεὸς οὔτε κινεῖται πάθει ὀργῆς...οὗτε 
ἀλλοιοῦται πρὸς τὴν ἑκάστου ἀξίαν Ματο. Εγοῤμδε.8. 3(Μ 6 το 50); 
2. ἴῃ. ὈΒυιβιίαη υπάεγοιδηθίηρ ηὐλαβεῖσθε... ἂν τὴν τοῦ θεοῦ ὁ. Τυῖ. 
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ἀα].τ23.5(Μ.6.7618); 45 ορρ. χάρις, ΟἸετη, ῥγοέ,ο(ρ.63.31; Μ.8.τοῦο); 
τεῖ, Οτοββ σταυρός, τρόπαιον κατὰ τῆς ἀδικίας...τεθείς, ὥστε μηκέτι τῇ 

ὁ. ὑπεύθυνον εἶναι ἀπεντεῦθεν τὸν ἄνθρωπον Μεῖῃ ΡοΥΡλ.τίρ.504.13 
Μ.18.4008); Κἰπα]οα Ὀγ ἱτπιρεπίξεποο, (Ὁ γνυ5.5α6.3.τοί(᾿.66.4; 1.3888); 
το δὲ ἀπάεγβίοοά πηοῖ., Ὀϊοη. Ατ.ρ.9.10}1.3.11058}; 3. 45 ΟΠ αϑ[156- 
παϑηΐ θεοῦ... ὁ. ... οὐκ ἄκαρπός ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡς ὁ λόγος αὐτοῦ παιδεύει, 
οὕτως καὶ ἡ ὁ. αὐτοῦ παιδεύει" τοὺς γὰρ μὴ παιδευθέντας λόγῳ παιδεύει 
ὀργῇ Οτολονμ.20.1 ἐπ 76γ.(ρ.176.16; Μ.13.Ξο000) ; τὸ. «κολάζειν ὀργί- 
ζεσθαι πεποιήκαμεν" οὕτω γὰρ ἡμῖν ἐξ ὁ. ἡ κόλασις ΟΥΝΕΖ.07.31.22 
(ρ.172.14; Μ.36.1578); 8ἃ5 ἕατατα Ῥαπἰβμτηθηῖ οὔ ψοκοα, Ὑπάϊ, Κρ. 
ξτο(3.54); Οδουχῃ. ἄῤοκιτοι ττ(ρ.125); ἀπά Ῥαπἰβῃτηθηῖ οὗ ὩΠΡΌΟΙΥ 
ἰῃ ρσεβεπὲ 16, ΑἸΝυ. “γον Βό6(Μ,26.ο64Ὰ}); ν, ἰπῖτα 4; 4. ἴῃ τα]. τὸ 
θυμός: ὃ. ... ἐστιν ὃ ἑπόμενος τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἐπὶ τιμωρίᾳ πόνος" 
θυμὸν δὲ δρίζονται ὀργὴν ἀναθυμιωμένην καὶ διοιδαίνουσαν ΟΥἐονηῖ, 
ἤη: Κορμι.ιγτοί [18 τ Ὁ.215); εἰ οὖν παιδεύει μὲν ὁ., ἐλέγχει δὲ θυμός, 
ἀνυσιμώτερον ἡ ὁ. τοῦ θυμοῦ 1Β853.15.τϑο(τ, 5110 ; Μ.30.4248); θυμὸς... 
ἐστιν ἡ κρίσις τοῦ ἐπαχθῆναι τάδε τινὰ τὰ σκυθρωπὰ τῷ ἀξίῳ" ὁ. δὲ ὁ 
πόνος ἤδη καὶ κόλασις ἡ ἀπὸ τοῦ δικαίου κριτοῦ κατὰ τὸ μέτρον τῆς 
ἀδικίας ἐπαγομένη Βα5.λομμἷη φιαοία. τ270; Μ.20.3128}); τὴν...ὃ. 
ἀπένειμε τῷ ϑυμῷ' ὀργὴν γὰρ τὴν παιδείαν καλεῖ ὙΠ. 5.20: 5(1.788); 
5, ὕνὸ ταοάςς οἱ ἀἰνίπο ψσϑῖῃ γίνεται... .δικαίως ἐπὶ τὸν ὑψηλόφρονα 
νοῦν ὁ." τουτέστιν, ἐγκατάληψις" ἤγουν ἡ τοῦ διοχληθῆναι αὐτὸν... ὑπὸ 
δαιμόνων συγχώρησις ἵνα...ταπεινωθῇ Μὰχιφι Γ αὶ, 52(Μ.90.493}); 
ἃ, θεοῦ ἐστιν...ἡ τῶν παιδαγωγουμένων ἐπίπονος αἴσθησις..«ἡ τῶν 
ἀκουσίων πόνων ἐπαγωγὴ δι᾽ ἧς τὸν ἐπ᾿ ἀρετῇ καὶ γνώσει φυσιούμενον 
νοῦν ὃ θεὸς...ἄγει πρὸς...ταπείνωσιν 16. (4800); ἢ πάλιν ὁ. κυρίου ἐστίν, 
ἡ ἀνακωχὴ τῆς τῶν θείων χαρισμάτων χορηγίας" ἥτις συμφερόντως ἐπὶ 
πάντα γίνεται νοῦν ὑψηλόν 1Ὁ.(4024}; ὅ..-«μὴ σωφρονισθεὶς τῷ πρώτῳ 
εἴδει τῆς ὁ. ..., ἐλθεῖν πρὸς ταπείνωσιν, τὴν ἄλλην δέχεται σαφῶς ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἐρχομένην ἀ., ἀφαιρουμένην αὐτοῦ τὴν τῶν χαρισμάτων ἐνέργειαν 
καὶ ἔρημον αὐτὸν καθιστῶσαν τῆς.«-φρουρούσης δυνάμεως 1δ.(4968); 
6. οὗ θεν] 45 ἰπβίσυσηθης οἵ σοα 8 ψγδῖῃ ὁ, θεοῦ ὁ διάβολος... καί 
ἐστιν ἡ ὦ, τοῦ θεοῦ ἡ ἐπισείσασα τὸν Δαυῖδ...ἐφ᾽ ἡ κόλασις ἀπὸ θεοῦ 
ἀκολουθεῖ τῷ πζφεδισθέντι τῇ τοιάδε εἰρηκυζίγᾳ ὁ. Οτ, ρος. 3ο(ρΡ.51.); 
εἴ Δ εονι τη Κορ) ττβί ΤῸ τ Ὁ.214); ἔοικε. «λέγεσθαι ὁ. καὶ ὁ 
διάκονος τῶν ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις πόνων 1δ.; 7. οἱ αἰνίπο ψγταῖῃ 
Ἔχργοϑβοα ἴῃ χίβε οὗ πεσε, Αἰῃν  πίοη, Β2(Μ.26.9578). 

ὀργίζ-ὦ, ρ6535., δ ἀπρνν, οἱ (σᾶ πῶς οὖν, φασί, εἰ φιλάνθρωπός ἐστι 
καὶ ἀγαθὸς ὁ κύριος, ““εται; ΟἸοιη, ῥαεά.τ.Βίρ.128.1; Μ.8,3288); τὸ τὸν 
πατέρα «εσθαι ὑπὲρ τῶν εἷς τὸν υἱὸν γεγενημένων, τοῦτο τῆς πολλῆς 
περὶ τὸν υἱὸν ἀγάπης καὶ τιμῆς (Πτγπβ.λοηι.3.2 ἦα Η εδ.(12.270}); ς, 
κατά, Βα  δοῤἧντ: (2.561); ΤῊΡΒη.εὐγοη., τ4ο( Μ.1οϑ.3808). 

Ἐὀργιστικῶς, σηργῖΐν, στ Ν γεβιδεαὶ. 6(Μ.44.1216}}. 
Ἐὀρδιναῖος, ([,αἱ, ογάϊηαγτι5) ἀγγαηρεά ἴμ ογάεν, ΘῖΈρ ἢ. )18ς. Ὁ. 

διοῤά(Μ.τοο.:1248). 
Ἐδρδινάριος, ὁ, (εἰ. ογάϊταγ 5) τηαριείναίς εἰδοϊεα τερι]ατὶν αἱ 

Ὀερίηπίηρ οἱ {με γεᾶῦ, ϑνπεβ.εῤρ. 44{Μ,.66.15370); 10.Μ4].ἐἰγο11.13 
Ρ.345(Μ.97.5164); ΤΗρδη ἀγο..τ25(Μ.τοβ. 3484). 

Ἐδρδινεύω, (οἵ, 1,Δῖ. ογάϊπο), 1. ἀγγαηρε, ὅγυηρ αδομὶ, “4. είν. οἱ 
Ραμ, το(ρ.186.9) ; 2. ογάἀαΐη ὁ, ... ἐπίσκοπον 1δ.7(ρ.182.4). 

Ἐὄρδινος, ὁ, (οἵ, Τ,Αἴ. ογάο), 1. γἱρὰϊ! ογάόον, ἱμγῃ εἴ τις οὐκ αἴρει 
εὐλογίαν εἰς τὸν ὅ. αὐτοῦ, γενέσθω ἀπευλογίας 1865. ῥΟΦΉ ῬΙΟΉ, 
22(2. 5288 ; Μ.31.13004)};}; ΟΥαρ 1αἱ ({τ,Ζας.}1.8(Μ.ΡῈ}..77.1860); 
2. γοιυ, ἰΐπε, 1Ὁ.2.37(3114}. 

Ἐὀρδίνως, (οἴ. 1.41. ογαϊηδ) ἐμ ἦρθε, ἘΡΘῖτῚ ΑἹ ῥὰνκ. τ 5(ρ.44). 
Ἐῤρειάριος, ὁ, (1,2. ζογγδαγ 5) εἰογε- φέρεν, Ἐβίταϊ,υ. Ἐμένελ τ] 

(Μ.86.22938). 
Ἐδρειβατικός, οὗ γπομραὶη ἰγαυεὶ, ΟἸετα, ῥαφά.5.ττ(ρ.226.30; Μ.8, 

5374). 
["]ὀρεινοβατής, τοαϊ κῖηρ οπ, ἰἰυΐηρ ἡτι νιοιρμαίης, Ἐλ5. 5.11: 331. 

(}1.23.1814). - 
["]ὀρεῖον, τό, ν. ξόριον. 
Ἐὀρεκτέον, 976 ὁῃομ ἃ οὔεν, ΟἸθτα. εἰν. 5.3(ρ.328.10; Μ.0.374). 
ὀρεκτιάω, ἀεείγε ξαρενῖν : οἵ ΡὨν 5104] ἀοβίγεβ, Οὐτγιαάον,2(1.56Ὲ); 

ἐδιτά(οτ6Ὲ); 14..4τη:.64(3.3210}; οὗἨ Βρίτίτια! ἀεδίγεβ, ἰἅ..70.10.2(4. 
870Ὰ). 

ὀρεκτικός, ἀεείγίησ, α. σεηϊξ, προαίρεσις...«ὁρεκτική τινος οὖσα 
ΟἸεπι. ςίσ.2.2(ρ.117.15; Μ.8. 0408); ἐδ.6,.τξίρ.491.11; Μ.9.3418); 14. ἢ". 
4ο(Ρ.220,13; Μ.0.7524). 

ὀρεκτικῶς, τοῦ ἀσοῖγε ὁ. ... διακειμένους 1], ρεγίδ!.4.ο(Μ.10.8364). 
ὄρεξις, ἡ, ἀφεῖγε, ἀρῥεϊίϊδ; 1. οΕ παίυγαὶ ἀδϑίτε ὄρεξιν ἐπιθυμίας 

διακρίνουσιν...καὶ τὴν μὲν ἐπὶ ἡδοναῖς καὶ ἀκολασίᾳ τάττουσιν ἄλογον 
οὖσαν, τὴν δὲ ὁ. ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀναγκαίων λογικὴν ὑπάρχουσαν 
κίνησιν (ἸοΙη,Ξἐγ.4.τϑ(ρ.300.3; Μ.8,13258}); τὸ μὲν ἀστεῖον βούλησιν 
ὀνομάσαι, ἣν ὁρίζονται εὔλογον ὄ., τὸ δὲ φαῦλον ἐπιθυμίαν, ἥν φασιν 
εἶναι ἄλογον ὄ. ἢ σφοδρὰν ὅ. ΟΥ. 70.20.22(20; Ρ.355.21; Μ.τ4.6210) ; τί 



ὀρεόμονες 

πο έστιν ἕτερον ὅ; ἣ ἐπιθυμία τοῦ ἐλλείποντος πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ 
ὑπεκρεύσαντος; Τδοτξ, Β., Δ᾽ ἐπ! οἱ Ἐπεὶ. 2(}1.86,13458); τεῖ, Μαηῖς, ἄοος- 
ἐγίης εἰ κακὸν ἦ ὕλη, πάντως ποὺ εἰσιν αὐτῆς καὶ ὀρέξεις τοιαῦται. 
ἔστι δὲ ἡ μὲν τοῦ κακοῦ ὅ. φαύλη, ἡ δὲ τοῦ καλοῦ πάνυ σπουδαία 
ΑΠΕΧ Τνο Μάη ο(ρ.τ5.το; ΝΜ.18,424}0); 2. ἰπ σορᾶ βεῆβα; οἵ ἀδϑίτε 
ἔοτ τἱρηςτθοῦβηθ55, ΟἸδιη. εΐ, τ4{ρ.14τ.2; Ν.0.705Ὰ); ἔοτ ἱπϑίσαςτίοπ, 
Οδτγϑβ.4τ1α}.1.τ(2.2474}); ἔοτ βοοά, Τοη. τ. 4. 4 τοί .3.γιόο) ; 3, ἴῃ 
Ῥδα βεηβε τὴν ἄλογον τῆς σωματικῆς ὃ, ἐπικράτειαν, ἅπαν τὸ ζῷον 
ὠϑούσης ἐπὶ τὸ κατ᾽ αἴσθησιν ἐπιθυμητόν ἸΔ.«.}..2.4(Μ.3.144Ά}; ἐμ- 
φαίνει..«ἦ σταυροειδὴς.. «σφραγὶς τὴν.. «τῶν σαρκικῶν ὁ. ἀνενεργησίαν 
[τεΐξ, ογάϊηδεϊοη] 1ἃ.σ.ἀ.-ς.3.4(}}1.3.5124}; 85. θείπο ψόαν, Μείῃ, 
Ξ»η1}.11.3(0.138.27; Μ.18.217Ὰ); Ῥαγιίο. οὗ βαχιι8] ἄρϑβιίτθ, Οὐ. 0.20, 
27(22; Ρ.363.ττ; Μι14.0364); Μείῃ. 5 γ,}.2.5(0.22.14; 568); Ποηι. 
ΟἸόρι.3.68; ἘᾺ5,4.6.3.6(ρ.132.31; Μ.22.2248); Τάς. Ὀς.7:ττίτ,648); 
Οὗ ἀεβῖτε ἕο τόπον, Ὁ]! ση φο, 5.1 2(ρ.161.2ς ; Μιο, στό); 4. ἀφηϊεᾶ οὗ 
σοᾷ, Ατμοηαρ ἰορ. 21. τ(}.6.93324}); 4πά, ἴῃ Βα 5επβ6, οὗ Ἡβανεηῖν 
Ῥείπρβ, Μετ ἐνη.8.τό(ρ.τορ.4; Μ.18,τ680). 

“Ἐδρεόμονες, οἱ, 5.ν.]., »πομηῃΐαϊη-πρεῖϊογς οἷ.. σπηλοδέαυτοι καὶ ὁ, 
ΘΕΡΙΌ ας, υ, δ Ρ}  (ΜΟτοοιτττ3), 

ὀρεσίτροφος, φγοτοίηρ οἡ πιομηῃίαΐης ὁ, ῥίξης Ὀγτιαον.2(τ,61Ὲ). 
“ ὄρθοβατ-έω, τοῖα εἰγαῖσἠί, τηεῖ, τῷ γήρᾳ συγκύπτουσα, “"οὔσα τῇ 
γνώσει ΑτΩΡἢ.ἦοη1,2.5(}.30.524), 

. Ἐῤρθόβυθος, Ξἰγαίρἢ! πο με ἄορι, Το ΜΌΒοΒ, »γαὶ.76(Μ.87. 
20200). 

βὀρθόγραμμος, γε ήσαν, Ὡοη. Ατ. 4. 5.4.ττ{Μ.3.7οΒ0), 
᾿ ὀρθόδικος, ἡκάρτηρ γίρθην, τ. Νὰ Ζιοανη1.1.2.2.2οο( }}.37.5044); ἐδ. 
2.1.14.21](1244}}. 
᾿ ΠἈῤρθοδοξαστής, ὁ, ὁπε οὐ τίρλι ορτηίοη, ΟἸδτα. δὲν οί ρ.,30.17; Μ.8, 

748Ἀ). 
ὀρθοδοξαστικῶς, ας 6 οὗ ὙΊρλ! οῤΐπίον τμομίά ὦ. τὴν θείαν 

ἀποθαυμαζόντων πρόνοιαν ΟἸνΤΗΡ, ον 38 Ῥχοξιι,.(Μ.93.2968). 
ὀρθοδοξ-ἐω, 1. ποία γἱρλΐ δεῖ, δε οτίποάοκ ᾿Ωριγένης εὐθύνας μὴ 

“"οὔντα [3ς, Βήρυλλον]...ἐπὶ.. «τὴν ὑγιῆ δόξαν ἀποκαθίστησιν Ἐπι3.],.6. 
6.33.2(Μ,20.5934}; ΑἸΉ.ἢ..4,.35(Ν1.25.7230); Β685.6.60.2(3.τ6:5; Μ, 
32.4334Α}} ἘΡΙΡἢ.ἦα6ν.73.28(0.302.27; Μ.42.4574}; πᾶς νῶν... «πᾶντα 
αἱρετικὸν δυνάμει, κἂν οὐ ῥήματι ἀναθεματίζει Ὑπᾶτ. δια, ερῥιτ 4ο(Μ. 
00.10888) ; 2. δέεονιο ογἐμοάοι ὃ πατριάρχης... «ὠρθοδόξησε...ἐκ τῆς τῶν 
μονοθελητῶν κακοδοξίας ΤῊΡΠΠ εἤγον.ρ.340(Μ.τοῦ. 8408). 

ὀρθοδοξία, ἡ, Δ. γίρηϊ! ορίπίοη, κοι ἀοεϊγῖηε; 1. τὰ σαη. ὁ. ἐστὶν 
ἀψευδὴς περὶ θεοῦ καὶ κτίσεως ὑπόληψις ἢ ἔννοια περὶ πάντων ἀληθὴς 
ἢ δόξα τῶν ὄντων καθάπερ εἰσίν Απαβέ.5.κοά, 2(Μ.80.76}}); ορρ. 8Ὁ- 
Βα ν ἴπ ἀοοίτης ὁ θεὸς.. πάλιν τὰς ψυχὰς...«ὡς εἰς παγίδα τὴν 
σάρκα, δίκην ὑφεξούσας τῶν ἡμαρτημένων, ἐμβιβάζει, ὅπερ ἀτοπίας 
μᾶλλον ἢ ὀρθοδοξίας ἐστίν 6. ἢ..7γ65.τ.ς4{ρ.31τ0.1τ6; Μι41,1145Α}; ὀρθο- 
δοξίας κατηχητική, εἰρήνης τε καὶ ἐνώσεως ὑποθετική [1.6. οὗ 8 1εἴ- 
τε] Επ|5.}.6.4.23.2(}1.20.3848); 2. τοῦ. ΒΡΟΟΥΥΡΒΑΙ] Ἡυ πρ5. τῶν... 
παντελῶς νόθων καὶ τῆς ἀποστολικῆς ὁ. ἀλλοτριῶν ἐδ.3.3τ.6(2818) ; ἥ τε 
γνώμη καὶ ἡ τῶν ἐν αὐτοῖς φερομένων προαίρεσις πλεῖστον ὅσον τῆς 
ἀληθοῦς ὁ, ἀπάδουσα 1Ὁ.3.25.}(272); 1.3.538. Ξ(2Ζ964}. 

Β, ραγς,, οὐδ οάοαν, ἴΠ6 γα άιτοπδὶ ἀμ α πηΐνεαγϑαὶ ἀοςσίσιμθ οἵ 
{86 ΟΒυτςἢ ; 1. οὗ οβοἶδ] ἰοδο ίηρ Ορρ. μεσοβυ τῆς ἐκκλησιαστικῆς... 
ὁ. Ἐπ5.}.6.3.23.2(Μ,20,2574}; 18.4.23.8(3884) ; Ἀμβρόσιος, τὰ τῆς Οὐα- 
λεντίνου φρονῶν αἱρέσεως, πρὸς τῆς ὑπὸ ᾽Ωριγένους πρεσβενομένης ἀλὴη- 
θείας ἐλεγχθείς..., τῷ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὅ. προστίθεται λόγῳ 1}.6.18, 
τ(π608); ΟΑἸΕΧ,ερι Ρ.ΑἸῇ αροὶ,  εειδί(ρ.92.0; Ν.25.2570); ὡμολόγησε 
[3-. Ματοε]1.] φρονεῖν, ὥσπερ καὶ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία φρονεῖ... 
ὡσπεροῦν καὶ οἱ ἡμέτεροι πρεσβύτεροι...ἐμαρτύρησαν αὐτοῦ τῇ ἀ. 70]. 
Ῥαρα ἐῤ. Ὀἱαη ἴδ. 32(ρ.1το,26 ; 3018); οἵ. Τὰ} ῬΈΡα 1 (ρ τατοτ; 3018}; 
ΑΤῈ.}..γ.78(0.227.ττ; Μ.25.)880); 1.6}. Ῥαὶ}.(Μ.26.11688); 1.6}. 
“Ἅ4ερ.118.8(Μ.25.5568}); Βα5.4}.25,2(3.το4Ὲ; Μ.32.3014}; προσεποιεῖτο 
εἰρωνείᾳ τὰ τῆς ὁ. ῥήματα ἘΡΙΡΗ ἤαεν.68.4{Ρ.144.25; Μ.42.1τ024}); 
κατὰ τῆς ὁ, λέγειν 10,73.26(0.3211.2; 4698) ; τοῖς τὰ τῆς ὁ. φρονοῦσι 
ΓΕΡΒ τ (43τ)εαη.; τοῖ, θεοτόκος 45 βντηθοὶ οὗ οὐἱμποάοχνυ χαίροις 
εὐ Μαρία θεοτόκε...τὸ σκῆπτρον τῆς ὁ, Ογτ, ποηϊἀϊυ.4(ρ.1ο2.21; τ, 
3558); τὸ τῆς ὁ. δόγμα ὈΓΡ(448)αεἰ,2( 44 Ὁ 2.1.1 Ρ.113.28; Η.2.1280}); 
ἀρνούμενος τε] τὰ εὐσεβῆ τῆς ὁ. δόγματα, διασύρων δὲ καὶ τοὺς 
ἁγίους πατέρας Ἐκι5.1)ογ. 1161} (ρ.τοῦ.28 ; Ἡ],2.1124}; ὀρθοδοξίαν ἀὐτῷ 
μαρτυρῶν (ΟΠΑΪς. εἰ, τί (Ὁ 2.10. 0.70.7; Π1.2.130); τοῦ. διυροσοῖβ ὡς 
οἱ ἀπόστολοι οὕτω πιστεύετε. εὑμεῖς φωστῆρες τῆς ὁ. ἐδ. 6(4 0 2.1.3 
Ῥ.155.17; .2,.4884); τῇ ὁ, καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς διαπρέπουσα ντ.85. 
Ὁ. αν. 53(0,145.12); Δέοντος τόμον, ὀρθοδοξίας ὅρον ἘνδΡΥ 6.2.2 
(Ρ.38.3τ; Μ.86.24800); ὁμοίως τοῖς... Κυρίλλου..«χαράγμασιν ὡς... ὅμό- 
τιμον δέχομαι καὶ τῆς αὐτῆς ὁ. γεννητρίαν καὶ τὴν...ἐπιστολὴν..«τοῦ.... 
“έοντος...ἣν καὶ στήλην ὀρθοδοξίας καλῶ... ὡς πᾶσαν μὲν ὁ, ἡμᾶς ἐκ- 
διδάσκουσαν, πᾶσαν δὲ κακοδοξίαν αἱρετικὴν...«ἀπελαύνουσαν ϑορῆχ, Η, 
ἐρινη, (Μ.87.31880}; (0. Ί5 κεχ. τβγ(Μ.02.14474Α); ΟἼΤ], απ. ; 

ΟἿΣΊ ὀρθόδοξος 
ἴθυνας-.-«κλυδωνιζομένην τὴν ἐκκλησίαν τῷ..«χειμῶνι τῶν αἱρέσεων 
πρὸς ὀρθοδοξίας ὅρμον ἄκλυστον Το.Μοι ἦγηηη. Βας. 4(Μ.96.13734};.. 
ψυχὴ ἐν σκοτομήνῃ αἱρέσεως οὖσα τὸ φῶς τῆς ὁ. δυσχερῶς ἐπιγινώσκει 
ΤαυδβΡ.ΟΝὶς, (γ8η)αεί, τ(1.4.48Ε}; τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι τῆς ὁ. 
ΤΗάτιδιυᾷ,ΦΡῥ.2.171(}}.90.1537}0)}; ἐκκλησία... «ὡς νίκης βραβεῖα 
δεξαμένη. ...ὀρθοδοξίας σύμβολα [8ς. ἸΟοΠ5]14,ἐαηιπαρ. τ( .09.1760 4); 
οὗ, Θεοδώρας... βασιλίδος τῆς τὴν ὁ. καὶ προσκύνησιν τῶν...εἰκόνων ... 
ἀναστηλωσάσης Τηϊοά!οπ( οΙηε 1870, Ρ.246}); Γερμανοῦ, Ταρασίου... 
τῶν...τῆς ὄ, προμάχων 1δ.{ρ.241); τοῦ, γεσορτίοη οὗὨ ποσδίιοβ διὰ τί οἱ 
ὀρθόδοξοι τὸν προσφεύγοντα τῇ ὦ. αἱρετικὸν οὐ βαπτίζουσιν ;...τοῦ 
αἱρετικοῦ ἐπὶ τὴν ὁ, ἐρχομένου τὸ σφάλμα διορθοῦται, τῆς μὲν κακο- 
δοξίας τῇ μεταθέσει τοῦ φρονήματος, τοῦ δὲ βαπτίσματος τῇ ἐπιχρίσει 
τοῦ ἁγίου μύρου, τῆς δὲ χειροτονίας τῇ χειροθεσίᾳ 1 [ϑῖ. φυι.6ἱ γος. 14 
(Μ.6.1τ2610); ὈΟΡ(48:)}εαη.7; ΟὙΥΆΠ] κάπρος; 2. τοῦ, ἔα ἢ εἰς ἡμᾶς 
τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως ἡ τῆς ὑγιοῦς πίστεως ἔγγραφος κατῆλθεν 
ὁ, Ἐπι5..}.6.4.2τ(Μ.20.3778}; 1δ.6.2.τ4(τ 250); Παύλου σὺν καὶ τῇ τῆς 
πίστεως ὁ, τῆς ἐπισκοπῆς ἀποπεπτωκότος, Δόμνος...τὴν λειτουργίαν 
«οδιεδέξατο 1δ.7.30.18(7174}; Β45.6,120.2(3.2210; Μ.32. 56: }; τὴν 
πίστιν τῆς ὁ. ἘΡΙΡἢ.ἤαεν.30.5(ρ.329.24; Μ.41.4120); 16.73.2 3(ρ.206, 
42; Μ.42.448Α}; οἷα διὰ τὴν ἀληθῆ πίστιν τῆς ὁ, ... ὑπομένομεν εΠΊΠ. 
ἐρ.(ρ.46.7; Μ.77.1464Ά}); 3. τεῖ, ογεᾶαὶ ῥχοξεββίοηβ ὑποτάξας τοῖς 
ἑαυτοῦ γράμμασιν ἔγγραφον τὴν ἀνδρῶν ἀ. ΟΗ οτ, (235). .80.ΑἸΏ Ἐγη. 
21(Ρ.248,5; Μ.526.7204}; αὐτοὶ [36. 150 ξαί ει δὲ ΟΟΡ(:81)] τὸ τῆς ὁ. 
ἐκραταίωσαν σύμβολον Οἤγον. Βαξεἢ.Ρ. ΞοΔ4(Μ.0 2.760}; τῷ τῆς ὁ. 
λιβέλλῳ 170.) .ὁρ. ΤᾺΡῤΛ᾽ιτ(Μ.05.3720). 

Οὐ, Ῥῆγταβε, κυριακὴ τῆς ὁ., δωπάαγ οὗ ογμοάοχγ, βυβὲ ϑυπᾶαν ἰὴ 
Τδηΐ ἤδη βοοοπα στεβιογαίίοη οὗ ἰσοπβ Όν Τπεοάοτα δηᾷ Μεϊμοάϊιϑ 
(842) 15 σεἸερταϊοά, σμδτηρίομπβ οὗ οὐ μοάοχυ σοτηπιειηοσαϊεᾶ, απὰ 
ΒΟΙΘΙΣΟ5. Δηθιποιηβεζοα, ΓΑΚ ὑγπαρ. Βενγί τι, (Μ.28.70γ70); οἷ Τί. 
οὐϊομ( οταβ 1870, Ρ.223); 1δ.(ρ.240). 

ὀρθόδοξος, Α.. 45 46]., οὗ τίρἠι δεϊϊοῦ, οτποάος, 1.6. ΟΧΡΥ ΕΘ ϑι Πρ ΟΥ 
ΒΟ] τηρ ἴδ ἢ ἀπά ἀοοσίτης οὗ ΟΒΌΥΟΝ ; 1. οἵ ἐπ ογρτεϊαϊίοη οἵ βοτῖρ- 
ἕυχα παρὰ τὸν ὁ. βιάζεσθαι τολμῶσι λογισμὸν τὰς γραφάς ΜοΙῃ. νη. 
8.τοίρ.38.14; Μ.18.760); φέρε κατὰ τὸν ἀληθῇ πάλιν καὶ ὁ, ... τοῦτο 
διαλάβωμεν λογισμὸν Ἰᾶ.γ65.1.35(}.273.14; Μι41. το 0Ὰ}; 18.1.4 5(Ρ.204. 
16; 11168}; νικώσης τῆς ὦ. διανοίας τὴν ἁπλουστέραν τῶν ῥημάτων 
προφοράν Α1}..4.γ.3.50(Ν].26.48.κ}; 2. οὗ ἔα! οὗ Ομυτοῦ ορρ. 
ΒοΥεθν τῆς εὐσεβοῦς καὶ ὁ. πίστεως 1Δ,οΡ. Ἐρτεῖ.τ3(ρ.427.26; Μ.26, 
ΙΟό60Ὰ}); ἀναθεματίζουσι τὴν Ἀρείου πίστιν...καὶ ὁμολογοῦσι τὴν τῶν 
πατέρων ὁ. πίστιν.. «ἀπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν παραδοθεῖσαν 
ἘΡΙΡΆ.«Παεγ.δο.ττίρ.τόο.3ο; Μ.42.220Ὰ); τὴν [56. πίστιν) ὑπὸ τῶν 
πατέρων ταχθεῖσαν ἐν τῇ Νικαίᾳ τῇ πόλει, τὴν ὅ. καὶ καλῶς τεταγμένην 
18.73.23(0.297.5; 4488); πολλὰ..«λύσας τῶν γραφῶν κεφάλαια καὶ τὴν 
ὁ. πίστιν παραδούς ΤῬα]}. ἡ π0.2.7(0.26.32; Μ.24.102]); πάντες οἱ 
πανταχοῦ τῆς ὁ, πίστεως ἱερεῖς ΤΠαΞ. Πρ.ἐρ. 79..4π|.(0.4.5;.Μ.77. 
4600}; ταῖς... ἐκκλησίαις ταῖς πανταχοῦ τῆς ὁ. πίστεως 1δ.(0.4.1τ; 
14600); τὴν ὁ, φυλάττων πίστιν (ΕΡΗ.(421)αει. τ(4 Ὁ τ.τ.2}0.18.8; 
Η..1.132600); ἐδ (ρ.20.ττ; τ4850); Νεστόριος...ἀπεναντία τῆς ὁ. πίστεως 
φρονῶν τὖ.(0.34.34) 13030); τὰς ἐπεισαχθείσας αἱρέσεις τῇ ὁ. πίστει 
καὶ τῇ εὐαγγελικῇ καὶ ἀποστολικῇ διδασκαλίᾳ 10. ἀπτιεῤ. (0.40.1; 
Μ.83.14768); 1.{0.42,3; τηβια); ἐπὶ καθαρότητι βίου καὶ ὁ. πίστει 
εὐδοκιμοῦντα ΤΠ α5.Ἰπὴρ.Ρ. Πέοςε.2(Ρ.71.7; Η.2.76.}; τοῦ καθολικοῦ 
καὶ ἀποστολικοῦ δόγματος τῆς ἡμετέρας ὁ, πίστεως 1Ῥ.(ρ.ὅδιχχ ; 728); 
τὸ τῆς ὁ, ... πίστεως δόγμα 1τδ.(ρ.68.28.; 720); τὰ ὁ. δόγματα τῆς ἐκ- 
κλησίας (ΟΡ(448)αεὶ. (4 Ὁ 2.τ.τΌ.1ολ.ττ; Η,2.Υ130); ἀρκεῖν ἡμῖν 
τὴν παραδοθεῖσαν παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαΐᾳ ὁ. πίστιν 
ΤῊα5, Πρ. 56εγ.7(0.73.20; Ἡ.2.77Ε}; τὰ τῆς ὁ. καὶ ἀληθοῦς πίστεως 
ΜΜατοῖδη. πὰρ. Ν ς.2(ρ.320.13; Η.2.520); τὰ περὶ τῆς ἁγίας καὶ ὁ. 
πίστεως παρὰ τῶν ἁγίων ἡμῶν πατέρων πάλαι ὁρισθέντα τῤ.(Ρ.50ο.8; 
520}; μήτε..«συνάπτειν πρὸς γάμον αἱρετικῷ ἣ "Ιουδαίῳ ἣ “Ἕλληνι, εἰ 
μὴ ἄρα ἐπαγγέλλοιτο μετατίθεσθαι εἰς τὴν ὦ. πίστιν τὸ συναπτόμενον 
πρόσωπον τῷ ὁ. ((Πα]ς.εαπ.τ4; εἶ.. αἱρετικὸς.. «λάθῃ κοινωνῶν τῇ 
ἐκκλησίᾳ..«καὶ μετὰ θάνατον ἐκ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ... αἱρετικὸς 
εἶναι φανῇ, ὅμως οὐκ ἐκ τούτου ἡ ὁ. βλάπτεται πίστις Τί ἐρ. Τααν. 
Μορ»ς.(ρ.67.29; Μ.86.τοβοο) ; Κωνσταντῖνος.. «ἐσπούδασε τὴν ὁ, κρατῦ- 
ναὶ πίστιν Ἰάἰγῥι Τ πάν Μορς.(Δ.86.10358); βοηϑῆσαι τῇ καθολικῇ ὁ. 
πίστει... κινδυνευούσῃ Ογτ.,.υδαὖ. ο(ρΡ.141.14); εἰς ἐκκλησίαν καθολι- 
κὴν καὶ πίστιν ὅ, ... τὴν νόσον ἀπέβαλεν ϑορἢτ. Η οὖν, Ογν.εἰ 70.300. 
8).35720); μνήσθητι, κύριε,..«τῶν ἐν ὃ, πίστει καὶ εὐλαβείᾳ σου 
οἰκούντων ΓΕ. 7}αε.(0.208.23); τὸν ἀποστολικὸν καὶ εὐαγγελικὸν τῆς ὁ. 
πίστεως λόγον Ο᾿γοη Βαξοἢ Ὁ. 8(Μ.02.840); οὗ οτποάοχ ἔβιι ἢ 85 δἵ- 
ἰεβίςα Ὁν Ξοπρίυχε, Ματο, Εγ. Ν ἐξέ,ο(Ρ.12.15); ἐδ.27(0.26.10); 3. οὗ 
Οδυσο β θρησκεία, ει.“ γ»η.8.τοίρ.92.24; Μ.18.1538); Ματοίδη. 
ΠΏρ.ἐρ.ερίϑε.(Ρ.27.25; Η.2.450); τῆς ὁ. θρησκείας διδασκαλίαν εὖ. 
(0.28.2; 45Ε); Φλαβιανὸς ἔσωσεν τὴν ὃ. καὶ καθολικὴν θρησκείαν 
ΟΟμαὶς αεἰ τί (Ὁ 2.1.1 Ρ.ττ4.τΊ ; Η.2.120Ὰ)}; 4. οἵ ἀφοίβίοηβ ΟΥ 



ὀρθοδόξως 

ΟΡἰπίοτβ οἱ κατὰ τὴν Γαλλίαν ἀδελφοὶ τὴν ἰδίαν κρίσιν..«εὐλαβῆ καὶ 

ὀρθοδοξοτάτην ὑποτάττουσιν Ἐπ5.}..6.5.2.4(Μ4.20.4378); τὴν ὁ, γνώμην 

ΤΟ τγς. λον. 3(13.255Ε8); Νεβί,εῤιΟνν.2(ρ.30.21; Ν|.77.52}0)}; 5. οἵ 

ῬΥηρβ, ΕἸι5.ἢ,ε.ς.27(Μ.20.5124}; οἱ Ἰεζζετβ, Πιβίῃ. δρ, Τἠάγ Μίοῤς. 

(Ρ.48.0; Μ.86.10458); ϑορδτ. ΗΠ ἐρ.ογη.(Μ.87.31888); οἵ ἃ σοὨεϑβίοῃ 

οἵ ἑαϊίι, {710.}..Β. 7.30(ΔΈ.06.12324); 6. οἵ ΟΒυτοῦ πέστις τῆς καθολι- 

κῆς καὶ ἀποστολικῆς καὶ ὁ, ἐκκλησίας ἘΡΙΡΆ. γέΣογ.4{Ρ.157.23; Ν.41. 

τό18); ΒΑ5: 15. ὁπεγεῖ, (ρ.50.27; Μ.86.2θοΙΑ}); Οντ.ϑ.υ,δαν, Ξ2(ρ.144. 

τε); 7. οὗ ροιβοηβ: Ὀῖβῃορβ, ΕΡ. Ῥίοη, (Ρ.τόο.τ8; Μ.:25.3038); ΑἴΏ. 

ἐρ.Αερ.11}.7(}1.25.5538); Εὐστάθιον τὸν ὁμολογητὴν καὶ ὁ, 4. 0.3 

(Ρ.70.2; Μ.25.6488); 18.}..4γ7γποίρ.192.20; Μ.25.71τ64); σΟρΡ(38ι)εαη. 

6; αὕτη..«τῆς καθολικῆς κοὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας ἡ πίστις ἧ 

συναινοῦσιν ἅπαντες οἵ τε κατὰ τὴν ἑσπέραν καὶ τὴν ἑῴαν ὁ, ἐπίσκοποι 

Οντ.ερ.τ7(Ρ.34.25; 52,698); ἀναθεματισθέντος Παύλου τοῦ Σαμο- 

σατέως..ὑπὸ τῶν ὁ. πατέρων ἐπισκόπων Ἐλι5. )οτ,εομἐφεί (ρ τοι; Μ, 

80.2770); τῶν..«τεσσάρων μεγάλων ὁ. πατριαρχῶν 11|.7αε.(Ρ.220.20); 

Οπατοῖῦ ξαϊῃδυβ πάντας...τοὺς ἁγίους πατέρας...ὁ, ἔσχον ὈΕΡΆ.(449) 

αεἰ (46 2.τ.π}.012.5; Η.2.1το08); 1. 7αε.(ρ.218.12); αἰ, ὙΠάΒ. 

Τηρ.βαεν.3(0.71.3; Η.2.76Ὰ}; 11. }αε.(ρ.218,22}; Ἐριαρ.ὈΟμαϊο. εἰ, 4 

(400 2.1.2}.117.32; Η.2.4250)}; Θοπρ., στ. Να2.07.23.12(Μ.35.1 1654); 

ΤΒρΡΒπ εὐγοη.ρ.τ25(Μ.τοϑ.3444); ΒαρεΠ],, 16.ρ.115(328.) ; ΘΠΊΡΕΙΟΥΒ, 

ΘΕΡΒ ((4ο)αε. (400 2.1.1}.138.20; Η.2.τ60}0); ΟΟΒαὶς, σε. τί (Ὁ 2. 

τι Ρ.70.18; Η.2.730); ἐδι(ρ.91.42:; τοο᾿}); 1δ.(ρ.112.1; 1250); ἡ αὖ- 

γούστα Νεοτόριον ἐξέβαλεν, πολλὰ τὰ ἔτη τῆς ὁ. ἐδ.(ρ.60.33; 738); 

Ταβίπιν». ΤΠάν Μορς. (Λ1.86.1τ0358); ἴῃ ῬΤΆΥΕΥ ΤΟΥ ΘΠΊΡΕΤΟΥΒ, 11, 
Ἴαε.(Ρ.186.τ}}; οὗ οουποῖ!5, ΟΕ ΡΙ (43τ)οαη. 4(Ρ.28,5). 

Β. 45 βυιδϑῖ. τηδβο., αὐμογεμὶ οἵ (κε ογιμοάοα ῥαϊἶ; 1. ἴπι ΘΕ.» ΟΡ. 

μοτοίίοβ, Ερ.δρι ρ. ΑἸ αῤοϊ.5ες.}1(ρ.156.30; Μ.25.3884); ΟΑἸΕΧ ον. 

16.7(0.93.24; 2614); δαγά.ἐρ.οαι}.1δ.42(ρ.110.0; 3248); Α1Β.}.441.3 

(ρ.184.12; Μ.25.607Δ}; εἰ.«παρὰ ὀρθοδόξων ἦν τὰ γραφόμενα...., οὐδὲν 

ἣν ἐν τοῖς γραφομένοις ὑποπτεύειν" ἄδολος γὰρ... ἐστιν ὁ τῶν ἀποστο- 

λικῶν ἀνδρῶν τρόπος Ἰά,6ῤ.«46ρ.11}.8(Μ.25.5568}; ἘΡΊΡΗ ἠαεγ.73.23 

(Ρ.296.32; Μ.42.4484); οὐδεὶς τῶν ὁ, θεοτόκον αὐτὴν δέδιεν εἰπεῖν Ογτ, 

ἐῤιτφ( Ὁ τ.χ.10.098.18; 55.440); ἀξιοῦμεν...κωλύεοθαι τοὺς κατὰ τῶν 

ὁ. ἐπανισταμένους ΤΠΑ].ΟΡ Τλ4ς5.5(ρ.9.40; Μ.91.14770); εἴ τις αἱρετι- 

κὸς κατὰ αἱρετικοῦ, οὐ διὰ τοῦτο αὐτὸς ὁ, δείκνυται Ταβαχ ερ. Τλάν, 

Μορς(ρ.53.1; Μ.86.το550); οἵ ΒΜΥ 85 ὑτοϊεοίτεββ οἱ οὐϊμοάοχ, 

Βοῖα. ΜΕ]. (.4.8 τ Ρ.225); Θεοδόσιος.. ἔδωκε τὰς ἐκκλησίας τοῖς δ. οὖς 

διώξας ἐξ αὐτῶν τοὺς... Ἀρειανούς Οἤγομ. Ῥαξεῖ.Ρ.303(Μ.92.7644); οἔ 

ῬΙΒΠΟΡϑ5 τὸν ὁ, τῇ συνόδῳ ΟΟΠΑΙς ἀεί, τ( 400 2.1.1 0.10.14; Ἡ.2.130); ὁ 

ὁ. τῇ συνόδῳ, ὁ πατὴρ τοῖς πατράσι, τοῖς ὁ. ὁ θεὸς καλῶς ἤνεγκε ΟΝΊΟ, 

(η87)αεἰ.τ(.4.484}; οὗ σομρτορ ΓΙ Π8, στ. Ν Ζ.ογ.21.34(Ν4.35.11248); 
ὁ λαὸς τῶν ὁ. ῬΑ] Οἐνν5.5(Ὁ.20.22; Μ.47.10); ἐδιτοίρ.ο9ι.26; Μ.41.52)». 
τῇ τῶν ὁ. ἐγκαταλεγέντες ποίμνῃ ΟἼΤᾺ]].εα».12; 2. τεῖ, ΒΟ 105 

νῆο δχ1ὲ ποῖ ἐχουβεά ὃν τεὶν οὐϊμοάοχνυ, Ομσυβι δον 11.5 ἴῃ ἘΡΠ,. 

(τ.814}; ΤΕ ΡΙ ΡΒ. ἐαρ. β4.τ3(ρ.513.22; Μ.42.8οδΑ); 3. ρᾶτίίο. τεῖ. 

[αἰ τη τετολμήκασι τὸν αἱρετικὸν λογισμὸν τῇ τῶν ὁ. πίστει συνάψαι 

ΟΑτίμλ ἄδεν.(ρ.238.38; Μ.26.7000); ΠΕΡ. (431)αει. τί (Ὁ τ.1.2Ὀ.31. 

2; Η.τ 2880); αὕτῃ ἡ πίστις τῶν πατέρων" αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀπο- 

στόλων: αὕτη ἡ πίστις τῶν ὁ, ὈΟΒαΙΪο σε, 6(44 Ὁ 2.1.2 0.185.:ὸ; Η.2. 

4835Ε); δῃηᾷ γτοΐ, θρησκεία, 15: 4Ρε].ἐρ}.1. 20ο(Μ.78.3574}; Διόσκορος..- 

τὴν...εὐσεβῇ θρησκείαν τῶν ὁ. -«.. ἐλυμήνατο Ἐπ|5. ότι εροΐρ.(Ρ.67.4; 

Μ.86.25490); 4. ρατίίο. τεῦ. ΟΒυ ΤΟΝ πρεσβύτερος τῆς ἁγίας ἐκκλησίας 

τῶν ὁ. ΜΑΜΑ͂ τι29ο [Ρῃτγρία, 5866. ἴν]; ῬΑ], Οἠγγς.τό(ρ.97.4:; 

Μ.47.55); διαμαρτύρεται...ὁ θεὸς ἐκείνων εἶναι τὰς ἐκκλησίας δι᾿ ὧν 

θαύματα ἐκτελεῖται, τουτέστι τῶν ἀ. 1 Ἰυβί. φι.δὲ γε5β.τοο( .6.13454}}; 

Ονγτορ.τα(ρ.98.18; 55.440); ἐδιΑπ(ρ.τδι.τ6; 1350); μὴ παριδεῖν.- τὴν 

τῶν ὁ. ἐκκλησίαν μοιχενομένην παρὰ αἱρετικῶν ὙΠΑ].ΟΡ ΤὙάς.ΑἍ(Ρ.9.5; 

τὴν ὁ. ἐκκλησίαν Μ.01.14760); ἐκκλησία λέγεται ὡς ἐν ταύτῃ συν- 

αγειρομένων καὶ καλουμένων τῶν ὁ, ἐϑόρχ Ἡ ἰγς.2(Μ.87.30844). 
Ο. πεαΐζ, αβ βυσβί,, ομποάοχγ, ῬΗΠοβί. . 6.10.5 (Ὁ. ὅς. 850). 
Ἐῤρθοδόξως, 1 αι ογἱμοάοα ἡτπαπηδν, τοί ἢ γρ πὶ δ 16} ἐπισκεψώμεθα 

πῶς ὁ, ἀνήγαγε ἶβϑε. Παῦλος] τὸν Ἀδὰμ εἰς τὸν Χριστόν ΜεΙΉ.5}5.3.4 

(Ρ.3ο.16; Μ.18,65Α}; περὶ τὰς ἐξηγήσεις τῶν γραφῶν εἷς τὸ ὁ, ὑμνῆσαι 

καὶ μεγαλοπρεπῶς..«τὸν θεόν ἰδ.5.4(0.57.7; τοιοῦ; 14,γ65.2.5(ρ.338.18; 

Μ.41.11728}; τὴν μὲν διάνοιαν ὑγιαίνοντες,... ὁ, πρεσβεύοντες τὸν λόγον 

,νιοἰδῶσι δὲ τὴν ψυχὴν ὑπὸ φιλαῤχίας 18.]6ῤγ.τ2(Ρ.466.6); ἘΡέρ ἤαεν. 

11.23(0.206.32; Μ.42.4484); πέρὶ τοῦ υἱοῦ ὁ. ἔχοντες 10.14.χ{ρ.313. 
20; 4130); ΟΕΡΠ.(43τ)αε.χ( 400 τ.1.2Ρ.19.28; Η.1.13728}; ΟΟΠΑΙα, 
αὐτί 4 4.ττ 0.94.1; Η.2. τοῖο); 111. αε.(0.208.4); οὐ πᾶς ὁ βαπτι- 

ζόμενος, ἀλλὰ πᾶς ὁ ὁ. φωτιζόμενος θεοῦ υἱὸς ἀναδείκνυται Ταπροῤἧ. 

ΞΌρρ!.(ρ.277.1); ΟἼΤ] καρ. ; 8.32; Βαρο1},, ΕΡΊΡΗ. ἤαδν.70.2(Ρ.253. 

30; 3414). 
ἀρθοεπέω, ταν 186 γίρη! τοογὰ, Ὀντ αἄον,8(1.280Ὰ). 
Ἐὀρθοκρισία, ἡ, γέρλ! )μάσεμιεηὶ, Οντ.15.5.3(2.1860). 
ὀρθολεκτ-έω, Φῤεαῖ εογγεεῖίν, μρνῖρεῖν, ΤΟΥ Ν γ88.οσεινς. (Μ.46, 

972 ὀρθότης 

ττδαῦ) ; βούλομαΐ σε τῷ τρόπῳ καὶ τῇ πράξει “-εἶν ΝΠ ερῥιζτοι( Μ 79. 

3454). 
ὀρθοποδ-έω, τοαὶᾳ σἰγαϊρλι, τοι οοντεοιν ; ταεῖ., οὗ πιοταὶ οοπά οὶ 

ἐν.. τῇ ἐκκλησίᾳ οὐ πάντες εἰσὶ βλέποντες οὐδὲ...“υοὔντες ΟΥ̓́ ΞΟΠ. 

ἴῃ Μ|.16.24{(Ρ.557.1; Μ.13.14568); Βα5.6ῤ.204.7(3.3011 ; Μ.32.1530); 

Ἐρίρἢ μαεν. 42. ττίρ.τά5.6; Μ.41.756:); ἀντέστησαν τῷ-.-σωτῆρι..«οὗ 

τῆς "Ιερουσαλὴμ οἰκήτορες χωλοὲ καὶ τυφλοί' οὐ γὰρ ἤδεσαν “εἶν (γε. 

Ῥ.2Εερ.5:6(Μ.69.6844); "- εἴν ἔμαθον οἱ πάλαι χωλεύοντες 14, ς.39:6 

(Μ.69.9850) ; ̓Ιουδαῖοι..«τὸ «νεῖν δύνασθαι λαχόντες ἀπό γε τῆς ἐν 

νόμῳ παιδαγωγίας 14.1ς.3.3(2.4658) ; ὡς ἀπατεῶνες. «.ἀποπεμπέσθωσαν 

ἕνα μὴ ταράττωσοι τοὺς ἐθέλοντας “-εἴν Ἰὰ Φρι5ο(4((Ὁ τ.1.3 Ὀ.101.3; ΠῈΣ 

1710). 
Ἐὀρθοπόδησις, ἡ, εἰγαίρκι τοαϊβίηρ, Ὠδηςς, γίρπίεομς δεμαυϊοιν, 

Τρᾶτιδευά ἐρῥ.2.το( Ν7.00.11418). 
ὀρθός, Α. 45 34].; 1. ὠῤτίρἠϊ τὸ ἀνθρώπινον σχῆμα οὐδενὶ ἄλλῳ τῶν 

ἀλόγων ζῴων διαφέρει ἢ τῷ ἀ. ... εἶναι Τυϑῖ. ταροὶ,55.4(Μ.6.4128); 

πζυτρ., ἰπ ἀξαςοπ᾿Β ΟΥΥ αἵ 5ρβοῖβὶ πιοσηεηΐβ ἴῃ βεύνοθ, [ἘΠΠἢπρ' Ῥεορὶα 

τὸ απ, απᾶ τὸ εἰθναῖε ὑπεὶγ ἐπουρῃῖ8 ὁ. πρὸς κύριον... ἑστῶτες 

ὦμεν προσφέρειν 1.11.0. (οηοὶ.4}}.8.12.2} παρακελεύεσθαι τὸν διά- 

κονον.- «καὶ λέγειν" ὀρθοί, στῶμεν καλῶς,..«νενομοθέτηται.. «ἵνα τοὺς... 

λογισμοὺς ἀνορθώσωμεν, ἵνα...ὁ. ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι δυνη- 

θῶμεν...τὴν ψυχήν ΟὨτνΚ5.ἐγεοοτηρνελιδνι5.4,5(1.4180); {π|..αε{{Ὁ.τγ6. 

τό); {ἡ μΟλνγς.(ρ.368,24); ὁ., μεταλαβόντες τῶν..«τοῦ Χριστοῦ μνυστη- 

ρίων...εὐχαριστήσωμεν τῷ κυρίῳ ἐδ.(0.301.1)}; 2. σἰγαῖρῃὶ, ἢξ. τὸ 

δίκαιον ὁ. ὁδὸν ἔχει, τὸ δὲ ἄδικον στρεβλήν Ἡδτπιμαηά,6.1.2; [υ8ι. 

ἀϊαϊ.8.2(Μ.6.402}0); παιδαγωγία...ἀγωγὴ ...ὁὃ, ἀνάγουσα εἰς οὐρανόν 

ΟἸει. ἐν. 7(0.122.5; Μ.8,2124}; ὁ. ὁδὸν τοῦ βίον Ὁοπβδίδρ. Αἰ αροί. 

τος δβί(ρ.τ46.0; Μ.25.3608); 3. ἐγ, γῖρ!!, εογγεοὶ; οἵ ταὶ πὰ 

τϑάβοῃ, 7, Β6η7.3.2; Ἰρὰ. ἘΡΠετοα ; ἄνευ... φιλοσοφίας καὶ ὁ, λόγου [υϑῖ. 

ἀϊαϊ.5.3(Μ.6,4808); 14,2αῤοῖ,9.4(Ν.6.46οΒ) ; ΟἸεπι. ῥαρά.τ.13(ρ.150.21; 

Μ.8.3724}; ἐννοιῶν τῶν παρὰ τὸν ὁ, λόγον ἰα.οεἰ.62(ρ.155.2; Μ... 

280); ἁμαρτωλοὶ... «καὶ παρὰ τὸν ὁ, λόγον πράττοντες Οτιδοη9.4 

ἐμ 76γ.(ρ.68.20; Μ.13.3530)}; πίστιν οὐκ οὖσαν κατὰ τὸν ὁ. λόγον 

Ηδροτα, Ἄγε δ(ρ.6.4; Μ.10.14238)}; Αἰ... 44γ.32(Ρ.2ο0.28; Μ.25. 

208); ὅτι ἀγένητός ἐστιν ὁ θεός, πάντες... οἱ νοῦν ὁ, ἔχοντες ὁμολο- 

γοῦσιν ΓΑτὮ Δα]. Τνίρ.2.5(Μ.28.1τ644); 4. τἱρίμεοιι» οἱ Ἰ{{ε, ἪἸεπι. 

Ῥαεά,τ.τ2(ρ.150.1ο; Μ.8,3600); ἰά. δὲν. δ(ρ.18.8; Μ.8,720Ὰ}); μέγα... 

ὅπλον ἐστὶ κατ᾽ αὐτῶν δς. ἄδγλοΠ5] βίος ὁ, Αἴμν, Απίοη. 3ο( 1.26. 

880Α); 5. εἰναι ογυανά οὐ γὰρ ὁ. διανοίᾳ λαλοῦσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἔνδυμα 

προβάτον τὰ ῥήματα περιβαλλόμενοι ἰά.ἐρ.Α4ερ.1,10.8(λ1.2ς.5568}; 

ἵγσ, ρομμΐηθ ἀρχήν, ἀφ᾽ ἧς ἀνεβλάστησεν ὁ ὀρθότατος λόγος Με. 

ἐγεαί. τχ(ρ.400.9; Μ.18.3418); ὁ. καὶ εἰλικρινῆ τὴν θεότητα τοῦ μονο- 

γενοῦς ΤΑΤΠ..4,γ.4.3π(ρ.85.1ς; Μ.26.5218}; Του. Ατ. ἀ....4.32(Μ.3. 

7320); 6. οὗ ἑαί τ ἀπ ἀοοίτίπε, ογίλοάοι, ἀεΐ. ἡ πίστις ἐστὶν ὁ. ... ἐκ 

διδασκαλίας ἀποστολικῆς ὁρμωμένη καὶ παραδόσεως τῶν πατέρων, 

βεβαιουμένη ἔκ τε νέας καὶ παλαιᾶς διαθήκης Α.ρ.Αἀεὶρὰ.6(}.26. 

τοϑοὶ); ἴπ ββῆ. προτρεπόμεθα ὑμᾶς ...τὴν ὁ, πίστιν τῆς καθολικῆς ἐκ- 

κλησίας κατέχειν Ὀβαγά.εῤ. Αἰοχιαρ.ΑἸΠ.αροὶ,εεε.38(Ρ.111.12; Μ.25. 

3164}; ἰ4.6ῤ.ἐα!}.1δ.45(0.τ21.30; 3328) τῆς ὁ. .. δόξης Τὺ. 46{0.122.28; 

4238); ἀδελφοὶ...τῆς ὁ. δόξης ὄντες Αἰδιερ. 44.1.18. 5(Μ.25.5480}; 

διδασκαλία...διανοίας ἐστὶν οὐκ ὁ. ἰά υ. “πίοη, Β4(Ν.26.0608) ; ἵν᾽ ἐκ τῆς 

μαθήσεως ἡ πίστις ὁ, γένηται ἰᾶ,.4»ν.2.42(Μ.26.2378); κρατείτω... 

τὰ ἐν Νικαΐᾳ...ὁμολογηθέντα" ὁ, γάρ ἐστι καὶ ἱκανὰ πᾶσαν...αἵρεσιν 

ἀνατρέψαι Ἰά.ἐρ.Μακχ, Ἐ(Μ.26.τοβοο); ταῦτα...διανοίας ἀλλότρια..«τῆς 

ὁ, ΟΥ̓ Ν γ 85. ει Ρ.310.17; Μ.45.10248); ἀποδραμοῦνταί τινες... 

τῆς ὁ. καὶ ἀδιαβλήτου πίστεως Ογτ.Γ,ς.χ8:8(Μ.72.852.); 14, ἐχρί αὶ 

ἐαΡ.2(ρ.18.12; 61.1488); Ολγοη Ῥαδεῖ,Ρ.8(51.92.848); πες, Ρἰατ. ὀρθὰ 

«υἰαὐτὸν φρονοῦντα [80. ΜΑτ(ε}}.1... ἔδει μὴ ἀποβάλλειν τῆς κοινωνίας 

ΤΌ Ραρὰ ἐρ. απ ἂρ. ΔΊΒ,αροὶ, δες. 32(ρ.ττο.20; 3018); Αἰ. 5.1.8 

(284); οὗ ψτπρβ πολλὰ αὐτοῦ [586. νὴ} συγγράμματα κάλλιστα 

καὶ ὀρθότατα φέρεται Μ΄. Βοϊγε.ερΊ]ορ.2; τοῦ, ἱπίετρττι. οἵ βοτρίατε, 

650. ἰοχὶβ υϑεὰ Ὀγ ΑἸδηβ ἔχει..«τὴν διάνοιαν εὐσεβῆ καὶ λίαν ὁ. 

ΑΙ ἄδεν.τα(ρ.11.22; Μ.2ς.4378); 4. «4γ.1.46(Μ.26.1ο50); τὸ ἐν ταῖς 

Παροιμίαις ῥητόν, ἀ. ἔχον καὶ αὐτὸ τὴν διάνοιαν 19...44(2400}; δ.2.81 

(5170); ἐδ.3.τ(5218); 1Ὁ.3.3](4944}; ἰὰ.6}.δέγαρ.1.3(Μ.26.5360). 

Β. ἃ5 βιιῦβί. πιᾶβο., Ῥέγϑοῦ; οΓ ον μοάοχ γαϊ ιν ἡ ἐπισκοπὴ «ὑπὸ 

πολλῶν ἁρπαγήσεται...οὐκ ὀρθῶν ΑἸ .ἐῤ. νας.τ(Μ.25.5248); Βα5.6Ρ. 

125(3.2148; Μ,32.5458). 
ὀρϑοτενής, εἰγαϊραϊ, Ογτ.70.8: τοί4.4040) ; Ῥα}}.511.δοῤ 4τ(Μ.86, 

21478). 
ὀρθότης, ἡ, ἐῤτίρλίηεες, ἐογγοοίμεες; 1. τόσα], ΑἸ Βμοηδρ ἶα 5.31.2 

(ὁσιότητα Μ.6.0618); Ογτ.1.ς.18:28(Μ.72.860 4); 2. οὗ ἔα ἢ βῃᾷ ἀοο- 

ετἰπ6, ΟΙδπι ῥαεά.τ.13(Ρ.151.2; Μ.8.3128); ογίμοάοχγν, ΟτΝαξ.ραγηι, 

φιτοιχ ταϑγ(Μ.37.τττοὰ); ὕντ.Ἶ,ε.18:18(}1.72.8660); τοῖς τῆς ὁ. -.. 

δόγμασιν ἰᾷ αὐον.ττ(χ.3074}); δογματικῆς ὁ. ἰδ.(3918); οὔτε... εἰς υἱοὺς 

καταμερίζειν δύο τὸν ἕνα Χριστὸν. ..«ἐφίησι...ὁ τῆς ὁ. λόγος 14. αροἱ. 



ὀρθοτομέω 

1λ41.2(0.χ2ο,17; 6.,2144); Οἔγον Ραξελ.8(Μ.02.828); 3. οἵ ρὲτ- 
5005, ογίμοάσχγ, ἴτπι σοι ρ]Π θη ζατν αἀάτεββ ἐλύπησέ σον τὴν Φ. Β45. 
ἐρ.25.2(3.το 40); Μ,32.301.). 

ὀρθοτομ-έω, 1. ἐ"ὲ ἐμ α εἰγαῖσλὶ Πἴη6, ταεῖ, αἷ.. «ὁδοὶ σοφίας ποικίλαι 
“"εἴν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας ΟἸδγη.δἰγ.2.2{(ρ.114.20; Μ.8,0310); τὴν 
εὐθεῖαν καὶ βασιλικὴν ὁδὸν “-οὔὖσα ἡ ἐκκλησία Ἐλιπ,ἐ. ἢ τι βίρ,δό.1; Μ. 
24.8374}); ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν [1]. }ας.(Ρ.240.23}; 2. ἐχρομπά 
γίρλεῖν, τῇ απ ον βοάοι τοαγ; ἜΧοσ. 2ΤΊΠ.2 11 “νοῦντα" τουτέστι, τέμνε 
τὰ νόθα (ὮΥν 5. Π0Ή1. 5.2 ἴηι 2 Τίμα. (τ. 687}; ἐπαινοῦμεν τῶν γεωργῶν 
τοὺς εὐθείας τὰς αὔλακας ἀνατέμνοντας. οὕτω καὶ διδάσκαλος ἀξιέπαινος, 
ὁ τῷ κανόνι τῶν ϑείων λογίων ἑπόμενος ὙΠάϊ.2 Τῆ.2:τπ(3,684) ; ἴῃ 
ῬΈΠ, προχειρίσασθε...ἐπισκόπους....»"οῦντας ἐν τοῖς τοῦ κυρίου δόγμασιν 
Οὐηϑί. 4Ρ}.1.3τ.1; ὠρθοτόμησαν [36. Νίσεπο ξΑΓΠ 615] τὴν πίστιν ΓΑ ΤᾺ, 
Μεϊελ.(Μ.28, 5200). 

Ἐῤρθοτομία, ἡ, ΟΣ ρ οἰγαιρά; τηεῖ., εογγεείμεες οἵ ἀοοί πο, 
ογἱἠοάοχγ ὃ γνωστικὸς... «τὴν ἀποστολικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν σώζων ὁ. 
τῶν δογμάτων, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον ὀρθότατα βιοῖ (Ἰετ.5ἐγ.7.τ6(ρ.73. 
τό; Μ,9.5444); Ἐπ5.}.6.4.3.τ(}1.20.2088}; ἐμαρτύρει... τοῖς ἀνδράσιν... 
πέστεως ὀρθοτομίαν. ὑποτάξας... ἔγγραφον τὴν τῶν ἀνδρῶν ὀρθοδοξίαν 
(Ἠΐετ,(335)ε}.(ρ.248.3; Μ.26.717ς}; ὁ. ἐκάλεσε τὴν τῆς ἀληθείας διδα- 
σκαλίαν Ταϊ,2 ΤἼπι.2: τπ5(3,684); τὸ... ἀντιλέγειν τῇ ἀληθείᾳ τῆς ὁδοῦ 
εἰσι παραλλαγαὶ καὶ οὐκ ὀρθοτομίαι αγς. ἘΤΟρηδ.. 4(Μ.6ς.9030); 
Μαχ,αρηδίρ. (Μ.01.13ο 10); ΤΙ Βιυάᾶ,.}}Ὀ.2.1:248(}}.00.14418). 

Ἐῤρθοτόμος, 1. γίρηϊν ἐχρο μη ρῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ... 
παΐδων ἁγίων, ὁ. ΑΥ. ΤἼαὶ, [γ.τ ἀρ. ΔΙ,.4γ,.1.5(}4.26.20 0) ; 2. ογίποάοχ 
ὁ. λάτρης τὴς ἁγίας...τριάδος 70. ἀσεν. (Μ 04.800); 14.6Ρ. ΤᾺΡλ τ 
(ος. 3644); οὐκ ἐξ ἑτέρας θρησκείας μεταθεμένῳ εἰς τὴν ὁ, ΤΟ. Η. 
υ.70.) .4(Μ.04.4330}.Ψ 

Ἐὀρθοφρονέω, ἀοίᾳ ογέποάοι υἱέεῖος, ὃς ογίποάον, ΤὨάγΒτα αι ..2. 

τγι(}.99.15374). 
ὀρθόφρων, ογίμοάοχ, ΟεοῬΙ5, δὲν, τ4τ(Μ),02.16228); ΤΗάτιδιυά, 

ἐρῥ.2.4(Μ.09.1121}0}; 16.2.76(13138). 
ὀρθρίζ-ω, γδε εατγίγ, αἱ ἀατοη, Α(Τἄονι  οαίρ,2ο6.0}; 4. ὈΠ.Α τ2.2 

(0.253); Εἰ5.}.6.1.14.1τ4(Μ.20.1258)}; Ογιεαγγοΐ 709. 2: Ὑ5(Μ.17.620)}; 
τὸ “ὧν ἀντὶ τοῦ μετὰ σπουδῆς ΟἸντηρ. Κ΄. 76ν.25: 3(Ν1,03.6770) ; 65ρ. 
ΟΥ Τπουμΐησ ὈΥΑΥΟΥ, 7. 05.3.6; “των ἀντιφώνους ὕμνους εἰς τὸ θεῖον 
ἔλεγε ϑοου, ἢ.6.7.22.5(Μ.67.68ς54); ἐς νυκτὸς “τοντα, φιλάνθρωπε, 
φώτισον Απατ,Οτ απ παρ.τπίρ. 52; Μ.07.13538); [0.0 αν αηαοὶ. 
48(0.210; Μ.06.8418)}. 

ὀρθρινός, ὁΓ ἐἦδ τεπηοργηῖηρ, ἐαγὶν, ἘοΥΤῊ οέηλνδ.1.1; πρὸς ὁ, δοξο- 
λογίαν ῬΑ]. ἢ}. Πα. το Μ.34.12100); μετὰ τὸ ῥηθῆναι τὸν ὁ, [56.Ψ 
ψαλμόν} (πεῖ, 4}}.8.38.1} ἀδαϊ, ΟΡ], 85 βυ βῖ,, »ιαϊης, [Β85. ρθη. 
γηοη.54(2.5308; Ν.31τ.13138}; (4}1.9. Εν}. (0.54). 

ὄρϑρος, ὁ, ὠαγεύγεακ, ἀατυτ,, 5 ἴίτηθ οὗ ρσαψευ; ἔ. ἴῃ σϑῆ., Βδϑ. 
γέρ. [μ5.37.5(2.3848; Μ.31τ.10168); αἰτησώμεθα τὸν ὄ, ... καὶ τὴν 
ἡμέραν εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον (ὐηδὶ.4.Ὁ}.8.38.2; ὄρθρου αἱ ἀατυη;, 
ἐδ.2.50.1; συναϑροίζεσθε ὅ, καὶ ἑσπέρας ψάλλοντες 1.2.59.2; εὐχὰς 
ἐπιτελεῖτε ὅ, ... εὐχαριστοῦντες ὅτι ἐφώτισεν ἡμῖν ὃ κύριος... ἐπαγαγὼν 
τὴν ἡμέραν 1.8.34.1; 2. 68ρ. τοί, φαΥ]ν τπουηὶηρ Βουνίσ, τηδτϊηβ8, 85 
ΟἿ οὗἨ ΤΕρΡΊΪ]ΔΥ Πουτβ οὗ ῥγανψεῦ τοὺς διατετυπωμένους καιροὺς τῶν 
προσευχῶν. «τὸν μὲν ὅ. ὥστε πρῶτα κινήματα τῆς ψυχῆς.. «ἀναθήματα 
εἶναι θεοῦ Βα5.γερ. [ι|5.3].3(2.2838Β; Μ.31.10134}); ἀπερχομένους ἐν τῇ 
ἁγίᾳ ἐκκλησέᾳ...ἕν τε τῷ σαββάτου ἑσπερινῷ καὶ ἐν τῷ ὅ, τῆς κυριακῆς 
καὶ ἐν τῇ λειτουργίᾳ αὐτῆς Τ[τεροπῖ, ΐκρ. ΠΗ 64{Μ.86.6168); Ρεπίςεπίβ 
ϑατη 64 τὸ ΤΪβ βεγνςο, 770. 6]. ῥοορε (Μ,88.10134}; εἰς τὸν ὅ, μετὰ 
τὸ ἐξάψαλμον τὸ θεὸς κύριος λέγομεν (οηεί, ϑίμά ΟἸΝ.00.17088). 

ὀρθῶς, γἦρ εἶν ἐὰν., δουλεύσητε αὐτῷ ὁ. κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἤδττι. 
πιαμά.12.6.2; ἐτέλεσε τὴν δικαιοσύνην τοῦ κυρίου ὁ, 14.5ἴη:.2.1; τῆς 
᾿Ιουδαίων.. «ἀλαζονείας ὁ. ἀπέχονται Χριστιανοί [)ΊορΉ.4.6; παρέχει ὁ 
θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν ὁ. 1 ίορη.12.1; ἐν πενίᾳ βίον ὁ. ἐστι βιοῦν (Ιδτη, 
ΣἰγΤ.6(0,23.12; Μ.8,7208); ἐ6.4.21{0.20 5.321; 1221Α}); τούτους μόνους 
ζῆν... «τοὺς ὁ. βιοῦν ἐπιτηδεύοντας τ Ὠδιιη.)αη.Ογ δ(ρ. 151; Μ.1ο. 
ΙΟό0Α) ; ΠΟΙΏΡ. ἀρϑοτέρως, Ὠϊάντα (1 ΒΑ5.) ΕΜ .5(1.3128Β.; Μ,29.7404}; 
ΒΌΡΕΥΙ, ὀρθότατα, Μεῖἢ, ἐγηι}.3.7(0.33.23; Μ.τ8,6ο0). 

Ἐδριγνώμων, ὁ, ν. "όριογνώμων. 
ὁρίζτω, 1, ἀἰοίάε, ξεραγαίε; αἴ5.; 8. τὸ “οον "16 δογίζοη τοῦ ἀνα- 

τολικοῦ...ὅ, ΟΥἁ, ἐσημῖπ Οδη ΔΡ.Ἐλλβ, 6.6. ττίοτα ; Μ.12.724}; Οκ.ἷδ, 
(2948; Μ.12.80Ὰ}; τοῦ δ᾽ ἡλίον..-πρὸς τῷ ὃ, τῆς δύσεως πλησιάζον- 
τος ἸΝἢμαγγ. (Μ.70.644Α); 1.γ(6840)}; Ῥ. ὅ ““ὠν; 3. 11ε πογίζοι 
τὸν καθ᾽ ἡμᾶς ὅ. Βαβ. λοι ῬΞ.45(1.τ74Ὰ} Ν|.20.4240); δ. παπιδ οὗ 
πιθ ἀϑα Ὁ ΒΙ ἢ σαῖ8 Δηοῖῃου του! ἴδῃ αἵ τρῃΐ δηρ]ο5 ὁ μεσὴμ- 
βρινὸς ἴβςε. κύκλος ...καὶ...ὅ εἰς ἴσα τέμνων μέρη καλούμενος ὅ, Μείῃ, 
δγ1.8.τ4{(Ρ.1οχ.1; Μ.18.τό40); 2. ἀείεγῖης, ἀδήηξ μὴ παρεκβαΐνειν 
τὸν ὡρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα τ ἰδη1.4Υ.1} ἜΒΡ. οὗ ζοῦ- 
ΟἸΠΑν ἀδοϊϑίοης φρονεῖν. «ἅπερ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ... ὡρίσθη 
Οὐηβίρ.ε] ΟνΖ.Ὺ,6.3.15π.2; ΑΥΒ ἀδον.2(ρ.2.2ς; Μ.2 5. 428 (420)4); 
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Οϑατα,ερ.Αἰθχ Ρ. ΑἸ. αῤοὶ.566.4ο(ρ.118,24; Μ.25.324Ὰ}); (οηβίδητίαβ 
ἴπὴρ, τ. 54{0.135.8; 3488); ἦ...σύνοδος ἡ ἐν Σαρδικῇ..«ὧρισε μηδὲν 
ἔτι περὶ πίστεως γράφεσθαι, ἀλλ᾽ ἀρκεῖσθαι τῇ ἐν Νικαίᾳ...τπίστει ΑἸΉ. 
ἴον. 5(Μ.26.8ϑοοῦ) ; τὰ δοκοῦντα τοῖς...«κανόσιν... ὁρίσαι ΓΕΡᾺ, (421) αε!. 
τ(40(0 τ.χ.2 }0ττιτο; Η. τ όσα); πτομεν.. «περὶ τῶν πρεσβείων τῆς... 
ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ὈὍΠΑΙς, (α».28; 3. ἀῤῥοΐμί, ογδαΐη ἐπί- 
σκοποι οἱ κατὰ τὰ πέρατα ὁρισθέντες ἐν᾿]ησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ εἰσίν Ιρῃι. 
ἘΡῆἢ.3.2; προαιώνιος ὧν ὁ υἱός, ἐν ἐσχάτοις...καιροῖς εἰς υἱὸν ὡρίσθαι 
λέγεται θεοῦ, τῆς ἰδίας σαρκὸς τὴν γέννησιν οἰκειούμενος οἰκονομικῶς 
Ονυτ λοτα ῥαδοῖ. τ]. 3(55.2308); οἵα ἐμοῖο, (εἰ 605); οὗ Αχίηρ 
ἔδβίβ ἰπ ΟΤ ὀρρ. ΝΤ οὗ μὲν ὡρισμένας ἔχοντες νηστείας ....οὗ δὲ γνώμῃ 
μᾶλλον... .νᾶὴστεύουσιν...εἰ δὲ καὶ ὡρίσθαι ὁ τῆς τεσσαρακοστῆς δοκεῖ 
καιρὸς δι᾽ ὑπόμνησιν τῶν ῥαθύμων, ἀλλὰ καὶ ταύτην γνώμῃ μᾶλλον τὴν 
νηστείαν μέτιμεν ὶοῖ, Μς,δ: 2τ(}.201.30); τηεά., ΠΗ σ»» Οἶδνη,.3.36. 

ὀρικόν, τό, »Ηεἶδ- εατί, ϑγτιβ.».3(5.66.13225.}. 
ὁρικάς, ἀεήητηρ, Ἐπι5.:. ἐἢ.1.2ο(0.93.13; Μ.24.888.), 
["]ὀρινός, -- ὀρεινός, δἰν, Μο νίαάμτε(ρ.132.τ6). 
δριογνώμων, ὁ, ον τοῖο εἴς δομπάδαγίες, ξεγύενον, ἘΡῚΡΗ. μαξν.42. 

Ἰ(ρ.χο3.2; Μ.41.705Α}; ἴσο, ὅ δριζουγνώμων τῶν ἐπουρανίων...καὶ 
γεωμέτρης τῆς...εἰς Χριστὸν σωτηρίας ᾿}.γ6.8(ρ.348.22; δριγνώμων 

Μ.42.520Ὰ). 
᾿ ϑδὅριον {{"]ὄριον, [“]ὁρίον, ["]δρεῖον, [Ἐ]ώρίον, ξώρεϊον, ὡρεῖον, 
Ἐώὠραϊον), τό, (1,αἴ. δονγθμτη) σγάπανν, 10.ἘΊδοτ,υ, Τ γε (ρ.χπο); 
ΡΙατ., Ολγοη. Ῥαξοῖ.ρ.3τ4(Μ.92.8008); ἐδ.0.320(8528); ὁρίον 10. 
Μοβοδργαί, 8: (Δ{.87,20410,29444); ὄρια ΤΏΡ. εἶγοι!..322 (ὠραῖα 
Μ.τοϑ.}770); ὀρεῖον Ἐπιδίταϊ,υ, Εμ γελ. τ] (Μ.86.22958,0); ὠρείων ϑοοτγ. 
ἢ.6.1.20.2(ν.1. ὠρίων Μι6.828.); ὡρεῖον 70.Μα]. εὐγοη. 5 Ρ.6ο(Μ.07. 
1374}; Μῖ. εν τ. τ2(Ρ.431.8). 

ὀριπλανής, »"οιρηαίη-τοαμηηρ, Νουη. ῥαν. 0.6: Κ8(Μ.43.8οχΑ). 
ὅρισις, ἡ, ἐἐπιϊ!αίτοι: ὅρασις ὅ. τις εἶναι δοκεῖ Μοϊεϊ, πα μον. 2(Μ.64. 

11738). ᾿ 
ὄρισμα, τό, ἀεβη!Ποη τὰ παρὰ τοῦ..«Δέοντος...ὅ, ἩοΥτ,,ἐρ εἶον. 

(0.54.35; ΜΟΡΙ 63. 4104}; νεωτέροις ὅ. ἐδι(ρ.55.27; 4190). 
ὁρισμός, ὁ, ἄδογεε; οὗ Οοά, Εονι, 6.7.6, 
"δριστίζω, ῥγοπομπέε, ἀδεῖάς, ΤΑἸῊ «ἀσεί πο (Μ.28.14218,0). 
ὁριστικός, 1. οὗ ὁη16 τοῦ γεαΐος α ἀξένές ὅ. ... προσώπῳ Εϊαν.Απί. 

απμπαιὴ. 3(Μ4.48.048); 2. ἀείεγνηἶηρ, ο. σαπῖξ, αἰτίαν ὁριστικὴν τοῦ 
ἀγνώστου Μαχ. απιδὶρ (ΛΜ .01.1113Ὰ}; ἐφ (1140 Ὰ); ἐδ. (τ 2170); 860 5., 
ΠΕΙΙ, 85 5 05{., ἀφ ΡΗΗΤΗΡ ἐαείον οὐχ ἡ φύσις ἀλλ᾽ ἡ προαίρεσις τὸ ὁ, 
ἔχει ΘΕΥΆΡ. Μάη, 2 (0.41; Μ.40.0218); 3. στάτη., ἐμάϊεαϊυε; ποαΐ. α5 
βαρβι,, τη ηεαϊίυε τηοοά τὸ ὅ,., ὑπό τινων καλούμενον διαβεβαιωτικόν 
Οτ, κεἰ ἡ Ρς.4: (Μ.12.1141}0). 
ὁριστικῶς, ἀεήηεῖν, εἰδαγῖν, ἐχργεσεῖν, ΟἸδγη. εἰσ. τοίρ.6ο.27; 

Μ.8.812Ὰ)}; Βα53.7μ4,3(2.2τός ; Μ,31τ.6608); {Β65.δαῤί.1.1,2(2.625:),Ε; 
Μι31.1517Δ.,8). 

ὀριτρεφής, "πομηαίμιργοιῦη κώνοισιν ὃ, Ῥ40].5}1. ΒοΡ᾿ .874(Μ.86. 
21528). 

Ἐὀρκεύω, 56π5. ἀὈ., ἢ οισδὶϊ μὴ δρκεύσῃς, μὴ φλεγμαίνῃς Ἐχονο.3 

(0.334). 
ὁρκίζω, 1. αὐνεϊηῖξίεν απ οαἰῆ, Οτ.εμοὶ μι Οαμ!.8:4(Μ.17.28ςᾺ}); 

ΟἸεπι.εσπεεί,τ( Μ.2.20Ὰ); Πονι. Ἶφηι.2.30; 2. αάγμγο, Ἠδτγα δίσειρυτο, 
51 4. είγιεἰ Ραμ. 771(0.211.4); Το .Μοβομ, ῥγαϊ.75(}1,87.20288) ; ὅ, ὑμᾶς 
εἰς τὸν θεόν Ῥδτη.ἱγορὴ.3.6(ρ.246.12); ρ4558., ὁ. ο΄, οὗ ρτουπάᾶ οὗ 
οδἴμ, ΟΠ συ. ἤθη. 1 1.3 ἐπ τ μδε.(ττ. 5ο68). 

ὁρκισμός, ὁ, ἰαῤήηρ ὁ αη οαἰδ, Ἐπι5.οπονιασὶ (ρ.50.5); ΗΠ ον, Οἰδηι. 
9.4; αΥ Ν υβ85,ἤονι δ τη Οαπὶ. (Μ.44.880Α); Γηχυς ἤσνα 1.311 ΤᾺρςς. 
(1τ.5ο6.λ). 

ὅρκος, ὁ, οαἰζ; 1. ἴῃ σεπ. ὅ. .«.. ἐστιν ὁμολογία καθοριστικὴ μετὰ 
προσπαραλήψεως θείας ΟἸετα.5,7.7.8(ρ.37.20; Μ.9.4724); ἐδι(Ρ.38.12; 
4728); ἦ.. «τῶν ὅ. παράβασις ἀσεβείας ἐστὶ τὸ κεφάλαιον ΤΒάϊ. Ζαεᾷ. 
5:4(2.1616); διδάσκει... λόγος μὴ παραβαίνειν τὰς ἐπὶ θεοῦ μεθ᾽ 
ὅρκων γινομένας συνθήκας Ἰ4.7:ι.42 ἐπ 2 ερ.(1.444); 2. ἰὰ ΟἹ ὁ ὅ., τὸ 
παλαιὸν διὰ τοῦτο ἐνομοθετήθη, ἵνα μὴ κατὰ τῶν εἰδώλων ὀμνύωσιν 
Ομτνβ.λον.17.6 ἐμ Μ|.(7.2300); ᾿Ιουδαίοις..«παρακελεύεται κατ᾽ 
αὐτοῦ ὀμνύναι, ἵνα τῇ τοῦ ὅ. συνηθείᾳ αὐτὸν μόνον προσκυνεῖν διδα- 
χϑῶσιν ΤΠ. Πεγ.4: 2(2.430); 3. ἃ5 ἰοτδίδάξη ἰο ΟΠ τ βείδυβ ὅ. ... 
μέγας ἐστὶν ἡ ἐν τῷ 'ναί᾽ ἀλήθεια, καὶ διὰ τοῦτο Χριστιανῷ ἀμνύναι 
αἰσχρόν- ἐκ γὰρ ψεύδους ἀπιστία καὶ δι" ἀπιστίαν πάλιν ὅ. Μ.ροϊϊον,. 
5; Βαβιριτοῦ ζα,.20(3.204Ὁ Μ.32.725Α}); τοὺς ὅ, ἐπὶ τοῖς δημοσίοις 
τελέσμασι μὴ ἐπάγεσθαι Ἰὰ.ἐρ.Βε(τ78. ; Μ.4654); τί οὖν, ἂν ἀπαιτῇ τις 
ὅ. ... ἀνάγκην ἐπάγῃ ; ὁ τοῦ θεοῦ φόβος τῆς ἀνάγκης ἔστω δυνατώτερος 
Ογγ53.ἤοηϊ. 7.5 ἦπι ΜΙ.(7.2208); αὐτὸ τὸ βιβλίον αἰδέσθητι, ὃ προ- 
τείνεις εἰς ὅ, καὶ τὸ εὐαγγέλιον... .ἀνάπτυξον καὶ ἀκούσας τί περὶ ὅρκων 
ἀ Χριστὸς ἐκεῖ διαλέγεται, φρίξον Ἰὰ,Σἰαἰ.τπ, 5(2.1504); Ι5ἃ, Ῥ6),ἐεῤῥ. 
τ 5 5(Μ.78.2884); Ογτιαῦον,δ(ι.2120); 4. οὗ οὐ 5 ὀαία, χύϊθη.8.2; 
ον. ΟἸερι.τ6.7; οὗ γὰρ ὡς ἄνθρωπος ὀμνύει ὁ θεός, ἀλλ' ἡμῖν ὁ λόγος 



: ἢ ὁρκωμοσία 

αὐτοῦ ἀντὶ ὅρκου πρὸς ἀλήθειαν γίνεται.. «ὡς γὰρ ἀνθρώπων τὸν λόγον 
ὅ. βεβαιοῖ, οὕτως ἃ λαλεῖ ὁ θεὸς ἀνθ᾽ ὅρκου λογιζέσθω διὰ τὸ βέβαιον 
καὶ. ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ΤΑΙΏ,}α55.6(Μ.28,1034); 5. οὗ 
Ραρδη οδἵῃβ ἰπ τηαρίοαὶ σοπ) τα οη5, ἐΐοηι Οἴδηι.2.26; οὗ- «προ- 
δόντες τὴν..«πίστιν καὶ ὀμόσαντες ὅ, ᾿Ελληνικοὺς ἐκβάλλεσθαι...ἐν γ' 
ἔτεσι Β45.2}.211 ξαΉ 8τ(3.320Ε; Μ.32.8050). 

ὁρκωμοσία, ἡ, Ξτοφαγίηρ, οαἰΐ, Ἐπα5.ἦ..6.1ο.8.3(Μ.20.8068); αὶ. 
Τίνι. οἱ ἀφιοΐ,βο νο; 70 .Μοβοι ναὶ, (ΜΝ .87.2 0568). 

κὅρκωσις, ἡ, ἐχογεῖξης, ΟΥ̓Χ 6]5.7.4(ρ τ56τ5; Μ,11.14250). 
ὁρμάζω, -- ἁρμόζω, 1. ϑείνοἱ᾿ ; Ῥά55.»ν ἘΡΙΡΆ ἤαον.Ἴ8.τ3(0.464.11; 

Μ.42.720Α}; 2. τηεά,, ἐαξ ἰο τοῖξε, ΤἈΡΒη εἤγο,.Ρ.250 (ἁρμοσάμενος 
Μ.τοβ. 6284), 

["Ἰδὁρμαστός, ὁ, ἡ, -Ξ- ἁρμοστός, δείγοίμεώ, 4. Τῇονν. ἃ 4λ(ρ.τόο, 
12); ΜΟΝεν.εὲ Αεμ.τβ(ρ.17.8), ἘΡίρδ.ορ.Ἄγναϑ.ρ.μαθν.18.τό(Ρ.467. 
8; Μ.42.7258); οὐκ ἔστιν ἀπὸ Μαρίας μόνον ὁ θεὸς λόγος..«οὐκ ἔστιν 
ἀπὸ τῶν χρόνων ᾿Ιωσὴφ τοῦ ταύτης ὁ. ..., ἀλλὰ 'ὲν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος᾽ 
τᾶ μαον.60.23(Ρ.113.3;) 2270); ΜασιΑδρ ἤσηι, στ. τ(Ρ,20). 

[Ἰόρμαστρον, τό, -- ἅρμοστρον, δείγοίλιαὶ ρ()!, 4 ῬῚ1.Α 2.4{0.225); 
ἘἜΡΏἢγ.2.352Ο. ᾿ 

ὁρμ-άω, 1.. Ξίαγί, ς, ψεπῖτ, ὥρμησεν...τοῦ ἐξιέναι ΜΊν.ἀγίοην. 40 
(ρ.66.26); 2. κανὸ ὧν ἐρηρηἶθο μὴ “-ᾶν παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον Ὀ]ΕΤΩ. 5.7. 
2.τϑίριτος. 6; Μ.8.το2οα); 1δ.4.το(ρ.302.6; 13338); Μαχιοριδο (ΝΜ οτ. 
244); 3. τηβά, ; 4. δέ ἀΐξροδεᾷ τῶν ὡρμωμένων κακῶς Βεθ.πονιῖη Ἐς. 
45(1 71; Ν.29.41718); Ὁ. ἐοηιθ, ΟΥ̓ρΊμαΙ6 ὁπόθεν τε καὶ ἀφ᾽ οἵου 
γένους ὡρμᾶτο Ἐπ85.}.6.3.0.1(Μ.20.2400); δνς5.(Ρ.17.17; Μι1ο,το50); 
Ῥ]οβί 6.815 0.6. ς684). 

ὁρμή, ἡ, οΥἹρΊΗ ἐλάττων ὁρμή σου [5., ΒΜΥ] τῆς ἀξίας (ΠτγΞΙρρΡ. 
ἐπείη ΒΜ δ(ρ.330.20, σοΠ]. ἔοσ οοα. ἐλάττων ὅμησον τῆς ἀξίας). 

Ἐδρμητιαῖος, γαξίηξ, Μασ. Δερ,λονι.43.6(}}.34.1760). 
ὁρμητίας, ὁ, ἐρηρείμομς ῥρέγϑοη, ΟὨτγϑ λον δι. 5 ἴηι Μ|.(7.808); 

γί ρΙαρ}. Ομ 11. 2Ἰ4τὴ) ; Ἰᾶ.15.2.τ(2.τοϑ) ; ἐπι μιδίαςί, σϑαϊοί, ΟΏτΥ5. 
ἰαμά Ῥαι.)7(2.515.}). 

Ἐδρνατόριον {-οὐριον), τό, (εἴ. Τιαῖ, ἐγηα) ρίασς [οΥ ἘΕΕΡΊΗΡ γη8 δῖ 
τὴ6 Ηἱρροάτοτωβ, ΤὨρΡπ.εἤγον.Ρ.321 (ν.]. ὀρνατούριον Νί.τοδ,777}}. 

Ἐῤρνεοβατία, ἡ, ἐηηηοναὶ ἀεὶ τοί δίγάς, 770.}6].5ἐγηι (Μ.88, 
ΤΟ2 1). ᾿ 

ὀρνεόβρωτος, εαἰο ὃν ὑτγάς, Ῥεγ5.(0.43.3). 
ὀρνεοϑυσία, ἡ, σαογίβοι οὗ δίγάς, 70. 51. οἤγοη.8 Ὁ.202(Μ.97.3114). 
ἐῤρνεοπάτακτος, κ1Π64 ὃν δῖγάς, 170.6].)οοηῖ. (Μ.88.1806Ὰ). 
Ἐὀῥρνεοσκοπία, ἡ, οὐΞεγυαίίοη: ὁ ἐδι6 τιουσνηθηὶ οὗ δίγάς, ἀϊυϊπα!οΉ, 

ὃν βΊσαι ὁ, δνά5, Ογτ.καϊσεῖ, 4.31: ἘΡΒΥ. 2. τοδὰ ; ἀπόστηθι. ..τῆς ὁ. ... 
τῆς παρατηρήσεως τῆς βδελυρᾶς Ν} δῤὈ.2.1τ5τ(Μ.78,260}). 

Ἐὀρνεοφθορία, ἡ, ἐπινπογαὶ εἰ εοται δίγάς, 70. 76} εαποηαγ. (τοῦθ). 
Ἐὀρνεύω, (1,51. ὁγη0} ογπαριομΐ, αὐογη, ἄρος. Παη.Ἀ(ρ.36). 
ὀρνιθιακός, οὗ οὐ ὕογ ῥίγάς τὰ ἀ. ϑοοΐς αϑόμὶ δίγάς, ΟἸντηρ. [οὗ 

309:13-5(Μ.03.4130). 
ὀρνιθοσκοπία, ἡ, οὐεογυαίτοη οὗ 11:6 πιουενιοηὶ οὶ δίγάς, ἀϊυϊπαιίοη 

ὑγ ἱμς βίρμι οὗ δίγάς, 1Βα5.15.17(1.4330; Μ.30.2488). 
Ἐῤὀρνιθοφασιανός, ὁ, ῥῥεαξαγι, Τιεοιῖ, ΗΝ εεἰ.2.4]}1.86.χ6ο008). 
Ἐῤρνρσκόπος, ὁ, ἀένηηεν ὃν δίνας, σεσμν, Το. Μ4].εἰγοη.8 Ῥυτορί . 

97.318). ΜΝ 
ὁρογλυφέω, γέγονα απ αἰ ον ἡπαγῖ5 οὐ δομηανγ εἰοηθς, (Θη5ὶ. 

4}}.1.1.5. 
ὁροθεσία, ἡ, 1. δομάανν, ΤΗΪΡΡ. ἐλ φορ᾿.2(ρ.258,14; Μ.το.8538); 

Ἐπ5.4.6.4.0(ρ.162.28; Μ.22.2728); τεῦ, τῆχεα ἱπάεροηάδης Ῥυηο]ρ]865 
ἴῃ Μασοίομ ̓β ἀοοσίσης οὐκέτι τὸ περιεχόμενον θεὸς. .«ἀλλὰ.. «ἡ περι- 
ἐκτικὴ ὅ. ἘΡΙρ ἤσεν.42.γ7(ρ.1ο2.21 ; Μ'.41.7040); Οντ, Ὀς τϑι 6(Μ.60. 
8128); 2. βχεά Πρ ὁ πο, 70 Ὅ ρ, ΤΑΡΙΝ 2 ο(Μ.95.372Ὰ); 
3. ἀειογηιμαϊίον οὗ ἀαἰε (οἵ Ἐαβτετ), Ρεῖχῖ ΑἹ, Κ΄. (Ν1.1τ8. 5134). 

δροθέσιον, τό, βαΐγιο οὗ δομμάαγίος, Το.) ἀταϊφεἰ Β(Μ],04.5530). 
δροθετ-έω, 1. ἢχ δομμάαγίες, Τίτα. Απτιπαΐῦ. [σ. Βαρὶ.χ(Μ.28, 

9ο80); οὗ Οποβίίοβ τὰ ἐπουράνια ἐπαγγελλόμενοι μέτροις τισὶν ὅ. 
ἘΡΙΡΠ ἠαον.35.8(ρ.458.1ο; Μ.41, 5604); 718.66.14{0.28.12; Μ.42.524); 
2. ἀἰοξηε, Κα, ῥγεβογῖδε, Τῆοπ. Ατ. 4.ν.2.4(21.2.6400); πάντα... ἡ θεία 
δικαιοσύνη τάττει καὶ «-εἴ 10.8,7(806.4) ; 14.,4}.9.2(}.3.1τοϑ}) ; Ρᾶ55. 
περιπατῶν κατὰ τὴν “-ηθεῖσαν ἀσφαλῆ πίστιν ῬΥοΟ] ΟΡ ογ.6.6(Ν]}.ὅς. 
7220}; Ατεῖ ροε.4: το ἴ,τοῦ, 5764). Ὁ δ 

᾿ ὁροθέτης, ὁ, 1. 976 τοῖο ἀείεγηνίηες δομμάαγιδς τὸν δημιουργὸν καὶ 
ὅ, Οντ Ἡ. αἰδεῖ..0.7; ἘΡΙΡΠ λαεν.66.14{0.38.8; Μ.42.524}; φύσεως 
ὁροθέτην κύριον Τ(ῃτνθπ."αὶ, [0. Βαῤὶ.(τοιϑ150); παᾶπιὲ οἵ ψαϊεμηῖ. 
ΘΟ. 8'50 Τα] 4 Ὅρος, γα]. π.8Ρ.ἘΡΊΡ᾿. καθν.3τ.(ρ.295.1; Μ. 
41.4858}); [τεπιἤαδν.1.2.4(81.7.460 4}; 1δ.1.3.τ(4684); ἘΡῚΡΠ.ἤαεν.31.4 
(Ρ.588.0; 2808); 1}.51.35(Ρ.437.18; 5414}; 2. 6 τοῦο ἀθῆμες Ἀέτιος 
εὐ διαστολεὺς καὶ ὅ. περὶ φύσεως θεοῦ 1}.76.28(0.376.29; Μ.42. 5134). 

Ἐδροθέτις, σοΠῊρ α5 ἃ δομηάανν, δουμάϊηρ τῇ ὁ. ψάμμῳ ΤΟγν5. 
ἰομι,6(13,2140), ᾿ 

974 
Ω 

ὅρος 
ὀροπέδιον, τό, τπηομπίατς ῥίαΐῃ, ἰαδἰ6-ἰαπά; θἱατ., Τμάτ ΟρΚ, 

7οεῖ τιτΊ -2ο(Μ.66.217}). 
ὄρος, τό, τισμηίαΐπ; 1. ἴῃ ρει. ; οὗ Βίπαὶ, τ 6η1,53.2) ἡ λεγομένη 

κατάβασις ἐπὶ τὸ ὄὅ. θεοῦ ἐπίφασίς ἐστι θείας δυνάμεως ὈΟἸετη.Εἰγ.6,3 
(ρ.447.9; Μ.0.2408) ; τεῖ. Τταπβῆρυτα οι πρὸ τοῦ σταυροῦ σου, κύριε, 
ὄ. οὐρανὸν ἐμιμεῖτο (οϑτη. ΜΕ]. οἀ, χτ(Μ.08.5218); ὅ. τὸ ποτὲ ζοφῶδες καὶ 
καπνῶδες νῦν τίμιον καὶ ἅγιόν ἐστιν {δ.{(5210); οἱ δίοῃ θεοῦ ὅ, τὸ ἅγιον 
ἕω ἔδε..«τέκνα σου Ἰᾶ ἤγηιμοιτ().82,ρ τς ; ΜιΟδ. οο0) ; 2. 88 τεβῖοα 
ἰδ δἰ ϊοᾷ ΌΚ τοοηκβ ἔχαιρεν ἀποδημῶν ὡς εἰς τὸν ἔδιον οἶκον εἰς 
τὸ ὅ. Ατμιν Απιοη.7τ(.26.9448); ἦν εἰς τὸ ἔσω ὅ., ταῖς εὐχαῖς καὶ τῇ 
ἀσκήσει σχολάζων ἐδ. Ξο(ο174); ἐλυπεῖτο... «διοχλούμενος ὑπὸ πολλῶν 
καὶ ἑλκόμενος εἰς τὸ ὅ. τὸ ἔξω 1, ϑαί(οδτα); τὰ ὅ, καταλαμβάνειν 
καὶ μοναχοὺς γίνεσθαι (Ὠτνυϑ5.ἠον!.7.7 ἴῃ Μ|Ι.(7.1168); 4, ἤσηι, 6 4 ἴῃ 
Ερλα(ατ. 444); ῬΑ}. Ολνγς.7(ρ.30.26; Μ.47.24); Διόσκορον..«ἐπίοκο- 
πὸν ὄντα τοῦ ὅ. 1.(ρ.30.12; Μ.4].24); σῶζε τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ 
ἡμέτερον ὅ. Τοϊᾶ.ῬῈ].6}}.τ.413(}71.18.3178); 3. ἴῃ Ἰ]εροτίοαὶ ἰηΐεγ- 
Ῥτοίαιίοη, οὗ ρσορῃείβ ὁ ἰχθύς, ὁ ὑπὸ τῶν ἁλιέων "[Ϊησοῦ συλληφθείς, 
καταλιπὼν τὰς ἐν θαλάσσῃ διατριβάς, διατριβὰς ποιεῖται ἐν ὄρεσιν 
Οτι λοι σόοι τη [67.(Ρ.133.0] Μ.12.2408}; μετάβαλε ἀπὸ τῆς θαλάσ- 
σης..«ἧκε ἐπὶ τὰ ὅ,, τοὺς προφήτας 1δ.(0.132.15; 4408); οὗ Βυπαρόρῖιε, 
τοῦ, Αὔδο,3:3 ὅ. ... δασὺ καὶ κατάσκιον ἡ συναγωγή Οντ. 4δαε.38(3. 
5548); οὗ Τεγυδαίεια, Τμάγ ορ5,.4δαε.3:3(Ν.66.4444); οἵ Τά, δά 
Ιου.(2.1 550); τοί, Ηε}.12:22 οἶδεν...τὴν ἐπουράνιον “Ἱερουσαλὴμ ὃ... 
ἀπόστολος καὶ τὸ οὐράνιον ὅ. ἐφ᾽ ᾧ ταύτην εἶναί φησιν 1λιι5.6.{}.3.3 
(ρετδο.28; Μ.24.9930); οὗ ΟΒατοῖ ὅ. ἐστὶ τοῦτο θεῷ πεφιλημένον....ὅ, 
νηφάλιον, ἁγναῖς ὕλαις σύσκιον ΟἸετη. ῥγοί,τ2(0.84.7; Μ.8.2408); 1. 
Ῥαθά,τιοίρ.139.2:; Μ.8,352.Α); οὗ (ῃτϑέ εἰς τὸ ὁ. σώζον... ἐκεῖ γὰρ 
ἔστι μόνον σωθῆναι. ἔστι δὲ τὸ ὄὅ, κύριος ᾿Ιησοῦς Οτ, ἠ0η).13.3 τη 76Υ, 
(0Ρ.1ο5.2ο; Μ.13.4048); 1.18. 5(Ρ.157.3; 4134); τοῦ μὲν ὅ. τὴν προ- 
ὕπαρξιν τῆς θεότητος αὐτοῦ σημαίνοντος, τοῦ δὲ λίθου τὴν ἀνθρωπότητα 
Ἐπι8.ε.ἰλ1.2ο(Ρ.04.25; Μ.24.8808); διὰ τοῦτο ὅ., ὅτι τὰ πάντα συνέχει 
ΟὨτυ5. Ῥανι.2:35(6.2158); οἱ ΒΜΥ͂ οὗτος [55. (ΒΙϊ51].. ἐτμήθη ἀπὸ 
ὄρους ἄνευ χειρῶν, γεννηθεὶς ἐκ παρθένον γαμικῆς κοινωνίας χωρίς 
Τηάᾶι. α».2:35(2.1003}; χαῖρε τὸ ὅ., ὅθεν ὁ ἀκρογωνιαῖος ἄνευ χειρῶν 
ἀπετμήθη λίθος (ΠγνγοῖρρΡ. ἐπε ΒΜΤ τ(ρ.337.12)} χαίροις, τὸ ἐκ τοῦ 
θεοῦ πιότατον καὶ κατάσκιον ὅ. σαΥι.ΟΡ ογ.2(}.οβΒ. 3084); 1δ.5(2218); 
(οβτη. Μο] ἀγρηη, τί, 6,ρ.τό6; Μ.08.4618); ὅ. ἅγιον ἔμψυχον θεοῦ ἦ 
ἁγία θεοτόκος ἴο.Πιἤγπαρ.3.34(Ν| 94.1.32530}); Δανιήλ σε ὄὅ. καλεῖ νοητόν 
110. .εἀγριιαηημμ. τ)4{0.242; Μ.ο6.8534); οὔ βρίτςυ8] θεὶηρθ φωτεινὰ 
ὄ. οἱ..«ἄγγελοι..., οἱ προφῆται...οἱ ἀπόστολοι... διάβολος ὄὅ. σκοτεινόν 
ἐστιν..«τὸ δαιμόνιον, ὃ σεληνιααμόάς, ὄὅ. ἦν καὶ σκοτεινὸν ὄὅ. ἦν περὶ οὗ 
ἔλεγεν ὁ σωτήρ' ἐρεῖτε τῷ ὅ, τούτῳ κτὰ, ΟΥ̓ ἤσηι.1.2.12 15. [6γ.(Ρ.98. 
αι; 2030); ὅ. καὶ βουνοὺς τὰς θείας...δυνάμεις αἰνιττόμενος Τλι5,6. ἐξ. 
1.1τ(ρ.70.24; Μ.24.8458) ; ὄ. ... κατωνόμασται ὁ σατανᾶς Οντ, ἄϑαεκ.46 
(3.56.0); οὗ δροβῖϊεβ, Οτΐοιι. 12... τη 76γ.(ρ.08.12; 3930) αἷξ. 
βαρτα; Μίατοο!!. Ῥ’.22 8ρ.Ἐλι8.6. 1.3. ἀ(ριτβοντο; Μ.24.0800); οἰ. 
6. ἐμ. 3.3(0Ρ.150.30,153.4; 0030,99064}; ὄρη θεοῦ λογικὰ οἱ ἀπόστολοι 
7.1). ὥννπαρ.3.34(.04.13530); οὗἨἩ Βεϊρμῖβ οὗ οοπιεπιρίαίοπ, ΟἸΕΠΊ. 
Ξἰγ.5.12(ρ.377.28; Μ1.9.1168); 1.7.18(ρ.18.25; 5574); οἵ 5ρίπτυδὶ, 
ΟΡΌ. ψου αν, {6 ἴῃ σεπ., ΟΥιοηι, 6.2 τη {6ν.(ρ.143.26; 4400); οἴ. 
8.1 6.4(0.135.πῸ; 44τ0); ΑπατιΟτιεαημαρ.γτ(ρ.140; Μ.07.13410). 

ὅρος, ὁ, Α. δοτνάαγν, ἰδεῖ; 1. ἴῃ Οτεαίοη τὴν θάλασσαν ἰδίοις ὅ. 
ἐνέκλεισεν ὈϊορΉ.7.2; Ατὶδι.αροὶ. 4.2; ΟἸδιῃ. νοὶ. τ(ρ.6.3; Μ.8,570); 
ΔΤ, επί. 2(Μ.25.8ο8.Ὰ}; ταεΐ, ἐντὸς ὅρων εὐσεβείας ὄντος Π ον. Οἰεμῖ.3, 
6; εἴσω τῶν ἡμετέρων ἅ. φιλοσοφῶμεν καὶ μὴ εἰς Αἴγυπτον ἐκφερώ- 
μεθα Οτ.Ν42.0».27.ς(ρ.8,2; Ν..36,1}4}; ἐδ.29.2(ρ.76.8; 760); βασιλεία 
οὐνἡ παντὸς ὅ, «.. διανέμησις Ὠΐοπ. ΑΥ.4,5.13.2(}1.3.9800); οἱ ἀοάὰ 
ὡς ἐν ἀπείρῳ μέσος ἐστίν, τοῦ παντὸς ὑπάρχων ὅ. Ποηι (ἰεη1.τΊ. 
41 τεῦ. ᾿πίψυϊον ἐν τοῖς πλημμελήμασιν οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἄχρις ὅ, 
ὡρισμένων εἱστήκεισαν ΑἸΉ ἦρε. 5,.32(21.25.1054}); ὅ., ἔσχατος ἀσεβείας 
Τπάι. Εἰ χοεὶ..23:530(2.871); 14.Ὀ .11.3:το(3.465); 2. ἴὰ ὕπηε, ἐσγηι τὸν 
τῆς ἀναστάσεως διαπηξάμενος ὅ, ΤΑΙ. “(ῤοϊϊ.1.14(λ}{.26.11178}; 
3, Ναϊδηΐ, ; πᾶτηθ οὗ δὴ δϑοῃ, ἥογμς, {πὸ τὲ οὗ ς Ῥ]εζοχηθ, 
ΙΔεπεπεᾶ νυ Σταυρός: ὁ... Πατὴρ τὸν...Ο. ... διὰ τοῦ [Μονογενοῦς 
προβάλλεται ἐν εἰκόνι ἰδίᾳ Ἰτοη.Παόν.1.2.4(4.7.4574}; οἵ, ὁ Πατὴρ 
ἐπιπροβάλλει αἰῶνα ἕνα τὸν Σταυρόν, ὃς...ὅ, γίνεται τοῦ πληρώματος, 
ἔχων ἐντὸς ἑαυτοῦ πάντας ὁμοῦ τοὺς τριάκοντα αἰῶνας. --.- καλεῖται δὲ 
Ὅ. -«.. ὅτι ἀφορίζει ἀπὸ τοῦ πληρώματος ἕξω τὸ ὑστέρημα..«ἔξω οὖν τοῦ 
Ὅ. ... ἐστὶν ἡ...᾿Ογδοάς, ἥτις ἐστὶν ἡ ἐκτὸς πληρώματος Σοφία ΗΙΡΡ. 
μαθγ.6.3τ(ρ τ59.1το; Μ.χ6,32424); ἡ Σοφία...τῇ στηριζούσῃ καὶ... 
φυλασσούσῃ τὰ ὅλα συνέτυχε δυνάμει. ταύτην δὲ τὴν δύναμιν καὶ Ὅ, 
καλοῦσιν ἴγεηἠαεν.1.2.2(4564); τὸν...Ο, τοῦτον καὶ Σταυρὸν καὶ 
“Λυτρωτὴν καὶ Καρπιστὴν...καὶ ΜΜεταγωγέα καλοῦσιν. «... διὰ δὲ τοῦ Ὅ, 
τούτου φασὶ... ἐστηρίχθαι τὴν Σοφίαν καὶ ἀποκατασταθῆναι τῇ συζυγίᾳ 
οὐτὴν δὲ ἐνθύμησιν αὐτῆς... ὑπὸ τοῦ Ὅ,, ἀφορισθῆναι ἰδι(46 0); ΗῚΡΡ. 
μαογ.το. 3(Ρ.274.5; 34278); ὁ Χριστὸς... ἐντὸς τοῦ ὅ, μετὰ τῶν ἄλλων 



ὅρος 

αἰώνων δοξάζων τὸν Πατέρα 1δ.6.2τ(ρ.159.25; 32428); ἐδ.6.31(Ρ.1τ68.2; 
22544} εἰκόνα λέγουσιν αὐτὸν [8ς. τὸν ὕπερθεν οὐρανόν] τοῦ Ὅ, δ.6.53 
(0.188.2; 3200Α}; οἱ ἄγγελοί εἰσιν οἱ ὑπὲρ ἡμῶν βαπτιζόμενοι, ἵνα..«μὴ 
ἐπισχεθῶμεν κωλυθέντες εἰς τὸ πλήρωμα παρελθεῖν τῷ Ὃ. καὶ τῷ 
Σταυρῷ (Ἰοπιοεχο Τ μάοὶ. 2 2(ρ.1τ4.8; Μ.0.6694); ὁ Σταυρὸς τοῦ ἐν 
πληρώματι ὍΟ, σημεῖόν ἐστιν" χωρίζει γὰρ τοὺς ἀπίστους τῶν πιστῶν 
ὡς ἐκεῖνος τὸν κόσμον τοῦ πληρώματος 1ὼ.42{Ρ.120.1 ; ὅδολ). 

Β. ἐρηιαίϊοη, ΤιΟαά ἡ.4; Ταῖ.ογαϊ.2(ρ.2.24; Μ.6.8ο8Α); οὗ Ρ85- 
510η5, (]ειη, ῥαρά,2.τίρ.155.24; Μ.8,3844); Β85,6}.22)(3.25οα; Μ.32. 
8528). : . : 
Ὁ δας ἀρίογη Ηρ ; 1. ἸῺ σθη. τὸ κεφαλαιωθὲν ἐκ τῆς διαιρέ- 
σεως ὅ, γίνεται ΟἸ6Υ..517.8.6(ρ.90,22 ; Μ.9.5810); ἐξηγητικὸς..«.ὁ δ, ὧν 
τῆς τοῦ πράγματος οὐσίας περιλαβεῖν..«τὴν φύσιν.. ἀδυνατεῖ τὸ.(0.93. 
15) 5884); Τ7υβι,εοῖ,γ,253(Μ.6,2844); 70.) ἀταϊφει, 8(Μ.94.5 920); 
ἔστιν... μὲν ὅ. ὄνομα ἐξηπλωμένον, ὄνομα δὲ ὅ, κατὰ σύναψιν ἐδ.(5 534}; 
2. ρατίϊς. οὗ σά τὸ ἀγέννητον οὔτε ὅ. ἐστὶ θεοῦ, οὔτε ἴδιον Τηάντη. 
([Β45.)} τ μη.4(1.2868 ; Μ,20.6888Β); τὸν ὑπὲρ πάντα θεὸν...«τὸν ὑπὲρ 
πάντα καὶ ὅ. καὶ λόγον Του Ατ,4,η.0.6(Μ1.3.9120); ὲδ.8.5(8920) ; τὸ 
πάντων αἴτιον... ἀρχὴ..«ἐστι τῶν ὄντων, ἀφ᾽ ἧς καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι καὶ... 
πᾶσα διάκρισις, πᾶς ὅ, 1δ.ς.7(8218); ὑμνεῖν τὴν... θεότητα, τὸ πάντων 
αἴτιον ἕν, τὸ πρὸ παντὸς...ὅ, καὶ ἀοριστίας 1.13.3(οϑοῦ) ; οὗ τῆς 
ΘΌΒΡΕΙ, Οὐ, 7ο.1.5(7; ῬετοιΙ ; Μ.14.324}; 1διτι (δ; Ρ,1ο,21; 220); οὗ 
Ῥίδγυεσ, 14.07.14.4{0Ρ.322.11; Μ.1τ.4610) ; οὗ τηδῃ, ΟΥ̓ Ν γ88.0»,οαϊεοἢ, 
23(0.122.14; Μι45.840); μετανοίας ὅ. οὐ τὸ στένειν μόνον ἐπὶ ταῖς 
ἁμαρτίαις, ἀλλὰ καὶ τὸ φεύγειν ταύτας ΤΏΔΙ,1.5.20: το(ρ.123.3; 2.306); 
οἵ1α, }05.3:0(2.1472); Δ, ΠΕΡ. το: )ο(3.613); 3. ἰαῖῦ οὐ εομάίϊοη οὗ 
ἐχίξίοηεε ἀδύνατον...ἐν κόσμῳ σωθῆναι τοῦ εἰδώλον τὸν λόγον ἢ τὸν ὅ, 
Μασ. ρου αροῦ;.3.45(ρ.147.5); ἰδ.(0.147.1); ὁ θεὸς λόγος...εἰς σάρκα 
κατελθὼν... εἰς θείαν ἔστησε λῆξιν..«ὡς ἂν ἡ σὰρξ. «τὸν ὅ, σώσῃ καὶ τὸν 
θόρυβον τοῦ ὅ. καταβάλῃ 1.4.28(0.2τ6,18); τὸ πνεῦμα... οὐκ ἔστιν... 
θεός" πῶς οὖν ἔσται προσκυνητόν, μὴ ὃν ἐν τῷ τῆς προσκυνήσεως ὅ.; 
ΤΑΛΜ κε ἀϊαϊ.τ.4(Μ.28,12030)); 1ὁ.1.6(12970) ; οἵ Οοά, Αἴῃ ρεπέ, 
20(Μ.25.578}; τὸ κακὸν. «παρὰ τὴν φύσιν... καὶ παρὰ τὸν ὅ, ... καὶ παρὰ 
τὴν ὑπόστασιν Ἰϑϊοπ, ἀτ,ἄ,5.4.32(Ν1.3.7320); ΟὨ τσοὶ, οὐσίαι ἡνω- 
μέναι καθ᾽ ὑπόστασιν καὶ διῃρημέναι ὅσον ἐπινοΐς. μόνῃ, ταῖς τε ποιότησι 
καὶ ἐνεργείαις, ὅ. τε καὶ θελήσεσιν 1.11. ]αο( Ὁ ΒΡ τοῦ Ὁ.37); τεῖ. ἀορ- 
ΤΒΤΙΟ ἔδστηβ, ΠΥ οβίαδϑβιβ, παίατσοθ, εἴς. καινοτομεῖσθαι τοὺς ὅ, τούτων 
ὀνομάτων ἐπὶ τῆς οἰκονομίας Τιδοπί. Βιαγρ δου. (Ν1.86.10240); 4. ἰαίυ, 
ογδν οὗ παΐμγε σώξειν τὸν ὅ. τῆς φύσεως ΤΆΤΩ. γ».(}1.26.12334); 
ἀκοσμία. .«τῶν θειοτάτων ἐστὶ καὶ ὅρων καὶ θεσμῶν ἔκβασις ὉΙουΑτ. 
6.8.1τ(Μ.3.τοβϑο) ; νενέκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅ, ἐν σοί, παρθένε ἄχραντε 
Οὐβιη. Ν6]. απ  ἄογη,.154(0.182); ὅδ. ἀδφοϊδίοη, ἄδεγεε, ογάρυ; ἃ. ἴὴ 
ροη.; οἱ σοά, Μοίῃ.γ65.1. 38(0Ρ.28τ,6; Μ,18,2684) ; Ἐππ5.4.,6.4.τοίρ.100. 
5; Μ,22.3114)}; Ὑπαάτιφο τὴ 705.(1.300); οὗ ἀροβέ!ββ, 14, 7 1: τ. 
100); οὗ ἐπηροτου, Ὀοηβίρ. ἔπι5.0..4.42(ρ.135.3; Μ.2ο.τχ020) ; 118. 
ἦ..6.5.21τ..(Ν]1.20.4881Ὰ); Ὁ. οὗ σοιπ0115; 1. οὗ ἀορτηβδις ἀφοϊθἰοηϑ: 
Νίοθηβ οτερά, Ῥῃιοβι, ᾿.6.1.9(Μ.65.4640) ; οἱ..«πατέρες....ἐν τῇ Νικα- 
ἔων πόλει συναγηγερμένοι καὶ τὸν τῆς... πίστεως ὅ, ἐκτιθέμενοι Ογτ. 
ἐχῥὶ απ σαρ.τ(Ρ.17.2; 6..1478); ϑοοι.ἤ.6.2.20.1ο(}}.67.2478); τὸ σύμ- 
βολον τῶν τιη΄ ἁγίων πατέρων..-«κρατεῖν..«ὡς μόνον κυρίως τῆς ἀπλανοῦς 
πίστεως ὅ. ΒαΒΙΠΙδοιοηογεῖ (0.50.0; Μ.86,2ὅοοΎ) ; ΟΠα]ςοἀοηίη ἀεᾷ- 
πἰοῦ, Οὐβαϊο,οεί. (40 Ὁ 2.1.2 Ρ.123.21:; Η].2.4488); τ. (ρ.130.12; 
456Ε}; Βα 51Π|5ς πονεῖ, (ρ.50.18.; Ζδοο}); Ταϑέῃ. ΡΤ άγ Μορς.(ρ.64. 
τ6; Μ.86.τοβιο) ; τεῖ, Ῥυοῃιδιᾳοπ ἀραϊηβί ἱππονδίίοης ἴῃ ἀοοίτίης, 
ἀεηϊεα ὈΚ οτἱμποάοχ οὐκ ἔστιν ὅ. τοιοῦτος, οὐκ ἔστιν κανὼν τοῦτο 
διαγορεύων ΟΟΒαΙο,αοφέτί (Ὁ 2.τ.τ Ὀ.91.τ6; Η.2.97Ὲ}; ἀϑϑουίθα Ὦν 
ὈΙοβοοσὰβ ὄν ὥρισαν οὗ ἐπίσκοποι, οὔκ ἐστιν ὅ.; ... ἄλλο ἐστὶν κανών, 
ἄλλο ὅ, 1δ (91.188, ; 97Ε)}; 11. οὗ σαποῃβ, Ολπο.εα»,.10,21,23; ΟΝΊς. 
(325) εαπ.τπ; 1.1]; τὸν ὅ. τῆς..««συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ...-περὶ τῆς... 
ἑορτῆς τοῦ.««πάσχα ΟΛΠΙ.(34τ)εαητ; ἐν; Οϑαχά, ποτε; ΟἹ, δοά. 
ἐαρερτοότω. ; ΟΓΒαΙς ήτο; ἀμετατρέπτους.. εἶναι τῶν συνόδων τοὺς 
ὅρους 50Ζ.}}.6.1.0.5(}1,6). 8840); 111. οὗ ̓ ᾿ταχρῖςαὶ ἀδοϊβίομβ ἀναθεματέ- 
ζομεν τοὺς ἔτι μετὰ τὸν παρόντα ὅ, παραδεχομένους τὴν τοιαύτην φωνὴν 
[3.. ὃ σταυρωθεὶς δι᾽ ἡμᾶς κτλ.]...ἢ ἄλλως πως τῷ τρισαγίῳ ὕμνῳ 
συνάπτοντας (ἼΥΙ]] καρ δι; ς, οὗ 600], ἀδοδίοῃβ ἴῃ ρβῶ, Ζεφυρῖνον, 
ἄνδρα...ἄπειρον τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὅ. ΗἩΠρρ.ἤαον.9.1τ(ρ.245.1τ5; Μ, 
τ6.33780); Αἴθ.ςγη.τ2(ρ. 240, το; Μ.26.7048) ; τοῖς τῶν ἁγίων πατέρων 
ὅ. ἑπόμενοι... ὁρίζομεν..«περὶ τῶν πρεσβείων τῆς..«ἐκκλησίας ζων- 
σταντινουπόλεως ((Πα]ς,ἐαη,,28; ΟἼὙᾺ]],αη.46; 170.0).6}. ΤΡἨϊ,ατ 

(1.9 5.2385Ὰ)}; οὗ δρίβοοραι ἀεοϊβίοπβ, Ἐπι5,ἦἢ.6.5.23.4(Μ.20.4034}; 
ἰ4.υ.(᾽.4.27](0.127.51; Μ.20.11768}; Αὐβϑη. ἢν Ὀ8.6}.(ρ.147.10; Μ.2-. 
4720); ἃ. οὗ ἀἰΞοἰρΠπατν ἀφο βίομβ, πεῆος ρόηαϊὶν καυτήρ ἐστιν ὅ. καὶ 
ἐπιτίμιον εἰς μετάνοιαν πρὸς χρόνον διδόμενον φιλανθρώπως [0.{]Ππὶ, 
Ῥαδί,(Μ.88.11608); 6. οὗ ἡ ἀϊοία! ἀοοϊδίοη, γωηρ, Ἐα5.}.2.6.5.2(Μ, 
20.5324); [0.48]. εὐγοη.13 ὈὉ.340(}.97. 5084}; 1δ.15 Ὁ.284(ςόρο) ; 56}- 
ἐδησά, Β.5.6}.2.5(3.748; Μ.32.232Α); τῷ ὅ, σον..«τοὺς ἀνθρώπους 
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παραπέμπεις θανάτῳ Ὑμα  Ὀς,τό: τ4{1.70ο) ; τῆς.. «ἑνώσεως λνομένης, 
τὸ μὲν θνητὸν δέχεται τοῦ θανάτου τὸν ὅ,, μένει δὲ ἀθάνατος ἡ ψυχή Ἰά. 
Θγα".3(4.11717)} ἴ. τηοπαϑβῖς γρΐσ, ΒΑβ,γάρ. {ε5.τ|1.(2.33ς; Μ.31. 9654); 
οἴ λα, γερ. ὃν Εἰς, (2.Δοτα ; Μ.3τ,τοβ2ο); 6. οἰαἰενμθηὶ τοῦ εὐαγγελίον ὁ ὅ. 
ΤΑΙ. Αροϊ}.2.4(λΝ4.26.11370); ἐδ.2,5(1140Ὰ); ιάνγτῃ ({ΒΔ45. νην σ(. 
307Α; Μ.20.7368); 7. ἀορνια τότε.. «(τὰ τῆς πλάνης..«σοφίσματα 
ἀσύστατα φανερωθήσεται, ἐπὰν ὁ τῆς ἀληθείας ὅ. ἐπιδειχθῇ Ηἱρρ.ἤαεν. 
τοιδίρ.26ς.το; Μ.16.34144); ΓΑΤΒ, 4ροὶ].2.τπ(}1.26.11578); 110.}).6. 
ΤΑΡἢ,3(Μ.95.3404}; β[αϊειαθηΐς οὗ ἀοοίηης, ΤΏρη ἀγροὶ. [γι τ(ρ.75; 
Μ το 240Α}); 8. ἄταχρ, ἠογηιμία ἅ δεσπότης τὸν περὶ τὸ βάπτισμα 
δίδωσιν ὅ, Ἰλλάντα, Τνίη.2.6(Μ.30.5488); 9. ἐχρῥγεδείον ἡ ἀπαράλλακτος 
εἰκών, ὁ τοῦ πατρὸς ὅ. καὶ λόγος ΟΥΝαΖ.ον.38.13(}}.36.3258); 
10. εἰαπάδαγά, ῥαϊσγη, Οομϑὶ,ρ. Επι5.λ.6.το.ς.14(41.20.885Ὰ}; ὅρον... 
ἐπισκοπῆς εἶναι τὸν ἐκείνου βίον καὶ τρόπον ΟΥ.ΝΆ2.0».21.37(Μ.3ς. 
1128); κανὼν καὶ ὅ, τῆς εὐζωίας ΟἈγγ5.10᾽,.1.2.1 τι Σ Τί, (ττ. 6184); 
Ἰὰ, ποη.3.1 ἴηι 2 Τίνι, (εχ.612Ε); 11. ἀῤῥοϊπιοά εοπά τον γνῶσιν καὶ 
ἀγνωσίαν ὅρους εὐδαιμονίας κακοδαιμονίας τε-.. ἐδήλωσεν ΟἸΕΓ,. είν. 5.14 
(Ρ.421.3; Μ.9.2058); Ὀ]0γ,, ἐεγηης ἐπὶ τοῖς προειρημένοις ὅ, εἰρηνεύσαν- 
τές τῇ “ἐκκλησίᾳ ΑὙβοη Ηγρ5.ε}.(ρ.148,2; Μ.25.3720) ;12. αῤῥοτηίεά 
ῥίαςε οὐ γέβιρε, βαπείμαγγν, ΤΉ Βομοϊαϑί, οὶ, 4.3(0.52); 13. αν, 
(Ἰεπι.ψ..5.22(0Ρ.174.23; Μ.9.6288). 

ὄρουσις, ἡ, ἐαρόγηθ55, υἱίαϊίέν, ΟἸετη, ῥαεά.52.τοίρ.214.8; Μ.8. 5008). 
ὁρούω, γῖξε, ἰοισεγ, Ῥαμ]. 811, ορἢ..831(ΜΜ4.86.21514}; Δ ἀνδο.240 

(Μ.86.22608), 
Ἐὀροφανής, τοηηἰαίη- κε, πεσε, ΤᾺρΡὨπ εἰγοηρ. 6ε(Μ.1ο8.8764). 
ὀρόφιον, τό, γοοῦ, ΞΩΉΟΡΥ οὐρανὸν...τὸ ἐπάνωθεν τῆς ἁγίας τραπέζης 

ὁ, ἀπαρτίζουσιν ξεγ,.ΟΡ φοπέφρὶ,(Μ.98.4218). 
ὄροφος, ὁ, »γοσῇ, ταεῖ, ὃ γεννώμενος τέκτων 50. (ἘΓ151].. «τὸν 

τρισύστατον οὐράνιον ὅ, ἐτεκτόνησε πανοόφοις τέχναις Ῥεγς.(ρ.12.10; 
ΜαΙοιτοτα); ὁ στῦλος καὶ ὅ. τῆς πίστεως ΑἸ6χ.54], Βαγηςρτοστη. 6 
(4380). 

ὀροφόω, τοῦεν τὐἱϊ α γοοῦ, Μεϊεῖι πα πον τ(Μ.64.ττ56}); ἢρ. 
κατοικητήριόν σου...ὃ τοῖς σταυρικοῖς..«ὠρόφωσας 56. (Πγ]50] ξύλοις 
Οεσπλ.ΓΡ ογ.2(Ν.08.,2848). 

ὀρόφωσις, ἡ, σαι, ἘΡΙΡΗ ἐχρ. βά.(ρ.5οο.26; Μι42.17814). 
ὅρπηξ, ὁ, Ξαρϊΐηρ, Ξηοοί; ταςῖ,, ςεΐονι, ἀοδεσηάαηὶ, Τπάτιϑευά,Ρ. 

ττϑ(Μ.99.6948). 
ὀρρωδέω, ἱεγγίξν, ὙΒατ.Θιυά..ρ.2.124(}1.00.14328). 
ὀρύγιον, τό, ἀϊρσίηρ τοι βίδιθηὶ, 70. Μόβοῃ, ῥγαϊοο(Μ.87.29484). 
[“Ἰόρυγμαδός, ὁ, Ξ- ὀρυμαγδός, εἶ, ὀρυγμάδες, ἀμμδῥεδ, ποῖδν ἐγοινά 

φεύγετε... Βασιλίδην καὶ ὅλον αὐτοῦ τὸν ὁ. τῆς κακίας ΤΙρτι. Τγαὶ τι. 
Ἐὀρυκτήριον, τό, ἀϊρσίῃρ ἱριρίθηιεμί, ΘΟΡΏΤ. Η νΜαγ..46ρ.4.30 

(λ}1.8).37254). 
Σὀρύκτωρ, ὁ, οη6 τοῖο δγέαὶς ἱηῖο ρτάνεβ, Οὐ ΝΖ. καγηι.2.2(ερίρτ.) 

34.4(}1.38.102.}). 
ὄρυξ, ὁ, ῥτεκαχδ ΟΥ ΔΥΙῪ 5ΠδῚρ ἴσοι τοοΐ ἴου αἱρρίπρ, Ρ4]1.λ, εις. 

30(ρ.125.9; Μ.34.1τ050). 
πὀρφανικῶς, ἐῃ “6 νιαηριδν οὗ ογρῆαης, Οὐ Ναζ.ρ.86(4.37.1608); 

ΤΒασι διά. εῤῥ.2.2οο( Μ.99.16130). 
ὀρφανόομαι, ἐδ ογρδαηοά, Ἐπ5...(.τ.43(0.28.7, ν.1. ὀρφανισθείσας 

Μ.2ο.0578). 
ὀρφανοτροφεῖον, τό, ογρλώπαρο, Οἤγο Ῥαξολ,ρ. 395(}1.92.1ο120). 
ὀρφανοτρόφος, σαν [0 Υ οὐῥῥαης, Μαχ.ρ.4(ΜΟο τ. 6450); τῆδϑς, 

85 58[. τότε ἐλεηθήσονται...οὗ ὁ. Ἐπι5.4].Ξεγη».21.3(Μ.86.4250) ; 
περὶ ἐπισκόπων καὶ ὁ, ... καὶ οἰκονόμων 70.Μ4].εἰγοη.τβ Ρ.430(Μ,07. 
6330); οὔ ΤὨΡΒπ οὐγομ. .τ͵)6(Μ,1οβ. 4088). : 

᾿ δρφνῆθεν, ἤγουν ἐδ ἀαγὶ, ἙΑΡο νησὶ, Β΄ το: 2(Μ.33.1325.), 
ὀρχέομαι, ἀσηεε, ἤδποα τηδί,; Ἐ. 7667 θέλοντα κατὰ τοῦ σωτῆρος 

ὀρχήσασθαι ΑἸὰ..4γ.τ.4(Μ.26.208) ; 2. ο. εἰς, ἰσαῤ ρου, 5εῖσέ ὕροι, 
ΟὨγυϑ.5ἰαϊ.2.τ(2.20}), 

Ἐὀρχηστομανία, ἡ, ἀσηπείηρ γπαάΐηδες, Οτ,εἷ5...5δ(ρ.25:.28, ν'.]. 
ὀρχηστρομανίας Μ. ΤΙ. 064). 

ὀρχήστρια, ἡ, ἀσηείην ρίνγί, Ἰστορϑηϊ ον. Ε ον. (1.86. δοτΑ). 
["]ὀρχισμός, ὁ, -Ξ- ὀρχησμός, ἀαπεε, Ἐπαάτ, αν: τοί(2.1τ163). 
ἀνθ ἡη βοῖῦ Ἰαην ὐαγςεξ, ἡη τολαὶ τὐαᾶγο ἢ, Απιαβι, 5. κοά,2(Μ.89. 

520). 
- τὅόσία, ἡ, 1. ῥέείγ, γευέγοηοε; τονατὰς σοᾶ, Ἐπ5....3.4τ(ρ.96.26; 
Μι20.ττοϑΒ); 1.2.2ο(Ρ,49.10; 9978); ἐδ.2.45(ρ.6ο.15; τοΖτ0}); τονατας 
[δε ἀεαα, ἐῤ.3.47(0.97.18; ττοΒᾺ}); 2. βεπέγαὶ βεγυῖεο, Οὐ. Ναζ.6.63 
(11.37.1254}; σώματα.. οὐδ᾽ ὁσίᾳ κοινωνήσαντες Ῥεῖτ. 11 ΑἸμεπεγεῖ αρ. 
Τπαι ἦ.4.4.22.50(3.007}; τὸ.. «ὅσιον τί ἐστιν; τὸ καθαρόν, τὸ ὀφειλό- 
μενον. διὰ τοῦτο καὶ τὴν ὅ, ἐπὶ ἀπελθόντων φαμέν" τουτέστιν οὐδὲν 
ὀφείλω αὐτοῖς λοιπόν ζῃγγβ. οη1.13.2 1, ἘΡἢ (πτ.988) ; 1514.Ὀε], δ᾿. 
4.157(}}.7γ8.124τ0)}), ᾿ 

Ῥδσιομάκαρ, ἐοὶν ἀμ ὑϊεοεεά εἴληφας τριάδος... γνῶσιν, ὃ, τὴν 
ἔνθεον γν»»", (4.5 1}.584).Ψ : 



ὁσιομάρτυς 

Ἑδσιομάρτυς, ὁ, Ποὶν πιαγίγν, Μίνι ἐσ, (ρ.86.18}; Βίερῃ. Ὀΐας. 
τοδίορἢ, (Μ τοο. ττο88). : 

. ὅσιος, λοῖν, Οοά-ῥατίηρ, γε ρίοιες ; 
Α. ἴῃ ρεαι; 1. οὗ ρειβοπβ δικαιώσαιεν οἱ δ, τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ αὐτῶν 

Ῥε-ς.5αϊ.4.9; Τισαά ς.4: Τ, Βερ7.3.1; δίκαιοι καὶ ὅ., ἵνα μετὰ παρρησίας 
αἰτῶμεν τὸν θεόν 20 Ἶένι.15.3; ὅ., ὡς ἀληθῶς, οὗτοί εἶσιν οὗ φιλοσοφίᾳ 
τὸν νοῦν προσεσχηκότες Τυϑτ τα].2.1τ(Μ.6.4768) ; ἐδ.06.3(7048) ; οἵ ἴῃς 
τῦῖβα, Οἴδιη. είν. (ρ.τος.5; Μ.8.91τ68); οἵ τῆς 'βποβίο᾽ ὅ, τε καὶ 
εὐσεβῆ, θεοπρεπῶς τὸν τῷ ὄντι θεὸν θρησκεύοντα 1}.1.1{0.3.27} Μ.ο. 
4048); μόνον ὄντως ὅ. ..- τὸν τῷ ὄντι κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα 
γνωστικόν 1δ.7.7(0.21.1τ; 4574}; ὅ.. «ἐγνωκὼς τὸν θεὸν ὅσιος καὶ εὐσεβής. 
ἐδι(ρ.35.1ο; 4684); οἵ Ῥανία, 16.6.6(ρ.456.29; 2728); οἵ 5. Ῥαυ!, 
ΜοΒο πα; οἷ. μὴ μετανοήσαντες διὰ τῆς τοῦ πυρὸς κολάσεως..«τὸ 
γέλος ἔξουσιν, κἂν ἐν τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ὁσιώτατοι ὦσιν Π οπε,ΟἾἶδην. 
4.6; ὅσιον ἀντὶ τοῦ τὸν ἀθῶον τέθεικε τας, Ὀν,4: κα. 631); 2. οἵ 
δοϊϊομις δίκαιον καὶ ὅ, ... ὑπηκόους..«γενέσθαι τῷ θεῷ χτξ(ίορ.τΔ.1; 
20 ]εν.6.0; τὸ...ὅ. τὰ πρὸς θεὸν δίκαια κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν μηνύει 
ΟἸεπα. σίν.).12(Ρ.57.23; Μ.9.5128); πατέρα τῆς σαρκὸς τὸν θεὸν λέγειν 
ὅσιον Ἐπι5.ε.ἰ[..1.2ο(ρ.88,16; Μ.24.8770);. ὁσιώτατόν ἐστι βούλεσθαι... 
ὅπερ... οὐδεμίαν μετὰ τῆς ᾿Ιουδαίων ἐπιορκίας ἔχει κοινωνέαν (οπβῖ,Βρ. 
Ἐπ|5.0..4.το(ρ.87.1; Μ.20.107170); ΤΕ ἠσεγ. ς,2ο(4.478); οἱ αἰνίπς 
δοϊνιτν παιδεύει... διὰ τῆς δ. παιδείας αὐτοῦ ΤΟ δη1.56.τ6; οὗ ῬΥΆΨΕΥ͂, 
ΟἸεπι, εἰν. 7.δ(ρ.24.18 ; 4454); οὗ βρ᾿ϊα8} οκοτοῖθεβ, [0.0] τὰ εα 40}, 
88.6858); πειξ. ΡΙΌΤ. ἃ5 βυδδῖ,, ἀοὶν αεὶς πόσα..-αὐτῷ [53ς. (ἘΤ]51]) 
ὀφείλομεν ὅσια 2 Ἰδν.1.3; 3. οἵ ἀοοίτίηα, (]ετη. 5 γ.4.23(ρ.314.5; Μ. 
8.13578); 4. οὗ τηδπίδὶ ἃπα τποταὶ σομαϊείοηβ ὁ, βουλῆς ΤΟ ἰ6νι.2.3. 
Με. 5 γηῃ}».3.7(0.33.21; Μ.18,600); Ὀγτιαάογ.4(1.1228). 

Β. 45 τερυίατ ἐριτπεΐ, δοῖν, σαϊηίεά; οὗ πᾶπια οἱ Οοα; βιρει],, 
ΤΟΊ ον. 8.1; οἱ ρτορμεῖβ, ΜδοιΜρτ.αροον..8(ρ.64.15); οἱ ΒΝΥ ἡ ὁ. 
μήτηρ τοῦ σωτῆρος ΤΕΡἰρι λον. 5(}1.43.4020); ἡ ὅ. παρθένος 1δ. 
(4964); οὗ Ὀίβῃορϑ ὁ ὅ, ἐπίσκοπος Πορφύριος Ματο. Πίας,υ Ρονρ ὅδ; 
ΒΌΡΕΙ],, 6.68; οἵ τιοκ5, Κ΄ Ῥαο Γ τ.(0Ρ.407.2); τοῦ ὅ. πατρὸς ἡμῶν 
Σάβα Ονγτ.5.υ.5 αν τ, (ρ.85.11); τι. 7ας.(0.218.11); οὗ ἃ τηοπαβίετυ, 
Το. ΟἸπη. 5 κα .4(Μ.88.6978); ΞΡ ΕΣ]. 45 {{Π|ὲ οὐ αἀ άτεϑ5 ἴο ὈΙΒΠορϑ, ΟΥτ, 
ἐροττίρ.το,τ4; 53.368); Ρτοο] ΟΡ εῤ.(ρ.67.18; Μι6 τ, 881.); Ἐλιβίγαϊ, 
συ. Ἐμιγοτ(Μ.86.23244); Οεμπδά,ηςγεῖ,τῖτ, (0.79.3; Μ.85.1τ613); 
Ῥεῖ. ἘᾺ]]. εὐ. «Ἀεας(ρ.115.30; Μ.86.26200) ; ἰτοῦ. μὴ γίνου πρεσβυ- 
τέρου πρεσβύτερος καὶ ἐπισκόπου δοιώτερος ῬᾺ]].υ.ΟἸγγ5.τοίρ.6ο.5; 

Μ.4).34). 
Ο. τηᾶβο. 45 βιιρδϑβῖ., δαΐμέ; ἰὰ ρσϑη., Οὐ εἰς. 8, ε8(ρ.275.15; Μένει, 

1τ6058); Ἐπατ αὔεεί.8(ρ.212.11; 4.916); Ῥτος.Ο σοη.4:2(Μ.87.241.}; 
65}. οὗ αβοετίος, Ρ8}}. ἢ. 1 αμ5.144(Ν4.34.12 400}; ὙΠάΤ.λ.γεἶ,26,16(0.13. 
6; 3.127}7}} 70. ΟἹ πλ,σεα , 4(Μ,88,6070) ; {11.}α«.{ρ.212.18}; Το ΜΌΒΟΗΝ. 
2 γαϊ. δ (Μ.8}.2 0204). 

Ὁ. πιραῖ, 85 5 5ῖ., ἐᾷε ἀϊσίμίεν, Οομδέ,αρ. ες]. ν2.ἢ.ε.2.7.290 (Ὁ. 
85.1240Α}. 

ὁσιότης, ἡ, λοϊέγεες, Ξαμοῖτν ; 1. ἴῃ ρεη., 85 ἀἰνὶπθ 481: ΟΡΡ. 
Βυχιδὴ Εἰρ δουβποβα ἡ δικαιοσύνη, ἀνθρωπίνη οὖσα..ὑποβέβηκε... 
τὴν ὅ,, θείαν δικαιοσύνην ὑπάρχουσαν ΟἸοτλ.εἐγ.6.1π(ρ.405.14; Μ.0, 
3404); ΜεΙἢ.γες.2.4{0.336,4; Μ.41.1τ680); πιοῖ τεϊαΐῖίνα εἴπερ...ἡ ὅ, 
«ὐτῶν πρός τι ἐστίν, ὡς τὸ αὐτὸ εἶναι ὅσιον καὶ ἀνόσιον παρὰ τὰς 
διαφόρους σχέσεις..., ὅρα εἰ μὴ καὶ ἡ σωφροσύνη...ὧν οὐδὲν ἂν εἴη 
ἀτοπώτερον Οτ.(ἐεἰς.5.28(0.20.1; Μ.11.12244}); 2. ἴῃ ΟἹ ἦν καὶ ὁ. ἐπὶ 
᾿Ιουδαίων, ἀλλ᾽ οὐ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ τοῦ τύπου (Βγγ5.ἤοη:.13.2 15 
Ἐρλι(ατιοϑο) ; 3. (μτιβεδπ προσέλθωμεν. ..αὐτῷ ἐν ὅ. ψυχῆς χόίον,.20. 
1; 18.40.4; συμπλακεῖσα τῇ..-«προνοίᾳ ἡ τοῦ γνωστικοῦ ὅ, ... τελείαν 
σὴν εὐεργεσίαν ἐπιδείκνυσι τοῦ θεοῦ []οτη. 5 γ.7.7{(0.31.28; Μ.9.4510); 
δι ὁσιότητα ἀποθνήσκειν εὐλόγως εἶναι νενομίκαμεν Οτ(εἰς.8.54{0.271. 
το; Μ.ττ ὅσσα) ; 14 ἤοηι. 1.2.1. ἡ [6γ.{ρ.97.10; Μ.13.3034}); τὰς πέντε 
τῆς αἰσθήσεως... «φαντασίας, ἀφ᾽ ἑκάστης αὐτῶν οἷα λαμπτὴρ τὴν ὁ. 
λάμπουσα ΜΕ. γ}.6.3(ρ.67.1ι; Μ.18.117Δ); ὑπέταξεν αὐτοῦ τὸ 
σῶμα... «εἰς ὅ, Ἰᾶ,γδ5.το ο(ρ.323.17; Μ.41.1156}}; δὸς ἡμῖν-..ὁ, ΒεΙδΡ. 
ἐμεΐ.12.1τ:;. πεπλουτήκαμεν...τὴν..««ἐν ἁγιασμῷ καὶ ὁ. πολιτείαν ὕγτ. 
7οεἶ.34(3.2260); 4. ἃ5 σοτηρ)]αβπίασν Ε{{|6 οἱ δἀάγεϑββ: ἴο ΕἸ ΡΕΤΟΥ, 
ΟΑττλ, δρ οηδί.τ(Ρ.238.12; Μ.26.700 4); ἐδ.(0.238.32:; 7008); ἴὸ 
Βίβῃορβ, Ὁοηβίρ, Ἐυ5.ν..2.46(ρ.ὅτ.7; Μ.20,10248); ΑἸΒ ἐρυ δέν. 
11(Μ,26.5328); Βα5.4ῤ.48(3.141Ὲ; ΝΙ.32.385.Α}; ΟΥ.Ν82.ερ.202(Μ.51. 
4224); σΟΠ]εσνεϊν ἴῃ αἀάχεβα τὸ σοῦ}, ΟοηϑὶΡ. Ἐτι5.υ,(,2.46 
(ρ.86.1:ο; Μ.2ο.1ο724}; (οηβὶ.1,2.22(ρ.03.2; 10034); ῬΗοξΙπυΒ οἱ 8]. 
Ἔρ.80.ἘΡΙΡΗ ᾿αθγ.72.ττ(ρ.265.17; Μ.42.3074}; ἴο ῥῬτὶεβῖθ, Ν1],. 4.2. 
21τ5(ΜΜ.79.3120}; Τάς, ρ.2ο(4.1082); ἴο χποηῖς, ῬΏΠΟΧ..ρ.1(ρ.157); 
1.36(ρ.184). : 

ὁσιουργέω, 40 ἐιοῖὶν τυογὰς, Ογτ.αάον.7(1.2418); ἐδ.(2488). 
Ἐόσιουργός, τυογκίτιν κοϊμέςς, ντ.15.5.2(2.7768). 
Ξόσίωμα, τό, αεί οὗ ῥεῖν, Τπάτι ϑέιά..}}.2.25(}1.00.11020}. 
ὅσος, 1. οἷΐ οὐέν, ἐηϊγὲ ἐσθὴς ὅσῃ ποικίλη τε καὶ λεπτὴ καὶ 

976 
"ν 

οταν 

πολύτιμος Β45.861.ν. ΤΗδεῖ.2.5(Μ.8ς..5734}); 2. δᾶν. ; ἃ. ὅσον.. «τοσούτῳ 
ας (τα0.}})...50 (τη 16 ἢ}; ἡ σογῖρβ., ἰδ τῆονεέ.ἰδε ηογε... ὅσον... 
ψυχὴ τιμιωτέρα σώματος, τοσούτῳ χαλεπωτέρα ἡ ταύτης βλάβη ΟἾγΥΒ. 
σοι σαϊ, τ τξ(το. 190); οὗ, τοσούτῳ μείζονα, ὅσον γῆς οὐρανός 1ά. 
κομι.63.2 ἴπ ΜΈ.().6 290); 580 αἰδο Ὁ. ὅσα ἂν.. «τοσούτῳ: ὅσα ἂν δεινὰ 
πάθῃς ἐπιεικῶς ζῶν, τοσούτῳ γέγονας ἰσχυρότερος ἰδ.24.4(3058); ἐδ. 
61. 5(617}0) ; 6. ὅσον ἂν ποτϑευεν πτμεῖὶι ὅσον ἂν γένηται ἀκέραιος ἡ περι- 
στερά, τί ὠφελήσει; 18.33.2(41708) ; ἃ. ὅσον εἰς.. «ἥκει ας Κα ἂς ΣΟ ΠΕΥΗΣ 
«οιὅσον εἰς τὴν αὐτῶν ἧκεν ἀρετήν 1Ὁ.32.2(3678); νἱζῃουξ ἥκει: ὅσον 
εἰς ἀνθρώπινον λογισμόν 10.2.2(224); οἴ, ὅσον πρὸς ᾿Ιουδαίους ἰδ.2.3 
(25Α}; 6. ὅσον ὅσον α {ἰ{|6 ἐμαυτὸν ὅσον ὅσον Ἀογλ Με ἀγα 48 1 

Ρ.-145). 
ὁσπίτι(ο)ν (ὀσπίτι(ο)ν, ὁσπήτιον), τό, (δῖ. ἀοςῤῥἑ μη} 1. βοῦῦ- 

ἄοιδο, Ῥαὶὶ. ἢ. 1, ατε5.6(0.24.}; Μ.34.1Ἰ0108); 10.Μ6},εὐγοη τ Ρ.345(Ν. 
91.516); 2. ἰοάρίνηισ, (ΟΠ Α]ς ἀεί. τί (Ὁ 2.1.1 Ὁ.176.3; Η.2.208Ε); ἐδ. 
τι(4 Ὁ 2.1.3 Ὁ.49.πὸ; 5534); 3. ὑμέδῆηρ, πομδε, 10. βου, ΕΡΊρλ.3ς 
(Μ.41.69Ὰ}; [νμεοπτΝ νυν (Μ.03.1676.Ὰ}. 

᾿ Ἐῤσοσπρίδιον, τό, ὑερείαδῖε, Ῥ4}}. ἢ. 1 αμς5.38(0.122.14; ὀσπρίων Μ.34. 
1104}). 

ὀσπριοπώλης, ὁ, ὁ τοῦο ἀξαὶς ἐπι ρεῖσε, ΝῚ].ρ}.2.563 τ ((Μ.70. 
4330). 

Ξὀσπριοφάγος, ῥμἰδετξαίΐηρ, ἘΕυβί σα. (Μ.18.7454). 
Ῥρυσσαῖοι (Ὀσσηνοί), οἱ, ΟΞεαέαηξ, ΤΑ τα Όε 5 οἵ ἃ [ϑν 18}. βεοὶ 

σοπηδοίοα στ ΕἸσΒοζαῖτοβ, ΕΡΙΡμ εν τρ χ(Ρ.217.το; Μ,41,261ΑᾺ}); 
ἡ αἴρεσις...τῶν ᾿Οσσηνῶν. «ἡ πολιτευομένη..«τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων πολι- 
τείαν.. «μόνον δὲ {τῷ ἀπαγορεύειν τὰς βίβλους (Μωυσέως) ...σχίσμα 
«ἐργάζεται ἴδ.το.5(ρ.222.14; 2688); ᾽Ο. μετέστησαν ἀπὸ ᾿Ιουδαϊσμοῦ 
εἰς τὴν τῶν Σαμψαίων αἴρεσιν ἐδ.20.4(0.227.6; 2754}; 15.10.2(Ρ.210.6; 
2648); τὸ γένος τῶν ᾽Ο. ἑρμηνεύεται. ..στιβαρὸν γένος 16.{0.218.1, ν.}. 
᾿Οσσηνῶν 614}; ᾽Οσσηνοί, οἷ...ἰτχαμώτατοι ἑρμηνεύονται 14 ἀπ ας, 18 
(ρ.1τ68.1; Μ.41.4720). 

Ἐὀστέωσις, ἡ, δοηγν οιδεοίαμοε τῶν ποδῶν τὴν ὁ. ΘΟΡΗτΗ ν. ἀπαςὶ, 
(}1.02.11208) ; ΡΙατ, (τεπάοτῖπρ ΓΝ, ῥγοούς, 85 Ἰῃουρἢ ΤΊΣ, 

ϑομεθ), ΑΟ ἅρ..Ῥτος. ,1]ς,41.:21(Μ.87.22618). 
ὀστιάριος, (1,Αἴ. οείέαγη 5) οὐ ᾳ ἄσον; 1. ταᾶϑς, ἃ5 5 08ϊ,, ῥογίδν, 

ἀοον-ἔεερεν, ΟΟΡ(ς36)αει «(400 5 0.16.8; Η.2.12530); ΟΝΙς.(187} 
αεί,τ(Π.4.338); οὗ πιοπδβίεσυ, [εοηὶ. Νυ, ὅ γι δ(Μι03.τόϑοκ) ; ΤΠατ. 
ϑεμᾷ, ῥοοητ 63(}1.00.17414}; 2. πααΐ. 85 500 5ι., ῥογίεγ᾽ ς ἰοάσε, [Β68. 
Ὀοεμαησμ. 48(2.520Ὲ.; Μ.31.13120). 
ἜΝ δοπε-αγυΐμρ γυψὶν ὁ, ῬΑ]].υ Οἠγγςιτοίρ.124.6; Μ. 

47.60). 
Ξὀστρακάριος, ὁ ἐἰ6-παξεν, ΤΉΡΗπ,εὔγον Ὁ. 271(Μ.1ο8.8888)}. 
ὀστράκινος, οὗ εαγίμομιθαγο, ΠὨ10ΡΉ.2.1; τεῖχος...ὅ. τὴν τῶν ἐπὶ 

σοφίᾳ φυσώντων ἐκάλεσε διαλεκτικήν Ῥτος,Γ..1ς5. τό: 68. (}.87.2116Ὰ}; 
Το Μοβομιῥγαιτοῦ(Μ.8).3ο81.); ἢρ, (οἴ, Τυ4.7:1τ6, 2οτ. 4:7) εἴη δ᾽ 
ἂν λύχνος αὐτοῦ 56. Ὁ γ151}...τὸ ἀνθρώπειον σκῆνος, δι᾿ οὗ δίκην ὁ. 
σκεύους... «τὰς τοῦ ἰδίου φωτὸς ἀκτῖνας..«ἐξέλαμψεν Ἐλι5.41.ε.7.2(0.335. 
20: Μ.22.5488); οἷόν τι σκεῦος ὅ, ..- ὁ ἄνθρωπος εἷς γῆν ἀναλύεται (τ. 
Ννϑ5.0γ εαἰξεΐ, Β(ρ.42.1; Μ.45.338}); ΤΝΉ πανν.Ο(Μ.79.66 08); οὗ πιδῃ 
αἴϊτου ἘΔ}1] ἡμᾶς...ἡ παρακοὴ...ὁ, ἐποίησεν το γ85.λομι.7 τῷ Οαηὶ. 
(Μ.44.9120). 

ὀστρακίτης, ὁ, ἃ Κιπά οἱ 9ηακ8, ἘρΙρἢ ἤαεγ.4ο.δίρ.9ο.5; Μ.41. 

6024); 1δ.57.1ο(ρ.357.14:; τοορ0). 
ἀρανς ρὰυε {πε σγσίεγ- εἰ}, Βορδτ. Ηρ Ογν εἰ 10.34(}.87. 

35318). 
ὀστρακόεις, ροεῖ, ἴοΥ ὀστράκινος, {κε εαγίμεπιθαγε, Οὐ ΝᾺ 2. ταν». 

1.2.1.545(Μ..27.562.}.. 
ὄστρακον, τό, “Πε]1- ἢ, Οτιεονιμι ἴῃ ΜΈ χο (0.9.6; Μ.13.8528), 
ἀστρακώδης, ἐεσίασοοιξ, Ἰδπος τὸ ὁ, ςμε1} οἵ δῇ αἰτηοηά, ΟἸγρ. 

Ἐφ τι (Μ.93.6170. 
Ἐδστωσις, ἡ, ἠογηιαϊίοη ὁ ὗσηπε, σε. 5, ἠεχ.τ23ο(Ν.92.15204}. 
ὀσφραντικός, οἰΐαείονν τῆς ὁ. αἰσθήσεως ΟΥ̓ Ν γβ5,ἤονι,3 1. Οαηϊ. 

(Μ.44.8210); Μαχ.απιδὶρ. (Μ.01.12488). 
ὄσφρησις, ἡ, 1. Ξέηδε οὗ φηιεὶΐ, βρισιυϑ! τῶν Χριστοῦ μύρων 

ἀντιλαμβάνεται ἡ τῆς ψυχῆς ὅ. Ηΐρρ.".7 ἴθ. Ῥγι(ρίχδοιιο; Μ,10, 
6Σ7Β); εἰκὼν. «τοῦ δὲ θυμοῦ ἐστιν ἡ ὁ. Μαχιανηδιρ. (ΜΟΙ. 12480); 
2. τη, οάομν, ΟἸοτη. ῥαεά.2.8(0.191.18; Μ.8.4734}; ΟΠ γβίρρ. μεν 
70. Βαρί.5(0.35.6); Ογτίας.1α5.(5. ΒΒΑ͂ΥΨ Ρ.132; 46 1 Ρ».286); τηεῖ, 
θανάτου λύσιν καὶ ἀναστάσεως ὄσφρησιν τοῖς ἀνθρώποις εὐαγγελίζονται 
[35ς, δικαῖοι] Β85.8ε}.0γ.4.1(}1.8ς.640). 

ὀσφρητικός, οἰ[αείονγ αἰσθήσεσι ταῖς ὁ. Οντισάον,12(1.4158); τὰ ὁ. 
οἰ αείονν ογραπ, (μτυϑβ.ἤοηι. 5.5 ἵπι ΖΊ Πόςς.(11.5448). 

ὅταν, ἴ. τυὐεμευεξν, σ. ορί. οἱ.. .τρυγῶντες ὅταν εἰς τοῦτο καταλή- 
ξειαν πόνων χαίροντες ἀλαλάζουσιν Οντ.}5.2.5(2.3400}; 6. ᾿γε5, [ηα]ς,, 
Αἰ υυΜποη.2ο(Μ.26.8754}); ΟΠ γγβ.λοηι.2.2 τι ΤῊ. (11.7460}; Ια. 



Ψ 
ΟτΤε 

ἀοη!.17.2 ἐμ Τί αι θ40Ε); ς. δου, ἱπάϊς. ἰ4,᾿ση!.1.2.3 ἐπ (οἱ, (τι. 
41:6}; 2. -- ὅτε, τοῆδη; ο. ἴπαᾶϊς,, Θιοά σεη.τ: τ4(}.32.15644); ὅτ. 
Νυφ9. ἠοη.3 ἴῃ Οαη! (Μ.44.8τ60) ; 18. γί(οτΖτὴ. 

ὅτε, εἴηοῦ, Ομγνϑ. μοι. 2 8.4 ἴῃ Ηεῦ.(12.2618). 
ὅτι, 1. ἐπαΐ, πυϊτοαποὶπρ δῇ οδ]εσεῖνα οἰδιιβθ, δέου ἃ που οὗ 5αῪ- 

ἴῃρ ἔο! να ὃν τοῦ : δοθείσης τῆς ἐπαγγελίας τοῦ ὅτι σωθήσεται κατὰ 
καιροὺς ὃ ᾿Ισραήλ Ονγ.15.5.4(2.8300) ; 10.(8430); 2. υβοᾶ ΦἢΠΠρεἸςα]ὶν ; 
8. -- δῆλον ὅτι 11 τς ῥίατη {παὶ εἰ γὰρ μὴ ἐγένετο τὰ γεγενημένα, ...ὅτι 
ταῦτα πλάττειν φιλονεικοῦντες..«τῷ θεῷ προσκρούειν ἔμελλον (Ὦγγβ. 
ἄορι. 5.4 ἦμι τον. (το. 388); 10.(380}; Ὁ. τΞ. αἴτιον ὅτε τὶ ἐς δείαμδε εἰ 
δὲ οὐκ αἰσθάνῃ τῆς κουφότητος, ὅτι προθυμίαν...οὐκ ἔχεις 1δ.14.4(1το. 
122, ν.]. δῆλον ὅτι); ο, ἰο εἦοτσ ἐμαὶ, ας φυϊάόηες ἰπαὶ ὅτι γὰρ καὶ 
ἀποπνεῖν ἔμελλεν, ὁ Δουκᾶς φησιν ὅτι καὶ ᾿ἔμελλε τελευτᾶν᾽ τᾶ. ἤοηε. 
26.1 ἢ. ΜΕ() 3120); 10.82,3(7868); 14. ποη.42.2 ἴῃ ΤΟ ογ.(10.307Ὲ); 
οἱ. 41.4:6 ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα, οοτη- 
χηδηΐθα: πόθεν δῆλον ὅτι γεγόναμεν υἱοΐ;...ὅτι τὰ πνεῦμα... ἐλάβομεν 
Ἰ4,εοναηη τ σαϊ,4:6(1ο.7058) ; οὐ γὰρ ἂν ἐτολμήσαμεν προσαγορεῦσαι 
τὸν θεὸν... «μὴ τοῦ τῆς υἱοθεσίας ἀξιωθέντες χαρίσματος, ἀναντίρρητος 
δὲ ἡ ἀπόδειξις Τάτ, Οαΐ,4.:6(3.382); ἅ. πόθεν ὅτι ἤοῖῦ τοῦ ἑποῖῦ ἐπαὶ 
τοῖς ζητοῦσι μαθεῖν πόθεν ὅτι ἁπόστολός εἶμι (ἢγνϑ. ο»γ.21.2 πὶ τον, 
(το.1818); ἰ4,ἠοηι.2.4 ἴηι Μ1|.(7.278}; 14.ἢοη4.2.3 1. 2 Τὴν, (ττ.670Ὰ}; 
ῷ. ἰηθετίοα ΡΙδοημαβελσα}}ν δὔοῦ νάτίουβ οομυπηοιίίουβ δρᾶ δα- 
νεῖθ5: πῶς ὅτι ΟἵΥΑ(εἷς.4.86(ρ.357.14, ν.1. ἔτι Μ.11.1161Ὰ}; πόθεν ὅτι 
1δ.(ρ.357.21; 11618); ἐπειδὴ ὅτι Μας,Αςρ.λοηι.:2.6(Μ.34.5 606) ; πλὴν 
ἀλλ᾽ ὅτι Βα5.Πεχ.3.τ(1.22Ὰ ; Μ.20.520); πάντως ὅτι (σῃςεί. 4.5.1. 
23; ΟΥ Ν 85. Εμη.2(2 Ρ.132.το; πάντως Μ.45.5774); ἘΡΙΡΗ ἤαεν.66.82 
(Ρ 1241; Μ.42.1570}); Οἢγχυν5.ἠον.4.2 ἦη ῬΑ (ατ.22τὸ); 4. Ξε ὥστε, 
50 ἰμαὶ: ο. ἰαδη., Ὀνγιδον ῥαξεῖ, (55. 200Ὲ}; ο. ἰπάϊο., αἰΐζεσ οὕτως, 
ΟΠ συβιλομι.24.2 τη ΗεΡ.(12,2228); ἰά,μομι.26.6 ἴῃ Μ|Ί.(7.3220); 1ά. 
ἤ01.1.4 μι ΜΠ (απ. 2000); αἴτοσ τοσοῦτον, Ἰά.ἦσηι.12.2 ἐς Μ|Ὶ(Ὶ. 
1621}; 0.30. γ(3518); 5. ἔν, ἰαϊχοάιυιοίησ ἃ ταδί οἰδυβο, δγς. 
(Ρ.1ο.20). 

ὅτιπερ, 1. Ἰπιγοσυοίηρ δῇ οὈ]εοέϊνε οἶδιιβο, ἐμαὶ μανθάνομεν ὅ.. 
προνοεῖ (ὮτγΞς, πομι.28.,3 τῳ. Μϊ.(7.33}Ὲ)}} ῬΆΠοβο, 6.9. 11(Μ.6ς, Ε71}}} ἢ 
Ἰηβοχίβα Ρ]δο δ βσδ! ν ἴῃ ἱπετοάθοπρ ἃ ααοΐαίίοη, ΡᾺ}].}.} ππ5.1τ8 
(Ρ.48.1τ, ν.]: ὅτι Μ.24.1οπ18}); 16.26(0.1ο7.4; 11700}; 18.47(0.128,2; 
1106}; 2. δεεαμξέ, εἴπες, Ἐλπι5.}..6.1τ.1.8(Μ.20,528); Ῥ]Π]οϑι.}.6.0.6(Μ. 
65.5720) ; 1.0.1 ξ(ςβοο); Ἶο. 1), [ο.3.το(Μ.04.το2ο0). 

πὀτιποτοῦν, αὐ ἀην ἐζηέ, ΟΥνοοητη ἵν 4|0π6.6(0.484.20:; Μ.τ3. 

13848). 
ὀτραλέος, Ξτῆαγῤ ὁ. ΕΣ ΤῊΣ {τ  ΙΡῚ} δε. 4.41 ἀρ. οπβί.07.5...20 

(Ρ.186.4; Μ.20,1300Ὰ}. 
οὐ, ποί; 1. υδεα ᾿ῃβῖεδά οἵ μή ἴῃ {8 Ῥτοϊαβὶβ οἵ ἃ οοπαϊκίοπαὶ 

οἶαιιβε εἰ γὰρ βασιλεὺς..«.τὸ σύνολον οὐ παρορᾷ... Αἰ υὐπειχοιχ(Μ.2ς. 
1120}; Β45.Επῆ.2.ττίι.2460 , Μ.20. 5020) ; Οντιαάον. "(χα 2308) :2. υϑεά 
ἰηῖοϑα οὗ μή ψΙΠ ἃ Ρίορῖ. τ] ἢ. σαῃ θὲ γοϑοϊνβ τπἴο {πῸ ῥχοΐαβὶβ 
οἵ αὶ σοπ ]0Π8] οἶδυβα εἰ γάρ, οὐ γινομένων σημείων, οἱ πλεονεκτή- 
μασιν ἑτέροις κομῶντες... (ὨΓγ5.ἰοτη.32.7 τη 141.{7.375Ὲ}; Ὀγτιαάογ.τ 
(1.170}; Μαχ.δελοῖ, ἀ.η.7.1(}1.4.24τ0}; 3. υϑοεὰ ἢ [πὰ Ρῖορ]. 65 
Βαρδὶ. ὙΏΘτα ΤΠΘΥῈ 15 ἀἰβίποι τοίουθησα ἴο ἃ ἴαςξ τὸν υἱὸν ἀναγ- 
κάσεις ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρεληλυθέναι ΟτΝ 2.0γ..ο.β(Μ.3ς. 
το, 50); ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα γεγένηται ἘΡΙΡΠ.λαε.69. πο(ρ.2ο8.2; 
Μ.42.2918}; μτγβ,ἤοη;, 4.3 τὴ Ηεὖ (:. 430); 1δ.22.1(2028}; 4. υξρά 
Ἰηδέθαα οὗ μή ἴῃ 8 ΡΤ ΣΙ οα οὔ με ἐπιχλευάσητε Ἐρβχ. 2.1ο7Ὰ; 
δ. δε ΕἸΠΈ] 4 }}ν ̓ ἰπϑίεαᾷ οἵ οὐ μόνον : ὥστε ἀναβῆναί σε ἐκεῖ' καὶ τὸ 
δὴ μεῖζον, οὐχ ὥστε ἀναβῆναι, ἀλλ' ὥστε καὶ ἑτέρους ἀνάγειν (Ὦγγϑ. 
λοπι12.4 ἴθ ΜΕ(7.1668); 1.68, (6108); Ἰά ἤονη.11.4 [7 ἔρῤλιζιι. 
850); ᾿ 6. ἰηβουίθα ρ]θοηαϑοαν Ὀθίοτα μετ᾽ οὐ πολύ: ὅπερ καὶ γέγονεν 
οὐ μετ᾽ οὐ πολύ Οἤγοη. ας. ρ.τ28(Μ.92.3250) ; ἐδ. .258(629Ὰ) ; 1Ὁ. 

Ρ.271(6898). 
οὐαί, ἐχοϊαπιαίοι οὗ ρϑίῃ δῃηά δηρεοῦ, αἰ} τὸῦέ ]; 88 ϑυδ]εςὶ οὗ 

βοηΐθηςς οὐαὶ ἔχει τὸν δεχόμενον αὐτόμ [)έάαδε. 7ας.5.τίρ.70.10). 
οὗας, τό, ροεί. ἴοτ οὖς ἐαγ δεξιὸν οὗας ΝΟΠΏ, ραν. .70.18:το(Μ,,43. 

8824). 
οὐδαμινός, τυογιἶ655, ροοά ἐογ ποιηρ; οὗ ῬΘΙΒΟΏβ, ἘΡΙΡδ αηε.80 

(ρ.11ο.1ο; Μ,41.1814}; ΟΠχνβιλσηι τ ὁ τῷ. ἘΡΠι(ττ. 885); νυ: δ: ς 
(Γ.60.760Α) ; οὗ «πίπρο, ΝΙ}..,}.2.1χ4τ(}.79.2640); ΕἘπ5.41.δἐγνητ.- 
12(Μ.86,4370); τά...οὐ. τῶν ἀφθάρτων προκρῖναι καὶ αἰωνίων 170... 
8,7. 24(Μ «οὔ. ΙΟϑ5Ὰ}); οὗ αρϑίγαςϊβ, Νεςξ, Τλ4γ.3(}}.30.18240); (Ἶτγϑ5. 
ἢιοη!.23.1 ἴω ΜΈΠὲ.(].284Ὲ); 1514.Ῥὲὲ].Ἐρ}.2.156(Μ.78,6008); ἐοπιρ. οὐ- 
δαμινέστερος (Πγγβ5,ἤοηι.2.4 ἐπ ΤΊ, (ττ,Ἴ420); ΙΔ ἄσηι.ο. 5 τη Η ἐν. (12. 
1000}; 1Ὁ.32.3(300})}; πειιξ, 45 βι088., τοσγιἐἰεοδησες λόγισαι τὸ οὐ. 
τῶν παρόντων πραγμάτων ἰἸᾷ Ἀοῦρ, 1.2 ἦρ 2 ΤῊξος (τΣ. 5130); ζύδεϑ. 
ΝαΖ. ἄτα. τ4ο(Μ.28.1ο48.4}. 

οὐδενία, ἡ, ποϊίηρησος, τυογιεσδηξες, 85 Ῥοϊτα ἴουτη οἵ 56]- 
ἀορτοοίαίίομ οὐ παρακούσῃ τῆς ἡμῶν οὐ, ΝῚ ἐῤὈ.4.1(Μ.70.: 524}; 

977 οὐράνιος 

Μακχ.δρ.4Ἐ(Μιρτ 490); ἔταγν. ὑπερ τῆς ἐμῆς τοῦ προσφέροντός σοι οὐ. 
καὶ παντὸς τοῦ κλήρου ΓἸαρ.(ὐηςί. Αῤῥ.8.12.41. 

οὐδέπω, 1. πεῦεν γεί αἱ σπν ἰδ; ταβετῖεα οθοηδδι αν αἴζευ 
οὔπω, ΟΒγνβ οι 6 8.4 τ Μ|.().6768); 2. ὃν πο ιδαμς, Οἵ (εἰς.2.72 
(ρ 14.123; Μ.11.909Ὰ}. 

Ἐροὐδόλως, ἴογ οὐδ᾽ ὅλως, ποὶ αἱ αἰΐ, ἀτῃ..ρ.4{4ρ.1.18.7(}Μ4.25.5326.); 
Βαυῖ. Βα 655. ἤσαν. (Μ.104.14204). 

Ῥοὐδοπόθεν, ἤτοι: πὸ ῥίαεε, ἘλτΒ6). ας ἐῤΡ. Ραμ (Μ8ς. γ;0). 
Ἐοὐετρανίζω, (εἴ. 54.) γεέγε ἤγον ἀμέν, ἘΡῚΡΠ ιη5.20(Μ.43.2600). 
οὐέτρανος, ὁ, (1,Αἴ. σνείεγαημ 5) υείεγαη, ἘΡΊΡΗ ̓ αϑν. 66.1(0.13.21; 

Μ.42.20Ὰ). 
Τιπάτ ϑιυά, ἐρ,. 2) (1.99. Ἀρύθενής, 

12170). 
["]οὐθενία (οὐϑένεια), ἡ, -- οὐδενία, Ἐπι5,,0 5.38 :6(Ν.24,400); κατά 

γε τὴν ἐμὴν οὐθένειαν ΔΊΠ..41,2.15(}}.26.1778}. 
Ἐοὐθενότης, ἡ, ποϊιέηρηεες, τοογί 655,55; ἃ5 ῬΟ] τα ἴογηι οὗ 561}- 

ἀερεςοϊβιίοι, Τεοπί Ν υ. 70. Εἴδενι. 3(Ρ.9.22); {]0.6].ῥοεμῖ. (Μ.88. 
τϑοόο); Τῃάτιϑευδ.ρῥιι. 33(Μ.00.1020}). 

Κοὐικάριος, ὁ, (1.αἵ. υἱεαγμδ) ἀσρωῖγ; 1. οἵ ἀερευῖν οὗ ἃ ῥγαἐεοίι5 
Ῥγαείογίιες, υἱξαν οἵ δ1ὶ ἸΤΩΡΘΤΊΔῚ ἀϊοοθβα, Ὁοηβίρ. Ελι5. ἢ... 1τοι6.4(Μ. 
20.8028); Οἦγομ. Βαξεΐ.Ρ.2901(Μ.02.7454); 2. οὗ ἀδρυῖν οὗ 8 ῥγέξεί τοῦ 
καβιδαρίου Ἀναστασίου οὐ. πρεσβυτέρου ΑΜΑ͂ 5.226; ν. Ἐβικάριος. 

οὔλιμος, ὀαπεξωϊ, νας. δὲδ.1τ2.221 (ςΟΠ]. ἕοσ οὔλαμος). 
οὐλόθριξ, τοτίᾷᾳ σγὶγ παῖνγ, δος, οὐλόθριξιν; οἵ (τοι, 110.Ὁ.6ῤ.Ψ 

ΤΑΡ  3(Μ.05.3400). . 
Ἐοὐλοξανθόκομος, «ὐἱὦ [αν οὠγὶν μαῖν, Οκγοη. Βασοῖ. Ρ.3τ2(}4.92. 

τυογι 655, τηϑῖρη βεσηϊ, 

930). 
Ἀοὐλόξανθος, τὐεἐΐ Καὶν εμγὶς, 70. Μ 4], εἤγοι.τ2 Ρ.283(Μ. οτλ.). 
οὗὖλος, τοοοίΐγ, Ἰδπςθ, οὗ Παὶϊγ, ἐγέσρ, σμεγίν » ἴδθτη, 45 βυιδβί,, σωγὶν 

μαῖν, (οτιεί, ΑΡρ.1.3.το. 
Ἐροὐλωτικός, καπξίηρ εἰοαϊγίσαίίοη;, Βορῆτγ Η κομ .(Μ.87.33658). 
Ἐρὐραλύφιος, αποϊμέεά τοϊΐ ὠγῖηδ; οἵ (ομδίαπεμπε (Οργοη για, 

Τματϑιαα,6Ὀ.2.717(Μ4.00.14160). 
οὐρανίδης, ἠεαυεηῖν, τ. Νὰ Ζ.εαγηι.χ.1.20.15(Μ..37.5ο8.}. 
οὐράνιος, Α. ἀεαυεμῖν, ρενίαϊπτηρ ἰο ἐπα δὴν; οἱ β]διιβηΐβ, Τ[αδι. 

Ζαῤροΐ.5.2(Μ.6.4528); οὗ πεάνϑηὶν Ὀοα ε5 ἄστρα...σὺν τῷ οὐ, κόσμῳ 
Ασίβειαῤοῖ, 4.2; Οτιἤοηι το. τπ 76γ.(ρ.76.22; Μ.13,3654). 

Β. ἀεαυεπῖν, ἀτυῖπε, ερισείμαὶ, ΟρΡ. βαυίθϊν, ταϑίοσιδὶ ; ὃν ραρδῃ ; 
οὗ ροάβ, Αὐμπεπαρίερ.23.6(}.6.945.4); ἱὰ αἀάγεββ ἴο Ῥεχβίαῃ Κίηρ ἡ 
οὐ. σου θειότης Ῥενς.(ῃ.2.20); 2. οἱ ἀοα, ὕγναε..5 10.3.24}; τὸ οὐ. μὴ 
καθορῶντες φῶς...τὸ γήϊνον ἐπιζητοῦσιν οὐδεμίαν ἔχον δυναστείαν 
τῆς οὐ, θεότητος (οπδί.Δρ.ε].ὉνΖ.᾿.6.2.7.20(Μ.85.1237}0); 3 
Γροβ, ΟἸει. ραεά,τοτ(ρ.90.12; Μ.8.2498) ; οὗ ΟὨ βου 5 Ὀἰστῃ Χριστοῖο 
γενέθλης οὐ. Ογας. δ1Ὁ.8.484; ἀπ ἰφαςῃηρ οὐ, διδασκαλίᾳ θεοποιῶν 
τὸν ἄνθρωπον ΓΟἸετη ῥγοϊ, ττίρ.81.1; Μ.8,2334); 4. οἱ Ξριπῖυα θείηρϑ, 
Τυβι ἀϊαἰ.131.3(Μ.6.7814}; ζωὴ τὸ πνεῦμα, τὸ τῶν οὐ. δυνάμεων 
ἀποτελεστικόν Τυιάντῃ ({Β45.) ἔμεη, (..3020 ; Μ.20.7280); τοῖς οὐ. 
πυλωροῖς προμηνύοντες τοῦ παμβασιλέως. .«τὴν εἴσοδον Ῥγοοὶ ΟΡ κονη. 
1.3(Μ.65.8360); θεῖα καὶ οὐ. τάγματα Ὀιομ Ασ. ο. λ.4.3(Ν{.3.το68); τῶν 
οὐ. νόων ἱεραρχίας 1Ὁ.1.2(1214); 1.2, 2(149}); αἱ. "ἅγιαι τῶν οὐ. 
οὐσιῶν διακοσμήσεις 1Ὁ.4.2(180Α) ; Σ θεολόγοι πάσας.. «τὰς οὐ. οὐσίας 
ἀγγέλους καλοῦσι 1δ.5.τ(το6Β); τῶν οὐ. ἀρχῶν καὶ ἀποπερατώσεων 
αἰτία, τἀγαθόν 1ἃ.4....4.4(}4.3.6078); τῶν οὐ. ἱεραρχιῶν μίμησιν 1ἃ.ε.ἢ.. 
τι3(210); 1δι(1240); Ἰ4.4.}..6.3.50}..2..374}; 5. οὗἨ Ὠδάνθη]ν οὐ ἔαζατα 
ἴδ, οἴμεσ "ποχά, γας. δ1δ.8,47ς; μεταβᾶσα ἴβ3ς. ἡ ψυχή]...τῆς οὐ. 
συνουσίας τῶν ἐλαττόνων μετουσίαν ἐπεπόθησεν Ταϊ.ογαϊ.2ο(Ρ.22.14; 
Μ.6.8ς2.); Μεῖῃ, ἐγη}.4.5 (0.50.2; Μ.18.038); Επι5.υ.(,1.2(ρ.7.24;} Μ 
20.0120); {]Πυ8:.ποηαγελ.6(}.6.3258); 6. οὗ πεανομὶν Ὀχεδά: το, 
τϑηπᾶ τῆς οὐ, καὶ θείας τροφῆς τὸ μνημόσυνον (]επὶ.5!7.2.1ττ(ρ.120. 
12; Μ.8.0854); ἃ5 θοᾶν οἵ (ῃγβι, ἰπτεσρτεϊεὰ οἵ Ὀδυγοὴ ἡ σάρξ 
τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐστιν, ᾿ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐκκλησία', 'ἄρτος οὐ.", συναγωγὴ 
εὐλογημένη (Ἰετη, ἔχε, Τὐάοι τπίριαιτ αι; Μ.9.6648); οἱ ( γίβι 5 νοχὰβ 
αὐτὰ εἶναι τὰ ῥήματα... .τὴν σάρκα καὶ τὸ αἷμα, ὧν ὃ μετέχων..«ὡσανεὶ 
ἄρτῳ οὐ. τρεφόμενος τῆς οὖ. μεθέξει ζωῆς Ἐπ5.6.1}}.3.12(Ρ.168.24; Μ. 
24.1024Ὰ}); ΕΠ τ ]βτίς, γε ἤσεν.4.τ8,5(Μ,7.10288) οἱξ, 5. εὐχαριστία ; 
ἡ τροφὴ...-τουτέστιν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σαρκούμενον, ἁγιαζομένη 
σὰρξ οὐ. (Ἰεγη.ῥσεά,τιδίρ.ττ6.4; Μ.8,3018); ἀλλαχοῦ τὸ ἅγιον πνεῦμα 
καλεῖ ἄρτον οὐ, λέγων' τὰν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. 
ἐδίδαξε γὰρ ἡμᾶς ἐν τῇ εὐχῇ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι αἰτεῖν τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, 
τουτέστι τὸν μέλλοντα, οὗ ἀπαρχὴν ἔχομεν ἐν τῇ νῦν ζωῇ, τῆς σαρκὸς 
τοῦ κυρίου μεταλαμβάνοντες, ... πνεῦμα γὰρ ζωοποιοῦν ἡ σάρξ ἐστι 
τοῦ κυρίου ΑἸ ἵμειο ς..4γ.τὴ(Μ.26.1ο128}; οὗ, ἐπὶ δεῖπνον... .τὸ μέγα 
καὶ οὐ. ... κληθέντες Ἰὰ.ἐρ. {[ε5|.4ο(ρ.206.27; Μ,26.1 4404}; «εἴ, ἵνα.. τὴν 
σάρκα βρῶσιν ἄνωθεν οὐ, καὶ πνευματικὴν τροφὴν..-«μάθωσιν Ἰᾷ,εἐῤ. 
δ έγα}.4.το( Μ.26.668.Α}); 1}. 7Ίας(Ρ.χ8ο.16); δ.(0.232.1}}; τοῦ, ΒΜΨΥ, 
Ῥτοςὶ. ΟΡ σπημηΐ (Μ.8ς.4408), Μοά, ἄοννι.2(Μ.86.,328:4) οἶος, 5. 



“ οὐρανίων 

ἄρτος ; ἤ. οὗ Ὀαρτίϑχη, τεῦ, ΗςΡ.6:4 ἐπὶ μὲν τοῖς ἀτελέσιν ἐστὶ συγ- 
γνώμη" ἐπὶ δὲ τοῖς γευσαμένοις τῆς οὐ, δωρεᾶς..«οὐδεμία περιλείπεται 
συγγνώμης ἀπολογία ΤὨΏρπιγροι, Κνατίρ.γ6.10; Μ.1ο,241τ4}; 8. οὗ 
ἀϊνίῃε ρτδος, Οτιργίης,3.τ αϑ(ρ.216.6; Μ.ττ. 2724); 1δ.4.τ.6(ρ.302.3; 
2534}; ἰάιμοηι. τ. 7 ἰὴ {6} (ρΡ.5.τ8; Μ.13.2618); (οπβί, ἀρ. ΤῊΔΈ.᾿.6.1. 
τοιτίι.772); 9. οἵ ϑρ' ἴα] Ἡρῃῖ, (οπβῖ.}Ρ.Ελιβ5.υ.(.3.6ο(ρ.τοϑ, 27; 
Μ.20.1122}}; Ῥίάντα. Τγίμ.2.τ(Μ.50. 4528); 10. οὗ βρίτζα4} τπθὴ ἡ 
σὰρξ τοῦ κυρίου..«τοὺς οὐ. τῶν ἀνθρώπων εἰς ἀφθαρσίαν ἐκτρέφων (Ἰετη, 
»αθά.τιΟίρ.ττ18.8; Μ.8.3058); οὐρανίέους..«πατέρας τοὺς πνευματικοὺς 
καλεῖται, Ερ᾿.3:ττᾷ. 420); οἵ ΤΏ] ΟΡΡ. Δ ΌΟΠΘΙ ογεαίατεβ, ΟΟ5Π|. 
1π4.10Ρ.3(}1.88, 1560); ; μόνος ὦ ἄνθρωπος.. «ὡς λογικὸς καὶ οὖ, μέλλων 
εἶναι, ἀναλόγως τὸ σχῆμα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ ἐδέξατο 10.(1518); 
11. οὗ (μυιβεῖδη πολιτεία, ΟΥΎ ξγ.102 1ῃ. Παρ. (0.272.6; Μ.13,6538); 
Αἴ, 6ρ.4ἐρ.11Ὁ. τ(Μ. 25.540}; Ογγ. Η «Ῥτοραίεεῖι. 1; 12. ἴῃ σξῃ. μελε- 
τήσας ἐνθένδε ἅγίαν συνήλυσιν ἀγάπης, οὐ. δι ληοίαν ΟἸοπι «ῥαεά. 2.1 
(Ρ.157.25; Μ.8,3884}; οὐ. ἐστι πόμα 50, νἹτρΊΠΙν]-...ὁ νυμφίος ὅπερ 
τέθεικε ΘΊΠ ἐγ ῤῥιιτίρ.133.31; Μ.18.2000); τὴν καρδίαν τῶν κακῶν 
οὐρανίῳ καθάρατε λογισμῷ Ποῖ Οἴόηι.ττ.28; Μωυσῆς... «ποιμαίνων... 
τῆς ὁμιλίας τῆς οὐ. ἠξιώθη Βα. 017.23.3(2.1871; Μ.31.5938); εὐχώ- 
μεθα...τῆς οὐ, ἐλπίδος, εὐέλπιδες, Χριστῷ πιστεύοντες Ῥτοο ΟΡ λον. 
τοί Μ.6:.8274}); ἡ ἀγαθὴ πάντων αἰτία... «πάντα θεῖα φῶτα καὶ...«λόγους 
οὖ. ἀπολιμπάνουσα Ὠίοτι. ΑΥφηγοί,τ.2(8.2.τοοοῦ) ; οἱ ἤδανθηΐν Τεσα- 
586π|, (στα. π4.ἰοΡ.2(Μ.88.720); ν. οὐρανόπολις; 13. πιϑυζ, 85 5 051., 
οὗ {πῖηρβ ἴπ πθανθῃ 85 οσεαξεά Ὧν σοᾶ ψῆο πιδάε βατίμν {ππρθ 
αἶδο τὸν ποιητὴν τῶν οὐ, καὶ γηΐνων ἁπάντων Ταβί, Σαῤοῖ,58,1(}].6, 
416Α}; [τεπιζαέγ.τ.το, 3(}1.7.5564}); Ο]ετη.οἐν.3.7(0.224.8; Μ.8.11648}; 
Ῥτος ΟΡ λορι.τ.3(}1,65.8260); 25. ονγ]εοῖ οἵ οοπίετηρ Δ ρα, 7ι8ῖ. 
ταῤοΐ. 44.0(Μ.6. 396 Α); ; οὗ ΒΡ! ΓΙΓῸΆ] τἈ]ηρ5 ἴπ σςη. ἐργάζεται... ὦ σωτὴρ 
««εἰς πόθον τῶν οὐ. ἀνάγων ΑἸΒ.ἤη6.321τ.2(Ν. 25. 1408); 14.4Ρ.7ου.τῷ}}. 
γ6. 813Β)00. ΤῊ ΔΕ.ἦ..6.4.3.1; ΟὨγνβ οι. 63.1 τη 70.(8.316Ὰ); ἀντίδος 
αὐτοῖς ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ οὐ., ἀντὶ τῶν φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα [.1|..7αἐ. 
(0.212. 12). 

οὐρανίων, ὁ, ἀδαυεμῖν ῥεΐίηρ, Ὅγας. 1.5.6; δι, ΝΖ. ἐγ Ή1.1.2.2. 
ὅδο(. 31. 681.). 

οὐρανίως, ἴα ᾿θραυεηΐν «Ωγ ἱεραρχικῷς καὶ οὐ. τελεσιουργεῖν 

Τοπ. Ασ. . ἢ.5.3.5(}1.3.5134}.Ψ 
οὐρανοβάμων, ἰγασεγοίηρ, φεαϊησ ᾿εαύδη; τοῦ...οὐ, Διονυσίου ΤΥ, 

7αε.(Ρ.τὴ8.3}; εαἰ, Αβοε.τό: τό(Ρ.420.2τ). 
οὐρανοβατ-έω, τα ἴῃ ᾿φαυεη, σεαΐς ᾿εαυεη δίπους [53.. ὁ ἄνθρω- 

πος ].. «ὡς μέλλων ἵπτασθαι καὶ «-εῖν (οϑγ.1ηα. ἱορ. 1(Μ. 88, 1578); " οὗ ᾿ 

ἘΠΠ|6 ἢ, 1διπί(αδοο); βρι ταῖν, Ομγνβδαρ!.4(2.3740); “εἴτε τῇ 
διανοίᾳ Ν] Ἐρῥ.2.τοοί Μ.79.3205 4); [51.61.6 ρ}Ὀ.2.τ5τ(Μ.78.60 40). 

Ἐοὐρανοβάτης, ὁ, ο"6 τοῦο ἐγανέγοες ᾿φαῦξη: οὐ, ... εἰρωνενόμενος. 
τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἀέτιον ῬὨϊοΚΙ. ἦ.6.0.4(Μ 65. 560 .). 

Ἀρὐρανοβλέπτης, ὁ, 046 τοῦο Ξες ἤϑαυεη, ΟἈΥγϑίρρ. θη ΐη 70. 

Βαρὶ,2(Ρ.31.17). 
Ἐοὐρανογεώργητος, εὐ] σαίε ἴηι ἀδαυδη; οὗ ταϑπτα, Μασ ἀπέ. 

βαπ.6(Μ.47.ΧΊν11). 
Ἐροὐρανοδρομ-έω, ἐγανεγεε ἱμπα πεαυδης ; Οἵ ἘΠ] ΔῺ, (οι Τπά,10Ρ.ς 

(Μ.88.2608); δυνατὸν τοῖς ἀνθρώποις, θεοῦ θέλοντος, «-εῖν τὸ (1.88. 
2δοῦ, ν.]. οὐρανοβατεῖν ΜΊρπο). 

οὐρανοδρόμος, ἱγαυεγείηρ {πὲ μεαυδης; οἵ βῖδυβ, Ἐπ, ηψαϑίςτο 
(Ρ.46.21; Μ',18.6ς:2Α); οἵ ἘΠ Δ}, 1514.ὈῈ6]. ῬΡ». 2.37(Μ.γ8.48τΑᾺ}; Τίπι. 
Αμί. δ γηῖ. (1.86.240Ὰ}; ταδέ. λόγοι...οὐ, (60. Ῥ15.καγη.48.6; οἵ 5. 
Ῥαιΐ τὸν οὐ, ΤΟΙ Η.ν. 70. .4(Μ.94.4318); π᾿ βρίυτια] 5θηβθε ὦ 
μύστα..., ᾧ οὐ. 70.ΟἸΙτα, ραΞὶ, τ (Μ.88,12 050). 

Ἐοὐρανοδύναμος, ῥοτυενξμϊ τ πδαυέη, Ῥεγ5.(0.18.8 ; Μ.το, τοδΒ). 
οὐρανοειδής, ὁ} ἐεαυεμῖν ἀρῤῥέαγαπεε, τι Ν υϑ5 λοι 4 τὴ απ, 

(Μ..44.1τογ6}}. 
Ἐρὐρανομέτρης, ὁ, Πραυεμῖν 16 ΗΟ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον φησὶν [56. 

ῬΒουη115].. μεῖζον εἶναι τοῦ Χριστοῦ..«ὡς οὐ. τῶν ἀνεκδιηγήτων 
ἘρΊΡΠ λαεν.71.τ(Ρ.250.5; Μ1.42.3764). 

οὐρανομίμητος, ἡρηαϊηρ πεαυθη, οὐ. βίωσιν 1ο.ΟΠτα. Ξεαἰ. 4(Μ.88, 
6880) ; οὐ, ἐκκλησία 1 10.) ἁ ἀονπ. 6. χτ(}.06.,6770). 

Ἐοὐρανόμορφος, τυ πεαυδηΐν ἐἤαρε, πεαυση-ἶἶκε, Αρδῖῃ αν. 
1 πτϑίρ.6ο) ; Ῥτος..Οσμὲ.7:τ3(Μ.87.17378). 

Ἐρὐρανοπεμπής, σεηπὲ ἔγοῦι ἀεαυοι, Ῥενς.(Ὁ.0.1). 
οὐρανοπετής, ἤγίηρ ἱπγοιρῈ 'θ6 βδαυεέης; οἵ (οπβί,, Ἐὰε. ῳ.(.4.5ς 

(Ρ.1ο2.27; οὐρανοπέτης Μ.20.1120}; οὗ ΔΏΡΕΙ͂Β, Ἐπιβὲ. πιραεὶ. 2ο(ῃ.41. 
253; Μ.18.6520); 19.22(Ρ.52.1 ; 6600). 

Ἐρύρανόπνοος, ἀεαυόηῖν ϑεομίοα ἡ ῥοδωνιὰ τῶν οὐ. ἀρετῶν ΑἸδχ. 
54]. Βαγη. δ(ρ.4280). 

Ἐοὐρανοπόθητος, ἀεεϊγεά, ῥεϊουεά ὃν ἀφανεη, Ῥενς. (ρ.τ5.χῷ). 
᾿᾿οὐρανοποίησις, ἡ ἡ, »παϊτηρ μεαυεηῖν ἵνα καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὁμοίως τῷ 

οὐρανῷ. «πληρωθῇ τὸ θέλημα θεοῦ εἰς τὴν...οὐ, αὐτῆς ΟΥ.ογ.26.6(ρ. 363. 

9; Ματτιβοιο). 
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οὐρανὸς 

Ἐρὐρανοπολέω, ν. Ῥοὐρανοπορέω. 
οὐρανόπολις, ἡ, ἀεανεμῖὶν εἰν; οἵ πεανθὴν ογβαίθιη, (θη). 

ῥαεά.2. τ2ίρ. 228.11; Μ.8. 5400); τῆς οὐ, “Ιερουσαλήμ, ἣν..ἁ«φασιν... 
εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ψυχῶν Μεῖἢ. σγ».4.5(Ὁ.51.17; Μ.18.906Ὰ); ἰά, 
ἰφργτοίρ.464.15); παρα; 6.4.12(0.160.28; Μ.22.2844); ΤΟμγνβ, ἤσηι. 6 

(13.215). 
οὐρανοπολίτης, ὁ, ΡΞ οὗ μεανυεη, οἵ (ΒΥ ΒΔηβ πὰ ρέῃ. ἠλεὺ- 

θερώθημεν ἀπὸ τοῦ κόσμου, οὐ. γεγόναμεν καἰ. 1 εῖγ.2: το(ρ.56.11); 
σευ. ΟΡ ογ.2(Μ.08.2608}); τεῖ. Ὀαριβιη ἐν ὕδασι μήτρα κατεσκευά- 
ζετο οὐ οὐρανοπολέτας ὠδίνουσα Βα5.836].9γ.34.1τ(}7.8ς,3608}); ἴῃ ἔς 

αἴτεον ἀεαϊϊ καταλιπὼν τὸ σῶμα, οὐ. ἐγένετο 1} 41]. λποη.τδ.22(ρ.76. 
τι; Μ.34.1170}}; οἵ ΤΟ ῊΚ5 οἱ μὲν οὐ., ἡμεῖς δὲ οὐδὲ τῆς γῆς ἄξιοι 
ΟΒσυβ.λορι. 9.4 1: ΜΙΕ.(γ.6850}; οὗ. 1518.Ὁὲ].90}}.3.224(Μ.78,0164}; ἃ5 
Δ4]., οὗ πε 5οὰ], ΗΠ γρεσ.»ῃἘο".62(}1.79.14808); οὗ Πἶς, Ἐ70.}).8,.}.12 
(21.96.9728). 

Ἐρύὐρανοπορέω, ἰγατέγεε πδαῦεη ; οἵ ἘΠ||6Δ ἢ, Οὐβση. πα. ἐο.5(ΜΜ.88, 
2608) οἴ, οὐρανοπολῶν ἐδ. 0. ἤγοη Ραξελ..τ47(Μ.02.3614); πιεῖ., 
ΟΥΝΥυβ85.ν. Ερην.(Μ.46.84ςΑ}); Οὐϑτη, Με], σομοὶ, ρσοεγα.(Μ,38.346). 

Ἐρὐρανοπορία, ἡ, ἱγανεγείηρ οὗ μεαύέη, ον. Ατ..π.4.4(Μ.3.6078). 
Ἐρύρανοπόρος, ἐγαυεγδτης ἤεαυεη, Ἡ τ σγαρ. 8. τ (ρος; Μ.18, 

1578). 
"οὐρανοπράτης, ὁ, ομδ τοῆο 9ςεἰϊς βεαύεη, οὗ σοᾶ τοῖς λαβεῖν 

θέλουσιν αὐρανοπράτης (60.ὈΡ15.{εχ.4] 5(Μ. 92.1472). 
Ἐοὐρανοπρεπής, δεξιηρ πεαυεη τὴν ὁ.. εὐπρέπειαν τῆς “]ερονσα- 

λήμ ΟἸγτηρ. ΚΓ»  αη.2:τ(Μ.03.7368). 
Ἐρὐρανοπρόβλητος, ῥμὶ ξογτυαγά, ῥγοροΞξοά ὃν ποαῦξη οὐ. καὶ ἅγιον 

σταυρόν Τ(ητνπ. αἄον. (τι.8248). 
ποὐρανόπτης, ὁ, 016 τὸῖο 5εες ἐπε τγ, 1 δο5. ΝΖ. ταὶ τοί Μ.38, 

1073). 
οὐρανός, ὁ, τἂν, πεαυδη) 1. οἵ νΙ510[6 Πδανοπ ἴῃ σοη. ἐν ὅλῳ τῷ 

κόσμῳ...«παντὶ τῷ συστήματι τῷ ἐξ οὐ. καὶ γῆς ἢ ἐξ οὐρανῶν καὶ γῆς 
Οτ. 70.1.τ5(0.19.22; Μ.14.404); οὐ, καὶ ἡλίῳ..«τὴν τοῦ θεοῦ τιμὴν 
ἀνέθηκαν ΑἸΉ. σεμὶ ο(Ν].25.170); 1δ.27(520); ἄρτος οὐρανοῦ [1.6. τἸη8 ΠΑ] 
ὐνοὐκ ἐξ αὐτοῦ τοῦ οὐ., ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἀέρος Τμάϊ,φι.20 1. Εχ. (1144); 
83 δ]δεηθηΐῖ Μωσέως. «τεττάρων... στοιχείων. «μνημονεύσαντος, οὐ. καὶ 
γῆς καὶ ἀβύσσον καὶ ὕδατος Ἐπ5.ε.1}..3.2(0.142.30; Μι24.080Β); ὁ οὐ. 
τοῦτο γὰρ πέμπτον σῶμά φασι Τ0.1).[.0.1.4(Μ.04.1010}; οτάεγ ἀπ 
σουπροϑιίοα, ΔἸ... δόγαρ.τ τΒ(Μ.26.5720); εἴτε. «τις ἀναβλέπειν 
εἰς τὸν οὐ. βούλεται, ὁρᾷ τὴν τούτου διακόσμησιν 14 ἴπε.45..(Μ.2-. 
1774}; τινὲς Χριστιανίζειν νομιζόμενοι....σφαιρικὸν εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ 
οὐ. ὑπολαμβάνουσι, ἐκ τῶν ἡλιακῶν. .«.«ἐκλείψεων πλανώμενοι (Ὀβτη. 
Τη ἰοριατρ.(Μ.88.56.Ὰ}; ἀνομέα... μεγάλη τὸ ἀθετεῖν τὰ λόγια τοῦ 
θεοῦ, καὶ ἄντικρυς αὐτῶν τὸ σφαιρικὸν σχῆμα τῷ οὐ. δωρεῖσθαι 1.2 
(1280) ; τὸν οὖ. σῶμα λέγοντες εἶναι, περιέχειν λέγουσι τὸν πάντα 
κόσμον ἐδ. τ(600}; ποῖ ἱπβηῖτα οὐκ ἔστι... ἄπειρος ὁ οὐ. ... πεπερα- 
σμένος δὲ καὶ ἐν τέρματι' τὰ δὲ ὑπὲρ τοῦτον αἰῶνες οἱ κρείττονες... 
Τα ογαὶ,2ο(0.22.20; Μ,6.8ς2Α); κατὰ ἀνατολὰς κεῖται ὃ παράδεισος, 
ἔνθα καὶ τὰ ἄκρα τοῦ οὐ. τοῖς ἄκροις συνδέδενται τῆς γῆς (οβτη.1πα, 
ἰοΡ.2(028); 2. τεῦ, ΠΌΤ ΌΟΥ οὗ Πρανθη5 : πηΪγν οὗ π6 ΒοΪ6, Οτ εἰς, 
τ ϑ8(ρ.98.8; Μ,1τ1.740λ}); ἵνσο πδανεηβ, ν]51016 8πα :ην 5016 μήτε τῷ 
ὁρωμένῳ, μήτε τῷ ὑπερτέρῳ χειρούμενος [5ς. 606] οὐ, Τὶ χι..27 ἐπ 
2Κερ.(1.4174)1 εἷς οὐ. ἢ δύο εἰσίν ;..«ὁ μὲν οὐκ ἔκ τινος, ὁ δὲ ἐξ ὑδάτων 
ἰά φτι ἐμ ἐπ. (1.14); ὃ ὁρώμενος οὐ. ὄροῴον ἔχει τὸν ὑπερκείμενον 
οὐ. ἐδ.(τ.15); δύο οὐ. γενομένων παρὰ θεοῦ...καὶ συνδουμένων ἀλλήλοις, 
ποτὲ μὲν πληθυντικῶς ἡ..«γραφὴ περὶ αὐτῶν ποιεῖ τὸν λόγον, ποτὲ δὲ 
ἑνικῶς (οβιῃι ἵπ6. 9 Ρ.7{(Μ.88.3410); οὐρανὸν οὐρανοῦ καλέσας τὸν 
πρῶτον καὶ ἀνώτερον οὐ., ὃς οὐ, ἐστι τούτου τοῦ ὁρωμένον οὐ, ὑπεράνω 
αὐτοῦ κείμενος τὉ.(34τ0}; μύαξ ὁ ἐπάνω τοῦ βήματος τύπος τοῦ πρώτου 
οὐ., τὸ δὲ λοιπὸν στέγος τῆς ἐκκλησίας εἰς τύπον τοῦ φαινομένου οὐ, 
ἸϑοΡΆγ Η ἐτίμων ρ.3(Μ.87.30848); τεῦ, Ζοσ. 2:2 ὅ..«ἁρπαγεὶς εἰς τρίτον 
οὐ. ἐξιχνίασε...τὰ ἐν τοῖς τρισὶν οὐ. ΟΥοΥτ(ρ.207.18 ; Μ.11,4168); μὴ 
πλάνην ὑπομείνῃς ἀκούων τοῦ... Παύλου ἡρπάχθαι ἕως τρίτου οὖ. οὐκ 
εἰσὶ γὰρ τρεῖς οὐ., οὔτε πλείους, οὔτε τοῦτο βούλεται λέγειν... «ἀλλ᾽ ὅτι 
ἡρπάχθαι λέγει ἀπὸ τῆς γῆς ὅλον τὸ διάστημα τοῦ ὕψους τοῦ οὐ., παρὰ 
τὸ τρίτον αὐτοῦ (Οβτα.1πά.10Ρ.7(3410) ; [ἄτϑβ βεανθηβ, 1.1 ,ευ.2.7-0; 
(ποβῖ, ἄνθρωπος...ἐν τῷ παραδείσῳ, τῷ τετάρτῳ οὐ., δημιουργεῖται 
ΟἸεπι, ας Τ μάοὶ. “τίρ.τ23.1τ0; Μ.0.6844); ἴμδοτν οὗ ϑδενέῃ βϑανεπϑ, 
ἀξοϊαγοα υπβοσιρζαχαὶ ἑπτὰ... οὐ, ... αὖ φερόμεναι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 
οὐκ ἀπαγγέλλουσι γραφαί, ἀλλ᾽ οὐρανούς, εἴτε τὰς σφαέρας τῶν... 
πλανητῶν, εἴτε καὶ ἄλλο τι ἀπορρητότερον ἐοίκασι διδάσκειν οἱ λόγοι 
Οτι εἰς. 6. τίρ.οτοις; Μ.11.12218); οὐδαμοῦ τῶν γνησίων. . γραφῶν 
ἑπτὰ εἴρηνται οὐ. τὉ.6.23(ρ.94.τι; 1328Ὰ}; οἷ. ἐΧΡΙ Δ δέοι οὗ ρίπταὶ 
588 οὐ.. ὡς πολλῶν ὄντων οὐρανῶν... «πληθυντικῶς εἶπε γραφή, ἀλλὰ 
τὸ ἰδίωμα φυλάξασα τῆς ᾿Εβραΐδος φωνῆς ὙΠπατΑΦΜΟΙΣ ἐμ Οδη.(1.15}; 
ΤΏΘΟΥΥ αϑϑοσίβα ἑπτὰ... οὐ, κατεσκευακέναι, ὧν ἐπάνω τὸν δημιουργὸν 
εἶναι λέγουσι.. «τοὺς δὲ ἑπτὰ οὐ. οὐκ εἶναι νοητούς φασιν, ἀγγέλους δὲ 
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ἄγγελον λέγουσιν Ἰτεη ἠαε7.1.5.2(Μ.7.4038}; οτεαϊεα Ὁν ειηίοτρε αἵ 
᾿πϑτεραϊοη οἱ Δομδιηοέῃ, ἐδιχ. ς. 3(4064) ; ὁ ᾿Ιαλδαβαὼθ ἦλθεν εἰς τὰ 
κατώτατα καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἑπτὰ υἱούς, οἴτεινες ἑαυτοῖς οὐ, ἑπτὰ 
ἐποίησαν ἘΡΊΡΒ. αεν.37.3(ρ.55.1; Μι4τ. 6450}; ἔστη ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ 
τοὺς πόδας καὶ ὑπερβέβηκε τῇ διανοίᾳ τοὺς ἀκτὼ οὐ. καὶ ἐπέγνω... «τὸν 
ἄνω πατέρα τὸν ἐπάνω τοῦ ᾿]Ιαλδαβαώθ 1τ.37.4(0.56.4; 6484); ἢς., τεῖ, 
ΒΜ ὦ γαστὴρ ἑπτάκυκλος οὐ. καὶ μειζοτέρως αὐτῶν τυγχάνουσα. ὦ 
γαστὴρ ἑπτὰ οὐ. ὑψηλοτέρα...ὦ γαστὴρ ὁ ὄγδοος οὐ. στερεωμάτων 
ἀνωτέρα ΤΈΡΙΡμι οι. 5(Μ.43.407.); ἴῃ. ἀροσαίγρες σοβηηοίορν 
σαλευθήσονται τὰ ἐννέα πέταλα τοῦ οὐ. ΣΑ͂ροε. 7ο.τ7(ρ.85); τεῖ, 
Βιτηδιπθμί αἰνιϊηρ μοανθη ἔγοπὶ βασι ἔστε γῆ καὶ οὐ, καὶ μέσον 
διάφραγμα τὸ στερέωμα τοῦτο (Ὦγνγβ.»παϊυ.3(2.3504); (δ. Τπἀ ἰοῤ. 
ἀρ (560) ; οὐρανοῦ τούτου τοῦ ὁρωμένου, τουτέστι τοῦ στερεώματος 
1δ.7(3418); 3. 5 οτεαίεα ἐορθίμου ψιτὰ [6 δασίῃ, Ὁν Τόροβ, Οτ. 
7.1 τὴ 70.(ρ.484.13)}; ΔΕ...4γ7γ.1.62(Μ.26.1418); ὃν ὙΠπη., Ἐνβρυ. 
ῬΡοῃ.ἐρ.1τ(Μ.32.2648); ΌΥ ἘΔΈΜΕΣ πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν, πατέρα 
παντοκράτορα' ποιητὴν οὐ, καὶ γῆς δγη. Πτεγ.(}1,33.5334}; ϑ'γηιδ. 
ΔΡ.ἘΡΙΡΠ σης ττϑίρ.146.22; Μ.43.2428); δγΡιδ Ν το. -ΟΡ(ρ.8ο.3; Η.2. 
2888); δγμιῦ, ἐρ.(ρ.30); μοῦσα, δ ογσβαΐασθ, ἀἰβί. ἔγτοτα (οά, οἵ, 
Ι(]ορ.20.1 ; φανερόν ἐστε μὴ εἶναι τὸν οὐ. θεόν, ἀλλ᾽ ἔργον θεοῦ Ατίδί, 
αροΐ.4.2; πῶς ἐστι θεὸς ὃ οὖ., ὁ μὴ βουλήσει τὴν ἀθανασίαν ἐνεργῶν, 
ἀλλὰ τῇ κινήσει..-τῶν ἑαυτοῦ μερῶν; 17υδὶ,ἐοη μι. 52(}.6.1545Ὰ} 
4. 45 ἀροάθ οὗ τῆς αἰνίης; οὗ Ῥαρδῃ μοάβ, ΔἸ σεμί.τό(Μ.25.364); 
ὮβπΟΕ 85 αἰνίηδ τε] πὶ, ΞΒρῃθτε οὗ οὐ Β ραγξίουϊαν ρχεβεποθ 8Π4 ΠῚ5 
ΤτηδΣ οβία το 5; 8. ἴῃ σΈη, ὁ γνωστικός .««τέμνει διὰ τῆς ἐπιστήμης 
τὸν οὖ. καὶ ἅπτεται τῶν θρόνων τῶν ἄκρων ΓἸ]οΠλ.5͵γ.7.12(ρ.59.2; Μ.0. 
516Ὰ); ὅ παντοδύναμος θεός, ὁ τὸν οὐ, οἰκῶν (οπεί.8ρ.(ε],(νΖ.ἦἢ.ε. 
2.7.21(Μ.85.1236}}}; ἐν νόοις αὐτὸν εἶναί φασι... καὶ ἐν οὐ. καὶ ἐν γῇ 
Ποπι τά τ. 6(Μ.3.5968)}; θαῈ ποῖ οοηϊαϊπίηρ σοάᾶ, Τμάξιφι.27 
τ 3Κε.(1.474); Ὁ. ᾿'Κίηραογῃ οἵ Πρανεη᾽, ν. βασιλεία; δ. τεῖ, ἀοά 
85 Κίηρ οὗ ἤξάνςεη, 7, Β6η7.1ο.7; οὐ Οοἂ οὗ πεανεη, 7.  δεδ.τ.6; οἵ, 
7. Βεη7.3.1; ἄ, Ἰδῆσα 45 ρει ρηγαβὶβ ἔοχ θεός : πέπτωκεν ὃ ἄνθρωπος... 
ὅ παράδεισος ἐκλείσθη, ὁ οὐ, ἐθυμώθη ΑἸΏ ἤποντΐη ΜΠ ττι 2 (Μ.2ς. 
2000}; Θ. 85 Θρῆετε οἵ ψουβῃὶρ οἱ Ττίη., ϊάντη, Τγῖη.2.8(Μ.30. 
5034}; ἔ. εξ, Βοη 5 ἀδβοοηΐ ἰπ ἴπς, ἔδει γὰρ ἀπὸ οὐ. κατερχόμενον τὸν 
λόγον, ἐξ οὐ. καὶ τὴν σημασίαν ἔχειν ΑἸΉ ἴμε.37.)}(Μ.25. τόσο); ὁ 
δεσπότης τῶν οὐ. ἐν ὁμοιώματι ἡμῶν γέγονε 14. ἡμε,εἰ σἄν. ο(.26. 
ἸΟΖΙΑ); ὁ λόγος ἐξ οὐρανῶν ἐπιδημήσας ΓΑ1Ὴ. ““οϊϊ.1.4(}1.26.τοο 70); 
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν τ. ΝᾺ 2.ο».538.τ(Ν1.36.2124}; ἴῃ οτερᾶβ, δγρι. 
Απὶ.(341)2(0.240.22; Μ1.26.7210) οἰτίησ 70.6:8; τὸν ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν 
ἡμερῶν κατελθόντα ἐξ οὐρανῶν ϑγγηεδι ρ.Οοηδὶ. 4.Ρ}.7.4τ.6; διὰ τὴν 
ἡμετέραν. σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐ. ϑγηιδιαρ. ἘΡΙΡ αηειττϑ 
(ρ.14).6; Ν1.43,2320); δγνιδ. Ν1ς.- ΟΡ (Ρ.8ο.8; Η],2.2888); δ. τεῦ, Αβοςη- 
βίοη ἀνέβη εἰς οὐρανούς Βαγηπιτπ,ο; ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐ, ϑγνεδ, Κοη. 
(ρ.23); ἀνελθόντα εἰς οὐρανούς δ γε. ΝΣ. (325)(ρ,52.1; Μ.20.15 400); εἰς 
οὐρανοὺς ἀνεληλυθέναι ὁγγνι. 4η.(34τ)τ(ρ.240.5; Μ.26.721.4}; ἀνελθόντα 
εἰς οὐρανούς δγγιδιάη.(341)2,3(00.249.25,250.14; 724Ά,9); ἀναλη- 
φθέντα εἰς οὐ. δ γηη8..4|.{(34τ)4(Ρ.25τ.8; 7250); ϑγνιδι πὶ. (3 4ε)(ρ.25ι. 
29; 7288); ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐ, ὅγηιδ, Εἰ τον. (Δ4.33.5334}; ϑγιαδιαρ. 
(οποὶ, ΑΡῥ.1.4τ.6; δγνιρ. ἘΡΙΡἢ. ας. ττϑίρ.147.9; 2220); ϑ'γη. 
δίς -ΟΡ.8ο.το; Η.2.2888); Χριστὸς οὐ μόνον εἰς τὸν ὁρώμενον οὐ. 
ἀνελήλυθεν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν ὑπέρτερον ΤΏΔΕ Ὀς.67:534(α.τογ4); ὡς 
ἀέρα τὸν οὗ, διεπέρα ὁ τῶν οὐ. ποιητής ῬτΟΟΟΡ λοηι.τ.3(Μ.6ς.8560) ; 
πρὸς τὸν οὖ, τῆς σαρκὸς... «ὑψουμένης..«αἷ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀσωμάτων 
δυνάμεις ἐξ οὐρανοῦ πρὸς οὐρανὸν ἐκεχήνουν 1δ.(826 0); βασιλέα τῆς 
δόξης, τὸν εἰς οὐρανοὺς ἀνθρωποπρεπῶς ἀναληφθέντα Του. ΑΥ.ἐ...7.2 
(Ν1.3.2008); οἴ, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐ, Χριστὸς 
οὐνἡμᾶς διεβίβασεν 70.1). εαγη!.βαϑολ,3(ρ.218; Μιο6.84οο); ῃ. Ομ τίβίο]., 
γαῖ, Τοροβ αςς. Ῥάμ]. ὅϑιη. λόγον..«ἐνεργῆ ἐξ οὐ. καὶ σοφίαν ἐν αὐτῷ 
ὁμολογεῖ ΤΑΤΗ. ΑΡο1],τ.2ο(Μ.26.11288); οἵ 1.2. 53(11368) ; τοῦ, ΟΠ γι 8 
ἢθθἢ δοὺ, Ματοίοῃ ἐξ οὐρανοῦ ὀφθεῖσαν καὶ εἰς οὐρανοὺς χωρήσασαν 
καὶ θεότητα ὅλην οὖσαν τΡ.(Τ13260) ; ἴῃ ΑἸΙαρεᾶ ΑΡΟΙΠ πδτίδη τοϑοἢ- 
ἴῃρ πῶς ὑμεῖς..«λέγετε ἐξ οὐ. τὸ σῶμα; ἐδ.τ.7(1το48) ; μάτην..«φαντά- 
ζονται...ἐξ οὐ, λέγοντες τὸ τοῦ κυρίου σῶμα, καίτοι ὃ Ἀδὰμ ἐξ οὐ. 
ἐπὶ τὴν γῆν κατενήνοχε, Χριοτὸς ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνενήνοχε ἰᾧ. 
(1τοσΑ) ; διὰ τί..«οὐχὶ ἄνθρωπος... «λέγεται ὃ Χριοτὸς ὡς καινός τιᾺ ἐξ 
οὐρανῶν ἐπιδημήσας, ἀλλὰ υἱὸς ἀνθρώπου γέγονεν; 1δ.τ.ϑ(τοξο) ; οὐχ 
«»««ἔτερός τις ἀναγέγραπται ἄνθρωπος ἐν οὐ, ὑπάρξας παρὰ τὸν ἐκ γῆς 
Ἀδάμ, ἵνα καὶ ἐξ οὐρανῶν ἔχῃ τὸ σῶμα καὶ υἱὸς ἀνθρώπου ἢ 1δ.(ττοβΑ) : 
εἴπερ ἐξ οὐ. καὶ οὐκ ἐξ αὐτῆς τὸ. -σῶμα γεγενῆσθαι. «φαμὲν τοῦ 
«Χριστοῦ, πῶς ἂν ἔτι νοοῖτο θεοτόκος ; Ὀγτ.6ῤ.5ο(ρ.τ8.ς; 55.107.}; Βαϊ 
οἴ, οὐδὲ ἐξ οὐ, τὴν σάρκα τοῦ κυρίου...λέγομεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς..«παρθένου 
ΑΡΟ]], βαυίμε3(ρ,τοά. το; ΜΟΡΙ,.8.Βγ7δο); τὸ δὴ πνεῦμα τουτέστι τὸν 
νοῦν θεὸν ἔχων ὁ Χριστὸς μετὰ ψυχῆς καὶ σώματος εἰκότως ἄνθρωπος 
ἐξ οὐ, λέγεται 14. [γ.25(ρ.210.24)00.Οτ Ν γ55,.4001],(Μ]. 45 ττφοῦ) ; 
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οτίβοᾶοκχ ἀναβαίνων ὡς ἄνθρωπος καὶ ἀναφέρων εἰς τὸν οὐ, ἣν ἐφόρει 
σάρκα ΑἸ1Ή..4γ.3.418(Μ.26.4258); ἡ σὰρξ τοῦ κυρίου... «λαμβάνει δόξαν 
συναναβαίνουσα αὐτῷ εἰς οὐ, Ἰᾶ τη. ς. ἀγν.3(Μ.26.0808); ἐπουράνιος ... 
ἄνθρωπος ὁ κύριος οὐχὶ ἐξ οὐ. τὴν σάρκα ἐπιδειξάμενος, ἀλλὰ τὴν ἐκ 
γῆς ἐπουράνιον συστησάμενος ΤΑῚ, «ροϊ[.2.τ](αΙ6 0) ; ὅταν... «λέγωμεν 
ἐξ οὐ. ... τὸν. Χριστόν, οὐχ ὡς...«ἐξ οὐ, κατενεχθείσης τῆς... «αὐτοῦ 
σαρκὸς τὰ τοιαῦτα φαμέν...ἐπειδὴ ...«ἐξ οὐ. καταφοιτήσας θεὸς λόγος... 
κεχρημάτικεν υἱὸς ἀνθρώῶπον ...ὡς εἷς ἤδη νοούμενος μετὰ τῆς ἰδίας 
σαρκός, ἐξ οὐ. λέγεται κατελθεῖν, ὠνόμασται δὲ καὶ ἄνθρωπος ἐξ οὐ. 
Ογτρ.30(Ρ.18.1ς ; 53.1078); οὗ Ὁ γῖβο 5 Πεϑἢ 85 Ὀγοδα ἔγοση πεάνεη 
(δι Πα γ 5Ὲ10), ΟἸετα. ῥασά.τ.δ(ρ.118.8; Μ.8.3058); ΟὙ Ν υβ5υν Μος.(Μ. 
44.368); ν. ἄρτος, οὐράνιος ; 5. 85 ΒΟΉΓΟΘ Οὗ ν]βίοῃβ πα σανοὶα- 
[1ἴὸπ5 ἤνοιξέ μοι ὃ ἄγγελος τὰς πύλας τοῦ οὐ, Τ.],υ.5.1; ἀνοιγήσονται 
ἐπ᾽ αὐτῷ οἷ οὐ. ἐκχέαι πνεῦμα πατρὸς ἁγίου Τ' {4.24.2} προσευχο- 
μένου μου ἠνοίγη ὃ οὐ, ἘἨρττηα νῖς.τ.1.4; οἵ, ιορΉ,7).2; ἐγὼ οὐχ 
ὑπολαμβάνω τὸν αἰσθητὰν οὐ. ἀνεῶχθαι Οτ((Οεἰς. τ. 48(0.08.3; Μ.τιτ. 
7404}; ςἔ, δυνάμενος ἀπὸ τοῦ οὐ. λαλῆσαι τὸν νόμον, εἶδε ὅτι λυσιτελεῖ 
««,(ἀπὸ τοῦ Σινᾶ λαλῆσαι ΑἸΠ..4γν.2.68(Μ.26.2028); ὁ...πατὴρ ἀπο- 
καλύπτων ἀπ᾽ οὐ, τὸν ἑαυτοῦ λόγον 1.3. 5ο(4488); Ὀϊοπ.ΑΥ.εῤ.8,6 
(1.3. ττοοὰ}); 19. (του) ; οὗ ροβρεῖ, οἵ,Ου, 79 τττίι2; ρΡ.τό.32; Μ.14. 
440); τὸ ἐξ οὐρανῶν εὐαγγέλιον διὰ τῆς φωτεινῆς νεφέλης...ἐκήρυξεν 
συ Ν γε. ωη. 4(2 Ρ.56.1; Μ.45.6250)}; Θ. 85 ΒΡΒΕῚΘ οὗ δἴεσῃδαὶ ΟΥ 
αἰνῖπε ορρ. βασίηϊν, Γαΐασα Ορρ. ῥσθβεηΐ, {8 Χριστιανοὶ παροικοῦσιν 
ἐν φθαρτοῖς, τὴν ἐν οὐρανοῖς ἀφθαρσίαν προσδεχόμενοι ᾿ίορη,6.8: 
Με γηρ.ττίρ.8.4; Μ.18.378); ΑἸΠν, Απίοη τ] (Μ.26.8680); ΟὨγγ5. 
λονι.76.3 τὰ 70.(8.440Ὲ); 18.(45098); αὐτὸς [56. (Βγ]51]..«ἡμῖν τὸν οὐ. 
ἐπαγγέλλεται 1Ὁ.77.5(4514); ἐκερδάναμεν οὐ. ζημιωθέντες παράδεισον 
Ῥσοσ! ΟΡ μον. (Μ.65.8338); [Ῥ5.11.3:24] νὸν δὲ... καὶ τὴν γῆν ἔδωκεν 
τοῖς ἀνθρώποις καὶ ὁ οὐ. τοῦ οὐ. τῷ ἀνθρώπῳ 16.τ.5(83278); ὁ οὐ. μέγας 
καὶ ἀχειροποίητος..«ἔνθα γίνεται ἡ αἰωνία λύτρωσις (τα. Ἰη6,,0.7 
(Μ4.88..3440)) ; ἤδποθ βρῇδσο οἵ ἔγῃβ, ορρ. ἐγρίςαὶ, γγοσβῃὶρ, Ατῇ,ρ. 
[εει.4δί(ρ.208.28; Μ.26,144τ0); 7. ἃ5 ἀθοάβ οὗ δῆρεῖβ, Οτι εἰς, 4.02 
(Ρ.36ς.1το; ΜΙ. Ιτόρ0); ρος Ραμ, τοίρ.40); τῶν ἐν οὐρανοῖς δυνάμεων 
ἀγγέλων τε καὶ ἀρχαγγέλων ἀεὶ προσκυνούντων. ..τὸν κύριον ΑἸΉ, Αγ, 
1.42(Μ.26,.1008}; [Δ [}..4γ.4.36(ρ.86.18 ; Μ.26.5240) ; 8. τεῖ, ἐϑοδμλαῖο- 
ἰοριοϑὶ ἀδβοθηΐ οὗ {Π8 μεανϑηὶν τὸ ἘΠ βαυτῃ]ν τότε σχισθήσονται οἱ 
οὗ, «.«.. καὶ ἀνοιχθήσονται οὗ θησαυροὶ τῶν οὐ, ... καὶ τότε μείνῃ ὃ οὐ. 
κενός 1 Αροε, 7ο.τἹ(ρ.85); 9. τεῖ. ΒΜ αβ τηβαϊαίίηρ Βεϊνψεθη πρᾶνθῃ 
8η4 δαγίῃ τὸν θεὸν τὸν ἐν οὐ, ἐπὶ γῆς κυήσασα... αὕτη οὐ. καὶ γῆς 
μεσίτης πέφυκεν ΓΕΡΙρὨ λον. 5(Μ.43.4028); οἴ, ἡ φωτεινὴ νεφέλη... 
ἀστράπην ἐξ οὗ. ... καταλάμψασα Χριστόν ἐῤ.; ἡ πύλη τῶν οὐρανῶν 1. 
(4920); ἡ τὴν πεσοῦσαν Εὔαν ἀναστήσασα καὶ τὸν... Ἀδὰμ εἰς οὐρανοὺς 
ἀποστείλασα τ. (018); διὰ σοῦ... δοξολογέα....εἰς οὐρανοὺς ἀναπέμπεται, 
διὰ σοῦ παρρησίαν ἄνθρωποι ἐν οὐ. πρὸς τὸν ὕψιστον ἔχουσι ἰδ.(4014,8)) 
οὗ, ὑπὲρ ὕψους οὐρανοῦ σε σκήνωμα ὃ δημιουργὸς οὐρανοῦ, θεομήτωρ, 
εὑρών Το. Μοη ἄγη. Βίας. (Μ.06.1404})}; 19. Ξοπγ6 Δ]ΠΘΡΌΤΙΟΘΙ υ5ᾶρό5; 
Δ. ΨΆΥΙΟῺΒ οὗ οὐ. λέγονται πολλαχῶς, καὶ οὗ κατὰ διάστημα καὶ περίοδον 
καὶ ἡ κατὰ διαθήκην τῶν πρωτοκτίστων ἀγγέλων ἐνέργεια προσεχής... 
καλοῦνται δὲ οὐρανοὶ κυρίως μὲν ὦ κύριος, ἔπειτα δὲ καὶ οἱ πρωτόκτιστοι, 
μεθ᾽ οὖς καὶ οὗ ἅγιοι..«καὶ προφῆται, εἶτα καὶ οἱ ἀπόστολοι ὈἸοτη. Ξε. 
δ1-σΖ(ρ.151.11,20; Μ,9.7218); Ὅ. οὗ Ομ τῖβε ἀλληγορῶν τὸν οὐ, καὶ 
φάσκων αὐτὸν εἶναι τὸν Χριστόν, γῆν δὲ τὴν ἐκκλησίαν ΟΥοΥγ,.26,3(ρ.36ο. 
23; Μιττ σο1Ὰ}); ἐδ.26,4{ρ.361.20; σοτ0); α. οἱ ΒΜΥ͂ Μαρία... ἡ παρθένος 
καὶ οὐ. Ῥτοο] ΟΡ ογ ἰαμά. ΒΜΥ͂ τίρ.το3.17; Μ.65.6818); ἐπειδὴ σὺ τυγ- 
χάνεις ἥλιος, οὐ, ἀναγκαίως ἡ παρθένος κληθήσεται ἨοΞγΟἢ.Η 5εγη. 5 
(Μ.93.14640); θρόνον χερουβικὸν καὶ οὐ. ἐπίγειον 70, ἘΠεκ5, ον. 
ΒΗ͂Ψ τιτα(ρ.404.17); Χριστὸν... «ἀναδείξαντα αὐτὴν ἐνδοξοτέραν τοῦ 
οὗὐ,, οὐρανὸν τῆς θεότητος αὐτοῦ Μοά Ζογ».2({Μ.86.3284Ὰ4}; 66ο.Ὀ]}5. 
ἐῶν»: Ἱ!.31; χαῖρε... ὁ λαμπρὸς οὐ., ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν οὐρανοῖς ἔχουσα 
θεόν ΤΕΡΙΡΕ λον. (Μ.43.4800) ; τ.(4028); ἐδ. (4970) ; (δια. 6], καρ, 
ον. 471(0.181); 10.ἘπΡ.ἐρησεορὶ, ΒΜ τῶ(Μ.06.14778); ὡς ἔμψυχον 
σὲ οὐ. ὑπεδέξατο οὐράνια, πάναγνε, θεῖα σκηνώματα 70.) .εαπ.ἄονηι. 
ΒΜΡΊ τδίρ.229; Μ.96.13644); 170.}..ζο»»..6.,2(Μ.96.6648); οὐρανὲ 
πολύφωτε 7ο.Μοη.ἤγηιη ἰγγνς.(Μ.οδ.τ3βτὼ ; ἃ. οἵ σανε οὐ (τ βι 5 
Ὠδονν οὐ, τὸ σπήλαιον, θρόνον χερουβικὸν τὴν παρθένον (οδία, ΜΕ]. 
ἀνηι.τ(2.118, Ρ.τ68; Μ.ο8.465.); ἃ ἀστὴρ...ἔστη ἐπάνω...ἐν τῷ 

᾿ σπηλαίῳ ἢ μᾶλλον ἐν τῷ οὐ. ὅπου γὰρ Χριοτός, ἐκεῖ ὃ οὐ. τὸ γὰρ 
σπήλαιον οὐ. ὥφθη ἐπὶ γῆς ΤΕΡΙΡΠ. λό». τ(Μ.43.πο1 4}; 6. οὗ δηρεὶς, 
ΟἸδτη. δεῖ, αι -52(Ρ.151.11,20; ΝΙ.9.7218) οἷΐ. 5, τον ἃ ϑΌργα; {11|. δ. 
(ρ.198.22); δῃα βαϊπῖβ, ἀπάσισ,ἰἀονιεὶ, χ(ρ.91; Μ.07.14330); ἔ, οὗ 
[πό88 ψῇο ἄο ἀοα᾿ 5 Ψ1}]} (τεῖ, 1,οτὰ 5 Ῥγαγε), Οἵγ.0γ.26.6(μ.363.3,11; 
Μοισβο 40}; ἐὰν...τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ γένηται καὶ ἐπὶ γῆς, ἐσόμεθα 
πάντες οὐρανός 1Ὁ.(ρ. 262,10; 5054); 4. οὗ ΟλΌγΟΒ65. 85 ἤδανθη οἢ 
εατίῃ, Τιάντη. Τγίρ.2.8(Μ.39.5800); 1Β45.᾿ εν οι. τ(ρ.257}; 11. 5γπὶ- 
Ὀο]σοα ὃν Τερρ]ς νοὶ], τοί. Ἡδ το: 2ο, ΟΠγυβ.παί.3(2.3508); 
12. ρῇγαβεβ: ὑπὸ τὸν οὐ. ἐπ αἷΐ ἐξέ τοονὶ, ἐὐεγγτυ γε, ἴῃ σοῃ., Ἠόσπη. 



οὐρανοτίμητος 

οἷρῃνο.τ7.4; τοῦ, Ῥυθαομίηρ οὗ ροόβρεὶ, Οὐ δἰς.2.132(0.141.7; Μ.ττ. 
8244); Μασ, Μρυ αρούν, 2. τρίρ. 44.165}; Πάντα. «4ε.41ττ2(Μ.30.τ6610)} ; 
οὗ ςαῖμο!ς Ὁ ΒΌσΟῃ τὴν.. πᾶσαν τὴν ὑπὸ τὸν οὐ, ἐκκλησίαν ΑἾΟΠ. 
ΔΡ.Ἐπ5.ἢ.2.5.1τ6.0(Ν.20.4688); Ἐπι5.λ.6.3.24.2(2648); 1.7.20.τ(7088); 
ΑΤΔιερ,ϑέγαρ. τ. 28(Μ. “ὃ. 5960); ῬΑ] ΟἾνγς. τό(ρ.90.12; Μ.47.56); οἵ 
οἷ ογχοϑίϊοῃ οὐρανὸς καὶ γῆ ΟΥ. . Ι ἴῃ 7.ο. (484. 13): Ατῇ «3:ἐη!. 
46(Μ.2:.938); ἰᾶ..4γν.τ.62(Μ.26.1418) ; εἰς οὐ. ... καὶ γῆν ἡ τῆς κτίσεως 
διανέμεται φύσις Ῥτος]. ΟΡ μον τ(Μ.ός. 8334). 

"οὐρανοτίμητος, Ποησιγεῖ ἐπ πραυθη γένοισθε θεοῦ θυγατέρες, 
βασιλίδες οὐ, Τάτ, ιθα. ἐρῥ.2.12(Μιν00.14044}. 

οὐρανοῦχος, ἐοίατηρ πεέαύεη, Ονας. δ1δ.8,430. 
Ἐοὐρανοφανής, ἀῤῥεαγίηρ ἤγονε ἤεαυεη; οἵ ΟὮγιβεβ ἤθβῃ, ΤΑΤΠ. 
Αροϊ! τ. τ2(.26.1116Ὰ}; 110. Ὧ}.ΤἼρλ 4(Μ.05.3480). 

οὐρανοφάντωρ, γευεαϊίηρ ἤδαύυεη, ΤΆταΡΗν. Βας. 2(τ680). 
ποὐρανόφθαστος, γέαζλτηρ ἰο ἤδφαυέμ; ἔσ., οἵ ΒΜΥ οὐ, κλίμαξ 

170. λον. 5(ΜΜ.06.6408}. 
οὐρανοφοίτης, ὁ, ὁηὲ τοῆῦο δμίους βεαῦυθη; οὗ ὅ. Ἰοῆπ, τα. 

δαΥ2.1.1.12.33(Μ.37.4744}; 1Ὁ.1.2,2.652(6294}; 14, ,οαγη!.2,2(ροθι.)5. 
τ46{(1532.); οὗ ΕΠ] 6, 70.}. ζ.0.4.24(Μ.94.τ2080).Ψ 

οὐρανοφόρος, ῥγοῦ. δεαγίηρ ἰο πεαύεη, [Βα5.6}.42.5(3.τ200; Μ.32. 

3518). 
Ἐοὐρανόφρων, ἐεασεηῖν τεϊπάεά, ᾿ΑβιιΑτῃ ἄσηι. 3.2 ἴῃ Ῥ-. 5(Μ.4ο. 

4130); γα. (4.5 τ 0.607). 
Ἐοὐρανοφυής, ἐεσυεηνδονη, οὗ πεαυερῖν σγίρίη, Ῥενς.(ρ.23.}}. 
Ἐοὐρανόχρως, εἀγ-ῥίμο, ἐκγ-οοϊοιγοί, Αρσαῖμν ν, 11. τ2τ(ρ.62). 
οὐρανόω, γ»ιακε μεαυεμῖν, Οοπβι. ὨΙδοι ἰαμά.30(Μ.88, 5248); Τϑορῆτ. 

Η.ἰγίοά, (Μ.8᾽.32840Ὰ). 
οὐρίαχος, ὁ, σε ῤῥογὶ οὐ 5λαῖξ Ὀεαστηρ αὶ Πρ, Ῥαὰ].51], δορῥ,82ς 

(Μ.86.21:508). 
οὐροδόχη, ἡ, εὐανηεϑον-Ροί, ΟἸεη, »αεά,2.53(0.180.28 ; Μ.8.4370). 
οὖρος, ὁ, (1,ἴ. τρο5) τοῖϊὰ σα, ΤΕΡΙΡΠ.ῥὰνς.3(}1.42. 5200). 
οὐσία, ἡ, 1. ἴῃ ρεη. ; εἴγῃ, ἐσέα λέγεται κατ᾽ ἐσυμολογίαν, τροπῇ 

τοῦ ι εἰς ο, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ οτοιχείον, οὐ. διερμηνεύεται, ὡς 
οὖσά τις συστατικὴ ὕπαρξις, τῶν ἐκ πλειόνων ἐπὶ, μίαν μονάδα ἐχόντων 

τὸ ἄθροισμα ΛΑΤΙ απηπη (ΝΜ. 28. οΖ1Α). 
Α. δείηρ; 1. γεαίγν; ἃ. ἀοῖ. οὐ. ἐστὶν τὸ δι᾽ ὅλου ὑφεοτός Οἴδπα, ἵν, 

310Ρ. 210. 1: Ν. .9. 7524}; Μ ἡ «(κυρίως οὐ, τοῖς μὲν προηγουμένην τὴν τῶν 

ἀσωμάτων ὑπόσταοιν εἶναι φάσκουσι νενόμισται κατὰ τὰ ἀσώματα, 
τὸ εἶναι βεβαίως ἔχοντα.. τοῖς δὲ ἐπακολουθητικὴν αὐτὴν εἶναι νομί- 

ν- , ΓΩ , “ , ᾿ ᾿ 3 Α 

ζουσι προηγουμένην δὲ τῶν σωμάτων ὅροι αὐτῆς οὗτοί εἰσιν: οὐ, ἐστὶν. 
ἢ πρώτη τῶν ὄντων ὕλη... ἧ...ἢ...«ἢ τὸ ὑπομένον πᾶσαν ἀλλοίωσιν 
καὶ μεταβολήν. κατὰ τούτους δὲ ἡ οὐ. ἐστὶν ἅποιός τε καὶ ἀσχη- 
μάτιστος ΟΥ.ογ.27(0}.367.13,368.2,8; Μ.11.5σ1241.); ἧ... ὑπόστασις οὐ. 
ἐστί, καὶ οὐδὲν ἄλλο σημαινόμενον ἔχει ἢ αὐτὸ τὸ ὃν...ἡ γὰρ ὑπό- 
στασις καὶ ἡ οὐ, ὕπαρξίς ἐστιν ΑἸἢ.ερ. 4} ν.4(Μ.26,το568); κατὰ... 

τὴν θύραθεν σοφίαν...ἧ...οὐ, τὸ ὃν σημαίνει ΤΠατ, γαΉ.τ(4.}); εἰ.. οὐ, 
ἁπλῶς ὁριζόμενοι, εἴποιμεν τήν τινος ὕπαρξιν δηλοῦν... ὑπάρχειν... 
φαμὲν οὐ, καὶ θεὸν...καὶ ζῷον καὶ φυτόν, καὶ κοινὸς ἐπὶ πάντων ὁ τῆς 
οὐ, ἀποδίδοται λόγος, τὸ ὑπάρχειν τούτων δηλῶν οὐ τὸ τί αὐτῶν ἢ τὸ 
πῶς Ιδοπτ Βανι δευ (Μ.86. τοζτο ; ΡΒ. ΟΡΡ. γένεσις Δηα τὸ μὴ εἶναι: 

εἰς οὐ. ἤγαγε αὐτά (Ἰοι ἐχε. ΤΠ ἀοί.4π(0.121.0; Μ.0.68ο0) ; Οἵ. [7.1 ἴῃ 
70.(0Ρ.485.3); τῶν πάντων ἀθέων καὶ τὴν οὐ. τοῦ θεοῦ ἀρνουμένων 1ὰ. 
Οὗ.δ(ρ.308.14; Μ.11.420Ὰ}); οἴεσθαι ὅτι ἡ τῆς ἀληθείας οὐ. πρὸ τῶν 
χρόνων τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπιφανείας οὐκ ἦν Ἰά (εἰς.8,.12(0.229.30; Μ.ττ, 
1528}; μόνος ὧν..«αἴτιος τοῦ εἶναι κατέστη τῷ θέλειν καὶ τῷ δύνασθαι, 
καὶ τὴν οὐ. τοῖς πᾶσι καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰ εἴδη.. «ἀνεπιφθόνως ἐξ 
αὐτοῦ κεχαρισμένος Επι5,4,6.4.τ[.151.27; Μ.22.252Ὰ); κατ᾽ αὐτοὺς ἡ 
κακέα ὑπόστασιν ἔχει καθ᾽ ἑαυτὴν καὶ οὐ. ΑἴΉ, κερί, 6(Μ,25.13.4}; εἰ 
πᾶν τὸ γεγονὸς ὑφ᾽ ἑτέρου γέγονεν, ἡ δὲ ἀγέννητος ὑπόστασις οὔτε ὑφ᾽ 
ἑαυτῆς οὔτε ὑφ᾽ ἑτέρας γέγονεν, ἀνάγκη οὐ, δηλοῦν τὸ ἀγέννητον Αξξ, 
4γη..28(0.358.2; Μ.42. 5410) ; ὅ.. «λέγων πᾶσαν οὐ. εἶναι ἀγέννητον. .«οὐκ 
ἔστι Χριστιανός ΤΛΊΒ ἀταΐ, Τγῖη.2.23(Μ.28.11020); οἱ μὲν πάντη τὸ 
θεῖον ἀρνησάμενοι.. ὑπόκενον δὲ εἶναι τοὔνομα, καὶ κατὰ μηδεμίας οὐ. 
ὑποκείμενον τεταγμένον ὙΠπᾶτ, Ῥς.1.3::τ(1.681); τῆς οὐ. τὴν ὕπαρξίν τε 
καὶ φύσιν παραστῆσαι καθώς ἐστι, μεῖξόν ἔστιν ἢ καθ᾽ ἡμᾶς, μᾶλλον 
δὲ καὶ τὴν τῶν πολλῶν ὑπερβαίνει κατάληψιν ῬΑΤΏΡΕ Ἡ,, ῥαπορὶ..τ 
(ρ.6ο1); 2. ἰόμαίε γεαϊξν ἸῺ Ὑ6]. τὸ οὐ φησὶ... Πλάτων"..τι ὄν... 
ἐπέκεινα πάσης οὐ,, οὔτε ῥητὸν οὔτε ἀγορευτὸν Τυβί. ἀταὶ,4.τ(Μ.6. 
4844); τί θεός ; θεάς ἐστι...«πνεῦμα, πνεῦμα δέ ἐστι κυρίως οὐ, (Ἰετ. 
.30(Ρ.220.7; Μ.9.7608)}; οὐ. καὶ γένεσις νοητόν, ὁρατόν" μετὰ οὐσίας 
μὲν ἀλήθεια, μετὰ δὲ γενέσεως πλάνη... «ὅπερ ἐν τοῖς ὁρατοῖς ἥλιος... 
ὀφθαλμῷ... τοῦ δρᾶν αἴτιος... «τοῦτο ἐν τοῖς νοητοῖς ἐκεῖνος, ὅσπερ οὔτε 
νοῦς οὔτε νόησις... «ἀλλὰ νῷ... .τοῦ νοεῖν αἴτιος... «καὶ νοητοῖς ἅπασι καὶ 
αὐτῇ ἀληθείᾳ καὶ αὐτῇ οὐ. τοῦ εἶναι, πάντων ἐπέκεινα ὦν, ἀρρήτῳ τινὶ 
δυνάμει νοητός (615,4 0.Οτ(εἰς,7.4π(0}Ρ.1τοό.20,197.2; Μυττ,τ4850[.); 
νοῦν... ἢ ἐπέκεινα νοῦ καὶ οὐ. λέγοντες εἶναι...τὸν...θεόν ΟΥ.18.7..8 

οδο 
"ἢ 

ουσία 

(ρ.1τββ,1ι; 14738); ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὐ, μετέχει ὁ θεός" μετέχεται γὰρ μᾶλλον ἣ 
μετέχει...ὁ περὶ τῆς οὐ. λόγος. «δυσθεώρητος...«ἐὰν ἡ κυρίως οὐ, ἡ 
ἑστῶσα καὶ ἀσώματος ἦ᾽ ἵν᾽ εὑρεθῇ, πότερον ἐπέκεινα οὐ. ἐστὶ πρεσβείᾳ 
καὶ δυνάμει [ᾧὈῬίαίο Κεῤ. Ξ008]...ὁ θεὸς μεταδιδοὺς οὐσίας... κατὰ τὸν 
ἑαυτοῦ λόγον καὶ αὐτῷ λόγῳ, ἢ καὶ αὐτός ἐστιν οὐ. ... ζητητέον δὲ καί, 
εἰ οὐσίαν μὲν οὐσιῶν λεκτέον..«τὸν μονογενῆ...ἐπέκεινα δὲ πάντων 
τούτων τὸν πατέρα (εἰ5.1}.6.64{ρ.134.24{{{} 120681.)}; πρότερον [3ς. 
νοεῖ τις ἢ θεωρεῖ) τὴν ἀλήθειαν, ἵν᾽ οὕτως ἔλθῃ ἐπὶ τὸ ἐνιδεῖν τῇ οὐ. ἣ τῇ 
ὑπερέκεινα τῆς οὐ, δυνάμει καὶ φύσει τοῦ θεοῦ ΟΥ. 76.τοιδί(ρ.3ο 5.16; 
Μ.14.5360); ὁ ὑπὲρ τὴν οὐ. θεὸς ὧν ἀεί (σηβῖ.ογ.5.ε.χ(ριτοό.9; Μ.20. 
12370}; οὐ...τὸ μὴ γενέσθαι τὸν θεὸν τῶν οὐ. αἴτιον" ἀλλ᾽ ἡ οὐ, τῶν οὐ. 
αἰτία ΤΑΙ “αἱ. ΤΥῖη.2.23(Μ1.28,11038); θεὸν μὲν τὴν ἀΐδιον γνωρί- 
ζοντες οὐ, καὶ πάντων αἰτίαν ὙΠαΤΜορπ5.Ζαελ.τ: 7 8 .(Μ 66. 5044); τί 
ἐστι θεός; οὐ. ἀναίτιος Απαβρί πὶ. 4. (Μ.80.:400Ὰ); πῶς ποτὲ μὲν 
οὐ. τὸ θεῖον καλεῖ, ποτὲ δὲ ὑπερούσιον, ὥσπερ νοῦν ἀνόητον, καὶ 
ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, οὕτω καὶ οὐ, ὑπερούσιον Μαχ.Ξεδοῖ.ἃ,2..1.2 
(Μ.4.το2Ὰ}; οὐ. τοίνυν ἐστὶ θεός, καὶ πᾶν κτίσμα, εἰ καὶ ὁ ϑεὸς οὐ. ἐστὶν 
ὑπερούσιος Το, Ὁ). 4αϊφεῖ,4(Μ.94.5378); ὁ θεὸς πάντων ἐστὶν... ἀρχή" 
τῶν ὄντων οὐ. ἰὰ. ἔξοχ τς Μ.94.8440) ; ὡς αἴτιος πάντων τῶν ὄντων 
καὶ πάσης οὐ., καὶ “ὥν᾽ λέγεται, καὶ οὐ. 1δ.(848.4); 3. ἐχτείεηὶ οὐἾεεῖ, 
γεαϊίίν, {πη ΟΡΡ. πᾶτὴθ οὐ δα οὐ οἴμοι γεργεβεηβείοη ἡ... τῆς 
ἀληθείας πρωτότυπος οὖ. ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ μόνῳ λέγοντι [70,14:6] Οὐ. 
εοιμεη ἘΡἢ.4:οίρ. 418}; τίς ἡ αὐτὴ οὐ. ἐν ᾿Ηλίᾳ καὶ "Ἰωάννῃ [1.6. 
πνεῦμα καὶ δύναμις] 1,ἐογεη ς Μ|Έ,13.2(0.178.4.; Μ.13,το020); γέγρα- 
φεν [3.. Ἐπ5.] δ᾽ αὐταῖς λέξεσιν οὕτως" οὐ δήπου δὲ ἡ εἰκὼν καὶ τὸ 
οὗ ἐστιν ἡ εἰκὼν ἕν καὶ ταὐτὸν ἐπινοεῖται, ἀλλὰ δύο μὲν οὐ. καὶ δύο 
πράγματα καὶ δύο δυνάμεις Ματοεῖ!, ἐγ.72 ἂρ. Επ5. Μαγεεῖ,. τι 4(Ρ.26, 
20; Μ.24.76ς: 0); οὖς ἐχρῆν..-παρηλλαγμένων τῶν ὀνομάτων, παρηλ- 
λαγμένας ὁμολογεῖν καὶ τὰς οὐ, Βυη,οαροῖ,τϑ(}.30.8538}; ΟΥΝΥ95. 
Ἐππι4(2 0.82.6; Μ.4ς.6ς6})}; ἐπὶ Χριστοῦ τῆς ὄντως οὐ, τῶν ἀγαθῶν 
καὶ πηγῆς Μαχιρριιοι, (ΜῸ0 1.334); Ορρῃ. σχῆμα : οὐ γὰρ ἡ ὑπόστασις 
οὐδὲ ἡ οὐ. τῆς κτίσεως ἐξαφανίζεται.. ἀλλὰ τὸ σχῆμα παράγει τοῦ 
κόσμον τόύτον ἴτεη.λαεγ.5.536.1(Μ.}.12218}; Μασ Νρπ αβοῦν.4.30 
(Ρ.222.13); 4. κατ᾽ οὐσίαν ἀπ οὐσίᾳ, ἐπ γεαϊν, τη αεἰμαϊίῖν, ἱγρωΐν 
οὐσίᾳ ΟΡΡ. ὀνόματι, ἩρΡΡ ἤαεν.το.27(0.28.16}, ; Μ.16.34421}.)}; κατ᾽ 
οὐ, ὑφεστηκέναι ΟΥ,(εἶς.τ.23{0.72.15ἴ.; ΜΟΙΣ,7ο Βξ.); ΟΥΝ γ 85. Ἐμη.} 
(2}.171.2ς; Μ.4ς.7610}); ὁ δὲ θεὸς μόνος κατ᾽ οὐ. ἐστὶ θεός ἘνΑΡΥ. 
Ῥοπῖ.».2(Μ.32.2400) ; οὗ, συντέκτεται μετ᾽ ἐμοῦ οὐκ ἐν ὑποστάσεως 
οὖ. γενόμενος, ἀλλ᾽ ἐν θελήματος ἐνούμενος χάριτι Μᾶς. ρῃ ἀροοῦ.2. 
δ8(Ρ.11.3). 

Β. τμδείαπεε; 1. ἐοοοηεέ; ἃ. Δεῖ, φύσις λέγεται παρὰ τὸ πεφυκέναι, 
πρώτη οὗ, ἐστὶ πᾶν τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ὑφεστός, οἷον λίθος: δευτέρα δὲ οὐ, 
αὐξητικὴ..«τρίτη δὲ οὐ, ἔμψυχος αἰσθητική.. «τετάρτη δὲ οὐ," ἔμψυχος 
αἰσθητικὴ λογική ΟἸεπι. [.38(ρ.210.268!,; Μ. 0. Ἰόρ0); ΤΟΥ Τ δαπι. 
ἀαπῖνι.(Μ.το. 1400) εἰς. 5. παραμέρος ; οὐ, ... ἐστὶ. «πᾶν τὸ κατ᾽ ἰδίαν 
ὕπαρξιν ὑφεστώς, καὶ μὴ ἐν ἄλλῳ τὸ εἶναι ἔχον" τοῦτο δὲ εἴρηται 
πρὸς ἀντιδιαοστολὴν πάντων τῶν συμβεβηκότων...καὶ τῶν..«ποιοτή- 
τῶν ῬΑΤΩΡΠ.Η͂, ραμορὶ.2.2(ρ.ὅο1); οὐ. ἐστὲ πρώτως τε καὶ κυρίως 
πᾶν, ὅτι αὐθυπόστατον ὑπάρχει, τουτέστιν ὃ καθ᾽ ἑαυτά ἐστι καὶ οὐ δι᾽ 
ἄλλο οὐδὲ ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ εἶναι ΤΠαγν, ΒΔΊΤΗ ῥγαερβ.(ρ.201.13); οὐ. 
ἐστί, κατὰ μὲν φιλοσόφους, αὐθυπόστατον πρᾶγμα μὴ δεόμενον ἐτέ- 
ρου πρὸς σύστασιν" κατὰ δὲ τοὺς πατέρας, ἡ κατὰ πολλῶν καὶ δια- 
φερόντων ταῖς ὑποστάσεσιν ὀντότης φυσική Μαχιορπεο(Μ.01.276Ὰ}; 
οὐ, ἐστὶ πρᾶγμα αὐθύπαρκτον, καὶ μὴ δεόμενον ἑτέρου πρὸς ὕπαρξιν 
70.) 41Ἰαἰεεί,4(Μ.04.5278); ἘΠατ. Α ας, οριξει(Μ.07.14723.)}; Β. ΟΡΡ. 
ποιότης ἈΠ συμβεβηκός : Ἀριστοτέλης... .τὰ μὲν στοιχεῖα τῶν πάντων 
ὑποθέμενος οὐσίαν καὶ συμβεβηκός" τὴν μὲν οὐ, μίαν τὴν πᾶσιν ὑπο- 
κειμένην Ηρρ.ἧον.1.320(0.24.3; Μ.τό6.3045}); οὐ...ποιότητος ἁπλῶς 
ἀλλ᾽ οὐσίας μεταβολὴ τὸ ἐξ ὕδατος οἶνον γενέσθαι ον. ».30 [2 Ζ σι, 

(ρ.5ο6.14); ΑἸΉσγνη;, 53(0.276. 25; Μ.26.7888ξ.) εἴτ. 5. ποιότης ; ἐν τῇ 
οὐ, τὸ συμβεβηκός Ἰά ἀδεν.22{(0.18.2τ; Μ.25.4530); ὄχημα γὰρ ὥσπερ 
ἐστὶν ὑποβεβλημένον τοῖς συμβεβηκόσιν ἡ οὗ. ΑἸἰεχ]γνς Μαη Βίρ.13. 
20; Μ.18.424λ}»; εἶ. «σκιὰ τὸ σκότος ἐστί, καὶ οὐκ οὐὖ,, ἀλλὰ πρᾶγμά 
ἐστι συμβεβηκός ὙΠπατ.  αη.3: 0 .(2.1124}; ἡ μὲν γὰρ ὑπόστασις τὸν 
τινὰ δηλοῖ, τὸ δὲ ἐνυπόστατον τὴν οὐ. ... τὸ μὴ εἶναι αὐτὸ συμβεβηκὸς 
δηλοῖ ὃ ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ εἶναι.. τοιαῦται δὲ πᾶσαι αἱ ποιότητες..«ὧν 
οὐδετέρα ἐστὶν οὐ., τουτέστι πρᾶγμα ὑφεστός, ἀλλ᾽ ἃ ἀεὶ περὶ τὴν οὐ, 
θεωρεῖται Τμβοης.Β.Ν δὶ, οὶ Επμὶτ(Μ.86.12770); δ. αἷκέ. ἴχογῃ ἐνέργεια 
(ν.5.ν.), πρᾶξις, πα ἕξις : κατ᾽ ἀλλήλους...τὰς οὐ, καὶ τὰς πράξεις 
εἶναι χρή, ἵνα καὶ ἐκ τῆς ἐνεργείας πράξας μαρτυρηϑῇ, καὶ ἐκ τῆς οὐ. 
πρᾶξις γνωσθῆναι δυνηθῇ ΑἸΉ. ρεμὶ το( Ν.2ς5.320); περὶ τῆς σοφίας, 
ἥτις ἐστὶν ἕξις, καὶ οὐκ οὐ. Τῆι (απί.2:6(2.57}); ἅ. ἰπ ρεη. σοηϊεχὶϑ 
νοῦς καὶ λόγος δέδοται τοῖς ἀνθρώποις πρὸς διάκριοιν νοητῶν, οὐκ 
οὐσιῶν μόνων ἀλλὰ καὶ τῆς τοῦ δόντος ἀγαθότητος ΑἸΠΘΠΑσ,γΕΣ.15 
(Ρ.6ό.2: ; Μ.6,τοο4})}; οὐσίαν ἑκάστῳ δεῖ πάντως τῶν ὄντων ὑπάρχειν 
ΟἸδη.οἰγ.8.6(ρΡ.92.5; Μ.0. 5854); ἐπιούσιος.. «ἄρτος ὁ τῇ φύσει τῇ 



,» 
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λογικῇ καταλληλότατος καὶ τῇ οὐ, αὐτῇ συγγενής... «τῆς ἰδίας ἀθανασίας 
«εἰμετὰἀδιδούς Οτιογ. 2͵7(ρ.369.10; ΜΟΙ. 5134); τῆς,.«γραφῆς διαφόρως 
τὴν τοῦ ἀγαθοῦ οὐ. διδασκούσης Ἐ05..6.11.21(524Ὰ ; Ν. 21 9010); ; οὗτοι 
[5ς. ἐνεσυ αν τηδϑδῃίηρβ οὗ τὴς ᾿ψοσχὰ λόγος -.. “πάντες τῶν πρός τι 
ὄντες ἐν ἑτέρᾳ προῦὐποκειμένῃ γοοῦνται οὐ. 1(.6.1}..2.τ4{Ρ.114. 23; Μ. 
24.0288); ὁ υἱὸς..«ὡς ἀγαθὸς γραφεὺς τὰς ἀρχετύπους ἰδέας ἐκ τῶν 
πατρικῶν λογισμῶν ἀπολαμβάνων ἐπὶ τὰς τῶν ἔργων μετέφερεν οὐ. 
1ὁ.3.3(0.155. 14; 9970); τίς δὲ ἰδὼν καὶ τὴν. ὑδάτων ἀλλασσομένην 
οὗὖ., καὶ εἰς οἶνον μεταβαλοῦσαν, οὐκ ἐννοεῖ τὸν τοῦτο ποιήσαντα 
αὐ ίον εἶναι καὶ κτιστὴν τῆς τῶν ὅλων ὑδάτων οὐ.; Δτ΄ἢ.ηε.18.6(Μ.2-. 
2280); ὥσπερ ἡμεῖς τὰ πνεῦμα λαμβάνοντες οὐκ ἀπόλλυμεν τὴν ἰδίαν 
ἑαυτῶν οὐ, ἰά{δεν.τ4{0.12.28; Μ.2ς..448᾽(440}0); ἴδιόν ἐστι τῆς τοῦ 
πυρὸς οὐ. ἡ ἐπὶ τὸ ἀνὼ φορά ατΥΝ γε5.0».εαἰδεῖ.24(0.02.2; Μ.45.640}; 
ἤρκεσεν αὐτῷ ἶβϑο. τῷ θεῷ] πρὸς ὑπόστασιν τῆς τῶν γεγονότων οὐ. ἡ 
βούλησις ἰὰ, μη. 4(2 Ρ.58,2; Μ.4ς.6280); Μασ, Μρι ἀροῦ;.4.53ο0 (0.222. 
13); ἐπιστήμης μέν ἐστι τὸ ἐφάπτεσθαι οὐσίας τε καὶ ἀληθείας γνώσεως» 
αἰσθήσεως δὲ οὔκ ἐστι [7 πε φη.ν.2(Μ.6.14608) ; διαιρεῖται... «ἡ οὐ. ... 
εἰς σῶμα καὶ ἀσώματον 1δ.; (Ἡτγ5. 0.41.2 ἵπι τον. (το, 880) ; ἐκ... 
τῆς μιᾶς τῶν ὑδάτων οὐ. γίνεται μὲν χρύσταλλος..«χιὼν.. 
ΤΙ ς,.0..147:6}.{(1.1574}; ὅ.. «αἰὼν οὐκ οὐ. τίς ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀνυπόστατον 
χρῆμα 1Δ.Πδν.τττῇ.(3.546}); ἡ..«γυνὴ οὐ ποίημα τοῦ ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
οὐ, τοῦ ἀνδρός 1ἸΔ..ΥὙ( ογ.11:3(3.233) ; (Οβτη. πα 10.50.88. 300}}) οἰτ. 5. 
ἐκπορευτικῶς; 8. οἵ τῆὴε ταιίοηδὶ πα Ἰποουροσθαὶ ογεαίίοι τοῖς 
ἀναιροῦσι νοητὰς οὐ, Στοϊκοῖς Οτ,( δἰς.7.3)(0.χ8).23; Μ.11.14720)}; τὸν 
υἱὸν. «πάσης νοερᾶς καὶ λογικῆς οὐ. φωτιστικόν Ἐδιι5.6.1..τ.8(ρ.δό. 
34; Μ.24.837}0); ΤΑΊ σα. β4.3(Μ.25.2040); αἱ λογωκαὶ πᾶσαι οὐ. 
Ἰοῦς ΒΟΝ δίνει Ἐπί τί Μ.86.τ2844}; οἱ ἀδιηοηβ, Αἴ μεπαρ ἰερ.23.2(Μ, 
6.9418); οὗ φηρεῖς, Επ5,4.6.4.5(0.157.24; Μ.22.2610); περὶ τοῦ... θεοῦ, 
περί τε τοῦ δευτέρου αἰτίου [1,6. 501} τῶν τε μετ᾽ αὐτὸν λογικῶν καὶ 
νρερῶν οὗ, 1δ.5 Ῥτοδηχ(ρ.2οὔ.Σ ; 2410); (συϑ..δίας.1.2(1,1578}; 
Ὀϊοπη. σι (ΔΝ 1.32.1ο068); δ.4.4(τ8τ0); ἄγγελός ἐστι οὐ. νοερά 0.8. 
}.0.2.3(Μ.04.8658); ἔ. τεῦ, Ῥγοθίεγη οὗ ἐν} τὰ κακὰ πότερον οὐσίαι 
σοι δοκοῦσιν εἶναι ἣ ποιότητες οὐσιῶν ΜεΙΠ. αγϑτ|7.8,τ(ρ.τό4.16; ΜΝ.18. 
2568); τὸ κακὸν οὐ παρὰ θεοῦ.. οὔτε ἐξ ἀρχῆς γέγονεν, οὔτε οὐ, τίς 
ἐστιν αὐτοῦ ΑἸΉ σεη!.7(ΝΜ 25.164}; μὴ οὐ. εἶναί τινα τοῦ κακοῦ ἢ 
ἄναρχον, ἢ παρ᾽ ἑαυτῆς ὑποστᾶσαν.. ἀλλ᾽ ἡμέτερον ἔργον εἶναι τοῦτο 
καὶ τοῦ πονηροῦ Οτ,.Να2.ο7.40.45{Μ.56.4244}; οὗ, τὸ ἁμαρτάνειν (ἐν 
ἐνεργείᾳ κεῖται, οὐκ οὐσίᾳ (Ἰετη.5 »7.4.13(ρ.280.21; Μ.8.132000)}; ἡ... 
ἁμαρτία... «δύναμές τις οὖσα λογικὴ τοῦ σατανᾶ καὶ οὐ., ἐνέσπειρε τὰ 
κακὰ πάντα ΜασιΑορ.δοηι τς 4 0(Ν1.34.6008); τὸν θάνατον οὐκ οὐ. 
ὄντα τινὰ ἀλλὰ πρᾶγμα συμβαῖνον ὡς ἐνυπόστατον εἰσάγει ΤῆσΙ.1-ς. 
τάτοίῃ.71.3; 2.267}; 8. οὗ τῆδτι 8 5011} τὴν.. τοῦ σώματος φύσιν καὶ τὴν 
τῆς ψυχῆς οὐ, ΟἸδτι.51γ.4.3(0.253.8; Μ.8,12248); Οτ(Οεἰς.4.1(0.286. 
22; τι το404}; οὐσίας λογικῆς ψυχῆς ὡς ἐχούσης τι συγγενὲς θεῷ 16, 
"πανὶ. 47(Ρ.42.20; Μ.11.6294}; αὐταὶ φύσει αἱ ψυχαί, παντὸς ἀπο- 
γυμνωθεῖσαι περιβλήματος, τοιαῦται κατὰ τὴν οὐ. ὑπάρχουσιν Μεΐῃ, 
γες..τ8(ρ.4τ6.2; Μ.τ8.328.Α}); ἐν ψυχῇ μὲν ὁρίζεται τὸν ἀληθῇ ἄνθρω- 
πον, νοερᾶς οὗ. καὶ ἀσωμάτου καὶ λογικῆς μέτοχον, ὡς ἄν κατ᾽ εἰκόνα 
θεοῦ δεδημιουργημένον ἔτι5.}.4.7.το(φτόᾳ ; Μ.21.53230}; 10.4.4.1.7(Ρ.28. 
41; Μ.22.164}; ὅποῖον.. αὐτῆς τὸ εἶδος, τὲ τὸ σχῆμα, τίς ἡ μορφή, 
τίς ἡ οὐ. Ἰᾶ.6.1}.π.τ2(ρΡ.71.22; Μ.24.8488); ΑἸΒ. ἡ». (4: Ῥ.7.28); ψυχή 
ἐστιν οὐ. γεννητή, οὐ. ζῶσα νοερά τ Ν ββιαπῆηι. εἰ τες. (Μ.46.208); 14, 
ογ.καἰεεἰ.6(Ρ.3ο.το; Μ.4ς5.250}; ἄρτος.««ἡμῶν τῆς ψυχῆς ὁ..«λόγος" 
ὥσπερ... ἄποιος ἄρτος τὸ σῶμα τρέφει, οὕτως ὁ ἐξ οὐρανοῦ λόγος τὴν 
οὐ, τῆς ψυχῆς Τα ΒΞ, τοι τ6(1.1217) ; οὗ, [0.0 ιο.4.τ2( 0 4.ττο2αῖ.); 
(οϑπι.[πᾶ.ἱ0}.3(Μ.88. 1400}; δα θοᾶν παρακαλοῦμέν σε ἁρμόδιον 
τοῦτον 56. ΘΙ ΠΑΥΙ51] γενέσθαι καὶ εὐφραντικὸν τῇ ἡμετέρᾳ οὐ. τοῦ 
σώματος Δ τ͵νρ.Ι3(ρ.47.0 ποῖ.) ; τὴν νοερὰν οὐ. τῇ αἰσθητῇ συγκατέ- 
μιξεν ΟΥΝνΕΞ5.ογ αἰδοῖ. τό(ρ.72.1; Μ.45.520); δείκνυσι καὶ ψυχῆς καὶ 
σωμάτων αὐτὸν ὄντα δημιουργόν. ἑκατέρας... οὐ. τὴν παράλυσιν ἐᾶται 
Ομυνϑ.ἠοηι.20.3 ἦπ Μ|.(7.2458); 2. Ξεεοηάανν ἐμῥοίαηεδ, τε οίαη 6 85 
ΘΟΙΏΣΩΟΙΣ ἴο ΠΙΘΙΠΌΘΙ5 Οὗ ἃ Κιπᾶ ; 8. ἀεἴ, ἀπ ἀδβουρίοι3 οὐ, δὲ 
καὶ ὑπόστασις ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν ἣν ἔχει τὸ κοινὸν πρὸς τὰ καθ᾽ 
ἕκαστον Β85.6}.226.6(3.363Ε; Μ.32.8844} ; οὐ. ... ἐστιν ἤτοι φύσις, παρ᾽ 
αὐτοῖς [Ξο. τοῖς πατράσιν], ὅπερ οἱ φιλόσοφοι λέγουσιν εἶδος...τὸ κατὰ 
πολλῶν καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ λεγόμενον ΤΠεοηΐ. “εἰ, τ τ( 1.86. 
11034); ; ΡαΡΠ. Η (βαρ. 2. 3(ΡΡ 602-.3); : οὐ. ἐστὶν ἡ κατὰ πολλῶν 
καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένη. ἢ οὕτως" 
οὐ. ἐστὶν ἡ καθ᾽ ὑποκειμένων τῶν ὑποστάσεων λεγομένη καὶ ἐν πάσαις 
αὐταῖς ἐπίσης...θεωρουμένη ΤΠατ, ΔΙ Π, ῬγαεΡ (Ρ.200.198) ; ὃ κοινῶς 
καὶ ἐν πολλοῖς θεωρεῖται, οὐ τινὶ μὲν πλέον, τινὶ δὲ ἔλαττον, ὑπάρχον, 
οὐ. ὀνομάζεται Ἑαὶορ. Ῥάου (Μ. 86, 20530); ; οὐ, μὲν αὐτὸ τὸ εἶδος καὶ 
τὴν φύσιν, ὅπερ ἐστὶ καθ᾽ ἑαυτήν, δηλοῖ, ὑπόστασις δέ, τόν τινα τῆς οὐ. 
ἐμφαίνει αιχιορμοο (ΜοΣ. 2600 1.) ; ἡ μὲν οὐ., τὸ κοινὸν καὶ περιεκτικὸν 
εἶδος τῶν ὁμοειδῶν ὑποστάσεων σημαίνει Ὦ. 1.0.3.4(Μ.04.0074}; 
Ῥ. ΟΡΡ. ὑπόστασις, ν.5.ν.; {|πφύσις, ν.5.ν.} {{Π|᾿μορφή (τεῖ, ῬΆ1].2:6) 
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ἐγὼ γὰρ καὶ τὸ ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχειν ἴσον δύνασθαι τῷ ἐν οὐ. θεοῦ 
ὑπάρχειν φημί ΒΑ5, ἔμη. αϑ(ι.230Ὰ; Μ. 20. ς 520); ἡ δὲ μορφὴ τοῦ θεοῦ 
ταὐτὸν τῇ οὐ. πάντως ἐστίν. ὡς γὰρ ἐν τῇ μορφῇ τοῦ δούλον γενόμενος 
τῇ οὐ, τοῦ δούλου ἐνεμορφώθη, οὐ ψιλὴν ἀναλαβὼν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν 
μορφὴν οὐδὲ τῆς οὐ. διεζυγμένην, ἀλλ᾽ ἡ οὐ, τῇ μορφῇ συσσημαίνεται ΟΥ. 
ΝΥ 55. μη.4(2 Ρ.94.τ6Έ.; Μ.45.6724); Ἔπατ.ρ ε.2:ττί3.456); ο.. ἴῃ 
θΈΠ. τὰ προηγούμενα τῶν. -««εἰδῶν.. «τὴν οὐ. καὶ φύσιν διασημαΐίνει οὖ 
πράγματος [Ἰοτη.Ξ γ.8.6(ρ.03.0; Μ.9.585}})}; οὐσίας ζῴων καὶ φντῶν ΟΥ, 
(εἰς. 5.38(0.42.28; Μ.11.12414}; πᾶς.. «ὁρισμὸς οὐσίας πρὸς τὸ ἴδιον τοῦ 
ὑποκειμένου βλέπει ΟΥΟ Ν γε5,αηηιεἰ γε5.(Μ4.46.53Ὰ}; οὐκ ἦν δὲ ἑτερο- 
οὔσιος ἀναγκαίως ὁ Σὴθ τῷ Ἀδάμ. καὶ ὅμως εἰκόνα τὴν εἰδέαν καὶ 
ὁμοίωσιν τῆς οὐ. ἐκάλεσεν ϊάντη, Τεῖπ.1.16(Μ.30.3374}; [τεῖΞ Μο.5:2, 
Μι.8:28] ὁ μὲν...τὴν οὐ, ἐμήνυσεν, ὡς ἀνθρωπεία φύσις ἦν ἡ τυραν" 
γουμένη᾽ ἃ δὲ τὴν ὑπόστασιν, ὡς οὐχ εἷς, ἀλλὰ δύο τὸν ἀριθμὸν ἐτύγχανον 
Μαϑς Μρηαῥοῦ,.3.1τ(Ρ.γ6.211.); πᾶν γένος ζῴων φυλάττει τὸν τῆς 
οἰκείας οὖ, νόμον ἘΓΒΟΥ ἐοη ε,.8(Μ.28.13618); τὸ Χριστὸς ὄνομα οὔτε 
ὅρου δύναμιν ἔχει οὔτε μὴν τήν τινος οὐ,, ὅ τί ποτέ ἐστι, σημαίνει, 
καθάπερ ἀμέλει καὶ τὸ ἄνθρωπος ἢ ἵππος ἣ βοῦς Ὀγτ,Ξἐλοὶ, ἴηι τ(Ρ.210. 
9; 5'.770Ὰ); Τιδοηῖ ΒΝ οὶ, εἰ Ἐμὲ Μ.86,12808) Εἷς, 8. οὐσιωδῶς; ψυχὴ 
«εὐπρὸς ψυχὴν τῷ ταὐτῷ τῆς οὐ. ἡνωμένη, τῷ διαφόρῳ τῆς ὑποστάσεως 
διακέκριται 16.(12880); τὰ τὴν φύσιν χαρακτηρίζοντα συστατικὰ τῆς 
οὖ. εἰσί, τὰ δὲ τὴν ὑπόστασιν οἷον συμβεβηκότων λόγον ἐπέχει... «ὥσπερ 
ἐπὶ ἀνθρώπον...τὴν μὲν οὐ. αὐτοῦ χαρακτηρίζει τὸ ζῷον, τὸ λογικόν, 
τὸ θνητὸν. .τὴν δὲ ὑπόστασιν σχῆμα, χρῶμα, μέγεθος ....οἱ γονεῖς ἣ 
ἀνατροφὴ ἢ ἀγωγή ἰᾶ,αγριϑεὺυ(Μ.86.10458); ἀνυπόστατος... «φύσις, 
τουτέστιν οὗ., οὐκ ἂν εἴη ποτέ Τιεοπί. Β. Δ δε εἰ Ἐμὲ Μ.86, 1280 Α} ; οἕ, 
πολλῷ γὰρ μᾶλλον οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ἀνούσιος ἥπερ οὐ. ἀνυπόστατος 
Τεοπτ ΗΠ Ὡπόηορβλ, τ( 1.86. 17070); οὐδέ... ἐστε τὸ παράπαν γενητὸν 
κυρίως ἁπλοῦν, ὅτι μὴ τόδε μόνον ἐστὶν ἢ τόδε, ἀλλ' ὡς ἐν ὑποκειμένῳ 
τῇ οὐ, ἔχει τὴν συστατικήν τε καὶ ἀφοριστικὴν διαφορὰν συνεπιθεωρου- 
μένην Μαχ.αρηιδῖρ, (ΜΟΥ, τοσοῦ) ; 3. οὗ αοῖμ8] ἐπα ν! 8} βυιβίαποςβ, 
σιροῖϑιεηοθ, 650. οὗ ΡῬΕΙΒΟΊΒ, δείηρ, δα ἀτεββεα (0 ἃ βοὰϊ] ὦ φύσις μὴ 
καταβαλλομένη πρὸς τὸ κρεῖττον..«ὦ οὐ. φθορᾶς σκότους πλήρης “4.70. 
84{(0.192.18); ὡς ἐν ἰδιαξούσῃ τινὶ οὐ. συμβεβηκέναι τινὰ χάριν καὶ ἕξιν 
ἀρετῆς Α1ῃ..4.γ.1.36(Μ.26.884); εἰ δὲ φαέη τις ὅτι Πέτρον καὶ Παῦλον 
καὶ Βαρνάβαν φαμὲν τρεῖς οὐ., μερικὰς δηλονότι, τουτέστιν ἰδικάς... «ὅτι 
μερικὴν οὐ,, τουτέστιν ἰδικὴν λέγοντες, οὐδὲν ἕτερον σημᾶναι βουλόμεθα, 
ἢ ἄτομον ὅπερ ἐστὶ πρόσωπον τι, 85, εορερι.ποὶ (Μ 45.170); ὑπό- 
στασις δὲ καὶ πρόσωπόν ἔστιν οὐσία ἡ τίς, μερική, ἄτομος, ἡ μήτε καθ' 
ὑποκειμένον τινὸς λεγομένη μήτε ἐν ὑποκειμένῳ τινὶ οὖσα.. .«οημειωτέον 
δὲ ὅτι οὐκ ἀντιστρέφει ὁ λόγος. οὐ γὰρ ἐπειδὴ ἡ ὑπόστασις οὐσία ἐστίν, 
ἤδη καὶ ἡ οὐ, ὑπόστασις ὙΒάτ, ΑΙ τη, ̓ γα6}.(0.212.158.); (815 υϑᾶρσὲ 
παῖ δρρτονεα ἴου ζΌυτΩ8] βίαϊοιηθηῖβ οὐκοῦν οὐκ ἔστι κυρίως εἰπεῖν 
ὅτι Ἀδὰμ οὐσίαν παρ᾽ αὐτὸν ἄλλην ἐγέννησεν, ἀλλὰ μᾶλλον ὅτι ἐξ 
ἐαντοῦ ἐγέννησεν ἄλλον ἑαυτόν ΟΥ̓͂Ν ν85. Εμη.2(2 Ρ.27.14; Μ.45.5020); 
Στοϊκοὶ...μερίζουσι...«τὴν μίαν θεότητα εἰς πολλὰς μερικὰς οὐ,, εἰς 
ἥλιον κτλ. Ἐρὶρῃ.ἤαεν. 5. τίρ.183.15; Μ.41.201.); τοῦτο εἶναι ὑπό- 
στασιν ἐλέγετε μόνον, τὴν ἰδικὴν οὐ, Τμδοπι. ΗΝ δεἰ.7.2(ΝΜ 1.86. 176 Ὰ}; 
ἡ ὑπόστασις τὴν τινὰ οὐ, δηλοῖ μετὰ τῶν προσόντων αὐτῇ ἰδιωμάτων 
Ῥδιαρἢ..}αμοῤί.τ. 2(ρ. 598). 

Π. ᾽παιεγίαὶ; Ἱ. ϑυρβίαπος ἴγοῦλ γῃ]οἢ ἃ {πὶπρ 15 τῆϑα δ ΟΥ ἴῃ 
ΨΏΙΟΗ 1ἴ οχ βίβ, τι» ποῖον; ἃ. ἸΠΟΟΥΡΟΤΘΆΙ] ΟΥὮ ΒΌΡΓα-ΒΕη516]ε εἶναι 
μὲν πνευματικὴν οὐ, ... τυγχάνουσαν, ἄμορφον δὲ καὶ ἀνείδεον Ἰγξῃ. 
ἠαεν.1.2.4(}1.7.4614}); τ; 1.5.1τ1(4024}; προβάλλει... .τοὺς..«ἀγγέλους... 
ἐκ τῆς ψυχικῆς καὶ φωτεινῆς οὐ. (]ετη.ἐχς, Τ᾿ μάοί, 47(0Ρ.122.1; Μ 0. 
6818); σαρκὸς καὶ .««αἵματος μὴ δυναμένων κληρονομεῖν βασιλείαν θεοῦ, 
κληρονομεῖν δ᾽ ἄν λεχθησομένων, ἐὰν μεταβάλωσιν ἀπὸ σαρκὸς καὶ γῆς 
καὶ χοῦ καὶ αἵματος ἐπὶ τὴν οὐράνιον οὐ. ΟΥμον 26(Ρ.363.22; Μ.τι. 
506}; Ἰά Οδἰς.6.71(ρ. 141. 26: Μ.ττ. 1405}); ; πρὸς τοὺς ἀγγέλους, πρὸς 
τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς... ὧν διὰ τὸ λεπτὸν τῆς οὐ. ἀκώλυτος ἡ..«διάβασις 
ἘλΠοτ ἐοη μἰ.14(Μ.28.14844}; δ. τηβίοι!αὶ σωδείαμεε,"παϊ εν γενέσθαι 
[5.. τροφήν] πρόσληψιν εἰς οὐ, [30. τοῦ σώματος} ΑἸΠΕΠαρ. σεδ.δ(ρ.54.6; 
Μ.6.0840) ; οὗ ν»ιαϊεγίαϊ οὗ Ἡ ΠΙΟΉ 8 ϑίδίιιο 15 τηϑάδ, (ἰδ. »γοὶ 4φ(ρ.44. 
17; Μ.8.1538}); μὴ πάντες ἕν σῶμά ἐσμεν κατὰ τὴν οὐ., ἢ τῇ δυνάμει καὶ 
τῇ διαθέσει τῆς ὁμοφρονίας ἕν γινόμεθα; ΗἩΪρρ.Νοξί.7(0.24).18; Μ.το. 
8138); τὸν αἰθέρα, τὸν ἥλιον...ἅτινα εἰς ὑπηρεσίαν ἀνθρώπου γενόμενα 
᾿ καὶ κατ᾽ οὐσίαν κρείττονα ὄντα Π ον Οἰδηε.τό.το ; αὖ προσηγορίαι οὐχὶ 
γῶν οὐ. εἰσι σημαντικαί, ἀλλὰ τῶν ἰδιοτήτων..(οὐ. δὲ λέγω νῦν τὸ 
ὑλικὸν ὑποκείμενον) Βα5.:».2.4{1τ.2400); Μ.20.5770); ἡ φύσις καὶ 
ἡ τέχνη ἐκ τῶν οὐ. ποιοῦσιν ἅπερ ποιοῦσιν" οἷον ἐκ σπέρματος ποιεῖ ἡ 
φύσις τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐξ ἀνθρώπου τὸ σπέρμα" οὐσίαι δέ εἰσι τό τε 
σπέρμα καὶ ὃ ἄνθρωπος. ὡσαύτως καὶ αἱ τέχναι ποιοῦσιν ἐκ τοῦ χαλκοῦ 
«καὶ ἐκ πλίνθων... «οὐσίαι δέ εἰσιν ὅ τε χαλκὸς καὶ οἱ πλίνθοι 1 [ιιδῖ.6. 
αν.5(Μ.6,146οᾺ); (ῃτγβίοηι, 3.4 τ ον, (0.563Ε)}; εἴδωλα" ἐκ μὲν 
τῆς ὕλης τὴν οὐ. ἐκ δὲ τῆς τέχνης τὸ εἶδος ΤΠατ..5.17: τοίρ.80.14; 2. 
280); τεῖ, Ογεαῆομ, []ετη. ἐγ. ς. τ4{0.385.16; Μ.9.1328); ὡς ἄρα ἐξ 
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ὑποκειμένης τινὸς οὐ, ταῦτα ἐδημιούργησεν Με. αγδηϊγ.αὐτίριτος. 5; 
Μ.18.2480); ὕλην ὥσπερ τινὰ καὶ οὐ. τῆς τῶν ὅλων γενέσεώς τε καὶ 
συστάσεως τὴν ἑαυτοῦ βουλὴν καὶ δύναμιν προβεβλημένος Ἐλι5.4.,6.4.1 
(Ρ.151.20; Μ.22.2520) ; [ἃ 12(Ρ.232.τ; Μ.2ο.τ4800) οἷἴ. 8, ἄψυχος ; 
2. εἰοημξηὶ Ζεὺς ἡ ζέουσα οὐ, κατὰ τοὺς Στοϊκούς ΑἸΠοπαρ, ἰ4ρ.22.2(Ν.6. 
9374}; αἱ. --πρῶται οὐ. ἐξ οὐκ ὄντων γενόμεναι, πῦρ καὶ πνεῦμα, ὕδωρ 
καὶ γῆ ΗἰἸρρ.ἦκεγ.το.22(ρ.280.14; Μ.τ6.34470); τὴν ὑγρὰν οὐ. 1. 
(Ρ.289.22 ; 24504); πέμπτη τις...οὐ,, φυσικῶν ἀπηλλαγμένη στοιχείων 
πάντων..-«οἱονεὶ οὐ. τις ὑπερκόσμιος 1.7.τοίρ.104.0},; 22008) ; ΤΒαΐ, 
Ῥεοα:5(1.1286) ; 1, ῥγουϊά.τί4.480). 

Ὁ. δεϑεμίϊαὶ οἰδημσμὲ ΟΥ ἐεαΐμγο, ἐῤρεεῖαὶ ἐπαγαείεν τὸ... .ἀεὶ νοεῖν, οὐ. 
τοῦ γινώσκοντος κατὰ ἀνάκρασιν ἀδιάστατον γενομένη ΟἸΘΤῊ.5[7.4.22 
(ρ.3ο8.26; Μ.8.13450}; ἡ...«τῆς ἀληθείας ἐπίγνωσις ἐκ τῶν ἤδη πιστῶν 
τοῖς οὔπω πιστοῖς ἐκπορέζεται τὴν πίστιν, ἥτις οὐ. ... ἀποδείξεως καθ- 
ἔσταται 1δ.7.το(ρ.69.24; Μ.9.5360) ; Ἐπι5,4.5.4.5(0.157.27; Μ.22.264.4). 

Ἐ᾿ ῥγοβεγίψν, βοϑϑος θη, δεϑείαηοο κέχρηται. .«τῷ προσρήματι.. «τῆς 
οὐ, ἡ..«συνήθεια ἐπὶ τῷ σημαινομένῳ τῶν κτήσεων, ὧν τις κέκτηται 
ΤΒαγ ΑΙ Γι ῥγαςρ.(0.201.3}); οὗ σα ρΡ18] ΟΡΡ, ἱποοπὴς ἕτερος ἀναθεῖναι 
τὴν δεκάτην τῶν καρπῶν, ἄλλος τῆς οὐ, Μεῖἢ δγηηῤ.π.τίρ.53.16; Μ.18. 
Ο78Β): τηεῖ, οὐσίᾳ μὲν ὑπέθετο τὴν ἀρετὴν ὁ ἀπόστολος... «χρῆσιν δὲ 
αὐτῆς οὐκ εἰς δέον, τῷ τἀναντία διαπραττομένους ἀφανίζειν αὐτῆς τὴν 
ὑπόστασιν ΤΠατ. ΜορΞ.αἱ,4: τ .(ρ.61.24; Μ.66.9050); τῶν εἰς τὸν 
κύριον πεπιστευκότων τὰς οὐ. διήρπασαν οἱ τοῖς εὐαγγελικοῖς ἀντιλέγον- 
τες δόγμασιν ΤὨΔΕ, 1 5.5: 17(0.27.1; 2.202). 

11. [Π60].: Α. δεῖηρ οἱ ἀοα; 1. ΟρΡ. δοϊνἱτν, Αἰμεπαρ.γες, τίρ.48. 
13; Μ.6.9764); εἴτ ῤγίηειτ.τ θ(ρ.21.1; Μ.1τ.1240) οἵ(. 5... 5. ᾿ηΐγα; 
2. ἃ5 ἰάθη Ό1081 τ Οοά Ὠἰτηβο6 1 οὐ, ... ἐστιν ἐπὶ θεοῦ θεός ΟΙβσα. 
"τίσ. 17: Μ.ο. 7490); ἡ δὲ οὐ. οὐχ ἕν τι τῶν μὴ προσόντων ἐστίν, 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ εἶναι τοῦ θεοῦ 45. ἘΜ. 1 τοί(.22328; ΝΙ.20.5260) ; εἶ, 
Τ7αβεφιιἢ»ν.3.1(}}.6.1432.4} οἷἵ. 5, βονλή; 3. ἃ5. ὉΠ πιαῖα σβα] 
ν. 1.8.2; 4. 8.5 ᾿ποοῃιρυ ΒΘ Ή51818 ἀσθενὴς... «φύσει ὁ ἀνθρώπειος λόγος 
καὶ ἀδύνατος φράσαι θεόν, οὐ τοὔνομα λέγω. .«.οὐδὲ τὴν οὐ. (ἀδύνατον 
γάρ), ἀλλὰ τὴν δύναμιν καὶ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ (Ἰοτη.ςἰγ.6,χδίρ,517.22; 
Μ,9.3070); νοῦν τοίνυν ἢ ἐπέκεινα νοῦ καὶ οὐ. λέγοντες εἶναι....τὸν... 
θεόν, οὐκ ἐν ἄλλῳ τινὶ.. .φήσομεν καταλαμβάνεσθαι τὸν θεόν... ἀλλὰ 
κατὰ τροπολογίαν Οτ(ἰεἰς.7.28(ρΡ.188.11; Μ.11.14738); οἱ, πος αμϊθηῖ 
τϑηδγαθ φΐάφ ἰρϑῖθς, 14 ἐδξὶ οεδείαμίαςε, ποριθη ὑεἱ γα ΟΉ ΡῈ 
ον ῤγεϊομάεγε αμὶ ἐπυεηΐγε ἨἩΘΉ βοσοιημμδ, ἐοη βίθηίος ἰανιθη ῥαίγοηι 
εἰ βίαι τη, Δι βόα. . 3.4 ΤῊ Πευ.(0.474.1} Μ.12.540Ὰ); Επ5.ε. ἐλ, 
τ.2ο(ρ.86,2; Μ.24.8730); ΑἸ νη. 25(ρΡ.262.11; Μ.26.7530); τῆς ἁπλῆς 
καὶ ἀπεριλήπτου οὐ. ῬνΑρΥῬΟΙῖ,ερ.2(}1,32.2404Ὰ); ΟΥ.Ν82.0».30.1} 
(ρ.135.}; Μ.36.1258Β); οὐ μόνον τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ πάσῃ νοητῇ 
φύσει τῆς θείας οὐ. τὴν γνῶσιν ἀνέφικτον εἶναι...«διοριξόμενος αὙ ΝΥ 55. 
Ὁ. Μος.(}1.44.371}) ; ΔΙΕπιτα Ρ.213,τ6 ; Μ.45.4618) ; τὸν μονογενῇ 
θεὸν...ϑεὸν κατὰ ἀλήθειαν ἀεὶ ὄντα... οὗ τὸ εἶναι ὅ τι ποτὲ κατ᾽ οὐσίαν 
ἐστὶ πᾶσαν ἐκφεύγει καταληπτικὴν ἔφοδον ἐδιττ(ι Ρ.220. 25; ; 9130); ; 
1ϑιττί Ρ.264.29; 8724); ὑπὲρ νοῦν καὶ οὐ. ἵδρυται. εὐὐτὸ ἕν. τὸ ὑπερού- 
σιον ὨΙοη Αγ .η.1.5(Μ.3.5038}); τὴν.. ὑπερουσιότητα τὴν θεαρχικὴν 
ὅ τί ποτέ ἐστιν ἡ τῆς ὑπεραγαθότητος ὑπερύπαρξις, οὔτε ὡς λόγον. ..ἢ 
οὐ. ὑμνῆσαι θεμιτὸν... ἀλλ᾽ ὡς πάσης ...οὐ, -.. ὑπεροχικῶς ἀφῃρημένην 
21δ. (πο; τῷ λόγῳ σκοπὸς οὐ τὴν ὑπερούσιον οὐ., ἧ ὑπερούσιος, 

ἐκφαίνειν (ἄρρητον γὰρ τοῦτο καὶ ἄγνωστόν ἐστι) 1.5.τ(8168) ; υἱός 
ἐστιν.. «ἀπαράλλακτος οὐ., φύσις ἀνεπιχείρητος Απιαδί, πὸ, 4. (ΜΝ 80. 
14040); οἱ, ὁ Εὐνόμιος...ἐτόλμησε εἰπεῖν, ὡς οὐδὲν τῶν θείων ἠγνόησεν, 
ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἀκριβῶς ἐπίσταται τοῦ θεοῦ τὴν οὐ. ἜΠας, ἐαεγ7.4.3(4. 
257}}} οἱ ἘρΊΡἢ.μα67.76.4(0.344.20; Μ.42.521τ0); 5. ἴὰ ψῃαῖ βεῆβε 
Κηονϑοὶς γάλα μὲν ἡ κατήχησις..-βρῶμα δὲ ἡ ἐποπτικὴ θεωρία" 
σάρκες αὗται καὶ αἷμα τοῦ λόγου, τουτέστι κατάληψις τῆς θείας δυνά- 
μεως καὶ οὐ, [Ἐ5,33:0], φησίν: οὕτως γὰρ ἑαυτοῦ μεταδίδωσι τοῖφ 
πνευματικώτερον τῆς τοιαύτης μεταλαμβάνουσι βρώσεως. . βρῶσις γὰρ 
καὶ πόσις τοῦ θείου λόγου ἡ γνῶσίς ἐστι τῆς θείας οὐ. (]εγη.Σἶγ.5.1ὸ 
(ρ.370.17,21; Μ.9.1Ο1Α}; οὗ, φμαδὶ γαατ[φμίάαηῃ σμὲ ἀεὶ παΐγαε σρέγα 
ἀϊυΐμαε ῥνουϊάοηϊίαξ εἰ αὐς μτυθδγοτία!ἶς ἐμ) αὐ ξονιραγαϊομδη 
ἐρσίης εεϑείαη ας εἼμι5 αὐ παίαγαθ. φμΐα ἐνρο τηοης πορίγα ἐρϑη ῥὲν 
86 ἰρϑαι ἀθιηι σἱσμΐ δὲ ΠΟΉ βοΐεεὶ τηϊμονὶ, Οὐο ῥγίμε.τιτδίρ.21.7; Μ. 
11, 1240); αἱ μὲν γὰρ ἐνέργειαι ποικίλαι, ἡ δὲ οὐ, ἁπλῆ. ἡμεῖς δὲ ἐκ 
μὲν τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζειν λέγομεν. τὸν θεὸν ἡμῶν, τῇ δὰ οὐ. ἀὐτῇ 
προσεγγίζειν οὐχ ὑπισχνούμεθα. αἱ μὲν γὰρ ἐνέργειαι αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς 
καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐ. αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος Ῥα5.6}.234.τ(3.3570; Μ. 
42.860Α}; τὸ δὲ κατ᾽ οὐσίαν ὅ τί ποτέ ἐστιν, οὐδὲν ἧττον ἐν ἀδήλῳ μένει 

νεὐπᾶν γὰρ ὅ τέ περ ἂν εἴπῃς ὄνομα, περὶ τὸ ὃν ἐστιν, οὐκ ἐκεῖνό ἐστιν (τ. 
Νυβ8, ΕἘπμπιγ(α ῬΟΣΤΙ.20; Μ.45. ἸόιΡ); τί κωλύει καὶ ἡμᾶς ἀνθρώπους 
ὄντας, ἔλαττον μὲν εἰδέναι θεοῦ, ἢ ἢ ὡς αὐτὸς ἑαυτὸν οἷδε τί ποτέ ἐστι κατ᾽ 
οὐσίαν, μὴ μὴν ψευδῶς τε καὶ διεστραμμένως ; νγτοίξες, 3τ(ς}, 2658); 
6. ἴῃ 16]. ἴο στβαϊρα τηΐηρβ εἴτε... τέχνη τοῦ θεοῦ [3.. ὃ κόσμος]... 
εἴτε οὐ. καὶ σῶμα...«εἴτε δυνάμεις τοῦ θεοῦ τὰ μέρη τοῦ κόσμου νοεῖ τις 
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Αἰδεμπαροίοσ.τ6..(Μ.6.0214); τῷ πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, οἱονεὶ 
ἀφιστάντι τὴν οὐ, τοῦ θεοῦ ἀπὸ πάντων τῶν γεννητῶν οἷς γὰρ οὐ 
κοινωνεῖ, αὐτοῖς δόξα τις θεοῦ καὶ δύναμις αὐτοῦ, καὶ... .ἀπορροὴ τῆς 
θεότητος ἐγγίνεται αὐτοῖς ΟΥ.0γ.24(0.352.10; Μ.11.4924); μένων. . «τῇ 
οὖ, ἄτρεπτος συγκαταβαίνει τῇ προνοίᾳ καὶ τῇ οἰκονομίᾳ τοῖς ἀνθρωπί- 
νοις πράγμασιν 1Δ..Οεἰς.4.τ4{(0.284.τ8; Μ.1Ι 1ο45.}); 1δ.4.15(Ρ.285.17; 
10484}; Επ5.4.1..2.0(Ρ.1το8.22; Μ.,24.017Ὰ) οἷΐ, 5. ἀπαραλλάκτως ; τὴν 
μὲν οὐ, ἤμην [5., ὙΝΠΒΔοΙῺ] σὺν τῷ πατρί, τῇ δὲ πρὸς τὰ γενητὰ 
συγκαταβάσει, ἤμην ἁρμόζουσα τὸν παρ᾽ ἐμοὶ τύπον τοῖς ἔργοις ΑἸΆ, 
.“4γ.γ.81(}1.26.3178); Δ. ἐρ. δ έγαρ.2.5(Ὁ1,26.6168) ; τὸ...᾿ἐξ αὐτοῦ τὰ 
πάντα᾽ οὐ τὴν οὐ, δηλοῖ---οὐ γὰρ ἐξ τῆς οὐ. τοῦ θεοῦ τὰ δημιουργήματα 
ϑενοσ. τ σγ. δι δίρ.255.11.); τὸ ἐν πᾶσιν ὃν καὶ διὰ πάντων διῆκον, 
συμπλέκεσθαι τοῖς πᾶσιν ἀναγκαῖον... ἀλλ᾽ οὐ συμπεπλέχθαι μὲν τὴν 
οὖ. τοῦ θεοῦ τῇ ποικιλίᾳ τῶν ἐν κόσμῳ σωμάτων ὁμολογήσομεν... 
διήκει δὲ ὁ μὲν διὰ πάντων παραδόξως καὶ ἀρρήτως Ὀντ δος. δ(51,44Α}; 
14...5.5.3(2.809Ὲ)} εἷξ, 5. ἐκπόρευσις ; μακρυνθῆναι δὲ αὐτοῦ, οὐ τὴν οὐ, 
λέγει τοῦ θεοῦ- πανταχοῦ γὰρ πάρεστι..-ἀλλὰ τὴν πρόνοιαν, καὶ τὴν 
τῆς βοηθείας ἐνέργειαν ἽΠατ. 5.70: τ2(1,το0 5}; 7. ἃ5 ἱποογροτααὶ, ν. 
ἀσώματος, ἴπε τηοᾶδς οὗ δοῃ᾿β δἴεσηδὶ σθη Δ ΓΙῸ ΔΟζοΥἸηρ τΠόγα- 
ὙΠ τὴν δύναμιν ταύτην γεγεννῆσθαι ἀπὸ τοῦ πατρὸς... ἀλλ᾽ οὐ κατὰ 
ἀποτομήν, ὡς ἀπομεριζομένης τῆς τοῦ πατρὸς οὐ. [ιι5..ἀτα],τ28.4{(Μ.6, 
7768); Οὐ. 70.2ο.τϑ(τό; Ρ.351. 5; Μι14.613.{.) οἷτ, 5, Βιχ 8 Ἰπΐγα; 
κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν τῶν ἀσωμάτων ἀσυγχύτως τὴν ἕνωσιν γίνεσθαι 
τῶν οὐ. Νειηοπι αὐ οι. 5(Μ.40,6058); οὐ. «κατὰ σῶμα γέγονεν, ἀλλ᾽ 
ὡς ἂν πρέποι τῇ νοερᾷ τε καὶ ἀσωμάτῳ φύσει. φῶς γὰρ ἐξέλαμψεν ἐκ 
φωτός, ἀνέφυ δὲ καὶ ζωὴ ἐκ ζωῆς" καὶ ὅτι μὲν ἐγεννήθη κατὰ ἀλήθειαν 
ἐκ τῆς οὐ. τοῦ..-πατρός, ἀνενδοιάστως πιστεύομεν, τὸ δὲ ὅπως, εἰπεῖν 
ἢ νοεῖν οὐκ ἔστι γτ,]ς,5.1τ(2.7484); τεπάσδτίπρ ῬΟβ510]6 ἀπ ἰποατηδ- 
τον μου ἀδίτηδηΐ ἡ ἀσώματος τοῦ θεοῦ δύναμις οὔτ᾽ ἂν πάθοι 
γὴν οὐ, οὔτ᾽ ἂν βλαβείη..-σώματος ἀσωμάτως ἐπαφωμένη Ἐλι5,4.5.4.13 
(ρ.171.2; Μ,22.285Ὰ). 

Β. οὗ (ἢς αἀϊνϊης ἐφδέηοα ἵπ ΕΔΊΒεΙ ἃηα ὅοη; 1, ἴπ ρος -ΝΊσφης 
Ροιοά; 8. οὗ Ἐδίμοι δῃᾷ 500) ἃ5 σείδίθεα βββθητία}]ν λόγος...οὐ 
ὑπάρχων θεοῦ ἩῚΡρ.ἤκφεγ.το.533(Ρ.20ο.8; Μ,τ6,34508); οἵ, φεῦ κίξιηι 
πο αἰτωμάς ἀφάτιεο, τοά ἀκ οτεὀείαμίία ῥαϊγῖς.. σμορηοάο ῥοσσμηι ἀδ 
4 ἀοείγμεγε τπομαγείαμι σμαμι,α ῥραίγε ἅ11ἢ᾿ 0 ἰγαάτίαμε, τη Κἰτο δέγοο ἢ 
ἸΤοτι σάσεγ εις Ῥγακεαη 4Ἅ(Μ. ΡΓΙ,.2.182.} ὅ.. σωτὴρ οὐ κατὰ μετουσίαν, 
ἀλλὰ κατ᾽ οὐ. ἐστὶ θεὸς ΟΥ.Ξεἰ τη Ξ.τ35:2(Μ.12.τ656.}; ᾧοντο...«παρ- 
ίστασθαι μὴ διαφέρειν τῷ ἀριθμῷ τὸν υἱὸν τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ ἕν οὐ μόνον 
οὐσίᾳ ἀλλὰ καὶ ὑποκειμένῳ τυγχάνοντας ἀμφοτέρους, κατά τινας ἐπινοίας 
διαφόρους, οὐ κατὰ ὑπόστασιν λέγεσθαι πατέρα καὶ υἱόν ἰὰ.]0.το. γι; 
Ῥ.212.141; Μ.14.3768); οἴ. φήσας ἵαρο εἰἴαηι παΐεγας ας κεδείαμεϊαξ 
ῥαϊγὶς εἰ ξἰπἰ εοπίτμεὶ ηϊαϊθηι, Ἰᾶ ῥγίμε,τ.).δ(ρ.35.1; ΜΟιτ,τ240); 
τμὴ5 χμίάσηι δε: ῥαπῖς- ρα σπῖτι υοἰμηίας δε εἰ πὰ σεδοίαπίτα--- ἐά 
ἄμας μη ῥοσιποηδς, τὰ εεὶ ἀμαθ βεγδοηαγμνι ῥγορῤγίείαϊες, ἰὰ ἤοηι. 
13.4 ἴῃ [ου.(ρ.474.1τ| Μ.τ12.5408); Τῆρπ. ἄγροί. [γ.2(Ρ.76; Μ.το.240Ὰ) 
οἷξ. 5. ἀπόρροια; Οτίρεπ Ψγ5 βιβριοίοιιβ οἵ ψογαβ ἐκ τῆς οὐ. 85 
Ἰηχοάαοίησ 8. τιϑίετι ἰδεῖς ποῖς ἄλλοι δὲ τὸ ἐξῆλθον ἀπὸ τοῦ θεοῦ) 
διηγήσαντο ἀντὶ τοῦ ᾿γεγέννημαι ἀπὸ τοῦ θεοῦδ᾽, οἷς ἀκολουθεῖ ἐκ τῆς οὐ. 

φάσκειν τοῦ πατρὸς γεγεννῆσθαι τὸν υἱόν, οἱονεὶ μειουμένου καὶ 
λείποντος τῇ οὐ. ἦ πρότερον εἶχεν τοῦ θεοῦ, ἐπὰν γεννήσῃ τὸν υἷόν... 
ἀκολουθεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ σῶμα λέγειν τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ 
διῃρῆσθαι τὸν πατέρα, ἅπερ ἐστὶν δόγματα ἀνθρώπων μηδ᾽ ὄναρ φύσιν 
ἀόρατον καὶ ἀσώματον πεφαντασμένων, οὖσαν κυρίως οὐ, ΟΥ 70.20.18 
(πό6; Ρ.351.5}Π. ; ὅτ5ο1.); πόποθ ἕτερος κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὑποκείμενόν 
ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ πατρός ἰά ον τπ(ρ.334.5; Μ.1τ.4654); μονογενῆ υἱὸν... 
πρὸ αἰώνων ὄντα οὐ προγνώσει, ἀλλ᾽ οὐ. καὶ ὑποστάσει θεόν Ἡντηρδη ἐρ. 
(Ρ.224.24); θεὸν οὐ. καὶ δυνάμει ὑφεστῶτα τὸν τοῦ θεοῦ λόγον Ἶδυ5. 
Μαγερῖ.τ.4(0.20.30; Μ.24.7720}; Β. οὈ]δοίϊομβ. τὸ (5 νίονν ἡ μὲν 
αὐγὴ οὐ κατὰ προαίρεσιν τοῦ φωτὸς ἐκλάμπει, κατά τι δὲ τῆς οὐ, 
συμβεβηκὸς ἀχώριστον, ὁ δὲ υἱὸς κατὰ γνώμην καὶ προαΐρεσιν εἰκὼν 
ὑπέστη τοῦ πατρός Ἐλι5.(,6.4.3{(0.153.1τ3; Μ.24.2568) ; εἰκὼν [50. 501] 
ὐὐμὴ μόνον τῆς οὐ. ... ἀλλὰ καὶ τοῦ κατὰ τὸ ποσὸν ἀριθμοῦ 1. 

(Ρ.153.20; 2560) ; ξένος τοῦ υἱοῦ κατ᾽ οὐσίαν ὅ πατήρ, ὄτε ἄναρχος 
ὑπάρχει ΑἸ. Τ }αϊ. [ν.2 ἀρ. ΑΈΠ ἐγη τ π(Ρ.242.27; Μ.26.708.); ἐδ.τὸ ΔΡ. 
Ατῇ. Αγ.1.6(Μ.26.24..} οἷἴ. 5. ἀνόμοιος; ΑἸοχ.ΑἸ,οῤιἐπεγεί. 3(0.8.4; 
Μ.τ18.5738) οἷξ. 5. ξένος; ΑἸ, ἀδον,δ(ρ.5.27; Μ.25..433᾽(425}4} οἷἵ. 5 
ἀνόμοιος; τὴν..-«τῆς ὁμοιώσεως ἐνότητα τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα 
οὐκ ἔλεγον κατὰ τὴν οὐ., οὐδὲ κατὰ τὴν φύσιν.. «ἀλλὰ διὰ τὴν συμ" 
φωνίαν τῶν δογμάτων καὶ τῆς διδασκαλίας 1.5 γνη.45(0.271.1; Μ.26. 
"]30); κτιστὸν εἶναι καὶ θεμελιωτὸν καὶ γεννητὸν τῇ οὐ. ... τῇ πρὸς 
τὸν πεποιηκότα μεμαθήκαμεν Επ5.Νὶς ρ. Ραμ (ρ.τ6.0,13; Μ.82. 
Ο130); δ. Ἰερτττῆδον οὗ βρθακίὴρ οἱ (ῃ6 οὐ, οὗ δὴν οὔθ Ῥεσβοῃ 
οἰόμενοι προφορὰν πατρικὴν..«εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, καὶ κατὰ τοῦτο 
ὑπόστασιν αὐτῷ...οὐ διδόασιν οὐδὲ οὐσίαν αὐτοῦ σαφηνίζουσιν ΟΥ. 
7.1.24(22; }».20.25; Μ.14.658); σΓΑΡΟΪ]. Κγττοί(ρ.232.1:6)6ρΡ.Δπαϑί. 5, 
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ἡΠΟΜΟΡ ΙΝ. (Μ. 89. 11848); ΤΑ ( 41εἰ. Τγίη.3.24(}1.28.12408); τὴν...περὶ 
τῆς τοῦ πνεύματος οὐ. παραδοθεῖσαν διδασκαλίαν ὁγη!δ. Οἠαϊε.(451) 
(ρ.120.3; Ε.2.453Ε}; θὰ ἴο βρεὰκ οἔ ἵν ΟΥ̓́ΤΠχεα οὐ, ΠΟΥΘῚ Π0ῃ- 
ἄοῃεα, οἷ, 'Οσίον τοῦ ἐπισκόπου ἐρωτήσαντος αὐτόν, εἰ, ὥσπερ Εὐσέβιος 

ὁ τῆς πελλιοτι μῆς δύο οὐ. εἶναίφησιν, οὕτως καὶ αὐτὸς λέγοι, ἔγνων αὐτὸν 
ἀπὸ τῶν γραφέντων τρεῖς εἶναι πιστεύειν οὐ. ἀποκρινόμενον Άτοε!]!. ΚΚἡ. 
1 8Ρ.Επι5. Μαγοοϊ, τι4(ρ.26.8; Μ,24.7658[.); Μᾶτοεί!!. {γ.12 τδ.(ρ.26.1ς; 
1650) οἷ. 5, λόγος ; τοῦ ἑνὸς θεοῦ τὸ μέν τι πατέρα καλεῖ [530. Ματοε]].], 
τὸ δὲ υἱόν, ὡς διπλῆν τινὰ καὶ σύνθετον οὐ. ἐν αὐτῷ εἶναι Ἐπὰ5.6.ἐξνιχ.5 
(Ρ.64.24; Μ.24.8338); οὐ.. δύο οὐ, ... εἰσάγει [30. ἡ ἐκκλησέα] διὸ οὐδὲ 
δύο θεούς 1}.2.23(0.122.13; Μ.24.9600}; εἴ, μεμερισμέναι τῇ φύσει, 
καὶ ἀπεξενωμέναι..«-καὶ ἀμέτοιχοΐ εἶσιν ἀλλήλων αἱ οὐ. τοῦ πατρὸς καὶ 
τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ.- -ἀνόμοιοι πάμπαν ἀλλήλων ταῖς 
τε οὖ. ... εἰσίν Ατ. Γαΐ. ἔγ.13 ἀρ. Ατ,.4».1.6(Μ.26.248) ; διαιρεῖ [5ο. ὁ 
Ἄρειος] τὰς οὐ. ΤΠαΐ. ἐγαΉ..2(4. 18); :2. Νίοεμε Δα ροβῖ- ΝΊΟΘΠΕ πβᾶρα; 
ἃ. ὅοη ἀςφοϊατεᾶ τὸ ᾿ς ἐκ τῆς οὐ. τοῦ πατρός σγηι. ΝΊς, (325)(Ρ. 44.13; 
Μι20.1 5498); ; οὔτε γὰρ τὰ πάντα ὡς ὁ υἱὸς οὔτε ὁ ὁ λόγος εἷς τῶν πάντων 
ἐοτί' τῶν γὰρ πάντων κύριος καὶ δημιουργός ἐστι. διὰ τοῦτο...«ἡ... 
σύνοδος λευκότερον εἴρηκεν ἐκ τῆς οὐ. αὐτὰν εἶναι τοῦ πατρός ΑΔ. Ζφεγ. 
τὐ(ρ.τό.23; Μ,25.4400); οἱ ἐν Νικαίᾳ συνελθόντες οὐ τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ 
αὐτὸν τὸν υἱὸν εἰρήκασι... ἐκ τῆς οὐ, τοῦ πατρός, τὸ δὲ σῶμα ἐκ Μαρίας 
ὡμολόγησαν εἶναι 14,60. Ερτεί.4(ρ.7.1ο; Μ.26.τοκός) ; οὐκ ἀρέσκεοθε 
τῷ ἐκ τῆς οὐ. ὀνόματι... ὑμεῖς ἴ8ο. ΑΥΪΔἢ5] ἐγράψατε ἐκ τοῦ πατρὸς... 
εἰ μὲν οὖν τὸν πατέρα ὀνομάζοντες ἢ τὸ θεὸς ὄνομα λέγοντες οὐκ οὐσίαν 
σημαΐνετε οὐδὲ αὐτὸν τὸν ὄντα ὅπερ ἐστὶ κατ᾽ οὐσίαν νοεῖτε... ἔδει... 
γράφειν ὑμᾶς...'ἐκ τῶν περὶ αὐτὸν ἢ τῶν ἐν αὐτῷ᾽ 1Ἰᾶ,δγη.34{(ρ.261.31:; 
Μ.26.7534}; 1Ὁ.35(0.262.14; 7530) ; Ἰά ,ἰοη,6(Μ,26.8ο10) οἷξ, 5, φύσις ; 
Βα5.}0᾽".15.2(2.1328:; Μ.31.4688) οἿΠ-. 5. υἱός; δ γνη. 8Ρ. ἘΡΙΡΆ. 4ης.118, 
(᾿. 147.2} Μ.43. 2320); ἀγηῖν. 1ὃ.ττοίρ. 148. 7: 2338); εἴ τὶς μὴ εἴπῃ τὸν 
υἱὸν πα ϑθῶτα ἐκ τοῦ πατρός, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐ, τῆς θείας αὐτοῦ 
ῬΑΤΊᾺΡαρα σπαίλιαρ. ΤὨαΙ.λ.6. 5.11.7(3.1038); ΤΑΤᾺ [αὶ Τνίμ.2.0(Μ. 
28.116 Ἐ}.}; ΕΧΡΙΈΒΒΙΟΙ, ῬΥββοηρ ᾿π ΟΥ̓ Ποάοχ τι56, (Ὀβπλ. Τά. ἱορ. 
κ(Μ,88.3008) ; τὁ.(2568); Με. ὅγε ἀηη.3(}1.18.3530); Ὁ. κατ᾽ 
οὐσίαν ἀηα ΟἾΠΘΥ ἜΧΡΥΘΘΒΙΟΠ5 Βροογιηρ οὐσία: λόγος..«ὅμοιος...ὧν 
κατὰ τὴν οὐ, τοῦ πατρός ΑἰΠ..ῤ. «4: ᾷ’.1.18.17(Μ.25.5178}; 14 γνι.38 
(Ρ.264.25; Ν.26.7600); τὴν..«ἐνότητα τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα οὐχ 
ὁμοιώσει διδασκαλίας, ἀλλὰ κατὰ τὴν οὐ. καὶ ἀληθείᾳ φρονοῦμεν ἴδ. .52 
(. 275.33: 7858); } εἶ...ὁ λόγος... οὔτε ἐκ τῆς οὐ, ἐστὶ τοῦ πατρός, οὔτε 
αὐτὸς ὁ υἱὸς κατ᾽ οὐ, ἐστὶν υἱός, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς, ὡς ἡμεῖς οὗ κατὰ χάριν 
καλούμενοι υἱοί Ἰα ἀρέγ. 22(Ρ. 1. 6[.; ΜΝ. 25. 4560); σύμπαν τὸ εἶναι τοῦ 
υἱοῦ, τοῦτο τῆς τοῦ πατρὸς οὐ. ἴδιόν ἐστι τὰ. Αγ 3.80}, 26. 3284); ; οἷ. 
Οτ “γίλο. 1.2.το(ρ.43.1τ0; Μι11. 1418); τὸ κατ᾽ οὐ. κοινόν τε καὶ γνή- 
σιον..«τοῦ λόγου πρὸς τὴν ἀρχήν στ. Νυβ5. μη .4(2 Ρ.53.20; Νῖ,45. 
6248); ; κατ᾽ οὐ. δὲ καὶ κατὰ πάντα εἰκών ἐστιν [80. ὁ θεὸς λόγο;]- «τοῦ 
πατρός, καὶ οὐ κατὰ μορφὴν καὶ σχῆμα Ὀιάγτῃ. Τγὴη.1.16(31.30.3368) ; 
προειστήκεισαν...«τῶν κατ᾽ οὐ. ὅμοιον πρεσβευόντων Βασίλειός τε καὶ 
Εὐστάθιος ῬὨΏΠοΟΒΓ ἠ.6.4.τ2(Μ.65.525Ὰ}; ς. διηθιρι:ε5. οὗ πβᾶρο, 
Αξίιβορῆ. Κγ.21 8ρ.πΒ. Δαναοί, τ ἡ 25.1; Μ.24.1640) οὐ δγηιδι “πὶ. 
(341)2(Ρ.249.17; Μ.26.7210) αἷῖ. 5. εἰκών; ὁ δὲ [3.. Εὐδόξιος) τῆς 
Ἀρειανῆς μὲν δόξης ἦν, πλὴν ἐκ τῶν Ἀστερίου γραμμάτων εἰς τὸ κατ᾽ οὐ, 
ὅμοιον ὑπενήνεκτο ῬΆΠοΞί. .6.4.4(}1.δς, 520) Σ 8) δνοϊάδῃσο οὗ ἴθυτα 
οὐ.: περὶ τῆς λεγομένης “Ῥωμαϊστὶ μὲν “σουβσταντίας᾽, Ἑλληνιστὶ 
δὲ λεγομένης ᾿ἢ οὐσίας᾽, τουτέστιν ἵνα ἀκριβέστερον γνωσθῇ τὸ ὁμοούσιον 
ἢ τὸ λεγόμενον ὁ ὁμοιούσιον, οὐ χρή τινα τούτων παντελῶς μνήμην γίνε- 
σθαι οὐδὲ περὶ τούτων ἐξηγεῖσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ... ὅτε ἐν ταῖς θείαις 
γραφαῖς οὐ γέγραπται περὶ τούτων δνρεδ. δΊγη:.2(0.257.3; Μ.26.7418); 
δγηι. δίνη (ρ.236,10; 6938); ὁγηηδι Ν (3 ο)αρ. ΤΏαι.λ.6.2.21.γ(4. 
880); γηῖϑ. ΟΡ(βδολίρ. 2ξο. 13; Μ.26.7488));, ῬὨΠοβί, ἡ.6.4.8(Μ 6ς. 
5218}; ἡ δὲ ἐν Ἀριμήνῳ συνελθοῦσα ϑς. σύνοδος] τὸ...τῆς οὖ, ὄνομα εἰς 
τὸ παντελὲς διώσατο 1.4.το( Μ,6ς,5248)., ἃ. τη. ψΠΟΙν ορροβοά ἴὸ 
15 186 μόνος αὐτός ἐστιν ἀγέννητος" αὐτὸ [Ὁ 1, αὐτὸς] ἂν εἴη οὐ. ἀγέν- 
νητος Ἐπη,ροί, Β(Ν.30.8448); τὸ πρὸς τὸν υἱὸν ἀκοινώνητον τῆς τοῦ 
πατρὸς οὖ. κατασκευάσας Β 85. ἔπη. το το(1.2300 :Μ.20.5 540); τὸ μηδὲν 
οἴεσθαι διαφέρειν κατ᾽ οὐ, αὐτόν τε τὸν κύριον καὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ 
γεγονότα πλὴν τῆς κατὰ τὴν τάξιν διαφορᾶς ατιΝ 85. πη. “(2 ΡῬυδϑιτο; 
Μ.4ς. 6298); φάσκουσιν" ὧν τὰ ὀνόματά ἐστι διάφορα, τούτων παρηλ- 
λάχθαι καὶ τὰς οὐ. ἀνάγκη Τντη. Τ τ τί ].30.2038); τὸν Εὐνόμιόν 
τινες... διαβάλλουσιν.. «τὸ μὴ κατ᾽ οὐ, ὅμοιον εἰς κατηγορίαν ἀνομοιό- 
τητος πατρὸς πρὸς υἱὸν μετασκευάξοντες ῬὨΪΙ]οΒί ἦ.6.6,1(Μ.6ς.5.328}}; 
ΤΑΙ Μακε. ταἰ.2(Μ.28. 13200). 

Ὁ, οὔ τῃε ἀϊνίηε ἐφοσησφα ἴῃ Ττϊη.; 1. 1 ἀοσέχπα ῥυοσ ἴὸ αρράᾶ- 
ἀοροίδη ἐαίμετθ, ἐδ! εὐρο ἕαδε ἰγίμηι ἀἰεἐγοίῖο ῬέγΞΟΜΩΤΉΤΗ ΤῊ Ῥαίγε εἰ 
ἐσ εἰ δρίνίμε δαηεῖο.. «56. ΠῊ5 δὶ Κ0η5; πὰ φημ σμδείαμία ἐεὶ 
εἰ παίηγα ἱγϊηηαις, ΟΥἤ0η1.12.1 τη Νιμ (ρι95.15; Μ.12.6578); εἰ 
«τεὐ υἱὸς .««ἴδιος τῆς οὐ, αὐτοῦ ἐστιν, ἀνάγκη καὶ τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ λόγου 
λεγόμενον, ἴδιον εἶναι κατ᾽ οὐ, τοῦ υἱοῦ ΑἸΏ,σρυϑέγαρ.τ.25(}1.26. 8808}; 
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14. 1οη:.3(Μ.26.8οοα) οἰξ. 5. διαιρέω; τὸ πνεῦμα ὁμοίως καλεῖται τοῦ 
θεοῦ, καὶ τοῦτο φυοικῶς κατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐ. ΑΡΟΙ]]. ἤἀ,5 66, ῥὶ. 2: (0.176. 
8; Μιτοι16 4); πνεῦμα. ..ἐκ τῆς οὐ. τοῦ θεοῦ ὑπάρχον 1δ.27(0.17}.1; 
.ΕΤ168); οἵ, Ἀπολινάριος.. «ὁμοίως ἡμῖν καὶ τὴν μίαν τῆς θεότητος οὐ., 
καὶ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις ἐκήρυξεν ΤὨατ, ἤ467.4.8(4.362); 2. ἀδνεϊορ- 
τηθηΐ οὗ οσίμποαοχ ἀοσέσπε ἃ ἰο ΟΠμα]ςβάοῃ; ἃ. ΡῬςΥβοηβ ἰῃ σοαμοδα 
ὈπΙτεὰ Ὀγ οὐ. ΟρρΡ. ποιότης, συμβεβηκός, δύναμις, μορφή, εἴς. ἡ θεία 
μονὰς ἀδιαίρετος οὖσα, σύνθετος φανήσεται [5ς, Οὐ Ααΐδ ὈΙΟΙΆ15565], 
τεμνομένη εἰς οὐ, καὶ συμβεβηκὸς Τ1ΑΤΏ..47.4.2(0ρ.45.10; Μ.26.4698); οὐ 
γὰρ ἐκ τῆς οἰκίας τὴν οὐ. τοῦ οἰκοδόμου καταλαβεῖν δυνατόν" ἐκ μέντοι 
τοῦ γεννήματος νοῆσαι ῥάδιον τοῦ γεγεννηκότος τὴν φύσιν. ὥστε εἰ μὲν 
δημιούργημα ὁ μονογενής, οὐ παρίστησιν ἡμῖν τοῦ πατρὸς τὴν οὐ, Β85. 
Ἐπμη.2.32(1.260Ὲ ; Μ.20.6480) ; οὔτε ὅμοιον οὔτε ἀνόμοιον λέγομεν τὸν 
υἱὸν τῷ πατρί. ... ὅμοιον γὰρ καὶ ἀνόμοιον κατὰ τὰς ποιότητας λέγεται" 
ποιότητος δὲ τὸ θεῖον ἐλεύθερον. ταυτότητα δὲ τῆς φύσεως ὁμολογοῦν- 
τες, καὶ τὸ ὁμοούσιον ἐκδεχόμεθα, καὶ τὸ σύνθετον φεύγομεν, τοῦ κατ᾽ 
οὐ, θεοῦ καὶ πατρὸς τὸν κατ᾽ οὐσίαν θεὸν καὶ υἱὸν γεγεννηκότος...ὁ 
γὰρ κατ᾽ οὐσίαν θεὸς τῷ κατ᾽ οὐ. θεῷ ὁμοούσιός ἐστιν... δὲ θεὸς μόνος 
κατ᾽ οὐ, ἐστὶ θεός. μόνος δὲ ὅταν εἴπω, τὴν οὐ, τοῦ θεοῦ τὴν ἁγίαν καὶ 
ἄκτιστον δηλῶ Ἐναρτ Ροπί.ερ.3(Μ.32.2400) ; κατ᾽ οὐ, ... εἰκών ἐστιν 

.τοῦ πατρός, καὶ οὐ κατὰ μορφὴν καὶ σχῆμα, ὡς ὁ 
πλαστουργηθεὶς.. «ἀνδριᾶς- οὐδὲ κατὰ εἶδος καὶ χρῶμα ὡς ἡ τεχνητὴ... 
εἰκών Βάγτη. Τνίπ.τ.τ6(Μ.30.3368); οὕτως ἐστὶν υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὥσπερ 
ἐκεῖνος υἱὸς ᾿Ιωνᾷ, τῆς αὐτῆς οὐ, τῷ γεγεννηκότι ζῇχγβιἠοηι.54.2 1Ώ 
Μ|ι.(7.542Ὲ); οὐ. ποῖ δατηϊτετς οὗ ἀορτοοβ ἐπὶ μὲν τῆς οὐ. ἐδείχθη 

,. παρὰ τῶν τὰ τοιαῦτα φιλοσοφεῖν εἰδότων, μηδεμίαν δύνασθαι διαφορὰν 
ἐννοῆσαι, ἐάν τις αὐτὴν ψιλώσας καὶ ἀπογυμνώσας τῶν ἐπιθεωρουμένωον 
ποιοτήτων τε καὶ ἰδιωμάτων αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἐξετάζῃ, κατὰ τὸν τοῦ 
εἶναι λόγον τΝ 85, μη Τ(1 Ρ Το. 5; ΝΜ.45.3378); τὰ..-τῆς αὐτῆς οὐ, 
ὄντα καὶ φύσεως οὐκ ἂν ὅλως ἔχοι καθ᾽ ἑαυτῶν τὸ μεῖζον, κατὰ γε τὸν 
τοῦ πῶς εἶναι λόγον νγτ. 70.1.3(4.228); οὐ ἀΙβοτεσος οὐ, -.. οὐσίας 
οὐδὲν διαφέρει, ἢ οὐ, ἐστίν ΤΑΤἢ ἀταϊ, ΤΥῖη.2.25(Μ.28.11τ068)}; πεηοα 
μεσολαβοῦν.. «ὁρῶμεν οὐδέν, ὅσον ἧκεν εἰς οὐσίας ὑφεστώσης λόγον 
(νυ. 0.2.2(4.1648); οἷ. εἰ δὲ μὴ κτέομα, ὁμοούσιος τῷ πατρί Εναρτ. 
Ῥοπί,}». οἱ, (26188.}; ὅοπ 65 ποῖ ρϑτίακε οὗ ὄββεθος οὗ ὄἄνεπ τῃ6 
τοδὶ δχαϊῖεα οἵ ογδαῖατεβ, (ΟρΡ(ς 43) παι. (ΠΑ ΠῊ Ὁ.228; Η,2, 
2840) οἷξ, 5. ἑνάς ; εἴ τις λέγει, ὡς..«ἄξει ὃ Χριστὸς πρὸς οὐδὲ ἕν τῶν 
λογικῶν διαφορὰν οὐδὲ τῇ οὐ. οὐδὲ τῇ γνώσει οὐδὲ τῇ.- "δυνάμει ἣ 
ἐνεργείᾳ... «ἀ, ἃ, 1}. τ3(Ηδῃπ Ρ.220: Η.5. 285Ε); ; οὗ. οὐ κοινοποιοῦμεν 
οὐδὲ τοῦ μονογενοῦς τὴν οὐ. πρὸς τὰ ἐκ μὴ ὄντων γενόμενα ἐ ἐπείπερ οὐκ 
οὖ. τὸ μὴ ὄν..-.τοσαύτην αὐτῷ νέμομεν ὑπεροχήν, ὅσην ἔχειν.. «τῶν 
ἰδίων ποιημάτων τὸν ποιητήν Ῥπη αροί, τε Μ.30.8400) ; οὐκ ἐκ τῆς οὐ. 

εἶναι τοῦ πεποιηκότος, οὔτε τὴν ἀγγελικὴν κτίσιν, οὔτε τὴν ἐγκόσμιον 
πεπιστεύκαμεν ΟΥ̓͂Ν γγ85.Εμη.4(2 Ὁ.59.11; 6290); Β. οὐ, οὗ ΤΤΊη. 15 ποῖ 
ἃ ὉΓΙ͂ΟΥ 5 δίδποα οὗ ΨΏ]Οἢ Θαο ἢ ῬΘΥΒῸΝ ΟΥΤῚ5 ἃ. ραγί ὅταν..«εἴπω 
μέαν οὐ., μὴ δύο ἐξ ἑνὸς μερισθέντα νόει, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἀρχῆς τοῦ πατρὸς 
τὸν υἱὸν ὑποστάντα, οὐ πατέρα καὶ υἱὸν ἐκ μιᾶς οὐ. ὑπερκειμένης... «τὸ δὲ 
τῆς οὐ, ταυτόν, ἐπειδὴ ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς..«.οὐκ ἀπομερισθεὶς τοῦ 
πατρὸς ἀλλὰ μένοντος τελείου τέλειος ἀπολάμψας Βκ5. 051. 24. 4(2. 
ΤΟΤΕ; Μ.3τ.6058}); 16. (Ρ. 52. τί. 1458; Μ .32 .2024) οἷἷ. 5. ὁμοούσιος ; 
τινὲς. «ταῖς προσηγορίαις ὁμοῦ καὶ τὴν οὐ. παχυμερῶς συνδιαιρεῖσθαι 
δοξάζοντες στ Ταῦτ... ῬΙἰαρν.(Μ.46.ττο40}; οὐκ ἔστιν ἔμπροσθεν 
τοῦ υἱοῦ ὅ..«πατήρ, οὐ τῷ ἀνάρχῳ, οὐ τῇ οὐ. Ὀιάγτη. ἔγίη.τ τε Μ.30. 
2068); 6. ΤΕ] ΈΙΟΙ. οὗ ρει 8Π6 ΒρθΟΙδ5 ἃ5 πεσε ἘΠ πϑἰγατίοη ἐπειδὴ 
ὥσπερ ὃ πατὴρ συνθήκης ἐστὶ πάσης ἐλεύθερος, οὕτω καὶ ὁ υἱὸς ἁπλοῦς 
παντελῶς, καὶ ἀσύνθετος, καὶ τὸ ὅμοιον, μὴ κατὰ τὴν τοῦ εἴδους 
ταυτότητα θεωρεῖσθαι, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὴν τὴν οὖ. ὅσοις μὲν γὰρ μορφὴ 
καὶ σχῆμα περίκειται, τούτοις, κατὰ τὴν ταυτότητα τοῦ εἴδους, ἡ 
ὁμοιότης" τὴν δὲ ἀνείδεον καὶ ἀσχημάτιστον φύσιν ἐν αὐτῇ τῇ οὐ. 
λείπεται ἔχειν τὴν ὁμοιότητα" καὶ τὸ ἴσον μὴ ἐν τῇ τῶν ὄγκων παρα- 
μετρήσει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ταυτότητι τῆς δυνάμεως Βκ5. Εωη.1.23(1.224}0 
Μ.29. 644); ΤΑΡΟ]] οὐ. Βας.τ(Μ.22.110 44}; τὸ ἴδιον τῆς τοῦ πατρὸς 
οὐ, ἐν υἱῷ κείμενον καὶ τῆς θεότητος, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, τὸ εἶδος, δεικνύει 
πᾶσιν αὐτὸν ἐν αὐτῷ....εἰ πᾶς ὅ..«προσκυνῶν τῷ πατρί, προσκυνεῖ τῷ 

υἱῷ, πῶς οὐχ οὗτος ἐν ἐκείνῳ, κἀκεῖνος ὧν ἐν τούτῳ δειχθήσεται κατὰ 
τὸ τῆς οὐ. ἀπαράλλακτον ;...ἐν ταυτότητι τῆς οὐ. ὄντων καὶ οὐδὲν 
ἐχόντων ὃ τῆς φυσικῆς ἰδιότητος ἀποτέμνει τὸν ἕτερον ντοἰξος, τ2(ς", 
ΤΟ09)--1120); ἃ. [Π6 οὔθ οὐ. ἔν ὅπα δηυθ}ν ροβϑθββθα ὈΥ ἐϑοὴ 
Ῥριβου, Βαβι λοηι.24.4(2 του, ; Μ.31.6058} οἷ. 5. Ὁ βαρτα; τὸ ὅμοιον 
κατ᾽ οὐσίαν, εἰ μὲν προσκείμενον ἔχει τὸ ἀπαραλλάκτως, δέχομαι τὴν 
φωνήν, ὡς εἰς ταὐτὸν τῷ ὁμοουσίῳ φέρουσαν..«οὔτε τῆς τοῦ μονο» 
γενοῦς οὐ. πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς ἐπινοῆσαί τινα παραλλαγὴν δυνατόν 
4.6 Ρ.0.3(4.οτλῦ, ; Μ.322.272Ἀ}; τὴν μίαν θεότητά τε καὶ δύναμιν ἐν τοῖς 
τρισὶν εὑριακομένην ἑνικῶς καὶ τὰ τρία συλλαμβάνουσαν μεριστῶς, 
οὔτε ἀνώμαλον οὐ. ἢ φύσεσιν, οὔτε αὐξομένην ἢ μειουμένην.. «τριῶν 
ἀπείρων ἄπειρον συμῴφυΐαν τ. Να2.σγ.40.4τ(Μ.36.4178})}; 1}.34.13(Μ. 
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46.2534); στ  Ν γ88.ἐσμηηνηοὶ, (.45.111Ὰ}} ἰὰ, πποχίι ρ.τό4.6; Μ.4ς. 
4058); 18.2(2 Ρ.3ο1.10; 4720) οἷτ, 5, διαφορά; ἰ4,ερ.24(Μ.46,.1092Ὰ}; 
δυναμένης μὲν ἑκάστης θείας ὑποστάσεως ἀπροσδεῶς πάντα ποιῆσαι 
τελείως" ἵνα δὲ δειχθῇ τὸ..-«ἀπαράλλακτον τῆς τε οὐ. αὐτῶν... «διὰ τοῦτο 
κοινῇ παρὰ τῆς ἁγίας τριάδος τῆς κτίσεως πληρωθείσης Τϊάντη. ΤΊ [1.2.1 
(Δ1.20.4524); πατὴρ καὶ υἱὸς...ἐδιοσύστατοι καὶ ἐν ἀλλήλοις θεωρού- 
μένοι, κατὰ τὴν ταυτότητα τῆς οὐ. Ὀντ. [0.1.2(4.16Ὲ); ἐ.5.5(5250); ἐὖ, 
τοί(β8220); οὐ γὰρ ἀλλότριον τῆς οὐ, τοῦ μονογενοῦς τὸ ἅγιον νοεῖται 
πνεῦμα, πρόεισι δὲ φυσικῶς ἐξ αὐτῆς, οὐδὲν ἕτερον παρ᾽ αὐτὸν ὑπάρχον, 
ὅσον εἰς ταυτότητα φύσεως, εἰ καὶ νοοῖτο τυχὸν ἰδιοσυστάτως 1Ὁ.το.2(4. 
250); 6. Ρ᾽ατα εν οὗ Ὠγροβίαβος σοῃβίβιθηϊς ΜΠ ὉμΣν οὗ οὐ,: 
οὔτε τῆς τῶν ὑποστάσεων διαφορᾶς τὸ τῆς φύσεως συνεχὲς διασπώ- 
σης, οὔτε τῆς κατὰ τὴν οὐ. κοινότητος τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρισμάτων ἀνα- 
χεούσης ΟΥ Ν,γ55.4{}7.655.4{Μ.32.3334}} πλημμελεῖν δοκεῖ, ᾿οὐ,᾿ ἀντὶ 
εὐποστάσεων᾽ ὀνομάζων. οὐ γὰρ ὅσα τὸν τῆς οὐ, λόγον τὸν αὐτὸν 
ἔχει, ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῇ ὑποστάσει τῇ ἀποδόσει τοῦ λόγου συνενεχθή- 
σεται. Πέτρος γὰρ καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης ἐν μὲν τῷ λόγῳ τῆς οὐ, οἱ 
αὐτοὶ ἦσαν ἀλλήλοις Ἰᾷ.Εμηοτίι ρ.87.24{Π.; Μ.4.5,3208); ὁ μὲν προσώ- 
πῶὼν συγχέων ὑπόστασιν, ὁ δ᾽ αὖ μερίζων δυσσεβῶς τὴν οὐ. ΑἸΗΡΉ. 
δοἰσμο,2ο7(Μ.37.15094); ἵνα τριῶν ὑποστάσεων ἐν οὐ. μιξ γνωρισθῇ τὸ 
ὄνομα Μᾶς. ΜΡ. αῤοεῦ.4.25(ρ.200.31);. θεότητος καὶ δυνάμεως καὶ οὐ, 
μιᾶς τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος πιστευομένης... 
ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσιν (ΓΡ(281)}.8Ρ.ΤὨσι, ἤ.6,5.0,ττ(3.1ο51)}; 
ἐκεῖνος [5ο. Δάμασος]...μέαν τὴν τῆς τριάδος οὐ. ὁμολογῶν τὰς τρεῖς 
ὑποστάσεις διαρρήδην κηρύττει ΕΪΑν, πέρ. μαϊ,ἦ.6.5.3.τοί3.τοχϑ); 
ἔ. ἀϊξδτιεπὶ τηοᾶφα οὗ Ὀείπρ ποῖ βκοϊπμαίϊπρ σΟηβα Βίδ 1811{Υ 
ὡμολόγηται οὖν 56. ὃν 1] πϑιτατίοη οἵ Δάδπι, ᾿νε, ἀηα Θ61}]} καὶ τὰ 
διαφόρως ὑποστάντα τῆς αὐτῆς εἶναι οὐ, ἐνδέχεσθαι’ λέγω δὲ ταῦτα οὐκ 
ἐπὶ τὴν θεότητα φέρων τὴν πλάσιν ἢ τὴν τομὴν... .ἐπὶ δὲ τούτων θεωρῶν 
ὡς ἐπὶ σκηνῆς, τὰ νοούμενα τ, ΝΑ 2.0;.31.1τ(Ρ.158.12; Ν΄.36.1454); 
ἐδείχθη... «πρῶτον μὲν ἕτερον εἶναι τὸ τῆς οὐ. καὶ ἄλλο τὸ τῆς γεννήσεως 
ὄνομα" ἔπειτα δὲ ὅτι οὐκ οὐ. τις καινὴ καὶ παρηλλαγμένη παρὰ τὴν τοῦ 
ματρὸς οὐ. ἐν τῷ υἱῷ ὑπέστη ΟτΝ γ55.Επη.3(2 Ρ.20.21; Μ.45.506Ὰ); 
ὑπάρξεως..«τρόπος τὸ ἀγέννητος, καὶ οὐκ οὐσίας ὄνομα ϑϊάντη. ({865.} 
Ἐπη4(1.2838; Μ.20.6814); τῶν θείων ὑποστάσεων τὸ μὲν τῆς οὐ. 
ἕν ἐστιν ἀδιαίρετον, τὸ δὲ αὐτῶν τρεῖς ἐστι διαιρετόν... εἷς ἐστιν ὅ θεὸς 
τῷ ἑνὶ καὶ ἀδιαιρέτῳ τῆς οὐ. 1 Ταβίιφι. εἰ. γ65}.1](}1.6.12640}; εἷς ἐστιν 
ὁ θεὸς τῇ συνυπάρξει τῶν τριῶν θείων ὑποστάσεων, τῶν διαφερουσῶν 
ἀλλήλων οὐ τῇ οὐ. ἀλλὰ τοῖς τῆς ὑπάρξεως τρόποις. ἡ διαφορὰ δὲ τῶν 
τῆς ὑπάρξεως τρόπων οὐ διαιρεῖ τὸ ἕν τῇ οὐ. ἐδ. τϑο(τ40201.); τὰ μὲν. 
οὖν ἐπὶ τῶν θείων τριῶν ὑποστάσεων ὡσαύτως ἀπαραλλάκτως λεγόμενα, 
ἐν τούτοις νόει τὸ ἕν τῆς οὐ." τὰ δὲ μὴ ὡσαύτως, ταῦτα νόει τῷ τρόπῳ 
τῆς τῶν προσώπων ὑπάρξεως 1τὉ.(12034); ΤΑ ὐταὶ, Τγῖη.2.τοί Μ.28, 
1172); 18.2.24} .(πτ0308.}} τὰ μὲν ᾿ἀγέννητον᾽ καὶ “γεννητὸν καὶ 
ἐἐκπορευτὸν᾽ οὐκ οὐσίας ὀνόματα ἀλλὰ τρόποι ὑπάρξεως... «ὡς εἶναι τὴν 
διαφορὰν τῷ πατρὶ πρὸς τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα κατὰ τὸν τῆς ὑπάρξεως 
τρόπον, τὰ δὲ ταὐτὸν κατὰ τὸν τῆς οὐ. λόγον ὙΠα .γεεί, οπ .3(Μ.6. 
2008); δ. σοηϑα Ὀπι Γ14}1Ὲ } ρ]ν ἰπρ' ἃ τηαίαδὶ ᾿πιεγρεπθίγδι θη 
ὥσπερ ἀνθρώπου ψυχῇ δύο ἐπιστῆμαι ἢ πλείους συνελθοῦσαι... «ὑπ᾿ ἀλλήν 
λων οὐ στενοχωροῦνται ἐν νῷ καὶ ψυχῆς χώρῳ, αἱ πολλαὶ τὸν ἀριθμὸν 
εὐρυχωρούμεναι καὶ ἀλλήλαις ἐνδιδοῖαι {ἢ 1. ἐνδίδουσαι] τὸ πᾶν". καί- 
τοιγε πληροῦσαι τὴν ψυχὴν καὶ μὴ ὑπεξιοῦσαι ἑτέρα τῆς ἑτέρας, ὡς μέαν 
οὐσίας φαντασίαν παρέχειν...«ἐπεὶ καθ᾽ ἑνὸς καὶ ταὐτοῦ ἔδρυνται νοῦ, 
διενηνόχασιν ἀλλήλων καθότι ἄλλον μὲν ἰατρικὴ ἕτερον δὲ φιλοσοφική' 
οὕτω δὴ καὶ ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱός ΤΟτιΝ γ85..4γ, δἰ δα, τ (Ν1.45.12070); 
Οντοίμες. τ 2(51,100Ὲ) ; αὐτὸ τῆς πατρικῆς οὐ. τὸ ἔδιον ὑπάρχων ὁ υἱός, 
ὅλον ἐν ἑαυτῷ φορεῖ τὸν πατέρα, καὶ ὅλος ἐστὶν ἐν πατρὶ κατὰ τὴν 
ταυτότητα τῆς οὐ, 1δι(111Ὲ}}; ἔχει... ὁ υἱὸς ἐν ἑαυτῷ τὸν γεννήτορα, μιᾶς 
πρὸς αὐτὸν ὑπάρχων οὐ., ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς ἐν πατρὶ φυσικῶς ἴά. 70.τὸ 
(4.8210); :διτιτοί(τοσε) ; 14, ,ἀξαὶ, Τγίη.6{(51.6214}; ἐδ. (6188); 11. 1η- 
φδαἀξηθδοῦ οὗὐὠἨ Παπιθη ΠΔΙΟρΊΕ5. ἀναγκαζόμεθα καὶ πολλοὺς λέγειν 
ἀνθρώπους καὶ ὀλίγους, τῇ τροπῇ καὶ ἀλλοιώσει τῶν προσώπων ἐκ- 
κρουσθείσης τῆς κοινῆς συνηθείας, καὶ παρὰ αὐτὸν τὸν τῆς οὐ, λόγον' 
ὦὧστε συναριθμεῖν τοῖς προσώποις τινὰ τρόπον καὶ οὐσίας. ἐπὶ δὲ τῆς 
ἁγίας τριάδος οὐδὲν τοιοῦτον συμβαΐνει ποτέ; διὰ τὸ τὰ αὐτὰ πρόσωπα... 
λέγεσθαι κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα, μήτε προσθήκην τινὰ 
δέχεσθαι αὐτὴν...μήτε μείωσιν ατ Ν γε5.ἐονη.ποὶ, (Ν.4.5.180Ὰ}; αἷ μὲν 
οοὐὑποστάσεις ..«διακεχωρισμέναι εἰσί..«ἡ δὲ οὐ, αὐτῶν ἥτις ποτὲ αὕτη 
ἐστὶν (ἄφραστος γάρ ἐστι λόγῳ καὶ νοήματι ἄληπτος) εἰς ἑτερότητά τινα 
φύσεως οὐ διαμερίζεται 14.6}.24(Μ.46.1το800); οὐδὲ τὸ θεὸς ὄνομα 
οὐσίας ἐστίν, οὐδὲ ἔατιν ὅλως τῆς οὐ. ἐκείνης ὄνομα εὑρεῖν (Ἤτν5. 
μοηι.2.2 ἦη Η οὐ.(12.1710}; ὄὔγτ.γεορ.(ρ.58ο.22 ; 63.388.); 3. ροϑί- 
ΟΒαϊοεἀοπίβη ὑϑᾶρὸ ἰὴ ᾿ἰρῃς οὗ (μη βιοϊορίοαὶ ἀοδηϊθοι ἐπὶ τούτων 
μὲν τὸ ταὐτὸν τῆς οὐ, συνάπτων τὸ ἑτεροῖον τῆς ὑποστάσεως διαιρεῖ" 
ἐνταῦθα δὲ [36. ἴῃ [η0.] τὸ ἑτεροῖον τῆς οὐ. χωρίζων, τὸ ταὐτὸν συνάπτει 
τῆς ὑπόστασεως 1,δοπὶ. Β.αγρ.ϑου.(Ν.86.1917}}; οὐ. δέ ἐστιν, ἤτοι 
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φύσις.. «ὅπερ οἱ φιλόσοφοι λέγουσιν εἶδος ..«μία οὐ. ἡ τῶν τριῶν..«τοῦτο 
μόνον διαφέρουσιν, ὅτι ὅ μὲν υἱὸς γεννᾶται ἐκ πατρός, τὸ δὲ πνεῦμα 
ἐκπορεύεται Τ1,εοηϊ. Β,Ξεεί, τ τ(Μ.86.11934}.); ὁ... Ἀριστοτέλης φησίν, 
ὅτι εἰσὶ τῶν ἀτόμων καὶ μερικαὶ οὐ., καὶ μέα κοινή. οὕτως οὖν καὶ ὁ 
Φιλόπονος ἔλεγεν, ὅτι εἰσὶ τρεῖς μερικαὶ οὐ. ἐπὶ τῆς..«τριάδος, καὶ 
ἔστι μία κοινή ἰδ.5.6(12238); ἐδικάς τε...καὶ τρεῖς τὰς οὐ, τῆς τριάδος 
ὑμεῖς ἐδώκατε Ἰ,ροπὶ. ΗΝ 6εί,7.1(Μ.86.1760Ὰ}; οὐκ ἀνουσίους....τὰς 
ὑποστάσεις δοξάζομεν...οὔτε δὲ οὐ. ... ἡ ὑπόστασις ἔστιν... .«ἐνυπόστα- 
τόν τι καὶ οὐσιῶδες πρᾶγμα ῬΘΙΩΡΗ.Ἡ ῥαηορὶ.τ6,2(Ρ.643); θεὸς εἷς 
ἐστιν, ἤγουν μέα θεότης, οὐ. ἄναρχος...«ἁπλοῦς, ἀσύνθετος...ἐν τρισὶ 
τελείαις ταῖς ὑποστάσεσι ζΌγτ, ἵτίη τ(δϑιτα; Μ.77.τ120Ὰ}; ἰδ.7(80; Μ, 
11228} -- [0.Ὁ. ..ο.1.8(}.94.8094) ; καλεῖται δὲ καὶ οὐ,, καὶ φύσις, καὶ 
μορφή, τὸ ἕν καὶ ταὐτόν" καὶ οὐ. μέν, ὡς τὰ καθ᾽ αὑτὸ εἶναι ἔχουσα... «ἐπὶ 
τῆς θεότητος μίαν οὐ, δογματίζομεν ἐδιτ3(198,0; Μ.1τ49Α); ΟΥ̓ Ν γ86. 
βονι.1.12 ἐπ [0.(ρΡ.07.10); ἐδ.9.ο(ρ.28ς.2}}; 70.}), Γ».χ.2(7920). 

Τ). οὗ Ῥείβοηβ, δδείςίθη! γεαϊν, γεαὶ οὐ τηάερεπάσμι Ἔν; 
1. οἰαϊπιοα ἔου ὅθι 85 ἴου Εδίμοσ οὐ. ... οὖσα τοῦ θεοῦ σοφία, πρὸ 
αἰώνων γεγένηται ΟΥοχρ ἴῃ Ργ.8: 2 2(Μ.17.1854}; ἐντεῦθεν [5ς, 70.1: 4} 
αηα 170.1:5] κατασκευάζεσθαι τῇ οὐ. μὴ διεστηκέναι τοῦ υἱοῦ τὸν 
πατέρα ἴὰ. 0.2.23(18; Ρ.8ο.3; Μ.14.3768); τεΙπΉ ΠΟ ]οΡΎ οὗ Ῥίον 
περὶ μὲν πατρὸς καὶ υἱοῦ εὐσεβῶς πρεσβεύει πλὴν ὅτι οὐ, δύο καὶ 
φύσεις δύο λέγει τῷ τῆς οὐ. καὶ φύσεως ὀνόματι, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν 
ἑπομένων καὶ προηγουμένων τοῦ χωρίου, ἀντὶ τῆς ὑποστάσεως -..«χρώ- 
μενος ῬΒοί. εοά. τοί Μ.103.4008); μετὰ τὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον τοῦ 
θεοῦ..«οὐ, ... δευτέραν οὐ. καὶ θείαν δύναμιν..-πρώτην..«ὑποστᾶσαν 
κἀκ τοῦ πρώτου αἰτίου γεγεννημένην, εἰσάγουσι, λόγον... αὐτὴν προσ- 
ἀγορεύοντες ἘΛ15.}.4.7.12(2200; Μ.21.5418); 1,4.2.6 ρχοςρπι,(ρ.251.4; 
Μ.22.4120); ἐδις Ῥγοσπῃ(ρ.202.5; 2264}; ἠναγκάσθησαν οἱ πατέρες 
[1.6. ΟΑμΐ,(269)]..-ἵνα δείξωσιν ὅτι ὁ υἱὸς ὑπόστασιν ἔχει καὶ ὑπάρχων 
ἐστὶ καὶ ὧν ἐστιν...οὐ. εἰπεῖν καὶ τὸν υἱόν, τὴν διαφορὰν τοῦ τε 
καθ᾽ ἑαυτὸν ἀνυπάρκτου καὶ τοῦ ὑπάρχοντος τῷ τῆς οὐ, ὀνόματι ἐπι- 
δεικνύντες..-«παριστῶντες, ὅτι ὃ θεὸς ὧν ἐστιν, καὶ οἱ λόγοι, οὖς 
λαλεῖ, ὄντες ζεἰσίν), ἀλλ᾽ οὐκ οὐσίαι τοῦ θεοῦ, λεκτικαὶ δὲ ἐνέργειαι, 
ὃ δὲ υἱός, λόγος ὦν, οὐχὶ ἐνέργεια λεκτική ἐστι... ἀλλ᾽ υἱὸς ὧν οὐ, 
ἐστίν Π60.1.Δοα. 6. ἀορηιαρ.ἘΡΙΡὮ ἦαεν.73.12(ρ.28ς. 6}.;Μ.42.42881.); 
Β45.πρι.2.17(1.2528Β; Μ.29.6058) οἷζ. 5, ἐπιτηδειότης ; ΟΥΟΝγ55.0γ. 
εαἰδελι π(ρ.21.0; Μ.45.214}) 1δ.4{}.19.14; 200); Μάρκελλος καὶ Φωτεῖνος 
υοὐτὸν λόγον ἐνέργειαν εἶναί φασι...οὐκ οὐ, ἐνυπόστατον ΟὮτν5.ἠοηϊ. 
6.1 τῷ Ῥἠα (αχ. 2340); ἡ βούλησις αὕτη τοῦ πατρὸς..«πότερόν ποτε 
οὖ. τίς ἐστι καὶ ὑπέστη αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν ἢ οὐχί; εἰ μὲν γὰρ οὖσι- 
ὠδὴ καὶ ὑποστατικὴν εἶναι δώσετε... Ογτ 65.8(ς,. 618); 2. οἸαίτηεα 
ἴου Ἡ. Ομοβίὶ ἔσται δέ τις κατὰ τρίτον..-«δογματίζων μηδὲ οὐ, τινὰ 
ἰδίαν ὑφεστάναι τοῦ ἁγίου πνεύματος ἑτέραν παρὰ τὸν πατέρα καὶ τὸν 
υἱόν Ὅτ. 7ο.2.το(δ; Ρ.6ς.8; Μ.14.1284}; σημαίνει. «τοῦτο καὶ οὐ. εἶναι 
τὸ πνεῦμα᾽ οὐ γὰρ...-ἐνέργειά ἐστι θεοῦ οὐκ ἔχον, κατ᾽ αὐτούς, ὑπάρξεως 
ἰδιότητα ἰά.[».37 ἴῃ: 70.{ρ.513.12);}; Βα5. δρῖγ.46(3.38Ε,; Μ.32.1528); 
οἷ, τρίτης δὲ ἤδη μετὰ τὴν δευτέραν οὐ. .., τοῦ ἁγίου πνεύματος Ἐπ. 
ῥ.ε.7].χ3(3258; Μ.21.5408); 3. Ατίδηῃ τοΥγΠΟ]ορῪ ταύτην ἔχομεν τὴν 
καθολικὴν παράδοσιν...μίαν εἶναι ὑπόστασιν, ἣν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐ. 
προσαγορεύουσι (ϑατᾷ.ἐῤ. «αἰ ρ ΤὨαιε,ἢ.6.2.8,390(3.844); οἱ Ἀρειανοὶ 
οοὐταῖς ὑποστάσεσιν ἐνουσίοις οὔσαις, τὰς οὐ. ἐπεφήμιζον, ταύτῃ τὸ 
ἑτεροούσιον συμπλέκοντες 1,Θοης. Βιαγρ,ϑευ(Μ.86.19214})}; οἱ. Βιτις 
ΒΌΡτα. 

171. Ομειβίοὶ. ; Α. χοῦ, Ο τε 5. θοαν ἃ5 οἵ οὔθ σηδείαμεε 1 
τοθη 5 θΟά 165 ὅ..«λόγος, δι᾽ ἀνθρώπου κατὰ μηδὲν σώματος οὐσίᾳ τὴν 
ἡμετέραν φύσιν διαλλάττοντος... ἐπιφανείς Ἐπι5.ἢ..6.1.2.2,4(Μ.20.658); 
τὸ..-σῶμα....κοινὴν ἔχον τοῖς πᾶσι τὴν οὐ. (σῶμα γὰρ ἣν ἀνθρώπινον) 
Ατῇ ἐγε,2ο,.4(Μ.25.1324}); ἀεηϊεα ὈΥ ποβίιοβ σῶμα... αὐτῷ ὑφαίνεται 
ἐκ τῆς ἀφανοῦς ψυχικῆς οὐ. (Ἰετα, ἐσς. Τἰἠάοί, σο(ρ.126.24; Μ.0.6888), 

Β. οἱ (μτίβι 5 ἀϊυῤηῖν 85 τπδὶ ΜΒ Ιοἢ πὸ Ῥόβϑοββοβ ὈῪ βία 8.5 
Οοὰ ἡγοῦμαι...βασιλέα μὲν λέγεσθαι τὴν προηγουμένην τοῦ πρωτο- 
τόκου πάσης κτίσεως φύσιν...τὸν δὲ ἄνθρωπον, ὃν ἀνείληφεν..ουἱὸν τοῦ 
βασιλέως...«μηδεὶς δὲ προσκοπτέτω διακρινόντων ἡμῶν τὰς ἐν τῷ 
σωτῆρι ἐπινοίας, οἰόμενος καὶ τῇ οὐ. ταὐτὸν ἡμᾶς ποιεῖν ΟΥ. 7σ.1.28(30; 
Ρ.36.26; Μ.14.778); τῇ οὐ. μένων λόγος οὐδὲν. «πάσχει 14,( εἶ5.4.15 
(ρ.285.17; Μ.:1.1ο484); εἰ δέ τι θεῖον ἐν τῷ κατ᾽ αὐτὸν νοουμένῳ 
ἀνθρώπῳ ἐτύγχανεν, ὅπερ ἦν ὁ μονογενὴς τοῦ θεοῦ.. ἄλλος δήπου ὁ περὶ 
τούτου καὶ τῆς οὐ. αὐτοῦ λόγος ἐστὶ παρὰ τὸν περὶ τοῦ νοουμένου κατὰ 
τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνθρώπον ἐν.7.τ(ρ.16).27; 14440); πάσχει μὲν ὁ νεώς, ἡ 
δὲ ἀκηλίδωτος οὐ. παντάπασιν ἄχραντος τὴν ἀξίαν καθέστηκεν Ἐπι5ῖ. 
βεη Ρε.8: 22(Μ.1τ8. 6840}; εἰ καὶ σῶμά μοι ὅμοιον ἀνθρώποις ἦν, ἀλλ᾽ 
οὐ καὶ τὴν δύναμιν οὐδὲ τὴν οὖ. τοῖς πολλοῖς ὧν ἐμφερής Ἐπι5..6,.1ο.8 
(ρ.481.28; Μ.22.7730); τεῦ, Ῥυ,8:22 οὐ τὴν οὐ., ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινον 
τοῦ λόγου σημαίνει ΑἸΏ,.4γ.2.51(}.26.256Ὰ}; δ.2.ττ(1604}; οὐ τὴν οὐ, 
τῆς θεότητος αὐτοῦ... ἀλλὰ. «τὸ ἀνθρώπινον καὶ τὴν εἰς ἡμᾶς οἰκονομίαν 
αὐτοῦ... «ἡ δὲ τοῦ ἔκτισε"... «λέξις λεγομένη οὐ πάντως τὴν οὐ. ... σημαίνει 



οὐσία 

«« «καὶ οὐ πάντως τὸ λεγόμενον κτίξεσθαι ἤδη καὶ τῇ φύσει καὶ τῇ 
οὐ. κτίσμα ἐστί 19.2.4π(χ4τοῖ,.); ὅτε ὅλον ἄνθρωπος καλεῖται, μή τις 
ἀρνήσηται τὴν θείαν οὐ. ΑΡΟ]] ἐο».εἰ ἀϊυ.4(Ρ.186.16; Μ.}1.,.8.8730}; 
Ἰά φηοά μη .Οἤγο τί Ρ.302.2; Μ.28.1200); ΟΥΝ 85. Ειωι.6(2 Ῥ.154.14; 
Μ.45.7170}; οὐ γὰρ διὰ τοῦτο ἔλαβε κρίσιν ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν... ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ τῆς ἀρρήτου οὗ, ἐκείνης ἐστὶν υἱός (ζῃχνπ5, οηι,30.3 ἦι 70.(8. 
230Α)}; τὸ δὲ ἱερὸν σκεῦος ὡς θεοῦ οὐ. τιμᾶται, καθὸ καὶ ἡνώθη σκεύει ἡ 
θεία οὐ. κατὰ τὴν σάρκωσιν Ῥτος,.δήη».3:45(Μ.81.8ο 1). 

Π. οὗ Βυπιὰὴ μαίμγε ἀβδαταβᾷ ὃν ΟἩγχίβί, οὐ, ΟἸδηλ χε Τ άοί, τὸ 
(0Ρ.113.12{,; Μ.9.6688) οἰξ, 58. δραστήριος; καθὸ ἄνθρωπος τὴν ἀνθρω- 
πείαν οὐ. συμπλέξας θεότητι δος. Μρπ, αροον.2.2ο(Ρ.40.16); ἐγεννήθη ἐκ 
τῆς ἡμετέρας οὐ. (Ἀτγβ.ἤσηι. 82, 5 τῷ ΜΊ.(7). 7880) ; ὑποστάσει... λόγος 
λέγεται παθεῖν" προσελάβετο γὰρ παθητὴν οὖ, εἷς τὴν ἑαυτοῦ ὑπόστασιν 
««-«»καὶ τὰ τῆς οὖ. κατηγορήματα εἰώθει τῆς ὑποστάσεως κατηγορεῖσθαι 
ὀρθῶς Τιεοπί. ΠΝ οὶ. 7. ο(Μ.86,.768"Ὰ); οὐκ ἀποθέμενος μὲν [3ς. αἵ 
ὙΓαΠΒΒΡΌΓΣΘΕΟΠ] τὴν οὐ. τὴν δουλικήν" φαιδρύνας δὲ αὐτὴν τοῖς θεϊκοῖς 
ἰδιώμασι Δηαβί, ΑἸ όρη, τ. 4(Μ.80.12688). 

Ώ. τεῖ. Ῥεύβοι οἵ (μυβὲ; 1. ΑΡρο  πδτίαπ : οπ6 οὐ, οἵ ΟΠ γιϑ οὐκ 
ἐν δύο οὐ. ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ ΑΡΟ]]. [,..158(0.240.20)4Ρ. [ϑίπυμοηορἐ. (0.40. 
22; Μ.δ6.1τ1400} ; μέα.. ἡ προσκύνησις τοῦ Χριστοῦ...οὐκ ἄρα ἄλλη καὶ 
ἄλλη οὐ, θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ μία κατὰ σύνθεσιν θεοῦ πρὸς σῶμα 
ἀνθρώπινον ΑΡΟΪ]. ξ» ττοίρ.226.26.; Μ,86,11250}; 28.117(}.226.1)}}. 
(ςΡ(Οδϑι)αεί, τοί .3.12480); οὐ γὰρ αὐτοῦ κατὰ μὲν τὸ ἀόρατον ἡ 
θεότης, κατὰ δὲ τὸ ὁρατὸν ἡ σάρξ 1Ὰ. 4 1πε.7(0.το9.18; Μ.Ρ1,.8,8)70Ὸ; 
2. οὐἰδβοάοχ: παίιγοβ οὐ Ο τδὲ 45. ὕνο, ΘΕ ἘΧρ] ον οὐ Όν 
ΣΡ] 8 [θη θεὸς..«ὧν ὁμοῦ τε καὶ ἄνθρωπος τέλειος ὃ αὐτὸς τὰς δύο 
αὐτοῦ οὐ. ἐπιστώσατο ἡμῖν ΜεΕΙ, [γν δ(ρ.4το; Μ.ος.12214}); τῶν..«οὐ. 
αὐτοῦ ἡ μέν ἐστιν ἄναρχος.. ἡ δὲ ἐν χρόνῳ γέγονε..-ποιηθϑεῖσα ὑπὸ τοῦ 

δημιουργοῦ δι’ ἀγαθότητα ΤΑΤΗ, Κ᾽ 80. οεῖ ̓ αἰγ.2(ρ. 11,15}; τοὺς... 
λέγοντας...τὰς δύο οὐ. τοῦ Χριστοῦ κατὰ ἀνάκρασιν συγχυθείσας μίαν 
γεγενῆσθαι οὐ., καὶ μὴ ὁμολογοῦντας τὸν... Χριστὸν δύο εἶναι οὐσίας 
ἀσυγχύτους, ἕν δὲ πρόσωπον...τούτους ἀναθεματίζει ἡ. .«ἐκκλησία 
ΑὙΌΥ, [γἈρ.Πόςε Γαὶν.2(Ρ.15.17}8ῖ ἀρ. ΤΠατ, ογαη.2(4.14τ τοϑάϊηρ 
{γοθινσποιξ φύσις [ΟΥ οὐ.}; Βα5. μη. τ. δά, 23οαΐ, ; Μ.20.5 520) αἰξ, 5. 
ἀνθρωπότης ; λέγεται. «παρὰ..«τοῖς Εὐνομιανοῖς, ἡνῶσθαι τὸν θεὸν 
λόγον τῷ σώματι, οὐ κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἑκατέρου δυνάμεις. οὐ 
γὰρ εἶναι τὰς οὐ., τὰς ἐνωθείσας ἢ κραθείσας, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις τοῦ 
σώματος ταῖς δυνάμεσι ταῖς θείαις συγκεκρᾶσθαι...βελτίον... κατὰ τὴν 
οἰκείαν φύσιν τῶν ἀσωμάτων ἀσυγχύτως τὴν ἕνωσιν γίνεσθαι τῶν οὐ. 
Νειποϑιπαίλονι.3(}1.40.δοπ 4.) ; κοινὰ... «τῶν δύο οὐ. τὰ ὀνόματα β6. 
Χριστός, υἱός, ᾿Ιησοῦς, κύριος] ΓΤ ἢγν5.ερ.(ἀες.(3.7430); (ε] νΖ, ἡ... 
2.10.2 (Μ.8ς, τ280}}) οἵ. 5. διαφορά ; τέλειος ἐν ἀμφοτέραις ταῖς οὐ. ὃ 
Χριστός" ὁμοούσιος τῷ θεῷ καὶ πατρὶ καὶ ὁμοούσιος τῇ παρθένῳ 
καὶ μητρί Ὀγτίδοῦθ ῬΑΡΒΙῺΒ 8Ρ.1,ϑομτ Β ΔΝ ἐσί εἰ Ἐμὲ τ Μ.86.153120); 
, Νεβίογδη τῆς ἀπαθοῦς καὶ παθητῆς οὐ, ἐν μοναδικῷ προσώπῳ 
ΝεβτριΟγν. 2(ρ.30.12; Μ.77.528); 4. ἀρδίηβε Νεβίουδῃβ σύνθετον 
μέν, κατ᾽ οὐσίαν τὴν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἡμετέραν οὐ. φαμὲν τὸν λόγον" καὶ 
ὡς μέρος τοῦ συνθέτου ὅλου Χριστοῦ διαστέλλομεν' σύνθετον δὲ οὐ,, 
ἀπὸ τῆς αὐτοῦ τε καὶ τῆς ἡμετέρας, οὐ φαμέν ποτε Τιδομὶ. ΗΝ Θεέ. τ.τὸ 
(Μ.86.14440); ἔχει [3ς. ὁ λόγος]...τὴν σάρκα.. «εἰς οὐ, τὴν ὡς μίαν τῶν 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, τοῦ καὶ διουσίου ὄντος Χριστοῦ ἰδ.1.24(14028}; 
5. ἀραίηδί ΠΊΟΠΟΡ β1[65 ἄλλο... ἐστι τὸ ἀναπληροῦσθαι οὐ. ἐκ δύο 
μερῶν, καὶ ἄλλο τὸ ἑνοῦσθαι δύο οὐ, ΤΑΤἸΆ, ἐν .(}1.26,12338); ἀδύνατον 
τὰς δύο οὐ, γενέσθαι μέαν 1Ὁ.(12278}; ἀμφοτέρας τε καὶ δι᾽ ἀμφοῖν 
καὶ ἄμφω, φύσεις τε καὶ οὐ., οὔσας τε καὶ φυλαττομένας Τιεομπῖ.Β. 
Νερῖεὶ Ἐμὲ Μ.86.13080) : ἐδ.(12810); ἡ αὐτὴ... «ὑπόστασις τοὺς ὄρους 
τῶν δύο φύσεων ἐπιδέχεται" καὶ ὃν δ' ἂν λόγον ἀποδῷ τις τῆς θεύτη- 
τος, τὸν αὐτὸν εὑρίσκει καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ" καὶ ὃν δ᾽ ἂν ἀποδῷ τῆς 
ἀνθρωπότητος, τὸν αὐτὸν εὑρίσκει καὶ ἐπὶ τῆς οὐ. τοῦ Χριστοῦ κατ᾽ 
οὐσίαν ἁρμάζοντα ΤΤ,ΔοΠΈ. ΒΞ εεἰ,7.8(}1.86.12400); πῶς ἄνευ προσ- 
θέσεως ἢ λείψεως ἢ ἀλλοιώσεως φύσεως τὸ κατ᾽ ἀριθμὸν ποσὸν τῶν 
ἡνωμένων φύσεων πλέον ἢ ἔλαττον φανήσεται, ἵνα ἢ τρεῖς ἢ μέαν τὰς οὐ., 
δύο οὔσας, μεταποιήσῃ; ΘΟ τ. ΗΠ ποηορἢ.)(Μ.86.17738); ἐπεὶ οὖν καὶ 
οὐσιώδης μὲν τοῖς συνελθοῦσιν ἡ διαφορά, ἐπίκτητος δὲ ταῖς οὐ, ἡ 
ἕνωσις, καλῶς τὰς μὲν οὐ, τῷ ἰδέῳ αὐτῶν λόγῳ διακρίναντες δύο φαμέν, 
ἤγουν τῇ διαφορᾷ" τὸ δὲ πρόσωπον, αὐταῖς ἕν τῇ ἑνώσει δοξάξομεν 1.30 
(τγ880); ἡ αὐτὴ φύσις ἤγουν οὐ. κτιστὴ καὶ ἄκτιστος; ῬΑΠΙΡΗ͂. 
Ῥαμορὶ,τττίρ. 620); διπλοῦν τὴν φύσιν, ἤτοι τὴν οὐ. Μΐαχ.ρ.τ2(Μ.01. 
468.) ; [τ Ν ν85.}ο»}.7.154 τῷ 70.(0.279.18); 1|.7ας.(Ν ΒΡ τοῦ Ῥ».37) 
οἷἵ, 5. διαιρέω; αἰν]ηδ πα Πυχῆδη δ] ἢ ἷ8 45 οὐσίαι ΟρΡ. ὑποστάσεις : 
τένα τρόπον τοῦ τε θεοῦ λόγου, καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἀνθρωπότητος. οὐχ 
ὑποστάσεις, ἀλλ᾽ οὐσίας, εἰς τὴν τῶν ἑνωθέντων συνδρομήν, οἱ πατέρες 
παῤαλαμβάνουσιν Ἰιεολὶ. Βιανσι ϑεὺυ, (Μ{.86.10360); εἰ οὖν τὲς ἐνυπα- 
στάτους κατὰ τοῦτον τὸν λόγον εἴποι τὰς οὐ,, ὅ ἐστιν ὑπαρχούσας οὐδὲ 
ἡμεῖς ἀρνηθείημεν.. τὴν δὲ ὑπόστασιν [5ς, φημί] ἰδικῶς, ὅταν μετὰ τῶν 
καθόλου καὶ ἰδικόν τε ἔχοι. οὐ κατὰ τοῦτο οὖν φαμεν τὴν ἡμετέραν ἐν 

ο85 
,) Ζ 

οὐυσιοω 

Χριστῷ οὐ. ἐνυπόστατον εἶναι, οἷον ὑπόστασιν καθ' ἑαντὴν.. οὖσαν 
Ἑμ]ορ. ἐγ ἀορη(Μ.86,295381.); Δα ΟρΡ. συμβεβηκότα: τίνα δὲ ταῦτά 
ἴΞς. τὰ διαφέροντα ἐν Χριστῷ] ἐστιν εἰσπραττόμενοι, θεότητα καὶ 
ἀνθρωπότητα ὀνομάδοιτε ὡς οἶμαι" τί δὲ τάδε... εἴπερ μὴ εἴη ποιά, ἣ 
ποσά, ἢ σχέσεις, ἢ τι τοιόνδε, οὖ. ὁμολογήσοιτε πάντως" δύο ἄρα οὐ. 
λέγειν ὑμᾶς...ἐπὶ Χριστῷ σαφῶς συνάγεται Γεολτ Ππομορὰ. τ(Μ.86. 
1804); Μαχοριςε ΜΠ 01.414}; 6. ἀραλιθί ποπο Ποῖος τὰς ἐκά- 
τέρας φυσικῶς οὐ. εἰργάζετο κατὰ τὴν ἑκατέρᾳ προσοῦσαν οὐσιώδη 
ποιότητα, ἢ καὶ φυσικὴν ἰδιότητα ϑορῆτ. Η.ἐρ.Ἔγη.(Μ.87.31688); 
τέλειον τὸν αὐτὸν κατὰ πάντα θεὸν ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον...θείαν. ὁμοῦ καὶ 
ἀνθρωπίνην ἔχειν κυρίως οὐ, καὶ θέλησιν καὶ ἐνέργειαν ΜΆΧ.Ορδε, 
(Μ 01.808); φρονησάντων [5ς. αἱ (ΓΡ(681)} ὃν θέλημα καὶ μίαν 
ἐνεργείαν ἐπὶ τῶν δύο οὐ, τοῦ Χριστοῦ ΟἿΙΌ 8ρό4 [ΒεΙΠ]ΟΠ 61]. 

Ε-. ἕοῦ υπίοη οὗ παῖυγοβ 85 ἕνωσις κατ᾽ οὐσίαν, ν. ἐνωσὶς ; οἵ, τὴν... 
συνάφειαν ἑτέρως πρὸς τὴν σοφίαν νοεῖ, κατὰ μάθησιν καὶ μετουσίαν, 
οὐχὶ {κατ οὐ, οὐσιωμένην ἐν σώματι Ῥ4Ὰ] βαπη. Κν.Β 12(0.322); 
ἀληθῆ τῶν πραγμάτων κατ᾽ οὖ. γεγενῆσθαι τὴν σύνοδον λέγειν οὐκ 
ἀνεχόμενος [3ς. ΝαΒΙΟΥ 5] ΜΑΧιορῤμδο (Μ 01,410). 

ΙΝ. εὐςμαγιϑεὶς : οὗ σμὀείαηες οἵ Ὀσθϑα τοι ὴσ Δ ΓΘΥ σοηβθοτᾶ- 
τοι, οἵ. ἀρημς μαδίμες ἀονεμίει κονρονῖς ἀρῤῥεϊϊαιέσμε, εἰἰανιδὶ 
παίπεγα ῥαηὶς τη τρδὸ ῥεγηιαηδίί, εἰ πο ἀπο ἐογῥογα, τοὰ μηπιη 
εοῦρες {1 ῥγαφάϊεανπς, [Γγγ 5.6. αες.(3.2)440); μετὰ τὸν ἁγιασμὸν 
τὰ μυστικὰ σύμβολα... «μένει... ἐπὶ τῆς προτέρας οὐ, καὶ τοῦ σχήματος, 
καὶ τοῦ εἴδους, καὶ ὁρατά ἐστι, καὶ ἁπτά.. «νοεῖται δὲ ἅπερ ἐγένετο 
Τμαϊτ.εγαη.2(4.126). 

Υ. τεξ. υπιοη οὗ τη ΜΠ ἴῃ ἀἰνὶπαο ὁ δίκαιος... «λέγεται... πρὸς τὸν 
«Χριστὸν εἶναι ἕν...οὐκ ἔστιν ὃς μὲν οὐ, ὑποδεεστέρας...καὶ ἐλάττονος, 
Χριστὸς δὲ θειοτέρας καὶ..«μακαριωτέρας ; Οτοαπ αἱ, χ(ρ.126.:) ; ἵνα... 
ὦμεν... οἱ πάντες εἷς, ἐνωθέντες αὐτοῦ τῇ θεότητι... οὐ κατὰ συναλοιφὴν 
μιᾶς οὐ. κατὰ δὲ τελείωσιν τῆς.. «ἀρετῆς Ἐπ|5.:.{..3,18(0.170.20; Μ.24. 
ἸΟ410); τοῦ, Μετ ι4ο, συντίκτεται μετ᾽ ἐμοῦ οὐκ ἐν ὑποστάσεως οὐ, 
γενόμενος ἀλλ᾽ ἐν θελήματος ἑνούμενος χάριτι Μασ. ρῃη,αῤσεν.2.8 

(Ρ.11.3). 
οὐσιακός, ΞΞ- οὐσιώδης, γεαὶ, ἐςεεπίϊαϊ; οἵ {π6 πγροβίαξίο τππίοπ, 

1 θοπί. Η.Λί ες. τ 46(Μ.86.τςοκᾺ). 
Ῥοὐσιαρχία, ἡ, δομγεέ οὗἩ δεῖηρ, Ὀιοπ Ατ ά...5.1(Μ.3.8168). 
Ἐοὐσιαστής, ὁ, σιέδιον οὗ ἐδ ςδη6 οὐ. καὶ φυσικὸς εἰδοποιός Τ,ροπί. Η. 

Νορίτ. 2 (Μ.86.15241}. 
Βοὐσιοποι-ἔω, παῖε α γεαϊτίν οὐ, οἱ ἸἀοἸαἴευβ ὡς ϑεοποιούντων ἤτοι 

“πούντων τὰ μακρὰν ἀπέχοντα τῇ φύσει ἀπὸ τῶν πρωτοτύπων ΤΏ, 
516. Ρ}.2.τ67(}.09.15324). 

οὐσιοποιός, ἔ. ῥόείοἸἹῊρ ῬΕΤΉΡ ΟΥ 655 6ηεδ, οὗ (σοἄ ταῖς πρώταις 
οὐσίαις, αἱ μετὰ τὴν ὁ. αὐτῶν θεαρχίαν ἱδρυμέναι Τλῖοπ ΑΥε.ἀ,7.,2(Ν 1.53. 
2084}; 14..η.1.4(Μ.3.59024}; 10.2.γ(6454); ΤΟτΙΝ γΒβι λον. 2 ἐπ [0.Ψ 
(Ρ.120.10); 2. ἀεἰεγηητμαίτυε οὗ ἐβϑέηςέ αἱ οὐ. ἰδιότητες τὴν φύσιν τοῦ 
ὑποκειμένον δηλοῦσιν, αἷς προστιθέμενον τὸ ἰδίως ἀφοριστικὸν ἑκάστου 
τὴν ὑπόστασιν τοῦ τινος χαρακτηρίζει ,δοπί. Βιαγρι δεν (Μ.86. 19 280). 

οὐσιότης, ἡ, φιαϊν ὁ δείηρ ἐκεῖνα [3ς, θύρα, ὅδός κτλ. κατα- 
χρηστικῶς εἴρηται, οὐδὲν εἰς τὴν θεότητα τοῦ υἱοῦ ἐνσκήπτοντα, οὔτε 
ἐλλιπῆ ποιούμενα πρὸς τὸν πατέρα τῆς αὐτοῦ οὐ. ἘΡΙΡἢ ἠκδν.δ0..15 
(ρ.183.22; Μ.42.256}). 

οὐσι-όω, ἑηυσεὶ τοῦ ϑείηρ; 
Α, ἴπ ρθη. 1. γίνε σε δοίαηεε ἰο, ξατεδέ ἰο ἐχῖσὶ ας α ἐμῤσίαηποο ἣν [5ς. 

τὴν ὕληνἾ].. .ὁ τεχνίτης..«ἐμόρφωσε, καὶ εἰς τάξιν ἤγαγε, καὶ οὕτω δι᾽ 
αὐτῆς ““ωσε τὰ ὁρώμενα Βα5.ἦεχ.2.2(1.138Β; Μ.29.32Ὰ); Ρ4855.; 8. δε" 
εοῆε ἃ ϑβεδείαμεε ὁ... Πλάτων. .-«τῷ εἴδει... «ἀρχὴν ἰδίαν..«δεδωκώς, καὶ 
καθ᾽ ἑαυτὸ --ὥσθαι ἀποφήσας 1 Ἰαϑι.εοὐ  ΟΥ.(Μ.6.256Ὰ}; Ὁ. δὲ ἐπὶ- 
βοά οὐ γεαϊσεά μετὰ τὸν προορισμὸν τὴν πρόθεσιν γίνεσθαι' ὥστε οἷον 
κατὰ μὲν τὰ ἐννοήματα τοῦ θεοῦ γίνεσθαι τὸν προορισμόν, κατὰ δὲ 
ταὐτὰ ἤδη τὴν περὶ ὧν προώρισε πρόθεσιν ““ωμένων πως ἐπακολουθεῖν 
καὶ εἰς ἔργον ἐρχομένων τοῦ προορισμοῦ Οτ,σονπ ἴῃ ἘΡλιττοίρ.241:); 
ΟτιΝυςς. Εμηιτ( Ρ.126.22; Μ.45.376Ὰ}; 2. Ἰπυεεὶ τοϊἦ ἐπι ςίδρσε, 650. 
οἱ οὐ ἃ5 (γεαῖοσ τὰ λογικὰ...«μετὰ τὸ ““ωθῆναι καὶ εἶναι δέχονται τὸ 
κτισθῆναι ΟΥ.«(ρος.26(0.32); ΑἸ, επί 4τ(Μ.25.84Ὰ}); “-οὗ τὰ μὴ ὄντα, 
τὰ κτισθέντα συνέχει ΒΑ5.Βῥῖγ τοί2.160; Μ.32.1018); Οτ,ρτ, Ἐεεῖ. 6.2 
(1.08.0818); Μακχ.καγί .4.4( Δ, 0ο.1ο480); τὰ -“-ωθέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ 

- γδητά Μαχ.Ξελοῖ.ε.}..1.3(Μ.4.078}; οὗ Η. σμοβῖ πνεῦμα ἅγιον...δι' 
αὐτοῦ [5ς, τοῦ υἱοῦ} κτέζον καὶ “-οὖν τὰ σύμπαντα ΤΟ γγτ. Τγίη, (δ, 120; 
Μ.77.11408}; οἱ (τισί τὴν..«θείαν ἐνέργειαν. ἦ τὸ πᾶν ὁ Χριστὸς 
““ὥσας, καθὸ νοεῖται θεός, συνέχει κρατούμενον ΤΗ͂ΙΡΡ. Βεν.Η εἰ. Β(Μ, 
10.827}. οεῖς Ῥαὶν.44(0.32ς.18); τιεῖ, ᾿ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως" τὴν 
πίστιν, δι᾿ ἧς ὑπέστημεν καὶ γεγενήμεθα καὶ “«-ὠθημεν (Ἤγν5,ἠο»η.ὅ.2 

ἴῃ Η εδ. (12.648); 3. ἱπυεδὶ οὐ αὶ ῥαγίτομίαν εἰαγαείον οὐ φρεείῇῆε 
ξεδέηεε, Οὐ, 0.20.24(201 Ρ.357.35; Μ.14.6250); Ρ455., ἀδγίυε ομεὶς 
σδείσηεξ, δὲ τομϑ ἰδ, ἱΗ γε ἐπειδὴ πᾶσα κίνησις ἀπὸ τινός ἐστι 
δυνάμεως, τίς ἡ δύναμις αὕτη, καὶ τίνι “ται; Νειλοπ, "σέ, ποι. 2(Μ.4ο. 
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5408); τὸν μὲν ἐκ τῆς ἀγεννησίας τὸν δὲ ἐκ τῆς γεννήσεως «ὁῶσθαι 
λέγων ΟτΙΝ Υ55.Εηηπιτ(ς Ρ.203.12; Μ.45.4490); ὁ σοφὸς.. -πραγματεύ- 
εται περὶ νόησιν, ἣ τὸ θεῖον “-“ωταῖ ϑνηεβ.ἑπϑοντ(ρ.145.Χ7; Μ.66, 
12840) ; 1.7 (0.15 5.10; 1292}; 14. εαἰν.](0.204.14; Μ.66.11800) ; ἐχερ. 
{81.3:12 οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι ἡ οὐσία αὐτοῦ, τῆς οἰκείας ἀποστᾶσαν 
δόξης, εἰς κατάραν “«“ὦθη ὈῃτνπΒ,ἦσηι.11.2 τη: 70.(8.648); ΤΠα  ἐγαη. 
(4.47); 4. Ῥα85., ἀϑϑη9 α βαν δα εἰν αε ΕΥ̓ ΟΥ̓ ἐπϑεησε; τλοῖ., τπῶδε 
ΘΟ 6561} οτε τοῖἶ, σίαγε ἢ ἰοὶ οὗ, σεο. ΡΙΒ.εαγην.4. οτίρ. 18). 

Β. Τηη.; 1. ΤΑΘΏΓΔΙΥ ἑμυεξὶ τυτίξς ἐμδείαη σέ δαί σίθηο, αἰγίδα 
Ῥεγδομαϊν ἰο, Οὐ Ν 2.ον.31.32(ρ.188,1; Μ.36.16098) οἰΐ. 5. ἐνυπάρχω; 
Ῥᾶ55., μαῦ σεδείαμπῦε χίσίεηεέ, ἔχε ας ἃ ῬΕΥΘΟΉ λόγον.. ἤτοι οὐ 
κεχωρισμένον τοῦ πατρὸς καὶ κατὰ τοῦτο τῷ μὴ ὑφεστάναι οὐδὲ υἱὸν 

τυγχάνοντα ἢ καὶ κεχωρισμένον καὶ «νωμένον 0 τ. 70.1.24(23; ὈὉ.29.30; 
ἨΠ.14.658); εἰ ὁ πατὴρ ὑποκειμένου καὶ οὐσιώδους ἐστὶ πατήρ, λέγεται 
δὲ καὶ τῆς δόξης πατήρ. δηλονότι ἡ δόξα ὑποκείμενόν τί ἐστι καὶ 
“"ωμένον ΙΔ, εονηη ἴηι ἘΡλιτττδίρ.308); 1ῤ.1: (0.235); ὁ δέ γε τοῦ 
ϑεοῦ λόγος καθ᾽ ἑαυτὸν “-ωταί τε καὶ ὑφέστηκεν Ἐλι8.4.6.5.1τ(0.213,20; 
Μ.22.3530); ἐδ.4.3(0.153.4; 2564); εἰκὼν ἄρα ἐστὶν ὅ.. «λόγος, ζῶσα 
σοφία, ὑποστατική, λόγος ἐνεργὴς καὶ υἱός, αὐτὴ ““ωμένη Αοδοιῦδοβ. 
ῬΟΜαγεεϊί, 8Ρ. ἘῬΡΙΡΗ.μαεν.72.7(0.262.1τ6:; Μ.42.3020); οὐκ ἐν τοῖς 
γενομένοις ἡ τοῦ θεοῦ βούλησις “-ωὠὠμένη φαίνεται Ογτ [ε5.γ(τἶ .51Ὲ}; ; 
2. 88. δὲ εχίσίεηὶ, βοβδθδα δείηρ θεοῦ λόγον προόντα καὶ πρὸ 
αἰώνων ἁπάντων «-ωμένον Ἐπι5.ἦ}..6.1.3..το( .20.76Ὰ}; οὐδὲ γὰρ ἐξ οὐσίας 
τῆς ἀγενήτου κατά τι πάθος ἢ διαίρεσιν ““ωμένος Ἰᾶ,4.6,.5.τ(ρ.213. 
27; Μ.22.3530}; ὁ θεὸς.. ὑπερουσίως ““ωταῖ Μαχ.βεδοῖ,ο.ἰ.15.3(Μ.4. 
978); 3. ΡῬᾳ55., ἀεγῖυε ἔγοηι ἰὯ6 δεθέμτε οὐ γὰρ..«ἀπόβλητον ἔχει 
[5ς,͵ ὁ υἱός] τὴν ἀρχὴν ἀλλὰ φύσει καὶ -“ωὠμένην (Ὦτγπβ.ἠοη:.3.3 15 70. 
(8,218). 

Ὁ. Ομ τ ϑίο!. ; 1. ἐηϑεξὲ τὐτί κδείαηεες ὁ θεὸς λόγος... ἐνυπόστατόν τι 
μέρος λαβὼν τῆς ἐκείνης ἴϑε. ΒΜΨ] φύσεως καὶ εἰς τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν 
“-ὦσας ῬΑΙΡἢ.Η. αμορβὶ.7.3(0.625); Ρᾳ55. θεοῦ δ᾽ ὅλου μέτεσχεν 
ἀνθρώπου φύσις, οὐχ ὡς προφήτης ἤ τις ἄλλος ἔνθεων ὃς οὐ θεοῦ 
μετέσχε, τῶν θεοῦ δέ γε, ἀλλ᾽ “ὠθεῖς αγ. ΝᾺ 2. εαγηι.2.τττ, 45} .37. 
το͵2Δ}; 2. τηῦεδὲ τοι ὧἢ [οἱ 61] σοϑδόμεθ ὦ ἀνθρωπότης, ἡ τὸν τοῦ θεοῦ 
λόγον σωματικῶς “-“ὥσασα ΑἸΩρἢ ἤον.:.4(Μ.29.414}; Ρᾶ455., ας η 716 
αἡ [ΟΊ 61] ὁ5 5 δη τὴν δὲ συνάφειαν ἑτέρως πρὸς τὴν σοφίαν νόει, κατὰ 
μάθησιν καὶ μετουσίαν, οὐχὶ οὐσίαν “-“ωὠμένην ἐν σώματι Ῥαιη] ϑδτη. 
».Β ταίρ.322.27; Μ.86.13038); οὐ δίδως εσθαι ἐν τῷ ὅλῳ σωτῆρι τὸν 
υἱὸν τὸν μονογενῆ τὸν... ἀιδίως ὑπάρχοντα ΜΆΙΟἢ, ἐν.(0.327.0}} τὸ καθ᾽ 
ἡμᾶς ἐξ ἡμῶν ὁλικῶς ...-- θῆναι τὸν ὑπερούσιον λόγον θιοη ΑΥ.Δ.5.2.6 
(Μ.3.6440}); 1δ.2.ο(648.); ἄνθρωπος ἀληθῶς...ἐκ τῆς τῶν ἀνθρώπων 
οὐσίας ὁ ὑπερούσιος κ““ὠμένος 16..6}.4{ΜΜ.3.10728}; ἐν..-τῇ οἰκονομέᾳ ὡς 
κατὰ τὴν οὐσίαν ὅλην “-“ωϑεὶς ἄνθρωπος λέγεται [50. ΤΟΡΌ5] Μᾶχ., 
σοὐοί ἐρ}. Ὀτοη. ἄν,.4(Μ.4.5328); Ἰά απιδῖς (Μ.91.το488); οὐκ αὐθυπό- 
στατον φανεῖσαν 50. [ῃ6 ἸΩΔΗΒΟΟΑΪ.. «ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ κατ᾽ ἀλήθειαν 
αὐτὴν -““ωθέντι θεῷ λόγῳ τὸ εἶναι λαβοῦσαν 1. (το528); 7.9.0. 1. 3.11 
(Μ. 94.102 50); 3. μ658., δέ τισδ, ἃ. ῬαΓΟαΪαν ϑαϊβίθηποβ οἵἷ...τῆς ἀπὸ 
σώματος εἰς θεότητα μεκαβολῆξι: ,“πραγματευόμενοι" οἷἱ..«λέγοντες... 
τὴν σάρκα εἰς λόγον “θῆναι Τα  γδεί, ἐοηξ, τ (Ὁ1.6.12338)}; οἵ, εκον, 
(.41.3:13 5. 4.3. 

οὐσοιώδης, σεδφηίίαϊ; 
Α.. ἴῃ ρεη.; 1. οὗ εχίβίοηεε, οὐ δεῖηρ οὗ [53.. τοῦ ἀγαθοῦ] ἐφίεται 

πάντα, τὰ μὲν νοερὰ..«γνωστικῶς, τὰ δὲ αἰσθητικὰ αἰσθητικῶς..«τὰ δὲ 
ἄξωα καὶ μόνον ὄντα, τῇ πρὸς μόνην τὴν οὐ, μέθεξιν ἐπιτηδειότητι Ἰ)ίοη, 
Ατ,4.η.4.4(Μ.3.70 08); 2. παυΐηρ τϊηιαὶς γϑαϊτέν, εἰ ταὶσ, γεαὶ ἡ 
αὐτοαλήθεια ἡ οὐ. καὶ..-πρωτότυπος τῆς ἐν ταῖς λογικαῖς ψυχαῖς 
ἀληθείας ΟΥ..79.6.6(3; Ρ.114.22; Μ.14.2000); τὸν σοφὸν κατὰ μετοχὴν 
τῆς οὐ, σοφίας, οὐκ αὐτὸν σοφίαν ὄντα ΜΙΝ ἐγέαί. 3(ρ.405.29 : Μ.18, 
3364); ΑἸἢ.“γ,2.28(44.26. 2084}; ὅ..«θεὸς λόγος σοφία ὑπάρχων οὐ. 
ΝΙ,ΡΡ.1.2ο5(}1.719.160Ὰ}); οὐ, καὶ ἀυθεῶν ἀγαθότητα 10 τ. ΝΥξ8. ἤοηι. 
3.2 12 7). 0. (. 125.10); ὅ. Ῥγορεν 1ο ἐμ Ἔ55Ή6, ΖΗ γἸΉσῖς ἐνέργειά ἐστι 
φυσική, ὁ πάσης φύσεως οὐ, καὶ γνωστικὸς λόγος ΑἸεχ,Α]. 6.“ ερὶ.(Μ. 
τϑ.5844}); οὐκ ἔστι καθ᾽ ἑαυτὴν ἰδεῖν ψυχὴν οὐ. καλήν, οὕτω πεφυκυῖαν 
καὶ οὖσαν ϑεγαρ ΜΖαη ίρ.321; Μ.40. 9040); οὐ. διαφορᾷ τι Νγ55. 
εορη. μοί. (}1.45.1854); ἐν τοῖς οὐ. οὐ παραλαμβάνεται προαίρεσις. 
οὐδεὶς γὰρ λέγει προαιρετικῶς ζῷον εἶναι, ἢ λίθον" ταῦτα γὰρ οὐ. 
Τϊάντ απ. τ2(Μ.30.τχοοῦ); Ἐριρἢ. αης.66(ρ.70.22; Ν.43.1364}; 65ρ. 
οὗ φφυδ ῖτιθβ, Θμδυδοίοσιβεῖοβ, ὈΤΟρ 165 οὔτε γὰρ ἀκτίς, οὔτε φῶς, 
ἄλλος ἥλιος, ἀλλ᾽ ἡλιακαΐ τινες ἀπόρροιαι, καὶ ποιότητες οὐ, ΟΥ.Ν8Ζ.οΥ. 
41.32(0.188.4; Ν.26.1608); γε. 70.τ.τ(4.120); Ἰυδοητ. ΒΟΝ 65.691 Ἐπ: 
(Μ.86,1277}} οἷξ. 5. ἐπουσιώδης; οὐ, ... ποιότητας, ἐν μὲν ψυχῇ, τὸ 
λογικόν" ἐν δὲ πυρί, τὸ θερμὸν καὶ ξηρόν.. .ταῦτα συμπληρωτικά εἰσιν, 
εἰτοῦν σνστατικὰ τῆς ὑποκειμένης αὐτοῖς φύσεως ἤγουν οὐσίας, ὅθεν καὶ 
τῆς τοιαύτης ἔτυχον ὀνομασίας ῬΑΤΩΡΉ.Η. αηΟΡί.2.2(Ρ.602) ; ϑορῃγ Η, 
ἐριογη.(Μ.87.31488); ψ 1 φυσικός : οὗτος [80., ἄνθρωπος ὁ οὐ. καὶ 
φυσικός ζῃγχνΞ, ἤοηι.13.2 τ. ἘΡλι(τ. 970); γτυλος. ε3(ς3. 1280); οἴ, 
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Ἰᾷ Ρμ ον ,(Ρ.6ο,7; 53.178.) οἷἵ. 5. εἰσκεκριμένως; ΤΟΥ Ν γϑ5. ση1.1.44 
ἴῃ 70.(ρ. τοϑ, 25); 1... Μαη.ττο(Μ.ο4.15 130); ν. Β πὰ ΟἸπίτα; ΟΡΡ. 
ἐκ μετουσίας, κατὰ μετοχήν, Οὐ 5ΙΓΆΪΑΥ ΘΧΡΙΕΒβίοτ5 εὶ ἰ ἦν ἐ εκ μετουσίας 

καὶ αὐτὸς καὶ μὴ ἐξ αὐτοῦ οὐ. θεότης καὶ εἰκών ΑΙΏ, σγη.51(Ρ.274.30; 
Μ.26.)848); εἰ... ἐπείσακτον ἤτοι κατὰ μετοχήν, καὶ οὐκ οὐσιῶδες ἔχει 
τὸ εἶναι ζωή Ογτομε5.τ4(51.1438); Ρτος...ς5.40:7(}1.87.24608) ; 
4. τομοεγηφά τοίτἑ ἐδεόηοε οὐ δεῖς, τεῖ. Κπονίεαρο, οὗ σεσθηεες κατὰ 
τὴν οὗ, αὐτοῦ θεογνωσίαν καὶ κατάληψιν ΟἸδη), 7γ.42(0.221.2; Μ.0. 
γδβο); πάντα οἷδε τὰ ὄντα 50. ὁ θεός]...οὐ, γάρ ἐστι γνῶσις, καὶ πάντας 
ὁμοίως ἐπίσταται Ῥτος..Εχ.33:17(Μ.87.6734}); 14. έ.18: (1.87. 
ΟΙ70); 5. οχίριηρ ἂα ἃ ϑμδείαησς, ὐὐᾶ γεαὶ ἐχιβίομες σκότος... 
παρακολούθημα μόνον ἐστίν, οὐ μὴν δημιουργήματος τρόπον οὐσιῶδες 
κατεσκεύασται ΤΙ. Βορί 65.2.1] (ΜΜ.18.1τ68}}; καπνὸς... οὐκ ἔστι... 
ἐν ὑποστάσει ἰδίᾳ, οὐδὲ οὐ. αὐτοῦ καὶ σεσωματωμένη ἡ φύσις ἡ τοῦ 
καπνοῦ [Β45.ς5.280(1.508Ε ; Μ.3ο.6254}; ἐνύπαρκτόν.. ἐστι τὸ οὐσιώ- 
δους καὶ φυοικῆς μετέχον ὑπάρξεως ΜΑΧιορμδο(Μ.01.2058); ἐομονεῖδ, 
αείπα! πνεύματος ἁγίου οὐ. ἐπιφοίτησις αὐτῷ 55. (ῃχ51] ἐγίνετο 
Οντ. Ἡ οαἰδοΐ 1.1; ἱεροφάρε σκίμπου...«τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ κτισθὲν εἰς τὴν 
οὐ. ... ἐνοίκησιν τῆς αὐτοῦ σαρκώσεως Ἰοα, ἄον.(Μ.86,32004}; ῥέγ- 
βοπαῖὶ, ΤΏ βεῦξοιῃ ὅταν κατὰ οὐ. συμβολὴν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σατανᾷ ἡ 
μάχη γένηται Ὠαα,ρεγ.87(0.120.10); 6. ἐγμε, ρεμμίηε τὸν δαίμονα... 
εἰς λογισμὸν μορφοῦντα τὸν νοῦν κοῦφον γνωμόνως πρὸς τὸν ἀναπλασμὸν 
τῆς θείας καὶ οὐ. γνώσεως Ἰύναρτ. οπί.ογ.72(Μ.79.11844}; τὸν οὐ, 
λόγον..«εἴπομεν Μασ. ΜΡ. ἀροεν.2.τ7(0.28.3). 

Β. Τηῆπ.; 1. κεϑοίαηίαϊ; ἃ. βῬΥΟΡΟΥ ἰσ ἐσϑέηοο, ἐπ νίνιδῖο, ἀτῃσγη. 
κι(Ρ.274.20; Μ.26,7848); τεῦ, ῬὨ1.2:6 ἐκ φύσεως ἴσος ἦν, καὶ οὐ, 
εἶχεν τὴν εὐγένειαν 1514, ῬῈ],ρ.4.22(Μ.78,10728}; πῶς...οὐκ ἂν εἶεν 
ἀλλήλοις ὁμοφνῆ τὰ τῆς αὐτῆς ὄντα φύσεως τε καὶ οὐ. ἐνεργείας ; ΟνΥ. 
ἐ᾿ι65.32(5..2038); Ὦ. 1 ἰόγηης οΓ δ5δθμοθ ἡ αὐτὴ ἐν τοῖς τρισὶ νοουμένη οὐ. 
θεότης 1ἘΒα5.δἰγιεὶ, Ποηλ.1.53(1.325Ὲ.; Ν.20.130); ἐν οὐ, ταυτότητι ΤΟΥ. 
Νγϑ5.λοπ. δ ἴῃ 7σ.(Ρ.204.8}; τὉ.6.δ(ρ.2οό.3); μιᾷ καὶ ἑνιαίᾳ θεότητι, 
καὶ τῷ ταὐτῷ τῆς οὐ, τε καὶ φυσικῆς θεότητος ΟρΡἢτν. Η,6ρ.5γ5..(Μ.87. 
3153}; 2. γραϊϊγν ἐχί δι της ; «δ οίαμπέυε; ῥογϑομαὶ, ΟΥιεονηῖη, ἘρΆ. 
τς δῆ (0.208) οἰζ, 5, οὐσεόω ; λόγον...θεῖον, ἀσώματον, καὶ οὐ. Ἐπ 5.}.ε. 
11.22(546Ὲ; Ν.21.9008); οὐ, λόγον ζῶντα καὶ ὑφεστῶτα 1α.6.1{..τ.2ο(ρ.87. 
28; Μ.24.811}; οὐχ. «Ὡπλῶς φωνὴ σημαντική, ἀλλὰ οὐ. λόγος καὶ οὐ. 
σοφία...ἐξ οὐσίας οὐ. καὶ ἐνούσιος ΤΑΤΉ. “47.4.τ{ρ.44.181.; Μ.26.4680) ; 
ὥσπερ..«μέα οὐσία ἡ ἀρχή, οὕτως εἷς οὐ. καὶ ὑφεστὼς ὁ ταύτης λόγος 
καὶ ἡ σοφία" ὡς γὰρ ἐκ θεοῦ θεός ἐστι.. οὕτως ἐξ ὑποστάσεως ὑπόστατος 
καὶ ἐξ οὐσίας οὐ. καὶ ἐνούσιος καὶ ἐξ ὄντος ὦν. ἐπεὶ εἰ μὴ οὐ, σοφία καὶ 
ἐνούσιος λόγος καὶ ὧν υἱός, ἀλλ᾽ ἁπλῶς σοφία καὶ λόγος καὶ νἱὸς ἐν τῷ 
πατρί, εἴη ἂν αὐτὰς ὁ πατὴρ σύνθετος 10.4.1{.{0.45.1}}Φ}} 4604); 16.4.3 
(0.47.4: 4720); οὐσίας καὶ βουλῆς καὶ δυνάμεως καὶ δόξης εἰκόνα 
λέγομεν, οὐκ ἄψυχον καὶ νεκράν, ἀλλ᾽ οὐ. καὶ βουλητικὴν καὶ δυνατὴν 
καὶ ἔνδοξον Ασδο. 468. [ἡ Δίαγοεί αρ.ἘΡΙΡΗ.ἤαδν.72.7(0.262.1Σ; Μ.42. 
3020); δύναμιν οὖ. αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἐν ἰδιαζούσῃ ὑποστάσει θεωρου- 
μένην Οτ Ν ν85.0γ. αἰδοῖ, ίρ.ῖς.2; Μ.45.170}; οἴ Ἐμχ( Ρ.93.24; 
Μ.45.3250}); βασιλεὺς μὲν γὰρ ὁ υἱός- βασιλεία δὲ ζῶσα καὶ οὐ. καὶ 
ἐνυπόστατος τὸ πνεῦμα ιά. Μαεεά.τό(Μ.45.1321Ὰ}; τὸ θεὸς ἦν ὅ λόγος" 
συνιστᾷ τὸ οὐ, εἶναι τὸν λόγον Ὠϊάντη, Τγίη.1.τ5(.29.3008}; τὸ οὐ. καὶ 
ἐνυπόστατον θεῖον γέννημα ἘΡΙρΡΠμαον.76.τοίρ.56ς.8; Μ,42.5534}; οὐ, 
ἡ τοῦ γεννήματος ὕπαρξις Ὀντ.ταὶ, Τγῖγ,.2(51.4520); ὁ δέ γε υἱὸς τὴν 
ἐκ πατρὸς ὕπαρξιν οὐ. τε καὶ φυσικὴν κατασημήνειεν ἄν ἰ( Ῥ μοί. 8 
(ῃ.29.30; 53,1330) ; οὐ, καὶ ὑποστατικήν 1α.ἰ{πε5.8(ς.. 618); πατὴρ λόγον 
γεννήσας... οὐ. τε καὶ ἐνυπόστατον, καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας αὐτῷ Ζδοῇ, 
Μιορί ΑΜ. βς ιττόο); τῆς ἐνυποστάτου καὶ οὐ, ἀληθείας Χριστοῦ τοῦ 
θεαρχικοῦ λόγου το Ν γβ5, ἔοι. 5.2. τῃι 70. (ρ.τ74.10) ; τῆς ἐνυποστάτου 
καὶ οὐ, ἀληθείας Χριστοῦ ἐδ.5.5(ρ.175.22}; ὃ λόγος ὁ ἐνυπόστατος, ἡ 
οὐ. καὶ τελεία καὶ ζῶσα εἰκὼν τοῦ...«θεοῦ ΤΟγτ. Τγίη, γ(6δο5; Μ,77. 
11320} -- [0.1). [.0.1.8(Μ4.04.8124}; 710. ΔΜ α» τ (ΝΜ 04.15138); 1α, 
ἐγίδαρ. (Μ.ος.τ7Δ). 

Ο. Ομ τβίοί.; 1. μβαυτηρ γεωὶ φαϊδίεμεε, ἐμεδείαμέϊαὶ, γοαΐ; ἃ. τεῖ, Τῆς, 
πῶς οὐ ψιλῇ τῇ ἐννοίᾳ καὶ οὐχ ὑπάρξει οὐ. λέγετε γεγενῆσθαι τὴν 
ἐνανθρώπησιν τοῦ κυρίου; 1,δοηΐ. ΗΔ δε ,.2.6(Μ.86.15440); οὐκοῦν τὸ 
μὴ ἀνυποστάτους ἣ ἀνενεργήτους ἐπὶ Χριστοῦ τὰς φύσεις ὁμολογεῖν, 
οὐκ ἔστιν ὑποστάσεις ἢ ἐνεργοῦντας συνάγειν, ἀλλὰ τὰς οὐ, αὐτῶν καὶ 
φυσικὰς ὑπάρξεις τε καὶ ἐνεργείας ὀρθοδόξως ὁμολογεῖν Μαχιορηδε. 
(Μ.91.2058}; Ὁ. οἱ πυροβίδεο ππίοῃ, Ἰμδοης ΒΒ. εί εἰ Ἐπὶ.,(Μ.86. 
13538) οἷξ. 5. ἕνωσις ; ΘΟρΡΗτ. ἢ ἐρ.5γη.(Μ.87.3168Ὰ) οἵἵ. 5. ἀνάκρασις ; 
ΟΡΡ. φαντασιώδης, Βα. ΜΟΙ. 6Ρ.(Μ.86.9000); οὐ. ἔνωσις, ν. ἕνωσις ; 
2. ῥγόῤεν ἰο ἐδ ἐδϑεηεα οὐ παίμγε, ἴῃ ΝΟΒΈΟΥΠΙΒ βιρτ νιν {πὶ β65} 
οἱ Οῖβε 15 ρσορεσὶν μυσηδῃ, οἵ, πο φο ᾿ ἐδδόπεε ἀέ εις ἰο Κ᾽ εγδα 
δὲ Κάϊ ομαηρέε ἐῃ 1 ἐσϑένε ἀδ ἰα ἐδαῖν, τιαῖς (1 αὐαϊἢ) μηὲ εἰαῖν 
ἐεϑοηἐοὶϊο εἰ πε εἰαὶν παίμγεϊϊε, Νοϑι. Πογαεῖ.τ.5, 2 6δίρ.160); τοῖ, 
ΘΙΓΠΕΥ παίατα οὗ ΟΠ γχιδὲ οὔτ᾽ ἂν ἡ φθαρτή τε καὶ ἀλλοιουμένη φύσις, 
τουτέστιν ἡ γενητή, καταπλουτήσειεν ἂν οὐ. τὴν ἀτρεψίαν Οντ. Τλάς. 



3 -- 

οὐσιωδῶς 

τοίρ.49.2, ψ.1, οὐσιωδῶς 53.0Ε) - 14 ἹἸηε πῆρ (5},683Ε); ἑκατέραν 
-. ᾿ , » ΄ 32. ἡ" - ᾿ ϑ α΄ ν ᾿Ὶ , τῶν φύσεων μένειν ἀμειώτως ἐπὶ τῇ οὐ. αὐτῆς ὅρῳ καὶ λόγῳ ΤΠαΥ, 

Βδῖτῃ ῥγασρ.(0.191.27; Μ.ΟΙ.14020); τὰς ἑκατέρας φυσικῶς οὐσίας 
εἰργάζετο κατὰ τὴν ἑκατέρᾳ προσοῦσαν οὐ. ποιότητα, ἢ καὶ φυσικὴν 
ἐδιότητα ϑορῇτ. Ἡ δρ.5γη.(1.87.31688) ; κατ᾽ οἰκείωσίν φασιν...ἔχειν 
τὸν κύριον τὸ ἀνθρώπινον θέλημα... ἄρα τὴν οὐ., καθ᾽ ἣν τὰ φυσικῶς 
προσόντα ἕκαστος ἔχων, διὰ τὴν φύσιν οἰκειοῦται" ἢ τὴν σχετικήν; 
ΜαχΟΡυνν (Μ.01.3044}; ὧν. «αὐτὸς φύσεων ὑπάστασις ἦν, τούτων καὶ 

4 ᾿ - ᾽ ζ' "᾽ κ᾿ 3 ᾿ , Ε τοὺς οὐ. φυσικῶς ἐπεδέχετο λόγους. εἰ δὲ τοὺς οὐ. ... ἐπεδέχετο λόγους, 
Η ᾿ Ψ ΑῚ Φ᾿᾽ 4 }) 4 ᾿ ΄ “᾿ καὶ φυσικὴν ἔμψυχον σαρκὸς εἰκότως εἶχεν ἐνέργειαν, ἧς οὐσιώδης τῇ 

φύσει κατέσπαρται λόγος ἸΔ οῤιίδε, (Μ.91.368); τοὺς οὐ, τε καὶ φυσικοὺς 
τῶν ἐνωθέντων νόμους τε καὶ λόγους, θελήματα καλῶς προσαγορεύ- 
σαντες 1}.(450); τῇ ἀναιρέσει τοῦ τε φυσικοῦ. θελήματος καὶ τῆς οὐ, 
ἐνεργείας 1Ὁ.(16Ὰ}} τοῦ, ἀΠ ΤΟΥ ΉΟ65 οὗ ἐδδέμεε, ἔῃ ἐμ Σρίονδ οὗ ἐπφοηδα 
οὗ, μὲν τοῖς συνελθοῦσιν ἡ διαφορά, ἐπίκτητος δὲ ταῖς οὐσίαις ἡ ἕνωσις 
Τιεοπί.  ποηορή, 30 (Μ.86,17880) ; [56. Ἰὰ τι οΠορ γϑιῖ6 ἐθϑοῃίηρ] ὡς. 
μιᾶς φύσεως γενομένων τῶν δύο καὶ τῆς οὐ. διαφορᾶς ἀμφοῖν μηκέτι 
γινωσκομένης ὙΒά ΕΘΗ. ῥγαδρ.(ρ.196.21; 14070); {1 .(ρ.1ρ9.8; 
Ι ΒΟΙΒῚ; τὴν οὐ. διαφορὰν προσωπικὴν ποιεῖται [50. ΝΝα5ί.} διαίρεσιν... 
διὰ τὴν διαίρεσιν τὴν οὐ. μὴ λέγων 3ς. ϑεν. Απῃί.] διαφορὰν τὴν... 
ἕνωσιν ἐργάζεται σύγχυσιν Μαχιοῤμες (Μ. ΘΣ. 560). 

οὐσιωδῶς, Α. ἴῃ Βεη.; 1. ΤΏ ἐδξεηοο, ἴῃ ἰόντ Οὗ οὐ ἴῃ υἱγίμε οὗ 
[2 ῸΧ 7.2 μὴ οὐ. ἔχειν ὡς ἀχώριστον συμβεβηκὸς τὴν μακαριότητα ΟΥ. 7} ῶ. 

δι1δίτ2; Ρ.75.8; Μ.14.1450}; τῷ οὐ, ἀγαθῷ ορρ. ἀγαθὸν τὸ κατὰ συμ- 
βεβηκός Ἰὰ,(εἰς.6.44{Ρ.114.1τ8; Μ.11.13658); πάσης ἀρετῆς..-«πηγὴν οὐ,, 
ἀλλὰ μὴ ἐπικτήτως...τὸν θεόν ἩΙοΤῊ, ἐγεαὶ, 3(ρ0.494.22; Μ.18.3330); ἡ 
«««αὐγή...οὐ, συνυπάρχουσα τῷ φωτί, οὐκ ἂν δύναιτο ἐκτὸς ὑφεστάναι 
τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν Ἐπ5,4.6,5.τ(ρ.213.18.; Μι,22.3520); παντοκράτωρ. . «ἀπὸ 
γὰρ τοῦ κυριεύειν οὐ... - οὕτως ὠνόμασται γι.» δτ(3,345Ὲ); 14,1ς, 
5, 5π(:. 530Ὲ); τῶν ἰδίων καὶ οὐ, αὐτῇ 85. ἀϊνίηθ ἡδίαγ6] προσπεῴφυ- 
κότων ἀγαθῶν 14..Νἐδέ,τ Ῥχοσία, (ρ.1 5.13; 67 .4Ὲ); 16τ. Ν,ίνϑβιλοη!. 1.29 
τη 70.(ρΡ.103.13}; 70.1), 7αεοῦ,21(}.04.14488) οἱξ, 5. ἐπουσιωδῶς ; τοῖ. 
ποιότητες : ποιότητας ὅσαι οὖ. συμπεφύκασιν στ ν55. Εμη.τ(1 Ρ.τοο, 

Μ.45.3338); συμπληρωτικὰ τῆς ἀλλήλων οὐσίας, ὅπερ ἔστιν ἰδεῖν 
ἐπὶ τῶν οὐσιῶν καὶ τῶν οὐ. κατ᾽ αὐτῶν κατηγορουμένων, ποιότητες 
δὲ αὗται καλοῦνται 1,οοπῖ, Β. Λε δὶ, ἐἐ Ἐπ τ( Μ.86.12808); ὃν παίΐμγέ, 
| φυσικῶς : ἡ...θεία.. φύσις... «φυσικῶς καὶ οὐ. ἀπειθοῦσα τῇ πονηρίᾳ 
Οντ.1ς.1.4(2.1238); 14 ρίαρλ (σφη..7(1.238Α); ν, Β, Ο 1πἴχα; τοῖ. ἃ 
τοῦς οὗ Κπονίςεαρε, οὗ Κπονηρ βουποτῃίηρ ἐπ [1]5] ἐσβϑησό τὸν θεὸν 
οὐδεὶς ἔγνω οὐ. μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης (Πγνϑ. περ β»οἰθη5.4.3(1. 
4750); τεῖ, ἃ τῆσάε οὗ εχβύξπος, οηὀοιαμεϊαὶίν, ἐπὶ [ογιδ᾽ 5] ὀσσθῆοε, 5 
ΟἩ ἐδδέηεῦ, τεῖ. Δς.13:4] ὃν τρόπον...τεθεὶς φῶς εἶναι ἐθνῶν, οὐκ οὐ, 
ἐγένετο φῶς, ἀλλ᾽ ᾧ φωτίξζονται οἱ ἐπιγινώσκοντες αὐτόν Ἰ)Ἰάντῃ. 
1γ15..3.6(Μ.30.8468); οὐδὲν κτίσμα μεθεκτόν ἐστι τῇ λογικῇ ψυχῇ, ὡς 
ἐνοικέζεσθαι αὐτῇ οὐ, τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐνοικίζεται ἐν αὐτῇ 1, 
({845. μη. 5(1.2014; Μ.29.7134}); ὕγτ. {μῖ|η.8(65.265})) ; τὸν θεὸν τῶν 
ἐν οὐσίᾳ φαιδροτέρων κατάρχεσθαι, ἀλλ᾽ οὐ τῶν σκοτίων...καὶ οἷς τὸ 
εἶναι οὐκ ἐστὶν οὐ. Ῥτοσ.σ (ὐδη.1: (1.87. 560) ; τεῖ, αι της οὐ οὐἹρὶπ, 
ον {πὸ ἐσβόμεε εἰ γενητός ἐστιν [50, ὁ πονηρός] ὑπ᾽ αὐτοῦ...γέγονεν 
θεοῦ, ἣ ὡς ζῷον γεννηθεὶς ἢ οὐ. προβληθεὶς καὶ ἔξω τῇ κράσει συμβεβη- 
κώς ον. ΟἾδπιτθ 4; νυ. 15.5.3(2.810Ὰ); 2. εομεγοίεῖν, τη αεἰμαϊν, 
τεῖ. Ῥεηέίδοοβέ οὐκ ἔτε ἐνεργείᾳ παρὸν... οὐ, δὲ.. συγγινόμενόν τε καὶ 
συμπολιτευόμενον, ἔπρεπε γάρ, υἱοῦ σωματικῶς ὑμῖν ὁμιλήσαντος, καὶ 
αὐτὸ φανῆναι σωματικῶς αΥ.ΝᾺ 2.67. 4τιιτ( .36.4440) ; τεῦ, ΒΜ αὕτη 
«««οὐκ ἐνεργείας θεοῦ ὑπῆρξε δοχεῖον, ἀλλ᾽ οὐ. τῆς τοῦ υἱοῦ καὶ θεοῦ 
ὑποστάσεως 170.}).Δοη1.6.6(Μ,96.6724); 3. ρεπμίμεῖν, ἴῃ [αεὶ πῶς... 
ἀνενέργητοι.... οὗ.. ἅγιοι μάρτυρες ;...οὐ, ὑπὸ θεοῦ στελλόμενοι Ἐπυιξῖταῖ. 
σἰαἱ αἩΊΗ. τ, ἀ09). 

Β. Τιῃ.; 1. ὃγ οὐγέμδ φῇ ἐφϑέμοό, ὧν παδεγα, ΤΘ Ὲ, τοϊαξίοα οὗ ὅοῃ ἴο 
ἘΔΊΔΟΥ ἡ ... πόδία, «οὐ, πρὸ αἰώνων παρὰ τῷ θεῷ ὑπάρχουσα ΟΥΧΡ.ΊΗ 
Ρ».8: 22(4.τ7. 1854); τὰ μὲν περὶ τῆς θεότητος οὐ. ... προσφέρων 
᾿Ιησοῦ Χριστῷ τὴν θεότητα τα, ταὶ. Ξ(Ρ. 122. 1); ; οὕτως ἔχει τὴν ζωὴν ὁ ὁ 
υἱὸς ὥσπερ καὶ ὃ πατήρ, τουτέστιν ἐν ἑαυτῷ, δι᾿ οὗ τὸ οὐ, σημαίνεται 
Οντ. ἐμπεξιτα(ς δ 1408); πάντων... «ὅσα.. “πρόσεστι τῷ πατρὶ κατὰ φύσιν 

καὶ ἐν υἱῷ κειμένων φυσικῶς τε καὶ οὐ, 10.3.2(53,2028}); οὗ Η. ῃοβέ ἰο 
ἘΑΊΠΕΥ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ..«τῶν ἄλλων [8ς. πνευμάτων] μὴ οὐ. 
ὄντων αὐτοῦ Ἰλιάντα, 1 γ19.2.2(Μ.30.4618) ; ἐστι ἴβϑο. τὸ πνεῦμα] φυᾳι- 
κῶς ἐνυπάρχον αὐτῷ καὶ οὐ, ἐμπεπηγός Ογτ.ἰ65.33(:5).3330); ΜαχΟφε. 
ΤἼαϊ. 65(Μ.0ο.6720) οἵέ. 5. ἐκπορεύω ; τοῦ, Ὀτόβθηοα οὗ Η, σδοβὶ ἴπ 
ΘΟΠ ὁ κύριος ἦν ὃ λύχνος ὅ καιόμενος, διὰ τὸ πνεῦμα τῆς θεότητος τὸ 
μένον οὐ, ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκκαῖον αὐτοῦ τὴν καρδίαν κατὰ τὸ ἀνθρώπινον 
Μας,Αερ.λονι.43.2(41.34.7720); οἵ, 1 τ Ν γβδιἤονιχ 44 ἐπ 79.(Ρ.τοϑ, 
25); ἄνθρωπος γεγονὼς ὅ..«λόγος ἀπομεμένηκεν καὶ οὕτω ϑεός, πάντα 
ὑπάρχων ὅσα καὶ ὃ πατήρ...καὶ ἴδιον ἔχων τὸ... οὐ, ἐμπεφυκὸς αὐτῷ 
πνεῦμα ἅγιον Ογτοχρὶ αἱΐ σα. ο.23.22; 6..1554}); τὸ πνεῦμα ἐν ἑαυτῷ 
οὖ. εἶχεν ἀεί ὙΊςΕ. Μῖς, τ: τοί .272:.1); Ατησιοη. 7ο.3:24(Μ8ς 14160); 

987 οὐσίωσις 

[1ο.5:22] συμπαρόντος αὐτῷ... «φυσικῶς καὶ οὐ. τοῦ ζωοποιοῦ πνεύμα- 
τος Οδουτη. ἄῤοε.τβδ: τῆ, (0.194); 2. ἤγονι οπδ᾽ 5 ἐβϑθηοέ εἰ.. «ὅλος 50. 
ὁ θεός]...«ἐστὶν ἀγέννητος, οὐκ οὐ, εἰς γένεσιν διέστη, ἐξουσίᾳ δὲ 
ὑπέστησε γέννημα Αξί.5γη1.7(0.353.20; Μ.41.5260); :ῤ.8(Ρ.352.22; 
5374}; οὐ κτιστήν φαμεν τὴν οὐσίαν, οὐδὲ ἀλλοτρίαν ὡς ποιητήν, ἀλλὰ 
γεννητὴν οὖ. καὶ οὐκ ἀλλοίαν παρὰ τὸν γεγεννηκότα ἘΡΙΡΗ. ἤαεν.76.22 
(ρ.370.14; Μ.42.5618); ἐξ αὐτοῦ ἐγέννησεν οὐ. πνεῦμα ἐκ πνεύματος 
καὶ οὐ σῶμα ἐκ σώματος 1ῤ.76.46(ρ.400.1 ; 6128); Ογτ, Ν᾽ δε..2 Ῥγόεια. 
(Ρ.32.23; 6,,308}; 3. σωῤείαηυαϊΐν; α5 α Ῥέγϑον οὐ. ὑφεστῶτος τοῦ 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ Οὐτνον.27(0.271.7; Μ.1Ι.5168); τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ... 
ὑφεστηκότος οὐ. κατὰ τὸ ὑποκείμενον, τοῦ αὐτοῦ ὄντος τῇ σοφίᾳ 1ά. 
170.6.38(22; Ρ«.146.14; Μ.14.2640); ΤΟΝ γϑ8.ογ,εαἰφελ.λ(ρ.14.1τ4; Ν.45. 
118); 1δ.4{(0Ρ.18.4.:; 208}. 

Ε. Ομβῖοιὶ. ; 1. τὴ ἐδϑέησα, σεδείαπίταϊίγ, γεαϊΐγ ; ἃ. τοί. ἴπο. τῇ μὲν 
γὰρ φυσικῇ ταυτότητι ἕν ἐστιν ὅ.. «λόγος πρὸς τὸν. «πατέρα.. «πῶς δὲ καὶ 
ἐν ἡμῖν γέγονε κατὰ τὸν ἴσον τρόπον, οὐ. δὴ λέγω καὶ φυσικῶς; Ογτ. 
“ἀγεαά.(ρ.τ.τό; 52.864Α); μηδεὶς..οὐπολαμβανέτω τὴν πυκνότητα τῆς 
ἀνθρώπου φύσεως ἥνπερ οὐ, κοινωνήσας ὅ.. «λόγος ἐγνώρισται.. .ἠλ- 
λοιῶσθαι Τα. αδεόη5.(Μι6ς.11450)); πῶς... ̓ Ιησοῦς, ὁ πάντων ἐπέ- 
κεινα, πᾶσίν ἐστιν ἀνθρώποις οὐ. συντεταγμένας ; Του. Ατιεῤ.4(Μ.3. 
1072}; τἀ...τῆς ἡμῶν ἐπιτιμέας δι᾿ αὐτῆς τῆς πείρας, οὐ. ... πάθη 
δεχόμενος ΜΑΧΟΟβμδο(Μ.οτ.200); οὐ, ... ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἀνθρώπων 
αἰτίου ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ φύσει θεοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ἀληθῶς οὐσιωθέντος τὸ 
ἄνθρωπος ὄνομα λέγομεν 4, αγηδὲρ. (οι. τ0488); οὐ. καὶ ἀληθῶς 
γενόμενος ἄνθρωπος 0.10. 7ζ.0.3.τ2(Μς4.10298); Ὁ. τοῖ, Ὠγροδίδβτιο 
τπηϊοπγ ΟΡΌ. σχετικῶς: τῶν οὖ, ἡνωμένων φύσεων... ὁ τρόπος...τῆς 
ἑνώσεως, οὐ. ἀλλ᾽ οὐ σχετικῶς γεγονώς... περὶ..«τῆς..-«ἐνώσεως..«ἣν οἱ 
πατέρες οὐ. γεγενῆσθαι ἐφρόνησαν, ὑμεῖς δὲ [5ς. Νεστοριανοί σχετικὴν 
καὶ γνωμικὴν ταύτην εἰσάγετε ἴ,δοπῖ.Β. Λε, εἰ Επὶ.3(Μ.86,1280Ὰ,0,0); 
κατὰ Παῦλον καὶ Θεόδωρον καὶ Νεστόριον δύο φύσεις ἁπλῶς ἐπὶ Χριστοῦ 
λέγειν ἀποδεδοκίμακεν ὁ λόγος ὁ ἐκκλησιαστικός, ἀλλὰ δύο φύσεις οὐ. 
ἡνωμένας, διὰ τῆς ἐπαγωγῆς ταύτης ἀποβάλλων πᾶσαν διαιρετικὴν 
ἔννοιαν ΤΗτ, ΚΑΙ ΤΠ ῥγαερ(ροτοι.); Μ.οχ.14924}; ἴῃ Ῥ8ι]}. ὅδτα, οὗ 
ΤΊΔΠΏΘΥ 1π ῬΥΒΙΟΝ Ποροβ ἀνγεὶξ ἴῃ Ὠστηδη θοαν οὗ (Πτῖβί ἐκείνους μὲν 
[56. ῬΙΟΡ 615] μετεσχηκέναι σοφέας ἐμπνεούσης ἔξωθεν καὶ ἄλλης οὔσης 
παρ᾽ αὐτούς, αὐτὴν δὲ τὴν σοφίαν δι᾽ ἑαυτῆς ἐπιδεδημηκέναι οὐ. ἐν τῷ 
ἐς Μαρίας σώματι Ῥαπ] ὅ6τη. Κἡ.Β.ο9(0.332.23)4ρ.1 δομτ. ΒΟ Ν ἐεὶ. εἰ πὶ, 
Δ(12938); 6. [ΟΥ̓ ἐχορεβὶβ οὗ (Ὁ],2:0 ν. σωματικῶς ; 2. ἐπ ἙΟΉ ΟΥ ΗΝ 
τοτδ ΟΠ Θ᾽5 ὁ5ϑέηε τὸν..«ὅρον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς τελειότητος οὐ. κεκτημένη 
[35-. Ἀυχηδηϊν οὐ (Ὠγ51] δος ΒΟΝεεί. εἰ Ἐπ|.2(.4.86.13374}; 
ΘΟΡΏΓΙΗ͂. ἐρ.γη.(Μ.8).31688); τοὺς οὐ. προσούσας ταῖς αὐτοῦ φύσεσι 
κινήσεις ΜαχΟ Ρυγν.(Μ.01.3370)}; τοί, ἀἰνίηθ δηὰ πυτήδῃ εἰδτηδηΐβ 85 
Ορροβεὰ ἐφξ ἐσϑέηες δύο ὑπεναντία οὐ. ὡμονόησαν, τῆς ὑποστάσεως 
δεικνυμένης ἐπὶ ἑκάστης φύσεως ἘΡΉΤΥ.2.263Ε. 

Ἐρὐσιωμένως, ἐ: 655 6:6 περὶ τῶν ἀγγέλων οὖς εἴωθεν ὀνομάζειν... 
νόας...ὡς τὸ πᾶν νοῦς οὐ, ὄντες Μαχ,Ξελοὶ, ἀπ. τ τ(Μ],4.τ880}; οἷ, τὸ 
πᾶν νοῦς ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν, καὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν νοῦν ξῶντα εἰς τὸ 
εἶδος τὸ ἑαυτῶν οὐσιωμένον ἔχει 1ᾶ«5εἤοί, ε.}.τ.2(Ν.4.328). 

Ἐοὐσιωνυμία, ἡ, μαριὲ 9} Βείηρ τὴν..«τοῦ ὄντως ὄντος θεολογικὴν 
οὐ, Ὀϊοπ.Ατιά,η. 5. τ(}}.3.8168). 

["]οὐσιωποιός, ἴογ οὐσιοποιός, 70.1).γεεί. ΣΉ} τ(.94.14240). 
οὐσίωσις, ἡ, Δ. ἴῃ ρεη,; 1. δγίηστηρ τηΐο δείηρ, ογριίμαίοη, οἵ 

Οτεδίίοιι ἐν τῇ τούτων οὐ, αὐτὸς ἦν κτίστης αὐτῶν ΟΥ̓ ἔγ1 ἴῃ 70. 
(0Ρ.484.14); ΑἸεχ.ΑἹ.6Ρ, Αἰεχ,4(ρ.22.το; Μ.18,5538) οἱζ, 5. δημιουργέω; 
Μωυσῆς...τὴν τοῦ παντὸς...οὐ. τε καὶ διακόσμησιν ὑπογράφων Επι5, 
ἢ.ε.1.2.4(Μ.20.56Ὰ}); τῆς τῶν γενητῶν ἁπάντων οὖ, τε καὶ ὑπάρξεως 
αἴτιον ΙἸ(,4.4.4.τ1{ρ.151.14:; Μ.22.2520); [Ια τα(ρ.240.14; Μ.20. 
14050); ΟΥΝΑΖ.07,30.2Ο(ρ.140.12; Μι36.1200); κτίσις καὶ ἐπὶ μετα- 
ποιήσεως λέγεται χωρὶς τῆς ἐξ ἀρχῆς οὐ. Ῥτος.....32:6(Μ.87.956})}; 
τεῦ, Ηδθ.1:4 οὐ περὲ οὐσιώσεως...ὅ λόγος (Ὦγνβ, 07.1.2 τῷ, ΗΠ ἐΡ.(12. 
94}; 2. ΟΡΡ. ὕπαρξις, ἐμ οξίοηε6, ἐχίδίεηεε ας ἃ δμδεΙ Ήκ 6 ΟΥ ἘΠῚ 
τὸν ὕπαρξιν τοῖς ὅλοις, καὶ τοῖς λογικοῖς οὐ, καὶ ἀθανασίαν δεδωκότα 
Πιάντη. Τγίμοχ το .29.2008); Δἀορίεα ἃ5 δαυναίεηϊς οὗ τῤ σι δηΐα 
Ὀν Βοείμίι5, ἐθὶ ΡΊΉΗΥ εἰ βοριΐηῖς φμΐάφρη σδοοΉ τα 1.6, οὐσία, εἰ 
φδειςιοηϊία 1,6. οὐσέωσις, εἰ ὑπόστασις 1.6. τμεδείαμία εἰ πρόσωπον 2.6. 
ῥέγδομα ; οὐσία φμΐάφηι αἰφμθ Ἔπσεμίΐα, φμοπίαν; ἐπὶ; οὐ, ὑεγο αἰφμα 
φμδείσιεη!α, φμοπίανι ἴα προ φμδ]φοία ἐπὶ; ὑπόστασις ὉδγῸ αἰφμέ 
σηδείαμπίϊα, φμομΐαηε οδεδί δείογίς, χμαξ ταῤ οἰ ίδεμέαδ πος τυρὶ ἦν. 
οὐσιώσεις ; δεὶ πρόσωπον αἰῶμε ῥεγεόηπα, φμομίαρε ὁδὶ γαϊπομαδίϊε 
ἡμάτυϊάμη., ἀθς φεοφμ εἰ οὐσία δ5ὶ εἰ δεσεμίΐα; εϑὶ εηΐρε εἰ τπα χης 
1ῤ56 εδὶ, α φἕο οι 6556 ῥγοβείδοιμεν, ἐφ οὐ,, 1.6. εωδείείεηα ; 
δε 1} ἐπι πρϊϊο ἱμαίρεης, εἰ ὑφίστασθαι, τεδείαὶ δηΐηι. πη 
εἰΐανε ἀϊσίρης ΜΉΘΉΣ 6556 οὐσίαν ὑεῖ οὐ, 1,6. ἐοσεηίίαης υοἱ ξεδεΊ δ δη- 
ἑἐΐαγι ἀοιίαϊές ; ςεα ἱγες ὑποστάσεις 1.6. ἱγδς πμδείαηίΐας, ΒοΘΙΒΙ5 ἐσηίγα 
Ἐπμίνεμδη οἱ Νεριογίς (ΜΖ, .64..545Α1.); 3. γεαϊπαΐίον, τοῖ. Ἐρῇ. 
4:24 κτίσιν καλεῖ τὴν οὐ. τῆς ἀρετῆς (Πγγϑ5.οη1.73.2 τ ἘΡι(ττ 88); 



οὐσούσφρουκτος 

ΒΥ ΟΠ ΠΟῸΒ ΨΠΉ ἔκτισεν: τὸν ἤδη ὄντα κατ᾽ οὐ. διδάσκαλον, τότε 
ποιεῖ τις τῶν ἑαυτοῦ παίδων διδάσκαλον, ὅταν διδάσκειν τοὺς παῖδας 

ὁ διδάσκαλος ἄρξηται Ὀϊάνπηι, Τνῖη.4.6(}1.30.8454}; 4. ἐπεεγιδέ, δ0}1" 
«ἰἰίίον τῷ ἀντιχρίστῳ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς σατανικῆς οὐ. προσ- 
γενήσεται ταὶ. ἄβος.τό:2(ρ,410.22). 

Β. τῇ60}. ; 1. τοῖς ραποσδιοη οὗ ὅθ περὶ τῆς τοῦ δευτέρου αἰτίου 
συστάσεώς τε καὶ οὐ. Ἐπ5..6.ττιτοίσάιᾳ ; Μ,21, 0014); 14,1,6.4.τ0 
(Ρ.182.2; Μ.22.2048}; τὰ περὶ τῆς πρώτης οὐ. τοῦ σωτῆρος 1.5.1 
(Ρ.212.26: 3530); τὴν ἔνθεον... «προὔπαρξίν τε καὶ οὐ. 1ῤ.6.13(ρ.266.18 ; 
4318); Ὀπΐ ὁ κύριος οὐχ ἀρχὴν οὐσιώσεως δέχεται, ἀΐδιος γάρ. ..ἐστι 
Ὀιάντα. Ῥς. ττ7: τ4{(}}.20.15όο0) ; 2. (Ὠτίβιο]., ἴῃ βεῆδε Αἰ ΔΡΡ]ΙοΔὉ]8 
ΟΗΪΥ τὸ {π6 δυτπδηϊίν καὶ ἡ οὐ, τοῦ σώματος ἐκ πνεύματός ἐστιν 
ἁγίου Τιοοηΐ, Β. Λ͵εςί, οἱ Ἐπὶ. 2(ΜΜ.86.132520); τὴν μὲν τῶν αὐτοῦ φύσεων 
ἀρχὴν οὐ τῆς οὐ, ἀλλὰ τῆς συνουσειώσεως μόνον ἐν τῇ ἁγίᾳ παρθένῳ 
λαβεῖν, τὴν δὲ ἑτέραν τῶν ἐν αὐτῷ φύσεων, ἤγουν τὴν τῆς σαρκός, 
ἀρχὴν τῆς τε οὐ. καὶ συνουσιώσεως ἐν αὐτῇ λαβεῖν Τιϑομτ. Ἡ ΟΝ ἐε,4.1 
(Μ.86.1τ6848); οὐκ ἐ υμεῦα τὴν ἕνωσιν, παραιτούμεθα δὲ τὴν οὐ. 
ΤΑΙ, Κ΄ .(Μ.26. 12378); 3 . ἀδ ΣΙ ΠΉΡΙΟΝ ἐσϑδεηεέ ὅλην ὅλον τὴν φύσιν 
οὐσιωθέντος τοῦ λόγου, καὶ ὅλην τῇ οὐ. θεώσαντος ακ,ορμδς. (ΜΝ, 
οτ.ὅ80). 

Ἐρὐσούσφρουκτος, ὁ, (1.Δ1. αἰμελ ἐξα δ ζγεί, ΑΤῊ  ΒοΒο]αβί, 
εοἴ].2.τ(ρ.28). 

οὔτε, ποὶ εὐεῇ: τὰ γὰρ τοιαῦτα οὔτε βαρβάροις ἄγνωστα (ὮτγϑΞ. 0». 
26.5 ἴῃ ΤΟ ον.(1ο.2354}; 14 ομ!.15.2 ἢ Ερἧν(ττ, ττ20), 

Ἐρὐτίλιος, (1. 115) μδεξαϊ, ργόρεν, Ῥῃοτ,πσηῖσε,9.27(Μ.το,. 
60). 

ὦ": ΗἿΝ 50, ἰδμιξ, ἃ5 δῃίδοράθης τὸ ὅτι: οὕτω θαρρῶ...ὅτι καὶ 
περαιτέρω πρόειμε (ἮγνΞβ, ποτ. 26.ὅ τῷ Μ|Π.(). 2220}; 14 ἤση. 5.5 ΤΉ 
ΦΤΠόδς. (τ1.545Ὰ}}: Ἰά,μοηι.24.2 ἴῃ. Ηεὖ.(12.2228). 

Ἐρὔφ, ἜΧοϊδιηβίίοη οἱ αἰβρτιδὲ οὐ τερτορδίίοι, ΤΑπαβί, 5, γεἰαί, τῇ 
(Ο0( 2 νΡ.69). 

ὀφειλέτης, ὁ, ἀεδίον . ΠΊςῖ, πάντες ὀφειλέται ἐομὲν ἁμαρτίας Ῥοὶγς. 

6.6.1; ἕκαστος δὲ ἡμῶν ὁ. ἐστὶ ταῖς ἁμαρτίαις καὶ ὁ. ἐστὶν ἔχων 
χειρόγραφον ΟΥ̓ [01.15.5 1, [6γ.(ρ.120.5,6; Μ.13.4330)}; τοῦ κολά- 
σεως ὀφειλέτην εἶναι τὸν..«κακόν εαἱἰ..4.24.:..-5(ρ.366.31). 

ὀφειλή, ἡ, 1. ἀεῥὲ, ΜΕ, αγότίγ.τό(ρΡ.187.17; Μ.18.2640) ; περιτέθε- 
ται ἶβϑα. Τιορο5] σῶμα... ἵνα, ἀνθ᾽ ἡμῶν τὴν ὁ. ἀποδιδούς, τὰ λείποντα 
τῷ ἀνθρώπῳ δι᾽ ἑαυτοῦ τελειώσῃ Α.ἢ..4γ.2.66(}}.26.2888); στ νγϑς. 
ογ ἄρον, (.τοϑ.28 ; Μ.44.1τ1886), ΟΠτγ5.ἤοη!.3.4 ἴω ῬΑ ΐϊηι. (τ. 784}; 
2. οὐδ ̓ β ὦμο, ῬΑ]. Γαμς. 2ο(ρ.63.15; Μ.34.το68); αὐτῷ τῆς δεήσεως 
ἀποδιδόναι τὴν ὦ, Γταρ Οὐη5ι. 4.Ρ.8.το.ς, 

ὀφείλημα, τό, ἐκαὶ τοἠτοῖ τς οτὐδά, Ἀδησς ἐμέν τὸ ὁ. τοῦ γάμου, τὴν 
παιδοποιΐαν (ΙΕΙῊ.5.7.3.1δ(ρ.246.7; Μ. 8,1212})}. 

Ἐῤφειλομένως, ἀμῖν, γιρν προσκυνεῖται [55. (οα] ὁ., καὶ θεϊκῶς 
προσκυνεῖται ΤΑΊΒ, Αροϊϊ. τ. Ο(Μ.26ιττοῖο); ἘΡΙΡΗ ἠαεν "6 ,42(ρ.206. 
241 Μ.42.6ο88); οἰκειοπαθοῦμέν σοι ὁ. Ὑπατιδέυά.ῤῥ.2.54(Μ.00. 
12658) : 16.2.τϑοί(τ 5568). 

ὀφείλ-ω, 1. οἵθα ; ἤδῆσα μα 85. ρίερὶ. ““όμενος αῤῥοϊμίφά, ἀεξεγυεά 
τὸν ὁ. τόπον τῆς δόξης τ ἶθηι.5.4) τὰς ὁ. ἐνθέους προκοπάς τε καὶ 
διοικήσεις (]6η1.5.7.7.7(0.35.31; Μ.9.4688); πρὸς τὴν ὁ. εἰρήνην ΟΑΥΊΤΩ, 
ἐρ.Οοηςὶ, τ(}.237.26; Μ.26.69074); 2. δὲ δομηά ἰο, δὲ οὐϊ!ροά ἰο, ο. ἰπῇη,, 
ἤρῆσε υἰ864 {πὸ μέλλω δὲ αϑοιιῖ ἰο, δ6 φοΐη ἰο ὡς θνητός..«μᾶλλον δέ, 
ὡς “των ἀθανάτου ζωῆς... ἀπολαύειν (ἢγγβ.ἤο».1 8,7 τῷ Κοπι.(0.6410); 
ἔβαλεν αὐτόν ποτε εἰς πλοῖον ὡς “τοντα πλεῦσαι ἐπὶ τὴν Ῥώμην 
ῬΑ}}.ἢ.1 απι5.37(ρ.112.13; Μι34.11868); τὸν ““οντα τὴν Ἀλεξανδρέων 
ἐκκλησίαν ἐπιτροπεύειν 502.ἢ..ἐ.2.17.4(Μ.67.077Δ}} πέμπει τὸν Νάρ- 
σὴν, ““οντα μαθεῖν τίς ἐκ τῶν δύο “-εἰ εἶναι ἐπίσκοπον Ὑ1,Θοπΐ, Β, 5 δεί, 
5.5 (}1.86.12228); ἃ. ὄφελον ἦν Ἰπίτοαποίηρ ἃ Ῥ 5} ἐπδ βοτποίῃιην 
Βιδᾷ ἐακεϑη ρἶβος ἰπ τῃς ραβί, τοοιϊά ἐμαὶ, ο. ἀος. εἕ ᾿πῆῃ. ἣν ὅ. γε ἦν 
μὴ γενέσθαι Ἐλι5.οτ.εῤ. ἐν ρ. (Ρ.68.2ς ; Μ.86.25408) ; ὄφελον ννἱτ Ποὺ 
ἣν Ἰηϊτοάυοιηρ 6 58 {παΐ βοσηδι ῃίησ ὑνετα 50 πὶ [Π6 Ῥγεβεηΐ, 
τοομίά ἰῤαὶ, (. ἸΧΩΡΕΥΙ͂, ἱπᾶϊς, ὄὅ. πάντες αὐτὸν ἐμιμοῦντο ΤρῸ, δηηγγη, 
12.1; τι. παυτη απ. Ον τδίρ.35.18; Μιτοιτορῦο); Οὐ. ΝΑ Ζ.0γ.26.1ς 
(Μ.35.χ2480); ϑοστ,ἢ,6.4.26.1τ0(Μ.67.533.4}; α. 580]. ὅ, κἀγὼ τοιοῦτος 
ψένωμαι Οτιβονι.20.7 ἐπ [6γ.(ρ.188.8; Ν.13.516}), 

Ἐῤφεοδαίμων, ὁ, σεν βεμὶ- “ἧκε Πευῖὶ, Τατπαυπ πη. 2(}.το, 

11578). 
Ἀῤφθαλμιαῖος, οὗ ἐπε ἐνγές, Βορῃχ, Ἡ “πἰγιΟγγ.οἱ 70.(}.87.366τ:Α). 
ὀφθαλμίζω, ἐπργαΐζέ; ταεξ., Απαϑί. 5. ζσχ, (80. το760). 
ὀφθαλμοδουλεία, ἡ, ἐνε-Ξεγυΐσε ἰδ, Βευν] 6. Ῥοτξουτηθα ον ἴο 

αἰχαοί δεϊθηποπ, (Ὠγγβ. ἤοη!.10.4 ἐπι ΤΟ ογ.(το.γ64}0). 
Ἐῤφθαλμόδουλος, ὁ, οπέ τὴο βέγξογηις ἐγε-βογυῖεε, Ο(οηςῖ, Αι. 

4.12.3 
«ὀξθαλμοπλανία, ἡ, ἀφεεῖί, {ΠΠωδίοη οὗ ἐμὲ ἐνεῖν ΝΙ..»}Ὀ.3.252(Μ. 

79.5058}; ζδοπέ Νῦν δγηη, Κ6(Μ. 93.17408).ὕ 

οϑᾶ 

κατ᾽ οὐσίωσιν ἴῃ αεὶ τὰ ΗΠ χα ἴοη τὸ 5πον ἐποίησε ποῖ αἰννανβ 

᾿᾽Οφιανοί 

Ἐῤφθαλμορρεπής, ΟἿ} ἐγὲς καϑδὶ ἀοῖοη; ταβῖ,, ἀοιυνεσαγὰ γαείηρ, 
ἐΟμγνβ. μοη. τοί 3.2280). 

ὀφθαλμός, ὁ, γε; 
Α. 1πὸ.; ἀεπὶοά τεῦ, σοᾶ, (6].ὉγΖ.ἢ.6.2.10.2ο(Μ.8ς.12808}; οὗ “εν]} 

ενο᾽, Τ, ]φαεὶ.4.6; ὅταν.. ἀκούσῃς...ὁ, πονηρόν... «μὴ τοῦτο νομίσῃς, 
ὅτι ἡ τῶν ὁ. βολὴ τοὺς ὁρῶντας βλάπτειν πέφυκεν. ὁ. γὰρ οὐκ ἂν εἴη 
πονηρός, αὐτὸ τὸ μέλος, ἀλλ"... ὃ Χριστὸς οὕτω τὸν φθόνον λέγει ΟἸΥΒ8. 
εονηηιῖη σαὶ. Ἰτίτο. 950); ὀφθαλμῶν... τὸ ἁπλῶς ὁρᾶν μόνον, τὸ δὲ 
πονηρῶς ὁρᾶν τῆς ἔνδον διεστραμμένης γίνεται γνώμης δι; Ἰᾶ δον. 
8.5 τη (οἱ (ατ.2888); 14. ἠονη.12.7 ἴπ ΤΟ γ.(το.το)ο). 

Β. ταδί, ; 1. οὗ σαρϑεῖεν ἴο 566 βρ᾽ Πα 8] ἰπϊηρϑ: οὗ 'δσγοβ οἵ {Π8ὸ 
Βοατγί᾽, ορεμϑά Βῃν ΟἈγῖϑε, χύϊθηι 6.2; οἴ, ἐδ. 59.5; ἘΠαάκαρί.τ: τ(2. 
25}; ἀδυκοηδα ὃν θν!], τ Μαρ ἀταὶ, (ἰτ.Ζας.}}.}..8(Μ..}1,.66.1478); 
οἱ ᾿δγδβ οἱ βο}}" διηνοέχϑησαν.. αὐτῶν [36. Αἄδτῃ δπὰ Εἶνε] οἱ ὁ. τῆς 
αἰσθήσεως, οὖς καλῶς ἦσαν μύσαντες, ἵνα μὴ περισπώμενοι ἐμποδίζων- 
ται βλέπειν τῷ τῆς ψυχῆς ὁ." οὖς δὲ τέως εἶχον βλέποντας τῆς ψυχῆς ὁ. 
καὶ εὐφραινομένους ἐπὶ τῷ θεῷ...«τούτους..«διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἔμυσαν ΟΥ̓, 
(εἰς.7.30(Ρ.189.32; Μ.1τ.1476}) ; μηδὲν ἐπισκοτοῦν..«τὸν ὁ, τῆς ψυχῆς 
πρὸς τὴν θείαν... θεωρίαν ΜΕΤ ἐγ ρ.1τ.3(0Ρ.138.26; Μ.18.2174}; ΟΥ. 
Νίνβϑ λό. 5 1. Οαπὶ,(Μ.44.8648), τ. 8(0 52.) οἰτί, 8, διορατικός ; οἷ. 
Πιάντα. Τνῖη.4.τ6(Μ.39.874Ὰ}; ἡ ψυχὴ ἡ βαστάζουσα τὸν θεόν, μᾶλλον 
δὲ βασταζομένη ὑπὸ τοῦ θεοῦ, γίγνεγαι... ὅλη ὁ. Μασ. Αορ, ἠοτ.23.2(Μ. 
44.7410}; οἵ 'εγεβ οἱ {πὲ πηϊπα᾽ ἐπὲ τὸν οὐράνιον βασιλέα τοὺς τῆς 
διανοίας παραπέμποντας ἀ. Ἐπι.Ὁ.(ὐ,.4.το(ρ.125.3; Μ.20,ττ68.}; 4.10, 
τ6(0.251.2; Μ.20.14258}; γτ, ἢ κ.1τ41:7)(Μ.72.)8 50); αν Μδρ ἀταϊ ({τ, 
Ζ40ἢ.)3.}(Μ.1..77.2308) ; 45 5γποη. 1 πη, Με. 5 γη».7.2(0.72. 
21; Μ.18.128.); οὗ {πε 'εγε οἵ [διτΠ᾽, (ηγγβιεσαηι πε Οαἰ.5:τίτο, 
δρδΑ) ; 2. οἵ 'δνε οἵ (σοά᾽ ὅλος.. «ἀκοὴ καὶ ὅλος ὁ. ... ὁ θεός (Ἰετη.5 γ.7.} 
{0Ρ.29.14; Μ.9.4538); πάντα πράττειν ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς θεοῦ Οτ.(εἰς.7.51 
(0.202.14: Μιττ.Ι4068) ; 14, λονη. 6.1 τη 76γ.(Ρ.48.7} Μ.13.5248}; ἐπὶ... 
θεοῦ ὀφθαλμὸς...τὸ ἐποπτικόν Ἰά. [7.4 ἴπι Κὰρ. (Ρ.205.26; Μ.17.448); 
οὗ ἀϊν!πε ὑτονίάθποο, ἔπι. (τ. δίρ. 35. το; Μ.20.0734}); σΕ.1α.1,0 ἡ 
(Ρ.25ς.26:; Μ.20.14224}); τοῦ, (ῃγίβὲ ποιμένος ἁγνοῦ.. ὀφθαλμοὺς ὃς 
ἔχει μεγάλους πάντη καθαρεύοντας ΑὈετο, ἐρηαῤῆ. 5; 3. οἵ ϑρ᾽ε5, (οηϑί, 
ΔΡ.ΤΠαι.ἀ.6.1.20.2(3.707); 4. οὗ ἀξᾶσομβ 85 'δνεβ᾽ οὗ Ὀΐβπορ, οησί. 
41Ρ}.2.44.4:; ἴ51.ῬῈ). ἐρ.τ.20(Μ.78.2000); 5. οὗ ΡΕΙΒΟΠ5 σαραθὶθ οὗ 
ἩΠυπιϊ πατὴρ Δ πα βιπαϊτρ οἴμουβ, 150 οὗ Ἔχ θυο βὶηρ Ον ΥΒΙΡΗΐ ὁ, ἦν 
Σαμουὴλ ὁ βλέπων...ὁ. Μιχαῖος ὁ ἁρῶν καὶ Μωῦσῆς ὁ θεώμενος... 
ὀφθαλμοὶ πάντες....οἱ εἰς ὁδηγίαν τοῦ λαοῦ τεταγμένοι. ..καὶ νῦν οἷ... ἐπι- 
σκοπεῖν τεταγμένοι ὁ. κυρίως κατονομάζονται τ Ν γ55.ἀσηι.7 τη. Οαη. 
(}1.44.9204Ὰ}; χρὴ ὅλον εἶναι ὁ. πάντα ὁρῶντα καὶ μηδὲν παρορῶντα [514. 
Ῥε]εῤῥιχ τ4ο(Μ.78.2844}); 6. οὗ ἐγε 85 πιοβί ρσϑοίουϑ ραγὲ οὗ Ὀοᾶν, 
μϑηοβ οὗ ἰδααίηρ οὐ ἱτηρογίαπῦ ρεύβοηβ, ἢ ΠΌΣΟΙ 85 Ροαγ ἕν σῶμα 
οἱ πάντες..., ἀλλ᾽ οὗ μὲν ὡς κεφαλή, οἱ δὲ ὡς ὀφθαλμοὶ. ..ἐν ἡλίῳ 
τεθήσονται φωτεινοί (Ἰδγὴ, εἰ, 6(ρ.153.10; Μ.0.7254); ἕκαστος. ..ἢ ὁ. 
τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας γινόμενος ἣ εἰς χεῖρα τασοόμενος τι ΝΥ85. 
Πονη.7 τῷ απ (Μ.44.913Ὰ}; οἱ ᾿πάϊνμαῖ5, ἰεαάίγισ ἰἰσλὶ ὃ..." Ιωάν- 
νης, ὁ τῆς ἐν Βυζαντίῳ ἐκκλησίας καὶ πάσης ὀφθαλμός 1514.Ὀ6]},ἘΡ}.ὕ1. 
τ56{(Μ.78.2888); ὁ μέγας τῆς ἐκκλησίας ὁ, Βασίλειος Μαχ. Ῥγνγν. (01. 
2004Ὰ}; ὁ. ὥφθης, Γρηγόριε, {τῶν δογμάτων (ἀ60.Ῥ]5.ἐαγηλντο. : 
οἵ αὶ ἴοοιβ ΟΥ σεπίγαὶ ροϊηΐ τὰ “Ιεροσόλυμα ὁ. εἶναι τῆς γῆς ΑἸΠ τα. 
Ρς.67:12(Μ.2η.3360). 

Ὁ. ςομχεῦ, ρ΄. τὸ...κακὸν ὥσπερ πηγῆς ὁ. ἐστι πάντοτε βρύων Μας. 
Αεριλοηιτς.48(Μ.34.6004)}; Ὑχτιη. ὅν... τρόπον..«ῥεῦμά τι..«μίαν ἐξ 
ἑνὸς ὁ. τῆς πηγῆς τὴν ῥοὴν ἐσχηκός, δίρρυτον.. .τῶν ποταμῶν σχηματι- 
σθέντων,.. «παραπλησίως ..«καὶ ὅ.. «θεὸς... «δίρρυτόν τινα τοῦ τε υἱοῦ καὶ 
τοῦ..«πνεύματος.. ἀποστείλας χάριν ΤΟατι, Ταυτη ρι. Β ταρν. (.46. 
1105}; ὁ. τινα καὶ πηγὴν καὶ ποταμὸν ἐνενόησα. ..τῷ μὲν ὃ πατήρ, τῇ δὲ 
ὃ υἱός, τῷ δὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀναλόγως ἔχῃ... ἀλλ᾽ ἔδεισα...μὴ τὸ ὃν 
τῷ ἀριθμῷ εἰσάγεται" ὁ, γὰρ καὶ πηγὴ καὶ ποταμὸς ἕν ἐστιν ἀριθμῷ 
ΟΥΝαζΖ.ο7.31.3τ(ρ.1ϑό,τς; Μ.36.1694}; οἰ Απαβε, Π.4.(0.272). 

Ἐῤφθαλμοφάνεια, ἡ, σε ποαγά ἀδρεεί, Ῥτος.(.1ς5.1: 2ο( Μ.8).18 520). 
ὀφθαλμοφανῶς, 1. 50 ἂς ἰο δὲ 5εεῃ τοῖ δι ἐδι6 εγες, 5ὸ ἂς ἰο δὲ αεἰμαϊὶν 

οἱδίδίε, Ηἱρρ.ἠαῦν.τ.24(0.29.4; Μ.τό. 20 20); σταυρὸς ἐκ φωτὸς... 
ὑπὲρ γῆν ὁ, θεωρούμενος (γγ. ΗΠ ἐριοης 4(Ν 1.33. 1τ604}); φαίνεται... 
αὐτῷ ὁ δαίμων ὁ. ο.(ΜοβοΠ ῥγαΐ, 45 (11,8:).29008); ἀπαντήσασα...ἧ.-. 
θεοτόκος ὁ, δ. 48(2Ζ0044Α); 2. υἱῷ ομεὶς οἱθη ἔγὲς ἀπόστολοι...ὁ, 
ἰδόντες τὸν προφητευόμενον Ἐπ|5,4.ε.6.24{0.203.7; Μ.22.4818); οἵ... ὁ, 
αὐτόπται..«τοῦ σωτῆρος Ἰὰ,1ς.52:8(}ῆ.24.4550); ἐζήτει...ἀ, τὴν δόξαν 
ταύτην ἰδεῖν (χνϑ. ἤσηι.7.2 ἴηι 2 ον. (10.482.Ὰ}; ὁ, ... οὐκ εἶδον, διὰ 
δὲ τῆς πίστεως ἀκριβέστερον εἶδον 1, εοηηη ἶρ Οαἰ, αἰτίτο,δ06.}); Ἰ΄ή, 
σαε.6.14(0.170.8:; χ.4340)}; οἰάμενος τάχα ὁ. δύνασθαι ἰδεῖν τὸν θεόν 
Ασπτλοῃ. 76.14:1τ2(Μ.8ς5,14880}; 3. εἰεσγίν, ῥίαϊμῖν κατανοήσωμεν 
αὐτὰ [5ς. Ῥτορβεςὶ65] ὁ. Ηρ. μη εἢτ.27(0.19.7; Μ.1ο.7404}); τε, 
ΒΟΥΡΓΟΤΑΙ Ἔχεροβὶς, ΓΡίοπιυ, Ροῖνε.τϑ. 

ἘΟφιανοί, οἱ, 1. ξεγρεηί νος ίρρενς, ΟἸδηλ.  ν.7.17(0.76.28; Μ.ο. 



3 , 

ὀφιγέννημα. 

5534); Α4Ὀλῖ] οὐ(ρ.37.26); 2. Ορκίϊος, τιοβέ. μογεῖῖοβ σα] ]δα αἶβα 
᾿Οφῖται, Οτιῦεἰς.6.28(ρ.98.16; Μ.11.13364}; - 2ὃ.(Ρ.98,26; 13374}; 
ΡῬτος, Ο.(εη.3: τί }}.87.1844}; ν. Ὄρφῖται, ὄφις. 

Ἐὀφιγέννημα, τό, Ξξογῥεηῖς οὔοῤγίηρ, Απιαβί,β.ἤδα. τὴ(Μ. 80.10734). 
Ἐὀφιείκελος, Ξεγροη-ἰἶδε, ἘΡΙΡΗ ἤαογ.4:.τ(ρ.200.1;ς ; Μ.41.832.), 
Ἐῤφιογνώμων, «τοί ἐδ 6 πεῖν οὗ α ξεγρθη}; γαθῖ,, Το.ὟἹ Η.υ. 6.}. 

τ(ΜῸ4.4568) ; ΤὙπατι διά, ερῥ.τ (Δ, 00.0370), 

6488). 
Ἐῤφιοκέφαλος, Ξ6γρ6η- «ἱμαδοὰ; οὗ Ἐργυριίαῃ Βοάβ, ΔΈΠι εμέ, Ο(Μ, 

25.208}. 
ὀφιοκτόνος, 1 ἔηρ δονροη 5} ΟἹ ἄρον, Ἐπ|5.1:.34: τοί. 24.3378)}; 

Οντ Ρε. τῇ: 24(Μ.60.8240). 
ὀφιομάχος (-ἡ9), ὁ, ἐπόνεν οὗ ξεγῥοηΐδ; 1. ἰοοίεδί ΟΥ φΥα ΣΟΥ 

[ἢ ἔουτῃ ὀφιομάχης, ΤᾺ ΧΊ,ν.ι:22; Ηδῦγ. 3], βυ τ ΠΟ] Α}ν 
Ἰπιογρτοιοα οἱ ἀγάπη: ταύτην καὶ Μωοῆς.. 
βολικῶς ὁ. ὠνόμασεν ἜνΑΡΥ.Ροηξ καρ, ῥγαεί. Α, 26(Μ.40.τ228:), ν.]. 
ὀφιομάχην) ; 2. ὄφεις τοὺς λεγομένους ἀργόλας, ὅ ἐστιν ἀφιομάχους 
8. Κιπᾶ οὗ βῃάκδ ἱπιτοάποοα ᾿ν 7δγεπαίδῃ ἱπίο Βργρί τὸ ἀεβέσου ἡ 
Ῥοϊβοποιβ βευρεπίβ, ΓΕ ΡΙ ΡΒ.» ῥγόῤῆ. [6γ.δ(ρ.21; Μ.43.422λ); ἀργόλας 

[ΕΠ] ΤΕΥ. 8. ὩΙΟΚΏΔΙΘ σίνθη ἴὸ ἡοηροῦ5 6 ΟΝ δοσουηΐξ οὗ 115 
ΤἈΡΙ τηονεσηεπί, ΧΧ δηα ξΕΡΙΡΉ. βυρτα πανὶπρ' τηϊδυπατβίοοά 
{86 {716 τπθϑηϊηρ; ὁ. ῬΤΟΌ. ἴῃ ἕδοϊ τος ηεορισοῦϑά, 

Ἐῤφιόμορφος, “ηακε-ὶξε, ἐμ 6 ξογηη οὐ α τπακο; 1. ΟρΡΒϊς ; οἔϑοι 
βεπεταῖοὰ Ὀγ ΙΑ] Δα ρδοῖῃ, ἴτεη ἤσεν. 1.30. 5(Μ.1.6070); ὅ ̓ Ιαλδαβαὼθ 
“"γεγέννηκε δύναμιν ὁ ὁ, ἰδέαν ἔχουσαν, ὃν καὶ υἱὸν αὐτοῦ καλοῦσι καὶ 
εἰοῦτος.. «ἡπάτησε τὴν Εὔαν ἘΡΙΡΙ..ἠαδν.37.4{0.56.1; Μ,41.648.}; τὸν 
ὁ. . ἐκεῖνον Μιχαὴλ καὶ Σαμαννὰ ὀνομάζουσι Τάτιον, τ.τ4{4.308}); 
2. τηεῖ. »ΟΥ ΠαγαβΥ οὗ Αἰοροὶ, ἘρΙρΒ σεν. σι. τ(ρ.240,20; Μ.41.8808); 
ὁ. ἘΦΊΡΘΝ Βορἢγ. Η,ο».2.23(}1.8),22444}. 

τὀφιότης, ἡ, ζυγηι ῥτορδν ἰθ ἃ δοβεηί ὥσπερ...διαβολότης καὶ ὁ. 
δύο φύσεις ἐν ἑνὶ προσώπῳ ἡνώθησαν καὶ ἡ μὲν...ὁ. ἐφαίνετο, ἡ δὲ... 
διαβολότης οὐκ ἐφαίνετο... οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ΤΑΙ φυ αἰ.20 

(Μ.28,793}). 
Ἐῤφιοτρόφος, πομγίοκΐη ἃ ξεγβέμὶ; ταςεῖ., Ὑβάτιδιαα, ρῥ.2.156 

(Μ.09.148094). 

Ἐὀφιόφωνος, τουτί ἃ Ξεγρεηές νοΐοε; τηεῖ., Τπάτιδεαᾶάιοῤ,ιτ 4ο(Μ. 
ο9.τοϑ8}}). 
ὄφις, ὁ, Ξέγβεη:; ἵ. ἴῃ Εάδη, Βαν),.12.5 ; ἃ8 ᾿πϑίσασηθηῖ οὗ Π 6 υ]], 

οἴ, τοῖο μὸν δογροηΐθηι σεάμκῖ! μομείμοη, φμαςξὶ ἰαίσμς ἀδιρΗ, ΤῊΝ 
ἀαεν.κ5.26.2(Μ.7.11048); ΟΥ.Ογ.20.τϑ(ρ.202.11; Μ.1τ.5454})}; Ὀίοη.ΑἹ, 
ει θη.(Ρ.206.4; Μ.βρ. 5410); οὐκ ἦν,.«αἴτιος ὁ φαινόμενος τότε ὅ,, 
ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῷ ὄφει ὄφις λαλήσας (φημὶ δὲ (δ) διάβολος) ἘΡΙΡΗ.ἀαεγ.37.1 
(ρ.ὅτιγ; Μι41.6410); ὅ κύριος..«τὸν ὅ. εἰς ἐχθρίαν κατέστησε τῷ τῶν 
ἀνθρώπων γένει, ἐπειδὴ ὅλως σκεῦος διαβόλου γέγονεν κτῆνος ὧν καὶ 
δι᾿ αὐτοῦ ἠπάτησεν ὁ διάβολος τὸν ἄνθρωπον ἐν τῷ παραδείσῳ 1.37.2 
(Ρ.53.8; 6454); ΤΒαΐφι.32 τ οη.(1.45);}; ὁ διάβολος. «τὸν ὅ,. 
ἐργαστήριον τῆς ἰδίας πλάνης λαβόμενος δι᾿ αὐτοῦ ὡμίλησε τῇ γυναικί 

1710.0.. Β.]. 10. οὅ.0ο88); 2. οὗ Ῥδν1] ἴῃ ρεη. ὁ πονηρευσάμενος τὴν 
ἀρχὴν ἄ. καὶ οἱ ἱ ἐξομοιωθέντες αὐτῷ ἄγγελοι {π8ι. ταὶ. 45. ΑΜ. 6.5734}; 
σατὰν.. «ἀποστάτης ἐστί, τὸ δὲ νὰς ὄνομα ἐξ οὗ ἡ ἑρμηνεία ὅ. ἐκλήθη" ἐξ 
ὧν ἀμφοτέρων. ...ἕν ὄνομα γίνεται σατανᾶς 1δ.το3.5(7178); τὰ παρὰ θεοῦ 
ποθούμενα, ὧν ὅ, οὐχ ἅπτεται 1 )ῖορη.12.8; ζιζάνιον.. καὶ σπέρμα τοῦ 
διαβόλου...«καὶ ὅ. Οἴετγη. χε. Τἰάοί, 3 (0.124.1}; Μο0.6840); 45 νδΔῃ- 
ααϊβηρα Ὁν ΤΆΘΤΙΥΤΒ, ἔρ. ἱιρά. Δρ.Επ5.ἡ.6.5.1.42(Μ.20.4240}; ᾿]Ιησοῦ 
""συνοδεύοντος ὑμῖν ἐπὶ τὸν παράδεισον, καταφρονήσατε τοῦ ὄ,, 
νεύει άναν καὶ συντριβέντος ὑπὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ πόδας Οτονπατὶ, 36(0.34. 
5; Μιιτ.ό124); ὦ ἔργον ὄφεως 4.Τἰἤον, . 52(ρΡ.168.12); τὸν...κατ- 
ἀρέαντα τῆς πτώσεως... «δράκοντα καὶ ὅ. ... ἀποκαλεῖν εἴωθεν Ἐλις.}.2. 
".τὐ(3280; ΝΙ.21.556Ὰ}; ἴῃ ὈαΡτβτηδὶ σαπυποϊδ οη ἀποτάσσομαί σοι 
τῷ..«πανουργοτάτῳ ὅ, Ογτ, Ἡ “αἰεεῖ.το.4.; μὴ μιμήσῃ τῆς Εὔας τὴν 
παρακοήν, μὴ πάλιν σύμβουλον παραδέξῃ τὸν ὄὅ. Βα5.δονι.τ.4(2.5.0; Μ. 
41.1τ688); ὅ. ἡ γραφὴ καλεῖ τὸν διάβολον, οὐ πάντως ὄντα τοιοῦτον τῇ 
μορφῇ, ἀλλὰ διὰ τὸ φαίνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις σκολιώτατον καὶ τὸ ἐν 
πρώτοις ἐν ὅ. ἐνεργηθὲν τῆς ἀπάτης ἘΡΙΡἢ.ἠαεγ.37.2(0.52.23; Μ.41:. 
6440); δίκην..«ὀφεως ἀτιμάσαντες τὸν σωτῆρα ἀπὸ ἐπιβουλῆς τῆς τρῦ 
ὅ. ἠδικοῦντο, φημὶ δὲ τοῦ διαβόλου ἰῤ.57.7(0.50.20 ; 6524); Γοϑτη.1πάα, 
ἴοΡ.2(Μ.88.1248); γνωσθήσεται ἐπὶ τέλει κύριος, ὅτι φωτίσουσι τοὺς 
διωκομένους ὑπὸ τοῦ ὅ, ΓΕΡΙΡΒυ ῥγοῤῥι ναειτλ(ρΡ.20; ὄφιος Μ.43. 
4090}; 3. οὗ 6ν1] ΡΎΙΠΟΙΡΙ6 σοποββὶθα ἴῃ {πὸ ἀεριῃ οἱ {μὲ 50ὰ] ὁ 
παλίμβολος ὅ. ἐκεῖνος διαβιβρώσκων τὸ νοερὸν τοῦ ἀνθρώπου. .-χηραμὸν 
ἔχει τὴν ψυχήν ΟἸδτη. ῥαδά.5.2(0.228.28; Μ.8. 561Ὰ}; τῷ ἐμφωλεύοντι ἐν 
τῇ.««καρδίᾳ δεινῷ ὅ. ὥσπερ ἐπάδοντες Ηον. ΟἸεηιτοκ; Αἰ Βα αττ 
(Ρ.41.12); ὁ δεινὸς ὄ. τῆς ἁμαρτίας σύνεστι τῇ ψυχῇ-.«γαργαρίζων᾽ καὶ 
ἐὰν συνθῆται, κοινωνεῖ ἡ..««ψυχὴ τῇ..«κακίᾳ... καὶ μοιχεύει ας. Αερ. 
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ὀφιοειδής, ἦπ δέρμα ζ0Υη, ἘρΙρβ. μαθν.37.π(Ρ.56.15; Μ.41. 

.«ἐν τοῖς φυσικοῖς συμ-- 

- ψνώσεως γέγονεν τοῖς ἀνθρώποις 1.57.3(0.52.14:; 6454}; λέγει.. 

ὀφρυόω 

μον τς. 28(}1 .34.5930)} ἡ ἀσώματος ψυχὴ τῷ ἐνδομυχοῦντι ὄὅ, κοινω- 
νοῦσα, τῷ πονηρῷ πνεύματι, πορνεύει ἀπὸ θεοῦ 1δ.26.13(6844}); πεπος 
βίαγίηρ οὗ βερβῃΐ 865 οὔ]εοῖ οὐ δβϑοθῖὶς βἴσχυρρὶε, δ.18.15 (6338) ; 
εἴσελϑε. «πρὸς τὸν αἰχμάλωτόν σου...τῆς ἁμαρτίας νοῦν καὶ ἔδε ἔτε τούτου 
κατώτερον καὶ βαθύτερον τῶν λογισμῶν τὸν εἰς τὰ λεγόμενα τῆς ψυχῆς 
σου ταμιεῖα ἐμφωλεύοντα ὅ, καὶ ἀναιροῦντά σε διὰ τῶν καιριωτάτων τῆς 
ψυχῆς σου μελῶν 1α.δἰευ.2ο( Μ..34.008.}; ὁ.. «αὐτὸς ὄ., ὁ ἐκβαλὼν τὸν 
Ἀδὰμ διὰ τῆς ὑψηλοφροσύνης.. οὗτος καὶ νῦν ἐν ταῖς καρδίαις ὑποβάλλει 
ὑψηλοφροσύνην 1α..πον.21.6(6074); μὴ ἀκούων τοῦ ἔνδον εἱλισσομένου 
ἄ. συμβουλεύοντος τὰ πρὸς ἡδονήν 1Ὁ.37.τ(7400); νεῖθ8 οὗ (Πἰ5 νου ]α 
ἀοτηϊπαίθα ὈῪ βεγρθηΐ, :}.4.5.2(7888) ; εααῖεα ψ] βίη, Ὁγγϑβιέχρ. 
τ 5. 4ττ2(5.138.4) οἷ᾽. 5. ἔλαφος ; ἐκβάλλεσθαι... .πιστεύομεν ἐκ τῶν 
ταμιείων τοῦ νοῦ διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς ἀφθαρσίας...τὸν πολύμορφον ὅ, 
Πιδα,ῥενζ.78(0.03.24); λέγουσι [53., ΜΝ 6558}145} ὅτε μόνῃ ἡ ἐκτενὴς 
προσευχὴ διώκειν δύναται...τὸν δαίμονα. . φυγαδενομένου.. «ὡς ὄφεως 
ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι Τίτη.ΟΡ ἐαεν.(Α.86.480}); 4. ποκί. (ΟρΠΙῖ ἀπ 
Ῥεσδίίο) ἔπ Ἔχρίπαιίίοη οὗ Ορδίΐζα Ὀδ]εἴ τινὲς δὲ αὐτὸν τὸν ὅ, τῇ 
Σοφίᾳ συνεῖναι φασί, καὶ ὡς ἐναντίῳ θεῷ τῷ ποιητῇ πολεμοῦντα, τὸν 
ἀἀδὰμ ἐξαπατῆσαι, καὶ δεδωκέναι τὴν γνῶσιν, καὶ τούτου χάριν 
εἰρῆσθαι φρονιμώτατον εἶναι πάντων τὸν ὅ, ΤΏΘΕ, ἤκεγ.1.14(4.308); 
οὐδεὶς...ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ῥύσασθαι τοὺς ἐκπορενομένους ἐκ τῆς 
Αἰγύπτου, τουτέστιν ἐκ σώματος καὶ τοῦδε τοῦ κόσμου, εἰ μὴ μόνος 
ὁ τέλειος, ὁ πλήρης τῶν πληρῶν ὅ, ... οὗτος... ὅ, ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ 
παρακολουθϑήσασα Μωσεϊ, ἡ ῥάβδος ἡ στρεφομένη εἰς δ. ... ὁ καθολικὸς 
ὅ. ... οὗτός ἐστιν ὅ σοφὸς τῆς Εὔας λόγος..«τούτον κατ᾽ εἰκόνα γέγονεν 
ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ ὅ χαλκοῦς..εοὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεὸν... καὶ εἴ τινος 
οὗ ὀφθαλμοὶ μακάριοι, οὗτος ὄψεται ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν τοῦ ὅ. 
τὴν καλὴν εἰκόνα ἐν τῇ μεγάλῃ ἀρχῇ τοῦ οὐρανοῦ στρεφομένην καὶ 
γινομένην ἀρχὴν πάσης κινήσεως Ηἰρρ.᾿σεν.5.16{(Ρ.112.12; Μ.16. 
21]4.Ὰ; καθέζεται... «μέσος τῆς ὕλης καὶ τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, ὁ λόγος, 
ὁ ὅ., ἀεὶ κινούμενος πρὸς ἀκίνητον τὸν πατέρα 1ὖ.5.17(ρ.114.18; 31758); 
οὐδεὶς δύναται σωθῆναι δίχα τοῦ υἱοῦ, οὐδὲ ἀνελθεῖν, ὅς ἐστιν ὁ ὅ, τ. 
{Ρ.115.14; 31788Β); ὥσπερ ἄγεται ὑπὸ τοῦ ἠλέκτρου τὸ ἄχυρον, οὕτω... 
ὑπὸ τοῦ ὅ. ἄγεται πάλιν ἀπὸ τοῦ κόσμου τὸ ἐξεικονισμένον τέλειον γένος 
ὁμοούσιον ἐῤ.(ρ.115.23; 31788); οὐ τὰ τοῦ ὅ, ἑλόμενοι ὡς καλῶς τοῖς 
πρώτοις ἀνθρώποις συμβουλεύσαντος... «καὶ ̓ Οφιανοὶ διὰ τοῦτο καλού- 
μενοι Ὀχι( εἰς,6.28(0.98.14; Μ.11.12264); ἀπὸ τοῦ πολεμιωτάτον 
ἀνθρώποις ὅ. ..., ὡς οὐκ ἄνθρωποι, ὧν ἐχθρός ἐστιν ὅ,, σεμνύνονται ἐπὶ 
τῷ ᾿Οφιανοὶ καλεῖσθαι 1δ.(0.08,30; 13374}; ᾿Οφῖται καλοῦνται δι᾽ ὃν 
δοξάζουσιν ὅ. ἘΡΙΡΉ.ἤσον.37.τ(ρ.50.24; Μ,41.6418); ἀποδιδόασι... οἱ 
᾿Οφῖται.. «τούτῳ τῷ ὅ. τὴν πᾶσαν γνῶσιν, λέγοντες ὅτι οὗτος ἀρχὴ 

«ἑαυτὸν 
εἶναι Χριστὸν ὦ παρ᾽ αὐτοῖς ὅ, 1.37.2(0.53.4; 6440); πῶς οὖν βασιλεὺς 
ἐπουράνιος ὁ ὄ,, εἴπερ κατὰ τοῦ πατρὸς ἐγήγερται; 1δ.37.6(ρ.58.20; 
6400); ἡ τῶν " ὈΟφιανῶν..« αἵρεσις θεοποιούντων τὸν ὄ,, ὡς ἂν ἀγαθόν τι 
προξενεῖν ἡμῖν ἐθελήσαντα Ῥτος.Ο, τη.3: 1(Μ,87.1844}); Αηδδι ϑιζόα. 
})».(Μ.80.0630}); 5. οὗ ὕτάζεδη βεσρεπί 45 ἴγρε οὗ (γῖβι, Τυβι. ἀΐαί, 112. 
2(Μ.6.7338); διὰ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος θάνατος γενήσεσθαι ἔκτοτε 
προεκηρύσσετο τῷ 6. Ἰδιοτ.4(6038); Β45.6.26ο.8(3.4οοὐ ; Μ.32.9658); 
καθάπερ ἐν τῷ ὑψώματι τοῦ ὅ. ἴασις ἐγίνετο τοῖς δηγμένοις, οὕτω ἐπὶ 
τῇ τοῦ Χριστοῦ σταυρώσει λύτρα γέγονς ταῖς ἡμῶν ψυχαῖς ἀπὸ τῶν... 
δηγμάτων τῆς ἁμαρτίας ἘΡΙΡΆ, ἐιαέγ. 37: 7. 59.22; Μ.41.652}); τί. 
ἐστιν ὃ νεκρὸς ὅ,, ὅ προσπεπηγμένος εἷς τὸ ἀκρότατον τοῦ ξύλον, ἰᾶτο 
τοὺς δξρλυ κβοθουει ὁ νεκρὸς ὅ. τοὺς ζῶντας ἐνίκα, ὥστε τύπος ἐστὶ τοῦ 
σώματος τοῦ κυρίου, τὸ σῶμα γὰρ.. ἀνήνεγκεν... ἐπὶ τοῦ σταυροῦ... 
καὶ τὸν ἐν τῇ καρδίᾳ ἕρποντα νεκρὸν σῶμα... ἀπέκτεινεν δορί Δεν. 
ἐσημιαχο(Μ.34,5400); σεττ ΟΡ ον τ(ΜΠ.98.2200); 6, 85 βυηθο!: οὗ 
νι] βάοσῃ, τοί, ΜΊ.το: τό, (]61.5.}.7.13(ρ.59.5; Μ.0.,516.}; οὗ ρίδαβαγο, 
[4 ῥγοὶ,τι(Ρ.18.27; Μ.8.2280); οὗ ἐπνν, Ρα]] νυ Οἰγνς ττίρ.66.24; Μ. 
47.38); ἀαβογρέξνε οὗ ὈΠπόβτοςβ, εο. Ῥ᾿5. αγ»1.2.20; ἴῃ ῬτορἤθοΣοΘ οἡ 
ἔατε οἵ ΒνΖζΖαπίμπτη ἐγερθήσεται ὁ ὅ, ὁ κοιμώμενος καὶ πατάξει τὸν 
μείρακα..«καὶ οὕτως δώσει ὁ ὅ, ὁ κοιμώμενος θάνατον ὁσίων Αβοε. Πα». 
((φ. τό). 

Ὀφῖται, οἱ, Ορλῖίες, (ποβιὶς Πογβεῖσβ ὑγουβμ ρρίπρ' [ἢ βευρεβηΐ, 

ἘΡΙΡΙ.λαδν.37.1{0.50.24; Μ.41.6418); 1δ.3].3(0.53.14; 6454); Απαβί. 
ϑλόχ. [ν (Μ.89.9630) ; οἴ. 1514. δὲγην.8.5.1το; ν. ᾽Οφιανοί, 

ὄφλημα, τό, ἐξαὶ τοῖσι ἴς οτυσά Σ Ὥδηςο 1, ἄμε μικρόν ἐστί σοι τὸ τῆς 
φύσεως ὅ." τροφὴν χρεωστεῖς τῷ σαριί σου, πρᾶγμα μέτριον ΟΥ̓͂Ν γβ5. 
ογ.ἀσηπι4(ρ.8ο.9; Μ.44.ττ698); ΟΒΥγβυ πον ῃ ον δι 28(3.τ5 00); 154, 
ῬΕ]. ρ}.1.238)(Μ.78.4014); ὡς ὅ. λήψεται τιμήν ἀκούσεται γάρ... 
'προσανάβηθι ὧδε' Ογτ.],ε.14:7(}1.}2.7850) ; 2. τοᾶρε, ΤΣ χγ5.ῥαφολτ 
(8.25 ολ). 

ὀφρυδω, ταὶ εομεειοά, ατ ΝΑ Ζιοανηι.τ.2.1ο.26(Μ,37.6824); Ὀ]οά. 
Κορ 8: (Ρ.91.320); ΝΙΪ Εμΐορ.33(Μ.70.11374); Ῥᾶ55., ὕγτ Ναλ.20(3. 
5074); Δ ἐῤ.ττ(5}.288, ν.]. ὀφρύεται ΑΥΡοτι); ἘΝῚ, εν δὶ, 4.14(44.70. 
8410}; ΝΗ Μαρη.64(51.70.1ο 568). 



ὀφρυώδης 

ὀφρυώδης, ῥγομά, ΟτοαΖ.οανη.2.1.1τ.707(Ά1.37.1ο784}. 
πυρὰς ἡ, ᾿ἰρός ρεγεϊοιδηεςς, ΟΥ.ϑεὶ ἴηι Δ δυ.τλ το (Μ.12. 

048).΄ 
τ μλλις ὁ, (1,1. οὔεία 5) αἱρηΐίανγν, οὐ εἱαὶ, Μαχί πιΐητϑ 
Ὅαία ἀρ. Επι5.ἢ.6.0.το.8(Μ.20.83234); Βα5.6}.τοβ.τ(3.2808; Μ.32.7134); 
ας. Αερ οἰφὶ, ον. τ2(Μ.34.8330). 

Ἐῤφφίκιον, τό, (1,αἵ, οὔὲείμ); 1. οὔεο, Κ᾽ Αδεγε.40; ἐν ἀξιώματι 
τοῦτ᾽ ἐστὶν ὁ. ἐκκλησιαστικῷ ὈΤῪ]]. “4.1; αἱρετικὸς.. «μηδὲ πολι- 
τευέσϑω, μηδὲ ὁ. μετίτω ΔΕΒ ΘΟΒοΪαβί. οοἹ.2.6(Ρ.39) ; 2. ρονεοτηχηστΐ 
διιγέαις μάγιστρος τῶν θείων ὁ. (ΓΒΑΙς, ἀεί, τ( (Ὁ 2.1.1 Ὁ.55.12; Η.2. 
530); 3. διξίηεες, ἱγαάς, ΤΉΡΒη  φἄγοη. . 3τό(Μ.τοϑ.7654). 

πὀχεικός, εαἰαοίοιις, Τ. δ αἰ.17.τ(οοη]. ἴοτ ὀχικόν οοά,, Μ.122.1340})}. 
["]ὀχετέω, εσηῦον τ ἃ ἐμαημεῖ, Οὐ Ν γϑ8. π0η1.1.5 τη. Οαηϊ. (.,44. 

ΙΟΟΖΌ 

ἘΡΕΤΗΝ εοράμεί, τ Ν γββ. πίη εἰ νας. (Μ.46.370); ἘΝῚ «βενῖδί, 

4.π2(Μ.10.8370). 
ὀχετηγία, ἡ, Ἰγγίραϊΐίον ὃν ἀπεῆδα, τ. Ν ΑΖ. ἐρ.6(Μ.3}.29}). 
ὀχετηγός, 1. εοπάμεϊϊηρ ; 11τ., ἘΝῚ, ῥεγῖδί,2.4(Μ.79.821Ὰ); ταδί. 

Νοπη. ραν. 70.41:21(Μ.43.7718)};}; 1διτόττβίβθοα); ϑγῃββ,γρμη.3.τ68 
(ριτς; Μ.66.1596); 2. 85 5ι05ξ.; παύυν, σαμαὶ ἡπακον, ἘΞὮΤ.3.455Ε. 

ὀχή, ἡ, ῥγὸορ, δωῤῥογί, Μεϊοῖ, αὶ, πον.28--20(Μ.64.τ2650). 
[ΠἸὄχθα, ἡ, -- ὄχθη, απᾷ οἵ τίνει, λέγ σεσιττ(ρ.111.5). 
ὄχθος, τό, -- ἔοτορ.., ΜεέτΔγ.Οεο.ττίρ.111.6). 
Ἐῤχικός, ν. Ἐὀχεικός. 
ὀχλαγωγ-έω, ἰεαΐ ἐπ νιοῦ, αἰϊγαεὶ ὦ ἐγοισά οὐ..«δόξαν καρπώσασθαι 

ἐβούλετο [5., (ΠτΙ51], οὐδὲ “υεὖν (ῇτν8.ἦονι.57.2 1π 70.(8.333Ε) τ. 
64.3(486Ε); 10.8...2(5018); 4, ἀοηιοῖ ΤΟ ον τόσσα. (το.20}); 1514.ὉῬῈὲ]. 
δΡ}ιτΑΒ2(Μ.78.4440) ; ἀνεφάνη ...«δογματίζων Μάνης, διδάσκων καὶ 
“"ὧν Οἰνόη Ῥαξονρ.5τ(Μ.02.6058); Ρ655., ΘίορὨ. Παοιυ, δίερ᾽ (Μ. 
10ο.10774). 

ὀχλαγώγιον, τό, αΞεοριδίασε, τοῦ, ΟΟΒΑΙο. αἰ, 6(4(Ὁ 2.1τ.2 Ρ.τ56. 
20; Η.2.488})). 

ὀχλάζω, -α ὀκλάζω, «Αξεπ.τδ(ρ.64.1). 
ὀχλέω, ἐγομδίε, ἱμιρογίμηε; ο. ἀαϊ., Αἰ υ πίοη, 6(Μ.26,84098); 

Ηονη ἰσηινττ.τ3; Το. Μα]. εὔγομ.χᾷ Ὁ.352(}1.0).5258). 
Ἐὀχληδόν, ᾿ῃ: α οοιυά, ῬΒ (ΔΤ. Οαηΐ.το͵)(Μ.40.1248). 
ὀχλίζω, ραίπεν ἱορεί μέγ; Ὅα55.,) Μοῃ ἐνΉ.1.5(0.14.17; Μ.18,450). 
ὀχλοκρασία, ἥ;, γιού-γαΐε, ΟἸειι. οἱγ.).7(0.28.1ο; Μ.9.4528). 
[ἢ]ὀόχλοκράτεια, ἡ, -- ἴοχερ., πιεῖ, τὴν ὁ, τῶν παθῶν ἘνΑρτ.ἢ.6.3.1 

{(ρ.τοο.Ι ; ὀχλοκρατίαν Μ.86. 2596); 18.6.τ(ρ.223.0; ὀχλοκρατίαν 28458).. 
δχλόλ ἀρῆς; ἰκίηρ ἰο δὲ πὶ ἃ ογοιυά, ἜΔ5.6}.42.3(3.1270; Μ.32. 

3534). | 
ὀχλώδης, ἐεγῥμϊεη!, μηγμῖν δῆμος... ὁ. ΟΥ.Ν82.9γ.34.7(,1.26.2488). 
ὀχυρότης, ἡ, ῥγμιηέδς πίστεως ὁ. Ἐλιβῖ, ἐηραςὶ. (0.25.4; Μ.1τ8. 

6258). 
ὀχυρ-όω, ἔογν:; ταεῖ., ἐοηβνηι τὴν «“οὔσαν τὴν πίστιν ἡμῖν 

θεωρίαν (Ἰοτη.κἰν.᾿.ττ(Ρ.33.26;.Μ.8,7408); Οντ, Η οαϊσεῆ,.5.τ2; παρ- 
ρησιαστικοῖς γράμμασιν ὠχύρωσεν αὐτούς ϑοογ.ἢ.6.2.15.3(Μ.67.2128); 
τηρά. ἴῃ δεῖ. βεῦββ, (τυϑβ.οη,9.3 τ 2 ΤΊ: (1τ. 7100), 

ὀχύρωμα, τό, εἰγομρἠοϊα, ον} 655, τηθῖ. ὁ. δογμάτων Β45.5}17.7] 
(3.6: ; Μ.22.2134}; τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ὁ. ὄντα τῆς ἁμαρτίας ἘΡΙΡΉ. 
απειδδί(ρ.8τ.5; Μ.42.1374}); Αβει τη.» ̓ αν.(ρ.118.7). 

ὀχύρωσις, ἡ, οἰγεηρίπεηπίηρ, [ΒΒ α5..1ς.0χ{(τ,443Ἐ; Μ.30.2600); ὕντ, 
4}ι65.34(9᾽, 250}; Ῥτος..1ς5.2: τοῦ, (Μ.87.18808). 

ὀψάρι(ο)ν, τό, 4.5}, Οἶνον Ραξο  3οτ( Μ,02.10048); ΤΘοπΈ  Ν υ. 
ϑδνη 490(Μ.03.17200)}; ΤᾺΡὨΩ εἰγοη.Ρ.207(Μ.1ο8.7258). 

Ἐῤψεδύ-ω, 56εἰ ἰαίε, ὈδτίοΥ νυχϊτῖθῃ 4 υΐςὴ θοντα Βοώτην Ῥ40],851]}, 
ϑορἧ.8η4(Μ.86.21518). 

Ἐὀψέποτε, αἱ ἰα5ὶ, Τάτ στα, ερῥ.2. του Μ],90.13644), 
ὀψιγάμιον, τό, ἰαΐε γπαγγίαρο ἐπιτίμιον... ὀψιγαμίου (Ἰ6ΥᾺ.5,γ.2.23 

(ρ τοι.το; Μ.8,1ορ2Α). 
ὀψίγαμος, ἰαἰδ-αγγίεά, Οτι ΝᾺ Ζιεαγητ τ, 2.τ οί Μ.37.572.}). 
ὀψιγενής, ἔ. δογΉ ἰαΐο ἴῃ τριε; οἵ Ἰιορὸβ δδο. Αὐίδηβ, Οντ η. 
προ (π᾿ 6708); ὁ. καὶ τῶν ἐν χρόνῳ πεποιημένων εἷς ἰ, 70.τ.τ(4. 
144}; οἵ ΟΒυβ 85 τῆϑῃ εἰ γάρ ἐστιν ἀ. καθὸ ἄνθρωπος ἃ ̓ Εμμανουήλ, 
ἀλλ᾽ ἦν πρὸ παντὸς αἰῶνος ὡς θεός Ἰά ,Ογρ.(5).7488) ; οἵ 5886, 16. 
φἰαρ},σρη.3(1.888); 2. ῥγοάμεεά ΟΥ̓ φιαᾶθ ἰαϊοῖν ; οὗ ἰἸάο]5, 14.1ς.4. 3(.. 
629Ε). 

ὀψίζω, 1. ᾿πηρεῖβ., ψεὶ ἰαίε, 70.ΟἸ τη, 5εαὶ. 26 (ΝΜ .88,τοτόκ}); τηεα, 
᾿Ιωάννης..«τὸ ὀψισμένον...«τῆς αὐτῆς νυκτὸς ὠνόμασε 'πρωΐ᾽ Ἐπ5. τη, 
».7σ.2ο:τ-(Μ.86.540Α}; 2. Ῥᾳ55.,) 6 Ὀεγογμιθ ἰαὶθ θυσίαν ὀψι- 
σθεῖσαν (ομ 5! Αρβ.4.το.2. 

Ἐῤψικέλευθος, ΖΟΥ̓ΠΉΡ ΟΥ̓ ροΐηρ ἰαίε, ΝΟΠη. ραν. 7ο.π:το(Μ.43. 
Ἴ88Α)}; 1δ.ττ: τ](8418). 

ἘῤΨικεύτ-ω, (οἵ, ΤιΔῈ, οδοεέφμον) ἐπεογὲ 14. ῥγοζεξϑιοη, 650. ἢ 
ρηΐβ, Τι δν. ἃ τοί(ρ.87.26); ἐδ. 2ο(Ρ.105.26}; ΓΡοΠΈ Ν ν ϑγην,τ(Ν,, 

909 παγιδευτήριον 

03.τ688Α}; τὰ κηρία κοντα ἐν τῇ εἰσόδῳ δεικνύουσιν τὸ θεῖον φῶς 
Ἰβορδν Η πἔγρ.ῖ2(Μ.87.30030). 

Ἐὀψίκιον, τό, (1.41. οὐξεχιίμη) γεϊέμιθ, ὁβεονί, 4, Ῥ τ, 66(Ρ.27. 
14); 70. Μοβομιργα! τοι( Μ.87.3ο016}); Τβομτ, Ν.ν. 70. Εἰτενι, (Ρ.11. 
11}; 19.τ2(ρ.25.5); ἰα υϑγητ,(Μ.03.1τ6850); ΟΟΡ(δΒι)αεὶ.2(Η.3, 
τοῦτ}; ΟΥὌ Μαρ ταὶ (τ.Ζ40}.}3.(Μ.Ἐ1..77.2800). 

ὀψίμορος, ἀνίηρ Ξἰοιυΐν ὁ. δύο φωτῶν ΝοΟμη.ῥαγ. στο τ} 8.43, 

9054). 
ὀψίνοος, ἰαϊο-οὐδετυΐηρ ὁ ὁ. μετανοίῃ ΝΝοΠη.ῥαγ.7ο.3:23(Μ.42.7600). 
ὀψινός, ἰαἰε ὁ. ὦραν Ἐπα5,φμ. Μ αγτη.2.2(Μ1.22.044Ὰ); ἔξπλ. ἃ8 5 55:,, 

ἐυοπΐηρ, 10.44],εἄγομ.2 Ρ.41τ(Μ.97.1οοᾺ). 
Ἐὀψίπλουτος, ὑεεονπΐηρ γἱοῖ ἰαΐε, Βα. μον.7.4(2,56Ὰ ; Μ.31.280}). 
ὄψις, ἡ, 1. ῥονὴρ πᾶσαν δημοσίαν ὅ, Ματς.1)186.0.ῬοΟΥΡ᾿!.217; 

2. 5ἰαίμς, οοπάτοη; οὗ 5. (πῖαρ, ΑΙ Ομ οϊαβζ, οί. 2.1(0.27). 
Ἐὄψις, ὁ, (,Δ[. οδΞε5) ᾿οείαρε, ΤΡΒη εἰγοη.Ὁ.220(Μ.1ο8.7038) 1ὁ. 

Ρ.33ο(7960). ᾿ Γ- 
Ἐῤψιτόκος, δεαγίηρ εἰ ἄγε ἰαὶς ἡ Π 2) οἵ ϑατϑῇ, Οὐ ΝΖ εαρνε, 

2.1.1.442(Μ.37.1ο 34}. 
πὀψιφανής, αῤῥέεαγίηρ ἰαὶό, Νοπη. αν. 0.7:1τ4(Μ.43.8084}; 1τὉ. 

20: Ζο(Ο128). 
πψόβαφος, ἢ 07 ἀἱῥῥίηρ Τοοᾷ τρυβλίον, ὀφόβαφόν ἐστι τὴν πλάσιν 

ἘρΡΙρἢ.μιδη5.24(Μ.43.2848)}.ὕ 
ὀψοποιΐα, ἡ, ἐοοξοά ἀαϊμέν, (Ὠχνβ. ποι ἴη, Μ|Ι.7:14(3.308). 
ὀψοφαγία, ἡ, ἀαϊγῖν τηδαὶ, ΟΥ̓͂Ν γ55.0ν. οαἰ κοι, 23(ρ.88.13; Μ.45, 

610). 
ὀψωνάτωρ, ὁ, (1,Δ΄. οδεομαίον) εαΐόγεν, ᾿Αβίϑορῃ. 5. 71.4.0. 

4738). 
ὀψώνιον, τό, 1. τρῦρος, ΤΟτεσεηςίε. Πομι 5 (}.86.6058); τηεξ., 

γεσαγά, εχερ. Ἐοιη,6:22 ὀφψωνίου μὲν ἐπὶ τῆς ἁμαρτίας τεταγμένου, 
χαρίσματος δὲ ἐπὶ τοῦ θεοῦ" οὔτε γὰρ ὀψώνια, εἰς ὀφειλόμενα δίδωσιν ὃ 
θεός, ἀλλὰ χάρισμα, οὐδὲ χάρισμα ἡ ἁμαρτία ἀλλ᾽ ὀφειλόμενα ὀψώνια 
Οτιουν»η ΐη Κορ. 6:23(715.12.}}0.268); εὐνοίας ὁ. Ογτ. δας τοί3. 
5220}; ἀπειθείας ὁ. 14. Ζαεὶ.4(3.6 570) ; κενοδοξίας ὁ, 70.ΜοΞοῇῥγαὶ, 
ττο(Μ.87.20738) ; 2. ργαϊεἶϊγ, ρί|, ΗἸΡΡ. αη.3.8.8. 

ΝΠ 
Ἐπαγανεύω, ἰἴυε ας ἃ εἰυϊαη, Μ.οΤαν.τ(0.452); ἘΡΏτ.2. 2420. 
παγανικός, ῥαραῆ, οἵ ἴῃῇοβα πὸ ἄδην οτποάοχ ΟΠ τ βίο ον 

παγανικώτατοι φιλόσοφοι Ἡοποτ,ῥ. σεν. τ(.3.13248). 
παγανός, 1. εἰυτίίαη πι. δέ εἰμι, Χριστιανὸς.. .ὧν ΜΠ. Ταν.2(0.454); 

βασιλεύς τις ἐν τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ πάντας εἶχεν ἐστρατευομένους, π. δὲ 
οὐκ εἶχεν ἀλλ᾽ ἢ..«δύο ἘΡΙΡΗ ἠαεν.64.7ο(ρ.5τ6.2; Μ. οἵη.) ; ΟΡΡ. Ρεῖ- 
8505. πῇ ΟΒοἰ4] ροβείομ, Που ἀοεί,2,.6(Ν.88,1648.}); παι. 45 διιρβξ., 
εἴυτίταν εἰοίκοες, Μ. γέρε, τϑ(θ.2τ.5); 2. τπᾶ5ο. ἃ5 βυβῖ., ομέδίάδν, 
δίγαηρον ἡ διάταξις κελεύουσα ἀντὶ τῶν ἐλλειπόντων κληρικῶν τῷ... 
κλήρῳ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ωνσταντινουπόλεως μὴ ἀντεισάγεσθαι 
π., ἀλλὰ σουπερνουμέρουμ ἐκ τῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν ΑἸ ΒΟΠοΙδΑδζ, οἰ], 
τ τοίρ.10). 

πάγαρχος, ὁ, ἰοεαὶ ρουεγπον, Βα5.9}.3.2(3,768 ; Μ.32.2360); 1516, 
Ῥε).εΡ}.2.ογ(Μ.78.5360). 

Ἐπαγγάληνος, 1. αἰϊ-Ξεγοηδ; οὗ δογρθεοσ, σρ(ὀβι)αεί, τ8(Η.3. 
13030}; 2. ῥεγξεοιίν σαΐνε, οὗ βαΐατα δροάς οἵ Ὀ]65ββα σ᾿ ... λιμένας 
ἘΡἢτγ. 2.261 ; Απαβϑί. . ἀεξωπεὶ (Μ.80.11034). 

Ἐπαγγέλαστος, γἱὐϊομίοως, ἘΡΙΡΗ.ἦαδγ.52.3(Ρ.314.10; Μ.41. 
9570); Τϑοόρῆτ. Η ἰγίοά (Μ.87.30484). 

παγγενεί (παγγενεῖ), τοίίῃ ἐξ ὠὐοῖο γαρο, ἱμεϊμάτης {με τοὐοία 
ἰγῖδε πολεμίους...π.ι κτείνειν (615,4 ρ.Οτ (Οεἰς.7.τϑ(ρ.τόφ.15; Μοττ. 
14450); Πἰομ, ΑἹ]. 80. πι5...6.7.23.1(Μ.20.6024)}; ΟΥ Νγββυ μος (Μ. 
44.3240). 
Ἐπαγγενής, ο7 αἰ! Εἰπας πᾶσα σὰρξ διεφθάρη ἐκ...π. ἁμαρτίας Ο 60, 

ῬΙ5. εγαεῖ.τ οί 1.92.1 3064}; τές ἐκστρατεύει παγγενῇ τὴν ἀκρίδα; ἴα. 
μεχ.τδηδίπαγκενῇ Μ.02.1Π20Ὰ}; ἤδποβ π. νικηφόρος υἱείον ἴπ δὐένν 
εἰμά οἢ εοπίεεὶ, τὰ. Ηογαοὶ,τ. 2 τ7(1315.)}. 

Ἐπαγγενναῖος, τολοίἷν ποδῖσ, ἘΞΡΏΥ.3.141Ε. 
Ἐπαγγέραστος, γεποιογιο ὃγ αἰΪ, Νεςι. Τλάν.23(Μ.30.18404); Θ6ο. 

ῬῚ5.αΥ.21.1. 
παγγέωργος, εἰ ἐυαϊΐηρ αἰ ἰππηρς, ταρῖ. ὁ πι λογισμὸς καὶ 

ἀποκνίζων Μεϊεί.παί. μογηιβγυορβ.(Μι64.1χ136). 
παγίδευμα, τό, σπμαγε, (ἴεν... ».1(Μ1.2.41Ὰ}.Ψ 
Ἐπαγιδευτήριον, τό, “»"αγὲ, Ἐλι5.Α]. σεν: 5(Μ.86,3488). 



παγιδεύω 

παγιδεύ-ω, ἰαν ἃ 5αγέ ἔογ, ἐπίγαρ ; ταξῖ., οὗ Βπᾶσβϑ οἱ 51η, Ἀεν!], 
εἴα.» 7,,.}05.1.1; πύξεται.. «ἡ ψυχὴ ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ Οὐ. 
ὁηαγγιΐμ οὗ 22:τ0(}.17.848Β); “ποντες αὐτοὺς ἐν συνειδήσει ἼΔΟΙ, 
Ηέταο].15.42: τ8(Μ.18,13374}; Οοηςὶ. ΑΡῥ. 1.3.4) ἴδ. 1.8. το; ΝΙΙ (Ρῥ.2. 
τό) (}. Ἴρ. 2840); φυλάσσουσιν ἡμῶν τὰς ψυχὰς ..«εἰς κακὸν οἱ δαίμονες 
««ὦστε καὶ ““εἰν ἐνεδρεύοντες Ηδεγοῇ.Η, ἐγ. ς.7ο: τοί Μ.03.12368}; ὁ 
ἈΒΘΣΝ «αὐτοὺς ““ων {10.}).8Β.}.17(}}.οὅ. ΤἸΟΖΙΑ). 

πάγιος, 1. οὗ ρειβοηβ, ἤγη, εἰεφάξαδὶ παγίους τῇ πίστει Τμάϊ. 
Οαπί.2:τ5(2.13); 2. δἰαρίε, ἐείαὐἰἠσά, οὗ τὨΠηρϑ οὐδὲν... ὑγιὲς... οὐδὲ 
τ, ΜοΙ.γ6ς.τ.27(0.255.7; Μ.41.1132Ὰ}; ατιΝυβ5, ον ἴῃ Οαπ. (Μ, 
44.856.) ; Ὀμεγϑρρεηειίη Με. (0.88.,22}; ταξᾶ!ς,, εἰγοηῖς παγίαν... 
λέπραν Τματιφι,, 18 151. ἐὐ.(1.105); οὗ αρϑίγασξο, ΟἸδῖα, ραεή τ, (ρ.103. 
13; Μ.8.2768); ἀπὸ δὲ τοῦ ξηροῦ τὸ ἀνδρῶδες καὶ π. 1δ.3.1τ(ρ.272.15; 
6408); στ Ν γ85.λορ.4 ἴῃ (ἀπ|.(8488); πάγιον γνώμην 6]. ὈνΖ.ἢ.2.5. 
10.14. 

παγιότης, ἡ, Ἐ. ἤγηιπεος, βοϊϊάϊέν, στο Ν γεϑιλορμιορίξι τ τ( 1.44. 
1280); 2. εἰεαάξαξ!ηθες τὸ δὲ σχῆμα τοῦ τετραγώνου, ἔνδειξίς σοι ἔστω 
τῆς ἐν τῷ καλῷ π. 4 Ὁ.ΜΜ65.(1.44.3020}; Δ. τι. τ(ι Ρ.335.24; ΝΙ.45. 
1052). 
παγιόω, 1. κα, δείαὐ 5}, σ0Π]. ἔοτ ἀποπετρωθῆναι ΜΕ ἐγ. 

4.5(0.31.17; Μ. οχγὰ.)}; τεῖ, Ατίδῃβ βουλόμενοι δὲ π. τὰ ζιζανιώδη 
φυτουργήματα Ἐλιβῖ. [γἴ Ῥγ.8 :92(}}.τ8.6760); ιάντη. 7» 19.3.22 
(Μ.30.9170}); Τ0.ΟἸ]πλ. καἰ 4(Μ.88.6858); Δ], οδη1.3.7(}.01.14480); 
ἐείαὐ δὴ τὰ ἃ ἴτοδίν, Μεπ.ἐχο, Κονι. 3(Ρ.182.22; Μ.114.80688) ; 2. ἐ05.- 
ἔνι πεπαγιωμένη ἔστω ἡ καθαίρεσις ΡΕΙ͂Χ ΠῚΡΑρβ εὑ. είν. 2(Η.2. 
8258); 3. ἰακε βγη: μοί οὗ ἐμὲ πεπαγίωκε συνήθεια πονηρά 70. τη. 
σαί, τ8(Μ.88.95330). 

παγίς, ἡ, σῃαγέ; τηδί., οἱ βῆδτοβ Οἱ 5ῖπ, 6 ν} π. γὰρ θανάτου ἡ 
διγλωσσία Ῥέά.2.4: ΟἸοτα ῥγοὶ, τ)(ρ.82.10; Μ.8.2478); οὗ τοτηρ δείοη 
ἴο ΒροβίϑῃΖα 85 π. τοῦ διαβόλου Μί.δαῦ.3.2(0Ρ.120.22) ; Τπατ,Ρς.17:6 

(1.705). 
πάγκακος, μονῖγ εὐἱΐ; ΒΌΡΕΙ])., ΟΥἨ Δ  ῃτὶϑε ὅ...πι ... ὥσπερ 

δράκων ἀνήμερος πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις ὡς ἐχθρὸς ἐπελεύσεται, τοῖς 
δικαίοις δὲ μάλιστα οτη.ΜΕΪ.(5. ΒΒ. τϑοδῆ Ρ.112); 1ᾶ.(ρ.171) εἰξ. 5. 
δολιότης. 

Ἐπαγκάλλινος, αἰϊ-δεαμεζμϊ; οἵ ΒΝ, 170.Ὀιλονι (Μ οδ6,6ς30). 
"παγκενής, ν Ἐ ν. ̓ παγγενής. 
παγκοίρανος, το 1ς Ξῤγθιηα γεν; οἱ ΒΜΥ͂, του Νασοῖν. ῥαί, 

δ54(Μ.38.1874). 
παγκόσμιος, 1. σονηηοη ἴθ, ὁμαγεᾶ ὃν αἰΐ ἐδ τοογϊά π. βήματος τοῦ 

δεσπότου Μί, {πιιδὶ. 5 6(0.17.22); τὴν π. τοῦ...διαβόλου πλάνην ΓΗΠΡΡ. 
ἐ0Ή 0. 2(0.200.2; Μ.τοιθο50); π. δικαστήριον ΤΟ Βτν5. ἀξορης,τί3. 
777}; ϑορθτ. Η.0γ.7.7(}1.8).332320); τεῦ, ΝΟΔΉ π᾿ -.. νανάγιον ο0.}. 
.0.4.24(Μ.04.τ2ο80); ἐκκλησίας π΄ Ἰᾶκοριιτιτό(Μ,ο6. 600); {{|6 οὗ 
ΒᾺΣ 85. ΨῬΟΙΒΗΙρρεὰ Ὀν 7υ]14π, {70.1)..4γέενι. 3τίρ.81.26; Μιοὔ. 
12808); ΟἽ ΒΜΨΥ, νη 4 α ὈῬ.510); ἴὰ δἀάγσεϑϑ ἴο βαἰπὶ πάτερ π. 
πηϊυόγεαὶ {αίπεν, 1. (0.566); 2. ἔργ. ἰἠ6 τοὐοὶθ τοονίἁ τὸ π. πάθος 
ὑπέμεινεν Τῆτνδ.  αξοί,.).2(8.2794). 

Ἐπαγκοσμίως, μρητοογεαϊγν, τη αἰΐ ἐΐι6 τοογἰά, ἈΡΟ]], ἔγιτοδ(.232.1) 
8}. Ποεῖ. Ῥαΐν, τ (ρ.77.4)}; 1Δ ἢ ΟΞ οιτοί. 4}. 

Ἐπαγκράτεια, ἡ, ᾿αἱΐ 1η' οομ ες, Τύβεοβ. Ναζάτωὶ οί Μ,48,880). 
παγκρατιάζ-ω, βρὲ ἡ "αἱ ἴῃ ᾿ ῥοχίηρ αν τυγεοϊζέησ τπαίελ; 1. 111. 

ἴῃ ἃ τηδτίγτ᾽ Β νίβίοιι, Π.ῬενΡιτοί(ρ.74.1); 2. οὗ ΒΡΙΥΙΓῈ4] ΨΒΧΐΑΥΟ πρὸς 
τὸν διάβολον π. (δτνβ.δ αἰ. τ, 11(2.17}) εἴς, ; 3. σἰγίυο ἔοΥ γηαδίονγν κθωὼν 
μοναχὸς βδελυχθήσεται ἘΡὨΤ.2.361ΑᾺ ; οὗ δὲ εσουσιν ὑπὲρ χρημάτων ΝΊ]. 
Μαρη. τ( 1.70. τοοδΑ). 

Ἐπαγκράτιστος, 7:05. ἐχοεϊ θη ΟΥ Ῥοιυενζαΐ, Θρ᾿ μοὶ οὗ ΠΙρῊ οἱῆ- 
οἷ], 811,8. ας. Ρτοδιι. (0.3.8; Μ.34.00 5). 

Ἐπαγκρατορικός, οἰϊ-γείτηρ, Ὁιάντα, ΤΥ λ.1.32(}},30.4250}; ἐῤ.2.5 
(5774}; ᾿ιοπ. Αὐτά η.8. (Ν1.3.8034}. 

Ἐπάγκρυφος, εοὐρίοίεἶγν μἰάάοη Ἄκμωνος μὲν ἐν τοῖς περὶ αὐτοῦ 
λόγοις π᾿ τὸν θεὸν ὀνομάζοντος ἵ Τα δί, οὐ (γ,28(}1.6.3124) Ῥετπ. οηρ 
Ἡδεχμ είς ἀοουπχεηξ (Ρ σοσσαροι οὗ γαθοδαίμονος). 

Ἐπαγκτήμων, 2 οςεόςοίηρ αἷΪ, ΟἸδτα, ῥαε.5.6(0.257.30; Μ.8,6οδΑ). 
παγκτησία, ἡ, {εἰϊ οτυεν Ρ, ΟἸαμι. φ.4.5.25(ρ.176.2ο; Μ.ο.ὅ2ο ΓΙ) ; 

Πιοπ. τ. ἄ.»..12.2(Μ.3.09608); ἘΝῚ], ῥογίσί, ο.8(}.70.8808). 
Ἐπαγόω, ἔγέόζε, ἱἰπίταμϑ., ὕδενϑιλονο. 6 ἐπ Ὀλι (ατ.273Ὰ}; 
ΤὨΡΒη.ἐἰγοη. 2 40(Ν.τοβ,6240). ἡ 

παγχάλεπος, 7Π05ἰ ργίευοιι5, ντ.,ε.ο τ 26(0.78.18.; Μ.72.6528). 
[ἘἸπαγχάλκειος, αἰΐ οὗ ὕγαες5, ΤΑΡΟΙ]] δ, ΒΡ 5.το: κ(}1.323.14658). 
"πάγχαρτος, αἰ -ρἰαἀάεπίηρ, Τα Ναζι ἢν ῥαϊ,2τ82(Μ,38.308.). 
Ἐπαγχρησίμως, σεν δε. μἰϊν, Ἐπι5. φι, δ ρἦ.τ.2(Μ,22.8810). 
Ἐπαγχρυσόομαι, δε »ιωᾶε αἷΐ οὐ ροϊά, Το. Μοη.λγηηῃ. (βην:. 6(Μ.οὅ. 

3810). 
πάθησις, ἡ, τη βενίηρ, ῥαδοίοη; οἵ αὐ τηατένι, 4.55.) Δπάγ.1 

(0.2.26; Μ.2.12174}; ἐδ.ο(ρ.22.22:; 125364) ; 1δ.(0.23.13). 

ΟΟῚ . παθητός 

Ἐπαθητής, ὁ, εἶσυς ἰο ραδείοη, Αβτιλτη σηι (Μ.46ἁ τ8ΣᾺ). 
πταθητικός, 1. «δ᾽εεὶ το ἐβαηφε; οὗ ταλϊίεσ, Ατῃ ἄδογιχοίρ.9.26; 
Μ.)ς. 411 (433)4); Οσ ΟΝ γ55. μη α2(Σ Ρ.321.12:; Μ.45.1τΟ360}} 2. ἐ}"- 
αὖὶε ὁ δεηϑ -ἐχρεγίθηξο νοῦν πρὸς τῷ νοητῷ τὸν π. (ὃν καὶ φαντασίαν 
καλοῦσι τοῦ ζῴου, καθ᾽ ὃν καὶ τὰ λοιπὰ ζῷα.. ἐπιγινώσκουσι, περὶ ἣν 
συνίστασθαι τὴν αἴσθησίν φασιν) Μαχ.ανιδίρ.(Μ οτ.τ1164}; τοῦ π. τῆς 
ψυχῆς μέρους 1δι(1106.); 3. ρῥαςείδίε, ἰταδίε ἰο οι εγίη μὴ δεῖν 
σωματικήν τινα καὶ π. ὑπολαμβάνειν τὴν τῆς θεότητος τοῦ υἱοῦ γέν- 
νησιν Ἐλι5, ΜΠ αγεεῖ!.τ.4{0.22.4; Μ.24.Ἴ60Ὰ) ; οὗ πῖϑη ἐπ ρθη, ορρ. σοά, 
14.6.1.1.12(0.72.22; Μ.24.8408); τεῖ. παΐυγεβ οὗ Ογχιβι, Τιβοπξ. Β. 
Νεεὶ εἰ Εμὶτ( .86.13054Ὰ}; δύναμις π. πεῖν οὐ ῥροϊφηίίαϊ ἐν οἵ 
»απεῖδίν ἀναγκαίως ἔχει σχέσιν τινὰ.««πρὸς ἄλληλα, ἡ ἐνεργητικὴ 
καὶ ἡ π. δύναμις, ὧν εἰ χωριοθείη τῷ λόγῳ τὸ ἕτερον, οὐκ ἂν ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ συσταίη καὶ τὸ λειπόμενον... πατὴρ δὲ.. «οὐδὲν ἕτερόν ἐστὶν ἢ 
ἐνέργεια, π. ἄρα διὰ τούτων ὅ.. υἱός ΟΥΝΝ γ95. ἔωπ.τ2(1 Ρ,321.2;} Μ.45. 
1Ο366); τὰ...θαύματα παθητά, τῇ κατὰ φύσιν τοῦ αὐτὰ θαυματουργοῦν- 
τὸς π᾿ δυνάμει συμπληρούμενα τῆς σαρκός Μαχ.αγεδῖρ (Μ οτ. τος 8) ; 
1Ρ.(χού08) ; 4. ῥεγίαίητηρ ἰο, εοπησειοα τοϊίβ ῥα 55Ί Ή 5 ΟΥ σριοίτονις [50.Ψ 
σοφία] ἣ μὲν ἄνευ π. τινὸς κινήσεως, ἣ δὲ μετὰ π., ὀρέξεως Ο(Ἰ6πι.:ἐγ.6.} 
(Ρ.459.τ6; Μ.0.2774}); οὐδὲν...κίνημα π. οὔτε ἡδονὴ οὔτε λύπη τὉ.6.0 
(Ρ.467.14: 2920); ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν π. τὴν ἀρχὴν τοῦ ζῆν λαμβάνει 
1ὃ.6.τό(Ρ.500.12; 2608); ἥ γε πρακτική ἐστι διδασκαλία πνευματική, τὸ 
π᾿ μέρος τῆς ψυχῆς ἐκκαθαίρουσα Οτ. Ὲ5.2:12(0.440); ΟΥΝ ΥΒ5. ΠΟΙ 
τη Οαπι.(Ν.44.7160); οὐ τὸν π, φόβον ἔχειν προστάττει πρὸς τοὺς 
δεσπότας τοῖς οἰκέταις, ἄλογος γὰρ οὗτος εαὶ. ΣΡ εῖν.2: 18(ρ.56.27}}; 
νοὺς διὰ προσευχῆς τῷ θεῷ ἐγχρονίξων, καὶ τὸ π. τῆς ψυχῆς τῶν παθῶν 
ἀπαλλάττει ΤῊ Δ]. ἐεμΐ. το Μ 0 1.1426})) ; 19.2.40(144109}; 5. σὠδ)δεὶ ἰο 
ῥαξϑίοῃ, οὗ Ῥαρδὴ ροάβ ἐρωτικοὺς...καὶ π. ΟἸετη ῥγοὶ,2(ρ.27.1; Μ.8. 
1138}; 6. φφῃροϊομαὶ, ραϊμεϊίε; οἵ ογαΐοτν, εἴς,, 151 Ῥεῖ, ρὈ}.2.τ460}}. 
78.5924}; ΡΏΠοΞΕ. ἢ.6.1ττ.6 (7.6 ς, 6ο08). 

"παθητοαπαθής, ῥοὶὰ βῥαφείδίε αμὰ ἱωραςεῖδὶθ εἰ μία φύσις σύνθετος 
ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, ἢ παθητὴ ἔσται μόνον, ἢ ἀπαθής, ἢ π. 70.1). }αεοῦ.43 
(Μ.04.14ς68) -Ξ 1ᾶ.παὲ 8( Δ] .0ς.121}). 

παθητός, ῥαπεῖδίε; 
Α. [αδίο ἰο ἐμαηισό (ἴο Ῥσόοθββ οἵ Ὀβοομπηηρ δπα οὗ ἀβοδυ) ὡς οἱ 

ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, οὐ παραλιπόντες προσκυνεῖν τὸν αἴτιον τῆς κινή- 
σεως τοῦ σώματος θεὸν ἐπὶ τὰ πτωχὰ..«στοιχεῖα καταπίπτομεν, τῷ 
ἀπαθεῖ ἀέρι κατ᾽ αὐτοὺς τὴν π. ὕλην προσκυνοῦντες ΑἸοηαρ ἰόσιτό,.9 
(Μ.6.921Ὰ}; οὐδ᾽ ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὅσιοι, οἱ τὴν ὕλην ὡς ἀγέννητον 
ὑποχείριον εἰς διακόσμησιν διδόντες τῷ θεῷ" π. γὰρ αὐτὴν καὶ τρεπτὴν 
ὑπάρχουσαν, εἴκειν ταῖς θεοποιήτοις ἀλλονώσεσι ΤλιοῊ.Α1.4 0. 8.}.6. 
ἡ τοί2330; Ν.21.5644); πῶς..«ἀγήρως ἔμεινεν ὁ οὐρανός, οὐδεμίαν 
μεταβολὴν ἐκ τοῦ χρόνου δεξάμενος, καὶ...π. ἔχων τὴν φύσιν, ὡς... 
διδάσκει Δαβίδ' αὐτοί, φησίν, ἀπολοῦνται ΤΕ ῥγουϊά,τ(4.488)., 

Β. ραςςῖδίο, [ἰαὐὶε ἰο οἰ )ενγίηρ αμὰ ἀφαί; 1. οὗ ταϑῃ, 65Ρ. οὗ πυσηδῃ 
Ὀοαᾶν ἡ κοινωνία ἡ πνευματικὴ πρὸς τὸν πι ἄνθρωπον ὈἸ]οΙη. ῥακά,τ.6 
(ρ.120.29; Μ.8.3124}; τῷ σώματι τῷ φύσει π. ἐνδεδεμένος 1.5 |}.7.11 
(ρ.4-.ς; Μ'0.4884Ὰ); ἐν ἀνθρωπίνῳ σώματι καὶ παθητῷ ἀπάθειαν ἅπασαν 
κατορθοῦντες (Ὦτγ5.ἤονι.18,3 ἡη Μ|.(7.2370)}; τὸ σῶμα αὐτοῦ [56. 
Ἀδάμ] γέγονε θνητὸν καὶ π. Ἰάμοηι.12.3 ἐπι Κοηι,(9.5474} ἔχομεν τὸν 
θησαυρὸν...ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσι', τουτέστι, π. ..- σώμασι...εἰ μὴ 
π. ἦν τὰ σώματα, αὐτοῖς ἂν ἐπεγράφετο ἅπαντα Ἰὰ ἤοη1.10.3 ἐπ 2 ΤΊηι. 
(11,7244}; 2. Δεπιοά οἵ Οοά, ζῦντ. Τρῖη.3(6.3Ε; Μ.77.11240}}ν 
ἀπαθής, ἀπαθῶς; ἀδδετοά οἵ σοα Ὀγ Θ6Ὀε]]1Δη5 τὸν...«ἀπαθῆ πατέρα 
νύπ. διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως ὑποτίθενται δγ»ηδ. Αη1.(245}7(0.252.17; 
Μ.26.7320; τεῖ, ἀοοίτιπε οἵ Νοδίιβ ἀπαϑῇ καὶ ἀθάνατον, καὶ πάλιν 
αὖ π. καὶ θνητόν Τάτ ἦσεν.3.3(4.342); αββουῖεα Ὁν ΝΠ Πθθ 5 π. 
μὲν... θεός, ἀπαθὴς δὲ ὁ σατανᾶς ϑεγταρ.} 1 αη.34{Ρ.51; Μ.18.ττ200) ; 
3. οἵ ΟὨτίβε ἴῃ Ηΐβ Βυϊηδηϊίν τὸν ἀπαθῆ, τὸν δι᾿ ἡμᾶς π. Τρτι, Ῥοΐγε.53.2; 
πρῶτον “-.. καὶ τότε ἀπαθής ἰά. Ε}ἢ.7.2; δύο γὰρ αὐτοῦ παρουσίας... 
μέαν μέν, ...ὡς ἀτίμον καὶ π. ἀνθρώπου 7ι8ξ, ταροῖ,52.3(Μ.6.405Ὰ)}; ὁ... 
π. ἡμῶν καὶ σταυρωϑεὶς Χριοτός ἸΔ.ἀἸαΐ,τττ.2(}1.6.7220) ; δος. 4 6 η- 
εἰάβηβ σῶμα ψυχικὴν ἔχον οὐσίαν, κατεσκευασμένον δὲ.. «πρὸς τὸ...π. 
γεγενῆσθαι [τεπ.ἠαθγ.1.6.1(Μ.7. 054); ὁ δι᾿ ἡμᾶς τὴν π. ἀναλαβὼν 
σάρκα ΟἸεπλ.5 7.7. (ρ. 6. 23) Μ.9. 4098); ᾿ ἧ μὲν γένεσις τὸ ἄφθαρτον ἔ ἔχει 
καὶ ἀναμάρτητον, ἧ δὲ γέννησις τὸ π. καὶ ἁμαρτητικόν, ὁ μὲν οὖν κύριος 

᾿ τῆς μὲν γενέσεως τὸ ἀναμάρτητον φυσικῶς λαβὼν τὸ ἄφθαρτον οὐ προσ- 
ἔλαβε, τῆς δὲ γεννήσεως τὸ π. εἰληφὼς τὸ ἁμαρτητικὸν οὐ προσέλαβε Ογτ, 
Κι Μιιιτβί 5 Ῥ.1τ0.1; Μ.17.2808); ἦν ἐν τῷ π. μένων ἀπαθής 
Μειῃ. Ρονρἢ.3(ρ.5ο7.3; Μιτβιφοιο); ὁ τὰ ἔργα ποιῶν ὅ αὐτὸς ἐστιν ὁ 
καὶ τὸ σῶμα π. δεικνύς ̓ Α1Π..47.3.55(Μ.26.4370) ᾿ αὐτὸς μὲν ὁ ἀσώματος 
ἦν ἐν τῷ π. σώματι" τὸ δὲ σῶμα εἶχεν ἐ ἐν ἑαυτῷ τὸν ἀπαθῆ λόγον Ἰὰ.ἐῤ. 
Ἐρίεῖ. 6(ρ. 1ο. 19; ; Μι26.Ἰοδοῦ) ; οὔτε τὸ π. σῶμα ὃ ἐφόρεσεν διὰ τὴν τοῦ 
παντὸς σωτηρίαν, ἀνατίθεμεν τῷ πατρί ΤΑΤἢ δον. Πά,ταίρ.το; Μ.26. 
12600); ἀπαθῆ θεότητι, π. τῷ προσλήμματι τ, Να7.9γ.40.45(ΜΠ.36. 
4248); ἔλαβε τὸ ἡμέτερον π. σῶμα, ...ἵνα ἐν αὐτῷ συνευδοκήσῃ τοῦ 
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παθεῖν καὶ ἀναδέξηται τὰ ἡμέτερα πάθη ἐν σαρκί ̓ συνούσης τῆς θεότητος 
ΕΡΙΡΆ, λαδγ. 69.24(Ρ.174. 21; Ν. 42.2414}; μετὰ τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν, 
τοῦ αὐτοῦ ἀπαθοῦς ὄντος καὶ π. 1. ύρ “38 (Ρ. 186.2ς ; Ζὅ14); ΙῃοΠπΟρῆ. 
Θββϑυτίοη διὰ τοῦ π, τὸ ἀπαθὲς ὑπομείνῃ τὸ πάθος Τμαϊ.ἐγαη.3(4.176); 
ΒΗΞΜΕΙΕΩ τοῦ π. σώματος τὸ πάθος εἶναι φαμέν, τὴν ἀπαθῆ δὲ φύσιν 
ἐλευθέραν μεμενηκέναι τοῦ πάθους ὁμολογοῦμεν 1.(1ρ0}; ἡ θεία φύσις 
ἠνώθη τῇ φύσει τῇ π. Ἰ,δὸ Μας.6β.28. 4(0.13.14; Μ.],.54.7644); ὁ 
ἀπαθὴς θεὸς οὐκ ἀπηξίωσε π. εἶναι ἄνθρωπος 1. 28.4(Ρ.14. 18; 7684}; 
ἀρϑί. ἸΠΟΠΟΡΕ, ἀοείτιπο εἰ κ᾿ “φύσει π΄ σὰρξ τοῦ λόγου οὐκ ὥφθη 
ἀπαθὴς διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἕνωσιν, πόσῳ ,ε μᾶλλον ὁ φύσει ἀπαθὴς 
λόγος, αὐτὸς οὐ γέγονε π., διὰ τὴν πρὸς τὸ π. ἕνωσιν; Ἰβοηῖ. ἢ. 
ἡποπορὰ 46(}}. 86, 1796); λέγει.. ἡ ἐκκλησία ὅ ὅτι εἰ λέγετε ἀ ἀσύγχυτα τὰ 
ἑνωθέντα, καὶ τὸ μὲν π΄, τὸ δὲ ἀπαθὲς... ἐξ ἁ ἀνάγκης δύο φύσεις εἰσάγετε" 
ἀντιλέγουσι πρὸς ταῦτα, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον, καὶ ἀσύγχυτα ὁμολογῆσαι τὰ 
ἑνωθέντα' καὶ τὸ μὲν π., τὸ δὲ ἀπαθές, καὶ μίαν φύσιν ἐπὶ αὐτῶν 
ΤΠβοηΐζ. Β.“ἐεϊ.7. 5}. 86. 12454}); ἀρϑῖ. Νεβίοσιδῃ τοϑοβίηρ, δεδοίκατε 
γὰρ αὐτὸν σαρκὶ συνάπτειν καὶ ὅλῳ ἀνθρώπῳ, ὡς ἐξ ἀνάγκης περι- 
γραφησόμενον καὶ πεισόμενον. εἰ μὲν οὖν φύσει π. ὃ λόγος, ἢ ἢ τὴν ἐν 
τόπῳ δέχεται περιγραφήν, ἔσται ταῦτα ἐν αὐτῷ δι᾽ αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 
τὴν πρὸς τὸ περιγραπτὸν καὶ π. σῶμα ἕνωσιν" καὶ ἔσται οὕτως π. 
περιγραπτός, κἂν μὴ πέπονθε μηδὲ περιγέγραπται Ἰμξοηΐ, ΒΝ ἐς εἱ 
Ἐμιὶτ(Μ.86.12848); π. σαρκί, ἀπαθὴς ὁ αὐτὸς θεότητι Γ5ῖπιοΉ,{(ρ.74. 
1; Μιβόιοοπο); 4. οἵ Ομ τίθε (μοτοῖ); οὗ Ὑγογά ἴῃ αἰνίης πδῖυτε; 
ψαϊθηΐ, μορφὴν δούλου λαβεῖν εἴρηται, οὐ μόνον τὴν σάρκα κατὰ τὴν 
παρουσίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσίαν ἐκ τοῦ ὑποκειμένου, δούλη δὲ ἡ οὐσίᾳ, 
ὡς ἂν π. καὶ ὑποκειμένη τῇ δραοτηρίῳ καὶ κυριωτάτῃ αἐτέᾳ (Ἰξτη. ἔχε, 
ΤἼάοι,τοίρ.ταδ.χ; Μ.9.6688); Επποπιίαη, τ Ν 55. ΕΗΖ Ρ.321. 
ο; Μ.45.το360); ΓΑΤΠ  Ὅταὶ, ΤνΊη.2.23(9.28.,11020}; Οντ, 70.2.τ(4.τ200); 
τεῦ, τηοπορ 515} π. τοῦ μονογενοῦς τὴν θείαν φύσιν τῇ συγχύσει 
τερατευόμενοι 5.γ)2179.(}αϊε,(ρ.τ28,22; Η.2,4538); ΤΟυϊπῖ, ρ.(0.17.26; 
Μ.85.1͵)4οο) ; Γεοπὶ. Ἡ πο ηορἢ..44(Σ4.86. 1068); τεῖ, Αὐτὰ ἀπ ἀροϊ- 
Ἰηϑσὶυ5 ἑκάτερος γὰρ π. φύσει θεότητος, ἀλλ᾽ οὐ φύσει σαρκὸς εἶπον 
τὸν μονογενῆ ΜΑχιορώδο (Μ 01.070); οὔ ξΟδε5.ΝᾺ 2 ἀΤαἰ.26(Μ.38.885). 

Ἐπαθοκίνητος, που οά ὧγ }αδείο οὐ φρο οη, Απιαβῖ, δι ἠσά, 3(Ν.80. 

924). 
παθοκρατέομαι, δὲ “τσαγεὰ ὃν ἐπιοίίοι;, οπϑι. Πὰς ἰαμά, το( .88. 

4890). 
ἀπαθοκρατορικός, αὖἷε ἰο φουεγη ἰμ6 βαξείοηα, ΤΆΤ, γΜι.(Μ.21. 

13698). 
Ἐπαθόκτονος, ῥραςεϊομ-δείγογίηρ, Ἰϑόρτ Η ἰγίοά.(Μ.87.38028); 

“Δρορη}Ραίν, (.65.368.)}; ὕδτμα. ΟΡ ογα(Μ.08.2408); π. παθή- 
μασιν Ἀπαττσεο,(ρ.Χχίν Α). 

Γ"]παθολογ-έομαι, δε ΣΡΟκοΗ οὗ ας ϑηεγίτς, δαυὲ κεμγενίηρ α5- 
εἐγτδοά ἰο οηὲ ὥσπερ γὰρ θεολογεῖται ἡ σὰρξ διὰ τὴν.. ἕνωσιν, οὕτω... 
ἀνθρωπολογεῖται καὶ --εἴται, καὶ θανατολογεῖται Απερὶ. 5. λοά τ2(Μ. 
80.200}). 

παθοποιός, ῥγοσμείηρ δι ενίης ; ΟἹ ἀδπιοπβ, Π ον», ΟἾθηι.9.21; τοῖ, 
ρΔ55: ΠΥ οἵ Ομ τιβῖ τό, σαρκί, οὔτε ὡς δι᾿ ὀργάνου π. εἴρηται; οὔτε... 
ὥσπερ φαμὲν ὅτι ὁ δεῖνα προσέπταισε τῷ ποδί, ἢ ἐκρεμάσθη τῇ χειρί 
Τιϑοπί ΗΝ εὶ.7.2(Μ.86. 1644). 

πάθος, τό, 1. Ἰπεϊάσηί, αεοιάοηί, ἕμαησε; 
Α. ἴῃ μαίυσε οὐκ ἔστι θεὸς ἡ ἅλως...οὐκ ἔστι θεὸς ἡ ἶρις, ἀλλὰ π. 

ἀέρος καὶ νεφῶν (Ἰ6πι.ῥγοί.τοί(ρ.73.2ο; Μ.8,2174}; ὕπνος καὶ θάνατος 
ἐπ. ταῦτα περὶ τὰ ζῷα 10.(0.73.20; 2178); τὸ γὰρ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ 
π΄ θερμὸν ἢ ψυχρόν Τ7υδίφη Οὐγ.5(}1.6,14608}; ἔγνως σελήνης φύσιν, 
καὶ πάθη Οτ.Νᾷ2.0γ.28,2ο(Ρ.6η.6; Μ,56,608); ΟτοδΝ γ55.0γ. εαἰδεἶ,.23 
(0.87.1: Μι45.610)}; οὐ τῆς τοῦ μάννα φύσεως ἦν τὸ π. ΤὨαϊ,ψη..3.1 
25 Ἐχ (τ 45}; φροῦδον γίνεται τοῦ ἡλίου τὸ φῶς ; ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ 
τῇ σελήνῃ νύκτωρ τὸ π. προσγίνεται τὰ, ,αὐεεί.3(0.71.8; 4.762). 

Β. ἴῃ τηθῃ ; 1. εαἰαγεῖὶν τὸ Σοδομιτῶν π. κρίσις μὲν ἀδικήσασι (Ἰεπι. 
»αεά.5.8(ρ.262.5 ; Μ.8,6τδ6Α) ; 14, ῥγοΐ,3(ρ.33.16; Μ΄.8,120Ὰ);2. ἀΐξεαξε, 
Ογτ. Ἢ. αἰδοῖ το. 8; ΟτιΝ γ55,0γ,εαἰφο δοίρ.τοϑ.12; Μ.45.16.); Τμάτ, 
2Τιη.2:17(4.684); οὗ Ξρί ταδὶ ἀΐβοαβθ, ΟἸβτη έν, βίρ.27.1; Μ.8. 
731). 

Π. οἵ (ῃξ 5ουὶ, φρο Ή., ῥαδοίοη; 
Α.ἴη τδῃ; 1. ἀεΐ, π., ἃ δὴ ψυχῆς νόσοι ΟἸετη ῥγοϊ, ττίρ.81.17; Μ.8. 

2338); π. δὲ πλεονάζουσα ὁρμὴ ἡ ὑπερτείνουσα τὰ κατὰ «τὸν λόγον 
μέτρα, ἢ ὁρμὴ ἐκφερομένη καὶ ἀπειθὴς λόγῳ᾽ παρὰ φύσιν οὖν κίνησις 
ψυχῆς κατὰ τὴν πρὸς τὸν λόγον ἀπείθειαν τὰ ποἸᾶ, 517.2. Ι 3(ρ. 145. 3,5,Μ. 
8.0071,8); ὅ..«λόγος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς φιλοσοφίας τὰ π. πάντα ἐναπερεί- 
σματα τῆς ἘΠ μαΣΝ φησιν εἶναι τῆς μαλθακῆς καὶ εἰκούσης καὶ οἷον 
ἐναποσφραγίσματα τῶν ᾿πνευματικῶν᾽ δυνάμεων 1}.2.2ο(ρ.173.}; 
10530); 1δ.6.τ4{(ρ.488.8; Μ,9.3368); τῶν δὲ ψυχικῶν π. ὄρος οὗτος" π. 
ἐστὶ κίνησις τῆς ὀρεκτικῆς δυνάμεως αἰσθητὴ ἐπὶ φαντασίᾳ ἀγαθοῦ ἢ 
κακοῦ. καὶ ἄλλως" π. ἐστὶ κίνησις ἄλογος τῆς ψυχῆς δι᾿ ὑπόληψιν 
καλοῦ ἢ κακοῦ, τὸ δὲ γενικὸν π. οὕτως ὁρίζονται" π. ἐστὶ κίνησις ἐν 
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ἑτέρῳ. ἐξ ἑτέρου. ἐπ, δέ, τῶν δύο μερῶν τῆς ψυχῆς, καὶ προσέτι τοῦ 
σώματος ἡμῶν παντύς, ὅταν ὑπὸ τοῦ θυμοῦ βιαίως ἄγηται πρὸς τὰς 
πράξεις. ἐξ ἑ ἑτέρου ψὰρ ἐν ἑτέρῳ γέγονεν ἡ κίνησις, ὅ ὅπερ ἐλέγομεν εἶναι 
π. καὶ καθ᾽ ἕτερον δὲ τρόπον, ἡ ἐνέργεια π- λέγεται, ὅταν ἦ παρὰ φύσιν. 
ἐνέργεια μὲν γάρ ἐστι κατὰ φύσιν κίνησις, π. δὲ παρὰ φύσιν. καὶ κατὰ 
τοῦτον οὖν τὸν λόγον ἡ ἐνέργεια, ὅταν μὴ κατὰ φύσιν κινῆται, λέγεται 
πιν εἴτε ἐξ ἑαυτοῦ κινοῖτο, εἴτε ἐὲ ἑτέρου. τῆς γοῦν καρδίας ἡ μὲν κατὰ 
τοὺς σφυγμοὺς κίνησις ἐνέργειά ἐστιν" ἡ δὲ κατὰ τοὺς παλμούς, π. 
Νειηεβμαί. λον τδ(Μ.40.673},0); ποῖ. οὗ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Βασιλείδην 
προσαρτήματα τὰ π. καλεῖν εἰώθασι, πνεύματά ὁ τέ τινα ταῦτα κατ᾽ οὐσίαν 
ὑπάρχειν προσηρτημένα τῇ λογικῇ ψυχῇ κατά τινα τάραχον (]επι."ἶν.2. 
20(Ρ. 174. 6; Μ.8,.τορ68); 2. τε]. ἴο 80}]} ταῦτα τὰ π. τῆς φύσεως ὅ ὄντα 
καὶ οὐκ οὐσία...τοῦ δὲ ὁρισμοῦ τοῦ περὶ ψυχῆς οὐ προσάπτεται ὅτ, 
Νίγοβι μοὶ γε: (Μ. 46. 564); ; ὕστερον ἐπεισήχθη τὸ π. αὐτῷ |3-. 
ἀνθρώπῳ] μετὰ τὴν πρώτην κατασκευήν Ἰά τΥριτ ίρ. 298. 8: Μ «46. 
2608); ; τὰ π᾿ αὐτὰ.. τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων προηγουμένως οὐ συνεκτί- 
σθη" ἐπεὶ καὶ εἰς τὸν ὅρον ἂν συνετέλουν τῆς φύσεως. λέγω δέ, παρὰ 
τοῦ Νυσσαέως μεγάλου Γρηγορίου μαθών, ὅτι διὰ τὴν τῆς τελειότητος 
ἔκπτωσιν, ἐπεισήχθη αὐτὰ τῷ ἀλογωτέρῳ μέρει προσφυέντα τῆς 
φύσεως" δι᾽ ὧν, ἀντὶ τῆς θείας... ""εἰκόνος, εὐθὺς ἅμα τῇ παραβάσει 
διαφανὴς..«ἐν τῷ ἀνθρώπῳ γέγονεν, ἡ τῶν ἀλόγων ζῴων ὁμοίωσις ΜΑΧ, 
φμ Τ μαὶ, 1{(Μ.00. 260Ὰ)}; Ὀπῖ οἵ, μάθετε ϑείων δογμάτων ἀλήθειαι Ἂς 
ψυχῇς φύσιν ἀθάνατον, καὶ τὸ ταύτης λογικὸν ἡγούμενον τῶν π., καὶ τὰ 
π᾿ ἀναγκαῖα τῇ φύσει ΤΒάτ αὐεεί. (}.146. 13; 4. 843); ἃ. τα], ἴο 51ὴ δῃηᾷᾶ 
εν] πᾶν τὸ παρὰ τὸν “λόγον τὸν ὀρθὸν τοῦτο ἁμάρτημά ἐστιν. αὐτίκα 
γοῦν τὰ π. τὰ γενικώτατα ὧδέ πὼς ὅρί ζεσθαι ἀξιοῦσιν οἱ φιλόσοφοι 
(Ἰεπὶ .αεά, 1, 130Ρ. 150.22: Μ.8 .3128); ; οὐδὲ γὰρ τὰ π., οὐδὲ τὰ ἁμαρτή- 
ματα κακίαι, καίτοι ἀπὸ κακίας φερόμενα 14. εἰν, 7. τ(ρ.47. 20; Μ "Ὁ. 

4924); τῶν ἁμαρτημάτων... αἴτια, ἢ τὰ π᾿ τῆς ψυχῆς καὶ αἱ διὰ σώματος 
ἐπιθυμίαι ΜεΙΠσ»ηρ.8.τδίρ.τορ.13; Μ.18.1720}; ἡ ψυχὴ ὅλη ἔπαθε τὰ 
τῆς κακίας π. Μᾶς. Δερ. ἤομ.2.τ(Μ.34. 4648); : 1. 4. βῴῳτῶ; ; ταῦτα δέ 
ἐστιν ὅσα ἐν ἡμῖν γινόμενα π. λέγεται, ἃ οὐχὶ πάντως ἐπὶ κακῷ τινι 
τῇ ἀνθρωπίνῃ συνεκληρώθη ζωῇ" ἦ γὰρ ἂν ὁ δημιουργὸς τῶν κακῶν τὴν 
αἰτέαν ἔχῃ, εἰ ἐκεῖθεν αἱ τῶν πλημμελημάτων ἦσαν ἀνάγκαι συγκατα- 
βεβλημέναι τῇ φύσει" ἀλλὰ τῇ ποιᾷ χρήσει τῆς προαιρέσεως, ἢ ἢ ἀρετῆς, ἢ 
κακίας ὄργανα τὰ τοιαῦτα τῆς ψυχῆς κινήματα γίνεται ΟΥΝΥ55. πηι. 

εἰ γες. (14.46.61); ὥσπερ διάφορα π. τῷ σώματι... «συμβαίνειν πέφυκεν, 
κἂν μὴ πάντα πᾶσιν μηδὲ πάντοτε ἐγγίνεται, οὕτω καὶ ἁμαρτιῶν διά- 
ῴορα π. πέφυκεν ἡμῖν ἐνοχλεῖν, κἂν μὴ πάντα παρὰ πάντων ἐπιτελεῖται 
μηδὲ πάντοτε" ὡς γὰρ κατὰ τὸ σῶμα ὁ μὲν ἧττον ὁ δὲ μᾶλλον τοῖς π. 
περιπίπτει, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἁμαρτημάτων ὁ μὲν πλείονα ὁ δὲ ἐλάτ- 
τονα ἁμαρτάνει. ἐπειδὴ τοίνυν νόμῳ τινὶ τὰ ἁμαρτήματα κρίνεται, εἴτε 
κατὰ τὴν φυσικὴν διάκρισιν εἴτε κατὰ τὰς δεδομένας ἔξωθεν διατάξεις, 
τοῦτο λέγει ὅτι πάντα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ π., ὁσάπερ νόμῳ τινὶ διακρινό- 
μενα ἐγγίνεσθαι ἡμῖν συμβαίνει... ἐπράττετο παρ᾽ ἡμῶν Ὑπάτ ΜΟρΞ. 
Εονι.7:5(0.123.12}',; Μι,66.808..,8); ἁμαρτία...εἰς ἀμετρίαν ἐκ- 
καλουμένη τὰ π, ΤὨά τ Κη: 2τ(2.60); τῶν γὰρ π. πεπαυμένων, οὐχ 
ἕξει. χώραν ἡ ἁμαρτία τ.(61); ἄλλα γάρ εἰσι τὰ π.) καὶ ἄλλαι εἰσὶν αἱ 
ἁμαρτίαι" τὰ π. εἰσί, ϑυμός, κενοδοξία, μῖσος.. ««καὶ ὅσα τοιαῦτα᾽ αἱ δὲ 
ἁμαρτίαι εἰσίν, αὗται αἱ ἐνέργειαι τῶν π. ὅτε τις ἐνεργῶς ποιεῖ αὐτά 

Ποτ.ἀοεὶ, τ (Μ. 88.1621Ὸ) ; 4. αϑϑοοίαιϊϑα τ σοτχυρίου τὰ χαμαι- 
πετῇ καὶ τὰ διαφθορᾶς...π. Τυβε. ἀτα].134.2(61.6.78ς 0); Μεῖῃ.Σν»:}.7.6 
(Ρ.77.14; Μ.18.13234}; φθοροποιοῖς π. Ὁιοπ. Ατ.6.}.3...τ2(Μ.3.4448); 
1δ.1.1.2(5564); ἀπ {Π8 ἤε5ῃι, Μαχιφι. Τα]. 47().90.4254); ἐμετείοτο 
ὙΏΡΘΙΘ π᾿ 15 αὐβεμξ, 85 ἴῃ ἴοι οὗ Ομβέ, {θα 15 αἷἰϑο ὕῸ (οτῖ- 
τυρίίοη, Οτ Ν γββιογ,εαίεεϊ τίρ.6ο. 5; Μ.45.454}; 5. ἀπᾷ ψ τ εν} 
ἡ δαίμονος φύσις ἐμπαθὴς οὖσα, μᾶλλον δὲ π. οὖσα ζῶν καὶ κινούμενον, 
πελάσασα ψυχῇ τὸ ἐν αὐτῇ π. κινεῖ, καὶ προάγει τὴν δύναμιν εἰς ἐνέρ- 
γειαν ϑγπθβ, ῥγουϊά,τοίρ.84.31,; Μ.66.1232.); δαίμονας εἶναί τινας 
τοὺς τοῖς π. ἀκολουθοῦντας καὶ τὰ π. ἡμῶν πολλάκις ἐπὶ τὸ κακὸν μετα- 
τρέποντας" ὅστις οὖν...βούλεται τοὺς δαίμονας ἀπελαύνειν, πρότερον 
τὰ π᾿. δουλώσηται. οἴου γὰρ ἂν πάθους τις περιγένηται, τούτου καὶ τὸν 
δαίμονα ἀπελαύνει. καὶ δεῖ κατὰ μικρὸν ὑμᾶς νικῆσαι τὰ π., ἵνα τούτων 
τοὺς δαίμονας ἀπελάσητε Γ᾿ῬᾺ]].ἢ. ἬΘΗ. ΤΊ. 21,(0ρ.77.11{{{; Μ.324.11780,0)}; 
Μακχ. ταν !.2. 31:(Μ. 9ο. 9930) οἶς. 8. ἁμαρτία; 6. οτίρίη ; ; ἃ, ἔτοσα ὙΠ ΠΙη 
πεπληρωμένος τῆς ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ἑαυτοῦ στάσεως τῶν π. ΟΥ.7ο. 
20,37(20; Ρ.378.20; Μ.14.6610}; στ, Τβαυμλ.ῥαη.Ον.ο(Ρ.22.1ς; Μ.10. 
τοϑολ) ; ἀαίπρ ἔσοια ἀἄδι, ας. Αερ.λοη:.5.2(}1.34.406}); Ὁ. ἔχοτα 
ψττμουί, Οἰειη ῥαεά,2.5(ρ.187.4; Μ.8.4524}); ΝῊ ἐχέγε.40(Μ.70.7814}; 
αἴσθησις ἐπιρεμβομένη τοῖς αἰσθητοῖς ὕλας κατὰ τῆς ψυχῆς τοῖς π. 
δίδωσι πρὸς τὸ βλάψαι ταύτην Ἰὰῥγασοί.](Μ.79.τού8})}; παντὸς πέφυκε 
πάθους ἄρχειν τὸ προσφυὲς αἰσθητόν. ἄνευ γάρ τινος ὑποκειμένου, καὶ 
τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς διὰ μέσης τινὸς αἰσθήσεως ἐπικινοῦντος πρὸς 
ἑαυτό, π, οὐκ ἂν συσταίη ποτέ. χωρὶς γὰρ αἰσθητοῦ πράγματος, π. οὐ 
συνίσταται. μὴ γὰρ οὔσης γυναικός, οὐκ ἔστι πορνεία Μαχ.αρ.5.31(Μ. 
οο.12600) ; πρὸς ἅπερ τὰ π, κεκτήμεθα πράγματα, εἰσὶ ταῦτα, οἷον, γυνή, 



πάθος 

χρήματα, δῶρᾳ, καὶ τὰ ἑξῆς Ἰα.ςαγ1!.4.40(..0Ο.1057}0}; πολλὰ π. ἐν 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κέκρυπται" τότε δὲ ἐλέγχονται, ὅταν τὰ πράγματα 
ἀναφαίνωνται, δύναταί τις μὴ ὀχλεῖοθαι ὑπὸ παθῶν ἐν τῇ τῶν πραγμά- 
τῶν ἀπουσίᾳ... ἐὰν δὲ ἀναφανῶσι τὰ πράγματα, εὐθὺς τὰ π. τὸν νοῦν 
περισπῶσι ἐδ.4.552.(Ἰο608}; 7. εἰξεςϑ ; ἃ. ἀατκοπίηρ οὗ [η6 υπμᾶοτ- 
βίϑηαέηρ, (Ἰ]επη.5.7.2.16{}.151.12; Μ.8.1012.); τοῦ ὑπὸ τῶν π. ἐμ- 
ποδιζομένου βλέπειν ἀλήθειαν Οτ,(εἰς,6.67(0.137.24; ΜΝ 1114 000); 
Με. ἐγηρ}.0.4{(ρ.118.17; Μ.18,1858); οὐδὲ π. ἔχοντα θεολογίας ἅπτε- 
σθαι 10. ΟἸ πη. ςεαἰ.27(Μ.88.το970)}; Ὁ. ργευθηοι οὗ νἱτίυε. ἀπα 
ΒρῚ [4] Ροδοα αὐ γὰρ αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, .. «ἐπειδὰν τῶν ἔξωθεν 
προσπιπτόντων π, ἡττηθεῖσαι προσδέξωνται τὰς ἐπιφορὰς τοῦ τῆς 
ἀνοίας ἐπικλύσαντος εἴσω. κύματος, εὐθέως τῆς εὐθείας ὁρμῆς ἐμποδί- 
ζουσι σκοτωθεῖσαι Με. ἢ, Ἐγηῃρ.4.2(Ρ.41.6; Μι1τ8.880}; Ὁῃγν5. οῦη. 5.5.2 
2. 70.(8.324Ε}; 8. ἤξδηος ἱποοιαρϑίθι!ς νἱτἢ 11{6 οὗ ρεγξεοιοι ἀπά 
ΡΙΆΥΨΕΙ ἐξαιρετέον ἄρα τὸν γνωστικὸν ἡμῖν καὶ τέλειον ἀπὸ παντὸς 
ψυχικοῦ π. ... οὐδὲ ἐκείνων τῶν θρυλουμένων ἀγαθῶν, τουτέστι τῶν. 
παρακειμένων τοῖς π. παθητικῶν ἀγαθῶν, λαμβάνει ὁ γνωστικός ΓΘ... 
δἰγιδιο(ρ.468.28,32; Ν΄.0.2064}); οὗτος ὃ τῷ ὄντι ἀγαθὸς ἀνὴρ ὃ ἔξω τῶν 
π΄. 1Ὁ.7.ττίρ.47.1; 4800); προσεύχον πρότερον περὶ τοῦ καθαρθῆναι. 
τῶν π. Ἐναρυ Ῥοηΐ.οΣγ. 37(}1.79.1176.)}; τέ βούλεται τοῖς δαίμοσι 
ἐνεργεῖν ἐν ἡμῖν γαστριμαργίαν... καὶ τὰ λοιπὰ π'; ἵνα παχυνθεὶς ὅ νοῦς 
ἐξ αὐτῶν, μὴ δυνηθῇ ὡς δεῖ προσεύξασθαι τὸ. Ξο(11778}; ὁρᾶτε, μὴ π. 
ὑμῖν ἐνοχλήσῃ.."λοιπὸν πρὸς τὰ π΄ διαμαχόμενος οὐ δύναται ὁρᾶν τὸν 
θεόν 1᾿)Ῥ41}}.κιπιοη. 1.25 (0. 1τι τς; Μ.34.τττός,0); ἄσχετος γεγονὼς ἐκ 
π., καὶ ἐπὶ τὸ ἁρπάζεσθαι πρὸς κύριον ἥξει ἐν τῷ προσεύχεσθαι ἘΜακ. 
«αρ.αἱ, χἹΒ(Μ.00.14410); οὐ καϑαρῶς δύναται προσεύξασθαι, ὁ φιλοκάλῳ 
π᾿... κρατούμενος {δ.22ο(14534}); 9. οὗ ἴῃς ἔρῃῃξ ἀραίϊηδὲ ραββίοης ; 
115 ἠξορδβιςν, Γ]βχη. οΙγ.7.12(ρ.52.8; Μ.0. 5000) ; 1.4.5. τ4(Ρ.τό9.6,το; 
Μ.ο.δτ)0-ὅ20 4}; Οτιλονη. 5.16 ἐπ 76γ.(ρ.45.22; Μ.13.3200);. (οῃεὶ, 
41ΡΡ}.8.25.3; κατὰ φύσιν ὁ νοῦς ἐνεργεῖ, ὅταν τὰ π, ἔχῃ ὑποτεταγμένα 
Μακ. καΥ}}.4.45 (ΜΆ. 00.1ο 570) ; τιδϊπίθιηδα ὈΥ δἀποαϊίοι ἀπ νίσζιθ 
θεραπεύεται δὲ πολλὰ τῶν π, τιμωρίᾳ καὶ προστάξει αὐστηροτέρων 
παραγγελμάτων... «ἔστι δὲ οἱονεὶ χειρουργία τῶν τῆς ψυχῆς π΄ ὁ ἔλεγχος, 
ἀπόστασις δὲ τὰ π. τῆς ἀληθείας ΟἸ]εια, ῥαδά,τ.8(0.128.76,; Μ.8, 
3288); τῆς ψυχῆς π., ὧν ἐπικρατοῦμεν τῇ ἀρετῇ Ἰ(.οἰν.τ.24{ρ.τοο.17; 
Μ.8.0ο8.); ἰα.φοά.5.4ο(Ρ.187.5; Μ,0.6450); τὴν ἄσκησιν τῶν θείων 
μαθημάτων, οἷς ἐκκαθαίρεται.. ψυχὴ νικῶσα τὰ π. ΜεΙΠ ςγηῃρ.0.4 
(ρ. 18,9; Μ.18,1854); ΤὨῺΔ],οδηΐ.2.13(Ν|.91,14370); ν. ἀγάπη; Ἐν 
ἈΒΟΘΌΟΑΙ ρυϑοῖίοθβ ὁ κρατῶν γαστρός, ἐλαττοῖ π. ΝΙ ρίγωμπαϊ, 
(}1.79.11454}; τοι βοή οα] οοταθαΐ, 4, θχόρε.24{ΜΠ|,70.7524); ἡσυχία, 
Ἰὰ ῥγαεςί, τί Μ,79.10730) ; ταπεινώσεως εἰσαγωγικῆς αὔξησις,. «παθῶν 

ἀλλοτρίωσις ]0.(Ἰ τη. 5 εα .27(}1.88.ττοδο); εἰσέ τινα ἱστῶντα τὰ π. 
τῆς κινήσεως, καὶ μὴ ἐῶντα προβῆναι εἰς αὔξησιν: καὶ εἰσὶν ἕτερα 
ἐλαττοῦντα, καὶ εἰς μείωσιν ἄγοντα. οἷον, νηστεία καὶ κόπος καὶ 
ἀγρυπνία, οὐκ ἐῶσιν αὔξειν τὴν ἐπιθυμίαν' ἀναχώρησις δὲ καὶ θεωρία 
καὶ προσευχή, καὶ ἔρως εἰς θεόν, ἐλαττοῦσιν αὐτήν Μαχ.οαγί!.2.47(Μ. 
90. 1ΟΎ00) ; ΟΠ ΔΠΟΥ͂ γίνεται γὰρ τοῦτο τοῖς ἀμελέστερον τῇ διανοίᾳ 
προσέχουσι τῇ ἑαυτῶν μετὰ τὴν τῶν π. ἐκκοπήν, ὥσπερ βλαστοί τινες 
παρακύπτειν ἄρχονται αἱ εἰκόνες τῶν παλαιῶν φαντασιῶν, αἷς εἴ τις 
δῷ χώραν... αὖθις εἰσοικίσει τὰ π. ἑαυτῷ ἐναγώνιον μετὰ τὴν νίκην... 
ἔστι γὰρ τῶν π. ἐξημερωθέντων, καὶ χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίειν δεδι- 
δαγμένων ἀμελείᾳ τοῦ τιθασεύοντος πάλιν ἐξαγριωθῆναι ΝΙῚ] Ἔχενε.37 
(λ1.70.7658); τὰ π. ταῖς συνεχέσι συντυχίαις παρακύπτειν εἰς φανερὸν 
κωλυόμενα, ἀλκιμώτερα γίνεται, καὶ ἡσυχίας εὐπορήσαντα...ἐπικίνδυ- 
νον τοῖς ἐν ἀρχῇ τῆς πρὸς αὐτὰ μάχης ἀμελήσασι ποιοῦντα τὸν πόλεμον 
εφαὐ μὲν γὰρ προσβολαὶ τῶν π. ἀπὸ εὐτελῶν ἄρχονται φαντασιῶν. ..τὰ 
δὲ τελευταῖα ἐπὶ μέγαν ἐξαίρεται ὄγκον...διὸ χρὴ τὸν ἀγωνιστὴν τότε 
παλαίειν πρὸς τὰ π., ὅταν, ὡς μύρμηξ, προσέρχωνται δέλεαρ τὴν 
εὐτέλειαν προσελόμενα, ἐὰν γὰρ ἐπὶ τὴν τοῦ λέοντος φθάσωσιν ἰσχὺν 
προελθεῖν, δυσκαταγώνιστα γίνεται 1, 40(7808,0); ναῇουβ τηοᾶδ5 
οὐ οομηθαῖ οὗ μὲν τῶν ἀγωνιζομένων, ἀποκρούονται μόνον τοὺς 
ἐμπαθεῖς λογισμούς" οἱ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ π. περικόπτουσι. καὶ ἀποκρού- 
εταῦ μέν τις τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς" οἷον, ἢ ψαλμῳδίᾳ, ἢ προσευχῇ... 
ἐκκόπτει δὲ τὰ π., τῶν πραγμάτων ἐκείνων περιφρονῶν, πρὸς ἅπερ 
αὐτὰ κέκτηται Μαχ,οαγ 4.48 (Νῖ,90.10 570,0); τὰ μὲν. σωματικὰ π, 
θηρίοις ἐοίκασι" πτηνοῖς δέ, τὰ ψυχικά" ἀλλὰ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ λογικοῦ 
δύναται ἀμπελῶνος ἀποτειχίζειν ὁ πρακτικός" οὐκέτι δὲ καὶ τὰ πετεψά, 
εἰ μὴ ἐν θεωρίᾳ πνευματικῇ γένηται, κἂν ὅτι μάλιστα ποιήσεται 
σπουδὴν πρὸς τὴν τῶν ἔνδοθεν φυλακήν ὙΜΑΧ καρ. αἱ, τ63(Μ.90.1440Ὰ}; 
ἄλλα τὰ σωματικὰ π., καὶ ἄλλα εἰσὶ τὰ ψυχικά" ἄλλα τὰ κατὰ φύσιν, καὶ 
ἄλλα τὰ παρὰ φύσιν. ὁ γοῦν τὰ μὲν ἀπωθούμενος, τῶν δὲ πρόνοιαν μὴ 
ποιούμενος, ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ φραγμὸν μὲν ὑψηλὸν..«κατὰ τῶν 
θηρίων ἱστῶντι, συνηδομένῳ δὲ τοῖς πτηνοῖς ἐσθίουσιν τὰς τοῦ λογικοῦ 
ἀμπελῶνος περιφανεῖς σταφυλάς 18.226(14564); βίχαρρ]α φαβίετ ψΏΠῸ 
ΡΑββίοηϑ ἅτε 511] 5!σμέ, Ἰογιάσεί. ττ. 2(Μ,88,17470); 10. ἀϑϑθαπιβά 
Δα ΒεαΙϑα ὃν Ομτϊδέ ὅπως καὶ τῶν π. τῶν ἡμετέρων συμμέτοχος 
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γενόμενος καὶ ἴασιν ποιήσηται Γι8ϊ.2αροἱ.13.4(Μ.6.4684); λόγος ...πάθη 
««(ἐἄται (]ἸοΙη. ῥαεά. τ τίρ.9ο.8; Μ.8.2404}; ὅ λόγος. «τῶν ἂν ἡμῖν π. 
ὑπισχνούμενος τὴν ἔασιν 1Ὁ.(ρ.90,18.; 2498); ἔστιν οὖν ὁ παιδαγωγὸς 
ἡμῶν λόγος διὰ παραινέσεων θεραπευτικὸς τῶν παρὰ φύσιν τῆς ψυχῆς π. 
1δ.1.2(0Ρ.93.9; 2564); τὰ ἡμέτερα π. ἰδιοποιούμενος Ἐλι5.4.5. το χ(ρ. 450. 
213 Μ.22.7251}); ἰώμενος τὰ ἀνίατα π. ΜασιΑερ δον. 5.27(Μ.34.4038); 
οἴ ΑἸ ἢ,.47γ.2.16(Μ.26.1814); ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ... «πάντα τὰ 
ἀνθρώπινα π. ἀναδέξασθαι χωρὶς ἁμαρτίας (οπεὶ..4.ΡΡ.7.43.4) σταυρῷ 
προσηλώθη ὁ ἀπαθής,..«ἵνα πάθους λύσῃ..«τούτους, δι᾽ οὖς παρεγένετο 
111:.18.8.12.33; Ὀϊοη Ατ,6.}.3.4.χτ(Μ.3.4418); Βα5.856].0γ.35.2(Μ.8ς. 
3714); τὰ δὲ ἀνθρώπινα π. καὶ φυσικὰ τῆς σαρκός, ἅπερ ὁ κύριος 
κατεδέξατο, πέφυκέ πως καὶ τὴν σάρκα καταμαραΐνειν.. «τὰ τοίνυν 
ἀνθρώπινα π΄. λυπεῖν οἶδεν τὴν φύσιν..«καὶ φθορᾷ ὑποβάλλειν, ὥσπερ 
ὦ κύριος παραπλησίως ἡμῖν πάντων μετέσχηκεν 1,δομί, ΒΝ ἐεὶ,εἰ Ἐπὶ, 
2(Μ.86.13370); 11. τοιηθαάϊθα [ὨτοιρῺ βϑοζαταθηῖθ: Ὀδριβπη τὸ 
δεῖν πάντας τοὺς διερχομένους τὸ μυστικὸν ὕδωρ ἐν τῷ βαπτίσματι, 
πᾶσαν τὴν τῆς κακίας παρεμβολὴν νεκρὰν ποιεῖν ἐν τῷ ὕδατι" οἷον τὴν 
πλεονεξίαν...τὸ κατὰ τὸν τύφον καὶ ὑπερηφανίαν π. ... ἐπειδή πως 
πέφυκεν ἔπεσθαι τῇ φύσει τὰ π., νεκρὰ ποιεῖν ἐν τῷ ὕδατι τ Ν γ88.Ὁ. 
ος.(Μ.44.364Ὰ}; ευσματιβὲ τῆς Χριατοῦ διαίτης μεταλαμβάνοντας... 
ἕνα καταργήσωμεν τῆς σαρκὸς ἡμῶν τὰ π΄ (Ιδτη, ῥακά. τ δ(ρ.ττς.20; Μ. 
8.201); 12. ἐχερ.: 0 4].5:24 οἵτινες τὴν σάρκα τοῦ Χριστοῦ, τουτέστι 
τὸ οἰκεῖον σῶμα... «ἐσταύρωσαν καὶ οἷον ἐνέκρωσαν ἀπὸ τῶν σωματικῶν 
π., καὶ οὐ μόνον τὸ σῶμα, ὅσον ἧκεν εἰς τὰ π., ἐσταύρωσαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ 
τὰ π΄ (Ἰεπι. ἐγ. 7(Ρ.197.6,; Μ.0.1458); Εχι14:0 στρατὸς Αἰγύπτιός 
ἐστι τὰ ποικίλα τῆς ψυχῆς π., οἷς καταδουλοῦται ὁ ἄνθρωπος...τὰ δὲ 
περὶ τὰς ἡδονὰς π., οἱ ἵπποι νοείσθωσαν ατι Ν γ85.».Μος.(Μ.44.3610).Ψ 

Β, (Π60].; 1. ἀΡϑθηξ ἔγοτα (οί; ἃ. ἰῃ ββῆ. τὸ ἔξω παντὸς π. εἶναι 
τὸν θεόν Οτ(εἰς.6.6π(ρ.156.6; Μ.11,13070}; τὸ δὲ θεῖον...οὐ δόξης 
ὀρέγεται, οὐκ ἐπιθυμεῖ. ταῦτα γὰρ π. ἐστί, π. δὲ τὸ θεῖον ἀνεπίδεκτόν 
ἐστιν Αἀαχὴ ἀΐαὶ.4.τά(ρ.τ70.10; Μ.1τ.18204}; τὸ δὲ θεῖον παθῶν [ν.1. 
κακῶν} ἀσύμπλοκον. οὐκ ἄρα γένεσις...χαίρει δὲ ὁ θεὸς τῇ σωφροσύνῃ, 
παθῶν ἀνεννόητος ὧν Μεῖῃ. νη. διτό(ρ,τοῦ.ο; Μ.18. 1608); στ Ν 85. 
ῥγογΟἿγ.(ρ.134.14; Μ.46.2410); ἘΡΡίρῃ,ἦαόν.7)6.35(ρ.384.28; Μ,,42. 
5884); ὕγγοίησιεῖρση.(5..683Ε); Ρχοο]. ΟΡ ψάγηιτοίρ.192.1; Μ.ός. 
8650) οἱζ, 5, ἀνεπίδεκτος; Ὁ. ταῦ, οοτίδίπ βουρξωαταὶ οχργθββίοηβ 
ὀργὰς καὶ ἀπειλὰς μὴ π. θεοῦ τις ὑπολάβῃ παρὰ “Εβραίοις λέγεσθαι 
(Ιετα. ον, 5. χ1(Ρ.371.10; Μ.9.1048); ὀργὴν..«ὀνομάζομεν θεοῦ, οὐ π. δ᾽ 
αὐτοῦ αὐτὴν εἶναί φαμεν Οτοὔεἰς.4.72(0Ρ.341.9; Μεγ, Σ͵41Α}); 14. ζόην. 
18.6 τη: 76} .(ρ.1τ60.13; Μ.13.41178) αἱ.; οὐδὲ γὰρ π. ἐστὶν ὁ ζῆλος ἐπὶ 
θεοῦ ζῃγγ8. ἤεηειγερ. 5(1.2584); 10.Ὁ, ξιο.τ τ(Ὁ1.94.702.Ὰ); 2. ποῖ ἰη- 
νοϊνοα ἴῃ ρεπεζϑιοῃ οὗ ϑοὴ οὐ δεῖ τὴν τοῦ θεοῦ γέννησιν παραβάλλειν 
τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει, ....ἢ ὅλως τι π. σημαίνειν τὴν γέννησιν ΑἸῊ. 4». 
τ.28(Μ.26,60Ὰ) ; λόγος δὲ καὶ σοφία ...οὔτε κατὰ πάθος ἐστὶ γέννημα 1δ. 
(608); τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ γέννημα οὐκ ἔστι π. ... δέδεικται δὲ καὶ ἰδίᾳ νῦν ὅ 
λόγος οὐ κατὰ πάθος γεννώμενος ἐδ (690); 1τ6.χ.16(Μ.26.458); εἰ δὲ π' ἐν 
θεῷ γεννῶντι φοβεῖταί τις, ἔστι καὶ κτίζοντος φοβηϑῆναι κίνησιν, καὶ 
κάματον....εἰ δὲ ταῦτα οὐ πρόσεστι θεῷ, οὐδὲ π. ἐν τῷ γεννᾶν ΤἩλάγτη. 
([Β65.)} μη (τ τό. ; Μ.29.760 4}; ἀοοίχίπα εἰαθοσχαϊδα ἰῃ σοῃ- 
ττόνεσϑν Ῥ ΙΓ ΑΘΈΠΙ5 ; μ15 οοη θηίοη: εἰ μὴ εἴκει ἡ ἀγέννητος φύσις 
γενέσει, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ λέγεται" εἰ δὲ εἴκει γενέσει, τὰ τῆς γενέσεως π. 
τῆς ὑποστάσεως τοῦ θεοῦ εἴη ἀμείνω Αξτισγηιτᾷ ἀρ. ἘΡΙΡΗ αδν. 76.531 
(Ρ.379.20; Μ,42.5770); [158 τεξαϊατ!οη: π᾿ ὅλως ἐν θεῷ διηγεῖσθαι 
ἀσεβέστατον" εἴσω γὰρ π. οὐδ᾽ ὅλως περιέχεται τὸ θεῖον, ἀνωτάτω [δὲ] 
ὃν τῶν τοιούτων τῶν ἐν ἡμῖν εἰς μεριστικὰς ἐννοίας ὑποπιπτόντων, κατὰ 
πάντα δὲ τρόπον ὁ Ἀετίου λόγος ἀνατραπήσεται...ἐν ἡμῖν γὰρ κατά τι 
μέρος τὸ θέλειν ἐστὶ π.,...«ὅσον δέ ἐστιν ἐν ἐμοὶ παθητικῶς συνεχόμενον, 
τοσοῦτον ἐν τῷ θεῷ ἀπαθῶς ἐστιν ὑπάρχον ἘΡΙΡΗ ἀαον.76.3τ(Ρ 0.370. 
31-280.4; 5770); π. γεννῶμεν καὶ γεννώμεθα..«ἐν θεῷ δὲ οὐδὲν τούτων 
ἐν τῷ τὸν υἱὸν γεγεννηκέναι ἐνυπῆρξεν...ἐν ἡμῖν τοῖς ἐν π. γεννῶσί τε 
καὶ γεννωμένοις π. ἐστὶ δεύτερον ἐν τῷ κτίζειν καὶ πάσχομεν ἐν τῷ 
γεννᾶν τε καὶ γεννᾶσθαι, θεὸς δὲ ὁ παρ᾽ ὑμῖν κτίστης καὶ οὐ γεννήτωρ 
ἐπινοούμενος, ᾧ διὰ μὲν τὸ γεννᾶν ἀνατρεπτικῶς τὸ π. παραφέρετε, ἵνα 
τὴν υἱοῦ γνησιότητα ἀρνήσησθε, λήθῃ δὲ παραδιδόατε τὸ ἐπὶ τῷ κτίζειν 
π᾿» ὅπερ καὶ αὐτὸ ἐν θεῷ οὐ π. ὑπάρχει (μὴ γένοιτο). οὔτε γὰρ ἡμεῖς π. 
αὐτῷ προσάπτομεν, ὁμολογοῦντες αὐτὸν κτίστην ὄντα τῶν ἁπάντων, 
οὖδὲ πάλιν π΄ ζἕτεργον περὶ αὐτὸν διανοούμεθα ἐννηκότα τὸν Ρ μεῦα, γεγέεννη 
ἀληθινὸν υἱόν...ἀχρόνως ὁμολογοῦντες. διὸ τὴν φύσιν αὐτοῦ γινώσκομεν 
ἀκατάληπτον οὖσαν καὶ πι μὴ συνεχομένην ἐδ. (ρ0.38ο.21--38:.3; 5808--Ὁ); 
19.76.44{Ρ.308.21Η΄. ; 6124.,8); 3, ἀϊξοιιββίοῃ. ἤονν ἔα πάθος γα ἴῃ“ 
νοϊνεά ἴῃ ἴπο. ἡ τροπὴ τοῦ ἡμετέρου σώματος π. ἐστίν. ὁ δὲ ἐν τούτῳ 
γεγονὼς ἐν π. γίνεται" ἀπαθὲς δὲ τὸ θεῖον. οὐκοῦν ἀλλοτρία περὶ θεοῦ ἡ 
ὑπόληψις, εἴπερ τὸν ἀπαθῇ κατὰ τὴν φύσιν πρὸς κοινωνίαν πάθους ἐλθεῖν 
διορίζονται.. «τὸ π᾿ τὸ μὲν κυρίως, τὸ δὲ ἐκ καταχρήσεως λέγεται. τὸ 
μὲν οὖν προαιρέσεως ἁπτόμενον καὶ πρὸς κακίαν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς 
μεταοτρέφον ἀληθῶς π΄. ἐστί, τὸ δ᾽ ὅσον ἐν τῇ φύσει κατὰ τὸν ἴδιον 
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εἱρμὸν πορευομένῃ διεξοδικῶς θεωρεῖται, τοῦτο κυριώτερον ἔργον ἄν 

μᾶλλον ἣ π. προσαγορεύοιτο, οἷον ἡ γέννησις, ἢ αὔξησις..«τίνος οὖν 

λέγει τὸ μυστήριον ἡμῶν ἦφθαι τὸ θεῖον ; τοῦ κυρίως λεγομένου π., ὅπερ 

κακία ἐστίν, ἢ τοῦ κατὰ τὴν φύσιν κινήματος; εἰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς 

ἀπηγορευμένοις γεγενῆσθαι τὸ θεῖον ὃ λόγος διϊσχυρίζετο, φεύγειν ἔδει 

τὴν ἀτοπίαν τοῦ δόγματος..-εἰ δὲ τῆς φύσεως ἡμῶν αὐτὸν ἐφῆφθαι λέγει 

ἧς καὶ ἡ πρώτη γένεσίς τε καὶ ὑπόστασις παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἔσχε, ποῦ 

τῆς θεῷ πρεπούσης ἐννοίας διαμαρτάνει τὸ κήρυγμα, μηδεμιᾶς παθη- 

τικῆς διαθέσεως ἐν ταῖς περὶ θεοῦ ὑπολήψεσι τῇ πίστει συνεισιούσης ; 

οὐδὲ γὰρ τὸν ἰατρὸν ἐν π. γίνεσθαι λέγομεν, ὅταν θεραπεύῃ τὸν ἐν π. 

γινόμενον: ἀλλὰ κἂν προσάψηται τοῦ ἀρρωστήματος, ἔξω π. ὁ θερα-. 

πευτὴς διαμένει. εἰ ἡ γένεσις αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν π. οὐκ ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν 

τὴν ζωήν τις π. προσαγορεύσειεν, ἀλλὰ τὸ καθ᾽ ἡδονὴν π. τῆς ἀνθρωπίνης 

καθηγεῖται γενέσεως... εἰ οὖν ἡδονῆς μὲν ἡ γένεσις ἠλλοτρίωται, κακίας 

δὲ ἡ ζωή, ποῖον ὑπολείπεται π., οὗ τὸν θεὸν κεκοινωνηκέναι φησὶ τὸ τῆς 

εὐσεβείας μυστήριον; τ Ν γ55.0γ.οαἰδεί το(ρ.67.τῇξ.; Μ.45.408-Ὁ} 2 4. 

Ἐπη.θ(2 Ρ.137.2 Εν; Μ.45.7218,0}; 4. ΟΠ υβι᾽5 ἐγθθάοιηι ἔχοσα ῬΑ ββίοτιβ 

υἱὸς..-«ἀπόλυτος εἰς τὸ παντελὲς ἀνθρωπίνων π., διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 

μόνος κριτής, ὅτι ἀναμάρτητος μόνος ΟἸεπλ.ῥαφά.τ.2(Ρ.91.27; Μ.8. 

2520); ΑἸἢ..4γν.3.41(Μ.26.4124}) οἷξ, 5, ἀληθής; {Ὁ.3.32(3028) οἷξ, 8, 

ἅπτω; οὐδὲ γὰρ ὡς π. ὑπομένων ζηλοτυπίας, χωρήσει κατὰ ἐχθροῦ... 

ἀλλ᾽ ἐλεύθερος ὧν παντὸς π. ἀνθρωπίνου ἅτε θεὸς ἑαυτὸν κινήσει πρὸς 

ἄμυναν...δάκρυον γὰρ ἐξέχεε, καὶ κάματον ὑπέμενε σωματικόν, τὰ τι. 

οὐκ ἀκουσίως ὑπομένων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐξουσίας τῷ σώματι ἐπιτάττων ΤΒΑΤ, 

ἨδχδοΙ.15.42::τ3(Μ.18.13360}; σωτὴρ... κατ᾽ οἰκείωσιν οἰκονομικὴν εἰς 

ἑαυτὸν...τὰ τῆς ἐδίας σαρκὸς ἀναφέρει π. Οντ,ερ.3ο(ρ.14.12; 55.188); 

Β., τοῦ, Ἡ, ΟΒμοβέ π, καὶ ἀδυναμία ἐν τῷ ἑνὶ ἁγίῳ πνεύματι οὐχ 

εὑρίσκεται Ὀϊᾶντη. Ττίνι,2.3(Μ.39.471}}. 

111. Ῥαςείοη οἱ ὈΠγιβί; 
Α. ἴῃ ρεῃ. ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν εἶναι τοῦ π. τοῦ θεοῦ μου ἴρτι. 

Κοηι.6.3:; ὃ πατὴρ τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν καὶ ἐν τοιούτοις π. ἀληθῶς γεγονέναι 

δι᾿ ἡμᾶς βεβούληται Τυβῖ, αἰαῖ, τος.8(}.6,720Α); οοπτγαβιοα τχτἢ 5 οτ- 

ἴὴρ5 οὗ 5018 οὗ Ζρὺβ ἴῃ ρᾶρϑῃ την! βοΐορν, 14, χαῤοῖ.52.4(Μ.6.3618); 

ὃ λόγος..ὕπνωσε τὴν ἔκστασιν τοῦ π. Μεῖῃ.γ!.3.8(0.35.13; Μ.18. 

134}; 85 νοϊππῖαυν τὸ π. ἑκούσιον (ῆγνπ,ἠἤο»η.50.3 ἴῃ. [0.(8.2978); 

ἦι 55.2(8.3245}; τεῖ. οσοπίτονεχθυ ΙΓ ῬΑ τ ρα ββίδῃβ. ἑνὸς {θεοῦ 

ὁμολογουμένου, τοῦτον ὑπὸ πάθος φέρειν Ηρρ. Νοξί.2(ρ.237.28; Μ.το, 

βοςο); σ᾿ ΗΙρρ.λαον.8.1ο(ρ.238.20; Μ.16,33674); τοῦτον πάθει ξύλου 

προσπαγέντα.. «τοῦτον τὸν τῶν ὅλων θεὸν καὶ πατέρα εἶναι λέγει Κλεο- 

μένης ἰδιο.το(ρ.245.6; 33188); οἴ ΕΡΙΡΕ ἤαεγ.57.2(ρ.346.16; Μ.41. 

9978). , 
Β.. 45 πιϑαμϑ οὗ Ξαϊναϊίοι τὸ σωτήριον τοῦτο μυστήριον, τοῦτ᾽ ἔστι 

τὸ π. τοῦ Χριοτοῦ Ταβὶ. Φα].74.3(Ν1.6,6408); αὐτὸς γὰρ τῷ ἰδίῳ π. 

ῥυσάμενος ἡμᾶς ἀπὸ σκανδάλων καὶ ἁμαρτιῶν (]ετη, ῥαδά.2.8(ρ.203.7; 

Μ.8.4884); ἐπεὶ... Κέλσος ὀνειδίζει τῷ σωτῆρι ἐπὶ τῷ π. ὡς μὴ βοηϑη- 

θέντι ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἢ μὴ δυνηθέντι ἑαυτῷ βοηθῆσαι, παραθετέον ὅτι τὸ 

π. αὐτοῦ ἐπροφητεύετο μετὰ τῆς αἰτίας, ὅτι χρήσιμον ἦν ἀνθρώποις 

τὸ ἐκεῖνον ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν ΟΙ«(εἶπ.χ.πα(ρ.του.4,6; Μ.11.1600); 

τὸ σωτήριον π. ῬΆ11.» ΟἸγν5.2ο(ρ.120.15; Μ.47.72); Ογτ.Ζαεὶ τοοί3. 

Ἴ028); π. κόσμου καθάρσιον ῬτοΟ], ΟΡ ογ.ττ.Δ(Μ.δε.78 50). 

ΓΟ. 85 ἐπάιχεά ἴπὶ μυϊήδῃ, ποῖ ἀϊνίπε, παῖατε ; 1. ἴῃ ρθη. εἰ γὰρ ὁ 

Παῦλος ἔφρασε, τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταυρῶσθαι, σαφῶς εἰς τὸν 

ἄνθρωπον ἀφορῶν, οὐ παρὰ τοῦτο δεήσει π. τῷ θείῳ προσάπτειν Ἐπῖ. 

η Ρν.δι22(Μ.18.6810}; εἴ τις τὸν. «υἱὸν τοῦ θεοῦ ἐσταυρωμένον 

ἀκούων, τὴν θεότητα αὐτοῦ...π. ... ὑπομεμενηκέναι λέγοι, ἀνάθεμα 

ἔστω ϑ'γηινυδίγηιια ἀπαϊἦ.13; ὃ υἱός, παθὼν ἐξ ἀσθενείας, τουτέστιν, 

ἐκ τῆς σαρκικῆς συμπλοκῆς" καὶ παραιτούμενος τὸ π.) ὡς ἄνθρωπος" 

ζῶν δὲ διὰ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως ΑἸὮ ὗε. ε ε..4γ.2τ(Μ.26.1το244}); 

οὔτε τὸ παθεῖν τὸν μονογενῆ ἐν σαρκὶ π. περιποιεῖται τῇ αὐτοῦ θεότητι 

ἘΡΙΡΗ.μαεν.76.3ο(ρ.393.1; Μ.42.6ο1Ὰ}); διὰ τοῦτο...ἐν τῷ π. πολὺ τὸ 

ἀνθρώπινον αὐτῷ προσάπτουσιν, ἀπὸ τούτου δηλοῦντες ὅτι ἀλήθεια 

τὰ τῆς οἰκονομίας (Ὠγγ5.᾿ο»:,62.2 νη 70.(8.31710); οὐχ ὅτι πάντως 

αὐτὸς ὁ ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν γεννηθεὶς λόγος ἀπέθανεν, .. ἀλλ᾽ ὅτι ἐνωθεὶς 

τῇ σαρκί.. «αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν οἰκειοῦται τὸ π. ὕγτ,6Ρ.το(ρ.ττο.τ6; 

52,334}; φρίξον τὸ π. τοῦ ἑκουσίως παθόντος σαρκί, ἀπαθοῦς ὄντος 

ϑεοῦ λόγου Ῥτοο!ΟΡ ογ.1τ.2(Μ.65.7840); 2. οὐἱμοᾶοχ νῖονν ἀδξεπαεᾷ 

ἴῃ σοπίτονετου ΜΠ ΑΡΟΠΠπϑυίαηβ, ΑΡΟ]]. : ἄνθρωπος οὖνιξσταυρώθη 

ὑπὲρ ἡμῶν; ΟΥἴ.: ψιλός, οὔ: ἀλλὰ θεὸς ὧν ὁ τοῦ θεοῦ υἱός, βουληθεὶς 

σταυρωθῆναι ὑπὲρ ἡμῶν, ἥνωσεν ἑαυτῷ σῶμα ἔμψυχον λογικόν, τὸ 

δυνάμενον σταυρωθῆναι μετὰ ἑκουσίου π. ΑΡΟ]].: διὰ τί λέγεις, 

σταυρωθῆναι μετὰ π.; ἄλλο ἐστὶ σταύρωσις, καὶ ἄλλο π. τ ΟΥ1}. ὅτι 

σῶμα ἔμψυχον σταυρωθῆναι δύναται, παθεῖν δὲ ἑκουσίως οὐ δύναται, μὴ 

ὃν ἔμψυχον λογικόν. καὶ τοῦτά ἐστι τὸ ἀσέβημα τῶν λεγόντων, ὅτι 

ψυχὴν οὐκ εἶχεν. τοῦ γὰρ σώματος μὴ δυναμένου αἰσθηθῆναι ἑκουσίου 

π. ἄνευ ψυχῆς, ἀνάγκη τὸν λόγον ἀντὶ ψυχῆς ὄντα παθεῖν, ἣ μηδ᾽ ὅλως 

εἶναι αἴσθησιν π. ἑκουσίου... ἑνώσας ἑαυτῷ σῶμα τὸ δυνάμενον παθεῖν' 
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ὡς. εἶναι τὸ π. τῆς οἰκονομίας, καὶ οὐχὶ τῆς φύσεως τοῦ λόγου ΤΑΙ.. 

ἀϊαὶ. Τνῖρη.4.5,4(Μ.28.12530,0}; αὐτοῦ πάθος τὸ π. οὐ τῇ φύσει (ἀπαθὴς 

γὰρ ἡ φύσις), ἀλλὰ τῇ οἰκονομίᾳ τῆς ἑνώσεως. διὰ γὰρ τὸ π. καὶ ἡ 

ἕνωσις" καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τὸ π. 1δ.4.4{12564); ἅπας γὰρ αὐτῷ 

[Ξς. ΑΡΟΙΙπατίι.5] τῆς λογογραφίας ὁ σκοπὸς πρὸς τοῦτο βλέπει, τὸ 

θνητὴν τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τὴν θεότητα, καὶ οὐχὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ τὸ π, 

δέξασθαι, ἀλλὰ τὴν ἀπαθῆ..-φύσιν πρὸς πάθους μετουσίαν ἀλλοιωθῆναι 

ΟΥΝ γ85..4Ρ01}.5(Μ.45.11328); εἰ οὖν τὸ θεῖον οὔτε γεννήσεως, οὔτε 

ἀναστάσεως δέεται, δηλονότι καὶ τὸ π., οὐχ ὡς τῆς θεότητος πασχούσης, 

ἐπιτελεῖται, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῷ πάσχοντι οὔσης, καὶ διὰ τῆς πρὸς τὸν 

πεπονθότα ἑνώσεως, τὸ ἐκείνου π. οἰκειουμένης 1δ.54{12560). 

Ὁ. εβεοῖς (Ξαἰνατίοη, ν. 11Π1.Β 5Βυρτα) ; 1. τεῖ. Ὑμυσοῃ τῇ προωρι- 

σμένῃ...εἰς δόξαν παράμονον, ἄτρεπτον ἡνωμένην καὶ ἐκλελεγμένην ἐν 

π. ἀληθινῷ ἐν θελήματι τοῦ πατρὸς καὶ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 

τῇ ἐκκλησίᾳ Τρτι.ΕΡΠιρτοειη. ; ἀφ᾽ οὗ καρποῦ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ. «αὐτοῦ π. 

14. δ᾽ γ}»Ὁ.1.2; ἐκκλησίᾳ..«εἰρηνευούσῃ ἐν σαρκὶ καὶ πνεύματι τῷ π. 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Ἰᾶ. Ττμ]] Ρτόετα. ; ἐδ.11.2; 2. τερτοάισιοη οὗ Ῥαββίου 

ἴῃ (τι βιίδηβ διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐὰν μὴ αὐθαιρέτως ἔχωμεν τὸ 

ἀποθανεῖν εἰς τὸ αὐτοῦ π., τὸ ζῆν αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν Τρὰ αρη.5. 

2; τίνος ἕνεκεν...οὐ μιμούμεθα αὐτοῦ τὰ π. (οησὶ. Αβῥ.5.5.4; 5. (ἢ 

Ῥὶαν οὐ ποχάβ) βα)θστίοη οὗ (πε μαββίοηβ ἐλευθερῶσαι τὰς ψυχὰς 
παθῶν ἐβουλήθη...τούτῳ τὰ π. τῷ σχήματι ἤμβλυνται, π. παθῶν διὰ 

τοῦ παθεῖν γενόμενος...οὐδὲ ἀλγυνθεὶς ὑπὸ πάθους" οὔτε γὰρ π. ὅλως 

αὐτὸν ἐξέστησεν ΜεΙΗ. ΡονΡλ.3(ρρ.5οὅ.20-507.2; Μ.18.4018,0); διὰ 

πάθους σώζει τοὺς τὰ π. ἔχοντας τοῦ θανάτον ῬΡΙΊΡΗ, ἤαεγ.16.39(Ρ.393. 

5; Μ.42.6ο14}); Ὑβάτ.ς.τοϑ: 268.(1.1380); τῷ παλαιῷ π. τῶν πρωτο- 

πλάστων ἀντεισήχθη τὸ νέον π. Χριστοῦ" καὶ ὁ παθὼν Ἀδὰμ ἐκεῖνος, 
διὰ τοῦ θείου π. τοῦ νέου Ἀδὰμ ἀνακέκληται Ἰάῥεμίαϊ. (5.130); 8ον. 
ἀπῖιαρ. καὶ, ΤΡεν.4:τ(0.71.17}; 4. οἴπει εἴθοίβ τὸ π᾿, ὅ ἐστιν ἡμῶν 
ἀνάστασις Τρτι. 5» }7η.5.3; ὁ Χριστὸς...«ἐβαπτίαθη ἵνα τῷ π. τὸ ὕδωρ 

καθαρίσῃ ἰΔ.ΕΡ}..18.2; τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεσθαι τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 

καὶ τῇ τοῦ γενομένου π. αὐτοῦ οἰκονομίᾳ Τί (ταὶ. 30.3(Ὁ.6. 5408); 

οἵ, ρακεῖο ἐἼιις ἐχρενρεξαειίο εεὶ ἀοννείεντμνι ἀϊδειρμίογωνι, Ἰτειι. 
μαδν.4.22.1(}1.7.10414}; πεπλήρωκεν τὸ π΄. τοῦ κυρίου ἡμᾶς μὲν εὐωδίας, 
"Εβραίους δὲ ἁμαρτίας Ο(Ἰετη. ῥαεά,2.8ϑίρ.το5.τῇ ; Μ.8.4680); τὰ ξύλον 

τοῦ π᾿ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐλθὸν εἰς τὸν λόγον πεποίηκεν τὸν ἄρτον αὐτοῦ 

[ἰ-ς, Εἰ ἀοςετίπο] γλυκύτερον Οτλον.10.2 ἐπ 7εν.(Ρ.12.24; Μ.13. 
3608); τῷ καιρῷ τοῦ σωτηρίου π. ἔμελλεν ὁ τύραννος 5ς. εν }}} 

καθαιρεθήσεσθαι ἰᾶ. ἔγ.90 τη: [0.(ρ.553.13). 
Ε. τεῖ, ΒΜΥ ταύτην δὲ εἶναι τὴν θεοτόκον πιστεύειν ἀκόλουθον ὅτι 

μηδὲ ἀπελείφθη τοῦ τπι.; ἀλλ᾽ ἵστατο παρὰ τῷ σταυρῷ ϑεν. Απῖ,7έ6ς. 

(ρ.81ο.2; Μ.46,6334). 
Ἐ. τοῦ. διςδτῖϑξ εἴ τὸς ἐν ἀλλοτρίᾳ γνώμῃ περιπατεῖ, οὗτος τῷ π. οὐ 

συγκατατίθεται ἵρτι. ῬμΙϊαά.3.3; τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας, ὃν εἰς 

ἀνάμνησιν τοῦ π. ... ὁ κύριος ἡμῶν παρέδωκε ποιεῖν Τυϑῖ, ἀΐαὶ,4τ.(Μ. 

6.5648); 1δ.117.3(7450). 
Ὁ. ἴὰ βουρτασα; 1. ἴγρε5 δηα βϑτηθο 8 : ῬΆΒΟΠΑΙ ἰαταρ, Τυβι. ταὶ, 

40.3(41.6.5610}); τουομίπρ' οὗ Ἰδοο 5 {ΠιρΉ,, ἐδ.125.5(7688) ; βαογῆσε 

οὗ ἰβαᾶς, Οἱδιη ῥαθά, τ. (ρ.1ο4.2; Μ.8.2778); ο1}, 1δ.2.8(ρ.το4.23; 

468); 2. ἐχερ.: 5.21: 17}, ἐν σαρκὶ οὖν αὐτοῦ μέλλοντος φανεροῦσθαι 

καὶ πάσχειν, προεφανερώθη τὸ π. Βαγη.8.1; Δαυεὶδ εἰς τὸ π. καὶ τὸν 

σταυρὸν ἐν παραβολῇ μυστηριώδει οὕτως εἶπεν... Τ7υβε.41α].07.3(ΜΜ.6. 

ἼοςΑ); ἔδιτος.2(7214); (6π.49:11 τὸ γὰρ 'πλύνων τὴν στολὴν αὐτοῦ ἐν 

αἴματι σταφυλῆς᾽ προαγγελτικὸν ἦν τοῦ π. οὗ πάσχειν ἔμελλε, δι᾽ 

αἵματος καθαίρων τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ Ἰὰ. ταῤοὶ,32.7(Μ.6.3808); 

15.53:}, ἰ4.41α].ττ4.2(Μ.6.740Ὰ)}; Ῥτ.1: τοῦ!., ΟἸεμη. ῥαφά.τ.τοίρ,146. 

τ; Μ.8.364λ); [μδν.14: 5: Ηῖ. τοῦ σωτηρίου π. περιέχει τὸν τύπον ὙΠατ, 

4μ.10 τη. Γ,ευ,(τ.τ05). 
Η. ἴπ ᾿ταχρ. 8η 4 ΟἴΠΘΥ δ00]. ΟὈβεγνδηοα ἡ νηστεία ἡμῖν προστέ- 

τακται.. «ὅπως ὁμολογήσωμεν εἰς ἡμῶν σωτηρίαν {γενόμενον τὸ 

τοῦ κυρίου π. ἘΡΙΡΕ ἐν. β4,2:2(Ρ.523.2; Ν.42.8284); παρασκευὴν προσ- 

ἐταξεν ἡμῖν νηστεύειν..«διὰ τὸ π. (η5ὶ..4,Ρ}Ρ.5.14.20; τὴν μεγάλην 

ἑβδομάδα πᾶσαν... ἀργείτωσαν οἱ δοῦλοι, ὅτε ἡ μὲν πάθους ἐστίν... καὶ 

χρεία διδασκαλίας, τίς ὁ παθών ἐ}.8.33.3; ΠΟΙ ΓΩΕΤΔΟΤΑΤΙΟΏ ἴῃ ΒΟΙΏΒ 

ῬΙασαβ οἢ βᾶπηθ ὅδν 85 Ἐθβασγεοιοη κατ᾽ αὐτήν γε τὴν τοῦ σωτηρίου 

π. ἡμέραν, ἐν ἦ καὶ τοῦ π. καὶ τῆς δεσποτικῆῖς ἀναστάσεως τὴν μνήμην 

πανηγυρίζομεν ΤΗΓ αὐεεί. (0.227.4.; 4.932); ἡνίκα μὲν τὸ σωτήριον π. 

ὑπὲρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ὁ δεσπότης ὑπέμεινεν, ἠθύμει λίαν ὁ 

τῶν..«ἀποστόλων χορός. οὐ γὰρ ἤδεσαν ἀκριβῶς τὸν τοῦ π. καρπόν, 

ἐπειδὴ δὲ ἔγνωσαν τὴν ἐντεῦθεν βλαστήσασαν σωτηρίαν, εὐαγγέλιον 

ἐκάλεσαν τὸ τοῦ π. κήρυγμα... «οἱ δὲ πεπιστευκότες...«ἑορτάζουσι τοῦ π. 

τὴν μνήμην, καὶ τὸν θανάτον καιρὸν δημοθοινίας ἔχουσι καὶ πανηγύρεως 

ἀφορμήν Ἰᾶ,εῤ.64(4.1ττ6) ; εἰξοτγβευθ τῃ6 ἔνο τὰ αἰ ΒΕ Πρι 5Πεὰ ἡ τοῦ 

σωτηρίου π. ἡμέρα, καὶ νὺξ ἱερά, καὶ ἡ τῆς ἀναστάσεως ἑορτή [1δεἰ 80. 

ΟΕΡΕ ((ο)αεί. (40 Ὁ .τ.1 Ρ.187.15; Η.2.233Ε}; τὰς τοῦ σωτηρίου π΄ 
« , 3 ᾿ 5" ΄- } ᾿ ᾿ Υ 

ἡμέρας ἐν νηστείᾳ καὶ προσευχῇ καὶ κατανύξει καρδίας ἐπιτελοῦντας 



; , παιγνιάζω 

χρὴ τοὺς πιστοὺς περὶ μέσας τῆς περὶ τὸ μέγα σάββατον νυκτὸς ὥρας 
ἀπονηστίζεσθαι . (Ἴ Υ]] απιβο; τῇ δὲ τοῦ π. ἑβδομάδι ξηροφαγία 
νενομοθέτητο, οὐ μέντοι προηγιασμένων τελετή 70.}).74}.5(Μ0ς. 600). 

Ι. ποβί., χεῖ. Ῥδββδιθιν οὗ δϑοπβ, [τεπ,ἤογ.2.17.6,)(}1.7. 
641-Ο); “Ῥαββίοπ' οὗ Βορῇῆϊα σομίγαβεεα υνἱτἢ Ῥαββίοῃ οὗ (Ἠγίϑε, οἷ, 
πέφμο Οἠγδι ῥακεῖο εἰς. δεὶ ῥαξεϊομὶ ἀδομῖδ, πόφμθ ἐμ οὐ ηί ΠΣ 
ᾳεία. δον ἐμῖηε ράσο εδὶ ραδεϊόμεμι ἀϊςεοϊίτομῖς δἰ ῥεγα τ οηΐς, 
Ζα μὲ ῥρεγτοϊταγοίμν ρθε φῦ ραϊτοεϑαϊεν εἰ σον ρὲ Σ ἀομεῖμς από 
ποϑίον Οἠγίξις ῥασϑμς 6εὲ ῥαδοιοηθηξ υαἰἑάαηι, εἰ φίας πον ἀεεεάετγεῖ; 
πορ δοίη ρϑε πον ρον οἰ αἶπος σον ρὲ, σε δὲ ἐογγεῥίωηι ποτηΐμεη 
ἤγνιαυΐὶ γοῦογε σίο, οἱ τι. τησονγερἑοηόηι γευοοαυτὶ. οἱ ἄδομ φηϊάθηι 
}άαξϑιες δὶ βαδϑίομθηι ἐρδὸ γέφμῖγθης αϊγθηι, οἱ πον ῥγαφυαίϊξη5 
Τηυεηῖ7ο : ἀοηηηις αμΐόηι βαδ5μ5 65, μὲ δος χεῖ ἐγγανεγμμΐ α μαΐγε, αὐ 
αρηίπομέρῃ, εἰ ἡμκίαᾳ ἐπε αἀάδιεεεγεί, δἰ 11 φωτάφνι τηχωΐδτξο τπαρηϊ- 
ἐμάϊγιῖς Ραἰγῖς βεϑαὶ ῥαδεῖο ῥενάτίἸοηῖδ: ποδὶς αμΐεηι ἀονεῖμιιδ βαδϑῃ, 
ἀρηϊοηερι ραϊγίς εοηξεγεης, κα μίεηι ἀοπαυτ!. δἰ εἰϊτς φμϊάφην ῥαβδῖο 
"μοι βοαυτὶ ἐγιεοίμνη ξοσννηΐηδιη, σἱσὶ ἀϊοιηί, ἐπυαϊ τάν, εἰ ἘΠΠΤΗΜΗΣΙ 
οὐρα ἀμίοηι βαδοῖο “ιιοιϊβεαν! βονιϊειαίμονη εἰ υἱγίμέφηες «.. οἱ 

ἀοννέγιμδ φεΐάεηι ῥὲν βασοίοηεηι τπογίοηι ἀφδίγικε; εἰ κοἰυϊὲ δρτογ δῆς; 
ον ῤῥηοηόμίμ ἐχίεγμαυϊ!, 18.2.20. 3077). 7784}; ἀἰδοιββίοι οὗ 
(ποβῖ. σοηῃοχίοῃ οὗ ραβϑίοη οἵ ἐν ἢ αθοη ΤῈ ἐγεδοθουν οὗ 
τε! ἢ ΔΡΟΚΞΌΪς απα οἴμεσ ὉΠ 1ςαὶ Ἐν ΡΕῈΒ ΟΥ δηδιορίεβ, 1.1.3.3(4724-- 
4134}; τεδιϊταίίου, 1δ.2.23.1,2(7868--787)4). 

ΙΝ. εὐ ξεντηρ, ῥα ΞΊοΉ. οὗ ΤΑΆΤΌΨΥΒ ; 85 ΤηῈ8Π5 οὗ Τοχωϊββίοη οἱ 51Π5, 
ῬάτΆ}}6] το Ῥαρτηι, ΤΜΕὶ, Κγ.(ρ.313); Ξίονγν οὗ νιαγίντάονε ἀναγινώ- 
σκεσθαι τὰ π. τῶν μαρτύρων (οἄ..4}γ.46(1,4τ. ῥαςς10). 

Ἐπαιγνιάζω, ῥίαν, Ττερεπε ον. Πομ!ι4ο(Μ.86,6ο4Α). 
Ἐπαιγνίδιον, τό, 1. ρίανίξίηρ, Τοῦτ Ν νη. 3. (Ν1.93.17134}}; 

2. 7επἰἴηρ, 1δ.37(χ7τ60); ἐογεῖς ῥενίορμαηεσ, Το. ΜΑ].εἶγοη.χ2 Ρ.314 
(Ν1.97.4734); ΟΥΜαρ ἀταὶ, (τ, Ζϑοῖ.)1 (ΡΖ... 77. το 4Ὰ}); 1δ.4.πη(347ς, 
οςοῦ, παμεγνίου). 

Ἐπαιγνικός, δεγοηρ γὸγ φηϊεγίαϊγρηεηΐ, Ὀδτηἱγορἢ!.2.2(0.218.0); 
ῬΒμοῖ,μοπος. 3, 2τ(ρ.626; Μ'104.9530). 

"παιγνικῶς, ἦη 765], ΤἸβοηΐ. Νιυιϑυο(Μ, 93. 17088). 
παίγνιον, τό, 1. ῥίαγί δ, ἰογ, ταδί, π. γέγονεν ὃ δυστυχὴς τοῦ 

περιβοήτου ον», ΟἾδηι.2ο.τ; εἱμαρμένης. -μοιρῶν π. Ἐλις, ἩΤργοεὶ, 
46(5428,0; Μ.22.86:Α); “Ηρώδης μέθης γενόμενος π, 1514, Ῥ6].Ἔρῥ.τ, 
203(Μ.78.2120); Β85.861.υ. Τἰεεὶ, τ(1.85.4800); Ιοτ.ἀοεὶ,5.3(Μ.88. 
1τ68οΒ); 2. ἐγηῇε, τορι δ᾽. πῆρ, ΟἸοτα, 4, 4.5, 32(ρ.181.12; Μ,0. 
6370); τοῖς π. τοῦ αἰῶνος τούτου ΟΥἤ0η1.14.15 τ. {67 ((Ρ.12τ.15; Ν. 
13.4240) ; βίος.«.τὸ ἐπὶ γῆς π. ΟτΝα2Ζ.ο».7.1ο(}.35.7770}; 1Δ.6ρ.204 
(Μ.37.3370); 3. ἠοοϊδα ἰἀΐησ, ἔαγες, τὰ. ρ..Αἐρ. ἐδ ττ(Μ.25.5618); 
4. βαη1δ, βῤογὶ, οἵ ἐνθηῖβ δ΄ ρᾶρϑὴ ξε5Έγ8}5 π᾿ δαιμόνων ΝῚΦΡΡ.3. 
252(Ν.79.5058); ; οὗ τἱῖεββ οἵ Ῥυίαριβ βαυδιρα τς Βρεΐρβερον, Οντ. 
Ό-. «46ζ. 11Ε); τὰ τῆς εἰδωλολατρίας π᾿ τ. ̓ 48(1660) ; ; περὶ χορευόντων 
καὶ τραγῳδούντων, περὶ τῶν ποιούντων π. σατανικά 110. 76) .5 77}, (Μ. 

88.10248), 
"παιγνιωδῶς, ἐἰρλϊν, βἰρῤῥαπιίν, ἔμππος. Ῥ.εῤρ(ρ.τη.6; Μ.47. ἘΠῚ 
παιδαγωγ-ἔω, 1. ἰδασῖ, ἱμείγμεῖ, ΟἸοιη. ῥραεά.3. Βίρ. 260,24; Μ.8, 

6120); ἄσκησις ἐκ πίστεώς τε καὶ ἀδβοὺ “«-ουμένη Ἰα.517.7.τ6(ρΡ.72.6; 
Μ.0.5414}; φρόνημα...τὰ ἐκεῖ βλέπειν...«“οὐμενον ΜΙΘΤΆ Ἔν διτὸ 
(ρ.92.14; ν.]. εοουμένων Μ.τ8.1534}; τὸ ἀτελὲς τῶν δι᾽ αὐτοῦ -υουμένων 
Ἐλιβ5.6.1...3.2(ρΡ.143.20; Μ,24.080Β)}; --εἴἶ αὐτοὺς... «χάριν εἰδέναι καὶ, 
2(ογ.4:τ5(ρ0..378.2); 2. ἱγαίῃ, ἰσαά οὐ ὃν Ἰμϑίγμο οι; ἃ. Ὁν Νοβαῖς 
Γνν, τ Ν υ85.ογ,ἄοης, (ρ του, 2; Μ.44.ττ810) ;4 υ.Μ10ς.(Μ.44.321Ὰ}; 
ὃ ὑπὲρ τὸν νόμον, οὐ «υεἴται τῷ νόμῳ (Ὦγγβ.ἠοηι.2.2 τ τ ΤΊρι (τ, 
5578); ἡ δοθεῖσα χάρις διὰ Μωσέως, τουτέστιν ἡ ἐν νόμῳ γνῶσις 
“-οὔσα πρὸς ἀλήθειαν Ογτ.αὐογ.13(1.471Ὰ); 1Ὁ.(4748); τεῖ. (Λα].3:24, 
14, ς.2ο(4.420) ; ὁ νόμῳ --οὐύμενος ᾿Ιούδας 1ᾶ..4η1.τ1(3.2640); Ὁ. Ὁ 
ΟἹ ἀσεΐηπο τὰ ρρη. Μωσῆς καὶ οἷ..-προφῆται.. τέως -“-οὔντες αὐτοὺς 
διὰ τοῦ... ἐπάγειν... .«ἐπὶ τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ ἑνός [1.6. ρχεραγαίοτν ἴο 
Τονοατοι οἵ Τυη.} Επι8.6.}.2.2ο(Ρ.12}.26; Ν΄.24.0400); ὕνγτ.15.3.2 
(2.4170) ; 1(. 76.τ.ο(4.80}}) ; 6. οὗ τγαϊηϊηρ' οὐ 15γ86] σοῃίταβιθα Ἡ 
{πὲ οὗ {Π]Ὶν Ἰηβ τιοϊοα (γι βείαηβ, ΟΥἄομ 0.15 τὴ 76γ.(ρΡ.175.31; 
Μ.13.4978); ἅ. οἵ οἰοτηοπίδυν ἐσϑϊηϊηρ' 8π6 αἸΒΟΙΡ]1ὴ)6 οὗ ΟὨ τσ 18Π5 : 
᾿, ἴῃ βξπ., ΚΡ ὈΡΌΤΙΠρΊηρ' ἀπ εἀποκίίου, Βαβι λον. τ2.ο(2. τόσα; Μ. 
31.4048); τὰ πάθη τῆς σαρκὸς “-οὔντα τῷ λόγῳ 1ά,6ρ.τ46(3.2374}.Μ. 
32.5068); 19.150.τ(2300; Μι6οΤ1Β); -κεχρῆσθαι.. «ὀφθαλμῷ πεπαιδα- 
γωγημένῳ 1.174(2618Β; Μ.6404); Ογτ..[5.1.τ(2.220)}; 1Ὁ.(278); 11. ὉγῪ 
βοιρίατεβ τοῦ θεοῦ...--ήσαντος τέσσαρσι νόμοις [{.6, ΒΌΒΡΕΙΞ] Μείῃ. 
ΦγΡ.το,(ρ.124.2; Μ.18.το68Β); γραφαὶ ὥσπερ..«νῆἡπίους εροῦσαι Ἐλι5. 
ΜΜαγεεϊΐ τ τίρ.5.}: Μ.24.7208);. 4,6, {}..2. τϑ(ρ. 122.20; Ν. 24. 9418); ; 
111. ν ἔθασ οἵ σοα φόβος...εἰς ἀγαθὸν "ὧν εἰς Χριστὸν. ἄγει καὶ 
ἔστι σωτήριος ΟἸδτ,.δεἶ.2ο(Ρ.142.18.; Μ,0.7088); πᾶς μὲν ὅ, «μηκέτι 
ὑπὸ φόβου “-οὐμενος ἀλλὰ δι᾽ αὐτὸ τὰ καλὸν αἱρούμενος υἱός. ἐστε θεοῦ 
Οτιεἶς.τ, 5 γ(ρ,τοβ,γ; Μ.11.7640) ;14.Ξομοί τη Οαπηὶ.6:η-8(}.17.2770}; 

995 

(Ρ.37.12; 8770). 

οὐταιϊιδεία 

ΟΥ.Να2..}.2ο6(Μ.37.3410); ΌΥ ἔξδασ δα στβϑοβ,. Ὁ] ᾿γοὶ, τοί(ρ.69. 
21; Μ.8.2οϑο); 6. οἱ ῥτεταϊηαγν ἰχαϊπίηρ οὗ σϑηε!]65, ΡΒ] ΟΒοΡἢΥ 
Βείησ 8 Ῥχορδεάβμεο ἴον ἐβεῖ 85 Μόβαῖο 1,8 νὺν νν88. ἴου [5186], 1ἃ.5ἱν. 
1.5(0.18.2; Μ.8,717}).. 

αἰ δα γον; τό, τπεϊμοά οὐ εὐμεαίίον, ΟἸετα 1}6εά. 1.0{(ρ.137.1; 

Μ.8,3458). 
Ἐπαιδαγώγησις, ἡ, εὐὠμοαϊϊοη, ΟἸετα ῥαφά.2.6(ρ. 187 .28.; μ. 8,4534}); 

σεπηβα, ἢ». εὖ.(0.421.2; Μ.85.17334). 
"παιδαγωγητέον, ογ6 τιμδὶ ἱγαῖη, ΝῚ], ἐρῥ.4.4τ(Μ.19.5698). 
παιδαγωγία, ἢ, εἰδιιδηίανγ ΟΥ̓ ῥγέβαγαίογν Ἰναϊμίηρ π᾿. δὲ ὁμο- 

λογοῦμεν εἶναι ἀγωγὴν ἀγαθὴν ἐκ παίδων πρὸς ἀρετήν (Ἰ]ετη, ῥαδά.1.ς 
(ρ.99.20; Μ.8.2688); οἵ ΕἸεταοηΐαγν ἰπδίσισ οι ΟΡΡ. πιοχ ρτοϊουμά 
τϑηρίοιβ χα τἢ, Ἐλι85.6..}.3.3(Ρ0151.20; Μ.24.002}0)) ; οἵ Τὰν) ὅτε ἡ τοῦ 
εὐαγγελίου σοφία ἐξέλαμψεν, ἡ τοῦ νόμον π. ἐσχόλασεν 1514,ῬῈ],ρῥ. 
1.257(}1.78.357Ὰ) ; ἡ τοῦ νόμου π., ὁδὸς καὶ τρέβος τοῦ κυρίου λέγεται 
ἄγουσα ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν Οντ.}ς5.24:4(Μ.60.8488) ; 1α.5.1.1(2.208); 
10.3.τ(3514). 

παιδαγωγικός, ἐγιείγιείἧσε, Ογτ, 7ο.τοτοί(4.110Ὲ}); Μαχ.αριῦ.(Μ. 

91.11338). 
παιδαγωγικῶς, 19: δε τιαηηεν οὗ ἃ ἱεαοΐεν, ΟἸδιη ῥαεά.3.3(0.245. 

22; Μ.8. 70); βαραι!., 1δ.τι(ρ.123.1τ0; 3178). 
παιδαγωγός, ὁ, 1. ἐημείγμείον, ἱεαοῖμεν; οὗ Μοβέβ ἴῃ ὨΪ5 ὙΠ ΠΙΏρ 5, 

Εἰπ5.ε.1...4.3(ρ. 152.5; Ν. 24. οο24}); οἵ Τιοξοβ ὁ δὲ ἡμέτερος π. ἅγιος 
θεὸς ᾿Ιησοῦς, ὁ πάσης τῆς ἀνθρωπότητος καθηγεμὼν λόγος, αὐτὸς ὁ 
φιλάνθρωπος θεός ἐστι π. (Ἰ]επ), ραεά.τ.7(}.123.5; Μ.8.3168); 1δ.1.0 
(Ρ.133.28; 3408); ἀξιόπιστος ὁ θεῖος π. τρισὶ τοῖς καλλίστοις κεκοσμη- 
μένος, ἐπιστήμῃ; εὐνοίᾳ, παρρησίᾳ 1δ.χ.τχ(ρ.148.3; 2650); δι 3.1 
(ρΡ.271.32:; 6370); οὗ ροάραχεὴξ 45 τὰ θεῖα π. ϊοη Ατ.ε.}.7.3.1τ(}.3. 
5688); ρσιιτάϊαῃ ἀηρεὶ, Β63. Εμη.2.1(1.2720; Μ.20.6ς568); 45 {ΠΠ6 οὗ 
Ὀοοκ, ΟἸοτ. οἐγ.6.1(0Ρ.422,14; Μ.9.2ο84); 2. εἰσηιομίαῦν ἱποιγμείον, 
φνγεραγαίονν ἰγαΐπεν; οὗ ἴανν, Ἐπ5.Μαγεεῖϊ,χ τίρ.3.16; Μ,24.7168); ὁ 
μὲν οὖν π. νόμος διὰ Μωσέως ἰὰ.4.}}}.2.π4(Ρ.11|7.10; Μ.24.9328); ΟΥΥ. 
αὐον.τ3(1.4680); 14.15.3,2(2.4138); ὁ νόμος...π' εἰς εὐσέβειαν ἰὰ..45.4] 
(3.2010}; οὗ ρτορμῃεῖς, Οὐ, 7ο.γίο; Ρ.12.6; Μ.14.360). 

παιδαριεύομαι, δείανε εἠτίάτεμῖν, Ν..ρὈ}.2.40(Μ.79.2200). 
παιδαρικός, οὐ εὐτάμοοί, ἘΡΙΡΙ ἤαεν. στ, ο(Μ 41.925; ν.}. ἴου 

παιδικά Ρ0.278.3). 
Ἐπαιδαριογέρων, ὁ, 016 γΟΜΉΡ ΤΣ γεαγε ὑμί οἷά τπ τοϊξάομι, 

ἀεβουρῆοη οἱ Μδςο. ἀςρ., Ρ4}1..}.ωμ5.17(0.43.16, ν.]. παιδιο- Μ,,34. 
10438); 80Ζ.}.4.3.14.21(Μ,67.τοῦρᾺ}); οὗ 5848, Οντ. ιν, ϑαδιττίρ.94. 
16). 

παιδάριον, τό, ΠΗ]6 δον; τηςῖ,, δαδό τ 56 58 οὗ οπε γγἢ0 15 ΠΌΏΩΡΙΟ, 
Ῥδπι ἐγορἧ,2.2(Ρ.2τ0.5). ' 

παιδαρίσκος, ὁ, ἐξέ δον, ῬΑ]1.}.1,απ5.2ο(ρ.54.22; Μ.34.τοϑ00). 
"παιδαρύλλιον, τό, Ἰηζαηὶ, {16 δον ; 8 ἴεττα οὗ οοπίςσπῃρί, Οντ, 

ἐριτοίρτττ.53) 5.840). 
παιδεία, ἡ, ΔΑ. ἐγαϊηηρ, ἱεαζηίηρ, σάμεαίίοι; 1. οὗ Ομ άτδῃ; 

8. Ράσαῃ ; Ορροβεᾶ δηα ἰπίευζοσοα ἢ Ὀν ΟΠ βία, (615. 80,0 τ. 
(εἰς.3.55(Ρ.250.29; Ν.11.0038}); ἔλαττον οἱ κατ᾽ ἀγρὸν βιοῦντες ἐξ- 
αμαρτάνουσιν, οὐκ εἰσηγμένοι πονηρῶς..«ἐκ π. κακῆς ἀσεβεῖν μεμαθη- 
κότες ον". Οἰθηι.4.1τ8.. Ὁ. ΟΠ βεαη τὰ τέκνα ἡμῶν τῆς ἐν Χριστῷ π 
μεταλαμβανέτωσαν-: μαθέτωσαν, τί ταπεινοφροσύνη παρὰ θεῷ ἰσχύει, 
τί ἀγάπη..«δύναται, πῶς ὦ φόβος αὐτοῦ καλός τζ(ίφηι.21.8; τὰ τέκνα 
παιδεύειν τὴν π. τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ Ῥοϊγο.6}.4.2; ΗΙμυΐ5.2.3.1; 
τὸν.. παιδευόμενον παιδείᾳ..«κυρίου ἕως γήρους..«οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ ὁ 
θεός Απι. Μομ. λον. 82(4.80.τόϑη.); 2. πίρμεν Οὐ αὐ δαμεα!οΉ, 
ἱγαϊηίης τὴ ῥἠτοςοῤρῆν (ρα ρδῃ), ἱσαγηϊηρ οὐ ῥλιϊοςορλϊεαϊ εἰμμάγ, τὰ 
σε. “ουκίῳ, ἐραστῇ παιδείας Ταϑί. Ταροὶ,τοτ( .6.328Α}; τὴν διὰ 
γραμμάτων π. ϑε, ἐξεῦρον] Φοίνικες Τδῖ,ογαί, τ(ρ.1.8; Μ'.6.8044}); ἀπὸ 
φιλοσοφίας καὶ π. πάσης ὁρμώμενοι Αἰμοηαρ.ἶορ.2.2(Μ.6.8030); οὐδ᾽ 
αὐτὸς τὴν ἐγκύκλιον τι. συντελεῖν πρὸς τἀγαθὸν δίδωσι, συνεργεῖν δὲ 
πρὸς τὸ διεγείρειν καὶ συγγυμνάζειν πρὸς τὰ νοητὰ τὴν ψυχήν ΟἸετη. 
σἰγιττοίρ.δο.ο; Μ.8.8ο0Β); φιλοσοφίας τε γὰρ τῆς ἐγκυκλίου καὶ π, 
οὐδενὸς ὑστερήσεις' τῆς εὐαγγελικῆς τε αὖ καὶ θείας ΜεΙῃ. Φγ.8,1 
(ρ.8ο.19; Μ.18.13278); γεγόνασι δὴ παρ᾽ ἡμῖν λόγιοι ἄνδρες, καὶ τῶν 
ἀπὸ π. οὐδενὸς δεύτεροι Ἐ)5,}.6.το.ο(4874; Μ.21.800}); Φέλων.. «ἀνὴρ 
-οὐ μόνον τῶν ἡμετέρων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἔξωθεν ὁρμωμένων π. 
ἐπισημότατος τὰ .ἢ..6.2.4.2(Μ.20.1484}; Μελέτιος (τὸ μέλι τῆς Ἀττικῆς 
ἐκάλουν αὐτὸν οὗ ἀπὸ π.,}) 1.7.32.2]7(7334); οΓ.Βαβ,,φρ. ἰδ. ρεπὶ.8(2. 
1848; Μ.31,5888) ; ΟἸ55:081 δαἀποβίϊο ἔου ΟΠ σβαδηβ ἀδίεπαεα, βου, 
Ψ..2.3.16.8(Μ.67.4208}.); οὗ ργρίίαῃ βαογθα Ἰδαγηϊηρ, ΟἸατ,. οἐν θ,4 
(ρ.440.25; Μ.0.2564Ὰ); 3. οὗ (τ βείδῃ Ἰδατπῖὴσ ἀηα π]βάοχῃ τὰ... τῆς 
ἡμετέρας π. ἐστὶν ἀνωτέρω τῆς κοσμικῆς καταλήψεως Ταῖογαὶ,τα(ρ.14. 
8; Μ.6.823Α); μὴ γὰρ δυσχεράνητε τὴν ἡμετέραν π΄ ... λέγοντες" 
Τατιανὸς ὑπὲρ τοὺς “Ελληνας..«καινοτομεῖ τὰ βαρβάρων δόγματα 1δ.35 



᾿ παίδευμα 

Β. ἀϊεείριήτιε, ἀἰδοεϊριτηεάτεηοᾶσ οἔ Π{ε 51. ΟΕ Ῥασαι πιοσαὶ ἀϊβοίρ!ης, 

ἴδια εν. β(ρ.18,27; Μ.8,72οο) ; 2. Οτκείαη, φοάὲν ἀϊδοίῤῥἑτηε π. 

ἐστὶ μετριοπαθεία παθῶν" ὅπερ συμβαίνειν πέφυκεν ἐκ τῆς πρακτικῆς" 

ἥ γε πρακτική ἐστι διδασκαλία πνευματική, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς 

ψυχῆς ἐκκαθαίρουσα ΟΥ. Ὀς.2:12(ρ.449); Μείῃ,γες.1.31(Ρ.264.9; Μ.41. 

11414}; Μας,Δερ..(Μ.34.4168). 
(ὦ. εἰκαειἐφονισμ, εογγθείῖνε. ἰγαϊηἴη νουθετήσει δίκαιον ὡς υἱὸν 

ἀγαπήσεως, καὶ ἡ π. αὐτοῦ ὡς πρωτοτόκου ῬΞ.δα].13.8 εἰ.. «ἥμαρτον, 

ἐν π. παιδεύσατέ με Τ.Ζαν.2.3; Ἠεχτα.εΕἦ»!.6.3.6; Οτλονε.12.3 [8 76». 

(ριοι.; Μιτ4.3840); εἰς π. ὑπομένετε..«οὐκ εἰς κόλασιν, οὐδὲ εἰς 

τιμωρίαν καἰ. Πὁδ.τ2:6(ρ.261.27); εἰ...τὸ μὴ παιδεύεσθαι τῶν νόθων 

ἐστί, δεῖ χαίρειν ἐπὶ τῇ π΄ 1δ.12:8(ρ.262.5); }0.Μοβομ,ῥγαί.135(ΜΜ.81. 

40ΟΟΑ); ἡ γὰρ κατὰ θεὸν π, ἐπ᾽ ἐσχάτων παρρησιασθήσεται ἐν πολλῇ 

ἀνέσει..«καὶ ὁ ὁπαγαγὼν ἡμῖν τὰ κακά, αὐτὸς ἐπάξει ἡμῖν τὴν αἰώνιον 

εὐφροσύνην ΑποιΜοπ,ἤοη!.Β2(Μ,80.τόδ1Α); μηδὲ βαρυτέρας τῆς ἡμετέ- 

ρας δυνάμεως π. ἐπαγάγῃς ἡμῖν 1.17]. }α6.(0.168,8). 

παίδευμα, τό, τεδ]φεὶ 9Γ οἰμᾶγ; 1. οἔ Ῥαρβὰ ἰεαγηίηρ ὅσον δὲ 

σκιαγραφίαν τινὰ τῆς ἀρετῆς..«ἐκ τῶν ἔξωθεν π. περιγρωψμώμεθα ΒΔ. 

ἰδρ δ. σεπί.Β(2 848; Μ.31.5888); 2. τεῦ, ᾿ρβυϑμῖο᾽ πιδ 8 ἸΏ ΕΙΙ͂ΟΣ 

τησάς οἵ ρεχοορίίοη ἴῃ Να]επέ. ἐεβομίηρ' ἔδει γὰρ τῶν ψυχικῶν [1. τῷ 

ψυχικῷ] καὶ αἰσθητῶν π. τϑηυμαον.τ.6.τ(Μ.7.5048); 3. οὗ ΟΠ ΠΞ δ 

ἀοοιίτίπο ἐγὼ διδάσκαλος ὑπερουρανίων π. (Ἰ6πι.4.4.5.23(ρ.175.14; Μ. 

9.628); πρὸ τῆς τῶν “Ἑλληνικῶν μαθημάτων μελέτης ..«τοῖς ἱεροῖς ἐν- 

ασκεῖσϑαι π. Ἐπι5.}...6.2.8(Ν4.20.5 240); ἰδ.6.3.8(5294) ; 18, ,τ(ρ.196. 

το; Μ.20.1320Ὰ); ἰ(.6.ἐἢ.1.13(Ρ.73.33; Μ.24.8520) ; τῶν εὐαγγελικῶν.... 

π. Ογτ.1.ε.14:26(Μ,72.1808); οἵ πετεῖ. τεδολῖηρ Μαρκίωνος... «δίδαγμα 
ἐπ ὃν διαβολικόν Ἰλίου. Β.ἀΡ.ΑἸΆ Φοον.26(ρ,22.13; Μ.25.4644). 

“παίδευσις, ἡ, Α. ἰφαοδίηρ, ἐπεϊγιοϊίοη, σἀμεαίίοη; 1. Ῥαρδῃ ἔξω 

π. Οἴει. 2 γ.7(0.224.17)ὰΡ.Μαχ ανηδὲρ (Μ οτ.τοϑ5Ὰ); ἱπἤιδασε Οἡ 

Οτρεπβ τβοιρῃῖ, Μάτσοεὶ]. 3..18 ἀρ. Επι5. Μαγεοὶ.τ.4{0.23.4; Μ.24. 

600); ἡ μὲν γὰρ ξξωθεν π. πολὺν ἀνελέττουσα λῆρον (ὨΥυ 5.5 αἰ. 11 

(2.28); ἰδ Δοη.1 4 16. Αειργίηε, (4.560); ἡ ᾿Ἑλληνικὴ π., οὔτε παρὰ 

Τοῦ Χριστοῦ, οὔτε παρὰ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν, ἢ ὡς θεόπνευστος ἐδέχθη, 

ἢ ὡς ἐπιβλαβὴς ἐξεβλήθη ϑοοτ.ἦ.6.3.τ6.0(Μ.67.4208); ὁ ἀπόστολος 

οὐ μόνον οὐ κωλύει μανθάνειν “Ἑλληνικὴν π. ἀλλὰ γὰρ φαίνεται καὶ 

αὐτὸς μὴ ἀμελήσας αὐτῆς τὉ.3.τ6,23(4210); 2. (τί βιίαη, Οὐ, ῥγέφς.3. 

τιισ(ρ.222.11; Μ.11.2808}; τοσοῦτον γνώσεως τοῖς ἐν σοὶ διδασκάλοις 

περίεστι χάρις, ὡς μὴ μόνον τοὺς παρὰ σοὶ ἀπολαύειν αὐτῶν τῆς π., 

ἰλλ᾽ ἤδη καὶ τῆς ἔξωθεν καὶ πόρρωθεν τῆς αὐτῶν ἀπολαύειν ὠφελείας 

14.5οἰοϊ ἐμ Οαμὶ.7:4(Μ.17.28τ0); χάριν τε καὶ ἀλήθειαν τὴν διὰ τῶν 

εὐαγγελικῶν θεσπισμάτων ἀποκαλεῖ π. Ονγ. 5.5.2(2.775); 3. ἴλ σοπη- 

ΡΠ ιθηΐανν αἀάχεββ ἵνα τὴν σὴν διδάξωσιν π. ΤΠάϊτ,ἐρ.τοίᾳ. τοῦ8) ; ἐδ. 

τΖά(1207). 
Β. εὀνγγεειίυε ἀϊδεῖῤίίμε, ἐἰαδίσηϊηρ, ΟἸετι. είν. 7.πίρ.το.2; Μ.9.. 

4168); Οτ.λονν.1.2.6 ἐπ [6γ.{ρ.03.4; Μ.13.3884)}; τῆς ἐν νόμῳ π΄. 

ἀμείνων ἐστὶν..«ἡ διὰ Χριστοῦ ἡ μὲν γὰρ εἰς ἔλεγχον ἐκεῖτο τῶν 

ἠσθενηκότων καὶ εἰς κατάκριμα...ἡ δὲ εἰς δικαίωσιν τῶν ἠσθενηκότων 

γι: 6:(Μ.69.7448). ' 

παιδευτήριον, τό, Α. “εἰοοῖ; 1. ΡΙατ., οὗ ΒοΠοο}85 οἵ βεουΐαν ᾿ξᾶγα- 

ἱηρ, σταπυτηβεςαὶ, τῃδοτίοαὶ, [ερᾺ}, δηα ΡἈΠΟΒορἰοδ] βαἀποδίϊοη, 

Οτ δαυτι,ῥαη Ον. (0.13.6; Μιτοιτούσο); Ἐπ5,»..7(ρ.934.27; Μ, 

20.15408); 14..4.7.20.2(Μ,20.7ο80); 70.Μοβομ. ναί τος(Μ.8).30778); 

2. τηεῖ., οὗ 15. ννο τ]ὰ οὐ Πἴε τὸ κοινὸν τοῦτο π΄. ΟἸδτη. .4.5.23(ρ.182. 

14; Μ.9.6408); ψυχῶν λογικῶν διδασκαλεῖον καὶ θεογνωσίας ἐστὶ π. 

Βαβιλόκ τ δίτι6ε ; Μ.20.τ60) ; ζοβ5τ,.Τπὰ 0. 5(Μ.88,2200) ; οὗ Ι5γ86}}5 

Ῥυοβϑιίου ἴῃ ψΠάθυπ 85 ὥσπερ π. ἠσύχῳ τῇ ἐρήμῳ χρησάμενος ὃ θεός 

τὉ.(217}). ὙΠ ῸςὋῳ ᾿ 

Β. ἰφεφση, τιραης ΟΓ ἱμεινμοίίοη, Μαςιρυ ἀροον.3,1τ(ρ.18.24); τὸ 

νιψενόμενον αὐτῷ κατὰ τὸν Ἀνανίαν καὶ Σάπφειραν κριτήριον... 

καθολικὸν ὄντως...π. φανεῦταί σοι τὸ πραχθέν 1.3.2 8(Ρ.110.2); {0 868. 

Ναζ.άΐαϊ. το Μ.38.1172). 
παιδευτής, ὁ, 1. ἐγείγμείον, ἱσαοσῆεν, Ταῖς. γα. 22(ρ.25.1; Μ.6,8568); 

οὐ 8, Ῥαὶ] φιλανθρώπον καὶ φιλοθέου π. (]6πι.εἰγ.7.ο(ρ.40.2; 0. 

4774}; οὗ ϑοίοιππου, {Η!ρρ. 7,.38 ἰπ Ῥν.(Ρ.172.10); 2. ομαείίφον, ἢδς5. 

61.8.55. 
παιδευτικός, 1. 9} οὐ τοηεεγηθά Οὐ ἰσασηρ ὁ. .παιδευτικὴν 

ἡγεμονίαν κεκληρωμένος λόγος ΟἸειη, ῥαφά.1.12(0.140.19; ΜΜ4.8.5604}; 

πάρεστιν ἀεὶ τῇ...π. ἁπτομένη ἡμῶν δυνάμει δύναμις τοῦ θεοῦ 1ὰ.εἷν, 

)ια(ρ.115.26; Μ.8.0368); 2. οὗ οὐ ἐεοηεογμεί εὐτιἢ αἀἰεοιρὶῖΕ ΟΥ̓ φογγεο- 

ἐΐον,, ἕδτα. 88 β 5ξ., Φέρε ῥ με αὐτῷ ῥάβδον περιτίθησιν ἡ προφητεία, 

ῥάβδον π. ἰᾶ ῥαεά.τ.7(Ὁ.126.5; Μ.8,3244); δύο..«τρόποι τῆς ἐπανορθώ- 

σεως, ὃ μὲν διδασκαλικός, ὃ δὲ κολαστικός, ὃν καὶ π'. εἰρήκαμεν 16.“ἷγ.4. 

Σἀ(ρ.31τ6.27; Μ.8.13644); σωτήριοι καὶ π. αἱ κολάσεις τοῦ θεοῦ τὉ.6.6 

(ρ.455.4; Μ.9.2680) ; χρήσιμος. .«ἡ ἀλγηδὼν..«κατά τε τὴν...π. 18.7.3 

(ρ.τ3.τς; 4210); πῦρ ἦλθον βαλεῖν...δηλονότι δύναμιν...π. ἸᾺ.6εἰ.26 

(ρ.144.24; Μ.9.7124}; Οτο ῥγίησ.3.τ.π(ρ.2οο.6; Μοιτ. 2530); πάντων μὲν 

996 παιδίον 

ἡ ὀργὴ χαλεπὴ ἡ δὲ καλουμένη τοῦ θεοῦ π. 1 .ποη!.20.1 ἐπ 7εγ.(0.1}}.20 

Μ.13,βο.Β); {Β45.1ς.146{(1.4824; Μ.30.3574}); π᾿ συμβάσεις Μαιῖς. Ετ. 

οῤτδε.).αἹ(Δ.65. τορδο). 
Ἐπαιδεύτρια, ἡ, ἐηδίγμείγες, α60.Ρ]5.λεκ, 62ο(Μ.92.14834), 

παιδεύ-ω, 1. ἑηείνμοὶ, εἀμεαίδ; ἃ. οἵ ράραι εἀποδίίοῃ, Ταῖιογαὶ. 42 

(ρ.43.1:1; Μ.6.8884); ΟΥ (εἰς. 6. 14(Ρ.84.11; ΜΟ1Ὶ.13000); ᾿Ιονυλιανὸς..» 

τοὺς Χριστιανοὺς ἀπέτρεπε τὰ ᾿Ελλήνων “εσθαι Θοοτ.ἰι.ε.3.τό.το(Μ.67. 

4218); Ὁ. οὗ (τ ξείαη. τοβομης μὴ ἀναξιοπαθήσητε παρὰ τοῖς βαρ- 

βαρικῇ νομοθεαίᾳ παρακολουθϑοῦσι "εσθαι Ταῖογαί.12{(ρ.14.4; Μ.6. 

8334); Οτιεἰς.3.20(ρ.226.30; Μ.11.9514)}; ΟΥτ. εαἰδεῖ.τ0.1; στ. 

Νὰ ζΖ.ον.21.7(Μ.35.τοβϑο) ; οἵ ραγεπῖβ᾽ ἀυϊν τὰ θεῖα ““εἰν Τάτ, ΕΡῆ, 

6:4(3.436); 2. ἰγαΐῃ, ἀϊδοριίης, τΟδνα. 57.χ : ΟἸεπι.βίγ.7.ο(ρ.30.5; Μ. 

9.4130); Οτι απ τ(ρ.142.20; Μ.17.257Ὰ); οὗ δβοεῖῖς ἀἰβοιριμα τὴν 

ἀθλητικὴν ταύτην ἄριστα παιδευθείς ὙΠαϊ ἀτγεῖ.3(3.1130); 8. εἰαριῖξε, 

Ῥ-ς.5α1.7.3: ἰδιτόττ; τοὺς μετὰ τὸ λουτρὸν τοῖς ἁμαρτήμασι περι- 

πίπτοντας τούτους εἶναι τοὺς “-ομένους (Ἰ]6η.5,γ.4.24{ρ.316.20; Μ.8. 

13644}); θεὸς διὰ τρεῖς ταύτας ““εἰ αἰτίας. ...ἵν᾽.. «ἀμείνων αὐτοῦ γένηται 

δ᾽ --όμενος.. «ὅπως οἱ δι᾽ ὑποδειγμάτων σωθῆναι δυνάμενοι προανα- 

κρούωνται νουθετούμενοι, καὶ.«ὡς μὴ ὁ ἀδικούμενος εὐκαταφρόνητος 

ἡ ἜΣ ; 13644}); Οὐ Ν 2.0γ.5.31(Μ.35.708.); Ογτορς.412(Μ.69. 

7368). 
παιδικῶς, “κε αὶ εἰ λαλοῦντι πρὸς τὸ παιδίον π. Οτιἤοπι.χὃ.6 ἴῃ 

7εγι(ρ.τορ.τό; Μ.13.4160); ΤΆΡΒη. εὐτονι.ρ.3ού(Μ.108.7458). 

παιδίον, τό, εἰμ]ά; 1. ἴῃ βεη., οὗ [6 Ιπποσοηΐβ τὰ μνημεῖα τῶν π. 

εἰσὶ φανερὰ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ίαὶ, Α1}.εἰ Ζαροὶ.16(0.44); ΟΣ 

ΟΠ] τερσδϑθπείηρ Ομ τὶβὶ ἴπ ἃ νἰϑίοη, 4.Μ|.24(Ρ.250,10,251.2); 2. οἵ 

ΟὨμτῖβε; 4. ἴθ σεη,, [υϑε. ταὶ. 88,τ(Μ.6,6854); ὁ ἄνω υἱὸς κάτω π. 

Ασας, Με]. μον (ρυοι.Β; Μ.7}.14698); Ῥ. ΕΧερ. [5.7:τ6 σημαίνει δὲ ὁ 

λόγος, ὅτι καὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν γέννησιν διακριτικός τις ἦν καὶ ἀγαθῶν 

ποιητικός Ἐπ5.15.7:το(Μ.24.1374}; ὁ κύριος ἐν μὲν τῇ παιδικῇ διαθέσει 

τὸ ἀκέραιον καὶ ἄτρωτον ἔτι τοῦ Ἀδὰμ ἐμιμήσατο- ἐν δὲ τῷ ἀθετεῖν τὴν 

πονηρίαν, τὴν ἐκ τῆς παρακοῆς παρανομίαν ἐπηνωρθώσατο {45.15.202 

(1.5308; Μ.30.4560) -- Ρχος.[..15.7: το -α(Μ.87.10658); προϊὼν ἠνί- 

ξατο εἰπών, πρὶν ἣ γνῶναι τὸ π.' καὶ ἐπεξηγήσει κέχρηται πάλιν λέγων" 

ἀγαθὸν ἣ κακόν, ἀπειθεῖ πονηρίᾳ, τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν. τούτου γὰρ 

αὐτοῦ μόνον ἦν τὸ ἐξαίρετον. διὸ καὶ ὁὅ...᾿Ιωάννης..«ἀνεκήρυξε λέγων" 

ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ (ῃγν5.15.ἐπίον}.7:τθ(6.84.4); ἡ δέ γε θεία... 

φύσις, οὐκ ἔν γε τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἐν ἰδίοις.. «ἄβατος ἀεὶ πονηρίας 

ἐστὶν...οὐ πειραζομένη ποθέν ὕντ.15.1.4(2.123Ὰ}; τῶν γὰρ ἀνθρώπων ἡ 
φύσις οὐκ εὐθὺς τικτομένη τὴν διάκρισιν δέχεται τοῦ ἀγαθοῦ...ὁ δὲ 

᾿Εμμανουὴλ εὐθὺς ἀπὸ σπαργάνων ἀπώσατο τὴν τοῦ χείρονος αἵρεσιν 

Τηάι.1ς.7:το(ρ.39.8.;2.210); Ο. ἜΕΧΕρΡ, 15.9:6 τίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος ὃς καὶ... 

υἱὸς ἀνθρώπου διὰ Δανιήλ, καὶ π. διὰ '᾿Ησαίου.. «κέκληται; Τυϑὲ “ταί. 
τό τ(].6.γ680); Ἐπ5.1ς.9:6(Μ,24.1528); [Β45.15.226{1. 5498; Μ.30. 
στ20); τὸ μὲν γεννηθὲν π. δεικνὺς ἐν ἀληθείᾳ, ὅπως σημάνῃ τὴν ἀληθινὴν 

ἐνανθρώπησιν, τὸ δὲ υἱὸς ἐδόθη ἡμῖν, ὅπως δείξῃ τὸν ἄνωθεν θεοῦ λόγον 

καὶ υἱὸν ϑεοῦ δοθέντα καὶ..-ἐνανθρωπήσαντα.. αὐτὸν υἱὸν ἄνωθεν 

δοθέντα, αὐτὸν π. γεννηθέντα ἘΡΊΡΒ. ἤαον.30.27(Ρ.370.25; Μ.41.4534); 
π. ἡμῖν ἐγεννήθη υἱὸς καὶ ἐδόθη....οὐ μόνον ἐγεννήθη, ἀλλὰ καὶ ἐδόθη" ὁ 
γὰρ ὧν ἐδόθη σας. ΝΜ 6]. λοι (ριοτ.ο; Μ.77.14608) ; π. «-. λέγων γεγεν- 

νῇσθαι, διελέγχει σαφῶς τῆς τῶν Μανιχαίων δόξης τὸ ἀδρανές, οἵ 

παραιτοῦνται λέγειν ὅτι γέγονε σὰρξ ὁ λόγος ΟΥ̓Τ.15.1.5(2.1548); 
θελήσουσι...εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι, ὅτι π. ἐγεννήθη ἡμῖν.τῷ 

φθόνῳ πυρπολοῦντες... θεώμενοι ...τὸ π. τὸ δι’ ἡμᾶς γεννηθέν ΤὨῊαΙ,1ς. 
ο:(ρ.50.11; 2.234); ὁ αὐτὸς...ὁ νῦν υἱὸς καὶ π'. λεγόμενος Ῥτος..,ς. 
9: τ-70}1.8).200 40}; 3. ἜΧερ, [5.8:18, οἵ, φμῖα πεεερτὶ ἀοηέε ἃ ῥαΐγα 

205, φμῖ ἐγεάμηι, Ἰἀεῖγεο ῥγορἠείαης ἀξ τὶς αἰὶ, δεοδ, ἐρὸ δἰ ῥμογὶ, φιιος 

μῆμὶ ἀράϊ! ἄσιις, ΟΥΠοη!. 7.1 ἴῃ 1ς.(0.281.2; Μ.1.3.2470); βούλεται... 

ἡμᾶς οὕτω γενέσθαι ὡς τὰ π. ... ὁμοιωθέντα τῷ ἁγίῳ τπινεύματι" ἅτινα 

". ἔδωκεν ὃ θεὸς τῷ σωτῆρι κατὰ τὸ ἐν ᾿Ησαΐᾳ λελεγμένον Ἰᾶ,ἐομεν. Ἢ 

Μι.τ3.τϑ(ρ.221.2; Μ.11.11418); τὰ μὲν οὖν ᾿Ιουδαϊκὰ π. σωματικὰ..«τὰ 

δὲ αὐτὰ τοῦ ταῦτα χρηματίζοντος κυρίου οὐκ ἐξ αἵματος... ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ 

ἐγεννήθησαν, τοῦ πατρὸς τοιαῦτα αὐτῷ δεδωρημένου τέκνα Ἐνι.5.15.8: τ 

(}1.24.1450) ὁ Ῥχος.6.15.8: τ6-τ8(Μ.87.10924)}; τοὺς εἰς ἐμὲ πεπιστευ- 

κότας, ἄρτι ἀναγεννηθέντας...οἱονεὶ παῖδας ἀρτιγενεῖς..-προσάγω τῷ 

πατρὶ..«ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ εἰσιν οἱ λόγοι ἘΒα5..1-ς.2τδ(ι π4το 
Μ.30.4920) ; ὀνομάζει... «ἡμᾶς τι. τοῦ πατρός, ὡς τὴν διὰ πνεύματος 

ἔχοντας ἀναγέννησιν ΟΥΤ.15.1.5(2.144Ὲ); ἰπίοετρτείοα οὗ δροβί]εβ, 

ΤὨάι.1ς.8: τϑ(ρ.46.ς; 2.220}; π᾿... τοὺς πιστούς, ὡς ἀναγεννηθέντας 

τῷ πνεύματι Ῥτος.(.15.8.τ6-ἀϑ(19024); 4. Εχερ. Μι.18:2- ἡ πρωτό- 
τοκὸς ἐκκλησία ἡ ἐκ πολλῶν ἀγαθῶν συγκειμένη π. (Ἰετηῃ. ῥγοί ο(ρ.62. 

26; Μ.8.1038); οὐκ ἄρα κατακέχρηται τῇ τῶν π. προσηγορίᾳ ὡς 

ἀλογίστων ἡλικίᾳ, ἧ τισιν ἔδοξεν Ἰὰ.ῥαεά.τ.κ(ρ.99.26; Μ.8,2680); τοῖς 
περὶ πρωτείων φιλονικοῦσι γνωρίμοις μετὰ ἁπλότητος τὴν ἰσότητα 
παρεγγυᾷ λέγων ὡς τὰ π. αὐτοὺς γενέσθαι δεῖν 14.5]».5.ς(ρ.345.23; Μ.9. 
534}; οἷον ἵνα στραφῇ τις καὶ ὁποῖόν ἐστι τὸ βραχὺ π. πρὸς ὀργὴν 



παιδιστί 

τοιοῦτος γένηται ὧν ἀνήρ, καὶ ὁποῖόν ἐστι τὸ π. πρὸς λύπην (ἔσθ᾽ ὅτε 
παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ. τεθνηκότος πατρὸς..«ὡς γελᾶν καὶ παίζειν κατ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον), τοιοῦτος ἂν γένοιτο ὦ στραφεὶς ὡς π. καὶ ἕξιν 
ἀναλαβὼν ἐκ λόγου τῆς λύπης ἀπαράδεκτον, ὥστε ὅποῖόν. ἐστι πρὸς 
λύπην τὸ βραχὺ π. αὐτὸν γενέσθαι, τὸ δ᾽ ὅμοιον φήσεις περὶ τῆς καλου- 
μένης ἡδονῆς,...«ἦν οὐ πάσχει τὰ π. οὐδ᾽ οἷ.. «γενόμενοι ὡς τὰ π. ... ὅτι 
οὐδὲν τῶν παθῶν πίπτει εἰς τὰ μηδέπω συμπεπληρωκότα τὸν λόγον 
π᾿ «.. οὐ γὰρ πίπτει ὑψηλοφροσύνη καὶ οἴησις..«εἰς πι Οτιεοη τη ΜΙ, 
13.τ6{(Ρ.220.17; Μ.13.115468); οὐ πάντες οἱ στραφέντες πρὸς τὸ γενέσθαι 
ὡς τὰ π., ἐφθάκασιν ὡς ἐπὶ τὸ ἐξομοιωθῆναι τοῖς π.- ἀλλ᾽ ἕκαστος 
τοοοῦτον ἀπολείπεται τῆς πρὸς τὰ π. ὁμοιώσεως, ὅσον ἀπολείπεται τῆς 
ἀποδεδομένης τῶν π. πρὸς τὰ πάθη ἕξεως 18.13.17}.224.3 1404}; 
ζητήσωμεν ποῖον προσκαλεσάμενος π. ὁ ̓ Ϊησοῦς ἔστησεν ἐν μέσῳ....ὅρα 
δὲ. τὸ ταπεινῶσαν ἑαυτὸ πνεῦμα ἅγιον, ὑπὸ τοῦ σωτῆρος προσκληϑὲν 
καὶ σταθὲν ἐν μέσῳ τῷ ἡγεμονικῷ τῶν μαθητῶν ᾿[ησοῦ..-μείζων οὖν ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὁ ταπεινώσας ἑαντὸν..-«μιμητικῶς ἐκείνον τοῦ 
π᾿ 18.13.18(ρ.226.23; 11418); τὰ μὲν π. οὐκ ἀμύνεται τοὺς ἠδικηκότας, 
οὐ λυπεῖται ἐπὶ τῇ ἀποβολῇ τῶν ἡδέων, οὐ προσπάσχει...τοῖς οὖσι 
προσηνέσι. βούλεται τοίνυν τοιούτους εἶναι ἡμᾶς ἐκ διαθέσεως οἷα 
τυγχάνει τὰ π. ἐξ ἡλικίας ἸΩ, ἢγ.3.5 Τὴ 70.(ρ.5ττ.3}; ἐὰν τοιοῦτοι γενώ- 
μεθα πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ κυρίον, οἷόν ἐστι τὸ π΄. ἐν τοῖς μαθήμασι 
«««εὐπειθῶς δεχόμενον τὰ διδάγματα Βα5.γερ.δν.217(2.487Ε; Μ.3:. 
12250}; φθόνου καθαρὸν τὸ π. ... καὶ τὴν μεγίστην κέκτηται ἀρετήν, τὴν 
ἀφέλειαν καὶ τὸ.--ταπεινόν (Βγγϑβ.ἠοηι. 58.2 τη Μ|Ε.().5870). 

Ἐπαιδιστί, ἡ»; εὐἠπάνεμ᾽ 5 ἰαησμαρε, ΟΥΠΟΊΠ.1.0 τη }6γ.(ρ.8.4; Μ,13, 
2654). 

Ἐπαιδογον-έω, δερεὶ εὐ] ἀν Ή: οὐ ζήτει... καταλιπεῖν παῖδας, ἀλλὰ... 
“εἴν πνευματικῶς Βεβ.Ἰη 5, αξοεί.2(2,.200Β ; Μ.31.6218). 

παιδογόνος, 1. γεργοάμεϊτυσ; οἵ 56 ΧΌ4] ογραῦβ, ΜοΙΠ Ἐνηη.3.12 
(Ρ.41.21; Μ.18.814); Τάτ, Μορβ.δη.3:)(Μ.66. 6408); Τα τ φιι.2δ ἐμ 
Οεη.(τ.42); 2. ἑεχμαΐ π, ἡδοναῖς εῖῃ.Φγ»1Ρ.2.2(ρ.1τ6.15; Μ.18.404). 

παιδοκομ-έω, ἰοοῖ αὐον εἰ] άγεη : 1. τ., τεῖ. ῬΏΔτΘΟΙ 5 ἀδαρῃτοῦ 
Εἰπηρ Μοβεβ᾽ τηοῖμεσ ἴο σᾶτε ἔΟΥ ΠΟΙ οὗν ΟὨΠ]4, α5 ἰγρα οἱ [ὲνγ8 
ὙΠῸ Μ01}} ὉΪΕΙπιαίον δοσερέ (μγῖβεὲ δὲ 6 μαπαβ οὗ σε πΈ 65, Ογυ. 
φἰαῤἢ. Εχ.τ(1.2528); 2. ταςῖ, ὁ νόμος..«γάλακτε καὶ ὥσπερ νηπίους 
ὄντας «εἴ Ἰᾶ αάον, ϑ(1.2858); ““εἴ ὁ νόμος, τελειοῖ δὲ..«τὸ Χριστοῦ 
μυστήριον Ἰᾶ. σίαρἠοιΟοη.2(1.46Ὰ); ἔδει διὰ... Μωσέως --εἴσθαι τὸν 
᾿Ισραήλ 1α. Πεἰπ.(653,3228), 

παιδοκόμος, ὁ, οηΖ τῦῆο ἰοοῖς αὐίεν εἰἡάγεμ, Ῥτος. φη.24: τ( Δ, 
87.3068); τηξέ, π, ... ὥσπερ τοῖς ἐξ ἐθνῶν γεγόνασιν οἱ..-μαθηταί Ογτ. 
1ς5.4.1(2.6800)}; π. --.- ὅ νόμος εἰς Χριστὸν ἀναφέρων ἰὰ,ἀ1αἱ, Τγῖη. {τς 

5144). 
παιδοκτόνος, ὁ, σἰαγέν ὁΓ εὐ άγεη, ΟἸετι. οἐγ.2,τϑίρ.163.12; Μ.8. 

10338); τοῦ. ΑΡσαθδιι τέ.με καὶ πατέρα δείξας π. ἐργάζῃ; Β45.5ε. 
07.7.2(Μ.85 τόσο); οἵ Ἠετοά, Οτ. ΝΖ. ϑαγηι.1.2.1.454(Μ.37.556Ὰ}; οὗ 
ΒΠΏΟΙ ΜΒΡΊΒ π, τε καὶ φαρμακόν δ. Νεγ οἰ Αοὐ τ (Ρ.1τ.14). 

Ἐπαιδομανέω, δὲ »παΐ αἰέν δογς, ἘνΑΡΥ. ἢ.6.5.3(0.107.21; Μ.86. 
27038). 

παιδονόμος, ὁ, ἱπίογ, παιδαγωγούς...ἢ π΄ ἐπιτεταγμένους ϑβς. 
ΔΒΡΈ]Ξ7] τοῖς ἀνθρώποις 85. δΡῖγ.30(3.258 ; Μ,32.1200); οὗ ρχορῃεῖβ 
8Π4 δον τπδϑη οἵ ΟἹ, ΤΗδτ Ός, ός τοί. το 47). 

παιδοποιέω, δερεὶ ἐἠτίάγοη;, [Π60]. ἀεὶ τὸν Χριστὸν εἶναι, λόγον ὄντα 
καὶ σοφέαν καὶ δύναμιν, οὐ γὰρ δὴ. τούτων ἄγονος ὧν ὃ θεὸς εἶτα 
ἐπαιδοποιήσατο 1)ῖοπ. ΑἸ ἀρ, ΔΙΠ. Ὀέση. χπίρ.57.3; Μι2 5, ουο); ΒΡ. 
τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου δύνασθαι κυοφορῆσαι, καὶ πνεῦμα σωτηρίας 
παιδοποιήσασθαι τ ΝΝ γβ5. ἤσμι.1 5 τῷ ΟαΉ!}.(Λ1.44.11128}. 

παιδοποιητέον, 026 Ἠπεδὲ δερεὶ εἠτάνεη, ΟἸδτα ῥγοὶ. ττίρ.7γ0.21; Μ,᾿ 
8.2208)}.᾿ 

Ἐπαιδοσπορία, ἡ, δερει Ρ οΓ οἰϊάγει; παρὰ τοῖς θεοῖς γάμοι π. τε 
ἐνομίσθησαν (οπβῖ.ο᾽.5.6.4{0.157.23; Μ.20.12418); οὐκ ἐξ ἀνδρικῆς π. 
γενήσεται ἡ σύλληψις ῬτοΟῖ. ΟΡ ἀπημηϊ 5(Ν1.85.4440)). 

ἐπαιδοσφαγία, ἡ, εἰαμρ εν ΟΥ̓ εἰτϊάγοηι; ἴὰ τοαρῖσα] τἰτθβ, Σδεϑ. 
ΝαζΖ, ταὶ ττδ(Μ.28. τοὺς Ὰ) ; Οὗ τηϑββϑοῦα οὗ Τπποσδηΐβ, Ῥὲνς, (ρ.3ς.5); 
ΤΑμαϑί. 5, [μα ἀ15}.2(64.80.1τ248}}. 

παιδοτριβ-ἔω, ἐγαΐτι, ταδί, τὴν..«Ψψυχὴν πρὸς ἀνδρείαν “«“ἥσασα τ. 
Νγββιῦ, σεν (ρ.380.22; Μ.46. 969}; ἴῃ αβοείς 116, ΤΒατ. ἡγε. 3(4. 
1130); τοί. ΑΡυαβτη πολλαῖς γυμνασίαις ἀρετῆς αὐτὸν καθάπερ ἐν 
παλαίστρᾳ --“ἦσας Βα65.561.0γ.7.τ(Μ8ς, τοιοῦ. 

παιδοτρίβης, ὁ, 1. ἐγαίϊηεγν οὗ αἰ ]οΐθβ ; τηδῖ,, οὗ σά τῶν εὐσεβῶν 
παιδοτρίβης ὙΠατι Ωρ ,3:τ(2.77}; 2. ἰδαεῖον, τηείγμεονγ Παῦλος, ὁ 
τῆς οἰκουμένης π᾿ ΟΠτγπ5.λονιῖμ Κορ, 5:3(3.1434); ΤΠατ ες όςτοίι. 
1047). 

"παιδοτρίβιον, τό, γγηπασίμηι οἱ ἐν παιδοτριβίοις γυμνασϑέντες 
1518. ῬῈ],ἐΡ}Ὀ.5.334(Μ.78.15208, ν.]. παιδοτρίβου).. 

ἐἘπαιδοφαγία, ἡ, σοἰΐηρ οὗ οἰϊάγεη, ΟἈγγβλομι.76.1 ἐπ ΜΊ,(. 

7334). - 
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Φπαιδοφθορ-ἐω, οὐγγρέ ὅγε δευτέρα δὲ ἐντολὴ. τῆς διϑαχῆο" οὐ 
φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ “-ήσεις ).4.2.5 5 ΒαΦΉ,10.41 ἴδηι, ῥγοὶ τὸ 
(Ρ.77.17; Μ.8,225Α}; Μωυσῆς...οὐ πορνεύσευς, οὗ μοιχεύσεις, οὐ - πὶ 
λέγων ἰᾳ,ῥαεά.2.το(ρ.2ττ τι; Μ,8. 5048); ΑΞ νηΐαρ τ, (}{.28.8364). 

“παιδοφθορία, ἡ, 1. ἐογγμρίίο, ὁ δογς, ΟἸδπη, ῥα δά, τοίρ.211.8; 
Μ.8. 5048}; ἴῃ ἴ8ὲ οὗ σωματικὰ πάθη, 70.) τρίγιπεφι Μος, 880); 
ΘΟ δα τὸ σοᾶς Όν ράσϑηβ, ΤΏΡΗΙ, Απτ μοί, Ο(Μ,ν6,10378); ὁμο- 
λογοῦντες εἶναι κακὸν τὴν π΄, τοὺς ἐπὶ ταύτῃ διαβαλλομένους θρησκεύ- 
ουσι ΑτἸῇ, σεμὶ, τ2(Μ1.25.288}; Δ υ4π|0η.74(}1.26,9458}; ΜΊΤ οί, Σ 
24(0.76.0);2. ἀεεἰγμσίοη ὁ εἰ άγον Ὁν ἈΌΟΤΌΟΙ, 1 [0.6].ἐ45.(Ρ.443}. 

Ἐπαιδοφθόρος, ἐσγγῤῥίίηρ ὕογο, ΤΠ ευ.τ7.ττ; τὸν δασύποδα οὐ μὴ 
φάγῃ" πρὸς τί; οὐ μὴ γένῃ...π., οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ τοῖς τοιούτοις ΒαΡΉ. 
το.6; Οτο κε τη Εχ.τ ιτε( Μ.τ5.284}). 

παιδοφονεύς, ὁ, εἰαγνεῦ οὗἩ εἰτίάγεη, ΤΑΡΟΊ]Ϊ »ισί. Ῥς. τ34:ττίΜ.32. 
1516}. 

παιδοφονία, ἡ, πε γεν οὐ εἰτίάγοη, τ Ν ψβδυυΐγρ. (ρ.266.4: Μ.46. 
3360}; Οὗ Τβϑϑδοσα οὐ Ἰῃποσεηίϑ, 14 γι εαἰφοῖ. ΟΡ. 1ορ.7; Μ.45.768). 

παιήων, ἀεαϊηρ π΄ μύθῳ Νοπη.ῥαν.70.3:.2(Μ.43.7658); ἐδ.12140 
8:74). : 
: Ἐπαΐκτος, ἰο δδ ἰγεβεά τοὶ παίζεις ἐν οὐ παίκτοις (Πγγϑ5.ἤλοη1.3.1.5 
τη Κον(9.7538); 14 ἀοηι.22.3 ἴηι 2 ογ.(1ο.502Ε)};}; 14. λ0ν..27.5 τῇ 
ΠεΡ.(12.2530). ' 

παῖς, ὁ, [4ςς. παΐν τὺ Δ ΕΥΡῚ δεἰ.4.8 ἀρ. Οσηβῖ, ον. 5. ες τοίρ.182.11; Μ, 
20.12020}); τ ΝᾺ Ζ. κῶγη,.1.1.2.32(Μ.37.404Ὰ}; 1δ.1.1τ.27.82(Ξ04Ὰ}}; 

Α. εἰμ, δοη; 1. κι βϑῃ. π. ... ὁ δωδεκαέτης λέγεται (Ὦγγπ.ἴη- 
ἐονῤγελθηδ.τ. 3(1.447}); οἱ ῥαντιζόμενοι π. (οὗ, ΝΌΓΣΩ.19) ἱπτεγρτοῖδα 
οὗ ἀροβί]εβ, Βαγη.8,3; οἵ τὴ. “ὝΤΗτγος ΟὨΠάγεπ᾽, Οτ. )γ.66 τη 76ν. 
47: 5(0.230.16); τηξῖ, π᾿ ἐν πίστει.. «οὐδέπω δὲ ἄνδρες ἐν ἀγάπῃ 
ΟἸδνη ἐγ.) ττ(ρ.48.1τ4; Μ.9.4034); Επ|5.}.4.1τ.4(1π30᾽; Μ.21.410}; 2. οἵ 
Ὠανα 85 βοὴ οὗ σοά (οὐ ρϑῖῆ, βεγυαηί, ν. Β' ἱπέγα), 14.9.5; 
3. (ἢ ΤΙ500]. ; 8. οἵ μγθ- εχ βίοης δου, ᾿έοσμ.ϑιο; αΥ. ΝᾺ 2. ανη1.2,1.2.32 
(11,.7.4044}; οὐκ ἦν δέ, ὅτε οὐκ ἦν ὁ πατήρ, ἀεὶ συνὼν τῷ π΄ καὶ γὰρ ἀεὶ 
συνυπῆρχον ἀλλήλοις, ὁ πατὴρ τῷ π., ὅ π. τῷ πατρί Βᾳ5.561.υ, Τἰξεεϊ, τ 
(1.8ς.481Α.); 8385 πρωτόγονος π., Ηΐρριλαξν.το, 33(0.200.2 5; Μ.16. 
ΔΑ5ΟΟ); 88 μονογενὴς π., ΜΙ Ῥοῖγνε.20.2; ΟἸογη,κ,»γ.7.τί(ρ. 5.1; Μ.0, 
4084}; τοῦ μονογενοῦς π' αὐτοῦ, τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως Ὠοτ. 
Α].ΔΡ.Ετ5.}.6.7.5.6(Μ.20.6484)}; Ἐι5.»..1.32(0.22.24; Μ.20.9488); 
ΟἸἾγυ5.5ας.3.το(ρ.8ο.6; 1,3948); ἃ5 πρωτότοκος π. ἰνρὶβοα ΌΥ 76 08} 
[5186], ΗἸρρ.δδη. 7]αειτ4(}.30.15}; 48 ἀγαπητὸς π., ΜΟΡοῖψε,τά.τ; ἴπ 
ΤΕ]. το (γἱϑί ἃ5 ρῥτίοβε τοῦ αἰωνίου... «ἀρχιερέως... ἀγαπητοῦ σου παιδός 
1.14.3; ιορηςδιιτ: Αἰ Ραμ οἱ ΤΑΙ. 24{(0.252.7}): ΤΡΊοπ.υ Ροΐγεις; 
Β. ἜΧΡΙ ΙΟἾΓν ἰπ τ6}. το ἱποατηαίε Πἴ6, 1)14,0.2: οἵ, Βαγημ.9.5Σ (θῖ ν. Β 
ἸΏΣ14) 3 ὁ ἀντὶ τοῦ ἀμνοῦ π΄ θεοῦ (Ἰαιυά, Κγιῥαξελ (Μ. 5. 1207); Χριστόν, 
π᾿. θεοῦ, θεὸν καὶ ἄνθρωπον Ηϊρρ,αηελγδτ(ρ.41.21; Μ.το.781Α}); ἃ 
πάλαι τοῖς.. «προφήταις ἀπεκάλυψεν ὃ τοῦ θεοῦ λόγος, νῦν αὐτὸς πάλιν 
ὁ τοῦ θεοῦ π., ὅ πάλαι μὲν λόγος ὧν, νυνὶ δὲ καὶ ἄνθρωπος ἐδ.Δ(ρ,5.23} 
7200); τὸν κατὰ σάρκα γενόμενον π. θεοῦ τϑ.Β(ρ.9.16; 736.}; ἔδει γὰρ 
ἐκεῖ [56. αἴ ΤἸοτάδῃ] τὸν π. δείκνυσθαι ἰά. Παγ.4.36.4{Μ.1το.6578) ; ὅς 
προβὰς ἐν κόσμῳ ἐδείκνυτο π. θεοῦ 14. Ν᾿ οξί,ττ(ρ.252.12; Μιιο,διγο); 
αἵματι θεοῦ παιδός (Ἰοτη,φ.ὦ.5.34{0.182.22; Μ.0. 6400); Επι5...( 17 
(ρ.258.15; Μ,20.14374); ΤΡΙοπυυ Ροῖνε.27; ΠΙοά. Ῥς.68: 7(Μ.5:. 
160 40); σωτῆρος π. ἐκ παρθένου γενομένου Ολγοη. Ραφελ.Ρ.1 5(Μ.02. 
4858). 

Β, ςεγυαπὶ; οἵ Ἰ)αν!, [14.9.2 (θαι ρΡοτγῇ. τ σομ, ν. ΞΌΡΓΑ) ; οἵ 
(μηδέ 5 'βεγναῃῖ οἵ {ῃ6 1νογά᾽, τ ΐορι.50.2; Πιά,9.2; Βαγη.δ.1; οἵ, 
1Ὁ.9.2 (θα ἴῃ {π6886 σαβδβ ῬθΣΉ. Ξε σοῦῇ, ν. ΒΌΡΥΔ). 

Ό. ἐἐξείρὶο, ξοἰϊοισον, Ὀϊάγτι. Τνίμ.τ.534(Μ.30.4360); ενς.(ρ.1το.5); 
ἘΠατ..6.2.18.3(3.872); Τδοηὲ, Βιαγρ δεν. (Μ.86.το4ο0). 

Ἐπάκης, [ἸΔΉΒΙ ΓΕΤΔΊΙΟΝ οἱ ῥαεῖς ἐν “Ϊππῶνι ᾿Ῥεγίῳ εἷς τὸ σήκρητον 
τῆς ἐκκλησίας πάκης ({1. Τιαἴ, Ρακίϊεαο Ῥαεῖς) Οοά. Α.(Η..1.8814}.Ψ 

πακτεύ-ω, εοπίγασί “ει καθιεροῦν τὸν..«τόπον ῬΠοϊ, ποηῖοζ, 2.1 
(ρ.48ς ; Μιτοφ. Ξ6ς Ὁ). ᾿ 

πάκτον, τό, (1,Αἰ. ῥαείμη!) 1. ἀργεεμιθηὶ ἠγόρασαν.. «ἀγράφῳ π΄. 
10.ΜΑ].εἶγοτι.τ2 Ρ.286{(Μ.07.4328}; Ῥῃοξιποριος, τ ιϑίρ.624; Μ.το,. 
0320); 2. Ρἷυτ, ; ἃ. ον πι εἰρήνης [0.Μ 4]. εἰγοηοτο Ρ.232(3570); 

. ἅζδιτι Ρ.27τ(4008); Οἦγομ. Ῥαξεῖ.Ρ.Ὡοο Μ.92.74060); ἐδ. 3οδ(τοΥ3Ὰ)}; 
"Ὁ. ἀργεεά ἰγτϑμῖς τῷ Χαγάνῳ τὰ π.ι ἐπαυξήσας ΤΏΡΠΗ..“ἄγοη.Ὁ.245(Μ, 
τοδιδτόο). 

[Π]Ἰπαλαιορράφος, ὁ, εοὐδῖεν αἱρεσιάρχαι δίκην π. συγκαττύσαντες... 
τὰ τῶν παλαιῶν σφάλματα ΗΙΡΡ.ἤαϑγ,ς.6{(ρ.7}.23; Μ.16.31238). 

παλαιός, ἀποίοη!; 1. οἱ ρὑτθ- Ὁ υβείδη Β6]16ἴβ, Πἰξε, ἀπ Ἰπϑεϊζα- 
οηβ οσοπίταβιςα ὙΠ ποὺν ἀἰβροηβαίίοη οἵ ροΒρεὶ, Ιρπ. ΕΡἈ.10.3; οἱ 
ἐν π. πράγμασιν ἀναστραφέντες εἰς καινότητα ἐλπέδος ἦλθον ἃ. Μαρη. 
9.1; μὴ τὰ π. τῆς κακῆς ζύμης ἔργα πράττητε [υ5ι. 4:αἰ.14.2(Μ.6. 
5040); θάνατος καὶ. τέλος λέγεται τοῦ π. βίου τὸ βάπτισμα Οἴδτη, 
ἐχε, Τ}άο!,77(ρ.131.8; Μι9,6020); τῆς π. ἀπάτης ἔοικεν εἶναι ταῦτα 



παλαιόω 

πλημμελήματα τι Βαυγη, ῥαηιΟν τδ(Ρ.35.22; Μι1ο.τοσὅ0); 2. Ρεῖβο- 

παὶ; οὔ πιεῇ οὗ ο]4, ἀποίεη!:β παραιτουμένους δόξαις παλαιῶν ἐξακολου- 

θεῖν, ἂν φαῦλαι ὦσιν Τυβῖ. Σαροΐ.2.1(Ὁ1.6.320Ὰ}; ἔστε δὲ καὶ ὑμεῖς ταῦτα 
ννῶς ἂν. ὑπὲρ πάντας τοῖς π. συγγινόμενοι ΑἸποπαρ ἰόρ. τ] τ(Μ.6, 
ΟΣ1Ο); μὴ-..«ὡς ἐχώρουν οἱ π.,) σῶμα τὸν θεὸν νομίζωμεν ΟΥ. [,.4 ἴα 

χΚερ.τς:9-ττίρ.296.23); τὸ γνῶθι σεαντόν...τὸ δὲ εἶναι ὄντως ἔργον 

φρονήσεως..-καλῶς τοῖς π΄. λέγεται αι Τβδυσῃ.ραη.Ον. τχίρ.27.1ι; Μ. 

τοιτοϑ40) ; ΜΟΙ. γηρ.1.2(0.9.25; Μ.18,400) ; τὴν, .»σοφίαν τοῦ θεοῦ... 

ἦν τε π᾿ ἄνδρες φύοιν ἐκάλεσαν καὶ πρόνοιαν 14.γ65.2.0(Ρ.348,21:; Μ.18, 
2880); Ετι3.6,|}..2.18(ρ.122.12; Μ.24.9418); 14.0.0.3.54{Ρ.1το1.22; Μ, 
20.11178);3. οἔ 80 ὁ μὲν υἱὸς. «τῆς κτίσεως αὐτοῦ προγενέστερός ἐστιν 
«οἰδιὰ τοῦτο καὶ π. ἐστιν Ηδττη.5}»}}.0.12.2; .ὁ καινὸς φανεὶς καὶ π. 
εὐρεθείς Τλίορη.τ1.4; τὸν π᾿. καὶ νεώτερον, τὸν χρόνῳ φαινόμενον καὶ ἀεὶ 

ὄντα Κ7 Ανενε.τδί(ρ.14.7}; 4. οἵ Οοἄ 85 π᾿. τῶν ἡμερῶν (Ὀ 485.7}), 1851. 
ἀΐαϊ.52.1(Μ.6.5410); ἄφθαρτον...καὶ ἀτελεύτητον οὐ τοῦ λόγου τοῦ ἐν 

τῷ θεῷ τὴν βασιλείαν ἔσεσθαι, ἀλλὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου παρίστησιν 

ὁ προφήτης, ἕτερόν τε παρὰ τὸν π, τῶν ἡμερῶν σαφῶς διδάσκει τὸν 

υἱὸν εἶναι..υτὸν τὴν «βασιλείαν παρὰ τοῦ π. τῶν ἡμερῶν... ὑποδεξάμενον 

Ἐπι5.5..}..3.17(0.177.2; Μ.24.10378); ἡμερῶν δὲ π. ὁ θεὸς ὑμνεῖται διὰ 
τὸ πάντων αὐτὸν εἶναι καὶ αἰῶνα, καὶ χρόνον, καὶ πρὸ ἡμερῶν, καὶ 

πρὸ αἰῶνος, καὶ χρόνου Τλοπ ΑΥ.ἄ.7:.το.2(}.3.0378); 8. π' διαθήκη; 
ν. διαθήκη; 805. ἡ π. ἐπε ΟΙΑ ΤέΞξίαμιθηὶ ᾿Ιωσὴφ ἐν τῇ π. τύπος διὰ 
τῶν ἐνυπνίων. χρηματίζεται ΠῚρρ.ϑεη. 7}ἀς.τ(0.13.5) (ραδδαρσα ΡτΟΌ. 
ἱπίειροϊαίθα, ν. θεοτόκος) ; ΑΠοη.ΔΡ.Εὰ5.ἢ.6.5,17.3(}1.20,4138); ἡ π. 
μὲν οὐκ εὐαγγέλιον, οὐ δεικνύουσα τὸν ἐρχόμενον, ἀλλὰ προκηρύσσουσα, 
πᾶσα δὲ ἡ καινὴ τὸ εὐαγγέλιόν ἐστιν ΟΥ΄ [0.1.3(5;}.7.2; Μ.τ4.280); 
Ατἴἢ..4γ.1.4(Ν].26.204}; ἔστιν ἄρα καὶ ἐν τῇ π. φανερῶς περὶ υἱοῦ κείμενα 
ΤΑΙ..“4ν.4.20(Ρ0.77.12; Μ.26.5120); εἰ...ἐπὶ τῆς π. τοῦτο ἦν, πολλῷ 

μᾶλλον ἐπὶ τῆς καινῆς (Βγγδιἤοηι, 4. 4 τ. Ἐῤἤ(τι.30Ὲ); ἰά ἤοιι,17.6 
ἐπ ΜΊΙ( 2308) ;: 1 μοηι.47.1 ἴῃ. 70.(8.276Ὲ}; 10. Μόβοῖ, ῥγαί. τ7τ(Μ. 
87.30404}; ἐν τῇ π., ἢ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ Το. ὥγπαρ.3.ττ(Μ.04.13338); 

6. οἵ ὉΤ νεϊπρβ 'π ρεη., ψηβους τηθηϊίοῃ οὗ διαθήκη : τι. βιβλέων 
Με]. 7γ-3(ρ.309; Μ.5.1213); τὰ π. καὶ τὰ καινὰ γράμματα Οτ, 70. 
τοιβο(ιϑ ; Ρ.203.24; Μ.14.3614); ΑἸΒ θα». ς.67:27(Μ.27.3018) οἷί. 5. 
διαιρέω; π. παραδείγματος Τμάϊ, ΤΟῸν.15: 20(3.269); π. προρρήσεων 
εαἰ.1...24::τ(ρΡ.171.34}; ΤὈεῖγ1 ΑἹ, ῥἧγ5.12(0Ρ.42); Ἰθάταἐγορἢ.1.4 
(ρ.2ο1.8); 7. οἵ ΟΤ᾽ Βἰβίογν; εἴς, ἀναγνῶναι τὰ π. ΟΥ,ποπι, 4.6 1 67. 
(0.29.2; Μ.13.2030); π. ἱστορίᾳ ὕνγτ. Η, καίδεῖ.το.2; Οῃτγβ,ἤοηι. τό. 4 
Ὧη Βρηι(ο δοϑβτὴ ; 1Δ.ἤονι. 6.4 ἐπι ΒΔ. (11.448); 8. οὗ [5Ὑ86] 85 π᾿ λαός, 
ἘΠι5.6.:}.2.22(ρ.132.22; Μ.24.0698) ; ΟΥτ. Η οαἰδεῖ.τ0.3, ν. λαός ; 9. οὗ, 
βατίηϊν 7ετυβαίθμι, Τα .1ς5.66: τό(ρ.228.26; 2.381); 10. οὗ ΜεΙολί- 
ζϑάοῖκ, ορρῃ. Ομτιβὶ Μελχισεδὲκ... ὁ π. ἰά ̓ αεγ.5.4(4.305); 11. οἱ π, 
ἐκκλησία αἴ ποσοῦ, Ο(ῃγψβ. ίαίει Ἐ{.(2.14}); 12. ἡ π΄, ἃ ἀΌΔΥΓΟΥ ΟΣ 
Ἀπεοοῖ, Τηᾶε.Ὺ.6.1.3.τ(3.727).. 

παλαι-όω, Δ... ἴταη5.; 1. τιαΐε οἷά τοῦ πάντα “-οὔντος χρόνου ΝΙ], 
Ῥγασεί. τοί Μ.70.1ο0848);.2. ΡΆ55., σγοῖῦ οἷά, δὲ τοῦγῃ οἱ, δεσοηια ἴη- 
ψείεγαϊε τὴν κακὴν ζύμην, τὴν “"ωθεῖσαν ἴσῃ. Μίαρηπιχο,Σ; Πξττη. 915,3. 
11.2; ἴτϑη ἦσαν. 5.36.1:(Μ.}.12218); Ατἱδί.αροῖ.13.5; Τα. ΦἸαὶ.τ31.6 
(Μ.6.γχ8τ0); Δ1..4γ.2.76(Ν}1.26.3004); οὐ ευοὐμενον.. «ἀλλὰ ἀνανεού- 
μενον Βαβ.δον.τ.2(2.2Ὲ ; Ν.31.1650); καινὴ ..κτίσις μεταλαμβάνουσα 
τοῦ πνεύματος, οὗπερ ἐστερημένη πεπαλαίωτο Ὀϊάντῃ ([Β65.)} τη. (1. 
4031; Μ,29.7284); ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας --ωθέντας Ὑδατ, ἀπ. 5: τό(2. 
τι8); τὸ “γεννᾷ με᾽ νόει...«τῆς αὐτῆς φύσεως -ουμένης καὶ ἀνανεου- 
'μένης ἄχρι συντελείας (6] Ογ:.ἠ..6.2.1].26(Μ.8ς.12724)};}; Απαβί.5. 
5εγ7.2.8 (Ν.80.1385.)}.. 

Β,, ἰπίτβηβ., φῦοῖυ 4, ΟἸοτα, ῥαεά.2.6{(ρ.187.14:; Μ.8.4528). 
Ἐπαλαιστήμαῖος, ὦ παπᾶ --δγεαάι ΤΉ οἶσε, Ατιαϑί.5,λ04.1τ3(8.80. 

2334). : 
Ἐπαλαιστήριον, τό, 10; 65 της σεποοὶ, ταδί. μοναχικὰ π. 1516.ΡῪῈ]. 

ἐΡ}.1τ.262(Μ.78.3408). : 
παλαί-ω, τυγέσίϊε, εοπίοηά; οὗ Τασο5 ττοβεϊηρ ἄγγελος καὶ θεὸς 

[5.. 50η7]...ἐν ἐδέᾳ ἀνθρώπου..«τῷ ᾿Ιακὼβ «“σας Ταϑῖ. ταὶ. 58.το( 6, 
6008); ΕΠ »".ΟἸδηιιτθ.τ4; οἵ ΟἸτίϑε ρυαρρ]ηρ ψἱῈΠ ϑαΐβδη 1π Ἠδᾶεβ, 
Οτιεμσαςί. 6(Ρ.280.4; Μ.12.ΤΟ2 ΙΑ); ἰπ Τεπηρίδέϊοηβ, (οβηι πα ,ἐ0.2 
(Μ.88.12τοῶ ; οἵ ΟὨτιβείδηβ᾽ βίσασρ!α ἀραίηβε 6ν}} Ῥοννε 5. ὅταν τῆς 
χάριτος Ξς. οἵ Ὀαρτ(ίϑ1}} καταξιωθῇς, τότε σοι πρὸς τὰς ἀντικειμένας 
δυνάμεις. ““εἰν δίδωσι τὴν ἐξουσίαν Ογτ, Η ἐαἰεεῖ.3.1.; ΤἈτ ΣΤ οΥ. 

15: τοί3.260). 
“παλαμοφλεκτ-έω, αῤῥὶν ἤγε ἰο ἐπ μαμάς τὸν βαπτιστὴν...τὸν 

“πούμενον καὶ μὴ καιόμενον ὈΠγγΒίρρ. ἐς η 70. Βαρὶ,(ρ.33.1}). 
παλατῖνος, δεϊοηρίης ἰο ἰΐιὸ βᾳίαεε οὐ εομγί; 1. ὍΛ οὗ οἰπιοία 5 

Ῥεϊοπρίηρ το. νατίουϑ Ὀτδη 68 οἵ οἶν!! τ τα, ΝῊ ρΡ.3.60 {π|Μ. 
10. 421τᾺ} οἴο.; οὗὨ ἀρομῖδς ΤΉ: γεδθς τ’, ---ἦσαν οὗ κομίσαντες τὰ γράμ- 
ματα ΑἸΒιαροῖ, δε. ο(Ρ.140.5; Νέ.2:.3578); οὐ π΄. ἢ νοταρίων ἀπο- 
σταλέντων ἴα ἢ. Αγ. 2οίρ.τοβ.25; Μ.25.72 50); 2. ἄρτος π., ὀγεαά 
ἀϊεινί δ δα ὃν Φηῤενον, 10.146]. ἐἤγομ.13 Ρ.322(Μ.97.4844). 

998 παλιγγενεσία 

παλάτιον, τό, ῥαίαεε; 1. ἐνηρενίαὶ τοσίάδησε, ἐοεγὶ, «4. 7σ ττίρ,τ58, 
2); 4..Ρεἰν.οἱ Ῥαμὶ Β4(ρΡ.219.4); Επ5.0.(.3.54{Ρ.τοτ.26; Μ.20.11178); 

Ἀτῃ.λ. Ανγτα(ρ τβοιξτ; Μ.25.7οβ 0); Ῥα]] υΟὐνγ5.}(ρ0.42.3; Μ.47.25}} 
ἰ4.}.Πατς.44{0.131.5; Μι34.12000}; ἐν τῷ θείῳ ἡμῶν π. Ταβίη..Ρ. 
ΤλάνΜορς (ρ.66.17; Μ.86.1το874); 70.Μ4]. ἄγοι. 4 Ῥ 8ο(Μ,01.1734}} 

Το Μοβοῖ. ῥγαὶ. τ86(}.87.3οὅ40); 2. τεῖ. οὔῆοίϊα]5. οὗ ἱπηροσῖϑὶ οουτέ 
πα δἀτηϊπἰςιταξίοπ γενόμενοι Χριστιανοὶ οὐκ ἔτε ἠθέλησαν στραφῆναι 
ἐν τῇ στρατιᾷ οὔτε ἐν τῷ π. Α4.(Ῥα55)}ἘὈ είν εἰ Ραμ, χοίρ.128.23); 
Α.Ρεὶν.οἱ Ῥαμὶ.3τ(0.103.7}} ὅ...τοῦ π΄. μάγιστρος ΑἸΒαροὶ Οὐηέ,το 
(Μ9.:ς. 6988) ; ἀπὸ παλατίου ἐχ-οἤιείαϊ, Ἰὰ.υ. ἀπίοη. 9 (Μ.26.0258); Ἀρ- 
σένιος, ἔτι ὧν ἐν τῷ π. ΑροΡ, αὶ» (Μ.65.888); ὑπὲρ τῶν... βασι- 
λέων, παντὸς τοῦ π. καὶ τοῦ στρατοπέδου αὐτῶν ζϊ. 7αοι(ρ.186.17}; 
τῶν ἐν π. ἀδελφῶν [ἰ. Βα5.(0.333.28); 3. οὗ τοδϊἀοηο65 οὗ Που- οτδη 
Κίπρε: ἱπ Εβεββα, Ἐρ..Αδρ.1(0.283.8); 1πᾶϊα, 4.Τῆονι, ἃ τἹ(ρ 125. 
η); Ῥετϑία, Μ.ΟΡεν5.3.τ(ρ.430.19); ΡιοΪοτηδίο Εσυρῖ, ἘΡΙΡἢ ΙΦΉ5.3 
(Μ..4.3.24τ0}; 4. οὗ τον] ραΐβοββ ἴῃ βρέξῃ. οἱ εἰσερχόμενοι εἰς τὸ π. πρὸς 
τὸν βασιλέα.. ὑπὸ φόβον πολύν εἰσι Μασ Αδρ.λοητς τοί ,34.5880); 
ἄνθρωπον...ἐν παλατίοις ἐξεταζόμενον τρυφερόν ῬΆ «ΟΔτρ απ τ (Ὁ. 
40.1058); 5. ρουεγηογς γεσίάθησε ὁ Πιλᾶτος ἐν τῷ π. ΑΡὴ.Β 3.5 
(0.294); Μ.ραρ.5.8(0.90.9); 6. ὃ εἰτγεῖ [ἀνήγειρε Θεφίδοτος τὸ π' 
τοῦ ἀρχαγγέλου ἔτους ἑξακοσιοστοῦ ἑβδομικοστοῦ ΜΑ͂Μ Α͂ 4.225 
(ΡΒσυρία, βαθο, νἱ; 7. οὐ Βεανθηὶν ραΐδοβ 8485 δροάξ οἵ Ὁοᾶ, 
ΑΙ. Τ ον. Α τηίρ.τ24.14); ΝῚ.Ρ}.2.1].(Μ.79.2850); ἀπάθειαν μὲν 
νοήσεις, τὸ τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἐν οὐρανοῖς π. [0.(Ἰὲτη,5εαί, 
20(Μ.88.11400); 8. οὗ ἴῃς Πεατέ ἂ5 ἴῃε π᾿. οὔ Ὁῃγβι, Μασ Αερ ἄσηι. 
15.33(Μ.34.5010); 9. οὗ ΒΜΥ͂ τὸ ἔμψυχον τοῦ βασιλέως τῶν ἀγγέλων 
π. στ. Τβδυπιαηηη 3(Δ4.1ο.11728); Μοᾶ  ἄφγηι τ (Μ.86. 2300 Ὰ); 
σεσπ.ΟΡ ἀγηῖα ΒΜΨΑΜΟϑ. 4530); ἰδοὺ π. τοῦ ἐπουρανίον βασιλέως 
ἄνευ χειρῶν... κατασκευάζεται, καὶ τοῦτο τὸ π. ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς 

τὴν πύλην ἔχον Το. ἘΠ}. εοηεερὶ. ΒΜ τὴ(Μ.οό,14884); βορδτ Η, 
ἱἰγῖοά. (Μ.87.20728). 

παλαχή, ἡ, αηγθηηιρ αεφμίγεᾷ ὃν ἰοὶ; ἐκ π᾿ ὕγονι εἰς δερίηηηξ, 
ἙΑΡΟΙ νησὶ Ὁ». 7 5:0(}1.33.14200); 16.77:2(14244}. 

παλιγγενεσία, ἡ, 1. ἴῃ ροη., γϑηειοαὶ 9} ἰ{{ε, γευΐυαϊ; οὗ ταϊτασυ]ουβ 
τοϑαβοιςατίοη οἵ ἃ οογρβ6, «4. 7ο.τχίρ.158.11}; οἵ τεπενναὶ δἔτεσ Β]οοά, 
χΟΊερι.9.4; ἘΡΊΡΗ. αρς.θ4(0.115.24; Μ.43,.1804); πιεῖ, τὰ ᾿Ιουδαϊκὰ 
πράγματα τέλεον οἴχεται, καὶ π. οὐχ ἔξει 1914. }6].ε»}.4.1](Μ.178. 

τοῦύ40). 
1. γεεϊοναίίοι (Θιοϊοὺ); οὗ ϑυσοαθβῖνα τοπονγα β Οἱ Ὀπίνευβα δίζου 

σοπῆαρτϑείομ ἀπείρους φθορὰς κάσμου καὶ π. εἰσάγουσιν δα 3."εχ. 3.8 
(1314; Μ.20.730). 

111. γοϑίγι, γεσεπεγαίίοη ; 
Α΄. ἐβομβῖοι. (οὗ. Με.19:28); 1. οὗ βεποσαὶ ταδί 8π6 ποὺ οσβ]οπ 

ἴπ δρδ ἴο οοτηε ἥ π΄. καινή τις γένεσις οὖσα, ὅτε οὐρανὸς καινὸς καὶ γῆ 

καινὴ τοῖς ἑαυτοὺς ἀνακαινώσασι κτίζεται καὶ καινὴ διαθήκη παρα- 

δίδοται καὶ τὸ ποτήριον αὐτῆς Οτιοονμ Μ|Ε.15.22(ρ.4τ6.27; Μ.13. 
13208); ἀνανεώσεώς τε καὶ π. αἰῶνος ἑτέρου Ἐπι5..1.6.1.0(Ρ.40.,23; Μ.22. 

70); ἡμῶν περὲ συντελείας τοῦ κόσμου τούτου καὶ π. αἰῶνος ἅπαγ- 

γελλόντων Βαβ.λεχ..4(1.58; Μ.20.120); ΡΗατρ.αηέ.24(Μ.49.538); 
ἕως οὗ ὃ βασιλεὺς ἐν τῇ π. παραγένηται ἰά Δ Ρ.Ῥτος.. απίνχ:τα( "1.87. 

15 648); τὸ κατὰ ἀνατολὰς εὔχεσθαι...ὡς ἐκδεχομένους τὴν ἀνατολὴν 

τῆς φωτοφανείας...τοῦ κυρίου παρουσίας καὶ π. Ταεσπμ. ΟΡ εορμίφνερί. 

(Μ.08.3928,0); ἠξίωσεν ἡμᾶς...ἐν τῇ π. σὺν αὐτῷ αὐλισθῆναι. ...τί δέ 

ἐστι π᾿; τὸ ἐκ δευτέρου γεννηθῆναι, καὶ ἀνακαινισθῆναι ἐΡ.(4528); 2. οὗ 

ΒΟΔΙΙν τοϑυτγγεοτίοῃ φανήσεται δυνατὴ ἡ τῆς σαρκὸς ὑπάρχειν παλιγ- 

γενεσία {7αδέ. ΚΚ.γε5.(ρ.42:; Μ.6.15818); τὰ οὖν σώματα τῶν μαρτύρων 
,οὐκαέντα...«κατεσαρῴώθη εἰς τὸν ἹΡοδανὸν..«καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον ὡς 

δυνάμενοι.. «ἀφελέσθαι αὐτῶν τὴν π. ἘΡ.Γπρά Ρ.Ἐλιδ.λ,6.5.τ.62-Ὁ63 

(Μ.20.4320); ΟἸεια. φοῖ.ς.42(ρ τροιτο; Μ.0.6490); τῆς σαρκὸς τὴν π' 

ΜΠ. γε5.2.1ϑ8(ρ.371.2; Ν.18.3138}; τῆς ἐκ νεκρῶν π.ι ΟὮσγϑ. ΚΥ. 7οὗ 
τοί Μ 64. δοοοὺ ; Ῥγος..1:.6ς: τ36.(Μ.87.26ο6Α); 1]0.}..Β..}.ο(Μ.96. 
οηϑοὺ); 3. οἵ ξαΐατε {ξπ, ΖΗΙΡρ.}»».47 νη Ἐν (ρ.:74.10); Βα... Οντς 
(ρ.246.τ9; Μ.20.14174}); Οοησὶ,4Ρ}.7.34.6; αἱ μὲν γὰρ ἱεραὶ ψυχαὶ..«ἐν 

τῇ π. τὴν ἐπὶ τὸ ἄτρεπτον ἕξουσι...μετάταξιν Πϊοη. Ατ.ε...}.1.1(}.3. 
5534}; 1δ.7.1.3(6568) ; ἰπ ΜΕΝ τλαη ᾿ῖνεβ τῃ 6 ἀησοὶῖο 116, ΟΝ 55. 
Ρ.Ῥτοο, νη. 2:}(Μ,87.1502Ὰ}); ἴθ ψΕΪΟΝ τηδηἾβ βίϑίε οὗ ἸἸξς ν"}}} 
8 ἀγες εν τοϊαϊθα τὸ Ἰ{ξ6 ἣς πα5 Ἰνεά οἡ εαστῃ, ΠΙοι. Ατ. .}.7.3.1 
(ς 91}; ἴῃ [πάΐδη ἐμεοίοσυ Βραχμᾶναι.. οὐδὲν ἡγοῦνται τὸ ζῆν" 
πείθονται γὰρ εἶναι π. Γ]δγη.:,γ.2.7(Ρ.224.1; Μ.8.11648). 

᾿ Β,, (ραρδη) οὗ τταπϑπιϊσταιίου οὗ βοὺ]8 Κρόνιος μὲν γὰρ ἐν τῷ Περὶ 
παλιγγενεσίας (οὕτω δὲ καλεῖ τὴν μετενσωμάτωσιν) Ναπηθ5.πσί, Ποῖ. 
2(Μ..40.5818). 

Ε. ερίνεϊμαὶ γοδίγιἢ, γνερεηεγαίίοη, τε ἀναγέννησις, (Πτγ5. ον». 5.3 ἴῃ 
Τὴ (ατ.76χα); 1. ἴῃ ρέῃ. σπεύσωμεν εἰς σωτηρίαν, ἐπὶ τὴν π' ΟΙεπι. 

ῥτοῖ,ο(ρ.65.28; Μ.8.2008); οὗ Κογηδπβ ἀπάεν (οπβέ, πάντες... οὗ τὴν 
πόλιν οἰκοῦντες..-φωτὸς ἀπολαύειν ἐδόκουν καθαρωτέρου αὐγῶν καινοῦ 
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τε καὶ νέου βίου παλιγγενεσίας μετέχειν Ἐπι5.»..χ.4χ{ρ0.27.4; Μ.20, 
9568); τ Νυββ. ἤση,.7 ἴθ Οαπὶ. (Λ4.44.013Ὰ}; Ὀϊάντα. Τγίη.2.1 (}1.30. 
453Ἀ) 2. 85 οἴοβϑὶν οοπῃθοῖεα ψΠ Βαρίβηι, Ἐλι5.6.6.3.ς(0.163.23; 
Μ.24.τοΙ 34}; δῃα σεηθΎΆ νυν δ εοίθα Ὀγ [ἰ, ν. βάπτισμα; ἃ. 85 ΤΕΒῸ] 
οὗ Ῥαρέίϑηῃ; ἔ. ἴῃ σεπ., Επιβυψη δ ρἤιρῥὶ. 2(Μ.22.060 4}; Οντ.Η. 
2 τοεαίφο τό ; ἐβαπτίσθησαν.. εἰς τὸν ωύσῆν. τί οὖν τὸ καύχημα τῆς 
ἐλπίδος ἡμῶν, καὶ τὴν...τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν δωρεάν, τοῦ διὰ τῆς 
π᾿ ἀνακαινίζοντος ἡμῶν...τὴν νεότητα εὐκαταφρόνητον δεικνύουσιν ; 
Ἐ65.51γ.33(3.270; Μ.32.1250); τὸ βάπτισμα τῆς π. (οηεῖ. 4.}Ὀ.1.43. 
3; 514} 6].ἐῤ}.3.το5(}.γ8.8800); Τειτη. ΟΡ φοπέσνῤὶ (ἡΈ.08.385}0); 
1}, ΠΟΥΤΆΘΠ]ν ραγεϊο, 855. ὈΔΡΕΪΒΠ,ΔΙ να βῃΐηρ, 650. [πὶ Ῥῇ͵α58 λουτρὸν 
παλιγγενεσίας (ἘἸ}. 3:5): τὴν οἰκονομέαν τοῦ λουτροῦ τῆς π. Οτιἠοηε. 
16.5 τη 76;.(Ρ.137.24; Μ.13.4458);5 1α..70.6.33(17; }}.143.14; Μ.14. 
2578); 15.}..5.10.4.34(Μ.20.8644); Ὀιάντα (885. πη. (α. 2ο3α; Μ. 
20.725}; Ματο. τ οροιδε.2.22(Μ.6ς.0338); 11. Ὀὰ 4150 855. σῃσιβταδ- 
ὍΠΗ οὗ, «τοῦ ἁνίου τῆς ἐν τῷ Χριστῷ π΄ χρίσματος κατηξιωμένοι Τὴ 15: 
ἀ.ε.4.τό(ρ.190.2}];} Μ.22.2170}; Ὁ. παλιγγενεσία, λουτρὸν παλιγγενεσίας 
85 ΒΥΠΟΙΥΠῚΒ ἴοι βάπτισμα, ΟτινΝ 85. Εμη ττί Ρ.260.13; Μ.45. 
8710); ῬΑ4]1 νυ ΟἾγγ5.5(Ρ.28,13; Μ.41.18); Ἐναρτ.ἦ.6.τ.τπίρ.25.10; ΜΝ. 
86.24648); 6, παΐυτε δηα οἴἴεςί5 οὗ Ὀαρίβιπαὶ παλιγγενεσία; 1. ἃ85 
Ρατί οἵ ἀοσπθ]ε τερεηδγαοη ψχουρξ ὃν Οἶγβὲ [Ὠχοιρὴ αρ Ιδτα 
Δηᾷ χοβϑυσγθοίίου, αὐ Ν 85. μη. 4(2 Ρ.64.23; Μ.45.636}); ἢ. Ρῥχϑαας 
τὸ ξαΐωατε παλιγγενεσία: ἐκείνης δὲ τῆς π. προοίμιόν ἐστι τὸ καλούμενον 
παρὰ τῷ Παύλῳ λουτρὸν παλιγγενεσίας Οτ.εον»ηἴ δ11.15.23(ρ.416. 
32; Μ.13.13200); 11}. οἸεδηβίηρ, δ.(Ρ.417.4; 13214); (Ὠγυβ ἔοι. 4.7 
1: ἀειρνίπε,(3.934); Ματςο, Ἐχ. οριιδς.2.22(Μ.65.9338}); ἀπά 5ρηπΚΊην, 
{8Βδ5.1ς.26(1. 4008 ; Μ,30.1608); ἐν. τεσηϊβθίοη οἱ 51π5, οἱ. ΗῚΡΡ.ἰγαά, 
4.22.1; (Πχυβ.οηι.28.1 τη. ο.(8.1588); δα π5εθοδέϊοι, 16 οηε, 
1.5.2 ἴῃ Κορε (ο. 5050) οἷϊ, 5. δικαιόω; ΤΙ, ον». : τῦ,(3.53) οἷξ, 5. 
δίκαιος ; Ψ. β8εϑηρ σφράγισόν με καθάπερ Παῦλος σφραγίξει διὰ 
λουτρὸν παλιγγενεσίας Αἰ Χαρὶβὶρ}.28(ρ.78.24); νἱ. τε-οσεαζίοη, 
ΟΠγν5.Εμίγοβ.2(3.3960) ; δα ΒΕρὶπηὶπρ' οὗ 8 βεσομά [11ξ6, Β65. 517. 
45(3.28Ε; Μ.32.120Ὰ}; νἱϊ. ταφὴ ψμεσεῦν ΟΠυσοῖ τερεπογαῖεβ 
πῖθη, Με ονηρ.3.8(ρ.35.24:; Μ.18,7γ28); νυ}. δήορξανα ϑόπβῃρ, 
Ὀιάνχῃ (845. μη. 5(1.3034.; Ν1.20.7250); ΟὨγχγβ. σας. 3, π(ρ.π6.6; σ. 
2848); τηδΚίηρ' τῆθη Ὀσοίμεῖβ. οὗ (γὶδε ἐπ βυβέ-οση, συν νυ 88. 
Εππν.4(2 Ρν-64.τό6; Μ,45.6360); ἴχ. σι οὗ Η, Ομοβί, (ἢχυβ.λοηι.24.2 
τη 70.(8.1400); χ- ἃίοη οὗ ΟΒΌΤΟΣ ἩἱᾺ μδανθηὶν ὙΝ βάομ, ΡΒ (δτρ. 
(απ τϑι(Μ.40.1178); κ. ἴῃ λουτρὸν παλιγγενεσίας ΜΠΡΙΩΡ ἀὰν οἵ 
τεαῖβ ἔχοι 41} ἔδοεβ, ὕνσ, ἢ αἰεί τοιτο; 8. δοδίονεα τῃτουρὴ το- 
φοιΐδπος, Γ]οτα. 5}}.2.23(0Ρ.103.25; Μ.8.τορ 7 }). 

"παλιγγενέσιος, οΓ οἵ βεγίαϊπΉς ἰ0 τερομ γα παραπέμπομαι 
γὰρ νῦν τῆς π. οἰκονομίας τὴν ἐξήγησιν ΟἸςτη, αεά,2.ο(Ρ.2ογ.6; Μ.8, 

4964). 
παλιγγενής, γέδογη, γεσεμογαίς, τεῖ. εἰἴΐεος οὗ Ῥαρι(ίβιῃ τοῖς βαὰ 

λοετροῖς λύματ᾽ ἀπωσάμενοι, ζῆτε παλιγγενέες Οτ. ΝᾺΖ. (71.2.2 
(ερττἀρ!.}24.6(}.38.224); Νοηπ.ραν. 70.1:33(Μ1.43.7568); 16.5:25 
{7804}; ᾿ῃ ἐταπϑἔοσιοα βεῆβς βλάστημα παλιγγενέος τοκετοῖο 1δ,χ1:6 

(684). 
παλιγκάπηλος, ὁ, γεία1 67, μεῖον, Τὶ, ῬῈ].6Ρ}}.2,127(}},78, 

5680); 18.3.32 6(085}). 
Ἐπαλίζωος, γε ΉΗΡ, γΕΙ ΗΜΓΉΤΗΡ ἰο {πε π. σελήνη αΥ ΝΑ 2. κανΏ1.1.2. 

14.115(Μ.37.764λ). 
Ἐπαλιλλεξία, ἡ, γερο το, (Οβτη. Με. σεβοῖ. Ῥτοδπηι(Μ.38.344). 
παλιμβόλως, αν, 50 ας ἰο ἀεεεῖσε, ἘΡΙρᾺ ἤαεν.6λ.63(ρ.502. 

ἡ: Μι4τ 770); 1.76. “τ(ρ.368,1ο; Μ.42.5570); 
6120). ' 

παλίμπλαγκτος, γε ΉΉ, γε γασίηρ μ᾽ 5 οίερς, ταί. π᾿ στρέψας 
θεὸν ἱλάσκοιο Ογαο.δ1Ὁ.5.62ς. 

παλίμφημος, 1. ἑἱπεοοηςΊείσηϊ, σομγαάίσίονν, ΜΕΙΉ.γ65.1.62(ρ.320.1; 
Μ.4τ.ττό20}; 5εταρ. ἤαῃ.τ4(ρ.35; Μ.40.0128); ἄτοπα καὶ π. ὅτι Αρτ, 
Εεεὶ.7.4(Μ.08.10334); 2... αδιιδῖυε, τηδϊηρ, ἘΝῚ ῥογιδί,ο 4(Μ.70. 
8600); ὕντιαάογ. 1.188); 14..}9.3.4(2.4004}; 14.445»».62(3,320Ὰ}); 1ἅ. 
7 μἰμ.τ(63.6Ὰ}; ΟἸντηρΡ. οὗ 4:2(Μ.03.520). 

παλιμφυής, γευϊυεά, γομοιοεά π. ... ὕδωρ Νοπη. ραν, 70.41:τ4(Μ..43. 
1168); ἐδ.7128(812.). 

παλινδρομ-έω, γμη. δαοΐ ἀραΐη, γείωνη, γουεγί; 1. οἵ τηᾶπι᾿ 5 σε σα 
ἔτομι 818 ἴο ρίᾷοβ, ἀθαίῃ ἴο 16, δἔς., ΟἸεπι «Ῥ γοί,2(Ρ.26.6; Μ,.8. 
974}; ““οὔμεν εἰς ἀφθαροίαν Οντ. αἰαῤλ σε, (Ἰοὺ: τ. πρὸς ξωύν 1ά. 
Ὁ. ς.ο(3.200); 14..}0.4.2(4.2540); Βα5.56].07.11τ.2(..85.1568)}; (οβιι. 
πᾶ. 5(Μ.88,2280); 2. οἱ τερεηΐδποβ, 65ρΡ. ἔτοτὰ ραρβῃίδηῃ ἐκ 
τῆσδε τῆς ἀπάτης π. ΟἸετη.“ν».7.τό(ρ.67.τ4; Μ.0.5228); ΗΙΡΡ.ἄσεν.το, 
324(ρ.293.0; Μ.16.34540); ΟΥ, 7ο.28.6(ς; ρ.396.34; Μ.14.6034); ὕντ. 
Οε.τοβ( ποτα); Το. δτρ.εαρΡ.4(}]1.8ς.1828); 3, οὗ τενευβίοη ἴο βίῃ δηά 
ρῬαρδηΐβηι, (]Θγὰ, ο 7.2.12(ρ.144.0; Μ.8,0068) ; “- εἴν...«ἐπὶ τὴν. ᾿Ελληνι- 
κὴν φιλοσοφίαν 1δ.6.δ(0.463.3; Μ.9.2848); ἐπὶ τὰ κοσμικὰ “εἴν ἀγαθά 

999 

1δ.η6.4π(ρ.399.9:. 
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2δ.6,ο(ρ.469.8 ; 2968); [ἅ,δεἶ.24{Ρ.143.13; Μ.9.700 4); μετὰ τὸ προ- 
τραπῆναε εἷς φιλοσοφίαν π. ἐπὶ τὸν ἰδιωτεκὸν βίον Ὅτ«( εἷς5.2.12 (0.141. 
11; Μυιτ.βτΊΟ) ; 14.0γ.6(ρ.314.20; Μ.11.4270};} οὗ καταξιωθέντες...τῆς 
δωρεᾶς τοῦ..-πνεύματος “-ἥσωσιν εἰς τὸ ἁμαρτάνειν Αἴδ.ἐῤ. 5 Έγα».4.0 
(Μ.26.6498); τ. ΝαΖ.ον.6.1το(Μ.3ς.7484}); Ογτιφιρτοειι. (3.68); ΝΙ]. 
ἐχεγε,37(Μ.79.7650); 4. οὗ (μγιβὲβ τεῖαπα ἴο μδανθη, Οσ.ον. Ζβίρ.35ο. 
24; Μ.ττ.4880) ; 5. τοῦ. Θ΄ βϑίοη δηα χϑίασῃ οὗ ΟρῸΒ δος. 56 Ὀ8]}16 05 
ὥσπερ γὰρ προελθόντος τοῦ λόγου γέγονεν ἡ κτίσις..«οὕτω »-οὔντος 

τοῦ λόγου, οὐχ ὑπάρξει ἡ κτίσις ΤΑΤΆ. 4γ.4.τ)(ρ.56.1τ9; Μ.26.4848). 
Ἐπαλινδρομητέον, ογη6 τ:5' γείεγη, ΟἸοτη ῥαεά.3.4{(ρ.251.17; Μ.8, 

5928). 
Ἐπαλινδρόμως, γωηητηρ δασῖ π᾿ ἥεσαν Δ71γ7.Οέο.Α(ρ.35.12). 
Ἐπαλινδωμήτωρ, ἐοηεεγηεά τοί ἢ γεδμϊϊἀΐηρ, ῬαᾺ].51]. ϑοΡΆ. “δι. 

86,2128.1). 
Ἐπαλινζωΐα, ἡ, γεοίογαίϊίοῃ ἰο ἰΐξε; οἵ τεβαττεοίίοι 6 ἰὰ σθῃ., 

ΟΥ. ῥα ᾿ς.χτ4(ρ.71.16); τοῦ φωνοῦντος πρὸς π΄ τοὺς νεκρούς [0 865. 
Ναζιώταϊ. 30(}1.38.803); δι᾿ αὐτὸν ἐλπιζομένης ἀτελεντήτου καὶ αἰωνίου 
π. Ατει ροειτιξ (Μ.τοῦ,  οβΑ); οὗ ἀβδυτωρίοη οὗ ΒΜΥ͂ τὸ τῆς π. 
σον μυστήριον Τάτ δια, ον, ς.5(Μ.09.7280). 

παλίνζῳος, οὗ γεπειρεά ἰΐξε, Νολα.ραγ.70.2:22(Μ.43.7640). 
παλινοδία, ἡ, γε γη, ἸοΟΟΥ̓Τ Η.υ.ο.0.26(Μ.04.4684}. 
παλιντοκία, ἡ, γεδίνι, τοῖ, Μτιττιτι ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 

τουτέστιν ἐν τῇ κατὰ Χριστὸν π΄ 518. }6].6}}.1.68(Μ.78.2280) ; ἑνὸς 
σώματος ὑποστάσει. ..τὴν ἀπ᾽ αἰῶνος ἀνθρωπότητα εἰς π. ἀνακαινισάσῃ 
78.1.2οτ(3128). 

Ἐπαλιντραπέλως, ὃν γεεαπίαϊίοη, ῬὨϊοΚϑι.ἢ..6.2.7(Μ.65.4600). 
παλινῳδία, ἡ, 1. γεῤείττον, ΟἸδτη ῥασή.4.ττ(Ρ.270.26; Μ.8.6364); 

Επ5.}.6.8.13.8(Μ.20.7768}; 2. ῥήγαξοε εοημείαμεν γεῤεαϊεά, ΟἸδται ῥαφά. 
4.ττ(ρΡ.280.20; 6604); 3. γεεαπίαϊίοι ; ἃ. οὗ ΡΠ ηοᾶθ οὗ 5 ςβοἤοσγιβ, 
χορ, ἤαόγ.1.23.2(Μ.7.6724);5 ἨἩΙΡρ.λαδν. δ τρίρ.146.1; Μ.τ6.32224); 
Ῥ. ἴῃ σεξῃ, οὗ ΔῺΥ σπαηρε οὗ ἔτοπῖ, σῆδπηρε οὗ δἰτιᾶς, ΟἸετη.γοΐ. 
(ρ.56.16; Μ.8.1818); ΟΥ.Οεἰς.8.63(ρ.278.20; ΜΟΙ. τΟΊ24Α}); οὗ Ο αἰοσίι8᾽ 
τοΙογϑίίου τεβοχρῖ, Επ5.ἢ.,6.8,1τ6.1(}1.20.780.Ὰ) τε μι. τ ίρ.95ο.5; Μ. 
20.15770}; Αἰῃ.λ..4γ.27(0.107.28; Μ.25.7240); τὴν τῶν περὶ τὸν Εὐ- 
σέβιον πρὸς τὴν ἀσέβειαν π. ῬὨϊοκί, ἦ.6.2.1τ(Μ.6ς,4658) ; α. οὗ ἜΧΡΙ65- 
βίοτι οὗ τερεηΐβδῃςε ἔου 515, ΣἾ ρ.Οοηδί, ΑρΡ.8.0.2; ἘΝῚ! ῥεγίςί,ο. 6 

(}1.79.8738). 
παλίρροια, ἡ, γεϊμα, εὐ απὰ ἤσιυ, αΥ.Να2.ον.6.τοί( Ν.35.748.4); 

 ιοά, ῥα! 8 Ρ.ῬΒοΣ. ἐοά.222(Μ.1032.8454) ; οὗ τε βεοίίοι οὗ ἰιρῆς, Βα5. 
εἰγμοί, μοηι.ττ(1.3248.; Ν,.30.124}); τηδξ. π. τῶν πραγμάτων Ηροττηΐα5 
ἐγγῖβ. (Μ.6.11724); π. τῆς..«ζωῆς Ἐναρτ.ἤ.6.6.17(ρ.234.το; Μ.86. 
286ρ0). 
͵᾿παλλακή, ἡ, “οπεμδίηε, ἀἰδῖ, ἔτοπι παράκοιτις, Ῥῃοξ. οηθς.13.5 

(Ρρ.6ιβ; Μ.το4.9178) οἷέ, 8, παράκοιτις; ὀγδοήκοντα π, ((απὶ.6:7) 
ἰπτογργοίθα οὗ ποβα πο βοΐ ν:τίποιϑ]ν ἘΠΤΟΠ ΡΒ [θαυ οὗ ρα 15}}- 
τηδηΐ, ΟΡΡ. 500]5 ΨῆΟ ΒΡΟ Δ ΠΘΟΥΒΙΥ ἀδβῖγε 0 ἕο] ]ονν (ῃ τι (βασέλισ- 
σαι), τ. ΝΝ ν85. ζόην. 1 5 ἦπ απ. .44.τττ20); ΤΠατὐσπι.6:7(2.12}).. 

Ἐπαλλακισμός, ὁ, εὐπομδίηασο, Ῥῃοί,ποτθε.1.23(0.472; το. 
ΙΟΟΙὨ). 

παλ(λ)ικάριον, τό, δον ταν- οἰΐοῖυεν, Οἰνόη, Ῥασε».302(Μ02. 
Του); οὗ δῇ Θηρία ϑβοοσί, ΤΑμδβί Βιγοαί, τ (ΟΟ 3.0.72); ἀγ- 
γελικαὶ δυνάμεις, ἃς αὐτὸς π. ὠνόμαζεν 16.(0.73)- 

πα(λ)λίον, τό, (1,Δ. ῥραϊώνι) εἰοαξ, Εν, ΤβοριΑὶ ττ.(ρ.151); 
«4. 7]0.5(Ρ.154.21}; ἐδ.6(ρ.154.33);} 4.Βαγιβ.2(ρ.131.22); Οὐ. Ν 82. 66. 
(Μ.31.3038); ἘΡΙΡΗβαον.68,3(0.142.4; Μ.42.τ888)}; ΤὨρΒη εὐγοη. 
Ρ.353(Μ.1τοϑ.8484)}; 650. οἵ στο κ᾿ 8 οἱοακ, ξὃὈἘᾺ}} ἀν ποη.5.6(0,30.4; 
Μ.δς. 4488); ἴου βἰθερὶπρ, Εβαὶββ ογι3(ρ.8 ; οὐ. Μι4Ο. Ἰ109.); Ογτ. 5, 
υ Ἐπ βγηι. ,(0Ρ.64.1,5,7); ]ο.Μοβοὶ, ῥγαὶ, τϑ(}}.87.2865:Ὰ); [15 ἸΟῸΓΣ 
ΘΟΥΏΕΙ5 5ΥτΩ ΟΠ ΖΙΩΡ ΟΔΥΪη4] νγίπθβ, Μαχιφν ἀμδ. ὁ) (Ν.90.8410); 
Τότ. Ν, νη. 22(Ν.93.17000); ὁ ἀδελῴφὸς..«λαμβάνει τὸ π. τὸν ἀρ- 
ραβῶνα τοῦ... ἀγγελικοῦ σχήματος Ἐπεδοῖ,(Ρ.386). 

παλμός, ὁ, υἱδγαοι, ῥαϊῥτίαίίομ; οἵ ὈΟαΠν ρϑὶριτατοπβ ἃ5 
Ταρ8η5 οὗ αἀϊνιπβίίου, Ἐλι5..6.5 Ῥχγοθιη.(}.203.8 ; Μ.22.3360); παλμῶν 
ἑρμηνεύς (οπμορί, 4Ρῥι.8.32.1ι|,; ἘΡΙῚΡΠ σα. βά.24{(0.525.9; Μ,42.8290); 
ΤΘΆΒΟΙ ἔργ ῬγοΒΙ ἤθη αἰβοιβεα, ἔ Ταϑὲ ψιεἰ γες}οτοί Μ.6.1265..,8). 

. πᾶλος, ὁ, ([ἴ. ῥραϊμ5) οἰαβε, θα ἴῃ δχθουτοη Οἵ ΠλΒΓΕΥΥβΒ, 
Μ.Βοη.6(ρ.327); Μ.Ταγ.δ(ρ.461); Μ.Ῥεν5.3.5(0.443.9); ΡΠ ΠΠοϑι. ζ.6. 
τοί Μ δε. 6τ)ς ; πάτων Ρ.147.1)}. 

παμβασιλεύς, ὁ, ἀτηρ οὗ αἰΐ, τιρεϊυεγεαὶ σουεγείρη (οἴζεη ἃ5 84}.); 
1. οἱ σοά, (Ἰεμλ.:17.7.3(0.12.20; Μ.9.421Ὰ}); 1δ.7.ο(ρ.40.19; βασιλέα 
4118); Επυ5.4.6...2(ρ.0].13; Μ.22.1608Β); 1ἃ.ε...2.1τΊ(ρ.1τ21.9; Μ',24. 
9404); ΟΥτγ Η ἐῤι(οηεί, (Μ.32.ττό00}; ἘρΡΙΡΒ ἡ εν. 8. (ρ.19ο.29; Μ. 
41.2120); 54, ῬΕ].6ῤ}.4.73(.4.78.11334); Τῆι ς.46:0(1.9ο6); 2. οὗ 
Ομτιβε, Ἐπ5.}.6.το.4.χ6(Μ.20.8564); ἴθ... Αἐρ.11δ.23(Μ.25.5934}; 
ἰΔ αροϊ,Οοης!.26(Μ.25. 6288); 14..4γ.2.18(Ν.26.1840) ; Ὀιάγπι. Ττῖμιι. 
15(Μ.39.3004); ΜΜαρίαν...ἐν κόλποις... ὑποδέξασθαι τὸν π. ἘΡΙΡΉ. 



παμβέβηλος 
μαδν.79.3(0.417.30; Μ.42.71448); ὙμαῸΡ .44::τη(..806); ἀρχιερέως καὶ 
π᾿ καὶ κυρίου (οπηη. ηα ἰοῤρ.5(}}.88.2080) ; μήτηρ τοῦ π. θεοῦ 170.Ὁ. 
μον. 6.0(Μ.06.476}). 

Ἐπαμβέβηλος,  τολοϊΐν ῥγοίαηε, 
Βορτ. Η.ἐῤ.6γη.(}1.8).5το6 4}; 
1388). | ; 

Ἐπαμβλάσφημος, τολοὶϊν δἰαςράσηιοτις, Ογτιοςτ(3.90). 
Ἐπαμβόητος, αἰϊ-γεηοισηεά, οἱ Μοκ65, 110.) .μονι. (}.9ο6.6498). 
πάμμακαρ, τολοῖϊν δἰοεεοά, Τιδομι.Νον, 70. Εἰοεηπ τ(ρ.5:17); ΤΠάτ. 

δια. Φ}}.2.16(}1,00.:164Ὁ). . 
Ἐπαμμακάριος, -Ξ ἔοτορ. ἀσεβὲς ὁμοουσίους τῇ ἀγεννήτῳ φύσει καὶ 

παμμακαρίᾳ λέγειν εἶναι τοὺς προσκυνοῦντας ΟΥ̓. [0.12.25(ρ.249.6: Μ. 
14.4414}} π᾿ ... Σιών Ὀνγ.1ς5.τ.τ(2.88}; π. τῶν ἀγγέλων... «πληθύς Ἰά. 
Ατι.46(3.2905}; κοινωνοὶ... .τῆς.««ἀπαλαιώτον καὶ π. ..- ζωῆς ἀφηπαά, 
Ῥ.Εον.δ: 3(ρ.365.31; Μ.85.τό730); π. κοίμησις τῆς..«θεοτόκου Μοά. 
ἄον.(Μ.86.32061). ᾿ 

παμμακάριστος, -- ίοτερ.. ΕὉ5:}.Ή.1,1(20; Μ.21.240); τὴν παμ- 
μακάριστον μητέρα αὐτοῦ Μοά.ἄογηι,2(Μ.86,32810}; Μαχ.αριδὶρ. (Μ. 
91.10070). ᾿ 

Ἐπαμμάχως, τοῖξ αἷϊ οπε᾿ς ἐρίηρ βοτοεῦ, Ταβι. Ζαροὶ.τ53.2(Μ.6. 
4658); ΟἸειη. ῥαεά.3.2(Ρ.241.15; Μ.8.560Ὰ). 

παμμεγέθης, νέγν ἰαῦρε; ζοτὰρ., Κ΄ ας. Α(Ρ.148); βαρεῖ]., ΤΆρΡΠπ. 
εἰγομ Ρ.8ο(Ν}.τοβ.2680). 

Ἐπαμμεδέων, αἰ -γμϊηρ; οἵ σοα, Νοπη,»}αν. 7ο.6:23(Μ.43.7978}; 
70... ραν μσορὶ, ΔοτοβΈς(ρ.200 ; Μ.ο6.8254); οὐ (μγῖϑί, Νομη. ραν. 
7. πτ2δίδολ); ΟΙΟ 8ό30 [ὉΡ, 56ες. νἱ]. 

Ἐπαμμέδων, εαγεξεί ἑν, τουτί. εανγεξμΐ (ἀσυοιο) ποίη ἵνὰ π.- ... 
σέβας εἰκόνι προσοίσω ϑορῃτ. Η εαγηι.2ο.3ο(ρ.46; Μ.87.3820Α). 

παμμήτωρ, τυὐίεῖ ἰς τρμτυεγεαὶ τηοί μον τῆς π. καὶ γενεσιουργοῦ 
φύσεως (Ἰἰεπι.ῥασά.2.τοί(ρ.200.26; Μ.8, 5000); π. φύσιν ΟτἅΟῬἐ8 εἰς.4.83 
(Ρ.354.8; Μ.11.11574}); παμμήτορα κόσμου ζωήν Νοπη.ραν. 70.512 6(ΜῈ. 
43.7804}; οὗ Βίμηοη᾽β Ηείξηῃ 85 π' οὐσίαν καὶ σοφίαν ον, (Ἶδηι.2.2ς. 

παμμίαρος, τεϊέγὶν αδοιίπαδίε, οἵ ἀπτίο τίσι ἥξει ὁ π. ... ταπεινός, 
καὶ ἤσυχος....ἀποστρέφων εἴδωλα ΕΡΏΤ.3.137Ὲ ; ὅπ. οὐ παύεται ἐκζητῶν 
τοὺς ἁγίους ἕν τε γῇ καὶ θαλάσσῃ 1ἴ4.2.223Ε ; Κογα.Μ6]. (5. 8 ΒΑ͂Υ᾽ 
τϑοβ᾽ ρΡ.168), 

παμμιγής, ηϊχεὰ οἔ αἰΐ κἰπάς, ἀαΐ. 5 αν. τοὺς...π. περιεστῶτας 
Ἐπ5.»:.Ὁ.,8(Ρ.927.8; οοδᾷ. παμμιγῆ Μ.20.14808). 

Ἐπαμμιγῶς, 40 α5 ἰο πεῖς ἱμογοιράϊν, Μαχ ανδὴρ (Μ.01.12120}. 
Ἐπαμμισής, {εἰ οὐ καϊγεα, 15ϊα. Ῥεὶ.}}.1.281(Μ.78.3488). 

Οντοῖς. 5. Ξ(,,8δοο); π. αἵρεσιν 
7ο.Μοπιλγη. ΝΊο ῖγν."(Μ.οὔ. 

"παμμίσητος, εὐ σεν αὶ ἀίοσἰεά, Τρ μι. εὐγον.ρ.δοί  τοϑ,268Α).. 
πάμμορος, αἰϊ-παρίεες, Ογας, διδ, 5,65. 
πάμμουσος, τοποὶϊν ηηδίοαὶ π. φθόγγῳ Οτας, δ ὲδι ςιτάτ; π᾿ φύλλων 

ν.1. ἴὰ ΗΠ να. ΟἸσηι 4.το(παμμήνων Μ.2.τ040)}. 
Ἐπαμμόχθηρος, 1. τὐὐοὶϊΐν τυγειελδά, Ὀγτ.15.1τ.τ(2.88) ; 14.Ος.χ28(3, 

τόσο); 2. τυλοῖἱν τοϊεβεά, Ἰὰ αὐον.7(1.2288); ἰὰ. Γοεἶ, ατί3.2238}; 14, 
μοητραϑελ τ π( 5". 2024}. : 

Ἐπάμπιστος, τυλοὶϊν [αἱ δ {μἱ, ἘΡὮγ.3.141Ὲ. 
Ἐπάμπλανος, τοὐοὶϊγν ΟΥΥΤΗΡ γυναικῶν π' ... φύσις {10.1) πο. ΑΜ. 

9ο6.6:78). 
Ἀπάμπλεως, ρμαςκεά Κμὶϊ πλοῦς. ..κινδύνων...π, ἘΛ1Π4].Π 60,4. 

(Μ.1ο.15578 ; ἔμπλεως Μ.8ς.6618). 
παμπληθής, 1. υδγγν αὐωηάωμὶ τροφήν...π. τΟίερ,.20.4) 2. οὗ (8 

τηοοῃ, φΐΐε {μ|], ΑἸ ρΡΆ. ῬῚ.Β γ(ρ.44}). 
Ἐπάμπληξ, μέογὶν ἐπί ἰοη ἸΌΝ ταβάπθϑθ; οἱ Νεβίογηιβ, Μαχ. 
ρμδο (ΜΠ νοτ. 770); Απδβί. 5. ἤαον.(Ρ.259). 

Ἐπαμπόθητος, τολοὶΐν ἀφεϊγεᾷ; οἵ ΒΜ, Ἐρῆἢτ.3. 5280 ; οἵ ἀν οὗ 
ΟΠ τ βι β σοίθαβο οὗ βο]5 οπὶ Ηδάδββ, Μοάᾷ, ἄογη.7(Μ.86,32964}; 
οὗ ἃ βαίπϊ, 10. Ὦἤον!.12.2(Μ.06.7840); ΜΊνσεο.4{0.42.1)} ἴῃ ἔοττηῃ οὗ 
ϑᾷάτοθβ τὴν...π. σου ὑπεροχήν ΤΗατ 5ταά,εῤῥ.2.120(Μ,00.14164}. 

πάμπολις, γγεαίοεὶ οὗ εἰτες, Ογας. δδ.5,436. 
Ἐπαμπρίκιλος, ὈΥΟΌ. ΤΟΥ παμποίκιλος, «456η.τϑ(ρ.68.12). 
πάμφαγος, αἰϊ-ἀευοιγίηρ; οἵ σ᾽αϊξοηθ, ΟἹοτα βαφά.2.τ(ρ.155.21:; 

Μ.8.2844}; πιεῖ. πάμφαγος.. τῆς βασκανίας... «φλόξ Οἤγγπ.56ε.3.14 
(0.73.23; 1.3010}; οὗ ἀφαίῃ, (σοσπλ. ΟΡ ο»γ.2(}.08,28:). 

παμφαής, αἰϊ- οὐϊπίηρ, ταάταπέ, ταθί. παμφαέος Χριστοῖο..«μαθηταί 
Νοππ.Ραν..0.14:35(Μ.43.8658); ΞΡ 6]. π. λόγος 70.) ,εαγή!ιοσρῆ. 
26(ρ.21ο; Μ.96.8284); οὗ ἀπροὶῖς ρονεῖβ τὰς δοθείσας αὐτοῖς [80. τοῖς 
δαίμοσι] ἀγγελικὰς δωρεάς, οὐ μήποτε αὐτὰς ἠλλοιῶοθαΐ φαμεν"... 
παμφαεῖς εἰσι, κἂν αὐτοὶ μὴ ὁρῶσιν Τοη. Ατ.ἄ.»..4.23(Μ}.3.7250). 

παμφανής, »:0Ξ ὀγρλϊ, νιοϑὶ ρίονίοιδ, ΞΒΌΡετ]., Τατ ΝΖ λτ,ραὶ. 
τοί .38.2804Ὰ}); -ὦτατος, {ΜΕ}. 5 γηη.εὲ πη. 6(Μ.τ8,3610). 

Ἐπάμφαυλος, τολοῖΐν τυονμἶθες, στ νυϑ5.γ ς, (Μ.46.685); ΝΙΪ, 
ΦΡ»}.2.1Ἴ8(Μ.79.2928) ; [514,}ε].ἐῤ)ιχ.281(Μ.78.3488). 

᾿ιπαμφιλεῖ, τοῦ αἱ! οπεὶς Γγίεμάς, Ὀιάντα, Τγίη.2.8(}1.30.5934). 
πηάμφρων, τοῖξε ἐπ αἱϊ ἐπίηρε, Ῥογς. (0.3.5). 

ΤΟΟΟ παναγνεία 

[“Ἰπαμφύλιος, οἵ αἱϊ παϊΐοηις οΥ ἱγῖδες, Ονας, δέδ.ττ.228. 
πάμφυλος, 1. -Ξ ἕοτερ.» Ογας. δέδιιτιιδε; σι Οἶσνι.6.2; 2. ἐ0η- 

οἱ διίΐης οἱ α νηχεά νοῦ, νιοηργοὶ ἀσϑοτίπιεμπὶ τὸ λεγόμενον, πάμφυλοι 
γεγόνατε ΤΑΝ. 4ροϊ].2..(Μ.26.11314}; 3. μἱεὰ τοὴκ ῥεοῤὶο, «τοιυάεέ, 
Ομγομ Ραςεῖ..τη8(Μ.92.4374). 

Ἐπάμφυτος, τοῖίὰ ευενν κίά οἵ ῥίαπὶ, Πὶρρολαεν. 5 ο(Ρ.1ο2.4; Μ.16. 

321580).. 
Ἐπάμφωτος, με ὁ} ἰέρκὶ, ρίογίσμα, ΤΟΒγυβ. λον, τοί.3.2390); Οὗ 

Ομ γβεβ θαρβηι, Μαχ.εοηερμὶ,32(Μ.19.12408). 
παμψηφεί, ἐν μπαμίγηοις υοίσ, ὙΒάοί Απο,εχρ.σγηιδ.12(}1.71. 

13200). 
πάν, ὁ, α φοαί-κὸ ἀρε τ Ἰπάϊδ, κιρροβεὰ ἴὸ μανδ Ὀθεὴ τε Ὀν 

Οτεεῖκβ ἔοσ ἃ σοά (Ῥ8η), Ρῃϊοβι. λ.6.3.ττ(ρ.41.5; Μ.65.406}). 
πανάγαθος, αἱϊ-ροοά; οἱ οἷ, ΑἸΠ ἦπειτο, (ΜΝ .25.112}}; Ἐπι5.(.6, 

1.7(0.35.24; Μ.22.698); 0.0). 7.0.4.12(Μ.94.11368}; οὗἩ ἀϊνπς ατιτὶ- 
Βαζες ἡ π᾿ πρόνοια Μᾶς. Μρῃηιαροεν.4.τβ(ρ.105.9); ἀπὰ ρἰτ5, Το η ΑΥ, 
ἀ.".3..τ(}1...6808); οὗ (τιϑῖ, [δἰ 4. 6]. ἐρὈ.1.83(λ4.78.2400); παναγάθου 

πατρὸς π. υἱός (κε) Ονζ,}..4.2.22.18(Μ.85.12930}. 
Ἐπανάγαστος, τυλοὶϊν αὐνπϊγανίε, 170.10, 4 γἱεμι,ο(Μ.06.12880); 

Τβάγιϑευά απ το, 3(Ρ.356). 
Ἐπαναγένητος, τολοὶΐν ὠπονίσίπαϊε, Ὀου Ατιἄ.η.0.4(Μ.3.9120). 
Ἐπαναγήραος, "6. σγοιυίηρ οἷά, ΤΑΡΟΙ] πεῖ Ῥςιτοετ( Μ.33. 

τ468}). 
Ἐπαναγήρατος, ν. πανακήρατος, 
παναγής, 1. αἰϊ- μαϊοιοεά π. ποίμνης ΟἸδίη, ῥασά,3,τ(ρ,291.22; Μ. 

8. όϑτο) ; οὗ αἰιδίοῃι οὗ ο1] ἴῃ σοπβθοσαίομβ, ᾿ου Αὐ.δ..4.3.12()1.3. 
4840); οὗ τοδομίπρ' οὗ ἀροβέϊεβ απ ργορμεῖς, Τμάτ, αϑεεὶ.τ(ρ.20.27; 
4.710); Δ οῤ.4(4.τοῦ) ; οὗ τιγϑίθυθβ, ἰ αὐεεί.τ(ρ.33.4, ν.1. “πίων 4. 
722}; 2. τῆν ἀεομνεὰ π. ... κακῷ ΟΥΤαυπη, βαη.ΟΥ.3(0.7.23; Μ. 
το.τοδοΑ); παναγεστάτου Μαξιμίνου Ἐλι5.»:.}.14(0.940.14; Μ.20.15178); 
ϑγπαβ.6ρ.61(}.66.1420}) ; 170.}).Ἀγέσνι. 43(Ρ.15.27} Μ.96.12028). 

ἐπαναγιόριστος, ἀεβηεά ας πιοεὶ κοὶν π. σταυρόν ΚὨγνϑ5.αἄον.2(τι. 
8248). 

πανάγιος, αἰϊ-λοῖγ; 1. οἱ σοά, χΟίεηι. 5.3; Αἴα, ρεμ ,4ο(Μ.25.800); 
Ὀϊᾶντα ({Β45.) μη. 5(1.3130; Μ.20.7528); ΕΡΙΡΠ λαεν.26.17(0.297. 
24; Μ.41.3600); ἅγιος..«καὶ π. καὶ ἁγίων ἁγιώτατος (Ὦγγπ. μοητ.ἦη 
ΜΙ.7:14(3.29}); τρεῖς ὑποστάσεις τῆς π. μονάδος Μαχ.αηδὶρς (ΝΜ. 
91.13970); 2. οὗ Ἰωοροβ, ΟἸδιη. ῥαφά.το(ρ.τ30.11; Μ.8.3400); 50 τὸ 
π. τῆς τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ θεότητος (ε] (ν2.ἢ..4.2.14.6(Μ.8ς.12574}; ὁ 
παναγιώτατος ᾿Ιησοῦς Ὀϊοπ.Ατ,6.ἢ.4.3.12(Μ.3.485Ὰ}; 3. οὗ ΠΗ. σμοβῖ, 
ἴπ ΠΟΧΟΙΪΟΡῪ σὺν τῷ π. ... πνεύματι ΤΗΡΡοΙεορῆ.το(Ρ.263.20; Μ.1ο. 
8618); Μ.ἘΩΡ].2.3(ρ.τοτ.χ8); ΑἸ ἀτον. 32(0.28.26; Μ.25.4160}; ὅτ. 
ΝαΖιρωρῃ.τ.1.41.2(Μ1.37.5114};} Μασ, Αδριεαν 2: (Μ.34.0288); ΟὮτγ8. 
κοι. 4 ἴῃ 70.(8.14); Τλατ. Τρίη.2(Μ.75.τ1400); ΤΟτΟΝ γββ8.λοηι.2. 
6γ ἐπ 7σ.(ρ.134.6); ϑορῆγχ. Η,ἐρ.5γη.(Μ.87.3157}); [0.ΕπῸ.ἐοηεερί. 
ΒΜΓΨΊ το(Μ.96.14164Ὰ}); 11. ας.{Ρ.226.13,22}; 4. οἵ Ττίη, τὴν π΄ καὶ 
τρισμακαρίαν...τριάδα Ἐπ5.6. ἢ, Ῥτοοτη.(ρ.ὅο.14; Μ.24.825.); 14.1.(.6 
(Ρ.2τοιῖς; Μ.20.13488) ; εαἱ.]Δ,οττ : π(ρΡ.91.17); ΒΟΡΏΤΗ ἐῤ.σγη (Ν.87. 
3157); 5. οἱ Ομ τβτ᾿Β δυμηδη ον, Εὐ5.. τό(Ρ.240.3; Μ.20.14210): 
Ομτνυς..ονι.32.5 ἴω ΜΙ|.(7.7888); 6. οἱ ΒΜΝ, Οτιοηι,7 τη. Ζε Ρ.5ο. 
4,8}; ἐδιτοίρ.129.3; Μ.17.3200); ἘΡὮγΓ.3.526Ὲ., Ευ]ορ ῥαΐπι, τοί .86. 
20334);8 {]0.6}.}οοηῖ!. (Μ.88.19130); ἸοΜΌΚΟΙ ῥγαί, τἸϑο(Μ.87. 
3ο524}; 7ο.1ιλονμ,ο τι (Μ.06,7218); 10.ἘῸῸ.ἐρπεερὶ. ΒΜΤ τοί Μ.96. 
1τ4844)}; ΤοιΜοπιΐγρει. Βας. τοί Μ.96.13778); Με ὅγριιεί ἄπηιτο 
(Μ.18.3738); 7. οὗ βαϊηῖ5, Εναρτ, ἦν 6.1.13(ρ.22.20; Μ.86.24560) ; 1.2.3 
(Ρ.4ο.3ο; 24938); οἵ ἀϑδοείίοβ, Επ5.0.(.4.28(ρ.128,13; Μ.20.111774}} Οὗ 
δος, Ἰρϑάεις, Ῥ᾿ομάςτοτό,τ 5.ν.1.; π. τῆς ἁγίας...ἐκκλησίας πρεσβύ- 
τεροι ἘΡΊΡΗ.ἦᾳεν.42.2(0.96.4; Μ.41.6074}; ὈΙΒΒΟΡΒ ἱπ οουποὶ!, ΤῊ 5. 
Απιι δε (Η..4.450) ; 8. οἵ Ῥαρείβηι, Ὑμάτιφο 4 ἐπι 7ος5.(1.307}); ΘΟρ τ, 
Ηιν Απαςὶ.(Μ.92.16850) ; 9. οἵ τε]!ς5 οἵ ὕτοββ, ἐδ. (16858); ὈοάΪ65 οὗ 
βαἰπῖθ, Εναρτ ἶ.6.1.13(0.23.5; Μ.86.2451.}; 0. οὗ Ββοτοα Ῥ]60ε8 π. 
τῆς.. «ἀναστάσεως μαρτύριον Ἐλι5.ν,.(.3.28(ρ.91.1; Μ.20.1088})}; π΄ 
τούτῳ Γολγοθᾷ Οντ.Η. εαίφεἶι.13.22; σπυγοι Ὀυ]αϊηρ (Ὀαριβῖουν), 
Ἐναρτ.ἕ.6.2.8(ρ.56.10; Μ.86.25244); 11. οἵ ξεβεῖνα!5; Εδβίθυ, ἘΡίρῇ. 
ἀαεγ.)ο.τλίρ.245.7; Μ.42.3648); Οἰγομ Ρασεῖ.8(Μ.92.840); 12. οἵ 

566 οὗ οτης, Τμάϊξ.Φ}.ατό(4.1101}; 13. οὗ νίγέαθ5, εἴο. ; ἀ5σβϑίϊο ἰΠξε, 
Ἐπ5...,..26(ρ.127.10; Μ.20.11730); π. ἡδονῆς ἀπόλαυσις 1.}.(.6 
(ρ.2Ζιτ.18; Μ.20.13408); ΟΠ τ βζαπ ἔδίτἢ, Οντ. Η ἐαἰεεῖ,4.18; τὸν π. 

ὕμνον (ῃγν5.ἡπεονβγεθεη5.4.5(1.418Ε). 
παναγιστία (-εἴα), ἡ, αἰϊ-κοϊέμεδς, 85 σοιιτίεδυ {16 οὗ αἀᾶγεββ τῇ 

ὑμετέρᾳ π. ΟἸΑἴοταεί,2(Η.53.7200); 1,1 ϑεἰϊ, δ. (7240); Ογτὰβ ΑἹ ἐῤοῖ 
(Η..3.8ο40); ΟτοΜαρ.ἀταὶ (1γ.ΖΔ0}.)}1.4{Μ.}}..}}.1118}.Ψ 

Ἐπαναγίως, αἰ -κοϊέϊν, ΗΙρΡ.λαον.Β.ο(Ρ.228,3; Μ.τ6.3351.). 
Ἐπαναγλαής, τοῦο!ν ὀνίσαι, 70.) .λοηειτοι(Μ.96.7568). 
“παναγνεία, ἡ, εὐνιρίείς ῥμγτν, ΤΠάγιϑιυά παν, ΒΜ Ὑ(Μ.ο6. 

6938). 



, 
πάναγνος 

πάναγνος, ῥεηξεεί ἡ ἐπ ρεγίψ; οἱ ἀοἂ, Ογτιος. 4(3.200); διχτ(α:ὴ) ; 
οἵ (Πσῖβε 85 π-. ἱερεύς, ἸΔ ,α(ογ.12(1.4310); οὗ Η. ΟΠμοβί, ΑἸΩΡΒ. ϑείσιε, 
τοί .37.1500 4) ; 85 π᾿ δόξα, ὨΙάντη. Τγ1».2. τ(Μ. 39: 4520); Σ οὗ μγϑεβ 
οάν 45 ἴδεηρὶε κατῴκησε καθάπερ ἐν ναῷ, τῷ ἐκ τῆς. «παρθένου π΄ 
σώματι. Οντ  αἱ.32(3.85οΒ); οὗ ΒΜΥ͂, Οεουτη. βος,χ2: χ7(0.146) ; 
Χριστὸν γεννᾶν ἡ π. ἔμελλε ΒΟΡΆΣΗ͂,ογ.2.45(.87.22778)}; 70.}), 
δονι.8,.14(Μ.06.7214); 14, εαγηειάσγ. ΒΜ ἡτ(μ.230; Μ.ο06.1364})}; 
ἸοΙ Ἡ.Ἰεοη. (Μ.06.13520); σάρκα λαβὼν...ἐκ π. αἱμάτων σου 0. 
Μοπιάνρι. στο. Β(Μ.96.14008); 1 νει. Βίας. (1 4048); οὗ Ουτοῖ ἃ5 
π΄ παρθένος ντ. Ν 5.1 Ὁτοοι(ρ.16.2; 61,6Α}; οὗἨ ῥτίοβίβ, 14. ΜἽα].34 
(3.853); οἱ (τ βδη εἴς, 14,},.ε.0: τ(Μ.72.6408). 

Ἐπανάγνως, το, βεγζεεί βιγτν, Το πη. τ. .ἢ.3.3.7(}1.3.4264). 
Ἐπανάδηλος, αἰϊορεῖμεν τινείεγίομα; οἵ σοα᾽β οουηδβεῖβ, ἀηδϑί δ. 

δοά,4(Μ.80,038). 
"πανάθεος, πἰεγὶν γοάίε55, ᾿ ἘΟΠΟΘΕΑΡ. 9. ἀν ΜΡ ΟΠ ΒΘ ΤΆ54:) ; 

Οἰνόη Ρακεί.Ρ.302(}1.902.τοο 58). 
Ἐπαναθλίως, αἰοβείλεν τυγεϊεἠάϊν, ῬὨΠοϑί.ἢ,6.7.13(Μ.6ς. 5:24). 
Ἐπάναθλος, υἱείογίοιιΣ 1: ἐὐενγ ἐσπίσϑο!, ΤΡΊοπ νυ, Ῥοΐγε.τό, 
Ἐπανάϊστος, αἰϊορείμεν μη ϑέθη,, Ογαε. . 3.303; Ἐπιάος ΟγνΡ᾽.2.244 

(Μ.8ς. 8:6). 
διουώνσυ μἰξεγῖν «πανὶ, γὰ αἄον.6(1.2 04}; 14..4».1τ0(3. 

2606 
παναίτιος, τοῆο 15 ἐξ οαπμδε οὐ αἰϊ ἰξίηρε; οἱ Θοά δπὰ ἢὶ5 βί- 

Ὀυΐο5, Βιοπ. τ. ἄ,».2.5(Μ.3.6444}; Ἰα.«.}.4.τ(}1...1770); 14.6}.7.2(Μ. 
3.1Ἰοϑοῦ). 

πανακήρατος, τυΐοὶϊν τηυϊοίαϊο, ἘΡΏτ.3.5280 ; ΤΑ ΡΟ]] μδὶ Ῥ ποτ 
(ν.1, παναγήρατον Ν.33.13454};} ΝΟΒΠ.ραγ. [σ.12:25(Μ.43.8530); [0.}. 
λον.8.χ2(Μ.06.720Ὰ). 

παναλκής, αἰΐ- ῥοιοεγίε, οἱ ἀοα ἀπά [15 δἰευιθιῖεβ, Επ5,}.6.6.6 
(2406: Μ.21.4240}; ἰ4,4.6.4.1τ5(0,175.12; Μ|.22.2020); Πιάντῃ. Τγίρ. 
2.12(}1.30.5370); παναλκεστάτη τριάς 1ῤ.2.27(7640); ΟΥτ.15.4.τ(2. 
7114} ἸάΟς τος(3.127Ὲ}; Τα  ψ. ᾿ 8 ἐπ εη.(1.20}; Μοά. ἄονι 4((Μ. 
86.32808); 0,1). λοηεντο,2(Ν.96.71560); οὗ -“ϑοϊοθοη, Οὐχ, ἡ .5(3. 
256Ε)}; Οὗ Ἰανν δ! ῥγορμδῖβ ἃ5 τευ θα 165 ἔου 15186}}5 5ῖπ, Ἐπαι ει. 6 
{(μ.178.1ς ; 4.880); π. κρίσις (60.Ρ 15. γαεῖ,τοτποί Μ.02.152Τ10Ἐ). 

ἐπαναμόλυντος, τυλοΐϊν ὠπάεβίεά; οἱ ΒΜΥ, ἘΡΏΣ,3.528ς. 
ἑπαναμώματος, ΞΞ 54.; ΕΡὮΙ,3.5478. 
Ἐπαναμώμητος, -- 54., Ερἢτ,3.5280; 29.535}. 
πανάμωμος, τολοῖΐγν τοτμομὶ δίθιη15}) οἵ ΓΒ δῦ ἃ 5 51}1658, Ουτ. 5.5. 

τ(2.7 500}; αὐτὸς τὸ π΄ ἱερεῖον 14.,.70.1τ.8(4.οΟ60); οὗ ΒΜΨΥ, ΤΌΤ, 8Ρ. 
«αἰ. 1 στ τ φίριττιττ); ΤΑΙ σεεεγς.τό( Μ.28.9930}; 70.) .ἐαγη.ἄογη. 
ΒΜΨΤ τοίρ.220; Μ.96.13644); 7ἸοιΜοῃμιΐγηνη. Βα5.5(Μ.06.12720); 
70. ἘῸ0.ἐοπεερί. ΒΜ τ2(Μ.96.14804Ὰ); 65. π. θυσιαστήριον, Με: ἢ. 
δγηινεἰ Απη.1(}1.18.3648}; οὗ ὈὨχγβεῖαιβ ἕνα π. ... ἐξεργασθῶμεν 
ΜεΕΙΠ.γ65.1.42{0.280.7; Μ΄ .41.11120}; οὗ γνἱτταουβ οοπϑαςί, ἐ6.2.2(ρ.334. 
τὸ : Μ.1τ8,300}), 
“πανάνθρωπος, οὗ αἰΐ "6 πανάνθρωπον ἀ ἀνάστασιν 1 αε5,Ν42. 41εἰ. 

187(.38.1164). 
παναοίδιμος, 5:9 ὃν αἱ; πιοῖ., γεμοιυηεά, Ὀγτιαάον, (1.610); 

{Β45.56} ον. 4τ(Μ.8ς.46 50); 7ο. Μοη. ἤγηιη “ΗΝ .«4(Μ.ο6.1 3960}. 
["]παναπείρατος, τὐλοὶΐν ἐγ !σ5ς, Ἰϊάντα. Τ ῖη.2.τ6(Μ.20.1218). 
Ἐπανάπειρος, φεΐία ἰηδεξηίίε, Τιεοπί. ΗΝ εςὶ.τ.48(Μ.86.1ποδαΑ). 
παναπήμων, τοῤοίϊν πηδαγηθ4, ϑγυιθβ ἤγηιη.8.7(0.5ο; Μι,66.τ612). 
πανάπορος, φηῖε ἀφο τίμίε, ἀπαϑὶ,διφιενεἰ τες}. 127(}1.80.177Δ). 
Ἐπαναρά, ἡ, ἰοίαὶ εμέ, Ι᾿πξὲν.(Π165}.16 }.30.12) (ΑἸΠΘη5, 8660. 

1ν--ν}. 
Ἐπαναργαλέος, τυλοὶν πιϊδελίσυοις, [8 85.36].0γ.4τ(Μ.8ς.464}).ὕ 
πανάρετος, οἰΪ-οἰγίμοις, αἰϊ- βεγζεοὶ, ἐχεεϊίοη!; 1. οἱ ψιϑαῖ ρεγίαϊπβ 

το Οοα τῷ π΄. ὀνόματι αὐτοῦ τΟϊεηι.45.}; τὸν.. «καρπὸν τῆς π. θεολογίας 
Επ5..ε.1.τοί(ρ.49.4; Μ.22.020); δὰ (ἢ χσιβί; ψοτγάβ, 1}.1.τ(0.3.20; 
174}; ἐδι8 Ῥχοθηχ, (0.350.25 ; 5600) ; ροῦγοσ, 18.4.6{(ρ.150.3; 2654); αν 
οἵ Ἰΐς Ἰηβευϊρα Ὀν Εἰπι, ἐδιτ,6(0.34.26; 688); ἐφ.3.6{(ρ.131.20; 2244); 
2.4.12(0.170.2}; 2840); 2. ἃ5 {Π|6 οὗἩ ΥΥΙΒάοτη Βοοκβ (85 δβῃτϊ πη 
τενεϊδίίοη οὗ ἀϊνίης νγ]βαοχ)}; Ῥχονουθδ οὕτως... λέγει ἡ π. σοφία 
τίει. 57.3.) ΟἸοτα. Σ γ.2.22(Ρ. τΆδιτι; Μ.8,τοϑοΑ}; καὶ Εἰρηναῖος δὲ καὶ 
ὁ πᾶς τῶν ἀρχαίων χορὸς π. Σοφίαν τὰς Σολομῶνος Παροιμίας ἐκάλουν 
Ἡδρεβ,ΆΡ.Ελι5.}.6.4.22.0(Μ.20.384.Ὰ}; ἘςοΙεβι ϑυσαβ ᾿]ησοῦς ὁ, τοῦ. 
Σιράχ.. ὃ τὴν καλουμένην π. Σοφίαν συντάξας Ἐπ5.4.6.8.2(Ρ.28ο.1ς ; 
Μ.22.6τ6) ; 1518.Ῥὲ].4Ρ}.3.66(}1,78.}76.); ὙΝβάοπι οὗ ϑοϊοπιοι, 
Μετ. νΡρ.τ. (0.12.5; Μ.18,.48}; τῆς Σοφίας Σολομῶντος τῆς λεγο- 
μένης π. ΤΑΤΆ ἜγΗορς.45(,1.28.3760); ΟΥΝ γ85, Εμη:.8(2 Ρ.108.22; Μ. 
45.103) ; δύο βέβλοι ἦτε τοῦ Σολομῶντος, ἡ π. λεγομένη, καὶ ἡ τοῦ 
᾿Ιησοῦ τοῦ υἱοῦ Σιράχ ἘρΊρδ.»εη5.4(Μ.42.2440); ΝΠ ῤὈ.1.2930}.70. 
1808); 10.1)..0.4.1τὴ (Δἴ. 94.τ1808); 3. οὗ ληρεῖ ἀσωμάτους τὴν φύσιν 
καὶ νοεράς, λογικάς τε καὶ π. Ἐπ5.4.6..,3(ρ.1ττ2.0; Μ.22.1030); οὗ 
ΜίςβδοΙ, 7. δν.Α. 5(Ρ.82.4); 4. οὗ (τ βδη νἰσίαοβ: 18 ἘΠ, χύ φῆ. 

ΚΙΞ 2 

ΙΌΟΙ πανδοῦρος 

1.2; Βυτέν, Βαβ.γρΉ Ή  ο(2 2100; Μ.31.6458)} Ομηφήδη, ἈΠ τῇ π. 
το πθλυτεῖς κεκοσμημένοι τΟϊονι.2.8; ΜΟΡ̓ενριατίριος. 12); ΗΕ 
ἡ π΄ πρᾶξις Οτ. ῥγἶπ ΜΙ. ει .τΊ, 2048) Επ5.}λ.4.6,9.5(Μ.20.5408)}; 
νἱτρίπῖῖν, ξΟμγνϑ. λοι. τοί 3.2300); δ. οἱ ἘδεΙοι τὴν ἁγέαν θεοῦ π. 
ἡμέραν ἘρΙΡΠ, αενιδο.ττίρ.τό:.2; Μ.42.210Ὰ). 

πανάριον, τό, (-Ξ [,αΔἱ. ῥαμαγίμηι) τσ οίπδελεϑε; 85. {1016 οὗ 
Βοος οὗ γοπιράϊεβ ἀραϊπϑὶ ροίβοῃβ οὗ ποτε, ἘΡΙΡἢ γέρον τ(ρ 158, 
15; Μ.4τ.157}); ρίυγ. ᾿Επιφάνιος...ἐν τοῖς π΄... γράφει (ἠγοη. Ῥαδεῖ, 

Ρ.23(Μ.92.1οθᾺ). 
“παναρκής, αἰϊ- τβείεμι; 1. οἵ Οοα ἀ8 σγτϑαῖοσ ΓἝλληνες...εἶπαν ὅτι 

οὐκ ἂν εἴη δημιουργός, μὴ ὑποκειμένης ὕλης. «ἀλλὰ μὴ προσέχωμεν, 
εἰδότες θεοῦ δύναμιν π. (ΠγγΞ.πον.66.3 τη [0.(8.3080}; σοπίταβιθα 
ΜῈ 90 45 ἃ ροά, 14.᾿οη}.12.2 ἐμ Ερήν(ττ.028); Ογτιλοηι Ῥαδο,.22 
(5. 271Ὲ}; 2. οὗ ΤωορῸβ παναρκέστατος καὶ δημιουργός ας. ἥρῃ. 
ροῦν. 4.28(ρΡ.21τ6.3}; 3. οἱ Η. σμοβί σπ, ϑεός Ἡϑτάγτη. ΤΥ ὴ.3.46(Μ.30. 
8048); 4. ἰπ βεη., οὗ ἃ βυζήδῃ Βεπείδοζου, 1518,}ΡὲῈ]. δῤΡ.1.118(Μ.18. 
2070). 

δπαναρρεπής, τοὐλοὶΐν τμαδίε, Ἰϑτο. Ατιε, ἀ.7.2(Μ.3.2080). 
Ἐπανάρρητος, τοποὶϊν ὠπμϊογαδίς τοῦ π. θαύματος [1.6. Της.] Τάτ, 

ϑύμα.ρῥ.2.χ2τ(}.99.13070). 
“πανάσπιλος, τυλοὶϊΐν μμοροϊεά; οἱ ΒΜΨΥ, ἘΡΏὮ͵.3.5280 ; 7ο.Υ Η. 

Ἰεοοπ3(Μ.06,13608); ἤγρηηπ. 445 1 Ρ.536). 
Ἀπανάσωτος, αἰϊορείπεν αϑαπάοηδά ταουαῖῖν, ἘΡἢγ. 4.5 484; 

ἐϑοόρθτγ αν. 6 ρ.23(Μ.87.37130). 
Ἐπανάφθορος, τυλοὶν ππεογγωρί; οἱ ΒΜΥ, Ἐρἢσ.3.5280; ΚΑ ΊΒ. 
οερμνς, τό Μ,28,0030) ; οὗ ΟΒΌγΟΝ ἃ5 θγάς οἵ (ἢ γίβέ, ἀπαβί. δι λεχ, 12 
(}1.80.το͵20). 

Ἐπανάχραντος, τυὐλοὶϊν ππάεβίεά , οἵ παπάς οὗ μτδυ οτυοιβεα, 
Α.Ρὴ}.Β τοιβίρ.3οβη.); οἱ αἰξασγ, Ῥδμ]},51}. δοῤ᾿.) 2 ο(Μ.86.21474); οὗ 
σοά, στ. ἀπιρρμηρι τ (Μ.88,χ8όςα); οὗ Τοροβ, 10.) φαγη ο βῆ. 
Ἰδίρ.2τ1ι; Μ.96.8204); οὗ (μχῖβι, γηιπ.(ΚΙΤ Ρ.10); οὗ Ιης,, Ττερεπῖ. 
ἀτορ.(Μ.86.745λ); ]ο.(Μοπιγηι σέο, 2(Μ.06.13024}; οὗ ΟΠ τίβι 5 θοᾶν, 
ΤΑΙδϑι, 5, γεαὶ δοίΟ 4 Ρ.69); [Β85.λπινοὶ.ςο(ρ.391.14); οἱ ΒΜΥ, 
ΤΠΙΡρ.οπσηη (ρ.280.12; Μ,το.θ054); Ὑμάοι Αποιλονς ΒΜ εἰ 
3 γη.3(Μ.}7.13038)}8 Μοά ον. 4(Μ.86.32888); 70.ΕὐΡ.τομερὶ, 
ΒΜΓ Ὡ(Μ.ο6.14644); 70.ΤΗδββ. ον: ΒΜΥ Β τ3(ρ.431.15}; ΤΗΪΡΡ. 
ΤΆ. 35».17(0.49.8); ΤΗΡΠη.εὔγον.Ρ.322(Μ.τοϑ. 8018); οὗὐ νοῦ οἱ 
ΒΝ, 70. ᾿αενοΝ εεἰ53(Μ.05. 2210); οἱ Αππᾶ δἀπά 7οδοῖπι, [ο.Ὦ. 
ποριδ. (Δ ,06,6688), 
πα ς, ὁ, ο6 τοῖο ἤας ἐμ γε μοιοίεαρσε π. τῆς οὐσίας ὃ 

θεός ὈΛΡΟΡ οί. 45(Μ.88. 5600). 
πανδαισία, ἡ, ἡεαςὶ φῇ αἱΐ ροοά ἱμΐηρς, δαπφμεὶ, τεῖ, τύ ται: 228, 

ΟΥτ. Ν ἐεί.4.5(Ὁ.86.8; 6᾽ χχ10) οἷς. 5. δημοθοινία; οἱ αἰνίῃε τραοίηρ; 
πνευματικῆς π΄. δι, Νυβ5.ἤσηιιο ἐπ απ. (Ν1.44.0760)}; οὗ ὈῬαπααεῖ 
Ρτον  ἀβα ὃν Ομτῖβι ἔου τὰς 5ομ], ἐδ. Σο(9858) ; οἱ Ὠδάνφηϊν θαηααπεῖ, 
Β45.861.υ. Τβεεὶ. τ(Λ.85.5528); 70. Γλιλοπει. ὁ(Μ.06.7324); πολλῶν δὲ 
ὄντων τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀγαθῶν, ..-πολνωνύμως ἡ τούτων μετοχὴ 

προφέρεται"..«ποτὲ..«ὡς παράδεισος, διὰ τὴν...τῶν ἀγαθῶν π. Απάγ, 
(865. ροε.)(Μ.τοῦ,3070). 

πανδαμάτωρ, αἰϊ-Ξωδάμίηρ λόγε π. ΟἸοετη. ῥασά. νη τχίριοι ; Μ. 
8.6818) ; ὅς [35. ᾷδης] ταῖς σαῖς π. μύλαις τὰς τῶν ἀνθρώπων πανσπερ- 
μίας ἀλήθων (σευ. ΟΡ ογ.2(Μ.08.2808). 

πανδέκτης, ὁ, γεεεῖνεν οὗ αἰϊ; 1. ὅσο οὐ ἰδ μηϊυεγξαὶ ἀἸ οἰ ΟΉΥ͂Ψ ΟΥ 
ἐηπεγεϊορεάϊα σοταρ!]οα ὃν Βοτοίῆςυβ, Ο]οχη, οἰγ,. 2τ(ρ.82.22; Μ.8, 
8688); 2. οὗ Ῥδίβοῃβ, ὃ ἰξαγηθά ῥέγξο, ϑν πεβ.. τοῖ( Μ.66.14720); 
3. 56η5. ἀΠΡ. παρέκειτο ἡμῖν π. ΑὈὙ ον Δ, οα(Ῥ,20 5.11), 

πανδερκής, αἰϊ-Ξεείηρ, τοῖ. ᾿βαϊαῃ᾽β νβϑίοῦυ ὀφθαλμῷ κραδίης 
πανδερκέι Νοπη.ραγ.70.12:41τ(Μ.43.8578}; οὗ ἐγε οἵ σοἄ, Ογτιαίον. 
τά(1.4938); 14..4-,.80(3.3431.)}; ΟἸγτηρ. 7ο 34:23(Μ.03. 3610); οἵ 
ΤοροΒ ἴπὶ ογθαίον, τ. ς,.32:τ(Ν,60,86098). 

πανδεχής, εαῤαδῖε οἵ γεοεϊυίηρ αἰΐ ξοΥΗΣ5 ἡ π, ὕλη ἄνευ τοῦ θεοῦ τοῦ 
δημιουργοῦ διάκρισιν καὶ σχῆμα.- οὐκ ἐλάμβανεν ΑἸΠεπαρ ἰξρ. το. 2(Μ. 
6.0208). 

πανδήμιος, 1. ῥηδίϊε π΄ ὕδωρ οαίον ρν «οημηοη οὐ ῥιδἰϊς τι56, 
Νοπη.ραγ..70.0:1(}1.43.8254); ἦμαρ...π, ἐεείαὶ ἄαν, 1δ.το: 22(836Ὰ); 
2. οἵ αἰ! ῥεορίἐ τὸν π΄ ἴϑα. κατακλυσμόν] Β85.56],0γ.7.4(Μ,8ς, 1ο0Β). 

πάνδημος, ἐοΉηποη, δεϊοησίηρ 10 αἰ 6 ῥεορίε; οἵ Ἐργρτίδῃ 
ἀετγηοτὶς βοτρί, ΠΗ ΘΡαΣ. πανδήμους 1514,},εἰνη!.1.3.5. 

Ἐπανδόκιμος, ἐλογομσηϊν ἱδείεα Οὐ ἀῤῥτουεά, Ὀγτ. ἰς..5(2.5200). 
μἰρόμος ἧδε τό, ν. πανδοχεῖον, 
πάνδοξ, ὁ, ἐπηκεόβεν, ἘΠΡὮΥ.2.158. 
πανξδούῥις: ἡ, ἠγεε-οἰγίησεά [μἰ6, Τιδοπτ Ν δ νη; 42(Μι.03.17218); 

Ρετῇ, αἰβο 4 ννἱπα-πβέχυτηρηΐ, οἴ, πανδοῦροι.. νηὔλουν [0.18]. ἐἰγον.] 

Ῥ.τ7ο(Μ.07.2884). 
πανδοῦρος, ὁ 

2884). 
ὃ, ῥίαγεν ὁΓ πανδοῦρις, Το. Μ 4]. οἶγοη.1 ΡΒ. τ͵ο(Μ.91. 



πανδοχεῖον 

πανδοχεῖον, τό, ἐφ71, ἰὴ Θοηρατίβου οἵ [Π|8 νου] τ ἢ τοπιθοτᾶσν 
Ἰοάρίηρ-ὈΙασα, ὕμτυβ, ϑίαρ.3.1(1.2048); -δοκίον Ὀιάντηῃ. Τγίη.4.1(Μ. 
20.783); τεῦ. μοβρ τα! ν τὸ Ῥοοῦ ἔστω τὸ τοῦ Χριστοῦ τι. ἡμῶν ἡ 
οἰκία Οἤτγς, λοηι. 4.5.4 ἴῃ 4:.(0.3448)} ἴθ Ψαϊοηξ, δπαίοσν ἔστι... 
ὑλικὸς ἄνθρωπος οἷονεὶ...π’. ἢ κατοικητήριον ποτὲ μὲν ψυχῆς μόνης, ποτὲ 
δὲ ψυχῆς καὶ δαιμόνων, ποτὲ δὲ ψυχῆς καὶ λόγων, οἵτινές εἰσι λόγοι 

ἄνωθεν κατεσπαρμένοι...κατοικοῦντες ἐν σώματι χοϊκῷ μετὰ ψυχῆς 

ΗΙΡΡ.λαον.6.34(ρ.1τ63.14; Μ.1τ6.32460). 
Ἐπανδοχικός, αἰϊ-εριδγαείηρ, ΜΙ. ΤἼο!. 1 32(ρ.81.17).. 
[“Ἰπάνδοχος, 1. γεκοίυίηρ ευεγγιλίην, Οὐ Ν ξ,ἐανηι.1.2.8. 143(Ν. 

47.6:0Ὰ}; 2. αἰ -ονηδναείηρ, υὐλοῖΐν ἱπεϊμείοο, Ἐλιβ.}.( .6(Ρ.2ο07.9; Μ.2ο. ] 
13418}; ἰϑιττ(ρ.227.20 ; 13810). 

πανδύναμος, αἰϊ-Ροτυενίμϊ π. θεϊκῆς ἰσχύος Ὁϊάντα. Τγὴη.2.6(Μ.30. 

5370). 
Ἐπανέγκλητος, τρρεγεαϊίν δἰανιοά ; οἱ Αὐἰαβ᾽ Τβαϊΐα, ἸΏ. 44γ.1.0 

(Μ.26.294). - 
Ἐπάνεθνος, “οὐ ρνίδτηρ αἰΪ παϊΐ 

(Μ.38.1χ72). 
πανείδεος, 0} ἐυεγν ζογη οὐ κἰμά; οἱ ἀοά, οπ, Ατ,ἄ.71.5.8(Μ.3. 

8248) εἷΐ. 5. ἀκαλλής, “πὰ 
Ἐπανεκκλήσιος, οΥ (16 τοποῖο ΟἸμνεῖ π᾿ συνόδῳ Τιδουτ Ἡ “ποπορᾷ. 

(Μ.86.1τ845.}. 
πανελεήμων, αἰ -τπεγοΐξηϊ; ΟἹ Οοά, Μ.Ταν.ττίρ.475); Ομ γυβἤσνι. 

2.3 1 80 ον.(1το.435}). 
- πανελεύθερος, το» ῥἰείοἶν [γε6 βίος π. 

30.313(}1,37.0071). 
Ἐπανέμφυτος, επτυόνφα  Ἰμϑονη!, οἵ ἼΑῪ οὗ 5ιπ᾿ τὴ [Π|6 ἤ65ἢ, νυ. 

Ῥ»-.36:το(Μ.ὅ0.932.). 
πανένδοξος, αἰϊοροίἤεν ρἰογίοις π. τῆς ἀγάπης ὁδόν ΜΑΧ.ερ.2(Μ.ο1. 

4040); π. ... ἀνάπαυσιν Μοᾶ, Δογηλιτοί .86.332018}; τ. ..- κατὰ σάρκα 
ἐπίγνωσιν τοῦ.«--σωτῆρος ἘΜεΕΙ ϑγηιεῖ ἀπη.4(Μ44.18.3574}; οὗ ΒΜΥ, 
ΜαχΟορ τ (ΜΟΥ. 508); Απαβῖ, δ, λοά, (ΜΝ 6.89. τοσοῦ); 10 ΤΠ 6585. ον, 
ΒΜΨ Αὶ τίρ.376.1); οἵ 8. Βατθασα, 10. ομι.12.0(}.96.7938); οὗ 
5. ὕεοτρο, ἤν εο.4(0.18,4). : 

ππανέντιμος, μεϊά τη αἰΐ ποπομν ; οἵ οιτηπίοη, Μοά. ἄσγη τ( 1.86, 
42808Β); οὗ ΒΝΥ, [11,7 ας.((Ν}Ρ τοῦ Ρ.τοῦ); οἱ ὕχοββ, ρος. θα". 

(Ρ.35). 
πανέορτος, τοῤοῖν Τοείαϊ, Βερὶ ας μἶρα [6εἴυαἱ, 170.) πον. (06. 

6494). 
πανεπίσκοπος, αἰϊ-γυενίηρ; οἵ Οοά, νας, δὲν.τ.152; ὕψιστος 

ση5; οὗ Ὀμύτοι, {865.ΝαΖ. ἀλα].102 

οον δεσμῶν τ, ΝΖ.“ »}}.1.2. 

πάντων π. 18.2.17}; 1Ὁ.5.3521} οὔ φασιν εἶναι θεόν, ἣ ὄντα μὴ εἶναι π.᾿ 
ΟἸοτα. οἰγ.7.2(ρ.11.27; Μ.9.4208); Οὐτ ΝᾺ Ζ. αγη.1.1.35.1(Μ.37.5174}; 
γε Ρς.321:τ(Μ,69.8608); ΟἸνρ. [οὐ 34:24(Μ.03.3610}; οὗ ἐγὲ οἵ 
(οί, ἐῤ.25:4(}1.93.2680) ; οὗ Ῥονγεῖ οὗ οά, (Ἰοτα.ςο γ,2.τοίρ.227.12; 
Μ.8.ττόρο) ; οἵ ΤιορΌ5, ἰ4.}αεά.".12(0ρ.291.14; Μ.8,δδτΑ). 

πανεπόπτης, αἰϊ-οδεεγυίηρ; οἵ σοῦ, Ογας, δέν. .1,4; ὃ π΄ ὀφθαλμός 
1514, Ῥεῖ. 6}}.2.τοοί .78.6446) ; 1δ.3.241(9254}. 

["]πανεργάτης, τοογκίηρ αἷΐ Πηρς } ΟΕ Τιοροβ, ὅ 60.185, οχ. τ262(Μ. 
92.1531}}. 

πανέρημος, ἰοίαἰΐν ἀεξοίαίε; ἡ π. αὐϑοίμ!ε ἀδεεγὶ, ἀρορλί Ῥαὶν. 
(.6ς.2614}; Ῥα]]1.υ.Οἠνγνβ.τ](ρ τοῦ; Μ.47.50); 16.}. Γαι. 1(Ρ.25.3; 
Ν.34.το20 4); 1.23(ρ.75.6; το848); ΡΙυγ., ζύπῃτυς, Βεὶν,οἱ ΕἾ. 4(32. 

7390). 
πανέστιος, τοί αἷϊ οπε᾽ς βοπξεμοϊά, ΟἸγταρ. 7οὉ 4:7(}1.93.60}). 

. πανετήτυμος, αἰϊ-ίγε ἦμαρ ἐλευθερίης πανετήτυμον ὑενν ἄαν οὗ 
εράονι, Νοπηῥαν. ο.8:536(Ν.4.3.8170). 

πανευγενής, τοὐοῖϊν ποδῖο, οἱ ΒΜΥ δέσποινα... «πανευγενεστάτη 
ἘΡΒΧ.3.5278. 

[Ἐ]πανεύδαιμος, -- πανευδαίμων, τρηοίΐν ῥογέμηαίε τῇ π΄ ... πόλει 
110.) ,Ατίομι. 67 (}1.06.1316.). 

Ἐπανευκλεής, {εἰ οὗ αἰ! ῥγαΐδε π. ἐγκώμιον Το. λοι τ(Μ.οό6. 
210); 1δ.το.2(7568); Πγνιπ. (4.5 τ 0.544). 

Ἐπανευλαβῶς, 7π0ε} γευεγοηίίν, Μη ν.Οτο.δ(.60.11). 
Ἐπανευμένης, σἰοσείθεν ργασίοις; οἵ ΒΜΝ, ἘΡἢτγ.3.526Ὲ. 
Ἐπανευπρόσδεκτος, αἰϊορείἠεν ἀεεορίαὐὶο, γη. (41. τῦΡ.536). 
πανευσεβής, »ισεί ῥίομ5 δόγμα...π. Ογτ.Ἡ ἐρ.Οοηεὶ.4(Μ4.33.1ττ608)}; 

ΒΌΡΕΥ., ἰὴ δάἀάγο55 τὸ επρετοσ, ἰδ. 3(11688) ; ἐδ.7(11734); Ἐρ. τ 80. 
Γ(ΟρΡ(ς56)αεἰ. τ( (Ὁ 53 Ρ.1τ3τ.0; Ἢ.2.11935}. 

πανεύφημος, τοὐοίν δἰεςςοά, ΤΙ λαεν.5.0(4.414); ὅ...πατήρ ἐστιν 
ἐν τοῖς τ, κόσμοις ῬαριΟἢν. (0.446); ὈΒγγϑῖρρ μοι ἕῃ [0. Βαρίντς 
(Ρ.46.21) ; εὐφημείσθω ἡ π., ὡς εὔφημος π. εὐφημίαις 7 70.1) μον. 5 (, 
96.6488). 

Ἐπανευώδης, τολοῖν ̓ γαργαηὶ, Το.}) δόοη.το  (Μ.ο06.76ο0). 
πανηγεμών, ὁ, γμΐεν οὗ αἰ; οἵ σοῦ, ΟἸεπλ,5ίν.7.9(Ρ.40.18; Μ.0. 

4778); Επι5.}.4.ττι τίς πα ; Μ.2ι1.8888). 
["Ἰπανηγυραρχέω, ῥγέεί4ε αἱ ξεευαὶ, Ογγικοῖμ, ῥακεὶι (55. 1088). 

1002 πανηγύρισμα 

. ΕἢῇἸλανηγυράρχης, ὁ, ῥγεείἀεηὶ οὗ γεδίαὶ αϑϑεπιδῖν, Ἐλι5,ἢ.,6.το.4.73 
(6{:20.880Ὰ}); οἵ (Βτβί, ὕντυλες. πίοι. 988); 14. ἀονμιβασολ 26{5,.3040). 

πανηγυριάρχης, ὁ, -- ἴοτερ., ΤΠ οοπί. Ν.ἰαμά, Βανη,(Ρ.144.30). 
πανηγυρίζ-ω, Α. εεἰεῦγαὶο, ἠοϊά ξεειυαϊ; 1. Ῥαρδπ, οἵ. Πλάτων, οὗ 

τὴν ἐπώνυμον ἑορτὴν σήμερον “-ομεν ῬΟΥΡΆΨΥΥ 8Ρ.Επ5.}.ε.το.3(4684; 
Μ.21.780 4}; 2. Τειν 5 ἢ ἐν μόνῳ τῷ δηλουμένῳ τόπῳ “εἰν Ἰλ5,,6.1.3 
(ρ.14.7; Μ.22.338}); τῆς ἐν ἐρήμῳ διαγωγῆς “-εἰν τὴν μνήμην ΤπάϊΟς, 

12:0(2.1369); 14.Ζαεῖ,τ4::το(2.1τ666); 3. ΟΠ γϑιίδη ἐν ὠδαῖς πνεὺ- 
ματικαῖς..““ειν δεῖ Μ΄. γίαάη.(ρ.124.13); ΟΠτνβ8.αηόνλοτο, τι. 5290); 
ΕΛ188]. ᾽δς, ᾿» Ραμ, ρυοαγα. (}}.8 5.70 14}; ἡ τοῦ.. «πάσχα. ..«ἑβδομάς, 
τὴν..«σωτηρίαν “ουσα ΝΙΓΕΡΙ τυ δγριοο( Μ.86.30770}; ὕτιΑπι. 
τἰσι( Μ.88,τ848Α}; 4. ἴῃ ρεπ, ψαλμὸς... «δῆς, ὅτι συῶν ὕγεΡς, 

4:1τ0Μ.69.7338). 
Β. γε)οΐεε, ΤΌϊου, ΑἹ, Κγ.Ἐδεὶ.3:4(ρ.225.1; Μιτο.15888); Ογτ. Η, 

εαἰδεθ.τοτο; ΟΥ.ΝΑΖ.ον.4ο.12(Μ.36.3738); ΟΠ γγβιλοηι δ 8, 4 τὰ ΜΠ. 
(7.8290); οὐσίαν, τῷ τῆς ἀθανασίας λόγῳ “τουσαν Μδο. ΜΡΎ αρο6γ.4.27 
(0.214.11); 1ο.1).ποηηνττ( Μ 06.5454). 
Ὁ. ῥγοηομῆες α ραπεργγίε, γιαξε αὐ ογαίίοη, ΟΥ ΝᾺ... τοί. 

37.37Ά)}; Μας. Μη. αροεν.2.το(ρ.35.14); ΤΠαΐῤιτ5τ(4.1304); οὔτε 
ῥητορικὸν λέγομεν τὸν μήτε ““οντα ΖΔ 0Ὴ ΜΙΓΟΡΙ(Μ.85.τοόδαλ). 

πανηγυρικός, 1. ἐεείαἱ μετὰ τιμῆς π. ΟἸετα. ῥγοὶ. 4(Ὁ.37.17; Μ.δ, 
140Ὰ}; 2. ῥεγίαϊηἱηρ ἰο α ζεειναὶ π. θεσμῶν Βδ5.Πεχ.6.τ(1.495 ; Μ.20. 
τι74});; οὗ Εδβίευ Ἰδίζετβ οἵ Ὀίβπορ οἵ ΑἸεχαπάτία ἑορταστικὰς [8ς. 
ἐπιστολάς ]..-«πανηγνρικωτέρους ἐν αὐταῖς περὶ τῆς τοῦ πάσχα ἑορτῆς 
ἀνακινῶν λόγους Ἐπι5.}.4.7.2ο(Μ.20.6818); ϑὅγπα5..».8(}.66.13458); 
π. γραμμάτων, ἃ καταγγέλλει τὴν κυρίαν τῆς ἑορτῆς ἡμέραν 1.13 
(13498); 3. φεΐίαδίς ξον ἃ γεδιῖσαὶ, Ῥῆοη. Δ]. ρ.Ἐπ5.ἢ.6.1.22.4(}1.20. 
6884); 4. οὗ οὐ δεϊοηρίηρ ἰο α ραπεργγῖς, Οὐ Τπδυπι, ραν Ον.τίρ.2.3; 
ΜιΙο,τοσ 24}; ΡΣ οβι. ἡ,6.6.2(Μ.6ς.5228). 

πανηγυρικῶς, 1. εμἱίαδὶν ἰο α ραπεργτίς, ϑγπθ5. Βίοη 3(Ρ.242.17: 
Μ.66.11210); Πεπος γἠείονϊεαϊν, Ὑπατιογαη.3(4.202) ; 14. 6ρ.τστί4. 
1304); ὅς]. ΟγΖ.λ.6.2.36.3:; 2. τοῖν βοαρ απὰ φονδιμθην ἑορτάσωμεν... 
μὴ π., ἀλλὰ θεϊκῶς Ἑα]οσ. ῥα. τ3(Μ.86.2036}). 

Ἐπανηγύριον, τό, ζαΐν, τπαγζεὶ, ἘΡὮτ.1.740; ΤΠΡΏπ. εἤγοη.Ρ. 396 
(Μ.τοϑ,0454). 

πανήγυρις, ἡ, 1. {εεἰαὶ ατεονιρίν, γοδίϊυαὶ, ἃ. Ῥασατι, Ταῖσγαί. 
τοίρ.21.13; Μ.6.8494); δημοτελεῖς ὑμῶν π. 19.22(0.24.10; 8:6 .}); 

Ατδεπαρ ἶδσ.14.2(}1.6.017Ὰ}; οὗ ἱπιροτίαὶ οἶς, δὲ ΜΙΝ τυ ν γάομιξ 

τοοῖ ρίδος, ΒΡ. 1 πιρά.ρ.Ἐπ5.}.6.5.1.4](Μ.20.4258); π. 'Ελληνικὴ ἐπὶ 
νεκρῷ δράκοντι συνεκροτεῖτο Πυθοῖ ΟἸδτῃ ῥγοί.τίρ.3.10; Μ.8.524}; 

ΟτΟεῖς.6.8(ρ.78.8; Μ.ττ τοι); τὰ ἐν εἰδωλικαῖς π. κρεμώμενα, ἔσθ᾽ 

ὅτε κρέα.. «ἢ ἄλλα τοιαῦτα μιανθέντα...τῇ τοῦ διαβόλον πομπῇ ἐγκατα- 
λέγεται Ὀντ.Η. καἰδεῖ!.τ9.}; Μασ. Νρη. αροον.2.2χ(ρ.43.16); οὐδέποτε 
δημοτικὴν π. ἀνέχῃ, οὐδὲ σπουδάζεις παιγνίοις δαιμόνων ΝΙ].ἢ}.3.252 
(Μ.79.5058); Ὁ. ον 5 ; οὗ βαῦραια, Οτ. εἰς, 6. 6τ(ρ.131.23:; 13928); 
τὰς κατὰ Μωσέα π. Ἐπ5.4.6.1.6(ρ.28.16; Μ.22.57Ὰ); οὗ σκηνοπηγία: 
ἑορτὴ δὲ ἦν αὕτη καὶ π. καὶ εὐχή ΑἸ αροἱ Οσηδί, τΒ(Μ.25. 6170) 
Οντιος. τταί(3.1240); ς. Ομ τιβτίδη ; 1. οὗ ἀθα!σαιοη-}6ϑεῖναὶ, ἔλιβ5..6. 
το. 4.72(Μ.20.880Ὰ}; ΑἸΠ. ἀροὶ,Σεε.84(Ρ.162.23; Μ.25.3970); 1]. οἵ αη- 
Ὠ01.8] σοτηπιδπιοσα!ϊοηβ οἱ βϑϊηΐβ, Ἔεβρ. τλατέγιβ, Β45.6}.176(3.2638 ; 

Μ.32.6528); Οτ Ν γ585.»ιανί.2.0(Μ.46.784}); τρίτην-.--μετὰ τοῦ Χριστοῦ 
γέννησιν Στεφάνῳ... «πανήγυριν ϑορῃτ.Η.ογ.8,6(Μ.87.32618); ΤΙ ΕΟΛῸΝ, 
ἰαμά, Βανη.(Ρ.144.25); εἰ]. οὗ τηδΊου δαβῖβ, 6.9., Εδβίεσ π᾿ τῶν π. 
Ἐππίτσϑευ. Εμὶγεῖ.ο2(Μ.86.23778); Θωῤῥίϊειαρ. ἔναρτοὐ.ε.2.δ(ρ.58,58; 
Μ.86.25258); Αππυποϊδέου, ΑὈτΙ ΡΒ σμημρ τ(ρ.442.13): ΤΎΔΠΒ- 
Βραυταείοῃ, 70.1). λόγον (ΜΝ. .06.5454}); Εχαϊταῖίοι οὗ ὕγοβ5, ΒΟΡΒσ. Η͂, 
υ. Ἅπας, (Μ.02.17134}; 2. {ἴγηιε ΟἹ τϑλοϊοίνρ, ζεδιίυἱέν, πὶ ρ6π., (τ. 
ΤΒδιτη.ῥαη ΟΥ τό(ρ.37.8; Μιτο.τΙο  }; οὗ δπεϊτα 118 οὐ ῥστίγαϊεῖνα 
Οδυτοῦ, Μας ρη αροῦν.5.28(0.119.22); πανηγύρεως ἀρχὴν ἔχοντας 
τὸν ᾿Εμμανουήλ Ογτιαάον,. τ](τ ποτα); 1..70.2.χ(4.134Ὲ)}; Ἐπβίγαϊι. 
Ἐπίγεὶ..74(21.86.23570) ; οἱ ΟΠ τδδῃ [1 ὁ βίος αὐτοῦ π. ἁγία (Ἰεηι. 
51γ.7.7(0.37.4; Μι0.4608); π. τὸν βίον ἡμῶν σοφῶν παῖδες εἰρήκασιν 
εἶναι οΊ ἢ Ἐν. 8.τίρ.81.το; Μι1δ.1404}; 5. εείαϊ ογαίτον!, ἰαμάαίονν 
σρδδεῖι, ΟἸοτα, ραδά.3.τ2(ρ.290.20; Μ.8.6808); 4. αϑϑενιδῖν μεγάλης 
π, ἀποκειμένης ἐν τοῖς μέλλουσιν ΤΗ͂ΙΡΡ. 5.9 ἱπ ᾿Ξ (ρ 18.123; Μ.το. 
2130}; ΟΥ, 7ο.τοιτϑία3; Ρ.180.30; Μ.14.240Ὰ); τὴν ἄνω π. Μᾶς, Μρῃ. 
ἀροον.3.12(ρ.83,25); ᾿Ιερουσαλὴμ ἡ ἐπουράνιος, π. ἐκλεκτῶν [1.66 
(Ρ.198.25); εχερ. Εδ}.12:22-23; πδανθηὶν 76 5816 πὴ ἀεβου θα ἃ5 
π. Ὀοΐῃ Βϑοδιβα ἰδ οοπϑιβίβ οὗ δϑβευηθ)ν οὗ βαἰπῖβ δυα Ὀεσδαβα [ 
φτονῖάεϑ ἃ τίοῃ ἐξαβί, σῆγυβ. ῬΑ ϊίοροητί1.4944}; 5. νιανπεὶ, ἰγαάτηρ- 
 αΐν, Ἰᾶβοονιῖ.3.2(2.2 960): Οἰνόη Ῥασεμ..254(Μ.02.6138); πιεῖ, ὁδός 
ἐστιν ὅ παρὼν βίος, καὶ...π. τὰ παρόντα' ἠγοράσαμεν, ἐπωλήσαμεν, 
καταλύομεν Ῥ4]].υΟἠγγς.8(ρ.46.22; Μ.47.28); π᾿ γάρ ἐστιν ὃ βίος... «καὶ 
ἐπὰν λύθῃ ἡ π., οὐδεὶς οὐκέτι ἐκεῖ πραγματεύσασθαι δύναται Απιαϑέ.5. 
ἘΞ. 6(Μ.89.τορύ!). 

. Ἐπανηγύρισμα, τό, {εεἰναὶ, ἸΟΠτγ5.ῥαξελ,6(ρ.180.1ξ ; 8.2730). 



πὰνήλιος 

πανήλιος, ΟἹ ἐΐμὲ 5ιέν ἐμ ᾿ἶδ τῖρη!, ΤΑ τ σηηπιῃ. 5 (}{.28.0240). ᾿ 
πανῆμαρ, αἱΐ ἄαν, Ταβί. 41α].00.4{(Μ.6.6024); Ογας. δ δ, [ν.3.44. 
᾿Ἐπανθαμάρτητος, ὁ, ἰοίαϊ εἴπηεν, Ὀ[ά.ς.2 τὦς Βαγη.20.2. 
"πανθαμαρτωλός, ὁ, -α ἴογτερ., 2 φη!.18.2, 

᾿ πανθάνω, -- πάσχω, 5176}, ΤΉΑΥ. στα, ἐῤῥ.2.37(}}.00.1228.), 
πανθαύμαστος, τρἠοὶϊν γιαγυείίοιις, Τι Αδν. Δ ττίρ.89.10); 1.13 

(ρΡ.91.28); Νεςε, ΤἰὝάν.22(4.29.1840Ὰ}; οὗ. ΒΜΥ͂, ἸΤπάγιδιυα αν. 
ΒΜΓ φ(Μ.96.6840); 110.1Ὁ.““γἱόηε.52(ρ.87.2ο; Μ. ̓οό. 1200}. 

πανθελγής, ἀδώω, ὕω" Νοηῃ.) αν. ἼΩ. 1: 33:(Μ. 43.156Ὰ}; 1, 

τ8:3γ(δο60). 
[“Ἱπάνθεον, τό, ἜΣ οἵ αἱ! ἐδδ φοάς; πρατ (δΖβ, 902. ἤνδισιτπ.14 

(Μ.67.1260 4}; αὖ ἈπΈΌΟΘΟΝ, 70.Μ4).εἤγοη. το Ρ.242(Ν.07.3724}.. 
πανίερος, αἰϊ-ἠοῖν ; οἵ ἈδταΒβατ, Τι δν.Α τίρ.77.8); οὗ Ομάτοῃ, 

Ἐπ5.}.6.10,4.56(Μ,.20ο,8724) ; οὗ ΟΠ τ 5 ἐαστῃν Ὀοάν, ἴα {ντ ς(Ρ.247. 
20; Μ.20.14208); π. γνῶσις τῶν..«ἑορτῶν τῆς θεομήτορος Μίοα, ἄγη. 
(Μ.86.22778}); οὗ Ῥτάγψεβ, Μαχ.ρ.τοί 01.5978); ἡ π. μετάστασις 
τῆς θείας.μητρός Τ0.1).εαγηιιἄογηι. ΒΜ τορίρ,231; Μ.06.13658); 
τὸ π. πνεῦμα [1.6. οἱ ΒΜ] 19.τ2ϑ(ρ.231; 1365}}) ; 85. ζΟΤΠΡ τ πίδτν 
δαάγοββ, ϑόρῆγν. Ἡ.6}.5γη.(}.87. 31490); ; Τμα5.Ατη ἰδεῖ ΟΝΙς. 

(γϑηγαει χ(Η.4.440).. 
Ἀπανιέρως, αἱ -βοϊτίν, οπ. Ατ.ε..8.2(}1..3.2424}). 
πανίλαος, αἰϊ-ργαείοις, αἰϊ-δίμαϊν π. ὄμμα Νοηη.ραν..9.6:4ο0(Μ. 

43.8οο0).. 
παν()ίον, τό, ῬΗΕ οἤῇ εἰοι᾿, Το. οβοι ῥγαΐ,27(Μ.87. 28730); ; 18.101] 

(ρόϑΑ). 
“παννόητος, ἘΠ: δεϊοηρτηρ ἰο {6 Τη οἰ! ρτϑίθ ὀγάεν, οἵ οά ἡ 

ἀγνωαία, τὸ π. Ὀϊοη, ἀτ,4.5..2.4(Μ.2.64τΑ}. 
Ἐπάννυκτος, ἰαείηρ αἱ πίρλ!, Ἐπιβειηραςί. ταί Μ.τβιθλος ; πάννυχος 

Ρ.36.30). 
᾿᾿"παννυξία, ἡ ἡ, ἰοίαὶ ἀαγέηεες, ΓΕ ΡΙΡΗ ἤοηι.2(ΝΜ.43.4538). 
παννυχεύω, κέερ υἱρτὶ, (Ὠτγϑ πμορι, ἀϊυ,.2.2(12.3220) ; ΜΠ 1γ.ἀγίονι, τ 

(ρ.69.22); ΤΕρδη.εἄγοη.0.373(}|.τοϑ.8020). 
παννύχιος, ἰαδίτης αἱ! πῖρηϊ; π. εὐχή εἰρλὶ οἥἕεε, ὙΒατ.1, οι, Κν. 

(Μ.86. 2258) Οἷΐ, ἃ5 π᾿ ἔχειν, Το.) γῶν. (Μ.04.13020). 
παννυχίς, ἡ, 1. αἰ πη τοαίεἠίηρ, σισι; οὗ Ἐδϑίθσ ν]ρὶ], οα]6- 

Ὀταιεᾶ, αὐς, χηϊβίακεῃ Ἰητεγργείδίϊοι. οὗ ΡΒΠο ὈΥ Επδ.» Ὀν ΤΒετα- 
Ρευΐαε, Επ|5.}.6.2.17.22(}.20.1810); ἐν ἡμέρᾳ τῆς ὑστάτης τοῦ πάσχα 
π. 1ν.6.34.τ(ΞοῦΑ); π. ἦν ἐσομένης συνάξεως ΑΙΠιαῤοϊ Οοηςξὶ. 25(Μ.2:. 
6250); Οτ.Ναζ.ον.5.3τ(}.35.7048) ; δεῖ [56. παρθένον]...ἐκφορῶν καὶ π. 
ἀπείργειν (Ὦχγβ.5αε.3.τ7(ρ.91.17; 1.3000) ; 14,ψ07.8.5 τῷ [4|.(.1270} 
1514,Ρ6}.εῤ}.4.4(Μ.78.τοσ2ο)}; 2. πίρἠιξ οῇῆεσα, σοτηρσίβιπρ ὑγγαῖνα 
Ῥγάγοῖβ δοο. Ῥοδβοιρίθῃ ταΐθ, Ῥ4]]. 1. 1 πη5.32{ρ.92.5; Μ.34.Ἰτ008}; 
8δηα ρῥϑαϊπιοάν, ΤῸηγνβιἤορι.τ(13.2020); 3. πρὶ! εεί᾽ναϊ (ραρδῃ) 
διαβολικαὶ π. (ῃτγπ, καὶ, τί(τιδοδο). 

πανόδυρτος, τολοὶΐν τυγεϊεδεα, Ογαο, δὲ. 5.504. 
Ἐπανοικτίρμων, αἰϊ-πϑγεῖ [μ]; οἵ σοά, (πγν5..οη!.34.4 τη σφη.(4. 

2450); Μαχ.αριδίρ. (.91.1277}}; 110.10. βά ἀογηι. ατ(Ν.05.2568), 
πανόλβιος, τολοὶϊν μαβρῥν οὐ δίοςςε Γάζα πανολβίστη Ογας.51}.3. 

215; π. θαλάμων οι ον ῤῥιττίρ.122.14: Μ.18.2ο8Π); π. θεοφιλίας 
Ἐπ|5.}.6.τ.τ(20; Μ.21.240); οὗ Ἰρ5. οὗ 5. Ῥεῖθσ. ψῇθη σοη οβϑρ 
Ομτβι, 70.}).λσ».τ.6 (21.06.5 564}; νύμφης...«τὸν π. τόκον 1ἃ«καγην. 
ἰφθορ.2τίρ.2ο 5; Μ.96.8208). . 

Ἀπανολεθρία, ἡ, ἰοίαὶ ἀεεϊγμοϊίοη, «“4.76.41,42(0.171.23,37};5 ὅτ. 
Νγβ85. 00.144. ἴῃ Οαπὶ. (Μ1.44.τοῦ00); Β45.36}.0γ.6.3(}1.8ς.074); οἵ 
ΕἸοοά, 1. απ. τ 4τ( 1.04.1 5454). 

Ἐπανολέθριος, “ἰεγὶν ἀεειγειίίσε, σι ΟἾσ.τ.8; οἵ Ὦοτεῖ, 
οΧοροβίβ, Ὠιάντῃ. Τγ1η.1.35(}1.30.43270); οὗ ΕἸοοά, Τστερεης ἀἰοριι 
ΟΙ.86.6360) ; ΤΆΡΒΗ..εἤγοη.Ρ. 4τ5(Ν.τοδ,0848). 

Ἐπανομβρία, ἡ, Ποοά, εὐπδίαηὶ ρομγίηρ; οἱ Βυ]α, Βορῆτσ. Η Ρην. 

Ονν.εἰ 70.36(Μ.87.35498). 
Ἐπανόμματος, αἰ -Ξἐείηρ; οἵ σοά, σεο. 15. ἤεχ.τ477(Μ4.02.1548.). 
πανοπλία, ἡ, ΞΗ7 οΓ αγντοιν, ταεῖ, περιαμφιάσας ἡμᾶς [8ς. ὃ υἱός} 

ἀφθάρτῳ π. ΤΗΪΡρΡ.ἐλεορ}.8(Ρ.262.0; Μι1ο.86ο4); Μᾶς Μη αροῦν.3, 
Ζ3(ρ.το 5.8); σκεύη γὰρ αὐτοῦ ϑς, τοῦ Δαβίδ) καὶ π.», ἡ πνευματικὴ 
δωρεά ὙΠάτιψι. 53 τ ΤΚαρ.(4.380) ; τῇ τοῦ...βαπτίσματος π. φραξά- 
μενὸν Ἰᾶ.ἢ..6.4.12.2(3, οὐδ); ᾿ ΕΧΕρ. τὴν δὲ δύναμιν.. 

πνεύματος ἀμέτοχος, οὐ δυνατὸς πρὸς τὸν τὴν κακίαν ἐξεργαζόμενον τὸν 
διάβολον 1. ΕΡΙνδ: π(Μ. 05. .8538); ; 1ῃη ΜδπηΙΟΗ. βυϑίετῃ οἱ τοῦ 
δκότους ἄρχοντες. .-ἔφαγον ἐκ τῆς π. αὐτοῦ 5ς. τοῦ πρώτον ἀνθρώπου] 
ὅ ἐστιν ἡ ψυχή Ἡδροπ,. ἀγελ. (0. τοτο; Ν1.10.14378); 1διχοί.15.13; 
14410); ἘρΡΙρΡἢ..ἤαεν.66.24{0.52.4,8; Μ.42.698,0 

᾿ πανόπτριος, αἰΪ- εείηρ, θο. ῬΙ5. εχ. ιβ(Μ.02.14504}). 
᾿δηγανόργιλος, ἐπογοι ὶν ευἱἰ-ἰοριρεγεά, ΝῚ.6}}.2.71ΜΜ4.70.2330). 
πάνορμος, ἢ βηεα 0 ὁμίενῖηρ σὴν μαγδοι, σεο.Ῥ15. εκ, βοσ( 1.92. 

14754}. 

1003 

«εἰκάζει πανοπλίᾳ, ; 
δηλῶν, ὅ ὅτι καθάπερ ὃ γυμνὸς οὐ δυνατός ἐστιν εἰς πόλεμον, οὕτως ὃ - 

πάνσοφος 

πανόσιος, αἰϊ-βοῖν, εαἰμεν ; οἵ ΑΡτάδατα, Τ ἀδγν. τ3(Ρ.02.4); 70. 
ΟἸπι.ρεαΐ 4{Μ.88.68ςΑ); 510... βά,ἄονηι.27(Μ.95.2138}} ΒΡ61])., ἃ5 
1{π|6 οὗ Ουπ], Ταβῖπιγρ. ΤἈάτ Μορ5.(Μ.86.1037}). 

"πανούκλα, ἡ, ἰοίαὶ μἰσεγαΐίξον, Απΐου. Ηαρ.ν ϑγΡε δἰνὶ. τῦζρ. 44. Ἢ 
πανούργευμα, τό, ἰἐγίεῖ, υἱιαίηγν τοῦ δράκοντος. τὸ π. ΤΠΙΡρ. 

ἐμεορἢ.4(0.259.13; Μ το, βΩ6Α); Βιάγντῃ, ΦΟ ον. 2ιτος-τιτίρ.19.8; Μ.30. 
τό80Β); Οντο λον ρακεὐ, 6(τ3,650). 

πανουργεύομαι, εοπίγίυδ ἃ εἰγαίαρενι, ῥἰοὶ, ἘΡΙΡΗ ἐαον.66,44{Ρ.82. 
4; Μ.42.06}); 6. ἱπᾶπη., ἀροῤῥίμ Βαὶν(Μ.6π. 3044}; 6,. ἀοο., σομίγῖθα, 
ΤΙ Κρμδ.5.4; Ῥᾶ85. τὸ..«πεπανουργευμένον ΤΡτΟΟα, Ργ, δ: 13(Μ.87, 
12738). 

πανουργία, ἡ, 1. εἰδυεγηδες, αδἰμέθηθ55, Ἰὰ ΘΕ ΓΙᾺ] 56 η58 ἔστιν οὖν 
ἡ π. ἐνέργεια πάντων κατ᾽ ἐπιτήδευσιν τεχνικήν" ὥσπερ ἡ κακουργία ἡ 
μόνου ἐστὶ τοῦ κακοῦ ἐργασία Βα5. ἤοη.12. ττ(2. ΟΕ; Μ.31 .4008}: ΠΗ 

Βοοά 5εηβε, 7. Ν ρῖ.2.8, Οτίλονι. 1.2.6 τη εγ.(ρΡ.03.1τὸ; Μ.12.388.); 
ἘΡὨτ.τυτροὶ; 2. ἴα 84 56η88, ΦΡΉ, οὐα η685, Τ, ̓ γωὰ. το,3; 1, 
Ιξαελιτιτι; ΤΗΠρρ.“γἱϑη.ὰΡ.Ἐλι5.ἢ.6.5.28.15(Μ.20.5168}); ατ Τα. 
βαπιθγοχοίρ.25.22; Μ.1ο.1ο818}; Αἰ, ὦσε, 28(ρ.25.16; Μ.25.4608); π 
καὶ ἡ δαιμονιώδης φαδία 5185 ογ.".3(ρ.36; οἵ. Μ.40. 1122). 

πανοῦργος, 1. εἶευον, αείμίε; ἴὰ φορά 56η86, τεῖ, οσί15.21:30 
φρόνιμον λέγει τὸν π. ..- τὸν ἐναντίως τῷ μωρῷ διακείμενον (Ἰδ)ν. 
Ῥαφά.2.κ(ρ.186.7; Μ.8,4494); 1Ἰά,ε».6.4(ρ.45ο.14; Μ.0.2568)}; νοῦς 
παθῶν γυμνωθεὶς καὶ γνώσεως μέτοχος γεγονὼς πανουργότερος γίνεται 
τῶν δαιμόνων ΟΥ,5εἰ. Ἐς.ττϑιοδ( .12.1605 0); ΕΡἤχ. τ. 2040 ; Τα, 
ῬΞϑιρτορῖῃ (1.602); 2. ἐμηηηρῖν, γι ἐβείαϊ ἑν ἐοηϊγίυσα; οὗ Ἀδὶτ- 
ἀγθϑβίηρ Εν ]ς, ΟἸθι. ρῥαδά.3.ττ(ρ.271.15; Μ.8,6374λ}); 3. τὴ θα βεπδς; 
ἃ. ἴῃ Ἰοβεηρ τορτοοῦ, ἐμφιίεἶυε, Πευταυἱς.3.3.1;; 1Δ, ον. 5.5.1 
Ὁ. γαβν, ἀφεείμμμῖ, ομμηίη, Τυβῖ, ἀϊα].123.4(Λ1.6.γ7γ610); οἵ «νὴ 
ΒΡ  τ[5, Οὐ αρ. Ξ(ρ.235.28; Μ.17.2658); ον Οἴόηιττο; οὗ Αὐὐδη- 
5, Αἰῃ. 4». ττ(Μ.26. 134); οὗ ϑαῖδῃ ἴῃ ὈΑΡ βπιβὶ ΥὙϑπι πο ΊΟη 
πανουργοτάτῳ ὄφει Οντ. Η. εαἰεεἧ.το.4. 

πανούργως, ἐγα εἶν, εὐἱοκεάΐν, ἘΠ Υπι μα" 4,3,3; ΟἸδτη, εἐγδιτο 
(Ρ.473.12; Μ.9.30948). τς 

Ἐπανσάλευτος, ἱπογομρἧϊν μηρίανίς γυναικῶν...π. φύσις 0.1}. 
δον. (Λ.ο6.6 570). 

“πανσεβάσμιος, τρλοίϊν αἰρρεδὶ; οὗ [5 ν815, Ατηρῃ ἀσοηιιτ τί Μ.30. 
264); ΕΡΙΡΙ λαον.7ο.12(0.245.7; -μος Μ.42.3648); 1δ.70.14{0.247.22; 
2728}; 10.ἘΠ0.τομεερὶ. ΒΜ τοί(Μ.ο6,14764}); οὗ ΟΒγῖβεἾβ οίστῃ, 6710. 
πον (Μ οδ.6ςγ; οὗ Οοά π. πάτερ Ὑπατιδιυᾶ,ερῥιτττίΜ 90. 
9408); ἴῃ ρεῃ., Μι|ΕονΟφο.4(0.43.17}; ἡ τῶν ἀποστόλων π΄. δυάς, Πέτρος 
καὶ Παῦλος ἤγηιη. (4.5 τ 0.540). 

πάνσεμνος, 1. αἰ -ξοῖν, τοὐοῖζν εοηϑεεγαϊεα πι. πνεῦμα καὶ... δεδοκι- 
μασμένον Ἐεττη.υ͵ς.1.2.4; 2. τὐροῖν ταεγεᾷ; οἵ εϑιῖναὶ οὗ Ῥεπίεοοβ, 
Ἐπ5.ν,(.4.δ4(ρ.144.11, ν.]. πανσέπτου Μ.20.12208}; οἵ Ἑσῃτιθηηδτίον, 
Ῥῖοπ. ἀτ..}.4.3.12(Μ,2.48:5Ὰ}; 8. αἰϊ-γευογοά; οἵ ΒΜ, (ε] γα .}. ει 
Ῥτορση. τ)(Μ. 85 ττοῦο); 1ο.Ὁ᾽ Ἡ.ἡεομ. τλ(Μ.96.13600). 

πάνσεπτος, αἰ -Ξαεγεά, αἰϊ-μοῖν; 1. οὗ ῬΘΥΒΟΠ5.; βΒ81η08, Οντ δ ς, 
τι8:8(Μ.69.8228); ΒΜΨΝ, 1κροπί. Ἡ.Ν 661.4.3)(Μ,86.17128); οὗ Ὑτῖπ., 
ΒΟρΡΒσ Ηρ. γη.(Μ. 8). 2τ6οΒ); 2. οἵ βαϊητβ ον, Εναρτ.ἢ.6.1.13 
(0.22.1; Μ.8:,24574}; 3. οὗ βαποίμπατες, ΜΠν. ἀπά Ρονς.1(0.22.25); 
4. οἵ [εβεϊνα!β, ϑευρία Οἷγρρ.3(ρ.46); 70.ἘπῸ.ἐὐπεσρὶ ΒΜΨ τοίΜ 
9ο6.τ476 4}; 1. 22(14078); ; 5. οὗ ἀοτπηϊῖοι οἵ ΒΜΥΝ, Μοαιάογη.(Μ.86, 
2810); οὗ σοποςρίϊοπ οὗ ΒΜΨ, 10.Επῦ. ἀὐρνὼς ΒΜΨι 3(Ν. οὔ. 
14808). 

Ἐπανσαθενεί, τοῦθ αἰΐ οηεῖΣ βοῖσον», ΟΥ ΝΑ Ζ.εαγημ.2. 11, 1375(Μ. 47. 
1122). 

Ἐπανσθενής, αἰ -ῥοιοονίμϊ, οἵ ἀϊνὶπε ῬΈΥΒΟ 5 πνεῦμα...π, τ. Νὰ. 
εανηι.1.1.3.5(}}.27.4084}); σωτῆρα...π. Ογτ. ἀθας.32(3.5470) ; οὗ αἰ νῖπα 
παΐωγε, 1, Ν δέ, (ρ τοι, Β; 61.1354); Πίοη Αὐἄ,.».6.2(Μ.3.8:).); οὗ 
ἀϊνίηο ρόννεσ, Ο]ειη. οἰν,7.7(0.32.19; Μ.9.4648) ; “παπά᾽ δεαυαϊεα ψΙΠ. 
ΟΠ τίς, νυ, ἰς.2.τί2. 203Ε); 14. 4τη.8ο(3.2440)); 1. 7,.ω.20:37](Μ.72.8020); 
οἵ μαπὰ οἵ σμτῖθι ἐπ Βρα]ΐηρ, ἦδις: τ2(5568); οἵ ΟὨτΙδι 5 Ψ1]], ἰδ. 
π:2(5538}; Απαϑί δι σε. (ρ.269); οὗ ἀϊνίπε βου νιν ἐπ ογθαιίοη, 
ὕεο. ΡΙ5. θα. ττοοί Μ.02.1 5274} ; οὗ ϑ᾽δὈ Πν οὗ ογεαίοα ογάδυ, ἰά, δεῖ]. 
“ἄναν.52ο(Μ.92.12034); τὴν αὐτοῦ [55. ΗΟΙΥ (ΧΟ55] π΄. συμπόρευσιν 
ΘόρΡΒ,. Η.ο».4(Μ.87.33058). 
᾿ς Ἐπανσϑενουργός, αἰϊ- ῥοτοον με ἐπ ορεγαίΐοη; οἵ Τήη., 110. .«Μώ. 

ἄονν». 3(ΠΠ.95.2570). 
Ἐπανσθενουργόφωτος, ἐἰποηΐηαϊέησ τοῖν αἷ!- βονοεν ονϑογαϊτον; 

οὗ Η. Ομοξέ, 10.),δαγη.Ρεηὶ.27(ρ.214; Μ.06.8338). 
“πανοθενῶς; 4 ῬΟΤΡΤΉΜΣ ΠΟ Δ ΑΗΡΕΟΜΘΣ ΚΕ Ο Ε65: Μ.96.8344); 

τΤράτιϑιυὰ αρέγνα 4(Μ.00.33 
Ἀπανακευεί, τοι αἰΐ ομεἧς πεν Ογτιαάον.τί(1.234). 
πάνσοφος, αἱϊ-τοῖςε; οἵ σοί, ΟἸετη ῥγοὶ.τίρ.3.15; Μ.8. 524}; 1α, 

Ὀαοῆ.5.1τ(ρ.2|8.ς; Μ.8.6 528); Ἐπ5.4.6.τ ."(Ρ.37.6; Μ.22.72}0)); Ογτ.Η. 
εαἰεεῖ;.0.41 Βε5.56].07,1.3(Ν.8ς.238); ΤΚΟΠΈΝΟν. 70. Εἰεον. τί Ῥ.5.12); 



πανσόφως 
οὗ Η. ΟΒοϑέ, ΝΙ}ερῥ.2.140(Μ.79.2600); οὗ ρῥτονίάεμποα, Ονὐτ. . 
εαἰεεῖ.8.4; οἵ ΟὈτεδτίοη, τ παυτα. ραη. Οὐ. 8(Ρ.22.3; Μι1ο.1Ο]78}; 
ΟΥτ Η εαίφεῇ.0.5; οὗ ΠΕ σΙβ 5 ἐοδοδίηρ, Επ5.}}.6.1.2.17(Ν.20.618}; οὗ 
ΒΡΟΒΊ]οθ᾽ ἀοοϊτίπο, ΤῊ ι,.2 ἦπε 705.(1.301); Οὗ ΤΟΤΆ] οοπάποίξ, 
ΟγτΟς 8γ(4.στδὸ ; οὗ πιδὴ; Μοβεβ, ρτορμεῖβ, 8ροβίίββ, Οἰεπι,φγοὶ.τ 
(0.8.2; Μ.8.648); ΝΙ] ἐῤῥ.1.τ27(}1.70.13174}; Ογτ,Ος.4(3.200) ; 1ά. 
Νίδεί,(ρ.τοΖ.2ο; 6,.1374); Τα φ. [05,Ῥτοσηι, (1.200) ; ὈΙΒΠΟΡ5 δηάᾶ 
ΒΟΙΥν πιδῃ, Επβίσαϊ. ἰα  απΐρ.το(ρ.287}); ΓδόπειΝ.ν. 70. Εἴσενι τ(ρ.64. 
5); ἰά, φυδγ,.2(Μ.02.16728). ὔ 

πανσόφως, αἱϊ-τοΐεεῖγ, Ἰϑϊα, ῬεΙεῤῥ.τ.46{Μ.78.4498); Οντ,Ος.4(3. 
200). 

πανσπερμία, ἥ, 1. τ»εἰχίηγε οὐ αἷΐ σεε4ς5 ἄδῃ, ὃς ταῖς..«μύλαις τὰς τῶν 
ἀνθρώπων π΄. ἀλήθων, τρέφεις τὴν μισανθρωπίαν ἀετα, ΟΡ ογ.2(Μ.98. 
2808) ;2. τιῖκίμγο οὗ αἰ 1 εἰσγηδηΐδ, ἴῃ σγϑίθιη οἵ Βαβι 1465 σπέρμα τι 
ἕν ἔχον πᾶσαν ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ κόσμου π.ι ΗἸρρ.ἤαεγ.7.2τ(Ρ.197.0; Μ. 
τό,33020); 1.7.2 2(ρ.108.17; 32068}; ἐδι(ρ.2οο.τ6 ; 3310 Ὰ}). ᾿ 

πανστρατεί (πανστρατῇ), τοι αἰ ομεὶς ἔξογέές, τεῖ. Ῥ5,2:2 τοῦ 
πονηροῦ π. ἀγωνιζομένου κατ᾽ αὐτοῦ [50. Χριστοῦ] ΟΥ. 70.32.23(τε; 
Ρ.466.1:5; Μ.14.8050}; Μεπιέχο, σον, 4(Ρ.444.12; Μ.113.7960); ἀπώ- 
λετο πανστρατί ΤῊΡΒΠ,γοη. Ρ.τοβ( ἴ,τοβ.3058). 

. Ἐπανσύνετος, τὑἱοὶϊν ῥγμάφμϊ πανσύνετος οὖσα ἡ σὴ θεοσέβεια ΟΥ̓. 
6}.82(ρΡ.2ο.το; Μ,77.376λ). 

Ἐπάνσχημος, οὗ εὐεῦγν ἔογηι; οἵ Οσοᾶ, Ῥίοη.Ατ.4,...5.8(}}.2.8248) 
οἵξ, 8. ἀκαλλής. 

Ἀπανσώμως, οὐεῦ 6 τοῆοῖὶσ ῥοάν; οἵ Ῥτδ- ὈΔρ βηδὶ δηοὶπίϊπρ, 
Του Ασ.ε...2.2.7(Μ.3.2960). 

Ἐπανσωτήριος, αἰ -οαὐἱηρ; οὗ πᾶτὴς οὗ (Πτῖβὲ, ἀραῖῃυΟν.1}1.τ2 

(Ρ.77). 
παντάγαθος, το οϊϊν φοσά τὸν...περὶ ἡμᾶς παντάγαθον τοῦ θεοῦ 

σκοπόν Μαχ.ανπιδίρ, (Μ Οτ. τοῦ )7ο). ᾿ 
[Ἐ]πανταδύναμος, --- παντοδύναμος, αἰϊ- ῥοισογξεϊ, οἱ ὅθι 45 παντα- 

δύναμος.--χεὶρ τοῦ πατρός Με. οὐαί, ο(Ὁ.408,28 ; παντο- Μ'ι,18.3414). 
[Π]πανταίσχης, -Ξ παναίσχης, τυμοὶΐν «φέξη, ατοΝ 2. αγη1.1.2. 

τ.δότ( Μ.27].5724). : 
["]πανταίτιος, ΞΞ παναΐίτιος, σαμμδίηρ αἱ! ἰλίηρε; οἵ ΝΥ ἰϑάοτα, 

Ῥτος, β΄ .Οαπί,6:8(Ν.87.1756Ὰ}) ; ΤΡτος. α.}».30:17(}}.,87.1528}). 
παντακύριος, τοὴο 15 ἰογά ὁ} αἰ, ἘΡΆΓ.2.3440. 
δ πανταληθινός, τοῤοὶν ἐγεο, ΙΔ, ρεγξ.74(0.92.11). 
Ἐπαντάναξ, ὁ, ἰογά οἔ αἰ; οἵ οὐ, (Ὁ 8672: Στ ΝΆ Ζ. ΟΠ γ.βαϊ.8η8 

(}1.38,2074); οἵ Ομτίςε, Βορατ Η. εαγηι.2ο,τοίρ.45; Μ.87.38χ7.); 70.Ὁ. 
ἤοη..2.2(Ν.ο6.7840) ; 14. ἐαγηπδσορ. ϑτ(ρ.20} ; ΝΙ.οδ.Βδ2τ). 

Ἐπαντάνασσα, ἡ, Ζσεεεη οὗ αἰΐ; οἵ ΒΝ, ϑορῆγ. Η. εανη.το. 42(.4.87. 
4812); σεν ΟΡ ἄγη. ΒΜ ΨΑΜ.οϑ. 4528); Τ1Οτ. Ναζιλν. αϊ, ὅσο. 
(Μ..8.3284). 

Ἐπανταπλασιάξω, ἐὐσί, [,2.1τ0: 13(0.139.11) ἴῸΓ πεντα-, Οντιιρτῖς 
(}1.72.8728). , 

Ἐπανταπώλεια, ἡ, ἰοίαὶ ἀεείγμείίον, Απαβιὶ. 5. ποά) (Μ.80.121}). 
πανταπώλης, ὁ, ἰγαάεδηίαι, δοῤβέσρον, Αἱ, Ῥρὶν. οἱ ἀπάν.τό(Ρ.124. 

4; (044. παντάπολις, πατάπιος) ῬΟΙΉ, 1. παντο-. 
παντάριστος, 7π05ὶ ἐχοείεμ!; οὗ ἴ86 ραϊχίατοβ, Τηδίφμ... 7 ἴῃ 

υΤος, (αι. : 
πανταρκής, αἰϊ- ει εῖοηὶ, οἵ ϑοη θησαυρὸς σοφίας...«πανταρκής 

Ὀιάγτα, Τυγίρ.τ.28(Μ.39.4ο0Ὰ). . 
πανταρχ-έω, δὲ δουδγεῖρΉ γΗΐον γοοῦντος μὲν καθόλου πάντων καὶ 

αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ μόνου τοῦ πατρός, τοῦ δὲ νἱοῦ ὑποτεταγμένου τῷ πατρί 
γε δι  ηπ|.(345)0(ρ.254.2; Μ.26.7420). 

πάνταρχος, αἰϊ-Ξουεγεῖρη; οὗ οροβ, [0.1 .αγηι ρθη δπ(ρ.2τις; Μ. 
96.8268). 

παντάσκιος, τοῤοὶΐν τὐὐπομὲ ἐμαάοιυ, ατ. Ν 82. καγ,.2.1.12.742(}1.37. 
1220Ὰ}. 

Ἐπαντάχρηστος, το οὶΐν μἰδεῖεδ5, ὠπργοβίαν᾽ο, Ἡοτ.ἀοεὶ.6.4(Μ.88, 
16808). 

Ἐπαντεκνεί, τοῦ! αἱΪ οπεὺς εἰηϊάνοη, Ῥλάγτη. Τυίη.2.7(Ν.30.5934). 
["]παντελεήμων, -- πανελεήμων, αἰϊετιενεῖξαί θεοῦ τοῦ π. Μᾶχ. 

απιδιρ.(Μ.01.13328). : 
παντέλειος, 4116 ῥεγ[εεὶ, οἵ ἈΌΤΏΡΟΥ ἴθ. ἡ δεκὰς..«ὁμολογεῖται. 

π᾿ εἶναι ΟἸετα, Κἐγ.6.ττ(ρ.473.31; Μ.0.3205Ὰ); Επ5... δ(ρ.21ο.2Φ; Μ.:ο. 
1480); ὔγτιος,33(3.6ο0) ; οὗ Ττΐη,, ϑγηδι πε (3 4 τ)οίρ.253.40; Μ.26. 
238}; ὕγσ, σα ρ᾿ Οεη.2(1.370); οὗ ἀϊνίης Ὀεηρ τῆς μιᾶς θεότητος... 
τὸ εἰς πᾶν ὁτιοῦν π΄ 1δ.2(274}; οὗ ὅοιι, ΑἸ, ρεμὶ, 42(Μ,25.848); π. γὰρ ὁ 
᾿Εμμανονήλ Ογτιαάον.χ7(1. 5040); ἐν αὐξήσει σώματος ᾧ π. ὡς θεός 1ὰ. 
1:.2:49(Μ.72.πο84}; ἐν πᾶσι π. εἶναι..«τὸν υἱόν Δ, 7ο.τι(4. Το 08); 1. 
Ἰποαρηίρο τ, 004); Οἰνόη Ῥαξοβ..41(Μ.02.172.); ΟἹ ΟΠ εϑι 
αἰνίπα πδῖατθ, Ουσ. 7ο.2.6(210Ὰ); οὗ ἰδ πιπηδη νἱτίαο, Ἰνθομι. Η. 
Νερὶ.2.21(Μ.86.1581}) ; οὗ τη ψγῃο ρατγίακεβ οὗ ᾿ῴοροβ, Αἰἢ..47.3.5. 
(Μ.26.42900). . : 

ΙΟΟ4 
ῇ 

παντοδαπής 

["Ἱπαντελεύθερος, τολοῖϊν ὕγεε, 70.0.4 ἄονηι τί Μ.95.2560). 

παντελής, ἐογεῤίείς π. τῆς ἀληθείας γνῶσιν ΟἸεγα.»αδά.1.χ(Ρ.91. 

5; Μ.8.2524}; θεὸς..., ἀρχὴ τῶν ὅλων π. ἰᾶ, οἰγ.4.25(ρ.32ο.16; Μ. 

13728); Επ5.}.6.4.6.4(}1.20.3134}); κυρίων καὶ π. καὶ ἁπλῶν ὀνομάτων 

Ττοπ, Αγ. ἄγη. ς.9(Μ.3.8240); 10.Ὁ. ζμο.χ τ(Μ.94.1898); εἰς τὸ π΄ ἐοηι- 

οἰοίεῖν, Ταϊιογαϊ. (ρ.6.2ο; Μ.6.8118)}; ΟἸειι,ραεά.τ.2(ρ.91.27; Μ.8. 

2520); Μ6ΙΠ.γ6ς.1.39(ρ.284.1; Μ.41.11088). 

Ἐπαντελικός, αἰ -εβεείίηρ; οἵ ἀϊνίπε Ῥγονίάθπος, Διδοηαρ ἶσ. 

24.3(Μ.6.948.); Μεξῃ.γ65.1.44{0.292.16; Μ.41.11130). 

παντελῶς, εοηιῤἰείεῖν, οὐ (μὴ) π. ποὶ αἱ αἰϊ, Ἡεττη, 51.1.4.) Ογτ. 

οαὐογ.τ(ι.120); Ἐβαΐαβ ον.3,4{ρ.13; εἴ. Μι40.1111}). 
Ἐπαντεξάκουστος, οἰϊ-[ανηοιις, Μὴν Οε0.4(Ρ.43.13.. 

Ἐπαντεξάλειπτος, τυδο!ν τοϊρεάᾷ αἰοαν; οἵ ἀπιοά]υνίαῃ προτ]ά, 
Τι Απί δν.(Μ.86.2370). ᾿ 

πταντεξούσιος, τοί ἢ ἐονερἰσὶς αμιμονίν, οἱ ΘΟ π᾿ ... αὐτοῦ δυνά- 

μει ΟἸετα. [γ.42(0.22ο.32; Μι9.1688); τὸν μὲν γὰρ θεὸν π΄ φημι, τὸν δὲ 
ἀποστάτην ἄγγελον... αὐτεξούσιον λέγω Αθδτη.ἀταὶ.3.ο(ρ.128.1; Μ τι, 
τοῖα); τῆς αὐτεξουσίου καὶ π. μονάδος οὐσίας Ὁιᾶνπι. Τ υὐη.χ το(Μ, 

30.3258). 
ἡ παντεξουσίως, ας δείηᾷ βοτεεσοσά ὁ κονιῤἰείς ἀμ μογίν, οὗ 

ΟὨ τίου ἀἰϊνίηθ παΐυτε θεότητος αὐτεξουσίως καὶ π. διὰ τῆς ἀνθρωπό- 

τητος αὐτοῦ ἐνεργούσης [0.}),γδεῖ. Ξεηϊ.4(Μ04.14208). 

Ἐπαντεπαίνετος, τοογίδν οὗ αἱ! ργαΐςε, Ὑπάτιδιυα ἐῤῥ.2.187(Μ.09. 
Ι . 
ν᾿ ΕΒΕΞΕΌΝ -Ξ πανεπήκοος, αἰϊ-ἠξανίης, Ὀϊάνπι. Τρίη.2 α(Μ. 

39.4494). 
[“[παντεπίσκοπος, Ξ-- πανεπίσκοπος, αἰϊ-σεγυεγίηρ; οἵ Ὑτίη., 

Ἀιάντα. Τρίη.2.τ(1.30.4494); οὗ αἰνίηε παΐυτς, Ατειμ ρος 4: ΒΕ, 
(τοῦδ. 5730); οὗ ΟΠ σῖϑὲ ὁ πι πάντων Α..Ρ 1. 132(Ρ.63.1}). 

[“Ἰπαντεπόπτης, -- πανεπόπτης, ουεγεσείηρ αἰἱ (μίηφε; 1. οἱ σοά, 
τίονι, 5.6; Ῥοῖγο.6ρ.7.2; ἩΙρρΡ ανεὴν4ο(Ρ.33.0; Μ.1ο.1698) ; οι. 

ΟἸοη 4. α4; ΝῚ.ΡΡ.2.14ο(Μ.79.2608); ὅ π. ὀφθαλμός ἸΞ51ὰ.Ρε] ἐῤῥ.5. 

16(Μ.78.13320); ίατο, Ετιορμβο.2.τἹ6(Μ.δς.9578); 2. ΟΥ ΠΟροβ, (]επι. 

»αφά.3.8(ρ.262.8; Μ.8.616Ὰ); οἵ Πμτίβι, Οντ.1ς.5.2(2.7674); Ρτοςῦ, 

1ς.54:τ-](Μ.87.2 5414}; ὅντα. β0}].7.ορ. 7μδ|.(Μ1.86.3217}). 

ἀπαντεποπτικός, οὐεγ σεΐμρ αἰΐ ἐπίτρε; οἵ ἐγε οἱ σά, 10... .6.Υ. 

τ4(Μ.04.86ο0); οὗ ΟὨγίϑι᾿ 5 ἀἰνίπίεν, 1Δ υοἰτενέ, ετ(Μ.05.1418). 

[᾿]παντεργάτης, -Ξ- πανεργέτης, τοογκίηρ αἱ επηρ5, αἰϊ-αεοοηι- 

»ἰῆΐηρ; οἱ Οοα, ΟΙΚΕ 8ηρ4 (Απογτα, βαες, ἰχ); τι Ν σι ἦν.βαί. 

:οοϑί}.38.2244). ΝΕ 
["Ἰπαντέρημος, μέίογῖν ἀφειτ με οὐ ἀεεενίσά ὀρφανὸς...π. ὙΏΑΥ, 

δέπαρ,ιι (Μ.00.012}). 
Ἀπάντερπνος, αἰϊ-ἀεϊρλιζωϊ, οἵ ΒΜΨΥ μυροθήκη τοῦ πνεύματος 

πάντερπνε γα, (ΚΙΤ Ρ.0). 
“παντευεργέτης, ὁ, ῥεηεξαείον ἰο αἰϊ, {τ 42. ΟἈνΟ ρα! 145(Μ.38. 

1404). 
ἈΩΝΕΘΌΝΒΟΣ ὀϊοςτεά ὃν αἰ!; οἱ ΒΜΥ, Ἐρἢτ.3.534Ὲ; ΣΜεῖίῃ. 

ϑγη,εἰ ἀππιτοίΜ.18.3720). 
παντευχία, ἡ, εογῤῥίείε ἀγριοιν, τεῖ. βριγιζαδ) ννατίατε οὐ γὰρ ἡ 

σκέπη μόνη τῆς π. ... ἱκανὴ πρὸς τελείωσιν, εἰ μὴ προσλάβοι τὸ 

ἔργον τῆς δικαιοσύνης ΟἸεπι. ἐγ. 6.12(ρ.484.1; Μ.9.3240); ΟἾγγ5.5ας.6. 

13(Ρ.171.17; 1.458}; Ογτι σία ρα Πὲ.(1.4220)); ἔχοντες τὴν νοητὴν π', 
ἀντεξάγουσι τῷ σατανᾷ Ἰᾶ.]ς.5.τ(2.]310); οἵ Οοὐ᾽δ ἀττποιτ, γεξ, 
15.59:17, 2δ.5.4(8200). 

παντέφορος, ουεγξοείηρ αἰΐ ἰμέτιρε; οἵ ἀοά, (ομδῖ,δρ. Επ5.0.(.,3.1] 
(Ρ.84.31; Μ.20.10740); ΝΊΡΡ.τ τ3ο(Μ.79.141.); Τμάτιϑιυα ἐῤῥ.1. 
Δε(Μ 99 οϑ0Α}; οὗ Η. Ομοβε, διάνπι. Τρρ!.2.17(}1.30.7218); οὗ ργονί- 
ἄεποε, ογα οἱ ΟΘοᾶ, εἴς,, Μδοι Μη αροῦν,4.τ4{0.183.}); 1δ.4.3ο(ρ.221. 
2); ΤΡτός.Ο.Ργ.5:21(}1.87.12684); ϑορῆγ πε γν εἰ 10.32(Μ.81. 

254}; 770.}.8. 7.26(Ν.96.12058)}. 
Ἴ θὰ εν μων, ἀευϊείγισ αἱ] ἐμέπιρε; οἵ Ἰοροβ, 110. ἀσιι, 6. 3(.96. 
6654). 
πῶς αἰϊ-τοννίυϊηρ τῆς π᾿. ... σοφίας ἶβε. οὗ 04] ΣΟ Βγγ5. 

ἀομε. (13.217). ! 
“παντήκοος, ἀσαγίηρ αἷΪ ἰπίηρε; πθαϊ. 8 ϑυθβῖ., ἃ5 αἰ θαξε οὗ 

σοά, Οντ. Γμἰμ. π(65.1730). 
Ἐπαντογείτων, ἡξανγ ἴο, δεῖ πείρηδομν 1ὸ αἷΐ; οἵ Ὁαπαθα 88 

Βουπάδτυ οὗ Εϊηρῖτε, ὕεο. Ρί5.δ 61}, υαν.30 (ο], ἔοτ ποντο-, Μ.92. 
τ266Α}. 
πα εϑοςς ὁ, ομῤγέμια ροά; οἵ Ζευβ, Αραΐῃν. 11.132 

.67)» 
ον Ὁ ΑΕΘΙΝ Ξε παντοδαπός, οὗ αἱ! Ξογίς, ὙΠπατ, 7οεῖ τι κ(2,1384) 
7ο.Ὁ. {.0.4.13(}1.96.11524}; π. ἱστορία τοπιάετὶπρ οπρίιοάα ἀἰδίοντα 
(βου θεά το Θεοχίοι), Ηἴετ,υἱγ ἢ], (τ ϑορητ. ῬΑ }.)152(ρ,61.17; ΜΟΡΙ,. 
23.7164} ἀπά εὐγοηΐεου ονηπίμοάας πἰδιονίαε (οἱ ἩΪ6Γ.), ἐδ. 135(Ρ.62. 
8; 7184). 



»Ψ 

“παντοδαπία 

παντοδαπία, ἡ, ἀδεπμάαηες οὗ αἱ! κἰμάς, τεῖ, 15.66: τχ( 0), ΝΗ. 

ἘῤὈιϑιιοτ( Μ.79.473}). 
Ἐπαντοδότης, ρἰἱῊΡ αἰΐ ΠἸῊΡΞ τῷ ἀπροσδεεῖ καὶ π. - θεῷ Ῥ;άντα, 

Τνηίη.2.1(Μ.30.58οΑ). 
Ἐπαντοδόχος, γεοείυϊηρ αἰϊ; οὗ ΘΑΥ τ ΠΙΓἢ τϑοοῖνεβ ΒΟ 65 οὗ 41} 

ήδη, τυρὶ εα Όν 568- του βίεσ οἱ Τοπδῇ, Μεῖη.γε5.2.25(0.381.2ο; Μ. 
18.520). 

παντοδύναμος, αἰμήφν; 1. οἱ οὐ, (οηβίρ. εἰ, Ὀγτιλισια γα 
(Μ.8ς.12220}; π., καὶ πάντα ἰσχύων Ἐὺ- “Ῥ εἰττι (ει); Μ.21.8ς7}}; 
π. θεότητι ΟΥ̓ Ν υβς. μη τϑ(2 Β.280.5; Μ,45.0018}; μόνος ὁ θεὸς π, ἰὰ. 
τἰδαν (Ν1.46.4418); Οοβτα [πά.σΡ.3(Μ.88.1404}; παντόκρατορ, π. {ὶ, 
.]αει(ρ.200.14); π.») παντοκράτωρ 10.}0. ξ.9.1.2(Μ.04.7020); οὗ ἀϊνίης 
ΟΡεγδίου πὶ νεύματι 10.1).ἐξαγηπν.ονα ΒΜ 3τ(0.229; Μ.06.13648); 
2. οἵ ὅοη, ΟΝ γ 85,0». αἰσεΪ 2(ρ.14.τπ; Μ.45.178); ΤΟτΙΝ γ85.λοη, 
5.30 ἴῃ: 709.(0.183.12); ᾿Ιησοῦς. «θεὸς π΄ ἐστιν Ἡοτδς], ἐρ.(Ν.02.10208) ; 
Μαχιαρμδιρ.(Μ.01.11174}; τοῦ σταυρωθέντος ἡ π. δύναμες 70.}. ζ.0. 
4.4(Μ.94.ττορᾺ); Το. Η.ἡροη. (1. 906.1568); κύριος... παντοδυνα- 
μώτατος ἰατρός Το ΟΝ] Ηιυ. 70.) .2ο( Μ.04.4608); ἘΜ εΙι, δγη εἰ ἄμ, 
τοί Μ.18.3724}; 3. οὗ (Βτβτ᾿ 5 αἰνίηθ παίυσθ, συ Ν 85. ἔην (2 Ρ.124. 
9; Μ.4:.7οκ0) ; 14.0γ.εαἰσοκ. 2ά(ρ οτος; Μ.45,648); ΤΠατ, ογαπ.τ(4.20); 
4, οἵ Ἡ. σμοβί, Ν1] ἐρΡ.2.140(}.70.2600); ξγΥ. Τγέπ. (65.136; Μ.77. 
11408)}. 

5 παντοδωροδότης, ὁ, ρίσεν οἔὨ αἰΐ ρίβς, ΑραΐμνΟν.11}. το ίρ. τὴ : 
τῦιττοίρ.56). 

Ἐπαντόθυρος, τοὐοὶν σκωΐ τῷ, εονπρἰεἰεῖν ϑαγγεά τὰ π. .. 
δεσμωτήρια ΓΕΡΙΡΉ. μον», 2(Ν1.42.456}). 
᾿Ἐπαντοιοτρόπως, 1}: ἐυεγν πἰηπά οὗ τὸαν, ἘΡΡΏΤ, 3. 5144 ; ϑεβοί. ἴῃ 

Βα45.0}.εαπι δον. ρΡ.654). 
Ἐπαντοκήρυκτος, μη: υεγδα ν τοποιυε, Μέϊγ. ἀγίσηι, 32(ρ.46.18). 
Ἐπαντοκράτητος, το οὶΐν οί παϊηρ, [ἴο0. 6}. ῥοφητὶ, (Μ.88.10ο8Ὰ). 
παντοκρατορία, ἡ, αμίμονῖν ον αἰΐ, ΞΩβτέηιῈ Ῥσῖοξν μιᾶς οὔσης 

οὐσίας τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ τῆς θεότητος, καὶ μέα π. τυγχάνει ΤΑἸΉ, 
ἀϊςΡ.31(Μ.28,4880); τὸ ἀπαράλλακτον τῆς φύσεως καὶ δόξης, καὶ π. 
Τιάντα, 7 »{5.3.2(}}1.29.780}). 

. Ἐπαντοκρατορικός, ῥυςεόοοίηρ τρητυεγδαὶ Σουεγεῖσηΐν τῷ π. καὶ 
παναρέτῳ ὀνόματί σου ΤΟΪογ.δ0.4.; ἀὐνίηα οββοήςα, Ὠἰάνῃ, Τγ1).3.2 
(Μ,30.8οοκ); 10.) ,νοϊμηί τα( Μ.05.1418}; οὗ γὲ]}} οἱ σοά, τύΐσην. 8. ν; 
ΟἸ6πι. οἰγ.4.17(0.205.25.; Μ.8.13164); 1δ.5.τ(ρ.320.23; Μ 0, 168); ἀϊνιης 
βίον, θυ. 70.13.25(0ρ.240.32; Μοτ4.4444}) οἵ, 5. δόξα; ψιδάοτῃ δη4 
οἴου αἰἰτθιξεβ, ϑοπ Ατά.η.4.ς(}8.3.7008); ἐδτο. τ 360); Με. 
ῥαΐν.6(Μ.18.3030) ; οὗ ᾿ΟρῸ5 85 π. δύναμις τοῦ θεοῦ Ῥτος.(..5.1τττ- 

-.ἅ σ 

. τοῦ ἄδου 

τοῦ .87.2ο 400); ΤΡτος.Ο.γ.1ο: 3(}1.87.130900); οὗ ϑοὴ 8 ῬΟΎΟΙ,. 
ΤΟΙ͂Ν Ἡ.Ζερη(Μ.96.13568); οἵ Η. σμοβὲ πνεῦμα... -παντοκρατορικῆς 
φύσεως Ἰϊάντη. Τγ1η.2.τ7(.30.7240}); πνεῦμα...π. 1ο.), ζ.0.1τ.8(2 1.04. 
8218). 

παντοκράτωρ, αἰϊ-ςουεγείρη, εοπίγοϊ ηρ αὐ ἱξίηρς; 
Α΄, ΔΡΡέΪν. 5 ϑυῦδϑί, (ρα οἔΐεη ματα ἴο ἀΙΒΕΩρ 5. ἔτοτῃ δα]εοιὶ- 

ψα] 86); 1. οἵ σοῦ ἴῃ ροη. ὁ π, Ογας, δήδιτ.66; 1Ὁ.2,220; π. καὶ ποιητὴν 
τῶν ὅλων Τυβί ἠ1α].1τ6,.4(Μ.6,512Ὰ}); π. δέ, ὅτι αὐτὸς τὰ πάντα κρατεῖ 
καὶ ἐμπεριέχει ΤΏΡΗ] Αητο μ|01.τ.4(}1.6.10208}; ΟΙΘτη.Ξἰγ.1.τ͵ίρ.55. 
το; Μ.8.8οια); ἡ υἱοῦ φύσις ἡ τῷ μόνῳ π. προσεχεστάτη 1Ὁ.7.2(0.5.22; 
Μι9.4088); ὡς ἄρχοντα δὲ στρατοπέδων, δυνάμεων ἐκάλεσαν κύριον, 
ὅπερ ἐν τῷ ᾿Εβραϊκῷ Σαβαὼθ εἴρηται.. τοῦτο δὲ καὶ κύριον στρατιωτῶν 
οἱ ἑβδομήκοντα καὶ π. .-- ἑρμηνεύουσι ΟΥ.σ σ᾽ ἵη ῬΕ.23:το(Μ.17.1168); 
14. ἀταϊ].τ(ρ.120.7); Σαβέλλιος αὐτὸν τὸν π. λέξας πεπονθέναι βοῖῃ, 
νη Ριτοί.92.2; Μ.18.1538}; θεὸν τὸν π. τὸν τὴν βασιλείαν τοῦ... 
Κωνσταντίνου διαφυλάττοντα ΒΡ. ίοΉ.2(ρ.τδο.6; Μ,25.302Α}; ἡταρ.. 
Οοηοὶ ΑἸ Ρ}ιδιπιι οἷἵ. 5. δεσπότης; [Β45.15.240(1.56ὅ2Α ; Μ,30.5408); 
π. τί ἐστιν;..«ἐκ τοῦ πάντων κρατεῖν ΤΑΤΒ.415}.47)(Μ,28.4880); 
συνάπτει τῷ ἀγεννήτῳ τὸ τοῦ π. ὄνομα, [δ] οὐκ εἰς προνοητικὴν ἐνέρ- 
γειαν..«ἀλλ᾽ εἰς τυραννικὴν ἐξουσίαν μεταλαμβάνων τὴν ἑρμηνείαν τοῦ 
π., ὡς μέρος τῆς ἀρχομένης..«φύσεως καὶ τὸν υἱὸν ποιῆσαι, μετὰ 
πάντων δουλεύοντα τῷ διὰ τῆς τυραννικῆς ἐξουσίας κρατοῦντι ΟΥ̓, 
ΝΥυβ5.Εμη.2(2 Ὁ.350.17; Μ.45.5370; ιάντλ ({8Β45.) μη .4(1, 2810; 
Μ.20.6778); 14. 7Τγῖη,3.2(Μ.30.8058); νοῦν αὐτοκράτορα ἔχων τῶν 
ὀρέξεων... -τῷ κοσμοκράτορι ἐχθρῷ ἀντέστης... βοηθὸν πλουτήσας τὸν 
π΄. οι Μοπιλγιη. ΝΊνν. (Μ.οδ.τἈβοοὺ) ; 2. εἰς οὗ ςας ἢ Ῥεγβοη οὗ 
Τῆήη., Ἐμᾶς. γαπ.τ(4.8); 3. τεξ, εἴοσθτεν Οὗ ΟγεΔΌΟΙ,, "6 ογπηβοίδης 
φμΐάσηι ἀδιις 41εἰ ῥοϊόδὶ, οἵ ΠΟῊ οἱμ ἐπ φίος ἐχεέγεραὶ βοϊομίαίμεη, οἱ 
160 μὲ ομιρεῥοίεης οεἰσπάαίεν ἀξιι5, ορεμῖα οεθοιϑίογε μέξεςςδ δὶ... εἰ δὲ 
οὐκ ἔστιν ὅτε π. οὐκ ἦν, ἀεὶ εἶναι δεῖ ταῦτα, δι᾽ ἃ π΄. ἐστί, καὶ ἀεὶ ἦν ὑπ᾽ 
αὐτοῦ κρατούμενα Οτ, ῥγίπέ.τ.2.το(ρ.42. τ, ; Μ.11.130Ὰ}; ᾿Ωριγένης ... 
ἔφασκε...εἰ οὐκ ἔστι...π. ἄνευ τῶν κρατουμένων (τὸν γὰρ...πι διὰ τὰ 
κρατούμενα λέγεσθαι), ἀνάγκη ἐξ ἀρχῆς αὐτὰ....γεγενῆσθαι...εἰ γὰρ ἦν 
χρόνος ὅτε οὐκ ἦν τὰ ποιήματα ...ὅρα οἷον ἀσεβὲς ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ καὶ 
ἀλλοιοῦσθαι. ..τὸν.. «ἀναλλοίωτον συμβήσεται θεόν ΜεΕΤΉ «γεας.2(Ρ.494. 

ΙΟΟΝ5 παντωφέλης 

το; Μ.18.3338); 10. .Μαη.2(Μ.96.13250);}; 4. ΟἸΟΒοῚν 885. ΨΊῈ 
πατήρ, ΜΟΡοῖνειτάντ; ἴῃ οχράαὶ ἔούτηβ, Στ αγει(Ώ,32); ὅδ γηδ. Νίε. 
(325) (0.43.0; Μ.20.15408); Μδτοο!]! Δ ρ.ἘΡῚΡἢ ἀσεν.72.3(0.258.,6; 
Μ,42.385}); δγρδ. Η τον. (1.33.53314); ϑγηεϑαρ. ΕΡῚΡΗ. ἀπε. ττϑίρ.146. 
22; Μ.42.2328};} δγγηδαρ.ἘΡΙρΡἢ  ἀπειιτοίρ.148.4:; 2338); δ γνδ. Ν τε.-- 
ΟΡρῳ. 8ο.3; Η.2.2888); δννκεδ. ΑρΡ.(Ρ.30) εἴς,; οΟΥ ΕαΒ.6, }.1.12(0.72. 
7; Μ.24.848}); 5. οὗ ὅοῃ σ΄ ἐκ π. ΤΑΊ ἐαρ. βά.τ(Μ.:ς.2ο1Ὰ} ν, ἰπῖτα. 

Β. 85 δα]. ; 1. οἱ σοά χάρις... «ἀπὸ π΄. θεοῦ ΣΟΪεπ)ιΡτοετα. ; ἐδ.62.2; 
ἔλεος..-παρὰ θεοῦ π, Ῥοΐγεοιβιρτοειη.; 14.10.3; ὁ π. καὶ παντο- 
κτίστης καὶ ἀόρατος θεὸς ᾿Ίορη.}.2; Τα. 41αἰ.58.2(Μ.6.,5 574}; ἕνα 
θεὸν π. Ἰτεπ ἤσεν.τ.9.2(Ν.7.Ξ40Ὰ}; ἕνα π. ἀόρατον...θεόν 4.(Ῥα:55.) 
Ρεὶν.εἰ Ραμ. )(0.150.1}); ΕΠ Μανς,(Ρ.20); Οοπϑῖρ. Εὺς,ν,(,3.,55 
(ρ τοχ.9; Μ,20.1117.}; θεὸς ἀγαθός, καὶ δίκαιος, καὶ π.ι Ογτ, Η εαἰφεῆ, 
5; μία τριὰς γάρ, εἷς ϑεὸς π΄ Ατηρ. δείσειτοδί Ν.27. 1504); 70.Ὁ. 
Μαη.2(Μ.06.13258}); 2. οἵ Ἰοροβ τοῦ π. καὶ πατρικοῦ λόγου (ἸΞΠ1, 
Ῥαεά,τιο(ρ.120.12; Μ.8.2400); τὸν π. θεὸν λόγον 19.3.7(0.250.24; 
δοοῦ);. .4..4πάᾶν.Ἀ 12(0.53.13)}; ΟΠ τβῖ, τοῦ. ρος. 8 καλῶς εἶπεν 
π. Χριστόν...καὶ π.ι παρὰ πατρὸς κατεστάθη Χριστὸς ΗΡΡ. Νοδί,6 
(Ρ.245.15Π. ; Μ.1ο.8128); εἰκότως ἡ π. φωνὴ τοῦ σωτῆρος κατηγορη- 
θείη" εἰ γὰρ.« κρατεῖ. -«προνοητικῶς τῶν δι᾽ αὐτοῦ πάντων γεγενημένων 
«««ἀκολούθως π. λέγεται...π. γὰρ ὑπὸ π. ἀποστελλόμενος ὁ υἱός ἐστιν 
«ἀριδηλότατα δὲ ἐν τῇ... Ἀποκαλύψει π᾿ ὁ σωτὴρ λέγεται Οτ, 5. 22:1ὸ 
(0.482); πάντων γὰρ κρατεῖ καὶ π. ἐστὶν ὁ υἱός, ὥσπερ καὶ ὃ πατήρ 
ΤΑ 4: }.3)(}}.28.4880); 83. οὗ Η, (ποϑβῖ, γοῖ, Αὐτὴ, 4:3 εἰ δὲ δὴ καὶ 
δοθείη αὐτοῦ εἶναι ἡ φωνή, τὸ ιν τὸ ἅγιον ἀναφαίνεται θεὸς π- 
ιάγπι, Τγῖν.3.3τ(Μ.30.0528}); 4. οὗ αΑ]οπε, ἀουλένγρο ὑστέρημα καὶ 
π᾿ καὶ δημιουργόν ἘρΊΡΙ λσεν 3τ ἀρ. 388..; Μ 41.486 Ὰ); σ Ἰτεη ἄσεν. 
τ.16.3(Μ.7.636.); 5. οὗ αἰνῖπ πατηθ,. Ἡρττη σέ, 3. 3: δ. 

. ΨΚ πᾳγτοκτίστης, αἰ -ογξαίέμρ, Ὠέσρη.7.᾿ι. 
δ παντολέτης, ὁ, ἀδείγονεγ οἵ αἰϊ, αὐ. Νὰ Ζ.ἐανηι.1.2.15.88(Μ,37.7724). 
“παντολμία, ἡ, ἑονιερ εἰς διάαρέιν, 1514,}Ρ6}.ἐῤῥ.1.326(Μ.78.3724}; 

Αγ. Ἄροςιϑειτ(Μ.τοῦ, 6170). 
Ἐπαντόλμως, τοῦ ἢ ἐοριρίδίε ἀμάαεῖν, ΒΟρΡΗΤ.Η.ἐρ..γη5.(Μ.87. 

31730). 
ἀΡΒΡΒΕΝ ὁ, ὠητυενξαὶ γον; οὗ αοα, Ἐυάος Ονργ.1.220(Μ.8ς, 

8414). 
[ἘἸπαντομιγής, -Ξ- παμμιγής, εριδγασίη αἰΐ τιαϊογοβ ἐῶ {ἰδεῖ τὰν 

π. φύσιν ϑγπεβιἤγηι..τ4{Ρ.48; Μ.66.τό12). 
Ἐπαντομνημόνευτος, ἰο δὲ σογημιδηπογαίσά ὃγ αἰΐ; οἵ ΒΜΥ, Ἐρῆτ. 

3.5280; ΤΜο( ἢ δγη;εὲ ἀπη. τοί .18.3720). 
Ἐπαντομώμητος, τολοῖΐν ἀΐορναςεξεϊ, ΤΟΠγγ5.ερ.ηοη.(0.8378). 
Ἐπαντόνως, το αἰΐ ἀἰίρεποε, 4. Τβααά.π(Ρ.275.18η.). 
Ἐπαντοπάθεια, ἡ, “ρυεγεαὶ σβεγηρ, Αὐθιῃ. ροειβι οί Μ.οτιοῦ. 

6178). 
παντοπαθής, δ: )εεὶ ἰο αἷΐ μαδείοηδ; οἵ ρασϑὴ ροάϑ, ον. Οἶθνι, 4. 

12; 18.5.20. 
Ἐπαντόπωλις, ἡ, ἔετα, οὗ παντοπώλης, ρεπεγαὶ ἀεαΐαν, ΟἾτνβ5.ἤσηι. 

12.5 τη. (οἱ (ττ.4τολ). 
παντοτρόφος, οἵυίηρ ζοοΐ ἰο αἰ, Ογας, δι. [γ.1.5. 
Ἐπαντοτύραννος, τοἰοὶΐν ἱγγαμηῖεαὶ, ΝῚ].ρ}.2.1χ78(Μ.79.2028). 
Ἐπαντουργέτης, ὁ, τυογδεν οὗ αἰΐ ἱπίηρε; οἵ (Πγβε, ἘΠΗ ἐαηὶ.1.2 

(Ρ.289). 
Ἐπαντουργέω, 40 εὐεγγνίμίηρ, Ποπι Η͂, Ν οι.τ 48(Μ.86.1ςο9Ὰ). 
Ἐπαντούργητος, τγ!]ϑενεαϊγ εβεεῖῖνε ; οἱ Ττιη., 170.) Ορηςί.2(Μ. 

95.312}). 
Ἐπαντουργία, ἡ, εγ:υεγεαὶ ορογαΐίον, (σεο. Ρι5.λσχ, (ΝΜ .92.1430Ὰ). 
Ἐπαντουργικός, πτυεγεαὶν εἐβεείϊυε θεὸς δυνάμει... «παντουργικῇ, 

τουτέστι τῷ υἱῷ,..«χρώμενος Ὀντ. ρίαρ,Οεμ.τ(1.4Ά}; ἔχει...ὁ Χριστὸς 
«οὐτὸ π. ὡς θεός τα, 0.5.2(4.4034); 1δ.0(778.}; βουλὴ δὲ καὶ θέλημα 
τὸ π΄ τοθ.. «πατρὸς ὁ υἱός Ἰᾶ ποι βραδεῖ. 20(53.337Ε}; οὗ Η. Οδοσῖ, 

Το. Μοπιλγηιη. Βεῖν. 3(}ῖ.06.12028). 
παντουργός, 1. σοεονῤ  Ἰϑἰΐηρ οὐ ἐβεείίης αἱἱ ἱδέηρο; οἱ Οοά, 

Οομβί.ρ.ο].Όν2Ζ.}..6.3.3.2; οὗ ΓΕ γίβε χεῖρα... τοῦ πατρὸς τὴν π. εἶναί 
φαμεν τὸν υἱόν Ογτ,1]ς.4.2(2.6ττὰ}); οὗ Η. σμοβῖ, {γσ, Τρ" οίόθδ Ὡς; 
Μ.77.11408}; οἱ αἀϊνίηε δεισ θαΐεβ, ντ. αάογ.2(1.70Ὲ) ; 14. 7ο.11.4(4. 
0518}; [0.1}.8ονη.4.24(Μ.96.6210}; οὗ ἀϊνίπο σοτοχπαπά, Μαχιαρηϑδίρ. 
(Μι91.850}; οὗ Ομχβι 5. υϊηδη νη}}}, 70. υοΐμμ!. 2 ος, χ60Ὰ); 
2. τολοὶϊν ἐβὶείοηι; οἵ πυαγάδη Ροᾶν, Πίου.Α].4ρ.Ἐπ5.}.4.14.26(78οο ; 
Μ.21.12848). 

παντοφαγία, ἡ, ἱπάἀφεγὶνείμαϊο φαηρ, ρἰμοην, Μεϊειϊ αὶ, λον. 
5 ΠΟ 5.(}.64.11138). 

Ἐπαντοφάγος, αἰ-ἀευσγίηρ; οὗ γε, στ ΝΖ. ἐαγηι.2.2(ορὶρτ.)82. 
21(Μ.38.123.). 

“παντοφίλητος, δεϊουεά οὗ αἰ, Ἡμᾶτι δια, ,ῥ.2.20 (1. 00.1107}0)), 
"παντωφέλης, δεπεξεῖαὶ ἰο αἰΐ, Θορῃχ. εν. ΟΥγ.οἰ 70.4]0 8.87. 

35658). 



πανυβρίζω. 

Ἐπανυβρίζω, ἐρδμϊ! ἱπονομσλὶν, Ἐπὰ5.Α1],Ξόγηι, (Μ.86.3648). 

«πανύμνητος, ῥγαϊδοά ὧν αἷ!, τοογιὴν οΓ αἰΐ ῥναΐδε; 1. οἵ Θοά 
ιἡ πανύμνητος.««τριάς ΑἸ ἠοηηἷη Μιιτι27(Μ.25.2204Ὰ); τρεῖς π. 

ὑποστάσεις ΓΙάγτη, Ττίη.3.23(Μ.20.0240); Οεουπι.«(οε.19:6(0.201) ; 

Το. Μοπ λγηι εῖγ. 3(Μ.06.13020); 2. οὗ ΒΜΨ, ἘΡΠιγ.3.5268; Οντ. 5. 

ψ.56}.32(ρ.117.0}; Μοά Δογηι(Μ.86.33014});. 7ο.Μοβολ, ῥγα! ϑη(Μ. 

87.30640); Απαϑί. 3, ἀρά.2ο(Ν.80.2724}; 70. .λον,.9.τ8(Μ.06.}484}); 

ἃ, οἵ ἕατίουβ οὗ (δαϊοεάοη, ϑορδν. Η.ορ.5γη.1.87.31854}; 4. οἵ 

ἃ 5αἰπῖ, 10.Ε]δαπιν, Τ γε, 2(Ρ.122); 5. οὗ Της., ΠΜΘ1ῃ. ὅγρι,εἰ ἄπ. 

2(Μ.18.2528). ; β 

. ππανυπέρτερος, τοὐοὶγ φμρεγίογ, ἴΔΡΟΙ] νοὶ. 5.31 τι,(Μ.,33. 

1648; πανυπέρτατος ΤΕᾺΡ. Ρ.78). : 

 ππανυπηκόως, ἐπ αἷΪ οδοάίεησο, Ὑμάτ. Βειᾶρῥ.τ.8(Μ.99.9368). 
πανυστάτιος, ἰαεὶ οὗ αἰ!, Νοππ,ραν..70.10: 3ϑο(ςοῃ]. ἴοχ καὶ ὑστατίῳ 

Μ.43.0040). Ὁ ς. -. 
: Ἀπανύψιστος, γη05: πρὶ αδουε αἰ], οἵ (Βγϊδὲ ὄνομα... Χριστοῦ τοῦ π. 

θεοῦ ΝΙ].4ρ}.2.140(Μ.79.261}); εὐχαριστεῖν...τῷ π. θεῷ 1.3..1(3808); 

ἐδ. (4800); σκήνωμα...ἐξ οὗπερ ὁ π. ... θεὸς προσέλαβε τὸ. σῶμα Μοί. 

ἄον».τ3(21.86.33008)}; οὗ Ζειβ. ἴθ ἔοσπηθϊα Ῥυθβου δε ἴο ΔΥΣῚ 

εἰπέ: Δίε π., σῶζε τὸ πλῆθος τοῦτο Μ΄ .(ὁη.4.4. 

“πανώνυμος, ὑφαγίτρ ὁυενγ παριδ; οἵ ἀοα, (το Ν 42. (αγη1.1,1.20.13 

Ὁ. 37.5οϑά). Ὁ Ἐτεντ Ν 
ε- πανωφελής, αἰορείεν δεηπεῇεῖαϊ, Ἡλάντα. ΤΥῖη.3.38(Μ.30.9720). 

᾿ ππανωφέλιμος, -- ἴοτερ., Μας,Αερ. ἤοηι.2) Ἐπ|(Μ,34.6934). 

- παξαμᾶς ({"]-“μάτης, ["]-μήτης), ὁ, ["]παξαμίς, ἡ, δϑομῖ! 

-μητῶν ἘΡΒτ. 1.228}; ΡΔ]]. ἢ. 1,απ5.22(ρ.12.4; -μάτας Μ.34,1τοβ10)}; ᾿ 

-μίδας ἐδ. Ἴτ(12588Β ; -μάτας Ῥ.τ68,2}.}); Αρορίηῖ Ραὶν.(}1.65.2160); 

-μάτης {δ.(24τ4); Το. ΜοΒοΠ ῥγαί.τ84(Μ.87.30560). 

παξαμάτιον ({παξαμάδιον), τό, -- [οτερ,; ἀρορίμ αὶ (65. 

1130); παξαμάδιον ῬΔ}}.ἢ Γιαιι5.22(ρ0.12.12:; Μ.34.10828)}. 

. Ἀξαπαδία, ἡ, ῥγίδεις τοῖξε, 170.76].5ογην.(Μ.88,10210}} ἱερεὺς 

δείρας τὴν π. αὐτοῦ, μὴ λειτουργείτω αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ Ν οηθς.137(Ρ.91). 

Ἐπαπαδίτζης, ὁ, δον δείην ἱγαίπεά ὃν ῥγυϊδεὶ, 70. 16].βοοη. (Μ1.88, 

10008). 
πάπας (παπᾶς, πάππας), ὁ, ῥᾷρα, γαϊδιεν; 
Α. 85 {{Π|6Ὸ οἵ τεβρεεῖ; 1. οἵ ῥσιβϑίβ τὸν π, ᾿Ηραείσκον ῬΕομά, ποτά. 

25 (η1655 Ηδγαίβοιβ 15 Με θείαπ ᾿απ ρορο᾽ οὗ ΑΙεχαπάσα); Καὸρ 

π, ᾿Ἑρμουπόλεως ΡΓΙ,οηα,.417.3; ΜΟΤμάοί,  τ2(ρ.68); ο[.0Δ}}.0. ΗγΡ. 

(ριατο); 7οΜα]. ἑἤγοη.τΆ Ρ.362(Μ.07.5370); π. τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 

1δι0.536τ(5274); Ογτιϑιυ. ϑαν.54(0.147.2); Ἠλμπαβί. 5. γοαὶ, τίρ.72);2. οἵ 

Ρίβμορϑ; 8. 1π σε. σὺ [8.. ᾽Οπτάτος ὁ. ἐπίσκοπος] π. ἡμέτερος εἶ, καὶ 

σὺ πρεσβύτερος ΜΙ :ῬόΡΡ.13(Ρ.83.5)} παρακαλῶ σε, π᾿ “Ηρακλεῖΐδα ΟΥ. 

ἀταϊ.χ(ρ.120.}}; ἱερώτατε πάππα τ Παυτ.ορ.εαμ.τ( Ν, το. Το20Ὰ}; 

Τίσι, ἤηιαρ.Οἤγοη. Βαςεβ.Ρ.217(Μ.02.6898); ΤΡιοπ.ν Ροῖγνε.2); Β85. 

εὐ. τ:ο(3.2128Β; Μ.32.5408); 1Φ.12τ(2120; Μ. 5414); {5.2}. Ζεν.δὲ 

δεν τ(Ὁ.6..184Ὰ}; Β. οὗ Βίββορ οἱ ΑἸεχαπάγία, Πϊοη. 1]. ρ. Επ|5.ἢ.6. 

γ.4(8.2ο.6486) ; μακαρίῳ π. καὶ ἐπισκόπῳ ἡμῶν Ατιερ.Αἰδχ.(ρ.13, 

5; Μ.26.γοϑο) ; 14.οῤ.Επι5.(ρ.1.2; Μ.42.3000); ΙΒοῆγταβ ἐῤ.(ρ.143.15; 

Μ.25.2640); Αἰἢ ἰοηι, τοί .26.8088) ; Ἔ,45.6}.258.3(3,3948; ΝΙ.952Α}; 

Ἐριρμυλαον, 68. ο(ρ.149.18.; Μ.42.1070); ῬΑΠυξννς.τ(ρ.7.16; Μ.47. 

8); τοῦ μακαρίου π. Ἀθανασίου Ογτ.6Ρ.44{ρ.36.4; 55.1330); ΞΟΡὮτ.Η, 

ἐῤῖρν.2 ττ.(Μ.87.4 0008); ᾿Ιωάννης ὅ π. Ἠλεξανδρείας ΜΑχ. Ῥγν».(Μ. 

91.333); Οἠγοη Ῥαδο,Ρ.382(Μ.92.0718); Το. Μοβοπ.ρνγαὶ. 47(}.87. 

.20124}; προσεύξασθε ὑπὲρ τοῦ π. καὶ τοῦ ἐπισκόπου Τὴ Μαγε(Ρ.ττπ. 

2); Ὁ. οὗ Ὀίβθορ οἵ Εοπις, [τβασιρ. }μἰ.{0.138.3; Μ.2:.3538}; δῖ. 

'Ῥαρᾳ ἀπαϊμιαρ. ΤΠΔΕ.}.6.5.1τ,τ(3.1036); ὁ π. ᾿Ϊννοκέντιος ῬᾺ]].υ. 

Οπννς. α(Ρ.16.17; Μ.41.12)}} τοῦ μακαριωτάτου π. τῆς πόλεως ᾿Ῥώμης 

Ῥείχι αν. ρ.(ρ.46.πτ:; ΜΡ ,.54.144Ὰ}; ΟΟμαϊς. σε, (400 2.1.2 Ὁ.19. 

41; Η.2.2884) 4].; Δαμάσου τοῦ...τ|, τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης Τυβίῃ. 

ἐοη (ρ.τ1ο6.2; Μ.86.τοξ00); [ο.Μ 8]. εἤγοητδ Ρ.484(Μ.97.7008); Ογτ.5. 

υ«5α}.52(ρ.118.15ὺ; Μαρτῖνος ὁ ἁγιώτατος...π. τῆς τῶν “Ῥωμαίων 

ἁγίας τοῦ θεοῦ καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας (Πματοταεί, (Η. 

4.105); 10.Μοβομῤγαὶ, τ41(}.87.30124). 
ἘΒ. πᾶπις οὗ διοποῖυραὶ Μαπ ἴῃ “ῬΗγυσίαπ᾽ Τηγβίουίεβ τὸ γὰρ 

ἱὄνομα τοῦ π. πάντων ὁμοῦ ἐστι τῶν ἐπουρονίων καὶ ἐπιγείων ΗῚΡΡ. 

.δαεγ.5.8(ρ.93.8; Μ.16.31468). ἘΣ 
" 

παπίπ)ίας, ὁ, {19 ξα μον, πὶ σοἸ]οχυΐα! δἀάτοθβ ἴο οπ δ᾿ 5 δἰάθτβ, 

Μοζοη. (ρ.65.); Ῥαΐ.}.1,ανι5.22(Ν.34.το81}}; παπία (ν.1. παππία) 

18.(0.72.13.; τοϑ28). 
σ᾿ πάππος, ὁ, ργαπάζαίμον, ἵπ ἀτραταρηῖ οὗ ὑττορίοί᾽ τπᾶξ 1 Ἡ, (ὐποβὶ 
ἰς ποῖ ἃ οτθαΐασε [8 5. 8 50} εἰ ἐκ τοῦ υἱοῦ λήψεται τὸ πνεῦμα... 

οὐκοῦν π. ὃ πατήρ, καὶ ἔκγονόν ἐστιν αὐτοῦ τὸ πνεῦμα ΑἸΠ.εριϑδέναρ. 

4.τ(Μ.26.6370) ; εὑρεθήσεται τοῦ μὲν υἱοῦ πατὴρ ὁ πατήρ, τῆς δὲ 

κτίσεως π. ἸΔῈ ταὶ. Τνῖη.τ.8(Μ,28.1129.). ΄΄. 
παππῷος, σποεείγαϊ, ΟΟΡ(μο)σοί. (4100 2.τ.τ Ὁ.151.23; Η.2.176}). 

παπυλιών (παπυλεών), ὁ, ῥαυϊοη, ἰσμὶ, Οὐβαη. Τπᾶ, ἰοβ.δ(ν 1, 

τοοῦ 
- , παραβαίνω 

παπυλεώνων Μ.88.2120); παπυλέων 10.Μ86],εὐγοη.5 ρυΣτ4(}1.07. 

2οσ ΟῚ; ἐδ.6 »ιτϑο(ότο); ἰδ.12 Ρ.3ο7(4648); Ογοπ Ῥαξεἢ,.268(Ν.92. 

6608). 
παρά, Δ. ο. ρεοηϊς,; 1, ἐδοῖηρ ἴτοπι; 1Π60].. τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ 

Χριστοῦ ἣ π. ἀμφοτέρων (ὥς φησιν ὁ Χριστός, ᾿ὃ π. τοῦ πατρὸς 

ἐκπορεύεται καὶ οὗτος ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται) ἘΡΙΡἢ ἀπε. δη(ρ.81.15; 

Μ.43.1318)}; 18.1ο(Ρ.88. 5; 1484); τὸν μὲν υἱὸν καλεῖ τὸν ἐξ αὐτοῦ, τὸ δὲ 

ἅγιον πνεῦμα τὸ π. ἀμφοτέρων ἰδ.71(Ρ.88,14; 1488} 2. π. αὐτοῦ ἀγνο- 

οὔμενος μη ηοινῊ ἰο κἴπι, ὙΠατφη.30 ἴα Νώη, (1.246) ;3. ἐπε λιε βόῖθεῦ 

οὗ ἄλλοι π. ὧν πλουτῆσαι οὐκ ἦν Ὀμτγδιυἑάᾷ, τ 6(1.3468); 4. ἀραΐηδι εἴ 

τις διακρίνοιτο π. πρεσβυτέρου γεγαμηκότος Οὔδηρτ ἐα.4. 

Β. ς. ἄδε,; 1. ἐπ πυϊηρθ π. τῇ θείᾳ γραφῇ ΤμαςΡ»,5:τ(1.635); 

Ἰά, Οαπὶ. 5: τό(2.117}; ΟἸνταρ. γ’.Ῥν.τ:6(Μ.03.4724); π. τῷ ᾿Εβραίῳ 

ἐπ ίμο ἔοδγσυ ἱοχί, Ταδε φεςόι ἐπ σδη.(1.14); ἸᾶιῬςτοοι τί 1.1312); 

ἐδ. ττ] τ 26(1425); ἴῃ τὴ6 Εδῦτον τοηραε, 14..1ς.8:9(Ρ.42.15; 2.225}; 

2. ὃν ὃ π. αὐτῷ καλούμενος ἰὰ.φμ.39 ἡπ Νιηι. (1,246); 83. αἱ ἐΐὰ 

δαμᾶς οἔ π. τοῖς ἀλλοφύλοις ἔτισε... .ποινήν ἰὰ, Ὀ:.26:2(1.760); 4. Ξε π. 

ας. σϑηΐξ., ἤγονι ζητῶν δὲ π. ἐμαυτῷ τί ἄρα ἦν τὸ ἐκπλῆξαν τοὺς πολ- 

λούς Ἐπ5.4.6.0.5(ρ.415.10; Μ.22.6698). 
Π. ς. δες; ἅν σή, προη τρίχες...αἱ π. ὅλον τὸ σῶμα (]επι.ῥαεά.3.3 

(Ρ.248.1; Μ.8,5810); 2. ἑπίο τι. τὴν γῆν ὀρύττων Ταμάτ γε τοί3.1237); 

3. ἴῃ ἀεεογάαμεε τοῖὶδι, δδεαι86 οὗ, Ἐπι5.4.6.5.2(0.217.33; Μ.22.3608); 

π. τοῦτο ὃν {δὶς εἰαίογιθμί, Ηονα, ΟἸεηιτδ.τ8; 4. δἤοτί οἵ, τοὐμομὶ π. 

ἐνίους τῶν δακτύλων ἐγένετο ϑγτιε5.4}.10(Μ.66.14458). 

παραβαίν-ω, 1. ἱγαηδργέδς; ἃ. πϑίυταὶ ἰᾶνν5, αἰ ν 6 ΔΥτα Προ πηηΐ οὐ 

γνουσι 5ς. 5815] τοὺς ἰδίους ὅρους κατὰ ἀπαραίτητον φύσεως ἀνάγκην 

Ασιβίιαροὶ. 4.2; τῶν..«περὶ τὴν τοῦ παντὸς κόσμου αύστασιν οὐδὲν 

ἄτακτον..., ἀλλ᾽ ἕκαστον...γεγονὸς λόγῳ, διὸ οὐδὲ τὴν ὡρισμένην ἐπ᾽ 

αὐτοῖς «νουσι τάξιν ΑἸΠοΠδΡ.Ἶ66,25.2(Ν1.6.0400); ἐπὰν δὲ παραβῇ τις 

τὸν λάγον καὶ διὰ τούτου τὸν θεόν (]6Π).5.7.7.16{Ρ.70.22; Μ.0.5378}); 

Ῥ. ἴανν ὅσοι..-«παρέβησαν τὸν νόμον ὃν ἔλαβον παρ᾽ αὐτοῦ ἩεττΩ.5ἔγε. 

8.3.5; Μοξαίς ἰὰνν (τεῖ, Ομ τῖϑο μβαΠπρ οἢ ΒΑ ὈΌΔΙΠ) οὐ “νων, ἀλλ᾽ 

ὑπερβαίνων τὸν νόμον (Ὠτγϑ5.ἤο»:.37.2 15 70.(8.3148); ἐγὼ μὲν οὖν εἰ 

καὶ ἔλυσα τὸν νόμον, φησίν, ἀλλὰ ἄνθρωπον σώσας" ὑμεῖς δὲ “υςτε ἐπὶ 

κακῷ ἴδ.40.2(8,201Β); τὰ πλείονα ““ομεν τῶν ἐπιταγμάτων 10.87.3 

(5231); ρ855. πολλοὺς... ἱερατικοὺς .ο«παραβαθέντας θεσμούς σζρίς36) 

αεἰ, 4(ρ.18ο.21; Ἡ.2.12600); 6. οαἴἢ 5, Ῥχογηΐβεβ, ἀρτεαπιθηίβ πεποῖθα- 

μεν τῷ μόνῳ θεῷ, ὃν γιγνώσκομεν ὅτι οὐ παραβήσεται τὰ καλῶς ἡμῖν 

ἐπηγγελμένα (ΟἸδμη.ἰγ.2.6(ρ.128.6; Μ.8.9648); 16.1.δ(ρ.38.16; Μ.9. 

4734}; 18.7.15(ρ.64.1,4; 5254); παραβεβηκέναι τὸν ὅρκον κυρίου καὶ 

τὴν διαθήκην ἩΠΡρ.Π)αη.1.3.6(Μ.1ο.6400); ἃ. Ξος [4] ᾿πϑ1]Π τα Ίοη μοιχός 

ἔστι παρακεκαλυμμένος [830. ὁπ6. ὙΠΟ ἴδκοβ ἃ 5εξομα ν»] [6], "ϑων ... 

τὴν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐν ἀρχῇ ὁ θεὸς ἕνα ἄνδρα ἔπλασεν καὶ μίαν 

γυναῖκα Αἰπεπαρ ἶφ.33.2(Μ.6,0684)}; 6. ες0]. ἡμᾶς κατὰ μηδένα 

τρόπον τὸν ἐκκλησιαστικὸν “"εῖν προσήκει κανόνα ΕἸεπι. εἰν. 7.τοίρ.64.5; 

Μ.9.5254}); ρᾶ85. ἵνα μὴ τῶν πατέρων οἱ κανόνες ““ωνται ΓΕρΠ.(43}) 

αεἰ (400 τ.τ.1 0.122.15; Η.1.τ620Ὲ}; 2. ἀΐξοϑεν, σογαπηβη5, 650. 

ἄϊν!πο τοὺς “ἴοντας τὰ διατεταγμένα καλά Τυ581.2αβοϊ,ο.1(Μ.6.460Ὰ}}; 

τοῦ θεοῦ μὴ παραβὰς τὸ βούλημα Ταῖ.ογαί.7(ρ.7.18; Νί.6,8208) ; ἡ...θεία 

γραφὴ τοὺς παραβάντας τὰς ἐντολὰς πεπρᾶσθαι λέγει τοῖς ἀλλογενέσι 

ΟἸεπι, γ.2.23(ρ.192.22; Μ.8,τοσόα}; π. αὐτάς [53ς. τὰς ἐντολάς] ΟΥ̓. 

φγῖμε τ Ἱ(ρ.204.8; Μ.11.2604); παραβεβήκαμεν τὴν ἐντολὴν μὴ 

φυλαξάμενοι ποιῆσαι βιβλία πολλά 1ά, [σ.5.τ(ρ.τοο.το; Μ.14.1884}; οὗ 

ξΑ]Πδὰ ἀπροῖ5, Τα5ϊ.2Ζαροὶ.5.3(Μ.6.4528); ᾿Ενώχ φησιν τοὺς παρα- 

βάντας ἀγγέλους διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους ἀστρονομίαν καὶ μαντικὴν καὶ 

τὰς ἄλλας τέχνας Γ]6πὶ.ἐεἶ.53.4{ρ.152.8; Μ.0.7244}); οὗ ΕΔ}} παραβάσῃ 

[3ς. τῇ ψυχῇ!...τὴν ἐντολήν,...δεσμὸν αὐτῇ τὸ σῶμα διδόσθαι τιμωρόν 

'Μει.γός. τ ο(ρ.26ο.το; Μ.41.113270); μετὰ τὸ παραβῆναι τὸν ἄνθρω- 

πον 1δ.1.44{0.292.1; Μ.18,2734); ὁ ἄνθρωπος μετὰ τὸ πεσεῖν ἤθελε... 

τῆς ἀφθαρσίας τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς μὴ ἀποβληθῆναι, ἀλλ᾽ 

ἀπεκρούσθη παραβάς Ἰὰ σγηιριτο.Ξ(ρ.125.8; Μ.18,1074}; ὁ Ἀδὰμ τὴν 

ἐντολὴν παραβάς, κατὰ δύο τρόπους ἀπώλετο" ἕνα μέν, ὅτι ἀπώλεσε τὸ 

κτῆμα τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως αὐτοῦ, ...ἔτερον δέ, ὅτι ἀπώλεσεν αὐτὴν 

τὴν εἰκόνα Μας.Αερ λοι.τ2.τ(Μ1,34.5574}; ὃν οἶδα, ὅτι, εἰ μὴ ὁ Ἀδὰμ 

παρέβη, ἐγὼ τῆς τοῦ κακοῦ προσβολῆς πεῖραν οὐκ ἐλάμβανον ατο. τ. 

ὀρησει(Μ.65.τοΥ 30); 5. 805.» δὲ α ἰγαΉ ΡΥ 5307, ὧ0 τυγοὴρ παρέβησαν, 

ὅτι ἄγγελος πονηρὸς ἐσόφιζεν αὐτούς βαγΉ.9.4) 7Ταβὲ.ἀ1α].τ4τ τ(Μ.6. 

1078); ΟἸεπα, ῥαεά.3.4{0.252.5; Μ.8.5034); ἀκρασίᾳ γνώμης παρα- 

βῆναι ἰὰ.4..5.(0.171.18; Μι9.6210}; Ρ655. δέκην εἰσπράττεται τῶν 

παραβαθέντων ΟἸντηρ. Κ΄. 1οδ 33:30(Μ.03.356Ὰ}; 4. ἀέξον!, δοῖγαν διὰ 

τὸ ὑπὸ Σαβελλίου συχνῶς κατηγορεῖσθαι ὡς παραβάντα τὴν πρώτην 

πίστιν, ἐφεῦρεν αἵρεσιν τοιάνδε Ηρ. ἠκέν.9.12(ρ.248.24; Μι.16.33820); 

πρὸς αὐτοὺς οὖς παρέβη θεοὺς ἀράμενος τὰ ὅπλα Ἐπ5.ν.0,2.5(Ὁ.43.4; 

Μ.2ο.9848); μικρὸν γάρ, ἐὰν ἀνδρωθῇ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ Καῖσαρ, πάντως 

καὶ ἐμὲ “οει. ἐγὼ δὲ οὐ παρέβην αὐτόν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἐποίησα ἐπὶ 

τόπῳ πατρίκιον καὶ στρατηλάτην 710.Μα].εἤγοτιτ5 Ρ.2382(Μ.97.568.); 



παράβακχος 

μὴ ““ὥμεν τὸν Χριστόν  ίάαξο, 7αε.5.4(ρ.74.12); 5. ἰαρξέ ἔτοτη ἴδε 
ἴαττἢ (οΐ. παραπίπτω) περὶ τῶν παραβάντων χωρὶς ἀνάγκης ΟΝ!ς. (525) 
ἐα.1ι. 

παράβακχος, ἐΐξογάεγίν π. ... τὴν ἡμετέραν εὑρόντες παράταξιν, 
τέλεον ταύτην κατέβαλον Τ70.}).8.. 7.20(Μ.96.11330). 
παραβαλανεύς, ὁ, 5οεἰ-ΠΉ756 οἱ μονάζοντες καὶ οἱ παραβαλανεῖς 

(Οβαϊς, σε, (Ὁ 2.1.1 Ρ.χ79.28; Ἡ.2.213})); οὗ, [,5 5. παραβολᾶνοι. 
παραβάλλεω, Δ. ἔτατι5,; 1. ἐΐγοτο αἰ λόγους ψευδεῖς σοι παραβαλών 

Οτ, 01.5.17 15. 76γ.(ρ.417.τι; Μ.13.3210); 68ρ. οὗ (Ὠγονίπρ ἴο ψὴ]ά 
Βραβίβ, ΜΡ οΐνειττ.; Ρᾶ55, ὁρᾷς “"ομένους θηρίοις, ἵνα ἀρνήσωνται 
τὸν κύριον, καὶ μὴ νικωμένους.; [)]οφΉ.7.}; απο 2664 τοὺς λέοντας... 
ὑποδέχεσθαι αὐτόν, καὶ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ ““εἰν αὐτοῖς 70.ΜΌΞΟἢ, 
Ῥγαὶ.2(Μ.87.28530); λεοπάρδῳ ἀπὸ χειρὸς παρέβαλεν 70.(Ἰτπὶ.τεαῖ.} 
(Μ1.88.8120); 2. ἐχβοξό, 650. ἴο ἄδηροι πρὸς πάντα..«τὰ δεινὰ παρ- 
ἔβαλλον αὐτούς Ἐρ.Ταισά,ΔΡ.Ἐπ5.}.6.5.χ.54{(Μ.20.4294}; τεῆαχ. κιν- 
δύνῳ ἑαυτὴν παρέβαλεν χ(ϊέφηη,5ς.6; κινδύνῳ παραβαλοῦμεν ἑαυτούς 
Οὐ. 70.20.2(ρ.328.23; Μ.14.576.); Ομχνυς,ἤοηι.3.6 ἐγ Η6δ.(12.370); 
Ράξ8., 1. ἀοη,.44.1 1 σζογα(ν.1, ἴου παρεμβεβλημένος το, 406Ὲ); πρὸς 
τὴν Θρᾳκῶν χιόνα «-όμενον ϑγτιοβ,,. Οχ(,66.14040); “"όμενος ἐπὶ 
βασκάνων μαρτύρων ἐδιτατίτοτ2}0)}; μαζαγά καθάπερ καὶ αὐτὸς ὅ 
κύριος διασαφήσας.. «τὰς γραφὰς καὶ οἱ τούτου γνώριμοι οἱ κηρύξαντες 
τὸν λόγον ὡσαύτως μετ᾽’ αὐτὸν τὸ ζῆν παρεβάλοντο ΟἸοτα.οἱγιδ τς 
(ρ.496.24; Μ.9.3528); 3, τηρα,, ἐμείίε ἐπὶ ἀπροαιρέτῳ καὶ πράγματι 
ἀδιαφόρῳ ἐπαιρούμενοι, οὐδὰ πιθανότητα εὔλογον ἔχουσι τὴν --ομένην 
αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἐπαίρεσθαι Οτοΐο»η.12.8 ἐμ 76ν.(ρ.94.20; Μ.14.3804}; 
4. εμδητὶὶ ΟΥ Ἔχατοϊπαίίοη συνόδους δὲ γενέσθαι προστάξαι [50. τὸν 
Κωνστάντιον] δύο, .. .αὗ τὰ παρ᾽ ἑκατέρου μέρους λεγόμενα δοκιμασίαις 
ἔμελλον “σειν ῬΗΙοΒέ,λ.6.4.το(Μ.ός,5248); 5. ̓ ιρὶ σἱάσ ὃγ σἵάσ, ἰἀοη ίῇν 
τὰ οἰκεῖα καὶ πατρικὰ ““'ων Μαχιφμ. Τ 0. (Μ.00.13074};; σοπιραγα 
οΥ φομίγαρί, ΟΥΟὐπὶ.3(0.170.24; Μ,13.1490); ἀσεβὲς...τὸ τὸν κτίστην 
τοῖς δι’ αὐτοῦ κεκτισμένοις δημιουργήμασι «εἰν Αἴδ.ςγη.26.8(0.253. 
31; Μ.26.1334); τοῖ. δπτοιηιπεηΐ οὗ (ἢτβὶ μὴ “οε ταῦτα τοῖς 
ἀνθρωπίνοις ΟὨτγΒ8.ἤ0η1.8 5.5. 1ἢ:. 70.(8. 510}; ῬὨΠοβί. ἢ.6.8,18(Μ.ὅς. 
5688); ρᾶ858. οὐχ οὕτως ἔσται εὐαγγέλιον τὸ κατὰ τὰς ἐπιστολὰς πᾶν 
γράμμα, ὅταν “"ηταῖι τῇ διηγήσει τῶν περὶ ᾽᾿Ιησοῦ πράξεων καὶ παθημά- 
τῶν καὶ λόγων αὐτοῦ ΟΥ70.1.3(5; Ρ.7.24.; Μι14.294); ΙΔ, απίττᾳ 
(0.111, σῇ Ρ. τα 3.24} Π,; Μ.17.2568); δὲ εοπιρῥαγαδίε οὐδὲ γὰρ ῥύπῳ “-εται 
Ἰά ἤονη.2..2 τ. 76γ.{ρ.18,20; Μ.13.2300) ; ΜοΈΝ σγηιρ.3.3(ρ.3ο.2; Μ.18, 
640) ; Ιάδα οὗ οοπίτεϑβί ρυβδοτηίηδηΐ τὴν γῆν ἔτι περικείμενοι καὶ [γῆ] 
πρὸς τὸ μέγεθος “-ὄμενοι τοῦ κυρίου ΟἸδτα, ἐν.36(ρ.219.2; Μ.9.7694}); 
ἵνα μικρὰ καὶ ἐπίκηρα μεγάλοις καὶ ἀφθάρτοις παραβάλωμεν 1(.φ.ἀ,ς. 
3(ρ.161.22; Μ.9.6ο8Α); οὐ τὴν ἱστορίαν ἐκβάλλων, ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ 
“ὧν τὸν τύπον ΤΠα τ φ, 7ος.ρτοετλ. (1.299); Ράᾶ55., δέ ἐφμϊναϊομ τὸ 
᾿ἀρχήν᾽ δὲ λέγω οὐ τὴν “-ομένην ἐξουσίᾳ ἀλλὰ τὴν ἀντιδιαστελλομένην 
γέλει καὶ παρακειμένην πρώτῳ Οτ,.70.13.31(0.263.:; Μοτ4.4640); γε- 
βγΈ5ΦῊ ὃν α βαγαδὶα τῷ ᾷἄδῃ προσεοικέναι τὸν...ἔρωτα 5ς. τῆς πόρνης] 
παρέβαλεν ὃ Σολομῶν (Πγγ5.ἤον»".δ 7.4. τ 70.(8. 5254}; σκιᾷ καὶ τροχῷ 
τὰ λυπηρὰ τοῦ βίου καὶ τὰ φαιδρὰ “τε ὡς γὰρ σκιὰ οὐ μένει, καὶ 
ὡς τροχὸς κυλίεται ΝΗ ῥαγα6}.123(Μ.70.1260}); ζύμην δοκεῖ μὸι 
διδασκαλίαν καὶ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν “τειν ὁ κύριος 1 Δ65,Ν427 ϊαὶ. 
τϑο(1.58.1152); ρ485. ὄψιμον... σῦκον οὐκ ἔστιν ᾧ «-εται ὁ σωζόμενος 
Οὐ.».22 ἐη 767.(ρ.200.10). ΄ : 

Β, ἱπίταιβ.; 1. αγγίσε παρέβαλον ἀδελφοὶ ἀπὸ κοινοβίου τῆς 
«Αἰγύπτου ἀροῤῥά! Ῥαὶν.(Μ.65.2360}; ὈΚ 56α εἰς Σελεύκειαν παρεβάλο- 
μεν Πορ» (Ἰόρι.τά4.}; 2. ὁπίον οὔτε...εἰς κώμην, οὔτε εἰς πόλιν, οὔτε 
εἰς κοινὸν σύλλογον ἀνδρῶν παρέβαλεν Ἐλι5.4.6.0.ς(ρ.415.28; Μ,22. 
6600); οὐκ ἐπέτρεπον.. ὅλως εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ «-ειν ΑἸΏ, 
φροΐ. δος. 46(ρ.122.τ0; Μ.25.3344)}; ΝΗΡ ῥιτ 4τ(Μ.7οιτοιο); 3. υἱεῖ 
ἀδελφὸς παρέβαλε τῷ ἀββᾷ Ἀκμώνῃ, αἰτούμενος παρ᾽ αὐτοῦ λόγον 
Αροῤλι Ῥαὶν. (Μ.65.τ28Α}; λαῦε αμάέδηοα ν τι, Ἰοτ, ἄρεί.τό εἰς. (Μ. 
88,17930) ; Τροη! ΗΠ ποηορ ἢ, (Μ.86.Ἰο008) ; 4. αἰϊεμά ἃ. ταβοτίησ ὃ μὲν 
ὄκνῳ, ὃ δὲ δειλίᾳ, οὐ κύουσι τῇ συνάξει ΟΒτνβ5.6ρ.2το(3.7174}); εἰ 
τελεῖται σύναξις ἐν ἐκκλησίᾳ παράβαλε ΝῚ] βαγαθη, τοκ(Ἡ.70.τ2 60 Α}; 
Τμάϊ,ἐρ.τόο(4.1330); 5. ὀγέαῖ ἐμ ἀροι ἐπὰν τῇ συντόνῳ σου νηστείᾳ 
ἀδελφὸς παραβάλῃ ΝΊ!, Επορ.25(Μ1.79.11250); 6. λαυε ἀξεδος ἰο πῶς 
ἄγγελοι μὲν καὶ δαίμονες τῷ ἡμετέρῳ “"ουσι κόσμῳ, ἡμεῖς δὲ τοῖς, 
αὐτῶν κόσμοις οὐ “υομεν; ὙΝΊπαϊ, εορ.2ο(Μ.70.122210-- 1224}; 7: ας- 
βοοίαίξ τοῦ! τειν τῇ τοῦ σωτῆρος διατριβῇ Ἐπι5.4.6.τοιτίρ.457.12; Μ. 
22.7258); σπανίως “"όντων τοῖς ἀδελφοῖς ὙΝΈ,»Ιαϊ οορ.ττί(Μ.70.τ2ι 28); 
καθίσαι εἰς τὸ κελλίον ἥμισύ ἐστι, καὶ τὸ παραβαλεῖν γέρουσι ἡμισύ 
ἐστι Ἰ)οτ, ἠοεί,τ6.τ(Μ7.88.17930) ; 70.) φρίγιποφ. (Μ.05.808). 

Ἐπαράβαμα, τό, ἰγαηδργόδεῖοη, ἘΡΉΓ.3.3200), 
παραβαπτίζω, δαῤίἑεε τῷ φοραγαίίον, ἤγοης ἐπα Ομμγεῖ, ρεγξονη 

ϑεἰῖοριαϊς δαῤίίδηι; Ῥυβοῖϊοβ ῥσοβι διε Ὀν ἰανν, Ταβίη.»ου.42,5.1 
(Ρ.268.8); τοῦ... βασιλέως κελεύσαντος μήτε παρασυνάξαι μήτε π. (ὈΡ΄᾿ 
(π3δ)αεί, τ( 400 5 0».130.1; Η.2.Σ2058). 

ΙΟΟ7 , παράβασις 

ἐπαραβάπτισμα, τό, ξεραγαίε δαῤίῥίφηι, ϑαῤίίφηι ὃγ ἰδοξο ἐῃ ςεβίφης, 
ὙΤμαγ Ιδοῖ. ἐχο. αἱ 4(ρ.50 ποΐ.2) οἶτ. 5. παρασύναγμα; ΕιΡ.ΟΟΡ 
(536)εεί. τ(4(Ὁ 3}Ρ.132.32; Η.2.ττο60); 1, {δε}. .(400 3 0.137.πτ;}. 
2.12040); ἴδιο. 5(Ά Ὁ 3 0.43.τ0; 12920)}; ἘΡΙΡΒΟΟΡ φημ (400 3 

Ρ.111.25; Μ.86.1850); Μαχιρ. τ2(Μ.91.4648); ΑἸΠΒοβοϊαϑι, οί τς 
(Ρ.16); ἐδ.3 Ῥαγαῦτ. τ(ρ.48). 

παραβαπτιστής, ὁ, αὐνπἰηϊείγαίον ὁ} δεϊίφηιαις δαρῥίεα, ΟΟΡ 
(536) εἰ .4(4,0Ὁ 3. Ρ».1βϑτιιρ; Η.2.12610). 

παραβασία, ἡ, ἀϊελοηεείν, 1. 1δοϊ ρ ΟΟΡ(ς26)αει. (400 3}».41.6; 
Η,2.12880) ; Οὐτοη ας. Ρ.333(.92.8640). . 

παράβασις, ἡ, 1. ἐγαπδργέξείοη; 
Ἀ. ἴῃ σεη. μεγάλας θλίψεις ἔσχες...διὰ τὰς π, τοῦ οἴκου σου Ηδττη. 

υἹ5,2.3.1} π᾿ ἐντολῶν ΟΙαιῃ, 4.4.5, τϑ(ρ.171.21; Μ.9.624); Αἰ μά. .43 
(0.84.1); Βα5.γ6΄. [5.1τ(2.353Ε; Μ.31,0488); ΟΠγχυβιλον!. 57.2 ἐμ 7.0, 
(8.3344). 

Β, τεῦ. οὐἱρίηδὶ] βίῃ; 1. Αἀδιηβ βίῃ 85 ἡ τῆς ἐντολῆς π, Ἥατο, Ετ, 
ορμδς 4(Μ.65.τότ64); 2. γεῖ, τηδη᾽ 5 βῖαϊε θεΐοσα Αἀδιη᾿β τὰ πβρυδβ- 
510η τὸν ἄνθρωπον πρὸ μὲν τῆς π΄. πῇ μὲν βλέποντα πῇ δὲ μὴ βλέποντα 
ΟΥεἰ5.1.30(Ρ.180,24; Μ.11.14168); συκῇ διὰ τὴν γλυκασίαν καὶ τὸν 
ὡραϊσμὸν τὴν τρυφὴν τὴν πρὸ τῆς π. ἐν παραδείσῳ τοῦ ἀνθρώπου 

. παρίστησι γεγενημένην Μξῖἢ.. 5 γη1}Ρ.1ο.2(ρ.124.5; Μ.18,το6Β); τὸ σῶμα 
σῶμα δόξης ἦν πρὸ τῆς π., καὶ οὕτως ἔνδοξον ἦν, ὅτι νῦν μετὰ τὴν π᾿ 
σῶμα ταπεινώσεως λέγεται 1α.γε65.3.τ4(ρ.410.32{}}; Μεββα] απ καὶ 
πρὸ τῆς π. ἀπαθῶς ἐκοινώνησεν ὁ Ἀδὰμ, τῇ Εὔᾳ 70.1).ἠπεγ.8ο(Μ,94. 
32λ); ν. ᾿δάμ; 3. ᾿ϑι5ε5 οὔ γαπϑρταββίομ ἡ πὶ διὰ τοῦ ὄφεως ἐν Εὔᾳ 
ἐγένετο ΒανΉ.12.5 θηρίον, δι᾿ οὗ ἡ π᾿ ... τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν Ταβι 4ταὶ, 
112.3(Ν}1.6.7330); τὴν π. ὑπὸ τοῦ Ἡδὰμ γενέσθαι ἐργασαμένου 1δ.04.2 
(7008); ἡ προκατάρξασα τῆς π. [Ξς. Εν] ΟἸετη.εἰν.3.9(ρ.225.30; Μ.8. 
ττ68.}; ν. ἁμαρτία; 4. ὈΠΊνΕΥ58}1 ν κατεδικάσθησαν ἐν τῷ ὁμοιώματι 
τῆς π. δάμ, οὐχ οὕτως περὶ ἕνός τινος ὡς περὶ ὅλου τοῦ γένους 
ταῦτα φάσκοντος τοῦ θείου λόγου ΟΥ-( εἰς.4.40(Ρ.313.2τ; Μ.1τ.10038); 
5. εἴξεοίβ; ἃ. ἀδαῖῃ, Βανη.12.ς ; ἦν γὰρ ἡμῶν καὶ πρόσθεν ἄπτωτος 
ἡ σκηνή᾽ ἀλλὰ διὰ τὴν π. ἐσαλεύθη καὶ ἐκλίθη ΜεΙῊ.ΣνΡρ.0.2(ρ.ττό.:2; 
Μ.18.1814); ἰα.γ65.2.2τ(ρ.375.3; Μ.18,28ς0); Ὁ. ἜἘΧρυ]βίοι ἔγοτη Ρδτὰ- 
ἴδε, [Δ ἐγηῖ}.3.3(0.29.24; 646); ἐδ.4.2(ρ.46.16; 880); Ογτ.Η δαϊρεὶ. 
1τ0.0; 6. 1085 οὗ ργᾶσβ δπά ρίογν οὐδέπω γὰρ τῆς ἁμαρτίας ὑπειο- 
ελθούσης...τῇ ἄνωθεν ἦσαν δόξῃ ἠμφιεσμ. νοι..«μετὰ δὲ τὴν π. τῆς 
ἐντολῆς, τότε καὶ ἡ αἰσχύνη ἐπεισῆλθε, καὶ ἡ γνῶσις τῆς γυμνότητος 
ΟὨγγβ. 01.15.4 ἐπὶ Οδη.(4.1200) ἐπειδὴ δὲ διὰ τὴν π΄. ἐκολάζετο... 
ἀπεγυμνώθη τῆς χάριτος Ογτ. 70.τ.ο(4. 0:4}; 4. τοῦ, γίενν ἐμαΐ τηδίογίαὶ 
Ἀυπιδῃ ΒΟαΪ65 ἀτὰ σοηβθαμθρησε οὗ 5 σομηπλ 84 ΟΥ̓ ΒΟῸΪ5 ἴῃ ἃ 
ΡΌγΕΙν βρί σίζυα] βύαία τοὺς δερματίνους...χιτῶνας, οὖς διὰ τὴν π. τῶν 
ἀνθρώπων ἐποίησε τοῖς ἁμαρτήσασιν ὁ θεός ΟτιΟεἰς.4.40(Ρ.313.27; Μ. 
11.10938}; δερμάτινοι χιτῶνες Βεὶην ἱπτεγργεῖθα ὈΚν ΟΥ, 5 Βοάίες--- 
ν. χιτών; ἀνάγκη γάρ μοι (δεδωκότι τοὺς δερματίνους χιτῶνας εἶναι 
τὰ σώματα) ὁμολογεῖν, καὶ πρὶν εἰς τὸ σῶμα τὴν ψυχὴν ἐληλυθέναι 
ἡμαρτηκέναι, ἀνθ᾽ ὧν πρὸ τῆς κατασκευῆς αὐτῶν ἡ π. ἐγένετο (διὰ τὴν 
π΄. γὰρ οἱ χιτῶνες αὐτοῖς κατασκευάζονται, καὶ οὐχ ἡ π. διὰ τοὺς 
χιτῶνας γίγνεται) ΜοΙ.γ65.1.20(ρΡ.261.4{{; Μ.41.11370); 5:ἰδξίηρ νον 
οὗ τ. οὐ δεσμὸν τὸ σῶμα διὰ τὴν π. δέδωκας εἶναι τῆς ψυχῆς; 18.1.31 
(0.266.19; Μ.41.11410); τεξαςοα ἤρκει... ἀπὸ τῆς γραφῆς αὐτῆς ἀποδεί- 
ἔαντα πρὸ τῆς π. τὸν πρωτόπλαστον ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος ὄντα 1,1. 
πβϑίρ.319.20; Ν.4τ.11530); 6. πιατγίασε δηᾷ ὑπίαννα! ρ]δαβασθ ἃ5 
ΘΟῃβθάμβησα Οὗ πο: ἡ δὲ π. τῆς ἐντολῆς τὸν γάμον εἰσήγαγε διὰ τὸ 
ἀνομῆσαι τὸν δάμ. ΑἸΉ δα. Ῥς. το: 7(}1.27.2400), οἷτ. Μαχιφμιάμ,5 
(Μ.90.7884.8); ἀναίτιον δέ φημι τὴν ἐκ τῆς π΄. ἡδονήν, ὡς μὴ γενομένην 
δηλονότι προλαβόντος πόνου διάδοχον. οὐκοῦν...«μετὰ τὴν π. πάντες οἱ 
ἄνθρωποι τὴν ἡδονὴν εἶχον τῆς ἰδίας φυσικῶς προκαθηγουμένην 
γενέσεως Ἰά σε, ΤΠαὶ, Θτ(Μ.00.6280); ἀρχὴν ἔσχε μετὰ τὴν π. ἡ τῶν 
ἀνθρώπων φύσις τῆς ἰδίας γενέσεως τὴν καθ᾽ ἡδονὴν ἐκ σπορᾶς σύλ- 
ληψιν Ἰὰ σαρ.4.46(Μ.90.13258}; ἔ. οἴμετ εἰἕδοῖβ εἰς μόχθους καὶ πόνους 
διὰ τὴν π. τέξεσθαι τὴν γυναῖκα ΟἸοπη. ἐγ. 5.14{0.414.0; Μ.9.1028)}}; 
κατηραμένῃ ἐν τοῖς ἔργοις τῆς π. τοῦ Ἀδὰμ γῇ Οτ,(εἰς.7.28(ρ.χ70.2τ; 
ΜοττφότΑ); τὸ σκότος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐπικείμενον πάσῃ τῇ κτίσει 
καὶ πάσῃ φύσει ἀνθρώπου ἀπὸ τῆς π. ΜαςιΑερ ἦσμι.43.7(Μ,34.77174}; 
εβίγαηραπιεπ ἔσο Οσοα, 1ὖ.24.2(6644); Ατηπιοπᾶβ φρ.τ(ρ.432.:); 
δεσπότης γὰρ ἦν ὃ ἄνθρωπος, ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κάτω, ...διὰ δὲ 
τῆς π' ἀπολωλώς ἐστι, καὶ τετραυματισμένος Μας.Αδρ.ἠοη.26,1(6768) ; 
ῬΑΞΒΙὈΠν, Μαχ.ρηδίρ. (Μοτ.τοςτο) ; ἀἰνί βίοι, 1α.ἐαρ.ἰπφοὶ.2.8(Μ. 
90.11280); (. ἀἰδοιβδίοι οἱ σομβεα θησο5 οὗ Αἀδηιβ ΓΑΙ ΒΡΥΎ ΒΘ ΘΟ 
ἴογ δῖβ ἀββοθηάδηϊβ εἰ τὴν τοῦ Ἀδὰμ π. κατὰ ἀνάγκην οὐ παρεδεξά- 
μεθα;-..οὐκ ἔστι τοῦ Ἀδὰμ π., ἀλλ᾽ ἔλεγχος τῆς ἑκάστου ἡδυπαθείας. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν π. διεδεξάμεθα...οὐδὲ γὰρ πάντες παραβαίΐνομεν τὴν 
ἐντολήν, οὐδὲ πάντες φυλάττομεν, ὅθεν δῆλον, ὅτι οὐ κατὰ ἀνάγκην 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἡδυπάθεια ἡ π. εἰ δὲ λέγεις διὰ ταύτην ἐληλυθέναι τὸν κύριον" 
διὰ τί ταύτην οὐκ ἀνήρει ἐν τῷ βαπτίσματι, ἀλλ᾽ ἔτε καὶ νῦν ἕκαστος 



παραβάτης 

ἐξουσίαν ἔχει παραβῆναι, ἣ μὴ παραβῆναι ; οὐκοῦν τὴν π. προαιρετικὴν 

οὖσαν...οὐδεὶς ἐξ ἀνάγκης διεδέξατο" τὸν δὲ ἐκ ταύτης θάνατον ἀναγ- 

καστικὸν ὄντα διεδεξάμεθα.. «οὐκοῦν οὐ τὴν π. διεδεξάμεθα, ἐπειδὴ 

κἀκεῖνον ἐξ ἀνάγκης ἐκράτησεν, ὃς ἐβασίλευσε καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ 

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς π. δάμ δυο Ἐτιορηδει (ΜΝ δς. 

τοι78-};; 6. οὗ Αάδπι᾿β 5ὶπ 85 μεα]θᾶ τοῦ πρώτου ἀνθρώπου... «διὰ τοῦ 

ξύλου τοῦ σταυροῦ ζωοποιηθέντος ἐκ τοῦ θανάτου τῆς π. 4. ῬΑ1]1.110 

(ρ.14.7); ἡ ἡμῶν π. τοῦ λόγου τὴν φιλανθρωπίαν ἐξεκαλέσατο, ὥστε καὶ 

εἰς ἡμᾶς φθάσαι Ατἰλ. ἵπο.4.2(Μ.25.το4Ὰ}); 7. Ἃ5 ἴογεβεθὴ Ὺ Οοὰ τῶν 

ὅλων ποιητὴς προεώρα τοῦ Ἀδὰμ τὴν π. ΤΠατ Κσηι.8: 2ο(3.88); 8, 5 

. ταΚίηρ ρἷαες οὐ ἀΔΥ οἵ Πΐ5 ογθβεϊουι, (οϑπλ πα, ἰορ.2(Μ.88,124}). 

11. δεοϊγαγαὶ, ἀδτονίοη; οἵ δροβίδβυ π. τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ 
προπὴν εἰς εἰδωλολατρείαν ΟΥ̓ Ν γ55. Εν .8(2 Ρ.178.20; Μ.4.5.7728). 

. ΤΠ, ροίησ δαά οἴνου γὰρ π. τὸ ὄξος Ὁιοά. ».67: 20(}1.33.16058), 
1Ψ. ἀῤῥτοαεῖ,, ον της γονευαγά συνέρρει πάντα Ξε. ζῷα] πρὸς τὸν 

Ἀδὰμ τῇ π. τὴν δουλείαν ὁμολογοῦντα Βα5.56}.07.2.4(Μ|,85,41.}); Βὰΐ 

οἴ, οὐκ ἔσχυσεν οὐδὲ π. σαλεῦσαι τὰς κλήσεις [5ς, τῶν ξῴων] 1δ.(418). 

παραβάτης, ὁ, 1. 0η6 τοῇῦιο εἰερς αϑίἀε, ἰγαΉ ρΡαΣϑοΥ (0) ὧν ἤδη 

π. ἈΡΟ Ομ Δρ.Ἐτ5,..6.ς..8.0(}.20.4770); ἀλάστορά τε καὶ π. ΜΕΙΒ. 

5) |.2.4(ρ.20.21; Μ.18,538); π. τοῦ νόμου Ἐπ|5,4.6.1.1{ρ.35.13; Μ.22. 

7098); Μωσέως π. Οοηοὶ. 4}}Ὀ.5.4.0} π. τῆς πατρίας διδασκαλίας (τ. 

Νγβ88.0. Μ7ο5.(Μ.44.3200); π. τοῦ νόμον (Ὦγγβ. πον. 52.1 ἴῃ 70.(8. 
30:0); 2. γεηιεραάε, αροκίαίε π΄ μὲν γενόμενος, πατριώτης δὲ ὧν τοῦ 
Γρηγορίου ΑἸΒ ἐῤιθηεγεῖ. 3(0.171.27; Μ.25.2288); -. ἐκ Χριστιανῶν 
ἐδ.5(0.174.53; 2338} 14,1..4γ.ο(ρ.188,17; Μ.25.]05Ὰ); 650. οὗ Τ]18π|, 
γ7΄.Αϑεγειδό(ρΡ.47.10); ΡΏΠοΚε.΄.6.).15(Μ|,65.5 534); Οἠγοη. Ῥακεῖ.Ρ.205 
(Μ.92.7404}; 110. .«γέενι, 7, .06.125701.). 

παραβατικός, ῥεγυεγίίηρ, δοίης ἃ ρεγυενσῖοη οὗ Κέλσον νομίζοντος 
"Ἰουδαϊκὸν εἶναι τὸ προσκυνεῖν οὐρανῷ καὶ τοῖς ἐν αὐτῷ ἀγγέλοις, οὐκ 
᾿Ιουδαϊκὸν μὲν τὸ τοιοῦτον, παραβατικὸν δὲ ᾿Ιουδαϊσμοῦ Οταζ εἰς. 5.8 
(ρ.8.8; Μ.11.11924}. 

παραβατός, ἰθ δὲ ἱγαυενςει, ἈΘΥιο8 ἐὸ δε αεεονιρί με ὅσα κατὰ 

τοῦτον ἔστιν ἡδέα τὸν π. βίον εὑρεῖν Οτ. Ν᾽ γ95.1πῤαηὶ.(Μ.46.1808); τὰς 
συνθήκας παραβάτους τηρεῖτε ὙΒάγ.ΜΟρΚ5.}1α].2: το(Μ.66.6178) ΕἾΤΟΥ 
ἴογτ ἄπαρα-. : 

᾿ παραβιάξ-ομαι, 1. ζογες ἴο ἀο, Μ΄Ροῖγς.4.χ οἷϊ. 5. ἑκών; 2. βεν- 
σμαάο, ῥγευαίϊ τῤοηὶ παρεβιασάμην αὐτοὺς ἵνα.. «ἀναπαύσονται “4. Ῥεῖν, 
δἰ ἀπᾶγ.7(ρ.121.}}; παρεβιάσατο ἡμᾶς καὶ ἐπεμείναμεν (Χαηίδρῥ. 
48(0.84.26); “-ομένου αὐτὸν τοῦ μεῖναι ΜΊν. Ἄγίεν, 4ο(Ρ.66.22); 
, οἰγεηρίδιθη, δοίοίον 1} τοῦ λαοῦ “πομένους τὴν ἀσθένειαν ῬᾺ]].Ὁ.. 
Ολεγςιιβίρ.112.12; Μ.41.62). 

παραβιβάζω, 1. φογγῥὶ τί πρὸς τὸ χεῖρον παρεβιβάσθη ; Ογτ. [νεἶτι. 

το(6",2270); 2. αὉ5., σεί μμ)ωσιν ᾿οὐ μὴ ἀδικήσω᾽, ἀντὶ τοῦ ᾿οὐ μὴ 

παραβιβάσω᾽ ΤΠατΡς.88:534(1.1242). 
παραβλάπτοω, 1. ἐμγτγδ; ἃ. 808. οὐ πρὸς τὰ μέλλοντα “-ουσι μόνον 

Ομτυβ.ἤοηι.26.5 ἢ Μλ.(7.3218);} Ῥάᾶ55.; Ιτοη.ἡαδν.τ.6.2(Μ,7.5 084}; 
τῆς κεφαλῆς παραβλαβείσης, ὅλον τὸ σῶμα ἄχρηστον γίνεται (Ὦγνϑ, 

εἰαὶ.τ.χ(2.6Ὰ); Ὁ. τψῖτα οὈ]εσὶ τοὺς φθονουμένους παραβλάψειε 14. 

μοιη.16.1 ἦῃ 70.(8.80Ὲ); Ρ855. εἰς τὴν περὶ τῆς ἀναστάσεως “"ονται 

πίστιν ἰᾶ Πον.40.3 πε ΤΟοΥ (10.382); α. ἀπό, Ἰᾶ«ποηῖνο, 5 τῷ Ἠ εὖ. (12. 
τοοῦὺ; ςο. ἐκ, ἰά λονη.τ.3 ἴῃ Εονε.(0.4340); ὁ. παρά, Ἰὰ,μοη1.13.2 1π 
Ῥαήδ (αι. 3000); ς. οἵ βρίσιταδὶ ᾿πήατν τοὺς βαπτιζομένους [5ς, ὑπὸ τοῦ 
Ζωοίμου] εἰς τὰ καίρια καὶ ἀναγκαιότατα ἡγῇ ““εσθαι, ... ὁ τελούμενος 
οὐδὲν κυεται εἰς τὰ σωτηριώδη σύμβολα, εἰ ὁ ἱερεὺς μὴ εὖ βιοὺς εἴη 1514. 
Ῥε].εῤ}ὈὈ.2.37(}1.78.48ο0) ; 65ρ. οἵ ἄδτηδρε ἴο εὐσέβεια, ΟΥ ΟΝ γ 58. ΕτρΡ.3 
(α Ρ.33.9; Μ.45.6οοᾺ); τι τῶν τὴν εὐσέβειαν “οόντων (Ὦτγπ,ἤοηε, 5.4 ἵπ 
Ἠε.(12.59Ὰ}; μηδὲν τὴν εὐσέβειαν “των 10.30.1(2808}; 2. δε α ἀ5- 
αἀυαπίαρε ἴο, Τὴοᾶ, παρ. Ῥῃοι, εὐά.225(Μ.το3.8570); οὐκ ἄρα παρα- 
βλάψει τὸν ἀλλογενῆ τὸ νόθον τοῦ γένους Ῥτος[.1 5.56: τ(Μ.87.25650); 
3. ἱπιραὶν οἱ ἀστέρες.. οὐδὲν εἰς τὸ οἰκεῖον “πονται κάλλος (Ὦτνδ. ἤθη. 

8.4 ἵξὶ ῬΒ (ττ.261Ὲ); Μεϊοὶ.παὶ, μονιιβντιορβ.(Μ.64.11290); καἰ αὶ. 
4:18(ρ.53.29) ἔοτ βλαβῇς, ΟΠγν5.εονη ἱη αἷ.3: τ6{{{{π0.701Ὲ ; λάβῃς 
Οαυπηδ); 4. ῥγευοηὶ, μἰμάεν μηδὲν... «πρὸς τὸ γενέσθαι κρίνον παρα- 

Ββλαβεῖσα τ, Νυεδ5 πον. 4 ἐμ Οαπὶ. (Μ.44.84τ0); ΟἸγν 5. οοηιη ἴηι Οαϊ, 
τ: 7(το. 667); 5. γοῦ τὸ θεῖον ἴσθι τοι “ων ἀνάθημα, καὶ χρήμασιν 
ἱεροῖς τὰς χεῖρας ἐπάγων Οντ.αὐογ.1(1.220 4); ῬΆ55., δὲ εἰδαίρά οἥ οὐδὲ 

μέλλων αὐτὸς εἰς τὸν τοῦ κόπου τούτου ““εσθαι μισθόν ΟἸγγπ5,ἤοη1.13.1 

15 7.(8.71Ὲ). 
Ἐπαραβλεπτέον, 0η6 ημιδὶ περὶ θεῖ οὐ π. ... τὰ αὐτὰ πάλιν διαγορεῦ- 

σαι 66]. ν2.}.6.2.τὴ.ο(.85.12684)}. 

παραβλέπ-ω, 1. 5:6 τυγοηρῖν, ἀϊείον αν οὗ τοοντες,.. τῇ διεφθαρ- 
μένῃ ὄψει (Πτγϑ8.ἤόηι.1ο.Σ ἴηι ΤΟ ον (το.81Β); οὕτω ““ει καὶ οὕτω παρ- 
ακούει Βακ.πορι.τ4.3(2.1240; Μ.5τ.4494}; 2. ἰοοῖ αεἴαμεε αἱ, ἀσερῖδε 
χήραν παρορῶσι...καὶ πρεσβύτην “-οὐσι δίκαιον Γ]ετα. ῥαθά.3.4{Ρ.253. 

271; Μ.8.5078}); ϑουαρ. ση.52(ρ.75; Μ.18.12538); 8. ἰοοῖς αἴθαν ἔγονη, 
περίδεὶ, ρον χήρας ἐπισκέπτεσθε καὶ μὴ ““ετε αὐτάς Ἠξεττη.οἦ,η:.1.8; 

τοῦϑ παραβολή 

τὰς..-σπουδὰς ““ων, πρὸς ἕν ἀφεώρα μόνον ΟτιΝγββ5.υ,αν.Τ' λαμ (ΜΚ. 

46.9330); {70.}.8..}.ο(Μ.96.0338); πιεά., ΜασιΜαπ σρούν.2.δ(ρ.1ο, 

10). 
παράβλεψις, ἡ, 1. εαγείσεεηό65, Ογτι αἀογ.1(1.178); 2. ἡφποτῖηρ οὗ 

περὶ π. ἐνδεοῦς 770. ε]. ῥοθηῖ!,(4.88.10240). 
παραβλήδην, ὁγ τῶαγ οἵ ῥαγαδίε Χριστὸς..«μύθους δ' ἀγόρευε π. 

ΟΥ Ναζιεανη.χ.1.25.2(Μ.37.416.); Νοπη.) αν. 0.16:25(Μ.43.8818). 

Ἐπαράβλησις, ἡ, 27 ἐδεμία! ον! ἡ π. τῆς ὁμοιώσεως οὐ δι᾽ ἕτερόν τι... 

ἐξείληπτο, ἢ διὰ μόνην ἀναίρεσιν τῶν ἐγνωσμένων ἑτέρων συνθέσεως 

Τιεοπε, Ἡ. Ν εεὶ.ττ4(Μ.86.14:68). 

Ἐπαραβλώπισμα, τό, αἰείογίεἀ υἱεῖ, Τιεολῖ. Πποπορὴ (Μ.86. 

τβότ0). 
Ἐπαραβόλαιον, τό, ἢ δογάεγ, Ἰδπος ἀεί γε, γαϊϊεῖγ.τ(Ρ.47). 

παραβολεύ-ομαι, 1. ἐχροξε οπεσεὶ  ἰο ἀδπρεῖ, ὑεμίμγα οἱ ἐν τῷ 

κόσμῳ ἔμποροι διὰ τὸ κέρδος.. «ἕως θανάτου τἴονται Κ7. ΑἸδχ. Αεοεηι. 5 

(Ρ.6δο.2); 2. ρίυε ἱπ ῥαγαδίε ἤογηι, ῬΆ55. τῆς τότε παραβολευθείσης 
ἀληθείας ἘΡΊρἢ ἠαον.64.7τ(Ρ.519.21; Μ.41.11074}. 

παραβολή, ἡ, 1. εογραγίδοη, ΟΥἈὨ ΤΠπαύυτα, ραη.ΟΥ. τοί ρ.25.22; Μ.1ο. 
10818); τὰ περὶ θεοῦ...ἐκ τῆς πρὸς τὴν κτίσιν π. ἔστι νοῆσαι Ηορι. 

ΟἸδνηι.3.48; οἴ.1.3.42; 2. ἐϊπιοιγαμίοη, σὐμῖϊε, ΟΠγγβι ἤθη, 70... ἦη 10. 
(4.466Α); προσέϑηκε τὴν π- ..- τεθνηκότα κύνα... ἑαυτὸν ὀνομάζει 

Τπάτψι, 57 ἐπε καρ. (1.302); 8. παγγαϊίυε ἐοπεροσεά ἰ0 τἰϊδίταΐε αἹ 

ἀγρεμιοηὶ, ἐγροιμειεαὶ εα56 συσκευασάμενοι τὴν κατὰ τὴν γυναῖκα καὶ 
τοὺς ἔπτα ἀδελφοὺς π. ΜεΙΠ.γές.1 ςτίρ.3ος.1; Μ.18.281Ὰ}; 4. σαγτρ 
οὐ παγγαϊΐοε τ] μεναι ες ἃ ἰγμα ἐχίσγηαὶ ἰο τἰ5εἰ Γ (εΒΡ. ἃ ϑρι ἴυᾺ] 
{τα}, ΟΥ̓́έαῤγεσοίης ερίνεμαὶ ἐγ ἦι ἤονηι Γῇ ἃ είονν, ραγαδίε; 
ἃ. ἀ6ῇ. τοιοῦτον γὰρ ἡ π., λόγος ἀπό τινος οὐ κυρίου μέν, ἐμφεροῦς δὲ τῷ 

κυρίῳ ἐπὶ τἀληθὲς καὶ κύριον ἄγων τὸν συνιέντα, ἤ, ὧς τινές φασι, λέξις 

δι᾿ ἑτέρων τὰ κυρίως λεγόμενα μετ᾽ ἐνεργείας παριστάνουσα (]6πι,5 γ, 
6.ττ(ρ.405.3ο; Μ.9.34090); πολυσήμαντον τὸ ὄνομα τῆς π, ἔστι γὰρ π. 
λάλημα καὶ ἀπόδειγμα καὶ ὀνειδισμός. καὶ π. ἐστι λόγος παραβάλλων τὰ 
νοητὰ τοῖς αἰσθητοῖς καὶ παριοστῶν ἐκ τῶν ἐγκοσμίων καὶ ὁρατῶν τὰ 

ὑπερκόσμια καὶ ἀόρατα ΣΗ]ΡΡ. [».32 15: Εν (ρΡ.τό9.1); π. ἐστι λόγος ὡς 

περὶ γενομένου τοῦ μὴ γενομένου κατὰ τὸ ῥητόν, δυναμένου δὲ γενέσθαι, 

τροπικῶς δηλωτικὸς τῶν πραγμάτων ἐκ μεταλήψεως τῶν ἐν τῇ π. 

λεγομένων" ἢ λόγος ἀπό τινος οὐ κύριον μὲν ἐμφορῶν τῷ κυρίῳ, ἐπὶ δὲ 
τὸ ἀληθὲς καὶ κύριον ἄγων τὸν συνιέντα ΟΥ.Ὀς.77:2(0.111}); ἡ μὲν π΄ 
ἐστι λόγος ὁμοιότητα περιέχων τοῦ γεγονότος πράγματος πρὸς τὸ 
ἐσόμενον ὕ Τυϑῖφιεἰ γε5}.6ο(Μ.6.13010) ; δ. ὈΡΡ. βαρ ΟἹ παυταῖϊνε 
πα ἰ5 ΠΈΘΙΑΠν ἴτας μὴ νομίζειν αἴνιγμα εἶναι τὸ εἰρημένον καὶ π., 

ἀλλ᾽ εἰδέναι ὅτι πάντως δεῖ φαγεῖν τὸ σῶμα Ὀμγγϑ.ἠοη1.47.1 τῇ 70.(8. 
2750); π.. ἀλλ᾽ οὐκ ἀλήθειαν Τπάτ Εσεελ.26: 40(2.828) ; οὐ γὰρ ἐν 

πράγματι γέγονεν ἡ τοῦ Μαζάρου π. διότι οὐχ ὁρῶσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν 
γεέννῃ τοὺς δικαίους ΤΛτΝ φμ, πη]. 21τ(}1.28.6ο0900); 6. ἴῃ βεπ,, Ηδτ. 
υἱς.3.3.2; ἰάηπαπάττ,τδ; ταύτας τὰς πι οὐ γινώσκω οὐδὲ δύναμαι 
νοῆσαι, ἐὰν μή μοι ἐπιλύσῃς αὐτάς Ἰά,δίγη.5.3.1; ἐδεήθην..«ἵνα μοι 
δηλώσῃ τὴν π. τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ δεοπότου ἰδ.5.4.τ1 ἃ. οἵ ΟΠ γΙδι᾿5 
ΡΔΙΆΌ]ε5 ἐπὶ τῆς π. τῶν ..«ἐργατῶν Ἰτοη ἤσετ.1.1,3(Μ.7.452Ὰ); 4. 68- 
ἴοι ΨΥ ΟἾτίβι Ξροκα ἴῃ ραγαθ ]65 “παῖ βεεὶπρ πον τα]ρἢϊ ποῖ 5εε᾽, 
εἰς. (}ς.4: 12), ἀἸδουβθοα ἴῃ τεϊδίίοη [0 ῥτόθίεμ οἵ ἔγεε Ψ1}}, Οὐ. 

Ῥγίηπελτιτθ(Ρ.223.1288.} Μ.ττ. 2800}. ; κατ᾽ ἰδίαν τοῖς ἰδίοις μαϑηταῖς 
ἐπέλυεν τὰς π., μετ᾽ ἐπικρύψεως τοῖς ἔξω ὄχλοις εἰρημένας, ὧσπερ ταῖς 

ἀκοαῖς ἦσαν κρείττους οἱ ἀκούοντες τῆς λύσεως τῶν π. παρὰ τοὺς 

ἀκούοντας τῶν χωρὶς λύσεων π. Ἰὰ,(ἰεἰς.2.64(ρ.186.13; Μ.11.8974}); 
τοὺς μὲν ὄχλους τῶν πιστευόντων τῶν π΄. ἀκούοντας ὡς ἔξω τυγχάνοντας 
καὶ ἀξίους μόνον τῶν ἐξωτερικῶν λόγων, τοὺς δὲ μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν 

γῶν π. μανθάνοντας τὰς διηγήσεις..-προτιμῶν παρὰ τοὺς ὄχλους τοὺς 

τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐπιδικαζομένους 1}.5.46{ρ.242.14; 9808); 1δ.6.5(ρ.75. 
23; 1207Ἀ}; α π. καὶ αἱ ὁμοιώσεις οὐκ εἰς πάντα, οἷς παραβάλλονται ἣ 
ὁμοιοῦνται, παραλαμβάνονται ἀλλ᾽ εἴς τινα τὰ εονμῖς 4 το τ3(ρ.15. 

31; Μ.13.8658); χρὴ φρονεῖν περὶ πάσης π., ἧς μὴ ἀναγέγραπται ἡ 

διήγησις...ὅτι καὶ ᾿Ιησοῦς τοῖς..«μαθηταῖς..«ἐπέλυε πάντα, καὶ διὰ 
τοῦτο ἀπέκρυψαν οἱ τὰ εὐαγγέλια γράφοντες τὴν σαφήνειαν τῶν π., 
ἐπεὶ μείζονα ἦν τὰ κατ᾽ αὐτὰς δηλούμενα τῆς τῶν γραμμάτων φύσεως... 
γένοιτο δ᾽ ἀνευρεθῆναι καρδίαν ἐπιτηδείαν καὶ διὰ τὴν καθαρότητα 
χωροῦσαν τὰ γράμματα τῆς σαφηνείας τῶν π., ὥστε ἐν αὐτῇ γραφῆναι 
πνεύματι θεοῦ ζῶντος ἐν.τ4.τ2(Ρ.304.0; τ2120); Ηονι ἰδ..." εἰ δὲ 
καὶ κατὰ λέξιν ἐθέλοις τὴν π, ἐξετάζειν, οὐδὲν κωλύει θυρωρόν [|0. 
το; 3]..«νοεῖν τὸν Μωῦύσέα (Ἀγγ5.ἦονι.59.2 τη 70.(8.3410); 5. ἐαγντης 
εοπίαϊμΐηρ απ ἵμηον ΟΥ κἰάδοη τησαπΐην απ τεφμίγηρ ἱηιεγργειαίίον; 
ἃ. 'π σϑη. περὶ πάσης γραφῆς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἐν τοῖς ψαλμοῖς γέγραπται 
ὡς ἐν π. εἰρημένης" ...'ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου....᾿ καὶ ὅ... 

ἀπόστολος τὰ ὅμοια...λέγει" σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις (Ἰετη. 
εἰγιβ.4(ρ, 341,10; Μ.9.448); 14. δεἶ.22(ρ.146.26; Μ.0.716.Ὰ}; τινες..«τὰ 
ἐν π, οκοτεινῶς δι᾽ αἰνίγματος εἰρημένα ψιλὰ καὶ ἀνερμήνευτα πρὸς 
ἀνατροπὴν τῆς ἀληθείας προφέροντες ΟΥ̓ Ν 55. μη τί Ρ.1ο8.23; Μ. 



παραβολικός 

45.341}; Ὁ. οὗ Ρχορπεες πεζεσϑηοοβ λέγει γὰρ ὁ προφήτης σ, κυρίὸν 
Βαγπ.δ.1το; ὅσα εἶπον καὶ ἐποίησαν οἱ προφῆται...π. καὶ τύποις 
ἀπεκάλυψαν Τυβει Δέαϊ.9ο. 2(Ν. 6.6808); 1δ.07.2(7γο54}); Ζαχαρίᾳ ἐν π. 
δεικνύντι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ [ΖΔ ΟΕ, 2:1ο-32: :2] 4θ.1ττε. τ(741Ὰ); Ἢ 
ΟἸδηλ είν. 6.1 δ5(ρ.495. 24; Μ.0.34908); οἕ. --προφῆται.. «εἰδότες αὐτὰ οὐκ 
ἠθέλησαν παρρησίᾳ κηρθξαι.: ἀλλὰ μυστικῶς διηγήσαντο διὰ π΄ καὶ 
αἰνιγμάτων ΗΠΡΡ.απ τεῦ. 20 (Ρ.10.20 ; Μ.10.7408); ΟΥ̓. ἢ".22 ἴῃ 76γ. 
24:τ-3(ρ.2ο8.22; Μ.13.5764}; Ῥίαὶ. Αἰ. εἰ Ζαςεῖ, 35 (ρ. 24); ς. οὗ ἴγρο- 
Ἰριοῖ ἱπιΘΈΣΥ, Βαν»".17.2; κύριος τῶν δυνάμεων ὅ Χριστὸς καὶ 
᾿Ιακὼβ καλεῖται ἐν π. ὑπὸ τοῦ πνεύματος... [5, 23: τ-10} Τυβε ταὶ. 36. 2 
(Δ4.6.5538); ΜΗωῦσῆς.. αἵματι σταφυλῆς, ἐν π. εἰπών, τὴν στολὴν αὐτοῦ 
πλύνειν ἔφη, ὡς τοῦ αἵματος αὐτοῦ οὐκ ἐξ ἀνθρωπείου σπέρματος 
γεγεννημένου ἀλλ᾽ ἐκ θελήματος θεοῦ 10.61.2(6200) ; λίθος καὶ πέτρα ἐν 
παραβολαῖς ὁ Χριστὸς..«ἐκηρύσσετο 1δ.ττ5.6(73278Β)};} ἐν π. λίθον... 
καλεῖν... Χριστὸν καὶ ἐν τροπολογίᾳ ᾿Ιακώβ 1Ὁ.1ττ4.2(7404}; τεξ. ΗΕ. 
1: 1ὸ ἐν π. ἐκομίσατο, τουτέστιν ὡς ἐν αἰνίγματι" ὥσπερ γὰρ π. ἦν ὁ 
κριὸς τοῦ ᾿Ισαάκ' ἣ ὡς ἐν τῷ τύπῳ" ἐπειδὴ γὰρ ἀπήρτιστο ἡ θυσία καὶ 
ἔσφακτο ὃ ᾿Ισαὰκ τῇ προαιρέσει, διὰ τοῦτο αὐτὸν χαρίζεται τῷ 
πατριάρχῃ ἘΠ γγ5.ἢ 01.25.1 τ. Ηε.(12.2200); ἐν π. ... τουτέστιν ὡς 
ἐν συμβόλῳ καὶ τύπῳ τῆς ἀναστάσεως Τδαΐς. εδιατιτοί3.619)}; 

6. γιἀάΐε, ἐπείρα, ΜΙ. ΤΠάοὶ,Ι 3τ(0.82); 7. ΙΘΌΥ, ῬΦῺ, ΔῊ τοῖς 5αγ- 
ἐπ, ΔΟΪ ὨΘΟΘΒΒΘΙΠΥ͂ πη ν Ϊνιηρ δὴ {Ππ|λίγαϊοη ΟΥ ΡῬΑταθΪβ, ΠΕΠῸΘ 
Ῥγουεῦν π. τὸν σοφὸν λόγον εἴωθεν ἡ γραφὴ λέγειν Ῥτοσ ΟΝ τΡι.23:3 
(Μ.8᾽.8648); π. εἴρηται παρὰ γραφῇ οὐ μόνον ὁ καθ᾽ ὁμοίωσιν εἰσαγό- 
μενος λόγος, ἀλλὰ καὶ πᾶς λόγος σοφός... οὐχ ὁμοιώματα διεξιών, ἀλλὰ 
λόγους σοφούς ΟἸνπιρ. ῥΚ. Ἐν. τ 6(}1.03,4724}); Βαϊ οἵ, δήαςίοι!, φέεῃ 
αγαεεὶ Ῥαγαδοίας, Γιαἰτηῖ Ῥγουσγδτογη πορπαπὶ, ἐὸ χμοά τ ἐρδὸ 
σεὖ εὐγνιραγαίτυα εἰν άϊμε βριγας υογϑονηι εἰ ἡμαρίπες υδντία 8 
οεἰομάρντι, 151. Ἡ, οἰγηι.6.2.18 ; 8. ἐπ ον βοσίοη μὴ εἰς τέλος ὑπομείναν- 
τες διὰ τὴν π. τοῦ χρόνου ας Δορ λοι. 20.2(Μ.34.716}0); 9. γεξαιδε 
οὗτοι γάρ εἰσι τὰ λείψανα καὶ ἡ π. τῆς Καππαδοκίας Ῥεῖ. 4γ.1τ(4.26. 
8208). 

παραβολικός, αγαβοῖϊε, «Ομ  αΤΉΤΗΣ τρίγημαϊ (ορΡὈ. ΠΠ6γᾺ}} ριϑαῃ- 
ἵηρ, βρωγαίῖυε π΄ ... ὅ χαρακτὴρ τῶν γραφῶν Γ]οΙη.5γ.6.τε(ρ.405.24; 
Μ.9.2408); τὸ π. εἶδος τῆς γραφῆς 1δι(ρ.406.12; 3524}; Τηαΐς, 7 655. 
5:32(2.522}; ἐπειδὴ π. τοῦ λόγου τὸ σχῆμα, ἀναγκαίως αὐτὸν διήγειρεν 
εἰς κατανόησιν τοῦ κεκρυμμένου νοήματος 14:2 ΤῊ».2:η(3.682); τὸ π., 
ἢ συμβολικόν, καὶ τὸ αἰνιγματῶδες Ν ἐρ}ιτιτιοί Μ.79.1364); ἡ π. 
θεηγορία Τ8ε5.ΝαΖ.ἐαϊ. τοί Μ.38.1152). 

"παραβολικῶς, Ι, ἐπάγειν, ἴῃ γἱάάϊες, οὐφομγεῖν τὰ μὲν πρῶτα 
τυπικῶς καὶ μυστικῶς, τὰ δ᾽ ὕστερα π. καὶ ἠνιγμένως διδάσκειν ΟἸΘτ,. 
ἔχε ΤἄδοΙ. δδ(ρ.τ28.2ς; Μ.0.6800) ; τοῦ π. καὶ ζἀδσαφῶς λεχϑέντος 
τᾷ, 4. 4.5.2ο(Ρ.173.3; Μ.0.6254); ταυτὶ. -παραβολικώτερον εἰπεῖν ἁ 

κύριος ἐδικαίωσεν ἜΒΑ ΝΟΡΒ. Γοιτοτδ(ρ.349.17; Μ.66,7570); 2. ἂς 
εἐσμδὶοιίτιρ τ αὶ παρε οὐ εοτηραγίδοη, βρηγαϊ θεῖν ἵνα τὰ ἀπαράβλητα 
π. πὼς παραδειχθείη Ὀιάνπ,. γέρα το(Μ.30.2084); π. νοουμένης 
ΤὨάε Ρε τος: 3(1.1305); 1 [αι φι οίγ5Ρ.94(}1.6.12260 5); 3, 1} {}ι6 
ουηι ΟΓ α ῥαγαῤὶθ π. τοῖς ὄχλοις..., τοῖς ἀποστόλοις κατ᾽ οἶκον... 
ἑρμηνείας προσέφερεν Οτ." ς.48::5(0.49). 

παράβολος, ὁ, βφ᾽δν ἴπι τη ἀτθηδ, ϑ0οτγ. ἢ. 6.7.22.152(Μ.67.7 8). 
Ἐπαραβομβέω, γομαῖ οἡ ἃ εοπδίαηὶ ποὶδ, ὅγτιεβ. ἤτον, τϑ(ρ.278. 

20; Μ.66.1ττ644). 

παραβόσκω, πιεά,, ῥγὲν Ἡροη; καὶ.1,ς.9:46(0.79.25) ἴῸΓ περι- 
βόσκεται, Ογτ.1.ε.0:46(Μ.172.6600). 

παραβουλεύ-ομαι, νεηίμγο, γἱεῖς οπεδείξ, ΟὨχγϑ.λοηι. 56.2 τη ΜΙ. 
(γ.πόφΑ); Ιἅ.ποη3.32.1 ἴῃ ΤΟ ογ.(το.το20); 1ά ποηι.9.3 τῷ τ, τι. 
2670); ζήσεται...«μὴ «σάμενος, τεθνήξεται.. «τολμῶν Ιἄ.ποηι.0.2 τη 
τΤλες5.(11.48)0) ; ἐάν τις...“ὐσηταῖι..«ὡς θέλων ἐπιδείξασθαι αὐτὸν ὡς 
γενναῖον, καὶ. «ἀποθάνῃ, μετὰ τῶν παραβούλων κρίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ 
Ἐπ5.Α}.ςεγηι 6(}.86.3490 ; οἵ,.3520). 

παράβουλος, ἐροϊπαγάν, Ἐδπι5.4], Ξε, 6(Μ.86.3520); 85. βυΐϑῖ., 
αάἀυεηίμγεν καὶ φύεται ἐκεῖσε παράβουλος..., καὶ πολλοὺς τῶν Ἀράβων 
ἀπέκτεινε ΤΕρἢα, εὗγοη. Ρ. 306(Μ. τοῦ. 44). 

παραβραβεύ-ω, 1. {α]1 ἰο σίυξ οη6 ἐγεάεϊ ἤν οὐδείς σου τὴν πάλην 
“ὔσει ῬτΟΟΙΟΡ ογ.χΊ(}}.6ς5.8178); 2. ἀϊδίογὶ, βεγυεγὲ ὡς εἰς μυθολογίαν 
τὴν ἀλήθειαν ““ωσι Ταϊ, ογαὶ,Δοίρ.41.1ο; Μ. 6.884); “-σαι τὴν .ἀλή-. 
θειαν Ἐπι5.ἢ..6.3.20.4(Μ.2ο. 2778): 154. Ῥεὶ. ἐῤῥ.3. τρί}. 8. 8244); 3. ἀε- 
ῥγῆυε 4 ξοοά ονίμμε τὸ ἐπικρατῆσαν... ἑνὸς αὐτῶν φῶς τοὺς πλείονας 
“νει, καὶ ὃ νικώμενος εἰσαῦθις νῦν ἐπικρατεῖν εἴωθεν Ταῖυγαΐ, ο(ρ.1ο.ς; 
Μ.6.8258); 4. ρα58., δέ τηδαϊγεοίοά; οὗ Ἰαδτίος, ΝῚ ὀχεγε. 6τ(} 1.70. 

7930). 
παράβυστος, ῥιιοἠσά αϑι46; ῬΆτΑβΕ ἐν π᾿ δάνευθ!8) οἵ δα]εοῖνα]: 

1. «ἐογεῖ(1})}, 15: 4.ῬῈ].ρ}Ὀ.2.127(λ1.78.5 600); Οντ. 7σ.5.1(4.4638}; τὸ 
ἐν π΄ {δι (448); Δα θΉ πῦρ. τὴν λαμπηδόνα...οὐκ ἐν τῷ π' κατέχειν 
δύναται 10.7).λονη.12.5(Μ.06.7880}; 2. 1: ῥγίναϊε, ὈΡΡ. ἐν συλλόγοις, 

Ι000 
ξ 

παραγραφή 
εὐρα Ῥεὶνῤῥ.4.145(Μ.)8.12288); κεκρυμμένον καὶ ἐν τ, λόγον Οντ» 

σον, τό(τ.5070). 
παραβύωυ, 1. εἰαπεῖι, Βα. ἠμδα.9.3(1,82; Μ.29.1034}; 2. σιρ ἰ ἐπ τὸ 

ΠΟΠΠ68Ι ἐνθεῖναι τῇ χειρὶ τοῦ νεκροῦ καὶ παραβῦσαι τοῖς ἱματίοις 
ῬΒΙοβί.λ...2.16(Μ.65.4770) ; 3. ἢρ., τριμρρίο τῷ ὡς ἐπεισόδιον παρα" 
βυσθῆναι τῷ λόγῳ εαἱ, Αῤοσιτό:τοίρ.424.1), 

παραβώμιον, τό, ἐλαπὶ ὃγ ἐδ αἰἰαν μετὰ μέθην παραβώμιον ἐπολο- 
λύζουσιν ΗΠ ον, Οἰδη1.0.7. 

“παραγανακτ-έω, ἐκεί πεαδν ἀὈουϊ ἐπὶ τῆς τοῦ κόσμον προθεσμίας 
«"εἴ πᾶσα ἡ κτίσις Π ον Οἴδηενττοτο, 

Ἀπαραγαύδιος, τοτὰ α ῥΏγρὶς δογάεν, 7ο.Μ8].εἤγοη. τ] Ρ.413(Μ.91. 
6128). 

παραγγελία, ἡ, ἴ. ῥγέεσερί, τπασῖμε παραγγελίας... «λαβόντες καὶ 
πληροφορηθέντες ..«καὶ πιστωθέντες...ἐξῆλϑον, εὐαγγελιζόμενοι ΤΟ ίενι, 
42.3; Οἰδτη ῥαξά,τιτοί(ρ.146.1; Μ.8,3644); ἀποστολικῇ...π. 1, ῥγοὶ τ 
(ρ.8,ι1ς; Μ.8.644}; ἡ.«,παραίνεσις τοῦ θεοῦ καὶ τι. ἡ δοθεῖσά μοι αὕτη 
εἰς ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν ΜεΙΠ.γ65.2.2(ρ.331.14, ν.]. ἐπαγγ- Μ.18.2070); 
1Ὁ.2.6(0.3309.17; Μ.41.11720); 2. οὗ οἠε ἴῃ οὐβδίοαν, ἐμ )εείίον ἐν 
πολλῇ στενοχωρίᾳ καὶ π. καὶ ἀσφαλείῳ ΤὨατιΒευμα, ἐρῥ.χ 48 (Μ.99. 
ΙΟΊ28); 3. τη δίογ-γοί, Ἰῦναρτ.,.6.2.τ{0,37.11:; Μ.86.24888), 
παραγγέλλεω, 1. ἴγ4Π8., σεΐ, ἐη)οῖ, Ἑἴ 108] “τὼ ὑμῖν, ἀγαπᾶτε 

τὸν Δευί Τι, [μά. τὺ; ΙΟ͵οόνι.χ.3., Ἰρυι Ροΐγε. 5.1; Χριστοῦ. παραγ- 
γείλαντος ἡμῖν εὔχεσθαι.. ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν Ταδι.41α1.1,..6(Μ.6.7858); 
τίτηα], 1Ὁ.14.3(50 54); {δ.112.1(7338); Ρ658. τὰ παραγγελθέντα (ἸοΙη. 
σἱγ...4(0.214.1; Μ.8.11444}); τὸ.6.χ)(ρ.51 5.10; Μ.0.2030) ; 2. ἱπίταῃβ. ; 
8. ἐπὶ1ε!, Ἐναρτ.ἶ.6.2.1(Ὁ.27.5; Μ.86.24888); Ὁ. ἐμέ τῆς ΤΔῺΚ5 εἰς 
βαθμὸν διακόνων παραγγεῖλαι ῬὨΙΠοΚε. ἦ..4.3.4(Μ.6ς.4844}; παραγ- 
ψείλας εἰς φαλακρούς δγῃεδ,εαίὶυ.7(Ρ.20 4.5; Μ.66.1180}}}; :ὰ.ἐΡ.5)(Μ. 
66.13888})}; 5. εονε ἂς σρῤεείαίογ, Ῥυ ΠΑΡΌΣθαη νἱονν. παραγγεῖλαι... 
αὐτὸν [56. τὸν σοφόν] εἰς τὸν κόσμον, ὥσπερ εἰς ἀγῶνα ἱερόν, ἐφ᾽ ᾧ 
θεάσασθαι τὰ γινόμενα 1 ῥγουϊά, ϑ(ρ.130.1; Μ.66.128οΑ). 

παράγγελμα, τό, 1. γεὶέ οὐ ῥγέσορί; ἴτουα Οοά, Ταῖιογαὶ.32(ρ.33. 
3; Μ.6.8728); σοχηθαῖοα Όγ {π6 βεγρεπῖ, (615, ρ. τ εἰς. 4.3ο(ρ.311. 
5; Μ.ττ.τοβοΒ); ρίνεη ὃν (Βτῖβε, σύίονι 0.1; τῷ π. τῆς ζωῆς (Ἰοτα. 
4.4.ςτο(ριτόό,το; Μ.9.6130); (εἶ5.αρ.Οτοεἰ5.7.οβ(Ρ.207.11; Μετ. 
15044}); ἴπ ΝΊ τὸ τοῦ ἀποστόλου π΄ [1Π11.3: 10] ΑἸ .«2ρ, δ έγαρ.4.1τ(Μ.26. 
6374); ἴῃ ΒΔΊΒΕΙΒ τῶν πατέρων τὰ π. ΤΑΤΏ.«4ρο τ. τ(}.26.10038); 
τοηᾶαϊηρ ἴο βαϊναϊίοη, Μείδ.ςνηρ.7.5(0.76.1ο; Μ.18.122.), Ὀαῖ 
βίτηρὶθ οὔβδσναπος οὗ ρσεςερίβ ποῖ βυξηςίοπῖ, Π ον», Οἰδημντττς ; τεῖ. 
οδυτοὴ ἀϊδοὶρ πο, οί. 4Ρ}.3.12.2; 2. ταβα 04] ῥγδοογίρίίοι, Βα5. 
δον το.τί2.83Α.; Μ.31.3534}; οἔ, θεραπεύεται... .τῇ προστάξει αὐστηρο- 
τέρων π. (Ἰ]εϊη. ῥαρά.τ ϑ(ρ.τ28.ς; Μ.8.3288). 

. Ἐπαραγγελτικός, ἐχἠογίηρ ἴο τοὺς τ. τῶν πρακτέων λόγους ἀπὸ τῆς 
θείας...γραφῆς Ἐλιβ5,ε.1}.,2.24{0.134.2]; Μ.24.0640); λόγους...ἐν ταῖς 
προφητικαῖς γραφαῖς... ὁσίων ἔργων παραγγελτικούς 10.2.25(0.136.26; 

9650). 
Ἐπαραγεννάω, ῥγοάμσε ἴῃ εὐγον, Μαχ.αμεδὶρ. (ΜΟΙ Ἰτοοὶ). 
παραγίν-ομαι, ζΟη16, ανγίυε, οὗ Οτῖβτβ. ἄτβῖ σοπηὶπρ παραγενό- 

μενον θεὸν ἐν σαρκί, οὐκ ἐπίστευσαν αὐτῷ Τ΄, Βεμ7.το.8; ὁ σωτὴρ... 
“ται Οἰεπι, 4.1.5. 8. τόᾳ. 31; Μ.0, 6120); γος δε, 32: 1 Μ .8). 9764); 
πρὸς ἡμᾶς παραγέγονε, καὶ παραγενήσεται πάλιν 7ο. Ὠ ἃ 0.1. 24(Μ. 04. 

934); οὗ Βῖ5 βεοοηᾶ ζοτηΐπρ, 75. αρῤοῖ. 52.1(Μ,6,4018); ἰὰ Δὲ αὶ, 38, 
2(}. 6.557Ὰ}; ἰδ. 52.τ{5808); μέχρις ἂν ὁ κόσμος πέρας λαβὼν ἀναλυθῇ, 
καὶ ὁ δικαστὴς παραγένηται Ταῖογαί. 12(ρ. 13.2:; Μ.6,85320); ἐπειδὰν 
ὁ τοῦ θεοῦ υἱὸς παραγένηται ἀγαθὰ τοῖς ἰδίοις ἀποκαθιστῶν ΟἸεῖη, Κ΄. 

44{(0.223.19). ᾿ 
παραγινώσκω, γαζχε ξηοιης τῇ σοιραην, Ὀ. βουρίατε τεδάϊηρ ἡ 

ἀρτίως ἡμῖν παραγνωσθεῖσα, Ἄννα ἡ προφῆτις Αταρῃ,ἤση.2.4(Μ.30. 

400). 
παραγκωνίζω, τηεά. ; 1. ἐἀγμδὶ αϑῖάδ, σι ῥῥίαηι, Ἐπ5.1.( τ᾽(ρ.258. 

το; Μ.20.14274}; ΑΤἸΒ ρεμέτ3(Μ.25.20Ὰ); 1Ὁ.20(570); παράφρονες, 
παραγκωνισάμενοι..«γνῶσιν καὶ εὐσέβειαν 1δ.47(06.); Ν}].Φ}.2.1ὸῖ 
(Μ.79.2458); 2. 680. 1 σοπεειηρῖ, ῥμμ ἀισᾶγ, γεεεὶ τὸν νἱὸν τοῦ 
θεοῦ παραγκωνισάμενοι Ἐπι5.6.μ.1.7(ρ.65.27; Μ.24.8360); ΜΦΟΜρτι. 

ἀροιν.2.Ἰ(ρ.4.6); ΝΏ.Ερῥ. 4. 26Β(Μ.79.3860). 
Ἐπαραγνωρίζ-ω, 1. ρηογε τοῦτό τινες δι᾽’ ἀπάτην “τοντες ἜΡτοο. σ. 

Ῥ».27120(Μ.87.1407})}; 2. νεϊσίαϊε ῥόον, μη διεμάεγείαμα ἃ5 εἰς θεὸν τὴν 
κτίσιν “’εὶν τὸ. 20: 28(14204Α) ; κατορθώματα... «εἰς ἐλάττονα “-εἰ ΤἼΔΙ. 
εθηΐ. τ. 83(Μ1.01.14368); τὰς ἀρετὰς οἱ πονηροὶ εἰς κακίας “τοὐσι 1δ.1ι 

8ο(τ4260). 
Ἐπαραγονάτιον, τό, ἐράζε 9Ή} εἰϊδιεν οἱάς οὐ ἃ ποάε, οἵ οὰπιε τὰ... 

Αἰγύπτια...τοῖς γόνασιν οἰδοῦντα τοῖς π΄. συνιζάνει [΄.6. ὈΘσΟΙη65 (ΟΠ- 
αν 6} ὅνποβρ.22(Μι66,1 5200). 

παραγραφή, ἡ, 1]. γπῖξείαϊειδη, ῥεγυδτ σοι τί τὸ ψεῦδος ; αὐτῆς τῆς 
ἀληθείας π. Οτ Ν νθς, ἔμπιτᾷ Ρ.55.27} Μ.45.2840); 2. ταριρηίηρ, 
εομγαάι!οη παρατίθενται ἐπὶ παραγραφῇ τῆς ἀνωτάτῳ καὶ ἀρχῆθεν 



παραγράφω 
αὐτοῦ θεότητος ΑἸεχ. ΑἸ. ἐρ.Αἰοχ,ο(ρ.25.10; Μ.18.5618); 3, »παὐρίπαὶ 
ποίθ, (οβτα,Ἰηα ῥιατρ. (Μ.88,578); 4. δδοίΐοῃ περὶ τὸ τέλος τοῦ 
πρώτου κεφαλαίου, ἐν τῇ ἔκτῃ π. ΜΑχ.Ξεμοϊ, ἅ.5.4.τ(}ἅ.4.241Ὰ}.. 

παραγράφ-ω, ΤΑΤΕΙν δοῖ, 1. τογίΐα δεστάς, ἐρι ἐπ ἡπαγρίη, αμηοίαίξ 
ἀναντιρρήτως ἔστι λαβεῖν, ὅτι ἀληθῇ πρὸ μικροῦ παρεγράψαμεν Μᾶχ. 
βεἠοὶ, ες ἢ.το. 2(Μ.4.028}; ταῦτα μὲν ᾧ παραγράψας ἐνόησεν 1.13.3 
(970); ὁ...τὴν γυναῖκα «μενος καἰ, Αροο.χ2:6(}.358.11); Ρ68585. τὰ 
παραγεγραμμένα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ ΚΥπο5.6Ρ. 58(Μ66.τφοτᾺ); 
2. ῥεγυέγί, ποῖςὶ ἔ ἔστι... τρόπος λέξις παραγεγραμμένη ἀπὸ τοῦ κυρίου 
ἐπὶ τὸ μὴ κύριον ΟἸοτΩ, εἰν, 6,15(0.497.18; ΜΝ. .9. 3534} ; ταῦτα πάντα 
ἐξετέθησαν ὅσον πρὸς εἴδησιν, παραγεγραμμένα δέ εἰσι πάντως καὶ 
νόθα, καὶ ἀπόβλητα ΤΑΤΉ Φγηορ5.16(Μ.28.4320); 3. ἀἐεξγαμά, ἐἰκεαὶ οὗ 
τῆς ἐν στιγμῇ ἀντιλογέας παραγραψαμένης αὐτοῦ τὴν εἰς τὴν γῆν τῆς 
ἐπαγγελίας εἴσοδον [Β85.6ῤ.42(3.1268 ; Μ.22.3408) ; οἵ. μόνος Ἀμάραν- 
τὸς εὔθυμος ἦν, ὡς αὐτίκα περιγράψων τοὺς δανειστάς ϑγη65...4 
(αὐτίκα ἂν παραγ- Μ.66.13334); 4. ἐγοες ἐμγομρὴ, σαηεοῖ, ἀἰδοομη; τη: 
ναϊϊφαϊο δυνάμει γὰρ ἐὰν τόδε μὲν δυνατὸν εἶναι φῇς, τόδε δὲ ἀδύνατον, 
τοῦ εἶναι αὐτὴν δύναμιν παραγράφῃ, ἀσθενοῦσαν περὶ ἃ μὴ δύναται Μεΐῃ, 
Ῥονῥἢ.(ρ.5οδ.τό; Μ.18.4010); 45. Ἐ}4}.2.22(1,2588.; Μ.20.6200); 
σπουδὴ δὲ..-«πᾶσα καθελεῖν καὶ πταραγράψασθαι καὶ ἀνατρέψαι παντελῶς 
τὰς περὶ τοῦ μονογενοῦς θεοῦ... εὐσεβεῖς ὑπολήψεις αὐ Ν γ55. μη τί 
Ρ.67.15; Μ.45.2060}; τὴν καθαράν τε καὶ θείαν καὶ ἀπαθῆ τοῦ κυρίου 
«“ὄμενος γέννησιν {δ,2(2 Ρ.52.23; 6210); τῶν... Ἑλληνιζόντων ἐξαφανί- 
ζεται πλάνη, τῆς κατὰ φύσιν ἑνότητος “-ομένης τὴν πληθυντικὴν 
φαντασίαν Ἰ΄,ογ.εαἰθεῖ,. 53(0.17.6; Μ.45.20Ὰ}; 5. σότηονε ἴτοτα σαθοι οὗ 
βουιρίασα εἰ μὲν...παρέγραψάν τι ἀπὸ τῶν γραφῶν οἱ ἄρχοντες τοῦ 
λαοῦ, θεὸς δύναται ἐπίστασθαε Τυβί.ἀταἰ.73.5(Μ.6.6488); ἀξιοῦμεν 
εἰπεῖν σε ἡμῶν καί τινας ὧν λέγεις τέλεον παραγεγράφθαι γραφῶν :Ὁ. 
η1.4(6448); ἤρποθ ρᾶ88., δὲ δεδῤεεί γραφὴ δέ ἐστιν αὔτη μαρτυρου- 
μένη, οὐ ετομένη ϑανοτ,εγεαΐ, 3,5 (}1.56.453); 6. γεΐθοὶ; ἃ. ἢρ., ἑαΐ Ἰερσαὶ] 
ἐαοεῤίτου ἰο ὁ τοὺς μὲν δικαστὰς. ««παραγραψάμενος, περὶ δὲ τὴν κρίσιν 
«ὐσιγήσας τ Ν γ85. μετ Ρ.41.22; Μ.45.260Ὰ); προὔλαβε.. ὃ μονο- 
γενὴς παραγράψαι τὴν δικαστικὴν αὐτοῦ ταύτην φωνήν ΕΡΙΡΗ.ἦσαεγ.16. 
4ἀοίρ.404.12; Μ.42.6214); Ῥ-. 8 ΤΟΙ παραγραψαμένη [536. 7 τ 58] 61] 
τὸν ἄρχειν παρ᾽ ἐμοῦ τεταγμένον ὑμῶν Ὑπάτ, ορ5.τολ.4: τοί Μ.66. 
4680); 1ῖ4,0ς.8:4(Μ.66.χ720) ; τεῖ, Ομ τβὲ ὅς με παραγράψαιτο ΝΟΠη. 
}αν.7ο.12:48(}1.43.8570); ο. ἀδγεραγα συδβίοπι, ἰανν, ογάϊηδηοε, ΠΠΡρΡ. 
[)αΉ.4.20.2, ΟΥ̓͂Ν γ85. 7 γ15.3(0.73.15; Μ.22.6884); ὁ...τὴν περιτομὴν 
ενοὐόμενος Μᾶς. ρπ,αροῦν.3.3ο(ρ.125.23); ρ455. τὰς μὲν αὐτῶν φυλάτ- 
τεσθαι, τὰς δὲ θείας “εσθαι εαἱ. Μ1.12: τ(ρ.120.24) ἴοι παραβαΐίνεσθαι 
ΟΠ γγβ. ον. 5.1.1 ἴῃ ΜΙ.(7.5200); βουϊρίατς φοβοῦμαι... 
Μανιχαῖος “-ἢ τὴν παλαιὰν διαθήκην ΤΔΤ ἀἸαϊ. Τγ1η.3.8(}1.28.12164}; 

τεχίβ οὐ βουρίυσα σπ. τὸν κύριον λέγοντα“ ἐγώ εἰμι ἡ ζωή, π. δὲ Παῦλον 
τὸν εἰπόντα- Χριστὸς θεοῦ δύναμις Βα5. Ἐ1.2.27](1.264Ά ; Μ.20.6330); 
“"έσθω τὴν εὐαγγελικὴν μαρτυρίαν ΟΥΝ 55. Δρο , 45(Μ,45.12220) ; 
Ὀιάνῃ. Τγ 1.2.2 ο(}1.30.8030); ὁ Ιουδαῖος ““εται τὴν μαρτυρίαν πάντως 
Ομ γν5. ἀ.5.τ(1.628Ε) ; τὰς ἱερὰς “τονται γραφάς [50. οἱ ΓΒλληνες] 1518, 
Ῥ6]..}}.2.43(Μ4.78.4554); Τα! 5.21: 2(1.7322); ἰδ: 008] ἰηετργη. 
ὑμεῖς...ποεξὶν τὰς ἐξηγήσεις, ἃς ἐξηγήσαντο οὗ πρεσβύτεροι ὑμῶν παρὰ 
Πτολεμαίῳ ..., τολμᾶτε 781. ἀ1α.84.3(Μ.6.6720}; ἐλ ἔδῖτη, ΟΥΝ 88. 
Ἐπ. 2(20.36.8; Μ.45.4804}; 7. οἷοςς οὐεν οὐδὲν τῶν εἰρημένων «-ὁμενοι 
βεβ. Ναζιάταϊ το6(Μ.28.1128); φέρνη, τπαΐκὲ Πρὴ! οὗ τοῦ ἀκροατοῦ 
πύεσθε τὴν εὐτέλειαν. 154. ῬῈ}.6}}.1.02(41.78,248.4); τὸ παρὸν “τομαι 
πταῖσμα, τὸ ἐσόμενον ἐλπίζων κατόρθωμα 85.36].0γ.20.2(}1.85.3208); 

1δ.30.χ(3338). 
παραγρυπνέω, δέ αἰεγὶ αἰΐ ἐξ ππιο, ΟΥΝΝ γ985. τ ΕΠ (0.55.2; Μ.46, 

2938). 
"παραγύμνωσις, ἡ ἤ» εὐβοϑμήα; ΟἸοπι. ῥαο4,2,6(ρ.188,8; Μ.8. ἀνα) 
παράγτω, 1. ἰεαὰ αείγαν, βεγυεγί, ΟἸδτα ῥγοὶ.ίρ.1ο.το; Μ.8.96Ὰ) ; 

14.9ἐγ.7.1τ(ρ.44.20; Μ.0.4858),9, ζῃγυβ.᾽ο»1.32.1 ἴῃ Κορη.(0.} 550} 
2. ἱπίγοάμοο, δγίηρ ἴη δεσίάε; 85. σματδοΐοσ ἴῃ ἀτγϑιηδ, ΟἸδτη. ἐν. 7.6 
(ρ.22.22; Μ.9,44τΑ}); 85 ἑαπαϊᾷαξε ἕο ομῆοε τὸν ἐπιτήδειον [1.6. οΥ- 
ἀϊπδιίουι σδῃα!άδίε].. «κἂν ἅπαντες ἀντιπίπτωσι, ““ειν (Ευν5. σαε..τό 

(0.83.6; 1.395}; ἰᾶ λον. 5.1 ἐπὶ Τί, (11.548); ἴἰαῖο ἀτριατηθηΐ, 
Μείῃ.ἘνηΡ.3.ττ(ρ.329.15; Μ.1τ8,778)}; ΠΙάντῃ ({ΠΒ85.} Επη.π(1.3020 ; 
Μ.29.7254); 1,δοπξ.Β ΔΝ εοίνοἱ Ἐπὶ. 4(Μ.86.12880); . αὐάμεε, (Ὦγνϑ. 
ἀον.42.3 τῷ ΜΠ|Ι.(7.4568Β); σημεῖον τοῦ εἰδέναι τὸν θεὸν...“πεξὶ τοῦτὸ 
αὐτό, τὸ θεοὺς ἐγνωκέναι 1α.λοη1.3.2 ἡπ: ομι. (0.4: 00); 4. ῥγοάμεε, 
εγεαίς, δγίηρ ἱμὶο δείπῷ στοιχεῖα....ἐκ τοῦ μὴ ὄντος "παραχθέντα Αὐβί, 
αροΐ.4.τ; δοῦλον γὰρ πᾶν τὸ παραχϑὲν τοῦ παραγαγόντος Πάγμα, Τγίῃ. 
1.7(ΜΜ.39,2768); ΟΆγΥ5. ἠον.25.8 τ ΜΠΣ.().205ΕῈ}; τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα 
“μαγεῖν Ἰα ἄοηι. 8, 5 ἡμ Κονμ.(ο.503Ε)} Ζδομ. ΝΙ τ. οδίϊ. (Μ, 85. 10768); : 
Τύνυ. Τνίη.γ(όϑιτος ; Μ.77.11320); Χριστὸς κατὰ σάρκα ἀσπόρως.. 
παρήχθη ζοβτη. Τπά 10. Ἐ(Αἶ, 88.2245); 5. τοϊμάγαιυ, τπαΐεὲ ἰο  ῆδν 
αἴσαν παρήγαγες ταχέως τὴν θλίψιν (γνβ. ἤοηι.1.3 τῷ 20 ογ(το. 
4210). : 

ΤΟΙ 

«μήπως ὡς 

, παράδεισος 

,“παραγωγεύς, ὁ, ὁπ6 τοῆῦο ὑγίηρε το δείηρ, ογεαίον ὁ τῆς ἀνθρω"» 
πίνης φύσεως π. (ῃχγβ.αςοο"5.3(3.7834); δημιουργὸς καὶ π. (ὐ5πὶ. 
Ιπα, 9 Ρ.3(}.88.1494}; Μαχ.Ξελοϊ ἀν πιττ.6(Μ.4.4000). 

παραγωγή, ἡ, 1. ὑγίηρίηρ Κογισαγὰ 45 Ῥτοοῖ, Ὀῃγγβιἤοηε 0.4 τη 
Κονπ.(0.6368); 2. ἀεντυαίίον, ΟἸδια, ἐγ. ϑίρ.350.0; Μ.0.774}); ΤΡτος, 
Ῥγοεὶ.(Μ.81.2702}8); 3. ὑγίηρτηρ ἵπίο δοίην, ἐγεαίίομ; 8. 6580. ΜΙΝ 
φἴσεϑβ οὐ ῥσγενίουβ ποῃ-οχίβίθησε κτίσις...«ἡ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἐπὶ τὸ 
εἶναι π. ὕγτ, 5.50: ΣΖ(Μ.60.1ο070) ; ἡ τῶν μὴ ὄντων π. καὶ γένεσις Μᾶκ. 
ἐρ.24(Μ.0τ.6000); Ὁ. 5ΠΏΡΙΥ τοῦ ὁρωμένου κόσμου π. Θορῆτ. ΗΠ ριδνη. 
(}1.87.31818}; Μαχ.6}.χδ6(ς77}}; 1α«5ολοί,ἄ.π.1.4(Μ.4.2008); ὦ. χεῖ, 
βοῦτοο οὗ οχίβίθηςε εἴ τὶς λέγει, πάντων τῶν λογικῶν τὴν π. νόας 
ἀσωμάτους καὶ ἀΐλους γεγονέναι... ΟΡ(ς43)απαί,.2(0.227); Η.3. 
2840); ἅ. τεῖ. Ιπο. ἤδη καὶ αὐτῆς [8ς. τῆς σαρκός] ὑπ᾽ αὐτοῦ θεω- 
θείσης ἅμα τῇ εἰς τὸ εἶναι ταύτης π. 0.0), [αεον.84(Ὁ.94.14810). 

παράγωγος, πεδιΐ. 45 5 Ὀϑὲ., ἀεγίναϊίυε; 1. εἴντω, ἀπὸ...τοῦ εἶναι 
καὶ τοῦ ὄντος ἡ οὐσία, καὶ τὸ π, οὖσα ἡ ὕπαρξις Μαχ.5Ξεἰοὶ.ε....2.3(Μ.4. 
400) ;2. οὗ ἴῃ ν"}}} οἱ σοά, Μακχ. Ῥγ»γ.(Μ 01.388) οἷΐ, 5. πρωτότυπος; 
38. ἴῃ 86Π86 οὗ Βι θβθααθηΐ ΘΟΡΥ πρωτότυπον... ἐστι τὸ εἰκονιζόμενον, 
ἐξ οὗ τὸ π. γίνεται [ο.10. ζ.0.4.τ6(Μ.04.ττ69Ὰ}; ΤΠάγιϑιαα,εῤ.2.26 
(Μ1.99.11038). 

παράδειγμα, τό,1. ραϊεγη, οὗ Ὠξάνεηϊν τϑδ!ν Ορρ. εατὶν σΟΡΥ, 
τοί, Εἶχ.25:40 τὸ γὰρ ἐν τῷ ὄρει π. παρενεχθέν... ἰδέα τις ἦν τῆς κατὰ 
τὸν οὐρανὸν οἰκήσεως Μεῖἢ Σγηιρ.5.7(0.62.3; Μ.18. 1008); ὄντα δέ φημι 
τὰ καλά, καθότι ἐκ τοῦ ὄντος θεοῦ τὰ π. ἔχει ΑἸΉ, σε. 4(Μ.25.00); 
7αβιφιλν.4.3(Μ.6.14498) ; προυφεστάναι τὰ πάντα τῶν ὄντων π. ... 
π. δέ φαμεν εἶναι τοὺς ἐν θεῷ τῶν ὄντων οὐσιοποιοὺς καὶ..«προυῴφ- 
εστῶτας λόγους, οὖς ἡ θεολογία προδρισμοὺς καλεῖ Ὠϊοπ, ΑΥ4,».5.8 
(Μ.3.8240); ἐδ.γ.2(869})}; 2. ἐχατεῤῥίε, ἐἰϊμδιγαϊτοῃ, ἴῃ σοη,, Οτοῤγίης. 
2.1.π0{(ρ.222.14; Μ.11.2024); 1(.0γ.2(ρ.299.1τ0; Μ.11.4178); μικρῶν... 
καὶ παρὰ πόδας νουθετούντων π. ῬΙΟΠ.Α].Δρ.Ελι5.}.6.14.24(7130; Μ. 
21.12754}; ΜΟΊΗ..Ἔνη:.2.4{0.19.7; Μ.18.520); τεῦ, τεϊαϊτίοη οὗἉ ΘΠ ΡΘΓΟΥ 
ἴο βιθογάϊπαϊα ϑονθυποῦθ 85. 1]υβίχαϊτίοη οὗ ράρδὴ ἰμθοῖγ οἵ 
ΒΈΡΥΘης δΠπ4 1οββὸῖ ροάβ, ΗΠ ση. Οἰδηκιτο.τα; ἀνθρωπίνοις χρώμενος π. 
18.10.0; οἵ 5ἰτηῖ]θ οὗ ΠΡ δρᾷ τανῦν ἴῃ Τιῃ. ἀοοίσίπο, Επ5.4.6.4.5 
(Ρ.152.20; Μ.22.256Ὰ}; τὰ.. τῆς..«θεολογίας, ἐπέκεινα παντὸς ὄντα π. 
ἐδι(Ρ.154.12; 2574}; 14.6.8.χ.χ2(ρ.72.24; Ν.24.8404}; οὗ Η, σμοβὲ ἃ5 
ῥῆμα οὗ ὅοῃ τὸ...ἐπὲ θεοῦ πρὸς τὴν τῆς μιᾶς ἀπόδειξιν ἐνεργείας λαμ- 
βάνω τὸ τοῦ λόγου π. Ἰ)ιάντα ([Β45.} ἐπ. 5(1.304Ὲ ; Μ.20.722.4}; ἄρα 
γὰρ.. «ἀνάγκη... «τὸ κατά τι πρὸς ὁμοίωσίν τινος παραλαμβανόμενον, καὶ 
κατὰ πάντα τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐοικέναι τῷ π΄; καὶ πῶς ἂν ἔτι μένοι 
λεγάμενον π.; ἔσται γὰρ καὶ τοῦτο πρωτότυπον, τῷ ἀνελλιπεῖ τῆς 
ὁμοιώσεως Τιδουτ, ΗΠ, Ν ἐεὶ.τ.τ4(Μ.86,145328}); οὗ 5᾽πλ18 οὗ 50] δά 
Ὀοᾶν ἰη (μμχβιοίοσυ, ἘΠ εοπὶ. Β.ςεεί.).5(Μ.86.χΣ245Ὰ}; 1.7.7(12480) ; 
οἱ ΠΙυςιταῦομβ ἔτοπὶ βουιρίασε, Οχιργέηο.τ τοίρ,Ζιο.2; Μέ τι. 
2654); Ἐπ5.4,6.1.7{(0.36.16; Μι22.72Ὰ); Ογτ Η εὐἰεοἠ.22..}; ἀπὸ 
γραφικῶν π. πείθεις Ῥ4}} υΟἶνγςιτοίρ.τ20.20; Μ.47.67); 3. ῥμδὶῖς 
«ἤαριε, 1ο.ΤὨἈρβ5 ον, ΒΤ τ.13(0.300.20). 

Ἐπαραδεικτικός, ᾿ηΠ4Π]1οοἰἴησ, ῥροϊμηρ ἰδέ ᾿θᾶν χεὶρ ἡγιάζετο, 
πρακτικῆς ἐνεργείας π. ΟΥΥ ἀρ ττ(1.3078); ἰὰ, ρἰαρη σε. 6(1.958); 
14..1ς.1.1(2.208); νουθεσίαι...τῆς ἀληθοῦς εὐξωΐας π. ἰᾷ, Ὀς.22: 5(Μ. 
6ρ.84τ0). 

Ἐπαραδεισιακός, ΟἹ ῥμαγαάίξε βίου οἷονεὶ π. ἐκπεπτωκέναι ΤΉΏΛΔΥ, 
ϑιυάᾶ,.Ρ}.2.5ο( Μ.ο0.1261Α). 

Κπαραδεισιάς, 46]. ἔετη,, οὐῥραναάίςε, Ἐπιᾶος γρν.1.73(}.85.8364). 
Ἐπαραδείσιον, τό, {16 ραν άεη: ποιήσας ἰχθυοτροφεῖα καὶ π. ἔνδοθεν 

ΤὨΡδη.εὐἰγοη. .22ο(.χοβ. 800); τλεῖ., πα οὗ βονϑσαὶ {1165 σίνβη 
το ῥγαίΐμη ἐριγμαϊς οὗ [ο ΜΌΞΟΠ. νέον π. Ῥῃοι,ἐρά, τοοί( Μ.103.668.4). 

"παραδεισογενής, ραγαάΊξε-δογῃ; οὗ (Ὠτῖβῦ ἃ5 πεν ἀάδηι, Αηδϑῖ. 
Ὄιλεχ τ2(Μ.80.τοῦ4Ὰ). 

παράδεισος, ὁ, ῥαγαάίςε; 
Α.. γεῖ, επ,2:8; 1. κἰτπιατίοη ἀπια ἀεϑοτιρτίοη ; 8. 1ῃ ρθη. ἐκεῖ οὖν 

ἐφύτευσεν ὁ θεὸς τὸν π., ὅπου οὐκ ἀνέμων βία, οὐκ ἀμετρία ὡρῶν. ..οὐχ 
ὑγρότης ἠρινή, οὐ θερινὴ πύρωσις... ἀλλ᾽ εὔκρατος καὶ εἰρηνικὴ συμ’ 
φωνία τῶν ὡρῶν [Βα5.βῥαγαά.2(1.3488Β; Μ.30.648); οἰτυρίοα ἱπ [Π6 
οαϑῖ, ϑεψετ γεαί. 5.6(Μ.ς6,478.); ῬΒΙΠοβῖ, ἤ.ς.3.τοῦ(Μ.65.402Α Ὁ; 
Ὀεγοημα Οσδαπ, οβιίη. μα .10}.2(Μ,88.840); Απαβί.ϑ,φιρ δἰ γ65}.12] 
(Μ.89.7808); ". ἸοσΔΈ ΟΣ. οἱ ξασῖῃ δϑῆστηδα ὅτι... ὁ π. γῇ ἐστιν καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς πεφύτευται, ἡ γραφὴ λέγει...«τὸ οὖν ἔτι ἐκ τῆς γῆς καὶ κατὰ 
ἀνατολὰς σαφῶς διδάσκει ἡμᾶς ἡ θεία γραφὴ τὸν π΄. ὑπὸ τοῦτον τὸν 
οὐρανόν ΤΏΡΕ]. ΑἸ. πμοἰ.2.24(Μ.6.10808}; ὅ π., ὅθεν καὶ ἐξεβλήθημεν 
ἐν τῷ πρωτοπλάστῳ, ἐκ ταύτης ἐστὶ τῆς γῆς προδήλως τόπος ἐξαίρετος, 
πρὸς ἄλυπον ἀνάπαυσιν... τοῖς ἁγίοις ἀφωρισμένος, (ὡς δῆλον ἀπὸ τοῦ 
καὶ τὸν Τίγριν καὶ Εὐφράτην καὶ τοὺς λοιποὺς ποταμοὺς τοὺς ἐκεῖθεν 
προχεομένους ἐνταῦθα φαίνεσθαι τῶν ῥευμάτων τὰς διεκβολὰς εἰς τὴν 
καθ᾽ ἡμᾶς ἥπειρον ἐπικλύζοντας Μετ. γε ς.1. πς(ρ.313.6; Μι,41.11488); 
ὃ δὲ π-, φησίν, “ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολάς". ᾽πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐξ ᾿Εδέμ᾽, 



, παράδεισος 

καὶ οὐκ εἶπε ' κατέβαινεν᾽, ἵνα μὴ νομίσωμεν ἐν οὐρανῷ εἶναι τὴν ᾿Εδέμ. 
εἰ γὰρ ἐν οὐρανῷ ἦν, ἄνωθεν ἂν εἶπε͵ 'κατέρχεται᾽ πηγή ἘΡΙΡΗ αης.58 
(ρ.ὅγιαι; Μ,4.1118); διὰ τοῦτο καὶ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐντίθησιν ἐν 
τοῖς γράμμασιν ὃ... Μωδσῆς, ἵνα μὴ ἐξῇ τοῖς φλυαρεῖν μάτην βουλομέ- 
νοις ἀπατᾶν τῶν ἀφελεστέρων τὰς ἀκοάς, καὶ λέγειν, μὴ εἶναι ἐν τῇ γῇ 
τὸν π., ἀλλ᾽ ἐν οὐρανῷ (Ὠγγ5."ιοη,.13.3 1 65.(4.1034} ποῦ σοι δοκεῖ 
ὑπάρχειν ὁ π.;...οὗ μὲν γὰρ αὐτὸν λέγουσιν ὑπάρχειν ἐπουράνιον 
νοητόν, οἱ δὲ ἐπίγειον αἰσθητόν. ἐμοὶ αἰσθητὸς δοκεῖ ὑπάρχειν, καὶ ἐπὶ 
γῆς" σαφῶς..«τοῦτο βοώσης τῆς θείας γραφῆς ΤΟ Δε5.ΝαΣ ἀΐα],τατ(ῖ. 
48.1τοδο) ; οἵ, ΟἸεια, οἐγ.5.1τ(ρ.374.-24{.; Μ.θ.1008) ; 2. τηδπ πού ογοαιεα 
ἴῃ 1 μετέθηκεν δὲ αὐτὸν ὁ θεὸς ἐκ τῆς γῆς, ἐξ ἧς ἐγεγόνει, εἰς τὸν π΄. 
ΤΠΡΗΙΑμτυμίοὶ.2.24(Μ.6,1ο890); 50 [μα μ8 βμου]ᾶ ἀρρτεοίαϊε {π6 
ἀἰδείοησε δα ἔδασ. τὸ 1οβα π., [Β65.Ραγαά. τοί, 35τὰ ; Μ.320ο.600); 
3. Τηδὴ 8 ὨΔΡΡΥῪ 51ᾶ16 ἴπ ἴξ οοῃίγαβίεα πῊ ἢ Ὠἷβ πέε. αἴζεσ 
ἘΔ1], Οὐ. βεῤοὶ μ απ. 6: τοί .17.2804); Βαβιγαρ. [μμ5.55.τ(2.3070; Μ΄. 
31.10440}; ΟΒτυβ.ἤσηι, 26.2 ἐπ 70.(8.200 4); οἰ ΑΤ ἀταῦ.5(Ρ.6.35); 
4. πεοοβϑὶίν οὗ θο(ἃ 11ξ, δῃηα βριΐαδὶ Ἰπτευρσεϊδ θη τὸν π. νοοῦμεν 
μὲν καὶ σωματικῶς, ἀλληγοροῦμεν δὲ καὶ πνευματικῶς [Βαε5.βαγαά.] 
(1.3508Ἐ; Μ.3ο.680); ἂν μὲν οὖν σάρκινος εἶ...«ἔχεις τὴν ὑπογραφὴν 
ἐκείνην τοῦ σωματικοῦ π. ... εἶ δὲ πνευματικὸς εἶ..«ἀνάβα τῇ διανοίᾳ 
πρὸς τὰ κάλλη τῶν ἀγγέλων, κατάμαθε τοὺς ἐν αὐτοῖς τῆς δικαιοσύνης 
καρπούς 1ῤ.χ2(351Ὸ; Μ.728); ΔΠΘροτίσα] δχερθϑὶθ ποοεβϑιτατεᾶ ὃν 
Ἠδγδβίεϑ, 6.0. ποθ οἵ Αἱ πτοροιμουρμιῖεβ ἀπ Ορμῖῖεβ, θαβεα 
οἡ 11|. Ἔχεσοϑίβ οἵ ρατϑάϊθα βἰοτίθβ, ἀμαβίδιλσα ](Μ.80.0630); θυΐ 
1ἰϊ, ἐχερθβὶβ Ὀρῃε]α ἀραίηδί ΟΠ ρεηϊδίδ, οἱ, ἐδι(οό8.--Ο); αἰδία. θεῖ, 
Ῥᾶτδαϊβε οὗ σεῃ, δηά {πᾶὶ οὗ Ἐζθοῃ.28:12 οὐχ ἁπλῶς π. λέγεται 
οὗτος ὁ παρὰ τῷ προφήτῃ, ἀλλὰ π. θεοῦ. ὁ δὲ Μωσαϊκὸς π. οὐ θεώ- 
νυμος, ἀλλ᾽ ἁπλῶς π. ὅθεν καὶ ὃ... Ἀμβρόσιος, καὶ ᾿]Ιουστῖνος...«ἐν τοῖς 
εἰς τὴν ᾿Εξαήμερον αὐτῶν ὑπομνήμασι τὰ περὶ παραδείσου διεξιόντες, 
μετὰ τὸ εἰπεῖν περὶ τῶν αἰσθητῶν δένδρων καὶ ὑδάτων, καὶ γηγενοῦς π. 
παρήγαγον ἐν μέσῳ τὰ προκείμενα τοῦ θείου ᾿Ἰεζεκιὴλ περὶ π, οὐρανίου 
ῥήματα. ..λέγοντες, ὡς αἴσχιστον...τὸ φάσκειν,- «τὴν μακαρίαν..«τοῦ 
θεοῦ λόγου θεότητα σὺν τῷ δικαίῳ λῃστῇ εἰς..«ὑλικὸν π. εἰσελθεῖν ἰὖ. 
(ο668,0); τινὲς μὲν οὖν αἰσθητὸν τὸν π. ἐφαντάσθησαν, ἕτεροι δέ, 
γοητόν. πλὴν ἔμοιγε δοκεῖ, ὅτι ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος αἰσθητὸς ἅμα. καὶ 
νοητὸς δεδημιούργητο, οὕτω καὶ τὸ τούτον ἱερώτατον τέμενος, αἰσθητὸν 
ἅμα καὶ νοητόν, καὶ διπλῆν ἔχον τὴν- ἔμφασιν: τῷ γὰρ σώματι ἐν τῷ 
θειοτάτῳ χώρῳ..«αὐλιζόμενος" τῇ δὲ ψυχῇ ἐν ὑπερτέρῳ.-.-«-τόπῳ διέτριβε, 
θεὸν ἔχων οἶκον τὸν ἔνοικον. «οὕτω διπλοῦν οἶμαι τὸν θεῖον π΄., καὶ 
ἀληθῶς οἱ θεοφόροι πατέρες παρέδωκαν, οὗ τε οὕτως, οἵ τε ἐκείνως 
διδάξαντες Το.Ὁ), 5.0.2.1τ|}1.04.017.Ὰ}; Μαπίοῃ. περὶ δὲ τοῦ π. ὃς 
καλεῖται κόσμος. ἔστι δὲ τὰ φυτὰ τὰ ἐν αὐτῷ, ἐπιθυμίαι καὶ ἄλλαι 
ἀπάται διαφθείρουσαι τοὺς λογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων. τὸ δὲ 
ἐν π. φυτὸν ἐξ οὗ γνωρίζουσι τὸ καλόν, αὐτός ἐστι ὁ ᾿Ιησοῦς Ἡδροτη. 
Αἀγομτίρ.18. τ. ; Μ.1ο.14454}; 5. τεῦ, ρδγα]] ] βτὴ Βεΐνγοεη ΕΔ} ἀπ 
τεἀθιρίοη ἐν π. ἡ ἀπόπτωσις, καὶ ἐν κήπῳ ἡ σωτηρία... δειλινὸν τοῦ 
κυρίου περιπατοῦντος ἐκρύβησαν, καὶ δειλινὸν ὑπὸ τοῦ κυρίου εἰς π. ὅ 
λῃστὴς εἰσάγεται ντ.Η, οαἰφεἶ..13.10; ἐκεῖνος [50, αι] διὰ τοῦ 
ξύλου ἀπέπεσε, καὶ σὺ διὰ τοῦ ξύλου εἰσάγῃ εἰς τὸν π΄ 18.13.51; 18.1]. 
15; ὥσπερ οὖν ἐν τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ ἡμαρτηκὼς ὁ Ἀδὰμ. ..ἐξεβλήθη τὸ 
δειλινόν, οὕτως καὶ τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ, ὧρα ς΄ τὸν σωτήριον σταυρὸν ὁ 
δεσπότης... «ὑπέμεινεν. καὶ ὥσπερ ἀπὸ τῆς παραβάσεως ἕως τῆς 
ἐκβολῆς τοῦ π΄; πάντες οἱ ἄγγελοι ἠθύμουν σφόδρα... οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ 
πάθους ἀπὰ ρας ἕκτης ἕως ἐννάτης ἡ κτίσις πᾶσα ἐμελανειμόνει...καὶ 
ὥσπερ ἐννάτην ὥραν οἱ δύο ἐξεβλήθησαν τοῦ π. .-- οὕτως καὶ ὥραν 
ἐννάτην ὁ... Χριστὸς κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ ὁ λῃστὴς εἰσέβησαν ἐν τῷ π. 
Οὐςπλ Γπ4ἰορ.2(,.88.1240) ; οὔ ετρλ. ΟΡ ο5».2(}.98.2566); 6. ἜΧερ. 
Οδηΐιτις ταὐτὸν χρὴ νοεῖν τῷ π. τὸν ἀμπελῶνα, καὶ γὰρ κἀκεῖ 
φυλάσσειν ἐτάχθη ὁ ἄνθρωπος τὸν π." ἡ δὲ τῆς φυλακῆς ἀμέλεια ἐκβάλ- 
λει τοῦ π. τὸν ἄνθρωπον, καὶ οἰκήτορα τῶν δυσμῶν ποιεῖ τῆς ἀνατολῆς 
ἀποαστήσασα.. «ἐπειδὴ ἔθετο ὁ θεὸς ἄνθρωπον ἐργάζεσθαι... .τὸν π., τοῦτό 
ῴησιν ἡ νύμφη, ὅτι τοῦ θεοῦ [τοῦ] θεμένου τὴν ψυχήν μου εἰς ζωήν 
(ζωὴ γὰρ ἦν ἡ τοῦ π. τρυφή, ἐν ᾧ ἔθετο ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον...) οἱ 
ἐχθροὶ μετέστησαν αὐτὴν ἐκ τῆς τοῦ π. τρυφῆς Οτ Ν γ5.ἤοη!.2 ἴῃ (απὶ. 
(}1.44.7918---Ὁ); οὔτ. σ(Βόρ0); 7. (ΟτρΘη 50) ἃ5 βζαξβ οἵ 5βο}}5 ψ του 
Βοάϊε5, θεῖοτε ϑαρσγδταυιᾶδης ΕΔ] ἡ νύμφη [53ς. 500]]...ἐκπεσοῦσα τὰ 
Π. τοῦ] π. πρὸς τὴν ἐπίμοχθον ταύτην ζωήν ΟΥ.Ξεἰοὶ, ἴῃ (απὶ, αι τοῖς. 
(Μ.17.280 4}; εἰπὼν [5ς, ΟΥ.] ἐν τῷ π. πρὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχήν 
ΜείΉ.γ65.1.2Ζο(ρ.26ο.9; Μ.41,11378}; οἱ.1δ.2.1{Ρ.229.12; Μ.18.2074}; 
8. Οποβὲ., τς μήτρα: ἔστω, φησί [5.. ϑίγιοιε Μ46505], π᾿. ἡ μήτρα, καὶ 
ὅτι τοῦτό ἐστιν ἀληθὲς ἡ γραφὴ διδάξει ὅτε λέγει" ᾿ἐγώ εἶμι ὅ πλάσσων 
σε ἐν μήτρᾳ μητρός σουΐ.--τὸν π΄, φησίν, ἀλληγορῶν ὁ Μωσῆς τὴν 
μήτραν εἴρηκεν..«εἰ δὲ πλάσσει ὃ θεὸς ἐν μήτρᾳ μητρὸς τὸν ἄνθρωπον, 
τουτέστιν ἐν π., ὡς ἔφην, ἔστω π. ἡ μήτρα, ᾿Εδὲμ δὲ τὸ χόριον, 'ποταμὸς ἡ 
ἐκπορευόμενος ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν π.΄ ὃ ὀμφαλός ἨῚΡΡ.ἤαεγ,6.14 
(ρ.140.88:.; Μ.16.2214}-.32154). 
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Ἡ. ἴῃ τοῖ. ἰὸ βεανϑπ; 1. ἰΔεμεῆςα, 650. Ὀν Ο ΒΕ165 οἴ, τὸν π, ὑπὲρ 
τρίτον οὐρανὸν ὄντα, τέταρτον ἄγγελον λέγουσι δυνάμει ὑπάρχειν Ἰτοῃ. 
μαδγ.1.5.2(Μ.1.4064); ἦραν τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ ἀπήγαγον ἐν τῷ π. 
τῷ ἐν τῷ οὐρανῷ .«4..4πάὲγ.εἰ Μ|.17(0.86.2); ἄνθρωπος ἐν τῷ π.», τῷ 
τετάρτῳ οὐρανῷ, δημιουργεῖται" ἐκεῖ γὰρ χοϊκὴ σὰρξ οὐκ ἀναβαίνει 
ΟἸεσα εχ. Τ μάοὶ.ετίρ. 23.190; Μ.0.684.); τὴν εἰρηνενομένην “Ϊερου- 
σαλήμ.. ἔνθα καὶ ὃ π. ΜαςιΔερ.ἤοη.2ς.7(Μ.34.6720); τεῦ, μο.10120 
οὕτινος ὃ βίος.. «ἀναγέγραπται ἐν τῷ π. τῆς τρυφῆς Ματο, δον, ῬοΥρλ, 
20; οἵ. μέαν πατρίδα ἀνθρώπων, τὸν π. εἶναι λέγων, πᾶσαν δὲ τὴν γῆν 
ὡς κοινὴν τῆς φύσεως ἐξορίαν βλέπειν ΟτΝ γε5ἰαμά. Βας,(Μ.46. 
1074}; ἅν. Τῆι. ἅ.46.8068); 2.. χεῖ, 2ΟΟΤ 12: 2ἴ.: ἃ. Ἰηΐετ- 
Ρτεἰβᾷ 88 ποῖ ᾿δεπυγιηρ π᾿ ὙΠῸ (τὰ πξάνθῃ Βαϊ αββεσεπρ 115 
Ἰοοαϊίοπ οὐ εατίῃ οὐδὲ ὁ ἀπόστολος ὑποτίθεται τὸν π. εἶναι ἐν τρίτῳ 
οὐρανῷ τοῖς λεπτῶν ἀκροᾶσθαι λόγων ἐπισταμένοις. ...δύο ἀποκαλύψεις 
μεγάλας ἑωρακέναι μηνύει, δὶς ἀναληφθεὶς ἐναργῶς, ἅπαξ μὲν ἕως 
τρίτου οὐρανοῦ, ἅπαξ δὲ εἷς τὸν π. ΜεΤἢ.765.1.55(00.313.14-314.4; Μ, 
18,206 4); περὶ παραδείσου πολλοὶ ἀλληγοροῦσιν, ὡς ὅ...᾿Ωριγένης..«καί 
φησιν" οὐκ ἔστι π. ἐπὶ τῆς γῆς" δῆθεν ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ τοῦ παρὰ τοῦ 
ἁγίου ἀποστόλου εἰρημένου ὅτι ᾿οἶδα ἄνθρωπον...κτλ.᾿...οὐ γὰρ ἐν μιᾷ 
συντομίᾳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν π. συνῆψεν...τὸ δὲ μετὰ τοῦ ἄρθρου 
ἑτέρου προσώπου ἐστὶ διαληπτικὸν καὶ ἑτέρου τόπου μεταστατικόν 
ἘΡΙρΠ. ας. β4{}.62.τοῦ, ; Μ.43.1128,0)}; ἐδι5π(ρ.ὅ4.0; 1138); Ὁ. 65 
Ἰ4εη ντηρ [86 ὑνο ταῦτα δὲ ὑπὸ τῶν ψυχῶν [ἀςο. Ογ1.] εἴρηται τῶν 
εἰς τὴν παγίδα τὸ σῶμα, ὡς εἰς ἀγώνισμα, κατενεχθεισῶν ἐκ τοῦ τρίτου 
οὐρανοῦ, ἔνθα ὁ π. Μεῖλ,γέ5.τ.54{ρ.212.18; Μ.41.11484}; τἱ αἰ Πὴς 
1ᾶεα ἐμαὶ 58. Ῥὺ] 5ῃου τα πᾶνε ποατὰ Ἰπεῆδθ]ε νγοσάβ πὶ 8 ἙΑΥΓΕ]Κ 
Ῥαγδάϊβα, νοι ἣς ποαγά πεῖῖμευ ἴῃ βεοοπα ποῦ ἰπ τ τα ἤξανϑῃ, 
Αμαβϑί,β.λοχ, )7(}}.80.0674); δ. 45. αἰβείηος ἔγοταη βαγῖῃ, θυῖ ποῖ 
ἰἀοη θεά νῖτὰ ξανθαὶ, οὗ, τὸ χωρίον ὃ π,,) ὡς πρὸς καλλονήν, μέοος 
τοῦ κόσμου καὶ τοῦ οὐρανοῦ γεγένηται ΤΕἬΡΆ] Απι,  μἰοϊ.2.24(Μ.6. 
10924); οἵ. Ῥαμζεδ. «φρο αὐ ἰστίζιοη σοείμη γα Ρ μ01. 56 6556 δίρηϊῇ 
εαηξ; οἱ γμγϑῶι, ἀοαίμνι ἐδδε πὶ βαγαάίειμ, Ἱτερ ἠα67.2.30.7(}1.7. 
8180) ; ̓ Ηλίας εἰς οὐρανὸν μόνον" Παῦλος δὲ καὶ εἰς οὐρανόν, καὶ εἰς π΄.» 
ἔπρεπε γὰρ τοὺς μαθητὰς τοῦ ᾿Ϊησοῦ, πολυπλασίονα λαβεῖν τὴν χάριν 
Οντ. Η.καἰεοὶ.τ4.26; (οβπι.1 4. ἰοῤ,. 3(ΜΠ.88,168.}); 1Ὁ.5(2970}; ςἶ, ἐξ 
ὧν δηλοῦται ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχειν τὸν π." οὐ γὰρ εἶπεν, ἁρπαγέντα εἰς 
τρίτον οὐρανόν, κἀκεῖθεν καταβάντα εἰς τὸν π." ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἁρπαγῇ 
ἀμφοτέρων ἐμνήσθη. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν μιᾷ συντομίᾳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν 
π. συναπεφήνατο..«φατὲ γὰρ μὴ εἰρηκέναι αὐτόν, καταβάντα, ἀλλ᾽ 
ἁρπαγέντα εἰς τὸν π., ἐκ τούτου ἀποσειόμενον, ὡς ἔοικε, τὰς τῶν 
ἀοιδίμων πατρῶν παιδείας. ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔφη ἀναβάντα, ἀλλ᾽ ἁρπα- 
γέντα, παρὰ τοῦτο ἄρ᾽ οὐκ ἀναβέβηκεν; εἰ δὲ ἀναβέβηκεν ἁρπαγείς, 
δηλονότι καὶ καταβέβηκεν ἁρπαγείς 1 (865.ΝαΖ.ἠταὶ,.τ42(Ν].28,τοϑο-- 
1002); τΡ.τ43(τορ2) ; 3. ϑιρετγίουν οὗ μδανθὴ ΟΝΕῚ ρϑυϑάϊβε ὁ ἐκ 
τοῦ π. πεσὼν μεῖζον ὑπακοῆς ἄθλον, οὐρανούς, ἀπολαμβάνει ΟἸΘΠ. 
ῥ οί, ττίρ.79.5; Μ.8.2204}); τὸν δὲ π. καὶ ὀφθαλμὸς εἶδε τοῦ Ἀδάμ, καὶ 
οὖς ἥκουσςε...οὐ γὰρ εἰς π. ἐπαγγέλλεται εἰσαγαγεῖν ἡμᾶς ὁ θεός, ἀλλ᾽ 
εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν" οὐδὲ βασιλείαν π.,) ἀλλὰ βασιλείαν οὐρανῶν 
ἐκήρυξεν.. .ἀπωλέσας μὲν γὰρ π΄, ἔδωκε δέ σοι ὁ θεὸς τὸν οὐρανόν... 

ἔπλασεν ὃ θεὸς τὸν ἄνθρωπον...καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ π, οὐκ ἐγένετο 
χρήσιμος ὁ πλασθείς, ἀλλὰ διεστράφη. οὐκέτι λοιπὸν ἀπὸ γῆς καὶ 
ὕδατος αὐτὸν ἀναπλάττει, ἀλλ᾽ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος" καὶ οὐκέτι π. 
ἐπαγγέλλεται πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ βασιλείαν οὐρανῶν ὮτγΒ.δόγηι.7.5 1η 
σεπ.(4.ὅϑτα--Ὁ) ; ἃ ἤονι.2.5.2 τη. [0.(8.1450). 

Ὁ. 45 οἷδοε οὔ "ἰξὸ αἴτευ ἀβαίῃ ; 1. ρίαος οὗ Ἰυαρεπιθηῖ, Τ. Αγ. τὸ 
(Ρ.114.:2); ΗἸρρ.απέοῆν.δ4(ρ.44.15; ΜΝ το. 7840); 2. Ἰηςεγηηραϊαία 
βίαϊο, ΏΕΙΕ 5015 οὗ υ8[ αὐγδὶξ σΕΠΘΥΆΙ ΓΟΒΌΓΥ ΘΟ ΟῊ ; ἄρον αὐτὸν 
εἰς τὸν π. ἕως τρίτου οὐρανοῦ, καὶ ἄφες κἀκεῖσε ἕως τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης τῆς μεγάλης ρος. Μος.21(0.20); Ἀβραάμ, οὗ τὸ σῶμα ἐν τῷ 
μνημείῳ, ἡ δὲ ψυχὴ ἐν τῷ π. 4..4πώῶών.εἰ Μ|.15(0.82.11); ποῦ οὖν 
ἐτέθη ὃ πρῶτος ἄνθρωπος; ἐν τῷ π. ... καὶ ἐκεῖθεν ἐξεβλήθη εἰς τόνδε 
τὸν κόσμον, παρακούσας. διὸ καὶ λέγουσιν οἱ πρεσβύτεροι, ...«τοὺς 
μετατεθέντας ἐκεῖσε μετατεθῆναι. δικαίοις γὰρ ἀνθρώποις. .«ἡτοιμάσθη 
ὅ π΄, ἐν ᾧ καὶ Παῦλος ἀπόστολος εἰσκομισθεὶς ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα 
εὐὐκάκεϊ μένειν τοὺς μετατεθέντας ἕως συντελείας, προοιμιαζομένους 
τὴν ἀφθαρσίαν Ἰτοῃ ἤσεν.5.5.1(Μ.7.1135..,8}; οἷ, ῥμίο φηῖμι φμοί 
'βαποΐ φιΐσμε ἀἰξοσάσηίθς ἐκ μας ὑτία ῥεγνπαμεδιμεμί ἦι ἰοεο αἰΐφμο 
ἐπε ἰόγγα βοσίίο, φμθης ῥαγαήίδων ἀϊεῖ! δογερίωγα ἀτυῖπα, υεἰμ τῇ 
φεοάασηι ἐγ τἸομῖς Ἰοοο..ὐδἱ δεβοία απίρμαγμηι, ἴὰ φμο ἀὲ οπημῖδιες 
Κὶς, φίας ἴπι ἰογγῖς υἱάδεγαμὶ, ἀοεραπίμν, ΟΥΟῤγίπο,2εττιδίρ.τοο,3; Μ, 
11.246}; οἴ φηρακὶ,ο(0.294.8 ; Μ.12.10288); ἄγονται γὰρ ὑπὸ τῶν 
ἀγγέλων. .«αἷ μὲν τῶν δικαίων ψυχαὶ εἰς τὸν π., ἔνθα συντυχία... «ἀγγέλων 
ν κατ᾽ ὀπτασίαν δὲ καὶ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ ἱ Ἰυβί φι εἰ γε Ρ.715(Μ.6. 
13114}; οἵδ. 85(1228Ὰ}; αἱ ψυχαὶ τῶν δικαίων. ..ἐν τῷ π΄ ἐναποτίθενται 
οὐ ἄχρι τῆς ἀναστάσεως, ὡς ἐν..-τιμίῳ χωρίῳ ὑπὸ τῶν ἀοράτων δυνά- 
μέων διατηρούμεναι (οπη.Τη, ἴορ.ο(.88,4124}; ΙΔοηεπεά ψ ἢ 



7 παράδεισος 
ΑΡσαμαπιῖβ δόβοῖῦ, Το δν. ττίρ.90.1); ἐδ, 2οί(ρ.τοά4.1}; 111. αε. 
(Ρ.22ο.11); 3. γεγς Ὀοᾶν οἵ ΒΜΨ αὐγαϊζξ σϑβασγθοῖοη ἀπὸ τοῦ 
νῦν ἔσται τὸ τίμιόν σου σῶμα μετατιθέμενον ἐν τῷ π., ἡ δὲ ἁγία σου 
ψυχὴ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ον. ΒΜ 30(ρ.1ο8); ἐδ 4Α8(ρΡ.111); Χριστὸν 
οοὐτὸν τῷ σώματι ἀφθάρτῳ κατασκηνοῦντά σε ἐν .π, Μοῦ, ἀογηιντο 
(Μ.86.332058); 4. Ἔχορ. 1.5.23:43 (ν. λῃστής) ; 8. ἀἰ5ῖ, ἔτοτῃ πεανεπ 
ὁπήνικα μὲν εἰς τοὺς καταχθονίους ἀφικνεῖτο τόπους, ἐν ταὐτῷ -δὲ καὶ 
τὴν τοῦ λῃστοῦ ψυχὴν αὐθήμερον εἰσῆγεν εἰς τὸν π, ... ἅμα μὲν εἰς 
τὰ καταχθόνιᾳ κατιοῦσα μέρη τοῦ χάους, ἅμα δὲ καὶ τῇ ἀρχαιοτάτῃ 
τοῦ πι πάλι» ἀποκαθιστῶσα νομῇ τὸν ὑπεισδύντα τῷ κράτει τῆς 
ἀηττήτου βασιλείας Ἰθυθ δηφασὶ γδίρ.45. 15}1,; Μ.18, 6528); ; εἰ πρὸ 
τῆς ἀναστάσεως οὐκ ἔστιν ἡ τῶν ἔργων ἀντίδοσις, ποῖον τῷ λῃστῇ 
προοσγέγονεν ὄφελος, πρὸς τὸν π. αὐτοῦ τῆς ψυχῆς εἰσαχθείσης, καὶ 
μάλιστα ὅτι ὃ μὲν π, αἰσθητός, οὐκ αἰσθητὴ δέ ἐστι τῆς ψυχῆς ἢ 
οὐσία; ὄφελος γέγονε τῷ λῃστῇ εἰς τὸν πι, εἰσελθόντι τὸ ἔργοις μαϑεῖν 
τῆς πίστεως τὸ ὠφέλιμον...ἔχει δὲ τοῦ π. τὴν αἴσθησιν, καὶ τὴν 
ἐννοηματικὴν λεγομένην αἴσϑησιν, καθ᾽ ἣν ὁρῶσιν αἱ ψυχαὶ ἑαυτάς τε καὶ 
τὰ ὑπ᾽ αὐτάς 7βῖ, γι οἱ γ65}.76(Μ4.6.13178}; Ὁ. δφυδίεά ΨΙῆ 11 τὸν 
π᾿ ««- ἐνταῦθα οὗ τὸν π΄. εἶπεν, ἀλλὰ τῷ τοῦ π. ὀνόματι τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν ὠνόμασεν, ἐπειδὴ γὰρ πρὸς λῃστὴν διελέγετο, ἄνθρωπον οὐδὲν 
ἀκηκοότα τῶν ὑψηλῶν δογμάτων..-τῷ γνωριμωτέρῳ.. ὀνόματι τοῦ π. 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν δηλοῖ (ὨΓγ5.5677.7.5 ἢ σεη.(4.681Ὲ-- 
6824); 65Ρ. Τεῖ. ΟὨγδί πῶς κατὰ ταὐτὸν καὶ ἐν τῷ ᾷδη καὶ ἐν τῷ π. ὁ 
κύριος ; οὗ ζητήματος λύσις ἐστὶ μία, τὸ μηδὲν ἄβατον εἶναι θεῷ... ἑτέρα 
δέ...διὰ...τοῦ σώματος, ἐν ᾧ τὴν ἐκ τοῦ θανάτον καταφθορὰν οὐκ 
ἐδέξατο, κατήργησς τὸν ἔχοντα τοῦ θανάτου τὸ κράτος, διὰ δὲ τῆς ψυχῆς 
πρὸς τὴν ἑστίαν ἐπειγομένης, τὴν ἐπὶ τὸν π. τῶν ἀνθρώπων ἐπάνοδον... 
εἰ δὲ ζητεῖς πῶς ἐν τῷ π. ὦν, ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ πατρὸς ἑαυτὸν παρατί- 
θεται, ἑρμηνεύσει σοι ὅ...᾿Ησαῖΐας... εἶπε γὰρ ἐκεῖνος ἐκ προσώπου τοῦ 
θεοῦ περὶ τῆς ἄνω "“Ιερουσαλήμ, ἣν οὐκ ἄλλην παρὰ τὸν π. εἶναι 
πιστεύομεν, ὅτι ᾿ἐπὶ τῶν χειρῶν μου ἐζωγράφησά σου τὰ τείχη". εἰ οὖν 
ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ πατρὸς περιγέγραπται ἡ ̓ Ιερουσαλήμ, ἥτις ἐστὶν ὃ π΄, 
δηλονότι ὁ ἐν π. γενόμενος ταῖς πατρῴαις πάντως ἐνδιαιτᾶται παλάμαις 
τον γε5.γες.τ(Μ.46.6160--6170) ; ἃ5 Ῥτεβεπξ ἴῃθτα οὐ]ν' ἴῃ 8ἰ5 αοὔ- 
μ6αά, μοὶ ἢ Ὀοαᾶν οὐ 5οὰ]}, Απαβέ.διλοά.τ3(Μ.80.2254); [βες. ΝαΖ, 
ἀϊαϊ.τ453(Ν.38.το003) ; ἔοΥ σϑῆ. Ἔχερεβὶβ οἕΟΥ. 70.32.532(το ; Ρ.497.328.; 
Μ.14.8280); 5. ἃ8 β5[αἴὸ οὗ ἤπδ] Ὀ]185. δέ σθῆθυαὶ Υοϑυσυ ΠΟ ὴ. 
πλασθέντος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ κόσμῳ. ..«δὶς αὐτοῦ ἐν τῷ π. τεθέντος" 
ἵνα τὸ μὲν ἅπαξ πεπληρωμένον ὅτε ἐτέθη, τὸ δὲ δεύτερον μέλλῃ 
πληροῦσθαι μετὰ τὴν ἀνάστασιν καὶ κρίσιν ΤᾺρΡΒ] Απε, μοὶ. 2.26(Ν.6. 
1002}; ὡς οὗ πρεσβύτεροι λέγουσι, τότε καὶ οἱ μὲν καταξιωθέντες τῆς 
ἐν οὐρανῷ διατριβῆς, ἐκεῖσε χωρήσονσιν, οἱ δὲ τῆς τοῦ π. τῆς τρυφῆς 
ἀπολαύσουσιν ἴγεη παν. -.46.1(λ1.7.12228); οὗ μὲν δέκαιοι κληρονο- 
μήσουσι τὴν [510] π., οὗ δὲ ἁμαρτωλοὶ...«τὴν αἰώνιον κόλασιν Δῥόοε. 
απ. ττδίρ.120); ΤΑ͂ρβοε. 70. 2:(ρ.01); 1 τ ιφη ἀπιτοί(Μ, 28,6 0Ὰ); 
6. ϑυχητηδγν οὗ ρϑίσϑις ορ ίοηβ, οἵ, ὅτι μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐν π. 

τῶν δικαίων ἔσται ἡ διατριβή, καὶ ὅτι οὐκ ἐν π., ἀλλ᾽ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
καὶ ὡς ὁ π. οὔτε ἐν τῷ οὐρανῷ οὔτε ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ τούτων μεταξύ.--- 
ὡς ὅ π. ἡ ἄνω ἐστὶν ᾿Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ἐστὶν οὐρανῷ, καὶ τὰ 
ἐν αὐτῷ ξύλα νοερά τέ εἰσι καὶ σύνεσιν ἔχουσι καὶ λόγον, καὶ ὡς ὅ 
ἄνθρωπος μετὰ τὴν παράβασιν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν γῆν κατηνέχθη. εἶτα καὶ 
τὸ ἀντικείμενον, ὅτι ὁ π. οὐκ ἔστιν ἐν τῷ τρίτῳ οὐρανῷ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς 
δίερμ.Ό, ΚΚ ἈΡ.ΡΒοΣ, εοα,222(Μ.103.10930--Ἰορ6Α). 

Ὦ, 85 τεραϊηοά; 1. τἈτοῦρῃ Ομτῖβι; 8. ἰῇ ρεῆ., οὗ, αὐτὸς [5ς. 
ΜΕεβΞΙΔᾺ]) ἀνοίξει τὰς θύρας τοῦ πὶ ΤΟΙιεῦ. 18. το; Αροε. Βαγ.4(0.8).332); 
τοῦ. Μι.6125 ὁ κύριος εἰς τὴν ἐν τῷ π. ξωὴν ἡμᾶς ἀνακαλούμενος, ἐκβάλ- 
λει τὴν μέριμναν τῶν ψυχῶν ΒαΒ.μοη.Ο.ο(2.810 ; Μ.31.3408); ΟΗτΥΚ5. 
μονπιῖ Κοηι. 5:3(2.χ4 5; Ὁ. ΚὨτοΟΌΡἢ Ῥαββίοῃ, 6βρ. τεῖξ. [δ ροοά 
τῃ16Γ (ν. λῃστής) ἀρχὴ ὁδῶν κτισθεὶς ἡμῖν..«εἴσοδον ἐν τῷ π., ἐξ οὗ 
ἐκβέβληται Ἀδάμ, εἰς ὃν πάλιν εἰσῆλθε διὰ τοῦ λῃστοῦ ΑΒ. .}4. 1 
(Μ.2ς.2018); ὅτε ἐξωρίσθη τοῦ π. ὁ ἄνθρωπος, ἐτάχθη φρουρεῖν τὴν 
εἴσοδον φλογίνη ῥομφαία. '“ξητούμενον τοῦτο ἦν: εἰ καὶ τοῖς ἁγίοις 
ἄβατός ἐστιν ὃ π. ..- καὶ εἰ τοῦ π. οὗ ἀθληταὶ ἀποκλείονται...ὃ λῃστὴς .-.- 
μὲν ἀξιοῦται τοῦ π.᾿ ἐπὶ δὲ τῶν ἁγίων ἡ φλογίνη ῥομφαία διακωλύει τὸν 
εἴσοδον ;-.«τοῖς μὲν ἀναξίοις κατὰ στόμᾳ προφαίνηται, τοῖς δὲ ἀξίοις 
στρεφομένη κατὰ νώτου γίνηται τ Νι υββπαγί, 2(Μ. 46. Ὑ12498); Ἀδὰμ 
δὲ διὰ τὴν παρακοὴν ἐκ τοῦ π. ὅ ὁ θεὸς δικαίως ἔρριψε" τὸν δὲ λῃστήν, καὶ 
σὺν αὐτῷ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὸ κοινὸν ἡμῶν ὅλον γένος ὁ υἱὸς εἰσήγαγεν 
Ὀιάνμι. Τγίμ. τό(Μ.320.2370); τὸν π. πεντακισχίλια ἔτη καὶ πλείω 
κεκλεισμένον σήμερον ἡμῖν ἠνέῳξεν. ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ ἡμέρᾳ...τὸν 
λῃστὴν εἰσήγαγεν ὁ θεός, δύο κατορθώματα ἐργασάμενος, ἕν μέν, ὅτι π. 
ἠνέῳξεν, ἕτερον δέ, ὅτι λῃστὴν εἰσήγαγε... καίτοι τὰ χερουβὶμ ἐτήρει τὸν 
πο" ἀλλ᾽ οὗτος καὶ τῶν χερουβὶμ δεσπότης...τιμὴ γὰρ π. τὸ τοιοῦτον 
ἔχειν δεσπότην, ὡς καὶ λῃστὴν ἄξιον ποιῆσαι τῆς τρυφῆς τῆς ἐν τῷ π. 
Ομ γγβ.εγμε.τ. 2(2.404{-- 4058); Ῥτοο] ΟΡ ογ1ττ.τ(Μ.65.7γ848); 170.Ὁ.. 
μον.3.8(Ν δ, 6008); οὗ 1δ,.4.2τ(6208) ; 6. ἘὨχοΌρΡΕ βδογαχηεηΐθ; τεῖ, 

ΤΟΙ2Ζ 
᾿ παράδεισος 

Βαρτίβπι, ΟΥτ. ἢ εαἰεεῖ. 10.0 εἰΐ. 8. ἀνατολή; ὁ γὰρ τῆς χάριτος ποτα- 
μὸς...εἰσβάλλων εἰς τὸν π᾿. ... εἰσάγων εἰς τὸν π᾿... .0 ματα πνεύ- 
ματος ΟΥΝ 55 δαῤι. ἀϊθ.(Μ.46.42ος,Ρ); ἐξώρισας τοῦ π,, καὶ πάλιν 
ἀνεκαλέσω..«-ἐρράντισας ὕδατι καθαρῷ, καὶ τῶν ῥύπων ἐκάθαρας Ἰὰ. 
δαρτΟλν.(Μ.46. ὁοολ); ; τῶν αὐτοῦ 56. θεοῦ] μετέχειν μυστηρίων 
ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἡ τοῦ π΄. θύρα ἀνέῳκται 110. ἢ.8. 7} Ἰό(}{.9ό. 
ἸΟΟ5Β)}. 2. τὨτουρὴ πυμδη νἱτῖιε: νἱγρΊΉ ΠΥ τῆς εἰς τὸν π᾿ ἀπο- 
καταστάσεως... οὐδὲν αἴτιον οὕτως ἄλλο γέγονε.. «ὡς ἁγνεία Μετῆ. 
“)Ρ.4.2(ρ.46.0; Μ.18.888); οὐ πρότερον αὐτὴν ἴβς, Εἶνε] ἔγνω, πρὶν 
ἐξορισθῆναι τοῦ π. ... δι᾿ ἧς τοίνυν ἀκολουθίας ἔξω τοῦ π. γεγόναμεν τῷ 
προπάτορι συνεκβληθέντες, καὶ νῦν διὰ τῆς αὐτῆς ἔξεστιν ἡμῖν παλιν- 
δρομήσασιν ἐπανελθεῖν ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα... ἐπεὶ οὖν τοῦ 
χωρισμοῦ τῆς ἐν τῷ π. ζωῆς τὸ τελευταῖον ὁ γάμος ἐστί, τοῦτον 
πρῶτον καταλιπεῖν... ὑφηγεῖται ὁ λόγος .««καὶ...«τάχα οὕτως ἄν τις ἀπὸ 
τοῦ κόσμου τούτου..«ἁρπαγείη πάλιν εἰς τὸν π., ἐν ᾧ καὶ Παῦλος γενὸ- 
μένος ἤκουσε...τὰ ἄρρητα τ Ν γϑ5.υἱγριτ2 (ρ0.302.15--304.12; Μ,46, 
41310-3]60); τοιαρογάησα, ΒΑ5.γ ΕΗ 51.7(2.208Ε; Μ.31.6418)}; ΤΟΥ. 
ϑευάᾶιογ(Μ.00.6808) ; ορεάϊεηοε, ΓΟντ. 051. ἀϊνιτο(εβ .3730) ;Δτῖντ- 
ἄοτῃ, τ γεουηαν. 2(Μ.46.7640). 

Ἑ. τηεῖ.; 1. οὗ ἀοἂ {πατὴρ τ]οῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ϊ(ησο)ῦ...ὃ π΄ [τῆ]ς 
τρυφῆς Ῥαρ.Ο».(Ρ.431); διὰ (Ὠγτὶβὶ ὁ π, ὁ πνευματικὸς αὐτὸς ἡμῶν ὁ 
σωτὴρ ὑπάρχει ΟἸεπα, οίγ 6. τ(Ρ.423.12 ; Μ.9.2008)}; 44..Μ|.2(ρ.210.2}; 
2. οἱ ΒΜΥ͂ Μαρία...ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ π. Ῥτος].ΟΡ ογοἰαμά. 
ἫΝ Ρ' τίρ.το8.12; Μ.ός, 6811); Μοα.ἀογιτο( Μ,86.3305Α); 10. ἘπὉ. 
εοπεερι ΒΜ τος. οὔ, 1480); ; σήμερον β6. ΟΝ ἀν οὔ [γογταΕ] 8] ἡ 
᾿Εδὲμ τοῦ νέου Ἀδὰμ τὸν λογικὸν π. ὑποδέχεται, ἐν ᾧ τὸ κατάκριμα 
λέλυται, ἐν ᾧ τὸ τῆς ζωῆς ξύλον πεφύτευται 10.) ἀον".0.2(Μ.06.7254}; 
Τηάτ. στιὰ παίν. ΒΜΡ' "(Μ.οδ.6ο6}); 3. οὗ καί ὅσιοι κυρίου... ὁ π' 
κυρίου Ῥε:.5.1.14.2; ΑἸ6Χ.54], Βανη  Ῥυοεῖῃ. 5(4370); 4. οἵ ὈΒύτοῃ ; 
ἃ. ἴῃ ρβῃ., οἵ. ῥίαπίαία εε ων ἐείοοία ραγαάίσεδ τ πος ττρμάο, 
Ιτεπ λαετ.5. 20.2(Μ. 7.1178Ἀ}} τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ὃ πρόσθεν μὲν ὁ π. 
ἔφερε, νῦν δὲ...ἡ ἐκκλησία Με ἐγηιρ.9.2(Ρ.117.14; Μ.18,184Ὰ); ΑἸῇ, 
4γ.1.τ(Μ.26. 138} : ΟΕΗΙΡΡ. ΒΘ αη.᾿ τϑ(Μ το, 6031); καταφυτεύῃ 30, 
οαἰθοξυτηθη]...«εἰς τὸν νοητὸν π. ΟΥΥ.Η.«αἰδοΐ.τ.4; ἰδὶξιτο; Ατήρῇ, 
ἐχεγε. (0.28.1); Οὐ Ν γ88.ἠόηινο ἐπ Οαη|.(Μ.44.0770}; ἘΡΙΡῊ ἐαΡ. δα. 
2(0Ρ.497.2); Μ.42.7760); Ομ γγ5.}οέηἶ!.8.1τ(2.340}); ἡ ἐκκλησία...πι ἐστι 
τρυφῆς, Μ᾿ΚᾺ ἀεία! 64 ἀδβοτιριίοη οὗ ἀἰβεσθπσα Ὀδύννθθη ρασβα δα 
δηᾶ μυτοῖ, Ο τγβ, εαϑε.2(8.630}.); ἐδ,.(8,648); ἃ5 5Βγ τα 0} οὗ Οδυσοῃ, 
ΝΊΘΕΡΒ. ὕτι, δι. 1721. (Μ.86.31454,58); Ὁ. οητογεὰ τπγουρἢ ὈΑΡΌβηη 
ἀναγεννώμενοι διὰ τοῦ θείου βαπτίσματος ἐν τῷ π. τίθενται, τουτέστιν 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ΟΥΞοἰ τ σεη.2:τ3(Μ.12. 1008); ; Ογτ Η εαἰδεῆ.το.0; 
ΓΟ. Ῥδτϑ δ σι δοῦνοεη ΟΠΌΤΟΙ δπα ρατϑᾶ ϊβε ὁ μὲν πνευματικὸς 
οὗτος..«λειμών..-τύπον ἔχειν τοῦ θείου π. μοι φαίνεται. ὃν γὰρ τρόπον 
ὁ αἰσθητὸς ἐκεῖνος... χορός... «μυρίοις... φαιδρύνεται κάλλεσιν. οὕτω δὴ 
καὶ...ἐκκλησίας θίασος Ατηρ ἀον.τ.τ(Μ.30.26Ὰ); Β65.56].0γ.54.τ(Μ. 
8-.36 50); κῆπος.--κεκλεισμένος καὶ π. ἡ ἐκκλησία...π. δὲ λέγω οὐ κατὰ 
τὸν ἀρχαῖον ἐκεῖνον, ἀλλὰ πολὺ ἐκείνου ἀνώτερον. ἐκεῖ μὲν ἐβασίλευσεν 
ὄφις, ἐνταῦθα δὲ βασιλεύει ὃ Χριαοτός Τ(ῃγνϑβ. εαες.τ(β8.634}; ΘΧΟΪα- 
βίου. ἔγοτη Οπυσοῆ σοπιρατεά ἢ ἘΧρυ ϑίοη ἰγοπὶ π., 16.2(648) ; 
Ματῖς. τ. βεδε (Μ.6ς.το258); οἔΜΈτῃ ὅν .9.3(Ρ.117.14; Μ.18. 
1844}; ; 4. δυίμοῦῖβ 80 εαυβῖοά τῆς τνο οἱ,. ἀρχαιότεροι τῶν ἐκ- 

κλησιῶν" λέγω δὴ Φίλων ἃ φιλόσοφος... .καὶ Παπίας... «Εἰρηναῖος.. «καὶ 
᾿]ουστῖνος ὁ ὃ μάρτυς.. ̓ "Πανταίνετός τεὸ 5 Ἠλεξ ανδρεύς ̓ς καὶ Κλήμης ἁ ὁ Στρω- 
ματεύς, καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτούς, πνευματικῶς τὰ περὶ π. ἐθεωρήθησαν εἰς τὴν 
Χριστοῦ ἐκκλησίαν ἀναφερόμενα. ἐξ ὧν εἶσι καὶ οἷ... δύο Καππαδοκαὶ 
Γρηγόριοι Ατιαβί.5.μεχ.7(Μ.80.962.,8) ; ἐδι(οόοο) ; 6. Αἀδτηϊίε ἡγοῦν- 
ται γὰρ τὴν ἑαυτῶν ἐκκλησίαν εἶναι τὸν π. ἘΡΊΡἢ. 4 8}7.52.2(Ρ.313.12; 
Μ. 41.957) ; 5. οὗ βρίτυδὶ 5ἴαϊε ; τεῖ, 5015 οἵ γενόμενοι π΄. τρυφῆς, 
πάγκαρπον ξύλον εὐθαλοῦν ἀνατείλαντες ἐ ἐν ἑαυτοῖς ΤΠ} 10ρ}..12.1; ; Καρπο- 
φορῶμεν τοὺς καρποὺς τοῦ πνεύματος, ἵνα ὡς ἐν π. πνευματικῷ κύριος 
ἡμῖν ἐμπεριπατῇ ΟΥ᾽,ΟΥ.25. 30. 359.3; Μ.τ. 500Α); ἰά. ἄορι. τ. Στ ἐπ 7εν. 
(ρ.1τόντο; Μ.15, 2160); ; τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν...ὡς π. φυλάσσων ἐν αὐτῇ τὸν 
λύγον.-: μὴ ἀκούων τοῦ ἔνδον εἰλισσομένον ὄφεως συμβουλεύοντος τὰ 
πρὸς ἡδονὴν... εἰς τοῦτον τὸν π, εἰσῆλθε Νῶε, τὴν ἐντολὴν φυλάσσων... 
τοῦτον φυλάσσων Ἀβραὰμ φωνὴν θεοῦ ἤκουσε Μᾶς. εξ. κονι.37.1(Μ. 
44.7400,0}; τεῦ, γοφάϊηρ' οἵ βογίρξατο τσ. τρυφῆς ἡ τῶν θείων γραφῶν 
ἐστιν ἀνάγνωσις, π. δὲ τρυφῆς ἐκείνου τοῦ π. βελτίων. τοῦτον τὸν π. 
οὐκ ἐν τῇ γῆ, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς τῶν πιστευόντων ψυχαῖς ἐφύτευσεν ὁ θεός" 
τοῦτον τὸν π. οὐκ ἐν ᾿Εδέμ.. ἔθετο ἐν ἑνὶ περιγράψας χωρίῳ, ἀλλὰ 
πανταχοῦ τῆς γῆς ἐξήπλωσε (Ὦγγβιἤον!.3.1 τα ἄσιρνγῖηε, 3.710}; 
τεξ, ςοπτετη δ θη πειράθητι.. «ἐν περινοίᾳ γενέσθαι τοῦ π. ἐκείνου, 
καὶ φθάσαι... εἰς τὰς αὐγὰς τοῦ θείου φωτός" ἔνθα τὸ φῶς τῆς γνώσεως 
ἀνατέλλει’ ἔνθα ὃ π. τῆς τρυφῆς πεφύτευται {885 «Ῥαναά. τι( 3510; 
Ν .30. 724); : αὕτη [30. παρθενία] ὅ λογικὸς τοῦ θεοῦ π.., ἐν ᾧ πᾶν ξύλον 
ὡραῖον εἰς ὅρασιν, τουτέστιν πνευματικὴν θεωρίαν Ῥτοῖῖ. ΓΡ ογ.6.3 
(Μ.65.725Ὰ}); π., ἡ θεωρία τῶν νοητῶν ἐστιν ἘΜαχιαῤ αἱ, τό2(Ν.0ο. 



παραδεκτέον 

14404}; 6. ταῦ, ῬοΟΙΚΒ ; 8. βουρίυσς ἐν τῷ π. τῆς γραφῆς (Ὦγν5. ἠδ᾽. 
3.1 τ. Αδιῤγίησ (4. 710}; οἵα οἰαί.τ.χ(2.28); ὄντ, 7οιρσοειη, (4.20) ; 
7ο.Μοπιάγρωε Βας. ο(.06.13760) ; Β. 45. ἘΠῚΙ6 οὗ θοοκβ οα Ερυρείδῃ 
ΠΊΟΠΚ5 ἡ κατὰ Αἰγύπτων τῶν μοναχῶν ἱστορία, ἤτοι 5--. 1} 41}. ἡ γη0Ή.. 
ἀτ(Μιόςιμε ; Ρ.1π.}; ἀναγινωσκόντων ἡμῶν εἰς τὸν π, τὰ ἀπο- 
φθέγματα τῶν ἁγίων πατέρων ο.ΜοΒΟμ, ῥγαὶ, 2τα(Μ.87.5πο40}; ἰπ 
να ην {116 οἱ Ρ4]]...} απ5.(ρ.9η.}. 

παραδεκτέον, σ16 τη 5 ΤΥ ρῤγοὶ ἀλληγορικῶς...π. Ἐππι5.1ς.12:30}. 
24.181). ᾿ 

Ἐπαραδεκτικός, γεοεῤίϊυς οἵ, ΟἸδπι.οἰγ,2.4(ρ.12τ.τ6; Μ.8,0488); ἐδ. 

1.3(0.13.23:; Μ.9.4244}. 
παραδεκτός, 1. σεοεερίδα τὸ.. «ἀγνωμον.. μηδὲ ὑφ᾽ ἡμῶν π. Ταΐϊ ογαὶ, 

31(0.31.13; Μ.6.8604)}; Οτιλομι.14.8 ἐπ 76γ7.(ρ.113.12; Μ.13.4134); 
2. σεεερίαδὶς οὐδεὶς τὸ τῶν δεισιδαιμόνων ὄνομα ποιεῖται π. Ογτ.15.5.6 
(2.8008). 

παραδέχ-σμαι, 1. σεοέρὶ; Τ55,ν δέ σοεερ[αδίδ; 8. οἵ Οοἄ αοςσερίϊηρ 
ἴηι ἐπιστρέψωμεν ἐπὶ τὸν καλέσαντα ἡμᾶς θεόν, ἕως ἔτι ἔχομεν τὸν 
“"όμενον ἡμᾶς 2Ο ἴδηι τότ; Ὁ. οὗ τηθὴ δοοερίηρσ ΟΒτιβὲ : ἴῃ τΠ6 ἤδϑἢ 
τῆς τῶν Γαλιλαίων παραδοχῆς, ἣν παρεδέξαντο τὸν σωτῆρα ἐλθόντα 
Οτ. 70.12.πδίος; Ρ.286.5; Μ.14.πο 40); 45 ὅοῃ οἵ (οά εἰς ἑαυτοὺς 
“π“όμενοι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ Ἰάσονος Κορε. 8:4(} ΤΆ τά Ρ.17}; τοῦ ἐν 
ἱΜωὺῦσεῖ θεοῦ ἀκούομεν καὶ τὸν μαρτυρούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ θεὸν ᾿Ϊησοῦν ὡς 
υἱὸν θεοῦ παρεδεξάμεθα τὰ (ΟὙεἶς.5. »τίρ.55.13; ΜΟΥτ. τ26τΑ); ΕἸ5.1ς.12:2 
(Μ.24.τ81}); τοῦτον... αὐτοὶ οὐ παραδεξάμενοι, ἔξω που τῆς ἑαυτῶν 
σωτηρίας ἀπήλασαν γτ. 5.68: 27(Μ.69.11734); οὗ ἀοοερείπρ ἔοτεῖρτι 
σοῦ Σκύθαι μὲν τοὺς Περσῶν, Πέρσαι δὲ τοὺς Σύρων οὐ ενονται θεούς 
ΤΉ, ρέμί.232(Μ,25.458); οὐδὲ πρόσφατόν τινα παραδέξασθαι θεὸν παρα- 
κελευόμεθα Τ]άντη ({Β45.) πη. π(1.317Ὰ; Μ.20.7δοοῦ ; 2. ἀεεερὲ 85 ἃ 
δεῖ τὸ...τῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ κτισθέντων...ἃ μὲν ὡς καλῶς κτισθέντα 
“εσθαι [ῖορΉ.4.2; Ἐπ5,6. 8.1. 17(ρ.78.26; παραδεδειγ- Μ.24.861Ὰ); 
φύσει ἀγαθοὺς καὶ κακοὺς ἀνθρώπους παρεδέξαντο Ὠ1οα. Ῥ-.6:8(.1.323. 
1080}; οὗἨ ὉΠΟΥΌΟΔΙ δοςερίαποε ματαίαν ἀκοὴν παραδεξάμενοι Ταβέ. 
ἀϊᾳ|.8.4(44.6.4038); ΑἸμοπαρ Ἶερ.30.2(Μ.6, 9608); οὗ ἀσοερίδαπος πττῃ 
αἰξοσ ππα οΏ, ΟΥ̓ ῥγήηε.3,1.3(ρ.χργι; Μ.11,2524); 3, γεικείυξ 
τααοἢτηρ, ἴρῃ. ἔρλνοτ; ΟτααἽ εἰς.6.57(0.127.30; Μ.11.13858); τοὺς 
μακρὰν τῆς ἀληθείας δυνάμει τινὶ θείᾳ. ““εσθαι αὐτήν 1}.8,43(ρ.257. 
24; Μ τ τβθοΟ); καλὴ δὲ διὰ τὸν λόγον ὃν παρεδέξατο Ἰὰ.Ξεβοϊ ἴῃ 
(απὶ.ττ4(ρ.}}}}; Μ,17.2568); οἷ. τὸν σπόρον. τῆς αὐτοῦ διδασκαλίας 

᾿“κομένων Ἐλι5.Πσορἢ.14(0.33}.7; Μ.24.680 4) ; 4. γορεῖυα ἂς σα ΠΟ 04] 
δενρίαγε οἱ μάνου... Μωύσέως -«-ὀμενοι τὰς βίβλους Σαμαρεῖς ἢ Σαδ- 
δουκαῖοι Οτ (εἰς, τιφοίρ,του.25; Μ.11.7534}; οὐδὲ γὰρ “πονται [56. 
ΜάατοΟ 65] τοὺς εὐαγγελιστὰς ἅπαντας, ἀλλ᾽ ἕνα μόνον (Ὦγψ5. ογ»η:. 
τη Οαἱ,ττὄ(το, 6670); ἀεεερὲ ἂς απ βοτίανε τοῦτον ἠτιμώσατε τὸν 
νόμον καὶ τὴν καινὴν ἁγίαν αὐτοῦ διαθήκην ἐφαυλίσατε, καὶ οὐδὲ νῦν 
“εσθε Τυί. 4ϊα41.12.5(Μ.6.5008}; τὰς καλουμένας τοῦ θεοῦ διαθήκας 
ἐπὶ συνθήκαις παρεδεξάμεθα αἷς πρὸς αὐτὸν ἐποιησάμεθα Οτ.νΙαν!,12 
(0.11.24; Μ.11.5770); τὸ. «ὅλως πίστει παραδεχθὲν πολυπραγμονεῖν 
οὐκ ἀξῆμιον Ογγτ ποτ. βαξοῖ,.24,..(53,2800}; 5. οὗ ἀοσορΈπρ Ῥιβοπβ; 
Ἀ. ὍΡΟΣ ἰδίξοῖα οὗ ἱπιτοἀυοξίοι τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ᾿Ηρακλῆν παρά- 
δεξαι [κ]ατὰ τὸ ἔϑος Ῥαῤ.Οἠν».(ρ.286); Β. ἔοΥ οἰασοι τλθτη θοΎβ ΒΡ 
τοὺς ἐξ ἁρπαγῆς ἔχοντας γυναῖκας...οὐ πρότερον χρὴ “εσθαι, πρὶν ἣ 
ἀφελέσθαι αὐτῶν ἘΔ.5.6Ρ.τοῦ 44}..22(3.2038; Μ.32.1218); Οὐποὶ. ΑρΡ. 
2.16.2; ῬΗΠοβτῖ, ἀ,διτοτ(Ν 65. 5848); γείαίνι ἂς ὦ τεθηδαν πᾶσιν ἐπι- 
πλήσσει ὡς κακῶς αὐτὸν παραδεξαμένοις ΟΥἐοηῖν ἦμ ΣΟ ον τ 7159 
Ῥ.363); ἴΟΥ Ῥυϊεστηοοά, αὐ Νγοθιν, ΟΥὨ Τἰαιωη. (Μ.46.0264}; 6. οὗ το- 
οεἰνίηρ 45. ἃ ες ἐὰν οὖν, φημί, κύριε, μετὰ τὸ ἀπολυθῆναι τὴν 
γυναῖκα μετανοήσῃ [ἡ γυνὴ] καὶ θελήσῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα ὑπο- 
στρέψαι, οὐ παραδεχθήσεται; καὶ μήν, φησί, ἐὰν μὴ παραδέξηται 
αὐτὴν ὁ ἀνήρ, ἁμαρτάνει..., ἀλλὰ δεῖ παραδεχθῆναι τὸν ἡμαρτηκότα 
καὶ μετανοοῦντα Ἡδετγῃ,»4Δ.4.τ.7γ-8; 7. οὗἨἁ {ππρβ, σώρεϊ, δὲ 
ἰταδίε ἰο ἰὸν οὐ παραδέχεται [35. χρυσός] ΜεῖΠ. τνηιρ. 5. Β(ρ.63.5; Ν.18. 
1128). 

παραδέω, ΡΆ55., δὲ δομηά ὄν, 1 16 φνῖρ οὗ παρεδέθησαν καὶ 
αὐτοὶ [36. οὗ ᾿Ιουδαῖοι] ταῖς τῶν Ῥωμαίων στρατιαῖς ὈΥΤ ἈΡ.ἐαΐ.1.6, 
“22:66(ρ.163.}) ἴοΟΥ παρεδόθησαν, Ονγ.1,..23:1(Μ4.72.0320). 

παραδηλ-όω, 1. ἐπάίεαίς, σἰρηΐν; ἃ. ἄϊγες εν δύο στοιχεῖα τὸ 
Χριστοῦ “οοὔῦντα ὄνομα Ἐλχι5.,(᾽.1.5τ(ρ.22.2; Μ.20.0454); Βα5. μη, ἢ 
2.3(1.240Α ; Μ.20.5774); σημαίνεται... -τοῦται ὙΒατ, γε. οΉ ζ.3(Μ.6. 
12008); 1δ.4(12138) ; Ῥ. ὈΚ ἔα]δα ρτεΐεμοεβ τὰ ὑπὲρ φύσιν τὴν ἑαυτοῦ 
““ὥὧν Ονγ,αὐἄογιτ(τ.χ06)}; 6. ἱπαϊτοσῖν, Ταβέ, Ζέαϊ, τοῦ.4(Μ.6.7248}; 
ῬΘΟΉ ἰο σαν, ΟἾτγβ. ἤοηι.34.2 ἐπ ΜῈ,(7.3018); ὃ καὶ αὐτὸ παρεδήλωσε 
λέγων... 14 ἢονι.1.5.3. ἢ: 2οΥ. (το. 5484); ἅ. ὃν γὰρ οὐἨ επίρτηδ, 
Ῥαταῦῖβ, ΟΝ ν88.0.)7105.(Μ.44.33530); καὶ ἄλλο τι.-.ἠνίξατο,...καὶ γὰρ 
τὴν μετασχημάτισιν.. .παρεδήλωσε (Ὦγνβ.λ0,.3.2 ἐπ Ἠεὗ.(12.26}})} ; 
θηρία...«“οοὔσθαι πλαγίως... «τοὺς ἐχθρούς Ονγ.Ο5.27(3.50 0); 6. ὃν 
5υτη.  5π|, Τβόορητ, Η ἰέμεγρ Ο(Μ.87.3080Ὰ); 2. ἀΐερίαγ, ροΐη! ομΐ, 

1ΟΙ3 παραδοξάζω 

οὶ θη, Βα5. μη. τ (τ 2τοῦ ; Μ.29.5058); ““οὔντος τοῦ τύπου 
τὴν ἀστειότητα Ὀγτ.αὐογ.2(1.80.). 

παραδιατάσσομαι, γσηρέ οπεσε ἴθι οῤῥοστ ον ἅπαξ ὑπὸ ζυγὸν 
εἰσῆλθες, τί παραδιατάσσῃ; ἘΞΡὮΓ..Τ15Ὲ. 

παραδιδάσκ-ω, ἱσαζὺ γαἰϑεῖν, Ιτοηςἤασνοα Ῥτοῦχη. )(Μ:8.4418}; 
(γνβ.ἦονι. 5.2 ἵπι τ Τήν (τι. 575 Ὲ}; ΤΟ γγβ, ῥατελ τ(β,2534) ; ποτὰ μὲν 
συνὼν..«ποτὲ “των Οἠγοη. Ῥαξεί,. ΡΒ. 256(}.92.6298). 

“παραδιδράσκω, 1. 2655 ὃγ, οτεῖὶ, ῬΆᾺ].51}. δοῤῪ.γο3(Μ.86.2:464); 
2. τιγβαςς Δυδὸν..«παρέδραμες ὄλβον 1δ. τοτ2(2τ 584). 

παραδίδω, -Ξ- παραδίδωμι, {στερεητ ον, Ποηι.34(Ν1.86.6οοΒ). 
. παραδίδ-ωμι, Α. γίνε, μβαημα οὐξν ἡ γραφή βα. Αροε. Ρεῖν.] φησι 

τὰ βρέφη τὰ ἐκτεθέντα τημελούχῳ “-οσθαι ἀγγέλῳ ὑφ᾽ οὗ παιδεύεσθαι 
ΟἸεγα, εἰ, 4τ(Ρ.149.1; Μ.0.7170)}; τημελούχοις ἀγγέλοις.. «τὰ ἀποτεκτό- 
μενα “τοσθαι παρειλήφαμεν ἐν θεοπνεύστοις γράμμασιν Με. ἢ. Ἔνη.2.6 
(0Ρ.23.14; Μ.1τ8,57Ὶ). 

Β. ἱεαεῖ, τρεραγὲ ἃ5 Ἰαϑισυοιίοπ, Τυβι. ἀΐαὶ, 4τ(Μ.6. 5648) ; 8.69.7 
(6404); Οτιλοπι. 6,2 τη 767.(ρ.50.2; Μ.13,3250); ὁ “οοὖς μοι τὸν τόπον 
[1.6. ἐχερεβὶβ οὗ βου ρίυγ8] ραββαρε] ἐδ.20. 5{Ρ.184.22; 5124). 

Γ. ἐγαησηηἶ, δαμα ὁ, 85 τταἀϊτθοη ; 1. ραρδῃ τεδοῃίηρ' οὐόντες τὰ 
μυθοποιηθέντα ὑπὸ τῶν ποιητῶν Τυδὶ. Σαῤοΐ,κ4.τ(Μ.6.4ο80) ; τὸ “Ηρα- 
κλείτειον σκότος τοῖς οπουδαίοις παραδεδωκέναι Ταῖ,ογα!.3(ρ.3.17; 
Μ.6.8094); “-ὄντων τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια Οτι( εἰς.8.6γ(0.283.12; 
Μ.τχ.τ6178); ἰγαα! εἰοπα] ἀοοίγίης οὐ ρῃϊ]οβορίοδὶ βομοοὶς, Τυβί. 
ἀἄϊαϊ.5.2(Μ.6.4774}; 2. οΥᾺ] ἰταάδίτίοη οὐ Μοβαῖς [κνν, μαηεᾶ ἄοννῃ 
ἴῃ 5:1 Ὀσαϑβίοι ἔτοση ϑενεηῖν ΕἸάδΘΥβ η11} σοτηχηϊ θα το ψυτϊεἰην δέου 
οβεϑ᾽ αϑϑυτηρίου, Πρ Ἶρη;.3.41; 3. τεῦ, αὐϊ ουϊαῖνε ἐταδ ἴοι 
οὗ μπιβεδη ἰεδομίηρ ἀπολιπόντες τὴν ματαιότητα τῶν πολλῶν... 
ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθέντα λόγον ἐπιστρέψωμεν Ῥοῖγο.6}.7.2; 
διδάξας ἀεὶ [Ξα. ῬΟΙΥΟΔῚΡ]) ἃ καὶ παρὰ τῶν ἀποστόλων ἔμαθεν, ἃ καὶ ἡ 
ἐκκλησία ““ὡσιν Ἰτοῃ ἤσεν.3.3.4(Μ.1.8524}; ΟἸδτα, εγ.1.12(0.35.32; Μ, 
8.7538); τὰ προσφυῇ τοῖς θεοπνεύστοις λόγοις ὑπὸ τῶν μακαρίων 
ἀποστόλων τε καὶ διδασκάλων “"όμενα 1.}.τ6(ρ.73.6; Μ.9.5444); ΟΥ. 
(εἰἶς.4.32(0Ρ.302.12; Μ τι τογό0) ; τεῖ, ἐγαάιξίοι οὗ βου ρευτα, Ἔἐχερεβὶβ, 
Με. νη. (ρ.ὅ1.5; Μ.18.1ο80) ; κίνδυνος ἀφελεῖν τι ἢ προσϑεῖναι 
τοῖς “-ομένοις ὑπὸ τοῦ πνεύματος Β85. ΕἸ γπ.2.8(1.243Ε; Μ.29.5858); 
ΒΕΙΔΡ. αν. 4ο(ρ.58; Μ.18.12240); τοῦ. τνυτϊ τε ἀηα ἀμ  Θ ἢ Δ ροβ- 
το] ὶς ἐσδαϊ τοι τὰ μὲν ἐν γραφαῖς, τὰ δὲ ἐν παραδόσεσιν παρέδωκαν οἱ 
ἀπόστολοι ἘΡΙΡΗ αν. 61. 6(ρ.386.18.; Μ.41.104838); οὐ πάντα δι' 
ἐπιστολῆς παρεδίδοσαν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ ἀγράφως (Ὠγνβιλοηι.4.2 ἐπ 
2ΤΆεσς (11.5328); ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν... Χριστόν. καθάπερ...τὸ τῶν 
πατέρων ἡμῖν παραδέδωκε σύμβολον δγηιδιΟμαὶς(ρ.130.3; Η.2.4ς60) ; 
οὐ δεῖ.. -περιεργάξεσθαι τὰ μὴ παραδεδομένα ἡμῖν 10.}). ζ0.τ.1 αὐἰ(Μ, 
904-180); τὰ παραδεδομένα ἡμῖν διά τε νόμον καὶ προφητῶν καὶ ἀπο- 
στόλων καὶ εὐαγγελιστῶν δεχόμεθα. ..ἐν αὐτοῖς μείνωμεν, μὴ μεταίρον- 
τες ὅρια αἰώνια, μηδὲ ὑπερβαίνοντες τὴν θείαν παράδοσιν 1δ.1.1(702}; 
4. τοῦ. ὑσβά!οπ οὗ ΠΑ ΠΟΠΙΟΑὶ βοσίρζατεβ, δίῃ σγηρ.το,Ζ(ρ.124.1; 
Μ.18.1068}; οὗ ες}. ῥσβοζίςς, Ενι5.}.6.5.24.χ(Μ.20.4028); οὗ Ομ γῖβι 5 
νίδααὶ δρρεάγαηςβ ταρτοδαςοά ἰη ῥίοΐατοβ, εἴο., {70.Π 9ρ. ΤΆΡΑΪ.3 
(Μ 0ς.2480) ν. παράδοσις. 

Ὦ. ἀείίυεν, Ταῖνογαὶ, τε(ρ.17.4; Μι6.8408); τὰ μόνοις ἁγίοις... 
““όμενα μυστήρια τῆς...θεοσεβείας Οτζ εἰς.3.6ο(ρ.254.20; Μ.ττ, 
ΙΟΟΟΒ) ; Οὐ Ὑ παυπν, ρα" Ογτ(ρ.3.2; Μ.το,τος34). 

Ε. ἀεΐτυεν περ, εἶνε; 1. ἴῃ ρεὰ,, Σίν πα. Βανη.12.5) καρδίας 
«εἰπαραδεδομένας τῇ..-ἀνομίᾳ ἰδιτ4.Ὁ; π. ἑαυτοὺς εἰς τὰς ἀκηδέας 
Ἠεττανῇς.3.11.3; εἰς θάνατον “-όναι... «τοὺς ᾿Ιησοῦ μαθητάς Οτ(( εἰς.τ.63 
(ρ.:τ6.0; Μ.1:.77170); ἑαυτὴν...“υόναι... ψεύδεσι λόγοις Οτ, Ταύτῃ. 
}απ.ΟΥγ.13(0Ρ.30.0; Μ.1το,τοϑ80); θανάτῳ διὰ παιδείαν παρεδόθη ΜεΙΉ. 
γε5.2.τϑ(ρ.368,1τ7; Μ.18.,313.}); 2. οἱ (Πχίβὶ παραδοῦναι τὴν σάρκα εἰς 
καταφθοράν Βαγη.5,.1; 3. ἐχεν, Εοπλ.1:24, Ρχοθίοτη οἵ ἔγχεα νὴ} 
Ρτεδεπεςεαᾷ Όν 'παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς... εἰς ἀκαθαρσίαν᾽ ἀἰδοιι5θεά, 
Οτσγ. 2οίρ.386, τῆς; Μττ. 5370 8.); οὐκ εἶπεν, ἐπειδὴ παρεδόθησαν 
ἐπληρώθησαν, οὔτε μήν, παρεδόθησαν πληρωθησόμενοι, ἀλλά, πεπλη- 
ρωμένους παρέδωκε τουτέστιν ἀφῆκε, γυμνώσας τῆς ἑαυτοῦ βοηθείας 
[5:4.ῬῪὲ].ἐρ}.4.50(Μ.78.1117Ὰ); τὸ παρέδωκεν ἀντὶ τοῦ συνεχώρησε 
τέθεικε ΤΏΙ Κονι.τ:24(3.25); ἢ τάχα ἑαυτοὺς παρέδωκαν ἐπειδὴ 

᾿ τοῦτο ἐπεθύμουν Οεοιπ.. ον. :24{ρ.423.1). 
ΠΕ, παπᾶ σνεν ὃν ἱγεαξίονγ, ὑείγαν ; τεῖ. Ὁ τῖδῖ, Επ|5.4.6.10.1(0.452. 
6; Μ.22.728.Ὰ}; Ογτ. Η εαἰφελ..2.1; τεῖ, ῬΟΙΨΟΔΥΡ περιέμενεν γάρ, ἵνα 
παραδοθῇ, ὡς καὶ ὃ κύριος Μ.οΡοΐγε.1.2. 

σ. ρημηεηά παρέδοτο ἡμᾶς τῷ θεῷ ΤΟ Μας. Β(Ρ.165). 
ἐπαραδικάζω, ῥεγυενί 75 }ε6, Οἤγον Ῥαςξεῖ.Ρ.3οτ( 1.92.7514). 
Ἐπαράδικος, μην έοις, Το. Ἐπ πος τ(Μ] 96, τοο4Α), 
παραδιοικέω, 1. »ρπαηασέ οὐδὲ διοικεῖν ἡμᾶς, ἀλλὰ π. ἀξιοῖς 

ΘΠ 65.6}. 57(Μ.66,13068); 2. δὲ γε άϊσξονισ, ἰδιχο3(Μ.66.1476}). 
παραδοξάζω, ἴ. ρ455., σῤῥέαν εἰγαηρε ἀλλ᾽ εἰοὶν οἷς καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς 

ὁ τόκος ἴβο. οὗ (ῇγΙ5Ε] παρεδοξάσϑθη Οεῖπα. ΟΡ ογ.2(Μ.08.260 0); 



παραδόξασμα 

2. ἀϊκογεατ παρεδόξασε κύριος τὰς ἐπαγωγάς Μαγίη,.ερ.3(ΜΡ},.8). 

1054}. 
ἡπαραδόξασμα, τό, εἰγαηρε αρῥεηίηρ, »παγυεῖ; οὗ ἴγο., σα. ΟΡ 

ογ.2(Μ.98.260}). 
παραδοξασμός, ὁ, «ὐοηάόν, φίονν ἐν τῷ π. αὐτοῦ, κατὰ τὸν Σύμ- 

μαχον Ἐπ8. Ρε. 45: 4«(Μ. 22.4080, ΟἸΧΧ κραταιότητι), 

Ἐπαραδοξοποι-έω, 1. τοὶ πεγαείες ; οἵ σοα ὡς εἴωϑεν ἐν γενεᾷ 
καὶ γενεᾷ π. ἘΡΙΡΗ σον. 68.6(ρ,146.31; Μ,42.1930); τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς 
“οὔσης τὰ θαύματα (ὨτγΒ. χρη εκ ιτα(ς, 4004); τὰ εἴδωλα... 
οὐδὲν εἶχον. ὅμοιον τῷ “-οὔντι θεῷ Αἴμ ἐχΡ.5.11τ3:4(Μ.27.4604); οὗ 
Ομβί “ὧν ὡς θεός Ἐλπι5..6.4.1τΡ.169.8; Μ.22.28τ0); 1δ.0.τ6(Ρ.438. 
31; 1Ο8Α); Οβιγγβ,ἤοιρ.29.1 ἡ Μικ] 3420; ; 1δ.68.,2(672Ε); 2. τυογὰ 
ἡπαρὶς μάγος.. “ἄνθρωπος... «“πῆσαι βουληθείς, ἐπ᾿ ἀνδροφονίας τε καὶ 
ζωοκτονίας.. «πρότερον ἵεται Β45.561.0. 1 ἠδοί τ( ὃς, κ 400); 8. Ρά55., 
λαρῬόηῃ εχ γαογαϊμανν, ῬΏΠοβΙ. ἀ.6.7).8(Μ.6ς. 5458). 

Ἐπαραδοξοποιΐα, ἡ, 1. τοοηάσν- ΘΟΥΒΙΉ ; οἵ Ραρδπ. τβο]εβ, Ἐλ5. 
}.ε.4.π(ι390; Μ.21.2440}; πάντων ὁρώντων τὸ θαῦμα ἐγένετο, καὶ μετὰ 
πολλῆς τῆς π. (ῃγγθ,ἑοηι, 6 6.1 τ. 70.(8,3058); ὙΠΑΥ ΜΟΡΒ. 4.0:] 
(Μ.66.2000) ; τεῖ. ἔχοάι παραδοξοποιΐας... ἐπίδειξις τῆς πανσθενε- 
στάτης δεξιᾶς Ογτ,15.4.5(2.7110}; ἥκει καιρὸς παραδοξοποιΐας τοῦ 
κρείττονος Ν1].6}}.3.2(44.79.3640); 2. τεῖγαεῖδ» τὰ ΟΤ, εἰ. οἵ Μοβεβ, 
Ἐπ5.4,6.3.2(0.07.25; Μ.22.1600); ἴῃ ΝΊ ἀπά αἴζεγ: ψῃν ἰποβε οὗ 
Ομσθὲ Κορὲ τη Βθουηαβ εἰ ὡς ἐν ἀληθείᾳ θεὸς πάντα ἐνήργει, 
ἠγνοήθη ζἂν» ἄνθρωπος γεγονεύς ΟΥ̓ 7.53 τ: [0.(0Ρ.527.12}; αὐτὸς... 
ψιλῷ ῥήματι καὶ ἐξουσίᾳ θεραπεύσας, ἔδειξε διὰ τῆς π. ὅτι καὶ τοῦ 
σαββάτου κύριος ὑπῆρχε ΤΌΤ. Ηεταςὶ, ἤν. .0.1:23(0.265.17) ; ΌγνΗ. 
εαἰδεἢ.22.2; Ῥογζοστηθα Ὀγν [ΟΠ Ονγευβ οἱ (ῃσβε τὰς ὑπὸ τοῦ Φιλίπ- 
που δυνάμει θείᾳ τελουμένας.. .π. Ἐυϑ.1.6.2.1ττ(Μ, 20.1278}; 1.2.3.2 
(1444); : παραδοξοποιΐαι τοῦ θείου χαρίσματος 1Ὁ.5.3.4(45Ὰ}}; οἱ Ἔχοξὶο 
Τα ΡΊΟΔ ἢ 5 παραδοξοποιΐαι τοῦ Βραχμᾶνος 14. ϊεγοοί, 23(526Ὰ; Μ. 
22.8208}; τ ΤΠ 5 σοπίχαβιρα ψΠ} (τ βε 5. πῶς βοηθοὺς δαίμονας 
ἐπεκαλέσατο ἐν ταῖς π., ὁπότε εἰσέτι δεῦρο πᾶς δαίμων. .«τοῦ "Ϊησοῦ 
τὸ ὄνομα φρίττει; Δ,(.6.3.6{(0.130.4; 2330); 2. αἰυῖπα τηγϑίεῦγ, οἱ 
(ταοπχίουι τὸν... δεσπότην ἐπὶ τῷ τοιούτῳ σκάμματι καὶ π. ἑστῶτα 
ἘρΙΡΒ. μαςγ. 69. δοίρ.Ζετ το ; Ν1.42.3048).. 

παραδοξοποιός, 1. Δ6].:; 8. ἀοίηρ ὠμεχρεοίοά ἰμίηρε, Ογτ.1ς.3.4 
(5.4000); Ὁ. τυογείηρσ τοομάργε; οἵ ἀοά, 1} 4]. ἐογιοη.8.2ο(ρ.4τ.0; 
Μ.34.11400); ὃ π. θεοῦ λόγος Ἐππι5..,(ὐτίρ.228.16; Μ.20.13848); π 
δύναμις 14.1ς.7:τ2(Μ.24.1228); ΑἸἰῃ κεη!,44(Μ.,25.880); θείας τινὸς 
καὶ πι δυνάμεως (Ὠγγβ.λ01.0.1 τ ΜδΠΓ,(7 τατΑ}; οἷ. τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
τὴν π. διὰ Μωῦσέως προστησάμενος Ἐλι5. [5 Ἰτ:ττ(1768}; οἵ ΡοψΕΥ,. 
οὗ Ομ σῖβε, 14.4.6.3.7(0.144.22; Μ.22.244Ὰ}; 14..6.1.13.1{Μ.20.1208}; 
ὉΙΔΉΒΤ 66 το Πὶβ ΓΟ] ον 5, 1Ὁ.3.24.3(2648); σ. ἡπαγυείίομς τὰς ὑπ᾽, 
αὐτοῦ πραχθείσας π. ἱστορίας Ἰ4.4,6.3 ἀτα.(ρ.03.9; 164); 2. 85 δι 8.; 
8. τορνμἰογ-θογκεν ; 50 βοτὴβ γορατα ἢ (Ὠτιβί, ὕντ. [0.3.4(4.2904Ὲ)}; οἵ 
θεν }} 5. αἰβοῖρ]εβ, Μϑολερ.ραϊ, 24(λ1.34.8680) ; Ὁ. ΦΟΉΪΗΥΟΥ τῶν ἐπὶ 
σκηνῆς π᾿. ΝῚ Μ]αρΉ. 65 (Μ.79.10578). 

παράδοξος, θαΥΤΉΝ Ῥβονηι ἙοΉΡΗΘΗ ὀαῥενίθησε ΟΥ ῥεϊϊεῇ; ; 1 τοτίῇ 
ΤΌΡΟΉΡ ῥεἰϊεῖς οἱ π. τῆς Ἀρείου θυμέλης μεσόχοροι τὸ μὲν ἁμαρτίαν 
πεποιηκέναι τὸν Χριστὸν φράζουσι Ἐπ. Ῥότφ. 92; Μ.18. 6928); 
2. ῥεγοπά γΒΩΣΟΉ ὅπως τὰ π. ἡμῶν ταῦτα νοήσαντες, εἰ δὲ μή.... ἔτι 
γὰρ καὶ παραδοξοτέρους δοκοῦντας ἄλλους λόγους ἀκούσετε Τυδῖ.4ταϊ, 
48.2(Μ.6.557.--Β}); π᾿... τις. .ενκαὶ μὴ δυνάμενος [30. λόγος] ὅλως ἀπο- 
δειχϑῆναι 18.48,τ(ς80Ὰ}); τῆς π. ἀπὸ ἁγίου πνεύματος συλλήψεως ΟΥ. 
τη 1.22(Ὁ. ὅ8. 22; Μ.1. 721Ὰ)}; ; τῇ π᾿ γενέσει τοῦ ᾿Ιησοῦ 1δι(ρ. 83. 22: 
Μ.1.6.};} πιὸ... ἡ ἕνωσις γέγονεν..«κὴ τοίνυν ζήτει λόγον τῶν ὑπὲρ 
λόγον γενομένων ἸΤδαοί, Αποιοαρ. ον Α(Ν. 71.1317}0)}} ἢ μονάδα.. “ἐν 
τριάδι καὶ τριάδα ἐ ἐν μονάδι προσκυνοῦμεν π. ἔχουσαν καὶ τὴν διαίρεσιν 
καὶ τὴν ἕνωσιν Ταβῖ. πηρ.φ 1 εἰ 0. Ἐναρτ, ἦ.6.5.4(ρ.το8.10; Μ.δ86. 
27068); ἀσυγχύτως ἡνωμέναις [30. ὑποστάσεσι] καὶ ἀδιαστάτως διαιρου- 
μέναις" ὃ καὶ π. 70.}). [.ο.1.8(}1.04.8004}); 3. Ἡπεχρεείθά, πουεὶ π. 
ἐπιδείκνυνται ἴ5ο, ΟΣ ΞΈ18}5] τὴν κατάστασιν τῆς ἑαυτῶν πολιτείας 
Ὀϊορη.5.4; τὸ π΄ καὶ ἐκβεβηκὸς τὴν συνήθειαν Ογτ..7ο.13.6λ(δο ; Ρ.296, 
22; Μ.14.5218}); π. τὸ γέννημα τοῦ χειμῶνος ἴ(.Ξεἰοὶ, ἴῃ Οαπὶ. 6: τοταὶ 
(Μ.17. 280Α); ἢ ΟτυΒ5. μονπ.2.1 ἴῃ “ει ρνίηο, (4.600); εἰθισμένον αὐτοῖς 
[56. τοῖς “Ἑλλησι] τὰ π. θεοποιεῖν ῬῃΠοΞῖ.ἢ.6.3.1τ}].6ς.4074}; πάντας 
ἐκίνει τὸ...π. εἰ καὶ τὴν πίστιν οὐκ ἔφθασαν ψιοι Με .8: 27--οίρ.245. 
24); 4. αὐδερίδιην τὸ π. τῆς ἐπιβουλῆς αὐτῶν ΟΑἸΕΣ.ἐρ.ἀρ. Δἴ ἀροΐ. 
5εςιτοίρ.95.20; Ν΄.2:.2650); Ομσγβιλοηῖη Μ|ὶ.26:30(3.190); ΡΕταβ8 
τὸ δὲ παράδοξον απ τοβαὶ ἰς οἰγαηρε, ἘΗΥΡΥΣΊΗΡ,...,) ΑἸΒ ἀδεγ.3(ρ.3. 
12: Μ.25..428᾽ (420)0); 1.6}. ϑόγαῦ. 8. {Μ. 26,6258Β); οομαρ., ἰ4,ἐῤ. 
Αἀεῖρῖ: 3(Ν1.26.10678}; σοτρ. τὸ δὲ πάντων παραδοξότερον τοῦτο ἦν, 
ὅτι Ἐναρτ, ἢ. 6.4.20(0.177.26; Μ.86.27538) ; ΞΌΡεη]., ΑἸΩλ.γ.2(ρ.184. 
6; Μ.2-.6ο60); 5. σιϊγαρμίοτιΣ, ΟΥ.(δἰς5.4.8ο(ρ.350.}; Ν.11.11520}; 1δ. 
τ, ΒΡ. 8,23} 11020}; τοῖς τ. τοῦ ᾿Ιησοῦ ἔργοις 18.7.5 4{0.204.24 ; Τ5008); 
πδαΐ, 85 5 ῦϑι., τρίγασμίοης ἐἰαγαεὶεν τῷ π. ἐκπλῆξαι καὶ βιάσασθαι 

ΙΟΙ4 
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παράδοσις 

τὸν ἄνθρωπον (οτῃ. [γν.2ο(ρ.217.14); ΕἸΡΡ.ἐαδν.4.36(Ρ.ὅλ.0; Μ,τό, 
3ΙΟΖΑ); πεπος τγαεῖε; οἵ. Ομ τῖβέ, Οτιεἰς.8.ο(Ρ. 227.24) Μ.11.15324}; 
Βας, ἤεχ. 8. κι. ἸόᾺ; Μ.29.1778); ὅτι μὴ κατὰ γοητείαν ἐνθέῳ δὲ ἀρετῇ 
καὶ δυνάμει. τὰ π΄ διεπράξατο Ἐλ185,(.6.3 ἀτρ.(Ρ.93.10; Μ.22.164); τὸ 
τῶν πέντε ἄρτων π. ἘΝΙΪ, ῥεγίςί.ττ.20(Ν.70.9324}; Ὀγτ. {.ε.9:42(Ρ.85. 
; Μ.72.6578); ἀμείνων εἰς γνῶσιν τὴν τοῦ θεοῦ ἡ τῶν παραδόξων 
ἐπίδειξις τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ τῆς ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ, χρῆναι δεῖν 
ὑπολαμβάνω..«ἡμᾶς ἀοκνότατα λέγειν 14. [0.0(4.779Ε); θεῖος λόγος... 
ἐκτελεῖ τὰ π. ίοιΜε.8:238.(0Ρ.344.13)}; Περοβθαιν [ῸΓ ΔΡΟΒΕ 65 ἴῃ 
{πον νοῦ οὐκ ἄν..«χωρὶς δυνάμεων καὶ π. ἐκίνουν τοὺς. «ἀκούοντας 
Οτι εἰς. τ δ(ρ.ο6.2 ; 7440); οὗ τη ϊΓΆ 0165 8.5 5|015 ἔδωμεν τὸ π. σημεῖον 
[3ς. ῬΒΟΘΏΙΧ] τὸ γινόμενον ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς τόποις ΤΟ ἰδηι.2 5.1} ΟΥ 
7ο.τ2.δᾳ(δο; Ρ.296.30; Μ.14.5218) οἷΐ, 5. αἰσθητῶς; εἰ-. «σύγχυσις 
φύσεων ἐποίει τὴν ἕνωσιν, οὐκ ἦν θαῦμα τὸ γεγενημένον᾽ νῦν δὲ σημεῖόν 
τὶ καὶ π᾿ δείκνυσι ΤΠπάοῖ. Αποιεαροεγ»ι, 4(21.77.1320Ὰ}; 1π ΡΑΥΑΡΏΤαβα 
οἱ 10.2:τι ταύτην ἀρχὴν ἐποίησε τῶν π- ὁ ᾿Ιησοῦς Ἐλι5,ἢ.6.3.24.1τ(Ν], 
20.265); 6. πεῖ. 65 5108, 85 {.ἴ,, ϑαγαάοχ τινὰ δόγματα παρὰ τοῖς 
Ἕλλησι καλούμενα π. ΟΙ. 7.0.2. τό(το; Ρ.72.20; Μ.14.1410}; :Ὁ.20.34 
(Ρ.371.32,33:; 6490); ; ἐπιλυόμεθα τῷ π. Τ] εοηΐ. Β.56εἰ.7.0(Ν1.86.12490) ; 
7. οματηρίοη π᾿. ἀγωνιστῶν Οταπανὶ τϑί(ρ.16.26; Μοῖι. 5858); ἔρ. οὗ 
γΛΔΥΥΥ5 τῶν ὡς ἀληθῶς π. τῆς θεοσεβείας ἀθλητῶν Επ5...ε.8.7.1(Μ. 
20.1568); 80 Ρ6ΓΠ. τὸ μὲν π. [Ὁ σίονοιι5], μηδὲ δέχεσθαι ταύτην [30. 
ἐπιθυμέαν πονηράν] ἀλλὰ σβεννύναι, εἰ δὲ τοῦτο οὐ δυνατόν, κἂν παλαίω- 
μεν καὶ διαπαντὸς κατέχωμεν (Ὠγγβ.ἠ07.22.5 τὰ ἘΡἢ.(αΥ.1]2Ὸ). 

Ἐπαραδοξοσημεία, ἡ, τπἰγασμῖσιδ δῖρπ, ῥογίεη καὶ οἱ βέβαιοι τὴν 
πίστιν ταῖς π. νευρωθεῖεν εαἱ, Αβροε.τθ: 3(0ρ.411.19). 

παραδόξως, 1. μρπεχρεείοαϊν, Ἐλιδ.ἢ..6.6,3. (ΜΝ .20,5288); ῬΠΙοΒῖ. 
ζοντο Μ.6ς.4648); 2. ραγαδοκχιεαίϊν ἵνα τ. εἴπω ΟτοΟεἰς.8.42(ρ.2ς7. 
12; Μ.ττ.15808); 3. γηγασμίομεῖν ; τοί, ᾿Ἰαβαδηος ἔτοτῃ οα μΙρῃ, ΟἸδπι. 
5!ν.6.3(0ρ.444.4:; Μ.9.2448); ἀἰνὶπα ΟΠπιρτέβθηςα [ἢ ογραιϊίοη, ΟΥΥ. 
ἐϊπιὲς.6(5..44.Α); ΟἸτιβεβ μόνε, Αἰδιεῤ,δένγαρ.4.14(Μ.26,6574); 
Τομβῇ 5 οσάβαὶ, Οτ,εἰς.7.57(ρ.2ο6.23; ΜΟΣτ ἼςοΙΟ) ; {πε εβοᾶρε ἴτοτη 
Ἐρνυριὶ, Ονγυ Η  εαἰφε.το.2; Ογτ. ἄρ. ](3.2128)}; Ἰηνϑίεσν οἵ ἴπο. 
πατρὸς υἱόν,..-πάσης γενόμενον ἥττονα βραχύτητος π. ΤἹΜειΠ ὅγε. 
εἰ ἀπη.τ4(Μ.1τ8.3818). 

παράδοσις, ἡ, Α. μαπάϊηνσ οὐεν, ἀεϊένενν, ἕξῆος ἐδασμῖηρ οοῖι- 
ταλϊ δα τὸ ἃ ΡΏΡΙ; 1. οὗ τεδομίηρ ἴῃ βϑη., Ουιλονι,ό.2 τι ἐγ (0.50. 
4; Μ.13.3284); τῆς εἰς τὴν πίστιν π. ΟΥΥ Η εαϊδεῖ!,.4.3; Β85.5}27.35 
(3.290; Μ.32.1224}; 2. οἵ ἰεδοῃληρ ὈΥ ΕΧάμρ]6 π, τὴν διὰ τῶν ἔργων 
φησί' καὶ κυρίως ταύτην ἀεὶ λέγει π. (Πγνβ. ἤθη. 5.1 1. 2ΤΠοΣς (αι. 
5388); τ Μαρ ἠταϊ.([γ.Ζ4ο}.}2.12(ΜῸΡῚ,.66.1ς 50); 3. οὗ βορίυτγαι 
ἀοοσέτμης πεπίστευται γὰρ ἔκ τε τῆς κοινῆς ὑπολήψεως, καὶ ἐκ τῆς τῶν 
γραφῶν π. στο Νυβ85.σπέρ: εἰ γες.(Μ.46.72Ὰ}; τὰς...«ἐκ τῆς..««γραφῆς .-- 
ὑποθήκας ξξεστιν...ἐξ ἀμφοτέρων τῶν διαθηκῶν ἀναλέξασθαι" πολλὰ 
μὲν γὰρ ἐν προφήταις καὶ νόμῳ, πολλὰ δὲ ἐν εὐαγγελικαῖς τε καὶ 
ἀποστολικαῖς π. πάρεστιν..«λαβεῖν Ἰὰ υἱγριτα(ρΡ.207.21; Μ.46.3604); 
Ογτ.ἷς5.ς δ(χιροοοὺ; τὰ παραδεδομένα ἡμῖν διά τε νόμον καὶ προφητῶν 
καὶ ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν δεχόμεθα... μὴ...«ὑπερβαΐνοντες τὴν 
θείαν π. 70... ξο.χ.χτ(}1.94.7924); 4. οὗ ΟΞ; 5. Ἰηϑετατίοη οἵ 
Θυοματῖδι, Τμάτιεγαν.τ(4.26) ; ̓ ατγοῇ.  αφελ 6(Μ.86,23970). ᾿ 

Β. ἐγαμοηϑοῖοη, μαπαάΐη ἀσιυη, ἄδηοὸς ἐμαὶ τολῤίεῖ ἐς γεσεῖυοά, 
ἐγαάηον; 1. οὗ Ὠϊδίογιοαὶ τυδα! το κατὰ τὴν ᾿Ελλήνων π, οὐδ᾽ ἱστο- 
ρίας τις ἦν παρ᾽ αὐτοῖς ἀναγραφή Ταῖ.ογαὶ,3ο(0.20.2ς; Μ,6.8818): ὁ 
δὲ Ρωμαίων βασιλεὺς (ὡς ἡ π. διδάσκει) κατεδίκασε τὸν ᾿Ιωάννὴην ΟΥ̓. 
εονπ τη ἢ7|.π6.6(ρ.486.}; Μ.13.1385Ὰ}; Διονύσιος... -περὶ τῆς ᾿Ιωάννου 
ἀποκαλύψεως εἰπών τινα ὡς ἐκ τῆς ἀνέκαθεν π. τοῦ αὐτοῦ μέμνηται 
ἀνδρός Ἐπι5.᾿..6...28.3(}}.20.276.Ὰ}; οὗ τοιη!η]βοςησεβ Πα ηἀ θα ὁ ἴο 
Ῥαρίδβ ὃν Αυϊβείοη δπα Τομη της ἘἸΔΟΥ, 1ὁ.3.30.γ7(2070) ; οὗ {τ ΠἸΟῈ 
οὗ Ἰαΐεσ δοϊνιιε5 οἵ τπ6 Ὑ Μεῖνς, ἐῤ.3.1.τ(216Ὰ}; οὗ ΤΕ ΠΙΒοΘΏ (65 
οἱ “] ἀουβ᾽ οο]]θοῖθα Ὀν ΟἸοηθης οὗ ΑἸεχαηάτσία, ἐδ.6.13.ο(5404}; οἵ 
τταάιτίοι οὗ ταῖγαο 65 ψτουσηὶ Ὁν Ναγοίβϑι5 οὗ Του 586 Πὶ πολῖται 
ὡς ἐκ π. τῶν κατὰ διαδοχὴν ἀδελφῶν. .-μνημονεύονσιν 1δ.6.0.τ(5370}; 
2. οἱ δοοεριςα ἐταδϊέίοη οὗ ὉμυσΟἢ οΥάεσ δηα ἀϑᾶσρ, δβ ἀοσγίνεα 
ἔχοτω Δροβί]θβ δῃᾷ βαηάεα οὴ ἃ5 ΠΟΥ ΠῚ οὗ Ρσβοίίος μέα γὰρ ἡ πάντων 
γέγονε τῶν ἀποστόλων ὥσπερ διδασκαλία, οὕτως δὲ καὶ ἡ π, (Ἰ]δτη εν, 
ἡ.17(0.76.24; Μ.0.5520); Μοντανὸν.. «παρὰ τὸ κατὰ π, καὶ κατὰ δια- 
δοχὴν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἔθος... «προφητεύοντα ἈΠΟΠ,ΔΡ. 5. ἠ.6. 
5.16.7(Μ}.2ο. 46 πο); οΙ ΗἹΡρ ἰγαά,αρ.τ.2; με τ φιεὶ θδη6 ἀοεὶῖ ΣΉ ἐαηὶ 
φῶς ῥϑρ  Ή 51} τιϑ4μ6 ππης γα Π0Ή6}91..«οδιοάταπί, 8.1.3; πατρὸς 
μὲν ἀκούομεν λόγους, τῆς γραφῆς" μητρὸς δὲ τὰς ἀγράφους π. τῆς 
ἐκκλησίας" ὁποῖον τὸ νηστεύειν ἐν παρασκευαῖς, καὶ ὅτερα τοιαῦτα Οτ.΄ 
ν. ἦπ Ῥν.2:8(Μ.17.1574}; κεκράτηκε...π. ἀρχαΐα, ὦστε τὸν ἐν Αἰλίᾳ 
ἐπίσκοπον τιμᾶσθαι ΟΝῚΊς,(325)καη.7; τεῖ, Ουαττοάεοίτηδῃ οὔβεγνποα 
ἴῃ Αβία, Ἐπ5,ἢ.6.5.23.1(Μ.20,4924}); οὗ δζορβαη δ ῬΥΘΟΙΙσα Ἰ τεσδρ- 
τίοη οὗ ἴποβς Ὀαρτίζεα ἴῃ βοιϊβτὴ, ορρ. Ουρυθη 5 ργβοῦσε οὗ τὸ- 
Ὀαρτίβπη, 1δ.7.3(641Ὰ}); ὁρίσαι ταῦτα ἃ τῇ τῶν ἀποστόλων π.ι σύμφωνα 
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ἂν εἴη.. «δυνήσεται ὑμῶν ἡ σύνεσις κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας κανόνα καὶ 
τὴν ἀποστολικὴν π. οὕτω ῥυθμίσαι τὴν.. χειροτονίαν, ὡς ἂν ὁ τῆς ἐκ- 
κλησιαστικῆς ἐπιστήμης ὑφηγῆται λόγος (οχιβῖ.Ρ. Επι5...(.3.62(ρ.ττο. 
25; Μ.20.11278)};} {||Ρᾶρὰ ἐφ}. Ὀίαη.20 ΔΡ. ΔἸ αροΐ,56ς.Ξοί(ρ. τος. ; 
Μ.25:.2070); μήτε ἐκκλησιαστικῷ κανόνι τὴν κατάστασιν εἶχε μήτε 
ἀποστολικῇ. π. κληθεὶς ἦν ἐπίσκοπος ΑἸΉ..“4γιτα(ρ.τδο.2υ; Μ..25. 
ἡοϑο) ; Οσποὶ. ρ}.8.46.6; ξητήσεως..-«περὶ ζαικιλιανοῦ. «κινηθείσης, 
ὡς τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρατραπέντος π, Τυκίη ἐσηξ(ρ.1ο8.20; Μ.86. 
10324): ἡ τῆς..-μεσοπεντηκοστῆς ἡμέρα οὐκ ἀργῶς... ἐπιτελεῖσθαι 
παραδέδοται, ἀλλὰ θεία τις ὑπάρχει π. Τιδοπτ. ΝΞ όγι.2(Ν 8.03.1 5848); 
παραδόσεις καὶ ἀγράφως. παρέλαβεν ἡ ἐκκλησία: οἷον τὸ κοινωνεῖν 
νηστικόν, καὶ τὸ προσεύχεσθαι κατὰ ἀνατολάς ΑὨαδί.5. λοά τί Μ.89... 
400) ; συνήθειαν τῆς ἐκκλησίας ἐξ ἀγράφου π. ἐπιστάμεθα, μίαν 
προνήστιμον ἑβδομάδα, ἐν ἧ..«κρεῶν ἀποχή Το.Ὁ.767.5(Μ.05.60}); Ὁ 
3. Ῥατίϊς. οὗ Ἰἰτατρ, ἀϑαρα ΟἹ ᾿ΔΒΕ τ ΠΟμ 5, 6.6. τηθτμοα οἱ τεςεινίην 
Οοτηλπηΐοη,  ΟΥτ. Η. ἐαἰδε}ι.23.23; βουρτασαὶ Ὀαρίϑγαδὶ ἔογγωμ]α 
τοῦτο δὲ [1.6. ἙΌΠοτηΐδη ἀοοιτηΕ6].. μάχεται τῇ π. τοῦ...βαπτίσματος. 
πορευθέντες, φησί, βαπτίζετε εἰς τὸ ὄνομα κτλ. Β85. ΕΗη.,3.5(1.2768 ; 
Μ.29.6650); (ἃ. 6. τοκ(3.2008 ; Μ.32.5138}; ταῖ. τηδ κἰπρ' βρη οὗ σγοθδ, 
Ῥτανίηρ τονγατᾶβ δαϑί, Ῥουβ. ΟΥ̓ ΘΟ ΠΑ ΥΙβΈῖς Θρ οἸεβἰβ, Ὀ] ββῖησ οὗ 
Βαρ βπι8} τναΐευ, 01] οὐ ἀποίίοη, απ σαπαϊααίε, 45 ἸΓΔαΙ ΟΠ4] ρτδο- 
τίςε5 ἀπὸ τῆς σιωπωμένης καὶ μυστικῆς π΄; 50 αἷΞξο ποίσῃ, {Π1|0|Ὲ 
ἹΠΈΤΩΘΥΒΙΟΙ, ΓΟΠΌΠΟΙΘ ἴοα πα οΥε 4] ΡΥΟ  ββϑίοη οὗ ἔδΙἢ αἱ θαριίϑτη, 
Βα5.5}17.66(3.5415-.574; Μ.22.1τ88.--1024}; ὈΔΡρ.σΠιΆ] ἔοσγαα ἡ τῆς 
θείας μυσταγωγίας π. ατΝ γβ5. ἔμ ττ(2 Ρ.272.τ2; Μ,45.8810) ; 4 Δ οῤ. 
24(Μ.45.τοϑ0Ὰ}; ἡ π. δὲ τοῦ...βαπτίσματος ἕνα υἱὸν... εἶναι διδάσκει 
Τραι.6}.84(4.1153); Ὀίοη,Ατ.6.}.7.3.0(Ὁ1.3.5684}; Τ0.})..0.4.τ60}, 
94.11720}; 85 {Π|6 οἵ ψοῦκ οἵ ΗΠΡΡ., ΟΙΚ δότβα το; 4. Ἰναάι ον οἵ 
ἀοείγίμαὶ ἰσαελϊηρ (ΔΕΌΘΥ σοι πίηρ' τπδαηϊηρθ ἃ δπα Β, ὶ.6. τεβοῃ- 
ἰὴ αμἰδογείαιτυεῖν ἀεἰτυεγεά ΘΛ ΘΟ βοα α πον ἐγαμϑηη ὦ 8.5. ΥὙ6- 
φοἰνοα ἀοσίτη6); 8. οὗ τὰ ὈΙ 108] πτουρσείδ!οη οὗ βου ρίατε τῆς 
π. τῶν ὑμετέρων διδασκάλων [ΜΗΪ]Οἢ ἰ5 το Ὀς τα]εοίοα ἃ8Β τ] 5 ρ|γ64] 
Τα. ἀτ1α].28.,2(Μ.6.5578)}; τῶν πρεσβυτέρων π. ΗΐρρΡ. θα".4.20.2; 
Ἐλπι5.15.22: το-ττ(Μ,24.2404Ὰ}; Ρτος.α.}5.22:τ-τ4(Μ.87.21760); Ὁ. οἔ 
ΡαΡ8π το ρΊοη, Κ7..4θεγε.τα(ρ.11.15); τῆς μὲν κατὰ παράδοσιν τῶν 
ἔξωθεν πλάνης ῥυσθείς 85.7.4. τ(2.2138; Μ.2τ.6 524}; δ. οἱ [4136 ἄοο- 
{π|ηΠ6 δτηοηρ ΟΠ ΤΙΒ ΔΙ ταῖς μὲν γραφαῖς ἀκριβῶς οὐ προσέχουσιν, 
ταῖς δὲ ἀνθρωπίναις π. καὶ ταῖς ἑαυτῶν πλάναις...«πείθονται ΗΐρΡ. Παῃ. 
4.20.1} ἴῃ ἴογπι οἵ ψυϊοη αἀσοατηθηΐβ τοῖς συντάγμασι καὶ ταῖς π. 
τῶν αἱρετικῶν ἐνέτυχον Το. Α]. ἀρ. Ἐπι5.ἢ..6.7.7.1τ(Ν}.20.6488) : οὗ υπ- 
ψΥϊ ἴθ η γα] ΠΟ. Βα ρροβοα "ν Βοσθίῖοβ ἴο Βαανα Β6θῃ οοχηστ θα ὈΚ 
ΟΠ τέ ἴο ροβίίθα δη6 μο]4 ἴο Β6 ΞΈΡεοΥ ἴο Ξοτιρίατο, ΟΥ.εορερ ΐῃ 
ΣΟον 4: 6{1.5 9 ῬὉ.357); ἅ. οἵ οτἱμβοᾶοχ ἀοοίτπε ἀπολέπωμεν τὰς 
κενὰς..«φροντέδας, καὶ ἔλθωμεν ἐπὶ τὸν εὐκλεῆ καὶ σεμνὸν τῆς π. ἡμῶν 
κανόνα Τ( 61.7.2; εὐαγγελίων πίστις ἵδρυται καὶ ἀποστόλων π. φυλάσ- 
σεται Ἰ Πίορη τ. δ; τηδτηΐαῖπϑα ἀπένουβα ν ΤῺ μύσος, Ἱτεη,ἤθν. τ, 
το, 2(Μ.7.5528) ; ϑαξεριιατεα Όν βισοοββίοῃ οἵ ὈΙΒΠΟΡ5 'π ΠΌΤΟΠ 65 
Ἰουπαρα Ὦν 8Δροβί!εβ ἄλήμης...τὴν πι πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχων. ..ἔτι γὰρ 
πολλοὶ ὑπελείποντο τότε ὑπὸ τῶν ἀποστόλων δεδιδαγμένοι. .«νεωστὶ 
ἀπὸ τῶν ἀποστόλων παράδοσιν εἰλήφει 1}.3.3.3(8408) ; οἵ, ἐγαἑϊοηενς 
12αφι ἀροφξίοἰογιο ἵπὶ ἰοίο τῆηάο τιαπβθείαιανι, τ οπημὶ δεοϊορία 
αἀεδὶ ῥένορίσεγε...εἰ παδενηις ἀπητρθταγο δο5 χε αὖ ἀροΞίοίς Τηϑ τἐμ 
μη| ἐρίξοορί...., εἰ φμσρσπ τ ΟΉ 5 ΘΟΥΜΤΙ σφ αὐ Ἠος, φιῖὶ μέλ ἰαἷδ 
ἀσεμενμ. παῖε αὖ ἠδ ἴϑο, ποβιϊ5] ἀεϊγαίεν, 1.3.3.τ(848.}; ἡ ἐν 
᾿Εφέσῳ ἐκκλησία..«μάρτυς ἀληθής ἐστι τῆς ἀποστόλων π. 1}.3.3.4(85:Ὰ}; 
ΡΊΟ]..».ἈΡ.ΕΡΙΡΗ.ἠα6ν.33.7{(0.457.14; Μι4τ.5688) οἷτ, 5. διαδοχή; 
ΟἸ χης .7.1.1(0.9.5; Μ.8,7οο 4) οἰξ. 5. διδασκαλέα; τῆς γνωστικῆς πὶ 1. 
(ριαχ το; 7040); ὃ ἀκούετε εἰς τὸ οὖς.. «κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων, τὰς 
ἀποκρύφους τῆς ἀληθοῦς γνώσεως π. ὑψηλῶς.. ἑρμηνευομένας ἐκδέχε- 
σθαι κελεύων. ..«καὶ παραδιδόναι οἷς δέον 1δ.1.12(0.35.32; 7538); ἐῤι5.τὸ 
(ρ.368.14; Μ.9.οδ0) ; 1.6.7(0.462.2ο; 2844); ἡ κατὰ τὸν τῆς ἀληθείας 
κανόνα γνωστικῆς π. φυσιολογία 1.4.τ{(ρ.249.1ττ; Μ.8,τ2160); ἀνα- 
λακτίσας τὴν ἐκκλησιαστικὴν π. καὶ ἀποσκιρτήσας εἰς δόξας αἱρέσεων 
ἀνθρωπίνων 1.7.τ6(ρ.67.13; Μ.0.5328); ἀΐρετικοὺς κενοὺς τῶν..-τοῦ 
Χριστοῦ. π. 1δ.(0.70.12; 5374}; δόξης δὲ ἐπιθυμοῦσιν ὅσοι τὰ προσφυῆ 
τοῖς θεοπνεύστοις λόγοις ὑπὸ τῶν..«ἀποστόλων τε καὶ διδασκάλων 
παραδιδόμενα ἑκόντες εἶναι σοφίξονται δι’ ἑτέρων παρεγχειρήσεων, 
ἀνθρωπείαις διδασκαλίαις ἐνιστάμενοι θείᾳ π. ὑπὲρ τοῦ τὴν αἵρεσιν 
συστήσασθαι ἐῤ.(0.73.71} 5444}; οἵ, {{|π5οἷα ἐγεάεηάα ἐξὶ ϑεγίίας, σίας 
τη Ἠιϊο αὖ εεεϊεςίαείΐεα εἰ σρορίοίϊεα Ἰγαάδίίίοηε ἀϑεογάαϊ, ΟΥ̓ ῬγτΉξῖ 
ῬΙΌΘΙΩ.2(ρ.8.28: ΜΟΣΤ 1168); τῆς τε σωτηρίου πίστεως τὴν μυστικὴν 
ἀναγέννησιν... .«παρεχούσης, καὶ πρὸς τοῖς θείοις ἐγγράφοις τῆς ἀπὸ 
περάτων γῆς ἕως περάτων καθολικῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας τὰς ἀπὸ τῶν 
θείων γραφῶν μαρτυρίας ἐξ ἀγράφου π. ἐπισφραγιζομένης Ἐπ5.αγεεῖ,, 
τοτίρ.8,24; Μ.54.7280); εβρ. οἵ ἀοοίγίης Ὄβίβ 5 ῃοα Ὁ εδυὶν 
Ταιμεῦβ ταύτην [30, ΝΊΓΘΠδ [6 11}] εἶναι τῆς ἐκκλησίας τὴν πίστιν καὶ 
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τῶν πατέρων τὴν πι ΑἸΒ ἀδεν.3(Ρ.3.14; Μ.25..420᾽ (421)4}; πιστεύομεν 
ἀκολούθως τῇ εὐαγγελικῇ καὶ ἀποστολικῇ π. ὅγνιν. Αη1.(341}2 ρ.ΑἸτῇ, 
5}.23(ρ.240.11:; Μ.26,7218}; Α(Β.ρυδόναρ.τ.28(Μ.26.5930), ἰά.δρ. 
Αἀἀείρ᾿. 6(Ν.26.τοβοκ) οἷτέ. 5, διδασκαλία; οὐδὲ τῶν θείων δυνάμεων 
ταῦτα 36. τὰ ἐν τῷ θεῷ] δυναμένων εἰδέναι, εἰ μὴ π. μαθημάτων ἐκ 
τῆς τοῦ μονογενοῦς ἐξηγήσεως παραδοθῇ ϑθταρ. Μαη.4ο(ρ.58; Μ.18. 
12248); ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἡμῖν ἐξαρκεῖ, ὅτι τῶν πατέρων ἡ π." κἀκεῖνοι 
γὰρ τῷ βουλήματι τῆς γραφῆς ἠκολούθησαν, ἐκ τῶν μαρτυριῶν, ἃς 
μικρῷ πρόσθεν ὑμῖν ἐκ τῆς γραφῆς παρεθέμεθα, τὰς ἀρχὰς λαβόντες Βα5. 
Δ ρέγ.ι το(3.150; Μ,32.064); ἐδ. 25(2τὸ ; Μ.1120); ΟΥΟΝ γϑ5. ἔπη τ Ρ.8ο, 
8; Μ.45.3124}; πατρόθεν ἥκειν πρὸς ἡμᾶς τὴν π΄, οἷόν τινα κλῆρον δι᾽ 
ἀκολουθίας ἐκ τῶν ἀποστόλων διὰ τῶν ἐφεξῆς ἁγίων παραπεμῴφθέντα 
19.4(2 Ὀ.70.22: 6538); τεῖ. 2Τ655.2: 14 οὐ πάντα δι᾽ ἐπιστολῆς παρεδί- 
δοσαν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ ἀγράφως' ὁμοίως δὲ κἀκεῖνα... ἐστὶν ἀξιόπιστα, 
ὥστε καὶ τὴν π. τῆς ἐκκλησίας ἀξιόπιστον ἡγώμεθα. π. ἐστι, μηδὲν 
πλέον ζήτει (Ὦτγδ.ἤοῦι, 4.2 ἢ 21 Πιεδϑ (11. 5328); τῆς πίστεως τὴν... 
ἀρχαιοτάτην καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀποστόλων διήκουσαν εἰς ἡμᾶς 
π. Οντ Τάς (ρ.53.ττ; πϑι1 5 Ὲ}; Ορρ. ἀοσέσιποβ οὐ Βοσοίϊοβ, 14 ἤἀσηε. 
απο δ(Ξ3,.940); τὰ ἐκ τῆς θεοπνεύστου γραφῆς ἀντανιοτάντες ἐμ- 
φρόνως καὶ τῆς ἀποστολικῆς τε καὶ εὐαγγελικῆς πίστεως τὴν π. καὶ τὴν 
τῶν πατέρων ὁμολογίαν τῶν...«ἐν τῇ Νικαέων συνειλεγμένων ἀντεξ- 
ἄγοντες Ἰά «αροΐ, ΤΑ α(ρ ατ2.τ; 61,205Ὲ) ; περὶ δὲ τῆς θεοτόκου... ὅπως 
καὶ φρονοῦμεν. ..τοῦ τε τρόπου τῆς ἐνανθρωπήσεως..«ὡς ἄνωθεν ἔκ τε 
τῶν θείων γραφῶν ἔκ τε τῆς π. τῶν ἁγίων πατέρων παρειληφότες 
ἐσχήκαμεν.. «ἐροῦμεν Το. Απειοῤινγ.2(ρ.8.2τ; Μι77.1720}; τῆς ὀρθο- 
δόξου πίστεως κηρύκων, κατὰ τὴν ἀποστολικὴν π., θεοτόκον διδαξάν- 
τῶν ὀνομάζξειν.«τὴν τοῦ κυρίου μητέρα Τά ἐσέν.4.12(4.371); ἡ τῶν 
πατέρων π. ἸΒαοί ΑἸς, ἐαρβισγηῖν.τ2(Ν.77.13200); τεῦ, 'περαῖῖνε 
τῆρο]ορν᾽ ἡ κρυφία καὶ ἡ ἱερατικὴ π. ὨΙοη.ΑΥ.ε.}.2.3(}.3.1400)}; τοῦ, 
ἀοοῖτίηθ οὗ τραθιρτίοη ἡ κρυφία π. 1ἃ.6.ἢ.3.3.1ττ(Ν.3.4418}; τοῦ, 
Ομ γιβίοίορΥ ἡ τῶν ἐνθέων...καθηγεμόνων κρυφία π. ῬαΑταΡᾺ Η. 
ῥαηορὶ. 3 3(Ρ.61ο); ἡμᾶς ἐξακολουθοῦντας ταῖς ἀποστολικαῖς π. καὶ 
διατάξεσι, καὶ ταῖς τῶν ἁγίων πατέρων... ἐγγράφοις νομοθεοσίαις 
ΤΑπαβι, πί έγηι, 4((Ν]1.80,12800); Απαβί.ϑιμοά δ(Μ,80.1008); τεῖ. 
ἀοοϊπης οὗ νεμουϑεϊοιν οὗ ᾿π]8ρῈ5 ἡ τῶν... «πατέρων διδασκαλία, εἴτουν 
π. τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας δγηηδ Ν τς. 82). (Η,4.4π 60}; 6. ἂ5. {{1|ῈῸ οἵ 
Οποβῖῖς δροσσνρῆαὶ ψοῦκ, Τγασίίομς ὁΓ Μαμῥΐας, ΟἸΘΙΩ. οἰν.2.0 
(ρ.137.2; Μ.διοϑχα); 1δ.7.τλ(ρ.58.20; Μ.9.5128); ἔ, ἀοοίτίπα) ἐταᾶ]- 
τίοπ ἰπ τε], τὸ βουρίαγε; 1. π, σοπβιβεϊπρ ἱπ Ἱπίοτρτη. οἱ βου ρξισα 
διδάξαντος τοῦ σωτῆρος τοὺς ἀποστόλους ἡ τῆς ἐγγράφου [Ξς. ΟΤ] 
ἄγραφος ἤδη καὶ εἰς ἡμᾶς διαδέδοται π., καρδίαις καιναῖς κατὰ τὴν 
ἀνακαίνωσιν τοῦ βιβλίον [τεῖ΄ 15.8:1] τῇ δυνάμει τοῦ θεοῦ ἐγγεγραμμένη 
ΟἸομα.εἰγ. 6. τπίρ.498.17; Μ.9.3568); πρῶτον χρήσομαι π. ᾿Εβραϊκῇ [3ς. 
οὗ ἜΧερεβ15].. ἔλεγεν οὖν μοι ἡ πι καὶ τοιοῦτόν τι Οτ,ἤσηι.20.2 τ 767. 
(ρ.178.0; Μ1.13, 5ο10) ; εἰ,. «αἱρετικοὶ φυλάττουοσι...τὴν...περὶ τὸ βάπτι- 
σμα τοῦ υἱοῦ π. Βιάγπι. Τγίη.3.2(Μ.50.8058) ; τος, (δρ.9: τ8-οίΜ:. 
87.3018); Πιοη. Ατ.6.}.2.3.1(Μ.3.4040); οὗ ἐταάιοπ οὗὨ δἰ] ρΌΥ σα} 
ΕΧχοροβίβ, Οὐ Ν γ55.07. εαἰεοὶ, 32(ρ.ττ81; Μ.45. Βοος) ; ἢ. ομαχοῦ ἐταή!- 
Ὀοῃ, πιϑῖπ βίο α )ὲ» σιεθσες  ἸΟΉ θη, ἃ Ξαξερυατᾷ οἵ βοτὶρίυτα! τενεὶα- 
ἘΪΟῚ ΘΡΑΪΤΙΒΊ δεογείαε βογιρίμγαθ οἵ Πεγθεῖοβ, ΟΥεορερε, εν. 46 ἱῃ ΜΈ. 
(ρ.94.28; Μ.153.1667}}; 11. πητυγ τέξῃ ἐτδάϊ τίου οἵ (αίμο]ο Πμυτοῇ 
8615. 864] ὉΡΟῺ βου ρίασαὶ ονϊάςπος ΤῸΥ {τα ἢ οὗἁὨ 1:5. ἀοσίτίπε, Επ5. 
ΜΜανοοῖ τ. τί(ρ.8.24; Μ.24.7280) ; (ταάιτοι ρίνεη ὃν Ομ τβί, ρυθδομεὰ 
Όν δροβίϊθβ, συαταεά ὃν ἑαΐποτς, ΑἸἢ.6}. ϑέγαρ.1.28(Μ.26.5 030); 
[αι Ῥεΐπρ ἀεγνεα ἔγοστη ἀροβίο!ς ἀοοίγιης ἀπᾷ {ταάϊείοπ οὗ 
λίμεῦβ, σοπῆγτπαϑα Ὦν βοτίρίατε, 4. ορ. 4 4ο]ρΆ.6(Μ,26.τοβολ); τταάὶ- 
Ὅοη οὗ [βίοι δάμπογίησ ἴο {Π6 βθῆβε οὗ βοτρζυσε δῃα ἀεσινεὰ 
ἔγοτῃ ἴτ, Βα 8.5 γι τ6(3.130; Μ.322.06Α}); τγδάϊτοη οὗ τοδορίηρ, ταί η- 
ταϊποβα ὈΚ ὈΙΒΠΟρ 5, τὸ θὲς 8εἴ δοῃρβίθ βουρίυγα ἐν μιᾷ τάξει θετέον 
τήν τε ἁγίαν γραφὴν καὶ τὰς τῶν ἐπισκόπων π. Μαχ.δελοὶ, ἀπ τ 4(Μ. 
4.1078}; ἱν. Θροβίο]ο ἐγδα  ἶοη 85 βοῖιτοα οὗ Γμυτοι᾽ 5 ἀοοίτίηθ ἀπά 
Ῥτεδοβίηρ Δαἀα!θοπαὶ το βοτίρτατε ; τεξ, ἔθη εἰς, ΟΥ. ἡγιΐ Ῥν.3:8 
(Μ.17.1574}; τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυ- 
γμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν 
ἀποστόλων π. διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα, ἅπερ ἀμ- 
φότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν εὐσέβειαν : [15 τταά᾽!τίοη Ὀοίηρ 
ΘΟΠΟΘΙΠ8α 1 τας 80 σεγθιηοηΐςεβ, ἀπ Κερί βεοσεῖ ἴῃ Οὐεσ ἴὸ 
δηδδποα {πὸ ἀἸστιν οὗ [Π6 ταν βίου 65 οὗτος ὁ λόγος τῆς τῶν ἀγράφων 
π.; ὡς μὴ καταμεληθεῖσαν τῶν δογμάτων τὴν γνῶσιν εὐκαταφρόνητον 
τοῖς πολλοῖς γενέσθαι διὰ συνήθειαν ΒαΞ. δρὴν, 66(3. 4Τ,; Μ.32, 
Ἰτϑ8Α ἢ.) ; Θροβί!θθ᾽ ἐταἀϊ εἴοι οὗ οἰ. Α] ἰοδοβίηρ δηγιπεεα τὸ ΟΠ τος 
ἱπαερεηάεηεν οὗ ἐμεῖς τ πρα δεῖ δὲ καὶ π. κεχρῆσθαι" οὐ γὰρ 
πάντα ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς δύναται λαμβάνεσθαι, διὸ τὰ μὲν ἐν 
γραφαῖς, τὰ δὲ ἐν πι παρέδωκαν οἷ.. ἀπόστολοι. ... παρέδωκαν... 
ἀπόστολοι... «ἁμαρτὲς εἶναι τὸ μετὰ τὸ ὁρίσαι παρθενίαν εἰς γάμον 
τρέπεσθαι ἘΡΙΡΉπαον. ὅτ. (ρ.486.τ6 ; Μ.4τ.το488): τα ἀπννυϊτῖθῃ 



͵ παροδότως 

ἐρϑοδῖηρ, ΜΒΙΟΝ τηυβὶ θὲ οὈεγοά, τα πϑπιτεθα ὈΥ ΔρΡοβί]6β, Ομ τυ, 
ἄορι. 4.2 τῷ 21  ῤ55.(11.5328).} ΒΌΟΡ6 οὗ ππυτιτέοα ἐγδαϊ τοι Ἰπο]αά- 
ἱπρ' ὈοΓ Ργϑοῦϊοα {τὸ κοινωνεῖν νηστικόν.. «τὸ προσεύχεσθαι κατὰ ἀνα- 
τολάς) ΔΠα ΒΟΟΥΙΘΊΌΙΟΙΒ ἴο 5ΟΥ Ρ[ΠΥ6] ΠΑΙΥΘ Εν 85. οἷον...ὅτι παρθένος 
ἔμεινε μετὰ τόκον ἡ θεοτόκος. καί, ὅτι ἐν σπηλαίῳ ἔτεκε, καὶ ἕτερα 
πολλά Απαβί,5ιλοά,τ( ,80.400); ν. οὗ τβάϊοπ σοποοσηησ 1τῃ6 
οΥρὶπ5 οὗ 1π6 ἴουῦ ρόβροίβ, ΟτιεορΗπῃ Μ|ίτίρ.2.1; Ν.15.820Ὰ); 
ᾧ. οὗ ἰοχίμδ] (τα τοτι κατὰ τὴν τῶν ἑβδομήκοντα καὶ τοῦ Ἀκύλα π. 
Ῥμῃοῖ.πονηοῦ,τ2.3(ρ.δο4; Μ.1ο4.872}). 

Ο. φεγνθη δ, λαπάϊην οὐεγ ; οἵ δείταγαὶ οἱ Ὀμσῖβί, τ ΝαΖ.ον.30.τό 
(ρ.134.6; Μ.36.1240); ἡ τῆς π. ἡμέρα ΟἾτγϑ8.ἠοηι.33.1 1η Οοη. (4. 
2218); ἰά. μοηα. 8.4.1 τ Μ|Ρ.(7.7070). 

- Ἐπαραδότως, 5.ν.1., σεεογάτηρ ἰσ ἰγαάέϊΐομ, ΤΗΪΡΡ.}».22 ἵπ ῬΞς. 
(ρ.148.20; παραδόξως Ν. το,θ134). 

παραδοχή, ἡ, 1. γεεερίΐου ; 8. οὗ ᾿τΑἸηρ᾽ οἱ ἀγα Όν γχοο!, (]Θῖ. 
}αεά.τ.ο(Ρ.135.28, Νἴ,8.3244}; Ῥ. οὗ Κπον]εᾶρε π, τῆς τοῦ πατρὸς 
γνώσεως Ἐλιβ.ἦ1.6.τ.2.23(Μ,20.654}; 14.2}».4.πιπ(40 ; Μ.21.28.}; οἱ γινό- 
μενοι ἐν αὐτῷ ἶϑο. (Π51] ἐπὶ τῷ λούσασθαι τὸν ὀνειδισμὸν ἀποτίθενται 
τῆς Αἰγύπτου... καὶ καθαρίζονται... καὶ ἕτοιμοι πρὸς πνεύματος ἁγίου 
παραδοχὴν γίνονται, ἄλλῳ ποταμῷ οὐκ ἐφιπταμένης τῆς πνευματικῆς 
περιστερᾶς Οτ. 7ο.6.48(20; Ρ.157.21; Μ.14.28:Α}); αἱ τῶν ἁγίων δυνά- 
μεων ἀγγελοπρεπεῖς ἑνώσεις, ἃς εἴτε ἐπιβολάς, εἴτε παραδοχὰς χρὴ 
φάναι τῆς..«ὑπερφανοῦς ἀγαθότητος Τιοπ.ΑΥ.4.5.1.5(Μ..32.5938}; οὗ 
ττδαϊτίοι, Ο]εση. οὐ». τ(ρτ.18, Μι8,γο0 40); 2. ἀῤῥτεξενδίου, ὠμάδν- 
σἰαμάϊηρ τυφλώττων περὶ τὴν π. τοῦ λεγομένου Οτ.(Οεἰς.6.716(ρ.145.25 ; 
Μ,11.14138); 3. σεσζορίαηεε τήρησιν τῶν νόμων καὶ π. τῶν μαθημάτων 
Οτῤγήηει4,τ. τ(Ρ.204.4.} Μ.11.3448); π. ... δογμάτων Β45,. πηι. τοί. 
231Α; Μ.20.556Ὰ); ἐκ τοῦ θαύματος ἀναγκαία ἡ π. τῆς θεότητος τοῦ 
μονογενοῦς... ἐγίνετο 1 Βα5.ἠοη ἶρ ΒΞ τί 3γ7γι0; Μ.20.1048); διὰ τῆς 
τοῦ λόγου π. καὶ τοῦ πνεύματος, τῶν ᾿Ιουδαέων καθαιρεῖται τὸ δόγμα 
10.Ὁ. μο.τιγ(λἔν,ο4.8ο84}); 4. γεσεροη οἵ ἃ Ῥεύβοπ, 01. 7ο 13. ςδίες ; 
Ῥ.286.4 ; Μ.14.5040) οι. 85. παραδέχομαι ; 5. τηδαη5 οΥ γεεείυτηρ αἰσθή- 
σεων αἵ π. τινές εἰσι τῶν ἔξωθεν ατ.Ν82.0γν.28.22(ρ.56.1τ; Μ.36.57Ὰ}; 
ἐν.32.2](20 54). 
παραδρομή, ἡ, ῥάδεαρε οὗ της, θη, οχε. ἘΝ ΝΝ: 115.20; Μ.113. 

857)0); ΜΠἔν εο.4{0.44.}); Βόταοὶ,ηου,23(0.30). 
παραδυναστεύῳ, ἔκανε ργεφαὶ σαί δοντν νης, ο. ἀδῖ. ; 4150 ο, πρός, 
Ἀπαβί. δι αεν. (0.261) ; 405., ΤΠαΊ,ἢ..6.2.12.τ(4.852). 

παραδύομαι, ῥπιὲ ση, ἀδϑιπό, ΡΊΜΙοϑε, ἤ.6.12.8(}Π,.6ςΞ. 6168), 
Ἐπαραδυσσεβέω, παραδυσσεβεῖ: 1.1, ἴοΥ παρὰ δυσσεβεῖ, Βορῆτ.Η. 

φιάμαςὶ,(Μ.92.1717.}. 
[“Ἰπαρᾷδ-ω, ῬΩκ6 ἀἰροογάαν! καὶ τὰς ἄλλας [3ς, ῥήσεις τάς 

προφητικὰς ὁμοίως “"ουσι διὰ πλειόνων βιβλίων ἨΠρΡΡ.ἤσεν.5.27(Ρ.123. 
11: Μ.χ6.22028). 

παραζεύγνυμι, 701 ἰορείμεν, Τυὲ. ἀ1α].οτ.2(Μ.6.6034}; (τίςῖο]. 
ἄνθρωπος θεῷ παραζευχϑείς, ἕτερος παρὰ τὸν θεόν ἐστι ταῖς ζωτικαῖς 
κινήσεσι, λογιστικαῖς τε καὶ παθητικαῖς ΤΑΤΗ ἀἄταΐ, Τγῖη.5.20(Μ.28, 
1284}; 1Ὁ.(12848). 

Ἐπαραζῆλον, τό, ῥεγυεγίεα χεαϊ, 1.6. Ζ68] οἱ ἴπ6 ψτοπρ ΚΙηά ΟΥ̓ ἔοΣ 
1886 πτοηρ οὈ]εοῖ5, Ὑπατϑευᾷ,εῤῥ.1.22(Μ.09.0768). 

παραζηλ-όω, 1. ῥγουοῖξ ἰο 76αίομδγ, 5 ρ ἰο ἐημεαίτοη, ΟΉτγς, 
μοηι.67.3 τθ. Μ|.(η.6658); ἐμεῖο, ΜΙ Οανρ.8; ον μρ, Κίπάϊε τὸ 
Ὀτᾶνοῖν δἀη ἐπάσταπορ, ἢ. αν. ο(ρ.91.τοὺ; 2. δὲ νεκρά αἱ ««ὧὥν ὁ 
κύριος τὸν ἀχάριστον δῆμον 514,6}. Ρ}.1.147(}1.78.2814}; 3. δὲ 
7εαίοιις οἵ, (ΟἸοτη. σέγιι ίρ.21,6; Μ.8,7254); 1Ὸ.2.8(ρ.133.τ6; 0738); 
4. δέ σεαίοιι5 Κον δ 51 465 οὐ ΤΏ αὐἰάη 100 “-οῦν λέγεται τὸ ἀπά τινων δύο 
ποτὲ μὲν τοῦτον θαυμάζειν, ποτὲ δὲ ἐκεῖνον ὙΠάτ, ΜΟρ5.ΤΟῸν.1ο: 22 
(ρ.186.26; Νί.66.8888). 

παραζήλωσις, ἡ, 1. σεαΐ; ἴογΥ Οοα, 7.ΖαΡ.0.8; 2. 7φαΐοιεεν, ρτίδ, 
ἘΡΊΡἢ.ἤκαεν.24.2(Ρ.259.18; Μ.41.3128}; ὅ, ἴῃ {18Π|5. 56186, ῥγουοεα- 
ΣΟ ἰο γίυαίνγν ὅπερ οὐκ ἴσχυσεν ἡ παράκλησις, τοῦτο ἐποίησεν ἡ π. 
ΟὨγγβ λον». 1 8.3 τῷ πορι(ο.6348}; τοὺς πολλῷ - καταδεεστέρους...(ὃ 
μάλιστα ποιεῖ π.) εἰσάγων ἐδ.(6240) ; οἴ.1}.δ. 5(6378). 

παράθεσις, ἡ, 1. 7μσ αι ροστίτον; τπουτηρ ἩΡ ἰο, εοη!αεὶ, ΗΡΡ.ἑαεν. 
πιτοίρ τιδι 4; ΝΜ,16.2182.}; οἴ, ἡ δαίμονος φύσις...τὸ ἐν αὐτῇ ἶϑ5ς. τῇ 
ψυχῇ) πάθος κινεῖ, καὶ προάγει τὴν δύναμιν εἰς ἐνέργειαν’ παραθέσει 
γὰρ ἕκαστον δρᾷ ὥγπεβι ῥγουτά,τ τοίρ.84.5; Μ.66.125224}; ΦἈσίβίο]. 
οὔτε μὴν κατὰ παράθεσιν τὸν τῆφ συναφείας νοοῦμεν τρόπον Ογτ.ε»».17 
(Ρ.36.17; 53.714}; τοῦ, οὗ Η. Ομοϑί το 508} ἐμοὶ...δοκεῖ κατὰ παράθεσιν 
τοῦτο γενέσθαι ἀλλ᾽ οὐ κατὰ κρᾶσιν ΟἸδτα, ἐχε. ΤἼάοίὶ, ](Ρ.112.14; Μι0. 
6658); 2. αναϊϊαδίο σε ῤῥίν τῷ .««μὴ ἔχειν ἐργαλείων παράθεσιν Τιῖ. 
Βοβιαη.2.26(Μ,18.11858}; 3. ῥγεεοηίαίτου οἵ Ἰάφα5 τὴν τῶν νοημά- 
τῶν...«π΄. γτιΟς Ρτοθτη, (3.24); τα με. (ρ.61.2ς ; 52. 1800); ΟΥ ἐν! 
ἄφησε, Οε. [9.6.6ο(48 ; Ρ.168,20; Μ.14.2040) ; οἵ σοοά ΕΧΆΙΏΡΙ6 τῇ τῶν 
ἐθνῶν π. φλεγμαίνουσαν τὴν ψυχὴν ἐντρέπων (Ὦγνβ.μοη,.6 5.4 τ. ΜΠ. 
(7.6408}; 4. εἱαίϊΐοι, αὐάμοίηρ οἵ ῥάτα] 615, ΑἸμοπδρ ἰδ. 6,2(Μ. 

τοιθ παραΐνεσις 

6.0018); ΟἸδια. ἐγ. 2. 1τ{(Ρ.139.6; Μ.8,.9854); π᾿ ... παραδειγμάτων ΟΥ̓. 
.70.6.5οί38; Ρ.167.10; Μ.χ4.3010); Επ5,4,6.2.2(ρ.60.24; Μ.22.1128); 
δ. οἰαἰδημδη οὗ ἀοσουηΐδ, [0.Θοποίαβί. οἱ. (αΡ. 6ο; 6. εἐσιηηρατίδον οἵ 
εὐπέγαςί Ἀζώτιοι... κατέκριναν ἐκ π. τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ Οἱ. Κῶ. 
5:3(}1.17.444}; ἵνα τῇ π. ἡ διαφορὰ νοηθῇ ιὰ.7ο.1τ.28(2ο; Ρ.35.15; Μ, 
14.764}; Επι5.4...4.τ6(0.188.31; Μ.22.3164}; ΤΙ Βοβῖ αη.2.3(Μ.18. 
113]8); οὗ (α!!ερεα) ἱποοιαρατιαθ]εβ, βυοη 45 Εδίποι δπα ὅοῃ δύο. 
Ἑπυποχηϊυβ ὧν.. «ἀμήχανος ἡ π. ΒΑ5. Ἐτ.1.25 (1.226 ; Μ.20.568.); 
κατὰ παράθεσιν φανῆναι τὰ κατὰ Χριστὸν... ὑπερέχοντα τοῦ νόμον 
Τμάν Μορς. ον» 8: οπ-δ(ρ.1324.17; Μ.66,8200); ὧν [35. τῶν ἁγίων] ἡ 
ἀρετὴ πάντα κρίνει τὸν κόσμον, οὐ κατ᾽ ἐξέτασιν, ἀλλὰ κατὰ π. 1ὰ. 
τῦυον.δ: τίρ.τη9.16; Μ.66.8810); ἐν παραθέσει ὃν εονπιρανγίδοη, Υἱςῖ. 
Με.3:3ο(ρ.3οο.16); ἐδ.8: τ(ρ.340.22); 7. εογηηεπάαίϊίίοη ἴο σοά, 85 ἃ 
Ρΐοιβ ἔασεννεὶ!, δἰεσοίηρ λαβὼν εὐχὴν μετὰ παραθέσεως ἐξῆλθεν Ματο. 
Ῥίδοιν, Ῥογῥ.τ4; 1δ.3ο; ὑποχωρῆσαι χωρὶς τῆς τοῦ ἁγίου π. Ογτ.5. 
τυ. Ἐμιπγηπιτοίρ.30.9); τ, ἀσεὶ, τ τ5(Μ,88,16378); ἔβαλλον αὐτῷ [530.Ψ 
τῷ ἀββᾷ] μετάνοιαν ἵνα λάβω π. παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναχωρήσω 1.4.0 
(16698); 70.]ϊηλ.Ξεαἱ.4.61(Μ.88.697}0); τ. Μδρ. ταὶ (τ. Ζ4ς0}..}3.31 
(Μ.} Γ..77.291}0)); 8. ῥεγηἼςεοη,, τεῖ. ΔΟΟΥ.12:4 ὅ.. νοῦς, ἡνίκα ἐν τῷ 
πνεύματι τῆς ἀποκαλύψεως εἶδεν αὐτὰ ἐν τῷ τόπῳ αὐτῶν, οὐκ ἐδέξατο 
π. λαλῆσαι αὐτὰ ἐν τῷ τόπῳ τῷ μὴ ἰδίῳ αὐτῶν ῬΉΠΟΧ,.».3(ρ.182); 
στ αρ. ἀ1αἰ. (ἐγ. Ζ40}.}2.24(Μ.Ρ1,.66.1700)}; 9. τεῦ, τι, ῥητῆς 
αδίἀε ἈΠῈΊ} Ἰαῖοσ, οἵ, ῥαγαιἠοδὶς δὶ εοη φμαςὶ ἀδροπίηπς αἰ ἐφ 121: 
»ενξεείμηι ἀρὰ τηριπονίαμι ἡμάίσνι, γερεϊαγος μος ἀϊσσμίδς, ΠΏ 
ορογίμπητη ἔμεν, 1516. Ἡ ἐἐνηι.2.21.46. 

Ἐπαραθετέος, [ὁ δέ εἰ δεζογε, ἰο ὅς ῥγέξοη!φα, ΟἸστα, ῥαεά,5.δ(ρ.26ο. 
22; παράθετα Μ.8,6 120). 

Ἐπαραθετικός, εορημηφηδαίογν, ΟΓ ἱπίγοσμοίίοη, 85.60.23 τίἰτ.(5, 
ΙΟΙΑ; Μ.32.2038); σνοτατικῶν, τουτέστι π΄.) ἐπιστολῶν εαϊ. 3 ογ.31τ 

(36.253). 
ἘΦΡΑΦΡΙΝῚ ἄΐρνεςς, Τματιϑευᾶ, παν, ΒΜΤΥ͂ 6(Μ.οδ.6880). 
παραθήγω, 1. Σἤαγῥέη; τοεῖῃ, ρηαφὴ, ἘΒ65.} ἀε,18,5(2. 5800; Μ, 

2114 440); ἤρ., 16 ἴοπριο, γπαῖέ τηεῖςίυε, 1ς]α ῬΕ Ρ0.τ. Αςτ( 1.78. 
2844}; Τῃάτιογση.τ(4.46); 2. ἐπεῖδ; τὸ αοῖθ, ὅγηθϑ, ζέοῃ ορ.255.17; 
Μ.66.1ττ360); Ογτιαάον.3(1.1ο68); δι τό(σδ10) ; ἴο (ςουχζαρεου) ἔγατος 
οὗ παϊπᾷ εἰς ἀνδρείαν...π, φρονήματα Τάτ. ἐγα".2(4.04); 110... .7.2 
(ΜΜ.οὐ.τοόεΒ); ἐδι(τούοο) ; Ρ455., Ουσο ος ρτοοα.(Μ.60,717.}; ἰάνΟς, 
56(3.86Ὲ); 70.1) λον χ4(Μ.06. 5688). 

παραθήκη, ἡ, Ε. ὠεῤροΞςῖί, οἵ ἰτϑαϊτίουβ ἀσεβεῖς μέλλομεν, ἐὰν τὰ 
παραδοθέντα ἡμῖν ἐκ πατέρων σεβάσματα καταλείψωμεν᾽ ὅμοιον γάρ 
ἐστι τῷ παραθήκην φυλάξαι ον ΟἸέηιττ.τ; οἵ οτια δπιγιβίθα τὸ 
ΔΠΟΙΒΟΥ 5. σατο, Ο]δθπῃ. ..5.42(0.180.10; παρακαταθήκην Μ.0.640Α) ; 
2. εοἥϊη, Τ. Βε»1}.12.2. 

Ἐπαραθηκοφύλαξ, ὁ, κέεῤεν οὗ α ἀεροςῖὶ, Ἐλι5.6. {.1.2ο(ρ.86.7; Μ 
24.830}; τὰν τιταίρ.15.0; Ν.20.9294)}. 

παράθηξις, ἡ, ἱπειονιοηὶ ἅμιλλαν ἀρετῆς καὶ παράθηξιν ΟΥΝαΖ. 
6Ρ.6(Μ.37.200). 

Ἐπαραϑίγῳ, -ἢ -θιγγάνω, αἰΐαΐ, γεακῆ προσεύχου τῆς..«στάσεως 
σου ἐγγύθεν ἴϑε. με] παραθέγειν ΤΠατιδίυα, φρ»».2.4τ(Μ.00.1 2480}. 

παραθλίβ-ω, 1. σομείγτεὶ [Π6 Ὀγοαίὶῃ ἴῃ Βρεθοῖ ἢ τοῖς ὀδοῦσιν ἣ τῇ 
ὑπερῴᾳ τὸ δι᾽ αὐτῆς παριὸν πνεῦμα...“οὐσα τ Ν γ85. μη. τ2(1 Ρ.271. 
20; Μ.45.0178}; 2. ῥγέδς, ζογεε [αοἰβ πανταχῇ τὸν τῆς ἱστορίας “-Ὄντες 
λόγον Ογτι ρίαῤῥια θη, δ(1. τοο0). 

Ἐπαραθολόω, ῥέοντες, ΑἸ παρ ἰδρ.32.3(Μ.6.9640). 
Ἐπαραθρηνέω, κόρ οἡ τοαῖϊηρ, Βα. ἐορι.4.6(2.31Α.; Μ.31.2320). 
Ἐπαραθρύπτω, ΡίΟΡ]. ρ455., νημείηρ, αἤεεϊδά τὰ βλακώδη ταῦτα 

καὶ παρατεθρυμμένα σωτάδεια ΟΥΝ γ55.Επμη. τί ρΡ.25.1ο; Μ.45.2534), 
Ἐπαραθυμία, ἡ, ομίδε εἰ οὗ ἀπρεῦ, 10. οβοδ, ῥγαὶ.τ7τ(Ν}.87.3040Ὰ). 
Ἐπαραθυρίδιον, τό, {|6 τοϊπάοισ ὃν ἄοον, ΤΑΙ φμιαῖ τοί 1.28, 

Ἴ808,0). 
παράθυρος, ἡ, 5146 επίγγ, ΟἸδΥη,ογ.7.χ7 (0.75.5; παράθυμον Μ.ο. 

5484); διὰ τῶν π΄. ἐπὶ τὴν καρδίαν ὁδεῦσαν τὸ πνεῦμα ἘΠΡΡ.ἠκεν.6.14 
(Ρ.140.26; Μ.16,322158);. διὰ μὲν τῆς πλατείας θύρας ἐξελθὼν τοῦ 
κόσμου, διὰ δὲ τῆς π. εἰσελθών ας. Ἀερ.ἤοηι.43.3(Μ.34.1138); ἔχεις 
τὴν θύραν τοῦ νόμου, φύγε τὴν π. τῆς ἀνομίας ᾿Α5ἴ, ϑορῃ λοηι. 5 ἐπὶ ᾿ς. 5 

(Ν1.40.4444}. 
παραίνεσις, ἡ, 1. ΦΡΟΚΘη ἐχἠογίαίίοι;, ῥγεαεβίηρ, τεῖ. ἴο, Βαρί. 

καθολικὴν ἐποιήσατο τὴν π. Ογτιαρ καἰ. ο0.3:36{(Ρ.214.24); οἵ (μτῖ8- 
τίαῃ ρυοδομίηρν ὁ λόγος ἐντρέπει καὶ ἡ π. μεταποιεῖ ΤΙς Βοβέ. ῥ.2ε. 
6:43(ρ.163); οἵ ψυτίεῃ, βοιρίαχαὶ τ᾿) πποϊίίοηβ, ΟεςυπΊάῥού.τ:3 
(0.33); οὔ Ιανν μετὰ φυσικὸν νόμον, μετὰ νομικὴν π΄ Εἰ! Ρ.Οὐηςὶ, ΑΡΡ. 
8.12.30; οὗ σουη58]5 Ορρ. ἰαῦν περὶ ἀγαμίας...οὐ νόμους ἀλλὰ π΄. 
εἰσενεγκών Ξο. ὁ Παῦλος] Τμᾶτ αἤεεί.ο(ρ.238.18; 4.045); ἵνα μὴ 
νόμος ἡ π. γένηται 1ᾶἃΧΟὈγ.}: 26(3.208) ; οἵ. τὴν π. τοῦ Παύλου Μεῖῃ. 
5.}}}.3.13(0Ρ.43.10; Μ.18.848); πηρατίεα Ὀν (οα καὶ π. τοῦ θεοῦ καὶ 
παραγγελία ἰά.γ65.2.2(0.231.13; Μ.41τ.11648); οὗ 6ν}} σουηβε], (οπϑβί. 



παραινέτης 

ἐ}.(ΟρΙτΖ Ρ.63; Μ.85.1257}); Ρδτῃ. δ5 {{|Ὸ οἵ. ῬῃΠοβορ ῖςα] ἡ τκ, 
Ῥνέεερὶς ᾿Ισίδωρον φάσκουσιν ἐν παραινέσεσιν τῆς αὐτοῦ μοχθηρίας 
γεγενῆσθαι ἘΡρἢ ἦσέν.32.4{0.443.1; Μ.4χ. 5480); 2. αεογαηεδ, δγ:- 
ἐοπγ αρεριἐηΐ τῇ π. τοῦ λόγου ὑγιάζειν (γε. ρ}.2.1τ4.1τ| τὰ-.«ἐκείνων 
ῥύπη ἡμετέρα π. 1δ.2.18.5; ΟὨχγπ5, οι. δο.Σ ἐπ 70.(8.4720)). 

παραινέτης, ὁ, σάυΐξεν, τομηβεἰΐοτ, ατ ΝαΖ.ερ.33(Μ.37.738}; παρά- 
κλητὸν ἔχομεν ..««Χριστόν, οὐχ ὡς ὑπὲρ ἡμῶν. προκυλινδούμενον τοῦ 
πατρός, καὶ προὐπίπτοντα δουλικῶς... ἀλλ᾽ οἷς πέπονθεν, ὡς ἄνθρωπος, 
πείθει καρτερεῖν, ὡς λόγος καὶ παραινέτης. τοῦτο νοεῖταί μοι ἡ παρά- 
κλησις 14.07.30 14(Ρ.1 3110; Μ.36.1210); ἐαἠογίον, 151. Ῥ6].ἐῤ»».2. 
τόβ(Μ.γ8.62οο). 

παραινετικός, ἠογίαίονγν, οὗ ἃ τγρε οὗ Πϊδσαίασα τὸ π. εἶδος (ΙΘτη, 
ῥαεά,τ.τίρ.90.28; Μ.8.2524)}; [516.ὈῬε].ἐῤῥ.3.84(}{.78.792Α); πρὸς 
παρθένους πι [8α. λόγος] τ, ΝΆΖ, οαν.1.2.3 τ|τ.(}1.37.632).; οὗ Βροϊκθῃ 
ἹΟΙΩ͂, ΟΥ ΠΊΘΒΒ6Θ6, ΒΟΥ, ἤν δ.1.8,18(Μ.6).640) ; οὗ αάὐάγεββ. (ἢ βγηδ" 
βοσιθ), Αὐητηοπ, 46. 12:1(Μιν8ς.1 5418); ἴῃ σεη. γυναιξὶ τὸν π΄ 
ἐπιτρέπει λόγον ἐπ᾽ οἰκέας ΟἾγνσ5.κομι4.1 τῷ ΤΊ (ττ,750Ὲ); τοῦ... 
νομοθετικοῦ τὸ μὲν π, τὸ δὲ ἀπαγορευτικόν Ῥγος.Ο Οδη.Ρτοεια.(Μ.87. 
240); οὗ Ῥϑύβοῃβ ὁ ἐπέσκοπος, ἔσο...π. (ΟΉ5:..4;Ρ}.2.57.1; π. τὶς καὶ 
αὐτὸς ὑπῆρχεν ἘΡΊΡΒ ἠα67.32.4{0.443.4; Μ.41. 5480). 

παραιτ-έομαι, 1. γεΐγαὶη ἤομι, αὐοϊὰ τὰ ὀνόματα καταλέγειν... 
““οὐμεθα Τυπὲ. χαροΐ,46.3(Μ,6.3070}; ΜοΙμυογηρ.  τ(ρ.χ13.3; Μ.18. 
1760); π᾿ τὰ.««πρὸς θάνατον ἄγοντα τῶν πλημμελημάτων Ογγ, Ὀς,533:23 
(Μ.ὅ9.8030}; 2. γεεεί, γορμάϊαϊε τὸν διάκονον τοῦ πεπονθότος θεοῦ π. 
Τατιογα! τ3ίρ τς; Μ.6.836Α); μηδαμῶς “«ὠμεθα ἐλέγχοντα τὸν θεόν 
ΝΙ].6Ρ}.2.3(}1.79.2048); τεῖ. Μοῃίδηΐβπι ὅταν ἴδω τὴν προφῆτιν εἰλη- 
φυῖαν.. «χρυσὸν... «πῶς αὐτὴν μὴ ““ἥσωμαι; ἈΡο]ΐοπ 8Ρ.Επ5...6.5.τ8,4 
(Μ.20.4774}; 650. ἀδιηοηβ ἀηα ποϑιμεηίβπι τοὺς...διὰ τῆς παρὰ τῶν 
ἀποστόλων. «διδαχῆς πεισθέντας καὶ “υησαμένους τὰ παλαιά Τιβῖ, 
ταροΐ.53.4(Μ.6.4050)}; δαίμονας..«φαύλους...«- εἶσθαι τοὺς ἀνθρώπους 
ἐδίδαξε τὰ. Ζαῤοὶ.το.6(Μ.6.4614); ἀπόθνησκε τῷ κόσμῳ “"οὐύμενος τὴν 
ἐν αὐτῷ μανίαν, ζῆθι τῷ θεῷ... τὴν παλαιὰν γένεσιν “-οὐμενος Ταῖΐ. 
ογαί. ττίρ.12.11; Μ.6.8208); τοῦ θανάτου τὴν σύστασιν π. ἰ.1 (ρ.17. 
9; 8408); τούτους δὲ [85. ἀἸΘΠΊ015] νικᾶν ἄν τις θελήσῃ, τὴν ὕλην 
““ησάσθω 1δ.τό(ρ.18.4; 8414); τὴν φαυλοτέραν ὕλην -π-. 16.18(ρ.10.20; 
8454); ““ησάμενοι τοὺς δαίμονας θεῷ... κατακολουθήσατε 1δ.το(Ρ.22.4; 

8498). 
παραίτησις, ἡ, 1. γελέοίίοη, Ἐπι5.4.6.6.τ(ρ.252.20; Μ.22.41530); ἐδ, 

6.13(0Ρ.267.13; 4404}; γεξμδαὶ, (Πγγβ. ἀϊνεῖςς Ομ απ. το(3.44τ0}; τὸ δά- 
τοἱτ ἀλόγιστος παντάπασιν ἡ τοῦ κτίσματος [36. οὗ δοη] π᾿ Επιη. ἀροὶ τᾷ 
(Μ.30.8534); ἴὸ πᾶνε. ἀδα!πρα ψΠ παραιτήσεως τῶν ἀργῶν καὶ 
περιέργων ἘΞ ΤΒΔ] ἴας, ρῥ. Ραμ. (Μ.85.7738); 2. ἰδέ ἰο δὲ αὐνοϊάξά 
οἱονεὶ μέσημα καὶ π. Ὀγγιαάον,.τί1.418); 8. ῥόηαίΐγ, καϊεξαείίοτι 
τίμημα, ἃ πᾶν τῷ χρέει ὑπῆρχε δικαίωμα πρὸς παραίτησιν Ῥτος].ΟΡ 
ογἰαμά. ΒΜ κί(ρ.1τος.7; Μι6ς. ὅδεο). 

Ἐπαραιτία, ἡ, εανδέ, Αχεῖμιβοςτ: (Μ.τοῦ, 5058). 
παραίτιος, ᾿ τοεαΐ, γαμΐν ἵνα, εὕρωσιν [βο. δαίμονες] ἀγγεῖον 

παραίτιον, λακέσουσιν αὐτό, τουτέστι, ψυχὴν ἄπιστον καὶ διστάζουσαν 
ἘΡὮγ.2.83Ε, ΡΕΓΏ. 1. πάρετον. 

παραιφασίη, ἡ, σάνίεε, ΟΥτΙ Να2.ςανη:.1.2.1.}17(Μ4.37.576.4). 
παραίφασις, ἡ, -- ἴοτορ., ΟΥΝαΖιεαγηι.1.2,2.5(Μ.31.578.4). 
παρακαθέζτ-ομαι, 1, [1|,; 8. δέ πόα, οἵ 5ρ1Πἰ πονθυηρ ΠΡᾺΓ 

ἀεδα Ὀοᾶν ; ἰάεα τε]εοίεά, ΟΥ. 70.28.6(5; Ρ.306.3,6; Μ.14.6800--602.); 
Ὁ. ἐπύέδὶ, δεδῖεσε, ἘΕΡΙΡΗυ, ῥγορῆ.15.4{ρ.20; παρακαθίζοντο Μ.453. 
3078); ΤΡ οὐγοη, ρ.2τ6(Μ.1ο8,5538); 2. ἤρ,, ἀοίά ξαξὶ Ὀν “-ἐσθαι 
τῷ γράμματι τοῦ νόμου ἙΤΠΑΙ, Πίασ ἐῤῥ Ρατεὶ, (Μ.8ς.756}}; τάξωμεν 
αὐτοῖς μετάνοιαν εἰς τὸ “σεσθαι τῇ ἐκκλησίᾳ ἘΡΊΡἢ ἠαεν.68.5(Ρ.142. 
18; Μ,.42.188.); οὐ-.-«ἔδει “σεσθαι τοῖς τύποις, οὐδὲ προσεδρεύειν ταῖς 
σκιαῖς, ἀλλὰ τῆς ἀληθείας ἔχεσθαι (Ὠγγϑ.ἠοηι.5.4 τη ΤΊ, (11.740). 

παρακάθημαι, -Ξ- παρακαθέζομαι, ποίᾳ ξαδὶ ὃν τῷ νόμῳ κατὰ τὸ 
γράμμα παρακαθήμενος ΒΆΓΠΕΥ οΉ  μ.τ2(Μ.28.1373}). 

παρακαθίζω, 1. «εἰ δεξίάε, εαἰΐ τ ἀοοσίοιβ ἐπίδειξον αὐτὴν [3ς. τὴν 
ψυχήν] Παύλῳ νοσοῦσαν" εἰσάγαγε. Ματθαῖον' παρακάθισον ᾿Ιωάννην 
Ομ γγβ.0,1.74.4 1} .Μ|,(7.7208); οἵ 19.20.4(2654); 2. εἦὲ ὃγ παρεκάθιαέν 
μοι Ηδγηι τὲς. 5.2; παρακάθισον.. αὐτοῖς [5-. τοῖς ἰατροῖς] καὶ μάθε 
παρ᾽ αὐτῶν τοῦ νοσήματός σου τὴν φύσιν (ῃτγπιἤοηι.74.4 ἴῃ Μ|ι.(. 
Ἴ200); 3, δέξίερε (οἴ, παρακαθέζομαι) Νισίβιν παρεκάθισεν ΤΆΡΒη.᾽ 
εἰγοηΡ.3τ( Μ,τοβ. 1368) ; 1δ.0.5382(6138). 

Ἑπαρακαινοτομέω, ἐπίγοάμεε ας πουεὶ ἐν τῷ σώματι ἡμετέρῳ γενό- 
μενος 50. ὁ λόγος} οὐκ ἄλλην τινὰ παρεκαινοτόμησε τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει 
τὴν σύστασιν ΟΥ̓͂Ν γ55,0γ, εαϊἰσοῖι.3](ρ.τ48. 5; Μ,4ς.960). 

παρακαίριος, οἱ 97 ΞεαςοΉ, Ογας.1}.12.20ο. 
παρακαλ-έξω, 1. εαἰΐ ἐπ, ξιση μι οΉ ἑξῆς πο εἴτωσαν οἱ πρεσβύτεροι τὸν 

λαόν (οηςὶ..4.,Ρ.2.57.9; Να)επεπίδη μόνος ὁ ἀρχάγγελος εἰσέρχεται 
πρὸς αὐτόν 5ς, τὸν Τόπον]), οὗ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων εἰσήει. ἔνθεν καὶ ὁ Τησοῦς παρακληθεὶς 

ΤΟΙ7 παρακατέχω 
συνεκαϑέσθη τῷ ΤἸόπῳ, ἵνα μένῃ τὰ πνεύματα καὶ μὴ προαναστῇ αὐτοῦ 
Οἰεπι εσε. Τ μάοί. 38(Ρ.110.3; Μ.0,6778); 2. εαἰΐ οη, ἐπυοῖε, Μεῖῃ. 
δγρ.9.1(Ρ.113.2; Μ.18,1768); δείκνυσι τοῦ ὀνόματος τὴν δύναμιν, εἴ 
γε μὴ ὁρώμενος μηδὲ «υούμενος, ἀλλ᾽ ὀνομαζόμενος μόνον... ποιεῖ 
θαυμαστούς (Βγν8.Ποη1, 70... ἐμ 70.(8.466}); 3. εονιΐογί καίγε πολλὰ 
παρεκάλεσέν με ὁ πατήρ μου Τ. Κεμδ.4.4; ὁ θεὸς παρεκάλεσέ με Τ' 705. 
1.6; δοοίμε «τοῦντες τοὺς ὑβρισμένους (Ἡγγπ. ἠονη. 70. 4 ἐπ 70.(8. 
4690); οἵ Κβέδθεσ δπα δοη, αὐ Ν 55. μη.2(2 Ρ.370.23; Μ.4ς. 5524); οὗ 
Η. Οδοβί, νυ αϊσελ,τό.τό, εἴο., ν. παράκλητος, παράκλησις ; τεῦ. 
Ομ υϊβείδη σοπάποξ, δὲ ρεηε ἰο, αὐάγεδς σομν τοὺς ἀδικοῦντας αὐτοὺς 
““οὔσι καὶ προσφιλεῖς αὐτοὺς ἑαυτοῖς ποιοῦσι Ατὶὶ. αροΐ,τος ; διωχθή- 
σεται; ἀνέξεται" βλασφημηϑήσεται ; παρακαλέσει ΟΥ, ΝΑ Ζ.ογ.26.τ2(Μ. 
35.12440); 4. ἐχλονὲ δι' ὀλίγων ὑμᾶς γραμμάτων παρεκάλεσα Ἰρη. 
Ῥοΐνε.).3; ἡμεῖς οὐ παυσόμεθα τὰ αὐτὰ ἐνηχοῦντες, ἀναμιμνήσκοντες, 
διδάσκοντες, «υοὖῦντες (Ὦγγϑ,.ἤ0η1.51.3 ἴῃ 6.(8.3030); 14.,5[αἱ.6.χ(2: 
738); ΤΒΡΏΥ] χε εμέ. δίῃ. 485 τ; Μ.113.048Α}; 5. φμέγεαὶ, δεσδεεὶ 
ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς ἐκκλησίας, ἕως ἂν ἐξομολογησάμενοι καὶ 
δείξαντες καρποὺς μετανοίας, καὶ παρακαλέσαντες, τυχεῖν δυνηθῶσι 
συγγνώμης ΟΛπί. (341)εῶ».2; δέομαι καὶ «υὦ μὴ ζημιοῦν ἑαυτούς Ὀἢτν. 
ἤοηι.81.5 1 70.(8.481Ὲ}; (4110 ὁ Εγρῥ.(Ρ.92)}; ο. ραϑηϊς. πα ἰηβη,, 
Ηϊετιν, Ραμ. 2(ρ.27.}); τπιογοεάδ, ῥγαν (ἴογ) “"οὔμεν ὑπὲρ πάντων 
ἀνθρώπων τῆς ἐκκλησίας ταύτης Βεταρ ἐμ εἤντο, 3; δ.11.2,4; ὑπὲρ τού- 
τῶν “-εἴν τὸν δεοπότην ΟἾὮγν5. ον, 10. 5 ἦι Μ1.(7.2518); οὐδεν ῥγανεν 
““οὔμεν διὰ τῆς θυσίας ταύτης Θεγὰρ.εμεἶ..13.13; ΟἾγνβ. ἤθη. 8.2.1 
τ. 0.(8.4838); ρατερ ΒΕ Ε α], ρίραςδ, ῥγὰν μή, “-ὦ, μηδεὶς ταύνην 
ζητείτω τὴν παραμυθίαν ἰὰ ἤσηι.43.41:.Μ|.(7. 4640); οἴ.1}.3.5. 5(4040); 
ἰά, μον.δ.2 τῷ τ Τίρει(ατι βοτ0); μᾶ585., ᾽δὲ ῥρίφασεά ἰο᾽ παρακλήθητε.... 
οἱ..«ἐντυγχάνοντες... συγγνῶναι ἡμῖν ἘΡΙΡΗ.γέξον (ρ.156.6; Μ.41.1608); 
δὲ 50 κὐπά α5 ἰο τὰ περὶ τῆς ὑγιείας δηλῶσαι ἡμῖν παρακλήθητι ϑγτιε5. 
6.15 ](ΕῸ Ρ.7380}; έαδαςε. [αε.3.2(Ρ.53.8). 

παρακαταθήκη, ἡ, 1. τι, φοηει ηρ ἰαϊά ὃν, οὗ γτανε-σοοάβ ἐγὼ 
δὲ, τὸ παλαμναῖον βαλάντιον, τὴν π. τοῦ ξένου, ἔκλαον ΒΥΠ65..},4 
(ἔκλαιον Μ.66.13330) ; θεοῦ... τῇ γῇ κελεύοντος ἀφεῖναι τὴν π΄. [1.6. αἵ 
Τεβασυοίΐου} ΟΠ γγβ. λον. δ; τ ΣΤῆθος. (ττ,479.Ὰ}; 2. ῥέγδον οὐ ἰμέρρ 
ἐπίγμδίδ ; 8. ἴῃ θΕῃ, τοὺς τιμιωτάτους υἱοὺς ἡμῶν... ἔχε ἐν π. Βαπ.εῤ. 
2οοί3.2980 ; Μ.32.7330); ΝῊ. .3.14(Μ.70.2774}; Ιοδῖ Ῥτορασίν, 6.Ρ. 
ΒΈΓΔΥ αἀοηκεν, ἴο Ὀδ6 30 τερατάδα φυσικὴν κοινωνέαν διδάσκει τὸ 
εὕρημα π. λογέζεσθαι (Ἰετη.Ξ,γ.2.τϑ(ρΡ,.τόουι ; Μ.8,10288); μέμημα τῆς 
οἰκουμένης ἡ κιβωτός, τὴν τῶν ζῴων π. φυλάττουσα Βα45.8ε].ογ.6.4(Μ. 
85.970); Β. τεῖ. 1,0,23:46 εἰ παρέθετο τὸ πνεῦμα τῷ πατρί, π. δέδωκεν 
τὸ πνεῦμα. ἄλλο ἐστὶν χαρίσασθαι, καὶ ἄλλο παραδοῦναι, καὶ ἄλλο τὸ 
παρακαταθέοθαι. ὁ παρακατατιθέμενος παρακατατίθεται ἵνα ἀπολάβῃ 
τὴν π. τί οὖν ἔδει τὴν π' παραθέσθαι τὸ πνεῦμα τῷ πατρί; ὑπὲρ ἐμέ 
ἐστιν καὶ τὴν ἐμὴν ἔξιν καὶ τὸν ἐμὸν νοῦν ΟΥ ἀταἰ,7(ρ.138.68},}; ς. ἐγαάι- 
ἐοη ἡ τῶν πρεσβυτέρων π. διὰ τῆς γραφῆς λαλοῦσα (Ἰεπη, κεἰ. 27(ρ.14:. 
3; Μ.0.7120); τὴν καλὴν π., ἣν παρὰ τῶν πατέρων εἰλήφαμεν τ. ΝᾺ 2, 
ογ.6,22(Μ.35.7408); οἴ. Ταδέῃ.ἐοη 7, (ρ.78.1; Μ.86, 9090); ἃ. οὗ 186 5617 
ΒΌΓΓΕΠΔΘΙΘα 1ὴ ΤπϑΥ ΤῸΝ οἷον π. εὐγνωμόνως καὶ ἀγαπητικῶς ἀπο- 
διδοὺς τὸν ἀπαιτούμενον ἄνθρωπον (]δγη, 5,γ.4.0(ρ.282.13; Μ.8,.1285Ὰ) ; 
Ογγβ ῥα». Ποη. 3(2.5280); 6. αϑβοοϊατοα τἱτἢ ἀγάπη: ἡ γνῶσις δὲ ἐκ 
παραδόσεως διαδιδομένη κατὰ χάριν θεοῦ τοῖς ἀξίους σφᾶς αὐτοὺς τῆς 
διδασκαλέας παρεχομένοις οἷον π. ἐγχειρίζεται, ἀφ᾽ ἧς τὸ τῆς ἀγάπης 
ἀξίωμα ἐκλάμπει ΟἸογα.5,ν.7.το(ρ.41.5; Μ.0.480Ὰ); μακάριοι δὲ καὶ 
ὑμεῖς, ὅτι τῆς ἀγάπης δεξάμενοι τὴν π, ἀκέραιον αὐτὴν τῷ παρακατα- 
ϑεμένῳ μέχρι νῦν φυλάττοντες διεμείνατε (Ὦγγ5.ῥα».Μ εἰεὶ,τ(2.ς18.}; 
{. οἵ β!Π οἱ Η. (μοβὲ οἱ.. «ψευδόμενοι ἀθετοῦσι τὸν κύριον καὶ γένονται 
ἀποστερηταὶ τοῦ κυρίου, μὴ παραδιδόντες αὐτῷ τὴν π. ἣν ἔλαβον. 
ἔλαβον γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ πνεῦμα ἄψευστον Ἠξττη,»ταν»,3.2; ὥσπερ τινὰ 
π΄ μοι δεδωκὼς ἐπὶ τῷ τὴν ὁλοτελῆ..«τότε τοῦ πνεύματος κομίσασθαι 
χάριν ὙΠατ, ΜΟρΒ8.2 Τίνι τ τ2(ρ,200.15; Μ|.66.0458); φυλάξαντες τὴν 
δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ αὐξήσαντες τὴν π. τῆς χάριτος ΚΙΙ, 
Βαρὶ.(Ρ.401); 8. »εΐδϑιοη ἄσυλον τὴν ἀποστολικὴν π. διαφυλάξαντας 
Β85.εῤ.242.3(3.3728; Μ.32.0018); ΗΠ. Ξρίτίτυ4] σάυΐεέ παρατίθημί σοι 
π. ἐν κυρίῳ, ὡς ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ καὶ σωθῆναι βουλομένῳ ἘΡΉὮχ,Ι. 
2158; 0[.14,2.770. 

παρακατακλίνω, Πρ., οὗ ΒΡ 14], αν ἰ9 γόξί Ὀδβίάς, Οὐ γββυ, 
Μαεν.(Ρ.400.24; Μ.46.0968). 

Ἐπαρακατάσχει, ν. παρακατέχω. 
παρακατατίθ-ημι, 1. ῥγόξονῃ ἴο μετὰ τῆς ἐπιστολῆς πέμπων αὐτὸν 

““ἔναι τῇ ἐκκλησίᾳ ΟΥ,ορητητ ἐπ τ ον.χ6: τοῦ. (775 τὸ Ρ.50); 2. πιεά., 
ἢρ,, 56εἰ δεΐογε τὴν ἐν παισὶν ἁπλότητα εἰς ἐξομοίωσιν “-ἐμενος ἡμῖν 
ΟἸεῖη. ῥαεά, τ. (ρ.97.9; Μ,8.2644Α); ταῦτα μετὰ πολλῆς σαφηνείας ὁ 
Δανιὴλ ἡμῖν ““εται (ῃγγϑβ.ἤοηη 4.1 ἴῃ 2 ΤῊΗδ:5. (11. 5308). 

παρακατέχ-ω, 1, Ταῖ. 0616 ἴγρε οὗἉ ἀνϑτίςς, ἀεθρ δαεῖ ρατὶ νψγθη 
1με σβο]Ὲ μαβ Ῥβεη ῥσοπηβεα, ἘΝῚ] Οὐ εορι(παρακατάσχει Μ.70. 
14524}; τοτί μοί Ἰαίοττηβτίοι ἀθοιυτ μηδὲν τῶν κρυφῇ πεπραγμένων 



παρακάτω 

“πων ΝΙΘΘΡΗ Ὀχιυ δ νη. 221(Μ.86,318ο0) ;2. γείαΐῃ ἴὰ Ταθτη συ ἐπειδὰν 
-εφευδῶν ἀναπλασμῶν...-ἡ ψυχὴ πληρωθεῖσα, παρακατάσχῃ τῇ μνήμῃ 
Β45.ΕμηΟτ,δ(1.2178Β; Μ.20. 5218); ὧν οὐδ᾽ ἴχνος τῇ μνήμῃ. “ἴομεν Μᾶχ. 
αγιδίρ. (Μ οτ ττο 40); ἱπ θαρροβεά εἴγτη. οὗ μῆνις : παρὰ τὸ μένειν καὶ 
τῇ μνήμῃ “"εσθαι 1δι(ττο 70) ; 3. γεείγαίη, ηαξε Ἰποεοίίυς “νει δέ πὼς ἡ 
βλασφημία τὸν λόγον ΟΥ̓ Ν γ85. με» ττί2 Ρ.267.16; Μ.45.8760), 

παρακάτω (παρὰ κάτω), δείστυ; 1. ε(ἄν., Ἁρορ ἢ. αὶ» (ὅς. 2614); 
2. ῬΥερ. παρὰ κάτω τῶν..-μοναστηρίων Ὀγτ.δ.υ,ϑαν.72(0.175.18). 

παράκειμαι, 1. ὑξὰ εὐἰμηίαν, ἐοΥγέςροη τὰ παρακείμενα... .συνεξετα- 
στέον, δόξαντα ἄν τισιν οὐχὶ παρακείμενα μόνον ἀλλὰ καὶ τὰ αὐτά ΟΥ- 
.σ.τιπ(24; Ρ».30.18,10; Μ.14.684Α}); κακίαν ἐκ τῆς παρακειμένης ἀρετῆς 
Βαϑιἀοηι τη Ἐς δτί(τ ποῖ ; Μ.20.4768); 2. «οοχῖξί παράκειται...τὸ 
πνεῦμα τῷ πνεύματι, ὡς τὸ πνεῦμα τῇ ψυχῇ ΟἸδτα χε. Τμάο!, ΤΊ(Ρ.1ττ2. 
17; Μ.ο.6658); 3. δὲ γνεϊευαμὲ τὸ παράκειται. «τῷ ἐξετάζειν.. καὶ τὸ 
ἰδεῖν ΟΥ. }0.20.26(2ι ; Ρ.362.8; Μ,14.6224}; παρακείμενα...τῇ ἐξετάσει 
2}. 20.44(33; Ρ.388. 12; 6778); 4, δὲ ἐαροσεά ἴο εὐαλωτότατοι λίαν παρα» 
κείσονται τοῖς δινθμνιν αὐτοὺς ἡρημένοις Οντ. αἰον. σίι. 1428). 

. παρακεκαλυμμένως, 1: ὦ ϑειϊεἀ ΚΗ ΔΉΜΕΡ ἐν παραβολῇ καὶ πι.. Τυϑί. 
ἀταϊ.52.1τ(Μ.6.5808) ; π. προπεφητευκέναι 1}.16.2(653.};; Ο]οΙη, ἐν 11 
{(ρ.το.7; Μ.8,7018); Οὐ. 7ο.2ο.τό(14; Ρ.347].5; Ν.14.6088), 

παρακεκινδυνευμένως, ἀσγτηρὶν, τοτίξ ἀαηρόν, ΟἸδτη, ῥγοΐ. "(ρ.56.13; 
Μ.8.τ814); Ογγβ.ἤον.23.2 ἴῃ 70.(8.1338). 

παρακελεύ-ομαι, 1. σάυίδε ““εται αὐτοῖς καὶ φυγήν ΤΗδέ, [67.48:3 
(2.594); 2. εοπημαη, ἤιροξό σουτβα οἱ δοίϊομ, νἡσῖπουβ ὑσαοίίσα 
εἴς, ὁ κύριος ἡμῶν ἐν εὐαγγελίοις ““εται... ὧδε νομοθετῶν δίῃ, Ξγηηῤ. 
5.2(0.54.19; Μ.18.ἸΟ00Ὰ}); 1διττοτ(ρ.129.18 ; 2054); ὙΠΑῚ, Σύ ον.}:36(3. 
211); ῬΆββ,, δὲ αἰνίτιεἶν ογάεγεά, Ῥλάντη, (ΒὰΞ μη. 5(:. ϑΙ1Α; Μ,29. 
600}; ὁ προφήτης “-εται ἘΠαϊ "εν. 3:ττ(2.425}); ἢδ. ὀἀχετοὶ..«ὕδωρ... 
κατιέναι... «σονται 1 ῥγουτα.3(4.523). 

παρακελευστικῶς, ὃγ τοῖν οὐτημπείοη, Τάτ εν. Ῥχοσπῃ, (4.326), 
παρακεν-όω, ἀΐτείοξε, ρίυα ατυαγν ἴο φοβοῦμαι μήποτε. ..«-ὥσῃς με 

τοῖς Χριστιανοῖς καὶ... καύσωσίν με Πίάα5ε. 7ας.1.55(ρ.779.23). 
παρακεντ-ἕω, οἱ οαΐαζαςί, εομεῖ!, ῃρ΄. ““ἥσει σου τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς 

ψυχῆς καὶ τῆς καρδίας ΤὨΡΗ], Απι, μοἶ.τ.7(Μ.6.1036Ὰ}); ΝῊ, ωϊορ ᾿ς 
(Μ.79.1128.}}. 

παρακέντησις, ἡ, γηαγὲ αἱ 1:6 5146, ἩρΡ εαη, ῥαξολ (Μ.το.870). 
Ἐπαρακενωτή, ἡ, ρίυτ., ογάμγε, Οβ γον. Ῥασε..3370(.02.880Ὰ). 
παρακερδαίνω, ἤϊεὶι, ερεϑόσαὶε, ΝΊΠςΡὮ, {τ|ὺὺδγηι.τ86(}}.86.31574). 
παρακιν-ἔω, ΓΥΔη8,; 1, μιοῦε ἐάν, φησίν, ἄλλον “"ἥσῃ ἡ χάρις τοῦ 

πνεύματος, παραχωρείτω ἃ τοῦ λέγειν ἀρξάμενος ΤΠάξ, Σ(;.14: 2ο(3. 
262); 2. αἰΐεγ μηδὲν αἱρεῖσθαι τῶν ὀρθῶς ἐγνωσμένων --εῖν Βιαϑ5.ἱερ.ἰ1}. 
Ζεμίϑίρ.59; Μ.31.5884); οὗ αἰνίης βογρίωυσε τὰ θεῖα λόγια “-οὔντες 
Ὠίομ. Ατ. 4...4.ττ(Ν1.3.700Ὰ); {ῦμυνϑβ, ῥαβοἶ.7(8.27}74}; 3. οἱοίαίε ὁ. 
“"ἥσας τι τῶν ἀπειρημένων Ἐλι5,}.6.13.2τ(71τῸ ; Μο2τ.τα76ΑᾺ). 
“παρακιόνιον, τὸ, 21{|1πν Βαρρουίηρ' σθορν οὗ αἰτατ τὰ δὲ π. κατὰ 

μίμησιν τῶν τεσσάρων ξῴων Ἰδορῆτ, Η εν .2(Μ.81.39848). 
[᾿Ἱπαρακιρν-ἀω, "πῖς, Οἰμμίε, Βαϑ, μον Ῥςτ4(1.354Ὲ; ; Μ.20. 

2574); τῷ φαύλῳ..«τῶν οἰκείων δογμάτων «“«-ὥντες ὕδατι, τὰ θεῖα 
καπηλεύειν τολμῶσι 1516. }6].6}}.3.125(}1,78,82:})). 

παρακλέπτ-ω, 1. οἰξαΐ; [1τ,, Οντιαάογ.τδ(1.5730); ταδί, πθουσι τῶν 
ἀκεραίων τὸν νοῦν Ἰά. Ρς.ο: 28(Μ.69.7844}; 2. αϑΞΉ}}6 αϊφεῖν τὴν τῆς 
ἐπιεικείας δόκησιν “οντες 14,15.1.τ(2.188}; 3, ἐυαάέ “ουσι τὸν νόμον, 
ἀποδιδράσκοντες τὰ καλά ΓἸοτὰ «5.7.1. τι(ρ.48,22; Μ,9.4030); 4. Ρᾶβ8.» 
δὲ γοδῥεά οἵ, ο. ἀαῖ. μηδὲν τῇ πίστει παρακλοπέντες....ἀλλ᾽ ἐπὶ κύριον 
τὰς ἐλπίδας θέμενοι Πα γ Οεο. (ρ τοτ.τ5). 

παράκλησις, ἡ, Α. εὐμηογέ, εοπξοίαἰτοη; 1. ἴὰ σϑη., Γα51.41α].78.8 
(Ν1.6.66οο) ; ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι τὴν π. ὑπισχνούμενος Πορ, ΟἸδηι, 
356; Ομγγϑ,5ἰαί. τ 6(2.08); 2. οὗ ϑρίπτααὶ σοτηΐοτί ; ἃ. ἴῃ ξεῃ. ὁ θεὸς 
ὃ πατὴρ τῆς π. 1 .561.}) 4.ττ(ρ.03}.11)}:} καταλήγει... «πᾶσα ἀρετὴ εἰς π. 
πνευματικήν ΜαΥο, ΕΥΟσῥι5ε.γ.48(Μι6π. 0128) ; Β. 85 δοῦν ἠν οὗ ψμΟ]ς 
ὙΠππη., ΟΝ γ985. Ετρι.2(2 Ρ.3270.10; Μ.45.552.4), ν. παράκλητος ; 6. 85 
ὁρεχϑθου οἵ Η. (ποβῖ. 85 παράκλητος, οἔ, ῥαγαεοίδέι5...α ξομδοίαἰτογις 
ἀϊοῖίμν {π. επῖτα Γαΐμε ἐομδοία!ο ἀρῥεϊαίμν), ΟΥὈργίης.2.7.4(0. τοι. 
12; Μ,τι,2184Α}; τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ εἰς π.ι καὶ ἁγιασμὸν..«τοῖς 
πιστεύουσι διδόμενον δ'γηνεν. 4 π1.(341}2 ΔΡ. ΑἸ σγη.23(Ρ.240.26; Μ.:6. 
1244}; 514.,}Η,εἰγη1.7.3. 10, Ν. πὰρ ἄκλητος; 3. γε 6561 ἀπὸ π. ... 
ἀνιστάμενος... «ἡσύχαζε ἐν τῷ σῷ κελλίῳ ἘΡΏΉΓ.τ. 2150; Ζος, αἰ θχμῖα τ5 
(Μ.78.17008)}. 

Β. ἐχμογίαίίορ, (10) ἀρετῆς π. Οτ.ΝᾺ2.0γν.8.4(Μ.3.5.7038); τῶν 
ξένων π. καὶ νουθεσία (ηεὶ..4.Ρ}.2.58.3; διδασκαλίαν φησὶ τὴν 
ἀπόλυτον ἐξήγησιν, π. δὲ τὴν ἀπὸ τινῶν συμβεβηκότων νουθεσίαν τε καὶ 
ὑπόμνησιν ΤὭατ, ορ5. ΣΤῊ, 4:τ2(ρ.140.το; Μ.66.0410). 

(,, επίγσαὶν; 1. ἴὰ σεη., Οτωμανί. 2 6(ρ.22,2; Μ.11.5064}; Τλπ5.ἢ.6. 
2.15.1{Μ.20.1728};}; 10.3.36,6(2880); Βα5.6ῤ.82(3.1750; Μι,32.4608) ; 
2. οἵ ρύαυοτ ἴὸ (θᾶ π. καὶ λιταῖς ἔλεω τὸν πατέρα...καταστησάμενος 
Ἐπ|5.}..6.10.4.36(Μ.20.8648); εἰσάκουσον τῶν π. καὶ τῶν προσευχῶν 

τοι παράκλητος 

ἡμῶν ϑεταρ,εμεΐ.9.3; Αταμηοη. 0.20: 2τ(Μ.8ς. 1510); ΤὨΡΒη εἄγροη. 
ΡῬ.308(Μ.τοβι 400); 3. ἐπ εγοός ἸοΉ, αάἀυοζαεν οὐ ὈΘΠΆ} οὗ βουίβοσς 
'Ρουφίνῳ...«-εἰς πε. ἐλθόντι δεινῶς ἐπέπληξεν Ἀμβρόσιος 1δ..62(2088), 

παρακλητικός, 1. ΦΟΊ ΟΥΉΡ, σομδοίαίονν, ΠΡΌ. θαη.3.7.8; ἃ5 
ἀεδοιρεοη οὗ Η, σμοβὲ, ΕΡρἢ. ἠαθν.74.)(Μ4.42.480Α, ν.}. ἴοι παρά- 
κλητον Ρ.324.3); 2. πογία!ονγ φωνὴ π. Οἴδηι ῥγοὶ.τίρ.9.20; Μ.8.6ςᾺ}); 
ἰᾳ. ασά,τ.7(Ρ.126.20; Μ.8.3248); ἐδιτ.Β(ρ.128.2ς ; 2204); 1514. Ῥ6],ἐ,;. 
σι 204(.78.15644});3. πδαΐξ, 45 βιισβζ,, οὐδ εειδοοῖς σορταληίηρ τἸχορᾶτία 
οὗ ἔευῖδ] οὗτος ἴῸΣ τΠὲ γεδυ, 5δο δ] οᾶ οἰἴμοσ θεοδεβα οὗ Θοηβοϊδίοιν 
σμδτδοῖεῦ οὗ 1ῖ5 τηβίξυα} ΟΓ Ὀεσϑιβα σοπβιβιηρ ἰΔτρεὶν οὗ Ἰηνοσδ- 
[ἸΙ0η8, Νοηος. 20. 

Ἐπαρακλητικῶς, ὃγ τοῖν ὁ ἐκκογίαίΐοη, ΟἸετη. εἰν,7.ττ(ρ.46.3; Μ.ο. 
4880); [Βα5.δαρὶ.1.2.τ7(2.64τῈ; Μ.31.15564). 

παράκλητος, (4(]. Δηα 5.:051.}; Α. αὠυοεαῖε, ἐμ εγοέσϑοῦ, Σροδεϑ- 
ἬΟΗ ΟἿ ΒΟταθοπεἾβ δεϊαίξ; 1. ἴῃ ρει. πλουσίων παράκλητοι, πενήτων 
ἄνομοι κριταί Ὀϊτά. 5.2 --᾿ Βαγη.20.2; τίς ἡμῶν π.ι ἔσται, ἐὰν μὴ 
εὑρεθῶμεν ἔργα ἔχοντες ὅσια 20 Ἰσμι.6.9; ΕΡ.Γπιρά ἈΡ.Ἐλιδ. ἤν ε.5.1.τὸ 
(Μ.29.4128); 2. οἵ ϑοῃ σωτῆρα. ..τὸν τῆς σῆς συνήγορον καὶ π, ψυχῆς 
ΟἸεπι.φ.4.5.25(Ρ.176.23; Μ.0.6290);:; ΟτΟῤγίης.2.7.4{(0.151.27; Μ.Ιτ. 
2180); πρὸς τὸν πατέρα π. ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, εὐχόμενος ὑπὲρ τῶν 
εὐχομένων τὰ ΟΥ̓ Ἰο(ρ.3220.21; Μ.11.4450)}; ὁ π. ἐγώ 4.Μ|ΡδΔ"(Ρ.210.2}; 
ΟΥ̓ ΝΆ2.ογ.30.τ4(Ρ.131.4; Μ.36.121τ0) οἷϊ. 8. παραινέτης ; π. μὲν καὶ 
ἱλαστήριον ὁ υἱὸς ὠνόμασται" καδίαπηδι γὰρ τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς εὐμενῆ 
τὸν πατέρα Ογγ, Ρμϊελ, (ρ.54.1; «1690); Αταηοῃ. [ο.τ4:τό(Μ,8ς, 
Τά48 04); ῥαγαοίφίμς τά δεί αὐυοεαίμξ, φμῖα ῥγὸ ποδὶς τη!ογεά! αρμά 
}αίγεηι. ῤῥαναείεμες σμίξη ρτγαξοιο ἐσ, φμοά ἰπΠ1η6 ἀτεῖίε αἀυσςσαίτ5, 
φμοί ποηῖϑν οἱ {ἴ10 εἰ ἐῤτγειῖ καηεῖο αἀφονίδίμιν, [514.ῃ1..εἰνη.7.2.27-- 
28; 3. οἵ Η. (ποσί, ν. 1ηἴτα ; 4. οὗ Ξαϊηϊ5 τεσσαράκοντα γὰρ μάρτυρες 
«ἀξιόπιστοι... τῆς πρὸς τὸν δεσπότην ἱκεσίας π, ΟΥΝ γ85.»παγί,2.0(Μ, 
46.7888). 

Ἐ. οονιξονίον, ἐομβοίογ; 1. οἱ Ῥεύβουβ οὗ Τη. ὁ γὰρ υἱὸς ἐπίσης 
ἑαυτόν τε καὶ τὸ πνεῦμα..«ὀνομάζει π." ὁ δὲ πατὴρ δι᾽ ὧν ἐνεργεῖ τὴν 
παράκλησιν, οἰκειοῦται πάντως τοῦ π. τὸ ὄνομα..«διπλῆς δὲ οὔσης τῆς 
τοῦ παρακαλεῖν σημασίας, μιᾶς μὲν διὰ τῶν τιμητικῶν βημάτων τε καὶ 
σχημάτων, ὑπὲρ ὧν, ἄν τινος δεόμενοι τύχωμεν, εἰς συμπάθειαν αὐτὸν 
ἐπαγόμεθα, ἑτέρας δὲ τῆς θεραπευτικῆς τῶν ψυχικῶν τε καὶ σωματικῶν 
παθημάτων ἐπινοίας, τῶν καθ᾽ ἑκάτερον σημαινομένων ἐπίσης ἡ... 
γραφὴ προσμαρτυρεῖ τῇ θείᾳ φύσει τοῦ π. τὴν ἔννοιαν... τούτων οὖν 
οὕτως ἐχόντων, ὅπως ἂν ἐπὶ τοῦ πνεύματος νοήσῃς τοῦ π. τὸ ὄνομα, τῆς 
τοῦ πατρός τε καὶ τοῦ υἱοῦ κοινωνίας καθ᾽ ἑκάτερον τῶν σημαινομένων 
οὐκ ἀποστήσεις στ υε5. ξμπ".2(2 Ρ.370.188}Π,; Μι4 5.5 52..}; 2. οἵ 
οι Χριστὸς π. ἐκ τοῦ παρακαλεῖσθαι ἐκλήθη Ἡιάντη, Τ ῖη..6(,4.30. 
5480); Ατηϊηοη. 0.14: τό(Μ ὃς. τ4804}); 3. οἵ Η. (δοβῖ, ν. Ἰηἶτα. 

Ὁ. ἃ5 ἀεβοσιρίοῃ οἵ Η. (δμοβέ; 1. ἴῃ βθῆβα οὔ σάυσεαϊδ, ΣΟΥ, 
οἵ, Τοῦ δ τιοηοραρηῖα 23(Π1.Ἐ},.2.034Ὰ)}; ᾿Επάγαθος...π, Χριστιανῶν 
χρηματίσας, ἔχων δὲ τὸν π. ἐν ἑαυτῷ ΕΡ.᾿ πἰρά 0. Ἐπι5.}..ε. 5 τ τοί. 
20.4128); οἵ. ῥαγαείοιες ὁηέν ἰαἰμε ἀϊεῖίμν αὐἀνοεαίμς, Αὐροἰγασίαϊ 5 
74.4 ἦρι 10.(Ἵ.Ρ],.35.1828); π. ὡς τὰς τῶν ὅλων παρακλήσεις δεχό- 
μενον ΤΟγτ. Τγτη (63,120; Μ.77.11408) -Ξ 0.1). Κιο.τ1.8(Μ1.04.8210); 
2. σου δ ηΐπρ 5εη8865 οἱ σάνοσαϊα Θα ΤΟΥ ΟΥ̓ οὐ ξομβοΐογ, Ογτ Ἡ. 
εαἰσεἶ,.τ6.20; οἴ τ ὌΝ γ85, Εμη.2(2 ῃ.371.2;} Μ.4ς. 5528); οἵ, φρίγεμις 
Ξαηποίμδ..ῥαγαοίοίτες αὖ ἐο φμοά εονιφοΐαίμν ἔρι ἐγίριἑα ῥοσίίος, πη- 
ἐμῤῥαΐνις ἐπί. αἰτο ἰοοο γ ρΟΡΎ ΓΗ ῥαγαοίδίμα δρίγίμες, ἰδραὶϊ αὦ 
Ῥαίνενι Ῥεγϑομα ὑμηρὶ, Ὠιάντη. δρίν, 21(Μ. 320.1058Ὰ}; π. καλεῖται ὃ 
υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα, ὡς παραμυϑίαν ἡμῖν ἐμποιοῦντες, καὶ ὡς παρα- 
καλοῦντες ὑπὲρ ἡμῶν τὸν πατέρα Ατητηοη, [ο.τ4:τό(Μ ὃς, τ480Ὰ}; ς, 
ἐομεσίαϊον οὐσοὸ εἰΐο υεἱ αὐἀυοεαίμς (μἰγανιφεό ἐμΐρα ἐμλονργοίαίμν 
μοί ἐδ ργασεε ῥαγαείει 5) Αὰρ γαείαμε5 94.2 ἐπ 7.(ΜῸΡΙ,.3..1868); 
3. τορεῖθου ΜΠ βθηβο οὗ ἐχλογίον, ςροβεοηιαη, οἴ. ῥαγαείοιες ῥζο δ0 
φμοά τομϑοϊαἰϊοηόνη ῥγαξοὶεὶ απμαδμς φίας σαντα ἱεριβοναίς ἀναῖί- 
ἱπηΐ. αἰτὲ ῥαγαοϊείμε ἰα ἐπι ὁγαίονοη νεῖ αὐνοξαίμτη ἐμονρτείαπέμν, 
ἐρϑε πη δριγίίς., ἀἱοὶ!, ἐρ5ε ἀοεσὶ, Ρὲν ἱῤδιη ἀαίων σέγηπο σαῤτοηίίαν, 
1914. οἰνη!.7.3.χ2; ο[.71}0.0.8..}. 50 4.ο6.8890) ; 4. ἰπ 5686 οὗ οον»- 
ρυίδγ οαϊν, οἵ, Ῥαγαεϊοίμες τθγὸ φιοί ἀὐοιίμν ρίγεϊπεδ..«α ορηδοϊαϊοηξ 
ἀιοίέμν (παράκλησις σπῖνε ἰαΐίης εομδοίαϊἴο ἀῤῥεϊαίμν). εἰ φιῖδ πάρι" 
φησ ἀξ ἐῤίγημε.. Ῥβαγεϊείρανε τιθνμογ τὶ, ἐΟσΉΤΕς ἐπεβαδτδις ΠΧ 
ἐΐ ἐρηδοίαίτογιον δίμθ ἀμδίο εἰ ἰαείτίτανη εογάϊε αϑϑονμὶ, ΟΥΑ ῥγίρες.2.7, 
4ΔίριΙσ1.12; Μ.ιτ. 28) ; ἐ15 τηϑδηΐηρ, ἃ5 ρθε τὸ Η. Ομορί, αἶϑβεέ, 
ἔτοτῃ Β6η86 οὗ ἀσργέσαίον ῬΥΟΡΕΥΚ ἀρ] θα το ὅουι 45 Ῥαχϑοϊείθ, 1δ. 
(ρ.152.4; 2.80); ὁ σωτὴρ ἀποστέλλει τοῖς..-«μαθηταῖς τὸ πνεῦμα...τὸ 
πι) πρὸς τὸ παρακαλεῖν αὐτοὺς καὶ παραμυϑεῖσθαι ἐφ᾽ οἷς κηρύττοντες 
τὸ εὐαγγέλιον ὑπὸ τῶν ἐλαυνόντων αὐτοὺς ἔπασχον Ἐλι5.6..}..3.Ξ(ρ.τότ, 
26; Μ.24.10008) ; συνεχῶς δὲ π, καλεῖ, διὰ τὰς συνεχούσας αὐτοὺς τότε 
θλίψεις ζγγ5.ἤσηι.7.5.3 π 70.(8.4434) τοῖ, σοτηξοτί οἱ Ῥαγβοΐθῖα 85 
βίνεῃ ἴῃ ταϑρόηβα ἴὸ Ῥδῃϊζθποθ, ἤθηοα “Ὁ] θεά ἀτὸ {πεν Πδῖ 
ταοαχγη᾽, Ρτος.[.1ς.32:0-2ο(Μ.87.22840); 1.40: τ-ϑ(23294,0); ερίγίμες 



παρακλήτωρ. 

οὐφμοῖ ἀϊοίμεν ῥαγαοίοίτες α ἐσηδοϊαίίοης αἰεί; παράκλησις ορῖρει 
ὅτάέεθ, ἰαἰῖν6 ἐρηϑοία!ο ἀρρεϊϊαιεν, Ολνῖξιτες σμΐης ἀροσίοϊὴς ἰἰφενη- 
δμ5 της, 1514.}1.6ἰγη.}.3.τὸ; 5. ἴῃ 8ξη8ε οὗ ἐμιείγωείον ἄλλον δὲ π. 
λέγει ἀντὶ τοῦ ἄλλον διδάσκαλον, π. λέγων τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς διδα- 
σκαλίαν ὙΠαΤΟΜΟΡΞΒ, 7.14: 1π(Ρ,301.τ2,; Μ.66,7774}; 6. 885. ἘΠΕ, 
ὙΠ σου ἀεβηϊείοη οἵ τηθαπίηρ, ἀἰβεϊηρι ϑηίησ Η, ΟΒμοβῖ ἔγοχα οἴδιοσ 
πνεύματα, Ἐ5.6.}ι.3.π(ρ.163.1ς ; ΜΊ.24.10120)); τὸ πνεῦμα...., τὸν π΄, τὸ 
πνεῦμα τῆς ἀληθείας δγνηῦ..4π|.(341}3 ΑΡ.ΔΈΒ, ἐν». 24(0.25ο.16; Μ.26. 
240); τὸ ἅγιον πνεῦμα, τουτέστι τὸν π, δγγδ. Αη1.(34τ)4(ρ.2:1.12; 
250); εἰς τὸ πνεῦμα. «τουτέστι τὸν π. δγνηῦ, ΑηΠ (Φπ)(0.252.:; Μ.26. 
7280); δγνοιδ, δίνη. τ(ρ.254.τ0; Μ.26.7360); ὁ δὲ π, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
δι᾽ υἱοῦ ἀποσταλέν δγηιδ. δ,γη.2(Ρ.257).26; 744Α); τὸν π. κατὰ τὸ 
γεγραμμένον ϑ'γηπῦ, δΊγη:.3(ρ.236.7; 6938); τὸν π., καθὼς γέγραπται, 
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας δγηιδιΝ τε. (350)}}.Ὑπάτ.ἢ,4,2,27.6(3.880) ; 
πνεῦμα, ὃ καὶ π. ὠνόμασεν ὁ σωτήρ ϑγνιδ. δεῖ. Δ Ρ. ΑΊΒ, ἐγη.2ο(Ρ.258.14; 
Μ.26.7458); πνεῦμα, ὄπερ...ὁ κύριος...ἐπηγγείλατο πέμπειν τῷ γένει 
τῶν ἀνθρώπων π. ϑγηιδι ΟΡ(Ξδο)ιδι(ρ,2ποιιτ; Μ.26.7488); ὅτε γοῦν 
ἐκπίπτει τις ἀπὸ τοῦ πνεύματος. ...οὐκέτι ἐν τῷ θεῷ ἐστιν ἐκεῖνος ὃ 
πεσών, διὰ τὸ ἀποστῆναι ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἐν τῷ θεῷ ἄγιον καὶ πι πνεῦμα 
Ατῇ,.4».3,25(Μ.26.3760); πῃ, αροΐ, 25(}1.40,8618) ; τοὺς γάρ τοι πεπι- 
στευκότας ἐνέργειαν εἶναί τινα τοῦ θεοῦ τὸν π΄ «... διελέγχειν, μακρᾶς 
ἂν εἴη σχολῆς ἰδ.(8Β610); πιστεύομεν..«εἰς τὸν π., τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας 
[ἐνδάϊηρ, δος, τ, Νἶγψββ., Ε16 πνεῦμα ἅγιον] Ἰάαρ.ΟσΝ 985, πε .2 
(2 Ρ.369.1ο; Μ.45.5498) ; ἕν..«πνεῦμα ἅγιον τὸ π. Β85. Π4.4(2.2270; Μ. 
31.6858) ; ὁ θεὸς: τοῦ π. καὶ τῶν ὅλων κύριος 11 .8ρ.(οη5]..4.Ρ}.8.6.1ττ; 
ΤΙρη Ρλϊαά.2; Μᾶς. Δερ. ἤοηι.6.6(Μ.34. 5210); ΟΠσγϑ. λον. 46.4 ἐμ 1“. 
(8.272Ε}; [10.}.8..}.τ(1.ο6.86τΟ) ; τοἔοσεποα οἵ Ὁ γῖβὲ ἰο π᾿ αβ ἄλλος 
(90.14::158.) ρσονεβ αἰβίη, δεῖ. ὅοῃ δηά Ἡ. ὅποβε, Ἐπ5.6. ἐξ... 5(ρ.τ6ο. 
5; Μ.24.Ἰοοϑα) ; εἰν ἴῃ βοηαϊηρ' οὗ π. αἴτοτ Ἐδϑυσγεσίίοι ἱπἐεηαο 
ἴο Ργενοηῖ ἀἰβοῖρ]65 ἔτότη βχρβουῦπρ' 8 Βεσοπά ἱποαγπαίίοπ, (ἢ γνβ. 
ἤοημ.7.5.1 ἐμ 70.(8.430Ὲ); 7. Μοπέαπίβε ; ἃ. 45 ἱπβρίτίπρ ρσορβοίεβϑεβ 
ῬΤΊΒΟΙΠ] ἀπᾷ ΜαΧΙΠΊΉΠΠα ἐν ταύταις τὸ π. πνεῦμα κεχωρηκέναι ΗἹΡρ. 
λαογ.8.τοίρ.238,7; Μ.16.33660) ; Ὁ. 85 ἰΔοπεῆ 6 τῖῖἢ Μοπίδηυς ἐγώ 
εἶμι ᾧ πατὴρ καὶ ὃ υἱὸς καὶ ὁ π. Μοηΐ. Κγ.Ἀ0.Ὀ]άντη. 7 γέμ.3.4τ(}.20. 
9848); 1 1αἱ. Μσηΐ εἰ Ογ.(Ρ.452.13)}} τὸν μὲν δὴ π. Μοντανόν Ἐπι5. 
ἐ.6.5.14(Μ.20.4644}; διὰ Ῥυβοια, Βαβ,6ρ.188 ἐαπ.τ(3.2600 ; Μ.32. 
6684); Τμάι λαον.3.2(4.341)0; 8, ΔΡΡΙεά Ὧν Μδηοθ ἴὸ Πἰπιβο! τὸν 
π. καὶ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνακηρύττων Ἐπ5.ἢ}.6.7, 
31.1(21.20.7200) ; Ἡερεπὶ, ἄγελιττίρ.19.4; ΜΟτο τ 4458); ἔσῃ. έν. 
τοί3.808})) ; ϑοοτ, ἦ.6.1.22.8(}1,67.1378). 
Ὥ, 6 οἵ Ψψαϊεμε, ββοι, [γϑπιλαθν.τ.τ.2(Ν.7.4408); ἰΔαπειβοά 

ὙΠ Βοίεσ, ἐῤ.τ.4.5(4858); τὸν π. ... τὸν ᾿Γησοῦν λέγουσιν, ὅτι πλήρης 
τῶν αἰώνων ἐλήλυθεν....καὶ ἐξ εὐδοκίας τῶν αἰώνων ᾿Ιησοῦς προβάλλεται 
π. τῷ παρελθόντι αἰῶνι, ἐν τύπῳ δὲ παρακλήτου ἃ Παῦλος ἀναστάσεως 
ἀπόστολος γέγονεν (Ἰετη όχε. ΤΙ οὶ, 23(ριττ4.τό; Μ.ο.6698); ΨΑ],Ο τι. 
ΒΡ. ἘΡΙΡ λαεγ, 3τιπ(ρ.392.0; Μ.41.4844); ἰδι5τι6(ρ.303.τα; 4840); 
Τηάντη, Τγίη.2.6(Μ.30. 5480). ; 

Ἐ. εαἰϊρά ἱορείμεν, αϑϑοηιδίοα ἐν ταύτῃ τῇ παρακλήτῳ συνελεύσει 
(1αἱ. αὦ ἅμμα φορές σοηγοσα 910) Οὐατίβ.(397)ρ. νά. Αν.(Β.:. 
8810). 

παρακλήτωρ, ὁ, ἱ, ἐ0᾽Ἡγογίεγ, τ ῤῥονίον, ἔΟσγ 5. Ῥοθη1.3(. 768}; 
οἱ ΟἢτΙβῦ πι γὰρ τῶν τεθλιμμένων ἐστί Τζῃτγ5. οτ».13(13.2520)ν» Μακ. 
αὐηδῖρ. (Μ.91.14118}; 2. -- παράκλητος 48 {πὶ οἵ ΗΙ Οδοβὲ 
Νοριοξιοι. ε : 

Ἐπαρακλοπή, ἡ, γγαμά, ΜαχΟοριςε, (.ο1.2458). 
παρακλύζω, ἰαῤ ἀραϊηδὶ, Ονας, δίδ.τ2.τας; 1Ὁ.13.132; ῬΆΠοβί, λ,6.. 

2.1ττ( ΝΜ ὅς. Ξο08). 
παρακμή, ἡ, αδαϊέπιεμ!; ταςῖ,, οὗ Ηοσϑοϊ 5 π. τῶν παρελθουσῶν 

νόσων (εο0. 15,εαν1.4. τό(ρ.15). 
παρακν-ἄομαι, Ξογαίε! (45 5ῖρτι 

““ὦμενοι ΤΌΔο5.Να 7. ἀταϊ τί .38.8ς6). 
Ἐπαρακνίζ-ω, 1. ἐγγίίαίε, Ομτγ 5, σηι.87.3 ἴηι ΜῈ,(γ.8218); 14. δον, 

49.2 ἴῃ 70.(8. 2010); τὰ “τοντα καὶ διεγείροντα τὴν ψυχήν 14.Ξας.6.1 
(0Ρ.152.το; 1.4268) ; παρέκνιζεν "Ιουδαίους βασιλέα καλῶν ΒΡΏὮσ,3. 
415Ε;2. ῥγουοῖε, ἱμποΐίθ, ΟΠ τγς ἤονι.20.9 τη 70.(8.τόον; ἰᾷ πον. 1.2 
ἔῃ Κοπι.(9.6320); Ι5|4,Ῥε].ε}}.4.74(Μ.78.11230}; ὙΠΑτΟονιιαατται 
(3.120); τὸ παραζηλοῦμεν, ἀντὶ τοῦ “τομεν ἰά, τῦον.το: 22(3.220). ᾿ 

παρακοή, ἡ, 1. ἀϊδοὐῤειΐερσε;. Ὁ 
ΠΑ, 66. ἡ γὰρ π. προαιρέσεως, οὐ σώματος ἁμαρτία ἐστίν συ Ν 95, 
Ἐπ.2(2 0Ὁ.365.20; ΝΊ.4.5.5458}; ἴδιον παρακοῆς ἔργον ἐστὶν ἡ ἁμαρτία 
Μαχραρ ἰπεοὶ.2.1(Μ.00.11288); ἡ δὲ π. παράβασις ἰά ατηϑὶρ. (1.0 τ, 
10418)}. ᾿ 

Β. ΟΡΡ. ὑπακοή: ὑπακοῆς ἡ χάρις. «παρακοῆς ἡ κρίσις Οἴδτα, ῥγοί. το 
(ρ.70.Υ; Μι8.2094); διὰ τοῦτο γὰρ ἡ προφητεία, δι’ ὑπακοὴν καὶ π., δι᾽ 
ἣν μὲν ἵνα σωθῶμεν, δι᾽ ἣν δὲ ἵνα παιδευθῶμεν ἰὰ.ῥαεῖ.τ.2(ρ.92.6; Μ.8. 
256Α); παιδαγωγὸς ἡμῶν, μόνος [6] τῆς ὑπακοῆς διακρῖναι τὴν π. 

Οὗ φχοϊξεπιθη) τὴν παρειὰν 

ΙΟΙΟ παρακολουθέω 

δυνάμενος ἐδ.τϑ(}.120.31; 3328); ἡ ὑπακοὴ τῆς θείας προστάξεως 
ζωὴν...πέφυκεν, ἡ δὲ π. νεκρότητα ΝῚ] ἐρῥ.1.241τ(Μ8.70.172.4}; ὥσπερ ἡ 
ὑπακοὴ ζωὴν κατεργάζεται, οὕτως καὶ ἡ π. θάνατον τς. Μοη ἦσμι. 38 
(}1.80.15528); χεῖ, Αάδπι ἀπά ΟΠ γίσε, ὕγσ, 79.11.το(4.9010,5). 
Ό. ἴῃ σεη.; 1. 85 Δ δν]}} {πα τηνβὲ 6 ρυιπίβηεά, Μοίῃ, αν δὲ !γ.1 

(ρ.180.15; Μ.18.2648); ον, Οἰδηη.2. 31; 1διτο.13; 2. ἴῃ δϑοειςς Πρ ὦ 
τῆς π΄, καὶ αὐτὸ τὸ μάννα σκωλήκων καὶ δυσωδίας αἴτιον γέγονεν ΑΠῖ. 
Μοη.λονι. 8(Ν.80.1ς5520); φύγωμεν τὸν ὄλεθρον τῆς π. ἵνα μὴ σὺν τοῖς 
προλαβοῦσιν κατακριθῶμεν. ποῖον γὰρ ὄφελος ἔσται τῷ τὸ σῶμα 
παρθένον τηρήσαντι, τὴν δὲ ψυχὴν ὑπὸ τῆς π᾿ μεμοιχευμένῳ δαίμονος ; 

ἐδ.(15538). 
Ὁ. Αἀαπὶ᾿5 ἀϊβοθεαίΐθποο ; 1. τεῦ. Αἀδπη᾿β ργενίουβ βίδίε τίμιον τό 

χωρίον πρὸ τῆς π., αὐτὸ τὸ σκεῦος τοῦ Ἀδάμ Μασ. Αερ,ἤοηπ.12.1(Μ.34. 
5578}; πῶς δὲ καὶ πρὸ τῆς π. οὐκ ἐγίνωσκε καλὸν καὶ πονηρὸν ὁ Ἡδάμ; 
ΤΑΊ ροίϊα κί Μ.26.11208); ἐνδιδυσκόμενοι τὸν καινὸν ἄνθρωπον, 
τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα, ἔχουσι τὸ κατ᾽ εἰκόνα, τοιοῦτος γὰρ ἦν ὁ 
Ἀδὰμ πρὸ τῆς π, ΤΑΙ ἀταϊ, Τγίπ.,.τό6(Μ.28.12280); προφητικοῦ 
χαρίσματος μετέχων πρὸ τῆς π. ΟΠγνβ λον» 5.4 ἴῃ ΘΟ θη. (4.1200}} 
2. οδ11565 ΟἵἉ Ἠΐβ ἀἸβοθεαάίθπος ἡ ἀπὸ τοῦ ὄφεως π. τὴν ἀρχὴν ἔλαβε... 
Εὔα...τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τοῦ ὄφεως συλλαβοῦσα, π.ι καὶ θάνατον ἔτεκε 
Ταβε Δα]. τοο.4(}.6.70910--712.}; 3. 115 σοπβοαι ΘΠ 088 ; 8. σογγ ρ το π, 
Οἱ οὔρίηδ) μογξεοϊτίοη, (Ἰδτη.ογ.3.14{ρ.230.1χ6; Μ.8.11030); μήποτε 
οὖν τέλειος ὧν πὼς ἀτελὴς διὰ τὴν π. [ὧν] γέγονεν καὶ ἐδεήθη τοῦ 
τελειώσοντος αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἀτελείας ΟΥ..70.13.31(ρ.262.2ο; Μ.14. 
4648); 650. οὗ ἀἰν!ηδ ἱσῖδρὲ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ ὁ ἄνθρωπος... κατ᾽ εἰκόνα 
θεοῦ, ὕστερον δὲ διὰ τὴν αὐτοῦ π, ἀνέλαβε καὶ εἰκόνα χοϊκήν ἰᾶ. ἤοηι.30 
ἐπ Πε.(Ρ.220.0; Μ.17.3604); πᾶσαν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ ἠφάνισεν ἐκ τῆς 
ἐκείνου π. ἤδο.Αερ, ἀσηνιττ. (Μ,24.5 480); οὗ τῆς ον κατὰ τὴν 
ἀλλοίωσιν τὴν ἐκ τῆς π. προσγεγενημένην ταῖς ἐνσάρκοις ἡμῶν σκηναῖς 
Με; Ρονρλιπίρ.503.0; Μι18.2070); τὴν ἡμετέραν σάρκα, τὴν μετὰ τὴν 
π᾿ γῆν αὖθις γενομένην Μδτοε]], ἢγ.18 ΔΡ.Επι5.6..}.3.2{Ρ.144.27; Μ.24. 
ΟϑΣΑ); Β. ΧΡ ἰβίοη ἔγΌΤῚ ρᾶτϑαἶβα τῷ πρωτοπλάστῳ ἡ π. περιεποιή- 
σατο ἐκβληθῆναι αὐτὸν ἐκ τοῦ παραδείσου ΤΗρΡΒὶ πε, ποἱ.2.25 (1.6. 
10020) ; ΑἸΉ..4γ.2.15(Μ.26.30 50) ; {7υϑὲἐολ γ, 2ε(Μ.6.2808); ς, 50}- 
γεοτίοη ἴο 5ἷπ ἀπᾶ ραββίοηβ, Μείῃ, δ. 2.6(ρ.330.12; Μ.τ8.3048); ΓΑΤΉ. 
“4Ροἱ].τ.τ5(Μ.26.χχ2οο); Βορδτ. νι γν.εὶ 76.π4(Μ.87.346ς50); Μακ. 
4. Τβαὶ. ὁτ(Μ.90.6368); ἃ. οἴΠοΣ οξθοίβ ἡ π. ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου 
ξῆν κατακρίνασα τ. ΝδΖ.ον.το.14(Μ.35.τοδο0); διὰ τῆς π. τοῦ θείου 
θελήματος ἐγυμνώθημεν ΟΥΝ γ55.0.105.(Μ.44.3334); αὐτὸς [56. ΑἄΑγᾺ] 
γὰρ ἑαυτῷ πάντων αἴτιος γέγονε τῶν κακῶν. .«καὶ τῆς ἐκπτώσεως τῶν 
τοσούτων ἀγαθῶν καὶ τῆς καταδίκης, ἣν διὰ τὴν π. ὑπέμεινεν ΟὮτΥ5. 
ἀονι,  5.4 ἴῃ. Οδη.(4.1208}} ἀδαῖῃ, ποῖ ἀπ δἴεος οἵ Κπον]εᾶσα δὰξ 
οἵ ἀϊϑοβεάϊεπος, ΤΠέορη.τ2.2, ΤΕΡΒ] Απε. Αμίοϊ,2.25(Μ.6.τορ2.); 
4. ἀοά᾽ 5 αἰτἰτπἀς το τηδηβ ἀϊδοδθάϊδηοα ἐμακροθύμησεν ὅ θεὸς... 
ἐπὶ τῇ π. τῶν ἀνθρώπων Ἰτεπ. ἤαδτ.1.το.3(Μ.7.556.}; ͵δ.4.40.3(ατπ4Ὰ}; 
ἠξίωσεν τὸν πεσόντα διὰ τῆς π. ἄνθρωπον τῷ ἑαυτοῦ διὰ τῆς παρθένου 
συναφθῆναι λόγῳ ατοεὶ]!, [γ.οὔ 4ρ.Ἐπ5. Λαγεεϊ].2.3(ρ.50.32; Μ,24. 
8004); θάνατον ἑκούσιον ὑπέστης τὴν π. ἐκριζώσας 11]. 7ας (ΝΡ τοῦ 
Ρ.1οὅ). 

Ε, οὗ ἀἰβορβάϊεηοε ἴο Ομ χῖβι, ἐχορ, Η60.2:1--32 εἰ δὲ τῶν γενητῶν 
εἷς ἦν ὁ υἱός, οὐ κρείττων αὐτῶν ἦν, οὔτε ἐν τῇ π᾿ τὸ μεῖζον τῆς τιμωρίας 
δι᾽ αὐτὸν ἐπέκειτο ΑἸῺ,.“4γ.1.5ο(Μ.26.1368) ; απ ΟΒατοῦ,, ϑυπδβ.ρ.67 
(Μ.66,14124). 

11. πητοὐ ]ησηέδς ἰο ἤδαν, οἵ ἀοἄ ἔστιν οὖν καιρὸς παρακοῆς, καὶ 
καιρὸς ἐπακοῆς Ν1.40}.3.2(1.79.3647). 

παρακοιμ-άομαι, [ἦδ οὐ κεεῤ τυαίεἶ δεείάε; ὃ “ρώμενος οὐΐε ῇ ἐπεὶ 
οΓ ἔδεε δεάεμανηδόν, ΤΉΡΒτ, εἰγοη.ρ.24ο(Μ.τοϑ. 6 481... 

παράκοιτις, ἡ, τ"ἴείγεος, ἀἰπξ, ἔτοτι παλλακή: παλλακὴ .««ἡ νομίμως 
τινὶ συζῶσα, χωρὶς γάμου: ἡ δὲ ἧττον τιμιωτέρα π. λέγεται ῬΏοξ. 
ποίπος.τ3.(Μ.το4.0178). 

παρακολουθ-έω, ἔ, δ α Τοϊϊοιοεν, ἀἰδοῖρίε, Ῥαρδβ ἤν.2.4,15; ΤαΞέ. 
ἀἄταϊ.τοΞ.8(Μ.6.7τ10) ; 2. δὲ ἴῃ αἰοηαηεθ κατὰ ...τὸν ἴδιον ἑαυτῷ λόγον 
καὶ τὴν...τῶν τυούντων δαιμόνων ἐνέργειαν ΑἸΠΘΠαρ Ἶ6ρ.25,4(}.6. 
9400); οὗ συδτάϊϑη Δηρεὶς, (Ἰθτ ἐχε, Τ οί. 3(ρ.130.0; Μ.0.602}); 
δὲ ἃ εομεομϊαμέ ἁμαρτημάτων, ἃ πολλὰ τοῖς ἐν σαρκὶὲ...»ὐαῖ (δεῖ. 
1τ.1(0.130.22; Μ.9.704Α); οὗ οπεῖβ ἐβδάον, Ζασομ. ΜΙ ορί(Μ.8ς. 

᾿ΤΟΒΟΑ); 3. δέ α οομδεφμδηος, ῥγοάμεὶ τῇ τοῦ πάθους αὐτοῦ οἰκονομίᾳ 
τοσαύτη δύναμις...-υἥσασα καὶ “-οὔσα 7Ταυβι έαἱ τ. τ(}.6.5408) ; ἐπ- 
ολολύζοντες [3ς, ΒΔΟΟΗΔΏΑ]5] Εὔαν, Εὔαν ἐκείνην, δι᾽ ἣν ἡ πλάνη 
παρηκολούθησεν ΟἸοτα, ῥγοί, (ρ.11.τ7; Μ.8,72Α}); 4. ρὸ ον αν! οη, δὲ 
ἐγαάϊποπαὶ κατὰ τὸ “υἦσαν ἔθος ΤΉ, δρ.ττ2(4.ττ8ε); Β. ἀδρ βάεα 
τοῖελ ἡ σκοτία...διὰ τὴν ἰδίαν βραδυτῆτα τῇ ὀξύτητι τοῦ δρόμου τοῦ 
φωτὸς οὐδὲ κατὰ τὸ ποσὸν “-ῆσαι δυναμένη ΟΥ̓. 70.2.27(22; Ρ.84.22; Μ. 
14.1610); 6, οϊϊοιο ἐχαΡρὶδ ΟΡ γειτόνων καρτερίαν βίου «“οἥσαντες 
Ταβέ Σαροί. τό. 4(Μ.6.3520); 7. καρῥέμ, ΑἴΒ, ΒΟ Ϊαβε, οἱ, 1.2 (0.14); 
ἐδ.4.22(ρ.64). 



παρακολούθημα 

παρακολούθημα, τό, Σ. ἱποερῥαγαδίο σομερηηίσηὶ ὡς χρόα σώματι 
"οὗ ἄνευ οὐκ ἔστιν (οὐχ ὡς μέρους ὄντος, ἀλλ' ὡς κατ᾽ ἀνάγκην συνόντος 
π᾿, ἐναντίον ἐστὶ τὸ περὶ τὴν ὕλην ἔχον πνεῦμα ΑἸπεπαρἰςρ.24.2(Μ.6. 
9458); ἐπακολουθεῖ...«τῇ δόσει τοῦ σώματος καὶ τὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ 
ἡμᾶς λαβεῖν. ... οὕτως..«οἰκειότατα ἐροῦμεν π. τῶν μεγάλων καὶ 
ἐπουρανίων πνευματικῶν χαρισμάτων εἶναι. τὰ σωματικά ΟΥοΥ.16.2 
(Ρ.327.8; Μ.ττ. 4604); οὔ ΖΑοπ. Μα ορὲξ (.8ς.10770); 1δι(τοβοὶ); 
2. ἰαϊ- νη γέγονεν εἰς οὐράν, τουτέστι, π. Οντ.Ζαεΐ.5)(3.736Ὲ); 14, 
εἰαῤῥμι( τη. 4(1.1200). 

Ἐπαρακολουθησία, ἡ, ΕρίΡΠῃ.ἦκεν.}7.18(}1.42.6680 ; ς]}. ἀπαρακ- 

Ρ.432.32). 
παρακολουθητικός, ας α εὐηϑδεφμεμεό, ΟΥ οὐ. 6. τ(ρ.211.25; ΜΟΙΙ. 

4330); 14. [ο.20.20(0.357.26; παρακολονθικός Μ.1τ4.6258). 
"παρακολουθία, ἡ, Ἰοϊοιυίηιρ, βεοίδυδῃ ῥεγεαςίοη, τεῖ. ΜΑΧΊΓΠ1Α 

ἡ τῆς π. γνῶσις καὶ διδασκαλία ἘΡΙΡΠ,ι΄σεν.48,τ4(Ρ.237.0; παράνο: 
λονθίας καὶ διδασκαλίας γνῶσις Μ.41τ.8768). 

Ἐπαρακολουθικός, ν. παρακολουθητικός. 
παρακολυμβάω, Ξτοΐρε δεξίαο, ἘΝῚ ρεγδί.ττ  (Μ.70.900}}). 
παρακομίζω, 1. σάἀάπεε λόγιον ἱερὸν παρεκόμιζε πρὸς πληροφορίαν 

Ογτ, δας, 36(3.55 10}; ἴῃ τεϊοσε, 14 αὐον.7(1.230λ); 2. ἐπίγοάιεε, 
εὐδαὶξ πρῶτος καὶ μόνος υἱὸς λόγος παρακομέσας..«.ἐκ μὴ ὄντων πᾶσαν 
προηγουμένην κτίσεως κτίσιν Τηάντη. Τνῖη.3.4(Μ.30.8330) ; δι᾿ οὗ καὶ 
παρ᾽ οὗ ἅμα παντὶ τῷ κόσμῳ καὶ οἱ οὐρανοὶ παρεκομίσθησαν 1.1.2] 
(400Α}; 3. ἰεαά αείγαν, Ουτ, αὐον. 8(. 264); 680. Ρ855., δε ἀϊσεγίοα, 
Ῥεγυεγίεἀ παρεκομίσθη τῶν ἐν ἀρχαῖς 1ῤ.2(68}); 14..15.3.3(2. 4448); Ἢ ἐδ. 

3.4(494}). 
παρακομιστής, ὁ, οὁμ6 τοῦο γαμβροῦ τοῖο ἃ ἸΘῪ 5ΡΠΟΙῈ εἰ λαβὼν 

ἄνθρωπον..«ἀνακομίσας δὲ καὶ εἰς οὐρανούς ..«πῶς..«ἂν καὶ αὐτὸς 
σωτὴρ λέγοιτο γενέοσθαι..., καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον ἀνθρώπου πρόξενος, 
ἤτοι π΄ δι᾿ οὗ καὶ σεσώσμεθα; ΟγτιΟ ἐγιπ.(5".720). 

Ἐπαρακομπανιστής, ὁ, ἢ 056 τοῦο ἤας α 7αγμεῖαν ερὶγὶ μάντεις καὶ 
μαγιῶτες καὶ π᾿. σταυροπάται Ἐῤ.Ολγν.ἄον» (0.2). 

Ἐπαρακονδακίζ-ω, ν᾿ ΛΟ κατέλιπε τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὸν λαόν, 
κελεύσας “-εἰν καὶ ὑποσῦραι αὐτοὺς ἐκ τοῦ ὀχυρώματος ΤΡΒΠ. ἄγοι. 
Ῥ-2οϑ( Μ.τοδ.729Α). 

παρακόπτοω, Α΄. ἘΣ 8. ; 1. ἠὁ υτοίθηεε ἰο ἰαχὶ οὐ ἴδοϊ παρακόψας τὸ 
εἰρημένον ἐν Γενέσει Ἐρίρῃ. ̓αθν.23. τῷρ. 240.2; Μ.41.3004}; 16.42.1 
(ρ.135.71; 7410) παρακέκοπται τὸ περὶ ̓ΙἊὮωνᾷ τ. (ρ. 135.4; 7410} 2. εμΐ 
ἄσιρη;, τεοὶγίεί, οὶ οἱ ἄρχεται "σειν ἃ μὴ ἤθελε καὶ ἔλεγεν “ἵνα τί μοι 
λέβανον ἐκ Σαβὰ φέρετε ;"" 18.66.71{Ρ.112.22;.Μ.42.14τ0); οὐ... ἐχρῆν 
αὐτὸν περικοπῆναι τὸ αὐτεξούσιον γι Ῥξισο Ῥτοε, (Μ.όριτοβςΟ) ; 
3. πα ἀεεοίίυε παρακεκόφθαι τὸ οὖς. «παρακεκομμένης..«ἀκοῆς 
ὕγγτιαάογ. τ ίτ.415Ὲ}; τϑ.τ4(5130); ἐφαείγαϊσ, ἘΡΙΡΉ σα». πιά, τοίρ.5το,. 
20; Μ.42.800Β). 

ΒΒ, ᾿τηΐσγδῃβ,, [αἱ ςἤονί ἸῈ ἀπ ἀευβιδπαίηρ, Μεῖῃ..γ65.1.25(0.251.2; 
Μ.4τ.τορ68Β); ὁ λογισμὸς ἃ ἅμα ταῖς αἰσθήσεσι ““εἰ ΝεΙποδβ.παΐ, ᾿οη1.13 

(Μ.4.0.6648). 
παράκουσμα, τό, ἀἰσοδοάῤεηεσ ἴο, γεξηξαὶ οἵ, Βα5.γερ μ Α(2.2οτΟ ; 

Μ.5τ.6338). 
παρακουσμάτιον, τό, Ξέγα οὗ Ἰη ογπαίίοη, Οτι( εἰς.6.τί(ρ.82.ττ ; 

Μ.11.13088}. 
"παρακουστικός, φῇ ἀϊξοδεάίεηεε, ἘΝῚ. ἰγαεὶ. (1.70. 1281}. 
παρακού-ω, ἔ. ἀΐξοδεν, τεῖ. Αἀδτηβ αἰδορεάϊεποες ἡ τρυφή, ἧς 

ὁ ασας ἐκβάλλεται ΟἸετη, ἐν. 2ιττίρ. 140,16; Μ.8. 9888); ΜοΙῃ.γ65.2.2 
(Ρ.32.1; Μ.18.3008); ὁ ἐν ἀρχῇ λόγος. οὗ ἐγὼ παρήκουσα Ἐπ5.Α]. 
ΘΟΡΉΟΙΙ Μ.86.3760); οὐδένα τέλειον εἰργάσατο [Ξ.. ΤΑΝ] “-όμενος 
Ομχνβ.λοηι.13.2 1ἢῃ Πεδ.(12.1310); σοπιίταβίρα ψ] ἢ ἀκούω, ΟΥ, 70:20. 
2ϑ(2ο; Ρ.357.23; Ν. 14. 6258); Ἐπ5,4.ε.7.τ(ρ.31ς.12; Μ.22.5 168); τοὺς 
ἀεὶ μὲν ἀκούοντας, ἀεὶ δὲ “ὔοντας μτνϑ. μοηι.32.3 ἴηι 79. (8,τ800); 
ϑγηθϑ,ρ, (Μ.66,.1..μ48}; ΨΊ ἢ ὑπακούω, (]δῖχι, ῥγοί τίρ.9.1; ΜΙ.8.640); 
ἀϊβέ. ἔτοπὶ παραβαίνω, ΑἸΒ..447.1.5χ(Μ.26.χ178}; 2. Ἡέβιδδ: ἃ ῬΘΥΒΟῚ 5 
τοαπεβῖ μὴ θέλων -- σαι τοῦ γέροντος Το. Μοβοῇ ῥγαΐ, τοο( Μ.8᾽.2οδολ). 

Ἐπαρακρανίς, ἡ, ἐργεδείϊεηι παρεγκεφαλίς, ἣν καὶ π. καλοῦσιν 
ΜοΙοὶ. "αἰ κον.τ( ΝΜ .64.τ1ς20). 

παρακρατέω, σΗῤῥονί, ΟΥΝΥ585.ερ.2(Μ.46.1ο0128); ἘΡΟΙνΌ.ν, 
Ἐρτρῥλι(Μ.41τ.880) ; 0411.» Εν} (Ὁ.1ο:). 

"παρακρέκω, ὧς ἀϊξεονάαηξ; Βᾳ. ., Οὗ τοηριιε ἃ5 οἵἴδπαγα φράζεσθ᾽. 
μή τι παρακρέξῃ ἕκτροπον ἁρμονίης ΟΥΟΝΑΖ.ΦΩ72:.2.1.4.02(Μ.37. 
1314} 
Ἐπαρακρόαμα ἰἰ κὰραμδημδὴ, τό, εογμιεί πίη πεαγὰ ὃν ἐἤαησε ἃ5 

8π Οτήξῃ, (ὐησ, ΑρΡι8,32.ττ; ἐἰαπεα γιοῦ, φοβοῖρ, (οηϊγαά.2 

(-ὄημα, Ρ.8). 
παρακροάομαι, οὐεγἤξαγ, ταυεδάγορ, Χαμ }.37(0.83.26); 

Απαβέ,βι φε εἰ γ65.2ο(Μ.80.520}). 
παρακρόασις, ἦ, ἰἰδίΜῊΡ ἰ0 ἐν τῇ π. τοῦ ἀναγινώσκοντος ἜΠΟΥ. 

διπα, ρ.2.1͵8 (ΝΜ .00.1553.). 

ΙΟοΖΟ παραλαμβάνω 

"παρακροατής,. ὁ, σαυεσάγορῥεν τί τὸ ἁμάρτημα αὐτῶν ;..«οὗτοί 
εἶσιν οὗ π. Αβοε. Ἐξά.(ρ.28); οὐαὶ τοῖς π.ι ΤΌγχιλοηι ἀΐυ. ταί. 412Ε)} 
110.76}. ρούμι (Μ.88.τ0240). 
Ἐπαρακρόημα, ν. ἐπαρακρόαμα. 
“παρακρότημα, τὐ; εἰαῤρῥίηρ, αῤῥίαιιδε, Ογτι ποθι βαδελττ( δ. 1508). 

κρούτω, τποᾶ.; 1. πορξτῖν, ἰμευαγὶ, 10. ΜΟΒΟΉ. ῥγαί. ττ(Μ.817. 
20408); [ο.(0),ἠο»».8. "ΟΜ. οὔ.7ορο) ; 2. εὐαάς, ἀϊξοδεν τὸν θεσμὸν παρ- 
ἐκρούσατο ϑορῆτ,Η,»»"γ.Ογννεὶ 10.2](}4.87.3 5008); οὗ Ααἀδπιλ᾿β ἀ5- 
οὈεᾶίξηςς, Οἱάντῃ. 7 γέμ.1.27(Μ.30.4 610) ; 3. ῥδοτίαίε ἰο αὐγεὶ, ΤΑΤΗ. 
ἀϊαὶ, Τρίμ, 2. χ6(Μ.28.11844}); 4. ῥμὶ οὔξ, βάγηγ, τηςῖ. τέ...»“ἢ τὴν εἶμαρ- 
μένην; ΕἘπ5.Π ογοοϊ. 4 τ (5438; ““εἰς Μ.22.8648); τοῖς σοῖς με παρε- 
κρούσω λογισμοῖς ἜΒαΓ γαη.2(4.100); βάνγγ; ἂρ.» Ὀχι αἰβὸ ἴῃ 56 π88 οἵ 
ἄἀήνεν! ἴτοτα ΨΥ τοὺς ἀντιπάλους καὶ κατατρέχοντας τῆς γνωστικῆς 
ὁδοῦ “-σάμενος καὶ καταγωνισάμενος (Ἰοτλ.φεἰ.28(ρ.145.24; Μ.0.7134}. 

παρακρύπτω, εομεεαὶ ἀϊοποηδείίν, ἘΡΙρΡη λαθν.42.1τ{(ρ.145.27; Μ. 
41.7518); 18.72.4{Ρ.250.15; Μ,42.3880) ; 1δ.66.3(ρ.19.τ4; 338). 

ππαράκτησις, ἡ, (Ἰ]6π|. εἰ. 4)(}.0.7208 ; 1,1. ἴογ γὰρ κτήσεως Ῥ.150. 

᾿ παρακύπτ-ω, ἔ. ῥέεν τηφιῖετσείν, τηίογζεγε, ΤΟτερθηί ε. ἤοην. 
(1.86.5834); 2. ἰοοῖ ἰκῖο, ἡπψεῖγε ἀφορὶν ἱπῖο μὴ..«παρέργως..- 
ἐντυχόντες, ἀλλὰ διασχόντες τὸ γράμμα καὶ εἴσω παρακύψαντες ὅτ, 
Να2.0γ.31τ.2τ(ρ.1η1.6; Μ.36.156}); 3. οὐίαϊη Ἰπεισὴ! ἰμτο εἰς θεοῦ 
μυστήρια πηοντες 1Ὁ.31.8(0.155.}; 1418); ὅσοι φιλοσόφῳ λόγῳ τῆς τοῦ 
προπάτορος ἐγείρειν ἑαυτοὺς βούλονται παραπτώσεως, πρῶτον ἀπάρ- 
χονταὶ τῆς τῶν παθῶν. .«ἀφαιρέσεως,...καὶ τέλος τὴν φυσικὴν ὑπερ’ 
κύψαντες θεωρίαν εἰς τὴν ἄυλον ““οὐσι γνῶσιν Μαχιαγδρ (ΜΟΙ, 
132568). 

παρακωμῳδέω, ῥοΐλε μη αἱ, πιαΐδο ἰαιιρμαδίε, Β85..}.13ς.τί3. 
226}; Μ,32.5720). 

παραλαλέω, 1. ἐαἰξ τιτοίαβεμῖν, Ἐρίρμι λον. 6.48(ρ.8ς,22; Μ.42. 
τοῖο); Ομγνβ.᾽ον.24.1 ἴηι Εἰ εδ.(12.2100)}; 2. ἰαἰξ Ιο ἀεεεῖνε, ἘΡΙΡΏ. 
παον.2τ.(ρ.245.14; Μ.41.293}). 

Ἐπαραλάλημα, τό, ἀεεεῤίϊυε ἰαἰξ, Εχογε,(0.344). 
πιαραλαμβάν-ω, 1. Ἰακδ, ςεἴζε; ἢρ, λύπῃ παραληφθήσεται 7. } ευ.τ]. 

4; ἐν σκότει παραληφθήσεται 1ὁ.τὴ.6; εαῤίπεγε ἃ οἷασε, Οἰνόη. Ῥαξεῖ, 
Ρ.42(Μ.92.τόοο); 1 .}.273(6764); 2. ἰαξε στῦαν, αἰοπρ τουτί ὁπ τρεῖς 
τῶν μαθητῶν...«παραλαβὼν εἰς τὸ ὄρος [υβί ἀξαΐὶ.90.2(Μ.6,γο80); Οὐ. 
.19.19.12(3; Ρ-312.18; Μ.14.5480) οἵ. αἱ ψυχαὶ τῶν ἀπαλλαττομένων 
τοῦ σώματος, ἀπαιτούντων τινῶν αὐτὰς τῶν ἐπὶ τοῦτο τεταγμένων, 
αὐόνται ἐῤιτοιτσί4; Ρ.315.34; 5540); Βαβι ἤονι.6.2(2.450 ; ΜΜ.31.2658}); 
. τηῦτίε ἀλλήλους ἐπὶ τὸ πίνειν ποντες. 1Ὁ.14.6(2.1278Β; Μ.31.4568)}; 
4. δορὶ πείρᾳ ““ων ὃ μάταιος τοῦ θεοῦ τὴν δύναμιν Τπατ. δ α».3:05(2. 

1130); 5. αὐ ας; ἀββοοίαϊθ, Ῥῃ)οβί..ε...28(ΜἹ6ς, ς16 4}; ομυτοῦ 
ταϑηθεσ, Οτ.εονηρΐη ΤΟ ον. 5:30} 15 0 0.364}; 6. δγίηρ ἴηι 5 ΜΟΥΚΟΥ 
πρὸς τὴν τοῦ πράγματος διακονέαν παρελήφθησαν γι, }Ἐς.23:8(Μ 69. 
8458); εἴ, ἕκαστος τῶν ἁγίων προφητῶν ἐπί τινι χρησίμῳ καὶ ἀναγκαίῳ 
παρελαμβάνετο πράγματι κατὰ καιροὺς τοῖς θείοις ὑπηρετήσων νεύμασι 
ΙΔ, Ν, ἀμορτόςπὶ. (3.474); ὅγτηρ ἵμιο δε; ἰτυγρ. τὸ. προηγούμενον ἐν 
τῇ χρίσει τὸ πνεῦμά ἐστι" διὸ καὶ τὸ ἔλαιον “νεται (γνϑ. 1.1.1 ἴῃ 
Κον»ε(9 .4308); ἔτεα. οὗ δᾶρὲ οὗ ψογάβ ὅ.. «τῶν χιλίων ἀριθμὸς ἔχει 
πρὸς τὴν μονάδα συγγένειαν, διὸ καὶ παρείληπται ΟγσδριΡιοοα. 
(απ ϑιτι( .8).17404}; οὗ τοϊχαργαγηγηϑίουι ὅπερ ἀνεκφώνητον εἶναι 
λέγοντες ᾿Εβραίων παῖδες ἐπὶ μόνου τοῦ θεοῦ “-εἰν εἰώϑασιν ἘΠι5,4.6.0.7 
(ρ.420.3ο; Μ.22.6770); 7. ἰακό ἴῃ, τπεῖμ4ε τὸ.. «ὄρος ἐκεῖνο... «ὁμώνυμον 
ὃν τῇ δούλη “εἰ καὶ τὴν ᾿Ιερουσαλήμ. (Ὠγγβ.εοηη η Οαἰ.4:25(1ο. 
"ῚΟΠ); οὐδὲ ἀλλότριον τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καὶ νίοῦ... οὐκ αἰῶσι “-ὀμενα 
Ὀιάντη ({Β65.} μη. (α.3148; Μ.20.7538}; Ῥτοοσ, σεν», 17: τοί 1.87. 
360Α}); 8. ἰαΐό, Ἰπίένρνοὶ ἃ85, Μεῖῃ.765.1.24{0.248.13; Μι41.1ο030) ; 
ταῦτα οὕτως ὡς γέγραπται ενεσθαι ἐδ.τ. Δο(ρ.282.τς; Μ,18,2688}); τὴν 
περικοπὴν οὐκ ἐπὶ συνέρξεως ““εσϑαι γυναικός τε καὶ ἀνδρός Ἰὰ Ἐν. 
Δ.τ(ρ. 21.1}} Μ.18.618}); 1}.3.12(0.40.17; λαμβάνει 770); (Πγν9. μοὶ. 
τ κῃ Ρμάϊ(ττ. 4170}; ΝΗ. ἐρῥ.τιτοιΜ.70.1280); 650. 85 ἴγρε ἐν 
τύπῳ. ..τῆς παρθενίας τὴν ἐτέαν...“-ουσι εῖἢ.Φγη:}.4.3(0.48.20; 800); 
Ἐπ5..ε.6.13(ριτοά.το; Μ.22. 3248); ὙΠπάτςι(σηϊ.τ:7(2.44); 9. ἐχργέςς, 
γεζεν ἰο τὰ εὐσπλαγχνίαν ἐλαίας τύπῳ παρέλαβεν ἡ γραφή Μεθ, »Ρ. 
το. 2(ρ.123.11; Μ.18.1030); τὰ πράγματα...εἰκότως εἰς πολλὰς εἰκόνας 
καὶ παραδείγματα παρείληπται (Πγνδβ.ἠοήμ. δι τη 2 ΤΊρι (1τ.7078); 
10. ἰακό, ἱμείαμεξ εἰς σύγκρισιν “«“ἐσθωσαν Ταῖιογαί, τίρ.31.9; Μ.6. 
Β6ολῚ; 11. φμοίς ἴγοιαι, Ὀιάγυλ σι ργοόετῃ.(Μ.39. 1156.) 12. ῥέγεετος 
ὀφθαλμοῖς παρειλήφαμεν Ἐπ|5,4.6.6.13{(ρ.26ς,2; Μ.22.3248); Ι΄ ν (1. 
23(}0.19.11; Μ.20.0404); (56}. 6.80. ἘΡΙΡἢ ἠαον.13.:5(Ρ. 208. τό; ;Μ.42. 
4498); 13.. γεεεῖσε τι Ξσςοβϑίοη, σπβίοσηβ, [οϑοῃΐπρ οὐ.. τὴν κατὰ 
σάρκα παρειλήφαμεν περιτομήν ἦαοι «Ἰαὶ.4..2(Μ.6.ς68κ); παρὰ τοῦ 
παιδαγωγοῦ.. αὐτουργίαν καὶ εὐτέλειαν παραλαβόντας (Ἰἰδτη ῥαεᾶ,5. 
(0.25.7; Μ.8. 6008); τῷ τὰ παραδιδόμενα οἴῳ τε “-εἰν, δηλωθήσεται τὸ 
κεκαλυμμένον ἰᾶ,κἰγιτιτίρ.1ο.8; Μ.8,7018); Καον]εᾶρςε, πον ἴον, 



παραλέγω 

21; 18.9.4; ἀϊνίης Ιανὴϑ, Ηετχη υἷα. 1.5.4; ἐγ" Ἰ0}8] βέοτν λελιϑωμένὴην 
ταύτην παρειλήφαμεν τὴν γυναῖκα ΓΦ ΕἸ «Ῥτοί. τοί(ρ.74.25; Μ.8.2208); ; 
ΡΆ58., μαῦε μοπομγαῦὶε ἰγατίίον οἰκεῖον. «τοὔνομα Κωνσταντίνου καὶ 
μετὰ τὴν τοῦ βίου «νεσθαι τελευτήν. Ἐπ... (.4. Ἰ2(Ρ.141. 28; Μ.20. 
12288); 14. ἰαξε ἡ, αδϑίομιε, τεῖ, Τῆς. οὐκ ἀνθρωπίνην ὁμοίωσιν ὠνταῦθα 
τοῦ θεοῦ παρειληφότος []Ετη. Κγ.57(0.226,24); τὸ λογικὸν διέπλαττε 
ζῷον, ὃ μετὰ πολλὰς ἀνακαινίζειν ἤμξλλε γενεάς"...μέλλων δημιουργεῖν 
τὴν ἐκεῖνα παραληψομένην τὰ μυστήρια φύσιν Τάτ φ.10 τη τη.(1.25). 

παραλέγ-ω, 1. γε ομὲ δι ἸΕ580},, ρᾶ55. ““εται μετὰ τὴν πρώτην 
αἴτησιν τὰ προφητικά ἸΒΟΡΏτΤΑΗ ἰδ πνριιτί 1.8).39020) ; 2. γῖνε γαΐξε 
γεασίηρ ἴῃ τοχί, Ρ8585. τὸ ᾿ἐκτήσατο᾽ πάντες...ἐκδεδώκασιν οἱ ἑρμηνευ- 
ταί: τὸ δὲ ᾿ἔκτισεν᾽ παραλέλεκται παρ᾽ ᾿Εβραίοις Ἐπιι5.6.ἢ..3.2(0.143.12: 
Μ.24.98ολ).. 

παραλείπω, 1. ἰεαῦε ομΐ ἴῃ πτιτίδῃ αοσουῃῖβ τὰ ὑπ 
λειπόμενα ἀναπληρούντων (Ἤγνβ, ἤον.26.23 5. ΜΠΈΡ.(7.316}0}}; Ρῖερ!. 85 
ἘῚ|6 οἵ Βοοῖκ᾽ οὗ ὈΒΥοΠΙΟἾθβ : σχρ δπδίϊομ οὗ πϑῖηα τῆς βίβλου τῶν 
Παραλειπομένων τὴν ὑπόθεσιν ἡ προσηγορία δηλοῖ. ὅσα γὰρ παρέλιπεν 
ὁ τὰς Βασιλείας συγγεγραφώς, ταῦτα συντέθεικεν ὃ τόνδε τὸν πόνον ἀνα- 
δεξάμενος, ἐκ πολλῶν αὐτὰ προφητικῶν βιβλίων συναγαγών Τα, φιε, 
ἑῃ ΤΡαγΡτόοτη (1.554); αγαϊῥονιθηορ γασεθ τοὶ, φμοά Ἠσς 
Φγαείεγηηῖςοογ υεὶ γε μον ἀΐξεγε βοσδέρης, σία εα, φᾶς τῃ 
ἰερε γερερα [ρνὴς σεἱ ογμίδεα δὶ πο ῥίσηε γοίαία δρηΐ, τη ἐδίο σιρη- 
πιαὶΐηι α΄ δγουῖίον ἐα ῥ᾽ ἰσανίμν, 1514. }}.δἴγηι.6.2.12; ἴπ [ΠΪΒ 5686 ἔϑση, 
[5ς. βίβλοι] ἡ πρώτη τῶν Π. ἘΡΙΡΗ.»"6η5.23(Μ.43.2770}; ταῖς Π. τῶν 
Βασιλειῶν (οβιη. [πα 0.5 (}.88.2404}; 1Ρ.(2760) ; τοῦ, οἴου ὈἸΡ] 1 4] 
Ῥοοκϑ τὰ π΄ “Ἰερεμίου τοῦ προφήτου Αρος, Βαγ.τοἸ ἰἰῖ.; οἵ Πἴογαγν 
τειιαηβ τότε ᾿Ελιοὺς ἐμπνευσθεὶς ἐν τῷ σατανᾷ ἐξεῖπεν μοι λόγους 
θρασεῖς, οἵτινες ἀναγεγραμμένοι εἰσὶν ἐν ταῖς π. τοῦ ᾿Ελιφά Τ', [ο 41 
(Ρ.130.22}; 2. ἰεανε ο΄ παραλιπόντας πιστεύειν ΑἸΠεηαρΡἶερ.1.2(Μ.6. 
9040); 3. ἔσῆονσ, περὶ δεῖ, ἐδιτό, τ(ο2 06) ; 4. ξατὶ, δ τυαπέτηρ ἔλαιον... 
παρέλειψεν ἀτὰρ τα] ({γ.Ζ4ο}.)}1.5(Μ.}}..77.1780. 

Ἐπαραλελογισμένως, ὃγ ζαἰ5ε γεαξοηίηρ, Μαχ.ατηδὲρ (ΜᾺ01.12640). 
[ἘΠπαραλεύκιος, ΕΡΙΡὮ, σεῦ». (}.43.300Β, ΤΟ, ΘΥΤΟΥ ΤΟΥ περέ- 

λευκος). 
παραληπτέον, 1. 0716 τη15ὲ γεσεῖυό, Το, ῬΕ].Ρ}.5. Ὡ ΩΝ. Ἰ8.15378}} 

2. 0η6 »ιεδὲ ἀϑϑιρηό, ἱπάμῖρε ἴη, 6.5. ρυϊεῖ, ΟἹ. 70.28.4{τ;.}».393.8; Μ. 
τ4.δϑςς) ; ἑαζε αι ὈφΊι, Οἰεπι. ῥαεά.3.ο(ρΡ.263.8; Μ.8,6174); 3. οπε ΜῊΝ 
ἰαΐδε ἴῃ ἐδ ς6η6 οὗ, ΟἸοτὴ εἰν. 4. 8(ρ.276.1 53 Μ.8.12734}; Μεῖῃ.765.1.30 
(0.283.2; Μ.41.1τοϑα). 
πάράληηνον ἐαρήυε, Το.14].εἤγομ.τό Ρ.308(Ν.97.5808). 
παραλήπτωρ, ὁ, γεῤγεθεηαεν, ἘΡὮΓ,.2.228Ε,Ε. 
παραλήρημα, τ μοηϑέη5ε,1 0. Ὁ, ““γιονι.βίρ.τθο.7; Μ'οὔ.127}4). 
“παράληψις, ἡ, 1. αεεεῤίαπεε δεῖ... ἐν ταῖς π. τῶν θείων μυστηρίων 

πίστιν μὲν ἔχειν ἀζήτητον, μηδενὶ δὲ τῶν λεγομένων ἐπιφέρειν τὸ πῶς 
ὕνγγυ, 7] θ.4. 2(4. 2588); 2. τ|86 τῇ π. τῆς κατὰ τὸ μέτρον περιγραφῆς, ἐ ἐπὶ τὸ 

ἄπειρον..«χειραγωγεῖ τὸν ἀκούοντα τ Νγβ8.υ.10ς5.(Μ.44.4058}; ἐαὶ. 
ρος.4:2(0.238.15); τριάδα..«ἡ τῶν τριῶν ὀνομάτων π. ἐξαριθμεῖ καὶ 
παρίστησι Ὀϊάντη ({Β85.} μη. (2110; Μ.20.71484); οὗ υ86ὲ. ἴοΥ 
ΤᾺΔΡΊΟΑΙ Ρυῦροβες. οὗ αἰνίπε Ὠδδ, Ογ εἰς.4. 33(Ρ. .304.3; ΜΝ.:Σ. 
ΤΟΒΟΑ); Η Οὗ ΤΩΔΈΘΥΔ]5 ῥιζῶν αἱ ποικιλίαι γνευρῶν τε καὶ ὀστέων παρα- 

λήψεις Ταῖογαὶ, ](Ρ.19.3; Μ.6.8444); 3. ἰακίηρ οἵ οατἢ μεθ᾽ ὅρκου 
παραλήψεως Ἐλι5,ἢ.6.1.3.17(}}.20.720). 

Ἐπαράλιμος, ἀπτοεϊϊηρ πὶ α φεαῤοτί, ΤὨΔΙ,1ς.23:τ(ρ.94.11). 
"Ἐπαραλιώτης, ὁ, οε δεϊοηρίηρ ἴο 116 ςεα-τοαεσὶ, ἘΡΊΡ μαεν.31.2 

(ρ.384.πο; Μ.41.4764}); ἃ5 841]. τοῖς π. ἐπισκόποις Β45.Ε}.203 Ἐ1.(3. 
200; Μ.32.7374). 

παραλλαγή, ἡ, 1. ἀεοίογἹογα! οΉ, ἀεσίγμοιίοη οἵ βυθδίδποε, Αἴβεπαρ. ̓ 
ἰ6ρ.22.3(Μ.6,03178); 2. ἀϊδονεραηεν οὐδ᾽ ἐπίσημος...ἡ τῶν χρόνων π. 

Αἰς,εἤἰγοη, (Μ.1το.778); ἀἰββεγέηεες οἵ ἄερτεε τῇ τοῦ δύνασθαι π. 
(οπβί.ον.:.ς. τά(ρ. 174.5; Μ.20.12764}); 3. ἀϊσιποιίοη, Ττίπμ. 'παρηλ- 
λάχϑαι τὰς οὐσίας ἀλλήλων πιστούμεθα."...τί τοίνυν διὰ τοῦ 'παρηλ- 
λαγμένου᾽ σημαίνεται ;..«λέγεται...ἐν τῇ χε τοχήθα τῆς συνηθείας τὸ 
ῥῆμα τῆς π. ἐπὶ σωμάτων μέν, ὅταν ἐκ παραλύσεως ἤ τινος ἑτέρον 
πάθους παρατραᾳπῇ τι μέλος τῆς φυσικῆς ἁρμονίας. ... τὴν πρὸς τὸ 
χεῖρον παρατροπὴν τοῦ παραδεξαμένου τὸ πάθος παραλλαγὴν ὀνομά- 
ζομεν- ἐπὶ δὲ τῶν ἐν ἤθει κατ᾽ ἀρετὴν καὶ κακίαν διαφερόντων ..-ττᾶν 
ὅλως τὸ τῇ παραθέσει τοῦ κρείττονος ἐν κακίᾳ κατηγορουμένων 
παρηλλάχθαι λέγεται...«ἔτε παρηλλᾶχθαι φαμὲν καὶ τὰς ἐπὶ τῶν 
στοιχείων θεωρουμένας ποιότητας ..., φθαρτικὴν κατ᾽ ἀλλήλων ἔχουσαι 
δύναμιν, οἷον... εἴ τι τῷ ἑτέρῳ πρὸς τὸ ἐναντίον ἀντικαθέστηκε καὶ τὸ ἐν 
τούτοις ἀσύμβατον τῷ τῆς π. διερμηνεύομεν ῥήματι, καὶ πᾶν ὅλως τὸ 
διαφωνοῦν πρὸς τὸ ἕτερον ἐν τοῖς ἐπιθεωρουμένοις γνωρίσμασι τῶν 
παρηλλαγμένων ἐστιν ΟΥ̓͂Ν Υ 55. Ή.4(2 Ὁ.01.27}. ; Μ.45.6 6881.) ; οὐδὲ 
οὐνεἶπεν, ἐν δόξῃ οἵᾳ ὃ πατήρ, ἵνα πάλιν π. τινα ὑποπτεύσῃς (χνσ5.ἠο». 
55.4 τὸ. (Μ|Ρὲ.(7. 5608); ἵνα...μή, ἀκούων ὅτι αἴτιον ἔχει τὸν πατέρα, π 
οὐσίας νομίσῃς, καὶ τιμῆς ἐλάττωσιν, αὐτὸς ἔρχεταί σε κρίνων 70. 

ΤΟΔῚ 

᾿ ἀλλήλων παρα- ᾿ 

παραμετρέω 

5: :22] ἰά δονι. 29. τη 70.(8.2568); εἰς π. οὐσίας ἕλκων 50. ὁ Ἄρειος] 
τὴν ἐν τοῖς προσώποις διαφοράν ἰὰ.5αε.4.4{}.115.14} 1.410Ὰ}. 

Ἐπαραλλαξία, ἡ, 1. ἀἰσεγεβαηογ, Τιάγι, Τγέ.5.22(Μ.30.0208); 
2. αδεγγαίίοη π. εἶχεν...εἰς τὰς φρένας (4}}.ν,. Ηγρῥ.(ρ.84). 

παράλλαξις, ἡ, εὐσηρε, πὶ ϑίοϊο ἴὭεοΥν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ διὰ τῆς 
ὕλης κεχωρηκὸς κατὰ τὰς π. αὐτῆς ἄλλο καὶ ἄλλο ὄνομα μεταλαγχάνειν 
φατέ Αἰῃομαρ ἰερ.22.3(,Ν1.6.0378); 12Ὁ.6.4(φο4Α). 

παραλλάσσω, αἰίεν, τακέ ἀτῆετγεηὶ, αν ὁ δὲ [β6. λόγος τῆς 
ἀιδίου.. «φύσεως πάντη κατὰ πάντα τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς παρηλλαγμένος 
οὐδὲν ἀνθρώπειον ἐπάγοιτ᾽ ἄν Ἐλι5.1.6. 5. σ(Ρ.228,21; Μ.22.3774)}} ΟΥ. 
Ννβ55.Εμ.4(2 Ρ.ο1.218; Μ.45.66881.) οἷζ. 5. παραλλαγή; οὐκοῦν 
ταὐτόν ἐστι παρηλλαγμένον τε εἰπεῖν καὶ ἀνάρμοστον. εἰ οὖν παρήλ- 
λακται. «πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν ἡ τοῦ μονογενοῦς θεοῦ φύσις, 
οὐδὲ ἁρμόζεται πάντως 1Ρ.(ρ.02.28 ; 6600); παρηλλαγμένων γὰρ τῶν 
οὐσιῶν, παρηλλαγμένας εἶναι ἔδει καὶ τὰς ἐνεργείας, κατὰ... .«Εὐνόμιον 
ὈΙάψι. ({Β85. μη. 5(1.20ρὰ ; Μ.20.7178); τεῖ. πη. παρηλλάχϑαι τὴν 
τοῦ γεννηθέντος οὐσίαν πρὸς τὴν τοῦ γειναμένου ῬΒΙοΚι.}}.4.4.12(Μ6ς, 
5250). 

παράλληλος, 1. εἱάε ὃν εἱάδ, αἰεγηαίε, στιν γβϑυ, Μο5.(Μ.44. 
420Π) ; ποι. Ρ]ατ. ἃ5 ααν,, (Ἤγγϑ. 07.25.1 ἴπ Κορε (ο.7Ο02Α}); 2. οἵ 
ῬΘΌΡΙΟ, ογάήπανγ, σδϑυα ΟΡ ογ.2(Μ.08.281.). 

παραλλήλως, εὐγγηταγίν, Ὀιάντη. Τγῖη.2.2(.1.30.7804). 
παραλογίζομαι, ἰδαῦε ομἐ οὗ γεεκοηΐηρ, οομίόνημ, Βα5. ΕμΉ..2.28(1. 

2658; Μ.321.6374); Ηετιν. Ῥαμὶ.Β 4(Ρ.9.10}; ΤὨΡΠα εἤροπ ρ 4οά(Μ, 
τοϑ.0618). 

παραλογισμός, ὁ, γα πες, Β65.δαϊ.4.12; 16.4.25; ἀδοοῖὶ, ΑἸ]Ιορσεα 
οἵ. σοᾶ ἀπάτη τις..«καὶ π. ΟὙΟΝγΒ5,ογ, εαἰξοῖ.26(0.07.3; Μ.45.68Ὰ}; 
ἐκ παραλογισμοῦ ἴῃ ογάεν ἰο ἀεφεείυς, Ονγτ. 79. Ῥτοθτη. (4.2Ὲ). 

Ἐπαραλυμαίνομαι, λαγηι, [Βα5.( ἤν. ρεπεγαὶ. κ(2. Κ00Ε ; Μ4.31.14688), 
. παραλυπέω, 1. δὲ ἐγομῥίσεσγιε, ΟἸοτα, ραφά,3,ττ(ρ.270.31; Μ.8, 

6368); 2. ἴγβη5., ἐγομδίς, ῬΏΙοβι ἡ. 4.7.7 }1.δς. 45 Α); Ραᾶ85., 10.3.9 
(4920). 

παράλυσις, ἡ, 1. ἰοοσοηίηρ, ἰακηθος; οἵ ἀοοίγηθ, ϑοοσ..4.1.37.5 
(Μ.67.176.}; Οὗ ᾿ττοριυ αυν ἐπ σα]θηάδαν, ΤΠΡΗ]. 1]. ἐρ.  αδεκιρτόρτω. 3 
(Μ.6ς. 524); δγδαβῖησ οἵ ἴανν, ὕθυτα ΟΡ ογ.2(Μ.08.2454};2. ῥαγαϊγείς, 
Ῥαΐδγ, ᾿514.Ῥε].6}}Ὀ.2.24.(Μ.78.6800); 1ῃ τποσαὶ 5686 διπλῇ π᾿... ἡ 
τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ἡ τοῦ σώματος ΓΠγγβι λον. δι ἐη ΡΛ. 
580); 2Ὁ.(58Ρ). 

παράλυτος, ῥαγαϊγεσά, Οτ.σεποῖ, ἵπ Γσια τ 42(Μ.17.3450); Ογτ . 
ἤονι.ο(Μ.33.11414}; ΑἸΩρΠ μι ορεηὶ. (Μ.30.1210}} ΟΠ γγυβ λοι. 36.1 
πη [ο.(8,2οϑο) ; κυριακὴ τοῦ π΄ ἰμῖγάὰ δωπάαν αξίον ξαςίον (ΜΉ η 70.ς 
85 τ686), Τπάτι ϑεμπα. ἐσίδεζ ράγυ, 4 τις. (Λ.09.214}. 

. παραλύτω, 1. ἰοοξεη, ΟἾγγϑ. ἤοηι.2 5.2 1ηι ΤΟ ον. (το.2221)}; γείαχ; 
Ἰανν, 14. οι ΣΟΥ τη ΜΠ|.(1.2038); Ῥαγίϊο. οὗ βα Ὀ δίῃ π' τῆς ἀπραξίας 
τὸν νόμον ατΝν85.ν.770ς.42(Μ.44.3138); λέγετε λύειν με τὸ σάββατον, 
καὶ π. τὸν νόμον (Ὦγν5.ἤσηι.41.2 ἐπ [ο.(8.2 450); οἵ τιδτηαρο, ΤὨαὶ. 
αβεεῖ, ο(Ὀ.237.21; 4.044); παραλύσαντα τοὺς κανόνας τοῦ μοναστηρίου 
]ο.Μοβοπ,ργαϊ τολ(λῖ.8).30724); 2. τρεαξοη “ὼν τὸ μάχιμον ὕγτ. 
Ναλ.22(3.500Ε) ; Ρᾳ55. ““εται...ἡ προθυμία (Ἰδτη.: γ.2.18(0.158,2; Μ. 
8.10248}); τιαῖκε τηοβεείμαϊ, ἐπεσαγί, (Ε]5.40.ΟὐΥ,( εἰς. 5.2: (Ρ.26.12; Μ. 
11.12204}; ἤδεν...ὁ.. «δαίμων οὐδὲν τῶν ἰδίων “-θησόμενον βούλημα ΟΥ. 
(εἰ5.6.ττ(ρ.81.25; 13084}; τὴν εἰς τοὺς γονέας τιμὴν..«παρέλυον ταῖς 
ἑαυτῶν προσθήκαις ΟΠ χν5.Ποηη Τόν: τῃ ΜΕΠΕ.(7.2030) 8. γεξοῖυε τὰ τῆς 
φιλοσοφίας ἐγκλήματα π. γι. ς.37:τ4(Μ.60.ο65Ὰ); 4. εαπεεὶ, ῥμὶ 
ραϊτὰ ἰο π᾿ὼ σου τὰ χειρόγραφα. ἐγὼ γὰρ ἀπέδωκα τὰ χρέα τοῦ Ἀδὰμ 
σταυρωθεὶς καὶ κατελθὼν ἐν τῷ ἄδῃ Μας.Αερολορειττ τοί Μ.34.5520). 

παραμελέω, τηεά,, πέρίδε!, Βα5.56].0γ.21.3(Μ.8ς.2570). 
παραμέν-ω, 1. γεριαΐη ἐοπδίαηὶ »Ῥεγξευετγε, Ῥεγοῖδὶ (1) ἡ μακροϑυμέα 

“ουσα Ἠεττηπαμά .5.2.32; ““οὐσιν εἰς ξωὴν αἰώνιον 1Δ.υἷς.2. 3.2; ΟἸΙομι. 

τοί. το(ρ.Ἴ2.1ι; Μ.8.2138); 78. τχ(ρ.82.20; 2374}; τῆς φθορᾶς τρδοὴς 
κατὰ τῶν ἀνθρώπων ΑἸ πε.6.1(Μ.25. 1050}; θεωρίᾳ τὰ πολλὰ “υοὐυσι 
ΝΗ ἐχενγε.3(Μ4.79.7214}; Ολγοη Ραφοῖ, στ (Μ.02.2968); 2. δὲ ἐρη- 
εεγηε τοτίλ, παῦε εαγε οὗ τοὺς ταῖς ἐκκλησίαις “ποντας 1,50 Μασ, 6.30.1 
(ρ.46.18; ΜΡΙ,. 54.) 880); 3. 5.ν.}., ατοαΐί μὴ παραμείνας διωχϑῆναι 
ψιςε Με.τ:τ4(ρ.274.13). 

παραμέρος, ἴοΥ παρὰ μέρος; 1. αἱ ἀἰβενεη! ἐΐηεες, φσεεςοῖυεῖν 
οὐσία ἐστὶ τὸ ταὐτόν, καὶ ἕν ἀριθμῷ, τῶν ἐναντίων π΄. εἶναι δεκτικόν 
ΤΟτο Τμδυχη. απ. (Δ1.10.11400}; 2. τη ᾿ὦἕ6 πεϊσηδομγῆηοοά οὗ π. δὲ 
τοῦ σπηλαίου αὐτοῦ οἰκοῦντες Οτ Μαρ ἀταὶ (εγ,Ζ40}.)3.1τ6(Μ,ῬῚ,.77. 
262Β; παραμέρως οσοὐλ.). 

“παραμέσως, ας ον {16 γιοςὶ βαγί, ἴπ {1:6 ογάΐππαῦν ςεη56 ἴϑς. ἡ ἁγία 
θήκη] ἔστιν πηγή, πηγὴ οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ π΄, ἀλλ᾽ ἣν ἐγεώργησεν ὁ... 
βαπτιστὴς ᾿Ιωάννης Μ|1γ..Δγίονι,34(Ρ.54.0). 

παραμετρ-έω, 1. σάγηεί ἰο, αἄαρὶ ἰο, ΟἸοτη ῥασά,2.7(0Ρ.1ο2.1τ; Μ. 
8.4618); [51ἃῬὲ]. ἐρ}.5.27(}1.78.13408); 2. ἀ5ϑέ5:; Ῥᾶ585., οὗ πιογαὶ 
ἡυάρεπιοπς οὐδὲ τῷ τέλει “-εἶται μόνῳ τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ τῇ 



παραμιμνήσκομαι 

ἑκάστου κρίνεται προαιρέσει ὈἸΪΕΙΩ.δἰγ.2.6(}.127.1τ.; Μ.8.0618); 3. ἀδειι 
Σμβπεἴοη! ὃ ἀρχαῖος ἄνθρωπος... κλάδοις καὶ φύλλοις τὴν σκέπην τῆς 
αἰσχύνης παρεμέτρει 14,}αᾳ64.2.το(ρΡ.224.6; Μ.8,.,532.); 4. ἄγαιτο οἱ 
μέχρι θανάτου “-εἴται Ἰὰ.4.ἅ,5.ς(ρ.176.18; ΜΝ .0.6290). 

παραμιμνήσκομαι, γον Ή 6Υ, ΤΆΡΟΙ. φιεῖ. Ρς.73:1τ8(Μ.33.1417})}; 
1δ.716: τ2(14210). 

"παράμιξις, ἡ, αἰἀριέχίμνο, ΤῊ Βοβιω".2.22(Μ.18.11778)}. 
᾿παραμίσγ-ω, ἐϊ56 ΤΟΙΤΩ5 ἡ ἐβενεηιῖν ὃ... Παῦλος “-εἰ πολλάκις,... 

τὸν παράκλητόν φημε, καὶ τὸν υἱόν γύτ, 70.0.1(4.8120). 
Ἐπαραμισ-έω, αὖον γίνεται ὁ θεὸς τέλειος ἄνθρωπος, μηδὲν ““ἦσας 

τῆς φύσεως, πλὴν τῆς ἁμαρτίας Οτ.Ν42Ζ.4ρ.Τπάᾶτ, ῥδηίαί. (5.131). 
Ἐπαραμοιράζω, ἐτείνμον, ἘΡ.Οἠγιάονι.τ(Ρ.27). 
παραμονάριος, ὃ, 1. 660]. οἴοίΑ], αὐνηηϊείγαίον, ρμαγάϊαη εἴ τις 

ἐπίσκοπος... -«προβάλοιτο ἐπὶ χρήμασιν οἰκονόμον ἢ ἔκδικον ἢ π. ΟΓΠδίο. 
εαπι( (0 2.1.2 Ρ.158.14; προσμονάριον ΓΑ ΟΒετι); ἐν ἀλλοτρίαις 
παροικίαις προχειριζόμενος ποτὲ μὲν χωρεπισκόπους, ἄλλοτε δὲ π΄. 
Ἐρ!ΡΗ. Τντ. ἐῤ. ῥ. 81.238; Ε1.2.12488)}; οὗ ἱπάϊντἀπδ! σΠυτοῃες. παρα- 
μονάρις τοῦ ἁγίου ᾿Ηλία ΜΑΜΑ͂ 3.500; Παύλου πρεσβυτέρου π΄. τῆς 
ἁγίας Χαριτηνῆς 10.3.628.; Ταράσις δὶς γενόμενος πρεσβύτερος καὶ π. 
παροικήσας ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ (10 ο250 (Α.Ὁ. 461); τὸν π. τῆς ἁγίας 
Εὐφημίας τῆς ἐν “Χαλκηδόνι 0.4]. εἰγοοῖς Ρ.377(}8.07.5614); 
ΤΑπδβί δι γεαί. ο(ΟΟ 2 Ρ.83}; 2. ὁη6 τοὴσ οἰαᾶγς ὃν, 85 φοΈ Ον ον, 
{0Βχνβ. οεμ.τ.3(0.768}). 

παραμονή, ἡ, 1. 5070 τῆς ἀκολουθήσεως, καὶ παρὰ μονῆς 
Μωῦύσέως Οτ.ιαάηοί ἴῃ Π)1.3:27-28(Μ.17.240, 1, παραμονῆς) ; ἴῃ ἴδε 
βΗΈ5ῃ ; οὗ [πο., Ερίρμ. αον.42.ττίρ.134.0; Μ.41.1418) ; 2. τυαϊεὶι, υἱρτῖ, 
ψιοιειτε : 4ο(Ρ.442.16); Ε5Ρ.. εῦὲ οὗ ξεβναὶ τῇ π᾿ τῆς ὑψώσεως 
τοῦ σταυροῦ Απδδι,Αρ.α.16χ.2.πο( .9ο.τ68.Α); Απαβτ.ἐεμρ.(Ρ.270); 
ς ̓αἰδει δ μ4.6,1(Μ.00.16074): (οηρὶ διμά.54(Ν.00.17178);} 3. ἐθη- 
ἥπμαηοε, ἰαφηρ φιαϊν, Ἰτεπιλαέν. 4. 48. 2,3(}1, 7.11ο084)}); Ονοη. 
Ῥαξεΐ,.".72(}1.02.217Ὰ}; τπαϊη!θηαηοα τὴν τῶν γενῶν π. ἘΡΙΡΆ.Οη. 
8Ρ.ΟἸ ἐπ. ,γ.3.2(ρ.199.12; Μ.8. 1100}; οὗ νἶττις, ΟἸετι. " γ.7. 7. 46. 
17} Μ.9.4684); 4.. ἐοηδίσηεν, ῥαϊέμεε διὰ.. «τὴν π. τῆς πίστεως 
ἠκολούθει τῷ ᾿Ιησοῦ ἘΡΙΡΕ. ἠαεν.66.4ο(Ρ.78.7; Μ.42.800) ; ΟὮχγϑ,ἤοηι, 
82.1 ἠῃ 76.(8.4830) ; ἴῃ Ῥταγεῖ, Ρ4}1..1. 1 ατὲ5.70(0.167.1}:; οὗ ρατίεποε 
τενατάεα, (ῇῃγνυβ. ἤοηι.δ9.2 ἴῃ ΜΠ.().834Ὲ)}; Ἰὰ ἰοηι. 8.5.5 τῇ 70.(8. 

5058), 
«παραμονητικός, αὐτά της Ὀν, ΤΑΤΉ ἐόν. ἐς ςϑηὶ. 2 (Μ.28,778). 
"παραμορῷ- κδω, ἰακε ἐδ σβαρε οὗ ““ὦ τοῖς τεϑνεόσι Τ᾽. αἰ. τὴ. 2(π. 

ἐμαυτόν Μ.122. 1340}. 

παραμύθημα, τό, τεσ αητε ἔχων τὰ βρώματα ἐκεῖνα παρα- 
μύθημα ῬΑ}... 1 ατ5.36(Μ.34.ττ790 ;Ὡ παραμυθίαν Ρ.107.15). . 

παράμυθητικῶς, εὐ» ον ηρῖν, τοτέθμομ μαγείμδος, ΟὨΥγβ. ΠΟΉ.1.5.1 
ἤη τὐύρι(ττ,θ350). 

“παραμυθήτωρ, ὁ, εσηεοίον, ἘΠ γγβ. ῥοοητὶ, ,(0.768.). 
παραμυθία, ἡ, εοριζογὶ, σοημβοία 10} παραμυθίᾳ παρηγορεῖ τὰ 

ἁμαρτήματα (Ἰειη.βαρά.τ.τοίρ,143.18; Μ.8,3570}; τεῖ, αἰνϊπδίοη 
παραμυθίαν γνώσεως τῶν μελλόντων ΟΥ«(ἐεἶ5.τ.36(ρ.87.30; Μ.1τ. 
2294}; Ομγνβιλορι. 4 τὴ ῬΠ (ΤΙ 2000); κλαῦσον τοὺς ἐν πλούτῳ 

τετελευτηκότας, καὶ μηδεμίαν ἀπὸ τοῦ πλούτου π. ταῖς ἑαυτῶν ψυχαῖς 
ἐπινοήσαντες 1}.3.4(2170); εἰς ἐπικουρίαν τῶν πενήτων, εἰς π. τῶν 
ἡμαρτημένων ἡμῖν 14. ἤση!.17.3 ἢπ ΤΊ με, τας 65τᾺ); Οἱ τηβίρυϊαὶ βιιβίο- 
πόα, ν. παραμύθημα; οὗ Δ] οὐγαποε5. οὗ τπηοποῦ τηδάς [ΤΌΤ δρο], 
τενϑῆσθβ, ΟὉΜαϊςο. ἀεὶ τ)( 40 Ὁ 2.1.3 Ὀ.55.31; Η.2.561Ὲ); Ηγραῖ. }». 
(Ρ.126,16). 

Ἐπαραμύθιος, ςοοἰξίηρ π. ἴαμα ἘΜοίἢ γε ἄπη.8(8.18,3608). 
Ἐπαραναγνωστικός, [07 γα ΤῊΡ οἱ; ἃ5 βι5ῖ.; 1. τδβο,; ἰδείου ἴπι 

ΤΩΟΏΘΒΓΟΤΥ͂, Μαχ.ορ (ΝΕ οΥ.4494) ; 2. Ὠδαΐ., τον ῃ Ἰπέξδδαρο εἰπεῖν 
ἐφ᾽ ᾧ πάρεισιν. οἱ δὲ λέγουσι" π᾿. ἔχομεν μόνον Ῥ4}} Οὐ γγς.8(ρΡ.47.20; 
Μ.4).28}; πι τῆς ἁγίας συνόδου Γ(ΕΡἢ(43τ)αεί. τ(4(Ὁ τ.τ.2 Ρ.το.4; 
Ἡ.τ τ36οα); ὕγτυ. .23(ρ.67.13; 53.850). 

Ἐπαρανακειμένως, εὐγγερομάτησίν, Οτιεονη ἴῃ Μ|.12.7(0.79.2; 
Μ.τ2. 0028). 

παραναλίσκω (-λόω), Ρ485.; 1. δὲ ἀϊεείῤῥαϊεά, ἐῤροηΐ, ΡὨΠοβί. ἦἡ..6.4.8 
(Μ.6ς.48οιν) : 2. 5.ν.1., δό ἀεῤγτυθά, ΟἸδτη. οἷν τ βῴρ.28.12, 0]. ἁλίσκεται, 
παρανζοΐαςν ἀλιοχοξος: Μ.8.740Α). 

παρανάλωμα, τό, Ξοπιοίλίης τομδηηιθ οὐ ἀξείγογεί, υἱοί, ἑαυτὸν 
εἰς καταδίκην τῇ μελλούσῃ κρίσει τοῦ πυρὸς παρανάλωμα δέδωκεν ΑἸῇ. 
λ...γ.70(Ρ.221.20; Μ.25.716}}; θανάτου π. Βα5.γ μη}. 7(2.208Ε; Μ.3:. 
6418); φθόνου...π. ϑγη65.6}.72(Μ.66.143260); φθορᾶς τὸ σῶμα...π. 
ΝΗΡ «Ῥαξελ. 2(Μ.79.1το6Β); συκοφαντέας...π. ΤΠάτιαη|.8:7(2.15}}; 
-. τῆς οἰκείας φρενοβλαβείας Δ ἤαεν. 4. τί. 472); χειρὸς ἀδελφικῆς π. 
Ἐ65.8361.0γ.8. 1(Μ ϑς, 1134} ; σκότος ἐπεκράτει τὸ φῶς, καὶ ἦν τῆς 
ἡμέρας ὃ χρόνος νυκτὸς π΄ 1δ.0.2(133.}: λιμοῦ π΄ ΓΡτος.Ο..Ὁγ.28: 3τ(}. 
87. 15000); : ἄνθρωποι ἀλλήλων παραναλώματα Μαχ.ρ. τοί Μ.01.4524); 
αἰωνίου πυρὸς π. 110. .ἐῤ. ΤᾺ ΡΑΙ τ (Μ.95.36δοο). 

ΙΤΟΖ22 παραπέμπω 

Ἐπαραναστέλλω, ἐμ δαὶ, π᾿ περ, Ἐπ5.}.6.7.15.4(Μ.20.6)74). 
παρανατέλλω, Ε-. οῤγΐης Ἡῤρ δεσίάσ; οὗ ρ᾽αηῖβ, [518.}6],ἐῤῥιτιιᾶς 

(}1.78,3ο00); 2. οὗ ἄδν, ἐὐηιε π, ἄαιῃ, Ξυπ65.6}.132(Μ.66.: 5168). 
παρανθ-έω, χηεῖ,, τοῦ μον, ἰοδε αἰ γαείτυερ!ε55 σφαλερὰ...«ἡ πάροινος 

ἐλευθερία --εἴν δυνὰ μόνη ΟἸθπι,ῥαφά,2.γ(ρ.τροιτό ; Ν.8,4518). 
Ἐπαρανόθευμα, τό, ῥεγυεγ 5,1 0} ἀδιάβατον...«τοῖς σαρκικοῖς π, ΤΟΙ, 

Αποιΐον. ΒΜΨ εἰ 5. γ)»,.6(81.77.13070). 
Ἐπαρανοθεύω, εογγεῤὶ, ῥογυενὶ τὰ ἔλτμ, ΤὨΡΠη. εὐγοη.. 425}. τοῦ, 

ΙοΟσᾺ}). 
παράνοια, ἡ, 1. ὀεσρηίγίοῖίν ἀνοίᾳ καὶ π. εἰς αὐτὸ ὠθούμενοι τὸ 

βάραθρον ΟἸδια, »γοί.τοί(ρ.70.25; Μ.8. 2000); Ἰερα! ι, παρανοίας ἡλω- 
κέναι 1ὰ.“ἰγ.7.τό(Ρ.71.1ο; Μ.0.540Ὰ}; τὴν π. τῶν ἀπὸ Φρυγίας ΑΙΉ, 
4)}η.4(0.233.22; Μ.26. 6884); τῶν ἐννοιῶν, μᾶλλον δὲ π᾿ ΑἸἢ.“4γ7γ.1.52 
(Μ. 26, 121Ὰ}} τα ΔΘ ΤῊΣ βον ίδο ἐέμδε συμβαίνει. «ταῖς ἄλλαις παρα- 
νοΐαις καὶ ὁ περὶ τήνδε τὴν προφητείαν πλάνος Τάς Με. 41:2(2.1404); 
2. Ξοεομάανγν τησαμ τη, ΟΡΡ. ἔννοια (παῖῃιτα! τὐθϑ πη σ), ἘΠ Δ Ρ.ΟΎ, 
Νυβ5. μηνί ρΡ.τ02.8; Μ.45.4270). 

παρανοίγνυμι ζυοίγω), Ορεη, Ὦρ. ἵνα..«μικρόν τι παρανοίξω τῆς 
διαφορᾶς..., καὶ ἀκτῖνά τινα ἀμυδρὰν ἐναφῶ σου τῇ ψυχῇ ΟὨτν 5. ἄορι. 
34.2 ἴῃ ΣΟ ον.(το.311Ὲ); ρίυε ρἰΐοιροε, ἐχρίαπαίτον οὐ, Ἰὰ.ΠΟΉ.ΙΘΟΙ 
η 70.(8.112Α}; παρήνοιξεν μικρὰν θυρίδα τῆς θεότητος Ἐλι5,Α1].φενηι, 
ττ(Ν.86.3}70)}; οὗ βΒιαΓαπιεπῖβ, χατη, Ογνβλον. 26. 5 τη. ΜΜ11.(1.3208)}; 
1}.30.3(4354Α); δόγματα παρανοίγει τὰ σφόδρα ὑψηλά, αἰνιγματωδῶς 
μέν, παρανοίγει δὲ ὅμως 14 ἀον.24.1 τι [0.(8.138}}}; ῥαγὴν ἀϊεείοςε; 
ἕαζαγε δνθηΐβ, ἰά4..0»:.33.3 τη ΜΠ. (3800). 

Ἀπαρανομητέον, 0916 ημιδὶ ἀἴδοῦεν οὐδαμῶς π. ... 
(Ιεπι. ῥαδ.2.τοίρ.211.τ2; Μ.8, 5048). 

παρανομία, ἦ, ἰατυὐνεαξίηρ, τοτοηράοτηρ, τοῦ, ἀε ΠΟ Π8 διὰ τὴν σφῶν 
π. τάχα μὲν αὑτοῖς διελόντες τοὺς τόπους, ἔνθα ἐρημία ἐστὶ γνώσεως 
θεοῦ Οτ.( εἰς.8,33(ρ.248.20; Μ.11.15658); ἀποτάσσομαί σοι [50. ΒαϊΔΠ) 
υὐὐπροσποιήσει φιλίας πράξαντι πᾶσαν π. ὈνΥ,Η μαἰδελοτο. 4; ἐπὶ τῆς 
ἁγίας τραπέζης ἡλίκη ἀσέβεια καὶ π. γέγονεν ΑἸΠ,,6ρ.ἐπςγεὶ.3(0.172.11; 
Μ.25.2294); μιᾶναι δύναται ἀνθρώπου ψυχὴν..«μόνη ἀσέβεια ἡ εἰς 
θεὸν καὶ π. (οποί..4.,}Ρ.6.2).8; τοῦτο 80. ἡ φιλαργυρία! ἐδέσματα 
παρανομίας ἐνέπλησε (Ὠγνϑ. ἄορ, 6.5.3 τὰ [0.(8,3920}} 1α,σέαΐ, τ. (9. 
18); ὦ τοῦ διαβόλου" οἵας παροιμίας εἰσήγαγε τῷ βίῳ Ἰὰ.Ποηι.73.4 
ἐπ Μὶ,(ν.1. παρανομίας 1.7130); οὗ Ππάἀἀϑ᾽ ἐγεδομαγν, 1.28. 4(330}); 
τὴν ἐσχάτην π. ἐπιδειξάμενος τᾶ. ποηι.72.2 15 [0.(4240}} οἵ [εν ἰ5ἢ 
αἰθταάς τὸ (Βτϊβῖ, Οσρηὶ, ρ.5.14.20; οὐ (αῖπ᾿Β οὔπιθ, ΟΠχΥ8, 
ῥαγαϊνὶ. (3.420); τεῦ, Τραντα ̓ 5 βῖὶη παρανομία παρανομίαν διεδέξατο 
Ταῖς, ΡΞ. 3:τίι.625); οὗ ἤετεβν, ΑἸΠιφριεπογεῖ,2(ρ.171.1ο; 2250); 
ΤΠ Ρε 8ο: ττ(ε 183); ραν, αεὶς οὗ ἰαιοϊοοφηδος, Ἐς: ϑα..4.1; (οησί. 

᾿ 4 [ὰ 

τὰς ἐντολάς 

“41Ρ}.2.12.3. 
Ἐπαρανοσοκόμος, ὁ, σεεϊείαμὶ γηιγ56, ὙΠαάγιδιπα, ῥοεη τ Β(Μ 1.90. 

1Ἴ418)}. 
Ἐπαραντιβάλλω, “εἰ 5:46 ὃν σἰάδ, εογηραγε, Οἰγοη Ῥαξο.Ρ. τ] (Μ, 

92.4258). 
παράξενος, ἐχίγ αὐΥ ἀπ ανν τι. τι... «καὶ παρὰ τὸ σύνηθες ἘᾺ5.4.6.το.8 

(Ρ.4γ78.15: ξένον Μ.22.7694); ἘΡὨΤ.2.3238Β,; ἴο.Μα].εὐγοῦ." Ρ.α]10}. 
97.2840). 

παραπαίγνιον, τό, ῥίαγιμίηρ, 5ΡΟΥ! μοχθηρῶν πνευμάτων καὶ 
δαιμόνων γενόμενοι π. ἴ.5.}.6.7.2(200Ὰ ; Μ.21.5008). 

Ἐπαραπαιδευτής, ὁ, [514.}6].6 0.3.2: ο(.}. ἴοτ παρὰ τοῦ παιδευτοῦ 
Μ.78.9378)- 

Ἐπαραπάλλιον, τό, ἢ αείογ᾽ 5 εἰσηρε οὐ ἄγέόος, ἤξηςθ, τλεῖ., οὗ 1μ- 
οσοῃϑίβίθηϊ ςοπάμπος, ΡοΥρῆντν Οὐνγ.27 ἀρ. ας Μρη ἀροῦν,3.2ο(ρ.125. 
12; Α. νοῦ Ηδτηβοκ ἰὰ ἀῤμαμαϊμηρ ἀεγν Καηπιρίϊομεν Ῥτγέμες. 
«ἀβαάβεμτῖο ἀν Ἡ15οδηδεπαξίεη, τοῦδ ΡὮ1].-15ῖ. ΚΊΑββε τ Ρ.57.6 σοη]. 
παραπαΐγνιον, παίγνιον). 

Ἐπαραπειλέω, ν.]. ἴοΣ ἐπαπειλ-, Αὐνεῤ.Επ5.(0.2.0)}.ἘρΡΙΡΏβαεν. 
ὅ9.6(Ν7.42.2124}. 

παραπέμπ- ῳ, 1. εομάπεί, σᾶς, ὑπὸ μόνου...--όμενοι τοῦ τὸν ὄντως 
θεὸν καὶ τὸν παρ᾽ αὐτοῦ λόγον εἰδέναι Αἰβεπαρ. ἰεῷ. 12.2(Μ.6. 9138); 
εὐπθέν ΒΡε Πα Δ]]ν, ἴο μδανε σὐεσθαι τὸν δίκαιον εἰς κληρονομίαν τὴν 
ἄκραν (Ἰοτη.ςἐγ.6.12{ρ.483.26; Μ.9.3240); παρ᾽ οὗ τὸ εὖ ζῆν ἐκδιδασκό- 
μενοι εἰς ἀΐδιον ζωὴν ὐηξθα Ἰᾶ,»γοὶ.τ(ρ.7.21; Μ.8,618); ᾿Π δ εἰς ξξιν 
ἀιδιότητος “-εται ὁ διὰ σώματος μελετήσας εὐζωίαν Ἰα.5|7.4.4(0.256. 
28; Μ.8.123228}; ἱεαδ Ἡ} ἰὸ βοῦγχος ΟἹ ἤἄγβτ ΤΙ ΠΟΙΡΙΘ ὡς ἀνδριάντα 
θαυμάσας, δι᾽ οὗ κάλλους ἐπὶ τὸν τεχνέτην καὶ τὸ ὄντως καλὸν αὐτὸς 
αὐτὸν “εἰ 1.4.τϑ(ρ.200.17; 13254}; ὈὨχν5. οη1.4.3 τη 70.(8.308); 
Μαπιομδαηβ ἀεὶ τὴν δύναμιν τὴν θείαν τῆς ὕλης ἀποχωρίζοντας καὶ 
πρὸς τὸν θεὸν “σοντας ΑἸοΧ ΤΌ γο Μάη. 3(Ν1.18.4168); 2. σμγγεμάεν, ρῖυέ 
οὐξγ, ἴο ἀρδῖῃ ὡς ἀποπομπαῖον αὐτὸν παρεπέμψαντο οἱ πρεσβύτεροι 
τοῦ λαοῦ ὑμῶν Τυβι. 4}1α].40.4(Μ.6.5644); ἄνθρωπος λιμῷ πιεζόμενος 
ἐέένεται τῷ θανάτῳ ΤὨΝΕ ῥγουϊά.3(4.520); θανάτῳ παρέπεμψεν ἴα Ἐς, 
8:3(1.652); εοηδίρη ἴο 6] ΟΥ δἴθυπδὶ ρυπιβηταςης, Ταβι, ἀέαϊ,117. 



παραπεποιημένως 

4(41.6.γ48.4); ῃγν5.λον.9.6 ἡμ. ΜΙ.(7.130Ὰ}; τῷ αἰωνίῳ πυρὶ παρα! 
πεμφθήσομαι Μ.Ρα-ς.4.2(Ρ. 93. 9); Ρποβέ, μ.6.7.3(Μ6ς. 5524} ; 3. ἰαν 
ῤ 1ὰ. ΟὨΘ᾽Β τη ἔ Ἔπρεπε τῇ νύμφῃ... «τὸ καὶ σκιᾶς ἐπιθυμεῖν τῆς αὐτοῦ, 

καὶ παραπέμψαι τῷ βάθει τὴν. τούτου ποιότητα Οτ,(απὶ.3(ρ.τ8ο. 30) 
Μι [3.1 510); 4. γεραῖϊ ἴο ΠλΘΠΊΟΤΥ, ἐαϑί δαεῖς οπιθβ τηϊπά, γορη εἰς 
ἐκείνην. αὐτοὺς “των τὴν μνήμην Ομ τν5,ἤσηι.57.1 τη ΜεΩ. 5760); ; 
πρὸς τὴν.«-μνήμην ἐκείνου “"ομένους δ. 10. 4(]. 143) ; 14. ἀον!.24.3 ΤΉ 
τον (το. 2168); ἄλλως...““εἰν δοκεῖ ἡμᾶς...καὶ ὑπομιμνήσκειν Ὑιοῖ, 
Με.το 2(ρ.374.25); 5. ξεηπαὦ δαί, ΑΤΆ.ΒΟΠοΙαϑῖ, (ΟἿ. 4. 1. 50}; 6. γ6- 
ἔετ ἴο Βο6 ΔΌΏΟΥΙΪΝΥ παρέπεμψε τὸν ἀκροατὴν ἐπὶ τὰς οἰκονομίας. “- 
τὰς ἐν τῇ παλαιᾷ γενομένας Ομτυϑβάλονι. 2.6 τῷ Κοιμ.(9.4464}); ἐπὶ τὰν 
παλαιὸν παρέπεμψε τύπον 18.ἢο}.27.8 1η 0.(8.155Ὰ}; 1δ.20. τ(8. 
1τ6.)}; (εηηδα. ἐγισεμ.τ: “6(Ν. 85. 1633); 1ῃ 56ΙΏ1- ἔξ  Π104} 56η86, 
ΟΥΟΘΘΥΟΡΕΥ (εἴ, παραπομπή) ἐν τέλει ἑκάστου γράμματός εἰσι τίτλοι 
«-όμενοι 1ο.Ὁ «ῥαγαϊ Ὀτόετα.(Μ.95.10444}; 7.  α55 ὃν, οὐυδγίοοἶ αἰ εσθαι 
ἀνεξέταστον Οὐ. ἐγιλονι.39.2 ἐπὶ [6γ.(ρ.τ08.5; Μ.13.5440); “πεσθαι.. 
τὴν.. «ἀλήθειαν ΑἸΉ θη (Ρ. 40.6; Μ.2ς,4858); Ρτοο..})..33: γα. 
87.0818}; ῥμὲ εῤ «τ ἀνεχόμενοι, πον, ἀλλήλων, τουτέστι, “μενοι 
Ομγγϑβ.λοη,. ὅ.2 ἦρι (οἱ, (ττ. 3820) ; ἀλδημῖδς ΜῈ βοοτη, ἀΐδγερατα, Ποη, 
ΟἸονι.2.51; Οὐν ργίμε.3.τ τό(0.224.1τ6; Μ.τ1,2818); “οὐ τὰς ἀνάγκας τοῦ 
σώματος ἘΣνΑΡΥ Ροπέ, ον τοί ].79.11800); γε εεὶ ἐπὶ [1], ἐπεὶ] τὴν ἀλή- 
θειαν --ὀμενοί τινες ἐπεισάγουσι λόγους ψευδεῖς το ἤαόν.α ρτόδιῃ (Μ, 
7.437}; ἐχεογημιρίοαίο τῷ ἀναθέματι τοῦτον παρεπέμψαντο ῬὨΙ]οδί. 
ἐἢ.6.2.1τΜ.65.4734}; 8. ἰδὲ 1: ὉΥ ἄοου ἤνοιξε, καὶ παρέπεμψέ σε ἔνδον 
ΟΒγγβ οηλ.10.1 1. ΤΤἤδ55.(1τ1.4060); 9. αἰγακί ἢ τῶν αἰσθήσεων 
ἐπιθυμία... «ἡμᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὴν -τοὐυσα ραν Τγίη.3. {(Μ .39. γ76Δ}). 

Ἐπαραπεποιημένως, ἀϊδιογίσαϊν ὄντα.. αὐτοῦ τῇ ἐννοίᾳ π. νοούμενα 
ἘΡΙΡΒ.λαεν. 71 τ(ρ.250.18; Μ.42.3768); οὐχ ἃ λέγεις φρονῶν, ἀλλὰ (ἃν 
φρονεῖς π. διδάσκων 1}.73.36(ρ. 3110; 4600). 
παραπέτασμα, τό, μαηρίΉρ, εμγίαϊῃ, ὑεῖ; 1. τι; ἃ. 1 ΤετρΙο, 

πο καταπέτασμα: τοῦ π. (δι᾿ οὗν μόνοις ἐξῆν ἐπιβαίνειν αὐτῶν [3ς. 
τῶν Ἑβραίων) τοῖς ἱερωμένοις ΟἸδτ.Ξἰγ.5.4(ρ.338.320; Μ,.9.370); Επι5. 
Ὁ.0.3.43(Μ.20 ττοδὰ ; ν.]. ΟῚ περιπ- Ρ.9.29); Κ. καταπέτασμα; Ὁ. 1 
ΟΒΌΓΟΙ τῶν κοσμικῶν τούτων π. Ὀτγϑ ἦοηι. 5.3 12 1Ττη,.(11.577Ὲ}; 
τὸ ἀμφὶ τὴν ἱερὰν τράπεζαν π, Ἐναρτ.ἶ".6.ς.2τ(ρ.216.2ο; Μ.86.286Α); 
ςἔ, οὗ περὶ τὸ θεῖον συμβολικῶς ἀεὶ παρεστηκότες θυσιαστήριον, ὁρῶσι 
καὶ ἀκούουσι τὰ θεῖα τηλαυγῶς αὐτοῖς ἀνακαλυπτόμενα, καὶ προϊόντες 
"ἐπὶ τὰ ἔξω τῶν θείων π., τοῖς ὑπηκόοις θεραπευταῖς..«ἐκφαίνουσι 

κατ᾽ ἀξίαν τὰ ἱερά Ῥιοπ. Ατ, ἐρ.8(Μ. 3. 1τοϑοᾺ}); 6. οομτγαβίεα ΜΠ 1 

καταπέτασμα: ἄλλο γάρ ἐστι καταπέτασμα, καὶ ἄλλο π.. εἰ καὶ ἡ 
ὁμοιότης τῶν ὀνομάτων τὴν ἐν τοῖς πράγμασιν ἀποκρύπτει διαφοράν. 
τὸ μὲν γὰρ π. ὡς ἔτυχε σχεδιάζεται...τοῦ μὴ.««δημοσιεύεαθαι τὰ 
συγκαλύψεως δεόμενα..." τὸ δὲ καταπέτασμα ἐξ ὑπερεχόντων δεσμῶν 
κατεώρηται Ν]].Ξεγ».8(Ν.70.1276ς--Ὁ)) ; ἅ.. ἴῃ Ιανν-σουγξ συγ ἀὴρ 
τὰθπηαὶ, ρῆγαβε παρὰ τὸ π. ἀγαγών δΡΙΉΡΙΗΡ ἱπίο (ἦε ἀσεῖ, ΟὮΥγϑ5, 
ἤοη!.5.4 ἴθ. ΤΉ (ατ οο 0); ὥσπερ οὗ δικασταὶ ὑπὸ παραπετάσματος 
καθεζόμενοι κρίνουσι, οὕτω καὶ σὺ ἀντὶ παραπετάσματος καιρὸν ζήτησον 
ἡσυχίας Ἰὰ.0η1.42.4 ἤῃ ΜΙ.(7.4568); 2. ταεῖ.; 8. οὗ οὈβουσν ἴῃ ἐχ- 
Ῥτβββίοη, ἴθ ρβϑοϑῃ Πτογαύαγε πὶ... πρὸς τοὺς πολλοὺς ἡ ποιητικὴ 
ψυχαγωγία []6ηλ.5.7.5.4{0.340,28; Μ.9.44Α); ἴθ ΟἹ τῆς..«κατὰ τὴν 
παλαιὰν γραφὴν ἀσαφείας ἡ τῶν παλαιῶν ἀνθρώπων ἀσθένεια δεομένη 
πρὸς τὴν αὐτῶν ἀξίαν παραπετάσματος Ῥτος.Ο.εη.ρτόεη. (}.87.280); 
οὐ οη,Ασ, βαρτα τ; Ὅ, οὗ τεϊγεαϊ ἔστοστῃ Ἐπ νου] καλῷ τῇ ἐρημίᾳ 
κεχρημένος π. ὈϊΔα ρεν}.532(Ρ.6ο.1) οἴ, τι Ξαρτα ; δ. οὗ ν68 1} βδένγθοῃ 
Βυτηδῃ πη ἀἰνίηε διὰ..-φιλανθρωπίαν ὃ θεὸς π. τῆς οἰκείας θεότητος 
ἐξέτεινε τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ἀπολώμεθα Βαβπον.τ5. 3(2.ππςο; Ν,.32. 
13000); ἑκάστῳ..«τῶν ἀξίων φαίνεται [Ξς, ὁ θεός], οὐκ ἄνευ τινὸς π' 
πρὸς τὸ μέτρον τῆς καθάρσεως τοῦ διακονουμένου Τζδε5.Ν82.47α].4τ 
(Ν1.38.005-}}; ἅ, οἵ ἤδβἢ ἃ5 σόονευπν ΟΣ σατπιεῃξ; ἢ. ἔου τῆς 500], 
ἢΒ85.1-.124(2.4650; Ν.30.3208); Π14Δ.} εν .7τ(ρ.88.11) ΟΕ. 5. ἀσυνάρ- 
πακτος; 1]. [οσ Οοαμοδᾶ τὰ [ης. ἐκ σοῦ..., θεοτόκε, ἐνδυσάμενος τὸ 
ἐκ πνεύματος ἁγίου τῆς σαρκὸς αὐτοῦ π.») προῆλθεν Μοα ἄονη! τοί 86. 

3305). 
Ἐπαράπεψις, ἡ, ῥγοιποίίοη οὗ ἀἐρεειζονι, ΟἸεπὶ.5ἐγ.2.2ο(ρ.177.2ο; Μ. 

8,τού4.4). 
παράπηγμα, τό, γηεμγαὶ ἰαδίοὶ, Ἐλπι5.ἢι.6.10.4.41(Μ.2ο.8658). 
παραπήγνυμι, ρετῖ, ΡςΩΡ]. ΣΔΊΤΔΠ5., 5 δὲ 1. ΟρῥοσιοΉ,, ΟἸετη. (5. 

τ(ρ.τόσ.4: Μ. οτῃ.); καθαρὰς τῶν κακιῶν τῶν παραπεπηγυιῶν ταῖς 
ἀρεταῖς Ἰϑϊά, Ρ6].Ρ}.5.5τϑ(}1.γ78.τ6210)), 

παραπηδάω, εῤγίηρ [ογισαγά, “44. Ῥ11.Ἀ 6.1(0.23}). 
παραπιέζω, τοεῖρὶ ἀοιῦη, Ῥᾷ55. παραπεπιεσμένην τῷ πλήθει Βα. 

φονιτο,τ(3. 527. ; Μ.32.1248}) ἴοΥ πεπιεσμένην, Βα5.ποηῖ.1.4(2.3Ε; Μ. 
31τ.1680). 

παραπικραίντω, 1. ῥγόυοξο, ἐμαϊϊοηρε ἴο παρεπίκραναν ἐπιδείξασθαι 
τὸν κύριον ΟἸεπλ, ῥαεά.5.8(ρ.202.28; Μ.8,4858); 2. ῥγουοῖε, ἀμΉΟν 
παρεπικράνθη ὃ ἔνδοξος ἄγγελος Ἡδπη .51}1.}.2} ἐμὲ παρεπικράνατε 

ΤΟ23 παραπλησιάζω 

καὶ ἠθετήσατε ἘΗ͂ΪΡὈ.εοηδννη. 4ς(ρ.307.35; Μιτοιφβθ) ἰὴ ἱπέογρσε,. 
Οὗ Π8ΠπῚ16 Ἀμορραῖοι, Ἐλι5.Βς. τ25:τ0(Μ.24.364}; [0.ΟἸ τη. Ξεαἱ τῇ 4.88, 
6310); ; “τόντων τὸν θεόν Απατ (865. Αροι.κε(Μ, τοῦ.3888); πρκοθνν 
τὸ πατέρα “εἰν 170.})..}.25(Μ. οὔ. 0028). 

παραπικρασμός, ὅ, ῥγουοσαίἑοι, ΟἸετα. ραεά. τοί Ρ.140.18; ΜΝ» 8. 

3520). 
παραπίπττω, Α. 80 ἀρίναγ, [ἰϊ τμίο οἴη; 1. ἴπ σϑι., δὲ ἀε πη» 

φιεηΐ οἱ εἰς τὰ κυριώτατα κθοντες καὶ ἀθετοῦντες. «τὸν κύριον τὸ ὅσον 
ἐπ᾽ αὐτοῖς ΟἸοτη.5γ.6.1 5. 404.20; Μ.9. 3488); ; σἴη, «4. Ῥεὶν.εἰ Ῥαμὶχϑ 
(Ρ.181.3}; π’οντας ἀσχημόνως ἐρχν αδᾶὶ περὶ πορνείας ἨδΊΉ.5ν}.2.τὶ 

(Ρ.429.14; Μ.18.778); Π ον. Ο]ο5..7.1}) όσα Με1 (45 σα Ρ. 106); 2. τεῖ. 
τοβι {5 ΤΟΥ Ι5Ξ͵Δ6]: αὐτίκα τὸ ἁμαρτῆσαι ἀλλότριον παριστᾶσα ἡ γραφὴ 
τοὺς μὲν παραπεσόντας τοῖς ἀλλοφύλοις πιπράσκει (ἸΕΙῊ.Ξ».7.12(0.58. 

27; Μ.9.5138};} αὖ τιμωρίαι τοῖς “τουσιν ᾿]ουδαίοις πέμπονται εἰς 
ἔκπραξιν, ἵνα ἐνταῦθα ἀπολαύοντες τὸ παράπτωμα τῆς ἐκεῖ ἀπαλλαγῶ- 
σιν αἰωνίας κολάσεως Ηονι ἴδηι. ττ.16; 3. ΔΙΊΟΙΒ, Ομγβιίαμβ; ἃ. ἸῺ 
θεπ. μάτην αὐτὸς ὁ Παῦλος αἰτιᾶταί ἐεαθῖ ὡς παραπεπτωκότας ΟΥ̓. 
ῥνίμε. 4.τ.1το(ρ.223.1τ; Μ.11.2028); 1Ῥ.(0.2536.8; 206Α); παραπεπτω- 
κότων ἀδελφῶν Τϊσα, ΑἹ],8ρ.Επ|5.}.6.6.42.5(Μ.20.6138); Ερ. δρᾷ ΔὉ. 
Ἐπ5.ἢ.6.5.2.8(4360) ; μίαν ἐπὶ τοῖς παραπεσοῦσιν ὁρίζεσθαι τιμωρίαν, 
τὴν ἔκπτωσιν τῆς ὑπηρεσίας Β45.6}.217 οαπ.πτ(3.3250; Μ.32.7064Ὰ); 
Ῥ. τοῦ, Ῥεηϊζθητῖδὶ ἀ 150 0} ]ης περὶ τῶν κατηχουμένων καὶ παραπεσόν- 
τῶν ἔδοξε..., ὦστε τριῶν ἐτῶν αὐτοὺς ἀκροωμένους μόνον, μετὰ ταῦτα 
εὔχεσθαι μετὰ τῶν κατηχουμένων (ΝΙς, (225) εα".14.; οἵ Ροβί- ΒΑΡ ΟΙσΠΑ] 
510 οἴομαι πάντα τὸν ἅπαξ φωτισθέντα..-καὶ παραπεσόντα πάλιν, 
ἀνακαινίζειν ἑαυτὸν εἰς μετάνοιαν, ἤτοι προσταυροῦντα ἢ ἀνασταυροῦντα 
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντα ΟΥ. 0.20.12(0Ρ.341.28; Μ.14. 
δοολ); ἀθαὶὲ ψΠ ὉΥ τεροε τίου οΥ Ὀαρτίδτα. βάπτισμα δίδωσιν βα. 
Ματοίοῃ] οὐ μόνον ἕν, ἀλλὰ καὶ δύο καὶ τρία μετὰ τὸ παραπεσεῖν ἘΡΊΡΗ. 
ἤαεν.42 Ῥγοθτη. (Ρ.3.10; Μ.4:. 5800).Θ 5 [ὁ ἄσεν. 41(Μ. θΆ- Ἴ04Α); ; οἵ 
Ϊαρβε 1 1η Ρετβεουτίοη καὶ διγάμοις κοινωνεῖν καὶ τοῖς ἐν τῷ διωγμῷ 

παραπεπτωκόσιν (Ν!ς.(325)εαη.8; ἀλλὰ Ναυᾶτος, φησίν, οὐκ ἐδέξατο 
τοὺς ἐν τῷ διωγμῷ παραπεσόντας ὈτΝΆζιον 39 τοί Μ.36.3578); Μελι- 
τιανοί, οὗ ἐν Αἰγύπτῳ, σχίσμα ὄντες ἀλλ᾽ οὐχ αἵρεσις, μὴ συνευξά- 
μενοι τοῖς ἐν τῷ διωγμῷ παραπεπτωκόσι ἘΡΊΡΒ, ἤαον. 68 Ῥτοοτη.(ρ.2.4; 
Μ.42.128); 4. τεῖ. 41] εἰ γὰρ καθ᾽ ὑπόθεσιν ἡ γυνὴ μὴ ἡπάτητο καὶ ὁ 
Ἀδὰμ μὴ παραπεπτώκει Οτ, 6.1.20(22; Ρ.25.3; παραπέπτωκε Μ.14. 
570}; Με. ν»ρ.8.3(ρ.84.1τ; Μ.18.14τ0). 

Β. Ρὲ τηϊςίατ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι καὶ ἐδέξω τὸν χάρτην, καὶ παρέπεσεν 
ῬΑ]. ΟΠ νγς.δ(0.36.14:; Μ.47.22). 

Ό. ἢ 4.1. ἔου παραρρέπτ-, Οτι( εἰς. τι40(Ρ.τοο.15; παραπέμπει Μ.ττ. 
Ἴ52(, ]. παραρρίπτει); οἷ. σοηνοσϑεὶν παραρρί- ἴον παραπί-, Μας. 
Αορ.άονι. 27.13(Μ. 44.704Ὰ, ῬΕΙΉ. παραπέπτουσι). 

παραπιστεύω, ῥεϊέουε αἰοηρ τοί!μ, εαὶ. Γ,ε τι: π(Ρ.91.24). 
Ἐπαράπλασις, ἡ, ἐγαμο ον ειαἰ ἑοῖς, σεο. 5 ἠεχ,γ](περιπλάσει Μ. 

92.14034). 
παραπλέκ-ω, 1. τῦξαῦο, ῥίαϊ!, ἐπ σηθ; ἂρ.» ἘΡΙΡΆ ἄσεν. 45. 4(0.201. 

τῷ; Μ.4τ.826.Ὰ}; ὑπὸ τοῦ...«ὄφεως παραπεπλεγμένοι 1δ.48.:2(0.222.14; 
Μ.41τ.8ς)ς παραπεποιημένοι) ; παραπέπλεκται τῆς ἀγάπης ὁ στέφανος 
σγτ.} ε.το: 26(Μ.72.6848}; 2. τεῖησίο, τηϊγοάμεα, ΟἸετα σέγ (ρ.12.1; 
Μ.8,70 54); ἘΡΙΡΒ λαον. 38. 2(ρ.6ς,12; Μ,41.6574}; 18.21τ.2(ρ.220.16; 
ΔΒΑ); 1δ.26.1{(ρ.275.17; 2228); πουσι δὲ τούτοις τὰ εἰς δειλίαν ΟΥτ, 
αἀον.κ(τ.τετο); τργοάμεο ἃ ΛΟΙ ΟΠ “ει. «τὸν φόβον ὈἸδπλ, ῥαξά.τ.0 
(ρ.125.3; Μ.8.2418); σωματικοῦ παρέπλεξεν ἔννοιαν ΟΛΏς, (458) ἜγΉ. 
ἈΡ.ΕΡΊΡΉλδεν.73.3(0.272.1; Ν,42.8480); 8, εονηδεὶ, τπυοίυθ αἵρεσις 
εοὐταύταις παραπεπλεγμένη ἘΡΙΡὮ.ἤαεγ.το.τ(0.217.18; Μ.4τ.261.). 
παραπλέω, ἢρ΄., ἀγ10} ἀτῦὰν τοι {μῃ6 ρΡοϊηΐ ἐλελήθειν παραπλεύσας 

τῷ πνεύματι τὴν ἀκολουθίαν ΟἸδτη. »αεά.5.4(0..25τιτ6; Μ.8, 5028); ΤΌτ. 
Νυ985..44.γ,.6ἱ δ'αὐ.τ4(Μ.45.14ο00). 

Ἐπαραπληκτίζω, ν»ο π:αὦ παραπληκτίσωμεν ἄμφω εἰς θεοῦ μυστήρια 
παρακύπτοντες (τι ΝΆ Ζ,ογ,3τιδίρ.τδς.6; -ἔσομεν Μ.36.1418). 

παραπληκτικῶς, Ξουεγεῖν, οΟΙΏΡ. κολάζοιτο π. ΤΠατ.Βιμά,͵ρῥ.2. 
21ι(Μ.00.16378)}.- 

παραπλήξ, 1. Ξρασελίοες, Δ. Απάν.Α 4(Ρ.48.1); 4. Ῥαμὶ, εἰ Τήεεϊιτο 
(0.2432.1); 2. ἐγαδν ; οἵ Βεσϑίῖοβ, οἷ. παραπληξία, [στ Ν γββ. λον. 6.60 
ἡ 70.(0.221.2}; 1.6.67(0.222.31); ΝΊ].90}Ὀ.1.τ6(Μ.79.880). 

: παραπληξία, ἡ, ᾿παάμεδς, [ΟἹ τ2ῶϑττ9 (Ευθοοδ); ἘΡἢγ. τ. 2ὅοα ; 
1514.}ε].6}}.3.36ο(}.78.1ο168)}; δβΡρ. οἵ Ὠετείοβ, Τηᾶς, Π εἢ.7:18 
(3.590); ἰά. Τγέμ. το 1.75.1τ1684). 
παραπλήρωμα, τό, φρο» ρίφνπεηΐ, ΟἸδια ῥγοίτοί(ρ.7}.10; Μ.8,2254). 
Ἐπαραπλησιάζ-ω, 1. ᾿πίγϑη8., ὑὲ {πε ἀγγέλοις ““οντες ΜΙ 6ΓΠ.γές. 

τιστίρ.305.0, νν.]]. παραπλησιασθέντας, πλησιασθέντες ; πλησιάζοντας 
Μ.18.2818); τὴν χροιὰν ταῖς ἡλίου...«“-εἰν φαντάζεται βολαῖς [56. ὁ 
χρυσός] Ἰ4,ς»ῈΡ.5. 8(Ρ. ὅ3.ς; Μ.18.1128)}; 2. ἴτᾶπ|8., ἐϊκε παρεπλη- 
σίασάν με τοῖς κτήνεσιν Δ. ἀπάγιοὶ Μ|.2(0.66.17}; 1δ.ποί(ρ.91.12); 
παρεπλησίασεν τοὺς Φαρισαίους τῇ ἐχίδνῃ ΤΡεῖχ 1 ΑΙ.}ὴν5.13. 



᾽ 

παραπλησιαστέον 

Φπαραπλησιαστέον, οἠ6 «ἠομϊᾷ ἐογρατο, ΝῊ ΡὈ.3.153(Μ.70. 

4514). . 
Ἐπαραπλ-όω, εἐγείεἢ ὁπ], [0.ΝΜ 41. εὐγοη δ Ρ.452(Μ.97.6644) ; πιεῖ., 

εχίθημ εἰς τετάρτην ““οῦν γενεὰν τὴν ὀργήν ΟΥγΥ, [0.6.τ(4.5020). 
ππαραπόδας (παρὰ πόδας), δ. ἠ ἰΔξ τυᾶν, οὐδεν μοι Ηρ παρὰ 

πόδας κειμένον καὶ ὀπίσω καλεῖν ἰσχύοντος ΟΥ̓́Τ. σ.ττ.γ2(4.τοοῦ 0); 
2. οδυϊοιιεῖν οὐχ ἑώρακέ γε αὐτὸς ἑαυτῷ παρὰ πόδας ἐναντία εἰπών 
Οτιεἰς.2.23(0.152.14; π. Μ.1τ1.8418); 8. ἐμενισάταϊείν, τοτίμοτ ἀείαν, 
ΟΒτυβιχρίη Ῥςιτ4π:8(5.479.) οἷζ. 5. πειρασμός; ἐπαπορεῖν...τί 
δήποτε π. τοῖς παρανομοῦσιν ἡ τιμωρία οὐχ ἕπεται ας, ἄῤαξιρτοετη. 
(2.1537-8); οὐ κολάζει π. τοὺς ἀσεβεῖς ΟἸγταρ. [οὐ 21: τ6(}3.93.228}). 

παραποδίζω, ἡπροάς, ΟἸοτα. ῥαφά.2.τ(ρ.τός.1τ; Ν.8.4004Ὰ); [Β885. 
δαρί.2.2(2.6 530; Μ.31.15810}; {845.15.34(1,4070; Μ.30.1888), 

Ἐπαραπόδισμα, τό, δἱπάγαπεε, οὐδίαεϊε, Ογτιαάον.γ(1.2380); 1δ.13 
(414Ε); ἀμείνων ἔσο τῶν ἐν κόσμῳ π: ἐδ. τ(26Ὲ); θεόν, πταραποδισμάτων 
ἀμείνους ἐργάζεσθαι δυνάμενον ἴά. [ο.το,2(4.8088). - 

παραποίησις, ἡ, ἀἸεἰον ον ἴῃ ἐχροβιτίοτι φανερὰ..«ἡ τῆς ἐξηγήσεως 

π. Ἰχεηιἤαεν.τ.9.2(Μ.7.540Ὰ}); τὰ τῆς π. μέρη τῶν λόγων ἘΡῚΡΙ ἀαεν. 
16.27(0.375.30; Μ.42.5728); μύθους οὐ τὸν νόμον φησίν..." ἀλλὰ τὰς π' 
καὶ τὰ παραχαράγματα καὶ τὰ παράσημα δόγματα (ὮχγΒ5.}0η.1.2 ΤΉ 
τΤίρ (τις 5τΟ); μύθους...ἢ διὰ τὰς π., ἢ διὰ τὸ ἄκαιρον 16.1.2. 2(611Ε); 
οἵ. διπλῇ μῦθος τὰ ᾿Ιουδαϊκά, καὶ ὅτι π.», καὶ ὅτι παρὰ καιρὸν τὸ πρᾶγμα 
14, ,λουι.3.2 ἐμ ΤῊ (ατ.7460); μὴ ἐκβιάζεσθαι 56. τοὺς ἑρμηνεύοντας 
τὰ μὴ προσήκοντα" ἵνα μὴ καὶ τοῖς προσήκουσιν ὑποψίαν παραποιήσεως 
τέκωσι 151.ὈῬὲ].ἐρ}.2.63(}7.78.5088). 

Ἐπαραποιητεύ-ομαι, τηῤῥογί αἀϊειηρεπμομδίνγ ἑαντοῖς..«ἐπι- 
σωρεύουσι λόγους, δι᾿ ὧν πνονται τὴν ἑαυτῶν πλάνην ἘΡΙΡΠ ἢαδν.48.4 
(0Ρ.225.13; Μ.41.8618). : : 

παραπολαύ-ω, 1. Ξἰὐεν 111 σοηδεγμέγιεες ἀδεεῖς...τοῦ μή τι παρ- 
απολαύσωσιν ϑγπε5, ῥγονϊά,τ.2(ρ.112.2ο0; Μ.66.12610); ΝΊΓΕΡΗ ἴτ.ν. 
γι: οἹ(Μ.86.3176}); 2. καίει ἃ ἀΐβεαβθ, 15. 6]. Ρ}.3.41(Μ.78. 
1648); 3. βο55655 σεραγαίεῖν (τεῖ. Μαρίοῃ. νἱονν οὗ σοα δηὰ 6ν]}} ἵνα 
οὐ μὴ τῶν παρ᾽ ἡμῖν.. κακῶν ὑπέχειν δοκῇ τὰς αἰτίας ὁ θεός, αὐτὸς γε 
ὅλης τινὸς καὶ ὁλοκλήρου παρ᾽ αὐτῷ κακίας “σε΄ν ΤΙ(Βοβι. απ. 
(Μ.18.τοὔ08}. 

παραπομπή, ἡ, 1. ρείάαηες (το γατ9) ἡ γεωμετρικὴ αὕτη παρέχε- 
ται ἀναλογία εἰς π. τῶν ἁγίων ἐκείνων μονῶν ζἸςτη,5».6.1τῷρ.415.7; 
Μ.9.3088); τῇ ἀπὸ τῶν οὐρανῶν εἰς τὰ σώματα καταβάσει καὶ π. τῶν 
ψυχῶν ΜεΙἢ.Φγη}}.2.5(ρ.21.5; καταπ- Μ.18.530); 2. ογοα5- γε γεηοό αἱ 
π. τῶν τίτλων τῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ στοιχείου ἀρχομένων Τ,δοπζ. ες Το. 
σας ρτοεπι. (Μ.86.2ο108); 10.1).ῥαναϊϊ ρτοετα (Ν.95.10448). 

παραπομπός, δ, ἡ, 1. ἐδοογί, ρμΐάξ π. ἀγαθὴ..«τοῖς εἰς οὐρανὸν 
ἀπαίέρουσι ὈἸοτ, ῥγοὶ. ττίρ.82.320; Μ.8.23}4}; π' εἰς ἐκείνην τὴν ὁδὸν δι᾿ 
ἧς ὀλίγοι πορεύονται Α4.ΤὝἦον Ὁ δδίρ.τδ8ς.13); 2. ᾿Παμάσγ-οη, ἰγαᾶῃ5- 
ἡΠΠὸν, Δ ΔΙ] π. τινες. Κτημάτων τε καὶ χρημάτων, ἀλλ᾽ οὐ 
δεσπόται (Ὦτγϑβ.ἤοηι.59.7 ἐπ ΜΕ(Ὶ.604Ε); οὗ ροοᾶβ ἰδ ὑρ ἴῃ 
Πϑανεη οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα π΄, εὑρεῖν τῶν καταβληθέντων 1ἰδι.6 6,5 

(6598). ᾿ 
παραπορθμεύ-ω, ἢρ., εὐησεν ἀζγοδς δι᾽ υἱοῦ “ὐοντὸος ὥσπερ ἡμῖν 

τοὺς παρὰ πατρὸς λόγους ΟΥὐτ. ἰαῤἤιΟ η.5(1.152}). 
Ἐπαραπόρτιον, τό, (οἷ. Τιδι,βογία) 5108}} οἱ ἀσ- ἄρον, ΤἈΡΒη εἤγοη. 

Ρ.21:8(Μ1.τοβ.γ7όρο). ᾿ 
Ἐπαραπροθεομέω, ῥά ἰαίς ἔογ αἡ ἀῤῥοϊπιπεηὶ, ΤΠ βου. ΒΒ. 5θεί.4.3 

(}1.86.1221}). ' 
παραπροσποι-έομαι, ῥγείεηα οἰ όγιυῖξε τῆς τῶν.-«Δονατιστῶν ἐπε- 

βουλῆς...τὴν. «ἐκκλησίαν βαρέως πορθούσης, μηδαμῶς «"ησώμεθα 
Οοά. Α[ν.δε(ιτ. Τιαι. ἀϊφείηιμίφηΉ65). , 

παραπτύω, ἀγῤ ἴγοῖῃ ἔτοτη τμε 5465 οὗ ἔπε τηουτῃ, Κα ἃ παρὰ 
ἄορ, Επ5. ΠἸεγοεῖ. 2] (5281 ; Μ.22.8338). 

παράπτ-ω, Α, δοί.; 1. κιμάϊε ἐγὼ τὸν νόμον «τω, αὐτὸς δὲ τὴν χάριν 
φωταγωγεῖ ΤΗΪρρ.ἐἠεορἢ.3(ρ.250.3; Μ.το.8530); 2. ρίυε ρῆὶ παρῆψε 
τῷ Σαμαὴλ ὅτε τὸν ὄφιν ἔλαβεν ἔνδυμα ρος. Βαγ.ο(ρ.01.7). 

Β. τηρᾶ, ; 1. τομεῖ ὀγἱοβν ὀλίγα παρήψω τῆς ἀληθείας ἘΡΙΡΗκαεν. 
43.ττ(ρ.463.14); ““εται τῶν τῆς γνώσεως λόγων (Ὦτγϑβ. ἤοηι.2.2 τη (οἱ. 
(1τ.335})}:2. φεὶ ἴηβεοῦτε Ποία οἵ “-εσϑαΐ τι 30. τοῦ ἀντιπάλου] ΝΊΟΘΡΗ. 
ὉὈτχιυ δνημιτϑο( Ν.86.3115Ὰ}; 3. δέεονμα σοτιαητίπαϊεα τὐλ ει “υόμενοι καὶ 
ἀνθρωπίνων σαρκῶν καὶ ἀκαθαρσιῶν ἘΙΡΗ.Καδν.26.3(ρ.274.ς ; Μ.41. 
4368); “"όμενοι μυσαρῶν ἐδ.63.4{0.402.7; το688); 4. τιἴδαῤββγοῤγίαία, 
Αἰεῖι ἐάν τις..-χρήματα πιστευθεὶς τούτων παράψηται ΤΑΥΙΉ φι. ἀπ|.8] 
(Μ.28.6400}; ἐστι κλέμμα καὶ κλέμμα..." ἄλλο γάρ ἐστι τὸ παράψασθαι 
ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ Απαβί, Θ. φι. εἰ γε Ρ. το ( Μ.80.756}). 

παράπτωμα, τό, ἐγαηςργ σοοη, σμ; 1. οὗ Αἄδτα, Μεοΐῃ ἐνρρ.3.3 
(Ρ.29.2ο; Μ.τ8. 640); οὐ γὰρ πρὸ τῆς ἐνσωματώσεως τὸ π. [1.6. 1 
νὶεν οὗ ΟΥ.}.. ἀλλὰ μετὰ τὴν εἰς τὸ σῶμα σύμφυσιν τῆς ψυχῆς γίγνεται 
τὸ π΄ Ἰᾶ,γες. το ο(ρ.314.15 8, ; Μ.4τ.ττ4800.); 14 σγηηριο 2(ριττό,τό; Μ. 
1τ8.1818);2. οἵ 5ἷἴη ἴῃ ρθη. ; ἴο θ6 σοπἔδββθα καλὸν γὰρ ἀνθρώπῳ ἐξομο- 
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᾿ παράρτημα 

λογεῖσθαι περὶ τῶν π. ΣΟΙρΡη.51.3; ἐν ἐκκλησίᾳ ἐξομολογήσῃ τὰ π. σου 
Ρίά4.4.π4; 1δι14.τ| Οτ,λοηι. το. 8 τη [6γ.(ρ.18.21; Μ.1τ3.3688); (ἴδηι, 
ἐρ.τε( Μ.2.524); ρυ μι βηςα μισθὸν τοῦ π. τὸ ἀπόπτωμα λαμβάνει (Ἰεπὶ, 
ῥαεά.3.2(ρ.244.23; Μ.8.5164}; 14.5,γ.7.τ6(ρ.72.17; Μ.0.5418); ΗΙΡΡ. 
απ. 4.6.4. Η ον. Οἰδιατιτθ; μραϊοᾷ Ὁν σοα θεὸς. «ἰᾶται τὸ π᾿ ΟἸότι. 
Ῥγοϊ.τοί(ρ.δ7.24; Μ.8.2040); ὴ παρ οησι, ΑΡΡ.8.9.3; τὸ ὑπὸ πλήθους 
παραπτωμάτων ἑαυτοῦ ἀπελπίσαν τῆς σωτηρίας μὴ ἐάσῃς [36. ΒΙΒΠΟΡ] 
ἀπολέσθαι (οηε!. ΑΡ}.2.20.5; 3. νατίοιι5 ΚΙηαβ. ΟὗἨ τΥδηβργθββίοῃ: 
βροβίαβυ ἡ κλῆσις τῶν ἐθνῶν ἀρχὴν ἔσχεν ἐκ τοῦ π΄. τοῦ ᾿Ισραήλ ΟΥ. 
ἤιοτη. 4.2 ἴῃ {ἐγ.{ρ.24.5; Μ.13.288.}}; 1Ὁ..2.6{(ρ.03.13; 4884}; τὴν τῶν 
"Ιουδαίων συναγωγὴν... «παραπτώματα τοῦ "Ισαραὴλ πεποίηκεν... ἀπο- 
θανεῖν Ἰὰ, ἤν.15 ἵπ:1,2.8:4τ(ρ.240; Μ.11.3370); ἸΔοἸαῖτν, ΟἸθηη ῥγοί. Β 
(ρ.ὅτ.19; Μ.8.192Ὰ); {τα πϑργεβϑίοιβ ἀπ ἴο Πιιη8 ἸΡΠΟΥΘΠΟΣ απα 
ΜΘ ΔΚ ο55, Ας Τἰον.  38(Ρ.156.1); ἐδ. 50(0.17}.4); Οὗ Νοδἢμ β ἀσαηκορη- 
π685, (]οιη, ῥασά.2.2(0.177.1τ6; Μ.8.4324}); ἐδ.2.6(ρ.188,13; 4538); τῷ 
θεῷ ἔδοξεν, τὸν ἐν γνώσει τῶν καλῶν παραπίπτοντα, κατὰ λόγον τῶν 
ἀνθρωπίνων π., μετρίως κολασθέντα σωθῆναι Ποπι.(16:1.7.} οἱ γὰρ ἐν 
θεοσεβείᾳ πάσχοντες τὰ θλιβερὰ εἰς ἔκπραξιν παραπτωμάτων πάσχουσιν 
ἐθ.12.ττ; τῶν ἁγίων αἱ ψυχαὶ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς π. τῆς οἰκείας ἀρετῆς 
τὰ σύμβολα φέρουσι (Ὦγχγβ. λον. 5.3 ἐπ 15.6:1(6.135Ὰ); 4. εΧερ.; 
δι. ῬΞ.18:12 πολλοὺς οἶδα τὸ τοῦ Δαβὶδ ῥητὸν κακῶς ἐκλαβόντας καὶ 
λέγοντας εἶναι τὰ τοιαῦτα 5. βυδάξδῃ ἀξαῖ}5] π.᾽ καὶ ἐπειδὴ εἶπεν 
ὃ προφήτης παραπτώματα τίς συνήσει" εἴδησαν ὅτι 'παραπτώματα᾽ 
ταῦτα λέγονται, καὶ πλανῶνται μὴ εἰδότες... «ἐρῶ σοι τί ἐστιν παραπτώ- 
ματα" ὅταν ὁ ἄνθρωπος κατορθώσῃ βίον ἐν ἄρτῳ δι᾽ ἀσκήσεως. .«καὶ 
«ἐκπέσῃ εἰς ἁμαρτίαν, τοῦτό ἐστὶν π΄... ταῦτά εἰσιν τὰ π. τῶν ἐν ἀρετῇ 
ὑπαρχόντων.««μακάριοι δέ εἰσιν οἱ μὴ πίπτοντες εἰς ταῦτα τὰ π΄. ἘΠ5, 
ΑἸιρενι.6(Μ.86.352)--352.4}; Ὦ, Ῥ5.21:2 ἱστέον δέ, ὡς τῶν π΄, οὐδεὶς 
τῶν ἄλλων ἑρμηνευτῶν ἐμνημόνευσεν...τῇ τῶν ἑβδομήκοντα ἑρμηνείᾳ 
χρησόμεθα..-πῶς γάρ φησιν οἷόν τε ἦν τὸν οὐχ ἡμαρτηκότα λέγειν, 
μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν π΄ μου;...«τοῖς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀνθ᾽ ἡμῶν ἐχρήσατο λόγοις Τάς, ἢ :.21:.4(1.734.). 

παράπτωσις, ἡ, {αἰϊηρ αὐὐαν, γαηδργεσείοη, σΟίθηι σοι; Ταϑί, 
(ταὶ.τ41τ.35,.4(Ὡ.6.8οοα); οὗ Ααδπιἷβ 51πὴ ὅσοι... τῆς τοῦ προπάτορος 
ἐγείρειν ἑαυτοὺς βούλονται π. Μαχ.αρηδῖρ, (Μ.01.13568). 

παραπύλιον, τό, εΓ46-ξαίδ, 10.Μ 8]. ἐἄγοη 6 Ρ.15ο(.07.2618). 
Ἐπαραράομαι, οἰγ56, ΟνΥ.[5.2.3(2.247}). 
Ἐπαραριπισμός, ν. ἔπαραρρι-. 
παραρπάζω, «παίει, αἴοαν παραρπάσας ἑαυτῷ τὴν ἀξίαν Ἰύυ5,ἢ..ε.8, 

τ4.το(Μ.20.78ο0). 
παραρρέ-ω, ἴ. ἥοτυ ῥα; ἃ. 11ξ.,) σὸν ὑδάτιον ϑγπαθβ.ριτι4(Μ.66. 

14068}; Ὁ, πιεί., δὲ ἰγαμδίίογν τὰ τοῦ κόσμον, τὰ πτωχὰ ἀλλότρια 
καὶ τ-τοντα (]επ,4.4.5.37.5(ρ.184.14; Μ.9.641}); (εἰ5,αρ.Οτ,(εἰς.7.35 
(ρ.τ8ς.28; Μυττιτ4όοο) ; τδ.(ρ.186.3; τ4600); 2. ἀνῇ! ατύαν, ταεῖ. μὴ 
παραρρυῶσι τῆς ἀληθείας διὰ χαυνότητα Οἰεπι,ρασά,3.ττίρ,269.19; Μ, 
8.6228); τῆς καθόλου μὴ ἐκστῆτε πίστεως... «μηδὲ παραρρυῆτε ἀπ᾽ 
αὐτῆς ἔν τινι δισταγμῷ Ερἢτ,2.2430; 3. ζατὶ ἰο οἰαΐν, περί εοὶ ἐὰν ἡ 
ψυχὴ κατανεύσῃ πρὸς τὸ φαῦλον καὶ πονηρόν, καὶ παραρρυῇ τῶν κρειτ- 
τόνων ἐνθυμήσεων καὶ διαλογισμῶν ὙΠ) οη.Α1. ἐγ. δεῖ. 4:01.(Ρ.227.11); 
4. «ἰτῤ οὐ οὗ ηφημά, δὲ ἠογροίίδη πολλὰ. «παρερρύηκεν ἡμᾶς χρόνον 
μήκει (ΟἸ]επι.ςἐγ.1.τ(ρ.10.24; Μ.8,7044); ὁ δὲ πολὺς τῶν πιστεύειν 
δοκούντων καὶ μὴ τηλικοῦτος δεῖται ὑπομνήσεως χάριν... αἰσθητῶν 
παραδειγμάτων, ἵνα μὴ παραρρυῇ Οτ.Οεἰς.8,23(0Ρ.240.6; Ν.11.15528); 
5. Σἱἐἱρ τη ἀυτὶπρ αἸβοιιββίομ, ΤῸ πρὸ καί τινος λόγου παραρυέντος τοῦ 
οὐρανοῦ πέρι, εἴτε κατὰ σπονδὴν αὐτοῦ, εἴτε τῆς ἀκολουθίας τῶν 
λεγομένων..- ἀπαιτούσης ΖΑΒ ΜΙ οῤ (Μ.85.τοοᾺ). 

Ἐπαραρριπισμός, ὁ, ἀϊτίεγθαμεε ἐπιθυμίας ἐνθύμησιν..«ἐν π΄. νοὸς 
ἀνερχομένην ατο. τιοβηδε.5.7(Μ 65. το408); παραρεπισμοὶ συνειδή- 
σεως Τϑορῆτ. Η.ἐση.(}4.87.33658) ; οὗ ἃ κΒαάδάξη, ᾿πεΧρυθβϑιθὶς ἰοηρ- 
ἴῃ ἔστι παρὰ τοῖς ἀκριβεστάτοις τῶν γνωστικῶν πατέρων καὶ ἑτέρα... 
λεπτοτέρα ἔννοια, ὅπερ παραρριπισμὸν νοός τινες.-«λέγουσιν, ὅστις 
χρόνου χωρίς, καὶ λόγον καὶ εἰκόνος ὀξυτέρως τὸ πάθος τῷ πάσχοντι 
σημαίνειν πέφυκε ἴσο. ΟΠ Ιὴ.5εαἰ.τ5(}}.88,8078); οἵ τοββίηρ᾽ ἀπὰ [ατπίης 
ῥιπισμούς, καὶ παραριπισμούς, καὶ ῥοπάς, καὶ τροπάς {.2](11098), 

παραρριπτ-έω (παραρρίπτ-ω), 1. ἑΐγοιυ αεἴάε, γοΐέεὶ τὰ περὶ τοῦ 
καλουμένου ἀντιχρίστου “«-εἶ ὁ Κέλσος Οτ»Ο εἰς.6,.,κίρ.τι5.20; Μ.11. 
13688); “-εἶν ἀτίμως 10.8.2ο(ρ.246.1; 15614}; ““ούμενος καὶ ἀποξενού- 
μενος ατ.Ν82.0γ.22.13(Μ,35.11458); Μασ. Αδρ. ἀση!.27.13(Μ..34.704) 
ν. παραπίπτω; περιφρονηθεῖσα καὶ παραρριφεῖσα στ, Να:.0γ7.25.8 
(12094}); παρερρίφθαι ὥσπερ τῶν σκενῶν τὰ ἀτιμότατα (γτ, ΕΞ. 30112 
(Μ.69.8618) ; 2. αδαπάοη, [εἰ ἰοο56 ταῖς εἰς ἀσέλγειαν ἡδοναῖς ““οὔντες 
τὸν νοῦν Ὀυτ.αὐον.14(1.4844}); 3. ἡπ16»7 εἰ, ηγοάμος 4 ῬΏταβε ὡς μὴ 
εἰκῇ παρερριμμένον ΟΥ..70.32.24{0Ρ.468.25; Μ.14.8ο96) ; 70... }αεοδ.52 
(Μ.94.14609}). 

παράρτημα, τό, 1. αῤῥεπάαγε, οἵ τὶ ΘΧΡΙΕΌνΕ κενὸν καὶ ψευδὲς καὶ 
ἀργὸν καὶ ἄσημον ...π., οἷον εἰ καὶ χρέμπτοιτο καὶ πτύοι τό τε πρόσωπον 



παράρτυμα 

στρέφοι καὶ. τὴν χεῖρα κινοίη Ὀίοη, 1]. Ρ.Ἐ1ι5.}.4.14.27(7838; Μ.21. 
12880); 2. σδείδίαγν ῥάνγὲ ἡ μὲν ὑπόθεσις ἦν Ἀρειανῶν ἀγὼν καὶ τὸ 
πρωτότυπον ἐκείνους κατορθοῦν, ὑποβολὴ δὲ καὶ π. τούτων ᾿Ιωάννης 
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. ΟΑΙΕχ,ρ.Ρ ΑἸ ἀροΐ,56ς.τ](Ρ.00.31; Μ.25.2768). 

παράρτυμα, τό, ςεαξοηίγερ, 70.1) ἤορι.0.13(}1.96.7408). 
παρασαλεύ-ω, ὁλαξκέ ἰοοθ6, ὁηαῖα ἔζοηλ ἃ ῬΟΣΊΙΟΗ ΟΥ φοώγϑε; Ἰἰτ., 

Οδγνϑ8,ἤοηι.11.2 15. Εἰ οὐ. (12. 1130}; . ἰά κοη,.5.3 ἴπι 4 Τρ (τι. 6808); 
1514, ΡῈ}, ἐρ}.4.τ26(Μ.78,χ2048); ταθί., Οτιαὐηοί, ἦρε Π1,21:τ](} 1.17. 
330); Ἐπ5.’ 1,1. τοί. 68,26; Μ.24.84τ0); [5.. πέστει] ευθείσῃ Ὁ ΑἸΆ. ».-: 
(}1.26.12200); ὅταν...θεός τι τασῃ τῆς ἁρμονίας. Οτ, ΝΑ Ζ.ογ.6. τό(Μ. 
35-7410); ὑπὸ διαβόλου...--ὄμενοι ἘΡΙρΉ, ,ἀαέν.68,5(0.142.22; Μ.42. 
1884}; 2δ.75.5(ρ.337.34:; 5128); τοὺς ἀσθενεστέρους “-εἰ 50, ὁ πειράζων) 
ΟΠ γυβ.ἠοη1.4.1 ἐπ 1 ΤῊιοσς. (ΤΊ.452}0}; ἵνα..«τὴν διάνοιαν... κὐσῃ 4 ἄσηε, 
1.2 τῷ Ῥείη, (ττ.7760); «πόμενοι τὸν λογισμόν 14. ̓στη. 6 5.5 ἐπὶ σϑη (4. 
627Ε) ““ομένους ὑπὸ τῶν πειρασμῶν 14. ἢον:.5.3 ἴῃ: Η εν (550); τὴν ἐν 
Νικαίᾳ πίστιν. ..«ἐνειν ΘοΟτ,ἢ,6,1.37.4(Ν}1.6.1764); -- θῆναι τῆς βεβαιότη- 
τος ΝΠ Μαρη ο(Μ.79.ἸοΉ00); ἀέδιεγό, ῥμΐ ἴηο ἀϊξογάεν; ἃ τοχὶ, 
(411.9.Ηγ.(.4.. : ἌΝ: 

ἐπαρασέβ-ομαι, δείρηρ ἰοὸ ἃ [αἶξε γεϊ ἐρίου; πάντες οἱ ὄντες "Ιουδαῖοι 
καὶ “σόμενοι ἐν τῇ πόλει. πάντες Αἰ ΒΕ 1], 64(ρ.26.18).. ᾿ 

ἐπαρασεσιωπημένως, εὐτἰλπομέ ἐαῥι οἷ! φιθημοη, ΟΥ.56],ἦῃ Ῥς. 8:13 
(Μ.12.11814}.Ψ ᾿ 

παρασημαίν-ω, 1. »:15:5ἰαἰδ ἐνουσι τὸ μυστήριον τῆς μετὰ σαρκὸς 
οἰκονομίας Οντ.Ερ.τ(ρ.τ7.6; φόντια}); 2. ῥέγυενί, Ιά αάογ.τ(1.45Ὲ); χρη- 
μάτων ἕνεκα τὴν τοῦ δικαίου ενοντας χάριν 1ά, Ζαρὶ,..48(3.714Ό, ν.1. 
προδιδόντας ΑἸΒΘΙ); ἤρ.., ἀδήαξα, ἃ5 αι σοἷπ “τοντες τῆς ἀληθείας τὸ 
κάλλος Τϊάντα, γίγ.τοττ( Μ.30.2038); τὸ κάλλος τῆς ἀληθείας “των 
Ογτ δας. 5(3.5200) ; 4. αὐονγ.7(1.2280) ; 14, αροὶ, ΤΆΔΙ, το(ρ.13).20, ν.]. 
κατασημαΐνουσι 61,2328); ἰά ἤονε, βακεῖ.3ο(53.3478). 

παρασημει-ὅομαι, 1. ποία ἵν ῥαβείηρ, τηϑηϊίοη ἱῃοίάδομίαϊν, ἐξοίεῖ, 
ἐν ὑπογραφῆς μέρει “οουμένοις (Ἰδῖη, ῥαφά.3.Β(ρ.26ο.22 ; Μ.8.61 2); Ἰά, 
βδἰγ,6.7(ρ.459.6; Μ.9.2760); ἐν βραχεῖ -- σασθαι (φο.1,Δο0ἅ.ε}».Δορη1. 
ΔΡ.ἘΡΙΡΠ λαθν.13.17(Ρ.289.20; Μ.42.4330); ὀλίγα διὰ τὸ μῆκος παρ- 
εσημειωσάμεθα ὕδο.1,Δ0α.1}.74.2τ(0.203.17; 4400); Απαρί.5.᾿σά,το 
(}1.89.184})); 2. γπακε ἃ ποίθ ἐμ ἰὴ πανί τὰς ἀφ᾽ ἑκάστης βίβλου 
μαρτυρίας “οωὡσάμενος ἘπιΠ6]. ΠὨῖδς. 42.(Μ.8ς.6270); 170. .ἑτοπιῖς 
(Μ.96.1 260). 

παρασημείωσις, ἦ, ὑχίεῖ τηδηϊοη, ποῖδ, Ἐπ5. ΜΙ γε, τοτίρ.2.2: ; 
Μ,24.7130); Απαϑῖ. 5. λοά,ρτοετη. (Μ,80.378); εβ5ρ. πιοίς οἵ ἄδτε ὁ τῆς 
π. χρόνος Ῥπι5.ἢ.6.1.0.3(Μ.20;το8Β); Ἐρίρῃλαεγιδτ,ζοίρ.3οο.17; Μ, 
41.040); χρόνας τῆς συνόδου, ὡς ἐν π. εὕρομεν ΘοοΥ ᾿.6.1.13.13(Ν1.67. 
ΙΟΟΑ). 

παράσημος, 1. σοι ον εἶ}, ϑγτιθ5. ῥγουΐά, το τ]ίρ.τοσ.1; Μ.66.12538); 
λαλοῦσιν. .«παράσημα....καὶ ψευδῆ Ονγ, ΜΊοΪ, 5ο(3, 4518); ζαωϊὲν ὀλίγος 
εἰς λόγους, καὶ π. ἔχει τὴν γλῶτταν 1 ρίαῤᾷ, ἔχ 2(1.3048); 2. μοίΐεε- 
αδίε οὔτε βίον π. ἀσκοῦσιν Τίορηι.5.2; τὸ λανθάνον τοῦ σχήματος καὶ 
μὴ π΄ ΟἸεηη ῥαθά.3.ττίρ.271.2; Μ.8,6368); εοπορίοιιομς Ὁγ Ὀεὶπρ' 46- 
ἴοτπιεα, Κρ Ολν ἄρον. (0.28); 8. πεαξ, 85 βυιθϑέ., ογμαηπθμί, ϑντιθϑ.6.3 
(λ1.66.13254); 4. Ὠραῖ, Δ5 βιιδϑέ,, εῖρη οὗ Ἑηΐηρβ ργορῃεβίθα, σμγυβ. 
λον. 6.4 ἴῃ ΜΙ,(7.924}; 1.57. τ(5760) ; ἀἰφεἠνισιροἠτηρ φιανῇ, Ἰᾶ.βοη». 
1.6 ἐπ Κοηι (9. 651Ὲ); ῬΆΠοϑε, ἀ.6.12.8(Μ.6ς, 6168) ; δηηδίδνν, οηεδίρη, 
οὗ ἃ 5810 πλοίῳ π. ἀετῷ ὀνομαζομένῳ ἘΡΙρἢ απειτοσίρ. 128,5; Μ.43. 
2080); ἀἰε υ6 πη: τί δήποτε λέγουσιν αὐτοῦ τὸ π΄; ὅτι ἦν καὶ ἀλ- 
λος ᾿Ιούδας [1.6, οἴπετ (μδη Ἰβοατίο] ΟΠ γγβυάοηι,δο,5 ἐμ ΜῈ,().7680). 

. παρασιγάω, ρ635., δέ βασεεί οὐόν τοῖίδιοτ τηδηΐίον;, ἘΠΡΕΪ, Απε, 
“ποὶ.2.3τ(Μ.6δ.ττομο). 

Ἐπαρασιτεύω, εἰΐηξ [0 τριακονταοκτὼ ἔτη τῇ κολυμβήθρᾳ...παρεσί- 
τευσεν Αγηρἢ ποσοῤεμί, (Ν.30.1210). 

παρασιωπ-άω, ἴ. ῥᾷ85 οὐοῦ ἵγι οἰϊθησα; 8. ουόγϊοοῖ (πϊτμουῦς ἰάθα οὗ 
5Π6Πς6) τὸ τοῦ θεοῦ ἔλεος παρεσιώπησέν με (4. Χαριλίρῥ.26(ρ.77.3); 
δακρύων. ..οὐ παρεσιώπησας Τ7ο0.}).Β..7.35(}1{.ο6.ττοόςν) ; Ὁ. ἐμέγγι αιῦαν 
ἔτοτὴ ἃ βιρρ]ἰαπέ μὴ “-ἥσῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ Ῥες δαἷ.ς.3; ΟΥ χει ΐμ Ῥς.271τ 
(Μ.1γ.ττ60}; ἘΡΏτ, 3 ιδόσ; 2, ῤΥεδ5 τπδρ ον; τὸ ὄνομα.. ὡς οὐ 
πρέπον τῷ μεγαλείῳ τῆς δόξης παρεσιώπησε Β45. Εμμη.2.2(1.2300; Μ, 
29.5760); ἴῃ ττϊτηρσ, ἰθαῦξ ομέ ῥαγέ οὗ χυαοίαϊίοπ, ΟΥ. 7σ.1ο.26(17; 
Ῥ.100.32; Μ.χ4.356.); μὴ “υηθήτω δ' ἡμῖν μηδὲ θεοῦ σοφία 1ῤ.τ.34 
(39; Ρ.43.τ6; 898). Ἴ πὴ τ : 

παρασιωπητέον, 0)16 Ἡμδὲ ΟἾΉΣ 10 ἀμθηξίον;, ΟἹ, 70.28.17(13;; Ῥωφττ, 
23; Μ.14.7170). 

παρασκευάζω, Ρά85., σῸ ἰ0 σου! ποῦ “ταρεσκευάσθη Μωυσῆς τὴν 
τεσσαρακονθήμερον ; ΒΡΙΡΕ ἧκεν.77.τό(ρ.420.22; Μ,42.6620). 

παρασκευαστής, ὅ, Ξεγυαηὶ, σγσορ!, ΟΥ̓ Ν γϑ5. μι. τ απ. (Μ1.44. 
8208). : 

παρασκευή, ἡ, ῤῥγεραγαΐΐομ; ἤδῆσα 1. ἐφμίῤνιεπὶ τεχνίτης καὶ ἡ 
πρὸς τὴν τέχνην αὐτοῦ πι ΑἸΠδηαρ ἰοριχς.2(Μ.6.920Ὰ}) 5. οὗ ἀτταθ ἴον 
βρί ταὶ νγατέατο, Μᾶς. Μρηιαρσεν.2.γ(ρ.6.5); οὗ Ῥατϑῃϊηρ οὗ τ4 0 ]6 
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(1 οοα), στιν υβ5 μίση (Μ].46,1τ858); 2. ἱγαϊπίηρ, ῥγαειτοε ἡ 
«εἰς τὸ εὔχεσθαι π. ΟΥ̓ΟΥ.0.2(ρ.318.24; Μί τι. 4440); ἰ4. 70.το.το(ϑ; 
Ῥ.170.34; Μ.14.3210); Ιά, ἢ» 4.2 4Ρ.Ἐύ5,᾿..6.6.10.13(Μ,20.5680) ; οὐδα- 
μοῦ χρείαν ἔχω τῆς ἔξωθεν σοφίας, οὐδὲ λογισμῶν οὐδὲ παρασκευῶν 
(ῆγγϑ.λο»".7,4 η τον (10,558); 38, ἀαν οὐ ῥγεραγαίϊίοη, ον ϑαθατὴ, 
Ῥσιάαγ; ἃ. ἴῃ ρεη., Μ,' Ῥοῖνς.7.1; τεξ, γε] τοπβμρ οὗ αν τὸ ροβρεὶ 
οογηρατοῦ τ] ΠΟ]]εοτίοπ οὗ τηϑηηᾶ πα ΕὙΪάαν δηά ᾿ΐ8 σοηϑα τ ρ- 
τίομ οἡ ββὈρδτῃ ἅπερ ἐνταῦθα συλλέξομεν ἐν π. [1.6. ᾿γ Ιδατηίηρ ἔγοται 
Μοβαῖς ἔγρε8], ταῦτα ἐκεῖσε σαββατίσαντες εὑρήσομεν καὶ τραφησό- 
μεθα Οτ χε ῖμ ̓5.77:3τ(Μ.17.1440)); Ὁ, ἴῃ ἀϊβοιδβίοιι οἱ σμτοποίορΎῪ 
οὗ ΤΑβὲ ΒΌΡΡΕΣ δηὰ Ῥαββίοῃ, Ευβ.ραξεὴ ο(Ὁ1.24.7044); ΟὨτγβ. μά. 
8.5(1.6130); ἰά. ἤοηι.83.. ἐπ 70.(8.4040); ν. πάσχα; Ο. 5 ἀΔΥ ἴοτ γτε- 
οορίϊοι οἵ (σμητηπηίοη κοινωνοῦμεν ἐν τῇ κυριακῇ, ἐν τῇ τετράδι, καὶ 
ἐν τῇ π., καὶ τῷ σαββάτῳ Β85.6}.953(1.1860; Μ.32.4848); ἃ. τοῦ, 
Ἐπάαν ἔαβε, διά.8.1; ΟἸδΠ,. 5 ,γ.1.12(ρ.54.5; Μ.9.5048); Ῥείγ ΑἹ. 
δῤ.εαη τοί Μ.τβ, ο8Β); (απ. Αρβῥιόρ; Οοηρί. Αρ}.5.13.20; {δ.5.20.18; 
2Ὁ.1.23.2; ἘΡΆ]]. ἢ πο. 8. 58(ρ,48,22; Μ.34.11488); Ἐπ5.Α1,οργη,τ(Μ. 
86.313.) ν. νηστεία ; 6. ἁγία ΟΥ μεγάλη π., Οσοοά γίάαγν, ΟὨτγβ, γε, 
2 {π|,{2.4114}); ἘΒατ Τ,δοί.λ.2.2.32(Μ.86.201.); ἀν ἔου ἀἰβι αϊτίοι 
οἔ εὐλογέαι ἀτλθηρ' ππΟΏ 5, 70. Μόβοῃργα! 8:(Μ,87.20410). 

παρασοφίζ-ομαι, 1. ῥγοάιεε ὃγ ἱγτείενγ ἔσχε καὶ ἡ μαγγανεία καιρὸν 
ἐν τῷ παρὰ τοῖς ᾿Ἑβραίοις εὑρισκομένῳ ὕδατι, τὸ αἱματῶδες ὕδωρ 
παρασοφίσασθαι Ογ.ἐχο ΐν Ὀ5.77:44(Μ.17.1470) τ στ, Ν γεν, Μο 5.26 
(}}.44.3080); 2. ἐμαηρε ὃν »πιαρὶς ὥσπερ ἐκεῖ φησιν ἡ ποιητικὴ 
τερατεία εἰς διαφόρων θηρίων εἴδη τοὺς φαρμακευθέντας ἀλλάσαεσθαι 
κατὰ τὸ ἀρέσκον τῇ ““ομένῃ τὴν φύσιν, τὰ αὐτὰ καὶ νῦν γίνεται παρὰ τοῦ 
Κιρκαίου τούτου κρατῆρος αΥἸΝΥ 55. Ξ::.4(2 Ὀ.73.7; Μι45.6450). 

Ἐπαρασοφισμός, ὁ, ἐγίεκενν ὃ π. τῆς ἀπάτης Οτἐχειΐης ῬΦ77144 
(Μ.17.1478}.-- Οὐ Ν υ85.ν.10ς5.(Μ.44.345.4). 

ἡπαρασπαίρω, ῥπείϑαίο ἐεεδῖν, ΑἸΩΡΉ. δείσησιτᾳ4(}}.37.1586). 
παρασπείρ-ω, 1. ἐπίσγερεγεε ἀνθρωπινώτερον ἐβουλήθη φθέγξασθαι 

εοὐὖ εὐαγγελιστής. ... ἐπειδὴ γὰρ πανταχοῦ ὑψηλὰ λέγει, τούτου ἕνεκεν 
ταῦτα «οει (Ὠγγβ, ἔοι. 50.2 τη [0.(8,205})); 2. ἐμιτοάμος Ἰποίάϊοιεῖν 
πἴοντες ἃ μηδὲ εἰς νοῦν αὐτῶν ποτε ἀνέβη ΑἸΉ..6ῤ.Αερ.11}ιτο(Μ.:ς. 
5608); λόγους περὶ Ἀρείου ..-παρέσπειρεν, ἠδικῆσθαι φάσκων αὐτὸν ὑπὸ 
τῆς συνόδου ΘοοΥ ἦ.6.1.25.2(}4.6}.148.). 

παρασπονδ-έω, 1. υἱοία!ο ἃ ἰτεαίν οὐ σογθηδῃΐ, Ἐπ. ἢ. 6.0.1το.2(Μ. 
20.8200); εἰς τὰς τῆς σωτηρίας αὐτῶν συνθήκας “τἤσαντες 65. 5 ρίν. 

᾿ 27{(3.22; Μ.32,116Ὰ}; δᾶρθ5, ἐταἀ! του5 τὰ πάτρια «-ἦσας τὴν ἄθεον 
εἴλετο δόξαν Ἐπι5.0.(.2.5(Ρ.43.1; Μ.20.0848); ΝῚ ἔχανε.12(Ν1.79.7320) ; 
2. ἴῃ ρεπεσαὶ, ἀο υἱοίδμεδ ἰο, ομίγαρέ, οἵ ἰτιαρεβ οὗ ροάβ λίθινοι... 
καὶ ξύλινοι δεσπόται ἀνθρώπων, ὑβρίζοντες καὶ “ποὔντες τὸν βίον διὰ 
τῆς συνηθείας ΟἸετη, ῥγοὶ. το(Ρ.74.14; Μ.8.22ΟΑ), 
παρασπορά, ἡ, 5» Ἰΐτιρ, σοιοΐγρ δεσίάες ; ἑηιθν ῥοϊα! ον ἰὰ βοτὶρ- 

ἴατος, [0.1 Ἀ 655.(ογηη. ΒΙΜΤ τ.τ(ρ.377.2). 
“παραστάσιμον, τό, ρεηδ}ν οὗ δείγρ γπαίε ἰο Ξἰαμά ἐὰν περίσσευμα 

“ὐριφῇ ἀχρειωθέν, π. μετὰ ξηροφαγίας Ὑμάτ, Βευά, ροδη.1.42(Μ.00. 
1731}). 

“παραστάσιμος, εογη»δα 70» ἐγίαὶ, ΜΙ. Β6 111 τ(ρ.22,1:}; ΑἸοχ. θα]. 
ἐγις (Ν.87.Δο4οᾺ) ; 7ο.ΜΑ].οὐγοντο Ρ.256(Μ.97.3804}; ΑἸ, ΘΟ ΒοΙ]αβῖ. 
εοἶϊ.τ.2(ρ.7); ἐδ. 5 ραταῖῦίτ.2(ρ.77}). 

παράστασις, ἡ, Α΄. (παρίστημι) ; 1. ἀῤῥεαγαπεῦ, τπαριϊξεςίαιτου, 
(ἤγυς,ἤοη!. 6 4.5 τ᾿ Μι.(7.6434); 2. ὀχλρίμίοη, ἀϊερίαν, ΟΥ̓ σον ἶν 
Κορ. 3:2ι {1} 12 Ρ.221}; π. ἀνδρείας παρεσχημένοι Ἐλπι5.»:..τὸ 
(0.930.27; Μ.20,14060); ὥσπερ ἐπικαλύμματι κεχρημένος τῇ π. τῆς 
προσευχῆς Ἐνᾶρυ, Ροπτ ον, 4ο(Μ.70.11768); οὐσίαν μίαν ἔλαβε καὶ 
ὑπόστασιν εἰς δύο ὑποστάσεων π, ὈὮγγπ. ποηι.2.2 ἐῃ Ἠφδ.(τ2.τόο); 
8. ἀεξείαγοίΐοι, απησιοπεεηιθηΐ σάλπιγγες.. πρὸς παράστασιν τῆς τῶν 
γινομένων ἐκπλήξεως ἰὰ,ἤο»η.7 6.4 ἴηι ΜΊ.(7.1318); ΟΥτο ΒΒ». 43: τοί Μ. 
69.10210); 4. ἀειποποίγαίτομ, ῥγοοῦ εἰς π. τῆς ἀληθείας τῶν λόγων 
ΟἸεπι. 5 ».7.ο(ρ.40.5.; Μ.9.4774}; ΟΥ. 70.το ἀπο; Ρ.224.7; Μ.14.3ο60) ; 
Επ5.ἀ.6.7.2(Ρ.330.18; Μ.22.5408); Β45. μη χοττίτ, 224Α ; Μ.20.5370)} 
Αμπαβί.ϑ, οά, τ2(4.89.1064}; 5. ἀδδεγαπεε εἰς π. τῶν μὴ διορώντων 
αὐτοῦ τὸ βέβαιον τῆς ἀποκρίσεως (ΟἸδπη.5:ν.7.8(ρ.38.6; Μ.0.4728}; 
εἰς π. αὐτοῦ ὅτι..«ἐκαθαρίσθη ἘΡΊΡΗ λαδν.42.3(ρ.08.2:; Μ,4τ.7008); 
6. γεϊμιε, ἐβοονὶ οὗ αἰϊσμάαμὶς, (Ὰ}}.νΗγΡ.(Ρ.56). 
'Β. (παρίσταμαι); 1. αἰϊοηάσηπεσ, Ἠδποθ σογυῖδε, ΤΑ ΤΏ. 4 ρο]].2.12 

(Μ.26.11528); ΕἸαν. Απτιαπαίμ. 4(Μ.48.οςι, ν.]. παρουσίᾳ); Μας.Αδρ. 
λον. 37.το(Μ.34.157Ά); π. τε καὶ λειτουργία Ὀντιαάον.τ3(1.4768) ; 
ἘαῖΒα] τας. .Ρ}. Ῥαμ (Μ.8ς. 1680); 2. οἵ τοηρίουβ βοσνίοος ΟΣ αἵ- 
ταπάδησε δὲ ῬΥανΟ νυκτεριναῖς π. καὶ εὐχαῖς 70. ΟἸτ, Σοαί,2ο( Μ.88, 
9450); ἐδι(θ41Α); Ἰἰξτατρ, ; ἃ. ἀφοορξίίηρ οὗ τηδίογς ἴῃ βδποΐαδτν 
Ὀεΐοτε Ἑπαυχὶβ εὐχὴ τῆς π. 111. 7ας (Βτιρΐπηδη ρΡ.31.16); Ὁ. αἰίδη!- 
ἄαπεξ οὗ γεμίδίδγς αἴ ΑἸΤΑΥ π. τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου ἐδ. (ρ.χ84.26) ; 
τδ.(0.186,4}; δηᾷ οὗ οοπρτερατίοη δὲ ᾿τασργ, Ογτιαάον. τλ(τ. 4454} 
3, ἀσεῖγξ, αΥ̓ΔΟΉΓ ἡ πρὸς τὴν παιδείαν ἡμῶν π. ΟἸΘτη,οἐν.2.1π(ρ.τ46.25 ; 
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Μ.8,τοοσο) ; ἐδ.4,23(ρ.316.2; 1361τ4); τὴν κατὰ τῆς ἀσεβείας π.. Αἴῃ. 

ἀροῖ,5εε.6(ρ.92.1ο; Μ.25.2570); 4. ἐοιιγαρο, Ογτ. δ) ς.26: κ(Μ.69.8ς535). 

παραστατέον, σδ μηδ: ῥγοῦέ, δ βοτί, ΟἸεια. οἰγ.5.14{(0.284.1]; Μ. 

9.1208Β); ΟΥ.70.1.3(5; Ρ.7.2; Μ.14.280); 1δ.2.3(ρ.55.15; τορῦ). 

παραστάτης, ὁ, 1. σε ῤῥοτίον, οἵ σοα τὸν τῷ ὄντι π. καὶ σωτῆρα εἴς 

τε τὸ παρὸν εἴς τε τὸ μέλλον, στρατηγόν τε καὶ ἡγεμόνα πάσης πράξεως 

ΟἸεπι. εἰν. 4.2ο(Ρ.204.25; Μ.8.13310) ;2. Ξεγυσηΐ, αἰϊεμάαηξ θεόν... οὗπερ 

ἡμεῖς ἠξιώμεθα εἶναι π. καὶ λειτουργοί Οτ Ν 4 2.6Ρ.2ο8(Μ.31.3454). 

παραστατικός, 1. ἱμάϊεαϊίυο ἄϊ γὰρ εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα π. ὄντα 

ἑτέρων πραγμάτων Ῥίο]. ὁ. ρ.ἘΡΙΡᾺ.ἤαεν.55,.6(ρ.456.4; Μ.4τ. 5658); 

ταῦτα...π. ἂν εἴη τῆς πρώτης αὐτοῦ ἀφίξεως Ἐλι5.} κιτοι τ3(Μ.24. 

5020); ὕδατα ...τοῦ μεγέθους. τῆς δόξης τῆς περὶ τὸν μονογενῆ παρα- 

στατικά. 1Βα5.ποηηοΐη 5. 28(1.350Ὲ; Μ.30.71Ὰ); ΟΠ Υγ5.Π01.32.1 ἴῃ 

1ο.(8.1830}; τὰ μὲν ἑνικῶς λεγόμενα τῆς ταυτότητος τῆς φύσεως 

παραστατικά Ἰ51.Ῥε].ε}»}».2.143(Μ.18.5808); ζόντ. Τρ. 3(6.40; Ν. 

77.1τ254};} Μαχ αγρρ. (οι ττϑεο); 2. ἐρηβνηιαίοτγ, ῥγουΐηρ, Ατιαῖ. 
Τιαοᾶ.σαηβακορ.Ἐλπι5..6.1.32.το( Μ].10.216Ὰ); ἘπυβιφμΜαγίη. 

ΦῤΡ].2(64.22.085}); ἄλλα τοῦ προβλήματος π. μυρία 14.}.ε.6.6(2540; 

Μ.21.4220); 3. τὰ π. ρεμίϊαϊς, ΤΌ αο5.Ν 2 ἀταϊ.τ30(41.38.1045)." - 

παραστέλλω, 1. ἑΐνγοτο ατίάο, ἀΐδηεῖος, ΤΆΡΒη εὐγοπ.ρ. δο(λέ,τοδ, 

2578); 2. γομίουό, ομὲ οι ὉΨ σα μβουβηίρ, Ὑπάτιϑιυα,ερ.2.15(Μ.90. 

11648). 
παραστήκω, -- παρέστηκα, ΑΓ ἐοηιῖη Μινσιο(Μ.28.10238); 

ΟὨγγβ.κονι.23.3 τῈ Κοι(ο. 600); Τ ματ. δια, οφη.1.8(Ν.99.17330)}. 

παράστημα, τό, 1. ἐπέτρ οεἰαμάϊηρ ὃν, Οντιρίαρἠ. Εχ.3(1.3324); 
2. εομγαρο, ΟἸεγα. εἰν. 4.8(0.274.12: Μ.8. 2604}; οὗ τηατίγτβ, ΟἹ μασί. 

23(ρ.2ο.28; Μ.11.5028); τὸ π. τῆς γνώμης (ῃγγβ.κοηι.46.3 ὅτι σεη.(4. 

410); ψυχῆς π. Ἰά,ἤοηι.12.3 ἴῃ ον. (10.524); Οντιαἄογ.το(,.312Ε); 

οἵ ἱπορίχεα σουταρε οὗ ΤαΤΕΥΥ μετά τινος θείου π. Ἔλι3.7:..4(0.915. 

2; Μ.20.14768); 3. ὅμτγ, οἵ Ῥεν] τὸ ἄγριον..«αὐτοῦ τοῦ π. ΟΒΓΥΒ, 

μοηι. δ 4 ἴῃ ΒΑ (ατ.2408, ν.1. παραστῆσαι); 4. ἀϊεροφίοη οἵ ταϊηᾶ, 

γε Μπτολ.κε(3.447Ὲ); 14. Ζαελ.64(3.1448). : 
Ἐπαραστίβω, ἐγεσά προη. ἐπὶ τοῖσι παραστίψει πετεηνά ΤΑΡΟ]],»ησί, 

Ῥε,τοχιτ2(}}.22.1τ4650). 

παραστίζω, ςἤοῖσ, για οἱ οὕτω γὰρ ἂν μᾶλλον τὴν πρὸς τὸν 

οἰκεῖον δεσπότην παραστίσαιμεν εὔνοιαν 70.1).λονη.8.14(Μ.96.721Ὰ), 

ῬΟΙΉ, ΤΟΥ παραστήσ-. ᾿ 

παραστοχάζ“ομαι, 1. γηῖ55; [86 ροίηϊ οἵ Ὧῃ ἀτρυμηεηῖ, ΓΒ45.15, 
Ῥτοειη τά, 3780; Ν.30.1208); ΟὙ ΝΥ 85, πη.3(2 Ρ.42.20:; Μ.4 5 θοροῦ); 

ἘΠ6 ἐγαῖῃ, 14 κοη.2 τη Οαπὶ.(Μ.44.8ο40) ; 2. ηεῖδ5 46] ΠΡεταῖο]ν, ἐζῆονδ 

τοῦ θελήματος τῶν ὁρώντων «μενος λέγει τὰ πρὸς ἀπάτην ΤΒ85.1ς.᾿ 

21το(1.5430; Μ.30.4078). 
Ἐπαραστράπτω, δὲ τιαμίεεὶ, ΘΟΡΆχ Ἡ. εν Ογν.εἰ 79.36(Μ.87. 

35408). 
Ἐπαραστρατίζ-ω, (οἵ. 1,αἱ, εἰγαϊα) ἀευΐαίε τῆς “-οὐσης ὁδοῦ 1,1. Ν. 

ϑοϑγ.Ἐ(Μ.03.1τ6768). ᾿ 
Ἐπαρασυμβουλευτής, δ, 601} αὐὐυΐδόν, ΤΒρΒη.εὐγομ.Ρ.422(Μ.τοβ, 

τοοολ). 
Ἐπαρασυμβουλεύω, ρίυέ συΐ! τομηδεὶ, 1514.ῬῈ].6Ρ}.3.281(Μ.18. 

οὔτο); Καί οίη, τ(ρ.48). 
Ἐπαρασύμβουλος, ὁ, εὐἱΐ εομηδεῖϊον, ΤΡ εἰν οι. Ρ.422(Μ.τοδ. 

ΤΟΟΟΒ). 
Ἐπαρασύναγμα, τό, γίναϊ αϑϑενηδὶν, ἰὰ ὁρροβίεϊου το Ομυτοῃ ὁ 

Αἴλουρος ἐξωρίσθη εἰς Γάγγραν. ἐκεῖ δὲ ἀπελθὼν ἐποίει παραβαπτί- 

σματα καὶ π. Τάτ, βοΐ. χε, Κ᾽ αἱ 44{0.59 1.2}; π. ποιοῦντες [Ξο. ΟὐἹ- 

δϑηϊβε τη 5] Ογτ.βιυ,δαδ.84{0,180.27). 
Ἐπαρασυνάγ-ω, 1. λοϊά γἱοαὶ αςϑονηδῖν, 1.6. ἴτι βερδγδίίουι ἔτοση 

Ομυτοῆ βασιλέων, οὗ τὴν εὐαγῆ καὶ καθολικὴν συγκροτήσαντες 

θρησκείαν μεγίστοις ἐπιτιμέοις τοὺς “"ειν τολμῶντας ὑποβάλλεσθαι 

θεσπίζουσιν ατοΐϊδη, ηρ.6}. ΕΠ τθν.(ρΡ.127.30; Η.2.6734); ἀνεφάνη τις 
Μανιχαῖος ὀνόματι Κέρδων, δογματίζων καὶ ““ων (Ἀγοη, Ῥαδε. 0.213 

(Μ.02.6774}; ΑἸΔ.ΒοΒο]αβι. οἹ].2.3(ρ.35);2. πο ἀφϑενιδὶν ἴῃ ρῥοοῖ- 

Πΐοη ἰο παρασυνάξαι τῇ ἐκκλησίᾳ ἐσπούδασε ϑ00Γ,᾿,.6.4.50.53(Μ.67. 5418); 

οὗ Ἐπεορβτοηίις᾽ βεραζϑίοη ἴτοτα Επποιηΐβϑῃϑβ, ἰδ. 5.24.3(6480). 

παρασυναγωγή, ἡ, γίσαὶ αξϑογηδίν, 1.ε. οοπρτεραίίομ ἐουτηθα ἴῃ 

βερατβιίου ἔσοπι Ὁπυτοῖι Ὀγ ἱπβαροτάϊηδίε Ἰπαϊνί ἀπ], ΟΡΡ. Ἀδσεθν 

δηᾷ 50 μίϑπι, Βα5.6}.188 καρι.τ(3.2680 ; Μ.32.665.4) οἰζ, 5. αἕρεσις, τὰ- 

[εχγεὰ τὸ ὃν Ὑπάτιϑιειή,ερῥ.1.53(}1.09.1ο170); χρὴ-.-μὴ ἐκβαίνειν 

τοῦ συστήματος τῆς ἐκκλησίας, καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν κατάρχειν παρασυνα- 

γωγῆς καὶ σχισμάτων 1Βε8.ἠοιποΐη Ῥ5.28(1.3581.; Μ.30.734); ῬΒοΐ, 

ποιιοσ.τ.τίρ.509; Μ.1ο4.11574}; «ἀἵλουρος ἤρξατο παρασυναγωγὰς 

ποιεῖν ΤᾺΡΒΗ, εήγον.Ρ Ο6(Μ.1ο8.2848); τοῦ. οβΈ Δ ὈΠ5ηπηθπί οὗ ΑΡο]- 

Πἰπατίαπι οομρτερδίίουβ, Βα5.6.265.2(3.4ο00 ; Μ.ο0850); Ἐλιποτηΐδῃ, 

ΤΏρδη. ἄγον. ἀτ(2058);. τεῦ, ΟΟΡ(754) σύνοδός ἐστιν ὅτε τὰ πέντε 

πατριαρχεῖα θεσπίσουσι μίαν πίστιν...εἰ δὲ ἐκ τούτων κἂν εἷς ἀπολείψῃ 

«ναύτη σύνοδος οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ π. 170.1).οηδί τ6(.05.332}0). 

τόό παρατετηρημένως 

παρασύναξις, ἡ, γίνα! πιφοι τη} [οΥ τοογσλΐρ, ἴῃ ορροθίτίοπ τὸ 

σπυτοῖ σοπρτερδίίοη ἔφη γὰρ 55. Νεδίοτ 5] ὅτε τίνος ἕνεκεν π. 

ἐποίησας Ξα. ῬΆΠΙΡ] καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ προσφορὰν ἐτέλεσας ; Ὀντιἐρ. 

ττα(ρ.112; Μ.77.894); Ματγοίδῃ τὰ ρ.ἐῤ. Η ἐεν.(ρΡ.121.27; Π.2.6734}; 

ἘρΙΡΠΟΡ φορέ(ρ.1ττ,25; Μ.86.7850). 

παρασύρ-ω, 1. ὦγαρ αἰοηξ, οἵ τεϊῃϑ ; ἢ.» οὗ τθββοὺ πάντα παρεσύρη 

οὐνκαὶ ἀνετράπη, τοῦ ἡνιόχου διαφθαρέντος (Ὦγγϑ5.ἤ05.5.1 ἴῃ Κομ(ο. 

4600); 14 λον. 7.4 ἦτε ΤΟ ον. (1ο.150Ὲ}; μθηοΒ 2. ἀγαρ ἵπῖο εΥΎΟΥ χαλινῶν 

υὐνῶστε μὴ “"ἦναι 6.23. Τ(2028); 4 ἤοη.14.2 πηι 2(ογ.(1ο.539})}; “- εἰς 
τῇ ἀπάτῃ ῬὨϊοβι. ᾿.6.9.15(}1.6 5. 5800); 3. δεϊτεἰΐσ, Οτ ΙΝ 8.2.9 Ρ.58(}.37. 

1164}; Ρᾶ55.» δεν σαἰμηην, 1Ὁ.22(518); ῬΊΟΡΙ, Ρά85.» εοπϊενι ρθε 

τῆς ἐπαράτου καὶ παρασεσυρμένης κενοδοξίας ΝΗ. ῤ}ι.2.40(Μ.70.2214). 

παρασφάλλω, ρᾶ55., τμΐΥ α ἰαῤεε ὀλίγον τι παρασφαλῆναι τὸν 

δίκαιον Ονγ.ς.36:24(Μ.60.9400). . 

Ἐπαράσφαλος, πειΐ. ἃ8 5υθ5ῖ., ἰαῤδέγ ΠΓΥ5.8Ρ.ΑἸδβεΒφ ε 
γέ5}.8(Μ.89.4018). 

παρασχεδιάζω, ἐχῤίαϊη γομρπῖν οὕτω... «τὸν σταυρὸν καὶ τὸν κύκλον 

᾿ παρεσχεδίασε ΟΥ̓ ἾΝΑΖ.0γ7.4.54{(}.35.57}8). 
παρασχεδόν, αἰνιοεὶ, ῥγαειίεαϊν, Ὑπάς.Ὀς.73:14(1.1129). 
παρασχηματίζω, 1. ἀἐερμΐξε ὁ γὰρ δαίμων. ..-παρεσχημάτισεν ἑαυτὸν 

εἰς τὸν σωτῆρα ῬΆ]].ρ.ἀπαβῖ.5.ζώ.εἰ γέ5}.2(81.80.3450), εἴ, σχηματί- 

ζει ἑαυτόν Ῥ411.}..1,απ5.25(ρ.79.24 Μ.34.το 0000); 2. 7εἴξη ἕκαστος καὶ 

τῶν ἀληθῶν καὶ τῶν παρεσχηματιομένων εαἱ. ἄβοειτό:τοίρ.423.13); 

3, ἱγεαὶ ἐπι ὠμσσορὴνγν [αδκίοη, ΜΕ].ρα55.07 Ρ.τ6.18, 
Ἐπαρασχολ-έω, ἀξιενί μικρόν τι προσήκει παρασχολῆσαι τὸν λόγον 

εἰς τὴν φυσιολογίαν τοῦ σώματος Οτ  Νγ55.ογ, εαἰεοἶ,,37(0.145.2; Μ.45. 

930); τὸ ἔργον «εἴ τὴν διάνοιαν τῶν περισσῶν ἐπιθυμιῶν ὈὮτν5. μη 

Ἀγ. τ3:3(Μ.64.δοδο). 
παρασώζω, Τάτ, δέ. }.2.Ζι 5(Μ 99. Τόφοα ἔογ παρὰ σεσωσμένου). 

ἐπαράταγμα, τό, ξογπῤῥαην π. τῶν ἀγγέλων Ἠ]ΡΡ ἠαεν.5.26(Ρ.128, 

21; Μ.τθ.3108.). 
παράταξις, ἡ, 1. ἐοΡ: ραν οἱ ρεορίο, Ἐξθτηλ, δέρη.ο.6.1; τῆς τῶν... 

ἀγγέλων π. ἣν οἱ μὲν ὑπὲρ ἡμῶν, οἵ δὲ καθ᾽ ἡμῶν παρατάσοονται (Ιοπὶ. 

ἐχε. Τἰάοί.72(ρ.130.3; Μ.0.6920) ; π. ἁγίων πνευμάτων δο.Αερ.ἤορι. 

τό.13(}1.34.6210); 2. ἐφμειῤρηιεηί ὀχήματα, καὶ ὀρεοκόμοι, καὶ ἡμίονοι, 

καὶ πολλὴ τοιαύτη π. Γμτγβ.λοΡι. 8.5.3 15 ΜΊ,(].ΒΟ8Ε); γεδοιγεες τὸν 

πλοῦτον καὶ τὰς π. πάσας ΗδρτΙπ.εὗν!.1.8; ἐκ π. ἀεϊδοναίεῖν, Οὐηςὶ. 

4Ρ.2.23.2; 3. εἰγισρίε οτ γεβϊοίαμεε, ἀρδῖμϑι εν]] ἡμῖν.. «πρὸς πολλά, 
οὐ καὶ ὅλον...τὸν βίον ἡ π. ΟΥτ.Ν42..}.τ66(Μ.37.2760); ΟἸμσγβ. ον. 

6.4 ΜΠΟῈ!(7.04Ὰ}} γεῖ, ΡΠ δ: αι εἰς π. τῶν μεθοδειῶν τοῦ ἀντικειμένου 

{10.}.8.} το. 1.96.10368); ἐνίσχυσον πρὸς τὰς ἀοράτους π. 1.40 

(12328); 4. ἀϊερίαν, ῥονηρ παρατάξει καὶ δόξῃ βασιλικῆς προόδου 

Οἰνόη Ρακο, Ρ.281(Μ.92.7160) ; ἐδ.0.293(1338). 
παραταράσσω, εἰαγίΐσ, ἀϊείμγδ, ἘΡΊΡΒ λαον.69.33(Ρ.182.:3; Μ.42. 

2530). 
παράτασις, ἡ, 1. ἀμγα!οη; οἵ Ἰξε, Οντ. Ρ .στο: 5(}.69.1273}}; οὗ 

Ῥυπίϑῃπιεπε, Οὐ Ν Υ55.β.οαη.5(Μ.45.2328); ΟΠ χγβιἤσνι, 9.4 ἡ 20 ογ. 

(το. ο40); οὗ δῃρεῖ, Οντιαᾶον, β(1.162.); ἰά, ἢ 0.6.τ(4.Ξ91Ὲ}; οἵ ἃ 

ῥτορμεῖ 5 τηϊηἰβεσυ, ἴᾷ Ος,τ(3.68); ΟΡ. εἰεγηϊν τὴν ἀνθρωπένην 

ἐσχατιάν, ἐξ ἧς ὁ ἁπλοῦς ᾿Ιησοῦς συνετέθη, καὶ π. εἴληφε χρονικὴν ὁ 

ἀΐδιος Ἡϊοπ. Ατά..:.χ.4(Μ|,3.5024}; τὴν ὅλην... ἔσθ᾽ ὅτε τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς 

χρόνου π. αἰῶνα προσαγορεύει 1Ὁ,10.3(0370); 2. ἰοῊΡ ἀμγαϊοις ἐν... π᾿ 

τῆς προσευχῆς νομίζοντες δικαιοῦσθαι {8465.1 ς, 26(1:. 4088 ; ΝΙ.30.1800) ; 

3. ῥγοϊονιξαιίοη, οἵ τἴτηα, ἀείαγ, Οὐ Ν γββίγες ἀὐ1(}.45.1298) οἷζ, 5. 

βούλημα; 4. ἀϊγεοιίοη οἱ Ῥτάγεν τονγαγᾶβ Οοα, ἀερίγαϊοη, Ἐναρτ. 

Ῥοπί.0γ.44(}1,γ0.χτ760). 
παρατάσσω, πηεᾶ,, δέ γέαάν ἔογ εανιραῖρη, οἰαμά ῥγεραγεά; οἵ 

18ε Τ εἶνε πάσῃ τῇ διαβολικῇ πλάνῃ παρετάξαντο Γηάντῃ. Τγἦν.2.18 

(Μ.30.728Α); πρὸς πάντα παραταξάμενοι ῇγγβ, λοη1.1 0.4 ἴηι Αε(το. 

8Ἐ); εἰς τὴν οἰκουμένην πᾶσαν παρατάξασθαι Ἰὰἤποηι. 4.4 20. ΤΟ ογ.(το. 

290). 
παρατατικός, 1. 101} ἐχί Ή 5101. τη {ΐγη6, ορΡ. ᾿μἷηρ5 οἴςσηδὶ ἕνα μή 

τινι π᾿ νοήματι τῆς ἀρχῆς διαζεύξῃ τὸν λόγον ΟΥ̓ Ν 55. Επη.4(2 Ρ.53. 

23; Μ.45.6248); 2. Ὠξαζ. ἃ5 50 81., σα 5100. τῷ π΄ τοῦ προστάγμα- 

τος ἃ κοηι. ὃ τ. Οαπὶ,(}1.44.9444}. 

παρατείνω, 1. ἐχίεη, Οτ ΜΡ. ἀ1αϊ.(1γ.Ζ60}}.}4.24(Ν4.Ἐ 1..11.3558); 

Απαβι Αι τϑτ! (ρ.251); Ρ655., ἀοηΐοα οἱ ἀἰνὶπε οὐσία, ἘΡΙΡῊ ἔασον. 

"6. 4ο(ρ.405.26; Μ.42.62ο0) εἶτ. 5. πλατύνω; 2. ἀρῥὶν ΟπΕ56}} το, ὅτ. 

Μαρ Δ ͵αϊ.(ιτ.Ζαο.}3.1(}.Ὁ1..71.2150); 8. εομιΐπμθ, σὸ ὁπ; ἀοὶηβ, 

Ῥῖομ.Α].ἐῤ.εαη (ρ.τοο. 4; Ν.1ο.12766); Ογτ. Ηῥνοκαίεελ, το; ΤὨΡΗΥΙ. 

ἐχειοπὶ.Ξίρ.48ο.1ο; Μ.113.9408). 
παρατετηρημένως, 1. εαγοξεϊν, σεγμρμϊομοῖν τὴν ἑβδομάδα τοῦ 

ἁγίου πάσχα π. φύλασσε ΤΑΤΗ σγγηαρ,2(ρ.123; Ν.28.8370); ΝΙ] Ἔχέγε, 

“7(Μ.79.71808}; οὗ ἰαπρύυάρο, ΟἸθτη. ἐγ. 3.ο(ρ.225.10; Μ.8.1τός 0); ὅτ. 

Νψββ γος ἀ{||84.45.13220); Β65,6}.45(3.1348; Μ.32.3688); 2. ἀεϊἑδεν- 

αἰεῖν, Οτ.70.13.30(20; Ρ.254.25; Μ.14.4528); Οτ Ν γϑ5,,γες αἰ (Μ.45. 



παρατήρησις 

1320) ; 3, ἢ ἐχαει μας πάνυ...π. καὶ οὐχ ὡς ᾿Ελληνικὴν ἀκριβολογίαν 
οὐκ ἐπιστάμενος ΟΥ. .ο. 2.2(ρ.54.:12; 1Ο8Β}; Βαβ.ἠσχ.6.7(1.56Ε ; Μ.20. 
1384); ; ἐξειλεγμένως καὶ π. ἰα,γές ἴμ-. 45(2. 2020); Μ.31.10328); οὐδὲν 

.“π. καὶ ἐποςνο ἡρέθ τε φθέγγεται ἡ ϑεία γραφή ΟΠ τγπ5.λση}.14.2 
ἦη Οθη.(4.1088); 4. ἐγεεαϊγ, ΟΡΡ. ἀδιακρέτως, Ὠιάντη (1 Β85.) Επη.4 
(1.204; Μ.29.7ο 88). 

παρατήρησις, ἡ, ἴ. τροοεραδίον, ἐχαρπα οη; π᾿ καὶ ἐξετάσεων 
Οτ. 7ο.13.δ3(6ο; μ.206.11; Μ.14.521Ὰ}); δεῖ τινος ἀκριβεστέρας π. ἡμῖν 
Ἑσπηροὶ, ](Μ.30.8410}; ΤῊΡὮΗΪ. ΑἸ ριβακεῖ, ῥγοοηι. (1.6 5.528); ἀἾ5- 
ἐδγηρηθηΐ οἵ σοοα δῃᾶ δν]], τ ρ.Οοηεὶ. Αρ}.8.12.1]; 2. ἐχαεημάε, 
εαγεζωὶ ἐχῥγεςοῖο μετὰ παρατηρήσεως ἐσήμανεν ΑΤἸΉ, κ{γ,2.12(Μ:.26, 
1728); 18.2.44(2418); ὅρα τῆς θείας γραφῆς τὴν π. (ῃγγϑ, λοη!.33.3 ἴηι 
Οδη.(4.517Ὲ) ̓  ΦΟΜΦΕΤΉ, εἴγε ῥεοίοη ἡ π᾿ ... μὴ περὶ τόπον ἔστω, 
ἀλλὰ περὶ τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς 4 πορι δια τ ὙΤΡΗ. (τ «500 1); ; ἄλλο 
«κρίμα τοῦ μετὰ π. ἁμαρτάνοντος παρὰ τὸν ἀναισχύντως ἑαυτὸν 

τῇ ἁμαρτίᾳ ἐκδιδόντα ΤΑΤΉ χμ. «4π|.07(}1.28.6ς74}; 3. Ξαρογβιϊ οι 
οὐξεγναίίζον: οἵ ροτγϊεπίβ δἴα., Οὐ γ88 «[ιὶ. (Μ.45.1644); π. φυλάτ- 
τουσι, καὶ κληδονισμοῖς καὶ οἰωνοῖς ..«κέχρηνται (Πχγπ, ον. 4.6 ἐγ 

ΣΟῸν (10.328); γένεσιν, εἱμαρμένην, π., κληδονισμούς 16.λοη.3.3 τη 
ΤΤύπι(τα, 654}; 4. Οἱ Του 5}. τἰταα] οδδεγυαμεσ τὰ μὸπ., Οοποὶ, ΑΡΡ. 
6.30.7;: τὰς τῶν βρωμάτων. π. Ομγγϑ.ἤοη,.53.3 τ Μ {{7. 541Ὲὴ ; τοῖ, 
Με, 15: τῇ. ὅτε...ἔδει.. αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι τῶν παρατηρήσεων,.- «τότε 

αὐτοὺς μᾶλλον πλείοσιν ἔδησαν ταῖς π. 16. 51 χ(σ 200); δ. ἀεέρίηρ οἱ 
{1π)65 Δη 5εάβοῃβ, {Β45.δαῤί.1.2.5(2.6320 ; Μ.31.15.128); τῆς νομιζο- 
μένης ταύτης μικρᾶς π, β8ς. τοῦ πάσχα] (Βτγ5.ἤον!.12.1 τῷ σθη.(4. 
910}; 6. 5γείθη οὗ οδξεγυαηεες ἀποπηδήσαντες...τῆς τε τῶν ἰδίων 
θελημάτων συνηθείας, καὶ τῆς τῶν ἀνθρωπίνων παραδόσεων π. Βα. 
7μ4.8(2.2223Β; Μ.53τ.6)68); τῆς π΄... τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς (ῃγνβ, αγαϊγί 6 
(3.40); Ἐπ ΠΑ], λας. ἐρ}. Βα. ΘΙ. 85. 7048); 20. ῬΒΠορ.ραφοΐ(ρ.2το. 
9); 1δ.(ρ.210.17}; (χὰ (σἰβείδη ρυαοίϊοα ἡ περὶ τῆς.. «θρησκείας ἀκριβὴς 
π᾿ Ὀσμβ:.8Ρ.Ελπ|5.0.(,2.24{Ρ0.51.8; Μ.20. ἸΟΟΙΒ) ; ; εἰ δεῖ παρατηρεῖν, ἔστι 
παρατηρεῖσθαι ὅθεν ὠφέλεια τοῖς παρατηροῦσιν ἔσται. καλὴ π. κακίας 
ἀποφυγή, καρδίας εὐθύτης, εὐσέβεια εἰς θεόν, πίστις ὀρθή. ... μία ἐστὶ 
π. τὸ ἁμαρτίας ἀπέχεσθαι (ῃχν5,ονι.33.3 ἴῃ ἢ εὖ.(12.3078). 

παρατίθ-ημι, 56 δεείἀε; ἸΘπύῸΘ 1. ὑνῖηρ ἴο, βιγη δῇ μὴ νηπίοις... 
βλάβην παραθῶ Ἴξη. Τγαϊ 5.1.2. ὑγίηρ ἰαῖο, ἐκβοςο τὸ εἰς καταφρόνη- 
σιν «-ἔναι τὰ οὕτω μεγάλα Ψίο. Δς.4:34(Ρ.2τι.17}); 3. σεὲ δεοίάς ἴοι 
ΠΟΠρΡατβοη, Βι5.4,4.0.17(0.440.28; Μ.22. 7098); ; τῃρᾷ,, (Ἰ] θὰ ΤΡ τοί. 8 
(Ὁ.59.27; Μ.8.1888); 4. αἀάιεῦ, αἰϊορε ταῦτα δὲ ἡμῖν.. ἐέται τῶν 
γραφῶν τὰ “βαρά. 3. τ2(ρ. 284.2; Μ,8.6658); πολλάκις τὴν αὐτὴν “"εσθαι 
γραφὴν. εἰς ἐντροπὴν Μαρκίωνος 14.ςἰγ.4.8(ρ.2η8.10; Μ.8.12778)}; ἐῤ.4. 
26(Ρ.321.6; 12728); Οτοῤγίηε,,1.7(0.2ο4.1:ο; Μ.1ι. 260Α); Ἐλι5.ἢ..6.2, 
τισί Μ.20. τότο); ΑἸτῇ..4γ.3.5ο(}1.26.429Ὰ}; 5, εὐ ,, δηίγδὶ ἴου 
κεερίπσ, Ἐεττη, ύηιοτοθ; Οὐ Τπδυχα, α».Ονγ.14{0.33.12; Μ.το. 
10034}; τὰ νόμιμα «-εται ΟΥ̓. Ὗγβϑ. τ ος.(Μ.44.3218); Ῥαιαρῇ. Μοη. 
δ 6ν.2(0.1τό.3); 6, εονεπιθμα, ἐπι γοάμοα ἃ Ῥαύβοι Ὦν ἰεϊίοσ, ΚΡ Γαιρά, 
80.Επ5.ἢ.6.5.4.2(}}.20.440Ὰ}; βουλόμενοι ὑμῖν ἑαντοὺς συνιστᾶν καὶ 
κνέσθαι καἰ, 20Πο». 3: :τίρ.364.21)}; Οδτνβ.ἠονη.13.3 ἴῃ Ῥλἢ (ττ.3ο18); 
ταῖς..«εὐχαῖς ἑαυτὸν... «π“ἔμενος ατιΜαρ. ἀϊαϊ. (τ. Ζαρὰ .)3. 16(Μ. ΡΙ..}). 
2478); ̓ παραθέσεις δὲ τὰς ἐπὶ τοῖς κατηχουμένοις εὐχάς, δι᾿ ὧν ““Ἔνται 
τῷ θεῷ ϑεξβοῖ, τὰ ΟΟΔΥῃ. απ. το2( 0.2 0».65ο). 

Ἐπαράτιλσις, ἡ, Ῥἰμοκίηρ ομὶ οἵ Παίΐγβ, (Ἰεα, ραεά,2. ἑδζῦ; 210.22; 
Μ.8. 21Α}); 1δ.53.ττίρ.270.25; 626), 

Ἐπαρατιλτέον, οη6 τηἐδὲ ῥίμεϊ ΟἿ ᾿ναῖγβ, ΟΙθίη, ῥαϑά,5,3(0.246.26 ; 
Μ.8,5048). 

παρατιτρώσκ-ω, 1, ἀο υἱοίεμεῦ ἰο, πμγὶ “ουσι τοῦτο μὲν τὸ θέλημα 
τοῦ πατρός...τοῦτο δὲ τὴν παράδοσιν τοῦ υἱοῦ Ὀάντη. Τρί».τ.34(Μ1.30. 
4368); [“εὸ Μαρ.ἐῤ.45.τ(ρ.47.23; ΜΡΙ,.54.8348); 2. υἱοίαίε ἄξοτοος 
εἷἴς,, ϑοοτγἤνε.1,37.5(}}.67.176Ὰ); ΓΟΡ(φο)αεί, (ρ.τ5τ.24; Η.2.1760); 
8|05., Τ)Ιάντῃ. Τγι.2.2(Μ.30.6248); ἐδ.2.ττ(δ65 4}; 8. γοπουε υἱοϊεμιῖν 
Ἰγοῆὶ ΤΟ ΧῈ ἀξιοῦμεν μηδόλως τὴν φωνὴν...ἐκβληθῆναι, ἢ παρατρωθῆναι 
τῶν ὑπομνημάτων ὈΓΡ(44ο)αεί,(ρ.τ71.1; Η.2.2οτ10). 

Ἐπαράτοπος, α᾽ηΐξ55 οὐδὲν π. διυτρα πετῶν Α( Τῆση ἃ 8η(ρ.2οΙ. 
2}). 

Ἐπαρατραπέζιον, τό, ἐγείεηεε-αὐἷδ μετὰ τὸ ἐκ τῶν π' καὶ τὴν διά- 
δοσιν ἀποτεθῆναι πάντα εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν Οἠγοῃ. ῬαξεἦΡ.300 
(Μ.92.τοοσο). : : 

Ἐπαρατράπεζον, τό, --- ἔοτεσ., 12. 1αε.(0.234.12). 
Ἐπαρατραυλίζω, ἐΐεῤ }εεῦϊν, ας. Μρη. ῤοον.3.43(Ρ.150.22). 
ἡπαρατραχύνω, γορήομ, Β85.6}.14.2(32.04Α; Μ.32.2774)}; ὅτ, 

Νγ95. ἔπ) 2(1 Ρ.271.τ0; Μ.45.0778). 
παρατρέπτ-ω, 1. [8 5.) ἱηγῊ αϑτάδ, οὐδ, ΟΥὙὨ αισαγ, ἀϊσενέ; ἃ. ἔτογα ἴῃς 

δίσαιρης οἴνῳ..«ἀμέτρῳ... ᾿ἀὐθαληνοῖ:, «ἦπόνται (Ἰδτη, ῥαφά. λ. 2(Ρ.170.17; 
Μ.8.4168); ουζ οὗ σοιιῖβε πάντα παρεσύρη...«καὶ ἀνετράπη (Ὦγγϑ.ἤ0η:. 
5.1 ἢη. Κορ! (ο.46ος, ν.]. καὶ παρετράπη); Ὁ. ἴτοτη ἐγατη, ῥεγσσνί, 
ἄϊδίογέ ποοντες τὰς ἑρμηνείας Ἰτεη.ἤσεν.1.3.6(Μ,7.4774} λέγει...«τὸν 

1027 .ι παρατροπή 

Ἀστέριον παρατρέψαι τὸ φρόνημα ῬὨϊ]οΒί.ἢ.6.2.15(Μ.65.47}8}; δ. ἔΤΟΠῚ 
βοοά, Ταΐ.ογαϊ, τό(ρ.17.21; Μι6,84ο0) ; ἔτοπι ΟσΒ οὗ ἀοά, 1δ.17 
(Ρ.19.12; 8448); ἔτοχχ βα!ναύοι, (Ἰειη, ῥγο τοί(ρ.70.2ο0; Μ.8,2008); 
7αβίιος, σι Ν Υ85.ογ. αἰ εε.26(0.07.0; Μ,45.688); Τ51.2ρο].7.ο(.6, 
4560; παρὰ τρεπόμενα οοάβραθα); ἅ. ἴῃ {πε αἰγεσίοη οὗ φοοά τές 
δ᾽ ἂν μὴ παρατραπείη ἐκ τῆς..«τοῦ ᾿Ϊησοῦ μαρτυρίας... «ἠκεῖν.. καὶ 
μαθητεύεσθαι αὐτῷ; ΟΥ.ἢ».78 ἴῃ 7σ.τττ2(0.544.31}; 2. ῬΡ885. ἸΠΈΤΔΗΒ., 
ΣΗΡῊ ἀϑί δε, ΟΥΥ ; ἃ. ἔτοτα τὴ8 βίταιρῃϊ, ἤρ. ὁ τῆς εὐθείας καὶ βασιλικῆς 
παρατραπεὶς ὁδοῦ ἘΠπ15.6.1}..3.13(0ρ.148.3; Μ,24.08 50) ; οὐ γὰρ τεταγμένα 
βαδίζουσιν ἐν τῇ φάλαγγι, ἀλλὰ παράφορα, καὶ “-ονται (Ὠγγ5. ον. 
10.2 ἴῃ ΣΤ Πόδς. (ττ.406Ὲ, ν.1. περιτρέπ-ν; δὲ ἀϊξίγαμσἠϊ, τοση εν ΤΉ, 
ΟΥ δὲ ἀγίϑεμ ομὶ οὗ, ομεὶς τοῦϊς τὰς φρένας παρατραπέντα Ἐλι5. 
Ηἱογοεί, 35(5340); Μ.22.8488); Ὁ. ἔτοχη τσατη, δὲ 10: ΕΥΥοΥ, ον, ΟἸςξιη, 
᾿γοϊ.4(ρ.48.τ0; Μ.8.1648) ; ο. ἔγτοτῃ σοοᾷ, Ιγεη ἤαον.τ.2.2(Μ.7.4534); 
Μας,Αερ, εν]. 28(Μ.34.032.4); τὸ κατὰ φύσιν “«-όμενον οὐκ ἐκώλυσεν 
[3ς. ὁ νόμος], διὰ τὸ μὴ ἀγὰν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐμπεσεῖν τοὺς ἀνθρώ- 
πους Νὶς Με .το: 28.(0.374.5); οὗ ΆΠ]εη Βυγιᾶτι πδίασε, τ Ν Υ85.0᾽, 
εαΐφεϊ. τ (ρ.50.6; Μ.45.447)); 8. 1Π60]. οἴεσθαι... γένεσιν μὲν ἀνήνασθαι 
τὴν διὰ τῆς ἁγίας παρθένου τὸν.. «λόγον... -παρατετράφθαι δὲ μᾶλλον 
αὐτὸν εἰς τὴν ἀπὸ γῆς σάρκα Ὀγτοΐμειμηΐρεν (τ2.682}0)) - 1α. Τλάς. 

(Ρ.48.5; 5.80). 
Ἐπαρατρεχόντως, εἰ οΥἶγ, Ὀϊάντῃ. Κοη,.7(0.3.2); Ογγ δος. τα 

(51.1584). 
παρατρέχ-ω, Ἀ.. ἱπέτδηϑ.; 1. ἡ)006 ΟΥΕΥ͂ ΟΥ ἀξγο55 χὐδτα τὸ ὄρνεον 

γϑεὶ τῷ ἡλίῳ ἄρος. ΒαγιΘ(ρ.88.26); 2. μαςς αἴὐαγ, δὲ βεείτηρ οὐ γινώ- 
σκετε γνόντας μὲν ὑμᾶς, ἑστῶτα δὲ τὸν αἰῶνα, μέχρις ἄν αὐτὸν ὁ 
ποιήσας εἶναι θελήσῃ “Γαϊιογαὶ.26(ρ.27.26; Μι6.8618); (ἢγγ5.ἀο»". 
15.5 τ ΜΙ|() τοτΑΚ; οὗ {πε παραδραμόντος.. «μεταδιώκειν ἀνήνυτον 
1514.Ῥεὲ}.ρ}.5.266(Μ.78.14020) ; “-“εἰ...ὁ πλοῦτος ὈγτΟ ΡΞ δι τε(Μ,ὅο. 
11110};} 3. οἱμὰ ἵπίο οὐϊήυϊοπ μὴ λάθοι..-«μηδὲ..«παραδράμοι διὰ 
σιωπῆς συγκαλυφθεῖσα τ Ν 55.» σον. (ρ.2711τ; Μ.46. 0608) ; 4. δὲ 
ΤΥ ΟΥ̓ σύντομον καὶ “πουσαν τὴν καταγγελίαν πεποίηται [5ο. Μάρκος] 
Ιγοηἀδεγ.3.11.8(Μ.}.8888); ὡς ἄν τις ἐν κεφαλαίῳ καὶ “ὐὼν εἴποι 
ΟὨγγβ. 0η1.1.1 τη. 2 ογ.(το, 4188) ; 5. δὲ ἱπίγοάφιμοοά, ργουσῖὶ ἡ συνήθεια 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ παρέδραμεν, ὥστε τοὺς παῖδας ἔμπροσθεν τοῦ ἁγίου 
ἱἑερατείου ἵστασθαι ἐν ταῖς ἁγίαις συνάξεσιν, καὶ πρώτους μετὰ τοὺς 
κληρικοὺς τῶν ἁγίων μεταλαμβάνειν μυστηρίων 7ο0.ΜΟΒΟΝ, ῥγαί, τοῦ 
(Μ.87.30818); οἵ, ἡ-...«ἐκκλησία.. πανταχοῦ “’ειὶ ΟΠτγ5, Ετώτορ.3.τί3. 
3828); 6. γὸ ἐπέ τογοῊρ τσαγν ψὶξ παραδραμοῦσα τ. Ν82.07.40.14{(Μ.36. 
3160); 7. εομῖ ἤγομι, βῤγίηρ ὕγοθι χλεύης καὶ ἀπάτης τὰ ἐκείνου 
παρέδραμε ῥήματα ἘἙαΪορ. ἐν. Νουαὶ, (.τοᾳ.340Ὰ). 

Β. ττγϑῃ8. ; 1. οὐεγίοοῖ, ; ἃ. ΘοοΙ ἀοη Εν τὰ μεγάλα ἀεὶ οοντες ΟὮτγ5. 
ἤον, 5.101 τη ΜΜΜΠΠ( Β21Α); μεῖδε παρεδράμετε τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
Μ. Τλιάοί.3(ρ.140.20); Ὁ. ἀε! ΠΡ οταίεϊν, ῥαος οὐεν ἐρεῖν ὅπως μὴ 
παραδράμῃς ἀδακρυτὶ τὸν λόγον ΟΥΝΑΖ.ορ.29(Μ.37.640); ΟὨγγΒ8. 
λονι.1 5.1 τῇ: τΟονι(το. 250}; ἐν.31.2(2700); ἰσαυε μππμοίεᾷ μὴ παρα- 
δράμῃς..«ἀνιστόρητον ΟὙΟΝ γ55.. ͵ αονι(ρ.405.1; Μ.46. 80); ΟὮγγβ. 
μομι.13.2 ἦν ΜΠ.{7.1600)}; ἔτεα. οὗ πορίθοΐξίηρ (Π6 ροοῦ, Βαβιλορι. 8,2 
().ὅ4Α ; Μ.31.3008); (ἢ γγ5.ἤοη.13.4 τῷ 2 ογ (το. 5364}; [ἃ,᾿00.11.3 
τη Πε.(12.1τ60) ; οὗ περ!εσηρ οὐ νϊοἰατπρ απ ἀπουακληρ ἐπαγ- 
γελίαν παραδραμών ἸΠάτ.ἰ.γεἰ.26(3.1277); οὗἨ ᾿πα !Π δγθησα ἴὸ Ομ 5 
οὐ γεϊΐατε, Γῃγνβ.λοη»,θο.1 τμ 70.(8, 3510}; οὗ ονεποοκίηρ, οοη- 
ἀοηίηρ 5'π, 1. Εωμΐγοῤρ.ι, (3.385Ὲ); 2. ῥώὶ τηῖο σἠονὶ ἔογηι, ΟΠ γυβ. 
ἤον".14.3 τῷ ΜΊΙ(] το); Ἰά λον.3.1.2 τῷ ΤΟὺγ.(το.2700); 3. φρεηά 
116 τὸ ἑβδομαδικὸν διάστημα “"οντες ἄσιτοι ἘΝ. παγγ.3(.70.6174). 

παρατριβή, ἡ, 1. ῥἸεϊίοῃ ; ἃ. οὗ νἱοϊδηϊ )οϑι Πρ ἐκ τῆς π. πολλοὺς 
ἀποθανεῖν ϑοοτ.ἢ.6.4.20.6(}.67.5410); Ὁ. οὗ οοἰοη (τεῖ, ΕΡ᾿οπΙία 
ψΊΘ5 οι. ὈΙγτῃ οὗ ΟΠ χ]51) ἐκ π. καὶ σπέρματος ἀνδρός ἘΡΙΡΉ.ἤαεγ.30. 
2(0ρ.2334.8; Μ.4χ.208.}); τδ.51.2{ρ.250.3; 8800) ; 2. εἰγαγτῃρ οης ἐδ 
»αϊΐ, αδεγγαΐίον, οὗ ὨΘΥ6 5165 ὑμεῖς ταῖς ὁμοίαις χρώμενοι π.,) λαλεῖτε 
τὰ μὴ γεγραμμένα, ἐκτρέποντες τοὺς ἀστηρίκτους ΤΑτἢ. Αβροϊ].2.τοί Μ. 
26.ττόπ 4}. 

παρατρίβω, γε}, ἴὴ ῬΡῆγαβα παρατρῖψαι τὸ μέτωπον ὗε ἰοςἰ ἰο “βαριξ 
(οἴ, Τιαῖ. ῥενζγίεαγε Γγοηΐενη), ἘΡῚΡΗ.ἤαονο τ, δ(ρ.255.24; Μ.4τ.8ογ7ὼ); 
18.60.πο(Ρ.207.3; Μ.42.2060), 

παράτριμμα, τό, ἐἐδ11, ἀεϊΐσαεγ, ἘΝῚ]. πανν.3(}1.79.6τ6.). 
παρατροπή, ἡ, 1. δοξ, Θ6η86; 8. ἐφγηΐηρ ἀτυαᾶγ, ἤδηςο αἰ εγα! ον, 

Ἐλι5.0.(,3.5(0.70.15; Μ,2ο.τοὔοκ); Ὁ. ῥεγυογϑίοη οἵ τα αὐτῶν τὰ 
σοφίσματα καὶ τῆς π. τὰ νοήματα" καὶ οὐκ ἔστιν εἷς ὃ λόγος αὐτῶν' 
πολλαὶ γὰρ τῆς ἀπιστίας αἱ π. ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς ἐπινενοημέναι 
ΤΑΙ..49}}.τ.2(Μ.26.1ορ60); τὴν ἐπὶ τὰ ἐναντία τοῦ λόγου π. οὐχ 
ὁρῶσιν τ Ν γβ5. ΕἸπ .4(2 Ὁ.73.18; Μ.45.6450); ἀγαλματικὰ εἴδωλα 
τὰς σεπτὰς εἰκόνας καλέσαντες... «ὦ τῆς π. 1 1ο.,ἐρ. ΤῊρὙιιτά(Μ οι. 
3644); ὈΡΥ͂ ἃ τηϊδαποίδεοη Νικολάῳ...ἀπομνημόνευμά τι τἀνδρὸς 
φέροντες ἐκ π. ΟἼδγη.:17.2.2ο(Ὁ.177.3; Μ.8.τοῦῚΒ); οὗ 1π6 ροοᾶ ὥστε 
μηδὲν εἶναι φαῦλον παρὰ τὴν π. τοῦ καλοῦ Ἐ7υ 5 φ,εἰ γε ρ.46(Μ.6. 



παρατροχάω 

12020); οὗ 7υβίίος, Ογτιδορἧὴ,2ο(4.607Ε); ο. τεϊ ἰδίην, ἀεσεβε ἢ 
ὃν τε θεν], Οδγγβλαρι, 4.1 ἦμ ΠΤ μέδϑ. (11.452); 2. ΡΆ55. 5656. 
8. 5.Ν.1., Ξ τροπή, πισίαῤῥον, εἰσ ἦν,, αἰπόλος, καὶ πεποίηται τὴν π΄ 
ὡς ἐκ τοῦ καταφθείρεσθαι πολλάκις τὰς τῶν βρεμμάτων νομάς ΟΥτ. πὶ. 
ᾶ4(3.2520 ο]. τροπὴν); Ὁ. ἀουϊαϊοη, ἀεείοηδίο ἑκουσίον τῆς π. παρὰ 
τὸ ὀρθόν ΟἸοτη εἰν. 6.τπ(0.407.12; Μ.0.3534); τὴν...π. τῶν ἐν ἡμῖν 
στοιχείων τινός, ἀρχὴν καὶ αἰτέαν τῆς κατὰ τὸ πάθος συστάσεως 
διωρίζετο τ Ν γ55.0). ἄρον. 4(Ρ.66.23; Μ.44.1τότΑ); π. ... καὶ ἁμαρτία 
τοῦ τοιούτον μέρους ἐστὶν [3ς. τὸῦ ἐπιθυμητικοῦ) ὅταν τις μεταγάγῃ 
τὴν ἐπιθυμίαν πρὸς τὴν ἀνυπόστατον κενοδοξίαν ἰ4.6Ρ.ἐαη. (Ν.4.5.2254}; 
ἴῃ πῖοχαὶ Ξρῆοσε καὶ τῶν τοῦ σωτῆρος μαθητῶν ἴσμεν τινὰς ἐξ αὐτεξου- 
σίον π. ἀποσφαλέντας Ἐλι5.4.6.1.0(Ρ.41.36; Μ.22.800) ; τριῶν αἰτιῶν 
θεωρουμένων ἐξ ὧν πᾶσα ἀποτελεῖται. ἐνέργεια" ἡ μὲν γάρ ἐστιν ἐκ 
φυσικῆς δυνάμεως, ἡ δὲ ἐκ π. τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, ἡ δὲ.. ὑπὲρ φύσιν 
ἐστί Τοῦτ ΒΝ φεί. εἰ Ἐμὲ. 2(Μ.86.1332.); ἡ μὲν π. τοῦ ἀγαθοῦ ἀρχὴ 
γίνεται τοῦ κακοῦ ᾿έρ. Ὀλοί.321.(}1.88.565.4); εἴ τις λέγει... τοὺς 
ἀστέρας... ἐκ, π. τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον γεγονέναι τοῦτο ὅπερ ἐστίν, ἀ, ἔ, 
(ΟΡ(ς42)αηπαιλ.3; ο. οὐ ἘΔ]} οὐδὲ .« φύσεως ἂν εἴη δημιουργὸς ὁ διά- 
βολος.. «ἀλλὰ φύσεως (64, προθέσεως) παρατροπὴν ἐκ παραβάσεως 
εἰργάσατο λῖῃ. 4} ο] τ τοί Μ.26,ττ200); Οντ. ΡΣ, βο: τ2(Μ.ο ττοολ); 
405. ὥσπερ τὴν π᾿ ἐθεάσατο [530. 604], οὕτω καὶ τὴν ἀνάκλησιν αὐτοῦ 
πάλιν τὴν πρὸς τὸ ἀγαθὸν κατενόησε τον γ85.ογ, εαἰξο,ϑ(ρΡ.49.16; Μ, 
45.370); ΤΟντ  ἐρ.21ο(ρ.391.71.}; οὗ ἀδσλοιβ π. ... ἐστιν αὐτοῖς τὸ 
κακὸν καὶ τῶν προσηκόντων αὐτοῖς ἔκβασις Ὠοη Ατ,ἄ,.,,4.23(6Μ.3. 
7258}; ΤΗδε αἤδοί, 3(0.97.0; 4.180} οἷζ, 5. δαίμων ; ἃ, Βίαΐε οὗ βεγυετ- 
οἰοῃ, ἀεσεηόγαον ὡς μήτε...γινώσκειν θεόν.. εἰς ἀλόγου..«ζῴου σχεδὸν 
ὅσον παρατροπὴν ἥκοντος Ἐπ|8.}.6.13.3(649Ὰ ; Μ.21.1ο77Δ}); 3. {Πε0], 
οὔτ᾽ οὖν τὸ θεῖον ἐν παρατροπαῖς γένοιτ᾽ ἄν ποτε τῆς ἰδίας ἑδραιότητος 
ἐξωσθὲν ὑπό τοῦ τῶν παθῶν Ὀντιϊποιπῖρεη (5,,682Ε); εἴπερ ἐστὶν 
ἀληθές, ὅτι τὸ εἶναί τι παρατροπῆς οὐκ ἔχει..«διαβήσεταί που πάντως 
καὶ εἰς αὐτὸν τὸν πατέρα καὶ. εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τῆς δυσφημίας 
ἡ δύναμις Ἰᾶ σγηοιι5.2(0.478.11); σὰρξ... ἐγένετο.. «καὶ οὐκ εἰς σάρκα 
μεταχωρήσας ἐκ π. Ἰᾶ..70.4.3(4.3758); ἰδ τπειεμέσεη, (5,.7130) οἵ. ὁ 
θεὸς.. ἄνθρωπον ἐξ ἡμῶν ἕνα λαβὼν...εἰς οὐρανὸν ἀνήγαγεν ἑαυτῷ 
συνάψας, ἵνα.. «φοβερός τε καὶ ἀνεπιβούλευτος ἦ τοῖς ἐναντίοις ἅτε 
μηδεμίαν π. ἢ ἀλλοίωσιν ὑπομένειν οἷός τε ὧν ὙΠαχ.ΜΟΡρ5.8Ρ.]0ο. 
Ῥῃηήορορίζ6.το(Ρ.248.2). : : 

Ἐπαρατροχάω, ῥαδς ὃγ, Οὐ ΝΑ. αγηι.2.1.ττοο( 1,37.0844). 
παρατρύζ-ῳ, 1. 167 αὶ οεζαςίθηαϊ Ἠοΐθ οὗ “ὐουσιν ἔσθ᾽ ὅτε τὸ 

ἀληϑὲς ἐπιπλέκοντες αὐτῷ τὸ ψεῦδος Ογτ. Πεἶη.τ(67.140}); 2. ἐπαϊεν ἵπ 
ὁρῥοστιέον “-ἔτωσαν τὸ δοκοῦν 1διτο(361:Ὲ). 

, παρατρύνω, ὕγτιαρ.ἐαἱ. Κση.} :8(ρ.160.19) ΙῸΣ παροτρυνομένους 
14. ου.7:8(0.198.3). 

Ἐπαρατρυφάω, ἰΐνε ἰἰαμγίομσῖν ἀταοηρβὲ, ΟΥ̓. ΝᾺ 2.07.43.6ο(Μ.36.. 
5164). - : 

Ἐπαράτρωσις, ἡ, τη15 46:4, ΒΟΡΏΤ. Εν Ονν εὲ 79.38(Μ.87.35698).. 
παρατυπ-όω, ερμην}ε1}, φαἀμίεγαίε τὰς σημαντικὰς τῆς θείας 

φύσεως λέξεις...εἰς ὀνομάτων σχῆμα “-οὐσης ΟΥ̓ Ν γ55.τρ.3(2 Ρ.38. 
1; Μ.4ς,θο4Α); ὁ λόγος τῆς πίστεως παρατετυπωμένος ἐστί Ὀγγ. Ἐς. 
τα τ ͵ (Μ,69.1970); οἴΡσος,.1ς.1:21--23(Ν4.87.τ86ολ). 

Ἐπαραϑάλια, τά, "ὶ ἀεξοηεθς καὶ αὐτὴ [5ς, ἡ Κρήτη] ἐκ νοτίου μέρους 
ἀναφραγήσεται καὶ τὸ ἔθνος περιπατήσει καὶ πρὸ τούτου τὰ παραύάλια 
αὐτῆς οὐαί Αῥος. Θαῃ.Ο ΞαΡΌ].(ρ.121,14). 

“παραυλακιστής, ὁ, οηε τοὴό ἐηεγοσεΊιός, τογοης [εἰν ἐκίομάς μὲξ 
ῥομμάαγίδς, ἴ7ο. 6}. Ξόγη.(}1.88,10240). ὔ 

Ἐπαραυξάνω, ργοῖῦ σγωάπαϊΐν, ρος. ΒαγιοίῬ.01.8); ΗΠΡΡ.᾿αεν.1.22 
(Ρ.197.23; Μ.16.23064) ; οὗ ΔΥΠ ΒΤ ΕΓ] ρτορτθββίοι, ἡπογθασθ, Αμιδῖ. 
Τ,Δοά, ἀεεαά.(ρ.35). . 

παραύξησις, ἡ, 1, ἐπιοθαξε ; Οὗ τιυταευοα] δα Ἰτοι οὗ ομα ἤρτιτε 
ἴο δποῖμου, [τεη.ἤαόγ.1.16.2(ΜΜ4.7.633}); οὗὁ Ῥχζορτοββ ἴῃ ϑρι πα] {1{π 
φόβος...κατὰ π. πίστις γενόμενος (Ἰετη.51».2.12(ρ.142.6; Μ.8,002Α}); 
(οηβῖ.ογ.ς, ς ζοίρ.184.27; Ν].20.120714)}; 2. ῥγεξεγησηί, ἵμογθᾶςε οὗ 
ἀιρηῖεν, 1514.Ῥεὶ.Ρ}.3.152(3}.78.8440). 

παραυτίκα, ἢ ργΘροβιςο πα! ν, ΦΠ Εν τὰ π. τῆς...ἐπιβουλῆς Ἐπι5.ἢ.6. 
τι 2{π., τῆς ΜΙ 20.494}; τὸ π. τοῦ γενέσθαι οὐρανόν Τάντα. Τγ12.2.} 
(1.30.5 688). ἊΨ 

παραφαίνω, ρ455., δὲ εἰ ἐηιροοά, ΟΥ ΝΑ. ἐρ.51(Μ.37.τοδᾺ), 
παραφαιρέω, (ακό αἴὐανγ; Ρα55., ΟΥΝ γϑ5. ἐπ ξαμι (Μ.46.1680). 
Ἐπαραφανίζω, παῖε ἰο ἀΐξαῤῥέαγ, ἀο αἴσαγν τοῦ, ΤΏατ. ΜΟρΚ. 

(αϊ.4: τίρ.61,30; Μ.66.φοβΑ) ; Ῥᾶ55., τὰ ὑπο. 8,2 (Ν,25.1008); Αδίλρ, 
ἘρΙΡ λαδν.76.2τ(ρ.268.3; Μ.42.5570.. ᾿ 

Ἐπαραφείδομαι, Ξςῥαγό, ϑορῆγ. Η,υ. παρ, (Μ.02.16840). 
παραφέρ-ω, 1. οαγνν αἰθήρ “τοντα [36. ποταμόν] καὶ παρασύροντᾳ 
ΟἸδπι. ἰγιτ τοίρ.62.ς; Μ.8,81324); Ἰά, δοὶ, π(ρ.138.17; Μ.0.701Α); ποῦδ 
δεῖ τὸν πρὸ πάντων ὄντα..-μὴ κτίσμα κατὰ σύγκρισιν νοεῖσθαι τῶν παρ᾽ 
αὐτοῦ παροιαθέντων Τάντη. Τγήη.τ το» 1.10.3288); οἶδά σε κύριον καὶ 

το 
ὴ ο παράφυσις 

παρενεγκόντα πρὸς σὲ ἥλιον καὶ σελήνην ΟΥτ,:.81 κ(Μ.60.7608); 
2. φάναηες, ῥνονποῖς, Ἰᾶ αὐἀον.τ3(1τ.472}); 8. ἡπάμιεδ παρενεγκούσης εἰς 
τὸ πείθεσθαι Οτ.Ὀ:.65:3(0.76); 4. οδ6γ, ῥγέδεη, Ογτιαάον, τδ(τ. 630); 
5. ἐπιγοάμεος ᾳ οπαταοῖον, [υβέ,ταῤοὶ,46.2(Μ.6.3858); 6. σάἀάμεο, ἐδ. 
54.το(4124}; (μτγβ.ἤοηι. 2.2 8 Μ|.(7.36Ὰ); Ογγ, 7ο,6(4.5630). 

Ἐπαραφθαρτικός, οο»γηῤίϊης τὸ τοῦ ϑεοειδοῦς π, Ῥοπ,Ατ.,".1.3 
(Μ...5808). 

παράφϑεγμα, τό, »:5-ἰαἰδιπεμὶ, ἘΡῚΡΗ ἤαον.48.13(0.238.18; Μ.4:. 
8114). ει τς 

παραφθείρ-ω, 1. εὐγργεῥὲ οὐ ἀΐδιον ἐνϊάθθοβ οὐ ταχί, Ἐρίρη απ. 
Ἰτοιίρ.τ21.31; Μ.43.200Ὰ}; Οντ.εῤ,30(Ρ.20.7,10; δ᾽ .ΣΟΘΑ) ; ἰσα αξίταγ, 
οὐγγεῥὲ ῬΕΙΒΟΠ5. ἐπὶ κλοπάς τινας... αὐτὸν παραφθείραντες Ατιαϑῖ.5. 

Ῥ-.6(Μ.80.1το88); τε, τύοτ. β: 32 κακαῖς ““ων ὁμιλίαις Οντ.αὐογ (1. 
1528); Ρᾶ58. ΡίΟρΡΙ., ἐμοίηοργε νόθην τινὰ καὶ παρεφθαρμένην νοσοῦν- 
τες εὐλάβειαν Δ. ἐπειεηΐσεν (5".6704}; 2. ἐγαΉ ΡΥ 55 σὐεὶν τὸ δίκαιον 
Ομτυβ.λοην.30.4 ἐπ 70.(8.2338); Δ ἤσηι.3,4 ἴα Ηεδ.(12.310); οἵἨἉ {88 
ἴαννς οὗ ρυἱεβιβοοά, ἐῤ.8, τ(820); οὗ οπεατίπρ δὲ β8Π16Β “σας.. «ἀγῶνα 
Ἐρίρῃ. αεν.61τ.γ(0.487.18; Μι41.το494). 

Ἐπαραφί-ω, δέ περί δείξα! οὐδέποτε “"οντες ἢ παραμελοῦντες. «τῆς 
συναγωγῆς Οοηδί. ΑΡΡ.2.60.3. 

ἐπαραφλέγοω, 1. διγη, οιη Με. (4.5 1 Ρ.161); 2. Ρᾶ55., καίο 
᾿νε ἐν ταῖς παρατρίψεσι...τοῦ μὲν ἴβο. ἀνέκμου καὶ ξηροῦ] “"ομένου, τοῦ 
δὲ [56. διαβρόχου] παρολισθαίνοντος 1 865.Ν 62. ἀταὶ. 57(Μ.38.028). 

ἐπαραφλυάρημα, τό, ποηδόηδε, τοί οἰαίξνεσηῖ, ΝῚ ἐρῥιχιχι(Μ, 
79.1324}. , 

παράφορος, 1. ἰεᾷ αείγαν, τυγοηρ- πα, τεσά ; ἔτεα. οὗ Πογθεῖοθ, 
ΞΟΡΒ Ηρ. 5ν»η.(}.87.21644}; ἐδ.(31818); 2. ἰεαάἭηρ αϑδίγαν π. δαι- 
μόνων Ταῖΐ ογαί.τ2(Ρ.14.}; Μ.6.8334). 

ἡ παραφοσεύω ("-φωσεύω), (εἰ, Τιαι, 0556) ὁπεαρρ ὈΥ, εἰγομναυαί- 
Ἰαίε παρεφόσευσε τῷ κάστρῳ φυλάττων τὴν ἄνοδον αὐτοῦ 70. 18],εὐγοι. 
18 ρ.φ6ο(Μ.08,6848) ; ἔφυγεν εἰς Κάρρας τὴν πόλιν. καὶ παραφωσεύσαν- 
τες οἱ Πέρσαι ἔλαβον αὐτὸν αἰχμάλωτον Οἤγοη, Ῥαξεῖ.Ρ.214{Μ.92.680Ὰ); 
παρὰ τὸν. -ποταμὸν παραφωσεύει ΤΗρΡμπ.εὔγον.Ρ.28ο(Ν, το, 69 2λ). 

παραφρον-έω, τροδο τυγοησὶν ὑπόστασιν τοῦ κακοῦ “-οὔσιν εἶναι 
Αἴ, ροη!.6(Μ.25.124). 

Ἐπαραφρόνημα, τό, αδενγγαίίοῃ πᾶσα αἴρεσις..«μυστήρια ὀνομάζει 
τὰ π. ΝΠ ΡΡ.τ τ (Μ.79.1330). 

Ἐπαραφυάδιος, ἶλσ αηἡ οβδποοί, αὐἀνεηομς, Βανη.4.5 οἰ πρ 
8.7 :8. 

Ἐπαραφυκισμός, ὁ, γοιξρίη ἴπε δος ἃ5 ἃ ἴογμι οἱ ἀπάτη: παρα- 
φυκισμῶν καὶ ψιμυθισμοῦ καὶ βαφῆς τριχῶν ΟἸεχη. ῥασά.2.το(ρ.210.22; 
Μ.8.5211). ᾿ 
Ἐπαραφύλαγμα, τό, 1. Ξογιοί εν (σονιε0}6) ἰο γμαγά αἀραΐηὶ, ἰο 

δε σμμηηδά ἴσως π. γενόμενος ἐντραπήσεται Β45.6}.287(3.426} ; Μ.32. 
10248); 2. οὐξεγυαηεα, ἰγαάιοη ἐν τῇ πρὸς Κολοσσαεῖς.. «φησὶ...«σκιὰν 
εἶναι τὰ π, ϑοοτ,ἢ,.6.5.22.5(Μ.67.6250). 

παραφυλακή, ἡ, ἴ. ρμαγάϊηρ ἀρατηςὶ τοῦ..«ἄγους τὴν π. ἐποιήσαντο 
ΟΥΝ υβ5.οριεαπ (Μ.4.5.2200) ; 2. αδεπεηεθ βοηι τῶν τοιῶνδε τροφῶν 
α. Ἐπ5.}...1.4(Μ1.20.770}; Βαβ.αδεοί.2.2(2.3266; Μ.31.8884}; 8, οὐ- 
φγυαηεε οἱ Ἰαχγβ, ταΐοθ ὁ κύριος διδάσκει ζωῆς κληρονομίαν εἶναι τὴν 
π. τοῦ νόμου Ἐρὶρῃ.ἤαογ,6διοίρ.ατο.ς; Μ.42.1270); παραφυλακῇ 
ἐνταλμάτων Ἰᾷ θα ρ. β4.2τ(ρ.522.4; Μ.42.8244Ὰ); οὗ ξρβΈν8]95 τῇ τοῦ 
πάσχα...π. Ῥείτ ΑἹ, [ν.(}1.18. 5160); 4. σμαγάίαησηρ, ΟἸοτη. φ ἄ.5.42 
(ρ.188.17; Μιρ, 6480). 

παραφύλαξ, ὁ, τοαγάον, Α΄. ΡΊ1.Α τ2.τ(ρ.252); Τάτ, ϑιπᾷ,ε}}.2.38 
(Μ.00.12228). . 

Ἐπαραφύλαξις, ἡ, οὐξεγυαηεο ἐξουσία... «τοῦ ἀκολουθεῖν καὶ αἱρεῖσθαι 
τὴν τῶν Χριστιανῶν π΄. ἢ θρησκείαν (οῃεί, Δ}. ΕἘπ5.ἢ..6.1το.ς.5(Μ.20, 
8818). 

παραφυλάσσ-ω, 1. σμαγά, ῥγέξέγυε “-“ἔσθωσαν ἄχραντον κοινωνίαν 
{70.76.5 ογηη. (Μ],88. το200) ; δὲ κερὶ ἐπ εοηβηενπεμξ ἐξομολογούμενος 
παραφυλάξεται Β45.6.211 εανι.63(3.3278; Μ.32.8οο 4); 2. σματγά 
ἀραϊηεὶ, αὐοΐάᾷ, ΟἸετα. ῥαεά.τ.3(ρ.95.1ο; Μ.8.260Ὰ); 1514, Ὲ].6}}Ὀ.2.52ττ 
(Μ.78.652}; 3. ἰαξε εαγὲ ἴο τίς..«ἂν τι] παραφυλάξαιτο...μὴ οὐχὶ 
ἀποκλῖναι τὸν ἔσον κίνδυνον; (Ἰ]ετη. ῥαςά.3.Β(ρ.261.29 ; ἀντιπαραφυ- 
λάξαιτο Μ.8.61320); 4. οὔτεγυε ταὴῖθβ ΟΥ̓ Υτ65; ρᾶ85.,. ΕΔ15.},6.10.4 
(ἀόοο; Μ.21.781.Ὰ}; αὉ8., δα οδεάϊομὶ παρεφυλαξάμην καὶ οὐχ ἥμαρτον 
ΤΙ δ. 4.4: 5650 Ὲ8, ἔεδεϊναὶβ σελήνης τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην...π. 

Ἐπ5,}.6.5.23.τ(}2.20.4024}; ϑοοτ.ἰ.6.5.22,.16(Μ.6).6440); οὔλθὴβ πτή- 
σεις...ἀρνίθων παρεφυλάξαντο πρῶτοι Φρύγες (Ἰεγλ.Ξίγ.Υτδ(ρ.48.6; 

Μ.8.)848). 
παραφυσ-άω, ῥίοιο αἴοηρ ἡμεῖς... οἱ νήπιοι τοὺς «-ὥντας εἰς φυσίωσιν 

φυλαξάμενοι τῶν αἱρέσεων ἀνέμους [Ἰεπι,βασά, τ (ρ, τοι; Μ.8, 
2600). 

παράφυσις, ἡ, οὔ εἠοοῖ, ἢ. τὰς π. τῶν ἁμαρτιῶν ἐπικόπτειν (6 ΠῚ. 
51γ.2.τϑ(ρ.τός.8; Μ.8.10378). 



παραφύω 

παραφύω, Ἰηΐταηξβ., ἦσῦε εοοη παΐμγε τοί, Οντοιμε. τα(εἷ. 
1764). 

παραφων-έω, 1. εἰ, ἱποίνεῖ τὰ δι᾽ ὧν ἔσται τῷ νυμφέῳ ϑυμηρευστάτη 
““οὐσὶν αὐτῇ ὕνΥ, Ῥ-. 44:ττ(Μ,ὅο. Ἰοάχ0)} ἰά αδον. κ(1.1444}}; 1.6 
(2044); 2. αεεἰαΐρε ἐπιψηφίζονται λαοὶ τὸ ὡς εἶεν ἄξιοι' “"οὔντες ἐδιατ 
(4098) ; 3. ΠΕ ΟΡ ΡΔΉΥ ταυβὶςβ}}ν, 14.Ος, τοί. 418). 

᾿ς Ἐπᾳαραφωσεύω, ν. ἐπαραφοσεύω. ᾿ - 
ππαραφώτισμα, τό, -- παραβάπτισμα," 

ἘΡΙΡΕΤυτ.».(ρ.82.3; Ἢ .2.1390}). 
ὦ Βηχαραχάραγμα, τό, ζαἰ56 εοΐν, ΟἸδπλ δὲν, 6. τοί ρ.472.11: ἘΡΘΊΡΙΒΝΣ 
1δ.7.το(ρ.64.18; 5258}; ΜαοΙςγΡριρ.2.2(Ρ.17.19; Μ.18.490); ἥρ. .“ οὗ 
1156 ἀοσίτίηδ, Ὄβεγϑ. ἰονι.1.2 τ. Τίνι (ττ, στο) Οζ. 5. παραποίησις ; 
οἱ τα βίου ῥταοτιοε πονηρόν τι κόμμα θρησκεύματος καὶ π. ἁγιστείας, 
ὥσπερ νομίσματος ὅποι ῥγουϊά. τ τϑίρ,τοβ.2ο; Μ,66.12574}. 

παραχαράκτης, ὁ, αϊδιβόν, ἐομη εν [δΉ} 8 οἱ τῆς ἀληθείας π. ΟΥ. 
βεἰ ἴῃ ᾿ς. 64:7(}}.12,14020) ; Β65.6}.214.53(3.322. ; Μ.32.7888}; ΙΔ ἐν. 
2.2(1.138Β ; Μ.29.200); ΤὨΡὮΥ], ἐχε, οηπ.δ(ρ.226.26; Μ.113. .9364); τοί. 
ΟΠ ιβδη ἀοοίπε παραχαράκται. τῆς ἀποστολικῆς. «πίστεως 6Οτ. 
Νυβ5.4}ο1}.34(Ν1.45.1101Ἀ); παρέστωσαν ἐκ πάσης αἱρέσεως, οἱ τῆς 
θεότητος π. Τιτα, Αὐτόν, (}.86,2640); τεῦ, τοχῖ οὗ βοσίρζατς, Απᾶτ, 
(8ε5..42ος.γ72(Μ.1τοῦό.4520). 
Ἐπαραχάραξις, ἡ, 1. [εἰ εαϊοη, ἐονΡ ριον; οἱ τεχι, ἘΡΊΡἢ παν, 

42.1τ{ρ.124.3; Μ.41.7250); 2. ῥεγυεγείοη ἀπάτην... «ἐπὶ παραχαράξει 
τῆς ἀληθείας ῬΑ}1ν ΟΠ ν ες. Α(Ρ.24.0; Μ.47.16)- 

παραχειμάζ-ω, γαρο {πὸ ἃ Ξίογηι φόβου “τοντος ΟΥΥ.15.4.4(2.6608). 
"παραχειμέριος, εὐἰά, είογεν, Αραῖῃυν. ἢ πτά(ρ.το). 
“παραχορεύω, γμΉ αἰοηρ δεφίάε, ΤΗατ οι, ἐγ. (Μ.86.2218}. 
παραχορηγέω, φΡΡίγ, θυ, ΝΥες, υ ἤαον(Ὸ. 316. τα; Μ.46. φό5Α4). 
παραχραίν-ω, ἀοβίς ἅγιον... εἶπε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δηλοῦσα ὅτι οὐδὲν 

“Μεταῖὶ εἰς γυναῖκα συλλαμβανόμενος ὁ τῶν ἁπάντων δημιουργός ΤῊ, 
Βοβῖ. ἂρ.εαΐ. 1 ιοιχτάρίρ. 15,5) ἴον ἅγιον γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ οὐ 
Χραίνεται, ὁ συλλαμβανόμενος σωτὴρ ἐν ἐμοί Ιᾷ, ἐν .1,εἰπτάρίρ τάς, ν.]. 
καὶ οὐδὲν “υεται). 

παραχρ-άομαι, ἱ. εεἴξ56 χρώμενοι... «ἀλλὰ μὴ “-“ὦμενοι (σηϑὶ, ΑΡῥ. 
2.25.3; Ὀῃγνβ.ἤοη.0.3 ἸΏ δ( ογ. (το. οΙὉ); Α31. Ατηρ, (δῇ, 40.165) 
ΟΙζ. 5. ἀντινομοθετέω; 2. αδιι56 τὰ Π65ῃ μήποτε... -παραχρήσῃ αὐτῇ 
ἐν μιασμῷ τινε Ηδτγη. 19}.5.7,2; Μοῖμ σν}».3.13(0.43.5; Μ.1β.84Α); 
650. οὗ ΝΙΟΟΪδιῖδη5 οὗ φάσκοντες ἑαυτοὺς Νικολάῳ ἕπεσθαι, ἀπομνὴη- 
μόνευμά τι τἀνδρὸς φέροντες ἐκ παρατροπῆς τὸ δεῖν π. τῇ σαρκί 
ΟἸ ἐμ. 7.2.2ο(ρ.177.4; Μ.8.τοῦΒ); 1.3.4(0.207.23; 11208)};} ἐκπορ- 
νεύειν καὶ --ἄσθαι τῇ σαρκὶ ἐδίδασκον (ὐηοί Αρῥ.6.1το.3; 8. ῥεγυεγὶ 
᾿Ιουδαῖοι.. «τὰς υὐλ ραυμο τι ««ἠγνόησαν...καὶ παρεχρήσαντο Π51.ταρῤοΐ. 
40.5(Μ.6.4ο1.}; 4. γτοῆδχ., δου δμΐσῖάδ, 7ο. Μα). εἤγομ.β Ὁ. 2τοίΝ. 

91.3288). 
"παραχρηματίζω, φῖυε ζαϊξε γευεϊ μὲν ἰο, Ἐωε: τίρ. 333)" 
παράχρησις, ἡ, αὐωδε, γιΐδιι56, οἵ Δ ου 165 ὁ κατὰ παράχρησιν τῶν 

κατὰ φύσιν δυνάμεων τρόπος ΜΑχιορβιδε. Μ,01.248); ἡ κατὰ διάνοιαν 
κακία, ἡ π. ἐστι τῶν νοημάτων ΤΏΔ]. ἐπί... 30(Μ|.01.14520}; ἃ8 ΤηοΙ 
Ἑφοπαϊοὴ οὔτε χρυσός, οὔτε κτήματα παρέχουσι τὴν βλάβην, ἀλλὰ... 
ἡ ἐμπαθὴς αὐτῶν π. ίατς. Εγ οῤηδε.8, (ἢ. 6: ττο Ὰ}); ἔστιν...«ἡ κακία 
ἡ τῶν φυσικῶν δυνάμεων π. [0..Λαη.τ τ4(Μ|.0 4.1 5170); οἔ, [ο.Ὁ), 
οῤίγιπεᾳ, Μ.05.88}}} ; οὗ 6ν1] ΟΥ ΟΌΒΟΘΠΘ Ργδοίοα8 π᾿ ... τοῦ. σώματος 
ἘΡΙΡἢ.λαεν.64.2(Ρ.404.6; Μ,41.10724); γαστριμαργικὰς π. γτ, ἤοηι, 
ἀϊυ.τα(53.405Ὲ}; οὗ νευῦα] Ἀθι86 ῥημάτων οὐ καθαρῶν παραχρήσει 
Ῥῃπορί. ἡ.4.6,2(Ν}.65.53235}. 

Ἐπαραχωνεύ-ω, ἰγαη5., η1εἰξ ομὶ οὗ ὁπαβε προσβαλεῖν τῷ στερεώ- 

δε σηιαϊοαὶ δαῤῥίδηη, 

ματι, ἢ “-σαι αὐτοῦ τι, οὐχ οἷοί τε [50. ὃ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη] καθεστή- 
κασιν δες. Να 2. ἀ1α] τοκξ(}.38.072). 

παραχωρ-έω, ἢ. παῖε τᾶν ἔρον, τηθῖ., οἵ βίαι αὐτῷ “-εῖν τῆς 
ὑπεροχῆς ΟΥ.70.22.22(1π4: Ρ.46ς.26; Μ.14.8058); 2, ομεῖὶ, Οταρ, 
ἀϊαϊ,(ιν.Ζας0}.}4. 5 (Δ ..Ρ1,.77.4228); 3. ἰσαῦθ τη ἐἰαῦρα οἵ, γεορῖρη ἴο, 
αϑδεῖρη ἴο πάντα...τὰ νοήματα τῷ ὑπὲρ ἡμᾶς --“ήσωμεν ὅγε. 7σ.το.2(4. 
οἹ70); (61, ν ,Ὺ.6.2.το.τό(Μ.8ς.127}}}}; 4. γοἰά τὰ νῶτα...---σαντες 
Βιιβ. ἐζόορλ. [ν.3(0Ρ.8.τὸ; Μ,24.6128); 5. ξογρο οτθᾶϊ! τὰ πρωτεῖα τοῦ 
πάθους “-ὧν 80. ᾿Ισαάκ] τῷ λόγῳ...μὴ σφαγείς ΟἸοτ, βαφά, τ, (Ρ.104. 
2; Μ.8, 2718); ; “"σας τὰ πρωτεῖα Οτ.(εἰς.4.οο(ρ.362.}; Μ.1ττ.ττ68.); 
“"εἶν πρωτείων 4 ηαγί. ταίρ. τοιτο; Μ.11.5844); 6. δ ἡμζονγίον βόμ- 
βος.. οὐδεμιᾷ »"ὧν μουσικῇ ϑνῃηε8, 6Ρ.141(Μ.66.15450)}; 7. ἀευοίε, 

ἀράϊεαϊσ οτιο᾽5 [{{6, ῬᾺ]]. ἢ. Ταῖς. 42(ρ.03.3; Μ.34.1τοοῦ). 
παραχώρησις, ἡ, ἴ. εεδ5είοη; οἵ Ἰατιὰ, ζὮσγϑβ, ποηι.34.2 τι σεη. (4, 

4428); 2. γερηϊδοίοη; οἵ. ἀεθιβ, Τὸ. ΜοςοΝ ἐῬΥαί. πόνον 87.30768); 
3. ῥεγ»Ἐ 5510} οὐχ ὅσον αὐτῷ δοκεῖ ἐκπειράζει [5.. ἡ τῆς παιδείας 
ῥάβδος]...ἀλλ᾽ ὅσον δὴ τὸ δεσποτικὸν ἐπιτρέψει νεῦμα διὰ τῆς π. Μᾶς. 
Αδρ.»αϊγ(Μ.34.8690)) ; 154 «ον. 76(Ρ.96.4); ἡ παιδευτικὴ π. οὐδαμῶς 
τοῦ θείου φωτὸς τὴν ψυχὴν ἀποστερεῖ 1δ.86(ρ.118.8); ἡ παιδευτικὴ π. 
φέρει..«λύπην πολλήν 1}.87(}.120.2); ἐδιοοί᾿.146.17); παραχωρήσεως 

ΤΟ29 παρεδρευτής 

θεοῦ γινομένης, καὶ ἰσχύουσι [56. ἀδπι 8], καὶ μετοβάλλυρενι 10; ̓ . 

1.0.2.4(Μ1.94.87}4}. 
παραψελλίζω, «ῤεακ Παϊιίρῖν, Μας. ̓Μρυ, αροεν.3. 430. 150.13).Ψ 
παραψηφίζω, τοι6 α"ηπ155 οὐ. ταὐτὸν σημαίνει...τὸ . ψηφίσαι καὶ 

παραψηφίσαι Οτ. [7.15 ἴπ ΜιτιδΒί.(ρ.22.30). 
Ἐπαραψιθυρισμός, ὁ, ἀεεεϊμμιὲ τὐτοῤενίηρ, ἘΡΙΡΗ ἧαον αθ. δίρ.200. 

16; Μ.41τ.3610). 
[οἹπαρδαλαῖοο, -- αἀρδύλεϊηε, ἱεοραγά- πε, Τίρη. Απί. (δῶ, πίϑ. 

28.1τοτ178); (δομτ. Βυριεεοροηὶ (Μ.86.10770). 
παρεατέον, σηέ Ἠμ5ὶ ῥᾷᾳ55 οὐεῦ, ἰθαῦς μηδ οηφα, (οτιβῖ,ρ.1υ115, 

9.(.2.235(Ρ.56.10; Μ.20.10128). 
παρεάω, 1. ῥαες οὐεν, ἰδαῦέ ἐπάτει ςσά, Ὠίαϊ, ΤΊ». οἱ Αἀφιοΐ ο8 τὸ; 

, ἦδιχοδ τὸ; Ομγγβιλοηι,29.1 ἐπ τον (το. 2608); ἡστερεπί. τὰν (Μ.86. 
6320); 2. ο: ἰπῆη. »ν αἰΐϊοιυ, ΤΟτερεητς,ίο. Ποηι ο(},86.6148); 8 
δὸ ἰεῇξ οὐ αἰϊοιυεά ἴο γεγηαΐν!, ἰδ. 54(6008). 

παρεγγίζω, ἀῤῥγοαεῖ; τὸ σάββατον παρέγγισεν εαἱ. 6.01 τ](ρ.200. 
41. 

παρέγγραπτος, 1. ἐγγερμίαγίν ῥμὶ οη τοὶ, ἘΈαβι.1.α5.14{Ρ.38.9); 
τῶν νόθων καὶ π. ἱερέων στ. Νὰ :.ογ.21.ο( 1.35, 1 0800); παρέγγραπτον, 
τῶν θείων ἀμύητον Ἐλιη.ΔΡ.ΟτΝ γ95. ἔμ τ Ρ.44.20; Μ.45.2720); 
2. αἀάεοά τὸ [δὶ οἵ σοάβ καθάπερ οὖς Ἕλληνες π. εἰσάγουσιν ΟΥΝαΖ.ἐῤ. 
τοτ(Μ.327. 1808); 14,0γ.20.χϑίρ.τοΙ.8; Μ.326.078); 3. μγηζαϊνὶν εἰἰδα οἴει 
ποθὲν π. ταῦτά σοι κομέξεσθαι τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν παρατιθέμενα ; (Ἰ6πι. ῥγοί, 
2(Ρ.20.2; πόθεν παραγέγραπταί σοι ΝΜ. 8, 1178); 4. Ἱπιενροϊαίεά, ἵη:- 

»ογιεά (α ῬΟΟΚΞΒ) πολλαὶ. ..τελέθουσι π. κακότητες Οὐ. Ναζιεανη1.1.1. 
12.7(Μ.327.4724}; βιβλίδια, καὶ λογίδρια, καὶ θεομάχα καὶ π. δόγματα 
ΒΟΡΒγ. Ηρ. γη.(Μ.87.31808); 5. ἐρηρίομς ὑποβολιμαίων καὶ π. 
Θνηεβ. αςίγοϊαδ. ,(Ρ.156.16; Μ.66.15818). 

παρεγγράφ-ω, 1. Τη!εγροίαίε τὰ μὲν ξξαίροι τῶν θείων λογίων, τὰ δὲ 
παρεγγράφοι Βα5. μ5.2.8(1.2446; Μ.20.5888); Ρ8455. ΡΊΟΡΙ., οὗ ψ.}1- 
ἴπρ8, ΘΡΗΡίΟΙΣ, 10. ΐριας, τ 25(Μ.94.1257Ὰ); 2. ραϊπὶ ἐπ αἰ εγθην 
πόσα ἐξαλείφουσι, πόσα “-ουσιν δ τυ. πον. 30. 5 τ Μι. (. 45ςΑ}, 

παρεγγυ-άω, 1, εομηπεμα θεοδώρητον εἶναι τὸ τῆς παρθενίας 
ἐπιτήδευμα “ᾷ ΜΕ ἐγηηΡ.2.π4{0.44.2} Μ.18.840); 2. γεεσημεμά 
εἰρήνην ἡμῖν π. Εῤο. Γι σά Ρ. Ἐο.}.6.5.2.70Μ. 20.4368); Ἰ]ογη, ῥαφά,τοὰ 
(Ρ.90.26: Μ.8.2490) ; Οντ,ἄδας.4(3.3570) 3. ρῖυς α τοντημανά, ΟΥ̓ΔΘΡ 
ἐνίοις..«τῶν ..«ἀγγέλων... καλῶς ἄρχειν παρηγγύησε Ῥαρίδ5 77.4.; περὶ 
ἐσθῆτος «“-ἃ ΟἸεπι. ῥαφά.2.το(ρ.218.26 : Μ.8. 5208}; Με ιογρηριτιχ(ρ.7. 
τς; Μ.1:8.374}; ἀποστολικὴ “ἃ φωνή"...οὐ πάντα συμφέρει ΑἸΉ, »εηΐ. 
4(Μ.25.124}; καϑὼς ὃ νόμος “-ᾧ ΟΥιΝγοδ Μος5.(Μ.44.4ο80) ; μὴ... 
βλέπειν ὁ λόγος “ ἰὰ ον ἄορ. τοῦ.20; Ν.44.ττ84Ὰ); ταῦτα “ἃ 
Ομ γυβ λοι. 1ο.1 ἐμ α Τίρν (τι. 5008) ; ὅσα Τιμοθέῳ «-... Παῦλος γτ. 
αὐογ. (τ. 68.) ; ἵπποις χρήσασθαι τοὺς ἐπισκόπους “-ἥσας ΤΠαϊ.}.6. 
1.2.2(3.754); 4. εἰρηῖν ὃ Παῦλος «-ᾧ, ὅτι...ὁ κύριος...«καταβήσεται 
Μειδ συ. 6. 4(ρ.69.5; Μ.18.1208); ἡμῶν ἐν τοῖς πρωτοπλάστοις 
διαγωγὴν ““ Ἰάᾶ.γε5.2.τ(ρ.220.14; Μ.18,207Ὰ); ΤΘΓΠΑ], Ὁ ίαο, ςε. 
Ῥσός.(Μ.8ς,632.). 

Ἐπαρεγκεντρίζω, »γα}! ἰπῖο νόθως ἐκ τῆς ἀγριελαίας παρεγκεντρι- 
σθέντων εἰς τὴν καλλιέλαιον ΜαχΧ.ερ.13(Ν,01.5128). 

παρέγκλισις, ἡ, τμδοίάσηεο, ῬΉΠΟΚΣ, ἦ,6.12.το( .6ς. 620 Ὰ}; μαπος, 
τησῖ,, οὗ ἃ γουθυύβίοη ἴο 8Π θυ ΠΟΥ τὴς άζακα τὸ πρῶτον ἐκαλεῖτο 
Καισάρεια...τοῦ χρόνου δὲ πορευομένου, κατὰ παρέγκλισιν ἤδη Μάξακα 
προσωνόμασται 19.0.τ2(5774). 

Ἐπαρεγκοπή, ἦ, σε Ἰ0Ή ὡρῶν τε καὶ ἡμερῶν... 
ἀνακυκλήσεσι ΟὈγτιαάον.6(1.2058). 

παρεγκόπτ-ω, 1. οὐΞίγιιεὶ π. τι τῶν κατὰ θεὸν πραγμότων ὮγΥν5. 
ἤονη.21.8 ἐμὶ 7ο.(8.1228)}; 2. οὐ εῴονὶ πὰ ἱπγρὶ ἀδιάδ τῇ τοῦ βίου 
φαιδρότητι “τοντες ἐπὶ τὸ ῥάθυμον καίτοι ζέοντα τὸν θυμόν Ογτ. «4». 
6τ(3.3188). 

Ἐπαρεγκρανίς, ἡ, εὐγεδεἰϊνη, Νεῖπιεβ.μαὶ πον τ(Μ.40. (6644). 
Ἐπαρεγχάραγμα, τό, εὐγγεῤίίοη, ἀεδασονμθηί, 10.) ἤπαριτί(Μ. 

94.12338). 
Ἐπαρεγχαράσσ-ω, εἰρη τῆς ὑμετέρας διαβολῆς, ἐν ἦ πως τὰς 

θεοσημείας τοῦ δεοπότον ὡς οὐδὲν ἔχειν δι᾽ οἰκείας ἀποδείξεως “-εἰν 
Τ,δοπί. ΗΝ εςὶ, τ τοί .86.14718). 

Ἐπαρεγχείρημα, τό, {ες οἰϊδηερδί τὰ Ἡρείου παίγνια, καὶ τὰ 
Εὐνομίου π. Αϑι ΑἸ ἤονι.8(Μ.40.2818). 

παρεγχείρησις, ἦ, 1. ἐριῤῥοστίίοη δυσβάστακτα φορτία... αὑτοῖς διὰ 
τῆς ἀνθρωπίνης π. ἐπαναθεμένους ΓἸΘΙη.εἐγ.6.6(ρ.453.25; Μ.0,265Α); 
2. ἴῃ υριχηθηΐ, αοϑαμὶ!, αἰαεὰ τὰ... ὑπὸ τῶν μακαρίων ἀποστόλων... 
παραδιδόμενα. ..«σοφίζονται δι᾿ ἑτέρων π. 1δ.7.τ6(0.73.7} 5444}; μηδένα 
τόπον διδοῦσι παρεγχειρήσεως τοῖς ἐναντίοις ΟΥ̓ 46(0.42.28; ΜΙ, 
629λ). 

Ἐπαρεδρευτής, ὁ, σεσίάπμοιυς ῥεγοοη, ἤδῆος ἀευοίεθ δαιμόνων δὲ 
μαθητά [5ς. Τυ]1 4}, δαιμόνων δὲ πι 1, ΔῊ105 40.5.0 0τ.}.2.3.2, 4:(Μ. 
67.4458); Μᾶτο, ΕΥ Οβιδο (Μ.ός.τος38). 

. Ῥᾶ85., 

παρεγκοπαῖ; καὶ 



παρεδρεύω 

παρεδρεύ-ω, 1. ρα: ἀεί ἀμομοῖν αἴ τθοντας 50. ᾿Ιουδαίους].-- 
ἄστροις καὶ σελήνῃ ΓΗΟΡΉ.4.5; 2. Ἰηβεγα ἴθ ὁ ἁψάμενος ὀστέων 
μάρτυρος, λαμβάνει τινὰ μετουσίαν ἁγιασμοῦ ἐκ τῆς τῷ σώματι “υοὐσης 
χάριτος 1Βα5. ποεῖ Ῥοιατδ(ι. 375; Μ.30.1120); 3. ε1: δέδτάσ οοἴῆῃ 
οὗ ἃ βϑδἴηϊ ἴῃ ογᾶεξσ ἴο οδίβιῃ μρα]ηρ, Θαπ)γορἧ!4.5(ρ.273.2). 

παρεδρήσσω, “1: ὃν, Νοπῃ.}αγ, 6.16: κ(Μ.43.87}0). 
Ἀπαρεδρία, ἡ, ῤγέδεηεε, αἰοπάπηοο οἵ ἔτι παν βρίτις, Πομι, ἰ θη, 

2.30. Ν 
πάρεδρος, ὅ, οπὸ τοῖο εἱΐδ ὃν; 1. 6βρ. ἴῃ 5εῆβε οἵ ξεγυαηπὶ: ἃ. ἀ5565- 

507, αὐγηδιγαίον ὡς θεοῦ οἰκονόμοι καὶ π. καὶ ὑπηρέται ΤἸρτι. Ῥοῖγε. 
6.1; ἔφορον..-παρεκάλει 80. ὁ Χριστός] τὸν πατέρα καὶ π., ὡς ἂν 
δεξιὸν ἀλείπτην, αὐτῷ συμπαρεῖναι Ευι5.4.6.το.ϑ(ρ.484.22; Μ.20.780Α); 
οἱονεὶ π. σεαυτῷ τὴν ἐντολὴν ποιησάμενος, δεῖξον τὸ μισοπόνηρον Β85. 
μοηῖ.τ2.το(Ζιτοῦς ; Νῖ.31.4088); ὙΠΑῚ .ερ.72 ἱ.(4.1122); Ὁ. ἀϑεϊείαμὶ 
ϑρῖγίϊ, ψαμεϊίταν, βιὰ ἴοὸ Ὧδ εἰορίογεᾶ ὈΥ͂ πιδρίοιδῃβ ἀλλὰ καὶ π. 
τοὺς λεγομένους ἀσκοῦσιν [1.6, [0] οὐνεῖ5 οὗ βίπηοη ΜΑρΊΙ5] ἴταπ,ἠαον. 
1.23.3 8Ρ.ΗἸΡρΡ.ἤαεν.6.2ο(Ν.χ6.32264); αιιοὴρ Οασροοσγδίίδηϑ, ἴδ.:. 
25.2 80. Β!Πρρ.ἠαεν.1.22(3130Ὰ); ἃ5 84}, εἰκὸς δὲ αὐτὸν 56. Ματοιι5] 
καὶ δαίμονά τινα π. ἔχειν, δι᾿ οὗ αὐτός τε προφητεύειν δοκεῖ, καὶ ὅσας 
ἀξίας ἡγεῦται μετόχους τῆς χάριτος αὐτοῦ, προφητεύειν ποιεῖ 1.1.13.2 
(Μ,7.5818); σεμνυνόμενοι [86. Γνωστικοί],..π. τισὶ δαίμοσιν Ἐπ|5.ἢ.6. 
4.7.0(}1.20.3118); οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ π. δαίμονας ἑαυτοῖς ἐπισπῶνται 
[30.- (γροοχβεδῃ8] ἘΡΙΡὮ, ἤκόγ.21.3(0.203.16; Μ.41.3650)); {δε Ὶτ 
αχίβίθποδ 85 διρυσζηθηΐ ΤῸΤ ΒΌΣΥΙΝΑΙ αἴθ ἀδαῖῃ, Τυβῖ. ταῤοὶ.τ8. 
(Μ.6.356.}); 2. οὗ οὔ σου ίηρ ἃ ΡΙδος οὗ βοποῦγ ὦ πάρεδρε θεοῦ 
[1.6, Βορῇ 4] στρ ἤσεν.1.13.6(}}.7.5804}; τῶν τοῦ θεοῦ παρέδρων ὁ 
ἀποστάτης ΤΙ ]οΙ.ΑἹ. ἤ»ἵῃ 7οδ(Ρ.202.5); οἱ θεῖοι μάρτυρες... «οἱ νῦν τοῦ 
Χριστοῦ τι. καὶ τῆς βασιλείας κοινωνοί ἰἅ.Ὁ}0.Ἐλπ|5.}.6.6.42.5(}}.2ο0.61.38); 
οὗ ΒΝΥ χαῖρε, πάρεδ[ρε τοῦ ὑψίστου] δίγασδομὴς Οείγακα ὅορ (εα. 

Ῥ, Ψίογθοῖκ, Βετ] 1023). 
Ἐπαρεζευγμένως, ἡ ρίϊετιν, Οντ.]ς.5.6(2.0138), 
παρειά, ἡ, μἷατ,, εἰ Δοιυ ἰδιοΥς ἥρπαξεν.. τὰς π. τοῦ πώγωνος αὐτοῦ 

Τιάδν.Α ττίρ.80.13). 
Ἐπαρείθεα, ὡς παρείθεα τῆς τῶν ἀοράτων τ Ν γ85.»1Ων1.2.2(5 1.46. 

Ἴ64Α, ΕΥΤΟΥ ἴογ ὡσπερεὶ θεατής). 
παρεικάζ-ω, 1. ἐογῥανε, ς. μετά, τ ΜΡ ἀταϊ ({γ.Ζ6 0}.).21(Μ. 

ΡΙ,.77.2148);2. ἡΧἩΛ7ηᾺΣ᾽ᾶὰᾶαξὸ πε, ἘΡΙΡᾺ μαεν. 65. ο(ρ.13.0; Μ.42.280}; »ιαϊκα 
ἦπὶ δὲ ἥρπασε οΓ ὁ νοῦς ὁ ἐν ἀνθρώπῳ, ὁ ' κατ᾽ εἰκόνα᾽ τοῦ θεοῦ καὶ καθ᾽ 
ὁμοίωσιν᾽ διὰ τοῦτο γεγενῆσθαι λεγόμενος, τῇ κατὰ καρδίαν φρονήσει 
τῷ θείῳ «-όμενος λόγῳ (Ἰοιη. ρὲ. τοίρ.71.20; Μ.8.2134}. 

Ἐπαρεικασμός, ὁ, ΟΡ ΑΥΊΞΟΗ τὸ..«κατὰ χάριν δωρούμενον οὐκέτι 
ἐν π. τῆς προλαβούσης ἀσθενείας μετρεῖται πςιΑερσ,λον.31.7(}}1.24. 

1530); ἐδ. (7564). | 
Ἐπαρεικαστέον, 056 ηππε5 σογέραγε, Ογτιαάογο(,2 080); 14.0ς,53(3. 

580); 14. ς5.4714(ΜΠ.69.τοότα). 
πάρειμι, (εἶμι 1δ0); Ἐ. ΞΏΡαδς θεῖος λόγος..«πᾶσαν ἔννοιαν παριὼν 

ἀνθρωπίνην τ γε. βεχ, τ2(Μ.44.164); 2. γεν ἐπγοιμρῆ, γϑοιίθ ὕμνον 
εἰς τὸν Διόνυσον παρήει 302.}..6.6,25.0(Μ.67.13608). 

παρεισάγ-ομαι, γοάμεε ἑτέρους προφήτας “τονται 70.}).Π|667.48 
(Μ.04.768.). 

παρεισαγωγή,; ἡ, ΣηἰγοάμοίοῃΣ ὃ κατὰ Μωῦσέα νόμος καὶ ἡ π. τοῦ 
κρείττονος {Β45.15.2δ(ι4οοᾺ ; Μ.30.1608). 

ππαρεισακούω, γεΐι56 α πεαγίμρ ἰο, ἴσπονε, Οὐ Μὰρ ἀταϊ, ((τ.Ζ40}}.) 
4.τ.ῷ},}}..77.2 550}. 

Ἐπαρεισακτέον, 976 ηιδί ἱπίγοάμεο, ἘΠα5.4.6.4.1(0.153.33; Μ.22. 
2560). 

. παρείσακτος, Ε, πονεῖ ξένον.. καὶ π. ΟΥ.ΝΑ2Ζ.ογ.531.2τ(0.171.2 : Ν,. 
36.1560); 2. ὀγομρ) τῇ δι γερ τοῖν; οἵ Τοπιθη διηοὴρ οοσίϑιῃ 
ΒοΙϑυδεὶς ταθηϊ8, [0.Πιμαθγιτοοί 1.94.7618). 

παρεισβάλλεω, 1. ἱπίγοάμος ἀραϊπδί ἐχρεσίϑτοι τιμὰς ἠλπίσα- 
μεν, καὶ ἀτιμίας -“εἰς ; 1885.(0η5|.22.4(2.572}; Μ.31.14088); αἱ τῆς 
Ιαβὲ πιοτηεπί, ΕΡΊρἢ.ἤαον.30.2(ρ.74.ττ; Μ.41τ.6604); 2. ταΐταη.; 
οεσων ἐμεξάοηίαϊν, ὃν ἐβαηεε παρεισβέβληκε μεταξὺ λόγος ἕτερος ΟνΥ. 

ἰς.4.3(2.6358); παρεισβαλούσης μνήμης ἰὰ.Ζαεῖ.66{(3.745}; παρεμβ- 
ΑὩΡοτ); ἐἱἦρ τη ὐρηοοεά παρεισβέβληκε μὲν γὰρ ἀπειθησάντων 
αὐτῶν ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία 1ἃ.1ς.4.4(6770). ΕΝ 

Ἐπαρείσβασις, ἡ, ἐπίγαηεθ, δερτημτηρ οἵ ἃ. Ῥετοα, Μακχ.ἐρηιῥη.2 
(Μ.19.1221Ὰ}; 2δ.τϑδ(12360). ᾿ 

Ἀ παρείσδοσις, ἡ, ἐν ἀποφράττει τὴν ἀκοὴν.--ὡς μηδεμίαν τὰς ..-. 
παραινέσεις εὑρεῖν π. ΝΙ], ἐχόγοιτοί Μ.70.7206, ΡΕΤΏ. ἔοσ -δυσιν), 

Ἐπαρεισδρομή, ἡ, Ξ“ἰφαἰ ἣν θμῖγν, Ογτσάογ.(1.54}). 
. παρείσδυσις, ἡ, 1. ἐΠρῥίηρ ἴῃ; οὗ ἃ Ξβετροπί, Ῥτος,Ό. 705.6:26(Μ, 
87.ΣΟΙ68); ἢρ'., οἱ Π ον], Βανη.2.το; (ῃχγϑ λον. ὅδ. 5 ἴῃ. Μ|.(η.6770}; 
ἃ, λονη.7.2 τῷ 70.(8,470); ὃ νομοθέτης ἀποκλείων τῆς ἡδονῆς τὴν π.» 
τὴν κεφαλὴν τοῦ ὄφεως τηρεῖν ἐκέλευσεν. ΝῚ ἐχεγε.30(Μ.10.7680) ; οὗ 
ΕΝῚ] βριἴ5, (] 6μλ. οἐγ.2.2ο(ρ.175.16; Μ.8.ττόοὶ); οἵ ἀρϑίζασί ἐν], 14, 

1030 παρεκδρομή 

Ραφᾶ.τιϑίρ,130.33; Μ.8.3338) οἱ Παιτηβα] ραββίοπβ, ΝῊ Μαρ» 2 2(Μ, 
η0.007Β) 2- τηογα] ἰαρσό, ὈΠτγϑ.εοηρηΐῃ Οαἰ.5:τ(το.7148). 

παρεισέρχ-ομαι, 1. δ»: 1: εἰς τὴν βασιλείαν παρέλθοιεν τῶν 

οὐρανῶν ΓἸετα.}αφά.2.3(ρ.18ο.20; Μ.8.4378); Οἴγομ, Ραρολ. 3 Α(Μ. 
92.1οοοΟ) ; οὗ ποιίοηϑ, δἀοαίίομ, εἴς, ““εται ἡ ἀναισχυντία Τ᾽ {π4, 
τ6.2; Γ[δπι.βίγ.᾿.2(ρ.14.6; Μ,8.7008); 1Ὁ.3.2(0.1ο8,31; ττο80) ; ὅσους 
εννἡ συγγνώμη “-εται 1.2.2ο(ρ.180.9; τοῦ80); 2. φονιθ τι αὐυδη 
ἰοιεῖν σκότος οὐ δεδημιούργηται μέν, “"εται δέ Τα Βορί α:.2. 

τοί Μ.18.11730). 
παρεισκρίν-ω, 1. ρ835., Οἱ Ἔν ΘὨ 5 ΟΣ {{τη6, δέ ἀἰε ἐμισμϊςἠοά, ΟΥΥ. 

αἄον.τοί(τ.357Ε}; Δ. σίαρι σον. (1. 2ο10};2. ἐπίενβοίαίε, ἐπίγοάμοε τι... 
ὑδαρεστέρων ἐννοιῶν “ὐοντες ἰ4.15.1.1(2.250); τὸ τῆς δόσεως ὄνομα 
“νεται 4 μοὶ. 28(0.41.9; π᾿ το); ἕνα μὴ τομῆς φαντασία “ται διὰ 
τὸ λέγειν τὸ “σύν᾽ Ἰά.6}.4{0.28.4.; 5᾽.248) ; ἕνα μὴ τομὴ.»«τῷ μνστηρίῳ 
τῆς ἐνανθρωπήσεως «-ηταῖ ΜΑΧ.ορ Υ2(Μ.01.4730); 8. οὗ αἰ, σῆοῖῦ 
ἩΡ, δὲ τη φά διὰ τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης ““εται ΟΥΥ, 70.10.2(4. 
8770). 

παρεισκυκλέω, ὀγίηρ ἠογιυατά, τοῖν Ἡ}Ρ εἰς μέσον αὐτῶν παρεισ- 
κυκλήσωμεν τὰς κατὰ τῆς ἀληθείας ἐπινοίας Τ,δοπῖ. ΒΝ ἐδ εἰ Επμὶ.3 
Ρτοοῃ (ΜΝ .86.1360}). 

Ἐπαρεισπηδ-άω, ἀατὶ ἴῃ, οἱ 5ἷπ ὡς μέλισσα «-“ᾧ ἘΡΠγ.3.212Α. 
ἐπαρειστρέχ-ω, δη|6} ἴῃ αὐάτίοη, ἱπίεγυεμε τὴν οὐκ ἐν καιρῷ 

γνουσαν σιγήν Οντιαάογ.τ(1.31Ὲ}; 1δ.12(4600); 14. {}65.6(55.464). 
παρεισφέρ-ω, 1. ὑνίηρ ἴῃ δερίάε, ψἸΠΠ Ἰάεα οὗ Ἰα τοαυςῃρ 507- 

ταρετουϑὶν πλῆθος ἀποκρύφων... γραφῶν ...“ουσιν 80, Ματχσοοβίβῃβ) 
Τγρη,ἤαεν.1.ο.τ(Μ.}.6534); 26.3.1χ ο(βοοᾺ) ; Βήρυλλος. «ξένα τινὰ τῆς 
πίστεως “-εἰν ἐπειρᾶτο Ἐλχ5.ἢ.6.6.33.1(Μ.20.5034}; ὡς αἱρετικοὶ “σετε 
ταῦτα ΑἸΠ.οΡ. Ερτεὶ,4{ρ.1.τ2; Μ.26.το560); ᾿Οφῖται..«“οντες τὰ... 
νομιζόμενα μυστήρια ἘΒΡΊΡῊ.ἤαεν.3}.1{}.53.15; Μ.4τ.6454); ὅσα τοῖς 
ἠπατημένοις ““ουσιν 1.37.5(ρ.57.1; 6488); 2. ἱπιγοάμοο, ΟΥ. γι 
2Κεριαπι23(}1.17.560); Οντ.}0.4.2(4.35960); 3. ὀγίηρ ἰο δέαν τοῦτο δὲ 
τέλειον οὐχ ἁπλῶς ...«εὑρίσκει τις, κἂν πᾶσαν κοσμικὴν σύνεσιν ““Ὦ 

Μάρις. Εσορμσς 4{Μ.65.το28Ὰ). 
παρεισφρέω, Ιηΐγ8}5., δἰ τῤ ἦρι, ΘΉΪΕΥ {πη} ταεῖ., γτ. 70.1ο.2(4.8838). 
παρεκβαίντ-ω, 1. ροὸ ῥεγομά, ὄγεωξ ομί οὗ τὸ κύτος τῆς ἀπείρου 

θαλάσσης...οὐ “εἰ τὰ περιτεθειμένα αὐτῇ κλεῖθρα τ ϊδη,2..6;2. ἱγαμ5- 
φτό55 ἴανν5, ἐδιτοι; ἃ. ἀΐσνεος, ΟΥ..σ.1.τδ(ρ.20.24; Μ.14.524}; οὐ παρ- 
εξέβην..«τοῦ προκειμένου Δ. εηφαςί.ϑ(ρ.291.27; Μ.12.10240)}; ΜΕίῃ. 
2 )ρ1ρ.4.3(ρ.48.6; Μ.18.80Ὲ) ; 4. ἀέδέν! ἴο ορροβίξβ ρατίγ, Αἰεχ. Α].ερ. 
Αἰεχ. (ρ.20.20; Μ.18.5406) ; 5. δἰεῤ [ονισαγά, 4.Ῥη.Ἀ τ2(ρ.351). 
παρεκβάλλ-ω, γεγεεὶ, γερεάία!ε ἀοσαχπεπῖβ πνεῖν τὰ τοῦ.. ἀπο- 

στόλου βιβλία ΒΡῚΡἢ.ἀαεγ.5τ.34(0.308,24; Μ.41.9400}; Μδο. πέρ. 
σσρ(δγδ)αεῖ. Β(Η.5.1177Ὲ}; ἱπδεταξίοῃβ, Ροϊπῖβ. οὐ ἀοοίτίηε γάμον 
ἘΡΙΡΆ ον. 67.2(ρ.134.25; Μ.42.1730); “τειν τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς ἐνσάρ- 

κου παρουσίας Χριστοῦ 18.11.25(0.448.2; 6774); οἷ.1.17.26(0.440.6; 
680Α); ΡῬθορῖὶδ πᾷ {μπεὶγ ργδοῖίοςβ, ἰδ.61.1{ρ.387.13,15; Μι41.10494}; 
ἐκεῖνοι μὲν ““ἔσθωσαν 1}.77.25(ρ.438.21; Μ.42.6718); ἢ Ε.1, ΟΥ̓ παρα- 
βάλλω, Ἡιᾶάντα, ὕγῖη.2.5(}}.30.5054}. 

παρέκβασις, ἡ, 1. 1π|., ροίηρ ομέ ὁ μὲ τῦαν, το] θη.20.3.; ΟἸετα, 
Ῥηοί,το(φ.66.12; Μ.8.2ο14); 2. ἢβ., τιοάιβεαίίοη, ἴὰ ΡῬΟεΙν τὴν 
μυθώδη π. 1δ.1{ρ.55.10; 1808); ἀευϊαίίον, τε. τῆς ἀληθείας 18.2{(ρ.20.3; 
074}; ἐγγεϊσυαηεν, Οτ..70.28.6(5; Ρ.306.14; Μ.14.6024); 3. ἱγαποργει- 
οἵος ἡ Εὔα ἐν π. παρακοῆς γέγονε ἘρῚρΡἢ.4ρ.ἀγαδιαρ.μαεν.78.τ 
(ρ.469.15; Ν.42.720Ὰ}). 

παρεκβατικός, ἀϊργεεείσο, ΟΥ.70.1.24(23; Ρ.30.10; Μ.14.650) ; ΟΥΤ. 
1σιτιρίᾳ. 600); 1Ὁ.4.4(385Ε); μείζονος δεῖται τῆς ἀναπτύξεως καὶ οὐ π, 
νῦν ζητήσεως 1,εοπτ. ΠΝ 65 ,.2.1(Μ.86.15.32.}; σοτιρ., μικρόν τι παρεκ- 
βατικώτερος ΟΥ.Ν4Ζ.ογ.41.2(Μ.36.4200), 

Ἐπαρέκβρασμα τό, ἠΐηὶ {πγστοη ΟΜ πλέκων κατ᾽ αὐτοῦ ὑπονοίας 

παρεκβράσματα ᾧς].Ὀγ2.}.4.3.17.10. 
παρεκδέχ-ομαι, 1. μεϊμμαδογςιαμά, ΟΥτιἤονι.14.2 ἴηι 76γ(Ρ τοϑ.ττ; 

Μ.13.4ο8Α}; Επ5.}.6.3.30.12(Μ|.20.300Ὰ}); 2. ἀεερὶ τοϊ μοι φμοδίζονι, 
δὲ ἰαξεη ἴῃ ὃν μύθους..., οὖς οὐκ ἂν σποιτο ὁ φεύγων μὲν μύθους 
ζητῶν δὲ ἀλήθειαν ΟΥ,(εἰς.8.6δ(ρ.283.7; Μ.11.1τ6174}; 3. ἀΕ} Πογαϊεὶν 
γηδίη εν Ῥνεῖ, ποΐςὶ ἐπὶ τὸ χεῖρον «-ὄμενοι Δ, 70.28.22(17} Ρ.417.10; 
Μ.14.7288); εἰς τἀναντία...-τ“όμενος Ἐλι5.1.6.3.5{0.124.3; Μ.22.2124}); 
4. δε ἰοίδι ἰο ἀεζερί τῷ πιστεύοντι καὶ μὴ παρεκδεξαμένῳ ΟΥ.70.1.ς 

(γ7;}.10.3; Μ.14.33Ὰ}. 
παρεκδοχή, ἡ, 1. υαγίεῖν οὗ τηπϊεγργείαίϊον! παρεκδοχαί,...μεταγω- 

γαί,..-μετωνυμίαι Τιεου. ΗΝ δ5|.3.5(Μ.86.1614Ά); 2. τιεεϊηονργοφία- 
ομ, ὈΟτιεἰς.3.ττίρ.211.16; Μ,ν11.0328); 14.0γ.24.5(ρ.356.23; Μ τε. 
4068); πολλῶν σφαλμάτων ἀπαλλαττόμεθα καὶ παρεκδοχῶν ΤΠ ΠΩΣ 
η: Κοπι. 7:7 015 τά Ῥ.18); οὗ “τοῦς ἀ88ὲ οὗ βοπρίυτο, 14..70.13.8 

(Ρ.232.3ο; Μ.14.400}). 
ὁ παρεκδρομή, ἡ, ἀἰργοσοίοη ὡς ἐν π΄ ... εἴρηται ἘΡΙΡἢ.ἠαόν.28.1 

(ρ.320.4; Μ.41.385}); Τάτ. Θιυα.}}ι1.31(Μ.00.Ἰο40}). 



παρεκεῖ 

παρεκεῖ, 1. αᾶν., παν ὃγ, ΤΙΝΕΡΙ;.5.8; 2, Ῥτερ., παν ἰο τὸν 
ἔμβολον τὸν παρεκεῖ τοῦ ἁγίου Νικολάου γον. Ῥακξολ.Ρ.Ξο6(Μ.02. 
Ι1Ο130). : 

παρεκθέ-ω, 1. γι; αετ 46 ἤρου, ἰσαυε ἴμ6 αν, ἢρ. εὐλαβείας “"οντες 
τὴν ὁδόν ὈγτοΑΡαε.32(3.5418); 14.1ς.3.2(2.4170}; ἴῃ ἀἰρτεββίηρ, 14, 
αἄον.το(τ. 5810}; 2. γῶν! ῥογιυαγά διεκώλυσεν ἀτάκτως «-εἰν ΤὮΡΠΗ. 
εἰγοη.Ρ.262 (ἐκθέειν Μ.τοβ.6528)., 

Ἐπαρέκκλισις, ἡ, ἀευϊαίοη. αἱ π. τῶν ἀρετῶν εἰς κακίαν Ἰ5ια.Ῥεὶ. 
ἐῤὈιλ “τοί .78.13ο54}). 

παρεκνεύω, δεηά ατοαν ὕγοι, Ογτοβός.ττ(ξ".968). 
Ἐπαρεκνόον, τοϊέμοι! τῃε κηοτοϊσάρε Οὗ παρεκνόον ἡγεμονῆος ΟΥ. 

ΝΑ 2..αγ}.1.2.2.436(3}.37.6124). 
Ἐπαρεκπηδάω, 7 οὐ, ΤΑΤ οσομγς, τ Μ.28.0884), 
Ἐπαρέκπτωσις, ἡ, ζαἰπἶηρ ασαν, ἰαρεο, δομοὶ, ἴπ 10. ΟΠτη. ρα (ΜῈ, 

88,7334). 
Ἐπαρέκστασις, ἡ, εῤηγίοις φεξίαεν, τεῖ. Μοπίδηυβ δόντα πάροδον 

εἰς ἑαυτὸν τῷ ἀντικειμένῳ πνευματοφορηθῆναΐί τε καὶ αἰφνιδίως ἐν 
κατοχῇ τινι καὶ π. γενόμενον ἐνθουσιᾶν ἄρξασθαί τε λαλεῖν καὶ ξενο- 
φωνεῖν ΑΠΟΠ.ΒΡ.Ενι5.}.6.5.16.7(Μ.20.4650) ; ὅ γε ψευδοπροφήτης ἐν π᾿, 
ᾧ ἔπεται ἄδεια καὶ ἀφοβία, ἀρχομένου μὲν ἐξ ἑκουσίου ἀμαθίας, κατα- 
στρέφοντος δὲ εἰς ἀκούσιον μανίαν ψυχῆς.««τοῦτον δὲ τὸν τρόπον οὔτε 
τινὰ τῶν κατὰ τὴν παλαιὰν οὔτε τῶν κατὰ τὴν καινὴν πνευματοφορη- 
θέντα προφήτην δεῖξαι δυνήσονται Ατιοπ.1}.5.17.2(473). 

Ἐπαρέκταμα, τό, ῥγοϊοηραίΐοη, Μαχ.Ξυλοὶ,ερ. ᾿ίοη. 47.7.2 (1.4. 

5418). 
παρέκτασις, ἡ, 1. ἐχέση! ; οὗ Ὁτη6, οαί, 0.4: 2τ(ρ.219.33); ἔοικε γὰρ 

οἱονεὶ χρόνων εἶναι π. ταῦτα τὰ ὀνόματα (1.6. ἘΧΡΙΘΘΒΙΟῺ5 οὗἁ {{τὴρ 5 ἢ 
85 ἦν, ἀεί, πρὸ αἰώνων, ὁρρ. εἴοτηλν) ΑΙεχ. Α].ορ. Αἰοκ.τ2(0.27.24; 
Μ. 18. 5684}; 2. ἐχίσηξίον, σοι Ή:6 κινδύνου π, ΟΥΝΑΖ.0».1ς.4(Μ. 
35.0174}; οἱ Ξρεβθοῖ, Μεϊεί. ταί οπι.2ο(}1.64.12768); 3. ῥέγυαοίομεβς 
εἰς ἄπειρα τῶν ἀπείρων ἡ χύσις χυθεῖσα τῇ σῇ τέμνεται π. Ος0.Ὀ15. 
λεχ.]ο(Μ.92.15668); 4. μενμον εχίσησίοη, ΤὨάε μαεν.2.τοί4.336) 
οἷξ, 5. ἔκτασις ; Βορἢχ. ἢ .υ.«4ηπαςὶ.(Μ.92.16818). 

παρεκτείν-ω, Δ. ἴτ4π5.; 1. ῥγοίοηρ, ἄγαιυ ομὲ Ῥτανεῖ, Υἱοὶ. λῆς. 
12:3β8(ρ.4ο6.13); Απαϑέ,ϑισγηαχ. (Μ.80.8208); 2. γιακεὲ ἐφοαΐὶ ἴο, ἐο- 
ἐχίεησῖυε ΨΥ] τὸ μικρὸν τοῖς εἰρημένοις ““εται ΟΥ ἤον!.12.10 ἴηι {6γ. 
(ρ.97.12: Μ.13.3034}; “εσθαι τῷ μείζονε ἜΡ᾽ρΡἢ ἦσον.76.2ο(ρ.366.26; 
Μ.42.5568); τοῖ, πδοσθρίδθ]β ντον οὐ τοἰατίοη οὗ 5011} τὸ Ῥοάᾶν, 
Ομτνς περ ργοἠθη5.5. 4(τ.4850); 3. οἶον ζον ἐονιραγίξοη, ἱμυΐς κῦμ: 
Μαγίκον, οὗ οὐ παρεξέτειναν ἑαυτοὺς τοῖς ἀποστόλοις Οοηςὶ, ΑΡ.ερτί. 

2.8; 4. Ρᾳ58., ρὰν αἰ ομ 0} το, δὲ αῇεοῖδά Ὀν, ἘΡΙΡᾺ. ἢ 6ν.76.2ο(ρ. 266, 
14; Μ.42.5:64}; δὲ ἱεγηεά το, ἱομά τοννατάβ, Οὐ Μαρ ἀταὶ (ἐσ. 28.6}.) 
4.6(Μ.},.77.3270}. 

Β. ἰπίτδῆβ., ΜΠ ΡῖΟρ]., σοπέϊπιο, ΟἸοτα. ραδά.2.7(ρ τοτ.2; Μ.8, 
40ΟΑ). 

παρεκτίθημι, πιεᾶ,, Ξε ἀδάδ, ΞΉΡὈΥγδ5ς5, Ἐλιβ.}..6.0.0.12(Μ.20.8240); ᾿ 
ὧν.. μηδαμῶς παρεκθέσθαι τὴν μνήμην 14, Ητονοεῖ, (5250 ; Μ.22. 
8280). ᾿ 

παρεκτικός, ῥγοάμείτσυε οἵ θεοῦ... δύναμις... «ζωῆς π. ἴτϑῃ ἤσεν.5.3.3 
(}1.7.11314}; τὸν [30. μονογενῆ] πᾶσι τοῖς οὖσι τοῦ εἶναι παρεκτικόν 
ΒΆ85.π.2.1τ8(1.2530; Μ.20.6004}); πνεῦμα...«ἀγαθῶν πάντων π. Ὁτ. 
ΝγββΖαςρά,22(Μ.45.1328}). 

Ἐπαρεκτομή, ἡ, ἐχεϊδίοη, ἰεαυΐης, οἱ, ἘΡΙΡΉ.ἤαδν.42.ττ(ρ.127.5; 
Μ,41.7458). 

παρεκτός, 1. τοἱἱμομ ἥμαρτον...π. ἐννοίας Τ᾿. Ζαῦ.τ.4; 2. ἐχεέρὲ π. 
τοῦ ἀπειθεῖν Ποτ ΟἸδηι.154.τό; 3. ΔἸ εΡΡΤΉΡ ἴτομῃ, 50 5 ἰο ἰφαά αδίγαν 
ἔγοτῃ π. θεοῦ σε διδάσκει ὨΊά4.6.τ τε Ὠέάακε. ραϊγ.τ(ρ.1ο.18); π, τῆς 
αὐτῶν διδασκαλίας (οηβῖ.ρ.Ἐλι5.0.(,.18(ρ.8ς,20; Ν.20.1ο 768). 

παρεκτρέπ-ω, 1, “270: ἀ5116 ἴτοτα 8 βιθ]εςσέ, ἘΡΙΡΗ ἤον.28,7(0.320. 
7; Μ.41.3884); ἔτοτηι [η6 γγαν, Ἐλπι8,6.}.,3.3(ρ.148.5; Μ.24.0850); ταῖς 
παρεκτετραμμέναις τῆς θείας ἐντολῆς πορείαις ΤῬΡτος.Ο..}γ.22: κ(}.87. 
14400}); ἔτοτα τρῃὶ τϑάβοη, ἘΡΊρ Ιλ ἀαδν,27.1(ρ.31τ.14; Ν1.41.3764}; 
ἐδ.γ6,.το(ρ.351.6; Μ.42.5328); σεάμεε οὐ παίζει ἡ Αἰγυπτία τὸν 
σώφρονα ᾿Ιωσήφ, οὐδὲ «εἰ 16.70.0(0.483.20 ; 1538}; ῥεγυεγί “-“εἰν εἰς 
τοσαύτην φαυλότητα ἐδ.64.8(ρ.418.-; Μι41.1ο848) ;2,. 56ὲ αϑιἀ6, ΤΡΡΡΟΊΥ 
τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα Ἐπι5.}..6.6.33.1(}.20.5 054}; οὔτε.. ἡ ἀξίᾳ... 
παρεκτραπήσεται ἘΡῚΡἢ.ἦαεν.76.29(0.370.1; Μ.42.576})). ; 

παρεκτρέχω, ἀευϊαΐδ; κ05., ΟἸοΙ, εἐγ.4.2(ρ.250.12; Μ.8.12170). 
, Ἐπαρεκτρίβιον, τό, γόον, τ υββιυ, ΕρΡ᾿ν.(Μ.46.8240). 
παρεκτροπή, ἡ, 1. ὀγραΐ; Πρ, ΟΙεπι.5 γ.7.12(ρ.53.3; Μ.9.5018); 

οὐ.. «τοσαῦται π. τῶν λεωφόρων ὅσαι τῆς ἀρετῆς ΗἸρρ. Κ΄..5 ἴῃ Ἐγ, 
(Ρ.158.14); οὗ ΠΘΥΕΒῪ τὴν εὐθεῖαν καὶ βασιλικὴν ὁδὸν ὀρθοτομοῦσα.... 
παρεκτροπὰς ἀπεδοκίμασεν 50. ἡ ἐκκλησία] Ελ5.6..}.8,τ(ρ.66.2; Μ.24. 
8374}; 2. ἐμγρηηρ αεάρ, ἀδυταίίον ; αὈ5.» ταδί,» οὗ Πογϑδν, 14.}.6.4.27 
(Μ.20.4078}; ἴῃ σεη, ἄλλοι ἐσμὲν χαίροντες, ἄλλοι ἀλγοῦντες" ἀμφότερα 
π. Ὀμτγβλομι. 3.4 ἢ. ΓΤ Πο55.(ττ.4468); ἤδησα ῥογυεγείο; ὡς κατὰ 

ΙΟΖῚ παρεμπίπτω 

ἰδίαν ἐξουσίαν καὶ οὐχ ὡς ἐν π᾿ γενομένου 35. Ὦεν]], ἀοο. ἘΠΟΥΑΕ 65) 

ἘΡΙΡΠ μαεν.47.τ(ρ.216.3; Μ.41.8524). 
παρεκφέρω, εὐΐον »εείαπεμῖν π. ὑπόνοιαν ἘΡΙῚρΡὮ ἤαθν.14.13(0.331. 

24; Μ.42.5οο0). 
παρελαύν-ω, Α. (ταπϑ.; 1. βάδ5 ὃν ἰπ 5116πος, νυ. 7ο.1ο.τ(4.861.); 

δεῖ ῬΡαςί, ἐδέαρε, Ἰὰ,15.4.3(2.6271Ε); 2. σωνραςς ἐπὶ ἀσελγείᾳ πάντας 

παρελάσασα ΟἾτγϑ8."ον».67.3 ἴα Μ|.(7.6650); Ἰᾶ πονι.18.2 ἴῃ τΤίπι. 
(ατ.65174); ἰᾷ.λοννν.3.2 ἰῃ Ῥβίνη τ. 180Ὲ); δέ πον ιρονίαη ἸμαῊ 
τάχα «εἰν δοκεῖ τὸ στῆθος τοὺς πόδας 1(.ἢ07.13.4 τη ΤΟ ον (το.113}); 

ουδγέονηε τὸ ψεῦδος ““εἰ τὴν ἀλήθειαν 1δ.6.2(450); 3. Ξε δεσίάδ εἰ... 

παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς ὑπάρχουσαν “-εἰ μὲν τὴν ἑαυτοῦ ϑς, θέλησιν], 

πληροῖ δὲ ἐκείνην Ογτ,.79.4.τ(4.3300). 
Β. ἰπΐχϑηβ.; 1. οὗ εἴπηθ, ῥαθς ὃν, Επ5.6.}.1.13(Ρ.73.29; Μ.24. 

᾿ 8528); Ογτιαάον,τοί.3580); 1Ὁ.12(4468); οἵ του] αγ [πίηρβ, ῥά55 

ατυαγ, ἰᾷ.1ς.2.5(2.340Ὰ); 2. ἀγῖνε 0 εἰς τοῦτο..«παρήλασαν μανίας 

ΟἸγυβ. λοι, 5.3 Ἰη. τον (( ῦτηθ ; ἤλασαν το.374}. 
Ἐπαρελεγχής, “ΠἸςενσάτίανϊο, ΤΆΡΟΙ] νιοὶ. ῬΡ5ιτοῦ: τ7(Ν.33,14778). 
παρέλευσις, ἦ, ῥα5η} ατῦαγ προφητεύει... περὶ τῆς π. τῶν σκιῶν 

Ἐπ. γορἢ.(Μ.22.1 2684); συντέλειαν τοῦ ὁρωμένου κόσμον ἤγουν π. 
Τίμα ΟΡ λαεν.(Μ.86.6το); γ᾽ αἰτοῖν.2(0.57); οὗ ἀεαῖῃ, 170.1).8,}.40 

(Λ1.96.12368). 
τ παρελθετέον, 076 71:45] βα55 οὐέν, ΟΥ.70.6.35(18; Ρ.144.6; παρ- 

ελθεῖν ἄξιον Μ.14.260Ὰ). 
παρελκυσμός, ὁ, ῥγοϊοηραϊΐον, Ὑμάτ, Μορ5.Ὁς.58: 12{(0,387.17; Μ. 

66.681). 
παρέλκω, Α. ἰτθη5.; 1. ἀϊδίγαοί ἐκεῖνον οὐδὲν ἐφάνταζεν, οὐδὲ 

παρεῖλκεν (Ὠτγ5. πον. 54.5 ἐ Μ|1.(7.553Δ}; 2. βιεὶ οἱ, ἀξίαν οὐδὲ ἐπὶ 
πολὺ τοὺς ἀκούσαντας αὐτοῦ... παρείλκυσεν ΑἸῊ ἦηε.26,5 (1.25. 418}; 
Ομχγϑβ. λοηι.32.: ἦν ΜΙ.(7.3640); (ε],ΟγΖ.λ.6.3.18(0.182.16). 

Β.. ἰπίσαυβ. ; 1. οορείμεα, ΟΥΎ [7.12 ἐπ 7σ.(ρ.404.14,21); 2. δὲ πιερεν- 
μοιις, ΟἸοια, εἰν. ς. τ(ρ.327.25; Μ.9.120); Οτ.70.2.34(28; Ρ.91.23; Νί. 
14.1138); Βαϑ5.μεχ.4.2(1.340; Μ.20.818}; ἱπηρετβ., ὁ. ἱπῆη., Οἴδιπ. σίν. 

6.τ6(ρΡ.409.13; Ν..9.3510}; Τίς Βοβί αη.2.26(Μ.18.11850); ΡΤΕ5. 
ΡῖορΙ. ας δα)., Ἐναστι Ροπί. καρ. γαοὶ. ἃ ῥτόθνα (}.40.12200) ; ΓΒ ΓΥ5. 
ἦιο»".54.2 ἵπ Μ|ι.(γ.541Ὲ}} Ἰὰ ποηι.2.:Σ τπ 0.(8.18). 

παρεμβάλλ-ω, Α΄. ττᾶη8.; 1. ἐγδεγὶ, ἐμέν ροσὲ μετὰ σιγῆς ἤκουον, 

οὐδὲν “νοντες ΟὮτγ5.᾿10᾽9.2.5.1 ἐπ Μ|Π.(1.3078); τεῦ. τηξἀϊδτίοη Ὁν ὅοῃ 
Ροΐνθθπ Βυπιδη δηα αἰνίηθ χρῆν..«τὸν.«πατέρα.. ὡς ἂν μὴ παντελῶς 

ἡ τῶν ἄρτι γενησομένων φύσις ἔρημος οὖσα τῆς αὐτοῦ κοινωνίας τῶν 

μεγίστων ἀγαθῶν στεροῖτο, μέσην τινὰ εὐειν τὴν τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ 

καὶ πρωτοτόκου θείαν καὶ παναλκῇ καὶ πανάρετον δύναμεν Ἐλιϑ8.(,6.4.6 

(ριτποι; Μ.22.26ςΑ); 2. τεῆθχ.; 8. ἐηείμμαί!ς ΟἸὨΘΒΘῊΣ ἐσέ [86. ἡ 
ὀξυχολία] ἑαυτὴν εἰς τὴν καρδίαν Πετηλπαηά.5.2.2; Ὁ. ἐηξαρθ ομὲ- 
56}} ἐρῃι, ΑἸΠ ϑομοϊαβε. οὶ 4.1(0.50); δ. ἐπίγμε οὐιοβ6], ῬΒοΥ πονῆοῦ, 
οι(μ. 526; Μ.1ο4.7120). 

Β. Ἰηΐσαηβ.; 1. ἐμεαηρ, ΟἸδπη οἐγ.6.3(ρ.447.τό6; Μ.9.2524}; ΤΌγτ. 

εοἱ!. ΨΚ Τί64.3:Ὰ; Μ.77.12288}); 2. γιοῦε π|ο βοϑί τορι ἴον ὈΑτΕ]Ε π. εἰς 
πόλεμον ἘπιΞιοποιπαςί, (0.128.4}; οἵ, ἀεὶ πρὸς κινδύνους ἦν παρεμ- 

βεβλημένος (Ὠτγβ λον. 44.1 ἴῃ ΤΟΥ (το, 406Ὲ)}; ἀρῥγοαοῖ εἶοσε ἰο, 

Τιϑοηῖ ΗΟ Ν ἐς. τοί Μ.86.14418); 3. εἰαπά οἩ εἰμεν ο᾽άθ, ΝΊΟΘΡΗ. τ. 

ψοδν.62(Μ.86.30448). 
παρεμβολή, ἡ, 1. ἠοσί, αγΝ; ἃ. ἴῃ 56.» Ἐλι5.4.,6.7.τ(ρ.321.10; Μ, 

22.5254}; Ὁ. οὗ μεανβηϊυ Ποβί, μοϑββ οἵ (4 οτ οὗ θὲεν]] δυνάμεις 

τῶν π. Τ.1,60.3.5} ᾿Ιακὼβ ὁρᾷ π. ἀγγέλων Ὑπᾶάτ. Μορ5.0ἐη.32:τ(}.66. 

6448); θεωρία...τιτρώσκει τὸν δαίμονα καὶ...τὴν π. φυγαδεύει ΤΝῚ, 

"πα, τορ.20(Μ.79.12244)}; Μαχ.αριδὴρ, (ΜΠ ΟἹ. 120Υ8); 2. κοι βαην τῆς 
ἀποστολικῆς π. Κ᾽. Ῥαεὶ;.Α χαίρ.τ51.24); 3. εαγῖρ, ΤΟ ϊορι4 τ, 2.5ς,4; 

ΔΙ]Θρουῖοα] ἰπῖεσρτπ. οὗ σατὰρ οὗ [5γ86], Οὐ εἰς. 6.23(Ρ.93.20; Μττ, 
13250); 14. 5εἰοὶ ἴῃ 1,..7:22(ΜΜ.17.3338)}; ΗοηιΟἾδηι,θ.21; οὗ ΟΠυτοὴ 
85 ᾿γρίῃοα ὈΥ σαπὶρ οἵ 1518ε], Νῖας. Αερ λορηι.41.4(Μ44.34.1818); ὕγε, 
]ο.τχ(4.το470)}; τὴν τι. τῶν ἁγίων...«τὴν..«ἐκκλησίαν Ατείῃ, ἄρος.Ζο:8 

(Δ .τοῦ.7574); Ἔχορ. Ηξῦ.1 3:11, π᾿ τερτεδοητηρ [πἀαῖβπι, θανετ. 
Ἠεν.15: τοί(ρ.351.21ὺ}; ΟΥγΔρ.εαἰ. Ηεδ.13:1τ-τ2(ρ.273.8); ἀπά (ἢς 
νου, ΟὨγγϑ."ορ,.33.3--4 ἴπι Η εὐ. (12.Δο] -3208.); 4. δαγγαεῖις, Μ. 

Ῥενῥ.7(0.13.20); 5. οἰαϊοη, καὶ πηι ίαεε ΚογῪ πῖρἢ!; Ἀδηρθ, τηεῖ,, 
οὗ αἰνίβίοη οὗ 4 ῬοοΙ,, υοίνμό, Οσ. 7ο.32.τ(ρ.425.4; Μ.14.7408); 

6. ἀιυεϊϊηρ- ίαεε εὐαγγελικαῖς παρεμβάλωμεν λέξεσι" θεοῦ γὰρ ἐκεῖ π. 

ὀψόμεθα ἨεΞγο.Η. Ξογητ.6(Μ.03.14688); 7. τποναςίενν, ἘΝ ΔΡΥΡΟΙ. 

ἐαρυργαε. Ἐ οδίῖ.49.12524). 
Ἐπαρεμπεδόω, εογγοδογαίε, σι ρβονί, Ἡεβγοῦ, ΗΊ, ΚΡ ς4ο: ττ(Μ.93. 

11930); στ στ. Ερεῖ.τ. τῇ} 8.98,7068). 
παρεμπίπτοω, 1. {61} ἰπῖο ὃν αεοϊάθη! ὡς εἰς...βράχη παρεμπεσόντες 

μὴ ἀδικηθῶμεν ἘρΡίρδ λαεν.28.8(ρ.32ο.26; Μ.41.3888); 2. ζαἱϊ ἐη τὐτίβ 

οΥ γπδεί ὃν ἐὔμαηεε; οἵ Ῥεύβοπβ, (μγυβιλονι. 5.4 μι Κορ. (0.459Ὰ); 
8. παρῥέη, σειν ὃν ἐὐαμεό διενεγκεῖν ἀνδρείως τὰ σὐοντα (γτ.1,...8:22 
(Μ.72.6324}; οὗ νγοτάβ ταῦτα παρενέπεσεν ἐκ τῆς ἀκολουϑίας τοῦ λόγον 



παρεμπλᾳστικός 

τ Ν υ 55. Εμπ.τᾷι Ρ.43.27; Μ.45.2728); οὗ, μνήμης, «παρεμπεσούσης 
ἴά,υ, αεν.(ρ.280.2ο; Ν.46.07}Δ}; προφέρειν τὰ ὡς ἔτυχε “οντα ΟΡΡ. 
τὰ τοῦ θεοῦ ἐντάλματα φθέγγεσθαι ΤΡτος.,γι41:26(Μ.87. 15 410); 
Βεπος ρίορ!., οἱ ἔοοά ἡ δὲ πάσης... τῆς ὑφ᾽ ἡλίῳ τροφός [1.6. ἔργρι], 
ἄρτου δεῖται τοῦ “τοντὸς Οντοβονιβαδεὶ.).2(532.808) ; πιδαΐ, ἃ5 δα 5ῖ., 
τοπαἰευεῦ οεεις ἀπορίαι...τοῦ πρέποντος ἀναγκάζουσι τὸ παρεμπῖπτον 
ἑλέσθαι 1514, ῬὈΕ].6}.5.31ο( 1.78.1 5404}; 4. εοἱποίάε τοί, Βαβι ηΐ, 
ϑεγη. 4(Μ.80.12070); 5. οἱ ἀδτκποβθθ, {αὶ “θὼν ζόφος ζοῴοῦ, « τὸν 
λογισμόν Μεῖῃ.γ65.τ.3ο(ρ.263.15 ; Μ.41.11400). 

παρεμπλαστικός, γογηταίϊ ἴσο, ΑτιάτιΥ ον. τίΜμ .97. τα88Α). 
παρεμπλέκ-ω, 1, ἐρίεγιοῖηα, ἐϑόανε ἐμ τῆς κρόκης..«“πομένης Ὀοη,, 

Α1.8Ρ.ΕΜ5.}.6. 1ά. 24(114Ὰ; Μ.21. 12734}} χηεῖ,, Π ον. ΟἾσηι. 6.10; 2. ἐη- 
αηρίδ, ταεῖ. τὸ σὸν βόσκημα... εἰς νομὴν ἀιωνδέδῃ παρεμπλέξας ἘΡΙΡΏ. 
ἤιαεγ7.6. τοί ρ.261.21; Μ.42.5488); πδησε Ῥᾶ85., δέ ᾿πυοίνεά πὶ βιωτικῷ 
παρεμπεπλεγμένον πράγματι ( ἰθηι.ἐῤ.5; 8. γπῖχ, τηρίθ, ταεῖ,, 16. 
Τγαϊ1.6.2. 
παρεμπλοκή, ἡ; ἐμίαηρίορθηΐ; ταςῖ., ἐοηοἰΜΗΠΟῊ ἡ τῆς ἀνοίας καὶ 

ἀγνωσίας π. ἘΡΙΡΗ ἦεν. το.12(0.377.20, ν.1. πάλιν πλοκή Μ.4τ.το360), 
παρεμποδίζω, 1. δὲ α πἰπάναμεε; ΑΌ5., Δταρῃ, οηι.2..(Μ.30.40Ὰ}); 

ς, ἄδε,, Ῥτος,(.ς.62: τ(Μ.87.266ο 1); Μεοῖ.παΐ ἤορε τ(Μ.64.1148}): 
2. δίηάεν, ας. αςς., ΤΙ, Βοβε, λάαη,}.8(Μ.χ8,11488); 1[]0.0.,.}.21(Μ.ὕ 
οὔ. το490); Ρά438., (μγγϑομά, τοί2.4804); 14 ἠο»!.7.0 τμι τ ον. (το. 
630}; Ευ8.4].5671.21.1(}1.86,432}). 

Ἐπαρέμποδος, οὐείγείίυε τὴν ὑμετέραν μακαριότητα μὴ γενέσθαι 
παρέμποδον τοῦ θελήματος τοῦ θεοῦ (μδὶ Ρορσοη. σας τ(Μ.}},.8η. 
Σ1518). 

παρεμποιέω, ἐμίγοάμες Ξεεγείΐν, ἘΡΙῚΡΆ.μαεν.21.2(Ρ.230.21; Μ.41. 
2384). 

παρεμπόρευμα, τό, ὑγ-ργοάμεί; τηεῖ., ΤῊ Βοϑυ αη.1.14(}1.18. 
τοβτῸ) ; Βα5.6}.84.τ(2.1774.; Μ.32.4644); Ιά λον ᾿Ξ Δ τογΕ; Μ. 
20.2650); ἱπεϊάφηϊαὶ αοιυϊὲν οὐκ ἀγεννὲς....π. οἰκονομικὸν γυμνασίου 
γεωργικοῦ (Ἰετα, ῥαο.3.τοί(ρ.2ός,17; Μ.8,624}). 

παρέμπτωσις, ἡ, 1. υῤῥν νέῤρι ἀϑοαμὶ! τὰς π. τοῦ ἀντικειμένου ΟΙετα. 
οἷν. 4.τϑίρ.208.2; Μ.8.1221.)}; 2. Τμὶεγυ 100} τῇ π΄ τοῦ σκότους 
μηδαμοῦ ΓΎΡΗ, ΑΡΗ͂ [Ξς. φῶς] ΟΥΝ γ85..2. 4(Μ. 46.το28})}. 

παρεμφέρω, ὑγτΉρ ΟΥ̓ ΚΩΥ͂Ψ μ, στη. σι. 9.4. 8; χειρί, φύσις... 
γενητή, καὶ χρόνῳ παρενεχθεῖσα πρὸς ὕπαρξιν Ογτοϊηοιπῖροη.(51.,6838)- 

Ἐπαρενδιάω, Ξἰαν Οἱ Ξἰαμά δεσίάε; ο. ἀεϊ., Νοηη, ραν, [0.1: 40(}. 
43.604). 

Ἐπαρένδοξος, γγεαίϊίν ρἰονίομς, Μ΄. άοί, τ τοίρ.73.14). 
Ἐπαρένδυσις, ἡ, εἰφαϊν οπΐγν, τηϊγμδτορ τὰς κατὰ διαδοχὴν τῶν 

χρόνων π. [1.8. οἱ ὨΕΓΙΕΒ1685] καὶ τῆς πλάνης τὰ βοσκήματα ἘΡΙΡΠἰαεν. 
13.2(0.207.2; παρεισ- Μ.41τ.25370)- 

Ἐπαρενεγγυάω, 5.ν.1., ὀηεομγαρό; ας δος, εἰ ἱπῆπ. 
6108). 

παρενείρ-ω, ἐηδεγὶ, ῥμὲ ἱπίο ῥίαεσε; τοῆθχ., Οὐ Νὰζ.οῦ, 4ο,.46(Μ.36. 
4250}; οὗ τακίπρ Ομ ̓5 ρίδος δὲ τα 6, ΝΊσερα τ. δ γῆ. 36(Ν.86. 
4020Α) ; ΤΥ8}5,,) ἡίγδ τηῖο ἃ αἸδοιδβίοῃ, ΟΥ̓͂Ν γ55.6}.20.7(ρ.8ὃς.24; 
Μ.45.2408); ΦροΥὶ οἰθυηθηΐβ Ἰηΐο Οπα᾽β σμδυϑοΐου παρενείρας αὐτὰ 
[5., τὰ πάθη] τοῖς ἐναρέτοις ΤΟγτ εοὐ Κ᾽ Τί6..76Ὰ ; Μ.77.1 2804}; τεῦ, 
15 ΘΥ [108 ὉΥ Ἑπῃ, οἵ 8ὴ ᾿ποιτηθαϊδξθ ἔθστὴ Ὀοίγγθοπ ἀρχή πα 
λάγος: καὶ εἷς οὗτος, ἀλλὰ καὶ πλείονές τινες..«..““όμενοι [56. λόγοι] ΟΥ, 
ΝΥ55.μη.2(2.352.26; Μ, 45. 5228}; Ὀεῖ, σεδίου δηᾶ ογοαϊεα μεταξὺ 
τῆς πάντων ποιητικῆς αἰτέας διαστηματικήν τινὰ σ΄ εὺν ὑπόνοιαν ἐν 

τῷ λέγειν ποτὲ μὴ εἶναι τὸν πᾶσι δεδωκότα τὸ εἶναι τϑ.τί1 Ρ.122.14; 
Δ600); Ῥοέννοθη ΕδΙΠΟΥ δηα ϑοὴ ἕτερόν τι πάντως ὃν διΐστησιν ἀπ᾽ 
ἀλλήλων τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν μεταξὺ τῶν δύο “-ὁμενον ἰδ.12(1 Ρ.213. 
1Ο; 9818); ΟΥ̓ οΟοΧ ν]ενν καὶ παρ᾽ ἡμῶν ὁμολογεῖται τοῦ υἱοῦ τὸ πρὸς 
τὸν πατέρα συναφές τε καὶ ἀμεσίτευτον, ὡς μηδὲν εἶναι τὸ διὰ μέσον 
τούτων “-όμενον 1δ.4(2 μ.85.26; 6618); ἐδιο(2 Ρ.208.12; 8050). 

παρενεκτέον, ἴ. 0η6 Ἠπιδὶ ἰαγ αείά6, γ676εί, ἘΡΊΡΗ. μαεν.)7. 35 (0.447. 
10,20; ΝΙ.42.6038 Ὀ15); 2. οηθ τιῖδἱ αὐά (αρῥὶν) ἐπὶ τὴν τοῦ σωτῆρος 
ἐνανθρώπησιν καὶ τοῦτο π. ντ.δε5.τό(τἦ. 1710). 

παρένθετος, ἀεοσιγηεά ἐν π. προσώπῳ ὑποκρινόμενος λέγει Το, ἈΡ. 
εαἱ, Κοηι.7 : τϑίρ.τοβ. το). 

“παρενθέτως, ὃγ ἐδε Ἰοαγ οὐ π., ἀλλ᾽ ἐνσημάντρως Ἡεῦα, δ γρι,εὶ 
πητί(.τ8.3768). 

παρενθήκη, ἡ, σο»ηρ  ρ ρα ἐμ δεειάε, αὐἀείίοῃ, ΛΑΊΒ, ΕΣ ΤγΉ, 
2.1ττ(Μ.28.1176Ὰ}; ῬΠΠ]οβί.λ.ε. 1 τ(1.δς.6258Β); Ταβίῃ. δευ, 3Ρ. 22.10; 
Μ.δδ.ττοχλὺ); τοῦ, τ ρ Ποϑτουβ οὗ πιοοτῃθ το ἀΟΟΈΤηΣ τὸ ἐλλιπὲς 
τῆς οἰκείας θεότητος δείξαντος, δεομένης π. τινὰς πρὸς τὴν κατ᾽ οὐσίαν 
ἐντέλειαν αχ.οῤμδε. Μ.01.034). 

παρενθυμέομαι, ἀΙςγεραγά; μετος ἰκίηξ οὐ δογπει πίη εἶδε, 1], ἐχέῦε, 
“5(Μ.70.8ο9Ὰ); ἴο θὲ ἀνοϊάεᾷ ἴῃ Ῥσάνει, 14, αρΉ.23(Μ.70.1ο00 4}; 
ο. 8606... 1, ,γασεί.24(Ν.79.τοδ00). 

παρενϑύμησις, ἡ, ἀίεγεραγά, περίεοὶ ἐπειδὴ... οὔκ ἐστιν ἀσφαλὴς ἡ 

ΙΟ32 

, Ογτσ.ἕ ς.4.2(2. 

παρεπινοέω 

μακροτέρα π- ..., καὶ τὸν.««Νεστόριον.. «ἀποχωρίζομεν (86].6.76. 
Δηε(ρ.91.3 ; Μ.ΡΙ],.50.4688. . 

παρενσπείρομαι, δὲ 5010» αἰομρεῖάς οἵ; ταεῖ., ς. ἀδῖ., ΟἸΝ 88, 
απΐη οἱ γος. (Μ.46.640). 

Ἐπαρεντρίβω, γε ἀραϊηοι τη βαςείην, ἴΆγΒ., ΕΡῚΡΠ. ἦσεν.30. γ(ρ. 442. 

23) Μ.4τ.4171). 
παρεντυγχάνω, 7η68| τὐτί, ἐοτθ ἀοροςς, ἘΡῚΡ ἠαξν. 28. βίρΡ.320. 

25,321.6; Μ.41.3888,0); Το. Ὁ. ἐαογ. ο8(Μ.94.713.). 
παρε ἀν: ῳ, 1. ἴῃ τα τατν τθίδροσ, ἰεαά απ, Ονγ σάν. 5(1.1440); 

2. ἰαΐε ῥγερεάσμεα συεν, Ἐπι5.(..ε.8,1(0.358.16; Μ.22.5810); 3. ἄγατο ὁ", 
φαῦτν {γί δεν ἐπὶ θεωρίαν τινὰ τὸν λόγον ““ωμεν (Πγγϑρρ.ἐηοη τε, 

(0.93.8). 
παρεξαγωγή, ἡ, Γ 7 6110}, ΟΡΡ. ἀντεισαγωγή, Με δ νηιιεὶ πη. 

12(Ν.18.3770). 
παρεξαλλάσσω, οἰΐεν ὅ.. υἱὸς οὐκ ἀπαράλλακτος εἰκών, μᾶλλον οὐδὲ 

ὅλως ἰδιότητα ἢ ὁμοίωσίν τινα τοῦ πατρὸς ἔχων φανήσεται. ποίᾳ γὰρ 
ὁμοίωσις καὶ ἰδιότης τῷ παρεξηλλαγμένῳ παρὰ τὸν πατέρα; ΑἸΒ..(ν. 
4.11(Μ.26.3448). 

παρέξειμι, (εἶμι 160), 90 δεγοηά, ῬΥΟργέδβ, ταδί. ἐπὶ μήκιστον π. 
Οἰδιη. έν. ς.2(0.235.2; Μ.0.20Ὰ). 

παρεξέρχομαι, ἐγαΉΡΥΕΣ 5, 

7134.8). 
παρεξετάζω, ἐχαρεῖης, τηφμῖγέ, Βα5. ἘΜΉ.1.5(1.213}; Μ.29.5 130). 
“"παρεξέτασις, ἡ, ἐοηιρῥαγίδοη, ΟΥΝΆΖ.ον.43.15(Μ. 36. 5074}; 

Βιάνπι. Τυῖη.2. 80}. 30. (6150); ἴογ ῬΌΓΡΟΒΕΒ οἱ {Παϑιτακίοι εἰς ἤτττεν 
γῶν θεοχρήστων ῥητῶν...κτήνη καὶ οἰκοδομίαν ἄψυχον εἰς μέσον 
φέρουσιν 1δ.2.το(6458) ; ΤὨας. ἔχεελ.τδ: πτ(2.700). 

παρεξευρίσκω, ἐπυεμὲ ἐαϊδεῖν διδασκαλίαι τῶν τὰς ὀγδοάδας καὶ 
τετράδας, καὶ δοκήσεις παρεξευρηκότων ἴτεῃ.{αεν.3.1|.4(Ν.7.0318}; 
ΑἸ, 47.2.11(}}.26.1τ680)}.ὕ 

παρεξηγ-έομαι, »]5ἰηπ εν ργεῖ, ρίυδ α ἸΟΥΟῊΡ τισαπηρ ἰο τὰς γραφὰς 
«οὐ μὴ βλασφημῆτε καὶ «-εἴσθαι σπουδάζητε Τυδι ταὶ.82.4(Ν1.6.6724}; 
μὴ παραγράφειν ἢ ““εἴσθαι τολμᾶτε 1δ.84.4(6764}); (ε]5.8Ρ.0 γ.(εἰς.4.33 

αὖ8., ἀμδϑίϑιψ, εἰ γε ρ.τ23(Μ.80. 

(0.303.22; ΝΜ ισ.το770); Α1Ώ..4).1.37(}}.26.888); διάνοιαν ὀρθήν...π 
ἐδιτιδ(τοκο). 

Ἐπαρεξήγημα, τό, "π15τηϊεγ ῥγείαἰοη ἰοβόλα δόγματα, ἢ παρεξηγή- 

ματα ΟἸγΊΡ. [γ. ἔαρι. 4:3(Μ.93.1528). 
Ἐπαρεξήγησις, ἡ, ᾽η|5]πἰεΡῤγείαϊοη, τονε βῤγεδεμίαϊ θη, 1115. 

εοἰλιι Ῥτοοτα. (ρ.62.17; Μ.24.8280); ΟτΝ 55. μη. 12(1 Ρ.340.24; Δ]. 
45. ΣΟδΟΒ) ; ; ἈΑσδοιζβοθβ, ,'. Μαγεεὶ  ρ. ἘΡῚΡΗ ἀκεν.72.δ(ρ.26δο.6; Μ.... 
4804}; τὰς τῶν αἱρετικῶν π. Ἰ,εοηΐ.Β. ατξ. δεν. (Μ1.86,10208); Ἰὰ. Νερί. 
εἰ Εμὶ.3(Μ.86.15640)); παρακλοπαῖς τισι καὶ π. Μαχιοριδε. (,01.2458). 

Ἐπαρεξισάζ-ω, ταπᾷ ας ἐφμαῖ οὐχὶ τοσοῦτον ἑαυτοὺς “"οντες, ὅσον εἰς 
φιλοστοργίαν ἐπισπώμενοι καὶ κηδεμονίαν ΟΠ γγΒ,ἤοη:.7.. τα “τι(ο. 

558). 
παρεξίσταμαι, ἃ. δὲ οἱ ο΄ (ογιε᾽ 5 5655) τὰς φρένας παρεξεστηκώς 

ΑἸ ἀδογιτβίρ. 1.31; Μ.2ς..445᾽(437)0); 805. ἠλίθιον... καὶ παρεξεστη- 
κότα -ΟΥ ΝΥ 55. Εμη.7(2 ρ.τότ.5; Μ.45.7400); 2. γο ἵπίο τρωγίοιις 
εὐδία (ν. παρέκστασις): εἰς οὐρανὸν παρεκστῆναί τε καὶ καταπιστεῦ- 
σαι ἑαυτὸν τῷ τῆς ἀπάτης πνεύματι ΑΠΟΠ.ΔΡ.Επ5.ἢ.6.5.16.14(Ν}.20. 

4698). 
παρέξοδος, ἡ, 1. ἀἠργόξοΊοη, ἵνα.. μὴ ἐν π. γένωμαι ἘΡΙΡὮ ἤκον.8.2 

{ρ.188.27; Μ,41.200Ὰ); 29.30.17(0.357.8; 4230); ἀευταίτον, σι. Ναζ. 
(ΩΥΉ1.2.1.11. τιφό( .37.11074}; 2. αὐἰϊολίν ὃν ἰδέ τϑσαν περιστάσεων.. 
αἵτινές σε κατά τινας π. καμεῖν πεποιήκασιν ἴ.6δο Μίαρ.ἐρ.τρίρ. ἐν: 3; ; 

ΜιΡ.,.κ4.ττοάᾺ}. 
Ἐπαρεξοκέλλω, κο᾽π6 ἰῸ ργῖρξ ὃγ 6 τῦῶῶαν ἑκάστη αἵρεσις, ὡς συν- 

τομίαν τινὰ ἐφευρεῖν διανοηθεῖσα, παρεξώκειλε μὲν διὰ τῆς μακροδίας 

ἘΡΙΡ.ἤαόν.59.12(0.377.10; Μ.41.10360). 
[“Ἰπαρεξουθενέομαι, δέ Ξεἰ αἱ πατισίΐ, (οηβί,ρ. Εύ5.ἠ.ε,10.7.1(}}. 

20.803). 
παρέξω, οτίδτάε, (οβτα. Δα.10}.τ(}}.88. τοσοῦ). 
παρεπαίρω, τῶποῦε, Οχ1.Μαρ.ἀταὶ ({τ.Ζαςἢ)Σ Ῥγόφα (ΜΡ ..77. 

1548} 18.3.1 5(2540); ἔτοχη τοχί τινὲς ἐπεχείρησαν παρεπᾶραι τοὺς 
θρόμβους...ἐκ τοῦ κατὰ “ουκᾶν εὐαγγελίου Αμπδβίϑ. Ποά. 22(Μ.80. 
2804); τεῆεχ., Ἀέερ᾿ ΟΠΕ56 11 ατοᾶγ ἐπίσχετε.. τῆς σωτηρίας. «φροντί- 
ζοντες καὶ ἐκ τῆς τούτων διδαχῆς ἑαυτοὺς παρεπάρατε ΜΝ ἐν.ε «εἰ, 
τοί(ρ.το. 6). 

παρεπιδημ-έω, 50) ΟἩΉ τῆς “-οὐσης τῷ κόσμῳ ἐκκλησίας ΟΥ. 70.6.50 
(38; Ρ-1τό8.2; Μ.χ4.3044). 

Ἐπαρεπιθύμησις, ἡ, ἰαεκ οὗἩ αἰϊεηέίοη, περίθεὶ ἡ μακρὰ π. ὥσπερ 
λοιμικῷ νοσήματι καὶ τοὺς ὑγιαίνοντας χραίνεσθαι ποιεῖ (οπϑῖ.8ρ. 
Επ5.0.0,..64{ρ.112.5; Μ.20.11400). 

παρετινο-έω, ἐπύσμὶ δεδίάες, ἀευΐξε Ὠετεῖ. ἴάδα5, σὲ π.ἤα67.1.10.3 
(Μ.7.5578); καινοτομίας τινὰς “"οὔσι τῷ ὀρθῷ λόγῳ 8Β65.15.232(1. 
διε; Μ.30.525.); ΟὙ Ν υ55. τοι, 2(2 Ρ.298.1; Μ.45.4680); Ρ855., δὲ 



, παρεπιστείβω 

ἐμοισηὶ ἱπάερεμάθην τι καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἐξευρίσκεσθαι. διὰ τῶν 
ἔξωθεν “-ουμένων Ἰᾶυ.7ος. (Μ.44.53800), 

Ἐπαρεπιστείβ-ω, ἐγωυεῖ αδόομὶ ρον ἰχϑυόεντα γένεθλα, ὁππόσα 
ποντοπόρους «“οὐσι κελεύθους ΤΑΡΟΙ]] εσὶ Ὀς.8:0(51.33.1221Ὰ}. 

Ἐπαρέργιον, τό, οὐά 710, ἘΤΡΡΗΤ.τΤ. 3050 ; 16.1.2108, 
Ἐπαρερείδομαι, δέ αὐΐασεμὲ ἴο, Ογτισάογ.τοί( 1.327). 
Ἐπαρερμήνευμα, τό, ῥέγυεγσε ΤμἐεΥῤγεία 10 τὰ π, τῆς κακοδόξου 

αἱρέσεως ἘΡΙΡΠ λαεν.73.38(Ρ.312.2; Μ.42.4738). 
Ἐπαρερμηνευταί, οἱ, ἃ »τοιρ οὗ Προεγείοθ ἀθῆπρα 85 οἱ τινὰ 

κεφάλαια τῶν θείων γραφῶν, τῆς τε παλαιᾶς καὶ νέας διαθήκης, 
παρερμηνεύοντες, καὶ πρὸς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν αὐτὰ μεθοδεύοντες 70. 
Ὀιλαενο(Μ. 94. 76ΟΑ), 

παρερμηνεύ-ω, γεϊδτμίενργεῖ;, ἴὰ σὸπ., Οτεἰς.4.48(0.321.7; Μ.οτι. 
11050); ὅταν ἀκούωσι γέννημα, καὶ λόγον, καὶ σοφίαν βιάζονται “οειν 
ἈΑεἢ..47γ.2.4(ΜΜ.26,1530) ; περὶ τοῦ πάσχα κακῶς “"ουσιν ἘΡΙΡΆλαεν.70. 
τοί ρ.242.28 ; ΜΊ.42.3560); τό, ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, εοσαι τολμῶντες 1514, 
Ῥε]..»Ὀ.2.143(Μ.78,5888Β); παβί,ϑιλοά. τοί .80.177.}; οὗ ἱπίθυρτη, 
οἵ ῬΙαῖο, Ἐ1πι5.}.6.1τιο( 5254 ; Μ.2τ, 8όρο) ; εβρ. οὗ βεσιρέυσαὶ Ἔβχερεβὶβ 
κατ᾽ ἐξουσίαν. “-εἰν τὰ ῥήματα ΟΥ̓ ΝΥβ5. ΕΝ .6(2 Ρ.146.28, Μ.45.7320}; 
ὅπερ οἱ αἱρετικοὶ πάντες ποιοῦσι ῥήματά τινα τῶν θείων γραφῶν “"οντες, 
καὶ πρὸς τὴν διεστραμμένην ἑαυτῶν μεταφέροντες ἔννοιαν Τυδίῃ. 6, 
ΤἼάγ Μορς.(ρ.48.22:; Μι86,τολ 50) ; ἀπαϑέ. δ. ἠοά.6(1το44). 

παρέρπ-ω, ῥᾷδς ὃν, ῥαες αἴοαᾶν ἤματα. .«σκιῇ ἶσα “-εἰ ΤΑΡΟ]], "εἰ, 
Ἐς.143:4{Μ.33.1528}0).᾿ 

Ἐπαρερριμμένως, ἴ. σἱ γαπάοσηι, τυαμίομἷν π. καὶ ὑδαρῶς μετὰ 
μηδενὸς κατασκευαστικοῦ ΟΥ. [0.10,τοί14: Ρ. 101.2; Μ.τ4.3414});2. δεαί- 

ἐεγρά αϑομὲ, Ῥαββίμι ἰδίωμα 'Εβραϊκόν, π. κείμενον ἐν τῇ ̓ Εβραϊκῇ φωνῇ 
ΟἸνρ. Ἐεϊ. 3: τπτ(Μ.03.5160). 

παρέρχομαι, 1. 6267 ἵμῖο ἡδονὴ... «ὑπουργίας ἕνεκα παρῆλθεν εἰς τὸν 
βίον ΟἸδτη. " ἐγ.2. 20(Ρ. 177.1τ0; Μ.8.τού4Α}; 2. ῥαᾳ55 ἄτσαν, ῥρογίςὶ, τηεῖ, 
αἱ γενεαὶ πᾶσαι ἀπὸ δὰμ..«παρῆλθον τ ίδηι, κο,3; ΟἾτγϑ, ἠοηι.3.4 1η 
Ῥἠ (αι. 218}; Κ. θαη.2(Ρ.57.22); 83. ἐξεαρε ἔτοτι 11 π655 ἄνοσος π. 
Τ.Ζαῤ.5.2. 

πάρεσις, ἡ, 1. ἴπ ρεῃ., λαναϊγεῖς, τοῦ, 70.5:14 ἡ πηγὴ τῆς π᾿ ἁμαρτή- 
ματα ἦν (Βγγ5..1.5.ἡμπὲον.3.1τ(6.220); οὗ βυφρεηβίοη οὗ ἰδοῦ ἶος ἴῃ 
5166ρ, ἀιμοηδργος, τό(ρ.68.4; Μ.6. Ἰοῦς) ; ταδί. οἵ βρίγιταδὶ τουροΥ, 
γτ. Δ1α1.τ4(3.8320);2. ἐκερ. Κοτη.3:2ς; Ἰη ογρτοίθά 88; 8. ῥαγαϊγεὶς 
ἐανδεΐ ὃν 511 διὰ τὴν π., τουτέστι, τὴν νέκρωσιν. οὐκέτι γὰρ ὑγείας 
ἐλπὶς ἦν, ἀλλ᾽ ὥσπερ σῶμα παραλυθὲν τῆς ἄνωθεν ἐδεῖτο χειρός 
Ὀβχκϑιλονμα,7.3 τη Κορ (9.4864); διὰ τὴν π΄... τουτέστι τὴν νέκρω- 
σιν" ἐνέκρωσαν γὰρ ἡμᾶς τὰ ἁμαρτήματα 70.Ὁ). ον. 3:25 (Μι0ς.4658); 
Ῥ. ῥαξείηρ οὐεν, ΤῊ. ΚῸν.53:25--6[3.44); οἴ βονεν. Εονι.3:25(Ρ.217. 
5); 6. γεριδεῖον;, οἵ ΟΥιοι τη Κοηι.3.8(Μ,14.0468); Ογτ, Κοη1.3:27 
(0Ρ.179.22; Μ,74.7800) ; 4. «“γεαᾷ. (0.90.3; 5ἤ.9088}. 

Ἐπαρεσκιασμένως, 5:7 ῤ τ ουδῖν, ἠὲ οδοομγν ὅ...«τῆς κενοδοξίας 
πλάνος...π. ἐφίσταται τῇ ψυχῇ ΝΙ]. μον. 22 (ΜΝ. 79. ττϑτο). 

παρετοιμάζ-ω, ῬΆΞδ., δεὶ γεσαν ὡς ἂν ““ομένους ἤδη ἀπρνίψασϑαι 
τοὺς πόδας πρὸς τοῦ κυρίου τοὺς μαθητὰς ἀναγράφει ἶβο. ὃ ̓] ὠάννης 
ΟἸετα, ἐγ. 28(ρΡ.216.22, ν.]. προετ- Μ.0.7574). 

πάρετος, 1, ῥαγαϊνεοί, 650. τεῖ. ΝΜ .0:2, Μας στ, αβοίγ.2.ϑίρ.το, 
5); Βορῆτ. Η.»τνΟνγ.οἱ [9.30(}.87.35200) ; τὐσαξ -ἰἰνιδεά συμβαίνει τὸ 
τικτόμενον βρέφος ἢ πάρετον.. «προελθεῖν ΜΙΝεΥ.ο! «4οἶ.4{0.3.2τ, σοὐά, 
πάραιτον, παράλυτον);. τγεϊαχεά, ΟτιΝυ55.ἤἔοντο τῷ Οαπι.(Μ.44. 
0924}; 2. τεῖ, τηδηΐαὶ ραγαῖνβι5, ἰαιρεά, Βαβιγομ. 5(2,2ο6 Ὁ ; Νί.31. 
6374); τεῖ. Οδσβε 5 μθα πρδ εὔλογον, εἴπερ πᾶσα νόσος καὶ πᾶσα 
μαλακία, ἃς ἐθεράπευσεν..., ἀναφέρεται ἐπὶ τὰ ἐν ψυχαῖς διάφορα 

ΓΑ ς ι 1 Ἧ, }] [κα 3 ᾿ συμπτώματα, ὡς τοὺς μὲν παρέτους τὴν ψυχὴν καὶ κειμένην αὐτὴν 
ἔχοντας ἐπὶ τοῦ σώματος παραλελυμένην δηλοῦσθαι διὰ τῶν παρα- 
λυτικῶν ΟΥ,εονηηιἴη 211.13.4{0.188.3.:; Μι:χ3, ττοτα); 3. ἀϊείγαμρἢὶ, τ. 
Νγββυ Μασ. (Ρ.299.22; Μ.46.οϑεο), 

παρευδοκιμ-έω, 1. σγραξς ἐρίζει τῷ εὐδοκιμοῦντι, φϑονεῖ τῷ “"οὔντι 
Βαβ.γορ.γ.λδοί(2.5174.; Μ.31.12858}; θεός ἐστιν ὁ «υῶν αὐτούς (Πτν8. 
λοῦ.29.2 1η 70.(8,166Ὲ); ἐδ.79..5(8.471Ὲ) 2. Ρ4585,; 8. ὃ πε ΤΉ ΟΥΊΟΥ, 
δε τ νπαάξ πη “-ηθήσεται.. «ἡ τοῦ ἀγαθοῦ δύναμις. ΟἸδτη.5(7.5.τ(ρ.328, 
τι; Μ.9.138); ““εἶται θεὸς οὐρανὸν δεικνὺς ὑπὸ διαβόλου δέρματα 
δεικνύντος ὈἸΠτυ5. Ποῖ. 40.5 τῷ {Μ|,{7. 5ττΒὺ}; ιομ, Ασ ἄ.».8.8(} 1,3. 
8οό(); !». δε 41Π1ρ]94, ΤΥ, ΜΌΡΟΣ ἘΞ 7:17(}}.66.6 520) ; 902.}.6. 6.25. 

3(}1.67.13578). 
παρευη μερ-ἐω, ξεν βα55 μὴ.- “νηστείαν.. «ἄτιμον ἀποπέμψῃ ““ηθεῖσαν 

ὑπὸ τῆς ἡδονῆς Βαϑβ.ἤπορ.2.2(Ζ.ττῖν; Μ.31τ,1884); φθόνῳ. .«τῶν βουλο- 
μένων αὐτὸν “σαι βληθείς (ῃγνΒ. σἱᾶτ .«7(1.248})); 14“αε.β5. δίρ. 138. 2; 
1.420}; [5], Ρ6].6}}.5. 2:5(Μ. η8. 14600); λέοντες ἀνθρώπους ἐν τῷ τῆς 
φιλοσοφίας --ἥσαντες μέρει ἘΝῚ ῥεγίεί τι, τοί Μ.79.0178).. 

{πἸπαρευθύ, -- παρευθύς, ΝΕ μος. τ (1. 1108}}; 110. Ὁ,8.}.30 

Οὐ δ, ττφοα). 
παρευθύνω, ῥεγυενί, ἀἰδίονί ; Ἰυβτῖος, Ογτι δας, 5(3. 5200); ἰά ΜΠ τοὶ. 
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46(3.4220) ; ἐγ, 14. ς.46: τοί Μ.69.1ο 578); ἀοσίτπο, ἰά Οὐγιμη (τ, 
Ἴ5ΟΑ) ; ἐδι(715}). 

[“Ἰπαρεύρεμα, τό, ν. παρεύρημα. 
παρεύρεσις, ἡ, ἐπνενμίος, Αἀατη ἀταϊ.2.2ο(ρ.1ο6.30; Μιτσ. 880 Α); 

ΔΙ..4.γ.1:.20(Μ.26.920); ληρήματα καὶ μισοθέων λογισμῶν ἡ π. Ογτ. 
.10ο.0. τί4. 8180). 

παρεύρημα (Γ᾿ Ἵπαρεύρεμα), τό, ἵ. ἐπυενηίον, οἵ μόσεϑν χαίρουσιν 
ἴϑ56. ΜδΥΟΟΒΙ8Π5] ἐπὶ τοῖς π, αὐτῶν Ιτεηἤαογ.τ.16.3(Ν.7.636ΑᾺ}; 
2. Ἰγγοίουαμὲ τηαΐγ παρευρέμασιν ὄγκον τινὰ καὶ μέγεθος ἐπιμηχανᾶ- 
σθαι τῷ λόγῳ τ Ν Υγ55. ποτ Ὁ.46.26; Μ.4ς5.276.}. 

παρεφεδρεύω, “1 αἱ ΟΥὙ μδαΥ τῷ ἀμιάντῳ θυσιαστηρίῳ π. 151ἀ.Ῥ6], 
6Ρ}.3.135(ΝΜ.η8.83320). 

Ἐπαρεφομαρτ-έω, δὲ ἐῃ αἰἰοπάαηοξ τῶν τινε ““οὐντων ἰατρῶν ἘναΡΥ. 
. ἐ.6.4.7{(Ρ.157.32; Μ.86.27164). 

παρηβ-άω, ἔρ., οὗἁ {ἰπι6, δέέονια βαξί ““ήσαντος τοῦ καιροῦ ΟΥΥ, 
μον βασεϊ.2)(55.313}). 

παρηγόρημα, τό, Ξοοίξίηρ γεπισάν, Βδ85...6.1(3.78Ἑ ; Μ.32.2418); 
γεϊοξ π. τοῦ πονεῖν ποιούμενος ΟΥ ΝΑ Ζ. αν. .1.6,το8(Μ.3}).4384); 
Ρτοῦ. 4.1. ἴογ κατηγόρημα, {ἀξ φιέ.εἰ γε τί Μ.6.12524). 

παρήγορος, ὁ, 1. ἐοηδοίεν, οἵ ΟΗγβὶ ὁ π. ὁ ἐν μέσῳ κατοικῶν 
“4. ΤἼο», Δ, τοδ(ρ.264. 20}; Νοηη .Ῥαγ. 7. τι τ(1.4.3.8448);2. φοοίλεν, 
ἤρ, ἔχει... «τῶννόσων..«τὴν ἐρημίαν π. Τα. ῥογ[.53(0.58.24). 

“παρήκοος, ἀἰφοὐεάϊση!, Απου ἀρ. ι5.λ.6.ς.τ6.ο( ,2ο.4684); 70. 
ὮὨ,,ο.4.π8(Μ.94.ττ884}; 1ἃ. ον».2.2(Ν 96.580). 

παρῆλιξ, αὐναηπεσά τη ἀρέ, οοτηρ. παρηλικεστέρων ΟΥ̓ Ν γ85.»ηογί, 
(Μ.46.516.4}. 

παρησυχάζω, ῥαδς οὐέν ἴῃ: οἰϊόηπεσ, ΤΟΝῚ ΟΡ ἐρ.(Μ.06.14258). 
Ἐπαρθεΐα, ἐἰοττοι5 νοτὰ Τουτηθα ἔγοσῃ παρθενία ἀπ 56 τὸ 

δχρί δίῃ ἔπδξ παρθενέα 15 αἰγποςὶ ἀϊυΐπό, Μεϊ.ἜγΡηρ.διχίρ,81.4; Μ.18, 
1370) οἷξ. 5. παρθενία. 

παρθενεύ-ω, ἰΐσε α υἱγρίῃ ἰξε, δὲ εεἰίϑαϊε; 1. ἴῃ σοῃ. τοὺς μὲν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς “ποντας ὁρῶμεν, τοὺς δὲ ἀπὸ χρόνου 7 75, β΄ .γεὲς.(ρ.30; Μ.ὅ, 
15774}); Μεῖῃ.Ἐγρηῃρ.3.τ4(0.44.τὸ; Μ.18.85.}); ἀγνείαν...ἣν..«γεωργοῦ- 
μεν ἡμεῖς αἱ “πουσαι καὶ προσφέρομεν κυρίῳ τ.0.4{Ρ ττὸ.τό; 1884}; 
διαφέρουσιν οὗ μὴ ἐπιθυμοῦντες καὶ ἀγνεύοντες τῶν ἐπιθυμούντων τε 
καὶ «-όντων τ8.ττ(ρ.128.10; 2168): τοί. ΜίιτΟΤΙ δέδοται γὰρ.. τοῖς 
βουλομένοις...εἰ γὰρ τῆς ἄνωθεν δόσεως μόνης ἐστί, καὶ οὐδὲν αὐτοὶ 
συνεισφέρουσιν οἱ “τοντες, περιττῶς αὐτοῖς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
ἐπηγγείλατο ΟἮγν5.δονι.62.4 τ ΜῚ.(. 6240); ἃ5. σοῦηβεὶ, ποῖ Ὅγδ- 
σορῖ, τἀ ἄοτμ. 21. 5 τ ΣΟ ον. (το. 1868) ; ὁ πορνεύων καὶ ὃ «᾿ων ἀμφότεροι 
τοῦ νόμου τὰ μέτρα ἐξέβησαν... ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐπὶ τὸ χεῖρον κατενεχθείς, 
ὁ δὲ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπαρθείς Ἰᾶ.«τοντηλοΐν Οαἰἱ. 5 ττπ(το, 180); οὐ πᾶς 
ὦ ποθῶν τὸ πρᾶγμα καὶ “-εἰ,) ἀλλ' ὁ δυνάμενος ῬΑ]} υΟλγγπ5.τ(Ρ.4. 
15; Μ.47.5}; τεῦ, μαξοσιοτιίν οἵ νΊΓΘΊ ΠΥ τὸ ΒΛ] Πν οὐ γὰρ ὁ “πων 
γέγραπται, ἀλλ᾽ ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται 151,6], ἐρ}.τ.286(Μ, 
η8.3:2λ}; τῶν γὰρ..-«ἀνοήτων φροντίδων ἐλευθέραν ὁ ““ων ἔχει ψυχήν, 
καὶ τὸν μέλλοντα μιμεῖται βίον ὡς ἔνεστι ΤΙ, ΤΟ οΥ.7:32(3.210}; ΟΥ. 
ΜΝΜαρἀταί ({τ.Ζαοἢ.)4.17(Μ.}1..77. 3404}; ταοῖνε ργοβο θα εἴ τις 
““οὐο. ὡς ἂν βδελύττων τῶν γάμων ἀναχωρήσας καὶ μὴ δι᾽ αὐτὸ τὸ 
καλὸν καὶ ἅγιον τῆς παρθενίας, ἀνάθεμα ἔστω (Οδηρτιεα.ο; οὗ ΒΜΥ 
πρὶν τόκου “οουσα, παρθένος μετὰ τόκον ἸΡΏΤ 545 Ὲ ; 1514.} 6] ἐῤῥ. 
τι 4ο4{(Μ.γ)8, 4,80); 70.) ἐαγη. βαρεῖ, 33(ρ.2τὸ ; Μ.οδ,841Α}) ; τηγϑί., οὗ 
Ὀἱγίῃ οὗ ΟΠ τίβυ ἴῃ 50] ὅπερ... ἐν τῇ..«Μαρίᾳ γέγονε σωματικῶς, τοῦ 
πληρώματος τῆς θεότητος ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τῆς παρθενίας ἐκλάμ.- 
Ψψαντος" τοῦτο καὶ ἐπὶ πάσης ψυχῆς κατὰ λόγον παρθενευούσης γίνεται 
εὐὐτοῦ κυρίου... «πνευματικῶς εἰσοικιζομένου τ ΟΝ γ85,υγρ.2(0.254.27:; 
Μ.46.3248).2. τηεί. ; ἃ. οἴ ρυσίτν οὗ 16 δηα δοίίοι5 ἅπας ὁ βίος καὶ ἡ 
ξωὴ καὶ τὸ ἦθος “-εἰν ὀφείλει Βδ5.αϑεεί. τ, (2. 3108; Μ.31.8728); πᾶν 
δὲ μέλος.. ὄντως «-εἰν τ. Ν42.0γ.43.62(Μ,36.5774); γλῶσσα “"ἔτω 
14 ἐαγη.1.2.3.51(Μ.37.6364)}; ΟτΟΝ γ8β.υἱγρ.2(ρ.254.21; Μ.46.2248); 
ΝῚ,Ρ}.3.298(Μ.79.532.}; “νειν οὖν χρὴ τὰς κόρας τῶν ὀφθαλμῶν, 
ἐσωνυμίαν τῶν παρθένων τετιμημένας ΤΌ8ε5.ΝΖ. αὶ. τ4ο( .28.χοδο) ; 
Ῥ. οὗ ἐγεβάοιη ἔγζοϊη ἤϑγδδβυ κατὰ τὴν πίστιν π, Τάτ, ϑιυα,.Ρ}Ὀ.2.10 
(Μ.09.11768}; 3. δὲ α τποηῖὶ οὐ πτρι Ἀγαλίασις διάκονος καὶ Εὐτυχία 
“ὔσασα καὶ λαυδιανὴ “΄“σασα ἰ(Ὁ 4: Μεηπ.ου (Μεῖος, ὃ βαδς, ἰν); 
ἐπέστη...τινε “οὔσῃ ΤΑ] λοι. (ρ.54.6; Μ.6 5.448); ϑυγάτηρ 
“μουσα ἐτελεύτησε [ο0.(ΜΟΒΟΠ.}»»α,.7)8(}1.87.29320); {]0.},8..}.30(}. 
οθ.11484}; 4. οἵ Πιάϊδῃ δβϑοςῖῖοβ, (]ετὴ.  7.3.7(0.224.8; Μ.8.11648). 

παρθενία, ἡ, τὐνρίητν; 
Α. ἀεξ, ἀπ ἀθϑουρίομϑ ; δῦγτη. παρθεΐα γὰρ ἡ π. κατὰ μέαν ὑπαλ- 

λαγὴν καλεῖται στοιχείου, ὡς δὴ μόνη τὸν ἔχοντα καὶ τετελεσμένον 
αὐτῆς τὰς ἀφθόρους τελετὰς θεῷ παρεικάζουσα ΜεΙῃ..ν»»:}».8.τ(ρ.81.4; 
Μ.18,1270}; π. δέ, ὅτι παρὰ τῷ θεῷ τὸ νοούμενον τῆς τοιαύτης σωφρο- 
σύνης ἐστί ἱΡίοη.ν, Ῥοίγε.τ4; οὐ γὰρ ἐν μόνῳ τῷ φείσασθαι τῆς 
παιδοποιΐας κατορθοῦται τὸ χάρισμα τῆς π., ἀλλ᾽ ἅπας ὁ βίος... καὶ τὸ 
ἦδος παρθενεύειν ὀφείλει, διὰ παντὸς ἐπιτηδεύματος τοῦ ἀγάμον τὴν 
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ἀφθορίαν ἐπιδεικνύμενος. ἔστι γὰρ καὶ λόγῳ πορνεῦσαι, καὶ ὀφθαλμῷ 
μοιχεῦσαι...ὁ γὰρ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπὸ τὸν κανόνα τῆς π. ἑαυτὸν ἐγ- 
κρατείᾳ φυλάσσων, ἀληθῶς δείκνυσι τελείαν ἐν ἑαυτῷ ...τῆς π΄ τὴν χάριν 

Βαβ,αξοεί τ. τ(2. 5108; Μ.31.8728}; π. μέν, τὴν ὄντως φημί..«τοῦ κατὰ 
ψυχὴν ἀφθόρου κάλλους... ἐστὶν ἐξαίρετος [Β85.Αποουΐγρ.2(Μ.30.672}); 
ἀληθὴς π. ἡ παντὸς τοῦ ἐξ ἁμαρτιῶν μολυσμοῦ καθαρεύουσα τ γ88. 
υἱγριρυοετγα. (ρ.248.14; Μι.46.3170); νέκρωσις δὲ σώματος ἡ π. ἐστέ 10. 
χοίῃ.223.0; 2968); παρθενίας ὅρος τό, καὶ σώματι καὶ πνεύματι εἶναι 
ἁγίαν (Ὠτγβυυΐνρ.6{(1.2720); οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις, οὐδὲ ἐν τοῖς χρώμασιν 
ἡ π., ἀλλ᾽ ἐν σώματι καὶ ψυχῇ ἰ8.7(272Ε); ἡ π. διὰ τοῦτο καλόν, ὅτι 
πᾶσαν ἐκκόπτει φροντίδος ὑπόθεσιν περιττῆς 1}.77(3290}); ἡ ὄντως π. ἐν 
κυρίῳ, ἁγία ἐστὶν τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι, ἀπερισπάστως .-.«τῷ 
κυρίῳ λατρεύουσα ἐν πνεύματι θεοῦ, καθαρῶς ...«ἀρέσκουσα τῷ κυρίῳ... 
καὶ ἕν πνεῦμά ἐστιν πρὸς κύριον Απιτ. Μοπ.ἤσηι. 2τ(λ.80,14970). 

Β. 85 μἰρῃαβῦ βίαϊα οὗ υσηϑῃ 1Ππ ; 1. ἀρκπονη ἰὴ ΟἽ δηα βαρϑῃ 
ΔΆ αν. μὴ..- νομίσῃς τὸ τῆς π. μέγεθος μικρὸν εἶναι, τοσοῦτόν ἐστιν 
ἡ π., ὅτι οὐδεὶς ἠδυνήθη τῶν ἀρχαίων τοῦτο τηρῆσαι. διὰ τοῦτο γὰρ ἡ 
χάρις μεγάλη, ὅτι ἃ ἦν φοβερὰ ἐν τοῖς προφήταις..«ταῦτα ἐγένετο. νῦν 
εὐκαταφρόνητα..-βάρυ γὰρ τὸ τῆς π. κτῆμα οὕτως, ὡς μηδένα ταύτην 
ἀσκῆσαι. Νῶε..«γυναικὶ προσωμίλησεν: ὁμοίως δὲ Ἀβραὰμ..«βάρυ γὰρ 
ἣν τὸ ἐπάγγελμα τῆς π. ἐκ τότε ἰσχυρὰ ἡ π. ἐγένετο, ἐξ ὅτε τὸ ἄνθος τὸ 
τῆς π. ἐβλάστησεν" οὐδεὶς τοίνυν τῶν παλαιῶν ἠδυνήθη πράσκῆσαι" μέγα 
γὰρ πρᾶγμα, σῶμα χαλινῶσαι (ἢτν5.ΟΦΉ11.5.3(2.208.--Ο); χρημάτων 
μὲν ἕνεκεν ὀλίγους, εἶχον δὲ ὅμως δεῖξαί τινας Ἕλληνες παρ᾽ αὐτοῖς 
φιλοσοφήσαντας...π, δὲ ἄνθος οὐδαμοῦ παρ᾽. αὐτοῖς.. ὁμολογοῦντες 
ἀνωτέρω τῆς φύσεως εἶναι τὸ κατόρθωμα Ἰἃ. ξεη,γερ.τ(1.240Ὰ}; τὸ τῆς 
π. καλὸν ἀποστρέφονται μὲν ᾿Ϊουδαῖοι.. «θαυμάζουσι δὲ “Ἕλληνες καὶ 
καταπλήττονται, ζηλοῖ δὲ μόνη ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ Δ οἱγριτίτ.268.); 
παρὰ δὲ “Ελλησιν καὶ..«φιλοσόφοις, οὐ μόνον δὲ ὅτι οὐδέπω ἐφάνη π΄.» 
ἀλλ᾽ οὐδὲ πιστεύουσίν τινα ἄνθρωπον...«ταύτῃ ἀντοφθαλμῆσαι' καὶ 
δικαίως" πῶς γὰρ πιστεύσωσιν περὶ παρθενίας, οἱ τὰ αἰσχρὰ πάθη θεο- 
ποιήσαντες ... ; ̓ Ιουδαῖοι δὲ μέχρι τῆς σήμερον, π. μὲν οὔτε ἀσπάζονται, 
οὔτε μετέρχονται Απί. Μοη ἑον, τ(Μ.80.14060,0}; ἘΒΟῸΡῊ ργϑοιβεά 
Ὀν βοχὶς ΟἹ Ξαἰπίς, [0.}). {.0.4.24(Μ.94.12004}; 2. τενεα]θά Ὀν 
μτϑε δηᾶ ργθβοαζ ἴῃ ὉΠπαυγοὶ ἐξεταστέον, δι᾿ ἣν αἰτέαν πολλῶν προ- 
φητῶν..«πολλὰ καὶ καλὰ διδαξάντων...π. οὐδεὶς οὔτε ἐνεκωμίασεν οὔτε 
εἵλετο. μόνῳ... ἐφυλάσσετο τοῦτο πρεσβεῦσαι τὸ μάθημα τῷ κυρίῳ, 
ἐπεὶ καὶ μόνος παρελθὼν ἄνθρωπον ἐδίδαξε χωρεῖν εἰς θεόν...τὸ δὲ 
παλαιὸν οὐδέπω τέλειος ὁ ἄνθρωπος ἦν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ τέλειον οὐδέπω 
χωρῆσαι, τὴν π., ἴσχυεν δ. γΉ.1.4{(Ρ.12.χ 6}. ; Μ.18.440}; ἡ π. 
διαδεξαμένη τὸν νόμον Χριατοῦ ταγαῖς τῶν ἀνθρώπων ἐβασίλευσεν 1Ὁ.. 
το.τ(ρ.122.1; 1924}; τές οὖν ἀνθρώπων μετὰ θάνατον ἢ ὅλως ζῶν περὶ 
παρθενίας ἐδίδαξε, καὶ οὐκ ἐνόμισεν ἀδύνατον εἶναι τὴν ἀρετὴν ταύτην 
λ} 3 ᾿΄ 5» ΕἸ - ε Ξ' Ν “ ᾿Ψ' » -"- ῃη. 

ἐν ἀνθρώποις; ἀλλ᾽ ὁ ἡμέτερος σωτὴρ..«τοσοῦτον ἴσχυσεν ἐν τῇ περὶ 
ταύτης διδασκαλίᾳ, ὡς καὶ παιδέα μήπω τῆς νομίμης ἡλικίας ἐπιβάντα 
τὴν ὑπὲρ τὸν νόμον ἐπαγγέλλεσθαι π. Αἰ ήποι σι, τί Ν1.25.1850-1884); 
μέγα π΄ -.. καὶ τὸ μετ᾽ ἀγγέλων τετάχθαι.. «ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν Χριστοῦ, 
ὅς, καὶ γεννηθῆναι θελήσας διὰ τοὺς γεννητοὺς ἡμᾶς, ἐκ παρθένου γεν- 
νᾶται, πι νομοθετῶν τ. Ν42.07.43.62(}1.36.ς 160) ; 14 ταγηι.1.2.τ.το2(Μ. 
37.5374}} εἶδες. «τῆς π. τὸ ἄνθος; τοῦτο τῆς ἐκκλησίας τὸ ἱμάτιον 
Ομτνυβ.εαριΐῃ 5. 44:ττοῖ (5 Ἰϑοῦν; Τοτοῖο] ἴῃ Ρ5.44:16, Ττνϑ. ἐμά. 
εἰ σοηἱ. (1.568); ἐφ᾽ οὗ γὰρ... Χριστὸς...«ηὐδόκησεν ἐκ τῆς... ἀειπαρ- 
θένου Μαρίας τῷ κόσμῳ ἐπιφανῆναι..-εὐχερῶς ἐξανύεται παντὶ τῷ 
βουλομένῳ" τοιαύτη τῆς π. ἡ ἀρετή Απτ, Μοη ἤση,.21(Μ.80.14074}; 
μίρῃεοι ρυαᾶε οἱ [π6 ἐπ Ὁβυτοῦ, ΒΡΙΡΒ ἐαρ. βά.2τ(ρ.521.33:.; Μ.42. 
8244); 3. ἀνεὴ 1ῃ (μυχοῦ οὐἱν οομη561164, ποΐ ργεβουθβα; 8. ἴπ 
ΡΈΠ. οὐ νομοθετεῖ... οὔτε διὰ Μωὐσέως π. ὁ κύριος... οὔτε ἐν εὐαγγελίῳ 
«««οὐδαμοῦ ἐν ταῖς ἐντολαῖς π., οὔτ᾽ ἐν παλαιᾷ, οὔτε ἐν καινῇ διαθήκῃ, 
νομοθετήσας ὉΒαΞ, Απιοιυένρι οί Μ.30.7δοΟ}; τοσοῦτον γάρ ἐστιν ἡ π. 
πρᾶγμα..«ὅτι κατελθὼν ὁ Χριστὸς ἐξ οὐρανοῦ.. οὐδὲ τότε ἐθάρρησεν 
ἐπιτάξαι τοῦτο.. ἀλλ᾽ ἀποθνήσκειν μὲν ἐνομοθέτησεν...καὶ ἐχθροὺς εὖ- 
εργετεῖν, παρθενεύειν δὲ οὐκ ἐνομοθέτησεν (Ὦγχγ5.6}.2.7(3.5420) ; Απὲ, 
Μοπλονπ.τ(Μ,89.14068); . ἐχερ. ΜΈ,19:11 μεγάλα περὶ παρθενίας 
διελέχϑη εἰπών" εἰσὶν εὐνοῦχοι... ἐστι φύσει τὸ πρᾶγμα μέγα, καὶ δεί- 
κνυται ἐξ ὧν οὔτε ἐν τῇ παλαιᾷ ὑπὸ τῶν.. ἁγίων ἀνδρῶν... κατωρθώθη, 
καὶ ἐν τῇ καινῇ δὲ οὐκ ἦλθεν εἰς ἀνάγκην νόμου ζὮγγϑιποηι.78.1 ἴῃ ΜΕ. 
(7.7518}); ο. ἐχερ. του 7:25}, θεοδώρητον εἶναι τὸ τῆς π΄. ἐπιτήδευμα 
παρεγγυᾷ" ὅθεν τοὺς κατὰ πρόφασιν κενοδοξίας τῶν ἀκρατεστέρων ἐπὶ 
τοῦτο παρεληλυθότας ἀποβάλλεται, συμβουλεύων γαμεῖν ΜεΓἢ Σγ. 
4.14(0.44.2; Μ.18.840); ἐπὲ... τῆς παρθένου γνώμην δίδωσιν, ἐνταῦθα 
[1.6. ἔου τωδυυδρε] δὲ συγγνώμην, ἐπιτάττει δὲ οὐδέτερον οὐ διὰ τὴν 
αὐτὴν αἰτίαν, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μέν, ἕνα μή τις ἀναβῆναι ἀπὸ τῆς ἀκρασίας 
βουλόμενος κωλύηται, ὡς ἐπιτάγματος ἀνάγκῃ δεδεμένος" ἐκεῖ δέ, ἵνα 
μή τις ἀναβῆναι πρὸς τὴν π, ἀδυνατῶν κατακρίνηται, ὡς προστάγματος 
παρακούων (Ὠγυβυυΐγρ.324(1.203Ε); ἐπειδὴ ὁ κύριος οὐκ ἐπέταξε π., διὰ 
τοῦτο οὐδὲ ἐγώ" συμβουλεύω δὲ ὑμῖν 1δ,42(1.3034); δ.47(1.207}); 18. 
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"δ(3204); Τματ. τΟον.7:261.(λ.208); οἴ, ὡς οὖν ὁ κύριος τοὺς τρόπους 
τῆς κατὰ τὴν π. εὐνουχίας ἐρωτηθείς, οὕτως ὁ μαθητὴς τῆς π. τὴν 
συμβουλὴν εἰσηγήσατο [Βα5.Δῃςιυΐγρι 56(Μ.30.7810); 4. 5 οἰ οὗ Οοά 
πρεαίηρ ἀϊνίπε στάςε τὸ γὰρ μέγιστον..«δῶρον, οὗ μηδὲν ἀντάξιον ἄλλο 
προσενέγκασθαι πάρεστιν ἀνθρώποις θεῷ, τὸν ἄθλον τῆς π᾿ εἶναι 
πέπεισμαι ΜεΙμ. 5» .5.τ(ρ.53.8; Μ.18.07Ὰ); ΟΥΝ γββ υΐγριτ(ρ.251. 
14; Μ.46.2200); 16.το(Ρ.323.20; 3060) ; τῆς π. τὸ ἀξίωμα... εὑπερανα- 
βαῖνον τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην, καὶ τῆς ἄνωθεν δεόμενον χειρός ΟὮτγνΞ. 
ἀομι 8.4 ἴῃ Οοη.(4.1:58}} 5. 85 Δηρα !]ς βαῖα οὔ ΠΠξε, ΑἸ, ἀροΐ,  οηεὶ, 
4Δ(Δ.25.6494}); [Βε5.Αποιυΐγ 68(Μ.30.808}); Ογτ. Η οαἰφελ.6.35.; τ. 
1ς.23; Οτ Ν υβ8.υἱγρ.3(ρ.308.23; Μ.46.380}) οἷ. 5. ἀνάστασις; π., τὸ 
τῶν ἀγγέλων πολίτευμα, τὸ πάσης ἀσωμάτου φύσεως ἰδίωμα 70.1}.Ψ 
ο.4.24(Μ.04.12008}; 6. 45 ΠίρθεΥ βίαϊα [μδὴ τρλυγίαρε δύο γὰρ οὐσῶν 
ὁδῶν ἐν τῷ βίῳ..«μιᾶς μὲν μετριωτέρας καὶ βιωτικῆς, τοῦ γάμου λέγω" 
τῆς δὲ ἑτέρας ἀγγελικῆς καὶ ἀνυπερβλήτου, τῆς π. Ατῃορ. πη (Ν. 
26.11730}; εἰ γάρ τις..«ἐξετάζειν ἐθέλοι τοῦ βίου τούτου [8ς. τηαττῖΆ 568] 
τὸ πρὸς τὴν π. διάφορον, τοσαύτην εὑρήσει τὴν διαφοράν, ὅση σχεδὸν 
τῶν ἐπιγείων ἐστὶ πρὸς τὰ οὐράνια ΟΥΝ γ55,υ175.3(0,257.8; Μ.46.3250); 
ἔτι οὖν τολμήσει τις,...τῇ π. τὸν γάμον παραβάλλειν ;..«οὐκ ἀφίησιν ὁ 
ἐν Παῦλος, πολὺ τὸ μέσον ἑκατέρου τοῦ πράγματος θείς" ἡ μὲν γὰρ τὰ 
τοῦ κυρίου, φησίν, ἡ δὲ τὰ τοῦ κόσμου μεριμνᾷ ΟΠ τγϑ.υἹγρ.24{(1.203}; 
ὅσῳ... ἄγγελος ἀνθρώπου ὑπέρτερος, τοσούτῳ π. γάμου τιμιωτέρα ]ο.1}. 
ο.4.24(Μ.94.12ο00); βΒιρεῦοῦ το Μιἀον οοα, Ομπσγβ μον τη ΣΤ τη]. 
στοί(3.3168); Ὀδοδιιβα βυγραᾶβϑίησ παῖατε, ἘΒαβιλησιυῖν, 5 (Μ.30. 
ἼΒΟΌ) ; Ὀεσδαβο ποῖ, Κα χαδεγίβσο, ἰο]ονγεά Ὀν ἀδαῖῃ, (ἢ γν 58.17.14 
(1.279Ε); τοῖ. 1άῴφᾳ {πδῖ χηδυγαρε ψγὰ5 σοηβοσίδηοςε οἵ ἘΔ] παρὰ τὴν 
ἀρχήν, εἰ τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ πεισθέντες οἱ περὶ τὸν Ἡδὰμ τῆς 
ἡδονῆς ἐκράτησαν τοῦ ξύλου, οὐκ ἂν ἠπόρησεν ὁδοῦ δι᾿ ἧς τὸ τῶν 
ἀνθρώπων γένος αὐξήσει. οὔτε γὰρ ὁ γάμος μὴ βουλομένου ϑεοῦ δυνή- 
σεται πονῆσαι πολλοὺς τοὺς ὄντας ἀνθρώπους, οὐδὲ ἡ π., βουλομένου 
πολλοὺς εἶναι, λυμανεῖται τὸ πλῆθος 1δ.15(2808}; ἃ5. Βανίηρ Βαποίν- 
ἰηρ οβεδον εἰ καὶ τίμιος ὁ γάμος, ἀλλὰ μέχρι τοσούτου φθάσαι δύναιτ᾽ 
ἄν, ὦστε μὴ μολῦναι τὸν χρώμενον, τὸ δὲ καὶ ἁγίους ἀποφαίνειν, οὐκ ἔτι 
τῆς ἐκείνου δυνάμεως, ἀλλὰ τῆς π. ἐστίν ἐδ. 3ο(2008).; Βαϊ τηλττίαρε οὶ 
τῃετείοτε το Ὀὲ ἀἰβραταροά, Ὁσδηρτισαηο οἷτ, 5. παρθενεύω; ὁ δὲ 
τίμιος γάμος ὑπέρκειται παντὸς δώρου γηΐνου, ὡς ἔγκαρπον δένδρον... 
ὡς ῥίζα τῆς π΄ -«-. περίελε... «γάμον, καὶ ποῦ εὑρήσεις τὸ τῆς π. ἄνθος; 
ἔνθεν γὰρ καὶ οὐκ ἄλλοθεν, τὸ τῆς π. ἄνθος ἀναλέγεται. ταῦτα δὲ 
λέγοντες, οὐ μάχην παρεισβάλλομεν μεταξὺ π΄. καὶ γάμον... ἄνευ γὰρ... 
θεοσεβοῦς εὐσεβείας οὔτε π. σεμνή, οὔτε γάμος τίμιος ΑἸΠΡΉ.Π02,.2.1 
(Μ.30.454}} δ. τὸν γάμον κακίζων καὶ τὴν τῆς π. ὑποτέμνεται δόξαν. 
ὃ δὲ τοῦτον ἐπαινῶν μᾶλλον ἐκείνης ἐπαίρει τὸ θαῦμα. ..«καλὸν ὁ γάμος. 
καὶ διὰ τοῦτο ἡ π. θαυμαστόν, ὅτι καλοῦ κρεῖττόν ἐστι, καὶ τοσούτῳ 
κρεῖττον, ὅσῳ τῶν ναυτῶν ὁ κυβερνήτης (Ὠτγπυΐγριτοίτ,27588.}; [0.}). 
3,.0.4.24(Ν.04.12008)}. 

(. νἹτγρίηΥ 85 ΒρΡΙσ 8] ταῖμοσ μ8η ρμγβιίοαὶ βἴαϊε; 1. ἴῃ ρεῃ. 
πολλοὶ τῷ, ὀνόματι τῆς π.ι μόνῳ προσέχοντες, οὐδέν τι τῆς ἀληθοῦς π. 
φροντίζουσι" διὰ τοῦτ᾽ ἀναγκαίως οἶμαι τοῖς τὸν ὑπὲρ παρθενίας στέφανον 
ποθοῦσι λαβεῖν, ὑποφωνῆσαι τὰ ἐνόντα σπουδάσω, ὡς ἂν μὴ δι᾽ ἄγνοιαν 
ἀμελήσαντες τοῦ προηγουμένου καλοῦ, προσαναλώσωσι μὲν τῇ τῆς 
θεραπαίνης δουλείᾳ πάντα τὸν βίον, διὰ δὲ τὸ μηδέποτε τὴν δέσποιναν 
ταύτης θεραπεῦσαι, καὶ τὴν τοῦ σώματος π. οὐ κοσμουμένην τῷ τῆς 
ἔνδοθεν κάλλει, μετὰ πολλοὺς ἱδρῶτας ζημιωθῶσιν {[Β65.ἀποιυΐγρ.2 (ΜΠ. 
40.6734}; οἵ. τ2(606}); οὐκ ἀπὸ σωμάτων. ...«ἐπὶ ψυχὰς αὐτὴ ὁδεύει" 
ἀλλὰ ψυχῆς τῆς ἀσωμάτου οὖσα ἐξαίρετος, τῇ ταύτης θεοφιλεῖ π. 
ἄφθορα φυλάττει τὰ σώματα, τοῦ γὰρ ὄντως καλοῦ ἡ ψυχὴ φαντασίαν 
λαβοῦσα...τὴν τοῦ σώματος π., θεράπαιναν εἰς τὴν τοῦ καθ᾽ ἑαυτὴν 
κάλλους θεραπείαν ἐπάγεται, καὶ πάρεδρον..-πρὸς τὴν τοῦ θεοῦ θεωρίαν 
ταύτην ἔχειν ἀεὶ βουλομένη, τὰς...τοῦ σώματος ἡδονὰς..«ἐλαύνει. τὴν 
μὲν τῶν ὑπὸ γαστέρα ἡδονῶν ἐγκράτειαν, τῆς σωματικῆς τ. θεράπαιναν 
υοὐποιουμένη" ὡς τὰ ἄλλα μὲν ἅπαντα, καὶ τροφῶν ἐγκράτειαν..«μαχο- 
μένην ταῖς ῥεούσαις κατὰ τῆς ἐν σώματι π. διὰ τῶν αἰσθήσεων ἡδοναῖς" 
ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ σώματος π. ... δι᾿ ἑαντὴν.. «ἀσκεῖσθαι, ἕνα τὴν 
ἑαυτῆς π. ἄφθορον ἁπάσης μοχθηρᾶς ἐννοίας φυλάξασα, τὴν πρὸς τὸν 
ἄφθαρτον θεὸν ἐξομοίωσιν..-κερδήσῃ 1δ.2(6728,0); οὐχ ἁπλοῦν. ..τὸ 
κατόρθωμα τοῦτό ἐστιν, οὐδὲ μέχρι τῶν σωμάτων ἱστάμενον, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
πάντα..«διαβαῖνον τῇ ἐπινοίᾳ, ὅσα κατορθώματα ψυχῆς ἔστι...ἡ γὰρ 
τῷ. νυμφίῳ προσκολληθεῖσα διὰ παρθενίας ψυχή, οὐ μόνον τῶν 
σωματικῶν μολυσμάτων ἑαυτὴν ἀποστήσει, ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν μὲν ἄρξεται 
τῆς καθαρότητος, ἐπὶ πάντα...μετὰ τῆς ἴσης ἀσφαλείας πορεύσεται αΥ. 
Νγϑ5ιυΐνριχφίρ.310.3; Μ.46.3810); Πδῆςε πὶ ποῖ δβεσίεα ὃν τᾶρε, 
ΤΟΠγγβυλον ἴῃ Ῥς.9 5: 1(5.635Ε}; 2. ῬΥΕΒΕΥνΔΊΟΙ οὗ ἴτας Υἱγρ πεῖν ; 
8. ἴῃ 5 τυρρία ἀραϊηβέ τοτηριβτίουβ ἐπειδὴ οὖν θεῖον...τι χρῆμα ἡ π΄. 
ἐστί... ἡ δὲ παρθένος οὐδὲν τῆς θήλεος ἡδονῆς ἐπιφερομένη ἐκ σώματος 
μόλυσμα, πάντα δὲ τὰ σαρκὸς πάθη ἐκδῦσα, καθαρὰν ἑαυτὴν τῷ θεῷ... 
παραστῆσαι φιλοτιμεῖται" δῆλον ὡς βιαστῶν ἄθλον εἶναι τὴν τῶν οὐρανῶν 
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βασιλείαν γινώσκουσα βιάσασθαι πρὸς τὸν προκείμενον σκοπὸν τὴν 
ἑαυτῆς φύσιν ὀφείλει 1Βα5.ΑἸὩς,σἱγρ.4(84.30.6778); τοῦ πολέμου τοῦ 
πρὸς τὴν π. οὐκ ἔστιν ἀποχή᾽" διάβολος γάρ ἐστιν ὁ πολεμῶν. .«ἕἔστηκεν 
ἀεὶ ζητῶν τὴν παρθένον γυμνὴν εὑρεῖν, ἵνα καιρίαν ἐπαγάγῃ τὴν πληγήν 
ΟἾτγ5.}06η1,.3.3(2.2980) ; πολλῶν ἱδρώτων καὶ μεγάλης ἡ π΄ δεῖται τῆς 
ἀγωνίας Ἰᾶ υἱγριτ3(1.277Ε}; οἵ ἷδ. (2780); ἐδ,4τ(301Ὲ}; Ὁ. ἴπὰ ργαοῦσα 
οὗ νἰττια ὑποκείσθω. .«ἀντὶ θεμελίου τινὸς τῷ κατ᾽ ἀρετὴν βίῳ ἡ περὶ 
τὴν π. σπουδή, ἐποικοδομείσθω δὲ τῷ θεμελίῳ τούτῳ πάντα τὰ ἔργα 
τῆς ἀρετῆς ΟΥ ΙΝ νϑ5.υἱγιΙ])(0.217.1; Μ.46.3804); ὁ τῆς π. κόσμος...οὐ 
γὰρ λίθοι καὶ χρυσός..«ἀλλ᾽ ἀντὶ τούτων νηστεῖαι,..«πρᾳότης, ἐπείκεια, 
πενία...«ταπεινοφροσύνη (τυ υἱγρ.63(1.220}}; 16.84(3358); μέγα τὸ 
τῆς π. ἀξίωμα...πι γὰρ ἀξίωμα οὐκ ἀποσχέσθαι γάμων μόνον, ἀλλὰ τὸ 
φιλάνθρωπον. εἶναι καὶ φιλάδελφον καὶ συμπαθητικόν. τί γὰρ ὄφελος π. 
μετὰ ὠμότητος ἃ μοη1.1.7 1ῃ: 20 ογ.4:.13(3.2668); τεῖ. αἰτηϑρίνηρ, 
ἸΔ.}οΘΉ11.3.3(2.208Ε) ; ἰά πορι τη τ Τῆι. 51ο0(3.5168): ὅτι ἄμωμον. .«τὴν 
οἰκείαν π. φυλάξαι σπουδάζουσι...οὐ μόνον τὴν ἐπιθυμίαν κολάσαι 
ὀφείλουσιν, ἀλλὰ καὶ φιλοχρηματίαν, καὶ κενοδοξίαν, καὶ γαστριμαργίαν 
«σὺν πάσῃ κακίᾳ ΝΙΦΡῥ.3.208(Μ,70.5324); ν. ἐλεημοσύνη; 6. ἴῃ 
τιοττϊποά 11 ἀναγκαῖον τὴν μέλλουσαν τῶν πρὸς τὰς μίξεις ἡδονῶν διὰ 
παρθενίας κρατεῖν, πολλῷ πλέον πρότερον τῆς κατὰ τὴν γεῦσιν ἡδονῆς, 
ὡς ἐπαντλούσης ἐκείνῃ τὰς ὕλας, ἄρχουσαν δείκνυσθαι ὉΒε5.ΑἸΠο,υΐγς, 
"(Μ.3ο.6810); οἶδεν ἀρίστη πολιτεία τρέφειν τοὺς τῆς π. καρπούς" 
μᾶλλον δὲ καὶ ῥίζα καὶ καρπὸς παρθενίας ὁ ἐσταυρωμένος βίος ἐστίν 
ΟΒυυβυγρ.δοί:.2320) ; ἃ, ἴῃ τε γεπιεηΐ, τοῖ. Ἀλουη το: 6Η[, οὕτω καὶ 
ἐπὶ τῆς π. φησέ' μὴ εἴπῃς, πῶς ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, ἐκεῖθεν τὴν τῆς 
π᾿ μου ἀφθορίαν καταγαγεῖν; ἢ πῶς καταβήσομαι εἷς τὴν ἄβυσσον...; 
ἐγγύς σου ἐστί... καὶ κατὰ φύσιν σοι συγγεννᾶται ἡ π. ... καὶ εἰ βούλει 
ταύτην παρά σοι ἄσυλον μένειν, διὰ βίου σαββάτιζε- τουτέστι, μένε ὃ 
ἐγεννήθης"...οὐκ ἔχεις τοίχους καὶ περιβόλους ὑπεράλλεσθαι, ἵνα τὴν π. 
θηράσῃς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πράττουσα, καὶ ἀπολέσεις ἴσως τὴν π. ἐπὶ 
τῆς κοίτης δὲ σαββατίζουσα, καθαρὰν αὐτὴν φυλάξεις, καὶ οὕτω μὲν 
εὐκόλως..«τὴν π᾿ ... ἔξεις “Βαβι Αποινέγρι (Ὁ 1.20.7888,0); 6. 1 
ΠΕΙΡ οὗ ἃ ρυϊάε ἐπειδὴ νέοι ἔτι καὶ ἀτελεῖς τὴν διάνοιαν οὗ πολλοὶ τῆς 
π᾿ ἀντιλαμβάνονται, τοῦτο πρὸ πάντων αὐτοῖς ἐπιτηδευτέον ἂν εἴη, τὸ 
ζητῆσαι τῆς ὁδοῦ ταύτης ἀγαθὸν καθηγεμόνα ΟΥ̓͂Ν γ55.21}}.23(0.326. 
10; Μ.46.40980); 3. 45 πηρ]νέησ σΟηΒΘΟΙΔΌοηυ το Οοά ἀνατιθέναι 
λέγομεν τελείως ἑαυτὸν τῷ θεῷ, ὃς καὶ τὴν σάρκα ἄχραντον ἐκ παίδων 
φιλοτιμεῖται φυλάττειν, π:. ἀσκῶν ΜΕΤ γηρ.5.2(ρ.56.12; Μ.18.1018); 
ἡ δὲ παρθένος τὸν ἑαυτῆς νυμφίον... «περιέπουσα.-«τούτῳ μᾶλλον τὰς 
ἀχράντους νύμφας πρὸς ἀφθορίαν προμνηστευέσθω. «ἑπομένη τῷ νυμφίῳ, 
ἢ τῷ οἰκείῳ φωτὶ τῆς π. καὶ ἑτέρας πρὸς παρθενίαν νυμφεύουσα 88. 
ἈΑποιυΐγρ.21(Μ.320.7124}; τὴν Χριστῷ διὰ τῆς κατὰ τὴν π. ὑποσχέσεως 
ἁρμοσθεῖσαν.. «σοφὴν προσήκει... εἶναι ἰδ. Ξο(7680) ; π. μὲν ὅλην ἀνάθημα 
θεοῖο τ. ΑΖ. ἐαγ»Ρι.1,2.1.52](Μ.37.562.); τάχα ὃ τολμήσας εἰπεῖν τὴν 
σωματικὴν π. τοῦ ἔνδοθεν καὶ πνευματικοῦ γάμου συνεργόν...γίνεσθαι, 
οὐ πόρρω τοῦ εἰκότος ἀποτολμήσει τ Ν γος. τοίρ.32ς.6; Μι46. 
4014}: [μτυσ. Τλδεῖ.(2.750Ε}; ποποα τπθτα ἴασξ οὗ Ρῃγ 5104] νἸΓΡΊΛΙΥ 
οὗ πὸ ναϊας, {σῃγγβ,λοριῖμ 5.95: 1[(5.61:0),). 

Ὁ. εἴἴδβοίβ ; 1. παῖαχαὶ αἀναπῖαρθ εἰ βούλει μαθεῖν τὰ δυσχερῇ τοῦ 
κοινοτέρου βίου, ἄκουσον οἷα λέγουσιν αἱ τῇ πείρᾳ τὸν βίον γνωρίσασαι, 
ὅπως μακαρίζουσι τὴν ζωὴν τῶν...τὸν ἐν π. βίον προελομένων ...ὅτι 
πάντων τῶν τοιούτων κακῶν ἀνεπίδεκτός ἐστιν ἡ π.᾿ οὐκ ἀρφανίαν 
θρηνεῖ, οὐ χηρείαν ὀδύρεται ατιΝΝ γ88.υἹγρ.3(ρ.264.8; Μ.46.3330); 
λυσιτελὲς εἶναι νομίζομεν τοῖς ἀσθενεστέροις εἰς τὴν π. ὡς εἰς ἀσφαλές τι 
φρούριον καταφεύγειν 1Ὁ.0(0.287.18; 3510) Ὡ; 1655. ἰτοὰ]ς ΤΠδη ἴπ 
ταυτί θά 16, ΟΠ τυϑυυῖνρ.55-- 8(1. 21π54.--2104}; 2. πηϊοι ντἢ (σα τὸ 
ἐν π᾿... μεῖναι μᾶλλον παρίστησι τῷ θεῷ Αἰμοηαρἰερ.33.1(Μ.6.. 
οὔπα); ΜεδιμισνηρΡ.6.2(ρ.ὅπ,14; Μ.τϑ.116Ὰ); Ο(Ὠγνϑβυΐγρ.8(1.2310); 
θυσιαστήρια, καὶ ναός, καὶ κειμήλια θεοῦ διὰ τῆς π. πεφήνατε ΝΠ ῤῥ. 
2.31(Μ.70.2120); 3. ΠΚΘΙΘ55 ἰῸ 8ηΡΈΪ5 οἱ τὴν π. ἀσκοῦντες ἄγγελοί 
εἰσιν, ἐν ἀφθάρτοις σαρξὶ τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον περιπολοῦντες" καὶ 
ἄγγελοι οὐκ ἄσημοί τινες, ἀλλὰ. ..ἐπιφανέστατοι. ὅτι ἐκείνων ἄνευ 
σαρκῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν τὴν ἀφθαρσίαν καὶ τόπῳ καὶ ἀβιάστῳ φύσει 
παρὰ τῷ...«θεῷ φυλαττόντων, οὗτοι ἐπὶ γῆς σαρκὸς ἡδοναῖς ἐνοχλού- 
μενοι, καὶ τῇ πείρᾳ τοῦ διαβόλου ἐκκείμενοι, τὴν ἀφθαρσαίαν ἰσάγγελον 
δι᾿ ἀρετῆς τῷ ποιητῇ παραδοξότερον διεφύλαξαν [Β45.Αποιυΐγρ. τ(Μ, 
40.728); τῆς ὑψηλῆς ἐπιθυμίας συνεργόν. «τῷ ἀνθρώπῳ τὴν π. 
δεδόσθαι φαμὲν... δοκεῖ καὶ τὸ τῆς π᾿ ἐπιτήδευμα τέχνη τις εἶναι... «τῆς 
θειοτέρας ζωῆς, πρὸς τὴν ἀσώματον φύσιν τοὺς ἐν σαρκὶ ζῶντας 
ὁμοιοῦσθαι διδάσκουσα ΟτΝ γϑϑ.υἹ7ρ.5(0.276.24; Μ.46.3488); εἶδες 
τῆς π᾿ ἀξίωμα; τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς διατρίβοντας τοῖς ἐν οὐρανοῖς διαιτω- 
μένοις ὁμοίως πολιτεύεσθαι ποιεῖ...ἀνθρώπους ὄντας εἰς τὸν αὐτὸν τῶν 
ἀγγέλων ἄγει ζῆλον (ῃγγϑ.υΣγρ.ττ(.276Ὰ}; οἷ. θεῖον.. «καὶ τῆς..--«τῶν 
ἀσωμάτων τάξεως, τὸ...τῆς π. ἔνδυμα ῬτοΟ]ΟΡ ὁγ.6.2(Μ,6ς.724Ὰ}); 
4. ἀεἰβοδίοι μέγα...π., τῷ ἀφθάρτω θεῷ. ..ἐξομοιοῦσα τὸν ἄνθρωπον 
ἐΒαβυληο,υΐγρ. )(Μ1,30,6728); εἰ γὰρ τὸ κατόρθωμα τῆς...π. ἐστὶ τὸ 
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ἅμωμόν τινα γενέσθαι καὶ ἅγιον (ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα κυρίως..«εἰς δόξαν 
προλαμβάνεται τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ), τίς μείζων ἔπαινος παρθενίας, ἣ τὸ 
ἀποδειχθῆναι διὰ τούτων θεοποιοῦσαν τρόπον τινὰ τοὺς τῶν καθαρῶν 
αὐτῆς μυστηρίων μετεσχηκότας εἰς τὸ γενέσθαι αὐτοὺς κοινωνοὺς τῆς 
δόξης τοῦ...ἁγίου..«θεοῦ, διὰ καθαρότητος αὐτῷ καὶ ἀφθαρσίας οἰκειου- 
μένους; ΟτΙ Νυ55.γρ.τ(ρ.252.4}Π.; Μ.46,3200); δ. ονεχοομχηρ οὗ 
ἄξδιῃ, ἐδ. τ3(Ρ.30 5. τοῦ ,; 3774.0;0); 6. Θσοθ88 ἴο ἤθᾶνβη σ᾿ γὰρ βαίνειν 
μὲν ἐπὶ γῆς, ἐπιψαύειν δὲ τῶν οὐρανῶν ἡγητέον Μεῖῃ σγηῖριττίρ.8.4; 
Μ.18.378}); τεῦ, Ῥ5.136 α τὸ...εὐπρεπὲς τῆς π. ὑποδῦσαι. «κάλλος, καὶ 
στεῖραι..«τῶν ῥευστῶν..«εὑρεθεῖσαι παθῶν, ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας οὐ 
μελῳδοῦσι τὴν ὠδήν, ὅτι μὴ φέρονται τὰς ἐλπίδας τῇδε.. ἀλλ᾽ εὖ καὶ 
γενναίως μετὰ φρονήματος ὑψηλοῦ τὰς ἐπαγγελίας ἄνω περιαθροῦσι δ. 
4.τ(ρ.5ο.21; 934}; 1}.8.2{(ρ.83.7; 1414}; ἡ π..... τοῦ ἀφθάρτου βίον 

ον σπέρμα {Β45.Αποιυΐγρι τί Μ.30.7724}); ἡ π᾿ κατὰ φύσιν γνωρίσασα, 
ὅτι ὥσπερ εἰς τὴν τοῦ παρόντος βίου σπορὰν διὰ τῆς τῶν γάμων ἡδονῆς 
τὰ σπέρματα τῆς ἀνθρωπότητος κατεβάλετο, οὕτω καὶ εἰς τὸν ἐκεῖ 
βίον τὰ σπέρματα τοῦ βίου ἡμῶν διὰ τῆς ἀφθορίας ἐντεῦθεν ἤδη κατα- 
βάλλεσθαι, σπουδάζει δι᾿ ἑαυτῆς καθαρὰ τὰ τῆς ἀφθαρσίας σπέρματα 
πρὸς τὸν ἄφθαρτον βίον τῷ γεωργῷ εὐτρεπίζειν 19. 54{776}); ἡ ἀληθινὴ 
πον. εἰς τοῦτον τὸν σκοπὸν καταλήγει, τὸ δι᾽ αὐτῆς δυνηθῆναι τὸν 
θεὸν ἰδεῖν τ Ν υ85.υἱγριττί(ρ.297.4; Μ.46,3680}; ἤδῆσε Ππκίηρ οἱ 
φασί τὸ ἢδάνβη, ἐδ, 2(ρ.255.4; 3248). 

Ἐ. ἴγρεβ οἵ νἱτριπιῖν ; 1. ον, ἜΧθρ, 5.126 ἐν τύπῳ γὰρ τῆς π. 
τὴν ἱτέαν πανταχοῦ παραλαμβάνουσιν αἱ θεῖαι γραφαί, ἐπειδήπερ τὸ 
ἄνθος αὐτῆς εἰς ὕδωρ ἀποτριβέν, ἐὰν ποϑῇ, πᾶν ὅσον εἰς ὀχείας ἀναζεῖ 
καὶ ἐρεθισμοὺς κατασβέννυσιν...εἰς ὕψος γὰρ τότε τὸ τῆς π. ἔρνος 
μεγεθύνεται.. ὁπόταν ὁ δίκαιος καὶ ἐγκεχειριαμένος τηρεῖν αὐτὴν καὶ 
ἐργάζεσθαι τοῖς ἠπιωτάτοις τοῦ Χριστοῦ νάμασιν ἀρδεύῃ, σοφίᾳ 
καταψεκάζων, ὃν γὰρ τρόπον τὸ δένδρον τοῦτο χλοηφορεῖν πέφυκεν 
ὕδατι καὶ βλαστάνειν, οὕτως ἐπανθεῖν ἀεὶ καὶ ἐπακμάζειν πιαινομένη 
λόγοις πέφυκεν ἡ π. ΜεΙἢ, ΞγΡΡ.4.3(0}0.48.20τ49.11; Μ.τ8.80})- 924}; 
2. αἰΐϊατ ἴῃ Ηοὶν οἵ Ηο]ο5, 1δ.5.8(ρ,63.2; 1128); 83. ἱπβιχπηεπὲ 
ῃἰανγεᾷ Ὀν Μίτίδιῃ εὐθέως μετὰ τὴν θάλασσαν... εὔηχον μεταχειριζο- 
μένη τὸ τύμπανον...«τάχα γὰρ διὰ τοῦ τυμπάνου τὴν π, ἔοικεν ὃ λόγος 
αἰνίττεσθαι ὑπὸ τῆς Μαρίας πρώτης κατορθωθεῖσαν, δι᾽ ἧς οἶμαι καὶ τὴν 
θεοτόκον προδιατυποῦσθαι Μαρίαν. ὥσπερ γὰρ τὸ τύμπανον πολὺν τὸν 
ἦχον ἀφίησι, πάσης ἰκμάδος κεχωρισμένον..«οὕτω καὶ ἡ π.' λαμπρά τε 
καὶ περιβόητος γίνεται μηδὲν ἐν ἑαυτῇ τῆς ζωτικῆς ἰκμάδος. .«προσδεχο- 
μένη τι Ν,γε5υένριτοίρ.322.27}.; Μ.46.306.,8); 4. ἰαπηρβ οἱ ἰθη 
νἱτρίῃϑ οὐ περὶ ἐλαίου ἐνταῦθα καὶ πυρὸς διαλεγομένη ἡ γραφή, ἀλλὰ 
πέρὶ π. καὶ φιλανθρωπίας, καὶ τὴν μὲν π. ἐν τάξει πυρός, τὴν δὲ 
ἐλεημοσύνην ἐν τάξει ἐλαίου τίθησι, δεικνῦσα ὅτι σφόδρα δεῖται 
φιλανθρωπίας ἡ π. ΟὨγγβ.αηονι.8.2(1.5158); λαμπάδας...τὸ τῆς π. 
χάρισμα ἰά ἤονι.7δ.1τ τη ΜΙ.(γ.7 510); 5. τοῦ. Ῥβισιϑιοι ἡμέραν... 
νοητέον τὴν φωτοειδῇ π. Ν1.ἐῤ»Ὀ}Ὀ.2.ττϑ8(Ν .}0.2528). 

Ἑ.. τοάβοηϑ ΨἘΥ ποῖ σοιη561]64 ἴῃ Ῥχα- ἢ τβιίδη Εἰπγ68 μεγάλῃ... 
ὑπερβολῇ τὸ τῆς π. ἀνθρώποις ἀπ᾽ οὐρανῶν κατεπέμφθη φυτόν, καὶ διὰ 
τοῦτο ταῖς πρώταις οὐκ ἀπεκαλύφθη γενεαῖς. ἔτι γὰρ ὁ ἄνθρωπος 
ὀλιγοστὸς ἦν, καὶ ἐχρῆν εἰς πλῆθος πρῶτον αὐτὸν αὐξήσαντα τελειωθῆ- 
ναι Μοίμιεγηῖρ.τ,(ρ.9.21; ΝΜ. 18.400); {Βα5.ΑἸς έν. 55 (}1.30,7804Ὰ}); 
εἶπεν, αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε. τοῦτο γὰρ ὁ καιρὸς ἀπήτει, τῆς 
φύσεως μαινομένης, καὶ τὸν τῶν παθῶν οἶστρον μὴ δυναμένης ἐνεγκεῖν 
τί κελεύειν ἐχρῆν; ἐν...π. διάγειν; ἀλλὰ τοῦτο μεῖζον ἂν τὸ πτῶμα 
εἰργάσατο...διὰ ταῦτα ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἐδόθη ἡ π." μᾶλλον δὲ ἡ π᾿ μὲν ἐξ 
ἀρχῆς καὶ τοῦ γάμου προτέρα ἡμῖν ἐφάνη" διὰ ταῦτα δὲ ἐπεισῆλθεν 
ὕστερον ὃ γάμος..ὡς εἴ γε ἔμεινεν ὑπακούων ὁ δάμ, οὐκ ἂν ἐδέησε 
τούτου (Πγγβ.υἦγρ.τ7(1.282..8); ἃ Ἰαῖογ ἀενεϊοργαθηξ ἴῃ ΟὔυτΟΙ οὐκ 
εὐθέως, τῆς ἐκκλησίας συστάσης, τὸ τῆς π. ἤνθησε καλόν, ἀλλ᾽ ὕστερον 
καὶ μετὰ χρόνον τινά Ἰά4.6χ}.1π 5.44{5.180}).Ψ 

Ε. νἱτριηϊν ἴῃ Ρατβάϊβο, τεῦ, ἀἀαηὶ πὰ ἔνε ἐν..«τῷ παραδείσῳ 
διαιτώμενοι..«ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ τῇ π. κοσμούμενοι...ἐπειδὴ δὲ 
παρήκουσαν τοῦ θεοῦ..-ἀπώλεσαν μετὰ τῆς μακαρίας ἐκείνης διαγωγῆς 

καὶ τὸ τῆς π. καλόν..«ἕως μὲν γὰρ ἦσαν ἀνάλωτοι τῷ διαβόλῳ... 

παρέμεινε καὶ ἡ π. (μτγδνῖνρ.τ4(1.2198,0); Ἰᾶ λοπι. 1 8.4. τη ΟΡΉ (4. 
1558); ἐν παραδείσῳ π. ἐπολιτεύετο 70.}). 7.0.4.54(Μ4.04.τ2ο8α). 

Ἡ. ἴῃ τοῖ, τὸ τιατίγζάοτα κόρην..«.καὶ τῇ μὲν τὸν καθ᾽ ἡδονῶν, τῇ δὲ 
τὸν κατὰ κινδύνων ἀνατείνουσαν στέφανον" καὶ τῇ μὲν τὴν π.», τῇ δὲ τὸ 
μαρτύριον τῷ..."δεσπότῃ προσφέρουσαν. ἦν μὲν οὖν αὐτῇ καὶ τὰ τῆς π.; 
ἃ τοῖς ἀκριβῶς σκοπουμένοις μέγα τι πρὸ μαρτυρίου μαρτύριον. αἱ γὰρ 
ἡδοναὶ δεινοί τινες τοῦ σώματος δήμιοι...ἃ δὴ πάντα τῇ μακαρίᾳ 
παρθένῳ μακρόν τι μαρτύριον τὴν π. εἰργάζετο" πυκτευούσῃ ταῖς 
ἡδοναῖς, ὡς ὃ μάρτυς θηρίοις [Ὁῃτγ5. ΤἈδεῖ.(2.1491-). 

Το νον οἵ νἱτρίπιτν δηα πιαττίαρε π᾿ γὰρ τῷ κυρίῳ ἐπαγγειλάμεναι, 

εἶθ' ὑπὸ τῶν σαρκὸς ἡδονῶν νικηθεῖσαι, τὴν τῆς πορνείας ἁμαρτίαν 

γάμου ὀνόματι περιστέλλειν ἐθέλουσιν' οὐκ ἀγνοοῦσαι.. κἂν ἄγνοιαν δὴ 
προσποιῶνται, ὅτι ἡ παραβᾶσα τὰς πρὸς τὸν νυμφίον ἑαυτῆς δεξιάς, 
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οὔτε τούτου ἐοτὶ νύμφῃ ὃν παρανόμως κατέλιπεν, οὔτ᾽ ἐκείνου, ᾧ διὰ 
πάθος ἔζευξεν ἑαυτήν, κατὰ νόμους γυνὴ δύναται εὑρεθῆναι 1885. η6. 

υἱγρ.31(}Ά.30.1450); 1δ.30(1488). 
ἃ. 65 βἰ ἔτ ταδάε τὸ σά εἶπεν ὁ ϑεός...οὺ διδούς μοι ἀδιάφθορον τὸν 

ἀσύλητον θησαυρόν, τὸ κειμήλιον τῆς π. ρος, ἘΞ4.13(0.25); Οτιζ εἰς, 
ἡ. Δ8(0.199.30; Μ.11.14028); ἐβούλετο [5ς. 04] γὰρ μὴ ἐπίταγμα εἶναι 
τὸ κατόρθωμα τῆς π.,) ἀλλὰ πλεονέκτημα φιλαρέτου ψυχῆς, ἀπὸ 
αὐτεξουοίου αὐθεντίας τὸ ὑπὲρ τὴν ἐντολὴν καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν ἀφ᾽ 
ἑαυτῆς κατορϑούσης [Β45.Ἀποιυΐγρ.55(}1.30.7800). 

Κ΄. 45 5ρβοίϑὶ στ βροιβθι πεν οὐ δεῖ τοῦ ἑαυτῆς ἀβλαβοῦς μόνον 
φροντίζουσαν, τῆς τῶν βλαβῆναι δυναμένων καταφρονεῖν σωτηρίας, 
ἀλλὰ πανταχόθεν καὶ ἑαυτῆς ἄσυλον τὸ τῆς π. κάλλος φυλάττειν, καὶ 
τοῖς ὁρῶσιν αὐτὴν κέρδος ζωῆς, καὶ μὴ τὸν ἐξ ἁμαρτίας θάνατον 
πραγματεύεσθαι. εἰ γὰρ καὶ αὐτὴ πέποιθε τῷ τῆς π. ἀπτώτῳ, ἀλλ᾽ ὅμως 
προνοεῖσθαι δεῖ...ὦστε μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ 8Β45.Δης, 
υἱνρ.35(Μ.30.γ7400) ; 85 ρυιατάςα ΒΥ συδτάϊδη ἀηρεῖ, ἰδ.20(7204}).. 

Ι,. 118 ἴο55; γχερατβϑθῖὶς, [Β65.ἀπουυΐγρ.βο(}.30.788})) ; τρόπον τινὰ 
ματαία..«ἡ γνῶσις ἐμοὶ τῶν τῆς π. καλῶν, ὡς τῷ βοῖ τὰ γεννήματα 
τῷ μετὰ κημῶν ἐπιοτρεφομένῳ τὴν ἄλωνα...μακάριοι δὲ οἷς ἐν ἐξου- 
σίᾳ τῶν βελτιόνων ἐστὶν ἡ αἵρεσις, καὶ οὐκ ἀπετειχίσθησαν τῷ κοινῷ 
προληφθέντες βίῳ, καθάπερ ἡμεῖς οἷόν τινι χάσματι πρὸς τὸ τῆς π΄ 
καύχημα διειργόμεθα, πρὸς ἣν οὐκ ἔστιν ἐπανελθεῖν ἔτει τὸν ἅπαξ τῷ 
κοσμικῷ βίῳ τὸ ἴχνος ἐναπερείσαντα τ Νγβ5.υἱνρ.3(0.256.08:,; Μ.46. 
225,8). 

Μ. εχερ. Μιιρ: τα. οὗ καὶ καλλίονες τῶν ἄλλων ὑπάρχοντες, διότι 
οὔτε ἐκ τῆς φύσεως πρὸς σωφροσύνην ἐφόδιον ἔχοντες, οὔτε παρὰ 
ἀνθρώπων κρατούμενοι, αὐτοὶ ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
πρὸς τὴν π. ἀσκοῦσι...ὁ μὲν γὰρ ἐκ κοιλίας μητρὸς εὐνοῦχος, .. «οὐδὲν 
ἴδιον ἔργον ἐν τῷ τῆς π. κάλλει. ἐπιδείξασθαι ἔχει" φύσει ὅπερ ἔφην 
πλεονεκτήματι, καὶ οὐχὶ τῇ πρὸς τὴν π. διαθέσει τὸν γάμον ἀποστρα- 
φείς, ὥσπερ οὖν καὶ ὃ παρ᾽ ἀνθρώπων εὐνουχισθεὶς τηρήσει τὴν π. 
ἀσκεῖν βιαζόμενος, οὐκ ἴδιον κατόρθωμα τὴν ἀφθορίαν τῆς π., ἀλλὰ τῶν 
τηρούντων δεικνύει, ὁ δὲ ἑαυτὸν εὐνουχίσας, ἐξαίρετον ἔργον διὰ τῆς 
ἐγκρατείας τε καὶ πρὸς πάντα ἀσκήσεως τὸ τῆς π. κάλλος ποιούμενος, 
ἰδίοις καὶ οὐκ ἀλλοτρίοις κατορθώμασιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σεμνύνεται 1845. 
Αηοισίνρ.51(Μ.30.7840.-78 5.4}. 
ΟΝ, Βεοχεῖ, τὰς γὰρ τῶν αἱρετικῶν οὐκ ἂν εἴποιμ ποτε παρθένους... -αἱ 

τοίνυν τὸν ἕνα ἄνδρα μὴ στέργουσαι, ἀλλ᾽ ἕτερον αὐτῷ τὸν οὐκ ὄντα 
ἐπεισάγουσαι θεόν, πῶς ἂν εἶεν ἁγναί; πρῶτον μὲν οὖν κατὰ τὸν λόγον 
οὐκ ἂν εἶεν παρθένοι" δεύτερον δέ, ὅτι τὸν γάμον ἀτιμάσασαι οὕτως 
ἦλθον ἐπὶ τὸ ἀποσχέσθαι. τοῦ γάμου. τῷ γὰρ νομοθετῆσαι πονηρὸν 
εἶναι τὸ πρᾶγμα, προλαβοῦσαι τὰ τῆς π. ἑαυτῶν ἀφείλοντο ἔπαθλα 
(Πγυβυυΐγρ.τ(1.2694); Ποποθ Ὠδσθίιο ποῖ ἴο 6 τεναγάβα, Ὀαΐ 
Ῥυπίβῃδα ἔοσ ἐμοῖς νἱτρίηῖῖν ἐδ.2(2700) ; τῆς ἐκείνου 50, διαβόλου] 
πονηρίας ἐστὶν ἀκριβῶς εὕρημα ἡ τῶν αἱρετικῶν π. 16.5(2724); ἴτας 
νΙΡΊΜΙΕΥ Ἰποοιρ δι 16 τ ξα156 ἀοοίτίης, 10.(2728). 

Ο. ξεϊρπεᾶ νἱτρίπιιν εἰ δὲ ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων ὁρᾷ, πρὸς τὸ 
νεῦμα ἢ τὸν λόγον τολμᾷ, μάλιστα μὲν αὐτόθεν ἑαυτῆς ἐστι κατήγορος... 
ὅτι τοὺς τῶν ἀνθρώπων ὀφθαλμοὺς ἀπατῶσα, ὡς αὐτῷ ἑαυτὴν διὰ βίου 
νυμφεύουσα, οὔτ᾽ ἐκείνου νύμφη, οὔτ᾽ ἀνθρώπου καθαρῶς ἐστι γυνή, 
ἀλλὰ τὴν παρ᾽ ἀνθρώπων δόξαν ἐπὶ τῇ π. διὰ τοῦ παρθενικοῦ σχήματος 
κλέπτονσα, ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ νυμφίον, παρ᾽ ἀνθρώποις τὴν π. ἑαυτῆς 
ἐκπομπεύουσα, μοιχεύεται 1 Βα5.Αηςιυΐγρ,28(Μ.30.7288). 

Ῥ, τεῦ, ΒΜΥ͂ ;1. ρευρεῖμαὶ νἱγρὶ πεν ; 8. ἐπ ράγι, το γ85.παϊυ, 
(Δ 1.46.11264,8ὺ); ἰα υἱεσιτοίρ.324.τ4; Μ.46.2060); ὃ Χριστὸς ἐκ τῆς 
ἀλύτου μήτρας προελθὼν οὐκ ἠφάνισε τὴν σφραγῖδα τῆς π΄. ΤΌΥγΚ. 
ΒΜ 2.3(8.2400); ὁ ᾿Εμμανουὴλ φύσεως μὲν πύλας ἀνέῳξεν ὡς 
ἄνθρωπος, π. δὲ κλεῖθρα οὐ διέρρηξεν ὡς θεός, ἀλλ᾽ οὕτως ἐκ μήτρας 
ἐξῆλθεν, ὡς δι᾽ ἀκοῆς εἰσῆλθεν Ῥτοο] ΟΡ ογιἰαμά. ΒΜ ο(ρ.τογ.18; Μ. 
ός, 602); Τβάοι, ἀπο ποτ πίρ.ϑιτ; Μ.77.13494}; [80 Μαρ..}.35.3 
(ρ.42.3; ΜΟΡΙ,.54.8088); ΑΌτ. ΕΘΗ οὐειγς.6(0.452.17); Ὁ. ῥοσὲ βαγέεε 
ἡ παρθένος καὶ μετὰ τὸ τεκεῖν παρθένος ἔμεινεν, ἐκ τοῦ τεκεῖν μὴ 
ζημιωθεῖσα τὴν π.ι Τζῃχν5, ΒΜ 2.2(8,2408) ; παρθένος γὰρ ἢ μήτηρ, 
καὶ μετὰ τόκον διέμεινε τῆς π.ι σφραγίς, ἣν ἡ φύσις ἐπέθηκεν ἀπαρα- 
σάλευτον φυλάττουσα Ἠεογοῦ. Η., 5 νη. 4(}1.03.14600) ; 6. ΒοΙῇ ἐπ ῥαγῆς 
δρᾶ ῥοεξὶ ραγίμηι εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ... Μαρίαν... ἀφθόρως γεννήσασαν, 
ἀλύτου μεινάσης αὐτῆς καὶ μετὰ τόκον τῆς π΄», εἴη κατάκριτος ΟἸίετ. ' 
ἐαη.3; ὃ τόκος ἄνευ ὠδίνων τὴν τῆς γειναμένης π. οὐκ ἐλυμήνατο, 
μεμένηκε γὰρ αὕτη παρθένος καὶ μετὰ τόκον, ὥσπερ ἦν καὶ πρὸ τόκου 
{ντ. Τυίη. τ4(63,2οὉ; Μ'.77.11524}; οὐ γὰρ διήνοιξεν γεννηθεὶς μόνον τὴν 
μήτραν.. ἀλλὰ καὶ κεκλεισμένην τῆς π. τὴν πύλην κατέλυπεν Τ,δοπί. Ν, 
5εγρ!τ( Μ.03.15734}; Οααπῃ. ΟΡ ογ.3.τ2(Μ.08.3040}; ἡ..-«παρθένος..«ἦ 
τοσοῦτον τὴν π. ποθήσασα, ὡς ὑπ᾽ αὐτῆς οἷά τινος καθαρωτάτου 
ποιωθῆναι πυρός. παρθένος γὰρ ἅπασα τῷ τόκῳ τὴν π. λυμαίνεται" 
αὕτη δὲ καὶ πρὸ τόκου, καὶ τίκτουσα μένει παρθένος, καὶ μετὰ γέννησιν 
.710.) ἁ λσηι.9.2(Μ,06.7240); ἅ. 5 Ῥτοοῦ οὗ Ὁβυ δι β αἰνιηἰον ὅτι. γάρ 
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ἐστιν ὁ τεχϑεὶς λόγος θεοῦ, δῆλον ἐξ ὧν τὴν π΄ οὐκ ἔλυσεν. ἡ τίκτουσα 
σάρκα ψιλὴν τῆς π. παύεται" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐτέχθη σαρκὶ λόγος θεοῦ, 
φυλάττει τὴν π., ἑαυτὸν λόγον δεικνύς ὙΒᾶοις,Αποιλονμττίριδι. τ48,; 
Μ.77.13400); εἰ γὰρ οὐκ ἠλλοιώθη ἡ παρθένος καὶ μήτηρ ἐγένετο" οὐδὲ 
ἀλλοιωθείσης π. τόκος ἐγένετο, θεοῦ θαυματουργήσαντος παρθένῳ τὸν 
τόκον" τί θαυμάζεις, εἰ ἐν ἀπαθεῖ φύσει θελήσας θεὸς ὑπεδέξατο πάθος, 
οὐκ ἀποθέμενος τὴν ἀπάθειαν Ἰὰ ἐαριογηιδ.τ4{(Μ.7}.13334); οὐ γὰρ 
ἔτεκον τῷ κόσμῳ ψιλὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ θεὸν σεσαρκωμένον. καὶ 
μάρτυς ἀξιόπιστος, ἡ σφραγὶς τῆς π. μου Βυΐορ. βῥαΐν, τοί Μ.86.2033.4); 
Ὁ γυϑρρ. ρει ΒΜ. χίρ.340.0); οἵ, Το. Ὠι σνεδι8(Μ.96.7124); 
ΤΠΟΠΟΡγβῖϊε ἢ γὰρ ἂν πάντη..«ἔλυεν τὴν π. ἡ ἀνθρώπου φύοις" εἰ γὰρ 
ἦν ἄνθρωπος κατὰ φύσιν...ὃ μέλλων ἀποτελεῖσθαι ἄνθρωπος ἐν μήτρᾳ 
τῆς παρθένου, οὐκ ἂν ἐτέχθη ἐξ αὐτῆς, εἰ μὴ πρῶτον τῆς π. λυθείσης 
Τίπι.Π] ΑἹ. Κ5.(Μ.86.276Ὰ}); 6. ἢελος ΒΝ ποῖ ἀνθρωποτόκος, Τπάοι. 
Αποιεαρ.εγηδ. Β(Μ.77.13400); ἔ. ἴῃ τε], τὸ ᾿Αββατηρτίοι ἔδει τῆς ἐν 
τῷ τίκτειν φυλαξάσης τὴν π. ἀλώβητον, ἀδιάφθορον τηρηθῆναι τὸ 
σῶμα, καὶ μετὰ θάνατον. ἔδει...τοῖς θείοις ἐνδιατρίβειν σκηνώμασιν 
7ο.Ὁ.λον.9.14(Ν1.06.7418); 2. βρί ταδὶ ξουπᾶδτίοτς οὗ ἈΘΥ νἹυρί ἐν 
ἐέ ἄκρας ταπεινώσεως καὶ τῆς πρὸς θεὸν ἀγάπης, τὸν τῆς π, ἄμωμον 
χιτῶνα ἑαυτῇ κεχαριτωμένη ἐξύφανεν Απτ, Μοη. κοι, 21(Ν.89.14978); 
εὗρε χάριτος ἄβυσσον, ἣ σῶαν τὴν ὁλκάδα τῆς διπλῆς π. τηρήσασα, καὶ 
τὴν ψυχὴν γὰρ παρθένον ἐτήρησεν, οὐ τοῦ σώματος ἔλαττον, ὅθεν καὶ ἡ 
τοῦ σώματος π. τετήρατο 10.) .λον!.8.7(Μ.06.7008); 38. ᾿δγ νἹΣΡΊ ΙΥ 
8 τηγβίουν, μἰάἄδθῃ ἔτοτῃ ἴῃς εν], Τρτι. ΕΡρά.19.1; Ζαχαρίας. .«τὸ τῆς 
π. μυστήριον ἐπὶ τοῦ ἀφθάρτου τόκου κατανοήσας ΟΥΝ γβ5.παξυ (ΝΜ. 
46.11374}); πρότερον οὖν γέγονε τὸ κατὰ τὴν π. μυστήριον καὶ ἡ περὶ 
τὸ πάθος οἰκονομία ἰᾶ. Επη.3(2 ἢ.20.13; Μ.45.5854}; 14. “4Ροϊ ,3(Μ.4ς. 
11280); 4. μοῖ νον οὗ νἱγριιὶν Μαριάμ, ἡ τὸ τῆς π. ῥόδον ἀμάραντον 
φυλάξαι προσευξαμένη Ὑπη.Απτιάόδεν. ΒΜΤ 6(}1.28.9528); ὅ. ΟΤ 
ἴγρε5 οἵ μεσ νἱσρίεἱτν ὅ μέν σε ῥάβδον ᾿Ιεσσαὶ καλεῖ, ἵνα τὸ ἄτρωτον 
καὶ ἀκαμπὲς τῆς π. αἰνίξηται, ὁ δὲ βάτῳ προβάλλει καιομένῃ, καὶ μὴ 
κατακαιομένῃ Ἠεδγς ἢ. Η. κόρη, (Μ.93.τ4ότ0) ; 6. ἴπ ἐρ᾿ἐΠεῖ5 οὗ ΒΜΥ 
ἃ στέφανος τῆς π. Ογτ.ἰον ἀϊυ.4(ρ.το2.21; 53.355Ὲ}; ἡ στήλη τῆς π. 
Ἰβουρ. ει. 228(ρ.14ς; Μ.92.13440); τὸ τῆς π᾿. κειμήλιον {10.} λονῃ. 
6.5(Μοδ.6680). 

Ο. χοῦ, Οὔ τίδε ὁ κύριος... ἄφθορον ἐφύλαξεν ἐν π. τὴν σάρκα κοσμήσας. 
καὶ ἡμεῖς ἄρα, εἰ μέλλοιμεν καθ᾽ ὁμοίωσιν ἔσεσθαι θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ 
φιλοτιμώμεθα τὴν π. τιμᾶν Με Ἔγηρ.τ πίρ.14.13{{.; Μ.18,458); ἰδ. 
1οι(Ὁ.122.12; 1934}; ὅτι σπέρμα τοῦ ἀφθάρτου βίου τὴν π. ὁ κύριος 
ἡμῶν ἐκ γῆς εἰς οὐρανὸν παραδόξως πεμπόμενον ἐβουλήθη γενέσθαι, 

. ἐμμελετῆσαι τὰ σώματα ἡμῶν τὸ τῆς ἀφθορίας κάλλος διὰ τῆς τῶν 
παρθένων ἀφθορίας ἤδη θελήσας, δῆλόν ἐστιν ἐξ ὧν πάντα τῷ νόμῳ 
πειοθεὶς μόνον τὸν γάμον ἀπείπατο ὉΒαβ.Αποινένρ.54(31.30.7778); 
Χριστὸς. «τὴν π. τὴν ἀληθῆ..«δεικνὺς ἐν ἑαυτῷ Τ0.Ὁ.. [.0.4.24(Μ.04. 

12000). 
ΗΕ. Ρτβῖβε οἵ νἱγρί πον μεγάλη τίς ἐστιν..«ἔνδοξος ἡ π. -.. τὸ οὗθαρ 

τῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ ἄνθος... αὐτῆς τοῦτο τὸ ἄριστον Μείῃι ΣΉ ΤΟΙ 
(Ρ.7.1το; Μ.18.368) ; 1δ.7(0.71.22 ; 1254}; μεγάλα ἐγκώμια τῆς π. ὦ π.. 
πλοῦτος ἀκατάληπτος" ὦ π., στέφανος ἀμαράντινος" ὦ π., ναὸς θεοῦ 
καὶ ἁγίου πνεύματος οἰκητήριον. ὦ π.» μαργαρῖτα τίμιε Αἰ υΐγς.24 
(Ρ.59.1τῇ΄.; Μ.28.2800); παρϑενίη...θεόσδοτε, δῶτερ ἐάων, μῆτερ 
ἀκτημοσύνης, Χριστοῦ λάχος, οὐρανίοισι κάλλεσιν ἀξυγέεσσιν ὁμόξυγε 
Οτ Ναζικαγηι.τ.2.1.υτ(Μ.3}.5234}; ἔπαινος δὲ μόνος ἑκανὸς τῆς π. 
ἐστὶ τὸ κρείττονα τῶν ἐπαίνων εἶναι τὴν ἀρετὴν ἀποφήνασθαι, καὶ 
τῷ βίῳ θαυμάσαι μᾶλλον ἣ τῷ λόγῳ τὴν καθαρότητα ΟτΝ Υ85.υἱγρ. 
(Ρ.252.25; Μ.46.3218); πολλοὶ τῶν μεγάλων ἀνθρώπων τὴν π. θαυμά- 
ζουσιν" καὶ γάρ ἐστι θαυμαστή, ὡς τῶν ἀγγέλων σύμφυτος,...ὡς τῶν 
ἀσωμάτων φύσεων σύνδρομος, ὡς τῆς ἁγίας ἐκκλησίας λαμπαδοῦχος... 
θαυμαστὴ...ἡ π., ὡς ἀδούλωτον κτῆμα... ὡς συνεισελθοῦσα τῷ νυμφίῳ 
Χριστῷ Αταρᾷ.ΐον.2.τ(Ν1.30.440,0}; οὗ καλοὶ τῆς π. λόγοι..«αὕτη ὁ 
λογικὸς τοῦ θεοῦ παράδεισος, ἐν ᾧ πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν, 
τουτέατιν πνευματικὴν θεωρίαν" καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν, τὴν πνευματικὴν 
διδασκαλίαν... αὕτη τῆς ἀληθινῆς ἐπαγγελίας ἡ χώρα ῬτοΟΙΟΡ ογ.6.3 
(Μ.65.7240); ΜΟΝεν.εἰ Αε.8(Ρ.7.11}Ὁ. 

5. ταρῖ.; 1. χεῖ, ὉΒυγος ἡ ὑπερβάλλουσα νύμφη 35. ἐκκλησία] τῷ 
κάλλει...τῆς π. πάσας ΜεΙ.5»»:}.7.1(0.78.5; Μ.18,1338)}; ἐδιδιτι 
(0.94.3; 1564}; 2. Ττίη. δ...παράδοξον ἐν πατρὶ π. εὑρίσκεσθαι τῷ καὶ 
υἱὸν ἔχοντι καὶ δίχα πάθους γεννήσαντι" τῷ δὲ μονογενεῖ ϑεῷ τῷ τῆς 
ἀφθαρσίας χορηγῷ συγκαταλαμβάνεται ὅμοῦ τῷ καθαρῷ. «τῆς γεν- 
νήσεως αὐτοῦ συνεκλάμῥασᾳ. καὶ πάλιν τὸ ἴσον παράδοξον υἱὸς διὰ 
παρθενίας νοούμενος. ἐνθεωρεῖται δὲ ὡσαύτως καὶ τῇ τοῦ ἁγίου πνεύ- 
ματος φυσικῇ..-καθαρότητι" τὸ γὰρ καθαρὸν καὶ ἄφθαρτον ὀνομάσας 
ἄλλῳ ὀνόματι τὴν π. ἐσήμανας ΟΥ̓͂Ν γ85.Ὀΐηρ.2(ρ.253.ττῇϊ,; Μ.46. 
4210). 

παρθενικός, ἱ. 9} (ἢ Υ ἰγρίηι διὰ π. μήτρας...σαρκωθέντα ξαβῖὶ, ἀἑαί, 
84.2(}1.6.6738); ΜεΙμ.σγρ.3.5(ρ 3119; Μ.18.688); ΟΥΤΗ οοἰεεῖ. 
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12.28; ΟὙΝ γε, 01}.54(,}4.45.12568); ηὐδόκησε γὰρ. ὃ θεὸς..«τὸν 
υἱὸν.. «κατελθόντα ἐν μήτρᾳ π. συλληφθῆναι ἘΡΙΡΕ ἕρε.τί(ρ,227.2ο; Μ. 
41.2730}; τεῖ, γαϊςηΐ, ΟἸεΙβιο]ορν μηδὲν δὲ ἀπὸ τῆς πι μήτρας 
εἰληφέναι, ἀλλὰ ἄνωθεν τὸ σῶμα ἔχειν 14 ἦεγ.31.1(ρ.306.1τ; Μ 41, 
4884); (μενβδονι.12.1 τη ΜΙ (. 1600}; τὸ μὲν γὰρ πνεῦμα αὐτὸν 
διέπλασεν.. «οὐ μὴν ἐξ οὐκ ὄντων..«ἀλλ' ἐκ τῆς σαρκὸς τῆς π΄. Ἰᾶ λόηε, 
26.1 τῷ: ]ο.(8.1400}; Δ ἀοηηνιΣ ἐπὶ ΤΟ Ὸν.(το.248); ἐβαστάζετο ἀγ- 
κάλαις π. ϑορἢτ. .ἐρ.5γ. (Μ.8).31738Β); 2. νἱγρίμαϊ,, υἱερίγι π. 
ὠδᾶνος (βτγϑβ.ἠον".26,5 ἴῃ 70.(8,1510}; π΄ .-- μήτηρ Νοπη αν. 70. 
2:2(Μ.43.7600); ἐδιτο: 27(90048); ἡ τοῦ σώματος σύμπηξις ἐκ πανάγνων 
αἱμάτων π. ΤΟγτ. Τγίη τ4(65,200 ; Μ.77.11524}; τηϑῖ, παρθενικοῖς δὲ 
δραμοῦσι καλῶς ἄφθαρτον ἄεθλον δώσει Ογαε..518.2.48; ἀνάψυξον ἡ π. 
μου πίστις “ρος. Βαν γε. 6.4. π᾿ Βατρϑοξε (ἀποϑβέῖς βυβίευη ὑπέθεντο.. 
«««αἰῶνα τινὰ ἀνώλεθρον ἐν π΄ διάγοντα πρεύματι, ὃ Βαρβηλὼθ ὀνομά- 
ξουσι Τμάϊ, ἦφεγ.1.13(4.304); 3. οομΣΊ ΠΡ Οὗ τναϊἀεης σύλλογος π. 
Οντ. Η. »γοοαϊσεξ, 14. 

“παρθενικῶς, ἔ. ας δε εῆτηρ ἃ ὉἹΥΡΊΗ π. ἀποκρίνεται ὌΡΗ. γα: 
45(λ{.87.32778); Τάτ διά παῤίο. ΒΜ 10}. οὔ. (6928); ; 2. ἄς ἔξοη: 
α υἱγρίη, υἱτρίηαὶϊν ὃ τόκος...θεῖος διὰ τῆς ἀρραγοῦς μήτρας π, 
ἐδείχθη Ἰδουτ. ΗΝ εί.4.36(Μ.86.17000) ; ἐκνήθη π. ΤΒατιΒεμᾶ,ερ.2. 
22(Μ.90.1τ880). 

παρθένιος, ἡ, ἐκαίξ, ΟἸδιη. εἰν. τ τοίρ.8,8 ; Μ.8,6074). 
Ἐπαρθενογενής, οἵ υἱγρέῃ διγίά, Τιτ Απιι ϑγη. (Μ.86.245}}. 
Ἐπαρθενογέννητος, δον Οὗ α ΟἹγΡῚ διὰ τοῦτο ἀληθινὸς θεός, 

ἐπειδὴ π. Ἰ,δοπί. Η Ν᾽ δεϊ.4.41(}4.86.τ7τ6Ὰ}). 
παρθενοκομία, ἡ, ἀοείεῖ ῥον ρίγὶς, ΟΥ. ΝΑ 27.0.43. 344(Μ.36.π4τ0). 

. "παρθενόλυτος, ἐπάϊηρ οἱγρίητν π᾿ ... γάμων 1514.ὈΕ]. 4Ρ}.3. οΣ(Μ. 
78.536). 

Ἐπαρθενομάρτυς, ἡ, υἱγρίγ: τηηταγίνν, γον, (4.5 τ θ.642). 
Ἐπαρθενομήτηρ, ἡ, σὴγρτη νιοίδον, ἃ5. 86]. π. κόρη ἘΡΏὮΥ.3.5240, 
Ἐπαρθενομήτωρ, ἡ, τΞ ἔοτερ. π. ὡς θεοτόκος ἡ... Μαρία ΤΆΤΗ. 7ου. 

(Μ.28.5328); Ογχτ, ἀγεαά,(Ρ.66.33; 52,408}; 16. ἀφ. ΒΜΓ 4(Ρ.20.55: 
Μ. Ἰ6. 2600); Μοά. ἄονηι.3(Μ.86,32884}; Βορῆτ. Η.ογ.2.21(Μ.87.32414}; 
τῆς ἀχράντον π᾿ ΟΤτυ αν. 79. 

Ἐπαρθενοποι-ἐω, ἡαἶὸ οἵγρίνη, δχερ. δια ]Ὲ οἱ ἴδεπ νἱτρὶπβ 
ἀποστάσας τῆς εἰδωλολατρείας τῷ παραδέξασθαι. ..τὸν τοῦ θεοῦ καθαρὸν 
λόγον καὶ ""ηθείσας ΟΥτο ον. δεν.63 τη. ΜΈ (Ρ.14:.23;; υἱγρτηιβεαίαε 
Μ.13.τϑοο!). 

Ἐπαρθενοπρεπῶς, 7: ἃ ΠΟΉΜΕΥ δεεονίηρ υἱνρίης ὁσίως καὶ π. 
Τμάτι δια, ερῥ.2.1τ5(}1.90.13846). 

παρθένος, ἡ, υἱγρίῃε; 
1. οὗ {πε οοπβεοσαίθα υἱχρίῃ 8150 οϑ!εά {(π.)} κανονική αὐν.; Α.. 5 

Ὀγ]46 οἵ Ομ γβῦ; 1. ἴῃ ρ6ῃ, πν ... Χριστὸν ἔχουσα νυμφίον ατ. Νὰ 2. 
ἐαγη!.1.2.3.61(Μ.37.6284}; ἰδ.1.2.20.5215(0074}; 2. ἃ5 ἙΠΑΠΠΙΩρ [ῸΙ τα- 
παποϊδίιου εἰ γὰρ οὗ τῷ κόσμῳ συναπτόμενοι καταλιμπάνουσι τὸν 
πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ συνάπτονται ἀνθρώποις θνητοῖς, πόσῳ μᾶλ- 
λον ἡ π᾿. ἐγκρατευομένη ὀφείλει καταλιπεῖν τὰ γήϊνα πάντα καὶ τῷ 
κυρίῳ μόνῳ κολληθῆναι ΑἸἢυ͵γρ.2(0.36.25; Μ.28,2528); πᾶς μὲν 
τόπος...ἐν τῇ ψυχῇ τῆς π. τῆς ὄψεως Χριστοῦ πεπληρώσθω...μηδενὸς 
οὖν...μὴ παρόντος, μὴ ἀπόντος ἀνθρώπου κάτοπτρον ἔστω ἡ τῆς π. 
ψυχή, ἢ τοῦ ἁγίου αὐτῆς νυμφίου [Βαβι Δηςσιυΐγρ40(Μ.30.768.}; ὅλῃ 
τέτασο πρὸς θεόν, ὦ π., τῇ ψυχῇ.-- καὶ οὐ μή τί σοι φανῇ τῶν ἄλλων 
καλόν, ὅσα τοῖς πολλοῖς" οὐ γένος, οὐ πλοῦτος... οὐ... «κάλλος...εἰ ὅλην 
ἐκένωσας πρὸς θεὸν τοῦ φίλτρου τὴν δύναμιν, εἰ μὴ δύο σοι εἴη τὰ 
ποθούμενα, καὶ τὸ ῥέον, καὶ τὸ ἀόρατον: ἄρα τοσοῦτον ἐτρώθης τῷ 
ἐκλεκτῷ βέλει, καὶ τοῦ νυμφίου κατέμαθες, ὦστε καὶ δύνασθαι λέγειν... 
γλυκασμὸς εἶ [οἴ (απ, 5:16] στ ΝΑ2.0».37.1τ(}1.26.2060) ; Δ, καγη.1. 
2.2.658(}}.37.6304); 3. ἃ5 τρσρίνιηρ ὈΪεβδίεισβ ἀφθορος οὖν οὐ τῇ πρὸς 
τὸν ἄφθαρτον λόγον ἑνώσει ἡ π. μένει μόνον, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν 
γώνεται.. «ἀλλ᾽ ἐφθαρμένην διὰ τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν παρὰ διαβόλου 
λαβών, καὶ γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τῆς φθορᾶς κακῶς γενομένην, τῇ πρὸς 
αὐτὸν κοινωνίᾳ ἄφθορον ἐκ γυναικὸς παρθένον ποιεῖ [Β45.ἅτις,υΐγριδο 
(Μ,30,7690) ; ἡ δὲ π. καὶ ποϑεῖ τὴν τελευτήν.--σπεύδουσα τὸν νυμφίον 
ἰδεῖν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ζὮγνϑ,υἱγριποίτ,3108). 

ΒΒ. ςοιῃραγεα ψἱ{ὰ δησαὶς οὐ γαμοῦσιν, οὐδὲ γαμέζονται ἄγγελοι; 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ π. παρεστήκασι διαπαντὸς. .«τῷ θεῷ ; τοῦτο καὶ ἡ π. (ἢγνΒ. 
υἷνριττ(,275Ὲ); ἡ δὲ π. ἐπὶ μείζοσιν ἀπεδύσατο, καὶ τὴν ἀνωτάτω 
φιλοσοφίαν ἐζήλωσε, καὶ τὴν τῶν ἀγγέλων πολιτείαν δεῖξαι ἐπὶ τῆς γῆς 
ἐπαγγέλλεται, καὶ μετὰ τῆς σαρκὸς ταύτης τὰ τῶν ἀσωμάτων αὐτῇ 
δυνάμεων κατορθῶσαι πρόκειται 1ἃ.52.3.17(ρ0.88.26 ; τ.3088). 

. 66), οοπααποσε; 1. ἴπ ρεῆ., Ῥοΐνςερ.5.32. οἷξ, 8. ἅγνός; δεῖν τὴν 
σώφρονα...π. παντὸς πάθους κατὰ πάντα τρόπον τῆς ψυχῆς ἁπτομένου 
χωρίζεσθαι τ Ν γε υἦνριτοίρ,213.5; Μ.46.2854Α): ἡ π΄... ἔστω ἁγία 
σώματι καὶ ψυχῇ, ὡς ναὸς θεοῦ, ὡς οἶκος Χριστοῦ, ὡς πνεύματος ἁγίου 
καταγώγιον. δεῖ γὰβ τὴν ἐπαγγειλαμένην, ἄξια τῆς ἐπαγγελίας ἔργα 
διαπρασσομένην, δεικνύειν τὸ ἐπάγγελμα αὐτῆς ὅτι ἔστιν ἀληθὲς καὶ διὰ 
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σχολὴν εὐσεβείας, οὐ κατὰ διαβολὴν γάμου γινόμενον (0πε|..44.}Ρ.4.14.2 
2. εἐχῖουῃδὶ δρρεδτζαποε ; βΒῃου)ὰᾷ Ἔχρυς55 βα ΠΟΌΥ, Οὐ ΝΖ. 7»»}.1.2. 
6.27(}}.3),645Ὰ}); ὅλην σεαυτὴν ἁγνὴν τήρει π. ... ὄμμα σον σωφρονείτω 
«μὴ νοῦς πορνεύῃ, μὴ γέλως, μὴ ποῦς ἅτακτα βαίνων. τὴν πιναρὰν 
στολὴν σου, καὶ τὴν αὐχμηρὰν κόμην, μᾶλλον αἰδοῦμαι μαργάρων 1}.1.2. 
4. χο(636.) ; δεῖ.: αὐτὴν εἰς ἀγορὰν ἐμβάλλουσαν, ὥσπερ ἄγαλμα φιλοσο- 
Φφίας ἁπάσης φαίνεσθαι, καὶ πάντας ἐκπλήττειν, ὡς ἄγγελον ἐξ οὐρανοῦ 
καταβάντα...οὕτω καὶ τὴν π. τοὺς ὁρῶντας ἅπαντας εἰς θαῦμα. ..τῆς 
ἁγιωσύνης αὐτῆς ἐμβάλλειν δεῖ (Ὦγτνβ. ἔστε ρ.7(1.262Ὲ) ; ΘΒ οΠα ΠΟ .- 
Ὅ6Δ θεαῖν, [Βαβι ἀποιυΐῖγρ. τό(},30.7048) ; 1. 18(7)0 84}; 1δ.(7088); ἡ 
π᾿ καὶ μόνη. οὖσα, τῆς ἀναμαρτησίας ἑαυτῆς προνοήσεται, οὐ τὰς τῶν 
λοιπῶν ἀνθρώπων ὄψεις μόνον, ἀλλὰ πολλῷ πλέον... τὰς ἑαυτῆς καὶ 
τῶν ἁπανταχοῦ ὁρώντων ἀγγέλων ἐντρεπομένη...οὐ γὰρ δεῖ, κἂν ἐν 
οἴκῳ μόνη καθέζηται καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ π., διότι μηδεὶς πάρεστι τῶν 
ἀνθρώπων, ἀδιαφόρως γυμνοῦσθαι... αὐἰδείσθω οὖν...«ἡ πι τοὺς ἀγγέλους 
«(Καὶ ὅταν συμβαίνῃ ἀναγκαίως ἐπιμελεῖσθαι τοῦ σώματος, τά τε κατὰ 
κεφαλὴν καὶ τὰ καθ᾽ ἕκαστον περιστέλλουσα, ἐπισπευδέτω τὸ ἔργον 1}. 
34(1310--1404) 58. οὐυβίοαγ οἵ ἴΠπ6 56η565 π΄ οὖν ἔστω τῆς π΄ καὶ ἡ ἀκοὴ 
καὶ τὸ βλέμμα, ἔτι δὲ ἡ ἁφὴ καὶ ὅλον τὸ κίνημα [Βα85.Αποισίγριτοί( Μ. 
30.7044); π’.», π΄. ἔσθιε καὶ οὔασι, καὶ φαεέσοι, καὶ γλώσσῃ ΟΥτ. ΝαΖιεαννι, 
1,2.2.714{Μ.37.5844}; ἡ π. ὀφείλει ταῖς τῶν αἰσθητηρίων ὁπαῖς τὸν 
λογιομὸν φρουρὸν ἐπιστήσασα, τήν τε ἐπὶ τὰ ἄξω τούτων φορὰν... 
ἠρεμαῖον παρέχειν Βα5.Αποιυῖνρ.4(Μ.30.6770); ταῖς ἱπαϊν!άυ8] 
Β6Ώ565 δεῖ μάλιστα τὴν π. τάς τε διὰ τῶν βλεμμάτων καὶ τῆς φωνῆς 
κολακείας, τῆς φθειροποιοῦ ἡδονῆς φάρμακον οὔσας, τῶν ἰδίων αἰσϑή- 
σεων..«ἐλαύνειν" τὴν μὲν ἀκοὴν ἔνδοθεν σώφρονι λογισμῷ ἀποῴφράτ- 
τουσαν, τοὺς δὲ ἀφθαλμοὺς ἀποστρέφειν κατὰ φύσιν γινώσκουσαν ἐδιῖς 
(Ποῦ) ; δεῖ τὴν π- ... καὶ π. φυλάττειν τὴν γλῶσσαν...«ἐκεῖνα γὰρ μόνον 
τῇ π. ῥητέον, ὅσα τε ἀκουσθέντα τὸν νοῦν ὠφελήσει τῶν ἀκουόντων 1.20 
(790) ; γράβουβ ἔου [Π656 ρσεοβ τοι ἱστέον οὖν τοῖς τὴν θεράπαιναν 
τῆς ὄντως παρθενίας, διὰ τῆς ἀποχῆς τῶν τροφῶν..«παρθένον φυλάτ- 
τουσιν, ὅτι δυνατὸν π. ἔχοντα σῶμα, μὴ π΄ ἔχειν τὴν ψυχήν. ἱκανὸν γὰρ 
καὶ βλέμμα τύπους ἐμποιῆσαι τῶν αἰσχρῶν τῇ ψυχῇ, καὶ λόγος πεῴαρ- 
μακωμένος πρὸς ἡδονὴν ἐμπεσὼν τῇ ἀκοῇ φθεῖραι πρὸς ἀκολασίαν τὸν 
νοῦν. εὐλαβεῦται γοῦν ὁ νυμφαγωγός, μήπως φθαρῇ οὐ τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὰ 
νοήματα τῶν νυμφενομένων Χριστῷ. διὸ δεῖ τὴν π. πρὸ τοῦ σώματος 
μάλιστα τηρεῖν τὴν ψυχήν..«ὡς ἂν μήτε διὰ φωνῆς ταύτης λόγος ῥυείς, 
πρὸς ἡδονὴν τὸν ἀκουστὴν τοῦ λόγου φαρμάξειε, μήτ᾽ ἔξωθεν αὖθις διὰ 
τῆς ἀκοῆς λόγος...ἐμπεσών, τὴν καρδίαν αὐτῆς πρὸς ἐπιθυμίαν κυμήνῃ. 
οὕτω γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ βλέμματος προσήκει ποιεῖν..«διὸ δεῖ,.«μηδενὶ 
ἁτενὲς τὴν π. ἐπιβάλλειν τὸ ὄμμα 1δ.τχ(6920-6068) ; ἐρωτικὸν βλέμμα, 
ἢ λόγος ἡδονῆς..«εἰς τὴν τῆς π.ι ψυχήν, ὥσπερ εἰς καθαρὸν ὕδωρ... 
ἐμπεσών, ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλας ἐρωτικάς, ὡς ἐν βύϑῳ, ἐγείρων ἐννοίας, ὅλην 
αὐτὴν πρὸς τὴν τοῦ βάλλοντος φαντασίαν πληγεῖσαν κυμαΐίνει 1.14. 
(γοοῦ); 4. αὐρϑείηθηος δηά οἴου διυιβεοσ ἰδ οὕτως γὰρ οὐκ ἐξέσταται 
ἄνθρωπος ἀπὸ οἴνου καὶ παραπαίει, ὥσπερ ἀπὸ ζήλου καὶ ὀργῆς" οὕτως 
οὐ μεθύσκεταί τις ἀπὸ οἴνου καὶ παραφρονεῖ, ὡς ἀπὸ λύπης, ὡς ἀπὸ 
ἔρωτος, ὡς ἀπὸ ἀκρασίας. ἀπὸ ταύτης προστέτακται τῆς ἀμπέλου μὴ 
γεύσασθαι τὴν π., ἵνα νηφάλιος ὑπάρχουσα καὶ ἄυπνος ἀπὸ μερίμνης 
βιωτικῆς ΜεΕΙΠ νη .5.(0.50.22; Μ.18,το8Ὰ}; οὐ μόνον δὲ τῶν ἐκ τῆς 
ἀμπέλου κατεργαζομένων ἐκείνης προστέτακται μηδαμῶς... «προσψαύειν 
τὴν π., ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιμέμων αὐτῆς... σίκερα γὰρ πᾶς ὃ σκευαστὸς 
οἶνος καλεῖται καὶ νόθος. ..«ὅπως.«-«μὴ μόνον τῶν γενικῶν ἁμαρτημάτων 
φυλασσομένη τῆς πονηρίας ὑπὸ τῶν ἀντιμίμων αὐτῆς χραίνηται... 
ἑτέρων μὲν κρατοῦσα, ὑφ᾽ ἑτέρων δὲ κρατουμένη, τουτέστιν ἱματίων 
διαφερόντων ὑφαῖς ἁβρυνομένη.. ἃ δὴ καὶ αὐτὰ μεθύσκει τὴν ψυχὴν ἐξ, 
5,6(Ρ.6ο.6; τοϑΑ); πρώτης οὖν τῆς γεύσεως ἡ π. κρατήσει, τὰς πηγὰς 
τῶν γαστρὸς ἡδονῶν... «παρθένον γὰρ καὶ τὴν γεῦσιν εἶναι δεῖ τῆς π. [Β85. 
Αποιυΐγρ(Μ.30.6828}); ἡ π. ... διὰ νηστειῶν καὶ ἀσκήσεως τούς τε 
ἀναδιδομένους...βρασμοὺς καταστείλασα ἰδ.41(76το) ; καλῶς ὀδεύεις, π., 
εἰς ὄρος..«νηστεία σε κενούτω, ἀγρυπνία, προσευχαί, δάκρυα, χαμευνία 
ΟΥ ΝΖ. αῦηι.1.2.4.33(Μ.37.635.Α}); 5. ΞεοΙ βίου ἡ ὑπακοὴ τῶν π. ἔστω 
ἁγία, καὶ μόναι ἡσυχαζέτωσαν" ἐν δὲ ταῖς προόδοις βαδιζέτωσαν δύο 
δύο 4 Ῥ.μ11.τ42(0.82.8); οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀγελαίαν δεῖ τὴν π., ἀποστρα- 
φεῖσαν τὰ γάμων δεσμά, ἁπανταχοῦ μετὰ αὐθεντίας σοβεῖσθαι 845. 
Αποιυῖγσιτοί .20.709Ὰ}; κάλλιον τὴν π. τὸ ἀσφαλὲς ἑαυτῇ καὶ 

᾿ ἀπρόσκοπον τῶν ὁρώντων πραγματευομένην, πανταχόθεν φρονίμως 
ἀνεπίμικτον εἶναι 1δ.53(7768) ; χρὴ τὴν π. πανταχόθεν τειχίζεσθαι, καὶ 
ὀλιγάκις..««προβαΐίνειν τῆς οἰκίας ΟἾτΥΒ.δας,3.17(0..91.10;1.3000); 
6. νϑτίοιιβ υἱτέμεβ οὐκ ἀπὸ τῶν φανερῶν ἁμαρτημάτων μόνον... 
ἁγνεύειν χρὴ τὴν παρθένον ψυχήν,.. «ἀλλὰ καὶ πολλῷ πλέον ἀπὸ τῶν 
κρυφίων κε “Δερ. ῥεοξ(Μ.34. 8454); τὴν π᾿ οὐ τοῦτο ποιεῖ πι) τὸ μὴ 
ὡμιληκέναι γάμῳ, ἀλλὰ πολλῶν καὶ ἑτέρων δεῖ, τοῦ ἀμέμπτου, τοῦ 
εὐπροσέδρον (Πγγπ.ἤονι.13.39 ἴη. ἐΤύ(ατιότ90); 14.6}.2.4(3.5304}; 
ποῖον γὰρ ὄφελος ἔσται τῷ τὸ σῶμα π. τηρήσαντι, εἰ τὴν ψυχὴν ὑπὸ 
τοῦ τῆς παρακοῆς μεμοίχευται δαίμονος; ΠιΔα, ῥεγ.42(ρ.48.10); τὸ γὰρ 
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λέγεσθαι π., καὶ τὰς ἀρετὰς μὴ ἔχειν ἀναλόγους, καὶ-.«ἁρμοζούσας τῇ π.» 
μωρὰν τὴν τοιαύτην π᾿ φησὶν ὃ κύριος Αμιτ, οη ἤοη,.2Ζτ(}}.89.14078) ; 
πρὸ δὲ πάντων χρὴ τὴν π. τῷ ἐλαίῳ τῆς εὐποιΐας κατακοσμῆσαι τὴν 
ἑαυτῆς λαμπάδα τρ.(τςοοῶ. ι. 

Ὁ. ΘΡΡ. πλϑττὶοα ὙΟΤΏΘΗ ; 1, βερβτδοῃ δἀνοοαῖεά μεμερισμένη 
γοῦν πρὸς τὴν ἔγγαμον ἡ πο τόν. τε βίον, καὶ ὅλον τὸ ἦθος, τὰ ἐπιβάλ- 
λοντα ἔργα τῇ π. ἐν παντὶ ἐπιγνώσεται [Β45.4}0.Ψ υἱγρ. 21(Μ.30.7130); 
ἐϑ.(γ)γχ2 0); 2. βοιτοννβ οὗ τηδχείθα ψοζήβξη δη Ἶονα οὗ νἹτρ 8 
δεσπότην μετὰ προικὸς ἡ γυνὴ ὠνουμένη τὸν ἄνδρα, δούλη μὲν ἀντὶ 
ἐλευϑέρας ἐστί, μικρᾶς τῆς κατὰ τὸν γάμον ἡδονῆς τὴν φυσικὴν 
ἐλευθερίαν ἀπεμπολήσασα, θύραν δὲ ἀμυθήτων ὠδίνων... ἑαυτῇ τὸν 
γάμον ἀνοίξασα...ἦ δὲ π. τὸν πρὸς τὸν ἄνδρα ζυγὸν ἀπορρήξασα, καὶ 
πρὸς τὸν κύριον ὅλη δραμοῦσα, συναπέρρηξε τῷ ζυγῷ καὶ τὴν ἐκ τῆς 
κατάρας ὀδύνην. «τὴν ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν σαρκῶν συμβαΐνουσαν 
φθορὰν πρώτην φυγοῦσα, ἄφθορος ὅλη ἐν ἀσάρκῳ ψυχῇ, τῷ κυρίῳ 
νυμφεύεται 16.23(7170) , ἡ δὲ π. ἀνωτέρω ταύτης ἕστηκε τῆς ὠδῖνος [56. 
οὨ ΠΡ τι] καὶ τῆς. ἀρᾶς. ὃ γὰρ τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου κατάραν λύσας 
καὶ ταύτην ἔλυσε μετ᾽ ἐκείνης ΟὨτγβ υῖν. ὅπ(1.3224}; ἐδ. 68(3238); ; 
3. {Πεῖχ βρί Πτ08] βίαϊο καὲ ἡ ὑπὸ ζυγὸν ἔστω τι Χριστοῦ" καὶ ἡ π. ὅλη 
Χριστοῦ, ἡ μὲν μὴ παντελῶς ἐνδεσμείσθω τῷ κόσμῳ" ἡ δὲ μηδ᾽ ὅλως 
γινέσθω τοῦ κόσμου. ὃ γάρ ἐστι τῇ ὑπὸ ζυγὸν τὸ μέρος, τοῦτο παντελὲς 
τῇ π. Οτ.ΝΆ2.0ν.37.1ο(Μ.36.206.}); αἱ ὑπὸ ζυγόν, δότε τι καὶ θεῷ... «αἱ 
πὸ, τὸ πᾶν θεῷ δ.44.8(6168) ; 4. {Π617. τωσίι 181 πϑιτῆοῃν ἀλλήλαις 
συνδεσμεῖσθε, καὶ πο καὶ γυναῖκες, καὶ ἕν ἐστε ἐν κυρίῳ, καὶ ἀλλήλων 
καλλώπισμα. οὐκ ἄν ἦν ἃ ἄγαμος, εἰ μὴ γάμος. πόθεν γὰρ εἰς τοῦτον 
παρῆλθε τὸν βίον π΄; οὐκ ἂν ἦν γάμος σεμνός, εἰ μὴ π.. ἀουβοφορῶν ἐῤ. 

31-το(2030). 
. Ἐν τεχηρίαςοιβ., 1. ἴο Ὀεοοπια ᾿δωδὲριγοάμείαδ᾽, ν. συνείσακτος; 
2. βρέ] Ε{18}5 ἡ δὲ π. δι᾿ ὅλου θαλαττεύειν ἀναγκάζεται, καὶ πέλα- 
γος πλεῖν ἀλίμενον' κἂν ὁ χαλεπώτατος διεγερθῇ χειμών, οὐδὲ οὕτως 
θέμις ὁρμίσαι τὸ σκάφος αὐτῇ καὶ ἀναπαύσασθαι... .ὅ...πειρατὴς τῇ π. 
πολὺν ἐπάγει τὸν χειμῶνα... «πάντα ἄνω καὶ κάτω κυκῶν, .««ἧκονσε γὰρ 
ὅτι τὸ ᾿Επὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθαι ἡ π. οὐκ ἔχει, ἀλλ᾽ ἀνάγκη δι᾿ ὅλου 
παλαίειν αὐτήν ΟΠτγ5. υἵγρ. 84{.. 2028, Ὁ; ἡ ἡ δὲ π΄. οὐκ ἔχουσα ὅπως 
σβέσῃ τὸ πῦρ..«ἑνὸς ὙΆΝΕΤΟΙ μόνου τοῦ μὴ πλῦναι μαχομένην πυρέ 
1}.{202Ὲ). 
᾿Ες, ΟΙΚ ἂπὰ ἐὐβαελεξ ἡ ἔστωσαν... πᾶσαι αἱ π. αἱ πιστεύουσαι καθ᾽ 

ἑκάστην τὴν ἡμέραν ἐπισκέπτουσαι τοὺς νοσοῦντας «ὁ Ῥ.τΪ.τ42(0.79.5); 
ἡ π. σωφροσύνης εἰκών, μᾶλλον δὲ αὐτοαρετῆς ἄγαλμα οὖσα, καὶ μόνον 
ὀφθεῖσα, τὰς τῶν ὁρώντων ὄψεις πρὸς τὴν τοῦ θείου ἔννοιαν ἐπιστρέφειν. 
ἀφείλει 1Βαδβ,πιουῖνρ.22(Μ.30.716Ὰ}); μεταρυθμιζέσθω τῶν ἀπαντών- 
τῶν τῇ π. καὶ βλέμμα καὶ κίνημα πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ φαντασίαν" καὶ 
πάντες μὲν οἱ συντυγχάνοντες ἐπιστυφέσθωσαν τὴν διάνοιαν 1.(7168); 
ἡ π. καὶ γνώμης καὶ κινήσεως καὶ μορφῆς καὶ σχήματος..«τοῖς τοῦ 
νυμφίου φίλοις καθαρῶς ὁμιλήσει. οὐ γὰρ εἰς μισανθρωπίαν φέροντες 
αὐτὴν ἀπεκλείσαμεν, ἀλλ᾽ ἀκριβέσι τύποις ὅλην ἄνωθεν ἀπὸ κεφαλῆς 
ἄχρι ποδῶν θεοῦ ἄγαλμα ζωγραφήσαντες, οὕτω πρὸς τοὺς τῆς πίστεως 
οἰκείους ἐπιδεξίως προάγομεν, ἕνα καὶ σχήματι, καὶ λόγῳ, νύμφη 
ἀληθῶς τοῦ κυρίου ὀφθεῖσα, ὠφελήσῃ τοὺς ὁμιλοῦντας 19. 6(740 0). 

Ο. τεννατα στέφανος τῶν π. ἐγώ ἶβς, (Πγ151] 4..Μ|.2(Ρ.210.4); [Β85. 
Αποινρ,24(Ν.30,7208); τῶν μοναζόντων καὶ τῶν π, τάγμα, τῶν τὸν 
ἐσάγγελον βίον ἐν κόσμῳ κατορθούντων..-μέγας ὑμῖν ἀπόκειται 
στέφανος Οντ. Ἡ καἰδεῖ,.4.24.:; ἰ8.13.34; αἱ δὲ π. προσδοκώμεναϊί εἶσι 
μετὰ τῶν συνεταιρίδων ἐν οὐρανοῖς Μαρίας ἅμα ἀδελφῆς Ἀαρών, καὶ τῆς 
Μαρίας καὶ Θέκλης τῆς ἐκτιλάσης τὴν σαρκικὴν ἐπιθυμίαν ἀφ᾽ ἑαυτῆς 
ἐλῖι,ραι.7(}1,26.13050), : 
ει ἩΗ,, 1ἢ -ῬευβθουτἊ 05; ρεῆ. ϑαβουίηρϑ, Ατῃ “ροὶ,ρη5ὶ.33(}.25. 
6400); ἰ4.ἐῤρ,ἐμενεῖ. 4(0.172.171.; Μ.25.2324.8); τι Νὰ2.0γ.33.3(Ν}.26. 
2170); 1δ.42.46{5560}; τὰαρε, ΓΒαϑ.Δηοισίγρ.52(Μ.30.7738,0). 

Ι. ἰδρβεᾶ νἱγρίσιϑ; ἘΠΕ ΙΥ 8ἰη. λέγει... κύριος, ὅτε δύο καὶ πονηρὰ 
ἐποίησεν ἡ π., ἐμὲ ἐγκατέλιπε τὸν ἀληθινὸν. .«νυμφίον, καὶ ἀπέδρα πρὸς 
ἀσεβῆ..«ψυχῆς ὁμοῦ καὶ σώματος φθορέα Β85.6}.46.2(3.127Ε; Μ.32. 

2768); ἡ π., μετὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπαγγελίαν διαφθαρεῖσα, μοιχείας 
χεῖρον ἐτόλμησεν ΟΠγν5.υ͵4.2.53(1.3528)}; τὸ 6 Ἰπαρεα ΞΕ} ΟΕῪ περὶ 
τῶν ἐκπεσουσῶν π. τῶν καθομολογησαμένων τὸν ἐν σεμνότητι βίον τῷ 
κυρίῳ, εἶτα..«ἀθετουσῶν τὰς ἑαυτῶν συνθήκας, οἱ μὲν πατέρες ἡμῶν... 
πραῶς συμπεριφερόμενοι ταῖς ἀσθενείαις... ἐνομοθέτησαν δεκτὰς εἶναι 
μετὰ τὸν ἐνειαυτόν.. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, ἐπειδὴ...«πληθύνεται νῦν τὸ τάγμα 
“τῶν π.,) προσέχειν ἀκριβῶς τῷ τε κατ᾽ ἔννοιαν φαινομένῳ πράγματι, καὶ 
γῇ τῆς γραφῆς διανοίᾳ... οὐκοῦν ἢ μὲν χήρα, ὡς δούλη διεφθαρμένη, 
καταδικάζεται" ἡ δὲ π. τῷ κρίματι τῆς μοιχαλίδος ὑπόκειται Β85.6. 
του σαπ.18(3.2018-Ὲ; Μ.322.7171-- 7204}; τ(οτ.7:28 ποῖ ρρ νιν ἴο 
ἔμπα, Ομ γγβγρ. 2οίτ. 280) ; 510. οἵἩ Ἰπίθσοουσβα ὙΠ ν]ΓρῚΠ5 μηδεὶς 
οὕτως ἔστω ἀνόσιος... αὐτὸν τὸν ναὸν τοῦ κυρίου, τουτέστι, τῆς π΄. τὸ 
σῶμα, καὶ αὐτὴν τὴν..«ψυχὴν τῆς π., ἱερώτατον ἐν τῷ ναῷ τοῦ κυρίον 
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ἑκοῦσαν ἐπέδωκεν ἑαυτὴν ἡ π..... μὴ χμήησῃ5 τοιαύτῃ σαυτὸν εἰς 
κοινωνίαν τῆς ἁμαρτίας ΛΒα5,Αποιυέγσ.4τ(Μ,30.74010--7524). 

“. Ἰᾶφα] οὗ α νἱτρίῃ; 3. αἰτἰταᾶς το 186 ᾿νοι]ᾶ τοιοῦτον δεῖ ἔρωτα 
τὴν π. ἐρῶσαν, καταφρονεῖν μὲν ἡδυπαθείας, καὶ τοῦ πλούτου καὶ τῆς 
νομιζομένης ἐ ἐν τῷ κόσμῳ τρυφῆς" πατοῦσαν δὲ τὴν πρόσκαιρον δόξαν... 
καὶ τὰς ἐμπαθεῖς κολακείᾳς, ἀμεταστρεπτὶ τῷ κυρίῳ ἀκολουθεῖν 1845. 
ΑὩς οἱνρ.26(Ν}.30,7248);2. ρογΐεοῖ ρατγιεν, 16.27(7258); ΟΥ.ΝαΖ. αν. 
1.2.3.1(Μ1.37.6324}; 3. Ῥετέεσξ δαυσίατη ἡ π᾿ ... οὔτε τοῖς ἐκ σαρκὸς 
πάθεσι τὸ τῆς ψυχῆς φωτεινὸν συνταράξει, οὔτε τοῖς ἀπὸ ψυχῆς ἔχουσι 
τὴν ἀρχὴν συγχεῖν τὸ ἑαυτῆς κάλλος ἀνέξεται" ἀλλ᾽ ἑκάτερον ἐν τῇ ἰδίᾳ 
χώρᾳ... καθ᾽ ἡσυχίαν φυλάττουσα, εἰρήνην μὲν τοῖς μέρεσι μετὰ σοφίας 
βραβεύσει, ἐν ἠρεμίᾳ δὲ μένειν καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα κατὰ φύσιν 
ἀσκήσασα, τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἐναρμόνιον εἶδος καθαρὸν ἐπιδείξει ἘΒα5.ἀηο. 
υἷτε. 41(Μ.320.760}); 1τδ.4ο(7650); ἡ π᾿ .- - μυστικῶς.. «σαββατιζέτω, 
μὴ χεῖρα, μὴ πόδα, μὴ ὀφθαλμόν, μήτ᾽ ἄλλο τι τῶν μελῶν, ἀλλὰ μηδὲ 
νοῦν φθοροποιὸν τοῦ φυσικοῦ κάλλους κινοῦσα" ἀλλ᾽ ἑστηκέτω ὡς 
ἀγαθὸν γλύμμα θεοῦ ἀκίνητον πρὸς πᾶσαν φαντασίαν 1δ. Ξ8(1850); 16. 
6ό(β8ο48). 

Κ΄. δι]. Ἰοριβιδιίοη ; 1. τϑαυϊδιία ἀρ δπα ἔγεε σμοΐοα ἐκεῖνο -.- 
προδιομολογεῖσθαι ἡμῖν ἀναγκαῖον, ὅτι π. ὀνομάζεται ἡ ἑκουσίως 
ἑαυτὴν προσαγαγοῦσα τῷ κυρίῳ, καὶ ἀποταξαμένη τῷ γάμῳ, καὶ τὸν ἐν 
ἁγιασμῷ βίον προτιμήσασα. τὰς δὲ ὁμολογίας τότε ἐγκρίνομεν, ἀφ᾽ 
οὗπερ ἂν ἡ ἡλικία τὴν τοῦ λόγου συμπλήρωσιν ἔχῃ. οὐδὲ γὰρ παιδικὰς 
φωνὰς πάντως κυρίας ἐπὶ τῶν τοιούτων ἡγεῖσθαι προσῆκεν, ἀλλὰ τὴν 
ὑπὲρ τὰ δέκα ἐξ ἢ δέκα καὶ ἑπτὰ γενομένην ἔτη, κυρίαν οὖσαν τῶν 
λογισμῶν, ἀνακριθεῖσαν ἐπὶ πλεῖον, εἶτα παραμείνασαν, καὶ λιπαροῦσαν 
διὰ ἑκεσιῶν πρὸς τὸ παραδεχθῆναι, τότε ἐγκαταλέγεσθαι χρὴ ταῖς π., 
καὶ τὴν ὁμολογίαν τῆς τοιαύτης κυροῦν Βαβ.Ἔριιοο ἐαν.1τ8(3.202.:Β ; 
Μ,322.7208); 2. ποί ογάἀαϊπεά π. οὐ χειροτονεῖται.. «γνώμης γάρ ἐστι τὸ 
ἔπαθλον οὐκ ἐπὶ διαβολῇ τοῦ γάμον, ἀλλ᾽ ἐπὶ σχολῇ τῆς εὐσεβείας 
(οπμοὶ, 41}}.8.24.2; 8. ὙΠᾺΕΥ Ἐρ βοοραὶ δας ποῦν ὥστε τὰς ἱερὰς π., 
ὅτε τῶν πατέρων χωρίσωνται, ἐξ ὧν ἐφυλάττοντο, τῇ τοῦ ἐπισκόπου, ἢ, 
αὐτοῦ ἀπόντος, τῇ τοῦ πρεσβυτέρου προνοίᾳ ταῖς τιμιωτέραις γυναιξὶ 
παρατίθεσθαι, ἢ ἅμα κατοικούσας ἀλλήλας φυλάττειν (οὐ, ΑΓν.44; π. 
ἑαυτὴν ἀναθεῖσαν τῷ..«θεῷ, ὡσαύτως δὲ καὶ μονάζοντα μὴ ἐξεῖναι 
γάμῳ προσομιλεῖν. εἰ δέ γε εὑρεθεῖεν τοῦτο ποιοῦντες, ἔστωσαν 
ἀκοινώνητοι. ὡρίσαμεν δὲ ἔχειν τὴν αὐθεντίαν τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς φιλανθρω- 
πίας τὸν κατὰ τόπον ἐπίσκοπον (ΟΒΔΙο,εαη. τό; 4. {πεῚΓ ὈΙαος ἴῃ 
Ομ αἱ π. δὲ καὶ αὐ χῆραι καὶ αἱ πρεσβύτιδες πρῶται πασῶν 
στηκέτωσαν (οηρῖ..4.1Ρ}Ρ}.2.5].12. 

Ι1,.. σἰᾷονβ σα ]Π]εα νἸτρίῃβ ἀσπάζομαι...τὰς π. τὰς λεγομένας χήρας 
ΤΡΎΙ. 5᾽}70..13.1; ἡ χήρα διὰ σωφροσύνης αὖθις π', (Ἰετη.5,γ,7.12(ρ.52. 
3; Μιρ.ποοῦ); οἴ, τινὲς καὶ τῆς π, τὴν χήραν εἰς ἐγκράτειαν προτιμῶσι 
καταμεγαλοφρονήσασαν ἧς πεπείραται ἡδονῆς 1Ὁ.3.τ6(Ρ.243.6; Μ.8. 
ΙΖΟΞΑ); μή μου τῶν λόγων ἐπιλάβῃ, εἰ καὶ εἰς τὸν χορὸν τῶν π. σε 
κατελέξαμεν τῶν ἁγίων ἐκείνων, ἐν χηρείᾳ βεβιωκυῖαν. ἤκουσας γάρ 
μὸν πολλάκις. .«διαλεγομένον, τίς ποτέ ἐστι τῆς παρθενίας ὁ ὄρος, καὶ 
ὡς οὐκ ἂν κωλυθείης ποτὲ εἴς τε τὸν ἐκείνων καταλεγῆναι χορόν, μᾶλ- 
λον δὲ καὶ ἐκείνας ὑπερβῆναι... ἡ πολλὴν ἐν τοῖς ἄλλοις ἐπιδειξαμένη 
φιλοσοφίαν ζῇτνυ5.ερ.2.4{(3,538Ε). 

Μ΄. τγ}0ᾳῷεβ δηά ΞυηΡ01}5 αἴ τε π. εἰς τύπον τοῦ θυμιατηρίου τετιμή- 
σθωσαν καὶ τοῦ θυμιάματος (οηοεὶ. 4|Ρ}.2.56.8; οἵ Μοῖ ἐνμρ.5.8(ρ.63. 
2: Ν..18.1128}; ἦσαν δέ τινές π. τὸν ἀριθμὸν ἑπτὰ ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας 
ἀσκούμεναι Μ, Τβάοὶ,α τΑ(Ρ.60.4). 

Ν. τεῦ, μεύοίῖοβ πῶς οὖν π. ἡ τῆς πίστεως ἀποστᾶσα, ἡ τοῖς πλάνοις 
προσέχουσα...; πῶς π. ἡ κεκαυτηριασμένη τὴν συνείδησιν; τὴν γὰρ π. 
οὐ τῷ σώματι μόνον καθαρὰν εἶναι δεῖ, ἀλλὰ καὶ τῇ ψυχῇ ΟγΥ5,01Ρ.5 
(1.272); οὐχ ὡμίλησας γάμοις ; ἀλλ' οὐδέπω τοῦτο π. τὴν γὰρ κυρίαν 
τοῦ γαμηθῆναι γενομένην, εἶτα οὐχ ἑλομένην, ταύτην ἂν εἴποιμι π. ἐγώ" 
ὅταν δὲ τῶν κεκωλυμένων τὸ πρᾶγμα εἶναι φῇς, οὐκέτι τῆς σῆς προ- 
αἱρέσεως τὸ κατόρθωμα γίνεται, ἀλλὰ τῆς ἀνάγκης τοῦ νόμον 1.8 
(2744); 4 ,ἐπριμ "5.44: 5(5. 1808}. 

ΤΙ. οὗἩ πιξῃ παραθέσθαι αὐτὴν [3ο. ΒΜΥῚ] ᾿Ιωάννῃ τῷ ἁγίῳ π, ἘΡΙΡΗ, 
βαεν.28.7(0.3τ9.25; Μ.4τ. 80); ζΟῃτγδιλονι. 2(13, 2400); : Ῥμιοβί. 
ἢ. ε1. τΑ(.65.5520); οἵ Πετειηϊαι π᾿ γὰρ ἱστορεῖται εἶναι ὃ προφήτης, 
ὡς κελευσθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ μὴ γῆμαι ΟἸἰγπαρ .}»..},.6γ- 5 ντ(Μ.03. 7240). 

111. ἐχερ. Ῥδύβϑ]α οἵ Τα Ψιγρίη5 ὁ τῶν δέκα π. ἀριθμὸς τὰς εἰς 
τὸν ᾿Ιησοῦν πεπιστευκυΐας ἀναμετρεῖσθαι βούλεται ψυχάς, ο,ἀλλ᾽ αἱ μὲν 
πέντε ἔμφρονες ἐτύγχανον...αἷ δὲ πέντε μωραί. ... οὐ γὰρ ἐπρομη- 
θεύσαντο ἐλαίον σφῶν τὰ ἀγγεῖα πλήρη ταρῶσ κεν ϑδί, δικαιοσύνης 
ἀπομείνασαι κεναί, αἰνίσσεται γὰρ διὰ τούτων τὰς ἐπὶ πέρατα παρθενίας 
ἐπισπερχομένας ἐλθεῖν καὶ πάντα εἰς τὸ συμπληρωθῆναι τὸν ἔρωτα 
τοῦτον κοσμίως δρώσας ΜροίῃτγνΡΡ.6.2(ρ.65.10; Μ.18.1164}; διὸ.». 
ἰσάριθμοι πρὸς πέντε διαιροῦνται, ἐπειδήπερ τὰς πέντε αἰσθήσεις αἱ μὲν 
αὐτῶν ἐφυλάξαντο...π, ἁμαρτημάτων, ἃς οἱ πλεῖστοι σοφίας προσ- 
ηγόρευσαν πύλας, αἱ δὲ τοὐναντίον πλήθεσιν ἀδικημάτων ἐλωβήσαντο 



παρθένος 
φυράσασαι κακίᾳ...«πέντε προσαγορεύεται π., διὰ τὸ τὰς πέντε τῆς 
αἰσθήσεως ἁγνὰς ἀποκαταστῆσαι τῷ Χριστῷ φαντασίας 18.6.3(ρρ.δό. 
17-67.9; ττ6}.-1174}; Μαςιλαρ λον 4.6,1(Μ.34.4760--.4778); 14 οἶου. 4 
(Μ.34.8034}; ἱπξεγργεῖβα οὗ 5ο0}15 αἱ γνωστικαὶ ψυχαί, ἃς ἀπείκασεν 
τὸ εὐαγγέλιον ταῖς ἡγιασμέναις π. ταῖς προσδεχομέναις τὸν κύριον. π΄. 
εὐὐς κακῶν ἀπεσχημέναι, προσδεχόμεναι δὲ διὰ τὴν ἀγάπην τὸν κύριον 
ΟἸδτα. οἐγ.)7.12ίρ.52.1τῇ.; Μ.9.5000). 

Ιν. οἱ ΒΜΥ ; Α. Ποὺ ροιχηδηδηΐ νἱγρίπν ; 1. πὸ οἴμεσ ΟΠ Ιττἢ 
ζητεῖται παρὰ πολλοῖς περὶ τῶν ἀδελφῶν ᾿Ϊησοῦ πῶς τούτους, τῆς 
Μαρίας μέχρι τελευτῆς π. διαμεινάσης, ἀδελφοὺς μὲν οὐκ εἶχεν φύσει οὔτε 
τῆς τι. τεκούσης ἕτερον, οὐδ᾽ αὐτὸς ἐκ τοῦ ᾿Ιωσὴφ τυγχάνων ΟΥ̓, ἢ».31 
ἤη [σι ιυτίρ,.5οό,21ἴ.}; Ὁπουτμποῦοχ Ἔχορθ515 οὗ 1,5.2:7 πα Μί.1:2ς 
τοξαῖεα δευτέραν σύλληψιν τῆς π΄ ἐδογμάτισαν,..«φάσκοντες...οὐκ ἂν 
λεχθείη πρωτότοκος, δευτέρου μὴ παρακολουθήσαντος. «ταύτας τὰς 
λέξεις οἱ ἐξ ἐναντίας παρεγγνῶνται, ἐκ δευτέρου τὴν...π΄ κυοφορῆσαι 
δογματίζοντες. ἀλλ᾽ ἄπαγε τῆς ἀτοπίας" ..«πρωτότοκος ὁ κύριος 
ἤκουσεν ἐκ τῆς π᾿. ... οὐχ ὅτι δεύτερόν τινα ὁμοιογενῆ προσεκαλέσατο" 
ἀλλ᾽ ὅτι πρωτότοκος ὑπῆρχε, τουτέστιν ἀσύγκριτος Ἴ πη. Αηϊ,άδεοῦ. 
ΒΜΨΡ 8(}}.28.ος6ς-9574); ἐφιο(9578,0); μήπως. "μετὰ τὸν. θεῖον 
τόκον νομίζεσθαι, τὴν μὲν π.ι πεπαῦσθαι τῆς ἁγνείας, τὸν δὲ ᾿Ιωσὴφ 
ἔχεσθαι τῆς γαμικῆς συναφείας Ῥτος].ΟΡ ογ.6,7{(}}. 65. 1320); 2. νἱγρίη 
1: βαγίει ὁ γὰρ ἄνευ σπέρματος ἐν τῇ. π᾿. ἐμψυχώσας ἑαυτῷ ναόν, αὐτὸς 
καὶ ἄλυτον διετήρησε τὴν μήτραν, ὡς θεός Τ(Ὦτν5. ΒΙΙ͂Ρ χί(β.2408) ; 
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς καὶ π. μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας" ἡμεῖς δὲ 
τὸ μυστήριον θαυμάζοντες Τϑοτρ αεαϊ᾿.2οζίρ.τάς ; Μ.02.13448); 3. Ρ)οξὶ 
»αγωη μέχρι νῦν δοκεῖ ἡ Μαριὰμ, λεχὼ εἶναι διὰ τὴν τοῦ παιδίου 
γέννησιν, οὐκ οὖσα λεχώ (καὶ γὰρ μετὰ τὸ τεκεῖν αὐτὴν μαιωθεῖσάν 
φασί τινες 'π, εὑρεθῆναι) ΟἸε 1.57.7. τό(ρ.66,22 ; Μ.9.5298); μετὰ τὸ 
γενέσθαι μητέρα, ἔτι π. διαμένουσα 7 ἘΒ453..15.2οτ(1,5200; Μ.3ο.4654); 
ΤΕρΙΡΗ λον (Μ.42.4060) ; π. ... ὑπάρχω μετὰ τὸν τόκον, καθαρωτέρᾳ 
τοῦ πρώτην τ.(4014); Ηθθγο. Η. 5εγη.4(Ν1.03.14568); (ταρσοηΐ, 
ἀϊερ.(Μ.86.6574}; 4. ῥγο, ἵπ, αὐτιὰ Ῥοδὶ μεμένηκε γὰρ αὕτη π. καὶ μετὰ 
τόκον, ὥσπερ ἦν καὶ πρὸ τόκου καὶ πρὸ συλλήψεως, ἡ καὶ διὰ βίου 
παντὸς ἀειπάρθενος ἄχραντος ΤΟ γτ. γί, τ4(63,200; Μ.77.11524}; μόνη 
ἐν παρϑένοις π. ἡ καὶ πρὸ τοῦ τόκου, καὶ ἐν τόκῳ, καὶ μετὰ τόκον, τι. 
διαμείνασα 17ο.1) λον. π(}1.οδ.6568); ἐὁ.6, (6680) ; 5. ἐχρΙ]αϊποά Ὀν 
αἰντην οὗ ΟὨτιβε αὐτὸς ὁ λόγος ἐν αὐτῇ τῇ μακαρίᾳ π΄. γενόμενος τὸν 
ἴδιον ναὸν ἑαυτῷ ἐκ τῆς οὐσίας τῆς π. ἔλαβεν καὶ προῆλθεν ἐξ αὐτῆς 
ἄνθρωπος μὲν ἔξωθεν θεωρούμενος, ἔνδοθεν δὲ θεὸς ὑπάρχων ἀληθινός, 
δι᾽ ὃ καὶ μετὰ τὸ τεχθῆναι π. τὴν τεκοῦσαν τετήρηκεν Οντ.ἀερ. ΒΜΤ 4 
(ρ.20.26Η..; Μ.76.2608); ἀληθῶς κεκλεισμένης τῆς παρθενικῆς πύλης, 
κατὰ φύσιν ἀληθῶς σῶμα οὔσης τῆς θεοδόχου σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τῶν 
ἀρράγων σωμάτων χωρῆσαι τῆς μήτρας τῆς π. τῇ ὑπὲρ φύσιν δυνάμει 
τοῦ ἐνόντος αὐτῇ πνεύματος τοῦ λόγου πιστεύομεν, πῶς οὖν οὐ παντὸς 
μᾶλλον...εὐφημήσομεν τὴν π. ταύτην, ἐν ἢ καὶ ἐξ ἧς ὁ λόγος τὴν σάρκα 
μνηστευσάμενος προῆλθεν... ; καὶ τὸ θαυμαστόν, ὅτι οὐδὲ τῷ τῆς φύσεως 
ἰδιώματι τοῦ οἰκήματος ἑαυτὴν συνεξήγαγεν [83ς. σοφία] ἐκ τῆς μήτρας 
τῆς π, ...« οὖν αὐτῷ γὰρ πνευματικῶς ἐξιέναι καὶ χωρῆσαι διὰ τῶν ἀρ- 
ραγῶν σωμάτων τῆς π.») τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ὁ λόγος ἐδυνάμωσεν 1 ,δοηΐ. Η, 
Νεςὶ.4.ο(Μ.86,τ6690,0) ; 6. 85 Ῥ»τοοῖ οὗ Ηὶς αἸνΊην εἰ μὴ π. ἔμεινεν ἡ 
μήτηρ, ψιλὸς ἄνθρωπος ὃ τεχθεὶς καὶ οὐ παράδοξος ὁ τόκος" εἰ δὲ καὶ 
μετὰ τόκον ἔμεινεν π., ἐκεῖνος ἀφράστως ἐγεννήθη... ὁ θεός μου ῬΥΟΟΪ, 
ὉΡ ογἰαμά, ΒΜΥ 2(ρ.τοι.3}.; Μ.65.6844); 7. σοτηρατθα ννῖ(ἢ Αἀαπι᾿β 
᾿πίσβτηι αἰτοῦ ογεατίοη οὗ Ἦνε, ΤΟ γνβ, ΒΗ͂ν 3(8. 2400.) 

Β. τοῦ, νἱτρίπ στ; 1. ἴὰ ρθη, τὸν κύριον ἡμῶν. “")εγεννημένον 
ἀληθῶς ἐκ π΄ ΤἸστι. ΟΥΡΩΝ τι; Αγϊϑ, τς 15.1) »Σ λαμβάνει τὸ ἡμέτερον 
[Ξς. σῶμα],..«ἐξ.. «ἀνδρὸς ἀπείρου π᾿... αὐτὸς γὰρ δυνατὸς ὧν.. 
π. κατασκευάζει ἑαυτῷ ναὸν τὸ σῶμα Αἰ της.8.3(Μ.2:5.τορο) ; 2. α15- 
ουββίοι οὗ ροββίΠεν ; ἀδἔεηαεά ; ἃ. ᾿ν αὐὦ κορηηέηε ὐσ  πθηΐ ΤΤΌΤῺ 
ρΡᾶρϑὴ 8168 εἰ...διὰ παρθένου γεγεννῆσθαι φέρομεν, κοινὸν καὶ τοῦτο 
πρὸς τὸν Περσέα ἔστω ἡμῖν Τπ|ι9ῖ. Ταροΐ.22.5(Μ.6.3618}; οἵ ὁ. 54.δίφορο); 
ΟΥΣΟΙΖοα Ὀν ΤΎνΡἤο ἐν δὲ τοῖς τῶν..«Ελλήνων μύθοις λέλεκται ὅτι 
Περσεὺς ἐκ Δανάης, π. οὔσης... γεγέννηται' καὶ ὑμεῖς τὰ αὐτὰ ἐκείνοις 
λέγοντες, αἰδεῖσθαι ὀφείλετε 14. ταϊ.67.2(Μ.6.6294} ; τερῚν : ὅταν δὲ..., 
ἔφην, ἐκ π. γεγεννῆσθαι τὸν Περσέα ἀκούσω, καὶ τοῦτα μιμήσασθαι τὸν 
πλάνον ὄφιν συνίημι 1δ.70.5(6418) ; Ῥ. ΟΥ̓ τεΐεττιτσ τὸ ΟἹ ἐπδορ μα ΐθ8 
εἰ οὖν ἐν τοσαύταις μορφαῖς οἴδαμεν πεφανερῶσθαι τὸν θεὸν ἐκεῖνον τῷ 
Ἀβραὰμ καὶ τῷ ᾿Ιακὼβ καὶ τῷ Μωῦύσεϊ, πῶς... ἀπιστοῦμεν.. «ἄνθρωπον 
αὐτὸν διὰ παρθένου γεννηθῆναι μὴ δεδυνῆσθαι; 1Ὁ.75.4(6550); ο. ἀ6- 
[εηᾶεβα αραϊηϑί οί ράρδη δηα Του Ι5Ὲ δ] ΘΟ ΟΠ 5 διασύρουσιν ἡμᾶς 
“Ἑλληνές τε καὶ ᾽᾿Ιουδαῖοι, καί φασιν, ὅτι ἀδύνατον ἦν τὸν Χριστὸν ἐκ π. 
γεννηθῆναι. ἽΒλληνας μὲν ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς μύθων ἐπιστομίσωμεν. 
οἱ γὰρ λέγοντες λίθους βιπτομένους εἰς ἀνθρώπους μεταβάλλεσθαι, πῶς 
τὸ π. τεκεῖν λέγετε ἀδύνατον εἶναι ;.. «πρὸς δὲ τοὺς ἐκ περιτομῆς οὕτως 
ἀπάντησον ἐρωτήσας" ποῖόν ἐστι δύσκολον ; στεῖραν πρεσβύτιν τῶν 
ἐθίμων ἐκλιπόντων τεκεῖν, ἢ π. νεάζουσαν γεννῆσαι; στεῖρα ἦν Σάρρα, 
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καὶ ἐκλιπόντων τῶν γυναικείων τέτοκε παρὰ φύσιν. οὐκοῦν εἰ τὸ 
στεῖραν γεννῆσαι παρὰ φύσιν, καὶ τὸ π. γεννῆσαι. ἢ τὰ δύο... ἀθέτησον, 
ἢ τὰ δύο κατάδεξαι Οντ. Η καἰεεΐ,.12.21,28; 8. Ὀγουρῃς ἀθοις ΌΥ 
αἰνίης δοίίοη 16.12.32; {ῆτυ5. ΒΜΤ τίβ.2304}; τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
«οὐτέλειον ἐδημιούργησεν ἄνθρωπον οὐ νόμῳ φύσεως, .."»οὐκ ἀνθρωπίνῳ 
σπέρματι, ἀλλ᾽ ὄψει μόνον, νοερᾷ τε καὶ ἁγίᾳ. δυνάμει πρὸς ὠδῖνας τὴν 
π. ἐκίνησεν ἐἰδ.3(241ΕῈ}; δῦσα ποῖ ἴο θ6 Ἔχρίαἰπεά, Ὁ γγβ πορι. 4.3 ἢ 
ΜῈ.(7.508); 4. ἐχερ. 15.7:14 τὸ οὖν "ἰδοὺ ἡ π. ἐν γαστρὶ ξξει᾽ σημαίνει 
οὐ συνουσιασθεῖσαν τὴν π. συλλαβεῖν' εἰ γὰρ ἐσυνουσιάσθη ὑπὸ 
ὁτουοῦν, οὐκ ἔτι ἦν π.' ἀλλὰ 'δύναμις θεοῦ ἐπελθοῦσα᾽ τῇ π. ᾿ἐπεσκία- 
σεν᾽ αὐτήν, καὶ κυοφορῆσαι π. οὖσαν πεποίηκε [υ5ῖ,. ταροὶ.4..τ-αἱ Μ 6. 
4800 -3818); ΕΡΙΡΉ.ἦαεγ.28.7{(ρ.3219.17}.; Μ.41.3850) ; ν. νεᾶνις ; 5. ἴῃ 
τ6}. ἴο δἔεθτηδ ρα πμουδίοι, οἱ ὅοη ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ θεοῦ. ...ὁ προ- 
αἰώνιος συνὼν τῷ πατρὶ ἀσώματος ὧν τὴν φύσιν ἀνθρώπου φύσιν οἶκει- 
ὠσάμενος ὕστερον ἐτέχθη διὰ παρθένου, οὐκ ἀρχὴν λαβὼν τοῦ εἶναι 
θεός, ἀλλ᾽ ...«τοῦ φανῆναι ἄνθρωπος. ..ἐκ τοῦ πατρὸς γεγέννηται τῇ φύσει, 
ἐκ π᾿ γεγέννηται δι᾽ οἰκονομέαν ΤΠαοί,ἀποιλονι!.2.7{(0.77.24{{.; Μ.7]. 
13718,0); παρὰ φύσιν γὰρ ἐν ὑστέροις καιροῖς ἐκ τῆς π. ἐτέχθη, κατὰ 
ὕσιν δὲ πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς ἐτέχθη...ὃ πατὴρ ἀρρεύστως 

ἐγέννησεν, ἡ π. ἀφθόρως ἔτεκεν. οὔτε γὰρ θεὸς ῥεῦσιν ὑπέμεινε γεν- 
νήσας" θεοπρεπῶς γὰρ ἐγέννησεν" οὔτε ἡ π. φθορὰν ὑπέστη τεκοῦσα" 
πνευματικῶς γὰρ ἔτεκεν [(ἢτν5. ΒΥ τί(Β.2280); 6. Βρεοίδ! Ἅσματαο- 
[οπιβ105 βλέπε τὴν μυστικὴν ἀποκύησιν τῆς π. αὕτη ἔτεκεν, αὕτη 
ἐσπαργάνωσεν, ἐπὶ τῶν κοσμικῶν γυναικῶν ἄλλῃ τίκτει, καὶ ἄλλη 
σπαργανοῖ" ἐπὶ δὲ τῆς π. οὐχ οὕτως" αὕτη ἔτεκεν, καὶ αὕτη ἐσπαργά- 
νωσεν Τα, Απιιάεδεν. ΒΜΜΨ δ(Μ,28.0568); ἡ π. ἀπόνως τὸν..-δεσπό- 
την.««κυήσασα ΓΒΡΊρΠ ἀον!.5(Μ.43.5 004); 7. Ὀε]ϊεῦ ἴῃ 1Ὲ πθοθδβατν 
ἴοι ἔμ 1π685 οὗ αϊτῃ, Οὐ. 7ο.32.τόίο; Ρ.452.4; Μ.14.1848); 8. ἴῃ τε]. ἴὸ 
Ὁ βε5 νἱτρίηϊον δηα οε] δον οὗ ρυθϑῖβ ἔδει γὰρ ἐξ ἀφθόρου π. 
ἄφθορον καὶ κατὰ σάρκα τεχθέντα, μηδὲ τῆς κατὰ τὸν γάμον πειραθῆναι 
φθορᾶς 1Βα5.ΑὩς υἱγρ.54(Ν}1.30.7778); ἔπρεπε γὰρ τῷ ἁγνοτάτῳ, καὶ 
διδασκάλῳ τῆς ἀγνείας, ἐξ ἁγνῶν ἐξεληλυθέναι παστάδων. εἰ γὰρ ὅ τῷ 
"Ἰησοῦ καλῶς ἱερατεύων ἀπέχεται γυναικός, αὐτὸς ὁ ᾿]ησοῦς πῶς 
ἔμελλεν ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἔρχεσθαι ; 'ὅτι σὺ εἶ", φησὶν ἐν ψαλμοῖς, 
ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός." .--. σημαίνοντι τὸ χωρὶς ἀνδρὸς ἐκ π. 
γαστρὸς καὶ σαρκὸς αὐτὸν ἐκσπασθέντα γεγεννῆσθαι ΟΥτ.Η εαἰδεῖ,. 12. 
25; 9. σοτηρατρα ἢ Αἀδηπὶβ ἑοτγηβιίοη ἔγοπὶ νἱγρὶη βαυίη, [στρ ῃ. 
παν. 5.21τ.το(Μ.7. 9540 -ο554); «4. Βαγί.5(0.137.21) οἷῖ. 5. Ἀδάμ; 
ΜεΙμ.σγρ.3.4(ρ.31.6,; Μι18,68.); Τίπι,πτιάδςον, ΒΜ 2(Μ.28. 
9450); διὰ τοῦτο ᾿Εδὲμ αὐτὴν ἐκάλεσεν, ὅπερ ἐστὶ π. γῆ: αὕτη ἡ π. 
ἐκείνης τῆς π. [5ς. ΒΜΨΥ] τύπος ἦν (Ὦγγπ5.λ0»1.2.3 1ἢὉ1 42.011(3.1134} 
70.10. [.0.4.24{Μ.94.1205γν- 208). 
(ΑΕ ΒΜ δῃὰ τῆς νἱτρίη Ενε διὰ τῆς π. ἄνθρωπος γεγονέναι, ἵνα καὶ 

δι᾿ ἧς ὁδοῦ ἡ ἀπὸ τοῦ ὄφεως παρακοὴ τὴν ἀρχὴν ἔλαβε, διὰ ταύτης τῆς 
ὁδοῦ καὶ κατάλυσιν λάβῃ. π. γὰρ οὖσα Εὔα καὶ ἄφθορος, τὸν λόγον τὸν 
ἀπὸ τοῦ ὄφεως συλλαβοῦσα, παρακοὴν καὶ θάνατον ἔτεκε' πίστιν δὲ καὶ 
χαρὰν λαβοῦσα αρία ἡ π. ... διὰ ταύτης γεγέννηται οὗτος... δι᾽ οὗ ὦ θεὸς 
τόν τε ὄφιν...«καταλύει Γυ5ι.ἀταΐ, τοο.4,5(ΜἹ.6.709}--7124) ; π. καὶ ξύλον 
καὶ θάνατος τῆς ἡμετέρας ἥττης γέγονε τὰ σύμβολα. καὶ γὰρ π. ἦν ἡ 
Εὔα... «ἀντὶ τῆς Εὔας ἡ Μαρία ΟἾτνπ. ῥαπελ,2(3.752Β); π. ἡμᾶς ἐξέβαλε 
παραδείσου, διὰ παρθένου ζωὴν εὕραμεν αἰωνίαν 1 σαῤοῖη 5.44: εἴ (ς. 
1710}; ἀντὶ δὲ τῆς πρὸς θάνατον διακονησαμένης π. Εὔας, θεοχαρίτωτος 
π΄., εἰς λειτουργίαν ζωῆς προσεχειρίζετο" π. ἐντὸς γυναικείας φύσεως 
καὶ ἐκτὸς γυναικείας σκαιότητος, π. ἀνύβριστος...οὐ μαθητευθεῖσα τοῖς 
τῆς Εὔας κακοῖς Τμαοί. Απςι λον. ΒΜΜΙ ττ(ρ.220.το.)}; ἐπειδὴ γὰρ ἡ 
πρώτη π΄. ταῖς τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῇ παραβάσει περιεκέκλειστο λύπαις 
«ἡ. δευτέρα π. διὰ τῆς προσηγορίας, τὸ τοῦ θήλεος πᾶν θλιβερὸν 
ἀπώσατο Ἠδβγοῇ.Η.ςογη.4{Μ,93.14538}; οὗ, οὐδὲ Εὔα φθείρεται, ἀλλὰ 
π. πιστεύεται ἵ ΊΟΡΉ.12.8 (ρεγΠ., πόψενεσ, ἴο θὲ ὑπαοτβίοοά οὗ 
ὈΠΒατΟΠ). 

Ὁ. οἱ ΒΜΥ͂ ἴῃ τεὶ, ἴο σβραδιῃρίοη διὰ σοῦ γὰρ τὸ μεασότοιχον τοῦ 
φραγμοῦ τὴν ἔχθραν κατέλυσεν, ὦ ἁγία π. διὰ σοῦ ἡ οὐράνιος εἰρήνη τῷ 
κόσμῳ ἐδωρήθη. ..διὰ σοῦ ἄνθρωποι ἄγγελοι γεγόνασι... «διὰ σοῦ γνῶσις 
οὐράνιος...διὰ σοῦ σταυρὸς ἔλλαμψε...ἐν ᾧ τὸ βρέφος σου ἐκρέματο 
Χριστός ΤΕΡΙΡΗ. ἦοη. (}1.43.5018); πέπαυται γὰρ διὰ σοῦ τὰ τῆς 
Εὔας στυγηρά" ὥλοντο διὰ σοῦ τὰ φαῦλα. ..ἐξήλειπται διὰ σοῦ τὰ τῆς 
καταδίκης" λελύτρωται Εὔα διὰ σέ' ἅγιον γὰρ τὸ ἐκ τῆς ἁγίας γεννώ- 
μενον..«χαῖρε τοιγαροῦν, π. κεχαριτωμένη Τπαοῖ. Αποιάον!. ΒΡΙ͂Ρ τ 
{ρ.221.201.}; ἐδοὺ ἡ π. ... ἡ τῶν π. ἐξαίρετος..«ἡ τῆς αἰσχύνης τὴν 
Εὔαν, καὶ τῆς ἀπειλῆς τὸν δὰμ ἀπαλλάξασα, ἡ τὴν παρρησίαν ἀποτε- 
μοῦσα τοῦ δράκοντος Ηε5γοῇ...Ξεγηι. (Μ.02.14654}; π. ἁγία, σὺ τοῦ 
Ἀδὰμ τῆς κατάρας ἡ λύσις: σὺ τῆς Εὔας τοῦ ὀφλήματος ἡ πλήρωσις 
Ταταβ. ῥγαεσεμ. ΒΜ ο(Μ.98.14924}). 

Ε. Ὀοάν αϑουιηράοη οἱ ΒΜ ἤτοι.. «ἀπέθανεν ἡ ἁγία π. καὶ 
τέθαπται...ἤτοι ἀνῃρέθῃ..«ἦτοι δὲ ἔμεινε... «τὸ τέλος γὰρ αὐτῆς οὐδεὶς 
ἔγνω ἘφΡΙΡἢ.Φρ.““γαδιαρ ἠαεν.78.23(0.474.3; Μ.42.7374}); οἵδιγδιιτ 
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(ρ.462.4) 7168); ὧν [3ς. ἀροΒΕ165] ἐκ χειρῶν, πάντων ἀποσκοπούντων 
τὸ ἄχραντον ἀφηρπάγη τῆς π. σῶμα, καὶ ὁ μὲν ἁρπάσας αὐτό, πᾶσεν 
ἄβλεπτος" θεὸς γὰρ ἦν ἀθεώρητος ...ἴδε ὁ τόπος, ὅπου τέθαπται μὲν ἡ 
πο" μετετέθη δὲ ἡ ζωοτόκος Μαρία (αττ.ΟΡ ογ. δ(Δ.οϑ.36ος,0); ἡ π. 
«ὐούκ εἰς γῆν ἀπελήλυθεν, ἀλλ᾽ ἔμψυχος ὄντως οὐρᾳνὸς χρηματίσασα, 
ταῖς οὐρανίαις σκηναῖς ἐνοικίζεται 10. Ῥιλον,9.2(Μ.06.7258)}; σοὶ [5ς. 
1151] τὸ ἐμὸν σῶμα, καὶ οὐ τῇ γῇ παραδίδωμι. φύλαξον σῶον, ὃ... 
γεννηθεὶς π. ἐτήρησας ἰδ.0.το(7360). 

Ἐς ὨδΣ ρΡεσίθος ρυτὲῖν κυηθεὶς [50. ΟΠ ΥΙΒΕ] μὲν ἐς τῆς π.) καὶ ψυχὴν 
καὶ σάρκα προκαθαρθείασης τῷ πνεύματι ΟΥ.Να2.0γ.48.14(Ν}Π.36.3258)}; ἡ 
π᾿ .ν. ἧς καπνὸς ἐπιθυμίας οὐχ ἥψατο, οὐδὲ σκώληξ αὐτὴν ἡδυπαθείας 
ἔβλαψεν Ἠεονοἢ Ἢ. σον. (Μ.03.τ465.). 

ΟΕ. ἈΟΥ ΒΌρουουν ἴο 811 οἴμεσ οσθαΐασοβ, ἐΕρΙρμ λοι, (8.43. 
4028); 1δ.(4070); Ῥτοςο]. ΟΡ ὁγ.ς.2(Μ.6ς.7170--718.). 

Ἡ. ἰγρεβ δη4 σοιῃρατίβομβ; 1. Ὀυγήϊηρ Ὀυ5Π. τὸ.. -προδιατνπωθὲν 
ἐν τῇ φλογὶ καὶ τῇ βάτῳ, διαβάντος τοῦ μέσου χρόνου, σαφῶς ἐν τῷ 
κατὰ τὴν -π- μυστηρίῳ ἀπεκαλύφθη. ὥσπερ γὰρ ἐκεῖ ἡ θάμνος, καὶ 
ἅπτει τὸ πῦρ καὶ οὐ καίεται, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἡ π., καὶ τέκτει τὸ φῶς, 
καὶ οὐ φθείρεται. εἰ ἰ δὲ βάτος προδιατυποῖ τὸ θεοτόκον σῶμα τῆς πο μὴ 
αἰσχυνθῇς τῷ αἰνίγματι ΟΥΟΝ υ55.νιαίῖῷ, (Μ. 46. 11268,0}; π., ἡ τὸ πῦρ 
τῆς θεότητος ἀφλέκτως, ὡς νοερὰ βάτος, κατέχουσα ΤΕρίρῇ. μον. 50}. 
43: 4930); πῶς Μωῦσῆς εἶδε θεόν ;...ἐκ τῆς βάτου ἀ ἀναπτόμένον πῦρ καὶ 
τὴν βάτον οὐ φθεῖρον. διὰ τί οὖν ἀπιστεῖς τῷ ἐκ π. γεγεννημένῳ καὶ τὴν 
παρθενίαν μὴ φθείραντι;...«ἄρα ἐν τῇ βάτῳ οὐχ ὁρᾷς τὴν π΄; Τπάοί. 
Αὔο.λορ!.2.2(0.74.21; Μ.177.1372Ά,8}); το ΟΡ ογ.6.6(Μ.6ς.7328); 
ἐστεροιι το. (Μ,ν86.6574}); 2. Δατομβ τοῦ ὁ οὖν τῇ ῥάβδῳ, διὰ τὸν 
τυπικὸν ἀρχιερέα, καρπὸν ὑπὲρ φύσιν χαρισάμενος, ἄρα τῇ π., διὰ 
τὸν ἀληθινὸν ἀρχιερέα, τὸ τεκεῖν οὐκ ἐχαρίζετο; γτ. ΗΠ μαϊεοῖι.12.28 
Ἐσμυυ". ΒΜΥ 28. 2398); 3, Βάξῃ ὦ γῆς ἀσπόρου καρπὸν βλαοτηρά: 
σης σωτήριον. ὦ π., αὐτὸν νικήσασα τῆς ᾿Εδὲμ τὸν παράδεισον. 
ἐκεῖνος.-«μοσχευτῶν φυτῶν γένος ἀνέτειλεν, ἐκ π. γῆς ἀνατειλάντων 
φυτῶν" ἡ δὲ π. αὕτη κρείττων ἐκείνης τῆς γῆς. οὐ γὰρ ὀπώρας ἀνέτειλε 
δένδρα, ἀλλὰ τὴν ῥάβδον ᾿]εσσαὶ καρπὸν σωτήριον τοῖς ἀνθρώποις 
παρέχουσαν. κἀκείνη ἡ γῆ π. ἦν καὶ αὕτη π. ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν φῦναι δένδρα 
προσέταξεν ὁ θεός, ταύτης δὲ τῆς π, αὐτὸς ὃ δημιουργὸς κατὰ σάρκα 
γέγονε βλάστημα. οὐδὲ ἐκείνη μόσχευμα πρὸ τῶν δένδρων ἐδέξατο οὐδὲ 
αὕτη ἐκ τοῦ τόκου τὴν παρθενίαν ἠδίκησεν. ἡ π. τοῦ παραδείσου 
ἐνδοξοτέρα γεγένηται" ὃ μὲν γὰρ θεοῦ γεώργιον γέγανεν, ἡ δὲ κατὰ 
τὴν σάρκα θεὸν αὐτὸν ἐγεώργησεν Τπάοτ ΑἸς, ἀονι.τ.τ(ρ.81.2; Μ.77. 
13404,8); 70.) .ἀον.8,8(Μ.06.7128); ΟΥ̓. σοτηρατίβοθ ὑὮ τοῦ οὗ 
7εβ85ε, τηεπιὶοπεα ἀρονε, ν. Τμασιϑιια,παΐυ. ΒΜΥ͂ χ(Μ,οὐ.6818); 
4. τοῦ οἵ οβεβ ὥσπερ οὖν ἡ Μωύσέως ῥάβδος,..«κατὰ φύσιν μὲν ἦν 
ῥάβδος, κατ᾽ οἰκονομίαν δὲ δρακών" οὕτω καὶ ἡ Μαρία κατὰ φύσιν μὲν 
ἦν π΄, κατ᾽ οἰκονομίαν δὲ μήτηρ ἐγένετο ΤΌ τν5. ΒΜΗ͂Ν χ(Β.2418); 
5. 1 οἱ σονεηδηΐ, τοῦ. Ῥ5.1:31:8 κιβωτὸς..«ἡ ἀειπάρθενος θεοτόκος... 
σοὶ γάρ..«ἡ π. ἀνάπαυσις" καὶ ἡ μήτρα σὴ ἀνάπαυσις (ΠγΥ ΒΡ. δ ἢ 
ΒΜ χίρ.328.15); 6. πε 'βῃδαονν τηουηΐ (1,8. ΜΈ. Ῥδτγδη) οἵ ἄθες. 
2:3 ὄρος δὲ κατάσκιον, αὕτη ἢ π. ἐστίν, ἐξ ἧς καὶ προῆλθεν ἀφράστως 
σαρκωθείς. ὄρος δὲ αὐτὴν λέγει, διὰ τό, ὡς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει, παρα- 
πλησίως καταβεβηκέναι ἐν αὐτῇ τὸν θεόν,.. εἴτε καὶ διὰ τὸ ἀδιόδευτον 
τῆς παρθενίας... 
αὐτῇ τῷ πλήθει τῶν ἀρετῶν τὸ μυστήριον. τῆς αὐτῆς παρθενίας Τστερεηί. 
ἄϊςρ. (. 86.6698) ; 7. ΞὙητ Δ Γ165 οὗ νατουβ ΟΤ᾽ ὑγρεβ ἃ πα ρυόρῃβοίθ5, 
70.Ὁ,ἤονι.8.ο(Μ.06.71328); ΣΜ ΕΓΒ, Ἄγε πη. 9(Μ.18. 3604). 

Ι, ΒΜΨ ἴῃ στε]. ἴο σοπβεοσαίθα νἹΣρῚη5 προσκυνείσθω ὁ ἐκ π. γεν- 
νηθεὶς κύριος, γνωριζέτωσαν αἱ π. τῆς οἰκείας παλιτείας τὸν στέφανον 

ΟγΥ, Η εαἰδε}.12.32; ἡμεῖς δέ φαμεν, τῷ ἐκ π. σαρκωθέντι θεῷ λόγῳ 
θαρρήσαντες, ὡς ἡ παρθενία ἄνωθεν, καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐνεφυτεύθη τῇ φύσει 
τῶν ἀνθρώπων 70.170. [.0.4.24(6Μ.04.2050). 

7. Β6Υ ρδχΐ 1ἢ 1ης, ἐν τῇ γαστρὶ τῆς π. ὁ ἀποφηνάμενος τὸν κατάδικον 
ἐνεδύσατο. «δοὺς γὰρ πνεῦμα ἔλαβεν σάρκα' ὁ αὐτὸς μετὰ τῆς π. καὶ ἐκ 
τῆς π.᾿ ᾧ μὲν ἐπεσκίασεν, μετ᾽ αὐτῆς" ᾧ δὲ ἐσαρκώθη, ἐξ αὐτῆς Ῥτοοῖ. 
ΟΡ ογιἰαμά. ΒΜΤ. δίρ.τοῦ.2οἵ. ; Μοδς, 6ΒοΑ); Σ Ῥυθάθϑπδα ἔγοπι ὈδρΊη- 
πίηρ Οὐ ψου]Ἱα, Ταγαβ .Ῥγαεεηί. ΒΜΥ͂ 13(Μ. 98. 1497). 

Κ. 5 [12 .-}} δα ΔἸτὰγῪ ἑ ἱερέα καλεῖ τὴν π. ὑμοῦ τε καὶ ἜΡΕ ΜῊΣ 

ἧτις τραπεζοφοροῦσα τὸν οὐράνιον ἄρτον Χριστὸν ἔδωκεν ἡμῶν εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ΤΕΡΙΡΗ. ἤρηη, 5(Ν.43,4974}. Σ ᾿ ; 

Ι,. ὮδΥ τε]. ἴο ΟΒΌΓΟΝ τὸν οἰκίσκον, ἔνθα ἡ π. ἀπεκύησε, τῆς ἐκ- 
κλησίας τὸν τύπον δεχόμενον Τα. Απὶ. ἄεδεν. ΒΤ ἡ(Ν .28.9530); 
εἶδες... πῶς τῆς ἐκκλησίας τὸν τύπον προανεζωγράφησε τὸ εὐτελὲς 
καταγώγιον, ἔνθα ἡ π. ἔτεκεν, ἡ ἅπαξ κυοφορήσασα, καὶ δεύτερον μὴ 
γεννήσασα 1. ϑί(οπ60) ; κύριος.-«-ἔχει γὰρ πολλοὺς ἀδελφούς, οὐ φύσει, 
ἀλλὰ χάριτι, καὶ ἐν τῇ π.; καὶ ἐν τῷ πατρί 1διο(ο 570). 

ἍΜ, ολ]]ςἃ π. βασιλική, [Γγν5,. ΒΜ 2(8.2308). 
Υ. τηεῖ.; Α. οἵ Τηη. πρώτη π. ἐστὶν ἁγνὴ τριάς ΟΝ 2. ΘαΥΉ}.1.2. 

τ.20(}1.37.5234}; Ἰητοτρτεῖβα τοῦ, ὑν χρη ὨΌΤΑΡΟΥ 7 τριάδα διὰ τοῦ 
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«κατάσκιον δὲ αὐτὴν ἐμφαίνει, διὰ τὸ συσκιάζειν. ἐν. 

παρισόω 

γ΄ σημαίνεσθαι, καὶ πάλιν τὴν αὐτὴν διὰ τοῦ ζ΄, τῷ τὸν ζ΄ ἀριϑμὸν π. 
εἶναι. τῶν γὰρ ἐντὸς δεκάδος ἀριθμῶν μόνος οὗτος οὔτε γεννᾷ, οὔτε 
γεννᾶται. τοῦτο δὲ σαφῶς ἐνδείκνυται διεξιὼν ἐν τῇ βίβλῳ... Περὶ 
παρθενίας, οὑτωσὶ λέγων, ᾿πρώτη π- «...)«ὐὐτῇ ἁγίᾳ τριάδι μυστικῶς 
««ἐπιθεωρήσας ἐνέργειαν, φημὶ δὲ τὸ ἀγαθὸν ὅπερ τὰς τέσσαρας ἐμ- 
φαίνει γενικὰς ἀρετάς, τὸν ἑπτὰ πληρώσεις ἀριθμόν. τῇ γὰρ. ..τριάδι 
μυστικῶς τὴν αὐτῆς ἐπιθεωροῦντες ἐνέργειαν τὸν ἑπτὰ π. ἀπαρτίζομεν 
ἀριθμόν Μαχιαρεδιὶρ. (.01.13020.-13064}. 

Β. οὗ μυχοῦ, Ιτϑρςζαεν.4.33.4(Μ.7.10754} ΟΙδπι. »αεά.3.2(ρ.244. 
217; Μ.8.5168); τροφὴν ἰχθὺν ἀπὸ πηγῆς παμμεγέθη καθαρόν, ὃν 
ἐδράξατο π.ι ἁγνή ΑὈοδτο ἐῤτίαρἦ.14) τεῖ. Ἀροςσ.12:1τ-, Με νη. 
8.4(ρ.85.20; Μ.18.1440); Ερ.1ρά. ἀρ. Ἐλιβ.ἀ.6.ς τις (Μ.20.4258) οἱζ. 5, 
μήτηρ; οἵ Πιορβη.12.8 οἷἷ, 5, 1ν ὁ ϑυρζᾶ;; ν. ἐκκλησία. 

(. [οπῖ ἡ κολυμβήθρα...μήτηρ πάντων γίνεται, τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
μένουσα π. Ὠάγτι. Τχῖν.2.13(}1.20.692.}. 

ὮὨ. οἵ βοτιρίατα τοιαῦται δ᾽ ἡμῖν αἷ.. «γραφαί, τὴν ἀλήθειαν ἀπο- 
τίκτουσαι καὶ μένουσαι π. ΟἸατη.Ξἐγ.7.τδ(ρΡ.66.24; Μ.9.5208). 

ἙΕ. οὗ ξαυτῃ αἴτεον Ῥυτραίίοη Ὀγ τε ἐκλικμήσει κύριος τὴν ἁμαρτίαν 
ἀπὸ τῆς γῆς. «καὶ βοήσει πρός με λέγουσα" π. εἰμὶ ἐνώπιόν σον, κύριε, 
καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία 1ῥος. [ο.το(ρ.82) Φο ρος απ 
(0.120). 
ΥΙ, Μααπϊςΐ. ; οὗ νἱτρίῃ οὗ ἰρῃῖ, Ἡερειη. “γε. τχ(ρ. 211; Μ.1ο. 

14404}); οἱ,1δι (Ὁ Ρ.13. 15 τΊ ΝΣ; 1441.,8).Ψ 
Ἐπαρθενοτροφία, ἡ, γεαγίηρ ας α υἱγρίη, ΟἸΕΤΏ.5.|γ.3.12(0.,231.21; 

Μ.8.11770). 
Ἐπαρθενόφυτος, ρἱυίγρ δίγιμ ἰο δε ιγρὶμ Ἄννα..., π. ἄνθος θεό- 

βλαστον Απάτγ, ΟΥ̓ ἐαη. ΒΜ (1.97.13280).ὕ 
Ἐπαρθεν-όω, "παξκε υἱγρὶν “-ὦσας, καί, ὡς εἰπεῖν, ἐξαγγελώσας, εἰς 

τὴν ἀνθρωπίνην εἰκόνα σωματικῶς ἐμορφοῦτοα {ζῇγχγπ,. ῥαξεῖ,.6(ρ.167. 
4; 8.27.0). 

παρθενών, ὁ, 1. εοηυεμὲ ἴοτ ΜΟΤηδὴ τὴν.. «ἀδελφὴν παραθέμενος... 
παρθένοις, δούς τε αὐτὴν εἰς π, ἀνατρέφεσθαι ΑἸῊ.υ.Απίοη.,(Μ.26. 
8444); ΟΥ.Ν42.0γ.43.62(Μ.56.5774}; ὅσοι.. «ἀπὸ μοναστηρίων καὶ παρ- 
θενώνων ἘΡΙΡΗ σεν. 58.4(0.261.15; παρθένων Μ.41.τοΙ6Ὰ); ΤΡΒΩ. 
εἰγοη. Ρ.3]3(ταρθένων Μ.τοϑ .80934); ὙΠπατιϑιυά,εΡ.2 Τ7]0}}. 09.15408}} 
2. γείγεαὶ οΥ ἔφηπαὶς βαῖμ! ἦλθον εἰς Σελεύκειαν φυγάς, τὸν π. ... Θέκλας 
ΟΥ ΝᾺ Ζ.εαγ»Ρ,.2.1.1τ.548(Μ.5].1ο67.}). 

παρθεσίη, ἡ, ἀεῤοεῖϊ, Ογας.51δ,2.6ξ, 
"Παρθολέτης, ὁ, ἀεείγογεν οὗἹἨ Ῥαγιλίαης, Ογας. δ1δ.χ4.45. 
Ἐπαριδίως, 19; ῥγίυαίε, Ἰ)οΥ, ἀοεί.7.1(Μ.88. :6978). 
παριδρύ-ω, τηεά., εείαδίδἢ, ἐεοηγηι πὐσατο.. σύν τινι θείᾳ δυνάμει 

ΟΥ Τβδυτη, ῥα ον ἀ(ρ.τ6.14; Μοτόποδορ). 
παρίημι, 1. ἰεἰ 5146, ἀΐξοῦεν μηϑὲ μικρὸν..«παριέναι τι τῶν διατε- 

ταγμένων Βαβ.γέξ. μι. τοετη.2(2.3280 ; Μ.31.8020}; Ὀθϊ οὐκ ἐπὶ τοῖς 
παρεθεῖσι τὴν ὀργὴν ἐκδεχόμεθα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κατορθωθέντι δῆθεν τὰς 
τιμὰς ἀναμένομεν τ,(3280); Μ.8024}); 2. ρετέ, Ρίορ]. Ρ455. παρειμένος 
83. ῥαγαϊΐνεεά τὰ ον, Ἐλι5.4.6.0.14(0.422.6; Μ.22.606}) ; ΟΠ γγϑ.ἀονη. 
26,5 ἴπ ΜΠὲλΠ,.(7.2320Ὰ}; ιςι Με. 21 4(0.284.26); Ὁ. οἱ 5βρί στα] βίαϊς, 
εἰηρρίεα, δεμαδεά ψυχὴν παρειμένην (ῃγγβ.λοηι.73.3 ἴθ Μ|.(]. 
7118); τὸ νωθρὸν τῆς ψυχῆς καὶ παρειμένον Ἰᾶ,ἰαμά Ραμ δ(2. τ} ; 
εἴα ἤοηι.20.2 ἴῃ «(4ς.(.χ640). 

παριππάζξω, ἤρ,; 1. οὗ τἰτηθ, γὸ ὃν μικροῦ..-«παριππάσαντος χρόνου 
ῬΑΠΟν Ολνγκ.2(0.17.12; Μ.47.13};} ν. 54.; 2. ἐΐυε ἐπγοιρᾷ ἀμφὶ τὰ 
ἐνενήκοντα παριππάσας ἔτη ῬΔ]}.υ Οὐ γγ5.τ](ρ. τοι; Μ.47.58). 

παριππεύ-ω, Δ. ἰηΐγαῃ5.; 1. οὗ Ὁπλ6, σὸ ραξί, Ογτ, ρἰαρά. Εχ.2(1. 
2701) ; 14. [0.3.4(4.284Ὲ}; Ογτ.5.υϑαδ.ττίρ.95.2, ν.]. παριππάσαντος); 
Τηάτιϑιυᾶιρῥιι τ4(Μ.00.9568); δου. Ρίσρ},, ῥαςὶ, ἰασὶ ἐν τῷ π. 
διωγμῷ 16.2.1ττ2(12770);} τὸ “σὰν ἔτος ΟΥΝαΖ.ορ.5)(Μ.37.1128}; 
Βδβ. δεῖν, Τἀφεῖ,2.9(Μ.8ς, ΞΒΟΑ); 2. δὲ ἱγαγιοίοηξ ἐν ἴσῳ σκιᾶς “"οντα 
Οντ. Με. γο(3.460Α); Νοηηυραγ. [συτοι8(Μ.43.0048}; 3. δεοαρό 
Υηθουν ὃ δὲ δὴ κάλλιστον..-«μικροῦ “σαν ᾧχετο γτιπονιιῥαξοῖ. 8 
(ςξ οὐ ; 4. ἀευΐαίε ἔξω τοῦ πρέποντος..."“σαι 1514. Ῥὲ].ῥ.3.283(}}7. 
"8.οδοᾺ). 

Β.. ἔτϑῃβ.; 1. ῥαξς, σῤεμά τἰτλδ τρεῖς δεκάδας ““σας Νοπη.}α;7.7ο. 
5: ς(λ{.43.7854};2.. ἀϊεγερανώ, ρίοςς οὐεν, Οντ. 70.το.2(4.8088) ; 1Δ, 70Ή. 
Ῥσόβι, (3.3660); [514.}6].6ῤ}.3.58(}1.γ8.7608); 3. ἐξεαῤε ποίϊεε οὗ 
πολλὰ τὸν ἰσχνὸν νομοφύλακα »-“εἰ γτ, Βς.τ811τ4(Μ.69.833Α}); ἰγαποεοηά 
πἀπαοχβίαηάτηρ, 1(. 70.3.2(4.2548). 

Ἐπαρίππι(ο)ν, τό, εῥαγεέ ἤμοῖξδε παρίππιν εὐρὼν ἐστρωμένον καὶ 
ἐπιβὰς αὐτοῦ ἔφυγεν ΤΆΡΒΩ εὐγοη.Ρ.347(} 1. τοϑ, 8260). 

παρίπταμαι, ἣν ῥβαεὶ, δὲ ἰγαπδτίογγ, ἘΡΙΡὮΏ.Παόν.16.24(0.371.18; Μ. 

42.5648). 
παρισάζω, ἐογηραγε, Βαβι δρίν. 36(2.200; Μ.32.132Α); Ῥᾶ88., δὲ 

εογηβραγαδίε ἴο, ΟἸδῃ. εἶν. 6.2(ρΡ.4321.18.; Μ.9.224λ.νὺ}»᾽᾽ Β45.εχ..δ(ι. 
69α; Μ.29.1618). 

παρισ-όω, 1. τοἶε ἐφμαΐ τῇ ἐνεργείᾳ --ὥὦσαιτ ὁ τέλος ΒΑ5. Εμἢ..1.24 



παρίστασις.. 

(1.2350; Μ,29. 5658); 2. μ855., ἡπαΐδ σμθςοῖ ἰἶκ6, γυ, 70.5.τ(4.4628); 
ῷ. σορραγε, γεραγ α5 τοριραγα[ε τί τὸ τῆς σαρκώσεως χρῆμα --οὖῦν 
ἀξιοῖς τῇ κατὰ μέθεξιν χάριτι; Ὀγτ Ν ἐξί, τ. (0.25.20 ; 6᾽.204) ; ̓655.», δὲ 
εοτηραναδίς ἰο, Ἐλι5.4,6,1.71(0.36.24; Μ.22,728); 10.),δον»1.12.6(Μ.ο6. 
Ἴ800); οἱ ΒΘΙΠΕΥ δηᾷ ϑδη τέλειον εἶναξ φαμεν τὸν υἱὸν τὸν τῷ τελείῳ 
πατρὶ “-οὐμενον διὰ τὸ τῆς οὐσίας ἀπαράλλακτον ΟΥτ. 0.1.3(4.230). 

Ἀπαρίστασις, ἡ, ῬτΌ. ζ.}. ἴογ περί-, Οὐ. 5.317: 4{(0.χ6). 
παρίστ-ημι (παριστ-άνω), Δ. (πδῇ.; 1. ῥγεδεηί, οἵξεγ; ἃ. ἴὰ Βεη. 

ἕτοιμον ἐμαυτὸν ὑμῖν...π. Ταϊ.ογαί, Δλ(ρ.43. 14; Μ.6 .8888); ; οὐ γὰρ τὰς 
ἀκοάς, ἀλλὰ τὴν. ψυχὴν “σι τοῖς... «δηλουμένοις πράγμασιν (Ἰδγὴ.5γ. 
7.ττί(ρ.44.8; Μ.9.4854}; 14.6οἰ,τα(ρ.140.20; Μ.9.7ο0 54}; Β. ἕο (σοά ἔδει 
γὰρ τὸν εἰσίν, ονϑ τῇ μὲν παραστῆσαι τὸν ἄνθρωπον [τ6.Π67.3.18.} 
(Μ.7.9378}; ΟἸδια, ,γοΐ.3(0.33.25; Μ.8.1298); τὴν ψυχὴν “-άνειν τῷ 
δημιουργῷ ΟτοΟ εἰς. 5.35(0.38.22; Μ.11.12364}; [845.15.24{1.2080; Μ. 
30.1658); οὗ (λισιβὶ παραστήσας ἑαυτὸν...«τῷ πατρί ζγυ, 7ο.1τ.2(4. 
9224}; ἐκκλησίας...«ἣν αὐτὸς ἑαυτῷ παρέστη [1]. παρέστησεν Ἶ ὁ υἱός 1ὰ, 
}5.21:23(}1.60.8408); 2. σεῤρίν, ζεγμδῆ οἱ τοὺς ἵππους τοὺς πολεμι 
στηρίους “-ὥντες....«καὶ σὺ τοίνυν παρέστησας τῷ πολέμῳ τῷ κατὰ τοῦ 
διαβόλου τὰ μέλη (Ὠχγ5.ἤση:.20.1 ἐπ Κοηι.(0.6 570) ; 3. “εἰ ξογίϊ, ἐχ- 
ῥγδες παραβολή..«λέξις δι᾿ ἑτέρων τὰ κυρίως λεγόμενα μετ᾽ ἐνεργείας 
““ἄνουσα (Ἰ]ορα.Ξἰγ.6.1π(ρ.406,2; Μ.0.2400) ; 1δ.7.τ4(Ρ.6ο.10; 5178); τὸ 
ἀσαφὲς...τῶν..-γραφῶν παραστήσειν ὑποσχομένου τοῦ Τατιανοῦ Ἐλι5. 
ἦ.4.5.13.8(Μ.20.4618); τὸ ἀγέννητον τὴν ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ “σιν 
Αξτισγη τ2(ρΡ.254.20; Μ,42.5370). Β45,. μη.2.π(1.24τ0; Μ΄.20.5800) ; 
Ῥιάντα. {Β85.} Ἐν. (1. 3οός ; Μ.29.7364); λόγῳ παραστῆσαι τὴν βίαν 
«οὐκ ἔχων ΟἾγνβ.5 6.1. 2(ρ.11.12; 1.365); ὄνομα..«τὴν σωτηρίαν... 
“σι {ΠΠΡΡ.Τῆ. [».17(0.49.10); 4. ῥγοῦε, ἀφιποηείγαίε, Ταῖϊιογαὶ.τ(ρ.2. 
τό; Μ.6.8ο058); παραστῆσαι πρεσβυτέραν τὴν ἡμετέραν φιλοσοφίαν τῶν 
παρ᾽ Ἕλλησιν ἐπιτηδευμάτων ἐδ. 2τίρ.31.4: 8680); π. ὅτι τὰ μὲν ἡμέτερα 
σωφρονεῖ 1}.53(0.24.2; 8734); ΑΥΒεπδρ. ἰοσιττ. 2(Μ.6.90120); λόγους 
παιδικοὺς εἶναι “-ἄς ΟἸαπι. Ξἐγ.1.2ο(ρυττο.20; Μ.8.0284) ; ΟΥΟ ῥγίης.3.1.0 
(ρ.2οβ,13; Μ.1τ.2644); “-άντες τὸν προφητευθέντα ἰα «(εἰς.3.1τπ(ρ.214. 
18; Μ Ισ 9404); Ἐδι8..6.το Ι3(τοζα ; Μ.21.8260); ΟΥΝ 55. ωμ.τ(α 
ΡΙ122.5: Μ.45. 3578); 5. ὅγίηρ ἠονιοαγά, ῥγοάμεξ, ἴΟΥ ἘΥΪΔ] ΟΥ̓ ΡαΠἾ5}- 
τηδῃΐ τὰ δὲ ὀστᾶ τῶν ἁγίων... «δαίμονας... “νῆσι καὶ βασανίζει (Ὦγν5. 
ἤοηι.26 .5 τη: 9(ογ.(το.626Ὰ); πέμπει παραστήσων τὸν προφήτην Ἰὰ, 
ἄοηπρ.Σ τῷ ἘΡ᾿ν(ττ. 600). 

Β.. ᾿πίσϑηβ, ἴδηβθβ δηα Ῥ8885.; 1. “ἰαπά ὃν; Βδπορ αὐοηά, δὲ ἴῃ 
αἰδεπάατεε, ὨδπΟδ ξογυδ τῷ θελήματι αὐτοῦ λειτουργοῦσιν [530. ἄγγελοι] 
παρεστῶτες χζ ϊεη1.34.5; παρὰ θεῷ..«ᾧ παρεστήκαμεν τ.Ν82..}.22 
(Μ4.37).604); παρεστάναι γὰρ τοῖς βασιλεῦσιν ἔθος τοὺς δορυφόρους 
ΤΒατ ΜΟρΡΚ5. ον, δ: τ2-14{Ρ.122.1το0; Μ.66.ϑοτο) ; 85 τηοπαϑοσ Ραμα εν 
ὁ τοῦ μεγαλείου μὴ ὑπακούων, παρεστηκέτω ἐν τῇ τραπέζῃ ἘΠατ. Βευᾷ, 
Ῥοσηπιτ Β( ΝΜ. 99.17330)); 2. δ ρῥοτξ, αδείδί, ΟΥ. 70.2.34(28: ".93.10; Μ, 
14.1160); τῷ τῆς ἀληθείας ““αταὶ κανόνι Ἐλπι5.ἢ.,6.4.23.4(Μ.50.385Ὰ}; 
14..6.4.τ6(0.1τ900.23; Μ.22.3178); 3. ξοηῖα ἰο τοῖμά, οσσμῦ; δέ ᾿γέ- 
σοηδά ἴο πα κατὰ τὸ παραστὰν ταῦτα πράττομεν (Ὠχγ5.᾿θη1.11.2 ΤῈ 
χΟον(τοϑοο); ἄν τὰ παραστάντα μὴ εἴποι Ἰα.Πον1. 11. 5 τῷ. ΕΡλ,(ει. 
884); Τάτ, δας. τη(,.χ 540); 4. δέ ἐχῤγεςτεά ταραχὴ.»«λόγῳ παρα- 
στῆναι μὴ δυναμένη (ῃγγ5.ἠοηι.7.5.3 τῷ, 111.(}.726})}. 

Ἐπαριτητός, αἰϊοιοίτῃ απ αρῥ»οαεσἦ ἀντινομοθετεῖ μηδὲ π. εἶναι πρὸς 
τὸν πατέρα τῷ πλουτοῦντι [15.40.0 1.0 εἰς.7.χϑίρ.τόρ.το ; Μ.11.1445}). 

παριτός, σοσοεείδίδ, Ὠδαΐ. ἃ5 510 51., ἀεεεξς οὐ.. ἐστι π. ἐπὶ τὸν 
οἰκίσκον ὅψη 65.6.67 (παριτητέον Μι66.14200). 

παρό, Ξςεεΐμ ἐμαί, σποῦ, Αἴμοπαρ ἰερ,.8.2 (παρ᾽ ὃ Μ.6.9ο0 54}. 
παρόδευσις, ἡ, ῥαδεαρε, Μεϊεί.παί κουτιβγιορϑβ. (δ. 64.1οϑ5Ὰ). 
παροδευτικός, αἰϊοιυΐηρ ἴο βα85, Μεϊεί,μαϊ. μον. 22(Μ.64.12280)}; 

ἐδ. 23(12365, ο. 
Ἐπαροδευτικῶς, ἐξ αὶ ΤΉ ΣΟΥ τον, Τάταβ.ἐρ.4(Μ.08.14534); ἀνα- 

γινώσκειν εὐ υρο καὶ οὐ π. ... τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον ΟΝ ]ςο.(787) 
ἐ}.2. 

παροδεύτ-ω, ΔΑ. Ἰηίσϑηβ., 1. δέ ᾶ »)αςξφενεῦγ, Ἰστι. ρηι. 0.3.) Οὗ ἐνεπΊ 5, 
80 βαςὶ τὰ..«“ὐσαντα τοῦ βιοὺ πράγματα Ἐπεί, εηραςί,12(0.36.}; Μ.τ, 
6408); ἢρ,, δὲ ἰγαμείίονν οὐδὲν μόνιμον, ἀλλὰ πάντα “-«ται (Πγχγ5,ἤ0}1. 
23.5 τη ΜΙ) 2.) Θ6ν Αητιαρ αὶ, «(ς,2:3(0.17.0}; 2. τοαμδν (50. 
ἔτοτα ἴῃς (Βυβυδη γᾶν) πάντες εἰς αὐτὴν ἐπιβεβήκαμεν.-..» εἰ καὶ μὴ 
πάντες αὐτὴν ὁδεύειν, ἀλλὰ “-“εἰν ἐκβαίνοντες θέλουσι ΑἸΉ σέμ! οί: 
25.61Ὰ}; Ρά655., δε ἰφά αεῖγαν, Απαστιβιχ εἰ γε. 8(Μ.80.4050). 

Β.. ἴγϑηβ., Εν ἀϊδγεραγά, ΤΥ ἃ ἀδα ἐαν ἰο ἐὐουσε τῶν προφητῶν τὰ 
μηνύματα ΓΑἸΤΠ..““ροϊ τι τ(Μ.26.10038}; Ρ455., ΟἸοτη. Φ.4.5.28(0.1τη8.26; 
Μ.ο.ό330); 2. «ρῥεμᾷ πη σνει. τὸν βίον Απίι Μοη. ἄορι, β4(Ν.80. 
τόβ5.). 

παροδία, ἡ, ῥαξοαρο, Ὀαρτιερ. ΕΡΡ(Μ.ΡΙ,.5..8468; ν.]. ἴοΥ παρό- 
δου Ρ.53.2). 

παροδικός, 1. ροΐηρ ῥραδὶ, 650. οἱ τἰτη8 τὴν π. τοῦ χρόνου κίνησιν 
ΟτΟΝ κΥ85.οπρη.εἱ γες.(Μ.46.1204)}); ἰά λον! 1 τ (απ. (.44.0068)}; 

ΙΟΔῚ ’ πάροδος 

ἰᾷ, γαἰ (1.4.5. 1600); 2. βεείϊηρ, ἱγαμδίεηὶ, αὐ Ν γϑ5.λοηι.2 ἱπ απ .(Μ. 
44.8.48); Μας,Αερ ἰδεγί, θη. 32(ΜΜ.34.065Ὰ}; τὸ φαινόμενον τῆς 
φύσεως ῥυτὸν καὶ π. ἸΡτος.Ο.}»γ.9: τ8(Μ.87.τ200Ὰ); 680. οὗ τῆς 
ργοδοῶΐ [1ξ6, ΟΝ ββ. θη ἐμ. γ65.(Ν4.46.1408}; ΤΡτοςΟ. Ῥγφειῖς 
(13088) ; Οἰτοη. Ραδεῖ. τί Μ.02.2030); οὗ Ιης,, ἐφηεβογανν ταχεῖαν, 
καὶ οἷονεὶ π. ποιεῖται τὴν ἐπιδημίαν {Β45.15.247(1.567Ὲ ; Μ.30.5528); 
τὸ..«'διὰ γυναικὸς᾽ παροδικὴν ἔμελλε τὴν ἔννοιαν τῆς γενέσεως ὑπο- 
φαίνειν Β45.5ῖγ.12(3.0Ε; Μ.22.850) ; 3. ραξείησ Ἰπγοιρ τὸ...«τὴν ἐκ 
παρθένου μὲν γέννησιν ὁμολογεῖν, π. δὲ ταύτην γενέσθαι λέγειν, καὶ 

μηδὲν ἐκ τῆς παρθένου τὸν θεὸν λόγον λαβεῖν, ἐκ τῆς Βαλεντίνου, καὶ 
Βαρδησάνου, καὶ τῶν τούτοις ἀγχιθύρων τερατολογίας ὙΠάξ, ἐγ". 
Ῥιόρτη, (4.3). 

παροδικῶς, ἴ. δεν μοί μηδὲ π. ἀναγινωσκέτω τοῦ αὐτοῦ 
ἀποστόλυνυ τὰ ῥήματα Τρὸ Μαρ.εῤ.ττίρ.τ8.7; Μ.Ρ1..54.7768); 
2. ἐγαη δῖ ΗΠ π. ἐπιφοιτῶμεν τῇ παρούσῃ ζωῇ ΟτΝ υ55.0. 105.(} 1.44. 
2560); οὗ ἔπι, ἐν βραχεῖ τὸ κατὰ τὴν σάρκα μυστήριον π. ἐνδεικνύμενον 
14. Ἐμη. (2 Ρ.126.15; Μ.45.7οϑ0); 3. 0 ἃς ἰο ῥαες ἰξγοιρὶς (ΑΡοΟΙ- 
Πρ υδ) οὐκ ἐν τῇ παρθένῳ σάρκα γενόμενον, ἀλλὰ π. δι᾿ αὐτῆς 
διεξελθόντα, οἷος πρὸ τῶν αἰώνων ἦν 1ὰ.«4ροὶ!.24(Μ.45.γ1τ738).Ψὕ 

παρόδιος, 1. ὃν δε τοαγοτάε, ατοΝ γβ5.μοηι.2 τὰ Οαπὶ. (.44.703Ὰ}; 
ταδί, ἴῃ δἔγτῃ. οὗ οσα παροιμία: ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς λαλουμένων... 
οἶμος γὰρ..«ἡ ὅδός..." ῥῆμα π΄ τετριμμένον ἐν τῇ χρήσει τῶν πολλῶν 

ΒαϑΞ.ἠοῃῃ.12.2(2.088Β ; Μ.31.3808}; οἰ 710 665,Ν842.41α].3.(Μ,28.80}}; 
2. ΞΟ ΗΟ ἐγείρεται ὃ πνευματικός [5.. ναός], οὐχ ὁ σωματικὸς καὶ π. 
ἘΡἢγ.2.2320; 3. τοαγζαγίηρ, 14.12.2; 4. ἃ8 βιιϑῖ. ΡΙΌΤ., ἢ  ρῥὶῖος 
(5.ν.1.) αὐ Ταυρικαὶ πρόσοδοι καὶ παρόδιοι αὐτῷ μὲν ὁρώμεναι, ἐκείνῳ 
δὲ προσγενόμεναι Υ.Ν 82.07.43. 8(Μ.36.5728). 

παροδίτης, ὁ, 1. ῥαποεγ-ῦν, Ογας, 818.14.32; ἢρ. ὁδός εἰμί σοι 
παροδίτῃ 44. [σιοπί(ρ.τοϑ.13)}; 10. ἩοβοΠ. γαὶ. τ6η(Μ.87.303:0)}; 2. ὃγ- 
οἰαμάδν, 44, 0.ςτ(ρ.176,22). 

πάροδος, ἡ, 1. ῥαιίἦι, τῦᾶν τῆς ἐπὶ τὸν σωτήριον λόγον π. Ἐπ5.}.6. 
4.7.2(Ν}.20.3168); τναγεῖ4ε τάχα..«σκηνῇ ἀπεικάζει τὸν πρόσκαιρον 
βίον, καὶ βούλεται ἡμᾶς χρᾶσθαι αὐτῷ ὡς σκηνῇ κατὰ πάροδον ΟγΥ Ἐς. 
46: 3(Δ1.60.0250); ὀγῥαϊᾷ (5. εἴγτω. οὐ παροιμέαι) οἶμος..«ὁδὸς... 
νοεῖται ὥστε πάροδοι καὶ εἰκόνες τῶν πραγμάτων αἱ παραβολαὶ 
τυγχάνουσιν Τ665.ΝαΖ. ἀταὶ.535(Μ.48.807); τον γομρά, ὅν-Ραςς ; τηεῖ,, 
ΟΥ ἀδαῖῃ ἡ μόνη γέφυρα καὶ π. οὐκ ἔχουσα Απαβί. 5. ἀδέμπε, Μ.80, 
11068)}; 2. εὐγεῖῃρ, αγγίναϊ μετὰ τὴν ̓ Ιωάννον π. ντ. 70.4.2(4.356Ὲ); οὗ 
Ὀιτίἢ τῆς εἰς κόσμον π. ΟἸδΙη.φ..ς.32(0.182.12; Μ.0.6408); οἵ 500]5 
ἴογ πυγίδη {{πείπλθ τὸν σύμμετρον τῶν ἀνθρώπων χρόνον κατενόησεν 
τῇ κατασκευῇ, στε τῇ π. τῶν προοριοθεισῶν ψυχῶν συναπαρτηθῆναι 
αὐτόν Τζδεο5.Νζ,ἀϊαϊ,τοο(}ῖ.28.1116); τεῖ, σοὶ συ παῦοη πρὸ τῆς ἐς 
τοῦτο τὸ σῶμα π. τῶν ἐν θαλάττῃ καὶ κύμασι διατριβόντων γεγονέναι 
σεαυτὸν λέγεις Ἐπ5. Πίεγοεῖ. 4γ)(:43ς; Μ.22.8640); οὗ ἴῃς. 45. σορεηῖην 
οὗ Ομ χβε, 1ᾶ.6.1}}..1.17(0.78.24; Μ.24.8614}; 16.7.2(Ρ.122.7; 9414}; ἰὰ, 
υ.(,1.32(0.22.26; ΜΝί.20.9488); Απηγλοη, 70.8:42(Μ.8ς.14520); Ὠετεῖ, 
ἐκ τοῦ πῶς καὶ ὅπως εἰς ἀπιστίαν ἐχώρησαν, καὶ ἀντὶ γεννήσεως 
ἐπλάσοντο ποίησιν, καὶ ἀντὶ προόδουν κτίσιν καὶ πάροδον κατεσκεύασαν 
ἈΡΟΪ] φμοῦ μη. Ἐν.2(0.205.2ο; Μ.28.1248); Βαλεντῖνος δέ, καὶ Βασι- 
λείδης, καὶ Βαρδησάνης, καὶ Ἁρμόνιος..-δέχονται μὲν τῆς παρθένου τὴν 
κύησιν, καὶ τὸν τόκον᾽ οὐδὲν δὲ τὸν θεὸν λόγον ἐκ τῆς παρθένου παρειλη- 
φέναι φασίν, ἀλλὰ π. τινα δι᾽ αὐτῆς ὥσπερ διὰ σωλῆνος ποιήσασθαι 
Τματερ.τ45(4.12488); ἐνανθρωπῆσαι...τὸν ᾿Ιησοῦν ἔφη 3ς. ΝΑ]6ῃ- 
τἰ}15], τὸν ἔξω Χριστὸν ἐνδυσάμενον, καὶ σῶμα ἐκ τῆς ψυχικῆς οὐσίας 
ἀνειληφότα" π. δὲ μόνην διὰ τῆς παρθένον ποιήσασθαι, οὐδὲν ἐκ τῆς 
ἀνθρωπείας φύσεως εἰληφότα 1α.ἤσέν.5.τ1τ(4.420}; οὐδὲν... ἔφη 56. 
Ἐπιῖν ἢ ς5] τὸν θεὸν λόγον ἀνθρώπειον ἐκ τῆς παρθένου λαβεῖν, ἀλλ᾽ 
αὐτὸν ἀτρέπτως τραπέντα καὶ σάρκα γενόμενον" τοῖς γὰρ καταγελάστοις 
αὐτοῦ κέχρημαι λόγοις" τὴν π. μόνην διὰ τῆς παρθένου ποιήσασθαι ἰδ’. 
4.13(4.373}; 3. αἀὐάῆίοη;, οἵ βουποιμίρσ θεγοπα τῆ6 πογηαὶ ἔθος τῇ 
θείᾳ γραφῇ τὸν ἀριθμὸν τὸν δέκα τέλειον... «προσδέχεσθαι... ἐπείπερ ἡ 
τῶν ἐφεξῆς ἀριθμῶν π. τε καὶ θέσις..«πρὸς ὅπερ ἂν ἐθελήσαι βαδίζει 
ὕγγ. .70.4.2(4.3511); 4. πιεῖ., ἰσορλοῖε, ορβογίμημΐν π΄ αὐτοῖς διδόναι 
τοῦ κρίνειν ΟὨΤΥΒ, ΠΟΡΊΌΙΣ.Ι ἠπ ΤΟ ογ (το. Β7Ο}; 5. εοτῥείδηεε οὗ Ϊπάρε, 
Ἠετγβεὶ. που.25(ρ.44); ΑἸΠΒοδοίαϑε. εσὶ  χ.4(ρ.χ6); 6. αὐἀγπῖςεοη ἡ π. 

. ἘπῸ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων ΗδΤΤΩ.Ὁ1ς.2.2.7} τῶν τοιούτων ἦ π. μετὰ 
ὧν ἀγγέλων ἐστίν Ἰὰ.οἴγ.0.25.2; τηδατς οὐ αὐηηςείοη ὑμεῖς ἐστηρι- 
τ μέλος πι ἔστε τῶν εἷς θεὸν ἀναιδουμάνων ἴση. ΕΡἢ.χ2.2: 7. ἐπίγγν πο 
Βείΐηρ, ἐγοαΐξοη τὴν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι π΄. Ἰύτι5.6.ἰζ.3.2(0.143. 
15; Μι24.ΟΒοΑ}; τὴν εἰς τὸ εἶναι π. Β45, Εμη.2.23(τ.2408 ; Ν΄,20.5778)}; 
εἰ. «γέννημα παρόδου ἐστὶ δηλωτικόν Αδί. Δρ.ἘΡΙΡἢ λαεν.γ6.1 (0.256. 
ἀτ; Μ.42.5400); τῆς π. τῶν φύσεων Οε].ὈνΖ,᾿.2.2.17..3(Μ.85.1272}) ; 
δοῦναι τοῖς οὐκ οὖσιν τοῦ εἶναι τὴν π. Β45.56].0γ.12.1τ(}7.8ς.1570}; 
8. ῥαξστηρ ατῦαν ΟἹ ὁ" μετὰ τὴν τοῦ βίου π. (ῇχγπιπον, 44.6 τη σεη. 
(4.454); τὴν τῶν ὑλικῶν...πο ... καὶ...εἰς τὸν νοητὸν κάσμον εἴσοδον 
Βα5.᾿υεγεὶ, 6(0.302.12); 9. ἀϊεῥοξαὶ οἵ, ρεέηρ γἱά οἵ, Ὠιάντα σδη. 



, 
παροικεσία 

6: 22(ΜΜ.30.11124}; βάπτισμα... θανάτου π. ὑπισχνούμενον ΒΔ5, 56].0;. 
13.2(Μ 8ς. 176Ὰ}. 

παροικεσία, ἡ, 50) Ὡ7}: τῆς π. ὧν γῇ Βαβυλῶνος ΤῊΡὮ], Αηϊ, μοὶ. 
8.25(Μ.6, εὐ τρνοΣ 

παροικ-έω, 1. ἀτυεὶ, ΟΥ.Ξοἰ τ Ἐς. 14: τ(Μ.12.12ο80) ; δεῖ...τὸν τοῦ 
θεοῦ ἄνθρωπον καὶ “-ῆσαι ἐν τῷ σκηνώματι τῷ θεϊκῷ, καὶ κατασκηνῶ- 
σαι ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ας. Αερ..}».2(Μ.34. Δοοο); αιροὶϊ ας ἃ οἰ ΥαΉΡΕΥ ΟΥ 
ΤΉ ΦΊΟΥ πάροικος καὶ ἀλλογενὴς οὐ “-ήσει αὐτοῖς ἔτι Ῥ55.δαϊ,τΊ.31; 
παρῴκησαν εἰς Αἴγυπτον ΑΥὐἱδί,αροί,τά(Ρ.1ο0,27); τὸ λαμπρὸν καὶ 
θεσπέσιον ᾿Ιουδαέων γένος..«ἔξω που «εἴν καὶ ποιμαίνειν ἐν τοῖς 
ἀτίμοις ἐκελεύσθη ((615.40.Οτ.( ε5.4.47{(0.22οἁττ; ΜοΙΙ ΤτΟ ΒΑ); 2. ἀ5- 
ϑοσίαϊο τὐτίβ τοῖς ἁγίοις μάρτυσι, οἷς -«-εῖς ΟΥ. ΝΑ 2. .2253(Μ.37.2640); 
. δὲ εἶοξε ἰο μὴ πόρρωθεν... «ἀλλὰ “-οὔντες ΤΒαΊΙ,2 719.4:22(3.607) ; 
Βρ., δὲ ακίῃ ἰο μεγαλοφροσύνης -“-οὖσαν τὴν ἀλαζονείαν ἐκφεύγει 
ϑυπδβιοῥιτάτ( Μ,66,.1536Ὰ}; 4. τοῖ. τάδ Β ΤεΙ ΡΟΥΆΥΥ 50] στ ἴἢ [5 
16 Χριστιανοὶ “"οὔσιν ἐν φθαρτοῖς ὈιΙορΉ.6.8 ; παντὶ δούλῳ θεοῦ" πᾶς 
ὁ κόσμος 50. πόλις], πατρὶς δὲ ἡ ἐπουράνιος ᾿“ἸΙερουσαλήμ' ἐνταῦθα δὲ 
“εἴν, ἀλλ᾽ οὐ κατοικεῖν...«τετάγμεϑα ΤΡίομ.ν. Ροΐνε.6; ἔφη. .«ὑπερ- 
ασπιεῖν ὁ τῶν ὅλων θεὸς τῶν κατοικούντων “]ερουσαλήμ, καὶ οὐχὶ δὴ 
μᾶλλον τῶν --ούντων αὐτήν (γτ.Ζαεῖι.ο2(3.7800) ; ἔργῳ ἐδείκνυσαν, τί 
τὸ “πεῖν τοῖς ὧδε, καὶ τί τὸ πολίτευμα ἔχειν ἐν οὐρανῷ [ὈῬὨ]].3: 20} Βα5. 
4}.223(3.237Ε Μ.32.8240); ΟΡΡ. κατοικέω, Οντ. ΒΞ. τά: τ(Μ.60.8058); 
οἴ14.Ζαελ.ο2(3.7 800); οὐδὲ...«κατοικῷ τὴν γῆν, ἀλλὰ οοὦ ὙΠάιΡ-Ε. 
48: ταίτιδε5); τὴν παροῦσαν ξωήν, ἐν ἦ “"οὔμεν, οὗ κατοικοῦμεν 1. 
σᾳ: τό(οδ6) ; 5. ταί. ΟΠ γβ 5 ΒΟ] ουχη, διηοηρ τήβη, Ὀντορίαρᾷ. Εχ. τᾷ, 
2590); 6. τεῦ. [6 Ῥοβι θη οὐ Ιοσαίίοπ οἵ οματοθ5, ἐπ σϑη. αὐ τοῦ 
θεοῦ Χριστῷ μαθητευθεῖσαι ἐκκλησίαι, συνεξεταζόμεναι ταῖς ὧν «-οὔσι 
δήμων ἐκκλησίαις, ὡς φωστῆρές εἶσιν ἐν κόσμῳ Οτ,(εἰ5.53.20(ρ.227.8; 
Μ.:Ι.057Β); Ρδτίϊο. δ5 τιῖ., σΟϊφπιρτοθζα.; ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ 
ἡ τ-οὔσα Σμύρναν, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ ““οὐσῃ ἐν Φιλομηλίῳ 
Μ. Ροῖγε. ΡτΌθη,. ; Επ|8.}.6,4.22, 5(Ν, 20. 3854). 

παροίκησις, ἣ, 1. ξογομγηῖη ἡ..««τῶν ᾿Εβραίων ἐν Αἰγύπτῳ π. 
ΤΆΡὮ], Απί, “πμιοἷ.53.24(Ν,6.11574}; 2. ἰτοτὴρ τοῖϊί 5. νῖθ, ΟἼθιη. σίσ. 
τι σ(0.20.5; Μ.8.7248); 3. αὐπιϊηϊείταϊίυε ἀἸσιγἹεὶ, ἀΐοεοςς δεόμεθα... 
μήτε λοιπὸν ἡμᾶς μοχθεῖν καὶ τῶν ἐδίων π. ἀλλοτρίους ἐπιτρέψειας 
γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἵνα οἱ ἐπίσκοποι σὺν τοῖς ἰδίοις λαοῖς... εἰς εὐχάς τε καὶ 
λατρείας σχολὴν ἄγοιεν ΟΑτίτη ἐῤ. οης.τ(ρ.228.27; Μ.26.700Β). 

παροικία, ἡ, Α. 50) ΟΜ ΗΪΉΡ, ἐδ βογανν ῥενίοά οῇ γεσίάδηεο, 680. ἴῃ 
ζογείρῃ απ; 1. 1π Βεη. ἡ π. ἐστὶ διαγωγὴ πρόσκαιρος, οὐχ ἱδρυμένην 
ζωὴν ἀλλὰ πολρδυξην: ἃ ἐπ’ ἐλπίδι τῆς ἐπὶ τὰ κρείττονα μεταστάσεως, 
ὑποφαίνουσα Βα5.κο»»". ἴῃ Ἐς, τλ(1.252Ὰ.; Μῇ.20.2524}); ἑρμηνεύεται δὲ 
ἡ Γέργεσα π. ἐκβεβληκότων ΟΥ, 70.6.4τ(24. Ρ.150.17; Μ.γ4.272}}; 
2. οὗὨ 5γ6.6]᾽5 50] στη ἴῃ Ερνρέ, ἐδι(ρ.150.20; 2728); στον ν85.}ο»".3 
ἡ (απὶ.(Μ.414.8120): Τμάτιφ. 4 ἐη 705.(1.306); οἱ ΒαΡγ]οηΐδη αχ]ϊο, 
ΤῊΡΒ] Απτ,  μοἷ.3.28(Μ.6.ττ648); ΤΈΡΙΡΗυ. ῥγορῆ. Εσοελ. (1.43. 
4οτὰ); 8. πιβὲ., οὗ βασίῃϊν [ἴ6 ἃ5 Ἰϑτηρογατν δροάς, 2 ορι,β.1; εὖ- 
χαριστήσας μὲν ἐπὶ τῇ π., εὐλογῶν δὲ ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ, τὴν μονὴν ἀσπαζό- 
μενος τὴν ἐν οὐρανῷ (ἸΕΙη.5 7.4.26(0.322,7; Μ.8.12768); Βα5, ον ἴῃ Ἐς. 
42(1.126Ε: Μ.20.3366); κατοικεῖν ἐν σκηναῖς..«πάντα τὸν χρόνον τῆς 
π. ἡμῶν ἀναμένοντας τὴν ἀληθινὴν πατρίδα 7 Β45.15.27(1.4018 ; Μ.3ο. 
ΖἼ20) ; τίς διαιρήσει... 
κατοικίαν; ἀΥ.Να2.0γ.τ14.21τ(} 2.35. 8840); π. ἡγεῖσθαι πρέπειν τὰ ἐν τῷδε 
τῷ κόσμῳ πράγματα Ογτ. ἰαρ᾿ιση. (1.148); τὴν τοῦ βίου π. Ῥτοι.Ό, 
1ς.16:6-14(}}.87.21178}. 

Β. ῥίαες οὗ εο᾽ομγηῖην, ἰοάρίηρ ἐκκλησίαν μᾶλλον ἢ π. εἶναι τὴν 
τῆς Τρυφαίνης ἑστίασιν Ἔ,45.56].0. Ὁ μοὶ τί .8ς. 548}; δεχόμενος πρὸς 
παροικίαν... «ἄνδρας τ Μαρ ἀταϊ (τ. 240 ἢ.}4.τ4{(Μ.} 1,.7}.342})}; ταξί., 
οἱ ΒΝ π. αὐτοῦ γέγονα Το Τεβ5.(ογη. ΒΜ τ.6(0.384.11); 12.2.15 

(Ρ.428.27). 
(. 5ο᾽ομγητηρ σον; Ἐ. οἵ Τενν 5}: Βοϊουγαουβ ἴῃ ποαῖθρη 

Ιαπᾶβ, ᾿ς. 8α].τ7.το; 2. οὗ σου η]1ε5 οὗ (ῃτίβδη Οπυτοῆ πάσαις 
ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἁγίας καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας π. ΜΙ. Ροῖγε, 
Ῥίόθη, ; ΑΡΟΠ]ΟῊ.8}.Επ|5.}..6.5.1τ8.ο(1.20.4804}; οὗ, παροικέω; ἤἸδΠΟ δ 

Ὠ. σοχιητηθπηϊν οἱ ΟΠ βδηβ ΟἸραηϊΖεα 8.5 σαορυαρῇϊοαὶ υπὶΐ; 
1, ἀίοσεξδο (1.6. σοτουα εν ἀπ 6Υ Ῥαβίοσγαὶ } 01] ΠΟ π οὗ ἃ Ὀ]5ΠΟΡ), 
Οτιεοαῖ ΣΟ Ὸγν.τῦ: τοί" Τϑ τὸ Ρ.50); εἴ τινες ἐπίσκοποι καταστα- 
θέντες καὶ μὴ δεχθέντες ὑπὸ τῆς πι ἐκείνης, εἰς ἣν ὠνομάσθησαν, ἑ ἑτέραις 
βούλοιντο π. ἐπιέναι... "τούτους ἀφορίζεσθαι ΟΑπο,(214)εα».τ8; μή τις 
αὐτῶν τολμήσῃ καὶ ταῖς ὑμετέραις π. ἐπιβῆναε Αἴεχ,Α).6}. Αἰσχ.τίρ.το. 
8; Μ,1β,548Ὰ}); ἐν ταῖς μάλιστα ἐπισημοτάταις π. Ἐπι5....6.1.1.1τ(}.20. 
488); τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ π. Ἀννιανὸς τὴν λειτουργίαν διαδέχεται 1ῥ, 
2.24(2050}; τῆς Ἀσίας ἁπάσης αἱ π΄ 1.5.22.1{(402Ὰ}); δημητρίῳ τε τῷ 
τῆς π. ἐπισκόπῳ 1Ὁ.6.10.1ο(560Α) ; ἀναστρέφειν εἰς τὰς ἑαυτῶν π. ΟΝΊΟ. 
(325)ςαη. τ; εἴ τις πρεσβύτερος ἢ διάκονος..-καταλιπὼν τὴν ἑαυτοῦ π΄. 
εἰς ἑτέραν ἀπέλθοι ΟἈπι.(341τ)εα».5.; ΑἸΠιαροϊ, δες. 3δ(ρ τς αι; Μ.2ς. 
2000); 1 ἢ.“4γ.χηίροιφι. 28; Μ.25.7120)}; περὶ τοῦ μὴ τὰ ἅγια εἰς 

Ι042 

ι ᾿ ᾿ . ι Ὗ “λ, ᾿ ; " 

τὴν ΚαΤὼ σκήηνην καὶ γὴν ἄνω πόλιν; τὶς πὶ καὶ. 

παροιμιακός 

λόγον εὐλογιῶν κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ πάσχα εἰς ἑτέρας π. διαπέμπεσθαι 
ΟΙ δοή, κα. τ4; ᾿ἸΙακώβῳ... ἐπισκόπῳ. «πρώτῳ τῆς π. ταύτης ΟΥτ.Η. 
εαἰδε.τ4.21; Β43.Ρ.66.1(3.1οὰ ; Μ.22.4240) ; τοὺς..«καθ᾽ ἑκάστην π. 
προεστῶτας 19.7ο(Ἰ62Ε; Μ.4330) ; οἷ...ἐμπιστευθέντες τὰς ἐν κυρίῳ π. 
ζορμοὶ. 49}.7.46.15; εἰ δέ τις ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις... 
τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις τύποις καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν π. ἡ 
τάξις ἀκολουθείτω ((ΠΔΙ]ς. οαΉ.11; 802.ἢ.4.1.15.}(Μι67. 0050); ῬΒΙοβΕ, 
ἦ.6.4.3(Μ.6ς. 5204); Οἠγοη Ραξεῖ, Ὁ. 279(Μ.02.6068); 2. ῥγουΐμεε μὴ 
παρόντος τοῦ μητροπολίτου καὶ δύο ἄλλων ἐπισκόπων τῆς αὐτοῦ παρ- 
οἰκείας, ΑἸΏΘΟΠΒΟΙαϑΊ, οἰ, 1.7(Ρ.18, ν.]. παροικίας); 3. ῥραγίξἠὨ ἡγεῖτο 

δὲ Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς λοιπῆς Αἰγύπτου Λαῖτος, τῶν δ᾽ αὐτόθι π. 
τὴν ἐπισκοπὴν... .«ἀημήτριος ὑπειλήφει Ἐ)π5.}..6.6.2.2(}}1.20.524Α); ὑπὲρ 
τοῦ ἐπισκόπου. .«καὶ τῶν πι αὐτοῦ δεηθῶμεν τέ Ρ. (σηδὶ. 4ΡΡ.8.το.1; 
ἐν ὀκτακοσίαις ἐκκλησίαις ἔλαχον ποιμαίνειν! τοσαύτας γὰρ ἡ Κύρρος 
π. ἔχει. ΤΠας.ἐρ.1τ3(4.1100) ; τὰς καθ᾽ ἑκάστην ἐκκλησίαν ἀγροικικὰς 
“π᾿. ἢ ἐγχωρίους ΟΓ(μαῖς, ἐαη.17; τάττονται δὲ αὗται αἱ ἐκκλησίαι [56. οὗ 
Μαδγεοί!β) ὑπὸ τῷ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπισκόπῳ, καὶ εἰσὶν ὑπὸ τὴν αὐτοῦ 
πόλιν ὡς παροιυκίαι ϑοοτ.ἢ.6.1.27.13(Μ.67.1 564). 

Ἐς ἴῃ ρϑη.; οἱείγίοὶ, πεῖρἠμδομγμοοά, ἄθο. 15, Ὲγ5.2.21τ2(Μ.02. 
12244}. 

Ἐπαροικονόμος, ὁ, σωδογάτπαίε αὐνἸΉ15Ι αἱΟΥ, 1ῃι ἃ τη ΠΑ βίοτΥ τοῦ 
οἰκονόμου καὶ τοῦ π. Τπάτιϑιμυα, ΡὈ}Ὀ.2.5ο( Μ.οο.τ2δοῦ) ; δ.2.6τ(12770}; 
19.2.τοχ(1260}). 

πάροικος, ὁ, 50) ΟΜΥΉΕΥ ἕνα καὶ μόνον θεόν, οὐ νόθον καὶ ἐπείσακτον 
«Καὶ π. Ααδτη. ἤταϊ,5.28(ρ,240.7; ΜΟττ.18844); π.ι καὶ προσήλυτον 
{Β45..1ς.277{π|59τὰ ; Μ,30.6084); Οὗ ΑΌταμδπι, Βαβ.ἤοηιη Ῥσιτλᾷ. 
3528; Μ.20.2524); πα Ηδῦτενβ, Ογτ. {μὲμ.6(63,2110}; οἵ, Οὐπ εἰ. ἄρ᾽. 
2.53.6; οὗ [δνὺνῪνϑ 85 ΠΟπΊθἾθϑ5 ταῦθ, στ Να2.0γ.22.2(Ν|.32.113234}; οὗ 
(Βτϑυϊδ 5. 85 5Ο]ΟΌΓΠΘΥΒ 1η (815 ὑγου]ᾶ, ᾿έορη. 5.5) ΑβιΑτη, ἤορε.2 
(}1.40.1818}) ; (ὐοβτα. πα. οῤ.2(Μ.88,720). 

Ἐπαροικτρόω, ἐγεαὶ «οἱἑᾳ ἀλεγεερθεὶ οὐ ἐοπίθρί, το Μαρ ἀταὶ (ττ. 
ΖϑοΠ.)χ. τοί Μ. ΡΊ..77.2064); 7.1), ο.4.3(Μ.94.1ττο58)}; (οϑιῃ ΜΕ. 
σομοί, τότ. (ΝΜ .28.344}); ταρᾶ,, Οτ.λῆαρ ταὶ ({τ.Ζ80}.}).το(23 50), 

Ἐπαροιμήν, ΘΟΙΤΟΙ ΤΟΥ παρ᾽ ἡμῖν, ΕΡὮΏΓ,3.437Ε. 
παροιμία, ἡ, ῥγουεγὺ, ξαγτηρ; 1. ἀεῖ, ἀρᾷ Ξυρροβοά οἴγτη. τὸ τῶν 

π. ὄνομα ἐπὶ τῶν δημωδεστέρων λόγων παρὰ τοῖς ἔξωθεν τέτακται, καὶ 
ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς λαλουμένων..." ῥῆμα παρόδιον τετριμμένον ἐν τῇ 
χρήσει τῶν πολλῶν, καὶ ἀπὸ ὀλίγων ἐπὶ πλείονα ὅμοια μεταληφθῆναι 
δυνάμενον. παρὰ δὲ ἡμῖν π. ἐστὶ λόγος ὠφέλιμος, μετ᾽ ἐπικρύψεως 

μετρίας ἐκδεδομένος, πολὺ μὲν τὸ αὐτόθεν χρήσιμον περιέχων, πολλὴν 
δὲ καὶ ἐν τῷ βάθει τὴν διάνοιαν συγκαλύπτων Βα5.᾿ο»".12.2(2.088,6 ; 
Μ.31.3888,0); π. εἰσὶ λόγοι σοφῶν, ὡς αἰνίγματα, ἅτινα ἕτερον μέν τι 
αὐτόθεν δηλοῦντά ἐστιν, ἕτερον δὲ ἐν ὑπονοίᾳ ἀπαγγέλλουσι... «τῶν π. μὴ 
ἐκ φανεροῦ ἀλλὰ κεκρυμμένως λεγομένων ΤΑΤΉ νη. ρ5.22(}.28.32400}; 
τοῦ, Ῥχγονετοβ ὠνομάσθη... Παροιμία, ἐπειδὴ παρὰ τὰς ὁδοὺς ἐγράφοντο 
οἱ τοιοῦτοι λόγοι πρὸς διόρθωσιν καὶ διδασκαλέαν τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς 
διαπορενομένων, τινὲς γοῦν ὁρίζονται αὐτὰς οὕτως" ῥῆμα παρόδιον ἀπό 
τινος ἑνὸς εἰς πολλὰ μεταλαμβανόμενον ἐῤ.(3400) ; οὗ, λόγοι...«εἰσιν αἱ π, 
προτρεπτικοὶ παρὰ πᾶσαν τοῦ βίου τὴν ὅδὸν χρησιμεύοντες ΤΗ͂Ι. Κ΄. 
33 τ Ἀγ (Ρ.τόο.6; Μι,το. 6168); οἵ, δε5. Ναζιάταὶ,3:(Μ,28.,80}) οἰτ, 5, 
πάροδος ; 2. βιγα ρ μεξουνατα γησγαὶ οδεεγυσίοη: Δανιὴλ [Ρτοῦ. Ι, 
Δαυὶδ]...γὰρ αὐτὸς π. μέμνηται λεγούσης" ἐξῆλθεν ἐξ ἀνόμων πλημ- 
μέλεια Ομγγβ8. ἠονηι.34.2 τη 70. . 108Α}); τῆς πι λεγούσης, ὅτι δεῖ τοὺς 
φίλους μετὰ τῶν ἐλαττωμάτων ἔ ἔχειν 1δ.70. 4(4698); 3. βοῤμίαν βαντηρ 
"ο οὐγρᾶς ἔοστα τῆς κατὰ τὴν π. καλουμένης δ᾽ νου σκιᾶς μάχης (εὶς, 

ἀρ. Οτιεἷς.3.τ(Ρ.203.13; ΜιττιΟ21Α) ; (ἢγγϑ.ἤοηι.34.3 ἴῃ 70.(8.100Ὲ)}; 
17... Ἅγιο τίρ.152.το; ΝΙ. οὅ.1253.}): ἔοΥ 56 τηαΐᾷάβ ὃν Μϑβτγςε 5 
οὔ ραρδῃ Ὀγόνοσθβ,ν. Επι5.ἤαγεεὶ. τ. (ρΡ.148,; Μ.24.74488}); 4. ἰάίουε 
π΄ λέγεται ἐπὶ τῶν σφόδρα λυπουμένων καὶ ἀγωνιώντων αἵματος ἵδρωσις 
τον. ΑἹ. ῥγοῖ Γιοιδιφά(ρ.24τ.ττ; ΜΟτο,τ5020); ΟτΝ υ85. μη. 6(2 
Ρ.145.0; Μ.45.7324); 5. ΨΠῈ οἰ ρΡΠβϑ5. οἡ ἰϊΒ οὈβουτίεν, ῥαγαδίο, 
ἀαγὰ Ξαγίηρ οὐ συγχρῶμαι [1.6. ψι (Ε]505] ὡς σαφέσι τοῖς ῥητοῖς, 
ἀκολούθως δὲ τῇ ἐπιγραφῇ (ἐπιγέγραπται γὰρ τὸ βιβλίον Παροιμίαι 

ζητῶ ταῦτα ὡς αἰνίγματα ΟτΑΕεἰς.4.8η{(Ρ.358.τῷ; ΜιΙτιιτό:}); ὅμο- 
λογεῖται...«ἐν τῇ γραφικῇ καταχρήσει τὸ τῆς π. ὄνομα μὴ κατὰ φανεροῦ 
τετάχθαι νοήματος, ἀλλ᾽ ἐπί τινος κεκρυμμένης λέγεσθαι διανοίας κτλ, 
ΟΥινΝν95. μη.3(2 Ρ.9.7}; π. εἰκόνες ἑτέρων, οὐκ αὐτὰ τὰ λεγόμενα 
Τηάντῃ, ([Β85.) τ. 4(1.2020 ; Μ.20.7040); τεῖ. 7ο.16:2ς τῆς π. οὐκ 
ἐχούσης τὴν παρρησίαν Οντ δδς,τοίσ᾽, τς Ὁ); 6, ΟἹ ΒοΟΚ οἵ βγουεγὺς; 
ἴῃ Ῥ]αγ., ΟἸδυη. οῖν,2.2(ρ.114.25; Μ.8.0338); Οτιεἰς.7.34(0.τ8ςιτς; Μ. 
11.1410Β) εἴς. ; 1η 5ῖηρ., ΕΡΙΡΗ. σης. 42(,4.43.026; ν.}]. ἔογ παροιμίαι 
Ῥ.52.14); ιάντη. ἔγῖη.3.1(Μ.30.8130); ἐῤι(δοξο); Ρα]] υἱλγγευῖι 
(0.65.0; Μ.41.3}). 

παροιμιακός, ὁ ΟΥ γεϊαἰΐμρ ἰο (ἐμε Βοοῖς οὗ Ῥγουενδς ὁ π. λόγος 
Βα45.ἤον.5.0(2.431Α; Μ.31.2608); ΟΥὩΝ γε5. λον». ο ἡ Οασπὶ, (Μ.414.0570}; 
π. διδασκαλία 14. μη τί Ρ.1ορ.8.; Μ.45.3448)}; 65Ρ. τοῦ, ἀσίδῃ 156 οὗ 



παροιμιαστής 

Ῥτυ.8:22, Τματ. Μορβ. Σύ ον.1:24(Μ.66,8778); Τματ.᾿.4.1.7.18(3.758); 
ἐν τῇ π. βίβλῳ Σολομῶντος ταὶ, Τῆμ,εἰ Αἀφ4μ11.70. νο, 

παροιμιαστής, ὁ, ἐπε ἀμ ὴογ οὗ ἐξε Βσοΐ ὁ, Ῥγουεγδξ, σοτ ποτ] 
᾿ΔοΠΈ Πεα νετλ Βοίογηοι, ΤΗῚΡρΡ. 7.38 ἐμ Ῥγ.(0.172.1ο); Επ5. ́ .1.ε. 
12:30(Μ.24.5644); Βαβ.ἤοηι δ. τ(2.1424.; Μ,531.4800); Το, ς,03:} 
(Μ.33.16278); ΕΡΙΡΠ ἤαεν.6ρ,τ4(0,163.23; Μ.42.2248); 1514.Ὀε],ἐῤ. 
3.66(Μ.γ8.7764); Οντ.Ὀς.7:τε}1.60.7560). 

παροιμιώδης, 1. φγουεγόϊαί, ΟἸδτγ ῥγοί, 2(ρ.21.3; Μ,8,1248); Ματ- 
(611. Ρ.Ἐπ|5. Μίαγεοῖὶ.τ.3(Ρ.15.4; Μ.24.7458); Οἰγνβ.λοη,34.2 ἐπ 70. 
(8.107); 2. οὐ ἐμ Ῥγιράοηε ἰϊογαίμγε τῇ π. διδασκαλίᾳ Βα5.ἤον".12.8 
(Δ τοψα; Ν.31.4044); ΟΥ̓ Ν υ85. Επη.2(2 Ρ.207].3; Μ.45.468Ὰ); τῆς π. 
ἀγωγῆς τὰ οι; ἴῃ απ. (Ν.44.760}); τοῖ. ΟἿ᾽ Βοοκ οὗ Ῥτονεῖθβ ἡ 
π᾿ σοφία ἃ. μη.4(2 Ρ.93.1; 6608); τοῖ, υ8ὲ οὗ Ρτ.8:22 Ὀγ Ατίδῃϑ τίνες. 
ἐκ τῆς π. ῥήσεως τὰ ἐν παραβολῇ σκοτεινῶς..«εἰρημένα..«ἀνερμήνευτα 
πρὸς ἀνατροπὴν τῆς ἀληθείας. ..τὴν τοῦ ἐκτίσθαι φωνὴν... .«προχειρίζωνται 
{διτίι Ρ.1ο8,23; 3410); π᾿ παράγγελμα τὰ. ]αεεά, τ( 1.4.5. Ἰ3ο10); ΟΠ γγ5. 
ἤοι. 20,1 ἐπ 70, (8.ατθα); ΝῚ] ορῥ.1.2τ8(Μ.79.1610). 

παροιν-ἔω, 1. 111,, ἀγίμξ ἰο ὀχεεςς, ΟἸδτα, ραθά.2.7(ρειρτι τ; Μ.8. 
461Α); (σημδι. 4ΡΡ.8.44.3;. ἢρ., αεὶ ας ἀγωμξ, ταῦά τοὺς ληναΐζοντας 
ποιητὰς...--ποῦντας ΟἼδτη, ῥγοί, τίρ. 4.5; Μ.8.538); 29.τ2(ρ.84.2; 2408); 
3. Ἰησ! κατὰ τῶν..«μαρτύρων “-σας Ἐπ5.»:..ττ.3τ(ρ.046.17; Μ.20. 
15124}); τῷ “-οὔντι Βαβ,ἰερ ἰδ. σοηΐ, π(ρασι; Μ.31.5760); οὐκ ἐπαύετο 
τοὺς παρεντυγχάνοντας «"ῶν ἐν..-καιρῷ τοῦ φωτίαματος ΕΡ.ΔΡ.Οϑγτ. 
(400 53.Ρ.95.5τ; Η.2.1360}); ρᾳ85. ““ηθεὶς.. «ἀμείβεται τὴν ὕβριν ΟἸδπι. 
Ῥαεά.2.2(Ρ.170.5; Μ.8,4τ6.); ἧττον Σωκράτους πεπαρῴνησαι 1514.}Ὀε]. 
Φρῥιχ ατ( 78.850); Ρετ. 1 ΡΙαν οα 56 η88 σ βαρτα "“"ουμένη... 
ὡς μεθύουσα πρᾷως ἤνεγκε ΤὨΘΕ ,π.3 τη ΤΕ ρ.(1.356); ἱγδαὶ τοῖε σοη- 
ἐεηιρὶ, ἀοε “υουμένην [8ς. τὴν ἱερωσύνην] ὑπὸ ἀνδρῶν μιαρῶν Ἰ5ὶ4, 
ῬῈ].6ρ}.2.52(Μ.78, 4930); ΟοαἘ ἰᾶννβ, ὕγτ. :.4ο: Ξ(1.69.9020); οὗ 
1ενν8᾽ ἱχεαίσηθης οἵ (γιβε, δίαςρηξφιηε ἀραϊπκῖ, ὕνγε.15.χ.χ(2.178); 
αὐτὴ γὰρ [350. ἡ συναγωγή] ἀπέκτεινε, καὶ πεπαρῴνηκεν εἰς αὐτόν 1, 
.]οεἰ.γ(3.2ο πο) ; ἰᾳ 5.35: τ3(0244); ἀκούω δὲ ψάλλοντος τοῦ μακαρίου 
Δαβὶδ περὶ τῶν εἰς Χριστὸν πεπαρῳνηκότων 14, αὐον.4(1.1130); ὙΠαϊ, 
αἰεί. το(ρ.26ο.τ4; 4.070); ἴὴ ρθη, [518,Ρὲ],.ἐῤ}.3.120(Μ.78.822.}); --ὧν 
τὸν σταυρωθέντα Χριστόν 11εἰ ἀρ. ϑγτ( 400 4}.τοϑ.9; Ἡ.2.132924); 
70. λον. 4.2τ(Μ.06.6204}); 4. ῥίαν αἱ το θη ἀγμμξ αἰσχρὸν...“ εῖν τὸ 
ἄνδρα θηλιεύεσθαι καὶ ἐν θηλείας μορφῇ ὑπάρχειν ἘΡΙΡΉ ἦαεν.66.553 
(Ρ.72.26; Μ.42.818). ᾿ 

παροινία, ἡ, 1. ἱμίοχίσαϊοη; ταξῖ,., οἵ σομαϊτίο. οὗ ΠεΙρς 
ΡΘβδίθββ, (μσγβ, ον. 29.1 τη τον. (το. 2600); 2. ἀγμμῖση ἀπά ἀ15- 
ογάεγίγ εομάμεί μέθη μὲν οὖν ἐστιὺ ἀκράτου χρῆσις σφοδροτέρα, π. δὲ 
ἡ ἐκ τῆς χρήσεως ἀκοσμέα (Ἰδτη ῥαεά.2.2(ρ.172.0; Μ.8.4208); 3. 1:- 
δμνηρ δομαυομῦ τῆς κατὰ τοῦ Χριστοῦ π.ι Ἐχπι5.}..6.0.10.15(Ν7,20. 
8374); ὕβρεων καὶ π. ΑἸΠ ἀροΐ.ςφειτε(ρ.09.1; Μ.25.2738); Βαβι ον». 
το. 5(2.87Ε; Μ.31.3640); Ι514.ΡῈ].δῤῥ.τ.255(}}.78.,35360}; π. εἰς θεόν 
Οντις.82(3.114}). 

Ἐπαροινοίας, 1.1. ἔογ παροινίας, ΤΠάτ.6.145(4.1244). 
πάροινος, δηγαρεά, ὈΠγυγβ.ἤοηι.52.6 τη. Μ{.(7.2820)); οἵ, 14, οη.2.2 

τῷ, Ττ.,(1ττ.7308). 
παροιστέον, 056 τῖμδὲ αὐάπεε, νυ αάονγ. τοί !.3478). 

πάροιστρος, γαυΐηρ, μγοίεγίδαί τὰ σημεῖα τῆς κολάσεως ἔδειξε καὶ 
τὰς χεῖρας ὡς ἦσαν πεπερονημέναι, τίς τοῦτο εἶδε; γυνὴ πάροιστρος 
(εἰ5.6Ρ.Οτ εἰς.2. 5 π(Ρ.178.,25; Μ.11. 8840}; (ε15.20.2.5οίρ.182.23; 
8800); οἱἨ υἱϊεγαηοθβ οἱ 561-5ϑγιθα Μθϑϑδῃβ ἄγνωστα καὶ π. καὶ 
πάντῃ ἄδηλα (615.1}.7.ο(Ρ.161,15; 14328) ΞΞ 1δ.7.το(ρ.162.Χ2; 14368). 

, Ἐπαρολίσθησις, ἡ, «Ἰάΐηρ αἴὐαγ, Οομδίρ. π5.0.(᾽,2.δρ(Ρ.6ο.το; 
Δ 1.20.10444). 

Ἐπαρόλκιον, τό, ἰοιο-γορε, Αροῤῥίμ Ραὶγ.(Μ.6ς.3ς70). 
παρομαρτ-έω, 1. ἀεεογεῤαην, Οντ Μ ρ  τ(3. 4100); τοῦ, Ἡ. Ομοβὲ 

δύναμιν οὐσιώδη αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἐν ἰδιαζούσῃ ὑποστάσει... οὔτε 
χωρισθῆναι τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἔστιν, ἢ τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ, ᾧ “-εἴ στον υ85. 
ογ.καἰδεΐι, (ρ.τ5.4; Μ.45.τ70}; συμπρόεισι γὰρ τῷ λόγῳ τὸ πνεῦμα, οὐ 
συγγεννώμενον, ἀλλὰ συνὸν καὶ «-οῦν καὶ ἐκπορευόμενον Τα  αὐεεὶ.2 
(ρ.ὅπ.1ο ; 4.757);2. δὲ ἐφμαὶ ἴο, τεαεῖι ἐδι6 εἰαπαγά οἱ ἄνδρα “-οὖντα τῷ 
βίῳ τοῖς κρατίστοις Βα5.361,». 7 καοῖ.2.20(Ν|.8ς. 6160). 

παρομοιάζω, χίνε απ ἱπασομγαὶς ἀεεοιμι, ΟΠτγβ. ἤν. 5 8.1 ἴῃ 70. 
(8.338.). τ 

[᾿ΠἸπαρομοίιος, Ξ- παρόμοιος, Ογας. 51.2.35, 
παρομοιόω, ρ485,, δὲ {ἰξπ6, {ῤοηεά τὸ ὕλῃ παρωμοιωμένον Ταῖ.ογαΐ. 

Δίρ.Ξαι; Μ.6.8128); ΟἸεηῃ, ῥαθά.1.13(ρ.151.8; Μ.8.3734Α); Επ5.6. 1. 
12(0Ρ.72.34; Μ.24.8408); οὗ το] ΟΡ οὗ ὅθι ἰο Εδίποσ δι᾽ ὅλον 
σώζειν τοῦ μόνου θεοῦ τὴν ἔμψυχον καὶ ζῶσαν νοερὰν εἰκόνα, κατὰ 
πάντα τῷ πατρὶ παρωμοιωμένην, [καὶ] τῆς θεότητός τε αὐτῆς τὴν 
ὁμοίωσιν ἐπιφερομένην Ἐλιδ.(1.6.5.4{0.226.1; Μ.22.3734}; δ.5.5(ρ,228, 

33; 3718). 
παρομολογέξω, ἐοηΐεςς, ἀεοίαγε, ΟΥ. ο.20.ο(ρΡ.336.1τ0; Μ.14. 5800): 

1043 παρουσία 

παρονομάζω, Ρ855., δε παρ: φἤδγ, ΟΥ, [ν.22 ἐπ 70.(ρ.5ο2.18). 
παροξυντής, ὁ, σηε τοῦο ἐηοῖῖ65 ἀσαϊηϑὶ ἐγενόμην π., ἀθετητὴς τῆς 

χάριτός σον ΒΡΏΤ.1.1448Β. 
παροξυσμός, ὁ, 1. δ οὗ ἐξερεν τὸ σφοδρότερον ἀπὸ θυμοῦ κίνημα π. 

ὀνομάζεται Βα5.γερ.ὃν.55(2.4344; Μ.31.11208)}; δα, ῥέεν ξ.92(ρ.132. 
8); υἱοίεμί ἀϊεριίθ, ἘΡΙΡΗ ἤκεν. 12. τ(ρ.255.12; Μ.42.3810}; ΟἾΣγΒ, 
μοιι.34.1 ἐπ Α..(0.261.,8Β,0}; ὁπόταν π. ἐπιπικ τοὺς ἐν κοινοβίῳ 
ἀδελφούς ΝῊ, Επίορ, 5(Μ.79 1τοο}; 2. ἐμοῖ θη τὸ σοοα ἕνα ὁ θεὸς 
ὁρῶν τὸν πρὸς ἀλλήλους τῆς ἀγάπης π. ἀνταποδώσει πᾶσι τὰ αἰτήματα 
ἘΡἢτ.3.3450.; 3. οὗ Π1π655; 8. σῤαθνὲ, ἴστι. Ῥοΐίγο, τ; Ὁ. ἀἰείηγδαηεε, 
εὐπυμδίοι ὁρῶ καθ᾽ ἑκάστην τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ δοκοῦντα τῆς γῆς 
χρηστὰ μειούμενα καὶ ἀπορρέοντα' ταῦτα δὲ γίνονται ἐκ π, ἡμετέρων 
προδηλούντων, ὡς πάντα τὰ ἐνταῦθα ἀπόλλυνται Ρεγ5.(ρ.2ο.18), 

παροξυτονέω, σεεηί ας ῥαγοχνίομε, Β85.6}.236.5(3.36535; Ν'.32. 
8844). 
ἘΝ έβένο, «οτίβ (οἰχοιτηβθχ) ἀξεοηὶ ΟἹ ῥομμ τμαὶς κᾷτα π᾿ 

[1.6. ποὶ κατά] Μαχ.Ξοἰοί,6.}..3.3.2(Μ.4.137}). 
παροπτάω, γοαδὶ, δ; Ρ6.58., Οὗ τηαυύγτϑ, (16 1.5 .7.2.2ο(ρ.181.2; 

Μ.8.10698}. 
παρόραμα, τό, 1. ἐξῆηρ ονιτε ρα, τον υ55.ἀ91.(Μ.46.5724}; 2. οὗ- 

76εἰ οὗ σομίεμερί π᾿ καὶ καταπάτημα Μαο,Αερ.}αϊ τ5(Ν.34.8778}} 
ὥ. ΕΥΟΥ͂, οἴη, ΟτΥ. ΝᾺ 2.07.44.6(Μ.36.6138); ΟΥΤ, [γ.2 |Κεριτττ4(Μ.60. 
6848); πᾶν ἁμάρτημα ὡς πρὸς τὴν λογικὴν οὐσίαν π΄ ἐστιν εαἰ.1 [σ. ταὶ 
(Ρ.141.20). 

Ἐπαρορατέος, 0 δὲ ουεγίοοξεώ, 70.1).πο».8.14(ὉΜΠ.06.720}). 
παρορ-άω, 1. »ερίδεί πένητα “οὧν (ὐηςὶ, Α͂Ρῥ.2.5.1; ΟὨγγβ. ἤθη. 

44.1 τ .42.(0.3300}; Ρ658., δὲ οἰἰρἰμοα, Βάβιγαρ, με. 5ο(2.3058Β; Μ.31. 
ΙΟ408); αϑαπάοη, Οἴειῃ, ῥαφά.2.2(ρ.112.26; Μ.8.4214); δ γδηεῖδ5 
αῦους, Ποῦ. ς5.553:2(Μ.32.15018}; εἴ τε δι᾿ ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν 
παρῶπται {1|, αε.(0.230.20); 2. ονενίοοῦῖ π. τὰ ἁμαρτήματα τοῦ λαοῦ 
Ορηοὶ. 4Ρ}.2.15.4; π. τὰ παρ᾽ ἑτέρων εἰς αὐτὸν γινόμενα σκάνδαλα 
ἙΡυος, γα) το. .8).σ3960); ἀΐξοῦεν ταὰ]θ8, Β85.γέρ. ἔμ. ρτόδιη, 3 
(2.330; Μ.31.8068); 5. αἰΐοιυ ἴο, Αἴλ,ἤγε,6,8(}.2ς.1ο088); 4. εααΐ- 
ΨΌΟΔΙ ἀ88 ἐχερ. (πίττα Χριστὸς παρεῖδε διὰ τὴν ἀπιστίαν ΟΥ. 
Οαπί.τ: ς(ρ.126.30; Μ.13.1110}; θὰ ὑπὸ τοῦ τῆς δικαιοσύνης ἡλίου 
παῤεωραμένη ὑπῆρχε μεμελανωμένη ῬΆ ΟΔΥΡ Οση!.12(Μ.40.48.). 

παροργισμός, ὁ, ῥγουοεαίίοη,, Ῥε5.δα 8,0; ἰὴ ἰπίουρτῃ, οἵ πδπὶθ 
ΘΙΠΟΣ πειρασμὸς καὶ π. Ἐλι5.Ὁς,125:το(Μ.24.264); χεῖ, ΕΡΙ.4:26, 
Αἰμμν πίση. 5(Μ.26.0244). 

παρορισμός, ὁ, σηογοαςἠΡδῊ: οπ ἰαμα ὅσοι μετὰ παρορισμοῦ τῶν 
πλησίον τοὺς ὅρους τῶν οἰκείων κτήσεων ὑπερεξέτειναν.. «πάντως 
ἀλλότριοι τῆς θείας ἀπεδείχθησαν εὐλογίας 1Β45.15,15τ(1,4868 ; Μ.3ο. 
4650), 

παροριστής, ὁ, ἐγέξςβαςεῦν, Ηορ, ΟἾδη1,15,7. 
Ἐπαρορκία, ἡ, δαά ἐαΐϊ, ῥενγγν, Βδ5.Ὲ}.45.2(3.1340; Μ.32.3688); 

αγ ΝαΖ.Ρ.1τ63(}}.47.2724). 
Ἐπαρορμητικῶς, γοηστηρίν, Ῥτος,Ο,[ς.2: 86.(}|.87.188ο.). 
παρουσία, ἡ, Α.. ῥγέξεησα; 1. τι ΡΈὩ. οὐκ ἔχει ἐπιθυμίαν ἡ ἄφθαρτος 

βασιλεία, ἀλλὰ π, πάντων τῶν ἀγαθῶν ΟἸοτη, [".46{0.223.31); αἱ 
εὐώνυμοι δυνάμεις..οὐπὸ τῆς τοῦ φωτὸς π. οὐ μορφοῦνται ἰα ἔχε. 
Τλάοϊ, Ξάζρ.ττϑ. 5; Μ.0.δγ60) ; κυριωτέρᾳ γὰρ π. ἀγγέλων αἑ διαθῆκαι 
ἐνηργήθησαν ἡ ἐπὶ Ἀδάμ, ἡ ἐπὶ Νῶε ἰὰ.δοἰ, πτ(ριισχτᾷ; Μ.0.7218); 
παρουσίᾳ φθορᾶς θνητὸς φανείς [5ς, ἄνθρωπος} ΜΕΙ..ςγ»"Ρ.3.7(0.24.13; 
ΜΜ.τϑ,72Α); πᾶσιν ἀνθρώποις τὴν π. τῶν ἀνωτάτω... ἀγαθῶν... εὐαγ- 
γελίζεται Ἐλι5. ῥ.6.τπιτ(2Ὰ ; Μ.21.244}; οὐ γὰρ ὄφελός τι τῆς τοῦ σώμα- 
τος π.) τῆς καρδίας ...«περὶ τὸν γήινον θησαυρὸν πονουμένης ΒΑ5.ἢδχ.3,1 
(1.22); Μ.20. 530); Οῃγνβ.ἤο»ι.73.3 τ. [ο.(8.4260); 2. οὗ υπίνοσβαὶ 
Ῥύδβθπος οἵ Ἰόροβ, ὑπμϑῆεοϊεα ὃν ἴπο., Εἰι5.4.6.4.13(Ρ.172.18; Μ, 
22.288Α); (ἢγγϑ.άομι. 1.2 ἐπ [0.(8.580}; οὗ Βοπ᾿β ρύξβεμοας τ] 
Ἐδεμευ, Ἐπι5.6..}.3.3(Ρ.156.24; Μ.24.ἸοοτᾺ}); ἰῃ Ογβατίοη, ΑἸ. ὗπο.4.5 
(Μ.25.1048); οἵ Ργδβεποε οὗ Ὁ σιβί 5 ἀειν [ἢ ΡΟΥΘ ΊΟΠΒ Οὗ ἱποασημαῖς 
1π|, οαἰ.Σ.ς.23:45(ρ.168,5); οἵ ΟὨγῖβε 5 Ῥγεβδπος ἰπ βϑαίηϊβ, [Β88, 
ἐνιγϑε,62(ρ.397.23); 3. οἱ Η. ΟΠοβί ; ἃ5 ργεβεηΐ ἈΠίν ύβα ν, Ὠ᾽άγτη, 
({Β45. μη. (1. 3.00; Μ.20.7418,7444}; ἴῃ ἸπΒριχθα ρχορῃοίθ, [Β88. 
ἰσιρτοδιῃ βίδα; Μ.30.1250}; 1δ.254{5730.; Μ.568.). 

Β. αγγίσαϊ, ἀαρῥοαγαησε, βεγδομαὶ υἱοιί, αἀυεπέ; 1. ἴῃ σε, ἡ Κάδμου 
εἰς Θήβας π. ΟἸοτη.Ξ ἐγ. τ, τίρ.66.24; Μ.8.825Α); διάδοχον ἀντ᾽ ἐμοῦ 
καταστῆσαι ἄχρι τῆς ἐμῆς π. ἘΠ οπάντοιΔ.8; ΟὨγγβ5.ἤ071.24.1 τ 70. 
(8.1380) ; ΤΠάτ. }6γ.3:.2(2.422); ἀσχολία τὴν πρὸς ὑμᾶς ἐκώλυσε π. ἰᾶ. 
Κορ 15:22(3.152); σημαίνει... «τὸν τῆς π. καιρόν τᾶ, τύοντό14(3.281:); 
τὴν τοῦ σωτηρίου κηρύγματος π᾿ Οἠγομ. Ραξεμορ.τό4{(Μ.02.4048}; 
ποιεῖται.. «ἑορτὴν ἐπὶ τῇ π. τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 70... }.44(Μ.06.11884}; 
οἵ Δρρθταποα οἵ ἃ ἀδιηοῃ ἴῃ σεβροῆβο ἴο ζηρΊο, Επ5.3,6,3.6(Ρ.138. 
23; Μ.22.2330); οὗ Δρρδᾶσζβησα οὗ ψαζου. ἔτοτη σοῦ τ Δ γῆε88, 
Βρτ ἐγ τηρσ κα ἄδη βάἀνοηΐ οἱ ΟΠ σιδὲ δι [η0., ΟἾΥΥ 5. ἤ010..57.1 τ. 70. 
(8.3320); 2. οἵ ΒΠΊΥΥ ἱπίο σοΙροῦθαὶ ἰἰΐα οὗ Ῥχβθχιβίοπι. 801}}5 



παρουσία 

(Ὀαχφοογαίίαχ), ΗἸρρ.ἤαόν.7.32(0.22ο.6; Μ.16,33398); ἘΡΙΡἢ ἀσεν. 
27.4{Ρ.305.6; Μ,4τ, 2680); 18.2}.5(0.207.12; 2600): 3. οἵ φάνεπε οὗ 
(μηδ; αι. ἴῺ Τῆς. τὴν π. τοῦ σωτῆρος...) τὸ πᾶθος αὐτοῦ καὶ τὴν 
ἀνάστασιν Τρῃ. Ῥῥαά.9.2; πρὸ τῆς τοῦ σωτῆρος π' γε ἀαδν.1.7.τ(. 
7.513}; τὴν ἔκβασιν τῶν προφητευμένων.. «ἥτις ἐστὶν ἡ π. τοῦ κυρίου 
ἐδ.4.26.τ(10528}; ἡ κατ᾽ ἄνθρωπον αὐτοῦ πι 1}.4.38.τ(τ166.}; θεοῦ, 
τοῦ Χριστοῦ π. ΟἸειη. ῥγοέιτίρ. το," ; Μ.8,650); τῆς ἐν σαρκὶ π΄ ἰάΞἷγ. 
4.9(0.226.1ο ; Ν.8.11688) ; ̓Ιουδαίοις μὲν νόμος, ἼΈλλησι δὲ φιλοσοφέα 
μέχρι. τῆς πι., ἐντεῦθεν δὲ ἡ κλῆσις ἦ καθολική 1}.6.1γ(ρ.514.6; Μ.0. 
8020); ἰάοχο 1 άοί,τοίρ.112.2}; Μ.9.665 0); ᾿]Ιουδαίων τὸν. καιρὸν 
γῆς π. μὴ ἐπιγνόντων ΗΠΡΡ.ἦα67.0.3ο(0.263.2); Μ.τ6,34τοο)}; πρὸ 
τῆς π᾿ ΟΥῥΥ ἱρ.4.2.0{0.222.12; Μ.11.3768); τὰ..«κατασκευάζοντα τὴν 
π. αὐτοῦ 14. 70.1.4{δ; }».9.10; Μ.14.320); τὴν π. τοῦ λόγου 1δ.13,47 
(46; Ὀ.273.14; 4810); μὴ διαφέρειν...τοὺς μετὰ τὴν π. ἁγίους Μωσέως 
καὶ τῶν πατριαρχῶν 1.2ο.12(0.342.13; 6008); ἁγνείας..«ξύλον, ἀπὸ 
τῆς π. τοῦ ἀρχιπαρθένον Χριστοῦ βασιλεῦσαν ΜΕ ἐγηβ.το,3 
(Ρ.124.26; Μ.18.196})}; ἐφυλάττετο γὰρ τῇ αὐτοῦ π. ἡ χάρις τοῦ κη- 
ρύγματος τῆς περὶ αὐτοῦ θεολογίας Ἐπι5.5,1}}.1.2ο(Ρ.96.7; Μ.24.8020); 
τῆς ἐνσάρκου π. αὐτοῦ ΑἸῇ, Αγ.τ.8(Μ.26.288Β); τεῖ. Ῥτ,8:22 οὐ τῆς 
οὐσίας αὐτοῦ, ἀλλὰ τῆς ἐνσωμάτου π. αὐτοῦ σημαντικόν ἐστι 1δ.2.66 
(2850); Βα5.5}ῇῖ1γ.3τ(3.260; Μ,32.1244); Οτ Ν υγβ9. Εμη, (2 ρι1τος.16; 
Μ.45.6840); ἐνσάρκου π. τοῦ μονογενοῦς ἘΡΙΡΗ σης. τ(ρ.6.16; ΜΝ.45. 

ε 70); ἐπειδὴ...«ἐν σῷ κόσμῳ ὧν, οὐκ ἐδόκει παρεῖναι, τῷ μήπω 
γνωρίζεσθαι, ὕστερον δὲ ἑξαυτὸν ἐφανέρωσε, ...«τὴν φανέρωσιν...π. 
καλεῖ (ζὮσνβ,λοηι.10.2. ἴῃ 70.(8,580); ἐπὶ τέλει τοῦ παρόντος αἰῶνος ἡ 
μετὰ σαρκὸς τοῦ λόγου γέγονε π. Ογτ μος, τε(5},1720); σῶσας ἡμᾶς 
διὰ τῆς ἐκ παρθένου π᾿ ΤΠαάς, ΒΘ», 66: 2(1.1ο51); ἐπειδὴ οἷόν τις ὄρθρος 
ἔστιν ὁ μετὰ τὴν κυριακὴν π. χρόνος, τὴν μέλλουσαν σημαίνων κατά- 
στασιν οἷόν τινος ἡμέρας π. Ἰᾶ (ἀπ. 6 το (2.133); πολλὰ τῆς π. αὐτοῦ τὰ 
μαρτύρια κἀκ τῶν παρ᾽ ὑμῖν χρησμῶν καὶ τῶν Σιβυλλείων γραμμάτων 
110.1).Ἁγἱοηι, 2Ἴ(Ρ.159.τό; Μι06.12768); ὧἋ5. ἃ σοπιίησ. ᾿ιἀρεπιοηΐ, 
ΟἸὨγυβ οι, 8.1 ἴῃ 7ο.(8. τροο) ; Ὁ. ἴῃ Τῆς. αηά ἱπ ἔα γα αἄνρηΐϊ δύο 
γὰρ αὐτοῦ π. προεκήρυξαν οἷ προφῆται' μέαν μέν, τὴν ἤδη γενομένην, 
ὡς ἀτίμου... «ἀνθρώπον. «τὴν δὲ δευτέραν, ὅταν μετὰ δόξης ἐξ οὐρανῶν... 
παραγενήσεσθαι κεκήρυκται Τιιῖ, ταροΐ.52.53(}1.6,4040); 14.4ὲα].32.2 
(Μ.6, 5.44) οἷί. 5. ἐκκεντέω ; 1Ὁ.40,4{5644}; πολλάκις ἡ γραφὴ ὁμοίως 
περί τε τῆς ἐν σαρκὶ ἐπιδημίας...καὶ περὶ τῆς ἐν τῇ κρίσει διαλέγεται, 
καὶ περὶ τῶν δύο π. ἐπιπεπλεγμένως ἀπαγγέλλει ἐνίοτε {8Β25..15.οδ(τ. 
445; Μ.30.2730); 710.}).8...34(}1.06.1τ7600.--1τΊ74}; ς. ἴα ξαΐαζτο 
δανεηί ἡ δὲ ἀποδημία τοῦ δεσπότου, ὁ χρόνος ὃ περισσεύων εἰς τὴν π΄. 
αὐτοῦ Ἡδττη.δἦνι.5.5.3; πέμψει γὰρ αὐτὸν κρίνοντα' καὶ τίς αὐτοῦ τὴν 
π. ὑποστήσεται; [)10671.}.5; δεῖν γὰρ εἶναι τὸ προφητικὸν χάρισμα ἐν 
πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ μέχρι τῆς τελείας π. ὁ ἀπόστολος ἀξιοῖ ΑΥον.ΔΡ.. 
Ἐπ5.ἤ.ε.ς.1].4(Μ4.20.4738);. τὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ὑπὸ τοῦ σωτῆρος 
προφητευθέντα περὶ τῆς π.ι αὐτοῦ ΟΥ͵( εἰς. 6. 4π(ροττό. 5; Μ.ττ,12688); 
ἐδέοντο ἵνα ἄξιοι γένωνται τῆς τοῦ Χριστοῦ π. Αἰ ΡἈἰ.χ38(ρ.72.6); 
ποῖον τῆς π. αὐτοῦ σημεῖόν ἐστι ;..«σημεῖον δὲ..«ἐδικὸν τοῦ Χριστοῦ 
ἐστιν ὃ σταυρός ΟνΥ. ἢ, εαἰδεῖ..τ15.22; μνήσθητι τῆς ἐνδόξου τοῦ Χριστοῦ 
π. Βα5.ἢση1.7.6(2.580; Μ,31.2960); Οτ.ΝαζΖ.ον.40.45(}}1.536.4240) ; τοῦ 
γὰρ υἱοῦ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ π. ἐκδεχόμεθα, οὐ τοῦ πατρός Τηάντη. 
({Β45.)}μη..4(1.2948Ὲ ; Μ.29.7088); πρὸ τῆς π. οὐ δεῖ κρίνειν ἘρΡΙρΗῇ. 
ἤἠαογ ο,Ξίρ.370.6; Μ.41.10250) ; μέχρι τῆς τοῦ Χριστοῦ π. (ὮγγΞ.5,ε. 
4.1(0.122.1ο0, ν.1. τῆς ἐσχάτης τ΄ Χ, π΄; 1.4128}; Το. Ὁ ι λον, τ. 7 (Μ.06. 
5574); τὸ κατασφραγίσαι τὸν ἀρχιερέα τὸν λαὸν ὑποδεικνύει τὴν 
μέλλουσαν...π, ἐν τῷ ἑξακισχιλιοστῷ {πεντηκοσιοστῷΣ ἔτει μέλλειν 
ἔσεσθαι διὰ τῆς ψηφῖδος τῶν δακτύλων ἐμφαινούσης ἑξακισχιλιοστὸν 
πεντηκοσιοστόν 1845. τινε, 45(0.380.14); ἀϊδί. 45 ἄλλη, Ιτεπ. ἤν. ς. 
1.2(Μ.7.11228);88 δευτέρα, Τυι5ῖ. Ταροὶ.52.3(Μ.6.4040); [4,4 έα].32.2(Μ. 
6.5444} 1δ.40.4(5644Α}; δευτέραν Χριστοῦ π. καὶ θειοτέραν ΟΥ. 70.2.3] 
(3ο; Ρ.96.14; Μ.14.1818); Ετι5,,6.1τ(ρ.4.1τ2; Μ,22.178}; 1δ.6.6(ρ.2ς6. 
24; 4210) οἷξ, 5, δηλωτικός; Ἰᾶ.6.1}..3.14{Ρ.17τι16; Μ.24.το28Α}; ἰοὸ 
ἴδε ρῥἴδοςβ οἡ ᾿εἰρῃτ ἄδιν᾽ ΜΠ φ ἢ τηγϑίθεβ οὗ Τυἀρειηεηΐξ γ}1}] θὲ α15- 
οἰοβεα, ΣὃΒ5.5’εεὶ, βοη1.2.8(1.3420; Μ,30.524}; φοβερὰν καὶ φιλάνθρω- 
πον αὐτοῦ δευτέραν π΄. Ἰϑιάγτα, Τγίμ.τ.χ5(}1.30.3280); Οδουτῃ. Ροε. 
2:20(ρ.55); [0,ἘΠΡῸ.ἐοησερὶ. ΒΜ τϑ(.οδ.1492.}); τεῦ, βαβενατά 
Ῥοβίποι δ Ῥσάνεῦ ἐκδεχομένους τὴν ἀνατολὴν τῆς φωτοφανείας τῆς 
δευτέρας τοῦ Χριστοῦ πι [Βα5.Π γε ὶ.χο(ρ.260.17); ἃ. οὗ δἄνοηϊ οἱ 
Ομ 55 Κίηράοπι, ξοτείοϊ ἃ "ν᾿ Ῥυορῃεῖϑ, 1δ.30(0.387.3}; 4. οἵ Δἄνεπε 
οἵ Ἡ. Ομοβῖ; 8. αἵ Ῥεηξοοοβέ, οησὶ. 4Ρ}.8,33.5; ΟὨτγβ. λονι.7 5.1 
1. 70.(8.4300)}); τὴν π΄ τοῦ παρακλήτου καλεῖ τὰ χαρίσματα τῆς ἀπο- 
καλύψεως τῶν μυστηρίων τοῦ πνεύματος, ὡς εἶναι ἐν τῇ ὑποδοχῇ τοῦ 
πνεύματος, ἣν δὲ ἀπόστολοι ὑπεδέξαντο ἡ τελείωσις τῆς γνώσεως τῆς 
πνευματικῆς ῬΏΪΟΧ.ῤ.27(ρ.177)}; Β. αἴ ΘΙ ΟΠ Τίς Σῃ γββρόσβο ἴὸ δῤί- 
εἰεεῖς ἵνα ἐπιφοιτῆσαν τῇ ἁγίᾳ καὶ ἀγαθῇ καὶ ἐνδόξῳ αὐτοῦ π. ἁγιάσῃ 
καὶ ποιήσῃ τὸν μὲν ἄρτον τοῦτο σῶμα ἅγιον Χριστοῦ 1,11. 7]αε.(ρ.2ο6.0); 
5. οἵ Δἄνοπί οὗ ΔΙ Ομ τίκς, Οδοιπα, ἄροςιττ : 7(0.131), 

ΙΟ044 παρρησία 

παρουσιάζω, 1. δὲ ῥγεδεηί; 2. ἀῤῥγοαεῖ, πρὸς τὰν.. «ἄρχοντα 
ἐπαρουσίασε στο αρ ἀταὶ (τ. 240}..)4.36(Μ.}1,.77.3838), 

παροχεύς, ὁ, ῥῤγουΐάεν; οἱ ἀοα, Εναρτι Ροπι.ον.32(Μ.79.11720); 
{70.1).8. }.χἹ( Δ νο6. το 08); οὗ ΟὨτιϑί, Ἐπ15,Α1}.56»»»,.2τ.2(Μ.86.4240). 

παροχή, ὦ, 1. (εἰ οΥ ρίυτηρ, οαὶ, Αρος.3:2τ(0.236.14); ῥγουϊξίοη οἵ 
ἃ ἐεβναϊὶ, 10,λ14].εὐγον.τ2 τπι,.(Μ.07.4288); δεοίοισαὶ Κονσίλια, ἅπερ 
ἑρμηνεύεται παροχῆς ἡμέρα 18.7 Ρ.τϑι(202Ὰ); 2. εοπιγί δι ίοη, ΓΉτΥΒ. 
ἔοι, 79.: ἦν Μ1|.(1.7504}} τεῖ. φύογφιῖ οὐκ εἶπε π., οὐδὲ χορηγίαν, 
ἀλλὰ διακονίαν 16.,[οη.δ.1 ἐπ 2Ζ((ον.(το. 4020); αἷνης π΄ καὶ πολλὰς 
εὐποιείας ΜΑ͂ΜΟΑ͂ τι220; 38. ὈὴΟΘΠν ἐμάσιονεδη!, Ματο. τορι τίΜ. 

᾿ ὅς,9240) ; 4. ἀἰν!πο ΣῈ εὐχαὶ πρὸ τῆς τροφῆς ἀξίως γινέσθωσαν τῶν 
τοῦ θεοῦ π. ΒΆ5.6}.2.6(3.75. ; Μ.32.2220)}; περὶ τῶν θεϊκῶν ἐνεργειῶν, 
καὶ παροχῶν τοῦ ἁγίου πνεύματος Ὀϊάγντη. Τγίν.2.7 τς (Μ.30.560 4); 
διὰ τῆς ϑείας π. ΟΥ ΜΡ ἀϊαί (ἰχ.ΖΔ0}.)3.2ο(Μ.ὈΖ..77.2718). 

παρόχιον, τό, ετεϊεεταξίίςα! ἀἰεσίγίεὶ, ραγίεη, ΟΥ̓ Μαρ αἱαϊ, (τ. 
ΖΑΟἘ,)}3.38(Μ.}}.γ7.3158). 

παροχλίέξζεω, ἰδυεν τ}, τλεῖ, μόλις τοῦ φρέατος βραχὺ “πουσι γγ. 
φΖίαρλιξη (1.1230). 

πάροχος, ὁ, ῥγου!άεγ, ἴπ σθη,, Επι5.».,2.22(ρ.50.18; Μ,20.τοσο Ὁ); 
{]0.}.8..} τοί 1.96.9448); οὗ σοα ἀρετὴν καὶ τὸν ταύτης π. θεόν Οτ. 
9.42 ἴῃ 7σ(ρ.5τῇ.9}; Ἰθὰβ, ὁ. ἐιτχ. 4(ς128.; Μι2 τ. 8400); δημιουργὸν καὶ 
π. Πορι Οἴδαιτοιθ; οὗ ὈὨγχίβε τὸν ταύτης [5ς. ἀγαλλιάσεως καὶ εὖ- 
φροσύνης]) π. Οντ.ΡΞς.5ο: τοί Μ,69,10078); ὁ τῆς ἀφθαρσίας πι 170... 
Β.7}.Ἰ(0168). 

πάροχος, δεϊοηρίηρ ἴο ἃ ἐμκανίοὶ, Ἑναρτ.ὶ.6.6.4(0.224.35; Μι86. 
2840Ὰ}); 1δ.6.1τ5(0.223.7; 28680). 

παροψ-άομαι, ἰαΐέ ὧδ ἃ ἀαϊμίν ἀϊεί,, τοῖ. 'βιυιοβεῖο᾽ καὶ τῆς "Ελ- 
ληνικῆς ἐφάπτεται φιλοσοφίας, οἷον τρωγάλιόν τι ἐπὶ τῷ δείπνῳ 
““ὥμενος (]6πη,Ξ᾽ν.6,.8(ρ.515.20; Μ.0.306Α). 

παρόψημα, τό, ἀεϊίεαεγ, ἰδὲ, Β45.6}.2.6(3,740; Μ.32.2320), 
παρρησία, ἡ, 1. βιεεάοηε ΟἹ Σρεεεῖ ; Πθῆος 
Α. εἴσϊε βεεάον ὅ... Ἰωσὴφ καὶ ἡ..«Μαριὰμ ἔφυγον εἰς Αἴγυπτον 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς π. ἐν τῷ λαῷ Α΄. Ῥὴϊ Α 2.3(0.225). 
Β. ἱπ Ραάᾶ ξϑῆβε; ἡρμιῤρμάεηοο, ἐαρη πανί; 1. ἴῃ σεη. ἡ π. τὴν 

ἀκοσμίαν εἰς αἰσχρολογίαν αὔξει Ο(Ἰειι, ραεά.2. Ξ(ρ.186,28; Μ.8,4524}); 
τῶν ἀγαπητῶν ἀσπασμοὶ π. ἀνοήτου γέμοντες 1δ.3.ττ(ρ.281,20; 661); 
ἔοικεν ἡ π. καύσονι μεγάλῳ... ἀπαυτομολοῦσιν [50,. οἱ ἄνθρωποι] τοῦ 
δριμέος καπνοῦ τῆς π, Απί,Μοη. πον! τό(Μ.80.14761) σο Αρορκίὴ. 
Ῥαὶν (65. το) οὐ Ποῖ, ἀοεί.4.5(Μ.88, 1665}; οὗἉ υπαδείγαθ}ε ἔγίθπα- 
5810 ἐὰν δέ τις βουληθῇ ἔχειν μετά σου φιλίαν δολεράν, καὶ π, θεῷ μὴ 
ἀρέσκουσαν ἘΡΉΤ,1.3138; 1δ.1.2186; τὸ,,«τῶν χηρῶν γένος.. «διὰ τὴν 
φύσιν ἀμέτρῳ τινὶ κέχρηται π, (Ὦγγβ.5α..3.τα(ρ.8ς 18; 1.396); σοὩ- 
ἰχαϑὲ εἰς τοσοῦτον γὰρ σοφίας ἥκουσιν, ὡς τὴν μὲν π. ἀναισχυντίαν 
καλεῖν, τὴν δὲ ἀναισχυντίαν π., κατ᾽ ἄμφω ἁμαρτάνοντες. τοῦτο γὰρ 
δρῶσιν, ἢ ἕνα τὴν π. ἐπιστομίσωσιν, ἢ ἕνα τὴν ἀναισχυντίαν εἰς μείζονα 
κακίαν παιδοτριβήσωσιν 1514. ῬΕ].ΦΡ}.5.282(Μ.78.1 5018}; οὔτε τὴν π᾿ 
ἀναισχυντίαν κλητέον, οὔτε τὴν ἀναισχυντίαν πι ἀλλὰ τὴν μὲν τοὺς 
πταίοντας κοσμίως ἐλέγχουσαν, π. ἴδ.5.421τ(15768); 2. οὗ Ῥαραηβ δηά 
Βεγεῖῖοβ οὗ τοῦ Ἀρείου ἤτοι Εὐδοξίου αἱρέσεως... «ὥσπερ τινὸς π. 
ἐπειλημμένοι ΟΥ. ΝᾺ 2.6 }.202(Μ.37.3208); ἀπιστίας γὰρ...ἡ ἄκαιρος 
π. Ομ γνβ ἠοῖ. 48.1 τη [9.(8.2840). 

1. οοπβάσηεο, δοϊάπεςς, Πἰδεγίν οὗ ἀῤῥγοαεῖ; 
Α.. ἴῃ τϑ δ ]οηϑηῖρ Ὀεῦννεεη σα απά τη; 1. ἃ8 οοηάϊτίου οὗ 
δ Ὀείοτα ἘΔ]1, ὈὉν ψΜΙΟἢ τ νγὰ5 ἰοβῖ, Μϑίῃ,γες.2.25(ρ.281.5; Μ. 
18,2280); ΑΒ, Κόρη. 2(Ν1.25.88} οἷζ, 5. ἀνεπαέσχυντος ; ὁ πρωτόπλαστος 
«ὐ)υμνὸς μὲν τῆς τῶν νεκρῶν δερμάτων ἐπιβολῆς, ἐν π. δὰ τὸ τοῦ 
ϑεοῦ πρόσωπον βλέπων τ γ85,υἱγριτ)(ρ.202.1ο; Μ.46.2710); 1Δ,ογ. 
οαἰδεῖς, δ(ρ.36.8; Μ.45.208); Ῥτος.Ο Οεη.3:7(Μ.87.1048); 2. ροββεββεὰ 
ὃν ΟΤ᾽ βαϊῃῖβ ὅσην ἔσχε π. ὃ Σὴθ πρὸς τὸν θεόν, ὅσην ὁ Ἄβελ, ὅσην ὁ 
᾿Ενώς κτλ, Μείῇῃ. 5 γ}.7.5(Ρ.76.22; Μ.18.1328}; ἐβρ. οἵ Μοβες ὁ μὲν 
π. ἔχων πρὸς τὸν θεὸν ὡς πιοτὸς καὶ εὖ βιοὺς... ὁποῖος ἦν Μωσῆς Οὐ, 
ῥνίης.3.τ.22(0.239.το; Μ.11.2070) ; ΟὮτυς, 7μά.8.6(τ.6830); ἡ Μωσέως 
καὶ ᾿Πλίον π. τὰ.σαε,6,4{ρ.146.22; τ.4244}; 3, (Βυ]ςτίαη τὴν π., τὴν 
τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ψυχῆς ἐνυπάρχουσαν ΟΥΟ Ν γ88.0γ. ἀοη, (ρ.94.25; Μ, 
44.1180Ὰ}); ἃ. (οα 188 υἱττηδὲβ ϑοῦτοα ὁ ἀγαθὸς ἐργάτης μετὰ παρ- 
ρησίας λαμβάνει τὸν ἄρτον τοῦ ἔργον αὐτοῦ...«τὸ καύχημα ἡμῶν καὶ ἡ 
π. ἔστω ἐν αὐτῷ 536. θεῷ] τ ]θηι.34.τ,5; οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε 
ἐν “Ἰεροσολύμοις τις προσκυνεῖ, ἐλθούσης τῆς ὥρας προσκυνεῖ μετὰ παρ- 
ρησίας υἱὸς γεγενημένος τὸν πατέρα ΟΥ 70.1.53.τδί(ρ.240.24; Μ.14.4248); 
δίνθη ἴπ θαρτίϑγη, ἢδποβ σα θα πασπθηβ 50}}} ψ τοὺς ἔξ, Ὁ γνβ σι. 
2.5 }1. ΦΟογ (το, 4350); Τῃτουρῃ Οοτητηυπίοη ὥστε γενέσθαι τοῖς 
μεταλαμβάνουσιν... «εἰς π;. τὴν πρὸς σέ 1 Οἤνγ5.(0.330,17}; ἐδ.(ρ.338. 
22); ΤὨΤΟῸΡῊ ὈΓΙΘΒΌΥ τηϊηϊβίσν, (μγυβ.5ας.6.13(0.173.12; 1.4368); 
ἰουπάεα ὁπ ἐῃ ὕτοββ, [ηγυβιεγμς, (3.826) ; ὁπ ἀἰνίτιε πιδιουτῖτν 
οἱ ΒΜΥ, ΤΕρΙρ.ἤσν»."(Μ.43. ΒΟ 18}; οἴ, 70. Ὑ δβς. ἄογη: ΒΜ τιτᾷ 
(ρ.402.11); οὈίαϊηδα ἘΠγΟυΡἢ ἔογρίνεμθϑβ οὗ βίπβ, (ῆγγϑ ἀσηι.10.1 



παρρησία 

ἔῃ Η εν. (12.1800); ἀετίνοα ἔτοτῃ νἱγίυββ δῃά σοοα ψοτκβ ἐμμείνωμεν 
οὖν ἐφ᾽ οἷς ἐπιστεύσαμεν δίκαιοι καὶ ὅσιοι, ἕνα μετὰ παρρησίας αἰτῶμεν 
τὸν θεόν 20 ἰδ75.15.3; τὴν ἐπὶ σωφροσύνῃ φαίνοντι π. ἩφΊΠ Σγρη.6.4 
(Ρ.68.4; Μ.18.1τ70) ; οὔτ. 7σ.28,5(4; ».294.23; Μ.τ4.6880) ; το γ58. 
ογ, ἄση:. (ρ.92.24; Μ.44.11778); Τάτ, Ῥεῖ,ν ΤἼάᾶς.(ρ,47.χδ); ἐδι(ρ.04. 
26); πι μοι δίδωσιν ἡ εὐσέβεια Μ.οΤΠάοί, 3(ρ.153.30); ἔτογῃη ῥσανου 
εὐχῶν...«τῶν πολλὴν πρὸς τὸν θεὸν π. κεκτημένων ΟἜγγ5.6}.02(3.641Ὲ) ; 
εἴ τις δίκαιος ἦν καὶ π. πολλὴν ἔχων πρὸς τὸν θεόν 1ἃ.5͵αἱ.2.7(2.31Α}); 
αἰπηθρίνίηρ, 1, ̓ ση!.17.2 ἴῃ 2 ογ.(τοιβόοο); Ὁ. 115. τϑὶ τ οσθΡ ἴο 
οεχίαϊη νἱτίιθδ; 1, ἀγάπη, 4. Τίοηι, Α, δτίρ.τοῦ.τ7); ψ ἢ [Π6 στοντῃ 
οὗ ΨΏΪΟ. π᾿ 15 ἱπετηαῖοὶν φοηπεοίοα ἡ δὲ προσευχὴ εἰς ὠφελείας 
λόγον ἔχει..«θεῷ προσομιλεῖν παρασκευάζουσα. ..καὶ τηρεῖν πρὸς θεόν, 
τὸν εἰς ἀγάπην καὶ τοὺς εὐτελεῖς προσιέμενον.. «ἕως αὐτοῖς π. δίδωσι 
παραμένων ᾧ πόθος" εἰ γὰρ δούλους πρὸς τὴν δεσποτείαν αὐχοῦντας, καὶ 
γὸ τῆς αὐθεντείας ἀξιόπιστον σοβαρῷ τύφῳ φυλάττειν ἐπιτηδεύοντας 
θαρρεῖν δίδωσι προλαβόντα εὐνοίας ἐνέχυρα, πόσῳ ν τοῖς εὖ 
βιοῦσιν αὐξήσει τὴν πρὸς θεὸν π. τὸ κατὰ γνώμην αὐτοῦ, καὶ βούλησιν 

᾽ 3 - ε - 3 3 “-- ; , [4 πολιτεύεσθαι, οὐ τοσοῦτον ἀπαιτοῦντα τὸν ἐκ τοῦ φόβου ἐναγώνιον. 
τρόμον, ὅσον χαίροντα τῇ ἐκ τῆς ἀγάπης ἱλαρᾷ ὄπ. ΤΝῚ. βεγῖσι. 4 .2(Μ. 
19. 828..8}); 1]. σοφία: οὐ [5.. Χριστέ] εἶ ὃ δεδωκὼς ἡ ἡμῖν τὴν σὴν π-. 
τῆς σοφίας Α΄ ΡΠ] τά4(ρ.85.2); σοφία γὰρ ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται, ἐν δὲ 
πλατείαις π΄ ἄγει Οτοκοῤοὶ ἴη Οσηλ.3: α(Μ. 11. 2604); Βυγβ5. μον. 52. 
τη 70.(8. 3040); 11. ἀλήθεια: ὡς μακάρια...τὰ δῶρα τοῦ ϑεοῦ.. «ζωὴ 
ἐν ἀθανασίᾳ, λαμπρότης ἐν δικαιοσύνῃ, ἀλήθεια ἐν π. ΤΟ] 6.35.2; τῆς 
ἀληθείας τὴν π. ἀποτέμνουσαν.. τὰς ψευδεῖς δόξας (Ἰ]ετη.51γ.7.16(0.72. 
34; Μ.0.54τ0); ἐξουσίαν δὲ αὖθις ὃ τῆς ἀληθείας λόγος λαμβάνει, καὶ 
π. οἱ βιασθέντες αὐτόνομον Οτ.ΝΑ2Ζ.0γ.21.26(Ν.2 5. 11120}; δρᾶ ὀρθο- 
δοξία, ΑἸἢ,λ..44γ.18(ρ.227.1τ; Μ.25.7889)} ; α. 1[5 1055 Τῃχοιρῇ βίη ὁ δὲ 
ταύτην μὴ κτησάμενος τὴν π., δηλονότι ἢ ἀπολωλεκὼς ἢ περὲ τούτων 
οὐ κατὰ φιλομάθειαν ἀλλὰ κατὰ φιλονεικίαν ζητῶν ΟΥῥΥῆπδ.3.1.22 
{0.240.1 : Ματτ. 2070); ἡ δὲ ἡμετέρα [5ς. ψυχή] τοσοῦτον ἔχει περικεί- 
μενον αὐτῇ σκότος ἐκ. τῆς πονηρᾶς συνειδήσεως, ὡς.-«μηδέποτε 
δύνασθαι μετὰ παρρησίας εἷς τὸν αὐτῆς ἀτενίσαι δεσπότην Ομγυβ, σας. 
δ. 4(Ρ. 148.20; 1.424); τεῦ, ᾿δν}} ἔστιν δὲ τὸ. κατοικητήριον αὐτοῦ ὃ 
τάρταρος, καὶ ἐν τῷ σκότει βαδίζει, ἐπειδὴ οὐκ ἔχει π. ἐν οὐδενί ΑΗ, 
ττοίρ.43.7}; διάβολος, οὐκ ἔχων μὲν αὐτὸς π. ΑἸΠ.6}.Αφρ.1τ8τΜ. 
25.5400); ΤΠπΟυΡὮ 5ΙΏΠΕΥΒ ῬΌββ685 ἰξ 18 δυμήθῖθ, (μγγβιηοῦ ἀπο .8 
(3.3614); ἄ. 45 ἃ 5ρΡ6 014] συ! εν οὗ σοσέβλη ΡΘΥΒΟΠΒ ; οὗ (τέ ἴῃ. δ15 
Βυπηθη  Υ, Ουτ, 7σ.ττ. (4.062); οἵ τιδτίγυβ, νῃο, πανὴπρ' π. Ὀεΐογα 
ΒΕΓ Ῥετβθουΐοιβ, ἀἰίαίῃ ἴο π, Ὀεΐοτε οά, 80 ἐμαῖ ἐμεῖσ ἰῃΐοτ- 
ΤΟβϑοη Ῥαοοπιεβ δἰποβοίοιιβ ((π ἔννο ξοστοδ οὗ π᾿. Ὀεϊῃρ ΘΟ Αγ": 
8.6) ἀξιῶμεν γενέσθαι προστάτιδας ἡμῶν" πολλὴν γὰρ ἔχουσι π. οὐχὶ 
ζῶσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τελευτήσασαι' καὶ πολλῷ μᾶλλον τελευτή- 
σασαι (Ἤγγ5.Ῥαη. ΒΕΡΉ.7(2.64 50); πρεσβευτὰς αὐτοὺς τῶν εὐχῶν καὶ 
αἰτημάτων, διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς π., ποιοῦμεν Α5πτιΑτα βοντ. τοί. 
40.3170}); μὴ κλαίετε, ἀδελφοὶ ..ἔσομαι γὰρ ἐν π. ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ΜΟΤβάοσι, τ 2τίρ.8ο. 31); ; ὅ ἅγιος μάρτυς Θεόδοτος.. "ἔκπληξιν παρέχων 
ἐπὶ τῇ π. πολλῶν γὰρ παραινούντων αὑτῷ φυγεῖν τὸν καιρὸν καὶ μὴ τῇ 
π΄ κεχρημένον... «εἶπεν... ΜΙ, Τλάοι, φ(ρ.τ3τ.2 τ ; ἐδ.(ρ.1.32.13}; Ῥτοοϊ, 
ΟΡ ὁ. τ7.3(Μ.65.8120); οἵ. .4.4πώόν. δῴρ. 51. 9); Μ.Ἄγἱαάη.(Ρ.124. 
17}1 οὗ ΟἴΕῚΙ βαὶπίβ 8πᾷ ΒΟΙΥῪ ῬΘΟΡΙΪΘ ὁ ὁ δὲ ἅγιος οὐ κέκρυπται, ἀλλ᾽ 
ἔχει καρδίαν μετὰ παρρησίας τῆς κατὰ τὴν ἁγίαν πολιτείαν πρὸς τὸν 
θεόν τοι. τ6.4 15 76γ.(Ρ.1τ26.18; Μ.13.4448); οἵ ΒΜΨΥ͂ πάναγνε, π' 
γὰρ ἔχεις ὡς δέσποινα, δυσωπεῖν τὸν υἱόν σον ἑκάστοτε Ἐπεδοῖ, (0.450); 
1. (ρ.444); οὗ 5. Μεϊδέαβ, Ομτγς, αν. Με ἰοὶ,3(2.5234}; οὗ δὴ Ἀβοςῦς 
ἡ πρὸς τὸν θεὸν αὐτῷ π΄ καθ᾽ ἑκάστην ηὔξετο τὴν ἡμέραν ΤΏαΤ. ἢ γεϊ.1 
(3.1100); π΄. οὗ βαϊμίβ 'π πδανβη ποσὰ οἰβοβοίουβ ἔπη 116 5111 οἡ 
φασί, ἐδ. τ8(1221) ; ταῦτα τὴν ψυχὴν ποιεῖ τῆς βασιλίδος [1.6. ἀξοοαᾶθ6 6] 
«οὐτῆς εὐδαίμονος. .«ἔχειν ὑπὲρ σοῦ 50. ΓΒΕ ΠΠ]8}} πρὸς θεὸν π. ῬΑ], 
51, δΌΡ ἢ. στ(}1.86.2122.Ὰ}; οὗ ἔγεδεάοσῃ οὗ αρρσόδοὴ Ὀείτγεεπ (γε 
ἘΔ ΡοΚεἶθ5 οὗτοι γὰρ μόνοι τῷ κυρίῳ πάντοτε συσχολάζοντες..- 
ἔχοντες...π., οὐ κατὰ τὴν τῆς ἀνθρωπίνης φιλίας πρόσληψιν, ἀλλὰ 
κατὰ θεϊκὴν ἀληθείας ἐπίκρισιν Οτ Ν γ858..διορῥ..2(Μ.46.7224}; 6. ἃ5 ὦ 
ΒρθοἷΔ] αυαϊεν οἵ ( γιβείδη ῥτανσεσ, 68ρ. ἰὼ Ῥοββθβϑίοπ οὗ τίσῃξ τὸ 
58} Οὐχ Εδίμοι, ἴά.ογ. ἀοηι.2(ρ.30.13; Μ.44.11370}; εἰπεῖν, πάτερ 
οὐὐἰσης τῆς π᾿ ἰδ.(0.32.22; ΧἹΔΟΟῚ ; ἐδι(ρ.42.1τὸ; 11450); τὴν τοῦ αἰνεῖν 
τὸν θεὸν πι ληψόμεθα ἰᾷ. 55.1.8} Χ(Μ. 41. 4060); πρὸ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων παρρησίαν δεῖ τὸν εὐχόμενον ἔχειν Γχνβ.εχῤοΐη ᾿ς.4:2(5.60); 
καταξίωσον ἡμᾶς, δέσποτα φιλάνθρωπε, μετὰ παρρησίας, ἀκατακρίτως, 
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ... λέγειν: πάτερ ἡμῶν κτλ, [.11..ας.(0.224.13}} δρᾶ 
ἴο ἀϑϑιδὶ δὲ θα μαυίϑες βϑοσῖῆςς, ἐδι(ρ.100.21); ἴ. βύσσον σίνεη 
ΟΥΪν το 501}}18 ἴπ δίφρου βίαρεβ οὗ βρίγιΐαδὶ ᾿ς, ἴπ σοπτοπι ἰβίϊοπ ; 
1. [5 σοη 1005 ἡ γνῶσις οἷον ὅ λογικὸς θάνατος, ἀπὸ τῶν παθῶν 
ἀπάγων καὶ χωρίζων τὴν ψυχὴν καὶ προάγων εἰς τὴν τῆς εὐποιΐας ζωήν, 
ἵνα τότε εἴπῃ μετὰ παρρησίας πρὸς τὸν θεόν" ὡς θέλεις ζῶ (]επὶ.5}»,7. 
12ίρ,πι.21; Μ.0.πΟΟΑ) ; 5 ουπρδ τίς γάρ ἐστιν ἄξιος διὰ τὸν κύριον 

Το 45 παρρησιάζομας 
πεινᾶσαι καὶ γυμνητεῦσαι καὶ ἐν τούτοις χαίρειν; μακάριος ὦ τοιοῦτος», 
ὄντως μακάριος ὅτι π. μεγάλην ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ κέκτηται Μᾳς. 
Αεβ. λιοΉ,.53.5(0.31); μετὰ πολλῆς π΄ αἰτεῖν αὐτὸν δυνησόμεθα, .. «ἀπὸ 
τῶν ἰδίων θελημάτων ἀναχωροῦντες {δ.53.18(0.37); κοσμικῶν ἀπηλ- 
λαγμένοι πολυπλόκων φροντίδων, ἐθρήσκευον ἀπερισπάστῳ προσεδρίᾳ 
τὸ θεῖον τῇ πρὸς αὐτὸ π, πρὸς τὸ ἐπιτάττειν αἰδέσιμοι πάσῃ τῇ κτίσει 
γενόμενοι Ν} Μαρη.ο(Μ.70.0068); ἡ π. νῦν οὐχὶ ὑπεράνω τῶν παθῶν 
μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ὑπεράνω τῆς καθαρότητος" καὶ οὕτως γίνεται ἡ 
τάξις τῆς παραδόσεως καθὼς λέγω" ἡ ὑπομονὴ ἡ μετὰ βίας ἀντιπαλαίει 
τοῖς πάθεσιν ὑπὲρ τῆς καθαρότητος" ἐὰν οὖν νικήσῃ τὰ πάθη προσκτᾶται 
ἡ ψυχὴ τὴν καθαρότητα" ἡ καθαρότης δὲ ἡ ἀληθὴς ποιεῖ τὸν νοῦν κτᾶσθαι 
π᾿ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς ῬὨΪοχ.ρ.(ρ.τ68); οὔ 1δ,τό(ρ.167}; 11. 118 
ῬΙδοθ ἴῃ βρι τυ] 6 ἡ νύμφη [1.6.. 501}... ἐπικαυχᾶται τῇ τῆς π᾿ 

᾿ προσθήκῃ ΟΥτ Νγβ8. ἔπι. 12 ἵη Οαπὶ. (Μ.41.τ037Ὰ};} οοππεοιῖςᾷ ψπ 
σοφία αηὰ θαυματουργία, ὙΤμαε ἡ, εἰ. 3(3.1τ40); τὴν ἁπλὴν θεωρίαν 
δέχεται ὃ νοῦς, ἢ ἣν οὐδέν τι μυρί ζει τὸν φάρυγγα τῆς ψυχῆς καὶ κτήσασθαι 
αὐτὴν ποιεῖ π. ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς ὥοπερ αὕτη ῬΒΐοχ.ερ.23 
(Ρ.174); 11... 118 σοπβυτηπιβίίομ ἱπ πδάνϑῃ πέστευσον εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν, 
.««εἰσάξει δέ σε εἰς τὴν αἰωνίαν ζωήν, παρέχων σοὶ τὴν π. τὴν μὴ 

παρέρα δ λξης Το». ἃ τοϑίρ.216.0); ΟΠ γυβ, ίαὶ,3,γ(2.480) ; 1ἃ. ἀονη. 
8.2 τη 70.(8.52λ}; 1δ.24.3(1420); ἀγγελικὴ π, Επελοὶ.(Ρ.466). 

Β, δοίάηθδς, ᾿ϑεγὲν οὗ εῤεσοῖ, ἴγι το] οηβῃΐρ οὗ τὰδη Ψ ΙΗ ὁ 
ΘΆΟΙΟΥ τοιαύτην ἀναλαβεῖν καθαροῦ συνειδότος παρρησίαν πρὸς πάντας 
ἀνθρώπους ΟΥ..70.2ο.2τ(25; Ρ.368.25; Μ.14.6454); ΜΑΙ ας.» ῬονΡὴ. 
68; οἵ 7ο. Βερί. τύραννον εἶδεν ἄνθρωπον γάμων ἀνατρέποντα νόμους, 
καὶ μετὰ παρρησίας ἐν μέσῳ τῆς ἀγορᾶς φησιν... ΟἾγγβ. Ξἐσί.1.12(2. 
104}; [π Ταρσε με ηα!ηρ Οἴποῖβ χρὴ τῇ μὴν π. μιγνύναι τὴν προσήνειαν 
1514.}ὲ].6}}.3.307(Μ.78.το360) ; ὁχδρ, 2 ογ.3:12 πολλῇ π. χρώμεθα. 
πρὸς τίνα, εἰπέ μοι; πρὸς τὸν θεόν, ἢ πρὸς τοὺς μαθητάς ; πρὸς ὑμᾶς 
τοὺς μαθητευομένους, φησί (μτνβ.ἄονι.7.2 τη 2 ογι(το, 4824); οὗἉ 
5, Ῥ8Ὰ] σὺ δέδεσαι, καὶ ἄλλους παρακαλεῖς ;. "μείζονά μοι π. δίδωσι τὰ 
δεσμά Ἰή λοηι.10.3 ἐμ (οἱ (ττ.300Ὲ). 

ΠΙ. εοηβάφησε, ἱγτρδὶ; 
. Αι, οὗ {πιδῖ ἴῃ Ομτοὶ νῦν καιρὸς ἀναψύξεως καὶ π. τῆς πρὸς σὲ 
Χριοτέ “4.70. «22(ρ. τ63.})} ἐξέβαλον αὐτὸν οἱ "Ἰουδαῖοι ἔξω ἀπ᾽ αὐτῶν 
διὰ τὴν ἐπὶ τῷ σωτῆρι π. Οὐ, [5.71 τῷ 7.. (0.529.9). ᾿ 

Β. ἴῃ ῬΓΆΥΟΙ οὐκ ἐσομένης ἐν πι τῆς ἐντεύξεως, εἰ μὴ ἐπὶ προ- 
ληφθείσῃ εὐχῇ τινι καὶ δωροφορίᾳ ᾧ πρόσοδος γένοιτο ΟΣ υ988.0». ἄοης. 

2(Ρ.30.33; Μ.44.ττ40Ὰ). 
ΓΝ. -- ἐξουσία, αἰοἰδογίίν, εἐβρ. οὗ βΒρθεοῦ ἀξιόπιστος ὁ θεῖος 

παιδαγωγὸς τρισὶ τοῖς καλλίστοις κεκοσμημένος, ἐπιστήμῃ, εὐνοίᾳ, π΄ 
τπο δὲ ὅτι θεὸς καὶ δημιουργός ΟἸεπι.ῥαεά.τ ατίρ.χ48.41.; Μ.8.36 50); 
εἷς δέ ἐστιν ἀγαθός, οὗ π. ἡ διὰ τοῦ υἱοῦ φανέρωσις ΨψΑ]1.Οἡ.4Ρ.(Ἰογὰ, 
517,2. 20(Ρ. 175.1; Μ.8.10578}); 85 αυδ!ον, οἔὗ' ξποϑεῖο᾽ ἐμπειρίᾳ πολλῇ 
χρησάμενος τῇ κατὰ τὴν μάθησίν τε καὶ τὸν βίον, π.' ἔχει, οὐ τὴν ἁπλῶς 
οὕτως ἀθυρόγλωσσον δύναμιν, δύναμιν δὲ ἁπλῷ λόγῳ χρωμένην (ἸΙξἴη. 
517.7.7(0.33.20; Μ.0.4640); Θεόδωρος... «παρρησίας ἐν τῷ παλατίῳ 
τυγχάνων ΝΊΤΕΡΕΗ τι, ϑγη:.23:(Μ.86.32018); οὗ τῆς πδίυγα] οσχάδσ 
νἱοϊαϊεα Ὁγ ῬΒΑτδΟΙ᾿β 1 ΑΠΠΊοΙἀ6 τόκος ἐδοκιμάζετο, καὶ φύσεως 
π. σεσύλητο Β45.86].0γ.9.1(Μ.8ς.120Ὰ}. 

Υ. ρἤγαβεβ μετὰ παρρησίας, παρρησίᾳ, ορεμῖν, ΟΥ.70.28,γ3(χ8; 
Ρ.418,28; Μ.14.7206); Οἢγνβι οι. το. ὃ ἐπ 0.(8.580) ; εἰσαγίν, ῥίαϊμῖν, 
ΤΠίορη.ττα; αὐ ΡΠ (0.4.1); μετὰ π.ι ἀκούειν ([πουρῇ τῆς π. 15 
τον οἵ τὴ6 βρφαΐζοσ, ποῖ οὗ τὴ6 ἤδδσοτ): μετὰ π, ἄκουε, Χριστιανός 
εἰμι Μ΄. Ροΐγειτοι; Μυρη.Κόμτο; ΤᾺατΡε, 48 1τ6(1.0τΊ). 

παρρησιάξ-ομαι, Α, τρεακ ἤγεεῖν, ορεμῖν, οἱ σποβεὶς Δάδτῃ 
μείζονα ἐφθέγξατο τῆς πλάσεως διὰ τὸν ἀοράτως ἐν αὐτῷ σπέρμα 
δεδωκότα τῆς ἄνωθεν οὐσίας καὶ «-ὄμενον ΝᾺ]. Ο..4Ρ.(]οΠΊ.εἐγ.2.8 
(Ρ.:32.το; Μ.8.0728)}; οὗ ἃ βρί τὰς] σας μελέτησον ἀκούειν κἄν ἑνὸς 
“πομένου καὶ στύφοντος ἅμα καὶ θεραπεύοντος (Ἰδτλ. 4.4.5, 4τ(ρ.187.11; 
Μιρ δ4πο0); ἴτοη., οὗ ρβᾶρϑῃ βῃΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ εἰ γοῦν τὶς ἀφέλοι τὸν φόβον 
καὶ τὴν τιμήν, οὐκ οἶδ᾽ εἰ ἔτι ὑποστήσονται τὰς θλιῴεις οὗ γεννάδαι 
τῶν “-ομένων φιλοσόφων 1(.5ἰγ.7.12(0.53.5; ΝΙ.0.5018); ὅ ἀπόστολος... 
νεται πρὸς ᾿Ιουδαίους γράφων ΑΤΉ. 4γ.χ πο (}|.26.1284}; Γἢγχγβ. ἄση. 
52.2 ἴηι [0.(8.3068); Ἐπ 81. 14 ο.4ΞΡσόσιι (Ν1.85. 6200) ; ἰη τευ 
καὶ Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας καὶ ᾿Ιωάννης..«οὔτε συμβουλεύσαντες, οὔτε παρ- 

. ρΡηῃσιασάμενοι ὥνησαν ἐκείνους 1514.}6].6}}.3.301(ΜΜ.78.1ο360); Ρ6455. 
τὸ πρὸς αὐτὸν [35, (Ὦγ15}} μῖσος ἐποίει ὁ ἔλεγχος ὁ πεπαρρησιασμένος, 
οὐχ ἡ τοῦ σαββάτου λύσις (Πτγϑβ,.λονι.48.2 ἴηι [0.(8.28 Ὁ) ; εν ομὶ, 
μετὰ τὴν τελευτὴν διὰ τοῦ αἵματος “"εται 55. ΑΒΡ61}] Σα.ῥεμί.2.3(2. 

13Ε). 
τ᾽ αϑϑογὶ δοίαϊν, ἐοη άεηϊγν Σαμουὴλ ἐν ἄδου ὅ τοιαῦτα παρρησιασά- 

μενος, εἰ ἐπιθύμημά τινος ἔλαβεν; Οτιδηραςὶ, (Ρ.285.16; Μ.12.τοτόο) ; 
πῶς ἂν ἐπιστεύθησαν λέγοντες γεγονέναι πρῶτον θάνατον, εἶτα τὴν 
ἀνάστασιν, εἰ μὴ παρ᾽ οἷς ἐπαρρησιάζοντο, εἶχον τούτους μάρτυρας τοῦ 
θανάτου ΑἸ. :η,.2,22.3(Μ.25.1360}; ΟΥ ΝΑ Ζ.07,21.34(Μ.35.11248); ρᾳ55. 



παρρησιαστικός 

Ἄνεται ἡ τριάς 1δ.2τ.3τ(1120Ὰ}; οὐδὲ διὰ τὴν δούλου μετουσίαν [ορΡ. 

υἱοθεσία) πατέρα τὸν θεὸν “-εται͵ Ἡτάγτη ({Β85.) Εν, Β(1.3008 ; Μ.20. 

418). 
᾿ εὐ πα οὐ ἀεὶ δοϊάϊν, ερηβάσμιν ; 1. οὗ τααῃ᾿β δ(εἰτὰαθ τοναγάβ 
Οοάᾶ ““εται θεράπων Ἶβ., ΜΟ0565] πρὸς κύριον αἰτεῖται ἄφεσιν τῷ πλήθει 

τοῖον. 53.5; Ῥα85., οἵ ρυασεῖβ πεπαρρησιασμένων εὐχῶν ὑμῶν Οὗγνβ. 

6ῤ.7ο(3.631Ὲ); οἱ 5. Θἴερμεη τῇ τῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος δυναστείᾳ 

{845.36].0γ.4τ(Μ.8ς.4738); οὗὨἉ ἄϊδεῖρ]65. τονασυα5. ὉΠ τὶβὲ φαίνονται... 
κυόμενοι" οἷον, ὅταν ὁ ̓ ἴωάννης ἐπιπίπτῃ αὐτοῦ τῷ στήθει (ὮτνβΒ.ἤθην. 

43.3 ἴῃ 70.(8.1038); ἐδ.(τ944}; οἵ ΝΙοοάθηλιβ οὐδὲ αυεσθαι ἠνείχετο 

ὡς ἐχρῆν 10.48.5(π630); ἴῃ ἱτυϊτατίοι, οὗἩ ἀπρεῖ!ο παρρησία, 10. Πἰπι, 
σεαἰ. 4(Μ.88,7040); 2. δὲ δοϊά, σομγαρέοια; τπαΐϑ ἃ δοϊά ΦΟΉ [65510Ή οὗ 
[3ο. ἄρχοντες] τοῖς οἰκείοις... ἐπὶ τῷ θείῳ “οσομένοις λόγῳ τε καὶ βίῳ 
συνεχώρουν Ἐπι5.};.4.8,1,3(}},20.7400) ; οὗ ταατίγτηβ, ἘΡαρα ἐδ.5.1.18 

(416 Α}; ὑπὲρ εὐσεβείας ἀποθνήσκειν καὶ "“εσθαι ἐν αὐτῇ πρὸς ἐσφαλ- 

μένους ΟτΙΟεἰς5.2.,ο(ρ.τό4.τ6; Μ.11.8618); οὗ ἈΡΟΒΕ[65, ἐῤ.2.45(ρ.167. 
25; 8688); οὗ ἃ υἱγρίπ, Ὑ Πάτα, ρ}ι2.ο4(Ν.99.13458); 3. δὲ οὐεν- 
εοηβάφηϊ, ῥγεσιμε, οι ΟἾδρι.4.τΏ; ἐπαρρησιάσατο ἡ τῶν ἀσεβῶν 
“Ελλήνων ἀπόνοια Μ.1 μάοί,3(0.131.5); οὐ δεῖ παρρησίαν διδόναι παιδίῳ 
γνέσθαι μετ᾽ ἀδελφῶν ἘΡΠτ.τ.3180 ; πρέπει δὲ τῷ ἐργάτῃ μὴ ““εσθαι, 
κἂν μόνος ἢ ἐν τῷ κελλίῳ ἀῤορλί αὶ (Μιδπ,τοοα); κτᾶται ἄν- 
θρωπος τὸν φόβον τοῦ θεοῦ...ἐκ τοῦ μὴ ““εσθαι Ἰλοχ. ἀοεὶ.4.5(Μ.88, 
τ664}). ᾿ 

Τ). λαυε εοηξάφηεε, ἱγμδὶ (12) --όμεθα ἐν αὐτῷ [30. Οῃγ15] ΟΥ,( εἷς, 
2.44({Ρ.166.20: Μ.ττ.8658); ὡς συνήθης “-ομένη ἐφιλοφρονεῖτο Ποη. 
ΟἸον. 4.1. 

παρρησιαστικός, εη]ογίη ᾿ἰδεγὶν οὐ τρέξε, ἐρεακίηρ ἔγεεῖν οὐ 
δοϊάϊν; 5αρεῖ]., ἀραίῃ.ν, ον. Π1.πο; Οὐ Μαρ τα] (ιτ.ΖΘΟὨ.)1.2(Ν, 
ΡΙ..71.1588). 

παρρησιαστικῶς, ἡμέθηηαίεῖν σφόδρα μοι π. ἐπλησίαζε αὐ Μαρ ἀϊαὶ. 
(α.24.}.}.28(Μ.Ρ1..77.315Ὰ}. 

παρρησιέστερον, τογ6 ομςροκεηΐν, ἡηογε ἤγεεῖν, βου .6.2.26.0 
(Δ1.65.2694) ; εαἱ.“4..2:13(0.29.17}. 

Ἐπαρρησιοποαιός, "ὶ ρίυθη ἰο ὠρπάμε ξαρηἸαγτίν μηδεὶς π. ἴα. ἔστω" 
ὃ γὰρ τοιοῦτος φθορεργάτης ἘΠαγ. ει, Ρ}.2.τοό(Μ.00.14808). 

παρυβρίξω, «ἰοῖν ἀϊδγεερεεὶ ἰο, Βδ5. γε. [ι5.3(2.3308Β.; Μ.31.0140). 
παρυπόστασις, ἡ, 1. ἀερεηπάρηϊ ἐχΊφίοησε, ἴὰ Ἔχρδηδέϊοη οἵ ἐν]] 

οὔτε ὑπόστασιν ἔχει τὸ κακόν, ἀλλὰ π., τοῦ ἀγαθοῦ ἕνεκα καὶ οὐχ 
ἑαυτοῦ γινόμενον Ὠϊοη.ἀτ.(...4.31τ(}.3.7320)99]}0.1}. 2 α».τ δ4(ΝΜ.94. 
τρδοο); Μαχιφ Τα, τ(}1.00.4840); 2. εο-εχίϑίοη γϑαϊτν ΟΥ ΟΡ ν 
οὐδὲν γάρ ἐστι τὸ συμβεβηκὸς καὶ μὴ καθ᾽ ἑαυτὸ θεωρούμενον χωρὶς ᾿ 
τῆς ἐν ὑποκειμένῳ παρυποστάσεως ΤΌΤ Νγ585.}|67.3.5. ἴῃ [6.(Ρ.140. 

18). 
Ἐπαρυφάπτω, γε Ἴμάϊ6, Τιδοητ. ΗΝ δεί τιτοί Μ.86.14734). 
παρυφή, ἡ, 1. τοεῤ, τΐξειο, ἢσ. π΄ κακῶν εἰργάσασθε ἔ[α]π.1ΠῚρ.8}0. 

Ουγ. Πιιη.7(63.2588); 2. ἐοηεσαϊεα ἐαὀτγίε, ἢρ. ὅταν...ἄλλα μὲν πράτ- 
χομεν ἐν π., ἄλλα δὲ ἐπιμορφαζόμεθα πεπλασμένῳ σχήματι σεμνο- 
ποιοῦντες τὴν λανθάνουσαν αἰσχύνην ΝῚ.5εγ.0(Μ.79.1277}}. 

παρυφιζάν-ω, 16 ἴῃ αγιδιιοῖ 7ογν, ἄσσον πολλάκις δὲ καὶ τὰς 
σπουδαίας [30. ψυχάς] “"εἰ διὰ τούτων ὁ ἐχθρός ΤΑΤἸΉ νδγηεὶ,85(Μ.28, 
1540Δ). 

παρυφίστ-ημι, 1. ὀγέηρ ἡπῖο εχίδίθηεο ὃν ἐ6 οἱ άο οὐ οτ ἦμπιὶ ἀμ ἰδεξῖς 
ἰο τῇ γὰρ ἀληθείᾳ “"σιν ἀεὶ τὴν ἀπάτην ὁ διάβολος Γῃτγπ.μοηι.23.6 τῷ 
ΜΕ(7. 2938); ἰά,μον.29.3 ἠῃ: τον. (το, 2644); Ἰα ἀονν δὶ: ἴῃ 2 ΤΊρη, 
(ατιγοῦο); Μαχιορηςε, Μ.91.248}; 18.(2οο4})}; 2. Ρ885., δεδοῖςὶ ἐο- 
ογάϊμαϊεῖν τοῖ!!;, ατΝ γ85. μην ο(2 Ρ.223.14; Μ.45.8244). 

[Ἐ]παρφασίη, ἡ, ἐσρεξονὶ, εοηδοϊαίίοη, ΤΑΡΟ]]νιοῖ. ᾿ς.85: Ἱ(Μ.33. 
1440}). 

παρῳδ-έω, 1. εὐΐα τοί αἰϊεγαϊίοῃ εἴπωμεν τὸ τοῦ προφήτου μικρὸν 
«νήσαντες Οτο 85. ἔπε τί Ρ.270.24; Μ.4ς.8800) ; 2. ἐκῥτεςς ἤξιγα- 
ἐϊνεῖν, εαἱ.,..22:44(0.τ50.34). 

Ἐπαρῴδημα, τό, ἰαιιρρῥτηρ- ἰοεῖκ, ΟἸγτΩρ. ἐν. οὐ 30: 9(}}.93.3120). 
παρωνυμία, ἡ, !. αἰϊεγηαίίυς ἐαρῤγοσδίοῃ, ΟΥ Ν 85. ιριια(ι Ρ.227. 

28: Μ.45.0248); 2. ἀεγίυαίυε ἡ ἁμαρτωλὸς φωνή, π. οὖσα ἀπὸ τῆς 
ἁμαρτίας Τντη. Βς.9: τ8(Δ{.30.11974}; 3. οἰπογ παρ!6 τῆς τοῦ Χριστοῦ 
π᾿ [36. ᾿Ιησοῦς] Ἐπ5.4,6.7.3(ρ.345.31; Μ.22.5648) 4. εἰγηιοϊορίοαὶ γε- 
Ἰαϊομομίρ, Οὐνερ.τ 6(Μ. 1.614}; 5. τμεῖ., ναγταϊοη 1τι χρυ: ΟΝ τῆς 
τεχνικῆς τῶν ὀνομάτων εἴτε παραγωγῆς εἴτε π, το Ν Υ55. Ετρι,4(2 Ὀ.52. 
το; Μ.45.6210). 

παρώνυμος, ξογηιεα ὃν ἃ δἰτρμὶ ἐπαηρε; πεαῖ, 8 βυ5ῖ., -- παρωνύ- 
μίον, πᾶν Κογηιοά ἤγονι αποίλον ὃν α οἰτρἢ εἴσηρο, ἀογιυαίῖυε, Ποεὶ. 
Ῥαίν.13(0.264.24); οἵ. ἀπὸ τοῦ Ἔβερ τὸ π. εἴληφε Ἐπι5.}.6.ττ.6{Μ.21. 
864 ; παρωνύμιον 5208). 

Ἐπαρώτης, ὃ Οη-6αγ64, κὶ τοῖ εἰ ἀε-ομγὶς Ἡμμώνιον τὸν π. ῬᾺ]] ἢ. 
1αμδ.46(0.134.18 ; παρώτιον Μ.34.12258), 

Ἐπασιπόϑητος, ἀεεϊγεώ ὃν αἰΐ, 170.) Πον;.5(Μ.96.6530). 

το46 πάσχα 

πασιφαής, υἱείδὶ᾽ ἰο αἰϊ, Νοπη.}αγ. [0.12:2(Μ.42.8400). 
πάσμα, τό, γενεάν, αςο.Ἐ15.λδχ τ οιϑ(Μ.02.15524). 
πασσαλίσκος, ὁ, ἐμεΐῖφτον ἰοοϊῇ τοὺς...π. καλουμένους καὶ κυνόδοντας, 

τάς τε μύλας ἘΡΙΡΒ.ἐῤ. ἀγα. 8ρ.Παεν.18.12(ρ.463.4; Μ.42.1174). 
ἘΠασσαλορυγχῖται, οἱ, ἴῃ ἐΧρΙαπαίίοπ οἱ πᾶϊῃβ οἱ β8εοῖ οἵ 

Τασκοδρουγῖται, ὙΠῸ ὈΥΑγΘΩ ΜΠ ΠΟΥ ἤρου τὸ ποβὲ τασκὸς παρ᾽ 

αὐτοῖς [Ξς. Γαλάταις] πάσσαλος καλεῖται, δροῦγγος δὲ μυκτὴρ εἴτ᾽ οὖν 

ῥύγχος..., καὶ ἀπὸ τοῦ τιθέναι ἑαυτῶν τὸν δάκτυλον τὸν λεγόμενον 

λιχανὸν ἐπὶ τὸν μυκτῆρα ἐν τῷ εὔχεσθαι, δῆθεν κατηφείας χάριν καὶ 

ἐθελοδικαιοσύνης, ἐκλήθησαν ὑπό τινων Τασκοδρουγῖται τουτέστιν π΄. 

ἘΕΡΙΡ.δαεν,48.14(0.230.16; Μ.41.8)78); λέγονται Γαλατιστὶ Τασκο- 

δρουγοί, ὅπερ ἑρμηνεύεται π, Τπη ΟΡ ῥαεν.(Μ.86.16.}). 
παστάς, ἡ, 1. ῥογέϊεο (αἰ βαρρεβίοη οὗ τηαρηϊβορηΐ ὈυΠαηρ 

δηα ΡΪάςς οὗ ἀε] ρἢ19) δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον, τὸν πάσης βασιλικῆς π. 

λαμπρότερον Οτ. Αὐτορμείιηρ τοί Ν1.88.18618); ἢρ. τὴν ἀρχαίαν τοῦ 

ἀνθρώπου π., τὸν παράδεισον λέγω εαἱ.1,..23:43(0.170.28); 2. ρίας ΓΟΥ 

εὐδἀάίηρ ξεσιἰυϊΐος οὐ ὑνίάαϊ ἐἰαπιδεν ; ἃ. ἀν βεπ. βαλλέτωσαν λόγοις 

μετὰ τῶν ἀνθῶν τὰς π. ΟΥ.Ν42..}.231(Ν}.37.3730); τῆς ἐν π. χαρᾶς αι. 

Νγγββ. μον» τῷ Οαμι.(Μ.44.7654}); νύμφην...» τοῖς παραπετάσμασι τῆς 

π- καλυπτομένην Αϑι.Αιη, λον. 6(Ν.40.2410}; ἃ5 ΓΕΠΊΡΟΥΑΥΥ 5 ΓΙΓΓΟΓΕ 
λυθεισῶν τῶν π. (πγγπιδονι.20.7 ἐπι Ἐρλν(ατ.153Ὲ); ἰά ἀοηι.12.7 τὴ 

Οοἱ (ατ.4234}}; ἐπὶ. «γάμων ἕως ἑπτὰ ἡμερῶν αἱ π. ἑστήκασι. διὰ τοῦτο 

καὶ ἡμεῖς ἑπτὰ ἡμέρας ἐνομοθετήσαμεν πρὸς τὰς ἱερὰς ἑστάναι π΄. ἀλλ᾽ 

ἐκεῖ μὲν μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας λύονται, ἐνταῦθα δὲ... Ἰᾶ.γες. (ἦν. 5(2. 

44:0); πηγνύναι γαμηλίους π. Β45.5ε1.ν. Τἤφεί τ 8ς. 4840); Ὁ. τεξ, 

ΡϑΙτδῦδ]α οὗ 6 νἱγρίπβ, {ΝῚ]. ρον, 9. 3(ΜΜ.70.8688) ; τῆς π. ἀπεστερή- 

θησαν Τμαε αβεεὶ.ττ(Ρ.292.5; 4.100 4); Βρ᾿ ΥΓΌΔΠ]ν ἱπτεγργεῖβα ἐν παντὶ 

καιρῷ ἔστω ὃ χιτὼν τοῦ μοναχοῦ ἄσπιλος" οὐχ ὁ ὑφαντός, ἀλλ᾽ ὁ 

πνευματικός. ἐν μέσῃ γὰρ νυκτὶ ὁ τοιοῦτος συνεισελεύσεται τῷ νυμφίῳ 

Χριστῷ εἰς τὴν π. Ηγρετ,"9η.24(Μ,.70.14760}); ς. τεῖ. σοπβεογαιοα 

νἱρίπϑ ἡ ἁρμοσθεῖσα τῷ κυρίῳ παρθένος ἁγνή, πρὸς μετουσίαν τῆς 

ἀχράντου π. νύμφη κυρίως κατονομάξεται ΟΥΝ ν855,κοη1.0 τ Οαπ (Μ. 

44.0530); τὴν ἁγνὴν κοίτην, τὴν ἄσπιλον π, Σγγ5.λοηι.13(13.2300)} 
ἃ. τεῖ. βρίτευαὶ ταδυτίαρα οἱ 500} 1 ΓΠγίβὲ αἱ πνευματικαὶ π., αἱ 
φαιδραὶ λαμπάδες (Πτυ5.ἑοηι,49.4 ἰη: Μ1.(7.5008) αὐτὸς μέν σε ἐπὶ τὰς 
π. εἵλκυσε τὰς πνευματικάς Ἰὰ, ἔρηι.γ6ρ.2(1.2520); τῷ ἄδῃ βοῶ, οὐκ 

ἔξεστί σοι κατέχειν τὴν φύσιν ἣν ὁ θεὸς ἐμνηστεύσατο, ἣν εἰς οὐρανίους 
π. ἀνακαλεῖται σεγ.ΟΡ ογ.2(ΜΠ.08.2818})}; μὴ εἰσαγάγῃς ἄλλον νυμ- 
φίον ἐν τῇ π. τῆς καρδίας σου 70.1).λοηι.2.1(Μ8.06.5888); 6. τεῦ, ΒΜΥ 
ὁ οὐράνιος νυμφίος μετὰ θεομήτορος π. ΤΌγτ Η. οεεμν5.2(Μ4.33.11808); 
μετῳκίσθη ἐν τῇ ἄνω ᾿“Ιερουσαλὴμ ἡ πανάχραντος νοητὴ π. Μοά ἄογνι, 
2(.1.86.32888); Τβάγιϑιυα, παι υ. ΒΜΤ Ἰ(}1.96.6968); 8. τηαγγίαρε 
μνηστείας...καιρὸς ὃ παρών..., ὁ δὲ τῶν π᾿ ἕτερος (Ὠχγδ.ἠοηι.33.1 τη 
20 ογ.(1ο.505Ὲ). 

[Ἐ]πάστιλ(λ)ος, ὁ (παστίλλιον, τό), ἰοσόηρε οὐ δηιαὶϊΐ εακέ, ἸῺ 
ομᾶῖρε ταδήβ ἀραίηβι Οὔτγϑ. ἐν θρόνῳ ἀποδύεται καὶ ἐνδύεται καὶ π΄. 
τρώγει (Ουεῖο.(Μ.1ο3.τοθὰ, ν.]. παστῖλον) ; ῬΑΠΟυ Οὐγνς Βίρ.45.9; 
Μ.47.27);; παστίλλιον {Π1γ.Δνίορι.43(0.12.8). 

παστός, ὁ, 1. ὀγίάαὶ ἐἰανηϑον, Οτιϑεβοί τη Οαν.6:7-8(Μ.17.2770); 
ΑΟΤΕοΙπΑ τ24(0.233.23); ΑϑἴΒορ ἢ ἤονι.2 Ἰη Ῥς. 5(Μ.40.4040); τεΐ. 
Ῥϑτδθὶε οὗ ἴθ υἱτρίπβ, Ογτ. [οεἰ.7(3.2050); Επ|5,4].δεγηι.21.(Μ.8ό, 
4320) οὗ Βαρτίϑίογν, ΤΑ παϑὶ. τοί 5τίΟ Ὁ 3.}0.14}} οὗ Ὠξάνθῃ ἃ5 
Ὀγϊ48] ομδιαθει οἵ Ομσίβὶ ἐν τῷ ὑπερκοσμίῳ π. ἩΠΡΡ. ́ .4 τη ΡΥ, 
(Ρ.158.8; Μ.χο.6174}; τὰ ἔθνη...εἰς τὸν οὐράνιον εἰσάξει π., εἰς τὴν τῶν 

πρωτοτόκων ἐκκλησίαν δηλαδή Ογγ.0.2.τ(4.1404}); οὗ ΟΒύτοΗ π.- .-. 

πνευματικὸς ἡ ἐκκλησία τυγχάνει ΑἸοχ.ϑ4]. Βαγη.τοί4424);.2. ὑαηφιιεῖ- 

ἑησ-εομεῖ, Νοππη. αν. 70.2:.(Μ.43.1600) ; 1}.2:3,1τ(7610). 
παστοφόριον, τό, 1. ἴῃ ΟΤ΄; ἃ. ῥγίσεισ᾽ φιεαγίενς, Τάς, Εχοεῆ, 40: τΊ-- 

2τ(2.το22}; Ὁ. ἐγεάσμγγν, ΟἸγτηρ. »..}ε7.35:4(}1.93.606}); α. ἢ »ιακῖηρ 
97 ἰαδεγμαεῖες εἰς τὸ π., ἣ κατὰ τὸν Σύμμαχον, 'τὸν σκηνοποιοῦντα᾽, ἢ 
κατὰ τὸν Ἀκύλαν, πρὸς τὸν σκηνοῦντα᾽ Ἐπ|5...5.22: σρτιοί .24.2490) ; 

2. (μτϊβδη; ρἱαζ., φαορίειν, Παρ Οὐη5,..4.Ρ}.8.13.11 οἷΌ, 5. περισ- 
σεύω; ὁ οἶκος..«κατὰ ἀνατολὰς τετραμμένος, ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν 
ἔχων τὰ π. πρὸς ἀνατολήν (ομοὶ. Αρῥ.2.57.3. 

παστ-όω, παῖε α ὑγίάαϊ ἐβανεϑόν τὸ δὲ ὅσον καθαρὸν...«-ὥσας καὶ 

παρθενώσας, καί, ὡς εἰπεῖν, ἐξαγγελώσας, εἰς τὴν ἀνθρωπίνην εἰκόνα 
σωματικῶς ἐμορφοῦτο {ζτγγϑβ.ῥαδε,6.4{0.16).3; 8.2700). 

πάσχα, τό, Ἰπ660].; 1. αξΞΟυδΥ ; 
Α΄. ἀουίναϊίοηβ δπα ἱπιογρτοίδιοηβ; 1- Ξξ διάβασις, αιν.; 2. 5ε6 

8.ν. διαβατήριος; 3. -- ὑπέρβασις, αν. 4. σοππεοϊεα ΜΠ πάσχω: 
τί ἐστιν τὸ π΄; ἀπὸ γὰρ τοῦ συμβεβηκότος τὸ ὄνομα κέκληται" ἐκ γὰρ 

τοῦ παθεῖν καὶ πάσχειν Με], ῥα55.46 Ρ.7.30; ΤΕ Ιτρη ἀσεγ.4.το.τ( Μ.7. 

ἸοοοβΒ); τοῦ γὰρ σωτηρίου πάθους ὄνομα τοῦτο εἶναί τινες νομέσαντες, 
εἶτα ἐξελληνίζοντες τὴν φωνήν, κατὰ τὴν τοῦ φῖ πρὸς τὸ πὶ, καὶ τοῦ 
κάππα πρὸς τὸ χῖ μεταποίησιν, π. ..- προσηγορεύκασιν ΟΥΝΆΖ.07.43. 

ὃ δή τινες 1ο(Μ.36.6360); οὔ ΣΟ τγ5.}αβολ.θ. (ρ.115.11:; 8,2710);} ὃ 



πάσχα 

ἐξελλήνισαν, διὰ τὸ Χριστοῦ πάθος..«καὶ π. τὸ φασὲ πεποιήκασι 
Ῥτος. Ὁ. Εκ.12:2(}1.87.5618): Επίγοῃ ραδεῖ, 2(Μ1.86.23938); 5. οἴει 
Ἰηΐουρτῃ8. τὸ δὲ π᾿ ὁ μὲν Φίλων ἡρμήνευσε διαβατήρια" ἡ δὲ ᾿Ιῴώσηπος 
ὑπέρβασιν: ὁ δὲ Σύμμαχος ὑπερβάσεις" ὃ δὲ Θεοδοτίων φασέχ,... 
σημαίνει δὲ τὸ ὄνομα τῶν ᾿Εβραίων πρωτοτόκων τὴν σωτηρίαν ΤῊ. 
{ιι,24 τῷ, ἔχ, (1.130); καλεῖται γὰρ φασέ, ὅπερ ἐστὶ πλατέσι τοῖς βήμασι 
χρῆσθαι Ῥτος,(. Εχ.τ2:2(Μ.87.5618); ἴῃ ΠΙοσπίΐοιβ ργαοίϊοθβ οὐ Βατ- 
Βε!οῖα (σποξεῖοβ τοῦτό ἐστι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦτά ἐστι τὸ 
π.», δι᾿ ὃ πάσχει τὰ ἡμέτερα σώματα.-καὶ ἀναγκάζεται ὁμολογεῖν τὸ 
πάθος τοῦ Χριστοῦ ἘΡΙΡΙΠ ἤφεν.26.4(ρ.281.12; Μ.41.3370). ὃ. 

Β. ΔὈΟΙ]Ξηςα ἔοχ 7ενγ5 δου ἀσβίσυςεοπ οἵ Τειωρὶς, Ταϑι.4:α],46.2 
(Δ 1.6.5738); 80 ῥτονϊηρ' δηπαϊτηθηΐ οὐ Μοβαὶς Ταὺνν, οἱ Οτ ον. 6.3 τη 
ἀϑη.(ρ.60.4; Μ.12.1078); (ἢγγ5. 74.3.3(1 6104} εἶτ, 5. ἄζυμος ;  ίαὶ. 
ΟἈγῖδίοὲ μά τό(ρ.79.8). 

ΟΩ 85 ἴγρε; 1. οὗ βδουῖδος οἱ (ἢ γίϑε, οἱ  ιορη..2.0; Τα, Δία! 40.1 
(Μ.6.5618) εἰζ. 5, αἷμα ; ἦν γὰρ τὸ π. ὁ Χριοτός, ὁ τυθεὶς ὕστερον ἰδ.ττι. 
3(2320); ἐστὶν καινὸν καὶ παλαιόν, ἀΐδιον καὶ πρόσκαιρον, φθαρτὸν καὶ 
ἄφθαρτον, θνητὸν καὶ ἀθάνατον τὸ τοῦ π. μυστήριον" παλαιὸν μὲν κατὰ 
τὸν νόμον, καινὸν δὲ κατὰ τὸν λόγον... θνητὸν διὰ τὴν τοῦ κυρίου ταφήν,. 
ἀθάνατον διὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν Με]. βαξ5.5 Ρ»ι1.8; καθ᾽ ἃ 
πάσχει πρόβατον, καθ᾽ ὃ θάπτεται ἄνθρωπος, καθ᾽ ὃ ἀνίσταται θεός. 
οὗτάς ἐστιν ᾿Ϊησοῦς ὁ Χριατός,...τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ π. μυστήριον 1ῤ.τὸ 
Β.2.23; 1δ.τ6 Ρ.3.12; τὸ τοῦ π. μυστήριον τετέλεσται ἐν τῷ τοῦ κυρίου 
σώματι 10.56 Ρ.9.26; τὸ τοῦ π. μυστήριον, ὅ ἐστιν Χριστός 1δι.δς Ῥ-1ο. 
34; τὸ ἀληθινὸν τοῦ κυρίου π., ἡ θυσία ἡ μεγάλη, ἃ ἀντὶ τοῦ ἀμνοῦ παῖς 
θεοῦ ΟἸαυα, ἡν.ῥαδοῖ (Μ.5.12974}; οἱ. Ἀρμγαϊίηι ῥγαεημημαυϊ! [ς. 
Μοβεϑ] δωνη, ραβοίια πορεϊμαηβ: δἰ. ῥαδοις δδὶ ἀοριίμις ααἰηηρί Ής 
Ῥαξεΐα, Ἰχεπιμαεν.4.το.τ( 8,7. ἸΟΟΟΕ) ; τε, 705.2: τ, ἐσεείηϊ σίρηνι... 
μοί ἐγαί ῥάδελα, 1δ.4.20. τ2(το 438); οἵ, Πδτβοίεοη 4ρ.ΟΥ. 7σιτοιτοίις; 
ΡΟΊφο.30; Μ.14.3400)) οἷ{, 5. ἀνάπαυσις ; περὶ τοῦ νομικοῦ π΄... φησίν' 
ὡσεί τινος εἰκὼν μὴ παρόντος μὲν τοῦ ἀρχετύπου τὴν ἴσην ἐκείνῳ δόξαν 
ἀποφέρεται καὶ παρούσης τῆς ἀληθείας καταλάμπεται ἡ εἰκὼν πρὸς 
αὐτῆς, τῆς ὁμοιώσεως ἐκείνης ἀποδεκτῆς μενούσης διὰ τὸ σημαίνειν τὴν 
ἀλήθειαν (Ἰετη, [γ.33(Ρ.218.2); Οτι( εἰς.8.22(ρ.239.20; Μ.11.15 52 Ὰ}; 
ςἢ, σεεμρμἄσ.. πη θη56, φρΐνία ἀφείηια ἀΐ6 πιεηφὶς [Ἐκ τότ τ].. ἱμυομΐας 
«οἦος ἐ556 ἱέρηβις, φεοί δἰαϊετίτν αὐ ςφειπάμηη ρασεῖα ἐαεϊοάμη Εἰς, 
7| ἐπηημηάί.. ἐμμενεῖ, ««. βείρίμτη ραδολα ῥυτμὶ ροῤῥμὶ 65}; σδομη- 
ἄμηι βαξεῆα ποσίν ΜΉ} ὁπ. ... πος ἀσίμν ἡπαηηα., μι {1Ππ᾿ ἀΐο, χα 
ῥγύηωηι βαφεῆα Ηἰ, φεά τπ {1|α, μα φεοιηάν. ... “ποείγωμε σμΐηι 
2αδεδα.. ΟἸγίφίμ5᾽, φοΐ υϑγς ποϑδὶς βαηῖς ἀξ οαοῖο ἀξοζομαϊὶ, Ἰ. 
ἤσπι.7.4 ἴῃ Ἐχ. (0.260. 8; Μ.12.344λ)}; ἀσητς ἐρημοίαγί 7μδϑείμν τη 
βαβέμα, ἨΟΉ φμο ὑεγ6 ἀρηῃὶ Ποκίϊανη.. γσχμίγεγοὶ ἄφμς, σϑά φμοά 
ἀεεῖσηπαγεί ἐριμιοίαγι.. «ἀρ, φμΐ ἰοἱϊἱξ βεσεαίμτη τιμμαὶ, Ἰάνλον. 
3.5 15 “,ευ.(Ρ.200.7; Μ.τ2.4214.); ἰά,ἠον. 5.1 ἐπ Νώτη.(ρ.26.4; Μ.12. 
6034) ; ὁ ἀκούων τῶν περὶ τοῦ π, νενομοθετημένων κεκρυμμένως, ἐσθίει 
ἀπὸ τοῦ προβάτου Χριστοῦ Ἰᾶποηϊ.12.12 1η| }εγ.(ρ.90.2]; Μ.13.3060); 
τεῖ. 1οβ.5: το, Ῥάββϑονεῦ σα]εργϑιθᾷ αἔτεΥ οτοββῖπρ' οὗ ]οχάθη ἐν ρ1ῆ65 
]εβὰβ ἂἃ5. πβανθηὶν Ῥτεβά, 14. 70.6.45(26; 0.154.22; Μ.14.27}0}; 
ἱνροίορυ ἔ]]ν ἀἸβοιιββεά, ἐδιτο,τ52.--πδ(ατῦ,; ρρ.183-6; 3288--3220); 
ἐδ.το δά 3: }Ρ,180.30; 3404); 1 ΠΟΡΉΜ. 56γ.70 τῷ. ΜΕ(ρΡ.180.28; Μ.15. 
ΤἼ20Α}); Ἐλιβ, ῥαπελ.τ,2(Μ.24.606.,8); Ῥαββθονευ βϑαβοὴ ψῈ5 {ἶππε οὗ 
(γεβοη, δηα ἴῃ 81] 115 αβρεοίβ Ῥάθϑονδθι ννᾶβ [0]8]1εἃ ὃν (Ἰσίβί, 
1Ὁ.3(6974.,8) ; []Π]1δἀ ἴπ τ βε 5 Ῥαββίοη, ἐφ. (7) Ὁ) ; καιρός ἐστιν 
οὗτος [1.6, ΞΡΥΪΏΡ]...ἐν ᾧ ἡ ἑορτὴ τοῦ π. τοῦ πρότερον τυπικοῦ, νῦν 
δὲ ἀληθινοῦ ΟΥτ.Ἐ] εαἰφεῖ,.τ4.πο; ΓΒ 485..15.27(1 ΔοτᾺ,8; Μ.30.1720); 
᾿Ιησοῦς μὲν οὖν ἔφαγε τὸ π. τὸ νομικὸν.. ἡμῖν δὲ καταλέλοιπε τὸ π. τὸ 
ἐπουράνιον, ἦλθεν ἡ ἀλήθεια καὶ ἔφαγε τὸ π. καὶ κατανάλωσε τὸν τύπον, 
ἕνα κρατήσῃ ἡ ἀλήθεια. ὁ μὲν γὰρ τύπος προεδήλου, ὁ δὲ δηλούμενος 
καιρὸν ἐξεδέχετο τὸν προσήκοντα. καὶ ἐπειδὴ ἔδει πληρωθῆναι τὸν 
τύπον, ἀνῆλθεν...εἰς “]ερουσαλὴμ..«πρὸς τὸ πάθος, ὅπου γὰρ ἃ τύπος, 
ἐκεῖ καὶ ἡ ἀλήθεια ΤΊϊ. Βοθί. ».1,ς.22: τ4{Ρ.241); μυσταγωγεῖ τὸ π. τοὺς 
μαθητὰς ἐν ὑπερῴῳ ΟΥΝ ΑΖ, οΥ.40. 3ο(Ν.36. 4078); τοιοῦτόν σοι τὸ τοῦ 
π᾿. μυστήριον. ταῦτα ὁ νόμος ὑπέγραψε" ταῦτα Χριστὸς ἐτελείωσεν 1δ. 
45.:2τ(652})); ΤἩιάντη. Τγέη.2.16(Μ.30.7214) οἷξ. 5. ἄζυμος ; Χριστὸς... 
μετ᾽ αὐτῶν τὸ π. ἐποίησεν, ....ἵνα τῇ σκιᾷ τὴν ἀλήθειαν ἐπαγάγῃ ΟἾγνΞ. 
[πά.3.3(1.6100)}; π. τὸ μυστικόν, τυπικῶς μὲν διὰ νόμου λειτουργού- 
μενον ΤΟ τΥβ.ῥαδελ,θ,τ(ρ.117.1τ; 8,2640) ; π. κυρίου...ὅτι π. οὐ τύπος, 
οὐχ ἱστορία, οὐ σκιά, ἀλλὰ π. ἀληθῶς κυρίου. τὸ δὲ αἷμα εἰς σημεῖον, 
σημεῖον δὲ τῆς μελλούσης ἀληθείας, τοῦ ἀληθινοῦ πνεύματος τὸ πρωτο- 
τύπωμα, τὸ μίμημα τοῦ μεγάλου χρίσματος τῤ.6,3(0Ρ.159.1.3}{Ὸ ; 2600) ; 
ῬτΌΟΕΟΡ ογ.14.2(Μ4.65.7960,0); Ὀγτιαάον, τ7(1. δο6Ε8}.); ἐγ ριῆες ΟὨτίβι; 
ΙΩΒ Ὀς ξαΐθῃ ΝΠ Πουβα δι ποῖ οὐ δίάο, εἰρπίγίηρ (ἢαὲ 
εὐοβασῖβι τᾶν 6 Οἤεσθά ΟΠ]Ὺ ἴῃ Οδί μος ΟΒυτοῦ, ἰᾷ,γεοῤ.ττίρ. 505. 
9; 6",3808); νομικὸν π. ζοπίταβίεα ΜΙ τὸ ἀληθινόν, ἐν ᾧ τὸ μυστήριον 
τῆς ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυτοῦ θυσίας παρέδωκε τοῖς μαθηταῖς... οὗ τύπος ἐκεῖνο 
ἦν 10(ῬΆΠορ, ῥαδοῖ(Ρ.209.9); Το ἄσεϊ.52,1τ(Μ.88,:ϑ2το}; μεποε ἱεραὶ 
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Ῥϑββονοὶ δρομπβῃθα ἔοσ Ὁμχιβίβπβ, οἵ. ῥαφεία υἱοιδηϊα πδοεςςς δε 
αείογημε ἨΟΉ 8556, 5σἀὦ ἱεριῤῥογαῖε, φμῖα φιῶς υἱάοηίμγ, ἱετερογαΐία 
δεμὶ, Οτιλο,! 1.7 ἴ Νι, (ρ.89.31; Μ.12.6538); οὐκέτι γὰρ περι- 
τέμνομαι κατὰ τὸ γράμμα, οὐ π. ποιῶ Δ. ἤοηε.20.6 τη 705.(Ρ.426.21; 
οἵ. Μ.12.0270); οὗ. ξογειίαη αἰέσιρῖς ἐπερεντογηι γεφμῖγεί σαάεης 1 
ἘΡτιοπίδηνι (εα ἐὸ φορά [εέσις εεἰεὐγαυϊί..ῥαδομα τον ῥογαϊ ον...) 
ἀϊεόης φμία ἐοηυ θη οἱ πος ἱγεϊαίογες ΟἈγοἱ οἰ ον ἔαεεγε, 14. 
ερλ}.567.70 τη ΜΖι.(Ρ.189.16; Μ.13.17280)}; 14. ἔοι. 5 ἐμ 1,ε.(ρ.32.0; 
Μ.12.1:8120}; ποιεῖν τὸ π, οὐ δυνάμεθα, φασίν. ὑπὲρ ἡμῶν γὰρ ἅπαξ 
ἐτύθη Χριστός Τυ]η, πὰ ρ.ρ.Οντ. }μἰπ.το(ό63,35 4); (μγυβι λοι. 1.2.3 
τη Μπ(].164}.,.}; Οἠγοη Ρακξον.5(Μ.02.70Ὰ); 2. οὐβεσναμοα οὗ 
᾿βθοοηα Ραββονεχ Ὁγ 1Ποβε πποίδαῃ δὲ δοῖμδ] ξεϑίιναὶ ὑὙρὶῆςο5 
ἈΠ] πν οὗ “πποὶςδη᾽ σομίϊοβ, Τμάτιψει, χά ἐπ ΜΝ μι. (1.220); 3. Ῥα88- 

ΕΟΥ̓͂ΟΥ ΤΡ 865 βρίιττυδὶ 16 οἱ (ΠΥ ἰδείδηβ ὅπερ τοίνυν τῷ αἰσθητῷ φωτὶ 
κατὰ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην συμβαίνει, τὸ διὰ πάσης νυκτός τε καὶ 
ἡμέρας ἀπαράδεκτον εἶναι τῆς ἐπιμιξίας τοῦ σκότους, τοῦτο βούλεται 
ὦ πνευματικὸς νόμος, σύμβολον γενέσθαι τοῖς πνευματικῶς ἑορτάζουσιν, 
ὥστε διὰ πάσης τῆς κατὰ τὴν ζωὴν ἑβδομάδος ἕν π, φωτεινὸν... «ὅλον 
τὸν χρόνον αὐτοῖς τῆς ζωῆς ἐργάζεσθαι ΟτΝ γ85,γε5.τ(Μ.46.6218); 
ὥσπερ...ἐν τῷ καιρῷ τοῦ π.,) πάντες τρόπον τινὰ ἱερωσύνῃ ἐτιμῶντο 
(ἕκαστος γὰρ τὸ πρόβατον ἔθυεν)" οὕτω..«ἕκαστος...οἰκείου σώματος 
ἱερεὺς. κεχειροτόνηται...εἵνα...τὸ αῶμα-. ἱερὸν τῆς ἁγνείας κατασκευάσῃ 
1514.,}ε}.6}}.3.75(}1.γ8,7810)}; οἷ. ὅτε γὰρ διαβαίνει ἡ ψυχὴ ἀπὸ τῆς 
ἁμαρτίας πρὸς τὴν ἀρετήν, τότε ποιεῖ τὸ φασὲχ τῷ κυρίῳ Π)ογ ἀοεί.22.1 
(Ν1.88.1τ8210); οὐ (ΓΙ ϑΌΙΔ ἢ 5᾽ ΒΔ υῆςο οἵ ρταῖβς, οὔ, Ογοἠση. 5.8 τη νου. 
(ρ.348.14; Μ.12.4580) ; 4. σεἸε γατίοῃ οἱ Ῥαββονοσ ἴῃ οὐδ ΡΪάος ΟὨΪγν 
(7 βα θη) 5υτη 0 }1265 οεἸευσαϊζίοι οἵ ες αυῖδέ ἴῃ (το). ΟΒΌσΟἢ 
ΔΙοΊθ, οὐ γτιγεεῤοιτίρ.5ος.9; 65,2808), οἱ, βιρτα 1.0.1; Ρχος..} . 
τό: 5(Μ.87.0134); 5. οαλίηρ ὙΠ δῆοεβ οὐ ἴδεῖ βρη ῆδε ὙπΠΠΟΙΥΚ 
ὉΒδτϑοίευ οὗ Ερυρί 85 5υπθο] οὗ υν]οϊςο ἅπ655, 14... 5.11:15-τ|(Μ.87.ὕ 
2ΟΘ6ΟΒ); 6. ἰγρείνιηρ δασδαχῖβί, ν. Η Ἰηἶτα ; μεπζε 

ὮὨ. (Βτβὲ 85 Ὁ βάθη β᾽ Ῥάβθονεσ (ο, τότ, 5:7) οὗτός ἐστιν τὸ π΄ 
τῆς σωτηρίας ἡμῶν ΜεΙ.}α55.60 Ρ.11τ.10; ἐγὼ τὸ π. τῆς σωτηρίας ἴδ. 
103 Ὠ.17.23.; ᾿τϑπ παν. 4.το.τ(Ν 1.7. 1ο008}); αὐτὸς ὧν τὸ π. (Ἰ]οΙη. 3γ.28 
(ρ.216.27; Μ.0.7574}; ον Οὐ ἤοηη.14.1 Ἰπ Οδη.(ρ.122.2; Μ.12.,2368); οἵ, 
Ἰάἤονη.7.4 τ᾿. Εχ,(Ρ.200.21; Μ.12.3440); οἕ Δ, ἄονμ. 5.1 τ ΝΡ. (ρ.26. 
411; Μ.12.6034}; ἰἅ ἀση!.1.2.12 1π|6γ.(ρ.00.20; Μ.13.3060); 14. .70. 
ΙΟΟΙσ(12; Ρ.186.6}1, ; Μ.14.3320}; τὸ τυθὲν π, Χριστός 1δ.τοιτ8(13; 
Ρ.189.27; 3370); Επ5.βαδεῖ τ(Μ.24.6ο6 4); ΑἸ. εῤ. γε5,.42(Ρ.207.5; Μ, 
26.14408); Π1άγπη. Τγΐμ,2.τ6(Μ,30.721Ὰ}; οξιντ, ίαρᾷ. ἔχ. (1.270); 
Οἵ Ρτος..χ.τ2:2(Μ.87.ς63); ὦ π. τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον Χριστά 
70. .μανηιιῥαδοῖ, τ2ίρ.221; Μ.οδ.8448); ραγέακθα οὗ 1π δυςμασίβι 
σπουδαῖον..«χρὴ τυγχάνειν... τὸν μέλλοντα ἐσθίειν τὸ... ἀληθινὸν π. ἴσασι 
δὲ οἱ μύσται τὸ λεγόμενον 1514.} 61. 6} }.4.τό2(Μ.γ8,12480}; τὸ γὰρ 
ἀληθινὸν π. οὐκ ᾿Ιουδαίων, ἀλλὰ Χριστιανῶν τῶν ἐσθιόντων τὴν σάρκα 
«Χριστοῦ (γτ. [0.7(4.603Ε); οἵ( Ῥτος.. ἔχ.12:2(564). 

Ε. φυεβίίοη νεῖμεν (ἢ γιβί δὲς [ον ῖβῃ Ῥάβθονει δἱ 1.6 ΘΌΡΡΕΙ ; 
1. [81 ϑύρρει ποῖ ἢ6]ὰ οἡ ἀδν οἵ Ῥαββονϑὺ δι αἵ Ὀορίπηΐηρ 
οἱ ἄαν οὗ ρτερατγαίίου, Οπγβὲ τπϑὴ ῥτοοϊαἰ πη Ὠ]Πη56}1 845 {ππ6 
ῬΆββονεὺ δηά Ξιβουηρ 85. βοὴ, ΟἸδτη. ἢν. (ρ.216,26 ; Μ.0.7574); οἵ, 
Εἰδυά. )»-}ακεἶ.(Μ1.5.12014}; ὁ πάλαι προειπὼν ὅτι οὐκέτι φάγομεν τὸ 
π΄, εἰκότως τὸ μὲν δεῖπνον ἐδείπνησε πρὸ τοῦ π., τὸ δὲ π. οὐκ ἔφαγεν, 
ἀλλ᾽ ἔπαθεν. οὐδὲ γὰρ καιρὸς ἦν τῆς βρώσεως αὐτοῦ Ηἱρρεῥαδελος 
(Ρ.27ο.1ο; Μ.1ο.8604); ᾧ καιρῷ ἔπασχεν ὃ Χριστὸς οὐκ ἔφαγε τὸ κατὰ 
νόμον π΄, οὗτος γὰρ ἦν τὸ π᾿ τὸ προκεκηρυγμένον καὶ τὸ τελειούμενον τῇ 
ὡρισμένῃ ἡμέρᾳ Ἰάἀριλγον Ῥαφερ.6(Μ.02.808); ὃ σωτὴρ οὐ μετὰ 
᾿ ’ ᾽ 2 ᾿ ᾿ ᾿Ὶ ᾿ “- , ΕῚ ᾿ - 

. Ιουδαίων ἐπετέλεσε τὸ π. κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ..«πάθους. οὐ γὰρ ὅτε 
ἔθυον ἐκεῖνοι τὸ πρόβατον, τότε καὶ αὐτὸς μετὰ τῶν..-«μαθητῶν τὸ 
ἑαυτοῦ ἤγαγε π. οἱ μὲν γὰρ κατὰ τὴν παρασκευὴν... «τοῦτ᾽ ἔπραττον... 
αὐτὸς δὲ πρὸ ὅλης ἡμέρας τῇ πέμπτῃ... συνεσθίων...ἔλεγεν' ἐπιθυμίᾳ 
ἐπεθύμησα κτλ. ... οὐ μετὰ τῶν ᾿Ιουδαίων τὸ π. ἤσθιεν. ἐπειδὴ καινὸν 
ἣν ἐκεῖνο καὶ ξενίζον παρὰ τὰ... Ιουδαϊκὰ ἔθη. ... τὸ μὲν Μωύσέως π. 
εὐὐοὺκ ἦν ἐπιθυμητόν- τὸ δὲ σωτήριον μυστήριον τῆς καινῆς διαθήκης... 
αὐτῷ ἐπιθυμητὸν ἦν. ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν πρὸ τοῦ παθεῖν... ἔφαγε τὸ π᾿. ... οὐ 
μετὰ τῶν ᾿Ιουδαίων Ἐτι5, βαξεῖ.ο,τοί ῖ.24.7944--Ο); ΟΠ χιδι᾿ 5 Ῥαδβονευ, 
δ ΒΊΟἢ ἮΘ ΤΣ ν 5Ό10Δ}}ν Οἤετβα Πϊη1561} 85 βδουιῆοθ, ργθοβ θα ἀδν οὗ 
Μροβαὶς ῬΆββονεσ ὙΒΙΟΒ ν85 βιιρειβεαβα ὃν 11 80 85 ἴο Ὧ8 ΒΟ ἸΟΏΡΕΣ 
{π6 ἴσας Ῥαβθόνεσ, Ἐπίνοῃ.ῥαςεὶ,2--3(Μ.86,22938--23068); Ι«ἀϑὶ 
ΘΌΡΡΟΥ ποῖ 7ανγίβῃ ῬΆββονοσ ΒΟ αἰά ποῖ ΠΆΡΡδπ οα βδῖπς ἄαγ 
(ΠΟΥ να 8 ἰᾶτὴβ δβίεῃ δὲ 10), θυ νγὰ5 ἀληθινὸν καὶ μυστικὸν π. 70. 
ῬΗΠορ.»αϑελ (ρ.209.10); πο ρατχέ οὗ ράββονεὺ ἰαὺν ουβεσγνοα δ 1{, {ῤ. 
(Ρ.212.7)}; {πᾶξ 1 ννᾶβ ποῖ ῬΆΘΒΟΨΕΥ 15 ρχονθα Ὁγ Μο.14:2, Μι. 
26: τῇ, απ Όν ΒοΙ]ϊτιρ οὗ ἴτ|8] δὲ πῖρῃς, ἐδ.(ρ.21.3.2); οἴ, οὐχ ὥς τινες 
ἀμαθίᾳ φερόμενοι διαβεβαιοῦνται ὡς φαγὼν τὸ π. παρεδόθη" ἅπερ οὔτε 
παρὰ τῶν..«εὐαγγελίων μεμαθήκαμεν, οὔτε τις τῶν... ἀποστόλων τι 
τοιοῦτον παραδέδωκεν, ἐν ᾧ οὖν καιρῷ ἔπαθεν... τὸ κατὰ νόμον οὐκ 
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ἔφαγε π.,) ἀλλ᾽... «αὐτὸς... .ἐτύθη-.«ἐν τῇ τοῦ σκιώδους π. ἑορτῇ..«τῇ ιδ΄ 
τοῦ πρώτου μηνός Ῥεῖτ.Ι ΑἹ. ἐγ .(Μ.18, 5204); 2. 7ενν8 ουβεσνεά ἡ τοῚν 
ἄαϊς τῷ μὲν γὰρ κυρίῳ ἐπιμαρτυρεῖ τὸ π. βεβρωκέναι τῇ πρώτῃ τῶν 

ἀζύμων: μηδ᾽, ὥς φησιν ὁ Λουκᾶς, ἐν ἣ ἔδει θύεσθαι τὸ π. ἡμέρᾳ τὸ 

σύνηθες αὐτοῖς βεβρώκασι π., ἀλλὰ τῇ μετ᾽ ἐκείνην ἑξῆς, ἦτις ἦν τῶν μὲν 

ἀζύμων δευτέρα, σελήνης δὲ πεντεκαιδεκάτη...οὐκ ἄρα τῇ πρώτῃ τῶν 
ἀζύμων...βεβρώκασιν αὐτὸ κατὰ τὸν νόμον" ἢ γὰρ ἂν μετὰ τοῦ σωτῆρος 
καὶ αὐτοὶ τὸ π. πεποιήκεσαν Ἐπ5.ῥαφτομ. τί Μ.24.7058); [δ νν5. Ροβί- 
Ροπεᾶ Ῥαββονεῦ ἔγοιῃ ῥσόροὶ ἀάτε ἴῃ Ἵσγάθυ ἴο σᾶστν οὐζ {118] δηά 
ἐκβουτίοη οὗ 7658, (Ὠτνβ.δορ. δ 4.2 ἐπ ΜΙ1.(1.Βοοὰ); 8. χαρδίίοη 
ἀϊδουβοοά, ἰὰ.ἤοη,.83.3 12 [0.(8.4040}; 4. Ομδί αἷς Ῥάξββονεσ αἱ 
Τ1αβὶ ϑιρρει, οἵ, »παπάμοαῃς ραφεδα, εἰ ξοφμ θη ἀϊο βάδρες, ἴτετι, 
λαον.2.22.3(44.7.1838); Οτιλονι. 9.13 10..6γ.{0.169.23.; Μ.13.4808); οἴ, 
ἰά,οὔνρη.567.74ᾳ ἴῃ ΜΈ|(ρ.115.1το; Μ.13.17104}; 1.7 ο(Ρ.180.0; Σ]280}; 
ἔφαγε τὸ π. τὸ π. τὸ νομικὸν μετὰ τῶν μαθητῶν ΤΊϊ,Βοκί. Κ,».1.22:14 
(Ὁ.241); Οοηεί. Α͂Ρ}.5.χη.6; οἵἴἁ Ῥτοο.,Εχ. 12: 6(Μ.81.566) ; τὸ παλαιὸν 
π. μετὰ τῶν μαθητῶν..«φαγών 0.1). ζ.0.4.τ3(Μ.04.Σ7404}; ᾶ.δ0η1. 
9.4(Μ.06.7208) ; 1,588 ΒΌρΡΡει 85 Ῥάββονεσ δ! ερουζαα, Οτ. μον, 19.13 
ἐπ 767.(Ρ.160.2]; Μ.13.4800). εν 

ο΄ ἘΝ ῬΆβϑονεοσ δπά ἄδζο οὗ Οὐιοχίοα ὅτι ἐν ἡμέρᾳ τοῦ π. συνελάβετε 
αὐτάν, καὶ ὁμοίως ἐν τῷ π. ἐσταυρώσατε, γέγραπται Ταβὲ, ἀταί,τττ.3 
(Μ.6.γ7320) ; Ομτίδε βυβεχεά οὐ ράβϑονθι ἄδὺ 85 ὑσῃς Ῥάβοῃδὶ βϑουί- 
ἔςε, ΟΙειι. Κ7γ.(ρ.217.2; Μ.9.751λ}); ὁ δὲ ἀληθὴς ἁγνισμὸς οὐ πρὸ τοῦ 
π. ἦν ἀλλ᾽ ἂν τῷ π΄, ὅτε ᾿Ιησοῦς ἀπέθανεν...ὡς ἀμνὸς θεοῦ ΟΥ. 70.28.25 
(2ο; Ρ.423.9; Μ.14.7374}; Ἐλι5ιῥαςοῖ, (Μ.24.704Ὰ); ἐν ἀζύμοις γὰρ ἦν 
τὸ πραχθέν, καὶ τῇ τοῦ π. ἑορτῇ ΟΥτ..εαἰφεῖ!.13.25; Οἵ ΟὮγνβ, 6.3.5 
(1 .6130); 14, ἀον:.83.3 ἴηι 70.(8.4940); οἷ, θύεται μυστικῶς τῆς τεσ- 
σαρεσκαιδεκάτης ἐναρχομένης Ἐπιξγοῃ, ραξεῖ τ( Μ.86.23020). 

Ο. Ομ βείδῃβ βριστταδ!ν Τοοἰο γαῖθ σοπίπια] Ῥάββονεσ, ἔθοαϊῃρ 
ὁοα ἤδβῃ οἵ ̓ οροβ δηά ραβϑίπρ ονεῖ ἔτοπὶ ἡ υ]αὶν δῇαῖτϑ τὸ οὐ, ΟΥ. 
Οεἶς.8,22(0.230.22; Νῖ.11.15524}; οἴᾶ, ἤσηι.10.3 τη Οοη.(ρ.ο1.8; Μ. 
12.2188). ες 

Η. δυοπατῖξῖ α5 ΟΠ ϑδη Ῥάβϑονοσ, (Ρ) 1: ορη.12.0; ἐφ᾽ ἑκάστης 
κυριακῆς ἡμέρας τὸ...π. τελοῦντες, ἀεὶ τοῦ σώματος τοῦ σωτηρίου 
ἐμφορούμεθα, ἀεὶ τοῦ αἵματος τοῦ προβάτου μεταλαμβάνομεν Ἐλι5. 
Ῥαφεῖι.1(ΜΜ.24.701Δ); διὰ πάσης δὲ κυριακῆς ἡμέρας τῷ..«σώματι τοῦ 
αὐτοῦ σωτηρίου π. ζωοποιούμενοι 1δ.12(70 50); οἴ.Οτ. Νὰ 2Ζ.07.40.30(Μ. 
46.4018); ΠιΙάντῃ. 1γίη.3.2τ(}4.30.9050) ; (Εγγ5. 7μἀ.3.2(1.608}) ; [514, 
Ῥε].ρ}.4.τ62{Ν.γ8.12480}. 

1. Ῥάββονοσ ἄδίε δηπουηοεᾷ ἴῃ δάναπος, {Κα {παΐ οὗ Εδβίβσ, Το. 
Ῥμιορ.ῥαΞεῖ.(ρ}.214.28). ! 

«1. (χῖβυ 5 ορδεγναηος οἱ ΡΑββονοΥβ 88 Ἔν 4606 [ΟΥ̓ ΟὨΤΟΠΟΪΙΟΡΥ 
οὗ μϊ5 Πἴ5, Τγϑηἦαο;,2.22.3(}}.7.18324.,8). ' 

11. Εακίεν; 
Α. ἴὰ ρέῃ. ἀπόδειξις χρόνων τοῦ π. ΗἹρρ. “απ. βαξολ.ι.(Μ.τ0.876); 

αἱ κυριακαὶ τοῦ π. 16.(870);. Οτοὺ εἶδ.8,22(0,239.12; Μι11.15490); 
ψαλμοὺς δὲ τοὺς μὲν εἰς... Χριστὸν παύσας ἴδε, ῬαᾺ}. ὅ8πι.], εἰς ἑαυτὸν 
δὲ ἐν μέσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ μεγάλῃ τοῦ π. ἡμέρᾳ ψαλμωδεῖν γυναῖκας 
παρασκενάζων ΜΑΙΟΠ.6}.4Ρ.Ειι5.}..6.7.30.το( Ν1.20.7138); τῇ ἁγίᾳ τεσ- 
σαρακοστῇ περὶ τὸ π. ΑἸΒ.ἐρ.εηογεῖ. 4(Ρ.173.12; Μ.25.2324); ἐν... 
ἡμέραις τοῦ ἁγιωτάτου π. Ἰά.ἀ..4γ.2ο(ρ.103.18; Μ.25.7171); μετὰ...«τὰ 
ἔβδομα τοῦ π. ἰά. βισ.6(0.72.4:; Μ.25.652.)}; τὴν ἑβδομάδα τοῦ ἁγίου 
π- ... φύλαττε ἘΛΔΊΗ, Ἔγηπίαρ, ττ(ρ.152; Μ.28,8370); ΟΥτ.Η οαἰφεῖι.τδ, 
22; Β43.6}.80.2(4.τθτὰ; Μ.32.4728) ; μέχρι τῶν ἡμέρων τοῦ π΄. ἐδ.το8. 
τίϑϑου ; Μ.7130); σωτήριον ἡμέραν τοῦ πι. 10.322(4488Β ; Μ.τοό8}); π. 
κυρίου...ἑορτῶν ἡμῖν ἑορτή ΟΥ.Ν42.0γ.45.2(Ν1.36.6248); Οὐηο,..ΑΡΡ.5. 
13.4; δ.5.17.1; ἑορτὴν τοῦ πι, τουτέστι τὴν ἑβδομάδα τὴν ὡρισμένην 
καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν ἀποστόλων ἐν τῇ διατάξει ἘΙρΡΗ.Παεν."ο.ταίρ.245. 
τό; Μ.42.5640}; {1 ῃχυβ.ῥακεῖ.τ(8.2514); ϑμρῥίϊοαίτο ἀρ. Ἐνδρτ.ἶ.ε. 
2.8(ρ.58.28; Μ.86.25258); τὴν σεπτὴν τῆς..«ἀναστάσεως.»"ἑορτὴν π. 
προσαγορεύε) (Οἰγοη. Βαϑελ.Ρ.226(Ν.02.5498); 70.1).εαγη βαδοῖ. 2 
(0.218; Μ.οό.84ος ; Τβάτιδιυα,ογ,4.8(Ν 90.720 }). 

Β. τεῦ, Οὐατιοάεοίτηδῃ πα οἴμοι σοῃίτονθβίθβ; 1. ἀἰβραῖθ ἀρουΐ 
᾿Αϑίοαϊίς ορβοσναηοε οὗ Ἐδβίοχ οα Το βἢ Ῥάββονεσ ὅν, 41} ὅν οὗ 
ΝΙσδ ἐπὶ Σερουιλλίου Παύλου ἀνθυπάτου τῆς Ἀσίας... ἐγένετο ζήτησις 
πολλὴ ἐν “αοδικείᾳ περὶ τοῦ π., ἐμπεσόντος κατὰ καιρὸν ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις ΜΕΙ. Κγ.4(ρ.300; Μ.Ρ.:208}; απο ἄβῃϊα] ὈΥ ΟΥἸΒΟΑΟΧ, 
ται (μσίϑε αἴ Ῥαββονεσ ὁπ. [εννῖϑη ἀαΐο, ΟἸδυά. "".}αφε. (1.5. 
12074}; ν. 1.1 ΘΌΡΤΑ ; ΟΥ̓ Πδἰδίδπος {πᾶξ ΠΙ5 ἀοϊηρ' 50 Ῥ)}285 Ὠϊβίοσν, 
ποῖ ῥσεοορί, Επβιῥαδελ.8(}1,24.7044); ῬΟΙγοαχρ ἀπὰ Απίσεξιβ 415- 
Ρυΐα {πὰ ψαεϑιίοῃ, ἐδ οῖ τη αἰδιηϊηρ Ὠ15. οὐτη γα ΠΟ (ο]αἰτηεα ὈΥ͂ 
ῬοΙϊγς. ἰο ὈῈ Ἰομπαππηίηθ), ποὰξ βενεσηρ σοπιτηπίοῃ, [τε ἢ. ἐΡ. 
λει αρ.Ἐπ5.ἢ..6.5.24.16(}1.20.5ο8.}; ζητήσεως...οὐ σμικρᾶς ἀνακινη- 
θείσης, ὅτι...τῆς Ἀσίας ἁπάσης αἱ παροικίαι ὡς ἐκ παρᾳδόσεως ἀρ- 
χαιοτέρας σελήνης τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ᾧοντο δεῖν ἐπὶ τῆς τοῦ...π. 
ἑορτῆς παραφυλάττειν... ὁποίᾳ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος περετυγχάνοι, 
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»οἰοὐκ ἔθους ὄντος τοῦτον ἐπιτελεῖν τὸν τρόπον ταῖς ἀνὰ τὴν λοι- 
πὴν ἅπασαν οἰκουμένην ἐκκλησίαις, ἐξ ἀποστολικῆς παραδόσεως τὸ... 
ἔθος φυλαττούσαις, ὡς μηδ᾽ ἑτέρᾳ προσήκειν παρὰ τὴν τῆς ἀναστάσεως 
οὐὐήμέρᾳ τὰς νηστείας ἐπιλύεσθαι Ἐπ 8.ἢ.6.5.23.1(4024}; σοΌΠΙΟ11Β ὁπ“ 
νεπεᾶ απ ἀδοϊδίου {παξ ἔθαϑε ταυϑὲ θὲ Καρὲ οὐ ϑυπάδυ οΥ, ἐδ. ς, 
23.2(492}); 65ρΡ. αἱ (δεδαγοα ὑμᾶάογ ΤὨεορΒε5 οἱ Οαδϑαγθα πὰ 
Ναγοίββϑιι οἱ [ευυβαίετω, οπια πᾶσ ΥἱἹοΐοσ, Ρομταβ, ὅδ}, 8πὰ 
Οβεδοσπο, ἐδ.5.24.23(4028); Αβἰδίῖς τταἀϊτίου, ἀεέεπαεα, ῬΟΙΨΌΣΡ. 
Ἐπι5.ἢ.2.5.24.211,(40388.); δοοι οὗ γἹοῖοτ τῆς Ἀσίας πάσης ἅμα ταῖς 
ὁμόροις ἐκκλησίαις τὰς παροικέας ἀποτέμνειν.. «τῆς κοινῆς ἑνώσεως 
πειρᾶται 1δ.5.24.0(4014}; ρτοῖεβί, [τερ.6ρ.Κγ͵ ἐεί.Ρ. Ἐλι5,ἢ}..6.5.24.τ281, 
(ποο ἢ); ἀεοίβιο. οὐ Ῥαοβιϊληίαῃ σουποὶ!, Εἰι5.}..6. 5. 25(5088[.); 
Ουατχιοαεοϊμηαῃ νἱοῦν Ἐχριδἰπεα ἀηα σοπαειηπεά, ΗἰρρΡ μαον.8,τ8 
(Ρ.237.16; Μι16.32668); ΕΡὶρἢ ἤαεγ. 50. τῊ,(0.244.2οῇ-.; Μ.41.8844 81); 
ΤΡίοη.ν Ῥοὶγο.2; ΤΟ Δχνβ. ῥαςοὶ, γ(8,2768); ϑοοτ.λ.6,5.22.1(Μ.61. 
6294}; Τάτ, ἤαεν.3.4(4.343); τ τα, ΟΡ μαεν.(Μ.86.36.)}; (ἀγοη. 
Ῥακεΐμρρ.)-8(Μ.92.844}; ἐδιρ.22δ(5494); 10.) ,ἀαδν, ο( Μ.94.700Ὰ}; 
Το.Νιοπαϊυ.(Μιοδιτ4400); 2. ἀϊδραῖα δὲ Αἰθχαπάσιθ οἷ. θόρυβος 
ἐκινεῖτο.. «περὶ τοῦ τῆς ἑορτῆς ταύτης ζητήματος, ἔν τε χρόνοις 
Πολυκάρπου καὶ Βίκτωρος...ἔν τε χρόνοις Ἀλεξάνδρον ἐπισκόπου 
Ἀλεξανδρείας καὶ Κρισκεντίου, ὡς πρὸς ἀλλήλους εὑρίσκονται ἕκαστος 
αὐτῶν γράφοντες καὶ διαμαχόμενοι, ἕως τῶν ἡμετέρων χρόνων ἘΡΙΡΏ. 
ἤαεν.7ο.ο(ρ.242.17; Μ.42.3568); 3. ἀφοϊβίοι οὗ ΟΝἸο,(325): Ἐδδίεσ ἴὸ 
ὲ οὔϑβενςεὰ δἴζοσ νεσηδὶ δααΐποχ δα 50 Ὁπ08 ΟἿΪΥῪ ἢ ΘΔΗΥ͂ ΚΒ; 
Βδῆςε ἴο 6 ἔσο Ὑ τεσῆονεα ἔχου 76 5 ρυϑοῦςε (αι ϑτϊοι το 
οομξαϑεᾷ τπέτῃ Οὐπττοαεοίπηδη σΟὨ γονεῖβυ), ἃ Τα} 6 αἰγεδαν Ἰαά 
ἄονα ὃν ἀπαῖ.] Δοά, ρα»: Ῥασοῦ.ΑΡ.Ἐλι5,1.6.7.32.το(Μ.20.7208) (ΠΕ ΤΕ 
Ὀᾳϑ6α οὐ 765} τι]6 οἵ Ασίβιο 5) αηα Βϊοη. 4], ἀρ. 5.ἠ.6.7.20 
(Μ.2ο.6818); οἵ. ἀνάξιον ἔδοξεν εἶναι τὴν ἁγιωτάτην.. ἑορτὴν τῇ τῶν 
᾿Ιουδαίων ἑπομένους συνηθείᾳ πληροῦν (οῃδί,Δρ,.Επ5.ν.(.3.τϑ(ρ.8ς. 
8; Μ.2ο.το]6.}; Ἐπ5.᾿αξεῖ.8(Μ.24.7010) ; οὗ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς Συρίας 
καὶ Κιλικίας καὶ Πεσοποταμίας ἐχώλευον περὶ τὴν ἑορτὴν καὶ μετὰ τῶν 
᾿Ιουδαίων ἐποίουν τὸ π. ... καὶ αὕτη αἰτία γέγονεν..-συναχθῆναι σύνοδον, 
ἵνα πανταχοῦ μέα τῆς ἑορτῆς ἡμέρα ἐπιτελῆται..«καὶ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς 
Συρίας ἐπείσθησαν (εΧρταβδῖοπ οὗ (συ. 0115 ἀθοίβίοη οὐ Εὐαβίου σ0ῃ- 
τιαϑίβα τὴ 015 ἐχργοβϑίοη οἱ ἐσαῖῃβ οἵ 618) ΑἸ ον. (ρ.234. 
τ; Μ.26.6888,0) ; 14.6.4 γν.2(Μ.26,χο 520} ; οὗ. ἀονοΐμτις τίϊος τπογέραΐ 
φιΐ βραδεῖα 7μάκεοτιενι τῖοτς φεἰεόγαρ, τὰ εῤ. {65|.6.3(Μ.26.13840); 
ΟΔΩτ (34 τ)οαμιι ; ΟΙΕΤΟῪ οεἸογϑιηρ Ἐδβίεσ Ὀεέοσα βαιμθοκχ (1 ἢ 
7εν5) ἴο Ὀε ἀεροβεά, (χη. Αρῥ.8; Οὐηδὶ, ΑρΡ.5.17.1) κέχρηται γὰρ 
[5ς. ΟΒυσο ἢ] οὐ μόνον τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἀλλὰ καὶ τῇ ἑβδομάδι... 
καὶ κέχρηται οὐ μόνον τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῆς σελήνης, ἀλλὰ καὶ τῷ 
δρόμῳ τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ ἐν ἐνὶ ἐνιαυτῷ δύο π. ποιοῦντες ἐν τῷ ἑτέρῳ 

Ἰ μηδὲ ἕν π. τελέσωμεν. διὸ παρατηρούμεθα μὲν τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην, 
ὑπερβαίνομεν δὲ τὴν ἰσημερίαν φέρομέν τε ἐπὶ τὴν..«κυριακὴν τὸ 
γέλος τῆς συμπληρώσεως ἘΡΊΡΗ.ἤαδν.50.3(0.248.8; Μ.41.8880) ; ἐὁ.70.9 
(Ρ.242.7; Μ.42.3530-3564}); 1Ὁ.70.1τ(ρ.244.27; 3644}; ΒΟΠΊΒγη5 θοῦ 
ἄαϊε οἱ Ἐξβίου {πευαῦν πραϊθα, ἐῤ.70.14{Ρ.241.14; 3600); (Ὥγγϑ. 
}μά.3.3(τ.6008)}; {Ομ γγϑβ,  αξολι γ(8.2164); οὗ δὲ μετ᾽ ἰσημερίαν 
ἐπετέλουν, τὸ συνεορτάζειν ᾿]ουδαίοις ἐκτρεπόμενοι" φάσκοντες ἀεὶ τοῦ 
ἡλίου ἐν κριῷ ὄντος καθήκειν τὸ π. ἐπιτελεῖν..«καὶ τοῦτο ποιεῖν πειθο- 
μένους, μὴ τοῖς νῦν..«πεπλανημένοις "Ιουδαίοις, ἀλλὰ τοῖς ἀρχαίοις, 
καὶ ᾿Ιωσήπῳ..-«πάντες δὲ οἱ λοιποὶ ἄχρι τῶν ἑσπερίων μερῶν..«μετὰ 
ἰσημερίαν ἐξ ἀρχαίας τινὸς παραδόσεως τὸ π. ποιήσαντες εὑρίσκονται 
Βοοτ,ἦ.6.5.22.10(Μ.67.629Ὰ}); οὗ, οὐχ ὧς τινες ἐπεθρύλησαν, ἡ ἐπὶ 
Κωνσταντίνου σύνοδος τὴν ἑορτὴν..«παρέτρεψεν 1Ὁ.(6208); 1.5.22.64 
(6418); Ομυτοι ξοϊονηρ τὰ [15 τεβρεοὶ ραββονεῦ ῥσασῖος οὗ 
Θαπιατϊίδηβ, 1.5.22.72(6448)}; Ἐπίγοῃ. ῥαδελ. 6(Μ.86.22070); 1. 
(24οοα); Οἠγοπ Ραξεί.8(Μ.92.848,0); 70 ΝΙς,»αίυ(Μ.06.14400); 
1δ.(14404Ὰ}; 4. Μϊοπταῃ ἰδὲ ῥσαςσίίος; 8. φυδγιοαβοϊπλαι οὔτε παρὰ τὸν 
καιρὸν τῶν ἀζύμων δεῖ ποιεῖν, ὥσπερ οἱ αἱρετικοὲ ποιοῦσι, μάλιστα οἱ 
Φρύγες ΤΡίοπον Ροῖνε.2; ἘΡΙΡᾺ ἤαεν.κο.τ(ρ.244.14}Π.; Μ.41.8844}; 
Ρ. Οὐβουνίῃρ 5οῖδυ σαίθπάαυ οἠἱν ἕτεροι δὲ...τὴν αὐτὴν μέαν ἡμέραν 
ἄγοντες καὶ τὴν αὐτὴν μίαν ἡμέραν νηστεύοντες καὶ τὰ μυστήρια 
ἐπιτελοῦντες, ἀπὸ τῶν Ἄκτων δῆθεν Πιλάτου αὐχοῦσι τὴν ἀκρίβειαν 
εὑρηκέναι, ἐν οἷς ἐμφέρεται τῇ πρὸ ὀκτὼ καλανδῶν Ἀπριλλίων τὸν 
σωτῆρα πεπονθέναι' καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ βούλονται ἄγειν τὸ π. 
ὁποίᾳ δ᾽ ἂν ἐμπέσῃ ἡ τεσσαρεσκαιδεκάτη τῆς σελήνης 1δ.(ρ.245.5; 
Μ.41.885Ὰ}); 5ιπυΐατ ῥταοίίος. ἰὼ Οαρραάοςϊα, ἐδ.(Ρ.245.1ι; 8854); 
οἴ, αἵρεσις ἡ τῶν Μοντανιστῶν, ἥτις δῆθεν μὲν ἀποδύεται τὸ μετὰ 
᾿Ιουδαίων ποιεῖν, ἀφέστηκε δὲ σὺν τούτῳ καὶ τῆς ἐκκλησίας εἰς ἴδιον 
κίνδυνον. τεσσαρεσκαιδεκάτην γὰρ μηνὸς τοῦ πρώτου φυλάττει, τουτ- 
ἐστι μηνὸς ἑβδόμου κατ᾽ Ἀσιανούς, οὐ τεσσαρεσκαιδεκάτην δὲ σελήνης" 
οὐκ οἶδα πόθεν λαβοῦσα τὸν θεσμὸν ΤΟ γν5.) Ξε, η(8,2760) ; ἴἴον- 
τανισταὶ..-ξένην τινὰ μέθοδον εἰσαγαγόντες, κατὰ ταύτην τὸ π' ἄγουσι. 
τοῖς μὲν γὰρ ἐπὶ τούτῳ τὸν τῆς σελήνης δρόμον πολυπραγμονοῦσι 
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καταμέμφονται" φασὶ δὲ χρῆναι μόνοις τοῖς ἡλιακοῖς ἕπεσθαι κύκλοις 
τοὺς ὀρθῶς ταῦτα. κανονέξοντας". καὶ μῆνα μὲν ἕκαστον εἶναι. ἡμε- 
ρῶν τριάκοντα ὁρίζουσιν" ἄρχεσθαι δὲ τὴν πρώτην ἀπὸ τῆς ἐαρινῆς 
ἰσημερίας, ἢ ῥηϑείη. ἂν κατὰ Ρωμαίους πρὸ ἐννέα καλανδῶν Ἀπριλλίων 
««ἀπὸ γὰρ τῆς πρὸ. ἐννέα καλανδῶν πριλλίων, ὡς ἀρχῆς οὔσης 
κτίσεως ἡλίου καὶ πρώτου μηνός, ἀναλογίζονται τὴν εἰρημένην ταῖς 
ἱεραῖς γραφαῖς τεσσαῤῥεσκαιδεκαταίαν' καὶ ταύτην εἶναι λέγουσι τὴν 
πρὸ ὀκτὼ εἰδῶν Ἀπριλλίων" καθ᾽ ἣν ἀεὶ τὸ π. ἄγουσιν, εἰ συμβαίη καὶ 
τὴν ἀναστάσιμον αὐτῇ συνδραμεῖν ἡμέραν, {εἰ δὲ μὴ) ἐπὶ τῇ. ἐχομένῃ 
κυριακῇ ἑορτάζουσι ὅ0:1.᾿..6.7.18.12{Δ1.67.147288.}; ὅ. Νοναιαῃιβί; 
ῬΒχνείδῃ ΝΝονδιδηϊβῖς αἀορί αυατιοαδοίτηδη Ὀσαρτῖοο ἴῃ Ιατοσ 418 
σεηΐ,, ΠΟΣΊΤΑΥΥ ἴὸ ΘαΥ 16 Υ σαδίοχῃ οὗ βεοῖ, απ ̓ Ὅαμι86 50 ́ϑπι, ϑοοτ. 
ἢ..6.4.28,1ὴ(Μ.67.5408}; 1δ.5.22.82(645Ὰ); 502.ἢ.4.6.24.7(}1.6ὴ.132568); 
ΒΟ ΒΙῺ, οτεδίεα ὈΥΚ Του ΙΒ] 0Ὼ ἴο [εν 8} Ργϑοῦος οὗ ργοβυ του β8Ὁ- 
Ὀδέῖαβ, ϑοοτ, ἦν 6,7.5.2(Ν.6η. 745; 6. Αὐαίδη αυαχιοαεοϊδῃΐξση; 
τοξατατίοη οὗ Ἀπ δη σεν τηδὲ τχδαϊομδὶ δῃα δροβίο]ς οὔβεῖ- 
ΜΨΆΤΙΟΘ ᾿)85 σπμδηρδα ππάου οῃβίδηίης Ἰη ἀδίδσθησθ το Π15 ΥΙ5ἢ ΟΥ 
το Ὀ6 δοσοιητηοακξίεα τὸ διωροσοσ 5 δίσιμάαν, ΕΡΙΡὮ.ἤαεγ.7ο.ο(ρΡ.241. 
τ18.; Μ.42.3538); 16.70.14{0.247.3}8.; 2608); 7. νΔΥ]οῖ165 οἱ ρσβοζίςε 
αἰβευββοα; πὸ στιθ5 ἰα1ἃ ἀἄονῃ ὉγΥ ΝΊ δρουΐ Ἐδδβίοσ ΟΥὐἨΎ ΟΥΠΕΥ 
[εαϑί5, βοογῪ,6.ς.22.78.(.6.648.)). 

(. σΆΠΟΙΒ ἴον βείΠπρ ἀαῖς οἵ ἘδϑΈΟΙ ᾿Ιππόλυτος..«κανάνα ἐκ- 
καιδεκαετηρίδος περὶ τοῦ π. προθείς, ἐπὶ τὸ πρῶτον ἔτος αὐτοκράτορος 
Ἀλεξάνδρου τοὺς. χρόνους περιγράφει Ἐιι5.ἢ..4.6,χ2(Μ.20.5 730}; εἴ. 
ΗΙρρ.ἐαρ, ῥασολ. (.το.870); οὐ Απαῖ, 1.δοά., Ἐπ5.}.ε.}.32.1 31} 
(728Ά}.)}; τα !ε5. οὗ ᾿Ῥίσοη. ΑἹ., ἐδ.7.2ο(6818); ἘΡΙΡΗ ἀαεν.70.12-.3 
(0ρ.245.8, ; Μ.42.3648{}; {0ῃγγβ. ακελ.(8.276.4); Οἄνοπ. Βασι. 
Ῥρ.1ο-α͵( }.02.888--τοο0) ; :9,2251,(5480}}.). Εν 

Ὦ.. δηποπησοτηθηΐ οὗ ἀδἴς ὮΝ ΔηπΊ8] ἔεϑία] ἰδ ξευθ οὗ ὈΙ5ΠΟΡ οἵ 
ΑΙεχαηάηα (Ὀίοπ. Α41.), Ἐπι5...6.}.2ο(Ν.20.6818); ν, ἑορταστικός ; 
ἡ 84 Ὀγ οἴου ὈΙΒΏΟΡ5 ἴο σοπρτεραίίοηβ, ΑἸΠ.ἐρ. γαειτοί Μ.25.5.228). 

Ε. ἰαϑιην Ρεΐοτα Ἐϑδίεσ, ν. νηστεία, 
Ἐ, βἰαπαάϊηρ ἴου ὑσάνεῦ ἀυτπρ Ἐβδίεσ βθάβου, Ἐπ. ῥαδολ. 4{Μ.24. 

ἼΟΟΒ.); 1 [δ {ι6.6., γέ 5 }.τα κί |,6.1 2644); ν. εὐχή, γόνυ, γονυκλισία. 
Ο-. δαχηϊηϊϑίσγαϊίοιυ οἵ Ὀαρίδια αἱ Ἐδϑῖοσ, (Ὁ) οἵ. Ηρροἰγαά,αρ.20. 

ἡ; Ογτ. . καἰεε,.χ8.32; οἴνδυπεβ. ἤοηι. (0.281; Μ.66.15 644); Ρα]]. 
νι νγν5.ο(Ρ.56.22; Μ.41.33); ἐν Θεσσαλίᾳ...ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ π. 
μόνον βαπτίζουσι" διὸ σφόδρα... .οἱ λοιποὶ μὴ βαπτισθέντες ἀποθνήσκουσι 
Θοοχ.ἦ.6.5.22,52(}1.67.640 4); ϑηρῤῥίἑεα!ο ἀρ. Βετισχι εἰ. (40 2.1.3 

Ρ.35.10; Π.2.5344). 
ἯΙ. ἀενειν οὗ οαϊθομεβεβ Ὁγν ὈΙβῆορ ἴο πονὶν ὈαρίΖεά ἴῃ Ἐαβίου 

ψ εκ, Ουτ. Ἡ εαἰδεἶ!.18.33; δ ῤῥίτοαϊίο ἀρ. Βοῖγέ., ν. 11. βαριὰ. ᾿ 
1, Ριεδοπηρ βαοἢ ἀδΥ ἴῃ Ἐδβδίοσ εαῖκ Ὁν Ὀιβῆορ, οὔ γνυϑ8.᾽6ς. 

Οἢν.ς(2.4458). 
᾿. Ἑδϑίοχ νἱρὶ], (Ὁ) οὐ Ιρρ ταά αρ.20.9; τὰ ὕπαα οὗ Νατζοῖββαβ οἵ 

Τεγύβαίετα, Ἐπ5.}.6.6.0.2(Ν2.20.5270); ἴῃ τεῖρτι οὐ ῬΆΔΡ, 19.6.34 
(ςοδα) ; ἀτΝαζ.ογ.45.21(Μ.36.6240). 

Κ΄ ῥυοβιθ τος οἱ ἀἰδιυι θυ ου οὗ ὈΙβμορ᾿β ἐυσματθε αἵ Ἐδβῖοσ 
ἴοὸ οἴου ἀϊοοθβθ5 Ὁν ψγὰν οἱ εὐλογίαι, ΟΙ,Δοά,ταη.14, Οἷς, 5. εὐλογία; 
οὔ Ἰτει.ρ.  ͵ο ΑΡ. Ἐπ 5.}..6.5.24.τπ(,20.Ξο 54). 

1,.. Ἑαβῖεσ 85 []Π]1εἃ ἔου ῬΈ]ανεῖ αἴζεσ ἄθεαι, ασ. ΝΖ. ρ. τοί Μ,.. 
47.216). 

ΠῚ. ᾿σποβίο᾽ σΒρΏ Α] δεῖς εἱΐς 85 τὸ τέλειον π. ἘΡΙΡὮ. ἤαεν, 26,5 
(Ρ.282.13; Μ.41.2400). 

Ἐπασχάζ-ω, εεἰεῦγαίε Εαξίεγ τινὲς τῶν Νανατιανῶν ἐν Φρυγίᾳ... 
νόμον ἐξέθεντο μετὰ ᾿Ιουδαίων ““εἰν ΤΏΡ ἐἤγοη.Ρ. 530 Μ.τοδ.1888). 

᾿ς Ἐπασχαλία, ἡ, Εαρίεγί 46, Ματς λας, Ῥονρῆ, 52. ἰδι94; 1διτολ; 
ΤϑοποΝ, υ, δ νη..40(}1.04.17200); ΤΑηδβί. 5. γα! τ(Ο 3 0.71). 

Ἐπασχάλι(ο)ν, τό, Ε, ῥαδοίαὶΐ φαΠΟ π.ι τῶν γεγραμμένων ἐπὶ 
τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου ΤΗΪΡΡ. ΤΉ, Κ᾽ .8ς.δίρ.40.1; Μ.1τ7.το48.}; 

ἤφῆςς ἐξαρίογάς ἐκοινώνησα.. «ἔξω τοῦ π. {70.6}.5εγ..(} 1.88. 
10208}; 2. σπηαὶς ἄταννει ὉΡ δος, ἀδῖς οἵ Εαβῖεσ, Ολγοη. Ῥαξεῖ, .274 
(Μ.ο2.681Α}); τῷ π. καὶ τοῖς ὑπαταρίοις ἐντυχών 1.0. 38τ(077.); ἀπὸ 
τούτων τῶν ὑπάτων ψηφίζονται τὰ ἔτη τῶν Συρομακεδόνων, ἤγουν καὶ 
Ἀπαμέων εἰς τὸ πασχάλιν 1Ῥ.Ρ.17τ(42τ). 

Ἐπασχάλιος, οΓ ΚαΞίε ταῖς π. ἡμέραις 150}. 96}. (0.215.1; Η.2. 
428); ἐν Ρώμῃ τὸ Ἀλληλούϊα ψάλλουσι, κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς 
πασχαλίας ἑορτῆς 502.}..6,7.1τ0.4(Μ.6}.14768); τῇ π. ἑορτῇ τῆς ἀνα- 
στάσεως ο.ΜοΒοἢ ῥγαϊ. 2 (Ὁ .87).2τοϑᾺ) ; τοῦ, σοχηρυταιτίοω ἃπα Ρτςε- 
αἰειοη οὗ Εαβίοσ, (οϑη. Γ6,10}.3(}1.88,1724}. 

πασχητιασμός, ὁ, ἰσοΐενν, ΟἸεπι, ῥαδα.2.τοίρ.200.3-ς ; Μι8.5ο1Α}); 
Ἰά. ῥγοὶ.4(ρ.46.26; Μ.8.τόολ). ! 

πασχητιάω, ἡηεῖίε ἰο ἰμἰδὶ, ΟἸετα ῥαρά,2,τ(ρ.τ64.4; Μ.8,4οοΟ) ; 1ἃ. 
ΣΙγ.2.ο(ρ.Σ81.11; Μ.8,τούρο). 

πάσχ-ω, Α. τεῦ; 1. τὰ ῬΑΥτΙ σα] Υ οὗ τηατίγῃβ βασάνους διὰ ζῆλος 
παθόντες ὑπόδειγμα κάλλιστον ἐγένοντο τ ἰδη.δ.1; ε5ρΡ. οὗἩ βυξξοχίησ 

1049 πάσχω 

ἀεαῖῃ ἐάνπερ διὰ τοῦ παθεῖν θεοῦ ἐπιτύχω Ιρτι.Ῥοῖνε.7.1; ἐὰν “τομεν 
διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δοξάζωμεν αὐτόν Ῥοϊγο.εῤ.8.2; οἱ ὑπὲρ τοῦ νόμου 
παθόντες Ἡδττη.51»᾽.8,3.6; οἱ παθόντες ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος...οὗ καὶ 
προθύμως ἔπαθον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 1δ.0.28.2; 2. οἱ (χῖδῖ; ἃ. ἴῃ 
βθα. ὅσα ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς Χριοτὸς παθεῖν ἕνεκα ἡμῶν 20 ἰδηι.1.2. 
ταῦτα γὰρ πάντα ἔπαθεν δι᾽ ἡμᾶς, ἵνα σωθῶμεν Ἰρτι. 5 »ἼὙΡΉΗ.2.1) αὐτὸς 
δὲ ἠθέλησεν οὕτω παθεῖν" ἔδέι γάρ, ἵνα ἐπὶ ξύλου πάθῃ δαγῃ.5.13; ἐν 
σαρκὶ οὖν αὐτοῦ μέλλοντος φανεροῦσθαι καὶ π., προεφανερώθη τὸ πάθος 
18.6.1; εἰ οὖν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὧν κύριος..«ἔπαθεν...πιστεύσωμεν, ὅτε ὁ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ οὐκ ἠδύνατο παθεῖν εἰ μὴ δι’ ἡμᾶς {δ.7.2; ὑπὲρ ἡμῶν 
γενόμενος ἄνθρωπος παθεῖν..«ὑπέμεινε 7058. Σαῤοὶ πο τ(Μ.6,4918); 
ἄρτου τῆς εὐχαριοτίας, ὃν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάθους, οὗ ἔπαθεν ὑπὲρ 
τῶν καθαιρομένων τὰς ψυχὰς ἀπὸ..-πονηρίας ἀνθρώπων, ... Χριστὸς... 

᾿ παρέδωκε ποιεῖν 14. ἀταὶ,4τ (1.6.5 648); ἡ αὐτοῦ τοῦ κυρίου μαρτυρία, 
καθ᾽ ἣν παθὼν ἀνέστη (]6πὶ.δεἶ, ο(Ρ.154.20; Μ.9.7288); Ὁ. Ομ τῖβτο],, 
τοῦ, ρσόθίεπι οἱ ἀϊν!πθ ᾿πηραβϑι 1 ν εἰ δέ, ὥσπερ τινὲς ἄθεοι ὄντες... 
λέγουσιν, τὸ δοκεῖν πεπονθέναι αὐτόν...ἐγὼ τί δέδεμαι; ἴσῃ. Τγαίχουι; 
ἀληθῶς ἔπαθεν...οὐχ ὥσπερ ἄπιστοί τινες λέγουσιν, τὸ δοκεῖν αὐτὸν 
πεπονθέναι Ἰὰ, δ ΙγΡΉ.2.1; ὁ λόγος τῇ οὐσίᾳ μένων λόγος οὐδὲν μὲν “-εὶ 
ὧν “εἰ τὸ σῶμα ἢ ἡ ψυχή, συγκαταβαίνων δ᾽ ἔσθ᾽ ὅτε.. οἱονεὶ σὰρξ 
γίνεται Οἵτο( 6ἶ5.4.τπ(ρ.285.17]; ΜΟΙΤ Ιο484); πέπονθεν ὁ ἀπαθὴς τῷ 
σπλαγχνισθῆναι 4 εοηηη ἴῃ Μ41.πο.23(0.33.3; Μ.13.9000) ; χορ] ϊεν οὗ 
βιευηρ ἀδμϊοα, «4. 7ο.οδίρ.198.1881.}); ἐδιτοχίρ.2οΙ.1381,); δυνάμει 
καὶ ἔπαθεν ἀπαθὴς μένων Μεῖῃ, ΡΟΡῥ᾿.λ(ρ.5ο5.21; Μ.18.4044); ὡς 
ἄνθρωπος ἐπολιτεύετο, καὶ...«ὡς υἱὸς τῷ πατρὶ συνῆν. ὅθεν οὐδὲ τῆς 
παρθένου τικτούσης ἔπασχεν αὐτός ΑἸΠ ἦμε.τΊ.5(Δ1.25.1250); δύναμις 
δέ ἐστι θεοῦ ὁ υἱός, παθὼν ἐξ ἀσθενείας, τουτέστιν, ἐκ τῆς σαρκικῆς 
συμπλοκῆς 14 Ἰπονεὶ ε..47.21(}1.26.10244}; ἃ γὰρ τὸ ἀνθρώπινον ἔπασχε 
σῶμα τοῦ λόγου, ταῦτα, συνὼν αὐτῷ ὁ λόγος, εἰς ἑαυτὸν ἀνέφερεν..«καὶ 
ἦν παράδοξον, ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ “των καὶ μὴ σ’ων" πνὧν μέν, ὅτι τὸ ἴδιον 
αὐτοῦ ἔπασχε σῶμα, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ““οντι ἦν" μὴ ““ων δέ, ὅτι τῇ φύσει 
θεὸς ὧν ὃ λόγος, ἀπαθής ἐστι...τὸ δὲ σῶμα εἶχεν ἐν ἑαυτῷ τὸν ἀπαθῆ 
λόγον 4.6}. ΕΡίε!.δ(ρ.το.16; Μ.26.τοόοο); αὐτὸν δὲ τὸν λόγον, ἄτρεπτον 
καὶ ἀναλλοίωτον πιστεύωμεν. διὸ αὐτός ἐστιν ὁ παθὼν καὶ μὴ παθών" 
τῇ μὲν θεϊκῇ φύσει ἀπαθὴς καὶ ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος ὧν, τῇ δὲ 
σαρκὶ παθών ΤΑΤΛΒ, ἄροϊϊ τι ιτ(λῖ.26.11126) ; εἰ δέ τινες... «παραχαράτ- 
τουσι τὴν..«πίστιν.. «τῆς θεότητος διϊστῶντες τὸ...“»-ον σῶμα ὡς ἐδιαζόν- 
τως ὑφεστός, καὶ οὗτοι τῆς .-«σωζούσης ὁμολογίας ἐκτός ΑΡΟ]], δά.5 δε. 
Ῥιι3(ρ.τό8,20; Μ.1Ο.11050); “πεἰ τὸ ἀπαράδεκτον πάθους οὐκ ἀνάγκῃ 
φύσεως ἀβουλήτου, καθάπερ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἀκολουθίᾳ φύσεως 1α. ἤν. 
1ο2(0.221.10); [4 ἀπας.20(ρ.246.1; Μ.28.12844}; παθὼν μὲν τὰ ἡμέτερα 
πάθη κατὰ σάρκα,..«ἀπαθὴς δὲ διαμείνας..«κατὰ τὴν θεότητα 1Δἐῤ. 
7 οὐ χ(ρ. 2ετοῖς; Μ.28.288); εἴ τις τολμᾷ λέγειν τὸν Χριστὸν θεότητι 
πεπονθέναι καὶ μὴ σαρκί,..«ἔστω ἀνάθεμα ΜΊΑ], ἐγ.(0.273.21); περὶ τὸ- 
“νὸν τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων [8ς. θάνατος, ἀγωνέα κτλ,Ἶ, οὐ τὴν 
ἄτρεπτον φύσιν καὶ τοῦ “-εἰν ὑψηλοτέραν τ, ΝαΖ.ογ.2ο.τδ(ρ.134.10; Μ. 
46.1254Ὰ}; ΟΥ Νγ55..4ροὶ! κ4(Ν.45.τ2560); ὁ σωτήρ, φησί ἴΞο. ΑΡΟ]!.], 
πέπονθε...τίς ὧν ἃ σωτήρ; ὁ θεός, φησὶν ἐν τοῖς πρὸ τούτον... «οὐκοῦν 
ὁ θεὸς πέπονθεν, ἅπερ παθεῖν αὐτὸν εἴρηκε 1δ.58(12650) ; οὔτε τὸ παθεῖν 
τὸν μονογενῆ ἐν σαρκὶ πάθος περιποιεῖται τῇ αὐτοῦ θεότητι, καΐτοι γε 
ἐξ ἀληθινῆς ὁμολογίας πιστευόμενον ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ὅτι 
πέπονθεν ὁ ἀπαθὴς θεὸς ὧν λόγος ἘΡΙΡΗ. ἠαδγ.76.39(ρ.392.30; Μ,42. 
δοιΑ}); ἑνωθεὶς δὲ μᾶλλον τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπότητι, πάθοι ἂν ἀπαθῶς 
σαρκὶ τῇ ἰδίᾳ τὰ ἀνθρώπινα Ὀνγ. Ῥεῖ. 42(0.50.0; 53.1638); οὐχ ὡς τοῦ 
θεοῦ λόγου παθόντος εἰς ἰδίαν φύσιν.. «ἀπαθὲς γὰρ τὸ θεῖον..«ἐπειδὴ 
δὲ τὸ γεγονὸς αὐτοῦ ἴδιον σῶμα πέπονθεν ταῦτα, πάλιν αὐτὸς λέγεται 
παθεῖν...ἦν γὰρ ὃ ἀπαθὴς ἐν τῷ ποντι σώματι 1Δ.6}.4(Ρ.27.15; 53.23Ὲ); 
εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν τοῦ θεοῦ λόγον παθόντα σαρκί,..«ἀνάθεμα ἔστω 
ἰ4.ε}.17 αμαι.τ2(ρ.42.3; 53.770); ὙΒάοι, Απς λον, 3.2(}1.77.1385}); 
ἀπαθῶς αὐτὸν πεπονθέναι φαμέν [30. γπΟΠορ ἢν 51065]. καὶ τίς σωφρονῶν 
τῶν καταγελάστων τούτων ἀνάσχοιτ᾽ ἄν γρίφων; ἀπαθὲς γὰρ πάθος 
οὐδεὶς ἀκήκοξ ποτε...τὸ γὰρ ἀπαθὲς οὐ πέπονθε καὶ τὸ πεπονθὸς 
οὐκ ἀπαθὲς μείνοι ἄν Τπαϊ, ἐγα».3(4.216) ; Ρτοο (ΟΡ ογιτ( ΜΝ. 6ς.7840); 
Τιεοπτ ΗΝ ἐς .3.6(Μ1.86.16178); 1Ὁ.7.2(τ)]6τΑ }.}; ὑποστάσει καὶ ὁ λόγος 
λέγεται παθεῖν: προσελάβετο γὰρ παθητὴν οὐσίαν εἰς τὴν ἑαυτοῦ ὑπό- 
στασιν σὺν τῇ οἰκείᾳ τῇ ἀπαθεῖ" καὶ τὰ τῆς οὐσίας κατηγορήματα 
εἰώθει τῆς ὑποστάσεως κατηγορεῖσθαι ὀρθῶς 1Ὁ.}.ο(τ768"4}); ΤΗΙΡΡ. 
Βεν. Η εἰ. τίρ.221.24; Μ.1ο.8324}; ς. οὗ (ἢ τῖξὲ 5 σοα τοῦ πεπονθότος 
ϑεοῦ Ταῖ.ογαὶ.τ3(Ρ.15.5; Μ.6.8364) ; πέστευσον..-«τῷ παθόντι καὶ προσ- 
κυνουμένῳ, θεῷ ζῶντι πιστεύσατε οἱ δοῦλοι τῷ νεκρῷ ΟἸογα, ῥγοίο το 
(ρ.γδ.1ς ; Μ.8.224Ὰ ; Ρυποίυβείοι ἀποετίαίῃ); 3. οὗ ἀοα; ἃ. Πετεῖ,, 
Ψαϊοης, παθεῖν αὐτὸν λέγουσιν ἀθέως. ὃ γὰρ συνεπάθησεν ὁ πατήρ, 
στερεὸς ὧν τῇ φύσει..., ἐνδόσιμον ἑαυτὸν παρασχών, ἵνα ἡ σιγὴ τοῦτο 
καταλάβῃ, πάθος ἐστίν. ἡ γὰρ συμπάθεια πάθος τινὸς διὰ πάθος ἑτέρου. 
ναὶ μὴν καὶ τοῦ πάθους γενομένου τὸ ὅλον συνεπάθησεν καὶ αὐτὸ 
εἰς. διόρθωσιν τοῦ παθόντος ΟἸετη,ἐαχε, Τ λαοί. 3ο(Ὁ.ττ6.26; Μ.0.6730); 



παταγητικός 

Νοδέιιβ ἔπαθεν δὲ Χριστός, αὐτὸς ὧν θεός" ἄρα οὖν ἔπαθεν πατήρ, 
(πατὴρ) γὰρ αὐτὸς ἦν. ... ἀνάγκην...«ἔχω, ἑνὸς (θεοῦ ὁμολογουμένου, 
τοῦτον ὑπὸ πάθος φέρειν, Χριστὸς γὰρ ἦν θεὸς καὶ ἔπασχεν δι᾽ ἡμᾶς 
αὐτὸς ὧν πατήρ Νοξξις ΔΡ.Η]ΡΡ.Νοέ!,2(ρ. 231. 9,28; Μ. το. 8058,0); ̓ 
ΘΑΌΕΙαπ, Επ5.6.}.1.4{(0.64.17; Μ.24. 8334); ; ἔσται οὖν ὃ πατὴρ... 
παθών 18.2.12(Ρ.114.4; 9250); δ. ἀϑηϊοᾷ ἴῃ ρα μοσδέοη οἵ θοη, ξάτῃ. 

. ἄταί, Τγήπιτ τοί ,28.115320) (ν. πάθος); Πάντα, ({Β69.) μη. (α 5168 ; 
Μ',29.7608); 4. οἵ Ραραᾶῃ ροᾶβ ; ἴῃ ἀτριτηθπε αραϊηβί ἀοδῖσν, ἀτὶϑε. 
ἀροΐ.τ5.]. ; 

Β. ἐχῥεγίδησε ; Πμδμοα γέσσῖυδ, οδίατη ὅ.. ἀδικηθεὶς... εἰ προσελθὼν 
τῷ ἄρχοντι μὴ πάθῃ ἀπόκρισιν, προσίτω τῷ ἐπισκόπῳ ΑἸΏ.ΒΟΠοΙαϑέ, 

«οἷ. τ.3(0.15); 16.4.3(0.52). 
Ἐπαταγητικός, ἐμαμονίηξ, Οἴεπι «ῥαεά.2.τοίΡ.200.6; Μ.8, ΞοΟΑ), 
Ἐπαταγίζω, δὲ ποῖεγ, ἘΡΊΡΗ ὁ. βά, ττίρ.511.15, ο]. ἔΟΥ παταλι- 

ζόντων ; καταλι- Μ.42.8ο18). 
“πατούγιδα, ὁ, δεαίτηρ, Ογτ. Ρ-.68: 21(Μ. 69. 1173}. 
"πάταχρον, τό, τάοΪ τὸν ἄρχοντα, καὶ τὰ πάτρια, ἔνια δὲ τῶν ἄντι- 

γράφων πάταχρα ἔχει. ... τὸ. επαταχρ(ὴ) (56) Σύρων μέν ἐστιν ὄνομα" 
σημαίνει δὲ τῇ ᾿Ελλάδι φωνῇ τὰ εἴδωλα Τμαὶ,15.8: 2τ(ρ,46.25; 2.230). 

πατερεύω, δὲ α μαΐοτ οἰντίαιϊθ, 1600 (5. τη. 219. 
, Ἐπατερικός, οὗ "6 εἰεγ οὗ Καϊ θ᾽ 5 πολλὰ π΄. ἀνέγνων 1,δοπί.Ν.υ.7ο. 
ΕἸεσι. Β(0.77.15); κηρύξας ἐκ π΄. μαρτυριῶν Ατιαβῖ, 5. ξεν ΐγιαν, 3(Μ, 
80.11568); ΤὨΡΒ ἐἠγο,.Ὁ.2)5(}.τοΒ, 008). 

πατ-έω, ἐγεσά ; γῖαξκο ἰο ἱγοαά “σον τοὺς πόδας σου εἰς τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ Εν, Βανι} (ὐ β5111ϑν ρΡ.16); πιδέ,, ἐγσαὶ τοῦ ἢ ἐοηίεηρί ὡς οὐδὲν 
«ὐὖντα “"οὔσε ΑἸὨ ἵη6.27.2(Ν}.25.1410); τὸν διορισθέντα διὰ Μωσέως 
πεπάτηκε νόμον Οντ. 70.12.1(4.τ115Ὰ}; 14.1.2.20:20{(Μ.72.8800) ; γεδμξ, 
ἐΟΉμ|6 πᾶσαν αὐτοῦ --εῖ τὴν αἵρεσιν τοῖς..«λογισμοῖς ΑἸᾺ ίοη.το 
(ρ.ὅο.12; Μ.25.5088); τὴν..«τερθρείαν πεπατηκώς 119... Δνέεη, 34 
(ρ.τό2.τ5; Μ,96.12810); 40 αισαγ τοί τὴν ἀρχαίαν “-οὔντες διαφοράν 
Ογτ. ἄτι. 6(3.2500) ; Ρετέ, Ῥἴορ!. ρα55., μρηδ16, ἐοηιενιρ δὶς, ΟὮτνϑ. 
ἤ0Ή}.11.,2 ἴῃ (οἱ, (11.401); Ογτ.Ος.120(3.1620). 

πατήρ, ὁ, ῥαϊμον; 
Α΄. οὗ τηβπ; 1. ἴῃ τοβροοῦ δά άγεβθ ἴο βθηρῖοῦβ δηᾷ ρϑιβοβ οὗ 

αἸἰρτιῖτν : ἃ ῬΒΙοβορμεγ, Τυβε ζϊα].3.71(Μ.6,.4810); δὴ ἀρόβεὶς, «4.0. 
διίρ.τοι.4); «4 Χαηειρῥοιτίρ.65.11); “4.Ῥείν, οἱ Αμάνιτ(ρ.117.9); ἃ 
ὈΙΒΒορ, ΜΙΝ κερὶ, (0.284); 10.θῖβο.", Ερίρλ,34(Μ.4τ.680); δὴν 
Ρεδβοη οἱ αἰρτιν, 1δ.; "ὉΠ: ἃ Ὀτεϑι, ΡΓοη. τοιλ.:](Ρ. 61) εἴ ἴτεᾳ.; : 
τοπκϑ, Κ7.Ῥαη.(ρ.488.1 13);2 ;2. 45 ἀεϑισμαίίοι οὗ ΔΡΟΒ[165 οὗ...π. ἡμῶν 
ταϊοι.62.2 (οὐ ρθῆ. οὗ ῬΑΙΤΙΑτΟΠ5, ν. Α.6 ᾿πῖτ); ἡμῶν Ἀνδρέας ὁ ὅ... 
π. καὶ διδάσκαλος καὶ ἰατρός 4..4πάγ.ἃ ο(ρ.52.3); οὗ ὈΙΒΗΠΟΡ5 ὁ τῆς 
Ἀσίας διδάσκαλος καὶ π. τῶν Χριστιανῶν Μ΄.οΡοῖνε.12.2; οὗτος μετὰ 
θεὸν π. ὑμῶν, δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννήοας ὑμᾶς (οη5:. ΑΡ}. 
2.26.4; εἰσιὼν ὅ π. ΟὭγγϑΚ, [μά.6{1.6τ40) ; κοινός τίς ἐστι πι τῆς οἰκου- 
μένης... ἱερεύς Ἰὰ ποι. 6.1 ἦι Τί», (ττ.78}); οἵ ΔΌΡοί5. ἀπά 45- 
οσεἴΐοβ, ῬΕοπά.τοιδ.τ(ρ.86) ; Ῥ4}1.λ.} ατς.1Ί (1,.4.1ο424}; οὗ ΡΠ εβίβ, 
Ομ γγβ. μοῦ. 4. τὰ Ασ.0: 1(4.τ200}; οὗ ΟἹ ῥγιθϑίβ, Ογτγιλοιι ραπεὶ, 
(52.00Ὰ}; οἵ ρμαρᾷῃ ΠΙΡῺ ῥγεβθὶ σε καταστήσας..«ἀρχιερέα τῶν 
μεγάλων θεῶν, π. ἐμὸν ὀνομάσω 1770... Ἁτγίοηι.4ο(Μ.96.τ288})) ; ὅ. οὗ 
ξαῖῃοιθ οἱ Οβυτοῆ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς π. ἀθετεῖ Ἐπ5. Μαγοὶ!.τ.4 
{(ρι1διττ; Μ,24.7528}); τὸ ὄνομα τῆς οὐσίας διὰ τὸ ἁπλούστερον παρὰ 
τῶν π. τεθεῖσθαι δ'γγεδ, δήγημ. 3(ρ,2326.10; Μ.26,6028); π. .-. τῶν κατὰ 
Νικαίαν ποτὲ τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας ἐξαγγειλάντων κήρυγμα Βα5..}.52. 
τ(3.145Ὰ; Μ.32.3020) ; καταπεφρόνηται τὰ τῶν π. δόγματα" ἀποστολικαὶ 
παραδόσεις ἐξουδένωνται 1Ὁ.0ο.2(182Α ; Μ.4738}; ΟΥΟΝ γ55.6}.ἐαη(Μ. 
45.2250); τὴν πίστιν τῶν π. τῶν τριακοσίων δεκαοκτώ (ὈΡ(β1)εαρμ.τ; 
τῶν π. ὁ νόμος κελεύει μετὰ τὴν πεντηκοστὴν ἀποτίθεσθαι τὸ βιβλίον 
[3ο. ἀιο(5] (τυ ϑ,λον.1.3 τη ἄς.0: τί. 1028); ; ἀναγίνωσκε δὲ τὴν νέαν 
διαϑήκην, μαρτυρικὰ δέ, καὶ τοὺς βίους τῶν π. ΝΙ]ρ.4. τ Ν. 70. 5454); 
ιϑγηη. ΟΠ αἷς (ρ.129.22; Η.2.4568); 1ἴπ Οὐγϑε5 ἔχίο)ι τὴν ἀρὰν τῶ(ν) 
ἁγίω(ν) π(ατέγρ(ων) Ηἐ5}.τό Ρ.20 (ροβέ 566ς. ν); οι σ-Ο] τ ρ.41; 
4, οὗ ἃ ΒΡΙΣΙΪΠ4] ἔβίπο μαθητευομένους ἀπὸ τῶν π. κρύπτειν τοὺς 
ἰδίους λογισμούς ΤΑΤ(Ή,ἐρ,(ἰαεί.τ.4(}.28,8568); 5. θεῖος π. ροάζαϊδεν, 
ιοη Ατ.6.}..7.3.1τ(Ν1.3.5688) ; 6. οἱ Ηεῦτεν ΡδΙΤΙαΤΟΙΒ ὅ π' ἡμῶν 
᾿Ιακώβ ΤΟΊερι. 4.8; τοῖς π. ἡμῶν τοῖς δικαίοις ἐθ.30.7; ἄνω μετὰ τῶν π΄. 
ἀναβιώσας ΛΩΣΘΆΡΝΝ 4; Βαγμιιλι; Ἐριοσηνττς; Ἐππι5.6. ἰξτ, 2ο(Ρ. 83. 
42; Μ.24. 8690); Ῥτος..2..33: 0. 87. 9804); ; ὀλίγοι τινὲς... οὗ π. ἐκ 
τοῦ φυσικοῦ νόμου κινούμενοι ἐγίνωσκον τὸν θεόν. οἷος ἦν ὃ Ἀβραάμ, 
καὶ οἱ λοιποὶ πατριάρχαι, καὶ Νῶε, καὶ ᾿Ιακώβ Ἰ)οτ.ἄοεί.τ.τ(Μ.88, 
1620}; ἐκκλησία, ὅτε φθάσῃ ἡ ια' τοῦ Δεκεμβρίου μηνός, καὶ μετὰ τὴν 
γενέσθαι κυριακὴν ἑορτὴν ἑορτάζει τὴν μνήμην τῶν ἁγέων π. τῶν πρὸ 
τοῦ νόμου οι ΝΊς, αν. (Μ 9 6.:4480); εχερ. δπιτστῖς ψι Μι. 
10 127-20 εἴπερ δέ εἰσι π.; περὶ ὧν εἴρηται τῷ Ἀβραάμ' σὺ δὲ ἀπελεύσῃ 
πρὸς τοὺς π΄ σου...» εἴποι ἄν τις...«τάχα ἐκεῖνοι π. εἰσὶ μαρτυρήσαντές 
ποτε καὶ ἀφέντες τέκνα, ἀνθ᾽ ὧν π. γεγόνασι πατέρων τοῦ πατριάρχου 
Ἀβραὰμ καὶ ἄλλων τοιούτων πατριαρχῶν Οτο»πανί,χ4{0.14.27}; 7. π. 

Τοῦ τὰ 
πατέρων, {π|6 οὗ ρορεο, Ὑμάτγιδιυδ,εῤῥι.τ. 22(}1.00.10178); 8. π΄ 
πατρίδος, ραῖετ Ραίτῖδε, σύγοη. Ῥαξελ.254{Μ.92.6160); 9. π΄ πόλεως, 
Ῥϑίεσ εἰναι 5, ΜΖ.(οη.2.1; 10. βαιγίοἷαη βασιλέως πατήρ Μελ.ἐχε. 
φέρ, λο(ρ.469.8; Μ.113.8268); ἐν τοῖς βασιλείοις π. τελῶν ἰά Ἔχ ονι. 
ττ(ρ.108.2}; Μ΄ 113.8028); 11. απέδον, ΟἸδπι. 7. τοί(ρ.6ο,18; Μ,8, 
8008); δογμάτων π. Οτι(εἰς.τ.25(ὉΡ.γ6,2; Μ.1τ.7050); π. τῆς πλάνης 
Μοίη.γ6ς.1.38(ρ.281.0; Μ.41.11058); π. οὐ λόγου Β85.4}.2.5(3.7)4Ὰ 
Μ.32.2200); ΝΙ]. Σεπί. 5ο(Μ.79.12440); Ἄρειος ὁ...βλασφημίας π΄ καὶ 
δημιουργός Ὑβάϊ λ,γεἰ.τ(3.1113); ὁ π. τοῦ βιβλίου τούτου [0.ῬΏΠΟΡ, 
αν .302); οὗ (βτίδι 85 π- ἀληθείας, 4.ΤΡσοηι. ἃ 26(0Ρ.142.3); οὗ 
θεν] 45 π. ἁμαρτίας, τ. Νγβ5. Εμητ2(2 Ρ.278.3; Μ.45.880Ὰ); τηεῖ., 
οὗ ἃ ἀφ ῖοσ φοβεῖται τοὺς μῆνας ὡς τόκων πατέρᾳς Βα5,ποηε ἶη 5.14. 
(1:08 Ε ; Μ.20.268Ε). 

Β. τθιθο!.; οἱ σοά τς Ἐδίμπογ; Ε. ἀςῖ, π. μὲν οὖν κυρίως εἴρηται 
ἀναίτιος ὑπόστασις, γενητική, ἀγένητος, εἴρηται δὲ π., ἣ ὡς τὰ πάντα 
τηρῶν, ἢ ὡς τοὺς οἰκείους παῖδας τηρῶν, οἷον π. διττῶς δὲ λέγεται π᾿ 
ὁ θεός, φύσει, καὶ χάριτι. φύσει μέν, τοῦ...θεοῦ λόγου" χάριτι δὲ καὶ 
ἡμῶν Απαρῖ, 5. ἠσά.2(4.80.530}; 2. οἵ οα 85 τιηΐνογθαὶ [Δ ΕΟ. οὗ 8}} 
αγδαίίοῃ δημιουργὸς καὶ π. τῶν αἰώνων ΣΟ ἰδνη.35.3; δόξαν τῷ π. τῶν 
ὅλων Τυδί. ταροΐ, δες. ,(}}.6.4284); ἁπάντων πατὴρ κατὰ τὴν δημιουρ- 
γίαν ΟἸδτη.517.3.12(0.2306.22; Μ.8,ττ880) ; Μοτῃ αν... 2(ρ τοι; ΝΜ. 
18.414}; Ττορεηὶ 4 ς}.χ(}.86.6258); θα  ἐΒοΥΠοοά ποῖ ἀδρεπάδεῃξ 
ου ὑτεβίίοη ἦν ἄρα καὶ πρὸ κόσμου...π. καὶ παντοκράτωρ καὶ δημιουρ- 
γός ΜοΙῇ.ἐγεαὶ, 3(ρ.496.1; Μ.18.3368); 3. 85. [αἴηεγ οἵ ΟΣ ΒΕΔ 5, 
τΟίοηι.23.1; Ἰτοπιἤαεγ.5.1.3(Μ.}.11234}; π, φιλάστοργος Ὀ]επι ῥασά, 
τ.ττῴ(ρ.147.26; Μ.8.5658); θεοῦ τοῦ τροφέως καὶ π. τῶν γεννωμένων 
καὶ ἀναγεννωμένων 1τὉ.τ.6(ρΡ.114.28 ; 200Α}; ἡμῶν ἐθέλει μόνων κεκλῆ- 
σθαι π., οὐ τῶν ἀπειθούντων Ἰὰ, ῥγοί,τ)(ρ.86.20 ; Μ.8,245.); αὐτὸς 
[5Ξ6. ΟΠ χ1151] υἱοποέησεν ἡμᾶς τῷ π. Αἰῃ..4.γ.1.38(Ν1.26.028}); π. μὲν 
γὰρ τῶν δικαίων ὁ θεὸς οὐ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ χάριν" θεὸς δέ, ὡς 
«δημιουργήσας αὐτούς Ττερεοης. 45}.4(Ν.86.7688); ὁ Χριστὸς... 
μητέρα μόνον ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἡμεῖς π. μόνον ἔχομεν ἐν οὐρανῷ. 
λαβὼν γὰρ τὸν θνητὸν π. τῶν ἀνθρώπων, τὸν δάμ, ἔδωκε τοῖς 
ἀνθρώποις τὸν ἑαυτοῦ π. ἀθάνατον Τ51η.,ἐοη .(ρΡ.76.1τ0; Μ.86.00Ὰ) ; ἴὰ 
ΓΕ}. ἴο {δ Βουῃποοῦ οὗ (οα 'π ΟἹ ἐπειτηρῆσαι τὴν...παλαιὰν διαθήκην, 
εἰ ἔστι που εὑρεῖν ἐν αὐτῇ εὐχήν τινος λέγοντος τὸν θεὸν π."...ἐξετά: 
σαντες οὐχ εὕρομεν, οὐ τοῦτο δέ φαμεν, ὅτι ὁ θεὸς π. οὐκ εἴρηται... ἀλλ᾽ 
ὅτι ἐν προσευχῇ τὴν ἀπὸ τοῦ σωτῆρος κατηγγελμένην παρρησίαν περὶ 
τοῦ ὀνομάσαι τὸν θεὸν π. οὐχ εὕρομέν πω. .-- καὶ εἰ λέγεται τοίνυν π. ὃ 
θεὸς...τὸ βέβαιόν γε καὶ τὸ ἀμετάπτωτον τῆς νίότητος οὐκ ἔστιν ἰδεῖν 
παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ΟΥ.07.22.1(0.346.14; Μ.ττ.4810); οἡ ϑαθε!]ίδη 

νον [δὲ Τορὸβ θδοδῖηθ ϑοὴ δ΄ [πο. μήπω δὲ ὄντος τοῦ λόγου υἱοῦ, 
οὐδέπω τις ἐγίνωσκε τὸν π." πῶς οὖν ωσεϊ, πῶς τοῖς π. ὥφθη, ΤΑΊΉ. 
“44γ.4..23(ρ.70.88., Μ.26.πο10); Βαβι εἰάδδαη αὐτοὺς εἶναι υἱούς φασιν, 
οἷ...εἰσιν ἐν κόσμῳ, ἵνα...ἀνέλθωσι πρὸς τὸν ἄνω π. ΗΠΡΡ. ἐαϑγ.10.14 
(ρ.276.6; Μ,16.34300}; 4. Τυίη., οὗ πχβὲ Ῥείβοῃ ἱπ σοὶ, ἴο βεςοῃά; 
ἃ. ἴπ ρεη., Γυβῖ, χαροΐ ὅς. 3(Μ.6.428Ὰ}; οἵ, δὲν τπαπῖς..,ῥαϊγὶς, τὰ ἐεὶ, 
ῥὲν βίτιιρι εἰ φρίγη, ἴσχε. ἤαθῦ.5.6.1{(Μ.7.1137.4}; υἱὸς ἐν π᾿, καὶ π. ἐν 
υἱῷ ΟἸοιη ῥαεά.τ. (ρ.το4.14; Μ.8.2770) ; υἱὲ καὶ π., ἕν ἄμφω, κύριε {ὖ. 
Δ.12(0.291.1; 6808); οὐδὲ ὁ π. ἄνευ υἱοῦ: ἅμα γὰρ τῷ πατὴρ υἱοῦ 
πατήρ, υἱὸς δὲ περὶ πατρὸς ἀληϑὴς διδάσκαλος ἰα.(γ.5.1(ρ.326.10; Μ. 
9.04}; δι᾽ νἱοῦ ὃ π. γνωρίζεται 1δ.(0.334.8 ; 28Α}); πρόσωπον δὲ πατρὸς ὁ 
υἱός. Ἰά,εας. ΤἼάοί, τοί(ρ.ττο.ς; Μ.9.6ότ:Α}); τὸ δὲ πᾶν π., ἐξ οὗ δύναμις 
λόγος" οὗτος δὲ νοῦς, ὃς προβὰς ἐν κόσμῳ ἐδείκνυτο παῖς θεοῦ" πάντα 
τοίνυν δι᾿ αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ μόνος ἐκ π. ΗΙΡΡ.Νοξί, ττίρ.252.τι; Μιτο, 
8170); ὁ μὲν...π. συνέχων τὰ πάντα φθάνει εἰς ἕκαστον τῶν ὄντων... 
ἐλαττόνως δὲ παρὰ τὸν π. ὁ υἱὸς φθάνων ἐπὶ μάνα τὰ λογικά (δεύτερος 
γάρ ἐστι τοῦ π.} .-- ὥστε κατὰ τοῦτο μείζων ἡ δύναμις τοῦ π΄ παρὰ τὸν 
υἱόν ΟΥΟῤγίηο.3.π(0. 561; ἈΠ. 11.1508}); οὗτος δὲ ὁ υἱὸς ἐκ θελήματος 
τοῦ π. ἐγενήθη... κτίσμα, σοφία 10.4.4.τ{Ρ.349.11); ΙΔ .( εἰς.6.47(0.ττο. 
2; Μ.11.12720); φαμὲν τὸν υἱὸν οὐκ ἰσχυρότερον τοῦ π΄. ἀλλ᾽ ὑπο- 
δεέστερον 1δ.8,τε(ρ.233.1; 15370}; ΠΙοη. ΑἸ ΑρΡ.ΑἸ. δ έοη.τἹ(ρ.58.16; 
Μ.25.5040) Οἱ(. 8, ἀδιαίρετος; λόγον δὲ ἐνεργῆ ἐξ οὐρανοῦ καὶ σοφίαν 
ἐν αὐτῷ ἶβο. τῷ ἐκ τῆς παρθένου] ὁμολογεῖ, ἵνα εἷς εἴη... «ὁ ἐπὶ 
πάντων θεός, ὃ π. Ῥϑα]ϑαῖῃ, Κγ.Ὁ 20ρ. 438.5); ὁ π. γὰρ ἅμα τῷ υἱῷ 
εἷς θεός, ὁ δὲ ἄνθρωπος κάτωθεν τὸ ἴδιον πρόσωπον ὑποφαίνει τ. ς 
(0.338,27})}}.ΕΡΙΡΗἤαεν.65.7(}1.42.248); τὸν ἁπάντων μείζονα τῶν ἄλ- 
λων μετὰ τὸν π. μόνῳ τῷ ἑαυτοῦ μείζονι π. χρήσασθαι μάρτυρι ετῃ, 
5)}Ρ.7.τ(Ρ.71.16:; Μ.18,1248)}; ὅ θεὸς ὁ παντοκράτωρ,...«ὃ πι τοῦ 
“Χριστοῦ ἴἸάγος.τ. 5 6(0.3217.7; Μ.41.11528); ὁ υἱός, ἡ.««κρατοαιὰ χεὶρ τοῦ 
π. ἃ ἐγεαί, ο(ρ.498.290; Μ.18.341λ}; ὃ μὲν γὰρ υἱὸς...εἰκών ἐστι τοῦ π. 
Επ5ι, άπ Ἐν δι 22(Ν1.18.677}); ἴου Νατζοε δ᾽ νον οἱ τεϊαϊίοη οὗ 
Ἐδέπευ τὸ ϑ0π, ν. υἱός ; ὁ υἱὸς ἐκ τοῦ π. ἐκπορεύεσθαι λέγεται καὶ τὸ 
ἅγιον πνεῦμα ὁμοίως Επι5.4.}..3.4{0.150.4; Μι24.1ο0ςᾺ}; ἕν εἰσιν ὃ π. 
καὶ ὃ υἱὸς κατὰ τὴν κοινωνίαν τῆς δόξης Ὁ. ιτοί(ρ τδο.20; 10440); . τὸ 
γὰρ ἀτρέπτως π. ἰδεῖν υἱοῦ μόνου ἐστίν ἔΕἰον ΟἾοηι. τ.τδ; κἀμοὶ ἀπὸ 



, 
πατήτιον 

τοῦ π. ἀπεκαλύφθη ἃ υἱός 16.11.18; ὅ..ουἱὸς..«γέννημα ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ 
π. ΑἸ ἀδον.3(0.2.1; Μ.2ς.. 428 (420}0) ; 1ἃ4..4γ.1.28(λ1.26.694} οἷξ. 5. 
ἁπλοῦς; ὁ μὲν υἱὸς ἐν τῷ π. ἐστιν, ὡς λόγος ἴδιος 1}.3.24{3738); θελό- 
μενός ἔστιν ὁ υἱὸς παρὰ τοῦ πατρός ᾿δ.3.66(4610); τὸ π. ἀεὶ π., καὶ τὸ 
υἱὸς ἀεὶ υἱός 1ἸΔ.ἐρ. ϑέγαῤ.τ.το( Μ.26.ς 608); ἄθη:8} {πδΐ, βίποθ βοη 15 
πῆϑσα οὗ ΕδΙΠΟΙ δηᾶ ϑρίτς ἰ5 ἐτηᾶρε οὗ ὅθοη, οὐκοῦν κατὰ τοῦτο 
πάππος ὁ π. 1.4.3(641Ὰ}); ἀἸδίπ. ᾿οΐ, ΓΈ ΠΟΥ πᾶ σσεδίου, 14. ἄρον. 13 
(ρ1ι.30; 445 (43}}0}; κἄν π. ὀνομάξωμεν, ἔχομεν τῷ ὀνόματι τοῦ π. 
συνυπακουομένην τὴν ἔννοιαν τοῦ υἱοῦ (π. γὰρ υἱοῦ π. λέγεται) ἅεο. 
Ταοᾶ.ρ. ἀορση Ρ. ἘΡΊΡΏ, ἤαεν.73.τοίὉ.202.}; Μ.42.4370) ; πάντα ἐστὶν 
[5ς. ὁ υἱός] ὅσα ἐστὶν ὃ π. ῬΑ5.᾿051.15.2(2.122ν.; Μ.31.468.); ὅ θεὸς 
καὶ π. τοῦ κυρίου ἡμῶν. -.. πάλιν τὸ θεὸς διέλωμεν τοῦ π.- ἡμῶν γὰρ 
θεός, τοῦ δὲ κυρίου πατήρ ΤΠαΐϊ, 2 ῸΥττ:5τ(3.34})}; Ὀν ἴῃ χ6], ἴο 
Ομσ βι 5 ἀοβοεηξ ἔτοσι αν] υἱὸς... αβὶδ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων" 
«εἰδύο ἔχει πατέρας" ἕνα τὸν Δαβὶδ κατὰ σάρκα, καὶ ἕνα τὸν θεὸν πατέρα 
θεϊκῶς Ὀγτ. Ἡ οαἰσεί τις; ς. οα᾽Β ἐΔΈΒβουμοοα οὗ τηεῃ ν᾽ σταςδ 
αἰ5ὲ. ἔτοσῃ ἢὶ5 παίῃγ81} δι μευμοοά οὗ ὅσῃ, Ταβέπ, οη  (Ρ.76.25; ΜΝ. 
86.0008); ἀπαϑὲ,ϑιλοά 2(Μ. 89. 5320); Ω, ΘΑ Ὀ6]Π]Π16ὴ οὐκ ἄλλο εἶναι π., 
ἄλλο δὲ υἱόν, ἕν δὲ καὶ τὸ αὐτὸ ὑπάρχειν ΗἹΡΡ.᾽αεγ.0.τ2(ρ,248.27; Μ. 
τ6.33830); τὸν υἱὸν εἶναι τὸν. π. Τοπ. ἀρ. ΔΊἢ ἄδεν. 26(Ρ. 22.1; Μ.2-. 
4644); 85 ἀβουιθεα Ὀν Επ5. ἴο Μίατχοο]]. ϑεὸν.. ἑαυτοῦ π. καὶ αὖ πάλιν 
υἱὸν ἀποκαλεῖν ἑαυτοῦ Ἐλι5,6.ἰἢ-τοτίρ.62.2; Μ.24.8200); τὸν αὐτὸν 
εἶναι π. καὶ υἱόν ἰδ.τ.3(ρ.64.1 ; 8320) ; ΖΣαβέλλιος....τὸν πιι ... υἱὸν λέγειν 
ἐτόλμα 1δ.τ.τ4(0.74.23; 8528); τὸν ἀχώρητον καὶ ἀπαθῆ π. χωρητὸν 
ἅμα καὶ παθητὸν διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως ὑποτίθενται" τοιοῦτοι γάρ 
εἶσιν οἱ Πατροπασσιανοὶ μὲν παρὰ “Ῥωμαίοις, Σαβελλιανοὶ δὲ καλού- 
μενοι παρ᾽ ἡμῖν δγηιδι  π|Ιι.(,.Ξγ](ρ.252.16; Μ.26.7320); ὃ μὲν γὰρ 
Σαβέλλιος τὸν αὐτὸν ἔλεγε π. καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, καὶ τριώνυμον 
πρᾶγμα ἔλεγε τὸν θεόν..«.ὁ δὲ Παῦλος, οὐ τὸν αὐτὸν ἔλεγε π. καὶ υἱὸν καὶ 
ἅγιον πνεῦμα" ἀλλὰ π, μὲν ἔλεγε τὸν θεὸν..υἱὸν δὲ τὸν ἄνθρωπον, 
πνεῦμα δὲ τὴν ἐπιφοιτήσασαν χάριν τοῖς ἀποστόλοις {1,δοπί. Β.5δεῖ.4.3 
(Μ.86.1216Ὰ}; 6. Αγίδηῃ ξένος τοῦ υἱοῦ κατ᾽ οὐσίαν ὁ π., ὅτι ἄναρχος 
ὑπάρχει Ατ, 7 [αὶ, [γ.2.τ0 ἀρ. ΑἸΠ, Ἔγη τ ς(ρ.242.21); Μ.26.7ο8Α}; οὐκ ἀεὶ 
ὁ θεὸς π. ἦν Ἰά,ἀρΡ.ΑἸἢ.,.γ.τ.ο(Μ.26.208) ; τὸ μὲν ἐν τῷ υἱῷ φῶς ὃν πρὸς 
τὸν π΄; αὐτὸς δὲ ξένος... «ὡς κτίσμα ἃ «ἈΡ.Θυπα ,ἀδογ.4{ρ.20.1τ0; Μ.2ς. 
460Ὰ}); ὑπέστη δὲ βουλήσει τοῦ π. ὃ μονογενής, οὐ πρὸς τὴν οὐσίαν.. εἰ 
δέ τις..«ἐκβιάξοιτο.. «τὴν τοῦ π. προσηγορίαν οὐσίας εἶναι σημαντικήν, 
μεταδιδότω καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῆς ὁμοίας φωνῆς, ᾧ προλαβὼν μετέδωκε 
καὶ τῆς ὁμοίας οὐσίας" μᾶλλον δὲ ἀμφοῖν ἑκατέρῳ, τῷ τε π. τῆς υἱοῦ, 
καὶ τῷ υἱῷ τῆς πατρός" ἡ γὰρ τῆς οὐσίας ὁμοιότης ταῖς αὐταῖς ὀνομά- 
ζειν προσηγορέαις ἀναγκάζει τοὺς ταύτην περὶ αὐτῶν ἔχοντας τὴν δόξαν 
Ἐπ αροὶ.24(}]. 30. 8698); ; [ΙἅμριστιΝΥ55. μη, τ2(2 Ρ.276.28; Μ.45. 
8888): μείζονα γὰρ εἰπὼν τὸν...π. τοῦ μονογενοῦς, καὶ τοῖς τὸ ἴσον 
λέγουσι μανίαν ἐπικαλέσας Β45. πμ5.1,.26{(1.2360 ; Μ,20.π6οΑ); ἔν ἴῃ 
᾿ηΡ σϑίουβ οὗ Νεβίοσίδιι τεαςμίπρ εἰ οὖν ἀδιάφορον αὐτῶν τὸ τῆς 
υἱότητος εἶδος... δύνανται δύο νοεῖσθαι διὰ τὴν ὁμοιότητα πρὸς ἄλληλα 
ὡς τὰ ὁμοειδῆ, καὶ ἡ σὰρξ φύσει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἢ καὶ ὃ λόγος χάριτι υἱὸς 
θεοῦ ἔσται δὲ καὶ ὁ π. σάρξ: ὅμοια γὰρ τίκτει ἑαυτῷ κατ᾽ οὐσίαν ἃ 
φύσει π." εἰ οὖν σάρκα τέτοκε φύσει, καὶ σάρξ ἐστι φύσει" καὶ ὃ λόγος 
δὲ θεὰς ὧν φύσει, οὐ φύσει υἱός ἐστι τοῦ π., ἀλλὰ χάριτι σὺν τῇ σαρκί' οὐ 
θεὸς ἄρα ὃ π. ἐστιν, εἴτε οὖν ὅμοιοι εἴτε ἀνόμοιοί εἰσιν οἱ υἱοί Τ,ϑοητ. Η. 
Νερὶ.4.13(Μ.86.1648}); (δ. ἢὰ ἐππρΠσϑ!]οὴβ οὗ τποπμορν51{15π| ἡ μέα 
φύσις τοῦ.. «λόγου σεσαρκωμένη διαφέρει τῆς μιᾶς τοῦ...π. φύσεως τῆς 
μὴ σεσαρκωμένης, ἢ οὐχί ;...εἰ μὲν οὖν φασι διαφέρειν, οὐχ ὁμοούσιος 
ἀληθῶς ἔσται τῷ π᾿ υἱὸς διαφέρων αὐτοῦ κατὰ φύσιν. ..εἰ δὲ μὴ δια- 
φέρειν ἐροῦσιν, ἄρα καὶ ἡ τοῦ π. μέα φύσις σεσαρκωμένη, 1ἃ, "ποηορῆ. 
310}. 86, 1702); 5. Ψαϊθηΐ., ἔσγεη, μάθγοτ, τ .7.4024.,8}; υἱὸν μονο- 
γενῆ...ἐν ᾧ τὰ πάντα ὁ π. ἡ αέθαλε σπερματικῶς 18.1.8, 5(5328); Φ ἦρι. 
Τ4. δ(6048); ; ἐκλαθόμενος τῆς δόξης τοῦ θεοῦ παθεῖν αὐτὸν λέγουσιν 
ἀθέως. ὃ γὰρ συνεπάθησεν ὃ π., στερεὸς ὧν τῇ φύσει, φησὶν ὁ Θεόδοτος 
«εὐ γ ἐνδόσιμον ἑαυτὸν παρασχών, ἕνα ἡ σιγὴ τοῦτο καταλάβῃ, πάθος ἐστίν 
ΟἸειη εας, ΤΠ άο!, οίρ.116.27; Μ.9.6720); ψὰ]} Πρ. ἘΡΊΡΒ ἤμαόν.31.5 
(Ρ.302.5; Μ.41.4844); 6. Μαηίςἢ, τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀπέστειλεν ὁ ἀγαθὸς 
π᾿ ἐκ τῶν κόλπων εἰς τὴν καρδίαν τῆς γῆς Ἡερετη. γε, Βίρ.11.12; Μ. 
10.14370); ὁ π΄ ὃ ξῶν 4. φ. 12.7; 14404}; 7. Μοηίδηδι οὔτε ἄγγελος, 
οὔτε πρέσβυς, ἀλλ᾽ ἐγὼ κύριος ὃ θεὸς πατὴρ ἦλθον Μοπί. Κ΄. ἈΡ: Ἐρίρι, 
ἠαεγ.48.ττίρ.235.2; Μ.41.872}). 

Π. οἵ Ογϑὲ π. ἀλρ ἐὸν; σωτὴρ Χριστέ 4..Τον:.Α ο7(ρ.2το.8, Ἢ 
καὶ σωτὴρ Χριστξ); τῶν αἰώνων τούτων πάντων π. ἐγώ εἶμι 4.Μ|0. 
(Ρ.220.4); π. τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ὥσπερ γὰρ ὁ Ἀδὰμ τοῦ παρόντος 
τον π᾿ ὀνομάζεται" οὕτως αὐτὸς τοῦ μέλλοντος Τα, ἴς.0: ίρ, κου; 
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Ὁ. οὗ εν! ἃ5 [δίμεσ οἵ τῇς νἱοκοᾶ, Μ.7Ταν.3(0.455); ἀπὰ οὗ 
ἄετηοπβ, (1. Τ ον, Α, 32(ρ.140.5). 

Ἵπατήτιον, τό, ἔροίηα7Ἐ: οοπϑετυτίηρ ρέρνταθοΠ: ΓΟ αεῖ, 
(ρ.103.1ο; Η.2.128τ1Ὲ}. 

ΙΟΒῚ πατριάρχης 

πάτος, ὁ, ἸΡΡΟΙ͂ ἤοον οἱ Ὠου56, ῬΒΙΠ]οϑε. ἦ.6.12.ο(πάλων Μ.ός. δτ)). 
Ἐπατρακού-ομαι, ῥὲ πεαγάὰ ας ἤονμε ἐξ Ἑαϊδεν μνήμην ὁ Χριστὸς 

τῶν βροτοσσόων ἐπῶν, ἃ “-σθεὶς τοῖς ἀποστόλοις ἔφη, τὸ πνεῦμα 
τεύχει γλῳωσσοπυροεύτῳ θεῷ ἐφίξζον 70.) ἐαγη! Ῥέη. το](ρ.217; Μ.96. 
8378). 

πατραλοίας, ὁ, ραγγίοϊάξ; οἵ ἃ ΒΙΠΠΘΥ ἴῃ δὲ 6 ἀθβρ 565 τῇ8 
Ἑαίβεγ, Αϑίμλτω, ῥγοά,(Ρ. ττο.). 

πάτραρχος, ὁ, 1. σἠοοο ον, τεῖ. 15.37:28 π. ..., ἕνα δηλονότι τῶν 
κατὰ σάρκα πατέρων ἢ πάππων αὐτοῦ νη. 5.3.4(2.4034) 3 ἐ.3.5 (5148) ; 

Ολγοη ας, ττό( Μ.92.3044); 2. ῥαϊγίαγε,, Οτ, ΝΑ 2 ξαγημιτχ τ,1 
(Μ.37.4754); 18.1τ.2.τ.3οτ(τ 454}; 1δ.2.1.11.53(10324). 

πατριά, ἡ, 1. 7ζαϊμεγμοοά, Ονγτ. 70.1.3(4.248); θεία π. καὶ υἱότης 
Ῥίοπ. τ ,5.2.8(Μ.3.6458); 2. κύμιεπῖρ μηδενὶ καταδεθέντα.. «πατριᾶς 
δεομῷ πρὸς τοῦτον τὸν πλάνον κόσμον Μαχιρ Δ(Μιοτ. 40); 
ὥ. ἐἕπεαρε ἐπὶ τὸν ποιητὴν τὸν θεὸν πᾶσα ἀνατρέχει π΄. ΟἸςτ,.Σν.6.} 
(Ρ.461.2ο; Μ.9.2800); πᾶσα γὰρ ἀρχὴ πατριῶν τῶν ὡς πρὸς τὸν τῶν 
ὅλων θεὸν κατωτέρω ἀπὸ Χριστοῦ ἤρξατο τοῦ μετὰ τὸν τῶν ὅλων θεὸν 
καὶ πατέρα οὕτω πατρὸς ὄντος πάσης ψυχῆς ΟΥῥγΐηε.4.3.7(0.3233.21; 
Μ.ιι 3884); 4. ἐωρεῖΐν, ἔδησε ργσιρ, οἷαδ5 πᾶσαι αἱ π, τῶν ἐθνῶν 
ΤΗΙΡρΡ.ἐεορ᾿.8(Ρ.262.13; Μ.το.8608); μὴ τάγμα ἂν καὶ μία σύστασις 
καὶ φυλὴ καὶ π. τῶν ἀθανάτων ΜεοΙΠ.γ6ς.1.40(0.302.15; Μ.18.27}8} 
14,5 γ}η:.7.3(0.73.21; Μ.18.1280); π. δὲ ὀνομάζει, τὸ σύστημα τῶν εἰς 
τὸν θεῖον κατάλογον συντελούντων ΟΥΝ 55. : 5 ΠΑ Β(Ν.44.4800) ; 
πατριὰς νοητέον τὰς τάξεις..-χερουβέμ, σεραφίμ, κτλ. Μαχ.Ξελοὶ, ἅ. 5. 
19.3(Μ.4.1968). 

πατριάζω, --- πατρῴζω, ἰαΐα αὔίεν ομπεἷς ζαίμεν, Ογτ, ἄτη. ς6(3.31τ1.Ὰ). 
Ἐπατριαρχεῖον, τό, 1. γεσίάφηεα οΓ ῥαϊγίαγεῖ, Τ0.Μ4].ἐλγοη.ιβ 

Ρ.468(Μ.ογ.ὅϑιο); ΤΡ μαον,(Μ.86.458); ΓΚ απ. (Ρ.381.10); 
2. ῥαϊγταγεμαΐ 566 σύνοδός ἐστιν ὅτε τὰ πέντε π. θεσπίσουσι μέαν πίστιν 
{]0.0 (σης το( 05.222). 

Ἐπατριαρχ-έω, δὲ ῥαϊγταγεῖ (οἢ πατριαρχῆσαι Κωνσταντινου- 
πόλεως ΤΒΡΠη.οἤγοη. . 302 (Μ1.1τοϑ.73274); πατριάρχην..«ἀνάξιον τοῦ 
““εἴν {10.Πι.(οηοίτο(Μ.0ς.3334). 

πατριάρχης, ὁ, ῥαϊγίανει; 
Α,, οἵ Ηθρτον ρϑΓ Δ ΟἢΒ ; ἃ5 τρορΊ 5 οὗ χανοϊατίοη οἵ ΟρΡΌΒ, 

Ιτεπιἄαθν.3.1ττ.8(Μ.7.8888); ὙΠαι, Τγῖη.7(Μ.75.11530); 455. Ὁδυτοῃ 
ἴῃ. τοοερέοη οἱ αἀἰνιπα Ῥσόσηῖβ65, ΟἹδση.  γ.2.6(ρ.128.18 ; Μ.8,οὅ40) ; 
8.55. ΡΙΟρΡΙΠοίβ 65 Ὀεΐηρ βαϊηῖβ οὗ ρσε - Ὁ τ βίδῃ ἐτὰ δηα 45 Κπονηρ 
856 Τουοίθ ηρ ΟΠ τβὲ, Τυδι ἀταὶ.26.1(Μ.6.53224}); ἰὁ.8ο.2(6648); οἱ. 
εν ῥαϊγίαγεδας σὸς εἰ ῥγορἠοίας ῥγαβριγαης [5ς. Οἠγίδί5]}..ἐἐππίμνα, 
το μαθν.4.21.3(Μ1.)7.το46.}; 1Ὁ.4.23.τ(τ047})} ; ΟΙεπι. 5 γ.).τ(ρ.4ς.10; 

 Μ.9.4888); 14,δεἶ.π2(ρ.151.21; Μ.9.7218); ΟΥ. 7ο.6.τοίττ; Ρ.128.12; Μ. 
14.2338); Ετι5.6.ἐ}..2.οἱρ.τορ. 34; Μ.24.0170}; ΑἸ. ἔπ ε.36,4(Μ}.25.1570); 
{πεν νἱγέας5, αὐ ἶΝυ55.0. 10 ς.(Ν],44.2020}; 848 τϑοϊριοπίβ οὗ ἀἰϊνίης 
ϑρίπε, κα Οἰϑῆορβ, ϑευαρ. με διι; ΟΥ̓ ΝΥ 55. μη .2(1 Ρ.245.6; 
Μ.4..9440); Οοηει. 4.,9}.2.55.1; Σαἰϊαρ. οηδί, Αρ}.8.12.43; 11|.}ας. 
(0.212.17); [εἰς πολιτεία ςοπίταβτοά (ἢ τ(Παΐ οὗ ρυἹδβῖβ, ΒΟΌΣ 65, 
πᾷ ῬΠΔτβεθ5, ἀπα τοργεϑεηϊεα δ πο. ὈΥ͂ τὴς Βμερῃετσάξ, Οχιβελοὶ, 
ἴῃ 1,ο.χ τ46(Μ.17.2248}; {πεῖ ΠΌσΩΡες ἀἰβουβθθα ἰπ τοὶ, ἴὸ τῆι οὗ 
τοῖν ροβίϊοβ δηᾶ ἔνεῖνε ψ6}}15 οὐ ΕἸ1, ΕῸ5.4.,}..3.3(0.140.17; 
Μ.24.088}}; ταὶβεά ἔχογη ἀεαᾶ ὃν Ὁβμεβῦ, 3, πᾶῶγ.εἰ ΜΙ, ρ.83.3); 
οοπίταβίοα ψ ἢ ϑρι ταδὶ απσεβίσν οἵ Ομ βιδηβ, Οὐ. ργὴηο.4.3.1 
(Ρ.323.1:5; Μ.11.2888)}. 

Β. οἱ μεοδᾷ οὗ 7158. οοιμηπιαηίν, ΕΡΙΡἢ ἤσε7.30.4{ρ.3328.21; Μ. 
41.400}; οὔοε πετεάϊτατν, 1ὁ.30,.6(0.341.1ς ; 4130); οἱ, 1δ.30.7(0.342. 
αι; 4168); οἕιρά, Τ)ά5.τ6.8,1,2,8; ῬᾺ]}υ,Οἰγγϑιτοίρ.00.23; Μ.47.51). 
ο. ΠΗ μιχοΒ; 1. οὗ 5ΘΠΙΟΥ Ὀἶθπορ5 ἴῃ σθῃ. πρεσβυτέρων ἐπισκόπων 

««οἰκειότερον δὲ πατριαρχῶν εἰπεῖν, σφαγάς Οτ,Να2.0».42.23(}Μ,36. 
48 58}; οὗ ΒΑΞ1} νέον Ἀβραὰμ καὶ π. ἡμέτερον 16.43.37(5450) ; οὗ ἔα ΤΠ εῖ5 
οἱ Ομυτοῦ, ΜοΟΤπβάοι.Σ το(Ρ.70.20) ; ἐδ. τ τοίρ. 13: 20); 2. οὗ ραιγ τ 5, 
Ομοε ΙΒΏΟΡ5. οὗ 1τυρευαὶ αἀϊοσεβεθ πατριάρχας κατέστησαν 56. 
Βίββορβ δὲ ΟΟρΡί381)} διανειμάμενοι τὰς ἐπαρχίας...καὶ κληροῦται 
Νεκτάριος μὲν τὴν Μεγαλόπολιν καὶ τὴν Θράκην' τῆς δὲ Ποντικῆς 
διοικήσεως ᾿Ελλάδιος...«Γρηγόριος ὁ Νύσσης.. «καὶ ᾿᾽Οτήριος..«τὴν 
πατριαρχίαν ἐκληρώσατο δοογἠ,6.5.8.χ4(}1.67.5770) ψοτα δόογ, 
Ρῖοῦ. οοπἔαϑεβ δοιίοη οὗ ΟΟΡ ψ 1} ἰανν οὗ 301} Τυϊν, 381 (οἱ (οί, 
᾿Τλᾶς. τό.1.3) ἀπ ῬετΉ. οοηΐαϑεβ π. ἴῃ 56ῆβε Οἱ ΜΓ πὶ ἴῃ ΒΕ Ώ88 
(2; οἱ ὁσιώτατοι π. διοικήσεως ἑκάστης (ΟΠ αὶς, αεἰ.2{(ρ.78.26; Η.2. 
2858); ΟΤα]}.ἐα5.7; οὗ Εοτπο τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ μακαρεωτάτῳ αἴζαις 
μενικῷ ἀρχιεπισκόπῳ καὶ π. τῆς μεγάλης Ῥώμης Λέοντι Ἰ50}.{1δεἰ], 
(Ρ.17.11; Η.2.3258); Δέοντα τὸν π᾿ Ῥώμης Τεους ΗΠ ομορλ (Μ. 
86.1876}) ; Το. Νῖς,»αἰἦν.(Μ.96.14458); 171ο0.Ὁ (Οσηεὶ τς (.05.3228}; 
δι τοῦ οὗ ΟΡ 45 οἰκουμενικὸς π' 7αβζη, ηοῦ.1 Ῥτοετη.(ρ.48,16) ; Ὁ. 
τό φτοβζη.(ρ.115.27); οἵ. ἐκκλησίας... ὑπὸ τὸν πατριαρχικὸν ϑρόνον τῆς 
οὐπόλεως δε. ΓΡ] καθεστώσας, ὧν τοὺς μητροπολίτας αὐτὸς χειροτονεῖ 
ἐδ. 7 πῷρ.52.2}; Ογτ,Β.υ.δαϑ.7χ(ρ.173.15}} ΟἼΤα]]. καν,.2) οὗ Το 541 επὶ, 



πατριαρχία 

Ονγτϑ. δ σδ.7τ(Ρ.173.12); ἐδ. 3ο(ρ.115.16); 7. ΜΌβΟΙ. ῥγαί. τ49(Μ.87. 
30138); τεῖ, 5, Τάγη69, Ολγον. Βαξεΐρ. 246(Μ.02.5 902}; οἵ ἈΠΈΟΟΗ, 
Ονχ.β.υ. δα ϑείρ.τοι.1); οὗ ΑἸοχαπάσια, ΤξοηςΝ.ν, 79. Εἰσερι, τίρ.". 
17); {δ.27(0.59.3} Οὗ οΟ]Ϊά ἀπά εν Ερτηῃβ, ΑἸοχαηάτία, αμὰ ἀπείοςς, 
Ἐπβίσαϊ. μένε. 0 (}.86,22080) ; ἴῃ Πταγρ. ςομαπιδπιοσβεοη, 1.1]. 
.7ας.(Ρ.220.20}; 3. οἵ Βίροβέ οἴήοοιβ οἵ Μοῃίδηϊδι ομυχοῖ, οἵ, το. 
ἐῤ.4τ.2(Μ.},.22.476}; [ποῦς ἴῃ Βγζῳηοη: 8, τ033 (ρ.70). 

"πατριαρχία, ἡ, 1. ραϊενγηῖίγν, ξαϊπεγποσά, ἘΡΊΡΗἤαόν.55.3(ρ.328, 
4; Μ.4χ.9168); τεῖ, Αἄδπι, τᾷ ἐαρ. Πά.4{Ρ.400.22; Μ.42.780Α}; ἀἴνῖπε 
πᾶσα θεία πατριὰ... ἐκ τῆς πάντων ἐξῃρημένης π..... δεδώρηται... ἡμῖν 
Ὄϊοη.Ατ, ά,5.2.8(Μ.3.6450}; 2. πεαρε φυλήν τε καὶ π᾿ ἘΡΙΡΗ μαον.8.9 
(ρ.196.23; Μ.41.22 10}; ἀρφοοηὶ ἤγομι ζαϊ πεν ἰοὸ 50Ή,,. ξομεραίίοη. ἐξή- 
κοντὰ καὶ δύο. γενεαΐ τε καὶ π. ἰά,σαρ. βά,4(ρ.490.99; Μ.42.7808); 14. 
ἐἰαεν.30.2(ρ.72.24.;.-Μ.4τ.6688}; 3. ῥοφίξοη οΥ αμ!πονίῖν, Β85.6ρ τρί, 
2580; Ν,,32.6410); ΟΥ̓ ΝΖ, εαγη.2.1.12.700(Μ.,37.12244}; ϑοοτ..ε.ς, 
8.15(Μ.67.5804); 4. ῥαϊγίαγομαὶϊσ, οὔτε οΓ ραϊγίανεῖ,; «ἃ. οἵ Ἠεαά- 
5810 οὗ Τέν δῇ σοτηπηαην, ΕΡΙρΡἢ λαδν.30.7(0.341,.30; Μ,41,4168); 
».. Ὀμβηβθδη, 70. Μοβοι ῥγαί, τ4ο( Μ.87.30138); ἘΠΡΒη εὐγοη.Ρ.302 
(ΜῈ. τοϑ,)γ268). ἐπε ὰ τις 

πατριαρχικός, ῥαϊγίαγεμαί; 1. τεῖ, ΟἹ μαστοῖς ἹῬαχὴλ.. ψυχὴ π. 
τ ΝΆ2.ογ.45.21(Μ.36.6528}); τὸν π. λόγον Μας. Μρυ ἀροεν.3.τ4(Ρ.80. 
13); τὴν π, δόξαν ἀπώλεσε 530. Εβα.] Α5τ. Ατη ἠονμιτά(Μ.40.3760) ; 
1514. Ρ6],6}}.2.41(Μ.78,480Ὰ}; ᾿Ιακὼβ ὁ πατριαρχικώτατος ΤΒΥ. 
δευα, να σ. ΒΜΥ͂ 21(Μ.οδ. ὅδ) ; 2. τεῖ. (μτιβείαη ραιτδυοῃϑ ἡ τάξις 
ἡ π. Ἐυβίταῖυ, Ἐπ γε. 30(}1.86.23200); τὸ π. δίκαιον ῥαϊγίαγεβαὶ 
σίας, τΆΚοα ἕτογη Ἐρθϑαβ Ὀγ ΟΟΒα]ο. ἀπά τεβέοτοα ὈΥ ΒΔ βΠἸβοιι5, 
Ἐναρτ. ἢ. 6.3.6(ρ,τοό.15; Μ.86.26094); π. θρόνος [1.6. οἱ Απέοςβ] 
ΑἸεχ ΒΑ]. Βαγη. 31(0.4490); οὗ ἃ πιοπαβύουν ΑἸ γΈ Εν ἀορεμαοπὲ οα 
Ραϊσϊατομαῖε οὗ ΟΡ μονὴ...π, 1ΟὉ Ἂς. Μη5.232 αγπᾶορ, ὃ βαθα. νὴ). 

πατρίκιος, ὁ, ῥαίγίοαη (Δ.ς. ΟΩα. ροββθδϑίπρ ταηὶς ογοαϊοα Ὁν 
(οπβίδηείηβ ἴη ἱπυϊταεΐοη, οἵ ἀποῖθμε ραϊτοίδη οὐγᾶου απ ργαηζεᾶ τὸ 
Ἀισμοδὶ ἀἸρτ τα Ὑ 165), ΑἸΠ ἀροὶ,Ξἐς.Ἴδ(ρ.156.17; Μ.25.2850); ῬΏΠΟοΞΙ. 
λ.ε.8.8(}1.6ς. 3610); Ὑπρμη. εὔγοη. .τ͵)ο(Ν.τοβ.4528). 

πατρικός, Α, οὐ ομεὶς ζαίἠιεν; δτος 1. ἀπεεείγαϊ π. καὶ ὑλικοὶ θεοί 
Ταβε, ἀἸα].134.5(}.6.7888); οὗ δοοϊ. τταδίτοη, Β45.6}.243.2(4.3156; 
Μ.32.ρο40); 2. οὐ ἀοἄἂ ἐξέ. Βαϊκον; ἃ. ἴὰ ρεῃ. τὰ ἀποστάντα τοῦ τι. 

φωτός Ἰτϑῃ.ἠαθν.4.30.3(Μ.1.11118); Ο]οτη ῥασά. τ δ(ρ.1τ7.22; Μ.8. 
3040); π΄. θεότητι ἕλκει πρὸς ἑαυτὸν τὰ πρόβατα ΑΡΟΙ]. Κγ.οο(ρ.23ο.2:) 
ἈΡ.Οτ ΝΥ 85, (ρο]] 58(Μ.4ς.12658); ΟἸγνβ.ἤονν.79.2 ἐπὶ 4{.0γ. 76 Ε)}; 
Ὁ. Τπ,, ἰπ τεβρεςξ οὐ νατίουβ ἀἰνίηθ διε πθυΐεβ ἀπ δος ν 165, 
8.8. Μ}} ἔχει [56. ὁ υἱός] πάντα προσονομάζεσθαι ἔκ τε τοῦ ὑπηρετεῖν 
τῷ π. βουλήματι Τυδί.ἀἴα].61.τ(Μ.6,6130); Χριστῷ ἡ τροφὴ τῆς π. 
βουλῆς ἡ τελείωσις ἦν ΟἸ]ετη, ραεά. τ δ(ρ.117.10; Μ.8.3 040); Οὐ. 76... 
13.26{0.261.17; Μ.14.4610); Ἐδτι5.6.ἢ.1.13(0.73.34; Μ.24.8 020); υἱόν, 
νεύματι π. παραγενόμενον ἐκ τῶν οὐρανῶν ϑγηῃθ. δ1γ.3(ρ.235.:1; 
Μ.26.6934); γεννητῇ 50. οὐσίᾳ] καὶ νόμοις π. δουλευούσῃ Ἐππ. 
ἀροϊ,2ο(Μ.30.8564); τὴν τοῦ υἱοῦ κρίσιν τοῦ π᾿ μὴ ἀπηλλοτριῶσθαι 
βουλήματος ΟΥ Ν 85. ἐγες ΔἸ (Μ.4:.1288); ρονοΥ διὰ τῆς π. δυνάμεως 
γνωρίζειν τὸν υἷόν ΟἸδπι. ἐγ, 6.τ5(0.400.4; Μ.0.3574); ὅλης τῆς π. δυνά- 
μεὼως ἐναποκειμένης αὐτῷ ΒΔ5. μη.τ,23(1.2340; Μ.20.5648); ρίοτν, 
Βιάντη. Τγῖη.τ. 32(Μ,30.4204} οἷϊ, 5. δόξα; π᾿ δόξης ἀπαύγασμα Ῥτοοῖϊ, 
ΟΡ αηπιηὶ, (Μ.8ς.420Ὰ); ροοάπεββ ἐκ τῆς πηγῆς τῆς π. ἀγαθότητος 
προελθόντα Βα5.Ή.2.2:(τ.2ότε,; Μ.20.6208) ; τνίβαοτχα ; οὗ (ῃχίϑι 65 
σοφία π΄.» ΟἸαπχ, ρα δά τ. ττίρ.148.4; Μ.8. 5650); τχομς αὐτὸς...ἔμελλε 
καθιεῖσθας ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ π. (Ἡγν5.ἠοηι.86.2 ἴῃ 70.(8.Ξτδ); 
Ῥοβοπὶ ἐκεῖνος ὃν οὐδεὶς...βαστάσαι ἰσχύει εἰ μὴ ὁ κόλπος ὁ π. 
“4. Χαη ρ.τδίρ.69.9); τέλειος ἐκ τῶν π. προελθὼν κόλπων (Ώϊνϑ. 
λοηι.30.1 τῇς 70.(8.1714}; Πρμ υἱὸν ἀπαύγασμα τοῦ π. φωτός Ἐπ5. 
4.1}.χ.2ο(ρ.92.23; Μ.24.8858); στᾶοα μόνῳ...ἔπρεπεν τῷ υἱῷ...τὴν π', 
«““εὐαγγελίσασθαι χάριν 16 Μ͵αγεοί.α.τ(ρ.3.12; Μ.24.7168); Ἰονίπρ 
Κιπάῃοβθ ἡ π. φιλανθρωπία τὰν...μονογενῆ παῖδα ἐπὶ πᾶσιν καθίστη 
Ἰἅ.4.1}.1.53(0.73.}; 8400); Γπουρΐ οὐδὲν ἐκτὸς τῶν π. νοημάτων φθέγ- 
γεσθαι 80. τὸν υἱόν] (ἢτν5. μ01).53.2 ἐνὶ 70.(8.311Ὲ}; νοῖοο ἡ π. φωνὴ 
εοὐμαρτυροῦσα, οὗτος ἐστὶν ὁ υἱός Ἐπι15.6.11.τ.0(ρ.67.26 ; 8408) ; αποιίοῃ 
(νι Η. Ομοβῦ ὁ διὰ τὸ χρῖσμα τὸ π. Χριστὸς ἀνηγορευμένος τδ.τ, 
οί(ρ.95.22; 8028); ἴῃ τεβρεοΐ οὗ βββθῆσε αὐτὸ τὸ εἶναι τοῦ υἱοῦ ἴδιον 
τῆς π. οὐσίας ἐστὶ γέννημα ΑἸῇ..44γ,..6(Μ1.26.3234}; ΤΟΝ γβς. Αγ οἱ 
αὐ. 6(Μ.45.12804); πϑίαγε ἡ ἀναλλοίωτος αὐτοῦ π. φύσις Ατῃ..4γ.1. 
4ο(Μ.26.028); ϑεὸς ὁ υἱὸς π. φύσει Ὠϊάγτα ({ἘΒ 65. Ετει, κα 5τος; Μ. 
20.744) ; ἔοττῃ τὸ ἐν αὐτῷ π. εἶδος δείκνυσιν ἐν αὐτῷ τὸν πατέρα ΑἸ. 
«“4γν.3.6(Μ.26.3320); Οοἀεαῆ. αὐτὸν ὄψονται ἐρχόμενον μετὰ δόξης... 
τῆς π. δηλαδὴ θεότητος Ἐλι5. Κν.1,6.2τι28(Μ.24.6ο0 4}; τὸ πλήρωμα τῆς 
π΄ θεότητος καὶ..ουἱὸν θεοῦ ὑπεστήσατο Ἰά,6.1ἢ..χ.2(ρ.63.521; Μ.24.8228); 
π. πληρώσεως ΘΟΡΒΥΗ.δῤ.5γη.(Μ.87.3τοῦσ); Ῥχορθγῖν ἣν.. «πρὶν 
ἄνθρωπος γένηται, προσκυνούμενος...κατὰ τὴν π΄ ἰδιότητα ΑἸΉ..4κ7.1. 
42(Μ.26,970) ; Ογγ. 70.1.ο(4.τοο Ὰ}); οὗ Ἰωοροβ 885 π᾿, Αἰ ὗγςιχ  3(Μ.25. 
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ΟἹΒ); ἘΡΙΡΒυλαεν. "τ. 2δ(ρ.209.18; Μ.41.0374}; οΕ Η, (σποβῖ 85 πνεῦμα 
π.γ) Ἐρ.᾿ ά Δ}: ἘἜλι5.ἢ.6.5.τ.,1(Μ.20.42τᾺ, ν.}, παράκλητον); 8. οὗ ἃ 
βρι σῖτα! Κα μεν σπλάγχνοις π. κινουμένων ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.07.27.2(0.3.14; Μ. 
36.138); (Ὠγγϑ,ἤρν!.20. 5 μι σον (το, 646Ὲ) ; 14. δονενι γε σα]. 4: τρίτο, 
088); ἰα ̓ οη!.4.3 τ. 2 1Ρε55.(1τ1.4348}} γαῖ, ἃ τε ρίουβ ΘΌΡΟΣΙΟΥ π, 
νουϑεσίας ΝῊ Εμίορ,τπ( Μ.79.11138); Οὗ ἃ Ὀίϑδορ, ΕΠ], Ἂς ιρτοειη. 
(}1.8ς. 6200) ; σοπιρ! τηδηΐατν, οὗ Ὀἰβῆσρβ τὴν ὑμετέραν...π. ἁγιότητα 
ΒΟΡδγ Ἡ ἐριονγη.(Μ.87.21τ068); π. ἁγιωσύνης Μακ.εῤ.7(Μ.91.4334}; 
4. οὗ δὲ ξαίμενς οὐ ἰδὲ μενεῖ, ῥραϊνίείς διδασκαλίαν π. 1,δοπε. Η, 
φιοηοῤρἐ.Μ.8ό.τβο40).; ἐδ. (1817.}; π. ἀληθείας Τιδοητ, ΒΝ ες. εἰ Ἐπ. 
2“(Μ.86.13564); Μαχ.ορβιδς (Μ.91.320); Απαβι.5,λοά, 3(Μ.80.924}; εὐ- 
αγγελικῶν καὶ π. διδαγμάτων (ἤγοη, Βαρο.5(Μ.02.80Ὰ}; 5. ἃ5 
βυῦϑξ,, 45 Ὥᾶτηο οὗ γα]οπὶ, ἄθοι Π. καὶ "Ἔλπις [τη ἤαογ.τ.τ.2(Μ.7. 
4408); ΕΡΙΡΠ. ἤαεν. 31. (ρ.3286.10; Μι41.4774}} οὐδ οὗ ππδὶδ ἀθοῃ5, 
γα]. ΟΠ .ΔρΡ.ΠΡΊΡἢ ἄκεν.31τ.5(ρ.392.9; Μ.41.4844). 

Β. οἱ ἃ ψαίϊπόν, εομεεγμεά τοί οὐ τεςρεοίηρ ἃ {αϊμεγ, (Ὠτίϑιοι, 
πατρικῆς ἐστιν ἰσότητος Ῥτος.,Ο25.1:0(}.87.770}; ἴῃ ρεη., Τῇαι, 
δεγηη. Οἰγγϑ.(ς.1ο3); τιμὴν...π. Ἰοχ. ἀοεί.4.2(Ν 1.88.1 6608). 

πατρικῶς, 1. ἐκ ἃ ζαίμεν, τπ α ζαϊμενὶν τιαηηοῦ ; ἴὰ σαη., ΓΠσγ5. 
μόγειοΣ ἐῷ Ῥ τί, (ττ.264Ὲ}); οὗ σοὐ ἰονναχβ ταδη, ατ Ναζιοαγη.1.2.8. 
77(Μ.37.6544); ΤΙ, τῶν αὐτῶν πραγμάτων τοὺς τύπους ἐνσημαίνεται 
μὲν ὁ πατήρ, ἐπιτελεῖ δὲ ὁ λόγος, οὐ δουλικῶς ἀλλὰ....«δεσποτικῶς, καὶ 
οἰκειότερον εἰπεῖν, π΄. 1ἃ.,07.320.ττ(Ρ.124.1]; Μ.36,1178}; ἰῃ ΒΒΟΠΥΓΩΟῚ5 
δου Βδ οα. ἀραϊηδὶ Β45}} οἱ [Ὁ] ον ηρ ΑΡοΟΙ η τις. περιφέρουσι 
σύνταγμα ἐξ οὗ..- «ἡμᾶς καταδικάζουσιν... ἔχον ῥήσεις τοιαύτας".. «ὡς 
βιαιότερον σημᾶναι τὸ ἄρρητον, τὸν πατέρα π. υἱὸν εἶναι" τὸν δὲ υἱὸν 
υἱἱκῶς πατέρα ἘΒδ5.6Ρ.129.1(3.220Ὁ ; Μ.32.5570); χαρτοάυσεα 85 
τεβορῖπρ Οὗ ΑΡρο]}., Τίμα, ΟΡ λαεν.(Μ.86.404); τεῖ, Ἰηο.,. [0.1). ον». 
1τδ(Μ,96.5738) οἰ, 5, δεσποτικῶς ; 2. ἤγονι “6 ζαίμενς, ῥαϊγίειτοαίϊν 
γραφικῶς καὶ π΄ δέδεικται Μῖαχιανεδιρ. (ΜΝ .91.1ο89Ὰ}); Δημδϑε.  ηΐ. ἢ᾽.3 
(Μ.89.12840); Απαβῖ. 5. σά, 22(Μ,89.2920); μάτι δευά, ἐρῥιτ 48(Μ.90. 
1τΟϑ00}); ὃν ἐμὲ ζαίδιονς, ἐδ.1το(9448). 

Ἐπατριμόνιον, τό, (1[,δΔἷ. ραϊγὶπιοηίι) ραϊγοην, ΑἸ Βομοίαϑε. 
εοἰἰ.4.13(0.58). 

πάτριος, 1. απεσείγαί οὐδεὶς... «νόμῳ καὶ φόβῳ δίκης, κἂν γελοῖα ἧ, 
μὴ στέργειν τὰ π. εἴργεται ΑΙΏδΩδρΡ ἰσρ.τ χ(Μ1.6.8804}); οὗ ραρσαμπίϑιῃ 
τὰ π΄... ἔθη ΟἸδΥΩ ῥγοί, χοίρ.70.17; Μ.8,2008); Χριστιανοὺς δὲ τὰ π' 
καταλιπόντας καὶ οὐχ ἕν τι τυγχάνοντας ἔθνος ὡς ᾿Ιουδαῖοι ἐγκλήτως 
προστίθεσθαι τῇ τοῦ ᾿Γησοῦ διδασκαλίᾳ (ε]5,4ρ,ΟτἉι,ῦ εἰς. 5.25(ρ.28.1ε; 
Μ.11.12330); Οτι(εἰς.8,4γ(0.262.14; 15881); Οτ, Τῃδιτλ. αηπ.Ογ.ς 
(Ρ.10.21; Μ το. Ιο648); καταλιπὼν μὲν τὰ π., ἀποκλίνας δὲ εἰς ἔθη 
βάρβαρα Πον. ΟἾονι, 4.7; οὐκ ἔστι ῥᾳδίως ἀποδύσασθαι τὴν π. διδα- 
σκαλίαν 16.4.11; Ἐπι5.}.6ἰπσ(αδο; ΝΙ.21,484}; ΓΤ] 0 Ἰτὰρ ἀρ Οντ. }πἶη. 
ἡ(65,238Α); π. εἴδωλον ῬΘῖΥ11 ΑἹ, ἐρςγεὶ, ΡΤ μας, κ.6.4.22.13(Μ.33. 
2814); 2. [Π60]., οὗ με Ἑαϊῥεν τὴν π. τοῦ θεοῦ βούλησιν ΟἸδτα,»γοὶ. 
τίρ.6.1ο; Μ.8,57}). 

Ἐπατριότης, ἡ, γα δενίτγιεδς, ἃ5. σουτίοθν {Π|6 οὔ δἀάγεοθθ ἴο 
ΟΕἸεσρν, Ῥ᾿ομά,τοιδ.5τ. 

Ἐπατριπροβλήτως, ν. Ἐπατροπροβλήτως. 
πατρίς, ἡ, ζωϊμενίαμά, παίτυς ΦΟΜΉΥ Ὁ 1. ἴὰ ρθη. π. οἰκοῦσιν Ξε, 

(ΒΒ Δη5] ἐδέας, ἀλλ᾽ ὡς πάροικοι...«πᾶσα ξένη π. ἐστιν αὐτῶν, καὶ 
πᾶσα π. ξένη  ίορη. 5.5) γαμητέον οὖν πάντως καὶ τῆς π' ἕνεκα ΟἸδτ). 
51}.2.23(ρ.1ροοῖς; Μ.8.1ο808); εἰ δὲ βούλεται ἡμᾶς ὅ 'ζέλσος καὶ 
στρατηγεῖν (ὑπὲρ) πατρίδος, ἴστω ὅτι καὶ ταῦτα ποιοῦμεν..«.ἐν γὰρ τῷ 
κρυπτῷ ἡμῶν. «εὐχαί εἰσιν, ἀναπεμπόμεναι ὡς ἀπὸ ἱερέων ὑπὲρ τῶν ἐν 
τῇ π. ἡμῶν. Χριστιανοὶ δὲ μᾶλλον εὐεργετοῦσι τὰς τι. ἢ οἱ λοιποὶ τῶν 
ἀνθρώπων, παιδεύοντες τοὺς πολίτας καὶ εὐσεβεῖν διδάσκοντες εἰς τὸν 

πολιέα θεόν Οτ((εἰς.8,74(Ρ.291.18; Μ.ττ.χ62904}; 2. οἵ (τ ϑεἰαηθ᾽ 
ΒρΙΓ[π18] βου] πα οὐρανὸς μέν σοι ἡ π. ΟἸεηλ, ,γοϊ.το(ρ.77.16; Μ. 8. 
2254}; προτρέπει δὲ ἡμᾶς Κέλσος καὶ ἐπὶ τὸ ἄρχειν τῆς π- ... ἡμεῖς δὲ 
ἐν ἑκάστῃ πόλει ἄλλο σύστημα πατρίδος κτισθὲν λόγῳ θεοῦ ἐπιστάμενοι 
τοὺς δυνατοὺς... ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἐκκλησιῶν παρακαλοῦμεν. .«καὶ.. «ἄρχουσιν 
οἱ καλῶς ἄρχοντες ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς κατὰ θεὸν π. Οτ,(εἰς.8,75(0.202. 
2; Μ.1τ.16298); γῆν τὴν ἀγαθὴν ἔνθα μοι οὖσα ἡ ἀγαθὴ π. ἠγνοεῖτο 
πάλαι στ. ΤΒαιπγ.ῥαη. ΟΥν, το(ρ.36.8., ΜΙ. 1097); ἔστε γάρ μοι π. ... 
ᾧ πᾶσα π., καὶ οὐδεμία; οὐκ ἐπαινῶ σου τὴν κατοικίαν, ἂν οὕτως ἔχης, 
μὴ τῆς ἀληθίνης π. ἐκπέσῃς στ, Ναιογ.26.14(Μ.2-ς.12484}; εἰς γὰρ τὸν 
οὐρανόν τις ἰδὼν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ κάλλη. ..««ταῦτα τῆς ἡμετέρας π. εὑρήσει 
τὰ διηγήματα τιΝ͵εειυ,ν. Τ παι. (Μ.46.8ο60) ; ἔχομεν π., ἀλλ᾽ οὐ 
τὴν ὄντως π. (ἢγχνβ.πορι.24.2 τη Η εὐ.(12.2234); 3. οἵ Οτίβι 5. π. 
(13:53 εἴς.)}: ζητητέον. «πότερον Νάζαρα λέγει τὴν π΄. αὐτοῦ ἢ 
Βηθλεέμ: Νάζαρα μὲν διὰ τὸ Ναζωραῖος κληθήσεται, Βηθλεὲμ δὲ ἐπεὶ 
ἐν αὐτῇ γεγέννηται...πι δὲ ὠνομάκασι διά τι μυστικῶς ἐν τῷ τόπῳ περὶ 
τῆς π. αὐτοῦ δηλούμενον ὅλης οὔσης τῆς ᾿Ιουδαίας, ἐν ἦ ἠτίμωται... καὶ 
ἐάν τις κατανοήσῃ ᾿Ϊησοῦν...᾿ Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον...ἐν δὲ τοῖς 
ἔθνεσι. «πεπιστευμένον... «ὄψεται ὅτι ᾿Ϊησοῦς ἐν μὲν τῇ ἰδίᾳ π. τιμὴν οὐκ 
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εἶχε, παρὰ δὲ τοῖς ξένοις τῶν διαθηκῶν τιμᾶται, τοῖς ἔθνεσε ΟΥΦΟΉΉ. 
τη ΜΈτοτό(ρ.21.1; Μ.13.8730); χρὴ γὰρ π΄. νομίζειν αὐτῶν [8ς, προφη- 
τῶν] τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ συγγενεῖς τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκεῖνον, οἰκίαν δὲ τάχα τὸ 
σῶμα ἴδ.το τ8(Ρ.23.1ο ; 8808) ; π᾿ μὲν γὰρ τῶν προφητῶν ὁ ἐκ περιτομῆς 
λαός, παρ᾽ οἷς οὔκ εἰσι δεκτοί Ἰὰ, κονι.33 τ 1,ε.(Ρ.107.5; Μ.11.1884}0); 
τεῦ, 70.4:44 εἰ μὲν γὰρ ἦν π. αὐτοῦ ἡ Σαμάρεια... ἀκολούθως ἂν εἴρητο 
τό αὐτὸς γὰρ ᾿Ϊησοὺς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης...τιμὴν οὐκ ἔχει. ἀλλὰ 
καὶ εἰ ἐγέγραπτο... «ἐξῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγένετο ἐν τῇ 
ἰδίᾳ π΄ ... καὶ οὕτως χώραν τὸ λεγόμενον εἶχεν ἄν. καὶ τάχα τὸ μὲν 
βούλημα τοῦ ῥητοῦ τοῦτ᾽ ἔστιν, ὡς ἰδιώτης δὲ τῷ λόγῳ ὃ ᾿Ιωάννης 
δυσπαραστάτῳς ἔφρασεν ὃ νενόηκεν...π. δὲ τῶν προφητῶν ἐν τῇ 
᾿Ιουδαίᾳ ἦν 14, 70.13.54{53; 0.284.2; Μετ. σοο0); Ππιάδεβ 45 π. οἵ 
Ομτβὶ ἀπά ρχορμεῖβ,; τεἸεοΐεα Ὀγ 76 νν8, 14, 3,.6ὁ τπι [σ.(ρ.532.12}} 
π. αὐτὸν ἐνταῦθα ἡγοῦμαι λέγειν τὴν Καπερναούμ...π. δὲ ἰδίαν καλεῖ, 
τὸν τῆς οἰκονομίας δηλῶν λόγον, καὶ τούτῳ. τὸ πλέον ἐνδιατρίβων 
Ομ γνβ.ἤρηι.3.5.4 τη. 70.(8,2038}); τεῦ, Αο.2:22 τὴν π' λέγει, ἥπερ ἐδόκει 
εὐτελὴς εἶναι ἰά, ποη.6.1 ἐπ 4..(0.470}; 4. ἰαπά ἴῃ σεη., Μβϑοιλερ. 
ἠοιη.τ2.12(Μ.34.5640) ; ἘΠΈΠΑ1. σε» Ραμ. (Μ.85.7240); Αρατα. 
υΟγ. 1 πτῆγ(ρ.8ο0).. : ᾿ 

Ἐπατρογέννητος, δέροίόη οὗ ἐπε αἰλον γνώρισμα, πνεῦμα πατρο- 
γεννήτου λόγου 70. ),δαγη!, βοηϊ. ἼΒ(ρ.216 ; -γένη- Μ.ο6.8260). 

Ἐπατρόδοτος, σί δ ὃγ οἠε᾿ς ζαϊπεν, απεεσίγαὶ, ὙετρῚ] δοῖ,4.18 ἀρ. 
(οηβῖ.0»γ.5...2ο(0.182.5; Μ.20.120938)., τ 

Ἐπατροδότωρ, ὁ, ρίυόν οὗ ξαϊπεγἠφοῦ (τεῖ. Ματοοβίαῃ Πουοβυ) τὸν 
αὐτογεννήτορα καὶ π. λόγον ἀπὸ στομάτων Ἀληθεΐας ἄκουε Ἰτϑῃ.ἦκεγ. 
1.14.3(Μ.7.6ο18) -Ξ ΗἸρΡ.ἠα6}.6.44(Μ.16,32678; προπάτορα μ.177.0). 

Ἐπατροείκελος, ἐΐξ6 οπε'ς ζαίξον, ΤᾺατ Θεά, ογ τ, 4(Μ,09.8240)). 
Ἐπατρόθεος, το. ἐς σπεόσίον οΥ Οοά; οἱ Ῥανίά, 170.) ἀοηι.(Μ. 6. 

6401). 
Ἐπατροθετ-έομαι, δοοηηα {αι εν ὃν αἀΔοριΐοῃ;, τεῖ. Ῥ5. 26: τὸ ὁ δὲ 

κύριος προσλαμβάνεται..ουἱοθετῶν τοὺς ἀξίους, καὶ τοῖς ἀξίοις ““ούμενος 
Μαχιαριδὶρ.  οτ. ΤΥ 218). ἘΦ 

Ἐπατροκελεύστως, ὧν ραϊεγηαὶ ογάον, γ, (48 τ ρ.6τ11). 
Ἐπατροκίνητος, "πουεά ὃν ἐπε ᾿αίἤεν, λον, Ατ.ς ἢ.χ.τ(Μ.3.1208). 
Ἐπατρολύμας, ὁ, 0η6 τοῖο τογοηρς ομδ᾿ 5 γαιλον, μη ἢ] αὶ ̓εγςθη ἵνα 

μὴ ἀντίθεον αὐτὸν ἢ π. οἰηθῶσι..., φησίν" οὐδὲν δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ΤΌ Δε5.Ν82. ἀ1αϊ,τ3ο0(}}.48.το532). . ὌΝ 

Ἐπατρομαχία, ἡ, ἀΐεαργεθσηί τοῦ ἰδ ξαίδενς, Ὑπάτιδεθά,ρρ.2, 

τοί Μ΄ 99.14840). 
Ἐπατρομιμήτως, αὔ6᾽ ἐξέ νιωμηθν οὗ ἰδ ζαϊδενς, ΤΒαάγι δια, ἱδεί,το 

(Μ.99.τ821Ὰ}; [Δ ἐῤὈ}ιτ τοί 09.9410). 
πατροπαράδοτος, ᾿. σποεείγαί, μαμάφα ἀοτυη ἤγονε απεδείογς ; δ. οἵ. 

τταατοι; οὗ βαρ Ὀε]1εἢ π, γνώμης ΤΏΡὮΗ] ἀπε, μοῖ.2.34(Μ.6. 
11084}; “4. 0.3(ρ.152.27}; Επ5.1.Οτο(ρ.222.13; Μ.20.13720); Αχηχήοι. 
“4..π5:48(Μ.8ς.15448}; οὗ Ἐρσγρίίδῃ Ὁνουβηΐρ οἵ ἱπίδηΐ, μαπάθα ἄονα 
ν᾽ ττδαϊτίοῃ ἴτογὴ Το σοι, ΤΕ ΡΙΡΠ νυ ̓γορῆ. [6γ.δ(ρ.2τ.1ο; Μ,43. 
4008) ; Οὗ 600]. συδίοτη, ΒΊοη.Α].6Ρ.Ἐπι5.}..6,4.23.το(Μ.20.3888); οὗ 
Ῥμαγιβαὶο ἰσβάϊτίοι, Αηύ, Μοη, ἤον 8(Μ.ι89.1 5 294Α}; Ὁ. οὗ οτίρίπαὶ 
5ῖη, ΟΙντηρ. 7οὗ 4τ:6-(Μ.03.4418); 2. ξίσον ὃγ 186 Βαίμον, ΤΗ͂ΡΡ. 
ἔγ.17 τῷ 5. (ρ.τ45.1}). 

Ἐπατροπαραδότως, ας παπάραά ἀοτῦη ἤγουν οπε᾿ 5 ἑογεζαϊπενς τὶ [Π8 
ἴα (ἢ κελευσάτω παρὰ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης δέξασθαι τὴν δια- 
σάφησιν, ὡς ἄνωθέν τε καὶ ἐξ ἀρχῆς π΄ ἐξεδόθη ὙΠατγιΒευά,εῤ.2.87(Μ. 
90.13328}; π. ἤτοι θεοκηρύκτως 1}.2.ττ(τ53070); ἰά.1651:.(Μ.90.18168) ; 
ὃν ραϊγίδ!ς ἱγαάμοη, Αὐθῖῃ, ἄροοττἍἴ (Μ τοῦ. ποβΒ). 

ἘΠατροπασσιανοί, οἱ, Ῥαϊγιραςείαης οἱ Π, μὲν παρὰ "Ρωμαίοις, 
“Σαβελλιανοὶ δὲ καλούμενοι. παρ᾽ ἡμῖν ϑγνν. πΙι.(345)7(ρ.253.:8; Μ.. 
26.7320). 

πατροπάτωρ, ὁ, ῥαίλεν ὁ ἰλ6 ξαϊ πες π. Ἀντώνιε ΤΒατ, δια, ἐαη, 

τϑ,.τ(ρ.377). 
Ἐπατροποιέω, τρῶκε ξαϊπεγ ὃν αὐἀδοῤίτομ, ΤΟΒτγΚ5.ἐαεο. Ζαςελ. 4(8. 

1260), 
ἐπατροπρεπής, ϑμ]|αὐ]ς Γ0ΥΓ α ζαϊλον εἰπὲ αὐτῷ πατροπρεπεῖ 

διαλέξει ΤὨστ, δταά,.}}.2.τδο( .99.15οοῦ), 
ἐπατροπροβλήτως, ας τη: ῥογ ζγοηι δε Βαΐδον ; οἵ Ἡ, ΟΠοσὶ, 70. 

Τιεανη ῥϑη! ]3(Ρ.21ξ ; πατριπ- Μι,06.8260). 
ἐπατροσθενής, ἠσυΐηρ ἰΐα βοῖθεν οὶ ἦε Παἴδιεν, 7ο.1) εν, ρόν. 60 

(0.215, σΟμ]. ΓΟΥ πατρόθεν Μ.06.8368). 
πατροσύνη, ἡ, ν. “πατρωσύνη. 
“πατρότης, ἡ, ζαϊμογῃσοα : 1. ἴὰ βοτι. ὁ φύσει πατὴρ ὁρίζει τοὔνομα 

ἴβς, υἱόν] τοῖς τῆς π΄ ... ἑπομένοις νόμοις ΟΥτ οι ΐθεν, (5ἰ, 600); 
υἱοθεσίαι τε καὶ π. τοῖς αὐτοῖς ὑποκειμένοις... «ἐμφέρονται 1, δου. , 
Νδεὶ.2.1(Μ.86.15360); ὁ Πλάτων φησὶν ὅτι π. ἐστὲ προύπαρξις υἱότητος, 
ἡ δὲ ἐκκλησία... -«συνάναρχον λέγει τὸν υἱὸν τῷ πατρί Ατιαβί. 5. δοά τ(Μ. 
89.490); 2. 85 σογηρ] τη πτατν ἘΠ|ς οὗ Ὀίβπορθ, Ερ.αρ. Οϑυγ( 00 3 
Ρ.97.21; Η.2.13724};} ὅπ οὗ δρροῖβ, Τβάτιδευᾷ,ερ}ι:. 26,90. 

1053 ἰΠηαυλιανός 

9928); 1δ.2.τδ(ττόςΑ); 3, {Π60], τῇ.--ἀιδιότητε συμπαρεκτεινομένην 
ἔχει τὴν..-π. Β45. Ετ7.2,12(1.2478.; Μ.20.5028); κοινὴ μὲν ἡ ϑεότης" 
ἰδιώματα δέ τινα π. καὶ υἱότης 1δ.2.28(2όςΟ ; Μ.6318); τῆς οὐσίας λόγος 
κοινός..«ἦ δὲ ὑπόστασις ἐν τῷ ἰδιώματι τῆς π᾿ 1Δ.6ῤ.214.4(3.3228; Μ, 
32.1898}; αἱ περὶ τοῦ θεοῦ ὑπολήψεις..«ἡ π.,) ἡ ἀγεννησία ΟΥ ΝΥ 85. 
Ἐμπιτίι Ρ.τϑη.16; Μ,45.4220); ὁμοούσιον ὄντα τὸν πατέρα τῷ υἱῷ, 
οὐκ εἰς τὸν τῆς υἱότητος τόπον...καταφέρει λόγος, οὔτε μὴν ἀνατίϑησι 
τὸν υἱὸν εἰς τὴν τῆς π. θέσιν Οὐγ. 70.1.4(4.350}; ἀπὸ γὰρ τῆς υἱότητος 
ἡ π. νοεῖται" καὶ τὸ ἀντίστροφον 14{{π|5.7(5}.5908); πάντα εἶχεν ὅσα ὁ 
πατήρ, πλὴν αὐτῆς τῆς π᾿ ΤΗΛΕ. Τγέπιτο(Μ.75.11738); ἕνα γὰρ θεὸν... 
ἐν μόναις δὲ ταῖς ἰδιότησι τῆς τε π. καὶ τῆς υἱότητος ΤΌγτ. Τττη το(όϑ, 
15; Μ.77.11444); ὭΙΟΠ. ΑΥ ἀ.».2.8(}1.3.6450); Μαχ.σεμοί πῖνε. (Μ. 
4.424) υἱῷ..«ἴσῳ τῷ πατρὶ χωρὶς τῆς π. ΤΑΙΏ Γαὶ, τ(Μ.28.825 0) ; οὗ 

᾿ (σοῦ β ἔβιβεσμοοά τοψατᾶς τηδη οὐκ ἀρχὴ μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ π, 
ΟΡ ΥΥ 53. 01.15.4 ἢ δον, (το. 540); Εχερ. ἘΡἢ.3:1 τὸ τῆς...π| ὄνομα 
οὐκ ἐξ ἡμῶν κυρίως ἔχει θεός, ἀλλ' ἡμεῖς μᾶλλον ἐξ αὐτοῦ λαβόντες 
ὁρώμεθα. ... πῶς δ᾽ ἂν. «τὸ τῆς...π' ὄνομα καὶ εἰς τοὺς ἄλλους ἐκβῆναι 
παρὰ θεοῦ δοίη τις ἄν, εἴ γε ὄντως οὐκ ἔστι πατήρ; Οντ. 70.1.3(4.348). 

“πατροτροφέω, ῥγουΐάε ἔογ βαγεης, ῬΏοΙ πονμοσιττιτείρι σου; Μ. 
1οΔ.ττβό0). 

Ἐπατροφαής, ἀεγίυίηρ Πρ᾿Ι ἤγοηε μὲ Βαίλετν, Οὐ Ν αΖιεαγνη.2.χ.58, 
5(}.37.1325.}. 

“πατροφεγγής, τ 11 ἐΠ Ταιπον᾿ 5 σρϊεπάομν, Οοο.Ῥὶβ λα, 783(Μ, 
02.15]24). 

Ἐπατροφονία, ἡ, ῥανγίεῖάς, Πο»». ΟἿ, 6.18; Βδβ.ἤοη!.12.8(2. το 40 ; 
Μ. 31 2ΟΣ Ὁ). 

πάτρων, ὁ, (1, ῥαϊγοπμδὴ) βαίγοη, ΤὨΡΒΙ ΑἸτ  μέο].3.27(.6. 
ττότο) ; ΝῚ} ρ.70.,ῥαταϊ! 5(Μ.ο 5. 1420}; οὗ τιατέγγεα ἀροβί!εβ ἃ 
Ραΐχοῃ βαϊπίβ, “4. Ῥεῖγ οἱ Ῥαμὶ,δε(ρ,210.12). 

. πατρωνεύ-ω, δά ὦ ῥαΐγονι, Κεγ κεν βοταθου θ᾽ ὑηδροοὶς ἑαυτῷ “-εἰς 
ἘΡὮγ.53.τόδα.᾿ 

πατρωνυμίᾳ, ἡ, παπι ὕγοηι οηεἰς ζαίδεν, ῥαϊγοηνημῖς ὡς γὰρ ἔοικε, 
π. ἦν τοῦ λῃστοῦ ὁ Βαραββᾶς, ὅπερ ἑρμηνεύεται διδασκάλου υἱός Οτ. 
ϑοδιοὶ, τη Μ|4.271128:.(Μ.17.208.). 

Ἐπατρωνυμικῶς, αὐεν οπε᾿ς ζαίμενς παριθ (Ναϊδαιϊ.) τελειότατον 
κάλλος...τοῦ πληρώματος... «τὸν ̓ ]ησοῦν ὃν καὶ σωτῆρα προσαγορευθῆ- 
ναι καὶ Χριστὸν καὶ λόγον π΄. Ἰτεπ,ἤα67.1.2.6(Μ,7.4654); σοφίαν τε π. 
(ὁ γὰρ πατὴρ αὐτῆς σοφία κληΐζεται) καὶ πνεῦμα ἅγιον ἐ8.1.4.χ(48085); 
᾿]ησοῦν...π. καλεῖσθαι φῶς διὰ τὸ ἄνω φῶς ἘΡὶρΒιλαενγ. τ. 4(ρ.380.1; 
Μ.41.4808). 

πατρῷος, ΣΕ. οὐ ἀοα λό Καίλεν εἰς τὴν π. ἀποθήκην σωρευθῶμεν 
Οἰετα ῥασά.τ.9(Ρ.130.9; Νί.8.3400); φιλαργύρους...τῆς π. ἐξέβαλεν 
αὐλῆς ὁ κύριος 1}.3,ττ(ρ.280.1; 6574); π. νουθεσίας ἴά.εἰν.7.16(ρ.72. 
13; Μ.9.5418); π. κληρονομίαν ΟΥ.70.6.4ς(26; ρ.15ς.2; Μ.14.2808); 
πνεῦμα...ἀπὸ τῶν π’. ἄνωθεν..«καταπνεόμενον θησαυρῶν Με ἐν. 
7.τ(0.71.4; Μ.τ8.1210) ; {Πε0]., οὗ ἘΔΊΈΒΟΙ ἴῃ ταὶ. ἴο ϑοη ὅ π. λόγος 
ΟἸετα, Ρ΄.23(0.202.20; Μ.103.3834}); Επ5.6.1}.3.2(0.143.20; Μ.24.οδοὶ); 
μόνου τοῖς π΄. κόλποις ἀναπανομένου ϑγηιῦ, πη. (34 )9(0.253.30; Μ.26, 
133λ); ἐν γὰρ τῇ π. θεότητί ἐστι...ὁ υἱός ΑἸΠ. Αν.3,6(Μ.26.3320); 
δηλοῖ μετὰ τοῦ π. ὀνόματος καὶ τὸν γεγεννημένον Ὀϊάγτ ({ ΒΑ5.) μη ς 
(τ 311; Μ.20.1458); 2. οὗ α ϑρίγιῖυδὶ γαίλιεν ; ἃ ταοπαϑιῖς βαρογίοσ, 
ΝΗ. Ἐμοσ τό(Μ.79.11138); ἃ ραϊτιαγοῦ, Θορ ΒΥ Ἡ.δρ.ογη.(Μ.87.3τ068). 

"πατρωσύνη (πατροσύνη), ἡ, ζαἰλιεγημοσά; οἱ ὈΙΒΠΟρ᾽ 5 οὔἶος εὖ- 
φρανθῶμεν ἐπὶ σῇ π. 70. ῖβοιν, ΕΡῚΡ᾿,34(Μ.4τ.68}); 5. σοταρι! ἐπιθη- 
ἴδγν Επ|6 ἐκετεύω τὴν σὴν π. ἐδ.46(844); ἐξ. 6(το40); οἵ οἶος οὗ 
ΤΑΟΤΆΒΈΪΣ ΒΌΡΘΙΙΟΥ θέγε...τὸ οὖς σον τοῖς τῆς πατροσύνης λόγοις ΝΙ. 
Ἐπίορ. τοί Μ.79. 1113}; 1δ.28(τ 1200) ; 85 σοπιρ]Ἰτηοπέασυ τις, ΤΗάτ. 
δύσαρ}ιτο3ο(Μ.00.10480); οὗ οἴμεῖβ τερατῆθα ἃς ἔδξῃους ἰῃ Οοά 
τοῖς ἁγίοις μου πατράσι καὶ ὁμολογηταῖς...συγχαίρων ὑμῶν τῇ π΄ 1.2. 
83(1225.). 

"Παυλιανίξω, δέ ἃ ῥοϊϊοτοεν οΓ Ῥαπὶ οὐ δανιοσαία; Ξασὴ το θὲ Ῥαρ- 
{χε οὔ 5 θγηϊββίοη το ἔπε Ομυτοῦ, ΟΝῚς (3 2ο)έαπιτο; Θίερῃ, ΗΙοτ, 
ἄφη.(ρ.τ56.17) οἷϊ, 5, Νεστοριανίζω; Τιδοπί. ΒΒ, 4ροϊ] (Μ.86,τοοΒ) ; 
ΤΠατοδιυά,ερῥ.2.τόρ( Μ.99.15320). 

"Παυλιανικός, οὗ Ραμὶ φΓ δανποφξαία, ΑΡΟ]] οῤ. Οήον 4(ρ.258.1ο; 
Μ,ΡΙ, 8.951Ὰ). 

. ἐ"Παυλιανιστής, ὁ, Τοἰϊοινέγ 9Γ Ῥαμὶ 9 ϑανηιοδαία Π." οἵ ἀπὸ 
Παύλου Σαμωσατέως" ταπεινὰ καὶ χαμαιπετῆ. περὶ τοῦ Χριστοῦ 
φρονήσαντες, ὡς κοινοῦ τὴν φύσιν ἀνθρώπου γενομένου, καὶ τὴν ἀρχὴν 
ἀπὸ Μαρίας ἐσχηκότος ΤΊτα ΟΡ ἀῶεν(Μ.86.240) ; 18.(418). 

"Παυλιανός, ὁ, 1. γζυϊϊοιυεν οὐ Ῥαμὶ οΓ δαγποξαία, (οπϑί.ρ. απ.» 
3.04{(Ρ.111.18; Μ,20.11408); Ἐπι5,6, τ. 2ο(ρ.88.8; Μ.24.8770); πάντες 
ἅμα ἐκκλησίαζον καὶ ἐκοινώνουν, πλὴν Νανατιανῶν...Οὐαλεντιανῶν τε 
καὶ Μαρκιωνιστῶν καὶ Π. ὅογ.ἦ,,6.2.52.1(Μ.67.το250); 2. “Ῥαμϊίαη᾽, 
1.6. [ΠΟΤΕ ὁΕ. 5. Ῥαὰ], ψοτά οοἰηεὰ ὈγῪ ὅτ. Νάὰζ. ἕο ραγα]εὶ 
Χριστιανός, αΥ.Ν42.0».37.11(Μ.36,32610). 



Πααυλικιανός 

ἘΠαυλικιανός, ὁ, »ιεηδεν 0 Ῥαιιοίαη σοεὶ, ἀετινεα ἔτουι Ῥ8}} 

δρᾶ Ἰομη οὗ ϑαπιοβαίβ (οἵ. ἘΜ υτΐυ5. Ζίρα θπιβ ῥαπορίϊα 24(Μ. 
«30. 118008.}}; ΠΟΙ Ἰωσ ἃ ἔογτη οὐ Μαπίομθαη ἀοοίτίης, [10.1).6ῤ. 
ΤᾺΡΙ 22(Μ.05.3138); βοιτπἰηρ ἰῃ ΤΏτασα αι σθβαὶ οὗ 56 {Ππτηθηΐ 
πότ Ὁ Οοηβί. Οορτοισηυβ οἱ ϑυτίδηϑ δη ἃ Αὐτηδηΐδηβ, ΤΈΡΒΗ, 
εἰγομρ Α6ο(Μ.τοβΒ.865Α); Μανιχαίων, τῶν νῦν ΠΙ, καλουμένων 1τ6.}.413 
(οϑοιὴ ; ἰδ:}».42ο(φοδΑ} ; τηβαβΌτεϑ ΤΆ Κϑη ἔοτ ἘΠΕΙῪ Βα ρργεββίοῃ ἴπ Αϑὶα 
Μίπου ὈΚ δταροίοσ ΜΊΟΠμ86Ε), ἐδ.}.4το(9938). 

ἘΠαῦλος, Ραρῖ, τεῖ. ξατιοὶ ἔα] ον οορΎ οὗ πδτης Ζαῦλος. «ἐσάλευε 
«ὐτὴν ἐκκλησίαν, Π. δέ τοι πέπαυται τοῦ διώκειν ἘθΙΠΑ]. ΐας.ερῥ. 
αι ρτοθῦι (Μ.8ς5.6078). 

Ἐπαῦνι, Οορίς τιοδτῇ, σοτγοβροπαϊπρ ἴο Τπὸ, 44. Βατη,24(0.301. 
158.}; Οὐτ.ορ.22(Ρ.67.το; 53.850). ᾿ 

["]παυράκι, γαγεῖγ, σεεραξτοηαϊίν, Οτ. ΝαΖιεαγηι.τ.2...Ἴο0(Μ.47. 

5764). ᾿ 
Ἐπαῦσα, ἡ, εὐ5ξαἰΐοη;, ῬΊαῖο Ῥἤαράν,2450 Ἀρ.Οτ ΝΥ 55. Εμη (1.45. 

8136; ν.]. ἔοτ παῦλαν 2 Ρ.215.16); Οτ ΝΥ55.υΜ1ος5.(Μ.44.3250; ΡτῸΡ. 
ἴοι παῦλαν ΟΥ παῦσιν). 

παυασίκακος, ὁπάίηρ ευἱΐ, Θορῃτ. Ἢ ηἰννν οἱ 70.τ5(Μ.87.34698); 
ΤστιΝαζικν.ραϊ.2262(Μ.38.3144}. 

Ἐπαυσιμέριμνος, ἐπάΐηρ ἐαγέ, 8πι ΔΕ μ᾽ ἴῃ Ηε5104᾽5 φοβιοϊοσν ἃ5 
σοιηρατοά ὙΠῊ γΜαϊεπί. 5γβίθιη, ΒΡίρῃμαον.21.2(0.287.6; Μ.41. 

4110. 
παῦσις, ἡ, εξεεαϊίοη, τεῖ, Ατίδῃ δχορθβὶθ οὗ Ἰ(ῸΓΥ.15:24 φασι, 

παύσεως καὶ καταλύσεως τοῦ βασιλεύοντός ἐστι ταῦτα δηλωτικά ἘΡΙΡΏ. 
Παεν.60.74(0.222.8; Μ.42.3210). 

παυσώδυνος, ἐμάίηρ ραΐη, Θορἢγ ΠΟ εγιΟνν εἰ 70.26(Μ.87.3401}). 
παχνήεις, γοςίν, Νομη.ῥαν. 9.τοῖ 22(Ν1.43.8368). : 
πάχος, τό, ργοςϑηέες, τμαίεγίαϊτέν, μηδρῥιν καὶ ν σώματος ὑλικοῦ 

καὶ δεσμίου νοῦ π. ΟΥΝαΖ.ον.45.1τ(}4.36.6278); νοῦ πρὸς ὕψος ἐκ τι. 
ἐκδημίαις Ἰᾶ.εαγηι.2.1.12.570(Μ.37.12ο8.); ὅπερ...ἐν Ἀδὰμ ὡς ἐν π. 
πραγμάτων.. ὁρᾶται συμβεβηκός, τοῦτο καὶ ἐν ἑκάστῳ τῶν καθ' ἡμᾶς 
νοητῶς...κατίδοι τις ἂν πληρούμενον Ὀγτ.αάογ.τίτ,.100}; τυπικῶς... καὶ 
ὡς ἐν π. λατρείας ᾿Ιουδαϊκῆς 14. εἰμ. το(θ",3578); τοῦ, 110, 5επιθε οὗ 
βου ρίυτε τῆς ἱστορίας τὸ π. Ἰά4 αὐογ.5(1.1570); ἰά.Ὀς,35:6(Μ,69. 
0178). 

παχόω, ἤγέεχε εἰἠβ, ΝῊ ῥγαεςὶ,24(}1.70.τοβο.). 
Ἐπαχυβάτωρ, ἰμίος- βοιυΐηρ, εἰμρρίςα, Ολγον Ῥακεΐ. Ρ.3ο(Μ.92. 

120Α). 

2570}. : 
παχυμέρεια, ἡ, ἀδηείΐν, ἐραγδεηθ55, ἈΘΉΟΘ φγοςομεδς τί γὰρ κοινὸν 

τῇ ἀύλῳ τῆς ψυχῆς φύσει πρὸς τὴν ὑλικὴν π.; Οτ Ν γ55. πόνο τη (απ. 
(Μ.44.9658); Ἰ4,ανΐν.οἱ γος, (Μ1.46.280). 

παχυμερής, 1. ργ059 τὸ λεπτομερέστερον, ἡ ψυχή, οὐκ ἄν ποτε πρὸς 
τοῦ παχυμερεστέρου ὕδατος 1.6. οὗ ΕἸΟΟΑ] πάθοι τι δεινόν. ... ὃ δ᾽ ἂν 
π. ἐκ τῆς ἁμαρτίας πεπαχυμμένον τύχῃ, τοῦτο ἀπορρίπτεται σὺν τῷ 
σαρκικῷ πνεύματι ΟἸεπι.Ξ γ.6,6(ρ.458.7; Μ.9.2730); 2. πηοριγιπιαὶ, 
τπαἰεγίαὶ, σαγίλίν τὸν νόμον...π. σῶμα λαβὼν λεπτύνει διὰ τῆς θεω- 
ρίας τ Νυ85."ο).7 ἴῃ Οαηὶ.(.4λ.0250); βοῦς. ΗΝ εί.7.5(}}.86, 
τη68.Α}; 3. ῥοάηίν, οἱ Τῆς, τῇ δὲ θεότητι συνηνωμένος τὸ π. λεπτο- 
μερὲς ἐτελείονυ ἘΡΙΡἢ.λαεν.17.20(ρ.441.28; Μ.42.6848); εἰσῆλθε... 
θυρῶν κεκλεισμένων ἵνα δείξῃ τὸ π΄ λεπτομερές ΙΔ ,απειοτ(ρ ττ2.ττ; Μ. 
43.1840); 4. γομρῖι, εμγξονν, οὗ ὈΙρατίϊίε ορρ. {Πρϑτεῖε ἀϊν]βίοη οἱ 
γῖϑῃ κατὰ τὴν παχυμερεστέραν.. «τομήν ΟΥΝΥ55..4}0}}.35(Ν1.45. 
12οοῦ). τ 

παχυμερῶς, 1. ογαξεῖν, μηορίγμαϊίν ; οὗ Ἰ1τ, Ἔχορεβίβ, ( Ἐπηβή. Κ᾽. 
Θεν ον ττ( Μ.85.16608);2. ἀπ11-τοϊ αν, τοϊπομὶ ὠπάογειαπαϊηρ, ΒΟΟΥ, 
ἢ.6.5.24.2(41.6ὴ.6480). 

παχύνους, ἀμϊ-τοῖ δά, τρεακ- πάρα, Ὀλϊάντα. Τγίη.τ δ }ἴ,20. 
4164Α}); Οντιαάον.τίτ.7Ὰ}. : : 

παχύν-ω, γπαζε τε ΟΥ̓ ργο55; ἴἈ60]., ἡπαξκα σογῥονεαὶ, τνα55.» τ. 
ΤΙης, ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, μένων θεός..., “-“εται Βορἢτ. Π.07.2.15(Ν.87. 
223230); 10.) .εἀγηπιβοορ.ο(ρ.2ο6 ; Μ.06.8200). 

παχύς, 1. εανίλῖν, ἢ ε}5 τοογϊ, ΟΌΡ. Βρ᾿ πέσ] παχυτέρᾳ κέχρηται 
τῇ λέξει (ῃτγ5.5εαμά,4(3.4128); 1Ὁ.6(4758); 14.ἢ051.2.5.2 ἴπ Γ0.(8, 
1454}; 1δ.30.2(2280) ; οὐχ ὁρατὸς ἢ π. ὃ πόλεμος Οντιαάον. τίτ.2800)} 
ἀναγκαῖα πρὸς θεωρίαν...πνευματικὴν. «λέγωμεν, τὸ τῆς ἱστορίας ὑὕπο- 
τρέχοντες π. ἐθ.12(4148); ἐδ. τό(Ξ62.}; οἵ ἕῃε ἔνο Ἰοανδδ 85 βυυηροῖ 
οὗ ἴῃ παχυτέρα τῆς πεντατεύχου διδασκαλία Ατήτηοι. 70.6: τ3(Μ 8ς, 
1433Ἀ}; τύπος π΄ [86. οὗ Δη665] τὰ καθ᾽ ἡμᾶς Μαχ.Ροἰοὶ, ὁ ἢντε (1. 
4.τοπο) ; 2. εαγηαὶ σάρκα τοὺς παχυτέρους....«ἀνθρώπους λέγει Τα. ᾿ς. 
π5:δ1.073); παχυτέρους καὶ σαρκικούς 14. ἔ)αη.} :ττ(2.1200}; 8. ἀφΉ56, 
Τηξοησίδυε π΄ ποιεῖ [35. γαστριμαργία] διάνοιαν (Ὦγν5.}.07,.4.5.1 1. 70. 
(8.261); τὰ σημεῖα γὰρ..«τοῖς ἀπίοτοις καὶ παχντέροις 1.3.5.2(8.2054). 

παχύσαρκος, 7055, τπαϊογίαἰτεῖίε, καἰ. ρος: 2(ρ.208.2}). 

1ο54 

παχυκάρδιος, ἀπ} τη μπάεγείαμάϊηρ, ἄσηςο, Αϑτ, ἄτη. μον. (Μ.40. 

πειθήνιος 

. παχύτης, ἡ, 1. ργορδηξος, τηαϊογίαξεν τῆς καθαρωτέρας....χώρας... 
ἔνθα μὴ φθάνουσιν αἱ ἀπὸ τῆς γῆς...παχύτητες Οτ((εἰἶς.3.35(Ρ.232. 
2: ΜΝ ιτιοῦξα); τὴν ἀπερίγραφον...ἐξουσίαν...μὴ περικλείεσθαι...παχύ- 
τητι σώματος Μας, ἤρπ. αροον.3.τ4{ρ.90.15); ΟὨγγ5.ἤονηι.2.5.2 ἵν 70. 
(8.1454); θεϊκῶς συναπτόμεθα, καὶ τρόπον ἄλλον ἢ ὃν αἱ π. ΟΥΝΆΖ. 
ογ.34.6(Μ.36.2450); τεῦ. ΟΕΤΙβΕ δὲ Ῥατοιιβία οὐκ ἔτε μὲν σάρκα, οὐκ 
ἀσώματον δέ,-...θεοειδεστέρου σώματος, ἵνα καὶ ὀφθῇ. .«καὶ μείνῃ θεὸς 
ἔξω παχύτητος ἰδ.40.45(4240)}; ΤἸΒάϊ.παίῖυ. 6. Βαρὶ, (ς.90) ; 2. ἀπ|1- 
πέ55, ἐπςεη ει δέν, Τάτ Η εδ.12: 25(3.651); ΟΡΡ. Βρ᾽ γα} τὴν ἐκ 
τοῦ γράμματος π. Ογτ. ΜΈ. Ἰο(3.4700) ; 144. ῥεγ}.τ6(}.18.24) οἰξ. 5. 
γεώδης; 3. ἐαγί ἰἶη655 ὃ...δεσπότης τοσαύτῃ π᾿ λέξεως ἐχρήσατο πρὸς 
ὠφέλειαν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν (Ὦτγπ5.ἤονη.42.4 5 σεη.(4.4280). 

Ἐπάχωμα, τό, ἄϊδοαβε οὗ [Π6 ἐγα Ὁχοαμοίηρ ἃ [ἰοὶς ἢ]μη, ἔἔχογο, 

15(Ρ.338). 
ἡπαχών, (ορῖίο τηοηίῃ οοτγεθροηαίηρ ἴοὸ Μαν, ἘΡΙΡἢ.»ΦΉ 5.20 

(Μ.4..2724); δος. βούὴδ {π6 τωοῃίῃ οὗ (γβι ’ 5 Οττη ἔτους κη΄ 
«Αὐγούστου ἐν πέμπτῃ π. καὶ εἰκάδι (Ἰ]ΘΙλ.5,γ.1.2τ{(Ρ,00ο.20 ; Ν.8.88ςΑ). 

Ἐπεδατοῦρα, ἡ, (41. ῥεδαίμγα) τρασς τισασωγεά ἐπ {δεὶ, Ἀδποα 
οἰαϊοη, οὗ ἸΤΟΟΡΒ ὁ ψυχά τοὺς τῆς π. στρατιώτας [0.Μα].εἰγοη.τ4 

Ρ.351(Μ.07.5248). 
πεδάω, 1. ῥέπᾷ τοῦ; ξείίεγς, ταδῖ., ἐσωφρονίσθη πεδηθεῖσα ἡ κακία 

Τις Βοβι αη.1. 25 (}.18.11044}; ταῖς τοῦ κόσμου πεπεδημένος ἐπι- 
θυμέαις ΟὨγγπ.Ξαε.τ.χ(ρ.3.10; 1.3634}; 2. μετ. Ρίορ!]. ρᾶ55., ΣΡ Ρῥίεά, 
Ῥαγαϊνεοα, ΤΉΝΕ, ἢ.6.1.1.5(3.155). 

Ἐπέδησις, ἡ, {εἰϊεγίηρ, γοείγιείίοη, ἘΡΉτ.  Βετς,ρην. ΟἾδηι. τ6(}1.2. 
6448). 

["Ἱπεδιάσιμος, εοηείη ἐπ ῥίαίης, Βαβι ποηι 62.498; Μ.31. 
2538); ΡΑΙΏΡΕ. οποίον. 3(Ρ.118.12). 

πέδιλον, τό, ρΙιτ., Ξαπάαὶς ; δοοὶδ, ἘΡΙΡΗ λαόν. 59. ατ(0.376.14; Μ. 
41.τ0220 πέδια) οἰΐζ, 5. ὀδώνιον, 

πεδοσκαφής, ἄπ ἐῃ (16 φαγίΐ, Νοππ. αν. 7ο.4:6(Ν4.43.1138). 
πεδοστιβής, ἐγοάάοη ὠμάεν ζοοὶ, ΟΥΝαζιεαγηι.ι.2.8,136(Μ.37. 

όςξοΑ). 
Ἐπεδοτρεφής, γε [γονῊ ἐδ εαγὶδ, ΝοΠη.ῥαγ. [0.4:12(}4.43.7768). 
Ἐπεδουκλόω, Κίον, Βανί}. Εἰ 685..(,σαγ.(Μ.104.14248)}. 
Ἐπεδ-όω, ἐείίεν οἷα ἀνθρώπου ψυχὴ τῷ σώματι “"ούμενος Ἐπ|5.4.6.7.1 

(Ρ.202.9 ; Μ. οἴ).). 
πέζα, ἡ, γερίοη, ΝΝοπη. ραν. 7ο.3:14(Μ.43.7680); 1δ.4:4(7738); 1. 

12: τ(8408). 
Ἐπεζαίτεροι, οἷ, ν. πεζέταιροι, - 
Ἐπεζέρως, ὁ, εαγδιρεῖε τὸν π. λίθον, αὐτὸν γὰρ καλεῖ ἄνθρακα 

Οοβηι. πα. ἰο}.1τ(}.88.,4528). 
πεζέταιροι, οἱ, ζοοἱ-ρυιαγάς, ΤᾺαΤτ.ἢ.6.5.15.4. (ν.1. πεζαίτεροι 3.930); 

Ἰάψι.4ο ἐμ ΖΚερ. (πεζαιτέρων 1.443); Ἰὰ, Ῥαη,419. {πεζαιτέροις 2. 

1144). 
πεζεύ-ω, 1. κοὸ 0η 7θοοἱ ἘρΟῊ κύματα «“σει Ογαε. δ .6.13; ΜαοΜρη. 

ἀροεν.2.8(ρ.0.21); 2. ἀἰο»ἸΟΉΏ} ἐκυνήγησεν.. «πρόβατον, καὶ ἐπέζευσεν 
τοῦ σφάξαι αὐτό ΒΑτΙΠ. Ἐδο55.. ρα». (δἴ.τοά.τ4250);3. παῖε ρεαδείνίαη 
""ἐ μοι τὴν λέξιν, ἀγροικοστόμει τι Να7.κανηι.2.1.12.205(Μ.37.11874}:} 
4. τπᾶῖε ραδεαδὶα οη [οοἱ ἔσχισε τὴν θάλασσαν καὶ ἐπέζευσε τῷ λαῷ 
αὐτοῦ Βετἢ. Εδεθ5. (ραν. (Μ.104.14440). 

Ἐπεζινός, οἡ Κοοῖ, 70.141]. εἰ γοη τβ Ρ.464(Μ.07.6770). 
. πεζοβατέω, ρὸ 95 70οἱ, 4..ΤἬἝονι. Α τ27(0.243.2τη..). 

πεζοπορέω, ρὺ οὐ ζροῖ; τοαὶξ, ἢᾳ., ΝῚ] ἐῤὈ.1.351(Μ.79.2ο10). 
πεζοπορία, ἡ, ἐγωυ δ ηρ ΟἩ [001 ἡ ἐπὶ γῆς τοῦ Χριστοῦ διατριβὴ ἐν 

πτωχείᾳ καὶ π. γέγονεν Ληδδί. 5, ἠσα.13(Μ.80.2370}; [70.}.8.}.25(Μ. 
οδ.τοϑοΒ); οἵ ἴῃ6 ψαϊκίπσ οὐ ἴδε ψαῖθσ, Ατῇυ. Απίοη.75(Μ.26, 

9Α). 
[Ἐ]πειθανολογία, ἡ, ν. πιθ-. 
[Ἐ]πειθανός, -- πιθανός, ῥεγεμαεῖσε, Τα τ Ῥες, ῥνοθηι. (5.14). 
["]πειϑανότης, ἡ, ρεγεμαείυεηόες, Τλάντη. Τγίρ,3.ττ(Μ.30.8608). 
["]πειϑανουργία, ἡ, ῥίανεῖδίε ἀγρενιθμα!οΉ, Πάν πὶ, Τγὴη.2.6(Μ, 

20.5160) ; ἐῤ.2.7(58 54). 
[“]Ἰπειϑανῶς, -- πιθανῶς, ῥεγεμαπίυεῖγ, ΟΥΝαζΖισαγηι.τ τ το ο(Μ. 

31.461). 
πειθαρχ-έω, οὗδγ πάντας...--εἶν τῷ λόγῳ τῆς δικαιοσύνης ῬΟΙΨΟ.ἐῥ. 

9.1; θεὸς..«ᾧ «εἴ σελήνη Πίορη.1.2; «-εἴν ταῖς ἐντολαῖς ΜΙ ΘΊΠ Ἔνι. 
τοιφ(ρ.τ2ὅ.χτ; Μ.18,2 004); Επ5.}.6.6.34(Μ.20.5064); ΟΝ ς, (325)εα»,. 
18; «-εἴν. «τῷ ψευδεῖ ἘΡΠγ.3.142Ὰ. 

Ἐπειθάρχημα, τό, αεὶ 9} οδεάτοηεο, ΤΟ Πτγβἤλσηι.3(13.2548). 
πειθήνιος, 1. φδεγοιαςίτο οὖς ὁ λόγος ὁ π. οὐκ ἰᾶται, ἀπειλὴ ἰάσεται 

ΟἸεπι,ῥαεά.τ.7(ρΡ.126.6; Μ.8.2244); Π ον Οἰθηι. 2.12; 2, οὐδάτσηὶ, ἰὴ 
βθη. π. οἱ ἀρχόμενοι τοῖς ἄρχουσιν ΟἸΕΓῊ.5,7.1.25(0.103.23; Ν. 8, 
9134); τὸν ταῖς ἐντολαῖς π᾿. 1δ.2.τό(ρ 151,19; 10128); κρείττονι γνώμῃ 
π. Ἐπ Ο,.τ.44{0.28.27; Μ.20.960Ὰ}; πόλες...π, ἑαυτὴν... «παρέσχηκεν 
(οπρίαπίίας ἀρ. ΑἸ αροὶ Οονϑὶ.3ο0(Μ,25.6320); ΟὨγυβ.᾿}001.34.1 1ἢ 



͵ 

πειθηνίως 

Ἠεν.(12.3120); ἴο ἀοά ψυχὰς π. πάρεσχον τῷ θεῷ 4.ΤἼονι ἃ το 
(Ρ.175.19); ΤΑΡΟΙ πος. σο {{.(Μ.32.12810); Νοπη.ῥαγ..7ο.3: τί. 
43.1658}; ΝῊ. 4ρ0.3.33(Μ.79.,400}0)); Οὐτ.».49:4(Μ.60.10770) ; 885. ἐκ 
μεταβολῆς π.. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ φύσεως τὴν σωτηρίαν (Ἰογη.ἰγ,2.2ο(ρ.175. 
22; Μ.8.τοῦδοὶ) ; ΟΠ γψβ ἤν. 1 5.2 ἐπ Ας (ρ.Ἰ2τᾺ}; Ογτ. 70.5.2(4.4868) ; 
τιϑυῖ, 85 5ϑι05ι., (Πτνβ,ἤ0η}.54.3 ΤῊ 0.(8.310Ὲ}; γι. 9.4.π(4.3350), 

- πειθηνίως, οδεάέοηαν, ΟἸδτη.5.7.}.7(Ὁ0.32.12; Μ.0.460 4), ΟἾγνγ5. 
λον".84.1 τη. Μι.(7.708}). 

Ἐπειθικός, ρεγοεμαςῖυε, ΤῊΡΠΗπ εἤὔγοη.Ὀ.τόδίν.1, ἠθωκῷ Μιτοβ.4448). 
πείθ-ω, Δ. ἴτ815., ῥεγομαάε; τεῖ, σοα Ξσεπαϊηρ ὅοη, τὸ δαυτῃ ὡς 

βασιλεὺς πέμπων υἱὸν βασιλέα ἔπεμψεν..«ὡς ““ων, οὐ βιαζόμενος 
ἢ ήορη.7.4; οἵ Ῥτενδηηρ ΟΥ̓ Υ, ρεσϑυδαϊηρ, (οᾶ ἴῃ Ῥτανεῦ ἔχων γὰρ 
τὴν ἐκ τῆς καθαρᾶς βιοτῆς παρρησίαν ῥᾷστα πείσεις τὸν εὐεργετεῖν 
ἐπειγόμενον ΤΠαΐ.6}.143(4.1230); ἰά, 7δγ.χς: τ(2.488) ; ΟΡὈ. ἀναγκάζω, 
Ατῇ.}..4γ.6γ(Ρ.22ο.1; Μ.2:.7734). 

Β. Ἰηΐτδῃβ. ; ἃ. ἐγηδὶ πεποιθότες ἐπὶ τὸ ὁσιώτατον τῆς μεγαλωσύνης. 
αὐτοῦ ὄνομα Σζ Ἰδημ.58.1; ἡ περιτομὴ ἐφ᾽ ἢ πεποίθασιν Βανη.0.4; Γαϑῖ. 
ἀϊαϊ.8,2(Μ.6.492}); πεποιθότα ἐπὶ κύριον (Ἰ]δτη.ο γ.7.ττ(ρ.48.2:; Μ.Ο. 
4938); τὸ ἐπὶ τῇ ἀληθείᾳ πεποιθέναι 10.7.τ6(ρ.74.}; 5454}; (οπδξιρ. .- 
ἙἘπ5.0.(.4.12(Ρ.122.26; Μι2ο.ττότλ)}; 2. δὲ εοπουϊμεεά π. περὶ τῆς 
σωφροσύνης σου Τὶ 705.4.2; π. ὅτι..«οὐκ..«ἔδραμον Ῥοῖνα.6.9.2; 
πιστεύοντες, μᾶλλον δὲ καὶ πεπεισμένοι Τυπί, ταῤοῖ.γ7.4(Μ.6.3530); 
πειοθῆναί τε καὶ πιστεῦσαι ὅτι ἀληθῆ ταῦτά ἐστι 1.18.2(356.}; ΟΙετη, 
5:}).4.22(0Ρ.312.20; Μ.8.13568); Αἰ οῤ.«44ρ.1.18.230λ1.2ς. 5020). 3. δὲ 
γεέφοἰυεά ὁ ὑπακούειν ταῖς ἐντολαῖς πεπεισμένος (]Ε͵Ὶ.5͵γ.2.2(ρ.1χό,10 ; 
Μ.8.0378); ὁ τεύξεσθαι πεπεισμένος τῶν ὄντως ἀγαθῶν ἰδ.6.0(ρ.47ο.6 ; 
Μ.0.2078); 4. 405., δέ ἃ δείΐευεν, δὲ σορϑεγίοι, (Ἰ]βτη. εἰ. 36(ρ.148.3; 
Μ.9.717.); ΡῬΗΙΠ]οβῖ, ἐν. 6.2.5 (}1.6ς. 4604}; 5. οὔεν ““όμενος τῷ ᾿Ιησοῦ ΟΥ. 
ἠον! τό. 4 τη 767.{ρ.136.4; Μ.13 οτὰ.); Μοίμιογηρ.το. (Ὁ.126.14; Μ, 
18.2Οοα ὁπ.); [0.}), ἔ(ο,τι (ΝΜ .94.8οοο). : 

πειθώ, ἡ, 1, ῥογομαρίυεησ55, Ῥεγοαδίος; δῦσα οοηυϊοίϊοι;, αδ- 
ϑαγΟμ π. καὶ πίστιν..«ἐμφορῆσαι Τυϑῖ. Σαροὶ,53.12(Μ.6.4088); ἀπὸ 
τῶν...«θεοσεβῶν τὴν π. ἔχομεν ἰά,ἀΐαὶ.55.6(Μ1.6.5 030); ΟἸοιη. ῥγοί.το 
(0.γο.τ6; Μ.8.2008); π. δὲ ἡ βεβαίωσις τῆς πίστεως τὰ. 5ἰγ.τττίρ,54.2; 
Μ.8,7408); Μείῃ.γ65.1.22(ρ.270,3; Μ.41.11454}; 2. οδεάέδγεεε ἔνθεον 
πρὸς τὴν διδασκαλίαν “τ. (Ἰφπη, 5 .7,4.4{0.254.14; Μ.8.12284); ΟΥ(ῥγίης. 
3.1.1τ{ρ.212.6; Μ.11.268.Α}; τὴν πρὸς τὸν ὄφιν π. ΜΕΊΗ.γ65.1.2ο(ρ.26ο. 
11; Μ.4τ.ττ270). 

Ἐπειναλέως, ἠἐμηρντίν, ΝῊ ρὈι4.5τ(}1.79. 730). 
πειν-άω, 1. 11τ|, ἀμησεν (707), ΟΠ ΥῖβίΟ], ἐπείνασε διὰ τὸ ἔδιον τοῦ 

σώματος Αἰμ ἵη0.2..7(Μ.25.1330); 15ὸ Μὰρ.εῤ.28(Ρ.15.18; Μ.ΡΙ, ΚΑ. 
768); 2. τπεΐ. τοὺς “-ὥντας τὸν λόγον (Ἰετη. ῥαεά,τ,Ο(ρ.118.17; Μ.8. 

3050). τ 
πεῖρα, ἡ, 1. αἰξεηηῤὶ π. προσαγαγόντες τῇ γυναικί ΟΥ. 70.28.5 (ρ.204. 

213 Μ.τ4.688}0); κἄν τις δι᾿ ἔργων ταύτης 80, εὐεργεσίας] τυχεῖν 
πειρασθείη, εἰς μάτην ἔσται ἡ π. (ἀδῃπαᾷ, ἔν Κονιτιῖ6(Μ.8ς.τ7τό0) ; 
2. ἐπ δ ργῖδ6; οἵ πὶ δἰμίειὶς σοπίδϑί, τηρὲ. θεοῦ ζῶντος πεῖραν 
ἀθλοῦμεν 2(Ἶδηι.20.2; 3. ἰγίαϊ, ἰ65ὲ, 'Ταβι.41α1.122.2(Μ.6.78.4.4}; π, 
ὑμῶν ἐποιούμην πῶς διάκεισθε ἤδη τὴν γνώμην 1δ.137.3(7028) ; βίβλους 
μηδενὶ... «μεταδοῦναι... «πρὸ πείρας (ἰδ... είν. τ(Μ.2.25Ὰ}; οὗ οαπάᾶϊ- 
ἀαΐοϑ ἴου τποπαβίιο Π{{6 χρόνῳ καὶ...«ἀγωνίομασι π. τῆς κρίσεως αὐτῶν 
λαμβάνοντας...ὦστε ἀζήμιον τὴν π. τῇ ἀδελφότητι γίνεσθαι Βα5.γερ. 
ις.το,2(2.352Ε; Μ.31τ.0458); οὗ (ῃτίϑ 5 τοτηρίβίίουβ, τσ. Νὰ 2.0».40. 
30(Μ.36.4018); 4. ἐχῥγίδηξε ἡ πίστις εἰσάξει, ἡ π. διδάξει Γ]εῖη, ῥγοί. 
ο(ρ.ὅς.2ο; Μ.8.2008); ἐκ τῆς π. ἑαυτὸν ἐπανορθούμενος Ἰᾶ. Κγ.{Ρ.228, 
2); τοῦ δυνατοῦ τὴν π. λαβόντες ΗΠ ο».ΟἿ6η3.}.ττ; πάντες ἀπέθανον, εἰ 
καὶ μὴ τῇ π.» ἀλλὰ τῇ ἀποφάσει ΟὨγγ 58. ον ἷγ: Οαἰ.2: ο(το. 6030) ; εἰ 
καὶ μὴ ἔσφαξαν τῇ π., ἀλλ᾽ ἔσφαξαν τῇ γνώμῃ Ἰὰ ἀἱηνίςς ΟΠαπ.τ(,. 
4330) π. ἔχων αὐτοῦ [0«(ΜοβοΠιργαὶ,82(Μ.8). 2940) ; τεῦ, Το. μιᾶς 
γὰρ οὔσης τῆς κατὰ θεὸν ζωῆς καὶ θατέρας τῆς κατὰ ἄνθρωπον... 
ἀμφοτέρων εἰκότως ὃ κύριος διὰ πείρας ἐλθών, ἐν μέσῳ δύα ζωῶν 
γνωσθῆναι λέγεται Ἐπι5.4,6.6,15(0.270.1 ; Μ.,22.4440}; ἑκατέρων π. 
ἔσχε Ῥιβῖ, ἦε ̓ Ξ.1 σ(ρ.68; Μ.18,6850); τίς ὅ πείρᾳ μαθὼν τὴν 
ὑπακοὴν καὶ ταύτην ἀγνοῶν πρὸ τῆς π᾿; οὐχ ὃ λόγος ὃ ἀθάνατος ὁ 
ἀπαθὴς... «ἀλλὰ τὸ ἐκ σπέρματος Δαυὶδ ληφθὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ...ἐν π. δὲ 
γέγονε τῶν ἡμετέρων παθημάτων...ἦ ἐξ ἡμῶν..«ληφθεῖσα φύσις ΤΏΙ. 
ΔΡρ.Ογυ,αροῖ, ΤἼΔΙ, τοίρ.136,22; 6΄.2306)}; τῇ π.... μεμαθηκὼς τῆς 
ἀνθρωπείας φύσεως τὴν ἀσθένειαν...οὔτε ὡς θεὸς διὰ τῆς π. μεμάθηκε 
τὰ ἡμέτερα 14. ἢεὖῦ,21:18(3.561); οὐ μόνον ὡς θεὸς οἷδε τῆς ἡμετέρας 
φύσεως τὴν ἀσθένειαν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄνθρωπος π. τῶν ἡμετέρων ἔλαβε 
παθημάτων 1.4: τ5(57τ). 

πειράξ-ὦ, 1. ἐσδί, ῥμὲ το ἱγίαϊ; ἃ. οἱ αοἄ δεῖ σε...θλιβῆναι" οὕτω γὰρ 
προσέταξεν ὃ ἔνδοξος ἄγγελος τὰ περὶ σοῦ" θέλει γάρ σε πειρασθῆναι 
Ἦδτπι. 57),.7.1; “ει σε ὦ κύριος ἐκλέξασθαι τὴν ζωήν ΟἸετη, ὁγοί το 
(ρ.69.26; Ν΄.8,2080) ; εὐλογήσει “-όμενος ὡς ὁ γενναῖος ᾿Ιώβ Ἰά.εἰνγ.2. 
2ο(Ρ.170.6; Μι8,το480); ΟΥογ.2ο(ρ.382.24; Μ.11.5320); σοπίχαβίοα 

ΤΟ55 πειρασμός 

ἢ ἰαπιρίησ Ὀγν εν], ΤΡίοπ. ΑἹ, {γ.1.6.22146{ρ.247.τῸ; Μ.το, 
ΤΡΟΘΑ) ; ἀπείη πιστεύειν, ὅτι...““εἰ ὡς ἀγνοῶν, καὶ τίς προγινώσκει; 
ΠΗ ον», ΟἾδη,.2.43; οὐ γὰρ ἂν ὅ τὰ πάντα γινώακων.. «ἐπείρασεν, ἵνα γνῷ 
αὐτὸς ὁ τὰ πάντα προγινώσκων 1}.τῦ.13.; τεῖ, (εη.22:1 ἐπείρασεν" οὐχ 
ὡς αὐτὸς ἀγνοῶν, ἀλλὰ προσῆγεν αὐτῷ τὴν πεῖραν, ἵνα καὶ οἱ τότε 
παρόντες..«παιδεύωνται...«τὴν ὑπακοὴν ἐπιδείκνυσθαι (Ὦτγε, ἤοη1.47.1 
ἴῃ ϑη.(4.4144); Τα τ, ψ.74 τ Οδη. (1.8); Ὁ. οἵ Τ)6ν!], τεῖ, τοπιρία- 
τίοπιβ οὗ Ομεβὶ ἐπείρασεν αὐτόν, ἵνα γνῷ. .«καὶ ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς 
καιρόν, τουτέστιν ἀνεβάλλετο τὴν εὕρεσιν εἰς τὴν ἀνάστασιν. ἤἥδει γὰρ 
τοῦτον εἶναι τὸν κύριον τὸν ἀναστησόμενον (Ἰ]δτη,εεἰ. 53(ρ.152,2; Μ.0. 
210); 6. οὗ τηδπὶ (ορΡηρ σοά, Μοιὴ ἰορν.το(ρ.464.12); ΟΠ τγ5. 
ἦοηι,13.3 ἢ Μ|.(γ.χ7τ0); Ονχ. 70.2.τ(4 1410}; τοῖ, ταπιρίβιοης οὗ 
Ομ τβε, ᾿τεη ἦαεν.5.22.2(Μ.7.11830) ; οὐχ ὁ σωτήρ γε ἐπείρασεν" εὖ γὰρ 
ιἤδει.. περὶ τῆς τοῦ πατρὸς δυνάμεως τῆς συνεργούσης αὐτῷ Ἐπ. ς. 
9ο:το-τ2(Μ.23,.ττότο) ; 2. ἐφηερὶ, δεάμο το εν]] ; ἃ. οὗ (ἢ τῖβι 5 τετηρία- 
εἰοηβ, [υϑτ, ἀγα .τ25.4{(Μ.6.7684) ; ἃ5 τεοαριτυϊδείοη οἵ ἐεπιρταξίοι οὗ 
Αάδπι, ἴτϑη ἤσον. 5.21.2(Μ.7.1τἸ8οὶ--τι818); οὗ, φμαάγασίπία αἶοδις 
ἐφμία αν...) δὲ χέασ ἐμενῖμὶ ἰσμίανισηία, Ἡφροΐρητδ ; σας τάφο ξογσϊίαη 
ῥγαείογηίδδα 580:, φαία τιαγογα ἐγαμί, φμαηι μὶ Π εγῖς ἐγοάενόηίων ... 
πάντα πειρασμόν, ὃν ἤμελλον οἱ ἄνθρωποι “"εσθαι, πρῶτον ἐπειράσθη 
κατὰ τὸ ἀνθρώπινον ὁ σωτήρ... ἄνθρωπός ἐστι “μενος... ἐπειδὴ γὰρ 
᾿Ιωάννης ἀπὸ θεοῦ ἤρξατο, οὐκ ἐγενεαλόγησεν αὐτὸν ὡς θεόν... διὰ 
τοῦτο, ἐπειδὴ θεός, οὐκ ἐπειράζετο' οἱ δὲ ἄλλοι, ὡς τὰ ἀνθρώπινα 
διηγούμενοι τοῦ σωτῆρος, εἰσάγουσιν αὐτὸν καὶ “-όμενον ΟΥἤορ!.20 ἱπ 
ΓοΡΡ.τ͵)διιφττιδι.τ4; Μ.13.18741»-18768); 845 ἜΧΆΤΗΡΙΕ ἱῃ ὨΌΙΏΔῺ 
τετηρίδ 018, ἐδ (ρ.181,26; χ8760) ; Ετι5.ς.οοἱο( Μ.23.1152. 8) ρυτ- 
Ῥοβε ἀϊἸδοιιββθά: ἴο ἀετηοηβίσαϊε σοπιρ]εΐθηθβα οἵ (γε 5. ρόνεῦ 
ΟΥΘΥ ἀδιηοπβ ἀπ εν} ἀπα (ο σΟΥΉΡΕΙ ἘΠΕΙΓ τοοορηϊτοη οὗ Ὠϊτη- 
5616 (Μτ.8:20), ἰἃ.4,6.0.7{0.419.0; Μ.22.6768); ἴο ἀετηοπείταϊα ἢἰβ 
δυτηδαῖίν, οἵ. Ἡερδιη. γε Θο(ρ.88.27 ; ΜιΤο Ιστ6.}; ρῖνα Ἐχϑιηρὶθ 
ἴο πανὶν ὈαρΡΕΖοα ΟΠ βύαπβ ΨΏ θη τειηρίεα, (ἢγνοβ.ἤση.13.τ ἦῃ ΜΕ, 
(7.168. .}; ϑπονν ἢϊ5. βυτραίηῃν ὙΠ ΠυηΔη 5ἰ πη 615, 1. οηη, 5.2 
τη. Ηεν.(12.538); τὸ δέ, πειρασθεὶς δύναται βοηθεῖν, ταπεινὸν σφόδρα, 
πλὴν οὐκ ἔξω τῶν τῆς ἑνώσεως μέτρων... ἑαυτὸν.. «ὡς ἄμωμον ἱερεῖον 
προσεκόμισε τῷ πατρί, ἵνα διὰ τῆς ἑαυτοῦ σαρκὸς βοηθήσῃ τοῖς... 
“πομένοις Ογτ, Η εὖ.2: τ8(Μ.74.0680); τοι]! ἐν ἀορεηάδηϊς οα ἔαεΐϊ οἵ 
Ἰης,, 14 ποῖσε, (5..6810); Ὁ. 'π σεπ., ΟἸ]ετη. οἐγ. 4. 5(0.257.2; Μ.8. 
12320}; “εἰ γὰρ ὁ διάβολος εἰδὼς μὲν ὅ ἐσμεν, οὐκ εἰδὼς δὲ εἰ ὑπομενοῦ- 
μεν" ἀλλὰ ἀποσεῖσαι τῆς πίστεως ἡμᾶς βουλόμενος καὶ ὑπάγεσθαι ξαυτῷ 
“ει ἦδ.4.τ2(Ρ.285.20; 12938}; ὁ γνωστικὸς...““εται ὑπ᾽ οὐδενός, πλὴν 
εἰ μὴ ἐπιτρέψαι ὅ θεὸς καὶ τοῦτο διὰ τὴν τῶν συνόντων ὠφέλειαν 1.1. 
12(0.53.13; Μ.0. 5010); ΤΠ 105... Κ5.1,6.22:46(0.247.18; Μοτο.Ι Ο6Α); 
Μειΐι.5γν»Ρ.3.ττίρ.30.20; Μ.τβ8.178); 8. ἐγν, αὐτοί πεπειρασμένον δὲ 
καϊὰ πᾶντα καθ᾽ ὁμοιότητα... τουτέστιν, ἐδιώχθη, ἐνεπτύσθη... 
ἐσταυρώθη (Πτν5.ἦον.7.8 τ Η εὑ.(12.140)}; «αἱ, 70.3:το(ρ.2ο8.2}}; 
4. νπαΐὸ ἡ αἰϊδηιρί ἵνα μὴ...ὁ θάνατος ἀπόσχηται τοῦ κυρίον, ὡς 
μάτην “ων ἐπὶ ἀνηνύτῳ ΟἸαχη χε. ΓΤ άοί, (ρ.2ο9.12; Μ.ο.6ς60). 

. Ἐπειρασία, ἡ, ἱεριερίαἰίοι, Αἰ, Βανί π. (Ρ.140.1}). 
πειρασμός, ὁ, ἐεγηρίαϊίοη, ἱγταὶ; 
Α.. ἴνο Κιης ἀἰβ ]ηρι 5 ῃ6α διπλοῦν τὸ εἶδος τῶν π." ἢ γὰρ αἱ θλίψεις 

βασανίζουσι τὰς καρδίας, ὥσπερ χρυσὸν ἐν καμίνῳ, διὰ τῆς ὑπομονῆς τὸ 
δοκίμιον αὐτῶν ἀπελέγχουσαι' ἢ καὶ πολλάκις αὐταὶ αἱ εὐθηνίαι τοῦ 
βίου ἀντὶ πειρατηρίον γίνονται τοῖς πολλοῖς..-«παράδειγμα δὲ τοῦ μὲν 
προτέρου εἴδους τῶν π., ὁ μέγας ᾿Ιώβ...ὃς πᾶσαν τοῦ διαβόλου τὴν βίαν 
««ἀσείστῳ καρδίᾳ ὑποδεξάμενος, τοσούτῳ μείζων τῶν π. ἀνεφάνη, ὅσῳ 
μεγάλα αὐτῷ καὶ δυσέκλυτα ἐδόκει παρὰ τοῦ ἐχθροῦ προβεβλῆσθαι τὰ 
παλαίσματα. τῶν δὲ κατὰ τὴν εὐημερίαν τοῦ βίου π. ὑποδείγματα ἄλλα 
τέ τινα, καὶ οὗτος ὁ νῦν ἡμῖν ἀναγνωσθεὶς πλούσιος [56.. 1,6.12: 166, 
Βα5.ἠομι.6.τ(2.430.,Ἐ; Μ.321.261..,8); τεῖ. Μι,6:13, [δο01: 28, τῶν π. 
διττὸν ἐπίσταται τὸν τρόπον" τὸν μέν, κατὰ γνώμην, τὸν δέ, παρὰ 
γνώμην" καὶ τὸν μέν, ἑκουσίων ἡδονῶν δημιουργόν" τὸν δέ, ἀκουσίων 
ὀδυνῶν ἐπακτικόν. ὁ γὰρ κατὰ γνώμην π.», τὰς κατὰ προαΐρεσιν ἑκου- 
σίους σαφῶς συνίστησι ἡδονάς- ὁ δὲ παρὰ γνώμην, προδήλως τοὺς 
ἀκουσίους παρὰ προαΐρεσιν ἐφίστησι πόνους...οἶμαι τὸν κύριον... «πῶς 
δεῖ προσεύχεσθαι τοὺς...διδάσκοντα μαθητάς, πρὸς τό, τὸ κατὰ γνώμην 
εἶδος τῶν π. ἀπεύχεσθαι... «τῶν ἡδονικῶν...καὶ ἑκουσίων π., μὴ ἐγκατα- 
λειφθῆναι πεῖραν λαβεῖν... «τὸν δὲ μέγαν Ιάκωβον.. «πρὸς τὸ τῶν ἀκουσίων 
π. εἶδος διδάσκοντα μὴ συστέλλεσθαι...δηλονότι τοῖς ἀκουσίοις... καὶ 
πόνων ποιητικοῖς π|.... τέλειός ἐστιν, ὁ τοῖς ἑκουσίοις δι᾽ ἐγκρατείας 
μαχόμενος, καὶ τοῖς ἀκουσίοις δι᾿ ὑπομονῆς ἐγκαρτερῶν π. Μαχ.φε, 
Τλβαὶ, 8 (Μ.90.59038.-Ὁ) ; 14,0» ἀοηι (Μ.00.0Ο088), 

Ἡ. τεῖ. Ο(οα᾽β Ρειτη βίου κύριος, καὶ τοὺς π᾿ ἐπάγων μὴ ὑπερ- 
βαΐνοντας ἡμῶν τὴν δύναμιν, ἀλλὰ δοκιμάζων μὲν διὰ τῆς περιστάσεως 
τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς εὐσεβείας, οὐκ ἐῶν δὲ πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνανται 
ὑπενεγκεῖν Β85,6Ρ.21τ0.1(3.332.; Μ.32.812.}; σὺ δὲ τὸν εὐεργέτην [3ς. 
604]. .«λέγεις κακῶς μηδὲν ἠδικημένος ; μὴ γὰρ οὐκ ἠδύνατο λῦσαι τὸν 



πειρασμός 

π.: ἀλλὰ συνεχώρησεν, ἵνα γένῃ δοκιμώτερος.. ἀλλ᾽ ἰδού, φησί, 'κατα- 

πίπτω καὶ ἀπόλλυμαι' οὐ παρὰ τὴν τοῦ π. φύσιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν 

ῥᾳθυμίαν τὴν σήν ΟὨΓγ5.1.Ω2.3.1(1.1414}; διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐπιόντας 

κωλύει τοὺς π. ὁ θεός: πρῶτον μὲν ἵνα μάθῃς ὅτι πολλῷ γέγονας 

ἰσχυρότερος" ἔπειτα ἵνα μένῃς μετριάξων, μηδὲ τῷ μεγέθει τῶν δωρεῶν 

ἐπαρθῇς, τῶν π. συστέλλειν σε δυναμένων" πρὸς τούτοις, ἕνα ὁ πονηρὸς 

δαίμων ἐκεῖνος, ὃ τέως ἀμφιβάλλων περὶ τῆς σῆς ἀποστάσεως, ἀπὸ τῆς 

βασάνου τῶν π. πληῤοφορηθῇ, ὅτι τέλεον αὐτὸν ἐγκαταλιπὼν ἀπέστης" 

τέταρτον, ἵνα ἰσχυρότερος...κατασκενασθῇς" πέμπτον, ἵνα ἀπόδειξιν 

λάβῃς σαφῆ τῶν πιστευθέντων σοι θησαυρῶν Ἰὰ.Ποη!.13.1 τπι Μ|ι(. 

τό84); ἰ4. αη.6:4(6,2338); Μαχ.οαΥ.2.44(Μ.90.Τοο0Ὰ}; οἱ κατὰ τὸν 

βίον τοῦτον ὑπὸ τῆς θείας προνοίας εἰς εὐσέβειαν ἐγγυμναζόμενοι, διὰ 

τῶν τριῶν τούτων π. δοκιμάξονται" οἷον, ἢ διὰ τῆς τῶν ἡδέων δόσεως, 

ὡς ἐπὶ ὑγείας καὶ κάλλους...ἣ διὰ τῆς τῶν λυπηρῶν ἐπιφορᾶς" οἷον, 

στερήσεως τέκνων...«ἢἣ διὰ τῶν ὀδύνας ἐμποιούντων τῷ σώματι" οἷον 

νοσημάτων 1.2.92(το 30); ἰπ 1ξε οὗ ᾿ρποβεῖο᾽ οὗ π, προσάγονται οὐκ 

εἰς τὴν ἀποκάθαρσιν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν τῶν πέλας..«ὠφέλειαν, εἰ πεῖραν 

λαβὼν πόνων .-«κατεφρόνησεν (]επὶ.Ξ5:ν.7.12(Ρ.54.13; Μ.9.5948). 

Ὁ. σϑυβοά ὃν ἀοιῆοῃβ, 650. ἱπ 6858 οἵ τηοπ 5 δηἃ ΠΕΥΠΛ 5 δαέμονες 
διὰ ποικίλων π. σπουδάζουσι κλεῖσαι τὸ ἡμέτερον στόμα, ὅπως μὴ 

ὑμνῶμεν Ν1].ΦΡ}.1.137(}1.79.1400}; εἰσί τινες ἐν κόσμῳ βιωτικοί...καὶ 

πλείατῃ προσανεχόμενοι ἀγρυπνίᾳ, καὶ προσευχῇ.-"μηδέποτε δὲ λαβόντες 

δαιμόνων πεῖραν τὸ σύνολον" διότι οὐδὲ πάνυ περὶ αὐτῶν τῷ διαβόλῳ 

μέλει, μᾶλλον δὲ κατὰ τῶν τὸν μονήρη καὶ ἡσύχιον ἑλομένων βίον, τὴν 

ἀμφήκη τῶν μυρίων π΄. καθεκάστην..«ὥραν.. ὀξύνει μάχαιραν 1.3.153 

(4564); ἠξίου δέ τις αὐτὸν τῶν ἀδελφῶν συνδιάγειν αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ 

βουλόμενος. λέγοντος δὲ αὐτοῦ, μὴ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν τοὺς π. τῶν 

δαιμόνων {ὃὈΑ]}.λυ»ηον.13.τ2(ρ.67.11; Μ.34.11628); ἀμφοτέρους δὲ 

τοὺς π., τὸν ἑκούσιόν τε καὶ τὸν ἀκούσιον, περιέπει...ὁ πονηρός" τὸν μέν, 

σπείρων καὶ διερεθίζων τὴν ψυχὴν ἡδοναῖς σώματος, ἀποστῆσαι τῆς 

θείας ἀγάπης τὴν ἔφεσιν μηχανώμενος" τὸν δὲ σοφιοτικῶς ἐξαιτεῖται, 

δι᾽ ὀδύνης φθεῖραι τὴν φύσιν βουλόμενος αχ,ογ,ἄονι,(Μ.00.9ο80), 
Ὁ. οοπάπιος 1π ἐοιηρίατοπβ; 1. ραίίθποα δμα σΟΌΓΤΑΡΕ παρ᾽ ὅλον 

τὸν. «ποῦ π, χρόνον μὴ διδοίημεν τόπον τῷ διαβόλῳ..«μολύνειν ἡμᾶς 

διαλογισμοῖς πονηροῖς θέλοντι ἀρνήσεως ἣ διψυχίας..«προκαλουμένης 

ἐπὶ τὰ ἐχθρὰ τῷ μαρτυρίῳ Οτοωπανγί, ττίρ.11.5; Μ.11.51174); τοὺς... 

βαπτισθέντας, εὐθὺς παρασκενάζεσθαι δεῖ πρὸς τοὺς π., καὶ παρ᾽ αὐτῶν 

τῶν οἰκείων, μέχρι θανάτου Βαϑ.»ογαῖ.62.1(2.281Ὲ:; Μ.531.7060) ; 1885. 

ἐ}.42.4(3.1288Β; Μ.32.3530); μὴ»..ἐν. π' θορυβώμεθα...ἂν μὴ παρὰ 

πόδας ἡ λύσις γένηται, ἀλλ᾽ αὐτῷ παραχωρῶμεν τὸν καιρὸν τῷ κυρίῳ 
τῆς λύσεως ΠγΥ58.ἐαροῖ 5.145:8(5.4794); μὴ δὴ καταπίπτωμεν ἐν 

τοῖς π. οὐδεὶς γὰρ κοινωνεῖ τῷ Χριστῷ τρυφῶν... ἀλλ᾽ ὁ ἐν θλίψει καὶ 

π., οὗτος ἐγγὺς ξστηκεν ἐκείνου ἰᾶ. ἢ 01.1.4 ἢ Ζογ.(10.4238); εὐχώ- 

μεθα μὲν μὴ εἰσελθεῖν εἰς π." εἰ δὲ παραγένοιτο, μετὰ πολλῆς ἱστάμενοι 

τῆς ἀνδρείας, τὴν προσήκουσαν ἐπιδειξώμεθα προθυμίαν 10.28.4(6304)} 

τί, οπροσεδόκησας προαιρούμενος.--τὴν ἀναχώρησιν; πάντως θλίψεις 

καὶ π.... πῶς οὖν νῦν δυσανασχετεῖς..«κεντούμενος.ταῖς τῶν π. 

λόάγχαις..«ἀλλ᾽ ὑπόμεινον εὐχαρίστως.-.-καὶ θεάσῃ τὸ τέλος. ΝῚ,6Ρ}.2. 

13)(Μ.79.2514,8}; μή σον τὴν προθυμίαν οἱ ἐχθροὶ ἀμβλυνέτωσαν, τοῖς 

ποικίλοις...π. τὴν ψυχὴν κολαφίζοντες. ἐκ γὰρ δὴ τῶν θλίψεών σοι...ὁ 

στέφανος πλέκεται ἰν.3.154(4578); φύγε π΄. δι᾽ ὑπομονῆς καὶ δεήσεως" εἶ 

δὲ ἐκτὸς τούτων ἀντιτάσσει, περισσοτέρως ἐπέρχεται ατο, Εγιοῤτιδε. 

2.Ο8(Ἀ1.6ς. 9440); 2. Ῥγανεὺ δηά ἐαβθηρ, τεῖ. Ασιτττᾷ μέγα γὰρ τοῦτο 
ὅπλον ἐν τοῖς π. (Ὠτγϑβ.ἤοηι. 3.1 1 Ας,(0.23Ά}; νηστεύειν ἐδίδασκον 

ἐν τοῖς π. 1}.31.9(2438); 3. οὈξαΐεπος διὰ τὴν πρὸς τὸν θεὸν ὑπακοὴν 

νικῶντες τοὺς ἐπαγομένους ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν π. {Βα5,δαῤί.2.13.τί2. 

613Α; Μ.31.1625}); 4. τετηρίατίομβ ποῖ ἴο δε βουρμξ οὐ δεῖ ἑαυτὸν 

ἐπιρρίπτειν “"οἷς πρὸ καιροῦ τῆς τοῦ θεοῦ συγχωρήσεως, ἀλλὰ καὶ 

προσεύχεσθαι μὴ ἐμπεσεῖν εἰς π. Βα5.»ιογαὶ.62.2(2.2820); Μ.531::79070}; 

τοί, Μι.26:41 πῶς οὖν φησιν, εὔχεσθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς π΄; διὰ τοῦτο 

οὐκ ἀνιόντα αὐτὸν ἁπλῶς δείκνυσί σοι τὸν ᾿Ϊησοῦν, ἀλλὰ ἀναγόμενον 

κατὰ τὸν τῆς οἰκονομίας λόγον, αἰνιττόμενος διὰ τούτων, ὅτι οὐκ αὐτοὺς 

ἐπιπηδᾶν χρή, ἀλλ᾽ ἑλκομένους ἑστάναι γενναίως ὈΠτγ5.ἠονι.13.1 [72 

Μ,ι.(γιχδδοὺ). 
Ἐ,. «Προῖβ; 1. τοϑτηρ οὔ ονε οὗ ἀοἄ ἐξεταστήριον τῆς πρὸς τὸ θεῖον 

ἀγάπης νομιστέον ἡμῖν γεγονέναι τὸν ἑστηκότα π. Οτυματνί δίρ.8.2; Μ. 

11.572}; 2. Βυτηίτν, ΝῚ]. 6 .2.58(.4.79.2258); 8. ἱπιρτογεπιεὶξ οἵ 

501} 5 φομδιτίοη τένα οὖν ἄν. ἔχοιμεν ἀπολογίαν...οὕτως ἀνθρώπινον 

π. οὐ φέροντες..ὑμεῖς μάρτυρες... «ὅσον ἀπὸ τοῦ π. τούτου τὸ κέρδος 

ἐσχήκαμεν. ὁ ἀκόλαστος σώφρων ἐγένετο νῦν, ὁ θρασὺς ἐπιεικέστερος 

ΟὨΥγ5.5,α].4.2(2.528); καθάπερ γὰρ τὸ χρυσίον τῷ πυρὶ παραδιδόμενον 

πᾶσαν ἀποτίθεται κηλῖδα, οὕτω καὶ οὗ σπουδαῖοι σπουδαιύτεροι καθ- 

ἔστανται ἐν τοῖς π. 4.15 Ἰμ εν. 4τΑ(6.400)) οὐ..«αἱ θλίψεις μόνον, ἀλλὰ 

καὶ αὐτοὶ οἱ π. λαμπροτέρους ἡμᾶς ἐργάζονται ἰἅ.}0».33.3 1π. 4.0. 

2588); ἀκηδία ἐστὶν ἀτονία ψυχῆς..»οὐκ ἔχουσα τὸ κατὰ φύσιν, οὐδὲ 

πρὸς πειρασμοὺς ἵσταται γενναίως. ὅπερ γάρ ἐστι τροφὴ εὐεκτοῦντι 

τοϑό πειραστής 

σώματι, τοῦτό ἐστι π. γενναίᾳ ψυχῇ.»»π. βεβαιοῦσι καρτερίαν ψυχῆς 
ΝΕ ρίγαπαί,τ3(Ν.79.1τ570)}. 

Ἐς εχερ. 1ογ 8 ΡΙΆΥΕΙ ἢ γάρ ἐσμεν ἐπὶ γῆς περικείμενοι τὴν 

στρατευομένην σάρκα κατὰ τοῦ πνεύματος...ἐν π΄. ἐσμεν Οτ. ον, 20.1 
(Ρ.382.4; Μ.11.5324}; πῶς οὖν κελεύει ἡμᾶς ὁ σωτὴρ εὔχεοθαι μὴ εἰσελ- 

θεῖν εἰς π., πειράζοντός πως πάντας τοῦ θεοῦ; 1}.20.3(0.382.24: 
520); χρὴ τοίνυν εὔχεσθαι οὐχ ἴνα μὴ πειρασθῶμεν (τοῦτο γὰρ ἀδύ- 
νατον) ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ π. περιβληθῶμεν, ὅπερ πάσχουσιν οἱ ἐνεχό- 

μένοι αὐτῷ καὶ νενικημένον 10.20.ττ(ρ.386.15; 5374); τοῦ κυρίου 

διδάσκοντος προσεύχεσθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς π., εἰ δεῖ προσεύχεσθαι μὴ 

περιπεσεῖν ὀδύναις σωματικαῖς" ἐὰν δὲ περιπέσῃ τις, πῶς παρέλθῃ. 

οὐ διέκρινε π. ποιότητα, καθολικῶς δὲ προσέταξε 'προσεύχεσθε μὴ 
εἰσελθεῖν εἰς π.᾿ εἰσαχϑέντα δὲ σὺν τῷ π. τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι 
ὑπενεγκεῖν παρὰ τοῦ κυρίου αἰτεῖν δεῖ Β85.γερ.δ᾽.221(1,.4808; Μ.31. 
1220Α}; δοκεῖ μοι πολυτρόπως ὁ κύριος τὸν κακὸν ὀνομάζειν. ...διάβολον, 

Βεελζεβοὺλ..«καὶ ἄλλα τοιαῦτα. τάχα τοίνυν ἕν τῶν περὶ αὐτὸν 
νοουμένων ὄνομά τί ἐστι ὁ π.» καὶ βεβαιοῖ τὴν τοιαύτην ἡμῖν ὑπόνοιαν 
ἡ τῶν εἰρημένων σύστασις. εἰπὼν γάρ, μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς π. 
ἐπήγαγεν τὸ ῥυσθῆναι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὡς τοῦ αὐτοῦ δι᾽ ἑκατέρων τῶν 
ὀναμάτων αημαινομένου. εἰ γὰρ ὁ μὴ εἰσελθὼν εἰς π., ἔξω πάντως ἐστὶ 
τοῦ πονηροῦ" καὶ ὁ ἐν τῷ π. γενόμενος, ἐν τῷ πονηρῷ κατ᾽ ἀνάγκην 
'γίνεται' ἄρα ὁ τ΄ τε καὶ ὁ πονηρὸς ἔν τι κατὰ τὴν σημασίαν ἐστί ΟΥ, 

Νγβ5.0γ7.ἀρηη.β(ρ.114.4; Μ.44.11028,0}; οὗ, π. μὲν λέγεται καὶ αὐτὸς 

ὁ διάβολος" π. δὲ καὶ ὁ τρόπος, καθ᾽ ὃν πειράζειν εἴωθεν ὁ ἐχθρὸς τοὺς 

ἀνθρώπους ΝῚ ἐρῥ.4.50(Μ.19.5728); ῬΑ}} δ), αμς.τό(Ρ.41.13; Μ.34. 
10424}»- ᾿ 

Ο. οὗ ἐειηρίαϊίοι οὗ (μγίβὲ λεγέτωσαν ..οἱ παραδεχόμενοι τὰ 
τέσσαρα εὐαγγέλια, καὶ τὴν δοκοῦσαν διαφωνίαν οἰόμενοι μὴ λύεσθαι 
διὰ τῆς ἀναγωγῆς..«περὶ τῶν τεσσαράκοντα τοῦ πι ἡμερῶν οὐδαμῶς 
δυναμένων χώραν ἔχειν παρὰ τῷ ᾿Ιωάννῃ Οὐ, 0.το.3(2; Ρ.172.26; Μ. 
14.3.08); πάντα τὸν π. συνετέλεσεν ὁ ᾿]ησοῦς, ὅτι πάντα ἔλαβε τὰ 
πειρασμοῦ πεῖραν ἐσχηκότα, δι᾿ ὧν τὴν ὑπὲρ ἀνθρώπων νίκην πεποίηται 
ἐλ}. 4ροὶ!.2.9(}1.26.11484)}; ἐπειδὴ γὰρ πάντα πρὸς διδασκαλίαν 
ἡμῶν ἔπραττέ τε καὶ ὑπέμενεν, ἀνέχεται καὶ τῆς ἐκεῖσε ἀναγωγῆς, καὶ 
τῆς πρὸς τὸν διάβολον πάλης" ἵνα ἕκαστος τῶν βαπτιζομένων, εἰ μετὰ 
τὸ βάπτισμα μείζονας ὑπομείνειε π., μὴ ταράττηται, ὡς παρὰ προσ- 
δοκίαν τοῦ πράγματος γινομένον, ἀλλὰ μένῃ γενναίως πάντα φέρων, ὡς 
κατὰ ἀκολουθίαν τούτου συμβαίνοντος (ἢγγ5.᾽051.13.1 ἴπ Μ|1.(1.1684}. 

Ἡ. οἴδπει ἀϑρεοῖς οὗ τοχηριδτίοη ; 1. υδϊυαϊν εἴτε γὰρ ἡ πάλη ἐστὶ 
πρὸς τὴν ἐπιθυμοῦσαν...κατὰ τοῦ πνεύματος σάρκα ἣ πρὸς τὴν ψυχὴν 
πάαης σαρκὸς..«ὁποία ἐστὶν ἡ πάλη τοῖς τοὺς ἀνθρωπίνους πειραζο- 
μένοις π., εἴτε ὡς διαβεβηκόσι καὶ τελεωτέροις ἀθληταῖς, οὐκέτι πρὸς 
αἷμα καὶ σάρκα παλαίουσιν οὐδὲ ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις π. ἐξεταζομένοις, 
εὐνἐστὶν ἡμῖν τὰ ἀγωνίσματα, τοῦ πειράζεσθαι οὐκ ἀπηλλάγμεθα ΟΥ.ον. 
29.2(Ρ.3482.1η}},; Μ.11.5328); ὅπου ἐντολὴ θεοῦ, ἐκεῖ πάντως καὶ π. 
ΝῈ.ορ.2.103(Δ1.70.3014}; 2. τεῦ. Ὀαρτίδπη μόνον δός μοι τὴν ἐν 
Χριστῷ σφραγῖδα, καὶ οὐχ ἅψεταί μοι π. Α4.Ῥαμὶ,εἰ ΤἈεοὶ. 25(ρ.253. 
8); 3. Βοὺτ οὗ τεπιρταϊίοπβ κατὰ τὴν τοῦ πάθους ὥραν, ὅτε ἀπὸ 
ὥρας ἕκτος ἕως ἐννάτης σκότος ἐγένετο, ....«ἐν ἦ καὶ ἀκμὴ τοῦ καύσωνος 
τῶν π. ῬὨΟΑτρ απ. 15(Ά1.40.408) ; 4. ΒρίυΑ] ὑγ1α}5 ἀπ σοπβοΐα- 
[ἰοῃβ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς π,’ στρέφωμεν, ὅταν παρὰ πονηρῶν τι 
πάσχωμεν ἀνθρώπων, εἰς τὸν ἀρχηγὸν ἡμῶν ὁρῶντες καὶ τελειωτὴν τῆς 
πίστεως, καὶ ὅτι παρὰ φαύλων ἀνθρώπων, καὶ ὅτι δι᾿ ἀρετὴν καὶ ὅτι δι" 
αὐτόν (Βτγβ.ἤοηι.77.4 5. [0.(8,4558); κἂν τῷ πλήθει τῶν π. τὴν ψυχὴν 
ἀπενάρκησας, οὐδὲν ἧττον. «παρακαλεῖ ὅ..«λόγος φάσκων" γενέσθω 
παράκλησις τοῖς ὀλιγοψύχοις ΝῚ, δρ}».4.216(Ν1.19.4810) ; ἔστιν ὅτε μέλ- 

λοντος τοῦ ἀνθρώπου π. ψυχικῷ..«περιπίπτειν, προλαβοῦσα ἡ χάρις τοῦ 

ἁγίου πνεύματος παρηγορεῖ τὴν ψυχὴν ὑπερβαλλόντως 1ἰδ.3.4ο(4050) ; 

φομβοϊατίου Ὁν ΘΏρε]5, 10.3.33(3804); ἀμήχανον χωρὶς λύπης παρελθεῖν 

τὸν ἐμπαιδευόμενον τοῖς π. πλὴν ὅμως μετὰ τὴν παραδρομὴν τῶν π΄. -.. 

πολλῆς χαρᾶς πληροῦνται οἱ τοιοῦτοι 19.3.14](4520)}; ἡ πρώτη τοῦ π. 
προσβολή, ὅθεν τὰ πάθη λαμβάνει τὴν ἀρχήν, τοῦτο τῆς ἡμετέρας 
δυνάμεως κατάσκοπος γίνεται 18.1.215(1848); 5. Βασουπιθίηρ ἴο 

τοιηριϑίοη οὐ γὰρ ἡ τῶν π. φύσις, ἀλλ᾽ ἡ τῶν πειραζομένων ῥᾳθυμία 

τὰ πτώματα ἐργάζεσθαι πέφυκεν, ὥστε εἰ βούλει... ἀνέσεως ἀπολαύειν 

καὶ ἡδονῆς, μὴ ζήτει ἡδονὴν μήτε ἄνεσιν, ἀλλὰ ζήτει ψυχὴν ὑπομονῆς 
γέμουσαν..«ὡς ἐὰν μὴ τοῦτο ἔχῃς, οὐχὶ π. σε ἐλέγξει μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἄνεσίς σε ἀπολεῖ (ὨτνΞ.Ξἰαἰ.4.2(2.51Ὰ}}; 18.518); 6. τεξ, ἐπα ποσί νὶπρ 
τὸ εὑρεῖν τὴν εὐχαριστίαν ἐν καιρῷ π. ἀποστρέφει εἰς τὰ ὀπίσω τοὺς 
ἐπερχομένους π. Ἐπαΐεδ ογ.23; 7. πετεῖ. νίδιν {πᾶ βογίρτατα σομίϑὶη5 

οσσαϑίοιϑ οὗ ἱεταρταίίοῃϑβ τὰς κατὰ τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς γραφαῖς πειρασμοῦ 

χάριν προκειμένας περικοπὰς ΗΠ ον. ΟἾ6)1.2.39; εἴτε αἱ γραφαὶ εἴτε προ- 
φῆται θεοὺς λέγουσιν, εἰς π. τῶν ἀκουόντων λέγουσιν 10.16.13 τεῖ, 

Μιττν27 εἰ γὰρ ἠπίσταντο, οὐκ ἂν ταῖς ὄντως πρὸς πειρασμὸν κατὰ 

τοῦ θεοῦ γραφείσαις βίβλοις πιστεύοντες ἡμάρτανον ἴδ.10.20. 
πειραστής, ὃ, 1. οπό τοῖο νπιαδες ἐγίαϊ, ἐχβ εν ΦΉΪΕΡ πὶ. διὰ βίου, 



πειρατεύω 

κατάσκοπος μέχρι γήρως, πότε γενήσῃ Χριστιανός ; Βα5.᾿ονη.13.1τ(2. 
1140; Μ.531.4258); 2. ἐδνεῤίον ὁ μὲν γὰρ πειράζων εἰς τοὺς πειρασμοὺς 
καθέλκει, οἷα π. κακῶν, ὁ δὲ θεὸς πειράζων τοὺς πειρασμοὺς παραφέρει 
ὡς ἀπείραστος κακῶν ὙΤῖοπ,Α]. [.1...22: 46(ρ.247.19; Μ.τοτφοῦλ); ὁ 
τοῦ φωτὸς διώκτης καὶ π. ΟΥ̓ ΝΑΖ.οΥ.40.το( Ν1.36.3608); ἰά.σαν»!.1.1.2. 
68(Μ.37.4074}). 

πειρατεύω, δέ ἃ ῥίγαϊε, τ Ν 88. αἱ (Μν45.1404). 
πειρατήριον, τό, Τ. ῥίαζε οὗ ἰἱγία! οὐ ἱεείΐηρ; οὗ φασιἶγ [{{ 8, 

τεῖ. ἴον 7:1, ΟΥ ον, 2ο(ρ.382.5; Μ.11.532λ); 154, Ρε].εῤ}.2.76(Μ.78. 
5170); 18.5.226(14608) ; ΟΙγτηρ, 7οὖ 6 Ῥτοεγλ.(Μ.03.884); 7.38 Ῥγοειω. 
(3934); οὗ δῇ δβοβίιο᾽β 66}} ἔσται γὰρ τὸ σπήλαιόν σου μαρτύριον τῆς 
ἐρήμον,:..π, καὶ βάσανος τῶν δαιμόνων Κ΄.Ζος.τϑίρ.τοΊ.3}; 2. ἐφ ρία- 
τΐοη;, ἱδεϊίηρ, Νανν. 705.1.2(ρ.460) ; ῥύσεται ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς π. ΑΜ|Ι. 
τχ(ρ.220.16); ἐγγυμνασάμενοι τοῖς π. Ἐπι5.4.6.3.7(ρ.147.1; Μ.22. 
2484); Μᾶς Αδρ. οἰρί,ο07.12(Ν4.34.8334); τὰ π΄ τὰ συμβεβηκότα σοι 
καὶ τὰς θλίψεις ΝῊ ἐρ}ι2.τοδ( 1.79. 3010}; ὙΒαι.Ὀ-ς,17: 2ο(..71ο): 
σαρκικῶν π. 70. ἘῸΡ.οοηποορὶ, ΒΜ τ(Μ.96.14810); 3. ραν οὗ γοῦ- 
δεῦς, Τ. ]παρῖ, 5.8; γαδδούρ...ὃ ἑτέρωθι ἑρμηνεύεται π. ΤΒατιφ 5 ἴῃ 
1 Καρ.(τ.493). 

πειρατής, ὁ, ῥίγοίθ; τηεῖ., οὗἨ ἀδίηοῃβ τοὺς π, ἀφῆκεν πειράζειν 
ἡμᾶς Με, Κ». 71οὐ γ(ρ.512.14; Ῥεέτὰ. 1, πειραστὰς); ΟΠγγϑ.5αε.4.4 
(Ρ.:12.5; 1.4088}; οὗ Πον]], 1 υἱγρ.34(1.2020). 

πειράω, 1. ς. δος, ΡΕΥ5,, ἐσδὶ, ἐν, Τ΄ 7ο5.χ6.3; Ὠϊά,ττ.1; 2. ἰσαγη ὃν 
ἐαβογίδηοθ, [0114, ὮΚ ὅτι, ΤΟ απ τ.3. 

᾿πείρημα, τό, με, “ἰνεἶξ, οἱ ΘΒ τῖσς αἰῶνος πείρημα Οτ ΝΖ. ανηῃ. 
2.1τ.38.0(Μ.37.13226.4). 

πειρητίζω, ἐε5,, ἐγγ; ο, 866, ΡΕ15., ΝΌππ, αν, 70.4:τ6(Μ.43.7χ6 ; 
18.6:6(7938). 

πεῖσις, ἡ, Ξ- πάθος, οὗἩ ᾿Ρᾳβεῖοη᾽ οὗ δορῃΐα, ΟἸεγλ χε, Τ άοὶ. 31 
(Ρ.117.1; Μ.9.613}). 

πεῖσμα, τό, (Α) εαδὶε, γοβξ; ταβῖ., τοῦ, Ῥβ,:26:2 ὄργανα καλοῦσαι 
τὰ σκηνώματα..«-ἑαυτῶν, ἃ ἀνεκρέμασαν ἀπὸ τῶν π. τῆς ἁγνείας 
ἐξάψασαι τοῦ ξύλου ΜΕ. ογνηρ.4.3(ρ.48.12; Μιτβ,βοο); ἀπὸ τῆς 
κεφαλῆς ἐξῆφθαι τῷ παντὶ σώματι τά τε τῶν νόσων καὶ τὰ τῆς ὑγιείας 
π- ϑγμπδβ,οαῖσ,τλίρ.212.2ο; ΝΙ.66,4880), 

πεῖσμα, τό, (Β) βαεὰ ἱπίοηδίορ, οἵ ἢ] οὗ Οοα ἔοΥ τη’ βαϊναίίοπ 
εὐδοκίαν οὖν τὸ πρῶτον θέλημά φησι, τὸ σφοδρὸν θέλημα, τὸ μετὰ 
ἐπιθυμίας θέλημα, ...ὃ λέγομεν ἡμεῖς π. ΟὮτΥβ.λοηι.1.2 ἐν Ερλνᾳι. 
58); 14, λοηλ, 20: ἐπ 21Ηδες. (τ. 5238). : 

πεισμονή, ἡ, 1. ῥογομαρίοη, Ἰρτι. Κο».3.3; ἘΡΙΡ. αεν. 30. 2τ(ρ.36τ. 
το; Μ.41.4400); ΟΠτγβ.ίονι,.2 ἐμ ΣΤΉδες.(11.4270}; 2. εονιυϊείΐοη, 
ἄεσωγαηεέ, Ταβῖ. Ταροὶ.53.τ(Μ.6.4050); Ιτοπικαον.4.33.7(}1.7.το774}; 
ἕνα τὸ διπλοῦν κήρυγμα..«ἔχῃ τὴν π. τοῦ τε πάθους καὶ τῆς ἀπαθείας 
Δ Ἄροϊτ, τοί ῖ.26.ττ124}; 83. γοϊαδι έν, ἱγεδιισογείμοςς, ῬΑ. 
Ὁ. Οἰγνς,2ο(ρ.τ25.1ς; Μ.47.70). , 

Ἐπεισμοσύνη, ἡ, -- ἴοτορ., Ῥείτ, ἘᾺ]Π.ο. Αεας (ρ.ττό.τς; Μ.86, 
2632Δ). ; 

πεκούλιον ({"]πεκουλλίον), τό, (1,1. ῥῥοωϊίπη) ῥεγβομαὶ Ῥγοῤεγίν, 
ΟΝ Σ ἰδει.(}1.37.3024}; σὺ δοῦλος καὶ τὰ σὰ τοῦ κυρίου, δοῦλος γὰρ 
ἐλεύθερον π, οὐκ ἔχει ᾿Ατ,Ατη κορι.2(Μ.40.1888) ; μοναχὸς ὃ ἔχων 
πεκουλλίᾳ, ἀφοριζέσθω τῆς μονῆς ΓΡΑΟΠ, οθη.(ρ.δο). 

πελαγίξ-ω, 1. ἤογη: α ςσα, δὲ {6 ἃ ςεα, τιεϊ, Παῦλος ἦν ποταμὸς διὰ 
μεγαληγορίας “των ΟΥΝ γ55,ἤστης τι ἐπὶ Οαπὶ (Μ.44.τοο48); 2. τιαῖο 
ἤἶκο α 5εα, »ηαῖξ υεῦν αδιμμάανιὶ ἐκκλησία ἣν ἐπελάγισε Ῥτος! ΟΡ ογ.18 
(Μ65.8:7}0) ; ρᾶ55., Οτγβ,ραη Ρζος,τ(2.7058); 8. ρα55.; ἃ. δέ βοοάφᾶ, 
Βα 5.86],0»,35.τ(Μ.85.376Ὰ}); δ. δὲ φιρανηρεά; ταεξ,, ὈῪ βἰη, δολοὶ, ἴῃ 
Ολης, ἐα».τἹ( Δ οη.2 Ρ.650). 

πελάγιος, ομέ αἱ 56, τηβδξ,, π. διὰ τῆς θεωρίας γενόμενοι ΟΥΝΥϑ5. 
ἤοη!.12 τη (πη, (.44.τοτ68). : 

πελάζω, 1. ἄγατο ἩΦΩΥ ; Δ05., ὙΠάς ΡΞ: χβ8:7(1.721); ἐδ.1ο5: 2(1331); 
τηεξῖ., δ ἐδν ΡΘΗ π. τῇ τῆς διηγήσεως ἱστορίᾳ 1, ἀ,γεῖ,ο(3.ττ86); 2. δέ 
πραγ, Ἰὰ (οἷ.4::τ3(3.500); 3. τηφᾶ,, 5ογομνη, Ἐρομ ἴηι ἐν ἐρημίαις π. 
Μες.θσιάοηι,ο.3(}1.24.5328). ᾿ 

["Ἰπελεκᾶνος, ὁ, δείϊοαη; γρ ἔγίηρ ἀρρτεβδῖνα ρθορῖε, Οσισάηοί. 
20: ᾿ίιχαττοί 17.284). 

πελέκησις, ἡ, ᾿ειοΐηρ, ΟΥ. 70.1ο.4ο(24; Ρ.217.2τ; Μ.1τ4.38ςΑ). .. 
πελεκητός, ξαραδίς οὗ δεΐηρ ξιῦτε; πθαϊ, ἃ5. βυυρδϑέ,, [δομὶ , 

Ν ες! ττ4(Μ.86.14550). ᾿ 
Ἐπελεκοειδής, Παΐεϊεἰ-Παῤεά, Οὐ εἰς. 6.3Β(ρ.1ο7.το; Μετ 2520). 
πελιδνήεις, ἐυϊά, Ῥαι]. 51] ανηδο.ο6(Μ.86.22558). 
πελιδνόομαι, δὲ [τυ], ΤΗάτ, Ναλι.2: τοί(2.1528); Ῥαυ]. 511. ϑορ  63τ 

(Μ}.86.21438); 10.Ο] πὶ. 5 καὶ], 4(Μ.88.,7208). 
Ἐπελίη, ἡ, ἠουε, Ογας, 51}..γ.242. 
πέλμα, 1. ἤοον οἵ τμεαῖτο, Τεοπε Ν υ, δ ν»,.37(Μ1.03.17168) ; ἀγόηια 

οὗ αἴτοιβ, [0.Ν 4]. εἤγοη..} Ρ.τ75(}1.07.280})); 2. ργοινά, Βατίῃ. Ἐ4 655. 
«ραν, (Δἴ,τος. τ4τ2τ). 

2883 

πένης 
[“Ἱπελτόν, τό, -- παλτόν, Ξρέαν, Τμάτ, ἤ.6.3.3.7(3.014); 1δ.5.24.12 

τοῦ)... 
( πέλυξ, ὁ, ἀχὸ, τηεῖ, πνευματικοὶ λόγοι π. κόπτων πέτραν εἴρηνται 
ΝΙ].6}}.2.231(}.19.3218); Εἰρηναῖος ὁ τῶν αἱρέσεων π. Αμπαϑῖ.5,Ποά.7 
(Μ.89.1130); οὗ 70. Βαρί. λαγνείας π. ὅεο. ̓ 5.εανη,. 5.2. 

πεμπταῖος, οὗ ἥυε ἀαγς π. ἄγγελον [1.6. αἰδραϊομεά αἴζοσ ἥν 
4 Υ5] ΤὨΡὮΨ], Ἔχε, ροπί. (ρ.484.τ; Μ.113.9454). 

Ἐπεμπτήριος, ἐη: ἀϊφηρίδδαὶ; Πδῆσα ας ῥαγίΐηρ ρίῇ, Οὐ. Ναζιεαγηι. 
1.1.0. 1π|}|.37.462.); ἐέ6.2.2(ροοπι.)5.Ζ64(1540 4); 16.2.2(ροει)δ.α 
(15.424). 

πέμπτος, ἡἤλ; 1. τὸ π' ἰδ ΜΠ ΟΥ̓ ΤΟΙ 65 018] εἰθηδηὲ δος, ραραῃ 
1πουρῃῖ, Οὐ ΝαΖ.ον.28.δίρ.33.6; Μ.36.36Α}); 2. οἵ ΑΕ σοϊηζωδπά- 
Τλξηϊ ἃ5 δ) ἴπρ' τενέσεποα ἴο οὐ ἀπά θεῖα γνῶσις, (Ἰ]ΕΓη, εἰν.6.16 
(Ρ.5οὔ.28; Μ.9.3774); 3. ὁ π᾿ ἐμ ΚΠ (τλα]6) ἀδορ ἴὰ ΝαἸθπῖ. βγϑίοπι, 
γα}. ΟΡ. ΕΡΙΡἢ ἐαον. 3τιδ(ρ,304.6; Μ.4τ.4840); 4. δ. (ρ.305.4; 
4858); 4. π. καιρός, οἵ [ῃς {1π16 οὗ ΟΠ χἰδὶ ̓ 5 τηδ πὶ ἐδβίατίομ οὴ ΘΑ Ή, 
ΤΟΥΤΕΒΡΟΙ Ἰὴρ ἴο ᾿]ενθητῃ Ποιιτ᾽ οὗ ῬάτΆθ]ε οὗ γἹηογαχά, Οντ.αάον. 
6(1.2ο8Α); 5. ἡ π., Ταμγσάαγ, εβρ. οἵ Μαυπαν ΤὨυτβάαν ; δι. ἢπ βθη., 
Βοοτ, ἤ.6.7.40.2(Ν{.67.8294); Ὁ. ἃ5 ἄαν οὗ δείσαγαίὶ, 15. ῬῈ]. Αρ.εαί, 
“ΜΙΙΒΌΡΡΙ.(ρ.256.18); καταμυσάττεσθαι... δοκεῖ τήν τε π. καὶ ὀγδόην 
ἡμέραν ὃ σατανᾶς...τῇ π΄ ... παραδεδόσθαι φαμὲν αὐτόν, καὶ εἰς 
ἀρχὰς. «ἥκειν τῆς ὅλης οἰκονομίας Ογτιαάογ,.6(1.207Ε); Ο. 45 ἀν οἵ 
1μαβὲ ϑύρρετῦ; (μγῖβὲ ἀἰὰ ποῖ εαὲ Ῥάββονεσ οὔ ἀδὺ οὐβεγνεά ΒΥ 
71εἐν8, δας ψ τὰ ἢἰ5 αἰβοῖρ]ες οὰ ρσενίουβ ἄν (Τυτβάαν), Ἐπ8. 
βακεῖ.ο(Μ.24.7048); 70.ῬΏΠορΡ. ραςελ,(ρ.21τ.16); ἃ. 45 ἐπ οὗ ἔοσίν 
ἀαγϑ ἴαϑε οὗ Γδπί, Γβοης Ν ν δγηι,47(Μ.93.1728.}); Ὀὰὲ ἐν τῇ π. τῇ 
μεγάλῃ μεταλαμβάνειν οἴνου καὶ ἐλαίον τοὺς ἐν ταῖς προτέραις τρισὶν 
ἡμέραις μὴ μετειληφότας, οὐ καλόν Ἐαΐγοϊα, ῥαςοὴ.3(Μ,86,2306Α); 7ο. 
11ε}].οαποπατ.(Ρ.1134); Απαβί, ἐδ. (ρ.280) ; 6. (οτησηιπίοη οἡ τῆδέ 
ἄγ, ἘΡΙΡἢ.ἐαΡ. βά.22(ρ.524.1; Μ.42.8280); Ἐπίνοῃ, ῥαςελ.3(Μ.86. 
23964); τῇ π. ἡ ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τὴν ἑορτὴν τοῦ πάσχα τοῦ μυστικοῦ" 
καθ᾽ ἣν καὶ ὁ κύριος ἑαυτὸν μυστικῶς ἔθυσε τότε ἐδ. 5(232078); 170. 76]. 
}οεμῖ. (Μ1.88,10134); 70.ΜόβΟΙ ῥγαὶ,79(Μ.87.29260); δπα ἀϊπιτῖθα- 
τοᾺ οὗ [οοά δηά εὐλογίας ἕο ροοτ, ἐδ. 8ς(29418); ἴ. Εὐᾶαν [αὶ θερίη- 
της μετὰ τὴν π, ἘρΡΊρΡΗ σχῤ. βά.22(ρ.523.25; 8280) ; χοῦ, αὶ Ποσωὶξ 
ὍὯΟ ἰαβέβα Ἴχοαρί οὐ ϑυπάδν δηὰ Τῆυτβάαν, {ὈᾺ}} Ὺυριοτι. 7.4 
(ρ.17.18; Μ.34.ττ78}}; ρτίναξε ἔββιηρ οὐ ΤὨυτβάαν ἴο ΒῈ Ὀτοίκθὴ 
ἴοΥ δπίεσίδιητηεπε οὗ βέσαροτβ, ΓΑ ΤΉ. ςγρία.2.τίρ.123; Μ.28,Β4οΑ). 

πέμπ-ω, 1. Ξοη6, οἱ ἀϊνὶπε βεπαΐηρ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ, τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ πεμφθεῖσα ἡμῖν διὰ 'Ιησοῦ Χριστοῦ Τι5ι.᾽αἱ].ττό. 
τ(}1.6.7440); οὐ γὰρ αὐτοποίητον..«τὸ κάλλος, ἀλλὰ ὑπὸ χειρὸς... 
““ὀμένον τοῦ θεοῦ ΑἸθιαπαρ ἰερ.34.τ(Μ.6.0688); τεῖ. οβεβ, τ. Η, 
εαἰεεΐ,το.3.; τοῦ, βεπαϊηρ οὐ οὗ 4 (τϑείϑη πκϊπιβέθσ, Οἴσγϑ. κόυ. 
ἴπ ΣΤΊρε τόθ 11.5488); τοῖ. Ομ τιβὶ, δ ἱορη.7.4; ὄντ. }ο.2.ο(4. 
2428) οὗ, ἀποστέλλω ; Μαπιοδ.., ταξ, Πρμς ῬαγΈο]α βεηξ ἱπῖο πιαίΐευ, 
Ὑμάϊξ, λαον.26(4.3τ0) ; οἵ βεπαάϊῃρ τ ρ ρσανςῖβ εἴς,, τὸ σοῦ ὕμνους “εἰν 
Ταβί, ταροῖ.13.2(Μ.,6.3458); Ῥεῖγ.11 ΑἸ πονεῖ. (Μ.33.128:α)αρ.Τμᾶι. 
ἢ.4.4.22.12; οὗ 501}}5 αϑοβηΐ αἴζευ ἀβαίῃ μηκέτι μὲν εἰς ἄδου τρέχειν 
τὰς. «ψυχὰς .«“πεσθαι δὲ μᾶλλον εἰς χεῖρας θεοῦ Οντ.,ς.23: 6(ΡαΒεν, 
Ρ.415.3; Μ.72.040Ὰ π.); 2. Ξοπά ζογιἧ, ξομά οη μές ταν, Οτ. Ββαυτα. 
Ῥαπ.Ογ.τοίρ.39.13; Μ,ΙΟ.Ι]Ο18). 

ἡπενακάς, ὁ, ἢ ἴογ {πινακάς» ὁηῈ ὍῸ τηβῖοβ (Δ εἴβ, 70 3.3459 
(ἀτεῖςα). 

Ἐπενηθεία, ἡ, ῥουεγὶν ο αἀἰνϊηίϊν; οἵ 7δννῖβῃι τηοπουμαίθηα οοῃ- 
{ταβῖε ἩΠῚῊ Ττϊηϊδυίδῃ ὈΕ]1ῈΣ δὴ6 ΙΓ ράσαῃ ροὶγτμείβτω, 
ἐστερεηι ἀ}.(Μ.8ό.6280)., 

πένης, ῥύογ, ἡδοῶν (ἀἸ5ῖ, ἔγομπι πτωχός); Ἐ. χοῦ, αἰεἰτυάᾶς τὸ Ῥονεεσίν; 
ἃ. οὗ ομε᾿β οψῃ ἐὰν π' σε προείπῃ, εἰ μὲν ἀληθῆ λέγει, κατάδεξαι τὴν 
ἀλήθειαν" εἰ δὲ ψεύδεται, τί πρὸς σὲ τὸ λεγόμενον ;...τί δέ σε ταράσσει 
ἡ προσηγορία τοῦ π΄ ;.««τίς ποτε ἀπήχθη διὰ πενίαν εἰς δεσμωτήριον; 
οὐ τὸ πένεσθαι ἐπονείδιστον, ἀλλὰ τὸ μὴ φέρειν εὐγενῶς τὴν πενίαν 
Βαϑ.μοηι.το, (2.87.,8; Μ.3τ.36τ0,}); ἐρεῖς π. κἀγώ. ἔστω..«δὸς ὃ 
ἔχεις ΟΥ̓ Ν γ55. ον βι(Μ.46.4608) ; βούλει γενέσθαι πλούσιος σὺ ὁ π΄; 
ἔξεστέ σοι βουλομένῳ. .«καταφρόνησον τῶν τοῦ κόσμου χρημάτων... 
ἔκβαλε τὴν ἐπιθυμέαν τοῦ πλούτον, καὶ ἐπλούτησας (ῃτγϑ.ἠοη!.2. 5 
ἐμ ΡΒΗ (τ 2τοα); Β. οἵ οἴπειβ καθάπερ εὐεργέτας, καὶ τῆς σωτηρίας 
ἡμῖν τὰς ἀφορμὰς παρέχειν δυναμένους, οὕτως ὁρῶμεν τοὺς π., καὶ 
μετὰ δαψιλείας καὶ ἱλαρᾶς τῆς προθυμίας παρέχωμεν ἰά κονι.34.3 
ἐπ Οεη.(4.3434Ὰ}); ὅταν οὖν ἴδῃς π. πιστόν, θυσιαστήριον ὁρᾶν νόμιζε ἰά, 
βοηι.20.3 ἐπ Ζ((ον.(το.5828); τεῦ, Ματιίοῃθαπβ ἀθβριβίηρ' ροοσ, Αἰ, 
ἀ..4γ.δτ(Ρ.21).24{Π.; Μ.25.7688) οἷϊ. 5. ἐλεέω; 6. ορρτοββίοῃ οὗ Ῥοοσ 
οοπαετηποᾶ μὴ βουληθῇς ἐπᾶραι χεῖρα θεὸν κατὰ τῶν..-«παρατρεχόντων 
τοὺς π. τι Ν42.07.14.28(Μ.2:.8068); ὦ ὠμότητος" ὅτι καὶ ζῶσιν οἱ π., 
μικροῦ δυσχεραίνομεν...μὴ φθονήσωμεν συμμεριστὰς κἂν τῶν περιττῶν 
προσλαβέσθαι τοὺς π., ὡς ἂν μὴ ἀκούσωμεν ᾿ἀπελάβετε τὰ ἀγαθὰ ὑμῶν 
ἐν τῇ ζωῇ ὑμῶν' Νεοῖ, 7) ἀνγ.2ο(Μ1.30.18374}; οὐδὲν γὰρ οὕτω τὸν θεὸν 

Μ΄ 



πένης 

παροξύνειν εἴωθεν, ὡς ἡ κατὰ τῶν π. ἀδικία κατ᾽ αὐτοὺς γινομένη 

Ομσγβ. 15 υἸρίονροι τ 24(6.164}); οὐδὲν ἀναιδέστερον, φησί, πένητος. διατί; 

υὐντι ἐπιτρέχων καταβοᾷ; βούλει οὖν δείξω, ὅτι ἐκείνων ἡμεῖς ἐσμεν 

ἀναισχυντότεροι, καὶ σφόδρα ἀναιδεῖς ; 14. Ποη1.3.5.5 τη ΜΕ(7. 2040); 

χοῦ, ἴῆχοθ μοὶν ομ]άγεη μὴ τοίνυν ἔξω τῆς καμίνου καθεζώμεθα, 

ἀνηλεῶς πρὸς τοὺς. π. ἔχοντες, ἵνα μὴ πάθωμεν ὅπερ ἔπαθον τότε 

ἐκεῖνοι [56. ἐπεῖγ ρεγβεοιῖοῦβ]) 16.4.1. 2(708); 2. ΒΟμΘΠοΙΑ] ἐπβαθηοθ 

οὗ Ῥοοχ 1π Ομτβδη 11ξς ὁ πολλοὺς εὐποιῶν π." πολλοὺς γὰρ εὐρήσει 

συνηγόρους κρινόμενος ἘΡὮτ.1.388.; ἰατροὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν εἰσιν οἱ 

πον. οὐ γὰρ τοσοῦτον δίδως, ὅσον λαμβάνεις" δίδως ἀργύριον, καὶ 

λαμβάνεις βασιλείαν οὐρανῶν" λύεις πενίαν, καὶ καταλλάττεις σεαυτῷ 

τὸν δεσπότην (Πτυβ οηι.3.11 ἴῃ 20 ογ.4:13(3.2898); π.» δεξιὰν 

ἐκτείνων καὶ ἐλεημοσύνην λαμβάνων, περιαιρεῖ τῶν τραυμάτων τοὺς 

μώλωπας Ἰά ἦιον".30.4 1 ΤΟ οΥ.(1το.2758}} κοινοὺς διδασκάλους ἡμῖν 

τῶν συμφορῶν καὶ παραμυθίαν ἀφῆκε διὰ τῆς οἰκουμένης ὁ θεὸς 

τοὺς π. ἰά ποηι.11.3 ἴα Τ οδς, (11.507); χάριν ὀφείλεις μᾶλλον τῷ 

π ἔχειν τοῦ λαβεῖν. εἰ μὴ π. ἦσαν, οὐκ ἂν τὸ πολὺ τῶν ἁμαρτημάτων 

ὑπετέμου Ἰά.}0»}.14.2 ἐπ τ Τίνι (11.627); ν. δωροδοκέω; 3. ΤΊ ἢ δα 

Ῥοοτ; 8. {μεν περὰ οὗ Ἔβθ} οἴμοι ὅταν οὖν ἀναβῇ ὁ πλούσιος ἐπὶ τὸν 

π. καὶ χορηγήσῃ αὐτῷ τὰ δέοντα. «ἀμφότεροι οὖν τὸ ἔργον τελοῦσιν" 

ὃ μὲν π. ἐργάζεται τὴν ἔντευξιν ἐν ἦ πλουτεῖ...καὶ ὁ πλούσιος τὸν 

πλοῦτον..-«παρέχει τῷ π΄ ... οὕτω καὶ οἱ π. ἐντυγχάνοντες πρὸς τὸν 

κύριον ὑπὲρ τῶν πλουσίων πληροφοροῦσι τὸν πλοῦτον αὐτῶν, καὶ πάλιν 

οἱ πλούσιοι χορηγοῦντες τοῖς π. τὰ δέοντα πληροφοροῦσι τὰς ψυχὰς 

αὐτῶν ΗδΙτῊ.517}.2.5.8; . αἀναμπίαρεβ οὗ ῬΟΟΥ ον εΓ ΤΊ ΟΝ ἦπ παῖΌγΑ] 
5Ρἤδτα πλειόνων χρήζουσιν οὗ πλουτοῦντες καὶ δι᾿ ἀξιοπιστίας μετὰ 
τῆς δόξης γίνονται, π. δὲ. «τῶν καθ' ἑαυτὸν ἐφιέμενος εὐμαρέστερον 

περιγίνεται Ταῖ.ογαί.ττ(Ρ.12.}; Μ.6.8208); ἑνὶ τούτῳ διαφέρωμεν τῶν 

πλουτούντων οἱ π., τῇ ἀμεριμνίᾳ. καὶ καταγελῶμεν αὐτῶν ἀγρυπνούν- 

των, αὐτοὶ καθεύδοντες Βα5,1ο».2 ἴῃ ᾿ξιτάίτιττοῦ ; Μ.29.2731}; τί 

δὲ ὁ ἥλιος...τὰς ὄψεις ἡμῶν εὐφραῖνον,..-πάντες ἀπολαύουσιν ἐξ ἴσης 

αὐτοῦ, καὶ π. καὶ πλούσιοι ;. «μᾶλλον δέ..-πλέον ἡμεῖς οἱ π. ἀπολαύομεν, 

ἢ ἐκεῖνοι. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ τὰ πολλὰ μέθῃ βαπτιζόμενοι...«οὐδὲ ἐπ- 

ἀισθάνονται τούτων, ὑπωρόφιοι ὄντες καὶ σκιατραφούμενοι" οἱ δὲ π΄ 

μάλιστα πάντων εἰσὶν οἱ τοῖς στοιχείοις ἐντρυφῶντες τούτοις Οχνϑ. 

Ποῖη.12.5 ἴῃ Ζογ.(το.527Ε.--5284); ποιήσωμεν, εἰ δοκεῖ, δύο πόλεις, 

τὴν μὲν πλουσίων μόνον, τὴν δὲ π΄" καὶ μήτε ἐν τῇ τῶν πλουτούντων 

ἔστω τις π., μήτε ἐν τῇ τῶν π. ἔστω τις πλούσιος ἀνήρ...ἐν μὲν ἐκείνῃ 

τῇ τῶν εὐπόρων οὐδεὶς ἔσται δημιουργός, οὐκ οἰκοδόμος...πῶς οὖν ἡ 
’ . - Γ Ψ , Γ. 2 , 4 “ 

πόλις ἡμῖν στήσεται αὕτη; δόντες, φησίν, ἀργύριον οἱ πλουτοῦντες, 

ταῦτα ὠνήσονται παρὰ τῶν π. οὐκοῦν οὐκ ἀρκέσουσιν ἑαυτοῖς, εἴ γε 

ἐκείνων δέονται...ὅθεν δῆλον, ὡς ἀδύνατον χωρὶς π. συστῆναι πόλιν. 
- Η - 

ἴδωμεν οὖν καὶ τὴν τῶν π. πόλιν, εἰ καὶ αὕτη ὁμοίως ἐνδεῶς διακείσετας 

τῶν πλουτούντων ἐστερημένη..-ἐνδεῶς σχήσει τὰ τῆς πόλεως ταύτης 

νὸν; οὐδέν. ἂν τε γὰρ οἰκοδομεῖν δέῃ, οὐ χρυσοῦ καὶ ἀργύρον δεῖ. . «ἀλλὰ 

τέχνης καὶ χειρῶν..«ἐὰν γεωργεῖν δέῃ. «πλουτούντων ἢ πενομένων 

χρεία ;-...δῆλον, ὅτι π. ἰᾶ.ἠοη!.34.5 1. ΤΟ τ. (το.3τ60--3170); ὅ...π. 

οὐδένα δεδοικὼς διάγει, ἐπειδὴ πλουτεῖ μόνον τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ ὑπο- 

μονῇ" ὁ δὲ πλούσιος, ἐπειδὴ πλεονεξίᾳ συζῇ, μισεῦται παρὰ πάντων 14. 

ἤοηι.1.3 ἴῃ Ῥς.48:17γ(ς. ποϑο); 6. ἴῃ βρί τα8] βρῆδθσα καὶ ὁ πλούσιος 

καὶ ὁ π. τῆς ὠφελείας [35. οἵ βο!ρίυτε}] κοινωνοῦσιν ὁμοίως- μᾶλλον 

δὲ οὐχ ὁμοίως κοινωνοῦσι τῆς ὠφελείας, ἀλλὰ πολλάκις πλείονος ἀπο- 

λαύσας ὃ π. ἀπέρχεται. τί δήποτε; ὅτι ὁ μὲν πλούσιος πολλαῖς 

προκατειλημμένος φροντίσιν, ἔχων τὴν ἀπόνοιαν καὶ τὸ φύσημα τῆς 

εὐπορίας...οὐ μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας..«τὸ φάρμακον τῆς ἀκροάσεως 

τῶν γραφῶν δέχεται" ὁ δὲ π. τρυφῆς....«ἀπηλλαγμένος .--μετὰ πλείονος 

προσέχει ἀκριβείας τοῖς λεγομένοις Ἰάῥέεε.τί3.3451.8); πόσοι τῶν 

π. τῶν πλουτούντων εἰσὶ συνετώτεροΐ τε καὶ φιλοσοφώτεροι, καὶ τὰ 

σώματα ὑγιεινότερα, πενίας αὐτοῖς καὶ τὴν σάρκα καὶ τὴν ψυχὴν 

διορθουμένης Ἰᾶ ἐχροΐπ Ῥς.4:8(5.258); πλουσίους μὲν ὀλίγους, τῶν δὲ 

π. πολλῷ πλείους σωζομένους Ἰα.}οη1.13.4 1: 2 ογ,(το.5368); Βοίἢ 

εἼον ΟΒυιβείαη ἰεδομίηρ φιλοσοφοῦσί τε οὐ μόνον οἱ πλουτοῦντες, 

ἀλλὰ καὶ οἱ π:. προῖκα τῆς διδασκαλίας ἀπολαύουσιν Ταῖ,ογσί.532(ρ.33.6; 

Μ.6.8728); ἅ. ρονετίν οἵ τοι οὐδ᾽ ἂν Μίδας τις αὐτῶν γένηται, 

πεπλήρωται, ἀλλὰ ἔτι π. ἐστὶ πλοῦτον ἄλλον ποθῶν ΟἸετι.ραδά.3.2 

(Ρ.242.5; Μ.8. 5600); 6. ψτοῦρ αἰττπᾶς ἴο ΤΟΣ Δα ῬοΟΟΥ͂ ὁ τιμῶν 

τὸ ἀργύριον... καὶ ἀποδεχόμενας τοὺς πλουσίους ὡς θεούς, τοὺς δὲ π. 

ὡς μὴ ἔχοντας τὸν θεὸν αὐτῶν ἐξουθενῶν, οὗτος θεοποιεῖ τὸ ἀργύριον 

Οτ λονη.7.3 μι 76γ.(ρ.53.32; Μ.13.3334}; , φαοβίίοπ ὙΒοίμεσ τὶς 

τηθχίν 8 Πάν ΠΊΟΤΕ ΒΊΟΥ ἴΠ8π ΡΟΟΥ, δηβινετοα ἴῃ αἰηττηδίϊνο, Οτ, 

"πανί πείρ.τς 4 ,; Μιαχ στ. - 5848) εἶτ, 5. μάρτυς ; 4. Ξρ᾿ τυ 4}}ν π, 

γὰρ καὶ γυμνὸς ἀπὸ κοινωνίας πνεύματος ὑπάρχων Μας.Ἀεβ.ποηι.18.3 

(Μ.34.6260); ὁ δὲ π. καὶ μὴ κεκτημένος ἐκ τοῦ πλούτου τοῦ Χριοτοῦ 

ννεἶ καὶ βούλεται οὗτος λόγον ἀληθείας λαλεῖν..«ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει καὶ 

ἀληθείᾳ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μὴ κεκτημένος ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ μόνον 

ἀπομνημονεύων καὶ κιχρώμενος λόγους ἐξ ἑκάστης γραφῆς, ἢ παρὰ 

τοῦδ πενία 

πνευματικῶν ἀνδρῶν ἀκούσας. .«ἰδοὺ ἄλλους μὲν δοκεῖ εὐφραΐνειν,... 

μετὰ δὲ τὸ διηγήσασθαι αὐτόν, ἕκαστος λόγος πρὸς τὰ ἴδια ἀφ᾽ ὧν ἤρθη, 

ἀπέρχεται, καὶ αὐτὸς πάλιν γυμνὸς ἀπομένει καὶ π., μὴ ἔχων ἴδιον 

θησαυρὸν πνεύματος 1δ.18.5(6378,0); οὐκ ἔστι π. ὁ μηδὲν ἔχων, ἀλλ᾽ 

ὃ πολλῶν ἐπιθυμῶν (Ὠγνβ. ἤσηι.2. 5 ἐμ ΒΔ (1τ.200Ὲ). 

Ἐπενητοκόμος, τηϊγιἰδίογίηρ ἰο ἰδ ῥοον, Οὐ Ναζ.εανηι.2.2(ερ [0 }.} 
13.4(Μ1.38.49Ὰ}); 1δ.2.1.50.47(Μ.37.13884). 

Ἐπενηχρός, -- πενιχρός, κιέγγεδϊθ, ῥόον, Μ|Ίν στο. δ(Ρ.75.20). 
Ἐπενηχρόφρων, «αἰ ρα, οὐ παντοῖυ μη άονεαμάτης, ῬᾺ Όατρ. 

Οαμέιρτοειη. (Μ.40.284). 
πενθαλέος, Ξογγοτοξμϊ, ατο ΝαΖιοαγηι.τ.2.11.26(Μ.37.7834)}; Νόπη, 

Ραγ.7ο.ττ:32(Μ.43.8440); 1.20: τ(οοδΒ). 
πενθερίδης, ὁ, ὀγοϊλιον-ἰπ-ἰατο; οἱ Ααυ]]α ἃ5. Ὀγοί μετ π-]ανν ΟΥ̓ 

Ηδάτίαθ, Ἐρίρδ ρος τ4(Μ.43,2614); ΠΟ αὶ. Τίν. οἱ ἀφμτὶα τ] νὴ 

(0.91); ἴῃ βξῃ. πενθερὸν δὲ αὐτὸν κέκληκεν, ὡς τῆς γαμετῆς ἀδελφόν. 

καὶ γὰρ νῦν πολλοὶ τοὺς τοιούτους π. καλοῦσι Ὑματιφη 4 ἐπε {μα.(1. 

422). 
πενία, ἡ, Α. ῥουογὶν (ἴδε, ἔτοτι πτωχεία); 1. ποῖ ἃ βορὰ ἰῃ 

ἰἴ86 1} οὔτε τοὺς πένητας ἡ π. ῥύσεται ἀπὸ τῆς δίκης ΑΟἿΤμο» Α 83 
(ρ.τφο.τοὺ ; οὔτε ἡ π. καλόν, ἀλλὰ τὸ καλῶς κεχρῆσθαι τῇ π. (Ὠτγβ,βέεο. 

2(3.2458); ἀκόρεστόν πῶς κακὸν ἡ ἀκούσιος π.,) καὶ μεμψίμοιρον, 

καὶ ἀχάριστον...τῆς π. τὴν φύσιν καταμαθών, δεινὴν οὖσαν καὶ τὴν 

γενναιοτάτην ψυχὴν καταβαλεῖν ἰά.5ας.3.τό(ρρ.85.3,86.2; τ.29060,Ε); 
πονηρὰ ἡ π., ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἐν στόματι ἀσεβοῦς 1, ῥεεο.2(3. 

4464}; δεινὸν... «ἡ π᾿» καὶ ἴσασιν ὅσοι πεῖραν ταύτης εἰλήφασι 14. απ.τ.0 

(1.720); π᾿ γὰρ ἀκούσιος καὶ καμίνου καὶ θηρίων χαλεπώτερον Ἰά λονι. 
81.3 ἐμ ΜΙ.(7.7)88); 2. ἰἴ5 Ῥοβϑ: 1 11165 ἴον ροοά οὐ δν]} περὶ τῆς π. 
ἐστὶν εἰπεῖν: ἂν μὲν γὰρ γενναίως αὐτὴν ἐνέγκῃς εὐχαριστῶν τῷ 

δεσπότῃ, γέγονέ σοι στεφάνων τὸ πρᾶγμα ἀφορμή-..ἂν δὲ βλασφημῇς 

διὰ τοῦτο τὸν πεποιηκότα...ἐπὶ κακῷ πάλιν ἐχρήσω τῷ πράγματι 

Ομγυ8.)ερο.2(3.3450); ἐπῃνεῖτο ὃ πένης ἐκεῖνος [50.1.82 γ0}5] ὁ ἐν τοῖς 
κόλποις τοῦ Ἀβραάμ, οὐκ ἐπειδὴ πένης ἦν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μετ᾽ εὐχαριστίας 

τὴν π. ἤνεγκε 1δ.(3450); 3. οἵ 5οτίρταχαὶ αἰεταιάς το Ρονετίν, τεῖ. 

Ἐροὶ.9:τό, Ρχ.20:8 εἴς, ταῦτα ἐλέγετο ἐν τῇ παλαιᾷ, ἔνθα πολὺς ὁ λόγος 

τοῦ πλούτου, ἔνθα τῆς π. πολλὴ ἣν ὑπεροψία, ἔνθα τὸ μὲν κατάρα ἦν, 

τὸ δὲ εὐλογία... ἀλλὰ θέλεις ἀκοῦσαι τῆς π, ἐγκώμια; αὐτὴν μετῆλθεν ὁ 

Χριστὸς...ἐν αὐτῇ δὲ τῇ παλαιᾷ...τίνες ἦσαν οἱ θαυμαστοί; οὐχὶ 

᾿Ηλίας...; οὐχὶ ᾿Ελισσαῖος, οὐχὶ ᾿Ιωάννης ; μηδεὶς τοίνυν ἔστω ταπεινὸς 

διὰ πενίαν" οὐκ ἔστι π. ἡ ποιοῦσα ταπεινόν, ἀλλὰ πλοῦτος, ὁ πολλῶν 

δεῖσθαι καταναγκάζων...«ἂρα ἀπαρρησίαστοι ἦσαν οἱ περὶ ᾿Ηλίαν καὶ 

᾿ωάννην; οὐχ ὅ μὲν τὸν Ἀχαὰβ ἤλεγχεν, ὁ δὲ τὸν ᾿Ηρώδην ;..-ὁρᾷς 
ὅτι τοῦτο μάλιστα ποιεῖ τὴν παρρησίαν, ἡ π.;...οὐκ ἂν οὖν, εἰ ἡ π. 

ἐποίει ἀπαρρησιάστους, ὁ Χριστὸς μετὰ πενίας ἔπεμπε τοὺς μαθητὰς 

εἰς πρᾶγμα παρρησίας πολλῆς δεόμενον (Ὠτγϑ. "ον. 18,2 ῃ Η:ν.(12. 

τ76.-1Ί]8}); 4. ΡονεΥ δηᾷ χοπεβ; ἃ. ἃ8. ΤΊ ΠΥ ἱπαϊετεπὶ οὐδὲν 

ὁ πλοῦτος ἀγαθόν, οὐδὲν ἡ π. κακόν, ἀλλ᾽ ἀδιάφορά ἐστι πράγματα 

Ομγυς. ἤορι.8.4 ἐρ 4 Τβθ55. (ΤΥ. 5210); 4. α5.2.1(1.7274}); Δ ἐπῤρῖμ Ἀς. 

“8:53(5.2054}; δ. νἰτῦαθ οϑὴ θὲ ρυϑοίβεα ἴῃ οἰ ἘΠΕῚ βίας ὡς ἐν π' βίου 

ὀρθῶς ἔστι βιοῦν, οὕτω δὲ καὶ ἐν περιουσίᾳ ἔξεστιν ΟἸστα. εἶν. τ. 6(0.23.12: 

Μ.8.7298); (τυ. 5 αἱ.15.3(2.1560) οἷτ. 5. πλοῦτος ; 6. Ὀυϊ Ῥονετίν 

τῶοτε οοπαἀποῖνα ἴο 1 πρὸς ἀρετὴν ἐπιτηδειότερον π. πλούτου ἰἴά. 

οἰσοη. 5(3.256Ε) ; εἰ δέ τις εἴποι, καὶ πῶς π. ἡ ταπεινοφροσύνη ; ἐκεῖνο 

ἐροῦμεν, ὅτι αὕτη ἐπιτηδειοτέρα πρὸς ἀρετήν. ὃ μὲν γὰρ πλουτῶν ἀλύει, 

καὶ θορυβεῖται" ὁ δὲ πένης πάντα ῥᾳδίως φέρει, καθάπερ ἐν παλαίστρᾳ τῇ 

π. πολλάκις γυμναζόμενος 1Δ.ἐχρ.η; 5.0: τοί5.1ο60); ἃ. ἴτιε ρονεεῖν 

ΔΠα (τὰς τἰοθ5 πλοῦτος δὲ ἄριστος ἡ τῶν ἐπιθυμιῶν π.- ΟἸδηη, ῥαθά,2.3 

(ρ.181.7; Μ.8.440Α); πλοῦτος..«ἀληθὴς ὁ ἐν ταῖς κατὰ τὴν ἀρετὴν 

πράξεσι πλεονασμός, π. δὲ ἡ κατὰ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας ἀπορία 1ῖα. 

τίνι δ. ταίρ.481.32; Μ.0.3214}; πλοῦτος, ἡ τῆς ἐντολῆς μόνη τήρησις ἦν" 

“π. δὲ ἀληθὴς...ἡ ταύτης παράβασις Οτ.Ν82.0».14.25:(Μ.3ς.8028); οὐδὲ 

βλάβος πενίας, ψυχῆς οὔσης πλουσίας. καὶ πῶς ἂν γένοιτο πλουσία, φησί, 

ψυχή, ἐν π᾿ χρημάτων οὖσα; μάλιστα ἂν τότε γένοιτο"...εἰ γάρ..«τοῦτο 

πλουτοῦντος τεκμήριον, τὸ καταφρονεῖν χρημάτων....«εὐκολώτερον δ᾽ ἄν 

τις ἐν π᾿ ἢ ἐν πλούτῳ καταφρονήσειε χρημάτων' εὔδηλον ὅτε μάλιστα 

τὸ ἐν π. εἶναι μᾶλλον ποιεῖ πλουτεῖν.. εἰ τοίνυν τὸ πλειόνων ἐφίεσθαι, 

πενίας, ὃ δὲ ἐν πλούτῳ τοιοῦτος, οὗτος μάλιστα ἐν π. ὁρᾷς ὅτι τότε 

μάλιστα πένεται ἡ ψυχή, ὅταν πλουτῇ, καὶ τότε πλουτεῖ, ὅταν ἐν π. ἧ; 

Ομυγϑβλονμ.δο.4 ἐηι Μ|Π.(7.771Ὲ,7128); 6. 5ρἐ τα] ρονοτίν οὗ νου] 

ΟρΡρΡ. [τὰ6 τίομο5 ὁ εἰς τὴν τοῦ κόσμου π. ἀγαγών με καὶ εἰς πλοῦτον 

ἀληθινὸν παρακαλέσας με 4..Τἰονα.Α τ44{Ρ.251.6); ἐν τῇ τοῦ κόσμου 

π΄ παρέμεινον, ἕως οὗ ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος ὀφθεὶς κἀμὲ...ἐπλήρωσας 

πλούτου 1}.τ4τ(0.252.5); μήτε ἐπὶ πενίᾳ καταπίπτωμεν' ἀλλ᾽ ἐκεῖνον 

ζητῶμεν τὸν πλοῦτον, τὸν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς" ἐκείνην φεύγωμεν τὴν π.» 

τὴν ἐν κακίᾳ...δι᾿’ ἣν καὶ ὁ πλούσιος ἐκεῖνος πένης ἦν...ὅτι οὐδὲ παρα- 

μυθήσασθαίΐ ποθεν τὴν π. ἠδύνατο (Ὦτγπ5,ἤοηῖ.Ο. 5 ΤῊ Μ|ι.(η.1218}; ἅ. ἴπ 

σοιι. ἐπὶ τοῦ παρόντος βίου καὶ π. καὶ πλοῦτος προσωπεῖα μόνον εἰσίν 



πενία 

14.1.α2.2.3(1.7318}; οὐ γὰρ τῷ μέτρῳ τῆς οὐσίας, ἀλλὰ τῇ διαθέσει 
τῆς γνώμης ὅ πλοῦτος καὶ ἡ π, κρίνονται" καὶ ἐκεῖνος μάλιστά ἐστιν ὅ 
πάντων πτωχότατος, ἃ ἀεὶ τοῦ πλείονος ἐπιθυμῶν Ἰᾶ1ον.23.6 ἐμ 
ΤΟ ον. (το. 211 Α}; ἐμοὶ γὰρ ἡ π. κόρῃ τινὲ κοσμέᾳ, καὶ καλῇ..«προσ- 
εοικέναι δοκεῖ" ἡ δὲ φιλαργυρία θηριομόρφῳ γυναικί Ἰά ον. 00.4 Ἢ 
ΜΙ,(7. 8430); ἃ μὲν τῆς π. δοκεῖ εἶναι κακά, κοινὰ ἑκατέρων ἐστίν" ἃ δὲ 
τοῦ πλούτου, μόνα ἐκείνου 16. ἤοηι.13.4 ἴῃ Ζ ογ.(το. 360); πλουτεῖς ; 
ἔλπιζε π. καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. τίνος ἕνεκεν...; ὅτι τὰ μάλιστά σε 
ὠφελῆσαι δυνήσαται ἡ προσδοκέα αὕτη. ὃ γὰρ ἐλπίζων π΄, ἐν πλούτῳ 
ὧν οὐ τυφοῦται 14. ϑα!μγη.3(3.407Ὲ)}; τεῦ. Ῥττοῖ 4 τὴν φειδωλίαν π, 
λέγει, καθ᾽ ἣν οἱ πλούσιοι πένονται μεταδόσεως, ὡς οὐκ ἔχοντες (ἸΙδτη, 
Ὀαθά.3.4(0Ρ.254.0; Ν.8.δο0Ὰ)}; 5. εαὐνδηΐαρεβ οἱ ρμονοτίν σίρῃιν 
ῬοτΠΕ; 8. πίαγαὶ εἰ καὶ μηδὲν ἕτερον ἦν τὸ συνιστῶν τὴν τοῦ θεοῦ. 
πρόνοιαν, ὃ πλοῦτος καὶ ἡ π. ταύτην ἂν.. «ἀπέδειξεν. ἂν γὰρ ἀνέλῃς τὴν 
π., τοῦ βίου τὴν ούστασιν ἀνεῖλες ἅπασαν..«καὶ οὔτε ναύτης, οὔτε 
κυβερνήτης... οὐκ ἄλλος τις τῶν δημιουργῶν ἔσται τούτων. ..«νῦν μὲν γάρ, 
καθάπερ διδάσκαλός τις ἀρίστη, ἑκάστῳ τούτων ἐπικαθημένη ἡ τῆς π. 
ἀνάγκη, πρὸς τὰ ἔργα καὶ ἄκοντας συνωθεῖ Ομγνβ. ἄηηα ς, 3(4.1441,8) 
1α, ἤτον. 2.3 ἴπ Ἐρῇ. (τ. 130); . Βρὶσἱῦ8} Δ Πα ΠΊΟΤΑ] π. -.. καὶ νόσος 
καὶ τοιαῦται πεῖραι ἐπὶ νουθεσίᾳ προσφέρονται καὶ πρὸς διόρθωσιν τῶν 
παρεληλυθότων καὶ πρὸς ἐπιστροφὴν τῶν μελλόντων ΓἸ6Π1.517.7.13(0.58, 
14: Μ.0.5134}); π. πολλοὺς ἐσωφρόνιος τῶν ὡρμημένων κακῶς Β85. 
ποι ῖη ᾿ς ατα ; Μ.20.4178}); τὴν φίλην ἡμῖν π΄, καὶ φιλοσοφίας 
τροφόν 1ὰ. έΡ. 4(5, εός; Μ.22,2360) ; βούλει τῆς π. τὸν πλοῦτον κατα- 
μαθεῖν; οὐκ ἐπιτάττει ἀνδράσιν, ἀλλὰ δαίμοσιν ἑ ἐπιτάττει" οὐ παρίσταται 
βασιλεῖ, ἀλλὰ παρέστηκε θεῷ" οὐ στρατεύεται μετὰ ἀνθρώπων, ἀλλὰ 
στρατεύεται μετὰ ἀγγέλων (Βγνβ,ἦο»!. 47.4 τη. Μ1|.(7.4020); τοῖς 
παισὶν ἐκείνοις [Ξς, ἴῆτος ἨοΙν' ΠΒΠ γε] ἔσοι γίνονται οἱ πενέαν μετ᾽ 

εὐχαριστίας φέροντες. καὶ γὰρ πυρὸς φοβερώτερον ἡ πτωχεία... ἀλλὰ 
τοὺς παῖδας οὐκ ἐνέπρησεν ἐκείνους..«οὕτω καὶ νῦν, ἂν ἐμπεσὼν εἰς π΄ 
εὐχαριστήσῃς, καὶ τὰ δεσμὰ λύεται, καὶ ἡ φλὸξ σβένννται 1.4. 12(70Ὰ}); 
ἡ δὲ π. φρούριον ἀσφαλές, χαλκῷ περιβεβλημένον πολλῷ, καὶ δύσκολον 
ἔχον τὴν ἄνοδον 14.0}1.13.4 πῃ ΔΑ. (6,1τοβ); ἡ π. προσθήκη γίνεται 
καὶ τρυφῆς καὶ ἀναπαύσεως ἡμῖν, ... ἁμαρτήματα ἀποτιθέμεθα, ἂν 
εὐχαρίστως ταύτην φέρωμεν, καὶ πολλὴν παρὰ τῷ θεῷ κτώμεθα τὴν 
παρρησίαν Δ. μον!.77.4 1: 70.(8,456Ὲ}; 650. οὗ νο]απίαγν Ρονοσιν εἰ 
γὰρ βούλει μηδενὸς σφόδρα δεῖσθαι, εὔχου πενίαν' κἄν τινος δεηθῇς, 
ὑπὲρ ἄρτου δεήσῃ μόνον ἣ ἱματίου... .εἰ δὲ θέλεις τὸν ὄχλον φυγεῖν" ἔξεστι 
γὰρ ἐπὶ τὸν ἀκύμαντον τῆς π. καταφυγεῖν λιμένα 14. ΠΟΠΊ.Ι 7.3 ἴηι 2( ον. 

(το. Ξ62..,8); τὴν τελειότητα μὲν ὃ δεσπότης ὁρίζεται... «τῇ αὐθαιρέτῳ π. 
Τδαῖ, Φ(ογ.8: 13{{.(3.330); 6. ΠΠυβττίοιις τερτεβεητατῖνεβ οὗ ρονεσέν 
τίς πένης...«βλέπων αὐτόν [ὰ. 5, πίον], οὐ κατεφρόνει τοῦ πλούτου, 
καὶ παρεμυθεῖτο τὴν π΄; Αἴῇ, πιο. 8η(}.26. 65 Ὰ}); φιλοσοφῶμεν . 

«καὶ οὐδὲν ἡμᾶς π. παραβλάψαι. δυνήσεται, ἀλλὰ καὶ ὠφελήσει τὰ 
μέγιστα.. «τί γὰρ...τοῦ ᾿Ηλία πενέστερον ἦν; ἀλλὰ διὰ τοῦτο πάντας 
ἐνίκα τοὺς πλουτοῦντας, ἐπειδὴ οὕτω πένης ἦν, καὶ αὐτὴν τὴν π΄. ἀπὸ 
πλουσίας εἵλετο διανοίας. ἐπειδὴ γὰρ ἅπαντα τῶν χρημάτων τὸν πλοῦ- 
τὸν ἐλάττονα τῆς ἑαυτοῦ μεγαλοψυχίας ἐνόμιζεν εἶναι, καὶ οὐκ ἄξιον 
αὐτοῦ τῆς φιλοσοφίας, διὰ τοῦτο π. τοσαύτην ἠσπάσατο ΟΠ γυβ, σία. 
Ἄ: οί:. 335-344}; μὴ γάρ μοι τοὺς κατηγοροῦντας τῆς π΄ ἐνέγκης εἰς 
μέσον, ἀλλὰ τοὺς δι’ αὐτῆς λάμψαντας. μετὰ ταύτης ᾿Ηλίας τραφείς, 
ἡρπάγη τὴν μακαρίαν ἐκείνην ἁρπαγήν" μετὰ ταύτης ᾿Βλισσαῖος ἔλαμψε" 
μετὰ ταύτης ᾿Ιωάννης, μετὰ ταύτης οἱ ἀπόστολοι πάντες Ἰὰ.Ποῖμ. 0.4 
ἴῃ Μ|Έ.(7.8430); ὃ Λάζαρος π. συνέζη, καὶ ἐστεφανοῦτο" καὶ ὃ ̓ Ιακὼβ 
ἄρτου μόνου ἐπιτυχεῖν ἐπεθύμει" καὶ ὃ ᾿Ιωσὴφ ἐν ἐσχάτῃ π. ἐγεγόνει 
14, ἤσηι.)6.3 τη. 70.(8.4500) ; 7. Ῥγαῖβεβ οὗ ρονετῖν ἐγὼ δὲ καυχῶμαι, 
ἐπὶ πενίᾳ 4..ΤἼῇον.Α τ80(Ρ.246.11); π᾿ μετὰ αὐταρκείας ἀληθοῦς, πάσης 
ἀπολαύσεως τοῖς σωφρονοῦσι προτιμοτέρα Βα5.}6κ.7).2Δ(τό Ὁ ; Μ.20. 
1538): μέγα κτῆμα π᾿ τοῖς φιλοσόφως αὐτὴν φέρουσι, θησαυρὸς ἄσυλος, 
βακτηρία ἐ ᾿ἰσχυροτάτη Ομτυϑ. δἰαΐ,2. 8(:. 434); ; π᾿ “γὰρ μυρία εἰς τὸν βίον 
ἡμῶν εἰσήγαγεν ἀγαθά, καὶ χωρὶς π. ὃ πλοῦτος ἄχρηστος 1δ.13.3(1π60); 
π.... χωρίον ἄσυλόν ἐστι καὶ ἀσφαλές... «γυμνάσιον φιλοσοφίας, ἀγ- 
γελικοῦ βίον μίμημα...οὐ τὸ πένεσθαι δεινόν, ἀλλὰ τὸ μὴ βούλεσθαι 
πένεσθαι. μηδὲν δεινὸν νόμιζε εἶναι π., καὶ οὐκ ἔσται σοι δεινόν. οὐδὲ 
γὰρ ἐν τῇ φύσει τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ ἐν τῇ κρίσει τῶν μαλακοψύχων 
ἀνδρῶν τοῦτό ἐστι τὸ δέος. μᾶλλον δὲ καὶ αἰσχύνομαι, εἰ τοσοῦτον ὑπὲρ 
πενίας ἔχοιμι λέγειν, ὅτι οὐδέν ἐστι δεινόν" ἐὰν γὰρ φιλοσοφῇς," καὶ 
μυρίων ἀγαθῶν ἔσται σοι πηγή. καὶ ἐἕ τίς σοι ἀρχήν.. «καὶ πλοῦτον καὶ 
τρυφὴν προετίθει, εἶτα τὴν π. ἀντιτιθείς, αἵρεσιν ἐδίδου λαβεῖν ὅπερ 
ἤθελες, ταύτην ἂν εὐθέως ἥρπασας, εἴ γε αὐτῆς ἔγνως τὸ κάλλος Ἰά. 
μοι. 0.3 τη, 711.(7.8438,0) ; 1ἃ.,δαξηνη,,3(3.406}) ; 14. ζονι.18.,3 ἐῃ Η οὗ. 
(12.177); 8. ῬονΕΙΕΥ πα βρὶ ΐα8] 116 μηδεὶς πενίαν ὀδυρέσθω" 
μηδὲ ἀπογινωσκέτω ἑαυτοῦ τὴν ζωήν, ὃ μηδεμίαν οἴκοι περιουσίαν 
καταλιπών... μὴ διὰ πενίαν πρὸς κακουργίαν τρέπεσθαι" μηδὲ ἐν χαλεπω- 
τάτοις πάθεσι πᾶσαν ἐλπίδα ῥίψαντα... ἀλλ᾽ ἐπὶ θεὸν καταφεύγειν Βα5. 
δέχ, 8,5(1.750,Ε ; Μ,20.176}--177Ὰ}); ταύτης τῆς λειτουργίας οὐκ ἄν ποτε 

1059 ᾽ 
᾿ πεντηκοντας 

γένοιτο κώλυμα, ἀλλὰ δυνατὸν καὶ τὸν πένητα, ἅτε πάσης ἀπηλλαγμέ- 
νον φαντασίας βιωτικῆς.. «ὥσπερ οὖν οὐδὲ βλάβος ἔσται π., ἐὰν τὸν 
ἔνδοθεν ἔχῃ πλοῦτον ἐναποκείμενον ΟΠ γγβ. Αηπηα 3.5(4,728Ε:-720 4}; 
9. ρονεσῖν οὗ Ὁ γῖδὶ ἠπάτησεν δὲ ἡμᾶς 580, ἀοΙη0 85] τῇ μορφῇ αὐτοῦ 
«καὶ τῇ πι αὐτοῦ ΑΟΤοΙ,.Α 45(0.162.10); ἀποβλέψατε γὰρ εἰς τὸν 
τῶν ὅλων ποιητὴν..«ὃς τῆς ὑμετέρας ἕνεκα σωτηρίας τὴν ἐσχάτην 
μετελήλυθε π.΄., ἡμῖν τὸν ἐκ τῆς π. φυόμενον πραγματευόμενος πλοῦτον 
ὙΠαι.20ογ.8:0(3.320). 

Β, ἰπεῖ, ἀεβεῖίξηεν ὀνομάτων...πτ. ΟἸδγῊ. ῥγοί, 20.31.14; Μ.8.1240); 
Παῦλος... οὐδὲ ἐγκαλύπτεται ἐπὶ τῇ τοῦ λόγου π. (Ὦγν5.Ξας.4.5(ρ.τ17. 
1Ο; 1.410}. 

Ἐπενίχρομαι, δὲ ῥόον, Οναε. 51.3.24. 
Ἐπενόλιον, τό, (1,3ἴ. ῥαῤημα) εἰοακ, ΟἈροη Ῥαξεῖ. .3το(Μ.02. 

Ἴ92Α). 
Ἐπεντάβολος, τοῦ ἢ βθε ῥγοϊεείοης, Μαχιφιι ἀμδι )ο(Μ.00.8538). 
Ἐπενταδικός, σὐμίαἸΗΡ ΟΥ̓́τομοί δι τ ἤυέ, ΤΟγτ οἱ! Τί653, 

738; Μ.17.1285Ὰ}; ΤΡτος.Ο. Ῥν.2: τοί .87.12374}); Μαχιαρηδίρ, (ΜΟΙ. 
1307}. 

Ἐπενταδικῶς, 1: ἤυετοαγς, ἵπ ἃ βυε- οἷά γιαπηον, ΤΡτος.Ο. Ρν,2:4 
(Μ.87.1236.Ὰ). 

ἐπεντάζω, δὲ δ, ΤΗατ. δευά..ρ}.2.τ5(Ν.00.ττ61Ὰ}. 
πένταθλος, ὁ, 1, υἱοίογ ἐπ ῥεμίαιμίομ; Ἀδπὸς σγεαὶ αἰλίείε; οὗ 

10, ϑορῃσ Ἡ ἐρισνη(Μ.87.31404}); 45 86}]., οὗ Αἰμβηβθίυβ ὅ π. τῆς 
ἀληθείας ἀγωνιστής ὙΒΑΈ. ἠ.6.3.0.1(2.021ὺ; οὗ ϑγτηδοη ϑιγηῖεβ, ἰᾷ, 
ἀιγεῖ.26.4{0.3.25; 3.1267}; ; 84 ΟΥ̓ΠΕΥ αβοεῖος, ἐδ. 2Στ(1220); 2. 85 δἀ]., 
οῤεγαϊίη τη βυδ τῦᾶγς τὴν π. ... αἴσθησιν [1 0. οημεὶ. ΑΡ.8.11.1Ί. 

Ἐπεντακισχιλιοστός, ἠνε-πομϑαμά!α, Ἰατα. ἱγορἧ.4.3(0.266.0); 
Οἤγον Ῥαδεῖ.Ρ.2οσ( Μ. 92. 51); ΤΗΙΡρΡ. ΤΆ. γγ.8ς.5(0.38.22; Μ.1τ7. 
10454). 

Ἐπεντακόρυφος, λαυΐηρ βυε ποαάς, βυε-πεαάεά; τηοῖ. οἵ ΓΒατςοῇ, 
τεῖ, ἥνε ραιπασομαῖος, ΤΠαάτιϑευά.ρῥ.2.62(Μ.09.12808}); 16.2.120 

(14170). 
πενταμηνιαῖος, οὗ ἔνε νιομίδς, τοί, μευϊοά οἱ ρμοβίδίίοη ὁ σ-π. ... 

χρόνος... «ᾧ τὸν αἰσθητὸν ἡμῖν νόμον παραδηλῶν διὰ τὴν σύστοιχον αὐτῷ 
πεντάδα καὶ προσφιλῆ τῶν σωματικῶν... αἰσθήσεων ϑορῆτ.Η.0»γ.}.12 
(Μ1.8).323418)., 

Ἐπενταμόδιον, τό, τ!φασηγ 6 εοημίαϊμτηρ ἤπιε τιοάιϊ, 70. Μα]. εἰγοη. 
1 Ρ.278(Μ.97.42ο0). 

πενταπλασιάξω, τ ῤὶν ὃν βυες, Οτιοοιη ΜΠῬ|Ρ.4ι(ρ.206.15 ; 
Μ.13.12οβὰ). 

πενταπλοῦς, ἤυε- οἱ, ΟὨγν5.κοηι.39.1 ἐπ ΤΟ ον, (το, 3634). 
Ἐπενταπλόω, γημ πρὶν ὃν ἤνυε, Μαχ.εορρμίτ6(Μ.19.12334). 

. ἐπεντάπλωσις, ἡ, ἔνε- οἷά ἵπογεέαςο, ακ.εονερμί, τ τ Μ.10.12288). 
Ἐπεντάριθμος, 06 1: ἡταϑεν, 60. 15, Ῥὲγς5.3.τ14(Μ.02.12374}; 14, 

ἠεχ. ΤΊ Δ(Μ.92.1573}}. 
πεντάς, ἡ, ΞγῸΉΡ φ ἤνυε, ἡ πμρῖϑεν βυε, ἢδτιοε ΚΠ ἄαν οἵ ννεεῖ,, 

Τλγϑᾶαν τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ π. ὈΠγνΒ. ῥγοά. {μι,2 εἰϊ.(2.386Α). 
πεντάτευχος, ἡ, ᾿εηίαίθμε,, ῬτοΟ],Φρ.ρ.ἘΡΙΡΠ.ἀαθν.54.4{0.4.52. 

11; Μ.4τ,5όοα); Οτ,εορμη ἶπ Μίαν. τοίρ.50.7; Μ.13. 9338); ; Ἐριρῆ. 
μαόν. ο.2(Ρ.τοβττ; 2254). 
πο βασι οὗ βυε κἰμάς, Ῥίομπ. Ατ.ε}.7.2(Μ.3.τοβοῦ); Μοῖοι, 
παΐποη!. οὐ 64.15.04). 

Ἐπεντάφωτος, τοΐἤ ἤυε Πρλίς; ταεῖ,, οἱ δον νὰ ἔνα 5θῆβεβ, 
Μείῃσνηρ.6.3(Ρ.67.1; Μ.18.1178) οἷτ. 5. αἴσθησις ; 1δ.0.2(ρ.1τ6.22; 
1818}; ἀναγνοὺς τὴν Πεντάλογον, ἀπέφῃνας αὐτὴν π. εἶναι Τάτ, Θευά. 
δρῥιτιαδ(Μ.οο.τούρο), 

πένταχα, 1 ἢ ἀϊοϊοίοης, ῬΑῸ]. 51} ΘΟ ρἢ 4οβί( Μ.86.213:.). 
πεντάχορδος, {πὲ α βυε-ε!γηρε ἰνγὲ π. ... δακτύλους Οθ0.Ὀ 15. 

λεχ.τάλϑί(Μ.92.1545.4). 
πεντάχρονος, οΓ ἤνυε μπῖϊς οΓ ἐὔηε φοίνικος...π. 1.6. σεη τυ 65] 

Οναο.δ}.8.150. 
Ἐπεντάχροος, οὗ ἤυο εοἴοιγς, ΜΑΧ.ορ. τ 2(Μ.01.4764}). 
πεντεκαιδεκαετηρίς, ἡ, ῥενίοα οὶ Π σεν, γεαγς, Μαχ. το ρμ!.3.9(Μ. 

19.1272Ὰ}; Οὐγοη Ῥαβεῖ. Ρ.τδ)(Μ.02.46οΑ). 
Ἐπεντηκονταετηρίς, ἡ, ῥεγιοά οὕ ΒΜ ν γεανς, Οτ. οὶ ἧς Ῥες,ρυόθιη. 

(Μ.12.1τ0758}; Οἰγοη Ραξεῖ..2οο( 1.92. 5120). 
πεντηκονταετία, ἡ, ῥεγίοά ὁ Π}ν γεανς; ἃ5 βρᾶπ οὗ πυσηδη ἰἰξε, 

ΟΥῤνγέης,3.1.τ3(0.218.10; Μ.11.2734). 
Ἐπεντηκοντάκις, ΠΠγν Ἰΐρβδς, ΤΠπαγ δε, εῤ.2.2ο2(Μ.00.τ617.). 
πεντηκόνταρχος, ὃ, σαρίαῖμ οὗ ΚΠ ν, ἴὰ δῆδίορν Ὀεύνδεπ δςο]. 

ΟΥΩ͂ΘΥ ἈΠ} τη] ΠΑΥν Υ8ῊΚΒ οὐ πάντες εἰσὶν...χιλίαρχοι οὐδὲ,..π. ΤΟ σης 
37.3; οἵ τῆς. τηϊγα οαρίαϊη οὗ δ{{ν (4 ερ.1:13), ΙΔεππεα ἢ 
Ῥστορῆοὶ Οὔ δαιϊδῇ (ρεση. Ὁν σοπ[ιβίοη ἢ 23 6ρ5.18:132), ΤΕΡΙΡΠν, 
φγορῖ, Αδά. (0.2); Μ.43.41τ6Ὰ}. 

πεντηκοντάς, ἡ, ἐμὲ ΚΠ ϊοἑ ῥαγὶ, ἘΡΙΡΒ. αον.τα.τ(ρ.21ι.3; Μ.4ι. 
2404). 



πεντηκοντάωρος 

. ἀηεντηκοντάωρος, εὐ" είϑηρ οὗ δὴν ἤἰοανξ, ἘναρτιῬοπί υἱέος. 

4(Μ.40.12138) οἷξ, 85. ἀκηδέα, ' : 
πεντἠκοστή, ἡ, ᾿οηίδεοσί; 
Α. Τεν 58 Εφαςὲ 9} ΥΡ ἐεὶς, ἘρΡίρμ. λαον.5ι.31(}.304.23; Μ,41.9454). 

Β. ἰεβεῖναι ρουοά οὐ Πἴτγ ἀαγ5 αἴτον Ἑαβίοτ; 1. ἴῃ ρθη. οὐ Τετί, 

(ἀε ἸάΔοϊοϊαίγία ταί. ΡΊ,.τ.6820); 14,ἀΔ6 ϑαρίδνηο τοί ΜΡ. .χ.12224); 

Οτιεἰς.8.22(ρ.239.12; Μ.11.1540}); ὁ δυνάμενος μετ᾽ ἀληθείας λέγειν" 

συνανέστημεν τῷ «Χριστῷ... ἀεί ἐστιν ἐν ταῖς τῆς π. ἡμέραις τδ.(Ρ.230. 

27; 1552Ἀ} μεγίστης...ἑορτῆς, τῆς..«σεβασμίας π. ἑβδομάσι μὲν ἑπτὰ 

τετιμημένης μονάδι δ᾽ ἐπισφραγιζομένης, καθ᾽ ἣν τὴν εἰς οὐρανοὺς ἀνά- 

ληψιν τοῦ..«σωτῆρος τήν τε τοῦ ἁγίου πνεύματος..-κάθοδον γεγενῆσθαι 

λόγοι περιέχουσι θεῖοι. ... ἐπὶ τῆς ὑστάτης ἁπασῶν ἡμέρας, ἣν δὴ ἑορτὴν 

ἑορτῶν οὐκ ἂν τις διαμάρτοι καλῶν Ἐμπ5.υ.(.4.64{ρ.144.11; Μ,20.12208); 

ΑΕ,εῤιΟΥς. 2(Μ.26. 0808); ἐν.-.ταῖς ἁγίαις ταύταις ἡμέραις τῆς ἁγίας 

π. Οὐχ. Ηρ. Οοπεί. 4(Μ.33.1τ60Ὰ); πᾶσα δὲ ἡ τι. τῆς ἐν τῷ αἰῶνε προῦ- 

δοκωμένης ἀναστάσεώς ἐστιν ὑπόμνημα" ἡ γὰρ μία ἐκείνη καὶ πρώτη 

ἡμέρα, ἑπτάκις ἑπταπλασιασθεῖσα, τὰς ἑπτὰ τῆς ἱερᾶς π. ἑβδομάδας 

ἀποτελεῖ. ἐκ πρώτης γὰρ ἀρχομένη, εἰς τὴν αὐτὴν καταλήγει...διὸ καὶ 

αἰῶνα μιμεῖται τῇ ὁμοιότητι ΒΑ5.ϑΡίγ.66{3,560 ; Μ.32.1028); ἱπ οοπι- 

Ρατίβοῃ οἵ ΟἨμτίβε᾽ 5 θοᾶν τίς βτβι-ἔγαϊτθ οἤετεᾶ δὲ Ἐδαϑὲ οἱ ὕὕεθκϑ 
ἐπὶ τῷ τέλει τῆς π. εἰσφέροντος αὐτὸ εἰς τὰ ἐπουράνια τῷ πατρί ἘρΡΙΡΗ. 

μαδν. στ ατίρ.305.2; ΝΙ.41τ.9454); Ονγτιλονι, βαϑοβ. (53.160); ΟἾγοη. 

Ῥαξεἶ,.».223(21.092.5444}); 2. ἃ5 ΡῬεοά ἡμθη ἸΣτιυρῖ 8] τάν αΣ 15 

τηδᾶθ βίϑῃιηρ, ν, γόνυ, γονυκλισία, γονυπετέω; 8. ἀπ ὯΟ ἰαβίησ 

ἰ5. μυβοϊβεᾶ, ἘριρΒσαῤ. β4.22{(0.523.6; Μ.42.8284); ΤΑΤΉ ογηίαρ.2. 

τοίρ.123; Μ.28.8404); 4. 45. 8. 56ᾶϑοῃ. ἕος δἀπηϊπίβισαιοη οὗ Ὀὰρ- 

εἰϑτα, Οτ. ΝΆ 2.0γ.40.24(Ὁ1.36.3024}); ν. βάπτισμα ; 5. Β6π ΑΟοίβ ἰδ τεϑά 

Ἰταγρίοα ν, σε Πτγ5,}6᾽.33.1 ἰῃ Θεη.(4.3310); φασβίοι ἀϊδουβδοά 

ΨΥ τεδάϊηρ ἴαῖκθβ ρίδος δέξογε δοῖυδὶ ἀδὺ οὗ Ῥεπίβοοβί ; σβαβοῃ 

ρσίνϑη μὲ τηίγβοϊεβ οὗ δροβίεβ ἀτὲ ῥτοοῦ οὗἩ γβαν οἱ ΟΠ τβε 5 

Ἐλοξαχτοοίίοι, ἰᾷ.λο»ι.4.3--6 ἐπ Ασιρῤνίμε, (4.855-80Ὲ}; 6. Π6 δρίβοο- 

ῬΔῚ 5υῃοάβ τερυ]δυῖν ββετηθ]ς δεύτερον τοῦ ἔτους σύνοδος γινέσθω 

οοᾶπαξ μὲν τῇ τετάρτῃ ἑβδομάδι τῆς π. (αη..4Ρ}.38; ἅπαξ μὲν μετὰ 

τὴν τρίτην ἑβδομάδα τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, ὥστε τῇ τετάρτῃ ἑβδομάδι 

τῆς π. ἐπιτελεῖσθαι τὴν σύνοδον ΟΛῊΓ. (24 τ)οα»,.20; 7. ΟΥΡΊΩ οἵ ἰξαβέ 

βου δε ἰο δροβίο]ς εἰμγθβ, ἘΡΊρῃ ἤσδν.15.6(ρ.338.4: Μ.42.5120). 
Ο. ἀαν οἵ Ῥεπίεεοσι, Ατὰ, ἔμ. 6(ρ.72.9; Μ.25.6528) (οΥ ρει, υὑρᾶογ 

Β.1 Βιρτα); τιμῶσι μὲν 'Εβραῖοι τὴν π. ἡμέραν, τιμῶμεν δὲ καὶ ἡμεῖς... 

π. ἑορτάζομεν, καὶ πνεύματος ἐπιδημίαν καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας καὶ 

ἐλπίδος συμπλήρωσιν Οτ.Νἀ2.ογ.41.4-(Μ.36.4364); μετὰ δὲ δέκα 

ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως, ἥτις ἀπὸ τῆς πρώτης' κυριακῆς π, γίνεται, 

ἑορτὴ μεγάλη..-ἔστω" ἐν αὐτῇ γὰρ.. ἀπέστειλεν... ὁ κύριος. ..τὴν δωρεὰν 

τοῦ. «πνεύματος Οοηςὶ..4}}.5.2ο.8; ὈΙάνγτηἜΡ.εαἰ..4ς.2:3(0.21.23); ἃ5 
αν πδη 5ἰοῖῖα ἰβ τὸ Ὀ6 ΔρρΙ!Πεα ἴο μαγνεβῖ, πεῆςε Ὀορίπηίησ οὗ 

ΒΡΟΒΈΠ65᾽ τηϊβδίοη, ΟΠ γυβ8. ἀρηιᾳΣ ἐπ 4ς.(0.320); Ἰὰ Ῥ οροη (1. 

4070); 45 μητρόπολις τῶν ἑορτῶν, ἰ4.}εηϊ.2.τ(2.4694) ; ἐν τοίνυν ἡμέρᾳ 

τῆς π. ἐδόθη νόμος...ἔδει οὖν καθ᾿ ἣν ἡμέραν ἐδόθη ὁ παλαιὸς νόμος, 
κατ᾽ αὐτὴν δοθῆναι καὶ τὴν τοῦ πνεύματος χάριν ϑανετ.ὉΡ.(αἱ. “'ς.2:1 
(Ρ.16.15); ϑοοτ.ἶ,.6.7.34.3(Μ.67.8130); Οἤγοη ῬαΞεὶ.Ὁ.286(}},02.7168). 

πεπανός, τπαΐιγε φρόνημα π. ΟἸαπι.4..5. 8(ρ.τός.7; Μ.9.612}). 
τ πεπαρρησιασμένως, τοί γέροι 9Γ φρέεεῖ, ορεμῖν, δοϊάϊν, 

Ἐπ5.ν..4.75(Ρ.148.τ; Μ.20.12208); ἘΡ ρΙ ἤαεν.63.2(0.300.27; Μ.41. 

τοῦφο); Μὲν.Ατίδηι το(ρ.1ο.19); τεῦ. δοῦομβ, δοίάϊν, ρμδἰτεῖν, Ἐλι5.1ς, 

57: (}1.24.473}). 
Ἐπεπερασμένως, Φο»ῤἰ οἰ εἶγ, ἱπογοιρλῖν, εαἰΑβος.1τ9: τ6(Ρ.462.14). 
Ἐπεπηγότως, βγηιῖν, Ογτ. 7ο.το.τ(4.8534). 
Ἐπεπληροφορημένως, τοΐέζ {μ|} ἀδοηγαηοῦ, ῬΑ] Οἢνγ5.2ο(ρ.125. 

143 Μ,41.10). ᾿ 
πέπλος, ὁ, τυουθη! τορι; 1. νεῖϊ, εμεγίαἶῃ, βοτθβηΐηρ' ΒΑ ΠΟΙΌΔΤΥ 1Π 

Ἐργρτείαπ ἰδίημ]εβ, (ἰδίῃ, αδά.3.2(ρ.238.5; Μ.8. 5608); οἵ νεῖ] οὗ 

ἜΕΙΩΡΙΕ, Εὐ. Βανί. (γα βϑιαν, Ρ.13); 2. ἐδαϊῖοε νεῖ; οἵ τὰ ἀνώτατος 

π. σονοτίπρ Ομ οο πᾷ ραΐεπ, 11}. Ῥγαέδαηεί. (Ρ,348.24); 8. τοῦδε οἵ 

Αἴδοπα οϑετβα ἴπ Ῥαρδίμοηαὶς ρτοσθβϑίοῃ τῶν τοιούτων ...ἔχεσθαι 

νοημάτων καὶ τὸν περὶ τῆς Ἀθηνᾶς π. ..- δηλοῦται γὰρ... ἀπ᾽ αὐτοῦ ὅτι 

ἀμήτωρ τις καὶ ἄχραντος δαίμων ἐπικρατεῖ ϑρασυνομένων τῶν γηγενῶν 

(εἰ5.αρ.Οτι εἶς. 6,4 2(ρ.ττ3.2; Μ.11.13644); οὗ, Βυ 1445 5.ν.; 4. πηρῖ,, 

Ῥαϊεϊμοονέ οὗ τοντἐέηρα, απ ποίοψν, ΟἸδτα ον. 6.τ(0.423.2; Μ.9.200Ὰ}); 

{{|6 οὗ ψοτῖς αἰἰτϑυξεα τὸ Ὀτγρβεὰβ Ὀὰΐ αϑουθεα ὈΥ ΕΡΊρΈπο5 τὸ 

Βτοηίπιιβ, ἐδ.1.2τ(ρ.81.13; Ν.8.8648); οἷ. ϑυα5 5.ν. ᾿Ορφεύς. 

Ἐπεποιθέω, ῥμὶ πες ἱγμδὶ 14 οὐδενὶ τῶν ματαίων ...«ἐπεποίθησα 

Ογτ ς στ: τοί Μ.69. 1105}. 
πεποίθησις, ἡ, 1. σερεγαηοῦ, ξοηβάθηξε μετ᾽ εὐσεβοῦς π΄ ἐξετείνετε 

τὰς χεῖρας..-πρὸς...θεόν ΤΟ ]60,.2.3; ποίᾳ π. εἰσελευσόμεθα εἰς τὸ 

βασίλειον τοῦ θεοῦ; 20 ἴδι.6.0; ἡ εἰς τὸν κύριον π. αὔξει τὴν πίστιν 

ΟἸετα. ἐγ. 5.13(Ρ.382.24; Μ.9.1284}; 16.7.2 (ρ.5.τ6; 4088); Ἐπ. 5,143 

ΡῬτορη,(Μ.24.520); π. ἔχων διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν Βεβιβά.1 

τοῦο περάτης 

(2.2230; Μ.31.6760); τῆς ἐν θεῷ π. Ἰᾶπογαῖ,63, τἰϊ.(2.284Α.; Μ51, 
ϑοοι); τὸ εἰπεῖν πεποιθήσει πατέρα τὸν θεόν Ὁϊάγπι. Τγῖη.3.18(Ν.30. 
88:4); ὦ μάρτυς..«πολλή σοι π. ὑπὲρ Χριστοῦ 8Βα5.8ε].ογ.4τ(Ν 1.85. 
4720); οἵ ξαϊδα οοηδάεξηςθ ἴῃ Ῥᾶρϑῃ ροᾶβ, Επ5,}.( .ο(ρ.218,33; Μ.2ο. 
13640); 2. ΞεἰΓ-οου βάθρα τίς ἂν εἰς τοσοῦτον πεποιθήσεως ἦλθεν, ὦστε 
«τολμῆσαι τ. Ν Υγ55.Εμμοχ( Ρ.22.22; Μ.45.2400); ΝΠ Μαρη (Μ, 
Ἴ0.0028); 3. ἀδομγαησα σίνεη ἡ ἡμετέρα δῆλον π. τῇ τούτων τάξει ἔπη- 
ται (τ. 1,41. ποσίνασ ἐντὶ βάμεϊαε ἰδίογέμε ονάΐμο φῦ (σά. Αν.64. 

πεποιθότως, τοί ἐοηβάφμες, ΟἸετα. δ γ. 7.1 (οοη. Ρ.46.18 ἴοτ 
πεποιθὼς Μ.0.4804). 

πεπονημένως, ἀϊέρομεν, τοῦδ ἰοΐΐ, ἩΠΪρΡΡ λαόν. 5.6(Ρ.77.16; Μ.16. 
1238); ῬΑ]. ΟΠ γγ5.τϑίρ ταχ.τ8; Μ.47.62); ΟτΜὰρ ἀ᾽αὶ ((.Ζ80}.) 
41(}}.}}..77.21τ00}. 

πεπονϑέω, ὑε αἰεειοά, ας. Μῖρτι. αροεν.3.1τ(ρ.16.8). 
ἘΠεπουζιανοί (ἘΠεπουζηνοῦ,, οἱ, Ῥερμξαημα, πδτὴθ ρίνεπ ἴο Μοη- 

ταυΐδὲ βεοὶ ἔτοπι 115 Ὀε εξ, Ραββα οὐ ῥσορμεῖϊς σϑνεϊαϊίου, {π8ΐ 
Ῥερυζὰ ἴῃ Ρηγυρία ψΜᾺ5 βασγοᾶ βροῖ νγβεσε πεδνθηὶν [δγυβα]επι 
που ]ά ἀοβοθμᾶ, ἘρΙρἢ. καθν.49.τ(ρ.241.2ο; Μι41.88ο0); ἐδ.48.14{Ρ.240. 
1; 8770); τὸ δὲ [30, βάπτισμα] τῶν Π.., οὐδένα μοι λόγον ἔχειν δοκεῖ" 
καὶ ἐθαύμασα πῶς κανονικὸν ὄντα τὸν Διονύσιον παρῆλθεν Β85.ἐβ.τ88 
εαπιτ(λ. 2680; Μ.32.6640); οἱ τοίνυν Πεπουζηνοὶ προδήλως εἰσὶν 
αἱρετικοί: εἰς γὰρ τὸ πνεῦμα..«ἐβλασφήμησαν τὸι(δος; ΜιδόδΑ); 
Ταάι μαδν.3.2(4.341); τεθαριἰζε οα δαἀτηϊπδίοπ ἰο Ὁμυτοῖ, Τμάτ. 
ϑευᾶιεῤῥ.τ. 53(Πεπουζηνοί Μ.00.11044}. 

ἘΠεπουζῖται, οἱ, -Ξ ἕογεσ. Μοντανισταὶ δέ, οὖς Π. ... ὀνομάζουσι, 
ξένην τινὰ μέθοδον εἰσαγαγάντες, κατὰ ταύτην τὸ πάσχα ἄγονσι 502. 
Δ.4.η.18.12(Μ.6}.14728). 

Ἐπεπωπασμένος, ν. πυκάζω. 
περαίνω, 1. {εἰμὶ Ῥγόρηθον, Επι5.᾿.6.1.6.1π(Μ.20.80Ὰ}); 2. νηΐ, 

Ταῖογαί,2ο(ρ.22.20; Μ.6.8ς2.); τεῖ. ΟτἾβ. τβοσν οὗ [πηἰτατίοη, οὗ 
(οδ᾽5 ροψετ, Τυβίη.Ογι(ρ.19ο.9; Μ.86,0470) οἷϊ. 5, περιγραφή ; ἴῃ τε- 
ξαϊατίοῃ οὗ Μαηίον. ἀοοιγηε οὗ ἔνο υἱεἰτηαΐε ᾿σῖηο ρ]68 εἰ δὲ χωρὶς 
ἀλλήλων ἐστί, πάντως ἕκαστον τούτων πεπέρασται" πᾶν δὲ τὸ πεπερα- 
σμένον οὐ τέλειον. ὁρίζεται, γὰρ διὰ τοῦ πεπεράσθαι ἘΡῚρῊ.ἠαέν.68.14 
(0.37.4; Μ.42.490); ὁ θεὸς οὔτε κινεῖται παντελῶς οὔτε ἵσταται (τοῦτο 
γὰρ τῶν κατὰ φύσιν πεπερασμένων..ἴδιον) Μαχιοσνιδίρ (Μ.οΙ.12214}. 

περαίτερος, ἐεγίλόν, πιδυϊ. 885 βιδ5ι. εἰ δὲ περαιτέρῳ χρήσηται, 
γνώσεται οἷα ἰσχύει κράτος βασιλείας [1.6. {16 βοός ἰ00 γαγ, ἐχοοσες [εἴς 
ἐοη} 5510} Ῥεγς5.(ρ.23.2). 

περαίωσις, ἡ, ἀεεονιρ!εἶρηδη, ἘΜ ει ϑγηιεἰ ἀπη.3(}.18.3538). 
πέραμα, τό, 1. «γοπείηρ οἱ τίνες, ΑἸ νι ἀπίοη δο( Μ.26.9298); ταδέ,, 

οἵ ἀδαΐῃ χαλεπὸν τὸ π. Απαβί. 5. εξενε ΜυδουΣτο68) ; 2. πίδαης οὗ 
ἐγοσοῖηρ ἔκοψαν τὰς γεφύρας, καὶ οὐκ ἔχει π. ὁ Ναρβᾶς ΤῊΡΠα ἑἤγοη. 
Ρ.2]ο(Μ.τοβ.6698) ; 3. ζενγγ, ΑἸ. Θομοϊαβῖ, οί, 4. τ4(ρ.58). 

Ἐπεραματίζω, ἐγοξς οὐεν, ΤΡ. εἤγοπ.Ρ.320(Μ.1ο8.1764}. 
Ἐπεραματικός, οσεγεέῶς οἱ δὲ πρὸς π. δικαστήρια διεκκαλούμενοι 

παρ᾽ οὐδενὸς ἐν τῇ Ἀφρικῇ δεχθῶσιν κοινωνίαν ({7. 1,αἴ, ἐγ ΘΉΣΉΙΩΥ ΗΑ) 
(σά, Αγ.28, 

πέραν, ὑογομά τὸ π. τεῖ. Μι.14:22 ταγϑιιςοα!ν ἱπιεσρτγείθά, Οσ. 
οοπεῖη ΜΙ ττοίρ.4τι2; Μ.13.91320) οἰτ, 85. περατικός. 

Ἀπέραντος, ζ.1. ἰὰ 110.) .«4γιοριτο( ΝΜ οδ.τ2ὅδο ΤΟΥ πέραν Ῥ.59.26). 
πέρας, τό, 1. τειλροτδὶ μά; οἵ γοῦνα, Ταῖισγαί.τ2(ρΡ.13.24; Μ.6. 

8320); τ, Νζ.ον. 3οχπίρ.132.1; Μι36.1244); ΤΒατ Μορϑβ.εη.2:(Μ, 
66.656); 2. ἐπὰ, οὐ͵θεῖ, ροαϊ, ΟἸετα. εἰν. 8.3(0.83.1 ; Μ.9.5658); Μεῖῃ. 
γέ5.1.37(0.279.1; Μ.4χ.ττο40); Ογτ.15.5.2(2.7758); π. τὸ καλὸν καὶ 
ἀγαθόν Ἰλιοτ. Ατ.ἀ.5.4.το(.3.7050); Μαχοηνσί. (Μ.οι, 6770); 3. ἐ0η1ν 
ῥἱοίέον, ῥενξεεξίοτι, σοπσιτηηιαί0η π᾿ τῆς γνώσεως ἡ ἀνάπαυσις (Ἰοτα. 
Ῥαεά. τ θ(ρ.τογ.25; Μ.8,2858); π. παρθενίας ΜοΙΠσγΡρ.6.2(ρ.65.25; 
Μ.1:8.1168); οὗ ἃ Ῥεΐβοῃ ὦ τῶν ἀγγέλων.-..π. ὨχγΒὶρρ. ηεΐη Μτοῖ. 
(ρ.93.31); 4. μιϊβίνιοηι οὔ" Ῥτόρβεουν, Ἐπ85.4.6.6,15(0.272.6; Μ.22. 
4484); Τμα 4.1. ἐπὶ 7ος.(1.31τὴ; {Β65.152.54{ρ.24].7}} Χριστὸς τὸ 
π. πάσης προφητείας (ο5Γ..1η8.|0ρ.5(}.88,2808) ; 5. οσα] ἐδ, ἐμά 
τὰ π᾿ ἐμε ἐπάς οΓ ἐ{6 εανιΐ, Τάτ, διαα.ρ}ιτ 48(Μ,09.1ο760). 

Ἐπεραστυφόω, ν. περιστύφω. 
περάτης, ὁ, ὁγ16 τ: ἐγος565 οὐδ, ᾿οτισα φηεῖσγνατι, ξογεῖρμετ ; 1. ἴῃ 

εχραμδίίοη οἱ 'Εβραῖος : 'Εβραῖοι γὰρ οἱ π. ἑρμηνεύονται, οἵ διεπερά- 
σαντο Εὐφράτην μετὰ Ἀβραάμ" καὶ οὐχ... «ἀπὸ ᾿Εβέρ Αἴτοιεάνγοη Β(Ν. 

το. 604); π. καλεῖται ὁ Ἡβραάμ, ἐπειδὴ...διαπεράσας τὴν Μεσοποτα- 
μίαν ἦλθεν εἰς τὰ μέρη τῶν Χαναναίων. ἑρμηνεύεται δὲ καὶ τοῖς περὶ 
Ἀκύλαν “Εβραῖος Οτ.Ξεἰ μι Οδη.τ4τ13(.12.1134}; ἐπειδὴ γὰρ πέραν 
τοῦ Εὐφράτου τὴν κατοίκησιν εἶχε, διὰ τοῦτο καὶ π᾿. ἐλέγετο (ὨΥγ 5,071, 
35.3 ἴῃ Οδη.(4.3540); Ἰά, τόν. 0.3 ἴηι Οοη.(4.6020); Ὑδάτξ σις ἐπ 
Οεη. (1.14); 2. 85. δτηβ οἵ δήμπεοτεπὲ οἱ Οποβῖ, βεοῖ, οὔδ τοῦο 
ἱγαηῃδεοηας {1 δοιπάς οὗ ξαὶε καλοῦσι δὲ αὑτοὺς π., μηδὲν δύνασθαι 
νομίζοντες τῶν ἐν γενέσει καθεστηκότων διαφυγεῖν τὴν ἀπὸ τῆς 
γενέσεως τοῖς γεγενημένοις ὡρισμένην μοῖραν. ... μόνοι δὲ.. ἡμεῖς... 



περατικός 

περᾶσαι τὴν φθορὰν μόνοι δυνάμεθα ἨΐΡΡ ἤαογ.5.τό(ρ.1ττ.6: Μ.τό. 
«3170}}}; πὶ ὁ περατικὸς Εὐφράτης, ἀφ᾽ οὗ π. προσηγορεύθησαν ΤΏΙ. 
μαον.τ. τῇ(4.310). 

περατικός, 1. ὕγοηι ἐΐδ οὐδ οἶδ, Ἀδτιοα ζογεῖρῃ ; ἃ. ἴῃ Ἰπτεγργεία- 
τἰοπ΄ οὗ '“Εβραῖος : οὐ γὰρ ἠδύναντο οἱ ὄχλοι εἰς τὸ πέραν ἀπελθεῖν, ὡς 
οὐ μυστικῶς “Ἑβραῖοι (οἵτινες ἑρμηνεύονται π.}" ἀλλὰ τοῦτο ἔργον ἦν 
τῶν ᾿Ϊησοῦ μαθητῶν, ....«εἰς τὰ πέραν ἀπελθεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὰ βλεπό- 
μενα - Ὀτισσηηῖν Μήξιττι ίρ.4τ.4; Μ.τ2ιοτ3); οὐ, λό. 1.4 τῇ 
Ννι(ρ.183.26; Μ.12.7258); π᾿ γάρ τινες ἑρμηνεύονται, τὴν ἀπὸ τῶν 
τῇδε ἐπὶ τὴν τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ διάβασίν τε καὶ θεωρίαν στειλάμενοι 
Ἐπι3,}.6.} «8(3998; Μ.21.5248}; ; ἐδ.ττ. (5200; Μι.864λ); Ὁ. 45 πατηδ οὗ 
Οποβῖ. 5θοΐῖ τῶν δ᾽ αἱρέσεων αἱ ὃ μὲν ἁ ἀπὸ ὀνόματος προσαγορεύονται... «αἵ 

δὲ ἀπὸ τόπου, ὡς οἱ τὶ. ΟἸοτη.5,γ.7.17(0.76.24:; Μ.0.5 520); ΒΙρΡρΡ ἤαεγ.5. 
12(Ρ.104,12; Μ,τό 3: βο 0); ἤδιῖθ ἀευινε ἔτομι ὁ σ᾿ Εὐφράτης, ὙΠάτ, 
ἤαεν. τ. (4.310); ὉΗΙΡΡ.βαεν.5.13(Ρ.1ο7. 9; ΝΜ. τό.321664}; ν. περάτης; 
2. οἡ 1}: οὐδὲν 5146, οὗ ἀἸξίτιοῦ ορρ, ΟΡ τὰ π᾿ μέρη ΤὨρΒπ. εἤγονρ. 264 
(Μ.1οϑ.657.).. : 

Ἐπερατιόω, ἔογ περατόω, ἘΕΝΝνσμδνη,ὸ γες5.(Μ.46.074}. 
πέρατος, ἰἰηηα, ατιΝ 55. βονμ. δ. 3ο(Ν1.44.2410). 
περατ-όω, Ἱ. ὑγίης ἰὸ αἩἢ ἐμά, Α. (Ρας--. ) Δ πᾶν. ΤΡ. 17. 25); Β853.5}17. 

35(3. 204; Μ.32.1208}; ὃ δὴ καὶ τοῦ αἰῶνος ἴδιον, εἰς ἑαυτὸν ἀναστρέφειν, 
καὶ μηδαμοῦ «-οὔσθαι 14.{6χ.2.8(1.218 ; Νί.20.400}); τὰ ᾿ἤν᾽, περὶ μὲν 
τῆς ἡμετέρας λεγόμενον φύσεως, τὸν πἀρεχθόντα σημαίνει χρόνον ἡμῖν, 
καὶ αὐτὸν..-πεπερατωμένον: ὅταν δὲ περὶ θεοῦ, τὸ ἀΐδιον ἐμφαίνει 
ΟἾγνβ8. μοη1.3.2 τπ 7ο,.(8.104Ὰ}; οἱ Ξρίτιτα δ) 1ξδ ζωὴν... μηδενὶ θανάτῳ 
““ουμένην Μαχιαριδίσ, (ΝΟΣ, τ 440) ; 2. Πρ, ΕἸςιη, οἰ, 6(Ρ.128.21; Μ. 
9.7Ο1Ὰ}; ποῦ δὲ μετρεῖται τὸ ἄπειρον, ἵν᾽ ὃ τῶν “-ουμένων ἐστί, τοῦτο 
πάθῃ θεότης ; (τ, Νὰ 2.0γ.18,16(Μ,35. τοοδ 4); 14.λση!.6 τὸ Οαπι.(1.44. 
8850); πνεῦμα. .«οὔποτε...“-οὐμενον Ῥήάντη, Υγέῃ.2,6(}1,320.5168}) 
ὉΠ σγϑβ λον. 4.1 ἴῃ .}0.(8.28.) ; ψο παῖ ἱποαγπδίθ 0 Μὰ5 ποῖ 
νι ΕΔΙΠοΥ κατὰ τὸν τῆς ὑποστάσεως λόγον ΤΏρϑη5 [αὶ οὐσία οὗ 
(οά μου] θὲ καταληπτὴ Δη πεπερατωμένη, Οντ.765}.2(ρ.577.15; 
653. 585}); 3. ὑγίηρ ἰο εονιρίεἰΐοη, Οβατᾶ, απ, 5 δρ.οα, Αν.134(8.1. 
041Ὲ}; Μαχενεὶ (Μ.ο1.6770) ; 4. πσεοοιιρῤ[δι, 1} οὗ 4 Ῥχγορῆθον, 
Τβαΐ αἤεεὶ.ττίρ.296.17; 4.τοο0); 5. ὁγίηρ ἰο βεγξεοίίοη, Απί. Μοπ ἄορι, 
τττ( Μ.80.17764).Ψ 

περάτωσις, ἡ, εὐηϑιτηπαϊίοη, Τόν. Αὐνο ἢ το. τ». 4.273). 
περατωτικός, ἰτέηρ πνεῦμα.. «οὔποτε... περατούμενον, τῶν δ᾽ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ γενομένων δυνάμενον εἶναι π. Ὠιάντη, Γγ1}5.2.6(Μ.30.5168). 
περ-άω, 1. ἐγοξ5: ῥᾷδ5 οὐδ οἱ -««ἄσαντες ἀπὸ τῆς γῆς, τῷ ἔχειν ἐν 

οὐρανῷ τὸ πολίτευμα Ὀϊάγτα Ὀ 5.21: 280} {.30.12888).; 'π Ῥεγαίὶς ἀοο- 
{τῖη6, ν. περάτης; 2. ἱγαηδῥονὲ "-άσας τὰ καβαλλαρικὰ θέματα εἰς τὴν 
Θράκην ΤὨΡΠπ. εὐγοη. Ρ.5314(Ν.τοϑ,7618). 

“περδικοφασιανός, ὁ, σγύ55 βείτυδεη α ραγίγιάρε αμὰ α ῥμεαξαηξ, 
Τδοπί, ΗΝ ἐεὶ,4.8(Μ.86.1665})). 

Ἐπερεηφικόλα, ἡ, ΟΓΑ͂ ᾿πβου θα οὐ ἃ παστάς ἴῃ ΡὨ] 5, ̓ πίου- 
ῥτείβα ὃν ει ίαυ (ὐποβίιοβ ΔἸ] σουίσα!}]ν ἐπιγέγραπται δὲ ἐπὶ τοῦ 
πρεσβύτου φάος ῥυέντης, ἐπὶ δὲ τῆς γυναικός" π. ἔοικε δὲ εἶναι... φάος 
ῥυέντης τὸ φῶς, τὸ σκοτεινὸν ὕδωρ δὲ ἡ φικόλα ΗῚΡΡ.᾿α6»,5.2ο(ρΡ.122.0, 
001]. Περσεφόνη Φλυὰ; Μ.τό.321874}. 

"περιαγερμός, ὁ, ραϊμεγίηρ ἰοροίμεγ, ΟἸδτη. ῥραεά.2.Βίρ.2ο1.14; 
ἐπεγερμός Μ.8, 4818). 

περιάγ-ω, 1. ᾿ηΐχαῃ5., σὸ αϑομὶ, ἰἴσε, ἐχῖεὶ ὁ ἅγιος.- ὑπνῶν ἐν σαρκί 
(Α11.υ.Εγ}.(ρ.τορ); 2. τηδά,, μεν αδομὶ Σκύθης ἀνὴρ Βολοκαλάβρα 
τὴν ἐπωνυμίαν --όμενος ΤΗΡΗ.}]. δα, ον. 3(ρ.295.56; Μ,1τ13.0298). 

περιαγωγή, ἡ, 1. ὃ ομίΐηε, ΟἾγνβ. πογπιτο. 4 τὰ ἘΡῥι(ατ.χ20Ε}; 
2. ἀϊξιγαείίοη, ἡδονῶν περιαγωγαῖς Μοῖῃ.γ65.2.τ(ρ.330.2; Μ.41.11617)). 

Ἐπεριαγωγικός, ῥγοϊία π΄ βίβλος ῬεγΞ.(ρ.5.5). 
περιαγωγός, ὁ, 0η6 τοῖο ἰδαΐς αξίγαγ, ΤΝΊυἱ.4(Μ.70.11448). 
περιαθρητέον, 0716 ηὴ5ὶ ξοη 51 Δεν ᾿πογομρἧϊν, Οντ. Ζαελ. τ6(3.671Ὲ). 
περιαίρεσις, ἡ, ορεντηρ ἡ π. τῆς θύρας Απιάτιαε5. ρος. 4(Μ.οτοῦ. 

2534). 
περιαιρετέον, 06 Ἠμεδὶ ἀο αἰὐαν τοῖτϊ, Ταβα,Ογ (ρ τρουτι; Μ.Β6, 

9470) εἷζ, 5. περιγραφή. 

περιαίρω, γέμιους, (44. Βαγ!}.6(0.142.34); ἘΡΙΡΗλαον.76.54{0.4το. 
30; Μ.42.6220). 

περίακτος, ρδίαδϊς, τυαυενίηρ, Μαχ.αςέοὶ,32(Μ.00.0378). : 
περίαλλα, «τἄν., δείογε αἰϊ, τι5 ῬΙΤΕΡ. 6. σεδηϊξ, βροτέης π΄ γενέθλης 

ΤΑΡΟΙ]]εε Ῥς,44:13 (περὶ ἄλλα Μ.43,13730). 
περίαμμα, τό, αηρἰεὶ μηδὲ... «πετάλων ἐπιγραφαῖς καὶ π. χρῆσθαι 

Ἐπ5.4.4.3.6{0.133.20; Μ.22.2250) ; μαντεία...ἢ π., ἢ ἐν πετάλοις ἐπι- 
γραφαὶ...«λατρεῖαΐ εἶσι διαβόλου Οντ. Ἡ εαἰδεῖ.10.8; [ῃσϑ τπιϑίηρ' {ΠῚ 
ἴο Ρ6 δχοοσησηπηϊοδίβα, (σηϑί. ρ.8.32.1τ; υϑεα ἢν ΤῊ} ἴῃ εἴξεοῖ- 
ἴῃ πιαρῖοα] σαγαθ, Οῆγγϑ. Πμ4.8.5(τ.6816); ἀπά “Ὅν ϑυρετβιἰοὰϑβ 
ῬΘΟΡΙΕ ἴῃ βρέξῃ, ἰά, χθη,3.5 1 1 ΤῊεδς.(11.447Ὁ}}; ἰὰ ἤἄοηι. 1 6.3 1ἢ Τύη, 
(11.638). 

ΤΟΙ περιαυτόλογος 

["]περιαμφιάζω, --- περιαμφιέννυμι, εἰοίδις τον ρϊείεῖν, οἱ σοὰ ἴπ 
ὈδΡΈβτη περιαμφιάσας ἡμᾶς ἀφθάρτῳ πανοπλίᾳ ΤΗ]ΠΡΡ.ἰἠσοῤἧ!.Β(ρ.262. 
9; Μ.το.δόολ). 

περιανϑ-έω, ῥίοονη; μεποα πγεῖ., δὲ γἱ οἷ ἡ οοἱ ον πο οὐύσης πορφυρίδος 
ἘΜΟΊ ϑ νη. πη 6(Μ.18,3610). 

Ἐπεριανθίζ-ω, ἠῳδες ομἱ τοῖα οοἴομνς, αὐογ βαφαῖς... «τὴν εἰκόνα 
περιανθίσαντα τον γ85. μον. ορίξ.5.1(4.44.1474};} ἀρετῶν χάρισι ““ων 
1Δ.ογ.ἀοηι.3(0.46.23; Μ.44.1140Ὰ}; 14. πηιτί Ρ.15θιιο; Μ.45.4008) ; 
περιηνθισμένην ἔχουσα τὴν καρδίαν ὕνγ. 7οεἰ.6(3.204Ὲ); 1ἃ, Ν αὐ. 22(3. 
5οΙΑ); 14..70.2.τ(4.1494}; 70.Ο]1π|.5εαἱ.7(Μ.88.8128). 

περιαντλεέω, 1. ουεγτυμεῖνι, ἐχμαμδὶ ψυχὴν...“ουμένην ταῖς 
τρικυμίαις τῶν παθημάτων ἤει, γηρ.ττ.3(0.130.7; Μ.18.2178); αἱ 
τοῦ βίου περιοτάσεις “"οοὔσι τοὺς τῆς ἀρετῆς ἐμπορίαν ἀνύοντας Β45. 
56].0γ.8.1(Μ| 8: 1124}; τὴν ὁδὸν ἀχθόμενοι ““ούμενοι διεπεράναμεν 
Ὑματιδευια εριχ. 301. 99.0160) ; 2. ῥοΉ οὐ ῥοη, ας. ἀΌΡ]. 6ῦο., γηξῖ, 
τοσαύτας αὐτοὺς θαυματουργίας ὁ Χριστὸς περιήντλησε Ἡεσαν ἢ ἢ, 
5 6γ7}.4(Μ.03.1457}). 

περιαπλόω, Ἐη οἱ αἱ! τομμὰ, Β45.561.0γν.12.3(Ν.85.1680), 
περιαπτέον, ομᾷ ἩΉΜμ5] αἰἰγίδοε, εαί. ἰονμ,.71τ8(0.112.21). 
περίαπτον, τό, αηηἰοὶ, ΟἸδτη ῥγοί. τιίρ. 81.14; Μ.8.2238) οἷϊ. 5. 

περιάπτω; τὰ γὰρ π. ... μάταια βοηθήματα ὑ ὑπάρχουσιν. τἀ τ. ̓ ῶ (Μ. 26. 
1320Ὰ}; τεῦ, οὉ οὐκ πέδηδε περίαπτα, ἀλλ᾽ ἀνέμενε τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ 
βοήθειαν Οῇχν5. 7μ4.8.6(1.682}); βοᾷ ὃν ποιρίπαὶ ( υ βεῖβη5, 1. 
μονη.4.6 ἵπε τον. (10.328); 1Δ.1σ».13.1 ἐη Τί. (τ1.6170}; ἃ 5η8 76 
οὔτε Π εν], Τμάτ. ἐρλ.4::τ4(3.425); Ταοπς. Βοηεορεηὶ. (Μ.86.10800); 
Ῥέηδηος ἴου ψοθα ΚἍπῸ τηᾶκὸ {μεγῃ, {0.6}. ἐλ ῥοσμη  (Μ.88, 
19138). 

περιάπττω, 1. ἐαδίοη, ἐἰὰ γομηά, οἵ ᾿Αβἴ ΜΙ ΠΡ δσ 165 ὑροῖ οὨ6- 
561; Βδῆσα ἐ, οὗ τρβιηνσ 5ῖρτι οὗ οσοββ σφραγῖδα τοῦ σταυροῦ “-εἰν 
ἑαυτοῖς Ατςι ιν, δγηναΡ. παρ. 2(Μ.94.13068); 11. τηϑῖ, οὗ μὲν 
τοῖς γόησι πεπιστευκότες τὰ περίαπτα... ἀποδέχονται, ὑμεῖς δὲ οὐ 
βούλεσθε τὸν οὐράνιον αὐτὸν περιάψασθαι, τὸν σωτῆρα λόγον (ἸΙΙδηι. 
ῥγοϊ,ττίρ.δι.τ6; Μ.8.2338); 2. αἰνίδιδ τὴν ὕδατος ἀξίαν τῷ πνεύματι 
ἔύπνεις ΠΙάντα ({Β45.)} πη. (1. 2088 ; Μ.20.740λ); ΓΒΥν5.0η1.4.2 τῇ 
27». (1τ.680Ε) ; Ογτ. Ν εεὶ.2.8(ρ.44.1τ7 ; 61.484). 

Ἐπεριαργ-ἔω, δὲ α᾽παζε, δέ ἰφξ ἐμιγεὶν αἱ α ἰοδς “σας τοῖς 
ῥήμασι Β45.856}.0γ.21.3(}1.85.3458). 

περιάργυρος, εουσνεί τοὐϊλ ετυεν, Ογτ.1ς.4..(2.6278). 
περιαργυρόω, ογηἸ η: α5 τοι! οτίσεν γυνὴ ..«ὀρθοδοξίᾳ περιηργυρω- 

μένη ματι δια, ἐῤὈι2 οί .909.14654). 
Ἐπεριάρπαστος, ἐαγξεγὶγ ργαερεά αἱ, Ῥὰπα5.ἰκεορἧ,. (Μ.24.6130). 
Ἐπεριασπασμός, ὁ, εγιόγαςο, Ονγ.},ς.τ6: τ} .72.8128}.ὕ 
περιαστράπτ-ω, 1. ο«ὐΐηε γτομηά, Μ, Το, 32(ρ.8ο.35); ρ458., δέ 

σγγομμάεά τυΐΐ ἰρ᾿ϊ, ΟτΥολονι. 13 ἐπ Π,ς.{0.92.22);} ΟΝ Ζ.07.10.12 
(Μ.3-ς.τος8)}; 2. ἀακεῖς, Οτ Νυββ.ν. Μο5.20(Μ.44.3050); ΑΒβιιλτη. 
μον! 3(Μ.40.2000)}; 3. ἐϊπιωηέπαίε, Ογτ Ῥσιοτ: (Μ.69.12258); ταρί, ἡ 
γνῶσις...“"οὔσα τὸν νοῦν (Ἰεγη, ῥαφά.τ.(ρ,τοβ,6; Μ.8,28:0) ; θεοῦ δὲ 
ὅταν εἴπω, ἑνὶ φωτὶ περιαστράφθητε καὶ τρισί ΟΥ.ΝᾺ2.0γ.20.1τ(Μ.36. 
4450}; ΙΒ|4.Ῥὲ].9ῤ}.3.142(Μ.78.840Ὰ}; 4. τιβᾶ,, πεν, Βδ5."οη1.7.4 
(,.κός; Μ.31.2924}; Επ5.4].περη!.21.1](Μ.86,.4448); 5. τιίτΆτ5., 5196, 
δὲ ὑγυηπ απ βασίλεια... κοντα τῇ τῶν λίθων αἴγλῃ (ἢγνΒ. ον. 70.1 τη 
χΤ πος, (ττι 4960). 

Ἐπεριασφαλίξομαι, δέ Ξεεγε ον εὐενν εἰ άε, ἘΡΡτ.3.211Ὲ. 
Ἐπεριάσχολος, ὑε7γ} δηδγ, ῬΑ] Οὐνγς. δίρ.26.0; Μ.47.22). 
περιαυγάζ-ω, 1. ἐϊιίπαϊς, το Ν Υβ5.λεχ. τοί Μ.44.734); οὗ τιεηΐαὶ 

Πα βριστιίσαὶ Π]αταϊπϑύου, ΟἸ]ειη, εἰν. 6.2(Ρ.424.8; Μ.0. 2128); ; ὅν. 
Νυββ.ῦ Μ105.2ο(Μ. μ 2050); Ποη Αὐ,ά.η.χ.4(}.3. το2 0); ΒΟΡἢγ. Η.ον. 
2.25(Μ.8᾽).32484}; 2. ἀακεῖε, ταρῖ. περιαυγασθέντας ὑπὸ τῆς τῶν 
ἐνθάδε δοκούντων Πτῖρέτ τιμίων “λαμπρότητος ΝῊ, ἐχενε.63(Μ.70. 
"ΟΘ6Ὼ); 3. πιεά., εἠΐνσ γομη αϑόμὲ ἡ δόξα..-τῷ ἀληθινῷ φωτὶ παντα- 
χόθεν --εται ΟΝ γ65. μι Β(2 ῬιΙδο,17; Μ.4:.7738). 

περιαυγασμός, ὁ, “Πρ μαοη, ΟΥιεορημΐη Ἐν το (Ν.13.284). 
Ἐπεριαυλίζ-ω, 1. ῥέϊεὐι τοῦῖ, Υίμι ἀπειενες (Μ.86.2644); 2. ταεά,, 

σίαν γομπὰ αδόομί ἄλλην περίβλεψαί τινα σκάφην, εἴ γε βούλει τὴν 
λίμνην “εσθαι Τ(μγνβ λον. 2(13.252Ε). 

Ἐπεριαυτία, ἡ, δοαςι εἶπες, ἘΝ] πανν.3(Μ.79.6248). 
περιαυτίζ-ομαι, 1. δὲ φεἰβελ, ἐομοεγηεᾷ τοῖς ὀμεϑεὶ στεται γὰρ 

ἀεὶ τὰ τῶν γυναίων ἑταιριζόμενα Ογτ..45.ι.34(3.2888 ; περιανδρίζεται 
Αὐθετ) : 2. δοαξὶ, ΟτΙΝ γ55.εῤ.τ](}.46.χοδ70); Οντ. [5 τι, 940) : 
“ται... «ὅτι καταδράξηται 1.1. 6(175Ὲ}; 14. μἰπ.,(65.100}}}.ὅ 

περιδυτολογία, ἡ, εροί δἰεαὶ φρέεεμ, ΟτιΟεἶς.τ.4δίρ.09.29; Μοττ. 
528}; Ομγγβ λοηι.38.4 ἵν τον. (το.356Ὲ, ν.1. περιταυτολογία); 1ἃ, 
ἦον!.22.1 ἴῃ ζοντο, 880), 

Ἐπεριαυτόλογος, φῥξαξίηρ ὁ ονδϑεϊ, δοαοίζωϊ, τϑαϊ, 45 δα δϑῖ. τὸ 
τῶν φαρισαίων π. ΟΥ. 7ο.6.23(13; }.133.3; τὸν,οπερὶ αὐτῶν λόγον Μ, 
14.241Ὰ}; Ἐπ5. ἔν. τ.2013(Μ.24.59064).. 



περιαφίημι 
Ἐπεριαφίημι, ἱξαυς ουεν, απ. ἤοηι.13.6(2 τιον; Μ.31.4210); {Β85. 

15. 247(1.πόδα ; Μ.30.5520). ᾿ 
Ἐπεριαφρίζω, ἔσσῃ: υἱοϊείϊγ, ΟΥ ΝΥ 95. αηηι. εἰ γε. (Μ.46.37}}. 
περιβάδην, αεἰγίάε, Ἑναρτ.ἶ.6.3.25(0.122.22; Μ.86.2649Α). 
περιβάλλ-ω, τηγγομηά; 
Α΄ εἰανρα τοὐἢ, ἀεειςο οὗὨ σφάλμασί τε εὐηθείας αὐτὸν π. ΤΌΡΗΥΙ. 

ἔχε. ομι. 5(Ρ.226.ς; ΝΙ.112.0330). 
Ἐ. πιεά,, ῥηὲ ὁ φατιιθηΐ, οἱοίμδ τοῦδ; 1. Ὑϑῇ, χε δε ϊοπϑδιρ οὗ 

Βοάν ἀπά βουὶ σάρκα περιβεβλημένη ψυχή Ἐπιδ.4.6.5.2ο(ρ.243.26; Μ΄. 
22.4018}; οἵ 50] ρυζ{ἰππρ οὐ. τεϑατγθοϊίου Βοάν, Ουσ. Η, εαΐφε}.15. 
20; 2. τηϑη 5 τηοχίϑ] πδίυτο, ΝΙθίμ.γες. . 38(ρ.281.14; Μ.18.2938) οἷἶΐ. 5. 
νεκρότης; ϑθατηδηΐ Οἱ ἱππτηοσίδ εν, Τπάξ. 20 ογ.5:3(3.313) οἷξ, 5, 
ἔνδυμα; εἴ .ΟΥΟΝ γβϑιλοειτ τη Οαπ.(Μ.44.7640} οἷἵ. 5. περιβόλαιον ; 
8. Ομ ηβίοὶ,, τοῦ. Τη. κατοικεῖ δὲ ἐπὶ τῆς γῆς, σάρκα “-όμενος ζ] εἴη. ἢ’. 
Ξδ(ρ.218.31; Μ.0.7694); σώματι, ὃ..«ἐνανθρωπήσας περιβέβληται Ἐλι3. 
εἶ.6.5.2τ(ρ.244.24:; Μ.22,4048); ἐθεμελίωσέ με- ἔσον τῷ εἰπεῖν" λόγον 
ὄντα με περιέβαλε γηίνῳ σώματι Α1},.47.2.14{Μ.26.3054}); ἀνθρώπινόν 
με περιβεβλημένον σῶμα 1.3,56(4404); σῶμα γὰρ περιβέβλημαι εαΐ.. 
17ο.τ4τοίρ.346.29); τὴν ἡμῶν σάρκα περιεβάλετο Οντ ἠε5, τοί 5᾽,720); 
2θιτκ(ιδ6Α); τὴν αὐτὴν ἡμῖν περιεβάλετο φύσιν ἜΒατ, ἤαεν, ,τ2(4.428) ; 
“οόμενος ἄνθρωπον Βδ85.561.ο».το.1τ(Μ.85.2370); Ματροβῖδα ἐφανερώθη 
τὸ ἑξαγράμματον ὄνομα, ὃς σάρκα περιεβάλλετο, ἵνα εἰς αἴσθησιν τοῦ 
ἀνθρώπου κατέλθῃ Ἰτει,ἤαόν.1.15.2(Μ.7.620Α). 

Ε. πιοά,, αεφμῖγε, ΟΒγν 5. 01.13.10 ἴῃ Εοηι.(9.5138); Τα αὐζεεϊ. 
δ(ρ.τ62.24; 4.861); τοῖῃε νἱοΐοτγ νίκας περιεβάλετο Μεπ χε. Κόηι.3 
(ρ.177.4; Μ.113.860}). 

17). τηεά,, αῤῥγορνίαίο, οἵ ΑΥδτι Ὠογεδν ““ομένη τὰς τῶν γραφῶν 
λέξεις Α1ἢ..4.γ.1.1(}}1.26,134}. 

Ε᾿. Ῥᾶ85.», ΣΕΥ} ὈΥΟΡΘΙΥ ἐὰν... περιβληθῇ εἰς τὸν πατέρα ἡ..«προῖξ 
ΑἸ ϑομοϊαβι, οί τοι (0.124). 

Ἐπεριβλάπτω, ΗἰΙρρ. απ οῆν. 52(Μ.10.7720 ; περιλειπομένων Ρ.35.8). 
περίβλεψις, ἡ, 1. ἰοοκίηρ αδοιῃ, 1416 ρίαπεε, ας, Δερ,ραὶ,τ( 1.34. 

8όςο); 2. εἰγειηςῥοει ὁ, ἐν τῇ π. τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ ῬΏΙΠΟΧ.ε}.20 
(0.172). 

περίβλημα, τό, ραγηεηὶ, εουεγίης; οἱ ἴῃε Ὀοάν, 85 ραγυιπεηΐ οὗ 
50], Μίςτη.γε65.3.1ϑ(ρ.416.1; Μ.18.328.}; σῶμα...γεῶδες...π. ψυχῆς 
Ἐπι5.}.4.7.τοίφιδα ; Μ.321.5330); 14,ν.(.1.2{ρ.8.1; Μ.20.9120); ὅτ. 
Να2.0».1τ8,58(}1.25.10268); οἱ ῃηβι᾽ 5 ἤθβῃ, ὥγτσ. 70.12(4.10638); οὗ 
β'π αὶ πυσπδη πδίασγο ἔνδυμα. ..εἰ βούλεσθε γενέσθαι θείου πνεύματος, 

[ὰ - 3 ’ εἴ « . . “- 7 σ σπουδάσατε πρῶτον ἐκδύσασθαι τὸ ῥυπαρὸν ὑμῶν πρόλημμα, ὅπερ 
ἐστὶν ἀκάθαρτον πνεῦμα, καὶ μιαρὸν π, Ηον. Οἰδη1.8.23. 

Ἐπερίβλητος, 1. 106 δὲ σαεημγεά, (Ἰεμλ. 4. 4.5.1] (Ρ.1τ7ο.31; Μ.ο. 
6218); 2. Ξωγγομμάίηρ, οουογίηρ, Αὐεῖ ρος, τοί Μετοῦ, 5324). 

περιβόλαιον, τό, Δ. εμυείορό, εουογίμρ, ΟΥςΝ υ85.0.ῖος.(Μ.44.. 
4170}; οὗ 186 Βδὶγ τῷ ἐκ φύσεως π. ἐκμάσσουσα 50. Μαρία] τὸ 
ἁγίασμα Ἐπεῖ,,2.22(Ρ.44.12).. 

Β. εἰοαΐ, τι5 τοοτιδϑίϊο ΒΡ εἴ τες..«διὰ νομιζομένην ἄσκησιν περι" 
βολαίῳ χρῆται (δηρτ,εαη.12; τὸ δὲ π., ἐπειδὴ τετράγωνόν ἐστιν, ἐκ 
τεσσάρων δὲ στοιχείων καὶ ὃ κόσμος, σημαίνει ὅτι χρὴ περιβεβλῆσθαι 
ἡμᾶς τὴν φυσικὴν θεωρίαν, ὥστε μὴ πρὸς αἴσθησιν καὶ πάθη τὰ ὁρώμενα 
βλέπειν Μαχιφυ,ἀμδ.6] }ἴ.90.8418); 45 τοῦθ οὗ ὈΙβπορ ἁρπάσαντες τὸ 
π᾿ τῆς ἐμῆς ἱερωσύνης ΒΑΒΒΠῥῥίϊει(ρ.45.15; Η,2.5488}); π. οὗ ΑἸεχ. 
Α1. Ροχπα Ὁν Αἴ. 85 γουῃρ ἄδδοοι, δηά οαιδίθα ψΊ Θρδμοά οἵ 
ΟὨΠα ϑϑιημεὶ, 70. Μοβο ῥγαΐ.1ο7(}}.87.3ο8 54}; 45 ἴγριοαὶ σαγαιεηΐ 
οὗ τονη-ἄννε!]οσ, Τπάτιϑίυα,σρ}.2.13}(Νῖ.99.14370) ; τηρί.; 1. ἐχερ. 
Οεπιφοῖιι τὰ ἔθνη ἀπολουόμενα καθαίρονται, ἅτινα ὡς π. λελόγισται 
Χριστῷ Ηἱρρ.απολγ.ττίρ.το.20; ΝΙ.το.7374}); ἱπτοτρτγεϊεᾷ οἱ τδη᾿β 
5110] παίατο οἰδδηβϑα Ὀγ Ὀϊοοά οὗ (μτιβί, Ἐπι5.4,6.8.χ(0.266.3; Μ. 
22.503}; 2. οἵ σατη8] πϑίπιτε τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, ὥσπερ τι π'. 
ῥυπαρὸν ἀπεδύσασθε...καὶ τὰ φωτεινὰ τοῦ κυρίον ἐμάτια...διὰ τῆς 
καθαρότητος τοῦ βίον περιεβάλεοθε στιν, υϑ5.ἠον.1 πῃ (απ! (} 1.44. 
ἸΘ4ΤῊὴ ; 3. οὗ [η6 Βοάν τὸ μὲν π., τουτέστι, τὸ σῶμα λιπαΐνοντες ΟὮΤΥΚ. 
ἄοηι.13.1 ἴθ Ῥ Δ (ατ. 2οϑο); 4. οἵ ραυτηφηΐ οἵ νἱτίας, ἐαὶ. ζιειτοῖ3ο 
(ρ.87.28); 5. ΟΠ τίβιοϊ,, οὐ γι᾿ 5 θοᾶν ἐν τάφῳ παρὴν [36. ἡ θεότης] 
ἀπαθῶς, ἄφθαρτον φυλάττουσα τὸ ἑαυτῆς π. τι ΔητΗ εἰ μηρ.2(Μ.88. 
18408); μυπδπ πϑίαχα οὐχ ἡ θεότης ἐσταυρώθη, ἀλλὰ τὸ π. τῆς 
θεότητος Τῃγν5.σόγη ραδοῖ (ρ.ττο). ᾿ εὐ 
. εργομηϊηρ ΦΟΉΗΥν κάτελθε ἐπὶ τὰ π. καὶ τὰς νήσους Αβοε. 

Ῥφη(ρ.ττ5). 
περιβολή, ἡ, Α. εὐνονίηρ, τογαῤῥίηρ, ἐηυεῖορε; 1. ἄγεςς, ὑδϑίμγε; οἵ 

16 Ῥοᾶν, τεῦ, Ῥ]αϊοπὶς σοποδρΈΟη οἱ ᾿πηγιουία εν τῷ γὰρ καὶ μετὰ 
τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀποφοίτησιν ὀχήματος αὐτὴν δέεσθαι καὶ περιβολῆς 
λέγειν..-πῶς οὐκ ἄν καθ᾽ ἑαυτὴν ἀσώματος εἴη; Μετῃ.»γ65.3.1τϑίρ.415. 
2; Μ.18.2258}); οἵ (Βγβυ 8 65 ἢ τὸν.. «λόγον ἥξειν.. «οὐκ ἀφανῶς... οὐδ᾽ 
ἄνευ τινὸς σωματικῆς π. Ἐπι5.(1..6.22(Ρ.285,20; Μ.22.4604); οὐδὲν 
ἧττον ἦν θεός" οὐ γὰρ ἠλαττοῦτο τῇ π. τοῦ σώματος ΑΤἸΠ.«ἄἀφογ.14{(Ρ.12. 

τοῦ περίγειος 

30; Μι25..448 (440}0}; ἰά..4ν.3.67(}1.26.4650); σάρκωσις κένωσις οὐκ 
ἄνθρωπον, ἀλλὰ υἱὸν ἀνθρώπου τὸν κενώσαντα ἑαυτὸν ἀπέφηνε κατὰ τὴν 

π΄, οὐ κατὰ μεταβολήν ΑΡΟΪ]. [,.124{0.237.31)Ρ.Ὑ ματι ογαη.τί4.10); 
ἄκτιστος θεὸς κτιστῇ π. φανερούμενος Ἰ ἐοΥΡ.εἰ ἀϊυ.δ(ρ.187.21; Μ.ΡῈ,. 
8.874); διὰ τῆς τοῦ σώματος π. χωρητὴν τὴν θείαν δύναμιν. . γενέσθαι, 
ὡς ἂν ἡ ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομία μὴ παραποδισθείη τῷ φόβῳ τῆς ὑψηλῆς 
ἐμφανείας Οτ  Ν γ85.0»γ,καἰεεῖι,23(ρ.90.8; Μ.45.644); σχέσει καὶ οἶκο- 
νομέᾳ...ἐγγύτερος ἡμῖν γενόμενος διὰ τῆς κατὰ σάρκα π. (Ὦγγϑπ5. Ποῦ. 
44.3 ἴῃ ΜΠ (η.4100); ἀγνοούμενος...διὰ τὴν ἐκ τῆς σαρκὸς π. ΟΥΥ, 70. 
τοτο(4.:11Ὰ}); ἰδού σοι καὶ τὸ τῆς π. ὄνομα προσενήνοχεν ὁ τῶν σῶν 
δογμάτων διδάσκαλος Τπάᾶϊτ,ἐγαη.τ(4.10) σοτητηδητίηρ οα ΑΡΟΪ]]. 77. 
τ24 (οἰξ. Ξυρτα); οὐκ ἡμαύρωσε γὰρ αὐτοῦ τὰς τῆς θεότητος ἀκτῖνας 
ἡ π. τῆς σαρκός ἰὰ αὔεεϊ. 2(ρ.6ο.2ο; 4.152); 2. μαδὴ! ἀποδύσασθαι τὴν 
πάτριον π. ΠονιΟἸδηι τα; 3. ἴὰ ΟΥΔΊΟΙΥ ; 8. ογμαμιθμῖ, ὈἸΘΓᾺ.δ 7.1.2 
(ρ.14.2; Μ.8.)098); κάλλος καὶ π. φράσεως ΟΥ..7σ.4.2(ρ.99.11; ΜΙΆ. 
1858); 4, (ε]ς.3.39(ρ.236.7; Μ.11.9728); Ῥ. οὗ ἱπνοϊνεά ΟΥ̓ ΟὈδουτε 
5[}]6 δα ὙΧΑΡρίπρ ὩΡ τηδαπίηρ μήποτε τῇ π. τῶν γραμμάτων ἀπάτη 
τις γένηταρ Αἰ. ερ..4:ρ.1.18.2ο(Μ.25.585.}; αἰνιγματώδη τῶν λόγων ..-. 

π- Ογγ. [0.2.5(4.200}0). 
Β. ῥγοίδεί!οη, ἀφίεηεε περισκεπτόμενοι τῇ π. ... τοῦ κυρίου Α..Δπμάν. 

Μ.2(ρ.39.4); ψυχῆς ἄρρηκτον π. ΗοηιἸδι.3.20; ΟΥΟΝ γββιλοηῖνο 
ἠῃ (απ (Μ.44.οδοο). 

Ο. ἐμάοτονποηΐ, τυεαΐ ἐπίγειον... περιβεβλημένος π. ΟἸεπ .1.5.3 
(ρ.161.28; Ν.9.6ο88}; ΕΡὨγ.2.1710; Βαβι. λον ῖη Ἐς. 48(1.1818; Μ.29. 
4568); ΤὨΡὮΥ]. ἔχε. ρεη!. δ(ρ.485.27; Μ.113.0488). 

Ὁ. εηείοσηγε, ργεοίηεί, ΟγΥ. [0.2.τ(4.1408). 
περίβολος, ὁ, 1. εουεγίηρ, υεδίμγε τὸν π. τὸν σαρκικόν ΟἼειη, ῥασά. 

4.2(0ρ.238.18; Μ.8,. πόσου); 2. φωγγομμάϊηρ τυαὶ, ΟἾτγ5.5ας.4.4(ρ.112. 
13; τ.408Ε); ΤΒάτ.ς.τό:8(1.607); τηεῖ. εἰρήνη...«τῶν οὐρανῶν π. 
ΘΕΙΔρ.ριση, 3(Ν1.40.029Ὰ); 3. ὁηοίοσεά ῥγεεῖμεί, βαιγεά εομτὶ, 
ἐφερίε; ἃ. Ῥαραπ, Ταϊιογαί. 2τ(ρ.24.8; Μ.6,8538); ΟἸεπι,  γοί, α(ρ.34. 
13; Μ.8.1324}; ΟΥ εἰς. 6.δο(ρ.151.27; Μ,11.14208); Ἀ. 1π [εν ]5} 
Τειρὶς κάλυμμα...εἶργον τοὺς ἐν τῷ π. ΟἸΕπι.δἰγ,5.6(ρ.348.1; Μ.ο. 
574}; 5υτηθοἸβγα οἱ ἰΐ8 οουτί5, ἐδ.(ρ.347.4; 568); Επ5,ἡ.ε.1ο.4.40(Μ. 
20.865Α); ο. οὗ Ομ τβίαπ μύσος, ᾿Δ σιρτοσιι (ριτος. το; Μ.20. 
γ3178}); ΟἩτυϑβ.μαϊυ.τ(2.3558); ΤὨ τ, δγαη.3(4.230); (61,0 γ2.ἢ.6.3.1ο. 
14; ἅ. οἵ πεανθὴ θείων... περιβόλων Μοῖῃ.ανρ.6.3(ρΡ.67.2; Μ.18. 
1174}; Οοηϑί.8ρ. 6}. γχ,}.6.2.1.5(}1.85.12334}; 6. τηθῖ., οὗ νυἱάοννϑ 
85 ἃ. ἴδιηρία οουτ ψπετε οβειίηρβ τὰ βδουῆοεα, Με. γηῖρ.5.8 
(ρ.62.21; Μ.18.1124}; οὗ ογάει οἵ ρῥτιβδίμοοα τοιούτους..«τῶν τῆς» 
ἱερωσύνης ἀπείρξομεν π. (Ὠγγ5.5α6.3.13(ρ.70.2:; 1.3898). 

περιβομβ-ἐω, 1. ὅμες γομπά, (615,8 Ρ.Οἵτ.0 εἰς.3.τ6(ρ.215.8; ΜεΣι, 
9408); ΑἸΒ..4ν.3.50(}1.26,4450); ν. περικομπέω; 2. γπαΐκε ὦ ποῖδε 
αδομὶ Ξβοτηειἰηρ γορηᾷ αϑομί, ὀγιῖὶ αδγοαά τοῦτο...-»-οὔῦσιν ὡς ἀγέλη 
κωνώπων ΑἸΉ.ἀδον.τ4(ρ.12.4; Ν.25..448᾽(440)4}); 1ἃ, Κι. 2(Ρ.69.10; Μ, 
25.648); 3. ρ885., δὲ εμγγομμάφά τὐΠ ποῖδε οἵ, γέδομμά πἰτῃ δεῖ 
υὠνἀγορὰν. “-εἶσθαι τοῖς τούτων λόγοις τ. ΝΑ 2Ζ..;.27.2(0.3.5; Μ.36. 

134). 
ἀν βου νεχές Ρακίειγε γομπμα αδοιὶ, ἱεαὰ αδοιμ ἰο {ε64, ταεῖ., 
αὐτὸν ταύταις “-ἥσας ταῖς ἐννοίαις ΝῊ] ἐχεγε. 4ο(Ν.70.760Ὰ). 
Ἐπεριβράσσω, Ξενρό γομηά, ἘΝῚ]. [ν.ῥαςολτ(Μ.79.τ4ρ60), 
Ἐπεριβρέχω, δεάετ αἰΐ γομηά, σφο. ΕΒ, ἐαν»1.1.53. 
Ἐπεριβρύχομαι, 7γ0αγ7 γομα; ο. ἄαϊ.,, Βαβ.ἡχ.9.6{(..81Ε; Μ.29. 

2058}. 
τ περιβυθίζω, ἐρηηθῦϑε, πδῖ, τῷ τῆς εὐσεβείας κάλλει περιβυθισμέ- 

ναις γτ. ἄδαε.3ο(3.5458). 
Ἐπεριβωμβέω, 5.ν.]., ἐἱεαΐ γομνὰ ἴηι ῥγοζόεσῖοη περιεβωμβήθησαν 

ἐν καμήλοις 70.Μ4].εἠγοη.τ8 ρ.451(}.97.6δτ0; Ῥϑτῆ. [οσ περιεπομ- 

πεύθησαν οἵ περιεβωμίσθησαν). 
Ἐπεριβωμίζομαι, ῥὲ ἰεά γομπὰ ἴτε ῥγοσεςσίομ; οἵ οὐ πυῖ 815, 70, 

Μα].εὐγοη.18 Ρ.473(}1.07.6880) ; ἐδιρ.φοτ(7124); ΜηΊν. Αγίεηι, βίρ.23. 
15). 

περίβωτος, ροεΐ, ἔοΓ περιβόητος, βαπίοις, ΟΥ ΝΑ}. σαγη,.2.1. 50,65 

.37.1300Ὰ}- 
οὐ οι στὴ γπαῖξό τποοιϊ αἰ γομμά, Μεϊεῖ,παὶ, μονα, 22(Μ64. 

1220}; 1δ.(1222.). 
Ἐπεριγάνυμαι, δὲ νεγν ρίαά, ΤΠΡΉΥ] χε ρεη π(ρ.482.1; Μ.113. 

τῷ). 
Ὁ ΑΗΘΕΕΩΜΕΝ μεσ ς μεν, Ὀλάγτη. Τγῖπ.2.8(Μ,39.616Ὰ); (Ὦγν5. 
ἤονη.12.2 ἐη Πεδ.(12.1244). 

περίγειος, σΓ ἐἶπε φαγίλ, εαγεμῖν; 1. ἴπ ρὲπ. ἡ..-.τῶν π' ϑιοίκησις 

ΑἰΒεπαρ.ἶορ.25.2(}1.6.9494}); ΟἸ]επι. Στ. 6.16(0.504.20; Μ.9.3600); Τάς, 

ϑευά.Φ,}».2.20(Μ.99.11070) ; τὸ π᾿ ἐλε τυλοῖς τυονϊά, Το.ΝῚ Ἡ.ν.0.}. 

τῷ ῖ.04.4324}; 1.14(4534); 2. ορρ. μεᾶνεηῖν, Οὐ ῥγίγις.4.3.τοίρ.337. 
6; Μ.11.3034); [4 (εὶς τιδοίρ.τατ, δ; Μοχτ, 690); τοὺς π. δαίμονας 
{8.8.5 4(Ρ.271.1; τόοοὶ); ἰΔ, απι.3(Ρ.178.25; Μ.13.1490); οὗ Οῆδὲ 



περιγέλαστος 

καταλείπει...τὴν ἄνω “Ιερουσαλήμ, καὶ ἔρχεται εἰς τὸν π. τόπον 1ὰ,Π0η1. 
10. 71 76γ. (Ρ.77.14; Μ.13.3650); 14.70.1. 15(Ρ. 19,21; Μ,14.404}; π. 
πνεύματα Ἐπ5.4.6,6.2(ρ.254.6; Μ.22,4178); τῆς νοητῆς Αἰγύπτου, εἰ εἷς 
ἣν ἐνανθρωπήσας κατελήλυθεν, οὕτω δηλουμένου τοῦ π. τόπου 1.0. 
4{ρ.413.0; δότο); Ατ ΐμειττ. 2(Μ.25.ττ6Ὰ)}; ιάνπι. 5.30: 8(Μ.30. 
13130); ἐν τῷ π. βίῳ τούτῳ ῬΑ} υΟἰγγε.τϑί(ρ.ττό.26; Μ.41.65) ; 3. ΟΡΡ. 
ἄϊντῃς, Τάς. 42}.1: (2,25); ἸΔ.Ος,2:21(2.1324). 

Ἐπεριγέλαστος, σεν γιάϊομίοις, ἘΡΙΡΠ ἦεν. 52.τ(Ρ.312.13; Μ41, 
9568); οἵ Μοπίβηϊβε ργορμδίθββοϑ᾽ υἰίθσαποθϑ, 1δ.70.τ(ρ.476.15; Μ. 

42.1414}; 1δ.8ο.3(ρ.487.4.: Ἰδοῦ). 
Ἐπεριγέλως, ὁ, ἰαμρλτηρ-οἱοεῖςρβ, μήπως π. γένωμαι τοῖς υἱοῖς 

᾿,ἜἌσραήλ Ῥέοίευ,0.2(0.18). 
περιγί(γ)ν-ομαι, 1, ῥγευαῖί οὐέν, οὐδγεοτξ, α. ῬΘΠΗ:, ρΕΥ5.; 6, ὅδξ, 

ὁ ὕπνος μοι περιεγένετο Τ᾽, Ιταολ.3.π{(νν.}]. μου, με, π.}; 2. δεσιγα, τοῖν 
τὸ ἔργον...“σεται τοῦ πράγματος οὗ θέλει Ἡδττη υἹ5.1.3.2; Ταῖϊ,ογαΐ, τι, 
(0.12.8; Ν,6.8298) ; νίκης ““εσθαι (οηδίῖ.8Ρ.Επ5.0.(,3.6ο(Ρ.το7.18; Μ. 
20.11298)}; ἵνα..«τὸ σπουδαφόμενον περιγένηται 65. ἘΜ.2.12(1.2478; 

Μ.20.5938). 
περιγλύφω, 1. ρεεὶ αἴοαγν, σεο. Ρί5,ιἠιόα, το84(Μ.02.1 5584); ; 2. δαί, 

οὶ, ΤΕ υβτι εχ, (Μ,18,7338); 3. ἐἴαεσ ατὶ ταρτεββιοι, σα Ν 55. πη. 4 

(2 Ρ.94.13; Μ.45.612}). 
περιγνάμπτω, ῥεμά περιγναμφθέντας ἀγοστούς Ῥαυ].5}}. Ξορῖ. 44 

(}1.86.21344). 
Ἐπερίγοργος, ὑέγν φεΐσί, 10.314]. εὔγοῃ.2 Ὁ.35(}1.07. το); ἐδ. ς 

ΡῬιτοϑ(928Β); τὸ σπουδαῖον καὶ π. τῆς φρονήσεως 1δ.8 μ.τοκ(3οϑδ.); 
Ολγοη αςελ.Ρ.38(84.92.152Ὰ). 

Ἐπεριγραμμός, ὁ, ἐπΐηρ εἰγαιηξονιὑσά ς οὗ ταατι, Τπάτιϑιαά,εῤ.2. 

δ84{Μ.00.13288). 
Ἐπεριγραπτικός, Πρ Ήρ οὐδὲν γάρ ἐστι περὶ αὐτὴν 380. ἀϊνίπὲ 

πατυτεὶ θεωρούμενον, οὐ χρόνος, οὐ τόπος, ... «οὐδὲ ἄλλο τι τῶν π. 

ὄνομα ΟΥΝΥ55.᾿Π07.5 τη Οα51.(Μ.44.8730). 
περιγραπτός, εἰγοιη δον εά, ἰἐρε δά, 1. ἴῃ σοι,, οὗ τὴς πιϊπα πῶς 

ὦ νοῦς καὶ π. καὶ ἀόριστος, ἐν ἡμῖν μένων, καὶ πάντα ἐφοδεύων; ΟΥ̓, 
ΝΆ2Ζ.07.28,22(ρ.54.13; Μι26.56Ὰ) τὸίἼ Μεῖετ,μαὶ, πον! Ξο( Μ.64.τ 2844); 
2. τεῖ, ἀοά, ἀραϊπβ [θοῖν δὶ σοά 15 σῶμα: πῶς γὰρ σεπτόν, εἰ π᾿; 
Οτ.ΝΑ2.ον,28.7(0.31.14; Μ.36.338); θεός,-...οὐ π΄. 1Δ σαγη..1.1.1.25(Μ. 
47.400Ὰ}); οὐκ ἐν τόπῳ ἐστὶ π. Ιαντη.αρ, ταὶ. .«4-.17:23(0,202.8); Ογτ, 
.1σ.τ.ο(4.77}4}; οὐ γὰρ πεποοῶσθαι τὸ θεῖον, ἢ καὶ σχήματι π, 1.2.8 
(2308); εἰ ἐν τόπῳ τῆς οὐσίας ὁ θεός, πῶς οὐ π. τὴν οὐσίαν ὁ θεός ; εἰ δὲ 
π. τὴν οὐσίαν ὁ θεός, πῶς πανγνώστης τῆς οὐσίας ὁ θεός; πῶς θεὸς τὴν 
οὐσίαν ὁ θεός; εἰ ἐν τῷ τί ἐστι π. ὃ θεός, ἐν δὲ τῷ ποσῷ ἐστιν ἀπερί- 
γραπτος, πῶς ταὐτὸν ἐστι τὸ ποσὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ τί αὐτό; 5}. Ῥ οὶ. 
45(Μ.88 .5600); 70. Ὀιβ οι 4(Μ. 94. 078); τεῖ. ΡτΟΌΙεμα οἵ Ἰοσδ ἐν οὗ 

ἘΜῈ εἰ... ἴδιον τόπον ἔχειν τὸν σατανᾶν, καὶ ἴδιον τὸν θεόν, ποιεῖ " 
αὐτὸν καὶ π. εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἔνθα κατοικεῖ ὁ πονηρός Μασ, Αδρ, 

λονι.1.2(Ν1.,34.5240) ; 3. τοῦ, βοη ὁ τοίνυν ἀριθμὸν ἢ κτίσμα ὁμολογῶν 
τὸν υἱὸν...ἢ τὸ πνεῦμα..«λανθάνει ἔνυλον καὶ π, φύσιν εἰσάγων, π. δὲ 
λέγω, οὐ μόνον τὴν περιεχομένην ὑπὸ τόπου, ἀλλ᾽ ἥνπερ καὶ τῇ 
προγνώσει ἐμπεριείληφεν ὅ μέλλων αὐτὴν ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ 
εἶναι παράγειν... «πᾶν οὖν ἅγιον, ὃ π. ἔχει τὴν φύσιν.. οὐκ ἀνεπίδεκτόν 
ἐστι κακίας Ἐναστ. Ροηΐ.6}.2(Ν1.32.2408); ἀεὶ συνυπάρχει τῷ πατρὶ ἃ 
υἷός,..«οὐ π. τόπῳ (6].Ὀν2.ἢ..4.2.1τ5.3(Μ.8ς.τ2ς570); 4. τοῦ, [πο., ὅτ, 
ΝαΖιρ.τοι( Μ.27.1778) οὔ, 5, ἀπερίγραπτος; ἐν τῷ π. νοεῖται τὸ 
ἀπερίγραπτον Ἰ5ι ΡῈ], ἐΡῥ.2.το(Μ.}8, 6400) ; τεῖ. Νεβίοσγιδῃ αἰ ν βίοι 
οἱ Ο(μγῖβὲ πῶς οὐ θατέρα μὲν ὁρατὴ καὶ π. ὑπόστασις, θατέρα δὲ 
ἀόρατος καὶ ἀπερίγραπτός ἐστιν; Τιδοηί. ΗΝ δεὶ,2. αἹ(}. 86.1 5104); : 
Τιεοηΐ. Β.Λίεβι, οἱ Ἐπὶ, τ(Μ. 86.12848); θεὸν ἄπειρον ὁμοῦ καὶ π΄ ἄν- 
θρωπον ὄντα τε καὶ νοούμενον ΤΗΙΡρ. Βεν. Π εἰ τ(ρ.321.321; Μ.1ο.8328); 
ἀεπημίοη οὗ π. φύσις ΜΨΈΆΪΟΙ 15 ἱπιρ! δα ΠῈπ ὅοη οἵ Η. σπμοβί 
15 τεραγαβαά ε5. οὐξαίατε, Βναρτ. Ροπί,ερ.2(Μ.32.2408) εἰΐ. 5. 3 
ΞΌΡΤΘ. , 

περιγραφή, ἡ, Α.. εἰγομγηδεγίῤῥίΐον, [ρεταίτον; ἵ. ἀφηϊρά οἵ σοί, 
Οὐ. 7ο.το.4(3:; Ρ.174.20; Μ.14.3134}; οὐ γὰρ ἐν τόπῳ καὶ π. τὸ θεῖον 
εἶναι φαμέν, ὅτι καὶ ἁπλοῦν ἐστι καὶ ἀσώματον Οντ.15.5(2.8830); π 
πάσης ἐλεύθερον Ζαοῃ ΜΙ ΟΡ (1.8ς,το48.4); Οὗ Τοροβ φύσεως περι- 
γραφῆς οὐδαμῶς ἀνεχόμενος Βορθτ. Η.ἐῤοογη(Μ.87.316ο0); 2. Ἀὰΐ 
ϑβουίεα Ὀγ ΟΥ. ἴῃ ̓ΤΕβΡθοῦ οὗ Ἰϊμηϊτατίοη Ξεῖ οα ογεϑτου οἔ τατιοηδὶ 
θεῖπρβ ἐν τῇ.. «ἀρχῇ τοσοῦτον ἀριθμὸν τῷ βουλήματι αὐτοῦ ὑποοτῆσοαι 
τὸν θεὸν νοερῶν οὐσιῶν ὅσον ἠδύνατο διαρκέσαι" πεπερασμένην γὰρ 
εἶναι καὶ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ λεκτέον, καὶ μὴ προφάσει εὐφημίας τὴν 
π΄ αὐτῆς περιαιρετέον. ἐὰν γὰρ ἄπειρος ἡ θεία δύναμις, ἀνάγκη αὐτὴν 
μηδὲ ἑαυτὴν νοεῖν Τυβῖη, ΟΥγ (ρ τφο.το; Μι86.947 Ὁ; 3. οἱ ὅοπ, τϑῖ. 
Ἰης, σώματος, ὃ κατὰ περιγραφὴν τόπον ἔνθεον ἑαυτῷ καθιέρωσεν ἐπὶ 
γῆς ΟἸετη. ἐγ. 36(ρ.2το.6; Μ'ι0.760Ὰ); τῇ π. τῆς σαρκὸς καθάπερ ἀγγείῳ 
τινὶ ἡ ἀπειρία τῆς θεότητος περιελήφθη ; τ Ν γ55.0γσαἰφεο,τοί(ρ.54.1το; 
Μ.45.418}; Τιξοηῖ, ΗΝ 6ρί.2.17(}}.86.1 576}; Ἰωβοπτ. Β. λόοί οἱ Ἐμέντ 
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(1.86. 12848); ; ΓΗ!Ρρ.86ν.Η εἰ.τ(ρ.3221.28; Μ.1ο.8328); περιγραφῆς 
ἠνέσχετο σώματος ΘΟρητΗ.6ρ.5γη.(Μ.87. 3173}; ΣΟΙΒΜΥ ἡ π. ... τοῦ 
ἀπεριγράπτου ΤΜΕΊΠ δγηιοὶ πηι τοί .18.3720). 

Β. ἐἀεϊίνηἑαϊίον ας απ τηάίνιάμαϊ, τηάϊοϊάμαϊ εν; 1. ἴῃ ρεπ. εἰς 
μορφὴν καὶ...π. ἰδίαν ἀγαγών ἨἩδτδοίεοι ἀρ.ΟΥ. 70.2.2τ(τς ; Ρ.77.20; 
παραγραφήν ΝΙ.14.1490); (οηβί.ο».5.ς. Αρν ΜΕ ἐς ; Μ'.2ο.χϑοτὰ) ; ὅ., 
ΝΥϑ5. ἑγὲς ἀπᾺΜ. 45: 1250); ἐδ. (1324); 2 ; 2. οὗ ὅοη ὁ ἐν ταὐτότητι λόγος, 
κατὰ “π΄. καὶ οὐ κατ᾽ οὐσίαν γενόμενος [6] υἱός (ἴδηι. ἔχε. Τλάοι τοίρ. 112. 
20; ΜΙ. 9.665}; τοῖ. μοσείοβ. ἤτοι ἀρνουμένους ἰδιότητα υἱοῦ ἑτέραν 
παρὰ τὴν τοῦ πατρός...ἢ ἀρνουμένους τὴν θεότητα τοῦ υἱοῦ τιθέντας 
δὲ αὐτοῦ τὴν ἰδιότητα καὶ τὴν οὐσίαν κατὰ περιγραφὴν τυγχάνουσαν 
ἑτέραν τοῦ πατρός ΟΥ, 70.2.2(0.54.28.; Μ.14.100Ὰ}; τὸν λόγον ἰδίαν π. 
ἔχοντα {δ.τ.30(42; Ρ.51.17} 1044}; τεῖ, Ὠογόθν οὗ Βεσυ]]ὰ5. τὸν... 
κύριον...μὴ προὐφεστάναι κατ᾽ ἰδίαν οὐσίας π. πρὸ τῆς εἰς ἀνθρώπους 
ἐπιδημίας Ἐπι5.}.ε.6.33.τ(}7,20.5924). 

περίγραφος, ἰξγη164, εἰγειμδογιδεά, οἱ ὈὨτιβ ἱποατπαῖς π. ἀλλ᾽ 
ἀμέτρητος Οτ. ΝΑΖ.εαγη.1.1.2,64{(Μ.37.4064}; 16.1.1.4.42(4104}); ἐδ.τ. 
2.10.423(710Ὰ). 

περιγράφ-ω, Δ. εἰγωμδονῖδε, ἰρῖξ; 1. ἀραϊοα οὗ οα οὐ ““εται 
τόπῳ θεός ΟἸ6Π1,Ξ γ.7.6(ρ.22.6; Μ.0.4408)}; ἐὰν τόπον τοῦ θεοῦ τὴν 
ὕλην εἴπωμεν, ἐξ ἀνάγκης αὐτὸν καὶ χωρητὸν λέγειν δεῖ καὶ πρὸς τῆς 
ὕλης --όμενον ΜΙεΙ ἢ αγϑινγδ(ρ.τποιτο; Μ.18.2524}; ἀσώματον νόει τὸν 
θεὸν ἐκ τῆς ἐνυπαρχούσης σοι ψυχῆς ἀσωμάτου, μὴ “-ὄμενον τόπῳ 45. 
ἤσ».3.7(2.230; Μ.31.2164}; εἰ μὲν ἔν τινι, ὑπ᾽ ἐλάττονος περιγραφή- 
σεταὶ τοῦ τινος, εἰ δὲ πανταχοῦ, ὑπὸ πλείονος καὶ ἄλλου πολλοῦ, λέγω 
δέ, τὸ περιεχόμενον τοῦ περιέχοντος ΟΥΝαΖ.07.28.χο(ρ.37.8; Μ.36. 
3270); θεὸς...ὃ τόποις μὴ “-ὁμενος {1ὲ 0 .(οποὶ, ΑρβΡ.8.15.7} τεῖ, ρὺτ- 
Ροβα οἵ Τδθογηδοὶς, Τάτ φε.6ο ἐμ χ.(α.τό1); 2. τεῖ. ψεποσαίίοη οὗ 
ὅρη ἔχϑιστοι.. οἱ τὴν γέννησιν τοῦ υἱοῦ τὴν ἐκ πατρὸς ἀνθρωπίνως 
“"οντές διαστήματι μετρουμένῳ ἈΡΟ]] Μά. 5ες. ρί τ(Ρ.167.12; Μ.το. 
ΙΙΟ5Α); 3. τεῦ, ἴης, τὸν ἐν τῷ Ἰησοῦ λέγοντα τὸ ᾿ἐγώ εἶμι ἡ ὁδὸς... 
οὐδὲ τὰ εὐαγγέλια οἷδε περιγεγραμμένον τινὰ γεγονέναι, ὡς οὐδαμοῦ 
ἕξω τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τοῦ ᾿]ησοῦ τυγχάνοντα ΟτιΟεἰς.2. 9 

(Ρ.126.1:5; Μ.11.8008); πῶς δὲ ἡ ἀπερίληπτος θεότης εἰς μικροῦ 
σώματος ὄγκον περιεγράφη, εἴπερ ἐτράπη πᾶσα ἡ τοῦ μονογενοῦς 
φύσις; Β85.6}».262.2(3.4040 ; Μ.32.0730); οὐδέπω φαμὲν ἐν τῷ ἀνθρω- 
πίνῳ σώματι τὴν τοῦ θεοῦ λόγου περιγεγράφϑαι φύσιν: ἄποσον γὰρ 
τὸ θεῖον Ογτ. Η εΡ.(Ρ.42τ.0; Ν΄.74.10048}; ἡ γὰρ εἰς θεὸν ἕνωσις οὐκ 
ἀφίησιν εἰς ἄνθρωπον μόνον “-εσθαι τὰ παθήματα. διὰ τοῦτο δὲ τὸν... 
υἱὸν τοῦ θεοῦ καλεῖ ᾿]ησοῦν..«τὸν αὐτὸν ποιητὴν... «ἁπάντων δεικνύς, καὶ 
ἄνθρωπον θανάτου γευσάμενον Τμάοτ. ποι. 5 γηηδ.1(Μ.77.14170}; 
ἀλλ᾽ ἡ ψυχή, φασὶν οἱ τῆς διαιρέσεως πρόμαχοι, περιγέγραπται ἐν τῷ 
σώματι..«καὶ εἰ οὕτως ἥνωται ὁ λόγος, ὥρα σοι...ποιεῖν αὐτὸν... 
περιγραπτόν. (τς εἴποιμ᾽ ἄν ἅπερ ἡμῖν ἐγκαλεῖτε, δεδοίκατε γὰρ αὐτὸν 
σαρκὶ συνάπτειν.. «ὡς ἐξ ἀνάγκης περιγραφησόμενον. εν εἰ μὲν οὖν 
φύσει.. “δέχεται περιγραφήν, ἔσται..«περιγραπτός, κἂν μὴ πέπονθε 
μηδὲ περιγέγραπται 1,Θοητ. ΒΝ εὶ.οἱ Ἐπ χ(1.86.12848); Τίπχ Αητ, 
ἐγμς (Μ.86.2 644}; τεῖ. ΟΒτβε 5 εἴεγηδὶ Βυτηδηϊον τὸ ἀναβῆναι... εἰς 
οὐρανόν, καὶ τὸ καταβῆναι δὲ πάλιν, ἐνέργειαί εἰσι ““ομένου σώματος 
70... [ιο.4.τ(Μ 04. 1τ048}; 4. τεῖ. δηρεὶβ οἱ δὲ πρωτόκτιστοι, εἰ καὶ 
εὐ καθ᾽ ἕκαστον..-περιγέγραπται (Ἰδεη. χε. ἵ πάἀοί, χοίρ.τορ.27; Μ.0. 
δόος) ; 5. οὔ τῃδ βοὺ] πῶς ψυχὴ ““εται; τ. ΝᾺ 2.0γ.28.22{ρ.54.12; Μ.36. 
564}; 6. τεῖ, Μίδποῃ, ραποῖρίοβ οὗ ΠρὩϊ δηᾷ ἀδυκηθθ5 ἢ ἐν ἀλλήλοις 
ἔσονται, ἢ τόπῳ “-ἥσονται καὶ οὐκ ἄναρχά εἰσι 70.1). ͵α».1.22(ΝΠ.04. 
15250); 7. οἱ τᾶν 85 πιο 1 5οὺρθ ἀπά ἄτης, [α]ὴ. πὶριἂρΌγτ, 
7μἰπιο(65.319}). 

Β. γεγηουε ἔγονι ἃ ἰοχί, ἐχεῖδε, γοῖ. ΜδΥοΙο 5. δχοϊβίοη οὗ ροβρεὶ 
᾿Ὀϑββαρεβ ἀροὰῦ (Πγβι᾽ 5 Βἰγίῃ, Οὐ. 7ο.τοιδζᾳ; Ρ.176.11; Μ.14.3168); 
τὰ μὲν πλείονα --εἰ [50. ἴα Πε5], βραχέα καὶ καταλιπών Τιῖ. Βοκῖ. ἤση, 
4 Ρχγοβιη (Μ.18.120ο9Ὰ). 

Ὁ. ἀεξναμά, εἰγοιρευόηὶ, οι Οοτη, (Α)αΡ. ΔΙ ιαροὶ, ἐ6ε.βι(ρ.τότ.8; 

Μ.25.303}). ᾿ 
περιγυρεύω, σὸ αγομπά, τι Μαρ ἀταὶ (τγ.Ζ80}..})3.37(Μ.}1..71. 

2078, ν.]. περιέτρεχεν). 
Ἀπεριγυρόομαι, ἐξ επεϊγεϊεά, ατι ΝΑ 2. ἐαγηι.2.2(ροαπι.).4.174(}1.27. 

15184}. 
Ἐπεριγύρου, γρεηά αδοιὶ ἐστάθησαν π. ΤΑπαβι.8.γεἰαί, τ(00 5 
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ὰ Τὴν πα ον τορορίηρ δ εγίν, υεὴν βογγουξεῖ, Ῥγοίου.τό.τ(0.30); 
Ηονμ.ΟἸθνι.τ2.25; Βδβ.861.υ, Τἀδεί. τ .8ς. 4804). 

περιδέεια, ἡ, ἐχοδεσῖθο ἔφαν, Κ7ὴ (ΟΟΉ 5. τΊ](ρ.555.15). 
περιδεής, ἐγρΠπίεμτηρ; Ἰδῆσα ἀαηρέγοιι, ΟΥ̓ ΝᾺΖ.ΓαΥ}1.2.1.11.124} 

(Μ.37. 1114}. 
Ἐπερίδεμα, τό, λεα-δαμά, Μ'Ὃἃ. Τἰάολ ταίρ.60.28). 
περιδέξιος, 1. ατηδίἀεχίογοιςδ; ταϑῖ, ; ἃ. δαρεγὶ, ΟἸΘ πὰ, ἐγ, τ τοίρ,30. 

28; Μ.8.744Α); ὃ π΄... καὶ γνωστικός 1δ.6.1τ2(ρ.484.3; Μ.0.325.}); 



περιδέρρεον 

περιδέξιοι τὴν ἀρετήν ΟΥΝαΖ.ογ.36,1ο(Ν.326.2770); Νομῃ.} αν. 70 Ὁ. 
τ: 4(Μ. 43. δόιο); Ζϑοῦ ΜΗ ορί  (Μ.85.1ο728); Ῥ. αἀαρίαδίε πρὸς 
τοὺς γνωρίμους ἐν πᾶσι περιδέξιοι Μαχ.,ρ.4(Μ.ο91.42οΑ); 2. ον ἐδε 
γὴρπὶ παπᾶ, ΟΥ Ν υ55. ον! ἐμ Οαηϊ. (Μ.44.1680); π. ψέλλια 17ο.Ὁ. 

μον, β(.96.65}}). 
["]Ἰπεριδέρρεον, τό, πεολίαοςο, Τπᾶς, αβεε!.χ(4.764: περιδέραιον Ὁ.73. 

20). 
περιδεσμέω, δίπα γομμά; ἴῃ Ῥτϑοῖίσες ἀσϑισμξα ἴο ῥσοσῦτε ΔΌΟΥ- 

τίου, ΗΙΡΡ.ἦαθγ.ο.τ2(}.25ο.18; ΜΝ.16.32874). 
περιδόμημα, τό, Ξφηγγομ μη εὐΐβεε σῶμα... 

οἰκητήριον ΜεΙεῖ.παϊ μομι, οί ΝΜ .64.1260Ὰ}. 
περιδον-ἔω, Α. Ῥᾶ55.; 1. δὲ τὐλῖγιεα αδομὶ, Βαβομονμη 5. ὅτίτ:. 

1047); Μ.29.472Ὰ); Ἐναρτ.ἦ.6.3.25(0.122.27; Μ.86.26494); ἢν, κλύ- 
δωνι παθῶν... «««ούμενος Μαχογοι (Μ 01.710); 2. δὲ εἰαΐξόῃ αἱΐ 
γομη τεῖχος τῆς πίστεως τοῖς μηχανήμασι τῆς αἱρέσεως...--οὐύμενον 
τ υ85.υίη. τ)ίτ μ..218.1τ8; Μ.45.οτ20). 

Β. ῥ τηξα,, εἤαΐε αἱξ γομηά κώδωνες.««τοῖς ῥοΐσκοις »υοὐμενοι Ὁτ. 
Νγδδβιυ Μος, ὍΙ. 44.3804). 

Ἐπεριδόνησις, ἡ, σγγαίζομ, Πτγς. αη. Βαγ].4(2.6874). 
Ἐπερίδοξος, ἐἰϊπεειγίοιιδ, ΤῊρδη.εὐγομ..22τ( Μ΄. τοβ. 5648); Τμαι. 

διυᾷᾶ,.}}.2.2οἴ ῆ.99.1107}}}. 
“περιδρακτικός, αὖῖε ἰο ξγαςρ οὐ σομιργαδεμά, οὗ ΒΨ πλάσμα καὶ 

περιδρακτικὸν τοῦ πλαστουργοῦ ΤὨΔοΙΑποι λοι. ΒΗ͂Τ' εἰ δγνηνι(Μ, 

71.13930). 
περίδραξις, ἡ, φγαορτηρ π. τῆς παιδείας Οτ.56ἰ.1Ὲ ΓΕ 

χιτύ0) ; εὐσεβῶν δογμάτων π. Γ], αἴετιαεί, 4(Ὲ1.3.821Ὲ}. 
περιδράσσ-ω, Α. ἰαν κοϊά οἵ ἡμεῖς δὲ τοῦ λόγου “ωμεν τ. Ν 42... 

χἡϑ(}1.37.2034). 
Β. πιαά,; 1, ργαςρ, ἰαΐε ποϊά οἵ; ἃ. 11τ., ΜΕΊΝΗ,» ς. τ. 24(ρ.250.2; Μ. 

41.1ο064}; σπέρμα...γῆς ““ὄμενον Βα5.ἢεχ.ς.3(..420; Μ.29.τοοῦὺ ; 14. 
γε η.4(2,2 50; Μ.31.6338); ὅταν... «τὸ πονηρὸν ..-«πνεῦμα περιδράξηται 
τῆς ψυχῆς ΑπτιΜοη δον, ε( Δἴιδοιγ οῦΒ); Ὅν πλεῖ. Χριστοῖο “εσθαι 
τ ΝΑ 2. }Ή}.1.2.2.253(}.27.5084}; Οτα δ γβς, οη:.13 ἴῃ Ο απ (Μ.44. 
10 528); ὁ θείῳ ἔρωτι περιδεδραγμένος ὅλος ἐστὶν αὐτοῦ Μίαχ.ΞεΠοί. 
ε.᾿..2.4(Μ.3.448); 2. ξγαςρ, πηΔενοίαηὦ τοὺς χρόνους καθ᾽ οὗς ἥξειν 
ἀνείρηται..««“ὄμενοι Ἐπιδ,ἄ,6.4.τ(ριττο.12; Μ.22.252Ὰ); Ἐπί 2.0 
(0.24.5); ΟΠτυβ, ἠοῦη.2.4 ΤῊ 70.(8.12Ὲ}} Ὅν. 70.3.4(4.27]00)}; 3. δοϊά 
ΜΉΘ ομεὶς δῦαν, εοηΐϊγοὶ, οἱ ἀοἄ τῆς τῶν ὅλων δημιουργίας τοὺς 
οἴακας περιδεδραγμένον Ἐπ5. 4.6,4.2(ρ.152.1: Ν,.22,2538}; ἁπάντων μία 
γοῦ.. «υἱοῦ... χεὶρ “μένη 14.φἐλιι. .20(Ό. 85,2ς; Μ.24. 8738); στ νυβ8. 
Αροῖ!. ο(.45.:1418); πάντα τὰ ὄντα...περιδέδρακται ἡ θείᾳ φύσις 
ΖΑΟΛΟ ΜΙ ορὶ  (Μ.85.11378); δος. ΟΥ̓ παπο ἠμεει οἰρωσἀδλχα ὧν ἠδύνατο 
περιδράξασθαι Ταβίη.ΟΥγ. (ρ.τ00,12; Μ.86,9470); εἴ τις λέγει. «τοσαῦτα 

Ψψυχῆς...π. ... καὶ 

αὐτὸν δημιουργῆσαι, ὅσον περιδράξασθαι...ἁ, ἔ, ἐδι(0.21τ4.2; οϑοῦ); 
4, ργαῤὈίο το, Οτιεομη τον. ἰτα- οί [13 Ο Ρ.24}}. 

περιδρομή, ἡ, 1. ζοίηρ γομηά, στ γ85.ἠδχ. 4(λ,44.858); 2. ροΐηρ 
γομηᾷ ἰο εαπυας5, μθποα ἐομγηρ ξαυθην, ςα]οίονν, Αἰεχ, ΑἹ ἐρ. Αεχ.2 
(0.20.20; Μ.1τ8. 5400); “Ἀρειομανῖται.. «προεδριῶν διὰ πλείστης ὅσης π. 
κρατήσαντες Ἐαβῖ. ἔγ ἶπ Ργ.8: 22(Μ. τᾶ. 676). τΤμάι,ἤ.ε.1.8.4.; τοῖς 
διὰ περιδρομήν τινων κοινεονήσασι Γ Ῥηγορίῳ Ὀδατά, ἐῤ. Αἴεκ. ἈΡ. Ατὰ, 

ἀρεῖ δεσιϑοίρ.τιβ.ς; Μ.25.3160); Ῥεῖγ.] ΑἹ. ἐρεγεῖ. ΚΝ .33,128 ΘΟ). 
ὙΠαῖ,}.6.4.22.το; (Ὠσνβ. ἤοη.3.5 τη Α4:.(0.5310); ἱερωσύνην περιδρομῇ 
«ὐἥρπασας 54. ῬῈ] ἘΡ.1.145(}1.78.2808). 

περιεγείρω, ἀγομδ6 ; Ὀ855.,) ΗΠΡΡ. ἦεν». 5.25(0.126.12; Μ.16.3104Ὰ}. 
περίειμι, (εἰμέ φεγ2}} 1. ξιγυΐυε ὑπάμνησιν τῶν περιόντων καὶ τῶν 

κεκοιμημένων (Ὀη5ὶ. Αρρ.8.42.2; 1}.8,43.2; 2. ραΐπ ἱπῸ πιαδίενν οἵ, 
φαΐῃ ῥοδϑεβοῖο οἵ περιέσῃ τῆς ἀρετῆς (Ὦγνβ.Πονι.43.5 τ. Μι(. 
4660). 

περέειμι, (εἶμι ἐδο) ξο αϑομὲ; οἵ ἀναηρο! ςὺς ̓ ὰ ΝῪ τηϊηἰσέγν, ΟΡ. 
Ῥαβίοιβ δῃα ἴθϑοῆεγβ τί οὖν; οἱ ποιμένες καὶ οἱ διδάσκαλοι ἐλάττους; 
καὶ πάνυ, τῶν περιϊόντων καὶ εὐαγγελιζομένων οὗ καθήμενοι καὶ περὶ 
ἕνα τόπον ἠσχολημένοι ΟὨτν5.ἢ.051.1.1,2 τῇ ἘΡ͵ι(1.820}; ποιμένας δὲ 
καὶ διδασκάλους τοὺς κατὰ πόλιν καὶ κώμην ἀφωρισμένους λέγει. οὗ δὴ 
χάριν μετὰ τοὺς εὐαγγελιοτὰς τέθεικεν, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι περιΐοντες 
ἐκήρυττον Ταῖς, ΕΡἢ 4: 1τί3.424}. 

Ἐπεριεκτέον, 0716 211ὲ5] φὗγασα, ΝΝΊΟΘΡΕ ΠΠγινδν»,. 46(}1.86,3017}). 
“περιεκτίζω, ἐὐηείγαίη, Ὡιάψτῃ Ῥειστο: 20}. 30.1 5530). : 
περιεκτικός, οἸὐγαςΉς, φολΆῥνεἰθηβῖθε τὸν π᾿ αὐτῶν ϑ.. τῶν 

οὐρανῶν] κύκλον, ὃν καὶ ὄγδοον οὐρανὸν ὀνομάζουσι ἴτϑτ.ἤαε7.Χ.17.1 
Ο,. 7.6374}; Μεῖδ, δγηρ διττίρ.94.:6; Μ,18,.1568}); τοῦ. ἴονε οἵ σοᾶ 
πάσης...π. ἐστιν ἐντολῆς Βα5.γ6ρ. ἤκ. 2. τί. 242360; Μ. 31. ΘΟΒ0); ὅτ, 
ΝΥ β5, μον. 8(Μ.44.6900) ; τεῖ. τοσ.τφιτο πέντε δὲ λόγοι εἰσὶν αἱ π. ἀρε- 
ταί Μδο,λερ ον. 3).8(}.24.7568); ἀποστολὴν... «πρᾶγμα... χαρισμά- 
τῶν ἁπάντων...π, (ἢχτγϑ.ἤοημ Στ τη Κορε (9.4300); τῶν π. στοιχείων 
Τάς ειτοι :27(1.1322); π. δὲ πασῶν ἐντολῶν, ἡ τῆς ψυχῆς ἄρνησις 
Μαγς Ἐχιοῤηεεί δς τοο5Β); Μαχιοῤμδο ΜΙ. ττ360); οὐ Οοά, 

τοῦ4 περιεργασία 

Οἰδση, είν. ςδίρ.350.18; Μ.9.618); τῶν ἁπάντων καὶ τῶν ὅλων π' ἐδιϑτ 
(Ρ.375.20; 1124); 1δ.7.5(ρ.20.20; 4260) ; κἂν δεύτερον... «λέγωμεν θεόν, 
ἔστωσαν ὅτι τὸν δεύτερον θεὸν οὐκ ἄλλο τι λέγομεν ἢ τὴν π, πασῶν 
ἀρετῶν ἀρετὴν καὶ τὸν π. παντὸς... «λόγου..«λόγον Οτ,(εἰς.5.30(Ρ.43. 
23; Μ.11.12448}; 1δ.7.24{0.184.16; τ4680); ΟὙΝ ν88.0γ,ἐαίδεμ. 4{0.18. 
πς; Μι45.208); οὗ αἰν!πο δἰτθυΐζοβ οὐἠἨ ͵ἀδβο ΡΓΟη5 εἰ ἀσώματον... 
οὐδὲ τοῦτο τῆς οὐσίας..«περιεκτικόν ατ. ΝΑ 2.0γ.28,0(ρ.35.5; Μ.36.360}; 
ἡ π. τῶν ὄντων..«δύναμις ΟΥΟΝ 95. 0Ή:.1 5 τῷ Οαπὶ.(Μ.44.1τ002}; ἡ 
γὰρ πρόνοια τοῦ θεοῦ τῶν οἰκείων ποιημάτων ἐστὶν π. ᾿Α51, τη, ἤν. 
(Μ.4ο.2134}. 

περιεκτικῶς, ον ῤγομοηδίυεῖν οἶκον γὰρ θεοῦ π. τὴν καθόλου ἐκ- 
κλησίαν προσηγόρευσεν Ογτο ΒΞ οτ! τΟ(Μ,60.1220908); Ματο. γιοβιίδε. 
1.τ73(Μ.6π5. 9250}; π. πάσας τὰς ἐντολὰς ἐργάσασθαι 19. λ(τοοςΒ); Ὅοτ. 
ἀοεί.4.3(Μ.88.τδότρ0). 

[“Ἰπεριεκχύν-ω, 1. ουενήοιυ αἱ! γομπά, 70. Μοβοδ, γα τΟ(Μ.87. 
28648); 2. Ῥᾶ55., ὃς δἰδά αἱ τομπὰ τὸ βάπτισμα... «ἀναγεννξ φῶς 
“οόμενον ΑὈΤἼσηι. ἃ τ42(0.230.10). 

περιέλιξις, ἡ, γονοϊμίίον, οπ. Ατιά,η.8, 5} 1.3.802}0). 
περιελίσσ-ω, 1, γπαΐε ἰο ξὸ γομπᾶ, ραες γομμ ἐν μέρει “-όντων τὰς 

προπόσεις τῆς ὠδῆς ΟἸειη ῥαο,2.4(0.184.13; Μ.8.4454); 2. Ρ485., 
εὐῖηά γομηα, 16.2.0(Ρ.205.22; ν.]. ἐφελισσομένων Μ.8.4020); κύκλῳ γε 
αὐτὴν περιελιχθείς ῬΆΠΟοΒΕ ἶ.6.3,.το( .6ς.4030); 3. Ξωγγομπα ἴριδος... 
αὐτὸν “-οὐσης 1δ.3.26(:124}; 4. εαξὶ ([ῃ6. ἐγ γομνιὰ τῆς διανοίας τὸν 
ὀφθαλμὸν ἐν κύκλῳ “οντες Οντ,αἄογ. (1.128). 

περιελκυσμός, ὁ, μβεειαϊοη, Οταμανί.3(0.4.22; Μῖτ, τόπο); 
θιάγαι.,46.2:31τ(Μ.29.16608)}. 

περιέλκσω, 1, ἀγα αδοιτιί, ΟἸοτη εἶν, 4.8(0.278.27; Μ.8.12770}; 
2. ἄγαῖο ἰο απ ἔγο, τοὶ. τῆς δ' Ἀποκαλύψεως εἰς ἑκάτερον ἔτι νῦν 
παρὰ τοῖς πολλοῖς ““εταῖ ἡ δόξα Ἐπ5.}....1.24.18(Μ.20.2680) ; 8. ἄγατο 
ἰο, αἰίγαεί ἵππον ἀροῦν οὐ βιαζόμεθα..-πρὸς ὃ πέφυκε δὲ ἕκαστον τῶν 
ζῴων “"ομεν Ο]οπη ῥγοὶ, το(ρ.72.27; Μ.8. 216}; 4. ἀϊσεγί, ἄγαιῦ αετάο, 
14.}αδά,2.τ(ρ.1653.29; Μ.8.4008); πιεῖ., ἄγατυ αεῖάε, αἀἰξίγαεῖ, 16.2.τὸ 
(0.214.7; 5008); Ογωρμανί ττίρ.11.12; Μ.11.57}78}; ΟἾΥν 5.20}. 54.5 
τη ΜΠ|ιθ.(7.553Ὰ, ν.1. παρ-); Ἰά ποι. 5.4 τῇ 20 ογ.(το.4710); 5. ᾿ένϑονί 
ἔγοται {τα τὸ ἤρεσοϑν, Ἐπ5.λ. 6.5.1 (Μ.20.4644) ; 6. “47 8π ἀτργηεαῖ 
ἐκεῖνον μὲν ἀπαλλάττων τῆς κατηγορίας, εἰς δὲ τούτους τὸ πᾶν “-ὧν 
Ογνβ. μρηι. 5.1.4 ἰη Μ|.(7.525Ὰ); 7. ἄγαῖο σι, ῥγοίοηρ, ΤΑτΏ ἀταί. 
Ττῖη.3.25(}1.28.12414}). 

Ἐπεριένεξις, ἡ, ἐστ γε θη ξίοη,, ἴο.1). (0.3. 15(Μ 04. το40Ὰ). 
Ἐπεριενοχλέομαι, ὑέ ἰγομδίοα οπ δυό οἰάθ, Ἐππίταϊυ, ξιμγε .κ4 

(Μ.86.2236}). 
“περιεξέρχ-ομαι, σο γομμὦ 50. ἃ5 ἴο ἀββϑ}} ἔγοση ἈΠΟῖΠΕΥ 5Δς 

τῷ Ἀδὰμ.. ἀφεὶς [5ς. ὁ διάβολοςἾἿ τὸ τῆς συζυγέας εὐχείρωτον, ἕτερον 
Ἔνεται μέρος Β85.36].0γ.3.,.(Μ.8ς. 530). 

περιεργάϊζ-ω, Α΄. Ξε} αἰροπεὶν τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου ““οντες Ογγ, ἘΞ. 
241:4(Μ.69.848.Ὰ). 

Β. χαρᾷ. ; 1. ταλό ταμεῖ ἰγομϑδὶς περιεργασάμενοι τροπολογεῖν ΟΤ, 
εορημΐη Μ|ι,χζιάτίρ.τ63.4; Μ.τ53.το͵)0); 2. ἐχεγοῖδα ΟΉΘ5 6} αδομέ, δὲ 
τεμεῖι ἐοπεογηδα τ, ΟὨγγϑ. ἤοτη.22.3 τπ ἢ εδ.(12.2078); Οντ.1ς5.2.4 
(2.3130)}; ΕΌΓΠΑ ας (4ε.{Μ.85.6328); Εὐσέβιος... «χρόνους ἀκριβῶς 
περιεργασάμενος ἰὰ ΡΟ αι (Μ.δς. 7608); 3. ἐπφμῖνε αἰ ρεπὶϊν ἀϑοιιί, 
ἐμπυεσίραίες πῶς ἄν περιεργάσαιτό τις τὴν τοῦ θεοῦ λόγου ὑπόστασιν; 
ΑἸοχ. Α].ερ. Αϊεχ.π(ρ.232.4; Μ.τβ. κ56Α}; τὰς πράξεις αὐτοῦ π. ΤΑΤΗ. 
ΚΜ (Μ 2). τ381Ὰ); Ομγνβ. 77.629: :Ἰό(Ν.64.6320); Οντιαάον. 4(ι. 
1228); 4. δὲ Ἰηφμΐοίυε ἀϑοιμὶ, ἱηφμῖτε ζηίο ομἱ οὗ ομττοστίν μήτε 
““εσθε πρᾶξιν γυναικῶν ΤΙ. 3.10; περὶ τῶν λοιπῶν μὴ “ῇ“οὅυ ἤεξττα, 
οὗ. 9.2.7; πιστεῦσαι" μὴ γὰρ ἀπίστως Ἔνεσθαι ὅ τι ἐστίν Ὀιϊάνηι. 

({Β45.)} μη. 5(1,3130; Μ.20.7528); τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον μὴ ““εσθαι τοὺς 
εὖ διακειμένους Ασκο.Β.οριΟγν(ρ.οο.τό; Μ.77.το00); “ἰεσθας τὸ 
πίστει παραδεκτὸν..«οὐκ ἀσφαλές Ογγ. [σ.2.8(4.2270) ; οὐ δεῖ πνεσθαι τὰ 
σεσιωπημένα τῇ γραφῇ Αγνιαϑιῖ.5. πο 4(Μ.80.030}; τοῦ, Ῥϑύβοπβ, μταΐε 
εοηξορίομς ἱηφιείτγίες αδομὶ ἐκείνους δὲ πάλιν ““όμενος, καὶ λέγων, ἐὰν 
μὴ ἢ ἄξιος...ἐὰν μὴ σημεῖα ποιῇ, οὐκ ὀρέγω χεῖρα ΟΠ τυ5. πόλι 1 0.4 ἴῃ 
ΗεΡ.(12.Ὑο08}})}; 5. τη ας τουτί, δὲ α διιεγδοάν αϑομὶ παῦσαι..«.τὰ τοῦ 
δεῖνος κακὰ “-όμενος Βδ5.Ποηι.3.5 (2.218 ; Μ.31.200.Ὰ}; τι Να Ζιερ.τδς 
(06.37.30) ; ΝῊ). ρ}Ὀ.2.6:(1.79.2208}; 6. ρίνε ἱγοιδὶς ἰο δολοφωνεῖ σε 
ἢ “-εταί σε ἐν κακοῖς Τ σα δ.ς; Ἔπ5..,.ε,8.12.3(Ν1.20.71690) ; 1ἸΔν, τ. 
πι(ρ.31.18; Μ.20.0658); 7. ῥᾶν αἰ εηίΐονι ἴο (Ἰαβοϊνουβ]γ) κάλλη 
γυναικῶν «-ἢ; ΟὨτγπ5.ἤοηι.73.3 τα. ΜΈ(]112Ά}} 14, ΚγΥ. }οῦ 31: «τ(Μ. 64. 
6330); Τὶ ῥγουϊά 9(4. 643); 8. ῥγαείῖ5ε, δε σοπεσγη θα τοῦ! ἢ, ΒΌΡΘΥΞ]- 
ἴοι β οὔβϑύνδησθβ μὴ μαντεῖα ύεσθαι Ἐλιπ.υ.( 4. 25(ρ. 126. 15; Μ.20. 
11728}; Φρυγῶν, τῶν πρώτων “"ομένων ὀρνέϑων πτῆσιν στ Ν42.ογ. 4. 

τοοί Μ,35.645.); 6. ἀαΐ., Όνν. )5.χ.4(2.1208); 840 8., ̓ γαείῖ5ε τπαάρίε, 
Ομ τνβ. ἤσηι.δ.4 ἐν Μ|.(7.038). 

περιεργασία, ἡ, 1. ἐἀϊς εμγίοείίν, ΟἸδτα ῥγοὶ. τοί ρ.72.3; Μ.8.2134}); 
Μδτο Ἐτιοῤμδο(Μός, 858); 2. ὠπηδεεςσανν ἰαδοιν, ΟὨγυ 5. Π0η1.14.3 



περιεργαστέον 

ἦπι τΤέρε(χτ. 6288, ν.}, ἐργασίας); 3. τιαρτοαὶ ᾿λώννο Ἑυβ,ν(. 3.5] 
(ρ.το4.:9» ν.]. τ πρ  μι: Μ.20.11248). 

περιεργαστέον, σηέ νηδὶ τπέεγζεγε ΔΈΩ, Αἰοχ Τα, Μαρ Ὡτ(. 36. 
χδ). . 

ἀπεριεργαστικός, ερτηγίυεά, ϑενετ τ ον.5 171.(0.244.25). 
περιεργία (-εἰα), ἡ, 1. ἰΔϊε ομγίοοίέν, ΟἸΘτη ἐγ τί ρ.6.4; Μ.8. 

602); Μ.ΡενΡ.χ (0.87.14); ΜδΊΠ,γες.2.3(ρ.324.13; Μ.41.11684}; τεῖ, 
ὈΠΟΥΓΩΥ οδηιάαῖεθ ἔοσ ὈαρΌβοι 0 τ ΐϑῃ ἴὸ ἰδᾶσῃ βεοτοίβ σα- 
ϑεγνεα ἔογ ἔῃ ἰηἰτἰδι64, Οντ, Η. ῥγοεαϊθεῖ,4.; ΓἈτγβ.ἤοηι.16.2 ἴῃ 70. 
(8.928); 2. ἐχεξδς, δ βενἤμἶν μύρων ποικίλων περιεργίαις χρώμενοι 
Ἐπ5.4.6.4.1(Ρ.174.28; Μ.22.2028); βρωμάτων...περιεργίᾳ πρὸς ἡδονὴν 
μετασκευάζων. «τὴν τράπεζάν ΒΔ, γέ. [ιι5.20.23(2.365Α.; Μ. 31. 9734); 
3, οὐυεγ-εἰαδογαίίοι;, Οτ Ν γϑ5,0γ ἄοηι, 3(ρ.46.20; περιεργασίας Μ.44. 
1404Ὰ}); ΟἸΠχγβ. ἤοηι.2.3 ἐπ 70.(8ιτταν; 4. ὠρηθσοσσανγν ἰαδοιν, υαῖπι 
ἐβονὶ πολλῇ γὰρ οἷ... σοφισταὶ κεχρημένοι π, τὰ ὅσα παρὰ τῶν κατὰ 
Μωσέα. «φιλοσοφούντων ἔγνωσαν, παραχαράττειν ἐπειράθησαν Ταῖ. 
ογαί. Δοίρ.4τ.5; Μ.6.8848); ἡ τῆς ἁπλότητος πίστις βελτίων ἐστὶ τῆς ἐκ 
π᾿ πιθανολογίας ΑἸΒ,.4γ.5.1(Μ.26.324.}; ϑορῆτ. Η νην ΟὙγ εἰ 0.24 
(Μ.8).34888); 5, τιεἀαἰεεοηεεμσος, οὔεϊοιίδηθδς, αὐ. Ν8.2.6}.14(Μ.37. 
484Α); πράγματα ἔχειν ἀπό τινος σοφιστικῆς τῶν κρατούντων καὶ 
συνήθους π΄ τ. 4Ἰ(960); ἀπὸ γὰρ ἀργίας π., καὶ ἀπὸ π. ἀταξία Τ,δοηὶ. Εἴ 
]ου ας. 2(}4.86.2οό8})); Εδαϊα5 ογ. (0.37); Ὠοτχιἄοεῖ, 9 τ(Μ.88.17160}; 
6. τ ῥεγε τ ΠΟΉ, 680. ῥγαείίεε οὗ πιαρὶς σεμνυνόμενοι [535. (ΔΙροΟΙα- 
[188] τοῖς κατὰ περιεργίαν πρὸς αὐτῶν ἐπιτελουμένοις φίλτροις ὀνειρο- 
πομποῖς τε καὶ παρέδροις.. «δαίμοσιν Ἐδπι5.}..6.4.7.0(}1.20.2178); τὴν τῶν 
ἀφανῶν πνευμάτων π, 1Δ.4.6.4.0(0.τό4.14; Μ.22.2740); δ.9.2(0.401.22; 
6574}; δύο...ἐπέμποντο νόμοι, ὁ μὲν εἴργων..«ὡς μήτε ἐγέρσεις ξοάνων 
ποιεῖσθαι τολμᾶν, μήτε μαντείαις καὶ ταῖς ἄλλαις π. ἐπιχειρεῖν 1Δὐ.(.2. 
4π(ρ.δο.9; Μ.20.10218)}; οἰωνιστικῆς π᾿ ΟΥ̓͂Ν γ 55. ΤΥ. (ρ.76.2τ; Ν,32. 
6024}; δεισιδαιμονίας..«καὶ π. ὉΙάντη. 7 γ1.3.24{(Μ.30.0374}); ἐπῳδαῖς 
καὶ π. χρησάμενοι 802.ἢ.6.5.15,15(Ν1.67.12698); (411,2. Ηγρ.(0.38); 
Καρποκράτης..-τὰς π. τὰς ἐπὶ φίλτρων γινομένας δημοσίᾳ ἐξαγγέλλει 
ΤμΆΓΡ λαεγ.(Μ.86.20Α}. 

Ἐπεριεργολογία, ἡ, ἐχοσοδῖυε ἐδ είν ἐπὶ δρεεεῖ, φεϊδϑίηρ, Ἐπϑὶ. 
Μομ.}».(Μ.86.9168). 

περίεργος, 1. οὗ ἐμμίγτηρ τοῖμα, σεγίοιις τὸ μὲν γὰρ σαφῶς λεχθέν, 
οὐἰπαρατρέχει τὸν ἀκροατήν" τὸ δὲ ἀσαφὲς περιεργότερον αὐτὸν ποιεῖ 
ΟἾγνβ.ἤοπ.24.2 ἐπ 70.(8. τς 0); ΑΠΈρ.Βοβί, 70. Βαρι (Μ.85.χ7608); 
2. της 6, να άϊίηρ, Ἡδυτὰ υἱς.4.3.1; ΟἸοιη ῥαεά.τ. (ρ.1ο02.24; 
Μ.8.276Α); ΑΙ σρ.ϑόγαβ.2.3(}1.26.6128Β); 3. ουεγ-εἰαδογαίε τῷ π΄. 
τῆς ἑρμηνείας ΟἸετη, ῥαεᾶ.5.2(0.24σ.τ5, ΜΝ 8, 5654); τοῖς ἀρτίον ἐπὶ τὸ 
πιστεύειν ἰοῦσιν ἀμείνων ἡ πίστις ἐν ἁπλοῖς λογισμοῖς, ἢ..-περιεργοτέρα 
«ἐξήγησις ὕγτ, σ.2.τ(4.140Ὲ}} τεῖ. δερμάτινοι χιτῶνες : οἱ μὲν ἀλ- 
ληγορηταὶ τὴν θνητὴν σάρκα φασὶ τὰ δέρματα" ἄλλοι δέ τινες ἀπὸ 
φλοιῶν δένδρων τούτους κατεσκευάσθαι εἰρήκασιν" ἐγὼ... οὐδέτερον 
τούτων προσίεμαι. τὸ μὲν γὰρ π΄., τὸ δὲ ἄγαν μυθῶδες Τάτ, φη.30 τη 
(εη.(τ,52); 4. Ἰηρεμίοιδ, τσοἱ] ἀευϊξεά, τ. ΝΑζ.ογο τς, 6(Ν1.3:5.0218); 
5. ῬεΙβοη5, θα, Παςῆν, Ὀ γγ 5. οηι.40.5 ἐπ Μ|Ι,() ΞττΑ.; 6. ἐμῥέν- 
οπτομς, ἡμπαφίεαὶ, Τγοτι βαεν,1.23,4(Ν1.7.6734); δαιμόνων κατακλήσεσι 
π. θελγομένων Οτι δἰς,3.5τ(ρ.174.1τ2; Μ.11.8778); Επ5.Π εγοεῖ. 20 
(5290 ; Μ.22.826}) ; ἐδ. “5(5248; Μ,848Α); π.ι φάρμακον Β45..}.88 εαΉ. 
8(3.2730; Μ.32.6774); Οὔ γνυβ. ον. 41,4 ἐπ Α42.(9.3008)}; εἰ βούλει 
“Χριστιανὸς γενέσθαι, φέρε μοι. «πάντα τὰ π. σου (4]}.0. Ην.(Ρ.90); 
ὁ π΄ ᾿παρτεΐαμ,, ΟΥιεομ ἴῃ ἘΡἤ 6: Δ2(Ρ. 572). 

Ἐπεριερευνάομαι, γη61ε Ἰηφμῖε ἶνε ἱπυεξραϊίου ἱπῖο, Βδ5."οη.5.5 
80. 0.ᾳῥαταϊ, Δ. 95.1300Ὰ) ἔοσ -“περιεργαζόμενος 18.(2.218; Μ,31, 
2008). 

Ἐπεριερμηνεία, ἡ, 2»! ργεία ον, οἷ, Αγτςιοίοῖθς..  βεν 1} ον ΘΗ αΉ 
πονπῖμαὶ, φμαη ἐμ ον ῥυοίαϊοηδη; πος Ὡρῥεϊαρμας, 1514... οἰγηι.2.27.3, 

περιέρχτομαι, 1. νγὸ γομά, οἱ παπαοσίπο τὴ] 5. μοναστήρια 
“νεσθαι (ἰαϑδίδτιαβ ἈΡ.1,δοπί δὲ 7ο.Ξαογ.2(Μ.86.2ούδΑ); 2. φςεγμιϊμῖσο, 
δέγυεν, ταθὶ, κακοδοξίαν... «περεελθόντας Ἐλι5. ΜΙ αγοεὶϊ..τ(Ρ.21.25; Μ, 
24.7768); 3. οαἰγεηυρηΐ, ουεγγεαεῖ, ἐπεται δι’ ἀπάτης τὸν ἄνθρωπον 
ΟΥ̓ Ν ν85.0γισαεεῆ, 6(ρ.36.1, ν.], διέρχεται Μ.45.208); Ῥ.μοβε. 6.1.3 
(Μ όκ 4610); 4. κο, τῶ πιο μὴ...«ἐν πταίσματι... περιέλθη τ. Μαρ. 
ταὶ (τ. ΖΔΟ}.}4. 1τ(Μ.. .,.77. 3350); 5, ῥαδς ἴο; οἵ ἘΤΟΡΕΠΥ͂Σ. ΑἸ, 
ΘΟΒΟΙ]ΑβΊ. οο 1.2. ο(Ρ.40). 

"περιευρίσκω, ἄϊδεσυεν, τι αρ. ἀ1α], ({π.Ζ846}.}2.τ( Δ. ὈΓ,.71. σιθαν. 
περιέχτω, 1. σγγομμά, ογπδγασε; θῆρα ἐπεϊμάσ, φοτιῤγεησηᾷ ὅ 

πάντα “"ων.««κόσμος ΝΠ οτη ΟἸδρι το; τὸ ἀγέννητον...ἐν τῷ τῆς οὐσίας 
λόγῳ “-“ὄμενον ΒΔ5.Ἐπμη.τ (1.215 Ὲ; Μ.20. 520 Ὰ}); καὶ εἰ μὲν ἕν τινι, ὑπ᾽ 
ἐλάττονος περιγραφήσεται τοῦ τινος, εἰ δὲ πανταχοῦ, ὑπὸ πλείονος καὶ 
ἄλλου πολλοῦ, λέγω δέ, τὸ “-“όμενον τοῦ σ"οντος, εἰ τὸ πᾶν ὑπὸ τοῦ 
παντὸς μέλλοι περισχεθήσεσθαι, καὶ μηδένα τόπον εἶναι περιγραφῆς 
ἐλεύθερον ὅτ. Να2.ογ.28.τοί(ρ.37.0; Μ.36.270); ἡ φύσις, πάντα τὰ ὄντα 
ἐν ἑαυτῇ ““ουσα, ὑπ᾽ οὐδενὸς ““εται ὅρου τοΝΝ γε5.ἤσηι. 5 τ (απ. (Μ, 

ΜΙᾺ Ζ2 

Ιτοῦ5 περιθρυλέομαι 

44.8730)}; οἱ, Ογζ.}....2.22.3(Μ.8ς,12024}; ζΟντ, Τγέπ.)(65.88Β; Μ.7]. 
11324) τὸ 70... ξσ.χ.8(}1.04.8ο80); [0 Μαπ.2(Μ.96.14210) ; 2. ἐοη- 
ἑαΐμ ῥγνουϊξίους ταὶ ἡ ψῆφος... ““ἐτω μὴ ἄλλως προσάγεσθαι τὴν 
ὑπόμνησιν ΑἸΉΘοΒοΪαβε, οοἰΪ. 5.2(ρ.71}; 8. ρᾳ55.,) δ ἐμυοϊυεά οὔτε γὰρ 
εἴσω παθῶν “-εται ἘΡίρΗ, ἤσεγ.76.35(ρ.384.20; Μ.42.5884}; τηϑα,, δὲ 
τναῤὈεάᾷ πρ ἵἴη, δὲ Ἰακόμ πὴ ῤρ τοῦ τοῦ πολυχρημάτου καὶ δεινῶς τῆς 
κτήσεως «-ομένου (Ἰετη.4.4.5.2ο(ρ.173.0; Μ.0.6258); οὐ δεῖ “-εσθαι 
τοῦ γράμματος τῆς γραφῆς ΟΥτ«Ξεἰ ἡ Οδη.2: τ6-τ|Ί(Μ.12.1018); παϑη- 
μάτων τῆς σαρκὸς “-εσθαι ιάντη απ. ο(1.30.10078). 

Ἐπεριέψω, ῥοὲϊ ἱπογομρλῖν, τοῦ, Ξρίτίταδ! ἱπτεσργη. οὗ ραββονεσ αν, 
Οὐ. 70.το.τϑ(13; Ρ.180.24; Μ.14.3370). 

Ἐπεριζήτησις, ἡ, ἐηημῖγγ, ΟὨγχγϑβ.ἤοη;.3.3 ἴῃ Η δ. (12.309, ν.]. 
ἐπιζητήσει). 

περίζωμα, τό, ἰοἱη-εἰοί, ρίγάϊο, Τι Β6Η7.2.3; 85 τποπαβῖῖς ἀγ888 τὰ 
᾿ τῶν μηλωτῶν π΄. μόνοις τοῖς τὴν σάρκα νεκρώσασιν ἀνδρείως περίκειται, 
σημεῖα ὄντα νεκρώσεως [514.}6}.6}}.1.427](Μ.78.420Ὰ}; ψοτῃ ὈΥ͂ 
ἴῆοβα θείῃρ Ὀαρίϊσεα, 4. Τλον. Δ. το](0.266.9)}; Ὀγ οτἰπηπα]θ. οἱ 
Ἐ{|8]1, ἐδ.τ63(..275.3)}; τοῦ, 7όγτει 85. ΠΠυβίχαϊίοπ οὗ ρονεγῖν οἵ 
Ῥιορμδῖβ, ΟἸαπι, ασά.2.το(ρ.224.23; Μ.8.5328); κολλᾷ οὖν περὶ τὴν 
ὀσφὺν αὐτοῦ τὸ τι. ... ἵνα δηλωθῇ ὅτι ὃ λαὸς οἱονεὶ σκέπη ἐστὶ τοῦ θεοῦ 
««Καὶ οὐκ ἐξ τι ἄτοπον λέγεσθαι ἐν τοῖς περὶ τοῦ θεοῦ" ἐπὰν δὲ 
ἁμαρτήσωμεν, τὸ π. τοῦτο ὡς ἀποτίθεται. ὁ προφήτης..«οὕτως ὁ 
ἁμαρτάνων ἀποβάλλεται ἀπὸ τῆς ὀσφύος τοῦ θεοῦ Οτοίοη! 1.6 ἴη 767. 
(ρ.84.1; Μ.13.3164); ἤρτιτε οἵ σατο οἵἉ βϑητίϊεβ, ἐδι(ρ.85.8; 3760). 

σερίζωμάξιων; ἰοϊη-εἰοίί,, Οτιδοηιι τ, τ. εγ.(ρ.84.12; Μ.13.3768). 
περίζωσις, ἡ, εὐπείτγε, 7. 7ον φχί(ρ.136.19) ; εν» καρὶ. Αἱ. 86.32454). 
περιηγέομαι, ἐχῥοιμηπά, Τάς, 81 :8(1.1180). 
περιηγής, εἰγοιίαγ, Πδπσα ἢ γοϊϊξά; οὗ ἃ Ὀοοῖ, ΤΑΡοΙ με ἘΣ, 

ΡΠορ. (Μ.33. 15370; Τρμδ. οτὰ.). 
περιήλυσις, ἡ, ἐγεῖε, γευοϊμιΐον, ὈἸδτα δἱγ. 7: τάίρ. ὅτ. 5) Μ.9.52ο.). 
περιηχ-έω, 1. σοιιπά αἰϊ τοωπὰ «“-"οὔσιν οἰμωγαὶ τὴν πόλιν ΏΪΟΝ. 

Α].4ρ.ΕἘλ|5.}.6.1.22.,(Μ.20.6884); ΟΥ̓ Ν γος Μαο; (Ρ.4ο6.23; Μ.46. 
9920); 2. Ρ455.; δὲ σιγγομηάεά τοί ποΐςο, ΟἸετα ῥαεά,2.τίρ.155.20; 
Μ.8.3818); Ογγ Η ῥγοκαίεεῖ. 6 οἰϊ. 5. ἐνηχέω; 3. οἰαπομν αδομῖ, 
γείογαίε “οῦσιν..«τὰ περὶ πολλῶν θεῶν Οτ,(εἰς...75(0.266.17; Μιττ. 
1078); 4. Ρ4855., γεερεμά, ΟὙΝ 85. }.τοί Μ.46.1073); 5. Ῥᾶ55., δέ 
Τη}ογηιθ κοητο περὶ τῶν... Οφιανῶν Οτ,(εἰς.3.13(ρ.213.0; ΝΜ 11,0360); 
10.6.τε(ρ.85.6; 13120); Ὁνγ. Δεῖ», ΒΜ Αρ.28.12; Μ.76.2808); (ΓΠαϊὶςο. 
(α71.2 5. 

περιήχημα, τό, ἐϊαὶ τοξίοἰι γεσοισιαᾶς, τοβίεἶι ἐ5 {μ οἱ ἰαἰξ αὈουΐ, 
οὗ ΒΝΥ͂ πόλις, τὸ τοῦ...βασιλέως...π. Τμάχιϑιιᾶ, πα ν. ΒΜΤΥ γ)(. 

96.697). 
περιήχησις, ἡ, Τηηδίγμείου, (ἴῃ ΘΝ }], ορΡ. κατήχησις) γεγονέναι δὰ 

πολλοὺς κακοὺς παρὰ τὰς ἀνατροφάς, καὶ τὰς διαστροφάς, καὶ τὰς π΄. 
Οτι εἰς.3.δο(Ρ.261.1ς ; ΜΟτΙ τοο0}}. 

περιθαλπής, ὑεγγν ἠοί, ΤΑΡΟΙ] μοί, Ἐς. 25:2(Ν4.33.1344}). 
περιθάλποω, εὐμενίει, Βα5..ρ.45.τ(3.134Ὰ; Μ.32.3684); οἵ ΒΜΝ ἡ 

περιθαλῴαμένη τὸν ἐπιβλέποντα ἐπὶ τὴν γῆν ΜοΠ. ἀονη,.8(Μ.86.3200Ὶ}); 
Ταρῖ, ἱερὸν συγκρότημα...«““οντες ἘΡΗΓ.3.238Ε ; ἐξ αὐτῆς [56. αὐτοξωῆς] 
νηνέται. «ζῷα πάντα Ῥϊοη, Ατ,4.5.6.3(}1,3.8578); ἀληθὴς φιλοσοφία 
τοὺς αὐτῆς ἐραστὰς...ἐὐεὶ 70... Β. 7 τοί. οὐ. οοδΑ). 

περιθαρσής, νεῖν εὐηπάεηί, ΤΑΡΟΙ οὶ, Ρ..24:τ(}1.33.14444}; 1. 
"ο: (1412); 16.75:6(1420}})). 
Ἐπεριθάρσυνος, -- ἔοτερ., ΤΑΡΟΙ] γπεὶ. ΡΞ. 22:4(}1.33.13418). 
περίθεμα, τό, της οἰαερῖ γομηά; 1. εουεγίηρ οἵ αἰῖατ, τεῖ, ΝΆΠΙ. 

16:58 πυρεῖα τῶν περὶ Κορὲ...π. ὄντα τῷ θυσιαστηρίῳ Οτ, εἰ ἴη Νώηι. 

16:5)(Μ.12.5774}; 2. πεαά-Ῥαμά, ογοῖῦη, ἘΡΌΆΧΟ 1 Ὲ; Στέφανος, τὸ 
αὐτοχάλκευτον π. ῬΥΟΟ]ΟΡ ὁ;7.17.2(Μ.6ς, 800). 

Ἐπεριθεμελιόω, εείαδίτες σπ ἃ βγηι ἠομπάαϊοη αἷΐ νομπά, ἘΒα5. 
εἰν ποι τβίι.331Ὸ; Μ.30.28Ὰ). 

Ἐπεριθεραπεύω, εἰγὲ τουμρίείοῖν, ἩΠΙρρ. απ οῆγ.40(Ρ.32.8, ν.1. 
ὥσπερ θεραπεύσει Νί.το.7688). 

Ἐπεριθερμαίν-ω, δαὶ αἰΐ γομμ οὕτως ἐστὶν ἕν πρὸς τὸν...«πατέρα, οὐ 
καθάπερ ἡμεῖς..««μετοχικῶς..., ὥσπερ ἄν εἰ καὶ σίδηρος πυρὶ ὁμιλήσας 
Ἄνοῖτο παρ᾽ αὐτοῦ Οντ.ἰλιες. τχ(ς".110Ὲ}; “-ομένης τῆς καρδίας ΤΟΥ. 
ἄρο!.8,2(Μ.88.1700Ὰ}. 

περιθέτω, 1. ἤσριο γομπά ὕδωρ “"ον...«τὴν γῆν ΤΕυΒι ον, (Μ.18. 
1404} 2. Ρ855., δὲ ἐπεϊγεϊεα πὶ Πονὶηρ Μαΐου σόμενα πέδια επ. 
ἐχε. Κοηατδ(ρ.204.τΆ ; Νῆ.ττ3.0018). 

περιθεωρέω, ὠηενργεῖ φολ ΐι γεζεγεμεα ἰο, ς. ἀαι., ΟΥ ΝΝ γε5. μηχα 
Ῥ.2οσ.20 ; Νῇ.45.4494). : 

Ἐπεριθλιβής, ργεαιΐγν ἀϊείγεςεεά, Β85.γ6η1:62,.2(2.2 040; Μ.31.622.). 
περιθριγκόω, ἔξηεέ γομηά ἴτοτω, ΟἸεπιῥαεά.3.12(0.283.8; Μ.8, 

6648) οἰξ, 5. περισταυρόω. 
περιθρυλ(λ)-έομαι, 1. δὲ ποῖσε αὐγοαά, Β45.6}.0.2(3.0ο0 ; Μ.32. 

2680); τὰ ““οὐμενα Οτ Νγβ5,ερ.5(Ν1.46.10298}; 2. γέρομμὰ ὦτα 



περιθρύπτω 

“μούμενα Β45.πη.2.5(.. 2410 Μ.29.581.); 16.6}.26,χ(3.το40 ; Μ.32. 

3000). 
πρρίδρ με ώ, φηπαϑῖ, τ. Ἧγεο, ογ.εαἰεεῖ. ϑφ. 45.3; Μ.45.364Ὰ}; ἐδιτό 

(ρΡ.71.8; 520). 
[εἸπεριϑύω, ν.. [οὺ θύω, ΟΒΙγβ. ΤΊ ΧΙΣ Θὶ: 4: αᾷο, 6018). 

Ἐπεριθωρακίξ-ω, 1. αγηι, ἐχιῖρ ὁ Παῦλος “-ων τοῖς ὅπλοις τοῦ πνεύ- 
ματος Ἶ7ο. 7ε.5ογηι. (Μ.88.10524}; περιθωρακίσωμεν ἑαυτούς Βοτ. οεί. 
1ο. 1(Μ. 88.17330) ; 2. Τηρᾷ., ΟΥ̓ ΟΥ̓ΦΩΜῚΡ ὀμεβεὶ ΤῊ περιτεθωρακι- 
σμένος τὸν φόβον τοῦ ἘΠΕΙ͂Ξὰ Βὰβ.γεγμηξ, σ(2.206Ὲ ; ΝΙ.31,6374). 
: "περιϊξάνω, 566 γομη αϑομέ, Ἰδιὰ, ῬῈ]..}}.32.245(}1.78. 9248). 

περιΐστ-ημι, Α΄. ἴχδηβ. ἴθηβαβ ; 1. δγη5 ὍΡΟΙ ΟΠ Ε561Ὲ εἰς σεαυτὸν 
π᾿ τὴν πραγματείαν αΥ.Ν42.6}.14{Μ.37.484}:; Οῃτνβ5,ἠοηι.76.2 ἴῃ 79. 
(8.491); Ἰὰ,Π01}.31.3 ἔῃ τ ογ(το. 2828); 2. γεζεν, αἰἐγίδμ!ε οὐκ. εἰς 
ἐκείνους δὲ “οησι τὰ λεγόμενα 14. ἢοη1.1.5.1 τη Μ11.(γ. δον; 18.55.1 
(560); ὕγτ. Ρ. 5π(ρ.50.33; 55.188); 3. ξηερροεί, ὑγτηρ ἰο πιϊηα τὸ συλ- 
λήβδην τὰ πάντα γεγενῆσθαι “σι ΟΥ, ΝΥβ5. εχ. 80}. 44.724}. 

ΒΒ. ἱπίγαηϑβ. ἴδηβοϑ; ἴ. {ὩὉγ δι ἐκτόπων ἐννοιῶν περιστάντες 
ἀνοσίως εἰς τὸ ἀκαλλές Οντ.15.3.4(2.511Ὰ}; 2. δὲ γεάμεεά ἴο εἰς ἕνα 
ἄρτον περιστῇ ἡ τροφή Βε5.πορι.8,6(2.68Ε ; Μ.31.2200); ἜΠαγ. ΟΡ5. 
Μαϊ.3:1τ2-τπό(Μ.66.6280) ; 3. τηφά,, κοῖς ἰο, δὲ ῥγεδεπίο το, ἘΡΙοη.». 
Ροΐνε.τϑ, 

περικαϑαίρ-ω, 1. ῥηγίξν ὉΚ πηθαηβ οἱ δρρ[ϊοαϊίοη οὗ δὴ οὈ]θοῦ 
φα]ου!α θα [ὁ ἀθϑουὉ ἀθ Ἰθιηθ ας οὐ σοπίϑρΊοη μὴ γίνου οἰωνοσκόπος 
εὐὐ μηδὲ μαθηματικὸς μηδὲ ““ων 1,53,4 τι Ογάο Ἐπεὶ, Αρῤῥιτο(ρ.220. 
8); εἴ. οὐκ ἔσῃ ἐπάδων ἢ “- ων τὸν υἱόν σου (εἴ. Ὠὲ.τϑ : το) Οομεὶ. 4.1.6. 
2; ὠὰ τὰ ἀπὸ τῶν περικαθαρθέντων ΟἸοτη.5,γ.7.4{ρ.τ0.0; ὦτα Ν.9.4338); 
μὴ ἀπέρχεσθαι πρὸς ἐπαοιδὸν... μήτε “-εἰν ΤΑΙ σγηίαρ.2. (0.122; Μ 
28.8278}; οὐ φοιβήσετε, ... δηλοῖ οὖν ἡ λέξις τὸ μὴ “-ἐσθαι. οὐ γὰρ οἷδε 
σώματος καθαρμὸς μολυσμοὺς ἀπονίψαι ψνχῆς Ρτος,, Πέιτφιτ(Μ. 87. 
ΘΟΘῸ) ; 2. βιυξε, Ῥηντῖν θεοῦ δὲ μόνου περικαθᾶραι ψυχήν ἐδ., 3. ρμισρε 
ατῦαν ἁμαρτίας σου περικαθαρεῖ ΤΜοΙἢ δ γρειοὶ ἀηη.7(Ν.18.265Ὰ). 

περικαθαρίξω, ἐβονοιρ  ἰν εἰεαπξέ, [0.«ΜΟ50Ε, ῥγαὶ. το) (Μ.87.29684). 
περικάθαρμα, τό, μιεαηδ οὗ Ῥωγτβεαϊΐοη, ΟΥ̓ ἐχρταϊίοη, δεαρέροαὶ 

μαρτύρων... «περικαθαρμάτων τοῦ κόσμου γινομένων ον. 7} ο.Ὁ. 55(37; ἢ 

Ρ.τῴ4.2; Μ.14.2968). 
παδυραδεζο ομαι, 511 Οὐ -“-ομένη τὸ τῆς Κασταλίας στάμιον ἦ τοῦ 

Ἀπόλλωνος προφῆτις Οτ(εἰἶ5.7.3(ρ.155.12; Μ.11,1424}). 
περικαίω, ἢ. τηξά,, Ξεογεῖ, 4 Ραμ, εἰ Τβδεὶ. 3: (0.262.4); 2. τηξά,, 

δέ ἸηΠαηιε, δὲ οἡ γε τοτίΐ ἀεδῖγε 0} π. τοῦ Χριστοῦ (Πγν5.λοηι. 56.3 
ἤμ Μ|.(7.568Ε) ; 18. ον».23. 5 τῇῷἪ Εσηπ.(ο.6930); 14. ἀο7.23.1 ἴῃ 20 ον. 
(το. ο ΚΟ); ἐῤ.26, 4(6230); 3, Ρᾶ55., δὲ δμεγηὶ ἀποφάσει περιεκαύθησαν 
Μ0. Αψαρ. "5.8 (ΩΟ]. πυρὶ ἐκαύθησαν). 

περικακ-έω, 1. δέ ἀεῤγοπτεί, ΜίΑς. Ἀδερ. λον.20.2(Μ.34.7160}; (Βτν5. 
μορι.7.2.3 1 [σ.(8.4214}; πρὸς τούτους ““εῖν 16,}0}}.6.2 τη: 2110}. 
(τ, 695 Α}; 10.ΟἸΠ τ. 5εαί. (}[.88,7808); 2. ἡπὰ ἀἰβομν ΤΉ “-ὦ τοσού- 
τῶν αἱρέσεων ὀνόματα εἰς ἀριθμὸν φέρειν ἘΡῚΡΠ.απε.τ4(0.22.13; Μ.43. 
41Α}; «““ὦ..«.ἐξειπεῖν 1ά.μα6ν.26.τ4{Ρ.204.3; Μ.41,42530}; 1.26,2{(ρ.276. 
23; 3328}; “ποὔμεν λέγοντες (ἢγνκ.᾽ο»!.6.53 ἴῃ 1 Τῆι. (τι. 5820). 

περικαλύπτ-ω, συεῖΐ, ἐοπεεαὶ, τεῖ. Τὰς. “τεται τῇ σαρκὶ ἡ θεότης ΟΥ. 
ΝΥϑ5.0».εαἰεεἢ.23(ρ0.80.6; Μ'.45.644). 

Ἐπερικάμμορος, η:05ὲ τυγείεἠ οί, ΤᾺΡΟΙ μοὶ, ς.1536:8(}}1..32.15208). 
Ἐπερικαρτέον, 0716 Ἡμ δὶ ἐμαῦε γομηά, (Ἰοτη. ρακά.3.ττ(ρ.270.30; ΝΜ. 

8.668). 
περικαταρρέω, εοἰΐαρεε, μι ἴηῖο γμΐη, Οἴετα ῥγοί ατίρ.81.20; Μ. 

8.2238}); 1(..«]γ.7.2(0.8.27; Μ,0.4138). 
περικατατίθεμαι, εοπεεαὶ, ΤᾺ ΡΟ]] μοὶ. Ῥς.73::ττ1.33.14τ70}. 
“περικαῶς, ὉΕΥ͂Ψ ἀγδομίν, εαἱ. 5 ογ.ττὶπ(Ρ.4τ0.22). 
περίκει-μαι, 1, δὲ 56, ἀγομμά, ἐπεῖοϑε, 2(ἴδη1.1.6; ὅ..«τοῦ κυρίου 

στέφανος ἡμᾶς ἡνίττετο.. «τοὺς “μένους αὐτῷ διὰ τῆς ΠΕΡΛΕΡΙΜΕΣ ΟἸΙετη. 
}αεφά.).8(Ρ.2ο2.12; Ν΄.8.4854}; τὸν τὐμενον..«ἀέρα ον. ΟἾθμι.2.26; 
“μένης αὐταῖς [8ς. ψυχαῖς] ἐκ τῆς ἀγνοίας ἀχλύος Τίοπ τά 4. (Μ. 
8.700}; 2. δα εἰοἰ ιεά τοῖέϊ, τοέαν ; ἃ. ἴῃ σϑη., Ηθυτη. "5.5.1, Τ51.41α]. 
τ.2(Ν}.6.4734}; τοῦ, 1015 πῶς... γνωρίζεται θεὸς διὰ τούτων; πότερον 
διὰ τὴν ευμένην αὐτοῖς ὕλην, ἢ διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς μορφήν; ΔΒ ρη. 
20(Μ. .25. 400); ΝΙ],ΡὈ}.2.156(Μ}.70.2738); Β. οἵ {πεὸ Βοάν σωμάτων 
ὧν νῦν εὐμεθα Με. .;}65.1. 20(Ρ. 242.1;} Μ. 41. το880); Σαμουὴλ...δῆλόν 
ἐστιν. ο"ὁρατὸς ὧν παρίστησιν ὅτι σῶμα περιέκειτο 1δ.3.17(Ρ. 414. τι; Μ. 

18,3254}; οὐχ ὡς σάρκα «μένῳ. .«ἀλλ᾽ ὡς ἀγγέλῳ... «δικάζειν ἅπαντες 
ἐθέλουσι τῷ ἱερεῖ (πγυβ. δΩ6ς.3. αά(ρ. 14.14.11. 3918); μὴ"«φοβηθῇς... 
νεκρὸν περίκεισαι σῶμα" ἐχέτω πνεῦμα, καὶ ἀναστήσεται 14. ̓ ἩδΝ 

1.8 ἱῃ Κορ. (ρ. 5700) ; πνεῦμα. .«γίνεται λοιπὸν..«κἂν σῶμα «“ται Ἰὰ. 

δοτμ.1.8.3 τ ΣΟῸΥν.(το.1558}); θνητὸν ““μενος σκῆνος ΝΙ} ἐρὈ.2.87(Μ 
Ἴ9.2414Α); Οντ. 7ο.χ.ο(4.800) ; - (Θππδή. {γ. Κορ.) 1τ4(0.372.5; Μ.8ς, 
τό840) ; ς. τεῖ, ἴῃς, τὴν τοῦ δούλον μορφὴν “μενος Ογγ. [0.2.6(4.220Α}; 
τὸ ἴδιον φόρημα “μενος...τὸ ἀνθρώπινον σῶμα 1.3. (3018); σάρκα 
“μενος ἐδείκνυ τὴν πατρῴαν εὐγένειαν ὙΒατ μαδν.ς.2(4.383); 14, 

τοδό περικόπτω 

αἰεί. “(ρ.6ο.16; 4.152); ἅ. τηεῖ. κακὰς “μενε κῆρας Ογας, δ}.5.228; 
ΟἸδιη. ῥαφά.2.τ2(Ρ.231.14; Μ.8, 5484); προσηγορίας...«ἣν ὥσπερ διά- 
δημα ἐονται 1Δ.ᾳ.ἀ.5.36(ρ.182.17; Μ.9.641ΑᾺ}); εὐλαβείας δόκησιν «μενοι 
ὕγτ.]ς.5.3(2.8120); ΤΏΔΕ ααι ἐτά(ι.1404}; ὅ. δὲ ἱπυεείςα τυ τὸ τῆς 
ἱερωσύνης ““μενος ἀξίωμα 70. 6].»}οεμτ(Μ.88.,τ88ο0); 4. δὲ αὐ τειεα 
τὐτλλ ἀϊθοαβε; ο. ἅδι., ΡΠ. υηά.το2θ6.12 (ϑᾶδο. ἰν); 5. δὲ εἠεά γομρα 
ἱερατικὸν δὲ χρῖσμα ““μενον κέκτημαι 7ο.ΝΊ Η.ὑ. 70.) .8(Μ.94.441Ὰ). 

περικείρω, “δαῦε αἰΐ γομπά; ταςᾷ,, 4. Ῥαμ οἱ Τ᾿ δεἰ.25(0.253.3). 
περικεκαλυμμένως, “ἐεγείίν, εουενίίν, Β45. Εμώη.2.27(1.264..; Μ.20. 

6364); ΝῚ ἐρῥ.4.6(Μ.79.5534). 
“περικεκομμένως, εἐομεῖςξεῖν, Ταβε, Φ1αἰ.ττ8.4(Μ.6.752.}). 
περικεντέω, 1. ῥίογεε αἰΐ γοιηά, Βαβμομ 5. 4(2.2360 ; Μ.31.245Ὰ}); 

2. ῥίη τομηά, ξαξίεη ἰοσείδεν, ατονΝ γϑοδαρὶ,α).(Μ.46.4200); ἰᾶ, τοι. 

2(ρ.252.2; Μ.45.0534), 
πεβιμβεφιάλανος, ζοιμ ξὲ πα; δπσα 1. ἔθπ). 85 50 51., ἀείηιεί, 

τηρῖ, ἡ πίστις ὡς π΄ Τρτι Ῥοῖγε.6.2; π. ἐλπίδος (ῃγνϑ. μόναι ρΡί.2(Μ. 
64.4288); ὁ γὰρ ἀποκειράμενος τὰ τοῦ κόσμου νοήματα, τὴν π. δέχεται 
τοῦ σωτηρίου Μαχ.ψι, ἀπὸ.6){Μ.90.8418); 2. Ὡδυΐ. 85 5 .6581., ἀσαά- 
ἄγέεςς τὰ καισαρέκια π. ΓΡΒΠ., ελγοη..374{(Μ.1ο8.8068). 

περικήδομαι, δέ Ξογεῖν ἱγοιδἰ σά, ΤΑΡΟΙ τοὶ 5. 3ο: τοί Μ.33.13524). 
περικλάω, Ρ455.; ἃ. δὲ δγοῖΐδη, οὔ; ; Οἔ Πδυεβῖθϑ ἔτοτα Ὀματοη, ἘΡΙΡΒ. 

γέξεν. 4{(Ρ.157.24; ΜΝ. 41.1618); 2. δὲ αἀἱδεοίμ6, Β85.56].0γ. 18. 2(Ν}.ὃς. 
2320). 

περίκλεισις, ἡ, εἠέε}-ο]4, (Δ 6}ἐῤρ.Ονν.(Ρ.76.18; Μ.77.020). 
“περικλεισμός, ὁ, ἱημεαιίοη, τεῖ, Της. οὔτε γὰρ ἄλλαξις οὔτε 

μετακίνησις οὔτε π. ἐν πνεύματι γέγονεν περὶ τὴν ἁγίαν τοῦ θεοῦ 
δύναμιν ΑΡΟ]]. βά,56ς. ρὲ. ττίρ.171.4; Μοτο,τΙοθᾺ). 

περικλίνω, τηρᾷ, τπεῖμε, Οὐ Ν γ55. μη τοί Ρ.238.5; Μ,45.8400). 
περίκλισις, ἡ, ἀεεϊϊπαϊΐοη οἱ βἴατα, αὐ Ν γ85. [αἱ (Μ,45.1608). 
περικλονέω, ρ458., δ εἰἡγγεί εῤ, ῬΑ]. Ολγν5.τοί(Ρ.6ο.22; Μ.4].35)- 
περικλύξ-ω, 1. τοασὰ αἰΐ γομηά, (ὨΠγγβιίονι, 51. 4 ἦη Μ|.(). 5260); 

0.88. 35(8208)}; Ἰα ἔνι, 44.4 ἦν τύ ογν.(τὸ.41τ38}; τοῦ. Ὀαρτίϑιι ὕδατος 
τοῦ περικλύσαντός σὸν τὴν ὄψιν 1Ἰά.βογι.30.6 τπ Μ1.(7.4550}; ̓  2. οὐεν- 
τυμεῖνη, φινατερ, Ἰά.5ας.6.τ2{(ρ.160.5; 1.4344}}; τηδῖ, “σεται ἡ καρδία 
πολυποσίᾳ ΟἸδτη ῥαφά.2.2(ρ.173.14; Μ.8.4244); ΜοΙῃ ΣγΡηρ.3.6(ρΡ.32. 
6; Μ.18, 698); ἐδ. 4.3(ρ.48.15; 800) ; Τπατφι.77 Ἰη σθη.(1.80); δωρεαῖς 
πεῖν ὑμᾶς ἸΔ,ἐῤ.π](4.1ττ11}; ἜΙΠΑ]. Τα .ερ Ραμ (Μ.85. δορός). 

περικομίζω, ἰακε γομηά, ΟἸειη.δἰγ.3.δ(Ρ.220,17; Μ.8.11 514}. 
περικομπξω, πῶ ἃ ξομμά τομη αδοιμὶ, ταεῖ. τοὺς ἀπείρους τούτων 

ταῖς Πλατωνικαῖς καλλιφωνίαις “"ἤσειε σι. Ἦν γε, μη. οί Ῥ.215.19, ν.]. 
περιβομβήσειεν Μ.45τ.8130); τοὺς ““οὔντας τὴν ἀκοὴν λόγους Μᾶκχ. 
αταδιρι (ΝΜ οτ.τοῦ4}); τηεα., παῖε ἃ ποῖφε αδομὶ, δοαξὶ οἢ Φαρισαῖος 
ἀρετῶν μνήμην “-ούμενος Βα5.ϑεῖ.ογ. 35. 2(Μ.85.3808). 

"περικονδυλίζομαι, δὲ τνεημεὴ ὑμεβεῖεά; ῃγεῖ., ἘΡὮΥ.2.203Ε. 
περικοπή, ἡ, 1. δε τόμους κεφαλαίων ἔχοντας περικοπάς ὕγτ, 

ἐρ.τχίρ.12.21; 52.308); ΝΠ Ρρ.Ρυος. αΟαη.4:4(Μ.87.τ6408; Ρετῃ. 
ΕΙΤΟΥ ἴοΥ πρυκον ἢ: ; 2. μαάφεαρε οἵ βοτρίατα, Ταβι ταὶ. 65. 3(Μ.6. 
6250); 1διιτο. (7294); ΟἸοτη. ον. 2. τβίρ, τ54.0; Μ.8.1οΙ7Ὰ}); ἔκ τινων 
προφητικῶν π. 19.3.4{0.213.12; 11418); Αἰτιο,εὐγοη τό( Μ το, δοΒ)αρ. 
Ἐπ5,.4.6.8,2(0.374.28); τοῦτό τινες τοῖς προλαβοῦσιν ἀπέδωκαν, τὸ δὲ 
“Εβραϊκὸν ἐξ ἰδίας τάττει π. Οτι απ. 3(0.100.28; Μ.13.1650) ; 1 5..6. 
2.3(0ρ.72.14; Μ.22.1324}; Α1ἢ..4γ.2.0(Μ.26.1τ646}; ἐν τῇ π. τοῦ τοιού- 
του βαπτίσματος 7868, ῥαῤι. τ.2,26(2.648.0 ; Μ.321τ 5600); προλαμβάνειν 
τὴν π᾿ τῆς γραφῆς, ἢ ἣν ἂν μέλλωμεν ἐξηγεῖσθαι ΟΠγνυβ ἐφηι. τ ὅ ἡη Μῆι. 
(7.138); τοῦτο δὲ ἐκ π. ἐρωτῶσι, τὰ πλείονα τοῦ κεφαλαίου παρα- 
τρέχοντες Ματς. ἘΥ ορησεέιτο, (Μ 6 ς. 1200); οὗ οπττς Ἰεσιοη ἀρ- 
ροϊηίεα ἔοσ ᾿ἰτυγρίοαὶ οβρεὶ, Απαβε. δι γηαχ (Μ.80.820Ὰ). 

περικοπτέον, ο"6 Ἡμδὶ ἐπὶ οτεΐ, ἐξεμειῦ τὸ χρυσοφορεῖν... 
π. (Ἰειη. αεά,3,1τ(ρ.266,21); Μ.8,θ 250) ; ἐδ. (ρ.269.15 ; 6328). 

περικόπτ-ω, 1. ἐμ γομη, ἐγίρι, Ἡεττγηυἷς..,..6.6; ἰά,5ὲρ.0.7.5; 
2. εμὶ οὐ “-εἰν ἀπὸ τῆς Ἀντιοχείας ἐξόδους ῬΠοβῖ,᾿..6.3,28(Μ6ς. 
5120); ὅ. ἐμέ φβονὶ, εμνίατϊ, Ταϑι, ἀ᾽αὶ.72.2(Μ.6.6454Α}); Ἐπι5.}..ε.4.18. 
8(Μ.20.3768), ΑἸΆ Δ έοη. τάί(ρ. 56.190; Μ.25. 5014}; τοῦ. οἸτοπιοίϑίοι 
οὐ γὰρ σάρκα, ἀλλὰ πονηροὺς δεῖ “-ειν λογισμούς Πγγ5.λο»1.33.3 τὴ 
1ο,(Βιτο2Α}; -ειν...τὰ περιττὰ..«τῶν λογισμῶν 1δ.61.2(366.}; 1514. 
Ῥε1.6}}.2.40(Μ.78.484Ὰ}; ὕγτ ΒΕ. το ργοφιῃ (Μ.δρ.χοϑ5ο); 1α.Νιαὐ.22 
(3.5ςο18); Τῃάτιφι.42 ἱ Νιηι.(1.247); 4. αἰνομδογῖδε, τι ΝᾺΖ.ον. 
30.18(ρΡ.137.2; Μ.36.128.4}; 5. γαΐς ομὶ, ἐχεϊμάφ, ΟἸοτα. ραδά.2.2(ρ.176. 
28; Μ.8.24208Ἐ); τὰ μὲν οἰκειότητος τῆς πρὸς θεὸν σύμβολα..."-εἰς 
Πάν. (885. τη. 5(1.207}; Μ.20.7374};} 6. ἰαγν τοαδίε, ῥίμηαεν, 
Αἰ ς.ορ. ἀγςι. (0.61.3; ΜΟτο. 608); 7. πιεά., δεισατὶ, ἰαγιέπὶ τὴν 
συμφορὰν “μαι ΑΤπομ.Β δά(ρ.41.12); 8. ἡ γεῤργοαεῖ, ἐμέμφοντο 
ἀλλήλους.««πάντων ἐπ᾽ ἐξουσίας --ὀντων ἃ βούλοιντο ΜΆ]ΟἾτ5 ἔχε, βεηὶ, 
6ῥ. 574.33: Μ.112.780}); 9. ὃ εοτὴξ ἰο Οὐ ἐηά, ἱεγρηίμαίε βασιλείας 
ἔρως εἰς τοῦτο περιέκοψεν ῬΆΪοΒΙ ἦ.6.11.3 (ΠοΠ]. προέκοψεν; ΝΜ ὅς. 

5078). 

οὐ τέλεον 



περικοσμέω 

περικοσμ-έω, ἠέξεξ ομὶ, οὐπαηιθηὶ ξεν, ΑἸᾺ, ρεηὶ.22(Μ.25.45Ἀ}; αἔ 
νεβθηρ 8. ΠΟΓββΕ, στ. Νυεξ. Ὁ Μαορ(ρ.4οδ.1τ; Μ.46.09020) ; τηρί, --εἴ 
τὸ ἀποκτεῖνον γράμμα ΟΥ. 70.13.5 5(54; Ὀ. 285. 20; Μ. 14. 5048). 

περικόσμιος, δηγγομηάίηρ ἐδ τρονῖά ὃς ἔδωκεν ἄστρα νυκτί, περι- 
κοσμέαν χορείαν ϑΏ68. ἀγηῖ, 2. δίρ. 43; Μ. 6ό. ῖ 592); ; οὐδὲ κόσμον 
κτίζων, καὶ εἰς τόδε τὸ σχῆμα ἄγων αὐτὸν οὐκ ὄντα πρότερον, ἐκ 
γοῦ ὑπερκοσμίου εἰς τὸ π. τοῦτο ἣ ἐγκόσμιον ἐκπεπτωκὼς φαίνεται 

Τιεοηὶ. ΒΝ ἐεί εἰ Ἐπ τί Μ.86. τ 2840); ἑεραρχία..-περικόσμιος Ὁ ϊομ. ΑΥ, 
δἰι.9.2(Μ.3.26οΑ); οἵ ἀοάἀ ἐγκόσμιον, π., ὑπερκόσμιον 1(.4.5.1τ.6(Μ.3. 
5900); ; ἐσχάτη. τάξις ἀγγέλων, καὶ π. ΜΑχ,Ξοἰοὶ.ε.ἢ.0.2(Μ.4.848). 

ἐπερικουρεῖον, τό, εἰῥῥίηρ γοιπά; οἵ τὴς Βαῖν, ΤΑ ἢ Ἔγηΐαρ. 4.0 
(ρ125; Μ.28 841) τ Ῥίδακε, ῥαίΐγ. Δ(ρ. 14.14). 

περικρατ-έω, 1. “ομίγοί, 4. Βανι. δ(ρ. 147. 22); αι. ΣΥΝ ογιἄομι.3. 
(ρ. τ 2.1; Μ.44.1τ1520); να με ἢ ἡ τὸν περίγειον τόπον....-εῖν τεταγμένη 
16,ογ. ΚΕΡῚ 6(0.32.4:; Μ.4:.284); 2. ῥγευσῖὶϊ οὐδ “-εἶν ἡμῶν ἐν ταῖς 
ζητήσεσιε Τ κί, ἀ:α].80.1(Μ.6.6648}); ἘΠαβευνποπαγελ (}Ὲ. 6.313}; 
Οἰνόη Ῥασε.Ὀ. 110}. 92. 220Α})} 3. γτηιροῖϊμίαῖη, δ ρβονὲ εἰ μυῶν περι- 
βολαῖς καὶ ἀδένων ἡ τῶν νεύρων “"εἴται θέσις ΟΥ. Νυ9ξ, Εππιτοί Ρ.227. 
το; Μ.45.8288); βρώσει καὶ πόσει --ῶν τὴν ὑπόστασιν ΟΥ̓ ἾΝ γ85.0}. 
ταί δεῖ. 27(ρ. 148. 8; Μι45.οὅ0). 

περικρατής, 1, ῥαυΐγ δι βοσεθσείοη οἵ, δοῖτισ πὶ δοηίγοὶ οἵ, 
ΟΥ̓ Ν γβ85.07γ.ἀοιπ.4(ρ.90.13; Μ .44. 1176}; ΝΗ, ἐῤΡ.3. 124(Μ.79.44:Α}; 
2. ὶ εομέγο  ἰοά ὃν, οδεάϊεμιί ἰο ἐὰν δὲ π. γένηται ὁ ἀδεμοε: τῷ εὐσεβεῖ 
λογισμῷ, εἰς... «ἔρημον προβάλλει ἘΠ ΡΏΤ.2.τοάᾺ, 

Ἐπερικρατητικός, εὐηίγοϊπηρ, οἵ Ἡ, ΟΠοβὲ τὸ πάσης τῆς κτίσεως 
π. ΟΥΝ γ85, πη.2(2 Ὁ.301.1; Μ.45.4728); ἐδ.6(2 Ρ.138.3:; 7244}. 

Ἐπερικρατῶς, 50 ας ἰο καυὲ εἰ} εοπίνοὶ, Βιαβινέρ. [με5.17.1(2.260ἃ ; Μ. 

31.9618). 
περικροτέω, δὲ ἐνηΐημεηὶ, εαἱ. Αῤρος.7:13(0.294.25). 

ες περικρούω, Ρ458., δε συεγςοῦιε ΤΉ ἃ εἰγμρρῖε, ίατο. Ἐγ ορμδεχ Ο(Μ, 

ὅ5.9058). 
περικτάομαι, ῬΆ38., δὲ αεφμϊτεά, (ΟἸετα ῥαφά.2.τίρ.τ64.3; Ν',8, 

4000); 1.5͵ν.4.6(ρ.263.7;, Μ.8.12454). 
περικτυπέω, 7186 ἃ Ἠοῖδε τομηά, Ο νυ, 70.3.5(4.3ο 10). 
Ἐπερικυδαίνω, ΠΟΜΘΗΡ ἐχοοεδίμρῖν, Ογαε. 51}.3.515. 
περικυκλέω, εἰηδγαεθ, ΤἈατι δια, ἐρῥ.2.τ44{Μ.00.14534).Ψ 
περικυκλόω, 1. ρα γομά, ἐμείγεῖσ, Ἑλοτα ΜΕ],(5.8Β. ΤΙ τϑοβ2 

Ρ.125}; 2. ἐμεοηηραϑς ἔογ ῥσοϊεοείοη, 14, (4.5 χ Ρ.152). 
περικυμαίνω, Ξεῦρε ἀγομμᾶ; τηθῖ., οἵ δι] οίοηβ, ἘΝῚ]. ῥεγίβί. τ. 

(Μ.79.οο50). 
περικυρτόομαι, δὲ σηγυεά, δϑηΐ, ΟΥ Ν 55. ΕΜΉ.5(2 Ρ.125.4; Μ.45. 

Ἴ08Α); Βα5.861.υ, Τἠεε. τ ῖ. ὃς, ΒΙ 20. 
Ἐπεριλακτίζω, κἰεὰ γομμαὰ αδομί, 

τοβ6 4). 
περιλαλ-έω, 1. ῥγαΐε αὐομὶ, Β85. μη. τ Ο(1.2218; Μ,29.352.}); 

2. τὐ δ} 8. Βου πα σύριγγα..«ποιμενικὸν “-οὔσαν τερέτισμα ΤΏΡΗΨΙ. 

ἔχε, σεηΐ. 3(ρ.410.18; Μ.113.9378). 
περιλαμβάν-ω, 1. εμδγαξθ, ργαϑρ, τεῖ, στονηηρ ὙΠ ΒΠΟΤΠ5 

δηλῶν ὡς τοῦ κύκλου τοῦ κόσμου τὰς ἁμαρτίας περιλαβών ὅεν. ΑἸτΡ. 
εαἱ. 1.271 2](Ρ.23-5.1τοὴ; τηϑί, ὡς μηδενὶ περιληφθῆναι φιλαργυρίας 
πρόφασιν 0 Ας, Μίέμιτοβ; μοί βγνηῖν ἰὸ “Ὄμεν τὸν παράκλητον 
Οβθαγά. ερ.οαἰβιαρ. ΤΗδΕ.}..6.2.8, 48(3. 847); ; 2. μοϊά ἐπ εἰδεξ, γεσίγαϊη, 
τοϊμάγατο ὅ.. θεὸς... ἐσμίκρυνεν αὑτὸν... καὶ περιέλαβὲν ὁ ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς 
ἀπροσίτου δόξης Μας.Αδρ. ἤν. 4.τοί .34.4808). 

Ἐπεριλάμπρως, τρίομάϊάϊν, τ. ΝΑ2.0».42.40(Μ.36.488.4}). 
περιλάμπω, οἠΐηε γοιμμ, ρ. ἀλήθεια τὴν κτίσιν πᾶσαν περιέλαμψεν 

Οβτυϑρρ με 70. Βαρῤὶ,τ6(0.48.12). 
περίλαμψις, ἡ, τἰἑηαίοη, ΤΠατ δια. δ, }.2.13(Μ.90,11530), 
περίλευκος, φάρε τοῦδ τοὐίἑξ, πιᾶταθ οἵ σϑτὰ ἀχάτης...π. καλού- 

μενος, ὃς ὑπὸ τὸν ὑάκινθον εὑρίσκεται.. «τῷ εἴδει ὑποκυανίζων, ἔξωθεν 
περιφέρειαν λευκὴν ἔχων ἘΡΙΡΠ ροηηι.Β(}.43.3008). 

Ἐπεριληπτέον, οἠδ γεμδὶ σονεῤγεπεμά, ἘΡΊῚΡΗ. ἀαεν.66.14(ρ.36.8; Μ. 

42.494). 
περιληπτικός, Ἐ. ἐργηῤγεἠοησέυς ἐμπειρία ἐπιστήμη π΄. ΟἸΘΙΩ,5]ν.2. 

τ7(0.153.3; Μ.8.1το120); πάντων περιληπτικὸν τὸν τῷ ὄντι γνωστικόν 
ἐδ.6.8(Ρ.466,7; Μ.0.2808); ἡ...θεοῦ δύναμις...πλείστων ἐπινοιῶν... 
περιληπτικὴ τυγχάνει... «μύρῳ πάλιν ἡ τῶν πολλῶν καὶ ἀγαθῶν π. δύμαμις 
ἀπείκασται, ᾧ κεχρῖσθαι τὸν ἁληθῆ..«ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ θεῖοι λόγοι 
παιδεύουσιν Ἐπ5,41.6.4.1τ(ρ.176.8; Μ.22. 2934); ἡ..««ἀσύνθετος φύσις, ἡ 
π- τῶν ὅλων Τάτ. ἐγ 4}.2(4. τῷ); τῆς ὑπὲρ πάντα καὶ πάντων π. ἀπειρίας 
Πιοπ. Ατ,ἄ,η. 3: τί. 3.6808); 2. Ἱπεϊμδῖνε προσεκτέον τῷ ἱπάντα', τῆς 
τῶν γενητῶν ἁπάντων ὑπάρξεως περιληπτικῷ ὄντε Ἐλιι5.6.ἰἢ.1.2οίρ.8ς, 
17: Μ .24. 8734); 1885. δαρι. 2.5. τί;. 65}; Μ. .31. 15028); ταῖ, 701: 
πάντα γὰρ ὅσα γέγονεν, εἴρηται, οὐχ ἁπλῶς ἅ ἅπαντα. ... δείξας οὖν ὅτι 
γέγονε ἶϑς. τὸ πνεῦμα] τότε...τοῖς κτίσμασι δυναρίθ μὴ δαὶ ἕως δ᾽ ἂν 
μὴ τοῦτο δεικνύεις, οὐδὲν τῷ π΄. βοηθῇ Οτ. ΝᾺ 2.ὁν.31.τ2(Ρ.τόο.13; Μ.56. 

(ἸΕΙ..5 γ.2.τϑ(ρ.163.21; Μ.8. 

1007 περίνοια 

1484); Οτ Ν γβ5.ογ οαἰεεν. (ρ.24.2; Μ.45.2τ0) ; (ῃγγβ5.ἤσηι. 3.2 ἡ (οἱ, 
{(11.3440); 3. ρεπεγαὶ περιληπτικώτεραᾳ πάθη, σεισμοὺς καὶ ναυάγια 
ΟτιΝυββ, (1.(Μ.45.1480); 4. αὖἷε ο εοπίαΐη, οἱ 8. Ῥαὺϊ οἶκος π. τῆς 
ἀπεριλήπτου γενόμενος φύσεως 1Δπον!.3 τη, Οαπὶ.(Μ.44.8210}; 5. αδἷε 
ἰο φηηϑγαζε οὐ ἴαν μοϊά ομ πῦρ...π., ἀπερίληπτον Ὠ]οΠ. Ατιειλιτ5.2(Μ, 

3.3208). ᾿ 
περιληπτικῶς, ἐσγηρῤγελοηδίσεϊν, ΟἸΘ τη. ἰν.6.1 π(ρ.494.2; Μ.9.3450) ; 

Εἰπι5.4.1}.3.3(ρ.τ55.0; Μ.24.0070); περιληπτικώτερον.. «εἰπεῖν ὙΕΙ͂, 
Με.3::τ2(ρΡ.205.26). 

περιληπτός, ον ῤγελϊοηείδίε, Ταῖνογαί 4{(0Ρ.4.2]; Μ.6.8134). 
περίληψις, ἡ, 1. ἐρηδγαξε, Τάς απ. 1: τί2. 25); ; 2, ἐοηΣργἐβΕΉ 5Ί0Ή 

ποῦ-..-ἔσται ὁ κατ᾽ αὐτοὺς θεός, τὰ πάντα τοῦ μόνου καὶ ἀληθινοῦ 
πληροῦντος κατὰ τὴν τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς π΄ ; ΑΙἴἢ, ΓΩΝ 6(Μ. 25, 138); ̓ 

3. μηδεγοιαμάίηρ, ργαςρ, ΟἸετα. εἰν. 6, τπίρ. “94. 1; Μ.ο. 3484); Τπαι. 
Ῥεηίαὶ (ς, 131); Μαχαρδίρ. (ΝΜ .01.12374)}; ἐπιστημονικὴ...π,, τ. 
(τ240Β); τὸν ἐν π. ἀπερίληπτον 1 Με.η. δ γη:.οἱ Αμη.6(}.18.36ο0). 

περιλιμνάζ-ω, 1. δὲ ἃ ἰαΐκε, ον ἱπηεμάαϊΐομς; οἱ ΝΊ]ς, Ζαοῃ. Με. 
ὁρί(Μ.δκ. το28Β); 2. ἐπδμίαίε, φαγγομηά ας ὐἱἢ ἃ ἤοοά «οὔσης τὸν 
οἶκον πυρκαϊᾶς Οὔτνϑιρρ μεῖς Τλάγ.(Ρ.75.15). 

Ἐπεριλιμνάω, ἱμομίαίδ, ἤογηι α γποαὶ γτομπά, ζουβὶ ας ἰαμά 8(Μ. 
88. 00}. 

Ἐπεριλογή, ἡ, εοἰϊοψμν, ξΟΉ Ἔγομ δ; Ἰὰ ῬΥΘΡΑΥΔΈΪΟΝ ΤῸΥ ἰτϑαῖγ, 
ΤῊΡΒη εἰγοη.}.317(Μ.τοϑ.768.). 

Ἐπερίλοξος, εγοοϊκεά, (σεττη.ΟΡ ον.τ(Μ.08,2320). 
περίλυσις, ἡ, ὀγεακτηρ οἱ, ἱεγρειμαϊΐδομ ἀπονηστίζεσθαι.. 

πάσχα π. Ἰ)ῖοη. ΑἸ] οριεαητ(Ρ.94.5, ν.1. ἡμέρᾳ Μ.το,τ2]3}). 
περιλύτ-ω, 1. «εἰ [γ ες ψυχὴ .««περιλυθεῖσα τῶν..«κακῶν Τ υ8ἴ.0γ.ΟΥ.5 

(Μ.6.2404}); εἰ μὴ περιλυϑείη τῶν τῆς ψυχῆς βάσεων ἡ νεκρὰ... «περιβολή 
συ Νυϑ9.υ..,7105.(Μ.44.333Ὰ}; 2. ὄγεαῖκ οἱ, ἱογηεῖμαίς τὐοντες τὰς 
νηστείας Οντι κοι ῥαδε πίε. τό). 

περιμέν-ω, 1, τροἱὲ περιέμενεν γάρ, ἵνα παραδοθῇ Μί. Ῥοῖγε.1τ.2. 
2. ατοαϊ!, τοαῖ! ὕογ, Ἡρδττη. δέν τι; χρὴ...τὴν ἀφ᾽ ἑτέρων “-εἰῖν 
μαρτυρίαν Ταῖ,ογαϊξ, τ(.2.1; Μι,6.805Α}); ὁ λόγος..-μηδὲ αἰτεῖσθαι κ- εἰν 
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀναζητεῖν, ὄστις ἄξιος εὖ παθεῖν ΟἸογη,Φ.4.5,3τ(ρ.1δτ.4; Μ. 
9.6378); “-εἰν δὲ τὴν τῆς ποθούσης ἀνάστασιν ὁ ποθούμενος Οτ.Ξεἤοῖ τη 
(ἰαἩ1.3:τ--4.τ|.2680); μετὰ τὸ ἁμαρτάνειν...τί ἡμᾶς ““εἰ, κατα- 
νοητέον Ἰᾶἤονπ. τ. κα τη {6ν.(0.137.27; Μ.13.4458); 3. ἐχρεεῖ, ποβέ 
ον, Ῥπάγ. Μορβ.Ὁαΐ.3: τδ(ρ.45.27; Μ.δ6.0048); ψυχαὶ... οὐ.. τὰς ἐπι- 
τυμβίους “"ουσαι χοάς Ογτ. 70.12(4.τοῦο0) ; ΤΠαϊ.6}.14(4.1ο74). 

, Ἐπεριμέριμνος, “εν καγεξϊ, Τ,δὸ Μαρ.6.28.2(ρ 1τ.τϑ; ΜΟΡΙ,κ4. 
7588). 
ΣΟΈΒΕΘΕΝ, ἐὐ ἦι ργεαὶ ἐαγό, Βορἢχ. Ἡ.ογ.}.τ7(}}.87.2349Ὰ}; 

Ἰπάτιϑευάᾷ.}}.2.τροί .99.14680)}. 
περίμετρος, 1. νέγν [αγ, Νοπη, ραν. }0.21:8(Μ.43.οχ60) ; 2. ἔειη. ἃ5 

Βαβι, σγγομηδτηρ αἀϊείγίεῖ, ἐμυϊγοης, τεῖ, Ἐσυρτίδῃ ποπὶς τὴν π. τῆς 
πόλεως ἘΡΊΡΠ μαον.24.τ(ρ.25ὅ.18 ; περίχωρον Μ.41.3080). 

Ἐπερίμηρος, γον ἐς πιρὴς τοῖς π. τοῦ σώματος μέρεσιν Οντ, 
αὔονγ.ττ(1.3008)}. 

Ἐπεριμονία, ἡ, τοἰ με βέλτιόν σοι...ὁ κόπος τῆς τοῦ θεοῦ ἐργασίας 
ἢ π. τῆς ἐν ἐρήμῳ κατοικίας φαίην Ογ. |1πο(Ρ.81). 

Ἐπεριμορφόομαι, δέ ξογιπεα ὄν, ἰαΐκε οπε᾽ς ἤἔογνι ἔγοηι; ς, ἀαῖ., ΟΥ. 
Νυβ5. δα. 25 (Μ.44.88.4). 

περιναίω, ἀυοῖ αγομηά, ΤΑΡοΟΙ", νι, Ῥς.83:5(Ν1.33.143}4). 
Ἐπερινείσσομαι, ρὸ γομηά, Ῥα01.511. δορή δ:)(Μ,86,321448). 
[Ἰπερινίπτω, τυαφ ἱπογομρηΐν, ῬΑ]].λ.] απ. 653(ρ.150.8; Μ.34. 

125250). 

Ἔλοντες 1. τοηςῖ δον -οοῦντι. μοι τὰ σπονδαῖα Ταϊ.ογαί, 2ο(ρ.30. 
4; Μ.6.868.); (ΟἸεχλ.: γ.5. τ 374.3: ΝΜ... το88); σγτ ς. 49:53(Μ.6ο. 
Ἰογός); 2. εὐμεεῖνεο, ἔογηῃ Ἰτάεφα ὁ} ἀνδρός, ἐν ἰδιωτικῇ λέξει μεγάλα 
«νοῦντος ΟΥΟεἰς.3.2ο(ρ.217.τ6; Με1τ.9444); Ψα1. ΟἹ .8Ρ.ΕΡΙΡἢ ἦαεν. 
21.π(ρ.300.0; Μ.41.481.); 3. ἀρυΐτε ἀνεξίτητον ἑαυτῷ «-ἦσας ὁδόν Ἐλι5. 
6.{}.3.2(Ρ.144.20: Μ.24.οδταν); Β45.μη.2.13(1.2488 ; Μ.20. οῦ(). 

περίνοια, ἥ, ἴ. νυ ἐἐρυνα ὀλίγην τούτων π. εἰληφώς Οτιεῖς. 
1.24{0.75.12; Μ.11. 1058); ἐν π. κατανοήσωμεν 14. ἦσπμι.18.1 τη [67. 
(ριτ5τ.6; Μ.τ3. 4648); ; ἐν βραχείᾳ π. γενέσθαι. ἡμᾶς 14. 7ο.το. 43(:6; 
ῬΡ.220.35; 3924); οὐκ ἐκ τῶν ἔργων τοῦ τεχνίτου, ἐν π. τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ γινομένους ἡμᾶς Β45.πη.2.32(1.260Ὲ; Μ. 20. ὅᾳ80) ; οὐ γὰρ οἷόν 
τε ἄλλως ἐν π. θεοῦ γενέσθαι σώματος ὑλικοῦ καὶ δεσμίου νοῦ πάχος 
μὴ βοηθούμενον τ. Νά 2.0»ν.45.ττ(Μ.36.6378); ἐπειδὴ γὰρ ἐπέγνωμεν 
τὸν υἱόν, ἐπέγνωμεν ἐξ αὐτοῦ τὸν γεννήσαντα. εἰσφέρεται... δι’ ἀμφοῖν 

ἡ θατέρου. π. ὕντ. 7.ς.24(4.4050); ΤὙΒάςΡ ες τος: Ζ(1.1331); [μδοπὶ. ἢ, 
πιοηορ} (Μ.86.18ο88); 2. φὐιϊεῖν, οὐεν-εἰδυένηδεος π. τινὶ λόγων. .«τὸ 
δόγμα...ἐκβάλλοντας στ Νγϑο, μη γ2(2 Ρ.285.20; Μ.4ς.8070) ; Ἰᾶ.ἐ. 
24(Μ.46.το880)}; 3. ἀδυΐξίηρ, 802.᾿.6.5.ς.6(Μ.6᾽7.χ2288); ΤΠ οοηξ,Β, 
5εεϊ.4.2(Μ.86.τ22ο0); 4. ἀσεεῖ!, ἐγαβῆίμεςς, ΟΥςΝ γβδιυῖγριτ(ρ.252.22; 
Μ.46.321Ὰ), 

“Τῇ τοῦ 



7 
περινοστεύω 

["Ἱπερινοστεύ-ω, ρο αδοιμ, τοανάδον ἰπγομρῖ,, ἱγαῦενσα οὐκ ὀρθῶς 
βαδίζων, ἀλλὰ ἐρρᾳδιουργημένως. πάντα «τῶν Ἐφ ΡΠ ἦσεν.42.ττίρ.τοϑ, 
4: Ν.41.712}}. 

περινοστ-έω, 1. -- ἔοτερ., [ϑι,.41α].60.3(Μ.6.6374}; οἷ...“τἤσαντες 
τὴν οἰκουμένην ἀπόστολοι ΟἸεῖη,  αεξά.2.Β(ρ.194.15; Μ.8.4650); ΟΥΥ. 
εἰαρὶ. Ὀι.(1.4268); τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην “-εἴ [80. σατανᾶς] 14. ̓Ξ. 
το: 26(Μ,60.τ12650) ; αὐθ. “Ελένην τινά, τὴν ««-ἦσασαν αὐτῷ Τυβί. ταροΐ. 
26,3 (ν.1. συμπερινοστήσασαν Νί,6.2688); οἱ ἦσαν σὺν αὐτῷ “-οῦντες 
Απηοη, “4.18: 18(Μ.85.15724}; παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις τὴν κακὴ- 
γορίαν --εἶν Μδη.δχε, Κορ. τά4(0.2ο06,24; ΝΙ.113.9040); 2. υἱεῖ; οὗ ἃ 
Βίβῃορ, Οβσυϑισας, 3, τβίρ.93.τὸ; 1.4008); 3. ὁχαμηίηδ, σοΉ δ Δ67 καγε- 
εἶν, ΟἸειαι ῥγοί.4(ρΡ.44.26; Μ.8,1564); ὕνγτ, 0.4.2(4.357Ε); τὴν θείαν 
““οὔντες γραφήν 1δ.5.5(5448); ὙΠ ῥγουϊά, (4.400). 

περινόστησις; ἡ, εἰγειί τῆς τοῦ ὠκεανοῦ π. (οῃβί.07.5.ς.5(0.158. 
241 Μ.20.12448)}. 

περίξηρος, ὑεν ἄγγ; οἵ Ῥτοβεῖεβα αὐρυσαθπῖβ, Οὐ ΤΏδυτι, μά, 
φαρ.τ (ρτσο.το ; Μ.τ1ο.11368). 

περιοδ(ε)ία {{Ἐ]περιωδία), ἡ, 1. ῥεγίοάϊοωϊ γείνῃ οὗ Ὠδανϑηΐν Ὁ 
Ῥοᾶϊε5, Ἰθῖοπ. 1.80. ΕἘλπ|8.}.6.14.25(718Ά; Μ.21.τ2808); 2. τηοήϊοαὶ 
ἐγφαΐρμθηξ οὐ αἰϊομίϊοη, Ὀλάντη, Ττίη.2.14(ΝΠ.50.)οοΟ); ΝΡ. στο 
(-ωδέα Νῇ.79.2480) ; πη Απτιοαφέ.4(Μ.28.1οο88); Βορδγ Ηρ γγ. 
εἰ 7ο.τοί 1.87. 34400); πιοξ., Ομγυβ. [μι4.3(2.71220); 3. υἱοί αἰοη οὗ 
Ὀίβπορ, ΟΑΙοκ.ρ. ἀρ. ΑἸἢ,ροΐ. Ξε. τ](ρ.99.22 ; Μ.25.2730); Αἴῇ.͵Ὁ.14 

(Ρ.153.27; 3814). " 
περιοδευτής, ὁ, 1. γιείεαϊ ῥγασομεν, Τὶνα. ητιοαες.τ2(Μ.28. 

τοΖοῦ) ; 2. ῥγἹεδὶ σηϊγμδίεά τοί υἱδίηρ απ τεῤεγυϊξίηρ οὗ σον 
ἀιςίγιεὶς, χεῖ, οταϊπϑίουβ ρεσίοσηιθα οὐδίἀδ Β15. οὐσι ἀϊοσεθα ὈΥ͂ 
Μεϊείϊαβ, οἱ, γογείίαη ἀΐξες : ἐρεπίδηδ ργερίδηδ.. βαδίοτς πο δμδ- 
δἰ ςη16.. «δα μος ῥεγυεμῖ. σε... 105 ἩΘῊ ἐρέγε: ῥερηρη φσμία μη 
δμηὶ εἰγαιμομπίες, ῬΏΠ.ΤΆτα.}.(Μ τον τ 668); οὐ δεῖ ἐν ταῖς κώμαις 
καὶ ἐν ταῖς χώραις καθίστασθαι ἐπισκόπους, ἢ ἀλλὰ π. (],Δοᾶ,ταη.57: 
50Ζ.ἢ,.6.4.24.1(Μ.67.1102Ὰ}; ἐχειροτόνησεν πρεσβύτερον καὶ π. (α.5 
ΔΡ.ΟΒετσε, σε, (400 2.1,3,Ρ.25.1; Η1.2.517Ὲ}; παρ᾽ ἐπισκόποις ἢ π. 
δεχθῆναι ἄλγε. Ἐν ορηδειτοιτοί Μ 6ς.11274}; τοῖς ὑπὸ σὲ...ἐπισκόποις 
καὶ π. ςφπηβά,ρηενεῖ, (Μ δς, τότ 70); πρεσβύτερος π. τῶν ἁγίων “ἐκ- 
κλησιῶν ἐπιχωρίων τῆς πρώτης Σύρων ἐπαρχίας (ΓΡ(ππδ)αεξ.τ( (Ὁ 5 
Ρ.146.42; Ἡ.2,1216Ὲ}; 70.Μ14].εἤγοη. τ Ρ.452(}}.07.,6644). 

περιοδεύ-ω, 1. σὸ αδοιιῖ, ἱγαυεγξε οὕς ἐξαπέστειλε κύριος “σαι τὴν 
γὴν Οτ,Ξεἤο] ἴῃ (απ|.3:τ- 4(ΜΜ.1ἢ.2608); Οτ ΝΥβ5.λονι.3 ἴθ (απὶ.(ἅ. 
44.8128); δΌ5. ἦν “'ὼν ὁ Φίλιππος (1. Ὀβεϊ.6(0.4.7); 2. υἱεῖ!, Ἐοτα. 
ΜεΙ.(Θ ΒΒΑ͂Ψ τοῦ Ρ.668); οὗ ἃ Ὀϑῃορ, ξαγῦγ οἱ ἃ υἱοαϊίοη οἔ, 
ἘΡρ.ἤαγεοία ἀρ. ΑΙ .ἀῤοῖ,5ες.74{0.154.12:; Μ.25.23810); 3. τηξάϊς,, 
ἱγεαί, Αἰ Χαμ ΡΡιτ(ρ.58.24),; Ἐριρῃ θη. το( Μ,42.2640); Τίπι. 
Δηϊ,οαδοιο(Ν.28,1οῖ 30); 10 ἴοβοι, ῥγαΐ, 77(Μ.87.2032Ὰ}); ταδί, πάθει 
γὰρ κακῷ τὸ κακὸν περιώδευσεν Β45.56]}.0γ.17.2(Μ.8ς. 2200}; ἐγδαὶ 
τὐ, ἀρρὶν ἰὸ ἂς γονηδὰγ ἔμπλαστρα αὐτὴν π. Τῃτγ8. Βα55.2(2.726Ὲ). 

περιοδικός, 1, εἰγεμηίομς, ΟΥ Ν γϑ5. ποη. 6.1 τη Ἐπεὶ. (.44.Ο10}; 
2. {μἰ], ῥγοϊία, Μαχ.αγεδὶρ. .οτ, τ 2450); ἐδ.(12450). 

περίοδος, ἡ, 1. γοπάταδοιὶ τοαγ, εἰγεμηίοις γομῖξ, ταεῖ. τί οὐχὶ 
ϑελήματι μόνῳ τὸ κατὰ γνώμην ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐκ π. τὴν σωτηρίαν ἡμῶν 
κατεργάζεται; ΟΥ̓Ν γβ8.0γ,οαἰδοῖ, τ](Ρ.72.6; Μ.45,534); 2. εἴγε, 
ΟἸοση. δἰ, στίριιδττ; Μ.0.7218); 3. οὐδίϊ οἵ 5βἴαγ, ῬΏΙΠ]οσί ἀλδιτο.ο(Μ, 
ὅς. 5024}; 4. Σρἤσνε προελθεῖν ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν ἁπάντων π΄. Ἐχτι5..6.3.5 
(0Ρ.123.5; Μ.22.2008}; 5. ἐγεῖε, ῥεγίοί οἱ ἰἴπια ψυχῶν... αἰωνέαν κόλασιν 
κολασθησομένων, ἀλλ᾽ οὐχὶ χιλιονταετῇ π., ὡς ἐκεῖνος [5ο. Πλάτων 
ἔφη, μόνον [πι8[. ταροΐ.8.4(Μ.6.3370}; ἀνάστασιν ἔσεσθαι...μετὰ τὴν 
τῶν ὅλων συντέλειαν, οὐχ ὡς οὗ Στωϊκοὶ δογματίζουσι κατά τινας 
κύκλων περιόδους 'Γαΐ, ογαὶ. 6(}.6.17; Μί.6.8178)}; ὁ χρόνος εἴη ὁ διὰ 
τῶν ἑπτὰ π. τῶν ἀριθμουμένων εἰς τὴν ἀκροτάτην ἀνάπαυσιν ἄπο- 
καθιστάς ΓἸΕΠι. 7.4.2 5(0.318.20; Μ.8.τ2688); ἑπτὰ πλανωμένων. ..δι᾽ 
ὧν ὁ μέγας ἐνιαυτὸς γίνεται οἷον π. τις τῆς τῶν ἐπηγγελμένων ἄνταπο- 
δόσεως 1δι.6,.χδίρ.503.0; Μ.0.53684) ; ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς τέλος ἡ τῶν θνητῶν 
π. (ε]5.6ρ.Οτιεἰς,4.6πτ(ρ.235.2ο0; Μ.11,.11334}; ὁ μὲν οὖν Κέλσος 
μόνην τὴν θνητῶν π. κατὰ τὰς τεταγμένας ἀνακυκλήσεις ἐξ ἀνάγκης 
φησὶν ἀεὶ γεγονέναι...τῶν δὲ Στωϊκῶν οἱ πλείους οὐ μόνον τὴν τῶν 
θνητῶν π. τοιαύτην εἶναί φασιν ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἀθανάτων καὶ τῶν 
κατ᾽ αὐτοὺς θεῶν 1Ὁ.4.6Βίρ.338:τ; ττ260); ΜΕΙΉ.5»}:.2.4{0.20.15; 
18.524); ἥλιος... ἐπιπορευόμενος ἐτησίοις τὰ ζώδια περιόδοις τὰς 
μεταβολὰς ἀποτελεῖ ἐδ.8. το(ρ.103.13; 1650}; βασιλέα ἀεὶ εἰς πολλὰς 
ὁτῶν τι. νικῶντα ἘΡ. ὈΙοη. (0 τόοιτς; Μ.25.3038); 6. ῥγοϊχτίν οὗ 
ΒρΡεςι, Με .»ε5.2.π5(ρ.2530.8; Μ,41.11728); Οῃγχγϑ.ο».77.6 τη ΜΙ. 
(γ.7494}; Τάτ. ο».0: 28(3,1οο) ; τηςῖ, κήρυγμα, ἐν ᾧ, πάσης τῆς κατὰ 
Μωσέα νυ. ἐν εἰκόσι..«περιαιρεθείσης, ὁ σύντομος τοῦ εὐαγγελίου λόγος 
ὐφπστώσαντφ Ἐπ5.4,6.2.3(ρΡ.8ο.7; Μ.22.1448); 7. »ἷαχ,, Ἰγανεῖς, 
οιγμεγίησς, Ἐ6]16 οὗ ψοσκ Κλήμης δὲ ὁ Ρωμαῖος, Πέτρου ἀποστόλου 
μαθητὴς... «πρὸς τὸν πατέρα ἐν “αοδικείᾳ εἰπὼν ἐν ταῖς Π. ΟΥ̓ ΞΟ. 

τοῦ περιουσία 

ἦπ σδηνρ.βἠτος.23.22(ρ.21ο0.24; Μ.12.854); Π. Πέτρου, Π.᾿ΤΙωάννου, 
Π. Θωμᾶ ἸΑϊΉ Σγπορ5.16(}1.28.4328) ; χρῶνται 55. ἘΡΙΟὨΣ68]...ταῖς 
Π. καλουμέναις Πέτρου ταῖς διὰ Κλήμεντος γραφείσαις, νοθεύσαντες 
μὲν τὰ ἐν αὐταῖς ἘΡΙΡᾺ ἦδόν.30.15(ρ.352.4; Μ.41.4200) ; κέχρηνται [50. 
Οἰιατιοἀεοϊτηδη5] νόθοις βιβλίοις, Π. τινὰς ἀποστόλων προφέροντες 
Τὰμ.ΟΡ λάρον. (Μ.86.364). 

Ἐπεριοιδαίν-ω, φρεἰϊ αἷΐ γομμά, πιεῖ, καρδίαν τῇ τῶν κακῶν μνήμῃ 
ουσαν (τι ΝΆΖ.υτ.35.3(Μ.36.2608); νεότης... ἐλπίδι..«ὐουσα Ὁσ. 
Νυ55.}.Ον. Τβαιρη. (Μ.46.025}). 

περιοικία, ἡ, ἐσηνηγγν τομηα α εἰν, Ασας,ιες Ῥδὺ]. δ. Εἰ. {Ρ.153.5; Μ΄. 
41.156 1). 

περιοικίς, ἡ, 4 εἰγίεὶ κώμην τῆς Κασχάρων π. ἘΡΙΡΙπδης.20 (ΝΜ 

43.2608). “Ἢ , 
Ἐπεριοικιώδης, ἡ, 8.ν.1., ἀὐείγιεὶ ἐν τῇ π.ι τῆς πόλεως..«κατῴκει 

Οὐ Μδρ. ἀϊαὶ (τ.Ζ4 9 }..}4.5 50}. Γ,.77.418κ, ν.1. περιοικήσει). 
περιολισθαίνω, 511, Βα5.γεχ.3.4(1.251.; Μ.29.608) ; 1ῤ.5.3(420; Μ. 

1000}; Ογτ.ς.34:6(}1.60.8ογο). 
περιοπτέος, ἰο δὲ ἀδερίςεά, ΟΥ.Να2.0γ.15.2(Μ.3ς.9134}.Ψ 
Ἐπεριόρασις, ἡ, ἰοοκίηρ αἷϊ γομπά, αἰϊ-τομμα υἵσιυ, ΟἸετα Εἰγ.6.1} 
.512.23; Μ.0.53880). 

ἐλ οαειευομρου άφῶν “πῶδὶ οὐεγίοοῖξ, ΟἸδτα. ῥαεά.2.τ(ρ.τόπ.4; Μ.8, 

4018). 
Ἐπεριόρθριον, τό, ἀατυη;, Ξορῃτ Η.ν. 4παεὶ. (Μ.02.17288). 
περιορίζ-ὦ, 1. ἰζηῖξ, ξοηξηξ ἐν. «περιωρισμένῳ τόπῳ ΑἸμεπαρ ἶαρ. 

8.3(Μ.6.0ο058); ὀρέξεις αὐταρκείᾳ ανονται (ἴδηι, ῥαεά.2.τ(ρ.τ66.6; Μ. 
Β.Δ405Α}; θεοῦ..«εὐεργεσία.. οὐδὲ ““εται τόποις ἢ ἀνθρώποις τισίν Ἰὰ, 
σίγ.6.8(ρ.463.32; Μ.0.28:8); ἀδύνατον γὰρ τὸ γενέσεως ἀρχῇ περι- 
ορισθὲν συναπέραντον εἶναι τῷ ἀπεράντῳ Μεϊὶῇ. ἐγεαί, π(0.407.5; ΜΝ 18, 
4274); σκηνῆς γενομένης περιώριστο λοιπὸν τῆς εὐχῆς ὁ τόπος ΑΙΏ, 
αροϊ Οὐποί. τ] (Μ.25.δτ6ο) ; Βα5.}.τοτ(3.1910; Μ.32.5084); Οτ ΝΥ88. 
εαφίρ. (Μ.46.3120}; οὐ τοίνυν εἰς τόπον περιώρισε τὴν εὐχήν (ὨΥΥ5. 
κοριιδια τῃ ΤΠ. (τχ.580Ὲ); μεμήνασι, νομέζοντες τὸ φῶς τοῦ εὐαγ- 
γελίου σου «“-εἰν σὺν σοὶ ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ Μαχ.Ξελοὶ ρ᾿. Ῥιοη. Αγ.το 
(Μ.4.576Ὰ}; 2. δνίηρ ἰο απ ἐη: 4 μονάδες..«τοῖς δέκα ““ονται Ἐπι5...(Ο 
6(Ρ.2το.23; Μ.2ο.τ3480}; 3. εοπίαΐϊη ἐν ἀριθμῷ τοσούτῳ... «τὸ πλῆθος 
περιώριστο ει  εγηρ.τ π(Ρ.τ4.16; Μι18.450); 4. φονιῤΥῖδε χιλίων 
γὰρ ἐτῶν “-ομένων εἰς μίαν ἡμέραν ἐν ὀφθαλμοῖς θεοῦ 14. ἐγεαὶ.τ2(Ρ.409. 
26; διοριζομένων Ν.τ8.3448); ταῦτα γὰρ πάντα ἐκ μιᾶς φωνῆς, τῆς 
Παῦλος, ““εται ΒΑ5. Ετρι.2.4(1.24τα; Μ.20.58οᾺ); 5. ἀεβηε, ἀεξηε ας 
εοη σι Ηρ ἴῃ τῇ εὐπορίᾳ τοῦ ἄρτον τὴν ζωὴν ““εταῖ τι Ν γδθ.ογ, ἀοιν ἢ 
(Ρ.84.28; Μ.44.11734}; νηστείαν...οὐκ ἐν μόνῃ τῇ τῶν κρεῶν ἀποχῇ 
ἌἜσέσθαι ῬὨΙοσί.᾿.6.1ο0.12(Μ.65.5020) ; 6. τδοὶ,, εἰγειηδονῖδδ τούτοις 
ῖδο. ϑειῃἶδη5)] δοκεῖ τῶν ὅλων εἶναι τρεῖς ἀρχὰς περιωρισμένας, 
ἑκάστην δὲ τῶν ἀρχῶν ἀπείρους ἔχειν δυνάμεις ΗΙΡΡ. ἦεν. 5.το(ρ.Ιτό. 
τϑ; Μ.16.3179Ὰ}; τὸν..«λόγον οὐχ ὡς ἐν βραχεῖ περιορισθέντα σώματι, 
πανταχῆ γὰρ..«ὁ υἱός Ογτιαάογ.τοίτ.3348) ; 14. 70.1.3(4.250); 7. δαμιτ φῆ, 
ἀερονί εἰς Πάτμον νῆσον περιορισθείς Ἡϊετουΐγ ἐ (ΘΟ ΡΏΓ, ΡᾺ].)9 
(Ρ.6.22; Μ.ΡΙ,.23.6240); ῬΑ] υ Ολνγς. Ζο(ρ.127.1; Μ.47.11)}} ϑοοτ ἦε. 
4.15.3(}}.67.5οοὶ); Τμάϊ.ρ.8ο(4.1137}; τίς τῶν πατέρων περιώρισεν 
ἑαυτὸν...ἕν τινε σπηλαίῳ; ΤΑπαβι.5.γοα!, 6(ΟΓ( 2 Ρ.76). 

Ἐπεριόρισις, ἡ, 1. οεεἰμοίοη, εοηβηεμεηί, ΤὨατιϑιυα, ρ}.2.13] 
(Μ.99.143278}); 2. εχτὶε, ἐν.2.0(11408). 

περιορισμός, ὁ, δ. ῥαπίςπηιθη εἰς π᾿ ἢ νῆσον καταδικασθέντας 
θαυ αη.; ῬΑ] ἢ νγ5.2ο(Ρ.144.25; Μ.417.80); ὙΠαάϊτ,ἐριχαττί4. 
1183); 2. {γηταίίονι τὸ δὲ 'ξως ἂν θῶ' οὐ κατὰ περιορισμόν, ἀλλὰ κατὰ 
περιουσίαν λέγει Οὐ: τορ: τ(ρ.228); θείαν.. φύσιν.. «ἀσώματον καὶ 
περιορισμῶν ἐπέκεινα Ογτο Ραἰελ.χ3(0.22.12; 53.1278}; ΠΟΤΩ͂Ν 

(51. 6034}; θείας δυνάμεως..«περιορισμὸν οὐκ ἀνεχομένης ΖΑΠΠΜΙΣ, 
ορί .85.11378); Μαχιανιδὶσ. ΝΜ 01.132048). 

Ἐπεριοριστέος, ἰο δέ βαμίομεά ἴτοτα κενοδοξία... περιοριστέα τῆς 
εὐνομίας ἡμῶν ΓΙοτη.ῥαςά.2.3(ρ.178.5; Μ.8.4334). 

περιοριστικός, 1. ἀεοπηττυς τὸ 'μέχρι᾽ ῥητὸν αὐ χρόνου ἐστὶ π. Οντ, 
Η.εαἰφοί τη,3τ; Μαχ.αηδὶρ. (Μ.01.1220Ὰ)}; 2. ἀεβηεά οὐ χρόνων... 
περιοριστικῶν ὑπάρχει τὸ..«τῆς θείας πεφρᾶσθαι γραφῆς, τὸ ᾿ἄχρις οὗ᾽, 
ἢ 'τήμερον᾽ ξ{δε5.Ν42.ἀΐαἰ.τ20(Μ.38.1ο20). ᾽ 

περιόριστος, εἰγομμιδογ δεῖ, Πομ!,ΟἸδη.17.3;} Ὑ Πάτερ γῆ, 
2.1.47{Μ.00.4128)}. 

περιορύττω, εἶ ἶξεῖ γομηά, Ογτ. 5.4(3.6308). 
περιουσία, ἡ, 1. φῤεγβωτίν, σερεναδωμάαημοε ἡ δὲ πρὸς ταπεινὸν 

κάθοδος, π. τίς ἐστι τῆς δυνάμεως Οτ.ἶΝ γ85.0γ.καἰεεϊ. ᾷίριοτ τς; Μ.45, 
640); ἐδ. 24{ρ.128,τ; 858); 2. ἐχίγαηεοις αὐάδίίοη ἔστι γὰρ κύριος ἐν τῇ 
ὑποστάσει αὐτοῦ... χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ", οὐσία οὖν ἐστιν, 
οὐχὶ π, ἘΡΙΡΕ λαεν.69.712(Ρ.220.13; Μ.42.3170) ; 3. τοραϊ ἦι, ῥοεοοδοίοης 
πτωχοὶ εἴτε πνεύματι εἴτε περιουσίᾳ ΟἸδτη.5 },.4.6(ρ.259.23; Μ.8, 
1257]0}; Ἐπι5. νει 5 Ῥσόθια, 3(Μ,20,4088); Οντιαάογ τοί].3414) ; 4. δε" 
ῥὶν ἀπίστοις.. «πολλὴν παρέχειν..«δυσφημίας π. Ἐπ5.}.6.4.7.το( 1.20, 



περιουσιασμός 
20}; 5. 2οῖθέν, αἰ μονν τοσαύτη ἦν ἡ π. τοῦ δικαστηρίου Ομ γέ. 
δον. 5.2 ἐμ Βομτ(ο, 4620); 6. εωγυΐναὶ Νῶε... διασωθεὶς εἰς δευτέραν 
πον... ἀποδοθῇ Ηοηδρι.8.1} ἀργόν ας. .22(ΜΠ|.92.τορῦ ; εἰς 
δευτέραν βίου ἀρχὴν Μ.2.2368); 7. ῬΏΓΑΒ65, ἐκ π. σερεγαδινάαηϊν, 
ἡπογῈ ἰξαρῃ ἰς πδεσοβαῦγν, Οἴδιι. ὑχοὶ,τίρ.6.32; Μ.8.608); ΟΥιεἶς.4.00 
(Ρ.362.24: Μ.11.11688); Επι5.4.5.2.τ{0.53.6; Μ.22.970); οὗἨ ἃ ΜΟΥ 
Ὁπάοτγίαϊκοη οὐ δὶᾷθ ομδ 85 πδοθϑϑαῖν Βρῃξτα οἵ ἀαΐν διά τε τὸ ἐκ 
π᾿ καὶ τοῖς 'Εβραίοις ἐπιοτέλλειν, ἐθνῶν ...«ὄντα..«ἀπόστολον (δηλ, ἢ.22 
(ῃ.202.4; Μ.9.7408); ἐν π. τοὐϊξ αδιάαποε ὀλιγοδεὴς ὧν καὶ ἐν π. 
παντὸς ἀγαθοῦ Ἰα.εἰγ.7.2(0.14.1; Μ.0.424Ά}; ΠοηιἾεηι.2.20, ΟἾγνΚ. 
5αε.3.τ6(Ρ.87.3; τ.3010); μετὰ περιουσίας υἱρογοιεῖν, ῥοιοον εἶν τρυφὴν 
ἀτιμάζων μετὰ πολλῆς τῆς π. Ιὰ Πονο ΙΟ. καὶ ἦς Μ|.().1458) Ἰᾶ ἤοηι. 5.5 
25 Κοηι.(0.4610) ; 4150 σὺν π. στ Ταύτῃ ρα}. ΟΥ.15 (0.34.2; παρρησίᾳ 
Μ.τοιτοοόλ). 

περιουσιασμός, ὁ, ῥεομίΐαν ῥοςσέδοίοη, Ἐπ5.5.134:3(Μ.24.200) 
ἀετίναξίίοη ἀϊβοιβθθά, Τάτ. ΑΙ.» »αθΡ.(Ρ.201.6).. ᾿.. - 

περιούσιος, 1. γεάμηδαμὶ, Ἔνθρτ.᾿.6.2.5(ρ.53.14:; Μ.86.2516.}; 
2. ρεομίίαν, οἵ Ἰθτα 6] 85 θεϊοηρίησ Ἔβρεοῖθ!!ν το σοα (Επκ.το: 5 δἵς.), 
Ἦθῆρδ α͵5ο οὗ Ὀμυτοῖ ἐκλεξάμενος.. ἡμᾶς δι΄ αὐτοῦ εἰς λαὸν π᾿ ΤΟ δῆ, 
64; ΟἸετι. ἐν. 6.13(0.485.22; Μ.0.2288); ἡ κλῆσις ἡ καθολική, εἰς «τ, 
δικαιθσύνης λαὸν κατὰ τὴν ἐκ πίστεως διδασκαλίαν συνάγοντος τοῦ... 
ἀμφοῖν θεοῦ, Ελλήνων τε καὶ βαρβάρων 18.6.χ](ρ.514.7} 3920}; λαὸς 
πο ..ν λέξις..«ἡοὐτὸν περὶ τὴν οὐσίαν καταγινόμενον λαὸν καὶ κοινω- 
νοῦντα αὐτῇ σημαίνουσα ΟΥ.ΟΥ.27(}.367.9; Μ.ΤΙ. 5000); λαὸν π.᾽, 
ἐξηλλαγμένον, οὐδὲν ἔχοντα κοινὸν πρὸς τοὺς λοιπούς ΟἾΤΥΘ. ΒΟΉ. 5.8 
ἐμ Τῇ. (11.750}}; Ὑμάτ, δίῃ, γε (0.2ο:.6); τεῖ, ἘΧ.10:5 τὸ...π|ν 
ἐξαίρετος ὁ Σύμμαχος ἡρμήνευσεν ΤΠαΤχι.35 τ Ἐχ.(1.14}}} 10.ἢ). 
ἠιοηι. 2.50 Μ.96.5858); οὗ ΒΙανοπὶς ἴσοορ5 οἵ Τυβεϊπίδη ΠῚ ἐπωνόμασεν 
αὐτοὺς λαὸν π. ΤΠΡΠη.εὐγοη .Δος( ΝΜ .1ο8.7410). 

Ἐπεριουσιωδῶς, διότε π. Μαχιφι, Τ καῖ τὸ ἀρ.δαὶ,1.0.4::τϑ(Ρ.136. 
22), ΕἸΤΟΥ ἴοσ διότιπερ οὐσιωδῶς (Μ.90.2808). 

Ἐπεριοχετεύω, εοπάμεὶ τυαίον αἱΐ τομά; δ6., ῥγουϊάέ ἃ ῥϊεμε 
ΦΉΡΡΙΝ π. ... περιουσίαν λόγων ἡμῖν Βα5.8ε}.07.317.τ(}.85.380.). 

περιοχή, ἦ, 1. δον γε 5ΊΟΉ,, ἐρηῤτασίηρ ἐπιστήμη ἡ π, τῶν 
ὡσαύτως ἐχόντων θεωρίᾳ" σύνεσις δὲ ἡ διάκρισις ΟΥΤἐνίανγ ἵ; 7οὃ 
ϑ:τ(Μ.τ.β00); 2. εἰγοιμζεγθησε; ἈΘτοΒ ἐμαὶ τοἠτεῖς δομἄδ ΟΥ̓ ΣΘΉ:" 
ἰαΐης, οἵ ἀοᾶ π. τῶν ὄντων Ὀτοὴ.Ατ....4.34(Μ.3.1368}); κατὰ μέαν 
τῆς αἰτίας π. τὰ πάντα...συνέχων 1Ὁ.7.2(8608) ; οὐδὲν...«τῶν ὄντων τὴν... 
-. τῆς θείας δυνάμεως ἀφῃρημένον 1.8, ς(8934) ; 1δ.0.0(9170); οὗ ΒΥ 
ἡ π΄ τοῦ περιέχοντος ἩΜεῖμ δνι εἰ πη τοί Μ.18,3720}; 83. ἤεηόα, 
βου βεαίίον ᾿Ιάκωβος...ἐκαλεῖτο..«ὠβλίας, ὅ ἐστιν Ἑλληνιστὶ π΄. τοῦ 
λαοῦ Ἡδροβ. Ρ.Ἐπ5..}.6.2.23.7{ΜΜ.20.1078); οὗ (ῃσῖϑὶ θύρα περιοχῆς. 
συ Ν,υϑς. Εν τοί ρΡ.220.26; Μ.45.8200); τεῖ, ΑΔ: ὥσπερ π. τὸ 
πρόσταγμα ἐξαπέστειλε τὸ οἰκεῖον εἰς τὰ ἔθνη ὁ θεός, ἅπαντας αὐτοὺς 
ἐν κύκλῳ κατὰ τῆς ᾿Ιδουμαίας συλλέγων ΤμάγΜορϑ5..4δά.τ: τ(Μ. δ, 
ΔΒ); ἀντὶ τοῦ περιοχήν, ἀγγελίαν ὁ Σύμμαχος εἴρηκε ΤΒᾶε, 484, 
τττ(2.1451); ἐγένετο..«ἦ σκέπη τοῦ, θεοῦ ὡς πόλις περιοχῆς ἘδαῖΒι5 
ογ7.4.12(0.31); ἐκκλησία..«ὀνομάζεται...π., ὥσπερ ἔχουσα τὰ τοῦ θεοῦ 
τεράστεια Τϑορῃτ. Ἡ μιν. 2(Μ.8᾽.3084Ὰ); 4. ΦΟΉΗΥ ϑηγγομμαΐη α 
»ίαοε, σδαγϑαη ἀϊειγίεῖ, ἘΡὮτ.2.30 ; Οἤγοη, Ῥαξολρ.283(}1.02.Ἴ08.); 
5. εαίοῃ; σράος εὐπίαϊμεά, Ὁοπ Ατ.6.}.3.2(Μ.3.4258); 6. τοοἷθ ἐθη- 
ἱδῃὶ π᾿ τῆς Μωσέως γραφῆς Ἐπ5..6.5 Ῥτοοτῃ, (Ρ.2ο6.3ς ; Ν.22.3448); 
Βασι. ἘΔ ε55. ΜΠ δα. 1ο4.14550); 7. ῥαγί ταν κε οἹἢ ΟΥ εἰγειόη- 
ϑεγίδεά, βάσεαρε οἱ Ὀοοῖ,, Θιάντῃ. Τγ1.3.36(Μ.30.0658); {στερεηῖ. 
ἀϊς».(Μ.86.6415}); 7ο.ΜοβοβΒ. γα!.32(Μ.87.28800) ; 8. φωνημανν, Ογτ. 
Ρ-30:8(}}.69.οϑδ0). 

Ἐπεριοχικῶς, ον ῤγεπεησίυεῖν, 10. ἡποὶ.61.1 (6105. τόσο). 
Ἐπεριοχυρόω, ἐεπὲε γομηά, ΤΌ λε5.Ν 42. 41α]. τοτ( .58.τ160). 
περιπάθεια, ἡ, εἰγοηρ εὐποίΐονι, (τυ 5.Ποηι. 28,4 ἦν ΤΟ ον (το.2568 ; 

προσπάθειαν δαταθ). ΝΕ 
περιπαθής, 1. εγιοιἰομαὶ, ἘαΡΥ  σοΥ ΗΚ ΦΡΙΟΙ ΘΗ περιπαθεῖς ἡ γραφὴ 

τοὺς λόγους ποιεῖ καὶ τοῖς ἀναισθήτοις δίδωσιν αἴσθησιν ΟΥ. ἵγ.50 ἱπ 
Ταρ(ρ.26ο.6; Μ.13.640Ὰ}; οὗ γογάβ οὗ Ὀ τ᾽ Ἔχρυεβδῖνα οὗ δ ΟΠ 
οὐκ ἀνθρώπον τοῦ ἐκ γῆς εἰσιν α τι. ἐκεῖναι φωναί, ἀλλὰ θεοῦ τοῦ κατα- 
βάντος ἈΡΟΙ]. Κγ.63(ρ.210.8)ρ.ΟΥ Ν γ55..4)01}.353(Μ.45.ττο68}; ἐμοῦ 
τοῦ ἀμαθοῦς καὶ π. Ὑμάτιδιιᾶ,φρ}ιτ αχ(ῖ.99.0448); ποαΐ, ἃ5 βαῦβῖ,, 
τὸ ἄγαν π. καὶ ταπεινόν Βα5.ἢ071.4.5(2.204 : ΝΙ.31.2288); ΟΥΝΑζ,οῤ. 
τός(Μ.31.2738); Ὑπαγι διαᾷρῥ.: τϑ(οόπ0) ; 2. ῥαϊπεῖίς, ΟὨΥγβ, ἤορῖ, 
47.1 ἴῃ 7ο.(8δι2ττο); 8οζΖ.ἶ.ε.6.31.14(Ν.67.τ4ο8Ὰ)}; Β55.56].υ, Τ δεῖ, τ 
(Μ.85.5248); πεαξ, 85 βιιββῖ., Σ:9105.41}. Κγ ΐρι 1,2.22:46(ρ.246.8; Μ. 
τοιτθοου). 

τ περιπάρειμι, δέ εἶοξε ἀροη, δὲ εν πδαν τὸ; ο. ἀαΐ,, Ὑπάτιδιυά, 
Ἐῤῥ.2.22(}1.99.ττ85 0. 

Ἐπεριπαρίημι, ὃ ῥᾷες Οὐ ταῖς ἄλλαις δυσὲ προτάσεσι περιπαρείς, 
νον ἑτέρα πάλιν ἔγκλησις Τάτ, δύσθα,ρ}.2, τό (Νἴ.99.15134). 

περιπατ-έω, 1. τοαϊὰ ὁ γὰρ ἄρρητος πατὴρ..«οὔτε ποι ἀφῖκται οὔτε 

τοῦο περιπλέκω 

“εἴ γαβι Δἰαϊ.12].2(Μ.6.7728); 2. ρο ἀδομί, τεῖ. ἩΘΌ. 11:37, χΟΐδρι, 
17.1) 3. οὗ {πΐηρβ, φρο, 7ο.Μοόβοῦ, γα 6(Μ.87.202900); 4. εομάμει 
οπμοϑεῖξ, υε ἐν ἀλλοτρίᾳ γνώμῃ ““εἴἶ Ἰρτ Ῥλϊαά.....; Ῥοῖγο.6.5.1:; 
Ἡδετπι παπᾶ. 6.1.4 δ. ὑεαὶ αὐομὶ ἰπδ διξὴ, οὐ κατοκνήσω, οὐ ““σομαι 
βεβαίαν δὲ ἔξω τὴν αἴτησιν Ογτ.5.25:1τ(Μ.69.8520). 

περιπατητικός, Ρεγίραίοίίς, ὑφοησίηρ ἰο «Αγίοιοίεἑαπ ςεμοοί οἵ 
Ῥληοςορὰγ; αἰ5οὸ οἵ Ῥψυμαροσθδηβ ἕκτη Πυθαγόρειοι εἴτ᾽ οὖν π., διὰ 
τῶν περὶ τὸν Ἀριστοτέλην διιωιρεθεῖσα ἘΡΙΡΠ.γεΞεγ.3(0ρ.157.6; Μ.41. 
τόο0); ἰά᾿αον.(ρΡ.:86.5; Μ.41.205Ὰ}; 70.}).}αϑν.5(Μ.94.6810). 

περίπατος, ὁ, 1. τοαῖξ, οἵ Θοἄ τΗ πιᾶπ ὁποῖος γὰρ αὐτοῦ ὁ π΄ ἐν 
τοῖς ἁγίοις, τοιοῦτός τις καὶ ὅ ἐν τῷ παραδείσῳ ΟΥἍοΥ.2Δ(ρ.352.:1; Μ, 
11.4800); ταῦ, Το.20:14 ὁ Χριστὸς ἐν τῷ ἄᾷσματι τῶν ἀσμάτων δια- 
μέμνηταί πως τῶν ἐν τῇδε τῇ νυκτὶ περιπάτων..«ὅτι ἡ κεφαλή μου 
ἐπλήσθη δρόσου Οντ. 70.12(4.τοΒ20) ; 2. τλεῖ., ἐοηάμεὶ, τοῖν οὗ ἰΐξε π. 
τὸν κατὰ θεόν (Ὦτγπ.ἤοη1.12.1 15. Ἐἢι(ατ. 908); καἰ οἱ,τ1ο(Ρ.200. 
22). 

Ἐπεριπαφλάζ-ω, γαρε σγομπὦ κυμάτων δίκην. «τοῦ κόσμον “"οντος 
Ονυγυ, 7ουττ ϑ(4.Οδ 08 ; περιπαμφ- ΑυοΥ). 

περιπέξζιος, εαγίἠἶν, Του. Ατ.ς....7.1(Μ.3.2050); ὙΜαχ, ἐαρ. αἱ, 200 
(ΜΟφο 490); ἀθαἴ. ῬΙΌΓ. 85 5α05ξ., ἀσεῖῃ. ἄροει4ιτίΜ 1ο6.565}). 

περιπείρ-ω, 1. ῥίοεγοῦ ἰϊ νοι σὴ, οἵ ΠΟΙ 5 ῖρ08 καθάπερ πειραταὶ 
[8ς. αἱρέσεις ].. ναῦς ἐπὶ τοὺς προειρημένους τόπους “τουσιν ΤΏΡΗ] Αἰτ. 
Αμιο].2.τΑ(Ν.6.το͵6 0); ταςῖ, ἀγκίστροις τῶν τόκων ἑαυτοὺς “"Ὄντας 
ατνΝ,γςς, μφεν (Μ.46.4520); ΤΟΟΥἹ Η.ν,70.}.2)(Μ.04.4680}; 2. εη- 
ἰαηρῖε; ταεῖ., Ηρρἤαεν.4.(Ρ.30.190; Μ.16,30704); Οτἐμαγγ.ΐμ 709 Ὁ 
Ζ:τοί Μ.17.648); “ἢ δεσμοῖς Αἴδ.ερ..“44ρ.1. 18. 1(Μ.25. 5400); Βα5.᾿θ’. 
τ2.6(2.τοζὰ; Μ.31.400Ὰ);; εἰς τὰς ἀκάνθας... .τοῦ κόσμου “"εται δοιΔερ. 
μον. 4ᾳ.5(}4.34.4768); (τυ β.ἤομι.7.7 ἐμ 2( ογ (τοι ρο0) ; 1514.}ε].ἐῤῥ. 
ςι24τ6(Μ.78.15208); τεῆεχ. τοῦ κόσμον τὴν ψυχὴν θεὸν ὑπολαμβάνων 
αὐτὸς αὑτῷ ““εται ΟἸομ ῥγοὶ, π(ρ,51.2; Μι.8.172.); 14, ῥαφά. τ δ(ρ.ττό. 
τῷ; Μι8,2ο10) ; ἑαυτῇ “"Ἔται Οἢγγ5.}0»3,38,2 ἐπ σον (το. 352Ε). 

περιπέτασμα, τό, βαηρίηρ, εμγίαΐη, Ἐπ5.υ.(.3.43(0Ρ.9.20, ν.]. 
παραπετάσμασι Μ.20.1Ι04λ}; 18. .τ(Ρ.107.1; Μ.20.13208). 

περιπάτοομαι, Ην ἀγοιηά, ταξῖ. "Ἰουδαῖοι ψιλῷ τῆς γραφῆς τῷ γράμ- 
ματι ““ὄμενοι, ὥσπερ. .«ψυχία...τοῖς φύλλοις ΜΕΤΉ τνΡ.9.τ(Ρ.113.24; 

Μ.τ8,17}4). 
περιττήγνυμι, 1. κ γομιμά 85 [τὰγηθ ΟΥὐὁἩ ΤΡΈση8016 ἐν ἀνθρώπῳ. .-ὃν 

ἑαυτῷ περιέπηξεν ΟΥ.Να 2.6 ρ.το( Ν.37.1078) ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ τὴν 
ἀνθρωπείαν ἑαυτῷ περιπήξας σκηνήν ΤΠατ αἤεεὶ.δ(ρ.1η6.12; 4.877) 
τὸν ἄνθρωπον ἑαυτῷ περιέπηξεν Γ,δουὶ. ΒΝ 5, οἱ Ἐπὶ τί Μ.86.12840); 
2: ἐπιαδ! φῆ ἐπὶ πάντας τὸ ἔλεος αὐτοῦ περιεπήξατο ἘεΒγοἢ. Η. Ὀς ἶ! 
ττό(Μ.27.1τό80). ᾿ 
Ἀπεριπίλναμαι, ἀῤῥτοαεῖ, ς. ἀδῖ., ΤΑΡΟΙ] τοὶ, ̓ 5.431:26(Μ.33. 

13730). 
περιπίπτ-ω, 1. {αἰϊ ἱπὶο, πιεοὶ τοὴ ἦι βοτηει ηρ ἐν] καχεξίᾳ π. 

ΕἸετη. οἰν.).2(ρ.8,26; Μ.9.4134); μηδενὶ τῶν παθῶν...“ποντὶ 18.7.14 
(0.62.8; 5214}; κολάσεις. «εἰς ἃς..«ουσιν 18.7.1τ6(0.72.18 ; 5418) ; π΄ 
κρίσει Ἰᾷ.εεἰ.4ο(0.148.28; Μ.9.7170; ΟΥ᾿»ῆηε.3,1τ. τ](ρ.225.16; Μ.Ιτ. 
2844}; τύοντας ψευδέσι..«δόγμασιν 14, .0.2.2{ρ.54.24; Μ.14.1το80); 
ναυαγίῳ περιέπεσα Ηο»».(ἴεηι.τ2.1τ6; Τα5.:.}.2.δ(ρ.τοϑ.6; Μ.24. 
οτόΒ); τῷ ἀντιχρίστῳ π.ι (Πγγβ,ἤοηι.33.2 τῷ Πεὗ.(12.3030)}; 2. ἐοπιὲ 
ίο 2.3} ΟΥ̓ ὅτε μὲν καὶ ἑκουσίοις, πολλάκις δὲ καὶ ἀκουσίοις “οὌμεν 

Τάντα, [οὗ 4:1Ί(Μ.39.11220); οἱ 5ε1ξ-οορττδαίοτίου ἑαυτῷ “ει Ἐπύ5. 
Μανεοὶ!.2.3(0Ρ.47.ττ; Μ.24.8048); πονηρία ἑαυτῇ ““εἰ (Ώγγ5.Π0η1.7.3 
ζη:. Μι.(γ.χο74}; φθόνος... ἑαυτῷ “-εἰ ἰδ.48.1(404λ}; 3. παῦε Ξεχμαὶ 
ἐπιίογοομδα τοι εἰς δύο π. ἀδελφάς {70. 6]. »οεηῖϊ, (Μ.88.1892}) ; 
4. τὰ ρεη., {εἰ ὑπὸ πάθη...τῆς σαρκὸς π. Ἐρτ.2.3388. 

περιπλανάω, 1. ἱεαά αείγαγν, τιαῖα ἰο τοαμὰδν ἔγονε ομσ᾽ 5 σοιεγδε, 
γι. ]0.3.4(4.2114}; 70. πον. 3.) (Μ.96.5970); 2. τὰεα,, τραηἄδν 
αϑομί, ΤΠαϊ.ἐγαη.τ(4.31), 

περίπλασις, ἡ, ονεγίαγίηρ, εουέγίηρ, ΟΥ̓ ΝΥ 85.γες. 3(Μ.46.66 00); ν. 
παράπλασις. 

Ἐπερίπλασμα, τό, ῥίαείεν, ῥομίἶεσ, Βαβι πον ΐη Ῥςιλ(τ τα; Μ, 
29.3328). 

περιπλάσσ-ω, φσγηδανῦ οὐέν, Ταῖ,ογαὶ.3(0.3.20; Μ.6.8008); Ετ|5.}.6. 
ἡ χβία32Α; Μ.21. 5608); ῃχυβ.ἤοηι. 8 8.3 τη ΜΙ,(7.8298); ταβξ. δελέα- 
τὸς δίκην τῷ τῆς κακίας ἀγκίστρῳ τῆς τοῦ καλοῦ φαντασίας περι- 
πλασθείσης ατ Νγ55.0γ.εαἰδει.22(ρ.84.6; Μ.45.6ο00) ; λαβὼν τὸν ἐκ τῆς 
παρθενίας χοῦν οὐχ ἁπλῶς τὸν ἄνθρωπον ἔπλασεν, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ περι- 
ἔπλασε Ἰὰ. Εππ.4(2 Ρ.65.το; Μ,45.6278)}; Ἰά..4ροἱ].24(Μ.45.11738)}; 
προσωπεῖον ἑαυτοῖς “τοντες νγ.ΟΣ.20(3.530); οὐκ ἀγαθὸς... «ἀνὴρ... 
χρηστότητος ὄνομα ““εται Ἰᾶ ΟΡ ἢ. 5(3.583Ε). 

περιτλέκ-ω, ποΐμε οὐ 7ο]ὰ γομμά; 1. τύφαυσ, Νόπη.Ραν.79.το:2(Μ. 
43.8018); τηρῖ. ἔγκλημα “"οντες ΟΥΥ. 70.το.2(4.013Ε); 2. εἶαςρ 186 
μαπᾶξ γοωμᾶ, Α. Χαμ ρΡ.δ(ρΡ.63.3); 8. Ῥάβ8., δ εοὐϊεά ΜΡ] οἵ ἃ 
5:86, Οοῖα ῥασά.3.6(ρ.256.22; Μ.8,6ο5.Ὰ); 4. Ρα88,, δδ εηγοί δα πῶς 



περιπλοκή 

ἐπιζητεῖ τις ἐκεῖθεν, τῷ θεῷ περιπλακῆνοι τὸν ἄνθρωπον ; το Ν γέ5,0γ, 
εαἰεει.27{(ρ.102.1; Μ,45.724). 

περιπλοκή, ἡ, 1. ὑγαϊαϊηρ, ρα Ὴφ ; οἱ Ὠαὶσ, ΟἸδπι, ῥαδά.5.ττίρ.271. 
13; Μ.8,6374}; 2. πιεῖ., τηίγίεαεν, οι εαϊοη, Ἰᾶ, 5 γα. 3(ρ.15.3; 
Μ.8.7120); Ἐὼπ5.}.6.3.12(122Ὰ; Μ.21.2170}; 3. φρδγαςε, ΟἸδίη γοί. 4 
(ρ.46.30; Μ.8,16ο4); ὅτ. ΝᾺ2.0».43.24(Μ.36.520Ὰ); 4. μηΐοτι, ἐσηΐηρ 
ἐορείδον ψυχὴ δέ, διὰ περιπλοκῆς σοφίᾳ ἐνωθεῖσα, ἁγιασμοῦ πληροῦται 
Οὐ, ἡγε γι Μ.17.1578}; ἕλιξ δὲ τοῦ ἀμπελῶνος, ἡ πρὸς τὴν ἀΐδιον 
ζωὴν π. τε καὶ συμφυΐα τ 55. ἤοηι.2 ἴῃ Οαπὶ. (Μ.44.8οοῦ). 

περίπλοκος, ἐμίσηρίδά; οἵ ἱανοϊνεα βοχὰβ! υπίους ῬΣΈΜΙΏ ἴοΥ- 
Ὀιαάσῃ ἄερτεοθ, ξ7]0.}6}.ῥοοηῖ!. (Μ.88.18030). 

[ἘΠπεριπνείω, ῥίοιυ, Νοπη,,αγ.0.3:8(}}.43.768.). 
περιπνοία, ἡ, ὀίοιοίης το, Βαβ.ἤεχι.  (1.86ς ; Ν.29.2οτ0). 
περιπόθητος, 1. τμοἢ; ἀοπϊγεά, Οτοεἠοί τη Οαη.716(Μ.17.2844}); 

ΒΑ 5.6}.154(3.2430; Μ.32. 6000) ; τὸν μακάριον καὶ π. βίον ἘΡΊΡΗ ἀπε. 
Ῥτοαπι(ρ.5.12; Μ.43.174); ΝΠ] ρ}.3.ττο( Μ.79.4370); 2. πηρελ- δέ- 
ἰουεά, ἤον» ΟἸδη,.12,3 τινὲς δὲ τῆς ἀληθείας ἀλλότριοι... ἀσχημάτιστον 
αὐτὸν λέγουσιν ἕνα ἄμορῴφος..«ὧν μηδενὶ ὁρατὸς ἧ, ὅπως μὴ π. γένηται. 
1δ.τΊ.ττ(2020}); Ογτ. Ἡ «εαἰδεῖι.1ρ.1. | 

περιποιτέω, 1, ῥγέξδεγοῦ, Ἐδόῤ σαΐέ ὡς φιλάνθρωπος ““ησον.. «ἡμᾶς 
στ πιημμηρ. τ 2(Μ.88,1865.); 2. ἀεφιΐγοα, παῖε ομεἾς ΟἹ συν- 
αγωγῆς..«ἣν “"ήσω τοῖς τοῦ.. «λόγου πάθεσιν τ. ΝᾺ Ζ.ογ.ς.27(Μ.35. 
6918); Χριστὸς..«.τῇ ἑαυτοῦ θεότητι --εἴ τὸν λαόν Ὠϊάντη, Τγίῃ.1.27](Ν. 
30.3064}); τὸν λόγον..«τὰς τῶν προτετελευτηκότων ψυχὰς διὰ μόνης 
«εἶσθαι τῆς πίστεως δύνασθαι Μακχ.ατηδὶρ.(Μ.01.13840) ; ἐκκλησίᾳ, 
ἣν “"ήσω τῷ τιμίῳ αἴματι τοῦ μονογενοῦς [.1|. [αε.(Ρ.162.22) ; 3. ὀγίη 
αὖοτ!, εἰεεί εἰ, «τὴν μὲν μονάδα ἡ φύσις περιεποίησεν, τὴν δὲ τριάδα ἡ 
χρεία, πῶς οὐκ ἠνάγκαζε τὴν φύσιν ἡ χρεία ;...εἰ δ᾽ οὐκ ἠνάγκαζε, πῶς 
τὴν τριάδα τῶν ὀνομάτων ἡ χρεία περιεποίησεν; [)ὴ5}. Ῥ οὶ. (Μ.88,-724}). 

περιποίησις, ἡ, 1. ῥ»οδογυα!]οΉ., ξαυϊη ἵνα γένηται π. τῷ ᾿Ιωσήφ 
Τ.Ζαῦ.2.8; εἰς εὐφρασίαν καὶ π. καὶ πληροφορίαν τῶν πιστῶν ἘΡΙΡΗ. 
απε.δ4(ρ.16.20; Μ.43,1324}; 2. ἀεφμίγίηρ, δδογίηρ φυλακὴ δὲ τῶν 
ἐντολῶν...π, ἐστιν ἀσφαλείας βίου (Ἰετη, εἰγ.2.18(ρ.154.24; Ν.8. 
1ΙΟΣ78}; :6.6.τ2{(Ρ.482,4; Μ.9.2214)}; ΤΒαβ.δαρί.2.το.τ(2.6 690; Μ.31. 
τό20Ὰ); (οηξί. Αρ}.2.2ο.2. 
Δνυοο. νὴ ομς τηρϑὶ αοφμῖνε, ΟΥ. 0.20, 2ο(τδ; ρ.352.1; Μ.14. 

6168). : ᾿ 
περιποιητικός, 1. ῥγεξογυαίυε, ἐαρανῖε 0} Ξαυΐηρ ἐπινοίαις τῶν π. 

τῆς σαρκὸς τρόπων λιπαινόμενος Μαχ.φ. 7 }ιαϊ. "8(Ν}.90.59074}; 1α. 
ονηδίσ. (Μοτ.15317Ὰ); πεαῖ. 45 βαδβε,, ῥχοϊδεϊίοη, Τηᾶγ στιά, }.2. 
144{Μ.00.14520}; 2. ῥγοάμεϊέυε, εαραθίς οὗ Ξεσμγίηρ ὅρασις δὲ θεοῦ π. 
ἀφθαρσίας ἴτεπ. ἦσεν.4.38,.(}]7.7.ττοβοὺ ; ΟἸετα, ῥαφά, τοτοίρ.146.7; Μ.8. 
3644); ἁγιασμὸν τὸν π. τοῦ ἁγίους γενέσθαι τοὺς πιστεύοντας ΟΥ. 
μορι. 8,2 τᾳ. εγ.(ρ.57.13; Μ.13.3370); διδασκαλίαν τῶν ἐντολῶν... ζωῆς 
αἰωνίου καὶ βασιλείας οὐρανῶν π. Βαβι πογαϊ.72.4(2.3078; Μ.31.840 Δ); 
Τπαοί. Απο.}ο»".4.8(}}.77.14οτΑ). 

περιποικίλλομαι, ν. ποικέλλω. 
Ἐπεριπόλευσις, ἡ, γευοϊμίίοη οἵ βῖατϑ, Ε5.4,6.4.5(Ρ.158.7; Μ.22, 

2648). 
περιπολεύω, τυαηἀεγ γοπρ, ΤΉΡΗΠπ. εἤὔγοη.ρΡ. 4οπ(Μ,τοϑ.9648); ν. 

περισκοπεύω. 
περιπόλησις, ἡ, γευοίμϊοη οἱ 5βἴδυβ, ΟἸθηλ. ἐγ. 5 δ(ρ.340.5; Μ.0. 

60); ΑἸΠ  εη!.35(Μ.25.72.). 
περιπολίξζω, τοασπάεν αδοιί, Ἰτέπἤαον.τ.153,6(Μ.7.5888). 
περιπόλι(ο)ν, τό, σεδωγὺ, Τ,ιΘοπ, ΒΡ Ον. ἄρν.Ἅ8(Μ.οϑ. 6 οῦ). 
περιπομπεύω, ραγαάε αὐομ, Αῥοῤλιᾷ, Ραὶγ.(Μ.6ς.2570. 
περιπον-έω, τηθά,, δὲ δοἰτοτίοις αὐσιὶ “οουμένη ἐστὶ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἡ 

μεγίστη σου ὑπεροχή ὙΠατιδέπα. ἐρ}.1.24{Μ.00.0810). 
"περιπόνησις, ἡ, φγίφῇ, ἱγοιδίο, ὙΠατυϑύπα, ρῥ.τ, 6(.90.11008). 
"περιποππύζομαι, ὑός ὠῤῥίαιμάἀοα ἤγοῖη αἰ! »τάος, ατιΝα2.0γ.42.24 

(}1.36.488.). 
περιπόρφυρος, εἱοἰλιοά τη ῥμνρία, Ττϑι ἤαθν.τ.13.3(Μ.}.5818). 
περιποτάομαι, ἤοῦέγ αδομί, ΕΟἸειλ ῥγοὶ 4(ρ.46,31; Μ,8.16 08) ; 

Μεῖη.765.2.2(Ρ.333.6) 0. ἘΡΙΡΗ μαον. 64. π6(ρ.480.2ο; περιϊπτάμενος Μ. 
41.11658); Τηδτ, ἐγαῃ.3(4.262). 

περίπους, ὁ, “06 πεσόντες ἐπὶ τὸν χρυσόστρωτον αὐτοῦ π. εἶπον" 
δέσποτα Ρεγς,.(ρ.2.14). . ι 

Ἐπεριπρέπω, γηραϊεῖι, παγημομῖξε τὐΐί ἀρνειὸς Τυρίῃσι περιπρέψει 
λιβάδεσσι ΨεΙρΡῚ] εἶ, 4 ἀρ. ομϑβῖ.ογ7.5.ς.2ο(ρ.186,6; παρὰ πρέψει Μ.2ο. 
Ι200Ὰ}. 

Ἐπεριπρόσωπος, αἱΪ γομπα {6 ἤάεε, (οβτα.Με].  εοῖ.(1.38.480} ἴῃ 
ΟΥ.ΝαΖ. αγη1.2.2(ροΘ}.}}.126. 

Ἐπεριπτοέω, αἰαγηι ΟἿ δυεν οἱάθ, ἘΡὮΥ.Τ ἸΟ6Ε. 
περιπτύσσ-ω, 1. φηοϊά, Ἰρῆος ουεγίαν εἄραε οἱ 8 ρασπιθπΐ ΜΠ 

Β0]4 Ιεαῇ, ΟἸετα, ῥαεά,5,3(ρ.246.21; Μ.8,58ο0); 2. ῥοϊά πὸ ἃ Ἰεΐζεσ, 
ΑΟΡῚΙΑ τοι (ρ.268); 8. τηρά., οηδγαεε, Τ. 705.5.8; Οτ.Ξοδοῖ ἐπ Οαπὶ, 

ΙΟγ70 περισαίρω 

8:1(Μ.17.2854); Μειῃ, γβιΡσόείη (ρ.5.18; Μ.18.328); Βαβ. δ. ἀπ 
(3.134; Μ,32.368.); ἐπὲ τὸ π. τοὺς ἁγίους. «μάρτυρας Κῦρον καὶ 
᾿Ιωάννην Τιεοιο, Ν υ. 70. ΕἸδέηε.τ(ρ.4.2); τιεῖ., φρηδγαεδ, μοϊά Γαδ: ἰο, 
ΑἸ. ο»»:.2(Μ.26.7074) εἰξ. 5. διάθεσις ; σωτηρίαν π. (Πγγ 5. ἤονη. 5.4.5 1ῃ 
Μι.(1.5528) 15: ἃ, ΡῈ]. εῤ}.3.322(Μ.78.ο8 50); “"όμεθα..«τὴν ἐν Νικαίᾳ 
συνελθοῦσαν...σύνοδον ἘΡῚΡΗ Ἴ Υτ..(0.83.26; Η.2.13528); τὰς...τέτ- 
ταρας συνόδους ....““οὁμαι ΒΟΡΒ͵ΚΗ, ἐῤιογη.(Μ.87.32188.4}; Μαχιρ. 20}. 

91.3060). : 
περίπτωσις, ἡ, αεοίάοηὶ, ἐογίμτίομς εἰγοῃίαμοσ, ζἸ]δτη. δὲν τό 

(ρ.52.15; Μ.8.,γ7064); εἴτ᾽ οὖν κατὰ περίπτωσίν φασιν ἀποφθέγξασθαί 
,τινα τῆς ἀληθοῦς φιλοσοφίας τοὺς Ἕλληνας, θείας οἰκονομίας ἡ π᾿ ἐδ. 
110(Ρ.ὅο.12 ; 8008); φοραὶ καὶ ἀφορίαι τοιῶνδε ψυχῶν καὶ σωμάτων, 
κατά τινα π. οἰκείως τῇ τοῦ παντὸς διοικήσει συντελούμεναι Ἐλπι5..6. 
δ6.6(2498 ; Μ.21.4248); Βαδ.ἠεχ.2.5(1 160; Μ.20.40.). 

Ἐπεριράντρος, ν. ἔπεριρραντήριος. 
Ἐπεριρραγή, ἡ, ὀμγείηρ; οἵ ἃ Ὀϊδλάάει ἀδεα Ὦν ΘΒ] ἄγεπ δἱ ρίαν, 

Τύβοβ. ΝΖ. ἀ1α.7(Μ.28,86:).Ψ 
περιρραγής, σρεηοά τέ, ξαβίηρ μὴ..«τὰ χείλη περιρραγεῖς γένων- 

ται [36. γυναῖκες} Οἴδγα. ῥαεά.2.2(ρ.176.τς; Μ.8.4204); π. ἕλκος Ῥαα!. 
511. οΡλ.223(ΜΜ.86.2128.). 

περιρραίν-ω, ορῤγίπλίε, Νοππ.ραγ. 7ο.τι: 33(Μ.43.8440); ἐῤ.21:8 
(οτόο) ; 71ο.1) λον. 4.2τ(Μ.ο6.6204Ὰ}; ἴῃ τιϊι] ρα βοδίίομ π. αὐτοὺς 
ἀπὸ τῆς συνηθείας ταῖς ἀληθιναῖς σταγόσιν (Ἰεπα, ῥγοί.το(ρ.72.7; Μ.8. 
2138); ὁ λόγος ἀντὶ ὑσσώπου τῷ αἴματι ἐμβαφείς, πάντας “-εἰ (Ὥχνϑ. 
μορι.τό.2 ἠπ ΠΡ. (12.τ6οαν) ; ἐδ. τῷ. Τ(1820) οἷξ, 5. 54. 

περιρραντήριον, τό, ἐῤγίμκίίηρ, γὴμαὶ τυαοϊίηρ, ΟἸδιη, οἰν 1. 23(0.94. 
11; Μ.8,8074Α); Οὐ Ν, υββαηύμεὶ γές.(Μ.46,1338); οὗ Μοβαὶς Ἰι5ῖτα- 
ὕοπθ, ἔπ. ὦ.6.4.τό(ρ.105.2; Μ.22.3240); ΟΥΝΥΒ85.9.Μ05.45(Μ.44. 
316); 5Ιρτ ἔγιπρ 5ρίσιταδ] ρυτποκίοη, 1δ.(3738); Ξαροτβοάεξα ἔοσ 
Ομ βιίδηβ, Οὐημοὶ. 4 ρ.2.35.1} 1514.Ρ6],.6Ρ}.4.20(1.78.12880}; Οντ. 
.}0.5.5(4.5368); 885 ἴγρε οἵ βασγαιηδηΐθ, Τράτ,ἤαεν, ",28(4.476); οἵ 
Ὀδρίβιη π. τῶν διὰ ὕδατος καὶ ἁγίου πνεύματος Ἐπι5.}1.6.10.4.45(Μ.2ο. 
8684); τοῦ. Ηε).10:22 διὰ τί μὴ εἶπε, κεκαθαρμένοι; τὴν διαφορὰν τῶν 
π. δεῖξαι βουλόμενος. ... τὰ μὲν..-«περιρρᾶναι τὴν συνείδησιν, τοῦ θεοῦ" 
τὸ δὲ μετὰ ἀληθείας προσελθεῖν... ἡμέτερον (Ὠγγϑ. ἤση,.10.1 ἢἦμ Η ὖ. 
(12.182) ; πιεῖ. τοῖς καθήκουσι τῶν λογισμῶν τ’. τὰς ψυχὰς ἀφαγνίσα- 
σθαι τ Ν γββιβόνας τη (απὶ.(Μ.44.7724}); οὗ 5ο0}᾽ 5 1π|014] ρυσδοα- 
οπ,, ὁ. 3(8οβ}). 

Ἐπεριρραντήριος {Ἐπεριράντροφ), 1. οὗ οὐ εοπεεγηεά τὐτίΐ γἱμαὶ 
 ρνγηλ τηρ τὸ.. ἀνθρώπων γένος. ..«τῷ περιράντρῳ λουτρῷ [1.6. ῬαρΕ 511] 
καθηράμενον τ ΙΝ υ55.αητημ.εῖ γες.(Μ.46.1330; ν.1, περιρραντηρίῳ); 
τῷ π. ὕδατι κατὰ τὸν ᾿Ιορδάνην ἐκπλύνων [830, ᾿Ιωάννης] 14 ἰαμά. Βας. 
(Μ.46.7920); 2. εῤγίμειοά οὐ μὴ προσεγγίσῃ π. βωμούς ΝΙ ἐρίγιπαὶ. 
τοί(Μ.79.11568). 

περιρραντίζ-ω, 1. ἐῤγίηκίδ, τηεῖ, ἐκεῖνοι τὸ σῶμα ἐρραντίζοντο, 
ἡμεῖς τὴν συνείδησιν" ὥστε ἔστι καὶ νῦν ““εσθαι αὐτῇ τῇ ἀρετῇ ΠτγΒ. 
λοιμ.10.1 ἠπ Ηεδ.(12.1810); 2. Ρᾶ55., δε ςρίαςμεά, δε ἀασποαά εὐτϊῇ 
τυσίεῦ ναῦς πανταχόθεν “"εταὶ 14,γ65.(ἢγ.3(2.4420). 

περιρραντισμός, ὁ, ἐῤγήίημκίϊηρ, οἱ Ῥυγβορίοσγυ ἰυϑίγατίοπ, ὅτ. 
Ν,ψϑβϑβ,ογ ον. 2(0.26,322; Μ.44.1136}). 

Ἐπερίρρεθος, τό, ἁπαλοῖσι περιρρεθέεσσι χιτῶνας ΟΤ.ΝΝ2Ζ.“Ω 70.1.2. 
1.218(}}.37.530, ΕΥΤΟΥ [ΟἹ περὶ ῥεθέεσσυὴ). 

Ἐπεριρρεμβάζομαι, τυανάεν αδομί; ταϑῖ., μοὶ ἐγγομεομς ορτηϊοη, 
ἐστερεμι {15ρ.2(Μ.86.70 50). 

περιρρέμβω, δοῖ,, εαμεδε ἰο τυσπάεν γομηά, ΤὨΡΒη, εἰγοη.Ὁ.227(Μ. 
τοϑβ, 760). 

περιρρεπής, ῥαἰϊησ ἰο ὁμε οἷάε, μηδίαρίε, Βαβιμοχ.4.χ(1.340; Μ. 
20.816; ν.}, διερρεπής) ; {Ν1], [γ-ῥαξεῦ.2(Μ.79.τ4960). 

περιρρέω, 1. ἤριῦ τοι»; Τει55., δέ σωγγομμάφα ; Ὦγ ψαῖεσ, ΟἸεῖη. 
δίγ.6.1τ(0.475.26; Μν0.300Ὰ)}; ὈΥ ἃ οτονά, Βα5.5 61 ν Τ ἀεε (ὃς. 
4850); 2. «γοιοά γομμά, σμγγομηά ἴτε αδπάσπεε, (Ὦγψβ.᾿ι07.3.1.2 τη 
Μιι(γδου; ὑπέρρει σαατης); αὐτοὺς περιέρρει τῆς διδασκαλίας ἡ 
δόξα ἴα. ἤοη1.3.5.5 τ ΤΟ ογ.(1ο.2204)}; πολλά μὲ περιρρεῖ. οὐκ οἶδα 
ποῖον εἴπω πρῶτον Ἰὰ.μορι.δι8 ἱῃ ἘΡλ(ττ.658Β); πλοῦτος ἡμᾶς περιρ- 
ρεῖ (οπδίδηταβ Δηϊ.}.1(}}].52.743}; Ῥᾳ85., δέ ἐγοινάεά περιρρεῖσθαι 
δὲ τὸν στενωπὸν. ..ὑπ᾽ ἀνδρῶν Β85,5ευ, Τἰεε,τ(Μ ὃς. 4850); 3. ρά485,, 
δὲ ἀγίρῥίηξ νάϊ Ὀϊοοά, Ο(μγνϑβ.ἤσηι.13.3 ἢ ΜΜ|.(7.Δ] 24}; στῇ 
βυνεδΐῖ, 14. ἐγ ηο..(2.7174}; 4. νιαξε ἰο βου γοιά, ο. ἀδῖ. εἴ δςο,, 
τηεῖ. τοῖς ὑψηλοῖς καὶ εὐτελῆ πολλὰ καὶ ταπεινὰ περιρρεῖ [36. ὁ κύριος] 
γιο.Μ-«.1:32(0.338,25). 

περιρρήσσω, ῥγεαῖκ ΤῊ ῥίεεες, σπαϊίεν αἰ! γοιιά, ΤΟΝ ΟΡ, 6.ς. 
περίρρυτος, 1. τγγομπάεξα ὃν Ἰραίεῦ; Ὦδποα τηδί., βίον τὸν π. 

βίον Μεῖμ ογηιρ.4.3(0ρ.48.14; Μ.18.800) ; 2. ἐπεϊγείηρ, βοτοΐηρ γοά 
πὶ οὐν θαλάσσῃ (οτιϑῖ.Ἀρ.Επι5.ν.(,2.31(0.54.10; Μ.20.1οορα). 

Ἐπερισαίρω, ρετῖ. περισέσηρα ἵπ ῥ͵Ιεβοὴϊ 56Π56, φγίμ τοΐάεϊν, 
δηπαδῇ. ἐγ εη.49::ττίΜ.8ς.τδότ.). 



περισαλπίζω 

περισαλπίζω, Ξεομμά ἱγωρερεῖς τομμᾶ; ὈΆ588., δὲ ἐμγγομπάρα τυ ἢ 
δομπμᾶ οὗ ἐγιώηρείς, ΐ.6, ὃν ἀϊπῃ οὗ γγαῖ, Ο]δπι. εἰ. οίρ.τ46.0; Μ.9.7130). 

περισαρκόω, εονεν αἷΐ γομη τοῦ ἤθει, Βαβι μομιΐη ς.20(1.1308 ; 
Μ.29.32οὐ). 

περισάρκωσις, ἡ, εουεγίηρ ὁ ἤεε],, Οἴνταρ. [οὗ το :27(}1.03.180 4}. 
περισείω, σλαζε αἰΐτομηά, Τμάγ οι, ἐν (Μ.86.2254) ; Ρ655., ΓὮγνϑ. 

ἦονι.14.10 ἱπ Κορ, (ο. ξΟΙΑ). 
περισκαίρω, γίδες αὐοιιί; ο. 400.» Νοπα .}α»γ.7ο.1ο: 3(Μ .43.8320}); 

805., Ὀυσιλονι ῥαφε τδ( 5 .2128). ᾿ 
πρρεμάλχω; ἄοε, μάν. Μορ5. η..7:1τ4-τ|(Μ.66.2928). 
Ἐπερισκεδάννυμι, «εαἰίεν, Σργεαά ἀγοιφμ, ΟἸετα. ραεά.2.το(Ρ.214.4; 

Μ. 8,594). 
περισκελία, ἡ, ἀϊομῖν, ΟγιΡς. 44: (806. 69.το2 00). 
περισκελίς, ἡ, ἰερ-δαμά; οἱ ΠΙρῊ ργυίεδέ, συ Νυβ5... 7ος.(Μ.44. 

4888); τὸ τῆς σωφροσύνης περιβόλαιόν ἐστιν [5ς. ἡ π.] ἰά.ογ.(οη1.3 
(Ρ.46.28; Μ.44.1ττ408). 

περισκέλλω, ρεΥ, ΡΙΟΡΙ. περιεσκληκώς ἀγίρά μρ, τἠγίυο! θά, τ. 
Ννβ58. [αἱ (Ν. .45. 1648). 

περισκεπής, οὐδόιγε τ. ὃ λόγος ντ. Με, ττί3.4008). : 
["]περισκέπτομαι, «οηδίεγ τροίἑ, ΟἸαπι.5γ.4. 13}: 412.22; Μ' 8. 

13564}; Ογτ ον. δί..265Ε). 
περισκέπ-ω, 1. ΟΥΘΘΉ, 44. 70.γ6(ρ.188,21); [Β85. Τὸ τϑϑ(α «4160; Μ. 

30.3448); 2. οδομγε ὁ τῆς ἀιδιότητος λόγος καθ᾽ ἑκάτερον μέρος 
ὁμοίως τῷ ἀνυπάρκτῳ -όμενος ΟὙ(Νγ55. ἔπε .8(2 Ρ.1γ6.22; Μ.45. 
Ἰ60Α)}; 3. οἰπτοίά, ῥγοίεεὶ εἰρήνη “εἰ ΤὨΡὮ] Απι. ἀμ έοϊ.3.15(Μ.6. 
11418); “...0.82(ρ.191.20). 

περισκήνιον, τό, ρ]0τ., ἐδηδ ; τηθέ., ΤΜαχ καρ αἰ βο(Μ.90.14170). 
[ΠἸπερισκοπεύω, κόεῤρ τοαϊοῦ ἀγορά, 44 Ῥλ1|.τ3ο(ρ.73.2, ν.1. 

περιπολεύεων). 
περισκυθίζω, 5εαΐῥ, Βίρρ, Ῥαπ.2.20.4; Οτοπατί.23(ρ.21.5; περισκυτ- 

Μ.τ11.5928). 
περισκυθισμός, ὁ, ἐδαϊρέηες Οτημαν λ(ρ.21.6; περισκυτ- Μ.τΙ. 

5928). 
περισμήχω, γταξθ εἶσαη, σεηηδά, ἤν. (όη.49: ἀπ Ν. ὃς, τϑότ.). 
Ἐπερισπαράσσ-ω, γερά γοιπά αὐομὶ ΟμδἾἶΒ ῬΘΊβοὴ αὐτῷ τὴν 

ἐσθῆτα “-οντα ατινΝυ55.γ65.2(Ν.46.6568)., 
περίσπασις, ἡ, ἀγαιυΐηρ οτὐᾶγν, ἀϊυδγείοη; σπουδάζει ὅ σατανᾶς τὴν 

ψυχὴν ἐν π᾿ τῶν κρειττόνων ποιῆσαι Ν]].6ῤ}.3.283(.1.79.5248). 
᾿ περισπασμός, ὁ, Α. ὠξλεεϊΐηρ γοπ, Ἰδπος, τηρῖ,, αςοίἀμοις αἰξοη- 
ἴοη οὐ βεγυῖσα οἵ Ξεγνατιῖβ, Ἐπ|5.4.1,5 6 }2,.21.17(}}.86.4440). 

Β. ἀϊεϊγαείίοῃ; 1. Βρ᾽ϊα8] οὐδὲ π. ἐν ἀπληστείᾳ ἐν νοὶ Τ΄ Ιςαεῆ, 
4.5; πένης...οὐκ ἔχει τὸν π᾿ τῶν ματαίων ἀνθρώπων Τι (Πα 7.6; τοῖς 
εἰς τὸν π. τοῦ βίου τὴν ψυχὴν ἀσχολοῦσιν ἐπαλγὴς μὲν ἡ ζωή ΤΠιοη.Α]. 
ΟΕ εϊ.2: 22(ρ.223.5; Μ.το.Ι 5858); ἡ ἄσκησις...«ἐν τῇ παντελεῖ ἀλ- 
λοτριώσει τῶν π. ἡμῖν κατορθοῦται Βαβ,γὲρ, [ε5.5.1(2.34τε.; Μ,53τ, 
9200) ; πολὺν παρέχει π. τῇ ψυχῇ ἡ τῶν ὑλικῶν πραγμάτων φροντίς τε 

καὶ ἐπιμέλεια. Ἰᾶ,ἀφοσί,2.1(2.3244.; Μι321.8810); ἡ μέριμνα τῶν ἐκ- 
κλησιῶν καὶ σοὶ τὸν αὐτὸν ἐμβάλλει π' ἰ4.6β.2οοί3.208.Α; Μ.32.7331); 

πολλῶν δὲ τῷ κοινοτέρῳ βίῳ... «τῶν π, ἐγκειμένων, ἀναγκαίως ὁ λόγος... 
τὸν τῆς παρθενίας ὑποτίθεται βίον ατ. ΝΥ85, υἱγρ. Ργοθηι. (Ρ.247. 4; Μ.46. 
4174}; Μαοιλερ, ἤση,.4.3(44.34.4730}; οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ...τὸν θεὸν 
ἐπιγνῶναι, ἐὰν μὴ συστείλῃ ἑαυτὴν ἀπὰ.. «παντὸς πι ΑἸΩΠΊΟΠΕΒ Ἔῤ.1 
{(0Ρ.432.7); παρ᾽ οὐδὲν μὲν ποιεῖσθαι τὸν ἐν τῷδε τῷ βίῳ π΄. (γτ.15.3.4 
(2.507Ὲ}; ὁ π. τῆς καρδίας μου ἘϑΑΪΔ5 07.14.2(ρ.8ο; οἵ. Μι4ο.ττ4ο ; 
2. Ἰητο!] δου], ΟΥ,ογ.23(ρ.351.12; Ν..11.4804); διψυχίαν πᾶσαν καὶ π, 
ἀποθέμενος Δ ῤγίηε,4.1.7(0.302.13; Μ.11.3538); Ια. Ἄῤοε. ττ(ρ.26). 

περισπ-άω, 1, ἄγατυ αἰϑαν, γεριοῦθ τὸν τῦφον “-ᾧ.. «ἡ θλῖψις ζὮγν5. 
μοπι.96.3 ἐμ 2ον. (το. 6220); Βα5.86].0γ.3.2(Μ.8ς. 528); 2. ἄγαιυ αδἴάε, 
αἸυεγί, Ταϑπι.ἀ1α1.2.4(Ν1.6.4778); ΟτοΟοργίηε, τ (0.20 4.0; Μ.1χ, 260 Α): 
πρὸς τὸ μὴ ἡμᾶς εἶναι αὐτεξουσίους δόξει τὸ ἀποστολικὸν ῥητὸν “-ἂν 
1.3.τ,2ο(ρ.2325.τὸ ; 2928) ; 14. 70.2.ττί(δ; Ρ.27.18; Μ.14.1320}; ἀνθέλκει 
σε καὶ “«- ἀπὸ τῆς κακίας ὀδύναις καὶ λύπαις (Ὦγγϑβ.ἤοη1.17.4 ΤΉ 
τΟογ.(το.τ 500); ΝῚ.6Ρ}.2.12(Μ,70.2250); 3. “1είγαοσί, Ἡρττη. οἶηι.2.5; 
ΟἸΙα. 5 ,γ7.2.τϑίρ.156.4; Μ.8.το214}; Μοίῃ σνηῤ.π. (Ρ.5 4.1; Μ.18.070); 
Ομ τυβ. μοηι, 5.4 τη 2 ον. (το. 471τ0); Βδθῆος οεογν ἡμέρας --ὥσιν ἐν 
ἔργοις Ῥ4]1.}. .απ5.7(0.25.24; Μ.34.το2ο00) ; 4. ρᾳ55., δὲ ἐγοιῤίρα, ἀϊ5- 
φεῖεοά, ΤΉρΠη εἰὔγομ.ρ.424{(Μ,1ο8.784}). 

περισπείρω, 5εαἰεν αϑοιμὶ, ϑεταρ. απ. 43(ρ.6ι; Μ.18. 1228}. 
περισπέρχ-ω, Ξοηὦ γομηα αϑομὲ αἰνὰ ““οντες ἐς ὕλην Ἑπιάοσ,γρ», 

2.τοοί.8ς.8408). 
Ἐπερισπουδαῖος, τε; ἀεεῖγοά, 710. ΜοΟΒΟΚ ῥγαΐ. τοί Μ.87.29964). 
περισπούδαστος, 1. γιμεἦ, ἀοεῖγεά ἐγκράτεια τῶν π. ἡδονῶν Οἴδτη. 

δγ.3.Δ(Ρ.208,4; Μ.8.11328}; εἰρήνην π. Ἐπ5.ν.(.3,2τ(ρ.87.28 ; Μ.2ο. 
ΙΟΒΙΑ); μὴ τι. σοι ἔστω ἡ θεατρομανία ὕγτ, Ἠ.«αἰδεῖ.το.Ο; Βαβ.ζδκ.0.4 
(1.835; Μ.29.1ο60); (Πτγ5.᾽0᾽:.73.3 τ Μ|ι.(7.7οΟΟ); οἷ. «τῷ θεῷ π. 
λα. μιο».28.,2 τ2. τον. (το.252Α); περισπουδάστου πολλοῖς γενομένης 

ΙΟΥῚ περισσός 
τῆς ἐπισκοπῆς ϑοοτΙ,ἦ.6.6.20.2(Μ,67.7254); 70. δοηι.8.14(Μ.06. 
Ἴ200); 2. τοῦ 10 δὲ αὐπηγεά, υϑνν αὐἀπιγαδὶς, Ταῖιονα!.34(ρ.36.0; 
Μ.6.8774); ΟΠγγβ.᾿ον;,70.1 ἐπ ΜΙ.(7.7580)}; ὕὈγχ. Α5.74{3.3320); 
14,.4.,.-8(3.635Ε); 3. χεαίοιεῖν ρεγξογμτξά ἀμοιβὴν... τῆς πιστῆς καὶ π΄. 
ἐλεημοσύνης ΤΑτΉ, β΄. Μ|.6ιτ(Μ.2).1372Ὰ}); 4. πραΐ, κ5 βα5έ, ; 8. χεαὶ, 
Βαβ.ϑρὲγ.66(3.55Ὁ ; Μ.32.1808Β); τὸ περὶ τὴν εὐποιΐαν π. ΟἸγταρ. οὗ 
τ: οί Μ.93.3280); Ὁ. οὐγεεῖ οΓ φραῖσιις αἰση!ίοη, ΟὮΥν 5." 0Ή1, 5.1 ΤΉ 
ΗεΡ.(12.510). 

περισσεία, ἡ, 1. εξ ῥεγανμηάαηεο, ταν ῥίμς, ΟἸδιι. ῥαεξά.3,ττ(ρ.272. 
23; Μι8,ὅ4ο0) ; ΗἸΡΡ. [".2 τπ θη. (0.51.7; Μ.το.5858); τὴν π. ὑμῶν 
τῆς νηστείας πένησιν ἐπιχορηγεῖν (οπδὶ. Αρρ.5.20.18; τῆς κατὰ τὸν 
νόμον δικαιοσύνης τὴν π. φυλάσσειν..«διδασκόμεθα {ἘΒ85.δαῤί.1.2.12(2. 
637Ε; Μ.321.15458); 2. σμωῤεγβηιίν, γεάσωπάσποο, Ἡδαττηϊγοά, τοί , 
.08.1200Ὰ}. 

. περίσσευμα, τό, 1, ἐῤαὶ τοϊτεῖι ὃς ἰε} οὐεν, ΕἾχτα. ἐῤ. 26(. 71.15058); 
οὗ τϑιηδ]η8 οἵ οἤδεσίηρθ αἱ ἐποματῖβε, Οσημϑὶ, ἄρῥ.8,.3τ.1; 2. ἐπονφίζονι, 
ἔχον 6Ήηὶ, ΟἸετη ῥαδά,2.ϑ(ρ.2ο1.8; Ν.8.4814); Ῥα}].}. ἴσως. 6ξ(ρ 50. 
8, ν,], περισσώματα Μ.34.12350). 

Ἐπερισσευόντως, γογό αὐμπμάαηϊν, τῆν ἐγεφμερεῖν, Οτοσοηεη, 1Ή 
Κοιαρ.ῥ ῖϊος.2ς.4{0.230.21; Μ.14.8430). 

περίσσευσις, ἡ, αὐμπάαμεε, Οτιεονρη ῖς Μέτ.τ4{0.57.31; Μ.13. 

9494). 
περισσεύτω, Α.. ἰτ8π5.; 1. εαμδε ἰο αδομπ, καίει ἰο παῦε τῖογε ἱμὰς 

ἐποκρᾷ, τεῖ. Μ|ὶ,14:21 κοφίνους κλασμάτων ““ῃ Ἐυβί οπ, εὑ. (1.86. 
9254}; 2. ἐχεεδά “οεις.««τὸν τῆς ἀγάπης θεσμόν Ογτι πον, Ραδο, Β(ς, 
918); 3. ρᾶ55., δὲ ἰ6}} οὐέγ, Νοπη, αν. ο.6:13(Μ.42.706Ὰ}). 

ΒΒ. 1πἴτϑηβ.; 1. αδοιιπά, βαυε αὐεμάαηπεο, οἵ ΟὨ τ βεη5. πάντων 
ὑστεροῦνται, καὶ ἐν πᾶσι “-ουσιν [)ῖΊορτ.5.13; οὗ Τῆϊηρ5 πάντα... ὑμῖν 
«““ἔτω Ἰρτι. δήηγτη.0.2; 2. αϑοιγμὰ ἸΏ παντὸς χαρίσματος “οης ἰὰ Ῥοἶνε. 
2.2; 3. γεμάτη οὐεγ, Ἡρττη,  ῖ».0.8.}; Μαχ.αριδρ. (Μ οτ χφοτο); οὗ 
ΒΌΧΡΙΙ5 οὗ Οἤειηρδ αὖ δυσμαγδὶ τὰς “πούσας ἐν τοῖς μυστικοῖς 
εὐλογέας...οἱ διάκονοι διανεμέτωσαν τῷ κλήρῳ Οὐηεὶ. 4.,Ρ}.8.31.2; οἱ 
φοΟπβϑοζαῖθα τοιηδὶπβ οὗ διάκονοι τὰ “σαντα εἰσφερέτωσαν εἰς τὰ 
παστοφόρια {1 .ρ.Οὐηε. ΑΡΡ}.8.χ3.1}; 4. ὑέὲ τιεῤῥεγῆμοις, Ῥιοη.ΑἹ. 
Δ}. Επ5.}.ε.14.26(18οᾺ; Μ.21.12844}); 5. δὲ ἱρωποάεγαίε σύοντας εἰς 
ὕβριν ΟἸετα, ῥαφά.2.το(ρ.213.14:; Μ.8, ο8Β); 6. δὲ φμῤρεγίον, οὗ ἀοα 
ὑπὲρ τὸ πᾶν “"εἰ ΤατΟ ΝΝ Υ55.0γ.Σ ἐπ σέπ. 1 .26(Μ1.44.2618). 

Ἐπερισσόβοτος, τοΙίἑ νιογε παρ ἐποιρὶ 7οοά π. τραπέξης Νόπη. 
}αγν.7..6:12(Μ.43.706Ὰ}. 

Ἐπερισσοέπεια, ἡ, ἐχίγαυαραμί τρέφε, Ογτ Ν᾿ }.τοί3,487}0). 
περισσοεπέω, ἑαϊξ τι ῤενβηοιεῖν, τϑαϑίο τρογάς, Ογτιαὐον.ο(1.202Ε)}; 

14, Νεςι.2.8(ρ.46.18 ; δ᾽, 51 Α). 
Ἐπερισσοεπής, ὁ, 076 τὸβδο Ξαγς Ἰοὺ πρρεΐ;, ῥγαίεν, Ογυ γι τς 

7314}. 
Ἐπερισσοθρησκεία, ἡ, ἐχεῤεεῖυε γεϊρίοις τιμαὶ; οἱ ῬΉΒΆΤΙΒΘΕΒ, 

ΤΕΡΙΡΠ ορἧ μάν. τό(ρΡ.351.27). 
περισσολογ-ἐ ἕω, σᾶγ τολαὶ 15 σβενβμοις, τυαοὶδ τορογιἷς, Τυβιε ταί, 

τ28.χ(Μ.6.7736) ; ὁ δὲ λέγων αὐτὸν ἀγένητον, ὃ οὐκ εἶπεν ἡ γραφή, --εἶ 
ΤΑΙ ταὶ, Τγίη.2.5(Μ,28,11648); ΟὨτγϑ.ἤοηι.1.3 τῷ Κορ (0.4348); ἡ 
μὲν θεία γραφὴ οὐ “εἴ ατο. ΕΥ σρμδοιτοιοί Μ.δς.11338). 

περισσολογία, ἡ, φεγῥοςίίγ, τοαδὶς οὗ τοογάς, είῃγας. τ. 2ο(Ρ.26ο. 
15; Μ.41τ.ττ270}; Ἐπι5. Μαγεεῖϊ. τ. ,3(ρ.16.5; Ν|.24.7488); ΟἾγνβ.άονι. 
1.6 τῇ. τΟογί(το. 1684); οἵ. ρεγιϑεοίορία ααγεοίῖο ῥίωνίνηονμης Ὁ - 
ῥογώ ἐρεγυάσμα, μἱ “υἱυαὶ Κα δέῃ οἰ ποῊ νιογταϊεγ᾽, 1514. Η δίγηι. 
1.34.1. 

περισσολόγος, γαγγμίοις, ἘΡΙΡΗ.μαον.1. (ρ.254.17; Μ.42.3818). 
Ἐπερισσολόγως, Ξε μομεῖγν, ΤΠατιϑιυα,ορ}ιτ. 48(Μ.90.τογ60). 
“περισσοπρακτέω, ἐχαεὶ ἰοο τηρεῖ ἰαχαίίοι;, ΑἸῊ ΘΟΠοΙαβὶ. οἰ, 20. 

τίρ.172). 
Ἐπερισσοπρακτία, ἡ, ἐχεο55106 ἰαχα ΙΗ δυσωποῦμεν ὑμᾶς κουφίσαι 

τὴν ἐπιτεθεῖσαν π. τῇ-..«ἁγίᾳ Ἀναστάσει...τῶν τοίνυν ἑκατὸν τοῦ 
χρυσίου λιτρῶν καθ᾽ ὃν εἴρηται τρόπον διανεμηϑεισῶν περισσοπρακτίᾳ 
ἀπεγράφησαν ἥ τε ἁγία Ἀνάστασις καὶ οἱ λοιποὶ σεβάσμιοι τόποι καὶ 
οἱ κτήτορες Ογτιϑιυ, αὖ, αί(ρ.145.101)). 

περισσός, 1. τὐῥρεγἤοις, μηηδοόδδωνν, ὨΊΟρΉ.2.1το; π.ι ἡ περὶ 
αὐτοὺς [530. τοὺς θεούς] εὐσέβεια Αἴποπαρ.ἶαν.3ο.3(Μ.6,. 9600); ὅτ. 
Βααπ,, ῥαμ.Ον ](Ν το. το͵)6Β); ὅτε τοίνυν οὐδ᾽ οὕτως ἀναίτιον τῶν 
κακῶν δυνατὸν εἰπεῖν τὸν θεόν, ὕλην αὐτῷ προσάπτειν π. εἶναΐ μοι δοκεῖ 
ΜΙ. ογϑέϊν.Β(ρ.16ς.8); περισσὸν μαντείας πολυπραγμονεῖν Επ|5.4,6.0. 
14{ρ.43ς.2ς; Μ.22.7010) ; θυσιῶν. ..«τὸ π. ὙΠατ ᾳβεεί. χοετη (ρ.2.6; 4. 
602); ᾿Ιουδαῖοι περὶ...τὰ π. τοῦ νόμου κεχηνότες ἰά, Κοη».0: 33(3.110); 
σωματικὰ ἦν τοῦ νόμου τὰ π. Ἰὰ(Οαἱ.53:53(3.373); ἴἢξο], κτίσμα γὰρ καθ᾽ 
ὑμᾶς κἀκεῖνος «καὶ “-. λοιπὸν τοῦ λόγου ἡ γένεσις κατὰ τὴν..«ὑμῶν 
ἐπίνοιαν, αὐτάρκους ὄντος τοῦ θεοῦ τὰ πάντα αὐτουργεῖν ΑΒ άδεν.8 

(.8,ς; Μ.25. 451 (4209)8); εἰ δὲ οὐκ ἐγέννησε, π. καὶ ἡ τοῦ πατρὸς 
προσηγορία ΤΑΤΕ, ἠϊαϊ, Τγῖη.2.12(}1.28.1 180 Ὰ}); 2. ἰε| τ σίθ, οι δἀδ 



ὩΣ περισσότης 

δεοῥὲ οἵἩ ἡμᾶς δὲ π. τούτων ὑπάρχειν, οἷα τὸ γένος ἀλλοφύλους ὄντας 
Ἐπ5.4.6.2 ῥχοεπι,(ρ.52,12; Ν.22.074); 8.2.3(ρ.68.26; Μ.22.1240)}; 
3. τμρεγίου, Ταῖΐιογαὶ 4.15.1]; Μ.6.8368) ; Ἐπ5.4.6.3.π(ρ.Σ31.6; Μ, 
22.2218); 4. κατὰ περιττόν τηοϑὶ αὐμπάαμίϊν, Αἰ της, 26.τ(Μ.25. 
1400); 1ἅ,4εεγν.2(0.3.23; Μ,25..420᾽(421)Ὰ); ἐκ π. Ηονε θη τ 4; 
8. ζορ.; ἃ. ἡπόγε αδεμάασμ!, ΟΝ γ85. μη τί Ρ.1ο6.23; Μ.45. 
440Ό); Ὁ. γίογέ ἐχούςεῖυε π. ἐκδίκησιν ἘΡΟΓΗρά Δ ρ.Ἐλα5,᾿.ε.5.τ Θο(Μ, 
20.2434}; 6. ᾿ἰρήεν ; οἵ ῥτῖος, Κὺ ΡασἢΛ 23(Ρ.150.13). 

περισσότης, ἡ, δ ῥεν ἤτν ἑρμηνεύεται δὲ ὁ ᾿Ιεθὸρ π. ἣ περισσός. 
τοιοῦτος δὲ καὶ ὃ κόσμος, π. ὧν ὅλος Ογτ. ρα". Ἐπ τ(ι.2574). 

Ἐπερισσόψυχορ, ἐχοεοάϊηρῖν ἐιρἢ-δομίδά, ηιοοὶ ποῦὶρ, Ῥαδυ. 
ΟλινγϑιοίΡ.56.4:; Μ.47.32). : 

περίσσωμα, τό, 1. ἐχεγείζον, ἘΠπδοοὶ, μήποτε ἀκούσιον τὴν γέννησιν 
εἰσαγάγωμεν καὶ οἷον π΄ τι φυσικὸν καὶ δυσκάθεκτον, ἥκιστα ταῖς περὶ 
θεότητος ὑπονοίαις πρέπον ΟτΤ.Ν42.0γ.20.2(ρ.η6.6; Μ.36.760); τεῖ, 
οτοδίϊοη οὐδ᾽ αὖ παρυποστῆναι τὸν κόσμον αὐτῷ φαμεν..«ἵνα μὴ τοῦτον 
ἀπροαίρετον αἴτιον εἰσάγωμεν τοῦ παντός" οἷον π. τι φυσικὸν ἢ ἐφόλ- 
κιον ἐπαγόμενοι ΖΑΟΆ. ΜΙ (Μ.85.ττ2οα); 2. ἐχογέδεέόμεε, ταβῖί.. 
ψυχαῖς..«ὑλώδη περισσώματα ἐπιπωροῦται ΟΥ̓ Ν γ85.0γ,.εαἰδελ 8(Ρ.48. 
1; Μ.45.36Ὁ), : ᾿ 

περισσωματικός, εῥεγβωοις, μηηεοέξεαῦν, ΟΥ̓ Ν Υγ55. σηΐηι εἰ γες, 
(}1.46.1058). 

περισσῶς, 1. σεν ἠμοιεῖν, πη δεεσεανίϊν, Με ἀγδεν ](Ρ.162. 
το; Μ.18.2530); 18.γ65.2.τ8(ρ.370.4; Μ.18.2840); ἤδῆος εφεϊσοοὶν εἰ 
μὲν οὖν ὅλως ἀρνοῦνται λόγον εἶναι θεοῦ, τι. ποιοῦσι, περὶ οὗ μὴ ἴσασι 
χλενάζοντες ΑΤΠ..ἦπ..41.3(Μ.25.1680}; 2. σοτῃρ., ἐχεεεάίηρίν, Τ. 705. 
17.5; Βεβγέρ, {45.2.4(2.240Ὰ ; Μ.41.ο160). 

περιστάζω, μ4535., ἀγὴρ αἷϊ συεν ἱδρῶσι περιεστάζετο ἘΠ )]οη.Α]. Κ». 
ἢ 1.ε.22:44(0.242.7). 

περίστασις, ἡ, 1. ῥογίμϊοις εἰγεδίαησε, σοσίάφηϊ, ἐμ ΉρΡΈΉΕν, 
ΟἸοτη. ἐχο. Τλ}άοὶ,7τ(Ὁ.129.28.; Μ,0,6020); τὴν καταβᾶσαν εἰς ἀνθρω- 
πίνην φύσιν καὶ εἷς ἀνθρωπίνας π. δύναμιν Οτ,( εἰς.5.28(Ρ.226.1τ; Μ.1τ. 
οπόον; π. αἰτία ποτὲ γίνεται τοῦ προφητεύειν, ὥσπερ καὶ νῦν τῷ 
Καιάφᾳ τὸ εἶναι αὐτὸν ἀρχιερέα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου 14,76.28,2ο(1ξ ; 
Ῥ.414.22; Μ.τ4.1248); οὐ γνώμης ἦν, ἀλλὰ περιστάσεως τὸ πλὴμ- 
μέλημα ὙΤμάϊ.ψι..23 ΤῈ ΕΚ Ωρ.(1,421); κατὰ περίστασιν ὃν ἐπαηεε, 
μαῤῥιαχαγάϊν, ΟἸδνΑ, εῖν. τ τίρ.12.22; Μ.8,7ο8.); ΟΥδἷς5.ττα(ρ.δό.1ο; 
Μ.ττ. 6808}; 50 αἰξο ἐκ π᾿ ἰδ.4. τοί. 280.1 ; Το520) ; μετὰ περιστάσεως: 
ταῦτα δὲ λέγομεν χωρὶς πάσης π. δεῖν γενέσθαι προηγουμένως" μετὰ γὰρ 
π. δέδοται καθηκόντως ποτὲ καθεζόμενον εὔξασθαι διά τινα νόσον τῶν 
ποδῶν Ἰά.ογ.τίρ.3206.15; Μ.11.552.}; 2. τπἰογονγίπο, αὐσεόνϑο εἴγε 
οίαηεο, Ο(]ογη.οἐγ.4.7(0.273.21 ; Μ.8. 1268}; τὸ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿ΤΙησοῦ 
«καλούμενον οὐκ ὀλίγους ἀπὸ νόσων...καὶ ἄλλων π. ἰάσατο Οτ(εἰς.8, 
π8(0.275.17; Μ.:τ.τόοςΒ}); δεδεμένον μὲν εἶπεν τὸν ἄνδρα τὸν γεγαμη- 
κότα" εἰ δὲ π. ἐστι τὸ δεδέσθαι, καὶ δεῖ φεύγειν τὰς π΄. ὅση δύναμις, καὶ 
τὸ δεδέσθαι γυναικὶ μὴ ζήτει λύειν, ὁ δὲ μὴ δεδεμένος ὀφείλει φυλάτ- 
τεσθαι ἵνα μὴ δεθῇ ἰ4 εοπηη τΟον.7121{(} 15 Ὁ Ῥ.500) ; ΟὨγγϑ.Ποηῖ. 
11.4.1. ΗεΡ.(12.1170}; ἐν πολλῇ π. ἐγένετο ῬΑ1]. ἢ. 1 απ πβίρ, 56. ; 
Μ.34.1οπ574}; φάσκοντες [56. ἘπΙΟΠ165]...οὐδὲ τοῖς π. χρησαμένοις 
«ο.ἀπαρκεῖν ἁρμόττον τοῖς ἀποταττομένοις 70. ,μαεγϑο(Μι04.7320}; 
3. αϑϑαπῖϊ, οἴερε ἀπὸ. «πάσης π. τοῦ ἀντικειμένου ὈΠγγπ,λοη..2.7 τῷ 
20 ογ.(το.4280); τὰ. ἤοηι.3.4 τὸ ΣΤἼδος, (ττ.446Ὲ); διὰ...π, καὶ ἐνεδρῶν 
τῆς κακίας Μαο, Δεριἤοηι. 50. Δ(Μ.34.820Ὰ); 4. ῥγόδϑηγα, δεσίερτηρ οὐδὰ 
ἡ ρονππαὶα γεμεδίς γίνεταί τὶς αὐτῷ π. ... ἐπὶ τὸ γενέσθαι αὐτὸν 
ἐπίσκοπον Ἐυκίταῖ.. Εμγελ τ 2(}.86.22880). 

Ἐπεριστατ-ἔομαι, τηρά,; 1. 56π5. ἀπδ., ρΡετῃ, σἰωρα αδομί, οὗ ἃ 
Βοτϑα οοπρτορδίϊοη ἀγανακτοῦμεν καὶ «“ούμεθα Ατιαϑῖ,διογηακχ, ἢ. 
80.820); 2. δεδεὶ τὰ “οούμενα Ατεῖῃ, ρος, β:ττί(Μ.τοῦ. 6:70); Ρ855. 
ὑπὸ λεόντων »«“ούμενος (Πγγδ.ἤοηι. 57.4 τῷ Οη. (4.5558, νν.}}, περι- 
τειχιζόμενος, περιστοιχιζόμενος) ; ΤὨΡΗΠ,εάνγον. Ρ. 325 (Μ.τοϑ.7854). 

περιστατικός, 1. σεεϊάφπίαϊ, σοι ρϑηὶ, οσομγγέηρ ὃν ἤσγες οὔ εἷγ- 
εἰνηδίαῃεδς, (Ἰοτ έν θ.τοί(ρ.473.12; Μ.0.32048) ; 1.7.3(0.13.1το; 4210}; 
τοῦ ἀπροαιρέτως συμβαίνοντος τ’. Ὅτ.ογ.3ο(Ρ.303.10; ΜΟΙΙ. 5450); 14. 
]0«τοιτ (το; Ρ.182.3; Ν1.14.328}), ΟὙΟΝ β5, μον, 12 τῷ Οαπ|.( 1.44. 
ΣΟΙ 60) ; ΡᾺ]1. 1. Σ ατι5.χδ(ρ,36.8; Μ,34.10358); εἰσὶ καὶ π, ἀρεταί, ὅταν 
μὴ ἑκουσίως τις τῷ ἀγαθῷ προσέλθῃ 1δ.15(0.40.9; Τ0418); εἰσὶν καὶ π. 
ἀρεταὶ συμβαίνουσαι τοῖς ἀνθρώποις Ματο. δον. ῬονΡὴ, 3.2. δεξεῖ: 
ἐἶρ ΡῈ πόλεμος πρὸς τὸν νοῦν π. γένηται ΑΟΡ",ς, αν. (Μος. 
1610). 

περιστατικῶς, 1. τοὐτᾷ γεραγά ἰο εἰγειρηδίαπεες, ΟΥ..70.32.3(Ρ.421. 
14; Μ.14.7408); 2. ὐὐϊὰ πες βογίπισιε, αἀνυεγϑεῖν, ἐππαρρίϊν ζῆν π. ἰὰ. 
(εἰ5.2.27(0.224.24; Μ.τΥ.0 530); τῶν...π.ι συμβαινόντων Βαπ. εκ, τϑίι, 

380Ε; Μ.30. 1450). 
περισταυρ-όω, ῥγοϊεεί τοΐτἢ ὦ ῥαϊ δας, ξεμοα γομηά ὅρον ἔχωμεν τὸν 

σταυρὸν τοῦ. κυρίου, ᾧ “"οὐμεθα καὶ περιθριγκούμεθα τῶν προτέρων 
ἁμαρτιῶν ΓἸ]ετα, Ραεά,3.τ2(Ρ.283.8; Μ.8,6648). 

1Ο72 
[4 

περιστερὰ 

“περιστεγάζομαι, ὑφ εοναΐπεδ, ΟΥΟΝ γ585.9ἱγρ.)(Ρ.281.3; Μι46. 

3520). 
περιστέγω, δηεῖοδε, ἐπεαβέ, Ο(Ἰοτη, ραεά,2.12(0.228.0; Μ.8. 5400); 

στ Νγε5.0γ,καϊσελ, τό(ρ.71.το; Μ,.45.520). 
περιστέλλ-ω, 1. κέ ἰη εἰδοῖ, γεςίγαῖη, σἰγαίίεη, ΟἸδτη σῖγ.5.5 

(Ρ.346.6; Μ,9.538); οὐχ ἵνα μέλλωμεν “-εσθαι τοὺς ἀδελφοὺς ἐν τῷ εὖ 
ποιεῖν ΤΑΙ Κ» Μι.(Μ.2}.13724}); περιστεῖλαι ταπεινοφροσύνῃ τὸν τῶν 
χρημάτων θησαυρόν ἘΝῚ], ῥενῖσί.12.13(Μ1.19.9658); ἜΠΡὮΥ}ἁ Ἔχε, Κεη!.3 
(ρ.480.8; Μ.113.040Ὰ}; 2. τοϊπάναιο ἤγον:, αὐοϊά ; τηρᾶ., ΟἸεπι, ίΓ.4.τὸ 
(ρ.282.24; Μ.8.12858); ἐδ.7.χι(ρ.48.2; Μ.9.4920); (Πγγ8.λοηι,14.3 τη 
2Οογ (το. 5418); Ῥ658., τοτμάγατο, (4}} νυ. Πν.(0.90). 

περιστένω, εἰγαϊίεγι, ῬεγΣ5.(0.26.10). 
περιστερά, ἡ, ἄουέ; ᾿ 
Α. ἴῃ Ῥᾶρδ} ὙΟΣΞΏΙΡ τὰς π. διὰ τὴν Σεμέίραμιν σέβουσι Σύροι" τὸ γὰρ 

ἀδύνατον, εἰς π. μετέβαλεν ἡ γυνή Αἰδεπαρ ἰδρ.30.1(Ν.6.οὅοΑ). 
Β. αἱ (μηβι᾽5 Ὀαριίϑην; 1. ἱπϊεσρτεῖθα οὗ βεανεηὶν (Ὠγὶδὶ 8 

ἀαδθοθηῖ ὉΡΟῚ τδηῃ 765ὰ8; 8. ὈΥ Α] πο πίδηβ, [σϑῃἤσεν.τ.7.2(Μ.7. 
5138); Ηρακλέων καὶ Πτολεμαῖος ψυχικόν φασι τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ 
γεγονέναι, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος τὸ πνεῦμα ὡς π, κατ- 
ελήλυθε, τουτέστιν ὁ λόγος ὁ τῆς μητρὸς ἄνωθεν τῆς σοφίας ἘΠΡΡ. ἦεν. 
6.3ς(ρ.1ός.8; Μ.τό.3250Ὰ}; οὗ, ἡ π. δὲ σῶμα ὥφθη, ἣν οἵ μὲν τὸ ἅγιον 
πνεῦμά φασιν, οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου τὸν διάκονον, οἱ δὲ ἀπὸ Οὐαλεντίνου 
τὸ πνεῦμα τῆς ἐνθυμήσεως τοῦ πατρός, τὸ τὴν κατέλευσιν πεποιημένον 
ἐπὶ τὴν τοῦ λόγου σάρκα []επχ, δας. Τ κά τό(ρ.χ12.4; Μ.9.6654}; 
Ῥ. Μδιζοβίδῃϑβ κατελθεῖν εἰς αὐτὸν ὡς π. τὸν ἀναδραμόντα ἄνω καὶ 
πληρώσαντα τὸν δωδέκατον ἀριθμόν. ..«αὐτὴν δὲ τὴν δύναμιν κατελθοῦσαν 
σπέρμα...εἶναι τοῦ πατρός ἴτεπι ἤα87.1.15.3(Μ1.7.6208); 6. “ποι οθ᾽, 
οἵ. Ομειοιμημοι πο παρ ἐδϑο, δε εἰ βοςὶ δαρίίδηπα...  Ἔδτε, ἰβϑιί 
οἰομὲ εοἰμιδαηι πὶ ἐμαὶ ἀσεεομάῖθϑε, 18.3.10.4(Μ4.17.8758)}; 7 ἐδιὸνε 
«-ὐγεοορίασμίμηε Οὐγίοιὶ γμΐδοο, ἴῃ φῆι ἀεορεν ἀμαϑὶ οοἰ τίνι» 
δαη ἀρεεσηάίςεε Οἰγισίπεηι, δ.3.τ6.τ(οτοο); ἃ. Οεχαῖπυβ μετὰ τὸ 
βάπτισμα κατελθεῖν εἰς αὐτὸν.. «τὸν Χριστὸν ἐν εἴδει περιστερᾶς ἴδ.τ. 
26.1 8Ρ.ΗἸΡΡ.ἤκεγ.7.33(}}.16.32424}; 1δ.1ο.21(Ρ.281.12; 34380}; κατ- 
εληλυθέναι τὸν Χριστὸν εἰς αὐτὸν τουτέστι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν εἴδει 
περιστερᾶς ἘΡΙΡΉ.ἠαον.28.τ(ρ.314.6; Μ.41.3804); 6. ἘΡοὨἾἴ65, ἐδ.30. 
τ4(ρ.35τιτο; 4290); 2. Ἰητεχρτείεά οἵ Η. ὕποβί ἀναδύντος αὐτοῦ ἀπὸ 
τοῦ ὕδατος, ὡς π. τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐπιπτῆναι ἐπ᾽ αὐτόν Τυ5ὲ. 41α].88.3 
(1.6.6858); ἔοτται οὗ ἄονε ἰπάϊοατίησ σβπι!οη685 οὗ Η, σμοϑι 5 ἢδνν 
ταδυεβιδείοα, ΟἸθτη. ἐγ, 57(Ρ.226.25; Μ.0.7650); ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ 
κιβωτῷ τοῦ Νῶε διὰ περιστερᾶς μηνύεται ἡ φιλανθρωπία τοῦ θεοῦ, 
οὕτω καὶ νῦν τὸ ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθὸν πνεῦμα ὡς καρπὸν ἐλαίας 
βαστάσαν ἐπὶ τὸν μαρτυρούμενον κατέστη ΤΗΪΡρ.ἐἠμεορἠ.Ἴ(Ρ.261.13; 
Μ.το.Β57Ο); βεπυΐϊπεμθθα οἵ Η, σμοβὲβ ἀρρεδγαποβ 85 ἄονθ 4ε- 
ξοπάοα αραϊπιβὲ (οἰβαβ᾽ οὐἠοοϊΐοιι [πὲ τ μα8 ἢοῖ βεθὴ ὉΡ 188 
Ὀγϑίαπάεις, Οὐ εἰς, τιτίριοτ 3τῆ,; Μ,11.736}}.}); οὗ. ἀδεεομάτε αμΐϑρι 
φῥἱγίϊες ραηείπες ΣΟΥ βαϊυαίογενν τ δρεοῖς εοἰ δας, αὐὶς τπατδμοίαε, 
τηποςεηϊς δἰ οὐρα ρἰ εἰς [ἤτοι] διὰ τὸ πρᾶον καὶ ἀκέραιον, ἵνα καὶ ἡμεῖς 
τὸ πρᾶον καὶ ἀκέραιον τῆς π. μιμησώμεθα, καὶ τὸ πέτασθαι τῷ 
νῷ ὑπὲρ τὰ γήϊνα ἰάλο»!.27 τπ 1,6 .(ρ.171.}; Μ.13.18718)}; χωρεῖ 
γὴν ἀκέραιον καὶ ἄδολον π. τοῦ πνεύματος, συνδεδεμένην αὐτῷ καὶ 
μηκέτι ἀποπτῆναι δυναμένην ἰά. 70.6.42(25; ».152.χ; Μ.14.2730) ; πνεύ- 
ματος...εἶδος οὐχ ἔχοντος, ὡς περιστερᾶς νόησιν δέχεται 1, {γ.20 
ἐπ 70.(Ρ.500.17}; οὗ, "καδίπς γερεγίμς δεὶ μἱ πονιο [ῬῺ1].2:7]-.Ἠδοδδϑε 
ὁδὶ ογρο εἰ ερίγιέμρι, φεῖ οἴσωὶ εοἰμρηδα σἀρανγμῖ, πο αἰϊμά ἐ55ξ 
φηαν παϊμγαίΐοην εοἰϊμπιδατε; ᾿δίσμ ποηιο ἐπῖην ἀἰοίμεηε ἐσί εἰ ἰδίομ 
εοἰμηϑα᾽, Ἡεροιῃ. “τε δοίρ.86.21; Μ του 5144); οὗ, φμομιοάο βοί εν} 
υέγα εοἰαϑα υεγώι μοημείγιερε ἱηργεάΐ αἰσμε 8 ἐοὸ βεγηαμεν ἕ 
18.(0.817.8; 15148}; ἰνριδεὰ ὈΥ Νοβῃβ ἄονε ψῃϊοι, δὲ εἶτης οὗ 
βαϊνατοη τὨτουΡῃ ποοά ἀπὰ Μψϑῖοῦ, το σποᾶ αἵ ἐνθηὶηρ Ὀδαυην 
ΟἾἶνα Ὀσβηςῆ; 50 αἱ (γι 5 θαρίίσηι ἄονο δρρεατξᾷ ἴο βίρημν 
Ξαἰναϊίοι [του ρ ὕτοββ, Ὀεβέοννεα Ὀν (μεβὲ δἵ ἐνεπίηρ (1.6. ὃν 
ἄδαι), Οντ. Ἡ ἐαἰδεῖ.τ.τοὸ; διὸ καὶ τὸ πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς 
κάτεισιν" ὅπου γὰρ καταλλαγὴ θεοῦ, π. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τῆς 
ἐπὶ Νῶε φέρουσα κλάδον ἐλαίας ἦλθεν ἡ π., σύμβολον τῆς τοῦ θεοῦ 
φιλανθρωπίας...καὶ νῦν ἐν εἴδει περιστερᾶς, οὐκ ἐν σώματι...τὸ πνεῦμα 
ἔρχεται, τὸν ἔλεον τοῦ θεοῦ καταγγέλλον τῇ οἰκουμένῃ, ἅμα καὶ δηλοῦν, 
ὅτι τὸν πνευματικὸν ἄνδρα ἀπόνηρόν τινα εἶναι χρή Ὀμτυνβδαρὶ Οἦν 4 
(2.3730); τὸ δὲ πνεῦμα οὐ φύσιν ἀνέλαβε περιστερᾶς. διὰ τοῦτο ὁ 
εὐαγγελιστὴς οὐκ εἶπεν, ὅτι ἐν φύσει περιστερᾶς, ἀλλ' ἐν εἴδει 1. ἤοηι, 
12.3 ἴῃ Μι|(η τό40). 
Ε. οἵ Η. Ομοβῖ ἴῃ ρεῆ,; 1. Ἔχορ.; 8. Ρ5.67:13, οἵ, φμία αμίδνη 

ἀεάῖε εἰ οἱ ῥέηηας εοιδας, ροξίδαχμαν ἀογηηῖυτί ἐπὶ πιϑάτο φον πηι: 
"πεάϊα αίοιι ἱμίογ ἄμας υοζαϊίομος ᾿ἰσγαεὶῖς δεεϊδοία υοσεσαία ἐπὶ φμία 
Ῥγίηιο 1ϑγαεῖ σοσαΐι5 δπΐ, ῥοςὶ μαθέ..υοεαία ἐπὶ ξεεϊσεία ρον ἐμη1..ἐδεῖγ 
τίογιινε... Ισγαεὶ..«σαἰυαδίμν "...6 ῬνΟΡΙδν ἤθε ἀεάτὶ εἰ βέηπας εοἰμενη- 
δαε...φμοὰ εἰρηΐβεαι! γα ομαδέϊες βέπηας ἴῃ Ξαποι ερίτίς ἀσπὶς, ΟΥ. 



᾿ περιστερίδιον 

(απι.4(Ρ.223.1οῸ; Μ.13.102Ὰ}; τοῦ γὰρ ἁγίου πνεύματος περιστερᾶς 
ναουμένου, οἱ ἐν τῇ παλαιᾷ καὶ καινῇ λελαλημένοι λόγοι, κατὰ τὴν 
ἐπιπόλαιον ἀνάγνωσιν, πτέρυξιν ὥσπερ ἐγκεκαλυμμένοι τυγχάνοῦσιν 
«τὰ δὲ κατὰ βάθους ἐγκεκρυμμένα νοήματα, ἅπερ ἔοικε μεταφρένοις 
τῆς ἀποδοθείσης π᾿ ... ἐν χλωρότητι λέγεται εἶναι Ἐλι5.}}5.67::το-τἰ(Μ. 
23.700}; κλήρους δὲ τοὺς...πιστεύσαντας ἔφη ..«λέγει δὲ ὡς πνεύματος 
ἁγίου ἀξιωθήσονται οἱ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους δεξάμενοι, μετάφρενα 
δὲ τῆς π. κεχρυσωμένα φησί, διότι τιμέας.. «τὰς φρένας τῶν δεξαμέ- 
νων ποιεῖ ΑΤΠ Ἐς. 6): τ4(}1.27.2060}; οὐ άντη. Ῥς.67:14(Μ.30. 
14440)5 πτέρυγας δὲ καλεῖ περιστερᾶς, τὴν χάριν τοῦ πνεύματος... «τὰς 
μὲν πτέρυγας περιηργυρῶσθαΐ φησι' τὰ δὲ μετάφρενα κεκοσμῆσθαι 
χρυσίῳ. τὰ μὲν γὰρ ἁπλούστερα. .«τοῖς ἁπλουστέροις προσφέρει" τοῖς 
δὲ τελειοτέροις, τὰ βαθύτερα ΤὨΑϊ, ς.67:τ4{(1.1ούό2); Ὁ. ΟἈἝΠΙΙ ΙΑ, 
οἵ, φμοά αμέδης οὐμἰδ 45 ἐοη ραν απ σοι ηδὶς, οὗ κοε..«ἐομ μηρί 
φιΐαᾳ ἀϊυίηας σονέριιγας ΘΗ Ἰαη: οοορμάιη ἢ εν, ἐεά ςεεμ τα 
φρίγιίης ἐπ! Ππἔραΐ..«εοἰηιδα ἐμΐρι ἐπα ἸοῈ: δὶ ορίγ ες ἐαμεῖϊῖ, ΟΥ. 
(απ. 3(Ρ.τ73.13; Μ.13.1450); οἱ ὀφθαλμοί σου π., τουτέστι πνευματικοί: 
ἐν εἴδει γὰρ περιστερᾶς ἐπεφοίτησε τὸ πνεῦμα..«καὶ ἐνῴκησε τῷ 
νυμφίῳ Ὑπαι απ. ττ5(2.51); 1ὁ.2: το(68); ς, (δηΐ.2:το, οὗ, ἀὲ φμῖ 
υἱγίμίεηε ἐρίγε5 σαρμεῖ γεείριηὶ, οἱ βαμο βεαμίμν δὰ ἐο, εἰ ἀομῖς 
ἐγ γεῤίθηαν, φμῖα ἐῤδὲ 1: δῤεεὶθ εοἰμνεδαα ἀρρῥαγωΐὶ, εἴἴαης ἰροῖ 
εοἰμδαε μαμί, Οτι πὶ. 3(4:}.224.4; Μ.1τ3,.1840); τῷ δὲ φωτὶ τὸ 
καλὸν τῆς π. εἶδος ἐνεικονίζεται, ἐκείνης λέγω τῆς π., ἧς τὸ εἶδος τὴν 
τοῦ ἁγίου πνεύματος παρουσίαν ἐγνώρισεν ΟΥΝγ85. πο. 5 ἴῃ (αη1.(Μ. 
44.8604Α); π. καλῶν διὰ τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος ῬῈΟΕΥρ. 
(απ. 5 2(Μ.40.688); ΤΒατΟσηΐ.2: το(2.68); ἃ. (απί.2:14, ΟΥδη.3 
(4; Ρ.234.12; Μ.13,1028) ; οὕ, 14 ἤον.2.12 ἴῃ (απ. (0.50.7; Μ.13.584}; 
2. τιανν τσ αὶ πηατύντ, ΜΠ. Ῥοῖνε.τό.τ; 3. τνριβεᾶ Ὀν Νοβἢβ ἄονε ἡ 
π.., κλάδον ἐλαίας κομέσασα ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ τῆς γῆς τὴν ἀνάδειξιν 
μηνύσασα, ἐσήμαινε τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν ἐπιφοίτησιν καὶ τὴν 
ἄνωθεν διαλλαγήν Ὀιάντη. Τγῖμ.2.τ4(Μ.30.696Α) ; 4. ἀρρεατγίπισ δὲ ἃ 
σοπβοοζαίίοι, ΤΡιοπ.ν Ροῖγε.21. 

Ὁ. εχερ, Ῥ5.54:} πτέρυγές εἰσι τῆς ἁγίας π. ἡ θεωρία σωμάτων καὶ 
ἀσωμάτων, δι᾽ ἧς ὑψωθεὶς ὃ νοῦς καταπαύει εἰς γνῶσιν τῆς ἁγίας 
τριάδος Οτ(“6] ἢ, ῬΞ.54:7(λῆ τι τ465 Ὁ); ΤΠαε, Βς, 4:7 -8(..962Α) ; 
ἍΜΙΩρΡ5 οἱ ἀονε᾽ τερτεβθηΐ 50} 5 Πρ ἔτοτα ον], Ἐπ5.}ς.54:7-12 
(}1.253.4718,0); τὰς τοῦ πνεύματος νοήσεις..«ἐπαιρούσας, πτέρυγας π. 
««(ὐναμοζομένας Τοῦ Ἐς, 54:6(Μ.33.Σ 5020). 

Ἐ.. Ὀδπίττσ ᾿πξετρτοίθα οἱ βρίτξαδὶ ῬαΣ Υ ἐπα ] πρ' 5οὰ] ἔο 
Ῥετοεῖνε Ὁ σβὶ ἡ τῆς σωματικῆς προσπαθείας ἀπηλλαγμένη ψυχή, τὸ 
τῆς π. εἶδος ἐν τοῖς ὄμμασιν ἔχειν, τουτέστι τὸν χαρακτῆρα τῆς πνεὺυ- 
ματικῆς ζωῆς τῷ διορατικῷ τῆς ψυχῆς ἐναυγάζεσθαι" ἐπεὶ οὖν γέγονε 
καθαρὸς ὁ αὐτῆς ὀφθαλμὸς δεκτικὸς τοῦ τῆς π. χαρακτῆρος, διὰ τοῦτο 
χωρεῖ καὶ τοῦ νυμφίου τὸ κάλλος θεάσασθαι, νῦν γὰρ πρῶτον ἡ παρ- 
ϑένος ἀτενίζει τῇ τοῦ νυμφίου μορφῇ; ὅτε ἔσχε τὴν π. ἐν τοῖς ὄμμασιν 
ατΝ υβ5. λοηεᾳ ἡμ απ. (4.44.8564}; οὗ 5ιεααξαβε ξαϊ τ τη 5οα], 
ΝΉΔΘΡ.Ρτος, Ο.σηξτ:τ4(}4.87.15724}; οὗ νἱγρίη βου], τ γ55, οη. 
5 15: (αηὶ.(ΒΒΟΑῚ; τεῦ, Ῥ5,67:13, Οἢγυβ. οη1.32.3 1. Π ον, (12.2008,0). 

Ἐ. οὗ ΒΜΥ͂ π. λελευκασμένη καὶ ἀκέραιε Τῃδοϊ,Απο,ἤον.4.13(Μ.γ7. 
τ400Ὰ}; [ο«ὙὨεβ5. ἠονη. ΒΛΙ͂Ψ 2.13(Ρ.430.21)}; ἡ πάναγνος π. ΤῊτ. 
δεαά,ο».5.2(Μ.99.7218). 

ΟΟ. ᾿τηᾶροβ οὗ ἄονεβ ἴῃ σο!α δηἀ 5||ν τ, τορτεβοηθηρσ Ηοῖν ϑρι τὶς, 
Ἀππρ' αῦονε ἔοπίβ ἀπα δῖατβ, ΟΡ (536) .(Π.2.132οᾺ). 

Ἡ. βύχῃ οἵ Ἰδιΐοτϑ οὗ περιστερά (βδο1) ἀδηοίοβ 4 απᾷ Ω, Ἠδπος ἡ. 
ἱπιξετρτετεα ἃ5 Α[, αῃᾶ Ὡ τὸ. πδβανθηὶν (ἢ τιβὲ (ΜΑτοοβίδη), Ισεη ἤαεν. 
1.14.6(Μ.7.6ο8.}); Ξε Ε΄. μος, ϊάντη, Τγ!}.2.14(Μ.30.6064). 

περιστερίδιον, τό, γομηρ ἄοῦε,. ΑὉ ΔΡ.Ρτος.  εη.15:8(}.87. 
4484). , 

Ἐπεριστεφάνωσις, ἡ, ῥαγαῤρεί γοηᾷ α γοοῦ ἡ δὲ στέγη ἐστὶν ἡ 
ἀγάπη..«εἶτα μετὰ τὴν στέγην ἦ π. τοῦ δώματος" τί ἐστιν ἡ π. τοῦ 
δώματος ;..«ἡ ταπείνωσις...«στεφανοῦσα.. πάσας τὰς ἀρετάς οτ.ἄοτί. 
τ4( 7.88, 1776). 

περιστέφ-ω, σγγομμά, ὀηείγεϊς ἀέρα...τὰ σώματα. ..“οντα ες. 
(ρ.19.12, ε]. ΟΥ̓ περιστύφοντα) ; γηεῖ., φηπυγεαίδε αἱ λοιπαὶ τῶν 
ἀρετῶν..ἁ«πὐουσι τὴν.. «κορυφήν [0.8]. οἴνοπι το Ὁ.237(}}.07.26ςΑ), 

Ἐπεριστηγματίζομαι, [ΟΥ̓ {περιστιγον, δέ »παγκεα αἱ! οὐυόν, ἘΡΡΏτ.3. 
3251Ὲ,. νΝ ᾿ ' 

περιστήθιος, τοογ γομηά ἰΐ6 ὑγεαξί, ΟΥ̓ Ν γ85.οτ. ἄοη.3(Ρ.46.ς; Μ. 
44.1148}}; που, 8.85 5} 8[,, δγεαςίαμά, ΟἸδτᾺ 5.5. 6(0.352.1; Μ.0.648). 

Ἐπεριστηϑίς, ἡ, ὑγεαςι-δαμά, (Ὠγψϑ, ἤοηιδ,2 ἡπ τύ. (τα. 024). 
Ἐπεριστήρα, ἡ, ΔῊ 1Π5ΓΤΌΤΩΘΩΣ Οὗ ΤοΥΤαγο, ΕΡΉΥ.3.240},250Β. 
Ἐπεριστήρῤιγμα, τό, Ρ]1τ,, δοάΐες βαεά τομηά ἴμ6 ἤξανϑηβ; οὗ 

ΒΙσῃβ οὗ ζοάϊδο, Η ον Οἰδη.6.14. ᾿ 
περιστίζω, ργάδτη., ΠΟΥ Ὰ οὐ ἦς ἀοἱξ, Ἰ51ἃ. ἘΖ δἰ ν»".1.21.1:., 
Ἐπεριστοιχείομαι, δέ δεγγοηεα τοῖ ἢ ἀφίσνεος ; ταοῖ,, ὃς ῥγοϊεείεά, 

Οὐχριΐη Ρχσ τ 23(6.τ7.τ60Ὰ). 

ΙῸ73 
’ 

περισφίγγω 

περιστοιχέω, γαηρέ γομμάᾶ, Ατοῖῃ, ἄρος.τ τ, τοῦ, 685). 
περιστοιχίζ-ω, 1. γαηρέ, ῥοοί γομμά; τηφρᾶ,, ΟΥΝ υ85.λο»ὄ ἐμ 

(απὶ. (4.44. 901}; Ρά55., {Β65.5. 1τοί1. 4558; Μ.30.2068); ΟΥ̓͂Ν γ85. 
να ΤἼαιρη.(Μ.46.0480); 2. δεξεῖ, ΟὨγγβ.ρας.6,3(0.144.1ο; 1.4224}} 
ΤΩ66, ναῦν--..“-Ὄνται χειμῶνες τὖ.6.4{Ρ.149.17; 4250); Βα8.86].0γ.16.2 
(Μ.8ς.2ο 50) ; πιεῖ. ἡ...βασκανίας ““εται φλόξ (Πγγ8.5ας.3.14(0.73.23; 
2010); ΤῊ νι 5:4-(3.54); Β85.56].0γ.26.1(3848}; 3. τωγγομμά, 
Ἐπ5.υ.(.1τ.44{0.28.26; Μ.2ο.οὅ0Ὰ); :.2.5ο(ρ.99.4; 1124}; ΟΥ̓͂Ν γβ5. 
ἀεχ.26(Μ.44.894}; ΟΠ γνβ.ἤονι.32.3 ἴηι Η εν. (12. 2000}; ταρδα,, Ἐπ5.ν.Ο, 
4.66(0.145.το; 12218}); (ἢγν5. ῥαγαϊγί.4(3.308); 4. τηρα,, γαριρε το 
ομϑϑο , φαγγομηά με εὐΐ ἢ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ πάντας χοροῦ δίκην 
περιστοιχισάμενος τῷ θεῷ..«προσάξει Ἐπ5.ε..}.3.15(Ρ.174.3; Μ.24. 
10328); 5. εἰοίδε αἰθερίῳ σώματι ““εται δὴ ἀταὶ, (.85.0720). 

περιστολή, ἡ, 1. χοῦε, τηϑί. χάριτος τὴν π. ἀποβαλοῦσα ψυχή ΟΥΥ. 
Ος.12(3.340); τῆς ἄνωθεν π. ἀμοιροῦσαν 55. συναγωγήν) ἰὰΝαΐ.:0(5. 
5070); 2. Ξἠγομά, Τοη.Α].ΔΡ.Ἐλι5,ἢ.4.7.11.24(Μ.20.6728}); Πίοη.ἀ}. 
1δ.1.22.0(6808) ; Οντ. 70.τ2(4.το) 50); 3. οουογέτρ, Ἰὰ. ΣΟ ογ.15:42(Ρ.3το. 
21; Μ.74.9ο50); 4. εοποεαϊγισμί ἐν π᾿ παιδεύεται δίκαιος ἢες.5α].13. 
7; ὕντσ. 7σιττ.(4.041Ὲ). 

περιοτολίξζω, 1. εἰοίδα, σγγαν αὐτὸν.. .ἀμφιθέμασι περιστολίσαι 
(οβπι. Μεὶ. ςεἰοὶ. (Μ.38.432) ἴῃ τ. ΝΖ, κανηη.2. (ρος τα.) 5.213; τεῆθχ., 
ΝΗ μίορ.4{Μ.70.1125Ὰ}; 2. πιεά,, ῥωξ οη, ταδῖ, τὴν νυμφικὴν 
περιστολισάμενοι ἀκήρατον πίστιν Τζντιἠσηι ἀϊυ,το(π".3714). 

περιστόμιον, τό, εοἰΐαγ, πεοκ οἵ φατταθηῖ, Ἠδογοῃ. ΗΒ ἐ.32 
(Μ.27.125 60); Ο(5πι. [π.10}.5(Μ1.88,2128); οὗ 4 Ῥαπᾶ οὗ ἤσβῃ οἱ 
εὐτραφεῖς ὑπὸ τῆς ἄγαν τρυφῆς..«περισαρκώσεις ποιοῦσιν ἐπὶ τῶν 
μηρῶν, ἃ δὲ π. καλεῖ, ὡς συνέχοντα τοὺς μηρούς, καὶ οἷον θλίβοντα, 
καθάπερ τὸ π. τὸν τράχηλον ΟἸγταρ. Γοὃ τ5: 27(Μ.93.180Ὶ). 

περιστρέφ-ω, 1. “ἰγη γομμά, τεαῖε [0 γευοῖυε θεοῦ δύναμις... «ὧν [30.. 
λόγος] οὐρανὸν...-«-εἰ ΑἸΉ ρεμὲ,4ο(Μ,25.818); 2. {εγ αϑοιὲ ἴῃ ἴῃς 
τηοαίῃ, εἰν οὐδεν, ατολυϊρεε Ηρ. 5(Μ.88,18534}); 3. ἱγῊ οὐέγ, τέ- 
υοἶνα ἴῃ ἴπε γαἰπά, Ογγϑβ.λονι.30.1 ἐπ 70.(8.1708); ϑοσε.ἀ.6.4.7.6(Μ. 
67.4134}; 4. ἀτοεῖϊ προη, τηεμ σης. γγεφιηεῖν οἱ ἀνακαλοῦντες τοὺς 
τετελευτηκότας...«συνεχῶς τὰ ὀνόματα αὐτῶν “τοντες (ἢγνβ.εἰαί.7.3 
(2.88); 14.η1.3.5 ἴηι ΜῈΕ(). 418}; τοῦτο τῆς ἀποδείξεως τὸ εἶδος 
“ὐουσιν οὗ προφῆται 1ᾶ..μο».4.2 5 0.(8,30Ε); 18.᾿ιο;».7.2 ἐπε 2σον. 
(το.4828); Απιπιοη. 7ο.16: 26 (Μ.8ς 5008); 5. ξοηεῖον, ἐαρῥίονε κἂν 
πάντα “μεν [1.6. ἰεαὺς μὸ Ξίσης τμ γηΦ4} ΟΠΥυϑ. μοηι.32.3 ἐς Ηεὺ. 
(12,2ο76) ; 6. ρῥεγυεγὶ, Βι85."οη3.1.7(2.508 ; Μ.31.2070); 7. ἰγαΉ ΓΕ ὡς 
ἂν μὴ “τουτο τοῦ γένους ὁ κλῆρος ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλήν Ἐπι5.ἢ..5.1.}.1} 
ὉΜ.2ο.τοολ); Ἐπβῖχαϊ. αἱ αρπένε,τ4(ρ.420) ; 8. πιδα., ἐγ ἀμ ἰοος, ΟἿ 
Β:σΚ-ρεα, Ομ τγβ. ἄορι. 2.4 τη ῬΑΥ (1.2 08.Ὰ); πολλοὶ, τῶν πλουσίων 
δι’ ὅλης “τονται τῆς νυκτός 16 ἤοηι.5.4 τὰ ΣΤ σςς (τ. 6) ; ἰᾶ. ἤσηη. 
15.3 ἴθ. Ηερ.(12.1530); βάρεϊ, Ἰὰ.ἐχρυΐηι ΒἘς.4:2(5.88). 

περιστροβέω, αἰΐέν, ἐογγεεὶ τῆς δὲ ψυχῆς τὸ κενόδοξον καταλλήλῳ 
φαρμάκῳ περιστροβοῦσιν οἱ μάρτυρες δορδτν, Η»εἷνιγγ.εὶ 76.τ(Μ.81. 
44280). ' 

περιστροφή, ἡ, 1. ἐγΉΡ [Ὦ15 αν δηα (Παΐ, Ομγγνβιάονι. 8,2 ἴα 
Τύρ (τι. 592}; 2. υἱοϊδοϊμάδ, ΒΑ5. ἤθη. 12. Ἰπ(2 1118; Μ.31.4170); 
ὅ. ἐμγη οὗ βρεβοῦ, Όγτ. 70.3.6(4.3224). 
᾿ Ἐπεριστυγνάζω, ὑέ νεχοά, Ογτι δον ῥαφελ, (53,49). 

περιστύφω, ἀγν Ἡῦ Ὁν δι προηῖ5, {.}1, περασ-, ΝῚ] ἐρῥ.2.τττ(Μ. 
Ἴ9.2404Ὰ}); ν. περιστέφω. , 

περίστῳον, τό, αἰγίτονε, ῥεγίδίνἷσ, Οὐ Ν γ55,6}.25(Μ.46. το Ὰ). 
περισυλλέγω, εοἰϊέεί ἱορείλεν, ΟΥ ΝΥ 55. Ε π)τ)(1 .251.431; Μ.45. 

9534); περισυνελέξαντο καὶ κακούργημα (ε0.1, 80. δ. ἀορηρ. ἘΡΙΡἢ. 
μαεν.13.14(4.42.432Ὰ; Ὁ..287.1τὸ πέρυσιν ἤλεγξαν τὸ). 

Ἐπερισυλληπτικός, αὐΐε ἰο μοϊά ζαεὶ, ἘΡΊῚΡΗσπειε(ροσ 6; Μ.43. 
124). 

περισυνάγω, καϊδεγ ἰορείπεν, ἘΡῚΡΠ.ἠαεν.60.57(Ρ.204.27; Μ.42. 
2020); γτ.ϑ.υ, δ αν. 3τίρ.1τ6.6). 

περισύρ-ω, 1, ἄγαν αδομὶ τὸ μὲν σῶμα ὡς σκιὰν “οντες ἐπὶ τῆς γῆς, 
τὴν δὲ ψυχὴν συμπολιτευομένην τοῖς ἐπουρανίοις φυλάσσοντες [Β85. 
δαῤὶ,τ.2.2τ(2.644Ε; Μικτιτκότο); 2. ἄγαρ αἴσαν, ἀϊείγαεί μυρία τὰ 
ἐκτὸς..«εἰς ἀλλοκότους φροντίδας “ἴοντα Ἐπ5.4,5.1.0(ρ.40.41; Μ.22. 
710); ἤδῆος ρ885.» δέ ἀϊξϑοίμιο, Ογν, Ἡ οαἰδεῖι.τ2.34:; 3. εοἰϊδεί, δτυϑο 
ἦῃ ἰορείλεν, Ῥα λυ Οἰγν5.7(Ρ.41.24; Μ.47.25); 4. ἰσαν οὔ, Ὀγτ. ρίαρὰ. 
Οεη.π(1.1470). 

Ἐπερισφαιρόω, ερείγεῖε, ΟὨοΒΈ.ΔΡΗἸρΡρΡ. ἤσεγ.Ρ.τᾷ(ρ.τορ, δ; Μ.1ό. 
21678) ; ΗΙΡΡ.͵δ.ς τ6(Ρ.111.14.} 2171). 

περισφαλής, μρρίαδίε, ΟτΝ γϑ8.0.}10ς5.(Μ.44.4οτο). 
περισφίγγ-ω, Σ. δίμα ἰορεί μεν ὁ πᾶσαν τῇ παλάμῃ “ων [80. 60] 

τὴν κτίσιν ατΝ γϑ85.λονι.2 τη (πὶ. (Μ,44.8050); ἔτ ρ Οσηςι, Αρ}.8. 
12.14; ΟὮγχγπιἤονι, 34..1 ἢ ΤΟ ον. (το. 5108); 2. δίνη, Ονας. 5 18.2.280;: ἔθνῃ 
εὐὐμαρτήμασι “οεται ΟΥ, }5,2:3(0.448); 3. σίγα, Νοπηῥαᾶν. [0.2ττ 
(Μ.42.020Ὰ}; τηφῖ, τὴν ὀσφύν μου ἐν ἀληθείᾳ περιέσφιγξα 4.Τῆονι. ἃ 



περισφραγίζω 

147(Ρ.255.χ6);. ΟὨγυβ.ἤορι.82.3 ἦν ΜΙ|.(7.186Α); ἘΟΒσυβ. ῥαϑολι (8. 
2δοῦ); 4. εγπόγαεο, Βαβ.ἠοηι.2τ.3(2.τόπε.; Μ.31.5450); στ. ΝΑ 2.07.44.8 
(Μ.36.61:68); ῃτγβ. λον". 88,3 ἴηι [0.(8.5298); 5. εοηἤτιθ, δοιιηά, 65. 
ἐεχ.4.7(1.390; Μ.29.928); {Β65.15.Ρτοαπη.τίι.3788 ; Μ.30.120Ὰ}; θεὸς 
«οὔτε χρόνοις ““εται Ττ, γ85.07.᾿᾽ ἡμ Οεη. 1: 26(Μ.44.2618); 6. γα- 
εἰγτεὶ διὰ δὲ τοῦ ᾿ἐσμὲν᾽ εἰς δυάδα τέμνει τὸ νοούμενον, καὶ πάλιν εἰς μίαν 

κνει θεότητα Ογτ, 70.7(4.6674}; 7. γεξίγαίη γυναῖκας... ἐὐεὶν αἰδοῖ ΟἸοΙη. 
ῥαεά.3.ττί(ρ.269.18; Μ.8,6328); ἡ γραφὴ ..»“"ουσα. «τὴν διάνοιαν ἘΡΙΡΆ. 
ἀηε.77(0.97.0; Μ.42.τότο); Μας.Αερ εἶον.3(Ν1.34.8020); 8. πμδίαϊῃ, 
ΑΥ εχ. -. 58: τοί ,27.2650) ; Ογτ..7ο.1.0(4.768); Ζαοι. Μη ορί (ΝΜ. 
85.107174}; 9. εὐμίαϊη τὴν κτίσιν ἐν ἑαυτῷ ““οντα Β85.56].0γ.1.2(Μ 8ς. 

Β). 
το νἰϑὰ μανίζα; Δα} τὐτἢι εἰρη οὗ ἐγοῖς, στ υββιυ ΜΠ] αεν (ρ. 406. 
4; Μ.46.0028). ᾿ 

᾿ περισφύριος, τοῦ γοικὶ 16 ἀπκὶθ, ΟἸετα ρασά.2.12(0.251τ.3; Μ.8. 

458). . 
ἢ Ἐν ραν, μορμϑα ἐμ, εσφγομηάοά, Ογτ. ΜΠ ολ.45(4.434Α} 14. 7οη. 

15(3.378}). 
περισχίζω, 1. ἰεαν, γεηά, Αιραῖῃ.ν,Οὐ.11}.το3(ρ.77); ΡΆ55., οἵ ραγ- 

ταρτιίβ ἄγγελος... Φαραὼ... ἐνδύσας...οὐ πέπλον περιεσχισμένον, ἀλλ᾽ 
ὅλην Αἴγυπτον περιεσχ[ι]σμένην Με]. α55.1} Ρ.3.21,22; 2. τηςᾶ., γερά 
ραττηθηίβ, 7,Ζαβ. 4.5; 405. γεηά ομεὶς ραγηβέη τοῦ λαοῦ μὴ περι- 
εἐσχισμένου περιεσχίσατο ἃ ἄγγελος Με], ῥα5:.98 Ρ.16.28 ; τεῦ, τοηαϊηρ 
οἵ νεῖ} οἱ (γα χίοη, Ῥγοίδυ.24.3(0.48); ἐνήστευσεν ; ἐδάκρυσεν ; πέρι- 
εσχίσατο; ΓΆΥΥ5. 5 νΉ1.7.4 1 αεη.(4.6190) ; 83. οεἰγίρ, ῬΑ] υΟἶγν5.8 
(ρι5ο.12; Μ.47.29); 1διοίρ.58.:; Μ.47.33); 4. ἀϊυϊάσ, ῥμ ἀσμπάθν, ΟΥ, 
ΝᾷΆΖ.ογ.42.24(Μ.36.4884Α); στ Νυ55. "εχ. 25 (}1.44.888); γι ιτδαρῤί,2. 
4(Μ.88.18730); 5. ἀϊνίάε, ἀϊξίγαεί τ τηϊηᾷ, ΟἸοτι,  ασ.2.το(Ρ.223.2; 
Μ.8.: 288); 6. ρῥμΐ1!, ἄγαρ αδοιί, οἵ ἔμοβε ἀταρρεα ὈΥ͂ ἕοτος ἴο τοῦ 
Ρᾶρδῃη 58ου ῆοθ5 ἴῃ ρευβεοιείοι, ΟΑπς, (514) αν, Ξ(ρτοῦ. ]. περισχεθέν- 
τας); 7. ὑνεαΐ! ρβαοβ, ΤἈρΡ Εν]. ἐχε, σφη!.τ4(0.487.31; Μ.113.0400). 

περισχοινίζ-ω, 1. ῥαγί οἱ ὃν α γόβε; τπεῖ,; ἃ. ξρΡΉ ΠΕ οἱονεὶ μέτρῳ 
τινὶ τῇ ποσότητι τῆς ὑποστησαμένης αὐτὸν [5ς, Χριστόν] ἐνεργείας 
κοντες Οὐ ΝΥ 55. Εμηντί Ρ.99.6; Μ.45.3320}; Ογτ, Ζαι. 3ο(3.6980); 
14. 1σ.9.τ(4.1860); Ὁ. ἐμεοίμας ὃ σύμπας λόγος ἐν τῷ τῆς ἀγάπης ὅρῳ 
κύεται Δ πονηυρασολβ(Ξ". 058); 14,79.2.2(4.τ64Ὰ}; 2. 116 τομη; ῬΆ55.» 
ΟΙοπαι. ἐγ. 6. τε(ρ.492.2; Μ.9.3444). 

περισχοίνισμα, τό, 6ηεϊοτι; 6, ἴῃ ΤΈΙΏΡΙΘ, 1518.}6].0}}Ὀ.4.40(Μ.78. 
1Ο024}. 

Ἐπερισχύτης, ὁ, ν. περιχύτης. 
Ἐπεριτάνυσμα, τό, Ξοντείβίηρ εἰγοίοἰϑά οὐδ ; οἵ γε 1} βισθί Πμ α ΟΥ̓ Υ 

Θμίτϑησα ἴο Ηον οἵ Ηο]165, Ογτιαώον. τοί .336}) ; 14, τη. τοί3.2608 ; 
τανύσματα ΑἸεΥ). 

Ἐπεριτανύω, εἰγείεἶ, συν, Ογτιαάογοτοί(ι.337Ὲ) ; 14..}0.12(4.1ο708)}. 
Ἀπεριτάσσω, ἀγγαηρα ἴῃ ογᾶξγ, Ὠουι. 1.60. ἔλιι5,},.6.14.25(776} ; 

Μ.21.12778). 
Ἐπεριταυτολογία, ἧ, ν. περιαυτολογία, ' 
περιτείνω, 1. ςεἰγείεῖ οὐδόν, ὈΟἸειη ῥγοί,τοί(ρ.71.10; Μ.8.2128); 

2. τηραϊς,, ἀξίοηά, Β65.5 61,0. Τ ἠδεὶ,2.27(}]}.8ς.6120). 
περιτειχίζω, 1. φγγομηά τοῖα ἃ τοαὶϊ, ταχεῖ. τὸ...πῦρ..«κύκλῳ 

περιετείχισεν τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος Μ. Ῥοῖνε.τ5.2; 2. γογεξν, ῥτοίδεί 
τούτοις ἴβ5. ΔΠΡΈΪ5]}-..«περιτετείχισται ὃ κύριος Ἠδττη, δΥμι.9.12.6; 
δρόσῳ πνεύματος ἁγίου περιτετειχισμένον ὈἸΕΙ,.Φ.4.5.34{0.182,22; Ν', 
ο.δφοο) ; Εξϑαΐεαϑ5 ογιτό τοῦ. Μ.40,11420}. 

περιτείχισμα, τό, ἐπείοξηγο, ΤΉατ, Τ,βοί, [ν.(Μ.86.2218)}. 
Ἐπερίτειχος, τοαϊ φαά νοι, Αἰτὶς εἤγοη. τό. 2(ΝΠ.1το.818). 
περίτειχος, τό, Ξμγγοιπάτηρ τοαὶ! ; τοῖ. 15.26:τ, οἱ σοά, Οντ. 15.3.1 

(2.2584). 
περιτέμν-ω, 1. πιερᾶ,, οἱ οἱ, ῬΏΙΠοΞΕ, ἢ.6.3.7(}1,65.4808); 2. ἐμὲ 

ὁμογὶ, ὀγίηρ ἰο ὧρὸ δμά, Ὀγτιαΐον.τ(1.378)}; 3. αὐδνευταὶς “"εἰν τὰ 
εὐαγγέλια ϑοταρ. ]αη.36(0Ρ.53; Μ.18.12134}; 4. εἰγομηιεῖδε; ἃ. οἵ 
7εν 5} οἰτουτηοϊβίου, Βαγη.9.6 οἰζ, 5, περιτομή; οἱ τὴν σάρκα περι- 
τετμημένοι Ταϑι.ἀταϊ.το,3(Μ,6.ςτ60) ; Αἰτὶς,εἀγοη.τ14.6(}1.10.1778); ὁ... 
Ἀβραὰμ. πρῶτος ἐν διαθήκῃ τὴν περιτομὴν λαβὼν οὐδὲν ἕτερον αἰνίο- 
σεσθαι δοκεῖ, τὸ οἰκεῖον --"όμενος τῆς σαρκὸς αὐτοῦ μέλος, ἢ τοῦτο, τὸ 
μηκέτι εἷς τὴν ἐκ τοῦ αὐτοῦ αἵματος σάρκα δημιουργηθεῖσαν παιδοσπο- 
ρεῖν, ἀπὸ τῆς ἰδίας ἕκαστον διδάσκων ἀδελφῆς οἷα σαρκὸς ἀπωτέμνειν. 
τὴν κατὰ συνουσίαν ἡδονήν ΜΙΘΙΒ Σγηρ.τ. (ρ.11.5; Μ.18,.410); οὗ “οντες 
αὐτὸ τὸ γεννηθὲν ἐν σαββάτῳ, ἐὰν θελήσωσιν ἀκριβολογήσασθαι τὴν 
ὀγδόην ἡμέραν, εὑρίσκοντες ἐμπίπτουσαν ἐν σαββάτῳ καὶ ““οντες ἔργον 
εἰργάσαντο καὶ τὸ σάββατον ἔλυσαν: ἐὰν δὲ ὑπερθῶνται διὰ τὸ μὴ 
λῦσαι τὸ σάββατον, ἐνάτῃ λοιπὸν “τουσι τὴν περιτομὴν καὶ ἔλυσαν 
αὐτὴν τὴν περιτομὴν καὶ τὸν..«τῶν ὀκτὼ ἡμερῶν ὅρον ἘΡΊΡἢ ἄκεν.30. 
32(ρ.370.6; Μ.41.4686) ; Ῥ. οὗἨ βρίτήϊζι4} οἰτοαμηοϊδίοη κἂν Σκύθης ἦ 
τις... “ἔχει δὲ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν..-περιτέτμηται τὴν καλὴν καὶ ὠφέλι- 
μὸν περιτομήν Τυδῖ. 41α].28.4(Μ.6.5360}; ἡ δὲ ἐντολὴ τῆς περιτομῆς... 

1074 περιτομή 

τύπος ἣν τῆς ἀληθινῆς περιτομῆς ἣν περιετμηθῆμεν ἀπὸ τῆς πλάνης... 
διὰ... Χριστοῦ ἐδ.4τ.4(τ64}0)); περιτέτμηται τὸν λογισμόν (Ἰεπι.ραξά.2.8 
(ρ.2ο2.22; Ν.8,4858) ; 14,6 εἶ, 3τ(ρ.146.2:; Μ.9.7164} αἴξ. 5. ἐλευθερόω ; 
πνονται τὰ ἤθη καὶ τὴν καρδίαν... οἱ φιλοσοφοῦντες...οὐ τῷ θεῷ δέ... 
ὅταν δὲ κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα, κατὰ τὴν πρόθεσιν τῆς ὑγιοῦς 
διδασκαλίας κοινωνικὸς ἧς, οὐ περιτέτμησαι μόνον, ἀλλὰ περιτέτμησαι 
τῷ θεῷ Οτιοηι. 5.14 ἴηι 7εγ.(ρ.43.3οΕ!.; Μ,13.2174}; Μεζῃ ν.7.6 
(ρ.77.14:; Μ.18.1324}; τὰς καρδίας, φασί, “μεθα... οὐδεὶς γὰρ παρ᾽ 
ὑμῖν κακοῦργος, οὐδεὶς μοχθηρός. οὕτω ““εσθε τὰς καρδίας }ἱπ. πηρ. 
ἀΡ.Ογυ. Πμἰη.το(63.3544}); Ἐβαῖαβ ὁ».22.1{0.133; οἴ. Ν1.40.11668); εἴἴεο- 
τεὰ ἴῃ Ὀαρίΐϑηι, [Β65.δαρί.2.τ.2(2.652Ε ; Μ.31.15800}; [0.}. 0.4.2 ς 
(Μ94.τ2ι 30) ; 6. οἵ Μομδτγαιηδάδῃ οἰγοι πο βίο τούτους ““εσθαι σὺν 
γυναιξὶ νομοθετήσας Ἰᾶ ἤκεγιτοιί Μ.04.7734). 

Ἐπεριτεύχομαι, ἐφεῖρ οπεϑε Γ ἀραΐγοὲ; ς. ἀαὶ., ΟΥγ. [0.3.4(4.2718). 
περιτίθημι, 1. ῥμὶ ρον, ταϑῖ. περίβλημα πονηρὸν. ..περιτεθειμένον 

υὐὐτοῖς Χριστιανῶν..«διδάγμασι Ταβί, ϑαροῖ,τ4.τ(Μ.6.4658); 1α,ἀξαί. 
11|.3(}1.6.7484) οἷξ. 5. ἔνδυμα; εἶδος...ὃ ἐν τῇ ἀναστάσει περιτίθεται 
πάλιν τῇ ψυχῇ Μεῖδ.γε5.3.4{ρΡ.245.τι; Μι4τ.το924); τι Νυββιυ, δῖος. 
(Μ.44.3334}; Ομ γΊβι0}., Τα , ὀγα».ῖ ΒΌΡΡ].1οί4.267); πιεά., ῥῃμὶ 0} 
ΟΒτῖβῖοὶ., ΓΑ 1. 447.4.33(0.82.6; Μ.26,-ς 170) οἰῖ. 5. ἀνακεράννυμι ; λόγος 
τὴν ἀνθρωπείαν περιθέμενος φύσιν Τὶ. φ.2 5 ἐπ ΝΤη..(1.218); ὁ πᾶσαν 
τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν..-περιθέμενος σα!, ΓΔ ει το: 35(ρ.88.12) ; 2. αἰϊγ διέδ, 
Τυβί. Ζαροῖ,ττ.7(Μ.6.4644}; ΑΙ. επί, τό(Μ.25.330); ἀσθένειαν περι- 
τιθέασι τῷ θεῷ ἰα.ἴηε.2.4(Μ.2ς. 1008}; 3. σρῥὶν, Οντ.Ρειτδ: τ(Μι69. 
8170); 14. 70.5.τ(4.4500}; 4. εἰαγρα ἰο ΒοταβθοπεβΒ σεεοιμὶ ὁ ἐλεῶν 
πένητα δανείζει θεῷ. θεῷ ἐδάνεισας" αὐτῷ περίθες ΟἾγγπ. ποηι.15.8 
ἐπ ΜΙι(] ρου; ἀπαίτει ἀαυτηοὺ; 5, ὀγίηρ ἐἰαγρὲ ἃραϊηβί, ΡΔ]], 
τι νγς.2ο(ρ.138.1]; Μ.4).77}} 6. ῥγόβοςξο ἴου σομβιἀθγϑίοη δύο σοι 
π. πρόσωπα τ, αρ αὐταὶ ((τ.Ζ40}..})2.17(}.}1..77.2664).Ψ 

Ἐπεριτιμάω, ΠΟΠΟΏΥ ἐχερράϊησίν, νας, 5 1Ὁ.5.266. 
περίτιμος, Ὁε7γ ῥγεείομδ, Ογας. δὲν.4.170. 
Περίτίτ)ιος, α Μίασεασοπίδῃ τποπίῃ Π. μηνὸς ἑξκαιδεκάτῃ, κατὰ 

“Ῥωμαίους δὲ τῇ πρὸ δεκατεσσάρων Καλανδῶν Μαρτίων Ἐπ5.». Ὁ. 
(Ρ.936.1; Μ.2ο.τ440Ὰ}; ΓΠγγβ5. αἰ. 5(2.3628); σοτγεβροπήϊηρ ἴο ΗΕ τ, 
ΘΙσνθητ ποπτ 5μαθαΐῖ, Τπαι Ζαελ:η(3.1597}. 

Ἐπεριτιτρώσκω, τορι! δογεῖν, Οοπβί.8ρ. 6], γΖ.}.6.3.10..(Μ8ς. 

13458). 
περίτμημα, τό, ῥατί ἐμ οὔ, Ναϊειί, τὴν περιτομήν, ὀκταήμερον 

γινομένην, τὸ π. τῆς ἄνω ὀγδοάδος δηλοῦν ἴχεη. λαόν.1.τ8,3(Ν,7.6458). 
περιτομεύς, ὁ, «λοεγηαξεγς κηῖξε, Τάτ αὐεεί.τ( 0.28.2: ; 4.110). 
περιτομή, ἡ, 1. εἰὐπηρ οὐ τῶν τοῦ σώματος ἀκρωτηριῶν τῇ π΄. 

τὴν τοῦ ὅλου σωτηρίαν ὠνήσασθαι ῬὨ]]οβί.ἢ.6.12.23(Μ6ς,6οδ0). 
11. εἰγοηεῖϑτοη; 
Α. ρυδοίιβεα ὃν ναυουβ ῬΘΟΡ]ς5 ἐρεῖς" καὶ μὴν περιτέτμηται ὁ 

λαὸς εἰς σφραγῖδα. ἀλλὰ καὶ πᾶς Σύρος καὶ Ἄραψ καὶ πάντες οἱ 
ἱερεῖς τῶν εἰδώλων. ἄρα οὖν κἀκεῖνοι ἐκ τῆς διαθήκης αὐτῶν εἰσιν, 
ἀλλὰ καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐν π. εἰσιν Βαγη.0.6; τὸ δ᾽ αἴτιον τῆς ᾿Ιουδαίων 
π. οὐ ταὐτὸν ἐστι τῷ αἰτίῳ τῆς Αἰγυπτίων π΄. ἢ Κόλχων" διὸ οὐχ ἡ αὐτὴ 
νομισθείη ἂν π. --- οὕτως δ᾽ εἴη ἂν κατὰ τὰ διάφορα τῶν περιτεμνο- 
μένων δόγματα διάφορος ἡ π. Οτ.(εἰς.5.47 (0 ,51.1το; Μ.11.12530); τῶν 
Αἰγυπτίων οἱ ἱερεῖς περιτέμνονται, ἀλλ᾽ ἐκείνη ἡ π΄. εἰδώλοις π. ἐστιν 
καὶ οὐκ ἔστιν τῷ θεῷ γινομένη π. 14 ,ἠἤσηι, 5,14 τη 767.(Ρ.43.22; Μ.13. 
4164}; οἱ εἰδωλολάτραι καὶ ἑερεῖς τῶν ΑΑἰγυπτέων π. ἔχουσιν' ἀλλὰ 
καὶ οἱ Σαρακηνοὶ οἱ καὶ ᾿Ισμαηλῖται π. ἔχουσι, καὶ Σαμαρεῖται [καὶ 

᾿᾿Ιουδαῖοι] καὶ ᾿Ιουμαῖοι καὶ Ομηρῖται. τούτων δὲ οἱ πλείους οὐ διὰ 
νόμον τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ ἀλόγῳ τινὶ συνηθείᾳ ἘρΙΡὮ.ἢ467,30.33 
(Ρ.370.26; Μ.41.460Ὰ); παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἄριστον ἦ π." 
Αἰγυπτίων δέ, τοὺς ἱερωτέρους τῶν τεμενιτῶν, καὶ... Χαλδαίους καὶ 
Σαρακηνούς, οὐκ ἀπαράδεκτον ποιεῖσθαί φησιν αὐτήν Ογγτ. Πἰμ. ο(δἶ, 
2088); Μίοβοϑ᾽ οἰτουγη βίο ἘΧρίαἰηβ Ἠ15 Τασορτηξοη 85 4 ΗδΡΥονν 
Ὀν ῬΒαταοη ̓β ἀδυρῆῖεν; Ερυρύδῃης τμετείογε ἀἰά ποῖ (ἤθη ῥτϑο- 
{δὲ ἴτ, Βαϊ ἱτϊταϊεα Μοβαίς ρσϑοίιος ἰδίου, Τμαί 68 τῇ στη.(ι. 
82); Ἰά,φη.3 τη: Ἐχ.(1.120); βεοοπά οἰγοιπηοϊϑίοη οὗ Βαπιδυιαῃ σ0Π- 
νογί το ἀαἴθτα, Οὐγομ, Βαδεί. Ὁ. 266(Μ.02.6528). 

Β. Τονίβῃ; 1, ἴῃ ρϑμ., σης Ρληαδιό.τ; οἱ Σικάριοι διὰ τὴν π΄. 
ἀκρωτηριάζοντες παρὰ τοὺς καθεστῶτας νόμους καὶ τὰ ᾿Ιουδαίοις 
συγκεχωρημένα μόνοις ἀναιροῦνται... ἀρκεῖ δειχθεῖσα ἡ π. πρὸς 
ἀναίρεσιν τοῦ πεπονθότος αὐτήν Οτ,(εἰς.2.13(ρ.142.11; Μ.11.821ΑᾺ}; 

κατὰ διαδοχὴν τὴν π. φυλάξαντας 1.2.5 2{(ρ.175.1}; 8808); 2. 845 5ρπι 
ΟΥ̓ 568] οἵ σονεπαπί- το δ ἰοηϑρ ἴο Οοα π. μὲν τοῦ Ἀβραὰμ, ἔχουσιν 
ον ἐπὶ σώματος..-σφραγῖδα.. ὑπομνήσεως χάριν καὶ ἐλέγχου, εἰς τὸ 
ἐμμένειν τῇ τοῦ πατρὸς αὐτῶν θεοσεβείᾳ Ἐρίρῃ. αν. 8, 4{(ρ.180.8; Μ. 
41.2008) ; ἐγένετο γὰρ ἡ φαινομένη π. ἕνεκεν δισταγμοῦ τοῦ Ἀβραάμ... 
δι᾽ ὃν εἶπεν, εἰ τῷ ἑκατονταετεῖ υἱὸς γεννηθήσεται, ἕνα μὴ....τὸ σπέρμα 
««ἐπιλάθηται θεοῦ τῶν πατέρων αὐτοῦ, ἐπέθηκεν αὐτῷ καὶ αὐτοῖς τὴν 
ἔνσαρκον π., ἵνα ὁρῶντες...«μὴ ἀρνῶνται αὐτόν ἰ.30.28(ρ.371.22; 
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4530); π.... οὐχ΄ ὡς πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς σωτηρίαν συντελέσαι τι 
ταύτης δυναμένης, ἀλλ᾽ ἕνα ὥσπερ σημεῖόν τι καὶ σφραγῖδα περιφέρωοι, 
δεῖγμα τῆς οἰκείας εὐγνωμοσύνης ὈὨγγ5.Ποηῖ. 27.2 [2 Οεη. (4:: 2 580); ; 
σημείου χάριν τὴν πι. “: διατάττεται.. "οὐδενὸς ἑτέρου χάριν...ἢ ὥστε 
ἐπίσημον εἶναι τὸν ρὸν: τὸν αὐτῷ ἀνακείμενον 1Ρ.30. 4(4090); 15.α.ΡῪὲ]. 

4ρ}.2.ττο( 1.78.5 560}; Τπάΐτ. φι.6 8 τη φη.(τ.81); οὐκ ἄρα διαθήκη ἡ 
πο) ἀλλὰ σημεῖον καὶ σφραγὶς τῆς διαθήκης Ῥχγος Οεη.1ὴ:8(Ν.87. 
2560); τὴν θείαν σῤραγῖδα, τουτέστιν ἡ π. (οβπη. [π4.10}.2(ρ. 55:25} ΜΝ. 
88.760); 70.Ὁ. ο. 4.25(Μ. 04.12128); 3. ἃ5 5]6Ὼ οὗ βερδζίζοιι ἔγοϊὴ 
ΟἾΒΕΙ Ρδορὶεβ, Ταυβι, ταὶ. τό6.2(Μ.6. 5004); οἢ Ἰτοη,ἤαεν.3.τ2,ττ(Μ.7. 
9054); [514.Ρ6].δρῥ.2.ττ5(}}.78, 5560); Ὑμάτ,φι. 68 ἐγ Οδη (1,81); 
70.105. [ο.4.25(}1.04.12124}; 4. 85 5ίρῃῃ. οἱ Αταῃδπ)β ἔα ἢ, ἤδῆσα 
πο 8 χη68}8 οὗ }υϑπΠοδίίοη, οὗ Ἰτεπ. αδγ.4.τ6.1,2(Μι7. τοῖα, ἸΟΙδΑ); ̓ 
οἱ.1Ὁ.4.25.τ(τοςτα); Ομγυβ.ἤση. 8,2 τῷἜὟ Κορ (9. Ξοο0); ἡ π. ἐδόθη διὰ 
τρεῖς αἰτίας ταύτας, ὥστε σημεῖον εἶναι πίστεως καὶ τοῦ Ἀβραμι- 
αἰου γένους δηλωτικὸν καὶ σύμβολον καὶ αἴνιγμα πολιτείας καθαρᾶς 
“ἰὐὦστε οὐχ ὡς δικαιοσύνης ποιητικὴ ἐδόθη, ἀλλὰ σφραγὶς καὶ 
σημεῖον τῆς ἐκ πίστεως δικαιοσύνης ϑονετῖ. ον 4τττ(ρ.217.11}; 
νι. }ἰπ.το(63.351Ὲ}; οὐ δικαιοσύνη...ἐστιν ἡ π., ἀλλὰ μαρτυρία 
δικαιοσύνης, καὶ σφραγὶς καὶ σημεῖον τῆς πίστεως ΤὨαΙ, ον». 4: τὶ 
(3.248); δ. α5 βοπρίυσαι ψαιχαπὶ ΤῸ ᾿ηρουΐαηοα οὗ οδαβῦῖν 
Μείῃ. νη. (ρ.1τ.4; Μ.18.418) οἵἔ, 8. περιτέμνω; 6. 115 Ργδοίίοε 
ἅς τὸ τα ῃαεγβίαπαϊηρ οὗ παίυτα οὗ βριττυ8] οἰτουπιοϊβίοῃ π. γὰρ 
εἴρηκεν οὐ σαρκὸς γενηθῆναι" ἀλλὰ παρέβησαν, ὅτι ἄγγελος πονηρὸς 
ἐσόφιζεν αὐτούς Βαγη.9.4.; ΟΥἧἠοηι.12.12 τῷ 76γ.(0Ρ.00.26; ΝῈ.13.2068}; 
7. ΑὈγάμαῖη 5. αἰτοιπηοϊβίοη 85. ἴγρα οἵ Γῃχβὲ βραὰμ πρῶτος 
περιτομὴν δοὺς ἐν πνεύματι προβλέψας εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν περιέτεμεν, 
λαβὼν τριῶν γραμμάτων δόγματα 1.6. ἴη6 4τ8 τηδη οἰτουτηοίΞοα ὈΥ͂ 
Ἀτα 5, ρτ ἐν ηρ, Τεβὰβ (.η) ἀπα [ῃε ὕχοββ (5}} Βαγη.9.7; 8. ει βίρτι ΟΣ 
ἴψρε οὗ βριπζυαὶ οἰτοιπιοίβίοῃ, 705, ἀταϊ,.4τ.4(Ν 1.6. 640); οὗ. 5σόεμη- 
ἀμη ἐαγησηι εἰγοιεγμεῖςίο εἰγομμοϊξίομδην εἰρηϊβεαναὶ ϑρίγηαίθηι, 
Ἰχεη.λαεν,4.τ6,τ( 1,7, ΧΟ 58); Οτοῤγίης.2.6,.7(0.147.5; Μ.11.2158) ; ἡ π. 
λεγομένη σημεῖον τῆς παρὰ τῷ Παύλῳ δηλουμένης ἐν τῷ “ἡμεῖς γάρ 
ἐσμεν ἡ π.᾽ Ἰὰ,οσηηη ΐῃ ά1.12.4(0.73.15; Μ.13.9800) ; ἔφθασεν ἡ δόξα 
τοῦ θεοῦ, ἵνα δείξῃ π. μὲν παρερχομένην τὴν ἔνσαρκον καὶ τύπῳ ὑπηρε- 
τήσασαν ἄχρι χρόνου, τὴν δὲ ἐν σαρκὶ ἀκροβυστίαν ἐν πνεύματι ἔχουσαν 
μείζονα π., θεωροῦσαν Χριστόν ἘΡΙΡΠ ἠαδν. 30. 2γ(ρ. 3711.5; Μ.41. 
4538); 1. 30. 33. 370.12; 4681); ; Ὀβχγβίομι.33.2 τη 70.(8.102.}); 
ἐθεσμοθέτει γὰρ ὁ θεὸς τὸ χρῆναι πληροῦν τὴν π.; διὰ σαρκικῶν... 
παραδειγμάτων προαναφαΐνων τὰ νοητά Ογτ, ἰαρἢ σεν. 3(1.808); τί τὸ 
χρῆμα τῆς πι ;-««καλόν γε...καὶ ὀνησιφόρον, εἰ τύπος εἶναι πιστεύοιτο 

πράγματος νοητοῦ ἰά. “7ωἰπεχο(δ᾽. 3534}; προανεκηρύττετο δὲ καὶ διὰ. 

τῆς σαρκίνης π᾿. ἡ ἐν πνεύματι" κατὰ γὰρ τὴν ὀγδόην ἐ ἐπράττετο καθ᾽ ἣν 
ἀνέστη Χριστός...«καὶ τοῦ πνεύματος ὥσπερ ἀπαρχὴν τοῖς ἰδίοις 
ἐνεφύσησςε μαθηταῖς Ῥτος, (Ὁ εη.17: τό(}.8γ.3610) ; αποκῖ. ἐκκλησίας 
«ἐπουρανίου... .«ἀπόρῤροιαν εἶναι τὴν ἐπὶ γῆς ἐκκλησίαν, καὶ περιτομῆς 
τινος ἐν καθαρσίῳ τινὶ ἐκεῖ γεγενημένης σύμβολον εἶναι τὴν ἐν τῷ 
νόμῳ γεγραμμένην ΟΥ(δἰς,6,35(ρ.το4.22; Μ.11.13408); 9. ιι561655 6ὁχ- 
οερΐ 85 ϑἰστι οὗ οδεάίεμοε, Ουσι λον βραδεῖ. (53.740); οὗ ΤΠάτ ο». 
2:24{3.34); 10, 115 1π 6 Ποδον το Ππ5{1ἐν ἱπάπςαίεα ὈΥ ὉΠΟΙΣΟυΙοἰϑίοῃ 
οὗ τὰς τἱρῃίθοιιβ Ὀείοσε ΑΡσβμδχη, αβε. ἄϊαϊ.25.τ(ΝΠ.6.5250}; ἡ π. 
οὐ δικαιοῖ- Νῶε ἄνθρωπος δίκαιος...ἦν ἄνευ τῆς π., ᾿Ενὼχ μετετέθη 
ε ἀπερίτμητος ὧν αὶ. Α}.εἰ Ζαεελ τ 2δ(ρ.62), Ομ γνβ.ἤονι.97.3 τη 
(εν .(4.2580) εἰ γὰρ καὶ Ἄβελ καὶ ᾿Ενὼχ.. «πρὸ τοῦ ὀφθῆναι ἢ λεχθῆναι 
π. ηὐδοκίμησαν, οὐκ εὐδοκιμήσεώς ἐστιν ὑπόθεσις, ἀλλ᾽ ἢ ἄρα εὐδοκι- 
μήσεως σφραγίς 514.Ῥὲ].6Ρ.2.ττ5(Μ.78, 5560); ΕἸ, 85 ρατΐ οἵ οἷά 
ἀἰβρομβδίίοη ϑιροβθᾶρα ὈΥ Β05ρεἸ π.... κατήργηται βαγη.9.4; τὴν 
τῆς τι ἀλαζονείαν, τὰ...«περὲ τὰς Βριδονιὶ; ἠο δα πουδενὸς ἄξια 
λόγου  ῖορη,.4.τ; ἢ ἀνόσιον μὲν τὸ ἀφιστάνειν σωματικῆς π. ... μετα- 
τιθέναι δὲ τὸν νοῦν ἐπὶ νόμον θεοῦ.. “πνευματικόν ; Οτιεἰς,2.7(0.133.13 ; 
ΜιΥτ.βο5Ὰ}); αὐτοῖς... «ἐπιτελεῖν ἐνομοθέτει... .σώματος περιτομὴν... ἀλλ᾽ 
οὐ βασιλείας οὐρανῶν ἐπαγγελίας Ἐπι5,6,1}.2.2ο(Ρ.127.13; Μ.24.0400) ; 
ΟΠ τυβ. ον ἴη Οαἰ.τιγ(το, 6688); οἵ, ἐξ. ς τ, 2(7134,8); 12. ἃς ἴγρε οὗ 
ὈαΡ ]5ΠῚ, ΟΥ 85 τερ δορά (85 8 ΠΩ οτάϊπβηςε) ὈΚ Ὀαρέσβτῃ τίς οὖν ἔτι 
μοι περιτομῆς λόγος..«ἁγίῳ πνεύματι βεβαπτισμένῳ; Τυβί.41α1.20.1 
(Μ.6.5374}; οὐ ταύτην τὴν κατὰ σάρκα παρελάβομεν π., ἀλλὰ πνευ- 
ματικήν, ἣν ̓ Ενὼχ καὶ οἵ ὅμοιοι ἐφύλαξαν" ἡμεῖς δὲ διὰ τοῦ βαπτίασμα- 
τὸς αὐτὴν.. «ἐλάβομεν 16.432. (5 68); Ῥαρίθηλ Ὀεηρ ἐγριδεά Ὁν ἐμὰ 
ΒΕ ΟἸΤΟΌΤΠΟΙΒΙΟΝ ὉΠΩΘΙ Τοβῆσα, ο Οτ ἤονη. 5.6 τῷ 705.(0.320. 
το; Μ.12.8510}; Οὐτ. Η.εαϊθεἢ.5.6; τὴν ἀχειροποίητον π. ἀναβάλλῃ ἐν 
τῇ ἀπεκδύσει τῆς σαρκός, ἐν τῷ βαπτίσματι τελειουμένην Β55.ἢοη1.13.2 
(2ιιισα; Μ.51.428.); τ Ν γ55.}ς.6(Μ.44.6ο94}); ἐκεῖ γὰρ π. σαρκική, 
ὑπηρετήσασα χρόνῳ ἕως τῆς μεγάλης π., τουτέστι τοῦ βαπτίσματος τοῦ 
περιτέμνοντος ἡμᾶς ἀπὸ ἁμαρτημάτων καὶ σφραγίσαντος ἡμᾶς εἰς 
ὄνομα θεοῦ ἘΡΙΡΗ ἤαεν.8.δ(ρ.192.18 ; Ν΄.41.2130); ἡ διὰ τοῦ βαπτί- 
σματος π. τὸν χωρισμὸν ἀκριβέστερον καθίστησι, καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν 

1075 περιτομή 

πιστῶν καὶ τῶν οὐ τοιούτων. ..ὅπερ γὰρ ἐκεῖ ἐργάζεται ἡ π. εἰς τὴν τῆς 
σαρκὸς ἀπόθεσιν, τοῦτο ἐνταῦθα τὸ βάπτισμα εἰς τὴν τῶν ἁμαρτημάτων 
ἀπόθεσιν (ὮγγΞ, ο᾽.39.3ὶ ἵπ Οεη.(4.4030); ἡ δὲ ἡμετέρᾳ π., ἡ τοῦ 
βαπτίσματος λέγω χάρις 1δ.40.4(4000}); ᾿Ιουδαῖοι μὲν γὰρ εἶχον 
σφραγῖδα τὴν π., ἡμεῖς δὲ τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος 14.}.0:3.3.7 τπ 
2(ογ.(10.4548)}; οὗ1α ᾿σηι.2.2 ἡῃ Ἐρλν(τ.αχα); Δ. κορ.6.2 τη (οἱ, 
(11.3670); Εἰτουτηοίβίοι οἡ οἰ τἢ ἀν ργεδρυτεα ΒΘΒΌΣτ οοπ, 5πὰ 
ὈΑρτίβπὶ 18 ἤρατε οἵ Ἐεβαχτγεοϊίοη, ΤΟΒγγβ σεις. (2.8120); ἀντὶ 
βαπτίσματος γὰρ τῇ π. ᾿Ιουδαῖοι ἐκέχρηντο 1514, ῬΡεὶ ἐῤῥ.1.125(Μ.78. 
2650}; 0.0), [.ο. .4.25(Μ. 04. 12130). 

(. βρίστιτααι ἡ δὲ ἐντολὴ τῆς π. ... τύπος ἦν τῆς ἀληθινῆς π΄, ἣν 
περιετμήθημεν ἀπὸ τῆς πλάνης..«διὰ τοῦ ἀπὸ νεκρῶν ἀναστάντος... 
“Χριστοῦ. Ταϑί,ἀταί,4τ.4(}}.6,364}0)}; χερχεβοηϊεα ἴῃ [08.512 ἡμεῖς οἱ 

᾿ περιτμηθέντες πετρίναις μαχαίραις τὴν δευτέραν π. ὑμῶν μὲν γὰρ ἡ 
πρώτη διὰ σιδήρου γέγονε... «ἡμῶν δὲ ἡ π. ..- διὰ λίθων ἀκροτόμων, 
τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τῶν λόγων τῶν διὰ τῶν ἀποστόλων τοῦ ἀκρογωνιαίου 
λίθου τἐριττά.4{7408); τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας π. ΟἸετη εἰγ.7.0 
(0.39.:9; Μ.9.4764); σξΟτ,κον.3.4 ἐπ σδη.(Ρ.43.20; Μ.1Ά. 1788); οἵ. 
ἄἀἴρηαηε εἰχο με ςτομδη υϑγϑὶ ἀσὶ τ σιγίδη5.. εἰ ἴῃ ἰαδίϊε εἰ τη ἐογάε, 
1Ὁ.3.5(Ρ.45.24; 180Ὰ); οἴ. εἰγομηιεῖςίο, φα δοοὶδεΐα.. «γε ΣΟΥ 
εἰγεμνο 1} ἐπήαμέει, ἐδι(ρ.46.6; τ80 4}; οἔ, 14. ἤον.8,3 15 ἐευ.(ρ.308. 
25; Μ.12.4960); Εχερ. 705.5:2, τ. οἱ ἔγρὸ βεοημάαημ καπς εἰγοιν- 
εἰσίομθην ἀρσέῤῥεγίς ὑἱογτεν εἰ αὐαοϊΔεγῖς αὖς 16 ὀπῆς υἱέ. ἀμης 
α ἐς ἀφγριὶ αὐοίογρομην ὀρῥγοῦντα δἰ... μθυφαϊιαίθνηι γερηΐ ἐοεϊ σεις 
αροίρτεξ, ᾿Δ μον. 1.7 τη 705.(ρ.296.2; Μ.12.8334); οἵ, αὐγεεὶ! Ἰάοϊοία- 
ἐγίαξ εγγογες...παεε δδὶ εἰγειηεῖσῖο ῥγίρια μὲ ἰεβερι, οἱ υέγο 15 ὑσηῖαί 
α ἰεφε εἰ ῥγοῤΠείῆς αὦ εὐαηρείϊεαπι βάση, ρος αεεῖρηὲ εἴἴαμε δεομάαηε 
εἰγοιφ με οη θη: μὲν ῥείγαμι φμὶ εεὶ Οἠγίσιμς, ἐδ. 5. (ρ. 318.6; 8504); 
οἵ, πόνο... .δὲ βἀείτίον Πονάαμῖς ἤμοηία ἀϊργεϑδιος ἐδί, σὲ σσομάα ῥὲν 
ευσηρείζμηι εἰγοιρημείδίομε ῥμγραίμδ ἐδέ, Ῥγαείεντογμνη γπείμαί οβ- 
Τγούγια ἀεϊείογη, 1δ, 5 δ(ρ.5το.6; ; 85 0); ἢ Οἷς γεῖφτι ἐπὴηῳ Ϊ ἐφ} φμὶ 
ΟἿΣ... «οἰγομοι ἀϑγ δὲ... «ΘΗ Αϊζμνν Νανε..“πορ ἐμπῖηι νεγα...οἰγοη:- 
εἴδίομε τἰϊε ῥοροίη εἰγοιοία τ, 5εά.. «ἀοηιίμιν. ἴα ὀηῖηι δεὶ, φμίΐ 
ὑεγ6 α ποΡ15 ; Ῥοϊιμϊομθηι (Ωγ 5 αὐφοίατι, διό τῷ. 321.14; 8520); ; ὁ δὲ 
Κάρμηλος ἐπίγνωσις περιτομῆς ἑρμηνεύεται" γινώσκει δὲ π. ὁ μετὰ 

παρρησίας λέγειν δυνάμενος “ἡμεῖς ἐσμεν ἡ π.᾽" ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς, 
τουτέστι Χριστοῦ, ἐπίγνωσις πνευματικῆς ἐγεννήθη π΄ Ἰὰ.5ελοί, ηι Οαπί. 
7:4-(Μ.17.2810)}; ΙΔ ον. 5.14 ἦπ [6γ.(ρ.44.1; Μ.13.3178)};}; ταὶ. 
41}.εἰ Ζαεεῖ. 2 (0.62); μήτε δὲ περιτέμνεσθαι τὴν σάρκα, ἀρκεῖσθαι 
δὲ πιστοῖς τὴν τῆς καρδίας π. ἐν πνεύματι (οπεὶ. 4.,}.6.14.5; π. ἐν τῷ 
τοίχῳ, καὶ π΄ ἐν τῇ πέτρᾳ... «πλὴν ὅσον πνευματικὴ ἡ πέτρα, χοϊκὸς δ᾽ ὁ 
τοῖχος. ἡ δ᾽ εὐαγγελικὴ πέτρα τὸν σαρκώδη τῶν νοημάτων πηλὸν οὐκ 
ἔχει, ἀλλὰ καὶ π. λαμβάνει ἃ ἄνθρωπος, καὶ ὅλος ὑγιὴς μένει Οτ. Νγ55. 

λον. 5 ἐγ (αι (Μ.44.8710}} ἘΡΙΡΙ σεν. 30.27(0.371.1; Μ.41.4538}; ἡ 
π. μέγα.. «ὅταν ἔχῃ τὴν ἔνδον π. (ἢ ΤΥ. λοηι.ὅ.2 τη Κορε (9.4740); π. 
μία μὲν ἡ ἐν τῇ σαρκί, δευτέρα δὲ ἡ ἡ ἀπὸ προαιρέσεως.. "περιετμήθη τις 
ὀκταήμερος“ αὕτη σαρκὸς π.... αὕτη διανοίας π., ἣν μάλιστα ὃ Παῦλος 
ζητεῖ, μᾶλλον δὲ καὶ ὁ νόμος τῦ. (4750. Ὶ; Ρτεῆρατεά ΒΥ 2.6. 5:2, Ογτ. 
φάογ.2(1 .Ἴ8Ε); οὐ γὰρ διὰ τῆς κατὰ νόμον π., τουτέστι τῆς κατὰ σάρκα 
καὶ αἰσθητῆς ἀπελήλαται θάνατος, ἀλλὰ διὰ τῆς ἐν Χριστῷ, διὰ πνεύ- 
ματος, ἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ πρωτοτόκῳ καὶ νέῳ λαῷ...«ἣν ἡ νοητὴ 
Σεπφώρα, τουτέστιν ἡ ἐκκλησία... "περιτέτμηκε ψήφῳ 1 «ὁἰαρή. Κχ.2 
(ι. 3070); Τοῦ, 705.5:2, 14.70.4. Ἰ(4. 4360); ὁ...τὴν ἐν πνεύματι π᾿ διὰ 
τοῦ εὐᾳγγελικοῦ δεχόμενος κηρύγματος, αὐτῷ..«τῷ πάντων δεσπότῃ, 
οὐ τῷ νομικῷ γράμματι περιτέμνεται ἰ(.ἠονπιβακελ,6(τ3.738}); τοῖ. 
105.5:2, οἶα, λον, ἄϊυ.12(53.3870}; ὙΒάτιφι. 3 ἐπ 7ο5.(1.306); 14, 
Κονι.2:25(3.35); γαῖ. 705.5:2, Ρσος.Ο.δίωμ. χά: 21(Μ.87.8228); Μακ, 
εοῤ ἰδ εοῖ,τ. 36(Ν.90,τορ 74,8); π. ἐστιν ἡ περὶ γένεσιν τῆς κατὰ ψυχὴν 
ἐμπαθοῦς ἀπόθεσις διαθέσεως. περιτομὴ περιτομῆς ἐστιν ἡ καὶ αὐτῶν 
τῶν κατὰ ψυχὴν περὶ τὴν γένεσιν φυσικῶν κινημάτων παντελὴς ἀποβολὴ 
καὶ περιαίρεσις 1διτ.4ο,τ(τοος,0); πνευματικὴν δὲ π. ὁ λόγος οἶδε 
καλεῖν, τὴν τῆς ἐμπαθοῦς σχέσεως πρὸς σῶμα τῆς ψυχῆς ἐκτομήν τὸ... ὃ5 
(12:64); ; 1. .8: 4τ(1365.); ; π, μὲν γάρ ἐστιν ἡ τῆς σωματικῆς ἡδονῆς, καὶ 
τῶν περιττῶν καὶ οὐκ ἀναγκαίων ἀπόθεσις 7ο. Ὠ, }ιο. 4.23(Μ. 94. 12058). 

Ὦ. Ομ βε 5 οἰγοιῃγοϊ βίοι ὥσπερ οὖν συναπεθάνομεν αὐτῷ ἀποθνή- 
σκοντι τότε, οὕτω περιετμήθημεν αὐτῷ περιτμηθέντι τότε" καὶ μετὰ τὴν 

οαῖς αὐτὴν γέγονεν οἰκονομία ἡ διὰ τοῦ προτέρου καθαρισμοῦ, διὰ τοῦτο 
ἡμεῖς οὐκέτι περιτεμνόμεθα, ὅτε ἡ π. αὐτοῦ δι᾽ ἡμᾶς γεγένηται Οτοἰοηι. 

1410 Γε.(0.05.2}; οὗ, 47μ5 εἰγεμμιείςῖο σαϊὶς εοσηφμδίαδ ἐος φηΐ ἐκ 
ἀΐυσγδο συηὶ. φρίγηαϊε δηΐηι σογρμς φμομιοάο ῥοίφγα! οἰγοιοιοία 
Ἴέννο ἱεγγέηο ἢ τὰ. [γ τὴ σαὶ. (Μ.τ4.τ2οδο); 85 Ρτοοῦ οἱ το] τν οἱ ΠΙ5 
Βυτηδηϊίν, ἐΆ τα. Αροϊϊ. 1. 4(Μ. 26. 1100Ὰ}; τὴν π. ἔπαυσεν, εἰς ἑαυτὸν 
πληρώσας" αὐτὸς γὰρ ἦν ᾧ ἀπέκειτο (Ὁησὶ. Α͂Ρ.6.23.4; οἴ. περιετμήθη 

, ἀληθινῶς, καὶ οὐ δοκήσει... ἦλθε γὰρ πληρῶσαι τὸν νόμον ἘΡΙΡΗ ἤαεν. 
᾿ 30.27(Ρ.370.8; Μ.41.4520); περιετμήθη.... ἕνα δείξῃ ἐν ἀληθείᾳ σάρκα 

ε ᾿ 2 ’ ν , 4. ᾿ ι , : “- ΄- 

ἑαυτὸν ἀνειληφέναι...ἵνα δείξῃ, ὡς οὐκ ἦν ὁμοούσιον τὸ σῶμα τῇ 



περιτόμιος 

θεότητι..«ἵνα βεβαιώσῃ ἣν πάλαι ἔδωκε π. δικαίως ὑπηρετήσασαν ἕως 
τῆς αὐτοῦ παρουσίας ἐῤ.30.28(0.371.16; 4530); μὴ ἐν τῇ π. αὐτοῦ 
ὅὃμοιοῦ..«παρήνεγκε γὰρ ὁ κύριος τὸν ταύτης Χρόνον. «καὶ ἐπλήρωσε 
δοὺς τὴν τελείαν “. ... ὅλον σῶμα σφραγίσας, καὶ περιτεμὼν ἀπὸ 
ἁμαρτίας 18.3..34{Ὁ. 580. 28; 4690); ἐδεξάμην ἐν τῇ σαρκί μου π., ἣν 
ἐγὼ πρῴην ἐνομοθέτησα, ἵνα τὴν ἀχειροποίητον ἐπεισάγω π. Τζἢγνϑ, 
Ῥγαεειγς. τ. (2.807); Αλατ Οὐ. ον. 6(Μ.07.9138). 

Ἐς, Τἰπιοίαν 5 Οἰσουτηοϊβίοη προοδοποιῶν...τῇ ἀναιρέσει τῆς π. 
καὶ ἀνοίγων ὁδὸν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Τιμοθέου, περιέθηκεν αὐτῷ π., ἵνα 
ἀνέλῃ π. ΟὨγγβ. λοι. 4.4 ἴῃ 4 σι ῥῤγίμε, (3.860) 14, ἤοη:.34.4 ἴῃ Αει(0. 
2658); ο1.1514,}ΡῈ].6}}.4.68(Μ.78.11258).Ψ 

Ἐ, Ρτδοιϊδοα ὈΥ ἘΡομῖε5 απὰ εΠ18Π5 αὐχοῦσι δὲ πάλιν π. 
ἔχοντες, καὶ σεμνύονται δῆθεν εἶναι ταύτην σφραγῖδα ἡγούμενοι, καὶ 
χαρακτῆρα τῶν τε πατριαρχῶν καὶ δικαίων τῶν κατὰ τὸν νόμον 
πεπολιτευμένων, δι᾿ οὖς ἐξισοῦσθαι ἐκείνοις νομίζουσι, καὶ δῆτα ἀπ 
αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ τὴν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρειν ἘΡΙΡΗ. ἤιε. 

30.26(ρ.368,8; Μ.41. 4495) ; ἦδ.30.33(0.319.25; 4694); {0.80.34{Ρ.380. 
27 4600). 

"περιτόμιος, ἀρειηη εδ π᾿ σάρκα Απδϑβῖ. 5. }οἄ.τ4(}}.80.2450).: 
περιτόναιον; τό, ρἰυτ,, »,ο) ΕΠ Ὴρ δεανης αἱ ΞίγΉ οὗ Ἐἢρ, ἘΡῚΡΕ. 

μαετ.θ1.3(Ρ.383.8; Μ4τ.τοατΡ). 
περιτορνεύω, σγήὴοοί; αἴσαν, ΝῚ σχονο.28(Μ.79.7 560). 
Ἐπεριτραπέζιος, δέϊηρ γοιηᾶ ἃ ἰαδῖε, Όγτ. 70 τττ)(4. ΤΟΙ28). 
περιτραχήλιος, 1. γομπᾶ πε Ἡφοβ ὁ δὲ ἐποχὴν ποιῶν τοῦ νοῦ μὴ 

παραρίπτεσθαι ἐν τῇ... «κακίᾳ, ὡς π. κόσμον προξενεῖ λαβεῖν τῇ..«Ψψυχῇ 
ἄφθαρτον ΟΥτ ἐαρ ἱ Ῥν.28:τ)(8.17.2440); [Β45.1ς5.126(1.467Ὰ; Μ,30. 
4210); ΟΥΝνεβ. λοηι.3 τη. (απ. (1.44.8168); ϑοοτ. ἦ.6.3.1.35(Μ,67. 
4730); οἷά τινα κόσμον π. τὸν λαμπρὸν κατ᾽ ἀρετὴν βίον Ῥτος,(. Ῥγ,ττ8 
(Μ.8).τ2280); 2. ἡδυζ, 45 βαθϑῖ,; 8. πορολκίαεε, Οὐ. ελοὶ τη (απῖ.7:1 
(Ν. 17. 2818); ; Ό. κίοἷε τὸ π΄. ἐστι τὸ φακεώλιον, μεθ᾽ οὗ ἐπεφέρετο ὑπὸ 
τοῦ ἀρχιερέως δεδεμένος, καὶ συρόμενος ἐπὶ τὸ πρόσθεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ 
ὃ Χριστός ᾿σεπη. ΟΡ εομίορὶ, (Μ.ο8.3030). 

Ἐπεριτραχύνω, ἡπ|αἶε γομρ; Ῥβ55., ὅτ. ἡγε κι αι ϊθιχζδιϑὴς Μ. 
46.38.44}; Δ παξυ.(Ν1.46.11338). 

περιτρέμω, 1. φηΐθεγ, ἝΟτιΝαΖιον.321.32(ρ.188.0; Μ.26.1600) ; 
2. ἱγενμδὶο, (συ. εονηη τη αὶ,4: τϑίτο, 088). 

Ἐπερίτρεπτος, ἰΐαδὶς 10 δὲ ουεγίξγοιον, Ἐλιβ. ῬΞς.127 ῥσόετη (Μ.24. 
21Α). 

περιτρέπ-ω, 1. ΠΕ» γομημ ὍΡΟΥ; 8. ἘΔῺ, ““οὐσιν ἡμῖν... «τὸ ὄνειδος 
Β88. 4.135. 2(3.2508 ; Μ.32.8720) ; (ῃγγϑ. λον. 27.1 τη ΦΟογ(το, 627Α}} 
εἰς αὐτοὺς..-περιτραπήσεται λόγος Ογγ. 70.το.2(4.0Οτ5Ὰ); Ὁ. ᾿πίΤ 8, 
ἡμῖν περιτρέψαντες λέγουσιν ΒΔ5.6}.134.1(3.25178:; Μιβ6Β0); 2. ἐὰγη 
ἴο; 8. ἴ8Π58. εἰς χαρὰν περιτρέψει τὴν κατήφειαν εαἰ.1,..21:536(0.25.12}} 
Ὁ. ἰπίταηβ. οὐ γὰρ ἔγνω τὸν φύσει βασιλέα, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον τὸν μὴ 
φύσει... “ει ΤΟΠτγ5.}αξελ.τ(8.2530) ; 3. ἸΗΥ Ἰσῖο πάντα εἰς ἄλληλα 
περιχωρεῖ τε καὶ ἐνεται Υ ΝᾺ 2.07.22.4(Μ.35,11368); 4. εοηυογὲ “-ει δὲ 
[3ς, θεός] τοὺς τοιούτους, μονονουχὶ καὶ ἀνασειράζων. .-εἰς τὸ... τελοῦν 
εἰς ὄνησιν αὐτοῖς Οντ. [ς5.1.6(2.1724}; 5. ῥόγυ 7! εἷς ἀδοξίαν τοὺς ἀνθρώ- 
πους ““οὐσιν 50. πανηγύρεις] Ταῖ.ογαὶ.22(0.24.20; Μι6.856.); (Ι6πι. 
Ῥυοί. βίρ.51.4; Μ.8.172}); Οὐ παν τη [οὗ 2: ο( .τΊ.614}); 6. 8. {Ὑ8 5.» 
πῤεεῖ, ουεγίξγοιυ, (Ἰετα «Ρ τοὶ. 2(ρ.20.4; Μ.8.074); “]ερουσαλὴμ..-ἐρημέας 
ἐπ᾽ ἔσχατα περιτραπεῖσα Ἐπ|5.0.(.3.323(0.92.11; Μι20.16038); [0.0.Ψ 
λοι 6(Μ.ο6. 5568); ταεΐ. τῷ Χριστῷ διαλονδμεν δὲ [3ς. διάβολος] 
σεται {ἢτυβ. "σμ1.13.3 ΤΉ Μι( τε); ἰά λοιι.17.5 ἐμ τ Τύρατ, 
ὅξοο); Ὁ. ἱπίταῃϑβ., δίασρεγ απὰ γαϊΐ, ΝΊΘΘΡΗ τὺ ϑγηειτδο(Μ.δό, 

3153). 
περιτρίβω, ὀγεαΐς ἡῃ ῥίσεες, ΟτνΝ γββυ. Μος.(.44.30934}. 
περίτριμμα, τό, ςἰγεεὶ τάϊον ; οἱ αμἀοτηρ τηοπὶς, ῬαΉυ, ΓΞ 6 

(Ρ.34.6; Μ.47.21). 
ὁπεριτριχόομαι, δὲ εουογδα οὐεΐ ἐν τῷ κρυπτῷ δὲ περιτετρίχωται καὶ 

περιπέφρακται, καὶ περιτετείχισται.. «ἡ ψυχή Μασ. ερἤορι.τ.2(Μ.24. 
δςόῃ). 

περίτρομος, γμίθενίης, ατ. ΝΖ. εαγρ!.τ.1.3.66(Μ.37.413Ὰ}. 
περιτροπή, ἡ, ἐμγηΐηρ γομμα, γευοϊ 0, ἐμαπξε; Βόποθ ἵπίεγ- 

ἐμαηξε μηδαμῶς συμφύραντες τῶν λεγομένων [Ξο. οὐσία, φύσις, πρόσω" 
πον] τὴν ἔννοιαν, διὰ τῆς τούτων εἰς ἀλλήλας π, καὶ δυχχύσεωξ Μαχ. 

ἐρ.τ5(Μ 91.540}; ἐδ.(553.). 
περιτροχάζω, ρα αὐοιμ ἴῃ, α. ἀσο., Α]οχ. ΑΙ εῤ.Αϊεχ.τ(ρ.20.15; Μ. 

18,5408); ΝΊΠΡ».1.202(Μ.79.1808). 
Ἐπεριτροχάς, ἡ, ραά-αὐόομ τορι] ἡ χήρα μὴ π. ἢ ῥεμβομένη 

(νηοί. 4}. 4.6.4. ΤΙΡᾺ ΡΜ αά.4. 
περίτροχος, “ῥἐεγίοαὶ, Νοπη.ραν. 70.0: ττ(Μ.43.8258), 
περιτρύζω, {υΐξεν γομηα αδομί, Οτ ΝΑ2.ον.15.8(Μ.35.025.). 
Ἐπεριτρυχόω, ἐρδα} οἩΐ, ἀοδ αὶ, 110. ἐῤ. Τὰρἢ 2 ο(Μ.95.3728). 
περιτρύχω, ρησιν, ῬΑ] .Τ αττποί; Μ.32.τοσ6 0}. 
περιτρώγ-ω, μίῤῥίε αἱ, ταρῖ, ποιηταὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς παρὰ σφίσι 

Ιο76 περιφορά 

ϑεοειδέας προσαγορεύειν δοκοῦσι... «τὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν “ϑοντες 
ΟἸοτλ. εἰν. 4.26{(0.324.18 ; Μ.8,13800). 

περιτυγχάνω, 1. Π μον;, ἐποομμίεν ; ς. ἀςς., ΤΉΡΠ εγομ. Ρ.286 
(Μ.τοϑ.γ7044Ὰ); 2. ἀΐδοουεν, Βπᾶ ἰο δέ ἰὐλθοκιωτύοιῥο. “περιτεύξεται τῷ 

φόβῳ Ογυ..70.το.2(4.0150). 
περιτυλίσσω, {γα πῤ, ΤΠατ ], δος, ἐγ .4(Μ.86.2244). 
περιτυπ-όω, ἐρηῦγέδς ἴθ: Ομ πα κηρῷ τὸ... εἶδος “-οὔται ΟΥΝ ν955. 

μι.(Λ4.45.1538); 14..44}ο]}.2ο(Μ.45.1τ640). 
Ἐπεριύμνητος, Κπγ-απισά, Ἐπ5.4.6.1 .«6(Ρ.27.9; Μ.22.56Ὰ). 
περιυπνίζω, δὲ {εἰ 1|6ἀ ἐρ τοαπίηρ γεαϊτὲν; οἵ ἃ ἄτϑάτη, όσα. Μοὶ, 

(588 ΑΥΨ τϑοβ" Ρ.14}). 
περιυφαίν-ω, ΡΆ35., δε εογμιροσεά συμμέτρως ταῖς οἰκείαις ἀρχαῖς 

““ομένου τοῦ σώματος Βεαϑ5. πον ἴη Ἐξιτίτ τ; Μ.20. 2130); Μείει,ηαὶ. 
λον ιορβ.(Μ 64. τοβςΟ), 

ἀπεριφαιδρύνω, »μαδε ἐΠσίγίομς, Β45.86] πο ἀπάνιτ( Ά.28, 
ΣΙΟΙΒ), 

περιφάνεια, ἡ, 1. εονσρτομοιεδτιδδο, ϑρομηῈ55 ἰο υἵειν, ῥεδίϊεὶν 
ἐπέβη..-«πρότερον, ἀλλ᾽ οὐδέποτε μετὰ τοσαύτης π. (Ὠτνβιδοηι. 6.7 
ἐπ ΜΙ (δε. Οὺ; ὄγτ. 7ο.3.4(4.286.); Βα65.38].0γ.21.4(Μ.8ς.2644); 
2. ποιογίεῖν, ΟΠ 5. ἤθη. 1 5.1 τη ΤΟΥ (το. 260); 4. ἤποηι.1.2 τη τ Τίνι. 
(τ. 5518); 3. τῤἰεπάσμνγ, ῥοηῆρ πλοῦτον...π. βίου Βαϑβ.ἠοπι η Ῥςτίᾷς. 
926; Μ.20. 2160); δυναστεία καὶ π. ἸᾶΠμορῖτ, 5(2.1670 ; Μ.31.3498); 
τὰς ἐν τῷ κόσμῳ π. τιν γες. πομι.2 τη: πηι (Μ. 44. 8040); ἘΝῚ ῥετῖς!, 
4.:6(Μ.70.848.}; 4. ρίογν, ξοπσοιν, ἘΠΡΡ. 7γ.40 1 δη. ᾧ. Ἴ0.1); τεῦ. 
βερομα δανεπί ἴῃ ἐσοπίταδι ὙΠ ΙΏς,, ΟΠτγϑ5, μονι.76.2 ἴῃ Μ|.(. 
1354}; Ἰάπονι.88.,3 τη 70.(8.5258); τὴν ἀπὸ τῶν δεσμῶν π΄ 1 ἀονν. 
42.6 ἴῃ τύ ογν.(το.307Ε); Τα Κονιτο: το(3.1τ6); ΖΑΟῊ ΜΡ (Μ, 
8ς.10724); 5. φρρίηδηεο, ἀϊειπείοη, Β685.Ὁ}.75(3.1700 ; Μ.32.4404}} 
Οντ. 7ο.1.1(4.61Α). 

περιφανής, 1. ὑγήφ!ὲ, ἐρίεπαϊά ἱ ἐρύνα π᾿ Ογχγϑ.Ὺλσηι. 52.4 ἐπὶ 70.(δ. 
3000); [ἅς πον γο. 5 ἐπ Πα (ττ.282}Ὰ}; «« ἥλιος ΜΙΝΕεν.εῖ Αεἰ.8 
(ρ.7.26); 2. εηρΐπεηὶ, ἀϊοιηρεῖςπεά, Ὅϊοτι. Ἄι. ἌΡ. Επ5.ἢ..ε.6,41τ.ττ(Μ.20ο. 
6ο88); γένει τε καὶ πλούτῳ π. ἀνήρ Ἐπι5...6.7.1ς.τ(6760); (Βγυβιίονι. 
13.2 τη 0.(8,740); ἀνδραγαθία περιφανεστέρα 1}.88. τ(5268)} ΝῚ] ἐῤῥ. 
τ.243(Μ.70.1720); Β45.56].υ, ΤΑδεϊ, τ( ΜΒ κ. 400); 3. ερηδρίομοις, αβ- 
}αγεηὲ σημεῖον...π. ἐν τῷ προσώπῳ μαλακίας ΟἸετη, ῥαεά,3,1τ(ρ.276. 

27; Μ.8.6498). 
περιφέρεια, ἡ, 1. εἰγειρηξεγεηεε, Ἰδϊῃ. γηρ.Β.τά4(ρ.τοο.8; ΜΝ. ι8. 

τό4Ἀ}; 151.Ῥὲ].6ρ}.2.228(Μ.178.66π 0}; 2. τοιπάεά «βαρβε, τρῥδνε, 
Ηον Οἴοηι 6.4.1 ἴὰ Ῥάσαη σοθηιοϊορν ἔνδοθεν γὰρ τῆς π. ζῶόν τι 
ἀρρενόθηλυ εἰδοποιεῦται προνοίᾳ τοῦ ἐνόντος ἐν αὐτῷ θείου πνεύματος 
ἐδ.6.ν; 8. οτείϊτηε οὐχ ὅσιον οἴεσθε μείζονα ὑπάρχειν τοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα 
ἣ π΄. ἢ ὄγκῳ Όαε5. ΝΑ Ζ.61α].τ8(Μ.38.873}; 4. ἐμγυε ἰἶπ, ῬΏΙΟστ, 
λ.ε.3.ττ(Μ.65.407}}; 5. ἐπεϊγεϊηρ, ἐπεοηιρασείηρ τὰ δὲ ῥιπίδια καὶ οἱ 
διάκονοι ἐμφαίνουσι. «τὴν τῶν..«χερουβὶμ π. [Β45.᾿πεν5ὶ, δο(Ρ.304.12). 

περιφέρ-ω, 1. δέαν, ἐαγνν αϑομὲ; οὗ Ὀε]ανοι Ὀεατίηρ σοά ἴῃ Ηΐ5 
Βεατῖ, (ηγυβιλομι.26.3 ἴῃ Η εὖ. (12.241Α}; ἘΡγος, ΟΡ. το: 232(Μι87, 
132208}); οἵ πϑῃ Ὀδατίηρ αθουΐ ἀἰνίηθ ἔγῆαρε, ΠοηιἼδητ,το. ; α τἢ- 
ξ01 Ὀρατπρ 5εαὶ ἡ ψυχή... λαβοῦσα σφράγισμα τὰ στίγματα τοῦ 
Χριστοῦ «-“εἰ ΟΙοχη ἐχε, Τ άοί.86(0.133.7; Μ.0.6078) ; ἰὰ ᾿πίεγηαὶ α15- 
Ῥοβίτίοη. οὗ Ῥεζβουβ οἵ Τυη, ἡ...τριὰς..«τὴν αὐτὴν καὶ μίαν μόνην 
ϑεότητα πανταχοῦ ““ουσα Ὠϊάντη, ([Β85. Εμη. σ(1,3170 ; Μ.20.7600) ; 
2. τῦεαν; ταρᾶ,, ΜΙνιΟεο.ττίρ.τττ.9); 3. δοαςὶ οὗ, υαμηὶ Μανιχαίους 
τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ “"οντας Οτ Ν ν55, Μαςεᾶ,τε(Μ,45.12208) ; ἐπὶ τῆς 
γλώττης αὐτὰ “των (Ὠγγ5." οηι.3. 515. Μ|.(7.418); ὅ...“πόμενος Πλάτων 
ἅ.Πονι.2.5 μι Εοηι(9.4438) -Ξ- ΝῊ. ῤ.2.145(Μ4.70.2684); 4. Ρᾶ85., 
δε εαγγτεά ἰο απὰ το, ὃδ μριδίαὐϊθ; ΠΕ ΕΡῊ.4:14, Οτ,70.32.5(ρ.433.50; 
Μ.14.7538); Α1}..4γ.1..4(Μ.26. 818); ΟὨγυϑ.λονι.37.1 ἴα ΜΙ.(1.415Ὰ}; 
5. Ρᾶ55., δία ρ!ΡῈΥ ἴτι ἀυα ΠΚΘΏΉ685, 16..57.4(5828); 1ἃ ἔστι. 13.1.0 1 Κοηι, 
(9. 5130); ; οὗ ἃ Ῥα ΠΟΙ -ἀγπκ Ρόχοτ, ἰᾷ.λον,..3.3 1η ΜΠῈΠΈ(7.ΧἼ2Α}); τηςῖ. 
“νομένην..«τὴν Καππαδοκίαν Βα5.εῤ.08.2(3.102Ε; Μ.32.4074}; 6. γε7δ7, 
αἰϊγῖδιξ εἰς αὐτὸν ἐκεῖνο τὸ λόγιον “"εται 115... 4. 1τιτο(σ271; Μ.21.8738). 

περιφθείρομαι, τουσμάεγ αδομὶ ἴῃ 45 ΜΠ ΟΉ ; ΟἹ ΟἩΤΙΒΈ, τοῦ. ΒΙρῃϊ 
ἴῃηἴο Ερυρί, (εὶς, ρ,Οτι εἰς τδτίρ.112.28; Μ.11.7}73Ὰ}). 

περιφλέγ-ω, ρᾶ55., δδ διέγηὲ; ταδῖ,, δέ εομδωρισά ζήλῳ ““εσθαι ΝῚ], 
ἐ}}.2.τοοί .70.2970)}; δε τὩυσγΉ αἴραν βλέφαρα περιπεφλεγμένα... 
ταῖς ῥοαῖς τῶν δακρύων {7...8.}.38(Μ.06.1217}). 

Ἐπερίφλεκτος, δηγΐηρ βαπεϊομαίεῖν π. ὁρμάς γη. 415 τ 0.595). 
περιφλύω, γπαζε ἰο μά ; οἱ ὙΝοτὰ οαυπὶπρσ Αδγοη β τοῦ τὸ Ὀπ4, 
{δο5.Ν 7. ἀτα].τ853(}}.38.1τόο). 

Ἐπεριφοινίσσω, ἐμγη γεά, τ γον 105.(Μ,.44.345}). 
Ἐπεριφοίτης, ὁ, 5.ν.1., τοαηάεγεν ; ἃ5 δα]., Ἐπάοσιγργ.2.τοδίΜ. 

8ς. 8408). 
περιφορά, ἡ, 1. ῥασείης τομμά οὗ σὰρ, ϑγτιθβ. .32(Μ.66.136τΑ); 

2. γευοϊμίίου, οἵ ἈξΑν ΘΕΌ Ὀοαΐε5, Ηρ. σεν. 8(ρ.14.2; Μι16,30328); 
Με. :»»Ρ.8.τλ(ρ.1οσ. 4; Μιτβ.τότο); Οτ. ΝΑ Ζ.0γ.20.ττ(Μ.35.10770) ; 



περιφραγμός 

3. τῤἧδγε; οὗ ἨΘΑΥΘΏΪ ΒΡΒοΥο5 ἰῃ Οποβί, βυϑίεῃιβ, ΓΘ ῃ ἤα 1.2 5.1 
ΒΡ. ΗἸΡΡ.μα67.7.32(ρ.218.6; Μι16.33328.); ΕΡΙΡ ἤαόν.27.2(Ρ.2οτοτς; 
Μ.41.3640); οὗ φατίῃ, ον Οἰφι.6.24; 4. ἐγεῖε οἵ ἀπε, ΟΠ γυ5.ἤοηι. 
γ5.4 (5 ΜΜ|.7.7280); οὗ δῷ ἱπαϊοιοη, μοσίοα, Μεπ εχο Κορ. Ἴ(ρ.102. 
21; Μ.1132.8840)}; 5. ἐμαμοσ, αἀεεοΐδοη!, Βαβιλοηι 8. (2.674; Μ.31τ. 
4160); εἴτε θεήλατος ἦν ἡ πληγή, εἴτε ἐκ π΄ τινος (Ὦγγπ5.ἤοη1.6.3 15. ΜΗ. 
(7.914); ῬὨΙ]οστ.λ.64.8,τ(}{.6ς. 5564}; 6. ἀἰειγασίοῃ, ΟΥ.ΝΆ2.0}.7.1] 
(}1.25.7760); ἀροῤῥέεξ, Ῥαὶν. (Μ.65.144Ὰ}; Οντιαάον. τοί. 5200) ; 7. [εν- 
ὀμίεηεε, τ. Ν42.0γ. 28.τ(ρ.2τ.6; Μ.36.250); χορ. ἘςΟΙ, 2:2 διπλῆν ὁ 
γέλως ἔχει π.- ὅτι δὴ π. γεννᾷ φάχου τας; καὶ πενθεῖν οὐ συγχωρεῖ τὰς 
ἐὐόμο τς καὶ ὅτι οὗτος περιφέρεται, καιροὺς καὶ τόπους ἐναλλάττων 
ὙΠ]. ΑἹ,» Εδοῖ. 2:2 (0.21τ4.8; Μ.1ο.15808)}; ΟἸγταρ. Ξοεϊ.2: (ΜΝ .02. 
4028); ἀφροσύνην ἣν...π. καλεῖ 1.2: 12(4070); π. ἤγουν κίνησιν ἀνώ-» 
μαλον καὶ μεταβολὴν ἄτακτον στιάρτ, εκ, τ. 2 ο( Μ.08.Βο0Β). 

Ἐπεριφραγμός, ὁ, ἐπείοςίηρ ἔεμες, Ογας. δ 1.2 .3τ0; 16.8.20. 
. περιφράσσω, ξ. ἤεηεε, ῥονιτν, αἰ γοιμᾶ, ταχεῖ, ἑαυτὸν περιφράξας 
σκληροκαρδίᾳ ἘῸ5.6.1}.2.τ8(0.123.4) Μ.24. φ4τΡ); Ομ συϑ8.λον.24.1 τῇ 
ἘρΑ. (11,1800) ; Ονγ. 70.11.2(4.043Ε}; 2. δίοεῖς πὴ ρ περιεφράξαμεν τ τὰ 
ὦτα Τάτ. δέια,ρ}ιτ 480}... 1073}). 

περιφραστικῶς, Ῥεγιρἠγακίἑεαϊν τὸ υἱοὶ ἀνθρώπων...π. εἰρῆσθαι ὡς 
καὶ Ἕλλησιν ἔθος" υἷες Ἀχαιῶν ΟΥ»,Ρς.4:3(0.452) τε 14. 5εἰ, ἡ 5.413 
(Μ.12.11370) ΞΞ ἀεπηδά. Κ΄. 5.1: (Μ.8ς.τόδ80); Με... γη».8.6(ρ.88, 
21; παραφ- Μ.1τ8.1480); Μία χ, Ῥ.»γ.(ΜιᾺ01.348Α). 

περιφρίσσω, ὀγίξιϊς τοῖβ; ο. ἀαϊ., ΝΟοηη.}αν.70.4:25(Μ.4.2.71800). 
περιφρονέω, 1. ἀέεῤῥίδε τὰ γήινα περιφρονήσας 1514.}Ὀ6].6ῤ}Ὀ.1.22] 

(}1.78.3240}); 1δ.1.274(3440); τῶν γηΐνων περιφρονήσωμεν 70.) βονη. 
τας Μ.96.5458); 2. πορὶ δεῖ, ἰρηόγο, τ Ταύτῃ. αν. Ον.2 (0.3.2; Μ.1ο, 
1538}; Οντ, 7ο.6,1τ(4.636Ὲ). 

περιφρόνησις, ἡ, 1. σσμέεηρί, ΟἸαπι.4.(.ς.τ2(ρΡ.167.20; Μ.ο.ὅτ60) ; 
Βα5.86].07.3.2(Μ.85.5324}; 2. περὶ δεῖ, (ΤἸιαῖ. περ! ἰρονΐα) (οα..47.123. 

Ἐπεριφρονητέος, ἰ6 δὲ ἀἰδερίδεά, τ, ΝΖ. εανη,.2.1.12.18ο(Ν.37. 
1222). 

περίφρων, 1. δαμρλίν, ΤΑΡΟ] με Ῥςιχετ τ 7 (}1.33.1.5270); 2. ἀέ5- 
}ιδιηρ κόσμοιο π. στ, ΝΑ 2.ἐ4721.1.2.1.21τ(Μ.3].5384). 

Ἐπεριφύλαγμα, τό, εαὐερεαγά, οἵ ΒΜ νηπίων...π. ΤΆταϑ, ῥγασοδη. 
ΒΜΨ(Μ.οϑ.15ο05). 

Ἐπεριφυλακή, ἡ, ἐεα7ε, εἰγεμνηςρεοίοη, Οεμηδᾷ. μενεῖ, (1.85. 
τότ); φυλακῆς Ὁ.81.14). 

περιφυλάσσω, 1. σμαγά, ῥγοΐδεί, ΤΡτος.. Ῥγ.2: ττ(Μ.87.12314}); 
Με]θι. "αἰ δον. (1 .64.11534}; 2. κεεῤ, οὗδεγυε φονεῤ[ειεῖν περιφύλα- 
ξασθαι τὸν νόμον οί, Μίειτο: 24{0.38ο.0). 

Ἐπεριφύσησις, ἡ, δἰοιθηρ γομη, δίαξί σοταῖΐαρ ἔτγογα 4}} δἰ65, 
Οεουτῃ. “4οσ,ττ : 7(ρ.131). 

περιφύω, 1. εἰΐηῃρ ἰο, ἐγηδγαξέ; ῬΕΙβοΏβ, Ουτ σίαῤ᾽ιόη. (1.16 00}; 
2. αἄλιεγε ἴθ, δέ τοεαδα ἰ0 περιπεφυκότες τῷ κόσμῳ ΓΟἸοΙ., ῥγοί ο(Ρ.ὅ4. 
217; Μ.8,.το]Β}; 1.6εἰ.25(0Ρ.144.2; διαπεῴνκός Μ.0.7ο00). 

περίφωρος, ἀείδείε, Ποπ.Οἰδηι.14.το. 
περιχαλκόω, σά, ΜΘ. γη:ρ.5.8(ρ.62.2ο; Μ.18.1124). 
Ἐπεριχαρακτηρίζω, ςκείεἶ, ἘΡὮγΥ.Τ.2631. 
περιχάραξις, ἡ, Οἰσρίης γομηα; οἵ τηλκίηρ ἃ ψε}}, Ῥτος. ΟΝ νι. 

21:τό(}}.87.8όοκ). 
περιχαράσσω, »αγξ γομηᾶ, ἱγαες γομμα ἠπ σε μο, Το. Μ41.εἤγοη ἃ 

Ῥ.2032(Μ4.97.3170}; ταν γομᾷ ΤῈ βίστι οὗ στοββ περιεχάραξεν τὴν 
εεὐθύραν τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ Δ, Απάν.εἰ ΜΈ, τοί(ρ.90.4); περιχαρά- 
ξας..ο«τὸν τόπον ᾿ὃὈἙὈ 41]... »01.13.1τ3(0.67.22; Μ.34,ττό20). 

περιχαρής, {1 9 70»; ποι, Ἃ5 βυϊδβί., ἀαῤῥίημεες, Ὀϊοα, ῥγόφη. 
Ἐςς.(Ρ.82.15). 

Ἐπερίχαρις, ἐμ οὐ φγαεε, οἵ ΒΝΥ͂ χαῖρε, τὸ π. πρόσωπον ΤὨοϊ, 
ἈΑποιλονν ΒΜΜΥ͂ εἰ νη. 3(}1.77.13038). 

Ἐπεριχαρῶς, το ργεαὶ 70γ, Βαϑβ.ἢδχ.3.2(1.220; Μ,20.568); 1ά, 
ἤον.2.τ(ξιττο; Μι32τ υ8 50) ; [5146]. » τι 94(Μ,78.40460); ἘΒΡΆΥΙ. 
ἔχει ρεμί τείρ.488.2ς; Μ.112.0528)}. 

περιχέτω, 1. ῥομν ΔΊΟΥ ΟΥΟΡ; Ῥάᾶ85.. δὲ δαῤριίίφοά (ΟἸπΊ ἢν Ὀγ 
ΔΙ 15810}), (ον Ρ.Ελπ5.}..6.43.14(Μ.20.6218)}; ἐέ.6.43.γ](6248); 
2. Ρ455., δ βομγεά γομηπά, φεγγομμ, ἐπυείορ περικέχυται γὰρ αὐταῖς 
ἀὴρ καθαρός Με 111.5γ}»".8.3(ρ.84.25; Μ.τ8.1444}; Βαβ.λεχ, οι 86 Α;. 
Μ.29.201Α}); ὁπόση τῷ Χοσρόῃ ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος ῥώμη περικέχυτο - 
ΤὨΡὮν], χα σεπὲι ο(ρ.486.1ς ; Μ.113.0480); εοε βοοϊίηρ τ τροη, 
τησῖ, Τιβερίῳ ἤδη τὰ τῆς πολιτείας περιεκέχυτο πράγματα Μεπ.εχε. 
Ἐονμιίρ.τοο.17; Μ.113.8020); οἵ Ὠανίπρ ἴθ ἀρυπάδηςε νεανέας... 
κτημάτων περιουσίᾳ “-ὅμενος Οντ,70.3.5(4.3207Ὲ}; Ἰά,ἀονιι βαςοῖ, Β(ε5, 
900); 1διο(Τ19Ὰ}; ἐδ. 18(2280) ; 3. Ῥ655., ὥγμόγαξέε περιεχύθη καὶ κατε- 
φίλησε Ὀδχγϑβ.ἤοηιι 10. 5 8 Κορλ, (0. 5284}; 1Ὁ.32.3(1757}}; τι Δηξ. 
“πη, 30}. 88.18:24). 

περιχορεύ-ω, 1. απο γομά, ταϑδῖ,, εἰγεῖφ γομηα οἱ θεῖοι.. Μόες... 
ἀνεκφοιτήτως μένουσιν ἐν ταὐτότητι περὶ τὸ τῆς ταὐτότητος αἴτιον 
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καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἀκαταλήκτως σοντες Ῥίοπ, τ ὦ.νν.4.8(84.3.705.); ἡ 
πρώτη τῶν οὐρανίων οὐσιῶν διακόσμησις, ἡ ἡ κύκλῳ θεοῦ... ἑστηκυῖα, κα 
««ἀκαταλήκτως “"οὐσα τὴν αἰώνιον αὐτοῦ γνῶσιν Ἰ(,ε.}..}.4(Μ.3.2124}; 

2. Ρ8538., δε ἠαποεᾷ γοιμά, Μοά ἄονη!.τ2(Μ.86.33ο8.Ὰ). 
περίχροος, ἐσἰοιγεά οὐεν, το ΝΑ Ζιοατη. 2.1 τ. τ883(.1.37.1τόχα). 
Ἐπεριχρόω, εοἰοι οὐεν, το γβ8. ον ορίξιο( .44.1018). 
περίχρυσος, συεγίαϊα το ροϊά, Με ἐν»:Ρ.5.8(Ρ.62.23; Μ.18, 

1128); Ογτ.15.4.3(2.6278). 
περιχύτης, ὁ, αἰεηάαη! αἱ δαίϊῆς, Ἰ50}}..1δεῖ1.(0.19.24; περισχύτην 

Ἡ..2.3200). 
περιχωρ-έω, Α. ἴῃ ρεη.; 1. ἐπεομεραξς κύκλῳ γὰρ τῆς καρδίας τὸ 

κάλυμμα τοῦ σκότους “-“εἶ Μασ. Δερ,} αὶ. 5(1.34.869Α); 2. αἰξεγμαίε 
ὈῪ τενοϊυίίοπ, }αες ἰηἴο γεείργοεαϊίν ζωὴ...καὶ θάνατος... εἰς ἄλληλα 
“"εἴ πως καὶ ἀντικαθίσταται ΛΝ Ζ.0γ.18,42(Μ.35.το41.}; ἰὰ.0ν,22.4 
(11368) εἴἴ. 8. περιτρέπω. 

Β. Ομ σίϑίοὶ.; 1. ἐμέεγεπαηρε τῆ, ῥα55 ἰπῖο σεο ρσόσα!ν κεέρνα- 
μένων ὥσπερ τῶν φύσεων, οὕτω δὴ καὶ τῶν κλήσεων, καὶ “-ουσῶν εἰς 
ἀλλήλας τῷ λόγῳ τῆς συμφυΐας τ, ΝᾺ 2. τοι( 7.37.1 810} οἴξ, ΡΑΤαΡὮ. 
Ἡ.ῥαπορὶ,4.τ(Ρ.610) )ᾶπα Μαχ.Ξελοὶ. Ρ. Πτοη. γ.4(Μ.4.5330); ἡ φύσις 
ἀσυγχύτως ἐνωθεῖσα τῇ φύσει δι᾽ ὅλου περικεχώρηκε, μηδὲν ἀπόλυτον 
παντάπασιν ἔχουσα καὶ τῆς ἡνωμένης αὐτῇ καθ᾽ ὑπόστασιν κεχωριομέ- 
νον θεότητος Μαχ.αριδὶρ. (Μ.01.10538); πᾶσαν [3ς. τὴν ἡμετέραν οὐσίαν] 
θεουργὸν ἀποφήνας, ὡς διόλου κατ᾽ ἄκρον αὐτῇ “σας διὰ τὴν ἕνωσιν 
Ἰά,ορμδε..οτ.608); ἔδιον τῆς προσλαβομένης θεοῦ λόγου φύσεως τὸ 
εἶναι υἱὸν θεοῦ" ἴδιον τῆς προσληφθείσης ἀνθρώπου φύσεως τὸ εἶναι υἱὸν 
ἀνθρώπου. κιρναμένων οὖν τῶν τοιούτων φύσεων καὶ --ουσῶν εἰς ἀλ- 
λήλας τῷ λόγῳ τῆς συμφυΐας καὶ τῆς ἐνώσεως, κιρνῶνται καὶ “-οὔσιν 
εἰς ἀλλήλας ὡσαύτως καὶ αἱ κλήσεις καὶ γίνεται ἀμφότερα εἷς υἱὸς 
ϑεοῦ τε ὁμοῦ καὶ ἀνθρώπου ΤΗτ, ΘΙ ῥγαορ.(ρ.194.14; ΜΟΟτ 496); 
2. ἐπιεγρεμείγαίε (1 15 οἴζοπι αἸΒΊσαΪς ἰο ἀἰβειρτ θῃ ΒΕ ΈΠΟΥ π᾿ 15 
υδεα ἴῃ ΞΕΠΒΕῚ ΟΥ 2) ἀδύνατον γὰρ τὴν σάρκα “-ἢσαι διὰ τῆς θεότητος" 
ἀλλ’ ἡ θεία φύσις ἅπαξ “-“ἥσασα διὰ τῆς σαρκὸς ἔδωκε καὶ τῇ σαρκὶ τὴν 
πρὸς αὐτὴν ἄρρητον περιχώρησιν Τῦγτ, ΤΥ. 21(6,30Ὰ; Μ.77.ττόπ0); 
μέα τῶν δύο φύσεων χρηματίζει ὑπόστασις σύνθετος" καὶ ἐν αὐτῇ διὰ 
τῆς σαρκώσεως ἑνοῦνται αἱ δύο φύσεις. ...καὶ “«οὔσιν ἐν ἀλλήλαις, ἡ δὲ 
περιχώρησις ἐκ τῆς θεότητος γίνεται 10.}). }αεοῦ, 20} ,.04.14610) ; αἱ 
τοῦ Χριστοῦ φύσεις, εἰ καὶ ἥνωνται, ἀλλ᾽ ἀσυγχύτως ἤνωνται" καὶ εἰ ἐν 
ἀλλήλαις ““οὔσιν, ἀλλὰ τὴν εἰς ἀλλήλας τροπήν τε καὶ μεταβολὴν οὐ 
προσίενται 14. ἔ.0.3.5(Μ.04.τοοχΑ)) ; εἰ καὶ “υεῖν ἐν ἀλλήλαις τὰς..«φύσεις 
φαμέν, ἀλλ᾽ οἴδαμεν, ὡς ἐκ τῆς θείας φύσεως ἡ περιχώρησις γέγονεν. 
αὕτη μὲν γὰρ διὰ πάντων διήκει... καὶ “-εἴ, δι᾽ αὐτῆς δὲ οὐδέν 1}.3.} 
(τοΙ20); ἡνωμέναι γὰρ καθ᾽ ὑπόστασιν, καὶ ἐν ἀλλήλαις ““οὔσαι, 
ἀσυγχύτως ἤνωνται 1.3.8(τοΙ68). 

α. Τῆη., ἐν βοηείταίε τρεῖς δὲ ὑποστάσεις... ἐν ἀλλήλαις ἀ ἀσυγχύτως 
“οὔσας ἐπιστάμεθα 70.},{.0.3.5(Μ.94. ἸΟΟΟΒ); ; οἱ. ,θεαρχικῶν ὑπο- 
στάσεων...“"ουσῶν εἰς ἀλλήλας, ἀλλ' ἐφ᾽ ἑκάστης τούτων... «ἀσυγχύτου 
φυλαττομένης τῆς ἀιδιότητος, πόρρω γὰρ ἀποπεμπέσθω...ἡ τοῦ. 
Σαβελλίου. . σύγχυσις Νιοερποταβ Οοηϑία πιο ροΪἈΠ5 εῤϊοίμία αὦ 
ἐεομθιη . ΙΟο. 1840). 

περιχώρησις, ἡ, Α. 1ὴ δεη., ἐγεϊίοαὶ! πιουδιιθηΐ, τέσηγγοηες τὴν 
πρὸς τὸ μὴ ὄν.. «δέχεται π. Οτιάρτ. Εεεὶ.2.τ(}.08.8088); τέλος δὲ 
πίστεώς ἐστιν, ἡ τοῦ πιστευθέντος ἀληθὴς ἀποκάλυψις. ἀληθὴς δὲ τοῦ 
πιστευθέντος.. «ἀποκάλυψις, ἡ κατὰ ἀναλογίαν τῆς ἐν ἑκάστῳ πίστέως 
ἄρρητος τοῦ πεπιοτευμένου π΄." π. δὲ τοῦ πεπιστευμένου καθέστηκεν, ἡ 
πρὸς τὴν οἰκείαν ἀρχὴν κατὰ τὸ τέλος τῶν πεπιοτευκότων ἐπάνοδος 
Μᾶχυφη. Τ μα], κο( ΜΝ 9ο.6ο80). 

Β. Ομ τιβίο!.; 1. γεεῖρῤγοοῖέν, ἴὰ ἀπαίορν οἵ Βυτηᾶῃ Βρβεοῦ ἐπὶ τοῦ 
κατὰ προφορὰν δὲ λόγου ὡσαύτως, καὶ τὴν ἐγκειμένην τῷ λόγῳ ὁρῶμεν 
ἔννοιαν, καὶ τὸν ὑποκείμενον τῇ ἐννοίᾳ λόγον, καὶ τὴν αὐτῶν δι᾽ ὅλου εἰς 
ἄλληλα π΄. δ χ. Ῥγνν.(Ν.01.3370); τῷ ἀπορρήτῳ τρόπῳ τῆς εἰς ἀλλήλας 
τῶν Χριστοῦ φύσεων π. ἰδ.(3450); ἡνωμένας διόλου τῇ πρὸς ἀλλήλας 
συμφυΐᾳ καὶ π. Ἰᾷ ορτδς. (Μ 01.884}; τὴν ἄκραν τούτων εἰς ἄλληλα π. 
καὶ ἀντίδοσιν ἰδ.(180}) ; μέαν... ἐνέργειαν, διὰ τὸ μηδὲν θεῖον ἢ ἀνθρώ- 
πινον κεχωρισμένως ἐπιτελεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐξ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ συμφυῶς 
ἅμα καὶ ἡνωμένως προάγεσθαι, κατὰ τὴν ἐν τούτοις ἑνιαίαν π. ἐδ.(232.); 
2. την ρεμε γα ἢ χρῖσιν δὲ νοητέον, τὴν ὅλου τοῦ χρίσματος εἰς 
ὅλον τὸ χρισθὲν π. Γντ. 7γ1].22(62.284.; Μ.77.11644); ἐδ. 234; Ν. 
1172}; μεταδίδωσι τῇ σαρκὶ τῶν ἰδίων, κατὰ τὸν ἀντιδόσεως τρόπον, 
διὰ τὴν εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν π., καὶ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν 10.}). 
.1,,.0.3.3(Μ.04.0030) ; ἀντιδιδούσης τῇ ἑτέρᾳ τὰ ἴδια διὰ τὴν τῆς ὑποστά- 
σεως ταυτότητα, καὶ τὴν εἰς ἄλληλα αὐτῶν π. 1δ.3.4(Ἰοοοὶ); 1.3.} 
(1ο120) οἱΐ. 5. περιχωρέω; ἡνωμέναι γὰρ καθ᾽ ὑπόστασιν, καὶ τὴν ἐν 
ἀλλήλαις π. ἔχουσαι, ἀσυγχύτως ἥνωνται ἰδ.3.Β(1ΟΙ 38); οὐ κατὰ μετα- 
βολὴν φύσεως, ἀλλὰ κατὰ τὴν οἰκονομικὴν ἕνωσιν, τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν 
...0, καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις τῶν φύσεων π., ὥς φαμεν καὶ τὴν τοῦ σιδή- 
ρον πύρωσιν τῤ.5.τ](τοῦσα}); ἡ δὲ π. οὐκ ἐκ τῆς σαρκός, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 



περιψάλλομαι 

θεότητος γέγονεν..«-ἀλλ᾽ ἡ θεία φύσις ἅπαξ περιχωροῦσα διὰ τῆς σαρκός, 
ἔδωκε καὶ τῇ σαρκὶ τὴν πρὸς ταύτην ἄρρητον π., ἣν δὴ ἔνωσιν λέγομεν 
1.4. τϑ(ατ840); ; ἀμεταβλήτως τὴν σάρκα ἐθέωσε, διὰ τῆς ἐν ἀλλήλαις 
τῆς αὐτοῦ θεότητος, καὶ τῆς αὐτοῦ σαρκὸς ἀσυγχύτου παραχωρήσεως 
ἰαιύμαρ,τ.τ(Μ 9 4.12528Β, ΠΟ Π]. περιχωρήσεως); 14, 7αεοῦ. 52(Μ .04. 
14610) οἷϊ. 5. περιχωρέω ; 1. Βτ(14808) ; θεοῦ μὲν τὰ ἀνθρώπινα γίνεται, 
ἀνθρώπου δὲ τὰ θεῖα, τῷ τρόπῳ τῆς ἀντιδόσεως, καὶ τῆς ἐν ἀλλήλοις 
ἀσυγχύτου π. Ἰᾶβοηι.τ.2(Μ.06.5404). 

(. Ὑτίη., ἐμ εν ρομοίγαϊοη ἑνοῦνται γάρ,..«οὐχ ὥστε συγχεῖσθαι, 
ἀλλ᾽ ὥστε ἔχεσθαι ἀλλήλων" καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις π. ἔχουσι δίχα πάσης 
συναλοιφῆς καὶ ἐ συμφύρσεως Τόγντ Τγίη. «χο(θνς τόᾳΑ; Μ, 71. 11448)-Ξ 71ο.Ὁ. 
,.α«τ.8(}}.οᾳ. 8294); ; ἡ ἐν ἀλλήλαις τῶν ὑποστάσεων μονή τε καὶ ἵδρυσις" 
ἀδιάστατοι γὰρ αὗται, καὶ ἀνεκφοίτητοι ἀλλήλων εἰσίν, ἀσύγχυτον 
ἔχουσαι τὴν ἐν ἀλλήλαις π. 70.1), ξ(ο.1.14(5}1.94.8608); δ.4.τ18(11818); 
14 γδοὶ, σηΐ, τ(.04.14244}; οὐδὲ γὰρ οὐσίᾳ τέμνονται, οὐ δυνάμει χωρί- 
ζονται, οὐ τόπῳ, οὐκ ἐνεργείᾳ, οὐ βουλήσει μερίζονται, ἀνεκφοίτητον 
ἔχοντες τὴν ἐν ἀλλήλοις ἵδρυσίν τε καὶ π. 1Δ. [αεο.8(Ν.04.14768); αἱ 

.“ Γ ἔν 3 7 Ψ 4 Ἂν 7 ΓΣ " , ᾿ 

τρεῖς ὑποστάσεις ἀδιαιρέτως ἅμα καὶ ἀσυγχύτως ἤνωνται" ἀδιαιρέτως 

μέν, διὰ τὸ μοναδικὸν τῆς φύσεως, καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις ἀσύγχυτον π. ἰᾶ. 
παΐ. 4(Μ05.1170}; ὥσπερ ἐπὶ τῆς... «τριάδος αἷ τρεῖς ὑποστάσεις διὰ τὴν 
φυσικὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις π. εἷς θεός εἰσί τε καὶ λέγονται, 
οὕτως ἐπὶ τοῦ.. «Χριστοῦ αἱ δύο φύσεις διὰ τὴν ὑποστατικὴν ταυτότητα 
καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις π. εἷς υἱός εἰσι ἰᾷ, πα Ν 5. 36(0. 576). 

Ἐπεριψάλλομαι, »ταξκε γμεδῖς γομά, τεγεμαάε, ας στ αροον.4.1τὰὶ 

(Ρ.171.2). 
περίψημα, τό, οὐδεομνίηρ, φοΉἰδρριῖδίε ΕΟΩΩΣ α͵8ο ἴῃ ΡΟΗ͂τα 

8 (1685, ἀευοίεα Ξεγυσηϊ, Ιση. ἘρΆ. 8.1; π. τὸ ἐμὸν πνεῦμα τοῦ σταυροῦ 

1δ.πβιτ; γράφειν ἐσπούδασα, π. ὑμῶν Ἔαν»".4.9 ; ἐγὼ π. τῆς ἀγάπης 
ὑμῶν τ0.6.5; οὗ (ΠΥ Ἰ5ΈΔΥΙ5 γῆ νο] ΠΊΘΤΙΙΨ Ἱπουττεαᾶ θ]αριδ ὑμπτουρἢ 
τεπαϊηρ Κ5ἰοκ τὸ δημῶδες ῥῆμα, μόνης ἀεὶ δοκοῦν φιλοφροσύνης ἔχεσθαι, 
ἔργῳ δὴ τότε πληροῦντες, ᾿ἀπίοντες αὐτῶν π.᾿ Του. Α].ρ.Επ5..6.7. 
22.1(}1.20.6804); ὁ ἔχων ἀγάπην,.. «πάντων π. γίνεται ἘΡΉΓ.1.38; 
μακάριος... μοναχὸς ὃ πάντων π. ἑαυτὸν ἔχων Απτί᾿ οπι οι δ} 1.80. 
1633). ᾿ 

Ἀπερίψιμος, ὁ, (οἷ. ἴογερ.), εσπίειρεῖδίε βεγεοη; Ῥῖυν,, τ ρναῇ 
βάναυσοί τινες οὐδὲ π. Τντ. λον ἄτι. τοί, 2710). 

περίψυξις, ἡ, σοοϊέῃρ, εομάἀσηκαίίον, ἃς. ϑίοιοβ ψυχὴν..«εἶναι... 
σῶμα καὶ γενέσθαι ἐκ τῆς π. τοῦ ἀέρος... «διὸ καὶ καλεῖσθαι ψυχήν 
ἨΐρρΡ.λαεν. τ. τ(ρ.26.1; Μ.τό. 2049}. 

Ἐπεριωγή, ἡ, γευοίυϊρ φιουξηθηὶ, 

4284) ἦϑ.Σ.1.7.2(4304). ᾿ 
[ΠἹπεριωδία, ἡ, ν. περιοδεία. 
περιωδυν-άω, αἰτεῖ τοῖἶ ραΐῃ π’ησε τὴν καρδίαν Ὑπάτιϑισα,ῤῥ. 

2.“1τ4(Μ.οο. 1440). 
περιώνυμος, ζαγ-απιεἀ, γεηοισμεά, ΑἸᾺ ΡΙΘβῸ ἰδεῖ ,(0.20.33; Η.2. 

4320); ῬΠμΠΠοβί..6.3.2(Μ.6ς. 4814); ϑορῃγ Η,ἐῤ.5γη.(Ν.87.311738); 
10.Ὁ. 8ο.4.τ2(Μ.04.1ττ26Ὰ)}; παυΐ, 85. ϑυῦβὲ, τὸ τῆς δυνάμεως π. 
ῬμΠΠοβῖ, ἤ.6.12.2(6ο0Ὶ}). 

περιωπή, ἡ, 1. ναπίαρε-ῥοΐπὲ; ταβῖ., ΟΠ γν8.5ας.2.2(ρ.30.14;1 
2730); 2. ξιρηΉ1}, ἐείρἤϊ, ἃ. οἵ ἀοα᾽5 ἀνε! πηρ, ἀὐνίης βρθετς οἵ 
δχιβίθηοε θεὸν.» «περὶ τὰ νῶτα τοῦ οὐρανοῦ ἐν τῇ ἰδίᾳ καὶ οἰκείᾳ π΄. 
ὄντως ὄντα (]ετη. ῥγοϊ.δ(ρ.52.6; Μ.8.1734}); οὐ γὰρ ἐξίσταταί ποτε τῆς 
αὑτοῦ π. ὁ νἱὸς τοῦ θεοῦ 1(.“ἰγ.7.2(0.5.26; Μ.9.4088}); τεῦ, εη.,2:2-- 
κατέπαυσεν...ὁ θεὸς ἀναχωρῶν εἰς τὴν ἑαυτοῦ π. (ς]5.8,Ο τ, (εἰς. 5.50 
(Ρ.62.28; Μ.ττ.τ2764); Οτ.εμοὶ ἴῃ Οαπὶ, δττ(Μ1.17.285Ὰ}); οὗ ΓΗ χΙβί εἰ 
ἐπὶ τῆς ἰδίας ἔμεινε π΄ ... ὀλίγοι ἂν ἠκολούθησαν τυχόν Οτ.ΝᾺ2.0γ,37.3 
(Μ.36.28:8); οἵ τ[ῃ6 ὕψο πβίυγοϑ τὸ μὲν περιωπῆς, τὸ δὲ ταπεινώσέξως 
ἐδ. 41.τ2(4458); 1δ.4:-.1γ(63}8); οὐρανὸν. «σημαίνεσθαι τὴν...π' καὶ κατά- 
στασιν τοῦ ϑεοῦ ῬΙάγτη ρ (αὶ. 0.6: 58(ρ.255.23); ἑαυτὸν ἐταπείνωσεν 
ἐν π. θεότητος ὧν ἩμαοτΑποιεαρ.δγηιῦ. Ἰθῖ- 77.13248}; ΟἸγΙΡ. Ἐεεὶϊ. 
ΓΕ τ. 92. 5370); Μαχυριγεὶ. 5(Μ. 91. δ8οο); Ὁ «οἵ Πεϊρ εἴς οὗ Βρ τἰταὶ 
{πὸ τὸν γὰρ μὴ δυνηθέντα ἀ ἀναπτῆναι... μηδὲ ἐν ταύτῃ καθίσαι τῇ π., 

οὐκ ἔνι τὴν γῆν ἰδεῖν..-ὡς ἰδεῖν ἄξιον (ΒγΥγβι ον ρμηςεί.2.τ(1.1418); 
τὴν τῆς ἀρετῆς...π. Ἰ5ι4 ῬΕΙ, ἐρῥιπιτοοί Μ.78.1380Ὰ}); οὗ ΟΥΡΊΠ 6] 5αῖς 
οὗ Λάδμι, ΟτΑρτ. Εοιὶ.4.3(Μ.98.9258); ς. ἀεαά, εαρτίαὶ πόλις.. 
οἰκουμένης π. (ΟρΡ(δϑι)ον. τῃρ.(Η. 3: 1424}) 3, ἐοπιομερίαμοι, μὲ ἡ 
ζόνως αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ δοξαζόμενον, ὃ ὅτε ἐν τῇ ἑαυτοῦ γινόμενος π΄, ἐπὶ 
τῇ ἑαντοῦ γνώσει καὶ τῇ ἑαυτοῦ ᾿ϑεωρίᾳ ον. 7} 0.32. 2Ζ8(.8: Ρ.473. 20 ἢ Μ. 

14.817}. 
Ἐπεριωρισμένως, ἀεϊηεῖν, ΤΗάτ, ἰς.13::2ο(ρΡ.68.2: ; 2.264). 
Ἐπεριωχείμας, νοΧχ ὨΪΠΠῚ, Τλονι. τ57(0.267.5). 
Ἐπερκασμός, ὁ, ἀκα εοἱοτν οἵ σγᾶρδβ υἱρθηΐηρ, [0.Ἴ]δουαυ, γε, 

(ρ.127). 
δπερνάω, -- περάω, Αβρορἧϊ, αν, (Μ.δς. 440 Α). 
Ἔπερνξω, Ξ-- περάω, ΤὨΡΒΠ.εὐγοη.Ρ τοδί Μ.τοϑ. 512) ῬΤΟΡ. ΕΥΓΟΥ 

ἴον ἕοτερ, 

Οτ.ΝαζΖ.εαγι.τ. τ. 5. 40(Ν.31. 

1ο7ὃ 
“ 

πέτασμα 

Ἐπερπερεία, ἡἧ, ναϊηρίονγ, βοαεί εἶπες, οεἰδηαίἸ0η1 π. γὰρ ὃ καλ- 
λωπισμὸς περιττότητος καὶ ἀχρειότητος ἔχων ἔμφασιν Γ]ετη. ῥαθα,..1 
(0.237.13; Μ.8.5578); πᾶν ὃ μὴ διὰ χρείαν, ἀλλὰ διὰ καλλωπισμὸν 
παραλαμβάνεται, περπερείας ἔχει κατηγορίαν Βε5.7ε ὃγ.40(2.432.; Μ, 
21 τττ60}; πραότητα, ἧπερ πᾶσαν ἐκκλίνει π. 1518. Ῥ6],6}.1.162(Μ.18. 
2024); ΝΗ Μαρη, 4(Μ.10.0880), Τοτ,άοεί.3..(Μ.88.16574}; οπε οὗ 
σωματικὰ πάθη, Το. ιυῖγ(Μ 05.880). 

περπερεύ-ομαι, νατιὶ οἠεϑ εἶ, ῥμὶ ομεσοὶ ῇ ξογιναγ, Γϊετη, ῥαφ.3.1τ 
(ρ.278.2}; Μ.8,656.); ὅταν τις προπετὴς ἦ ἐπαγγελλόμενος εἰδέναι ἢ 
περὶ τέχνης ἢ περὶ ἐπιστήμης ἣ περὶ γνώσεως οὗτός ἐστιν ὁ “-ὀμενος 
παρὰ τὸ μὴ ἔχειν τὴν ἀγάπην ΟΥ εονη ἱη ΤΟΊον 53:4 7} τὸ Ρ.34); 
ὅτε δὲ ἔπταισαν [56. οἰετ1.5], ὡς ἂν “- σάμενοι καὶ ἑαυτοὺς μωμησάμενοι, 
οὐκέτι δύνανται λειτουργεῖν Ῥοίγ1 Α].ἐριεαπ.τοί( Μ.18,4880) ; οὐ “πεται" 
τουτέστιν, οὐ προπετεύεται [ἢγν5.}0}.33.1 ΤΏ ΤΟ ογ.(1ο.3008); 
πολυπραγμονεῖ τὰ μὴ ἀνήκοντα" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ““εσθαι ΓΠατ, ΤΟ ον, 
13:4(3.2532); τὸ ἐπιχαίρειν οἷῳδήποτε ἀνθρώπῳ ἐν θλίψει... ἀνθρώπου 
ἐστὶ -οομένου Απτ. Μοηἤο. "8(Μ.80.τ6 80), 

Ἐπερπερότης, ἡ, τυαϊηρίογἹοιιδηέδς, ὀοασί εἶηεε5, ἘΡΏΤ,3.102Ὲ; 
Ομ γυ5.βορ.τοί 2.2420). 

δπερσίς, ἦ, 2 -Ξ- περσέα; πᾶτης οὗ ἂἃη ἘργΡτΙΔΠ ἴγδ6 ἢ πδαϊ της 
ΡΙορογίῖςβ, Βῆονῃ δ ΗδυπορΟ 5, 5614 ἴὸ αν θοψεα ἀονη ἴῃ 
δαογϑέοη οἱ (ῃτῖβὶ αἵ Ηἰρῆς πο Ερυρί, ου, 845 ορ]εσοξ οἵ ρβαρδῃ 
ΨΟΙΞΗΙΡ, ἴο μανε Ὀδοη Ξῃακοη ἀονῃ ὃν ΟἸΤΙΒΕ᾿5. ἀΡρτόθςῇ, 502. 
ἀ.6.5.21.8(Μ.67.τ281.). 

ἘΠερσοκράτης, ὁ, γον ὁ} Ῥεγεῖα, ὕεο. ΡΙ5.Πεγαεῖ.τ τ3(Μ.02. 
τ2084). 

Περσολέτης, ὁ, ἀοείγογεν οὗ Ῥεγδίαης, Βδ5.56] υ Τἠπεεὶ.2.4(Μ.8ς. 

5720). 
Ἐπερσονάλιος, (1,αἱ. ῥεγεοπαϊ 5) ῥρεγδομαὶ, ἸΏ ΘΟΒοΪαβι οἰ. ς 

Ῥαγδῖῖ. τ7(}.70). 
ἘΠερσόφρων, εγείαη- με ὦ τοῦ νέου Μανιχαίου καὶ Π. 170.}). 

ἐρ. ΤἼρἠ τί .05.3734). 
πέσκος, τό, γἱπά οἵ ἵγα!ι, Επαος ν».2.2 5 5 (Μ8ς. 8568). 
πετάΐζ-ω, -Ξ- πετάννυμι, φῤνεαά οἱ, οἵ τότ τπονῃπρ ἴτοσὰ οἷδος 

ἴο ΡΙασδ μὴ ““ωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ τόπων εἰς τόπους ΝῚ!. Εμίορ. τ (Μ.70. 
1100Α}. 

Ἐπεταλογραφία, ἡ, τυγ τ ΠΠῊΡ ΟἿΎ ὙΠ ΡΊΟΔ] ἐαδίοια, ἘΡΉΤ, 2ιτοῦα, 
Ἐπεταλογράφος, ὁ, ΤΥ ΘῊ ὙΠΑΡΊΟΑΙ ἰαῤίοὶ, ταῖν ΟΥἹ εὔαγ»δ, 

ἜΡΓ, 3.111Ὲ, 
πέταλον, τό, 1. ἰδαΐ, ταοεῖ. τῆς ἐγκρατείας τὰ π. (Ἰεπι. ῥγοί, τίρ.10. 

12; Μ.8.68.Ὰ) ; 2. ἱεαΐ, ρῥίαϊε, ἑαδίεὶ, οἵ τηεῖδ] εἰς, ; ἃ. ᾿ι56α ἴ0Υ βδογθα 
πα τηδρίοαὶ Υ ὴρθ πετάλων ἐπιγραφαῖς καὶ περιάμμασιν χρῆσθαι 
Ἐπ|5.4.6.3.6(0.143,20; Μ.22.2250); ἐν πετάλοις ἐπιγραφαΐ, μαγεῖαι, ἢ 
ἄλλαι κακοτεχνίαι Ογτ, Ἡ. οαἰδεβ.το.8; ΟἾγνβ5. [μ4.8.6(1.682Ε}); [ ε;ς. 
(Ρ.15.24); Ρ. φοϊά ἱεξαῦ ἀδεὰ ἴῃ ἀεοοτγαίϊίοη, πιεῖ, γένηται π. χρυσοῦν 
καὶ δέξηται τοὺς τύπους τῶν γραμμάτων τοῦ θεοῦ Οτοεπαγγοΐη [οὐ 
4τ:το(Μ.17.τοσα}); δ. ροίάᾷ ρῥίαιε οἡ νφηΐίγε οὐ πρὶ ῥυίθοὶ Ἰλβουϊ θα 
Ἁ1Ὴ αἰνιπα βγη, (Ἰ]θπη. είγις. 6(ρ.352.14; Μ.0.654}; ὦ ἱερεὺς εἰσιὼν 
ἐντὸς τοῦ καταπετάσματος τοῦ δευτέρου τό τε π. ἀπετίθει παρὰ τῷ 
θυσιαστηρίῳ. ..αὐτὸς δὲ..«τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ ἐγκεχαραγμένον ὄνομα ἔχων 
εἰσήει, δεικνὺς τὴν ἀπόθεσιν τοῦ καθάπερ π. χρυσοῦ καθαροῦ γενομένου 
νου τοῦ ὥσπερ σώματος τῆς ψυχῆς [ἀπόθεσιν], ἐν ᾧ ἐγκεχάρακτο τὸ 
γάνωμα τῆς θεοσεβείας 1ᾶ..ἐχς. ΤΠάοϊ, 27(ρ.115.23; Μ.9.6720) ; κεφαλὴ 
δὲ κοσμουμένη τῷ διαδήματι, τὸν ἀποκείμενον τοῖς εὖ βεβιωκόσι 
στέφανον ἀποσημαΐνει, ὃν κοσμεῖ ὁ ἐσφραγισμένος τῷ χρυσῷ π. τοῖς 
ἀρρήτοις χαράγμασιν τΝ γ55.ν.}705.(Μ.44.3020}; ἘΡΙΡἢ, ρεραηη. 2(}]1, 
43.301}; (Πγυβ.56ε.3.4{Ρ. 51,1; 1.3820) ; οσῃ ὉῪ [οἢπ αἵ ΕΡ6β815 
ὃς ἐγενήθη ἱερεὺς τὸ π. πεφορεκώς Ῥοίνοτ,ΔΡ.Ἐπ5.}.6.5.24.3(}}.20. 
4930); ΒΚ [ἀπ|68 οὗ [Ἐπ ιβα]επὶ σ. ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐφόρεσε ἘΡΙΡΗ.ἐῤ. 
“γαδιαρ.λμαεν.78.τ4(ρ.464.24.; Μ.42.7218); τηρεῖ. τὸ π. τῆς πίστεως 
7Τ.1εν.8.2; 3. ῥίαϊε οὗ 4 Ὀεεῖεἶβ ρ, Βαβ.Π εχ. 8,8(1.79Ὰ; Μ.20. 
1840); 4. πθανθηϊν φῤλέγέ τὰ ἐννέα π. τοῦ οὐρανοῦ Αβοέ. 79.17(0.85); 
ἔξωθεν δὲ τῶν ἑπτὰ οὐρανῶν τὸ π. ἐστιν τὸ πρῶτον, ὅπου εἰσὶν αἱ ἐξουσίαι 

ἐνεργοῦσαι τοῖς ἀνθρώποις Εν. Βαγίἠ.4.2ο(ΚΒ το Ρ.332, ν.1. πέταλος 
ΨΆΒΒΙΠον Ὁ. τ). 

πεταλώδης, ἰφαῦ- ΠΕ, Μεϊοτι παι δον τ( Μ.64.1152}). 
πετάλωσις, ἡ, ζοἰΐαρο, ας. Μρη ροῦν. 4.ττ(ρ.171.11); {δι4.τό 

(Ρ.188,}). 
πετάννυμι, ΟΡΕΗ, ϑργεαά οἰ ὦ ἄνθρωπος τὰς χεῖρας πετάσας οὐδὲν 

ἄλλο ὑπάρχων φαίνεται ἢ τοῦτο [50. [Π6 (γο55] Μεῖῃ Ρονρἐ.τί(ρ.πος τ; 
Μ.1:8.4000); βί. πὶ. ῥλαγι(ρ.117.18}), Ἰζατρ,, δὲ Βεριὶπηΐϊηρ οὗ ἀπὰ- 
Ῥῇοτα, οὗ αττιτυᾶς οἵ φοπρτερδιίοη ἈΓ ῬΤΆΥΕΥ ὄ διάκονος" πετάσατε 
ΓΙ Μανε (Βυϊρμίγλδη, Ρ.125.10) ; εἰς τὸν οὐρανόν τε πετάσας τὸ ὄμμα 

καὶ τὰς παλάμας [0.ΕἸδοτηυ. Γγελ.(ρ.153). 
πέτασμα, τό, 1. υεῖΐ οἵ ΤοτΡΙς, Ογας. δ1}.8,305; 2. Πίρπι οἵ ἃ Ὀϊτὰ, 

Πιάντῃ. Ῥν. 30: τοί 1.20.τόφτ0) ; (σέο. ῬΙ5.1εχ.45(Μ.02.14304Ὰ). 



) 

πέταυρον 

πέταυρον, τό, ἱγαρ, τεῖ. Ῥτ.ο9 118 ἐπὶ π. ἄδου συναντᾷ ΑἸ. “Αγ.1.τὸ 
(Ν1.26.328); Ὀγτιαάον,δ(1.186.}; 4.1 ς5.4.4(2,686Ὲ}; 14.Ος.3(3.τός); π. 
ἀπωλείας τι Αρτ. Ἐεεὶ.2.2(Μ.08.8ορο). 

πέτ-ομαι (πέτ-αμαι), 1. ἐγ οἱ ἀετοὶ ᾿Ισραὴλ --ασθήσονται ἐν χαρᾷ 
1. 7μά.25.5; οὐδὲν οὕτως ἀνέχει, καὶ μικροῦ --εσθαι ποιεῖ, ὡς συνειδὸς 
ἀγαθόν ὈΠγγϑβ. ἤοηι.12.7 ἦα Κορμ.(Ο. 552}, ν.]. “νασθῆναι) ; ἄνω “-ασθαι 
διηνεκῶς, καὶ πρὸς τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης ἐνορᾶν 14. ἤοη!.24.3 ἴῃ 
ΤΟ ον. (το. 216}; δεῖ «-ασθῆναι τοῖς τοῦ πνεύματος πτεροῖς Δ, ἤστ.1.2.2 
Ζη: Ῥεῖ (ατ. 2024}; 2. ΜΠ], ραά αδοιὶ οὐκ ἔσῃ ὡς «-όμενος....ἐν ταῖς ῥύμαις 
(τ οηδὶ. ΑρΡ.1.4.1. : 

πέτρα, ἦ, γοεῖ; 1. 1ὴῃ σοπ.; τοῖ, τῦοτιτο: 4 ἁπανταχοῦ παρεπομένης 
αὐτοὺς π., καὶ κατὰ σταθμοὺς καὶ κατὰ μονὰς..«παρούσης [ΘΧΡ]ΘΙηοα 
ὃν τείδυθηςθ ἴο Εχ. 17: ἢν, ΝΌτη,2ο: 18.] Ετι5..} 5,77: τ(Μ|.23. 9130); 
τηρῖ, σον τὴν ἐν θεῷ γνώμην, ἡδρασμένην ὡς ἐπὶ πέτραν ἀκίνητον Ἰστι. 
Ῥοῖγνε.τ.τ; 2. οἵ (ῃχιβῦ ; 8. ἢ σεη., τεξ, ..105.5:2--3, Τυβιιάταί. τ 13.6(Μ. 
6.7378) οἷτ..8, λίθος τεῖ, Ἐκ.17:6 τὸ ὄνομα τὸ τῆς καλῆς π., καὶ ζῶν 
ὕδωρ. . βρυούσης ἰδ.1τ4.4(7400); ῬΑμΉπα ἐχορεβὶβ οὗ π᾿ ἀκολουδοῦσα 
[ἈΚ 85 Θχϑζῇρ]α οὗ βρί [18] Ἐχερεβίβ, Οτγίλονι. 5.1 ἐπὶ Ἐκ (ρ.184. 
20; Μ.12.2260); πέτρᾳ παρεικονίζεται ἴ5Ξς. ὁ ὁ Χριστός] διὰ τὸ ἄθραυστον 
καὶ ἀκλόνητον. ἐρήρεισται γὰρ ἐν ἰδίοις ἀγαθοῖς ἡ θεία.. φύσις Ογτ. 
ξἰαρἢ. χ, α(τ.3140}; Ῥτος,Ο,Εκ.33:21(}1.87.680Ὰ}); Ἔχερ. (αῃῖ.2:14, 
Ῥῃι ατρ (δη!.6(Μ.40.728); ΝΗ ΔΡΟΡτος. (ὐαη.2: τ4(Μ.87).16ο8Ὰ); 
Ογτ ΚΟ απ: τ4(Μ.60.12858); Ὅν 45 ἐουηἀατου οὗ Ὁμυτο ; ἐ. [ἢ 
ρβεῃ., Ἠδυτη.51,,.0.2.1; ἐδ.0.4.2., ἡ π᾿. ... καὶ ἡ πύλη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐστι 
18.0.12.1; Ἡ, ἐχερ. Μί,τ6:18 ἐκκλησίαν... ἑστάναι... ὡς ἂν ἐπ᾽ ἀσείστῳ 
καὶ ἀρραγεῖ π. τῇ αὐτοῦ δυνάμει βεβηκνῖαν Ἐπ5.}.ε.1.,(8Α; Μ.2ι. 
334); θεμέλιον δὲ αὐτῆς.. «τὴν ἀρραγῆ...π., ἐφ᾽ ἢ ὠκοδόμηται κατὰ τὸ 
ἐπὶ τὴν π. οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν...᾽ ἡ π. δὲ ἦν ὁ Χριστός 14, 
εχ ταί Μ.23.1730)}; 14,1ς,28: 16-ἀ͵(Μ.22.2928,0); ἡ ἀπαρχὴ τῶν 
ἀποστόλων Πέτρος ὠνομάσθη διὰ τὴν ἀσάλευτον πίστιν, ἣν εἶχεν ἐπὶ 
Χριστὸν τὴν π. Μοα αμην Μι86,.276ΑᾺ}; 3, οἴμοι Ἔχορεβθβ οἱ Μί. 
τό: τϑ; 8, 5, Ῥεΐου᾽ 5 σοῃ  ἐββιοὴ οἱ ἔδίξῃ, τηδᾶθ {ῃγοιρῃ Ἦ,, Οποβῖ, 
ΤΉ. {ᾳορῆ. φίρ. 262.32; Μ.το. 8600); οἵ. ΤΉάι. (απὶ.2:ττ4(2.}1); τόπος, 
π. καλούμενος, ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἡ θεία.. φύσις Οτ.Ξεἶ, τ: Ἐχ.αΊ: 6(Μ. 12. 
2808); τοῦ, Εἰχ.33:22--23 ἐὰν νοήσῃς ἐκεῖ τὴν π. καὶ ἴδῃς ἐκεῖ τὴν ὀπὴν 
τῆς τι., τίνα τρόπον ὁ ἐπὶ τῆς π, στὰς καὶ τὴν ὀπὴν τὴν ἐν τῇ π. ἰδὼν 
βλέπει τὸν θεὸν διὰ τῆς ὀπῆς τῆς π',, ὄψει καὶ τὰς πολλὰς π. καὶ τὰς 
τρυμαλιὰς αὐτῶν. τίς οὖν ἐκείνη ἡ μία; ἡ π. δὲ ἦν ὁ Χριστός"...τίς ἡ 
ὁπὴ ἐν τῇ πι; ἐὰν ἴδῃς τὴν ᾿ησοῦ ἐπιδημίαν, ὅλον αὐτὸν νοήσας πέτραν, 
ὄψει τὴν ὀπὴν κατὰ τὴν ἐπιδημίαν αὐτοῦ, δι᾽ ἧς ὀπῆς θεωρεῖται τὰ μετὰ 
τὸν θεόν απο. 16.2 τ: εγ.(ρ.τηλ.ττ; 1.152. 4414}; 14, εορ!εΐῃ ΜΙ. 
τ2ιττίρ.88.17; Μ.12.Ἰο04Ὰ)}; π. ὁ Χριστός, καὶ οἱ μιμηταὶ αὐτοῦ 

ἀπόστολοι καὶ προφῆται πέτραι ὀνομάζονται Ἰὰ.σονη. 5 6γ.1520 ἡ ΜΙ, 
(Ρ.287.8); Ια. 70.π.γ(261 Ρ.34.18; Μ.τ4.138); ἐπῆράς με.οιστήσας ἐν 
τῇ παρὰ σοὶ π., ἧτις ἐστὶν ὃ προιών σου λόγος" ἡ π. γὰρ ἦν ὁ Χριστὸς 
ἘΠῚ5,}ς,6ο:2-2(Μ,23.5770); Ιἄ.6.1}.1.2ο(ρ.90,22; Μ.24. 8810); Β85. 
δριν.τί3.26; Μ .32. 1210); ΟΥ.Να42.0».26. ο(Μ. 35: 1240); ; πέτρᾳ δὲ 
παρεικάζεται, ἡ περὶ θεολογίας διάληψις, οὕτω γὰρ καὶ τὴν ὁμολογίαν 
Πέτρου κέκληκεν ὁ σωτήρ. τούτῳ σύμφωνον καὶ τὸ 'ἔστησας ἐπὶ π. 
τοὺς πόδας μου.᾽ δηλαδὴ ἐπὶ τὸν ἀρραγῆ τοῦ θεοῦ λόγον, ὄντα π. πνευ- 
ματικήν Ῥτος,Ο.. Εα. 53:21(Μ.8γ.6δοκ); Ὀ. τ1)6 [δἰ ἐκκλησίας ἦν 
ἐθεμελίωσας ἐπὶ τὴν π. τῆς πίστεως 1.11. }αε.(Ρ.206.1τ8}; δ. ἐγαῖῃ οὗ 
ἀοοϊτίπα τηδἰηϊαίποά Ὦγ ζαίμοιβ, 1ο.Ὺ Η.ἑδοη. τ6(Μ.06.12618); ; 
ἃ. 4}]} ἀἰβοῖρ]ες οἵ (ΒΒ ηῖβί, τερτββθηῖθα ον 5. ῬΘΊΕΥ φήσαντες καὶ 
ἡμεῖς ὡς ὅ Πέτρος...γινόμεθα Πέτρος, καὶ ἡμῖν ἂν λέγοιτο.. 
Πέτρος κτλ.᾽ πι γὰρ πᾶς ὁ Χριστοῦ μιμητής, ἀφ᾽ οὗ ἔπινον οἱ ἔπινον 
ἐκ πνευματικῆς...π.᾿ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν τοιαύτην π. οἰκοδομεῖται ὁ 
ἐκκλησιαστικὸς πᾶς λόγος καὶ...πολιτεία...εἰ δὲ ἐπὶ τὸν ἕνᾳ ἐκεῖνον 
Πέτρον νομίζεις ὑπὸ τοῦ θεοῦ οἰκοδομεῖσθαι τὴν... ἐκκλησίαν μόνον, τί 
ἂν φήσαις περὶ ᾿Ιωάννου...ἢἣ ἑκάστου τῶν ἀποστόλων ;.. οὐχὶ δὲ καὶ 
ἐπὶ πάντων... «τὸ προειρημένον... γένεται... ἐπὶ ταύτῃ τῇ π΄. οἰκοδομήσω 
κτλ.; Οτιοοημη ἵ Μξ, τ 2.τοί(ρ. 86,1; Μ.13.9078) ; παρώνυμοι γὰρ πέτρας 
πάντες οἱ μιμηταὶ Χριστοῦ... οὗτοι δὲ παρώνυμοί εἰσι τῆς π. ὡς Χριστός 
18.12.ττίρ.88,15; ΤοοΉ Α); ἡ ἔχουσα σπίλον.. «ψυχὴ οὔτε π. ἐστίν, ἐφ᾽ 
ἣν ὁ Χριστὸς οἰκοδομεῖ 1}.12.τ2(ρ.90.1; τοο5 4}; οἵ, 14. ογηην).567.139 
ἐπ Μ|.(Ρ.287.8); οἰ εἰς.6,77(0.147.18; Μ.ττ.14168); 6. 8. Ῥεῖεγ, 
οἵνΟτ. λον. 5.4. 15 ἔχ, (ρ.188,20; Μ.12.3290); οἵ, είγιις, αὐτοῦ σι χιιδηὶ 
Ῥογίαε ἵηζεγὶ πον ῥγασυαίομ, Ἰᾶῥῤγῖης.3.2.5(0.252.6; Μ.ΙΙ Ξ11Α); 
Πέτρος, ἐφ᾽ ᾧ οἰκοδομεῖται ἡ ἐκκλησία 14. 70.5.3(ρ.τοῖ.25 ; Μ.14.1880)}; 
πρὸς γὰρ στερεὰν π. ὄντα με, θεμέλιον ἐκκλησίας, ἐναντίος ἀνθέστηκάς 
μοι ον, ΟἾθηι.11.το; Πέτρος θεόθεν ἐμπνευσθεὶς καὶ διὰ τῆς οἰκείας 
ὁμολογίας πᾶσιν μέλλων γίνεσθαι σωτηρία τοῖς ἔθνεσι...μακάριος ἀπ- 
εφάνθη...καὶ ἀπὸ τῆς πρωτοτύπου π. τὸ στερεὸν ἐπεσπάσατο τῆς τε 
ἀρετῆς καὶ τῆς προσηγορίας 1,20 αρ.εῤ.28(Ρ.τό.23; Μ,ΡΙ,.54.7720}} 
Πέτρου..«ὅς ἐστι π΄ καὶ κρηπὶς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ΟΌΠΑΙς, αεί.3 
(400 2.1.2}.29.16; Η.2.3Άτ0); Ῥώμης ὃ πολιοῦχος...«ἡ π΄ τῆς πίστεως 

,τὸ σὺ εἶ 

ΙΌ0γ70 

Τρίη.τ.7(6.30.2724}; 2. αἱ στε ἰππε. 

πηγάζω 

Τοδίοη ἀνε είν. "(Δ Δ.96.12034}; 4. 106 φΌΒΡΕΙ; τεῖ, (δηΐ.2: 14, 
ΟΥ̓ Ν υβ5 ον 5 ἐῃ (αη,.(Μ.44.8778); 5. οὗ ΒΜΨΥ͂ δ8 ρχξοίοιιβ βῖοηιθ 
μαργαρίτου πέτρα (ΠΥ ΒΙΡΡ.ἐπε ἢ ΒΜΤ τίρ.337.5, ΘΟ]. ΤῸΣ πεῖρα; 
Ῥετῆ, ]. πήρα). 

Ἐπετραρία, ἡ, εαἰαρμὶ, Οἤγοη. Βαφξε.Ὁ.304(Μ.92.τοοθΑ). 
πετρήεις, οίοην, κα εἰοηέ, Ῥ4].511 αρεδο.28ο0(Μ.86.2262.). 
ἘΠετριανός, ὁ, 1, ἐοἰϊοῖσεν οὗ 5. Ῥειέν Πέτρον τιμῶ, ἀλλ᾽ οὐκ 

ἀκούω Πῖ. ΟΥΝΑ2.0ον,37.τ7(Μ.56.32010); 2. τπεῖῦοΣ οὗ 4 τηῦπο- 
ΡἈγνϑὶῖθ βεςΐ Πετριανοί: οὗ διαβεβαιούμενοι τὴν ὑπόστασιν μόνα εἶναι 
ἐδιώματα χωρὶς οὐσίας ΤΡ ῥμαεν.(Μ.86.458). 

πέτρινος, οὗ Ξίοηε; Οἱ βῖοπε Κπίνςϑ τιδεα ἰῃ Ξεζοπᾶ οἰτουτης5ίοη οὗ 
ἴϑυβϑὶ ὈΚν 7 βῆμα, ἃ5 ἴγρε οὗ βρι γα] αἰγουτηοίβιοσ. Ὁν ΟὮγβὲ {Π6 
Κοοκ Χριστὸς πάντας...«περιτέμνει...π. μαχαίραις, ἵνα γένηται ἔθνος 

δίκαιον Τιβί. 1α].24.2(Μ.6. Ξ280); ἐδ.114.4(7408); ΟΥ̓ ΝΥ ΒΘ... 6(Μ. 
ἀ4.600Α}; οἴ Οτχιλο. 5.5 τῷ [65.(0.5318,6: Μ,12.850Ὰ) οἰἷϊ, 5, περιτομή; 
Ογτ.αάον. (1.78); 4 κορ. ἀἴυ.τ2(53,4870). 

Ἐπετροκίσσηρος, ὁ, ὃ ῥίεες οὗ ῥιρηῖες, ΤΡ κἠγοη.Ρ. 338 (Ν.τοϑ, 
διό). 

τ πετροπομπός, ὁ, οἰΐηρεγ, ὑθο.Ῥ 5. δεῖ. ἄναν.243(4.02.1210Ὰ}; ἃ5 
86}., 14. ΗΠ εγαεῖ.2.2οο( Μ.92.1231ΑᾺ}. 

Ἐπετρόστεγος, ἐτυτηρ ἐμ άεν νοεῖς, θο. ΒΡ 5. θα, τοατ( Μ.92.15 544). 
πετροφυής, εἰτηρτηρ ἰσ γον, Ογας. δδ.2.τῶτ; {}.5.221. 
πετρόω, 1. ῥείνν; τηδξ,, οὗ Τόβθρῃ ὁ στερρός, ὁ πεπετρωμένος 

Οἤγγϑ οι. 4.5 1 ΤΠ ες. (11. 4584Α}); 2. σἰοπε, ΤῊΡΠη ἐἀγομ. Ρ. 4τό(Μ. 
τοβ,οδς0), 

πεῦσις, ἡ, 1. φισοοη, Ἰἱπφιῖνν; Ποησα ἐπίεγγοραίτομ, γμάϊεϊαὶ 
ἐηφιεῖγγ, ὈΠτν5.ρῥαη. ] οη.3(2.528.Ὰ}; ΒΟΡἢγ Η͂.ν. Απαρί,(1.02.1700Ὰ}; 
2. ἃ τῃορίου!ςβ] ἤριτο, ἐμἐεγγοραίίου οἵ ΟΠ 656] 1 σοῦγ58 οἱ εἰ Βρέεοῃ, 
1516. Ἡ εἐγηι.2.20.43. 

πευστέον, ογδ »μδὶ τήψώγε, ΟΥ. 70.το.32(18; Ρ.2ο6.21; Μ.14.3058)}; 
Ἰὰ ῥγίμε.3,.1.τβ(ρ.229.13; Μ.11.288.}. 

Ἐπεφαντασμένως, 1: ἀγεαπις, Ὠα, ῥεγξ.37(0.42.24). 
πεφασμένως, 15: ἀῤῥεαγαηεε, τῷὁ φεσερΐηρ, ΟἸγταρ, οὐ 2: 6(Μ.93. 

418). 
πεφεισμένως, ἐγιάμί σοην π΄ ... ἠρέμα καὶ μετρίως Ἐπι5.ἢ..ε.8.1.7(Μ. 

20.7418}; 1 {πιιβύ,ψι.δὲ γε5 ἢ. τοβί(Μ.6.13514); 7ο.Απειγεία φρ.2(0Ρ.130. 

34; Μ.83.14538). 
ἐπεφορτισμένως, ὧς ἑποιιρὰ τοεῖρἠμεά ἄοιυη, ΝῊ ἐχεγο,τδ( Μ.70. 

1494). 
πέψις, ἡ, 1. τη᾽7η:εἰ]οιυτηρ, τοὶ, πέψιν δὲ λύπης οἶδα μακροθυμίαν τ. 

Ναζ.αγη.1.2.34.46(Μ,37.9404Ὰ}; 2. ἀϊρεείϊον, ταϑῖ. διὰ τῆς..«μελέτης, 
οἷον διά τινος π. Βᾶ5.μέχ.3.τοί].320; Μ.29.118); Ὀντ. ἄπι.37(3.2920). 
πῆ μὲν... πῆ δέ, 1. ἐπ οπέ ΤῈ ες ἴῃ ἀποίπεν ῥίαεε, Τάντα, 

. αἱ ἀποίδον γιό, Τ πᾶσι ϑιευά. 
ἐῤῥ.2.1τ8ο(Μ.09.15578). 

Ἐπηγάδιον, τό, {Πη|6 εῤνίηρ, 10.Μοβοῃ ργαϊ. τ] (ΜΝ .87.30374); 
ΤΑσαϑι. Β.γϑ αἰ. 24(0( 2 0.74}; εἰς τὸ βασιλικὸν πηγάδι Βαγῖ Εδ655, 
«ἄγραν. (Δ. το. τ4290; ]. πηγάδι). 

πηγάΐ-ω, 1. Ἰηίταηδ., οί αδτπἀαγεν, τοεϊ 
Α. π|, Οἰεχη ραφά,τ δ(ρ.χτχ."; Μ.8.2920); Ἐπς.ἰ Ἁ τ(ρ.197.22; Μ, 

20.13218) ; πολυομβρίας γενομένης, λέγειν εἰώθαμεν, ὅτι ““εἰ ἡ γῆ, οὐχ 
ὡς ἐκδιδούσης, ἀλλὰ τὸ πλῆθος ἐμφαίνοντες Ῥτος,.ἀεη.2: (Μ.87. 
1498). 

Β.. τηςῖ., ἔξειίο, φργίηρ ξογ; 1. ἴὰ σεα. ὁ σταυρὸς... εἰς πάντα 
πηγάσας [Ρ 85 βοῦχοε οἱ 11{6] .4..9.οο(ρ.2οο.10, οοπ]. πήξας); ζωὴν... 
ἐν ἑαυτῷ “τουσαν Ἐπ5.4. τ. 2ο(ρ.86.20; Μ.24.8)68); πνεῦμα, ἀφ᾽ οὗ 
πᾶσα...ἡ τῶν ἀγαθῶν χορηγία γϑεὶ ΟΥ. Ννβ5, ἀϊ}. 655. «(Ν. 32.3200); ; τεῦ. 

ΔΡΟΒΕΪ65. 45 ἔνγεῖνε βρυϊηρβ οὗ ΕἸΊγη κυρίου... “πεῖν δι᾽ αὐτῶν τὸν 
λόγον ποιήσαντος Ἰά,Ὁ. Μος. (Μ. 44: 2650); Ομγνβ.ἤον!.22.6 ἵη Μ|(. 
2828}; καθαριομὸς.. «πὼν ἐν ταῖς..«ψυχαῖς 14. μον. 16.2 ἴῃ Πεδ. (2. 
Ι60Α): οἴνῳ τὸ.. «κήρυγμα ὁ θεῖος.. χρησμὸς ὁμοιοῖ, ποτὲ μὲν ἐκ 
τῆς δεσποτικῆς “τοντι πλευρᾶς [514.} 6]. Ρ}.1.203(Μ.78,3530); τὰς 
πρεσβείας τῆς.-.--παρθένου...δι᾿ ὧν ἡμῖν “-εἰ βοήθεια ΤᾺΡὨ .εἤγοη.Ὀ.370 
(7.1τοϑ,8858); τηρά,, δορῇν Η ,ἐρ.ον,.(Μ.87.31720); 10.) ΔΜ! 64η.1.74 
(Μ.04.τ573.4}; 2. 1ῃξο]. ταύτης γε τῆς ἐνθέου πνοῆς τὴν ἀντίληψιν τοῖς 
τὰς λογικὰς αἰσθήσεις μὴ πεπηρωμένοις ὁ σύμπας ἀποδίδωσι κόσμος, 
ὡς τὰ τῇ φύσει γεώδη...σώματα τῆς ἀύλου... εὐωδίας ἀποπνεῖν, 
ἄϑοντὸς μὲν ἄνωθεν τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ Ἐπι5,ἀ,6.ς.τ(ρ.214.14; Μ.22. 
2568); πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ “ον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 14..15.41:1τ|(Μ.24.2814}; 
ζωὴ..«.ἐκ μὲν τοῦ θεοῦ... ουσα, διὰ δὲ τοῦ υἱοῦ προϊοῦσα, ἐν δὲ τῷ... 

πνεύματι ἐνεργουμένη ΟΥΝΥΞ95.6}.(Μ.46.10220); πνεῦμα. .«αἴτιον 
αὐτὸν ἔχον ὡς πηγὴν ἑαυτοῦ, κἀκεῖθεν “ον. ... ἀλλὰ τὸ μὲν ἐκ θεοῦ 
“νον ἐνυπόστατόν ἐστι" τὰ δὲ ἐξ αὐτοῦ -τοντα ἐνέργειαι αὐτοῦ εἰσι 
Βιάγτηῃ. ({Β65.) τ. 5(1. 2220; Μ.20.7720). 

ΓΟ. φίυε τϑαίεν πέτρα δὲ διψῶσιν ἐπήγαζε στ, ΝαΖ.ο».6.1)(Μ. 35: 

7448). 



πηγαστικός 
11. ττᾶπ5.; Α. γηακο ἰο σιν, σαιι56 ἰο τυεῖ ὦ, ΟἸδτα. ρασά,χ,δ(ριχτς. 

5; Μ.8.30οΑ). ; 
Β. τηεῖ,, ῥγοάμεσ ἐπ αὔωπμάσμεε; 1. τὰ ρθῃ.. προφήτας... “ποντας τὴν 

γλυκύτητα ΤΠΡᾺ] Απτ μοὶ, 2.14(Μ|6.το76Ὰ}; Μοιῃ ἐγρρ.τ τίρ.8.4; 
Μ.18.318); Χριστὸς..«““ων τὸ θεῖον νᾶμα τοῖς διψῶσι Οτοεχε.η ΚΞ. 
11:3τ|Μ.17.1410ὺ; ΟαΝ γϑβιἤοννΣ ἴῃ Οωπ (Μι44.180Ὰ)}; 1δ.2(8ο18) 
οἷϊ, 5. πηγή; ἰά,ἐρ.οαη τ( 5.225 Ὰ}; σ- ες ἡμῖν. «ἑορτάς ΤΤΊΕ, Βοβί. 
»αΐντιχ(ῖ.τ8.12648); ἔρημος ἄρτους ἐπήγαζεν ΒΑ5.8ε],0γ.36.1τ(Μ}.85. 
4840); Μαχ.ανηδὶρ. (Μι01.11250) οἱἵ. 5, καμψάκης; οἵ ΒΜΝ σῶμα 
αὐτῆς τὸ πηγάσαν τὴν ἔμφυτον ἀθανασίαν ἐν τῇ θνητῇ.-«ἡμῶν φύσει 
Μοᾶ.ἄον»».χ2(}1.86.32080); 2. {[60].,0 ΤΑΙ Δ έαΐ, Τνῖη.2.28(}4.28, 
2008) οἰΐ. 5, πηγή; τῶν γενητῶν ἡ φύσις, οὐδὲν...ἐξ ἑαυτῆς “"ουσα, 
σύμπαν δὲ τὸ εἶναι...δεχομένη παρὰ τοῦ δημιουργοῦ ΟΥΥ. [0.1.1(4.500}. 

Ε. τόαῖεν ποίμνην.-«τοῖς λόγοις ἐπήγασα τ. Ν82.εαγη:.2.1.12.ττό(Μ, 
47.11|4Ὰ}} στο Ν ν88.ἤόηννο ἠῃ Οαπὶ.(Ν4.44.0]}4}). 

Ἐπηγαστικός, ῥγΟ Ηρ ἃ δοίγεα νοῦς δὲ ὧν ὁ ἄναρχος φύσει θεός, 
ὁμοφυοῦς ὑπάρχει λόγου π᾿ ΤΟ γτ. Τυῖη.τ4(65,20 4; Μ.77.11400});; οὗ ΟἸτὶκὲ 
ζωῆς καὶ ἀθανασίας π. απ. ΓΡ ογ.1(Μ.08.220}). 

πηγή, ἡ, 5οΉ76, ζοι; 
1. τι; Α΄ τὰ ράσδῃ γΟΥϑΡ ἀνεγείρειν.. «τὸ εἴδωλον τῆς...κόρης 

ἐπὶ ταῖς τῶν ὑδάτων π. ἐνεργῆσαι τοὺς δαίμονας Τυβί. αροΪ,δ4.τ(}. 
6.4250); περὶ. «τὰς π. τὰς Ναΐδας (Ιετα, ρ»γοί, 4(0.45.30; Μί.8.1578); 
λατρεία δέ ἐστι διαβόλου...τὸ.. «θυμιᾶν παρὰ πηγάς Οντ. Η καϊδοῖ.το.8. 

Β. οἵ πηγαὶ τοῦ πυρός αῦονε ἔιτηδιιεπί, Μοίῃ,γ65.1.54(0.313.3; 
Μ.41.11484). 

Ὁ. οἵ Βαρίιϑιηαὶ ναῖον παρέθηκε τροφὴν... ἰχθὺν [35. (Β113{] ἀπὸ 
πηγῆς ΑΒοτο ἐῤτίαρ͵.13;) ἀεννάῳ ποταμῷ ἢ π- ... ἀπολουσάμενοι Πστι. 
Οἴδηι.ο το. ᾿ 

ΠΩ)». οὗ Μὲ6}1} οὐ ϑατπατία (10.4:68.,), τεῖ, Πἰτοσαὶ δηα βρέσείπαὶ 
ΦἜΧΕΡΕΒ[5 ἕκαστος..«νοεῖ τὰ γεγραμμένα, ὃ μὲν ἐπιπολαιότερον οἷον ὡς 
ἐξ ἐπιπέδου πι λαμβάνων τὸν νοῦν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὃ δὲ βαθύτερον ὡς ἀπὸ 
φρέατος ἀνιμῶν. καὶ δύνανται ἀμφότεροι ὠφελεῖσθαι, ἐπεὶ τὸ αὐτὸ τῷ 
μέν ἐστι π., τῷ δὲ φρέαρ’ μαρτυρεῖ τὸ εὐαγγέλιον, ἡνίκα διηγεῖται τὰ 
περὶ τῆς Σαμαρίτιδος" ἐκεῖ γὰρ ὀνομάζεται τὸ αὐτὸ π. καὶ φρέαρ, καὶ 
ἀνὰ μέρος ποτὲ λέγεται π, καὶ ποτὲ φρέαρ...τὸ αὐτὸ τῇ ὑποστάσει τῷ 
μὲν ἐπιπολαίῳ π. ἐστι, τῷ δὲ βαθυτέρῳ φρέαρ ἐστί Οτιἠον.1δ.4 ἴῃ εν. 
(ρ1ρ4.15; Μ.13.4680). 

Ε. οἵ Ξρτίπρϑ οὗ Ἐ]Ίτη, ἐνρ γ ηρ ἈΡοβυ 65, Ματςο]]. [..20 Δ. Ελπ|8. 
6..}.3.3(0.149.14; Μ.24.0880) ; ν. ἀπόστολος. 

ΤΊ. ταδί, βομγος, ΟΥ̓ΡΊΗ:; 
Α. ἴπ ρέῃ. δεισιδαιμονία.. «κακίας ἀνοήτον γέγονε π. (Ἰοτη ῥγοΐ.3 

(0.34.2; Μ.8.τ200) ; ΜΕ ἰορν. 5(Ρ.455.17); οὗ δούχορ οὐ ἱπϑιίσαοίίοι 
ὅπως κορεσθῶμεν τῆς σῆς π. 4..«Δπώόώγ.οὲ ΜΠ. 32(ρ.114.14}; ΤΠπάϊξιψι...53 
ἢ 3Κερ.(τ.4ροὴ ; παρά σου...ἐδεξάμην τὰς τοῦ ἐλέους π. 16. Ἐ5.143:2(1. 
1554); ἐλέους πολλαὶ παρ᾽ αὐτῷ π. Ἰά. 7σεῖ 2:1 1τ3(2.1392); οὗ σορίοιι5 
ϑρεδςι, ᾿έάαςε. 7α6.3,2(Ρ.52.24); ἴογ νᾶτίουβ ΟἾΠΕΥ τηεῖ. 1565 ν. 
ἀναβλύξω. ᾿ 

Β. οὗ ῬεΙθοιβ 85 ἰοαηϊαί-Πεδαᾶβ ; 1. Ἔχερ, Ρ͵.8:24 προφῆται, καθ᾽ 
ὃ τοῦ αὐτοῦ μετέσχον πνεύματος ἁγίου, οὐκ ἦσαν ἀλλότριοι τῶν π- δι 
λέλεκται περὶ αὐτῶν..«εὐλογεῖτε τὸν..«κύριον ἐκ πηγῶν ᾿Ισραήλ. ὥστε 
καὶ πρὸ ἐκείνων τῶν τ΄. ἀναγκαῖον ὁμολογεῖν τὸν υἱὸν εἶναι Ἐπ 15.6.}..3.32 
{(ρ.140.22; Μ.24.0804}; τοὺς μὲν ἀποστόλους τὰς π. εἶναι βούλεται 536. 
Μδτοε]]5], οὐκ ἀρέσκουσιν δὲ αὐτῷ οἱ προφῆται" διατί, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι μὴ 
ἐδύνατο τὴν σάρκα τοῦ σωτῆρος πρὸ ἐκείνων διδόναι; καίτοι καὶ πρὸ 
τῶν κατὰ φύσιν αἰσθητῶν π. ... προὔπῆρχεν ὅ..«υυἱός τϑι(ρ τοο.1 ; 9808); 
2. οἱ ΙΞαδς 88 ἐθνῶν..«μεγάλῃ π. Τηάί, οαγεὶ,(3.1214); 3. οἵ σοά ἴῃ 
δχἴουμαὶ το δίϊοηϑ; 8. ἴῃ ΡΈπ. τῆς τοῦ θεοῦ ζώσης π. Ταβὶ, ἠταϊ.τάο.τ 
(Μ.6.796}0}; τεῖξ. 7εγ. 18:14 ταῦτα τὰ τρία εἴδη τῶν ὑδάτων αἱ π. εἰσι 
τῶν ὑδάτων ἃς ἐπιποθεῖ ἡ ὡμοιωμένη τῇ ἐλάφῳ φνχή. .-- ἐὰν μὴ τὰς 
τρεῖς π. τῶν ὑδάτων διψήσωμεν, οὐδὲ μίαν π. ... εὑρήσομεν, ἔδοξαν δεδυ- 
ψηκέναι μιᾶς π. τῶν ὑδάτων, τοῦ θεοῦ, ᾿Ιουδαῖοι Οὐ, οη:.18,0 10. 767. 
(ρ.162.30; Μ.13.4814}; θεὸς...ἀγαθοῦ...π. Ἐξα5,4.6.4.τ(ρ 150.το; Ν.22, 
2524}; οὐ εἶ ἡ π. τῆς ζωῆς, ἡ π. τοῦ φωτός, ἡ π. πάσης χάριτος καὶ... 
ἀληθείας ϑεταρ.ἐμοἶ.13.5; ΑἸΒΙαΡ. 5.58: :17(Ν}.27.2680) ; ΝῚ ὄχερε.20 
(Μ.79.7450}; Ὀγτ.ϑδἔδς, 4{5..270); θεὸς ἡ τοῦ εἶναι π. Ἔα5.85],9γ.12.τ(Μ. 
85.1570); ΤΟγτ. Τυῖη (6.84; Μ.77.11324}; 111. }ως,(0.198.22); Ὁ. οὗ 
ἘΔΊΠοΥ ϑρθοβολ!ν. πάντων...π..... τῶν ἀγαθῶν Ἐδ5.6.1},.27(0.1οό. 
23; Μ,24.013Ὰ};} τὸ θεῖον βούλημα, οἷον πηγῆς τινος τῆς πρώτης 
αἰτίας ἀφορμηθέν, διὰ τῆς...εἰκόνος τοῦ..«λόγου πρόεισιν εἰς ἐνέργειαν 
Ἐ585. Εν. 2τ(1.2578; Μ.29.6170); Ο. οὗ ὅθῃ π. ζωοποιός (]ετα, ῥγχοί. 
το(ρ.78.22; Μ.8.2288); Ἐπι5.6..}.1.8(ρ.66.32ο; Μ.24.8310) οἷξ, 5. ἀκτίς ; 
1δ.1.2ο(ρ.94.5; 8880) ; τῶν ἀγαθῶν ἡ π. ΟἸτ Ν, νθο λοι ἴῃ Οαπί. (1.44. 
Ἰόξο); τὰ ῥήματα τοῦ νυμφίου πνεῦμα καὶ ζωή ἐστι... διὰ τοῦτο ποθεῖ 
προσεγγίσαι τὴν ψυχὴν τῇ π. τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἡ παρθένος ψυχή" ἡ 
δὲ π. ἐστι. τοῦ νυμφίου τὸ στόμα...π. δὲ ὁ κύριος 18.(7770); ἠγάπησε 
τοὺς μαζοὺς τοῦ λόγου, ὃ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ κυρίου ἀναπεσὼν ᾿Ιωάννης, 

τοϑο πήγνυμι 

καὶ οἷόν τινα σπογγιὰν τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν παραθεὶς τῇ π. τῆς ζωῆς ἴδ. 
(γ85ς 0); δραμοῦσα πρὸς σὲ τὴν π., σπάσω τοῦ θείου πόματος, ὃ σὺ τοῖς 
διψῶσι πηγάζεις, προσχέων τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς πλευρᾶς ἰδ.2(8ο18); ἰά, 
ἱγος αἰ (Μ.45.1204Ὰ}; ἁγιότητος ὑπάρχων π. τοὺς μαθητὰς ἁγιάζει Ογτ, 
{65.χ3(5,.120Α}; π. τοῦ ἐλέους Χριστόν Μοα,ἄονν»».2(Μ.86.3285.); 
Μαχυορμδε(Μ.0 1.334); ἅ. οὗ ὅθι δπὰ Ε,, Οἰιοβὶ π᾿ ἁγιασμοῦ ΕνΑΡΥ, 
Ῥοπῖ.ἐ.2(5,820; Μ.32.2408); 6. οἱ Η, Ολιοβί π. ἁγιασμοῦ Β45. ων, 
3.1(1.2746; Μι20.ὁδο0); π. τῆς ἁγιότητος ἰά δῥιτοςί3.2008 ; ΝΙ.32. 
5138); ΠΙάντῃ (1 853.) ΕἸ. (α,3202Α; Μ.20.7250); π. ὃν τῆς ἀιδίου 
ζωῆς ἰδι(429Ε; Μ.160Ὰ); ἐδ.(3220 ; Μ.1720}; ΓΙΈ. ῥ΄.(4.1313); Τύγτ. 
Τρ ο(δδιχ3ο; Μ.7}.11408); 4. οἱ ΒΜ ἀνθρώποις π. πνεύματος 
αἰωνίου ἘΡἢτ.2.275}; π. ἐσφραγισμένη 14.3.520ῈΕ; π. τῆς χάριτος καὶ τῆς 
ἀθανασίας... ἁγίου πνεύματος π. ἐσφραγισμένη 14.3.547Ὲ; 855 Ἰἀδητ864 
τῇ Ηρδτχα οἵ ὕ}ταπῖ8,Ῥεγνς.(ρ.12.0Ώ,; ΝΜ το. 108); ἐδ. (0.1.3.13; 1018}; 
ἔμεινε δ᾽ ὁ ἀστὴρ ἐπάνω τῆς π. τῆς κεκλημένης Οὐρανίας, ἄχρις ἂν 
ἐξῆλθον οἱ μάγοι ἐδι(.14.13) το4 Δ}; π. ἀένναος, ἐν ἦ τὸ ζῶν ὕδωρ 
ἔβλυσε τὴν ἔνσαρκον τοῦ κυρίου παρουσίαν τ Ἵαυτηαηηρρη. 2 1.10. 
11608); ἡ τῶν θείων χαρισμάτων ἐσφραγιομένη π΄ τοῦ κυρίου ἀειπάρ- 
θενος οά.ἄογ»»,.6(}.86.32920) ; οὗ ρἰτάϊς οὗ ΒΜΥ͂, σεπη ΟΡ ογ.ο( ΝΜ, 
98.376); 5. οὗ ἀἰνίπα ν]βάοσῃ μόνη...«ἡ παρ᾽ ἡμῖν θεοδίδακτός ἐστι 
σοφία, ἀφ᾽ ἧς αἱ πᾶσαι π. τῆς σοφίας ἤρτηνται (]επ.5,γ.6.18(ρ.517.28; 
Μι9,Δο0Ὰ); 6. Τιΐη.; ἃ. οὗ Ἐδίμει οὕτως αὐτῷ παρίστατο ἕτερος, 
ἕτερον δὲ λέγων οὐ δύο θεοὺς λέγω, ἀλλ' ὡς φῶς ἐκ φωτὸς ἣ ὡς ὕδωρ 
ἐκ π. ΗΙρΡΡ.Νοῦί.ττίρ.253.το; Μιτο.δ:70); Ατιερ Αϊοχ, (0.13.1; Μ.26. 
ἼΟΟΒ); ποταμὸν ἀπὸ π. ῥέοντα ἕτερον σχῆμα καὶ ὄνομα μετειληφέναι" 
μήτε γὰρ τὴν π. ποταμὸν μήτε τὸν ποταμὸν π. λέγεσθαι καὶ ἀμφότερα 
ὑπάρχειν καὶ τὴν μὲν π. οἱονεὶ πατέρα εἶναι, τὸν δὲ ποταμὸν εἶναι τὸ 
ἐκ τῆς π. ὕδωρ..«ζωὴ ἐκ ζωῆς ἐγεννήθη καὶ ὥσπερ ποταμὸς ἀπὸ π, 
ἔρρευσε καὶ ἀπὸ φωτὸς ἀσβέστου λαμπρὸν φῶς ἀνήφθη Ἰ»οπ ΑἸ. 8Ρ. 
ΑἸΠέοπιιδίρ.6ο.2; Μ.25.5 050); τὴν ζωὴν καὶ τὴν σοφίαν μήτε ξένα 
τῆς οὐσίας τῆς π΄ εἶναι, ἀλλ᾽ ἴδια..«πῶς τοίνυν οὐκ ἀσεβεῖ ὃ λέγων, ἦν 
πότε ὅτε οὐκ ἦν ὃ υἱός; ἴσον γάρ ἐστιν εἰπεῖν ἦν ποτε ὅτε ἡ π. ξηρὰ 
ἦν χωρὶς τῆς ζωῆς...ἡ δὲ τοιαύτη οὐκ ἂν εἴη π." τὸ γὰρ μὴ ἐξ ἑαυτοῦ 
γεννῶν οὐκ ἔστι π. ... ἡ δὲ ἀλήθεια μαρτυρεῖ π. ἀΐδιον εἶναι τὸν θεὸν τῆς 
ἐδίας σοφίας, ἀιδίου δὲ τῆς π. οὔσης, ἐξ ἀνάγκης καὶ τὴν σοφίαν ἀέδιον 
εἶναι δεῖ ΑἸΒ..4γ.1το(1.26.524}; αὐτὸς γὰρ ὡς ἐκ π. τοῦ πατρός ἐστιν 
ἡ ζωή 18.3.τ(3240); ἔστι μὲν ὃ πατὴρ..«ῥίζα καὶ π. τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
πνεύματος ΤΑΙ δαδεὶ! ττ(.28.1168); τὸ πνεῦμα....ἔχει.. αἴτιον τὸν 
θεόν, οὐχ ὡς γενεσιουργόν, ἀλλ᾽ ὡς π. ἑαυτοῦ: καθάπερ γὰρ ἡ π. οὐ 
γενεσιουργεῖ ἔξωθεν ὃ χορηγεῖ ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἐξ ἑαυτῆς πηγάζουσα ἔχει" 
οὕτως καὶ ὃ θεὸς π. τοῦ πνεύματός ἐστιν...«ἐξ ἑαυτοῦ πηγάζων ΤΑΤΕ, 
ἀϊαϊ, Τυῖη.2.28(Μ.28.12008}; αὐτοάγαθον ἐκ τῆς ζωοποιοῦ π. τῆς 

] πατρικῆς ἀγαθότητος προελθόντα 65. |,.2.25(τ.261Ὲ; Μ.20.6208); 
ΟΝ, υγ85.γές ἀπ {Μ.45.1280}); π. μὲν δυνάμεώς ἐστιν ὃ πατήρ, δύναμις 
δὲ τοῦ πατρὸς ὁ υἱός ἰᾶὰ Μακε, τ2(Μ.45.13174}; μέα π. ἐκ π.», ὁ υἱὸς 
προελθών ἘΡΙΡὮ.Πα67.60.54(0.2οχ.τ4; Μ.42.2850);, ἦν δὲ καὶ διὰ 
παντὸς ὡς ἐν πι τῷ πατρί...-πηγῆς τοιγαροῦν νοουμένου τοῦ πατρός, ἦν 
ὁ λόγος ἐν αὐτῷ..«-ἀδικήσει δὲ ὅλως οὐδὲν τὸ ὡς ἐν π. τῷ πατρὶ τὸν 
υἱὸν ὑπάρχειν ἐννοεῖν' μόνον γὰρ τὸ ἐξ οὗ τὸ τῆς π΄ ἐν τούτοις ὄνομα 
σημαίνει Όντ. 70.1.τ(4.11Ὲ}; πατὴρ...π. τοῦ δημιουργοῦντος λόγου 1Ὁ. 
τι5(4.478); ἰά,1:65.4({53.27}0}; πότε δὲ ἦν δίχα τῆς ἑαυτοῦ σοφίας ἡ τῆς 
σοφίας π΄; Δ. δ.τ:8(0.375.18; Μ.74. 9600) ; εἰ προχεῖται μὲν οἷά περ 
ἀπὸ π. τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα, ἔστι γε μὴν οὐκ ἀλλότριον τοῦ υἱοῦ Ἰὰ Ρ. 
εκαἹ. Εἰ ον. ΞᾺΡΡ].2: ττίρ.403.6}; π. ὄντα τοῦ πνεύματος τὸν πατέρα Γαΐ, 
ἐαον.ς.3(4.380); Ὁ. οὗ ϑοη, ἘρΡΊΡἢ, ἤαεν. 60. 4{ρ.20τ1.14; Μ.42.285}); 
ὁ ἐκ τῆς θείας κρήνης π. ἀένναος {0 ε5.Να 2. ͵αἱ.2ο0(}.38.876). 

111. πιεῖ,, εἰγέανῃ, ἐορίοιις σε ῤῥὶν ἄφθονοι μαρτύρων πηγαί ΟἸδη). 
εἰν.2.2οί(ρ.181.1; Μ.8.τοῦοα); μεμαρτυρήκασιν αἱ ἅγιαι παρθένοι, ὧν 
τὴν θείαν π. ἔχομεν ἐν τοῖς τοῦ ἁγίου.. «Μάρκου Ογτο κοι. ἀΐυ.18,2(}1.71. 
Ι1ΟΙΒ) ΟΥ̓ ΡΕΙΉ, ἴῃ τ. 56η56 οὗ ρίαθθ ΠΟΥ τηδγεντ᾽β Ὀ]οοα ἥονγθα ΟΥ̓ 
Ῥοάῖο5 γογα οαϑ, Τῆς, ΤΠ  ατρ.(ρ.2.8 ; 2.166). 

πῆγμα, τό, 1. ομ πε, τπανὰ Ἰεῖς Ὁ ἀπ οὈ]εοὶ οὐκ ὀδόντων τὰ π. 
τοῦ θηρίου ὑπάρχουσιν ἐν τῷ χιτῶνε ἘΦΏΓ.2.208; 2. σοηρεωϊεά εἰαίέ, 
εοαρμαίίοη, τεῖ, 7ο5.3:τό τὸ μέντοι π., ἄσκωμα ὁ Σύμμαχος ἡρμή- 
νευσεν" ἐπεχομένη γὰρ τῶν ὑδάτων ἡ ῥύμη οἷον ἠσκοῦτο, καὶ ἐκορυφοῦτο 
Τμάτιφω.2 ἐπ 705.(1.3ο5) ; οὗ σοἸ]οσδιίοῃ οὗ δἴοσηβ, θΐομ. 1.80. Επ5, 
}».6.14.25(778Ὰ.; Μ.21.12808). 

[᾿]πηγμεντάριος, ὁ, ν. ["]πημεντάριος, 
πήγνυμι, 1. βχ,ἜΧερ. Ῥ5,21: 1] τὸ δὲ ᾿ὥρυξάν μου χεῖρας... ἐξήγησις 

τῶν ἐν τῷ σταυρῷ παγέντων.. «ἥλων ἦν Ταβῖ, Σαροὶ.35.}(}1.6,3840); 
2. Ξεἰ ἐξ ρίασε, Ξεὶ τ}, οἵ ὈΥεαϊίοι ῥήματι πήξας τὸν οὐρανόν εγτα. 
υἱδιτ.3.4; Οἴει, ῥασά.3.τ2(ρ.290.το; Ν΄.8.6804}; ὁ ἐν ἀπείρῳ τὸν μέγαν 
αἰῶνα ὡς κέντρον πήξας Ηονι Ἶθν»3.2.45) οὗ ἰοσιιβείοη οὗ ΟΕ 5. 5 
πυππδὴ παΐυτα ἱπ ψοπὉ οὗ ΒΜΥ, Επβί. ἢ»... ᾿γν.δ:22(}1.18.67}8) 
εἷξ. 5. ἄνθρωπος ; οἱ βεἰπρὶ ἢΡ ὕτοβϑ, υσ. 79.12(4.1046Ε); Οεοιχη, 
Αροκ.Α(ρ.ο5)ὺ; 3. ρῥίίει ἃ τοηΐ, τεῖ. ταϑυσσεοξίοη 1116 αἱ σκηναὶ 



πηδάλιον 

πήγνυνται πάντων ἡμῶν, ὑπότε.. ἀνίσταται σῶμα Μεῖ σννερν 9. 2 

(ριχτό.}; Μ. .18, 1814); 4, ἐείαὐ]ςῆ, ἃ ΟὨσΟ ἀπόστολοι. ..ὑπὲρ τῶν 
ἐκκλησιῶν ἃς ἔπηξαν ἔπαθον ΟἸειη. εν .4.0(Ρ.282.2; Μ.8,12840); Οτ. 
(εἰς. τιδη(ρ ττό.6; Μ.11.7770); 164.}ο»,.12.8 τῇ Ἶσ. (ρ.ος.το; Μ.13. 
4800); τεβομΐπρ, ͵ανγ8, εἴς,, 4, (εἰς. ῬΥοετα. σ(Ρ.54.22; ὅ,80); Επὶ5. 
..Ο,ατίρ.224.28; Ν.20.1377Ὰ};} 10. Ὁαϊ.6: τ] Δἴ, Β21Α); 5. Ρᾶ88., 
ϑῆοῖν ἤγηι, δἰ γΟΉ ἕως ἂν..«παγῇ τὰ πτερά ὈΒγγ5."οηι.4.2 ἦῃ ἘΪΗ  (αχ, 
2210); 6. ρμετῖ, ἰμίταηβ., δὲ βγηῖῖν ργομμάοᾷ πέπηγεν..«τῇ πίστει ὁ 
γνωστικός (Ἰς.,5}7.2.Ἰχ(ρ.Ί40 11 ἢ Μ.8.958Α); πεπηγυῖα ἡ γνώμη 
Β45..}.293(3,.431Ὲ ; Μ.322.το36Ὰ}; οὗ γὰρ πεπηγότες.. οὐδὲν πάσχουσιν 
ΓὨγυ5. οηι. 5.3 ἴῃ 2 Τπε(ττ 81). 

πηδάλιον, τό, γε ήδγ; ταρῖ., οἵ Γῃγίϑι π. τῶν ψυχῶν [0 ΤῊδ89. 
ἕονα, ΒΜ ἃ ο(ρ.391.1), 

πηδαλιουχ-έω, εἰδῆν, ἤδῆσα αἀἶγθοὶ, φουθγη, ΟἱἨ ΘΥΏΡΕΙΟΙ τοῦ 
“Ῥωμαίων κράτους τὸν σύμπαντα “- ὧν βίον Ἐὰ5.υ.(9,2.τοίρ.48.28; Μ.20. 
9974); οὗ ἀοἄ πάντα «-οὔντα Ὀϊάγτα, Τγίῃ.2.8(Μ.30.6ο80); αὐτοῦ 
νεύμασι «-εἶται τὰ σύμπαντα Ὀντ. η.46(3.2008); ΔΝ ἢ ττί3.4880); 
οὗ ὅθι, Επ8.4..}.1.13(ρ.75.18; Μ,24.852.); πατρικῷ νεύματι τὸ μέγα 
τοῦ.--«κόσμου --ὧν σκάφος 14,{..τ2(0.23τ.27; Μ.20.13808}; οἱ ΤῊ} “ἃ 8 
Ἰοσᾷ οὗ οσεαίίοῃ, ὕγτιλον ῥακοἢ, 7 (53.860); οὗ νοῦς Δ5 τ ]δ᾽ οὐ Ὀοᾶν, 
Μεῖοιπαΐ πον τ(Μ.64.11618)}; οὗ ἰαΐν οἱ σοπβοίθησθ, Ονσ. 5.2.5(2. 
4380); οὗἌ τδάβοι, ἰᾷ,ἤοητι ας. 22(277.4};; οὗ νίτέας, Ῥτοο!. ΟΡ ἄγρι3 
(ρ 1881; Μ.6 5.878); οἱ ξοτίπηθ, ἔδῖ6, ἀθα ρϑηθϑὶβ 85 σοῃίτσο [88 
οὗ ἀδβίϊην οὗ ραρϑηβ, ὕντ. 5.1. τί. 221). 

πηδάω, ἰφαρ; 5.ν.1., ἰδαρ οὐδεν ὃ ποταμὸν πηδήσας Ἐ7ιθι. ογιαν. τ(Μ. 
6.232). 

πήληξ, ἡ, ἐγοτον οὗ α δϊάίηρ, ῬαᾺ].51}. δορ ἢ. δ. (Μ.86.,2138.). 
πηλικότης, ἡ, τιαρητίμάξ, εἴσε; 1. Ἰὰ ρδπ. μόνα γὰρ τὰ πηλικότητι 

περιγεγραμμένα τινὶ καὶ ἄρχεται γινόμενα καὶ εἰς πέρας λήγει Ὅτ γ885. 
Ἐτπιρ( Ῥυτριι; Μ.4ς.8138); 1Δ. αμήρι.οἱ γος. (Μ.46.400); Ι514.Ὺὲ]. 
ἐρ}.2.174(}.78.6248); 2. τεῖ. ἘδτμοΥ ἀπά ὅοα ἐπ ἀινὶπε πϑίυχα τὸν 
μὴ ἔχοντα π, Βα5.Ή91.1.23(1.2340; Μ.20.5610); 19.1.2 5(2360; Μ. 
5680); πῶς...ἐκ τοῦ ἀμεγέθους...τὸ-..-«πηλικότητι ὁριζόμενον; ΟὙἾΝ ν 58. 
πεχ.7(}1.44.608); 1ἃἤοτη. 5 ἴθ Οαπὶ.(ἅ.44.8730); 14. Επηντία Ρ.87.1; 
ΜΝ.45.3170}; Ματο Ἐτιοριέσειτοι(Μ.ό 5. 11250). 
ἀὐρνἐρω τοί εαγι -δοιρα ἰοησιδ, 170. Τ)ικονι. (1.96. 

6404). 
πήλινος, οὗ εἶαγ; 1. ἴῃ δφῃ,, εβρ. οἵ 1Δ4οἷβ, Τδίσγαί.22(ρ.24.25; 

Μι6,856.); Οἴδσα ῥγοί 4(ρ.45.22; Μ.8.1574}; Ποι ΟἸφπ.τό,το; 2. οὗ 
Ἀυχηδη ον ἀπ οτσᾶηβ, ΗἸρρ.ἤαεν.κ.)(Ρ.86.9; Μ.16.31358); Μᾶς. 
Μρυ αροῦ;.2.7(0.5.15)}; γλώττῃ πι ὙΒατλαεν.5.τ(4.280) ; 1Δ,γουΐϊάτ 
(4.484); Ἐπ5.4}.ςογη,.2(Ν.86.3324); οὗ τὰθῃ, Βοιῃ.λ[6},χ. τς 48 χ 
Ρ.46); 3. φαγεῖν, τοονίάϊν; οἱ Ῥευβοῦβ, Ογυβ. οι, ὅδ, 4 τη ΜΕ(]. 
6750); 14, ̓ οη!.4.3 τη “44ς.(0.378)}; οὗ τιΐηρθ, [ἃ ποηι.67.5 ἦῃ ΜΙ. 
(6688); ἘΝῚ], ρεγῖςὶ,τ2.13(Μ.790.ο65 0), - 

Ἐπηλογενής, ΟΡ οὗ εἶαν, 60. 15. ἐαγη οἱδ2ι; 170.Ὁ πον! Μ, 
οὐ.66ολ). 

Ἐπηλόδετος, ῥοπά τη εἶαν, σαν! -δομά, ΟΥ.ΝᾺΖ.ἐανη}.2.1.28.6 
(}1.37.1288.4), 

Ἐπηλοειδῶς, Πκὲ ὦ, ΟΥΝ υβ5.πεχ.26(Ά{.44.804). 
Ἐπηλόν, τό, »"μ4 τὰ π΄. τοῦ χειμῶνος (8]}},.ν, Ηγ}.(Ρ.18.27). 
πηλόομαι, 1. δὲ ἡπαάε ἱπίο νη, ΗΙΡΡἤαεν.ττα(ρ.18.2; Μ.οτό. 

30408Β); 2. δὲ ἀεξἰο, Ἐλι5.4.6.4.13(ρ.172.1; Μ.22.2880). 
Ἐπηλοπλαστέω, ἔργ ἤγοης εἶαν; Αάδτη, Μίοιῃ, σνηηὈ».2.3(0.20.22; 

Μιτβ, 40) ; ἐ6.2.5(0.321.18.; 688) ; Τιοοηί Βϑεόρεηὶ. Μ.86.τ0848). 
πηλοποι-ἔω, 1. »αῖε μμιάαγ; ἴῃ σεη., ἘΡὮἢγ.2.2730; τεῖ, ῬΏΔΤΔΟΗ 5 

ΟΡ τεϑβίου οὗ Ἡρρτονβ τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ' πηλῷ φίλος 
τυγχάνων βούλεται καὶ τοὺς ᾿Εβραίους --εῖἶν ΟΥΟΉ1.2(0Ρ.128.50; Μ.13, 
1138); 2. ὃ τοογὰ τοϊἦ εἶαν; οἱ τάοπῖβ, Ῥδοῇυγε.  ποί(ρ.2τ.ς, ν.]. 
πελο- ; πληρο- Μ,40.0520); 18. 1τ24{0Ρ.21.5}.ὕ 

Ἰπηλουργέω, 1. γιαῖκε εἶαν, ΟΥτιΝυϑ5. 4 ρο]] τδ(Μ.45.11570}; 
2. ηπᾶκό γον εἶαν, δῖ. ἐγ ρ.3.5(0.31.τ4; Μ.18,688); ΓΝῚ]. ἐγ ῥαδελ. 
2(Μ.γ0.14068) ; Βα8.8ε],0γ.2.1(}1.8ς.370). 

πηλουργία, ἡ, τυογ ΤῊ τη εἰαγν, ἘΡΙρΡἢ ἄσον. 3(Ὁ.177.20; ΜΑΙ. 

1804}; {δ.66.10(ρ.43.2; Μ.42.574). 
πηλοφόρος, ῥεαγέηρ εἶαν, Τιγα Απξιεαοε. (1.28. τοοϑο). 
[Π]πημεντάριος ([Ἐ]πηγμ-, [ἢ]πιγμ’), ὁ, -Ξ- πιμεντάριος, αροϊ φέαῦν, 

ἘΡΏὮγ.2.75Ὲ; Ῥῃοί. πόρος... ε(πηγμ- Ὁ.556; Μ.τοκ., 680); πιγμ-, ὅτ. 
Μαρἀταὶ (τγ.Ζαςο}.)4.36(Μ.}}}..77.383Δ). 

πῆξις, ἡ.1. ἐχίηρ, εἰανε καϊοη, τὸν ονογενῆ... ἑτέραν προβαλέσθαι 
συζυγίαν... Χριστὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον, εἰς π. ... τοῦ πληρώματος ἴτέατι. 
μαδγ.τ.2.5(Μ.7.461ΑᾺ}; εἰς π, καὶ βεβαίωσιν τῶν ἐκκλησιῶν (Ἰετη.5:!γ.7. 
τφίρ.52.1τ6; Μ.0.δοτο); 2. φοἰξάτίγ, νιακίηρ Ξοἱ τά, ἡιαϊενταϊἑσαίτομ ἀέρα 
τε κατὰ τὴν λύπης 5.5, οὗ ΔΟΒαΙΊΟΤΗ] πῆξιν Ἰχεη, ἤαδν.1.5.4{}.7. 
500 Ὰ); . βαϊέν, οἰαδίϊ ἐν ἐν τῷ τρεπομένῳ τὸ ἄτρεπτον ἀδύνατον λαβεῖν 
π᾿. ΟἸδια, εἰν διο(ρ.470.16; Μ.0.2078); ΗἸΡρ.ζαεγ.8.ο(Ρ.228,12; Μ.16. 

ΤΟΣ πιθάριον 

44518); 4. ἐαϑίσηϊηρ ἴο ὕχοβς, 4.76 τοι(ρ.201.26); ΟΥ ΝΕ Ζ. αΡ 1.1.2. 

34.207(Μ.37.960Ὰ). 
πήρα, ἡ, τοαῖϊϊεί, ῥομεῖὰ; ταϑῖ., οὗ ΒΜΥ͂ π., ἧς ὅ μαργαρίτης τοῦ 

ἡλίου λαμπρότερος Ἠε5ν ἢ Ἡ,.  ς6γη. 5.02.1 4614); οἴ, πέτρα. 
- Ψηπτήριον, τό, {|| τυαϊεὶ, 70 .(ΜοΟΚΞΟΝ. ῥγαὶ, 3τ(Μ.87.28808); Κ. Ῥαη.Ὁ 
(ρ.258.4). 

πηρός, 1. ἀϊξαδίεά, Ονγας. δ 1}...7053; 2. δἰτμαᾶ, οὗ τὰ  ΠΊ8] δπα ΒΡ. 18] 
ΒΗ πα 685 π᾿ ... τῇ διανοίᾳ ΖΟίον.τ.6; οτἢ. ἐγηΡ.3.13(0.43.18; Μ.18, 
848); ἔστω σοὺ π. ὃ νοῦς περὶ τὰ αἴσχιστα ΝΙῚ], Επμίορ.τοί {.79.11178). 

πηρ-όω, Α. »παῖνι, ἀϊδαίο; 1. ἴῃ β6η. πηρωθεὶς τὼ πόδε ΟἸδτη  ῥγοί. 
4(ῃ.22.4; Μ.8,1018); (Πγγβιἤοη. 53.1 ἐπ Μ|.(].5370); ΤΗάκ ἢ,» οἰ, 8(3. 
1182); τηρῖ, μὴ τὴν βλαστήσασαν... πίστιν πηρώσωσιν (ΠτγΒ. οηι.80.2 
ἦω Μ|ι( 670); 2. οἵ βίου εν ἀτοκίαν..«ὠνήσαντο, καὶ τὴν φύσιν 
ἐπήρωσαν 1.28, σ(3Δ20Ὲ}; πεπηρωμένην..«μήτραν ΤΒαΐ, φμ.3 ΊΚΕΡ. 
(1.356); τπηδί, “νῷ τὴν γαστέρα τῆς γῆς (γνθ.ἢ 51.35.3 1η ΜΕ (4020), 
ἰδ. 56.6(5754}; 3. 650. οἵ ᾿Ἰππιτηϊίν οὗ {πὸ Ἔνθ, Τυϑι.4ταἰ.12.2(Μ.6. 
500Β); (ε]5.80.0 τ. εἰς. 6,.6δίρ.126.18.; Μ.11.12070); ΟἸχγβιλοη!.20. 5 
οη ΜΠ (2660); ταεί., οὗ βριγιυα] δἰϊτιάτιοβε, Μοίῃ σνρ»Ρ.8. 3(ρ.84.1ι; 
Μ.18.1410); “ποὔται τὸ τῆς διανοίας ὄμμα (ἈγγΒ. λοηι.2.1 τῷ τ Τῆι. 
{11,5568); Πεησα 

Β. δίϊμᾷ, 44..70.1ττ3(0.212.12); ((6]5.ρ.Οτιεἰς.3.77(0.268.23; Μοτι. 
1020) ; (Πτγβ.ἤσηι. 1.4.2 τη τον (το ττο) ; τηεῖ,, οὗ Βρ: ἴα] Ὁ]1πάᾶ- 
658, οὗ, καρδίαι πεπώρωνται Ταβί,ἀταὶ,33.1 (ν.1. πεπήρωνται Μ.6. 
5458); πεπηρωμένοις...«τὴν διάνοιαν Ηρ. ἤκεν.8.14(0.234.13, α]. ῸΓ 
πεπληρωμένοις Νέ.τ6.32624) ; Ευ5.4.6.9.15(0.437.10; Μ.22.705Ὰ); ΑἸἢ. 
Ζεη! 47(ΜΜ.25.06Ὰ}; Οντιάον.8(1.270Ε). 

πήρωμα, τό, ἀϊξαὐίενιση, ἀϊξαῤτίτιν, Βαβ. ΟΕ τῷ Ῥ5.τδ(ι. 350; 
Μ,20.2648) ; (μυνβ. λό, 56.2 τη 70.(8,3285). 

πήρωσις, ἡ,1. »εεἰτίαξίον, ἀϊταδίεηεσμὶ, ἀϊεανίϊν, τὰ σθη., (6]5.80. 
Οτ εἰς. 8.4π(ρ.26ο.6; Μ.1:1.15848); ΟΥ ΟΝ γΞ5.ορ.53(Μ.46,Ἰο2τα}); Οὔγν5. 
δο»".38.,6 τπ Τζον. (το, 2500); τηεῖ, νοητῆς ἀκοῆς,..π, Ογτιαάον.Υ2(1. 
416); 6ε8Ρ. οὗ {Π6 εὐγεβ, (Ἱείη ῥγχοί, τοίρ.7ς.8; Μ.8.2200); ΜΙ Νεν. εἰ 
Αελ.22(0.21.14); ἔδῆςε 2. δἰϊπάμεςς, (οηβῖ.ογ.5.ειττ (ο]. ἴον ῥώσεως 
ριτόφοιι; πωρ- Μ.20.1265); γον ν85.ογ, αἰ δε. (0.27.11; Μ.45.240)); 
ΟΠ γνυβ. λον. 4.5.1 τπ Μ|.(2.476}}; οὗ τιαϑηΐβ] 8ηα βρίσιτααὶ δἰ ἀη 689, 
Επ5.}.(.3.τ͵(ρ.το4.21; Μ.20.11240)}); ΑἸἢ.Φῤ.ϑέγαρ.4.15(Μ.26.66οκ) ; 
ἡ πλεονεξία πήρωσιν ἐπάγει τῷ διορατικῷ τῆς καρδίας ΟΥΝγ88.0ν. 
οι. 3(Ρ.50.10; Μ.44.11528); (γγβι λον. 8.1.3 τη. Μ11.().7760) 1ᾶικονε. 
δι. ἴῃ 7ο.(8.480). 

[ΠΠἸπήχη, ἧ, -- πῆχυς, ἐμδῖὴ: ὡς ἐπὶ πήχην μίαν ᾽͵Μας. Α(ρ.140 
Βοσο ΚΜας.Β Ὧδ5 πῆχυν ἕνα); (ομίγαά.τ(ρ.}). 

πηχισμός, ὁ, πιέεαςμγεδηΐ ὃν εδῖ5, Ἰτοὰ ἤαεν,5.20.2(Μ.7.12020); 
Οὐκηι. 1 πα 10. 1τ(Μ.88,4400). 

πῆχυς, ὁ, ἐμδὴϊ, οὐδὲ γαϊδ; Ἀεμος σμδτϊ τηέάθηγε οὗ Ν τς ἐπμάα- 
ἐοη, Νίϊοητείον, ἐσαπιβίουυεα Ὁν Οοσβξ. ἔτοσι ϑουαρεῦπι ἴο ΠΌΣΟΝ, 
Θοοχ.᾿.6.1.18.47(}1.67.1218); ἘΠΡΠη εἤγομ.Ρ τ 3(Μ τοβ,88Α), 

[Ἐ]πηχυσμός, ὁ, »ιρασμγεηοηΐ ὃν οδίϊς οἵ Ἰπυπάβιοις οὗ ΝΊΪΕ, 
Απαβῖϑι εἰ γε. 2 ο(Μ 80.521, Ῥετῃ, ἴοσ πηχισμός). 

["]πθύχιον, τό, -Ξ πτύχιον, ξοίάϊηρ ἰαδίεὶ, ΑἸεχ.θ4]. Βαγη.44(4518). 
[᾿Ππιγμεντάριος, ὁ, ν. [Ἐ]πημεντάριος, 
πιεστήριον, τό, ῥγέξ5; ἴΟΥ Τουίιτε, συ 65,6ρ. δ (}.66.14008). 
{“]πιϑανάομαι, -Ξ 5ς4η., 1 {πκΈέρηοηαγελ 6(Μ,6,3258). 
πιθανεύομαι, δὲ ῥεγεμαείυθ, τι56 ῥίαμεῖδίε ἀγρμήηξηῖς, ΟἸΈΥΆ.4:}7.1.10 

(ρ.ὅττο; Μ,8,8128). 
πιθανολογ-έἕω, 1. εἰς ῥσιεῖρὶσ ἰσήσμαρε αδομὶ, ΠΡΌ. θαη.2.20.Υ; 

α05., ρίαν ἐμ6 φορἠΐϊξὶ, ΜΟΊ. γηρ.2,7(ρ.24.8; Μ.18.578Β); 2. »ιακὲ 
ῥίαιμείδία τὰ.. οὐκ ὄντα “-εῖν ἔοικεν ὡς ὄντα Ελιδξι ηραςὶ,27(0.50.6; 
Μ.18.669}). 

πιθανολογία {{Ἐ]πειθανολ-), ἡ, 1. ρἰαιιαίδην ἐπ ἀγριρηθηὶ, 
ΟἸΙευι. οέν.6,.1ο(Ρ.472.4:; Μ.9.301Β); σοφιστικὴν π. 15.{}.473.1]; 2048); 
ΑἸ. γη.2ο(ρ.247.5; Μ.26.7160); 45. Ετρντ.τ(1.2078 ; Μ.20. 00 Ὰ}; 
σεηηαά, ἢ. Κον" οἵ τίρ.386.31; Μι8ς. Τ]Ο8Ὰ) ; πειθ-, Μαχ.ρ. τ (Μ 91. 
580) ; 2. ρΙαγν,, οἰαμείδίς ἀγριεγπομῖξ πιθανολογίαις παρατραπείς Β88. 
δ ̓γ.26(3.228; Μ.32.1138)}. 

πιθανοποιέω, ἡπᾶκε ρίαμείδίο, ΝῺ Εμίορ.22(Μ.70.1τ24Ὰ). 
πιθανότης, ἡ, 1. ῥίαμεῖδὶε αγρεπιδηὶ συλλογισμῶν πιθανότητες Ταῖ. 

ογα!.27(0.20.14; Μ.6.8658); Οτ.ἦον!. 4.4 τ 76γ.(0.27.ττ| Μ.13.2024}; 
Ατμισγη, 45(0.271.96; Μ.26. 116Ὰ)} [ς160ὉῬῪὲ], εΡ̓ .3.6}1.γ8. 7324); : 2. ῥον- 
σμαξίοη, εοπυϊείοι ἀπόστητε ἀπὸ τῆς... "ταύτης π. Μ.ϑεῖ 7; τὸ.8; 
ἄρα γὰρ ὡς ἔτυχε...ἔλεγον οἱ προφῆται σὺν οὐδεμίᾳ π.,) τῇ κινούσῃ 
αὐτούς; Οτ((εἰς. 3: Ζίρ.2ο4.16; Μ τ. ο210); ΑἸ, Φγη.30 (Ὁ. 56. 22; Μ.26. 
610). 

πιθανουργία, ἡ, ῥίαμείδία ἀγριρηθηίαίίοη, Ὠιάντα. Τγῖη.2.6(Μ.39. 
κι60). 

Ἐπιθανώδης, ῥεγεμαςίυε, τεάμείίυε, ΑΒ ἐῖ. τ42(0.8ο.16). 
πιθάριον, τό, 7αγν, ΤΡίοπ τ Βοΐνε.25,26; Ἰ)οτ.ἀοε!.) (Μ.88. 6930). 



ἤ 
πιθήκειος 

πιθήκειος, ἀῤέ-[κ6, εἰριΐαη, ΟΥ.Ν 2.ον.43.64(Μ|.36.5810); 1514, 
Ῥε].}}Ὀ.3.οο(}1.78.8ο5}) ; ῬΆΠοβτ λ.6.3.ττ( ΜῈ. 65, 4960). 

πιθηκισμός, ὁ, ἐγαυέδίν, αρτηρ, τρηγίομς τρταίίοη; οὐ Ὀαρίίδιῃ 
δατηϊηϊβξογεα ουτϑάς (παστοῦ, ΟΟδστἢ. σοί, (Η..1.176Ὲ). 

πικράζω, 1. »πηαζε δέμεν, ΟΥ. εἷς.3.7ο(Ρ.262.30 ; Μ.τΤΙ,ΙΟΙ20) ; Ρ455.» 
δε δτϊευείῖ, δε διεγεί, Ῥιάντα, θα οἷν ἘΣ. δε ταί 1.39.11738)} 2. ἰαϑείε 
δὲ ἰθν ἰο τὸ μέλι γλυκάζει μὲν τοὺς ὑγιαίνοντας, πικράζει δὲ τοὺς πυρέσα- 
σοντας (Ἰ6τη, εἰν. 8, (ρ τοι. ; Μ.9, 608). 

πικραίνω, ἡηαἶό ΒΥ ΟΡ; ῬΆ55., δὲ ἐγιδί γε, ἐχκαςρεγαϊεά, ΠΟ Ὦτγ5. 
»}»ακελ.τίδ. 2500). 

Ἐπικραλίς, ἡ, δέον κεν, 45 οτα οὗ ἴἄτθε ὅλαι οἵ Ῥαββονεῦ, ζλίῃ. 
απγη. Ω,. 26.13284). 

πικρία, ἡ, ὀίιονηέςς; 1. 1π|., ἴὰ βίγη!]δ οἵ ἴβυαθὶ 8.5 νἱπὰ λέγει... τῇ 
στραφείσῃ εἰς π. ἀμπέλῳ Οτολον.2.2 ἐπ 7γ(ρ.1τ8.6; Μ.13,280Ὰ); 
Επι5.15.1: 8("]. 24.034}; 2. τηεῖ. οὐκ ἐπιτάξεις δούλῳ...ἐν π. σου τώ, 
4.πο; ἐκ τῆς ἀφροσύνης γίνεται π.ν ἐκ δὲ π. θυμός Ἡοττηπαηά.5.2.4; 
ἀεβηοά αϑ ὀργὴ δυσπαράδεκτος ἣ παραχρῆμα ἐκρηγνυμένη ΟΥ οονΡη. 
τῷ ἘΡἢ.4:τ(ρ.556); ἔοικεν δὲ..«τὴν ἐναντίαν τάξιν τῇ π. χρηστότητα νῦν, 
λέγειν, ἀπὸ τῶν βρωμάτων μεταφορικῶς ἰὖ.4:32(0.558); οὗ βίη πικρίας 
μὲν διδάγματα καὶ ἀθεότητος συμπίνοντες Πι51.ἀ1αΪ.γ20.2(Μ.6,7530) ; 
ΟἸδονιρ.τ(Μ.2.524}; οἵ ἤοτοϑυ, ΟΝ γ85. τ. τοί Ρ.238.13; Μ.45. 
5400) ; οὗ αἰδίγθββ δεῖ σε πικρίας ἐμπλησθῆναι ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ΟΥ̓. 
λοηιν.14.16 πὶ 767.(ρΡ.122.23; Μ.13.4254}; π. ἢ μᾶλλον συμπάθειαν τοῦ 
πατρός Μαχ.ϑοδοί ρ. Ίοη.«{4γ.8.4(}1.4.5:2λ}. 

[᾿Ππικριασμός, ὁ, -- πικρασμός, διἠεγησδ5, Τ.1,ευ.11.} (ν.1. πικρία 

μου). 
πικρίς, ἡ, δύηίεν ἀονῦ, οχτ ΗΘ, Μδοε. Αβρ. ἄοηι. 17: 2(31.34.5258); ; ἴῃ 

τιοπᾷϑίο Ἰδέ πολλοὶ... οὔτε ἄρτον ἤσθιον οὔτε ὀπώρας, ἀλλὰ π. μόνον 
ΤΡ] λυποη 24. 4α(ρ. 851; Μ.34.11770}; τεῖ, Ἐκχ.12:8 ἔχε δὲ εἰλι- 
κρίνειαν καὶ ἀλήθειαν, χὰ π᾿. ἔσονταί σοι, καὶ ἐσθίεις μετὰ πικρίδων τὰ 
ἄζυμα τῆς εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. οἷον Παῦλος, ἐπειδήπερ ἤσθιε τὰ 
ἄζυμα εἰλικρινείας..«καὶ π. ἤσθιε. πῶς π. ἤσθις; λέγων, ἐχθρὸς ὑμῶν 
γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν. πῶς π. ἤσθιεν; ἐν κόπῳ καὶ μόχϑῳ ΟΥτἁἤρηι. 
14.16 τη 76γ.(ρ.12.6; Μ.13.4258); τῷ δὲ τὴν τελειοτέραν ἐπιξητοῦντι 
τροφήν, ἄρτος γίνεται, οὐκέτι ἐπὶ πικρίδων ἐσθιόμενος..«πρὸς γὰρ τὸ 
παρόν ἔστιν ἡ π. Οτ Ν γε5.ἤοηι.το ἴῃ (απ. (}1.44.0880) ; πικρίδας συν- 
εσθίεσθαι τοῖς ἄρτοις τοῖς οὐκ ἐζυμωμένοις, τὴν ἀἄδολον...ἐν Χριστῷ 
ζωὴν οὐ δίχα πικρίας ἐσομένην ὑποδηλοῖ Ὀντ,αάογ,2 (1.808) ; τοῦ... ἐπ᾽ 
ἀζύμων ἐσϑίεσθαι καὶ π. ..- ὑπογράφοντος, ὅτι δεήσει καὶ ἡμᾶς. . ζύμης 
ἀπηλλάχθαι τῆς νοητῆς, τουτέστι κακίας.-..καὶ πικρῶν ἀνέχεσθαι πόνων 

ἐδ. 1595). 
πικρογόνος, ῤῥγοάμείηρ δισγηεδ5, (οβυα. Μοὶ ἔγηεη. τ (τ. 48 

Μ.οΒ.5ο40). 
Ἐπικροθάνατος, ς"δ76εἶ ἰο α ἐγεὶ ἀδαί, ΤᾺΡΠη εἶγοη.. τδ( τόθ, 

7600). 
“πικρόνους, οῇ ΨΕΗΟΜΊΘΊΙΣ »πἰμά, ὕντ. 7. ο.ο(4. 1430). 
πικρός, 1. ἐἤσγρ κέρας αὐτοῦ... «πικρὸν τὴν πορνείαν ε:ἢ.5γ}.8.13 

(ρ.98.τι; Μ'.τβϑ,τόοο); πιεῖ, τοὺς π- εἰς σύνεσιν Ογγ.15.4.2(2.5974); 
2. αεεηγαΐο, ὁχαεὶ, Ογτιαάον.τ(τ.454). 

Ἐπικροφόρος, ῥεαγίηρ δΊΠοΥ ἤγμῖ}; οἵ ΜΕ ΠοΥρα ἤἢρ-ἴχεο, Μεῃ. 
δγριτο, (ρ.127.20; Μ.18,2ο1Ὰ}; Ομ γγβ.8ρ.ἐαὶ.,6.12: 40{(Ρ.105.19). 

Ἐπικρόφυλλος, τοῦ δΊ Εν ἰφαυες, 60. 15. εν.033(}1.02.1 5064}. 
["]πικρόχυλος, ὑτέτοις, Με εἰ παϊιοηιτ(Μι64.12030). 
πικρῶς, 1. δίεγῖν, τη τηῖσογγ, Αὐιβιαροὶ.τ2.2; Μεὶῃ ΣψΉΙΡΟΤΤ ΤΥ 

(0Ρ.132.18; Μ.18,2008); 2. 5.ν.}., εὐτίβ ἀΠΠοεν, Ἰὰ ογεαὶ.7(0.408,2; Μ, 
τ8,5404}); 3. αερμγαίεῖγν, ἐκαείν, Ογτ, ο.το.2(4.8854). 

πίλα, ἡ, ([Δ1.. ρῥι[α) πιοῖε, ῥίϑν, Το. Μ8]. εἰ γοηατ Ρ.278(}}1.07.4208). 
Ἐπιλλός, ῥίσαγ-εγεί, αἴγι-ἰρ σά π. δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ βλέπων 

μέν, οὐχ ὑγιῶς δέ, ὡς οἱ αἱρετικοί, θεὸν μὲν εἶναι πιστεύοντες, οὐχ 
ὑγιῶς δὲ περὶ αὐτοῦ δογμοτίζοντες ΤΟγντ.οοἱ .}» Τί63.27}; Μ.77.12160}. 

πῖλος, ὁ, Ῥεγε οἵ ὨΙΡῊ ᾿χοβί ὁ π. ... τὴν ἐξουσίαν μηνύει τὴν 
βασιλικὴν τοῦ κυρίου ΟἸΘτη. ἐγ. 5.6(0.351.22; Μ.0.648). 

πιλ-όω, 1. »πηαῖό ἤγηι οὐ ἐονεραεὶ κύριος...γῆν “"ὦσας ον Ἴθηι,2. 
45:1Ὁ.3.32; 2. ταρα,, εομίγαεί, ἐἄγῖμᾷ ἐρίων {τὰ ὑγραινόμενα “-οῦται 
Δάδβιῃ.ἀταϊ.ς τό(ρ.2ο6.12; οοὐάᾷ, πιλῇ Μ.11.1856.). 

πίμπλημι, ρα85., γεαεμ μὶ πιδαξμγε, δε ἐοηεῤίεία ἐπλήσθησαν αἱ 
ἀνομίαι αὐτῶν Ἡδττη..15.2.2.2. 

πινακίδιον, τό, ἑαδίοί ἴογ πτϊάπιρ, θοτ.ἄοεί.τ.τ7(}}.88. τόφόο). 
᾿ πινάκιον, τό, 1. -- [ΟΥΘρ΄.» Ξγ65. γουϊά. τείρ.98.20; πινακίδιον Μ. 
6ό. 12488); ;2. ῥίαϊα, ἀΐδι, (Ὠγγβ.Κοην.7.4 τη οἱ, (ατ 477Ὲ). 
᾿ς πινακίς, ἡ, ἐαδίσί, οὐ ΜΏΪΟΩ βοπΐθποβ οὐ σουτί ννα5 τεροτάεα, 
Μ'.Ρίομ. 2. (Ρ.56.1ο); οὗ ἃ ο[}114᾽5 5αῖβ, (ῃγυϑιἤονι. 4.3 τῇ (οἱ (τι, 

3558). 
Ἀπιναροποιός, ὃ, τοῦ» βεν ἐμ τιοί πεγτοξ-ῥεανὶ, ἘΡΙΡΗ. ροηη.3(}1.43. 

2060). 
πίννη {πίννα), ἡ, -- πίνη, πῖνα, ἃ. Κἰπά οἵ 586}1- 5}, ΟΙετη, ῥαεά.2. 

τοῦ 

48 Ρ.162; 

, 
πιστευὼω 

12(Ρ.228.2; Μ.8.5 400) οἰπρ ΤἼεορηταβίιβ ἰαρίά.26; ΤΑτῃ  φνα]το 
(Μ.28.7890}; Νεπιοϑ.παί ποηι(Μ.40. που Α). 

Ἀπίξος, ὁ, ἢ λαγηξες οἱ π. τῶν ἵππων Κ᾽ αἰξεῖη.τί(Ρ.40). 
Ἐπιπι, Ηεῦτ, ΠῚΠῚ τταηϑου θεά ἃ5 ἀἰνπα ἤδη π᾿ ὁ θεός Ἐναρτι 

Ῥοηίι,5εἠοϊ.(Ρ.2ο6). 
Ἐπιπτεγείρω, γαἰΐ 50 ὧς [0 γίξέ, ἘΡΉτ.1. 2050. 
τίτιττω, Α. μαἰϊ; Ἰσποα ἀΐδ, τὰ ταὶ. ἰοὸ Β ἱπέτα, οἵ (ἢ γίϑι 5 ἀβαῖῃ 

ἑορτὴ... ἐπὶ τῇ ἀναστάσει τοῦ πεπτωκότος ἐπιτελεῖται" πτῶσις δέ ἐστιν 
ἡ ἁμαρτία" ἀνάστασις δὲ ἡ ἐκ τοῦ πτώματος. .-ἀνόρθωσις ΟΥ̓ Ν γ85.ἐῤ. 
«αη.τ(Μ.45.2218}. 

Β. τιρί., αἰ ἱπῖο 5ϊη, ἔγογῃ Ὀ]εϑβεάῃδβϑ,; 1. 1πὰ σεη. τοὺς πεπτω- 
κότας ἔγειρον τΟίόρι.59.4; 2(ἰφη1.2.6; πϑοντος τοῦ ᾿Ισραήλ Βαγη.12. 
5; ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. πλειόνων γὰρ ἀρχόντων γενομένων, 
εἷς πέπτωκεν, ᾧ παραπλησίως μιμούμενοι τὴν ἐκείνου πτῶσιν “"ουσιν 
οὗ ἁμαρτάνοντες...καὶ πρὸς οὖς ὁ λόγος φησὶ τὸ...θεοί ἐστε..«ἀπο- 
πεσόντες τῆς μακαριότητος... «ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκουσιν καὶ ὡς 
εἷς τῶν ἀρχόντων «τοὐσιν ΟΥ, 7ο.22.τϑίττ; Ρ.457.6; Μ.14.7028); 
πεσόντες εἰς τὰς ἡδονάς ἩοΊΠ, ΣγΡ!Ρ.8.2(ρ.82.7; Μ.18.1408}); πεπτω- 
κότα φρονήματα (Ὦγγ5. ΣΙ 4|.1.1τ(2.1.); 2. οὗ Παγρίϊοθ σουσι καὶ οὗ 
λέγοντες αὐτὸν μηδὲν εἰληφέναι ἐκ τῆς παρθένου ἴτεπἠαεν.3.,22.τ(Μ.7. 
9550); 3. οὗ Ἴαρϑεα᾽ ἴῃ ρευβεοιζου οὐ γὰρ ἔλαβον καύχημα κατὰ τῶν 
πεπτωκότων ἘΡ.Γἰσά ΔΡ.Βα5,1.6.5.2.6(Μ.20.43268) ; ἐν.. -.τῷ πειρασμῷ 
πεσών Ἰῖοπ.Α}.ρ.Επ5,ἢ.,4.6,44.2(41.20.6208); ὁ Νανᾶτος.. «ἀντέλεγεν 
«μὴ δεῖν τοῖς πεπτωκόσι δοῦναι χεῖρα ΤΊΆΓΡ ἀαεν(Μ.86,374}); 
4. οὗ 96Χ8] ἱπητη σα ΠΥ ἔπεσε μετ᾽ αὐτῆς Αρορῤῥιμι αὶ. (Μ.δς, 
2008); [ο.Μοβοἢ. ῥγαϊ.30(Μ.87.28028); περὶ ““οντὸος εἰς ἀβάπτιστον 
170. 76}.ροφηῖ:. (Μ.88,19210}; 5. οὗ ΕΔ]}1] ἐκεῖνος ἐν θεότητι τυγχάνων 
πέπτωκεν Οὐ. 70.32.τϑ(ττ; Ρ.457.9; Μ.14.7928); συνέβη παρεληλυθότα 
τὴν ἐντολὴν ὀλέθριον πτῶμα καὶ δεινὸν πεσεῖν ς1ῃ,5γΡ.3,6(0.32.18; 

Μ. 18.604); 16.το.3(Ρ.125.6; 1074}; 14.γ65.1.37{0.279.15; Μ.41.1το40); 
ΟἸτυβ, λον. τ 8,1 τη Οεη.(4.1518}; ἄθῆσο οὗ μυτήδη παΐυχσο αϑϑυτηεα 
Ὀν Ογϑβ᾽ ἐνωθέντος...τοῦ πεσόντος σώματος τῷ τὰ πάντα ζωογονοῦντι 
λόγῳ Ογύ. 0.1.0(4.958). 

Ὁ. δηῖδν, οἵ βσάγνεὺ εἰς ὦτα θεοῦ μάλιστα ““οὐσα ἘΤΒαϊ μαξῖν, 76. 
Βαρὶ.(5.07). 

Ὁ. αἰ, σογῖα μη67 τῶν ὑπὸ τὴν ἐπίσκεψιν “ὄντων Η]ΡΡ.ἦσεν.4.3 
(ρ.34.1ο; Μ.τ6.20624); ΟΑΠπο (“τ 4)εαῃ.24. 

Ε. ῥὲ ἀρῥ[ϊτοά ἰο, γοίαίδ ἰο τὸ γὰρ ἐπιθυμῆσαι οὐχὶ ἐπὶ τῶν παρόντων 
καὶ ὑποκειμένων ἐν ἐξουσίᾳ “-εἰ ΜεΕΙλ.γ65.2.τ(ρ.3320.8; Μ.18.207Ὰ}; 
μετάνοια...οὐ “-εἰ πρὸς τὸν κατ᾽ οὐσίαν κακόν ιαάντ Μαη.τ (1.20. 
1105Ὰ}. 

[“]πισάριον, τό, -- πιθάριον, 767 566 8ἃ5 αἀτν πηδάβασο, Οὐχ. ὅ. 
τοδαν.4ο(Ρ.130.32). 

Ἐπισκινή, ἡ, ([,αἴ.. Ρ᾽δοϊηα) δαΐδ, οὗ π, πουπλική ἴῃ Ιλοπις, ΗΊΡΡ. 
μαεν.ο.τ2(0.246.18 ; Μ.1τ6.42700). 

πισσηρός, ῥείεμεῖ, ἙΑΤΗ υδγηε.71(Μ.28.1208). 
Ἐπιστακοκενός, ἐρηδίοηρ οὗ ρὶν Ἠμὶ5 καρπὸς... 

δον π(.80.15730), 
πιστευτός, γείἸαδίσ, ἱγιδιεσονίμν, ΟΥ. 0.2.6(41 Ρ ὅσους; Μ.14.120Ὰ}. 
πιστεύ-ω, Α. ἐγμδὲ ἴῃ, μαῦε σοηβάσηες τι, ἴῃ σθη. ἐπὲ ὄφιν...“ εῖν 

Ταβι ταϊοτι(Μ.6.6938); “εἰν τῷ παρὰ τοῦ θεοῦ πνεύματι ΑἸ απαρ. 
ἰορ.".2(Μ.6.οο 40); ὅταν ἀνδριᾶσι πιστεύσωσιν (Ἰδῖη, ῥγοϊ τοίρ.71 15; 
Μ.8.2128); τοὺς ἄνευ νοῦ καὶ ἐπιστήμης δόξαις “οντας 1(.5͵γ.1.8(ρ.28, 
1; Μ.8.740Α); ὑπονοίᾳ γὰρ μᾶλλον ἢ τῷ φρονεῖν πεπιστευκότες Μείῃ. 
5}1Ρ.8.τ3(ρ.90.6; Μ.18,1618) ; τοῖς ἀτόμοις “των Τάτ εκεί. τ(ρ.276. 
τϑ; 4.088); ρ455., δ6 οὐεεὶ οΥ ἱγμδὶ, ΟἸετα.ς"».7.τ2(ρ.56.10; Μ.9.5ο80). 

Β. ῥαὺε ζατερ ἴῃ, δεϊίθυσ ἴπ; 1. οα “Π’ὼ τῷ θεῷ ὅτι ζῇ ᾿Ιωσήφ 
ΤΟΝΟΡ᾿.7.2; πρὸ τοῦ ἡμᾶς πιστεῦσαι τῷ θεῷ ἦν...τὸ κατοικητήριον 
τῆς καρδέας φθαρτὸν Βαγη.τθ.1; ἐπὶ τὸν παντοκράτορα θεὸν δι᾿ αὐτοῦ 
“εν Ταδὲ,41αἰ.83.4(Μ,6.6724); Οτο λον. 4τη [6γ.(Ρ.3.22; Μ.13.260Ὰ); 
“ὕειν βεβαίως τῷ θεῷ ΜοΙμ ἐγηρ.το.(ρ.126.18; Ν.18,2008); βέβαιον 
γὰρ τῶν εἰς τὸν θεὸν πεπιστευκότων τὸ φρόνημα ὙΠαῚ,ἴς.32: τ7(0.130. 
20; 3.211); 2. (τί ασωσιν ἐπὶ..«τὸν σταυρωθέντα ᾿Ϊησοῦν Τι|5ῖ. 
ἀταϊ.46.τ(Ν}.6.5734}; τοὺς σὔοντας εἰς αὐτόν ἐδ.7ο.4(6414}; ΟΥἌῤτίηε. 
4.2.π{(Ρ.2οὅ.3; Μ.1τ.357Ὰ)}; 1 δόηενο τη [67(ρ.6ς.18; Μ.13.3400); 
κνοντες εἰς Χριστὸν..«καὶ ““οντες ἀνάστασιν σωμάτων, “-οντες δὲ ὅτι 
ζησόμεθα ἰᾷ,εον.ἴ ΤΣΟογιτττοτ τί } 15 οῬ».226)᾽, Με νρρ.6.2 
(ρ.ός.2ο; Μ.τ:8.τ16 4}; μὴ “-ειν εἰς τὸν νἱὸν τοῦ θεοῦ Ἐπ15.6.ἰἢ.1.2ο(Ρ.97. 
2; Μ.24.8030);  ὶάντη. Τγίη.1.7(}1.30.2604); κἄν γὰρ εἰς τὸν πατέρα 
τις καὶ τὸν υἱὸν ὀρθῶς «“σῃ καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, βίον δὲ μὴ 
ἔχῃ ὀρθόν, οὐδὲν αὐτῷ κέρδος τῆς πίστεως (Ἡγγϑβ.ἠο᾽.31.1τ ἡμ 7ο.(8. 

1750); τῷ ἐν Βηθλεὲμ. γεννηθέντι...πεπιστευκότες ὙΠπαᾶτ, τε. 5 τ6(2. 
1503); ἐπίστευσαν ὑπὸ τὸν κύριον {1 Οεο.τ2(0.120.4); ἴῃ ταὶ. τὸ 
Κηοψίθάρε, ν. γινώσκω; 3. Ἡ. ποῖ, (μγυβλοη!. 3.11: ἴῃ 70.(8, 
1750); 4. 1π στε] ργοίεββίου οὗ [αἸΠ ἰπ τῆτες ῬΈΥΒΟ 5 “τὼ εἰς θεόν 
’Μαγε ΒΙΠ ἐν- Βαϊϊ2.Ρ.3 νο 3); “ὦ εἰς θεὸν παντοκράτορα....καὶ 

.π. Απίοη. 



᾿ 

πιστικός τοῦδ3 

εἰς Χριστὸν... καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα Ἰἤδτο!!]. ρ.Ρ.ΕΡΙΡΗ.ἤαθν,72.3 
(Ρ.258.6; Μ.42.218:0); ϑγηιδ, ΑρΡ.(Ρ}.23,30,31); “ὦ εἰς ἕνα θεόν (γτ.Ἡ. 
εαἰφεῖ, 6 τἰἰ.(Μ..33.5328}; “νὼ καὶ βαπτίζομαι εἰς ἕνα...θεόν ϑ'νγηδιλρ. 
Ουμεὶ, 4Ρ}.17.41.4; “ἴομεν εἰς ἕνα θεόν ϑγηδ Ν  ο (32 )ρ.5τ; Μ,20. 
15408)}, γῆν, ἀηὶ,(341)2(0.249.11; Μ.26,7218); δγνιδ. Δ π|.(341)4 
(ρ.251.1; Μ.26.7258); ϑγρδ. ἀπε.(345)1(Ρ.251.22; Μ.26.7284) εἴο, 

Ε. λοϊᾷ ἃ δείτεῖ, βοίᾷ μὲ ξαϊδ πεπιστεύκαμεν ἕνα θεὸν εἶναι 
Ατμοπαρ ἶ6ρ.7.τ(ΝΜ.6,9048); οὔτε.. «ἄλλως πεπιστεύκασιν ἢ ἄλλως 
παραδιδόασιν Ιτϑη.ἦΩ67.1.1το.2(Μ.7.5528}; ΑΡΟΙΟΠ. ΔΡ.Ε5.}..6.ςτδ.ς 
(11.20.4774}; ἀνάγκη ..«οὕτω ““εἰν ὡς ἐβαπτίσθημεν ΑἸηρἢ..}.5».(Ν. 
30.960); ““εσθαι κατὰ τὰς ἀποστολικὰς ἐξηγήσεις {ῃχγπ. αξοῖ, τ(δ, 
2510); απο 

Ὁ. ῥεῖϊίενε, μοά Οπνίδίαη γαϊ ἢ, δέ α Ολνίραη, ΟἸεγα ῥᾳεᾷ,τ.6 
(Ρ.1ογ.2Ζο; Μ.8,2854}); 14,5 17.2.13(0Ρ.144.1; ΝΙ.8.0068) ; ἁγίους γενέσθαι 
τοὺς “οοντὰς Οτμουι. 8.2 15 767.(0.57.14; Μ.13.33]0); Οὐ Βδυχα, 
}αη.Ογ.τϑ(ρ.34.π1; ΜΟΙοιΙΟ030); συλλαβεῖν τοὺς ““οντας καὶ ἀνα: 
γεννῆσαι διὰ τοῦ λουτροῦ ΜΕοΙῃ.γ,:}.3.8(0.25.23; Μ.18,7328); 1.3. 
ετ(ρ.30.7; 774}; δεγαριμολ, 5.4; αὐ Ν υ85. μη τοί Ρ.2321.18; Ν,45. 
8320); τὸ μὴ “-εἰν ἀπὸ πονηρᾶς γίνεσθαι συνειδήσεως (Ὦτγπ.ἤοη1.28.3 
ἤη 70.(8,1638); ΤΗε, ,0,.12 ἴῃ Ἐκ, (1.120); Ἰᾶνφι, τό ἴῃ 765.(1.313)} 
ἜβΡ. ἴῃ δοσ,, οἵ δοσερίαποες οὗ Ο γιβοίδτ ζαὶ ἢ ἴῃ οοππαχίοπ ΙΕ 
Ῥαρείϑτα, (Ἰθηι ῥαφά.τ.δ(ρ.τογ.16; Μ.8.285Α); τὸν δὲ μετὰ τὸ “σαι 
εὐὐπάλιν ἡμαρτηκότα ΟΤ.Π0η1.2.3 τη εγ.(0.10.12; Μ.12.2814}); μετὰ τὸ 
π. καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἐλθεῖν ΜεΕΊΏ.γΕ5.1.41{(Ρ.287.1; Μ.18,2698) ; (ἢ γγ5. 
ἀονη.28.1 ἡμ 7ο.(8,τθοο). 

Ε,, βανε ἐαΐμ, Βαγηνττττ; μόνος “σας ἐτέθη εἰς δικαιοσύνην τὖ. 
13.1; πῶς..«εἰ τὸ ““εἰν ὑπολαμβάνειν ἐοτί, βέβαια τὰ παρ᾽ αὐτῶν οἱ 
φιλόσοφοι νομίζουσιν; ΟἸ]οτη.5:γ.2.6(0.127.28; Μ.8,.9644) ; ΟΡΡ. πᾶνε 
Κηον]εάσε τῷ μὲν γνωστικῷ.«τῷ δὲ ἅπλως πεπιστευκότι 18.4.1τ8 
(Ρ.2908.2ο; 13210}; πλέον δέ ἐστι τοῦ πιστεῦσαι τὸ γνῶναι ἰδ.6.1τ4{ρ.486, 
21; Μ.0,222Α); πάντες μὲν οὖν κέκληνται ἐπ᾽ ἴσης... ἐκλέγονται δὲ 
οἱ μᾶλλον “σαντες ἰά 6χε. Τβάοί, ο(Ρ.τοθ.13; Μ.0.6608); ὁ μὲν «σας 
ἄφεσιν ἁμαρτημάτων ἔλαβεν παρὰ τοῦ κυρίου, ὁ δ᾽ ἐν γνώσει γενόμενος 
ἅτε μηκέτι ἁμαρτάνων παρ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν λοιπῶν κομί- 
ζεται 14εἰ τοίρ.141.5; Μ.0.70 54); Οτιεἰς.χτο(ρ.62.2ς ; Μ.1τ.6730); 
πίστευσον πρῶτον, καὶ εὑρήσεις ὑπὸ τὸ νομιζόμενον σκάνδαλον πολλὴν 
ὠφέλειαν ἁγίαν 1. ἐγ. ἤοηι. 39 τῷ 767.(0.1τ07.2} Μ.13.541τ0) ; ἐξαλείφον- 
ται αἱ ἁμαρτίαι... «τῷ θέλειν, τῷ ““εἰν ΟΥΥΗ, ῥγοσαίϊφο. 8; “ὐω, οὐκ 
ἐρευνῶ" “πω, οὐ διώκω τὸ ἀκατάληπτον" “"ὠ, οὐ μετρῶ τὸ ἀμέτρητον. 
ἐὰν “σω, φωτίζομαι τὴν ψυχήν' ἐὰν περιεργάζωμαι, σκοτέζω μον τοὺς 
λογισμούς" ἐὰν “-ὑσω καλῶς, ἀνυψοῦμαι πρὸς οὐρανόν: ἐὰν ζητήσω 
περιέργως, καταφέρομαι πρὸς βυθόν ΤΠ γν5, 1.20: τ(δ.το4.Ὰ}. 

Ε. ῥοίζου ἴτι, συνε ογοάδηες ἰὸ ἐν τοῖς εἰρημένοις ἐν εὐαγγελίοις... 
“ουσιν Ἡεροτῃ, Ἄγεῖ, π(ρ.7.4; ΜΕ.10.14364}; ὁ μὴ τούτῳ “των, οὐκ 
αὐτῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ πατρὶ ἀπιστεῖ (Ὠγγβ.λονι.30.2 τη 70.(8, 
1128); ΤΠ ἐγ1.3(4.211); ρ855.γ δὲ δεϊουεά; οἵ ἃ Ῥεβοῃ, Με, 
50}}}.2.1(0.24.12; Μ.18.ς70). 

Π. δὲ απ το οὕτω τοῖς θείοις ἐεπίστευκε νόμοις ΤΗ ΔΕ. ..6.5.37.2 

(3.1ο79)}.. 
Η. ῥεϊίευς αι ἴαοϊ “-σωμεν ὅτι ὁ υἱὸς...οὐκ ἠδύνατο παθεῖν εἰ μὴ δι᾿ 

ἡμᾶς Βαγη.7.2; σ’ειν. «τὰ τῇ ἑαυτῶν φύσει.. «ἀδύνατα [αϑι.ταρῤοΐἱ.το.6 
(Ν1.6,3578); μὴ ““ὄντων εἰ ἀληθῶς... ἀνέστη Τ7αυβῖ. ».γε5.(ρ.41; Μ.6. 
15880); πεπιστεύκαμεν ἕνα θεὸν εἶναι Αἰδποπαρ ἰερ.1.2(ΝΜ.6.9048)}; 
ἀνάστασιν πεπιστευκώς 1Ὁ.36. (0608) ; “-οντα ὅτε ἀληθεῖς αἱ γραφαί ΟΥ. 
2γἴπε.3.το(ρ.2ο9.8; Μ.ττ,.2644); [4.λ0771.109.15 τη {67.(}.175.21; Μ, 
13.407}; τὸν..«ἄρτον εἰς σῶμα τοῦ θεοῦ λόγον μεταποιεῖσθαι “-ομεν 
ΟτινΝνυββ.ογιοαϊδεἶ,.37(0.149.4; τομαι Μ.4-5.06}). 

1. Ρ838., 6 βεγεμαάεί, ὃς εομυϊηεσά ἀλλοτρίους τῆς...ἐκκλησίας εἶναι 
πεπίστευμαι ίατοἝε!]]. ερ. 80. ΕΡῚΡῊ.Παόν.72.2(Ρ.257.2ο; Μ.42.3858); δεῖ 
«««ἀπὸ τῶν γραφῶν “σεσθας (Ὠτγβ.λοη!.51.1 1. [0.(8.200Ὲ}. 

«. ρᾳ58.» δὲ δεϊϊευεά, ἐγεάτϊεά εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνεληλυθέναι φήσας 
πεπίστευται Ταῖ,ογαϊ τοίρ.11.12; Μ.6.8288); Ατπεηδρ ἰδ. τ8.2(Μ,6. 
Ο28Α})}; “οθεὶς εἶναι ἀληθής Οτᾷῤγίηοι5.τ.αζριτον, ας; Μ.1τ1.2494Ὰ); δγ. 
ΝΙγβ5..}.32(}1.46.τοτ7}0). 

Κ. " κοηβάενιοε το, υεπέμγε ἴο κατηγορεῖν οὐ “τουσιν ΟΥΥ, 0.0.1 

4.790Ε). 
1... επἰγμδὶ ἐπίστευσέ μοι τὸν οἶκον Τ. [05.2.1 Ηἱρρ.ἤαεγ.9.12(Ρ.247. 

8; Μ.τό.32828); ρ655.; 1. δὲ φηϊγ θα το εἶ οἰκονομίαν μυστηρίων 
πεπίστευνται ὨΊορη.7.1; ΔΙΒοπαΡρ ἶορ.24.3(Μι6.948.); (]επ.οῖγ.5.1ὸ 
(ρ.368.8; Μ.9.068); 2. δὲ ἐπίγεια τοῦτ γμηεξίοη οὗ, δὲ ρίυεη ας οὗ 
τινι τῶν... «διδασκάλων..«τὴν Ρωμαίων φωνὴν ἐκπαιδεύειν με πεπιοστευ- 
μένῳ Οὐ Ταῦ, αη.ΟΥ (Ρ.12,15; Μ το, Ἰοῦ5Β) ; Μοτῃ τ νηηρ.8.3(0.84. 
14; Μ.τβ.1410); Ογτ, 70.2.τ(4.120Ὰ}. 

πιστικός, 1. ἐγμδίιθοναν, γοϊαδίε, Οὐ, 7ο.2.4τ(25; Ὁ.80.18.; Μ.τ4. 
1600); ἘΡίρῃλαον.θ6.3(ρ.20.2; Μ.42.330); ΟατνΑ στ  δκοὶ.τ τ (8. οϑ, 

Ἴδη; 2. ρεμμΐηο, οὗ βηγε φμαϊϊέν (οἴ, Μς.τ4:3, 10.12:3) νοερὰν... 

πίστις 

εὐφροσύνην τοῦ π. τῆς καινῆς διαθήκης κράματος Ἐλι5.4.6.0.8(ρ.424. 
20; Μ.22.6840) ; νάρδος ἡ π᾿. Βρ᾿ ΠΑ} ν ἱπίεγργεῖεά, ατΝ γ85.κοη.32 
τη Οαπὶ.(1.44.8258); 3. ἂἋ5 Ξυ 5. ; 8. εοηἤάσηαὶ φεγυαπὶ, ἀρφεπὶ οἷ... 
τοῦ βασιλέως ἄρχοντες καὶ π. εν 5.4.3(0.449.1); Θορῃχ. Η»ἷνιγν. 
εἰ 70.46(Μ.81.35918); 1ο.Μοβολ.ῥγαϊ.7ο(Μ.87.2936}) ; Ὁ. τηαρίεν οὗ ἃ 
581ρ, ΕΡΆγ., 3210. 

πίστις, ἡ, ἱγμδί, δε ἰοῦ, Και; ἰατιοῖα] εἴγτη. τὴν π΄. ἐτυμολογητέον 
τὴν περὶ τὸ ὃν στάσιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν ΟἸοτη,51ν.4.22(Ρ.311,20; Μ.8, 

13534). τς 
1. ψαΐι, δεϊ εξ ἴῃ ταὶ. τὸ τῆς ἰμαϊν!άπα!; 
Α΄: ἀεἴ, ἀπά ἀοβουρείοηϑ ; 1. ρεπ,, ράραπ: Αὐἰβιοςε]δη τὸ ἑπόμενον 

τῇ ἐπιστήμῃ κρῖμα, ὡς ἀληθὲς τόδε τι, π. εἶναί φησι, κυριώτερον οὖν 
τῆς ἐπιστήμης ἡ τι. καὶ ἔστιν αὐτῆς κριτήριον ΟἸδ1η.5:7.2.4{0.12ο.26Ε,; 

Μ.β.ο484); Ερίσυτεδη πρόληψιν εἶναι διανοίας τὴν πὶ ἐῤ.(ρ.121.10; 
9488); 2. φεη. (μι τβδη, 1δ.2.6(ρ.128.1; ΜΝ. 8.064) οἰξ. 5. προσδοκία; 
π.... ἐνδιάθετόν τι ἐστιν ἀγαθόν, καὶ ἄνευ τοῦ ζητεῖν τὸν θεὸν ὅμο- 
λογοῦσα εἶναι τοῦτον καὶ δοξάζουσα ὡς ὄντα 1.7.τοί(ρ.40.25; Μ.0. 
4710); ἡ τοῦ λόγου ὑπακοή, ἣν δὴ π. φαμέν Ἰὰ.ραφά.τ.τ(ρ.15ο.26; 
Μ.8.3728); π: ...- ἐστε συγκατάθεσις ἀδιάκριτος τῶν ἀκουσθέντων ἐν 
πληροφορίᾳ τῆς ἀληθείας τῶν κηρυχθέντων θεοῦ χάριτι Βα5, βά.τ(2. 
2240; Μ.31τ.6770); π. γάρ ἐστιν ἀπράγμων συναίνεσις ΟΥΝΑΖιοΩΥΉΙ. 
1.1.6.40(}}.37.4324}; π. ἐστὶν ἑκούσιος τῆς ψυχῆς συγκατάθεσις, ἤ, 
ἀφανοῦς πράγματος θεωρία, ἢ, περὶ τὸ ὃν ἔνστασις, καὶ κατάληψις τῶν 
ἀοράτων τῇ φύσει σύμμετρος Τπάϊ αβεεί.τ(ρ.26.13;; 4.11}}} π. γάρ ἐστι, 
γνῶσις ἀληθὴς ἀναποδείκτους ἔχουσα τὰς ἀρχάς, ὡς τῶν ὑπὲρ νοῦν 
οὐνὑπάρχουσα πραγμάτων ὑπόστασις Μαχιοαρ ἰμεοῖ, τοί Μ.90.1οβ 50); 
3. ἀξῆπεοά τεῦ, ρᾷρϑῃ ορὶπίοηβ π᾿ δέ, ἣν διαβάλλουσι κενὴν καὶ 
βάρβαρον νομίζοντες Ἕλληνες, πρόληψις ἑκούσιός ἐστι, θεοσεβείας 
συγκατάθεσις ΟἸοτΙη. 5 γ.2.2(ρ.11η.8; ΜΝ, 9404); οὔκουν... «πρόχειρον τὴν 
π. διαβλητέον ὡς εὔκολόν τε καὶ πάνδημον..«εἰ γὰρ ἀνθρώπινον ἦν... 
ὡς "Ἕλληνες ὑπέλαβον, κἂν ἀπέσβη..«φημὶ τοίνυν τὴν π.») εἶτε ὑπὸ 
ἀγάπης ἐθεμελιώθη εἴτε καὶ ὑπὸ φόβου, ἦ φασιν οἱ κατήγοροι, θεῖόν 
τι εἶναι 1δ.2.6(0.120.2ΠΠ. ; φύπΑ); 4. αἀἰκξ. ἔτοτῃ ΟἸΠΕΥ ἴευτιβ. ἡ...ἐπὶ- 
στήμη ἕξις ἀποδεικτική, ἡ π. δὲ χάρις ἐξ ἀναποδείκτων εἰς τὸ καθόλον 
ἀναβιβάζουσα τὸ ἁπλοῦν 1Ὁ.2.4(ρ.120.6; 9454}; πολυμερὴς δὲ οὖσα ἡ 
φρόνησις,...«ἐπειδὰν μὲν ἐπιβάλλῃ τοῖς πρώτοις αἰτίοις, νόησις καλεῖται 
«οὐἱὲν δὲ τοῖς εἰς εὐλάβειαν συντείνουσι γινομένη καὶ ἄνευ θεωρίας 
παραδεξαμένη τὸν ἀρχικὸν λόγον κατὰ τὴν ἐν αὐτῇ ἐξεργασίας τήρησιν 
π. λέγεται τῦ.6.τη(ρ.στι.32; Μ.0.3884}; 1}.8.3(ρ.82.17; 5640); 5. ἃ5 
ῬΓΠΟΙΡΙῈ οὗ δοίίοη ἡ δὲ π. ὑμῶν ἀναγωγεὺς ὑμῶν ἴρπ ΕΡΆ.9.1; 
ΟἸοιχι. ον. 2. 1τ{(}.223.13; Μ.8,9204); ἄλλοι δ᾽ ἀφανοῦς πράγματος ἐν- 
νοητικὴν συγκατάθεσιν ἀπέδωκαν εἶναι τὴν π. ... εἰ μὲν οὖν προαίρεοίς 
ἐστιν, ὀρεκτική τινος οὖσα, ἡ ὄρεξις νῦν διανοητική, ἐπεὶ δὲ πράξεως 
ἀῤχὴ ἡ προαίρεσις, π. εὑρίσκεται ἀρχὴ [γὰρ] πράξεως, θεμέλιος 
ἔμφρονος προαιρέσεως, προαποδεικνύντος τινὸς αὐτῷ διὰ τῆς π. 
τὴν ἀπόδειξιν 1δ.2.2(0.117.14}.; 940Δ,Β); ἡ π. ..- ἐργάτις ἀγαθῶν 
καὶ δικαιοπραγίας θεμέλιος 1δ.5.13(ρ.283.1; Μ.9.128Ὰ}); ἡ δὲ π. ἀν- 
θρώπου ἀγωγεύς ἐστε Απι. οπιλον.τ(Ν.80.14328)}; 6. νατὶς [1685 
οὗ [αἰΓὩ; 8. ΡΗ1105. π. δ᾽ οὔσης διττῆς, τῆς μὲν ἐπιστημονικῆς, 
τῆς δὲ δοξαστικῆς ΟΙδτα.Ξ γ.2.ττ(ρ.138.20; Μ.8,9840); 1δ.2.12(0.142. 
18; 0028); π. δὲ διττή. ἡ μὲν ἐκ λόγου βίας, ἣ καὶ δικαία. ἡ δ᾽ 
ἕτοιμος συνδρομή Οτ.ΝΑΖ.Γαγ.1.2.34.155(Μ.27.056Ὰ}); Ὁ. {Πε0]., οὗ. 
Μίτγ7:19; τότ. 2:9, ΕΡΉ.2:8; 85 8 ἐπεοὶ. νιγαα ἀηα 85 ἃ ΠΥ σπὶ 
τὸ γὰρ τῆς π᾿ ὄνομα ἕν μέν ἐστι κατὰ τὴν προσηγορίαν, διχῇ δὲ διαιρεῖ- 
ται, ἔστι μὲν γὰρ ἕν εἶδος τῆς π., τὸ δογματικὸν συγκατάθεσιν τῆς 
ψυχῆς ἔχον...καὶ ὠφελεῖ τὴν ψυχὴν... δεύτερον δέ ἐστιν εἶδος πίστεως, 
τὸ ἐν χάριτος μέρει παρὰ τοῦ Χριστοῦ δωρούμενον...αὕτη τοίνυν, ἧ κατὰ 
χάριν δωρουμένη π. ἐκ τοῦ πνεύματος, οὐ δογματικὴ μόνον ἐστίν, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐνεργητική. ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ τὴν π. ταύτην, ἐρεῖ 
τῷ ὄρει τούτῳ 'ἱμετάβα ἐντεῦθεν᾽ κτλ. ... ἔχε τοίνυν τὴν παρὰ σεαυτοῦ π. 
τὴν εἰς αὐτὸν ἵνα λάβῃς καὶ παρ᾽ ἐκείνου [5ς. θεοῦ] τὴν τῶν ὑπὲρ ἄνϑρω- 
πον ἐνεργητικήν Οντ, Ἡ  εαἰεοΐ.ς. το, τι ; τὸ γὰρ τῆς π, ὄνομα διπλῆν ἔχει 
τὴν σημασίαν... «λέγεται τοίνυν π. ἡ τῶν σημείων..«ποιητική, λέγεται 
δὲ π. καὶ ἡ τῆς εἰς τὸν θεὸν γνώσεως παρασκευαστική, καθ᾽ ἣν ἕκαστος 
ἡμῶν ἐστι πιστός (Ὠγγβ5.ἤοη. 1.4 ἐπὶ 20 ογ.4:13(3.2630,}); 4 μοηι.30.3 
ἴῃ ΤΟογ.(το.26:},Ε); Οντ. 2.17: 5(41.72.8328,0); Ἔχερ. τῦου. 2:0, 1. 
χΟον.τ2:ο(0.288,γ}..; Μ.)4.888.Ὰ}; ἡ...π. διπλῆ ἐστιν- ἔστι γὰρ π. ἐξ 
ἀκοῆς. ἀκούοντες γὰρ τῶν θείων γραφῶν, πιστεύομεν τῇ διδασκαλίᾳ... 

ἔστι δὲ πάλιν π. ἐλπιζομένων ὑπόστασις... ἀδιάκριτος ἐλπὶς τῶν τε ὑπὸ 
ϑεοῦ ἡμῖν ἐπηγγελμένων, καὶ τῆς τῶν αἰτήσεων ἡμῶν ἐπιτυχίας. ἡ μὲν 
οὖν πρώτη, τῆς ἡμετέρας γνώμης ἐστί, ἡ δὲ δευτέρα, τῶν χαρισμάτων 
τοῦ πνεύματος 70.}0. [.ο.4.το( Μ.04.11250- 1284}; οἵ. τί π.; καὶ κατὰ τί 
εἴρηται π.; καὶ ὁσαχῶς ἡ ὀρθὴ π.; π. ἐστὶν ἐνδιάθετος ὕπαρξις, π΄ δὲ 
εἴρηται κατὰ τὸ πείθεσθαι εἴς τι. διττῶς δὲ νοεῖται ἡ π. ἡ ὀρθή, ἔστι 
γὰρ π. ἐξ ἀκοῆς τοῦ κηρύγματος. καὶ ἔστι βεβαιοτέρα π., ἡ τῶν ἐλπιζο- 
μένων ἀγαθῶν ὑπόστασις. καὶ τὴν μὲν ἐξ ἀκοῆς πάντες ἄνθρωποι ἔχειν 



πίστις 

δύνανται" τὴν δὲ δευτέραν μόνοι οἱ δίκαιοι κέκτηνται Αὐαδῖ, 5, οά.2(Μ, 
80.76.,0}); 7. τηδέ, ἀδβου ρί!οη5 π. δὲ ὦτα ψυχῆς, καὶ ταύτην αἰνίσ- 
σεται (ἸΕγη.5ἐγ,5.τίρ.526.21τἴ.; Μ.9.98); τῆς ζωοποιοῦ ῥίζης, τῆς εἰς 
Χριστὸν π’. [Βα5.1ς5.τοίτ.301Ὲ; Μ.30.1400) ; ἱμάτιον δὲ Χριστιανῶν. .«ἡ 
εἰς Χριστὸν π' 1Ὁ.225(1.5400; Μ.5124}); ὀφθαλμὸς πάσης συνειδήσεώς 
ἐστι φωτιστικὸς ἡ π., καὶ συνέσεως ἐμποιητικός Ογτ. Ἡ οαἰδελ. 5.4; 
πραγματεία πλατεῖα ἡ π. 16.17.37} ἡ π. ἱερά τίς ἐστιν ἄγκυρα, πάντοθεν 
ἀνέχουσα τὴν ἔχουσαν αὐτὴν διάνοιαν ΟῇγΥ 5. ΧΡ ἢ: Ῥσιττϑ: 2(5.3128); 
14 ᾿οημ. 1.2.1 ἴῃ Τί (ατιοο εν; εἷς γάρ ἐστι πλοῦς, μία ὅδός, εἷς 
λιμήν, ἡ π. ΤΟΒτγπώπαγί. 4(3.8170); ἡ δὲ βεβαία π., πύργος ἐστὶν 
ἰσχυρός Ματς. Ἐτιοριδο, τ. (Μ.65.905.Ὰ); π. πτερὸν προσευχῆς ...π. 
ἐστὶν ἀνενδοίαστος ψυχῆς στάσις...π, ἐστὶ ἀνελπίστων πρόξενος... 
ἡσυχαστῶν μήτηρ π." εἰ μὴ γὰρ πιστεύσει, πῶς ἡσυχάσει; 70.ΟἸ] ηι. 
σεαὶ. 2] (.88,11128}; α5 Κἰησάοϊῃ οὗ σοᾷ ΜΙ τημεπ, Μαχο, Τἰαϊ, 
3432(Μ.00.37328,0); 8. ποβί. φυσικὴν ἡγοῦνται τὴν π. οἱ ἀμφὶ τὸν 
Βασιλείδην, καθὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκλογῆς τάττουσιν αὐτήν, τὰ μαθήματα 
ἀναποδείκτως εὑρίσκουσαν καταλήψει νοητικῇ ΟἸδΙΩ.5,7,2.3Ξ(ρ ττᾷιτ; 
Μ.8.9418}); ἐδι(ρ. ττϑ, δες, ; 9418); ὁρίζονται γοῦν οἵ ἀπὸ Βασιλείδου τὴν 
π᾿. ψυχῆς συγκατάθεσιν πρός τι τῶν μὴ κινούντων αἴσθησιν διὰ τὸ μὴ 
παρεῖναι 1δ.2.6(0Ρ.127.10: Οὅ10) ; τεζαϊεα εἰ γὰρ φύσει τις τὸν θεὸν 
ἐπίσταται, ὡς Βασιλείδης οἴεται, [τὴν] νόησιν τὴν ἐξαίρετον π. ἅμα καὶ 
βασιλείαν...οὐσίας ἀξίαν τοῦ πονήσαντος πλησίον ὑπάρχειν αὐτήν, 
ἑρμηνεύων, οὐσίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξουσίαν...κτέσεως ἀνυπερθέτου κάλλος 
ἀδιόριστον, οὐχὶ δὲ ψυχῆς αὐτεξουσίου λογικὴν συγκατάθεσιν λέγει τὴν 
π᾿. ἰδ. 5.τ(0,3227.218ῖ,; Μ.0.128,0). 

Β. φοῦγοθ; 1. 85 Οσοαδβ οἰ, ὁγας, δὴρ..58ε, τ θην 5.2; ἡ π. 
ἄνωθέν ἐστι παρὰ τοῦ θεοῦ Ἡδοττη.παμά.ο.τα; 44. 7σ.ττ3(}0.213.11}} 
χάρις δὲ ἡ τι. Οἴδτα.:!γ.1.δίρ.2ς.16; Μ.8.7434λ}); 18.2.6(0.129.13; 9658); 
ΟτΟ ῥγττ ἐμ 70.(0.403.24); Ἐπ5.1.6.4.18.6(Μ.20.3764}; π., ἣν ἡ τοῦ 
θεοῦ χάρις ἐν ὑμῖν ἐργάζεται Αἰῃ.ἐροπο.(Μ.26.11884); Μας,Αερ. 
ἄσημος, 22(Μ.34.5800); Ν1].6,}.2.228(Μ.,70.2170)}; Ἔχερ, ἘΡΆὨ.2:8, 
ΟΒΥνβ.ἐαριίη Ῥειττοιτίσ. 210 Ὲ); 2. 161 ἴπ ἀπα {πχουρὰ ΟΠτιβὲ; 
ἃ. ἴῃ βει., Ἰ]δτη. ον. 3.1ϑ(ρ.246.10; Μ.8,1212Ὰ}); Οτι( εἰς, τ, β2(ρ.103.20; 
Μετ. 7570); ἄς. Το ἃ τϑοί(ρ.271.2τὺ; Μείῃ ἐγσαὶ, (ρ.493.1τ; Μ.18. 
2328); Ετι5.}.6.8.0.6{(Μ8.2ο.γ61Ὰ}; ΑἸ. ἡη2.28.5(Μ.25.1454}; . Ομ γὶϑὶ 
Ὧ5 50 τος οὗ ΓΑ] ἐμοὶ δὲ ἀρχεῖά ἐστιν ᾽]ησοῦς Χριστός...καὶ ἡ π. ἡ δι᾽ 
αὐτοῦ Τστι. Ῥβιϊαά.8.2; ὃ μονογενὴς ἐκ κόλπων πατρὸς καταπέμπεται 
λόγος τῆς π. [ἡ] π. ἐκ περιουσίας αὐτὸς σαφῶς ὁ κύριος ὁμολογῶν 
ΟἸεπι ρασά.τ.3(Ρ.04.20; Μ.8.2570}; π. ἐπιχορηγουμένης ἡμῖν διὰ... 
Χριστοῦ παρὰ θεοῦ Αἰῃ.υ.Απιοη.8(}.26.0528); ο. Οἢγιβέ 845 σπ. 
ἐνυπόστατος, Μαχ.ιε. Τἠαὶ, 2: (Μ.90.3324}; ἐνυπόστατος π. ἐστίν, ἡ 
ἐνεργὴς καὶ ἔμπρακτος, καθ᾽ ἣν ὃ τοῦ θεοῦ λόγος ἐν τοῖς πρακτικοῖς 
δείκνυται ταῖς ἐντολαῖς σωματούμενος ἰά,ἐαρ.τ.ϑ4(Νί.9ο0.12130) ; 3. οὉ- 
ἐαἰπρα ἘὨτοιρῇ ᾿πϑίτυισίοη, (ει, ῥαφά,τιδίρ, τοϑο; Μ.8,2856); ς, 
18.(ρ.107.14; 2854); Α1}..4.γ.2.42(Μ.26.2378); 4. ε8ρ. ἴῃ βου ρίαζαβ, 
οὔ Ιτοη.λεν.3.21..(}1.7. 0404}; ΟἸ6πι.ε γ.2.ττίρ.130.6; Μ.8,0 844}; ΟΥ. 
.σ.χ.4(6; Ρ.7.29; Μ.14.298}; ἐδιτο.3(2; Ρ,172.21; 309); Ατ8,ε}». οὐ. 
τί} 1.26. 8164); Ογτ. Η εαἰεεῖΐ,.4. 1; 5. τοῖς, τηϑὴ δ τΕΒρΟΏΒΙΟΙΠῈν π᾿ 
ποιεῖν προκαταλαβοῦσαν ἡμῶν τὴν ψυχὴν τὴν περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ τοιάνδε 
συγκατάθεσιν. ἀληθῶς ζμὲνΣ γὰρ π᾿ ἡμῖν ποιεῖ τὴν τοιάνδε συγκατά- 
θεσιν. ὅρα δὲ εἰ μὴ αὐτόθεν ἡ π. αὐτὴ τὸ ἐπαινετὸν παρίστησιν, ὅτε 
πιστεύομεν ἑαυτοὺς τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ, χάριν ὁμολογοῦντες τῷ εἰς 
τοιαύτην π. ὁδηγῷ (εἰ5.αρ.ΟΥ,( δἰς.2.30(0.225. 158}; ΜΙ οό96,9) ; ἵνα 
τοῦ διδόντος ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ καὶ ἡμῖν τοῦτ᾽ 
ἐπιχορηγοῦντος...«ἐγγένηται π΄. τοῖς ἐντευξομένοις ἐν λόγῳ καὶ δυνάμει 
τοῦ θεοῦ Οτ.Ἵβ.5.4{0.2.17; τιβιο); ΟὨτνβ.ου!.1.4,5 τ 2 ογ.4:.13(5, 
263Ε;-2640); οἴ, εέΐαπι ἐπ βάο ἰἔϑεγωηι εἰ δίας ῥοϊεδία! ἐς αγδίγίμηι 56γ}- 
ταῦτ ἀοναῖμμς, Ἰτεὴ.ἤαθγ.4.3).5(Ν.7.1το28)}.Ψ 

Ο. τοῦ, Ὀαρέϊδβπι, ν. βάπτισμα: Χριστός.. «ἀρχὴ..«ἄλλον γένους 
γέγονε, τοῦ ἀναγεννηθέντος ὑπ᾽ αὐτοῦ δι᾽ ὕδατος καὶ π. καὶ ξύλου Ταβῖ, 
ἀϊα].1358.2(Ν.6.79038}; 1Ὁ.128,3(7030); π. δὲ ἅμα βαπτίσματι ἁγίῳ 
παιδεύεται πνεύματι (Ἰοχῃ, ῥασά, τ δ(ρ.τοϑ,0; Μ.8,2850); κυρίως γὰρ 
π᾿ ἐστὶν κατὰ τὸ βάπτισμα τοῦ ὅλῃ ψυχῇ παραδεχομένου τὸ πιστευό- 
μενον ΟΥ, 7σ.το.43(27; Ρ.22τ.15; ΝΙ.14.3028); τῆς---μυστικῆς π΄ τὴν ἐν 
“Χριστῷ παρεχούσης ἀναγέννησιν τοῖς δι᾿ αὐτῆς φωτιζομένοις Ἐπτι5,ε.1ἢ, 
2.6{(ρ.1ο3.17; Μ.24.90 5}; μετὰ πίστεως ἡ τοῦ βαπτίσματος τελείωσις 
Αἰἢ..4γ.2.421(Μ.26.2278}; ἔστι γὰρ τὸ βάπτισμα σφραγὶς τῆς π.», ἡ δὲ 
π., θεότητος συγκατάθεσις ΒΔ5. μη.3.5(1.2768 ; Μ.29.6656) ; τὸ ῥῆμα 
τῆς π΄, καὶ προσέτι τούτῳ τὸ...βάπτισμα Ὀγτ.Ος. 55(3.858). 

Ὦ.. ἀενοϊοριηθηΐ οἵ ξαἱτῃ; 1. στον ἰπ αι. θοΐ Ροββῖθ 16 δηᾶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΨ, (ἸΘΠλ ἐγ.4.16(0.203.2; Μ.8.12088); 710.7.1τ(ρ.44.ς; Μ.0. 
48:ΑᾺ}}} ἔνιοε δὲ εὐφυεῖς οἰόμενοι εἶναι ἀξιοῦσι μήτε φιλοσοφίας μήτε 
διαλεκτικῆς μόνην δὲ καὶ ψιλὴν τὴν π. ἀπαιτοῦσιν, ὥσπερ εἰ μηδεμίαν 
ἠξίουν ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι τῆς ἀμπέλου εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τοὺς 
βότρυας λαμβάνειν ἰδ,1. φ(ρ. 28.209; Μ.8.7408); ἰά ἐχς. Τ μάοὶ. θ(Ρ. τοῦ. 3» 
Μ.0.δ6οα); ἐνδέχεται τὸν ἤδη πιστεύοντα μανθάνειν τινά, ἕνα πάλιν 

τοδ4 
, 

πίστις 

πιστεύῃ, καὶ διὰ τῆς προσθήκης τῶν μαθημάτων προστιθέναι τῇ π. Οτ. 
.ο. .32. τϑίο; Ρ.450.321; Μ, 14. Ἰ81Ὰ); ̓ ἦδ. 32. τόίο; Ρ.45:. 23}.; ; 810) εἰ δὲ 
καὶ πιστὸς εἶναι νομίζεις, ἀλλ᾽ οὕπω τὸ τέλειον τῆς π. ἔχεις. χρεία καὶ 
σοὶ... εἰπεῖν" κύριε, πρόσθες ἡμῖν π. ΟΥΥ.Ἡ εαἰδολ.5.0; (οημδὶ, 4.6.1. 
12; Ὄγε. ζ σγ7: 5(}6.72.8530) ; ἀπαιτεῖ τὴν ἐπὶ τῇ π. συναίνεσιν...χρὴ 
γὰρ οὐ διάκενον ἡμᾶς εἰς ἀέρα ῥιπτοῦντας φωνήν, ..«ἀλλ᾽ ἐν καρδίᾳ καὶ 
νῷ τὴν π. ῥιζώσαντας, καρπὸν τοῦ πράγματος ποιεῖσθαι τὴν ὁμολογίαν 
1ά..7ο.7(4.6830); 2. ἀενεϊορτηθπε τῇτουρῃ ἰποζεαβε οὗ Κὺπον]θάρα 
καθάπερ καὶ ἄνευ γραμμάτων πιστὸν εἶναι δυνατόν φαμεν, οὕτως 
συνιέναι τὰ ἐν τῇ π-. λεγόμενα οὐχ οἷόν τε μὴ μαθόντα ὁμολογοῦμεν. τὰ 
μὲν γὰρ εὖ λεγόμενα προσίεσθαι, τὰ δὲ ἀλλότρια μὴ προσίεσθαι οὐχ 
ἁπλῶς ἡ π., ἀλλ᾽ ἡ περὶ τὴν μάθησιν π. ἐμποιεῖ ΟἸοΙῊ.5.7.1.6(ρ.23.7; 
Μ.8.7208); 1δ.5.τ(Ρ.322.2]; Μ.0.248}; δὴ Δηρε]ὶς ἄρέπου, ΕἸΘΥΠΊ. 
ἡιαμά.τ2.6.1; Δ .οἵνη.6,3.6; , ΤΑῚ ἢ 45. ἔουπαδίοη. οὗ ρεγίθοϊοι 
φαίνεται οὖν ἃ ἀπόστολος διττὴν καταγγέλλων π.ι, μᾶλλον δὲ μίαν, 
αὔξησιν καὶ τελείωσιν ἐπιδεχομένην. ἡ μὲν γὰρ κοινὴ π.ι καθάπερ 
θεμέλιος ὑπόκειται... «ἡ δὲ ἐξαίρετος ἐποικοδομουμένη συντελειοῦται τῷ 
πιστῷ καὶ συναπαρτίζεται αὖ τῇ ἐκ μαθήσεως περιγινομένῃ καὶ τοῦ 
λόγου τὰς ἐντολὰς ἐπιτελεῖν, ὁποῖοι ἦσαν οἱ ἀπόστολοι, ἐφ᾽ ὧν τὴν π. 
ὄρη μετατιθέναι... «δύνασθαι εἴρηται. ὅθεν αἰσθόμενοι τοῦ μεγαλείου τῆς 
δυνάμεως ἠξίουν προστιθέναι αὐτοῖς π. τὴν ὡς κόκκον σινάπειυς 
ἐπιδάκνουσαν ὠφελίμως τὴν ψυχὴν καὶ ἐν αὐτῇ αὔξουσαν..«ὡς ἐπανα- 
παύεσθαι αὐτῇ τοὺς περὶ τῶν μεταρσίων λόγους ΟἸΘΤΩ 5ἐγ.5.τ(Ρ.327.0Ή. ; 
Μ.9.12Α,8}); 1δ.5.4(0.342.2; 454}; 4. τεῦ, ἔπέεσρτπ, οὗ βοσιρίῃσε τὴν 
μὲν γραφὴν πρόδηλον εἶναι πᾶσι κατὰ τὴν ψιλὴν ἀνάγνωσιν ἐκλαμβανο- 
μένην, καὶ ταύτην εἶναι τὴν π. στοιχείων τάξιν ἔχουσαν, διὸ καὶ ἡ πρὸς 
τὸ γράμμα ἀνάγνωσις ἀλληγορεῖται" τὴν διάπτυξιν δὲ τὴν γνωστικὴν 
τῶν γραφῶν, προκοπτούσης ἤδη τῆς π., εἰκάξεσθαι τῇ κατὰ τὰς συλ- 
λαβὰς ἀναγνώσει ἐκδεχόμεθα 10.6.τπ(Ρ.498.}8},; 3564,8). 

Ε, οὈ]θοβ οὗ ἔβλτἢ ; 1. εχιβίεηοε οἵ σοά, ΟἸβτη.ο ν.2.4(0Ρ.119.20; Μ. 

8.9440); οἵ. ἦν.2.σίρ.125. 25; 9578); 16.1.τ6(ρ.67.25; Μ.9.5320); 12.8.5 
(ρ.83.23; 5684); π. δὲ αὐτάρκης εἰδέναι ὅτι ἔστι θεός, οὐχὶ τί ἐστι Ἐ)35. 
ΕΡ.234.2(3.3584 ; Μ.32.8608); δηα οἱ ἸΟρΡῸΒ 845 οτραΐοσ, Αἰῃιεῤ. 
Αἀερἢ.8(}.26.το84Α); 2, ἴῃ6 Τυηὶτν ζῇ γὰρ ὁ θεὸς καὶ ζῇ ὃ κύριος 
᾿Ιησοῦς Χριοτὸς καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἢ τε π. καὶ ἡ ἐλπὶς τῶν 
ἐκλεκτῶν τύ ϊορι. 8.2; ΑἸἢ,,κ4γ.1.18(Μ.26.498}; ΟΥ ΙΝ γ55 ]αεεά.τ5 
(.45.τ2200); Απέι Μοπ.ἤσμιτ( Μ.89.14330) ; αηα δἴθσγηαὶ ρθη Δ Ιοα 
οὗ ὅοη, Βιάγπι {Β65.)} Εμη.4(1.2888 ; Μ.20.6020); ΤΑΙ ροϊϊτ,51 
(Μ.26.11248); 3. (Πγϊθὺ ἀπα 15 ποῦ ; 8. 1ἢ ρΈΏ, ἡ... «ἡμετέρα π΄. ἐπὶ 
σωτηρίᾳ τῶν ἀνθρώπων τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσΐαν λέγει ΑἸΉ νυ. “4 πίοη, 

᾿4(Μ.26.048λ); τῇ περὶ τῆς εὐσεβείας π. καὶ τὰ περὶ τῆς ἐνανθριυ- 
πήσεως τοῦ λόγου διηγησώμεθα, καὶ περὶ τῆς θείας..«ἐπιφανείας ἰὰ τη. 

 χα( ,25.974), Ογτ. 70.3,5(4.3008)}; ἰλιγγιᾷς ἐπὶ ταῖς ἀπορίαις, καὶ 
«νδέδιας μήπου τι τῶν εἰρημένων τὸν τῆς π. ἡμῶν παραλύσῃ λόγον. 
ἀλλ᾽ ὅταν ἐγὼ ζητῶν ἐπαπορήσω, τότε τοῦ μυστηρίου τῶν Χριστιανῶν 
ἀνακράξω τὸ ϑαῦμα, ὅτι ὑπὲρ νοῦν...τὰ ἡμέτερα. ὅταν... τὰ τοιαῦτα 
ζητοῦντι ἀπορία τις ἐπείη, πρόσφερε τοῖς ζητουμένοις.. «λύσιν τὴν π. 
λογιζόμενος Ὑματγεεὶ. εὐ». τό(Μ.6.1.2368,0}; Ὁ. ὲβ αἰνεῖν, ΑἸΏ, 
Ῥίομ.Βίρ. πειό; Μ,25. 4024); ὕγτ, 79.6.τ(4.6300) ; 6. τῆ ππεσ οὗ [ηο. 
τὰ γὰρ ὑπερβαίνοντα λογισμὸν π. δεῖται μόνης. καὶ γάρ, ἂν θέλωμεν 
πείθειν διὰ λογισμῶν, πῶς ἄνθρωπος ἐγένετο ὁ θεός, καὶ εἰς μήτραν 
εἰσῆλθε παρθενικήν, καὶ μὴ τῇ π. τὸ πρᾶγμα ἐπιτρέψωμεν, μᾶλλον 
ἐκεῖνοι [55. ῬΑΘΔΠ5] καταγελάσονται ζὮγγ5.Π001.4.1 1: ΤΟ ογ(το.3248}:} 
ἃ. (τοϑδ σοφέαν.. ὑπομεῖναι σταυροῦ, ἵνα διὰ τῆς ἐν τούτῳ π. πάντες 
εὐνοῦ πιστεύοντες σώζεσθαι δύνωνται ΑἸὮ..47.2.81(Μ,26,3204}; 14. ὑγιε. 
28.2(ΜΜ.25. 1440}; οἴ. ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένονς ἐν ἀκινήτῳ π,, 
ὥσπερ καθηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ... Χριστοῦ Ἰστι,ϑγγη.τοτς 
6. Ἐκβυττβοιίίοη, ν. ἀνάστασις ; 4. ἀϊνίης ῬΤΌΣΤΪ565 πᾷ δβομαῖο- 
ἸΟΡΊΟΔΙ Ἔχρθοιβοηβ τοῖς μέλλουσιν, ὡς ἤδη διὰ τὴν π. παροῦσιν (Ἰετη, 
εἰγ.7.τ2ίρ.σόντο; Μ.0.ΞοθᾺ}; οἷς [5ς. Χριστιανοῖς} ἡ πᾶσα ὑπόθεσίς 
ἐστι τῆς π. ὁ θεὸς καὶ αἱ διὰ τοῦ Χριστοῦ περὶ τῶν δικαέων ἐπαγγελίαι 
καὶ περὶ τῶν ἀδίκων αἱ περὶ κολάσεως διδασκαλίαι ΟΥ (εἰς.8. πτίρ.266. 
12; Μ ΤΥ Υ5028) ; τοβυσυθοι οι οἱ ἤθϑη, Μο,, γθς. τ, δίρ.320.8; Μ.4τ. 
ΣΙ6ΙῸ); φανερόν ἐστιν, ὅτι πιστεύει περὶ τῶν ἀφθάρτων, καὶ ὄντως 
ζητεῖ τὰ αἰώνια ἀγαθά, εἰ.. ὑγιῆ τὴν π. ἀποσώζει δε. Αδρσιἠομι.48.3 
(Μ1.34.8οο αὶ); ἱπατηογία τν, ΑἸ ἐμ .48,2{(Μ,25.1818); περὶ ἀναστάσεως, 
καὶ τῆς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἀπολαύσεως, ἃ καὶ λόγον ὑπερβαίνει 
πάντα... «πίστεως δὲ πρὸς τὸ παραδέχεσθαι χρεία (ΒΥγ 5. ἐν μι Ῥδιττξεῖ 
(5.208). 

Ε', εβεοις οὗ ἔβιτῃ ; 1. βαϊνατίου, ν. ἀθανασία; ἡ μὲν πρώτη αὐτῶν 
[3ς. γυναικῶν ]...π. καλεῖται" διὰ ταύτης σώζονται οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ 
Ηδττη.υς5...8.5; Ταῖιογαί. ττ(ρ.17.6; Μ.6.8404Α); ἡ πρώτη πρὸς σωτη- 
ρίαν νεῦσις ἡ π. ὑμῖν ἀναφαίνεται ΟἸετη.5,γ.2.6{(Ρ.120.:7; ΜΙ. 8.65}; 
π. δὲ ἰσχὺς εἰς σωτηρίαν καὶ δύναμις εἰς ζωὴν αἰώνιον 1.2.12(0.142. 
12; 9028); Ευ5. Μαγεεῖ].τοαίρ.8.21; Μ.24.7280); Ονγ Η λον. 4(Ν1.53. 
1136Ὰ); Μαχ.αρ.4.τοΐ δῆ.0ο.1312.); ΜΠ σαπποὶ θὲ αἰίαϊποα 



᾿ 
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πος ἔβη μι, []6πῃ. βαφά.τ δ(ρ,τοβ.ττ; Μ,8.28ς 0); Ογ..70.2. τά(το; 
Ρ.13- τό; Μ.14. τΆ44}} Β45.5}17.44(3.370 ΜΝ. 32.148}); οὐκ ἔνι σωθῆναι 
ἑτέρως, ἀλλ' ἢ διὰ πίστεως ὈΠτγπ,ἤοηι, δος ἱη Κοηὶ. (9.497); Ἰά ἐκ. 
[2 Ῥριατα: τίς. 300,0); 14 ποι, 7ωΣ ἴῃ Η6ν. (12.700); ξύμτγβ. }ά. τί3. 
826) ; ἐν π., καὶ οὐχ ἑτέρως εὑρεῖν ἦν δύνασθαι τῆς σωτηρίας τὴν ὁδὸν 
Ὀγτιρίαῤ᾿,. Εχ (1.282); [ΑἸ Βα οἱ ο πε ἔου δα νδίομ, (]βση. ἐγ. 5.1 
(0Ρ.331.10; Μί.0.208}); ἐν. 5.3(0.337.2}} 368); ΖΒ τ. βά.τ(3.826}); οὗ 
ΟΠΕΒΕΙΕ δΔη8 οἴμειξ τοσοῦτον δὲ ἔχει δυνάμεως ἡ π΄.» ὥστε οὐ μόνος ὁ 
πιστεύων σώζεται ἀλλὰ γὰρ καὶ οὗ ἄλλοι ἄλλων πιστευσάντων ἐσώθησαν 
Οὐτ  οαἰεοΐ,, 5.8: μδῆος σοταρατρα γ Δπομοσ, (ῃγυβ.οηε. 1.3 τῇ 
20 ογ.4.:13(4.2620) ; 2. ἔγεβάοτῃ ἔτοσῃ ρόνετσ οὗ θ6εν]}, Τρπ. Ἐρλ.1λ.1; 
Ἡδεοιτηηπαημάττ 4; 1ὁ.12.5.4: ἔστι τι τοῦ, διαβόλου δεινότερον; ἀλλὰ καὶ 
πρὸς τοῦτον οὐδὲν ἕτερον ὅπλον ἔχομεν ἢ τὴν π. Ονγ Η ἐαΐδεῖ,.5.4) Οντ. 
Ναλιχλ(ιΔοτο); 8. ΠΟ ΟΕ ΒΊΟὴ μεταβαλόντες... ἐκ τοῦ εἶναι: θηρία διὰ 
τῆς κυριακῆς π. ἄνθρωποι γίνονται θεοῦ ΟἸενα.:,γ7.6.6(ρ.457.21; Μ.0. 
2734); Οὐ εἰ 9.2.4ο(Ὁ,226.0; Μ1Ι.0728); 4. νἱτίπεβ: τερβηΐδμος; 
ΟἸεμ}.5:}.2.6(0.127.15; Μ.8.9618) ; Βεησα χοαγάξα ΕΥ̓ γετη ββίου οἵ 
βίαϑ, Ου σία}. Οϑη.4.ττίτ.156}}; μεγίστη δὲ ἀρετῶν μήτηρ ἡ π. ΟἸεΙΩ. 
δἱγ,)ιδίριτ2πιο; Μ.8.0574); ΜΉΪΟΒ ἴδοις 5 υϑοᾶ ἴῃ δροϊοσείίος 
πυνθανόμεθά γε περὶ τοῦ πλήθους τῶν πιστευόντων, τὴν πολλὴν χύσιν 
τῆς κακίας ἀποθεμένων..«πότερον βέλτιόν ἐστιν αὐτοῖς ἀλόγως 
πιστεύουσι κατεοτάλθαι πως τὰ ἤθη καὶ ὠφελῆσθαι διὰ τὴν περὶ τῶν 
κολαζομένων ἐπὶ ἁμαρτίαις καὶ τιμωμένων ἐπὶ ἔργοις χρηστοῖς πίστιν, ἢ 
μὴ προσίεσθαι αὐτῶν τὴν ἐπιστροφὴν μετὰ ψιλῆς π., ἕως ἂν ἐπιδῶσιν 
ἑαυτοὺς ἐξετάσει λόγων ; φανερῶς γὰρ οἱ πάντες παρ᾽ ἐλαχίστους οὐδὲ 
τοῦτο λήψονται ΟΥ εἰδιτιοίρ.62.8[,; Μ.11τ.6738Β); Ῥσαάεπος, {8Β88. 
ἐμονμῖμ Ῥςιιττί(ι. 3720; Μ.20.τοσο); ἐὰν τηρήσωμεν τὴν π., ἀκατά- 
γνωστοι ἐσόμεθα καὶ παντοίοις ἀρετῶν εἴδεσι κοσμηθησόμεθα Ογτ.ἩΗ. 
εαἰδελ. 5.7; παρρησία, ΟὨγν 5. μοι. 16.100 τῷ Κορ (0.6208); ἀπάθεια, 
ΟἸειλ.5 γ.7.2(ρ1τ.6; Μ.0.4178}; του ποϊδοι, 0.0] πὶ. σεαϊ, 26(}.88, 
τοϑ40); Ἰοπρ-βυεσηρ, Ηταμ ά.5.2.24; 5. Ῥγόρταϑβ ἴὸ ροσἔθο- 
1100, ΓΘ. 5.».7.2(ρ.8.3.; 4126) ; ἐδ. (0.0.Χ7 ; 4120}; 6. απο ΜΙ Οσα ; 
8. ἴῃ ΚΈΠ. αὐτὸς [36. θεός] δὲ ἑαυτὸν ἐπέδειξεν...διὰ πίστεως, ἧ μόνῃ 
ϑεὸν ἰδεῖν συγκεχώρηται ᾿ίορη.8.6; οἵ, ἀονεῖμμς ἀϊσεδαὶ 'φιῖ ἐγεάτί ἴῈ 
τε, πὴ 7μάτεαίμγ᾽, τὰ δ5ὶ, Ἡροη δοῤαγα ἃ ἄεο: αὐμηΐίς εοὶ σηΐμι 
ῥόγ βάνει ἄδο, ἔγϑη. ἤκ67.5.27.2(Ν1.7.11078); διὰ τῆς π΄. ἑνοῦσιν ἑαυτοὺς 
τῷ θεῷ 1δ.5.28,τ(1τ070); τῷ πίστεως. ἀλείμματι... δι᾿ οὗ πρὸς τὸν θεὸν 
ἀναβαίνετε ΟἸδτη, ῥγοὶ,τίρ.85.1ο; Μ.8.24τ0}; ΟΥ̓ πιακίηῃρ᾽ τηθπ Βοὴ5 
οἱ Θοά, ΟΥ,0»γ,22.2(ρ.346.20; Μ.11.4844}); Ογτ, Ἡ εαἰδεβ,.7.τ; ἡ π. τὸν 
ἀπὸ γῆς ἄνθρωπον θεοῦ συνόμιλον ἀπεργάζεται Τ Πγγβ, βά,τ(3.8268); 
Ὀν ρτοσπείηρ ἱπαψεὶηρ οὗ ὅοη, Ογτ. 7ο0.2.4(4.1730}; ἰ6.4.4(2038)}; 
1δ.6.τ(620Ε}; οὗ Η, Ομοβέ, 2Ὁ.5.2(474}; πα σοπέοττπβεοι ἰοὸ Ομ τῖβί, Ὁ 
14. ἐ{65.3.2(55,2888); ἐὰν ἔχωμεν π., ἐσμὲν ἐν τῇ π., καὶ στήκομεν ἐν 
αὐτῇ ἐδραῖοι, καὶ ἐν κυρίῳ κατοικοῦμεν Απτ,Μου, ἠονμτ(Μ.80.14320); 
Ὀ. τηγϑῖ. τὸ διὰ τῆς π. προσγινόμενον ἁγίου πνεύματος χαρακτηριστικόν 
ΟἸετη.βἐγ.δ,τδίρ.5οο,4; Μ.9.360 4}; ὦ ψυχή... ὑποζύγιόν τε καὶ οἰκητή- 
ριον γενήσῃ διὰ πίστεως τοῦ σοι ἐνανακλίνεσθαι μέλλοντος τιν υ 85. 
ῥομι,.3 τ απ. (Μ.44.8218); πρὸς τὴν ἀδίδακτον.. «καὶ μυστικὴν ἀπο- 
τελεσθεὶς ἕνωσιν καὶ π. Ἰδῖοι. Ατ,ἄ,η.2.0(Μ..2.6488}; π. προσευχὴν ἐπτέ- 

ρώσε" χωρὶς γὰρ ταύτης εἰς οὐρανὸν τετασθῆναι οὐ δύναται 70.Γ] τ. 
5εαἷ,28(Μ.88.11330) Ἢ ἡ π᾿ ἀπεδείχθη... ὑπάρχουσα δύναμις σχετικὴ τῆς 
ὑπὲρ φύσιν ἀμέσου τοῦ πιστεύοντος πρὸς τὸν πιστευόμενον θεὸν τελείας 
ἑνώσεως Μᾶχ. φι- ΤΠαὶ. 330}. 90.3130); “δ. (5730); διὰ. «τὴν πι,) ἤγουν 
τὴν πρὸς θεὸν ἄμεσον ἕνωσιν 1Ὁ. 34(3718); ; ὁ τῆς μυστικῆς θεσλογίας 
ἐντὸς γενόμενος νοῦς, κεφαλὴν ἔχων ἀκατακάλυπτον τὸν Χριστόν" 
τουτέστι..«ἀνοήτως γινωσκόμενον λόγον τῆς π. 1τὉ.25(2320); νατίοιϑ 
εἤεοῖβ : ἀβϑαζαηοα πὶ ρτάνψεσ, Ηδστη πμαμά.9.6-12; στονίῃ οὗ στβοα, 
Οντ. 7σ.6,τ(4.6030}; ονοτοοχηίῃσ οὗ πδίισε, Ομ χυϑυυέγριό4(1.3210); 
ἔτεβάοιῃ ἴτοση ἔφατ, Οἱεια. δά. 3.τ2(ρ.284.6; Μ.8,6658); εβρ. ἔγοτη 
ἔξατι οἱ ἀδαίῃ, (ῆγυβ.ον».27.1 ἐπ ΗεΡ.(12.2468); ἰεαάϊηρ το δάοτγα- 
τίου, Β65.4}.234.3(1.3580; Ν΄.32.8600)}; φηα νἱδίου οἵ σοί, (ἢ γν3. 
λοηι.4.8 ἐμ Αι ῤγίηε.(3.03Α}; μέγα... «ἀγαθὸν ἡ π." πλουτεῖ γὰρ ἅμαρ- 
τιῶν ἀπόθεσιν, ῥύπον παντὸς ἀποκάθαρσιν" ἔστι δὲ καὶ μνηστείας 
πρόξενος τῆς παρὰ θεοῦ, καὶ ὁδὸς εἰς ἁγιασμὸν καὶ υἱοθεσίαν, καὶ... 
παντὸς ἀγαθοῦ προμνήστρια Ογτ. οὗ. ττι ἰριάττ το; Μ.74. 80). 

σ. [Δ δᾶ γαΐσϑοὶθβ; 1. ταΐτβοὶθβ δ. ἃ οοῃβιηηδίοι οἱ [αἰ (ἢ 
σημεῖον ἢ τεράστιον, τὸ συνεργοῦν καὶ βεβαιοῦν αὐτῶν τὴν εἰς “ὁν 
κτίσαντα τὰ ὅλα πι ΟΥ(εἰς.3.3(0.2οπς τ; Μ.11.9248}; θαύμασιν ἡ τῆς 
ἀληθείας π. ἐπιδείκνυσι» ζοηδί.Αρ.Επ5.».(,3.3ο(0.92.3; Μ.2 5 ἸΟΒΟ 0); 
διὰ τῶν..«ἑκάστοτε γενομένων θανμάτων, ὁ κύριος τοὺς μὲν ὀλιγοπί- 
στους καὶ τοὺς ἀπίστους πρὸς π. βεβαίαν ἐκκαλεῖται, τῶμ δὲ πιστῶν τὴν 
πους αὔξει ΝῚ ΕΡΡ.4.62(}}.70. 5808) ; 2. γλίγαο]δ5 685 οαϊοοτηθ οἵ ἔβ ἢ 
τοσοῦτον γὰρ ἰσχύει ἡ π., ὡς καὶ ἀνθρώπους ἐπὶ θαλάσσης κουφίζειν 
περιπατοῦντας Ογτ, Ἡ εαἰφεἶ,.5,.7; πολλοὶ γὰρ τῶν ἀρρωφτούντων...τὴν 
ὑγείαν διὰ τῆς π. δρέπονται Πα .᾿..6.4.16.3(4,97:); Τμαοτ, ΑἸς, 002. 
1.5(0.83.21; Μ.,77.12564Ὰ)}; 3. θὰ πὸ Ἰ561685 πγίγασίας τα ἴο μὲ 

τοῦς . πίστις 

αχρβοϊςά ὅτι δὲ μέγα...τὸ ἀραρὸς ἐν π., διαδείκνυσι λέγων ἃ κύριος" εἰ 
ἔχετε π᾿ ὡς κόκκον σινάπεως..«δεῖ δὲ ὅμως ἑαυτοὺς παρασκενάσαι, 
δεκτικοὺς γίνεσθαι τῆς τοιαύτης χάριτος" εἰ γὰρ τὸ πεπηγὸς αὐτῷ... 
μετακινεῖ ἡ τῆς π᾿ δύναμις, καθ᾽ ὅλου φαίη τις ἂν, μηδὲν ἀκίνητον εἶναι 
οὕτως ὃ μὴ σαλεύσειεν ἡ π. ..« ἐκείνῳ μέντοι προσεκτέον ἀσφαλῶς, ὡς 
οὐ κενὴν ἔκπληξιν..«κινεῖ ὃ θεός..«μηδ᾽ αὖ περὶ τὴν π. ἀσθενείαν 
νομΐζειν εἰ μὴ ταῦτα ἰσχύει" ἀλλ᾽ ἔστω τὸ χρήσιμον τὸ πρὸς ὠφέλειαν 
ἀληθινήν, καὶ ἡ δύναμις οὐκ ἀπολείψεται ΟΥγτ. ..171:5(Μ.72.8320-- 
8364). 

Η. ἕαϊτι Δ ηα ψγοκ5; 1. ΟΥΚ5 τίτμουῖ ξαῖτα ἔα 16 οὐδὲν οὖν ὄφελος 
αὐτοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ βίου, κἂν εὐεργεῖς ὦσι νῦν, εἰ μὴ π. ἔχοιεν 
ΟἸοτ,.εἰγ.1.7(Ρ. 25.9; Μ.8. 1334); ; 2. [ΑἸ ἐδ 7ιβεέν μιμοῦ ὙΌΣ Κϑ ἡ 
π. καθ᾽ ἑαυτὴν ἔσωσεν, ἔργα δὲ καθ᾽ ἑαυτὰ οὐδαμοῦ τοὺς ἐργάτας 

᾿ ἐδικαίωσε Τζῃγγϑ. βά.τί(4.8260); διὰ ἴβκεβ ργεοξάξῃος τοῖς γὰρ 
ἐθέλουσιν ἐλθεῖν [55. ἴο εἴειαὶ 116], δεῖ δὴ πάντως πίστεως μέν, καὶ 
πρό γε τῶν ἄλλων, ὀρθῆς" εἶτα, βίου ἀλήπτου Ογτ.1ς.13:23(Μ.12. 
7760); 3. Ὀαΐϊ αι. θοΤΏ ΒΕ] τὸ Ὀδ6 Ὠδορϑβασν ; 8. [ἢ ἰηβυ ποτὶ 
τους οσκβ, Βωγη.4.0; Βα5.}}.295(3.4330; Μ,32.ἸΟ40Α) ; τί τῆς π. 
ὄφελος... βίου μὴ ὄντος καθαροῦ; ΟἈγγΒιοΡῥώρη. θ(1. 520); οὐ γάρ 
ἐστιν ἡ π΄ ἱκανὴ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσαγαγεῖν, ἀλλὰ καὶ ταύτῃ μάλιατα 
κατακρῖναι τοὺς βίον φαῦλον ἐπιδεικνυμένους ἔχει Δ. ἠον..84.3 ἴῃ 70. 
(8.5028); κἂν..«ὀρθῶς πιστεύσῃ,..«βίον δὲ μὴ ἔχῃ ὀρθόν, οὐδὲν αὐτῷ 
κέρδος τῆς π. εἰς σωτηρίαν 18.31.1(1750); ὑτονεα ἔτοτῃ Μι.7: 218 απὰ 
Ἡξε.12:14, 1δ.63.4(3700--380Ὰ); δ.10.3(61.Α}); ἰὰ ἤοη1.11.,2 ἐπ Β[τὶ. 
(::. 2868); ΙΔ λοηπιδὶι ἦπ 21 1,.(11.7070} ; οὐ..«μόνον...ὁ π. ἔχων, τοῦ 
βίου ἠἡμελημένου, τῶν οὐρανῶν ἐκβάλλεται, ἀλλὰ κἄν μετὰ τῆς π. 
σημεῖα πολλὰ πεποιηκὼς ἧ, καὶ οὐδὲν ἀγαθὸν ἐργασάμενος ἰἃ. ἤ011.24.1 
ἴῃ ΜΠ.(). 200); οὐ ῥύσεται π. καὶ βάπτισμα τοῦ αἰωνίου πυρός, χωρὶς 
ἔργων δικαιοσύνης ΝΙ] τηςσὶ. (Ν1.70.1240Ὰ}); καίτοι τὸ εἰδέναι θεὸν τὸν 
ἕνα καὶ φύσει, καὶ ὁμολογεῖν ἀδόλως .. «τοῦτό ἐστιν ἡ π., ἀλλὰ καὶ τοῦτο 
νεκρόν, μὴ παρεπομένης αὐτῷ τῆς ἐξ ἔργων φαιδρότητος Ογτ. 7ο.0(4. 
204); Απτιοπιλομ(  .80.14328); μὴ...«τυφλὴν ἡμῶν τὴν π. κατα- 
στήσωμεν, οὐκ ἔχουσαν τοὺς διὰ τῶν ἀρετῶν τοῦ πνεύματος φωτισμούς" 
καὶ κολασθῶμεν δικαίως εἰς ἀπείρους αἰῶνας, ὡς ἐν ἑαυτοῖς κατὰ τὴν 
πν .«« τοὺς θείους ἐκτυφλώσαντες ὀφθαλμούς. πᾶς γὰρ ὁ τῆς π. ἐν 
ἑαυτῷ διὰ τῆς ἀργίας τῶν ἐντολῶν τοὺς τοιούτους ἀνορύξας ὀφθαλμούς, 
πάντως κατάκριτος Μαχ.μ. Τ μαὶ. κ4(Μ.00.5240); 14.φρ τ (ΝΜ τ. 5048); 
Ὁ. {πεῖν Ἰητουγοιδίϊοῃ ἡ βεβαία τῆς π. ὑμῶν ῥίζα..«μέχρι νῦν δια- 
μένει καὶ καρποφορεῖ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ῬοΪγς.4}.1.2; τὰ μὲν περὶ 
τῆς π΄ αὕτη ἡ ἐντολὴ δηλοῖ, ἵνα τοῖς ἔργοις τοῦ ἀγγέλου τῆς δικαιοσύνης 
πιστεύσῃς, καὶ ἐργασάμενος αὐτὰ ζήσῃ τῷ θεῷ Ἠδτπι.»αη.6.2.τὸ; 
ἀνοίγει... δι’ ἑκατέρων... «τῆς βασιλείας τὴν θύραν, διά τε τῶν χειρῶν, δι᾽ 
ὧν τὰ ἔργα δηλοῦται" καὶ διὰ τοῦ κλείθρου τῆς π. δι’ ἀμφοτέρων... 
ἔργων τε καὶ π. λέγω, ἡ κλεὶς τῆς βασιλείας ἐν ἡμῖν ὑπὸ τοῦ λόγου κατα- 
σκευάζεται τ Ν γ55,ἤοηι. 12 10. απ. (Μ.44.1τ0240}; τὴν π. ἔργον ἐκά- 
λεσεν. οὐκοῦν ἅμα ἐπίστευσας, ἅμα καὶ τοῖς ἔργοις ἐκόμησας, οὐχ ὅτι 
ἐλλείπῃ πρὸς τὰ ἔργα, ἀλλ᾽ ὅτι καθ᾽ ἑαυτὴν π. πλήρης ἐστὶν ἀγαθῶν 
ἔργων. τὰ. .«ἔργα εἰς ἀνθρώπους καὶ ἐξ ἀνθρώπων, ἡ δὲ ποι ἐξ ἀνθρώπων 
πρὸς θεόν... οὐ δεῖ μὲν τὴν π. γυμνὴν εἶναι τῶν ἔργων, ἵνα μὴ ὑβρίζηται, 
πλὴν ἀνωτέρα τῶν ἔργων ἡ π΄ ... δεῖ μὲν τοῖς ἔργοις τρέφεσθαι, δεῖ δὲ 
πρὸ τῶν ἔργων τὴν π. ἐνδύεσθαι Τῆγχγβ. βά. τῷ: 8268-Ὁ}); ἐδ. (8278); ; 
δ ἐς .). ο.το(4.827}; συμπαραζευγνύσθω...τῇ τῆς π΄ ΠΉΣΌΜΙΣ καὶ ἡ διὰ 
τῶν ἔργων θερμότης ἰδιχο.χ(βδ00); Δα ῬΦῃ. 2ο(ρ.22.25) Οἷξ, 5. 
ἀεργός; ὃ π. μὲν ὀρθὴν κεκτῆσθαι λέγων, ἁμαρτίας δὲ διαπραττόμενος 
ὅμοιός ἐστι προσώπῳ ὀφθαλμοὺς μὴ ἔχοντι. ὁ π. μὴ ἔχων, καλὰ δὲ 
ἔσως τινὰ ἐργαζόμενος, ὅμοιός ἐστι τῷ ὕδωρ ἀντλοῦντι, καὶ εἷς πίθον 
τετρημένον βάλλοντε 70.(Ἰ]πὶ. 5 ταὶ, Δ6(Μ.88,1το894}; οἵ, ϑεδοῖ,ο τὸ. (ΜῈ, 
88,1003}); 6. νἱεῖνβ οὗ 5. Ῥδ}]} δῃηά 5. [αἴὰο5 χεσοποὶ]εα κἂν εἰ λέγοιτο 
[56, ὁ Ἀβραάμ] τυχὸν ἐξ ὙΥ δεδικακῶσθαι διά τοι τὸ προσενεγκεῖν 
τὸν ᾿Ισαὰκ πειραζόμενον, ἀλλ ἡ ἦν καὶ τοῦτο αὐτῷ πίστεως τῆς ἑδραιο- 
τάτης ἀπόδειξις ἐναργής ΟΥτ. ον». 4:2(ρ τϑτ.τ8; Μι74.7810); Ἀβραὰμ 
καὶ τῆς ἀπράκτου καὶ τῆς μετὰ τῶν ἔργων π. σὴν εἰκών... καὶ τῆς πρὸ 
τοῦ βαπτίσματος, τῆς μὴ ἐπιζητούσης ἔργα, μόνον δὲ τὴν ὁμολογίαν... 
τῆς σωτηρίας, ᾧ δικαιούμεθα πιστεύοντες εἰς Χριστόν, καὶ τῆς μετὰ τὸ 
βάπτισμα, τῆς συνεζευγμένης τοῖς ἔργοις «αἱ, 7αε.2: 2ο1.(ρ.τ6.25). 

1. [αἰτ, τεαβοῦ, δια βάγια; 1. αἰνίηϑ χηνϑίοθσιθβ ἰοὸ Ὀς6 δοςερίεα 
- ὃν ἔδυ ἢ οὐκέτ᾽ οὖν π΄ γίνεται δι᾽ ἀποδείξεως ὠχυρωμένη ΟἸεΙη.5 7.2.2 
{ρ.118.6; Μ.8,9414}; εἴπατε..«.τὰ πράγματα, καὶ μάλιστα ἡ περὶ τοῦ 
θεοῦ γνῶσις, πῶς ἀκριβῶς διαγινώσκεται, δι᾽ ἀποδείξεως λόγων, ἢ δι᾽ 
᾽ 

ἐνεργείας πίστεως ; καὶ τί πρεσβύτερόν ἐστιν, ἡ δι᾽ ἐνεργείας π., ἢ ἡ διὰ 

λόγων ἀπόδειξις ; τῶν δὲ ἀποκριναμένων, πρεσβυτέραν εἶναι τὴν δι᾽ ἐνερ- 
γείας π., καὶ ταύτην εἶναι τὴν ἀκριβῆ γνῶσιν" ἔφη ὁ Ἀντώνιος" καλῶς 
Ψ“ ᾷ ᾿ 9 Ὶ “- ᾿ ξ ᾿ 

εἴπατε᾽ ἡ μὲν γὰρ π. ἀπὸ διαθέσεως ψυχῆς γίνεται" ἡ δὲ διαλεκτικὴ 
ἀπὸ τέχνης τῶν συντιθέντων ἐστίν. οὐκοῦν οἷς πάρεστιν ἡ διὰ πίστεως 

ἐνέργεια, τούτοις.. «περιττὴ ἡ διὰ λόγων ἀπόδειξις.. «ὅπερ ἡμεῖς ἐκ π. 
νοοῦμεν, τοῦτο ὑμεῖς διὰ λόγων κατασκευάζειν πειρᾶσϑε' καὶ πολλάκις 
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οὐδὲ φράσαι ἃ νοοῦμεν δύνασθε' ὥστε.. ὀχυρωτέρα ἡ διὰ π. ἐνέργεια 

τῶν σοφιστικῶν ὑμῶν συλλογισμῶν ΑτΒ.ν.ἀπίοη.77(Μ.26.9524); τῶν 

ὑπεραναβεβηκότων δογμάτων, κρείττων ἐστὶ τῆς διὰ λογισμῶν καταλή- 

ψεως ἡ π. ατ Ν Υ95.1}.εςς.(Μ4.32.3368); π. ἡγείσθω τῶν περὶ θεοῦ 

λόγων" π-., καὶ μὴ ἀπόδειξις. π.,) ἡ ὑπὲρ τὰς λογικὰς μεθόδους τὴν 
ψυχὴν εἰς συγκατάθεσιν ἕλκουσα᾽ π.γ» οὐχ ἡ γεωμετρικαῖς ἀνάγκαις, ἀλλ᾽ 
ἡ ταῖς τοῦ πνεύματος ἐνεργείαις ἐγγινομένη 18Βα5.πονη τη Ῥξιττεί, 
118,0; Μ.30.1048}; ἔνθα γὰρ π.;.οὐ χρείὰ ζητήσεως" ἔνθα μηδὲν δεῖ 
περιεργάζεσθαι, τί δεῖ ζητήσεως ; ἡ ζήτησις τῆς π. ἐστιν ἀναιρετική.... 
ἐπεὶ εἰ ζητοῦμεν, οὐκ ἔστι τοῦτο π." ἡ γὰρ π. ἀναπαύει τὸν λογισμόν 
ΟΕ συ β. ἤοη,.1.2 ἐηι Τήν (τι. 5510); ἡ π. τοὺς λογισμοὺς ὑπερβαίνει 
τοὺς ἀνθρωπίνους ἰά ἔοηι.27.1 ἴηι. Ηεν.(12.246Ά}; 14.κοηι. 2701 ἴῃ 
Κορ (9.710); 14 ἐρροια γι 6η5.2.2(1.4544); 1Ὁ.2.6(4600); ὅσα δὲ 
ὑπὲρ τὸν ἡμέτερον λόγον καὶ τὴν φύσιν θαυματουργεῖ, πίστει κρατεῖν 

ὀφείλομεν, οὐ ζητεῖν λόγοις Τμάοι Αποιεαριογηι. 4(Μ.11.13208); π, «.. 
τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς, καὶ οὐ ζητήσει λαμβάνεται ὕγτ. 70.3.4(4.2190); 2. Ὀαὲ 
ξαϊτῇ ἴο δὲ ζο ον Ὁν ππἀειβίαπαϊηρ δηᾶ νυ ϊβάοιῃ (ν. γνῶσις) ; 
πολλῷ διαφέρει μετὰ λόγον καὶ σοφίας συγκατατίθεσθαι τοῖς δόγμασιν 
ἥπερ μετὰ ψιλῆς τῆς π. Οτ.(εἰς.τ τβίρ.66.το; ΝΙ.11.6808); ἐδ.6.13(0.83. 
ΟΥ̓, ; τ3000}; ΑΤ εοη  μὲ.τ6(Μ.28.13884}; τοῦ. ΑΡγϑμαγη τῆς μὲν 
γνώσεως αὐτοῦ προώδευσεν ἡ π., τῆς δὲ π. ἀκόλουθος ἦν ἡ συνθήκη 
Οοηοὶ. 4.}}».7.33.4) ὧν τὰς ἀποδείξεις ὁ τῆς ἀληθείας ἀκριβῶς παραστή- 
σει λόγος, οὐ πίστεως ἀναποδείκτου φαντασίαν ἀπορίᾳ τῆς ἀποδείξεως 
ἀλόγως προϊσχόμενος....«ἀλλὰ ζητήσεως ἀκριβοῦς κατανοήσει..«τὴν τοῦ 
θεωρήματος πίστωσιν.. «προτιθέμενος τ, Τ αυτη.ἐΡ.Ὀ͵ ἶαρν (Μ.46. 
11018}; οὐκ ἐπείπερ ἐστὶ πίστει παραδεκτὰ τὰ θειότερα, διὰ τοῦτο χρὴ 
πάντως τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐρεύνης ὁλοκλήρως ἀποφοιτᾶν, πειρᾶσθαι δὲ 
μᾶλλον καὶ γοῦν εἰς μετρίαν ἀναβαίνειν γνῶσιν...εὖ δὲ δὴ πάλιν οὐ 
πρότερον ἐγνωκέναι φασίν, εἶτα πιστεύειν, ἀλλὰ προθέντες τὴν π.» 
δευτέραν τὴν γνῶσιν ἐπάγουσι. μετὰ γὰρ τὴν π. ἡ γνῶσις, καὶ οὐ πρὸ 
τῆς π. Ογτ.70.4.4(4.3934}; 19.4.2(3600); διὰ γὰρ γνώσεως ἡ π.») διὰ δὲ 
τῆς π᾿ ἡ σύνεσις 1ἃ.15.4.π(2.5668); ῥίζα γὰρ συνέσεως καὶ τρόφος ἡ π. 
1δ.5τ(740 4); 14.1..20:40(}.72.8020); δεῖται...«ἡ π. τῆς γνώσεως, 
καθάπερ αὖ ἡ γνῶσις τῆς π. οὔτε γὰρ π. ἄνευ γνώσεως, οὔτε γνῶσις 
δίχα π. γένοιτο ἄν. ἡγεῖται...τῆς γνώσεως ἡ π., ἕπεται δὲ τῇ π, ἡ 
γνῶσις Τάτ αὐεεὶ.τίρ.26.1}; 4.717}; λαβόντες οὖν θεοῦ γνῶσιν διὰ τῆς 
“π- Ἀπτ Μοπ λοι τ(Μ,.80.14360) ; 3. το, να τεδβοηηρβ τὰ γὰρ τῇ π. 
παραδιδόμενα ἀπεριέργαστον ἔχει τὴν γνῶσιν ΑΤἢ,ΦΡ. δ όναρ.4.5(}1.26. 
6448); ἅπερ γὰρ ἡ π. ... φκοδόμησε, ταῦτα αὕτη [3ς, ξήτησις] κατα- 
στρέφει...«τὴν π. ἐκβάλλουσα ΟΠ γγ5,Π0η1.1.2 ἴῃ α ΤΊηι,(11.5524}; 1. 
5.1(575Ὲ); ἄρα π. βεβαιοῖ" οὐκοῦν λογισμοὶ σαλεύουσιν" ἐναντίον γὰρ ἡ 
π. λογισμῷ Ι4.}0γ.33.3 τη: Η εὖ, (12.3074); 4. ἰατ Ρτεσεάεα ὈΚ 
ταῖϊϊομαὶ οποίος ἰο οὔδν Οοά τὸ δ᾽ ἐξακολουθῆσαι οἷς φίλον αὐτῷ 
[8ς, θεῷ] αἱρουμένους δι᾿ ὧν αὐτὸς ἐδωρήσατο λογικῶν δυνάμεων πείθει 
τε καὶ εἰς π. ἄγει ἡμᾶς Τυϑῖ. Ταροΐ,το. (Μ,6.3414}; 5. ἃ τιρμὶ Βα]αποβ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥΥ δεῖ.. «σοφοὺς εἶναι τοὺς τῶν θείων μυστηρίων ἀκροατάς.. «καὶ 
μήτε τοῖς πίστει παραδεκτοῖς ἀκαίρως ἐπάγειν τὴν ἀνεξέτητον ζήτησιν, 
μήτε τοῖς τῆς ζητήσεως δεομένοις ἐπασωτεύεσθαι π. ἔσθ᾽ ὅτε τὴν 
ἐπιζήμιον, ἀποδιδόναι δὲ τὸ ἑκάστῳ πρέπον τῶν λαλουμένων, καὶ δι’ 
εὐθείας ὥσπερ ἰέναι τρίβου, τὸ ἐκκλίνειν ἐπ᾿ ἄμφω παραιτουμένους (ὐγτ. 
70.4.3(4.3140); 6. π. ἂἃ5 ᾿σοπῆδεποε᾽ ἴπ ἄδην 116 δὴ δυρυσηθηΐ ῸΣ 
τοαϑομπδθ θηθϑϑ οἱ [ΑἸ οὐ παρ᾽ ἡμῖν γε μόνοις, τοῖς τὴν τοῦ Χριστοῦ 
προσηγορίαν ἔχουσιν, μέγα τὸ τῆς π. ἐστιν ἀξίωμα: ἀλλὰ γὰρ καὶ 
πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τελούμενα... .τῇ π. τελεῖται. πίστει γαμικοὶ 
νόμοι τοὺς ἀπεξενωμένους συνάπτουσιν εἰς ταὐτόν...π. καὶ γεωργία 
συνίσταται" ὃ γὰρ μὴ πιστεύων λήψεσθαι καρποφορίαν, οὐχ ὑπομένει 
τοὺς καμάτους...κατὰ πίστιν τοίνυν συνέστηκε τὰ πλεῖστα τῶν ἀνθρώ- 
πων πράγματα: καὶ οὐ παρ᾽ ἡμῖν μόνοις τοῦτο πεπίστευται, ἀλλὰ καὶ 
παρὰ τοῖς ἔξωθεν (γτ.Ἡ «αἰεί, Ξ.3; 70.1). 7.0.4.υτ(.94.1τ280). 

Ζ. ἔτ ἀπ 9θηβθ- ρεσοθρίίοῃ, οἷ. αἴσθησις: τοῦτο γὰρ π., ὅταν μὴ 
τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀρκώμεθα μόνον, ἀλλὰ τοῖς τῆς διανοίας 
ὄμμασι φανταζώμεθα τὰ μὴ ὁρώμενα (Ἐτγ5.κον!.63.5 τη σδη.(4. 
δο7 Δ}; ἰά4 πομιῃ 2 Τῆν.3: 1(6.2708.,0); ἡμῖν αἰσθητῆς οὐ χρεία ὄψεως, 
τῆς π. ἀντὶ πάντων ἀρκούσης" τὰ γὰρ σημεῖα οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ 
τοῖς ἀπιστοῦοι ἰἃ.Ποη1.12.3 ἡ. ΜΙ(].τ630); οἰ Δα μον. 57.2 τη 0.(8. 
4232}); τοῖς..«ἐν ὄψει κειμένοις οὐδαμόθεν ἀμφίλογος ὀφείλεται π. ..- ὃ 
δὲ μὴ τεθέαταί τις εἰ παραδέξαιτο, καὶ ἀληθὲς εἶναι πιστεύσείεν ὅπερ 
ἂν εἰς ὦτα διακομίσειαν τοῦ μυσταγωγοῦντος οἱ λόγοι, ἀξιολογωτάτῃ 
τετίμηκε π. τὸν κηρυττόμενον Οντ. 70.12.τ(4.1Ἰ11ΑᾺ)}. 

Κ. οββίδοϊθς. ἴῃ νὰν οἵ ἔβῃ: ἰδοὶς οὗ τϑϑοϊαςοη βλέπε τὴν 
διψυχίαν.. «πολλοὺς ἐκριζοῖ ἀπὸ τῆς π. Ἡοττηπαμᾶ.9.9; Βαβηογαὶ.8 
(2.240; Μ.31.7120); ΒΝ ΥαΡ ἀπ ογ ρογβεοαξίοη, θη ἔα] τησϑὲ 
ΒΕ 5: τεηριμοηδᾷ Ὀγ ρσανεῦ 8δη6 νἹρίαπος, Μᾶχ.6}.τ4{(Μ.01.54166.); 
ΔΌβθποε οὗ ρῥτοοῦ οὔτε γὰρ π. κατὰ δήλου φαινομένη π. ἂν λέγοιτο" 
ἀλλ᾽ ἔστι π΄ ἡ τὸ ἀδύνατον ἐν δυνάμει πιστεύουσα...καὶ τὸ φθαρτὸν ἐν 
ἀφθαρσίᾳ, καὶ τὸ θνητὸν ἐν ἀθανασίᾳ ΤΑΤἸΉ.,.4Ρο11.2.ττ(}1.26.11490); 115 

τοῦδό πίστις 

δοσερίβησε ἀερεπάϊηνσ ὁἢ. ἔτεα ν01}}, Οὐ Ν͵γβδ.ογ σα δε. Δ (Ρ ττο τῇ; 
Μ.45.761»-77}}). 

Ι,.. 51} δηᾶ 51π: οοοχιβίηρ, Ηριτη.52»,.8.0.1; πολλοὶ γὰρ π' 
ἔχοντες ἀκριβῆ, βίον δὲ διεφθαρμένον, ἀθλιώτεροι πάντων γεγόνασιν 
Ὀμγυϑ.ἐχροῖη ᾿5.127:τ(5.4608); Ὀυΐ οὐδεὶς π. ἐπαγγελλόμενος ἁμαρ- 
τάνει Ἰστι. ΕΡἢ.14.2; ΑἸ ΤΠ νει κθηβ βῖη, Μοίἢ.γ65.1.4τ(0.287.5; Μ.18, 
2600). 

ἍΜ. τηϑίαρῃουβ δπα ἔγρεβ; 1. 85 ρῆΐ οἵ τὴς ὑνου]ᾶ, (]ετη.5,γ.4.1τ 
(Ρ.283.20; Μ.8,1280Ὰ); Μείῃ ἐν .5.3(0.55.17; Μ.18.1ο00); νεκάτω 
γὰρ ἡ π. πάντῃ, καὶ ἀπωθείσθω τὸ φῶς αὐτῆς τὰ φερόμενα τοῦ πονηροῦ 
ἐν. 8,4(ρ.8ς5.το; 1448); τοῦ. ΑΡος.12:1 σελήνην...«τροπικῶς τὴν π. τῶν 
ἀποκαθαιρομένων τὴν φθορὰν τῷ λοντρῷ λέγων, διὰ τὸ προσεοικέναι τὸ 
φῶς αὐτῆς μᾶλλον ὕδατι χλιαρῷ 1ἰδ.8,δ(ρ.88.6; 1484}; 2. ἃ5 ἃ τιοῖῃεΣ 
π᾿ ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων ἡμῶν Ῥοΐγο.ερ.3.2; ΟΠ γν 5. ἠοηι 33.1 15 70. 
(8,1890); 14 ἀον».2.6 τῷ Κορ, (9.4470); μητέρα τῆς αἰωνίου ζωῆς τὴν 
π. ὡρίσατο ντ. [0.1τ.5(4.0528}; ἀπ τρᾶσῃεσ, ΟΠγγ βαρ Ῥοιττοιτ 
(ς.2104}; 3. 85 ἤεβὴ οἵ Ροᾶν, ψιῖἢ Θυσμδ ες τοίδσθπος ; οἵ (ἢ τιβὲ 
π., ὃ ἐστιν σὰρξ τοῦ κυρίου Ἰρη. Τγαϊ .8.1; οὗ Οπύτοῦ φάγεσθέ μου τὰς 
σάρκας εἰπὼν καὶ πίεσθέ μον τὸ αἷμα, τὸ ἐναργὲς τῆς π΄. καὶ τῆς ἐπαγ- 
γελίας {τὸ βρώσιμον καὶ τὸ πότιμον ἀλληγορῶν" δι᾽ ὧν ἡ ἐκκλησίᾳ 
«ὐσυμπήγνυται ἐξ ἀμφοῖν, σώματος μὲν τῆς π., ψυχῆς δὲ τῆς ἐλπίδος 
ΟἸειη. αεά.τ.6(ρ.113.1}1,; Μ,8.2068) ; 4. 45 ἔοοῦ : τηξαΐ ὁρρ. γάλα, τ΄. 
(Ρ.112.26; 2964}; ΠΟΙΘΥ, γαῖ, ΤᾺΠΠ}κ δηα ΠΟΏΘΥ οὗ ῬΣουηϊβεα Ἰαπά, 
Βαγη.6.11; γριποα Ὀγ τλεα]ὶ ἀεβίγεα Ὁν ἴβδας, νυ ἰα ρα φη.3(1. 
1038); 5. 45 ραγγχθηῖ οἵ Βα τΌΒ, (Ἰδιη. αδᾶ,2.το(Ρ.223,23; Μ,8,5208); 
6. ἐγριβεά Ὀν οτονῃ οὗ (ποτη8, 1δ.2.8(ρ.202.13 ; 4854). 

Ν. βουρίαχαὶ ἜΧΆτΩρ 65 οἱ ἔδτα ; 1. Αυδἤδιῃ τίνος χάριν ηὐλογήθη 
ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ, οὐχὶ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν διὰ πίστεως ποι- 
ἧσας; ΤΟ ἰδη,.31.2: ἰδ.το.7; οὐδεὶς γὰρ οὐδὲν ἐκείνων [5ς. ροοᾶ τηϊηρε 
ῬΥΙΟΓΙΩΙΒΘΑΊ].. «λαβεῖν ἔχει πλὴν οἱ τῇ γνώμῃ ἐξομονωθέντες τῇ π. τοῦ 
Ἀβραάμ 7υ8ι,41α].44.2(Μ.6.5698}; τεῖ. 6 4].3:7, οὗ, οὐ φμαθ ἨσῊ Ξοἴμνη 
ῥγοῤμείαγε εἰ ἀϊκὶ! βάεϊ, Ξε εἰ ῥαΐίγογη ἐογμην φΐ ἐκ ρεηίΐδις 
εγεάωπὶ ἐπ Οἰρίσμεμει {ἐδηηι, ἐο φιοά ἐπα εἰ ἐαάσηι ἐ{{1πες εἰ ποξίγα ςἰΐ 
βάες, Ἰτοπ.ἤαεν.4.2τ.τ(.7.το444}; Ογτ. Η. εαἰεεῖ,. 5.5; 18.5.6; (ἢγγ5. 
ἠοηιο. Υ τῷ Κοηηι(ο. ἼΙΟ); οὔτι γὰρ τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ εἰς 
δικαιοσύνην λελόγιστο ἡ π.;, εἰ μὴ καρπὸν αὐτῆς τὸν παῖδα προσήγαγεν 
ϑελοῖ.ο ἴὰ 70.Ο] τχ, 5 εαὶ.26(Μ.88,10030); 2. Μοβοβ, Ογας. 51Ὁ.8,252; 
3. Ῥδηῖε], (Ἰεγὰ. ".2.2ο(0.170.1; Μ.8.τοφβϑ0) ; 4. Ξἴοπε οἵ Ζαο.4: τὸ 
Ζοροβάβελ ἐστὶ...ὁ κύριος..«τούτον δὲ λίθος ἐστὶν ἡ π. ἡ εἰς αὐτόν" ἐν 
τῇ χειρὶ δέ, ὅτι τῇ πράξει τῶν ἐντολῶν π΄ τοῦ Χριστοῦ διαφαΐνεται. π. 
γὰρ χωρὶς ἔργων, νεκρά" ὥσπερ καὶ ἔργα δίχα π. πράξεως δὲ σὐμβολόν 
ἐστι... «ἡ χείρ. φέρων οὖν ἐν τῇ χειρὶ τὸν λίθον ἃ κύριος, ἔμπρακτον 
ἡμᾶς διδάσκει τὴν εἰς αὐτὸν π. ἔχειν, τοῖς ἑπτὰ τοῦ κυρίου κοομούμενον 
ὀφθαλμοῖς" τουτέστι, ταῖς ἑπτὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐνεργείαις Μᾶκχ. 
φι. 1 μαϊ ΑΜ 00.521..,8); τυχὸν δὲ καὶ διὰ τοῦτο κασσιτερίνῳ λίθῳ 
κατὰ τὴν γραφὴν παρεικάζεται ἡ π., τῶν ἐν τοῖς μελαίνουσιν αὐτῆς τὴν 
ἀρετὴν... «δυναμένων πάλιν διὰ μετανοίας..«λαμπρύνεσθαι τ.(5250); 
λίθος ἡ π. ἐκλήθη, διὰ τὸ στερρὸν...τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἀληθείας δεΐοὶ.24 
ἐδ (Μ.00.5320); 5. ραισίδτοῃβ, ργορῃεῖβ, ἀπ δροβίεβ, (]ῈΓ. ἐγ. 1.0 
(0.30.7; Μ.8.7410); ΒΔΠΔ40, τ ϊρϑημναλιτ; ἘΒΊΠΟΥ, ἐδι55.6; 6, ΒΜΥ 
θεοτόκος...ἡ νοερὰ τῆς π. τράπεζα, ἡ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς τῷ κόσμῳ 
χορηγήσασα ΤΕΡΙΡΗ. ἤθη. 5(Ν1.43.4038); ΠΕῚ 1α1τἢ ορρ. ἔνε᾽Β σσϑαιι- 
1ν Εὔα... τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τοῦ ὄφεως συλλαβοῦσα...π. δὲ καὶ χάριν 
λαβοῦσα Μαρία 7υϑι. ἀ1αἰ.τοο.π(Μ.6.712.}; ἀπα ΔΕ οὗ [Δ πῇ, οἔ Ἱτθη. 
μαεγ.3.22.4(Μ.7.ο6οᾺ). 

Ο. ορρ. [᾿ν τὸ ἀληθινὸν πάσχα...τὸ..«πίστει νοούμενον, οὐ γράμ- 
ματι νῦν τηρούμενον ΗῚρρ.ἠκεν.8.18(0.237.21; Μ.1τ6.33668), ἀπὸ τῆς 
εἰς Χριστὸν π. ἐπὶ τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν ἐθελοθρησκείαν Ἐλι5.ψ1..6.6.12.1(Ν,20, 
5454}; ΤΆ ΒΌΡΘΠΟΥ ἴο Γανν, Ομ γγβ. λοι. 8,4 ἴῃ ον (ο. Π02Ὲ}; Ὀὺΐ 
ἄοεβ. ποῖ οοηίγααιοι 1{, 1δ.7.4(4888--1804)}; πολλῷ γὰρ μᾶλλον 
ἐνταῦθα ἶβο. ΝΊ] πέστεως χρεία, ἢ ἐκεῖ [Ὁ], διά τε τὴν φύσιν τῶν 
ἐπαγγελιῶν ἀόρατόν τε οὖσαν καὶ νοερᾶν, διά τε τὴν τάξιν τῶν καιρῶν. 
οὐ γὰρ ἐν τῷ παρόντι βίῳ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέλλοντι ἦν τὰ ἔπαθλα Δ ἐχ.1η 
Ῥξαατσπ τίσ. 311: Ὰ}; ὥνσ, 7ο.1τ2(4.1ο769}; Τάτ, Κορ: 542(3.40), 

11. 85 τ.1., 16 γαΐ ἦι ἃ5 εααϊναϊεηΐ οἵ ΟἨ ἐβιδη γο]ρίοη {ἴτϑα. 
τηοισίηρ ἴἴο 56η56 1 ΘῈΡΓΆ); 

ΑΑ. ἴῃ βξη. ὁ ἀπόστολος δεικνὺς τὸν καταισχυμμὸν τῆς π. (ἸΕΓΆ. 5.7.4. 
(Ρ.272.4; Μ.8.1τ2648); 18.2.12(0.143.26; 9064); ἐν καιρῷ βασάνου... 
τῆς π. Οτονιαγί τοίρ.1ο.20; Μ.11.5760); ὑπὲρ τῆς π΄ ... ἀπολογίας 
προσεφώνησαν Ἐλι5.ἢ..6.4.26.1(Μ.20.3024}; 1Ὁ.6.36,1{5008) ; ἀνθρώπους 
ἀπὸ ἐθνικοῦ βίον ἄρτι προσελθόντας τῇ π. ΟΝιΟ,.(325)εαη.2, 

Β. 115 Βρτϑδα ἡ παρ᾽ ἡμῖν δὲ τῆς ἀληθείας ἐπίγνωσις ἐκ τῶν ἤδη 
πιατῶν τοῖς οὔπω πιστοῖς ἐκπορίζεται τὴν π. (]επι.δγ.7.τδ(Ρ.69.24 ; 
Μ.0.5 560) ; [Ὡτουρ δροβίοϊαίθ, Ετι5.ἢ.6.6.3,13(Μ.20.520})); Οντ,.}0.2. 
π(4.2028); 1Ὁ.5.2(4820) ; 85 Ῥτοοῦ οὗὨ 115 {τυ ἢ, ἀρϑβί, ραρᾶπ ΟὈ) οι Ὁ 5 
ὅτι ἐνεργής ἐστιν ἡ π. ἡμῶν, ἰδοὺ νῦν ἡμεῖς ἐπερειδόμεθα τῇ π. τῇ εἰς 



’ 
πιστὺς 

τὸν Χριστόν... .τὰ μὲν παρ᾽ ὑμῖν τῶν εἰδώλων φάσματα καταργεῖται, ἡ 
δὲ παρ᾽ ἡμῖν π. ἐπεκτείνεται πανταχοῦ ΑἸ, πίση.78(Μ.26.0525). 

(. ἀροβίβϑυ ἔτοιη δ [ἢ ; ἃ βίη οὗ ὑυἹάθ, Βαβ. βι4.τ(2.2240; Μ,31. 
68οΑ); 660]. Ἰορ᾿δαοη ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ ἐν τῇ τῶν βαρβάρων κατα- 
δρομῇ παρέβησαν τὴν εἰς θεὸν π., ὅρκους ἐθνικοὺς ἐπιτελέσαντες. «οὗτοι 
κατὰ τοὺς ἤδη παρὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐξενεχθέντας κανόνας οἰκονο- 
μείσθωσαν. οἷ..«μὴ φέροντες τοὺς πόνους, καὶ ἑλκυσθέντες πρὸς τὴν 
ἄρνησιν, ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἀδέκτους εἶναι, καὶ ἐν δυσὶν ἀκροᾶσθαι" καὶ ἐν 
τρισὶν ὑποπεσόντας, οὕτω δεκτοὺς γενέσθαι εἰς τὴν κοινωνίαν ΒΔ5.ἐΡ. 
217 απ βτί3.3290; Μ.32.8058); ἤΠ8] ἀροβῖβϑυ οὐ γὰρ ὀνήσει ὑμᾶς τὰ 
πρότερα κατορθώματα, ἐὰν εἰς τὰ ἔσχατα ὑμῶν ἀποπλανηθῆτε τῆς π. 
τῆς ἀληθοῦς (οη:1:..4.ΡΡ.7.31.6. 

Ὅ.. ἴῃ γψαυίουβ ΡΏγΑΘΕ5 ; ἃ. οὗ κατὰ πίστιν ἐπ ατ ἐξ, ΟἸοτη. βὲν.7.1Άᾷ 
(ρ.ὅτ.9; Μ.9.5208); 2. οἱ ἔξω τῆς π. μηϑεϊίουενς, Οτ.( εἷἶς.7.46(0.107. 
15; Μ.11.148388); ͵50 οἱ ἀλλότριοι τῆς π. 16.8.73(0.200.27 ; τ6284); 
ὅ. οἱ ἐν π. ἀναπαυσάμενοι “δε ἐαϊἠξί ἀφραγίοά, Γαρ Οοηδὶ, ἄρ}. 
8.13.6; αἰβθὸ οἱ ἐν π: παρελθόντες (Ὦχν5,ἠμοηι.3.4 τη. ῬἨλ (ττ. 218 Ὰ}; 
4. ὁ λόγος τῆς π. δε ἀοείγίμε οὗ ἐμ ζατεἢ,, (ε]5. 0. ΟΥ,(εἷς,3.18(Ρ.216.. 
15; Μετ. 9418}; οἷατ., ΟΥ.δ.2.τ(Ρ.127.10 ; 1968). 

111. ἴῃς βύιτὰ οἵ ψῇῆδὶ 15 ἴο 6 Ῥεϊενεά;; βυβίειῃ οἱ οὐἱδοάοχ 
ἈΕ] ἢ; 

Α., Ὀαβρα οπ βουηρίιτα ἀπ ἰταπϑγα ες ἰγότὴ ΔρΟΒ[165 ἡ...ἐκ- 
κλησία..«παρὰ δὲ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῶν ἐκείνων μαθητῶν παρα- 
λαβοῦσα τὴν εἰς ἕνα θεὸν...π. Ἰτοῃ, ἤσεγ.τ το τ(Μ.7.5404}; οἵ, τ βάθ 
μοςίγα; φμανε ῥεγοερίαμι αὖ εοίοία σμδίοάίνη5, 16.3.24. τ(9668); πίστιν 
δὲ ἡμεῖς οὔτε παρ᾽ ἄλλων γραφομένην ἡμῖν νεωτέραν παραδεχόμεθα, οὔτε 
αὐτοὶ τὰ τῆς ἡμετέρας διανοίας γεννήματα παραδιδόναι τολμῶμεν, ἵνα 
μὴ ἀνθρώπινα ποιήσωμεν τὰ τῆς εὐσεβείας ῥήματα" ἀλλ᾽ ἅπερ παρὰ τῶν 
ἁγίων πατέρων δεδιδάγμεθα, ταῦτα τοῖς ἐρωτῶσιν ἡμᾶς διαγγέλλομεν 
Β45.6}.140.2(3.2228Β; Μ.22.5888); οὐδὲ νῦν ἡ π. ἤρξατο, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 
κυρίου διὰ τῶν μαθητῶν εἰς ἡμᾶς διαβέβηκεν ΑἸΉ «ἐρ.ἐπενεί, τ(ρ.τ70.14; 
Μ.2-.225Α}; ἃ ἀρον, 3(ρ.3.14:; Μ.25..429᾽(421}4}; π. δὲ ἐν μαθήσει καὶ 
ἐπαγγελίᾳ κτῆσαι καὶ τήρησον μόνην, τὴν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας νυνί σοι 
παραδιδομένην, τὴν ἐκ πάσης γραφῆς ὠχυρωμένην Οντ, . καἰφεῖ,.5.12; 
οὐ γὰρ ὡς ἔδοξεν ἀνθρώποις συνετέθη τὰ τῆς π." ἀλλ᾽ ἐκ πάσης γραφῆς 
τὰ καιριώτατα συλλεχθέντα, μίαν ἀναπληροῖ τὴν τῆς π΄. διδασκαλίαν 
1δ.; καθολικὴ ἐκκλησία..«τὴν π. κεκρατηκυῖα (ὉΗςί. 4.,ΡΡ.2.26.2; Ογτ. 
ἐριπεί(ρ.6ο.28ξ, ; 53.1908}; τῆς..«καθολικῆς..«ἐκκλησίας, ἣν ἐθεμελίωσας 
ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς π. [1]. ας.(Ρ.206.18}. 

Β.. {πϑηβη τε Ὀγ ὈΙ5ΠΟρΒ, οἵ. Κοριας βμωμάαϊαε.. ἐεεἰόςίαε, ἐατα 
ζμαρ ἤαϑεὶ αὖ ἀαροΞρίοῖς ἰγαάίηομσηι, οἱ σηημη αίαρε ορΗΗθη 5 
βάδην, βὲνρ ϑμεοεσδιοηες ἐριδεορογάνε ῥεγυδηϊθηΐθηι σφησ αὦ Ἠ05, 
Ιτοπ.λαθν.3.3.2(Μ.,7.8488}); μδὲ.. ἐὐαγίδηαία ἀοηῖηϊ ροςσίία συμ, τὸϊ 
ἀΐξεεγε ορογίει υεγίαίενι, αρμαὰ φίος ἐδ ἐαὰ φμαέ ἐδξὶ αὖ ἀροΞίοἰας 
ἐεεϊεείαε Ξμεεοσϑίο.. ἢ δηΐηι εἰ ἐαμῇ φμας ἐοὶ ἠπὶ μῆς ἀἄδά χμΐ 
ογιρία ζεεῖ! βάενι ποςίγαμι ομειοαϊμηΐ, 1δ.4.26. (το 56}. 

(. τραϊπίθπαποα οὗ 115 Ρυσίν (Π6 ΤΕΒρο ΒὈΠ ν οὗ (Βυτοῇ, 
Οϑατγά,ρ. Αϊεχ.ρ. ΑἸ ἀροὶ, δες. 38(Ὁ.117.12; Μ.25.3164); ΑΙἢ.ἢ.(γ. 
46{(ρ.203.26; Μ.25.7368) ; 14..4γ.3.58(Δ1.26,,44.5Ὰ} 

Ὁ. [5 απϊῖγ, ο[.ΕΡΗ.4: ς συνέρχεσθε ἐν μίᾳ π. Ἰρῃ.Ἐ ἢ.20.2; μιᾶς 
«οὐτῆς αὐτῆς π. οὔσης, οὔτε ὃ πολὺ περὶ αὐτῆς δυνάμενος εἰπεῖν, 
ἐπλεόνασεν, οὔτε ὁ τὸ ὀλίγον, ἠλαττόνησε Ἰτοπ.ἄαεν.τ.το.2(Μ,7.5534}; 
1Ὁ.5.2ο.τ(11778); ΟἸςηι.::7.7.2(0.7.25; Μ.0,4128); τῆς ἁγίας τριάδος 
μία ἡ θεότης καὶ π. ἐστίν ΑἸΏ.ΦΡ. ϑέγαρ.τ το(Μ.26. 5608); 1δ.3.6(636 4); 
Ἰᾷ.60..ου.4(Λ1.26.82οΑ)ὰρ.ΤΒαῖ.ἢ,,6.4.3.14(3.051); οὐ τὸ διαιρεῖσθαι 
τὰς κατηχήσεις, διαίρεσιν εἶχε τῆς π."..«-εἰς πολλὰς μὲν διαλέξεις τοὺς 
περὶ τοῦ... Χριστοῦ λόγους διαιροῦντες, ἀδιαίρετον δὲ τὴν εἰς αὐτὸν π΄. 
καταγγέλλοντες" οὕτως καὶ νῦν τῶν περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατηχή- 
σεων διαιρουμένων, ἀδιαίρετον καταγγέλλομεν τὴν εἰς αὐτὸ π. (ντ,Π]. 
εαἰεεἦ.1).2; τοῦτο γάρ ἐστιν ἑνότης πίστεως, ὅταν πάντες ἕν ὦμεν, 
ὅταν πάντες ὁμοίως τὸν σύνδεσμον ἐπιγινώσκωμεν (Ὦγνϑ. ἢ 07.11.3 1ἸΉ 
Ἐρλ.(ατ,83Ὲ); ὄντ, 76.ο(4.7628,0); 4 Δ αἢ,13(3.4010}; ἰα.ἤσηλ.βαϑδεῆ, 
4ο(ς2.,3478}; ἐκκλησία.. «κατὰ μέαν τὴν π- .-. τοὺς πιστοὺς ἀλλήλοις 
ἑνοειδῶς συνάπτουσα ΜΑΧ.γ51.2.4(Μ.01.7058). 

ΒΕ. ἰουμάςα οἡ {χα πρὸς τὴν πλάνην... ἐδραῖοι τῇ π. Ἰρτι. ΕΡἧ1ο. 
2; ἀμεταπτώτῳ κριτηρίῳ τῇ π. ἐπαναπαυώμεθα (Ἰετα, ΞΕ γ.2.4{(ρ.ττο.6; 
Ἅ1.8,0444}); 1Ὁ.2.12(ρ.142.32; 9020); 1δ.6.8(ρ.467.2; Μ.9.292Α); ΑἸΉ, 
ἐρ.449.1,.18.20(Μ.25.58 50); 14.  ίση π(ρ.40.26; Μ.25.488.}; ἡ ἁπλῆ... 
ἀλήθεια, περὶ ἣν...«ἡ θεία π. ἐστίν, ἡ μόνιμος τῶν πεπιστευμένων ἵδρυσις 
Ποπ. ἀτ. ά.5..7.4(Μ.3.8720); ϑελοὶ. τ τὰ Μαχφ. Τ αὶ, 4(Μ.00.ς220); 
ΟΡΡ. βρυχίουβ “διε μ᾽ οὗ πογϑυῖοβ νὴ [18 Ἰη5 Δ Ὀ11ν ποία π. παρὰ 
τούτοις, παρ᾽ οἷς οὐ λόγος, οὐ γράμμα βέβαιον, ἀλλὰ πάντα κατὰ καιρὸν 
ἀλλάσσεται; ΑἴΠ.. ογη.28(ρ.264.21; Μ΄.26.7608) ; τοῖς ῥήμασι τῆς π, ὡς 
ἰατροὶ κέχρηνται κατὰ καιρόν, ἄλλοτε ἄλλως πρὸς τὰ ὑποκείμενα πάθη 
μεθαρμοζόμενοι...εἰ γὰρ ἄλλοτε ἄλλας δεῖ π. συγγράφειν, καὶ μετὰ 
τῶν καιρῶν ἀλλοιοῦσθαι, ψευδὴς ἡ ἀπόφασις τοῦ εἰπόντος εἷς κύριος, 

ΙΟδ7 πιστός 

μία π. Β45.6}.226.3(3.3488Β; Μ.32.8480); 5 πονεῖν τί γὰρ ἔλειπε 
διδασκαλίας εἰς εὐσέβειαν τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, ἵνα νῦν περὶ πίστεως 
ζητῶσι καὶ τὴν ὑπατείαν τῶν παρόντων χρόνων προστάσσιωσι τῶν 
παρ᾽ αὐτῶν ἐκτιθεμένων ῥημάτων δῆθεν περὶ π΄ ;.--«γράψαντες γὰρ ὡς 
ἤθελον αὐτοὶ πιστεύειν προέταξαν τὴν ὑπατείαν... ἵνα δείξωσι πᾶσι 
φρονίμοις ὅτι μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν ἐπὶ Κωνσταντίου ἀρχὴν ἔχει τού- 
των ἦ π᾿ ΑΙΏ.5γ}η.3.3(0.222.22}.; Μ.26.6840--ὅ854}; ἐδ.4{(0.232.218,; 
688.,8); 15. τας] μα 5ῖ τεπᾶςποὶϊος ἡ τῆς ἁπλότητος π. βελτίων ἐστὶ 
τῆς ἐκ περιεργίας πιθανολογίας 14..4γ.3.1(Μ.26.3244}; μόνον, φησί, 
ἶδε. ΑΡο0]].] τὴν εὐσεβῆ π΄. ἀγαθὸν ἦν νομίζεσθαι" μηδὲ γὰρ τῇ Εὔᾳ 
συνενεγκεῖν τὴν ἀνεξέταστον π.᾿ ὥστε προσῆκε καὶ τὴν Χριστιανῶν 
ἐξητασμένην. εἶναι, μή που λάθῃ ταῖς τῶν ᾿Ελλήνων ἢ τῶν ᾿Ιουδαίων 
συνεμπεσοῦσα δόξαις ΟΥΝ γ55..4 οἱ} ,(1.45.11200); τὴν δὲ π, οὐ 
βλέπουσι τῷ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμῷ, ὅπερ δὴ μόνον σύμμετρόν ἐστι τῇ 
ἡμετέρᾳ κατανοήσει, τὴν ἐκ τῶν λογισμῶν ἐπίγνωσιν ἐπίπροσθεν ταύτης 
ποιούμενοι τὰ, μη. τοί Ρ.220.20; Μ.4:.8328); ΟὈ]ΘοΙοα το ΠΟΥΘΤΙΟΒ 
ἀπ ηρΡ᾽ ΟΥΠΒΌΥΡΙ ΤΡ “Ὡς [αὐτ π᾿, ΑἸ. ορ..«4:ρ.1418.7(Μ.25.5534}; εἴθε 
περὶ τῆς πίστεως ἑαυτῶν ἔγραφον “νῦν γὰρ ἤρξατο᾽ καὶ μὴ ὡς περὶ τῆς 
καθολικῆς ἐπεχείρουν. οὐ γὰρ ἔγραψαν ᾿οὕτω πιστεύομεν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι 
ἐξετέθη ἡ καθολικὴ π.᾿ 1Δ.5γη.3.3(0.222.15; Μ.26,6850). 

Ἐς 45 δι θοαΪθα ἴῃ ἃ οτοβᾶ; 1. ἐαϊβ, ἐγεοᾷ, οὗ Νίοαθα 45 ρῥσθ- 
ΒΘ πιν οὐμοάοχ [α1ἢ κατέχων ἕκαστος τὴν ἐκ πατέρων π., ἣν 
καὶ οἱ ἐν Νικαίᾳ συνελθόντες ὑπέμνησαν γράψαντες ΑἸΠ..ἐῤ. 46ρ.1.1}.8 
(Μ.2ς, 5 56Ὰ); ἐδ. 2τ(5884); 14.6.4 ἀεἰρὰ.6(Μ.26.τοβοα); Β65.6}.226. 
3(32.248Α; Μ.32.8488); μὴ ἀθετεῖσθαι τὴν π. τῶν πατέρων. .«τῶν 
ἐν Νικαίᾳ.. συνελθόντων ΟΓΡ(8:1)εαη., ΤΠάϊ.ἢ.4.2.21.1(4.870}; ἴο 
ὙΨΏΙΟΝ πὸ Δα ΠΟ 5 τα ἴοὸ ΡῈ τπϑάς, Αἰῃ. ον (Μ.26.8οος,}) ; οὐδὲν 
δυνάμεθα τῇ κατὰ Νίκαιαν π. προστιθέναι ἡμεῖς, οὐδὲ τὸ βραχύτατον, 
πλὴν τῆς εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον δοξολογίας...τὰ δὲ προσυφαινόμενα 
τῇ π. ἐκείνῃ δόγματα, περὶ τῆς τοῦ κυρίου ἐνανθρωπήσεως, ὡς βαθύτερα 
τῆς ἡμετέρας καταλήψεως, οὔτε ἐβασανίσαμεν, οὔτε παρεδεξάμεθα' 
εἰδότες ὅτι ἐπειδὰν τὴν ἁπλότητα τῆς π. ἅπαξ παρακινήσωμεν, οὔτε 
τι πέρας τῶν λόγων εὑρήσομεν Β45.Ή}.258.2(3.3030; Μ.32.0408,0); 
2. οἵ οἴου οσβϑάβ ἡ γραφεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων π. τῶν κατὰ 
τὴν Νίκαιαν συνελθόντων 1Ὁ.140.2(3.23285.; Μ.32.5888) ; ἐδ. 51.2(3.1448 ; 
Μ.3800); δεῖ τοὺς φωτιζομένους τὴν π. ἐκμανθάνειν, καὶ... ἀπαγγέλλειν 
ΟΙΔοα ἐαη,46,47 ΞΞ ΟΤ 1]].ἐαη.7Ὶ8; ῬΆΗΠοβι. 6. τς τ(Μ ὅς, κ280); γαῖ, 
ἰγαάττο ςγνιδοὶῖ τὸ σα ΟΠ ΠΣ] 6Ὼ5 π᾿... ἐστι τὸ βαλεῖν τὸ ἀργύριον ἐπὶ 
τὴν τράπεζαν, ὅπερ ἡμεῖς νῦν πεποιήκαμεν" θεὸς δὲ παρ᾽ ὑμῶν ἀπαιτεῖ 
τῆς παρακαταθήκης τοὺς λόγους.. «τηρῆσαι ταύτην ὑμᾶς τὴν παρα- 
δεδομένην π. ἄσπιλον Οντ. Ἡ «ἑαἰδοῖ.ς.13. 

(ΞΘ. νατίου5 ερ! πεῖς οἱ οὐἱμοαοχ ζαῖτ ὑγιαίνουσα, ΑἸΠ Ἐγη δ(ρ.234. 
22; Μ.“26.680Α) ; Ι4.6}..4γ-τ(Μ.26. το2οα} ; Β85.6}.243.4(3.3754; Μ.22. 
οοϑο) ; (ῃχνϑ. λον. 47.4 τῇ 4..(0.3574}; ἐκκλησιαστική, ΑἸΠ.Ερ. Αερ. 
Εἶν τλ(.25.568.}.; 1. ..4γιδδ(ρ.Ζ19.10; Μ.25.7728}); 5. π}0..45|.(345) 
δίΡ.253.32ο; Μ.26.7334); ὀρθόδοξος, [ον.4}.(}1.26.8134); («].ΟγΖ.ἦῪ.6. 
Ῥχοθ 2 Μ 8 ττοῦα); ὀρθή, Ἐα5.6.1}.2.25(0.136.31; Μ.24.068.}; 
Δ}..47.3.τ8(Μ.26.2600); ἀποστολική, 14 ,ρ.ϑέναῤιτ(Μ.26. 65 Α}; σΕ], 
Όνγχ. ἢ ες ρτόστη, (1192) ; καθολική, ΑἸ}. ϑόγα».3.7(6368); ΟΑτ τη, 
ἄσεν.(ρΡ.239.6; Μ.26.γ)ο1 1). 

ΙΝ. 58 σποξῖ, δέοι, ἴσεη,ἦἤσέ7.1.1.2(Μ|.7.4494Ὰ}; ΗἱρρΡ ἠαον.6.30 
(ρ.157.20; Μ.16.22204); ΕΡῚΡΗ, ἠαεν.31.2(ρ.486.2; Μ.41.471}). 

Υ. “ἐεἰ, δοάν οΥ δεϊέσυεγς ἐν ἄλλῃ π. ἣ συναγωγῇ "Ιουδαίων ἢ Ἀράβων 
ΤΑΙ ϑῖ..γοίαὶ. 8(Ο0 2 0.82). 

Ἐπιστολέτης, ὁ, (ΤΠ -ἀεείγογον, Ονας. 81Ὁ.2.262; ἰὃ.8.18] (οοαά, 
πιστοπορθεῖς). 

Ἐπιστολογία, ἡ, σεοηγαησε ἵη Ἐρέακίηρ, λυ, ΕνιορηδειτιυοίΜ. 
65.0248). 

πιστοποι-έω, 1. ερηυΐηοο, ἀϑογα, Οτιεονημεΐη ἘχιαΡ.ρμοε.27.5 
(Ρ.24).17; Μ.12.2728); π. τοὺς ἀκροωμένους 14, 70.28.1Ί(13; Ρ.411.34; 
Μ.14.7170}; ς, ὅτι, {π8ῖ. 1αζιτοίρ.35.8); Βα5.ἠοη ἢ ῬΦ.14(1.3568 ; 
Μ.29.261Ὰ); σέ ρῥ.5.6.4: ἘΡῚΡΗ.λαόν,7ο.6(Ρ.238,17; ΝΜ1.42.3480); 
ΜδοΜρη. αῤοεν,3.τα(ρ.8:,15); πιστοῦ μὲν γὰρ τὸ "εἴν Ὀνγομες. 52(5', 
2800); 115... Ξεγη.12(Μ.δ6.2814);2. εν ἀϑεγαπεε οὗ, ἐείαν δ} Κα" 
ΤΉ τὰ... «ἐσόμενα διὰ τῶν οὕπω μελλόντων πληροῦσθαι «“εἴ Ῥτος.Ο.1ς. 
20::-6(Μ.87.21574)}; [0 865.Ν42.41α].τὴ8(Ν.28.11490); 3. ρᾷ55., δὲ 

᾿ φεϊτευφὰ ἴῃ, ἀεεεῤρίοα σταυρὸν... ὑπὸ..«τοῦ κόσμου “-οὐμενον Ἐπι5.Α]. 
δογπιίτοί Μ.86.3606); 4. γαῖ οηὸ οὗ {μὲ γατδξμ, παῖ α δαρηεά 
Ομνίϑίίαη, Ογν. Ἡ. εαἰδελ.3.τς. 

Ἐπιστοποίησις, ἡ, ἀεογαηερ, Τὶ ΒΘΉ7.τὸ.3 τυρὶ; Οτ. 7ο.τ,3(ς; 
Ρ.7.12; Μ.14.204}; ταὶ. Τίν ει Αἀφιί τοῦ το, 

Ἐπιστοποιητικός, σίυϊηρ ἀδεμγαησο, Οὐ. 76.52.0; Ρ.450.8; Μ,14. 
γδοῦ). 

Ἐπιστοποιός, ῥγοάμοίη ξαϊ}, Ονγτ,]ς.5.2(2.7768). 
πιστός, Α.. 864 1ὴ ὕνψο 5εῆβ65, γε ἰαλὶρ, Κατ ξμὶ διπλοῦν εἶναι τὸν 

νοῦν ἐν τῇ γραφῇ περὶ τοῦ π." τὸ μὲν ὡς πιστεῦον, τὸ δὲ ὡς ἀξιόπιστον" 



πιστός 

καὶ τὸ μὲν ἐπ᾽ ἀνθρώπων, τὸ δὲ ἐπὶ θεοῦ ἁρμόξειν, π. γοῦν ὃ Ἀβραάμ, 
ὅτι..«πεπίστευκε θεῷ, π. δὲ ὁ θεός, ὅτι.. «ἀδύνατόν ἐστιν αὐτὸν ψεύσα- 
σθαι ΔΙἰὰ..4»ν.2.6(Μ.26.16οᾺ}); τὸ δὲ π᾿ διττὸν κατὰ τὴν..«γραφήν, ἢ τὸ 
ἀξιόπιστον, ὅπερ κυρίως ἐπὶ μόνου θεοῦ...τ, δὲ καὶ ὁ πιστεύων Ῥτος., 
1 1.22:4(Μ.87.0520). 

Β. γεϊαϑῖο, ἐγμοοον εν ; 1.. οἱ Οοα τῷ π, ἐν ταῖς ἐπαγγελίαις τίη. 
27.1; ὁ π. ἐν πάσαις ταῖς γενεαῖς ἰδ.6ο.1; π. ὁ πατὴρ... «πληρῶσαι... .τὴν 
αἴτησιν Τρτι. Τγαἰϊ.13.3} ΟἸετη.4,γ.2.6(Ρ.127.26; Μ.8.9644); Ὑμάϊ,Ρς, 
αἰ τίτ ότο) ; 2. οὗ (8. ὁ π᾿ .... ὁ σωτὴρ ὑπάρχει οὐ διὰ τὸ πίστεως... 
μετέχειν, ἀλλὰ διὰ τὸ βέβαιον κατ᾽ οὐσίαν εἶναι..«τὸ πιστὸς ἀντὶ 

, »} 2 ᾿ - μ δὲ 4 Γι. ε ᾿ 

βεβαίου καὶ ἀτρέπτου κεῖται..«εἴρηται ὁ μαρτὺυς ὁ Ἤς .«-- πρὸς ' 

παράστασιν βεβαιότητος ὡς αὐτός ἐστι τὸ ἀμήν ΟΥ.Αῤοι.22(0.30); 
Αἰῇ..4.2.6(}1.26.1608); οὗ Οτῖδί 5 διαθήκη π., Γδι.4:αῖ.11.2(Μ.6, 
4018); ἴπ οοιηρατίβοη τὰ Μοβαβ, ἀὐδ.δρ.εα.1ε}.3:2(0.172.31); 
3. οἱ Ῥεορηθβοίββ, αἰνίηθ ρτοπιβεβ, οσὰβ οὗ βοτρίαχα εἴο., [αϑῖ. ᾿ 
ἀϊαϊ.84.2(Μ.6.6738); Αἴλιαρ κα! ΗδΡ.3:2(ρ.172.25); ΟΥΟΝ γββιν δος, 
(}1.44.3370); οὗ πορε, Οτ.-( εἰς.3.8ο(Ρ.271.13; Μ.11.10258}; ὄψιν ἀκοῆς 
οὐὐπιοτοτέραν ΟΥτ, Η «οαἰεεί.χο τ ; οὐδὲν. «παρ᾽ οὐδενὶ π. ΒΔ5..}}.223.3 
(34.22380; Μ.32.8258).. ᾿ | 

Ὁ. ἰογαὶ, Κα μ{μἱ} 1. τὰ σϑη, δοῦλον ....π.ι ἘοτΤᾺ.51}.5.2.2 π. δὲ ὃ 
ἀπαραβάτως τηρητικὸς τῶν ἐγχειρισθέντων ΟἸετα.5.7.2.6{ρΡ.127.22; Μ, 
8ιοότο); Οχ. ον» δι, 5 ἱπ 7γ.(ρ.60,28; Μ.13.3444}; Πλακίλλα...πιστο- 
τάτη..«φύυλαξ τοῦ δόγματος τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου 5οΖ.ἢ.6.7.6.3(}1.67. 
14288); 2. ἰονατάβ αοα δύναμαι...π. εἶναι, ὅταν κόσμῳ μὴ φαίνωμαι 
Ἰσῃ. Κορι.3.2; 7απειίαὶ, δ τ(Μ,δ,5οόο); ΑἸΒ.8ρ.οα!. ἢ εδ.3:2(0.172. 
44); π᾿. τοὺς ἀναμφιβόλως δεχομένους αὐτοῦ τοὺς λόγους ΤΏΔΕ, Ι:Ι 
(1.δτο); Χριστιανὸς π. 1Ὁ ,.3435. (Αἴοη8, 5860. ἐν--ν). 

Ὁ. μαυίηρ ζαῖιλ, δεϊἰουϊηρ γυναῖκα...π. ἐν κυρίῳ ἩἨετγλπαμά, 4.1.4; 
οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. ..πιστότεροι προεγινώσκοντο Τι5ῖ, Ταῤοΐ.53.το( ΝΜ. 6, 
4088); π- -.- διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ᾿Ιησοῦ γίνονται Ἰὰ αταϊιττο. 4(Μ.6. 
1200); [τεη.ἢαε7.4.20.5(Ν.7.10350); ἄνευ. γραμμάτων πιστὸν. εἶναι 
δυνατόν (Ἰ]εΙῊ.ΦΓ».1.6(ρ.22.6; Μ.8,7208); τὸν δι’ ἀγάπης π. 19.4.4(0Ρ.254. 
13; 12284}; 1δ.7.τ4(ρ.ὅο.6; Μ.9.5174}); 14, ἐχς Τἰάοί,86(ρ.133.3; ΜοΟ. 
6978); ΕΠρρ.᾿καογ.0.1τ2(ρ.252.3; Μ.16.35870) ; τὸν Χριστιανισμόν τινες 
οὐδένα λόγον ἀποσώζειν, ἀλόγῳ δὲ πίστει...«τὸ δόξαν κυροῦν ὑπειλή- 
φασιν, μηδὲν φάσκοντες δύνασθαι δι᾽ ἀποδείξεως ἐναργοῦς παρέχειν 
τεκμήριον τῆς.-.-ἀληθείας, πίστει δὲ μόνῃ προσέχειν ἀξιοῦν τοὺς 
προσιόντας, παρ᾽ ὃ καὶ πιστοὺς χρηματίζειν τῆς ἀκρίτον χάριν... 
πίοτεως Επ5.}.6.ττ(4Ὰ; Μ.21τ.250); ΑΙΒ..4»,2.6(Μ.26.τ604}; 6εὶ. 
Ογ2.}.6.2.23.5(Μ.8ς.τ2060) ; (ο5πι,1π4.10ρ.2(Ν1.88.128ςὉ); Ῥτος.α. Ὁ. 
22:4(Μ.87. 56}; {1}. 7αε.(Ρ.τΊ6.22}. 

Ἐ, ῥεϊευΐηρ, ξα ἐμ {μἱ (ἔτος. εἰ 5 051.); σποθ Ξε Οὐγίραη; 1. ἴῃ 
σεῃ., ΟἸεπι. ἐγ 6. 7(ρ.462.1τ ; Μ.0.2818}; Οτ (ἰϑέδιρτοθι δ}. 55.15; Μ, 
ἔτιόφοοῦ; Ομτγβ.λοηι.76.1 τῷ Μ|.(1.132Ε)} Οἷυν, οὗ π. πιορηδϑὺς ὁΓ ἐδ6 
Ομαγεῖ,, ἐε ΟἸμισ εἶ! τῶν ἐκεῖ π᾿ στ. ΕΡὦ.21:.2; Μ΄. οῖγς.12.3; τῷ...π. 
λαῷ Τι51ι.41α].γχ28.2(Ν1.6.10328); τότε ἦσαν π. ὀλίγοι μέν, π. δὲ ἀληθῶς 
«οὐνῦν δὲ ὅτε...γεγόναμεν πολλοὶ... εἰσὶν ὀλέγοι οἱ καταντῶντες ἐπὶ τὴν 
ἐκλογὴν τοῦ θεοῦ Οταὐονι. 4.3 τη. {6γ.(0.25.25; Μ.13.2804}; ΜοΙΉ τές, 
2.8(0.343.17; Μ.41τ.1τ|6Ὰ)}; Β85.7μ4,8(2.221Ὲ ; Μ,31.6720); Οἤγγϑ. 
ἤοη.27.2 ἴῃ 70.(8.156Ὰ}} ἸΏΡΕΙΔΙ ἐρεῖ οἱ Τροάοβιθβ ἘΣ ὁ 
πιστότατος βασιλεύς ὙΠαάϊ,ἤ.ε.5.18,22(3.τοκο) ; Καῖσαρ... Ηράκλειος 
π. ἐν Χριστῷ Ἠδγδο],ηου.22(ρ.33}); οἵ, ἐν ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ π. δεσποτῶν 
ἀρθοδόξων (Ὁ-ΟἸ τιο ((οτητῃ, 574-8) ; πιστοτάτων καὶ φιλοχρίστων 
ἡμῶν βασιλέων 1 Ογγς.(ρ.380.0); 2. ἃ5 δυῦϑι,, δαῤῥίσεά Οἠγίδίταη 
ΟΡΡ. οδίξοδαπιθη, Οὐχ οηι. 8.8 τῷ [6γ(ρ.162.3; Μ.13.4800); τεῖ. 
Ροπἰτοπ αι] ἀἰβοϊριηθ ἡ σύστασις, ἵνα συνιστῆται τοῖς π,, καὶ μὴ 
ἐξέρχηται μετὰ τῶν κατηχουμένων Οὐ Τ παιιμγ.δῤισαματ( ΝΜ. το. Σο488) ; 
ΕΙ,Δοἅ.ἐώ».71 ἰδιτο; ἴδωμεν τί ποιοῦσιν οἱ π. Ογτ. Ἡ ῥγοςαϊεο,.2; πρὸ 
τούτου κατηχούμενος ἧς, νῦν δὲ π᾿ κληθήσῃ 1α.“αἰδεξ.τ.4.; ΒΟ δίας 
ποῖ συαταπίδείϊπρ ἔτεθᾶοπλ ἔτοσηῃ 5[η, 1.2.3; ἀπὸ τοῦ κατηχουμένων 
τάγματος εἰς τὸ τῶν π΄. μετατιθέμενος...π. ὁ θεὸς...θεοῦ γὰρ π. 
καλουμένου, καὶ σὺ ταύτην τὴν προσηγορίαν λαμβάνεις, μέγα λαμβάνων 
ἀξίωμα 16.5.1; οἱ μὲν ἐν τῷ λαϊκῷ ὄντες τάγματι, ἐκβεβλημένοι τοῦ 
τόπου τῶν π.» πάλιν εἰς τὸν ἀφ᾽ οὗ ἐξέπεσον τόπον ἀναλαμβάνονται Β45. 
6.188 εαν.3(3.2718 ; ΝΙ.532.7628) ; Σὰ ρ Οοηςί. 4ΡΡ.8.9.7; ΤΟΓΡ(81) 
εαπ.2(ρ.τ64); 1δ.3(ρ.164); ΟὨτγβ,ἤοην. 4.8 τὲ ΜΊ.(1.618); τὰς εὐχὰς 
οὕτω γίνεσθαι κελεύουσιν οἱ τῆς ἐκκλησίας νόμοι, οὐ τὰς ὑπὲρ τῶν π, 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων. τοὺς γὰρ π. ὃ νόμος 
διεγείρει πρὸς τὴν τῶν ἀμνήτων ἱκετηρίαν. ὅταν γὰρ ὁ διάκονος λέγῃ, 
“ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων ἐκτενῶς δεηθῶμεν᾽, οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν δῆμον 
ἅπαντα τῶν π. διανίστησιν εἰς τὰς ὑπὲρ ἐκείνων εὐχάς Δ. ἤ0η1.2.5 1 
20 ογ.(1ο.4358); ἐν τοῖς π.; ἐν τοῖς ὑπακούουσιν, ἐν τοῖς κατηχουμένοις 
14. κονι.22.4 ἐμ ΕΡλι(τ τ); ΠΟὨτνβ. ῥαφε τίβ,2 510) ; ἘΡΑ1]. ΠΟ. 
ξι4(Ρ.29.1ς; Ν.65.448.); ὥσπερ ἡμεῖς π. ὀνομάζομεν τοὺς τῶν θείων 
μυστηρίων μετέχοντας, οὕτως τετελεσμένους ἐκάλει τὰ ἔθη τοὺς δαι- 
μόνων τινῶν διδασκομένους μυστήρια Ὑπαὶ 4.28 15. δὲ.(1.218); 14. 

τοδδ πλανάῳ 

ΟΚ.4::τ4(2.1320}; τὰς τῶν π. ψυχὰς σημειουμένων καὶ ἀπογραφομένῳων 
Αμαβῦδινηαα. Μ1.80.8408). ᾿ 

Ἐπιστοτερτέω, δὲ ἡπόγὲ τυογίἣν οὐἨἩ σεάφηοε πράγματα «οὔσι τῶν 
ῥημάτων Αηδοῖ.5.ἠο,25(Μ.80.2074}). 

Ἐπιστοφόρος, δεαγίηρ [μὲ αἰ [εἰ π. βήμασι σκιρτῶντες ΤΟΥΥ, βοηῖ, 
ἀίυοττ(ς". 3790). 
Ἐπίστρινον, τό, ([,Δἰ. ρῥ᾽είγίπη) ΜΉ], ορεταῖθα ΌῪ 51]ανθ5, ἴο 

ΜΠ ὨΙΟΝ χτεσαρτατορα διρίανο βίανε ταϊσῃςϊ Ὀδ 55ρηθα 45 ΡΟ ὨΙβῃτηθπῖ, 
Η:Ρρ.μαον.9.τ2(0.247.2; Μ.16.33824). 

πιστῶς, 1. ζαἡΔ μίϊν, ἰσγαίίγ, τεϊαὐΐν, Βιίορη.7.2; Οὐ εἶς. 5.χ(ρ.2. 
5; Ν.ιτ.11818); Με. σγνρρ.8.2(0.83.1ο; Μ.18.141.}; 2. τοτίΐ ῥαϊίλ, 
ἂς ἃ δεϊίσυον, (Ἰοτη.5:γ.4.23(0.313.18; Μ.8.13574}} ἐδις τ(ρ.3227.11; Ν. 
9.124}; (ε].ὈγΖ.ἢ..6.2.τ0.2τ(Μ.8.12800); 3. εοηξ ἀενεῖν, τοϊϊῇ ἱγωδὶ π' 
τὴν ἐπαγγελίαν δεξώμεθα Τῇ ας. δ εὉ.13: 5(3.633). 

πίστωσις, ἡ, σεσέγαηεε, ἐοηβνηπιαϊίοη, ΟΥ. Αρος.25(0.32); ταῖς δι᾿ 
ὅρκων π.ι ἰδ »πατί.26(ρ.23.4; Μ.11.506.Ὰ})}; Ἐπι5.}.6.1το.6(417Ὰ; Μ.21. 
7934); 1ἃφ μι ρχοσι.(ρ.ὅ2.:1; Μ.24.8280); πρὸς πίστωσιν τῆς ἀληθείας 
Ἐππη.ροϊ.6(Μ.20.8414); ΟτΥΤ.ΝαΖιοαγηι.1.2.34.140(Ν1.37.0564)}; τῶν 
ἐπηγγελμένων βεβαία...π. Μαχ.αριδὶρ. (.01.11248). 

πιττάκιον (πιτάκιον), τό, ;. τογ ον ποὶς, «μονὲ ἀσεηεηί; οἱ οτεεά 
ἔα 5εὶν δ]ερβα ἴο ανα Ὀθδη ἀρρτονθά αἱ βϑαγζάϊοα, Αἰῃ.ἐοηε (1.26, 
8οοῦ) ; οὗ τιβμιοϑίο οὗ Απδηβ δὲ Νίσαθα, 6]. νΖ.  .6.2.26,3(Μ8ς, 
1308.) ; [στερεηῖ ορ, ΗΠ ογειρτόε (Μ 86.774}; ΓϑοπτΝ.ν. 70. Εἰδοηι. 
46(0.97.3); {1 ὁ Ὁ. ΤἼρλϊ, οί ῖ.9ς.3728); 2. ῥοοβεὶ ἑαδίφί, ποὶδ- 
δοοῖ, 71ο. Μοβοι, γαὶ.το2(Μ.87.30728)}; 3. ῥγοηηίδϑουν ποίθ, δορά, 
7ο.Μοβοδ ῥγαίτοςίΜ.87.3ο8ο0); Τεορ! Ν υ.. 70. Εἰδέναι. ττ(Ρ.22.1}); 
4. ἰαδεῖ οὐ ἃ 767, ἐδ.12(0.24.6). 

πλαγιάζτω, 1. ἐμγη αδἰάδ; Ἰλῖχαη5., ταδί. ; ἃ. 605. π᾿ τῷ νῷ Οὐ5πὶ. 
Τηᾷορ.2(Μ.88.1280)); ἔτοτη στρ ἰδουβηθϑθθ, ΟἸδτη, ἢ" .58(0.227.0; Μ. 
9.768}; Ὁ. 6. ΡὈ͵ΕΡ. π. ἐκ τῆς ὁδοῦ ΝΗ.6}Ὀ.4.τ(}1.70.5458); εἰς τὰ... 
πάθη...π. Ῥτος,.(ἰαη!.7:0(Μ.87.17658) ; 2. ἰσαά αϑίγαγ ; τηρῖ,, ἀεῤγαυέ 
π.- τὸν ἴδιον νοῦν 18..15.321:12- -ἰοί}.87.2208.); 3. παῖε ἰο το Ὁ τειν 
τὸν ὀφθαλμόν Οτ. 70.32:2τ(13; Ρ.463.20; Μ.14.δοτο), 

πλάγιος, 1. ἱνίηρ αἰδισαγί Συμεών, πι τόπον λαβών, διὰ πασῶν τῶν 
φυλῶν. .«διατρέχοντα Ῥτος,, ..31:7(}1.87.Ὀ810); 2. αἱ δε σἰάε ἔμει- 
γεν. «ἐν κελλίῳ π. ῬΔ]],ἢ.} απ. 20(Ρ.85.20 ; Μ,.34.τοοϑΒ); πεῖ. 85 
βαββί., ἐς οἱάε, αν Νυββ.υ. Μο05.1](}1.44.3040); πολ Ηδροῦυ ὅγηι. 
δέν  ο(ρ.32.6); 3. ἰγαηδυονϑα, Πογιφοηίαϊ; οἵ ογοϑβεθαι οὗὨ ογοββ, ὅσ. 
Νν88.0γ. αἰδοῖ. 22(ρ.121.2; Μ.45.81Α}; τέ γάρ ἐστιν Χριστὸς ἀλλ᾽ ὅ... 
ἦχος τοῦ θεοῦ;.. «ἦχος δὲ τὸ π. ἐστιν, ἀνθρώπου φύσις" ὁ δὲ ἧλος ὁ 
συνέχων ἐπὶ τῷ ὀρθῷ ξύλῳ τὸ π. κατὰ μέσου, ἡ..«μετάνοια τοῦ ἀνθρώ- 
που “4, εἰγ.οδηην(Ρ.96.0); 4. ἐγοοξεά, δεπί; ταδῖ., ΟΙδιι, ἢ, .58(ρ.227. 
4) Μ.9.7659); 5. π. ὀφθαλμῷ τᾷ α κιάσίοηρ ρίαπες, ἘΝῚ. ῥογίδὶ, 4. 
τ4(Μ.70.8444); 6. ἐμπάίγεεῖ, οὐδοῦ π᾿ ... αἰνίγμασι Πον ΟἾθνι. 6.11; 
ΟτΝ 85. μη Ρ.τορ.ο; Μ4.45.3448). 

Ἐπλαγιότης, ἡ, ῥεγυεγετίν, στ. ΝΑ Ζ.ογ.16.12(}1.35.0494}. 
πλαγίως, 1. τηάἀιγεείΐν, βριγαϊυεῖν, οὗ ταλομ 5 Ὸς ̓ πτετρτεῖα- 

ΟῚ οὗ τιν ἐΠΟ]ΟΡΥ͂ οἵ π. φυσιολογήσαντες περὶ θεῶν καὶ τὸ εἶναι θεοὺς 
ἀνῃρήκασιν Πον.ΟἴἾφηι.6.20; οὗ ἔγρεὲβ δῃᾷ δ] εροτῖοβ, Ουσι οι δ. 
2754}; 1ἃ.15.1.5(2.1334}; 14.0ς5.27(3.500); 14..}0.4.5(4.414Ὲ); 2. Ῥεέν- 
φεγϑεῖν ἐξ ὀρθότητος. .«ἐπὶ τὸ π. ἔχον Ἰά αὐον.8(1.2638). 

Ἐπλάγκτης, ὁ, ἀεεείνεν, τ. ΝΑ 2.εαγηι.1.1.1.17(}.3].444Ν}} 18.1.2.2. 
Δ4ιδί6ο3Α). 

πλαδαρόομαι, ῥὲ 
21484)}. 

πλαδαρός, 1. βαδὸγ ; τυαίεγγ τὸ π. .«.. τῆς τρυφῆς σεῖτ.ΟΡ ογ.2(Μ. 
98.280Α); 2. ἐπεγί, ξεεϊε, ῬΏΛΠοΚϑΙ. ,6.8.χ2(Μ.6ς. 5654); 5. τρεαΐ, ἱπέῤί, 
Οτ. 7σ.τοιτδίτς; Ρ.188,20; Μ.14.336}). 

πλακίον, τό, ὁ»ηιαἱ (αἰεί; οὐνὐ ΜΪοἢ ΤΩΟΏΘΥ νγ88 σβοκοηθά, Ζοβ, 
αἰϊοφμῖα τ4(ΜΜ.8.χοοῦ), 

πλακουντάριος, ὁ, ῥαςίγγεςοοῦ, ξοΉ δε ΟΦ, Ῥ411.}. Σατι5.7(Ρ.26.3; 
Μ.34.τοϑοῦ); Ιδολο Νινιδγν,2τ(Ν 03.170 0Ὰ), 

πλακόω, 1. οὐέγίαγ, γαεε, Ἐπ5.υ,. Ὁ. 4. πϑίρ.τ4τ.12; Μ.20.12004}; 
2. ρανε; ταεῖ., οὗ ρϑῖῃ οὗ νἰτίιι8 πεπλακωμένης ὁδοῦ Οτ ἾΝ γ85. ΠΟΊΟΙΣ 
ἔῃ Οὐαί. (1.44. τοοϑδΒ); 3. 56 ας ῥανίηρ τὰ.. «σκύβαλα τῆς μαρμαρώ- 
σεως--«-ἐκέλευσεν..«εἰ τὴν πλατεῖαν πλακωθῆναι ατς, Ὀΐδοιυ. 
ῬονΡἢ}.76. 

πλάκωσις, ἡ, ῥουΐηρ, ἱπεγοίαίίομ, οὐεγίαν, Ἐπ5.0.(,5.36(0.94.2; 
Μ.2ο.τορῦβ) ; [0.8]. εγοηντῖ Ρ.280(Μ.07.4248), 

πλαντ-άω, Α.. ἰχαῃ8.; 1, ἰδαά αξίγαγν, 650. ἴπ' τηοτα ὶβ δα Ὀε] εξ 
ἀσεβείας...ἣν ποιήσετε...“-ὥντες τὸν ᾿Ισραήλ Τ΄ 1 ,ου.1το.2; οὐκ ἐπλανή- 
θην ἀλλ᾽ ἔμεινα ἐν τῇ ἀληθείᾳ Ἴ.. 705.1.3; Ῥιάδ,.1, Ατιδζ,αροῖ,3.2; τεῖ, 
7εν8 ἑαυτοὺς “-ὅτε Τιιπτ,41αἰ.1τ7.4(Μ,6.7484); ἄνθρωπον τὸν ἡδονῇ 
πεπλανημένον Οἴεζη ῥγοὶ, τα(Ρ.79.3; Ν,8.2280); ΟτοΥοηι. 4.8 ἐπ 767. 
(ρ.113.1ς; Μ.13.4128); Πξηοβ εβρ. 2. ἀεεεῖσε, Ταῃ Μαρη.3.2; Ἰά, 
ῬΠ]α4.)7.1; Ἐιορη.τ2.6; ὈΓΟἸεγη, ἐς, Τβάοι σίρ.τορ. π᾿; ΝΜ. δ6οκ); 

ἐπ εεὐἰεά, ΑΟ δριΡχος.,.1ς τουτί .87. 



πλάνη 

3. Ρᾳ85., ,)Ὺ αδίγαγ ἐπλανήθημεν τὴν ὁδὸν 0. Μοβοπ ῥγαΐ,τό(Μ.8η. 
28644); δὲ αἱ ἃ ἰο55 ἐπλανήθη ποῦ τέθηκεν αὐτό 1, ττό(ζο800). 

Β. ἱπέτδηϑβ.; 1. ἰδαᾶ ἐπ τονοης ἀἰγεείίον: ὁδὸν.. τὴν “-ὥσαν ἘΒάξιφι. 
48 τῷ. ΠὨί.(ι. 286); ; 2. τηδα. ; ἃ. τοαμάθν ; ἱ. οἵ μἱαποῖβ, ΟἸοτα -Ραφῇ. 2.2 
(Ρρ.17}.4; Ν.8. 4200); ; 1α. ΜῊΝ 25(ρ.1το3. 28; Μ.8.0124); τὰς ἑπτὰ ἶδς, 
μοίρας] τὰς “-“ωμένας 1δ.2.ττίρ. 140, 5) οββΑ)} ἰά, ἐχς Τἰάφοί,)ο(᾿.120. 
20; Μ.0.6928); Σὲ, οὗ ἀετηοηβ οἱ περὶ τὸν κόσμον. .-.-«-ὥμενοι δαίμονες 
Αἰδεπαν ἰφρις τί. 6.9480) ; Ὁ. 9ὺ σείγαγ Ἷῃ ΕΥΤΟΥ ΟΥ̓ 51η, ΤΟ ἰφΉ.50,4; 
Ιρῃ. Ρληϊαά.3.3; οὗ Ῥαραπβ, ΟἸδτη, ,γόϊ.3(Ρ.33.22; Μ.8.1298}; 14, ραεά. 
2.2(ρ.τόη.23, ν.]. ἐπιπλανωμένους Μ.8.700Ὰ}; τοὺς ““ωμένους τὰ 
νοήματα ἰα.5|7.3.τ14{(0.229.14; Μ.8.110320); «"ἅται καὶ ἐν τῇ περὶ 
ἀγαθῶν κρίσει Οτιἦομι, 6.3 τ [6γ.(0Ρ.135.2] Μι12.4444); ἘΡΙΡΗ. 
μαεγ.τθ.2(Ρ.211.14:; Μ.41.2408); οἱ δπετγείϊοβ, 2Ὁ.10.2(ρ.2τ10.το; 2648) ; 
1Ὁ.42.12(0Ρ.158.20; 7118); 6. δὲ ἐγγογδοίξ ; οὗ ορίπίοηῃβ, εἴο,, ΟΙδιη, ἐν, 
ς.τ)δίρ.380.28; Μ.0.1218)}; (μγνβ.ἤον.28.1 ἴπ Μ|.(7.335Ὰ}ὺ; 16.57.3 
(58οΑ); ἄ. δὲ ἐαΐῖδε οὐ βεϊϊιίοις, Ἰὰισοπιῖῃ Θαί. ττγ(το, 6600); 
κέχρηνται δὲ [30. Οὐατιοθροϊγηβη91.. ,ταῖς πεπλανημέναις τῶν ἀπο- 

στόλων πράξεσι ΤΗατ μα67.3,4(4.343);. τὸ πεπλανημένον βαϊφοποοά, 
ἘΡΊΡἢ.ἤαον.το.2(ρ.219.20; Μ.41.2648); ῬΆΣοϑὲ,ἢ.6.7.χ(Μ6ς. 5400); 
6. τῦαάον τ εῖμά, δὲ »παῶ, ΟΔ]} 0. Εν». (0.86); ἐδ.(ρ.8}}. 

πλάνη, ἡ, Α. φγγογ; 1. σε Ῥοϊγο,εῤ.2.1: π. τῶν ἁμαρτωλῶν 
Βανγη.12.το; τ. Τβαὰπι.ῥαη.Ογ. κ(ρ.χ1.15; Μιτο,τού40) ; ἡδοναῖς τῆς 
π. ΜεΙυογηρ.8.τίρ.81.17; Μιιβι4οα); 2. 6εβρ. οὗ ραρϑῃηίβια, ἴρῃ. 
Ἐρῥεχο.2; ὉΡΡ. ἀλήθεια οἵ ΟΒτΙΒ Δ πιῖγ, Αὐἱβί,σροϊ.2.χ; ἀπολείποντας 
τὴν ὁδὸν τῆς π. Ταβῖ ἀΐαϊ.30.2(Ν.6, 5608); Επι5, 7 αγεεῖϊ,τιτίρ.3.18; Μ, 
24.7168}; ΑἸΉ, ρερ.45(}1.25.80}0); Οὐτιρίαῤλιαθη. (1.350); Κὴ᾽.άδϑενγε, 
τ; 3. οἵ ἤότγεϑυ, [τεη.ἢκ67.1.1.3(}.2.4408}; ΜΕΓΒ,  »»Ρ.2.3(ρ.10.1; 
Μ.1:8.528); ἤονη.ΟἾεη.2.3:; νυ Ἢ. εαἰδεῖ,,4.6, 

Β. {αϊξεμοοά, γαμά, ἀεεεῖί, ΑἸΠΘΒδρ.ἰ6ρ.22.τ(Μ.6.0360); (ἢγγ5. 
Δον.84.3 ἴῃ ΜΖ: (7. Βοτ) ; ἐδ.8ρ. χ(βθ310) ; εβρ. οὗ ἀδοεὶς οὗ ον} ἀπά 
85 ΕΠ] ΒρΙΤ πνεύμασι τῆς π. Τ.],ε0.3.3; ὁ ἄρχων τῆς π. Τ᾽ [μάτ0. 
4; Βαγη, 2.1; π. τοῦ ὄφεως ὑίορη.12.3; Ταπι.ἀ1α].535.2(Μ.6.5408}; 
οἱ βριπί ἸἈΒρί τηρ Μοπίδῃηϊβί Ρτορηεῖβ, ἄποηαρ. Επ5.᾿.5.5.τ6.8(Μ, 
20.4684); πατὴρ τῆς π. Μείῃ.γέ5.1.38(ρ.28:.το; Μ.41.11058)}; ἘΡΙΡΗ. 
ῥιαον.8.ο(ρ.197.8; Μ.41.2244). 
ἀρ ρονς ὁ, Ἰραμάδν δ; ταξῖ,, οὗ ΟἿ ἴῃ οἴτοσ, τσ. ΝΖ. εὑ. 225(Μ.31. 

3694). 
πλάνησις, ἡ, Φ77ΟΥ, 650. οὗ [Δ]Ξ6 ῃοοά δηά τπλοτα] εἰτοσ, 5. αἱ, 

8.1; ὕντις, 2τ(3.448); Ιά,Ν αὐ.3(3.4760); [4 ἐπεοεπῖσεν, (ο1.694Ὲ). 
πλανήτης, ὁ, τῦση ἀνὴρ σίαν, Ῥῥίαμεὶ εὐαρεστοῦσι δὲ αὐτοῖς [50. 

ἀδιηο8] οὗ ἑπτὰ π. Ταϊιογαί,ο(ρ.1ο.6; Μ.6.8258); ἐχέτωσαν...τὴν 
εἱμαρμένην. τοὺς π, προσκυνεῖν οὐ βούλομαι ἰφιτοί(ρ.ιχ.6; 8288); 
Ατμρηδρἰερ,23.2 (ΜΠ. 6. 9410); Ξενοκράτης... ἑπτὰ μὲν θεοὺς τοὺς π. ... 
αἰνίττεται ΟἸΘτη, ῥγοί. Ξ(Ρ.50.23; Μ.8,1604}; Βντα ο]ἰΖεα ν᾿ ἔνα βίοηςβ 
Δα ὑνψὸ ΠΥ οἶ65 ὁπ ΜΙΡΠ ΡΥ ΕΘΌΥ ΤΌΌΕ, ἰά. εἰν. πιδί(ρ.Ζττιτο; Ν.0. 
644); Ῥγίπαροσεαι Φερσεφόνης μὲν κύνας τοὺς π΄ 1δ.τ.8(0.26ο.21; 
808); τεϊδου οὗ ἈυΡου οἱ ρίδηδίβ ἴο οἴβοΥ ρχγοὰρβ οὗ βενβη, 1.6. 
τόίρ.σο4.20; Μ'.9.36ο0); ἴῃ Ῥεταίίς βυβίειῃη, Οποβῖ. ἍΡ. Ηἱρρ.λαδν. 5. 
14{(Ρ,109.12; Μ.τό,.21670); Μεῖῃςγηρ.8.τά(ρ τοι β; Μι18,1048); 458 
ΘΟΨΕΥΠΟΥΒ οἔ ΟΣ] φοτγεβροπάϊηρ ἴὸ οἤϊεῖ βοάβ οὗ Ῥαρϑῃῖβτα, 
11.9..Δγδ.42(0.163.8; Μ.οδ.τ2800). 

Ἐπλανόλογος, ἰξαάτηρ αξίγαν ὃν τνογάς, δεδοὶ.40 τι Το. ἸΠΣπ|,5εα].2} 
(}1.88.τ2284). 

πλάνος, ὁ, 1. τυαηάενεν, Ομγτυϑ.βοηι.7.7 ἦρι δ ογι(το,4ροΟ); οὗ 
ἸΞῃτηδεὶ, Δ νοορηιἷμ σαΐ, 4: ο(το, 7 11Ὲ); ὙΤπάτς, [5.το: 2Ζδ(ρ.58.21 ; 2. 
248); 2. μιϊείεαάον, ἀφεείθεν π. καὶ γόητες Οεἰβ,δρ τ εἰς.7.3δ(ρ.τ86. 
22; Μ.11.14724};; π᾿, καὶ.. «ψευδοπροφητῶν Οἰοηι,ρ.14(Μ1.2.408); ὔντ. 
Ρς.9:23(Μ.69.γ780 1); οἱ Ογίϑο αος, εν απ πραΐμθη, 7.1 ὺ.τό. 
4; Επ5,4.4.3.2(ρ.1οϑ.24; Μ.22.1884) ; (Ὠγν5.ἰαπά, Ραμ ὶ.4(2.4048); οὗ 
Ὦρν!, ΜοῖΝ.765.1.38(Ρ.281.13; Μι4τιττοσΒ); οἵ δητοῃτιβέ, ΗἹΡΡ. 
ἢ ᾳη.4.7.1; ὅς. εὔγον, Ῥενς.(0,34.10}; ὁ περὶ τήνδε τὴν προφητείαν π. 
Τριάς ΜΊ.4:53(2.1404); 14 ῥγουΐά, (4.643); 4. ἃ5 ἀα])., τηϊοίσατηρ, 
ἀεεοίυίη, (ες. αρ.Οτ,( εἰς.4.33(ρ,302.20; ΜΟτΙ.το͵70}; Ηοη ΟἾφηι.3. 
24; Επ5,4,6.3.4(0.115.25; Μ.22.1078). 

πλάξ, ἡ, 1. αὶ Ξίομε, εἰαῦ; οἵ τοτηρβίοπε, ᾿ϑί τη ἤσρι. 3(Μ.40. 
2040); 10«Μοβοῦ.»»γαϊ.8)(Μ.87.20440) ; 2. ἐαδίεὶ ; ἃ. οἵ τΆ0165 Οὗ ,ανν, 
Τ.1,εύ.5.4; Τ άςεν χιχο; οοηιταβιβα. ψῚΓΠ πυιτησ οὗ 1, ἴῃ πφατί 
(ςἴ. 20 οτ.2:2), ΟἸοαι, ραε.5.12(0.287.24:; Μ.8.6734); 5νιθο]Σίπρ 
πεανθῃ απα εαττῆ, σοα 5 ΠΡῸΣ τορτοϑοητηρ 15. οσεαῖῦίνε ΡΟΎΕΙ, 
14..)γ.6.τ6{(ρ.409.14; Μ.0.32570); τεϊαῖϊο τὸ ψ τσ οα ΒΕ 9 Πα ΖΖατ᾿β 
ΜΆΠ, ΗΠΡΡ. θ η.3.14.1; ΟΥ̓ Ν υγ85.0. 705.(Μ.44.32τᾺ)}); 164. Ετης (2 
ῬΙΟΙΙΚ; Μ.45.68δοΑ); ᾿Αϑίιλτη λον. τ4(Μ.40.376}0)}; ἂἃ5. ΟὈ]δοὶ οἵ 
προσκύνησις ἴο 7ενν5,: Τ᾽α, Ομγεὶ. οἱ Γι4τίρ.51.17}; ἀεϑεγασίίοι. ἃ5 
Ῥτοοῦ οὗὨ [ϑγβ6]᾿ 5 τοϊδοίΐου, ἐδιοίρ. 50.123); 45 ἴγρε οὗ Βυσηδῃ πίσσα 
διϑϑατηθα ὃν Τοροβ, στ Ν γ85.8 0. ΤΗ τ ὁγαπ.τ(4.64); Ὁ. οὗ Ὠδανθηβ 
85 “ΟοΚ᾽ ἀνέγνων..«ἐν ταῖς π΄. τοῦ οὐρανοῦ ὅσα συμβήσεται Ῥ͵δε. 
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τοῦ πλάσσω 

7οϑρἢΐ ΔΡ.Οτιεοημη Ἢ  η.ἈΡ.Ἐλι5.}.6.6.χτ(2928; Μ.12.738); ς. οὗ 
᾿ρανθην “ΒοοΚϑ᾽ ἕοχ ἀϊνίπε ἡπάρεγηοηῖ, ρος αι τοί(ρ.40); ΕἸι5. 
υ.Ο,.τιρίρ.11.22; Μ.20.0218) ; ἅ. τηεῖ,, οἵ ΒΜν ὀνηρύμον τοῦ λόγου π. 
σεῦ. ΟΡ ἀγη ΒΜΨΑΜ.οδ.4530. 

πλάσμα, τό, Α. ἐἠλίηρ πιομἀεά οἱ Γαδ ϊοηεά; 1. οἱ Λάδγα, 7μβι. 
4ιαὶ,4ο,τ(Μ.6. 5618); τι ΝᾺ Ζ,0).24.ο(}1.35.11808}); ὁ ̓ δὰμ τί ποτε ἦν; 
π΄ θεοῦ. τί δὲ ἡ Εδα; τμῆμα τοῦ π. 1δ.3τ.ττίρ.158.7,8; Ν.26.1440); οὗ 
Ψαϊςηῖ, ρυπλαὶ τῆδῃ ει8 οτεαΐαχε οὗ αηρε]5, Ὰ] 0. ΟἸδυλ. οἰν.2.8 
(Ρ.1:32.8; Μ.8.0728); 2. οἱ Βυχϊηδῃ ταοα τοῦ θεοῦ λόγου τὰ λογικὰ 
π᾿. ἡμεῖς ΟἸοτα ῥγοί.τ(ρ.7.13; Μ.8.614); Ἠεγδοίδοη 8ρ,0 .. 70.2.38(22:; 
Ρ.214.21; Μ.14.3808); δούλου μορφὴν φέρων, ἵνα σώσω τὸ π. τὸ ἠλεώ- 
τερον ΟΥΟΡς.54:4(ρ.56); ὁ λυτρωσάμενος τὰ π. ϑεγαριόμολιχοι; τ. 
ΝΆ2.0;.40.2(Μ.36.3614}); τὸ φώτισμα... «πλάσματος ἐπανόρθωσις 1.40.3 
(2618); διὰ τὸ π. τῶν ἰδίων χειρῶν, ὑπὸ τῶν χειρῶν τοῦ πλάσματος 
παθεῖν Τάγτῃ. Τγϊη.3.15(Μ.20.8648); 14.2}ρ.22:1τ4(Μ.30.1117}0); 
ΝΗ ἐρι1.20(Μ.79.808); γε. 5.710 (Μ.60.8218); τ, οεί.τ τ( Μ,88, 
16204Α}; 3. οὗ ἱπάϊνατ4) στάθη Ρεϊηρβ, Ίοη. 1.0. πι5.λ}.6.7.10.4 
(Δ,.2ο.66ο4) ; ἄνϑρωπός εἰμι, π. καὶ εἰκὼν θεοῦ τ. Νὰ Ζ.ἐαγ»1.1.2.34.20 
(}1.37.0474}; οἱ ΒΜΨΥ͂ π. καὶ περιδρακτικὸν τοῦ πλαστουργοῦ ΤΠαοῖ. 
ΑἈποιΐονι. ΒΙΙ͂Ρ εἰ δγηι.3(Μ4.77.14030); μὴ..««διώξῃς ἡμᾶς [53.. ἀν] 
ΒΡΙΧ5] ἀπὸ τῶν πλασμάτων ἔνθα ἐδόθη ἡμῖν κατοικεῖν ΚΓ, Αδέγε.ο; 
4, οἵ Βαπιδὴ ἡδίιτγο, δαγη.6.12; δημιουργοῦ... εἰδότος τὸ π. ἡμῶν 
Ογτ ς.5ο: τ2(Μ,60.ΤΙΟοΑ}; 65ρΡ. ἰὼ ρηγϑβίοαὶ αβρϑοὶ, ᾿:ά,ς.2; Οσ. 7ο. 
20.22(20; Ρ.355.1τ; Μ.14.6218); ὕγτ,Ὀς. 32:9 (Μ,69.8760) ; Οποβῖς οὗ 
ῬΒγβῖοδὶ παΐυτα οἱ Ρτϊμηα] ταδῃ, ΗΙρρ.ἤεγ.ς, ἼΦ. 8ο.13; Μ.:16. 3130); ; 
2Ὁ.7.28(ρ.2οϑ.18 ; 32228) ; οὗ ρΡῃγβῖοδὶ παΐυσα ᾿πΐο νυ οἢ [4]]16 ἢ 80 15 
ἀεβορηᾷ, {.5.7(0.86.0; 31358); οἱ ἤδϑβῃ αβϑυγηθα ὃν Ογβῖ, [σϑῃ, 
ἠα6».3.22.2(Λ1.7.0584}; ἔνωσιν τοῦ λόγου... «πρὸς τὸ π. αὐτοῦ 1δ.4.553.ττ 
(1οϑοβ); τ Ν γβ5, ξωη.2(2 Ῥ.355.5; Μ.45.533.); Ὀῃγγβπμαξυ. τ 6(2. 
4620). 

Β. ἐπίηρ ἱἸνιαρίποά, ΤΟΝΘΡΑ.2.ς; κενταύρῳ, Θενταλικῷ π΄ ΟἸΘη,.5:γ, 
4.3(0.252.13; Μ.8,12218). 

(. τηυθη0Ή., σομισηρ βεομς; οἱ ψαϊεηξ, βγϑίοιῃ, [χροὶ ἤαθν. 
1.8.1(Μ.7.521Ὰ}; Οἰοτη ῥγοὶ 4(ρ0.43.12; Μ.8,1 528) ; ψεύσματα καὶ π' Ἰὰ. 
σίγ.7.τ6(Ρ.70.1; Μ.0.5374}; τεῖ, ὁμηθυ τ ΐγϑ 0]65 οὐκ ἔστι π. τῶν τὰ 
εὐαγγέλια γραψάντων ΟτΥ,(ἰεἰ5.2.48(ρ.160.23; Μ.11.860}) ; 14..}0.13.17 
(ρ.241:.09; Μ,14.4240); οὗ ρος, 45. ψοσκ οὗ δειπίμυβ, θιοη.Α}.8Ρ. 
Ἐλα5.ἢ.ε.3.28.4(Μ.20.2764}; οὗ ρᾶραπ τηγίῃβ, Αἴ ρέμ το(Μ.25.324); 
οὗ (ῃτίβεδη ἀοσέηης, []0π0Ττρ. ἀρ ῦγτ. }εἶν.2(63.304); ΟΠτγβ. λον, 
γ70.2 ἥν ΜΙ.(). 6800). 

ΕΟ ἾΏς ἀρῥέαγαηοε, ρῖδε συνέγραφε τοῦ μοναδικοῦ βίου νομοϑεσίαν, ἐν 
π᾿ διηγήσεως Οτ.Να2.ο»γ.21.5(Μ.35.1το88.); Καῖδε ἀῤῥεαγαηςε, ἐδοιῦ π. 
ὀρθότητος Β45.6}.48(3.141Ὲ; Μ.32.3854}); 16.228(366Ε ; Μ.8898). 

Ε,, βουητία οη, ζογην οὗ τυογάς ὅλῳ τῷ π. τῷ τῆς ἑρμηνείας προσίασιν 
ΟἸεση. ἐγ, οίριττο.ι ; Μ.8.9250). 

Ἐπλασμός, ὁ, ἢ ῥίἰαΐη, ὅς. Ὶ5. έν5.2.284(ΜΠ.02.122094}. 
'πλάσσ-ω, Α. ἔογηι, τοι, ἑασἠίον; 1. τεῦ, ται ̓β οσθατίοη ; ἃ. ὈῪ 

σοᾶ ἄνθρωπον.- ἔπλασεν τῆς ἑαυτοῦ εἰκόνος χαρακτῆρα τ( ἰφη1.33.4.} ὃ 
πλάσας ἡμᾶς καὶ δημιουργήσας 10.38.3; ἀγαπήσεις τὸν ποιήσαντά σε, 
φοβηθήσῃ τόν σε πλάσαντα ΒαγΉ.10.2; τῷ πρώτῳ πλασθέντι ἀνθρώπῳ 
7αβύ, σαροΪ.44.τ(Μ.6.3020}); ἐποίησεν ζῷα καὶ ἄνθρωπον ἔπλασεν 
Ατμεπαρἶερ.13.2(Μ.6.0168}); ᾿τοη ἤαε7.3.18.7(Μ.7.0384}; ΟΙδτα. ἢ»».42 
(Ρ.220.28; Μ.9.7688) ; ὅτε μὲν γὰρ ὁ κατ᾽ εἰκόνα ἐκτίζετο, εἶπεν ὁ θεός" 
ἱποιήσωμεν....᾽ οὐκ εἶπεν" 'πλάσωμεν᾽. ὅτε δὲ ἔλαβε χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, οὐ 
πεποίηκε τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον... λέγων κύριος 
εἴτε πρὸς τὸν “]ερεμίαν εἴτε πρὸς τὸν σωτῆρα οὐκ εἶπεν ᾿πρὸ τοῦ με 
ποιῆσαί σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε᾽, τὸ γὰρ ποιούμενον οὐκ ἐν κοιλίᾳ 
γίνεται, ἀλλὰ τὸ ““όμενον ἀπὸ τοῦ χοῦ τῆς γῆς τοῦτο ἐν κοιλίᾳ κτέξεται 
Οτι λον". 1.10 ἴῃ 7εγ.(Ρ.9.2; Μ.1..2650); Μεῖδισν»".3.4(0ρ.3τ.8; Ν. 
18.68Ὰ}); Ατῃ ρεμ!.3(Μ,25.8}}; Ἀδὰμ μὴ γεννηθέντος ἀλλὰ πλασθέντος 
Ῥιάγῃλ ([Βᾶ5.) τ. 4(1.2820 ; Μ.20.6804Ὰ); ἔπλασέ σε κατ᾽ εἰκόνα 
ΟὨτγβ.λοσι, 9.4 ἦν 70.(8.3508); Οοβτη. Τὴ ἃ.10Ρ.2(Μ.88.1240}; ΒοΟρᾺ τ, 
Ηυν. νν. εἴ 7.. 50(Μ. 87. 36ο0Ὰ); Ῥ. Ὀν [ΟροΒ, τεῖ, οἰστῖῃ οὐ Ιβδαδο 
οὐδὲ τὸ σπέρμα τὸν τόκον εἰργάσατο, ἀλλ' ὃ τοῦ θεοῦ. λόγος αὐτὸν 
ἔπλασεν (τυ. ογηη ἵῃ Οαϊ.4:23(1ο.710Ὰ}); ς, ΌΚ ἀειαίογρε (γαΐεπι) 
ἄνθρωπον πεπλακέναι, μὴ εἰδότα τὸν ἄνθρωπον ἴτοῃ.ἦα67...5.3(.7. 
406); 2. τεῦ. βρίτἰτααὶ το-ουεαύζοη ἄνθρωπος... ᾧ σύνοικος ὃ λόγος, οὐ 
ποικίλλεται, οὐ ““εται, μορφὴν ἔχει τὴν τοῦ λόγου ΟἸετη, βαξά.5.τίρ.236. 
22; Μ.8.5560) ; ἴῃ τεαοῃίπνρ οὔ (αϑβίαῃ (Ὁ ποϑῖ.) ὅταν οὖν ὁ ἀπόστολος 
εἴπῃ ᾿ἐνδύσασθε τὸν καινὸν ἄνθρωπον...᾿ ἡμῖν λέγει τοῖς πεπλασμένοις 
ὑπὸ τῆς τοῦ παντοκράτορος βουλήσεως ὡς πεπλάσμεθα, παλαιὸν δὲ καὶ 
καινὸν οὐ πρὸς γένεσιν... «φησιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν βίον τόν τε ἐν παρακοῇ 
τόν τε ἐν ὑπακοῇ 1.5 ».3. 14{Ρ.239.22; Μ.8.ττοῦΑ). 

Β, ἀευΐξε, ἐπύεη!} Ῥετῇ. ῬίορΙ. Ρ655,, ῥεῖσνιξά, εοιπ εν ει! οἵ ἴαϊδε 
Ὁ υβεϊδηβ (. 6, αἰϑ ς  ονοῦθ ἴῃ δὲ δασίῃ), (οβί, [4 σρ.2(Μ.88, 

768). 
ΝΠ 



πλαστεῖον 

Ἐπλαστεῖον {Ἐ-ἰον), τό, Κις ἠϊοηίτ; οὗ ογδαϊίοη οὗ τηδπ, ΕΡΙΡΆ. 
}αογ.23.3(Ρ.251.26; Μ.41.30 10}; ἐδ.60.25(Ρ.175.18; Μ,42,2444). 

ππλαστήριον, τό, εομἑῥίογἧ 5 τον 5 ΠΡ ; ταεῖ,, οὗ ΒΜ νεογενίας τὸ 
π. Τμάοι ἀπολο ΒΜΤ εἰ δ γηι.3(Μ.77.12038), 

πλάστης, ὁ, τηοάεἶϊογ, ἐπαρεν, οἱ Οοα ἴῃ (χεδίίοηῃ Ἀδὰμ... ἐκ γῆς 
ἐλήφθη, π. δὲ αὐτοῦ ὁ θεός ἸγεηΠμα67.3.21το( .7.0558)}; π. τοῦ 
σώματος καὶ ποιητὴν τῆς ψυχῆς ϑεγαρ,ἐμεἶ.7.1; Βα5.ἤοητιτ.τοί2. 
1710; Μ.31.5608); ΟΥΝΑ2Ζ.ἐαγη}.1.2.26.27(Μ.37.8534}; αὐ Ν γεβ, δον. 
5 ἴῃ (απ! (Μ.44.8654}; ἵνα μὴ ὁ π. αἴτιος νομισθῇ ἁμαρτίας ἜΡΙΡΗ. 
μαον.42.τ(ρ.τ51.21; Μ.4τ.7760); Ομγνβι οι ΜΕ7:14(3.250); οὗ 
ΤορΌΒ ἴῃ Ὀτεδτίοῃ, ΕΡΙΡἢ.λαόν.77.26{Ρ.438.28; Μ.42.6770); πὰ Το. 
ὡς π. καὶ ἐξουσιαστὴς τοῦ πράγματος ἑαυτὸν ἀπὸ παρθένου ὥσπερ ἀπὸ 
τῆς γῆς ἀνεπλάσατο 1}.70.7(ρ.481.20; 7490); οὗ Ἐπ εοῖιο οἵ 1η8 ἀβοῃϑ᾽ 
ἀοχοῖορν ἴο δίῃευ (Μαγοοβίδῃ) πᾶσαι... δοξάζουσιν ἐκεῖνον, ὑφ᾽ οὗ 
προεβλήθησαν...ταύτης μέντοι τῆς δοξολογίας τὸν ἦχον εἰς τὴν γῆν 
φερόμενον...π. γίνεσθαι. «τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ΗΙΡρ.ἠαόν,6.48(ρΡ.18ο.14; Μ. 

1τ6.32754). 
πλάστιγξ, ἡ, δέοι ΟΓ ςεαϊε, ταεὶ. καθάπερ ἐπὶ ζυγοῦ τὰς ἰσοσταοίους 

᾿ἀντισηκώσωμεν τοῦ δικαίου πλάστιγγας ΟἸοχῃ, ῥαεά.τ.τοί(ρ.142.2}:; Μ. 
8.53560); Ηον ἴδηι. 5; τοῦ, ἤπια] Ἰπάρειαθης, 166, ῥεγ[.42(ρΡ.48. 
24); τῇ τῶν ἀνταποδόσεων...π. {δ.62(ρ.72.16). 

πλαστογραφέω, ἤογσε, Ἐξ εοηζ.(ρ.92.20; Ἡ.2.Ἰοοῦ). 
πλαστογραφία, ἡ, ζογρεῖγ, Βα5.μοηι.7.7(2.508; Μ.31.2970); οὗ 

ξαἸςἐβοδίίοη οὗ βουϊρίασε θγ ϑαθαια5, Βοοτ, ἦ.6.}.5.6(}.67.748.). 
πλαστογράφος, ὁ, ἔογσεγ, ΑἸ ἀροϊιΟσηςί. ττ( .25.6οϑ0); Τῦγτ. 

μονι.ἄϊυ.τ4{{3.4ττ0}; τηεί., οὐ ᾿)εν}}, τεῦ, (0].2: 14, Ῥτοο! ΟΡ ογοἰαμά. 
ΒΜΨ κίρ.τοσ. 4; Ν.65.6858)., 

πλαστολογέω, {εἰ α Μεϊίίοις ἰαἰε αὖοιὶ, Ἠλρρ.ἤαεν. 6 τοίρ.145.1ο; 
Μ.16.32220). 

πλαστουργ-έω, Δ. ἐαδβίοῃ, ἤογηι; 1. ἴῃ σΈη. ; Ρ455.,) οὗ βου]ρίαζε, 
Ὀίάντα. Τγέη.τ.τ6(Μ.39.3368); Ογτ.Ος.26(3.49Ε); ἐδιτοι(1334);.2. οἵ 
(οά :π Ὁτθαΐϊίου, Ιἅ.σάογ.τ(1.0Ὲ); ΝῊ,60}.4.44(44.79.5724}; Βα5.5εῖ. 
ον. α(Μ.8ς.288}})); 3. οὗ Βοη ἴῃ ΟΥθδίοη, τεῖ. βισταῆοθποε οἵ πηῖταο]5 
οὗ τηϑὰ Ῥοτῃ ΟΠ πα τὸ μὲν γὰρ εἰπεῖν, ὅτι ἐγώ εἶμι ὁ καὶ τότε 
“οπἥσας τὸν ἄνθρωπον πρόσαντες ἐδόκει τοῖς ἀκούουσι ΤΠαᾶΣ ΟΡ. 
ΐη 7.6.9. 3(4.66.1538};}; ΝΏΕΡιτ,25ο(Μ.79.116Ὰ)}, 70.10.ποην,4.2τ 
(}.96.6204}; 4. οἵ ξοστηαίίου" οὗ ΟΠ σιδ 5 ἀυτῶϑθη θοᾶν τὸ θεῖον... 
σῶμα «"ούμενον ἀρρήτως ἐν τῇ-"«παρθένῳ Ογτ.αάογ.το(τ.554Ὰ}); ἰᾶ, 
Νεεὶ.τίρ.:7.14; 6.84); οὐκ ἐκ τῆς θείας ἑαυτοῦ φύσεως τὸ ἱερὸν... 
πεπλαστούργηκε σῶμα, ἀλλ᾽ ἐκ παρθένου μᾶλλον ἔλαβεν αὐτό 1Δ.6}.4 ΡΥγῊ μ μ 5, 
(Ρ.153.15; 553.1270); ἰᾶ, }μἰπ.8(63,2790}) ; ἡ.. «σὰρξ... «ἤρξατο “"εἶσθαι ἐν 
τῇ ἐμψύχῳ γῇ τῇ θεοτόκῳ Οἠγοη. ῬαδεΡ τοδί Ν,92.4804). 

Β. γεῤγεξομί, ἐνρὶν διὰ τῆς ἀρχαίας ἐντολῆς...τὸ σωτήριον ἡμῖν 
οἱονεὶ “οεῖται πάθος ντιαάογ.8(1.2774). 

α. ἐοεμὶ, ἀφυῖοθ εἱμαρμένην...τινα “νοῦντες καὶ τύχην Ογτ. Κοηι. 
ἡ:1δ(ρ.202.1; Μ.74.ϑοβδο). | 

Ἐπλαστούργημα, τό, ἰπίηρ ᾿αρλίομέά; οἵ Αἄδηη, 85.836].07.3.3 
(Μ.85.608); οὔ τηδὴ ἴῃ σε. 7ο.ὟἹ ΟΡ δῤ.(}1.96.1416Ὰ}; 10. ξ,ο.2.1ττ 
(Δἴ .94.0134}; οὗ Βαυτηδηϊῖν ἀβϑαχηθα ὉΥΚ (ἢ γτῖβὲ συνανυψώσας αὐτοῦ τῇ 
θεότητι ὁ πλαστουργὸς τὸ π. ᾿ΝῚ, Κγ αξερης.3(Μ.70 τοι); 70.})ἀοην. 
4.22(Μ.96.6218). ΠΝ : 

πλαστουργία, ἢ, 1. ῥογηιαίίση, τισμϊάτηρ; οἱ (τεαίίοη, 710. 4]. 
εὐγοη.4 Ὁ.12(}1.07.1528); 2. ἱπφεμίίοη, ἀευϊξίηρ; οἵ βοιίομβ, Ευβῖ. 
δηραξί.27(Ρ0.59.9; Ν΄.18.6698) ; εο.Ῥ15. εν 5.2.262(Μ,92.12278). 

Ἐπλαστουργός, ὁ, Α, τηοάδείϊογ, ξαδπϊοηεῦ ; 1. οἵ βοι!ρίοτβ, ἘΡΙΡΗ. 
λαεγ.}3.24{(0.207.1τ6; Μ.42.4480); Ογτ.Ος.143(3.1764}; 2. οὗ (τεοαΐογ; 
ἃ. οὗ Βαμοι, Β45.361.07.4.2(Μ.8ς-.6838); ἘΡτος,α.Ρ».17:5(}}.87. 
13030); Απίιι Μοη πο τοι} }.89.1737}); [0.Ὁ. 8.ο.2.12(Ν1.04.020Ὰ}; 
Ρ. οὗ ϑοη, {Επ51, Γαζ.8(Ρ.33.11); ΑΠΈΡ.Βοβίέ. 79. Βαρί.2(Μ.85.17648); 
ἙΝῚ. ἐγ ἀφορης (ΝΜ. 70 βοιο); ὦ. οὗ ράραμ ροάβ προσκυνοῦσω ἃ 
ἐποίησαν...λέγοντες" οὗτοι οἱ π. ἡμῶν. πῶς οὖν π. τοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν 

δημιονυργηθέντας..«νομίζουσιν; Τ70.}),8, 7.το(].96.9448). 
Β. ἐηυέηπίον, ἡπακεν οὗ βαϊοῃς, ἘΡΙΡΆ. ἦαεν.66.53(Ρ.73.2; Μ.42. 

818}; ἴἅ.6».«ἀγαδιαρ.μαεν. 78. ο(ρ. 450 1}; 7128). 
πλάτος, τό, 1. ὀγεαάιβ, τοί; ἴῃ ῬΏταβο διὰ πλάτους τυτάεῖν, στ. 

Μαρ.α]. (1.24 0}.)5.38(}}.Ρ1..77.3154}; 2. δσραέε οἱ ὕτης ; οἱ Ἰμδῖάξ 
οἱ ψεεῖς Ορρ. ϑυαπάδν ἐὰν μὲν εἰς τὸ π. τῆς ἑβδομάδος συμπέσῃ 5. 
ἡ τεσσαρεσκαιδεκάτη) 1 τγ5. αΞξεἶ.7.5(8.2840). 

Ἐπλατόψις, ὀγοαί-[αεεᾶ, Το. ΜαΑ] οἤγοη.4 Ὁ.88(}1.97.1720); 16.5 
Ῥιϊο(1028). 

πλατυαύχην, ῥγοαά-φεκεᾶ, ἘΝῚ] βενῖοὶ, το, (Μ.70.8070). 
Ἐπλατυλογέω, ἑαϊᾷ αἰβιδοῖν, δὲ Ἰοηρ-ισίμάεά, ΝᾺ}. 0.3.220(Μ.10. 

4800); Ματς. Ἐχιοριβε.τ. 8) (Μ 6 ς οτόο). 
Ἐπλατύνευρον, τό, ὀὁγοαά ἱεμάοῃ, 1 465.Ν 42. 4τα]. τ2ε(Μ,38.το20). 
πλατύν-ω, 1. ὀνοσάση, ἐχραπμά; Τυίῃ.; ἃ. οὐ ποῦοχ ἡμεῖς εἴς τε 

τὴν τριάδα τὴν μονάδα “τομεν ἀδιαίρετον, καὶ τὴν τριάδα ἀμείωτον εἰς 

Ι000 πλατυσμός 

τὴν μονάδα συγκεφαλαιούμεθα Ὀϊοπ.Α].Δρ. ΑΕ, ήοη. τ͵](Ρ.58,24; Μ. 
25.5054); τὸ δὲ “ϑοντα εἰς τὴν ἁγίαν τριάδα τὰς ὑποστάσεις εἰς μίαν 
οὐσίαν συνάγειν, ὀρθότατόν ἐστι.. «δόγμα 1514.}Ῥὲ].6}}.2.143(Μ.78.5808)}; 
Ἐ. ΘΑ ὈΕ] Π!14π δηἃ Μϑτοθ δ τοῦτο δὲ ἔσως ἀπὸ τῶν Στωϊκῶν ὑπέλαβε 
διαβεβαιουμένων συστέλλεσθαι καὶ πάλιν ἐκτείνεσθαι τὸν θεὸν...τὸ γὰρ 
«πόμενον ἀπὸ στενότητος “"εται,..«καὶ αὐτὸ μὲν ἔστιν... εἰ τοίνυν ἡ 
μονὰς “θεῖσα γέγονε τριάς, ἡ δὲ μονάς ἐστιν ὁ πατήρ, τριὰς δὲ πατήρ, 
υἱός, ἅγιον πνεῦμα, πρῶτον μὲν “θεῖσα ἡ μονὰς πάθος ὑπέμεινε καὶ 
γέγονεν, ὅπερ οὐκ ἦν (ἐπλατύνθη γὰρ οὐκ οὖσα πλατεῖα), ἔπειτα εἰ 
αὐτὴ ἡ μονὰς ἐπλατύνθη εἰς τριάδα, τριὰς δέ ἐστι πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ... 
πνεῦμα, ὃ αὐτὸς ἄρα πατὴρ γέγονε καὶ υἱὸς καὶ πνεῦμα κατὰ Σαβέλλιον 
εὐνούκ ἔτι οὖν “εσθαι ἔδει λέγειν, ἀλλ᾽ ἡ μονὰς τριῶν ποιητική 1ΛΊΏ. 4. 
4.13(0.57.58,; Μ..26.4840); τίς ἡ ἐνέργεια τοῦ τοιούτου πλατυσμοῦ ;... 
τὸ γὰρ μὴ μένον τὸ αὐτό, ἀλλ᾽ ὕστερον “-ὄμενον, ἔχειν ἀνάγκῃ δεῖ τὴν 
αἰτίαν, δι’ ἣν καὶ ἐπλατύνθη. «.. εἶ δὲ διὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐπλατύνθη ... 
ἄρα πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως οὕπω ἦν τριάς. ... εἰ δὲ διὰ τὸ κτίσαι 
ἐπλατύνθη, ἄτοπον. «.. οὐ γὰρ ἐνδεὴς ἦν πλατυσμοῦ ἡ μονὰς οὐδὲ 
ἀσθενὴς ἦν πρὸ τοῦ “θῆναι. ... εἰ γὰρ διὰ τὴν κτίσιν ἐπλατύνθη, ἕως δὲ 
μονὰς ἦν, οὐκ ἦν ἡ κτίοις- πάλιν δὲ ἔσται...μονὰς ἀπὸ πλατυσμοῦ' 
ἀναιρεθήσεται καὶ ἡ κτίσις..«πανομένου τοῦ πλατυσμοῦ παύσεται καὶ ἡ 
κτίσις ν.4.τ4{ρ.58.τ41ξ; 4850.--4888); ὁ πατὴρ ὁ αὐτὸς μέν ἐστιν, ““εται 
δὲ εἰς υἱὸν καὶ πνεῦμα. ἔστι δὲ τοῦτο μεστὸν ἀτοπίας. ... ἔσται ὁ πατὴρ 
λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον, ᾧ μὲν γινόμενος πατήρ, ᾧ δὲ λόγος, ᾧ δὲ 
πνεῦμα πρὸς τὴν χρείαν ἑκάστον ἁρμοζόμενος 1}.4.25(ρ.73.2; 5050); 
ἡ μονὰς..«--ομένη μὲν εἰς τριάδα, διαιρεῖσθαι δὲ μηδαμῶς ὑπομένουσα 
Μάδτοοὶ!. [γ.6ο 4ρ.Ἐπ5.ε..2.4{(Ὁ.158,0; Μ.24.10048); πῶς γάρ, εἰ μὴ ἡ 
μονὰς ἀδιαίρετος οὖσα εἰς τριάδα ““οιτο, ἐγχωρεῖ αὐτὸν περὶ τοῦ πνεύ- 
μᾶτος ποτὲ μὲν λέγειν ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ποτὲ δὲ λέγειν, 
ἐκεῖνος ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται κτλ, δ.(ῃ.158.15 ; το048) ; ἐνεργείᾳ ὁ θεότης 
μόνῃ ““εσθαι'δοκεῖ Ἰὰ. ἔγ.62 ΔΡ.Επ5. ΜΙαγοοὶ!.2.2(Ρ.35.36; Μ.24.1840); 
τὴν μονάδα φησὶν Μάρκελλος ἐνεργείᾳ “εσθαι, ὃ ἐπὶ μὲν σωμάτων 
χώραν ἔχει, ἐπὶ δὲ τῆς ἀσωμάτου καὶ.--«ἀνεκῴράστον οὐσίας οὐκέτι, 
οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ ἐνεργεῖν ““εται οὐδ᾽ ἐν τῷ μὴ ἐνεργεῖν συστέλλεται, οὐδ᾽ 
ὅλως ὁμοίως ἀνθρώποις ἐνεργεῖ οὐδ᾽ ὁμοίως ἀνθρώποις κινεῖται" μονὰς 
δὲ ὧν ἀδιαίρετος ὁ θεὸς τὸν.. υἱὸν ἐξ ἑαυτοῦ ἐγέννα, οὐ διαιρούμενος 
Επι5.6.}.2.6(0.103.10; 9084); εἴ τις τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ εὐεσθαι ἢ 
συστέλλεσθαι φάσκοι, ἁ, ἔξ. εἴ τις “"ομένην τὴν οὐσιαν τοῦ θεοῦ τὸν υἱὸν 
λέγοι ποιεῖν ἢ τὸν πλατυσμὸν τῆς οὐσίας αὐτοῦ υἱὸν ὀνομάζοι, ἀ. ἔ, 
δγρϑι δίνην ἀπαϊ᾿.6,7; οὔτε παρατεινομένης τῆς οὐσίας οὔτε συστελ- 
λομένης, ἀλλὰ πνεῦμα ὧν ὃ πατὴρ πνεῦμα..«τὸν υἱὸν ἐγέννησεν.««οὔτε 
τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν συστελλομένην ἢ -“-ομένην οἷδεν ἘΡΙῚρῃ.ἤδκεν.6.40 
(ρ.403.29; Μ.42.6200) ; 6. τοῦ, Αὐἱδυι Ἰδδοῃϊηρ ποῦ μονάς, .-.. εἰ, πρὸς 
φύσεις τρεῖς «θήσεται καὶ εἰς τρεῖς θεότητας πληθυνθήσεται; ΞΟΡἢχ, Ἡ, 
ἐρ.νη.(Μ.8).21530); 2. τῤγεαΐ, ἐχίεμά ὁ Χριστιανισμὸς ἐπλατύνετο 
ϑουτ, ἦν 6.1.το.τ(}}.67.1254}; ἐδ.7.8.1(7524}; ΤὨΡΠη.εὔγοπρ θο(Μ.τοϑ, 
2210); 3. ἐπεγεαξε ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος...--εἴ ἐν αὐτῷ Α΄ Ῥεὶν,ο.δ1»".7(Ρ.88. 
10); 4. ἐηίανρε, ῥγόξρεν, ξαϑὶ, ἀταΐ. 80. (Μ.6.668.) ; Β᾽άντῃ. 5.4.2 (ΝΜ. 
240.11ὅς0); τῷ μὲν “"ομένῳ συνεστάλη τὰ δάκρυα ἩΜαχ.σαῤ. αἱ, δ( 00. 
14130}; 5. ἄγατυ ομὶ, ἱγεαὶ αἱ ἰφησιὶλ, ΟὨτγβ.ἠοη.20.5 ἐπ ἘΡ (τ. 
1408); Τ μάτι λαον.3 ρσοστῃ. (4.330); [0(ὉΔ ρα. (Μ 8ς, τ860) ; 6. ρέῃ 
τὐΐάδ ἴχ6 τπουτῃ, ΤὭΡΒΩ.. εἰγοη..25)(Μ.τοδ. 6410). 

πλατύνωτος, ὑγοαί-δαιςκεά, Ογαε, δὲδ.8,21. 
[ΠΠπλατυόνυχος, ν. πλατυώνυχος. 

πλατυπόρφυρος, το ὑγοαά ῥμγρίδ εἰσῖρε, Ογαε, δ᾽ν.8.12. 
πλατύπους, ἤαί-οοἱδά, 4.Ῥαι, (18. Ρ.το8.13). 
πλατύς, ὀγοαΐ, τοῖάδ; 1. 07 ὐἱάε 5έοΡ 6, ἐμεοριβασετηρ π΄ χάριν Μεϊ, 

}ᾶα55.32}.7.21;2. [γ-τοαεἠτηρ ἡ ὄψις τῆς ἀκοῆς πλατυτέρα 70,1), εγφαί. 
2(Ρ.64.2); ταδῖ., οὗ ἀἰνῖπε ἰανν, Ἐμᾶς, 5.118: οὐ(1,1462) ; 8. ἐκίεμδά, 
γϑῖ. ΒαὈθ δὴ ἀοοίτίπα οὗ αἰνὶπε τηοπδα γέγονεν, ὅπερ οὐκ ἦν' (ἔπλα- 
τύνθη γὰρ οὐκ οὖσα π.} [Δ 1}..4τ.4.13(0.57.1τ; Μ.26.4854); 4. ὀδγοαάὶγ- 
δαΞξεά, τοῦ! δοϊαθἐςμσά π΄. εἰρήνην ΤΏΡΠπ. εἤγοη..2οδ(Ν].1οϑ8.7244}: 
δ. ἢ [αγ-[απιεᾷ ὃ ἅγιος καὶ π. Γρηγόριος Ἰυυιδίται. οἰα, απ τη. 1 3(ρ.411). 

πλατύσημος, τοίδ; ὑγοαά δογάον ; οἵ Θου 68 ἀτθββ, ἘΡΙΡἢ ἀεν.τδ.ῖ 
(Ρ.2ο9.16; Μ.41.2454), 

πλατυσμός, ὁ, 3. εχίοηδίομ, ἐαραηδίοη; ἃ. ἴῃ σξη. π᾿... τῶν 
μοναστηρίων Κ7. Ῥαεῖ,.Δ τ7ίρ.140.21); Ὁ. Τα η., οὗ ἰθτρογασν δχίθη- 
βίου οἵ Οοαμορᾷ (ϑΆθε]]1δπ ἀπ Μαγοθ δ), δ γηδ. δήγηνυ ἀπαϊ}ι.7, 
1λ:1}..4.γ.4.π4(0.58.128}..; Μ.26.48:0,4888) οἷτί, 5. πλατύνω ; ὁ..«θεὸς... 
μόνος μονογενῆ γεγέννηκε, καὶ οὐ κατά τινα ῥύσιν οὐδὲ συστολὴν οὐδὲ 
π. ἘΡΙΡὮ ἰαεγ.76.6(ρΡ.346.33; Μ.42.5250); ἀναθεματίζοντες [36. ἡμεῖς, 
1.6, Αμογίδη οἰεερυ, [Ὁ] οειβ οἱ Μᾶτοβ]Π15]...τοὺς π. ἢ συστολὴν ἢ 
ἐνέργειαν τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν λέγοντας ῬΠοΟΙΙτιΒ εἰ 8]. 6.80 .ἜΡΙΡΗ. 
μαεν.72.ττ(ρ.266.6; Μ,42.5070); 2. ἐπϊαγρενηδηὶ οὗ ϑοὰ] (ορρ. 5ιχϑιΐβη- 
Ἰῃρὴ) πᾶσα δόξα καὶ π. ἐδόθη ὑμῖν τΟίτπ.3.1; Ἠειτη παηά.5.2.3; τὸ 
τῆς διανοίας ἡμῶν ἱλαρὸν καὶ εὔθυμον...π. ὠνόμασται Οτ.0γ.3ο(ρ.303. 
26; Μ,11.5484}; 3. δοαδίίηρ, Ἐξαῖαβ ογ τίρ.3; οὐ. Μ.4ο.ττοῦ0). 



[ή πλατύτης 

πλατύτης, ὁ, ῥγεαάἑ, γαΉΕ, 5006 τὴν π. τῆς τοῦ πατρὸς προσ- 
ἡγορίας οι. Α]ΔΡ.ΑἸᾺ, ΠῚ σΉ.2ο(Ρ.61.23; Μ.2ς πο); ΟτΝυ35.Ό, 
Μος.(Μ.44.3518); ἰά ,ποηρνᾳ ἴῃ Οαπὶ.(61.44.8400). 

ο΄ πλατυώνυχος, τοῦ; δγοαά παῖς (ΟΡ. οἸ4)5) ; οματαςίοσιϑες οὗ 
τηδῦ, ΟΥΝ 55. ]αρεά,το(Μ.45.13208)}; Δηδβίβι λοά, 2(Μ.80.76 0); 
πλατυόνυχος, ΤΑΤΉ ἀφ {.2(Μ.28,Κ4τΟ) ; 70.) ,Δέαῖφε!, Β(Δ1.94.5530). 

ἘΠλατωνίζ-ὦ, δδ ἃ 7οἰϊοῖοεν οὗ Ῥίαίο; οἵ (ε]δα5, Οτ.εὶς. 4.83(ρ.554. 
11; Μ.11.11578); ἐρρέθη...ἢ Πλάτων ἐφιλώνισεν, ἢ Φίλων ἐπλατώνισεν 
1514.Ρ6] ῤΡ.3.81τ(Μ,78.7880); οὐ χαίρω τοῖς “σουσι Ἀοτα. ΜΕ]. (4.5 

Ρ.175). 
πλέγμα, τό, 1. τογεαίἤ, ΟἸδγα, ῥαεά.5.8(ρ.202.τ7.; Μ.8,4858); 2. εον1- 

Ῥίεκ σύνθετον γὰρ ζῷον οἷα πι. ... ὦ ἄνθρωπος ΜΕΙ, ἱεῤν.ο(Ρ.463,10) ; 
(γυβ.5ας,6.2(ρ.143.7; 1.4220) ; 8. τοῖο βογ-ονὶ εαρο, ῬΏΣΜοςι ἧ.6.3.1τὰ 
(}1.65.4074}; 4. πεῖ, Οτιλονι, τό, ἱῃ }εγ.(ρ.122.8; Μ.τ3.4370). 

Ἐπλειοτέρως, τ076, τι Μαρ ἀταὶ, ((τ.Ζας.}}.)1.6(Μ,}],.77.1824). 
ἐπλεισταρχία, ἡ, γαΐα ΟΥ ἐπε τηαδϑες ἀναρχία γάρ ἐστιν ἡ π. αΥ.Να2. 

καγηι. 2.1. τ744(}}.37.ττ5τᾺ). 
Ἐπλεισταχοῦ, 7} σεν τῆσην ῥίασος, γε... 34:6(Μ.6.80178). 
πλειστηριάζω, Ρ855., δ6 γε ρ[Ἰε4, ΝΝεταθβ, πα  ποηι. 2 (Μ.40.5738}) 

Ξε ξατι Νυββιαρύνη. {πληστ- Μ.45.2058). 
πλειστονίκης, ὁ, υτοίον τῷ. Ἰπαὴν φοηοδίς, ομαρερίοι ; οἵ Αρίοη ἔπε 

ἐγανημαίίοιδ, (Ἰθτα. Σγ.τ τίρ.δςου; Μ.8.820Α); ΗΠ ον. Ο]οηι.4.6. 
πλεκτάνη, ἡ, 1. ἐπί σε οίηίηρ ἀτόμων πλεκτάναι Ὀϊοη.Α].8Ρ. Ἐπ. 

}.4.14.25(γ76Ὰ; ΜΙ.21.12760}; 2. εοἱΐ; ταθῖ,, ἐμιαηρίερηεμὶ τῶν συλ- 
λογισμῶν αἱ π. ατν85,βοϊ!,.45(Ν1.45.12328); (ῃγγβ. 00.25.3 ἴῃ 
Ἠεὑ.(12.2324}; π. σοφιστικῆς Τιδοπε, Βσδοῤεηί (Ν1.86,τοβαο). 

πλεκτός, ῥἰατσά, [ποῖ σἰ θά, Πθυιοα ταθέ,, σου βοσῖί ἐγὼ πλεκτὴ φύσις 
ἀμφοτέρωθεν (τ. ΝαΖ.εαγη.1.1.4.36(,7,37.418.4); 19.2.2(ρορχη.)7.196 
(15ό6.). 

πλέκτ-ω, 1. ῥίατι, μοῖπο ἐξ ἄμμου σχοινία “-εἰν Ἰγοηιζαονγ,τ.8,τ(Μ.]. 
5208); “πουσαι τῇ βασιλίσσῃ τὸν..«στέφανον...τῆς παρθενίας Μείῃ.. 
5.1Ρ.8.ττίρ.04.2; Μ.18.156.Ὰ}; πηρῖ. γυόμεθα ἐπὶ τὸ περίζωμα τοῦ 
θεοῦ ΟΥΠοη! τ. ἐπ 76γ.(ρ.85.2; Μ.13.3760); Με, αγδιγ.Β(ρ.167.2; 
Μ.18.2568); 70.}). {.0.1.4(Ν4.04.7070}; 2. ἀευΐξε, ἐονηῥοςθ; πράγματα π. 
τινί Ἰηυοΐθα 0η6 τῶ ἀΐεριε, ιάντη. Τγίη.2.6(Μ.30.5400); 3. ρίοὶ, 
7αῤνίσαϊε ἐἰανρέ ἀραϊηβὶ ἥρπασεν οὐσίαν ἀπὸ...χήρας..«πλέξας αὐτῇ 
70. 14]. εἤγοηοτα Ρ.340(}1.07.5ο8.); ο. δος, ΤΒΡΠπ. εἰγοη τεσ. 
τοῦ, 4210); Ρᾶ55.», ΘῊΡ ἃ ὁμαγρο ἐπλάκη ὡς "λλην 7ο. Μα], εἰ οΉ.14 
Ῥ.36(53170). 

πλεομακάριστος, ποδὶ δἰφ55ε4, ΤὨΔτι Βιυἃ.ε»}.2.62(Ν1.99.128ο0), 
πλεονάξω, ἸΥΔΏ5,, ἐατέ56 ἰο Ἰηογϑῶ56 ΟΥ αδομηά, ΜΠ. Τανγ.1(Ρ.464) : 

ΒΑ5. μη. τί. 2074; Μι20. 5004); Οχιαυίδατῃ φρ (0.00.1), 
πλεονασμός, ὁ, 1. ἔπέγφαξο, μα ρισαϊοη, ΟὨγγβ.ἤονι. 5.5 πη ΜΙ. 

(γ,810); ἐν π. δυνάμεως Ονγ,Ος, τ67(3.1944Α); π. τῶν πέντε ἄρτων 
εαἰ. ΜΜ|.πότ6(Ρ.120.32); 2. ᾿γοῆὶ, φαΐμ, Βα5.ἤορι.12.το(2.τοῦσ ; Μ',21, 
4084); μὴ διδόναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ τόκῳ, μὴ σῖτον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον 
ἐπὶ πλεονασμῷ 4 αφεοὶ, ἀΐςε.τ(2.2120;. Ν4τ. 6400); Οντ ἄρ, (,. τὼ; 
πδανγ, Δ αὐονδ(1.272Ε}; 1δ.(2730) ; τηεΐ, πλεονασμὸν ποιῆσαι τῶν 
μαθημάτων ὧν λαμβάνω Οτιἤσηι.50.3 ἴῃ 767.{(ρ.τϑουϊ; Μ.12.5 040); 
ΟΕ ΞΙΡΡ.ἐηε, 1. 70. Βαρί,τπ(Ρ.47.10); 3. ἐχέσςς, ΟἸδτη, οἐγ.2.2ο(ρ.178. 
4; Μ.8.τοῦ48); ΝΠ ῥγαεςὶ. 2(Μ.70.τού48); 4. σερεγαδιπάσηεο, (Ὦτγϑ. 
λον.26.3 τη: Οδη.(4.2480}; δ. τι βονἤμοις αἀάιίοι ; ΟΥ̓ 5οΥ θα] δα 1- 
τοτ5 ἴο ἴϑανν, 16, ἤοηι. τό.1 ἐπ ΜΠΕ.(7.2 30), 

πλεονεκτ-έω, 1. εουεὶ, Τ. ]ςαεἶ;,.4.2; ἨΙΡΡ.ἤκεν.7.20(0.214.25; Μ.τ6. 
3231Α}; Ὀγγυβ.λονι.43.2 ἐπ 70.(8.257}0}; 2. δο σουείοιιδ, γαβραείοιϑ, 
ΟἸεια, αδά.3.ο(Ρ.263.29; Μ.8,620 4); 14.:;γ.7.τ4(ρ.ὅτ,το; Μ.9.520Ὰ); 
Πονβ ΟἸεηιτο,τδ; 3, ἠο υἱοίομοε ἰο, ἱγεαὶ ἀσργεεοῖνοῖν, ἱΡγαμμ 6 οὐδν, 
χήρας -"οὔντες ΑἸ Τβορ ἃ τλίρ.τ17.6); ΑἸΏ παρ. 27(ρ.86.0; Μ.2ς. 
6770); Ομενβ.λοηι.27.3 ἴῃ ΣΟΥ (10.240); ἄσκησις γὰρ οὐ «εἴ φύσιν 
ποτέ ΝῚ] Μαρη.46()1.70.10288) ; ἐδίκασε... «ἡμῖν τε καὶ τῷ σατανᾷ' καὶ 
τὸν μὲν ὡς “υήσαντα τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν, τῆς..-«τυραννέδος ἀπώσατο ΟγΥ. 
Ἐς.7:9(.69.752Ὰ}; 14.σἄἀον.τα(τ.4888); (Βτὶβῖοὶ, ὑποβιβάζει δέ πως ἡ 
κένωσις εἰς τὸ καθ᾽ ἡμᾶς οὐχ ὥσπερ ἐκ βίας «-εῖἶν ἰσχύσασα τὸν τῶν 
ὅλων βασιλέα 1ἃ. 70.1τ.το(4.0708); 4. ὀυεγοοηῖς, ὑσμφμΐοῖ, ρὲ ἐδ 
δείίεν ὁΓ θεὸς... Αἰγυπτίους “«“ἦσας ἘΡΊΡΗ, απειττοίρ.123.20; Μ.42. 
2161}; τὴν τοῦ διαβόλου χεῖρα “-εἴν Ογτ. 7ο.ττιο(4.076}) ; ΤΗΔΕ ῥγουίά, 
4(4.530); 5. δὲ φμῤβῥεγίον, ἐπεεὶ ὁ δὲ πειθόμενος αὐτῷ κατὰ πάντα δὴ «"εἴ 
ΟἸοπα. γ»οἱ,ττίρ.81.20; Μ.8,2564); (4. ῥαρά,5.τοίρ.221:.0; Μ..8,5248); τὸ 
γράμμα ὑποχωρεῖ, τὸ πνεῦμα “-εἴ τι Να2.0».38.2(Ν.36.2134}; 6. Ξηγ- 
ῥᾷεξ τῶν ἀλόγων ζῴων «εἴτε τῷ λόγῳ ΟἸδτη ῥ»οὶ, τ (0.84.5: Μ.8, 
2418}; Ἐλπιβ.ο,(ὐ,τιτοίρ.17.26; Ν.20.0368) ; «τἤσω σε κἀγώ ζΒγν5. 01, 
34.3 τ [Μ|Ὲ.(7.3038); 160]. εἰ ἐν ψιλῷ..«τῷ ὀνόματι διακέκριται θεὸς ὁ 
υἱός, “εἴ τὴν κτίσιν οὐδέν ΤΙάντη. Τγίη..το( Μ.30.8568); πατὴρ... 
"οήσει μὲν οὐδαμῶς κατὰ τοῦτο τὸν υἱόν, γνήσιον δὲ μᾶλλον ἀποδείξει 

Οντ, 70.1.4(4.378). 
πλεονέκτημα, τό, 1. οί οὗ φξγεεάϊη655, γαραείοις εοπάμεϊ, (Ἰ]ετα, 

ΙΟΟῚ πλευρά 

οἰγοβ.4{0.340.10; Μ.9.418)}; 16.7.τ6(ρ.68.22; 5330}; Οὔχνβ..}.13ο(3. 
6758); 2. ἐχεῦδς, ἐκίγαυσραμέε ἀπιστία καὶ... ἄνοια καὶ τὰ ἄλλα 
ὡσαύτως τῆς πονηρίας π. Μίοετἢ..5»}}.8.13(ρ.08.3; Μ.18,.1608); 8 ἐκχ- 
εεἰϊόησο, ῥγε-ερηηφησε, αἀναμίαρε π᾿ ... τοῦ κατ᾽ ἀλήθειαν γνωστικοῦ 
ΟἸεη.:,»ν.7.1τίρ.45.τ6; Μ.0.488.); ΜεΓΠ Ἔγρρ. 8. τ(ρ.81.3; Μ.18.1270); 
Ομχνβ. "0.44.4 ἴῃ ΤΟ ον.(1ο0.4138); θείοις π. πλοντείτωσαν 1514.ὈῬε], 
ἐ}}.2.τ(1.)8.456Ὰ)}; ἀκτημοσύνης τὰ π. ΝΠ Μαση.τ8(Ν.70.9920); 
7ο.Μοβοῃ. ῥγαΐ το3(Μ.87.2οὅτ); οὗ ἀϊνπε Ὀγεσοραίνεβ, Ονχ. 15.5.2 
(2.7800); ὁ [9(. νἱός] κοινὰ πρὸς τὸν πατέρα τὰ τῆς οὐοίας ἔχων τι. Ἰὰ, 
1ο.1.3(4.210}; ἐν τοῖς ἐδίοις ἑστάναι φυσικοῖς π΄. 16.1.4(138). 

πλεονεξία, ἡ, 1. εουείοδη.655, ΙΟΐδηι.35.5; ἀπεχόμενοι πάσης...π. 
Ῥοΐϊνε.6}.2.2; βαπτίσθητε τὴν ψυχὴν ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἀπὸ π. Τυβτ ταὶ, 

14.2(Μ.6.5040); εἰδωλολατρίᾳ λέγεται ἡ π., οἱονεὶ λατρευόντων τοῖς 
ἐγγεγραμμένοις εἰδώλοις ἐν τοῖς ἀργυρίοις τῶν ἀγαπώντων τὸ ἀργύριον 

1 Ὀχιοοηπηιῖς ἘΡἦ δ: π(ρ.560); 2. ραΐῃ, ᾿νοῦ! ἡ διὰ τῶν ἀστραγάλων 
μελέτη πλεονεξίας ΟἸετη ῥαδά.3.ττ(ρ.271.241 Μ.8.6528);. οὐδὲν γὰρ 
οὕτως ὑποπίπτειν τῷ διαβόλῳ ποιεῖ, ὡς τὸ τοῦ πλείονος ἐφίεσθαι, καὶ 
πλεονεξίας ἐρᾶν ΟἸγγο. ἤσν.12.4 τη. ΜΠ.(.1720}; 3, ἐαίογίίον, οῤῥΥές- 
δον, Τι1,ευ.14.6; μαντικὴ.««τῶν ἐν κόσμῳ 5. ... διάκονος Ταὶ.οΥαϊ. 
τοίρ.21.τα; Μ.6.8494}; τοῖς ἀδικήσασιν ἀνταποδοθῆναι τὴν π΄. (Ἰ]ειη. 
5|7.7.τ4(ρ.6ο.28; Μ.0.5 170); Οβαγα ἐρ. Αϊοχιαρ. ΑἸ ἀροΐ, πες. 38(0.1τ7. 
τὸ; Μ.25.3130); (ῃχγβ.ἦον»!. 50.3 τη 7ο.(8. 2080) ; οὐδὲν. «μιαρώτερον 
ἁρπαγῆς καὶ π᾿ ἰδ.52.4(3000); Οὐτ. αάον.δ(1.281})); 65ρΡ. οὗ Ορργβϑϑίοῃ 
ὈΥ εν], 14.1ς.5.2(2.4750}; 14.“4δαε.5:2(3.5360); ὑπὸ χεῖρα καὶ π, 
γενομένους διαβολικήν 1(, 70.τ.2(4.18}0) ; π. ... τὴν μοιχείαν ἐκάλεσε. 
τοῦ γὰρ μὴ προσήκοντος ἅπτεται ὁ γάμον διορύττων ἀλλότριον Τα. 
ΤΊ λές. 4:6(3.5τ6) ; (Ὠγὶβίο], φυσικὴ ...«ἔνωσις.««οὐχ ὑποτίθησιν ἀνάγ- 
καὶς καὶ π΄ φυσικαῖς τὸν ἀπαθῆ... θεοῦ λόγον Ὀντιαροὶ, ΤΙ. 2(0.120.5 ; 
6,.2130}} οὐκ ἐξ ἀνθρωπίνης ἀνάγκης, ἤγουν ἐξ ἑτέρας π-. ἀβουλήτως ... 
τὸν θάνατον τὸν ᾿Ϊησοῦν παθόντα 1Ὰ. 7ο.5.3(406Ὲ); 4. μη αν, μαγδῆ, 
ἐγεαίμιομ ἣν δ᾽ ἂν πλεονεξίας οὐ τῆς τυχούσης ἔργον τοὺς προεξεληλυ- 
θότας τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου, μὴ εὐηγγελισμένους..«κολάσεως μετα" 
σχεῖν ΓἸ]ετλ. 5 ἐγ. 6.6(ρ.456.1ς ; Μ.9.272Α); δ. ἀγγοραπες, ἈΡο] ΟΠ. 8Ρ. 
Ἐπ5.}.6.5.1τ8.7(}1.20.4778); 6. ει ῤεγίογίίν, αἀναμίαρε τὴν μὲν πίστιν 
τοῖς ἁπλοῖς ἀπονείμαντες [5ς. Ὑ 8] ΠΕ 1Π|18}}5] ἡμῖν, αὐτοῖς δὲ τὴν γνῶσιν, 
τοῖς φύσει σῳζομένοις κατὰ τὴν τοῦ διαφέροντος πλεονεξίαν σπέρματος 
ἐνυπάρχειν βούλονται (ἸΘτΙΗ,οἐγ.2.2(ρΡ.1τ8,ν15; Μ.8,0418); Θεμίσων, ὁ 
τὴν ἀξιόπιστον π. ἠμφιεσμένος ἈΡΟ]ΪΟΠ.ΔΡ.Ἐλι5.ἢ.6.ς.18,5(Μ1.20.4774); 
7. αὐωμάσηοε, Τ, Βεη7.5.1; ΟΒγγβλομι.223.4 τη Μ|.(). 2808); ΤΠάγ, 
Μορϑ5.Ος.2:6-8(Μ.66.1374}); 8. οξεεσοίομ οὗ ἐχοῖος τῇ δὲ δικαιοσύνῃ 
μειονεξίαν κατὰ μείωσιν, π. καθ᾽ ὑπερβολήν Ηρ ἤαϑν.τ.τοίρ.22.17; Μ. 
Ττ6.304409); Οτι ἤοηεχ Τά ἐπ 76γ.(ρ.12.21; Ν.13.2728); ον Οἶδη:. 2.6. 

πλευρά, ἡ, γἱδ, οεἴάε; 
Δ. οὗ 5146 οὗ Αἀδπὶ βηᾷ 5166 οἵ (Βσῖβε; 1. ἴῃ ρθη, ἐνύγη...τῇ λόγχῃ 

τὴν π΄, διὰ τὴν ἐκ τῆς π. τοῦ Ἀδὰμ ληφθεῖσαν γυναῖκα Τ(ῃγγΒ,ἐγτα,(2, 
825Ε); 2. γαῖ, ΠΟΥ ΡΌοα 8π χϑἀειηρίίοη λόγχῃ νυγεὶς τὴν π., ἵνα τὴν 
ἐκ τῆς π. γενομένην πληγὴν τῷ Ἀδὰμ ἀποθεραπεύσῃς" π. γὰρ οὖσα ἡ 
Εὔα πληγὴν εἰργάσατο τῷ Ἀδάμ 44. Χαμίβιρριτλίρ.65.34Π,); ἐσφάγη 
γὰρ οὐκ εἰς ἄλλο μέρος, ἀλλ᾽ εἰς τὴν π., ἀφ᾽ ἧς ἔρρευσεν ὕδωρ καὶ αἷμα" 
ἵνα, ἐπειδὴ πρότερον διὰ τῆς ἐκ π. πλασθείσης γυναικὸς ἦλθεν ἀπάτη, 
οὕτως διὰ τῆς π. τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ λύτρον καὶ καθάρσιον τῆς προτέρας 
γένηται" λύτρον μὲν διὰ τοῦ αἵματος, καθάροιον δὲ διὰ τοῦ ὕδατος ΤΑΤΉ. 
}ας5.25(Μ.28.2280}; ἐκ τῆς π. τοῦ Ἀδὰμ εἰσῆλθε φθορά, ἐκ τῆς π. 
τοῦ Χριστοῦ ἐπήγασεν ἡ ζωή (ῃτγβ.λο»»".20.3 1: Ερλι(ττ 410 ποι. ὃ ; 
3. τεῖ. ἱγροίορυ οἵ ἔνε δπᾷ (ῃυτσοῇ καθάπερ, τοῦ Ἀδὰμ καθεύδοντος, 
ἡ γυνὴ κατεσκευάξετο, οὕτω, τοῦ Χριστοῦ ἀποθανόντος, ἡ ἐκκλησία 
διεπλάτγτετο ἐκ τῆς π. αὐτοῦ (ἩγγΞ ἰαμά. ͵ακ.53(3.215}; μῆτερ 
Χριστοῦ ἐκκλησία, ἡ σύζυγος τοῦ πνευματικοῦ Ἠδὰμ τοῦ θεοῦ...σὺ π., 
καὶ μέρος τοῦ Ἀδὰμ θεοῦ Απαβί,Βιησόχ, τ (Μ.80.10728); 4. νατὶουβ 
ϑρεοῖβ Οὗ ρ814]]6] ΞῃτητητΖϑα ἐνύγη καὶ λόγχῃ τὴν π., διὰ τὴν ἐκ τῆς 
π. τοῦ Ἀδὰμ ληφϑεῖσαν γυναῖκα"...διὰ τοῦτο τιτρώσκεται ἡ π.», ἕνα 
μάθωμεν ὅτι οὐ μόνον ἀνδράσιν ἤνεγκε σωτηρίαν τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλὰ καὶ γυναιξί... καὶ ἡ π. πλήσσεται τοῦ Χριστοῦ, ἵνα...«τὸ μυστήριον 
τοῦ βαπτίσματος κηρυχϑῇ, καὶ ἡ χάρις ἡ μέλλουσα λάμψῃ" πηγάζει γὰρ 
αἷμα καὶ ὕδωρ ἐκ τῆς π᾿. τοῦ Χριστοῦ, ἵνα καὶ τὸ καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον 
τῆς ἁμαρτίας ἀπαλείψῃ, καὶ τῷ αἵματι αὐτοῦ καθαρισθῶμεν Τάτ, Βδεθά, 

"67.4.5 (Μ.00.7168,0), 
Β. οἵ 5146 οὗ (γίβε; 1. Ἔχϑρ. 15.52:} τὸ τῇ λόγχῃ δὲ τρωθῆναι τὴν 

π., πληροῖ τὸ “ὡς πρόβατον κτλ ΑἸΏ..4.)γ.2.τ6(Μ},26.1800); 2. 45 
Βοῦτος οὗ γράἀδιρίοι δηα βαογδιηξηΐβ, Ουντ ΗΕ αἰ, 13,21 οἰτι 5. 
αἷμα; προσχέων τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς π., τοῦ σιδήρον τὴν φλέβα ταύτην 
ἀναστομώσαντος" οὗ ὁ γευσάμενος πηγὴ γίνεται ὕδατος ἀλλομένου εἰς 
ζωὴν αἰώνιον ΤΟΝ γ85.ἤ 0.2 ἴῃ: Οαπὶ, (ΝΕ.44.8018); οἴνῳ τὸ εὐαγ- 
γελικὸν κήρυγμα ἃ θεῖος αἰνίγματι χρησμὸς ὅμοιοῖ, ποτὲ μὲν ἐκ τῆς 
δεσποτικῆς πηγάζοντι π. 1514.}6].6}}.1.202(1.78.32530); ἐπειδὴ γὰρ 
οὐχ οἷόν τε ἦν εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τὸν λῃστὴν δίχα βαπτίσματος, 



᾿ 

πλευριτικός 
αἷμα καὶ ὕδωρ προσήκατο τῆς νυγείσης αὐτοῦ π. ὁ σωτήρ, ἵνα αὐτὸν 
λῃστὴν ἐλευθερώσῃ Τμάτδιυα,ονγ.4.6(}.00.7160); 3. τοί. τοσϊρὶμ οἵ 
Γμυτοῦ ἀπ’ αὐτῆς δὲ τῆς π. οἰκοδομηθῆναι ἐκκλησίαν, ἐ ἐν τῷ νυχθῆναι 
αὐτοῦ τὴν π. καὶ τὰ μυστήρια τοῦ αἵματος καὶ ὕδατος ἐν ἡμῖν λύτρα 
γενέσθαι ἘρΡΙΡΒ, 6. “ἀγα ρ.ἤαεν.18. το(ρ. 410.12; Μ, 42. 290) Χριστόν, 
μέλλειν ὑ ὑπνοῦν τὸν ἀνθρώπινον θάνατον ἐν τῷ σταυρῷ, ὅπως ἐκ τῆς ἁγίας 
αὐτοῦ π- λόγχῃ νυγείσης, καὶ ῥευσάσης αἷμα καὶ ὕδωρ οἰκοδομηθῇ ἡ 
νοητὴ νύμφη αὐτοῦ, τουτέστιν ἡ καθολικὴ ἐκκλησία ΝΙ Ρ.1.26(}}.70. 
920); 1δ.τ.χόβ(ι814); ν. ἐκκλησία; 4, τεῦ, βου], σοτηραγθα ἩῈΓ 5146 οὗ 
(ἢ τῖϑε σοφὴ [36.. 3011} ὡς π. τοῦ λόγου ᾧ ἐκολλήθη ἘΒαϑιλποινέγριδο 
ΟΜ. 20.7694); 5. τεῦ. Βα βετίηρβ οἱ Ομσγιβὲ πὰ 15 τλεσηθεῖβ  ρειανοὶ.... 
ταύτας 36. ΥἸτρ Π5] γυμνώσαντες.. «αὐτῶν..«ἔξεσαν τὰς ΓΝ Πιλᾶτος 
μὲν..«λόγχῃ μίαν π. τοῦ σωτῆρος ἔνυξεν" οὗτοι δὲ μὴ μίαν, ἀλλ᾽ ἀμ- 
φοτέρας ἔξεσαν' τὰ γὰρ μέλη τῶν παρϑένων ἐξαιρέτως ἴδια τοῦ σωτῆρός 
ἐστε ΔΕΒ αῤοϊ, Οοηςὶ.33(Μ.25.6408,0). 

. Οα. πιρῖ, ; 1.98 Η; (δοβέ 85 τὴ οὗ (τιβὶ ἔσοια νυ Β]Οἢ 800}5 νεδ θα 
ἴο Πὶπι 816 ἰουτηθᾷ, Μϑίῃ. γΏ}.3.8(ρ .36. 15; Μ.18.)30); 2. οἵ Ἐνς 
ἐσφράγισε τὸ μνημεῖον βο, οὗ ΑἀΔ1η]..-ἕως οὗ ἀποστραφῇ ἡ π. αὐτοῦ 

. πρὸς αὐτὸν Αῤοι. Μος.42(ρΡ.22}; πεποα τυΐξε, ΟΥ ΝΑ Ζ.ΓΩΡΉ,.1.2.1.215 
(Μ.37.5284}; τὴν τούτου [50. Πιλάτου] π. ὄναρ βασανίζων Ἄογα, ΜΕὶ, 
(4. τ ρΡ.120}; Ἐπαάτιϑίυδ,ερ}Ὀ.2.12ο(Μ.09.1206.}. 

πλευριτικός, οὗ ΟΥ δείσηρίης 9 ἐμ οἱάέ, ΒΔ5.6β.45.τ3.133Ε; Μ,32. 
684). 
᾿ Ἐπλευρογέννητος, ἼΕΝ ον εἰάδ, πξαΐ α5 βυῦβί. τὸ π, τῆς Εὔας 
ἈΑπδϑί.5.ἠοά. τὴ (Μ.80.2640). 

Ἐπλευρόμητρος, εὐὐϊ, γεῤγοάμοίθε ΟΥΡΩΉΣ τη ἐδ ὁ] π΄ ... θαλατ- 
τία ἀεο. 15. εχ. τοῦ (Μ.02.1 5124}. 

πλευρόν, τό, ς1ἀε, βαπκ; ταεῖ., ῥεγβοη, βγέβεμεε, τεῦ. ΔΌΡΘ415 ἴὸ 
Οίθθορ οἵ Εοιῃδ εἰ...τῇ δεήσει τῇ ἑαυτοῦ τὸν 'Ρωμαίων ἐπίσκοπον 
δόξειεν ἀπὸ τοῦ ἰδίου π. πρεσβυτέρους ἀποστείλοι ΟΒατα, ἐα".5 [5 Ὁ1π 
ψειβίοη ἀκ ἰαίεγε σεο (ξαυϊοβὶ ᾿πβίαμοε οὗ ρῇταβο)]; 5:46 οὐ ἔν 
ἐξ ἑνὸς π. συνάπτονται τῷ τελευτήσαντε ΑΤΉ Θομοῖαβε, οί, 9.τὸ 

1105). 
υλ το ΒῈΣ ὁ, ἐλ; Ῥ4}} υ Ολννς.7(0.36.τ6; Μ.47.22). 

[“Ἰπλεύτης, ὁ, ΞΞ ἔοτερ., ΝΙ].ἐρῥ.4.35(Μ.10.5650). 
Ἐπλευτρικός, ρετῇ, ἴον παλαιστρικός, Τ᾽ [οὗ 27(0.120.12). 
πληγάς, ἡ, εἰεἰίε, Ογαε.δὲδ.5.222 (ν.1. πλαγάς). 
Ἀπλήγατος, ([,Δἵ. ῥίαραϊμ5) τυσμηαδά, 70.148]. εἤγοη..12 Ρ.305(Μ. 

97.46ο0); (Δ. υ.Πνρ.(ρ.16). 
πληγή, ἦν Α.. δίοιυ, σἰγοῖό, τηδῖ. ἔλεγχος γὰρ καὶ ἐπίπληξις...πὸὶ 

ψυχῆς εἰσι, σωφρονίζουσαι τὰς ἁμαρτίας ΟἸεχη, ῥαδά.χ.ο(0.138,0; Μ,8, 
4480); ἜΧορ, 1ν.26:21 τὸ γὰρ “προσθήσω π. ἑπτά' ὀτίποτε μυστήριον 
δηλοῖ μιᾶς π΄. γινομένης καὶ δευτέρας καὶ τρίτης μέχρι τῶν εἰρημένων. 
ἑπτὰ ἐπί τινας. οὐ πάντες δὲ ἑπτὰ π. πλήσσονται" ἀλλ᾽ οἶμαί τινας 

΄ - " [ ΑῊῳ « Ἂ- ᾿ 2 1 

πληγήσεσθαι π. ἕξ, ἄλλους πέντε. «τοὺς δὲ πάντων ὑποδεεστέρους ἐν 
'κολάσεσιν π᾿ νομίζω πληγήσεσθαι μίαν. οἶδεν οὖν ὁ θεὸς καὶ τὰ περὶ τῶν 
π. Οτιλοιι.7.2 ἴῃ 6» .(0.53.τ8.} Μ. 18. 4328), 

Β. τοοπα; 1. νεῖ, Ὁ σιβὶ ἕνα π. αὐτοῦ ζωοποιήσῃ ἡμᾶς Βαγη. 7.2) 
ΘΟΧΘΟΡ. ΖΔΟΝ. 13: :6 λέγει γὰρ ὁ θεὸς τὴν π. τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ὅτι ἐξ αὐτῶν 

ἐν. 5.12; αὗται αἱ π, ἃς ἑκὼν ἐπλήγην ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀγαπητοῦ μου 
Ῥτορϊ. ὁρ 7.11. 3(Μ. 65.858); ΕΧΕΡ. 7εγα δετδ, οὗ Ομτθὲ μα οἴμοι 
“ἡ π᾿ βου στερεά, πόθεν ἰαθήσομαι »" οἱ κατισχύοντές με πλήσσουοί με; 
καὶ ἡ π. μου ἐστὶ στερεά. εἴτε προφητεύει τὸν σταυρὸν τοῦ κυρίον 
(στερεὰ γὰρ π᾿ ἐστιν ὃ σταυρός...) ζεἴτε περὶ» πάντων τῶν δικαίων 
λέγεται ἐν οἷς π. στερεὰν λαμβάνει, εἴτε καὶ ἐπὶ τοῦ προφήτου ἀκούεις 
τοῦτο..-τὸν αὐτὸν ἐπιδέχεται [τὸν] νοῦν κατὰ τὴν λέγουσαν λέξιν" ̓ ἡ π΄ 
μου στερεά, πόθεν ἰαθήσομαι "ἢ κἂν ὁ σωτὴρ λέγῃ..τὴν ἀνάστασιν τὴν 
ἐκ νεκρῶν προφητεύει μετὰ τὴν στερεὰν π., κἂν ἐπὶ τοῦ δικαίου δὲ 
ἘΡ Τπτεται μετὰ τὰς π. γίνεται πάλιν ἴασις Οτ,΄λοηι.14.18 τπ 767. 
(ρ.124.5ῆ.; Μ .18. 428Α .8); 2. τηεῖ., τεῦ, σσουπα τοοοϊνεά ὈΥ 5οὰ] ἔγότη 
5] π. ψυχῆς, ἁμαρτία ,γύμνωσις ψυχῆς, ἀπόθεσις τοῦ ἐνδύματος τῆς 
ἀφθαρσίας. ἡ δὲ ἁμαρτία, ἀφανιστικὴ τῆς χάριτος τῆς δεδομένης ἡμῖν 
διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας. πορνεΐα, πο μοιχεία, ἄλλη π., π. ὁ 
φθόνος, τ’. ἕκαστον τούτων, π. αὐτὰ τὰ καίρια σπύπτουσα, π. “παρὰ 

λῃστῶν ἐμβαλλομένη, παρὰ δαιμόνων τῶν συνεργούντων ἡμῖν πρὸς τὰς 

ἁμαρτίας 1845. αε.0(2.5950,Ὁ; ΜΉ.31.14574.,8); 3. τιγϑέι, τεῦ, ψουπᾷ 
τεςοεῖνοα ὃν οι] ἔγσοτη (ἢ γιβί τὸ ἐκλεκτὸν βέλος ἐν τῇ καρδίᾳ δεξαμένη 
διὰ τῆς γλυκείας π. ας Ν, υβ5 λον ἐμ Οαμέ (Μ. Ἢ: 8804}; 1Ὁ.4(8528); 
Δαβὶδ οὐχὶ π. εἶπεν, ἀλλὰ παράκλησιν ἐκ τῆς τοιαύτης γίνεσθαι ῥάβδου 
.{Ρ5.22:.4] δι᾿ ὧν γίνεται καὶ θείας τραπέζης ἐτοιμασία...εἰ οὖν ταῦτα 
παρέχει ἡ γλυκεῖα ἐκείνη π..... ἀγαθὸν ἄρα ἐστὶ τὸ παταχθῆναι τῇ 
ῥάβδῳ ἰδ. χ8(τοΞ28,0); ἡ π. ἣ ἐγκαυχᾶται ἡ νύμφη..«οὕτω γὰρ καὶ 
Παῦλος ὃ τῶν τοιούτων στιγματίας...«ἐπαγαλλόμενος 1Ὁ.(10330); ἡ 
νύμφη, οὐκ ὀδύνην ἐκ τῆς π. αἰτιᾶται, ἀλλ᾽ ἐπικαυχᾶται τῇ τῆς παρ- 
ρησίας προσθήκῃ 19.(1ο31Ὰ). 

πληγόω, τυομμά, ΤῊΡΠΠ. οἤγον, .2οο( τοῦ, 5164). 

ΤΟΟ2 

; ἐποίησαν. 

πλημμέλεια 

πιλῆϑος, τό, 1.» μάσ; οὗ οοπρτοραιίοη οὐ ἤοϊε θοᾶν οἱ ἔβἐ1- 
[0]: Ι5γ46]1, σίοηι. 53,5; Γαυχοι, 6.54.2; ἸρτΜαρη.6.1) τὸ ἐν θεῷ 
π. 1ἃ, Τα. 8,2, (εἰ. αρ.Ογ.( εἰς. ς τ(ρ.δς το; Μ.11.12770}; τὸ π. τῶν 
ἀδελφῶν .4,...Μ|ι.25(Ρ.252.6); π. τῶν πιστῶν ΠοριΟἰδηι.,.6 1; ἁγίου 
Χριστιανικοῦ [π]λήθους Ῥ],ομά,τοΥ3.1; 2. μἰμγαίλν ᾿Εμπεδοκλῆς..«εἰς 
π. ἐμπεσών (Ἰεμλ, ῥγοί 40.49.5; Μ.8,1654}); τὸ εἰπεῖν υἱὸν ἐξ νἱοῦ, τὴν 
τριάδα τῆς θεότητος εἰς πλήθους ὑποψίαν προσῆγεν ἄντα. ([848.} 
Εμρικ(α. 3050; Μ.20.7224); ϊοη Ατ,4.».2.1τ(Μ.2.6400). 

πληθυντικός, 1. ῥίπγαϊ, τεῖ, 7ο.14:23 π. κέχρηται τρόπῳ τὸ ἐλευσό- 
μεθα Ἐπι5,6.1}..3.π(0.16ο.26:; Μ.24.τοοϑ0}) ; τοῦ, ὅδη.1: 26 οὐκ εἶπε, ' καὶ 

..ἢ, εἰ γὰρ πληθυντικὸν παρεισήχθη τὸ πρόσωπον, ἀφειδεῖς ἂν 
ἐγένοντο οἱ ἄνθρωποι...πλήθη θεῶν ἑαυτοῖς ἐπισωρεύοντες στιΝ 85. 
7.1 ἴῃ σεη.1:26(Μ.44.2600)}; (οβιη,η.20ῤ.5(}4.88,3124); οὐσία... 
οὔτε ἀριθμὸν π. ἐπιδέχεται...τὸ δὲ ἀριθμὸν π. ἐπιδεχόμενον... «ἰδιότητα 

᾿ ἔχει ΑΚ «ἀταὶ, ἔγίη.χ.13(}4.28.11378);2. τα! οἷά, ΟΥ Ν γ98.0γ, καί φολ, 
2(ρ.17.6; Μ.45.20 4). 

πληθυντικῶς, ἐπ ἰδ ῥίμγαϊ; τῆξο],, τεῦ, τῷ δυναμένῳ (ἀς.20:22): 
οὐ γὰρ εἶπε 'τοῖς δυναμένοις᾽ π΄, ἀλλ᾽ ἑνικῷ ὀνόματι τὴν μοναδικὴν 
οὐσίαν ἀμφοτέρων ἐσήμανεν Ατητηοη. 42.20:32(Μ.85.15844); τὸν 
ἀσώματον θεόν, καὶ τὸν αὐτοῦ λόγον θεὸν ὄντα, οὐκ ἂν π. ἐκάλεσεν 
᾿ίαϊ. Α1}.εὶ Ζαςεῖ,. ο(Ρ. 17). 

πληθύνω, ᾿ηΐταη5., ΞΞ πληθύω [,5, ἱπούξασε ς πραδεν, μη }11- 
}ῖν, ΟἸδτη.5!ν.5.6(0.348,2; Μ.0.574}; Ηἰρρ.ἤσεγ.το, 32(0.280.12; Μ.τ6. 
424470); Πίονα. Οἴθι.0.3. 

πληθυσμός, ὁ, Τηόγέαδε, τε ρ!Ἰοαοη.; οἵ στον οὗ Ομυτοῃ, 
Οὐ. 70.13.5 2(51; ρ.281.4; Μ.14.4068); 16 ογυχτ(Ρ.223.0; Μι.11.4490); 
(βπι Ἰπά.ἰορ.ο(Μ.88.2 008}; οὗ (οά μένοντος..«.ἑνὸς ἐν τῷ π. Ῥήοῃ, 
Ατιά.η.2.ττ(Μ.3.6408); ἰὴ τοξαςατίοη οὗ Επηοτηΐδῃ τοβοβίηρ ἐποίησεν 
ὦ θεὸς τὸν ἄνθρωπον. οὐχὶ ἐποίησαν. ἔφυγεν ἐνταῦθα τὸν π. τῶν 
προσώπων Βα5.᾿6χ.0.6(1.888 ; Μ΄.20.2ο84) ; θεότης..«πρὸς θεοτήτων π 
οὐκ ἐκτρέχουσα, καὶ εἰ ἐν τρισίν ἐστιν ὑποστάσεσιν ΘΟΡΒΥΗ. ἐῤ.5γ}Ή., 
(Μ.8).315γ0). 

πληθύτω, τᾶ Π5., ξΞ πληθύνω 1,5; Ἴπακε τ ἔρίς ἑνώσεως τῆς 
θείας.. «ἑαυτὴν ἀγαθότητι “-οὐσης Ὀιοη.Ατ.4.5.2.5(Μ.32.6444}). 

Ἐπληθωρία, ἡ, καἰτεῖν, δε οιδηδες, ΘΟΡΕΣ ἩΡηγ Ογγοί 70.53:(Μ. 

87.35444). 
πληθωρικός, ῥἐεί ογίε, ΟΥΟΝΎ 585. ρ.εαη6(Μ.45.2334). 
πληκτικός, 1. τοσμηδίηρ, οὔεηοῖνε ῥῆμα τῆς ὕβρεως πληκτικώτερον 

Οβτγβ, ἤονι.τ6.8 τῷ Μ|(].τ50)}; ΝΗ, 4{5.(Μ.79.708.}; τὸ τῶν ἅμαρ- 
τιῶν...πι θεν, Απτδρ καὶ, Μ1.27:27(0.235.1}}; 2. ξαμδῖτσ σονεριτε- 
ἴση ψόγος το. (Ἰετα. ῥαδά.τ.ίρ.135.21; Μ.8.3418}; [Β85..5.γ3(1 4210; 
Μ.30.24τ0); Θτ. ΝΆΣιορ τ66(Μ.37.2768) ; Ομχυϑιλοηιτδι1 ἵπ τον. 
(το Ι59Α); 3. οἰγίξτηρ τῷ αἀῤῥεαγαηοθ, σοπδρίσμοιις, ΟἸοτα ῥαεά,2.12 
(Β.221.21; Μ.8.5408}; 4. εἰαγιηρ, ἱπιρτέσσῖυε, Οτοῤνῖηε,4...8(0.333. 
20; Νί,11.53888); 14.( εἰ5.2.5π(ρ.170.26; Μ.1τ. 88:0); 5. πδυΐ, ἃ βθβῖ., 
Ὀμηρέηον οὗ βρθδοῖ, Μίδησχο ρεμ δ(ρ.448.24:; Μ.113.8ο4}), 

πληκτικῶς, Ξουογοῖν, δπμαγρὶν, Μαχιαριδίρ. (Μι91.11320); σοτΏρ., 
Ἐλι5..}.6.ς.24.το(Μ.20.4978}); Ομτγϑ5. ον. 30.0 ἴῃ Μ11.(η.350Ὰ). 

πληκτισμός, ὁ, εἰγίλίηρ, ΜΘ. ἢ γηρ.5.4{Ρ.57.24; Μ.18.1048); πιϑέ., 
οἵ ἐοο]. σεπϑαχο, (ὐηεὶ..4.,}}.2.2ο.2. 

πλῆκτρον, τό, 1. εἰγίκεν, ῥἰσείγαρε; ἃ. τὰ ᾿Ἰπιογργείβεοπ οὗ ραραπ 
πιγϑίογν-ἔουτηυα βέδν, ζάψ, χθωώμ, π., σφίγξ κτλι: π. οἱ μὲν τὸν 
πόλον, οἱ δὲ τὸν ἀέρα τὸν πάντα πλήσοοντα καὶ κινοῦντα εἰς φύσιν... 
ἄντικρυς π΄ τὸν ἥλιον καλεῖ [30. ΕἸεμ ἢ 65].. οἷον πλήσσων τὸν κόσμον 

ΟἸαπι. γα. δίρ.358.12; Μ.0.768); Ὁ, οὗ Ἰνοροβ 85 ρ]εοΐγαπι Ἔνοκίῃς 
ταβροηβα οὗ Ῥιόρἤθον ὀργάνων δίκην ἑαυτοῖς ἡνωμένοι ἔχοντες ἐν 
ἑαυτοῖς ἀεὶ τὸν λόγον ὡς π., δι᾿ οὗ κινούμενοι ἀπήγγελλον ταῦτα ἅπερ 

ἤθελεν ὃ θεός ΗΙρρ.απίτεν. 20.4.24; Μ.το.7294Α); οἵ Η, σμοβί 
δνοϊσηρ ῥγαῖβα [ὈῬ5.150:3] κιθάρα νοείσθω τὸ στόμα, οἱονεὶ πλήκτρῳ 
κρουόμενον τῷ πνεύματε []Ἰετη.}αφά.2,4{0.182.23; ΝΙ.8.4418); ἴῃ 
Ρτορμεες ἰμϑριγαιοη οἷς.. ἐδέησε..«καθαροὺς ἑαυτοὺς τῇ τοῦ θείου 
πνεύματος παρασχεῖν ἐνεργείᾳ, ἵνα. ..τὸ...θεῖον ἐξ οὐρανοῦ κατιὸν π. 
ὥσπερ ὀργάνῳ κιθάρας ἢ λύρας τοῖς δικαίοις ἀνδράσι χρώμενον τὴν τῶν 
θείων ἡμῖν.. «ἀποκαλύψῃ γνῶσιν ᾧ Τυ5ι.εοὐ Ογ.8(Μ.6.2ς57Ὰ}); Μοπίδῃϊβί 
ὃ ἄνθρωπος ὡσεὶ λύρα: κἀγὼ ἐφίπταμαι ὡσεὶ π. ὁ ἄνθρωπος κοιμᾶται 
κἀγὼ γρηγορῶ. ἰδοὺ κύριός ἐστιν ὁ ἐξιστάνων καρδίας ἀνθρώπων καὶ 
διδοὺς καρδίαν ἀνθρώποις Μοῃίῖ. ἤγ.Δρ.ἘΡΙΡΠῊ λαον.48.4{Ρ.224.23; Μ.41. 
8614); 6. οἱ Η, ΟΠοβέ δδ π᾿ θνοκίηρ δδσζήοὴν οὗ νἱτμ68 ἴῃ σοοῦ ἴδ, 
εαἰ, ἄῤος.τς:4(0Ρ.405.24)}; ἅ. οὗ 5, ΒΑΙΠΑΌαΒ 45 τῆς χάριτος τὸ π. 
ΑἸοχ. 54]. Βανης ρχόσιλ. (4370) ; 2. Πα,ΉΉΙΘΥ; τωξῖ., οὗ ἴοτος οὗ σοῦ- 
βοῖθησα, σῃτγϑισηι, 6 4.5 τη ΜΠῚ.(1.6434}. 

Ἐπληκτρωτής, ὁ, εἰγ 6} οὗ 5. ΠὯρθ οὗ τ 5108} Σηϑ χυχηθηΐ ζωὴν ἐν 
συμφωνίᾳ τῶν ἀρετῶν κρονομένην τοῦ π. θείου πνεύματος εαἱ, ἄβοε. 
το: 4(ρ.548,6). 

πλημμέλεια, ἡ, 1. ἐγέξῥαξς5, εἷη ἄφες ἡμῖν τὰς ἀνομίας ἡμῶν... καὶ 
πλημμελείας τΟἰονπ,θο. ; Ἐπ5,ἦ.6.4.23.6(}8.20.2858); (Πγγ5.Ὺο7».7 4.3 



πλημμέλημα 
ἴηι 70.(8.4344}; 2. φβέερεο, ἱγομδῖσ, ἀἰ ον, Ματο. Ἐτ ορώδοια τς (Μ. 

65.924). 
πλημμέλημα, τό, Α. 510}, αὔδηξε: 1, [ὰ Βεῃ. (οὔἴξῃ ἴῃ Ομ) ποίοπ 

ΔῈ ἁμαρτία, ἁμάρτημα ΜΈ ΜΏΙΟΒ [ἰ 15 νἰτία αν, ϑΥΠΟΠΥΠΊΟυ 8) 
οὐ γὰρ ἐντίθησι τὰ π., τὰ δὲ προσόντα ἐπιδείκνυσιν ἁμαρτήματα εἰς 
τὴν τῶν ὁμοίων ἐπιτηδευμάτων ἀποτροπήν Ο]εη. ῥαεά,τ,ο(ρ.141.22; 
Μ.8,35 64}; μοιχεύειν καὶ φονεύειν καὶ τὰ συγγενῇ τούτοις ἀθέμιτα π, 
Ἐπ5.1.6.3.335.1(}8.20.2858) Ὀαθ6α φὰ ΡΙαν ἐῤὈιτο.θδ.}; τὸ γὰρ μετὰ 
θυμοῦ. .«ἐλέγχειν τὸν ἀδελφὸν οὐχὶ ἐκεῖνόν ἐστιν ἁμαρτίας ἐλευθερῶσαι, 
ἀλλ᾽ ἑαυτὸν περιβαλεῖν πλημμελήμασιν ἰᾶ.γέ». [ι5.5ο(2.2058.; Μ.31, 
10408); τὴν ἁμαρτίαν ἐξηφάνισεν, ἔλυσε τὸ π. Ομιγβ.β(α!.5.4(2,65}); 
τὸ βούλημα τοῦ θεοῦ τὰ π. ἡμῶν δαπανᾷ καὶ πρόρριξζα ἀνασπᾷ 1. 
ἄϊηιῖος. ΟμαΉ.3(3.4258); ὄτε...«πληθυνθῶσε τῶν ἀνθρώπων τὰ π,, 
᾿Ιηδσοῦς ἐνανθρωπήσας κληθήσομαι 1514. ῬοΪ. 48. τ.453(Μ. 8. 4328); οὗ 
5, Ῥεΐεγ᾿β ἀβηΐϊδὶ, νυ. 1.ε.22: 57(}1.72.028}) ; 2. οὗ ρΡαραπίβτη δπᾷ Πξξ 
85 νθὰ Ῥείοτε ὁϑηνετδίοη τῆς παλαιᾶς ἀπάτης..«πλημμελήματα αν. 
Τδαῦτα, ῥαη γ. τδ(ρ.35.22; Μ.το. Ἰορό0); τοῖς...τ’. τοὺς ἑαυτῶν θεοὺς 
ἐμιμήσαντο ΑΤΆ. ϑέηὶ. “:(Μ, 25. 490); ; οὔτε γὰρ ἴσα πάντων τὰ π΄, οὐδὲ 
εἷς τῆς ἀσεβείας ὃ τρόπος ἄλλα γὰρ τὰ Αἰγυπτίων εἴδωλα, καὶ ἄλλα τὰ 
Φοινίκων ΤΉΏΘΤ, ᾿ς, 54:6(ρ.211.27; 2.350); 3. οὗ Πεγεϑν, {π]|.Ρὰρὰ ἐρ. 
ίαπιαρ. ΑΙ ροΐ,δες.23(ρΡ.το4.26:; Ν.2ς5,285 0); 4. οὗ Αἀαπι᾿β βἰπ εἰ 
μὲν οὖν μόνον ἦν π. καὶ μὴ φθορᾶς ἐπακολούθησις, καλῶς ἄν ἦν ἡ 
μετάνοια Ατἢ.15:.7.4(}1.25.108}}; 5. τοῦ, Ῥυμϑητησηΐ οὗ σἷη5 φόβῳ 
τῆς ἀπειλῆς τοῦ μὴ τὰ ὅμοια παθεῖν ἀποασχώμεθα τῶν ἔσων π. ΟἸ]εῖη, 
}αεά.τ.7(0.124.25; Μ.8.321ΑᾺ}; τῶν οἰκείων π. εὐθύνας ὑπέχοντες 
φρίττομεν, ὡς οὐ δυνησόμενοι τὸ πῦρ ἐκφυγεῖν ἐκεῖνο (ῆγγβ.Ξαε.3.τ8 
(0.05.7; 1.4018); ἵνα... ἔδωσι τῷ θεῷ χάριτας, οὐ τὴν ἀξίαν τῶν π., 

ἀλλὰ ἐλάττονα πολλῷ τὴν δίκην τίνοντες 14. [5ἱπίεγῥιττοίθ,80) ; 6. ΟΣ 
οἴἴδησεβ ἀρϑῖηβί 600]. ἀἸ5ΟΙΡΊ π6, [],Ρρδ ἐρ. έαη. ρ. ΑἸΉ ἀροῖ,δές. 
21(ριττονῖς; Ν.25.3000)}: (οηξί..41}}.3.14.8; ἢ. τοῖ. Τουρίνθηθϑς οὗ 
5105 1 ὈδΡ Ἶβη ἀφεεμένων τῶν π. ἑνὶ παιωνέῳ φαρμάκῳ, λογικῷ βαπτί- 
σματι ΟἸοτη. ῥαδά. τ, Ο(ρ.τοϑ8,2; Μ.8,2858); ἀπ ἐπγουρἢ τερεηΐδμος 
Ιου Ροβί- ῬΑρΕΙ5η58] 51η5, 16, τ. 2.12(0.143.10:; ; Μ.8,90320); ἄχρις ἂν τοῖς 
ἀξίοις τῆς μετανοίας καρποῖς διορθώσηται τὸ π. Βα5.7μ4.7(2.220Ε; Μ. 
31.6600) ; ΜΕΪΟΒ ἅγα ἕο Ὀ6 σσηζεββθα 1η. ἀεἴβ}} οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ εἰπεῖν, 
ὅτι ἁμαρτωλός εἶμι, ἀλλὰ δεῖ καὶ κατ᾽ εἶδος αὐτῶν μεμνῆσθαι τῶν π. 
Ὁ συβ. ναὶ. κ(2.6678); ὑπὲρ ποίων παρακαλέσεις τὸν θεὸν π΄; ὑπὲρ ὧν 
οὐκ οἶδας ;.. εἰπὲ τοίνυν σοῦ τὰ π. κατ' εἶδος, ἵνα μάθῃς τίνων λαμβάνεις 
συγχώρησιν Ἰἃ ἤοη1.14.4 ἴῃ Μ|.(7.1820). 

Β., ἐκεέδς (ἴπ ροΟα 56η568), ἐχοθι δηε6 τοῖς κατ᾽ ἀρετὴν. π. τ Ν Υ58. 
ΔΡ.Ῥτοο,σ(σπὲ.4:τ(}.87.τ6400) ἴον προτερήμασιν το γβ85.ποηι. 7 
ἐῃ (Οαπὶ.(Μ.44.0248). 

πλημμελῶς, ἐγγερμίαγίν, ἀϊξεογάσημεϊν, Μεῖμ,εγδαϊ, 6(ρ.407.13; Μ. 
18.3378); Ζϑ οι, ΜΊςορ (Μ. 85. 1104). 

Ἐπλημμυρίζω, δὲ τη Σραΐε, ταξί. πλημμυρίσαντος τοῦ πονηροῦ ΜεΊῃ. 

ἰερν.5(ρ.455.1}). 
Ἐπληρεστάτως, 1ποεὶ ἐεϊΐγ, ΟΩ Μαρ ταὶ (ἐγ. ΖΔ0}.)2.38(Μ.}1,.66. 

2034}. 
πλήρης, [1π666]., ἀ ει εἰν ἶα το: “ρος. Βαγ.γεῖ.9.22; ΑΓ ον. 

ἃ τ2ίρ.τι8.1ο); “4. Ὀείγ οἱ Ἀμάν. (ρ.ττο.20); ΟΠ νβ.ἤονμ. τοί 3.2408); 
Οἤγομ. Ῥαξε τ ο(Μ.92. 5240)}; 1. ἐμ οὗ π. ... τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ 
Μ.Ροῖνε.7.3; τὸν παράκλητον οἱ ἀπὸ Οὐλλερτίνου τὸν ᾿Ιησοῦν λέγουσιν, 
ὅτι π᾿ τῶν αἰώνων ἐλήλυθεν ΟἸδπλ, κε, Τ ἰοὶ.23(Ρ.τ14.1| ; Μ.0.6698) ; 
ΝΝΔΆΘΒΘῊ6 ὁ π᾿ τῶν πληρῶν ὄφις ΗἩἸρρ.λαεγ.π.τδίρ.112.12: Μ.16,31744) 
2. ἐπ με τπεαϑμνο πλήρης πνεύματος ἁγίου ἔκχυσις ΤΟ Ἰδη,.2.2; ΟΥ 
Ῥνης3.τιιοίρ.222.0; Μ.ιτ 2890); τὰ δὲ θεῖα τῆς εὐαγγελικῆς διδα- 
σκαλίας παιδεύματα πληρεστάτην εἰσφέρει τὴν εὐλογέαν Ονγ. [ὁ.2.τ(4. 
1384); 83. εογηῥίείδ, ῥενξδεὶ ἡ ἱερωσύνη αὐτοῦ π. μετὰ κυρίου Τ. 1, ευ.χῇ. 
21 μακάριος...ὅ...«ἐν τούτοις π. 20 ἴσηε,τθ.4; π. ὄντας ἐν τῇ πίστει 
Ἡεττλπαη4,5.2.1; νηστεία π΄. καὶ δεκτὴ τῷ κυρίῳ Ἰ1α.εἴνῃ.ν.1.3; 
γέγονεν ὁ Χριστὸς τοῦτο πλῆρες Ὀ]οτη. ῥαδή.τ.τ2(ρ.148.24: Μ.8.3688); 
τὸ τελειότατον ἀγαθὸν καὶ πληρέστατον 1ὰ.5|7.2.22(ρ.1τ8ς.21; Μ,8, 
ΙΟ80Β); Βραχμᾶνες ζῶσι..«πληρέστατον χρόνον τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώ- 
πων ἸᾺ, [γ.43(0.221.8); εἰς.. «δόξαν τοῦ πλήρους τ. Ν 2.0γ.28,ττίρ.30. 
14; Μ.36.408). 
; ἐὐ ἀυυν Ξ- πληροφαής, ἐύπεβ. Ναζ.άΐαϊ.97(Μ.48. ὅ61}): 16. 112 
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Ἐπληροποιέω, ν. πηλοποιέω. 
πληροσέληνος, ἐεἰϊ; οὗ ἴῃ τήοοῃ Ζευῆρος ὑποβάλλων τὸν Χριστόν, 

ποτὲ μὲν αὐτὸν λειψοφωτοῦντα, ποτὲ δὲ πάλιν π. ὄντα φανταζόμενος 
Απαϑβεϑιλοά,(Μ.80.1164) ; ἔδπι, 45 βιδϑε., με γησο,, ταδὶ. ἐκκλησία 
«νικήσασα τὸν ὄφιν καὶ τῆς π. τῆς ἑαυτῆς τὰς νεφέλας... ἀπωσαμένη 
Μοῖῃ.ἐνΗ}.8.τ(ρ.06.τ6:; Μ.18,1570). 

πληρότης, ἦ, 1. ΣΟ ΗΠ α ἸΟΉ: υἱὸν. μετὰ τὴν τοῦδε τοῦ παντὸς π. 
εἰς ἀεὶ.. «διαμένειν ὈΙάντη. Τ»ἦπ.3.5(Λ1.40.8414});2. ξμείίτοςς, ῥογξρείίοη, 
Ο τ, ῥγ.4.5 τη 7. (ρΡ.521.0)}; οἱ σοά πηγή εἶμι πληρότητος [Β65.15.2ς 

ΤΟΟ3 πληρόω; 

(1.3200Α ; Μ,3ο.τ68.Α)}; ΟὨγγβ.λον.14.1 ἴῃ 70.(8,780); ἐρί.Σ 0: 4-6 
(0ρ.111τ.28). Ἕ 
ἔπλη ροφαής, σλϊηίηρ ὦ ἐπ {μι ογὺ, τεῖ. ῬΆΒΟΑ] τηοοη ἦν δὲ ἡ σελήνη 

ἐν πο' ἵνα νοήσῃς ὡς τοῦ σκότους ἄρχων διάβολος πλήρη... "εἶχε δόξαν. 
ΤΟντ οὐ» Τίδ,2οΑ ; Μ.}7.12040). 

πληροφορτ-έω, Σ. Με, ἘΡὮτ.2.113Ε; τεῦ. 2ΤΊ πα. 4:5 γὴν διακονίαν 
σου ποησον τουτέστι πλήρωσον (Ὠγγπιάον.9.2 τθ ΔΤ μι (ττ. 7160); 
2. ἱμεϊὶ α ἀεγαμά, εαἰ ον τὸ αἴτημα τῆς ψυχῆς σου »"ἥσει Ηδττη. 
᾿παηά.0.2; Ηρ ΟἾσηι. 5.2, ΝΗ Μαρη τ (Μ.79.9804); μανίαν “εἴν 
Το. καρ. τό(Μ.85.1841); Απᾶβῖ, 5. σγηαχ. (Μ.80.8368) ; 8. τεῦῆοχ,, 
βοΐ εν οπεὶς τοΐδὶ; με ἔασον ἑαυτὴν --σαι ὡς βούλομαι 4 «Χαηιλῖρῥ. ΠῚ 
(ρ.ὅτ.17}; 4. ρίσε αδϑγαμεε ἰο λέγε μοι.. «Δανιήλ, “-ησόν με ΗΪΡΡ. 
απτοΐν.32(ρ.21.4; Μ.τ1ο.}528); “-ἥσω σε, ὅτι.. «ζῶσιν αἱ ψυχαί οι. 
ΟἸοημ.12.1.14; 7]01.ὉἙῬᾶρᾷ ὁ. ίαπιαρ. ΑἸ ἀροΐϊ.Ξεε.35(ρ.χ13.8; Μ.2ς, 
3084); ““εἴ τούτους, ὅστις ἐστί ΑἸἢ..4γ.2.23(Μ.26.1907.4}); τὸν μὲν 
“ἥσας ὅτι ὁ ζυγὸς τῆς δουλείας... βασιλείας... «ἄξιον συνίστησι Βα5.γέξ. 
βιδιιτί(. 2530; Μ.21.0484); ἑαυτὸν τῇ πίστει “σας Μδο.Αορι ον. 
σ(Μ.34.5364}; (Βγνϑ.λονη.31.3 τ ΜΠ.(7.3600) ; ὑπὲρ..«τούτων...-’ῶν 
αὐτούς 18 ον. 10.1 τη Ῥ α, (ατ.274Ὲ); Οντος τατί3.τ644); ἕνα ἔργῳ 
με “"ἤσῃ τὸ ποία ἐστὶν ἀληθινὴ πίστις 70. οΒΟΙ ῥγαϊ.26(Μ.8).28720); 
ἕνα “«-ὧν εἶναι θεόν αχιφι, Τ αὶ Θ4(Μ.90,7048}); ΔΌ53. οὐδὲν γὰρ οὕτω 
“εἴ ὡς νοῦς καὶ λόγος Οτ,κεἤοί τη Γειτττ(Μ.17.3130); ΤΑΤ..47γ.4.3ς 
(ρ.8ς.ς; Μ.26.5 210); γτ.ῶς.8(3.27Ὲ)}; 5. ρᾶ55., δὲ εοηυϊηεεά, {ων 
αεφρεγεά “ἡθέντες διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ... Χριστοῦ 10 16»1.42.3. Ἰθγι. 
Μαρη.8.2; πεπληροφορημένους εἰς τὸν κύριον... ἀληθῶς ὄντα ἐκ γένους 
Δαυίδ ἰὰ, ,δηέγγηιττ; ἰά Ῥἠαδιρτοξιῃ. ; πολλῶν ““ηθέντων...ἐπὶ τῇ 
μαρτυρίᾳ τοῦ ᾿Ἰακώβου Ἡδρεβ.Αρ.Ελι5.ἢ.ε.2.23.14{Μ,20.2008}); περὶ 
ἀληθείας... ““ηθῆναι θέλω Η ον’ Οἰξηι.1.17; πεπληροφόρηται ἀθάνατον 
εἶναι τὴν ψυχὴν 1δ.2,20; “-εἴται ἐπὶ τοῖς λεγομένοις 10.17.13. “’ηθέντες 
«οὐὐπὲρ τῆς συκοφαντίας... -τῶν αἱρετικῶν ΑἸΏ.ἢ..4.γ.70(0.228.ς; Μ.2:, 
7800); προπέμπειν αὐτὰ...“"ούὔμενος Βα53.γεηηηπί.2(2.2048; Μ.31. 
6321); Μασ. Μρη ἀῤοον.3.1.(0.87.30); -“"οὔτο καὶ δι᾽ αὐτοῦ ὡς οὐκ ἂν 
γένοιτο..«ἁλώσιμος ὃ ᾿Ισραήλ ντ.αάον.6(1.1020) ; κύριον...ὄντα τὸν 
λόγον “-οὔμενοι Μαχιαρνιδίρ (Μ 91. 1161}; “-ηθεὶς τὸ ἀληθές ΤΏΡΒη. 
εἰγον 2 ο(Μ,τοβ. 6680) ; 6. σένα βογθξομε αϑογαηοε Οἱ ἐπ ἀδηοδ 
ον τὰς ἀοίπηρ οὗ βουμεῖηιηρ ὑπάγω εἰς τοὺς μαθητάς μου, ἵνα “-ήσω 
αὐτοὺς κηρύττειν τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν “4. ἘΪ.Β 15.5(ρ.221); ΝΙ]. Ρ}.3.} 
(Μ.79.3608); ΡΆ55., παῦε “οΉ βἀθηες ἰο ἀο βοταβίιηρ οὐ ““εῦῖται ὅ 
γέρων λαλῆσαι ἡμῖν ἀῤορήξμι. Ραίγ.(Μ.65.14098); 7. Ῥαᾶβ5., ὶ δὲ ἀφίεν- 
ΐηξά ἢ ἐπληροφορήθημεν τῆς ἀναιρέσεως αὐτοῦ Τι ας 2.4. 

ἐἘπληροφορητικῶς, ἐμὶν, ἐσμερίεἰεῖν, ἩϊΔα. ῥόν .8π(ρ.116.5). 
πληροφορία, ἡ, ἔ. μεϊΐησες, {εἰ} γεαϊ εν ἵνα ἐν π. τῆς... «ἀρετῆς... 

"ἡμᾶς συντηρήσῃ ΕΠ. Οὐηδὶ. ΑΡ}.8.το,3; ἁγιασμὸς...ἐν π. γενόμενος 
ας, Αερ ῥέεν [.2(Μ.34.8448); 2. ται αείίον ὠκυμόρους τῆς σαρκὸς π. 
αὐ Ν,υ85.0γ ἄορι, β(ρ.102.3; ΝΜ.44.1τ848); ΟἾγγπ.ποΡ.3.1 ἠη 27Τῆ 655. 
(1Υ.5228); ΝΙ].6}0.2.1τ67(Μ.79.2818); πρὸς πληροφορίαν Σεβηριανοῦ 
ἀφορίζει τὸν Σαραπίωνα ϑοοτ,ἦ..6.6.23.12(ΜΜ,67.73320); 3. ποσγαηξε, 
εὐπυϊεοη ἀπόστολοι... μετὰ πληροφορίας πνεύματος ἁγίου ἐξῆλθον 
εὐαγγελιζόμενοι τύ Ἶδη1.42.3; τὴν τῆς ἀναστάσεως π. Οτιρελοὶ  Οαηὶ. 
5:2(Μ.17.2738)}; ἡ περὶ τὴν πίστιν πα. ΤΑΤΕ. ἐν.(Μ.26.12208}; τοῦ, 
ἘΚΕΘΌΤΥΘΟ]ΟῊ σὺν τῷ σώματι παρεστώς, καὶ τὴν π. παρέχων ΤΑΤΗ. 
“44γ.4.3π(ρ.8ς.το; Μ.26. 244}; πέστις μὲν οὖν ἐστι συγκατάθεσις ἀδιά- 
κριτὸος τῶν ἀκουσθέντων ἐν π' ἀληθείας τῶν κηρυχθέντων θεοῦ χάριτι 
Β45. βά.τί(2.2240; Μ.31.680Ὰ); ἀξιοπιστάτερα.. τῆς ἰδίας π. τὰ τοῦ 
κυρίου ῥήματα ἰᾶτποναῖ,8.2(2,24τ0; Μ.31.7120} ; πολλοὶ... .π. ζητοῦσι 
περὶ πίστεως ΟΥ.ΝΕ 2.6. τολ(},37.1038); κατηξίωσας ἡμᾶς μεταλαβεῖν 
τῶν ἁγίων σον μυστηρίων, ἃ παρέσχου ἡμῖν εἰς π. τῶν καλῶς ἐγνω- 
σμένων {1 ᾺΡ ΟὐΉςι. ΑΡ.8.15.2; οὐ πάντως ἀρέσκει τῷ κυρίῳ ἡ σὴ π. 
ΝΙ}..»».2.331(Μ.79.3610); π᾿ περὶ τῶν ἐπαγγελιῶν... «λαβών σεπηδα. Ὁ». 

Οεη.47:31τ(Μ 8, τόξο) ; πίστιν, τὴν ὄντως βεβαίαν καὶ ἅπτωτον τῶν 
θείων π. Μαχοεγει. (}1.01.6778})}; 4. εοη βάθος Ἰπ πολλὴν π. εἰς τὸν 
Χριστιανισμὸν προσελάβετο ΤὨΡΠΠη. εἤγοη.Ρ.13(}1.1ο8.222.); 5. τὸ- 
ἸρΊου5. ῥεγεΞΊΘΗ εἰς πεισμονὴν τῆς ἑαυτῶν π. τῷ ὕδατι δαψιλῶς 
χρῶνται ἘΡΙΡἢ.ἤαεν. 30. 2τ(ρ.261.2ο; Μ.41.4400); 6. ατοηγαηες σίν θη 
π. γενομένη παρὰ Κύρου Οντιυι5 ΑἹ, ἐαριΡτοοτῃ.(Η.3.1240}). 

πληρ-ὀω, Α. μἰϊ;1. ψ τ βρίπτα8) ρ ἔ5, μούνου, εἴς, πρόσωπον... 
χάριτος ἐπληροῦτο Μ.Ροΐνειτ2.τ; ὃ ἄγγελος τοῦ προφητικοῦ πνεύ- 
ματος...“"οὗ τὸν ἄνθρωπον, καὶ --ὠθεὶς ὃ ἄνθρωπος τῷ πνεύματι τῷ 
ἁγίῳ λαλεῖ Ἠεττηπαηά.ττ.ο; -- θήσεσθαι χαρᾶς ὨΊορΉ.το.3; “πωθέν- 
τας χαρᾶς καὶ πίστεως Ἰυβὶ. ταροί.40.π(Μ.6. 4014}; δικαιοσύνης “-οἵ 
ΟἸεπι. ῥγοὶ. τοί ρ.76.14:; Μ.8.224Α)}; πεπλήρωκεν τὸ πάθος τοῦ κυρίου 
ἡμᾶς μὲν εὐωδίας, ᾿Εβραίους δὲ ἁμαρτίας ἰα,ῥαει,.2.8(ρ.τος.17; Μ.8, 
4680); οὐ χρὴ οὖν μόνον κενῶσαι τὴν ψυχήν, ἀλλὰ καὶ --ὥσαι θεοῦ...διὸ 
κενώσαντας τῶν κακῶν δεῖ ««ὦσαι τὴν ψυχὴν τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ, ὅπερ 
ἐστὶν οἰκητήριον ἐπιλελεγμένον, “τωθέντων γὰρ τῶν κενῶν, τότε ἡ 
σφραγὶς ἐπακολουθεῖ ἵνα φυλάσσηται τῷ θεῷ τὸ ἅγιον 1ἃ. κεἰ. τ(ρ.140, 



πληρόω 

12; Μ.9.7ο40); ἴπὰ Μαγοοβίδῃ. δαἀτηϊηἰβετα οι οὐ Οὐτηιησπίοη ἧ.-. 
χάρις --ὥῶσαι σου τὸν ἔσω ἄνθρωπον Ιτεπ.ἤσεν.1.13.2(Μ.7.σ81Ὰ); 
χωρίον.««πολλῆς ἀναπαύσεως πεπληρωμένον Με. ἘγΗΡ Ρτόετῃ (ρ.6.2; 
Μ.18.334}; ἴῃ σΟΠβθοσδ οι ΡΥΘΥΕΥ π’ωσον καὶ τὴν θυσίαν ταύτην τῆς 
σῆς δυνάμεως καὶ τῆς σῆς μεταλήψεως ϑεταρεμοῆ,13.ττ; Δἴ σοτ- 
ταϊχἕαχε ενωσον..τὸ.««ποτήριον. ὁ δὲ ἱερεὺς... «λέγων πλήρωμα ποτη- 
ρίου πίατεως, πνεύματος ἁγίου ΓΑ! Οἤγγς.(ρ.394.3);} 2. οἱ σοά πάντα 
γὰρ ὑπὸ τούτου πεπλήρωται Αἴμοπαρ ἰαρ.8,3(Μ.6.9058); τὸ μὲν γὰρ 

πεπληρῶσθαι τῆς ἰδίας μακαριότητος... «πρεπωδέστατον τῷ θεῷ [Β85. 

]ς.φείτιοβα; Μι3ο. τόξο) ; αὐτοὺς δύνασθαι εἶναί τε καὶ καλεῖσθαι... 
κατὰ τὴν χάριν θεούς, διὰ τὸν αὐτοὺς ὅλως “-“ὥσαντα ὅλον θεόν {Β88.ἢ. 
τι 5. δ2(ρ.307.23); διὰ πάντων ἥκειν καὶ “-οῦν τὰ πάντα θεόν 70.) ὕ.0. 
τι Α(}1.04.1070);.3. οὗ (μτῖβὲ ὁ διδάσκαλος .-.--ὦσας τὰ πάντα δυνάμεσιν 
ἁγίαις ΟἸεηα, ῥγοί. ττίρ.79.1ο; Μ.8.2204}; ΔΙΆ, ρεηὶ. τ(}}.25.48}); τῇ γὰρ 
θεότητι αὐτοῦ τὰ πάντα σὺν τῷ πατρὶ «οἴ ἀεί 6 6].ΟνΖ.ἢ..6.2.24.2τ(}].85. 
13044}); τοῦ, ἘΡΒ.τ:23 (55. ἴπ βθῆβε ΒΒ: ἴη718) ““οὔται ἐν πᾶσι τοῖς 
προσιοῦσιν ὃ Χριστός, λείπων τούτοις πρὶν προσέλθωσι... ἐννόει βασι- 
λέας “"ούμενον τῆς βασιλείας καθ᾽ ἕκαστον τῶν αὐξόντων τὴν βασίλειαν, 

. κενούμενον δὲ ταύτης ἐν τοῖς ἀφισταμένοις ΟΥἐοηηη.ἕη ἘΡΉ.1 123 
(Ρ.402); πλήρωμα, φησίν: οἷον κεφαλὴ “"οὔται παρὰ τοῦ σώματος" 
τουτέστι, διὰ πάντων τὸ σῶμα συνέστηκε, καὶ ἑνὸς ἑκάστου, οὐχὶ 
κοινῇ μόνον αὐτὸν χρήξζοντα εἰσάγει. ἂν γὰρ μὴ ὦμεν πολλοί,...οὐ 
“οοῦται ὅλον τὸ σῶμα. διὰ πάντων οὖν «-οὔται τὸ σῶμα αὐτοῦ. τότε 
“οοὔται ἡ κεφαλή, τότε τέλειον σῶμα γίνεται, ὅταν ὁμοῦ πάντες ὦμεν 
συνημμένοι (Βυγϑ.᾿οη3.3.2 ἴῃ. Ερ᾿,.(1τ.20.,8}; πλήρωμα τοῦ θεοῦ 
λέγει τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν ἐκκληοίαν. διὰ τί δὲ 
πλήρωμα; ἐπειδὴ πεπλήρωται θεοῦ: ὥσπερ γὰρ...ἐν πᾶσι τὰ πάντα 
“οἴ, οὕτως καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ “-οὔται κατὰ τὸ εἶναι αὐτὴν σῶμα τοῦ 

Χριστοῦ...τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι «-ουμένου. ἔστι γὰρ ἐν οὐρανῷ... 

ἐνεργῶν οὐχ ὡς ἐν γῇ, καὶ ἔστιν ἐν γῇ, οὐχ ὡς ἐν οὐρανῷ ἐνεργῶν, ἀλλ᾽ 
ἐν ἑκάστῳ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ϑενετ, ΕΡ᾿.1:22-.23(ρ.307.18}}.}; τὸ 
πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι --ουμένου᾽, ἐκκλησίαν..«προσηγόρευσε 
τοῦ... Χριστοῦ σῶμα..-.ἐπλήρωσε γὰρ αὐτὴν παντοδαπῶν χαρισμάτων, 
καὶ οἰκεῖ ἐν αὐτῇ Τάτ, Ερλ.τ:23(3.400); τοῦ, 15.1τ|ττ--2 πῶς δύναται 
ἀποδειχθῆναι προὔπάρχων, ὅστις διὰ τῶν δυνάμεων τοῦ πνεύματος τοῦ 
ἁγίου..«“"οῦται ὡς ἐνδεὴς τούτων ὑπάρχων; Τυϑι.ἀταϊ.87.2(}}.6,684}); 

4, Τιίη. οὐ γὰρ..«ἀντεμβιβαζόμενοι εἷς ἀλλήλους εἰσίν, ἐν τῷ λέγεσθαι 
[10.14:10], ὥσπερ ἐν ἀγγείοις κενοῖς ἐξ ἀλλήλων ««οὐμενοι" ὥστε τὸν 
υἱὸν “"οῦν τὸ κενὸν τοῦ πατρός, τὸν δὲ πατέρα “-οὖν τὸ κενὸν τοῦ υἱοῦ... 

πλήρης γὰρ... ἐστιν ὃ πατήρ, καὶ πλήρωμα θεότητος ὁ υἱός ΑἸΉ. 47.3.1 
(}1.26.32248). ᾿ 

Β. τιαΐό ἐοηῤίοίε; 1. ἴα σεη., ΟἸδιη. ραφά,3.τ2(ρ.290.4: Μ.8,67178); 
14. ,γ.4.12(0.287.26; Μ.8,120718); ἕκαστος ἔδιον ἔχει χάρισμα... οὗ 
ἀπόστολοι δὲ ἐν πᾶσι πεπληρωμένοι 1.4.2τ(Ρ.307.27} 1345}; ““οθϑεί- 
σης. .«τῆς..-περιόδου ὃ κύριος ἐλεύσεται ἰά..δοἶ. Ξ6(ρ.153.5; Μι9.7254}); 
Σίμων, ὃς ἐβαπτίσθη μέν,.--μὴ γενόμενος πεπληρωμένος, ἀλλ᾽ ἐλλείπων 
ΤΗδε σης τ τδί2.118);2. Ξεἰ οὐδέ ξεἰΐν ττ. καὶ κηρῦξαι τὴν γνῶσιν πᾶσιν 
Ἐπ5.(.,6.3.6(ρ.136.1τ; Ν.22.22060); 3. Ῥέ58., οὗ ἴῃς τπόοπ, τθαν, ΤΠ, 
Οαπὶιδτοί(2.132); Μα;οῆδδῃ τὰς ψυχὰς....ὁ μέγας φωστὴρ ταῖς ἀκτῖσι 

λαβὼν καθαρίζει καὶ μεταδίδωσι τῇ σελήνῃ, καὶ οὕτως “-οὔται τῆς 
σελήνης ὃ δίσκος Ἡδερετη, Ἄγε. Β(ρ.13.2; Μ.το,.14408)}; 4. Κ} Ἰῆ, 
ἐοΡίοῖς απ οὐϊηα βκεῖοῃ, ΟἸετη. είν. 4.τ(ρ.248.15; Μ.8.1216Ὰ); 
5. ῥὰν ἴῃ {μ|], Α4(ΤΆον.Β ττ(ρ.30.23); ἔλαβον τὸ...γεγραμμένον καὶ 
ἐπληρώθην, καὶ οὐδένα λόγον ἔχω πρὸς σέ 70.ΜοΚΟΠ ῥγαί τοί Μ.87. 
4οϑοο); 6, ργοῖσ τ, φορδ Οὗ ασε, 70.Μ8].εἤγοπ.χα Ῥ.36τ(Ν.07.5314}; 
7. βηϊρῖ “υὦσαντος τὴν εὐχήν Μ΄. οῖνε.το τ, Ὑπάΐ, Περι ρτόεηι, (3. 
544); 70.Μα} εἰγοη.6 Ρ.152(}7.07.2526}; 805. ἐπλήρωσας διάβολε; 
(οηϊγαά.τί(Ρ.}). 

α. μέπι; 1. ἐαννν οὐ μεν --οῦσθαι...τὴν ἀνάστασιν ΜΕΓΠ.γέ5.3. 

σίρ.304.18; Μ.18.2170); ὁ πάντων θάνατος ἐν τῷ κυριακῷ σώματι 

ἐπληροῦτο ΑἸΆ ἔηε,20.5(}1.25.1328); εἰ ἐν τοῖς ἀποστόλοις καὶ ἐν ἡμῖν 
τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πεπλήρωται, πῶς σύ, ὦ Μαρκίων, τολμᾷς λέγειν 
τὸν νόμον ἀλλότριον τῶν κατὰ τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου δικαιουμένων 
ἀποστόλων ; ΕΡΙΡῺ ἦσ6γ.42.12(ρ.177.20; Μ.4τ.8ο50); τὸν υἱὸν... πέπομ- 
φεν, ὥστε τὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως “-ὥσαι μυστήριον ΤὨΔΙ Οαἰ.4: 5(3. 
482); 2. ἐχοομό, ῥόνξονμ;, Μιεῖῃ,γ 5.1. 6ο(Ρ.324.14; Μ.4τ.ττ578); Οὐπβῖ. 
ΔΡ.Ετπι5.0.,2,32(ρ.5 5.6; ΝΙ.20.:10008)}; μὴ χειρὸς ἐνέργειαν ἀλλὰ ποδὸς 
εὐοῖς ΤῊ. τύ ογ.12: τ6(3.247):; διακόνου...“-οῦντος τὰς ἀποκρίσεις ..-- 

τοῦ..«πατριάρχου (ὈΡ(ς26)αει, τ( (Ὁ 3 Ρ.127.33; ΗΕ..2.11808}; Ππεμος 
εοἰοδγαϊθ α ξεπεῖναϊ, (ουϑερι μαι .6.τ.το,3(4.770); 3. ἐπὶ ἃ, ταῦθ 
τάξιν Ἀβραμιαίαν «-ὧν Ὀοβηη. [π8.10}.2(ΜΜ.88.734}; 4. [μἰπὶ α Ῥτόρῆθον 
οΥ ἴγρε, ΤῸΝ Ρ᾿.7.1; ΟἸδια. 2 γοί. τδίρ.8ς.21; Μ.8.2444); 14 ες ΤΠ άοέ. 
4(ρ.1οὅ,22; Μιο.6ς68); Μεῖμ ἐνριρ.8.ϑίρ.9ο.6; Μ.18.1408)}; Ἐπ5.4.6, 
οα(ρ.4ο07.13; Μι22.6560) ; ὙΠα . Εφδοΐ,.24: τ8(2.881). 

Ὦ). Ῥῆγαϑα π. τὰς χεῖρας; 1. Μὲ ἐμ6 παπάς (ΗΠ 6Ρτ. ἼστΤΗΣ 5) οὗ 

ΤΟΘΑ πλήρωμα 

ἃ Ρτίοβὶ 50 85 ἴὸ Ἄοοπβθοσαΐβ πὰ, ΤΟΣ ευ,8ιο-τὸ; 2. ὀγίδε, ῬΑ]. 
τ Ολγγνς τδί(ρ.96.26; Μ.47.55). 

πλήρωμα, τό, ΔΑ. ἴῃ ρεη. ; 1. ἐμαὶ τυβίεὶ 115, Εἰ ῊΡ τὸ ἄλογον τῆς 
τροφῆς πλήρωμα χόρτασμα, οὐ βρῶμα εἰπών (Ἰετη, ῥαεά.τ.ττ(ρ.147.17; 
Μ.8.3658); τὸ π. ... τῆς ἐνδείας 1Ὁ.2.το(ρ.219.4; 5200); π. ποτηρίου 
πίστεως, πνεύματος ἁγίου 1.11 ΟἼγγ5.(Ρ.394.3); 2. ἰοἱαϊτνγ, δὼπι 

σύστημα καὶ...π. τῶν ἀρετῶν {1οπ.Α]. Κν.4 ἐπ [οδίΡ.2ο6.18); τὸ π' 
πατρὸς καὶ υἱοῦ οὐσίαν μέαν εἶναι (οπδί.Δρ. 6]. ΟνΖ.ἠ.6.3.10.14; ΟΥ, 
Ναζιαγηι.1.2.25.520(Μ.37.8494); Οτι Νυ88.σμέρ,εὶ γος. (Μ.46.854} 

θεὸς...«ὃς ἀγαθῶν ἐστι τὸ π. Ῥτος. 6.Οϑη.1:27(Μ.87.1280) ; πνεῦμα τὸ 
ἅγιον...ἐν ᾧ τὸ π. ὑπάρχει τῶν ἀγαθῶν Μαχ.νν 5, Ἰ(Μ ΟΣ. 6884); τὸ π᾿ 

τῆς ὀργῆς ΟἸνταρ. [οὗ 20: 20(Ν.93.2200) ; π. τῶν δέκα ἑορτῶν 70.ΕπῸ. 
εοπεεῤί. ΒΜ 2ε(}.96.14018}; 3. σονι ἰδ Ἰ0Ή. οὗ ἃ τυατη 6 ΟΥ̓ 5εσίθϑ, 
τ Νίγββι μον. ἐμ Οαπὶ. (Μ.44.0040);5; ΓΑΛΒ φμ, π.52(Ν1.28,6200) ; 

4. εορνιρἰοἰΐονι, ρονγθοίίον, π. δὲ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ 
πιστεύοντι Γ]οΙη. .ἄ.ς ο(ρ.1ό5.2:; Μ.0.61:34); ἀγάπη δὲ εἰς π. συνέρ- 
χεταε {ῤ.3βίρ.18ς.2; 6448); ΟΥΝΥ55.6ρ.τ2(Ν.46.10450); τοῦ. {π|]6 
Χριστός: τὸ δὲ τοῦ κυρίου χρῖσμα, πάσης ἐστὶν ἁγιωσύνης π΄. 
Ηεβυοῖ. Η. Κ΄. ιτοιο(Μ.93.1328.); ΟἸνΤΩΡ. [».76γ.51: 5(}1.93.7170); 
οἱ Ῥεηΐεοοβξ ἐσχάτην καὶ μεγάλην..«ἑορτήν, π. τῆς...τοῦ κυρίου... 

οἰκονομίας Το. ἘΠ. εὐποερὶ. ΒΜΥ͂ 22(}.96.14078); 5. [με ηνιονιὶ; ἃ. Οἱ 
{τη8 ὥσπερ ὁ καιρὸς τοῦ παραλαβεῖν τὴν πατρῴαν κτῆσιν τὸν κληρονό- 
μὸν ἐν ἡλικίᾳ ἀνδρὸς π. ἄν πως ὀνομάζοιτο.. οὕτως ἐν π. τῶν καιρῶν 
γένοιτ᾽ ἂν ὁ διὰ,.«προκοπῶν καταντήσας ἐπὶ τὸ δύνασθαι τὰ προωρι- 
σμένα...τοῖς ἁγίοις λαβεῖν Οτιεονηη η ἘρλιατοίΡ.241); τὴν ἐκ τοῦ 
νόμου σκιάν, ἣν ἀπέβαλεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐν τῷ π. τῶν καιρῶν [Β65.15.63 
(..4250; Μ.30.2280); τεῖ, χης οὗ 1,651 ΘΌΡΡεσ ἡ δὲ ἑσπέρα τοῦ π.- 
τῶν καιρῶν τεκμήριον ἣν ζῃτυ5.ἤοηι.82.1 ἴῃ ΜΙὶ.(1.1828); ὅτε ἦλθε τὸ 
π.», τίκτει Ἰᾷ.εονηηΐνε σαἱ.4129,30(1ο.7128); Ὁ. οὗ Ρργορῆεον, ἴγρεδ, 
εἴς, ἀπὸ νόμου καὶ προφητῶν τοῦ τε εὐαγγελικοῦ π. Οτ.ογ.2(ρ.30ο. 

31; Μ.1:1.4208}; Μαπίοβεδη τὸ καινὸν οὐκ ἔστι π. τοῦ παλαιοῦ...οὐκ 
ἔστι π. νόμου οὐδ᾽ ὁ Χριστὸς οὐδ᾽ ὁ ἀπόστολος Αθδτηἠταϊ,.2.τό(ρ.90.7; 
Μ.1τ.τ͵]84); ἘρΡΙρῃ.ἤαεν.3ο.27(0.370.17; Μ.41.4520); Ογτ. 70.1.1(4. 
61ΑᾺ}); ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ π. τοῦ νόμου, ἐξαπέστειλεν ὦ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

[οἵ. 41.4:4] Ῥτοο!. ΟΡ λοηι.2.2(Ν 6 ς, 8404); τὸ π. τοῦ νόμου καὶ τῶν 
προφητῶν αὐτὸς ὑπάρχων Χριοτέ ΤΠ Οἶγγ5.(ρ.398.12); 6. Ξαἰΐείν π. 

τῆς γαστρός ΝΊΠΕΡΕΗ ἴτυν, δγηι.34(}1.86.20174}; 7. ἐν π. ῥεἰΐν, ἐρη- 

Ῥἱοιοῖν, Ἐρὶρῃἤαεν.26.Β(ρ.28ς.8; Μ.41.3448);1.26.τοί(ρ.288,6; 3450); 
8. εν ρἰονπεηὶ, ἐρεῖν ναυτῶν π΄. ὈΠγγβ. Καί, τ(ι.6974}; 9. τυμοὶς δοάν 

οὐ φολπῥαην, ἰοίαὶ πιιδεν οὗ βεγθοηδ; ἃ. ἴπὶ 56 0.») Οἱ ΟΕ ΣΕ 8 τὸ π΄, 
τῆς οὐρανοπόλεως ΜΕΙΠ ἰδῤγ.το(ρ.464.18); τὸ π. τῆς συνόδου Ἐπι5.0.(, 
4.43(0.135.23; Μ.20.11038); Βα5.6.92.3(3.1850 ; Μ.32.4818); Ογτιερ. 

4ρ(ρ.34.21; 52. 1580}; πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους φησὶν εἶναι τὸ 

π. τοῦ.«-συνεδρίου ῬΗϊοβὶ, ἡ.6.2.7(Μ.6ς.4724}; ἴπ ἀοτοραίοσυ 5688, 
ἐγέῖυ, ραπρ, Ἐρίρμ.λαον. 16. 15(Μ.42.5 488; οοη]. συστήματος Ῥ.361. 
το); Ὁ. οὗ Δηρο]5 ἅπαν τῶν ἀγγέλων τὸ π. τ Ν γ85. Επη.4(2 Ρ.63.23; 
Μ.45.6364); ς. οὗ Ομ τβεδπ οοπρτερϑίίοη μήθ᾽ ὅλως εἰς ἐκκλησίας 

π. παραδέχεσθαι ΒΕ5.Ερ.τόο.2(3.2400 ; Μ.32.6248) ; τῶν πιστῶν τὸ π. 

Οὐγνβ. ραν. Βανὶ χα όδτο); ΤΒΡΒη εὐγον,. Ρ.215(}1. το, 6818); ἅ. οἔ 
οἰεῖρν τοῦ ἱεροῦ π. τοῦ ὑπὸ σὲ κλήρου Β45.4}.69.τ(3.162Ὰ ; Μ,322. 

4298); τῷ ἱερατικῷ π. ἐδ.240.3(3100; Μ.8978); ΟὨγγϑβ.ἠοηι.3.4 ἱπ 

Ῥ (απ. 2τγ7Ε}; ῬΗΠοβε.λ.σιτοι(Μ,δς. 5848); 8. οἱ πιοπθεῖβ οἵ πηΐ- 
σνοῖβαὶ (μυτοι, ΟΥὙΝΆΖ.0γ.4.τ2(Μ.35.5418}; ὑπὲρ. «παντὸς τοῦ π, τῆς 
ἐκκλησίας δεηθῶμεν ΓἾ αρ.Οοη5!. 4.|Ρ}.8.13.4} τὸ κοινὸν τῆς ἀδελφότη- 

τος π. ΟΝ 55. 16 }1|{0ρ.67.6; Μ.34.4244}; Γμτγ5.ἤοηι.2.2 ἴῃ ἔοηι,(ο. 

437): κοννι.3.3 τη Οοἷ.(1τ.53488}; ΕἸ ὙΠάτ. Μορβ.οἱ, τ: τοίρ.275.11)} 

π. τὴν ἐκκλησίαν...ὡς τῶν θείων χαρισμάτων πεπληρωμένην Ὑμαι. 

Ο(οϊ.τττοί3.479); ΟΟΡ(μβγαεί. (40 2.1.1 ῬὉ.214.12; Η.2.1288}; οὗ 4}} 

ογάοτις ἱπ Βυτοἢ ὕμνον. «ἅμα πᾶσι τοῖς τῆς ἐκκλησίας π. ἱερολογεῖ 

Πίσῃ. Ασ..ψ..2.2.4(Ν1.3.3030).Ψ 
Β. Ώ60]., ῥἰορτεμάδ, {μἰΐπεες, ἀὐυΐμε ρον φοίοη; 1. οἵ σοα ᾿Ιγνάτιος 

νου τῇ εὐλογημένῃ ἐν μεγέθει θεοῦ πατρὸς πληρώματι..-ἐκκλησίᾳ Τρ. 

Ἐρίνρτοοτα.; οὗ. ἣν καὶ ἀσπάζομαι ἐν τῷ π. 14. Τγαίϊ ργοσπι (μετα 

ῬΕΙΝ. τὸ μηϊποες οἱ Ὀ]εββίηρ); τάχα γὰρ ἡ μὲν τοῦ ᾿Ϊησοῦ ψυχὴ ἐν τῇ 

ἑαυτῆς τυγχάνουσα τελειότητι ἐν θεῷ καὶ τῷ π. ἦν, καὶ ἐκεῖθεν ἐξελη- 

λυθυῖα... ἀνέλαβεν τὸ..-σῷμα Οτ..70.20.19(11; Ρ.351.26; Ν.14.616Ὰ); τὸ 

νοναὐτὸ δι᾽ ἑαυτοῦ π. ὃν καὶ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ μένον Μεῖῃ ἐνδαϊ.3(ρ.495. 

7; Μ.18.3330ὴ; οὗ ἘδΈΠΕΥ τὸ π᾿ τοῦ αἰῶνο[ς] Ῥαρ.(ἢν.(ρ.405); οὐδὲν ἐν 
ἑαυτῷ κτιστὸν...ἔχει θεὸς..«οὐκ ἀλήθειαν οὐδὲ ὅλως τι τῶν ἐν τῷ π΄’ 

τοῦ θείου κόλπου θεωρουμένων ΟὙΝ Υ 55. Ή}.32(2 Ρ.17.21; Μ.45.5818); 

Νοππ,ῤαν, [9.1 :τ6(Μ.43.7520}; 2. οὗ ὅοπ, τοῖ. ἱπβρίγαϊίοῃ οἱ βου!ρ- 

τατος ἐκ γὰρ τοῦ π. αὐτοῦ λαβόντες οἱ προφῆται λέγονοσι' διὸ πάντα πνεῖ 

ζαὐν τῶν ἀπὸ π." καὶ οὐδέν ἐστιν ἐν προφητείᾳ ἢ νόμῳ ἢ εὐαγγελίῳ ἢ 

ἀποστόλῳ, ὃ οὐκ ἔστιν ἀπὸ π. διὰ τοῦτο ἐπεί ἐστιν ἀπὸ πι., πνεῖ τοῦ π. 
τοῖς ἔχουσιν ἐφθαλμοὺς βλέποντας τὰ τοῦ π.» καὶ ὦτα ἀκούοντα τῶν ἀπὸ 

π᾿, καὶ αἰσθητήριον τῆς εὐωδίας τῶν ἀπὸ π᾿ πνεόνζτωνν ΟΥ̓, ἔγΠΟΜΩΣ 



πληρωματικός 
ἐπὶ 76γ(ρ.τοῦ.τῆῖ,; Μ.14.τ2100); οὐ μόνον νόμου ἐστὶ π., ἀλλὰ καὶ 
πάντων τῶν π. ἐστὶ π., οὐκ ἂν. χωρὶς αὐτοῦ τινὸς πλήρους γινομένου... 
καθάπερ διὰ τὴν πολλὴν. .«κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ πρὸς τὰ λογικὰ ὥσπερ π. 
ἐστι πάντων τῶν λογικῶν ὁ υἱὸς..«οὕτως καὶ αὐτὸς ὡσπερεὶ π. εἰς ἑαυτὸν 
ἀναλαμβάνει, πληρέστατος ἀποδεικνύμενος καθ᾽ ἕκαστον τῶν μακαρίων 
Διο, ἘΡἢυτ τ 2ο- 23(ρ.402) ; τεῖ, Ιης, ἀπὸ τοῦ π. τῆς θεότητος εἰς 
τὸν βίον ἐληλυθότος ΘΙ. γΡ.8.ατ(Ρ.95.16; Μ.18.156Ὰ}; τὸ π. τῆς 
πατρικῆς θεότητος καὶ αὐτὸν υἱὸν θεὸν ὑπεστήσατο Ἐπι5,6.8.1.2(ρ0.63. 
21; Μ.24.8328); λόγον ὄντα. «παντός τε καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ π. 18.3.2 
(Ρ.142.14; 9774); πλήρης γὰρ... πατήρ, καὶ π. θεότητός ἐστὶν ὃ υἱός 
Α18,.4γν.3.1(Μ1.26.3248}; π. τῆς τοῦ πρώτου καὶ μόνου θεότητος, ὅλος 
καὶ πλήρης ὧν θεός 1Ὁ.3.6(3330); ἀγαθοῦ παντὸς π. ὁ υἱός ΟΥΝ γ85. 
Ἐμπνοία Ῥ.Ζ1ο,321; Μ.45.808}); περὶ.««πάντων, ὅσα τὸν πατρικὸν 

πληροῖ κόλπον, ὃ μονογενὴς θεὸς ἐν τῷ ἰδίῳ π. τὰ πάντα ὧν 1δ.3(2 ρ.28. 
29; 5030}; ἐκεῖνος φύσει π. ἐστιν,...θεότης ὑπάρχων τῇ οὐσίᾳ.. «ἡμεῖς 
δὲ ἐκ τοῦ π. ... χάριν ἐλάβομεν, ἥνπερ φύσει-..οὐκ εἴχομεν ΤῬάντη, 
7 γίη.1.2](Μ}.320.4ΔΟΙΒ}; γεξ, (0].2:0 περὶ τοῦ πατρός τινές φασι λέγειν, 
ὅτι τῆς θεότητος τὸ π΄. ἐν αὐτῷ οἰκεῖ" πρῶτον μέν, ὅτι τὸ οἰκεῖν οὐ 
κυρίως λέγεται ἐπὶ θεοῦ" δεύτερον, ὅτι τὸ π. οὐ τὸ δεχόμενόν ἐστι" "τοῦ 
γὰρ κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ π. αὐτῆς᾽..«τὸ ὅλον λέγεται π. (Πγγβ. λοι. 6.2 ἴῃ 
(οἷ (11.366Ὲ) ; οἴ. ογημόηι ῥἰοηϊιμάϊηεηι ἀἰυίπε ας ἧσο ΤΉ ἰοεο ἐγ 
ἄτεῖ! ὠρσενξανῃ ἐγξαίμγαμι γερίειαηε αὖ ἐο, ΤᾺατ Μορς5.(οἱ,2:ο(ρ.286. 
4); ΟΟἿΠα , Οσἶ.τ:τοί3.470); π. τῆς θεότητος, τὸ ὡς ἐν ἰδίῳ ναῷ τῇ 
ἐδίᾳ σαρκὶ καταλῦον Ογτ.15.2.1(2.1048); τὸ π, τοῦ δι᾿ ἡμᾶς ἑαυτὸν 
κενώσαντος 1ὰ. Εἰ εὖ.τ12(ρ.365.1) ; ἰὼ τεῖ, το Η, Ομοϑί ἡμεῖς.-- ἔχομεν 
τὴν τοῦ πνεύματος χάριν, ἐκ τοῦ π. αὐτοῦ λαμβάνοντες ΑἸῇ, 47.1.50 
(}1.26.1178); “Δ᾽ ἀϊηρ᾽ ΟΣ 5ΡΙΓΕ ἀροι ΟΠ τς δῇ Βαρεϊϑγα 5]ρΉ 1.65 Η15 
Ῥοβϑδββίοη οὗ αἰνίηθ π., ὕγτ.1ς5.2.1(2.1048); 8. οἱ ΤΥῖπ,, ΑἸΠ..4γ.1. 
τ8(Ν,26.494}; Ογγ. 70.1.2(4.1τ68) ; ὁμοουσίου τριάδος τὸ π. 1δ.3.2(262Ὲ); 
Δ ἰπδς. 4(τ3.27Ὰ}} 4. Οπορῖ,, οἵ τοϊα!τεν οὗ δϑεοπβ, ψμοὶς οὗ ἀἰνίπς 
ΞΡΠΕΙΘ, ἰχρη ἤόγ.τ.3(}1.7.4408) οἷζ, 5. αἰών; ἔτογι ΜΏοῆ Βορηϊα 
ἘΕ]}, 1.1.2.4(460Ὰ}; ὅρους τε δύο ὑπέθετο, ἕνα μὲν μεταξὺ τοῦ βυθοῦ καὶ 
τοῦ λοιποῦ π., διορίζοντα τοὺς γεννητοὺς αἰῶνας ἀπὸ τοῦ ἀγεννήτου 
πατρός" ἕτερον δὲ τὸν ἀφορίζοντα αὐτῶν τὴν μητέρα ἀπὸ τοῦ πι. καὶ τὸν 
«Χριστὸν δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ π΄. αἰώνων προβεβλῆσθαι, ἀλλὰ ὑπὸ τῆς 
μητρὸς ἔξω γενομένης... .«καὶ..«ἀναδραμεῖν εἰς τὸ π. 1δ.τττ,τ( 618); π. 
τῆς πρώτης ὀγδοάδος 1θ.τιττι (5604); ἴα Ῥιοϊοηβδαπ ἀοοσίγίπα οὗ 
Σωτήρ: οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐκ πάντων γεγονέναι λέγουσιν" διὸ καὶ εὐδοκη- 
τὸν καλεῖσθαι, ὅτι πᾶν τὸ π. ηὐδόκησεν 19.1.1τ2.4(576Ὰ}) ; ΟἸοτη. Ξἰγ.2.8 
(0Ρ.133.22; Μ.8.0730); 4130 οὗ ϑυζυρίθβ οἵ δθοὴβ ὅσα ἐκ συζυγίας 
προέρχεται, π. ἐστιν, ὅσα δὲ ἀπὸ ἑνός, εἰκόνες 1Ὁ.4.τ3(0.288.1; 12078)}; 
ἐν π, οὖν ἑνότητος οὔσης ἕκαστος τῶν αἰώνων ἴδιον ἔχει π., τὴν 
συζυγίαν... ὅθεν ὁ Θεόδοτος τὸν Χριστὸν ἐξ ἐννοίας προελθόντα τῆς 
σοφίας εἰκόνα τοῦ π. ἐκάλεσεν. οὗτος δὲ καταλείψας τὴν μητέρα 
ἀνελθὼν εἰς τὸ π. ἐκράθη, ὥσπερ τοῖς ὅλοις, οὕτω δὲ καὶ τῷ παρακλήτῳ' 
υἱόθετος...«γέγονεν ὃ Χριστὸς ὡς πρὸς τὸ π. ἐκλεκτὸς γενόμενος καὶ 
πρωτότοκος τῶν ἐνθάδε πραγμάτων 14.ὁχε, ΤΠάοί,52--23(ρ.117.15; Μ, 
9.6164}); τὰ δὲ τοῦ προνάου, ὅπου 'καὶ οἱ Δευῖται, σύμβολον εἶναι τῶν 
ἔξω τοῦ π. ψυχικῶν εὑρισκομένων ἐν σωτηρίᾳ ἨεΥΔΟΙδΟΙ αρ.Ό τ, στο. 
243(το; Ρ.2οὅ,34; Ν.14.3650); τῆς Σαμαρείτιδος τὸν..«ἄνδρα τὸ π. 
εἶναι αὐτῆς, ἵνα σὺν ἐκείνῳ γενομένη πρὸς τὸν σωτῆρα κομίσασθαι παρ᾽ 
αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἕνωσιν...τὴν πρὸς τὸ π, αὐτῆς δυνηθῇ. ... 
αὐτῇ τὸν σωτῆρα εἰρηκέναι" φώνησόν σου τὸν ἄνδρα... δηλοῦντα τὸν ἀπὸ 
τοῦ π. σύζυγον Ἡδτδοίξδοη 10.13.ττ(ρ.2535.20; 4τ6Α); Ηδταοίδοι .13. 
10(0.242.21; 4324); ΝΔΒΒΘΠΕ τοῦτο... ἐστὶ τὸ μέλι καὶ τὸ γάλα, οὗ 
γευσαμένους τοὺς τελείους ἀβασιλεύτους γενέσθαι καὶ μετασχεῖν τοῦ 
π΄. τοῦτο... ἐστὶ τὸ π., δι᾿ οὗ πάντα ζτὰν γινόμενα γεννητὰ ἀπὸ τοῦ 
ἀγεννήτον γέγονέ τε καὶ πεπλήρωται Ηἱὶρρ.ἠκεγ.".δ(ρ.94.8.; Μ.16. 
31470); νοῦν καὶ ἀλήθειαν, τουτέστι δυάδα, ἥτις.. ἀρχὴ γέγονε... «πάντων 
τῶν ἐντὸς π. καταριθμουμένων αἰώνων 1Ῥ.6.2ο(ρ.156.18; 32384}; γενο- 
μένης οὖν ἐντὸς π. ἀγνοίας κατὰ τὴν σοφίαν καὶ ἀμορφίας κατὰ τὸ 
γέννημα τῆς σοφίας, θόρυβος ἐγένετο ἐν τῷ π. 1δ.6.3τ(ρ.τπβ.15; 32308}); 
σταυρὸν ὃς..-ὅρος γίνεται τοῦ π., ἔχων ἐντὸς ἑαυτοῦ πάντας..«τοὺς... 

αἰῶνας ἰδ. (ρ.159.1Ο; 32424}; {6.6.37(0.τ68.1; 32544}; ἰδ.8.το(ρ.229.24; 
33540); τάς τε ἐντὸς τοῦ ὅρου προβολὰς γεγενημένας πάλιν καλεῖσθαι 
ἐντὸς π., δεύτερα δὲ τὰ ἐκτὰς π., καὶ τρίτα τὰ ἐκτὸς τοῦ ὅρου, ὧν ἡ 
γέννησις τὸ ὑστέρημα ὑπάρχει ἐδ.το.τ13(0.274.6 ; 34278); Χριστόν" ἐκ τοῦ 
ἐντὸς π., κατεληλνθέναι ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ ἀποπλανηθέντος πνεύματος 
δ. (ρ.274.1τ; 34278); ἘΡΊΡΗ ἤαεν.21.4(ρ0.243.20; Μ.41.2028Β); 19.23.4 
(Ρ.252.16; 3044); ἡ κατὰ συζυγίαν πνευματικοῦ...π. κενοφωνία 1.31. 

3(Ρ.386.15; 4778). 
Ἐπληρωματικός, ῥέε» ϑοῊΡ π, ἐστι καὶ τέλειος ὁ ἀριθμὸς ἃ ἑπτά 

Τηᾶντα. 1 715.2.14(Μ,30.70 00); ἰᾶναρ εαὶ οη.8:τοίρ.229.20) ἴοτ 
πληρωτικόν Ἰὰ (1 Β45. Εμη. (τ 2058 ; Μ.20.1328); Επίγομοῤασελ.5 
{}1.86.23078). 

πλήρωσις, ἡ, 1. ἰἔτιρ, τιαξίηρ Κ{μ|] τὸ γὰρ κενὸν πᾶν ἐπιθυμεῖ 

ἸΟ05 πλινθουργία 
πληρώσεως ΟἸετη, ῥαεή,2.το(ρ.211.4; Μ.8. 5044}; οὗ ἔ.11π688 οὗ ΤωόρβΌΚ, 
Το  Δοΐηρ' ζΟΥΓΊΟΥ οἸηρύηο85 οὗ [Πϊηρ5 ΨΠεπ ἔΠδῪ τεσεῖνε ἢϊπι, Εὖ, 

. (.ε.4.13(0Ρ.17]3.8; Μ.22.2880) ; οὗ ξΠ]Π655 οὗ Οοα ἀπ᾽ ἐμοῦ πληροῦνταει 
οἱ ἅγιοι. Στέφανος πλήρης χάριτος... Παῦλος..«πλήρης πνεύματος 
ἁγίου..«ἐκ ταύτης τῆς π. καὶ Ἀβραὰμ ἦν..«πλήρης ἡμερῶν ἘΒα8.15.3ς 
(1.3998 ; Μ.30.1688); τὴν διὰ τοῦ θείου πνεύματος π. Τάντῃ (Β68.} 
ἔπη (1.300); Μ΄.29.7410); εἰ κτίσμα ἐτύγχανεν ὃν τὸ ἅγιον πνεῦμα, ὴ 
ὁ υἱός" ποῦ ἦν χρεία τὸ κτίσμα ἁγιάζειν, καὶ ποιεῖν τὴν π᾿; Ἰὰ, Τ ῖπ.2.6 
(}1.30.525.}; κατὰ τὸν τρόπον τῆς μυστικῆς π᾿ ... ἡ ὑπόσχεσις" δέδοται 
γὰρ ἡμῖν...τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν τοῦ...«βαπτίσματος Ογτ. [οε.32(3.2248)} 
γι  ςτο: τ3(ρ.375.3);2. εἰ πομὶ; ἃ. οὗ ἀἸνίης ἰᾶνν ἡ εἰς Χριστὸν 
πίστις.««νόμου...πι ὈΟἸδΙη.57,4.2τ{(ρ.207.34; Μ.8.13454}; δικαιοσύνη 
ἐστὶν ἡ πασῶν τῶν ἐντολῶν π. Ἰάετῃ. Κγ.(ρ.520.8)}; Ιου ΜειτοΣ 24 
(0.379.34); Ὀ. οἱ Πορε οἵ ἐχρεοίβτίοη, ἘρΊρἢ λαεν.33.ο(ρ.46τ.ς; ΝΜ, 
41.5134}} Οντ. 70.2.5(4.2040);33. ἐογεῤἑείδηιοςς5, ἑοίαἰτὲν κεφαλὴν γωνίας. 
τῆς π. τοῦ ναοῦ Τ. 51.22.1 (ν.1. συμπληρώσεως Μ.122.13520); 4. ῥαγ- 
πεηΐ τη {μἰ], {με} ἀίδεμανρε οἵ ἀδξ, τχθῖ, θάνατος... «χρεωστούντων π΄ 

᾿ΖΟΠγχυϑβ.ρα!ϊ.τ(ο.8ο80). 
πληρωτέον, οη6 75 πἰ} πε {6 τισαγῊρ οὗ, οη6 πτέδὶ ἐηονργεὶ ἐδε 

δἰρηβεαηεε οΓ οὔτε τὸ 'θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν᾽ κατὰ τὴν τοῦ υἱοῦ 
θεότητα καὶ κατὰ τὴν μαθητῶν υἱοθεσίαν --. ἘΡΙΡΗ, ἤκεν.76.34{0.383. 
14; Μ.42.5854}). 

πληρωτής, ὁ, 1. ομὲ τοὴό σογιρίοίες, οἱ Τίοροβ ἐκ σαρκὸς γεγεννη- 
μένος καὶ τελείως τὰ πάντα πληρώσας, ὡς π. ὧν ὅλου τοῦ σκεύους 
ἘΡΙΡΒ.ἤσεν.77.2)(ρ.440.1; Μ.42.6800) ; τοῦ νοῦ καὶ παντὸς τοῦ σώμα- 
τος π' ἐγένετο 19.77.35(0.447.1}; 6038); 2. οπό τοῖο Π 5 ρ, ΣΡ ίτθς π᾿ 
τῶν ἐμῶν ὑστερημάτων «4. Το». τ4ρ(ρ.258.11); 3. σηδ τοῖο {μΠ]ς 
4. αν, Επ5.4,6.1.7(0.25.0; Μ.22.604Ὰ); Βαβιλονς Βίδιατο; Μ.31. 
2560); Ρ. ΟἹ ἔγρεβ, Τύντι μον ἀΐυ.το(55.375Ὰ); 4. οπὸ τὐὰο {μϊξὶς 
ἃ ἄεδὶ᾽ ἴοτ Δποῖμοσ, Ἐπ5.Α],5εγη,.21..(Ν.86.425})); οὗ (τε μετὰ τῶν 
χρεωφειλετῶν ὁ π-. Ἑλιορ ῥαίγειτ(Μι86.2οτόΑ). 

πληρωτικός, Ε. βἰϊηρ ἀέρα..-πάντων πληρωτικόν (Ἰ6πΠὶ.5[7.5.8 
(Ρ.358.11; Μ.0.768); ΟΥ.ΝᾺ2.0γ.31.20(ρ.183.7; Μ.36.τ6 50}; εἰ..«τὸ θεῖον 
ἀκίνητον, ὡς πάντων πληρωτικόν Μαχ.ανιδίρ. (Μ91.1ο608); 2. ἐμϊ- 
ἰῊΡ πνεῦμα...τὸ τῶν θείων ἐνεργειῶν π. Τιάγτη, (1 Β65.) τον κα, 
2058; Μ.20.73228); τὸ π. τοῦ νόμου διὰ τῆς ἀγάπης ἘΡΙΡΉἤαε7.42.12 
(Ρ.157.14; Μ.41.7160); 3. τοι βί ἰηρ Χριστὸς οὐκ ἄλλο πρόσωπόν ἐστι 
παρὰ τὸν υἱόν, ἀλλὰ τῆς τριάδος πληρωτικόν Τάτ, τ46(4.1 261). 

Ἐπληρωτικῶς, γμἰϊν, εονερίοίεῖν, ΒΟρ᾿τ. ἘΠ ἐῤισνη.(Μ.87.21570). 
᾿ πλησίος, ἡεαν; 1. τηᾶϑς. 85 βιιρβῖ., πείρϑομν φοβεῖσθε κύριον καὶ 
ἀγαπᾶτε τὸν π. Τ. Βεη7.3.3:; μηδεὶς κατὰ σάρκα βλεπέτω τὸν π΄ Τρτι. 
Μαρη.6.2; ῬοΙγς.ε}.3.3; ἀγαπήσεις τὸν π. σου ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου 
ΟΒανη τους ; τοῦ. Τιο.το: 230-27 τὰ πρωτεῖα τῆς ἀγάπης ἀνάπτει τῷ θεῷ... 
τὰ δευτερεῖα νέμει τῷ π. τίς δ᾽ ἂν ἄλλος οὗτος εἴη πλὴν αὐτὸς σωτήρ; 
ΓἸεπη.φ.ἅ.5.20(ρ.170.3; Μ.ο.6330); οἷ, παἰυαίον ποξίεν ἐαείῃς δὶ 
ῥγοχῖνιι ποῦδὶς, Οτι φηίρτοϑιῃ.(ρ.70.28; Μ.12.70Ὰ); ΕΡΙΡΆ ἀαεν. 
42.12(0.157.14; Μ.41τ.7760); 2. πεαΐ. 85 δᾶν.; 8. Ἠδὰν π᾿... τοῦ 
πείθεσθαι εν. ἐχε. ον (ρ.18ς.24; Μ.113.8738) ; Ὁ. 75 αἤον, ΤΗΪΡΡ. 
Τῇ [γ.14{Ρ.46.10). 

πλησισέληνος, ἡδανὶν ἐμ; Οἵ ἴΠ6 πιοοη, 7ο.1). (..2.7γ(Μ.04.807}). 
Ἐπλησιστίως, ἐς Κμϊ Ἑατὶ π. ἔφθασεν ἐνορμισθεῖσα ταῖς θείαις ἀκοαῖς 

ἡ προσευχή ΤΝ1].ῥεγῖςὶ,4.6(Ν].79.820})). 
πλήσμιος, Ξαἰσά, ΝῚ ῥγαξεοὶ.τ3(Μ.70.1ο]6}). 
πλησμονικός, ἐγ Αἰίηρ νΠῈ ἔοοα περὶ κοινωνίας θεοπρεποῦς, οὐ 

πλησμονικῆς Ἐπί 4). Ια. ρ0. Ραμ (Μ.85.7568). 
[Ἐ]πληστηριάζω, ν. πλειστηριάζω. 
πλινθάριον, τό, γε, Ἰον ἀσεὶ.τ3.8(Μ 1.88, 7600). 
Ἐπλινθάριος, ὃ, 5.ν.1., ὀγέοκ- Πα ΚΟΥ οἷ...π. ἐργαζόμενοι Ὠοτ.ἀοοί.13. 

8(}}1.88, 7608, ρετῆ. 1. πλινθαρίῳ ἔτομη πλινθάριον). 
πλινθεία, ἡ, ὑγεἰ-τεπαβίηρ, τοῦ. ᾿βυαθ  65᾽ Βοπάδσε 85 βυγαο] ζίηρ 

Τη8᾽5 51η{π|] βίαϊε οὗτοι...τῇ γαστρὶ ζῶντες...μέγα...«οὐδὲν... ἐπὶ τῶν 
ἔργων ἐνδείκνυνται, τῷ...τῇ π΄ καὶ τῷ πηλῷ προσηλοῦν ἑαυτούς (Ὦτγ5. 
μοηι.1.1 τη. [0.(8.34}; 10.8.2(510}; ὕγτ,1ς.4.τ(2.542Ε); 14. 70.4.7(4. 
4374); ΝΗ αρη.332(Μ4.79.ἸοορᾺ); ἴτοσα Ὠῖοθ Ὀαρί5πὶ Πἰθοσγαΐοβ, 
Ῥχος.Ο.1ς.42:τὸ-25(Μ.87.23608); ογιἠοεί.τ3.8(Μ.88,17608); {[710.Ὁ.Ψ 
Β.}.τ(Μ.ο6.8728) ; ΞνταθοἸϊσίησ [εἶς οἵ ροοά ψόοτκβ, [514.}Ὀ6].ἐρῥ.τ. 
τορ(δ{.8. ορΑ). | | 

πλινθοποιΐα, ἡ, ὑγιεξ-Ίτπαξίηρ, τεῖ. Ἐρυρίϊαπ θοπᾶαρσα 85 ἔγρίοαὶ 
οὗ τηδ 8 υῃγθαθριηβά εἰδῖς, Τβοης Βωμερορεη!. (.86.10760}; Τοῦ, 
ἄσε!.τ4,8(}.88.17608). 

Ἐπλινθότης, ἡ, δγέεθ κὲ μαΐεγε, Οὐ ΝΥ β5 τη η1.(Μ.46.1640). 
πλινθουργία, ἡ, ὑγτεκετοξκίηρ; ταρῖ,, οὗ ἐνὶ] Γπουρμβ καλάμην 

συνάγουσιν εἰς τὴν παράνομον π. Ἐναρτι Ροητι ΡΟ γαε, ἃ 680}. 
40. Ἰ2410) - ἘΝΠ »ραὶ. κορ.26(Μ.79.1232.); Μωὺῦσῆς...εἰς Αἴγυπτον, 
ἤγουν σκοτασμόν, πρὸς τὴν π. τοῦ νοητοῦ ἴσως Φαραὼ ὑπέστρεψεν 70. 
ΟἸϊτη, οοαὶ, 5(Μ.88,γ78οο). 



,ὔ πλοιάριον 

πλοιάριον, τό, ἐλ, ῥοαὶ; ταοῖ., Τηάτ δε. ερ.τ ττ({.00.9440). 
, Ἐπλοιέκδικος, ὁ, την ης ἰαιῦγεν Ἀναστάσιος ὅ..«διάκονος καὶ 

νοτάριος ὃ π. (ΓΡ(ὀδι)αεί. τοί Π,3.12018). 
πλοῖον, τό, 1. δοαΐ" ταδῖ., τοῖν ἘΔ ΒΙΘΓΘηοΘ. οὐ δοῖἷβ ἴο Σπ ἢ 

(Μδῃὶςοῃ.) π. γὰρ ἦτοι πορθμεῖα εἶναι λέγει τοὺς δύο φωστῆρας ἩΕρΈΤΙΩ, 
“4γελ.8(Ρ.13.3; Δ γ0.14408); 2. συεϑςεἶ, γεσεριίαοὶθ ποιῆσαι π. μεγάλα 
εἰς τὴν ἐργασίαν τοῦ τέκτονος, καὶ μόδια «(Τἰοη.Β ἸΆΡ. 31.7)} 1.36 

(Ρ.36.14). 
Ἐπλοιοποιΐα, ἡ, εὐ ρδμεϊέοις, ΤἈΡΒπ.οἤγοη.ὈὉ.287 (ν.}. Ἰριναλαϊαν 

Μ.τοϑ.7ο 40), 
πλοκή, ἡ, 1. τογεαίἑ : ῬαρΘῺ πι86 ἴῃ ραυϊδπαϊηρ κἰαίαεβ οἵ ροᾶϑ 

ἐβοβονεα Ὁν (μυβδηβ, [π5ξ.ταροΐ,ο.τ(Μ.6.340Ὰ}; Ψοσ αἵ Ὁδη- 
ααοίβ, 8 βίρτι οἱ ρβαραῃ εἰεμείπαον, ΟἸδιη.  ν.7.7(0.28.1τ6; Μ.0.4520) ; 
τηδῖ, ὁ τὸν στέφανον τοῦτον πλέξας τῇ σῇ π. ᾿Ιησοῦ “4. [ο«τοβῴ(ρ.2ο6.7}; 
2. τυουθη, τοονὶ ; πα ἐσ Ὀτοϊάοτν οἵ σατηηθηΐβ, ΟἸδιη, ῥασά,2.τοίρ.22τ. 
15; Μ.8.5254); στιν υ95...105.(31.44.3200); 3. εοτὶς οἵ ϑουρεηΐ, 
οί γι Ρ.8.τοί(Ρ.92.22; Μ.18.1528) οἷξ, 5. ἐκσείω; 4. γνιαγκίηρ οἵ 
ΖΈ γα, ΡΒΙΠ]οβι ὦ, 6,3. Ὑτ(}].6ς.4070); 5. εοηιρἑἸδαϊίοη οἵ πουσῆὶ οὐ 

. ΒΌΘΕΘΗ, στ Βαιτη ῥαη,Ογ.(ρΡ.20.20; Ν το. το 68); το ΝΖ. εανη.1. 
2.το.2ογ( ΝΜ. 31: 6954); ΟΒγγβ. ἤοη}.1.2 ἐπι Βοηι.(0.4328); 6. σοπεοοί 00 
ὀψοποιῶν καὶ κερασμάτων π. ΟΥ̓ ΝΑΖ.ΓΩ,.2.χ, 2 .61ε(Μ.327.1210Ὰ}; 
7. φοΉ οἴ ΟΉ, ὩΜΙΟΉ οὐ... κατὰ, «πλοκὴν ἄστρων... «ζῶμεν Ογγ.Η, 
καἰ θεἶ,.2.τ : οὗ πίοι οἵ Ῥεγβοηβ οἱ ΤΥ η., ΘΙ γι. 1865.) μη, 
3170} Μ.20.761.}; οἱ δοπά οἱ [Δ1{Π, πορΡα, σμαυν, ΒΟΡΏΥ Ἡ ρον. 
(Μ.8᾽.3140}0)); 8. φμύγαεε, Ταϊ,ογαὶ. Β(ρ.8,24.; Μ.6.8244}; ΗΠ ον Οἴορη. 
6,22. 

Ἐπλοκολογία, ἡ, ἰατσίεα οἱοῦν, τοεῦ οὗ ἀῤεείμμεῖ ἐρεεεῖ, Ἐβαῖαβ ον. 
22.8(ρ.141; οἴ.Μ.40.11τ708};} πε. Μοη ἀον. τ Μ.89.τ8410). 

- Ἐπλοτήρ, ὁ, κατίον, ἸΏ σοτηρατίβου οἵ Ππσοἢ 1 Π 5810 πλοτῆρας... 
τοὺς ἡγιασμένους Ονγ, ῬΣ.τοξ: 2ε(Μ 6 τόξα). 

πλουμαρικός, (1,δἵ. ῥίμημαγ 5) σηηδγοιϊάογοά ; πδαῖ. 85 βαθρβί,, 
ογηδγοϊάεγοά γοῦε, Βα τ 21,38 ἐπ 2Καρ.(1.420) οἰ. 5. ἀστραγαλωτός ; 
Ρτου.. 2} 40.132: τ8(λ1.87.11364}.Ψ 

πλουμίον {{"]πλουμμίον), τό, ενύγοίάενν, 10. Μα]. ἄγοι. τ] Ρ.413 
(ΜΜ.07.6128) Ξξ πλουμμέα (ῃτοη. Ῥαςεΐ,.».332(}1.02.8618). 

["]πλουσιόδωρος, κίστην γἱοεῖι ἢ 5, σεπόγοῖις; οὗ ἀοα, ὔγτ. ἢ .3Κερ. 
4:τοί(Μ. 6ρ.6880)) : ἸΙ4.Ζαεῖ,. κο(3.730Ὲ}}; 14, 7}0.2.τ(4.137Ὲ}; οὗ Ομ ηβι, Ἰᾷ, 
1ς.5.1(2.132Ὰ} 1Δ.δαριοτ(3. 5668); οὗ Ἰοβαρῃ π. γὰρ ὧν τὴν ψυχήν 
170.}.Β.}.28(Μ.96.ττδτο). 

Ἐπλουσιολόγος, γίεῖ 1η τοογδ, ἈΘΠΟΘ ΦΡΕΩΝΤΗΡ ΤΉ την τῦανς; οἵ. 
.οη, ὈΙάντη. Τγίῃ.3.5(}1.209.8498). 

5800). 
Ἐπλουσιοπαρόχως, Ἰβεομν, Ὑστεροης ερ. Πονμιρσοθση (ΜΝ. 

86. Ξβ8ο5). 
Ἐπλουσιοποιός, εηγίείησ, ῬᾺ]].1. Ιαης. (1.34. 1220Β). 
πλούσιος, ΤΔΏΟΙΪᾺ] εὔγτι, πλούσιον καλοῦμεν ἀντὶ τοῦ πολυούσιον 

ΤΙατ, ΙΓ, ῥγαερ.(ρ.201.5). 
Ἀ.. τορι ἶν 1. ἴὰ σξὴ, τὴν φειδωλίαν πενίαν λέγει, καθ᾽ ἣν οἱ π. 

πένονται μεταδόσεως, ὡς οὐκ ἔχοντες (ἸοΙ, βαθ64.3.4{0.254.0; Μ.8. 
δοολ); τοὺς π. μαθηματικῶς ἀκουστέον, τοὺς δυσκόλως εἰσελευσομένους 
εἰς τὴν βασιλείαν, μὴ... σαρκίνως..-«οὕτως καὶ ἀπορός τις ὧν... εὑρεθείη 
ποτ᾽ ἂν μεθύων ταῖς ἐπιθυμίαις, καὶ χρήμασι πλούσιος νήφων καὶ 
πτωχεύων ἡδονῶν Δ. 4. ἀ. 5 τϑίρ.171.4; Μ.οιδστο) ; ὁ. ἀποδεχόμενος 
τοὺς π. ὡς θεούς, τοὺς δὲ πένητας.--ἐξουθενῶν, οὗτος θεοποιεῖ τὸ 
ἀργύριον Ον λοητ,7.3 τη. 767.(ρ. 53.322; Μ.13.3334}; π΄ εἶ; μὴ δανείζου. 
πένης εἶ; μὴ δανείζου Βαβι δοιί ᾿επφίτιττος; Μ. 20. 2720); : ἀκούετε, 
οἱ π., ὅποῖα συμβουλεύομεν τοῖς πτωχοῖς διὰ τὴν ὑμετέραν ἀπανθρω- 
πίαν" ἐγκαρτερεῖν μᾶλλον τοῖς δεινοῖς, ἢ τὰς ἐκ τῶν τόκων συμφορὰς 
ὑποδέχεσθαι 1δ.(112}); Μ.2778); π΄. ἐστι; φιλοσοφήσει τὸ ἀποπλουτεῖν 
τ. ΝΆ 2Ζ,ον.26.1τ(}8.3:,1244Α}); πάντες ἀπολαύουσιν ἐξ ἴσης αὐτοῦ 50. 
τοῦ ἡλίου], καὶ πένητες καὶ π, (Πγγ 5. 071.12.5 1. 2 0γ.(1ο.527Ὲ); π., 
ἵνα μὴ μέγα εἶναι νομίξζητε τὸν πλοῦτον χωρὶς ἀρετῆς 14.1.45.2.τί1. 
214}; 2. τεῖ. αἰβααάναμπίαρεβ οἵ θα ἢ, Ηεττλ.  »,.2.5; δύσκολον 
εἶναι π. εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν τοῦ θεοῦ βασιλείαν: εἴτε πλούσιόν τις 
λαμβάνει ἁπλούστερον τὸν ὑπὸ πλούτου περισπώμενον καὶ...ἐμποδιζό- 
μενον φέρειν τοὺς τοῦ λόγου καρποὺς εἴτε καὶ τὸν ἐν τοῖς ψευδέσ δόγμασι 
πλουτοῦντα Οὐ εἰς.7.253(0.174.26; Μ.11.14538); ὁ μὲν π.ι πολλαῖς προ- 
κατειλημμένος φροντίσιν.. οὐδὲ μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς τὸ φάρμακον 
«τῶν γραφῶν δέχεται (ΠΥγ5.ῥέες.τ(3.245Ὰ}; ὃ π. ἔχει Θάσιον.. «ἀλλ᾽ 
αἱ τῶν ὑδάτων πηγαὶ κοινῇ πᾶσι πρόκεινται 1ᾶ. ἄμηπα ς.3(4.744}0)}} 
ὃ δὲ π΄, ἐπειδὴ πλεονεξίᾳ συζῇ, μισεῖται παρὰ πάντων Ἰαἤοηι.1 ΤῈ 
5.48: τγί(ξι ζοϑ0); π. μὲν ὀλίγους, τῶν δὲ πενήτων πολλῷ πλείους 
σωζομένους Ἰά ἤον.153.4 ἴῃ: 2Ζ(07.(1ο.5268); 14. 1οη..34.7 ἴηι ΤΟ ογ.(το. 
220}; 8. ταῦ, τασίμ] βασνῖοα οὗ ΤΊΟἢ δηα ῬΟΟΥ ἴπ αἰ πηβσί νίπρ πᾷ 
ΡΥΆνου, Ἡδυπι. 5 :72.2.--38.; (ἢ γυβ,ἤορι.34.4 ἴῃ: τον (το. 3160) ; 4. τεῖ. 

το96 

Ἐπλουσιοπάροχος, τηπΐβεεηὶ, Τσταρεηῖΐ ἰσρ. Πορι. μΡτοείη, (Μ.86. 

᾿ πλοῦτος 

ΒΡΊγ 4] γνε! ἢ ὁ πένης π. ἐστιν ἐν τῇ ἐντεύξει Ἡδττη.5:η1.2.5; ὃ μὲν 
ἄρα ἀληθῶς...π. ἐστιν ὁ τῶν ἀρετῶν π. ... ὁ δὲ νόθος π. ὁ κατὰ σάρκα 
πλουτῶν (ἸΙδῖα,φ ἄς τοίρ.171.20; Μ.9.6244); πῶς ἂν γένοιτο π΄ «... ψυχή, 
ἐν πενίᾳ χρημάτων οὖσα; μάλιστα ἄν τότε γένοιτο (ῃτνδ. οι. δοιά 
ἐῃ Μ|.(.7724}; βούλει γενέσθαι π΄ ...; ξξεστί σοι. ... καταφρόνησον 
τῶν τοῦ κόσμον χρημάτων Ἰᾶ.Ποη1:.2. 5 μι: ῬβάΪ, (ΤΊ 210 Ὰ}}; εἰσὶ γὰρ π, 
καὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος Ὑματ, τ Τ2ρ.6: (3.672). 

Β. απ αηὶ, γἱε π. τῶν τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων Βαγ».1.2;) πλουσιό- 
τερὸς ὁ ἁγιασμός Οντ, 6.12(4.1τοΟ 708). 

πλουτ-έω, 1.80 5.,ῤε γέεϊ; ἃ. Ἰὴ σεπ., δτ.ογαί,32(0.33.6; Μ.6.8728) 
οἶτ, 5, πένης ; Γ]οτὴ, φ, 4.5. 2(ρ χόσιτο; Μ.9.6058); ἑνὲ τούτῳ διαφέρωμεν 
τῶν “σύντων οἱ πένητες, τῇ ἀμεριμνίᾳ Βαςιοπῖη Ῥειδίτιιτοῦ; Μ, 
20.2734}; πόσοι τῶν πενήτων τῶν «-οὔντων εἰσὶ συνετώτεροΐ τε καὶ 
φιλοσοφώτεροι (Ἤτγπ,.ἐχροΐη Β5.4:8(5.258Β); ὁ μὲν γὰρ «-ὧν ἀλύει, καὶ 
θορυβεῖται 1δ.ο: το(τούσ); ὁ δὲ μὴ βουλόμενος «“-εἴν, ἀεί ἐστιν ἐν 
εὐπορίᾳ τ΄ .ἤσνμ.1 τῷ Ἐξ 48:τγίτ. οΒ8); Ὁ. τηξξ, ἡ “-οὔσα τῶν ἐπι- 
θυμιῶν ΟἸΘτ.Φ.«.5.τό(ρ.170.1; Μ..6200); τὸν ἐν τοῖς ψευδέσι δόγμασι 
«"οὔντα Οτι(εἰς5.7.23(0.174.30; Μ.11.14530}; ἴῃ βρίσιταδὶ τνϑαίτῃ, 
Ἠρτπι.:»ι.2.5.8; (Ὠγνβ.ἤοη.1 5.4 πὶ ΜΠ )θοα); 18.80.4(772Ὰ}}; 
ἔκβαλε τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ πλούτου, καὶ ἐπλούτησας 14..ἤἀοη1.2.5 τὰ ΒΔ, 
(11.210Ὰ}); “"εἶ μόνον τῇ φιλοσοφίᾳ Ἰᾶἔονπ. 1 τ Ἐς. 48:1 γ(5. 5080) ; τῶν 
ἐν εὐσεβείᾳ καὶ ἀγχινοίᾳ “"οὐντων (ὑ6].γΖ,ἦ..6.2.τ6.ττ(Μ.8ς.12648); 
2. δὲ τιοῖλ τη, εηγιομεά ὃν ὅσῳ --εῖ τις.«τὸν πλοῦτον, πένητα ἑαυτὸν 
εἶναι κατανοεῖ Μδς. Αερ αν .3(Μ,34.0008); τοῦ, δριγ41 ΟΠ 65, 
στ. Ν82.0».26.Χτ(Ν}.2.}.12448); 18.1τ4.26(8020); τὴν θείαν... εἰκόνα... 
““εἴν Ογτ.αὐον.τ(1.10Ὰ}; διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴν ἐξ οὐρανοῦ... ἰσχὺν 
πεπλουτήκαμεν 1δ.Δ(Ἴ141}}; τὴν εἰς θεὸν οἰκειότητα πεπλουτηκότας 1ὖ. 
χτ(3758); τὴν διὰ τοῦ...βαπτίσματος “-οὔντες ἄφεσιν ἰδιτά(ποβ0); τὴν 
πρὸς αὐτὸν πεπλουτήκασι συμμορφίαν Ἰὰ,ρἰαρλςὐδη. χ(τ.688Β); συμ- 
μορφίαν..-πεπλουτηκότων δι᾿ ἁγιασμοῦ ἐν πνεύματι Ἰὰρἰαῤῥί. Εχιχίτ, 
276}; τὴν γνῶσιν διὰ τῆς ἄνωθεν δᾳδουχίας πεπλουτηκώς 1ἅ.15.2.τ(2. 
2040); ἐλπίδα --ἥσαντες 1Ὁ.4.4(6734); Ἰᾶ.Ος,6(3.26})); διὰ Χριατοῦ τὸ 
θεῖον πεπλουτήκαμεν πνεῦμα 1(..4Δδας.4γ(3.55321}); βοηθὸν «-ἦσας τὸν 
παντοκράτορα ἴο.Μοη γι Νῖσο( Μιοό.12800) ; παρρησίαν πρὸς τὸν 
σωτῆρα «υὧῶν Ἰᾶἤγγημσεο.) (Μ.ο6.13070). 

πλουτισμός, ὁ, εηγτοἠίηρ, ἹΜαχιλγηιη, 2 ()ῆ.01.1422.). 
πλουτοδότειρα, ἡ, ἔετη. οἵ πλουτοδότηρ, ψίυεν οὗ γἱεθες; οἱ ΒΜΥ, 

7Τοιδιλον. 8. ,(Μ.06.7010). 
πλουτοδότης, ὁ, -Ξ ἴοτερ.; οὐ σοα, Αἰ λαμ ρριταίρ,67.34); 

ΤΟ γνβ. μομ. π(13.2130). 
ἐπλουτοποιός, γαβίηρ γἱοῖ π᾿ χαρίσμασι ἘΡΒΥ, 3.409Ὰ ; πλούσιος 

γὰρ ὧν ἐν θεότητι, πτωχεύει τὴν π. πτωχείαν Μεχ.Ξελοί. ἀ.π.4.1(Μ.4. 
2360). 

Ἐπλουτοπράτης, ὁ, ἀεαΐεν τη τοεαϊἤ, 60,15. ἀεκ.474(Μ4.02.14724). 
πλοῦτος, ὁ, τοεαί!}ι; . τῇ ῬῈπ.,, τεῖ. τααίθαὶ ΟὈ] σαίουβ οὗ τοῦ ἀπά 

ῬΟΟΣ ὁ πλούσιος ὡσαύτως τὸν π. ὃν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἀδιστάκτως 
παρέχει τῷ πένητι. καὶ τοῦτο ἔργον...δεκτὸν παρὰ τῷ θεῷ, ὅτι συνῆκεν 
ἐπὶ τῷ π. αὐτοῦ.. «καὶ ἐτέλεσε τὴν διακονίαν τοῦ κυρίου ὀρθῶς Ἡδτγη). 
51.2.7} δ. υθαυμάζων τὸν π΄. ... θεοποιεῖ τὸ ἀργύριον Οτ,ἰονη.7.3 1ἢ 
76γ.(Ρ.53. γ: Μ.13.33234}} 14.0γ.20(ρ.384.13; Μ.11.5436); 115 πιϑείεβϑ- 
655 διάβλεψον.. «πρὸς τὴν φύσιν τοῦ π. ... λίθος ἐστὶν ὁ χρυσός, ..«τίνος 
ἐφείσατο θάνατος διὰ τὸν π΄; Βε5.ἠο7.7.7(2.588 ; Μ.31.2974}); ὕδενβ. 
ἄοηι.2. 5 τη Δ (ττ.2τοὶ) οἷζ, 5. πλουτέω; 2. ΤΕΒΡΟΠΒΙ ΜΙ ν ἴοτ 15 
ΠΡῊΣ πι56 ὁ π. ὄργανόν ἐστι. δύνασαι χρῆσθαι δικαίως αὐτῷ" πρὸς 
δικαιοσύνην καθυπηρετεῖ ὈΟἸογη 4. (ἃ.5.τα(ρ.τό8,20; Μ.9.6170); 3. ἃ5 
τόσα ἦν Πα  ἤεγεηὶ π᾿ καὶ. «δόξα καθὸ μὲν οὐ ποιεῖ τοὺς ἔχοντας 
ἀγαθούς, οὐκ ἔστι τῶν κατὰ φύσιν ἀγαθῶν καθὰ δὲ εὔροιάν τινα 
παρέχεται ἡμῶν τῷ βίῳ, ...ἔχει τινὰ ἀξίαν Βδ45..6}.236.1(43.3640 ; Μ.32. 
884.) ; ὁ γὰρ π. τῷ ἰδίῳ λόγῳ οὐδὲ ἀγαθὸς οὐδὲ φαῦλος τυγχάνει, ἀλλὰ 
τῇ προαιρέσει τοῦ χρωμένου εἰς ἑκάτερα κρίνεται... οὔτε ἡ πενία κακόν, 
οὔτε ὃ π. φαῦλος ΤΑΤΗ ἰονι ἴῃ 1,ς.1 .26(Μ.28.10374Α}; πενία γὰρ καὶ 
π. ὅπλα ἐστὶ πρὸς ἀρετὴν ἑκάτερα φέροντα, ἂν ἐθέλωμεν...οὔτε γὰρ π. 
κακόν, οὔτε πενία ἁπλῶς: ἀλλὰ παρὰ τὴν προαίρεσιν τῶν χρωμένων 
ἑκάτερα ταῦτα γίνεται (Ὠγυϑβ. Ια, 15. 3(2 1560); οὐδὲν ὁ π. ἀγαθόν, 
οὐδὲν ἡ πενία κακόν, ἀλλ᾽ ἀδιάφορά ἐστι πράγματα ἴἀἀορὶ.2.4. ΤΏ 
217}ε5ς.(1τι 5210); ἰά.1 α5.2.3(1.7318) οἷΐξ. 8, πενία; 4. 115. τιοταὶ 
ἀδῆροτβ ἐοικέναι γοῦν μοι δοκεῖ ὁ π. ἑρπετῷ, οὗ εἰ μή τις ἐπίσταιτο 
λαβέσθαι ἀβλαβῶς, .--περιπλέξεται τῇ χειρὶ καὶ δήξεται" δεινὸς δὲ καὶ 
ὁ π. ἰλυσπώμενος παρὰ τὴν ἔμπειρον ἢ ἄπειρον αὐτοῦ λαβὴν προσφῦναι 
καὶ δάκνειν, εἰ μή τις αὐτῷ... «ἐπιστημόνως χρῶτο (Ἰετχ.ραφά.5.6{(ρΡ.256. 
20; Μ.8,.6ο40); ψοδ] ἢ ΨΏΙΓῃ ἀοΡδΥβ ἔσοπι Κιηράοχῃ οὗ (οα Ιαδπτὶ- 
ἢεα Στ Π βρι γζυβ] ἸΠΥσ 165, 14 Φ, 5. τό(ρΡ.τόρ.20; Μ.ο.6200) ; Ρυτ- 
51 Οἱ ἰξ 85 Ἰάοϊδίγν, Οχχλοηι.7.3 τη εγ.(Ρ.53.27; Μ.13,3334}; πὸ» 
ἡ τοῦ πολέμου ὑπόθεσις ....διὰ τὸν π΄. αἱ ἐρημίαι τοὺς φονευτὰς τρέφουσιν 
«ὐὐτίς ἐστιν ὁ ψεύδους πατήρ... οὐχ ὁ π΄ ;..-«ἀλλ᾽ ἀναγκαῖος ὁ π. διὰ τοὺς 
παῖδας. εὐπρόσωπος ἀφορμὴ πλεονεξίας αὕτη Βα5.ἤπομ.7.)7(2. 50; Μ. 



πλουτοταπείνωσις 

21.2078); πρὸς ἀρετὴν ἐπιτηδειότερον πενία πλούτον (Ὠγγπ5.εἰδενὶ (ς, 
256); π. τοῖς μὴ προσέχουσι πονηρίας ἐστὶν ὑπηρέτης Ἰ6.Φαρ.ἵη 5. 
418(5.254); οὐ πᾶς πι παρὰ θεοῦ ἰάἤονι.34.6 ἐπ τ ογ(το,318Ὲ}}; 
τ ΘΔ] ἢ τοραταθα 48 Ὀ]εδβίησ ὑπάοσ Ὁ] ονεπαπῖ, ρονειν ἩΠΑ͂ΘΓ 
Νεν, θαξ ονοὴ ἴῃ ΟἹ ομιοῦ πότοθβ ΜΚ ῚῈ ῬΟΟΥ, 1.}0᾽.18,2 τῷ Εν. 
(:2.1760) οἷζ, 5. πενέα ; ΘΘΙΓΉ ἀεβριβεα Ὀν {μόο86 ᾿Ἱπῆποποθα ὈῪ 
ΤΩΟΒΆΘΓΙΟ ΘΧΒΙΡΙ6, Αἰῃυ.«ἀπίοη.8η(}8.26.0654)}; 5. ποί ἴο Ὀ6 ρΡεῖ- 
ΒΟ ρα 85 ἃ ροά, ἃΒ ρΡᾶρβϑη τί βιιρρεβίβ, ὈἹειη ῥγοὶ,το(Ρ.73.25 ; Μ. 
8,2178); 6. ΞρΡΙΠτᾺ8] π. γὰρ ἀληθινὸς ἡ δικαιοσύνη ....π. ἀναφαΐίρετος 
1ᾳ.ῥαεά.53.6(ρ.257.23; Μ.8.δο50) ; π. δὲ ἄριστος ἡ τῶν ἐπιθυμιῶν πενία 
1Ὁ.2.3(ρ.181.7; 4404}; εἰς τὴν τοῦ κόσμου πενίαν ἀγαγών με καὶ εἰς π. 
ἀληϑινὸν παρακαλέσας με «4.Τβον".Α τ44{Ρ.251.6); οὗ πλούσιοι τῷ 
πνεύματι τῷ ἁγίῳ, ἔχοντες τὸν π. τὸν ἐπουράνιον ἐν ἀληθείᾳ δοιΑερ, 
λον. 5(Μ.34.6318); ζητῶμεν τὸν π., τὸν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς (ἢχγ5. 
ἤονη. 0.5 τῷ ΜῈ. (2.14178}; οὗ ννθα ἢ οὗ ἀἰνίηθ ργᾶος, ΤΕ,  ντσιτο 
(3.267); Το. ΟἹ τη, 5 εα , 2ο( 88.115} οἷἵ, 5. ἐλπίς. 

Ἐπλουτοταπείνωσις, ἡ, γίομες οὗ κενήν, 70.ΟἸπη. σαὶ. ΚΟ. 88, 

7770). 

14138). 
᾿"πλυντήρ, ὁ ὁ, τοας-ἴὖ, ας. Μᾷη. ἀροῦν. 4. όῤ᾿. 180.21), 
πλύσις, ἡ, 1. ωασιΐηξ, τεῖ, Ῥβ, δοῖο ὁ ὕσσωπος σύμβολόν ἐστιν 

ἀπαθείας, καὶ ἡ π. γνῶσιν σημαίνει Οὐ ς. πο: ο(ρ.51); 2. τὐσοίηρ 
δ0α. τῶν ἀκαθάρτων π. Ατίϑι, αροὶ (1 51 Ρ.102.22). 

Ἐπλύτρα, ἡ, ἰσπάνγν, ΒᾺ}1.}. 1 αν|5.43(0.130.2ο; λουτροῦ Μ.34. 2100). 
Ἐπλυτρίς, ἡ, τυαϑξἠογευσιπαη; ταρί., οὗ ἃ Ξούν!α ἰδθοιΣ χρῆσις 

ῥυπώδης, ἀλλὰ π. πταισμάτων Ταατ ϑιαα ἐαηδτ4(Μ.99.1785Ὰ). 
᾿Πλωάς, ἡ, ἴδ σοηϑιο δέου ἔἴγεα Μίαζον, Ἐπι5.Α].ξέγηι.22.τ(Μ 86. 

4538). 
πλωΐζω, ῥωὶ αὐοαγά, ἐαννν οἩ δοαγά επΐρ, Ματς. βου ΡΟΥρλ.26; 

ΤΕρμδη εἠγομ. οί], χοβ,2724}). 
Ἐπλώϊμα, τό, »αΉ-οὔτθαν μετὰ πάντων τῶν Ρωμαϊκῶν π. ΤΏΡΒΩ. 
εἤγοη. Ρ. ΞΟ (ΝΠ. τοβ.752Β, νν.}}1. σπλοϊμάτων, πλοημάτων); 18.}0.302 
(πλώϊμα Μ.τοϑ.0368, νν.}}. πλοΐματα, πλοήματα).. 

πλώϊμον, τό, Πεεἰ, ΤῊΡΒη. εὐγση..3τ4(Μτοβ, 7618); ἐδ. Ρ.517(1688); 
ν. ἴοτερ. 

πλωτεύω, εαἸΐ, Ογαε, δὲδ.ς.448. 
Ἐπλωτής, ὁ, ταΐϊογ, (60. 15. ῬΡ 5.1. 187(Μ. 02.1210Ὰ). 
Ἐπλωτόρσιος, συλ - οαϊϊτηρ, 110.0.4Ρ. ΤᾺΡἈ, ττ(.05.5570).Ψ 
πλωτός, γοξίγαίε ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ π. ἱκετεύων 70. 4]. 

εἤγοη.5 Ρ.τ24{Μ.07. 217). 
πνεῦμα, τό, Ἰ. Ξριγῖλ; ἀεἴ. καλεῦίαν γὰρ πνεύματα πολλά. καὶ γὰρ 

καὶ ἄγγελος καλεῖται π." ἡ ψυχὴ ἡ ἡμῶν καλεῖται π." καὶ ὅ ἄνεμος οὗτος 
ὃ πνέων...καὶ ἀρετὴ μεγάλη... καὶ ἀκάθαρτος πρᾶξις... καὶ δαίμων 
ἀντικείμενος καλεῖται π. (τ. ΗἩ δαἰδεΐ.τ6.13; π. μέν ἐστι λεπτὴ καὶ 
ἄυλος καὶ ἀσχημάτιστος ἐκπορευτὴ ὕπαρξις... - εἴρηται δὲ τὸ π. ἐν τῇ 
γραφῇ τετραχῶς" τὸ π΄. τὸ ἅγιον' π. ὅ Ζρθπλοξ: π᾿. ἡ ψυχή" π. καὶ ὃ 
ἄνεμος. ἔστι δὲ ὅτε καὶ ὁ νοῦς εἴρηται π. Ἀπεαβί. 5. οί. «(Μ. 80.568); 
τὸ π. νοεῖται πολλαχῶς, τὸ ἅγιον π, λέγονται δὲ καὶ αἱ δυνάμεις τοῦ 
π. τοῦ ἁγίου πνεύματα. π. καὶ ὃ ἄγγελος...π. καὶ ὃ δαίμων" π. καὶ ἡ 
ψυχή" ἔστι δὲ ὅτε καὶ νοῦς π, λέγεται" πι καὶ ὃ ἄνεμος" π. καὶ ὁ ἀήρ 
70... 34.ο.1τ.130(}1.04.8 5181). 

11. τοῖμά, αἱγ; ὄγοαϊ ἴπὶ τοὶ. ἕο ϑροίζεὺπ ψοσά 8.5 ἃπδίορυ οἵ 
Η. σπδοβί 1Ὲ τεῖ. τὸ ῴοροβ, τυ Ν υ85,0», εαϊθελ.2 (0.13.0; Ν.45.174)}.Ψ 

ΕΤῚ. {{6-ξογεο, {6 
Δ. ἴῃ ΡΙαπῖθ, Μαχ. δεξιοὶ, ἄντ. (ΜΝ .4.205}). 
ΒΒ, ἴῃ τηϑῆ τὸ π, τὸ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου καταβαῖνον, τὸ διὰ τῶν 

νεύρων, τὸ αἰσθητικὸν... δίδωσι ΓτγΒιλονι.11.3 μη ἘΡ᾿ι(ιτ.84Ε}; τοῦ 
συνέχοντος τὸ ζῷον ζωτικοῦ καὶ ὀργανικοῦ π. Τιδονμὶ, ΒΟΝ ες εἰ Επ.τ 
(1.86.1296}). 

ἔΥ. σοι; 
Α. Ἰθοΐηρ ἐο 56}, ἸρΡπον,.9.3; ὑπερευφραίνομαι ἐπὶ τοῖς 

μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν π. ΒαγΉ.1.2} Ἀδσα ῥέγδοιὶ τὸν παντὸς π, 
κτίστην χύϊεντ. 9.3; Βαγη.1.5} ὃ ἀνθρώρίος ὃ δίκαιος καὶ ὃ Χριστὸς 
π᾿ ἕν ΟτοφΊαὶ.53(ρ.126.8). 

Β,, γαϊοηαὶ απὰ Ἄεῤγέμεαὶ οἰθηηθηΐ τὰ ταὰπὶ (ορρ. σάρξ), Τρτι. οῖνε. 
5.1; 7α5ι.41α1.13ς.6(Μ.6.7808);.ΞΞ νοῦς, Απαδί5ιἠοά, 2(Μ.80. 568), 
10.}2. Ισ.τ.τ2(Μ.94.860Ὰ} οἷτὲ, 5.1 βύρτα, 
᾿ Ο. Ορρ. ψυχή (δὴ ἸαΤίεσ 15 τερατα εα α5 ΡΣ ΪΠΟΙΡΙ6 οὗ ΘΠΙτηΑ] 16}; 
1. ἴνο π᾿ ἀϊδί. δύο πνευμάτων διαφορὰς ἴσμεν ἡμεῖς, ὧν τὸ μὲν 
καλεῖται ψυχή, τὸ δὲ μεῖζον μὲν τῆς ψυχῆς, θεοῦ δὲ εἰκὼν καὶ ὁμοίωσις 
Ταϊ ογαί.τ2(ρ. 12:8; Μι6.8200); τῷ τε ἡγεμονικῷ τῷ τε ὑποκειμένῳ 
(ΙἸεπὶ. έν. 6.τ6(Ρ.490.20; Μ.9.“ 60}; {1φι(ριδοτ. 2; 361.)}; σοιμηρατχοά 
ἢ ΠΗ, ΟΠοϑβε ἴῃ τοὶ. τὸ Ἑδίδοσ, ΑἸἢ ἐῤυϑόγαρ.1.22(Μ.26. 810); τ. 
Νυ85.Εμη.2(2 Ρ.3832.7; Μ.45. 5640); τεῖ, ψυχή ΠΠυταϊθ το ὃν ἀϊνίπαδ 
τε ὅλη π. γίνεταε ας, Αερι λοι. 1.2(Μ.34.4528); 2. 1ῃ0 {πρατετία 

ΝΠ 2 

ΤΟΟ7 

Ἐπλυνόκωλος, τοδἦ ἰἰγεδς τοαςΐοά, Βατυῖῃ. Ἐδεβ5, Αραν(Μιτοᾳ.. 

αἰνιβίοπ. οὗ ρειβομαπν, ἴρι Ῥλραά, τα; οἰ Ἰτελιλσονφιραϑἔ. 
11448); ν. ψυχή; Οτιῤγίηο.4.2.4{ρ.313.2; Μ.11.365Ά); Δ ἀραῖς βύριταδ, 
2); ΑΡΟΙ], [γ.80(Ρ.227. 22)8Ρ. αὐ Ν 88. Αροΐ!. 48(Μι,45.τ2400}} δα ΜΝ ήέ. 
23(Ρ. 245.1;. Μ.28.1276}0); ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώμαγα καὶ 
τὰ π. [|, .7ας(ρ. τόδ.1); ἑτέρου ὄντος τοῦ π. παρὰ τὴν; ψυχὴν. καὶ 
οὐσίαν...τὸ εὐκινητότερον καὶ ἀνώτερον τῆς ψυχῆς πνεῦμα. καλοῦντες 
ΟἸνταρ. Κεεῖ,4:τ2(Μ.03. 5320). 

Ὡ. ςοιΐ οἵ ἀεραγίεά τὴν ψυχήν, τὸ π. αὐτοῦ ἀνάπαυσον ΘΟΙΔΌ, ΡΜ" 
0.2; π᾿ 8η4 δύναμις ἀἶκί. ἕτοπι ψυχή, Οτ,εονηη τ ΜῈ.14,λ(0.1η8 οΕ.; ; 
Μ. 13. 1Ο020). 

Ἐ᾿ ἴῃ τε. ἰοὸ Θοά; 1. ἄϊπε. ἔτουι Ἡ, σμοβὲ βίπεβ μυθδῃ 5ρῚΠῈ 18 
ποΐ ἃ ρατί οἱ Οοά ἴῃ ὁδοῦ σάδῃ, Ο]επι, σῖγ, 5. 13(0.3284.11; Μ.0,120.Ὰ); 
χτοῖ, τ 655.5:22 τοῦτο τὸ π. οὐκ ἔστι τὸ ἅγιον π., ἀλλὰ μόρος τῆς τοῦ 
ἀνθρώπον συστάσεως ΟΥἀΐαϊ, δ(Ὁ.136.10); ΟὙΟΝ γ55.9γ,εαἰφεῖ (0,14. 
5[ἢ.; Μ.45.178}; 70.}. μ.6.1.7(14.04.8044}; 2, Βαϊ ἀστινίηρ 15 ἴτας 
1ξε ἔτομι Ἡ. σμοβί, Τυϑὺ. 4:α].6.1,2(Μ,6,4808,4924); Ταῖ,ογαί.τ3(ρ.14. 
19: ; Μ.6.8228); οὗ, Οτ. αἄονγ.τ(1.00). 

. Γμηβίοὶ, οὕτως ἠθέλησεν σῶσαι σῶμα, ὡς ἠθέλησεν ὁμοίως 
σῶσαι καὶ ψυχήν, ἠθέλησεν καὶ τὸ λεῖπον ἀνθρώπου σῶσαι, τὸ π᾿. -.. οὐκ 
ἂν δὲ ὅλος ἄνθρωπος ἐσώθη, εἰ μὴ ὅλον τὸν ἄνθρωπον ἀνειλήφει Οτ.δταϊ. 
“(0.126.16); θέλων σῶσαε τὸ π, τοῦ ἀνθρώπου... «ἀνέλαβεν καὶ ἀνθρώπον 
π᾿ 1δ.(ρ.138.1) ᾽ τὸ δὴ π. τουτέστι τὸν νοῦν θεὸν ἔχων ὁ Χριστὸς μετὰ 
ψυχῆς καὶ σώματος εἰκότως ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ λέγεται ἌΡΟΙ] Ρ.258 
(Ὁ.210.23}}}.αΎ. Νγββ. Ἵροί!. ο(Μ. 45. 1140} ; εἰ οὖν ἐκ τριῶν ὃ ἄνθρω- 
πος, ἄνθρωπος δὲ καὶ ὁ κύριος, ἐκ τριῶν πάντως ἐστὶ καὶ ὁ κύριος, 

πνεύματος καὶ ψυχῆς καὶ σώματος. ἀλλὰ καὶ ἐπουράνιος ἄνθρωπος καὶ 
π. ζωοποιοῦν ΑΡΟ]], ῥγ.80(Ρ.227.22)}1δ.48(12400); εἰ ἐκ πάντων... τῶν 
ἔσων ἡμῖν ἐστὶ τοῖς χοϊκοῖς ὁ ἐπουράνιος ἄνθρωπος, ὥστε καὶ τὸ π. ἴσον 
ἔχειν τοῖς χοϊκοῖς, οὐκ ἐπουράνιος ἀλλ᾽ ἐπουρανίου θεοῦ δοχεῖον ΔΡΟΪ]. 
Ρ. ψίρ. 228.τ)ϊδ,(Μ.45.1240}). 

Ψ, τεῖ, ψουἹᾶ- 50}, 85. π᾿ δῖοις ἰπουρῃϊ π, γὰρ τὸ διὰ τῆς ὕλης 
διῆκον, ἔλαττον ὑπάρχον τοῦ θειοτέρου π. Ταῖ.ογαΐ, 4(ρ.5.10; Μ.6. 
8134}; τὸ π. τοῦ θεοῦ διὰ τῆς ὕλης κεχωρηκὰὸς..««φθειρομένων δὲ τῶν 
στοιχείων κατὰ τὴν ἐκπύρωσιν ἀνάγκη συμφθαρῆναι ὁμοῦ τοῖς εἴδεσι τὰ 
ὀνόματα, μόνου μένοντος τοῦ π’. τοῦ θεοῦ ΑΙΠΕπαρ. ἶε».22.3(}1.6.0378); 
ΤΏΡΒ] Απτ.  τποἷ.2.4(Ν.6.10524}; ὃν τρόπον γὰρ ῥόα..«πολλοὺς κόκ- 
κοὺς ἔχει τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας" οὕτως ἡ πᾶσα κτίσις περιέχεται 
ὑπὸ π. θεοῦ ἰδ.τ.π(το228) ; τΤϑπῦοιῦβ ἴπ βυθβίαπος ἀπά Ἰοϊμεᾶ ἢ 
“ψαΐου αὐ Ογεβίιοη, 10.2.12(1ο724). 
ΨΙ ἡηβμομεο, ἐρίγαὶ ἔογσε ; 
Α. οὗ ρῥΒγβίοαὶ οὐ ρϑυομίοαὶ αἰϊσαοιίίοη, σαῖ, αἰἰσασίίοη ὉΥ 

ΤΩΔΡΉΘΕΟ βἴοπθ, ΔΊΟΥ, δίς, πείθεται δὲ αὐτοῖς τὰ ἑλκόμενα ἀρρήτῳ 
ἑλκόμενα πι ΟἸογη, κἐγ.2.6{(ρ.126.20; Μ.8,.οὅτᾺ}; συγκινεῖται..«αιδήρου 
μοῖρα τῷ τῆς ᾿Ηρακλείας λίθου π. 1τ}.7.2(ρ.8.22; Μ.9.41324}; ὄφεις 
τοῖς αὐτῶν π. τοὺς στρούθους ἐπισπῶνται ον Οἴἷδφν.9.15. 

Ἐ. οἵ 5ρίτίπιια]ὶ Ἰηβπθηοα ; 1. οὗ 16] δοῦα] οὐ τποσαὶ ἀἰβροβιτοη 
εἶπ. σοφίας ΟΥ. 0.το.30(23; Ρ.215.28; Ν.14.3818) ; 1.32.10(12; Ρ.466.1; 
ρόδο); λέγεται δὲ π. κατανύξεως εἶναι καὶ π. δειλίας καὶ π, Πύθωνος 
καὶ π. πορνείας...καὶ π. ἀσθενείας ἘΡΙῚΡΒ σης.72(ρ.90.12; Μ.43.1524}); 
1} 15 πηθα πίη ρ. οἴΐθη 81Πε4 ψ ἢ {Παὶ οἵ εν]]} τρῖντι (εν απ τ Ῥεΐϊηρ 
ῬΕΙΒΟΠΙΠ64) ἀ ἀπέχου οὖν ἀπὸ τῆς ὀξυχολίας, τοῦ πονηροτάτου τ΄. ἤξετπι. 
τπαηά.ς...8; 2. οἵ 'ΒριΥ τ᾽ οὗ ἃ Ρδῖβοπ τοῦ ἐν Μωῦσεϊ π. Ταβιῖ,ἀΐαἰ.40.} 
(Λ1.6.585Ὰ}; Θουδρ. διο.27.2; τὸ τοῦ προφήτου ᾿Ηλία π. 1} 4}}. δι ὁοη, 
7.τ{(Ρ.31.7; Μ,34.11320}; ὈἰΟτ.εορερῃ οι Μ|ι.χ3.χ(ρ.τ78.90Η.,, Μ.12. 
τορο [ὃ ; 3. οἵ βιΙΡΟΥΛΒ 1Ὲ] ΡΟΥ͂ΨΕΙ ὉΥ “οἴῃ το], ἴο Ῥᾶρδῃ 140] 
ἔόανον οὔτε ζῷόν ἐστιν οὔτε θεῖον ἔ ἔχει π᾿ ον ον, τ; 4. οἱ 'βεηβεθ 
οὗ ἃ Ῥραββαρὲ οἵ βουίρίυχα δηλοῖ τὸ πνευματικὸν π. ΟΥὈ5εμοὶ, ἦτ (αηὶ, 
7:2(Μ.17.2818}; οὗ βΒρίτΐαδὶ ορρ. 1ἰτοτα] βεηβθ, ν, γραφή. 

ΨΙ]. ἃ Κιπά οὗ ἐριραίενταίὶ δεδοίαηες ῬτΟΡοΥ ἴοὸ βρίτίτυαδ!. δεΐηρβ, 
ΗΙρρ.᾿αδν.1.2ο(ρ.24.το ; Μ.τ6,20484); οὗ Δηρε 5᾽ βῃ δίδησε ἀέριον π, 
«ἢ πῦρ ἄυλον Β55.Θρῖγ.38(3.320 ; Ν|.32.1314}; οὐ μετεβλήθη οὖν εἰς 
πνεῦμα τὸ σῶμα [1.6. οὗ (ἢτ151] Τάτ, ἐγαη.(4.272). 

ΨΙΠΙ. οἱ σοά 88 σ- (1.8. π. 5 ἀεβουοίηρ ὨδίαγΘ ΟΥ ῬοΜΕΥ οὗ σοῦ); 
Α.. τὴ σαπ,; οὗ Ἐδίμεν φῶς ἀπρόσιτον.. “π., δύναμις, λόγος Ατἰδεπαρ. 
ἰόρ.τ6.2(Μ.6.9200); ΕδΙΠΕΙ 15 π., ϑοὴ ἰδ π., ΗΠ. (μοβῖ ἰ5 π,, Ετι8,ε ἢ. 
3.5(0,162.6Π᾿,; Μ.24. ἸΟΙ20); (δὴ, 1, οᾶ, ἐΡ. ἄορηι. ΒΡ. ἘρΙΡΒ. αεν. 13: τό 
(0.288.22; Μ.42.4324}; τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ, κατὰ τὸ ἴσον ἢ τε τοῦ π. 
καὶ ἡ τοῦ ἁγίου κλῆσις παρὰ τῆς γραφῆς ἐφαρμόζεται (π, γὰρ ὁ θεὸς καὶ 
π' πρὸ προσώπου μῶν Χριστὸς κύριος...) ΟΥ̓ ΝΥ ς5. μη.,( Ῥ.360. 

2481.; Μ.4ς. 5400). 
Β. Οοά 85 π. ἀϊξέ. ἔχοι βρίστῖτ ροσγηθατίηρ ππδΐοεία! μίνειβα ἃ5 

ἴῃ ἘΣ ἴπθοτν, Ταῖουγαί. ἀρ. 5.2; Μ.6.8134); δηᾶ ἔτοτῃ ΡΒΥΒΙΟΑΙ 
νου ἃ 1056} εἰ δὲ π., δῆλον ὅτι θεῖον, κρεῖττον παντὸς αἰσθητοῦ καὶ 
συνθέτου σώματος ἘυωΜανρεῖ τοπίρ 5.14; Μ.24.7214}; Ὦδποα ο8η- 
ποῖ ΡῈ σοσροσραὶ, υτρι αἷος. (ρ.ὅο4.ς; 63.3644}. 

Ο. Ἐδίμεσ ἃβ π᾿ ἀϊ5ὲ. ἔχοσῃ Η, σμοβὲ ὁ γὰρ πατὴρ οὐκ ἔστι π. 



πνεῦμα 

ἅγιον; καὶ ὃ πατὴρ π΄ ἅγιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ π. θεοῦ ΤΑΤΕ ταὶ, Τγίπιτ 4 
(}1..28.1140 4}. 

Ὁ), Ρυὲ σα ΡΌΥΥ οὗ Βρ᾿Υ 15 ἱπαάοσυαίε ἴου ἀεβοτίρείου οὗ οά, 
ΤΗΡΒ] Απί. Απίοί, τ. (1.6. το280) ; οὐδὲ π. ἐστιν ὡς ἡμᾶς εἰδέναι Ῥίοῃ, 
Ατηγδὶ, (Ν.4.τοά48.}. 

"ἘΞ. ὄχϑρ. 70.4:24, ν. ἀσώματος δια ΓΧ.Α. 3. αν Ιηἔγα. ͵ 
Ἐ. οἱ δοὴ 45 5ρὶπ| (1.6, βεὶπρ οἱ ἀϊνίπε παίιυτο) Χριστὸς... ὧν μὲν 

τὸ πρῶτον π. ἐγένετο σάρξ 2 ίρρι.ο.5; λόγος γὰρ ὁ ἐπουράνιος, π. 
γεγονὼς ἀπὸ τοῦ π., καὶ λόγος. ἐκ λογικῆς δυνάμεως...εἰκόνα τῆς 
ἀθανασίας τὸν ἄνθρωπον ἐποίησεν “Γαίιογαί.7(0.7.6; Μ.6.820..8) ; 65ρ. 
τοῦ, Τϑτη,4:20, οἵ, καἰμίαγε απξερε φομῖαμε ΣΡΊΥ 5, ΣΡΊΨΙ ΗΝ ἘΉΤΉΙ, 
ἐπεὶ, ξασίσὶ ποδίγαος, Ολγίδίμς ἀονεΐμμα, Ἰτϑὴμαεν.3.το.3(}8.7.8754}; 
εἰ δὲ μὴ ὧν ἄνθρωπος, ἐφαίνετο ἄνθρωπος, οὔτε ὃ ἦν ἐπ᾽ ἀληθείας ἔμεινε, 
π. θεοῦ, ἐπεὶ ἀόρατον τὸ π. 1.5.1.2(1122}; τὸ ἐν τῇ παρθένῳ σαρικωθὲν 
π. Ηϊρρ.ῥαεγ.9.τ2(ρ.248,20 ; Μ.16.33820); ὁ κύριος π. καὶ λόγος (ἴδηι. 
}αεά.τιΟ(ρ.116.2; Μ.8.2018); ἐπειδὴ θεῖον π. ἦν ἐν σώματι (6}5.8.ΟΥ. 
Οεἷς.6.77(0.146.14; Μ.11.14130); λόγον..«θεὸν μὲν κατὰ π., ἄνθρωπον 
δὲ καθ᾽ ὃ γεγέννηται ἐκ τῆς Μαρίας ἩφΙΔΟΙα 65 ἀρ. τ άταϊ. 2 (0.122... 
14) ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ π. ὧν τυγχάνει, καὶ π. καὶ αὐτὸς ἁγίων ἅγιον Ἐπ5. 
ἐ.1}..3.5(0.163.0; Μ.24.τοΙ20); ΔΈ ἵηες εἰ ε«ἀγοιτ( Μ.26.τοο 44}; ὅσο. 
Ἐδοά.ρ. ἀοσηηιαρ.ἘΡΙΡΗ.ἤαον.}3.τδίρ.288.23; Ν΄.42.4334); προύχων 
τῆς γεννήσεως, εἰ καὶ γεγέννηται ἀπὸ γυναικός, κύριος ὦν, εἰ καὶ 
μεμόρφωται κατὰ τοὺς δούλους, π. ὦν, εἰ καὶ σὰρξ κατὰ τὴν ἕνωσιν 
τῆς σαρκὸς ἀποδέδεικται ΑΡΟ]]. ἐον}.εἰ ἀτοιδ(ρ.187.1ὴ; Μ.ΡΒΙ,.8.8)30}; 
ά. βγ.τοίρ.2ο9.26)4Ρ. τ Ν 55... }οῖ 7 (Ν.4:.ττ26}0); τοῦ κυρίου ἐν τῇ 
τοῦ θεοῦ ἀνθρώπου φύσει θείου π. ὄντος ΑΡΟ]]. ἐγ. 32(ρ.211.28)18.12 
(1145})} ; εἶναι τὸν αὐτὸν υἱὸν θεοῦ καὶ θεὸν κατὰ πνεῦμα, υἱὸν δὲ ἀνθρώ- 
που κατὰ σάρκα ἈΡ0]].εΡ. 7ου(.25ο.6 ; Μ.28.254Α}; Οτ νν υββ, μη.2 
(2 Ρ.369.24; Μ.45.κΚ400); λόγος...π. ἐκ π. Ἔρίρῃ, μαεν. Ἰ6.35. 385. 22; 
Μ.42. 5880); δεδόξασται δὲ οὐδαμῶς, μὴ οὐχὶ τοῦτο λαβὼν κατὰ σάρκα, 
ὅπερ ἀεὶ ἔχων ἦν κατὰ π. Τεουτ.Β «Νοοι. εἰ Ἐπε. 2(Μ. 86. 13210) μδησα 
π. Χριστοῦ -- Ξ- (ἢ τβε 5 αἰνιηλιν αὐτὸς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν 

ἔμελλεν τὸ σκεῦος τοῦ π. προσφέρειν θυσίαν Βαγ.7.3; [115 Ὀεϊηρ' 
ΒΡ, ὈΙΆΒΡΒ Εν ἀσαϊπβὶ νῇοτα 15 Ὀ]οσρίνα 6, ΑἸ ερ, δόγα.4. 
τοί .26.6658) ; ἀπαθὲς δέδεικται τὸ θεῖον τοῦ Χριστοῦ π, ΤὨι,ἐγα.3 
(4.235); ζῇ γὰρ ἐκ δυνάμεως θεοῦ, τῷ θείῳ πνεύματι δηλονότι συν- 
διαιτώμενος ὁ ἄνθρωπος...τὸ μὲν γὰρ σῶμα μετάρσιον ἐσταυροῦτο, τὸ 
δὲ θεῖον τῆς σοφίας π. καὶ τοῦ σώματος εἴσω διῃτᾶτο, καὶ τοῖς 
οὐρανίοις ἐπεβάτευε 1τ.(4.236). 

Ὁ. ποῆσς βουὴβ σοη Πιβίοη Ὀείννθοιι π, {ΞΞ (τ βο᾽ 5 αἰνιπθ παίασο) 
8η6 π΄ {(ΞΞ Η, σῃοϑβῦ τὸ π, τὸ ἅγιον τὸ λαλῆσαν μετὰ σοῦ ἐν μορφῇ τῆς 
ἐκκλησίας" ἐκεῖνο. ..τὸ π. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐστιν Ηδττλ.Ξἦνι.0,1.1; οὗτος..., 
ὧν π. θεοῦ καὶ ἀρχὴ καὶ σοφία καὶ δύναμις ὑψίστου, κατήρχετο εἰς τοὺς 
προφήτας καὶ δι’ αὐτῶν ἐλάλει ΤΉΡΗ] πηι.“ π1ο].2.το(.6.τού40) ; 
ΗΙρρ.ἀαον.ο.τα(ρ.248.20; Μ.16.32830) ; ν. ταῦτα ΓΧΕ, 

ΙΧ. τὸ πνεῦμα, ἅγιον πνεῦμα εἴς., ΗΠ οἷν Οἰοεί; 
Α. τεῦ, ἀεῖξν ; 1. αβϑοσϊδιεα ΒΗ ἘδΊΒου δπᾶ 50, τοίδητ, 6.6 

(γἤετε π' 15. ἰτϑαίθα βογηθννμαΐ. ἱπηρουβοπα}}ν}; Τρτι. ά.9.α; Ταβῖ, 
ταῤοὶ.τ4.3(Μ1.6. 3484); 2. 5 αἸβίϊηοῦ ΡΕΙΒΟῚ οὗ σοάπεοβα πατέρα θεὸν 
παντοκράτορα, καὶ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν υἱὸν θεοῦ...καὶ π. ἅγιον, καὶ ταῦτ᾽ 
εἶναι ὄντως τρία ἨΠρρ.Νοξέϊ. δ. 240.10, σοη]. ΤῸΥ π-: ἁγίου Μ.1ο. 
816Α}); πρόσωπα δὲ δύο, ὅτι καὶ ὁ υἱός, τὸ δὲ τρίτον τὸ ἅγιον π. 1.π4 
(. 257.3; 8214); : 85 ΘΧΘΙΟΙΒΙΩΡ Ψ}}}} ἀπά ῬΌτρΟΒΕ (70.3:8, Ας.τ5: 28) 
ἢξ 15 ποὶ Δῃ ἐνέργεια θεοῦ Ὀὰϊ οὐσία ἐνεργετική, ΟΥ.}».37 1 70.(ρ.518. 
17); Βαϊ οἱ, ζῶσαν ἐνέργειαν...καὶ δωρεάν ΑἸ ορ. Θένα .1.2ο(Μ.26, 
580Ὰ) ; ΒΟΙ]ρΡΌΧΑ] Ῥχοοίβ οὗ αἸβεηοίπες5 οἱ Η, (Βοϑὶ ἔτοτη ὅοη, Επ8. 
9.1}..3.5(0.150.34}|; Μ.24.10050); οὔτε τὸ π. λέγειν ἔξεστιν αὐτὸ εἶναι 
τὸν υἱόν, οὔτε τὸν υἱὸν αὐτὸν εἶναι τὸ π. τὸ ἅγιον ΑἸΉ.Ερ..ϑόγαρ.4.71(}}.26. 
6488); 1δ.4.2(δάοο) ; εἴ τις τὸ π. τὸ ἅγιον μέρος λέγοι τοῦ πατρὸς ἢ τοῦ 
υἱοῦ, ἀ. ἔ, ϑγγηδ. δτγηι.τ ἀμα]ἢ.22; ς0.1,Δοῦ.ἐρ.ἀορητι ρ.ἘΡΊΡΗ. μαθν. 
η3.τ6(ρΡ.288.24; Μ.42.4334); τοὺς γάρ τοῖ πεπιστευκότας ἐνέργειαν 
εἶναΐ τινα τοῦ θεοῦ τὸν παράκλητον ..«λέαν εὐήθεις Ἐπιη.αροὶ.25(Μ.2ο. 
861); π. μεμαθηκότες θεοῦ...οὐ πνοὴν ἄσθματος ἐννοοῦμεν. ..ἀλλὰ 
δύναμιν οὐσιώδη αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἐν ἰδιαζούσῃ ὑποστάσει θεωρουμένην 
τιν ν85.0γ.εαϊδεῖ. 2(ρ. 14.1τὸὺΜ .45. 170); ̓ ἐν ὑποστάσει δὲ τελειότητος 
«τέλειον τὸ π. τὸ ἅγιον. πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον π. ἘΡΙΡΗ. ἀπε. 
γῷ. 14.2; Μ.43.288); 10.8(ρ.15.7;.294}; ἐνυπόστατον ἅγιον π. Ἰϊάντη. 
Τυΐη.. ΤΩΝ. 20. 4528); ; πε'νον ἐδιοσύστατον Ουτ. ἐΐες. 38(5᾽. 3348); ; οὔτε 
τοῦ Ψ. ἢ εἰς πατέρα μεταπίπτοντος ἢ εἰς υἱόν, ὅτι ἐκπεπόρευται, καὶ 

ὅτι θεός. ἡ γὰρ ἰδιότης ἀκίνητος 1οντ Ὑἱηιτο(δἧ,τ60 ; Μ,γ77. 1144} ; 
Το, Ατὐ.ἅ.».2.3(Μ. 2.6400) ; ἐνυπόστατον ἐν ἰδίᾳ ὑποστάσει ὑπάρχον 

10... 0.1.8(}1.04.8210}); Βεχεῖ. ἰΔεπεϊδοαίίοα οἵ Η, Ομοθὲ ψ ἢ 
ἘΔΙΒΕΣ δαὶ ὅοὴ Ὀγ ΘΆΡ 6115, {1 δοπΐ, Β.5εεί.53,3(Μν86.1216Ὰ}; ἀπ 
Ματοε!!,, Ἐπι5.6ε.1}..2.6(ρ.1τ64.28; Μ.24.τοΙ6Ὰ}); Ὑπατ,ἤαον.2.τοί4.356); 
3, χεῖ, σοεαυθ εν ὙΠ ΕΔΙΠΕΥ δηᾶ ὅπη; 8, 85 βυθοχάϊπαίε ἴο 
Ἐδίμεσ ἀπα ὅοη, οἷ, εἷς γάρ ἐστιν ὁ θεός" ὃ γὰρ κελεύων πατήρ, ὁ δὲ 

τοοῦ πνεῦμα 

ὑπακούων υἱός, τὸ δὲ συνετίζον ἅγιον π. ἘΠΡΡ.Δίοδὶ,τά(ρ.257.6; Μ.1ο. 
Β21Α); ὑπερβαλλούσῃ ὑπεροχῇ φαμὲν τὸν σωτῆρα καὶ τὸ π΄. τὸ ἅγιον, 
ὑπερεχόμενον τοσοῦτον ἢ καὶ πλέον ὑπὸ τοῦ πατρός, ὅσῳ ὑπερέχει 
αὐτὸς καὶ τὸ ἅγιον π. τῶν λοιπῶν, οὐ τῶν τυχόντων ὄντων ΟΥ 70.13.25 
(Ρ.249.20; Μ.14.4418}; ἡττόνως τὸ π. τὸ ἅγιον ἐπὶ μόνους τοὺς ἁγίους 
διϊκνούμενον" ὥστε κατὰ τοῦτο μείζων ἡ δύναμις τοῦ πατρὸς παρὰ τὸν 
υἱὸν καὶ τὸ π. τὸ ἅγιον, πλείων δὲ ἡ τοῦ υἱοῦ παρὰ τὸ π. τὸ ἅγιον, καὶ 
πάλιν διαφέρουσα μᾶλλον τοῦ ἁγίου π. ἡ δύναμις παρὰ τὰ ἄλλα ἅγια 1ά. 
ῥγίηε,τ.3.5(0.56.6; Μ11.1508,0); Ὁ οἔ, ογέρο δὲ ἔονις βἰτὲ υεὶ ερίγτίς 
δαηοί βαίον ὁ5,, δἰ ΠΗ τπὶ ᾿ἷς απιονίμς Ῥοσίεγζδυά ἐπέεϊϊερὶ ῥοϊδεὶ, ἐδ. 
2.2 τ(ρ.ταῖ,30; 1860); Σ τι ἸΏ ἰγεμτίαίε 1πα7μις ἸηἴπμδΌε ἀϊεεμάμηι ἐσί, 
1Ὸ.1.3.1(0.6ο.1 ; 1550}; ἀλλότριοι καὶ ἀμέτοχοΐ εἰσιν ἀλλήλων αἵ οὐσίαι 
τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου π. ΑΥτΟ Τ καὶ, γ.13--τὸ ἀρ. ΑἸΏ.21.1. 
6(Μ.26.248); τοῦτο μέν [50..π.], τρίτην ἐπέχον τὴν τάξιν... οὐ..«ἀντιλαμ- 
βάνει παρ᾽ ἑτέρου του ἢ παρὰ θεοῦ λόγου, τοῦ δὴ καὶ ἀνωτέρω καὶ 
κρείττονος Ἐλι5,}.6.7.το(23250; Ν.21,5400); ὁ σωτὴρ τὸ π. τὸ ἅγιον 
ἕτερον ὑπάρχειν παρ᾽ ἑαυτὸν ἐδίδαξεν... ὑπερέχον... «πάσης τῆς νοερᾶς 
καὶ λογικῆς... οὐσίας. ὑποβεβηκός γε μὴν εἶναι αὑτοῦ τὰ.6..}..3.5(0.τό2. 
28; Μ.24.1το128}; αἰδί, ἔτοπὶ ἀγέννητος θεός, ϑ'γηεδιδήγηια ἀπαϊδ.2ο; 
80. Ἐπί. 560., Η. σῃοβέ 15 πείῖμοσ θεός ΠΟΥ κτίσμα, Θοοτ,ἠἢ.6.2,45.6 
(Μ.67.36 08); Ἰηΐετιου τὰ ἀξίωμα πᾷ τάξις (α5 Ραρ(βηιδὶ ἐογπλαΐα ἱτὰ- 
Ρ]165) θαΐ ποῖ (65 Εππ. Β6}4) ἴῃ φύσις, Βα5.Ἐμ1.3.2(1.2730; Μ.20 
6570); οἵ, τρίτον.. «ἀξιώματι καὶ τάξει...τρίτον...«καὶ τῇ φύσει Ἐθη. 
αροΐ, 25 1.30.8618); Ὁ. ἃ5 οχεϑίατε: ἀἰβοιυββίοῃ νεῖμεν Η. (δοβί δι᾽ 
αὐτοῦ [5ς. τοῦ λόγου] ἐγένετο (70.1:3) ΟΥ 15 ἀγέννητον ἰὴ 56η86 ἴΠαϊ 
6 μα5 Βὸ ἐδία οὐσία ἀρατὶ ἴτοτα Βαίπεῦ ἀπ δου; οοποϊυβίοη Παΐϊ 
1ΠογῈ τᾷ [Ὥχοα Ὠγροβίδβθβ, [μαΐ πόπα Ὀμὲ ΕΔΙΠΟΙ 15 ἀγέννητος ΔΠα 
Η. (ποβὶ 15 πάντων τιμιώτερον, καὶ τάξει πρῶτον πάντων τῶν ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς διὰ Χριστοῦ γεγενημένων Οτ. 7ο.2.το(δ; ρ.64.33}.; Ν΄.14. 
1250 8}; οὗ, πατέρα μὲν ἔλεγε [3ς. Ῥᾶμ}. β4γη.] τὸν θεὸν.. υἱὸν δὲ 
γὸν ἄνθρωπον τὸν ψιλόν. π. δέ, τὴν ἐπιφοιτήσασαν χάριν τοῖς ἀπο- 
στόλοις ΤΠ ,εοπί. Β.5εεί.3.32(Μ.86.12168); {|] Ξιατεγαθης οὗ τῆθοῦν {παΐ 
Η. (μοβί 15 ἀιηοηρ {πηρ8 ογθαϊθα [Πσουρη 50η (70.1:3), Εἰι5.6....3.6 
(ρ.1τ64. ΚΗ], ; Μ.24.10128}; οἷ. τὸ ἅγιον π. συναναλαβεῖν εἰς τὴν θεολογίαν 
τῆς τριάδος ἐξέκλινε [Ξς, Μασεάοῃια5) ϑοοτ.ἦ.6.2.4ς.6(Μ.67. 3604); ᾿ 
502. ̓.ε.4. 27. 1(Μ.67. 1208); ̓ ΤΕυμ. αροί. 25(}1.30.8610}; πρῶτον μὲν 
πάντων καὶ μεῖζον τὸ π. τὸ ἅγιον ἐποίησεν ἰδ. 2Β(8688Β); 6. 45. {0}}ν 
ἄϊνμης ; ἱ, εἰν αββοσίεα ἴῃ βοσιρῖαχε, στον γ55. 1 μη.2(2 Ρ.373.τ|; 
Μι45.5 5288); ὈυΓ ἐκήρυσσε φανερῶς ἡ παλαιὰ τὸν πατέρα, τὸν υἶϑν 
ἀμυδρότερον. ἐφανέρωσεν ἡ καινὴ τὸν υἱόν, ὑπέδειξε τοῦ π. τὴν θεό- 
τητα. ἐμπολιτεύεται νῦν τὸ π., σαφεστέραν ἡμῖν παρέχον τὴν ἑαυτοῦ 
δήλωσιν τ ΝᾺ 2.07.51.26(Ρ.178.68,; Μ.526.τότ0)}; ποῖ ἔν ἀσίςτ- 
τοϊηβα ὈΥ͂ δροβίοὶ:ς ὑχοδορίησ, Οὐ ῤγΐηειι Ῥτοσίη. 40.11.4; Μετ. 
τ170}; ἢ. Ἡ. Ομοβὲ 15. υπογραῖοα, ΑἸΠιορ.δόγαρ.τ 2 τ(Μ].26,5800); 
ατσιπηδηΐ ἀενεϊορεά αὐ ἰσπστῃ ΙΓ βουίρῖατα! ρτοοῖβ, ἐδ.3.5(6328); 
Βδποα ποῖ ἴο 6 πυγη θοΥοα δπγοὴρ ΠῚ ηρ5 ογεαῖβα, Β65. μΉ.3.2(1. 
2720; Μ,28.660Α}); ποῖ ΞΌ]οοῖ (ΠΚς οτεαζαγεϑ) τὸ ΟΠᾶπρο, 14..δ᾽ Ῥῖγ.22 
(. 1098; Μ.532.τοβΒ): οὐδὲ ἐκεῖνο φοβηθήσομαι τὸ πάντα διὰ τοῦ υἱοῦ 
γεγονέναι λέγεσθαι, ὡς ἑνὸς τῶν πάντων ὄντος καὶ τοῦ ἁγίου τ, πάντα 

γὰρ ὅσα γέγονεν εἴρηται, οὐχ ἁπλῶς ἅπαντα. ... δείξας οὖν ὅτι γέγονε, 
τότε τῷ υἱῷ δός, καὶ τοῖς κτίσμασι συναρίθμησον (τ. ΝΆ 2.07.31.12 
(ρ.τόο.9; Μ. 36. τ45 ἢ. ); εἰ «κτίσμα τὸ π. .- μάτην ἐβαπτίσθης ιῤ. 31. τϑ 
(3044); τὸ δὲ π΄. τὸ ἅγιον, ὡς ὑπὲρ τὴν ΕΡΈΝ τῶν γεγονότων, ἐν τῇ ἀπ- 
αριθμήσει τῶν ὄντων ὁ Παῦλος ἀπεσιώπησεν, οὔτε τὸ γενέσθαι, οὔτε τὸ 
ὑποτετάχθαι διὰ τῶν ἑαυτοῦ λόγων ἡμῖν ἐνδειξάμενος ΟΥ̓͂Ν γ855.Ἐ1272}.2 
(2 Ρ.375.τι; Μ.45. 5560) ; π. ἅγιον.. ἄκτιστον δ'ιγηπδιαρ. ἘΡΙΡΠ ήτο 
(Ρ.148.20; Μ.43.2368}); π. ἅγιον ἀεί, οὐ γεννητόν, οὐ κτιστόν, οὐ συν- 
ἄδελφον οὐ πατράδελφον, οὐ προπάτορον οὐκ ἔκγονον ἘΡῚΡἢ. αης.7(ρ.14. 
το; 204); Πάντη. Τγέν.2.2(Μ1.30,4640); ΤΙαγ Μορβ.σγηη.(ρ.97.22; Μ, 
66.τοτό-1ο20) ; πῶς οὖν ἐν ποιήμασι τὸ π. τὸ ἅγιον καταριθμηθήσεται, 
εἴπερ ἐστὶν εἰκὼν. «τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ; ὥγντοί ε5.33(5,.3360); ἜΧθρ, 
Αγλ.4:12, ΑΓ  δόγωρ.τ. (Δ1.56.526. 81); ΤΑΊ ἀτεῤ.4ο(Μ.28.4920); 
ΤΑΙ. ἄτα]. Τγῖη. 3.26 (Μ|.28.τ244Ὰλ}; Β45.Εμη.3.7(1.2784; Μ.20.6604}); 
ΟΥ Ν 85. μα. (Μ.45.τ440}; θιάντι. Τ 1η.3.3τ(Μ.39.951..,8,9564); 
ἘΡΙΡΠ. ἀαον.}4.8(0.324.22; Μ.42.4808); 1}. Θαυδ! ν οὗ δἀοτγαίϊοι 
δϑιοσογαρα τὸ Η, (πμοβὲ δηα οἔμοῦ Ῥοιβοῃβ οἱ σοσπμοαδα, οξ. π. γὰρ τὸ 
διὰ ὕλης διῆκον, ἔλαττον ὑπάρχον τοῦ θειοτέρου π. ... οὐ τιμητέον ἐπ᾽ 
ἴσης τῷ τελείῳ θεῷ Ταῖ. ογαί. 4(ρ.τ το; Μ.6.8128), Ὀπ1 θειοτέρου π. ῬΕΥἢ. 
Ξε σοά, εἴτι ρηῖηξ.τ. 3. 2(ρ.5ο.1ο; Μ.11.1470); π., ὃ καὶ αὐτὸ ἐν τῇ 
πρώτῃ καὶ βασιλικῇ τῆς τῶν ὅλων ἀρχῆς ἀξίᾳ καὶ τίμῃ καταλέγουσιν 
Ἐ1|5.}.6.7.15(3258; Μ.21.5498); ὅπερ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ τῇ τῆς θεό- 
τητος δόξῃ τετίμηται Οντ.Ἡ εαἰδεἦ, 4.16; τὉ.16.4; τ. Ν82.07.3).24(Μ, 
36.3080); πότε οὖν τοῦ υἱοῦ τὸ π. χωρίζεται, ὥστε τοῦ πατρὸς προσκυ- 
νουμένου, μὴ συμπεριλαμβάνεσθαι μετὰ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ π. προσκύνη- 
σιν; τ Νυβ5. Ζαεοά. 24(Ν.45.13328}; ν. συνδοξάζω ; ἐν. υπ᾿ίοα ὙΠ 
ἘΔΙΠΘΥ ἀπα ὅοη ἴη Τιϊη,, ΑἸμοπαρ ἰορ.τ2.2(Μ.6.9128.0) ; 45 ἀπόρροια 



πνεῦμα 

οὗ 6οᾶ, ἐδ.το.3(φο08); ΠΠπ Πρδὲ ἔτοτῃ ἤτο, ἰδ.24.2(9458); ὡς γὰρ θεόν 
φαμεν καὶ υἱὸν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ π. ἅγιον, ἑνούμενα μὲν κατὰ δύναμιν 
υὐτὸν πατέρα, τὸν υἱόν, τὸ π. 10.24.τ(0458); 5ματίησ ἀϊνίης ἀπ ν, 

ΟἸοια,ραφά,τιδίρ.τισοῖῖ; Μ.8.3008); ἐμφιλοχωρεῖν δὲ τῷ ϑεῷ καὶ ἐν- 
διαιτᾶσθαι δεῖ τὸ ἅγιον π. ΠΊοπ, ςκΔΡ.ΑἸΉ δεν, 2ό(ρ.22.1ο; Ν,.25, 
4644); Ατμιοῥ δέγαρ.χ.2ο(Μ,26.5774}); τὸ τῇ, τριάδι συναριθμούμενον 
Β45. Εη.3.2(1.2738.; Μ.20.6604); ἀχώριστόν ἐστι καὶ ἀδιάστατον 
παντελῶς πατρὸς καὶ υἱοῦ τὸ ἅγιον π. 14. 5}ῖγ.21(3.300 ; Μ.32.1334); 
τὸ π. πατρὶ δὲ καὶ υἱῷ οὐχὶ ἐνεῖναι μᾶλλον, ἀλλὰ συνεῖναι εἰπεῖν 
εὐσεβέστερον ἰδ. 6η(553Ὰ; Μ.1848); οοακΙίδίαπος ἡ]υκιγαῖοά, Οτ Ν γ85, 
ἀἰβέιοος.4(Μ.32.3420); 14 ον. ἀοηι.3(ρ.62.57}:,; Μ.44.11608); ἃ. }]αεεά. 
2(Ν.45.13044}; ἱπ στη ]8 οὗ τογομθβ Κιπά] θα ἔγογω βαοῃ οἴμογ, 1.6 
(13088); ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ π. ... ἀεὶ μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τελείᾳ 
τῇ τριάδι γνωρίζονται 19.12(13168); ν. 5ῃαγηρ ἴῃ οροτγαίίοη οὗ 
τη, διὰ γὰρ τῆς τριάδος ταύτης πατὴρ δοξάζεται: πατὴρ γὰρ 
ἠθέλησεν, υἱὸς ἐποίησεν, π.- ἐφανέρωσεν ἨΪρρ.Νοδί,τ4(Ρ.257.18; το. 
Β210); ὁ γὰρ πατὴρ διὰ τοῦ λόγου ἐν π. ἁγίῳ τὰ πάντα ποιεῖ ΑἸΠ.ερ. 
ϑόγαρ. τ 28(Μ 1.26. 5064); ἡ τοῦ ἁγίου π. ἐνέργεια συντεταγμένη ἐστὶ τῇ 
πατρὸς καὶ υἱοῦ ἐνεργείᾳ Β45. Επ:ι.32.4(1.2758; Μ.20.6648); τὰ αὐτὰ 
εἰς τὸ π. τὸ ἅγιον καὶ εἰς θεόν ἐστίν τὰ ἁμαρτήματα. καὶ οὕτω δ᾽ ἂν τὸ 
συναφὲς καὶ ἀδιαίρετον κατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν, ἀπὸ πατρὸς καὶ υἱοῦ, τοῦ 
π᾿ διδαχθείης ἰᾶ. ϑρὶγ.37(3.5314.; Μ.32.1238); 1δ.28(31Ὲ,32Α ; Μ.1368,0); 
μίαν εἶναι θεότητα, ἐμπεριέχουσαν δι᾽ υἱοῦ ἐν π. ἁγίῳ τὰ πάντα (60. 
Τιδοᾶ.ερ. ἀορη,αΡ.ἘΡΙΡᾺ.ἤσεν.75.τό(ρ.280.1; Μ.42.4334}; πᾶσα ἐν- 
ἐργεια ἡ θεόθεν ἐπὶ τὴν κτίσιν διήκουσα,...ἐκ πατρὸς ἀφορμᾶται καὶ 
διὰ τοῦ υἱοῦ πρόεισι, καὶ ἐν τῷ π. «-.- τελειοῦται...«ἡ αὐτὴ ζωὴ καὶ 
παρὰ τοῦ πατρὸς ἐνεργεῖται καὶ παρὰ τοῦ υἱοῦ ἑτοιμάξεται, καὶ τῆς τοῦ 
π. ἐξῆπται βουλήσεως ΟΥΝ γ 85. ἵγὲς 411(Μ.45.1250,0}; συνεργεῖ... «τῷ 
πατρὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ π. ΕρΙρΒ. ας, 7ο(Ρ.81.8; Μ.43.1458}: 85 σύνδεσμος 
τῆς τριάδος 1δ.7(0.13.20; 288); νὶ. {}} ἀρᾷ Βαβι π  β}ν Οοά, οἵ. 
τοῦ θεοῦ ἑνὸς ὄντος ἴδιον καὶ ὁμοούσιόν ἐστε Α1μ ὁριδέγαβ,τ.27(Μ,26. 
5030); ἐν πατρὶ καὶ ἐν υἱῷ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ π. μία θεότης ἐστί 1.4.3 
(6418); ποῖ ὈΥῪ ρατεοἱραιίοη, Β65. νρ.3.5(1.276Ὲ,; Μ.29.6650); 0. 
4:24 Ἰπτετρυεῖθα τὸ τηθϑῃ Η. ΟΠμοβὶ 15 σα, 1ά..δρέ».22(3.10Β ; Μ΄32. 
ΙΟβΒ); ἃ5 θεός ἀτιὰ ὁμοούσιον: ποῖ π]ΠΠγίηρ Ρρουβοηδὶ ἀἰϊδίπ, θεῖ. 
οη. δηα Ἡ. Οποβὲ δ5 σεηθγαίθα δηα ῥτοσθεβάϊηρ, τ. ΝᾺ 2.0»,31.10 
(ρ τό τι! ; Μ.36.144..8); ἀοοίτίπ οἵ Η, (ποδί β αἰνιηϊν 45 βιατί- 
ἵπρ Ροὶπε ἴου ἐπδοίοσυ οἵ Τα ηπΥ, 16.31.3(ρ.147.12; 1368) ; π. ἅγιον 
εὐνὲκ τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ ὑπάρχον ἈΡΟΙ]Ι, βά,56ε.}ὲ.27(ρ.176.22; Μ.1ο. 
1168); ὁμογενές ΜΙ ὅπ, ΟΥΝ γ55. πρ.2(2 Ρ,379.13; Μ.45.56ο0}) ; 
εἰ δὲ μὴ κτίσμα, ὁμοούσιόν ἐστε τῷ θεῷ Ἐναρτι ῬομΓ,ερ. τοί .32. 
2610); Ὠάντῃ. Τ γ19.2..(Μ.30.4778}; ϑυβαππα 45 ΤΗ͂ΌΝ ἰητειρτεῖεά 
85 5Βπονίπρ Ηἰπὶ το ὃς (σα, ἐῤ.2.1τ(6534) ΡῈ οἵ, ΑἸῊ«ἐῤ. θέναρ. (Μ.. 
26.541Α}); παναρκὲς θεός ὨΙάντη. ΤΥ19.3.46(804Ὲ) ; ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας 
πατρὸς καὶ υἱοῦ π. ἅγιον. π. γὰρ ὁ θεός ἘΡΙρΡὨ απε.7(0.14.10; Ν.43. 
204); τῆς αὐτῆς οὐσίας, τῆς αὐτῆς θεότητος, π. θεῖον ἰδ. δίρ.το.6; 
208); Ῥχοοῖ οἱ ἀεἰον ρίνεη ἴῃ Ὀαρεϑυηαὶ ξοσίπαϊα, 1δι(ρ.15.16; 324}; 
φυσικῶς ἐν θεῷ Οντ.1}165.33(5.334Ὰ}} 14..}0.12.τ(4.το 088); Ὑπᾶάοι ΑἸ, 
ἐχρο γα. 4(Μ.77.13488,0) ; Πιοπ Ατ ἄ.η.2.τ(.3.6370); φύσει κατ᾽ 
οὐσίαν ὑπάρχει τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, οὕτως καὶ τοῦ υἱοῦ φύσει κατ᾽ 
οὐσίαν ἐστίν Μαχιω. Τ αὶ. 63(Μ.9ο.6720); 10.9. ο.1τ.130}1.94.8568}; 
νἱϊ, τοϊδείοη τὸ Ἐδέμετ απα ὅθι ᾿πιρ]! 168 ἰπ ἰουτημ]δε δη4 ἀοχοϊορίθβ 
θεὸς...ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν' ἐπὶ πάντων μὲν ὡς 

πατήρ, ὡς ἀρχὴ καὶ πηγή διὰ πάντων δὲ διὰ τοῦ λόγου" ἐν πᾶσι δὲ ἐν 
τῷ π᾿ τῷ ἁγίῳ ΑἸΠ εῤ.ϑέγωρ.τ, 28(Ν1,26.5964); σὺν ἁγίῳ π., δι᾿ ἑνὸς 
υἱοῦ, ἕνα θεὸν καταγγέλλομεν Οντ. .εαἰδελ.τό,4.3 ν. διά, ἐν, μετά, σύν; 
τοῦ. φῦον2:15, ντ μος. δ( 65. 2588}; ν δ. ΘΠ Δ] ορίε5 απ τηϑίαρο 8 
οἵ το οπϑ Ηρ οἱ Η. σμοβὶ ἕο Οοαπθβαᾷ τρίτον περὶ τὰ τρίτα οὐκ ἄλ- 
λως ἔγωγε ἐξακούω ἢ....τρίτον..«εἶναι τὸ ἅγιον π. ΟἸ]οτη.5!γ.5.14{0.395. 
τό; Μι.1568) ; τποοῃ ἰπ το], ἴο δυπ οὗ τρῃ δου 5η 655, Ε115.}.6.7.15 
(2258; Μ.21.5498); σοτηρατοᾶ Ὑ Βιπηᾶῃ π., ΔΕΒ. ἐρ. ϑ γα.1.22 
(Μ.26.: 810); 45 ψυχή οὗ σοασπεαά, Ἐπ]ορ.Α1]. ἐΚ. Τνίη.2.5(0.365); 85 
βλαστός ατιὰ ἄνθος οἵ σοάπεοερά, ΤὈτϊοπ.Ατ,ἄ,ν5.2.7(}1.3.6458); ἃ5 ΠΙρμς 
ἔτοτα ᾿ἰρῃί, Αἰμοπαρΐο.24.2{(Ν.6.9458)}; ΟΥΤ Ν 55 αιρά,2(}1.45. 
1304); 10.Ὁ..[0.1.8(}1.94.8324}; 4. ῥτοσεδβίοη οὗ Η. Ομοβῖ, ν. 
ἐκπορεύω, ἐκπόρευσις, ἐκπορευτικός ; οἷ, ΤῊ ε0 ἔοηίε, ἀε φμο μαΐμς ἐδὶ 
μα, νεἶ ῥγοκεαί! φρίνιμα δωμείμς, Οτιργίηε,τ. τ (ρ.48.4;; ΜΟττ. 
1440); Α]έμηι σομογαὶ ῥαίεν δἰ καμοίιηε ερίγίνατι ῥγοζογί, ἐδ.2.2.τίριττι. 
20; 1860); ἅγιον π. προσέθηκα" ἀλλ᾽ ἅμα καὶ πόθεν καὶ διὰ τίνος ἧκεν 
ἐφήρμοσα Ὀτοι.Α].Ρ. ΑἸ. Ὀέοη.τγ(ρ.58.18; Μ.25.5040); Ελι5,6,1}.3.5 
(0.161.21; Μ,34.το 08); ΤΑ ἐχρ, βά.4(Μ.25.2ο8Ὰ) οἷς, 5, ἀεί; οὗ σοα, 
Ὀαὶ ποὲ ΒΥ Εἰταϊίοπ, (ἃ.6}. 5 όγα.1.25(}}.26,5 880); Βετεῖ. προστάγματι 
τοῦ πατρός, ἐνεργείᾳ δὲ τοῦ υἱοῦ γενόμενον Ἐπ. αροΐ, 25} 1.30.8610); 
1}. 28(8688); Οτ. Ν Ζ.ογ.2ο.ττί 8.35.1το) 70), ἐδ. ΔοιΙοίρ 138.11; Μ.36, 
1280) εἶτ, 5. πρόειμε (ἴδο); ἰδ.30.τ2(4488) οἰζ, 5. ἐκπορευτῶς ; ἐκ τοῦ 
θεοῦ ἐστι, καὶ τοῦ Χριστοῦ ἐστι Οὐ Ὠ ΝΥ π5. Μαςεά,2(Μ8.45.1304Ὰ); δγριῦ, 
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Νίς-ΟΡ(.8ο.12; Η.2.2888); Ὀϊοὰ, Κονι.δ:τχ(ρ.92.4) ΟΥτ..70.9.1(4. 
8248) οἷξ. 58. πρόειμι ({80}; ἐν δὲ τῷ υἱῷ φυαικῶς τε. καὶ οὐσιωδῶς 
διῆκον παρὰ πατρὸς τὸ π, 1ἃ.1ἢ165.34{5'.340Ὰ}; ἰγριβεα Ὁν Σουχπιδίοη 
οὗ Ενε δος, Μείὰ,, {6τινυββιύμας.(Δ1.44.1320}}} ἀοΌ 018 Ῥτοσδββίουι 
(δύῃ ἀοοίτηθ) ἱπτεγρτγεῖςα ἃ5 τιβαηΐηρ οὐκ αἰτίαν τὸν υἱὸν,.«τοῦ 
πο ον μίαν γὰρ ἴσασιν υἱοῦ καὶ π. τὸν πατέρα αἰτίαν" τοῦ μὲν κατὰ τὴν 
γέννησιν" τοῦ δέ, κατὰ τὴν ἐκπόρευσιν' ἀλλ᾽ ἕνα τὸ δι᾽ αὐτοῦ προϊέναι 
δηλώσωσι ΜαΑΧΟρμδε(Μ.91.136Ὰ); ἀεδηϊοᾷ ἐκ τοῦ υἱοῦ δὲ τὸ π. οὐ 
λέγομεν 7ο.Ὁ, ι0.1.8(}1.04.8328). 

Β. αἰἱρυΐες; 1. ἢβ5 οἵ δἰιτίρυϊο5, Βα5. δ ρέγ.22(3.τοββ,; Ν.32, 
108); ΟΥι Ν γβϑωμαοεά,το( Μ.45.13138}; ΕΡΙΡΠ πο, γοίρ.87.22; Μ. 
43.1484); Ὀϊάγτη, Τγίμ.)α( Μ.30.4520}; 70... [κο.τι8(}1.94.8218); 
2. αὐἱΐν, τα. 46,6; ΟἸοτα, ῥαφά.τιδίρ.ττ5.11; Μ.8, 3008); 14.5͵7.5.6 
(Ρ.352.12; Μ.0.65Α); ΑἸ. δόγαβ.τ.20(Μ.26.5804}; ἕν ἐστι τοῦτο τὸ 
ἔπι, ἀδιαίρετον, πολυδύναμον Οντ. Η φαἰδεἢ.4.π6:; ΤΟγτ, Τγῖη. τοί, 
τό; Μ,77.11440}; 3. ἀπομαηρίηρ σοπεϊμθδποθ, ΑἸ. ἐριδόγαρβ.χ.27 
(Μ.26.5934}; 4. 5ῃαγίηρ οἴπιου αἰτγίθατεβ οὗ Οοα ἄτρεπτον καὶ ἀναλ- 

λοίωτον ἐῤ.τ 2δ(ς890); Ογτιαάον.τᾷι.0Ε}; μεθεκτόν ἐστι καὶ οὐ μετέχον 
ΑτΒιρυϑόγαρ.τ.2͵](5034); φύσει ἅγιον Β65.Εμη.3.2(1.2740; Μ.20. 
δδοοὺ ; φύσει ἀγαθόν 1Ὁ.(1.273Ε} Μ.660Α) ; 45 δόξα, Ὀιάγτη. Τγῖ7.2.1(Μ. 
30.452}: 85. ἸποοΙρογθαὶ, Βα5, Ρῖγ.22(3.108.; Μ.32.1ο84}; Αμδϑί. 5. 
μοά.2(Μ.80.568) εἰξ. 5.1 Βιρτα ; 5. ἸοΥ 510 κύριον καὶ ἡγεμονικὸν... 
π.- ΟἸδηλ. ἐγ. 6.17(0.512.4; Μ.0.2888); κύριον καὶ ζωοποιόν ϑγηιδιθρ. 
ἘΡίρῃ.απειιιβ(ρ.147.12; Μ.43.2320); δγρϑι Νίο.- ΟΡ(ρ.8ο.12; Η.2. 
2888); αὐτοκύριος 10.Ὁ. [.0.1.13(}1.04.8568) ; 6. ἃ5 1 {6- οῖνετ (ογεα τίνα 
δΠ4 τϑάοιηρῖίνο) προσλαβόμενος [55. Αἄδπι τεραριτυ]ατεᾷ ἰῃ (ΟΠ χΙ51] 
τὸ ζωοποιοῦν π., εὑρήσει τὴν ζωήν Ιτοπἤα67.5.12.2(Μ.}.11538); π. 
ζωοποιὸν λέγεται" ὃ ἐγείρας γάρ, φησίν, ᾿Ιησοῦν..- ζωοποιήσει καὶ τὰ 
θνητὰ ὑμῶν σώματα ΑἸἢ.6Ρ. Θέγαρ.1.23(}1.26.5848); Βαβ. Εμη.3.4(1. 
2168; Μ.29.66:4) ; τὸ ζωοποιοῦν τὰ πάντα τ γ55.μη.2(2 Ρ.376.31; 
Μ.45.5570); δια. ἘΡΊΡΒ σης τβ οἷτ. 5. 5 ΒΌρτα; ϑγηδ. Νίς.-ΟΡ 
(ρ.80.12; Η.2.2888); Ὀιάντη. Τγίνι.2.1(λ1.30.4528)}; 7. ἃ5. ῬΟΨΜΕΥ οὗ 
Ἐδίμευ, 70.}). [ιο.τοττ(Μ.04.8494); 8. 48 ἱπιαρὲ οἵ Οοὰ, Ει5.ε.}}.3.5 
(Ρ.1τ63.το; Μ.24.ἸοΙ120); 85 ῆδαρβ οὗ ϑοη, αὐ ϑυσι, σν»ηδ, (0.3.8; 
Μ.τοιοβϑκᾺ); ΑἸΠ.6ρυδόγαρ.τ.24(Μ.26.5888); εἰκὼν μὲν θεοῦ Χριστός, 
υννεἰκὼν δὲ υἱοῦ τὸ π. Ὀιάντῃ ({ΒΔ45. μη. (αι. 3095; Μ.29.7240); 
ὁμοίωσις... «φυσικὴ τοῦ υἱοῦ τὸ π. ἐστι (γτ.ἀταὶ, Τνῖν.7(5,.6308); εἰκὼν 
νον τοῦ υἱοῦ τὸ π., δι᾿ οὗ ὁ Χριστὸς ἐνοικῶν ἀνθρώπῳ δίδωσιν αὐτῷ τὸ 
κατ᾽ εἰκόνα 10... [.ο.χ.13(Μ.04.8568); 9. ρετξεσίίοπ, Β65. ΕῊ7,.3.5(1. 
2760); Μ.20.6658); τι γ85, Εμη.2(2 Ρ.378.1ο0; Μ.45.5608); 10. ἀετ- 
νϑῖϊοῃ οὗ π. ἔτοτα πᾶν νεῦμα: δι᾿ αὐτὸ ὡς νεῦμα ὀξέως παντὶ νεῦον καὶ 
κινούμενον παῖ, 5. ἀοά.2(Μ.80. 568). 

Ὁ. οτβάδ) πιστεύομεν...καὶ εἰς τὸ ἅγιον π. δγιηδι. Ντε,(325){ρ.45.1; 
Μ.2ο τς 4οο); δγη. ἀπ|.(34τ)τίρ.240.6; Μ.26.7214); τὸ π. τὸ ἅγιον 
τὸ εἰς παράκλησιν καὶ ἁγιασμὸν καὶ τελείωσιν τοῖς πιστεύουσι διδόμενον 
ἰδιλ(ρ.240.26; 7244); τὸν παράκλητον, τὸ π. τῆς ἀληθείας 1δ.3(ρ.250. 
17; 254); ἐδι4(ρ.251τ.12; 7250); ϑγρηιδ. 4π|.(Δ4ϑ)τίρ.252.1; Μ.26. 
280); ϑγηιθ δίνη τίρ.254.28; Μ.26.7368); ὅ δὲ παράκλητος τὸ π. τὸ 
ἅγιον δι υἱοῦ ἀποσταλὲν ἦλθε κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ϑ'γνιδ. ΘΊΨη1.2 
(Ρ.25).26; 7444); εἰς ἕν ἅγιον π., τὸν παράκλητον, τὸ λαλῆσαν ἐν 
τοῖς προφήταις δγριῦ. Ηϊον, (Μ.33.5338); τὸ π. τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ 
ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμ- 
προσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν 
ϑγηδιαρ. ἘΡΙΡΒ αηπειττβίρ.147.11; Μ.43.2320)); γι. Νίε.- ΟΡ(ρ.8ο. 
12; Η,2.2888). 

Ὁ. ἱπ ΟἹ τεδομίηρ οἱ πάντες ᾿Εβραίων θεολόγοι, μετὰ τὸν ἐπὶ 
πάντων θεόν, καὶ μετὰ τὴν πρωτότοκον αὐτοῦ σοφίαν, τὴν τρίτην καὶ 
ἁγίαν δύναμιν, ἅγιον π. προσειπόντες, ἀποθειάζουσιν, ὑφ᾽ οὗ καὶ 
ἐφωτίζοντο θεοφορούμενοι Τ᾽ 15.}.6.7.1π(226Ὰ ; Μ.21.5524}; ἡ παλαιὰ... 
π. ἅγιον ἐν ἰδίῳ προσώπῳ καὶ ὑποστάσει ἰδίᾳ, κεχωρισμένως τοῦ θεοῦ 
οὐκ ἠπίστατο" π. δὲ ἅγιον ἐκάλει, ἤτοι π. θεοῦ, τὴν χάριν αὐτοῦ, ἢ τὴν 
ἐπιστασίαν...ἢ τὴν περί τι διάθεσιν Ὑπᾶτ, ΝΟΡΒ5..4..2:1--5(Μ.66.485.). 

Ἐ. Η. σμοβε ἴῃ ὑεῖ, ἰο ὅοι ; 1. Ἰάφεθ 1 ὙΝΊΒά στη ὁ θεὸς διὰ 
τοῦ λόγου αὑτοῦ καὶ τῆς σοφίας ἐποίησε τὰ πάντα. τῷ γὰρ λόγῳ αὐτοῦ 
ἐστερεώθησαν οἱ οὐρανοί καὶ τῷ π. αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν ΤΏΡΗΙ. 
Απεμοὶ.τ.7(}.6.το36Ὰ}; οἕ, ξαῤτομίδα φαε ἐπὶ ἜρΊγ "μὲς, ἴτϑὴ.ἤαεν, 
4.30.3(Μ.7.τ 530); 2. Ἰἀοπε θεά Ἡἱ ἢ Τορὸβ ἀπ ΜΠ βάοτη, ΤἬΡΒΙ. 
Απι. μο].2.το(Μ.6,τοό4ο); Ατ᾿ Τ λμαὶ. [ν.2.25 Ἀρ.ΑΤΒ γῆ. τθ(ρ.243.6; 
Μ,26,7088) ; 3. ποῖ δππιοηρ Γἰπρβ ογθαϊθα ἐπγτουρἢ ΠΟροῸ5 (70.1:3), 
ν. βῖρτα Α.3.0; 4. ἰο θὲ βυθοτάϊπαιεα τὸ 50π αἵ ραγου βία, Ἐππ. 
ἀροϊ,27(Μ.3ο.865Α); 5. ορεταϊίομβ ροϊπε ἴο, απ ἀβρεπά ἀροπ, θη, 
ΟἸομα. ῥγοίτίρ.6.τ4; Μ.8.6ο4); πᾶσαι δὲ αἱ δυνάμεις τοῦ π. --- συν- 
τελοῦσιν εἷς τὸ αὐτό, τὸν υἱόν 1ᾶ.51γ.4.25(0Ρ.312.24:; Μ.8,13654); ἔνθα 
ὁ λόγος, ἐκεῖ καὶ τὸ π. ΑἸΒἐῤ. ϑέγαρ.3.5(Μ.26,6328); ἡ αὐτὴ δὲ ἡ 
διακονία τοῦ π. καὶ τοῦ λόγου ἘΡΙΡΠ σης. ο(ρ.817.2; Μ.43.1458); λαλεῖ 
ἐν ἁγίοις Χριστός, λαλεῖ τὸ π. ... ἰᾶται Χριστός, ἰᾶται τὸ π. ...- ἁγιάζει 
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Χριστός, ἁγιάζει τὸ π. 1δ.68(ρ.83.2; 1400); ἐματίηρ ἐνέργεια οἵ 'ϑοπ, 
Βα5.μη.53.4{τ.275λ,Β; Μ.29.660Β,0); ΟΥΝ γ55,Ἐη.2(2 Ρ.381.24; Μ. 
45.5644); Ογτοίλθ5.34{5..3440); 6. τεϊαϊο το ὅοπ ἴῃ φύσις ἀπ τάξις 
85 ὅοῃ ἴο Εδίμοτ, Αἰμ.εῤοϑόγαῤτ 2τ(Μ.26,5808); 7. ἱπιαρε οἵ ΟΒτβί, 
ν. βυρτα Β.8; 8. 5πατίηρ θη αἰιγίθαΐεβ, ΑἸΏ,ορ. ϑόγαρ.1.25(Μ,26, 
5804); 9. ροδββοβϑίηρ ἰάθηῖιεν οἵ Ψ}}} τὴ βοη, τι Ν υ585. των, 3(2 
Ρ.382.12; Μ.4ς.5640); Ογτοίδιο5.34{5,.3440); 10. πυυΐζα8] τε] οπδμὶρ 
οὗ ὅοη δπᾶ Η. (ποβί, σεῖ, οπι.ϑ:ςτ-το Χριστὸν δὲ πάλιν εὐθὺς τὸ π΄ 
καλεῖ λέγων “εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν᾽, οὐκ ἀλλότριον αὐτὸ δεικνύων τῆς 

τοῦ λόγου φύσεως. ἀλλ᾽ οὕτως ἡνωμένον, εἰ καὶ ἔστιν ἰδιοσύστατον, ὡς 
αὐτό τε ὑπάρχειν ἐν υἱῷ, καὶ υἱὸν ἐν αὐτῷ διὰ τὴν τῆς οὐσίας ταυτότητα 

Ογτοΐβος.33(51,3345); φῶς τὸ ὁμοούσιον τοῦ ϑεοῦ καὶ πατρός, φῶς τὸ ἐν 

τῷ π. καὶ ἐν ᾧ ὁ πατήρ' Χριστὸς ἀληθινὸς ἡμῶν θεός ἘΜοΙΒ ὅν. 
πη τ2(Μ.18.3804}; 11. 45 ϑρίστις οἱ Ομ γῖβὶ τὸ π᾿ τοῦ σωτῆρος Οἰετη. 
4.4.5.κ(ρ.163.32ο; Μ.9.6ο00); ΑἸΔ..4γν.1.48(}1.26.1128); σοῦ γάρ ἐστι 
καὶ τὸ π. ἐδιτι4ρ(11328); ἴδιον εἶναι τοῦ υἱοῦ, καὶ οὐ ξένον τοῦ θεοῦ Ἰὰ. 
εἰ. ϑέγαρ.τ.25(Ν1.26.5880); ἐστὶ τὸ π. ἀδιαίρετον πρὸς τὸν υἱόν 10.3.5 
(6520); υἱός, δι’ οὗ τὰ πάντα, ᾧ πάντοτε τὸ π. τὸ ἅγιον ἀχωρίστως. 
συνεπινοεῖται αὙ Ν γ85.41}.ε55.4(}1.32.3200}; ἀδιαίρετον γὰρ τοῦ υἱοῦ 
τὸ π. αὐτοῦ ὕγτ. 70.4.3(4.3788); ἀαα}ν ϑριϊ οἱ σά φηὰ 5ρὶηι οὗ 
Ομτῖβι, ἰ4 ἐπε5.33(5}.3340}; 85 ἔδιον φυσικῶς οὗ (μγίδῦ, 14, 70.το.2(4, 
0108); ἴδιον..«.τὸ π΄ τοῦ υἱοῦ, εἰ μὲν ὡς ὁμοφυὲς καὶ ἐκ πατρὸς ἐκπορευό- 
μενον ἔφη Τάτ, Αρ.Οντιωροί. Τἱά!ο(ρ.134.0; 6᾽,2280); θεΐπρ ἴῃ. Ομτίϑί 
ἃ58 ὨυτηΘΙ 5ρ τι 5 ἰῃ τηδαι, ΟΥτ. 70.2.1τ(4,.1258}; ΤΙΟΡῸΒ μᾶ5 ϑρί τς ἃ5 
Βυπηδη ἡψοτᾷ τεσαΐτοβ Ὀσθϑίῃ {(π|} θὰ  πυγήδῃ π. 15 ἀλλότριον ἴτοτϊηῃ 
οὐσία οἵ πιά, 70,0). 20.1.7(}|.04.8ο40) ; 85 νοῦς Χριστοῦ, Ογτ ἰδ ε5.34 
(5 .2440Ὁ); Βαϊ ποῖ το. Β6 ἸΔθητῇεα ΠῚ ὅου, ἀεβρίϊα ἀρρδιεμῖ 
Δτσαταδπῖβ ἴο σοπίχατν, Δί, οῤ. ϑόγαῤ.4.3(Ν1.26. 6400 88.); 85. ἴθ᾽ οὗ 
Ομ τῖβα ἔτοσα ΒΟ 830115 ψεαεδά τὸ Ηἰτη ατὲ Τοττηθα, Με. ΣγΉ.3.8 
(ρ.36.16; Μ.1τ8.730); 12. Η, Οποβὲ 5 Κπονίεαρε οὗ Ἑαΐμου ποῖ 
τηραϊατοά τπτουρῇ ὅοη, Οτιργίης,τ.3.4(0.54.4; Μ.1τ.1408); 13. τοῖ, 
Της, ; 8. θ0οη δίοπε ἱποδαζηδίθ, δαὶ Βδΐπεσ ἀμ Η, μοὶ 5ματα ἴῃ 
Ἰης. κατὰ τὴν ἀγαθοπρεπῆ καὶ φιλάνθρωπον βούλησιν Του. ΑΥ...2.6 
(Ν1.3.6440); . ΡαΒΘαρΈ5 βυρρεδίίπρ ἱποτηδίϊοι οὗ Η. μοῦ, Ηδιτη. 
δΐνιριττ, ΤΒΡΗ]. Απὶυ ιοῖ, τοί Μ.6.τοῦ40), οἰτῖ, 5, ΥΠΙ,Ο ξυρτὰ; 
ΗΙρρΡ.ἠαόν..12(ρ.248.29; Μί.τ6.35840); οἔΔιΝοξί.4{Ρ.243.4} Μ.οτο, 
ΒοοΒ) ; τὸ ἐνεργῆσαν ἐν τοῖς προφήταις π᾿ ἦν ὁ Χριστός, ὃς καὶ ἐνανθρω- 
πήσας φησίν' αὐτὸς ὁ λαλῶν πάρειμι, αὐτὸς ὧν π. καὶ κύριος καὶ 
Χριστός ΟΥ. [γ1τό ἠῃ ̓ αμι,(ρ.276.18; Μ.13,6570}; πὲ ν. ΝΤΠΕ, α 
ΒΌΡτα; ΑΡΟΙπατίαη τοῦτον [30, Ξεοοπά Αἀδτλ]...ἐξ οὐρανοῦ διὰ 
τοῦτο καλεῖσθαι, διότι τὸ π. τὸ οὐράνιον ἐσαρκώθη τ Ν γ85. Δ ῥοϊ α2΄ 
(1.45 ττ450}; α. ἴπ τα], ἴο (μτβεβ δίῃ Χριστὸς ἐκυοφορήθη ὑπὸ 
Μαρίας κατ᾽ οἰκονομίαν θεοῦ, ἐκ σπέρματος μὲν Δαυείδ, πνεύματος δὲ 
ἁγίου Ἰρῃ. ΕΡρή.τ8.2; οἱ. ἐς ερίγίμς βαηείο οἱ υἱγρίμε παίεις, ΗἸΡΡ. 
ἰγαά.αρ.4.6; μυστήριον οἰκονομίὰς ἦν αὐτὸς ὁ λόγος, ἐκ π. ἁγίου καὶ 
παρθένου. ... ὃ ἐκ π. καὶ παρθένου τέλειος υἱὸς θεοῦ ἀποδεδειγμένος ἰᾶ., 
Νοῦϊ,4(0.241.27,}0.243.4;} Μ.το,βο0.,8); οἷ. ἐρΥρη5..«ΠΔΗΘΗ ἔς υἱγρίηξ. 
εἰ ερίγηε ἐβαηείο, ΟΥτοργίηειι Ῥσοετα ριτονϊο; Μ.11.1178}; τὸν γέν- 
νηθέντα ἐκ π. ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου ΜφτΩ6}}.6}.Ρ.ἘΡΙΡΆ. 
μαεγ.72.3(0.258,8, Μ.42.385}}; τὸ π, τὸ ἅγιον..«τὸ ἐλθὸν ἐπὶ τὴν... 
Μαρίαν Ογτ. Ἡ.οαἰδεἰ,.τὴ.6; πῶς γὰρ ὃ καθ᾽. ὑμᾶς οὐκ ἐξ ᾿Ιωσήφ, ἀλλ᾽ 
ἐὲ ἁγίου π. γεγονώς; Ταἷπ. πηρ.Ὧρ,Ογτ, {μἰη.8(63.253Ε); ποῖ αἰνίπε 
παῖαχε ας υϊηδη νγὰ8 ἰοσηθά ὃν Η, σμοϑί, Τμαάταρ,ντιαροί. 
ΤἼάϊ ο(ρ.134.1; 6'.2288); Ὀὰϊ π. ἀηα δύναμες ΠΟΙ ονευβηδαονγεα 
ΒΜ ἱἀεηπῆρα ψ πῃ Τοροβ, {πὶ ταῤοΐ.35.6(}1.6,3818,0); ἅ. ἴῃ 
Ομ τιβι 5. Ραρθβπι: Η, αμοςε τονθαὶβα Ὁ χῖβε, Οντ. , ἐαϊδεΐ,.χ6.3; 
(μτιϑὲ δ5. τπᾶπ τοοεῖνβα ἢ15 οὐαὶ ϑριτίς, Ογτσ, 7οοἱ,.(3.2288); ἔχων 
οὐσιωδῶς ἐν ἑαυτῷ τὸ ἴδιον π., λαμβάνειν ὡς ἄνθρωπος λέγεται 14. 70.2.τ 
(4.1250); τεβίβα ου (ἢ τίβῖ, θαῦ ποῖ οα Αἄδιι, Μοβεβ, ΟΥὁ Ὁσορῇεῖ5, οἵ. 
Οτυλονι.3.. ἐπ 1ς5.(ρ.254.τοῦϊ,; Μ.13.2280); Ογτ..15.2.1(2.103Ὲ-1044}; 
1ἃ. 7οεἶ,2(3.2288); Ῥτος,α.15.11:2(Μ.87.20418); Ναἰεηΐξ. ἀπέθανεν δὲ 
[5ο. Χριστός] ἀποστάντος τοῦ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπὶ τῷ ᾿Ιορδάνῃ 
π., οὐκ ἰδίᾳ γενομένου, ἀλλὰ συσταλέντος (]οτη. ἐν Τἠαοϊ, δτ(ρ.127.16; 
Μ.9.6880) ; Αἀορτἰομΐθξ κατελθὸν ἀνεδείχθη ἐν αὐτῷ τὸ π., ὃ εἶναι 
τὸν Χριστὸν προσαγορεύει ἩΠΡΡ.ἐαον.7.35(0.222.τι; Μ.16.33434}; οἵ. 
τῷ ἁγίῳ π. χρισθεὶς προσηγορεύθη Χριστός ΡΑ]ἁ ὅ6τα. Κἡ.χ(0.329.1); 
4, ἴῃ τοῖ. ἴο ψοΐα ἱποασπαῖς ᾿ἰϊΐβ τὰ περὶ τὴν ἔνσαρκον ταῦ κυρίου 
παρουσίαν οἰκονομηθέντα, διὰ τοῦ π. Βα5.δ)ρίν.3ο(3.330 ; Ν.32.1400}; 
ἐνεργῆσαι.. ὡς δι᾽ ἰδίου π. τὰς θεοσημέας ὈΥτ. Ν᾿ 6εὶ.4.1{(0.78.4.; 61,004}; 
Ομ τσ 5 ΟΥΚ5 Ρουουτηβᾷ εὐδοκίᾳ τοῦδ...πατρὸς ἐν π. ἁγίῳ Ὀϊου. Ατ. 
ε.};.3.5.12(}1.5.44τ0}; 14. Ἡ. Ομοβί 48 βεπί οὐ τπραϊίεα ὈΨν Ομ τιβῖ, 
οἵ. ἀομμνι ἐρίγίηδ.. εἰμεν αν ρὲν ἰΐηηι οἱ τμορογαίμν βὲν ἀθιη 
»αίγεπι, Οὐ. ῥγίρο τ, 3, 7(ρ.ὅο.το; Μ.11.1548); Ρατροβε οὗ Αβοθῃβίοῃ 
Ὀείηρ τὸ ταοοῖνα ἀρϑὶῃ ϑρ τὶ ψιθἀδα ὉΡ δἱ ἀδαῖῃ, 16. ἀ1αἰ.7(0.138. 
611.); 1δι8(ρ.128.15,}.140.4)}; π, ἅγιον.. «διὰ υἱοῦ πεφηνὸς.. «τοῖς 
ἀνθρώποις τι Τϑυτη.5γηη.(Ρ.3.7; Μ.1ο.9854); ὁ μὲν παρέχων ἦν ὁ 

ΤΙὺῸΟ πνεῦμα 

σωτήρ, τὸ δὲ διδόμενον τὸ ἅγιον π. Ἐλι5,6.ἢ..3.5(ρ.160.15; Μ.24.10088)}; 

ρίνϑη ἐκ μέρους ἴῃ “᾿πϑυ θη αἴοτι᾽ (10.20:27} ἴογ γεπιϊδδίοπ οἵ 88, απ 

ἴπ ἔα Π6γ ταράϑατα ἴῸΣ τοῖς Ρετΐεος ρόνγεσ αἴζοσ βοθηβίοη, 1δ.(ρ.162. 

48. τοσοῦ) ; ρίνεη [Ὠσουρῃ Γ τι τὸ βαἰηίβ, 16.3.6{Ρ.163.30; 10138)}; 

πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως λόγος ὧν ἐχορήγει τοῖς ἁγίοις ὡς ἴδιον τὸ π, 

οὕτως καὶ ἄνθρωπος γενόμενος, ἁγιάζει τοὺς πάντας τῷ π. ΑΙΉ. γ,χ.48 

(Μ.:6.1128); ρίνεμ τμτουρὰ (μτῖϑε ἴο ἔα μι], ἐδ.3.25(3764); ἰά.6. 

δ γαρ.1.2ο(Μ.26.580Ὰ}); δγνδ. Αη|.(345)1(ρ.252.1; Μ.26.7280); ϑγηιν. 

δένει τ(ρ.254.28; Μ.26.}368); ϑγηιῦ δίνη. 2(0.257.26; 1444}; ϑγηιῦ. 

δέγι.3(ρ.236.6; 6938), κὅ5γρη"Ὁ. Νε. (350) ρ. Ὑμάτ,ἢ,6.2.21.6(3.88ο); 

δι γνηδ. 5εῖ.(359)(ρ.258.14; Μ.26.1458); ὁγηιδ. ΟΡ(36ο)(ρ.259.10; Μ. 

26.148}; “βε πα ἰηρσ᾽ ἀπα σοπιϊαρ᾽ ἀβουβ5εα, στ, Ν 2.07.31.26(Ρ.170.9; 

Μ.536.1τ644); Οτ Ν γ85.0}}.655.4(}.32.3200}; ἐστι χορηγὸς καὶ δοτήρ [5ς. 

Χριστός] Ογτ.7ο.12.τ(4.1ο088) ; ρίνεη ἸΠτουρ ΟὨ τσὶ, α5 115 μεδά, 

το μαζοι, Μαχφ Τλαὶ 63(Μ.90.6728) ; πεπος τπγουρῃ Η. Ομοβὲ 

ται δὰ} ρατίαϊε οὐ Ομτίβε, ΑἸ αρ. ϑόγαῤ.χ.27(5938); ἀπὰ πᾶνε 

Κπονεάρε οἵ Εἰπι, Οὐ Ν γε5.41}).655.4(3200); 15. ἱπιαρεδβ οὗ ἰδ 12 01ὴ 

απ Η, ὕΒοβῖ: ἴψο βεγαρῆϊπηι οἱ 15.6:3, απα τνίο δηϊπιδὶβ οὐ Αῦδο, 
34:3, Οτνῤγίης. 3.4{0.53.2; Μ.11.1480); νἱϑεῦν τεξαίεα, ΑΔΕΡ.Βοκί, 

.4ρ.7..Ὀ.ραναὶὶ (Λ.96.5058)}; 588 ἀπά τποοῃ, Επ5.}.4.7.τ6(2288; 

Μ.21.5530}); οὗ, 1δ.7.15(3218; Μ.552}). 
Ἐς ΨΟΙΚ οὗ Η. ΟΠοϑέ ἴῃ Οχραΐίοτι ἀπ ογάθυηρ οὗ ἀπήνευβε ; 1. ἴῃ 

τε]. ἴο οἴμεσ Ῥείβοῃβ οἵ Ττίη., 6βρ. [ωορῸΒ ὁ γὰρ πατὴρ διὰ τοῦ λόγου 

ἐν τῷ π. κτίζει τὰ πάντα, ἐπεὶ ἔνθα ὁ λόγος, ἐκεῖ καὶ τὸ π. καὶ τὰ διὰ 

τοῦ λόγου κτιζόμενα ἔχει ἐκ τοῦ π. παρὰ τοῦ λόγου τὴν τοῦ εἶναι ἐσχύν 

ΑἸ ἐρυϑόγαρ.3.5(Ν1.26.6328,0); ἐν δὲ τῇ τούτων κτίσει ἐννόησόν μοι 

τὴν προκαταρκτικὴν αἰτίαν τῶν γινομένων, τὸν πατέρα, τὴν δημιουρ- 

γωκήν, τὸν υἱόν, τὴν τελειωτικήν, τὸ π." ὥστε βουλήματι μὲν τοῦ πατρὸς 

τὰ λειτουργικὰ πνεύματα ὑπάρχειν, ἐνεργείᾳ δὲ υἱοῦ εἰς τὸ εἶναι 

παράγεσθαι, παρουσίᾳ δὲ τοῦ π. τελειοῦσθαι Β65.5}᾽7.3238(2.310; Μ. 

42.1368); τὸν προστάσοοντα κύριον, τὸν δημιουργοῦντα λόγον, τὸ 

στερεοῦν τὸ π. 1δ.(328Β; Μ.1360); πνεῦμα γὰρ τῷ ζῶντι λόγῳ σὺυν- 

τεταγμένον εἰς τὸ δημιουργεῖν, ζῶσα δύναμις, καὶ θεία φύσις, ἄρρητος 

ἐξ ἀρρήτου στόματος πεφυκυῖα Ὠϊάνιι, ({845.) Ετεη.5(1.303Ε; Μ.20. 

7280); τὰ δὲ τῆς ἐνεργείας ἔργα καὶ ποιήματα, δι᾽ υἱοῦ ἐν π. γεγονότα 

καὶ οὕτως ἐκ θεοῦ νοούμενα ὈΥτ δε5.33(5).3330); πδπος τοϊδιίοη οἱ 

οσεαΐυσεβ ἰο Πα ἰ5 αἰτορείμοῦ ἀϊρσεπι ἔγουα {παῖ οὗ Ε, σμοϑβί, 16.; 

ἴῃ βίπηέϊα οὗ πιπβίοίδη ΕΓ ἱπβίτατηθηΐ ὁ. «λόγος..«κόσμον.. «τόνδε καὶ 

δὴ καὶ τὸν σμικρὸν κόσμον, τὸν ἄνθρωπον... «ἁγίῳ π. ἁρμοσάμενος, 

ψάλλει τῷ θεῷ ΟἸετα, ῥγοίοτίρ.6.14; Μ.8.60Ὰ}; 2. [ἀποίοῃ ἰμ Οτφάτιοιι; 

8. ΒοΙάϊπρ απίνετϑα τορείδοσ (οἴ, ϑἴοϊο ΓΒ θοσ εβ οὗ π᾿), Αιμεπαρ ίερ. 

6.3(}{.6.φοτο) ; Ὁ. βιτεπριποπίηρ, βι δ Πζίηρ, ἀπ ρετέεσθηρ, Β85. 

δ ρῖγ.38(2.3210; Μ.32.1368); πᾶσα γὰρ ἡ τελειότης τοῖς πεποιημένοις 

διὰ τοῦ π. Ογτοίλιος.34(55.344Ὲ); ἰ4 ἀταὶ. Τυΐη.1(5..6520); ς. σεπεταῖίνε 

δοῖίνιτν ἴῃ Ὀγοαύίοη (6 6π.1:2) οοταρατεᾶ ΜΠ} τορεπογαῖῖνε δον Εν 

ἴῃ ναῖε οὗ Βαρτίβπι, Οἴδιη, δεῖ. γ(ρ.138.27; Μ.9.7Ο014}; 3. ἀΠΙν ΓΒΑ ΠΥ 

αἰαϑεα τὴ νίηρ {πίπρ5, οἵ, εἰμό ἀμδίο ἐηῖηι οπηε5 φμῖ εαἰσαὶ ἱεΥ αν, 

Ἰὰ δε Ἰογγόπα δἰ εογβοναΐία, ραγίίοερς 6δὶ ρίγηϊες βαη ἘΠ, α ἀεο δμηι 

αεείρίφης, Οτοργίης,τ,3.4(Ρ.52.16; Μι1τ.1480); ας οὗ, φμοά οηηθές 

κονεΐνιος πον 5μηὶ ἐχίγα εομημηοηόηι ἀδῖ, πος πιοάο ουαηροίίμαμι ἀσεεΐ 

.1.6.17:20--21Ὁ σε εἰ ἐμά υἱάρηάμνι ἐπὶ πὸ ῥογίς ἐαάσηι εἰρηϊμεεὶ 

φμοά ἴηι Θεπεσὶ βογίρίμνη ἐπὶ, οι αἷξ 'εἰ ἱπσαβίαυϊε ἴῃ ἐαοίθηι Ἔ7τ5 

ερὶγανιοηίμηι υἱέας... ψιοά οἱ ρομεγα δον ἵν οὐῖηες Ππορῖηες ἀαίμη 

6556 ἐπι! ρίίτν, ονιπος πονεΐηες μαδεηὶ μαγιούῥίιν ἀεὶ; δὲ ϑέγο ἤοὸ 

ἀξ τρίγίμα ἀδὶ ἀϊείμνι ἐπιοἰϊορεμάμηι ἐεὶ, φμοπίαηι εἰ Αἄαηι βγο- 

ῥβείαςεο ἀε ποηημ πὲς ἐπυσητιεῦ, Ἔγρὸ αν ποη ροπεγαϊ εν, σε σαπείις 

φμίδιοφμο ἀαίωη αφοίρὶ ῥοίεί, τδ.1.3.6-(0.51.25}..}1 52,8); 4. ἰη- 

Ὀχραῖμοα ϑρίτίς (0 6η.2:7) ἰ5 Η. ΟΠοβὲ πα 15 σαυδε οὗ ταᾶπὶ Ὀεΐπρ' 

ταδᾶς ἴῃ ἱπιασὲ οἱ Οοά, Ὀίάντῃ ({Β85.) Ευρσ(..303Ε; Μ.20.7294}; 
Οντίλες.34{(51.344}); 14 σάογ.τίτ.00). 

(. νοτΐ ἰπ τε]. ἴο πιδῃ ; 1. ἴῃ ρθη, ἔρχεται γὰρ σῶσαι, καὶ ἰάσασθαι, 

διδάξαι, νουθετῆσαι, ἐνισχῦσαι, παρακαλέσαι, φωτίσαι τὴν διάνοιαν, 

πρώτου αὐτοῦ τοῦ δεχομένου, εἶτα δι᾿ αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων συν. 

εαἰφεἶ,.τό.τό; ἁγιασμοῦ γένεσις, φῶς νοητόν, πάσῃ δυνάμει λογικῇ πρὸς 

τὴν τῆς ἀληθείας εὕρεσιν οἷόν τινα καταφάνειαν δι᾽ ἑαυτοῦ παρεχόμενον, 

ἀπρόσιτον τῇ φύσει, χωρητὸν δι᾽ ἀγαθότητα, πάντα μὲν πληροῦν τῇ 

δυνάμει, μόνοις δὲ ὃν μεθεκτὸν τοῖς ἀξίοις, οὐχ ἑνὶ μέτρῳ μετεχόμενον, 

ἀλλὰ κατ᾽ ἀναλογίαν τῆς πίστεως διαιροῦν τὴν ἐνέργειαν, ἁπλοῦν τῇ 

οὐσίᾳ, ποικίλον ταῖς δυνάμεσιν, ὅλον ἑκάστῳ παρὸν καὶ ὅλον ἁπανταχοῦ 

ὄν, ἀπαθῶς μεριζόμενον καὶ ὁλοσχερῶς μετεχόμενον, κατὰ τὴν εἰκόνα 

τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος, ἧς ἡ χάρις τῷ ἀπολαύοντι ὡς μόνῳ παροῦσα καὶ 

γῆν ἐπιλάμπει καὶ θάλασσαν καὶ τῷ ἀέρι ἐγκέκραται, οὕτω δὴ καὶ τὸ 

π. ἑκάστῳ τῶν δεκτικῶν, ὡς μόνῳ παρόν, διαρκῆ τοῖς πᾶσι τὴν χάριν 

ὁλόκληρον ἐπαφίησιν, οὗ ἀπολαύει τὰ μετέχοντα, ὅσον αὐτὰ πέφυκεν, 

οὐχ ὅσον ἐκεῖνο δύναται Βα5..5ρὶγ.22(3.190 ; Μ.32.1080}; τὸ ἁγιαστικὸν 

καὶ ζωοποιόν, καὶ φωτὸς οὐρανίον μεταδοτικόν: τὸ φρουρητικὸν 
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ἑκάστων τῆς ἐν ταυτότητι διαμονῆς" τὸ προφήταις καὶ ἀποστόλοις 
ἐνηχῆσαν καὶ μάρτυρας ἀντιστῆναι... ἐνισχύσαν" τὸ ἀνακαινίζον καὶ 
ἐλευθεροῦν ὡς κύριος, καὶ υἱοὺς θεοῦ ἡμᾶς ποιοῦν ὡς π. υἱοθεσίας" τὸ 
ἀπελαῦνον τῷ φωτίσματι δαιμόνων στίφη...τὸ ἀναπετάζον ἡμῖν τὰς 
ὀὐρανῶν πύλας, καὶ ἄγον ἐπὶ τὴν εἴσοδον τῆς σωτηρίας ...«ἡ θεία χάρις, ἡ 
τὰ λείποντα ἀναπληροῦσα, καὶ τὰ ἀσθενῆ ἰωμένη"...«ἡ πηγὴ τῶν 
ἀνεκλείπτων χαρισμάτων, καὶ παντὸς ἀγαθοῦ νοῦ πρόοδος. ἦ μελλόντων 
«««ἀληθὴς φανέρωσις" ἡ σωτήριος. σφραγίς, καὶ τὸ θεῖον χρῖσμα" ὁ 
ἀρραβὼν τῶν ἀιδίων ἀγαθῶν" παρ᾽ οὗ πᾶσα κτίσις, ὁρατὴ καὶ ἀόρατος, 
λογικὴ καὶ μὴ λογική, ἐνδυναμοῦται" παρ᾽ οὗ ἡμῖν ἡ θεία ἀναγέννησις, 
καὶ τῶν ἀνομιῶν ἡ ἄφεσις, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡ ἐπικάλυψις, καὶ ἡ πρὸς 
τὸν ϑεὸν οἰκείωσις" στέφανός τε δικαίοις, καὶ ἀγαθῶν ἀπόληψις" οὐρά- 
γιόν τε ἐνδιαίτημα, καὶ ζωὴ ἀτελεύτητος, καὶ βασιλείας θεοῦ κληρο- 
νομέα αἰώνιος" οὗτινος τῆς κοινωνίας διὰ τῆς παλίγγενεσίας ὁ μετέχων, 
τυγχάνει τῶν μνημονευθέντων ἀγαθῶν καὶ...θείας ἐστὶ κοινωνὸς 
φύσεως Τάνπηι. Τγίν.2.1(Ν.39.4528{{}; 2. Ἡ. ποσὶ 5 δρρσοβοῇ, 
δα ΟἹ, τὸ τΘη 8τὸ ταϑ 0] ἃ ἀπ αἀαρίοα ἴο {ποὶγ προάδ, 
οἔΟτ,»γ»ἴ2ς.2.7.23(ΌΡ 150.6; Μι11.2178); Οντ. Η. εαἰεοΐ τότ; Μαχ.ζι. 
Τα. 2 ο(Μ.9ο.3650) ; 3. ορεγδτοηβ πὰ ρ 5; ἃ. α55. (ῃχίσε τὴ 750 Π- 
οδἰίου, ΕΡΙΡ. σηειοίρ.85.2; Μ.43.144Ὰ}; Ὁ. ὈεβίοναὶΊ οὗ 116, ἔτοτη 
ψΙσἢ Ἀηἴ6 οὗ Πυσιδη 5ΡΙΓΠ 5 ἀουνοᾶ, Ταῖνογαΐ, τ3(0.14.24; Μ.6. 
8328); 115 ᾿ἰξς αἰςῖ, ἔγουτη. πνοὴ ζωῆς, γε ἤσεν.5.12.3(Μ1.7.11528-- 
11538); ἡ ξωὴ ἡμῖν ἀπὸ τοῦ θεοῦ διὰ Χριστοῦ ἐν ἁγίῳ π᾿ χορηγεῖται 
ἘΒ45. Ἐμη.3.4(1.2716Α; Μ.20.6640); οὗ, ἐκ τῆς γαστρὸς τοῦ π. τῆς 
θεότητος γεννηθῆναι Μας, Αϑρλοηι,30.2(Μ.34.7210); 6. ἀρείντγ σοπ- 
βπεά ἴο ἅγιοι, ἤδῆσα διρυσήφης [μὲ Ὧ6 15 ΤΠΕΘΥΟΥ ἴπ ῬΡΟΥΣΘΙ ἴο 
Ἐδίμοσ ψΏοβς δοείν!εν Ἔχτοπᾶϑ τὸ 4}} [Πῖηρβ (παῖ ατο, ἀηα ὅθι τ ἤοθ6 
ἀξα]ηρβ ἀὺς ΜΠ 4}} τὰ λογικά, ΟΥιῤγίηε.τ.3.π(ρ.56.4; ΜΟΙ ΟΒ); 
ἃ. (μτιϑυδηβ ρατε οὶ ραίηρ τα Η, σμοβί, (Ἰ]δτη.  ».2.8(ρ.135.8; ΜΒ. 
ΟἹἹΑ.; 1δ.3.2(0.το0.22 ; ΤΙ008} ; Ποννίηρ ἰηΐο ΤΒετὰ ἔτοχῃ πεανβῃ, ἰά. 
Ῥαδά,τιδ(ρ.τοῦ.2ς ; Μ,8,2844); ἴο ρατίακβ οἵ ΗἩ. σμοβὲ ἰ5 ἴο ρδϑῖ- 
τιοραῖα πὶ Εδίμεν δα δοη, ον τ, ῥγέρηο4.4.5(0.356.8: Μιιτ. 4060); 
Εὐο λα δυνατὸν... δέξασθαι αἰσθητῶς τὴν ὑπόστασιν τοῦ ἁγίου π., 
τὸν ἄνθρωπον ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ πάσῃ ἐνεργείᾳ 7ο.1) ᾿αεν ϑοί. 
94.7328}; 6. ᾿Ἱπανψε! σιρ' [5 508}; ἐ. ἴῃ ρθη. ἐὰν γὰρ μακρόθυμος ἔσῃ, 
τὸ π᾿ τὸ ἅγιον τὸ κατοικοῦν ἐν σοὶ καθαρὸν ἔσται, μὴ ἐπισκοτούμενον 
ὑπὸ ἑτέρου πονηροῦ π. Πδγγη. παη4.5.1.2:; π. δὲ τὸ τοῦ θεοῦ παρὰ πᾶσιν 
μὲν οὐκ ἔστι, παρὰ δέ τισι τοῖς δικαίως πολιτευομένοις καταγινόμενον 
καὶ συμπεριπλεκόμενον τῇ ψυχῇ Ταῖ ογαί.τ3(Ρ.14.31; Μ,6.836Ὰ); 
ΟἸετα, ῥαεξά.2.2(Ρ.168,4; Μ.8,4008); κεκοσμημένη ψυχὴ ὁ ἁγίῳ π΄ ἐδ...ττ 
(Ρ.272.4; 6404); 14.51,.4.26(0.32ο.26; Μ.8, .1373)} ; τὸ ἅγιον π. ταύτῃ 
πῶς μεταφυτεύεται διανενεμημένον". κατὰ τὴν ἑκάστου περιγραφὴν 
ἀπεριγράφως 1}.6.ττί(ρ.402.το; Μ.9.2448); ἀντὶ θεοῦ π.ι ἐν τῇ καρδίᾳ 
χρυσὸν φέρων τᾶ, 4..ς. τγ(ρ γος Μ.0. 6214}; απιεὶπρ θη το οα 
χωρὶς μὲν τοῦ π. ξένοι..«ἐσμεν τοῦ θεοῦ' τῇ δὲ τοῦ π. μετοχῇ συναπτό- 
μεθα τῇ θεότητι" ὥστε τὸ εἶναι ἡμᾶς ἐν τῷ πατρὶ μὴ ἡμέτερον εἶναι 
ἀλλὰ τοῦ π. τοῦ ἐν ἡμῖν ὄντος καὶ ἐν ἡμῖν μένοντος Ατῇ. 4»,3.24(Μ.26. 
4730); ἐν ἡμῖν ὃ θεὸς ἐνοικεῖν λέγεται διὰ τοῦ τι. Βα5. Επεη.3.5(1.276} ; 
ἍΜ .20.6658); ἀπέ. ἴτογη σοδχίϑίθησς οὗ Ἡ, σποϑὲ ὙΠ Βδῖμοῦ ἀπ 
50ῃ, 14. δΡριτ 65Ά. 538; ΜΝ. 32. τ848); οἱ σπουδάζοντες εἶναι ναὸς κἂν 
ποσῶς ἄξιος τοῦ οἰκοῦντος ἐν τοῖς πιστοῖς ἁγίου π. Ὠιάνταη. Τγίμ.2.1 

(Μ.39.4480); τεβι]Πὲ οὗ Ρτοργεβθ ἴῃ 5ρ τ {π8] 116 ὅταν.. πλείονα τὴν 
πρὸς αὐτὸν πίστιν καὶ ἀγάπην προσλαμβάνῃς, π. ἅγιον ἀοράτως ἐν τῇ 

κι ᾿» ’Ἅ ᾿ , ΄ , Σ ’ ,  ε 

ψυχῇ σου ἐνῴκησε, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπεσκίασέ σοι, γίνωσκε Το... 
ΟἸ᾿π|. κα]. 4(Μ.88.72:}}) ; ἀββοσίδεθα ὃν Επομέξος ἢ αἰταϊπγηθπξ οὗ 
ἀπάθεια, Το. .Ππαόν.8ο(Μ.04.7208); δξ. ρατεορδεοι ἱπ Ἡ. Ομοβί ἃ8 
τῇδ 15 ὙΠΕΓΕΌΥ 508] ἰδ η5 Ἰτημηουίδ! ν, Ταῖϊ.ογαὶ. τα(ρ. τ4.το; Μ.6. 
8328); Π1Ὶ5 ἀδρατέυγε ἔτογη Αάδην δἱ ἘΔ}} υϑβϑι]εηρ' ἴῃ Ἰηογίϑ! ν, 
19.7(0.7.36; 8214}; 1. ᾿πνν Πρ Ργθβθπσα 15 βρη ὈΥ͂ ὙΥΠΊΟΙ δησεὶς 
τεοορηίζα [δε εἰδοξ, ΟἸδτα. "ἐγ. 4. χβίρ.200.21 ; Μ.8.1325Ὰ}); ἦν. [ΠτΟῸΡΉ 
Π15 ἱπά γε τησ ΟΠ σι ίδη5 ἀτὸ ἴῃ σοα, ΑἸἢ..4γ.3.24(Μ.26.3720}; δἀηὰᾶ 
Ττίη. ἄνγ6}1}5 ἴπ Ποτη, ἰἅ οῤ. ϑόγαρβοτοιο( .26.:768) ; εἴ, Βα5..5 ὲ».37) 
(3.30Ε; Μ.322.1228); Ψ. ἴῃ το]αίίοι το ψοῦϊς οὗ οΟἴΘΥ ῬΕΙΒΟΠ5 τοῦ 
μὲν πατρὸς αὐθεντοῦντος καὶ δωρουμένου τὴν χάριν, τοῦ δὲ υἱοῦ ταύτῃ 
διακονουμένου....τοῦ δὲ ἁγίου π. ... αὐτοῦ ὄντος τοῦ χορηγουμένου Ἐλι5, 
ε.1}.3.π(0.163.23; Μ.24.ΤΟΙ3Ὰ}; ΕΔΤΉΘΥ 5 βοῦτοθ, ὅ0η. τίνοσ, ἤδησδ. 
τπθ “ἀτηῖκ 1Π6 ϑρίτιτ᾽, ΑἸΠ.ἐρ. δέγαρ.τ.τοί( 730); 6βΡ. ἴῃ τὰ], τὸ 
ψΟΥΪς οὗ ὅοπ ; Ἡ.. ποβϑὶβ ρους σομῆβηθα ἕο {μ6 σοηνοτίϑα, ον. 
ῥγίηοιτιιπίρ.56.τ6; Μιττ τσ Α}; Ῥοββοββίοη οἵ Η. σμοϑί {πΠ8 τϑϑα]έ 
οἵ Ὀεϊεῦ ἴῃ Ομ σῖθέ, μθποα ΝΙοσάθιηυβ ἀϊἃ ποί Ῥόββεβ5 Ηἴπη θαΐ 
σου] ομἷν ΠΕΔΥ ΠῚ5 νοΐσα (710.3:8), βδίπος Ὡς ἀἰᾷ ποῖ τρμεν μονα 
ἴῃ [65115, 14, 7».37 τ1ᾳ. 7σ.(0.513.27}} ΡΟΒΘΘΘΒΊΟΝ τι 85 τδη ἴῃ (γί ϑί, 
δηα 50 τὴ Ἐδίμου, ΑἸΉ..241γ.3.25(Μ,.26.53768}; (τε ΠΌΤ ΙπΘ 65 σλθῃ ἐπ 
{πε ϑρίτη, 14. ορ. ϑόγαρ.τ τοί {.26. 5730); Ομ σίβε Πἴνεϑ ἴπ θη ἐμτουρ 
αα]οκεηϊηρ οὗ ϑριτη, ἐδ.(5760) ; 1ῃ τοβρεοὶ οὗ δοιντεν ἰονγαχάβ τηθη 
Χριστός δρᾶ π΄. δτὲ δαυϊνδ]θηΐ ἐδυτηβ, ἘΡΙΡἢ σης δδίρ.84.τι; Μ,43. 

ΙΙΟῚ πνεῦμα 

1410}; (Πγῖβὶ Ὀεΐηρ ψ ΣΤ Πἱη τθη Τπγουρἢ ϑρ τίς, Ουτ, 7σ.9.τ(4.8248); 
ἤδης6 ΤΠΥΟΌΡΉ ἱπᾶννο! ]ηρ οὗ Βρ τς ΟΠ τὶς 5 οσηηδα ἴῃ τηθη, 16 ἀΐαί. 
Τυῖη (51. 63208,0) ; ζ. Τῃτουρῃ Η. Οδμοβέ πιϑὴ τεοείνεβ ἱηαϑς οὗ σοῦ : 
1. τὴ Οτεβίίοπ, αἰ ουθπ τ] πρ’ Ὠ]πὰ ἔγοτη δηίτηδ]9, Τϑῖζιογαί. τ (Ρ.1τ6. 
πῇ, ; Μ.6.827484.); ὈΙάγῃ. (1845. μπι5(α.30 41; Μ,29.7204)}; κατ᾽ 
εἰκόνα θεοῦ τὸ τεχνηθὲν ἐποιήθη ζῷον, ὡς διὰ τῆς μετουσίας τοῦ π. 
πρὸς αὐτὸν μεταμορφούμενον Οντ,ἰἦδ5.534(53.3448)} ἰά αἄογο (τ. 90); 
11. ἴῃ τράθιιρίϊοη τὸ πὶ χρῖσμα καὶ σφραγίς ἐστιν, ἐν ᾧ χρίει καὶ 
σφραγίζει πάντα ὃ λόγος.. «ἡ δὲ σφραγὶς τὴν μορφὴν Χριοτοῦ τοῦ 
σφραγίζοντος ἔχει, καὶ ταύτης οἱ σφραγιζόμενοι μετέχουσι, μορφού- 
μενοι κατ᾽ αὐτήν ΑἸΒ,οριδόγαρ.1.22(Μ.26.ς85.}; παρὰ τοῦ π. ... ἡ 
πρὸς θεὸν ὁμοίωσις Β65.5}1γ.232(3.20ο0 ; Μ.32.το00); ἀνανεοῦσθαι 
τοιγαροῦν καὶ ἀναπλάττεσθαί πως εἰς εἰκϑυα τὴν πρώτην τὴν ἀνθρώπου 
φύσιν ἐρωτᾷ διὰ μετουσίας τοῦ π. ὕγτ. 7ο.ττιτο(4. 0888); 4. ΤλδΔη᾽5 
ἰταηβίοτγηαίιοῃ ὃν Η. (πμοβί οὔτε βάρβαρός ἐστιν οὔτε ᾿Ιουδαῖος οὔτε 
“Ἕλλην, οὐκ ἄρρεν, οὐ θῆλυ" καινὸς δὲ ἄνθρωπος θεοῦ π. ἁγίῳ μετα- 
πεπλασμένος ΟἸδτα ῥγοϊ, ττίρ.79.10; Μ.8.2208}; {πκ6 ἴσοῦ ροσσηθαϊεα 
Ὀν ἤτε, Οντ. Η. αἰδεΐ,. τΊ.τ4.; οἴ. Β45,.Επη.2.3(1,2744; Μ.20.6608) ; 
Β. Ἡ.. ποβῖ τπᾶῖκεβ τχθη βοὴβ οὗ Θοα τὴ (μτβί, ΑἸ ερ. δόγαρ.τ.1ο 
(Μ.26.576Ὰ); Βε5.Ξημη.3.4(1.2750; Μ.29.6644); Ὠιάντῃ, Τγίμ. 2 τ(Μ, 
39.4528); ἰ. 8Σπ4 ρῖνεβ ΠΙροτῖν, Βαβ. ϑρίγ. 55(3.478 Μ.32.1728); 
᾿ιάνπι. Τὴ... τ(Μ. .30. 4528); 1. βαποῖῖβοβ, θη [ΑἸ  Ὦ 15 Ῥγοβοηΐ, ν. 
ἁγιάξω, ἁγιασμός, ἁγιαστικός οἴο,, Γ]6 πη. 5 ν.6.τό(Ρ.5ο2.5; Μ'ι9.3648) ; 
οἵ. αὐεεὶ εἴα ργαϊία τρίγεες ξαπεὶΐ, εἰ ἐα σίας δεδείαν ταί ἐν ταηεία 
πον δεπὶ, βαγτοἱραϊίοηε ἱροίως φαπεία εβδεϊαμίμγ. σῶν Υρὸ ῥγίρο μἱ 
δ΄η βαδεαη! σα ἀδο ῥαΐγε, δεεμμάο μὲ γαϊἑοπανηϊα οἵμὶ κανέαπὶ ἐα 
φέγϑο, {ΕΟ πὶ βαμοία εἰμὶ δαῦσαμΐ ἐκ εῤίγίε φαπείοὶ γωγοθα 
Ἀγ δι σεεεμάμη ἤος, φμοά 7μδεα ἀεὶ ἐπὶ, σαραεία εἰιοίμνιίμν, ἐα, 
φηαε 7αηι βαπεβεαία απΐδ ἡμενΐηὶ }ὲν δῤιγείμηι δα με; οἱ φαῖ τπ 
ἀπμμς ργαάμηι ὑγοΐεενε τρϑγμεγίη μόν δαηει βοα ΟΉΘΡ οριγιῖμς ξαποίΐ, 
ἐὐηδεφηεν πξμ ον ἀονερε σαῤτοηίίαε σεεωπάμρ υἱγίμξονα 
ἐμοῤῥεγαϊοηὶς ερὶνγιίμς ἀδὶ, Οτοῤνέμε.τ. 3. Β(ρ.61,7; Μ.11.1548}; Επ5. 
6}.3.6(ρ.163.32; Μ.24.τ0138); ἴον ΕἘππογηίδηῃ νιν ν. ἀγιαστικός ; 
παρὰ τοῦ π- ... τὸ ἀκρότατον τῶν ὀρεκτῶν, θεὸν γενέσθαι Β45..5᾽)}1γ7.23 
(3.200; Μ.32.τοος); ΑΡΟΪ], βά.566.].27(ρ.176.22; Μ.το.τττ68); ΒΙάγτη. 
Τγίη.2.4(Μ.30.4810); 18.2.25 (7480) ; τιακὶηρ τηδῃ ρασγίδϊκα οὗ ἀἰνίηβ 
πϑίατσο, Ουγοδος.34(5..3.534); Κι 5 πρδϊ, Η, Οδοβα Π]υταϊηδίοβ βου]; 
ἴῃ Ρχυοροχίίοι ἴο τρϑη 5 τηργαὶ δάναπος, ΟἸδπι. είν. 4. τό(ρ.295.23; 
Μ.8.12164}; τὸ γὰρ φῶς τῆς ἀληθείας φῶς ἀληϑές...πι κυρίου 1.6. 
τό(ρ.502.5; Μ.0.3648); Ελι5.}.6.7.τ5(326 ; Μ.21.5524} οἷτ, 5, Ὁ). βαρτα; 
τοῦτο φωτίζει τὰς ψυχὰς τῶν δικαίων ντ, Η. οαἰφεῖτό.3;; ὁ τοῦ ἁγίου 
π᾿ καταξιωθεὶς φωτίζεται τὴν ψυχήν, καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον βλέπει ἃ μὴ 
ἤδει.. πάρεστι γὰρ ὃ ἀληθινὸς φωταγωγός ἰδι16.16; ὥσπερ τὸ φῶς 
μιᾷ τῆς ἀκτῖνος προσβολῇ καταυγάζει τὰ πάντα" οὕτω καὶ τὸ π΄. τὸ 
ἅγιον, φωτίζει τοὺς ἔχοντας ὀφθαλμούς 11.16.22: ΑἸΠ.ὁρ. ϑόγαῤ. τοί. 
26.5730); 1δ.1τ.2οί(ς8ο0 4); φῶς νοητόν Β45. δ Ρὶγ.22(3.τοῦ; Μ.32.τοϑο); 
αἷ πνευματοφόροι ψυχαὶ ἐλλαμφθεῖσαι παρὰ τοῦ π. αὐταί τε ἀποτελοῦν- 
ται πνευματικαί 18.23(20Β; Μ.1οοΒ) ; Ἰοδαίπρ' τῆξη ἴο ὁοπίειιραίβ 
Βεδιῖν οἵ ἱπιασὲ οὗἩ ἱπν βία σοά, 1δ.47(3900 ; Μ.1534); 5 Πρ, 15 
ἰδεπτῖσαὶ ἴῃ Διποῖίοη ἢ ὅοη, οὔτ. ΝΆΖ.ον 31. 3(0.148.ς; Μ.36. 
1368); Ὀϊάντη. ΚΤ γτη.2.τ(}1.50.4480); π. -.- φωτὸς οὐρανίου μετα- 
δοτικόν ἐδ,(4528); ΓΠΔα ῥεγξ,2ο(Ρ.22.21); 1. δοκτίοη οἵ Η, βοβῦ, κὸ 
ἔγθ, ὈΠΓῚ5. ὉΡ 5'η, Ογτ. Η ἐπίσελ,. τΊ.τς; τὰ. γεηθνγβ τϑῃ {Τ|1.3: 5), 
ΑΒ ἐριϑέγαρ.τ.22(Μ.26.ς810); τὸ ἀνακαινίζον.. «ὡς κύριος Ὀϊάντη. 
Τγῖ,.2.1τ(Ν.30.4528}; Π.. ΘΕ Δ] 5065 ΠΟ σονεηδηΐ Δα γο]εα 565 ἔγοΣ 
αν, Ογτ, Ἡ οαἰεεἶ,.τ7.20; Ὁ. Τανθ 815 ἴο τϑη τῆε τηΐηρβ οὗ Οοά, 
οἔνΟτ,ρείηε.τ.3.4{0.54.2; Μιχτ.1408); Βα5..}Ί7.22(3,208Β.; Μ΄.32.1008) ; 
ἐν ἑαυτῷ δείκνυσι τὴν δόξαν τοῦ μονογενοῦς, καὶ τοῖς ἀληθινοῖς προσ- 
κυνηταῖς ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν παρέχεται. ἡ τοίνυν ὁδὸς τῆς 
θεογνωσίας ἐστὶν ἀπὸ ἑνὸς π,. διὰ τοῦ ἑνὸς υἱοῦ ἐπὶ τὸν ἕνα πατέρα, καὶ 
ἀνάπαλιν ἡ φυσικὴ ἀγαθότης καὶ ὁ κατὰ φύσιν ἁγιασμὸς καὶ τὸ βασιλι- 
κὸν ἀξίωμα ἐκ πατρὸς διὰ τοῦ μονογενοῦς ἐπὶ τὸ πνεῦμα διήκει ἰδ.47 
(298; Μ.1 538,0); Ποῆσς 5 τόπος (Εχ.22:21, 1.12:13), 85 ΒΡΊΘΓΟ ἴῃ 
ΜΈΙΟΒ. σουτοπλρ  δἴίοπ δ ημα ὑγΟυΒὮΡ οαπ δἰοπς ἴθ κε ρἷαςς, 1.62 
(520,0; Μιτδιο); Βεπος τιδηξοηδα τὨϊγα διηοηρ Ῥούβοης οἵ Τυίη,, 
οἴ. ἀπὸ γὰρ τῆς ἡμετέρας σχέσεως τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν, ἐπειδὴ ὑποδεχό- 
μενοι τὰ δῶρα, πρῶτον ἐντυγχάνομεν τῷ διανέμοντι, εἶτα ἐννοοῦμεν 
τὸν ἀποστείλαντα, εἶτα ἀνάγομεν τὴν ἐνθύμησιν ἐπὶ τὴν πηγὴν καὶ 
αἰτίαν τῶν ἀγαθῶν ἰδ.37(5,.24τ0; Μ.1330); οὔτε πατὴρ χωρὶς υἱοῦ ποτε 
ἐννοεῖται, οὔτε υἱὸς δίχα τοῦ ἁγίου π. καταλαμβάνεται ΟΥΟΝΥ53. 
ΜΜαεεοά. τ )(Μ.45.τ2168}); ΙεΔ 45 σοητοτηρ δεῖνα ἕο Ῥατοαῖνε τηγβίογίεϑ, 
Βιοη. Ασ.6.}...2.2.8(Μ.3.3074}; ἤδῆςα σοηξεσθίοη οὗ 765118 85 Γοτά ἰ5 
ΤΟ ἀργοὶ ρόδα Ὀν Πὲβ δοῖνεν (τ οτ.12:3), Οὐ Ν υεβ. αεδά.τ2 
(13168); Γγν 5. θη 1. 4(2,462Ε); τενεἰατίοη Βεὶπρ' Τῃτουρη Η.. αποβῖ 
Βεσαμβθ ἴο Ηἷπὶ 8]οπε 15 1ὲ ἱπιπιεάϊαϊθ, ντγ λές. 38(᾿ .3330)}} 10.Ὁ, 
ο.χ τ2(Μι04.840Ὰ); Ρ- (γι βεδη ἔδι ἢ ρίνεη ᾿ν Η, ΟΒοβῖ, Οίδτη. 



πνεῦμα 

Ῥαδά.τ.ιδ(ρ.ττί,21; Μ.8.2034}); 14.5}».5.13(ρ.384.6; Μ.9.1294}; 1.6.1 

(ρ.512.5; 3888); διὰ τί π. πίστεως αὐτὴν καλεῖ, καὶ εἰς τὴν τῶν 

χαρισμάτων καταλέγει τάξιν; εἰ γὰρ χάρισμά ἐστιν ἡ πίστις καὶ τῆς τοῦ 

π. δωρεᾶς μόνον, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμέτερον κατόρθωμα, οὔτε οἱ ἀπιστοῦντες 

κολασθήσονται, οὔτε οἱ πιστεύοντες ἐπαινεθήσονται" τοιαύτη γὰρ τῶν 

χαριομάτων ἡ φύσις, οὐκ ἔχει στεφάνους, οὔτε ἀμοιβάς...εἰ τοίνυν καὶ 

ἡ πίστις τοιοῦτόν ἐστι, καὶ οὐδὲν ἡμεῖς εἰσηνέγκαμεν, ἀλλὰ τὸ πᾶν τῆς 

τοῦ π. ἐστι χάριτος...καὶ οὐδένα ἀντὶ τούτων ληψόμεθα μισθόν, πῶς οὖν 

ἔλεγε 'καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην...᾿ ὅτι καὶ τῆς τοῦ πεπι- 

στευκότος ἀρετῆς ἐστι κατόρθωμα ἡ πίστις. .«τίνος οὖν ἕνεκα π. πίστεως 

αὐτὴν καλεῖ; ἐκεῖνο δεῖξαι βουλόμενος, ὅτι τὸ μὲν παρὰ τὴν ἀρχὴν 

πιστεῦσαι, τῆς ἡμετέρας εὐγνωμοσύνης ἐστί, καὶ τὸ ὑπακοῦσαι κλη- 

θέντας" μετὰ δὲ τὸ καταβληθῆναι τὴν πίστιν, τῆς τοῦ π', δεόμεθα βοη- 

ϑείας, ὥστε μένειν αὐτὴν διηνεκῶς ἄσειστον καὶ ἀπερίτρεπτον (ὮΥν5. 

ἄορι.τ. 5 ἵπ 2 ον. 4:13(4.263Ε-2640)}; ἡ μὲν γὰρ πίστις τῆς τοῦ π. 

δεῖται βοηθείας καὶ τῆς παραμονῆς ἵνα ἄσειστος μένῃ" ἡ δὲ τοῦ π. 

βοήθεια διὰ βίου καθαροῦ καὶ πολιτείας ἀρίστης ἡμῖν εἴωθε παραμένειν 

{0.1 ο(Ω680); Ὀυΐ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς καὶ πίστεως φαίνεται τὸ 

π. παρεκτικόν, καὶ τὸ ἀρκοῦν ἑκάστῳ μέτρον ὁρίζον ὡς θεός Οντ. 

{1Π65.34(51.32 550}; τῃουρἢ ἀνε] Πρ οἵ Ἡ. ΟΠμοβὲ ἰπ 500] ἴ5 5814. τὸ 

ΓΟ] ον, οπ ἰροτθαϑα οἱ ἔα τὰ πᾶ ἰονα οα ρατί οἵ Ὀε]ονεσ, 10. ἴπι. 

Ξεα!. 4(Μ.88.7259); ᾳ. Η. σμοβὲ ἀπά ἰονε: Ἰονβ υηζεβ ἔτας “ῃοϑτίο᾽ 

ψ ἢ ἢ, ΟἸδι. ίν.7.7(0.33.20; Ν΄.9.4648}; φιλανθρωπία ὈεΙῺΡ ΤΆΘΔτι5 

θεσαν ταθπὶ τηδἰηιαὶπ τε οὗ ϑριυϊῖ, ΟΒγγ5.ἤΠ0η1.1.5 τη 20 0γ.4:13 

(3.680); 70.ΟἸἶπι.κεαὶ, 4(}1.88.,)25) ;Σ ΒΌΡτεπις εξ οὗ Η. σμοϑῖ 15 

Ῥειίξοϊ δῃά ἱπαπιθάϊαϊε ἴον οἵ (οά; Ἀπούμοι αἰ, δοσογάϊπρ ἴο 

Ρτοροχείοη οἵ ξαλτῃ, ἰ8 ρευίθος Ἰονε οὗ ομϑ᾿β μεῖρῃθουτ, ΜαΧ σ. 

Πα! 290 }1.9ο.3658); τ. Η.. Οποβὲ ἀπὰ ὑσαίῃ, ν. ἀλήθεια; 8. Η. σβοκέ 

δῃᾷ νιβάοηι πάρασχε...γαληνιῶντας ἁγίῳ συμφέρεσθαι π., σοφίᾳ τῇ 

ἀνεκφράστῳ ΟἸδιπ, ῥαεά.3.τ(ρ,20τ.6; Μ.8.6800); οἱ, φμοά βανῃείρα- 

ἴομθ ερίγίς βαηεὶὶ βαμεβεαίς ὁδὶ φιῖς, ῬΏΡΙΟΥ ΄ἦἋ δΙΉΦΟΥΊΟΥ 

οβφείμδ, ἀἰρηίμς γεοὶρτ! φαρίενμίαε ας σοϊεμίΐασ φγαιίΉΙ, Οτ, ῥγίηε, 

τ.3.8(ρ.62.1; Μ.11.1554}); τοῦ δὲ υἱοῦ ὄντος τῆς σοφίας, ἡμεῖς π. σοφίας 

λαμβάνοντες, τὸν υἱὸν ἔχομεν Αι ϑόγαρ.τ τοί 1.26.5764); 845. 4}} 

τηθῃ ρδτίαϊκ οὗ ψίβάοση, 50 81] ρατίβίκε οὗ Η. σμοξὶ, Οτιῤγίης,2.1.2 

(ρ.149.2; 2168); . ἰπδίτιισπρ' τῇ, ΟἸεμι.  ασά,τ,δ(ρ.112.8, Μ8, 

2030); εἰ δὲ οἱ προφῆται καὶ οἱ ἀπάστολοι οὗ τὰς τέχνας ἐγνώκεσαν, δι᾿ 

ὧν τὰ κατὰ φιλοσοφίαν ἐμφαίνεται γυμνάσματα, ἀλλ᾽ ὃ νοῦς γε τοῦ 

προφητικοῦ καὶ τοῦ διδασκαλικοῦ π΄. ἐπικεκρυμμένως λαλούμενος διὰ 

τὸ μὴ πάντων εἶναι τὴν συνιεῖσαν ἀκοήν, τὰς ἐντέχνους ἀπαιτεῖ πρὸς 

σαφήνειαν διδασκαλίας: ἀσφαλῶς γὰρ ἐγνώκεσαν τὸν νοῦν ἐκεῖνον οἱ 

προφῆται καὶ οἱ τοῦ π. μαθηταί 14. 5ἰγ.σ.ο(ρ.30.1; Μ.8.7418)}; 20.6.16 

(ρ.502.5; Μ.9.3648); ἐδ.5.4{ρ.341.27; 440); τε μησὶ τηθῃ ἐ8]] ἱΠΊΡ]1οᾶ- 

εἴοης οἱ (μτιβείαῃ τονοϊδειοη νΐο σουϊᾶᾷ ποῖ 6 ἐχρουπάςα ὮΥ 

Ομ τῖδὲ δατίπσ δατίδὶν Πἴε, Ἐπ|5.6.}}.3.5(ρ.τόχ.29; Ν΄.24.10008,0); π. 

οοὐδημιουργικῆς δυνάμεως ἀπολειπόμενον, ἁγιαστικῆς δὲ καὶ διδασκαλι- 

κῆς πεπληρωμένον Ἐλιη, αροΐ.25(Ν.3ο.8610); 79.2η(864}); τὸ π. τὸ ἅγιον 

διδάσκειν πάντας τοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου πεπιστευκότας ΒΆ5. 

Επη.3.4(..2756; Μ.29.6644); (Βγγβ, εμ.1.4(2.463) αὶ. ᾿πϑίτποῦησ 

186 σοηβοίοποε δπᾷ Ὀεϑίονίηρ νατίουβ νἰτίιςο5, ΟΥτ. Ἡ σαΐεοῖ.τθ6.γ2; 

οὐχὶ πολλάκις ἄνθρωπος ἐν παλατίοις διαπρέπων, κατέπτυσε πλούτου 

καὶ ἀξίας, διδαχθεὶς ὑπὸ τοῦ π. τοῦ ἁγίου... «τοσαῦται πλεονεξίαν ἐν 

κόσμῳ καὶ ἀκτημονοῦσι Χριστιανοί, διὰ τί; διὰ τὴν τοῦ π. ἐπαγγελίαν 

ἐϑαόιο; 18.16.22; Ἐ45.5}17.22(3.20Ο ; Μ.32.1000); ΟΠμδαυίηρ ὉΠ 

Ομ τιβείαπ αἰηϊοῖς, τυ υβ5. Εμη.2(2 Ρ.387.1881.; Μ.4.5.569Ὰ); ν. ἴῃ 

τα]. ἴο τπατίγυβ, ν. μάρτυς; νΥ. νϑτΐουϑ ἑαποίίομβ οἵ Η. σμοβέ ἴῃ 

τοὶ. ἕο Ομ τιςεδη Πἴ; }. 5 συϊᾶς, ΟἸετα ῥγοί.τ2(ρ.83.27; Μ,8,240Ὰ); 

εἴ. ῥαρά.5.ταίρ.201.6; Μ.8.ὅϑοο); ΟΥΝ Υ 55. μη. 2(2 Ὁ.385.1} Μ.45. 

5650); 1ϊ. ἃ5 ΒΊΤΕΠΡ ΠΘΠΘΓ ΔΩ ΠΕΙ͂ΡΟΙ, στ ῤγέμετ. 3.8(ρ,62.1τ; Μ, 

ττ1558); Επη,αροΐ.27(Ν.30.8640); Ηἷ5 ΒεΙρ Ὀδῃρ ρχοροσποπδίε ἴο 

Βυτῆδπι νοκ5, Ὀμγγβλοηι 6 ἐμ 2 ογ.4: 13(4.264); 11. γα το πρ 

ΟΥΈΣ πιθ, Οἴαπα. [γ.24{(ρ.2ο5.6; Μ.9.731Ὰ}; ο.1.,5,7.6.17{0.512.5; Μ. 

9.3888); ἦν. Ῥτοϊεοτίηρ πλδη, 680, ἀρϑίηβι 46 ΠΊΟΠ8, Τατιογαϊ. τό(ρ.18. 

ξ; Ν.6.8414}); 8η4 ἐπ] πρ' τλθῃ ἴο 568 Βρίζα8} ὈοΙαρ5 ΟΥ̓ΔΙ ΠΑ ΤΙ 

Ἰμν 1016, ἐφιτε(ρ.16.20; 8404); 848 ὑπεραγωνιστής ϑραίηβι εν], 

Οντ.Η.καἰδει τόντο ; 1Ὁ.17.3]: τὸ δὲ ἀπείργειν τοὺς δαέμονας ὃ τοῦ π. 

ἴδιόν φησιν ὁ Εὐνόμιος ΟτΝυ85. Επη..(2 0.385.10} Ν΄.45.5684); π' 

παρ᾽ οὗ ἁγιασθέντες ἐνεδυναμώθησαν Ιάντα. Τυῖμ.2.τ(Μ.39.4.528); 

ν. ἃ5 σοταζουίεσ, οσ δἀάνορςαῖε, ν. παράκλητος ; Κ- 5ενεη[0]4 ρΙ 5, 

ΟἸεπι.ῥαεᾶ.5.τα(ρ.284.18; Μ.8,6650); Ἀϊκεπεὰ τὸ βθνεη-θτδη θα 

οαπα]δβίοις, Μαχφι. ΤΠ αὶ, 62(Μ.00.6728); γν. τηϊταουϊοιβ ρῚ 5. ΟΣ 

Ἡ, σμοβὲ βεβίονεα οὰ ῥσίπιτινε Ομασο Ὺ Βρθοίαὶ ρτονϊ ἄθῃηςε 

ἴῃ οἵδε ἴο ζατίμευ Ῥύόρστεββ οὗ ροβϑρεῖ, θυΐ παν ποὺ οεαβοα 

Ῥεῦδιβα πὸ ἰοπροῖ ποοῦββατν, Ομτγϑ.ῤῥθηὶ.τ,4(2.463.); 2. ρα οἵ 

Ἡ. ΟΒοβὲ βομηβεηδβ δρρτοχίμηδίεβ οοβεὶν ἴο ρυδοα οὐχὶ ἕνα θεὸν 

ἔχομεν καὶ ἕνα Χριστὸν καὶ ἕν π. τῆς χάριτος τὸ ἐκχυθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς; 

ΙΤ1ῸΖ πνεῦμα 

σοῖο, 46.6; αὐτὴν γὰρ ἐκείνην..«δύναμιν ἁγιαστικὴν τὴν τοῖς ἀτελέσι 

τὸ τέλειον παρεχομένην, φαμὲν εἶναι τὸ π. τὸ ἅγιον Ὀγτοἰδθς. 35". 
4520); 88. Η. Ομοβὲ ἰεδάς 5δοὰὶ ἴο μεάνεῃ, ΟΣΙτοη, ἤαθν.3.24.1(Μ.7. 

οΘ68); οἴ. τὸ δὲ εἰς ἀφθαρσίαν ὁδηγεῖ, τὸ π. ΟἸει. ῥαφά.2.2(Ρ.168.5; Μ. 

8,4124); ἐγὼ δὲ ἂν εὐξαίμην τὸ τι. τοῦ Χριστοῦ πτερῶσαΐ με εἰς τὴν 

“ερουσαλὴμ τὴν ἐμήν ἰ(.5!ν.4.26(0.324.24; Μ.8,13814)}; π- --- τὸ 

ἀναπετάζον ἡμῖν τὰς οὐρανῶν πύλας Ὀϊάντη. Ττῖπ.2.τ(}.39.4520}; 

Πεδποε, ᾿εδυτιδϑῖ οἱ ϑρ τιν᾽ 15 ρἰεάρα οἵ ἱπιτποσία! ν, ΟΕ ἸΙχθη ἤσεν.3.24. 

τί .7.9668) ; Ρτονίηρ' {πὶ Η. Οἰιοβὲ 1} 8 σϑιγατά οὗ τἱρῃιΐεθουϑβ, 

Βα5.3}᾽γ.,ο(3.25Α; Μ.32.1444}; ὈΌ. Η, ΟΠιοβῖ ἀπᾶ βη8) Ἰπάρεγιθηξ; 

1, ἴο δὲ αϑϑοσίαϊθα τ Ομτῖδο αἴ ρατοιβία, ἐδ,(248; ΜΙΙ4ΤΑ); 

11. τῇοςο 5ραϊοα ψ τὰ Η. ποὺ πὸ μάνα Ῥσββεσνεᾷ Βτϑί- ἔγα8 οὗ 

᾿ ϑρὶτϊξ ἀπβυ 16, Ψ11 Ὀ6 τεψατάθα ἃ5 ἔα [Πα] βεγνδηῖβ, ἐδι(340; Μ. 

1418); 111. στασε οἱ ϑριτ 15 οσοννη οὗ τρίβοι, ἐδ.1348; Μ.1418); 

ἐν. ἴποβε στῖο παν ρυίονοα ϑρίσις ΜΠ] θὲ 'σαξ ἀϑαπάετ᾽ (Ν11,24:25), 

1.6. βεαραταιθα ἔγτοτη ῃἴτα δπθγεϊν, ἐδι(σ40,0 ; Ν.1418,0) ; 4. σοΠα Ποῦ 

ἔοσ τϑοορίίοπ οὗ Ἡ. ἀμοβῖ; 84. υπίνετβαὶ Ῥοβίοναι οὗ Η. μοβί 

τεηδετο ροβϑίθϊα Ὁ Ψοτκ οἱ (μεῖβῖ, μεπος ρίνθη ἴο ἔενγ θεΐοτα 

᾿Αϑοδηβίου, Βαΐ τὸ αἱ] με] ῖενεῖβ τποσεδέτου, οἵνσ, ῥγίης,2.7.2(0.140.3:; 

ΜΟττ 260) ; ἀἴβοῖριοβ νεγα ποῖ ῥγενϊουβὶν σίνο Η, αποβῦ, μεποα 

ῬΟΒΒΙ016 ἴοι ἔπ ἴο ἄδην (Ὠτίβε, ΗΙρρ.Νοξί,τ4(ρ.257.1ο ; Μιτο. 

8218); Ρ. Ραπδοαίίοῃ παρεββαῖν, ΒΆ5. Ὁ ὲγ,23(3,20Α ; Μ.32.109Ὰ); 

ς, αοίίνα οο-ορουϑίϊοι σοι τθα ἴτοτη τηϑῃ τὸ ἅγιον π. μόνοις σπου- 

δαίοις ἐπιφοιτᾷ, τῶν φαύλων μακρὰν ὑπάρχον" οὐ τοπικῶς δὲ τοῦ 

μακρὰν καὶ τοῦ ἐγγὺς ἀκούειν δεῖ, ἀλλ᾽ ὡς ἐνδέχεται περὶ ἀσωμάτων 

αὐτὰ νοεῖν Οτ. [".37 ΤῈ 70.(ρ.513.5); οὔτε ἡ τοῦ π', χάρις τὴν ἡμετέραν 

προφθάνει προαίρεσιν" ἀλλὰ καλεῖ μέν, ἀναμένει δὲ ὥστε ἑκόντας καὶ 

βουληθέντας οἴκοθεν προσελθεῖν (τυ. ἤονι.1.5 ἢ, 2([ογ.4: 13(3. 
Ϊ2640); ἅ. Η. Οδοβὺ ἀερατγίβ ἔτομλ βίμηβιβ, Ηετγηημαμά. 5.1.3: εἴ. 
Οτιῤγέριο.τ. 3. 1(ρ.58.1τι; Μ.11.1520}; ἴο ἰΙοβα Η. ΟΠοβὲ Ἑῃτου ἢ 51π 15 
τη6. “ῬΙΆΒΡΒεταΥ αραϊηβι Η, μοι, οἱοὴδι(ρ.59.15.; 1530); ὅτε γοῦν 

ἐκπίπτει τις ἀπὸ τοῦ π. διά τινα κακίαν, ἡ μὲν χάρις ἀμεταμέλητος 

διαμένει τοῖς βουλομένοις, κἄν τις ἐκπεσὼν μετανοῇ" οὐκέτι δὲ ἐν τῷ 

θεῷ ἐστιν ἐκεῖνος ὁ πεσών, διὰ τὸ ἀποστῆναι ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἐν τῷ θεῷ 

ἅγιον καὶ παράκλητον π., ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ ἔσται ᾧ ἑαυτὸν ὑπέταξεν ὁ 

ἁμαρτάνων, ὡς ἐπὶ τοῦ Σαοὺλ γέγονεν ΑἸῊ, Αγ.3.25(Μ.26.3760) ; ΠδΏοΘ 
Νονδίίδῃ ρυῖ Η. Ομοβῖ ἰο ἢρῃς Ὀγ ἀδηγίπρ' ροβϑί Εν οὗ Ροβί- 
Ῥαρεβιμαὶ ρεπᾶποθ, Ποπ,. Α1,8Ρ.Ἐπ5,}.6.7.8(Μ.20.6534)} ἘΠΟΒΙ 6 

συνοικοῦσιν ὃ σατανᾶς καὶ τὸ π. τὸ ἅγιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 0.) λαεν.8ο 

(Μ1.94.7294}); δ. ορεχδτίοη οὗ Ἡ. Ομοβὲ ἰπ Ομύτοι ; 8. ΟΠΌΤΟΣ 85 

ΒΡΒεῖο οἱ ἢ δοενὶτν, οὗ, πδὲ ἐπ δοοϊορία, τδὲ εἰ ερίγείς ἀδσὶ; οἱ δὲ 

οῥίνέμις ἀοῖ, {{Π1’ ἐροϊοεΐα, οἱ οπιηῖς ργαϊΐα; φρίγηιες στε θη ον α5, 
Ἰτϑη.ἤαεν.3.24.1τ(Μ.7.9660) ; τὸ ἐν ἐκκλησίᾳ παραδοθὲν ἅγιον π. ἘΠΡΡ. 
μαόνια ρσοθτι(ρ.3.2; Μ.τ6,30200); μυχοῖς Ψου]α ποῖ οχιϑὶ νι ουϊ 

Η. ὕΒοβι, ἀπ ψῆοτε Ὁπυτοῃ ἰβ μα ἰβ αἰβο, Ομ τυ, ρεμί.τ.4(2.4630); 

6 ἰ5 Ὁβυτοῦβ ταϊοτ ἀπᾶ ργονίθ8 υπίνοιϑαὶ ὈΠυτοῇ Ψ ΠῚ σπδτὶβ- 

ταθῖα, Ονγτ. . εαἰδοῖ.τ6,22; Βεδῖονψεὰ οα Οπυσοι ὉΚ ΟἾχδὲ 85. 18 
μεδά, Μαχ.ψι. ΤἼαϊ.63(}4.90.6728); Ὁ. ΟΒαγο 5 τη] βίτΥ ἃ5 ἰπδίσα- 
τιοπΐ οἔ Η. (ποβέ, οἷ, ἐρ σεεϊοσῖα ἐμῖρι, Ἰηφμτί, ῥοσμῖὶ ἄσμς αροκίοἶος, 

Ῥγορλείας, ἀοείογοες, εἰ μηΐυεγσαηι το φίαν ορεγαϊομόμι Ἐριγίμες, 

Ἰτθηλαεν.3.24.:(Μ.7.9668); Η. Ομοβί, ταδη! ξδβίεα 1η ἐθαομίπρ ἃπά 

γοξαϊαϊίοα οὗ Ὠετεθν, βαπάεά ἄονῃ ἴῃ Ομυχοῖ ἴτοπὶ ἀροβίεβ, 

ἘΒτουρη τμεῖν οοηνεσίβ, τὸ Ὀίβῃορβ, Ηἱρρ. λαόν ργοθην(ρ.3.2; Μ.. 

16.3ο20 0); εἰ μὴ π. ἅγιον ἦν, ποιμένες καὶ διδάσκαλοι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οὐκ 

ἂν ἦσαν" καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τοῦ π. γίνονται, καθὼς καὶ ὃ Παῦλός φησιν" ἐν 

ᾧ ἔθετο ὑμᾶς τὸ π. τὸ ἅγιον ποιμένας καὶ ἐπισκόπους ..«εἰ μὴ π΄. ἅγιον 

ἣν ἐν τῷ κοινῷ τούτῳ πατρὶ καὶ διδασκάλῳ, οὐκ ἂν ὅτε πρὸ μικροῦ 

ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἱερὸν βῆμα τοῦτο, καὶ πᾶσιν ὑμῖν ἔδωκεν εἰρήνην, καὶ 

ἐπεφθέγξασθε αὐτῷ κοινῇ πάντες 'καὶ τῷ π. σον᾽ Ομσυ5.}εηπέ, τ 4(2. 

4638,0); οἵ, ἴῃ σοπββοχδτίοι ΡΥᾶνοῚ ἴου ὈΙσΠορδ, εὐεπάδ αι υἱγῆ- 

ἐθη φίαε ἃ ἰθ ἐδ, ῥγήπείραϊῆς τρίγίίως φμσηι ἀφάϊ5ιῖ ἀϊεοίο Πἰ10 Μπ|0... 

φμοά ἀοπαυϊί φαηειῖς ἀροσίοἱῖς φιῖ τοη σε μόνη: ἐοεϊεδίαηι, ΗΙΡΡ. 

Ἰναά.αῤ.3.3; σοπιπεοῖοα εβρ. τ ἢ Ρόνγετ οὗ ἀβοϊαζίοι, οἵ. 1}.53,5) δὸς 
αὐτῷ χάριν καὶ τι. θεῖον, ὃ ἐχαρίσω πᾶσιν τοῖς γνησίοις σον δούλοις καὶ 

προφήταις καὶ πατριάρχαις ϑογαρ.ἐτεἶ..28.1; Πρ Οὐη5,..4Ρ}.8,5.1; 
τῇ ἐπιφοιτήσει καὶ δυνάμει καὶ χάριτι τοῦ ἁγίου σου π. ἐνίσχυσον, ὡς 

ἐνίσχυσας τοὺς... ἀποστόλους καὶ προφήτας Ἐπελιοῖ,(Ρ.250); ςξ, ἴῃ 

οτᾶϊμδιίοα. οὐ ῥτεβουίειβ, γέορίεδ δερεν βεγυμνι ἐο ἰδίμηιν εἰ 

ἐμιραγίγε ερίγίίμηη ργαιίας οἱ Φ0Ή 5111, ΗΡΡ γα. αβ.8.2; τὴν χεῖρα 

ἐκτείνομεν..«ἵνα τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ἐπιδημήσῃ αὐτῷ ...ὁ χαρισά- 

μένος ἀπὸ τοῦ π. τοῦ Μωσέως ἐπὶ τοὺς ἐκλελεγμένους πνεῦμα ἅγιον" 

μέρισον καὶ τῷδε π. ἅγιον ἐκ τοῦ π. τοῦ μονογενοῦς εἰς χάριν σοφίας καὶ 

γνώσεως καὶ πίστεως ὀρθῆς ϑεγδρ.δμεἶ..27.1--2; Οὐη5ι, ΑΡΡ.8.16.4. 

πλήρωσον τῆς τοῦ ἁγίου σου π. δωρεᾶς Ἐπιεμοὶ.(0.243); οἱ ἀδδᾶςοπ, οἴ. 

ποη ἀεείβῥίδης σοηέμθηι ῥγεσεδγίογί! ἘρΊγ ἡ μρ σμθη ἐμγμ5 ῥαγεῖβες 
Ῥγεξὀγίονὶ σμηὶ, Ἠρρ γαά,αρ.9.4; οἷ. ἀα ἐρίτίμην Ξα οἰ εγαίϊϊας εἰ 



πνεῦμα 

φοἰπεϊμαϊμῖς εἰ ἐμάμείγέασ ἴη ἰμεης φογυίη ἐτοηι, ἰδ.0 τι; δὸς ἐν αὐτῷ 

πνεῦμα γνώσεως καὶ διακρίσεως ϑεταρ.ἐμεἶ,.26.2; πλῆσον αὐτὸν π. 

καὶ δυνάμεως (οηεὶ.4Ὁ}.8.18,2; Επμελιοῖ,(ρ.209); οὗ ἄδασοπεβ5 ὁ πλη- 
ρώσας πνεύματος Μαριὰμ καὶ Δεββῶραν...δὸς αὐτῇ π. ἅγιον (ηϑὶ. 
᾿4}Ρ.8.20.1; 6. Ἡ. ἀμοϑῖ ἀπ ΜΟΥ Βρ ; ἃ. ΨΨΟΥΒΡᾺΡ [5 ἴῃ Ὠϊπι, ἤθποα 
Ὡς 15 τόπος οἱ Ὠι.12:12, σεπ.28:τ6, Β45.δρίγ.62(5.52},Ε; Μ.32.1844}); 
Ὦ. Ὠἰβ αβϑίβίαῃος προρόβαιν πῶς μὲν γὰρ εἴπωσιν ἄγγελοι, δόξα ἐν 

ὑψίστοις θεῷ, μὴ δυναμωθέντες ὑπὸ Τοῦ π. ;...τὰς ἀοράτους δυνάμεις ..- 

δεομένας τῆς βοηθείας τοῦ π. δ. 38(220,Ε; Μ.1378); Ο. Πόπος οὔειβ 

ψΟΙΒΕΪρ ἴο ἰπη56}} [πτουρἢ τηδη τὸ π᾿ ἐστιν, ἐν ᾧ προσκυνοῦμεν, καὶ 

δι᾿ οὗ προσευχόμεθα...τὸ οὖν προσκυνεῖν τῷ π., ἢ προσεύχεσθαι, οὐδὲν 

ἄλλο εἶναί μοι φαίνεται, ἢ αὐτὸ ἑαυτῷ τὴν εὐχὴν προσάγειν καὶ τὴν 

προσκύνησιν τ Ν62.ογ.31.τ2(Ρ.159.1538}.; Μ.36.1450); 4. Ἰητετοθάεβ.. 
ἴον πιθῃ, στιν γ85. πη η.2(2 Ρ.384.1510; Μ.45.5650); 6. 1βδἦς Ὀε]ανοῦ 
ἴο υπᾶεισίαηα Ξαοτατηθηΐαὶ ταγϑίοσίθβ, Ὀιοπ τ. δ. }..3.2(8.3.4284}; 
ἔ. σαἱῖ οὗ Η. Ομοβὲ ποῖ ττϑαϊτομαὶ οὐ ἔαταΠατ, Ὀθοθαβα ΜΟΥ ΒΡ 15 
ἐπ τα, Οὐ. ΝαΖ.0γ,31.12(ρ.159.13; Μ.36.1458) δ. Ηδτδο θοπ᾿Β [εΔ οἢ- 
Ἰπρ οἱ ὙΟΥΒΒΙΡ “π 5ρίσίε δὰ {τατμ᾽ (70.4:.24) αὐτοὲ τῆς αὐτῆς φύσεως 
ὄντες τῷ πατρὶ πνεῦμά εἰσιν, οἵτινες κατὰ ἀλήθειαν καὶ οὐ κατὰ 

πλάνην προσκυνοῦσιν ΗεΥδοθοι 8Ρ.ΟτΓ..}0.13.25(ρ.249.2; Μ..14.4414Ὰ}} 

τεξαϊεα Ὀν ἰεδομίηρ τπαΐ ἴο βιρροβε ἔμοβε ΨΠῸ Ὑὑγουβηὶρ ἴῃ Θρί τί 
το θὲ ὁμοούσιοι νυΣὦῖ τ αἰνίηα πδξατα 15 ἱπιρίουβ, Οχ ἦδι(ρ.240.5; Ν'14. 
4414}; 7. ΗΕ. ΟΠοβέ δπά βαοζατηθηΐβ ; 8. θαρ[ί5πι, ν. βάπτισμα ; 1. ποῖ 

ΡΙεβαπὶ ἐπ 7ομπ᾿5 θαρίίϑπι, Απημιοη. (6.18: 25(}7.85.15720}; 1. ἴῃ 

( τίσι Βαρεϑπα, ΟἸθια, ραθά, τ δίρ.τος.17 ; Μ.8.280}) οἰΐ, 8. λουτρόν; 
ἐχρίσθη τὴν σάρκα τῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ π. 14.5!ν.1.2τ(ρ.78,32; Μ.8, 
8568); ῬΡύγροβε οὗ ἀρρεαύϑηοβ 85 ἄονβ τὸ πρᾶον τῆς νέας ἐπιφανείας 
τοῦ π. ἐβούλετο δεῖξαι τῷ τῆς περιστερᾶς ὁμοιώματι 1. Κγ.57(0.226.26; 
Μ.9.7650); (μτῖϑε 85 σά βεπὶ ἔοσιῃ ΗΠ, Ομοβὲ πὰ τεσεϊνεα Ὠΐτῃ 

ἃ5 τῦδῃ, ΝΗ. ρ}.2.203(Ν4.79.3458); 24, 1ὼ μη βδῃ Ὀαρίβηα; ταῖξ, 
Τυπιτζατίδη ἔοσιησϊα, ν. βαπτίζω, βάπτισμα, λουτρόν; τεῦ, οἵ οὗ 
ϑρῖσις ἴῃ Βαρεϊππι 85 ἀἰϑΕ ποῦνε οὐ ΟΒεβ πὶ βδογδιηθπέ, ν. βάπτι- 
σμα; ἀϑβοοίαιοα ματι ϊαυν Ὑἰ ἢ παῖοσ οἱ Ὀαρίίβ, ν. ὕδωρ, 
λουτρόν; τοραταθ4 α5 Ρεδίονεα αἴίοσ Ὀαρείϑη, δη ἃ αϑϑοοίδιθα εβρ. 
ΜΠ. σμγιβτιαίίοη, ν. χρῖσμα, χρίω; οἴ Β4ε...22: 5(1.740) οἷξ. 8. 
ἔλαιον; 855. πιροβίτίοι οὗ μαρᾶβ. (168. ἂς, 8:18, ΗεΡ.6:2), οἵ Οτ, 
ργίμειι.4.2(ρ.50.4; Μ.11.1418); οἱ.18.1.3.1(0.58.2ο; 1534); Οὔτγ5. λοι, 
9.28 ἴῃ Ηον (12.050); Τάς Η6Ὁ.6: (3.577); ᾿Ἀπαβῖϑιφηεὲ νέο. δ6(Μ. 
80.7120); δἴξεοῖβ. οὗ δὶβ ορεγαϊίοι ἴῃ Ὀαρ(ίβιη : 5εϑ]ηρ οὗ ὈΔρ- 
πἰζεὰ, οἵ, ἐσῴράγισεν ἡμῶν τὰς ψυχὰς τῷ ἰδίῳ π. καὶ τὰ μέλη τοῦ 
σώματος τῷ ἰδίῳ αἵματι ΜΕ].})α5ς.67 Ρ.1τ.8; Ονγτ. Η. αἰδοῖ, 4.τ6: 
τοῦτο 86. π.] γὰρ ἕτοιμον πάρεστι σφραγίσαι σου τὴν ψυχήν, καὶ 
δίδωσι σφραγῖδα, ἣν τρέμουσι δαίμονες 10.17.35; παρεῖναι δοκεῖ πως 
τοῖς ἅπαξ ἐσφραγισμένοις, τὴν ἐκ. τῆς ἐπιστροφῆς σωτηρίαν αὐτῶν 

ἀναμένον Βα5.5}Ίγ.4ο(3.340; Μ.32.1410); 5[5, σοπποοῖθα τ] ἐχ- 
τΟγπΆ] σφραγίς οἵ σοπϑίσπατίοη, ΟΟΡ(3β1)[ἐαη.1; Εἰς, Βαρῤί.(ρ.405); 
Ἐπεβοῖ, (θ.291)ὺ; σοπποοϊθᾷ τῇ ἱηνοσαίίοη οὗ Ττίη., ΓἸ]δτη. χα. 

Τμάοι,ϑοίρ.131:.21; Μ.9.6968) ; τοτοϊτεἰπρ’ 51η5, 14, ῥαφά.τ.(ρ.1ού.23; 
Μ.8.2844); Ὀμτγς, εηὶ. τ. 4(2.4628); χεροποταείασ πα Το-σβδ ηρ' 
τὸν οὐκ ἐξ αἱμάτων..«ἐν π. δὲ ἀναγεννώμενον ΟἸΘη1.5:7.2.13(0.144.17 

Μ.Β.οοδοὺ ; οἷ, ἰαναογίρη γεροηογα οηῖς δρίγεμες φαποῖῖ, ἘΠΡΡἱγαώί. 
4Ρ.22.τ| παλιγγενεσίας ὀνομαζόμενον λουτρὸν μετὰ ἀνακαινώσεως γινό- 
μένον πνεύματος ΟΥ..0.6.413(17; Ρ.143.141} Μ.14.2578); π- ... τὸ ἀνακτί- 
ζον διὰ βαπτίσματος Οτ. ΝΑ 2.0».3τ.20(ρ.184.1; Μ.26.τ650) ; Ἰλτάνγτη, 
({Β65) Εμη.5(..3034; Μ.29.7250); ἐνοικεῖ τοῦ...π. ἡ χάρις τῇ τοῦ 

βαπτισθέντος ψυχῇ...τὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν αὐτῇ ἀνακαινί- 
ζουσα {70.}).8.7.8(Δ.ο6.920Ὰ}); τιςαϊατίπρ ἀϊνίης 8οπβῃῖρ, (]απι. 
Ῥαρά.τ.π(ρ.το.2ο; Μ.8.27164}; φἰνίηρ βϑρίτίταδ] ρτοντῃ ἀναγεννῆσαι 

ὕδατι, αὐξῆσαι πνεύματε 1ῥ.τ.τ2(ρ.148.1τ0; Ν.8.3684); δῃα 5αῃοί1- 

βοαίίοπ, δννιὋ. δ εἶ, (ρ.258,14; Μ.26.7458); 11 [Π6 ποῦ ββαυν ΟΟῺ- 
αἰτίου. οὗ τοοθρεοη οὗ Η. ἀμοβὲ ἴθ Ὀαρίϊϑηα, Οντ. Ἡ εαξεεβ. ΤΊ. 
46; 70.Ὁ. [6.4.0(Δ.94.1τ216); θαρεΐϑηλ [88 τπεϑῃ8 οἵ ππίοῃ ψΊ 
Η. ὅβοβε, θιοη. σ..}.2.3.8(Ά1.3.4040); μἰ5. ορεγαίίομ ἴῃ Ὀδρ δηλ 
οοτηραῖοᾶ ν τ τυϊππουίπο οὗ οοττι, ΟἸθμι. σε, 25(ρ.143.26; Μ.9.7008); 
Ὅ. εποματίσι; 1. τοῦ. σεσθριίοη οὗ Η, ΘΟΒοβῖ πὶ ἐποματίβί, οἵ, σάρκα 
ἡμῖν τὸ π. τὸ ἅγιον ἀλληγορεῖ, καὶ γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ δεδημιούργηται ἡ 
σάρξ’ αἷμα ἡμῖν τὸν λόγον αἰνίττεται, καὶ γὰρ ὡς αἷμα πλούσιον ὃ 
λόγος ἐπικέχυται τῷ βίῳ" ἡ κρᾶσις δὲ ἡ ἀμφοῖν ὁ κύριος, ἦ τροφὴ τῶν 

νηπίων“ ὁ κύριος πνεῦμα καὶ λόγος (Ἰετα, ῥαφά.τ.(ρ.115.3ο; Μ.8,301Α); 
ἰσχὺς δὲ τοῦ λόγου τὸ π., ὡς αἷμα σαρκός. ἀναλόγως τοίνυν κέρναται ὁ 

μὲν οἶνος τῷ ὕδατι, τῷ δὲ ἀνθρώπῳ τὸ π., καὶ τὸ μὲν εἰς πίστιν εὐωχεῖ, 

τὸ κρᾶμα, τὸ δὲ εἰς ἀφθαροίαν ὁδηγεῖ, τὸ π., ἡ δὲ ἀμφοῖν αὖθις κρᾶσις... 

εὐχαριστία κέκληται 1Ὁ.2.3(0.168,2 ; Μ.8.4098); οἵ, ἀε5 ογιπῖδες φμΐ 
Ῥεγορίμηϊ βαποίὶς ἴῃ γερίοἰτοπόηι ορίγίμις σαηοῖ! αὐ ἐΟΉ ΥΗΙα ΤΟΉΦΗΣ 
᾿“Μαεὶ ἴπ υογίίαίε, ἩΠΡΡ γα αρ.4.12) ἵνα οἱ μεταλαβόντες αὐτοῦ....π. 

ἁγίου πληρωθῶσιν 1 1{πιρ.Οοη5ὶ. 4.Ρ}.8.12.30; 11. τεῖ, οροταίοι ἴῃ 

1103 πνεῦμα 

οοπϑοοσαϊίοη οὗ οἰεπιοηΐβ, οἱ, μὲ ταϊεας ορίγίει ἕμπει απ οίμν τη 
οὐϊαίέογεμι σαμείαε εοεϊοείαε, Ἡϊρρ ἰγαάαρ.4.τ2; Ογτ. ΕΠ. οαἰφοῖ,.23.} 
οἶϊ. 5. σῶμα; ὅταν ἑστήκῃ πρὸ τῆς τραπέζης ὁ ἱερεὺς..«καλῶν τὸ π. τὸ 

ἅγιον, τοῦ παραγενέσθαι καὶ ἅψασθαι τῶν προκειμένων...«ὅταν διδῷ τὴν 
χάριν τὸ π., ὅταν κατέλθῃ, ὅταν ἅψηται τῶν προκειμένων ΟἸΓγ8. 
ξοεηηδὶ.3(2.4010) ; καταπέμψῃς τὸ ἅγιόν σου π. ἐπὶ τὴν θυσίαν ταύτην 
Γλεαρ.Οοηαι..4}.8.12.30; αὐτὸ τὸ π΄. σου τὸ πανάγιον κατάπεμψον... 
ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα ἅγια δῶρα ταῦτα [1]. 7}αε((ρ.2ο6.6); 

Γὐμ μννς.(ρ.329.16) ; ςἔ. ἐξαπόστειλον ἐπὶ τοὺς ἄρτους τούτους καὶ ἐπὶ 
τὰ ποτήρια ταῦτα τὸ π. σου τὸ ἅγιον ἵνα αὐτὰ ἁγιάσῃ καὶ τελειώσῃ ΓἸϊ. 
Μανε.(ρ.τ34.πο); 141|.Βα5.(ρ.320.29); 8. Η. Ομοβὶ απᾶ τϑνείδτίοι ; 
ἃ. 85 5ρῖ τ οὗ ρσόρμθον ; 1. ἔτοα. ἀεβουθεα 85 π᾿ προφητικόν [π8ῖ. 
ταροὶ.13.3(Μ.6.3484); ΑἰΒεπαρ εν, το, 3(Μ.6.9ο9Α); 1.18.2(9258); 
τονεϑιηρ Οοά, οὔ Ἰτοη,λαθν.4.20.5(Ν1.}.10354}; δἃ5. “πουτα οὗ [με 
Τιογά᾽, Οἴκια, ,γοί.ο(ρ.62.9; Μ.8.1020)}; πλησθεὶς ὁ ἄνθρωπος. .«τῷ π΄. 
λαλεῖ καθὼς ὃ κύριος βούλετε, οὕτως φανερὸν ἔστε τὸ π. τῆς θειότητος. 
τὸ γὰρ προφητικὸν π΄. τὸ σωματεῖόν ἐστιν τῆς προφητικῆς τάξεως ὃ 
ἔστιν τὸ σῶμα τῆς σαρκὸς...Χριοτοῦ τὸ μιγὲν τῇ ἀνθρωπότητι διὰ 
Μαρίας ΡόΟχγ.5.Ὁ (ϑαδο. 1|ὶν); 14. 68ρ. 8 ἱπβρίτπσ ΟΤ᾽ Ῥσορμεῖβ, 
ἀπα ΘΔ] πρ Τἤδτα ἴο τΕ5ΕΠν τὸ ΟὨτιβὲ, Αἰβθηαρ ἰ,.το, Ξ(οο0Α) ν΄. 
προφήτης; ἴπ ΤΕ 48] ζογπλα!ατίββ, ϑγηιδ. Π ον. (Μ.33,5338); δγηι. 
ἈΡ.Ἐρίρῃ. ρει ττβίρ.147.1τ; Ν.43.2320) οἷξ. 5. Ο βυρτα; ϑγηιδιδρ. 
ἘΡΙΡἢ.αγιειττρίρ.148,26; 2364) οἰξ. 5. 0.11} ἱπῆτα ; δ γμδι Νίς -ΟΡίρ.8ο. 
γ2; Η.2.2888); ΘηΘ ὈΠπρ δ 161 ἰο ρχράϊος ζαζαζο, Βα5, δ ρίγ. 38(3. 
428; Μ.32.1570); ἰπ ῥτορμοίίο ἱηβριγαιίοη. Η. σπμοβὶ πιράϊαζοβ Ῥτα- 
βϑηοα οἱ (οά, ἐν.37(39Ε; Μ.1338); Ογτιδες.33(5.,32714); ἈΪ5 ορϑγα- 
ΤΟῈ ἴῃ δοϑίδτὶς ρσορῆθου ἄοεβ ποῖ ἡβοεββϑίταϊθ βυβροπβίοι οὗ μυγηδπ 
Τδουϊτῖο5, {8Β85.15.5(α.3814; Μ.30.1258); 111. Ῥχορποῖίς ϑρίστιξ βὰ- 
Ἶεςξ το Ομ τίβι, ΟἸδια φ. 4,5, δ(ρ.τό4.9; Μ.9.612Ὰ); οἵ. ]4. ἐν.24{0.204.1; 
Μ.9.7208); ἦν. ρτορμεέῖς ϑρίηϊς Πεῖά ὈῪ οτμοάοχ ἴο ορεγαίε 
ΠΟΓΠΊΔἾν Γγουρη Ἰηθρίταϊτίοπ δηᾷ ἰπεεγργθιαιίοι οὗ βογῖρίιχο, οἴ. 
ΟἸειλ. εἰν τ ο(ρ.50.3; Μ.8,7418); Ὀαῖ ἀϊχεοι ΡΠ οὗ Ῥσόρῆθον πιᾶν θὲ 
εχρθοϊθά ὈΥ τε Ραρεϊζεᾶ, [ἢ ἔμπα ν τὲ νγουτῃν το σεσαῖνε ἴτ, Οντγ.Η. 
εαἰοεῖι.τΊ.371; ν. Μοπταπίβῃ πολλοὺς ἔχειν μάρτυρας, καὶ τοῦτ᾽ εἶναι 
τεκμήριον..«τῆς δυνάμεως τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένου προφητικοῦ π. 
Αποπιαρ. Επ5.}.6.ς.16.20(Ν.20.47128)}; ΔΡΟ]οΙ.͵.5,18.,3(Μ.20.4760}; 
Ὁ. αἴγεοῖ τονοιαϊίοι ἰ5 ρταηϊβα ὃν Η. (μοϑβε ἴῃ νἱβίοπβ, νυ. Η αἰδῇ. 
23.6; Βαβ.δρίγ.28(3.22Ε; Μ.32.1370); ο. ἴῃ βοτίρτατε; 1. Ε΄. ΟΠποβὶ 
88 ΒΡΘΆΚΟΥ, ἱπβρίσου, οὐ δαῖποσ οὗἉ βουίρτατεϑ, ν. γραφή, ἐπίπνοια; 
ἡ). ἴῃ ΟΤ' ὁ νόμος πνευματικὸς... γὰρ π. ἁγίῳ γενόμενος πνεὺ" 
ματικός, οὗτος δὲ τῷ ὄντι νομοθέτης ΟἸΕΙΩ.5.γ.1.26(ρ.1ο5.10; Μ.8, 
9174}; ΟΥτ. αἰ θείι.4.π; ϑγηιδιὰρ. ΕΡΙΡΒ, απ ει ττοίρ.148.26; Μ,42. 
236Α) οἷτ, 5. ἢἱ ἱπέτγα ; 114. ἴῃ ὈοΤἢ Τεβιαπιεηΐβ, 65ρ. ἴῃ ΡΙΌΡ 5 ἀπά 
ΔΡΟΚΕ65, ΟἸδιη.οίγ. 5.δ(ρ.352.1τ; Μ.9.654); οἵ. φμοΐ ἐδὶθ δρίγεμες 
φαηείης τριηφιοηφης σαμοίονμ υοἱ ῥγορἠείαγηε υεὶ ἀροςίοἰογιηι 
ἐμιρίγαυενί!, εἰ πον αἰΐτς ἐρίγίί5 ἱῃ υεἰογίδιι5, αἰτια ὑότο τη δ ἶδ, φιῖ ἐπ 
αὐἀυρμί ΟἸνγίρ ἐμορίγα! οαπὶ, Κμδνῖ!. ῥγαφάϊεαίμν, ΟτΟρνίποτ 
Ρτοθιπ(ρ.ατ.8; Μυτχα18Ὰ}; οἵ. ἐάθη.. Φρίγτ.ι5 σαηοίμδ ἐδ, φμὲ εἰ ἴῃ 
Ῥγοῤῇσιῖς εἰ ἐπι ἀροσιοϊῖς Κρμὲ...6ὃ} ἄμος φμλάθηι ἄθθ5 αμέδος 55 
μασγοίϊοος ἀΐεέγε.. «ατάτυΐνεϑ.. «ἀμο5 ἀπέ θη ἐρτγίμε5 δαμοίος ἩπΗ ΗαΉΙ 
εορηιουΐγης αὖ αἰίφμο ῥγναφάϊοαγὶ, φμονηοάο ἐπΐρε πος ἀδ φογῤίμνῖς 
ῥοίεγης αβίγηναγε, αἰ φμαρι ἀἰβεγεπείαηε ἄαγε ῥοίονμηὶ ἵμίον σρίγείμη 
φαμείμ εἰ ερίγίρε φαηειρη 1δ.2.7.π(ρ.τ48.το; 2164); ὕντ.Η. 
εαἰσεῖ, 4.16: ἕν π. ἅγιον, διὰ προφητῶν μὲν περὶ τοῦ Χριστοῦ κηρῦξαν'" 
ἐλθόντος δὲ τοῦ Χριστοῦ καταβάν, καὶ ἐπιδεῖξαν αὐτόν, μηδεὶς οὖν 
χωριζέτω τὴν παλαιὰν ἀπὸ τῆς καινῆς διαθήκης" μηδεὶς λεγέτω, ὅτι 
ἄλλο τὸ π. ἐκεῖ, καὶ ἄλλο ὧδε ἐδ.τ6.5-.4; εἰς τὸ ἅγιον π. πιστεύομεν, τὸ 
λαλῆσαν ἐν τῷ νόμῳ καὶ κηρῦξαν ἐν τοῖς προφήταις..«λαλοῦν ἐν 
ἀποστόλοις 5γ}η1δ. ἂρ. ἘΡΙΡΕ ἀπε. ττοίρ.148.26; Μ.43.2364); τὸ αὐτὸ 
π. καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ, καὶ ἐν τῇ καινῇ (ῃγγπ5."οη1,.2.2 νι 20 ογ.4: 14(3. 

270); ἐὉ.2.7(275}) ; ἦν. 815 τενεϊδτίομϑβ οὔβοιισθ, πεεάϊπρ ἔα ἴοτ 
τπεῖς ἀπϑεχβιαηαίηρ, (ΟἸετλ. γ᾿ ο(ρ.30.7; Μ.8,7418,0}; ᾿Βποβες᾽ 
αἴομβ οδῃ ἰπίεσρσεῖ ψιματ ἰ5 5814 Ὁγ Βίτη πὶ βοτίρίαγε, 1δ.6.15(Ρ.490. 
το; Μ.9.3408); ΜΟΙ, 15 Ῥυγροόβοῖν σοηοεαὶθά ἐχοερί ἔγοιῃ [αἰ [ἢ- 
(αἱ, ἐδ. (ρ.495.21; 2498}; ἀπά πεοᾶβ ἱπιεγργοϊατίοπ. Ὀγν Η, σποβὶ 
Βίγαβεϊῖ, ἰᾶ.. 4.5. ς(ρ.163,20; Μ.9.6090); Οτ.},.37 ἐπ [σ.(ρ.513.30); 
9. πᾶρος 8 τηείδρμουβ οὐ δὲς ΨΟΥΪς ἴῃ τοὶ, τὸ τηϑῃ. ἀναφερόμενοι 
εἰς τὰ ὕψη διὰ τῆς μηχανῆς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν σταυρός, σχοινίῳ 
χρώμενοι τῷ π. τῷ ἁγίῳ Τρι. ΕΡ᾿.9.1; οοπιρατεα ψΨ ΙΝ ἃ τηδρηεῖ, 

ΟἸεχη.οἰν.7.2(ρ.8,24; Μ.9.4134}; ρο]4, ἐδ, 5.14{ρ.391.5; 1484); ἄον, 

ἰᾷ.4.4.5.34{0.182.22; Μι0.ὅ400); 1ῤ.4ο(ρ.τ86.1τ; 6454); οἔ. θηλῆς 
λογικῆς πνεύματι δροσερῷ ἐμπιμπλάμενοι Ἰὰ.ῥαεά ἐγηιν.πχ(ρ.202; Μ, 
8.6848); παῖογ, 14. εεἶ.8(ρ.139.5; Μ.0.7018); δίπ}}]8. Ἔχριαϊηθφα δὲ 
Ἰδωρίῃ, ΟΥὐτ  καϊσελ.τ6.τ2; παπος αἀτϊηκίηρ οὗ ϑρίγτ, Αἰ... 
ϑεγαρ.τ. τοί ΜΝ 26.576); 'πενν ππθ᾽ (Με.9:τ7), Οτιργίης,χ.3.1(0.59.2; 

. Μ.11.1534); ἢρ-έχεθ (458 Πεαῖου δπά ρτονίαει οἵ 586 1167), Μεῖῃ, 



πνευματέμφορος 
Ι 

φγρέριτο, (0.1271.31; Μ'.18.2018); 01], ἩΐΡΡ.αη.τ.τό,3(Μ.1ο.6024}; 
τε, Οντ. Ἡ, μαϊδοῖς. τη.τ4; τοῦς, 18.17.15: 10. Ο]αἸ πι5 οὗ Θης υδἰαβδὶβ ἴο 

Ῥὲ ἰδεμειβοα ψιτὰ Η. σμοϑὺ: Μαχιη ῥῆμά εἰμι καὶ π. καὶ δύναμις 
Αποπ.θΡ.Επι5.᾿.6.5.16.17(}1.20.4124}); Μαπε5, 1δ.7.31.1(7200}; ΤἘΠαῖ, 
μαον.τ.26(4.321); ν. παράκλητος; 11. ΟΙΚ οὗ Η. σμοβί δος. ποῖ- 

οτεποᾶοχ Ἐμθοΐορυ : ἃ. σποβῖ, ; ̓. ορεταίοη οὗ (τὶ ἀπ Η. Ομοβί 
85 ΞΥΣΥΡῪ ἴπ Ναϊεπεϊπίαῃ βυβίεπι τὸν ονογενῆ πάλιν ἑτέραν 

προβαλέσθαι συζυγίαν... Χριστὸν καὶ π. ἅγιον, εἰς πῆξιν καὶ στηριγμὸν 

τοῦ πληρώματος, ὑφ᾽ ὧν καταρτισθῆναι τοὺς αἰῶνας...τὸ δὲ ἕν π΄. τὸ 
ἅγιον ἐξισωθέντας αὐτοὺς πάντας εὐχαριστεῖν ἐδίδαξε, καὶ τὴν ἀληθινὴν 
ἀνάπαυσιν ἡγήσατο. οὕτως τε μορφῇ καὶ γνώμῃ ἴσους κατασταθῆναι 
τοὺς αἰῶνας λέγουσι, πάντας γενομένους Νόας καὶ πάντας Πόγους κτλ. 

Ιτεπιἠαθν.1.2.5- 6(Μ.7.46τᾺ,4644}; 1,. ΒΑΒΠΙάεαη, Η. σμοβί (οοττε- 
βροπάϊηρ ἴο πτερόν οἵ ΡΙαίο Ῥλαράγ, 2464.) αββίϑίβ υἱότης ἴῃ 
σπέρμα ἴο τῖϑα κάτωθεν ἄνω, ἩΠΡΡ λαεν.7.22(0.100.0; Μ.16.33071}); 
1. Νβββοηα (τεϊαϊςα το Αἰτὶβ οὐ] Ὁ) συρικτὰν δέ φασιν εἶναι Φρύγες 
τὸ ἐκεῖθεν γεγεννημένον, ὅτι π' ἐναρμόνιόν ἐστι τὸ γεγεννημένον. ..«τὸ δὲ 
π., φησίν, ἐκεῖ ὅπου καὶ ὁ πατὴρ ὀνομάζεται καὶ ὁ υἱός ΗἸρρ.Παργ.5.9. 

(0.98.0; Μ.16,31544}); Ἀ. Μαπίοῃ., ζῶν π΄ 85 εγηδπδίϊοι ἔτομι ΕΔΙΠΟΥ, 

οτοαϊοα 5ἴατθ, Ἠεροιμ ἡγε β(ρ.1τ. 4}: ; Ν΄.10,14370); 56πί ἴο τββοῖ8 

Ρεπλαὶ ταδὶ ἔτομι ῬΟΎΟΥ οὗ ἀβυκποββ, 1.7{(0.10.13; 14378); Ω. 88 

ξδιηδ]ς ρυϊηοίρὶς, (οἷ. Ηερτ. Π5Π}}} πῃ οβρεὶ δος, Ἠεῦτονβ ἔλαβέ με 

ἡ μήτηρ μοῦ, τὸ ἅγιον π. ΟΥ. [0.2.π2{(ρ.6].20; Μ.14.1320) ΨἜΕΓ͵Ε Ἰπξοτ- 
Ῥτεϊβα ἴῃ Ἰρῃΐ οἵ Μί.12: 50, οι ΟΥ λοι. 1.5.4 ἐπ 6γ.{0.128.27; Μ.3. 
4338); 85 ἔδιπαϊε δθοὸῖ (να θη.), ἔσει αόν.1.2.5-6(Ν1.7.461τ1--4644}); 
οἴ. Ναβθεης, ΗἸρρ.λαεν.".Β(ρ.97.17; Μ.16.21518); ΕἸομοζαΐϊῖς, ἐδ.0, 
τ3(ρ.251.20; 33810); εἶναι δὲ καὶ τὸ ἅγιον π. .-- θήλειαν, ὅμοιον τῷ 
Χριστῷ ἘΡΙΡΒ ἠαον.το.4(ρ,221.το; Μ.41.2658) (Ο5βαθαῃ). 

Η. 5116 οἵ ρΡεηίθοοβίαὶ ἀδβοεης ταυκορᾶ Ὀ᾽ ἀρΡΡέτ σδστοι αἵ 

Τοχαβαίδιη ψβθγα σδιθομβίοαὶ Ἰδοῖατε οἡ Ἡ. ΟΠ μοβὲ 15 ἀεὶ νεγβα, 

Οντ. Η. οαἰθεῖι.τθ.4. 
Ι. ψοτκ οἵ Η, (Ποβὶ ἰὴ τεὶ, ἴο δηρεΐβ: δῆρεῖβ ραχίαίζε οὗ Η. ἀμοϑὲ 

αἰοηρ ΜΠ τοὶ οὗ οτθατίου, Αἰδ.ερ.ϑόγαρ.τ.2)(Μ.26.59324); 81 
{Ποτεῦν βαποιβρα πα ρετχέεοιεα, Βα5..}1γ,.18(3. 3: ϊ,; Μ.32.1364}); 
ἐπιαΐν βοσνίος ἰδ ἀοσοιρ 5ῃ6α ἴῃ Ὠἶπι, ἐδ.(228; Μ.140Ὰ}; {πὲν ῥταΐβα 
6οᾶ ἴῃ ἢϊμα, ἰδ.(520 ; Μ.1378). 

- Χ, αῃρεῖβ 85 πνεύματα; 1. ἀἰ5ξ, ἔγοπη ἅγιον π., Ἐχι5.6.,}..3.5(ρ.163. 
16; Μ.24.τοι34); (τ Η ταἰξοῖ.16.24; Β45. Ἐμ:.3.2(1.2738.; Μ.20. 
66οΑ) ; ὨΙάψτῃ. Τγήμ.2.4(44.30.4804}; 2. 85 λειτουργικὰ πνεύματα, ν. 
λειτουργικός, ᾿ 

. ΧΙ, εν]} πνεύματα; 1. σοτηροβεα οὗ 5ρὶ τὴς ἀεγινεα ἔγοσηῃ τηδίζευ, 
ΤῬαῖ,ογαὶ, ταί ρ.13.1τ; Μ.6.8328); οὗ, ὑλικῶν πνευμάτων Μείῃ, Ῥογῤῆν 
(ρ.5ο4.23; Μ.18,4ο00); 2. ἄνεὶ! ἴῃ βου] δα ὙΑΥ δραϊπβὶ Η. σμοβῖ,' 
Ἠειπιπαμά.5.1.2-ᾷ; Οοηδὶ, Αῤῥ.6.27.4: 8.5. ἴϑιηλ αν βρὶ 8, ΟΥ. 
φνύγιο.3.3.5(ρΡ.261.19-262.1; Μ.11.3188,0); επίθείηρ Βυιπιδη ὈΟΘΙ65 πῃ 
ὉΤάοΥ ἴο 6π]ον βεηϑυδὶ Ὀ] δ ϑΌχαβ ἱΠΘΟΟ6551016 [0 ΤΊΘΤΟ Βρ  γῖ5, Πον. 
ΟἸονπιοιτο; 83. οαμ8ὲ αἀἴβοαθε ἀπ τοδάπεϑβ, ΟΥ ον ΜΙ τ5,6 
(ροϑιιξ; Μιι3ιττοϑο); 4. {ταγρ᾿, τοῦ, ἔοβ86 Ροβϑεβθθά Ὀν 6 ν}} 5ΡῚΠ 5 
εὔξασθε, οἱ ἐνεργούμενοι ὑπὸ π. ἀκαθάρτων...«δεηθῶμεν, ὅπως ..«θεὸς... 
ἐπιτιμήσῃ τοῖς ἀκαθάρτοις.-.π, Γι ρ Οοηςὶ. 4Ρ}.8.1.2} 5. ὑλοῖξε ἴο 
51, οἵνΟτιάσν!.20.3 ἴηι Νιρη.(Ρ.103,128Π.; Μ.12.73220) ; 6. ἐατι56 τηξπ 
τὸ δηβιποιηδείσε Οὐτϑί, Β65.5}ὴ7.28(2.32Ὲ ; ΝΙ.32.1378); δπα 1ῃ- 
βρίσθ ποεβυ, Βμοᾶιρ. ύυ5.}.6.5.13.2(11.20,4608); ΑΠΟῊ10.5.16.8 
(468); σοπξιβεά Ὀν Μοηϊαπίβίβ στ Ῥαγδοϊείθ, οἵ Οὐ, ῥηῖης.2.7.3 
(ριτροιτς; Μ.11.2178); Ἰᾶ εονη ἧι ΜΈτο, οί(ρ.44π.π6; Μ.13.13444);} 
7. Ξυ ]θοῖ το Ομ ἰβιδη Ἄχογοῖϑίβ, μαϑε ἀϊαϊ.76.6(Μ.6.6530) ; 8. ἸἀΘπε]- 
Βεᾶ ψῖ 1 ράρδη ροάβ, Οὐρὶ. Αρ}.2.28.8, ΟὮγν5. ρα». Βαδ.χ.2(2.5338). 

ΧΉΠ. οἱ ἱπερίταοι οἵ Πεῖρηϊς ῥυιεβῖεθβ διὰ τοῦ Πυθίου στομίου 
περικαθεζομένῃ τῇ.«-“προφήτιδι π. διὰ τῶν γυναικείων ὑπεισέρχεται τὸ 
μαντικὸν ΟΥ( 6ἷ5.3.25(ρ.221:.28; Μ'1τ1.9408) ; 1δ.7.3{0.155.15; 14240). 

πνευματέμφορος, Ἰηςρίγεά, οὗ Ῥγορμεῖβ π᾿ στόμα 70. σαγης, ρθη. 
ττδίρ.217; Μ.οὅ.8370). 

πνευματιάω, δ6 ῥοεεεςεοά ὧγ ὧἩ εὐτὶ ἐρίντϊ, τεῦ. ααεβίϊουι ΨΗΘΊΒΘΥ 
Βιιβϑηα τηᾶν ἀϊνοτοθ ἀθιηοηΐδο τ], Ἑῖπι.1 ΑἹογος.(Μ1.33.1305}0); 
ἴῃ ρεῃ., ἀῤοῤῥάι αὶ (ῖ.65,304Ὰ). 

πνευματικός, Α. ὁ} ἐδ ὑγεαϊδίην ἀσχολία καὶ ἀρρωστία π. τὸ 
κωλῦσαν ἦν ἡμᾶς γενέσθαι μέχρι Ναυΐλων Οτ.ΝΑ 2.6.2 05(}}.37.3408). 

Β. εῤίγίοα, έτος πάντων δὲ τῶν θηρίων πνευματικώτατον τυγχάνει 

καὶ πυρωδέστατον ἐξυιβειλον, (Δἴ.18,7450). 
. ερίνίμμαϊ; 1. ορρ. Ῥηγϑίοδὶ σαρκικὸς εἶ καὶ π. Τρτι.Ἐοΐγε.2.2. 

οἷ. σωματικός ; 2. ῥαγίαξκίην οὗ Ξτιδείαμεε ῥγνορεν ἰο ϑῤίψιίς, 1.6. οὗ τε- 
Βηρᾶ «πᾶ Ππηρά]ρδθ]α συρβίδμοε δαίμονες δὲ πάντες σαρκίον μὲν οὐ 
κέκτηνται, π. δέ ἐστιν αὐτοῖς ἡ σύμπηξις ὡς πυρὸς καὶ ἀέρος ΓΑΙ οΤαὶ. 

τοίρ.χ6.27; Μ.6.846 1); οἱ ἀστέρες, σώματα π΄ (]6πι.ἐεἶ. 55(Ρ.152.14; Μ, 
9.7248); οὗ Βοᾶν ἀβοσιθβα το σοῦ ὃν δηςτοροσηοσρτεβ σῶμα... 
καὶ αἰθερῶδες ΟΥ.70.13.2τ(ρ.245.10; Μ.14.4338); 65ρ. οἱ τεβαττεοιο 
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Ῥοᾶν οἵ (μβι πᾶ οὗ ζαϊ πῆμ}, οὗ. ἀνάστασις : μεταβαλοῦντες δὲ τὰ 
σῶμα ἐπὶ τὸ πνευματικώτερον Ἰα..«ἀϊαϊ.24{Ρ.166.20) ; οὗ. φιραμέμηι εὐρὸ 
φόησς ποείεγ καῤεγὲ ῥοϊδεί, φιαϊτίαίεμι ερίν αἰῖς ἐονβοτῖς ἰαΐεηι 
φμογίίαρι 6556 5εηἰρηιδ, ἡ φο ἐπκαδίίανε ἀδεραὶ ποῊ δοίδεμε δαμείας 
φμασχια ῥεγξεείασφμε απέριας, υέγίς φἰΐαρε οπῖπεης εἰΐανι ἐγαϊεγανη 
φιαο ἰἐδεγαντίμν α φεγυΐίμ!6 ἐονγμρηοηἷς, Ἰά. ργίπο.3.6. 4(0.285.το; Μ. 
11.33]8); ἀοῆηεα 85 πορὶποῦα αἰΐφμα ἐσγρογα... 5:4 μαές ἴῤθα, φμαξ 
υἱυοηίος μαδμέγαπί, ἐκ ἀείογίονίνμα ἐπ πιο ἰγαημοῥογηναία... τὲ 
Βεΐηρ' πϑοῦββαγν ἴμαῖ ψεη ἀπέηιαϊἐς πόορῖο ἴΒ τονογε ϑριγαϊτς, 
ἐμὲ τογρης φμαρὶ ερίγ μὲ νημίδίναπς ἐπ σἰαίμηε φμαϊταίθηεψμσ 
Ῥγοβείαί ερίτηαίφηι, 1}.3.6.6(ρ.288.27; 3300}; οἴ, πᾶν γὰρ τὸ ἐκ 
καθαροῦ ἀέρος καὶ καθαροῦ πυρὸς συνιστάμενον σύγκριμα, καὶ τοῖς 
ἀγγελικοῖς ὁμοούσιον ὑπάρχον, οὐ δύναται γῆς ἔχειν ποιότητα καὶ 
ὕδατος, ἐπεὶ συμβήσεται ἔσεσθαι αὐτὸ γεῶδες. τοιοῦτον καὶ ἐκ τούτων 
τὸ ἀναστῆναι μέλλον σῶμα ἀνθρώπου ὁ ᾿Ὡριγένης ἐφαντάζετο, ὃ καὶ π. 
ἔφησεν Μει.»65.2.3ο(0.288,15; Μ.18.3166); βούλεται τοίνυν ὁ ᾽Ωρι- 
γένης τὴν μὲν αὐτὴν σάρκα μὴ ἀποκαθίστασθαι τῇ ψυχῇ.."τὴν δὲ ποιὰν 
ἑκάστου μορφήν, κατὰ τὸ εἶδος τὸ τὴν σάρκα καὶ νῦν χαρακτηρίζον, ἐν 
ἑτέρῳ π. τετυπωμένην ἀναστήσεσθαι σώματι 1.3.3(ρ.391.3; Μ.1δ. 
3178); ὅτε δὲ ἔστι σῶμα ψυχικὸν καὶ ἔστι σῶμα π., οὐκ ἄλλο σῶμα π. 
καὶ ἄλλο ψυχικόν, ἀλλ᾽ αὐτὸ ψυχικὸν αὐτὸ π|.....ὅτε δὲ ἐγειρόμεθα, 
οὐκέτι τῆς ψυχῆς ἡ δουλεία, ἀλλὰ πνεύματος ἡ ἀκολουθία. ... ᾿Ενὼχ...ἐν 
σώματι γὰρ ζῶντι ὑπάρχει, πνευματικῶς φερόμενος καὶ οὐ ψυχικῶς διὰ 
τὴν μετάθεσιν, καίτοι γε ἐν σώματι ὧν π. ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ ᾿Ηλία....ὅτι 
ἀνελήφθη...καὶ ἔστιν ἔτι ἐν σαρκί, σαρκὶ δὲ π. ἘρΡΙρῃ. δαεν,64.63-ὅ 4 
(Ρ.502.20}Π,; Μ.41.1Ἰ8ο88.); ἐν τῇ.-“μελλούσῃ καταστάσει ὡς π΄. 
ἀνιστάμενοι πάλιν, ἀκριβέστερον γνωσόμεθα περὶ θεοῦ (οβτη [πᾶ 10ρ.5 
(Μ.88.3124}; πνευματικόν, οἷον τὸ τοῦ κυρίου σῶμα μετὰ τὴν ἀνάστασιν 
κεκλεισμένων τῶν θυρῶν διερχόμενον 70,1). [.0.4.2](Μ1.94.12254}; Οὐ- 
βεηΒ νίεννβ αἰίβοκεά εἰ δέ τις εἰκόνα μὲν χοϊκὴν τὴν σάρκα αὐτὴν 
οἴοιτο λέγεσθαι, εἰκόνα δὲ ἐπουράνιον ἄλλο παρὰ τὴν σάρκα σῶμα π.» 
ἐνθυμηθήτω...ὅτι Χριστός, ὁ οὐράνιος ἄνθρωπος, τὸ αὐτὸ σχῆμα τοῦ 
σώματος..«καὶ σάρκα τὴν αὐτὴν τῇ ἡμετέρᾳ φορέσας ἐφάνη, δι᾽ ἣν 
καὶ..-ἄνθρωπος ἐγένετο, ἵνα..οὕτως..-πάντες ζωοποιηθήσονται ΜεΙΉ. 
γέ5.2.τϑ(ρ.369.15; Μ.18.2840); 1δ.53.16(0Ρ.413.6; ΝΜ. ττ8,888Α) οἱζ. 5. 
ἀνάστασις ; ΟΥἩὨΤΩοαἱ Ποα τοῦτο δὲ [5ς. σῶμα] οὐ π΄; π. μέν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
πολλῷ πλέον. νῦν μὲν γὰρ καὶ ἀφίπταται τοῦ πνεύματος. ..ἦ..« χάρις... 

τότε δὲ οὐχ οὕτως... ἢ γάρ τι τοιοῦτον ἠνίξατο, εἰπὼν π., ἢ ὅτι κουφό- 

τερον ἔσται καὶ λεπτότερον, καὶ οἷον καὶ ἐπ᾽ ἀέρος ὀχεῖσθαι, μᾶλλον δὲ 
ἀμφότερα (Πτγϑ.ἠοη.41.3 ἐπε ΣΟ ον (το. 3000),); δέον πιστεύειν, αὐτὸ 
μὲν ἀνίστασθαι κατ᾽ οὐσίαν καὶ εἶδος τὸ σῶμα, ἄφθαρτον δὲ καὶ 
ἀθάνατον, καὶ ἀποστολικῶς εἰπεῖν...π, Μακε. (Μ.91.4494Ὰ); τίδεη 
ῬΟΩ͂Υ 85 π᾿ ναός, ἘΡΗ͵.2,2330; οὗ ΟὨτΙβι᾽ 8 εαυί μὴν Ὀοαν (Οποϑβί.) οἱ δ᾽ 
αὖ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς λέγουσιν...ὅτι π. ἣν τὸ σῶμα τοῦ σωτῆρος ΗΡΡ. 
καογ.6.3π(ρ.τός.14; Μ.16.3250Ὰ}; ταῦτα [56. ὈυΓΣ8] εἴς.1 δὲ σῶμα π, 
παθεῖν οὐ δύναται Οτ.ἀταϊ. (ρ.132.0); 3. 85 βιθδῖ., ορίγέμαί δεΐηρ, 
βῤίγι! δαίμονας ἢ πνευματικὰ τῆς πονηρίας εἶναι ((Ρ(ς432)απαΐ!. 4 
4, ῥενίαϊμίηρ ἰο μη βεος τοονϊἁ, Ογτ. Ἡ ῥγοσα εεῖ,6; καπηλείαν γὰρ 
ἐπεισάγεις τοῖς π. Β55,6.53.τ(3.1470; Μ.32.3078); ΟὨγνΒ.5ἐαΐ.1.0(2. 
148}; π᾿ θεωρίας Ἐναρτ. Ῥομτ Τωβ. ῥγαεί. ἃ 2τ(Μ.40.1228Ὰ); 5. ῥεγίαϊη- 
ἠπρ ἰσ ἐπ ςομἹ, ᾿ἱά,το,; π. ὀφθαλμοῖς ὑμᾶς θεωρῶν Ἐπιίγαϊ. 5ἐα. 
απΐρι.τλ(Ὁ.431}; ἡλικίας π. Ῥτος,.6Ὁ..5.22:τοῇ. (Μ.87.2χϑχᾺ). 

Ῥ. «ερνα-παμιγαὶ, κεαυεηῖν, ορίγίαὶ; 1. μεαυεμῖν, ἀϊυΐπθ; οἵ 
Ομ τῖβε, Ἰρῃ. Ερ᾿.7.2 εἷς. 5. ἰατρός ; οἴ.14. δήηγνη.3.3; οὗ 518 οἵ Ἡ. 
6ποςῖ, Μας. Αερ.λοηιιτόχτ(}1.34.6218); οὗ Ὀαριβτη ψ] ἢ Η, σμοβί, 
Οὐπεὶ, ΑΡῥ.3.τ6.4; 2. οἵ ρ]ετοσια (να]επῖ.), ᾿τοη ἄαεν. τ (Μ.7. 
4498); 3. οἵ Ομυσοι ἡ ἐκκλησία δὲ π. οὖσα ἐφανερώθη ἐν τῇ σαρκὶ 
Χριστοῦ 20]δη,.14.3; συνάφθητε τοίνυν τῇ π. μητρὶ ἐκκλησίᾳ Ζεπο 
μομοι (ρ.54.1τ5; Μ.86.26240); 4. οἵ ΒΙΌ]6, Ῥτορμοῖβ, βουρίαγαὶ 
πΥϊειβ, Ἱηερίγε ὅλων τῶν γραφῶν π. οὐσῶν..«καὶ πᾶσα γραφὴ 
δεδομένη ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ ἴτεπ.ἢα67.2.28.5(Μ.7.8ο6.); τὸ τῶν προῴφητι- 
κῶν λόγων ἔνθεον καὶ τὸ π. τοῦ Μωσέως νόμου Οτ ῤγῖης. 4.1. 6(ρ.3οΙ. 
14; Μ.11.3528); ἡ π. ἀνάγνωσις (Ἤτγ5." 1.32.2 15 [0.(8.1880); ΤΠάι. 
τον. τ τ3(3.178); ὃ προφήτης...π. ὧν Ἰα (Οαηὶ.2:2(2.54); ᾿νόμος π. 
ἐστι"...θείῳ γάρ, φησίν, ἐγράφη πνεύματι Ἰά. σηι.7:τ4(3,75)}; 5. οὗ 
νἱσέμος δηᾷ ϑρΊγ 4] βἰαίεβ συνήθειαν... οὐκ ἀνθρωπίνην οὖσαν ἀλλὰ 
π. ἴρῃ. ΕΡλ.ς.τ; ὁ ἔρως ὁ πνευματικώτατος ΤΟΠτΥΒ. ῥάςε}.6.π(ρ.175. 
τε; 8.271Ὲ); οὗ σοπτετηρ]δίίοη οὗἨ δεἴεσπαὶ ὑγυτῃθ 85. βρί γἱτιι8] ἕοοί, 
Οντ. Ἡ ραΐδεὶι.4.27; οὗ ΘΆΡΟΙΒ οἱ 5011 5 ψαγίατε, Ὁῇγυβ, σαί. 3.3(2. 
300); οὗ Ξρί τα] γνῶσις (1.6. τλοπαϑεῖς ᾿ῬΡΒΙΠΟΞΟΡὮ ν᾽), ῬΆ]] 1 αμς, 
φχοθπι(ρ.4.7; Μ.34.005); διδασκάλων ὁμόνοια π. (Οβτηη.Π6 ἰοριτοίΜ, 
88.4334Α}); 6. ορρ. παίυταὶ, Ητοταὶ, βαρογῆς!α): οὗ βρί τὰ 4] σγβα] 1165 
βῃδάονεα ζουἢ πὶ Ξν τ 015, ἐγρδβ, δ Πα ΔΙΘΡΌΓΙΙΕΒ; 8. ἴη 58ογᾶ- 
τορηΐβ ; ἅ. οὗ δαρτίβιη τοῦ π. λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας ἨῚΡΡ. απ. 
4.50.5; ψυχῆς τὴν π. ἀναγέννησιν ὕντ. Ἡ «οαἰδοῖ.1.2; ἐν τούτοις [3ς. 
ὕδασι] κατερχέσθω καὶ ἅγια καὶ π. ποιησάτω ϑοταρ,δμεξ.το.4.; 1]. οὗ 



, 
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Θαοπατῖβέ, οἵ. Θέά.το,; Οὐτ Ἡ εαἰδελ.τ.6; μεταλαμβάνων αὐτοῦ [5ς. 
ἄρτου) ὡς π. 10.22.0; τῶν ἱερῶν..«καὶ πι ..- μυστηρίων 1Ὁ.23.23; 17ὈἙἘῈ 4}. 
μαμοη., Β(ρ.26.5; Μ.34.10270); οἱ ντιχΟον, το: τ(ρ.279.27; Μ.14. 
8808); 41}. ἴῃ ρεῃ. π᾿ --- μυστηρίων ΟΥΥ,Ἡ. αἰδοίῃ το.1; . οὗ ταν 5010 8] 
56η86 Οὗ βοηρίατο, Οὐ ῥγίηε,4.3.5(0.321. 14; Μ. 1 3858) Οἷτ, 5, γραφή; 
π. δὲ διήγησις τῷ δυναμένῳ ἀποδεῖξαι, ποίων ᾿ἐπουρανίων ὑποδείγματι 
καὶ σκιᾷ᾽ οὗ κατὰ σάρκα ᾿ΙΪουδαῖοι ἐλάτρευον, καὶ... ἐπὶ πάντων. 
ζητητέον ᾿σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην. ..ἢ ἐδ... δίρ.ατε: 
15; 3688); τοῦ προηγουμένου σκοποῦ τυγχάνοντος τὸν ἐν τοῖς π. εἱρμὸν 
ἀπαγγεῖλαι γεγενημένοις καὶ πρακτέοις, ὅπου μὲν εὗρε γενόμενα κατὰ 
τὴν ἱστορίαν ὁ λόγος ἐφαρμόσαι δυνάμενα τοῖς μυστικοῖς τούτοις, 
ἐχρήσατο ἀποκρύπτων ἀπὸ πολλῶν τὸν βαθύτερον νοῦν" ὅπου δὲ ἐν τῇ 
διηγήσει τῆς περὶ τῶν νοητῶν ἀκολουθίας οὐχ εἵπετο ἡ τῶνδέ τινων 
πρᾶξις ἡ προαναγεγραμμένη διὰ τὰ μυστικώτερα, συνύφηνεν ἡ γραφὴ 
τῇ ἱστορίᾳ τὸ μὴ γενόμενον, πῇ μὲν μηδὲ δυνατὸν γενέσθαι, πῇ. δὲ 
δυνατὸν μὲν γενέσθαι, οὐ μὴν γεγενημένον 1.4.2.0(0.221.12; 2764}; 
Βοησα ΟΡΡ. σωματικός ; Οὗ {Ὑ}πῚΠ ἴῃ δοτιρίατο, 14. [9.1το.π(4; Ρ.175.10; 
Μ.14.3130); ἡ μυστικὴ καὶ π. τῶν γραφῶν διάνοια Ὠϊάντῃ. ΒΕ: (Δ᾽. 
Δ0.1τό04}; π. θεωρία Ογτιαάογ.τ(1.38); πόποθ οὗ ξουτέῃ ψοβροὶ 
᾿Ιωάννην ἔσχατον, συνιδόντα ὅτε τὰ σωματικὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις 
δεδήλωται...π. ποιῆσαι εὐαγγέλιον (ει. ἢγ.8(}.107.20; Μ.9.7490); 
α. οὗ αητἰγροβ οὗ ΟἹ ἔγρεβ: Ὀβυσοῖ 85 ᾿Ισραηλιτικὸν...π| γένος 
Τα ἀϊαὶ ττ. 3(ΜΠ.6, 5004); ὠὈΟἸδιη χε ἡ μάοί, δ(ρΡ.126,3; Μ.0.6850); 
ἘΠΘΆΖΑΙ ἃ 5 'Βρι 8} (ΑΓ Πποτ᾿ οὗ μτιοβίβ, Οὐ ΝΖ. 1ς.12(44.35.0220}; 
Γ τῖϑι 85 βρισιῖι] Μοβοϑ᾽, Μασ Αδρ.ἤοη.41.1(Μ.34.8000); εν 65 
π. Φαραώ, 1δ.47.1τ2(8048); ἀπ π. ὄφις, Μδοι οι ἀροῦν. 3.9(ρ.72.20); 
7. οἵ τῃϊηρ5, σαεγεά, μοῖγ ; ΑἸίΑΣ 88 π. τράπεζα, ἔ1|..7}ας(Ρ.τόο.14); οὗ 
ΟἸειῦν 85 ὈΙΒΠΟΡ 5 π. στέφανος, Τρτι. δήαρη.13.1; απὶτν οἱ ΟΠΌγΟΝ, 
Ογτ. β΄. ΤΡεὶν.2:6(0.441; Μ.74.το 34}; [νὴ (Εοπι.7:14) π. γὰρ εἰπών, 
διδάσκαλον αὐτὸν ἀρετῆς δείκνωσιν ὄντα..«τοῦτο γάρ ἐστιν εἶναι π΄, 
τὸ πάντων ἁμαρτημάτων ἀπάγειν (Βγγδ5.λον:.13.1 τη Κορ(0.5570,0}} 
1 ποιμ.20. 5 τη ΤΟ ογ.(το.265}}}; π᾿ ... τὸν νόμον, ὡς πνευματικοὺς ἀπο- 
φαίνοντα τοὺς ἑπομένους αὐτῷ Οντ. Κοητ.7:τ4{ρ.2ο2.0,10; Μ.74.8088) ; 
ὍΟΥΒΗΙΡ, Οὐδ. [πα ἐορ.5(Μ.88.2 080); Κιθ5 οἵ ρβόϑδοθ ὅ πὶ ἀσπασμός 
1855." ιγεὶ πρ.292.4); τεῖ. τε. 1.2:4, οἵ, ορίγηαϊες μοςίίασ..ἤαδε 
ψέγο. οπὶ ἐαηποίονμη: ογαϊΐομες, εομίθηηρίαϊο, δὲ ἀοίτες ἐργορτί οὐίαϊέ, 
Ὀιάντῃ. ΣΡ είν. 2:4(}.39.17628); 8. οὗ ρεβοῃβ, ορίγιαὶ, μοὶν, ΟΡΡ. 
σωματικός, ψυχικάς, σαρκικός; ἃ. ἴὰ ρ6ῃ., ΙΡῸἘρἧ.Β.21 οἷϊ. 5, 
σαρκικός ; γενώμεθα π. Βαγη.4.1τ; ἸΥδη ἤν. 5.5.τ(Μ].7.11248}; οὐκ 
ἄρα οἱ μὲν γνωστικοΐ, οὗ δὲ ψυχικοὶ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οἱ πάντες 
ἀποθέμενοι τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμέας ἴσοι καὶ π. παρὰ τῷ κυρίῳ (Ἰδγη, 
ῥαεά.τ.δ(ρ.τοϑ.25; Μ.8.2888); ἀνακέκραται τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἡ ἑκάστου 
ψυχὴ καὶ γέψονεν ἕκαστος τῶν σωζομένων π. ΟΥ,Ῥ 70.1.28(2ο; Ρ.36.14; 
Μ.14.774}; λογιώτερος ἢ ὁ πνευματικώτερος Οτ.Νά2Ζ.0γ,42.21τ(Μ.36. 
4844); νοεῖται δὲ π. ὅ μὴ κατὰ σάρκα ζῶν, ἀπονενευκὼς δὲ μᾶλλον ἐπὶ τὸ 
θέλειν ἔπεσθαι τῇ θελήσει τοῦ πνεύματος ζνγτ. ον.7: τ4{(ρ.2ο02.1; Μ.74. 
808Α}; σαρκικός, ἢ ψυχικός, ἢ π. Μαχ.ρ. ο(] οτ.448Α}); ΡΒ. Οποβί., 
ΟΡΡ. ὕλικός, ψυχικός : ἀνθρώπων δὲ τρία γένη ὑφίστανται, π΄., χοῖκόν, 
ψυχικόν Ιτεη ἤαεν.τ.7.5(}}1.7.5178); οὐ π. ἄνθρωποι οἱ τὴν τελείαν 
γνῶσιν ἔχοντες περὶ θεοῦ καὶ τῆς Ἀχαμώθ 1}.1.6.τ(το 5}; αὐτοὺς δὲ μὴ 
διὰ πράξεως ἀλλὰ διὰ τὸ φύσει π. εἶναι πάντῃ τε καὶ πάντως σωθήσεσθαι 
δογματίζουσιν 1δ.τ.6.2(5ο58)}; ἐχερ. Ἐοχτστιό ἀπαρχὴν μὲν τὸ π. 
εἰρῆσθαι διδάσκοντες, φύραμα δὲ ἡμᾶς, τουτέστι τὴν ψυχικὴν ἐκκλησίαν 
ἐδ.1.8,3(5204) ; πολλοὶ μὲν οἱ ὑλικοί, οὐ πολλοὶ δὲ οἱ ψυχικοί" σπάνιοι 
δὲ οὗ π. τὸ μὲν οὖν π. φύσει σωζόμενον, τὸ δὲ ψυχικὸν αὐτεξούσιον ὃν 
ἐπιτηδειότητα ἔχει...κατὰ τὴν οἰκείαν αἵρεσιν, τὸ δὲ ὑλικὸν φύσει ἀπόλ- 
λυται ΟἸ]οτη χε. ΤΠ οι. π6(Ρ.125.17; Μ.ο.όδςο); (ε]5.8ρ.ΟχιΟ εἰς, (δι 
(ρ.64.23; Μο1τ.:2778)}; 5. οὗ τὰε θοᾶν 45 ᾿βρίπια]1Ζοᾶ᾽ Ὀγ πηΐοη 
ψ Η, μοί, τοῦ, ᾿βεοοηᾷξ Αἄδιη Ὁ υϊβίοιοσν προγενέστερον 
δείκνυσι τὸν πρωτόπλαστον ὃ ἀπόστολος, πρῶτον τὸ ψυχικὸν δεικνύς, 
ἔπειτα τὸ π. ψυχικὸν δὲ καὶ π. λέγων, οὐχ ἕτερον καὶ ἕτερον δείκνυσι 
αῶμα, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ σῶμα’ τὸ μὲν πρῶτον ἐν ἐξουσίᾳ καὶ φύσει ψυχῆς, 
διὸ ψυχικόν- τὸ δὲ δεύτερον...τοῦ πνεύματος- διὸ π. ... ἑνὸς ὄντος 
ἑκατέρων τοῦ σώματος, τὸ μὲν τοῦ πνεύματος μέτοχον νοεῖσθαι π. 
δείκνυσι, τὸ δὲ τῇ ἐξουσίᾳ τῆς ψυχῆς μόνῃ ἐμμείναντα δείκνυσθαι ψυχικόν 
1λ:ῃ. 4ροϊ, 1. 8(}. 26.1το58):; Χριστὸς...«τὴν σάρκα... πνευματικωτέραν 
ἐποίησεν, οὐ τῷ τὴν φύσιν μεταβαλεῖν, ἀλλὰ τῷ πτερῶσαι μᾶλλον αὐτήν. 
καθάπερ. γὰρ πυρὸς ὁμιλοῦντος σιδήρῳ, καὶ ὃ σίδηρος γίνεται πῦρ ἐν τῇ 
οἰκείᾳ μένων φύσει" οὕτω καὶ τῶν πιστῶν καὶ πνεῦμα ἐχόντων καὶ ἡ σὰρξ 
πρὸς ἐκείνην μεθίσταται τὴν ἐνέργειαν, ὅλη π΄ γινομένη (ΠτγΞ, μον. 
13,8 ἴῃ Εομι (0. 6908); ἀποδυσάμενοι τὴν φθοράν, καὶ π. ἔχοντες τὸ 

σῶμα, τουτέστιν εἰς μόνα βλέπον τὰ τοῦ πνεύματος ΟΥτ ἄορν.ΒίΡ.550. 
το; 63,3758)}; φαντάζονται τὸν ἐρώμενον, καὶ πρὸ τῆς ἐλπιζομένης 
ἀφθαρσίας τὸ σῶμα π. ἀπετέλεσαν δε, αγέϊ.(3.1318) ; ἃ. 650. οὗ ἱ. ἴῃς 
Βδρ Ζοα π. μὲν γὰρ τοὺς πεπιστευκότας ἤδη τῷ ἁγίῳ πνεύματι προσ- 
εἶπεν, σαρκικοὺς δὲ τοὺς νεοκατηχήτους καὶ μηδέπω κεκαθαρμένους 

ΙΤῸ5 πνευματοδόχος 

ΟἸετ. ῥαφϑά,τ.δίρ.τττ.20; Μ.8.2024) ; πνευματικὰ ποιησάτω [5ς, ὕδατα) 
πρὸς τὸ μηκέτι σάρκα καὶ αἷμα εἶναι τοὺς βαπτιζομένους, ἀλλὰ π΄ καὶ 
δυναμένους προσκυνεῖν σοὶ ..«.«ἐν ἁγίῳ πνεύματι ϑεγαρ.όμεὐ,10.4; ἢ, αα- 
νϑηοεᾶ (σποβεις (τ βεδὴ5. ἡ γνωστικὴ ψυχὴ...π..... ὅλη γενομένη 
πρὸς τὸ συγγενὲς χωρήσασα ἐν π. τῇ ἐκκλησίᾳ μένει εἰς τὴν ἀνάπαυσιν 
τοῦ θεοῦ (Ἰογη,.5,ν.7.12(Ρ.40.18; Μ.9.496Α}; “ἢ. τὸ μὲν γὰρ ᾿Ιακὼβ ἐπὶ 
τοῦ ἔτι στοιχειουμένου καὶ σωματικοῦ λαμβάνεται, τὸ δὲ ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τοῦ 
κρείττονος καὶ π. [45..1.5.277(1 5008 ; Μ.3ο,6ο50) ; 411. οὗ ποτὶ κϑ ὁσίων 
καὶ ἀθανάτων π. ἡμῶν πατέρων {}ὈᾺ}} ῥγοέν:. (0.4.1; Μ.34.005}; οἴ, τῶν 
ἁγίων πατέρων πνευματικοῦ βίου ἀνάξιος ἐδ.(Ρ.4.8); μόνων τῶν π. 
εἰδότων τὰ σημαινόμενα ῬᾺ]]. ἢ. αὩ. 32 (0.01.5; ΤΙΟΟΒ) ; ἐμπείροις π΄ 
πατέρων συναναστρέφεσθαι φατε. Ἑτιορώδε. ατ( Μ.όςξ. το48.); Ποῆος οὗ 
τηοηδϑίοσν, ΡΔΟΠ γάρ. Α, ΒΑ 4ο. 9498 ; πατρικῷ Ὁ.15.1}; οὗ τποπιαϑτο 
βυϑίεπι ὁ τῆς π. καθηγούμενος πολιτείας [Β85.ςον51.20.τ(2. κότα ; Μ.3τ. 
13280}); ἐν. οὗ 5ρ: τ 8] σου 56 ]Π1οΥ5, δα ἀουβ, ἀπ α τεαομοτϑ, πα ἘμΠοἷτ 
Ῥυρὲὶβ τέκνον ἐστὶ π. τοῦ διδασκάλου ὁ μαθητής...τί ποτε ἄρα διδάσκειν 
μέλλει ὁ π᾿ ἡμῶν πατήρ; Βεδι οι Ῥς, 3 (τθοξ; Μ.20.3604}); οἵ τῇ. 
τὸν π. πατέρα 14.6ῤ.82(3.175Ὲ.; Μ.32.4600) ; ἔδωκεν ἡμῖν εὐφρανθῆναι 
ὡς ἐπὶ τέκνῳ π. 10.73.τ(Ἰ67Ὰ; Μι441Α); 6580. οὗ ὈΙΘΏΟΡΒ, 1}.227.1 
(3408; Μ.8:28); Οσηϑδὶ, ΑΡ.2.33.2; ν. οἵ 5ρ  γιΐυα] ρυ65 αηα σου- 
ἔδββουβ οὐ γὰρ εἴδομεν αὐτοὺς εἰσελθεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ ποτέ, οὐδὲ εἰς π΄. 
πατέρας οὐδὲ εἰς ἀγαθὸν ἕν ρος. Βαγ.13(0.93.15); οἷ, πνευματικῶν 536. 
γάμων} ὀρέγεσθαι, ἄρχειν ψυχῶν, καὶ παιδογονεῖν πνευματικῶς Β85. 
ἐπεί, αδοξὶ,2(2.200Ὰ; Μ.31.6218) ὦ σὺ πάτερ ἐκείνης πνευματικᾷ ὅτ. 
Να2Ζ.0ν.8,22(Μ.35.8120); ὅταν λυπηρόν τι ἢ τραχὺ πρὸς σὲ εἴπῃ ὁ π. 
πατήρ, δέξαι ΝΙ] Ρ}».3.355(Μ.70.3648); τῷ π. πατρὶ καὶ διδασκάλῳ 
τοῦ νοσοῦντος ΘΟΡΗΤΗ͂.»ν Ογν οἱ [0.(44.8].36688) ; ὥσπερ σπόρος οὐκ 
αὐξηθήσεται δίχα τῆς γῆς καὶ ὕδατος" οὕτως οὐδὲ ᾧ ἄνθρωπος σωϑήσε- 
ται, ἑκούσιος ποιῶν, ἐκτὸς πατρὸς π. Νονιος.262; 650. ἴῃ ΤΠ βίθυιθβ 
ἐὰν καθίζεις ἐν ὑποταγῇ π. πατέρων ἘΡΡΠΙ,1.217Ὁ ; ἀδελφός τις.. ἑτέρῳ 
ἀδελφῷ... εἶπε" βούλομαι ἐξελθεῖν τῶν π. μου πατέρων 1(.1.220Ὰ ; 1. 
2.154}; 65Ρ. Οἵ σοῃΐοθϑθθου γενόμενος π. τῷ ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἄγεσθαι 
τρόπον υἱοῦ θεοῦ Οτ.ογ,28.Β(ρ.280.1ο; Ν|.11. 5280) ; οὐκ ἐγώ σου, τέκνον 
π᾿; τὴν ἐξομολόγησιν προηγουμένως δέχομαι, καὶ τὴν συγχώρησίν σοι 
παρέχομαι, δι᾽ ἐμοῦ δὲ ὁ θεός ἴ7ο. 76} ῥοτηῖ (Μ.88,τ1802.Ὰ}; ἐὰν οὖν 
εὕρῃς ἄνδρα τ.) ἔμπειρον, δυνάμενόν σε ἐατρεῦσαι, ....ἐξομολόγησαι αὐτῷ, 
ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώπῳ Απιδοῖ, δι φιςδὲ γε. Ο(Μ.80.3724}); 85 
οοτηρείθηϊ ἴο ἀεθαγ Ρβῃηϊθμε ἔτοση (Ὁοσηπιαπίοπ, Νονιοςιάττ; ἄϊβὲ, 
ἔσοιῃ Ρηϊεβῖ, 110. [6].δέγηι(Μ.88.1024Ὰ}; 805., σΟΉ 550 παρηγγέλθη 
ὑπὸ τοῦ π. Θορῆτ. Η.εοη .(}1.87. 3369(); ζοῖα Ῥτίεβῖ, Νονιοςιῖο; 18.477; 
9. τεΐ. βρίσιξαϑὶ αβπην, οὗ, μείξων ἐστὶν ἡ κατὰ τὸ πνεῦμα οἰκειότης 
τῆς τῶν σωμάτων συναφείας ΟἼΤΥΙ]]. απ.53; ἃ. Θβι  ὈΠ5ῃη6α ΌὈΥ ὈδΡ- 
τἴβιη, οὗ, τῶν..«κατὰ σάρκα καὶ κατὰ πνεῦμα πατέρων ΟτΝ 2.0». 8.ττ 
(Μ. 35 ϑοτα); τῷ ἐμῷ γνησίῳ ἐκγόνῳ καὶ π. νἱῷ ΟΙΟ δες (Βγαντηδ); 
Πθησα ἀδελφὸς π΄ οὗ ΟΕ δανίηρ ΒΆΙΤΩΘ Βοἀρατεηῖ, Νονιος.τδς, 87,188; 
διτρο; Ὁ. ΌῪ δἀορίοηι εἰς υἱὸν ἐποιησάμην π. Ἰο.Ἷ Η.ν.70. Πιτοί. 
94.4454}; ἐξ Εμεβοῖ (ρ. 61); 6. πὶ βθη., Δίογηθσ.πο ; 650. οὗ ἸπΠΠαὈ]- 
ἰαπῖβ οὗ τιοπαβίεσίθβ ἃ5 Ξρὶ ΓΠ6}}ν τεϊατοα το βαρ οἴποσυ, ὙΠαΓ, 
Βεμά. δε ..(Μ.00.1τ817}); 14.6}.2.δο(.00.12764}: οἴ, πνευματικῶς, 1α. 
ἐΡῬ}ιτιτοί Μ. 9 Ὁ 400). 
πνευματικῶς, τρί μαὶΐν; Ἐ. ἐπι γεθρεεὶ οὗὨ ἐδὸ τρίγῃ σωματικῶς 

μένετε ἐν Χριστῷ. «-«-0Ἴαοὀρκικῶς καὶ π. Ιρῃ. Ἐρῇ, 10,3; π. καὶ σωματικῶς 

“Χριστιανίζειν ΟΥ̓ 70.1.7(9; Ρ.13.2; Μ ΤΑ. 314); τεῦ. Ομσίβι ἴῃ τέβρεοῖ 
οὗ αἰνίηϊεν συνέφαγεν.. «ὡς φαρκενάς; καίπερ π. ἠνωμένος τῷ πατρί 
Ἰρτι. ΘΉΉ Ψ»Ή.3.3; στ, 7σ.ττιτ2(4. ΤΟΙ) οἰξ. 5. ἐν; 2. ἤν ἃ ερίνίμιαὶ 
ΟΥ τερεγηαίμγαί ἸπαΉΜΕΥ θεὸν ὑπὸ μὲν Ελλήνων ἸϑδανοΣ; ὑπὸ δὲ ᾽]ου- 
δαίων ᾿Ιουδαϊκῶς.. ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ π. γινωσκόμενον []6Π|.5]ν.6.Ξ(Ρ.452. 
20; Μ.0.2618); τεῖ. Ιῃϑρισα οη, 10.2.4{ρΡ.120.18; Μ.8,.0458); 16.5.1 
(0Ρ.229.6; Μ.9.174}; ἴχοῖι. σαρκικὲ Ἀέτις καὶ ψυχικὲ π. ἀνακρινόμενε 
ἘΡΙΡΗ.ἤαεν.76.24{ρ.371.14: Μ.42.5648); τοί. ποη-Ἰἴοταὶ ἰπτεγρτείβ- 
τἰοὴ οὗ βοι]ρίαγο διηγούμενοι... π. Οτ,(εἰς.2.3(ρ1320.1ο; ΜΟχΙ.8οοῦὶ) ; 
οὗ, ἐππἔμς Τγτγὶ, φμαθ ερίγὲαϊτίον ἐμ ει ορτίμν, Ἰᾶ ῥγίηε.. κ.4{0.}5.25; 
Μέιστ,τ631Α); ἡ π. καλουμένη Αἴγνπτος Ἰᾶὰ,δονη.0.2 ἐπ εν .(ρ.66.23; 
Μ.13.3528Β); σαρκικῶς...ἀνεκρίθησαν, π. μὴ νενοηκότες τὰ..«εἰρημένα 
ἘΡΙΡἢ.ἡαέν, κα, (Ρ.230.Σο; Μ.41.οϑοῦ) ; τοῦ, δοιίοης οὗ ὈΙΡΠς 8) ΤΠατ- 
δοίοτβ ΜΈΪΟΩ τυρὶν ϑρί σῖτα! γθα 68. πὶ, ἔπινεν ΟΥ. [7.5.5 1π| 70. 
(Ρ.528.32); τε, βριστιτααὶ [βεἄϊηρ οὐ ΟὨτδέ, ΟἸογα, οί». ς τοίρ.370. 
τϑ; Μ.0.τοτὰ}); τεξ, βρίχτυδὶ συϊάδηος πὰ Ἰεδ ἀεσβηίρ, ΤΟ ει. 41).3: 
παι δονονένν π. Βαβ,Ἰηεὶ. ἀδεσί, 2(2.2ΟΟΒ; Μ.31.6218); 14. 0}1.20.7(2. 
1620; Μι,31.5327}); π. οὐ δικαστικῶς ἐπιμέμφεται ΤΠτ, ΤΟ ».1τ}22(3, 

237). 
Ἐπνευματῖται, οἱ, δέν οηῖς Οὗ ὈΑΥΙΥ͂ ἀβ8}}ν Κηοννα 85 πνεὺ- 

ματομάχοι, ἘΡῚΡΠ.αηε.63(ρ.76.14; Μ,43.120 0). 
Ἐπνευματογράφος, ὁ, ᾿περίγεά τονίϊεν (1.6. φαῖμοῦ οὗ βοσὶρταγο), 

Ονγτ. Τς.τοπ(2.1321)). 
Ἐπνευματοδόχος, 1. ὀγεαϊι-γεοξίυτησ, οὗ Ἰυπρθ π, ἀγγείων τ. 



πνευματοεργός 

Νψ95. "ον. οΡΊ  ο( Δ. 44.π4οο); 2. δρίγἠγεεοίϑίηρ, ἱμερίνοά; οἵ 
Ῥξαϊγηΐβε, 70.(] ρα, ςεα . 4(Μ.88,6770). 

Ἐπνευματοεργός, ὁ, “Ἰ ἑαίον ὁ ΞῤρΊγϊς, ϑγτιθβ. γῆ. 4. τόρίρ.12; Μ, 

66.1596). 
᾿πυλα ΒΡ ΕΥΕΊΡΗΙ φιουεά ὃν ἐμὰ δῥίγη, ἱμεριγεά, Ἰλῖον. Ατ. ἄπ. τα 

(Μ.3.5858); Ι,οομ ΒΝ ες ι.οἱ Επὶ.3(Μ.86.13578); Τπάτιδίυα.6}}.2. 
12τ(Ν.90.12074}. ἀν πς "-" 

Ἐπνευματοκινήτως, μον 6. τη ρΊγα 9. οὐ ἐδε ϑρίγε, ὙΠ, 
σιαᾶ,.}Ὀ.2.7) 00. 1317) ; 1Φ.2.το( 4160); ἐν.2.τοβ(ι4960). 

"πνευματοκλήτωρ, ὁ ὁ, ΣΙ ΗΜΟΉΕΥ φῇ ἐδα δρίνἠ, οἵ ἀροβίϊεβ π᾿ γὰρ 
ἥπερ ὄντως τοῦ πνεύματος χορηγοὺς... εἶναι πιοτεύομεν γτ,0.2.3 

(4.τ698). " 
Ἐπνευματομαχέω, βρ ὲ ἀραΐηϑέ ἐ6 δρίγιι; ΟἹ ἴπο88 γῆ ἄδην 0} 

αἰνίηἶςν οὗ Η. ποβὶ, Αἰ... ϑέγαρ.1.32(Μ.26.6058); 19.4.τ(63178); 
πεποα οὗ Μαοβάομπίϑηβ, Οὐ νΝ υγ85.0γ. ἄορι. 3(Ρ.64.32; Μ.44. 1600); : 
Ῥιάνι. 845.) μη. δα .3148; Μ,29.1534). 

Ἐπγευματομαχία, ἡ, ἤεῖε αφαΐηδὶ ἐπα ϑῥίγἱϊ, οἵ ἀθτι18] οἱ ἀϊνίηϊν 
οἱ Η, σποβῖ ἔνδυμα...μὴ Μακεδονικῇ π. φορέσῃς (τ Κ5. ἀρ Απαϑῖ.Θ, 
4:.εἰ γέ. .8(Μ.80.4018). 

Ἀπγευματομάχος, βρπέίηρ ἀραϊηοὶ ἐδ Θρίγι, ῬΑ11.}. Παπ5.46(0.136. 
9; Μ.34.12268}; τηᾶϑς, 845 50 8ϊ., οὗ Μαοεάοπιίδῃβ, Δῖμ αρεά (Μ, 
26.13138); παραγωγαῖς τῶν π. παρακρουσθέντας ΒΔ 5. Ί».27(3.228} Ν', 
42.1164}); ἀδιόριστός ἐστιν ὁ περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος λόγος 36. ἰῃ 
Νίοσθπε οἴςς 4] οὔπω τότε τῶν π. ἀναφανέντων 14.6Ρ.140.2(3.222Ἑ ; Μ, 
22.5804Α}; πρωτοστάτης [55. Επιβῖ. 560.]}...τῶν π. αἱρέσξως 1Ὁ.263.3 
(4φοός; Μ.0808); οὗ Βα5. Αῃς., ὅςο. Τ,Δοα., ἀμα εταὶ- Αὐβπ5. αὐτοὶ 
καὶ περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔσως τοῖς π. εἰσὶν ἔχοντες ΕΡΙΡὮ.Παε».13. 
τ(ρ.2όβ,ι1ο; Μ.42.4018Β); ἡμιαρείων ἤγουν π. (ΟΡ(φ8τ:)εφηνα; 16, 
Νυ85.:".0.24 ἴῃ 70.(0.280.15); Διόδωρός τις, π. ὧν Ογτ.ρ.45(ρ. 151. 
τς; σ΄ .1350}; 10. λαργ.74(Μ.04.7244}; Μακεδονίον τοῦ π. (ΟἿ( ϑοδο 
(Βοι δ θβθτι) ; ἸΔε Βοα ἩΠΠ τροπικοί, ΓΑΤΉ ,ἤαον, (1.28, 5 0). 

πνευματοποιός, ῥγοάμείῃρ βαϊμίεμεο, (Ἰεια.ο:ν.3.3(Ρ.2ο6.22; Μ.8, 
1128). 
ὙΦΟΟΒΌΉΡΒΝΙ δεαγίης {᾿ς δ,Ρίν, τοῆο ἐς τποίδον οὐ ἐξ 6 δίνει, οἵ 

5, ἘΠΕ ἢ ἴῃ Ἰτοτ. δίῖδοκ οἱ οτΊΠΟΟῸΧ τι56 οἱ θεοτόκος : πνεῦμα 
ἅγιον ἔχων οὗτος ὃ μακάριος βαπτιστὴς ἀπετίκτετο. τί οὖν; καλεῖς 
τὴν ᾿Ελισάβετ π.; Νεβῖ, [5.1 τ(ρ.352.10)8ρ.Ογτο Ν 65|.1.4(Ρ.25.5; δ᾽, 
100). 

πνευματοφορ-ἔομαι, 1. τηδᾶ., δεαν ἐδ Θ᾽ έγί!, δὲ Ἰηορίγεά; οἵ ΟΤ 
Ῥιορῃεξῖθ, Επ5..6.8.,2(0.372.20; Μ.22.6058}; ὕνγ. 70.5.2(4.4118); 
2. Ρᾶ358.; 8. δὲ καγγίο ἀτῦαν, α5' ἱμομρῖ ὁπ ἐδιὲ τοὴμά, οἴ. 761.2:24. ἐν 
ἐπιθυμίαις ψυχῆς αὐτῆς ἐπνευματοφορεῖτο. “-“ουμένη δὲ ψυχὴ πάντως 
που καὶ ἀκατάστατος (ντ.1ς.5.2(2.765})}; Ὁ. οἱ [4͵56 ὑτορῃοίβ, δὲ 
εανγίοα ατὐαᾶν τοῦ ἐμ βιιδίασηι, τεΐ. [61.2:24 τὸ γὰρ ἐπνευματοφορεῖτο 
περὶ τῶν ψευδοπροφητῶν τέθεικε ΤΑΙ. {67.2: 24(3. 418); ; οἱ Μίοπίδπιβ 
“"ηθῆναί τε καὶ αἰφνιδίως ἐν κατοχῇ τινι καὶ παρεκστάσει γενόμενον 
ἐνθουσιᾶν Απιοη. ΔΡ.Επ5.ἦἢ.6.5.1τ6.7(Μ1.20.4650) ; τοῦτον δὲ τρόπον οὔτε 
τινὰ τῶν κατὰ τὴν παλαιὰν οὔτε τῶν κατὰ τὴν καινὴν ““ηθέντα προφήτην 
δεῖξαι δυνήσονται ἀποῃ..ς.17.2(4728). 

πνευματοφόρος, Α. Φὶν- δαγτηρ, τηϑριγεά; Ἑ. οἵ Ῥτορ ἴδ δοκί- 
μαζε.. «ἀπὸ τῆς ζωῆς..«τὸν λέγοντα ἑαυτὸν π. εἶναι ἩἨοτπαμά.ττ.τθ; 
οἷο. τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι, π. πνεύματος ἁγίου καὶ προφῆται γενόμενοι 
ΤΉΡὮ].Απε, μοῖ.2.0(}1.6.τού44}); Επι5.4.6.6,18(Ρ.275.9; Μ.22.4520); 
Οντ. Η.εαἰρεῖ.16.28; οὗ 7ο. Βαρῖ., ΔΑπερ.Βοβί. 19. Βαρι,τ3(Μ.85. 
17768}; οὗ ἃ τοῖς (5. Απἰομν) 85 ῥσγορμεῖ γέγονε π., ἀλλ᾽ οὐκ 
ἤθελε λαλεῖν διὰ τοὺς ἀνθρώπους Αῤορῥίδιαῖ.(Μ.65.858); 2. οἵ 
βου ρίυγα! ψτϊζοσβ, ΤὨΡὮ] Απε τ οἶ.2.22(Μ.6.1ο888), τῶν ἁγίων 
εὐαγγελιστῶν καὶ π. τῶν τὸν λόγον παρὰ πατρὸς ἀπεσταλμένον 
φησάντων ἘΡΙΡ ον, ὅς, (ρ.8.1τ; Μ.42.20 0); ῬΆ]}υἤγγ5.12(ρ.72. 
25; Μ.47.41); οὗ 5. Ῥααμ!, ἐφιτδίρ.ττορ.τό; Μ.417.66) ; οὗ Ῥδδ]ηχδί, νυ. 
Ῥ-. 36:2: (Μι6ρ.94τ4}; ὁ π. εὐαγγελιστής Οεοαπι. “Α}οε.153:3(0.151}; 
3. οἵ ἀοοίοιβ οἵ μύτο τὴν ἐξ ἀρχῆς παραδοθεῖσαν ἡμῖν ἐκ τῶν ἁγίων 
καὶ π. ἡμῶν πατέρων ὀρθόδοξον πίστιν νγ.ερ.ο( Ὁ τ.τ.4}».10.25; 
Η.2.4164}); οἱ ΝΊσεπε Γβίμοιβ, ἀπαβὶδιλοά, (9 1.1410); οὗ 5. Β851], 
Ἐπιβέγχαϊ, ῥα αμΐηη.τ5(ρ.445); 4. οὗ τηοη]τβ, Κ᾽. Ραολ. 4 26(ρ.153.10); 
5. οἱ ἔα]56 ρσορμείϑ, εηεϊπδταςεῖς (εἴ, Ο5.9:7); ΟΒτγβ.ἤοηι.43. 3 Τῃ Μι. 
(γ.4624}; ὙπάτΟς.9:7(2. 1352). 

Β. τρῖϊεά ἰο ἐἶπ6 ϑΡΙγΙ αὐτὸς οὖν ἐστι θεὸς σαρκοφόρος, καὶ ἡμεῖς 
ἄνθρωποι π. ΑἸ. ἐρε.οὶ ε..47.8(Ν,26. 9960); αἱ π. ψυχαὶ ἐλλαμφθεῖσαι 
παρὰ τοῦ πνεύματος Β58.17.22(3.208 ; Μ΄.22.1008}; ἤδηςε Ποΐν, 
καϊηϊϊγ, Ἰτϑη λαεγ.5.5.τ(1.}.113258}); Μαοιλερ ἠοην. 47.14(Ν1.34.8058); 
ῬᾺ]1.}.Σ αμς ττ(ρ.324.11; Μ.24.10340); Ι514.Ὀὲ] ἐρῥ.5.τ44(Μ.78.1400}); 
ρορλι. Βαϊ. (65. 280); τοῦ, Ὀαρεβηι ψυχὰς λογικὰς καὶ π. τὸ 
ὕδωρ ἀναδίδωσι (Ὠγγ5.ἤοη!.26.: ἐπ 70.(8ι140Ὰ}; ε50. τεῦ, Ομχιβῖ, 
ἰῃ δἀορίοηϊβδε νἱεν ἄνθρωπον...γεγονότα π. ὕντ.15.2.τ(2.1038)}; 
Ρτοῦ, 6.15 τι τ -τοίῖ.87.20418). 

στοῦ ποδοστράβη 

πνευματόω, 1. ἐππαίσ, δίοιν οἱ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀσκὸν ἶβς, τὸ 
πνεῦμα] καὶ ἐπνευμάτωσεν αὐτόν Τ΄. ϑαἰ.22.13(Μ.122.13538);2. οὗ (οα, 
ἐμϑγεαϊδε ὁ χοῦς ὁ θείᾳ πνευματωθεὶς εἰκόνι ΟΥΝΑΖ.ἐαγη1.1.2.18.14(}]. 
47.1874}; Ο60.Ὀ15.1εχ.τ͵δ4{Ν.92.1570Ὰ}; 3. ρᾷ55., δὲ ῥοκεσδοοά ὃν 
α ερίντί, Μ|ιγ.Αγίοη 60.7.5). 

ἘἜπνευστός, ῥγεαίϊεά, (τι. Ναζιοαγη1.1.8.9(Ν},3).4414); 
(ροβιη.)5.72(1 5264}. 

πνέ-ω, 1. ὑνεαίδε οἱ μύρον ἔλαβεν....ὁ κύριος, ἵνα πνέῃ τῇ ἐκκλησίᾳ 
ἀφθαρσίαν Τρ. Ερ᾿.τη.1; ; Τοεῖ, ἔπνει...οὐκ ἀμπέλων ὀσμὴν.. ἀλλ᾽ 
ἀγάπης, χαρᾶς ΟΥ. [γ.62 ἴῃ }εγ.(0.220.5); Ποπι, ΟἸδηι.4.τ0.; 1δ.το.τ; 
2. 408. ὀγεαίδε οἱ οάσην, σηιεἰΐ, οἵ τεϑατγεοῖίοπ σατάξπ εἰονλδάνίοε 
τοῦ ᾿Ϊησοῦ, ἔπνευσεν ὁ κῆπος Αι. Ῥ.4 ἴῃ Οαπμι.(Μ.27.1356Ὰ}; 3. δὲ 

γεδοϊδηὶ ὁ π. στακτῆς Οτι (ἀπ. (Ρ.168,27; Μ.12.141}0); τρί, π. τοῦ 
πληρώματος 14, ΠΟΙ ἔῃ 7ἐγι(ρ.τοῦ.4; Μ.13.13100); τῆς τοῦ 
πεποιηκότος αὐτὸν ““ων 80, ἄνθρωπος] θειότητος Πορ. (ἰενηβιτο; 
Ἑξα8.υ. . 2. 20(Ρ.49. το; Μ.20.0078) ; θυμοῦ...““ὧν 1δ.2.τ(ρ.40.7; ο80Α); 
μέχρι τίνος ἀπὸ γῆς “πομεν; (γγϑ. ἐἠιονη. 14.4 ἤη «“ς.(9.117}); Ζδςἢ. 
ΜΡ  (Μ δ: τοόοα); 4. γαρε ὁρᾷς ποῦ ἔπνει; (Ὠτγϑ,ἑοπι.20.4 ἐπ 
ΗεΡ.(12.1024}; κατ᾽ αὐτῶν ἔπνευσεν ὁ διάβολος Ἰά ἐομι. δι; ἐμ ΜΙ. 
(γ.848), ἘΝῚ. ρεγςι. το. 2(Μ.70.8804}; 5. ἐμερίγε εἰ αἱ πνευσθεῖσαι 
γραφαὶ...θεόπνευστοί εἶσιν ΑΛ ἀταὶ, Τγῖη.3.21(}4.28,1236.Ὰ}. 

Ἐπνηγηδόν, 5.ν.1., 19 α εγοισά, ῬᾺΟΔΥρ,Ο πη. το)(Μ.40,1248). 
πνικτός, εἰγαμρίεί, τεῖ, Ασυς:20; Οτ εἰς.8,.3ο(ρ.245.5; Μετ. 

15608) οἷξ. 5. αἷμα ; “ὙΠ 81 ἰ5 5ιγαηρ οα᾽ τεηουπορα Ὀγ ΟΠχϊβείατι αἵ 
Ῥαρέβηι, ΒΡΗτ,.Ζιοῦᾳ. 

πνοή, ἡ, 1. τοῖμά νομίζοντες τὴν τῶν ἀνέμων τι. εἶναι θεάν Ατὶϑξξ. 
ἀροΐ 5.4; 2. ὀγεαίᾳ ; 8. οἵ τᾶ β Ὀσθαῖῃ, οοηρατγοα πὶ Η, ὅποβὲ 
πνεῦμα...οὐχ ὡς ὑπ᾽ ἀνθρώπου π. ἐμπνευσθεῖσαν ἀνυπόστατον ἈΡοΪ], 
α.Ξεε.ρ..37{0.181τ.21; Μ.το.11208)}; οὗ ἤδῖὴθ οἵ 7εϑ5 υηἱϊτεά ἴο 
τοδί οὐ μοϑυομεϑὶ ἡ ᾿Ιησοῦ μνήμη ἐνωθήτω τῇ π. σου, καὶ τότε 
γνώσῃ ἡσυχίας ὠφέλειαν Το. Ἰἴτη.5εα].27(Μ.88.11120) ; Π. οὗ Ὀγεδῖῃ οὗ 

18.2.2 

ππΐθ, Βεβονγεα οἢ ταδὶ Υ Οοά, χζ ζοντο; Αἰδμεηαρ ἰςσ.7.1(Μ,6. 
0048); ὃ. ἤδησα οὗ Ββυχηδη ςρίγί 85. ἱπιπιουταὶ ὈΥΪΠΟΙρ]8, [γα π.αεν. 
το, τ(Μ.7.5 044}; ὁ κύριος. «πάσης π. καὶ σαρκός Α..ο.δ(ρ.τε6.6) ; 
πιστὸς πνοῇ κρύπτει πράγματα Οτ.κεμοὶ ἴ Οαπέ.4:(6.1].2]724}; 
4. φτομΐ, ῥδγδοη, ῬοΙψο.6Ρ.2.1; ὅταν ἴδωμεν φύσιν καὶ πᾶσαν π'. 
ἀνθρώπων. .«ἀνισταμένην ἘΡΗτ,3.Χ458; 5. οἱ Ηοῖν Ολοξὶ ἱπα χε! ην 
801}, Πονη,ἰδηι.13.10; ψυχὰς...τὴν τοῦ θεοῦ π. ἠμφιεσμένας 1δ.τῦ. 
τό; αἰτία ἐστὶν ἡ τοῦ θεοῦ φύσις..«τοῦ.. «πνεύματος ὡς πνοῆς" π΄ γὰρ 
παντοκράτορος ἡ διδάξασά με ΤΑΤτΤἢ ἀταϊ, ΤΥῖη.2.223(Ν1,28.,11034). 

Ἐπνοϊκός, τες ῥ᾽γαίονν ; πδαΐ, ὈΙΌΙ, 45 δι θβί., γε Ί γα ΟΥ̓ ΟΥ̓ΡΑΉΣ, 
Ατο νυν. (Μ.04.14030). 

ποάξ-ω, ῥγοάμεε ργαδ5 τὸ.. .χλοερὸν καὶ “ον Βα5,ἤθχ, . τ(1. 408; Μ, 
29.964). 

Ἐποδάλγη, ἡ, ΞΞ ποδάγρα, ροιί, τ Ναρ ἀταϊ, (ἰγ.Ζ40ἢ.)4.2) (ΜῸΡῚ,, 

71.363}). 
ποδαλγός, σομὲν, ἘΡΗΤ.1.214}; ΟΥ ΝΖ. 6ῤ.193(Μ.37.32160}; ποδαλ- 

γὸς ποδαλγὸν τίκτει 151. ῬῈ].4}.4.τ4τ(Μ.78.12200). 
Ἐποδηγεσία, ἡ, ἰσαάτηρ, Οτι ΝαΖιεαγηι.τ.1.9.21(Μ.37.450Ὰ). 
ποδηγία, ἡ, σεΐάαπες, τ, ΝΑ2.καγ91,2.1.12.12(Μ,3}.1420Ὰ}; λαὸς... 

τὴν διὰ νόμου πεπλουτηκὼς π΄ ὕγτ,Ος.38(3.600}; τῇ τῆς πίστεως π 
Τμάς Κορ. 4:12(3.40); ϑορῃσ. Η.ἐρ.Σγη.(Μ.8).21400). 

ποδήρης, ἀοιυη ἰο {ΐπ6 ἐεεὶ, οἵ ἃ γοῦς ; τπαβο. 845 βιιβί., οὗ ΠΙΡῺ 
Ρηοδυ δ τοῦδ, Ταβι ἀταί.42.τ{Μ.6.5 654}; (Ὠγγϑ.5α..3.4(ρ 5111; 1. 
2820); οἵ τοῦ σοῦ ὈΚ δηρεὶ οἱ ἘΖοοῃ.9:2, ὕγτις, "8(3,80}); οὗ 
Ομτβὶ ἂς μἰρῇ ῥσίδϑξ οἱ δὲ ἐργαζόμενοι πατριάρχαι τε καὶ προφῆται οἱ 
τὸν καλὸν π. καὶ τέλειον χιτῶνα ὑφαίνοντες Χριστοῦ ΗΠρρ.αηεεἢ».4 
(0.7.1; Μ.1ο.7320}; ἐν μέσῳ καὶ ὁ τὸν μέγαν π. περικείμενος ἀρχιερεύς 
ΤΡίοη.ν. Ῥοῖγε.22:; τηρξ. τὸν π. τῆς ἀληθείας Τ.],ευ.8,2; κἂν τὸν π. τις 
παραφέρῃ τὸν κυρίου (ἰετη, ῥαεά,2, τοίρ.225.4; Μ.8.5334); Ἐ5.ἢ.6.το. 
4.2(Μ..2ο.8494). 

Ἐποδήριον, τό, --- ποδήρης, Τοῦέ π. δόξης ἘΡΆτ.τ.824. 
Ἐποδηροφορέω, τέ} ἃ ἰοηρ τοῦε, ΟἸδιη ῥαεά.53.τ(ρ.23ς.22; Μ.8, 

5564). 
πόδιον, τό, εἤεε! (ῃδυτ108}}, Μᾶς. Αορ λον. 57.3(Ρ.47). 
ποδιστήρ, ὁ, ἐοοί-δαϊ!, ΤῊ. [67.52: τ7(2.628). 
ποδοκέφαλα, τά, ἐεεί απῷ ἠδαΐ, 1.6. οὔαὶ; ποῖ ἴο 6 δαΐδη ἰὴ 

τοητῇ οὗ Μαν, 70.Ὁ. ἐγ (Μ.05.2561). 
Ἐποδοκοπέω, ἐμ ἢ ἐμέ 7εεἰ οὐ, ΤᾺΡΒ .εἤγοη.Ὁ. 3520}. τοβϑ. 843.) 
Ἐποδονίπτα, ἡ, 1οοἱ-δαίῃ, απ; ΜΟΙϑρρεα Ὁν Ἐρνρίίδηβ, 

Μ.ροϊοη.τΊ. 
ποδόνιπτρον, τό, ῥροί- ῥα: ΑΥλδ515, ταὶβοα ἔτομῃ ἰῃς γδηκ5 ἴο θὲ 

Κιίῃρ, ογάεγεα γγουβῃ!ρ οἱ ἃ ῥβϑῃ, [π05 ταϊβεά το δὲ ἃ ροα, ςξ ΤΉΡΗΙ. 
Απιι  μίοί, τοί Μ,6,τοφοα). 

ποδοστράβη, ἡ, 52α76, ΟΥΝΑ2.47}}1.1.2.10.45(Ν}}.37.6844); Τδαΐῖ, 

ῥ ουϊά.5(4.552). 



ποδοφιλέω 

Ἐποδοφιλ-έω, ἀΐτ5 {86 Κδεὶ ὁ τοὺς ἐπισκόπους “-“ἦσαντες εῦς, 

(Ρ.43.18). ᾿ 
Ἐποδοφορία, ἡ, 7ομγπεν ο ἤοοί, δίορ!. ας.  ρ ἢ. (} τοῦ, 

Ι1τοδ5Ὰ}. 
Ἐποδωτός, ῥαυΐῃν [δεὶ, ΟΥ. Ὁ 5.325: :τ2(ρ.8), 
[ΠΠποηφαγής, φγαξ5-εαἰΐηρ, Οντ.Ϊς.2.χ(2.2οοῦ). 
Ἐποθεινότης, ἡ, ἀφαγΉ 655 ; ἃ5 σοιηρ] ηθαΐαγν Ἐς, Τμά5.Ζχὰρ.9Ρ. 

11εῖρ,(ρ.8,7.} ΜΡΙ,.54.8)80) ; Μακ.ερ.Α(Μ 91. 4080). 
ποθ-έω, ἰση 0, ἀδεῖγε; οἵ 5ρίτιταα! ἀοβίτα, ΤΟΥ νἰσίι65 τῇ ἀγαθό- 

τητι κολλήθητε, ὅτι... ἄνθρωποι αὐτὴν “"οὔσιν ΤΙ τον 3.1; Τυϑί, Ταροΐ, 
5.4(Μ.6.2360) ; Βαβ,ἤση".τ7.2(2.139Ὲ; Μι531.4858); ἴοῦ σα τὸν θεὸν 
«οεῖν ἑλομένας ψυχάς ΜΕΊΉ.5γ},1}.7.5(ρ.76.11; Νί.τ8,1328); ἡ σώφρων 
τὸν θεὸν «εἴ Ηομ. ΟἸ δηλ. 3.15; ῬΆ55., Οἱ οὈ]δοὶ οὗ Ῥσανου, (]δπγ. ΐν. 
7.71(0.22.20; Μ,0.4608); οὗ ΟΠ γἰβιίαπ Προ, [π31.ταροΐ.30.4(3880). 

πόθησις, ἡ, αβεεί:οη. ἑλκομένου τῇ π. τῆς σῆς θεοσεβείας Δρσας.6. 
ῬδᾺ}.ε}.(0.154.13; Μ.4τ.156})}. ᾿ 

ποθητός, 3. δῥεϊουεά: ἃ, οἵ ῬΘΙΒΟΠΒ ποθητός σοὺ ἀεὶ ἐγενόμην 
“4 (Ρα55.)». 4“μάγ.το(Ρ.24.26; πιοτός Μ.2.12374); ἠρξάμην θεάσασθαι 
'σὸν πι μου Χριστόν ΜΙΝ δγ.εἰ Αεἰ. τό(ρ.15.28); οὗ ΒΜΨ πᾶσι ποθητέ 
ΜΕ. δγηνεἰ ἄπη. τοί .18.3)720); Ὁ. οἵ {πϊηρβ, ῥἰοαδαμὶ, ἀργοεαδῖδ 
ἐμοὶ γὰρ πάνυ π. πρᾶγμα πράξεις Τυ5ὲ.41α].5].4(Μ.6.6 050); παρθενεία 
εν ποθητή..«ἐστιν θεῷ ΠΝ γ.οἰ «εἰ. 5(0.4.2)} ἡ ποθητὴ σκνηνὴ τῆς 
ψυχῆς Μεῖ.»ε5.τ.5τ(ρ.3ο7.1; Μ.τβ8. 2810); ΟΠγγϑ ἤοηι.2.. ἰὼ ΜΈ(). 
2ΟΑ}; 2. Ἰουαῤίδ, ΟΡ᾿. μισητός, (Βγγ5.βονιίχο, δ τ ομ (6550, ν.], 
ποθεινός). 

ποθόβλητος, γαϊξτηρ ἀδεῖγε, ΝΟΒΉ. αν. ο.8.44(Μ4.43.8208)}. 
πόθος, ὁ, ἰορηρίηρ, ἀσείγε; 1. βρίτίτυαὶ, Γ]δτη. οἐν.7.7(0.30.23; Μ.0. 

4568); πόθῳ...ἀγόμενος πρὸς τὴν εὕρεσιν τοῦ καλοῦ 1.8,τ(ρ.8ο.25; 
Ξ6ΙΑ}); τῷ π. τὴν πίστιν ἐγκαταμίξαντα 18.60],.36(ρ.148.4:; Μ.9.7174}; 
2. αἰξεοίίοη τοιοῦτον π. εἶχεν ὃ γέρων εἰς τοὺς ἁγίους πατέρας ἡμῶν 70. 
Μοβοῃ ῥγαϊ.«ο( .87.28064). : 

ποι-ἐω, 1. γαξΐε, ῥγοάτεε; 
Α. οὗ ὑτεδίίοι; 1. Ὁν Οοά; 8. ἀἰδὲ, ἔτοπι οἴμου νοτάϑβ οἱ Κιη- 

το ταθϑηΐηρ; πράσσω: κἂν ὁ Ἀριστοτέλης τεχνολογῇ, τὸ μὲν 
“»εἴν καὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζῴων τάσσεαθαι ἐπὶ ἀψύχων διδάσκων, 
τὸ δὲ πράττειν ἀνθρώπων εἶναι μόνων, εὐθυνέτω τοὺς λέγοντας 
ποιητὴν τῶν ὅλων εἶναι τὸν θεόν ΟἸδΙη.εἰγ.5.132(0.383.3; Μ.9.128.}); 
κτίζω: ὈΙση. ἘΔ Ρ. ΑἸ τον. 26(ρ.23.3; ΝΙ.25.4640) εἷξ, ἰηΐτα, 3.0.1]; 
Βαξ τὸ γὰρ ““ἦσαι τῷ κτίσαι ταὐτόν ἐστιν τ Ν γ85.πμη.4(2 ρ.82. 
τ; Μι45.6560); γεννάω: ιάντῃ. ({Β85.} τ’. 4(1 280 ; Μ|.29.6738) 
εἶτ, Ἰηΐτα, 4.0.1; εἰ τὸ γεννᾶν καὶ τὸ --εῖν ταὐτόν ἐστι παρὰ θεῷ, 
γεννᾷ δὲ τὸν υἱὸν ἀμεσιτεύτως, δῆλον ὅτι καὶ πάντα γεννᾷ ἢ “-εἴ 
ἀμεσιτεύτως. ... πῶς τὸ γεννᾶν ταὐτόν ἐστι τῷ “-εἷν παρὰ θεῷ; --εἶ δὲ 
σεισμόν, λοιμόν.-., ταῦτα ἔσται γεννῶν ἃ “-εἶἴ, εἴπερ τῷ --εἴν τὸ γεννᾶν 
ταὐτόν ἐστι παρ᾽ αὐτῷ Οντ ἐδ 5.18(53,183Ε}); πλάσσω: τὸ γὰρ --οὐύμενον 
οὐκ ἐν κοιλίᾳ γίνεται, ἀλλὰ τὸ πλασσόμενον ἀπὸ τοῦ χοῦ τῆς γῆς τοῦτο 
ἐν κοιλέᾳ κτίζεται ΟΥ̓ ΠΟΊΩΙ ΙΟ πῃ 6γ.(ρ.0.8; Μ.13.268.Ὰ); Ὁ. ἴῃ ρεπ. 
θεὸν τὸν “-ἦσαντά σε 14.1.2; ίορη.το,Β; ΟΥ, ρος, 26(0.32) ; 65. 
Ἐπμη.2.2(1.2308; Μ.29.5764.); ΟΥΝ 55. Ετρ!.3(2 Ὁ.13.3; ΜΙ.45.5774}; 
οὐχ ὁμοίως --εἴ ἄνθρωπος καὶ θεός" ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος... ἐκ προῦπο- 
κειμένης ὕλης “-εἴ...ὁ δὲ θεὸς θελήσας μόνον ζντ, ΤΥ. Ἴ(63,.108 ; Μ, 
"7.113320}} ἐχερ. 15.45:7 ἁρμοδίως δὲ ἄγαν ἑκάτερα τέθεικεν, τὸ μὲν 
“νήσας ἐπὶ τοῦ φωτός, τὸ δὲ κατασκευάσας ἐπὶ τοῦ σκότους" συμβεβηκὸς 
γάρ ἐστι, συνιστάμενον, καὶ διαλυόμενον Τάτ φο;.7 ἦη σόη. (1.12); 
ς. βεῆρα ὁ πεποιηκώς 16 Ογέαίον, τοῖν 55. οη! ορτξ.2.τ(}.44.133.4} 
Τῆι. 4.3: τρίτο); ὃ ποιήσας, ΑἰΒοηδρ.»65.τΒ(ρ.70.13; Ν.6, 
τοΒ); ΝΗΜαρΉ στ(Μ.70.10528); τὸ ποιῆσαν, ΤΡ οί, (.88, 
5648); ἅ. οὗ Οτεδείου εἥξεοϊεα τπσοιρῇ ὅοη, εξ, φάσκει 'ποιήσωμεν 
ἄνθρωπον. ..᾽ καὶ οὐκ εἶπε, 'δεῦρο “-ἥσω καὶ ὑποδείξω πῶς ἐργάσῃ᾽. .. 
“καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον᾽, καὶ οὐκ εἶπεν, ᾿ἐποίησε καὶ ἔδειξε 
τῷ υἱῷ πῶς δεῖ «-εἷν τὸν ἄνθρωπον᾽ ἘΡῚΡΗ ἄφεν,δ0.78(}.226.2:; Μ.42. 
4204); δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐποίησας 1.1|. [αει(ρ.20ο.0) ; οἴ. φησὶν ὁ ἅγιος... 
ὁ υἱός, ἧ..χεὶρ τοῦ πατρός, ἐν ἦ μετὰ τὸ «-ἢσαι τὴν ὕλην ἐξ οὐκ ὄντων 
κατακοσμεῖ Μεῖίῃ.ἐγοαϊ, Ο(Ὁ.408.20; Ν.18.3414}; 6. Ἔχορ. ποιήσωμεν 
ὅδη.1:26; ἡ. ποί βᾳἰα ὈΌγ σοῦ ἐο ΒίσηβἘ , ἴο δἰ δ 8, ΟΥὁ ἀὸ ΔΏΡΈΕΪ5, 
85 βοὴ ἴεν δϑβοσίθα, 7αβι.41αἰ,62.2-(Μ.6.617..,8}:; 11. πὸσ ὃν 
ΔΏΡΕΪΞ ἴο φᾷ ἢ ΟΥΠΕΙ, ἃ5 501ὴξδ. (ποβϊοβ Π6]4, Ἰτεη ἤαον.τδ4. τ(Μ. 
7.6744}); ἘΡΙΡΆ ἦσεν.23.τ(ρ.240.1; Μ.41.300Ὰ); 1], 5614 Ὁν (οά [το Πῖ5 
Ἰτηπιδῃοηξ λόγος, ΠΘπσ6 πρὸς ἑαυτὸν ὡς πρὸς ἕτερον παρακελεύεται 
λέγων, ἄγε «-ἥσωμεν ΜΆτοΕΪ!, [γ.52(0.42.0; Μ.24.8600); ἐν. Μδτεεὶ- 
Ἠιθ᾽ Ἐπεοτν τοξαϊεα ὃν ΤΥϊπιΐασίδη δυσυτηθηΐ, Ἐπι5.6,,.,2.τϑίρ.122. 
420; Μ.24.0410}); 45. ΘΕΒΕ θη, 10.3.3(Ρ.157.28 ; τοοΙ0)}; ϑγηὃ. ἀπὲ. 
(,45)6(ρ.253.8; Μ.26.7328); Τηπϊατίδη ατρυτηθηΐ 850 τοῖῦϊεβ 
ΑΤΔΠ ἰπέσγεησα ᾿τῸσἢ τς ταχὺ [πὲ ὅοη 15 ἐργαλεῖον εἰς ποίησιν σε. 
Ὁ νγ2.}..6.2.π6.το( Μ.8 5 Ἰ2 610) ; ν. χεϊοιτθα τὸ ἤχβί Οσεϑίοι οὗ τη 
κατ᾽ εἰκόνα, ἀἰπί. ἔτοιῃ πλάσις, Οτ ἠοῖ. 1.10 τη 767.(ρ.0.3; Μ.13. 

1107 ποιέω 

2650); 2. οὗ ϑοῃ 45 οσβαΐοχ, Οὐ. [γ.1 ἐπ 70.(Ρ.483.8); Α1Π..47.2.1ο(Μ. 
26.τ680) ; ἰᾷ4ἡπε.το,3(Ν]7.25.1138); ΟΥ̓ γ55, μη, (2; Ρ.161.25; Μ.45. 
Ἴ52Α}; ρογγεῦ οἵ (τὶδὲ 15 “μβαμᾷ οἵ (οά᾽ ἴῃ Οχβαίίοι, ἐδι(ριτότοτ ; 
7400) ;.3. συοδίϊοι ψΏΘΓΉΘσ 80 18 ἱποϊαἀεα ἰπ (Ὠἰηρβ δᾶ Ὁν σοά ; 
ἃ. Ατίδῃ οἱ μὲν περὶ Εὐσέβιον καὶ Ἄρειον...τὸν υἱὸν ἔλεγον πεποιῆσθαι 
ΑΒ ςγη.45(ρ.270.27; Μ.26.7730) ; τὸν..ουἱὸν..»ἐγέννησέ τε καὶ ἔκτισε 
καὶ ἐποίησεν Ἐπη.αῤοϊ.8(Μ.30.8684); Ῥ. οτίποάοχ ; 4. ρεπδιδοη 
αἶϑε, ἔγοτα Οὐεδίοι, ασΝ γβ5. μη (2.82.1; Ν],45.656}0); τὸ ““ούμενον 
οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ «-οὔντος, τὸ δὲ γεννώμενον ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας 
τοῦ γεννῶντος" οὐ ταὐτὸν ἄρα τὸ “-εῖν καὶ τὸ γεννᾶν ἰᾶγτλ, (885. 
Επη (1.280; Μ.29.6738); Ογτ δες. τ8(5..183Ε); οτεδὶ γεννηθέντα, 
οὐ -οηθέντα ϑγηιδ. Νίο,(ρ.44.14; Μ.20.15408); δ γηιδιὰρ.ἘΡΊΡΒ, απ. τι 
(ρ.147.3; Μ.43.2320); δγτηϑιαρ. ΕΡΙρΡΗ. αηειιτοίρ.148.8 ; 2338); δ γην. 
Νίε.-ΟΡ(ρ.8ο.6; Η1.2.2888); 11. τεῦ, ῬῚ.8:22 οὐχὶ δέ γε τὸ ἔκτισε λέγοιτ᾽ 
ἂν ἐπὶ τοῦ ἐποίησε: διαφέρει γὰρ τοῦ ““ἦσαι τὸ κτίσαι Του, ΒΔ Ρ. 
ΑἸΠ.ἀδεν.26(ρ.23.3; Μ.25.4640); 41]. τεῖ, Ας.2:46, Α18..47,2.1(Μ. 
26.18τ0); Β65.Επμη.2.2(1.2300; Μ.29.5168); ἐν. τεῖ. Ἠς},3:2 οὐ τὴν 
οὐσίαν ἄρα τοῦ λόγου, οὐδὲ τὴν ἐκ τοῦ πατρὸς φυσικὴν γέννησιν σημᾶναι 
θέλων...μὴ γένοιτο" “οῶν γάρ ἐστιν ὁ λόγος, οὐ “-ούμενος αὐτός ΑΙ. 
4ν.27(ΜΜ.26.τό14}; κἂν ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου τις λέγῃ τὸ ἐποίησεν" 
ἀντὶ τοῦ ἐγέννησε λέγει" ποίαν ἄρα παρεξευρεῖν ἐπίνοιαν ἔτι μᾶλλον 
κακονοίας εἰς τοῦτο δυνήσονται, ὅπου...ἔδειξε μὴ εἶναι ποίημα τὸν 
υἱὸν ἀλλὰ τῇ μὲν οὐσίᾳ γέννημα τοῦ πατρός, τῇ δ᾽ οἰκονομίᾳ κατ᾽ 
εὐδοκίαν τοῦ πατρὸς ἐποιήθη... ἄνθρωπος 1δ.2.ττ(τ60Ὰ) ; τὸ ᾿ἐποίησεν᾽ 
ἀντὶ τοῦ, ἀπέδειξεν, νοητέον γτιίπες,2τ(5..216Ὰ); ποίησιν...οὐ τὴν 
δημιουργίαν, ἀλλὰ τὴν χειροτονίαν κέκληκεν. πιστὸν γὰρ ὄντα, φησίν, 
τῷ “οἥσαντι αὐτόν, τουτέστιν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα Τηαι. 6.3: 2(3. 
562); ν. τοῖ, Ἐουη. δ: :ο τὴν.««φωνὴν.. «ἁμαρτίαν αὐτὸν ὁ θεὸς ἐποίησεν, 
εἰς τὴν πρώτην τῆς οὐσίας ἀνάγειν ὑπόστασιν, καὶ διὰ τοῦτο πεποιῆσθαι 
αὐτὸν... ἀποδεικνύειν πειρᾶσθαι [5ο. Ἐππ.] ἔνα τὴν ᾿ἐποίησεν᾽ λέξιν εἰς 
τὴν οὐσίαν ἀνενέγκοι, ἀκολούθως ἐαντῷ “-ὧν, καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ 
οὐσίᾳ βλέποι... πεισάτω ἑαντὸν διὰ τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας κἀκεῖ τὸ 
“ἐποίησε᾽ πρὸς τὴν οἰκονομίαν βλέπειν ΟΥ̓ Ν 55. Εμ9.6(2 Ρ.130.28; Μ, 
45.713; Μὰ. τοῖ, (σὶβὶ 85 ἀδελφὸς τῶν πεποιημένων Οντ,ἀταὶ. Τγΐη. 
6(5..597.); 4. τεῖ. Ἡ. σμοϑὲ δ5 ογοαϊεὰ (Επηοχηίδη), ἔπη αροὶ,28 
(Μ.3.0.8688) οἷϊ. 5. πνεῦμα. 

Β. νφιακὲ ομδ᾽ς οἵθῃ; ῬΆ55., δέ σομ ογηιο ἰο, ἐῃοιγμείθ τη ἡ ψυχὴ... 
οὐ θνήσκει...τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θεοῦ πεποιημένη Ταῖιογαί,12(ρ.14.16; 
Μ.6.8338); Δημόκριτος..«Βαβυλωνίων λόγους ἠθικοὺς πεποιῆσθαι 
λέγεται Ἐπ5.}.6.το.4(4124; Μ.22.7854}); ὁ. ἀδξ, ““ηθέντα τοῖς Ἀράβων 
δόγμασιν ΤΏΡ εἰγοη.Ὁ. 530 (1. τοϑ,8128). 

Ε. πιαξο (1.6. δδοονια οὗ, Ταῖς, ξαε]0) ἐὰν --ὦ μοναχόν 70. Ἰτπγ, 5 ταὶ. 4. 
(1.88.6930); οὐδεὶς “«εἰ βασιλέα Ῥωμαΐων ὡς οὗτος [0.Μ18].κἄγον. 

13 0.338(}}.07.5048). 
Ὦ).. ῥᾷ55 Ὄτηθ ἐποίησεν τρεῖς μῆνας πρὸς τὴν ᾿Ελισάβετ Ῥγοίευ.12. 

(0.24); «"ἦσαι τὸν χειμῶνα «4. Βαγη.(Ρ.294.26); ΜΟΝεν.εἰ Αεἤ.το 
(0.18.8); τεῦ, φῬεηϊξεηῖβ τρία ἔτη «-ἥσουσιν ἐν ἀκροωμένοις ὈΝΙΟ. 
(α2ϑ)γεαμιτι; (γχυϑικοριιτοις τἡη ῬΠὶ (ττ,2638); 70. Μοβοἢ ῥγαΐ 59 
(Μ..87.20120}; 80 5.;, δίαγ “-ἤσεις ἐκεῖ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος 
(σπνγαά.2 (0.0). 

Ἐ. παΐὸ α αὐβεγεμεο (εἴ. ΕὙΘΉΘΗ, φεία η6 Καὶ γΥ 16}, ἴπ ῬΏγαβα οὐδὲν 
“«"εἴ ΓΒ γν5. οι. 8.3 ἦπ ῬΑ] (1τ.2488); 14. ον. 1.1.5 ἦι Ἐρ᾿ (τι, 81Ὲ). 

Ἐ. γαῖ ἰο δὲ εἰ γὰρ ἀθάνατον αὐτὸν [50. τὸν ἄνθρωπον] ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἐπεποιήκει θεὸν αὐτὸν ἐπεποιήκει ΤὭΡΠ]. Δπτ, μοἱ.2.27(Ν,6,10038)}; 
τοὺς..«ἐξ ᾿Ιουδαίων.. ὑφ᾽ ξαυτὸν --ἥσεται Ἡπατι( αηὶ.1:5(2.146) ; Οὗ γ6- 
σερίίομ οἵ σαϊεομαπιεηβ τὴν πρώτην ἡμέραν “-οὔμεν αὐτοὺς Χριστια- 
νούς ὈΓΡ(,Β)δαΉ.7 1 ἴῃ δα ΒΥ 5110 δ  ο 6515 κατ απ]έμψαι τὸ πνεῦμα 
τὸ [ά]γιον.. [καὶ ποίησ]ον τὸν μὲν ἄρτον σῶμα-.«-Χριστοῦ, τὸ δὲ 
π[οτήριον αἸἷμα ΔΜ ανγς(Ρ} ἔν- Βαϊ5.2 τὸ 28); 1|. [αε.(ρ.206.0). 

Ὁ. ξεὶ οπαϑεῖῖ, δείαξε Ομ ΘΒ ΙΣ ἐν τῷ ἐδιάζοντε μέρει τοῦ κελλίου 
ἑαυτὸν ἐποίησεν αΥ Μαρ ἀα] (ττ.ΖΑοἢ.)3.160},.Ρ1,.7}.259}). 

ἩΙ ἀρῥοΐηϊ, ογάαϊῃ Ἠαρὼν...«πεποίηται ἀρχιερεύς Α[ἢ..4γ.2.8(}},26. 
τότ0); οὔτινα τῶν. «γυναικῶν τοῦτο ποιεῖν προσέταξε τὸ ἀξίωμα 
ἘΡΙρἢ.μαον.10.1(0.482.13; Μ.42,7524}; τοί. Ας.2:35 ἐποίησε, τουτ- 
ἔστι, κατέστησεν (Ἐτγ5,ἐοη.6.2 ἐπ ᾿ς (9.51Ὲ}}; χειροτονεῖ αὐτὸν διά- 
κονον...καὶ..««νεῖ αὐτὸν πρεσβύτερον ταὶ. Τίνι. εἰ ἀφιῖ (118 γ᾽; Μ. 
86.2538) ; τοῦ, ῃγὶβε 85 Βρροϊηίθα ΒΙΡῊ ῥτίοϑι (Η6}.3:2), Τμάς. ἢν. 
4:2(2.562). 

1. αγγαηρε, τπαῖξο, γαυτῖαρϑβ, ΟΙυδοά. αἢ.31. 
11. Ὁ φοε δ, τπαῖρδ οογεζογίαδία “τἥσαντες τὸν πατέρα ἀνέπλευσαν ΜΊγ. 
“γέθη,. 35 (0.55.20). 

«00} 
Α, ῥεγξονηι τεΠρίουβ σἰταβ; 1. ἴῃ ρϑη., σζαίθη. 4. ; χωρὶς τοῦ ἐπι- 

σκόπου μηδὲν --“εἴτε Ἰρτι λα .).2; 405. νῦν οὖν καιρὸς τοῦ ποιῆσαι 
τῷ κυρίῳ Αῤοῤλιῃ αν. (1.6 5.2210); 2. ρτάγετ ἔντενξιν.. ἐποιησάμεθα 
τΟῖϊοηι. 63,2; εὐχαὶ καὶ εὐχαριστίαι. «τέλειαι μόναι... εἰσι τῷ θεῷ θυσίαι 



ποιηβορέω 

««ταῦτα γὰρ μόνα καὶ Χριστιανοὶ παρέλαβον "-εἴν Ταβε. Δἱα.ττΊ.2.-1(Μ. 
6.7450); 14. Ταροὶ,δς τ(Μ.6.4284}; Οἤγνβ, βου: τῷ ΒΜ (ατ. 578}; 
ῬΔ]] Οὐ γγνς.ττίρ. 68,9; Μ,47.38); 3. ἀραβὲ οὐκ ἐξόν ἐστι χωρὶς τοῦ 
ἐπισκόπου... ἀγάπην “-εῖν ἰρτι. δ νΡΉ.8.2: ΟἸΙκοά απ.28; δηᾶ 
δυο θατιβέ, Ταδί. ἀ1α].11|.2(}1.6.7450),. (Δ εὐχαριστίας ταρᾶτι5. ΤλΟΥ6 
μετα ἴθδὴ Ἱπαηβορίοίτιςο, ον τϑ.4τ.τ(5 648); 1Ὁ. "0. 4(641ΑᾺ); δα ν. 
Ἰηἴτα 6); τὸ ὁμοίωμα τοῦ θανάτου “-οὔντες τὸν ἄρτον προσηνέγκαμεν 
ΘεγδΡ σμεῆ. 13.1.3; 1Β65.ἢ, τηγοί, ΘοίρΡ. 395. 28); τοί. τ 01 οῃ 
ΤΩΔΥΟΨΙΒ᾽ ΘΠΠΣΨΕΥΒΑΤΙ65 μαρτύρων μνείαν “εἶν ΟἸ δΔοά. ἐαη5ι; 4. το- 
Ῥεηΐαμος ἀπὸ παντὸς μετάνοιαν πεποιῆσθαι ἀπὸ τῆς..-κακῆς.. Ἐ 

τείας Τυβι, ἀΐαΐ, τ21.2(Μ.6.7578); 5. οΥἀιηβείοῃϑ ; πιρᾶ., ΓΒ α]ς ἐῶ. 
2; 6. ρεγξονμι, ΟΠ} βδουϊῆοθ αὐτούς [5.. (τ᾽ 5. ἀἸ50 0165} σοι 
ἀνατέθημι καὶ ““ῷ ἐροσφοράν (ὮγγπΞιυἠονε.8 2.1 τη 70.(8.4848); οἔ 
οὔοτῖπρ οὗ ὈΓοΔα ἀπα ν]π6 αἵ ΘΟ μαυῖβὲ ποιήσας γὰρ τὰς προσφορὰς 
καὶ διανέμων ἑκάστῳ τὸ μέρος ζοχπ,ἀρ.Ἐπ|5.}.6.6.43,.1τ8(Μ.20.62ς5Α); 
7. οὔξεγυε ἴεθτῖναὶ παρατήρησιν τῶν μηνῶν...“"εἶσθαι ᾿ΊσρΉ.4.5} τὸ 
πάσχα ἐκήρυξε, καὶ ἐποίησεν αὐτό ὅλ, ὅγηΘΡς. (Μ.28.3240); οἵ. 
“Ἰεροσολυμῖται.. "τοῖς ᾿Επιφανίοις “"οὔσι τὴν γένναν (Ὀβιη.1πη4.0Ρ. , | 
(Μ}4.88.:078) ; 8, π. εἰς ἀνάμνησιν Ῥπᾶκθ Π ἡπεπιογίαὶ ΟΥ̓ἘΟἸΗΙΘΉΊΟΥ 
οη ΜῊ τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας, ὃν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάθους... 
ὁ κύριος... «παρέδωκε «υεῖν Τα 1α1.4ττ(Ν].6. 5648); ἐδ ον Α(δΑ1Ὰ) 
οἰξ, 5. ἀνάμνησις. 

Β. ς. Ρίορ!., εὐμέΐημε ἐποίησεν δὲ βρέχων ἃ κύριος Ματς. Ὁ 1Δς. 
᾿ς οΥῥλ.21. 

Ε, “ὦ ἀγάπην, δὲ 50 ροοά ἂς ἰο “ποιήσατε ἀγάπην, μὴ λαλεῖτε 
Αοῤλίς Ῥαὶν. (Μ.6ς.1τ78Β); ποίησον ἀγάπην ὑποδέξαι ἡμᾶς ἘΡἢτΤ.2. 
55; [ο,(Μοβοῃῥγαΐ, ο3(Μ.87.20520) ; 16. τ6(28648). 

Ἐποιηβορέω, δαὶ ργα55, Τ(ε65.Ν42.41α1.145(Μ.38.τοο6). 
. ποίημα, τό, ἐπτηρ τπαδδ: 
Ἀ, αἴβέ. ΌΚ προσίοι ἔγοπι κτίσμα: τὰ λογικὰ δὲ μετὰ τὸ οὐσιω- 

θῆναι καὶ εἶναι δέχονται τὸ κτισθῆναι... «κτίζεται γάρ τις ἐπὶ ἔργοις 
ἀγαθοῖς, πρὸ τούτου ὧν θεοῦ π΄. εἰς καρδίαν καθαράν Οτ.“ροε.26 

(Ρ.32). 
Β. οἵ οτεαϊορά τΠΐπρϑ; 1. ἴῃ σε. οὗ οὖν τὰ π, ... τοῦτον κατε- 

λαμβάνετο εἶναι θεόν Αἰμπεπαρἶορ.5.2{(Μν6.9008); ἡ σὰρξ...π. τῆς 
ἀφθαροίας..«ὑπάρχουσα Ἄΐείῃ.γε5.2.τϑ(ρ. “όϑιτς,, Μ.οτβ.32120) ; οὗ τη 
φεῖσαι τοῦ σοῦ π. ϑογαρ με, το. 8 Ογτ.Ρς. 48:τ(}.69.1οό88) ; 10. 
ὙΠεββι ον, ΒΜΗ͂Ψ ἃ τ2(ρ.426.34); 2. 5 τηδαὴς ὃν ψΟἢ ογξαῖου 15 
Κπονῃ (οἱ. ἘΟτ.1:20), Ταἴοογαί.4(Ρ.5.6; Μ,6.8158); τὰ οἰ τὸν λας 
π. νοούμενα καθορᾶται Ῥτοο.Ό. ]ς.5: :8. τ(Μ. 87. 19134}):; 8 . τα, οο- 
αἴδυαίν οὗ οτεδίίοη ΨῊ Οοά ᾿Ωριγένης...ἔφασκε...εἰ οὐκ ἔστι... 
ποιητὴς ἄνευ ποιημάτων... «(τὸν γὰρ δημιουργὸν διὰ τὰ δημιουργήματα 
ἀνάγκη καὶ τὸν ποιητὴν διὰ τὰ π΄ ... λέγεοθα.), ἀνάγκη μὴ εἶναι χρόνον 
ὅτε οὐκ ἦν ταῦτα ει, ,εγδαΐ.τ. 2(Ρ.494.18; Μ.18.3338); οἵ, ςἱ φιεῖς ἐδ] 
ψιῖ φοἶδὶ υοἱ φαεεμία αἰΐφμα ἱγαηδῖδϑα τοὶ δραίία.. οἰ; ποπάμηι ἤαεία 
ἐδδεμὶ φηαε ἐποία σεμπὶ, οἵπε ἀμδίο ἤος οκοηπάεί, φμοά μι ἩΪὶς νεῖ 
βαϑοιὶς σε δβαιτς οηιη ῤῥοίδης ἩΟῊ δγαὶ ἄφες, ον. ῥγΐηε. 1.2. τοί. 42. 
5; Μιιτ 94); εἰ γὰρ ἦν χρόνος ὅτε οὐκ ἦν τὰ π., ἐπεὶ τῶν ποιημάτων 
μὴ ὄντων οὐδὲ ποιητής ἐστιν, ὅρα οἷον ἀσεβὲς ἀκολουθεῖ Μοιῃ  ὠεαΐτ.2 
(Ρ.494.23; 3330); 4. οὗ δυσπατυίϑες δἰθχθηΐῖβ αἃ5 ΟΟα᾽ 5 ογθαίαῦοβ, 
ΟἸεπλ. ῥαφά,2.2(ρ.τγοια; Μ.8,4168); 5. οἱ νεῖπε δ οά᾽β οτραΐατσε, 
γεῖ ἴο ὕὲ πιο ἴογ σογίβίη Ρύτροβαββ οὐἱν, ᾧ Πιϑ.ρ.Ζεη.εἰ δὲν. τ(Μ. 
6.11078); 6. (Πϑοῖν [πὲ τπδῃ 15 ΟΥΘΔΤΟΓΟ οἵ 8ηΡΕΙβ; 8. ϑυρρεδίεά Ὀν 
7ενν8, ΕΧΘρ. ἀεη.τ: 26 οὐ γὰρ ὅπερ ἡ παρ ὑμῖν λεγομένη αἵρεσις 

δογματίξει φαίην ἂν ἐγὼ ἀληθὲς εἶναι, ἢ οἵ ἐκείνης διδάσκαλοι ἀποδεῖξαι 
δύνανται ὅτι ἀγγέλοις ἔλεγεν ἢ ὅτι ἀγγέλων π. ἦν τὸ σῶμα τὸ ἀνθρώ- 
πειον Τυβί. ἀΐα].62.4(Μ.6.6τγ)οῦ ; Βα. (ποβί. τὸν δὲ ἄνθρωπον ἀγγέλων 
εἶναι π. Ἰγθηἤαε7.1.24.1 8Ρ. ΗΙΡρ. μαογ.7.28(Ρ.2οΒ.τ3; Μ.τό. 33224); 
7. οὗ 5οῃ ; νἱοὺν {π8ὲ ὅοη 15 ποίημα ; 8. ἀϑογδοά το Πίοπ. ΑἹ. ὡς π.- 
ὧν, οὐκ ἣν πρὶν γένηται Α(Π. οι. 4(0.48,22; Μ.25.48:4Ὰ}; Βαϊ ὡς γὰρ 
οὐ π. φρονῶ τὰν λόγον, καὶ οὐ ποιητὴν ἀλλὰ πατέρα τὸν θεὸν αὐτοῦ 
λέγω Ἰἰᾶᾷ ἀρ. ΑἸΏ.  έοη 2τ(ρ.62.8; Μ|.2-.512Ὰ); ὥστε πανταχόθεν τὸν 
μὲν υἱὸν μὴ εἶναι κτίσμα, μηδὲ π., ἑαυτὸν δ᾽ ἀλλότριον τῆς Ἀρειανῆς 
κακοδοξίας ἀποδείκνυσιν ΑΙΒ1.(ρ.62.13 ; Μ.2:. 5128); Πε]ἃ Ὀγ ΑΥ. π. 
ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἕν τῶν π. ΑἸ, 4γ.2.το(Μ,26,τβκο); ὁ υἱὸς... «πολὺ 
λείπεται τῆς τοῦ θεοῦ δόξης, ὡς π᾿ ΤΛῈ, ἄϊς».6(Μ.26.444λ); Οτ, ἰδιε5. 
Ἰοίσ᾽ 1460); ὃν πη. μήτε τὸν υἱὸν ἀκούοντας π. δυσχεραίνειν. :δὐρανὸς 
ἐ καὶ ἄγγελοι, πᾶν ὅπερ ἐστὶν ἄλλο π., τούτου τοῦ π. ἐστι ποιήματα... 

οὕτω γὰρ ἂν ταῖς γραφαῖς τὸ ἀψευδεῖν φυλάττοιτο, π. καὶ γέννημα 
λεγούσαις τὸν υἱόν πη αροὶ,τη(1.6248,0 ; Μ.30.8520,0); τὰς “τῶν 
ἁγίων φωνὰς... δι᾿ ὧν υἱὸν καὶ γέννημα καὶ π. καταγγέλλουσι Β65. πη. 
2.τ(τ.22388 ; Μ.29.5734}; τὸν κτίστην πάντων..«ποίημα διορίζεται ΟΥ. 
Νυβ5. Εμη.τίι Ρ.56.2; ΜΝ. 45. 2840); ; ἢ. τεξιιξοα ὈΚ οὐἵποάοχ, ςξ, ἀπὸ 
τοῦ πατρὸς προβληθὲν γέννημα πρὸ πάντων τῶν π΄. συνῆν τῷ πατρί {7υ8ι. 
ἀϊ]αϊ.62 “40. 6. 6170); ; ὦ ῥιψοκίνδυνοι ἄνθρωποι, π. ὃ πρωτότοκος πάσης 
κτίσεως, ὅ.. «πρὸ ἑωσφόρου γεννηθείς ; ον. ἀρ. ΑἸ, δον. 26{0.23.6; 

ΤΊῸ 8 ποιητής 

Μ.25.4640); ᾿Ιγνάτιος ὀρθῶς ἔγραψε...λέγων... ἀγένητον... ὅτι μὴ τῶν 
π᾿... ἐστιν...εἰ μὲν π᾿ ἐστιν ἃ λόγος..«οὐκ ἂν εἴη ὁμοούσιος τῷ πατρὶ, 
ἀλλὰ μᾶλλον ὁμογενὴς τῇ φύσει τοῖς π΄ ... εἰ δὲ ὁμολογοῦμεν μὴ εἶναι 
αὐτὸν π., ἀλλὰ γνήσιον ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς γέννημα, ἀκόλουθον 
ἂν εἴη... «ὁμοφυῆ ὄντα διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ γεγεννῆσθαι ΑἸΉ.“γη.47,48(0.272. 
4.22; Μ.26.7774.,0); τεῦ. Ας.2:536 τὸ λεγόμενον. . ' κύριον αὐτὸν ἐποίησε᾽, 
«οὐ π΄ εἶναι τὸν υἱὸν σημαΐνει...οὐ π΄. τὴν οὐσίαν τοῦ λόγου σημαίνων 
«««ἔλεγεν.. «ἀλλὰ τὴν κατὰ χάριν ποιηθεῖσαν... βασιλείαν καὶ κυριότητα 
14..4..2.τ,1τ8(Μ.26.τβϑτο,1848); εἴ τις βουλήσει τοῦ θεοῦ ὡς ἕν τῶν π. 
γεγονέναι λέγοι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, ἀ. ἔ. δγηιδι δίνη ἀπαΐβ.24; τοῦ. 
Ἀδ.2:26, Βα65. Ή2,.2.2(1.2200 ; Μ.20.5768Β); τῶν σωματικὴν τὴν γέν- 
νησιν ὑπολαμβανόντων ἐπιμελούμενος [36. ἘὰΠ.}, τοὺς τῇ προσηγορίᾳ 
τοῦ π΄. περιπταίοντας παρορᾷ 1δ.2.6(2428Β; Μ.πΒ10) ; τὸν οἱονεὶ χαρα- 
κτῆρα τῆς λατρείας ἡμῶν ἀρνούμενος" οὐ γὰρ εἰς δημιουργὸν καὶ 
π᾿ ἐπιστεύσαμεν" ἀλλ᾽ εἰς πατέρα καὶ υἱὸν διὰ τῆς ἐν τῷ βαπτίσματι 
χάριτος ἐσφραγίσθημεν 10.2.2 2(2588Β; Μιδ2οΓ); δυνάμεως γάρ, καὶ 
σοφίας, καὶ τέχνης, οὐχὶ δὲ τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐνδεικτικά ἐστι ποιήματα 
19.2.32(2608; Μ.648.); γεννήματος καὶ π. κατὰ ταὐτὸν μνημονευθέν- 
των, ἐκ τῶν φωνῶν ἐπὶ τὰ σημαινόμενα μεταβάντες οὐ τὴν αὐτὴν 
ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων ἐθεωροῦμεν διάνοιαν" ἄλλο γάρ τι τὸ κτίσμα καὶ 
ἕτερον σημαίνει τὸ γέννημα τ γ85. μη 4(2 Ρ-80.27; Μ.4ς.6:6Α}; εἰ 
εὐπρῶτον θεοῦ π. ὃ Χριστός, καὶ οὕτω πιστεύοντες αὐτῷ λατρεύουσιν 
Ἀρειανοῖ" ᾿Ιὼβ δὲ πρῶτον π. θεοῦ τὸν διάβολον λέγει [ἴο 40:14] 
λανθάνουσι τῷ διαβόλῳ λατρεύοντες Ἀιάντῃ (1 Β45,) Επμη.4(1.2880 ; 
Μ.29,6934); 1ἅ. ΤΡνῖ.1.7(Μ.39.272}}); τοῦ, Ηε0.2: ς-ὁ π. καὶ ποιητὴν 
διΐστησι (γγβ, ἤθη). 5.3 ἐπι εὐ (12.550); οὐδεὶς γὰρ πώποτε τὸ 
ἑαυτοῦ π΄ γέννημα καὶ υἱὸν ἀποκαλεῖ Ὀγτ ἰλος.το(εῖ.158})}; οὐκ ἄρα π. 
ἐστιν, οὐδὲ κτίσμα... τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἴδιον ὑπάρχων γέννημα ἴδ. 
(1471); 6Ὁε].γχ.ὐ.ε.2.τ6.1π(}.8ς.12648)}; α. οὗ (ηγίδιβ θοᾶν π. 
ἀτρέπτως ἐν σοὶ τῇ παρθένῳ γενόμενον Θορῆτγ, .0»7.2.20(Μ.87.22400) ; 
8. οἵ Η. Ομοβί, οἴ, πνεῦμα; ἃ. 45 ογοαξοα Ὁν ϑοη, Επη.αροΐὶ,2ε(Μ, 
30.861) ; , 85 οτραϊεᾷ ὃν αίμοσ, Ὠιάνυ, 1 Β65.) πη. 4{(1.2880: Μ. 
29.603}; Ο, ἀοοίπ65 τεΐπξεα, νυ ἐλ65.53(51. 326). 

ποίησις, ἡ, Α. ἴὴ ρθη., τηαβτΗΡ χρίσματος π. «..- ἀπὸ πρεσβυτέρων 
μὴ γένηται (οὐ, Α».6 (1.Δἱ. εοηδοϊ1ο). 

Β, “εαϊΐηρ, αεἰ 9} εγεαϊίον; 1. ἴῃ σθη., Ταβι. ταὶ, 62.τ(Ν.6.6τ7Δ}); 
δύο π. ἔχει ὃ ἥλιος, μίαν μὲν τῆς οὐσίας, ἑτέραν δὲ τῆς κινήσεως [7ωϑ8ὲ. 
φιςν.2. 5 (ΝΕ .6.14210)}; οἴ ἐδ...5(14418) οἰτ. 5. ἀδιάβλητος ; αἰΞῖ, ἔγογη 
πλάσις, ΟΥἤοΉ. 5.10 ἵπ 76γ.{ρ.0.5; Μ.13. 2650); 2. τεῦ, ννοῦῖς οὗ ὅπ 
εἰ οὖν... ἐργαλεῖον ὁ υἱὸς εἰς π. τῶν κτιστῶν φύσεων... «ἐκτίσθη, ἐκ τῶν 
σεαυτοῦ καταπίπτεις λόγων (εἰ. γ2.}.6.2.πτό.Ἐ(Μι8ς.τ26τ1Ὰ}; 3. τεῦ, 
ααεβοη ψΒΘΊΠΕΥ ϑοη 15 οτεδίθα γέννησις...ἐστι, τὸ ἐκ τῆς οὐσίας 
τοῦ γεννῶντος προάγεσθαι τὸ γεννώμενον, ὅμοιον κατ᾽ οὐσίαν' κτίσις 
δὲ καὶ π. τὸ ἔξωθεν Τῶντ, Τγίν, (65.0Ὲ; Μ.77.11335)}; Ἔχορ. ΗΘ Ὁ.3:2 
π΄ δέ, οὐ τὴν δημιουργίαν ἀλλὰ τὴν χειροτονίαν κέκληκεν Τμάϊ, Η εὖ. 
3:2(3.562); οΥ̓Ποᾶοχ ι.5ὲ ὁ ἡμέτερος λόγος, οὐκ ἀριθμὸν Χριστῶν, .... 
ἀλλὰ ἕνωσιν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ θεῖον πρεσβεύων... καὶ τὴν τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸς τὸν Χριστὸν μεταστοιχείωσιν ποίησιν ὀνομάζων ὅτ. 
Νν585. μη. β(2 ρ.126.0; Μ.45.7 080); 4. ἐχορ. Ῥ5.18:2 π᾿ ... τῶν χειρῶν 
αὐτοῦ αὐτὸ τὸ στερέωμα ἀναγγέλλει, τοῦτ᾽ ἔστιν δείκνυσι καὶ φαίνει 
τὴν π. τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ" ἀναγγέλλει γὰρ..«.οὗς ἐποίησεν ΓἸδτη, δεῖ. τ 
(ρΡ.15τ.26; Μ.9.7210). 

Π, τεέαίοι, ἐμαὶ τολτοί ἰς ογεαϊοά σπλαγχνίζεται ἐπὶ τὴν π. αὐτοῦ 
Ἠδεττη. »ηαη4.0.3 τοῦτον [5.. θεόν) διὰ τῆς π᾿ αὐτοῦ ἴσμεν Ταῖνογαι, 4 
(Ρ.5.ς; Μ.6.8138}); θεὸν κρείττονα τῆς π. ΟἸετ,.: ἐν. τίρ.321.6; Μ.0. 
20Α); κακίζει [5ς. ΑΡ61165] τὴν πᾶσαν π. ἘΡΙΡΗ. αμας,44(0.3.17; ΜΝ «41. 
5811). 

Ὦ. ροεῖγν, ΑἸμϑηδρ ἰδρ.29.1(Μ.6.057Ὰ)}; ἘΤΠυβι ον Ον. τῇ(Μ.6. 
2734); πᾶσα μὲν ἡ π. τῷ “Ομήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος Βαϑ.ἶσριἶὗ. 
σέμ!4(Ρ.41; Μ.321.5728). 

Ἐποιήτευμα, τό, 1, ῥοειἑεαὶ σον ρος ΟΉ, ἃ5 ἀδτοραΐουυν ΨΟσα ἴῸΓ 
Βδαῖμθη Ρόετα, ΕΡΙΡΗ. ἤαεν.26.2(0.277.12; Μ.41.3320); ᾿Ησίοδος..«τὰ 
περὶ τῆς θεογονίας π. διηγησάμενος ἐῤ.66.46(ρ.84.22; Μ.42.τοοῦ) ; 
2. βαιίίοη, οἵ Ματοὶομ 5 τοδοῃίηρ ἡ...ἀποστόλου ὑπόστασις καὶ... 
κήρυγμα, .τὸ σὸν π΄ 1δ.42.12(0.182.22; Μ.41.8120). 

Ἐποιητεύω, γπαΐκε ἩΡ [ΑΔ 0165 δηᾷ [ΑἸβεῃοοῦᾶς; οἵ Οποβέ. οοβτμο- 
ἰορίθβ, ἘΡΙΡἢ. ἤα6».24.2(ρ.258.7; Μ.41.2006}); θΟΟΚΘ5, 1}.25.3(}.270.12; 
3240); 5υϑίθτηβ οἵ δεοῇβ, ἐῤ.31.4(0.380.22; 4800); 1}.35.2{(ρ. 4τ.;1; 
6208); πεδίβοη τηγτβοίορν, 16.36.τ(ρ.44.22; 6138); ΜΑΥΟΙΟῊ 5 ἰηΐοῖ- 
Ροϊδιίοῃβ ἴῃ βου ρίατο, 1δ.42.12(Ρ.17ο.0; 7ρθΑ). 

ποιητής, ὁ, 1. »παξερ; 

Α.. ἴῃ ρεῃ.; οὗ τηδίζους οἵ ἰἅοἱβ, ΟἸδτα, Ὀγοί. 4{ρ.45.27; Μ.8.1574}; 
οὗ Τηϑῇ 85 ΤΈΞΡΟΠΒΙΡ]6 ἴῸΥ ἐν} τῶν κακῶν..«.οἱ ἄνθρωποι...π. Μετῃ. 
ἐμέλομς τό(ρ.186.3). 

Β. οὗ ΑΝ 85. ΟΥ̓ΘΑΊΟΣ; ἔ, ἴῃ Ρᾶρδῃ τῃουρμῖ, Ατδμεπαρ.ἶ.ρ.23.ς 
(ΔΕ.6.9440) ; 2. ΘΒ ΙΒΈ 88; ἃ. ἴῃ ρθη, κρεῖττόν τι τῶν μεταβαλλομένων 



’ 
ποιήητικος 

νοοῦμεν τὸν πάντων π, θεόν 7υ5ὲ. Σαροὶ.2ο.2(ΜΠ.6.3570); ΑἸεπαρ ον. 
δι:(Μ.όθο4Ο); ΜέρΊ αν εν.3(ρ.152.0; Μ.18,245 0); Πο»».Οἴἰδηιτο.ς ; 
ϑεσαρ μοι; 8.05.) ἐδ ογαίοῦ τοῖς..«ἐν ἑαυτοῖς ἀγαλματοφοροῦσι 
τὸν π. ΑἸΒεπδρ γές.12(ρ.62.16; Μ.6.9978); μηδεὶς ἐγκαλείτω.. «τῷ π. 
ὅτι ἰοβόλα ζῷα...ἐπεισήγαγεν Βα5.}6χ,9.5(1.860 ; Μ.29.2ο10) ; Βα5.86}. 
ΟΥ.1.2(Ν.85.328); (οβχῃ πο. τ(}1.88.640); Ὁ. 455. κτίστης, Επ5. 
εἰοτ, τοίρ. 68.22; Μ.24.8418); ΔΙδ..4γ.1.21(Μ.26.56.}; ἩΪ πατήρ: 
π. τε καὶ πατὴρ πάντων ὈἸ]ετη.5.7.3.2{(0.108.22 ; Μ.8.11088); Ζαοι. ΜΙ. 
ΟΡΊ.(Δ1.8ς5.10204}); οἷ, οτεααὶ Ἰοιῖηα Ἰηῖτα, Βα ἀμ, ἤοτὰ πατήρ ἴὸῪ 
Ῥύχροϑε οὗ Τῆι. τβεοίοργ οὐ ποίημα φρονῶ τὸν λόγον, καὶ οὐ π. ἀλλὰ 
πατέρα τὸν. θεὸν αὐτοῦ λέγω Ῥίοι. ΔΙ. ΔΡ. ΑἸ}. ον». 2τ(ρ.ὅ2.8; Μ.25. 
5124}; τοῦ μὲν υἱοῦ πατήρ, τοῦ δὲ κόσμου... “π΄ Ἐπ, 4.18... τοίρ. .68,22; 
Μ.24.8418); πάντων μὲν π., ἑνὸς δὲ μόνου πατέρα φύσει τοῦ..υἱοῦ 
αὐτοῦ Τόγτ, Τὶ γὐη,Ἱ(65.8Ε; Μ.77.11320); ς, ἀἰδῖ, ἔγοσα δριἀουβνόε: ὅ 
μὲν γὰρ π., οὐδενὸς ἑτέρου προσδεόμενος, ἐκ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως καὶ 
ἐξουσίας πόιεξ τὸ ποιούμενον’ ὁ δὲ δημιουργός..-κατασκευάζει τὸ 
γινόμενον Ἐ Τυϑῖ. εοἶ  ΟΥ.22(Μ.6.2818); θυϊ αἶϑο οαπαῖεα ψΙ ἢ δημιουρ- 
γός, Μετὰ, αγδιϊγ.22(ρ.2ο6.12); (οπεὶ, Αρ}.6.1ττ.2; οἴ. νη. “Δπί. (μὴ) 
2) ν. Ἰηἴχα ἴ.; ἃ. αἴδι. ἔγουη πλάστης: πλάστην τοῦ σώματος καὶ π. 
τῆς ψυχῆς Θεζαρ. δεἶ.7.1} 6. ττἰὰ νιπα!οαῖεα ἀρϑὶ, Αὐβιοϊθ θη νἹ 
οἱ τε ἰδ Ἰοηβΐρ οὗ ποιέω ἴο πράττω, ΟἸεπι. κίγ.5.13(ρ.385, 5: Μ.0.128.) 
ΟἿ, 5. ποιέω; ἴ. ἴῃ ογοθαᾶβ θεὸν... «ἁπάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων π᾿ 
νη Οαδ5.ὉΡ.Ε5.6 0. (αε5. 30. 43.:ο; Μ.20.15278); ὄγνιῦ, Νῖςε, (53) 
(ρ.44.12; Μ.20.15408); τὸν τῶν ὅλο» δημιουργόν τε καὶ π. 
“πὶ. (τ). 240.12; Μ.26.7218); 10.24(ρ.250.0; 1240); ; ἴδ. 4(Ρ. 251.1; 
1258); : ὁγν. Ἄηι. (345) 1. .251.22; Μ.26.7284); π. οὐρανοῦ καὶ ,γῆς; 
ἁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων δγηδ. Ητογ.(Μ.33.5 53:24}; τὸν κτίστην 
καὶ π. τῶν πάντων δγιηδι δίνη τί(ρ.254.17; ΝΜ.26.7364}; π. οὐρανοῦ τε 
καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων δ γηηδιΆ Ρ. ἘΡΙΡΗ. αηειττϑίρ.146. 
22; Μ.43.2328) Ἶ γριὰ. ΕΡΊΡΠ απξιττοίρ.148.5; 2338); π. οὐρανοῦ 
καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων ϑδγνιδ. ΝΊΖ.-ΟΡ(Ρ.8ο.3; Η.2. 
2888); ἃ. Οοα ἃ5 ΤΩΆΚΕΥ οἱ 6ν}1]] {πίπρϑ; ἐ. υἱοῦ βου θα ἴο 
(μτιβθθηβ γ (εἰβαβ, Ογιδἰς.6.53(ρ.124.26; Μ.ττ.12381.):; δηα ὃν 
Μαπιοθεβῃβ, ἘΡ.ΔΡ. ἤδρεμι, ἄγε. 5(ρ.7.7; Μ.το,1436Ὰ}); 11. ἸτΩΡ] ΘΩ͂ 
ἴῃ δϑίσοϊορίοαὶ ἀοίογϊπίβτη, Μοίῃ, σγρῤ.8. τό(ρ τον; Μ.18.τό80); 
ἢ. σοά δοῖβ 85 π᾿ [ἢτουρῃ 5οη, Οὐηϑὶ..4.}.8.3).2; ᾿. (σά 85 π. οἵ 
Θοη (ξυπομηδπ), Τπάς. ΕΡλ.2:8(3.418), 

(. οἵ ϑοη; 1. ἴῃ βεῃ. τὸν ἐσταυρωμένον, τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς π. 
4.Ρ}|.73(0.29.0); ὁ δὲ υἱὸς καὶ τῶν αἰώνων πάντων ἐστὶ π. (ὮγτγΒ. 
Ὺονι.7.1 15 70.(8.468); αὐτὸς μόνος καλεῖται π. Ογτοἰ ας. ταί τιιττοο); 
Μαχιρ 01.5178); 2. 45 τηδίζου οὐ δηροὶβ, (6]. νυν Ζ.}.6.2.1τ0.14 
(λ}1.85.1277}}; 3. ἀραϊηϑὲ Ἐπποτηδη ἰϑδοῃῖηρ πῶς π. χρόνων ὁ ὑπὸ 
χρόνον; τ.Να2.07.20.1(Μ.35.10728); οἱ ἐχϑροὶ κυρίου... «λέγουσιν... «τὸν 
π᾿ ποίημα Ἰϑιάντῃ. ({Β65.)} Εμπι (τ 214Ὰ; Μ.29.7534}; θεὸς...ὁ Χριοτός 
νενπν καὶ οὐ ποίημα Ὀντ δος, 32 (5᾿.2880}; 4. 45. οτβαῖοσ οὗ Η. δβοβὲ 
(Εὐπομαΐδη), Ἐπιη αῤοὶ,6(Μ.3ο.8648); Β45.:,.2.33(1.2700; Μ.20. 

6490). 
11. ῥοεί; ροεῖβ ἀῃᾷ ΡἈΠΟΒΟρ μος 85 ἰηνοηΐοῖϑ οὗ ἴα]56 του βοορν, 

Ατπιβεαροί,τα.5; Ταβί αῤοΐ,20.3(Μ.6.3 5170}; 215.44.ο(3064Ὰ) ; Αἰῃφηαρ. 
ἐ68.24.τ(}8.6.9454) ; ΤΈΡΒΙ Απε, μοὶ. 3.1}. 6.1 1334} πᾶς δὲ π. ἄκρος 
εἶναι δοκῶν ποτήριον χρυσοῦν κατεσκεύασε, δηλητήριον ἐμβαλὼν 
εἰδωλολατρείας, αἰσχρολογίας. ΟΥ.».36 τη }6γ.(ρ.217.2} Μ,12.6000); 
τὰ ἀνθρώπινα δόγματα κρατυνόντων π. καὶ λογογράφων Μδιῃ. 5 77.5.4 
(ρ.57.18; Μι18.τοιᾺ}; ἐχρεῖ δά ἴτοια Ρ]αΐοΒ τερυθ]ο 885. 1α]56 
ἐρα πεῖ, 7αβι.2Ζαροΐ,το, 6}. 6,46τΑ}); το Ὀὲ τεαᾶ Ὁν Ομ βιθπβ ψΠ 
αἰβου τη 00) οὐ...ἐπαινεσόμεθα τοὺς π., οὐ λοιδορουμένους, οὐ 
σκώπτοντας. «πάντων δὲ ἥκιστα περὶ θεῶν τι διαλεγομένοις προαέξομεν 
.»ὐἐπειδήπερ δι᾿ ἀρετῆς ἡμᾶς ἐπὶ τὸν βίον καζταλθεῖναι δεῖ τὸν ἕτερον, 
εἰς ταύτην δὲ πολλὰ μὲν ποιηταῖς..«-ὕμνηται, τοῖς τοιούτοις τῶν λόγων 
μάλιστα προσεκτέον Βαϑ5.ἰερ ἰδ. ρεηΐ.2,3(ρ0.45-46:; Μ.31.5694.,5724); 
οἵ, ἀξίδηος οἵ τεδάτηρ ατεεκ ροείβ, δοου. ἤ.6.2.16.25}.(}1.67.4210 8}; 
ροεῖβ Πνεᾶ Ἰαΐεσ ἴβαῃ Μοβεβ, Ταῖξιογαΐ. 3 τ(ρ.31.7; Μ.6.8604); οἔ, 
7υβε, Σαροὶ. 4.5} |.6. 4004); Δπα 5ἴοϊθ τηδίθεϊαὶ ἔγοτη βοτιρίαζαβ, 
ΤἈρΒ] πε, τοί, τι (Μ.6.τοά 54); θὰϊ Ἐχρταβϑθα βαοσϑά {γαῖ 8]- 
Ἰοσοτίςα!ν, ΟἸδγα, εἰν. δ(ρ.36ο.22; Μ.9.808). 

ΠῚ. ἀοεγ οἷ..-τούτων 80, φόνων] π. (οηεὶ. ΑρΡ.7.18.2. 
ποιητικός, Α. ἐγεαξίυε, ῥγοάιοίίψε; 1. ἴὰ σθῃ. φῶς π. τοῦ ἀπαυγά- 

σματος ΟΥΠον».0.4 152. [67.(ρ.70.16; Μ.13.3574}; οὐκ ἔστι τελικὰ ἰατρι- 
κῆς ἀγαθά, ἀλλὰ π. ... οὕτω... αἱ ἀγαθαὶ πράξεις ἔσονται οὐκ ἀγαθαὶ ὡς 
τελικαΐ, ἀλλ᾽ ἢ ἄρα ὡς ποιητικαὶ ἀγαθῶν ἰᾶ,Ξεἰ π Ἐς. 416(Μ.12. 
τιοβ)ρ.ῥ᾿τίοι,26.6{(ρ.258.24.); ἐχρῆν δὲ τὸ π. τοῦ καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ 
διαθήκῃ νομιζομένου εὐαγγελίον εὐαγγέλιον ἐξαιρέτως καλεῖσθαι 
εὐαγγέλιον ἰὰ, 7ο.τ (8; ̓ .11.24; Μ.14.368); ὑπὲρ τοῦ ἁμαρτίας π. 
λέγειν τὸν νόμον, ἔδειξε... αὐτοῦ τὸ χρήσιμον ἜΒαΥ Μορπ. ον. 8:32(Μ. 
66.820) ; οὐκ ἔφη δεδωκέναι αὐτοῖς προστάγματα κακά, ἀλλ᾽ οὐ καλά’ 
οὔτε γὰρ κακίαν ἐδίδασκεν, οὔτε ἀρετῆς αὐτὰ καθ᾽ ἑαυτὰ π. ὄντα 

ΤΟ , 
ποιμαίνω 

ἐτύγχανεν ΤΠαΐ, ΕΖεοΐ;.20: 25(2.820); 2. οὗ σαιι565, ἐείεμε τὸ γὰρ πο 
αἴτιον προκατάρχειν τῶν γιγνομένων ἀνάγκη ΑἸΠοηδρ, ἶνρ.1το.2(Μ.6. 
9208); ΟἸΕπι.5:γ.8.7(0.93.10; Μ.9.5888); 3. τεῖ, ρᾶρϑῃ αϑίγοϊορίσαὶ 
Ὀε]οῖς ἔδωμεν..-πῶς οὐ δύνανται οἱ ἀστέρες εἶναι π., ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, ση- 
μαντικοί ΟΥἁ ον τη θη ἈΡ.Ἐ.5.}.6.6.ττ(2 02}; Μ.12.730); 4. χοεῖ, 
Οοῦ διὰ πάντων ἡ π. δύναμις διοικοῦσα τοῦ θεοῦ ΜΕΙἢ.5γ)η:Ρ.2.4{0.10. 
8; Μ,18,520); ὅτι φησὶν ὃ ἅγιος, δύο δὲ δυνάμεις... ἔφαμεν εἶναι π΄, 
τὴν ἐξ οὐκ ὄντων ....αὐτουργοῦσαν ὃ βούλεται ποιεῖν" τυγχάνει δὲ πατήρ" 
ϑατέραν δὲ κατακοσμοῦσαν καὶ ποικίλλουσαν κατὰ μίμησιν τῆς προτέρας 
τὰ ἤδη γεγονότα" ἔστι δὲ ὁ υἱός ΜεΙἢ, ἐγεαί. ο(ρ.408.25; Μ.18.341Α}; 
Ἐπ5.6.}.1.2ο(Ρ.81.2:; Μ.24.86:0) ; ἔρροιεν οἱ τὸ θεῖον ἐξηρνημένοι, καὶ 
μηδὲ τὴν.««εὐαρμοστίαν τοῦ παντὸς εἴς τιν᾽ ἀναφέροντες αἰτίαν πι τε καὶ 
συνεκτικὴν ὅλων στ, Νὰ Ζ.ἐαγη.1.τ.6,4(Μ.3].430Α) ; δύναμιν... πάντων 
κτισμάτων. ..«ποιητικήν ΤΟγτ, Ττῖη. (6.88; Μ.77.1122Ὰ};} πουῖΐϊ. 85 
Βυρβί, χεῖρας ἀκούων θεοῦ, τὸ π. αὐτοῦ γνώριζε ΤἩϑιάντη, (1 Β85.) μη. 
δίτι3ιδο; Μ.29.7570); 5. οὗ ὅοη, Με. εγεαί ο(ρ.408.27; ΝΙ.18.3414}}; 
θεὸς ἦν ὁ λόγος...ἔφη, ἵνα μὴ τοῦ θεοῦ ἐνέργειάν τινα σημαντικήν τινος 
ἢ π᾿ εἶναι αὐτὸν ὑπολάβωμεν Ἐὺπ5.6.1}..2.12(0.113.31; Μ.24.0258) ; ἔστι 
γὰρ ὁ λόγος...π.» καὶ αὐτός ἐστιν ἡ τοῦ πατρὸς βουλή Αἢ..4γν.2.241τ(Μ. 
26.21.34). 

Β. ῥοείίοαΐ; 1. ἴῃ σεη. κατὰ τὴν π. χάριν (]εγη.5,γ.1.6(ρ.26.2ς ; Μ.0. 
4494}; π. ἀλληγορίαν Π ον, ΟἿ δηη,. 6.1; ποιξ. 85 βιιδβι., ῥοσίἑεαὶ δαν- 
ἴηρ, Μοτῇ,γε5.1.27(}.254.14; Μ.41.113220}; ἡ π᾿ οεῖνγ, ΟἸδΙη. σἐγ. 5.14 
(Ρ.409.13; 1844}; 2. ψ]Ὲ σοπηοίαίομ οὗ ἐαἰβεμοοα (τοῖ, ράρϑῃ 
ταν ΒοΙορν) ἡμῶν τὰ διδάγματα....τοῖς...π. διδάγμασιν οὐχ ὅμοια Ταϑῖ. 
Ζαῤοΐ,τ5.3(Μ.6,4694); Ταϊ,ογαί, τ(ρ.2.16; Νῇ,6.8058); πλάνη π. 
Ατδρμδρ. ἰορ.22.1τ(Μ.6.9360) ; ΤΗάτ.1ς.42: τε(ρ.167.25; 2.335). 

ποιητικῶς, 1. 50 5 ἰο ἐξεεί δογεί μι, Οὐ... 2(ρΡ.64.21; Μ τσ. 884) 
οἰἵ. 8. τελικῶς ; 2. ῥοεεαϊν, ΟἸδτα ῥγοὶ.2(ρ.22.25 ; Μ.8.1048); 14,5 ἐν. 
4.4(ρ.254.3ο; Μ.8.12288)}. 

ποιητός, »παίε, οὗ ἴπμ6. θοᾶγν τὸ π. τοῦ θεοῦ καλόν ΑἸῃοηαρ ἰορ.34.1 
(}1.6.9688); οἵ ΟΠ τῖβε 5. θοᾶν ἃ5. οτεαιθά, Ατῇ..4γ.2.8(Μ.26.1644); 
τεῖ. Οὐρθη᾿Β (γιβίοίορυ πῶς δέ ἐστι προσκυνητός, εἰ ἔστι π΄; ἘΡΊΡΗ. 
ἠκαεν.δ4.8(ρ.41).22: Μ.41.τοδ44). 

Ἐποικιλανθής, οὗ ναγτέρα!οά εοίοιγς, ΟἸδτα ῥαφά,2. τοί. 225.5; Μ.8, 

5334). 
[“Ἰποικιλλεύομαι, γηαξκε ογμαγιφηίαϊίοη, Οἰνόη Ραδε ρ.48(Μ.92. 

1724). 
ποικἔλλ-ω, 1. Φρ: δε ]Πἶ, ἀἄογη; ἃ. ἴῃ βεη. ἡ τῶν Στρωματέων 

ὑποτύπωσις λειμῶνος δίκην πεποίκιλται ΟἸδτη.Ξγ.6.τ(ρ.423.5; Μ.ο. 
200Α}); κροσσωτοῖς χρυσοῖς πεποικιλμένοις ἘΡ.ΪράιΑΡ Ἐλιβ..6.5.1.35 
(ν.1. περιπεποικιλμένοις Μ.20.4218}; ““εἰν τῶν νοημάτων τὴν ἀκολου- 
θίαν ΟΠγγ5.1ς Ἰηδν}.2:.2(6.214}; τὸ σύστημα Χριστιανῶν..-πεποικιλ- 
μένον τοῖς μυρίοις τῶν ἀρετῶν εἴδεσιν ΝῚ].Ρ}.1.267(ΜΜ,79.1814); Ὁ. οὗ 
Γαποίίοῃ οὗ 1νορὸβ ἱπ Οτβαοη σπουσαν [8ς, δύναμιν] κατὰ μίμησιν... 
τὰ ἤδη γεγονότα ΜεΕΙΠ ογξαί, ο(Ρ.408.27; Μ.18.3414}); 2. ἐφιεῖυοσαϊε 
σονται καὶ προφάσεις πλάττονται ΟΥΤ, ρ.το(ρ.Ι10.31; 55.330}; 0. 
ΟἸττη. ῥαδὶ. τ4(Μ.88,12 000}; 3. τηξᾶ., μδὸ ἀεεείς, οἵ ἀοτήοηβ “όμενοι 
ταῖς φαντασίαις ΑτἴΉ ὐ, πιο. 35(Μ.26.80320) ; ἐγν α ἐγίεῖ, ϑγτιθβ.6}. 121 
(Μ.66,1Ξοο). 

ἐποικιλόδωρος, »ιακίηρ ναγίοις γί, ΝΟΠπ,ραν. 70.12:το(Μ.43. 
8534). 

Ἐποικιλοειδής, οὗ υαγίεά ἤογηης, ΤΑΤΉ, ῥαὶ. 5(Μ.26. τ ὁ10). 
Ἐποικιλοεργός, τοογκῖηρ τοῦ πᾶν ἀφυΐσες, Ῥοα]. 5} αναδοιοτ( , 

86.22628). 
ποικιλόμητις, ἐμ οὗἩ σαγίομς τοῖϊος, Ογας, δὴδ.3.2 τῇ; ἰδ.12.25]. 
Ἐποικιλομορφία, ἡ, ταπτ οί υαγίείν, ον ΑΥνεῤ.ο(.2.ττὸρα}. 
Ἐποικιλοπράγμων, ἐμηη, σωδίς, ϑγτςβ, ῥγουϊά, τ3(Ρ.02.21; Μ, 

66.12418). 
ποικίλος, 1. »ιαπτοίᾳ θεῷ σωτηρίαν κατηγγελκότι ποικίλην (Ἰετα, 

5ἰγ.7.3(ρ.τς.14; Ν.0.4258); π΄ ... δημιουργίᾳ τῇ τοῦ κόσμου Οτ. ΤΒαυχπῃ. 
»}αη.Ον.8(Ρ.22.3; ΝΜ.1το.1Ο778); τὸ π. τῆς ἐνεργείας ΤΠαι. ῥγουϊά. (4. 
573); 2. εομερίδα οὐκ ἂν αὐτὸν οἶμαι τοῦτο εἰπεῖν. ὥστε π. τι χρῆμα 
καὶ σύνθετον νομίζειν τοῦ θεοῦ τὴν οὐσίαν αὐ Ν Υγ85.Ε μη. τί Ρ.82.12; Μ΄. 

45.3138). . 
ἐποικιλότης, ἡ, ψαγτοΐ αὐπάαηεθ, ΟΤ.0γ.2.3(0Ρ.3201.1; ΜΟΥΣ.420Β). 
Ἐποικιλότροπος, τιαμί οἰά; οἵ ΟΠ χε 5 ρίοσγ, ἂἃ8 δηςνραε οὗ 

7Οβθρὴ  οοαΐ, Ογσ ίαρλ θη, δ(τ τϑοο) ; οὗ βπατοβ οὗ δ ν}} ἔΡτόςσ. 
Ργ.6: 5(}1.87.12608). 

Ἐποικιλουργία, ἡ, ογηατηεηίαὶ τον; οἵ τα κίηρ οὗ ΠΙΡῊ ῥσιθϑὶ δ 
τοῦθ, Οντισάον. τ(:. 3788). 

Ἐποικιλτικός, ναγίεραϊφά ; ταοῖ,, Τπαάτιδιυά. εαπί.6.2(ρ.346). 
"ποιμαινεύω, αεὶ αΣ ἃ σπερῥενά, Τι Αδγ.το(ρ.87.22). 
ποιμαίν-ω, Α. 1πἴταῃβ., ἀεξ ας ἃ σπεῤῥοτά; 1. τ, ὡς δὲ ἐποίμαινον... 

πνεῦμα συνέσεως κυρίου ἦλθεν ἐπ᾽ ἐμέ Τ'.],εν.2.3; Τι Ζαῦ.6.8; ὅτι δὲ 
πνευματικὸς ὁ Σήθ, οὔτε “-εἰ οὔτε γεωργεῖ ΟἸδτη ἐαο. Τ πάρ. π4(0.125.4; 



7ὕ 
ποϊμάντεον 

Μ.ο 68:1}; 2. τμεῖ,, οὗ οἷεῖσν “"ε ἡμᾶς “ϑοντας ΟΥ.ΝΆ2.ογ.0.5(}{.35. 
8254). 

Β. ΤΥΒΏΒ.» ἑεηά, σπορμονά; 1. κε; ἴῃ Ῥτονευρίαὶ Ῥῇγαβα ἠρεῖτο γὰρ... 
σκορπίους ποιμᾶναι ἢ μοιχαλίδι γυναικὶ συζῆσαι ῬᾺ]}..,1,απ|5.22(ρ.12.0; 
Μ.34.10824}; 2. τηεῖ. ; 8. ἰπ ρθη. ὁ τὴν ψυχὴν “΄ὧν λογισμός Ποηη. 
ΟἸἰεηι.θιτς; οὗ “υόμενοι τῷ λόγῳ τῆς παιδείας Μασ ρη,αροῦῦ.3.30 
(ρ.136.15); Ὁ. οὗ σοά, ατ.Ν2.07.0.5(}1.35.8254}; α. οὗ (Ὠβι παιδ- 
αγωγέ, ποίμανον ἡμᾶς εἰς τὸ ἅγιόν σου ὄρος, πρὸς τὴν ἐκκλησίαν (Ἰδτα, 
}αφά,τιοίρ.120.21; Μ.8.3524); “των τὰ πλήθη τῶν.. «ἀγγέλων ΜΕΙΏ. 
4γ1}.3.6{ρ.22.12; Μ.18,680); τὴν μυστικὴν ἐξηγοῦνται εὐωχίαν ἣν 
παρέθηκεν αὐτοῖς ὁ “τὡὧν αὐτούς ας, ἢ 5,22: (1.747)} ἅ. οἵ οἱεσρυ, 
ΒΡ. ὈΙΒΒΟΡΒ, ΘΕ ΗΙρρ γα, α.3.4) ποίησον αὐτὸν ἄξιον εἶναι ““εἰν σου 
τὴν ποίμνην ϑεγαρ. δι εἶ.28.,2; Πα αρ Οὐηδὶ. ΑΡΡ.8.5.6; ὙΠπατ, λγεῖ. (3. 
τιδϑ); στ. αν ταί, (τ, Ζϑοῖ .)2 ρχυοειλ Μ. ῬῚ,.66. 1258). 

Ἐποιμαντέον, 6 Ἠμιδὶ ἰοηῶ ΟΥ βεῤῥεγά; ΟἹ φαβίοσγαϊ οασθ. οἱ 
οἴούρν, στ. Να2.0γ.9.6(Ν1.35.8258). 

ποιμαντικός (ποιμενικός, ποιμένιος), οὗ οὐ δεϊοηρτΗρ ἰο ἃ τὴν 
Ῥαειοναϊΐ; 

Α. Ππι; 1. ἴὰ φψϑῆ. ἀνήρ...σχήματι ποιμενικῷ Ἡδετηνὴδ. 5.1: 
ποιμενίην σύριγγα (Οτ, ΝΑ Ζ,σαγρι,2.2(Ερ 1 4Ρ0}.)64.1τ(Μ.28.4324.; ν.]. 
ποιμενικὴν) ; Ἰᾷ.ογ.45.τοί Μ.26.6400}); παι, 85 βαθδβέ., ἤοες, Ας.20:28 
οὐ ΡΤ ΑἸ. εολη,.ἐ556:,3(Μ.28.328); 2. 680. οὗ οΥκΚ οὗ ἃ βΒῃερμοσα 
ἡ ποιμενικὴ .««καὶ βουκολικὴ .-«τέχναι ΟἸξτη. 5 7.1.7(0.24,26; Μ.8,7420; 
ΜαοιΑερ.λονι.9.4(Ν1.34.5330); ΟΒ ΓΚ 5. 021.1.5.3 1. 20 ογ.(1ο.5474). 

Β. χηϑῖ., ραξίογαὶϊ τὸν ποιμαντικὸν. «λόγον ΜϑοιΜστι, αβοῦῦ,3.30 
(ρ.126.18); ποιμαντικῆς ψυχῆς ΟΥ ΝΑ 2.07.0.5(Μ,35.8254}; πάθος... ὁμο- 
λογῷ πάσχων ποιμαντικὸν τι Ν υβειδαῤίιἐν.(ΛΔ.46.5)74}; παραίνεσις 
οὐ ἰποιμαντική ἘΔ ΠΑ]. 1. 4ς.(Μ,85.6608)}; οὗ (ΟΠ γ στ 5. ρΡαβίοσαὶ 
οἷος ποιμανεῖς..«ποιμαντικῇ ῥάβδῳ π5.}ς.2:0(41.22.880); οἵ 
Ῥδϑῖοταὶ οἄτα δηᾷ ἀπον οὗ οἱεῖρν, ὕντ.ε.9:12(Μ.72.6440}; ΒΟΡὮγ, 
Ἡ.ἐ}.Ἔγη.(Μ.87.322οο0); οὗ οὔῆος οὗ μεδὰ οἵ ππσοπαβίεγν, ατ Μαρ ταί. 
(.Ζ4ς0}}.}2 ρσόεια (ΜΡ 1,,66.1258). 

(. 45 5βυθϑξ, ἡ ποιμαντική, ἡ ποιμενική; 1. 110., τονὲ οὗ α φπορπονά 
τὴν ποιμενικὴν τὸ τῶν προβάτων προνοεῖν φαμεν (Ἰ]ξΙη.5:7.1.26{(ρ.τοῦ.0; 
Μ.ϑιοτόὼ; τεῦ, αν, στ ναζρ.τ3ο( Μ.37.2268) ; 1516.}ὲ}.ἐρ}Ὀ.1.132 
(,1.78,2724}; 5 ῬγΟΥΪς 85 5ῃερῃοτγα δ] ρου ζϑα 85 ᾿ῬσδΟῖΙΟἃ] ρΏ1]0- 
ΞΟΡΗν᾽, δηᾷ δὶ5. Κιηράομη 885 σοπίεπιρ᾽αίίοη, Μαχ αρηδὶν. (ΜΝ οι. 
12078}; 2. τηξξ,, ῥαβίογαὶ οὔἶεο; ἃ. οἵ (χῖβι, Ὁῃγγβ.λοσι. 50.2 τ. 70. 
(8.347); Ὁ. οὗ ΟΙετρν πρόσεχε μή τι παρέλθῃ τῶν ἐπιβαλλόντων τῇ ποι- 
μαντικῇ Βα5.᾿0᾽,.3.4(2.20; Μ.31.2ο8.); στ. Ν82.0».0.4(Μ.3ς.8244); 
ἀναλαβὼν...τὴν..«σὴν εὐλάβειαν εἰς ποιμαντικὴν ἀπὸ ποίμνης [1.6, 10 ἃ 
ὈἰΞΏΟΡΙΙΟ] 14,ἐρ.τ130(}}.327.2368); τὸν κύριον, τὸν τῆς ποιμαντικῆς ἦγε- 
μόνα 1514.Ῥε].ἐρ}.τ.τ26(31.γ8.2720}; 7ο,ΝῚ Ἡ...70.12.22(Μ.94.4644}. 

Ἐποιμενάρχης, ὁ, ἐἰίεῖ τμεῤῥονάᾷ; οἵ αΌθοῖ, 70. Η.υ. 7ο.).23 
(Μ1.04.4644); οἵ ρορε, υοενι.ὰ τ αρ ἄτα (τ. ΖΑΒ) (Μ,ΡΙ,.γ7. 
1410); οὗ Ί5Βῃορ, Τπάτιϑδιυά, καρ 1τ.4{0,350). 

ποιμενικός, -- ποιμαντικός. 

ποιμένιος, --- ποιμαντικός, 
ποιμήν, ὁ, επερπεγά; 
Α. πὶ ὁ π. Πάρις ἡ ἀλόγιστος ὁρμὴ καὶ βάρβαρος. ἐὰν...ὁ τὴν 

ψυχὴν ποιμαίνων λογισμὸς τύχῃ ὧν βάρβαρος... «μόνας ἕληται τὰς ἥδονάς 
Ἡο.Οἰομ.δ.τε. 

Β. τηρί.; 1. οἱ σοα ἐκκλησίας, ἥτις ἀντὶ ἐμοῦ ποιμένι τῷ θεῷ 
χρῆται Ἰστπι. Κομτθυ; 2. οἵ (μγβὲ π. τῆς...καθολικῆς ἐκκλησίας ΜΙ. 
Ροῖγνε.το.; ἈΡδτοιρέαῤρ[ι3; ὃ τῶν νηπίων κηδεμονικὸς π, ΓἸδηη, 
Ῥαεά.χ.(ρ.τ21.21; Μ.8,.3134}} π᾿. .-. ἀγαθὸς μιᾶς τῆς ἀγέλης τῶν αὐτοῦ 
ἐπαϊόντων προβάτων 1Ἰα.Ξἰγ.1.26(ριτος.τς; Μι8,οτόο) ; “ὁ π. ὁ καλός" 
οὐκ ἀκούω μόνον καθολικῶς,..«ὅτι πι ἐστι τῶν πιστευόντων... ἀλλὰ καὶ 
ἐν τῇ ἐμῇ ψυχῇ ὀφείλω ἔχειν ἔνδον μου τὸν Χριστόν, ἔνδον μου τὸν καλὸν 
π., ποιμαίνοντα τὰ ἐν ἐμοὶ ἄλογα κινήματα. ..ἐὰν π. ἦ ἐν ἐμοΐί, ἄρχει μον 
τῶν αἰσθήσεων" οὐκέτι εἰσὶν ὑπὸ νοῦν ἀλλότριον... ἀλλὰ ὑπὸ τὸν καλὸν 
π. Ὀχνίλομι. 5.6 τῇ «]εν (ρ.36.19; Μ.13.3040); ΑΓ πο. ἃ 25(Ρ.141.3); 
4. Βαγη.τ(ρ.292.4); ἐπεσκέψατο ὑμᾶς ὁ ἀληθινὸς π. ... ὃ τῶν ἰδίων 
προβάτων κηδόμενος ΓΗ Ϊοτ, (350). (0ρ.137.6; Μ.2-. ΡΖΒῊ: νησὶ. 4ΡΡ. 
2.20.8; ὁ π. τοὺς ἔχοντας τὴν ἰδέαν ὐῥαγῖδα γνωρίζει, καὶ ἐπισυνάγει 
ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν Μδο.Αερ.ἄον.τ2.15(}1,34.565Ὰ}; ΒΡρϑασδῆσε 
ἴῃ νἱδίομι οἵ (Βτίϑὶ ἃ5 ββερμετα, ΜΙ ΡεΡρ.4; 3. οἵ 'απρεὶ οὗ τορεη- 
ἰδηοθ᾽, δη6 'δηρΈ} Οὗ πχὺτσν δα ἀδοεῖτ᾽ ἴῃ ν]βί 5 Οἱ ΗΘΙΤῚ88 ὁ π. ... 
ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας Ηεττη Οἷς. 5.1; βλέπεις τὸν π. τοῦτον ;..«οὗτος 
«εὐἄγγελος τρυφῆς καὶ ἀπάτης ἐστίν Ἰ4.ς13..6.2.1; οὗ ἀῃρεὶς ἴῃ ρέη.; 
Ἐπ5.4,6.4.6(ρ.τόο.18; Μ'22.268Α); ρσυδγάϊαῃ ἀπρεὶ, Β65.π.2.τ(τ. 
2720); Μ.20.6568); 4. οἵ τΤυ]6ῖ5, 680. 660]. τηϊπιβίετθ ; ἃ. Τε 58 
πρεσβύτεροι ἄνομοι καὶ π. ἄδικοι “ξεσης.Ἰς,. ἃ 3.24; Α. Το. ἃ 66 
(ρ.183.6) ; οὗ Κίηρβ, ρτίδϑῖβ, ἀπ Ῥτορῃμδίβ, Επι5.4,6.1ο.4(ρ.465.1ο; Μ, 
22.748}; Ὁ. ΟΠ υΙβεῖδῃ ; ἱ. οἵ ἀροβίΐες ; 5, Ῥείευ πατὴρ καὶ π. πάντων 
«Αι Ρεὶγιοἰ ἀπάν,(ρ.ττο.τοὴ); 1ξ, οὗ Ομ τιβίιθα τασηϊβίοσβ 1 ΡῈ. σπ. 

Τ110 ποιότης 

ἐσμὲν οἱ τῶν ἐκκλησιῶν προηγούμενοι κατ᾽ εἰκόνα τοῦ ἀγαθοῦ πι 
Οἴεπι: ραεά. τ 6(Ρ.112.1} ; Μ.8.2930) ; πολλοὶ γὰρ τοῖς τῶν ἁγίων ἀπο- 
στόλων “συνήραντο καὶ συναίρονται πόνοις....οἱ..«ἀνερευνῶντες γραφάς, 
καὶ μετ᾽ ἐκείνους ἕτεροι π. τε καὶ διδάσκαλοι ντ, ἔς. δὲ 4{Μ.72.5530); 
χεῖ, ἘΡἢ.4:1τι, Ταῖς, λ.4: ατί3. .424) οἷζ. 5. περίειμι (εἶμι 10) 
Ἠ1. εβρ. οἵ Οἰϑῆορϑ ὅπου δὲ ὁ π. ἐστιν, ἐκεῖ ὡς πρόβατα ἀκολουθεῖτε 
Ιρῃ Ρ εϊαά.2.τ; τὸν μέντοι π. τὸν ἀγαθὸν ὃ λαϊκὸς τιμάτω. .«φοβείσθω 
ὡς πατέρα (οηςί..4.,}}.2.20.1; ἐδ.2,1τΣ; 8.2.42.1; ῬΆΠοΞι. ἢ.6.8,,(Ν.65. 
5560); τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν καλῶς ἡγησαμένους “-. δου. Αρος.2ο:6 
(0.223); ἰν, οἵ (οῃβί. οἷα ἐν ἀγέλαις τὸν ἀγαθὸν ἐπόθουν π. Ἰνα5. υ.(, 4. 
δ5ί(ρ.144.28; Μ.20.12200)}; θύει δ᾽ ἅτε π. ἀγαθός. «τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ 
ποιμαινομένων λογικῶν θρεμμάτων τὰς ψυχὰς τῇ αὐτοῦ γνώσει... 
προσάγων ἴα... .2(ρ.20ο.15; Μ'ι20,13288); 5. τεῖ. Τοιτο: ΠῚ, π. δὲ 
ἔστω τῶν προβάτων πᾶς ὁ τὸ διδασκαλικὸν ἐκ τῶν πραγμάτων 
ἐγκεχειρισμένος ἀξίωμα, ὃς τῇ νομίμῳ χρησάμενος εἰσόδῳ" τουτέστιν, 
ὃς κατὰ πᾶσαν ἀκρίβειαν τοῦ νόμου πολιτευσάμενος ΤΠατ. ΜΟρ5.76. 
το: τίρ.3248.5; Μ.66.7578); 6. {{Π| οὗ ψνοΥκ, τη6 δλερδογά οἵ ἨδΥπιδβ, 
ΟἸεπι. ἐν, 2.ο(ρ.136.5; Μ.8.080Α); Οτεορμη νη Μ|Π1.14.2τ(0.335.20; Νί, 
13.12400); οἵ, ῥμίο ἰαγθη φορά Βεγηπας 1σἰο [Ἀοτη.16: 4] 9 δΟΡίΟΥ 
Προ Π} ἐς φμῖ Ῥακίον ἀρῥεϊαίμν, φμαθ βεγίρίμγα ναϊάδ τεῖμῖ οΠΠς 
υἱάείμν, οἱ μὲ ῥμίο αἰυϊμῖίις τηερίγαία, Ἰάςεοναμι τη Κσηιντοί Μ.τ4. 
12828); τῆς ὠφελιμωτάτης βίβλου τοῦ π. Αἰ ἵης.3.τ(Μ 25. 1οΙᾺ}; Ἰὰ. 
6}.Α4[.ν.5(}}.26.10378}; βιβλία...οὐ κανονιζόμενα μέν, τετυπωμένα δὲ 
παρὰ τῶν πατέρων ἀναγινώσκεσθαι τοῖς..πτροσερχομένοις.. κατηχεῖ- 
σθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον" Σοφία... καὶ Διδαχὴ..«καὶ ὁ Π. ἰᾳ.ἐρ. 
ἔϑι. 39. τπ(Μ.26, 14370). 4 

ποίμνη, ἧ, Ποιὰ, χπδῖ,; 1. οὗ Ομ δε 5. ἥοοκ, {πῸὸ Ομυσοῦ ἡ π. ἡ 
ἀλληγορουμένη πρὸς τοῦ κυρίου οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀγέλη τις ἀνθρώπων ἐστίν 
ΟἸδη. οἰ. 26(ρ.τος. 14; Μ.διοιόο); Μειίῃογηρ.2.3(0ρ.18.,12; Μ.18. 
528); τοῖ, {Πο56 αδοιῖ ἴο Ὅς Ὀαρ{ϊΖεα οὕτως συνδεθῆναι καὶ συνενω- 
θῆναι τῇ π- τοῦ κυρίου ΘΕΤΡ εμεἶ..22.2; (ὐηδί. 4. 2.20.5; 1δ.6.18.το; 
ἐν τῷ καιρῷ τῆς κρίσεως..«ὅταν ΒΕ ΑΝ ὁ ποιμὴν τὴν ἰδίαν π., ὅσοι 
ἔχουσι τὸν καυτῆρα ἐπιγινώσκουσι τὸν ἴδιον ποιμένα... εἰς δύο γὰρ μέρη 
ἵσταται ὁ κόσμος, καὶ γίγνεται μία π. σκοτεινὴ..«καὶ μία πλήρης 
φωτός Μασ, Αορ, λοη1.12.135(Μ.34.5654); 2. οἱ σΠτος ῥγεϑι θα ΟΥ̓ ΕΣ 
ὉΥ 8 δροϑβί!β οὐ Ὀίβῃορ, εοηργεραίίοη, οἴ. ΗΠΡρΡ.ἰγαά.αὐ.3.4; 4.Ρεῖν, 
εἰ Ραπμὶ.85(0.216.}); π. πνευματικῆς ἄξιον ἡνίοχον ΜΑΜΑ͂ τιῦῖῆι 
(Ρμυυρία, 5860. ᾿ν); 56 γρ. δεῖ! 28,2; ΓΙ ρ. Οὐη5:. ΑἥΨΡ}.8.5.6; 3. ἴῃ 
θη. τυγχάνει οὗτος ἐκ τῆς π. τῶν κηρύκων 4..Χαμρῥ.7(Ρ.62.24). 

ἐποιμνιαρχία, ἡ, γεεϊΐηρ οὗ ἐμ ἤοεῖς, Τπαάτιδιαᾶ..,»}.2.το(Μ.00. 
3600) ; 1δ.1.33(1ο178). 

ποίμνιον, τό, -Ξ ποίμνη, τηεῖ.; 1. οὐ κι ΟΠΌΥΟΏ ταπεινὸν 
φρονούντων... ἐστιν ὁ Χριστός, οὐκ ἐπαιρομένων ἐπὶ τὸ π. αὐτοῦ τ 6,1. 
τθια; 1.54.2; Ορηοὶ..4.}}.2.1η.3; 2. οὗ Ἰοςὰὶ σοηρτεραίίομ, 650. ἃ5 
ὈΙΒΒΟΡ᾿ 8 βοςκ εἰμὲ...π, μικροῦ προεστηκώς ΟΥΝΑΖ.6ρ.41(Μ,31. 
848); (οηεὶ..4Ρ}.2.το.4; τοῦ θεοῦ προεστῶσι τοῦ λογικοῦ π. Ἐιξῖταῖ, 
δεἰαϊ,απΐγειατ(ρ.399); 3. οἱ 76 ὴ)}5 8 σῃοβθη Ῥξορὶς, Οὐ λθη!.12.15 ΤῊ 
}αι(ριτοι. 8; Μ.13.2970). 

Ἐποιναλίζω, εχαεὶ ῥεμεηγιεηὶ, Οὐ χρη Ῥν.24:17(}1.17.229})). 
ποινήτωρ, συεηρίηρ, Νοπη ραν. 0.1-:24(Μ.43.8774}} ἐδιτθιτσ 

(88οΑ). 
Ἐποιορρωτέω, 5.5.1, ἀεέαν, οἱ ον! ἂ5. “Ἰοτὰ οὗ Β᾽εθ᾽ (οἴ, φἴερ. 

1:2) ἐφιζάνει γὰρ ἐπὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἀσεβῶν, ὡς ἐπὶ “-οὐσαις νομαῖς 
ἘΡὮτ͵.3.2120, ῬεΙῇ. ΤΟΥ προσοζούσαις. 

ποιότης, ἡ, φιαϊν ; 1. ἴῃ φεπ, ὄνομα... ἐστι.. «προσηγορία τῆς ἰδίας 
π. τοῦ ὀνομαζομένου παραστατική" οἷόν ἐστί τις ἰδία τι. Παύλου... ἡ 
μέν τις τῆς ψυχῆς, καθ᾽ ἣν τοιάδε ἐστίν, ἡ δέ τις τοῦ νοῦ, καθ ἣν 
τοιῶνδέ ἐστι θεωρητικός, ἡ δέ τις τοῦ σώματος αὐτοῦ, καθ᾽ ἣν τοιόνδε 
ἐστί ΟΥ,ογ.24.2(ρ.353.22; Μ.11.4028)}; ἐν ᾧ ἄποιον εἶναι λέγει [5ς. τὴν 
ὕλην] τὴν π. αὐτῆς μηνύει, ὁποία ἐστὶν ἡ ὕλη διαγραφόμενος, ὅπερ ἐστὶ 
ποιότητος εἶδος ΜεΕΙΉ αγόϊϊγιοίρ.τόο.8; Μ.18.2574}; πᾶσα. .«κίνησις 
περὶ τὸ ποσόν, κακίας δὲ καὶ ἀρετῆς ἡγεμών ἐστιν ἡ π΄ ΑΙαχ. Τγς, ἤαῃ. 
δ8ίρ.12.1; Μ.18.4210);:; [1514.}Ρ6].ἐρ}ιτ.τ6(Μ,78,1800)}; ὙὉὙΠαι. ἡ γεί. 
Ῥτοση, (3. 1100); τῶν ὄντων τὰ μὲν ἔστιν οὐσία, τὰ δὲ τε., τὰ δὲ ἐνέργεια" 
καὶ οὐσία μέν ἐστιν ἐγώ, σύ’ π., λευκόν, μέλαν, γλυκύ, ... καὶ ὅσα τοιαῦτα 
ἐν ὑποκειμένοις σώμασε θεωρούμενα Το. απ.τ.2(Μ.06.13250); 
2. ΟΡΡ. βυρϑίϑηοσο: χεῖ, τιδηβτηιρταῖίοτι οὗ 5005 εἰ ἐνδέχεται αὐτὴν 
εἰσκριθῆναι δεύτερον ἐν σώματι ἣ μή,-.-καὶ τῷ αὐτῷ σώματι ἢ ἑτέρῳ, 
καὶ εἰ τῷ αὐτῷ, πότερον καθ᾽ ὑποκείμενον μένοντι τῷ αὐτῷ κατὰ δὲ 
ποιότητα μεταβαλομένῳ, ἢ καὶ καθ᾽ ὑποκείμενον καὶ ποιότητα ἐσομένῳ 
τῷ αὐτῷ ΟΥ,ο.6.τ4(7;}».124.3; Μ.14.22 50); ἴῃ σεῖ., Μοιη, αγϑτγ.] 
φ. τό2.ς; Μ..8,25238); ΟΥ.Νάζ.ον.9.2(Μ.35.8214); οὔτε γὰρ ἀκτίς, 
οὔτε φῶς, ἄλλος ἥλιος, ἀλλ᾽ ἡλικιαί τινες ἀπόρροιαι καὶ π. οὐσιώδεις 1. 
2.32(Μ1.36.1608); ἐάν τις αὐτὴν [50. τὴν οὐσίαν] ἀπογυμνώσας τῶν 
ἐπιθεωρουμένων π. τε καὶ ἰδιωμάτων αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἐξετάζῃ κατὰ 
τὸν τοῦ εἶναι λόγον αὐ Ν γ55. πηι τί Ρ.το4.7; Μ.45.3378); τὰς τῶν 
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αἰσθητῶν. οὐσίας. καὶ π. Τλοπ. Ατ.(.7:.5.8(Μ.3.8248); ποιότητες, αἴ τε 
οὐσιώδεις καὶ ἐπουσιώδεις καλούμεναι, ὧν οὐδετέρα ἐστὶν οὐσία, 
τουτέστι πρᾶγμα ὑφεστώς, ἀλλ᾽ ὃ ἀεὶ περὶ τὴν οὐσίαν θεωρεῖται... 
ὡς ἐπιστήμη ἐν ψυχῇ Τιδοτι, ΒΒ, ί6ει. οὐ Ἐπί. τ( .86.12770}; 1Δ..Ν ες. 
1τ.6(Μ.86.14258); 8. οἵ τηοπ, [π51. Ταῤοἱ.τ53.2(Μ,6.3458); Ἀβραὰμ 
γεγεωργηκέναι οὗς εἶχεν ἐν ἑαυτῷ σπερματικοὺς λόγους,...καὶ τούτοις 
προστεϑεικέναι ἁγίαν ἰδίαν π. ΟΥ, 70.20.3(ρ.330.8; Μ.14.580 4); ΝΙ]. 
Μαρη. 53(}1.79.ἸΟ40Ὰ}; τρεῖς εἶναι τὰς γυναῖκας [5ς, Μαρίας] λογίζομαι 
εκ τῆς τῶν προσώπων π. εαὶ.1,6.7: 26(ρ.60.24}); 4. οὗ ῃΐηρϑ: ἔοοάς 
αἱ. ««πολυειδεῖς π. ἀποπτυστέαι (Ἰδτη, ῥαδᾷ,2.τ(ρ.154.22; Μ.8.380Ὰ) ; ἴῃ 
ββῃ. μεταδίδωσι τῆς π. ἡ ὕλη λυμαινομένη τὸ κρᾶμα 1}.2.3(0.1γ7.26; 
4328); 1.2. το(ρ.2οϑ.18 ; 4078); Π ον ΟἾθηι.3.34. τϑξ. δι ταῖσδ ]α μετα- 
βαλεῖν ἐξ' ὕδατος εἰς ἐλαίου π. τὴν φύσιν Εμ5,ἢ.6.6,9.3(Μ,20. 540); 
πᾶσαν..-οσωματικὴν οὐσίαν ἐν μόναις...ταῖς π΄ διακεκριμένην 14..(1.6.4.15 
(Ρ.174.2τ; Μ,22.2024}; γεωργία μὲν τὰς τῶν φυτῶν π. μεταβάλλει ΒαΞς 
ἐμεα.5.1(1.471Ά} Μ.29.10009); ποιότητα πραγμάτων πνευματικήν Ογτ.70. 
χοίοδο); οἵ ψγαῖου δὲ Μδυδῇῃ πικρὸν ὕδωρ εἰς γλυκείαν μετεβλήθη π. 
Τπατ,ψι.26 ἡ Ἐκ. (1.143); οὗ ἔτεα πὰ ΕΔ δὴ οὐ γὰρ ἡ π. τοῦ ξύλου τὴν 
παράβασιν εἶχεν, ἀλλ᾽ ἡ δόσις τῆς ἐντολῆς Ρτος. (στη. τ7(Μ.87.χ0}Ὰ}; 
5. οὗ ΔΟ Οἢ9 ἡ τῶν ἔργων π. ντιΟς τ4ο(3.1744); ἀπ αἰὐβίγαοίβ κατ᾽ 
οὐσίαν καὶ κατὰ π, καὶ κατὰ τὸ συμβεβηκός" κατ᾽ οὐσίαν μὲν σκότος 
ἀντίκειται φωτί, κατὰ π. δὲ κακὸν ἀγαθῷ Αἀαχχ.ἀταὶ.5.6(0.122.14; 
Μ.1:.17074); ΤΠάϊιἐγαη.2(4.05) ; διὰ Χριστοῦ ἀναμορφούμεθα, τῆς 
διανοίας ἡμῶν εἰς πνευματικὴν π' διαπλαττομένης Ατητήοῃ. 70.3: 80}. 
85.14008); 6. 85 ογεαῖεα Ὦν Οοά δοκεῖ σοι τὰς τοῦ κόσμον π. μὴ ἐξ 
ὑποκειμένων π. γεγονέναι ;.. «οὐκοῦν εἰ μήτε ἐξ ὑποκειμένων π. τὰς π. 
ἐδημιούργησεν ὁ θεός, μήτε ἐκ τῶν οὐσιῶν ὑπάρχουσιν, τῷ μηδὲ οὐσίας 
αὐτὰς εἶναι, ἐκ μὴ ὄντων αὐτὰς ὑπὸ τοῦ θεοῦ γεγονέναι ἀνάγκη εἰπεῖν 
Μετῇ αγδεῖν,7(ρ.163.2; Μ.18,2538); ΡΙΌΒΙΕπι αἰβοιβθθά, ἐδιτοίρ.:7ο. 
ττ, ; 25781.); 7. τεῖ. σοά; 8. χιαὶλεν οὗ Οοα ἐμπεῴφυκυζα καὶ οὐσιώ- 
δης π. εἴρηται τοῦ θεοῦ (ΓΡ(ὀδ:)εῖτ.ΑΡ,Ἀἴαπιοὶ (δ θοας ἀὲ δεφοπέία εἰ 
ορῥεγαΐλίοπε (Μ.152.42 10) ; Ῥτοαϊοδίίοη Πηρτορευ ἴῃ οαβο οἵ οἄ οὔτε 
ὅμοιον οὔτε ἀνόμοιον λέγομεν τὸν υἱὸν τῷ πατρί, ἑκάτερον γὰρ αὐτῶν 
ἐπίσης ἀδύνατον" ὅμοιον γὰρ καὶ ἀνόμοιον κατὰ τὰς π. λέγεται" ποιότη- 
τὸς δὲ τὸ θεῖον ἐλεύθερον Ἐναστ, Ρολτ.6Ρ.5(ΜΝ.32.2408); Ῥ. Ταΐη. τὸ 
ὅμοιον οὐκ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σχημάτων καὶ π. λέγεται ὅμοιον" 
ἐπὶ γὰρ τῶν οὐσιῶν οὐχ ὁμοιότης, ἀλλὰ ταυτότης ἂν λεχθείη. ... τὸ γὰρ 
ὅμοιον π. ἐστίν, ἥτις τῇ οὐσίᾳ προσγένοιτ᾽ ἄν, τοῦτο δὲ τῶν ποιημά- 
τῶν ἴδιον ἂν εἴη ΑἸΠ ἐγη. 54(ρ.2γ6.2 5 Εΐς; Μ.26.2888,0) ; οὗ ῬεΙβοῃβ, 
Ἰ4,6ρ..4.,}γχ8(}1.26.10448) ΕἸ}. 5. βελτίωσις ; εἰ μὴ οὐσιώδης σοφία...καὶ 

ὧν υἱός..«ὄνομα μόνον ἐστὶ λόγος, καὶ σοφία...ἀλλ᾽ εἶ τοῦτο, εἴη ἂν 
αὐτὸς ἑαυτοῦ πατὴρ καὶ υἱός" πατὴρ μέν, ὅτι σοφός, υἱὸς δέ, ὅτε σοφία" 
ἀλλὰ μὴ ὡς π. τις ταῦτα ἐν τῷ θεῷ... εὑρεθήσεται γὰρ σύνθετος ὃ 
θεὸς ἐξ οὐσίας καὶ π. Ἠ[Λ[},..4γ.4.2(ρ.45.1ς,16; Μ.26.460.,8) ; ἐγεν- 
νήθη [50. Χριστός]...«ἀμερίστῳ προελεύσει" ἡ γὰρ βούλησις ὁμοῦ καὶ τῷ 
οἰκητηρίῳ αὐτῆς ἐμπέπηγε καὶ ταῦθ᾽, ἅπερ διαφόρου δέεται τημελείας 
κατὰ τὴν ἑκάστου π. πράττει τε καὶ διοικεῖ (οηβί. (ΟΡ Ζ 30.58.12); 
οὗ Ἡ. ποβί οὐκοῦν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα, π. τις, ἵν᾽ 
οὕτως εἴπωμεν, ὑπάρχων τοῦ κυριεύοντος ἁπάντων θεοῦ Ὀγτ."Π65.534{τὶ. 
4460); ς. (τ βίο). δύο φύσεις, δύο οὐσίαι ἡνωμέναι καθ᾽ ὑπόστασιν' 
καὶ διῃρημέναι ὅσον ἐπινοίᾳ μόνῃ, ταῖς τε π. καὶ ἐνεργείαις 111]..7αε. 
Ρτορι (Ν᾽ ΒΡ τοῦ Ρ.37}); ἀντικίρνανται τὰς φυσικὰς π., καὶ διεστῶτά 
τε καὶ διωρισμένα τὰς ὑποστάσεις Τιεοη!, Η Ῥομορἢ.(Μ.86.τϑτό); 
“Σευῆρος.. «ταυτὸν εἶναι φάσκων. ..«τὴν ἐν π.ι φυσικῇ διαφορὰν τῇ πραγμα- 
τικῇ καὶ κατὰ φύσιν’ διὰ τὸ καὶ φυσικὴν εἶναι πᾶσαν π. ... εἰ δὲ 

πάλιν ἐγκληθῇ δικαίως ...«εὕροι πρὸς ἀπολογίαν καταφυγὴν τὴν ὡς ἐν π΄ 
φυσικῇ διαφοράν" π. λέγων φυσικῶν, ἀλλ᾽ οὐ φύσεων, ἤγουν οὐσιῶν ἐπὶ 
“Χριστοῦ διαφορὰν μετὰ τὴν ἕνωσιν... ἐπικάλυμμα ποιεῖται τῆς τῶν 
φύσεων συγχύσεως τὴν ψιλὴν ἐν π. φυσικῇ διαφοράν ΜΑχ.Ορη δε. (01. 
408--410); ὑπευθύνους ἑαυτοὺς ἐλέγχοις πεποίηνται..«μόνῃ π. λέγοντες 
τὴν διαφορὰν σώζεσθαι, τῶν πραγμάτων χωρίς" ... κενούντων τὸ εὖαγ- 
γέλιον, ἄνευ οὐσιῶν ὑποκειμένων, εἶναι ποιότητας δύνασθαι νομοθετούν- 
των 1 .ἐρ.τ2(Μ.01.4858}. . 

ποι-όω, 1. γίνε φηαϊτν ἰο, Οἱ σοα ἴῃ (τραϊίοη εἰ δὲ οἵαν αὐτὸς 
ἐβούλετο. ..ἐποίωσε τὴν ὕλην..-σχῆμα καὶ τύπον ἐνοφραγιζόμενος αὐτῇ 
Τῖοπ.Α]. 3» ».ρ.Ἐπ|5.}.6.7.το0(3348, ν.]. ἐποίησε Μ,2τ. 5640); ὅλη... ὑπὸ 
τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως μετεβλήθη εἰς ταῦτα πάντα καὶ γέγονεν "οὐσία 
πεποιιυμένη καὶ πεποσωμένη ἢ ι5ϊ.ἐὐη [μι πο(Μ.6,15448); τί δεῖ 
ζωγραφίας ἡμῖν, δέον τοὺς κατ᾽ αὐτὴν πεποιωμένους εἰς μέσον ἀγαγεῖν ; 
Ομ τνβιἤομι, 9.4. ΤΉ ΤΟ ον.(το.780); τὸ ὕδωρ καθ᾽ ἑαυτὸ μὲν τὸ στοιχεῖον 
ἄποιον λέγεται εἶναι, διὰ δὲ γῆς παριόν, ἐκεῖθεν “-οὔται Μαχ.Ξεἰποί, ἄ.η. 
4.20(Μ.4.28ο00) ; γεῖ, ἀε! δατο ὈΨ ταθϑηβ οἱ ἱπιαροβ πῶς ““ωθήσεται 
τὸ ἀνείδεον; Το. Π)ιύώμαρσι, Β(}1.04.12370); 2. τιαῖε ἰο δὲ οὗ ἃ εεγίαΐγι 
φιαϊέν, αἴέεί ἐη ἐΠαγαείον, ἦι ξονηε; ἃ. οἱ Ὀοάν οὗ ΟὨτίβε ρατίακθη 
οὗ Ὀγ [αι ἢ} σῶμα... «ὅλην ἔχον ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ ἐνωθέντος λόγου 
ὃ ύναμιν, καὶ πεποιωμένον ὥσπερ, μᾶλλον δὲ ἤδη καὶ ἀναπεπλησμένον 

ἹΙΤῚ πολέμιος 

τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ ΟΥγ. 7ο.3.6(4.324Ὲ); Ὁ. (ὨχΙδῖο!, ὡς εἴ τις λέγοι 
ὅτι τὴν σταγόνα τοῦ ὄξους ἐμμειχθεῖσαν τῷ πελάγει θάλασσαν ἡ μείξις 
ἐποίωσε τον ν55, μη, (}1.45.7ο080 ; ἐποίησε 2 Ὁ.126.2}); 6. τεῦ, τοτα] 
σμαγβοῖοευ δόγματα... ποιώσαντα αὐτῶν τὴν ψυχήν ΟΥτ»ῦεῖς.1.52(ρΡ.103. 
7; Μ.11.}514}; τὸ..«λογικὸν τετελείωται καὶ κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν πεποίω- 
ται 19.4.24{0.293.30; Το61Β); δικαιοσύνην ἀγαπῶν ὁ θεὸς οὐχ οὕτως 
αὐτὴν ἀγαπᾷ ὡς ὁ δίκαιος ἄνθρωπος, ἐπὶ τῷ ἔχειν αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ καὶ 
πεποιῶσθαι κατ᾽ αὐτήν 14. [γ.50 15. [0.(Ρ.524.20); υἱὸς δὲ ἀρετῶν ὁ κατ᾽ 
αὐτὰς πεποιωμένος Ἰὰ ἐχρ.ΐη Ῥν.4:τ}.17.1τ600)}; οὕτω τάχιστα τοῖς 
πέλας “-οὐύμεθα, καλοῖς μὲν ἧττον, τοῖς κακοῖς δὲ καὶ λίαν ΟΥΟΝΑΖ. 
ἐαΡ4.2.1.12.718(Μ.37.1218.)}; πρὸς γὰρ τὰς διαλέξεις καὶ ἡ ψυχὴ 
“νοὔται [Ἔγγ5.0η1.2.4 1. 2 ΤΉδς. (ΤΙ. 200); μόνῳ θεῷ πεποιωμένην 
τῆς ψυχῆς διατηρήσας τὴν ἔφεσιν διεῤοὶ, κα ἴῃ Μίαχ.ι. Τἰ αὶ. 4ο(Μ.9ο. 
4018): εἰς αὐτὸν εἰσδὺς τὸν θεόν, καὶ ὅλῳ ποιωθείς τε καὶ μεταποιωθείς 
Μαχιαριδιρ. (Μοτ.11418); μοναχός ἐστιν ὁ ποιωθεὶς ταῖς ἀρεταῖς, ὡς 
ἄλλος ταῖς ἡδοναῖς 10. ]1π|.5εοἰ.23(Μ.88 οὐνΑ); ἀδύνατον τὸν νοῦν τῇ 
γνώσει ποιωθῆναι εἰ μὴ...«τὰ παθητικὸν..«ἐξ αὐτοῦ πελάσει ΤΏὨΔΙ. 
φεηὶ.2.5ο( Μ.ΟΙ.14410); τέλειός ἐστιν ὃ νοῦς ὁ ποιωθεὶς τῇ γνώσει ἐδ.2.54 
(14444); ἅ. τῇ ρ6}. οὐ γὰρ πῦρ αὐτὸν {σίδηρον ἢ κρύσταλλον ὀνομάζο- 
μὲν τὸν ἑνὶ τούτων πεποιωμένον τ Ν γβ89. Εμπιτίι Ρ.1ο4.22; Μ.45. 
2370); ἐστιν οἶνος..«ὅδωρ ὑπ᾽ ἀμπέλου πεποιωμένον Νεγιοβιπαί ἤοηῖ. 
τ(Μ.40.5178); 3. σπᾶΐε ἃ φμαίϊτίν οὗ, Βθποα ρα58., δεεονης μαδίϊμαὶ 
ἀναλγησία ἐστὶ πεποιωμένη ἀμέλεια 710. ] τὰ. «καἰ. τϑ( }.88,0328) ; ἡ γὰρ 
ἕξις τῆς ἀρετῆς τῇ ψυχῇ ποιωθεῖσα, ὡς ἅτε φυσικὴν συγγένειαν πρὸς 
αὐτὴν ἔχουσα 77ο.Ὦ.8. 7.τοί( ἴ.96.103}}). 

πόκος, ὁ, “66:1. ἴῃ ΘΙ γϑῖας ὑνουβρ τὰ. σύμβολα... ἐσοπτρον, 
π. ΟἸεια, ῥγοί,2(Ρ.14.:6; Μ.8.80Α); 2. οχερ. Τυᾶ.6:488., Ρ5.71:6, 
οἵ. υεἰΐμς ἰαηας βοῤΨἶρη... Ἰσγασὶ, γοϊηαηε απίξρι ἱεγναν γε ίφιας 
ξέμίθς...6ξ γ05.. ὉΟΥΡΏ: 6556 4ἄοϊ, φμοᾷ {1 Ξοἷὲ ρῥορπμίο σαείτες ὑμεῖς πε 
τὐδμϊηι, Οτιμοηι δι4 τ {ά {0.5τ2.1; Μ.12.0820); οὗ ΙΞγα6] ἃ5 τϑ- 
ΟΙΡΙ θη οὗ ρυϑος, Τμαξιφέ ἐπ [μά.(1.333}; Ῥτος.α. }μά,6:388.(Μ. 
87.τούδᾺ}; οὗ Της., οἴ. ἀδοεομάτι τῷ μα υοίϊτες ροριὶ εἰγεμγηοίστομίς, 
δἰ οἱομὶ δε πείάϊα «ἢ απίία δ ρεν ἰσγγαρε: μος ἐπὶ φρο γε φμαηε 
ἐεγγαι ἀφοσοηάτ ἀορηῖπμς, Οτο κοι. διᾳ ἐπ }ὲα{{0.512.4; Ο848); ἰά. 
δε, τη Ἐς. τ τ6(}ῖ.χ2.15248); ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον ἀψοφητί, φησί" ..«διὰ 
τὴν λαθραίαν αὐτοῦ παρουσίαν ΑἸΏ.6α}.Ὀς.71:6(Μ.2}.324}0) ; σημαίνοι 
δ᾽ ἂν ὁ μὲν π. τὸν ᾿Ισραήλ, ἡ δὲ γῇ τὰ ἔθνη, ἐπεὶ πρότερον ἐπὶ πόκον 
κατῆλθεν, εἶτ᾽ ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐξ ἀπειθείας τοῦ "Ισραήλ Ὠλάντη. 
Ῥε.7116(}}.30.1465}0)); καθάπερ...π. δεχόμενος ὑετόν, οὐδένα κτύπον 
ἀποτελεῖ... οὕτως ἡ δεσποτικὴ γεγένηται σύλληψις" οὐδὲ τοῦ συνοικοῦν- 
τος αἰσθομένου μνηστῆρος Πα. 5.71:6(1.1104); τὴν κένωσιν τοῦ μονο- 
γενοῦς τὴν εἰς τὴν θεοτόκον...λέγει" πι δὲ αὐτῆς τὴν γαστέρα... ἐκάλεσεν 
ἨξσνοΒ.Η, ῥ΄.ς.71:6(}1.93.12360); 3. Πεποθ ἃ8 {16 οὗ ΒΜΨΥ, 
ῬτοοίΡ ογ.6.1γ7(1.65.756}); Ὑπάτιδεαάιπαίο. ΒΜΗ͂Ψ 7(Μ.ο6.6ο6Α). 

πολεμάρχης, ἰδαεν τῇ τοῖν, σεπεγαῖ, Ονγυ.1ς.5.4(2.8370}; Οἤγοη. 
Ῥαξε.Ρ.261(Μ.02.6368). 

πολεμ-έω, Α, βφ᾽ηι, 5ὸ ἰο τοῖν ἀραϊπβῖ; 1. τεῦ, ΟὨχσ βίδα δι τᾶδ τὸ 
ὙΑΥ οἱ πάλαι ἀλληλοφόνται οὐ μόνον οὐ --οὔμεν τοὺς ἐχθρούς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
τοῦ μηδὲ ψεύδεσθαι μηδ᾽ ἐξαπατῆσαι τοὺς ἐξετάζοντας, ἡδέως... 
ἀποθνήσκομεν Τυπῖ, Ταρῤοΐὶ.30.53(Μ.6.3888); γναῦ ΔΤ ]5510]6 αἱ ῬΤΌΡΟΥ 
της (Εςο].3:8), θα ΟὨΘ τημδί αἰννανϑ βίσινα ἴοσ ρβαςβ, Οὐ ΝΑ2.0.. 
22.15(Μ.35.11480); 2. οὗ νὰν ἀσαϊηϑὲ ΠΌΣΟΙ (ροιβθο 100) τύραννοι 
εὐὐτὸν..««(θεὸν “πεῖν ὡρμημένοι τὴν αὐτοῦ κατεπόνουν ἐκκλησίαν Ἐλι8. 
ἡ. .χ.τ2(Ρ.13.24.; Μ.20.9250); ταῖς ὑπ᾽ αὐτὸν ἐκκλησίαις....- εἶν 
ἐτόλμα [5ς, Τὐς]π1}}5] 20.2.τ(ρ.40.0; οϑοὶ); [α.1.6.χ.1.2(}.20.494}; 
βασιλεῖ..."-οὔῦντι τὴν ἐκκλησίαν 7..Τράοί. τ 4«(ρ.63.18); 3. ταχεῖ, οὗ 
Πρῃείηρσ ἀρϑϊτϑῖ πεζεβν, Επ5.}..6.4.25.4(Ν1.20.328Ὰ}; οἱ 5.118 ψὩ Π]Ὲ 
Βυτοι, τι Ναζιεῤ.τοοί ῇ,37.1724}; 4. οὗ βρί στα] νγαγίατε ; εβρ. οὗ 
βίσυρρ!ς οὗ ἤξβἢ δραϊηβί βρῖτς, Πίορη.6.4:; νᾶ οὗ ἀἄθτηουβ ἀραϊπβῖ 
τ} Κη 4, Τργι. ΤΊαἱ .4.2; Ταϊιογαΐ, τδίρ.18.5; Μ.6.841.}); Οχ«.( εἰς.3.536 
(Ρ.232.πι; Μ.ῖτ, 684), Μαχ εάν .2.67(Μ 00. 0058) οἷς. 5. δαίμων. 

ΒΒ, αἴας, ναυαρε, ἀδείγον, Ταβι,ἀϊαΐ.24.3(Μ.6.ς 280); ἀπήχθη ὁ 
λαὸς... «πολεμηθείσης τῆς γῆς καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν ἀρθέντων 1ν.52.3 
(το2Α); Τάδε, ἢ.6.5.24.1τ3(3.τοῦδ). 

(. εομδίγαϊη, ρὲ, ἱερηρί ἐπολεμήθης ἐξελθεῖν τῆς ἐρήμον ῬΑ]]. ἢ. 
Γ᾿ αμς. 35(ρ.1ο3.1π; Μ.34.11148); ἐπολεμήθη δὲ εἰς πορνείαν 7ο.ΜοΚβΟὨ. 
ῥγαὶ. τ4{Μ.87.28610) ; ἐδ. το(ζδόκο) ; 1}.2οξ(3οσ68). 

Ώ. ςἰγίυε ἐπολεμεῖ πορευθῆναι .54Ὁ.4.2. 
ἘΣ. ἐ0ΉΠ1εξ τοί οὕτω γὰρ ἄν ἦν ἀντικρὺς “-οὔσα τῆς οἰκουμενικῆς 

συνόδου ἡ ἐν Σαρδικῇ δεμοί. ἴὼὰ ΟΒατά, απ, (Δί η.2 Ρ.648), 
πολεμήτωρ, ὁ, ἐβεέηγ; οὗ εν], ΜΟΙ. ῥαί»»,.6(}{.18.3030); 

ΘΟΡΗτΤΗ ἰγἹοά.(Μ.8).386:8); ΟτΜαρ.ἀἑαὶ (ιτ.Ζας.}3.26(Μ.} ],.77. 
2834). 

πολέμιος, ποεοίϊϊε, ἐπφην; 1. ἴθ σοῆ., οὗ ξ6]Π1εἢ Ὠυπαη παῖυτε 
δόγματος οὐρανίου ὀθνεία καὶ π. Μασ Μρηαροεον.4.τΒ(Ρ.195.5); οὗ 
Πεγθίσοβ 8η6 {πεο]ορὶσαὶ ορροποπίβ, ῬΑΡΟ]] ρ. Βας.2(Μ.32,ττοδο) ; 



πολεμιστής 

Ἐπιεμοτιεοη μι.3(}1.28.13458); 2. εβρ. οἵ βαΐδῃ πὰ ῬΟΎΕῚΒ οὗ εν} 
π..... ἄγγελον ΟΥ.(εἰς.κ.48(ρ.52.1η:; Μ.11.12568) ; πολεμεωτάτου ἀνθρώ- 
ποις ὄφεως ἰδ.6.28(Ρ.98.20; 1337Ἀ}; τὸν π. τὸν ἐνεστηκότα τὰ «πο. 5.17 
ἐμ 767.(0.47.14: Μ.13.3210); ἑκὼν [56. 185]... ἐδέξατο τὸν π, Τμάϊ, 
Ῥε.τοδιδ(ι.1383}); ἰ4.ἢ.,6.5.30.1τ(3.το84). 

πολεμιστής, ὁ, δεῖν, ΟἸετη. δἐν.3.18(ρ.245.1}; Μ.8.12308);.4.. Δ πάγ. 
εἰ Μ|.24(Ρ.τοο.13}; (Ε],Ον2.λ.,6.1.0.3(Μ.8ς. τ2ο00). 

πολεμοποιξω, γακέ τὰν ΟΉ1 ο. 806,, Τιβοπί εἰ 70. 5 αεγ.2(Μ.86. 

2093). 
πόλεμος, ὁ, 106»; 1. οἰαβϑἰβοαίίομ : τῶν π᾿. γάρ ἐστιν εἴδη τρία τὰ 

χαλεπώτερα: εἷς μὲν...ὁ κοινός, ὅταν οἱ παρ᾽ ἡμῖν στρατιῶται πολεμῶν- 
ται παρὰ βαρβάρων' δεύτερος, ὅταν..«πρὸς ἀλλήλους πολεμῶμεν᾽" τρίτος, 
ὅταν ἕκαστος πρὸς ἑαυτὸν πολεμῇ Ο(Ὦγνπβ.᾿"οη.7.1 ἐπ τΤῖρ, (1.583) 
2. (μυβείδη δεεϊαε : νγαῖ γεβ 5 ἔσοση οσισίπα! 5ἰη απ τη αν 
ἔτοτα πλεονεξία, τ. Ν42.ον.19.14{Μ.35.τοῦ1Α}); οὐδὲν γὰρ οὕτω πριεῖ 
μάχην καὶ π., ὡς ὁ τῶν παρόντων ἔρως, ὡς ἢ δόξης ἢ χρημάτων ἢ 
τρυφῆς ἐπιθυμέα (Ὠγγπιεχῤοΐη ῬΞ. του (5.3330); ΟΠ Ι5Ό Δ Εν σΠΔΏρεΒ5 
ΜΑΙ ΚΕ αἰθροβίεϊουβ οὐ πολέμου..-μεμεστωμένοι...τὰ πολεμικὰ 
ὄργανα ἕκαστος, τὰς μαχαίρας εἰς ἄροτρα,..«μετεβάλομεν Τυβῖ. ἀΐαΐ ττο. 
2(Μ.6.7298}; τγᾶτβ 818 βίστι οἱ ἀρρυοδοῃίηρ ἐμὰ οἵ ψοτα, Οντ. Η. 
εαἰφεΐ τς. 6; ροᾶσα ῥτοιηοῖεα Ὀ. ΡΥΆΨΕΥ ἴον Οἶν] δ Βουῖ[165, ΟΠ τυ. 
κον.7.1 ἐπ τ Τρ, (τ. 5830); γᾶν Βοιῃετπιεϑ τίρσηῦ (οξ, Εἰ ς].53:8), Βαϊ 
Ρεδοβ ἴο ὃ6 Ῥυϊβαρά, τ. Να2.0».22.15(Ν|.35.1τ480}; ΚΑΙ Πρ πὰ ΜᾺ 
αἰκε. ἔτοσω τυχάεσ φονεύειν οὐκ ἔξεστιν, ἀλλ᾽ ἐν πολέμοις ἀναιρεῖν τοὺς 
ἀντιπάλους καὶ ἔννομον καὶ ἐπαίνου ἄξιον ΑἸἢ.ρ πηι. (Μ.26.11738}; 
τοὺς ἐν πολέμοις φόνους οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τοῖς φόνοις οὐκ ἐλογίσαντο 
«οὐσυγγνώμην δόντες τοῖς ὑπὲρ σωφροσύνης καὶ εὐσεβείας ἀμυνομένοις. 
τάχα δὲ καλῶς ἔχει συμβουλεύειν ὡς τὰς χεῖρας μὴ καθαροὺς τριῶν 
ἐτῶν τῆς κοινωνίας μόνης ἀπέχεσθαι Β85.6}.188 ἐαη.13(3.2750; Μ.32. 
6818}; 3. οὗ γγαῖ ἀραίϊπβε μύσος (4.6. Ρετβθοι 00) τὸν μὲν ἔξωθεν οὐ 
δέδοικα π., οὐδὲ τὸν νῦν ἐπαναστάντα θῆρα ταῖς ἐκκλησίαις Οτ.Ν82.ογ. 
2.87(Ν1.3ς.4024}; κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς π. εἰρήνης χωριζούσης θεοῦ 
2}.2.8χ(4880) :; π. ἀνερριπίσϑη ποτὲ κατὰ τῆς ἐκκλησίας χαλεπός, π. 
ἁπάντων βαρύτατος (Ὠτγ5. ῥα. ΒεγΗ.4{(2.6308); πλείονα ἡμῖν τῆς 
εἰρήνης ὃ π. πορίζει τὴν ὠφέλειαν...ὁ δὲ π. τά τε φρονήματα παραθήγει 
καὶ τῶν παρόντων ὡς ῥεόντων παρασκευάζει καταφρονεῖν ΤΠαϊ,ἢ..5.5. 
40.26(3,1ο87)}; 4. οὗ ψγαῦ ψαρεά ἀραϊπβῖ Οπασοι Ὁ. Πεσθηοβ, ΓΑ ΡΟ. 
ἐΡ.Βας.2(Μ.32.ττοϑο); δῃὰ Ὁν οἱ μοάοχ ἴοῪ τεσοῃο! Πδτοι Οἱ ἀ155|- 
ἀεπίβ λεγέσθω γάρ τις καὶ π. ἱερός ὅτ. Ν82.07.42.2τ(}}.36.4810); 5. οὗ 
βοῃΐβιι, σαίθηι. 46.5 ; Τρπ.Ἐ}}.13,2; 6. οὗ Βρισξαδὶ νγαυίαυε ἀνατελεῖ 
ὑμῖν...τὸ σωτήριον κυρίου, αὐτὸς γὰρ ποιήσει πρὸς τὸν Βελίαρ π. Τὶ, απ 
στο; δεῖ... δεξιὰς τείνειν..«ἵνα π. κυρίον πολεμήσῃς ΟΥτ, Ἡ ῥγοεαϊ δεῖ, 
χο; τὸν ἔνδον καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς, τὸν ἐν τοῖς πάθεσι π. ΟΥ.ΝΑΖ.ογ.2.οΤ(Μ. 
45.4034}); θεῷ, τῷ παθόντι δι᾽ ἡμᾶς, ἵνα...«καταλύσῃ τὸν ἐν ἡμῖν π. τθ.22. 
τοίτ1404}); μέγας π. ὄντως, καὶ πολὺ μέγας, ἂν ἐθέλωμεν νήφειν" ἔχει στε- 
φάνους καὶ ὁ παρὼν καιρός ΟΠ γγ5."ον.3.5 ἴῃ ΤΊ κε55.(1τ.44170) 7. οἱ 
ΔΗ Ρδὶῃ ΟΥ Τοττπεπὶ τῶν ἑλκῶν π. (οηβίαμπει5 Απίορ.2(Μ.52.744).᾿ 

Ἐπολεμοτρόφος, ἐογποηηρ τοαν; οὗ Διο τιβι, ΗῚρΡ. "4.49.1 
(}1.1ο, 6654). 

Ἐπολεμοχαρής, γεοϊείη τη οἰγῖξο, Τιδοηι. ΒΝ 6.6 Ἐπὶ 2(Μ.86. 
12178). 

πολ-έω, ἐγ, σαιι5 ἰο γευοῖτιθ, πὶ ῬΕγΥρίϑη Ταγβίθυιββ. ἃ5 Ἰπίευ- 
Ρτεϊεαᾷ ὃν Ρετγαΐῖδε τοῦτον [1.6, 16 Πεῖ}].--καλοῦσιν αἰπόλον... ὅτι 
ἐστὶν ἀείπολος, τουτέστιν ὁ ἀεὶ “-ὧν καὶ στρέφων καὶ περιελαύνων τὸν 
κόσμον ὅλον στροφῇ. «-εῖν γάρ ἐστι τὸ στρέφειν καὶ μεταβάλλειν τὰ 
πράγματα. .-- καὶ πόλεις, ἐν αἷς οἰκοῦμεν, ὅτι στρεφόμεθα καὶ --οὔμεν 
ἐν αὐταῖς, καὶ καλοῦνται πόλεις ἨΪρρ.ἠαεγ.-. ϑίρ.0ς5.12; Μ.16.3150). 

Ἐπολήν, εἰγοηρῖν, ἘΝῚ ῥονίςί.το, )(Μ.79.880Ὰ). 
πολιά, ἡ, 1. γγέγηέες οὗ μαῖν, γγὲν μαὶγ τοῦ προσώπου αὐτῶν 

ἶβο. γερόντων} ἡ π. ἄνθος πολυπειρίας ΟἸεπι. ῥαθά.3.3(ρ.246.16; Μ.8, 
5804}; γυναῖκες βάπτουσαι μὲν τὰς π.» ."- πολιώτεραι θᾶττον γίνονται 
διὰ τὰ ἀρώματα ξηραντικὰ ἄντα 1δ.2.8(ρ.τ09.4; 2774}; ἡ αἵρεσις [80. 
Αὐϊδηΐβηα] οὐκ οἶδεν οὐδὲ γερόντων τιμᾶν π-. [τεῖ, οΆ58 οὗ Ηοβι05] τῇ. 
μι άγ.42(0.2ο7.2; Μ.25.7444}; μεποα 2. οἱά ασρ, Βαβι κορ Ῥεχᾷ. 
968; Μ.20.2254Ὰ}; 65ρ. οἵ Ποποῦχαθὶα οἱ ἀρε λέγοντά τινα μειρακιω- 
δῶς καὶ οὐδὲν φιλοσόφου πολιᾶς ἄξιον Οτι( εἰς.τ.28(ρ.79.17; Μ.ττ. 
7134}; ἀνδρὶ... «ἐν π΄ ζῶντι καὶ πρὸς ἀλήθειαν βλέποντι Οτ Ν γ55. ΕἸρΡΥ2 
(1 Ρ.285.20; Μ.45.1τ130); ΟὨγγϑιμοηι. 4.6 ἐπ Μ|.(].512Ὲ}; 3. ση- 
σιν δυσωπήθητι τὴν π. τῆς νηστείας Βδ5.ποι.τ.3(2.34.; ΝΜ, 21.165}. 

πολιαρχία, ἡ, εἷΐν φουεγηθηξ, ἰοεαὶ αὐνιϊη!δίγα!]9η, τεῖ, 10 18]- 
γαδηΐ οὗ 15.7:τό αἱ δἔπτη οὗ Ὁ τὲ τῆς Ρωμαίων μοναρχίας τῶν ἐθνῶν 
ἐπικρατησάσης, λέλυτο μὲν καὶ πᾶσα ἡ κατὰ τοὺς τόπους ἐθναρχία τε 
καὶ π. Ἐπι5.4.,6.7.τ(ρ.307.16; ΜΝ 22, 5οτο) ; 6.8 Ῥτοεπι(ρ.349.21 ; 5694). 

πολίζω, 1. τη παδὶϊ ας α εἰν πτηνοῖς δὲ ἀὴρ ἐπολίξετο Β85.56].07.1.2 
(.8ς.324}; οὗ ρεοριηρσ οὗ ἀεβοτ ψ ἢ τηοηκβ, Αἰ, πηίοη. 4}. 

26.86:8); 1514, Ρ6].ἐΡ}ιτιτοτί(Μ.78.3054); Ῥχοο! ΟΡ ογ.2.τ(Μ.6ς, 6920); 

Ι1Ὶζ2 πόλις 

2. οεἰαδιϊοῖ ας ἃ εἰν τὴν ἐπουράνιον “Ιερουσαλὴμ. ἐπὶ γῆς πολισθῆναι 
Τμάτ ες ςο: Ζιί(ι. 044). 

Ἐπολιήτωρ, ὁ, εἰξχεη, Ογας, δῖϑ.ττ. 68, 
πολιοπλόκαμος, σγέγν-Παϊγεά, Ογας, δὴδιιτ 68, 
πολιορκ-ἔω, 1, δεδρίέσε; ταδῖ,, ῥεδίον μὴ δέξῃ “-οὔντά σε δανειστήν 

Βαϑ.ἠσημΐη Ἐς τη(α τοοΒ; Μ.29.2608); 2. αἰαοῖ, Οἰγοη. Ῥαφοῖ ττὸ 
(Μ.02.2044}; ἐδ: Ρ.τϑδ(4648); ναοὺς καὶ βωμοὺς... ἐπολιόρκει {]6.},. 
Β.7.33(Μ.96.11|60); ε5ρ. οὗ ρεσββοιέίοη οὐ (τ βΕ δ 8 τὸν... «πολέμεον 
θῆρα τὸν τὴν ἐκκλησίαν..«πολιορκήσαντα Ἐπ5.0..3.3(ρ.78.11; Μ.20. 
τος 74); ἰᾶ ἢ. 6.πο.4.2](Μ.2ο, 86οὐ) ; εὐαγγελίων οἱ κήρνκες.. ὑπὸ ̓ Ελ- 
λήνων καὶ βαρβάρων “-ούμενοι Τπατ ῬΣ τοο: 2(1.1304); τὸ Χριστιανῶν 

“"οὐμενον ἐπερρώννυτο φρόνημα Ποῖ, ἀ.6.7.4(Μ.65.5418); τεΐ. 
βρί τί] τιτέατε οτῆσάν με τὸ κακόν Μεῖβιγές.2.2(Ρ.333.4 Ν.18, 
4008); Επι5.1. .7(0.212.15; Μ.20.13528); 3. τηεῖ., ΟΡῬΥεδς ὑπὸ δύο... 
λογισμῶν ἐναντίων ὃ πατριάρχης “"ούμενος ὙΠατ, Η εὐ ατ: τϑ(3,6Σ8) ; 
4. ἢρ., ἐπυεεί, Το. ΕἸδαπιν. Τγελ.(Ρ.128). 

πολιορκία, ἡ, ὀῤῥγεοσίοη, ποριῖε ἱγεαίμσπὶ; ΟΥἨ Ῥευββουτίοι οὗ 
Οματοῖ, Επι5.υ..1.13(0.14.4; Μ.20.9284); πρῶτον ἔτος τῆς τῶν ἐκ- 
κλησιῶν π΄. ἐδ.τ.τβ(ρ.17.5; 9338) ἴῃ σ6η. αἱ π. τῶν δήμων Ομτγδιἤοηι. 
2.5.2 ἴη 20ογι(το.6τ144); Τματ.ς.24::18(1.762). 

πολιοῦχος, ῥγοϊδείίηρ ἃ εἰϊγ ; ταᾶβο. 88 βυθδϑῖ,, ξιαγάϊαν οὗ ετῖν; 
1. 11|, 0} 7απιδβ οἵ ΝΙβι 15 ἐπίσκοπος ἦν καὶ π. καὶ στρατηγός Τα, 
᾿..4.2.30.2(3.905); οὗ τηατγίντβ᾽ γαῖ ος ὡς πολιούχους τιμῶσι 16 αὐ δε. 8 
{ρ.τ90.9; 4.002); προνοοῦσιν οἱ π, μάρτυρες τῆς ταλαίνης [3., Πηλου- 
σίου] 15:4. Ῥε].ἐρ}».1.226(Μ.18.3248); 2. οὗ Δάδτῃ ἃ5 Κεθροσ οἱ ρᾶτϑ- 
156, 70.}).λον.4.7(λ4.06.6δοφΑ). 

Ἐπολιόφαγος, ὁ, οἷά εαίεγ, ῬΑ}]. ἢ. Ταμες. 2τ(ρ.56,18, ν.}, πολυφ- Μ, 

34.πτοῦξ0). 
Ἐπολιοφανής, οὐ νεπεγαδὶε ἀφρεεὶ, 1710.) «δον (ΝΜ 06.520). 
πολιόω, γηακ6 βρύον, »αΐε ἀρεά; 1. .χϊ., ΟἸετι. ῥαεά.3.3(0.246.14; Μ. 

8.580); ΝΙ].ρ.3.236(Ν1.79.4934); ζ 465.ΝαΣ, ἄτα. τ7ο( Μ.38,1133); 
2. τπεῖ., ἡπᾶΐζε υεμιογαδίς πρεσβυτέροις πεπολιωμένοις ὑπὸ φρονήσεως 

Οτοργίμε.4.2.4{0.314.5; Μττ.3658); τὴν πολιώσασαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν 

ἀρετήν {Β45.15.τοφία4τιξ; Μ.30,2888); Ῥ4}} υἠγγ5.4(ρ.2].5} Μ.41. 
17); τὰν νοῦν πεπολιωμένον ἔχοντας Οντ.[ς5.2.5(2,3480); 16, ἢ οεἰ,πε(3. 
2200). 

πόλις, ἡ, εἶΐν; 1. Ἑατίη]ν ; ἃ. ἀδϑου ρίοηβ δπα ἀβῇ, σπουδαῖον γὰρ 
ἡ π. καὶ ὁ δῆμος ἀστεῖόν τι σύστημα καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ὑπὸ νόμου 
διοικούμενον Ο]αΙη. 5 ,γ.4.26(ρ.324.21; Μ.8.1381.}; ὁρίζονται γάρ τινες 

π. εἶναι σύστημα ἱδρυμένον, κατὰ νόμον διοικούμενον Βαπιποριῖη ς, 
45(1.1738Β; Μ.29.4210); π. ἐστὶ σύστημα ἀνθρώπων ἐκ διαφόρων 
ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ κοινωνίᾳ βίου συγκεκροτημένον [Β45.15.τοίτιϑοχς; 
Μ.30.1408}; π. πολλάκις ἡ θεία γραφή, οὐ τὴν οἰκοδομίαν, ἀλλὰ τὴν 
πολιτείαν καλεῖ Ὑμά:. Ὀς.47: 2(1.008); ΡχΡΟΒΕ αἕ π. οἐκιζόμεναι πρὸς 
τὰ ἀναγκαῖα μόνα δρῶσιν, ὅπως ἂν σώζοιντο καὶ ὅπως ἂν διαγίνοιντο’ 
ἐπιδιδοῦσαι δὲ οὐκέτ᾽ ἀγαπῶσι τὸ ἀναγκαῖον...ἡ μὲν πρόοδος ἐν τοῖς 
ἀναγκαίοις, ἡ δὲ αὔξησις ἐν τοῖς περιττοῖς ϑγῃεβ.αείγοίαθ. 5(0.139.12; 
Μ.66.1584ς); Ἀ. (τι βιίαηϑ ἴῃ τα]. ἴο οἷτν Χριστιανοὶ.. οὔτε...π. ἰδίας 
κατοικοῦσιν..-«κατοικοῦντες δὲ π. ᾿Ελληνίδας τε καὶ βαρβάρους... «παρά- 
δοξον ἐνδείκνυνται τὴν κατάστασιν τῆς ἑαυτῶν πολιτείας ᾿ίορη.5.1-4; 
ἀτεχνῶς “ξένος γὰρ καὶ παρεπίδημος" ἐν τῷ βίῳ παντὶ πᾶς οὗτος, ὃς π. 
οἰκῶν τῶν κατὰ τὴν π. κατεφρόνησεν παρ᾽ ἄλλοις θαυμαζομένων, καὶ 
καθάπερ ἐν ἐρημίᾳ τῇ π. βιοῖ, ἵνα μὴ ὃ τόπος αὐτὸν ἀναγκάζῃ ΟἸεΙ..5 

ἡχ2ίρ. 5 5.5; Μι0.5058); ἐγκώμιον τῆς π΄... οὐχ ὅτι σύγκλητον ἔχει.-.- 

ἀλλ᾽ ὅτι δῆμον ἔχει φιλήκοον, καὶ ναοὺς θεοῦ πεπληρωμένους... «ἡ γὰρ π΄. 
οὐκ ἀπὸ τῶν οἰκοδομῶν ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ἐνοίκων θαυμάζεται... «ἄλλως .. ἡ 
ἔρημος πόλεως εὐγνωμονεστέρα (μγγβ. ον. 4.1 1νη [5.6: χτ(6.1208.); 
οὐ τὸ μητρόπολιν εἶναι, οὐδὲ τὸ μέγεθος ἔχειν καὶ κάλλος οἰκοδομημά- 
των..«ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἐνοικούντων ἀρετὴ καὶ εὐσέβεια, τοῦτο καὶ ἀξίωμα, 
καὶ κόσμος, καὶ ἀσφάλεια πόλεως...«ἐμοὶ π. μὴ ἔχουσα πολίτας θεο- 
φιλεῖς πάσης κώμης ἐστὶν εὐτελεστέρα, καὶ σπηλαίου παντὸς ἀτιμοτέρα 
18. εἰα!.τη.2(2.τ76Ὰ,Ε) ; τῶν δὲ ἁγέων λεγόντων, οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν 

πο... οἱ ἁμαρτωλοὶ γήινοι ὄντες προσεδρεύουσι τῇ γῇ καὶ πόλεις 

οἰκοδομοῦσιν Ῥτος..εη.4: τΊ(Μ.87.2530); ς. ρατες, ἡ π, εγώξαϊδηὶ, 
Βανγη.τό.5; ἡ μεγάλη πόλις Κοηιε, Ταῖιογαί, τοίρ.21.1; Μ.6.8488); 
Ἐπ. τ3(ρ.259.6; Μ.20.14044}; ἃ. εχερ. ὅδη, 4:17 ποία π. ὑπ᾽ 
ὀλίγων οὕτω συνίσταται ;..-«μή ποτε οὖν τὴν ἐν οἴκῳ ἑνὶ μετ᾽ ἀλλήλων 
ἀναστροφὴν οὕτως ἐκάλεσεν...ὡς καὶ οἶκος μέγας ἡ π. ἀφ᾽ οὗ καὶ τῶν 
πόλεων ἦλθον εἰς ἔννοιαν Ῥτοο..6ν.4::τΊ(Μ.87.2530); 2. Βρίτίτ 8] ΟΥ 
Πράνθηὶν ; 8. οἵ ὉΒυτοῦ τῶν ἁγίων ἡ π. πνευματικῶς οἰκοδομου- 
μένη ΟἸειη ῥαεᾶ.2.τ2(ρ.228.1ς; Μ.8.5414); ἡ ἐκκλησία... ἀπολιόρκητος 
ἀτυράννητος π. ἐπὶ γῆς, θέλημα θεῖον ἐπὶ γῆς ὡς ἐν οὐρανῷ 14.57,4.26 
(ρ.32 5.1; Μ.8.1281Ὰ}; οὗ. ἐκλεκτῆς π. ὃ πολίτης ΑὈοτοισρῥίαρλ.τ ; ἔστιν 
γὰρ ἡ π. τοῦ ϑεοῦ ἡ ἐκκλησία Οτ.ἰον».9.2 τη: 7εγ.(ρ.65.21; Μ.13.3400); 
παράδειγμα π. οὐρανίας, ἣν ἐζήτησε μὲν διαγράψαι καὶ Πλάτων...γένος 
τι ἐκλεκτόν, καὶ ἔθνος ἅγιον, καὶ θεῷ ἀνακείμενον Ἰά (εἰς.5.43(Ρ.47.8; 



πολισμός 
ἐ 

ΜΟΙ. 12404}); τὴν π.ι τοῦ θεοῦ, ἤτοι τὴν ἐκκλησίαν τῶν τὸ πολέτευμα, 
ἐχόντων ἐν οὐρανοῖς, ἢ πᾶσαν τὴν νοητὴν κτίσιν, ἀπὸ τῶν ὑπερκοσμέίων 
δυνάμεων, μέχρι. τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, πόλιν χρὴ νοεῖν εὐῤραινομένην 
ὑπὸ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος Βαβι ἠονειῖμ Ῥ5.45(1.1738; Μ. 
20.4210}; Ὦ. οὗ ποανοπὶν [δππιβαίθτη (οἴζοη νετν ΟἸΟΒΟΙν 8.55. ΙΕ 
ἴοτερ.) ἰδ, ἔτοσὴ ἤδανϑὴ δπα ραγααΐβο, Ισϑὴ ἤαεῦ.5.36.1(Μ,}.12218}} 
τὴν “Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐμήν" λέγουσι γὰρ καὶ οἱ Στωϊκοὶ τὸν μὲν οὐρανὸν 
κυρίως π.», τὰ δὲ ἐπὶ γῆς ἐνταῦθα οὐκέτι πόλεις...ἴσμεν δὲ καὶ τὴν 
χά ων, π, παράδειγμα ἐ ἐν οὐρανῷ κειμένην ΟἸΕΙ,.5,7. "4. 2δ(Ρ. 324. 26; 
ΜΒ. ταϑ1); τὰ περὶ τῆς π. τοῦ. θεοῦ “Ἰερουσαλὴμ. ἐπουρανίου Οτ, 
(εἰς.6.23(0.03.2ς; Μ᾿ 11.13250) ; Χριστιανοὶ δὲ μᾶλλον εὐεργετοῦσι τὰς 
πατρίδας ἢ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, παιδεύοντες τοὺς πολίτας... 
ἀναλαμβάνοντες εἰς θείαν τινὰ καὶ ἐπουράνιον π. τοὺς ἐν ταῖς ἐλαχίσταις 
π. καλῶς βιώσαντας 1Ὁ.8.74{0.201.25; τ6204}; “ρος Βακῖ,τοίρ.49); 
εἰσάξω σε εἰς τὴν π. τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὸ φῶς αὐτῆς 1Ὁ.23(0.52}; ὑμεῖς 
ἐστε τοῦ γένους μου κατὰ Χριστόν, ὕπαρξις τῆς ἐμῆς π. τῆς ἄνω 
“ερουσαλήμ «4.Ῥβαί,τορίρ.42.16); Βεβιλορειτη Ἐξ. 4π(ι.1738Β; Μ.20. 
Α2ΙὨ); τῷ δὲ καθ᾽ ἡμᾶς λόγῳ μία τετίμηται πατρίς, ὁ παράδεισος,..«μία 
π-; ἡ ἐπουράνιος αὐ Νγϑ5.ν.Ογ. Τἠαι. (Μ.46.8068) ; (οβτα. πιά, ἰορ.ς 
(}1.88,2444}); ο. οἱ πολίτεια οἱ (ΠΥ 5045 πόλιν λέγων, τὴν ὑπὸ τῆς 
ἀρετῆς συνῳκισμένην εὐπρεπῆ τε καὶ εὐδιάθετον πολιτείαν ΟΥΝ Υ55.} 6ς. 
{1.8 το(Μ.44.6οὁ5Ὰ}; ἀχειροποίητον δὲ π., τὴν ἐν οὐρανοῖς πολιτείαν 
ἐκάλεσε παι. ἢ ε.11: το(3.61τ6); 3. εονιπίνν ἐν ὅλῃ τῇ π. τῆς ᾿Ισπανίας 
ΑΙ ΧαΜΜΗΡΡ  42(0.85.31) ; 4. τηρῖ,, ἑζγοτρ δριμυτάτην τῶν μεριμνῶν π. 
ἔχοντα συμπεπλεγμένην 1 Ὦγν5 «Ῥαξοῦ,. σ,τ(8,2624). 

: πολισμός, ὁ, δια ἀΐηᾳ οὗ α εἴν, ἜΧΘρ. Όεη. .4: 1] οἶκος μέγας ἡ 
πόλις, ἀφ᾽ οὗ καὶ τῶν πόλεων ἦλθον εἰς ἔννοιαν, ἔσως δὲ καὶ πολισμοῦ 

μεθόδους Ῥτος, Οδη.4:1|(ΜΜ.8).2540). 
πολιστής, ὁ, Το άεν οὗ ἃ εἷΐν, 44. Ταδά, κ(ρ.275.); ΟἾτγϑ5.ἤσηι, 

2.7 τπ τύ ογ.(το. 608, ν.1. πολίτας ; οἵ (γιὲ 85 Ἰουπάετ οὗ πεανεῖὶν 
7ευιβαίθι, ὅσ, Να:. οΥ 8. 6(}. 45. 1968); ; 1δ.,36.12(Μ.36, 2808); ; οὗ ἴουπ- 
ἄξει οὗ τποπαβίοιν Σάβαν τὸν π. καὶ πολιοῦχον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἐρήμου 
Ονχιδιυ δα ο(ρ.141.0). 

πολιτάρχης, ὁ, εἶνίο τιαρίξίγαίε (οἴ, Ας.17:6), Βορῃχ. ΗΠ υνγν οἱ 
70.2.0(Μ.8᾽.340 10). 

πολιτεία, ἡ, Α,.. ζεμορ, οἰτίσοη γί σί δ 1. πτ., ἘΡ, ἰπιράΡ.π5. 
ἢ.6.5.1.47(Μ.20.4250}); 2. οὗ Ἀδανεηὶν οἰ ΠΟ ΆΒΕΙΡ, ΟἸδιλ, έν χ.τ(ρ.7. 
34; Μ.8.6ο60). 

Β.. ῥοϊτέν, ΞΟΠ ΗΘΉ οὔτε πόλιν οὔτε πι ... ἐπὶ νοῦν ἐβάλλοντο [Ξς. 
[4]]6 τΉ(Π] Ἐλιβ.ἦ.6.1.2. τοί. 20. 610); μετὰ δὲ τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος 
ἐπάνοδον, οὐ διέλιπον π. χρώμενοι ἀριστοκρατικῇ 1Ὁ.1.6.6(888) ; Πεποε 
γεϊίρίοιις φνείθηῃ; οἱ Τυἀδῖ9πι, ἰά,}.6.7.8(5120 ; Μ.21.5280) ; οἱ ΟΒτ5- 
αν, ΟΥ̓ Νγβ5.εῤ.24(Μ,46.1ο8904)}; (γγβι λον. 86.3 ἴθ. ΜΈ]. 

4118); ΟΥΥ. [0.4.5(4.4148). 
Ὁ. γερμίαοη, ΟΥ̓, οΥ τοπάποι οὗ εἶν αἴαιϊτα ἐπάρχου π, ἐν τῷ 

θεάτρῳ ποιοῦντος, οὕτω δὲ ὀνομάζειν εἰώθασιν τὰς δημοτικὰς διατυπώ- 
σεις β00Γ.ἢ.6.7.13.6(Μ.67.7618). 

Ὁ. ογραμίχεά φοεϊσίν, εογημοητυφαϊίλ, ἐίαϊε ἐκβαλὼν βο, ῬΙαἴο] τῆς 
εν, Ὅμηρον Ταβϑί. Φαροί, το, (Μ.6. 461Α); : Οὗ τοράθ!οβ οἱ Ρ]αῖο 8856 

Ζδμο, Ομ σγϑ ἤσνιν, 4 ἴῃ Μ|ῈΈΕ,(7 90}; Οἴδτα ῥγοὶ,τοίρ.73.25; Μ.8,2178); 
Οὐ. ΝαΖ.6}.242(Μ.37.3840) ; οὗ σοπππομἜ ἢ οἱ [5τ8ε] ἀπηλλοτριω- 
μένοι τῆς π.) οὐκ εἶπεν, οὐ προσέχοντες, ἀλλ᾽, οὐδὲ μετέχοντες, καὶ 
ξώνοι...τῆς π. ἦσαν ἐκτός, ἀλλ᾽ οὐχι ὡς ἀλλότριοι, ἀλλ᾽ ὡς ῥάθυμοι, καὶ 
τῶν διαθηκῶν ἐξέπεσον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ξένοι (Ὦτγπ. οη1. 5.1 τῷ Ἐῤλι(ττ. 
430); οὗ δηρϑῆς οτάου, Β85.561.0γ.1.2(Μ.85.338}; οἵ ἔνθ ογάρτβ ἴῇ 
ΟΒΌτοΝ, 1.6. ὈΙΘΠΟΡρΘ, Ῥτεβονίετβ, ἀθαοοπθ, Ὀαριζοα [αἰἴν, θά 
σα θοΠαταθηβ, Επι5.15.τ0: 18(Μ.24.2420). 

Ἐς Ρἷυγ., εἶσὴ! αὐαῖνς, Ἐπ5.}..6.8.0.7(}1.2ο.γ76τ1.}). 
Ἐς τῦᾶν ΟΓ ἰδ; 1. οὗ ἃ σοταια πὶ οὐ βοοϊοῖν ; ἴῃ σδῆ., Ταῖ ογαί, 4 

(Ρ.4.21; Μ.6.8128); ἑγέραν ἡμῖν ζωὴν εἰσάγοντες.. καὶ κόσμον, καὶ π. 
Ομ γνυβ ον. 4 ἡ Μ|.).ΟΟ ; 2. οὗ ΓΘ νν 58. τηϑηποῦ οὗ Πξδ τὴν ἔννομον 
π᾿ Ταβὶ.41αἰ.47.4(}1.6.5778); ᾿Ιουδαϊσμὸς οὐδὲν ἦν ἕτερον ἢ ἡ κατὰ 
Μωσέα π. Ἰλυ5.4.6.τ.2(ρ.8,09; Μ.22.240); Πίονι, Ἶφηι.2.26; τὴν κατὰ 
τὸν. «νόμον αἰσθητὴν π. [848,15.28(1. 4000; Μ..20.1τ020) ; (Πγγ5. τη1.4. 
5(1.6228); ἘΠατ. Μορβ.σαϊ.4.:24{ρΡ.78.2ς; Μ.66,008})}; Ογτοίλος κί", 
Ι 51) 3. Πδπος οομώμεὶ, δελαυϊοιν, ΒΟΟΪΆ] ΟΥ Ἱπαάιντάτπιαὶ; 6. ἀεῇ, π᾿ 
γάρ ἐστι βίος κατὰ νόμον φύσεως διεξαγόμενος Μᾶχ. αὐρδρ. ἵν οι. 
τοσ70) ; Ὁ. ἴῃ ρ6ῃ. τὴν..««ἀνεπίληπτον π. ΜΟΡοῖνε.τΊ.1; μηδὲν... «διὰ τὴν 
π. εὑρισκόμεθα ἀδικοῦντες Τιδῖ. Σαῤοΐὶ,4.2(Μ.6.3320) ; χάριν ὁμολογεῖ 
τῆς γνώσεως καὶ τῆς π. ΟἸετη.51γ.7.7(0.,27.18; Μ.9. 4400) ; ἘΡΙΡΒ ἐα. 
βά,τα(ρ.513.5; Μ.42.8ο4}) ; (μσγϑι οι, 36.3 ἐ Μ|.(7.410}}; ἘΠΑ], 
Ῥιδο.Ρ}».Ῥαμὶ. (.8ς.Ἴο8.); ἡ π. τοῦ ὁσίου ἀββᾶ ᾿Ισαάκ ΑΡοῤλίβ. 
Ραϊγ(Μ.δς. 2418); ; Ον οὗ Βρεοῆσαιν (Ομ ειβείδη ᾿πἴδ ἀπά σοπάποῖ ; ἱ. ἴῃ 
ἔθη, τῇ παναρέτῳ καὶ σεβασμίῳ π. κεκοσμημένοι πάντα ἐν τῷ φόβῳ 
αὐτοῦ ἐπετελεῖτε χ( ἰ6η1.2.8 5 οὗ πολιτευόμενοι τὴν ἀμεταμέλητον π. τοῦ 
θεοῦ 10.54.4; παράδοξον διϑείκνυνται τὴν κατάστασιν τῆς ἑαυτῶν π. 

1113 πολιτεία 

Τίορη.5.4) οὗ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἠκρίβωτο ἡ π. Ἐρι᾿ ρα Ρ.Ἐλπ5.ἢ.. 
5.1. 9(Μ.20.4124); ἘΠοα.͵δ.5.13.2(4608) ; τὰ γὰρ τῆς π. ἐλέγχει σαφῶς 
τοὺς ἐγνωκότας τὰς ἐντολάς, ἐπεὶ οἷος ὁ λόγος, τοῖος ὁ βίος... ἡ γνῶσις 
οὖν ἐκ τοῦ καρποῦ καὶ τῆς π.; οὐκ ἐκ τοῦ λόγου καὶ τοῦ ἄνθους ΟἸ]δη), 
δἷγ.3.5(ρ.216.14; Μ.8.11488}; εἰλικρινείας, κατὰ τὴν π.᾿ ἀληθείας, 
κατὰ τὴν γνῶσιν Οτιεονπιῖη ΣΟ Ογ.518{ Τ᾽ 9 Ρ.365); διὰ τῆς ἀγαθῆς 
π., τῆς τοῦ θανάτου κοινωνίας ἀλλοτρίους ἑαυτοὺς καταστήσετε ΟΥ, 
Νᾷ2Ζ.6}.238(Μ.37.3818); αὐ Ν᾿ γεβι σηρχοείη. (Μ.44.7518}); ὁ Χριστι- 
ανισμὸς καὶ τὸ τῆς τῶν δογμάτων ὀρθότητος καὶ π,. ὑγιαίνουσαν 
ἀπαιτεῖ (Πτυ5.ἤονι.28,2 τη 9.(8.1τ618); ἐνηνθρώπησε..«ἵνα..«διδάξῃ 
«ὐὐἡμᾶς τὴν ἐνάρετον π. Τύγτ, {γ15.28(65.24Α ; Μ.77.11:13λ};} ταῦτα 
ἀκμὴ π΄. ἐστὶν ἀγαθῆς. ...« ἵνα ὧν καλῆς π᾿ ... μὴ ἡγήσαιτο τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ τιμίαν ΤΜατῖς, ΕΥ. ἐδ. 28(Μ.65.τούφ9Ὰ,0); Παῦλος...τὴν ὅλην 
ἀνθρώποις διέγραψε π. ἘΙΠ4]. δίας, ». αν (Μ.8ς.7ο1 4}; Εἰ, ἀε- 
ΒοΣιθοᾶ; 88 ἐν Χριστῷ, Μᾶς. Αδρ.ερ.2(Μ.24.4160) ; Ογγ..1|5.1τ.τ(2.20}}; 
ἂ5 κατὰ θεόν οἱ Χριστόν, (ἸεὨ.5,γ.4.τ8(ρ.298.14; Μ.8.12218); Αἴῃ. 
ἐρ.ἐπεγεὶ.2(ρ.170.2ς ; Μ.25.2258); Ονγς.9: 3.(Μ.60.7850); ΟἸνρ. 
Ερεῖ.7 τ 2(Μ.03.5608Β); 85 ἐνδηρε οαὶ ἔννομός εἰμι τοῦ Χριστοῦ τηρῶν 
χὴν π. τὴν κατὰ τὸ εὐαγγέλιον ΟΥ,σονη τη ΤΟ οΥ.ο: το--23(0.513}; τῆς 
κατὰ Χριστιανοὺς εὐαγγελικῆς π. Εὰ5.ἢ.2.2 Ῥτοεπμ.1(Μ.20.1334}; τῶν 
εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων καὶ τὴν κατὰ τὸ εὐαγγέλιον π. ἀσπαζομένων 
{848..15.42(1.4120 ; Μ.30.1070); ΟὨχγβ5.5αηά.153(3.4010); ἔτεα. Τσοπ’ 
ἰγχαβϑίεα ψι Μοβαϑῖς π., ε.5., ἤρξατο ὃ κύριος τῆς εὐαγγελικῆς π.» 

οὔσης ἔξωθεν τῆς τοῦ νόμου φυλακῆς 1 πι5ῖ.φ.εἰ γε5}.28(Ν .6.1277.}} 
γε. ς5,2.1(2.102Ὲ}; ἐξ Αἀὐἰγύπτον μετακεχωρήκαμεν. εἰς τὴν ἔρημον, 
τουτέστιν, εἰς καθαρωτάτην, καὶ πλατείαν ἀληθῶς, καὶ ἀσυμμιγῇ τοῦ 
χείρονος π., φημὶ δὴ τὴν εὐαγγελικήν ἰᾷ..4»ν.2χ(3.2710}; Ῥχοσα, 
᾿βι2ι:τό( Μ.87.025Ὰ}; 45 μοὶ, Οτιἠοη; 6.4 ἐπ [ἐγ.(Ρ.136.10; Μ.13. 
4448); σεμνὴ π- ΟΥΝ γ55.2}.,2(Ν|.46.1012Ὰ}; 650. τεῖ, τηοηδϑᾶς 11ξπ ὁ 
«τῆς ἱερᾶς π. διδάσκαλος... Χριστός ὈΪΔα, ῥόνζ, πτίρ.56.11) ; ἃ5 5ρήτὶ- 
τυ], ΟΥΝ 89, μ,..3(2 Ρ.22.5; Μ.45,385}); ἡ δὲ τῆς πνευματικῆς π. 
ὁδὸς πράξει μᾶλλον ἢ φράσει εὐοδοῦται [εΞρ. τοῖ, τηοπαβτὶς 1118] 

᾿1514.Ῥε!,ἐῤῥ.1.14(Μ.78.τϑρα) ; ΕΠ 41. Ὀἰδοι Ραμ (Μι8:. 7400); 45 
ἔνθεος, Β65.86].ογ.8,1(Μ8ς. 1120); ΓΡΙος,..Ὀγ.9: τ8(ΜΜ.87.13008}); 85 
Πεξανεηὶν, ΟΥ̓. [γ.102 ἐπ Γαρι.(Ρ.212.6; Μ.153.6538); οὐρανίου π. ἐπι- 
θυμέα ΟΥτ.Η ῥγοεαϊεε τ; ἀναβὰς δὲ διὰ τῆς ὑψηλῆς ἐπιθυμίας εἰς τὴν 
ἐπουράνιον π. καὶ τὰ ἄνω φρονῶν τ ΝΥ55.6}.3(Μ.46.τοτ60); οὗ 
αὐνῖης 118 χιδη]εβερα τὰ Ἰησατπαῖς (ἢσίϑι, (ἢγγ5,π απ υ.τ.6(2.363Ε); 
Ἀ5 ΔΗΡΈΪΟ, ΟΥ. ΝᾺ 2. ἐαγη1.1.2.3.6(Ν.37.6334}); ΟὮγν5. }μἀ4.4.5(1.6230); 
ἡ ἀνθρωπίνη φύσις πρὸς τὴν ἀγγελικὴν π.ι ἁμιλλᾶται τά ἐγς.5.χ(2. 
4110}; ΓδοπτΝν δ)». 2(}.03.16720); 85 δροβίο!ς οὗτος ἡμῶν ὁ 
βίος, αὕτη τῆς ἀποστολικῆς π. ἡ ἀκολουθία, τὸ μυρία πάσχειν κακά ΝΙΪ. 
.6}0}.3.26(Μ.79.3848); ἃ5 σοηίοιτίηρ ἔγεεάοιι, ἴῃ σοητζαβί ἴο 7 ν Ι5} 
π᾿», Ομ γνβιλοηι. 3.3 τῷ ΜῈ|.(7.384}:} ἀρᾷ Ἰηνοϊνίηρ πεν οΥΒΏιρ, ΤΠατ, 
Ῥ ικο: Ζιί(:.944); ΟΒ ΒΕ δ η5᾽ πνευματικὴ π. σοπίχαβίεα ψ τ 1,ανν, [0. 
ΡΒΠορ.᾿ακεῤ, (ρ.2το.8); ἃ5 σοηβίβε τσ ἰπ ἔ]ΠΙπχοηΐς οὗ ΟΠ γ]51᾽5 οοπι- 
τηδηα τὸ ᾿ψαῖομ᾽ ὥστε... καὶ τῆς νυκτὸς τὴν π. ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἐνεργου- 
μένην καθαρὰν... διαφυλάττειν ΟἸδηη, δίνγ.4.22(ρ,31ο.6; Μ,8,1349Ὰ}); 
1}. ἀϑϑοοίδιθα ψιτῇ [811 συμβάλλεται γοῦν τὰ μέγιστα τῷ περιτυχόντι 
κατὰ τὴν ϑείαν πρόνοιαν, ἀρχὴν πίστεως, πολιτείας προθυμίαν τῷ. 
1.1{(Ρ.5.5; Μ.8.602.}; ἀεὶ τῇ πίστει συζεύγνυσι τὴν π. (Πεγπιλοηι. 
1.1 τη. (οἶ,(ττ.3344Α}); μέγα μὲν πίστις καὶ σωτήριον.. ἀλλ᾽ οὐκ ἀρκεῖ 
καθ᾽ ἑαυτὴν τοῦτο ἐργάσασθαι, ἀλλὰ δεῖ καὶ π. ὀρθῆς Ἰά βον!.7.1 τα 
ΗεΡ.(12.70 0) ; τϑ δῇ ομβῃίρ ἴο Η. σμοβὶ οὐδέπω τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς 
ἦν οὖν αὐτοῖς, διὰ ἀκατάρτιστον αὐτῶν καὶ ἀσθενὲς τῆς π᾿ Ἰτεη, ἤσεδν.4. 
48.2(Μ.7.1τοῦς) ; οὗτος ὑμῖν δοθείη τῆς π. μισθός, ὁμολογῆσαι τὸ 
πνεῦμα τελείως τ. Ν82.0»ν.4τ.8(Μ.46.4400); ἴο Ὀαρίϊδιηι συνθήκας 
πρὸς θεὸν δευτέρου βίου καὶ π. καθαρωτέρας ὑποληπτέον τὴν τοῦ 
βαπτίσματος δύναμιν 1Ὁ.40.8(2688) ; τὴν ἐν τῇ χάριτι μετιὼν π. μετὰ τὸ 
βάπτισμα ΤΥ Μορς [ἡ ὗπει(ρ.2907.1; Μ.66,0778); Δβϑοειαῖϊεα ἢ 
{ταῖῃ, Π ον ΟἾθηι. 2.6; οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐνάγει πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας 
ὁδόν, ὡς πολιτείας ἀκριβεία (ΠγγΒ.ἤονμ. δ. 5 τη σεη.(4.620); ν ἢ 
Καονίβάρο, (]6Π1.5|7.7.3(ρ.1ο.8 ; Μ.9.4160) ; Οτ, σε, τη Ἐς, τῇ τ36(.12. 
12378)}; ΜΙῃ οὐέμοάοχ ἀοοίσιπθ, {10.}).8...ττ(Μ.06.0568); ἀ. οὗ 
αϑορίϊς πα τηοῃδϑιο ἀἰβοίρ! πο (οἴϊθη ἱποϊμ θα ἀΠάΘΥ σοι. (σί5- 

: ὍΔη ἰμὼ οἔ 11{6) φιλοσόφῳ π. καὶ ἀσκήσει Ἐλι5. 9. πτ.2(Μ.20 Ὑ5οο Ὰ); 
π. καὶ παρθενία τε καὶ ἄσκησις ἘΡΙΡΠ.ἦπ6γ.70. τά(Ρ. 247.320; Μ.42, 
3128); ; 1ὰ. ἔα Μά. 23(Ρ. 524.12; Μ.42.8294); ἀγαπῶ γὰρ τὴν παρθενίαν 
««ἐραστής εἰμι τῆς π. ταύτης Ὅν" 5. ἤον!.57.3 τῇ 70.(8.3368) ; ΡΑ]]}.ἢ.. 
Τα. ΡῬγοδ,(ρ.8.1τ0; Μ.34.1τ002); ἐδ. 3χ(ρ.96.7; Μ.34.11058)} οἷ. 5. δια- 
τύπωσις: ΝΗ ΛΜ αρη. βΞ(Μ.70.τοο8Ὲ) : ΤΒατ.λ.γε.τ(3.1112}; ΤΜάτο, Εχ. 
ἐορ.Θ(Μ.6ς. τοῦρ9Ὰ}); 4. οἱ Ἰησραγηδίο ᾿1ἴ6 οὗ ΟὨτΙβὶ τοὺς τῆς ἐνσάρκου π, 
αὐτοῦ χρόνους Ἐπι5.᾿,.6.1.4.1(Μ.20.760) ; οἔγτ.γ.6}.(63,302Ὲ); τῆς ἐπὶ 
γῆς αὐτοῦ π΄ {70.}0.Β..}.8(}.ο6.9244}; 5. ἐοτεν δὲ οὐ αεἰτυτὶν τοῦ πνεύ- 
ματός ἐστι π. τὸ βιβλίον τοῦτο (Πγν5.λονι.2.. ἡπ Α4-ε.(0.244}; αὐξάνει 
ὁ νοῦς ἐν τῇ π. τῆς διανοίας ῬΆΠΟΧ.οῥ.3τ(ρ.179); 6. εἰαίο οὗ ἔξε: οἵ 



, πολίτευμα 

Ρτοβεηξ ὁρρ. ζαΐαχε βιαἴο, Τίς. Βοβῖ, αη Ξρρ].τ(Μ.18.τ26ο0); οὗ 
ταδιχὶοα κίαίο, Οτ.εορερεοῖῃ ΤΟ οΥν.7:1τ8-2.( } 1.5 9 Ρ.50}}. 

(. ἀδεεῖς ῥγαοίίεθ, αοἱ οΓ γεϊέρίοιις δεμαυϊοιν πολλὰς π. ἐποίησεν 
ἐν τῇ νεότητι αὐτοῦ ἀροῤ᾽μ αὶ. (Μ,ός.τ360}; ῬΏΙΟΧ.ορ,τοίΡ.170); 
Τ)ογ Δοεὶ.7.2(Μ.88.τ607})); δεῖ ὑπάρχειν ἡμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς 
καὶ εὐσεβέσι π. 1]ο.10,8. 7.8(Μ.96.0288). 

πολίτευμα, τό, 1. ρονεγηηηδηΐ, οἵ οἶντο ογᾶο οἴχεται μὲν γὰρ τὸ π΄" 
πᾶν δὲ τὸ πολιτικὸν σύνταγμα..-διὰ τῆς ἀγροικίας πλανᾶται Β85.6}.16 
(3.1716; Μ.322.4524); Ἐνδρτ. ἦι. 6:5.ττ(ρ.207,31; Μ.86,28130); διώκει 
δὲ τὸ π, Τιβέριος 1δ.(0.207.24; 28130}); 2. ογραπίξαϊοη, ϑβγϑίθηι; οἵ 
Τενιβῃ βίαϊε, Ἐπ5.}.4.7.8(2120 ; Μ.21.5280); οὗ ΟὨΒ ΠΥ οὔτε 
᾿Ελληνισμός τις ὧν οὔτε ᾿Ιουδαϊσμός, ἀλλὰ τὸ μεταξὺ τούτων παλαιό- 
τατον εὐσεβείας π. Ἰἰᾷ..6.1.2(ρ.8.35; Μ.22.254}; τ0.4.τ](0.109.10; 
4320); ἃ, ῥγίμείριε ἐγκράτεια... ἁγιασμοῦ πολίτευμα ὙΝΊ] υ1͵.2(Μ.70. 
11418); 4. σγγαπίεεά βοάν, δοοΐοὶγ, ΟἸοτα.ν.4.36{(ρ.325.4; Μ.8.1381Ὰ}); 
εἶδον μοναχῶν πολιτεύματα ΤΑΙ]. διπιοΉ.12.7(0.64.12); οἱ Ἐοτηδῃ 
οτηρῖτο, ϑορτ. Ηρ. 5 γη.(Ν1.87.32004}); πόλισμα πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς 
τοῦ π. κείμενον Ἐναρτ.ἦ.6.5.0(ρ.204.14; Μ.86.28004}); 1δ.5.22(Ρ.217. 
15; 28374}; 5. τ: θη ον Πρ ὁ Ξοοϊσίγ, εἰ χε ρ οὗ α κίαϊε, οἱ (Βγῖ8- 
ἐἰαπ᾿ 5 Ποαν Ων ΟἰΕἰσεηβηῖρ (ΡΏ]].3:20) οὗ ἐπὶ γῆς περιπατοῦντες, καὶ 
ἐν οὐρανοῖς τὸ π. ἔχοντες 1ΔΊΠ. ταὶ. Τνίη.3.27(}}.28.12450}); οὐράνιον 
π. 85 οἰττ οὗ Η. Οποβί, Βαϑ..δρ᾽γ.23(3.2οΟ ; Μ.32.1ο00) ; ἡ διάνοια, 
ὑψηλὰ... «φρονοῦσα, οἷα δὴ τὸ π. ἔχουσα ἐν οὐρανοῖς ΤΒ45,ῥαγσά (1. 
25οα; Μ.30.686) ; πᾶσι μία τοῖς ὑψηλοῖς πατρίς,...ἦ ἄνω "]ερουσαλήμ, 
εἰς ἣν ἀποτιθέμεθα τὸ π. ΟΥ.ΝᾺ2.0γ.33.12(3}..26.2204); ἡμεῖς γὰρ ἐπὶ 
γῆς ὄντες, ἐν οὐρανοῖς ἔχομεν τὸ π.; εἰς ἐκεῖνον τὸν κόσμον ἔχοντες τὴν 
διαγωγὴν καὶ τὴν πολιτείαν Μδο.Αερ.λον,.1].4(Μ1.34.6250}; 6. »ποάέ 
ὁ ἰἶξε, εοπ μοὶ κόσμου..«ἡ κατασκευὴ καλή, τὸ δὲ ἐν αὐτῷ πτ, φαῦλον 
Ταῖογαϊ, τοίρ.21.12; Μ.6.849Α) ; τὸ ἀστικὸν π. ἐζηλωκότες (Ἰοτπ, ῥαφά, 
2.τοί(ρ.22ο.το; Μ.8, ποτ); Μείδ.γος.2.τ(ρ.330.4; Μ.18,2074}; τοῦ κατὰ 
θεὸν π. διηγηματικὸς ἡμῖν λόγος Ἐπ5.ἦ..6.5 Ῥτοοτη.4(Ν.20.4088); αἱ 
τῶν εὐαγγελικῶν π. ὑποτυπώσεις Β45.5)17.35(3.280; Μ.22.1280); 
πονηροῖς.-«χαίροντες π. ῬΙΟΟΙΟΡ σπηηὶ.2(Μ.85.4328); Β65.56].0ν, 
4.1(}1.8ς5.648}); ΓΡτος.α,Ρν.4:3(}1.87.12530). 

πολιτευτής, ὁ, 1, ἀεογίοη, Ῥα5.0.0,3.τ(0.77.23; Μ.2ο.το56Ὰ); 
ΑἸ}. Ατ.ατίρ.2οο.τδ; Μ.2:.720Ὰ); ἐφ.54{(0.214.3; 1570); Οτ ΝΖ. 
6Ρ.τ4τ(}}.31.2418)}; 2. ομῈ τοῖο ϑεϊαυδ, εομάπμεοὶς μἴηηδεὶβ εὐχὰς 
ποιησόμενοι..«ὅπως καταξιωθῶμεν τὰ ἀληθῆ μαθόντες καὶ δι᾿ ἔργων 
ἀγαθοὶ πολιτευταὶ.. εὑρεθῆναι Τυϑί. Ταροΐ, δπ.τ(Μ.6.4284}); αὖ5., Κοἰ- 
ἔοῖυεν οἢ Ολνίδιίαμ {{{6, ἀφυοίοε, ἘΡεῖτ ΑἹ,ρῥὲν5.3(Ρ.34) Ξε Ῥᾷν:. 
Α 36(ρ.1τ17.5). ὃ 

. πολιτεύτ-ω, τηρά,., Δ. δὲ α ΕἸΣ οὐδὲ γὰρ {ἐπιθυμεῖ πολιτείας 
ὀρθῆς, ἀλλὰ τοῦ ““εσθαι (Ἰδτη, 5 ν.7.1(0.29.24; Μ.9.4520}; τοῖ. ῬῺΙ], 
4120 ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ' ἐν οὐρανῷ “τονται ίορη.5.0; τὸν 
ἀέρα διαβαίνουσι, καὶ ἐν οὐρανῷ “"ονται ΤΑΓΠ,ραςς.20(Ν1.28,2230); 
ἡ ἄνω 'Ιερουσαλήμ, ἡ μὴ βλεπομένη, νοουμένη δὲ πόλις, ἐν ἢ ““ὄμεθα 
Οτ ΝΑ :.ον.8.6(}1.55.}968); Οντ.1ς.1.2(2.570). 

Ἐ.. ρουόγῃ τοῦ θεοῦ ἁγίας ἐκκλησίας τῶν Νανατῶν ἐν ἧ κὲ ἐπολιθεύ- 
σατο ΜΑ͂ΜΑ͂ τ.172 ([οάϊοξα (ουιραβία) ; ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ... 
πανταχοῦ βασιλεύει, πανταχοῦ ““εται αὶ, Οἠγίο εἰ Πμἀ το(ρ.62.10). 

α. εὐπάμεί, ξαγγν οΉ, ΟΥΝ υ885.0γ. ἐαϊ δεῖ, 27(ρ.το2.το; Μ.45.124}} 
σμγν5.σβεεης.2(3.7708); Βαβ πο αφίθμεγεῖ, (0.52; Ν.86.26ο00) ; και- 
νήν τινα θεανδρικὴν ἐνέργειαν ἡμῖν πεπολιτευμένος Ἰ)οη Ατ,ερ.4{Μ.3. 
τΟ720). 

Ἐ). εομάνεί οἩδοοἶξ; 1. ᾿νε ας πιθρῖδὲν οὗ ἐοτηρεμηξέν, ἐἰαγε α Ῥαγ- 
ἐἰομίαν πιοάς οὗ ἰἴ{6, ΑΛοπαρ.γες.ττίρ.60,29; Μ.ό,996ΑᾺ); οὗ [οννἦὴ τοὺς 
κατὰ τὸν νόμον τὸν Μωύσέξως «“-σαμένους Τιβὲ, ἀταἰ.45.3(Μ.6.51720); 
Ἐπ5.4,6.1.6{(ρ.34.30; Μ.22.688); Τμάτ. ορϑ5.Ὑαἱ.3:2τ(ρ.50.23; Μι6ό, 
9040); 2. Πσε, δὲ αοἰῖσε, ἴῃ σϑῃ. ὁ θεὸς ἐν οὐρανοῖς ““εταὶ Π)ΊΟΡΉ.1ο.7; 
Ατὸ..4.γ».2.6ς(}}.26.2858); ΟΕ γν5.ορῥιρη.3.3(1.800)}; ᾿Ισραὴλ..«δυσ- 
σεβῶς “-ὄμενος Ὑμα τ. φμ.22 ἦτ 4ερ.(1.527}; 3. 65ρΡ. οἵ ΟΒηβίδῃ [18 
δηᾶ οομααςί ὁσίως “-σαμένοις τΟϊο.6.1; καλῶς “-ομένους 18.41.6; 
μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης “-όμενοι 10.51.2; ἐὰν -οσώμεθα ἀξίως αὐτοῦ 
Ῥοῖΐνς.6}.5.2; π. καλῶς καὶ ἁγνῶς Πετπ).579.5.6.6; ἐν ἁγίῳ πνεύματι 
““σαμένη ῬΟΙγΕΥΆΡ.Ελι5.}..6.3.531.3(}1.20.2808}; ἵνα...“-σώμεθα καθ᾽ 
ὑπακοήν ΟἸ6ΓΆ.ςἰγ τ τοίρ.30,21; Μ.8.7444}; κατὰ θεὸν ““εται 1.3.4 
(ρ.21ο.8; Μ.8.11268); 16.7.τ4{Ρ.63.18; Μ.9.5244); “πονται γὰρ παρ" 
ρησιαζόμενοι ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ 'Χριοτοῦ τ, 70.2.34(28; Ρ.93.23; Μ.14. 
1714}; τοὺς ἰσάγγελον βίον “-ομένους Ογτ. Ἡ καἰδεῖι,4.τ; δὸς τὸν λαὸν 
καθαρῶς ““εσθαι ϑοταρ.ἐμεἶ.. 5.3; τῶν λόγῳ “"ομένων καὶ συνέσει ῬΆ]]. 
δ. 1 ας. Ὁτόϑτη. (ρ.13.24; Μ.34.1003)}; ἵνα “"οιντο.. «εὐαγγελικῶς ὕντ, 
1ς5.τοτ(δαϑαν); στεται γὰρ οὐδεὶς εὐαγγελικῶς μὴ οὐχὶ πρότερον τὴν 
διὰ τοῦ...βαπτίσματος καταπλουτήσας κάθαροιν 10.3.3(4750); κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιον --σαμένη ψυχή Ἥατο, ΕΥ̓ Ορηδε.. τ(Μ.6ς5.1ο020Ὰ); τὰ θεῖα 
θελήματα... καθ᾽ ἃ χρὴ τοὺς πάντας ...““εσθαι Μακε 5ί.24{Μ.01.7950); 
ΘΡΘΟΙΒΟΔΙΥ οὗ ταοπαβῦσ Ηξΐθ, Τθοχιάοεί. τ. τ4(Μ.88.1636.Ὰ}; Ποπος 

ΙΙῚ4 πολιτογραφέω 

Ῥεγίονηι ἀϑερὶΐς ὀχογοῖδες πλέον τι τῶν...ἀδελφῶν ““εσθαι ΝΙ],ἐῤῥ,, 
4.46(Μ.79.4130); 4. οἱ ΟὨτβε 5. βαστμὶν ΠΠἰ ὁ ψυχικὸς Χριστός... 
ἀόρατος ἦν, ἔδει δὲ τὸν εἰς κόσμον ἀφικνούμενον, ἐφ᾽ ᾧτε ὀφθῆναι, .... 
“οὀσασθαι, καὶ αἰσθητοῦ σώματος ἀνέχεσθαι [Ἰ]Ἰοπη. χα. Τ κάοί, κο(Ρ.126. 
23; Μ.0.6888); θεὸν.. «σὺν ἀνθρώποις ἐπὶ γῆς ““εσθαι 5.4.6. Ῥτοετη. 
(ρ.297.1; Μ.22.4858); κατὰ τὸ ἀνθρώπινον ἐπὶ γῆς ““σάμενος ὁ τοῦ θεοῦ 
λόγος ΑΡΟΪ]. βά.5ες.ρέ.12(Ρ.171.1; ΜΟΙ. ΙΙΟΘΑ) ; σαρκὶ ἐπὶ γῆς “σασθαι 
λα. “4Ρο]1.1.7(Ν 1.26. ττοφ0); (μοὶ. ΑρΡΡ.6.1ττ.4 ΒΟΡΒτ.Η.ογ.2.4ο(Μ. 

87.22600). 
Ε. δὲ εοποεγμεα τοὶ, οεσιῤῥτεδὰ τπ τ εσθαι τῇ πρώτῃ κρίσει ἤοηι. 

ΟἸονιζιατ; Β85.6.41τ.τ(3.1248; Μ.32.3450); ““σώμεθα ταῖς εὐχαῖς 
6ε].ΟνΖ.}...2.31τ.χ(}} .8ς τ516}}. 

Ἐ. οεεμν; 1. τι, δὲ σμνγϑηΐ; οἵ οοἴηβ, ἘΝΊ παγν.3(}1.79.61170); 2. ἴπ 
ΒΈη., δε ῥγευαίθηὶ μία τις ἐν ἡμῖν.««γνώμη “σεται Ἐπ5.υ.(.2.}χ(ρ.70. 
26; Μ.20.10458}; τὴν..««ἐν βαρβάροις “-σαμένην ἀλήθειαν Η ον ΟἰδΉ,. 
1.11; οὐ γὰρ ἂν τῶν..«ἁμαρτημάτων οὐδὲν ἐπολιτεύετο ΤΙ, Βοδιση. 
τι24(Μ|.18.11018); εἴ τις ἐπέσκοπος ὀξύχολος εὑρίσκοιτο, ὅπερ οὐκ 
ἀφείλει ἐν τοιούτῳ ἀνδρὶ ““εσθαι Οδατά,ΓΩ.14; ὅρα πόση τὸ παλαιὸν 
ἐπολιτεύετο παρ᾽ αὐτοῖς ἡ φιλοσοφία (Πτγϑ.ἀον.3δ.4 τε ἀεη.(4.3880); 
ἀρεταὶ ““ονται [Ογτ. Τγῖμ.8(65.348; Μ.77.11734}} ἀπαθείας δὲ “νομένης, 
χώραν οὐκ ἔσχεν ἡ ἁμαρτία ὙΠατΡε,5ο:7(1.937); τὰ “-“όμενα κακά 14, 
Κορ! 3τ(3.28); οὐδὲ προσωποληψία τις παρ᾽ αὐτῷ ““εταῖ ΘΟΡΒΥΗ͂, 
ον. Ἅ4(Μ.87.23048). 

Οὐδεα ἀεομγίοῃ, (πολιτευτής), 502.᾿..6.4.24.πο(Μ,67.11938); Τῇαΐ, 
ἐρ.125 τἰτ.(4.1208}; [ο.Μ 1. εἶγοι.τ2 Ρ.294(Μ.97.4454}); Ολγοη. Ῥαξδεῆι. 
Ρ.3οο(  .92.7528); 1δ.Ρ.32ο(Β174); ᾿Ελλαδίου πρεϊ σ]β(υτέρουν) [κ]ὲ 
πολιτευομένου] ΟΙΟ 4.888 (Μγϑία, 5δεο. νὶ). 

πολίτης, ὅ, εἰϊίφενι; 1. ἴθ ρξη., οὗ ΟΒυβοίδηβ ἰὼ ΟἸΝῚ βοσϊεῖν 
μετέχουσι πάντων ὡς π., καὶ πάνθ᾽ ὑπομένουσιν ὡς ξένοι ὨΊ0ρΉ.5.5; 
Ομ εις βηβ᾽ ἀσν τὸ ἰταίπ βαυίμν οἰ Ζεὴβ. [ΟΣ τηϑι Ῥ υβἢρ οὗ 
ΠΘΆΝΕΠΙΥ σομιπν ἢ, Οἵ. εἰς.8.74(0.201.23; Μ.1χ.τ6294); 2. οὗ 
7ο. Βαρί. ὁ τῆς ἐρήμου π. ὕΤΒατ, παίῖν. 7ο. Βαρῤί,(Ξ. τοι); 3. οἱ (ῃτ]8- 
τἰδὴ5 ἃ8 οἰ ζθηβ οἵ ΠδανθΠ ΟΟΌΠΙΥΨ ΟΥ̓ δριπξυδὶ [εγυβαὶθπὶ 
οὐρανοῦ π. εἶναι δυνάμενος (]6πὶ, ῥγοί. τοίρ.68.4; Μ,8.205Α}; πολίτας 
τῶν μακαρίων ἐκείνων αἰώνων Μοὶ σνΡρΡ.8.6(ρ.88.16; Μ.18.1488); ἡ 
ἄνω “Ιερουσαλὴμ...-«νοουμένη..«πόλις ἐν ἧ πολιτευόμεθα καὶ πρὸς ἣν 
ἐπειγόμεθα: ἧς π. Χριστός, καὶ συμπολῖται πανήγυρις καὶ ἐκκλησία 
πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς ΟΥ.ΝΑΖ.07.8.6(Ν.35,7068); 
οὐδὲν κοινόν τι πρὸς τὴν γῆν ἐστιν αὐτοῖς, ἀλλὰ τῶν οὐρανῶν γεγόνασι 
π. ΟΠχνβ. λον. 8.2.1: ἐπ 79.(8,4830); ΤΠάτ, ἦγ δ].15(3.1221); Οοβηη. πᾶ, 
ἰορ.2(4Μ4.88,220). 

πολιτικός, 9 ΟΥ̓ ῥεγίαϊγηρ ἰο ἃ εἰἴζεη, εἰυϊΐ; Ἀθποβ 1. σεομίαν, 
ΟΡΡ. εοο]οβιαβεϊοαὶ νόμοι...οὗ π. ΟἸετη.,7.7.3(ρ.14.1τ8; Μ,0.4240); π. 
ἐξουσιῶν Ἐρι᾿ σά ἀρ. α5.ιἢ.6.ς τοί Μ.20.4208); 2. τυονίαϊν, σεεμίαν, 
ΟΡΡ.- τοιρίοῦβ οὐ ϑβϑοτεά, ΟΥΤΒδυσι, ρα". ΟΥ. τ 5(Ρ.34.26; Μ.το, 
τορό4); Επ5.4.6.1.8(ρ.39.21; Μ.22.174); Βεῆοα ῥεγίαϊητηρ ἰο ἰμῖς 
τυογίά τὰς π. λεγομένας ἀρετάς (οηϑί.0γ7.5.ς ττίρ.τόρ,6; Μ,20,12658); 
ΟΡΡ. τιοπμαβίϊο οὐ αϑορέϊο ἀσκητικὴν..«καὶ π. ἐκέρασεν ἀρετήν ΤῊ, 
ἐμμενεῖ. 2(4.1127}; τϑ. (1132); διαπρέψας βίῳ, τῷ τε π΄. καὶ ἐρημικῷ 18.25 
(3.τ264); 3. αἃ5 ερίτμεῖ οἵ Μδς. ΑἹ. ἀἰϑεριβητπρ Ἡλι, 45 δείοηρτη 
ἰο {ππι6 εἶῖν, ἔτοτα Μας. Αθρ., ἀρορίμν Ραὶν (Μ θς. 2600) ; ΠΡΑ1} πο. 
20.2(0.92.10); ϑ0Ζ,᾿..6.3.14.1(Μ.67.τοὔδ0) ; 4. ἄρτος π. ῥμδίϊο ἀοὶδ οἵ 
ῥὑγεαά κτήτωρ τις... Ἀντιοχείας...ὀνόματι Ἀρταβάνης «ῥίψας. «τῷ δήμῳ 
καλαμέων συντόμια πολλὰ ἄρτων διαιωνιζόντων, καλέσας τοὺς αὐτοὺς 
ἄρτους π. διὰ τὸ τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ πόλει τούτους χαρίσασθαι 70.844]. 
ελγοπ χδίρ. 280; Μ.97.4374}); Ολγομ Ρακολ. θ.262(Μ.02.6418); ἀπῃτή- 
θησαν οἱ κτήτορες τῶν π. ἄρτων διὰ διαγραφῶν καθ᾽ ἕκαστον ἄρτον 
νομίσματα γ΄. καὶ μετὰ τὸ παρασχεῖν πάντας... ἀνηρτήθη τελείως ἡ 
χορηγία τῶν αὐτῶν π, ἄρτων 1δ.0.280(007.); οἵ Ὀεαιοϑέ τὸ ἃ 
τιοπδβίεσυ δωρησάμενος τῷ αὐτῷ μοναστηρίῳ... «ἄρτους π. καὶ κειμήλια 
Θερῖα Οἷγριρ.3(0.45.24); 5. ὠδμαὶ, οιοη, ῥγευναίομὶ, ΟἸοτη, ῥαεά.5. 
24(Ρ.240.1; Μ.8.5840) ; 10. Ππὶςῥαςί.τ2(Μ.88,ττούῸ). 

πολιτικῶς, ἴῃ Ξούμίαν γαδβίοη, Βᾶ5.561.0. Τ βδοὶ, 5. Δο( Μ ὃς. 6174). 
πολιτισμός, ὁ, 1. εγδαηπῖίν, εἰοραπεα, Οὐ Ν, γϑ5.ρ.τοί Μ.46.1ο770); 

2. τὖοῖϊ, [αεοιοιδηδε5 γέλως γέγονε τὰ ἡμέτερα καὶ π. καὶ ἀστειότης 
ΟὨχυϑ.ἤση!. 1 5.4 τὰ εϑ.(12.τ55Ὰ). 

Ἐπολίτισσα, ἡ, --- πόλιτις, ξογμαὶδ εἰίχεη, 10.Μ 4]. εὐ γομ.τ2 Ρ.204 

(λ1.07.4458). 
πολιτογραφ-ἔω, εηγοὶ ἂς εἴίαεη, παΐϊμγαῖΐζε, ταεῖ.; 1. οὗ υῃ- 

γτοάξειηθᾷ τῶθῃ ὁ σωτὴρ...ἦλθεν τοὺς...““ηθέντας ἐν τοῖς κάτω 
μεταστῆσαι ἐπὶ τὰ ἄνω ΟΥ.7σ.19.2ο(ς; Ρ.322.8; Μ,14.5654); 2. οὗ 
Ὁ υιβείβης δ5. οἰξἔζεηβ οὗ Κίπράοιι οὗ πϑανεῃ; τοῖ. Ὀαρίϑπι, Β85. 
κονμοῖῃ Ἐς ἀτ(ι.τ73Δ; Μι20.4218); ταῦ. 0. Βαρΐί. ἐπολιτογράφησεν ὁ 
θεός, ὃν οὐκ ἐβλάστησε γαστήρ ΑϑΕΡ.Βοβί,7}9. Βαρ!, Ο(Μ.8ς. 1769}; 
“«νηθέντες εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν Τ,δοηΐ.Β.ῥαγαδε,(.86.10030); 
3. ῬΡα55., οὗ Βαρτζοὰ ἃ5 δητο δα τηθιθοῖβ οἵ Βυτοῆ, ΕΡΒτΤ.2,378Ε. 



πολιχνιωτικός 

Ἐπολιχνιωτικός, οὗ ἃ ἰσιοη, τ οῖραϊ (Ἰαἴ. τεμμεείραϊ 8), (οά. 
4γν.60; 1.03, . 

Ἐπολλακισμύριοι, την νας, νη. ῥγουϊά, τοί Μ.66.12294). 
πολλαχάόσε, 7: ταν ῥίαςός, 51. }6].ἐρ}».1.τοΒ(}}.78.40 58). 
πολλοστός, 1. πι γι 5, ἡ: Ή }οἷ4 ὁ κόκκος τοῦ σίτου...π. ἐγέρθη 

διὰ τοῦ πνεύματος Ττεη ἤαόγ.5.2.3(Ν1.7.11274}; ἅ...εἷς ὅτε ἁμαρτάνει, 
π. ἐστιν, ἀποσχιζόμενος ἀπὸ θεοῦ...καὶ τῆς ἑνότητος ἐκπίπτων ΟΥ̓ 
εοηΌη ἷη Ος ἀρ. ῥἠϊίος, Β(Ρ.53.24;.Μ.1,3.8280); ὃ δίκαιος π. λέγεται, 
ὡς ἐννενήκοντα ἐννέα ἐν παραβολῇ 'πρόβατα ΝῚ.Ρ}.1.2οΥ(Μ.79.1578); 
εἷς μὲν, Χριστός, πλὴν ὡς ἐν εἴδει δράγματος π. νοεῦται...διὰ τὸ πάντας 
ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τοὺς πιστεύοντας Ογτ. σίαρἠ. Νερη. (χα. 380) ; 2. ἐοτεροςοά 
οὗ δευεγαὶ ὑποστάσεις, ἘΘΙΡΗ. ἠαεν.77.23(ρ.436.26; Μ.42.6730). 
πολυαγάπητος, τμο-δεϊουσά, ἸρῊ Ρἢ.1.τ. 
Ἐπολυάγρυπνος, σὑεγγ τυακεξμὶ, φηεῖ ἱποϊηϑᾷ 0 οἰφεῤρ᾽θοοηθος, 

σεο. Αἰ Ομ νγ5.28(ρ.102.11). 
πολύαθλος, τημο σομίομαίην, δογεῖν ἐγίρα; οἵ 700, 1.70 τῖϊ, 

(Ρ.το4η.};:. Επ5,4]. σον, 4(Ν.86.3408); Ἐπκίγαϊ.ν Επμίγελ.3(Μ.86. 
2277}; οἵ πιατίγιρ, Κ᾽. Οἰγρ.(ρ.4το); Ἑπναρτ λ.6.3.Β(ρ.1ογ,31; Μ.86. 
26128); 110... Αγδη.7(Δ.06.12570).Ψ 

πολυάκανθος, τυΐίξ τισὴν ἰμονηδ; ταεῖ., οὗ 5ἰπ, Αβι Ασα νοῶ, 
(Ρ.1ο9.23). ΠΣ 

Ἐπολυαμάρτητος, ΣΙ ΉΗΡ ΟΠ δΉ, σεν οὗ τρεῖς οἴη, Βαβιγεημηΐ 
(2.202Ε; Μ4.31.6288); ΝῚ] ρ.4.30(}7.70. 5694); ἐνδέχεται...τὸν ὀλιγ- 
αμάρτητον..«μέγα λαβεῖν ἐπιτίμιον...«τὸν δὲ π΄ ... μικρόν, ἵνα μὴ κατα- 
ποθεὶς.. «ἀφήσῃ πάντα 770. 76]. δον, (Μ.88.10250); {70.6].βοοηΐ, 
(τφο88); [ΜΊιγ.Οεο.4(ρ.28.18). 

Ἐπολυαμύθητος, ἐπεαίεμίαδὶν υαδὶ, ἘΡὮΓ.3.4048. 
πολυανδρία, ἡ, ῥοῤιίσμδηεςς, τ μάθ, Ἐιϑι, ἤγιΐῃ Ῥν. δ: 22(Μ. 

τϑ,.6γόσ)αρ. Τάτ, ἐν. 6.1.8.1; ϑγπαδβιο,. τοί Μ,66.15208). 
πολύανθος, τὐτέ τιαην ἤοινοῦς, οἵ ΒΜ π. ἄνθος 170.) λον. 5(Μ. 

96.6495). 
Ἐπολυανθρώπινος, ῥοῤΨίοιις, Βα5.561.υ. Τἰεεί.2.τ7 (1.8, “0 30). 

. Ἐπολυάντυξ, φρο τηπάσηίεί, ῬΘᾺ]. 51], αναδο. τοδί .86.22504}. 
Ἐπολυάρετος, σεγγ υἱγίμοτς, Βαβι μη. 3(2.2ονα ; Μ.31.6320). 
ἔνα ἀλμολα δὲ γμϊεά ἀοιποοσναίσαϊΐν, Ἔπ5.}.6.τ.4(πο0Β ; Μ.:21. 

314). 
πολυαρχία, ἦ, φουθγΉ ΘΗ: οἤαγεά ὃγ ἸπαῊν ; 1. τὴ σεη. ; οἱ αἰνιἀθᾷ 

τα θ Ἰὴ Ρετοα Ῥεΐοτε δάνθηι οἵ (τιβὲ δῃά Αυριβίας, ΕἸ15..6. 
τίτοα ; Μ.21.570); ἰΔ..6.7.2(ρ.332.7; Μ.22.5418}; ἐδ.8.3(ρ0.303.23; 
6360); υἱὸν ἀνθρώπον..«συντρίβοντα πολυαρχίαν τοπαρχιῶν καὶ πολυ- 
θείαν ἀθέων, κηρύσσοντα δὲ τὸν ἕνα θεὸν καὶ χειροτονοῦντα τὴν 
“Ῥωμαίων μοναρχίαν (οηδί, Αῤῥ.5.20.ατ; 2. οὗ ΡοϊγιΠείσα ἡ μὲν 
μοναρχία ὁμονοίας ἐστὶ παρεκτική, ἡ δὲ π. πολέμων ἐξεργαστική 
Ἡονι.Ἴθηι,ο.Σ 5 Οἵ ῬΘλ. ΑἸ. ἐνι(ρ.τϑς,ο); Οὐ Ναζ.ον.20.2(ρ.74.15; Μ. 
36.164); 3. ποῖ ἃ ΘΟΠβδαιδηοα Οὗ το] ]οηβῃΐρ οὗ Ἰορὸβ τὸ Βαΐπου, 
1Α1}..45᾽.4.τ(0ρ.44.8; Μ.26.4688) οἷΐ. 5. δυαρχία; ΟΥ οἵ οοεχίδίοποε οὗ 
ἴμτρε Ῥδίβοῃβ, ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.0γ, 31. τπ(ρ,τότ.9; Μ,36.1488). 

πολυάρχιος, Ἰμυσηῖθα ὃν οϊγαγείες ἴῃ6 ῥῃγϑίοίθη, ἤδποθ δ5 
ὨΒΙΏῊ6 ἔοΥ ἃ πηθᾶϊοαὶ ππρτιεηΐ ἀποστεῖλαι τὸ π. (Ὦγν5..}.34(3.6158). 

πολύαρχος, γηΠῊρ ἰμγομρὶ πιατν ρουεγηονξ; οἵ Ῥαρϑῃ ροάβ, (υ. 
Ναχ.εανηῖ.1.1.5.8ο(Μ,37.4144); Ὠδαΐ, ἃ5 βαϊρβί., γηΐδ οὗ τπαῆν, τοῖ. 
ῬΟΙγ Βοἰβηὶ τό τε π᾿ στασιῶδες ἰ(.0γ.20.2(ρ.74.15; Μ.36.764). 

πολυάσχολος, δεγεμξοηιε, ἱγομ δι σεοη16 π.ι ματαιότης Βα5.ἢξχ.1.53 
(1.40; Ν΄.29.00); στυγνοποιὸν πρᾶγμα ἡ ὄὀρφανία, καὶ π. 18.6}.τ84(4. 
2660; Μ.32.661.); Ατεῖῃ, ρος. 2:25 (Μ τοῦ. 454). 

ἐπολυαυγής, »ἰτογίηρ, Ἐπι5.1.( .66(Μ.,20,3448). 
πολυαῦλαξ, τὲ ϊζ την Κηγγοιος, ἐγ ΗΕ, Ογας. 51.4.72. 
πολύβιβλος, 1. υοἰποης, ἴηι παν ϑοοῖις, ΟΥ. [ο.τοιτό(τ; Ρ.186. 

9; Μ.14.3334}; 1δ.το, (13; Ρ.187.15; 2264}; οὗ πογείίσαὶ ἡγοῦ κβ προ- 
φάσει γνώσεως ἐπανισταμένων τῶν ἑτεροδόξων τῇ...ἐκκλησίᾳ καὶ π. 
συντάξεις φερόντων 10.5.Β(ρ.1οῦ.5; ΤΟ6 4); Εὰ5.». τοτοίρ.12.6; Μ.2ο. 
9244}; 2. βοφςοεσσίηρ μιαὴν δοοῖδ, 10. ΜΟ5Οἢ.}»γαἱ.172(}.87.3ο4 0). 

πολυβλέπων, “δεῖν ἡπεελ, ΘᾺ Θγηἰβεἰ 4 }}ν ΔΡΡΙΣ ἃ το [86 ὈΠπά ; 
ἤδθῆσθ 85 δΧΘΙΏΡ]6 οὗ Ῥδυνευβίτν οἱ τυφλοὶ πολυβλέποντας κικλήσκου- 
σιν ΠΣ ΝΗ,εΡ}.2.21(}1.79.2094Ὰ}; οὔτι Ν, γος λσηι δ ἐμ (απ. (Μ. 

44.949). ι 
Ἐπολύβλυστος, πουΐ, 85 5υῦ5ῖ., αδάαπί, ἘΡΙΡῺ σεν, το τέρ.364. 

οὐ .41.τοτ)ο). ὴ 
Ἐπολυβλύστως,. 

2430). 
Ἐπολυγαμέω, 1. ῥγαείῖεε ῥοΐγρανῖν, Βατάδβαμαββ 8Ρ.Ἐπ5..6.6.10 

(2788; Μ.21.4734}; 2. τιον γιαηγν ἰΐμμός, ῬΒοϊ, πορῖος.13.2 (ΜΝ τος. 
ττ688). 

πολυγαμία, ἡ, ῥοίγσανην ; 1. ἴῃ σε. 8Πονοα ἰπ ΟἹ Ὀαξ σοπῖταιν 
τὸ μη βι 5 (εβοθηρ κύριος..«οὐ π, ἔτει συγχωρεῖ..«μονογαμέαν δὰ 
εἰσάγει Ο]ετα. 5 ν.3.12(0.233.22; Μ.8,11844}; ΠΕσαβθατν ἴῃ ρα ττς μα] 

αδμηάαηεν, ἘΡΙΡΒ, μαον.60.27(0.177.14; Μ.42. 

ΤΙῚ5 πολυζώητος 

{{π|65, 1514.}Ρ6],6ῤ}Ὀ.2.274{(Μ.18.7048}; Ὀπὲ ΖΘ θ ἢ Β ο τηαυτίαρεβ 
ποῖ ρΡϑυτ τε τὸ δὲ ἑαυτῷ λαβεῖν ἐστι τὸ μὴ κατὰ θέλημα θεοῦ. τὴν 
π. οὖν ἔλεγεν γάμου μὲν ἔχειν ὄνομα, εἶναι δὲ φελευπρόσωπον πορνείαν 
ΤΡιοπουῬοῖγε.τ4 τεὸ 1 Βαβιεοηίεδιτο( 20.825 4); 2. οὗ (πϊγχὰ «ἀπά 
ΒΙθβεσαδηΐ Τλδυταρο5 περὶ τριγάμων καὶ πολυγάμων τὸν αὐτὸν 
ὥρισαν κανόνα, ὃν καὶ ἐπὶ τῶν διγάμων...ὀνομάζουσι δὲ τὸ τοιοῦτον οὐκ 
ἔτι γάμον, ἀλλὰ π. Βα5.6}.188 φαη.4(3.2110} Μ.32.6734}; οἴ οηεί, 
42Ρ}ὈΡ.3.2.2. ι 

πολύγαμος, ῥοϊγραγποῖι5, 1.6. ΤΩΔΓΓΥ πὶ βανοταὶ {ἰπ|65 ἴῃ βυσοθ8- 
βίοῃ, Οτιομη ῖη Μ|.τΊ.2ο(ρ.δγο.29; Μ.13.15688); δοαυδιοεά ψ 
τρίγαμος, Β45.6}.τ88 ξαη.4(3.271Ὸ ; ΝΊ.32.6734). 

Ἐπολύγελος, ἀεσεοιηραημῖεά ὃγ πημε ἰαιρήεν, ἘΡΗτγ.3.238. 
Ἐπολυγλωσσία, ἡ, υαγίεῖν οὗ ἰσησώόε; οἱ μ᾽ οἱ ρ]οββοίδ!α, ὕντσ. 

“]οεἰ.35(3.2278) ; οὗ οοπξαβίοη οὗ ἐοηρτιθ8, 18. [ωἷπ.4(63,1204). 
πολυγνώμων, 1. οὗ νιαηὴγν ορίπίοηδ; οἵ Ῥᾶρϑῃ το]!Πρίοι, Ἐπ5.}.6. 

5.3 τἰτ.(17}; Ν.21.2160); οὗ Ξειηἶ-Ῥαραη Ο εἸβείαπβ, νυ», 67:7(Μ. 
60.11450); Ἰά,κονη, βαξολο (τ. 2020); 2. τιοῖς ἦῃ ἐμοί π᾿. ἐν ἡμῖν ἡ 
καρδία Ἰὰ. Ὀς.το3: 25(1264}). 

πολυγον-έω, ἐξ ῥεγεϊε, το Ν γ55.ποειορέξ.τδ8.2(}|.44.1τ920) ; ΙΔ λον». 
7 τη: Οαηϊ, (Μ.44.0254} ταρῖ, “-οὔσα...ἡ κακία ἰᾶ,γές. τ(}}.46.6ο8}); 
τη6α. «“«-εἶται τὰ ποίμνια ἸΔ.“ροϊ τ(Μ.45.11254}).Ψ 

Ἐπολυγύρευτος, ἰγαυείίτηρ αδομ Κγεφ ΗΠ} Σ ἈΘῸΈ, 85 συ ρβί., Τηᾶτγ, 
δίυα,ἐρ}ιτ τοί .90.09418)}. 

πιολυδάκρυτος, γημε -ἰαρεεησα, Ογας, δῖδιατ.τ50. 
Ἐπολυδαπάνητος, ὑὸν ἐχρεησῖυέ, Το  Μ4].οἰγοιτι Ὁ.278(Μ.0). 

4208). 
Ἐπολύδετος, ἤγηηγ δίμαϊηρ, Ἐπ5.}.6.το.4.13(}}.20.85324}. 
πολυδημώδης, οὗ γήαην ῥεορίε, ἰγοηρίηρ, Τ᾿ὈῬΡιοΏν Ῥοῖνε,]. 
Ἐπολυδίδακτος, ἰσαγησά, τεῖ, αι! εν ΤΟΥ ἐρίβοοραι οἶος, Ορηϑὶ, 

“4)}.3.5.4. , ἢ 
Ἐπολυδιεξόδευτος, γηοἶ φίυδη ἰο εἰγαγνίη, ΤΥ Θευα,ρ}. τ τοί. 

99.9418). 
Ἐπολυδόνητος, γεσατίν ἀϊδίγϑεᾷ π. γνώμη 1514, 6]. τιτο(Μ. 

ἡ8.4168). 
πολυδοξία, ἡ, ἀΐγὰ γεριαϊοῃ, τι Τ ἄδυτα, ἔφεὶ. 6: (το ἸοοφᾺ). 
πολύδροσος, γιροὐ-δεάειυεά, Ογας..51Ὁ.3.322. 
πολυδύναμος, σδπάσμεν βοτον εϊ ; ἵσι σεῖι,., 151, ΡῈ], ἐῤῥιτι οί Μ. 

18.2200); 1δ.1.1232(2724); οἱ οροεζαῖίοι οὗ οα, ὕντ. Η. καἰϊφεῆ.9.0; οὗ 
Τιορό5, Επ5...0,.τ2(Ρ.233.12; Μ,20.13034}); ΟΕ Η͂, Ομοβῖ, Ογτ Ἡ καϊεεί,. 
4.π6; οἵ στᾶσε οἵ (ῃτιβί, σε]. γζΖ.ἕ.ε.1.5.1(}1.8ς. 2054); οὗ (τοββ ἔστι 
σταυρὸς π. δύναμις 10.) πον".5.τ(Μ.ο6.5 804}. 

πολυειδής, οὗν υαγτοέίο5, ἀΐσεγδο, οὗ ρχἶτδ] τάδ πὶ ἱπεοῖν οὗ 
. Μοποϊμιλαθ κεραία μέα ἀσύνθετος, ἁπλῇ, μονὰς εἰλικρινὴς ἐξ οὐδενὸς 
ὅλως τὴν σύνθεσιν ἔχουσα, συνθετή, π., πολυσχιδής, πολυμερής ΗἸΡΡ. 
λαόν.8.12(0.232.23; Μ.16.33580), οὗ Ατὐίδη ΤΥ τῆς πὶ καὶ πολυ- 
“μεροῦς τῶν αἱρετικῶν θεότητος ΑἸΉ..4γ.3.τ5(Μ,26.3538); οὐδὲ ὃ υἱὸς 
π. καὶ συγκείμενος, ἀλλ᾽ ὅμως οὐ διὰ τοῦτο ἀγέννητος τ Ν Υγ85. ΕἸ 0.12 
(1 Ρ.228.7; Μ.45.9248)}. 

πολυέλαιος, γίοίατηρ τηρεῖ οἵΐ, ταδὶ, τῷ λιπαρῷ τοῦ γάλακτος, ὃ δὴ 
βούτυρον καλοῦσιν, καταχρῶνται εἰς λύχνον, τὸ π. τοῦ λόγου δι᾽ 
αἰνίγματος ἀριδήλου σαφηνίσαντες ΟἸοτῃ ῥασά,τ δ(ρ.121.1; Μ.8.312.Α). 

πολυέλεος, γίεῆῦ 12 νιον; οἵ (οά, Τυβί ταὶ, τοβ.2(Μ.6.728.}); 
ΟἸοτη. 5 γ.2.13(0.143.27; Μ.8.9064); ὕγτ. 70.6.1τ(4.5930); οὗ Ομχϊϑί, 
ἐδ.4.2(3608), 

Ἐπολυέπεια, ἡ, τηοἷ; Σρεακτηρ, ΟἸψτηρ, Εεοΐ, 5 τ 60.03.5 410). 
πολυεπής, ὑεγϑος6, τυογάγ ; οὗ ῬΡβοιο- ΟἸδυηθηίης ξεχαΐατο, Επ5, 

ἐ..6.3.28.5(Μ.20.203})}; οἱ Ματοο] Π5᾽ ψοτκ, 1.6 ἐκυρτοσπ (ρ.6ο.5; Μ, 
24.8240); εοπέαϊμίης τῖαῆν τοογάς, ΟἸγτηρ. Εοί.τ2: τ2(Μ1.02.62ςᾺ). 

πολυετέω, ῥᾷ55 ΩΉν γέαῦς, τοῖ, ρειβεοαϊοᾷ Ῥείίθνοῦβ οὕπω 
ἐπολυετήσαμεν κατὰ τοὺς προλαβόντας ὁμολογητάς ὙΠατ,Θίπα, ἐῤ, 
2.37(}1,00.12288). 

Ἐπολυευξωῖα, ἡ, ἰοηρ απὰ μαῤῥν {ξε, {70.Ὁ.ρ. Τρ ο(Μοος. 
60). 
ἀν μοξης έν ἐαπάξομιε, ΤΗΘΒγΟ ΒΗ.’ Γοηρ τοί Μ.03. 
15.570). 
ρει λον τυ; ἡ, σγεαὶ εὐπιραπείογ, Ηδττα. νη δι6τ; ΓΑΙ. 

ἀοεί. Απ|.9(1.28.5684). 
Ἐπολυεύσπλαγχνος, γἱοῖ ἴῃ γπέγεν, Βεττα. ἰμ.5.4.4; Ν1].6}}.2.140 

(}1.79.264λ); ἔγην. (4.5 τ Ρ.569). 
Ἐπολυεύτακτος, ὉΕ᾽γ ογάεγίν ; πιεῖ. ἃ5 β Ὀ5[,, [σὴ ΟΜ] αΡΉ.1.1. 
Ἐπολύξαλος, εἰογηῖν, ΤΌΔε5. ΝαΖ. ταὶ. τ(.38.853). 
Ἐπολυζητησία, ἡ, Ξἰαἰό οὗ δείηρ περ δορὶ ἀξίεν; οἵ γαουδβίῖς 

εεἰϊαγῖμς, ΤὨατ. 5τυά. ἑαρδ.τ2(Μ.00.1784}).Ψ 
ἐπολυζήτητος, φαφεγῖν ἐπφιίγεά ἀὐόν, Διδδῖϑιφι,δὶ γ65}. 95 τἰξ, 

(}1.80.7334). ; 
Ἐπολυζώητος, ἰοηρ-[υεά, Μεϊεϊ, πα! μον. (ΝΣ, 64.11840), 



πολύζωμος 

Ἐπολύζωμος, γπε}-[γηθηϊ64, Ατιαβῖοθιφ δὶ γέ .94(Μ.80.7320). 
. Κπολυήλατος, γερεἠπανηηενε, ἴττερ, ἀδί. πθλυήλοτι χαλκῷ Ογταςε, 
͵δή.5.2τ8, 

Ἐπολυημερία, ἥ, υχϑαὶ προ οὐ ἄαγς, 1.6. Ἰσμ {ξε, τ. Παιτα, 
Ἐσεῖ. δ: 23(Μ.το.τοοΔ 4). 

πολυήσυχος, τε»γ»}) ῥεαεεξαϊ, Ογας. 5 1}.14. 432. 
πολυθαμβής, σγεαιϊν ξ»1ρΠἰοη δα ΟΥ απδἰοηεςιδά, ΝΌΠΝ, αν. 9.12130 

Ο.43.8ς6Α). 
πολυϑαύμαστος, σεν τυοπιάγοιες, νἰγασμίοις; οἵ ΑΡρδν" 5 τῆ Ρ8 οὗ 

Ομ σίϑε, (4. Τλαάά, (ρ.276η.}; οἵ (τ δι᾽ 5 σοποδρίϊομ, 5ορῆσ. Η.ογ.2, 
24(Μ.87.3240) ; οὗ Αβοβῃβίου, 14,6}.γη.(Μ.87.21768). 

πολυθεάμων, οἵ οἵ Κον Ξεδίηρ τρεῖ, οοἐθη ρίαϊθε τῆς..««πολυπόρου 
καὶ π. δυνάμεως 536. οὗ Βεχαρῃῖτα} Βιοη. τ... }..13.4(}1.3.30954); 1α. 
ε.}..4...}(}}.3.4814}) οἷΐζ, 5. σεραφίμ. 
-Ἐπολυθεέω, δὲ α ῥοϊγνἐδεῖδί, Ἀπαδβτ. ΑΡ. 1 αχ.2.14(4.00.1490})}.. 
πολυθεῖα, ἡ, 1. τ» Πρ εἰν οὐ ξοάς (ρα ΡΆ}) ἢ...τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

δύναμις τὰς τῶν δαιμόνων πολυαρχίας καὶ π΄. καθεῖλε Ἐπι5...(  τό(ρ.240. 
31; Μ.20.14248); ΕρΙΡἢ κεν, 62.7{(ρ.306.15; Μ.41.τοῦο0) ; διάβολος... 
τῇ π. βρομῶν ΑΒ. ϑορῃ. Ἐς. 7(}1.40.4720); ὥγτ. [μἰη.3(65.010}; Ν}]. 
ἐρ}.1.248(}}.79.17320}; τὸν ἕνα θεὸν διεμέρισαν εἰς π. ῬΏΙΟΧ,εῤ.32 
(ρ.18ο); 2. ῥεϊίεξ τη. πιαῆν ροάς, ῥοϊνι είς, ἴὰ γ6]. τὸ ΟΠ τ βτΊΔη 
ΤΠδοϊορν ἑκάστην τῶν ὑποστάσεων μοναχῶς ἐξαγγέλλομεν' ἐπειδὰν δὲ 
συναριθμῆσαι δέῃ, οὐχὶ ἀπαιδεύτῳ ἀριθμήσει πρὸς πολυθεΐας ἔννοιαν 
ἐκφερόμεθα Β.85.5ῖγ.44(3.38Α; Μ.32,1404Ὰ); ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν 
" ΕΣ ͵ ν [2 ν᾽ Σ -- ᾿ ᾿Ν - 

ἄνθρωπον. οὐχί, ἐποίησαν. ἔφυγεν ἐνταῦθα τὸν πληθυσμὸν τῶν 
προσώπων... «ἵνα καὶ υἱὸν νοῆς μετὰ πατρός, καὶ τῆς π. ἐκφύγῃς τὸ 
ἐπικίνδυνον Ἰὰ λιόχ.9.6(1.8δς ; Μ.20.208.Ὰ}; τεῖ, Ατιδηΐθχῃ ὁ μονογενὴς 
βλασφημεῖται...τὸ πνεῦμα.. ἀθετεῖται...π. κεκράτηκε 1Δ.6}.2421(3. 
2750; Μ.22.000ᾺΑ); ΑἸΩρῃ. Ἔρις γη.(Μ1.30. 914); ̓ [5]4, ῬΕΙ, }Ὀ.2. τ4ϑ(Μ, 
78. 588}})}; τεῖ. (ὐποβῖ. Ῥ]υ τ δηλ πῶς οὖν π. ἔσται καὶ πολλαὶ ἀρχαί, 
εἰ [τοτ.8:6}}; ἘΡΙΡἢ ἦαον. κ6.3(0ρ.342.14:; Μ.4τ,0938); τεῖ, Νοξειι5᾽ 
οοπορρτίοη οἱ Ττη, οτγποάοχν μὴ πολυθεΐαν ἡγήσοιντο οὗ τὸ σέβας 
ἀληθινῶς τῇ τριάδι προσφέροντες 1Ὁ.57.4(0.340.8; τοοΙ 4}; ἔδατ οὗ 
ΡοΪνὨεἰβδαὶ τηδὲ ἢοΕ ῥγοάθπος ϑϑθο Ἰαηῖβαι, ΟΥ ΝΑ Ζ.ογ.20.6(Μ.3ς, 
10728); οἵ, 4 ἴοο βἴτιος οτιποάοχυ (8116 πολυθεΐα, 18.2.37(4440}; 
ῬΆΡΔΠ5 δῦσιξο (Ἠεβιαπβ οὗ ροϊγ τ είβτη, Ὁῃγγϑ. θη.17.4 1 76.(8, 
1028); τεῖ, {ΤΊ ..2: 5 εἷς καὶ εἷς. οὐ τίθησι δύο" ἐπειδὴ γὰρ περὶ 
πολυθεΐας διελέγετο, ἵνα μή τις ἁρπάσῃ τῶν δύο τὸν ἀριθμὸν εἰς π΄ 1. 
ἰον.7.2 1: Τίνι (ττ. 860); τὸ γὰρ ἑνικὸν αὐτοῦ τῆς οὐσίας καὶ 
φύσεως ἀριθμεῖσθαι. ..οὐκ ἀνέχεται, ἵνα μὴ καὶ διαφορὰν εἰσοίσῃ θεότη- 
τος, καὶ...π. τὴν μοναρχίαν ἐργάσοιτο ΒΟΡΒΥ Ηρ. γη.(Μ.87.21568); 
οὐ λέγουσιν, ἅγιοι, ἅγιοι, ἄἅγιοι..«ἀλλὰ τρὶς μὲν διδόασι τὴν ἁγιαστέαν, 
μονοειδῶς δέ, ἑνικῶς ἀποφθέγγονται τὸν λόγον, ἵνα μὴ π. ὀνομάσωσιν 
70. γῖσαρ. π(.05.568) ; τοῖ, γμοποΐμες ἀοοίτιης ἐὰν εἴπῃς τὴν ὡς 
ἑνὸς μίαν θέλησιν... ἀναγκασθήσῃ τὴν ὡς ἑνὸς τοῦ πατρός, καὶ τὴν ὡς 
ἑνὸς τοῦ πνεύματος εἰπεῖν... θέλησιν..«καὶ εὑρεθήσεται εἰς π. ἐκπίπτων 
ὁ λόγος Μαχ.ορδο. (ΝΠ .01.2608).. 

Ἐπολυθεοαθεότης, ἡ, ν. ἀθεότης. 
Ἐπολυθεομανία, ἡ, ἡπαάπεες οὗ ῥοϊγνι είσηι, ἰόν ἶδηι.3.3, νετιτθῃ 

ἀἰυϊεῖνι πολυθεοῦ μανία σΟ 5 ΡὉ.57.23. 
πολύθεος, 1. οἱ ταὴν ρούς τῆς π. στρατιᾶς Ἐπι5..,( .7(ρ.214.12; Μ. 

20.1356.}; Ζ. ῥοϊουῖηρ τη τίσην ροάς, ροἰγιλοῖςὶ, οἵ ῬΕΥΒΟΙΒ εἰδωλο- 
λάτραι, π. ἀνομαξόμενοι ΟΥΎῬ5.τ5: 4(0Ρ.460) ; π. ὄντες καὶ ἄθεοι τὺ. 5:12 
(0.77); προφάσει τοῦ εἶναι π. ὄντες ἄθεοι ἸΔ γχηαγί. π(ρ.6.30; Μ. ομχ.); 
Μαχκιοῤμδς(Μ.οτ. 280); 3. ῥοϊνιμεῖδιε; οἵ Ὀε]16ῖ, ορίηϊοη, εἶσ, 
“4. 44πᾶγν.Α 6(0.49.10); π. γνώσεως Πονγπ. Οἰοηνατ κα; Οὐ Ν γο5. μη. 5 
(2}.103.24; πολυθεΐαν Μ΄ 4ς.6810); ἘΡΊρΗ,ἠα6γ.42.τ2(ρ.τ67.8; Ν᾿ τ. 
ἼβοΟ); Ογτιαάον.2(1.038}:; τοῦ, (οηβί. πᾶσαν π. πλάνην καθελόντος 
Ἐπ5.ν..4.γπ{(Ρ.τ48.1π; Μ.20.12208); Οντ..5.2.2(2.272})} ποιηταὶ...π 
πλάνης κήρυκες 1Ὁ.4.τ(5 404}; 4, Ος,5(3.238); τοῦ, (ΠΥ ΒΌΔη. Πότθδν εἰ 
οὖν εἰς πλῆθος ἐκτείνειν τὸν ἀριθμὸν τῶν θεοτήτων μόνον τῶν τὴν π. 
πλάνην νενοσηκότων ἐστί' τὸ δὲ καθόλου ἀρνεῖσθαι τὴν θεότητα, τῶν 
ἀθέων ἂν εἴη τι νυ85. 7 γέη.4{0.74.15; Μ.32.6880) ; εἰ δὲ φύσει θεὸς ὁ 
«Χριστός, καθὸ φύσει Χριστός, π. ὁ ταῦτα λέγων' ἄλλην πατρὸς ὡς θεοῦ 
φύσιν, οὐκ ὄντος φύσει Χριστοῦ Μαχιορμες, (Ά.ογ.280), 

"πολυθεότης, ἡ, ῥοϊνιπείσηι, Οὐ. οἷς τιτίρ, ςόνις; Μ.11.6534} οἹἕ, 5. 
ἄθεος; 10.3.73(0.265.το; τοι68Β); ᾿Ορφεύς γ᾽ οὖν, ὁ τῆς π. ὑμῶν... 
πρῶτος διδάσκαλος {7υβι.ἐοὐ  γιτϑ( Μ.6.2694}; ἴῃ τε]. το Αὐἱαπιβγὴ οὗ 
Ἀρειομανῖται δικαίως ἂν σχοῖεν τὸ ἔγκλημα τῆς π. ἢ καὶ ἀϑεότητος, ὅτι 
ἔξωθεν. τὸν υἱὸν κτίσμα καὶ πάλιν τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος βατ- 
τολογοῦσιν ΑἸἢ.Ἅ4γν.3.1τ5(Μ,26.353Α); ἰ4.ἐρ.ϑέγαρ.τ.28(Ν1.26.5 968) ; 
ἐκπεσόντες τῆς περὶ τοῦ ἑνὸς θεοῦ ἐννοίας, εἰς π. κατῆλθον Ἰᾶ,ἐρ.«4ερ, 
111δ.14(Μ.26.5698}; ἢη ΘΑ 6 ΠἸ4π ἀοσυιβαῦλοι ἀραϊηδὲ οὐ μοᾶοκχ, [ἀτῃ. 
ϑαδεῖϊ.τ(}.28.074). 

, πολύθεστος, γε εὐ -ἀεειγεά, ΤΑΡΟ] πες Ῥε.τοφ:34(Μ.32.1472}). 
Ἐπολυθεώρητος, πηεἰ-εοηποίεγεά, λοι. ρος. .4.το(ρ.:80.2}). 

Ι11θ πολύλογος 

ππολύθλιπτος, {με} οὐ ἰντδωίαϊίον, ἘΡΏΧ.2.2020 ; Ὑπάχιϑεαα. ερ.τ.6 
{(Μ.09.9288)}. 

πολυθρέμμων, ὕεοάίηρ νιαηγ, Οὐ. Νὰ Ζ. αντι.1.2. το. Αοδ(Ν.37.716Ὰ). 
πολυθρήνητος, τμεἷι σίυεν ἰο ἰατιθηΉΡ ; οἱ Τοτειίδη, Τμάγ,ϑειά, 

εαηΐ.3.8(0.342). 
“πολυθρύλ(λ)ητος, 1. πιο, τοεῖϊ- Ἀμοῖρη, “πεῇ ἑαϊπϑά οὗ, ἴτι ποι. 
ἁ ̓ Εφέσια καλούμενα γράμματα...π. ὄντα (5). εἰν. ς.Β(ρ.356.2; Μ.0. 
ἌΟΥ; τῆς π. πεντηκοστῆς ΤΗ͂ΙΡΡ. γ.9 ἵπ Ῥες.(ρ.1τ28.1ο0; Μ.1ο. 7138); ᾿ 
Μειῃσνρρ.4. «ΒΡ. στό; ΜΝ 18.964); [514.ὉὈὲ].εῤ}».1. τ(Μ. ἐυξανν 5 
Ἀθανάσιος... π. ΤΠατ όταν. τῴ. 43); τὸ π. ὑμίεὶ τὸν ἄνθρωπον 0.1) 
ἀν. 4.6(Μ.ο6.6ο80); 2. ποίογίοις ᾿Επιφάνης...ἐν.. «τῷ π. βιβλίῳ, τῷ 
περὶ δικαιοσύνης Ο(Ἰετη, 5 7.3.2(Ρ.199.30; Μ.8. πω): Βα. δεῖ... 1 βεεὶ.α 
ΟἹ. 85.5418}; 3. τη} -ἀϊδομοεοά π΄. ... ζητήματος τοῦ πόθεν ἡ κακία 
Ἐπ5.}}.6.5.27(Μ.20.5008); 25. δον 24.4{2,1938; Μ,31,6οδ0); τὴν π 
κρᾶσιν καὶ σύγχυσιν ΓΠαϊ. ἐγαη.2(4.113); 4. τοεἠτ-φμοίεί, ἰγ116 τὸ π. ... 
ἐπίφθεγμα...τὸ γνῶθι σαυτόν Οτ((ἀππ|.2(Ρ.141.28; Μ.1}.2560}; τὸ π. 
«εἰρημένον, κτίσμα ἐστὶν ὁ υἱός ΑἸΏ..4».2.5ο(.26.2528}; Ρτος,(». 
Ὠϊ.τ2: (Μ.8).9ο 80); ὕπο. τ 4.5.4.28(Μ.3.720Ὰ}); Αλδβί. Β.ἠοά 8(}]. 
89.1228); 5. »ηποἠτυσμηεα, ὑσαςίε π. ταύτης ἀστρολογίας (Ἰετη. ᾿»οἱ 6 
(ρ.51.22; Μ.8,1720); π. κατὰ τὰς ἐκκλησίας αὐτῶν πρωτοκαθεδρίας Ἰα, 
οἰγ.γτο(ρ.69.20; Μ.9.5268}; οἱ π. ὕπατοι Αϑ5ι,Ατη. κοι. 4(Μ.40.22τ0}; 
6. »ηπεεοἰ-υαἰμεα συλλέγων...«καθάπερ καὶ τὰ λιθίδια ταῦτα τὰ π. οἱ 
τούτων ἔμποροι Β65.56) υ, Τἀξεϊ, Δ ο( Μ.8ς. ὁτόο). 

πολυκαμπής, ξγεφεοη!ν ἐμεῖγεϊοα π᾿ νύσσῃ ΝΠ, αν, ο.8: 570}], 
43.821}). 

Ἐπολυκάνδηλον, τό, 
1741). 

Ἐπολυκάρτερος, ἐηάηγίηρ νπμεΐ, Τάτ διαπ, εαη!.6,τ(0.346). 
πολυκέντητος, τημοἠ-ραϊεηεά, στιν 85. μη.7(2 Ριιροιιῖ; Μ.ς. 

Ἴ480). 
πολύκεστος, τη ἐφ ργοΐϊάογ σά, ὨΘα σα τημεὐἠ- αὐογηδά ἔλι ὃ πολύ- 

κεστος ἀκάνθης Ῥαι],.51},δορἐ οί Ν,86.21448) ; 1ὸ.730(21478). 
Ἐπολυκευθής, εογιεεαίϊΐηρ ηρμεῖ, ΟἸΘΙ.οἐν. 6. το(ρ.408.21; Μ.9.3568). 
Ἐπολυκεφάλαιος, "παηγ-πεαάεά, Αὐαβῖϑι θα, τ2(Μ.80.10724}. 
πολυκίνδυνος, τε ἱπ εντί, 1514.Ῥε} ἐρὈιτιποί(Μ.7)8.2134}; 

τύμβος. Ν ΑΖ. 41α1.20(Μ.38.876); :ῤ.τ34(Λ4.38.το40). 
πολυκινησία, ἡ, ἡπαπίοϊά πιοιοη, Ὁον. Ατ.4...4.4(8.5.6070). 
πολυκλήϊστος, εεἰεῤγαϊεά, ΝοΠππ ραν. 7ο.6:21τ(Ν.42.8οοὶ) ; ἐδιττις5 

(8494). 
Ἐπολυκλήματος, "παμγ-δγαμοθεά, Μεῖίῃιγες. τ τ(ρ.28ς.14; Μ.18. 

εαηάοίαδγιη, ΤὨαγ, στα, οφη.1.74{Μ| 00, 

260 Α). 
Ἐπολυκλόνητος, 10: εομέϊημαὶ πιουδηεηὶ; 

ϑγτθϑ. ῥγουτά Ο(Μ.6ό6.1 2284}. 
Ἐπολύκλονος, τ» -αρτίαἰοά δένδρον. . ὑψηλὸν καὶ π. 44. Μ{|.4{0.220. 

9, ν.1., πλατύν) ; ἐμγοηρεά απὰ ποῖδν; οἵ ἃ {πεαῖτγε, ζΟυνσιποηι ἀΐσιττ 

(5᾽.3704). 
Ἐπολυκόκκινος, τοῦ ῬιαῊν ργατης, ῬῊ (ατρι φηὶ. τ88(Μ.40.1208). 
Ἐπολύκοκκος, - ἔοτερ., ΡΒ δτρι( πὶ. 215 (Ν.40.1330); ΤΟ ΏΓΥυϑ. 

μον τ3(13.2518). 
Ἐπολυκόλλητος, τεο!-ραϊελοά, ΟΥ̓͂Ν γ88. ῥαρί Ομν.(Μ.46.5938}} 

14 δαριὶ. }.(Ν1.46.4200). : 
πολύκομπος, ῥοαςίξμ!, ἘΡῚΡΗ.ἤαον.35.3(0.42.4; Μ.41.6228). 
Ἐπολύκοπρος, Τηδαπίίανγ, ΛΑΛΙΆ χι ἀντ.τος( .28.661.). 
πολύκρανος, παηγ-ἠεαάεά; ταθῖ., οἵ τὰ]ὲ ἐχογοιβεα ὃν ππδὴν 

ΡΌνΘΙΠΟΙΒ, γε. δτν.3.175.; οὗ ῬΒΠΟΒΟρν ; 85 ἀἰβρυϊεα διποὴρ πιαὴν 
βϑοίβ, [υβι,ἐ1α|.2.2(Μ.6.4768). 

["Ἰπολύκρεος, -- 54., σαδομηάίηρ τ πιεαὶ, ΑἸαβδῖ,Θιφμ δὲ γέϑριθ4 
(Μ.89.73220). 

πολύκρεως, σδομμάτϊηρ ἴῃ Πεδῖ;, οἵ Τ,ονιεσαϑ, 1.6, εοπμίαϊπίησ πκεὶ 
αδοι απῖρμαὶ ξαογίβεες, Απαβί δι σά. 22(}4.80.2854}). 

Ἐπολυκτηδών, τὐτ!ὰ ΤΠ αῊν ἰαγενς ; οὗ ογηξα οὗ ἐνε, ΗΙρΡρ.ἤσεγ.ὅ,1ο 
(ρ.2230.5; Μ.16.33540). 

πολυκτησία, ἡ, ργεαὶ τοεαϊι, ΒεΑ5.γεέπμη.τ(2.2 028; Νί.21.6250). 
Ἐπολυκυδήεις, νέγν εοἰεῦγαιίοά, ΤΑΡΟἸ] φιοι ςτὸν 4(Μ.33.13254}). 
Ἐπολυκυδής, 5.ν.}., τηοδ ρίογίοιβ, ΤΆΑΡΟΙ] μοί, Ῥς.76:4(}}..43. 

1421Β; πολυγηθής ἀεἰρμι[μἰ, σἰαάδονπε, Το δ.). 
Ἐπολύκυδος, ῥαγηοις, ὕ 0.1) (ον! τοί Μ.0ς.3420), 
πολυλαλία, ἡ, Ῥεῖ ἰαἰκίηρ, Ηονι Οἷον. τᾶν τι. 
ἈἘπολυλεξία, ἡ, ἐἰαίίεν, ϑοοτ.ἢ..6.4.7.0(Μ.67.473}}.ὕ 
Ἐπολυλογητέον, 056 1π|45] ΣΡεαξ αἱ ἱεμρίἑ, ΟἸετη. βαεξά.3.7(ρ.το2, 

20; Μ.8.,6τ0). 
πολυλογία, ἡ, τημεῖ ς«ρεαλίηρ, ΟΥ. 0.5. π(ρ.1οΔ.208.; Μ.14.1034}}; 

ΑἸ ἐγη.322(ρ.26ο.17; Μ.26.7408); 10.ΟἸπι|.5εαἰ.τϑ(Μ,88,0320). 
πολύλογος, οὗ Ῥιαην τυογάς ; οἵ Ῥτάνου, ΓἸετ.:}}.7.7(0.27.10; ΜΝ, 

4608); οἵ σοὰ π. ἐστιν ἡ ἀγαθὴ πάντων αἰτία, καὶ βραχύλεκτος ἅμα καὶ 
ἄλογος Πϊοπ,Ατιρεγεὶ.τ. 3(Μ.2.1ο000}) ; οἵ, ῬΆΟΒγΥοΥ65 δα ἰοο.: τὸ δὲ 

οὗ Βεάνεηὶν ὈοαΙ65, 



πολυλοίδορος 

πολύλογος προπαροξυτόνως, πολυλόγος γὰρ ὃ πολλὰ λέγων, πολύλόγος 
δὲ ὃ πολλῶν λόγων δεόμενος (Ν.2.το21Α}. 

"πολυλοίδορος, υένγ αδτδῖθο, ϑῖορῃ, Π Ιλ ς, συϑίσρα. (Μ τοῦ. 1488}. 
Ἐπολυλουσία, ἡ, τηοΐ ῥα πῖηρ, 10... Κγ(Μ.05.226}). 
Ἐπολυμάγγανος, ἐμἰ1 οὗἩ Ξεάμεοηπ; οἵ ΠΠ|οΙΣ ὑπίομβ, {70.ε]. 

»οεμίί (Μ.88,τ8030)). 
Ἐπολυμαθῶς, ὑδνν ἰδαγηεάϊν, ΟἸδιη. εἶ, 2ο(ρ.146.6; Μ.9.7138); ΟΥ. 

(εἷς.τ.το(ρ.68.16; Ν.1τ.6888). 
πολύμακαρ, δνεαιῖν ὑϊεςπεί, Το Τλνέρας ΤᾺ δὲ αν. 
πολυμανής, ἐχοε ΔΉ ΡΙν »εδὰ ; οὗ ὅχηον Μαρυβ, Πο»».Ἰδηι.2.2 5. 
Ἐπολυμέθοδος, τ:αη]} οἷά, ΤὨστ.Θευά, κ᾿}. 1.14(Μ.90.0568). 
πολυμεμφής, γε ρυση ἰο δίαημέηρ, Νολη. αν. 7ο.1ο:32(Μ.43. 

8374}. 
πολύμέμεια ({᾿Ἰμερία), ἦν 1. τηοὐερίτοιῖν οὗ ῥαγίς, οι Ατ.ενὶς 

1. 3(}1. 1,332}; ΤΌ δββ. ΝΖ. ἡταϊ. τ4ο(Μ: 38. τοβϑ); 2. ἢ Εἴἰτοῖ ἴοσ πολυ- 
Ἠμέρεια φγϑαὶ τμπεδεν οὐ ἄαγς διὰ τῆς ἐν τῇ πεντηκοστῇ πι ΤΠαΥ, ϑιυά. 

6ΡΡ.1.13(Ν3.09.0538). 
πολυμερής, ΟΓ Ἰπαὴν .Ἀαγις, ἐΟρῥοςίΐο, "απο; Ἅ. ἴῃ δθῃ. τὸ 

σῶμα τοῦ ἀνθρώπου π. ὅν Ατἱδι,αροῖ 13. 5: : τῆς π᾿ καὶ ποικίλης ὕλης 
ΟἸεηλ χε. 1 ἠάοί, ο(Ρ.123.0; Μ.0.681}); «ἡ φρόνησις Ἰὰ.5]».6.1] 
(. 511.25; Μ. .9. 3884); 2. τιιθοἱ. ; 8. οὗ ἸΔΟΥ: ̓σμεῖϑε (ΔΙατγοοϑίβῃ) τὸ δὲ 
παρὰ τοῖς αἰῶσι τοῦ τληβώ ματος πολυμερὲς τυγχάνον Ιγϑη.ἤ67.1.14.4 

(}1,7.6044}) ; Ὁ. τεῦ, Ῥατλδὶ τηδὴ οὗ Μομποΐϊίαυϑ, ΗΠΡΡ.ἡαεν. 8, τΖῴ(ρ. 232, 
24; Μ.τ6.33580) εἰξ. 5. πολυειδής ; ας. Ατίδη τῆς πολυειδοῦς καὶ π. τῶν 
αἱρετικῶν θεότητος ΑἸὰ,.4γ.3.τ5(Μ,26.3528); ἄρειον...π. καὶ πολυσύν- 
θετὸν λέγοντα τὸν θεὸν τῶν ὅλων ῬὨΙΠοΚε, ἔν. το. 2(Ν1,6ς. ς840). 

Ἐπολυμεριμνία, ἡ, »ηαῃ οἷα αηχιεῖν, ΗῚΡΡ.ἤαεν.4.45(ρ.68.1; Μ.1ό. 
2Ι1ΟΑ). 

πολυμέριμνος, 1. ἰαδονίοιέξ τήν τε π. αὐτῶν.μαντικήν Ηΐρρ. Παξγ. 
4. 27(ρ. 53.21; Μ.16.3ο00Ὰ}); 2. δεδγ, μἱ οἵ τρογἰ ἀϊν ἐαγε5 μὴ τοῖς π. 
καὶ ἀιληδόνοιι ἀνθρώποις ἐμπιστεύσητε τὰ λόγια τοῦ κυρίου Ν]]. 
ἐΡ}.32.5(4.70.2ο40); 3. διιγάεηεά τοί! ἐαγε ἀπολελυμένους..«τῶν π. 

φροντίδων Ἐλι5..6.τ.ο(Ὁ.42.6; Μ.22.814); ἘΡΏΉΓΧ.1.35Ὲ; τὴν π. ταύτην 
ζωήν ΤτΝ ν85.07.2 ἐπ σεη.1126(Μ4.44.2840); φιλαργυρέᾳ...π. κακία 
ΝΠ ἡ, 2(Μ.79.11410). 

πολύμικτος, τημοἰ-πἰχεά, τ. ΝᾺ 2. καγηι.1.2.5.7(Μ4.27.642.). 
Ἐπολύμιξ, Ῥγοννΐδομοις, ἘΡΙΡΆ, αηο.το3(Ρ.123.26; Μ .43- 2010). 
πολυμιξία, ἡ ἡ, 1. Ῥοΐγαπιν, τοῖ, 1 Αγ ΘΟ} 5 τηδιτίαρεβ ἔκτοτε ἀρχὴ 

ἐγένετο τῆς π.γ) ἀλλὰ καὶ τῆς μουσικῆς ΤΏΡΒΙΑπε, μοὶ, 2.4.(Μ.6. 
ΙΙΟΟΑΔ}); 2. ϑνονηΐσομξίν; τεῖ, βίουίδβ οἱ Ῥάρδὴ ροᾶς, 2δ.3.8(11328); 
ΒΙ 0 ηνρ (ἀποβίϊοβ, Εριρἧ ἦα6γ.24.3(ρ.261.6; Μ.41.3134}); {δ.26.3(Ρ.270. 
3; 3368); ἤσ,, οὗ Μαγοίοῃ 5 αββδϊε ΟἹ 5ουίρίσταιὶ ὑταῖῃ8 καινὴ 
Σοδόμων π. 1.42.12(ρ.160.26; 1930); οὗ (ο  ντΙἀϊαπ Βατεβυ, 18.70.4 
(ρ.479.15; Μ.42.7450); 8. τηοῖ., κοίοπεροίοἶι π. κενοφωνίας 1.32.3 

(Ρ.442.3; Μ.41.5484); ἐ6.30.3(Ρ.14:13; 6694). 
πολύμισθος, γίε τη: γεισαγά; οἵἨ αἰτη5- ἀ66α5, (ῆτυϑ, ροΦη11.7.6(2. 

3368). 
πολύμορφος, τη Ἰξογτι, παρ [οἱ], οὗ τὶ αν 5ρί τὶς ὁρκίζω σεπνεῦμα 

π᾿ Δ Μη τς(ρ.235.10); οὗ Ἡδοδίο, γηηηρ. ΗΙΡρΡ. ἤαδν.4.3:(Ρ.62.7; 
Μ.16. 31024); οὗ Αἰ, ΕΙΡρ. μαεγ. οί .99.24; 31554)}; ; ΒΔ δαη 
σπέρμα. «ἕν ὃν ὅμως ἔχει, ἐν ἑαυτῷ πολλὰς οὐσιῶν π. .. 
τῶν ἐδέας..-«σπέρμα τοῦ κόσμου π. ὁμοῦ καὶ πολυούσιον 1δ.7.21(Ρ.107.15; 

43030). 
πολυμόρφως, ἐξ ἸΠΟῊ Ὥνω (οβτα Με. ολοὶ. (Μ.38.488) ἴῃ ὅτ. 

ΝΖ. ῶγ}.2.2(ροθτη.)). το 3}, 
πολύμυθος, ἠανηοις, εσἰεδγαίεά, Οτοἐαῤ.ἷη Ῥγ.3::το( .17.τ604). 
"πολυνοήμων, γίον Ἰῃ ἰάθαξ, Αραΐῃῦ. αν». ἢ 
πολύνοια, ἡ, ἱπομρπὶ αδομ μιαὴν εἰἶηρε, πιομίαὶ ἀϊοιναείίοῃ, Μδτχο. 

ἙἘτιοῤηδε (1.65, τοτῖδο), 
Ἐπολυνοσέω, ῥὲ 111 τοῖῖξ ΠΝ ἀϊεραθδδ, Οτ.βεἰ ἐπ Ἐς, ποῖ 3(Μ.12. 

14564). 
πολύνυμφος, τοῦ ΠΟ ὑγίάες; οὗ Οἰτήδι 85 Βροῖιβα οἱ νἹγρίῃβ, 

ἸΤδάτγιδιαᾷ, εΡ}.2.1 ποί(Μ.90.14680). 
πολυοδία, ἡ, τημἱρί είν οἔ Ραιλιο, "παζε; τηεῖ., οὗ φατίπὶν 118 

ταῖς π. τοῦ βίου τούτου ἐναμηχανοῦντες αν. Νγβ6. δον. τη. Εεεὶ. 
(ΔΕ .44.7οτο); ἐν ταῖς π. ..- τοὺς ὁδοιπόρους ὁρῶμεν τῆς εὐθείας οὐχ 
ἁμαρτάνοντας Ἰᾶ υἱγριγ(ρ δι: Μ.46.3520); οὗ πᾶγὰ οὗ ψιοκεά- 
Ὧδ55, ΟἸντηρ. ἢ", }ἐγ.6:25(Μ.03.6444); οἵ οἸτοῆδουβ. ἀγρυχηδηΐβ, 
στ Ν υ85. πηι. τοί Ρ.236.22; Μ,45. 8310); Οὐμβυ ἰδο σε. ἐλ 88. 
5048). 

πολυόλβιος, δϊὶςοζμϊ, 70.) ἐγίραρ, (05.324). 
Ἐπολυολκής, δωγάφηδονησ, Ῥ41}.υ. (ἄγ γς. ττίρ. 65. τς; ; Μ.47.3}). 
πολυομβρία, ἡ, τρεεὶ γαίῃ, Ῥτος. Ο δη,.2: (ΝΜ ,87.1408)}; ἀπαδὶ δ, 

{δὲ γε}. 2ο(.80. 218), 
πολυόμματος, "παηγ-εγδά; 1. ἴῃ ρεπ., τοῖ, Ὁδηῖ 4: :9. οὐλὰς μὲν 

ἐστιν ὃ π., ὁ πρὸς τὰ μάταια πολλοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπων ΟΥΝ ν85, ον. 
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. καὶ πολυσυστά- 

πολυποκέω 

8 ἡπ (ηι.(}1.44.0524}; τὸ π. τῆς ψυχῆς Ἰάτπξαπι.(}Ά.46.τ644}; 2. οἵ 
σΒεσαθίτη αηα βοσαρηϊτη π, ἑξαπτέρυγα χερουβίμ τε καὶ σεραφίμ 
ΤΗῚΙΡρ.εομονεη.30(Ρ.205.16; Μοτο.0418); 10 νἱβίοῃβ οἵ βαῖδῃ δπᾶ 
Ἐζεκῖορὶ, Τ7υβζφι δὲ γε. 44(Μ.6.12880); Ῥτος!.ΟΡ αηηπμη (.8ς, 
4204); Ἀιοπ Ατ, ὐ,6.2(Ν1.3.200 0); σοπιρατοᾷ ψι ἀδβοοηβ ἃ 5 
ῬΙΒΠΟΡ 5 ὄγεϑ᾽, [514.}ὲ].ἐῤῥ}».1.20( 1.78.2 000); 3. αὖ8., ἃ5 ἀἰϊβιυίποι 
ΟΥ̓ΘΥ οὗὨ ΔΏρΕ]1ς ὨΙοσαύοῦν ἡ δύναμις τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν π΄ τάροε. 
7σ.τ(ρ.84); Ἐοι,.Με],.(.4.5 τ Ρ.2290); 4. οὗ ΒΜΥ ἐπαινείσθω ἡ 
πολυώνυμος ὄντως καὶ π. 170.}) κον».5(Μ.06.6480). 

πολυόμφαλος, τὐτίἠ Ἰπατῖν δοσδδδ, ἴπ ΤΟΥ ΒΊΟΥ 85 πόπανα “τ. (δι. 
φῥ» οί. 2(ρ.1η.6; Μ.8,888). 

πολυορκία, ἡ, γερο διρεαγτηρ οὐ οαἰδδ; ἑοτ ἀἄδῃ ἰο ΟΠ γι βίη, 
Ο(οηοὶ..4Ρ}.2.36.5. 

πολύορκος, δευδσαγηρ τιαῆῖν οαἰδδ, Βαβιγοημμί, 6(2.2088 ; Μ,31. 
δφοῶ). 

πολυούσιος, »ιαγ οἱ ἀ τη σιδοίαπεε, ΗΪρΡΡ.ἤαεν..2τ(ρ.τογ6; Μ. 
16.332030} Οἷ(. 5. πολύμορφος. 

πολυοχλία, ἡ, ἰἠγοηρίηρ οὗ ῥεοῤρὶδ, ογοιυάεάνιεςς, Ῥεῖ, 4ν.3(Μ.26. 
8200); ΒΒα5.ἠορι.2ο.7(2.1628Β ; Μ.31.5370); μοναστήρια. «καθαρὰ... 
πολυοχλίας Οἴχγ5.075...4.3 τῷ ΤΊ (ατ, 6294}; ΝΙ] ἐχόγε.62(Μ.70. 

930). 
πολύοχλος, ῥορωίοιι, ΤΑΙ φη. Απ|ιτο(Μ.28. δόχΑ). 
πολυπάθεια, ἡ, 1. ομὐγεοίἑοη ἰ0 τιν ῥαδείοης, οὐ ῥἧγείοαὶ 

βομξαίίοης ; Οὗ Δ τ] θοαν Ορρ. τατοηβὶ βουΐ, Νδιμββρα ον τ(Μ. 
40.5248) Ξε Μεϊοί, καί κον. ΒΥ ΠΟΡΒ. ΟΜ. 64. Ἰτοτο); ; Νἠ.6}}».3.33(}}1.70. 
3880}; 2. υαγίειν 9 ῥαςείοης τὰς τῶν ἀομάτων..«ἑταιρικὰς πι ὨΙοῈ, 
Αταεριοιτ(Μ.3.11058). 

πολυπαθής, ;, σμδ)εοὶ ἰο τὴν βαδεοης χοιρώδη βίον καὶ π. τὴν 
ψυχὴν βιοτεύειν Ἡϊε ἢ, ,ογέα! τί ρ.404.14; Μ.18.3338); 2, ταδ]θεὶ ἰο πολ 
ϑεβενίηρ; οὗ 7εγαγαϊδῃ, 15]. 6}, ρ}.2.2ο8(Ν.78.3560) ; οὗ μῃτίβε ὧν 
κατὰ φύσιν ἀπαθής, γέγονε δι᾽ οἶκτον π. ῬτοΟ]ΟΡ ογιἰαμά, ΒΜΥ͂ 4 
(ρ.1ο4.21; Μ.ός. 6840); οὗ τὰς θοαῪ τὸ π. τῆς ὕλης ἱμάτιον ἴῆ. ἄγι.3 
(ρ.188.18; Μ.ός.8578Β}); οὗ ρῃγϑιοαὶ ἰ{π, Το. Μοη ἄγηηη. Βἰας (06. 
1405); Μείει. μα, πο, Δο(Μ.64.12714}; οὗ δὰ γα ἀδιιαροᾶ Ὀν δὴ 
εν} βρ1πὶ, Τα ,18,30(Μ.122.13450). 

[᾿Ἰπολυπάμμων, ἐκεσεάίηρίν τυεαίην, νας, 51}.2.342. 
ἐἘπολυπαμποίκιλος, νεγγ ναγίσα, τηαπτοϊᾷ, ΤΑΤΗ, ἀϊαν.3(0.6.12). 
Ἐπολυπάνσοφος, ἐχοσοήίησὶν τοῖδε, Ονας. 51.2.1. 
Ἐπολυπεριούσιος, οὗ τηεοὶ τδοίαηοο, τυσαϊδν πλούσιος λέγεται... 

οἷόν τις π. πολλὴν ἔχων περὶ αὐτὸν οὐσίαν 10. ΔΛ] αη.1.τ4{Μ.94.15178}. 
πολυπερίσπαστος, γμέοἠ-ἀϊείγαεϊοά, στο ρτ. Εεεὶ.3. 290 Μ.ο8,9οδΑ). 
Ἐπολυπευστέω, ὑμαΐε τιαὴν ἱηφεΐγιες, ὑρβορυοα "μἰϊν, Ἐπὶ, 

δηρακί, τ2(ρ.36.8; Μ.18,6408); (οη5!..4.}}.3. 
ππολυπήγητοξ, ῥοιγοά ξογί εὐ φοράν τω ΤΗΐρρ. ἐμεορλ.τ(ρ.257. 

8; Μ.το.8ς24). 
ἐπολυπλασία, ἡ, γι Πρ εῖέν, ἐοπιρῥοιά σπαγαείον, σομερ]οχίίν, 

Τύδεβ. ΝαΖ. ἀ:α. τ48(Μ.38.1το44}; ἐδιτοκίατοβ). 
πολυπλασιάζω, τμἰρὶν δι Ἀυτηαθοσ ὃν ἐδεῖξ, σφμαγα, Απαῖ] σά. 

ἀεοαά.(Ρ.40). 
πολυπλασιασμός, ὁ, τη ρίϊοαϊοη οὗ ἃ ΛΣΤ οΥ ὃν ἐϊφοῖ, ἐφμαγ- 

ζηρ, Απιαὶ. 1, Δοα. ἀφεαά.(ρ. 30). 
Ἐπολυπλασίως, .Ὴν ἰἴηες οὐέν, Πρ. ΟἾφη1.3.70. 
πολύπλεκτος, ἡπωοῖ τυορωμὰ γομηά, Νοτιπ, ραν, 76.101: 4ο(Μ.43. 
Α}). 
πολυπληθέω, αϑομμά ἐπ, τοῖ. Τιδν. 11:42 πολυπληθεῖ δὲ ποσὶν ὁ 

πέριξ τῶν σωματικῶν περιεχόμενος Ν]) ἐχεγε.τ4(Μ.70.7360). 
πολυπληθής, ὑονγ πεπεέγοις, Ονας, δ1δ,12.62. 
πολυπλοκία, ἡ, μη] Ήρ, ογα !, τοῦ. 1)εν}}, Ἡδυτη παρ ά.4.3.4. 
πολυπλόκως, ἐπ ἃ ἰαηρίεα ΟΥ ἐονερίδα ταν, Αἴτὶς,ρ. «Αγίςι, χ(ρ.58. 

22; Μ.το. 568). 
[“Ἰπολυπνία, ν. πολυυπνία. 
Ἐπολύπνοια, ἡ, τεμεῖς το, Ογωε, δ 1Ὁ.8.18ο. 
πολυπόθητος, 1. γεμοἠ-ἰουδά, τὰ Δα άγεβθ τὸ σοηπρτοραίίοη ὦ π, 

τέκνα (Ὠτυ5.ἤοηι. 7.1 ἴῃ 0.(8.440); οὗ Ταϊτυπ᾽ ἀδυρμίοτ, Επ5.Α]. 
5ΘΥΉ,. 15(Μ. 86.388.) ; οἱ Ομ γίβι, 15. ον 7.38(ρ.44.12); ἐδικοί(ρ.66. 17); : 
οἱ (οα τὸ π. κάλλος [0.}). 7 γίη. 3(}1.95.138) ; τεῦ, βίρτιϊβοατιοε οὗ τρίς 

. Ἰὴ τρισάγιον: τριπόθητος ὁ ἃ π. ἰἀ ἰγίδαρ, Ἅ(Μ.05.200); 2. »ηβεἠυαἰμεᾶ, 
γνημεῖ σοηρὴ! ΟΠ ΕΥ̓ π. ὑγιείας 1514.) 6].6}}.3.1το2(Μ.η8.88οΑ). 
᾿πολυποίκιλος, σεγγ}ν ναγίεά, ταν 14, ναγίεφαϊοά ὀργὴ π. Οναε. δ δ. 

8.120; γαίην π. 1δ.12.149 ΗΙρρ.ἤαεν.8,0(0.228.12; Μ.16.33518); οὗ ἃ 
ἀδιλοη ἔχω δὲ π. τρόπον Τι δαὶ. 4.4{Μ.122.13214}; ΟΥὨ νγίϑαογη τῷ τι. 
νοητῷ κάλλει αὐτῆς ΟΥ. 70.1 φάτ; ; 0.14.28; Μ.14. 400); τεῖ. ἘρΆ. 2:10, 
ἐδιτο, 22(5; Ρ.324.6; σ680); ἡ ἁπλῇ καὶ π. σοφία καὶ τοὺς ἀσκεπεῖς 
ἀμφιέννυσι Βιοπ. Ατ.ε.λ.15.4(Μ.3.3324). 

πολυποίκιλτος, οὗ ναγτεά ἧπέ, 17ο. Ὁ μον (Μ.οδ.δςδο). 
Ἐπολυποκέω, δε γἱεῖὶ τη ἤδεεο, Τίτι Απίιρασο.τ4(Μ.28.το 218). 



πολυπόλεμος 
Ἐπολυπόλεμος, τε τοαγγίηρ, ἐχρογίοηεοά ἦπι ταν; οἵ Οοδτῃ, 

ΤΑΙ Ξορειτι(Μ,28,1578). . 
πολύπορος, τοῊ}} ἸΔῊγ τοαγς, νιαηγ-ο 464 τῆς ἀεικινήτου καὶ π. ... 

νοήσεως 30. οὗ ΒογΘΡὨΐ] Ὀιοη, ἀτ.6.}.4.3.7(}8.3.4814}; 1α.ε.1..13.4 
(}1.3.305Α}.Ψ 

πολυπραγμον-έω, Α. ἴῃ φορά βεη86; 1, ὃσ ῥέεν αδοιμεῖ, ΦΟΉΦΕΥΉ 0Ή6- 
δε τοῖίβ, ἰαΐδ ἱγομδϊδ οὐόν ὁ ἐκζητῶν τὸν θεὸν τὴν ἰδίαν “-εἴ σωτηρίαν 
ΟἸδπ, ῥγοί,τοί(ρ.16.τ9; Μ,8,2244).; Οντ. Ἡ. ἐαἰεεὶ,.2.53; ἠμελημένοι, καὶ 
οὐδένα τὸν «-οὔντα ἔχοντες..«.οὐδενὸς ὄντος τοῦ τὰς φιλίας αὐτῶν 
»"οὔντος (Ὠτυβ. ἤοηι.4.3 τη ΤΙ, (11.1548.0) ΝΗ, ΦΡὈ.2.16(Μ.19.2844); 
Ἔα53.561.07.14.1(}1.85.1818); 2. εἰμάν διδασκαλίαν ἔτι,.. «πρὸς δὲ καὶ 
᾿Ιωνίαν “--οὔντας (Ἰεγ, ῥγοὶ, ττίρ.79.0; Μ.8.229.); τὰ τῶν θηρίων 
“σοῦντες ἔθη Οντ, Αηι.27(4.277Ὰ}; οὗ Ὀε]ανευβ βίθαν οἵ (τί, 
ΟἸδίη. ῥγοί. (ρ.1ο.12; Μ.8.68Α); 3. ἐπυεοραίε, ἱμφμῖγο τμὶο; ὃ. ἴπ 
σει,., ἐν.2(0.28,7; 1168); τὴν γένεσιν τοῦ κόσμου π. Ἰ8.9ἐγ.1.τ4(ρ,38, 
21; Μ.8,7608); ἦτις εἴη...ἐπολυπραγμόνει Ἐλιβ.’,:,Ῥττίρ.038.2; Μ,20. 
5048); οὗ ἴμοβα ΨῈῊΟ τηϊρῃς 566 κΚ ὈΔΡΕΪΒγη 1π ΟΥοΥ ἴο ἀΐβοονοῦ 
Ομ βδηϑ᾽ ρῥχϑοιῖσεβ νομέ 
σου οὐ -“-εἴἶ τὴν καρδίαν; Ογτ. Η. ῥγοεαίφε,.2} τὴν αἰτίαν...““ὥν Β65. 
7. 2(2. 2148; Μ.3τ.656.); τὴν τοῦ ὄντος “υῶν φύσιν ΟΥΝαΖ.ΟΥ.2δ. 
ο(ρ.26.5; Μ.36.27.); σφᾶς δὲ αὐτοὺς «-εἴν...οὐκ ἠδύνατο 502.ἢ.6.2. 
32.3(Μ.67.το28.}; Ὁ. οἵ ἱπνεβιραεοη δηα βοδυομίηρ ἰμΐο 50 τ]ρ- 
ταγχε5 βαθυτέρας...«"εῖν θεωρίας Ἐπι5.}..6.6,2.0(Μ.20,5254); “-“εἴν.. «τὴν 
«γραφήν Ὀγτ.αὐογ,τί(τ.68); ἰᾶ, ραρλ Οοη. (1.520) ; 14.0ς5.32(3,57Ε); 
Αἰτηοη.(ς.τ6:7(Μ.8ς. 1 5568); ο. οὗ ΓΠεοϊορίοαὶ ᾿ησαΐτν, ΤΑΤ ἀἱαΐ, 
Τρίῃ.τ οί Μ.28.11488}; ατΝ82.0γ.2ο.το( Μ.35.10774}; τὸ τῆς.«τριά- 
δος “ηὥμεν μυστήριον ὕγτ.ἰς.τ.5(2.1324}; ἐπὰν...τὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως 
ενῆται μυστήριον 14, 0.4(4.3168); ἅ. οὗ ἰπαυσν Ἰαΐο Ομ σοῖ, δἴΐαϊσθ, 
ἀἰβεὶρ! πο, εἴς. δεάκονοι...ἑκάστου τῆς ἐκκλησίας «"οὔντες τὰς πράξεις 
ΟἸονμιρ. τ (1.2.484}; ΑἸ ,ἀροΐ, οι πίρ.91.23 ; Μ.25.2574}); οὗ ἐχδτζα- 
πδίίοη οἵ οταϊπαπᾶς, Βαϑ.οῤ.54(3.1488 ; Μ.31.4008). 

Β. ἴῃ μαά βεηβθ; 1. δὲ μπάμὶν σομοσγηδά αδομί, 566} ἴσο φαρενΐν 
τὰς διαποντίους “"οὐντων ἐδωδάς ΟἸδιῃ, ῥασᾶ.2.τ(ρ.τος.5; Μ.8,4808); 
ΗΣΡΡλαθγ.6.Β(ρ.135.το; Μι1ό,32074}; 2. ἑαΐέ πηηπθοάοσαῦν ἰγομδὶδ 
οὔδν, ἀεαΐ τοί ἐἢ ὠρτμσοσπεαγίν, Ταῖςογα!, 24{Ρ.26.15; Μι6,ΒόοΑ. ; οὐδὲ ἡ 
σύνοδος τοιοῦτο ἐπολυπραγμόνησε δόγμα ΤΙ,εοης. Β.56ε.το. (ΜΝ ,86. 
χ 2644); 3. δὲ ἐπφμείξτ ον αϑοιί, ἐμιφιεῖγε ἰοο Τηφεεί νεῖν Τμ0, 650. οἱ 
τηβίξειβ Ὀθγοπα δυχηδπ πη ἀεγβίδηαϊηρ τὴν συντέλειαν τοῦ παντὸς κό- 
σμου “-ἤσῃς ΗῚΡΡ. ])α".4.22.1; μὴ “"οὔσα τῆς προνοίας τὰ κρίματα ΟΥ. 
}».75Ω ἴηι "αι (ρ.η65.6; Μ,13.6454); μηδὲν -“οεῖν, μηδὲ περιεργάξεσθαι 

ΡΣ 

τῶν γινομένων (Ὦχγπιίον!.Σ 0.7 τη [4|.(1.1488} ἐκεῖνα δὲ «οοὐντων....ἃ 
μηδ᾽ εὑρεῖν οἷόν τε, καὶ τὸ θεῖον παροξύνει ζητούμενα 1514, ῬῈ].ἐρῥ.2.03 
(Μ1.78.5318}); τῆς..«κυρίου παρουσίας μὴ “-εῖν τὸν καιρόν Ὑπάτ, ΤΊΣ. 
Ῥτοδιη. (3.503); “εῦν...τὰ ὑπὲρ νοῦν Ὁ] ΟΥ2Ζ.ἢ..6.2.2τ.22(Μ.85.12888). 

πολυπραγμονητέον, 1. ση6 2:51 φοΉΟΥΉ, ΘἩ Θο οἰ Γ τοῦ, ρίυσ οπε᾽ς 
μη ἰο, α. αος., ΟἸοιλ, »αφἄ.2.2(0.174.17: Μ.8.425Ὰ}; 1.5 ἐγ.6.τ)(ρ.500. 
24; Μ.0.3818); 2. ὁπε μιδὶ Ἰηφμῖνο ἱμῖο, Οςπηδᾶ. ἐγσομ.τ τ τί 8ς. 
τ6240). 

Ἐπολυπραγμονία, ἡ, ἐηφιεὶςίΠυεηδα, ῬΑ] υ Οἐενς.(133.21; Μ. 41. 

74). 
Ἐπολυπραγμονικῶς, τοί οὐδγ-θαρον φγίοςῖν, νεῖ, ΟἸΒΟῚρ185 

τουοπίηνρ τίβοα (Πτιϑε ἀκριβέστερόν τε καὶ πολυπραγμονικώτερον διὰ 
τῆς ἁφῆς..«ψηλαφᾶσθαι Τ,κο Μαρ.4.28.5(Ρ.τη.4; Μ.ΡῚ,.54.174}}. 

πολυπραγμοσύνη, ἡ, Α. ἴῃ ρφοοῦ 56η86;1. ᾿ΏΥΞΗΤΙ, οἰμμάγ ἔοικε γὰρ 
οὐδ᾽ ἄλλο τι γεγονέναι προοίμιον φιλοσοφίας, ἢ π. γνώσεως ὅγ88. 
Ῥίοη 4(ρ.245.τ4; Μ.δδ. 12 5Ὰ}; 2. ἀπ ροςιοΉ ἰο βρεῖς ἔογ βηοιοϊδάσε, 
οεγίοσιν τὴν ἄστατον τοῦ νοῦ π. ΟΥ̓͂Ν γο5.λόν.χ(}}.44.644); πολυ- 
πραγμοσύνῃ τῆς διανοίας πρὸς τὸ ἀθέατον Ἰᾶ.υ.105.(6.44.311}}; 
περαιτέρω προελθεῖν διὰ τῆς π. οὐ δύναται Ἰὰ ποηῖιττ τη Οαηὶ.(}1.44. 
τοοθῸ) ; τεῖ, 7ο.14: τὸ σημαίνων ὅτι ὁ ὑπερβὰς τὸν υἱὸν τῇ π. καὶ τὴν περὶ 
τοῦ πατρὸς ἔννοιαν συμπαρέρχεται Ἰᾶ. μη. Ο(2 Ὠ.222.2; Μ.45.821Ὰ}); 
εμνγίοςίν τῇ π. τοῦ νοῦ πρὸς τὸ σαφέστερον ἐκκαλυπτόμενον Τ,δοπῖ,Β, 
Νεεὶ.εἰ Εμπὶ.2(44.86.12240); τὸ τῇ αἰσθήσει δόξαν εἶναι ἁπλοῦν, τῇ τι. 
τοῦ νοῦ πολυμερές τε καὶ ποικίλον ἀναφαίνεσθαι 1 αγριδεὺυ (Μ.86. 
10224}; 3. φεαγο ΠΗ, ΤΉ ΦΜΤΥΚ ; ΟἹ Ἰπνεβιρατοη οὗ δίάάθῃ β6η86 οἵ 
βορίαχς, Ογ. ὑγ.ΐ Μ1.711(0.70.17; Μ'.17.2028). - 

Β.. ἴῃ Βαᾷ Ξοπβε; . οἠὲεϊοιεθηε55, {μδείμθδς) οἵ Τενν8, ίορη Δ .δ; 
2. ἰάϊε βμγδοῖι οἱ, υαῖη ῥγεοσύμρα!οη 1 ὦ τῆς κενῆς π. ὦ τῆς 
ματαίας δοξομανέας (Ιαγη, ῥᾳεά.2.τ2(0.232.το ; Μ.8,5494}); τῆς κατὰ τὸν 
βίον π. τ παύυτῃ ραη.Ογ.ατίρ.26.20 ; ΜΕ, το, τοϑ44}; φιλοπραγμοσύνας 
εὐνἐξ ὧν τίκτονται π. ἢ κακοπραγμοσύναι ἀπελαύνουσαι καλοπραγμο- 
σύνην, τὴν μητέρα τῆς ἰδιοπραγμοσύνης ῬΑ]. ἢ. ἔιατδ.ρτοθγα,(ρ.12.5; 
φιλοπραγμοσύναι Μ.34.1οο3) ; τὰς πέρα τοῦ μέτρου π.ι ἀστρονομικὴν ... 
καὶ γεωμετρικήν ΤΏΙ. ῥγουτά.κ(4.545), 

πολυπράγμων, 1. ἐπίετε, ῥγεοοομρίοα τοὐἱ σαῖη φμερίονις, 
τοῦ. υτηδη τραβοπίηρ ΟΌΡ. ΓΒ βδη [1 φροντίδι πολυπραγμόνων 
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“ ᾿ κ᾿ « ᾿ ΄ ΑἹ ζεις ὅτι σὺ μὲν ““εἷς τὰ γιγνόμενα, θεὸς δέ. 

πολύστομος 

ἀνθρώπων μάθημα... εὑρημένον Ὠίορῃ.5.3; τοὺς περὶ ὁτιοῦν π. σοφοὺς 
ἅμα καὶ σοφιστὰς...κεκλήκασι ὈἸΘΤΩ. 5.7.1. 2(ρ.15.21; Μ.8.7138)}; οὗ 
Οτεεῖς ΡΠ] οβόρβοῖβ, 1δ.5.τ4{ρ.417.9; Μ.9,10174); 2. γιφδα! ἐφοηιθ, τοῖο 
ἦς ἃ ὑμδγδοάν, Βα5.6}.114(3.206Ε ; Μ.32.5288). 

Ἐπολύπρατος, ἰσ δὲ Ξοἰά ζογ προ, ἘΡΡὮΥ.3.445Ὲ. ' 
πολύπρεμνος, ῥαυΐηρ πιαην ἱγδας ; Βαρδι]., 17... γίοηι. τίρ.87. 

6; Μ.οὅ.1207}). 
Ἀπολυπρόοδος, ἡ»εφμοηιῖν ροΐηρ οὐ; τιθαῖ, ἃ5 βυθϑξῖ., Τπάσιϑιευά. 

ἐΡὈιτιτοί Μ.99.9418). 
Ἐπολυπροσκύνητος, 1. ργεαίἷν γευεγεά ; οἵ Οτο55, 1 0.1). ἤν (Μ, 

οὔ, 6:60); 2. τοογϑμῖρῥίηρ πιαηὴν ἀϊνίπε Ὀεΐηρβ, τοονολῖρῥιτηρ ῥοίν- 
ἐμεϊείίεαϊίν, ἴπι Ἰοοποοϊαθξῖς ἀτρυχηεπί τὸ σέβας ἡμῶν π. διὰ τῆς εἰκο- 
νικῆς ἀναοτηλώσεως ἀποδέδεικται Τπάτιϑιια, αΉ »».1.2(Μ4.00.3208). 

πολυπρόσωπος, 1. τοῦ πΙΑΉΝ ξαοές τὸ...π. τῶν ἀνθρώπων πληθύν 
ΟντΡε:.τοϑ: δε(7,69.12640); οἵ ἀπρεῖβ,  οη ΑΥ.ς. ἢ.2.1(Μ..3.1374}; 
οἵ οΒου θαι απᾷ βεσαρ εἷμα τὰ π. καὶ πολυόμματα {ζῇγν5. ον ο(13. 
2338) οὐ Οτυ πε δαῤὶ.2.2(Μ.88.18738); οὗ Τδν}} πολυκέφαλος καὶ π. 
θήρ εῖμ.γρ.:}Ρ.8.12(ρ.97.6; Μ.18.1570); 2. Ἰακίηρ πιαὴν ξογηις, 
υαγίεα ἴπ ἀῤῥεαγαηςε, οἵ εν! εἴωθε...ὁ θὴρ εἰς π΄. ἑαυτὸν ἐξαλλάττειν 
ἰδέας Ἑυκί,εηραςί. 4(0.21.25; Μ.18,621.); οὗ (Ομ γβῦ 5 ῥσεδοηΐηρ, 
ΤΟΒγν5. ονι.8(13.226}) ; οἱ νϑγϊεα ξουπιβ οἵ Ατίδη πα ἘΠποιη]αῃ 
ὨΘΙΈΒΥ π᾿ --- πλανή Οντ δες. ρτόοτη. (5.20); (Μοποῖτηι 5) ἡ π. καὶ 
μυριόμματος..«μέα τοῦ ζ κεραία, ἥτις ἐστὶν εἰκὼν τοῦ τελείου ἀνθρώπου 
οὐτοῦ ἀοράτου ΗΙΡΡ.ἀσεν.8,12(ρΡ.232.24 Μ.τ6.33580); οἵ (ΟἾΤΙΒΓ 8 
ἱπτεσοουτβα ΣῈ ἀἰβοῖρ]65, “4..9.οτίρ.196.8); οἱ σοάπεαά (ϑ4Ὀεὶ- 
118) ἕν πρᾶγμα π. .-. πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα Β45.Ὲ}.2το.3 
(ζιαχσα; Μ.32.7728). 

Ἐπολύπτορθος, τοτίῤ νιαὴν «ποοῖς, ΝΟΠῚ ραν. 79.15:4(Ν|.43.8734}; 

Ῥαι}.5}}.α»ϑο.τ2:(Μ.86.22568). 
πολύρραφος, 1. τοεῖἱ ςετον, ΝΟΠΠΟῥαν. 76.0:38(Μ.43.8324); 2. »εεεῖ- 

δειοη, τε -Ῥαϊειοά, ἘΡΑ4}1.πποη τ, 6(Ρ,66.17; Μ.34.ττότῃ); ἀροῤ᾿ἠίῃ, 
Ραΐν(Μ.ός.2258); {10.0..8.}. τϑ(Μ.06.1ο2ο0 4); ἤρ., ΝῊ ἐχενε (ΝΜ. 

79.191). 
Ἐπολυρρεής, ν»ρηεὴ Ποισίηρ, ΟΠγγοῖρρ. πε 70. Βαρὶ τί ρ.30.11). 
πολύρρητος, ἰοφμαείοιις, δε οὶ, ἴὰ 70. ΟἹ, εαὶ.(Μ.88.8178). 
πολύς, τημεῆ, για] οι, οἵ ἀοα αὐτὸς δὲ μόνος ὧν π. ἦν, οὔτε γὰρ 

ἄλογος οὔτε ἄσοφος οὔτε ἀδύνατος, οὔτε ἀβούλευτος ἦν' πάντα δὲ ἦν ἐν 
αὐτῷ, αὐτὸς δὲ ἦν τὸ πᾶν ΗΪρρ.Νοξδί.τοίρ.257.17; Μ.το.8174}); πρόσ- 
φατον γὰρ ἅπαν τὸ ἀρχὴν εἰληφός, ἐπειδὴ π. καὶ ἄμετρος ὁ πρὸ τῶν αἰώ- 
νων ἈΡΟΪ], βά Ξε: ρὲ. τα(ρ.170.22; ΜΟτο, το). 

Ἐπολυσαλεύτως, δεῖηρ ργοαῖν σπακοη, οὐ ὰ ταρτᾷ δοαιηρ οἵ τῆς 
Βοασχί, (. Χαμ βὶρ}.γ(ρ.62.1}). 

Ἐπολυσαρκέω, δέ ργοςς5, ΒεΑΒ,αϑεοεὶ.53(3.3210; Μ.31τ.876}). 
πολύσεμνος, σεν» ατοριεὶ, Μαχανεδὶρ.(Μ.91.13884). 
πολύσεπτος, 1. τηπμεἢ-γουεγεᾷ π. βίβλων Ἑυάος.Ογργ.1.296(Μ ὃς. 

8448); 2. τοονς Πρ εά ας Ρμίμγαϊ οὐ θεότητα τέμνει, ὄφρα κεν οἷον ἔχῃς 
κράτος, οὐ π. ατ, Ναζιεαγηῖιτ τ. 3.50(Μ.37.4124).. 

πολυσήμαντος, ἠμαυϊηρ παν δα Ηρς π᾿ τὸ ὄνομα τῆς παραβολῆς 
ΤΗΙΡρ. [5.32 ἵῃ Βγ.(ρ.τ60.1); ΟΠ γυ5.ἤοηι.3.9 ἠῃῳ Ἐπί (ττ.2148); 15. 
Ρμοι. (1.88. 556 Α}. 

πολύσημος, τ ἴοτερ., οἵ ψοχάβ: ἀρχή, ΟτΥ,70.1.τδί(ρ,20.6; Μι14. 
408); λόγος, Ἐπ|5.6.}..2.1τ2(ριττφιτι; Μ.24.9250); δόξα, {Β485.15.237(1. 
ΒόοΒ; Μ.30.5368); ζωή, ΟὙΝΥ55. ἔπη. 8(2 Ρ.201.20; Ν.45.7970}; οὗ 
οτϑοῖες οὗ ΟἹ ρτορβμοίβ, (ἰδ. Ῥεὶν.τ( .2.258)}. 

Ἐπολυσήμως, 50 ας ἰο παῦνὸ τιαὴν Ἠιεαμίηρϑ, ΟἸδτὰ. ἐεἰ.32(0Ρ.147.1; 
Μ.9.71τ68). 

πολυσιτία, ἡ, αδεπάαηεε ὁ οονη οὐ ξοοά, ἸΞὰῬΕ],ἐρ}.1.424(}4.78. 
141]0). 

Ἐπολυσκέδαστος, ηηεεἰι- σεις ογεά, 1518.Ῥε],ερ.τ.451(Μ.78.14200). 
Ἐπολυσκελής, ἡπαηγ-ἱερρεί, ΟἸετ. οἰ». 5.8(ρ0.3262.4; Μ.0.84Ὰ). 
Ἐπολύσκοτος, ὑεῖ ἀαγ; τηεί., οἱ ἱποροῖ, {]0.6]. δ, (Ν.88. 

18030). 
πολυσμάραγος, ἰοπἀ-γοαγίηρ; οἱ τἴνοτβ, ΓΑΡΟΙ], ρηε. Ὀ5.17: τὴ(Μ. 

33.13320) οἱ 568, 2.138 :0(1 5210). 
πολυσπέρματος, τοῊ ἩΙΘΉῊΝ φὁδεᾶς, τοῦ ῥὶαπίεά; οἵ ἃ ρατάθρῃ, 

Η!ρρ.ἦκογ.ς οίρ.1ο2.5; Μισό.3 580). 
Ἐπολύσπιλος, ἀδεῤὶν εἰαϊηεά, ΝῚ..ρὈ.2.τ67(}}.70,. 2800). 
τ πολυσπλαγχνία, ἡ, ργεαί εογεραςςοη; οἵ (Ὠσῖϑί, Πευτηυἷς.τ.3.5; 

οἵ σοά, Ταβι ἀΐαί.55,2(}1,6, οΎ 0). 
πολύσπλαγχνος, 967} εοηραξείοηαίε; οἱ ἀοα, Ηδγγη. οἐῃ2.5.7.4.} 

ΟἸδαλφ. 4.ς5.30(Ρ.186.3; πολυεύσπλαγχνος Μ.9.645); οὗ ρἰ[[8 οὗ Οοα 5 
ΤΠΘΙΟΥ͂ ἡ π. αὐτοῦ ἀνάπαυσις .4.Τῆον:, Δ, ττοίρ.220.τ1). 

πολύστημος, τοῖν ῬὩΏΔῊΝ γἱῦς οὐ ὠῤνίρι! τριδεῦς, Πθυισα τοεὶΐ ΟΥ 
δγοηρῖν δεῖ} πλοίοις Θάρσις, οἱονεὶ π. ΟΥ.Βς.47:8(0.46). 

πολύστομος, εἰέεγεά ὃγ ἡηαην τπομίῃς, Νόηπ.}αν. 0.1:40(Μ.43. 
8128). 



͵ 

πολυσύνακτος 

Ἐπολυσύνακτος, σαίπεγεά πῃ αδμηπάαηοσ, Ἐλι5.Α1.5εγηι,2τ.τ2(Μ.86. 

4310). ὔ : 
μὰ ΠΡΕΊΒΕΝ ἐορομηδεά οὗ τπαὴν εἰενπεηὶς ; οἵ 186 ἀπίνεσβθ, 

Ἐπ5.1. τ2(ρ.233.1; Μ.20.13020); τεῖ.. ἔαϊβε ἀϊνίδϑίοη οὗ τηϑῃ Ἰηΐο 
ΤΩΔΩΥ͂ εἰετηθηΐβ, βαρσροοῖβα ΕΥ̓͂ ΑΡΟἸ]Π Πα σΙ8᾽ {Πομποίοταν, ΟΥΝ γ55, 
49011.8(}1.45.11408); οὗ ἃ Ρίοζατο, ἘΝῚ. ἐν. ῥαφεν,(Μ.19.τ4060); οὗ 
Ἑπιποχηΐδη σοποθρίοι οὗ Ὑτη., ΟΥ ΝΥ 85. ἔπη (2 Ρ.201.17; Μ.45. 
8040) οἷξ. 5. διφυής ; πολυειδῆ τινά φησι τὴν θείαν φύσιν καὶ π. 1.12 
(ι ρ.3ο1.20; Μ.45.10134}; τεῦ, Αὐδῖ (ϑϑο ίηρ' πολυμερῆ καὶ π΄... τὸν 
ϑεὸν τῶν ὅλων. οὐ γὰρ ὅσον ἐστὶν ὁ θεὸς καταλαμβάνεσθαι... ἀλλ᾽ ὅσον 
ἡ ἑκάστου δύναμις πρὸς κατάληψιν ἔρρωται ῬΒϊοβῖ. ἡ. 6.1ο0.2(Ν.6 5.584). 

Ἐπολυσύντακτος, φοιρτϊοά οἱ οὗ τπῶτν νιαϊσγίαϊς., οἵ ἃ ΌΟΟΚ, 
ΤΠάτ. 1 ες, Κν.(Ρ.307). 

Ἐπολυσύστατος, εὐ ρομηάοά οὐ τᾶν εἰσηθηὶς, ΗΠΊΡΡ.μαεγ.}.21 
(Ρ.197.14:; Μ.16.232030) εἰΐ. 8. πολύμορφος, . 

πολυσφρήγιστος, «τυεἰϊ Ξεειγεά, ΝΟΠΉ, αν, 70.τ5:ττ(1.43.8730)- 
["πολυσχεδής, -Ξ- πολυσχιδής, γηοιε;-ἀἰυϊάσα, το Αρτ. τοὶ. 6.4(Μ. 

98.0888); π. ... ἡ τῆς ἐπιθυμίας ἡδονή 70.).Σρίγι πε. (Μ.95.800}; οἱ 
Ροηϊίεοοβίαὶ ἰοηριι68, 14. ἤσεμνττ. 4(Μ.96.γ650). ' 

["πολυσχεδῶς, ἐπ πιαην ἀἠβενεμέ τοαγς, ΝῚΪ.6Ρ}.3.261τ(}1.70.5130); 
10.}. βι0.34.τ(Μ.94.0818}; ν. πολυσχιδῶς. 

πολύσχημος, ἐγε γίαην ξογηις, Μεϊει. "αὶ μομι (.64.ττβ0}); οἵ 
(οᾶ 85 ἀερίοεβά ἴῃ βοτρίατο, Θιοη Ατ4.η.9.τ(},3.0008). 

πολυσχιδής, οἵ, πολυσχεδής, Φῤ|1 Ἰηπῖο ΔῊΝ ῥβαγίδ: ποπος οὗ ἃ 
ΒοΟΚ, πανίηρ πιαὴν ῥάρες, ΤὨαγ Βιυα, ἐῤῥ.2,.162(Μ.09.1 5164}. 

Ἐπολύσχιδος, τε ἀϊυϊείνίε: ἂρ... τεῖ. Αὐἰδὴ Ὠετεβν ὕδραν τὴν... 
π᾿ ἘΡΙΡΒ μαον.60.81(Ρ.229.27; Μ.42.333}). 

πολυσχιδῶς, 1. τοὐἶ την δγαπεβες; τεῖ, νεῖπβ ἴῃ ῥἰαηίβ, Αϑέ. 
Αταυ οι. (ΜΝ 40, 2οϑο); τεῦ, πυσιδῃ νεῖμ5, Μοίθτ, παι πον. 60.641. 
12408}); 2. ΤΏ: ἸπαῊ} τῦαγς, ΟἸετα. ραθά.3.4{0.251.21, ν.1, πολυσχεδῶς 
Μ.8.5028); το Ν γ85. ΕἸ  Ή 2(Ι Ὁ.312.4; Μ,45.10250). 

Ἐπολυτεκνογονία, ἡ, γρμεἶ! δγτησίηρ Κον ο εἰ άγφη, ΓΟ Πτγϑ ποι. 
τοί 3.220Ὲ). 

πολυτέλεια, ἡ, 1. ργέαὶ γἱ εθη 655, δ ρ μΟ ΘΉ:655 π. ἐδεσμάτων 
Ἠεηπαηά.6.2.5; π. ἱματίων ΟΥμοηια 1.4 ἴῃ 6» {(ρ.81.20; Μ.12. 
4120); ΡΙυγ., ΒΑ5.γεξ. ζι5.20.τ(2.2640; Μ.31.0728); 2. δοδὲ, ΧΡ ΦΉ56, 
ῬΑ] υΟἰγγε.5(0.32.12; Μ.4.20). 

πολυτελεύομαι, Κεαεὶ ἱμχμγίομεῖν, δίῃ. γες.τ δο(ρ.325.2; Μ.4τ. 
1158). 

Ἐπολύτιλτος, φρο, ἀϊξεοϊομνεά, ΤΉ Εν. Ἡ.»,).Ποηρ.(Μ.03. 
15458). : 
ον, ΕΕΗ͂ΤΕΝ φεῦν ἐχρεηδίυε, Π ον Οἰδηι,θ.12, 
πολύτιμος, ἐἀϊρηΐν ῥγίποά ΟΥἨ πομομγεά πολυτιμότεροι γεγόνασιν 

μάγειροι γεωργῶν ΟἸεπλ, ῥα6ά,2,τ(ρ.1όο.15 ; Μ.8,3934); ΗΙΡΡ.Παδν.5.9 
(ρ.το2.0; Μ.τό.21580}). 

πολυτοκία, ἡ, ἀΐρὶ γἹοϊά οΓ Ἰμίεγοεὶ, Μ{τν.Αγίθην. 38(ρ.62.8). 
πολυτράχηλος, τοῖν τπσὴν πορῆς, οἵ 5θοῖ οἵ Ασερῃϑοὶ τὴν π. 

ἐκτεμεῖν πλάνην, πολλοὶ γάρ εἰσι τῶν Ἀκεφάλων αὐχένες αεο.Ρ15.ὅ εν. 
64(Μ.92.τ6258). 

πολύτρεπτος, ἡμεῖς ἱπγμτΉΡ, ομαησεαλίθ καιροῖο π. ατ. ΝΑ 2. εὐαγῆ. 
2.1.13.82(21.37.12344}; π-. ..- ἀπιστίαν 1514. 6]. ἐρὈ.1.3τ(Μ.78.2018). 

πολύτροπος, ἐμγηΐηρ Ῥιαην ταν, ΠΘπΟα τοῖν, ἐγ ν ; οὗ 1θ06ν}}, 
Μειι. γηρ.8.τοί(ρ.92.4:; Μ.18,1520); Οοηϑὶ. 4 Ρ}.3.12.2; Νοηπιρατ. 
7ο.τ6:ττ(Μ.43.880Ὰ}. 

πολυτροφία, ἡ, ῥίοεμειμϊ ποινδίησηὶ π. τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου 
ΟΥνϑρρ. ἐμοΐη 70. Βαρὶ, (Ρ.35.11). 

πολυτρόφος, τῤῥίντηρ 70οἀ π. ἄστυ Ογαι. 51.14.10. 
πολύυδρος, ἠοιυίηρ αδεπάαμιν π᾿ ... πηγῆς Ταπι. Δα], 1ο2.5(Μ.6. 

γιδὼ. 
πολύυλος, 1. γἱεῖι 1 γεδοηοῦς; ἰἰτ., τυεαϊν τίς γὰρ τοῖς π. 

κοινωνία πρὸς τοὺς ἀκτήμονας; ΝΙΠΜαρη. Ξτ( ΝΜ .79.το050); ἙΏ]οσ. 
Ῥαϊνι.τ3(Μ.86.,20374); ταοί, μόνος τῶν λογισμῶν ὁ τῆς κενοδοξίας ἐστὶ 
« ΝΠ Ιαὶ σορ. τοί .79.12160)); πολυπείρων τε καὶ π. λογισμῶν τῆς 
κακίας Το διρ.καρ.31(41.85.1844); 2. ἰοηρίιν ; οἱ ἃ ἀϊβοουτβο, 868, 
οἰγιεεί, βοη. 2, 6(1τ.34τὰ ; Μ,.30.488). 

πολυύμνητος, 1. ΟΠ εΉ σμπρ ; οἱ ΟἸἰονία ἰη ἐχοεὶςῖς, Ἡιοπ, Ατ.ς, 1.4.4 
(Μ.2.τϑτο) ; οὗ Τὸν σαρείνο, 19.7.4(2128) ; 111. αε.(ρ.164.τ6);2. γγοαὶζν 
ῥγαϊεοά; οἱ Ττίη., Βα5.ὶγ.45(3.280; Μ.32.152Α}; 10. ἐόν. 4 2τ(Μ, 
ο6.62οΒ); Τάτ. ϑτυᾷ,6,}».2.δ(Μ.90.1132.); οὗ (ῃγιϑῖ, Ζ ἤγυβ. πον. 6 
(13.2140) οἷ. 5. προμαχεών; 8. ἐεἰεδγαϊσα, ργεσιν ποπομγεα, ξαμισι; 
οἵ ρούβοῃβ, ΟΙδπι ῥγοὶ.τζίρ.83.10; Μ.8.23270); Βα5.5 6}, σγιτχ τ ΜΝ] ὃς, 
1488); οἵ Ὁ γβιβ παϊγαοῖθβ, Ἐπ5.0,4.3.4(ρ.ττο.τ4; Μ.22.1978); οὗ 
τοῖσδ 165 οὗ Ταπιεβ οἵ ΝΊΞΙΡ15, Τᾶτ.}.6.2.30.3(3.005); ἰτοη, πολυύμνη- 
τον...ταύτην σοφιστικήν ΟΝ 82.0».22.3(Μ.35.11320). 

πολυ(υ)πνία, ἦ, οἰεερίηρ τμεῖ, 70.ΟΠ γα ἐξα τοί .88,0374); 
Απάβι, δι φι οὶ γέ}. 8(Μ.80.3024). 

Ἱ1Ὶ0 πομάμιον 

πολυφαγ-έω, εαὶ πταην Κἰηάς οὗ [οοα νηστεία...ἐστιν.. «τὸ μὴ ““ἢσαι. 
ἄσκησις γάρ ἐστιν ἐν μονοειδεῖ τροφῇ συνεσταλμένη τράπεζα Απτ, Μοῦ. 
μον. (Μ.80.14534). 

Ἐπολυφάνταστος, ὐὐτὰ πιαην παϊοεϊηαιοη5, Βα5.6ρ.2το.6(3.3τ)ς; 
Μ.32.7774). 

Ἐπολυφθογγία, ἡ, ἀϊυεγεῖίν οἱ Ξρεσεῖ; τεῖ, ΒΔΌς], Ταβι, ἀταὶ,1ο2.4 
(Μ.6.γ7120). 

πολύφθορος, ΚΟΥ ῤῥὲ ΤῊ ΜΙΔῊν οᾶνξ τὴν π. τῶν ἀνθρώπων φύσιν 
514. Ῥὲ}..ρ}}.2.120(Μ.78.5844). 

πολυφίλητος, τρμοἠ-ἰουφξά, ΟΠ γνΚ5. Κγἷπ [εν.7:7(ΜΜ.64.8360). 
Ἐπολύφλεβος, αδωμάσπὶ πηγὴν π. ΜΠ. γίνει. 34{(0.54.8). 
πολύφλογος, οοημειηίηρ, {[(ηγγϑδιάον. (13.215). 
πολύφλοισβος, 1. ἰομά-γοαγίηρ; τηρῖ., ἐμηεμἑμο5 πὶ... μύθῳ 

Νοπη. ραν. ο.το: 2ο(Μ.43.826Α); π. ... κόσμῳ ἐδιτότ22(8848); π. 
μελάθρου τϑ: 28(8020); 2. ουεγβοιοίηρ, Πδπσς, τηδῖ,, αδμάαμέ π, 
τραπέζης τὖ.6: τχ(706 4). 

πολύφροντις, 1. {εἰϊ οὗ ἱμοιραὶ, ἐδτηλίης προ, ΤὨστ γε εοη .8 
. (Μ.6.12214}; 2. ἐμ ο[ σαγε, ἀπαίοι δ. οἵ ΘΆΥΤΗΪΥν Ἰ1ΐθ, ἃ, γεῖ, τί, 
1221}; οὗ ψουαὶγ αἴαιτϑ, Νη χεγε.δ1(Μ.70.8οουῦ). 

πολυφυής, εν ῥγοάμείτυσ; οὗ ἰαπα, τι αστη ῥαη.ΟΥν. (0.10.1; 
Μ.1ο.10738). 

Ἐπολύφυρτος, ἰξογομράϊν νεϊχεί, Βορῃτγ. Η.ον.2.6(}.8).32240). 
Ἐπολυφώνημα, τό, ρος51ρ, ᾿εὶ..4γ.3(Μ.26.8200). 
Ἐπολύφωτος, 1. δγρ εἶν σἰιμίηρ, εἰονίομς π᾿ ἀκτῖνα τῆς θεαρχικῆς 

ἡλιοβολίας Τοπ. Ατ ει π.8(}.3,3374}; 14.4.5.3.1(}}..2.8600}; 16... 
8.6(Μ.3.ττοοκ) ; 2. σίογτοις, δρίομάϊα; οἵ ρυιθβιποοῦ, [ϑἰα.ῬῈ].εῤ}.. 
τοι(.γ8.2840); οὗ μυτοῃ, Απαβίβι όα, τ )(Μ,80. το 2) ; οὗ ΟΠ γῖβτ 5 
ἀἰβορ]65, ορδτ  ἐγιοά (1.8). 39Οο2Α}; οἵ ΒΜ οὐρανὲ π. Το. Μοη. 
ἔγημι ἤνυε Ο(Μ.οδ.τζ81ο); 3, τοοὶ! ἐϊπωργαίεά, Ἀδπσα, οἵ ἔπε εγα, 
δίυϊηρ ροοά υἱδίον;, Μεεϊοί, παΐ ον. 2(Μ.64.ττ60}). 

πολυχαρής, 7ογμεὶ, Μεϊδι, αὶ μβοηι. 3ο( Μ.64.12774). 
Ἐπολυχείμαστος, οἰογηῖν, ΜοΙἢ..γέ5.2.25(ρ.381.9; Μ,18.2280). 
Ἐπολυχρονέω, 1. ἰαγγν ἰομρ, Τιβοπί.Ν υ δγηι.τ(Μ.03.168ς4); 

2. ἔνε ἴοηρ, ΤΑΙ φ  πι|9(Μ.28.648Ὰ); Απαβῖβιψι δὲ γε ριοδ(Μ. 

80.745). ᾿ 
πολυχρόνιος, 1. ἰοηρ-εομημε π΄ λιμόν Ο]ΘΠλ.5,7.1.23(ρ.93.16; Μ. 

8.806); Οτιεορεηι  Ἐχ.λ(ρ.246.0; Μ.12.2600); αἰχμαλωσίαν π. 14. 
ἠο7}.11.1 τη. [67.(ρ.79.7; Μ.13.3680); 2. οὐ ἰοηρ ἀμγαϊίοι, π. ἦμαρ 
Ονας. 5 1δ.τ.69; 70. .ἀρ. ΤᾺῤΨ  Ο(Μ.0ς.356}); 3. ἰοηρ-ϊασίτηρ, ἰοηρ ἐη- 
ἀμγίηρ φιλοσοφία. ..πι ἐστι συμβουλή ΟἸεγη ῥγοὶ. ττ(ρ.70.26; Μ.8,2208); 
ΑἸ ἀεεγιτοίρ.τό.1; Μ.2:5..456᾽ (448}0}; Βα5.7μ4.2(2.2148; 4.31.6530}; 
4. Ιοηρ ἰξυίηρ, Οὐ. οη,.1 2.1 τη 76γ.(0.97.1; Μ.13.302}); Μοῖῃ ἐγηρ. 
8ι1δίρ.103.17; Μ.τϑ, 1684}; [4.γε5.2.22(0.376.12; Μ.18,2288). 

πολυχρονίως, ἔοΥ α ἰσηρ {Π0|6 π. βιοῦν Ταῖϊ.ογαὶ.τ4(Ρ.1τ6.2; Μ.6, 
8374}; ΟἸει. σίν.6.2(0.444.14:; Μ.0.2440); τὰ π. καὶ χιλιοστῶς ἐκτελού- 
μενα ΑτἸε τ. φροειτ:τ(Ν τοῦ. ΟΙΒ). 

πολύχωρος, εοπίαϊπίηρ τηρεῖ, ἐραείομσ, ἐαραξσίοις τὰ κυκλικὰ 
σχήματα. .-πολυχωρότερα Μεϊεῖ.πα! ἤποιτ( Μ.64.ττ60}) ; οὗ τῃ6 πιϊπά 
πολυχωροτάτη ψυχὴ ταῖς ἁπάντων ἀρκοῦσα φροντίσιν ὅγπεπ..5)(Μ. 
66.13070); οὗ μΒαηᾶ οἵ σοά, αν γε5. ροϊ τό(Μ,45,11568). 

Ἐπολύψοφος, γαϊίτηρ, ΤΡΑῸ}. 51 λόγι νυ (Μ.86,2264), 
πολυώδυνος, 1. τ ογτηρ ταμεῖ ῥαΐη, Ονας. δὲδ.3.5 04; ΤΟΡΒΓΗ, 

ἐγιοά,(Μ.87.38650); 2. ραϊηξμϊ; οἱ {Ππ|55, ΝῊ, ἐρῥ.1.245(}}7.70.1734}; 
οὗ δαυτηϊν 6, ἘΡὮΉτΤ.3.5338 ; 1514, 6}. ἐρ}.χ τϑι(} 1.78. 3014); Μεῖεε, 
παϊ. πον. Δο( Μ.64.12774). 

Ἐπολυώνητος, ἀφαγῖν δομρλὶ, Ῥεῖσ.11 ΑἹ. ρενεῖ.6 ἀρ τ ατ.ἢ.4.4.22. 
21(Μ.32.128:.}. 

πολυωνυμία, ἡ, μἰ ΠΕΠΙμ46 οὗ παντός ; οἵ αἰνὶτε Δρρε ]δέίουβ, ἴοπ, 
Αχ.ἄ.π.1.8(Ν1..3.5 970). 

πολυώνυμος, τοῦ ὐ νίαπν παηιες; 1. ἴθ σϑῆ. ὕβρις...«ἡ π. καὶ 
πολυειδής (Ἰειη, »αφά.2.τοίρ.213.14; Μ.ι8, 5 ο88); οὗἨ ἁ ορίπίοηβ δρουΐ 
Ομηβῦ, 54, ῬῈὲ].εῤῥ}.1.235(41.γ8.3280); 2. οἵ ροάς οἵ ροϊνεπείβιη, 
Αὐβίαροί.2.1; 3. οἱ ἀοα ὁ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα ὦν, ἡμῖν π. γίνεται (τ. 
Νγβ5. ΕἸμπιτοί Ρ,2320.7; Μ.45.822Α}); τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, τὸ ἀνώνυμον 
ἐνπι δέ,...«ἡ ζωή, τὸ φῶς, ὁ θεός, ἡ ἀλήθεια Ἰϑιοπ. Ατ.ἀ.η.τ.6(Μ.3. 
5ο6Α); 4. οἵ ΒΜΥ ἡ π. ὄντως 170.) λον (Μι06.6480); 5. (Νβα5- 
866) οὗ ϑρὶηῦ οὐ γογά, Ηἰρριλδεν. 5 οίρ.οδιις; Μ.16.31548); οἵ. 
ῬΉΪο 0. Ἐλπ5.}.41τιχς(ς 230; Μ.21.8858). 

Ἐπολυωνύμως, η12} ἡἩταῊν παΡ5 τῶν πάντων αἴτιον οἱ θεόσοφοι 
π- ..- ὑμνῶσιν Ἡϊοπ. Ατ.4,5.1.6(ΜΝ.3.π06Ὰ}; Διατ. βο5 ἄρος, πῇ (Μ. 

τοό,3970). : 
πολυωρέω, ἐγεαὶ τοῖίξ Ῥεῖ ἐαγό, α. ἀος., ΘΙάντα, Ἐς, τι :8(Ν 8.30. 

12168). 
πολυώψ, τοῖα γιαῆν ζαεες τὸν χερουβικὸν ἔχων π. θρόνον Ὡτάγτη. 

Τρίη.1.26(Μ.30.3920). 
[Ἐ]πομάριον (πωμάριν), τό, (1,αἴ. ῥονιαγῖμν) ογεμαγά, ῬΆΟΠγέρ. ἃ 



, 

πομπεὺς 

(Ρ.16.19); πωμάριν ῥωμαῖστί ἐστιν ἡ λέξις, 'πώμαρα᾽ γὰρ λέγουδιν τὰ 

κηπία Απαβί. 5. μού, 2(Μ.89.854).. 
πομπεύς, ὁ, σμΐάε, οἵ 70. Βαρί. π. κελεύθου Νοπη.Ραν. 76.3::28(}}. 

43.11328). 
πομπεύ-ω, 1. ἐα6 ῥαγὶ ἵη ἃ γεϊίρίομς ῥγοξεσϑίοη "τειν τῷ Διονύσῳ 

ΗΙΡρΡ.αγεελν.4ο(ρ.33.6; Μ.10.7694); 2. ἐδεογὶ τῇ ΠΡΉΡἢ; ῬΆΒ5.γ δὲ 
αεερογάσά α ἰγμηρῥᾷ, δὲ γε θα, οἵ 8. Ῥαὰ] εἶπε περὶ τῶν πειρασμῶν. ..καὶ 
ὅτι πανταχοῦ ““εται παρὰ τοῦ θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ ΟἈγνυΒ. λον, 6 ΤῈ 
2 ογ.(1ο.413Ε}; ὙἱῈΝ ΡΙΔΥ ΟἹ 56η86 8 ἴπἴτα τῆς κεφαλῆς ἀπετμήθη.... 
ἐπομπεύθη δὲ μετὰ θάνατον, μᾶλλον ἣ ὅτε φερόμενος ἐπὶ τοῦ δίφρου 
Αβεέιάμα μον» 4(Μ.40.2240); 3. φοὸ ἠπ ἱγιμμαρὴ μάρτυρα κοντα ἀπὸ 
Πόντου (Πτγ5.ραη. Ρ οε,τ(2.704Ἀ); κύριος ..»ἐπὶ γῆς “ει ἘΜΟΊ ϑγην. 
εἰ ἀηη τί .18,23404}; ταδῖ., οὗ τουδὶ Ππἴ6, ἘΝ1] ῥεγδί.τ2.13(Μ.70. 
οὔςο); 4. Ἦηακὲ δέοιυ οἱ, βαμηὶ ἀκολασία ἐπομπεύετο ΤΆγν5. ἘῈΕΙ͂Ρ εἰ 
ἘΠ.2(2.7338); “-ων ἅπερ αὐτὸς οὐκ ἐγέννησεν Μαχ.ανηδὴς. (ΜΟΟΣ. 1405.) 
5. δοαξί, μιαξε ἃ Ξἤοιυ, Ἑατιογαὶ. 6(ρ.28.12; Μ.6.8644) ; ἠγοράσατε... 
καινὸν φρόνημα..«.καὶ ἐν αὐτῷ “«ετε ΑἸΆ..4γ.2.47(}1.26.2488); 6. ἱεαά 
75 γί μηιρη, ἱεαὰ ξαῤῥίυε ἐκείνην ὁ δαίμων κ“εἰ Βδ5.56].0γ.20..(Μ.85.. 
2404); 7. 5ἐοῖσ ορεμῖν, τιαΐα ἐροοίαεῖς οΓ, Οἰνόη. Ῥαδεῖ.Ρ.46(Μ.92. 
τό8Α); 8. δὲ ἰαΐεη ἐμ ῥγοεοδσίοη, δὲ ῥωδίτοῖν ἐαἠδειδα τὰ ἀἰβρτϑος, 
οὗ πιδτῖγχβ ὑπὸ φρουρὰν κτοντες ἐν τῷ κόσμῳ Οτο»ιαγί, 42(0.39.21; Μ, 
τι); ἱπ φεη,, Ἐρίρμ. αθν.76.τ(ρ.340.20; Μ.42.5160); 70.ΜΔ]. 
εἰγοη.2 Ὁ.24(Μ.91.808). 

πομπή, ἡ, 1. ῥγοεοεείοη, Ῥάσαῃ, δἰ Καίεπάς οὗ 7δηυδιν μετὰ 
παμμεγέθους π. προέρχονται [ή.)ας5.3.2; οἵ, τσ ἾΝ γ85.0γ,ἐαἰεελ, τβ(ρ,75. 
τι; Μ.45.530}; 2. βοἰοιιμέν, οἱ δὐομπαχϑιῖὶς σουβρ πομπὰς καὶ 
ὕμνους πέμπειν Τυβί, ταῤοὶ.τ13.2(Μ.6.3458); 3. ἀϊδρίαν, ἐἔοτυ, ΟἸετα. 
Ῥαεά,3.5(ρ.254.22; Μ.8.6ο08); {πεαίτίοαὶ, εἰς.» ὕντ. Η,οαἰφεῖ..το.6; 
θέατρα καὶ ᾿Ελληνικὰς π. Οοηξί..4.}}.2.62.2; ΟὨτΥΚβ. "ον. 85,4 ἢ. ΜΙ. 
(7.196Ὰ}); 4. ῥοτῃρ οἵ Ὅν!!! ἀποτάσσομαί σοι, σατανᾶ...καὶ πάσῃ τῇ 
π. αὐτοῦ. π. δὲ διαβόλου ἐστὶ θεατρομανίαι καὶ ἱπποδρομίαι, κυνηγεσία 
καὶ πᾶσα τοιαύτη ματαμότης ΟΥτ. Η.καἰσοί το; καταγελάσατε τῆς 
σατανικῆς π. καὶ τῆς διαβολικῆς τέχνης ὈΠγγβ. ἤοηι.30.6 1 Μ|.(Ί. 
560); {Οτερεπί. οἶον. τ (1.86. 5808); 455. ραρδῇ σἱζαδὶ ῥτοσεϑ- 
5105, ἄδποαβ, εἴο,, Μ΄.) ας.3.3; Τατεροπί εν. Π οη!.34(6008) ; ἰὰ ὈΔΡ- 
εἰβιηαὶ τοπυποίδτίοι, Μ΄. α5.3.3; Οντ. Ἡ οαἰδεΐ το, δ; Οσησὶ. ΑρΡ.]. 
41.2; Ουὐτιρίαῤ] Οὐη. π(α.χ774}); 5. ἀΐοργασε ζημία χρημάτων, ..«ἀτιμία, 
οὔτε ἡ τοσαύτη π. (τυ 5.5ἰαΐ.13.2(2.1368). 

πομπικῶς, ζογ γιαξίηιρ απ Ἰριῤγεδοίοη, ΜΝ χ. ἐρ. Θ(Μ.01.4328). 
πομπός, ὁ, σμΐάε: οἱ ρυτάϊαι δηροὶ, τι Ταύτῃ, ρα,,ΟΥ κίρ.τ4. 

τό; Μ,το.τοῦδο) ; πιεῖ. μετὰ πάσης....«σοφίας ὥσπερ τινὸς ἀγαθοῦ π΄. καὶ 
ἱερέως..«προσίωμεν τῷ θεῷ ἐδιτ2(0.28,2: ; τοδδ0). 

πομφολυγώδης, ῥγοίδν, {ἰκὲ διδδῖος, ταεῖ,, μησηδείαμαὶ, αὐ Ν 88. 
ογιἄσγε.τίρ.14.1τ8; Μ.44.1τ1280) ; 14. ἔμη:.7(2 Β.159.27; Μ.45.1480). 

Ἐπονημάτιον, τῷ, «ον! ἐγξαϊσε, Αδτιογηαρ. ἘΡΙΡἢ μαεγ,16.1ι 
(ρ.352.1; Μ.42.5450); ιάντη, Τρῖη.2.8(Μ.30.ὅοδ0); (ο5π). 1ηα 0.1 
(Μ.88.340}). 

πονηρεύ-ω, σεὶ τοϊοξσαϊν “- εἰν τι ἐν τῇ ἐξηγήσει Τυϑὲ, ταροΐ, ὅτ. τίν. 1, 
“σεσθαι; Μ.6.4208); Ὀᾳὲ 88. τηφ, ἄνθρωπος ἀγαπῶν τὸν ““ὀόμενον 
ΤιΑξον 2.3; μὴ “"εσθε ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν ὑμῶν Τ' Γμά.13.5; γλώσ- 
σης, ἐν ἦ ““εται Ἐοττη.υἷς.2.2,3:; ππέται ὅτε λυπεῖ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
14.»αηά.10.3.2; ἀγγέλους...““σαμένους καὶ ἀποστάντας τοῦ θεοῦ Τιδῖ, 
ἀϊα].)9.τ(Μ.6.6618}); οἱ θεν ἢ] φρονίμως “μενος ὈἸθτη.5,7.2.13(Ρ.143- 
25; Μ.8.οο64Ὰ) ; οἷἱ..«τοιαῦτα «όμενοι ΑἸΠἀδον. (ρ.2.1τ; Μ.25.'425᾽ 
(411) ; ἐπονηρεύσατο ποιῆσαι τῷ πλησίον Ὀϊοα. Ῥ-.53:6(Μ.33.15910}; 
Ονχ. 4»»..73(3.3320). 

πονηρία, ἡ, Α. τοϊοπεάμεδς, εὐἱῖ, τιαϊίσε; 1. εξ, ἀπ ἀεϑουρΌοπ5 
τυφλὸν γάρ τί ἐστιν ἡ π. καὶ βουλομένη ὡς ἰσχυροτέρα τοῦ χρεὼν νικᾶν 
αὐτό Οτο εἰς, τ δτίρ.Στ2.1; Μ.11.7728}; οἵ, ἀεβηίμηὶ σμίάαηε πονηρίαν 
ον φῬομίαηεανε ὑσὶ υοἱναγίαηι 6556 τπαϊ ται, Δ. οἱ ἦι Ἐς. 46:4(Μ.12. 
13320); ποῖ 561{-χβιεηΐ οὐ γάρ ἐστιν ὑφεστώς, ὥσπερ τι ζῷον, ἡ π. 
Βαβ.ἠον.ο.5(2.784; Μ.31.3418); δ.0.8(2.8οῦ ; 2484); οὐ γὰρ τῶν ἐκ 
φύσεως, ἀλλὰ τῶν ἐκ προαιρέσεως ἐπιγινομένων ἐστὶν ἡ π. ὈΠτγ5. πον. 
το. ἴῃ ΜῈ( 2 54ΑῚ; τοιοῦτον γὰρ ἡ π. οὐδενὶ βούλεται εἴκειν, πρὸς ἕν 
βλέπει μόνον, ὥστε τὸν ἐπιβουλευόμενον ἀνελεῖν Ἰᾶ ἢιοτη.51.3 ἴῃ 70. 
(8.3ο28); π. ἐστὶν ἐπιστήμη, μᾶλλον δὲ ἀσχημοσύνη δαιμονιώδης, 
ἀληθείας ἀποστερηϑεῖσα, καὶ τοὺς πολλοὺς λανθάνειν δοκοῦσα .».π. ἐστὶν 
εὐθύτητος ἐναλλαγή, πεπλανημένη ἔννοια...δαιμονεώδης βίος 70.ὉἸ τα. 
φεαἰ,24(Μ.88.ο818,0); 2. ἰπ ρϑη., 2 ἴδηι.13.1; Βαρη.4.12} Ογγβ8.} οι. 
83.3 ἴῃ 1σ.(8,4028); 650. οἱ Βοσϑείοβ, Αἰ ον Μ|Ὰχτν27(44.25. 
2150); 8.6 Ρ.7ου.τ( 1.26.8: 6.)}ρ.Τηαὶ.}.6.4.3.4; ρετβοηιῆεβά, ΗδττΩ. 
οἴγπιοαιπ.3) αἰ, ἔτοιη κακία: τὴν ἐφεξῆς γεγενημένην π. ἐν τῇ κακίᾳ 
Τάτ. 76γττ τ 8(2.460); 3. οτἱρία ἀετηοηῖο, Μαο.Αςρ.λοηη.24.3(}1.34. 
6640); αβ58ἰ5: θα ὃν Ρββ5ϑϊοῃβ, 1δ.25.4(6600) ; ἑρπετῶν πνευμάτων πονη- 
ρίας ἐν αὐτῇ [55. ψυχῇ] καταλυόντων 1Ὁ.28.τ(7124}; ψοΥκΚῖηρ ἴτουὴ 
ἩΒΐα, 18.42.3(7724} ἀδηηοηβ οα]}6 ἃ ἄγγελοι πονηρίας, Πετγα,ασμά, 

1120 πονηρός 

6.2.1; τῆς πο ... ἀπαυγάσματα Ταί. ογαί,τη(0.17.2; Μ.6.840Ὰ}); πνεύ- 

ματα πονηρίας Μας.Αορ.βοη!.21.2(Μ.34.656}); 1).21.3(6574); Τθεν]} 
ἄρχων τῆς π. ἰδ.5.τ(4064}; τῶν ὀκτὼ πνευμάτων τῆς π΄ ΝΙ ορίγιπιαί. 
εἰ, (λ1.79.1145); 4. εἤεοῖο; ἀεβίσασείοη οὗ ἴθ, Ἡθυγα μαρ.2.1; 
ἀερηναϊίοι οἱ Καονίεαρε οἱ Οοά, ΟΥγ.70.χ9.3(1; Ρ.301.98.; Μ.14. 
5204); Ὀτγαςα! Ζίηρ 5οὰ], ἰά, ῥγέπς,τ.8ια(ρ.το4.10; Μιιτιτϑοῦ); δθαΐ 
αἶβο πιθδῃβ οἱ ρυχποαιίοη ὁ κύριος ἐν τῇ πιστῇ ψυχῇ γινόμενος, καὶ 
διαπερῶν αὐτὴν...τὰ ἄγρια τῆς π. κύματα Μᾶς. Αερ.ἠοηι.44.1(Ν}1.34. 
,,848); ἡ γὰρ π. οὐ συγχωρεῖ διὰ μετανοίας ἀναστῆσαι τοῦ πτώματος 
σελοί.α ἴα 70 ΟἹ, βραὶ,24(Μ.88,0858); 5. τοιιβά εβ : αι, Γπουρῇ 
ποῖ αἰνγαῦξ εἰποασίουβ ἐπέστευσαν δὲ ἐν ὑποκρίσει, καὶ πᾶσα π. οὐκ 
ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν Ἠδττη.υἱς.3.6.1; Ξρίτἰταδ] τορεπεγαϊίοῃ, ΟἸειη, ῥαεά. 
τιδ(ρ.1ορ.19; Ν.8,2804); (Ἀγῖβτ᾽ 5 ραββίοη, Γυϑι. τα! .41.1{Μ.6.5648)}; 
οἵ, ἐδιχτ4. (7460); Ῥυπίβαταθπι, Μοίῃ.γ 5.1. 3τ(ρ.26ς.8; Μ.41.11418); 
Ἐπουρὴ ποῖ ἴο ὃ ἴοῖα!ν ἀρτοοϊεδά ἰπ (5. {π|ὲ, 1δ.1,44{0.203.14; 
τιτ6 4}; 5ρίτἰτια! πξανεη, Μαο. ορ. ἤοηι.24.4{Μ.34.6654); 6. ἴῃ τε]. 
το σοἄ οὐδὲν φαῦλον ὑπὸ τοῦ θεοῦ πεποίηται, τὴν π. ἡμεῖς ἀνεδείξαμεν 
Ταϊιογαϊ ετ(ρ.12.16; Μ.6.8298); ὁ διάβολος δέδεικται ὅτι τοιοῦτος μὲν 
οὐκ ἐκτίσθη, ἐξ ἰδίας δὲ π. εἰς τοῦτο κατέπεσε Οτοῤγίπε.τ, Βι(ρ.τοο. 
5}; λιθίνη γὰρ οὐδενὶ ἔκτισται ὑπὸ θεοῦ καρδία, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς π. 
τοιαύτη γίνεται 1Ὁ.3.ττ4(Ρ.2τ0.6; Μ.11.276Ὰ}; τὸ θεῖον, ἀνεννόητον 
ἄρα πονηρίας ΜΕ. αγηρ.Βιτδίρ.104.14; Μ.18.1688); 7. 'π ἀυα]5ῖ 
Βογεβὶθθ, γαϊοπὶ. ἐκ δὲ τῆς λύπης τὰ πνευματικὰ τῆς π. διδάσκουσι 
γεγονέναι’ ὅθεν τὸν διάβολον τὴν γένεσιν ἐσχηκέναι..«καὶ πᾶσαν τὴν 
πνευματικὴν τῆς π. ὑπόστασιν. ἀλλὰ τὸν μὲν δημιουργὸν υἱὸν τῆς μητρὸς 
αὐτῶν λέγουσι, τὸν δὲ κοσμοκράτορα κτίσμα τοῦ δημιονργοῦ' καὶ τὸν 
μὲν κοσμοκράτορα γινώσκειν τὰ ὑπὲρ αὐτόν, ὅτι πνεῦμά ἐστι τῆς π. 
Ιγϑῃμαεγ.1.5.4(Ν1.1.4014,8); ΟἸοίη.σχο. Τἰάοί, Βτ(ρ.132.1; Μ.9.6068). 

Β. εὐτὶ ἀεεά οὐ ἱξοιρ τῶν π. ὧν εἰργάσαντο Ηε τὴ. υἷΞ.3.1.2; αἱ π. 
αὐτῶν ἐν ταῖς καρδίαις ἐμμένουσιν ἐδ.3.6.2; ἴῃς], μοιχεία, ὑπερηφανία 
εἴς., Ἰᾷ παμά.8.4; ἀποβάλλετε τὰς π. τοῦ αἰῶνος τούτου ἰά.51;.6.1.4. 

Ἐπονηροποιός, ἐαιείηρ, τιαξτηρ εὐ, ἘΡῚρΡἢ εν, 26.ττ(ρ,200.12; 
Μ.4τ.3408); 18.66.5 3(ρ.90.4; ΝΙ.42.τορ0Ὰ}. 

πονηρός, 1. ἐριρενζεεὶ, νιαϊνιθά παραλυτικοὺς καὶ ἐξ γενετῆς πονη- 
ροὺς ὑγιεῖς πεποιηκέναι [υ5ὲ. Ταρῤοὶ,22.6(Μ.6.3644) 5.ν.1.,) οἱ. τοὺς ἐκ 
γενετῆς καὶ κατὰ τὴν σάρκα πηρούς 1. ἀταϊ,δς.6(Μ.6.640Ὰ); 2. τογείοἰεί, 
ἀγοαάξαϊ, οἱ ἀποθανεῖτε θανάτῳ π. Τ΄ Κειδ.6.6; π.ι τῶν Αἰγνπτίων 
δουλείας Ογτ, Η.εαἰδεί.τοτ; ΟΠ γγβιἠονι.32.4 τ ΜΠ|.(.3]00}; οὗ Ῥτε- 
δοηΐ αἰθροηβαίοη οὐ ᾿1{6, οἵ, ΕΞ άν.}.12; διατηρήσειξ σε ἀπὸ τοῦ 
ἐνεστῶτος αἰῶνος π. Ἡδερειλ. γοξοπίρ.6.1; Μ.10.14328); οὗ Τὴν οὗ 
Τυάρεπιεηϊ τὴν δὲ π. ἡμέραν κακώσεως ἡμέραν ὁ Σύμμαχος εἴρηκεν. 
αἰνίττεται δὲ...τὴν τῆς κρίσεως ἡμέραν Τδάϊ. "5.40:2(1.865); 
3. τοϊοκεά, πιογαϊν εὐ; ἃ. οἵ ρείβοῃβ, [5ἴ.Σαροὶ,27.1(Μ1.6.3608); 
ΑἸδμοπαρ.ἶκρ.29.2(Μ,6.957γ0); Οτιρῤγέτις.λιχ ττίρ.213.1; Μ.11.2688); 
Β. οὗ Τῃῖπρ5, δ ς5, εἴο. δόλῳ π. ἴστὶ, Ἐρ 7.1; Ἡδγτα,»παμά.3.5; 
ἐπιθυμίαι π. 1Ρ.12.2.2; ἐν συνειδήσει π. Βαγη.19.12; [υ5τ,ἀταϊ,.93.τ(Μ, 
6.6974}; ᾿Αἰβδῃαρ ίεσ.36.1(Μ.6.0608); τὰ π. τῆς τρυφῆς συμπόσια 
Ομγυβ λοι. 39.9 πὶ τΟυγ.(το. 3184); οὗ 'εν ] ἐγε (οἱ. Μιε,6:23) πάντα 
ὁρᾷ ἐν εὐθύτητι καρδίας μὴ ἐπιδεχόμενος ὀφθαλμοὺς π. ἀπὸ τῆς πλάνης 
τοῦ κόσμου Τ. ]Ξαεἶι.4.6; ς. οὗ ἐν} ἀςγλίυτρε δαρκίων...καὶ Κέρδων... 
ὁρίζουσιν εἶναι τρεῖς τὰς τοῦ παντὸς ἀρχάς, ἀγαθόν, δίκαιον, ὕλην" 
τινὲς δὲ τούτων μαθηταὶ προστιθέασι τετάρτην λέγοντες ἀγαθόν, 
δίκαιον, π., ὕλην᾽ οἱ δὲ πάντες τὸν μὲν ἀγαθὸν οὐδὲν ὅλως πεποιηκέναι, 
τὸν δὲ δίκαιον οὗ μὲν τὸν π., οἱ δὲ μόνον δίκαιον ὀνομάζουσι... Ἀπελλῆς... 
ἕτερον.. «τὸν δημιουργὸν τοῦ παντός,.. «ἕτερον δὲ πύρινον τὸν φανέντα, 
ἕτερον δὲ π. ΗΙρρ.΄αόγ.το,το,2ο(ρ.280.2,22; Μῇ.τ6.34350; 34288}); εἰ 
μὲν γὰρ ἀπογραψάμενός τις..-ἴστατο πρὸς τὸ π. εἶναι τὸν δημιουργόν, 
ἄλλων ἔδει λόγων πρὸς αὐτόν ΟΥΑ ῥγίηε..χα Ο(Ὁ.Ζ2ο0ΙΣ; Μ,11.2644}; 
δύο σέβει [5ς. Μαπ65] θεοὺς...«τὸν μὲν ἀγαθόν, τὸν δὲ π, εἰσηγεῖται 
Ἠξερετη. 4γελ.7(ρ.9.13; Μ.10.14374); 10. .Μαρ.τ.(Μ.04.15088); ν. 
δημιουργός; ἃ. οἱ ον! ϑρὶτῖβ ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῷ ἶβς. οἴνῳ] τέσσαρα 
πνεύματα π. Τ. 7ει4.τ6.1; ἄγγελος π. ἐσόφιζεν αὐτούς Βαγη.0.4 π. 
καὶ πλάνων πνευμάτων Τιυβὲ.41α].30.2(Μ.6.540Ὰ}; π. δαιμόνων Ταῖ. 
ταί, 22(ρ.24.πο; Μ.6.856.}; 8. οὗ Π εν] ψυχὴ ...βασανίζεται ὑπὸ τοῦ π. 
πνεύματος Τ. ῖςεν 6.5; ἘΠπι5.}..6.3.27.1(}1.20.2734}); ἀποτάσσομαί σοι, 
σατανᾶ, σοὶ τῷ π. καὶ ὡμοτάτῳ τυράννῳ ΟΥγ.Η.εαἰδεῖ.το. 4; ΘΠσα 
4, ὅπ. με ευΐ; 8. 85 ϑτιοτὴν οὔ (μυιβείδηβ, Βαγη.τρ τι ; ΟἸεῖη, ῥασά. 
1.7(0.123.20; Μ.8.2170); Οτιἤορι. 1 5 ἴῃ [εγ.(Ρ.14.12) Μ.13.2730); 
σοπαμποτγεα ὃν Ομ τίβε ἃ5 βεσοπα Αἄδπι, Μεῖῃ.ἐν»».3.6{(Ρ.32.9; Μ.18. 
608); δι᾽ ἕκαστον ὑμῶν ὁ π'. αὐτῷ μόνῳ τὸ πλεῖον ἐχϑραίνων προσπολεμεῖ 
ΟἸσηα,ερ.τ](Μ.2.53Ὰ)}; τὰ μυστικὰ σύμβολα... «ἀποτρόπαια.. «τῶν κατ᾽ 
ἐπιβουλὴν τοῦ π. τοῖς πεπιστευκόσιν ἐπαγομένων ΟΥ̓ ΝΥΒ5. μη. ταί 
Ρ.271.0; Ν.45.8800); πολλὰ γὰρ τὰ δίκτυα τοῦ π. (Ὁηοὶ Αρῥιτ.0.1 
πονηρὸν..«τὸν διάβολον καλεῖ, κελεύων ἡμᾶς ἄσπονδον πρὸς αὐτὸν ἔχειν 
πόλεμον Γῃγγ5.ἤσηι.1ο.6 τη Μ|.().253Ὲ}}} φθονήσας τῷ ἀνθρώπῳ ὁ π. 
οὐὐἠπάτησεν αὐτόν Απαϑί.5.οα. 4(Μ.80.030); 5. δεν οὗ τχατῦνγθ, 



ὔ 

πονηρόφρων 

Μ.Ῥοΐϊνε.τγ.α; Ὁ. 85 δΌτμοΥ οὗ αὐτοῦ, Βα. 2.τὸ ; εβρ. οὗ πεύεβν, Ἐλι5, 
ἀ.ε.3.27.Χ(Μ.20.2734)}; Ευΐορ. ᾿Κ(. Τγέπ.τ.3(0Ρ.363); ὁ. τοῦ. οὔιρίη οὗ 
Ὅν; ποῖ ογοαίορα εν], ον ΟἸθηιντο,τό,1; ἰδ.2ο0.8; υποζοαϊεᾶ 
(Μδηῖς..), βοσαραη. (0.41; Μ.18. ττ2οΡ) ; 70.1. Μωη.χ.46{(Ν}.94. 
15488); ἃ. τοῖ, Ηἷ5. ἀδβίίην ; 6] Δ ν ἴῃ Π1Β ἀρΒΈΓΠΟΓΟΣ, 5ΟΥνῈ 8 ἴο [658 
18 τἱρδίεθοιβ, Μασ. ερ. ῥα .2(Ν.34.868.); 6. τεῦ, (λιν οὗ ἐν} δος, 
Οτρεη ἐπὰν τὸ πνεῦμα τοῦ π. βλέπωμεν ἀντιπρᾶττον ἡμῶν τοῖς 
πράγμασιν...«ταῦτα πάσχοντες τρεῖς φυλακὰς τῆς νυκτὸς τοῦ ἐν τοῖς 
πειρασμοῖς σκότους διανύσωμεν..-ἀγωνιζόμενοι καλῶς. .-πρώτην φυλα- 
κὴν τὸν πατέρα τοῦ σκότους. ..καὶ δευτέραν τὸν νἱὸν αὐτοῦ τὸν ἀντικεί- 
μενον..-καὶ τρίτην τὸ ἐναντίον τῷ ἁγίῳ πνεύματι πνεῦμα Οτιεονη» ἷη 
Μι.ττ.δ(ρΡ.44.4; Μ.13.9200); τῇ τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ.. ἀνέστη, ἵνα βῥυσά- 
μενος ἀπὸ τοῦ π. καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐν ᾧ τὸ ψεῦδος ἦν καὶ..-πάντα τὰ 
ἐναντία οἷς ἐστιν ὁ Χριστός,.. 
τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα 18:12.2ο(Ρ.115.22 ; ΤΟ208); 
5. Ὠδυς. δ5 ϑυ5ι., εὐ; 8. ἰῇ ρεη,, ΒαγΉ.20.2; Μοίῃ,»γ65,2.2(0.332. 
18; Μ..8.3008); Εν»: Ἰθηι.19.23; Ὁ. τεῦ, ᾿'κπον]εᾶσοα οἵ ροοά δπὰ 
εν}, ΜΕΊΉ. 5 γ»η:0.3.7)(0.24.ττ; Μ.18.72); ΜΑΠΊΟΗ. τὸ δὲ ἐν παραδείσῳ 
φυτὸν. «αὐτός ἐστιν ὁ ᾿Ϊησοῦς, ἡ γνῶσις αὐτοῦ, ἡ ἐν τῷ κόσμῳ" ὃ δὲ 
λαμβάνων διακρίνει τὸ καλὸν καὶ τὸ π. Ἠδροτη. γε ττίρ.18.5; Μ.το. 
1445λΝ}); τὸ δὲ καὶ τὸν θεὸν ἀπαγορεύειν τὴν διάγνωσιν καλοῦ τε καὶ 
φαύλου... ἄρ᾽ οὐχ ὑπερβολὴν ἁτοπίας ἔχει; τί γὰρ ἂν ἡἠλιθιώτερον 
γένοιτο, τοῦ μὴ δυναμένου διαγινώσκειν καλὸν καὶ π.; ΤαϊπιΡ.Ογτ. 
Ζ7εμἴη.π(65,.80Ὰ}; 6. τεῖ, Το β ῬΥΆΥΘΥ, ἹΠΈΘΥΡΥΥ 5. Οὗ τοῦ π.; ἃ. 85 
ον ἱμε Ευΐ! Οπε, τιον. 3ο.τίρ.303.1το; Μυιτ.βΆ45 0); οὔ Τα, ςοη ῥς. 
46:9(}8.12.13320); Ηρ ἴθνι.19.2; Ογτ. Ἡ. καϊδεἶ,.23,18. τ Ν γββ.ον. 
ἄορι, (ρ.114.}; Ν΄.44.11028}; {εἰ αιρ.Οσηοὶ, ρριϑιτοιο; Ῥεῖγ, οά, 
ογιἄονε (Ρ.τττ. 8; Μ.86.33200) ; Ὁ. 85 ονι ουἱ!, Οἢγγϑιλομη ἤ  )7ιτά 
(3.210); ἱποῖ, ον σαυβοά οί ὈΚν ϑαΐδπ δπα ὈΚ τῆθη, ζἤγγϑ.ον, 
ον (8,1 504}; 6. Ὀοΐῃ 56 η565 δἰ]ονγεα, Μαχ. ον ἄορ (1.00.0 46}. 

Ἐπονηρόφρων, φυιηάο, Π14.,5. 6; (οηϑςὶ..4.}}.7.7.2. 
πονικός, τοογκίηρ, Ἰαδουτίνεν, Αῤορίμλ. Ῥαὶνγ.(Μ.δς. 1208) ; 

(2090) ; 7ο.Μοβοδ ναὶ, τη 8 (Ὁ .87.30488). 
πονικῶς, ἰαδογϊοιιῖν, 44. Ῥεὶν.οἱ ἀπάνγιτ(ρ.1τΊ.14). 
πόνος, ὁ, ἰοἹΐ, συ εγίηρ, οἵ βριτιτπαὶ βίσπιρσίδ π. καρδίας ἐγὼ ἀλγῶ 

1. 75.7.2; τοὺς δίχα πόνων εἰληφότας τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ἄφεσιν 
ὙΠάΌΡ-ε δο: τί1.922); οὗ τηρπίδὶ ἰαρουγ, Π ον»: ΟἸδη.τ7.6; οὗ αϑοϑῦς 
ἀἸβοιρ! 6 τῶν τῆς ἀσκήσεως π. ῬᾺ]}} υἠγνς. (0.20.6; Μ.4).18}; τὰ. 
λ.1ἀπ5.(}1.34.10438}; Μας.Αθρ.0γ.5(}1.24.8:60); κενοδοξέα, τοὺς π. 
κατατοξεύουσα ΝΙ]. Επορ,τ4(Ν.70 1112}; εἰδέναι... τότε φαμὲν τούς 
τινων π΄, τοὺς διὰ. «προσευχῆς καὶ. ἀσκήσεως τὸν τῶν ὅλων θεόν, ὅτε 
κατανεύει τοῖς αἰτήμασιν αὐτῶν... ἐλεεῖ γὰρ ἑτοιμῶς τοὺς αὐτόκλητον 
ποιουμένους τὴν διὰ πόνου ταπείνωσιν Ουχ.1ς.5.3(. 8140). 

ποντίζω, τεῆθχ., ῥίμηρε, ἐμηηγ δα ΟἸΟβοΙξ, ς. εἰς, ΝΠ ἐῤῥ.4. τῷ. 

79.5448). 
ποντικός, ὁ, τυφαξεῖ, αὐ Μαρ ἀϊαϊ, (ἐγ. Ζ80}.).4(Μ,Ῥ1,.77.226Ὰ). 
Ἐποντισμός, ὁ, “Ἰηκίηρ, ἐηρμἤηρ, 10. απ. τ(Μι 1 46.). 
Ἐποντιστήριον, τό, δεῤ[ῇ οὗ {πὲ 5εα, ἔθ. κατεπόντισέν με εἰς τὰ π. 

τῶν αὐτοῦ διδαγμάτων ἘΡΏΤ,.2,2932Α. 
Ἐποντογείτων, ΦΩ͂ {16 566; οἵ απ ἴῃ ἸΟΥ͂ΤΟΣ χϑασῆθβ, 60, 5. 

δεῖ]. ἀναγ. Δο(Μ].92.1266 4, ν.1. παντο-). 
Ἐποντογέφυρα, ἡ, ῥο! 00, ΤΏΡη εἶγοη.Ρ. 26 (ΜΝ. τοϑ. 668). 
Ἐποντοπόρεια, ἡἦ, 5ε44-)]οΡμέγ, ἘΡΙΡΆ.} α6ν.37.ο(ρ.62.ς ; Μ.41. 

6538); ΝῚ] πος τ( 8.79. τορδα). ᾿ 
᾿"ποντοπορεύς, σεα-ροΐης, Οτ ΝΖ. καγη,2.1.τ7.5(Μ.37.1262Ὰ}). 
ποντόω, 1. 70μγηὸν ὃν ςεα, Το. Μοπιάγηη Ῥεῖν, 3(Μ.ο6.12020); 

2. ἀγοῖνη, ῬΑ} ΟΠ γγ5.2ο(ρ.τ26.11; Μι47.11); ΝῊ, Α41.(Μ.79.705}0). 
πόππυσμα, τό, εἰμοξίησ; οὗ δατθατίαπ ΒΡΘΘΟΙ, 70,),εαγρι βεηΐ.10 

(ρ.21:6; Μ.ο6.8560). 
ἘΘΡΟΡΕ ΡΣ ὁ, -- ἔοτερ.; τὸ σοβκ ἃ μόῖβε, τᾶν, δε, }ιτ. 40 

(}1.ο9.1ο88Ὰ); ἀἶδς, 1δ.2.τ44{14554}. 
πορεία, ἡ, 7ομγΉδγ ; 1. οὗ Βεανξην Ὀοάίεϑ, σοηγ7γ5ε ὁ διατάξας ἂν τι. 

φωστῆρας Ἐφ», δαΐ,το,Σ; Αὐίβεαροί. 4.2; Ηον,Ἶθηι.2.23; 2. τηβάϊς, 
διάχυσις λέπρας ἐστὶν ὡσανεὶ βάδισις καὶ π. ῥευστική ΟἸἼοτη. Κγ.534{0.218. 
9); 3. οὗ 5011} 5 Ἰοσστιον, ἴπ ἀδϑίῃ τὴν κοινὴν στειλαμένου π. ἔναρτ. 
ἐμ.6.3.23(ρ.121.1; Μ.86.26454}: ἴῃ Πεαν θην ἀβοθπῖ, Ταῖογαὶ, τό(ρ.17.. 
22; Μ,6. 849); Οτ δ5.7.3(ρ τ τι; Μι11.14240) ΟΕ. 5. ἄνοδος ..Ε|5.. 
Ὁ.Ο.4.ππ(0.140.21; Μ.20.12084Ὰ}) ; τὴν πρὸς τὸν... θεὸν στ. 1,4.6(ρ.144.5; 
1220Α); τὴν τὰ ἄνω π. Βαβ. λον Ἐϑιτί ΤΌΤ; Μ.29.2120); 4. οἔ 
ΟΠ τ βε᾿β ἀβοφηβίοι, Επ5,ῦ.(,3.43(0.05.20; ΝΕ. 2ο Ἴτο4Ὰ}); Ογτ, 7ο.ττί(ά. 
9320}; οὗ ἀεβοοπὲ ἰοὸ Ηδάᾶος, Οὐ. 70.6.35(18 ; Ρ.144.0; Μ.14. 2608); 
5. τᾶν, ΦΟΉγΦ6, οἵ 116 ἀπα οοπάποι κατευϑύνοντες τὴν π΄. ... ἐν 
ὁσιότητι τύ ϊδν,.48,4; 1.62.1: ἘιΒ,ἀ.6.0.13(0.432.1τ0; Μ.22 607Αγ; Γ 
μεταμάθωμεν τὴν θείαν π. ΤὙπάξ. Εἰπεολ.τϑ: 4τ(2.8γ6); Ῥτοςα Ν ρρ, 
21τ:τ(Μ, 87. βπόο). 

πορεύ-ω, τηθα,;1. ρο; οἵ ἀδραγίυτγε [τΌτὰ ἸἸΐθ, σίορ. ξὰΣ ;2. τοδί, 

2888 

ΤΙ21 

“περιποιήσῃ τοῖς ῥυσθεῖσι βαπτίσασθαι. 

πορνεία 

τσαϊξ, δεβαυε, εσμάμεί πες ἰξξε “εσθαι ὑπηκόόυς ὄντας 18.13.5: 
“««ὦμεθα ἐν ταῖς ἐντολαῖς Ῥοὶγς.2}.2.2; ““όμανοι. κατὰ τὴν. ἀλήθειαν 
ἐδ.5.2; “-ομένων ἐν ὁδῷ θανάτου Βαγη.10.2; καὶ ἀξίαν τῶν πράξεων 
“εσθαι Ταβῖ, Ταροὶ.12. τ(Μ.6.34τ0); ΕΡ. Ταρά. ἈΡ.Ἐλι5.}. 6.5. 0.20. 
4124}; 3. οἱ τἶπις, αάυαηεε, ῬηπΠοβῖλ. 6.0.1: 2(Μ.65.577.}; 4. α5 δι, 
ΔΌΧΙΠΑΥΥ ὅπερ εἰμί, καὶ διαμεῖναι ““ομαι ΜΙ. δεῖ Ο. 

πορθμευτής, ὁ, εὐηεγέν, ἐομάμείον; οὗ ΟΠτίϑὲ, ϑὅγηθβ γηη:.5.8 
(Ρ.35; Μ.66.τ6οβ). 

Ἀπορνάς, ἡ, Παγίο! ; οἵ Ἡείεπα, σοπβοτί οἵ δίυαθοη Μαριβ τὴν δὲ 
σύζυγον π. πνεῦμα ἅγιον εἶναι τετόλμηκεν λέγειν ἘΘΙρΡἢ ἤαεν.21.2 
(ρ.24ο.1; Μ.41.2888) ; Τί ΟΡ μαεν(Μ.86.250) ; ταδί. (1π σοπίταβἑ ἴο 
ΟΒύτο 45 Ὀυ] 46) οὗ Τεν5ἢ 8π4 Ἠδσεῖ. θοαΐθβ, Αμαϑί δι λσα, (Μ 80. 
ΤΟ͵20). 

πορνεία, ἡ, ξογησαϊίοη, ποβαϑεν, δεκμαὶ ἐαβηγην, ἴ. ΤΆ ΛΟΙΡᾺ] 
εἴγτη. π. ἢ διὰ τὸ πυροῦν τὴν νεότητα, ἢ διὰ τὸ πηροῦν, ἢ ὡς ἐκτυφλοῦν, 
τὸν νοῦν, ἢ διὰ τὸ πόρρωθεν νεύειν ΤΑΤΗ ἀδέιττί( 1.28. ς 52Α); 2. ἐἰ εἰ 
ἐηϊεγεομος ἴπ ρθη, μὴ ἀναβαινέτω σου ἐπὶ τὴν καρδίαν περὶ γυναικὸς 
ἀλλοτρίας ἣ περὶ π. τινὸς Ἠογτη παη,4.1τ.1; ΟΥ. [7.2 ἐμ 7εγ(ρ τορος; 
Μ.13.5454}; τεῖ. 71ο.8:41 σύ, ὃ φάσκων μὲν ἐκ παρθένου γεγεννῆσθαι, 
ἐκ π. δὲ γεγεννημένος..«τάχα δὲ διὰ τὸ τῶν ἀνθρώπων τινὰς μὲν εἶναι 
ἐκ τοῦ διαβόλου, ἑτέρους δὲ γεγεννῆσθαι ἐκ τοῦ θεοῦ, πάντας ἄν ὑγτῶς 
λέγοιμεν τοὺς μὴ γεγεννημένους ἐκ θεοῦ, ἐκ π᾿ γεγεννῆσθαι, οὐ γὰρ ἐκ 
νύμφης, ἀλλ᾽ ἐκ πόρνης, τῆς ὕλης, οὖς γεννᾷ ὃ διάβολος 14..}σ.2ο.ταίτα; 
ΡΡ.341. 1τ6,348. 4; Μ.τ4.δοβό,6ο9Α}; ἢ τε π. φϑορὰ τῆς οἰκείας ἐστὶ σαρ- 
κός, οὐκ ἐπὶ παιδοποιΐᾳ γινομένη, ἀλλ᾽ ἡδονῇ χαριζομένη τὸ πᾶν, 
ὅπερ ἐστὶν ἀκρασίας σύμβολον (οηοὶ. ΑΡΡ.6.28,5; καλεῖ π. μὲν τὴν οὐ 
κατὰ γάμον γινομένην συνουσίαν ὙΠαΐ, οη; τ:321τ(3.27);} Ῥυπιὶϑηθάᾶ 
ὈΥ ἀερτίνβίϊοι ἴῃ οά56 οὗ οἷογρυ, Οη. ΑΡΡ.25; ἀἰβαυδ!ῆεθβ ἔγοτμι 
οΥ̓ΔΙηδείοη, 16.6 1 ; Ἰπ το], ἴο τηδτγίαρα ἡ π᾿ γάμος οὐκ ἔστιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
γάμου ἀρχή" ὥστε, ἐὰν ἦ δυνατὸν τοὺς κατὰ πορνείαν συναπτομένους 
χωρίζεσθαι, τοῦτο κράτιστον. ἐὰν δὲ στέργωσιν ἐκ παντὸς τρόπου τὸ 
συνοικέσιον, τὸ μὲν τῆς π. ἐπιτίμιον γνωριζέτωσαν" ἀφιέσθωσαν δέ, ἵνα 
μὴ χεῖρόν τι γένηται 65. τοῦ ἐαη.26(3.202Ε; Μ.22.7248}; γάμος 
δὲ πορνείας ἀναιρετικὸν φάρμακον (Πῃχτγ5. ον τύ ον.712(3. τον); 
τηβισίαρα ταρατάθα 65 π᾿ Ὁν Ταΐϊαπ, [τοηςἠαδν.τ 8. τ(Μ,7.δο1Ὰ); 
νον σοπάδιηποα 835 ὈΙΘρθτην, (Ἰεπι. ἐγ. 3.12(0Ρ.2327.}; Μ.8.11808)}; 
3. 5ρεοϊβοα!ν, ῥγοσι ἐμέο, τεῖ, ἐχροβθᾶ Ἂμ] άσεη τοὺς πάντας 
σχεδὸν ὁρῶμεν ἐπὶ πορνείᾳ προάγοντας Τυβῖ. ταροΐ,27.1(Μ.6.3608); 
ἀγορὰν στήσαντες πορνείας καὶ καταγωγὰς ἀθέσμους πεποιημένοι 
ΑἰΒεπαρἶερ.34.τ{Μ.6.0684}; 4. Ἰπκεά νὰ δἀυϊίεγν, Ὀὰϊ αἰβί, 
ἐμπιετγοίγοτη μοιχεία...καὶ π. καὶ ἀνδροφονία Τα 5ι. 41αἰ.03.1(Μ.6.6974}); 
Οτιον.28.τοί(ρ.281.14; Μιτ. 5298), [ἃ Ὺο᾽η. 5.5 1 727.(0ρ.26.4; Μ.13. 
3048); 845 Οὔ]δοῖ οὗ εν} 5 ἀεβέσς, 14, 70.20.22(20; Ρ.354.16; Μι14. 
6208); Οαπ. ἄρῥιότι; Οοπεὶ. ΑΡ}.6.27.8; πηκεά τὰ δάθ]!τεσν ἃ5 
οτουμα οὗ ἀΐνοτος αἴξευ δι ἢ τουχαγγίαρο ἰ8 Δ]  Ὁ]ς τὸν δὲ μὴ 
δυνηθέντα τῇ μιᾷ ἀρκεσθῆναι τελευτησάσῃ ἢ ἕνεκέν τινος προφάσεως, 
ἢ π. ἣ μοιχείας ἢ ἄλλης αἰτίας, χωρισμοῦ γενομένου, συναφθέντα 
δευτέρᾳ γυναὶκὲ ἢ γνναῖκα δευτέρῳ ἀνδρί, οὐκ αἰτιᾶται ὁ θεῖος λόγος 
οὐδὲ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ζωῆς ἀποκηρύττει, ἀλλὰ διαβαστάζει 
διὰ τὸ ἀσθενές ἘΡΙΡΗ.ἤαθν.50.4{0.368.17; Μ.41τ.1ο240); πηατῖταὶ ἱπ- 
Βἀεϊτν ποῖ πι ὰΐϊ μοιχεία, ΟΠ γγ 5. ποη.ἴ ΣΟον.7 1 2(3.τΟ80) ; ἀϊθτίπο- 
τίου ἀφο βπεοά π. μὲν εἶναι... τὴν χωρὶς ἀδικίας ἑτέρου γινομένην τισὶ τῆς 
ἐπιθυμίας ἐκπλήρωσιν- μοιχείαν δέ, τὴν ἐπιβουλήν τε καὶ τὴν ἀδικίαν 
τοῦ ἀλλοτρίου τ Ν γ85.6}.ἐαη. 4(Μ1.45.2280}); 5. οὗἉ 1Π1οὐξ Ἰπτεγσουσβα 
σοπηττεα Ὁ. πιδιτίοα ῬΘΟρΙς, πεπος 1ποῖ,, οὐ ᾿ἀαπτβεα νι, αἀα]- 
τετν ; 8. ΕΥ̓͂ ΕἰἴΠΘΥ ρῥατίν, Βδ5.»ῃισνα].73.τ(2.3ο8Α; Μ.3τ.840}) ; Ὁ. ὉΚ 
τηδυσίϑα ταδὴ (0 ὈΥ συδίοιηι ἰ5 ποῖ ἀϊνοτοεα ὈΥ Πὶβ ντΐς), 14, 
ἐῤ.188 εαπ.0(3.273Ε; Μ.32.6778); τ ππτηδττιεα τνοσηδῃ, ἐδιτος ἐαΉ. 
21(3.292Ε ; Μ.721Α}; ΟΠ τυ 5. ἤοη!.10.2 ἐμ ΤΟ 7. (1ο.τό1Ὲ}; μετὰ τὴν π' ὁ 
ἀνὴρ οὐκ ἔστιν ἀνήρ διτο,3(Ἰ620); ΜΙΝ τηατυθα τνόσάδπ, οἔ.1α. 
μοη!.17.4 τὴ ΜΠ.(7.2288); σ. Όν ταδυγεα νγοτηδῃ ἐὰν... ἐπιμένῃ τῇ π΄ 
αὐτῆς καὶ συνζῇ ὃ ἀνὴρ μετ᾽ αὐτῆς, ἔνοχος γίνεται τῆς ἁμαρτίας αὐτῆς 
καὶ κοινωνὸς τῆς μοιχείας αὐτῆς Ηοτη πα 4.4.1.5} οὗ οἴξποα οὗ 
ΤΏΙ ἸΟΒΈΡἢ ϑιβροοίεα ΒΜΝ, Τυϑι.41α1.78.30}{.6.65760}; ἃ. ἴῃ 
ορίπίοη οἵ βοτὴς τίροσίβίς 81} π' ἰβ σαν μοιχεία ϑ'ποα ΟὨΪΚ Ρεττη8- 
5:0 ]6. τπιπΐοῃ 15 πῃ τρδυγίασθ, Οὐ Νυβ8.εριεαη. 4{(Μ.45.2288); 6. οἵ 
φλδττίσος σοπίταοίοα φιίμοιιξ ροστη 5 οὴ ὈΥ̓ 1ποβῈ ΠΟ ἅτα ποῖ οὗ 
ἔγεβ σοπ {0 ; 8. ΕΥ̓͂ ΕΊΣ ὉΠΑ͂ΘΙ Ῥαγδηΐαὶ δα ΠΟΥΥ, οἵ. Βα5.6}.100 
ἐ.38(3.2 05; Μ.22.7280); Ὦ. ΟΥ̓ 5ἴ'ανε ψοΐπθι, 1διεαπ.ο(οῦλ; Μ. 
720Δ}; οὗ, οὗ ἄνευ τῶν κρατούντων γάμοι π΄. εἶσιν 1δ.εαπ. 42(2068; Μ, 
Ἴ29Α); 7. οὗ ΠΗ ΙΕ ἀπο ψ] Πεδίμπεηϑ, οἷ. [Γ51.41α1.132.τ(}}.6.7810}; 
ν. πορνεύω; 8. οἵ ροΙνγραπιν, ΟἸθπι. ἐν.2.12(ρ.227.11; Μ.8.11808); 
ἸΠΟ] ΔἸΠΡ ΠΊΒΩΥ δι σοδβϑῖνα ΤΔτΥαρεθ τὸ δὲ ὑπὲρ τὴν τριγαμίαν 
προφανὴς π. (οη5,..4.}}.3.2.2; Βκ5.6ῤ.188 εαη.4{3.2710; Μ.32.673); 
9. τεῦ. Μετο Ὁ ἀπά ΜΈ. ς: 32(οὉ.ρ.ΤὨΡΒ] Απξοῖ,3.12(Μν6,11408), 
οἷς); ἱπίοιρσθίθα 85 σάμιενγ, ὈἸϑιη. ο γ.2.23(0.103.6; Μ.8,1ο068) ; 

Οο 



πορνεύω 

Βαϑ.ὄροτου ἐαη.48(3.2918; Μ,32.7328); Ομγυβ.λσηι. τ 7.4 τ Μὶ ..(7.2281) 

εἴς, ; 85 ῥγοσίίέμίΐον: ὈΥ γαδυυεά οσπδπ, ροιῃ., συ Ν 2.0γ.37.8(Μ. 

36.2928); Οδτγβ. {μἀ.2.3(τ.6040); ἀϊδοιββεα ζητηθείη δ᾽ ἄν, εἰ διὰ 

τοῦτο ζμόνον᾽ κελεύει τὴν γυναῖκα ἀπολῦσαι, {τί ἔσται) ἐὰν μὴ ἐπὶ 

πορνείᾳ μὲν ἁλῷ, φέρε δ᾽ εἰπεῖν ἐπὶ φαρμακείᾳ ἢ ἀναιρέσει... «παιδίου 

υὐὐεὶ εὐλόγως τὴν τοιαύτην ἀποβαλεῖ, ὡς τοῦ σωτῆρος κωλύοντος 

'παρεκτὸς λόγου πορνείας᾽ ἀπολῦσαι...ἐφίστημι τοίνυν διὰ τέ μὲν οὐκ 

εἶπε' 'μηδεὶς ἀπολυέτω τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου π.᾽, φησὶ δὲ 

“ὃς ἂν ἀπολύσῃ..-"ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι᾽, ποιεῖ. «γὰρ...μοιχευθῆναι 

τὴν γυναῖκα ὁ ἀπολύων αὐτὴν μὴ πορνεύσασαν. ... τὴν δ᾽ ἁλοῦσαν φαρ- 

μακίδα.. ἀπολογίαν ἔχειν ἢ μή, καὶ αὺ ζητήσαις ἄν, δύναται γὰρ καὶ 

παρ᾽ ἄλλας αἰτίας παρὰ τὴν ἀπόλυσιν ποιεῖν ὁ ἀνὴρ μοιχευθῆναι τὴν 

ἑαυτοῦ γυναῖκα Οτιεονπ ἴῃ Μ͵ι.14.24{0.342.25; Μ.13.12484); 10. τρ’ῖ- 

εἰαείτίν, ἰοιοάμεςς ; ἴπ Ῥθη., 14.3.3; οἱ πάλαι μὲν πορνείαις χαίροντες, 

νῦν δὲ σωφροσύνην μόνην ἀσπαζόμενοι Τυ5ῖ.Σαροΐ.14.2(Ν}.6.3488); 1α. 

ἀϊαϊ ατό.τ(Ν.6.7448); ΟἸδτα, θοἶ, 3ο(ρ.148.24; Μ.09.7170); Οτιλοηῖ.Ι. 14 
ἴῃ [6γ.(ρ.12.20; Μ.13.2728); Οὐηδὶ, Αρ}.4.ττ.4; πολλὰ τῆς ἀκολασίας 
εἴδη“ οὗ δὴ χάριν οὐκ ἔφη πορνείας, ἀλλὰ ἀπὸ πάσης π. Τπάτ, ΣΤ 655.. 

4:3(3.516); 11. τηβί., οἱ βίῃ ἀπά σερε]ϊίου ἀραΐηϑὶ (οα, ΕΒρ. οἔ 

ἰΔο!αῖσγ, Οτοπαγί(ρ.1ο.5; Μ.11.5768); οὐ γὰρ ἡ περὶ σῶμα μόνον 
ἁμαρτία, π. καὶ μοιχεία λέγεται, ἀλλὰ καὶ ὁτιοῦν ἥμαρτες, καὶ μάλιστα 
ἡ περὶ τὸ θεῖον παρανομία Οτ.ΝᾺ2.0γ.37.10(Ν.536.3040); Ογτ. [5.τ τί, 

230); π᾿ ... τὴν εἰδωλολατρείαν καλεῖ Τα, }5.72:27(1.1121); ἐπειδὴ 
γὰρ τῷ θεῷ συνημμένοι τὴν ἐκείνων θεραπείαν ἠγάπησαν, τὴν δεισιδαι- 
μονίαν εἰκότως π. ἐκάλεσεν 1διτος : 39(1263) ; πορνεία γῆς, οἱ τοῖς γηΐνοις 
προστετηκότες Αγεῖμ, Αρος.17:40}1.το6.717}0); οἵ ξα1|56 τοδομήηρ, ΟΥ. 
γη.Ἷη Ἐχοοτθ:31(0.546). 

πορνεύ-ω, 1. βογμίεαϊε, Οχ ἤσηι.20.0 πὶ 76γι(ρ τοι.2ο; Ν.13.5218); 
14..70.32.2(0.429.1; Μ.14.7458); ΜείΉ.γε5.χ.6τ(ρ.326.:0; Μ.41.11608); 
τεῦ, στεριᾶς υπίοη ΜΠ ΠοδΙΏΘΏ8, 7Ταβτ ἀϊαϊ.τ42.τ(Μ.6.7810); 
2. Ἰιηκεά πίῃ, Βας ἀἰκῖ, ἔγογη, μοιχεύω ἴπ σα ΟΠ το} Ιῃβισγαοιοῃ, 
Ρί (4.2.2, Βαγη.το.4; Ατὶβῖ. ἀροῖτ5.4.; 8. τεῖ, ΠΠοἷῈ πιϊοσοοῦβα οΌτα- 
τοϊ το Ὀγ ταβεγῖθ ῬΘΟΌΪς, ἄφησε τε εορρητὲ αἀμζίογγ, τοῖ. ΜΙ.5:32, 
Οτιεοιημείη Μ1|.π4.24{0.343.2]; Μ.13.12488); ὁ μέντοι “σας οὐκ ἀπο- 
κλεισθήσεται τῆς πρὸς γυναῖκα ἑαυτοῦ συνοικήσεως ΒΒ 5.6}.100 (Ω}.21 
(3.203Α.; Μ.32.721Ὰ}; ΟΒτυβιύονι. 1 7.4 ἐη ΜΙ.(7.2288); 4. οὗ ἃ Μοχιδη 
ὙΠῸ Ῥγξβασηςβ ΠΕῚ ὨυΒοδη 8 ἀβαίῃ δηἃ γα - Πηασυῖ68 ἐπόρνευσε μέν, 
ἐν ἀγνοίᾳ δέ: γάμου οὖν οὐκ εἰρχθήσεται Βα5. δ. τοῦ σαπ.46(3.2960 ; Ν. 
42.7290); 5. οὗ Τποθ86 τρᾶυυυηρ ἰτγορι αυ]ν αἱ κόραι, αἱ παρὰ τὴν 
γνώμην πατρὸς ἀκολουθήσασαι, ““ουσι" διαλλαγέντων δὲ τῶν γονέων, 
δοκεῖ θεραπείαν λαμβάνειν τὸ γεγονός 1δ.“α:.38(3.2050; Μ.532.7280); 
ἡ παρὰ γνώμην τοῦ δεσπότου ἀνδρὶ ἑαυτὴν ἐκδιδοῦσα, ἐπόρνευσεν" ἡ 
δὲ μετὰ ταῦτα πεπαρρησιασμένῳ γάμῳ χρησαμένη, ἐγήματο. ὥστε 
ἐκεῖνο μὲν πορνεία, τοῦτο δὲ γάμος. αἱ γὰρ συνθῆκαι τῶν ὑπεξουσίων 
οὐδὲν ἔχουσι βέβαιον ἐφ. εαγι.4ο(3.205Ε; Μ.7280); 6. ἀἰκί. ΠΌΤ ροὶν- 
σϑτησιιβ τηϑττυίησ οἵ ραϊτγοῆβ, [υϑτ.61α].141.4{Μ.6.800 4}; 7. δε- 
λαῦε ὠπομασίεἶγ; οἵ Ἰονγὰ Ῥεμανίοασ πὶ ρεη., τι ΝΖ, ανηι,1,2.6, 
25(Μ.37.6464); 16.1.2.3ο.το(φ004}; 8. πιεῖ,, δὲ τρία τὸ σοά; 
ἀῤοοείαἰῖεε, ΟΥορτανί. τοί(ρ.1ο.τ6; Μ.1τ.5760); οἱ υπξα [8 ἃ] σοπᾶπος ΟΣ 
βνῃᾶροριε (18π6 “ογτηεΥ νυ ]ἶς᾽ οἵ (Πτὶβῖ), ἐχερ. Μί.19:3 οὐκ ἀπέλυσεν 
ὃ Χριοτὸς τὴν προτέραν..«γυναῖκα αὐτοῦ (τὴν προτέραν συναγωγήν) 
κατ᾽ ἄλλην αἰτίαν...ἢ ὅτε ἐπόρνευσεν ἐκείνη ἡ γυνὴ μοιχευθεῖσα ὑπὸ 
τοῦ πονηροῦ...ἐκείνη οὖν ἑαυτὴν ἀπέστησε μᾶλλον ἢ ὁ ἀνὴρ αὐτὴν 
ἀπέστειλεν ἀπολύσας ἰᾶ.εορτ ὐᾷ Μ71.14.1Ἰ(ρΡ.325.14; Μ.13.12290); τὸν 
ἀπὸ τοῦ κυρίου πορνεύσαντα τ Ν Υ955.Εμμιτᾷ Ρ.48.23; Μ.45.2774}} 
Ἔχε. 70.14:1] ἦν γὰρ αὐτῆς ὁ ἀνὴρ ἐν τῷ αἰῶνι..«τὴν ὑλικὴν πᾶσαν 
κακίαν δηλοῦσθαι διὰ τῶν ἐξ ἀνδρῶν, ἣ συνεπέπλεκτο καὶ ἐπλησίαζεν 

παρὰ λόγου ""ουσα καὶ ἐνυβριζομένη...ὑπ᾽ αὐτῶν Ἠετδοίθοι 4Ρ.Ό Υ.76. 
τιττ(ρ.226.6; Μιτ4.4τ60) ; ἐδ.13.15(0.239.12; 4218). 

πόρνη, ἡ, Α. λαγίοί; 1. τὰ σεη. τὰ τῆς παροιμίας ἡ π. τὴν σώφρονα 
ΑἸΒοπαρἰερ.34.τ(}.6.0684}); ματ]οῖς οἔξεῃ ροτίγανεα ἴῃ ραθαῃ τί, 
Ταϊιογαὶ,34(ρ.36.τι; Μ.6.8774); δρῦς ἐστιν ἡ π. ..- βαλάνους ἐκ- 
φέρουσα, χοίρων ἀλόγων τροφήν (Ὠγγ5, ΟΘΉ11.8,1(2.3428); 2. οὗ 5γεῃ 
88 ἴγρε οὗ ρίδεαβυσγε, (]εγας νοὶ. τ)ίρ.83.2ο; Μ.8,2370); 8. οἱ ἈΔΏΔΌ; 
ἃ5 ῬΙΟρφἕ685 Τογεία] τρ τοἀρθιηρτίοη Ὀγ Ομ γίβι᾽ 8 Ὀοοά, τίθημι, 12. 
τ-ϑ; εβρ. τεδειηρίίοη οὗ πόρνοι καὶ ἄδικοι ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν αδέ, 
ἀϊαϊτττι.4(Μ.6.7334); Ιτεηἤαέγ.4.20.12(Μ.7.10434}; Ῥτοῦ,(. 705.2:1 
(Μ.87.τοοοΒ) ; ἃ8 ὑγρε οἵ Ὁμύτοῖι, οὗ, υἱφρατηα, φμαϑ οἵ! ἰδία πισγεϊγῖδ. 
Κααῦ ἀϊεῖϊεν, Βααὖ υεγο Ἰμιονργείαίαν ἰαι μιά. φίαε ἐγρὸ ἐξὶ ἰαϊἑμάο, 
ηἱδῖ δοεὶοεία μαες Οἐἠγίςεϊ, σίας δα Ῥοεραίογίδιυια υοἶμ! δὴ γπεγθί γα μὲ 
εοἰϊδξεία ἐπὶ ὕ, Οτἤομ.3.4 τη 705.(ρ.304.26; Μ.12.8404); οἵ γνϑ. 
ῥοθη,.7.5(2.3340); Τάτ, ψη.2 ἐῃ 705.(1.302}; οὔ τος, 705.21:τ(}, 
87.ἸοοοΒ) ; 4. τεῖ, Ζ4ΟὮ.3:4 ῥυπαρὰ ἱμάτια ἐφάνη φορῶν διὰ τὸ γυναῖκα 
π- [1.6. Ἰοτείρεῃι δε Ὁ] λελέχθαι εἰληφέναι αὐτόν Τυβὶ, ταί ττό.3(Μ.6, 
"44; 5. οὗ πόζῆδῃ οὗ 1.ς.7:.3} Ἰπξογρχείεα 85 γθρυθβεηηρ σα μς 8 
φομνοσίβ, ΟΥἍἤ0»1.15.5 ἦῃ [67}.(Ρ.120.23; Μ.13.4364}); 6. 5Βρί τυ]; 
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8. οὗ τϊηά οὗ ννοθδῃ νη δάἄογηβ ΒΕΙ561Ὲ εἰαθογαῖεὶν οὐ γὰρ τὴν 
εἰκόνα τοῦ θεοῦ κατοικοῦσαν ἔνδον εὑρήσει...π. δ᾽ ἀντ᾽ αὐτῆς καὶ 
μοιχαλὶς τῆς ψυχῆς κατείληφε τὸ ἄδυτον (]ειη.ραεά,3,2(ρ.238.25; Μ.8. 
δότΑ); Ὁ. οὗ 5011 πρἤαι πὰ} ἰο σοά απ υπιῖεα ψἱι ἀεγιομβ, Οτ, 
ἐιον.8..5 ἴῃ Εκχ.(ρ.227.28) οἵ.Μ.12.3514}; 7. οὗ τη ῖῖου ορρ. σοα πάν- 
τας ἄν..«λέγοιμεν τοὺς μὴ γεγεννημένους ἐκ τοῦ θεοῦ ἐκ πορνείας 
γεγεννῆσθαι: οὐ γὰρ ἐκ νύμφης, ἀλλ᾽ ἐξ π., τῆς ὕλης, οὖς γεννᾷ ὁ 
διάβολος... οἵτινες καὶ.««κολλῶνται τῇ π. ὕλῃ, γινόμενοι πρὸς αὐτὴν ἕν 

σῶμα, τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγεννημένων ἀφισταμένων τῆς π. ὕλης, καὶ κολι 

λωμένων τῷ κυρίῳ ΟΥ. 7ο.2ο.τό(χ4; Ρ.348.4; Μ.14.6ο0Ὰ). 
Β. αἀμϊϊογοιις. εἶξε, Ο]οτη. ἐν. 2.23(ρ.193.27; Μ.8,1ο074}; τεῖ. Μι. 

10:3 συγχωρεῖ μὲν μόνον χωρίζεσθαι τῆς π.» τὰ δὲ ἄλλα πάντα φιλο- 
σοφεῖν κελεύει. καὶ τὴν π., ὅτι νοθεύει τὸ γένος ΟΥ.Νά2.09γ.31.8(Μ.46. 

2028); οὗ ΡοιΡματβ 18, Οῆγγϑ.α. 6. ].2.1(3,4228).. 
πορνίδιον, τό, καγίοἱ (ἀϊπι. οἵ πόρνη) ; οὗ ΒίΧΕ ἢ. 85 ΤΥἢΡΕ οὔ ρΙεδβιτε, 
ΟΙεσα. ῥγοὶ, τ2(ρ.82.16; Μ.8,2370). 

πορνικός, 1. οὗ μανγίοίς, ἰειυά, ἰαξεϊυΐοιι5, Ταῖιογαὶ.33(0.34.20; Μ.6. 
8730); Οἰδιι.ῥαφά.3.3(0ρ,245.3; Μ.8.5774); Βεταρ απ. β(Ρ.31; Μ1.40. 
9040); φρόνημα, ἘρΙρἢ.ἠαεν.8ο.τίρ.48ς5.1; Μ,42.7568); π. ἄσματα 
Ὁμχνυβυλοηι.37.5 ἴηι .Μ|.(γ.4218), ἰδιἠσηι4. 4 ἴῃ ΤΊ Ποδβ (τι. 4630) 
2. ερυείοιις, οἱ Ὠαῖδδη ἀπ ΑὈίτάτη π. ὀφθαλμῷ τοῦ ἀξιώματος 
ἐρασθέντες Ῥ411.υ Οὐγνγς.τίρ.5.τὸ; Μ,47.6). 

πορνοβοσκ-έω, ῥγοείμε φθείρων, ὑφέλκων, “-ὧν τὴν φύσιν θο. 
ῬΙ5.γε5.40(Ν1.02.131]8). 

πορνογέννητος, δογῊ οΥ ἃ βαγίοί, (ἦγον Ῥαφεπιρ. τ 3(Μ4.02.2970). 
πορνοκόπος, ὁ, ξογηϊεοαίον, {Ιστι. ἀπ ττίν.], πορνοσκόπος). 
πορνομανής, ἠανίοἱ- πα, ἴα. Ρὲ].ἐῤ}Ὀ.1.464(Μ..)8.4318). 
Ἐπορνομοιχής, σαἀμίεγοι5, Γγτ πον ἀτυ.τ4{53,414Ὲ}. 
Ἐπορνοποιός, αν δίηρ ἠογμίσαοη, Ὑπάγϑιαα.ερ}.2.τατ(Μ090. 

1425}. 
πόρνος, ὁ, 1. ξογηϊεαίον, τεῖ, Μι.ς 146 καὶ γὰρ οἱ π. τοῦτο ποιοῦσιν 

7αυβι.ταῤοῖ, τε. ο(Μ.6.3524}); πῃ ρεπ., 14. 2αροῖ,2.τό(Μ.6.4458); λέγοντες 
οοὐτὸν π᾿ καὶ ἀσελγῆ ἀπολαυστικόν τινα καὶ ἀνειμένον [βα5.ἤοηη, τη ΤΣΟῚ 
(τ τοσ ; Μ.29.4768) ; οὗ ταδττϊεα γᾶ ΠΟ σοηβογίϑ ΜΙ ἀπγηδγγθα 
ψοΏδη, ἀπ μιὰν θὲ γοσεϊνεα Ὀδοὶς ὈΥ ΠΪ5 ψῇΐο, 4 6ρίτος σωη,2τ(3. 
202Ε:; Νί.32.7214}; τοῦ, Μομαῃιτηεάδῃ θδοηρ ὁ θεὸς προσέταξεν, ὡς 
σὺ λέγεις, τὸν π. πορνεύειν 70.) 45 .(Μ.04.15024}; 2. ἰπ β6π,, τε71- 
εμασῖε, φοηδμαὶ ρεγξοη, 10.1) απαον (.ο6.8550). 

πορνότριψ, ὁ, ζογπίεαίον, ὅγνιθβ,6}.32(Μ.66.13600). 
πορνοτρόφος, ὁ, δγοιλιεί-κεεῤεν, Ῥᾳ}}.υΟγγς.5(ρ.31.2ο; Μ.47.20).. 
Ἐπορνοφόνος, μαγίοί-οἰαγίηρ, Οτ. ΝΖ, ἐανηι.2.1.15.22(}.31.1252}). 
Ἀπόρτα, ἡ, (181. ῥονία) ψαΐθ, 4. Ῥεὶγ.εἰ Ῥαι.Βοίρ.213.9); Κ᾽ «Αθενε. 

ς2(ρ.37.21); [Δ εονεν. ἐσσθηὶ, (61.28.33); [0.44]. ἐἰγοη.5 Ρ.οο(Μ. 
97.185 0); Ιμδοπί.Νυ, δνη. 5(}1.03.17080). 

Ἀπορτάριος, ὁ, (1,8[, ῥογίαγτι5) φαίε-κόέρβεν, 1ο0.Μ4]. εἤγ οι. Ὁ 184. 

(Δ1.07.2938); Ἐπάτιϑεαα. ρ»}».2.24{}1:09.12004}. 
Ἐπόρτικος, ὁ, (1,.Αἴ. ῥογίϊαι5) ρογίΐοο, Ολγοη Ῥαςε Ρ.351(}1.92. 

8760) ; ΤὨΡΒη.εἀἄγον.ρ τς) (Μ.τοϑβ.4240). 
Ἐπορτίξ, ὁ, ῥογεῖ,, 7ο.Μοβομργαί τ85(Μ.87,30608). 
Ἐπόρτος, ὁ, (1,31. ῥογίμι5) παγθόοιν, ΑἸΆ ΒΟΠοΪαβῖ, οἰ .4.3(Ρ.52). 
πορφύρα, ἡ, 1. ῥμνρίθ, ρτονετῦ πορφύραν ἐξ ἀντιπαραθέσεως ἄλλης 

πορφύρας ἐκλεγόμεθα ΟἸετη.εἰγ.6.το(ρ.472.1; Μ.9.3018); 2. ῥμγρίε 

γοδε; ἃ. οἵ ετήρείοι, Επ5.0.,4.66(ρ.145.0; Μ.20.12218); ἐγώ τε καὶ 

τὸ πορφύρας κράτος κιγκλίδος ἦμεν τῆς σεβασμίας ἔσω τ. ΝᾺ. κανγη.2. 
ται. τ36ο(}.37.11224}; Θεοδόσιος ὧν τῇ π΄ ἐτέχθη Ματς, Ὀίας,ν. ῬοΥΡὶ!. 
44: Ὁ. ταβῖ, ; ἐν οὗ πϊυπταρμαὶ τόδε οδιδίηθά ΓὨσοιρ βοειοίϑπι, ΝΠ]. 
ΕπμΙορ.2(Μ1.70.τορ6}) ; ̓ ϊ. οἱ ΟἈτβι 5 πυπιδηῖϊῖν ἐνδυσάμενος...τὴν τῆς 
φύσεως ἡμῶν --- Μοά,ἄογηι, τ3(Ν.86.33008) ; ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης τὴν 

τῆς σαρκὸς π. περιβαλλόμενος Τ70ο.1).λοη!.6.4(Μ.ο6.668.}; 1. οὗ 

ΒΜΨ ἡ βασιλικὴ π., τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς ἐνδύσασα βασιλέα τὸ...τοῦ 
σώματος πορφυροειδὲς ἔνδυμα [ΕρΡίρΒ.ἤον:.5(Μ.43.4068); Τμάτιϑιαα. 

παν ΒΜΤ ἡ(Μ.96.6930). 
Ἐπορφυραυγής, ὑγίσί! ρῥεγρῖο, Οςο. ῬῚ5.ἐανηι.το7.10 οἷ. 8. γράφω. 
πορφύρεος, 1. ὁ ῥών᾽6 ἐσίομν ; οὗ νεἵἷπιβ ἴπ ΘΠ6]108 τηδάς Ὀν Νίϑτ- 

ουβ ἴο Δρρεδι 85 Ὀ]οοά ψμεὴ οοηϑεογαίε, Ιτρηνἤαθγ..13.2(Μ.7. 

580); ΕἸρριλαογ.6.30(ρ.171.2; Μ.16.32584};2. οὐ βογρέγεν, ῬΏΠΟοβι. 

ζ.4.2.1τ](Μ.6ς.480Α}). 
πορφυρευτής, ὁ, β:λεν ΚογῪ ριγρίο βελ, ΟἸενα. ραθά.2.το(ρ.225.33; 

Μ.8.5264}). 
Ἐπορφυριανός, ὁ, ἀἸςεῖρ!ε οὐ ῬοΥΡΆΥΥΥ ; πθπλδ ρίνεμ ἴο Ατίδηβ Ὀν 

Οσηβέ,, 858 Βείῃρ᾽ Ἔποιηὶθβ οὗ Οτἰϑεϊδηϊγ, Ὀοπβίρ. 6], Ογ2.ἢ.6.2.36. 

τ( 1.85. τ3400); Ἀρειανούς, οὖς ἐκεῖνος Π. ὠνόμασε ΑἸΒ ἢ. Ἄγδτ(ρ.212. 

12; Μ.25.1530); Οοά. ΤΗᾶς.τ6.5.66(ρ.68.15; Η.1.1716}}; ῬΒοτ,πονηοί. 

1Ζιπ(ρ.ὅοᾳ; Μ.1ο04.8)20). 
Ἐπορφυροβαφέω, γέ ρενΡῖὶε, Απαϑί. 5. λοά. τ (Ν1.89.265Α) οἰζ, 5, 

συμπορφυροβαφέω. 



᾿ 

πορφυροειδής 

πορφυροειδής, οὗ ῥμνρίδ με, τεῖ. ΟὨγιβι 5 τοθςε᾿ οὗ ΒαπιδηΐΥ, 
ΣΕΡΙΡΒ λον, (Ν},43.4068). , 

Ἐπορφυροποίκιλτος, ρῥμγρίσ-ενιϑγοϊδεγεά, {70.1).δοηι, 5( 1.96. 

6498). 
πορφυροπώλης, ὁ, ἀξαῖον ἰῃ ῥενρίε, (Πτγβ. ποηρνοι ἴῃ Κομι. τ6:53(3, 

1718). 
Ἐπορφυροφορέω, τὐεαν ῥηγῥίε, Τμάτ. Θεαᾶ ἐρὈ.2,τϑι(Ν}.00.1 5600). 
Ἐἰπορφυροφόρος, εἰοίἠεα τῇ βιγρίε, Οντ. Ἡ εαἰέο,.2.ττ; 10. ΜοβΟΣ. 

ῥγαϊ.46(Ν}.87.29000); οὗ ΒΝΥ͂, ΤΑπαβί. 5. γεα  42(ΟΓὉ 3.63). 
Ἐπορφυροχρυσόμικτος, ἐπμυϊμεα τοί Ῥηνρίε απ ροϊά, ὙΠπάγ. 

διυᾶ,ηαίυ, ΒΙΙ͂Ρ γ(Μ.ο6.6030). 
ποσάκις, ἤοῖν γιαην ἐΐηιες ἢ ΟἸετη. σἰγτ Β(ρ.18.21; Μ.8.7208). 
ποσαπλοῦς, ἦοτυ τηαπίοϊά ἢ ΑἸ αροῖ, πος 4(ρ.90.35; Μ,25.2564).. 
ποσαπλῶς, ἀοεν τρμἢ ὃ, μοῖῦ ἐπ εη εἶν ἢ τὸ π᾿ ... τὴν ἐπίτασιν τοῦ 

πόθου σημαῖνον Τάς, ς.62:2(1.1010). 
ποσότης, ἢ, “εἴ2Ζε, φεαη εν, απο; 1. πὶ σεη. ὅ.. πατὴρ.-..γινώσκει 

τὴν πι... αὐτῶν 1] η1.35.3; τὴν π. τῆς δαπάνης στη. 5ἦη:.5.,3.}; ἐν 
διπλῇ π. ἀπαιτείσθω τὸν μισθόν Τστερεπί εν. Π ορι. 2 (Μ.86.6οϑο) ; 
ἹμεοπΈ.Ν.υ,70. ΕἸδδη,.2](Ρ.57.1}};} 2. οὗ αρϑβίταοίβ, ὄξργϑθ, φμαηίτὴν 
πίστεως...π. Η ον Ἰθρ. ττ; τὴν ποιότητα καὶ τ΄. καὶ πηλικότητα τῶν 
ἁμαρτημάτων 1514.ῬΕ].ἐῤὈ.2.τ]2(ΜΜ.78.6248) ; πνευματικῆς π. τῆς ὡς 
ἔν γε ταῖς ἀρεταῖς νοουμένης Ονγ. Ῥ5.σο: Ζι(Μι6ρ 1τοά 1}; ἐν π. τῆς 
ἀρετῆς ἰᾶ, 7οε].535(3.2206 ; ποιάτητι ΔΌΡΕΓΙΙ) ; 8. ΟΠΥ500]. εἰ μὴ ψιλὴν 
ἐκήρυττε τὴν διαφοράν, οὐ παρῃτεῖτο λέγειν ἐν Χριστῷ μετὰ τὴν ἕνωσιν 
τὴν ἄτμητον καὶ ἀδιαίρετον τῶν διαφερόντων ποιότητα [1], ποσότητα], 
γινώσκων ὅτι πάσῃ διαφορᾷ πάντως συνεισάγεται π.' καὶ πάσῃ π.» 
συνέζευκται ὁ δηλωτικὸς αὐτῆς ἀριθμός. ἀμήχανον γάρ, ἢ διαφορὰν 
ποσότητος εἶναι χωρίς, ἢ π. δίχα τοῦ δηλοῦντος αὐτὴν ἀριθμοῦ δια- 
γνωσθῆναι αχιορπμες, (Λ.01.418) ; 1Ὁ.(450). 

ποσόω, ἀείογιμίηο φμρη αϊτοεῖν ἡ θεία φύσις οὐ πεπόσωται ὔνγ. 
70.1.3[4.2τΕ); οὐ γὰρ πεποσῶσθαι τὸ θεῖον ν.2.8(230); 1Δ.αὐογ.6(.. 
2138); ἃ, Νοοὶ.τ. 2(ρ.21.3; 61.128}; πεπόσωται παρ᾽ αὐτοῖς ἡ οὐσέα τοῦ 
θεοῦ 1ᾶ.γ65ῤ.(0.577.13; 65,385Ὲ). 

ποστημόριον, τό, ἡγαείΐον,, ΟΥ,οονηριῖη Ομ. Ρ.Ἐλ15.}.6.6.τπ(2οαο ; 
Μ,12.804); ἘΡΙΡΠ.»θη5.24(Μ.4.3.2814}); Ρχοο..σοη.1:15(},87.804}; 
δύναται.. «κιβωτὸς π, τῶν «ἐπὶ γῆς χωρῆσαι ζῴων 1.6: (2774); 
Τιθομί. Β.Ν δεὶ.οἱ Ἐπὶ. τ(Μ.86.127}4}. 

["Ἰποταμήρρυτος, τυαελιεὰ ἀοίυη ὃν γἱυεγς, Ῥα].5}}, δοῤ᾿.τοτϑ(ο). 
ποταμό-; Μ.86.2158.4). 

Ἐποταμίτις, ῥίγίηρ οἡ γίσνενς φορτίδα...πτ. Ῥαμ].8511,, δοῤἧ,δ26(ε). 
ἴου ποταμήτιδα; ποταμήϊδα Μ.86:2143.). 

ἘἙποταμόπνικτος, ἀγοιογε ἵν ἃ γίνεν, ΤἈΡΒη οἰγοη..3ο6(Μ.1ο8, 

440). 
Ἐπποταμοριφής, εαεὶ ἱμίο α γίσεν ; οἵ οΞ65, ΕΡἢτ,3.3020. 
ποταμός, ὁ, γίνεν ; ᾿ : 

Δ. 1πξν 1. οτρία δρᾶ ρυγροβε οἱ χίνϑιβ ὄψει τοῦ θερμοῦ τὴν δύναμιν 
τοῖς ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ πᾶσιν ἐνδυναστεύουσαν. διὰ τοῦτο πολὺ τὸ ὕδωρ 
ὑπὲρ γῆς κεχυμένον....ὅθεν.. «ποταμῶν ῥεύματα... «ὑπὲρ τοῦ ἐν πολλοῖς... 
ταμείοις διατηρεῖσθαι τὴν ὑγρασίαν Βα5.ἢσχ.3.6(1.27Ὲ Μ.20.688); τῷ 
π. μὲν οὐ λείπει ἡ χορηγία τοῦ ὕδατος, τῆς γῆς πρὸς τοῦτο μεθισταμένης 
τ Ν υ55, εχ. 62(Μ.44.1120); ἰοττηςα ἔτοτα ἴξᾶτβ οἵ Βορῃία (ν αἰθμί.), 
τοι βαεγ.1.4.3(Μ.7.4848); {πεῖν τηονουηςπῖβ ἃ5. Πκον τὸ ᾿πἤπθησθ 
Βυχηδη 116 8 ἴπόοβα οἱ βἴδιβ (1Π| ἀγρισηθηξ ἀρϑίηβι αϑίχοοθν), ΟΥ̓, 
ΝΥ 85. {|.(}1.45. 1600); 2. ΥἵνεΥβ Ὑψουβῃρρεα Ὁ. ρᾶρϑηβ, [αβί. ταῤοὶ. 
24.π{(Μ.6.3648}; ΟἸδηι, ῥγσὶ,α(ρ.35.15; Μ.8.1328): 65ρ. ἴῃ Εργρί, Ατῃ, 
σέπὶ.24(Μ.25.480); 3. 85 ἀοάς οἵ ἀετηοῃβ ἴθ Ὀσθ- ΠΥ βΌαπ {1 πη68, 
Αἰ ΐμε.47.2(Μ.25.τϑοο) ; 4. τἴνοιθ οἱ Εσεῃ 50 ἀδϑβίρηιθα 85 ἴο Ὀγδ- 
νεηΐ ἀἰβοονευν οὗ εαυίῃ]ν ραγϑάϊβα Ὀν σης ζΟ ον Ἰηρ' ΓΠΘῚΤ σοῦχβς, 
Τμάτιφμ,2ο ἴῃ (6Ή.(1.43}; τμεὶγ ρσεοργαρὴν ἀἰβουβθθα, Ῥτος, ας έη, 
2:8-ο( Μ.8).χ 5701); 5. τἴνοῦς οἵ ραταᾶϊθςε (1,86. δροάε οὗ τἱρμίθουβ 
5015}; 8. ἴο Ὀ6 Ραββεα Βεΐοτε επίοτησ ἀροᾶς οἵ Ὀ]εββεά, {ΠΙτίγ 
ταῖοβ νἱᾶς δῃᾷ ὅδερ 5 ἴδε ἅργϑβ5, Κ77.Ζος. 4(Ρ.08.22); Ὁ. τίνευ οἱ 
Οὐεδῃ, ἐποίτοϊπρ βασίμ, Ὀν ἩΒΙΟΒ β8ου]5 οὐ τπρῃΐδθοιβ ἄμ ε}}, ἄροξ. 
Ραμ. τίρ.50) ; ς. ἔοι σῖνουϑ Θπο στο ηρ' ον οἵ σοᾶ (οὔ δόμον, πῖΚ, 
Οἱ], απ νυ]π6), ἐῤ.23(ρ0.52) ; ρΡτορμεῖβ ανν6}} Ὀγ [6 ἢτβί, Ηοὶν Ιῃπο- 
σδηῖβ ΌῪ 5εςοπᾶ, 1.25 (0.53); 16. 6(ρ.54); [πο88 ἀδνοϊθα ἴο οά Ὦν 
τοῖτά, ἐδ. 2β(ρ.54); Ρετῇ. τε φιλόξενοι ὈΚ ἔουτίῃ, 1δ.27(0.54) ἢ οοττα- Ὁ 
5ροπαϊηρ ἴο ἔουγ γνεῖβ οἱ δαυἢϊν ρατααῖβο, 2δ.45(Ρ.64) ; οἴ. τοὺς π΄. 
γοὺς ἐλαίου δίκην ἀψοφητὶ ῥέοντας (Ἤγψϑ.οη1.23.5 τη. ΤΟΥ. (το, 280}; 
6. τοῖς οὗ Ηδάδ5 ; ἃ. γίνου οἱ Οσθδὴ Βενοπᾶ νγ οἢ 1165 ἀατὶς ἀροας 
οὗ 30]5 οἱ πητιρμίεουβ, 2 οε.Ῥαμὶ. 2τ(0.57); Ὁ. ποταμὸς κοχλάζων 
ἱπ ΨΒΙΟΒ Μ]ΟΚοα αγθ ἐουτηθηϊρα, Τι Αδγν.Α τοίρ.101.13,32); «βοε. 
Ραμ. 31τ(ρ.57); Αρος. ΒΜ 23(ρ.122.25.}; 6. στνεὶ οὗ ἤτε ἐπέρρεεν 
π. πύρινος καὶ ἦν ἐκεῖ πλῆθος πολλῶν ψυχῶν Αῤῥοε. Ῥαμὶ.32(ρ.57); 
630. ἔου Ῥυηιβδηπθηΐ οὗ οἴετρν, ΣΙ ρος, [0.24(0Ρ.90); τὰς καμίνους 
τὰς ἀφορήτους, τοὺς πυριφλεγέθοντας τι. (Ὠγγπ5,ἤοη,23.6 τῇ τύ ογ.(1ο, 

1123 . ποταμός 

21ΟΑ); 7. τἶνεσ οἵ ἢτε οοπηβοϊεα ψ ἢ} Ἰυάροιηερηῖ (εἴ. 4.7: 10), 
οξιογαες. δ1}.2.252; Αρος. μ.τ4.10; π. ἐκπορεύεται πυρὸς ὑποκάτω 
τοῦ θρόνου τοῦ Τόπου, καὶ ῥεῖ εἰς τὸ κενὸν τοῦ ἐκτισμένου, ὅ ἐστιν ἡ 
γέεννα.. καὶ αὐτὸς ὁ Τόπος πύρινός ἐστι (]δηλ, χε Τἰλδοί, 3β(ρ.118.20; 
Μ.09.6774}}; εἴ, οἰαδῆϊ ἐπὶ ἱρηεο βωμηιμο ἀοηέηας πὲς ΟἸ δῖμ 5... 
φμΐοιιιο.. αὐ ῥαγαάίδωτη ἱγαμεῖγε ἀσείάοεγαὶ εἰ ῥηγραίίοης ἐμά ρεί, 
ἤοε φρ οπῖμα δαρίτδεί. «ἀπὲ ὑόγο, φαΐ πο παδϑεὶ εἰφηηε ΤΥΟΡΗΙ 
δαρίϊ ηναίιενι, ἰαυάενο ἴση μοη ϑαρί(ἐτεὶ. ορονῖεὶ πὲ ῥγυΐως αἰέχιθηὶ 
δαῤιϊσαγὶ ἀφα οἰ ἐρίγεϊε, μἱ, ει αὐ ἰρήδινι βμυΐμη ὑεμ ν , οσἰσηαὶ 
56 εἰ ἀφμαᾶξ οἱ ερίνιϊις ἰαυάεγα σέγυαδε6, Οτοἤονι.24 ἐμ ἔκ (ρ.158. 
320; Μ,13.18640); ἘΡὨΥ.2.220Ε ; τοραχάἄεα ἃ5. ρίδοςε οὗ ρυπιβγηεπῖ 
ἴον νυϊοϊκοα αἴτου Τπάροτηθης πόρρω γενέσθαι τοῦ π.ι τοῦ πυρὸς τοῦ 
συρομένου..-πρὸ τοῦ βήματος τοῦ φρικτοῦ, τὸν γὰρ ἅπαξ ἐμπεσόντα 
ἐκεῖ, χρὴ μένειν διὰ παντός (τυ, ἤσηι.12.3 ἐπ 70.(8.118); πόσοι π. 
πυρὸς ἀρκέσουσι τῇ τοιαύτῃ ψυχῇ; ἰάι λοι τ. δ ἴῃ Κορ (9. 5300); 
πυρὸς ἕλκεται π. πρὸ προσώπου αὐτοῦ, βίβλοι... «ἀνοίγονται ἰά, ἤο»5.3.4᾽ 
ἵμ Τύ(ατ. 6758); 8. ἤετν τίνεν ἀδειγουιηρ δἱὶ ταϊηρβ δὲ ἐπά οὗ 
ψοΥ]Ἱά καὶ τότε δὴ π. τε μέγας πυρὸς αἰθομένοιο ῥεύσει ἀπ᾽ οὐρανόθεν 
καὶ πάντα τόπον δαπανήσει Ογας. 5 1}.2.τοῦ ; οἵ ἐδ.3.54,84; 1δ.1.243 ὁ 
δὲ πύρινος π. ἐξερχόμενος μετὰ θυμοῦ ὥσπερ ἀγρία θάλασσα, καὶ κατα- 
καύσει ὄρη καὶ βουνούς ξΕΠΡΡ οὐδ 1η.37(0,30 4.15; Μ.το.9408); ὅταν 
ἴδωμεν τὸν πύρινον π. ἐξερχόμενον μετὰ θυμοῦ, ὥσπερ ἀγρίαν θάλασσαν, 
καὶ κατεσθίοντα ὄρη καὶ νάπας ἘΡὮΓ.2.102Ε; 14.2.2130; 14,3.1450} 
9. τἴνειβ ἃ5 1] πϑιταιϊίοης οὗ Πεαυ ΘΗ ΘηΓ 165 ἐπισκεπτέον δὰ καὶ τὸ 
ποταμοὺς εἰρῆσθαι καὶ..-«ἅρματα συνημμένα ταῖς οὐρανίαις οὐσίαις, οἷ. 
μὲν γὰρ ἐμπύριοι π. σημαίνουσι τοὺς θεαρχικοὺς ὀχετούς, ἄφθονον 
αὐταῖς καὶ ἀνέκλειπτον ἐπίρροιαν χορηγοῦντας, καὶ ζωοποίου θρεπτι- 
κοὺς γονιμότητος οη, Ατχ.ε.ἦ..15.0(Μ.3.3310);}; οἵνῖδιτς. 5(3294}; 
10. Ἔχϑρ.; ἃ. ἴῃ σεη,, οἷ, πουΐ ἐρὸ ἀϊβεγεμιΐας βωριίηιιηα, εἰ τοῖο 
ἤιπΐπα ἐπ φμῖδις ἄγαεο φοάφαὶ, σρεν σας βιρηΐπα πὶ φμῖ ἀς ᾿φναεὶ 
ἐαριὶ ἡμόγαηὶ, ςεάθηϊδς.. βεδαηὶ, οἱ ςεῖο αἰἰμά ἤμηπθη, σζμς ἱπιρείως 
ἰαειίβεαὶ εἰοϊίαϊοιη ἀεὶ... 7όδιις Οἰγίςιμ5...6πὶ Πιευΐιδ...Ἷδὲδ ἐπὶ φιὶ αἱ 
Ῥὲν 1βαΐαρε: ἐδεδ ἐρο ἀεείϊηο ἐπι τος φμαςὶ ἤμυΐμς ῥραεῖὶς...παδε5 ἐρίων 
αυῖος Ξαπείος α φμίδς ρῥγοομί δεὶ ἄγαςο. ... ἐςὶ αμέονι φιιάσηι μυΐεδ 
φμερ; ἄγαίο ζεεῖ!: αἰεὶ φεῖρρε ἄναεο...ηῖρα ἐμηι βμηνπα, εἰ ἐρὸ ἐεοὶ 
ἦα. ἀπά ϊ μασγοιομηι. ῥγαεάϊεαμίφην πϑεάμηι ὑδηῖσδε [εείετι Οἶγί- 
δμρηε, «0. Ἰάοίγεο αἰ ρόμίδν αἰοηθ σόι ἀφιανη δίϑεγῖς, μὲ ῥονὶς ἀὲ {0 
ιωυΐο δῖδας ἴῃ φμο ςράφί ἄγαεο, βοά δίδε ες ἀφια υἵνα εἰ 46 ἐο ἢμυΐο ἴῃ 
φιο δεὶ φέγηηο ἀεὶ, Οὐ. ἤοηι.13.4 ἵμ Εσεοῖ,(ρ.449.24; Μ.οτ3,1640) ; Ἰϑοι. 
Ατανει 2. 5(}1.3.τ440}; Β. Ἐ53.45:5; πο ἱπξεγρτγειεᾷ ; 1. οἵ Ομγίβι, οἵ, 
Οτίον".13.4 ἴῃ Επσεελ (ρ.440.21; Μ.13.7640}; τά λομι.17.4 ἵ Νά, 
(ρ.τότ.8; Μ.12.70 70); Ετι5.6.}}..1.2ο(ρ.94.20; Μ.24.8808); πόλιν ϑεοῦ 
Ν ᾿ ᾽ , ΕΣ ’ ΑΙ « ΄ Η εἰ 

, ἤτοι τὴν ἐκκλησίαν... εὐφραίνουσι τὰ ὁρμήματα τοῦ π.᾿ π. δέ ἐστιν ὁ 
τοῦ θεοῦ λόγος, ὁ ἐξ ᾿Εδὲμ τῆς θείας τρυφῆς ἐκπορευόμενος ῬΊάντη. 
Ῥ-.45:5(Μ1.30.13138); Ογτς. 45: (ΝΜ 69. το488) ; 1]. οἱ Η. ἀμοβέ ἰπ 
Ομυτοι, Επ5.} 5.45: 5(Μ,23.4080); τίς δ᾽ ἂν εἴη ὃ π. τοῦ θεοῦ, ἢ τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκ τῆς πίστεως τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων ἐγ- 
γινόμενον τοῖς ἀξίοις; Βα, ἠσμι ἴῃ 5. 45π(1.113Ὰ.} Μ.29.4210); 1}. οἵ 
ῬΙΘΔΟξηρ οὗ ρΡΌΒΡΕ] π. τὸν εὐαγγελικὸν λόγον φησίν, ὃς καὶ εὐφραΐνει 
τὴν ἐκκλησίαν ΑἸΒιόαΡ ΡΒ ς.4π:ις(Μ.27.216Ὰ}; π. δὲ ἐνταῦθα τὸ εὐαγ- 
γελικὸν προσηγόρευσε κήρυγμα ΤΒάτΟ», 45: κ(τ, 900); ἦν. οὗ ἀἰνὶπε 
Ρτονίάοηςε ἀπά ριβ, Ομ γυβιεχῤοῖν Ἐς. 45:5- (5, τ840); ο. Ῥβ.92:3, 
Ιηἰεγρτγεῖβά; δ, οὗ ψογᾶβ οἵ βοχρίαχε δυνατὸν δὲ καὶ τοὺς λόγους 
αὐτοὺς τῶν θεοπνεύστων γραφῶν...π. ζλέγειν», διὰ τὸ τίμιον καὶ 
ζωτικὸν καὶ καρποφορίας αἴτιον Θιάντη. 5.92: 3(Ν.39.1 5018) ; 1. οὗ 
ΡΙΘΔΟΠΟΙ5 οὗ ρΌΒρΕὶ, 68ρ. ἀροβί]θβ, ἔπ5.}} 5,02: 3(Ν}.23.18880), ΑἸΏ, 
ἔαρ. Ἐς. ο2:.2(Ν1.27.4088);, Ογτ Ῥς.οτ:3(Ν.69.12200); 14, 70.5.τ(4. 
4600); Ῥτοο,.1ς5.42: τ--8(}.8;.22774}; ἃ. Ῥ5.136::, οἷ, οἱ φιεὶς ἐγρο 
ἐμίον ἰδία βμνείμα γμονίὶ Βαῤγομῖς, οἱ φιῖς τἠειαϊ δια ἰἰδιάιμδ 
ἡημηδαίην, δἰ ἱμκηγίαςε αὐοίέδιις ον απ, δίς πο ἀἰολ!7 δίαγε, 
“ὦ σδάεγε, Οτιΐονι.1 5.1 Νήρ (Ρ.130.14; Μ.12.685Α)}; ργαῦῖς 
τίθης ἐσὲ ἰπιγς δαεομῖ βωυΐμς.. «(ὁ ἀπΐγα σἰρηήβεα!, φας τ υἷας 
Ἰειτης Ἰμεάον! ἰμγδίηες. ἡὰ ταμὲ βιπῖπα Βαδγίομίς, Τεοία φιαξ 
ὁοάρηΐος εἰ γον πἸδεεηίες ραϊγίασ εοοϊεςιῖς ἱπερϑη!.. «δὶ φῥεηάμηὶ 
ογραηα σώμα, ἴῃ οαἰτεῖδιις ἰορὶς εἰ πιγοιεγίογων ἀσί Ἰὰ ποι 1. 5 ἴῃ Ἐζοο. 
(ρ.330.1; Μ.13.6744}); οἷ. ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς συγχύσεως. τοῦτο γὰρ 
ἑρμηνεύεται Βαβυλῶνος ἨδδνοΠ ΗΒ - .126(}1.27.12730) ; 6. (ηῖ. 
4:16 τοιοῦτος π. ἀρωμάτων ἦν, ἐκ τοῦ κήπου τῆς ἐκκλησίας ῥέων διὰ 
τοῦ πνεύματος, ὁ μέγας Παῦλος ΟτΝν85.ογη. 10 πῃ (απ! (Μ.44. 
ΟϑΞΒ); ἴ, 15, τϑ:ι ποταμοὺς λέγων τῶν εἰς θεὸν ἐπιστρεφόντων τὸ 
πλῆθος Ῥτος.Γ.15.18:1--(Μ.87.212324}; 8. 15.19:5, ἰητεγρτεϊεα. οὗ 
δαιοίεπξ ΡΒ] οβορὴν οὐ Ἐργρῖ, ἐδι19:1-ἰδ(2140})); ἢ. 15.33:21, ἰπῖοτ- 
Ριείεὰ οἵ δηρεῖϑ9, 26.323: 2τ(23048); οὗ Θροβ1165 αῃμᾷ οἴμετβ, :δ.(2304}); 
ἱ. 15.42:15 τὰς παρ᾽ αὐτοῖς δὲ νομικὰς διδασκαλίας ποταμοὺς εἰπών, 
«καὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῖς δὲ λιμνάζοντα λογικῶν ὑδάτων χωρία... 
ξηρανῶ ἰ.42:το-25(2376}) ; ). 15.43:2, ἱπτετρτεῖεὰ οὗ τεπιρίβεοηβ 



ποταμώδης 
ἐποουπεοτοα ὃν Ὀο]ονεῖβ, νυ. 15.4.τ{(2.5594); Ρτος,Ο,15.42:1-ι(Μ. 
87.24850); Κα. 15.50:2, ἱπέδερτεϊεὰ οἱ ἰΔο]αΐγοι5 πδίϊοηβ, ἐδ. ΒΟ: αι 
(4380) 1. 15.66:12, ἱπτεγρτοῖεα οὗ (τισι, οἔνιΟΥ. ̓ λση.1 5.4 ἦπι Εχρεῆ. 
(Ρ.450.2; Μ.13.1640}; χ. ἘΖΕΟΙ.47:7; ἱπξογρτοῖεα οὗ μαρίβηι, Βαγη. 
τατον; οὗ ῥχεδομίηρ οὗ ροβροὶ, ργοοδεάϊπρ ΡνῪ νὰν οὗ (41εε οὗ 
βΈπ 1165 (ςἔ, ΕΖϑοι.47:8) ἴο Ρασθατίδη ἰδπᾶς, Τπαΐ, ἔσεοβ. 47: 5-ὃ 
(χιτοάο, τοι); τὰ. τεῖ, ΤΟ6ὶ 3:18, Ἰηϊεγρτείεα οὗ (τῖβὶ, Οντ. 7οεῖ, 
44(3.2448); ὁ. 70.7:.38, Ἱπτεγρτοϊεᾶ; 1. οἵὨἨ Ο(Ὠγίβι᾽ 5 τοαςῃίπρ, ῥτο- 
ὁδοάϊπρ ἔτοια [κἰβ ξαϊς ἔα] ΣΟΙ] ονγοτβ (οοππθοῖθα ἢ ψγ6}15 1164 
Ὀγν ῬμΠβαπεβ, σεη.26:15), οξιτἤσηι.13.3 τη στη, (ρ.ττ8.28}6,; Μ, 
12.2348); οἴ,14.}0».12.1 ἐπι Νιώμ.(0.04.24; Μ.12.6574); ἰ4.᾿οηῖ.13.4 
ἐπ Ἐχεο (ρ.450.2; Ν.13.1640)}; ἐϊ. οὗ Ομτιβῆδη ῥγεβδσμοιβ οὐ οὗ 
ρΐδοθ οὗ Ἡ, σμοϑέ, νυ. 76.5.1τ(4.46015-..0708); 111. οὗ Ἡ. Ομοεῖ, 
οΟτι λοι. τ) ἧς Ναπ (ρ.τότ.το; Μι.12.7084) ; Βαβιβορεη Ἐς. πᾷ. 
1731; Μ.20.4210); Ῥ. πιβοο! πθουβ ἤσαγεοβ; ἰ. Νυπη,24:6, [ηΐατ- 
Ῥτεῖοᾷ οὗ φο τ ρίατοϑ Οὐ οὗ βΏρο!ς ρόνεῖβ, οἵ Οσ ἤθη. 17.4 ἴ Νίηι. 
(ρ.161.4; Μ.12:707}0); 11. οὗ Ι5γδθ}᾽᾿5Β σατρ πεᾶῦ Τογάδῃ (Νύτχη. 
43:48), οἵ, οὐπηῖς μαπφμς μΐς ομγϑες ῥγορίεγεα αρτίων,.  ῥεγυσηταίην 
αὦ βιρμεη ἀεὶ, μὲ ρῥγοαῖηι εβοίανηαν βμθηἐδ δαρίεμεα!ε εἰ γὴρερηεν 
μηάῖς ςεϊσηίίας ἀϊυίπαε, ΟΥ.ἠοιι. 57.1.2 ἡ: ΝΡ. (ρ.219.13; Μ.12.Βοοὶ); 
ἐν. γεῖ, 705.3:1τ6 τοῦτον τὸν π. τῆς ὕλης..«διέκοψαν καὶ διέστησαν 
οὐ προφῆται. «περατουμένης τῆς ὕλης καθ᾽ ἑκάτερον διάστημα ὕδατος 
βουλήσει τοῦ. θεοῦ ΟἸετα, φεἰ,δ(Ρ.138.2ο; Μ.9.7ο1.); ἦν. χεΐ. φερ. 
6:6; οαδίϊηρ' οἱ ψοοά ἱπίο τίνοσ Τοσγάδῃ ἱπέεσρτζείεα οὗ Ὀδρίϊϑπι 
Δ πα τεἀειηρείοη ΤΠγουρῃ ὕτοββ, [αυβι,ἀτα],86.6(Ν.6.6818) ; ν. τεῖ, 
Ῥεῖ τβ ἡμῖν δὲ παριέναι π. ἀλλότριον ὁ θεῖος παραινεῖ παιδαγωγός, 
τὴν ἀλλοτρίαν γυναῖκα, τὴν μάχλον, π. ἀλλότριον ἀλληγορῶν.. «πᾶσι δι᾽ 

᾿ ἀσέλγειαν πορνικὴν εἰς τρυφὴν ἐκχεομένην ΟἸοτη, ῥαεά.3.2(0.241.21; 
Μ.8. 5604); νἱ. τοῖ. ροῦ,τζ:ῖς π. τὸν πειρασμὸν ἡ θεία ἀλληγορεῖ 
γραφή...π. οὖν λέγει. τὸν ἐπὶ τῷ πάθει τοῦ κυρίου. πειρασμόν Οδουτη, 
ΑΙροσιταιτβίρ.147); νἹξ. τοῖς εἴγτα, οἵ “7οτάαπ᾽ ἑρμηνεύεται δὲ 
"Ιορδάνης. ᾿καταβαίνων᾽. καταβαίνων γάρ ἐστιν ἀληθῶς ὁ π. τοῦ θεοῦ, 
τὸ ὕδωρ τὸ ἀληθινόν Οτἰοτη.21 τῃ 1,ε.(0ρ.130.14.; οἵ, Ν7,13.18558); 
ψ111. 5 ἤρ. ἘΠ]Ὸ οὗ (μτῖβί, Ἐπι5.6. ἐ.1,2οί(ρ.96.320; ΝΙ.24.8038); 1Χ. 85 
Τῆπ. ΠΠυβίταπου, οἱ, ὕδωρ ἐκ πηγῆς Ηἱρρ.Νοδί.ττίρ.253.1ο; Μ,το. 
8170); μέμνημαι πλείονα προσθεὶς τῶν συγγενῶν ὁμοιώματα"...καὶ π. 
ἀπὸ πηγῆς ῥέοντα ἕτερον σχῆμα καὶ ὄνομα μετειληφέναι, μήτε γὰρ τὴν 
πηγὴν π. μήτε π. πηγὴν λέγεσθαι, καὶ ἀμφότερα ὑπάρχειν, καὶ τὴν μὲν 
πηγὴν οἱονεὶ πατέρα εἶναι, τὸν δὲ π. εἶναι ἐκ τῆς πηγῆς ὕδωρ Ὀῖοι.ΑΙ, 
ΔΡ. ΑἸ. Ὀήοη.χβίρ.6ο.2; Μι25. 5050), ὥσπερ π. ἀπὸ πηγῆς ἔρρευσε 
Ὁ ϊοη, Α1.1δι(ρ.6ο.9; Βοβ.}; πατὴρ..«.αἴτιος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς πηγὴ 
ποταμοῦ [ζ(865.ΝαΖ.1αἰ.2(Μ.28.85}). 

Β. χαρί.; 1. οὗ Ηΐδ π. ... ὁ βίος ἡμῶν, ῥέων ἐνδελεχῶς Βα5.ἠοη1.21. 
ττ(2.172Ε; Μ.31.ς610); σι ησνβ. ἤσηι.30.4 ἴῃ τον (το. 250); οἵ14., ὦ 
ἤορι.9.5 ἴθ. Ηεδ.(12.τοο Ὁ) ; 2. οὗ φβύτην Ὀοαν π. ὠνόμασται τὸ σῶμα, 
διότι ὡς πρὸς τὸ ἀκριβὲς τάχα οὐδὲ δύο ἡμερῶν τὸ πρῶτον ὑποκείμενον. 
ταὐτόν ἐστιν ἐν τῷ σώματε ἡμῶν ἈοΏ.γε:.1.22{(0.244.21; Μ.41.τΟ 800) ; 
3. οὗ ἃ οτονά π. ἔδειξε λογικὸν τὸν παραρρέοντα μιμούμενον π. ΤΠαΐ, 
λ.ε.5.35.4(3.τ07}}} 4. οὗ ΟΒΠβυοϊν μέα μὲν οὖν ἡ τῆς ἀληθείας 
ὁδός, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὴν καθάπερ εἰς ἀέναον π. ἐκρέουσι τὰ ῥεῖθρα ἄλλα 
ἄλλοθεν ΟἸετΩ. εἰν τι ίρ.1τ8.0; Μ.8.72οᾺ). . 

ποταμώδης, ὃν ἃ γίνεν ἐπὶ τόπου π. Κ7.Ζος.2(0.91.14). 
ποταπός, οὗ τυλαὶ Ξογί', μηδὲ ποταπόν ποὶ αἱ αἰΐ μηδὲ π. ἐκάθισα 

ἐν τῷ..«θρόνῳ ΤΒρΒη,εἤγοη. Ὁ. 285(Μ.τοβ. 210). 
ποτήριον, τό, στρ; Ἐ. ἴὰ βει., τεῦ, Μι.1ο:42 κἂν π. ψυχροῦ ὕδατος 

δῷς, ἔνθα οὐδέν ἐστι δαπανῆσαι, καὶ τούτου κείσεταί σοι μισθός ΟἾΥΥ5. 
ἤονι.35.2 τι [4|.(7.4018}} σὺ Θάσιον οἶνον, ἐκείνῳ δὲ οὐδὲ ψυχρὸν ἐπέ- 
δωκας π- διψῶντι τδ.4δ.6(ΞοΙΒ); π. χρυσοῦν ποιεῖς, καὶ π. ψυχροῦ οὐ 
δίδως; ἰδ. 50. 4(πτ8π}; τοῖ. ΜΈ.23:25, οἵ. ονῖπες {αϊδε ἀορηιαϊς ῥγο- 
ἤέδϑονος καϊΐδός ΦΗ ἃ ζογίς φμαφσὶ νιμηάαῃ,. αὖ τπῖτις. σπέος ῥίδηῖ 
γαρίηα, ΟΥ,ΟΟΉ1771.56..21 τη Μ1.(Ρ.37.26: Μ.13.τ6270); ἄλλως δὲ οὐδὲ 
περὶ π. καὶ παροψίδος λέγει, ἀλλὰ περὶ ψυχῆς καὶ σώματος ΟΠ τγϑ.ἤοηι. 
,3,2 ἢη Μι.(7.210Ὰ}}: τεῦ. σδσεποηδ] οἰθδηβηρβ οἵ Ηδιλ το ρ [505 
ποτήρια..«ἐὰν μὴ καθάρωσιν ὕδατι, οὐδενὶ χρῶνται (οηοὶ, ΑΡῥ.6.6.5; 
2. οὗ σὰρ οἱ 5υϊετχίην, τοῖ, Μι.20:22 ζητήσει τις τί τὸ π. καὶ τί τὸ 
βάπτιομα...οἱ πολλοὶ μὲν οὖν τὰ ἀμφότερα ἄγουσιν εἰς τὴν κατὰ τὸ 
μαρτύριον οἰκονομίαν... «ἡμεῖς δὲ οὐκ ἀποδοκιμάζομεν μὲν καὶ ταύτην τὴν 
ἐκδοχήν, ἐφίσταμεν δὲ εἰ δύναταϊ καὶ ἄλλο τι δηλοῦν...τὰ δύο ὀνόματα. 
«σαφῶς δὲ ἐδίδαξεν ἐν τούτοις ὅτε τὸ π. {τὸ μαρτύριόν» ἐστιν ὁ ἐπ- 
ἀγαγὼν τοῖς κατὰ τὸ π. τὸ 'τίμιος ἐναντίον κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσέων 
αὐτοῦ", τῇ δ᾽ ἐπινοίᾳ τὸ μαρτύριον δύο ἐστίν, ὧν τὸ μὲν ἕν καλεῖται π᾿. 
σωτηρίου, τὸ δὲ λοιπὸν βάπτισμα, καὶ καθὰ μὲν ὑπομένει τις τοὺς 
πόνους, π᾿ ἐστιν ἐκπινόμενον ὑπὸ τοῦ φέροντος πάντα τὰ προσαγόμενα 
εἰς ἑαυτόν Ὀτιεονηη ῖη Μ  ταιδίρ.481.26; Μ.13.12814}; ὥσπερ ἔστι τι 
βρῶμα τοῦ σωτῆρος...[70.4:34], οὕτως ἀνάλογόν ἐστι π. ἐκείνῳ τῷ 
βρώματι.. «λέγοι γὰρ ἄν τις ὅτι ἀληθῶς μὲν βρῶσις ἡ πρᾶξις, ἀληθῶς 

1124 ποτήριον 

δὲ πόσις ἡ θεωρία, καὶ..«διὰ τοῦτο πρῶτον δίδωσι τὸν ἄρτον... «ἐπεὶ 
πρώτη ἐστὶν ἡ πρᾶξις, καὶ μετὰ τοῦτο λαβὼν π. ... ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξ. 
χό.7(ρ.481.5; 12858}; δύνασθε πιεῖν τὸ π΄ ... ἐδήλου δὲ τὸν θάνατον, 
ὃν κατεδέχετο ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας ὉΒα5.δονι ῃ Ῥςιχτδίι. 
2148; Μ.53ο,τορ0) ; οὐδὲ γὰρ εἶπε..«δύνασθε τὸ αἷμα ὑμῶν ἐκχεῖν ; ἀλλὰ 
πῶς; δύνασθε πιεῖν τὸ πτ.; εἶτα ἐφελκόμενός φησιν" ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, 
ἵνα τῇ πρὸς αὐτὸν κοινωνίᾳ προθυμότεροι γένωνται (Ἠγγβ.ἠοηι. δ 5.2 
ἦ ΜΙΕ(7.6468); σοππεοῖεα τ] ἢ τηαυίνταάοχη ἴῃ σεῃ. λαβεῖν μέρος ἐν 
ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων ἐν τῷ π. τοῦ Χριστοῦ Μ'.Ροῖνε.14.2; 3. τεῦ, Ῥ5. 
15:5 γίνεται δὲ καὶ ἄρτος ὃ κύριος, παρέχων διδασκαλίαν, καὶ στηρίζων 
τοῦ ἐσθίοντος τὴν καρδίαν" π. δὲ κατὰ θεωρίαν τῆς ἀληθείας, παρέχον 
εὐφροσύνην τῆς γνώσεως τῷ διὰ συγκαταθέσεως πίνοντι Οτ,5εἰ ἦς Ῥς, 
15:5 (Μ.12.12128}; τῆς ἐμῆς ἐκκλησίας, ἧτις ἐστὶν ἡ κληρονομέα μου, 
μερίς ἐστιν ὃ κύριος" ὁ αὐτὸς δὲ καὶ τοῦ π᾿ μου, τουτέστι τοῦ θανάτου, 
μερὶς γεγενημένος ὃ αὐτός Ἐα5. ὈΞ.τς: (Μ.22.160 4}; τὸ γὰρ π. τὸν 
θάνατον σημαίνει ΑἸ εχ. τς: 5(}1.27.1048); ὡς εὐφραινούσης τοένυν 
αὐτὸν τῆς ἐκκλησίας ποτήριον ὀνομάζει Ογτ ΒΞ τ: (Ὁ. 6, 8οουῦ) ; 
4. τοῖ. Ῥ5.1τ5:4 Ἰητογρσζοῖϑα οὗ τλαγιγγάοι, ΟΥ οἰ ἴῃ Ῥε-ττβ:δ(Ν.τ2. 
τ57]Β1}.}; ΠηΚεα ψῖτ θυσία αἰνέσεως ἀτιια ἰητεγρτεῖξα οὗ δ ματίβε, 
Εὰι5. τις: τΊ(}.23.136008.); ΟΥτ, Η ἐαἰεελ,.22.5.; οἵ ταδυυνυάοω, 
{Β65.ἠονποῖμ Ἐς ττϑ(ι.3748; Μ.30.Σ000); τὸ ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς ὑπὲρ 
εὐσεβείας, τὸ μέχρι θανάτου πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντικαταστῆναι, τὸ π. 
λέγων Τάγτι. Βς ττε: 4(Ν1.20.1556Ὰ}); π. σωτηρίου λήψομαι. ...οἱ μὲν 
οὖν κατὰ ἀναγωγὴν τὸ εἰρημένον ἐκλαμβάνοντες, τῶν μυστηρίων τὴν 
κοινωνίαν φασίν" ἡμεῖς δὲ τῆς ἱστορίας τέως ἐχόμενοι, σπονδὰς αὐτὸν 
λέγειν.-.-καὶ θυσίας καὶ εὐχαριστηρίους ὕμνους λέγομεν. καὶ γὰρ διά- 
φοροι τὸ παλαιὸν ἦσαν θυσίαι (Βγν5.ἐχρ.ΐη Ῥςιττε4(5.3144); σωτηρίου 
γὰρ ὄντως ἐστὶ π, τὸ ὑμνολογεῖν τὸν τῶν ὅλων σωτῆρα θεόν γτ, ᾿ς. 
ττ5:4(Μ.69.12698) -Ξ- Ηεϑνο ἢ Η, 0 ς ττς:4(Ν1,03.13330); 5. τοῦ, Ῥ5. 
22:5 μὴ μόνον τράπεζαν ἡτοίμασεν ἡ σοφία, ἀλλὰ καὶ κράτος ἐκέρασε 
τὸν ἑαυτῆς οἶνον...καταμίξασα τὰ θεῖα νοήματα λέξεσιν ἀνθρωπίναις, 
ἐκ τοῦ τοιούτου κρατῆρος μερίζουσα ἑκάστῳ δίδωσι π. Οτ. Ξε] τη Ἐς. 
22: 5(Μ1.12.12648) -Ξ- ΤΙ ντη.} 5.22: κ(Μ1.30.12024}; τὸ π᾿, ... πάλιν τὴν 
μυστικὴν εὐφροσύνην φησίν ΑἸ .ἐχρ.ἘῈ 5.22: 5(Μ.27.τ460}; ἰπτετρτεῖεα 
οὗ δπομαγϑεῖς σὰΡ, Ονν Η εαἰφεῖ.22.1; 6. οὗ θα] ΟΡ ; 8. ἴῃ Ραρϑῃ 
την ϑίοσίοβ ἐν τοῖς τοῦ Μίθρα μυστηρίοις...π. τοῦ ὕδατος τίθεται [α5ξ. 
ταροὶ.66.4(Μ.6.4294}; Ὁ. ἴῃ εὐσματίϑε, [στὰς λα. 4.1 οἴΌ. 5. εὐχαρι- 
στία; οὕτως εὐχαριστήσατε' πρῶτον περὶ τοῦ π." εὐχαριστοῦμέν σοι... 
ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀμπέλου Δαυεὶδ τοῦ παιδός σου.. «περὶ δὲ τοῦ κλάσματος" 
εὐχαριστοῦμέν σοι κτλ. Π)14.0.2,3; προσφέρεται τῷ προεστῶτι τῶν 
ἀδελφῶν ἄρτος καὶ τι. ὕδατος καὶ κράματος Τυϑί. ταῤοΐ,65.3(Μ.6.4284) ; 
τοῦπ. ... τῆς εὐχαριστίας ἰα «ἀταϊ.4τ.5(Μ.6. 640) ; οἴ. φαγεῖ ἄρτον ζωῆς 
εὐλογημένον, καὶ πιεῖ π. ἐμπεπλησμένον ἀθανασίας «456π.πο{ρ.61.6); 
τὸ ἀπὸ τῆς κτίσεως π. αἷμα ἴδιον ὡμολόγησε, ἐξ οὗ τὸ ἡμέτερον δεύει 
αἷμα Ιχεη.ἤαδγ.5.2.2(Μ.7.1125Ὰ}; δ5 δρᾶ Ὀν Ματϊουβ ποτήρια οἴνῳ 
κεκραμένα προσποιούμενος εὐχαριστεῖν, καὶ ἐπὶ πλέον ἐκτείνων τὸν λόγον 
τῆς ἐπικλήσεως, πορφύρεα καὶ ἐρυθρὰ ἀναφαίνεαθαι ποιεῖ" ὡς δοκεῖν τὴν 
ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τὰ ὅλα χάριν τὸ αἷμα τὸ ἑαυτῆς στάζειν ἐν τῷ ἐκείνῳ π. 
διὰ τῆς ἐπικλήσεως αὐτοῦ 1δ.1.1τ2.2(580Ὰ)}; ΗΠΡΡ.ἦαεγ.δ.30(0.170.14; 
Μ.1τό.22584) ; τὸν σωτῆρα...ἑορτάζοντα μετὰ τῶν μαϑητῶν καὶ διδόντα 
αὐτοῖς π., περὶ οὗ γέγραπται οὐχ ὅτι ἐκέρασεν" ὁ ̓ ]ησοῦς γὰρ εὐφραίνων 
τοὺς μαθητὰς ἀκράτῳ εὐφραίνει Οτ, ἤοτι.12.2 τη [67.{ρ.81].28; Μ.13. 
4800) ; εἴ τις ἑορτάζει μετὰ τοῦ ᾿Ϊησοῦ, ἄνω ἐστὶν ἐν ἀναγαίῳ κεκοσμη- 
μένῳ..«ἐὰν δὲ ἀναβῆῇς μετ᾽ αὐτοῦ...δίδωσί σοι τὸ π. τῆς διαϑήκης τῆς 
καινῆς, δίδωσί σοι καὶ τὸν ἄρτον τῆς εὐλογίας, τὸ σῶμα ἑαυτοῦ καὶ τὸ 
αἷμα ἑαυτοῦ χαρίζεται ἰδ.10.13(0.169.21 ; 4800); προσφέρομέν σοι... 
τὸν ἄρτον..«.καὶ τὸ π΄. τοῦτο {τ ρ.Οοπεὶ..4.}}.8.12..8. ὃ δὲ διάκονος 
κατεχέτω τὸ π. καὶ ἐπιδιδοὺς λεγέτω" αἷμα Χριστοῦ, π. ζωῆς 1.1}. 1Ὁ.8, 
13.15; οὐ γὰρ μέγα ἡγῇ τὸ π. κατασχεῖν, ἐξ οὗ πίνειν ὁ Χριστὸς μέλλει, 
καὶ προσάγειν τῷ στόματι; οὐχ ὁρᾷς ὅτι τῷ ἱερεῖ μόνῳ θέμις τὸ τοῦ 
αἵματος ἐπιδιδόναι π΄; (ῃτγπ. ο;»".4.5.2 ἴπι ΜΠι.(7.4708Β); 1ἃ.λοη.15.3 
ἦε [ο.(8.808); ἡμᾶς παρισταμένους τῇ τραπέζῃ τῇ βασιλικῇ, καλοὺς τῷ 
εἴδει εἶναι δεῖ τῷ τῆς ψυχῆς...ὁ τοιοῦτος προσίτω, καὶ π, ἁπτέσθω 
βασιλικῶν Ἰᾶποηι.17.5 15 Ηεδ.(12.1110); ΟΥτΝ ει. 4{ρ.90.20; 6ἷ. 

1188}; δίακον ἕνα καὶ π΄. ἕν γενέσθαι εἰς λόγον τῶν θείων μυστηρίων 
ΟΒοβτοεβ ἃΡ.ἔναρτ,λ.6.6.2τ(ρ.228.1; Μ.86.28)60) ; δισκάρια καὶ π. καὶ 
ἄλλα ἱερὰ σκεύη Ο΄γοη. Ῥαξεἢ .3οοί Μ 02, τοοῖο) ; ἐλθόντος τοῦ ἁγίου 
π., μετέλαβεν τοῦ ἁγίου σώματος καὶ αἵματος τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ 
σωτῆρος ἡμῶν ἸοιοΞομπι,ῥγαὶ 4Ἅ8(Μ 0.87.2 0048), τὸ π΄. ἐστιν ἀντὶ τοῦ 
σκεύους οὗ ἐδέξαντο τὸ ἐκβλυσθὲν τῆς αἱμαχθείσης ἀχράντου πλευρᾶς 
καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν τοῦ Χριοτοῦ ἀπομύρισμα. ἔστι δὲ πάλιν τὸ π. 
κατὰ τὸν κρατῆρα ὃν γράφει κύριος ἤτοι ἡ σοφία καὶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 
ἐκέρασε τὸ ἑαυτοῦ αἷμα ἀντὶ τοῦ οἴνου ἐκείνου καὶ προέθηκε ἐν τῇ αὐτοῦ 
ἁγίᾳ τραπέζῃ 1Βαβ.᾿ηγϑί. π3(ρ.301.20); τὸ δὲ ἐν τῷ π. ποιῆσαι τύπον 
σταυροῦ καὶ αὐτὸν τρίτον, ἁγιασθῆναι δηλοῖ τὸν τετραπέρατον ἅπαντα 
κόσμον παρὰ τῆς..-«ἐνσάρκον οἰκονομέας καὶ παρὰ τοῦ..-πάθους Χριστοῦ 



ποτηροπλύτης 

Ταεπη.ΟΡ εοπέφρὶ, (Μ.08,4480);; οἱ ομα!ος φΠ]οροα το πανὰ Βϑθῃ 
Ῥχοκεῶ ὃν Αἰπαπβϑίῃβ, (οηβίαρ. ΑἸ ιαροὶ, ες δδίρ.1τ46.18; Μ,2ς, 
3690); περὲ π. κυριακοῦ κεκλασμένον ΚΡ. Μαγεοὶ,2(ρ.τ56.4; Μ.Ζς. 
2858); π. δὲ κατέάξε μυστικόν Θοοτ,ἢ᾽.6.1.27.15(Μ.67.1568); ἴον π, 
εὐλογίας ν. εὐλογία; 7, ἢσ.; ἃ. Ῥεταίίς τὸ δὲ οὐδέν ἐστιν ὃ χωρὶς 
αὐτοῦ γέγονεν, ὁ κόσμος ὁ ἰδικός...τοῦτο...ἐστὶ τὸ π. τὸ κόνδυ ἐν ᾧ 
βασιλεὺς πίνων οἰωνίζεται, τοῦτο..«κεκρυμμένον εὑρέθη ἐν τοῖς καλοῖς 
τοῦ Βενιαμὶν σπέρμασι. ..«τοῦτο..«τὰ τοῦ Ἀνακρέοντος π. ἀλάλως λαλοῦν 
μυστήριον ἄρρητον. .-καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ὕδωρ. ..δ...ὁ ᾿Τησοῦς ἐποίησεν 
οἶνον ἩΡΡ.ἠαογ. 5. δίρ.90.3; Μ.16.31424}; Ὁ. οὗ σὰρ οὗ τενναγά Οὐ 
ῬΌΒΙΒΗχθηΐ ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ τοῦ θεοῦ τὸ π. τῶν ἀγαθῶν σου τῶν 
ἔργων, εἶτα ἔστω τὸ π. σου τῶν ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τοῦ 
θεοῦ, ὅταν οὖν μέλλῃς κολάζεσθαι διὰ τὰ ἁμαρτήματα, ἐπεὶ καὶ 
χρηστότερά σοι ἔργα γεγένηται...οὔτε γὰρ μόνον δύνασαι πιεῖν τὸ τῶν 
ἀγαθῶν π., ὡς οὐ μόνον ἀγαθὰ ἔργα πεποιηκώς, οὔτε δύνασαι πιεῖν 
μόνον τὸ τῶν ἁμαρτημάτων π΄, χρηστὰ γάρ σοι πέπρακταί τινα ὦτγ. 
ἡἠιοῦῃ.12.2 1 [ἐγ.(ρ.88.1τ8; Μ.1,2814}; π- .-. τὴν τιμωρίαν ὀνομάζει... 
τοῦτο τὸ τ’. ..« ᾿Ϊερεμίας τοῖς ἔθνεσι προσενεγκεῖν ἐκελεύθη Τάς», 
το: (1.673); οἱ,14. 76γ.2ς: το, (2.523... ἊΣ 

ποτηροπλύτης, ὁ, δοιοὶ [07 τυ ορ5, ΟἾγγσβ, ἡ». 76} 5 ιτο 
(1.64.τογ3). ; 

ποτίζ-ω, 1. οἷυό ο ἀγίηϊ ; ἢρ., Τὰ] Ῥαρὰ ἐῤ.“Αϊοχ.(ρ.134.τ41 Μ.2ς. 
3458); τὰ βδελύγματα... οἷς ἡ φιλαμαρτήμων πληθὺς “-εται Ατεῖῃ, 
ΑΑβοε.τ τ 4(Λ1.τοό.}17}}; 2. τϑαΐον ; ἢρ., οὗ ἃ τοάοΒου, αὐ. ἘΒδαμη. ἐπ. 
Θνγ(ρ.19.21; Μ.το.το͵30) ; 1518. ῬῈ], ἐρ,.χ.172(Μ.78.2068). 

πότιμος, ὠγίπλαδίε; Βιρ61]., τηθῖ., οὐ ΟΠ τι 5 τομίων, ΟΥ. γγτμ 

Ῥριαου: 32(0.92). 
ποτισμός, ὁ, τραίεν ξεῤῥίν, ΑἸΒν, Απίοη. ο(Μ.26,οτό0), 
ποτιστήριον, τό, ἀγήηκιηρ.ιγομρὶ;, τοῖ, θη. 20:28, Οὐ νΝ 55. ἤοη, 

15 ἴῃ (απ (Μ.24.ττοϑο) ; ἐπιβουλεύοι δὲ τῷ πνευματικῷ π. 1, “Αροϊ!τ 
(}1.45.11254). : : 

ποτιστής, ὁ, ὁ" τοῖο ξίνες ἰο ἀγίηξ, ΝῊ ἐρῥ.2.40(}.70.2200). 
ποτνιασμός, ὁ, ἰα»ηιεηαϊοη., Δαϊ ΜΟΙ. ον, τϑ(}1,80.14854). 
ποτνι-άω, 1, ογν Ομὲ ἰγ) ΠΟΥΎΟΥ ΟΥ ργίεῇ ἔλαθέν με --ὧν ὁ πτωχός 
Αϑιἀτη ἤοητ( Μ.40,1720); Ματςο, Εχ,οριιςε.7.τ4(Μ.65.το028); ΤΠάτ, 
δῖθα, ἐῤῥ.2.2ο0(Μν90.16328), θαξ 81. πιεά, ; χεξ, ΟΠ τίβι  Β ἀρόμν τί 
οὖν “οὅται καὶ ὀδύρεται; (εἰ5.ρ.Ογ.( εἰς.2.24{ρ.153.7; Μυιτ 841); 
2. ταρᾶ,, ἐρίονε, ἐμίγεαὶ ἀνεκαλεῖτο... ἐν εὐχαῖς τοῦτον...»-ὦμενος 
φῆναι αὐτῷ ἑαυτὸν ὅστις εἴη Ἐπ|5.0.(.1.28(ρ.21.5; Μ.20.9444); πρὸς 
πατέρα....-- ὦμενοι ΟΥ.ΝΔΖ.οΥ.5.27(Μ.3ς.6078); Μασ, Δορ εαγ. 6(Μ4.34. 
9120); ὙΠατ φῇ δε. τοί, 2πττο; 4.950); τὸν ϑεὸν «οὦμενος Ἐαΐ ΠΑ). 
Ἡῖδς ρῥοεαι; (Μ 85, 668ΑᾺ); πᾶσαν κτίσιν “-ᾶσθαι αὐτῷ παιδεύων 
Τύδοβ. Ν 42. “ταἰ.20(Μ,38.880); --ὠμένῳ...τὸ ἀγαθὸν εὑρεῖν {70.}0.,8.. 
δ(Μ.96.8068). 

ποῦ, 1. τολίίλεν ὃ ἐμάθετε ποῦ ὁ Παῦλος κατήχθη “4.Χαριλίρ.ι2 
(ρ.6 5.21); 2. κοι ἢ εἰ καὶ σημεῖα ἐγένοντο, ποῦ οὐκ ἂν ἐγένετο ῥήγματα; 
ΟΒγγβ.ἤουι.39.7 τη Μ1.(7.375Ὲ}} ποῦ... κεκένωκεν ἑαυτόν Ογτεχρὶ,κὶϊ 
τ.4(Ρ.10.26; 61,15 0}). 

Ἐπουβλικός {ἔπουπλ-), (41. ρεδίἸοιιθ) ῥμῥιῖο, ποϊογίοιδ, πουπλο, 
Η!ρρ.ἀαεν.0.τ2(ρ.246.18; Μ.16.33796); Οοἄ 4.43. 

"πούλπιτον, τό, (1,Δἴ. ῥιε βίῃ η) βίαρε, ῥίαιίογηη, 10.164]. εἰγοποῖς 

Ρ.387(Μ.01.516Ἀ). 
πουλυέλικτος, ΤΠΘΙΓ. ΡΥ. ΤΟΥ πολυέλικτος, ὩΠΟΌΤΗΡ ζΩ7 ΟἩ π. ... 

ἴχνος Νοπη.ῥαν. 0.8:21(Μ.43.8168) ; αἰὼν π. ἐδ.τ :ϑί(βότΑ). 
Ἐπουλυέτηρος, ΠΠΕΊΤ, ΡΥ. ἴῸΥ {πολυέτηροςν, ἰοηρ-ἰυεά, ΝοΛη, βαγ. 

0.8: 5γ7(}}.43.8244}. 
πουλυμέλαθρος, ΠΊΕΙΥ. σΤ. [ΟΥ πολυμέλαθρος, τοί τὙεεαὴγν δαϊὶς, 

Νοπη, ραν, 70.14:2(8.43.868.).. 
πουλυπόδης, ὁ, Τηε ῖΓ, ρΤ. [ΟΥ̓ πολυ-, ῥοίγρης, ΟΥ.ΝΑΖ.σανηῖ.1.2,0. 

44(Μ.37.670 4}. 
[“Ἰπουλύχοος, Ἰηθέγ, ΡΥ. [ΟΥ̓ πολύχοος, ῥοιέγίηρ Κονιἢ νηοί, ῥγο- 

ἐὐε, αὐωπάαηι, στ Να 2. σαγηι.χ.2.0.88(}.37.6744). 
Ἐπουπλικός, ν. Ἐπουβλικός. 
πούς, ὁ, [οοί ; 1. Ῥύγροβε οὗ [66εἰ πόδες ἐδόθησαν, ἵνα τρέχῃς εἰς καλὰ 

ἔργα ΟἸχν5.ἀ1α}.2.3(2.2644); 14,ἤσνμ το, 5 ἐγ Ῥἐ (τα, βτο) ; οδήςο- 
τίοῃ ἀἰβουϑβθα {παΐ τοβυτγεοιίίοη ΒΟΥ ν}}}} ποῖ περά ἔξει, Οὐ Ν γ88. 
απέπ,.εἰ γες. (Μ.46.1440); 2. οὗ ἀβρίταίιοι οἱ ῬνουβΒρροσ ἴο δα θην 
ΒΡΒΕΥΕ τούς τε πόδας ἐπεγείρομεν κατὰ τὴν τελευταίαν τῆς εὐχῆς 
συνεκφώνησιν, ἐπακολουθοῦντες τῇ προθυμίᾳ τοῦ πνεύματος εἰς τὴν 
νοητὴν οὐσίαν (Ἰ]εΤη.5.7.7.7(ρ.30.20; Νῇ.9,4568); ἢρ., ἴῃ βριπίαδὶ 11ξ6 
ἀνατεινόμενοι δὲ ἄνω τῇ ἐννοίᾳ... ὀλίγῳ π. ἐφαπτόμενοι τῆς γῆς Ἰά ραεά, 
τι ίρ.09.32; Μ.8.260.); 3. τεῖ, ψαβμῖπρ οἵ ἔδδξ ; 8. 8.5 βοοία! οβίομι 
ἐδὼν δὲ τὸν ξένον μάλα κεκμηκότα, ἄγε δή, πρὸς τὴν θυγατέρα ἔφη, 
ὅπως τοῦ ἀνδρὸς τοὺς π. νέψῃς 502.}.δ.τοττιτοί 1,67.8808); Ὁ. ταξῖ, 
ἐπεμβαίνειν τολμήσαντες ἀνίπτοις τοῖς ποσὶ (τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου) 
ἀκοαῖς, αἷς...ὦ θεῖος λόγος οὐδὲν ἐσκεπασμένοις.. τοῖς π. ὥσπερ ὑπὸ 

1125 πούς 

παχέων τινῶν δερμάτων τῶν..-«ἀσαφῶν λεξέων, ἀλλὰ γυμνοῖς..-σαφὴς 
«ἐμβατεύων ἐνεπιδημεῖ ΟΥ, Τμδυπι, ραν Ον.2(0.5.17; Μοτο.τοσόο); 
ο. τοῦ. ]0.13:6},, οἵ, ἐῤτώηᾳ υεγδιρη ῥὲν βαίρδιωηᾳ σογῶφε αὐ᾿μ 
ίανμη ϑέοη, τπαμίνιις μεῖς ἰαυαης ρεάος ἀϊξειρμίονεν, ᾿ἶς δε! ἐρῖρε 
πὶ ἐμρηαμὶ ρεηογὶς παεγεάϊβεαμῖς ἀδιερε. πριν αὐ ἐμέο 
ἀϊφειρμἶ, ονεμηαἱἕ[οθ οἰ αϑἰμἐῖ φέαδ φερε ἡπονιῖς, ἐπ οἷίανα υδρίαηι ἀεῖ, 
Ιχϑηἤαεγ,4.22.1(Μ.7.10468) ; ἀπονέπτων τοὺς π. τῶν μαθητῶν εἰς τὰς 
καλὰς πράξεις ἀποστέλλων αὐτούς, τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῶν τὴν εἰς τὰς 
εὐεργεσίας τῶν ἐθνῶν ἠνίξατο εὐπρεπῆ καὶ καθαρὰν προπαρασκευάσας 
τῇ ἰδίᾳ δυνάμει ΟἸοιι, ῥα... 8(ρ.195.12; Μ.8.4688); οὗ, ἀφα φμαρῇ 
φηείοδα! 7όδς ἐπ ῥείυϊηι, γοὸ5 δαὶ ργαϊίαθ φοεἰδοίῖς, ἐὰ φμο ἰαναδαὶ 
ῥεάέες ἀϊεοιριείοννι...εἱ ἤος, τοράο δὲ ῥγασδοανές ῥεάες ποβίγος, 
Ῥαγαίμς εἰ ἀονεῖημμς ἰαυαγε ῥεάες απῖπιαε...οἱ ῥμγρανε 605... σγαία 
ϑρίγτιις φαποιί, νεγδο ἀοεϊγίμας, ΟΥποη, δ,.5 ἐξ {μά (ριδημιις; Μ.12. 
9858); τί δὲ ἦν ὃ ἐποίει νίπτων τοὺς π᾿ τῶν μαθητῶν ὁ ᾿Ιησοῦς; ἢ 
εἰργάζετο διὰ τοῦ νέπτειν αὐτῶν τοὺς π΄. ... ὡραίους αὐτούς, μελλόντων 

αὐτῶν εὐαγγελίσασθαι τὰ ἀγαθά; ὅτε γὰρ ἔνιψεν τοὺς π΄ ... τότε... 
πεπλήρωται τὸ περὶ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ προφητικῶς εἰρημένον, ὡς 
ὡραῖοι οἱ π. τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά ἰὰ. 70.32.7(6; Ρ.4.36.3ο0; Μ, 
14.7160Ὰ}; οὗ. ξαἰναίον. ΜΉ ΜΠ εριτταίοης ἀφαρ ἴῃ ρείυῖηι ἐεοιινάμνα 
ϑεγιρίμγας εἰ ἰαυαὶ ῥεάος αἰξείῥιϊογωνιν ἡ σις τά βωονίρι, 
ἀσεοηάαηὶ αὐ ἀϊσεμέεη, ἐφ σι υτα, ... φιοῖ Ὁδγό. τὲ ἐρίφοορῥί... 
πη! ἀφμαηλ ἀὲ φεγίῤῥιμγίς τῷ ρεϊοΐα πέρι... εἰ ἱδηίαπὶ ρει 
αἀϊεεῖρι ον σογώος ἰαναγέ, Ἰὰ μοηι. 6.5 ἴπ 1ς.(64.12.2418}; πῶς ἀλα- 
ζὼν ὅ...νἱπτων ἑκάστον τοὺς πι; ἰ4.(εἰξ.2.7(ρ.133.4; Μ.1τ.Βο40); 
ἘΡΆἢτ,.3,4238; καὶ εἰ καθαροί εἰσι, τίνος ἕνεκεν νέπτεις τοὺς π᾿; ὥστε ἡμᾶς 
μετριάξειν μαθεῖν (ῃγτγϑβ.ἤοι.70.2 ἐπ 70.(8.416Ὰ); τοσαύτην ὑπέστη 
τὴν ταπείνωσιν ὡς..«τῶν..«μαθητῶν ἀπονίζειν τοὺς τ. Ογτ, σιο(4. 
1210); καὶ αὐτοῦ [5ς, Τἀ5] π. ἔνειψεν, ἀπροφάσιστον αὐτοῦ τὴν δυσ- 
σέβειαν ἀποτελῶν, ἕνα καρπὸς τῆς ἐνούσης αὐτῷ πονηρίας ἡ ἀπόστασις 
φαίνηται ἐῤ.(7264); διὰ τῆς ἁφῆς ἐκαθάρισεν αὐτῶν τοὺς π, εἰς ἑτοι- 
μασίαν τοῦ εὐαγγελίου" ἄγει δὲ καὶ εἰς ταπεινοφροσύνην Ατηϊηοη, ο. 
13:6(Μ.85.14818); τούτων τοὺς π. ὡραίους ἀποκαλεῖ, ὡς τὸν καλὸν 
τρέχοντας δρόμον, ὡς ὑπὸ τῶν δεσποτικῶν ἀπονιφθέντας χειρῶν ΤΠάϊ, 
Κοριίτοι τσί(3.114); τοϊαϊρα το Βαρτίβιη ἔνεψεν τοὺς π., ἐπεὶ ἦσαν ὡς ἐν 
ἀνθρώποις καθαροὶ ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ παρὰ θεῷ" χωρὶς γὰρ ᾿Ιησοῦ οὐδεὶς 
παρὰ θεῷ καθαρὸς γίνεται...τοῖς δ᾽ ὡς ἐν ἀνθρώποις καθαροῖς ἤδη 
γεγενημένοις καὶ λουσαμένοις τὸ τοῦ ᾿Ϊησοῦ βάπτισμα, καὶ νιψαμένοις 
ὑπ᾽ αὐτοῦ τοὺς π., ἐνοικεῖν καὶ τὸ ἅγιον δύναται πνεῦμα ΟΥ.70.32.7(6; 

. Ρ.436,178}1,; Μ.14.1510)}; καλὸν καὶ τὰς χεῖρας τελειοῦσθαι, καὶ τοὺς 
π᾿... τοὺς δέ, μὴ ὄξεις εἶναι πρὸς τὸ ἐκχέειν αἷμα..«.ἀλλ᾽ ἑτοίμους εἰς τὸ 
«Χριστὸν ὑπονίπτοντα καὶ καθαίροντα δέχεσθαι ΟΥ. ΝΑ Ζ.ογ.40.30(Μ. 
᾽36.4164); οἱ. ἐκδυσαμένη ἶϑο. ἡ ψυχή] τὸν δερμάτινον χιτῶνα....καὶ 
ἀπονιψαμένη τῶν π. τὸ γεῶδες, ᾧ ἐνειλήθη ἀπὸ τῆς ἐν παραδείσῳ 
“αγωγῆς εἰς τὴν γῆν ἀναλύσασα... τὸν παλαιὸν λέγω ἄνθρωπον, ὃν 

ἐκδύσασθαι καὶ ἀποθέσθαι κελεύει ὅ.. «ἀπόστολος τοὺς μέλλοντας τῷ 
λουτρῷ τοῦ λόγου τὸν ῥύπον τῶν βασέων τῆς ψυχῆς ἀποκλύσασθαι 
Οτς Νγββ λον ἠπ (απ, (,44.το040}; Τάτ Μορβ. 70.13: τοίρ.380. 
9; Μ.66.1720); ὕγτ, 70.ο(4.1238.0); Ατηγλοη. 70.13: τοί 85. 4810); 
4. οἵ τεῖῆοναὶ οὗ 58065 ἔτοτὴ ἔδεϊ οὐδὲ γὰρ Μωυσῆς τῷ θείῳ προσ- 
τάγματι τῆς νεκρᾶς τῶν δερμάτων περιβολῆς ἐλευθερώσας τοὺς τ’. ... 
πάλιν ἱστορεῖται διαλαβὼν τοὺς π. τοῖς ὑποδήμασιν... ἀλλ᾽ ἦν καλλωπι» 
σμὸς τοῦ ἱερατικοῦ τι. τὸ γυμνὸν εἶναι πάσης περιβολῆς ΟΥΝ, γϑ5. ον, 
11 τη (απ, (Μ.4λ.τοοδο) ; τεϊαϊθα ἰο ρυξίηρ ΟΥ̓ οὗ 5ῆοε5 ἰῃ δαρείϑιη 
Δηα το 70.13:68,, ἐδ. (τοοδΒ), οἔ, Ξοἷσε εαἰσεανιδηί ὁ ῥεάίδμς τωῖς; 
γμίάαηι οῤτπαμέμν ἢἰς νεγδὶς γμδογε Μοδοη ἀὐρηδίεγε χοόνόηι... 
φμΐάαηε ατμπὲ παπα ῥγαθηιοηεϊοποηι γμῖδοα μιοηινισπίμης ἱερὶς ἀαν:- 
ἄαε, σεεμπάμη φμαηι ξαξεγάοίες ἀϊοεαϊσεα αὶ γῶπ ἀϊίπαηι ζασόγφηϊ... 
φωΐάανη, υοἱμηὶ ἀσινε ἰδία ἱπερέγαδσα.. ἱ ΠωΔαεὶ.. «ἀἱπεεγδηὶ ηταΐονε 
εαμίεία ὑϑγδαγε εἰ αρηϑιίαγε δογαιῃ ἀφο... φρέαρ... «ἀφένι.. εἰσηϊβεαγε 
Μοοεὶ ἔοργε μοὶ ῥνοίεγαὶ εἰ εοποείεσέ Αεργρέϊος..ἴπξενί αἰτδ.φμῖ τὰν 
οαἰοθαγμεηῖο ἐπι εἰρτὶ ῥεάσηι, φαεε ἄφες ἀἐεονεὶ, ἤΐουε ῥεάφηι μιη 
εὐομγα ἤοσίεξ. ὐσγμμαιη θη: ἀφιες ἴῤδα σδάτέ εαέδανε, ἐμιρίδτνις, ἰοσῖε5 
ἦπ φίο δίας, ἰόγγα βαρείᾳ 65εἰ. αἱ φετά ἱπφωίπαδι σαηείαμε ἱεγγαηι ἢ... 
οηῖς ἐπῖηι σοι τ φο ἔμεν ΟΠ γίείμες, ἰοσὰς δάσο Ἰμαίδαίμγ. «... αὐ 
ἤαης εεἰφἠ μάΐμόρε εἰ ἰπεσέηε ἀφί αι ἐς πος ἰΐοοὶ σραμάφγε ῥεάέδις φμος 
ἐαἰεεαπιθηία οπεγαηὶ, εοϊσέεμάμς...6εὶ ἀνεϊείμεδ, φμῖ ἐομδέαὶ δὰ ἱεγγεμῖς 
εἰ τηογίμῖς ῥεϊέδμς, ῬτοςΟ, Ἐχ. 3:2(Μ.8).526-); ΟἿΟΝ αριδαπά, 
(αηὶ,5:3(.4.87.16800); 5. οὗ ᾿ἔξοι᾽ οἱ Θοά πόδες, ἡ παρουσία, ἐπειδὴ 
ποσὶ παραγινόμεθα οὗ ἐὰν δοκῇ ιοᾶ,σφη.6:6(Μ.33.15714}; σεηπαά. 
7» Ογη, τ: 6(Μ.85.τ6338); [0.}, (συ αα(Μ.04.8141Ὰ); οἵ ἀπροῖβ τοὺς 
π. δέ, τὸ κινητικόν, καὶ ὀξὺ καὶ ἐντρεχὲς τῆς ἐπὶ τὰ θεῖα πορευτικῆς 
ἀεικινησίας Τιοῃ Ατιελιτς. 3(.1.3.3320); 6. οὗ ἰθοβε ψὯο σοπιρτίβδ 
τη6 “ἔδϑι᾽ οὗ (μυτοῦ 85 θοᾶν οὗ Ομτῖβξ, τοῦ, Ῥβ.18:6 Ἰμτογρεοίθα οὗ 
Ομύσομ ὑπϊαπιρηῆδης οὗ μὲν ὡς κεφαλή...οἱ δὲ ὡς πόδες ἐν ἡλίῳ 
τεθήσονται φωτεινοῖ (Ἰ]ετη, εἰ, κ6(ρ.153.1; Μ.9.725.}); 7. οἵ ἴεες οἵ 



πρᾶγμα 

ΡΆΒΟΒΑΙ ἰδία, Δ] ρου ΘΠ ἱπίετργοιθά, Ογτι ρίαρἧ,. Εχ.2(1.2134); 

Ἰά μον" Ῥαφξεῖ; 22(53.2715Ε}.}); ΑἸάσποι, 7σοτο: 46(Μ.8ς 1128); οἵ. φιΐ 

αὐμίνιἱ τιρη ἐρμϊο ρεάωνα Οἠνγ δι, ποῦ σεμὶ Ήβτμι5...ομμοίαίογος, 

ἡρρθο {εεἰπαμιον σαστμηὶ αὦ ῥαϊνιαηι σμβόγηας υοεαϊονμίς Οἰγίδι, 

Ῥιος. ὦ. Εχ.τ2:9(Ν.87.5714}; 8. οὗ “οοῖ᾽ οἵ με 500] εἴπερ ἐσθίειν 

μέλλομεν τὸ πάσχα τὸ μυστικόν, τοὺς τῆς ψυχῆς κατασφαλισώμεθα π. 

τῇ ἐγκρατείᾳ ΝῚ] ρῥ.4.55(Μ.709.5164); 9. Ῥῆταβα ἐκ ποδός οἰαμαΐηρ, 

Αραίῃυν. ΠῚ τ οδίφ.8ο) ; 10. 85 8ῃ οὐτῃ ναί, τῶν π. ἡμῶν Πσξρῃ.(μ9) 

αεὶ. (460 2.1.π0.188,42: Η.2.2374} ΟΟδαϊς, σε 4(4 00 2.1.2 Ὀ.110.22: 

Η.2.413Ὲ}. . 
πρᾶγμα, τό, ἰαος, πράγμαν ΜέίνιΟεο.δ(ρΡ.12.8}}; 1. αεἰΐοη, ἱπίηρ; 

2. ἐγεαίμνε, ΟἸετη. εἰγ.τ. βίρ.τορ.1; Μ.8.0244}; οὐδὲν γὰρ αὐτό τι καθ᾽ 

ἑαυτὸ τῶν π. ἡγητέον εἶναι κακόν ΜεΕΊῃ.Σγ»1Ρ.2.σ(0.2τ.τ6; Μ.18.ς6Ὰ}; 

θεὸς..-πάντων π. πατήρ Οοηβίαρ. 6]. Ον2.ἢ.9.2.7.8(}1.85.12330); 

8, οὐἼσεῖ, γεαϊϊν, ορρ. πάρι τὰ ὀνόματα καθ᾽ ὑποκειμένων κατήγο- 

ρεῖσθαι πραγμάτων Αἰδπεπαρ.ερ.5.1(} 1.6. 0008) ; ἐπεὶ... «δύο εἰοὶν ἰδέαι 
: ἌΕ, -- ᾿ Ω , Ν Α -Ο ᾿ ν 53. ἢ 7 ε 

γῆς ἀληθείας, τά τε ὀνόματα καὶ τὰ π΄; οἵ μὲν τὰ ὀνύματα λέγουσιν, οὗ 

περὶ τὰ κάλλη τῶν λόγων διατρίβοντες, οἵ παρ᾽ Ἕλλησι φιλόσοφοι, τὰ 

π. δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἐστι τοῖς βαρβάροις ΟἸειη. εἰν. 6. τγ(ρ.500.321; Μ.ο. 

3810); Πυθαγόρας ἠξίου...«πρεσβύτατον ἡγεῖσθαι τῶν σοφῶν τὸν 

θέμενον τὰ ὀνόματα τοῖς π. ἰᾶ.6εἷ.32(Ρ.146.25; Μ.9.7164); τρία ἐστὶ 

περὶ τὴν φωνήν' τά τε ὀνόματα σύμβολα ὄντα τῶν νοημ των.««καὶ.«-«τῶν 

ὑποκειμένων, δεύτερον δὲ τὰ νοήματα ὁμοιώματα..«τῶν ὑποκειμένων 

ὄντα..«τρίτον δὲ τὰ ὑποκείμενα π., ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν τὰ νοήματα ἐντυποῦνται 

14. εἰγ.Ά.Β(ρ.94.1τ; Μ.9.580Ὰ)}; τὰ γὰρ π. τῶν ὀνομάτων ἰσχυρότερα 

ΤῬΙάντη ({Β65.) πη 4(1.285Α ; Μ.20.6854}; ΟΡΡ.- [ΑἸβεῃοοα απά ἢς- 

ἴοι ἀφαιρεῖται δὲ ἄλλος δεισιδαιμονίαν διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τῶν π΄. 

ΟἸετν. δεῖ. “Βίρ.145.22; Μ.9.7134}; [Μ|τ.12:36] ἀργὸν δέ, τὸ μὴ κατὰ 

πράγματος κείμενον, τὸ ψευδές, τὸ συκοφαντίαν ἔχον (ῃγυ5,ἢ0η1.42.2 

ἦῃ Μ|Ι.( 7. 4550); φοβοῦμαι δὲ μὴ κατὰ πραγμάτων ἢ τὰ λεγόμενα 

ῥήματα 1ά.μονι.3.3 ἴηι τΤίρι ττ. 5650); ἰπ ρεῃ, τρία...τῆς γνωστικῆς 

δυνάμεως ἀποτελέσματα, πρῶτον τὸ γινώσκειν τὰ π. ΟΙεπι.:ν.7.τ(ρ.5. 

71 4084}; φύσις ἐστὶν ἡ τῶν π. ἀλήθεια, ἢ τούτων τὸ ἐνούσιον Ἰᾶ. Κγ.3] 

(ρ.219.19; Μ.9.1}524}; διδασκαλίαι...καινοτέρων οὖσαι πραγμάτων ἀπ- 

ἀγγελτικαί Ογτ. ἢ. εαἰφεἶ!.20.1; τίς τοῦτο εἴποι ἂν περὶ ἀνθρώπου; οὐ τῷ 

π., φησί, λέγω Ὀμτυδ.ἤσηι.12.1 ἦι Η6θ.(12.1210); θεὸς καὶ ἄνθρωπός 

ἐστιν..«πράγματι καὶ ἀληθείᾳ ΜΔ Χ.6Ρ.τ](Μ.91. σϑιο); 4. οὐἤεεί, ἐπέτίν, 

Ὑτίη, δπα Ὀμτιβτοῖ, θρησκεύομεν οὖν τὸν πατέρα τῆς ἀληθείας καὶ τὸν 

υἱὸν τὴν ἀλήθειαν, ὄντα δύο τῇ ὑποστάσει π. ἕν δὲ τῇ ὁμονοίᾳ Οτ(εἰ5.8, 

12(0.220.1; Ν.11.15230); τρία ὁμολογοῦντες π. καὶ τρία πρόσωπα τοῦ᾿ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος δγηδ. 4η|.(342)4{0.252. 

25: Μ.26.7208); τοῦ, 58 86 }} 18 ὁ... ὃν π΄ πολυπρόσωπον λέγων πατέρα 

καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα Βα5.Ἔῤ.2το.3(3.315Α; Μ.32.7128); ἕν π΄ 

πολυώνυμον...καὶ μίαν ὑπόστασιν ὑπὸ τριῶν προσηγοριῶν ἐκῴφωνου- 

μένην 1δ.26.4(340Α; Μ.8490) ; τοῖν δυοῖν π. τὴν εἰς ἕν ἀναπλοκήν, τοῦ 

τε ἀνθρωπίνου...καὶ τοῦ θεϊκοῦ ΟΥΥ, 7.ττ.ο(4.0690); ἐκ δυοῖν μὲν 

π. ... θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος ὃ ̓ Εμμανουήλ 18.Ὁριτίρ.18.10; κἦ. 

134); 4, ΤἼ45.44{0.72.22; 55.410} Ἰὰᾷ ἀροϊ,ογίφηΐ. (0.40.27; 6. τ670) ; 

ἀσύγχυτοι γὰρ αἱ δύο φύσεις ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ δύο αὐτοῦ γένη, τουτέστι 

τὰ δύο αὐτοῦ π., τὸ κτιστὸν καὶ τὸ ἄκτιστον Τύα]ορ. ἢ. Τνῖη.4.8(0.411); 

5, ἰατο- τὶ, π᾿ γαίῃ ἐδὶ, μοί 1,αἰΐπιε ἀϊοίμεν ἐαμδα, 1514, δἰ γη.5. 

21.22; ἐὰν ἐπισκόπων τις ἄντικρυς ἀδελφοῦ ἑαυτοῦ καὶ συνεπισκόπου 

π. σχοίη Ὀϑατά,αη.3; ΟΟΒα]ίραη.9.; πράγματα παρέχειν ῥγ]η ἡ 

αεἰΐομ, Ὀμγνβ.ἤοηι. 18,5 τη ΜΜ|.(7.226Ὰ}} οτ, λοίᾷ γε ῥοΉ ΣΙ 8, ἰαγ 

εἰανρα ἀραΐμοί ὁ δὲ τῷ θανάτῳ πράγματα παρέχων, πολλῷ μᾶλλον 

τοῖς σταυρώσασιν ἰᾷἰοηι.6.2 ἦπ ΔΑ ε.(0.508)}; πρᾶγμα ἔχειν δε μοϊά 

γεφρομεῖρε, 6 ἐἰαγροά τοῦτ α βαμΐέ οὐκ ἔχει τι. ὃ ἀναχωρητής, ἀλλ᾽ 

ἐψευσάμην κατ᾽ αὐτοῦ Αρορλιλ, Ραὶν. (Μ.65.2698); 1Ὁ.(Ω850); θοτ. 

ἀρεῖ. 4.τοί.88.1672.}; ἐγὼ π. οὐκ ἔχω Κ΄. Ῥαη.(Ρ.259.7). 

πραγματευτής; ὁ, ἐγαθν, κονηηεγοὶαϊ ἱγανεῖΐεν, αρδηΐ, ΑΑΟΤΠοΒ ἢ 

(Ρ.209.18); 70 ίβοιν, ΕΡΊρἸ.2(}1.41.258); ῬΆ]1...1 αμς.τ3(ρ.26.12; Μ. 

34.τ0358}; Το. Μοβοὶ. ῥγα!.75(}1.87.29284) ; τηεῖ, σὺ...τῆς ἀγγελικῆς 

διαγωγῆς π. ΒαΞ.γεημη.2(2.20 4; Μ.31.6200). 

πραγματευτικός, 1. ἰγαίηρ π. σκάφη φιογοπανη δπὶρς, ΤΒΡΒΩ. 

εἰιγοη..323(Δ.τοϑ. 818); 2. εομπεονηφά τοῖϊλι ἰγαάε, οἵ ἴὰ Χ αν οα οα 

ἐσδάειβ π. χρυσίου Β65,6}.88(2.1708 ; Μ.32.460Ὰ). ᾿ 

Ἐπραγματευτικῶς, ἐπ ἐπε ὩΘΉΉΕΥ οὗ γα ΔΕ ΡΘΗ, Τματ.ϑεμα.6}}.1. 

ττ(Μ.090.9494). 
Ἐπραγματίδια, τά, 57:1} βογέμνιε, ἐείαίε, ΜΊν. Ἄγίθηι. 346(ρ.58.18). 

πραγματικός, 1. αοἰΐυό, ργαείϊσαὶ, ΟΡΡ. εὐμετερίαινε πρακτικόν 

Οτιδονιι ἐπ 1. (ρ,0.17, ν.1. πραγματικόνὴ) ; 2. γεαῖ, εἰεείμαϊ, ΟΡ. ἐ0η- 

εοῤίμαϊ, (Ἀτῖβῖο]. οὔτε θελήματος διαφορὰν ἢ γνώμης, ἢ ἐνεργείας, ἢ 

δυνάμεως, ἤ τινος ἑτέρου, ἅτινα τὴν π᾿. ... ἐν ἡμῖν γεννῶσι διαίρεσιν 

ΤΟντ. Τρ το(δδιτ1 58; Μ.77.11448); τὴν ἐν ποιότητι φυσικῇ διαφορὰν τῇ 

“π᾿ καὶ κατὰ φύσιν Μαχ ορτιδο, (Μ 01.408); ἔνωσιν φυσικὴν ἤγουν...π΄ 

14,6 ρι το ῖ91.5560); ἐ6.(5720}; ΟΥγτὰβ Α].«αρ.1(Ε1.3.13410); ΟΡΡ. 

1126 πραιτώριον 

Ἀριναϊίνε οὐ Ξαογαπιομίαϊ, οἵ ταατίγγάοπι ἰπ τα]. το Ὀαρεῖθπι οὐκ ἡλ- 

λοτρίωται ὃ μυστικὸς ἡμῶν θάνατος τοῦ π'» κἂν εἰ τελειοῦται ἐν τῷ π. 

Ἐπιϊγοι. ῥακοῖ, 5(Μ.86.23974); 3. π. τύπος, ΟΥ̓ 65 βυρβί, τὸ π., ἴηι" 

Ρεγίαὶ »ιαπάαίε, βατιοῖίο ρσγδρυηδιςᾶ τοῦ θείου π. Τιιᾶ5. Τρ. ἐσά.0.45. 

4(Ρ.67.2; Η.1.1720}0}} θείου... καὶ προσκυνουμένου τύπου π. ῬΠΟΙΤΥΥ. 

φΡῥὶίο(ριτου. 4; Η.2.43170); ΟΟΒΑΙς, οαΡ.12. 
πραγματικῶς, 1. γεαϊΐγ, ἴπι αοἰμαὶ ῥαεὶ; ἃ. ΟΡΡ. ἐοπεοῤίμαϊν, 

σογϑαϊν, ὈΠτΙβίο]. τῇ μὲν οὖν ἐνεργείᾳ, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι π΄.» οὐδ᾽ 

ἡμεῖς διαιροῦμεν τὰς φύσεις" τῇ δ᾽ ἐπινοίᾳ διΐστανται Ἐπβο Μοπ..(Μ. 

86.921); οὐ π' ... διέστανται τὰ ἐξ ὧν... Χριστὸς συνετέθη Τυβίῃ.εὐηΐ. 

(Ρ.82.25; Μ.86,τοοσο); Μαχανιδὶρ (ΜΟΙ. το 400}; Ὁ. ὈΡΡ. φγηιϑοϊτοαϊγ, 

ἰγῥίοαϊϊν, ταοναπιοηίαϊν, ΟἸατα. οἰν δ τ(Ρ.113.15; Μ.8.022Α); Οτι εἰς. 

δ. 2(0.71.15; Μ.11.12800); μυστικῶς «ἀποθνήσκομεν ἐν τῷ βαπτίσματι 

οὐνὲν μαρτυρίῳ δὲ, ..π. Ἑπῖγομ. ῥαϑελι.5(Μ.86.23974); παραβολικῶς 

καὶ τυπικῶς, ἀλλ᾽ οὐ π. Δηαδῖ 5. φ, γέ Ροτ(Μ.80.7210}; 2. ἐπϑεη- 

ἐΐαϊζν, αὐδοϊι εἶν τήν τε διαφορὰν καὶ τὴν ἕνωσιν..τὴν μὲν ἐν τῷ φυσικῷ 

λόγῳ π. καὶ τελείως συντηρουμένην, τὴν δὲ...«ἐν τῷ οἰκονομικῷ τρόπῳ 

τς ὑποστατικῶς σωζομένην Μαχοορυςε.(Μ.01.844}); 1δ.(152.}; ὃ, τῷ 

αεἰτυϊίν, ἴα γεϊαθίοη ἰο αεϊΐοη, ἐπ ἀεεά τὸ ἐκεῖ" π΄ νοούμενον, καὶ οὐχὶ 

δὴ μᾶλλον τοπικῶς ΟγτΟς.δη(3. τοῖο); ζητεῖται γὰρ παρ᾽ ἡμῖν ὁ θεὸς 

οὐχὶ μᾶλλον τοπικῶς, ἀλλ᾽ οἶμαι π. ἰ4..,ϑορἧ.4(3.5824); 1ά.865.3 (5. 

4200); ἐδ. 2τ(2148); ἐπεὶ. .«ἡ πρακτικὴ ἀρετὴ ...-δικαιοσύνη καλεῖται, ταύ- 

τὴν ἀναγγέλλειν π. μόνοι ἴσασιν οἱ οὐρανοί, ὄντες ἄνδρες δίκαιοι ἰά, 

Ῥς οὐ: 6(Μ.69.τ2400); ὡς λογικῶς τε καὶ π΄. ἀρνουμένου Χριστοῦ ΤἩΠάτ. 

ϑαιᾶ,ρ.2.40(Μ.09.1257}). 

Ἐπραγματιωδῶς (πραγματωδῶς), γεαϊϊν, ἴῃ: ξαεῖ, ΟΡ. ΠοΙΊΪΉΔΠΪν 

οἵ φοποθρίμα!ν, (Ὠτίβιο!. τὸ τῆς ἑνώσεως ἄφραστον δώρημα πραγμα- 

τωδῶς ἐστιν Τιβοπῖ, ΗῸΝ ἐπὶ. 5.τ(Μ.86.τ6048); 18.3.5(α6τό.); φύσει καὶ 

π᾿ 1δ.3.6(τ6200); σώζεσθαι π. κατὰ φύσιν τὰ ἐνωθέντα μετὰ τὴν ἕνωσιν 

Μαχ.ρ.τ3(Μ.01.524}0). 

Ἐπραγματογραφέω, (ἀεπεγῖδο ἐπ πια!ογαὶ ἰΕΥ215 ΟΥ̓ Ππἰογαϊΐν, ϑενευ. 

οἵη 4(Μ.62.53}). 
ππραετεριτίων, ἡ, ([81. ῥγαφίον 10) ῥαδοίηρ οὐεν ἷπ ἃ Ψ1}, ΑἸ. 

ΘοΒοίαϑε. οὶ 9 ραγαῖϊε. τοίρ. 110). 
Ἐπραῖδα (ἐπρέδα), ἡ, (1ι4ϊ. ῥγαφάα) δοοῖν, ῥίωριάεν εἰς πρέδαν 

δέδωκε τὴν ἐκκλησίαν ΑἸ ἐῤ.ἐπογεῖ, 4(ρ.173.2; Μ.2:.2208); μερισά- 

μένοι τὴν π᾿ 70.Μ 8]. εἰγοη.5 Ῥ.τοδ(Μ.97.200Ὰ); Ομγοη Ῥαξερ. 241(Μ. 

92.5938); ΤᾺΡΠΗΠ εὐ οΉ.0.1 τ 2(Μ.τοϑ,Δοσο) ; ἐδ.Ρ.3ϑοί(θο00) ; ἃ5 τπουρἢ 

δος, οὗ {πραῖςν, ῥίμπάεγῖηρ ταϊά ὅταν... ὁ τῶν Σαρακηνῶν φύλαρχος 

τὴν πραῖδα (5.ν.1.) πεποίηκεν 70. ΜΟΒΟΙ ῥγαί τ π5(Μ.87.30248). 

πραιδεύ-ω, (οἴ. Τατ. ῥγαεάον) ῥἰμμάον, Οϑυτιαεὶ (ρ.τοϑ.1; Η,2. 

13810); ὕντ.ϑιυ.ϑαν.(ρ.172.4); ““θέντων Χριστιανῶν ἰδίρ.τ7ς.11); 

70. Μ4].εἠγοη.2 Ὁ. 3ο( 7,97. ΤοΟᾺ). 
Ἐπραίκεπτον, τό, (1,1. ῥγαθοορί μη) ῥγέεερὶ, ἱηειγμετοη, αττὶη. 

ἐριίΜ.ΡΙ, 87.160); Μαχιρ. παςὶ,(Μ.00.1320). 

πραίκῳν, ὁ, (1,αἴ. ῥγασεον) μογαϊά, 4. ΡΠ. 1.2(ρ.21}). 

πραιπόσιτος ({"]πρεπόσιτος), ὁ, (141. Ῥγαεροδίμιδ) η6 φεὶ ἴῃ 

απ λιονίέν, ῥγεζσεὶ 1. ἃ5 ταὶ Πτατγ {{|6, Ῥτδεξεσϊυβ οαϑίσοσαμῃ, Ῥ]οπά. 

τ014.17; ΑἸΠ.ἢ. 47.72(0.222.21 ;Μ.25.780 4}; 2. οἷο! τηαρίείγαίε γράψαι 

«πρὸς τοὺς λογιστὰς καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς π. τοῦ πάγου 

ἑκάστης πόλεως ϑ4ΌΙΪΠΙ5 Δρ.Ἐπ5.}.6.0.1.6(}1.20.8ο011); οὗ ἃ εἰν 

ἐδᾶϑυτεσ, Βα5.6}».237.1(3.205Α; Μ.32.8858); 3. Ῥτβθροβέταβ βϑοσὶ 

οαδίσα!, Πονᾷ Οἰαριβενίαΐῃ πρεπόσιτος Οντ.ϑ.υ, ΤΙας. (ρ.240.10); 

ἀϊρηεῖν δηα οἱῆοε τοβεσνεᾶ τὸ δαπθοῆβ, ῬᾺ}}.}. 1 αμ5.63(ρ.158.6; Μ. 

34.τ2358); ΟΥτ.6}.44(0.37.6; 52.1340); ἴοτ Ἰοπρ, μρϑά οἵ αἱ! εὐ δίσ
εϊαντ 

τὰν δὲ π. τοῦ παλατίου αὐτοῦ ὀνόματι 'Ροδανόν, ἄνδρα δυνατώτατον καὶ 

εὔπορον καὶ διοικοῦντα τὸ παλάτιον. ὡς πρῶτον ὄντα ἀρχιευνοῦχον καὶ 

ἐν μεγάλῃ τιμῇ ὄντα 7ο.Μα]. ἐὐγ0}..13 Ρ.330(Μ.97.5050) ; Ροβί ἴοι Ι6δα- 

ἴηρ' τοστοαῖ ἱπβαθηος Ἀπ μίσμεϑε ΠΟΠΟΌΤΒ, 6... ἰπ ςαβε οἵ Ἐπ τορ α5, 

οὔ Βτυ9.Εμίγορ..2(3.3820) ραν ὶπρ ἃ Ιεδαϊηρ Ρατί ἴῃ σουτέ σετε- 

ταοἶα], 6.5. ΘΟτοπβ (οι, Ἐποῆοϊ.(Ρ.72}). 

Ἐπραισεντεύω, (ἔτοπι ΤΑ. ῥγαΉ5 65) δὲ αἱ παπᾶ, 10.ΜᾺ]. εἰν ο1.1, 

Ρ.176(}1.97.2818). 
Ἐπραίσεντον, τό, ἃ Ὀοάν οἵ (τοορ5 οαἰ]δὰ ῥγαεϑεηδ φττα, ϑοάν- 

φηαγά στρατηγοῖς τοῦ θείου π. Οϑυγτ σε (400 3ὉΡᾳ.τοτ.30; Η.2.13800) 

ἴο, ΜΙΆ]. εἤγοη τα Ρ.315(}.07.560 4}; 1.16 ρ ϑοϑίο808); Ἐναστ. ἢ .6.4.3 

(ρ.154.14; Μ.86.27058); κόμητα πραισέντου ΤΆΡΒηεἰγοη. τλι(.τοϑ, 

3844). 
τ πραισόριον (Ἐπρησώριον), τό, (1.αἵ, ῥγέσβογμηο ᾿γε55, ΜΟΡεΥς. 

8.το(ρ.46ο.8); πρησώ-, (Δ]1...Ην».(0.7}}).ὄ 

Ἐπραίτωρ, ὁ, [Αἵ ῥγαείον, ΤῊΡΗΠ.οἤγοη.Ὁ. σοί Μ.τοβ. 2000). 

Ἐπραιτωριοκτυπέω, ἱποίῖ αἱ σον οὗ Ῥγαείογίμηι, σαησαςς ἐπέ 

Ῥαΐαεε, ῬΑ11.υ. ΟἾγγς. π(,20.21, ν.]. πραιτώρια κατατρίβοντες ; Μ.41. 

το). 
πραιτώριον ({"]πρετ-)}, τό, (1,61. Ῥγαείογίμηι); 1. φουεγηογ' 

γερίάφηες απ ςἐαὶ οὗ μἰς 7ωγφαϊοιίονι; οἵ ῬΙ]Αἴε᾽5 φγβοίοσαση (70. 



πραιτώριος 

τ : 28), (Ιετα. ἢ'.28(Ρ.217.5; Μ.0.7578); 10... λονι.3.3(ΝΜ 96. 5020) ; ἴῃ 
5επ,, ΜΟΤμάοί Σ 22(ρ.75.5); ΟἌγοη Ραςεΐ.Ρ.3ο8(}.02.7854); 1Ὁ.0.337 
(8774); 2. ραΐαεο ἡ φυλακὴ ἐμοὶ γέγονεν π. Μ΄. ΒΩΡ».3(0.67.1); π. βασι- 
λικά 4,7 ἠοννι 3(0.103.11); πρετ-, Οντ,ϑιυ. Αρν.(0.247.15); 3. ἔπαρχος 
τοῦ π. ῥγαείογίαν ῥγεζθεὶ, ΕΡ. Μαγεοί,2 ἀρ. ΑἸ ἀροὶ,Ξ6ε.7δ(ρ.155.36; 
Μ.2:.285Ὰ}); οὗ, ἔπαρχος τῶν πραιτωρίων 1. 1πῖτα. 

Ἐπραιτώριος, (1,ἴ, ῥγαείογ 5) ΟΓ οὐ δε σηρτηρ ἰο 16 ἐρηρενογὶς 
φμαγά, ῥγαρίογίαη,; Ἐ. οἵ Ῥταξίογσιδῃ ρυιατά, δου λ.6.1.2.1(Μ.67.36Ὰ}; 
2. ἔπαρχος τῶν π. ῥγασίογίαῃ ῥγεξῥεί, ῬΑ} Ὁ Ονγς.3(Ρ.10.18; Μ.47. 
14); ἐῤιττίρ.66.28; Μ.47.38);) ΟΟὈΒαΙς. σε, τ( Α(Ὁ χιτοῖ Ρ.5π.9; Η,2. 
538); ΡΗΙΠοβε, ἤ.6.3.28(Μ.6 5. 20); Οντϑ.ν, αν. 4(ρ.146.1). 

Ἐπραίφεκτος, ὁ, (1Ὁ, ῥγαρίεεϊ 5) ῥγεζσεί, ΑἸτου τη 5 ἸΤΡΟΥαΓΟΥ 
8}. [δ σαροὶ.7τ(Μ.6.4498); 4..Ῥαμὶ.3(Ρ.112.4); πρέφ-, Τεαά. ΡΊΪ.το. 
(0.455). 

πρακτεῖον, τό, γευσημ6- οἤοα ἐδωρήσατο χρημάτων δόσιν τὰ γενό- 
μενα ἐκ τοῦ πρακτέου ΟἿΌ 8δτο ((Βεῖ5, Τϑυχίσα, 476). ᾿ 

πρακτέος, ἰο ὗε ἄοπε; πδαΐ, 85 βυθβέ,, ἀεὶ τῇ ἐφεκτικῇ.. τῶν 
ἡδέων καὶ τῇ κατορθωτικῇ τῶν π.  ΟἸΕπη.5γ.7.7(0.33.27; Μ.0.4648); 
τῶν π. τὰς ἀμοιβάς ἵ Ταδύ φι δὲ γε5}.03(Μ.6.13364}; Τάτ διαα..}.1. 
56(Μ.09.111260}; ὡς μακάριά σου τὰ π. 1.2.7 (1 3008). 

Ἐπρακτεύω, ῥεγζογην, ὙΠάτ,Βϑιπα.07.11.ς.27(}]|.00.8200) ῥτοῦ. ἴον 
τρακτεύῳ. 

πρακτήρ (πρηκτήρ), ὁ, ἐσχ-εοἰϊδοίον; ἴπ σϑπ., πρηκτήρ ατ.Να 2. 
ΦαΥΏ1.2,τ τ τάοί Μ.37.ο814);5 Αβί τα ἤον, 4(Μ.40.2208)}; ΝΗΘῤῥ. 
3.42(Μ,70.4134); οὗ φοΟΠ δοίοτϑ οὗ ἐϑιηρ[ο-ἰὰχ (ΜΈ.17:24), Ογσ, 79.2.5 
(4.1800); οὗ σο]]δοῖοΥβ οὗ γανϑῆτπς ἔου Μοηΐαπίδε βοΐ, Αροοπ.8Ρ. 
ἘΠπ|5.ἢ.6.5.18,2(Μ.20.4768)}. 

πρακτήριος, Πδιιξ, 85 5βυ5:., δγαείϊεε, αὐἰυϊέν, Τάτ δευᾷ.ρ}.2. 

τϑ)(Μ.09.15730). 
. Ἐπρακτίκευμα, τό, ἢ δἰ βί εμἶν ἐπὶ τῶν αὐτῶν...π. ΤΠάτιδιυᾷ..2. 
142(Μ.00.14480.. 

πρακτικεύομαι, οῤεγαΐο, ον ΑΥ.4.}..4.το( }1.3.7088), 
πρακτικός, ρῥγαείϊεαϊ, αὐἰΐνε; ἵ. οἱ Ῥτδοίίοαὶ ορρ. {πβοσγϑίϊοδὶ 

Κπον]εασε θεωρητικὸν μὲν τὸ κατὰ νοῦν, ὡς ἔχει τὰ ὄντα, π. δὲ τὸ 
βουλευτικόν, τὸ ὁρίζον τοῖς π. τὸν ὀρθὸν λόγον. καὶ καλοῦσι τὸ μὲν 
θεωρητικὸν νοῦν, τὸ δὲ π. λόγον, καὶ τὸ μὲν σοφίαν, τὸ δὲ φρόνησιν 
Μίαχιαηεδὲρ (ΜΟρτ. ΙΤΟ08}); 2. οὗ ἀσεῖγε ορρΡ. σοπίοιηρίατινα ααλ 1168 
ΔῊ νὰν οὗ 116; 8, 85. τη} ν ΠΟΙ] οι θηῖατν ὃ λόγος... σὰρξ 
γενόμενος τὴν αὐτὴν ἀρετὴν π. ἅμα καὶ θεωρητικὴν ἐπιδεικνύς (οΙΩ. 
ῥαεά.τ.3(0.95.21; Μ.8,2608); ἡ γὰρ ἀρετὴ ἡ γνωστικὴ...θεωρητικὸν 
ὅμοῦ καὶ π. 1ἃ.6εἰ.3](0.148.11; Μι0.7174}; διχῶς δὲ ἡ ὁδὸς κυρίου 
εὐθύνεται, κατά τε τὸ θεωρητικὸν..«καὶ κατὰ τὸ π μετὰ τὴν ὑγιῆ 
θεωρίαν Οτ. 7ο.6.τοίτι ; Ρ.127.20; Μ.14.2320); τὴν..«χήραν λεπτὰ βάλ- 
λουσαν δύο τάχα τῷ γνωστικῷ τόπῳ ἢ τῷ π΄ ἰδιτο,ϑ(2; Ρ.307.32; 5414}; 
τεῖ. (βπέ.2: 17 ὃ λόγος ὁμοιοῦται, ἐν μὲν τοῖς ἀνακειμένοις τῇ θεωρίᾳ, 
δόρκωνι" ἐν τοῖς πρακτικωτέροις δὲ Καὶ καθαιρετικοῖς τῶν ἀντικειμένων 
δυναμέων, ἐλάφων νεβρῷ ἰὰ.σεμοί τ Οἀη.2::τΊ(Δ.τΊ. 2680) ; Ἐλι5.4.5.0. 
13(Ρ.422.1τ8; Μ,22.607Ὰ); Τάντη, Ρς.4: τ .30.ττόςα); Ὁ. Ραΐϊ ῥταο- 
[104] ψια {165 οἔζθη οοπίγαβίθα ὙΠῊ ΘΠ ΒΟΙΠΘΕΤη65 σα θοσα!παῖϑα 
ἴο οοῃίοιηρίβειναε διὰ τοῦ “αὐτόπται δηλώσῃ τὸ θεωρητικόν, διὰ δὲ 
τοῦ ᾿ὑπηρέται᾽ τὸ π. αὐτῶν παραστήσῃ..-πρᾶξις γὰρ θεωρίας ἀνάβασις 
Οτιλονιν ἴῃ 1,6.(0.0.18}); τοξ, 70.1: 386}{, διὰ τοῦ μὲν “ἔρχεσθε᾽ ἐπὶ τὸ π. 
αὐτοὺς παρακαλῶν, διὰ δὲ τοῦ ᾿ὄψεσθε᾽ τὴν ἀκολουθοῦσαν τῇ κατορθώσει 
τῶν πράξεων θεωρίαν πάντως ἔσεσθαι τοῖς βουλομένοις 14. [0.2.36(20; 
Ῥ05.0; Μ.14.1808Β); σύμβολόν ἐστι Μαρία μὲν τοῦ θεωρητικοῦ βίου, 
Μάρθα δὲ τοῦ “π-. τὰ. ἔν.80 τε 7ο.(0.547.24}; ἀντὶ δὲ τοῦ ᾿Ιακὼβ ὁ θεὸς 
αὐτῷ τὸ τοῦ ᾿Ισραὴλ ὄνομα δωρεῖται, τὸν...π, ἐπὶ τὸν θεωρητικὸν 
μεταστησάμενος Ἐπ15,.6.1τ. (τοὶ ; ΝΜ 21.860) ; τεῦ, οὐάθυ οἵ σοτη- 
τη ἀτηθπῖβ {(Μ|.22:37--30) δείκνυσιν ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τὴν θεωρητικὴν 
ἀρετὴν κατορθουμένην' ἐν δέ γε τῇ δευτέρᾳ τὴν π. ΤΏαΙ. Κοη.12: τοί. 
138}; κατανύξεως μὲν πόμα πίνει ὁ π. ἐν εὐχῇ" ποτηρίῳ δὲ κρατίστῳ 
μεθύσκεται ὃ θεωρητικός ΤΜακ.σαῤρ. αἰ, τ4σ(Ν.90.14330) ; ἐν πύλαις μὲν 
εἰσέρχονται οἱ π. τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὔχεσθαι" ὡς ἐν αὐλαῖς δὲ 
ἀρετῶν ἐν ὕμνοις, οὗ θεωρητικοί ἐδ. τ48(1436Ὰ)}; Ζοροβάβελ ἐστὶν ὁ π. 
νοῦς" καὶ ᾿Ϊησοῦς ὁ θεωρητικός Μαχ ψι, ΤΠ αὶ, 6(Μ.00.5818) ; 3. ἴῃ τοὶ, 
ἴο ἀγάπη, Ἐπάτ, ΚοΡ.153: τοί3.138); ἀγάπη πάσης ἐντολῆς π. περιεκτική. 
Ἰ4.(οἱ.τ:4(3.414); δηλοῖ ἡ μὲν πίστις τῆς εὐσεβείας τὸ βέβαιον ἡ δὲ 
ἀγάπη τὴν π. ἀρετήν Ἰὰ Σ ΤῊΦ55.3:7(3.513); 4. τοϊαϊοα ἴο Βυχηβη δηἀ 
ΘΑυ Π]ν, ΟΡΡ. δανθηΐν, ἘΠ 8 μηδὲ π, καὶ ἀνθρωπίνης ἀρετῆς νόμους 
ἔστιν εὑρεῖν ἐν ἀφθάρτῳ σώματι Τιδομί. ΒΝ 6εἰ.εἰ Ἐπὶ, .(Μ.86.134 0; 
5. [1ΕἸἢ. ἃ5 ϑϑὲ,, σοίίυσ 14 οὗ φοο( τρογὲς, θἰταοβὲ τὸ ἄσκησις: ἥ 
γε π΄ ἐστι διδασκαλία πνευματικὴ τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ἐκ- 
καθαίρουσα ΟΥ. ὈΞ.2: τ2(ρ,440); 1δ.20: ττ(ρ.37}}; ὕνγτ. Ὀς.22:4(Μ|.60. 
8454); Πιδοπὶ,Β, δ οβί οἱ Ἐπὶ. 3(Μ.86.13610); Μακχ.ανιϑδὲσ (Μοτ.τοῦδο); 
ΠΘΤ. 85 βιιδβῖ,, ΟΥ̓͵εον» ἴῃ ΜΜ|.16.7(0.488,3; Μ.13.1388.4).; 14..0.6.10 
(1; Ρ.127.31; Μ,14,2320); [ἃ “ταὶ, ο(ρ.140.21); Εδαΐδ5 ογ.16.8(ρ.97}); 

1127 πρᾶος 

6. οὗ ρεβοηβ, ῥγαοίἸοίηρ, αεἰτυε 102, ῥγοάμεϊυε οὗ π. τῶν ἀρετῶν 
ΟτΥῥγίρς, 3.1 τοί 221.16; Μ.11.280Ὰ); ἡ ἐν σοφίᾳ πορεία καὶ π. τῶν 
σωζομένων ἐν αὐτῷ γινομένη 14. 70.χ.2γ(26; ρ.34.δ; Μ.14.734). 

πρακτορεύομαι, ἐήσαρε ἐπ διισῖηοςς, Ὑπατιδευᾶιερῥιι εα(Μ 00. 

9458). 
Ἐπρακτοψηφιστής, ὁ, εαἰομίαίον οὐ βηαηεές, ἰαχεϊπδρεείον, ἴπ ᾿ἰπὶ 

οὗ θεν 5 Βίθγασοῆν οὗ κοσμοκράτορες τῆς πονηρίας, οἱ τελωνάρχαι, 
καὶ λογοθέται, καὶ π. τοῦ ἀέρος ΤΌνγτ, πο» ἀτυ.τ4{ς3,4058). 

πράκτωρ, ὁ, ἰακχ-εοϊϊείογ, στ ΝαΖιεανηι.2.1.1τ.444(Μ.37.1Ο60Ὰ}; 
8οζΖ.ἢ.ε.5.5.4{Μ.6}.122814}; ΤὨρΡΠπ.εὐγοη.ρ.2ϑο(Μ.τοϑ. 6934); οὗ ἐχϑς- 
ἴοΥβ ἰὼ ρέη., οί, 15.3:12 πράκτορας δὲ ἐνταῦθα δοκεῖ μὲν τοὺς 
ἀπαιτοῦντας λέγειν" ἐγὼ δὲ οἶμαι τοὺς ἅρπαγας.. αὐτῶν αἰνίττεσθαι" εἰ 
δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλὰ τοὺς φορολογοῦντας (ῇγν5. 5. »}.4: τ2(6.40 0); 
τεῦ, Ῥβ1οϑ:, Ζύμμαχος οὕτως, συγκρούσαι πράκτωρ πάντα τὰ 
ὑπάρχοντα αὐτῷ" πράκτωρες δὲ καὶ οὗ Ρωμαίων βασιλεῖς, τὸν ἐπικεί- 
μένον εἰσπραττόμενοι φόρον Τα ΡΞ τοβ:ττί(1.1384). 

Ἐπρανδιάρα, ἡ, ἀἰπίηρ- αὶ, Οἰνόη Ῥαξεῆ,Ρ.3οΒ(Ν.92.7818). 
ἀν ώονον ὁ, γίδδοῃ, ξ{|εῖ, μεαάδαμά, ΤῊΡΠπ εὐγοη.τοό(Μ,τοϑ, 

δοῦο). 
πρᾶξις, ἦ, 1. εοπμάμειϊ; ἃ. (ΠΥ ϑίίδη ἡ μαρτυρία τῆς ἀγαθῆς π. ἡμῶν 

διδόσθω ὑπ᾽ ἄλλων τύ ἰδηι.30.}; οὐκ ἔσται ὁ λόγος σου ψευδής. . ἀλλὰ 
μεμεοστωμένος πράξει [)14.2.5; ἐντολὴ καὶ π. Γυϑτ. ταὶ. 44.2(Μ.6. 5608); 
ὨδΌΘΘΒΑΙ ἴ0 βαϊναίομ, [τεπιἦσεγ.τ.6.2{Μ.7.505Ὰ}; τὴν ἑπομένην 
ἀκολούθως τῷ θεῷ πρᾶξιν στελλόμεθα (ΟἸετη. 5 ,»γ.2.τϑίρ τ55.1τ; Μ.8. 
10208):; ὁ γνωστικὸς..«κατορθοῖ..«-καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν π. ἰα.ς1γ.7.0(ρ.40. 
το; Μ.9.4778)}; Μείῃ νη. τ(ρ.26.13; Μ.χβ8, 600); 650. οἵ δοίϊνα 
16 ορρ. οοηϊοιηριαίίοῃ, τοῖ. 10.4:34 ἀληθῶς μὲν βρῶσις ἡ π.; 
ἀληθῶς δὲ πόσις ἡ θεωρία...διὰ τοῦτο πρῶτον δίδωσι τὸν ἄρτον 
εὐλογήσας .. «ἐπεὶ πρώτη ἐστὶν ἡ π. ... ἐπεὶ δεῖ τὰ τῶν π. ῥυθμίσαντα καὶ 
τὸ πρακτικὸν κατορθώσαντα οὕτως ὁδεύειν διὰ τῶν πραγμάτων καὶ ἐπὶ 
τὴν θεωρίαν αὐτῶν Οτ. εὐνῇ ΜΖ. πό.7(0.487).24; Μ.13.12884}; ὥσπερ 
τὸ πρόβατον τρέφεται χλόῃ καὶ ὕδατι, οὕτω ὁ ἄνθρωπος ζωοποιεῖται π. 
καὶ γνώσει ἰ(.5εἰ τη ̓-.22: τί .12.12600) ; π. γὰρ θεωρίας ἀνάβασις 1ά. 
ἄονμ τη Γιοι(ρ.0.26); Ὁ. οὗ Ἔν} σοπάποϊ τῶν τὰ φαῦλα πεποιηκότων 
διὰ τὸ ἐκτίσθαι αὐτοὺς σκεύη ἀτιμίας ἐπὶ τοῦτο πράξεως ἐληλυθότων ἸᾺ. 
ῥγῖπε3.τ.2ο(ρ.237.6; Μ.11.2068); 2. αεἰϊομ ; 8... 1π ρθη. τριῶν γέ τοι 
τούτων περὶ τὸν ἄνθρωπον ὄντων, ἡθῶν, πράξεων, παθῶν Οἷδτη, ῥαφά. 
τιιᾷ(ρ.90.3; Μ.8.2494}); διάκονοι. .«ἑκάστου τῆς ἐκκλησίας πολυπραγμο- 
νοῦντες τὰς π. Οἴἰδηι.ρ.12(41.2.484); Ὁ. οὗ ροοά "γουκ5. πν, ἀγαθὰς 
ἐπιδεικνύουσιν ΑἸΠΘΠδΡ ἶοσιιτ.3(Μ.6.9012.); τὰ δὲ μετέχοντα τῆς 
γνώσεως ἔργα αἱ ἀγαθαὶ καὶ καλαὶ π. εἰσίν (Ἰ6πη.Ξἐγ.δ.τ2ίρ.481,.31; Μ.Ο. 
3200); ἴῃ τε]. ἴο ᾿υβδορίοη οὐχ ἡ τῶν π. ἀποχὴ δικαιοῖ τὸν πιστόν, 
ἀλλ' ἡ τῶν ἐννοιῶν ἁγνεία καὶ εἰλικρίνεια 1ἅ. ἔγ.δε(Ρ.228.20) ; οἴδιτιαὶ 
Ῥυμπίβῃγηθηξς οὐὁἩ βαϊνδξίοη δος. τηοΐ οἵ ψοσκβ, 1580. ΤαροΪ.τ2.τ(Ν. 
6.34τ0}; τὸ κατ᾽ εἰκόνα αἱ π. χαρακτηρίζουσε ΟΥτ.Ξοἰ ἢ θη.α τ26(Μ.12. 
964); προτρέπεται αὐτὴν ὁ νυμφίος πᾶν νόημα καὶ π. μορφῶσαι τῷ 
ἑαυτοῦ χαρακτῆρι" ποιεῖν δὲ ταῦτά φησιν... «ἀγάπην 14.5εοϊ ἴῃ (απ. 81:6 
(}1.17.2858Β); τὴν ἀνάστασιν εἶναι τὴν σκηνοπηγίαν..«καὶ τὰ εἰς τὴν 
σύνθεσιν παραλαμβανόμενα τῆς σκηνῆς τὰς π. εἶναι τῆς δικαιοσύνης 
Με. Σγη}.9.3(ρ.1τ6.27; ΜιτΒ,τβιο}; α. οὗ ον] ἀεεᾶς, 7..705.5.2; 
Ἠετγηυΐβ, 5.2.1; Αὐἰβίιαῥοί,ττ; Ταβι 41αἰ ττό.1(Μ.6.7448}); νόημα... 
ἀναπαυόμενον ἀπὸ πάσης λαλιᾶς τε καὶ π΄. ΟἸΘΙ., [γ.44{0.222.1τ7}; ΟΥ, 
φ6. 1. ὐη.τ τ (068) ; Ονγ.Η. αἰδοῖ το. 8 ; ἃ. οὗ ᾿γραϊθε ἴο ἀο ἃ ἀεςα, 
ῬοΙβοι πε ἡ κακή μου π΄ λέγει μοι" λάβε καὶ τὸ ὀθόνιον αὐτοῦ 70, 
Μοβοῇ, »γα!.77(}}1.8).20320); 3. οβεϊαὶ ἀμίν, ἜΧοΥοῖβα οὗ οδῆῖςς οὗ δὰ 
δημοσιεύοντες ὑπὸ τῶν π. ἤγοντο ὨΙο...ΑἸ,ΑΡ.Επ5...6.6.4τ.1τ(Μ,20. 
6οϑ8Β); Ἐπι5.:1,.8.1τ.2(γ604}); ἀπὸ τῆς π᾿ τῆς ἐπιοσακοπῆς ἀποκινεῖ (ας. 
ΖαΉ.20; 4. τοογᾷ οἵ ᾿Ἰἰξεγαΐαγε, Τὴ 5,ἢ..6.ς,28.7(Μ.20,5138); 5. Δεροξὶ- 
ἰΐοη, ῬΒοτιποιιος. 1.3. 3(ρ. 612; Μ.τοβ. 0040); 6. είς, ἰγαηδαςοης, οἵ 
Πβίουοδὶ γεοογᾷ τὰς τῶν βασιλέων π. ἐκτεθέμενος Ἴ αἴοογα!,38(0Ρ.30.0; 
Μ.6.881.4}); 85 τ|π|8 οἵ Ροοῖ ; ἃ. οὗ “εἰς οὐ ἀβοϑίΐες, ἢ. Ἰταη ἤαεν.3. 
12.ττ(Μ.7.0054}) ; ΟἸοτη, ῥαφά.2.τ(Ρ.τός.18 ; ΝΙ.8.404λ); ἰά, Κγ α(ρ.1οό.6) 
ΔΡ.Επ5.ἢ.6.1.12.τ(Μ,20.1178}; τὴν ἑρμηνείαν... «τῶν Πράξεων ΟἸδτη, ἐν. 
22(0.2οτ.22)}}.6.14.2(54098); Οτ.(εἰς.3.46(0.242.2; Μοττ.ο800); ΑἸΗ. 
ἐῤ. [εσι.30(Μ.26.14378}; τε]εστεα Ὀν ϑενεγίθηβ, Ἐπι5.}..6.4.20. (4014); 
Τπάειλαον,τ. 2τ(4.313); Ὀ. οὗ ἈρόοοτνΡΠΑ] δοῖβ τῶν Παύλον Πράξεων ἡ 
γραφή Ἐπι5.}..6,3,25.4(64.20.260Ὰ); τῶν ἄλλων ἀποστόλων πράξεις 1Ὁ.3. 
25.6(2608) ; ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.47.τ(ρ.216.6; Μ.41.8528). 

πρᾶος (πραῦς), ρεπίϊε, γετά; 1. τὰ σεη. ἔσῃ π. Βαγηντο 4; Ἡξδγτῃ. 
γηαηά.6.2.3; Αὐἱδί.αροί το. 5; ΑἸΒοπαρ ερ.ι2.τ(Μ.6.,9134); ΟἸετι, 
}αεά.53.ττίρ.280.18 ; Μ|.8,6 570}; ἂἃ8. φυδ!ν οὗ 'ρποϑίϊο᾽ νγίμθ, 1α. 
ἐεἶ.37(ρ.148.0; Μ.0.7174}; Οοημεὶ, 4Ρ}.2.1.: 18.}.7.3} μήτηρ τις εἶναι 
τῆς κατὰ τὸ π. ἕξεως ἡ τῆς ταπεινοφροσύνης κατάστασις το ΝΝ γ85.δδαϊ, 
2(Μ.44.τ2178); ΟὨγγβ.σηι.6 1.1: τη [0.(8.3618); ὁ π. ὀρφανῶν πατήρ, 
χηρῶν προστάτης, πενίας κηδεμών, ἀδικουμένων βοηθός, πανταχοῦ 
ποιῶν τοῦ δικαίου τὸ κράτος ΤΠ γγϑ5.»ηαη5.(12.4220); 2. οἱ ζῃγχίβῖ, οὗ, 



πραότης 

Ζαομ.9:9 ὁ σωτὴρ τῶν ἐθνῶν" ἐστὶ γὰρ...π. καὶ ταπεινός ΤΟ απ 6.9; 

οὗ Η. ποδί ἀρρεάτᾶμος 85 ἄονε, ([6πὶ, ἢ,.51(0.226.25; Μ.9.7650}; 

3. Ἔχορ, Μιδιν τί τὸ π᾿; καὶ περὶ τί τὸ π᾿ μακαρίζει ὃ λόγος ; οὐ γάρ μοι 

δοκεῖ πάντα ἐπίσης ἀρετὴν οἴεσθαι δεῖν, ὅσα ἂν ἐν πραότητι γίνεται, εἰ 

τὸ. βραδὺ μόνον διὰ τῆς λέξεως ταύτης σημαίνοιτο. οὔτε γὰρ ἐν 

δρομεῦσιν ὁ π᾿ ἀμείνων τοῦ ἐπισπεύδοντος ΟΥ ΝΥ 65. δθαί.2(Μ.44.12120); 

τεῦ, τἱρμίθουβ πὰ ξαΐατα Πἴ6 αὔτη ἐστὶν ἡ γῆ τῶν πὶ. ... γέγραπται 

Μι.5:5] 4ῤοε. αμὶ,2τ(ρ.50); ΤΗάΐ.15.33::τ7(2.313); ἐν γῇ τῶν π. 
πάντων αὐλίζεσθαι τὸν προκεκοιμημένον σωτὴρ εὐδόκησον Ἐπολοὶ, 
(Ρ.428}; 4. χεῖ, αἀναπῖαρεβ Οἱ ρθη ]ε 655 ἱκανὸν εἰς μακαρισμὸν τὸ π- 
εἶναι ΟτοΝ υ85.ἐα!.2(Μ,44.12164}; ὁ π. φίλος μὲν τοῖς ὁρῶσι, φίλος δὲ 
καὶ τοῖς ἀκοῇ γνωρίμοις [ὈΠγγΒώπαη5.[12.4234}; 5. οὗ βΕΠΠΘΏΕ55 ΟΡΡ. 
ὀργή, Ἰρη. ΕΡΖ.το.2; πονηρία, 1Β45.15.17(1.3898 ; Μ.30.1440): τεῖ. 
ἀπαθής, ΟΥΝ γ85.δεαὶ. 2(Μ4.44.1216Ὰ)}. 

πραότης (πραύτης), ἧν "Π]άμόδς, ρεμεηέδα; 1. ἀεῖ. τοῦτο δέ ἐστι 

πι, ἡ πρὸς τὰς τοιαύτας τῆς φύσεως ὁρμὰς βραδεῖά τε καὶ δυσκίνητος 

ἕξις Οὐ Ν γβ85.δεαί.2(Μ1.44.12130); 2, ἀἰνίπε ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ π, ὡς 
βασιλεὺς πέμπων υἱὸν βασιλέα ἔπεμψεν  ΊορΉ.1.4; ταῦσαῖ ΌῪ (Ήτιβε, 
ΟΕΤ. 7μά.24.τ π᾿... διδάσκει διὰ τῶν ἔργων (Ὠγνπ5. Ποιεῖ ἢ14.7.14 
(3.234); σουρ!οα νν1 ἐπιείκεια, 14. ση:.δ3.5 11 [ο.(8.4060) ; 83. ἴῃ 
σοι,, ΤΟΙδιμ.21.1; μακροθυμήσατε οὖν μετ᾽ ἀλλήλων ἐν π΄. Τρτι. Ῥοῖγε. 
6.2; Τιά.5.2; ει πμαν,5.2.6; ΟΙετα,4.4,5.3(ρ.τ62.4; Μ.0.6088); 
οι σγηριρτοετη(ρ.5.1το; Μ.18,3228); 4. ἃ5 νἱτῖπι Ἔβρ, Ὀ]θαβίηρ ἴο 
(οα, Ὀμτγϑιλοι. 6 1.1 τη. 70.(8.2618); 1δ.78.4(4648) ; διὰ πραότητος τῷ 
θεῷ λειτουργεῖν, ὡς ταύτην μᾶλλον ἀσμένως δεχομένῳ τὴν λειτουργέαν ἢ 
τὰς ἄλλας ἁπάσας ἀρετάς Τζῃχνδισης,(12.4278) ; ρτεαῖεϑε οἵ υἹ τί 68, 
ἐδ. (4258); ἡ π. θεραπεύει τὸ θεῖον. καὶ γὰρ ὁ Μωῦοῆς διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὸν πραότατον παρὰ πάντας, θεράπων θεοῦ ἐκλήθη, καὶ θεοπτίας ὑπὲρ 
πάντας προφήτας ἠξίωται..«ἡ γὰρ κατὰ θεὸν π.; ἔργον ἐστὶ θεάρεστον 
ΑπεΝοπ. λοιπαί 1.89.17024); 5. Ε5Ρ. 85. νιγτίτπιε οἱ οἰεῖρν ; οἱ 
Ὀἶβῃορ ἡ δὲ π. αὐτοῦ δύναμις ἴον. Τγαὶϊ.5,2: τοὺς λοιμοτέρους ἐν π. 
ὑπότασσε 1ὰ. ̓ οΐγε.2.1; ΟΥΝ42Ζ.ον.0.5(Μ.35.8254}); Οοηδὶ, ΑρΡ.2.1.3) 
αηα οἵ ἀβοθίϊοβ πραότητος δεῖ ὅτι μάλιστα ἔμπλεον εἶναι τὸν ἀσκητήν" 
ἐπειδὴ τοῦ πνεύματος τῆς π. ἣ μετέσχηκεν, ἢ μετασχεῖν ἐφίεται 1 Β65. 
εοηςί.χβ(2.551Ε; Μ.31.13168); πρεσβύτην πραότητι πάντας ἀνθρώπους 
ὑπερβάλλοντα, ὀνόματι ἀββᾶ Βῆν ΓἑὈῬΑΠ κοη.4.τ(ρ.28.4; Μ|.34.11320}}} 
6. 5 ΌΔΗΛΥ οὗ δμιροσου, (οηβύβη 15 ἀρ. ΑΒ αροὶ,βες. 54(Ρ.135.7} 
Μ.25.3488); 1Ρ,.55(0.135.36; 2494); τὴν ὑπατείαν τῆς αὐτοῦ θεοσόφον 
π. (ΠΡ(ὀβι)αει 4(Ηῃ.3.1ο720); 7. ΟΡ. νῖοδββ: θυμός, ΟΥ̓ Ν ν885.δδαί.2 
(Ν.44.12160); ὀργή, Οἤγγβ. πο. 1.5.4 τῷ Ας.(9.1240}; ᾿πάοίεπος, [Β85. 
οοηδὶ, τΑ(2. 5580; Μ.31.13714};} Μαχ.αριδὶρ. (ΜῸΟΙ.12408); 8. εἴεοίδ: 
οἴμοσ υἱτίποϑ ϑυοῆ 85 ἀνεξικακία, χρηστότης, ἀγάπη, [Βα5.ἐοῃ5ὶ. 
τ3(2.πϑς ; Μ,31.12774}};} ΘϑίαΠ βμτην οἵ 508] ἴῃ ρεδθβ, Ὀμγνβ, ἠοηη.. 
34.1 1 (6η.(4.3408); π΄ ΤΟΤΕ εἰεςιίνε ἰη ἀδβρυῖοβ ἴπαπ ἤδσσθηθβδ, 
Ἰᾷ,ζμον.6.2 ἴῃ 2Τύην (ατ 604); τοῦ θεοῦ μιμητὰς ἡ π΄ ποιεῖ Τῃτγ5. 
τπ6η5.(12.4258). ' 

Ἐπρασινοβένετοι, οἱ, ἐἦμ ξγεεης μά ἐμ δίμος ([Δοϊίουιβ οὗ [με οἱτ- 
οὐ δηᾷ οἱ ρο! 65), ΤᾺΡΒη.εὐγοη. το. το. 5048). 

πράσινος (πράσιος), ἴ. 45 50 8[., ργεερ, δρπογαϊ ὦ, ἘΡΊΡΗ. ξέμῦηι.3 
(Μ.43.2068}; ἰπ δἀοτπηιοηΐ οἱ Τεηρ]θ, 7. αἰ. τοι (ρ.38.8; Μ,122. 
13228); τίς δὲ λίθος ὃ πι; οὐχὶ ἡ ἑκούσιος τῆς σωματικῆς αὐτοῦ 
νεκρώσεως ὠχρότης; Ρτοοῖ ΟΡ ογ.6.1(Ν}.65.7210); τοί, βοι.4:3 
(πρασίῳ Μ.τοῦ. 5604) ; 2. οὗ στοοῃ βοίίο ἰπ οἴτοιβ πᾷ ᾿π ΒυΖαμπίίηβ 
ΡΟΙΪο5 Χριστιανῶν βασιλέων καὶ πρασίνων πολλὰ τὰ ἔτη [0 Ας. 
Μὶρματταϑδ(δο2 οὐ ὅτο); ἐδ. 1τ41}(613); Ολγον. Ραδο.Ρ.τ12(Μ.92.296Ὰ); εὖ. 

Ρ.32ο(817.); 16.Ρ.339(8848), 
πράσσω, ἐσ, 1. ἀϊοῖ, ἔγοτη ποιέω Ὁν Ατδίοί]α, (]ειη.οέγ. 5.13(0.382, 

4: Μ.9.1284}; 2. εἰμάν ἀπήλθομεν.. ἵνα πράξωμεν 70. ΜοΒΟ0Π. ,γα!.}} 
(Μ.87.20200)); 1δ.(29320); ἔστε δὲ καὶ αὐτὸς [50. Ἠ65104} τῶν πρατ- 
τομένων ποιητῶν, οὗτινος τρία ποιήματα πράττονται (51. 6]. δεβοί. 
(Ν1.38.401) ἰπι εαγηλ.2.2(ῬΟΘΓη,)}.241. 

πρασώδης, ἰφεξ-ργοθη; οἵ ἰῃ6 568, Ταῖ.ογαὶ.2ο(ρ.22.28 ; Μ.6,8528). 
πραὔθυμος, οὗ φεμεΐς τετηα οἶνος...π. ... τοὺς ἀνθρώπους ἐργάζεται 

ὑθιομ. ΑἹ. ἐν. Ἐεοὶ, δι (ρ.215.1; Μ.Ιο τ 5800) ; ΟΏτνβ. Κγἱμ Ἐν.τ4:24(Μ. 
64,70 10). 

πραὐλόγος, 5οοϊηρ, δ πε λνημι.6.33(0.42; Μ,66,τ16ο0). 
πραὐπάθεια, ἡ, φεπίϊονεςς, ἸΤρτ. 7 γα]}.8.1, ΜαχΟφι, ΤἼΦΟΡ. (Λ.0ο, 

1400); π. καθ᾽ ἣν καὶ πάσχοντες ἀναλλοίωτοι μένομεν πρὸς τοὺς 
δρῶντας κακῶς 14.6}.2(Μ.01.3064}. 

Ἐπραὐπαθῶς, ρεμίϊν, Τιάντα. Τνῖη.2.τ](Μ.30.7248)}. 
πραῦς, πραὔτης, ν. πρᾶος, πραότης. 
Ἐπραύφρων, ὁΓ ρέμίϊε ἀἐεροροη, ΒΟΡΏΣ, , κανη,το. 65(Μ.87. 

4816). 
Ἐπρέδα, ἡ, ν. Ἐπραῖδα. 
Ἐπρεμνογονέω, ἐπμφενηίηαὶε ὃν τιαῖς ἱγεες; οἵ ξου ΕΠ ζαιίοη οὗ Π65, 

ἘΡὮσ,2.2}18. 

1128 πρεσβευτής 

. ["]πρεπόσιτας, ὁ, ν. πραιπόσιτος. 
Ἐπρεπωδῶς, δεεονίηρὶν, ΜίτιΟεο.(Ρ.151.4). 
πρεσβεία, ἡ, Α. γαπὰ,, ἀϊρηῖίγ ἄλλης ὑπὲρ ἐκεῖνα οὐσίας πρεσβείᾳ 

καὶ δυνάμει Οτ.0.13.21(0.244.22; Μ.14.4320). 
Β. εἰηϑαξεαρε, αἀυοεαςγ; 1. οἵ ψνουκ οἱ Ομ βδηβ ἃ5. σοα᾽5 ΟΥ̓ 

ΘΟ τϑυ 5 αι θαββαᾶουβ ; ἴῃ δέῃ. οἱ..«τὴν..»θειοτέραν π. ὑπὲρ Χριστοῦ 

πρεσβεύοντες Οτ.(εἰς.8.6(ρ.225.10; Μ.11.15288) ; οὗ 5ρεοἶαὶ φοπημπ5- 

βἰοῃβ ρουξοιτηδᾷ ἰπ βεγνίοα οἵ Ὁπυσο, πρέπον ἐστὶν ὑμῖν. ..«χειροτονῆ- 
σαι διάκονον εἰς τὸ πρεσβεῦσαι ἐκεῖ θεοῦ π΄. ἴρτι ΒΗ αάιχο, ; ἡμᾶς... 

ἐπιθυμίᾳ...τῆς πρὸς ἀλλήλους ἡμῶν συναφείας τῶν ὁμονοούντων εἰς τὰ 

πρὸς τὸν κύριον, ἐπὶ τὴν π. ταύτην καὶ μεσιτείαν ἀφικομένους Βα5.6.82 

(4.176Α; Μ.32.460}); πεῆσα 2. γεφμεσί, ἐπίγεαίν ; ἃ. ἴῃ βεῖι. ταύτην 

ἐθαρρήσαμεν τὴν π. προσαγαγεῖν ΟΥ.Να2.6}.21(Μ.37.560); Ἐναρτ, ἡ. ε. 

2.4(Ρ.τοο.28; Μ.86.25078); Ὁ. οἱ ῥύάγεσ, τεΐ, 70.17:21-24. αὕτη ἡ 

μεγάλη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν π. Ἐπ5.90.}}}.3.18(ρ.179.23; Ν. 
24.πο418}; Πίάγπ,. τ: τ(.39,12160); 5. ε8ρ. οἱ ἰητεγοδββίο 
ἈΠ δάἄνοοδου ἢ τηϑπ᾿β ὈΘΕΒΘΙ; 1. οὗ δηρεῖδ, ἰα. Τν75.2.8(Μ,30. 

σϑοο); Ἐπ5.Α1,κόγρη.21.23(Ν1.86,4.528) οἷξ, Ἰηΐτα ; 1᾿. οὗ ϑαϊπίβ θέας... 
ἧς καὶ ἡμεῖς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς καὶ π. πάντων τῶν ἁγίων Ἐλι5.15.60 :24 
(λ1.24.525Ὰ}; γίνεσθε οὖν πρεσβευταὶ. «ὅπως εὑρεθῶ ἐκεῖ δι᾿ ὑμετέρων 

π. σωζόμενος ΕΡΏΓ.3.2548Β; ΟΥΝΑ2.0».43.25(}1.36.532.); τὴν τῶν 
ἁγίων π. ἐπεκαλέσατο (τι Ν γ85.»"αγὶ.4.80}1.46.7840) ; ΟὨτγϑ5. βοη»εψ4.2 
ἐμ Οὐμ.(4.4190) ; ἀξιωθῶμεν ἰδεῖν τὸν διδάσκαλον [56. 5. ῬΆ8]], καὶ διὰ 
τῆς ἐκείνου π. ... ἀπολαύσωμεν εὐμενείας Ὑμάτ, Κονη.τ6:24{(3.162) ; 14. 
}ιγοῖ.2(3.1136}; οὗ ταῖς π. καταξιῶσαι ἡμᾶς Χριοτὸς.. .τῆς.. αὐτοῦ 
βασιλείας Μ. Τίνι. [ν (0.144); δοθῆναι παῖδα ταῖς τοῦ Βαπτιστοῦ π. αὐτῇ 
Νίςερη ὕτν, ϑ γε» 4(}1.86.2 9924}; 4. οἱ ΒΜΥ ἀξιωθῆναι πρεσβείαις 
τῆς.««δεσποίνης ἡμῶν..«Μαρίας, τῶν φωτοειδῶν ἀγγέλων καὶ πάντων 
τῶν ἁγίων Ἐπ5.].Ξεγηι.21.23(Μ.86.4528); πρεσβείαις τῆς δεσποίνης 
ἡμῶν τῆς θεοτόκου ΡΩΡΟΟλγ (ρ 4190); Επελδοὶ,(ρ.446}; εἴ. τις. 
(ρ.364.8); 3. βαυομν, σὺ, ΑἸ Βομοίαβε, οοἱ .3.3(ρ.46). 

πρεσβεῖον, τό, 1. οἷά ἀρε τὸν ἐκ νεαρᾶς γὰρ ἡλικίας ..«.παιδευόμενον .. 
ἕως γήρους καὶ π. οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ ὁ θεὸς Δπι Μοη λον. β2(Μ.80. 

τόδι.); 2. ῥγίνίϊερε 9 αρέ, Ξεμίονίέν τὸ π, τῆς ἡλικίας, τὸν πολιέα 
ΟἸεπι.ῥαφά.3.3(ρ.246.17; Μ.8.58οα); Βαβ λον, 6.4(2.46Ὲ; Μ.31.2680}} 
τῶν πρωτοτοκίων ἔχουσι τὰ π. Τδαζφμ.37 μι ΦΚαρ.(1.441}; τοῖς... 
τοῦ χρόνον π. ἰά.Παον.5.0(4.415); οὗ ΟΕ ΤΙ θ᾽ ὈΡΕΙβγλαὶ ρτίν!ερε 

τὰ π. τῆς γενέσεως 843. }.100 44}.20(3.202Ε,; Μ΄32.121λ}); Ὠδποα 
3. ῥγεσδγίεγαίε, α5 ογαᾶς οἱ τηϊπίβιτν πρεσβείου χειροθεσίαν ...ἀνα- 
λαμβάνεις Ἐπ5.}.6.6.23.4{πρεσβυτερίου Μ.20.5760) ; Διονύσιον, τότε μὲν 
πρεσβείου ἠξιωμένον 1Ὁ.1.7.6(652); πρεσβείων τὸν ᾿Ὠριγένην..«ἄξιον 
εἶναι δοκιμάσαντες 1.6.8,4(5374); ἰάνῃ:.Βυττίρ.934.2:; Μ.2ο.Τ5ο0Ὰ}; 
τιμηθέντα...τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας πρεσβείῳ Ἰᾶ. Μαγεεῖ!. τ α(ρ.18.3; 
Μ.24.7524}; 4. ῥγίυϊίορε, σμρενϊοντὲν ; ἴὰ Εδη.» οὗ 8 τρασνθ!]ουβ (πα 
τὰ π. κατὰ πάντων ἔχον Ἐναυτ.ἦ..6.1.2τ(ρ.31.2; Μ.86.24808); οὗ ρὈΥν]- 
Ἰερε5 οὗ οἰεσρυ οἱ δὲ λεγόμενοι κληρικοὶ τούτων καίτοι τὰ π. παρὰ 

τῶν λαῶν ἐκδικοῦντες ΑἸ. 5 γη.2(ρ.232.16; Μ.26.6840); οἵ βΒίαζιι5. οὗ 

Ἡ. σμοβὶ τιμῇ μὲν καὶ δόξῃ καὶ πρεσβείοις ὑπερέχον καὶ. ἀνώτερον 
πάσης τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς τυγχάνον οὐσίας Ἐλιβ.ε.|}.3.5(ρ.162.20; Μ. 
24.10128); οὗ ΕΑΊΠΕΙ οὐ γὰρ ἑκανὸν τὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα δεῖξαι τὰ π, τοῦ 

πατρός; (Πτγβ,ἤονι.7.. ἵμ ῬΠΙ (ατ. 246 Ὰ}; 5. Ε5ρ. οἵ 606]. ρείν]]ερ68, 
ῥγεγοφαίΐυες οὗ σμασοο5 τὰ π. σώζεσθαι ταῖς ἐκκλησίαις ὈΝΊς.(325) 

εαπ.6; ὈΟΡ(,βι)εαη.2; τὸν μέντοι Κωνσταντινουπόλεως ἐπίοκοπον 

ἔχειν τὰ π. τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι 

αὐτὴν νέαν Ρώμην 1.31 τὴν βασιλείᾳ καὶ συγκλήτῳ τιμηθεῖσαν πόλιν 
καὶ τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν τι. τῇ πρεσβυτέρᾳ βασιλίδι Ρώμῃ, καὶ ἐν τοῖς 
ἐκκλησιαστικοῖς. «μεγαλύνεσθαι πράγμασι (ΓΠΑΙς,οαν.28; ἐδόκει δὲ 
καὶ τὸν θρόνον τῆς νέας Ρώμης ἐκ τῶν δευτερείων τῆς πρεσβυτέρας 
“Ῥώμης τῶν ἄλλων τὰ π. φέρειν Ἐναρτ.ἤ.6.2.4{0.50.28; Ν.86.2 5008). 

πρεσβευτής, ὁ, α»δασεαᾶον; 1. ἴτοιπι Οοἀ ἴο τηεη ; 8. οἵ (πγῖβί ὁ 

π᾿ ὁ ἀπὸ τοῦ ὕψους ἀποσταλεὶς καὶ ἕως τοῦ ἄδου καταντήσας 4..Ἴ ποι. 

Α το(ρ.τας.4); ". οἱ σοά ἴῃ ἀεα!ηρδ ἢ Ῥχοροῖβ, Τπάς χη. 54 τη 

3Κερι(ι.501); ο. οὗ ἢ. Θροβί]α ὁ τῆς ἀληθείας π. ὃ ἂν δήσῃ ἐπὶ γῆς, 
δέδεται καὶ ἐν οὐρανῷ Οἷδνι.ρ.6(0Ὁ 5 Ρ.το.9; πρεσβύτης Μ.2.41Ὰ}} 

Ἡον,ΟἸον».1.τ6: 2. ἔτοτα τιθα ἴο σοά, ᾿δῆος ἐρίεγεεςσϑον ; ἃ. οἱ ΟΠ τὶβῖ 
οὐκ αὐτοὶ τυχεῖν τῶν διαλλαγῶν ἱκετεύσαντες, ἀλλὰ τὸν μονογενῆ δεξά- 
μενοι π. ΤᾺατ, εανγίϊ.(3.1303); Ὁ. οὗ ἀπρε]5 π' ... τοῦ ἀνθρώπων γένους 
Ὀιάντι. Τγίμ.2.8(}1.30.5924); 6. οὗ ἃ ρυόρῃεῖ ᾿Ησαΐαν γενέσθαι π΄. 
ἠντιβόλησεν ΤΏΔΕ, ψι..52 τη: 4 Κὰρ. (1.545); ἃ. οἱ ΞαἸπί5, Ε5Ρ. ΠΙΔΥΓΥΥΒ π᾿ 
δυνατώτατοι Βε5.ἠοτη.το. 8(2.1568 ; ΜΝ.31.5240) ; ὅ.. «τοσούτους ἔχων π.», 
οὔποτ᾽ ἂν ἄπρακτος ἀπέλθοι προσευχῆς ΟΥΝγβ5.πιαγί.2.0(Μ.46.7884}; 

᾿Αϑβιιατη λορπιχοί .40.3170); π. ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς τὸν θεὸν ἀπέρχομαι 

ΜΟΤμάοΙ. 3(Ὁ.141.18); τοῖς ἐν ἀρετῇ τελείοις οἱ ἀτελεῖς χρώμεθα π. 

Ἡμᾶς ψωυ ἐμ ευ.(χ.182}; οὐχ ὡς θεοῖς αὐτοῖς προσιόντες, ἀλλ᾽ ὡς θείους 
ἀνθρώπους... γενέσθαι π. ὑπὲρ σφῶν παρακαλοῦντες 1ὰ αὐἰγέεί.8(ρ.217. 

14. 3.021). 



πρεσβευτικός 
πρεσβευτικός, ἐγίογοεάϊη χεῖρα π. Ὑπάτιδειᾶ,ρ.2.9(ΝΠ.00. 

11414Ὰ}. ὶ 
πρεσβεύ-ω, Α. δὲ οἰάεν, μαῦε ῥγϑεθάθηεε ἦν ρα. 
Β. Ὁ ἀϑοίρῃη ρῥγεσθάφηςε ἰο ἀρξώμεθα δὲ ἀπὸ τῆς Γενέσεως, ἵνα δὴ καὶ 

γμωμεν μᾶλλον τὴν γραφήν ΜΕΙΉ.5»:Ρ.2.τ(ρ.15.13; Μ,18.480). 
Ο. αεἰ ας ἀγιδασσαάον; 1. οἵ (Πγχὶδὲ τὸν ὑπὲρ τοῦ πατρὸς “τοντα 

μεσίτην αχ.φη. Τ αὶ, τ(}1.00.6370) ; 2. οὗ εῆνον οὗ ἃ σατο, ῬΟΪνΟ, 
4ῤ.18.1. ᾿ 

10. ῥιοαΐ, ἱπιονοεῖε, ῥγαν ; 1. ἴῃ σεῃ. ὑπὲρ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης 
,ὐνἐπρέσβευεν Ἐπι5.ἦ.6.5.24.τ8(}.20.5084); ΟτΝαΖ.ερ.22(Μ.31.574};} 
ἘΌΤΒΑ), Πᾶς, Ραμ (Μ.8ς. 7.050); π. καὶ δέομαι, ἵνα μὴ...«ὑφέξω 

ΘΟΡΒΣ. Η. 6ρ.5γη.(Μ.87.21018); 2. τονγατᾶβ σοά; ἃ. οὗ ἱπίεσοεθβοτν 
ῬΥΆΜΨΕΥ ἴπ βθη, “ἴων ὑπὲρ σοῦ πρὸς θεόν (Ἰετη.4,ἀ.5.4τ(ρ.187.18; ΝΜ. 
6484); τοὺς ἱεροὺς ἄνδρας, τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ [50. (8}10.5].... 
πνόντας πρὸς τὸν θεόν Ἡϊοη.. 1.8. Ἐτι8.,.ε.}.1(Μ.20.6404}; Ὁ. οὗ ̓ πΐοτ-, 
οαβϑίοη ἴὺσ τῆδα ; ὃν Ουβε μόνος ἦν δυνατὸς. ..-σαι περὶ πάντων πρὸς 
τὸν πατέρα Ατμι,͵η:.7.5(Μ.25.το0Ὰ}; ΒΚν ΒΜ σόζει.. τοὺς ὁμολογοῦν- 
τάς σε θεοτάκον, ὁ μυσταγωγήσας σε θεὸς γενέσθαι πρὸς αὐτόν, τοῦ “-εἰν 
ὑπὲρ ἡμῶν Μοδ.ήογρι.τοί(Μ,86.33010); ““οὐσα τῷ σῷ υἱῷ καὶ θεῷ 
ἡμῶν 1ο.ΤΒεϑθ σον. ΒΜ 2.τ4{Ρ.435.20); θεοτόκε...".ε τὸν υἱόν σὸν 
εὐ ὅπως ἐλεήσῃ με 10.Ὁ Η ἴεομ τ4(Μ.ο6.τ3600); “εἰν μητρικῶς τῷ 
αὐτῆς υἱῷ καὶ κυρίῳ ὑπὲρ παντὸς τοῦ κόσμου ὙατιΒιια, ἐὑῥ.2.τ66 
(Μ.09.15280); ὃν δηρεΐβ, Ὠίάψπη. Τρῖρ.2.8(Μ.30.5890}; ὈΚ 5Βαϊηΐϑ, 
650. τη νΥ5. ὦ.. «Βασίλειε...--ε ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ σφόδρα ἐλεεινοῦ, καὶ 
ἀνακάλεσαί με ταῖς πρεσβείαις σου, πατέρ ἘΡΉΓ.2.206Ε ; ἀθλοφόροι 
μάρτυρες...«πρεσβεύσατε ἅγιοι ὑπὲρ ἡμῶν τῶν χαύνων 1ἃ.3.251Ὲ; 1}.3. 
2538; παθὼν διὰ Χριστόν, “σον ὑπὲρ πάθους καὶ νόσου δ᾽. ΑἸτη,ἤοηιτο 
(Μ.4..3170); κάθευδε...«ἐν εἰρήνη.««“νων ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν ΓὈἘᾺ]}. 
ἀννιοη.ττ.τ4(0.57.17; Μ.65.4520); ὁ δὲ ἐδέετο αὐτοῦ καὶ ἱκέτευε “σειν 
ὑπὲρ αὑτοῦ πρὸς τὸν θεόν Ἰδιττοτςίρ,58.2; 4520); διὰ τὰ σὰ παθήματα 
δεόμεθα, ὥστε «-σαί σε ὑπὲρ τῶν ἡμαρτημένων [8Β65.56].ὁογ.4τ(Μ.85, 
4138); τὴν μὲν ἐκείνου μακαρίαν ψυχὴν θεραπεύσετε᾽ ἥτις ἐγγύτερον 
θεοῦ γενομένη, ὅσῳ. ..καὶ παρρησίαν ἐκ τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἐκτήσατο 
ἔργων, "-εἰ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ σωτηρίας τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας ἘΡ. 
ἀρ. ΟὈΡ(ς26)αεί τί Ὁ 3 Ρ».τΆ3.15; Η.2. 1074}; νῦν ἔστιν ἐν τῷ παρα- 
δείσῳ τῆς τρυφῆς, “ων μετὰ πάντων τῶν ἁγίων ὑπὲρ ἡμῶν, ὧν ταῖς 
εὐχαῖς ἐλεήσῃ ἡμᾶς ὅ...θεός Μαχςο. δου. Ῥονρἦ.1ο3. 

Ε΄. αὐἀυοεαὶθ, ἐρρομδ8 ἐ6 ξαμξα οὗ, ἄθθσα ομναίθ, ποηομῦ, ἤαῦξ 
γέραγά ἰο περὶ δικαιοσύνης ““οντες ΟΥ(( εἶς.2.8(ρ.134.4; Μ.ττ.8058); εἴ 
τι τῆς.. «ἀληθείας ἐπρέσβευεν ἐ}.3,22(ρ.218.21 ; 9454}; π. τὸν Χριστι- 
ἀνισμόν 10.3.54{(ρΡ.240.18; 0928); ἐπρέσβευε περὶ τῶν πενήτων ἸᾺ. 
εοτηγιῖη Μη τ.ο(0.49.22; Μ,13.0220); ἐπρέσβευον τὰ Χριστοῦ ΑἸΆ, 
5 γ}7.45:(ρ.269.23; Μ.26.7124); στιν γβ8.. 4 ροῖϊ!. 44 (ΜΝ Ὲ,45,.1 2200); τοῦτο 
Ἔνει πανταχοῦ τῆς ἀκριβοῦς πίστεως ὃ λόγος Ογτιἐρ.4(0,28,17; 5", 
24Ὲ) ; τὸ ἑτεροούσιον “εἰν ῬΗΠοΒΊ. ἢ:6.2.6(Μ.65.4698) ; καθὸ τριὰς ὁ εἷς 
θεός ἐστι..«καὶ ὑποστάσεις. τρεῖς καταγγέλλεται, καὶ εἰς τρία «-εται 
πρόσωπα ΒΟΡΉΤ, ἐρ.γη(}.8᾽).31528). 

πρέσβις, ὁ, αγιϑαξεαίον ; ἴῃ σει., ΤὨΡΆν]όχε Κορ. Ἐ(Ρ.224.τ8; Μ. 
113.0228}; οὗ (ῃγιβὲ ἐξαπέστειλας τὸν..«υἱὸν εἰς τὸν κόσμον πρέσβιν 
1,1} Ν ΒΡ τοῦ Ρ.τορ). 

πρέσβις, ἡ, αγηδαςεαάγεδς, ἤθλοθ ἐμέθγεσσϑον (ἴδνα.), οὗ ΒΜ π. 
καὶ μεοιτείαν Το. Μοι ἤγηης) Βας. τοί Μ.96.13778); ΤΟΥ, Νά ἡγιραὶ. 
2570 (}1.38.2254}.. 

πρέσβυς, 1. Ξεηίον, εἰὶο τὸν π.᾿ τῶν ἱερέων Ῥεν5.(Ρ.4.3); 2. ὃ ἴοτ 
πρεσβύτερος ῥγεδσῦγίον ἼΪμηρος πρέσβυς ἀνέστησα τοῦ γλυκυτάτου υἱοῦ 
εἰ μνήμης χάριν ΟἿἹΚ 5οδ8ο 1 (Ἰ,ἰΔοβίςαθα Ξαρὸ, 111--ῖν), 580. 1Ἰπητοτρτθιθα 
814 οαἰαϊοραεα 65 ΟΒτιβιίδη ὃν Οὐτηοιΐ, Δίέόϊσηρες 4 αγεϊιέοίορίε δἰ 
4 δείοἶνε, το, Ἐοτηθ τος Ὁ. 270 πο. 220 οἷ, Ρ.26ο; 3. ἔετη., οὗ ΕΠ ΡΥΘ55 
Ἡδείοπα ἧκεν δὴ σπεύδουσα.νεανικῶς ἡ π. Ἐπ5.ν.(,.,42(ρΡ.05.15; Μ.2ο. 
ΣΤΟΙΒ}); 1Ὁ.3.42(0.96.10; 1104); 4. φῃηροηδαςεαάον, Μοπί. ἔν. ρ.ΤρΙρῇ. 
μαεν.48.ττίρ.225.2; Μ41.8720)) οἷϊ. 5. πατήρ; οὗ ἀπροῖ5, Ῥαρ.(ἢν. 
(0.447); 5. σΟΙΏΡ., Κ. πρεσβύτερος. 

πρεσβυτέρα, ἡ, ἔειη, οὗ Θοτρ. οἱ πρέσβυς, 45 Βυ 5. ; 1. οἰ το ΠΩΉ, 
ἴου σι θοσα ϑι ϑβίθηςς 15 γον δα Ὀν 1μ6 σμυγσοῦ ; ΘΠΔΙΟΡΟΙΙΒ ΟΥ 
ἐαπναϊοηΐ τὸ ἃ ψίάον;, (οηϑί. 4,}.2.28.1; 2. ἔδγηδ}8 ῥγεξδγίον γυνὴ 
οὐ γίνεται πι Ῥποτοπονῖος, 1.370 .481; Μ.1οΆ.10250)) ; 3. ἀδαΐ ΟΥ̓ ΞΜ ΟΥ̓ 
2 ΉΉΙῈ οὗ τοογηθη᾿ς οονηηηῖέν, τὸ θ6 ᾿γεβθηξ αἱ σοπξεββί ἢ χηϑ68. 
ὌΥ ἰἴ5 ΤΠ ΡΟΙ5 εὐσχημονέστερον... -μετὰ [ν.]. διὰ] τῆς π. πρὸς τὸν 
πρεσβύτερον ἡ ἐξαγόρευσις γενήσεται Βαϑ.γεριδγιττοί3.4520; Μ31. 
11574}; 4. ἡ π΄ [5ς. διαθήκη] ἐΐε Οά Τεφίαντιδμ!, ΘΟρῆτ. Η.ονγ.7.12(}. 
87.32340})}. 
ἐνωνναν ἡ, οὔἶεε οΓ ῥγεβόγίεν, ΤΙ οηΐ.Β, ςοεὶ,4.6(Μ.86. 

12258). : 
Ἐπρεσβυτερεύτ-ω, δὲ Ξομΐοῦ τοῦ γὰρ οὐσιωδῶς ἐξεικονίζοντος τὸν 

ϑεὸν.. οὐδεὶς ὑπέρκειται, οὐδὲ “νει ΤΙάντη. ὕγέη.τ το(}1.20.3288); 1.3. 

34(9615). 
ΟΟ 2 

ἹἽ129 πρεσβύτερος 

Ἐπρεσβυτερικός, ὁ οἱ ῥδϊοηρίηρ ἰο ῥγεεδγίογς, ῥγἱέσιϊν π᾿ τάγματι 

ν.], ἔου πρεσβυτερίῳ, ῬΑ}}.νΟἾγγ5.τό(ρ.94.2; Μ.4.53). 
πρεσβυτέριον (τρεσβυτερεῖον), τό, 1. δοάν οΓ εἰάονς; Α. Του δῃ 

(εξ. 1,5.22:26), Οοηδί. ἄρ}.5.14.0. ἐς οὖ ΣΡ ὐπη 
Β. Ομ υίϑεδη 1, εχορ. σ᾿ Τίπλ 4:14; οἵ γα] ηρ Ὀοᾶν οὐ ῬΓΕΒΟΥ ΕΒ ᾿ῃ 

διροϑίοις Ομυσοι π. δὲ ἐνταῦθα, τοὺς τῆς ἀποστολικῆς χάριτος ἠξιω- 
μένους [56. ἐκάλεσε] Τμάτ. «Τίνι. 4:τ4(3.662); οὐ ΟΠ τγβ.ἠοη,,13.1 τ 
τΤίν.(τ.6188) αἷτ, 5. πρεσβύτερος ; οὐ οὗ ΘΟἸ]6ρθ οὗ ΒροϑΕ168 σοηΐετ- 
τὶπρ οταϊπατίου, Τμάυ. Μορβ.: Τύρ.4:1τ4(Μ.66.941}0) ;2. οὗ Ο0]]ερε οὗ 
Ῥγεβουίετϑ αββίβειμρ ΟΙΒμΟΡ ἱπ γουϑῃὶρ δηα δαἀπηϊπιβίσγατίοη οὔ σπυσοῃ 
ὑποτασσόμενοι τῷ ἐπισκόπῳ..«ὁμοίως καὶ τῷ π, Τρτι. Τ͵α]!.13.2} 1(. 
ΘΉΗΨΥ.12.2; κατέστησεν αὐτὸν εἰς τὸ π΄ ΤΡΊοπ.υ. Βοῖγε.17)} ὃὅ.. τῆς 
προεδρίας ἀξιωθείς, καὶ ἐγκαταλεγεὶς τῷ π. [Β85..15.103(1.4500; Μ.30. 
2854); παρακαλοῦμεν. ὑπὲρ παντὸς τοῦ πὶ {1 ἀρ οηὶ. ΑῤῥΡ'.8.χ2ιάτὶ 
ἱερατεύσας ἐν τῷ π. ῬΑ] Ολτγ5.θ(ρ.04.2, ν.}, πρεσβυτερικῷ τάγματι; 

Μ.47.53); 115 ἀρτβειπεηΐ ψ ἢ ὈΙΒΠΟΡ Ἡδσαββασν ἴογ 81} οι ν]ν ἴῃ 

σμυτοῦ, Ιρπ. Ερἧ,. 4.1 ἰὰ.Τγαὶ!.7.2; {κοπς τὸ δροβίεβ ὑποτάσσεσθε 
καὶ τῷ π. ὡς τοῖς ἀποστόλοις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 1Ὁ...2; τὰ Ρ ιαά,5.2; 
1ᾶ δ ηηνγη, δι ; αηᾷ, ἐπ {πεῖν ταὶ, τὸ Βίβμορ, το ΟἸτίβὲ ἴῃ ταὶ]. τὸ Εδίμει 
ὑποτάσσεται τῷ ἐπισκόπῳ ὡς χάριτι θεοῦ καὶ τῷ π. ὡς νόμῳ ᾿ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἸΔΜαρ».2; 5εδτεά ἴῃ συστῇ οι Εἰ [ΠΥ 546 οἱ Ὀίβπορ, Ορηβί. 
4)}.2.57.4; αϑϑοσίατεᾷ ψΠῈ δυοματίβτῖς οἴεγίηρ, ἸρῃῬ αά 4; 
ραγιϊοϊρατίηνς ἴα ἀρροϊπεμηεπε οἵ Ὀίβπορβ, Οορϑὶ. ΑΡΡ.8.4.2; 3. οἵ 
Βοάν οἵ εἰάετβ (ἃ ἡ ιἰςἢ, ψουηθη ἡγεγα ἱπο μα 66) ἴῃ Μοπίβηϊβε βεοῖ, 
ἘΡ ρῃ.βαδν.49.3(0.243.:0; Μ.41.8818); 4. οἵ Βεδνθη]ν π. (οὗ Μῃ]οὴ 
δατίμν οτᾶδσ οὗ ρυθβ γε β 15 8 ΠΟΡΥ) ἴῃ ψΠΙΟΕ ἑρτιοβεῖο᾽ ΜΠ 0 ἐπ- 
οἰπαεά, ανει Ἐπουρἢ οπἱν ἃ ἰαγτήδη οἱ δαυίμ, ΟἸδιη. σέν,6,13(0.486.2; 
Μ.9.3294); οὔνῬχγος...7σς.13:τ(Μ.87.10248). 

1. οὔῖοο οἵ εἰάεν, ρνἱσειμοοα, Ἐλι5.κ.6.5.15(Μ.20.4644}).; Βοοστ.ἢ.6.7. 
41.2(Ν1.6).8290). 

111. ῥίαοε αφεὶρηφα ἰο εἰάσγς ἦι ἐπμγοῖ οὐκ αὐτὸ τὸ καθέζεσθαι ἐν 
π. ἐστίν, ἀλλὰ τὸ βιοῦν ἀξίως τοῦ τόπου ΟΥ᾿0η1.11.4 ἦι 7εγ(ρ.81.2:; 
Μ.13.3600); 14, 3γ.50 ἴπ [6γ.36:2τ(0.223.22:; Μ.13.5804). 

Ἐπρεσβυτερίς, ἡ, ζερνιαὶς ῥγεσνγίεν, ἸΟΡΊΡΒ. ἢαθν,70.4{ρ.478.29; Μ. 
42.454) οἴζ, 8. πρεσβῦτις. 

Ἐπρεσβυτέρισσα, ἡ, τοίζε οὐ α ῥγεξῦγίεν ἱερωμέναι, ἤγουν πρεσβυ- 

τερίσσαι ἢ ἐμβάθμων διακόνων γυναῖκες {70. [8].Ῥοενηῖ (Μ.88.10128), 
πρεσβύτερος, 1. 45 86]., σοπιρ. οὗ πρέσβυς; 1. οἰάδν (ἴῃ γ 6805), 

Βαν,.13.5) τὸ πνεῦμα ὑμῶν π. καὶ ἤδη μεμαρασμένον Ηδευτὴ ὐἱϑι 11. 
2; Μοι.ςγηριΡτοθιῃ.(ρ.7.2; Μ.18,36Ὰ); ῬὨΠ]οβῖ. ἢ. 4.3.1(Μ65,4808); 
2. «εἰίαδὶο [ον αἩ οἷάεν ῥεγϑοη τὸ δὲ [56. βρέφος] ἔτι ἀδυνατεῖ τὴν αὐτοῦ 
π. δέξασθαι τροφήν Ιτοπ.ἤαεν.4.28.τ(Μ.7. 110 58}; 3. πῖον ἡποίηγό, αὐ- 

υαπμερά ἴπι πονίεαρε οὐ Ρἱεῖν, ΟτοΝ γ85.πόνιΣ ἐπὶ τοὶ. (Μ.44.6200); 
ποννε φαμεν οὐ τὸν κατὰ χρόνον..«ἀλλὰ τὸν κατὰ σύνεσιν Ογτ.15.1.2 
(2.550); 4. απίθεράδηὶ ἴῃ ἰἤη6) ἃ. οὗ ρεῖβουβ Μωύσέως, τοῦ... «πρώτου 
προφήτου καὶ π. τῶν ἐν “Ἕλλησι συγγραφέων [π8ἴ. ταροἱ.50.τ(Μ.6. 
4160); Αἰπεπαρἰορ.τ7.τ(Μ.6,9210) ; π. ... τῷ χρόνῳ ᾿Ησαΐᾳ ὁ Δαυΐδ 
Οτ.ςεὶ ἦι ̓ς. 53:τ(Μ.12.1120Ὰ}); Μωῦσέως, τοῦ... «πολλῷ τῶν ᾿Ιλιακῶν π΄, 
Ἰ4.εἰς.4.36(0.307.6; Μ.ττ,τοδ40); Ὁ. οὗ τηϊηρθ γράμματα π. τῶν 
Βίκτορος χρόνων ΤΗΠΡρ. Ἄνἐδνηαρ. Ἐνι8.}..6.5.28,4{Μ.20.5120); (Ὦγγ5. 
βοήν ἴῃ (οἷ, (ατ.3234}; ΤΠάςΡς.2ς:2(1.764); οὗ τῃ6 οἷάθι ἴϑγδεὶ 
ἃδα οονεπαπῖ ΟΡΡ. Ὀμυτοῖ απᾶ ΝΎ, Οἰομι,ρασά,τ.7(0.124.30; ΜΆ, 
521Α}; τῆς μὲν πρεσβυτέρας [55. διαθήκης] τέλος... τῆς δὲ νεωτέρας 
ἀρχὴ καὶ προοίμιον [1.6. 1ο. Βαρί.} ϑορῆτ,.Η.0».7.12(Μ.87.33400); οἵ 
Εοιμο ἴῃ χεὶ, το ΟΡ, (ύμαίς. αη.28; Ἐναρτ.Ἰ.6.4.38(Ρ.186.23; Μ.8ό. 
27728); 5. ῥγίον, ἰορίεαϊν απἰοσεάεηί ὄνομα τῷ....πατρὶ θετόν, ἀγεν- 
νήτῳ ὄντι, οὐκ ἔστιν. ᾧ γὰρ ἂν καὶ ὄνομά τι προσαγορεύηται, π. 
ἔχει τὸν θέμενον τὸ ὄνομα Τυβί.2αῤοί,6.τ(Μ.6.453Ὰ); ὡς ἀγένητον 

ἑαυτοῦ π. μηδὲν ἔχον Ποηι.Οἰθη.14.4) τί ἄτοπον... νοεῖν π΄. αἴτια τοῦ 

τὸν ᾿Ιακὼβ ἠγαπῆσθαι καὶ τὸν ᾿Ησαῦ μεμισῆσθαι γεγονέναι ; Οτιῤγίης. 
4.1.22(ρ.228.11; Μ.11.2914); θεὸς...οὔτε γίνεται, οὔτε ἔχει τι π΄ 

ΟΠ τγϑ. λον". 4.2 ἐπ 70.(8.2900); Βεμος 6. νέογε τριρογίαη ὁπόσα λέγο- 

μεν μαθόντες παρὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν..-προφητῶν, μόνα ἀληθῆ ἐστι 

καὶ π. πάντων..«συγγραφέων [5ϊ. Ταροὶ.23.1(Μ.6.3644); π. τὰ ἀσώ- 

ματα τῶν σωμάτων ΑἴΒΕπαρ ἶκ.36.2(Μ.6.072.); ΜοΙΠ ἐγνρ.8.14 
(ριτοοδ; Μ.18.τ644}. 

ΤΙ. ἃ5 βυθδῖ. ; Α. νερϑγαδὶσ βέγϑοη (1 ὙΘΆΥΒ ΟΥ̓́ΤΆΠΙΚ) ; 1. οἷ ῥεγδοῦ, 
οἰάεν, Ἡδττα.νῖς.3.12.2; ἐδ.2.τ.3; μά,  Τώη,βιτί3,662); 2. φοίεγαη, 
β0] του, Ογτβυυ,δαΡ.ο(ρ.92.29}; 3. ἐσαελεν, ΟἸετη. ῥαεά.5.8(Ρ.262.3; 

Μ.8.6164); οἵ ἀποίεπε δυΐμουϑ, ἰ. σε, σοίρ.τ5ο.21 ; Μ.9.720}); 4. οἰάεν 

ἴῃ νΠασε σοιηγησηῖεν, ΡΔ}]1.λ.1.απς.3τ(ρ.86.το; Μ.34.τορϑ 0); 5. οἵ 

τηθταθοῖς οἵ Εοιαδὴ ϑαπαῖς, 80Ζ.}.4.2.3.47(}1.67.9404}; 6. οἵ εν ]8ἢ 

εἰάδις, ζιϑε. 41α].40.4(Μ.6.5644}); ΟἸετη. ῥαδά.τιοίρ. 139.15; Μ.8,2400); 

Οοηςί. 4Ρ}.2.24.6; Ἴ. οἵ ΤΙ ΧΧ ἱπίϊογρτεΐεσβ, Τυβῖ, ἀταί,68.)(ΜΝ.6. 
6564); 1δ.84.3(Μ.6.6720). 

Β. τὰ Ομ εκεί τηϊπἰβῖσυ (ἢ βαυ]ν υγυ 6 15 π᾿ 15 τηοβὺ οὔξεπ αϑ8 ἴῃ 



᾿ πρεσβύτερος 

ψάρια 56η8ὲ οἵ νδηογαδίε τῆαρ, ομε γεςρεεϊθά οὐν δοσοιιαΐ οὗ ἀρε, ΟΥ 
Δα μουν ἴὰ ΟΠυχοῇ, δηᾶ τηδλὺ Ὀ6 Δρρ] ες ἴο ἀπ ἀροβί]β, ἃ ταθυα εχ 
οὔ α οοἸϊερε οἱ ἐπίσκοποι, 8. ὙποΠδτοῆ οαὶ ὈΙΒΠορ᾽, ἃ τϑδοθού, δῇ ΕΑ 
τ] Π655 10 606]. ἰτϑά! θη, οὐ δὴν ταβρεοίεα χηθσαθεσ οὗ Ὁματοι; 1 5 
αἀἸδουϊτ το ἀϊδεϊηριθ θοῦνεθη [5 σΘᾺ. 156 οὗ π., 6η( [τ5 τε πῖ ἃ] 
156 ἴο Δεποίε ἃ πιειηθευ οὗ ἃ ΡΑΙΓΟΌΪΆΙ γα] βίου} οχᾶ θυ); 1. οἷά 
τη αἢ (ποῖ τεῦ, Τα] ἸΒΌΘΥ14] τα), Ηδυτη σἱς. 3,1.8; γαῖ, τ η.511, οἵ, 
ἄρα τὸ ἀξίωμα νῦν φησιν; οὐκ ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ περὶ παντὸς γεγηρα- 
κότος (Βγυ5.Π09,1.13.5 ἴῃ ἐΤίμν (τι, 6188}; οἵ, οὐ τὸν ἱερέα ἐνταῦθα 
λέγει, ἀλλὰ τὸν γεγηρακότα ΤΒάΐ. : ΤῆῊν. 5: τί3.662) ; 2. εἶάον, ὑομογαδίσ 
ὩΩΉ, ΟΥὨ ΑΥΙ͂Ν ΘΑ Ο ε 5 Δπα ἔπε 18 εἰ δέ πον καὶ παρηκολουθηκώς τις 

τοῖς π. ἔλθοι, τοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους, τί Ἀνδρέας ἢ 
τί Πέτρος εἶπεν ῬΑΡῚΆ5 ΔΡ.Επ5.᾿.4.3.30.4(Μ.20.29074}); Ἰτε.ἤα6}.4.26, 
5(Μ.7.το5 56}; ὕἸςπλ. [".22(ρ,2οΥ.26)4ρ.πι5.1,6.6.14.4(Μ.20.5524}; οἵ 
5. Τό, οἔ14. ἐγ 24(Ρ.21ο.1; Ν.9.7330}; οἵ εαὐ])ν, ῥτο, Πποίθτοάοχ, 
ὙΤΙΤΟΙΒ οἱἰοα Ὁν (615.8.Οχ.(εἰς.6.4ο(ρ.το9.14; Μ.1τ.13578); 885- 
βοοίαῖεα ψ] παράδοσις οὗ ΔΡοΒίοΙΙς ἀοοίτίης ἐκβιασθῆναι ὁμολογεῖ 
[3ς.. ΟἸεηι.} πρὸς τῶν ἑταίρων ἃς ἔτυχεν παρὰ τῶν ἀρχαίων π. ἀκηκοὼς. 
παραδόσεις γραφῇ τοῖς μετὰ ταῦτα παραδοῦναι, μέμνηται δ᾽ ἐν αὐτῷ [5ς, 
τῷ λόγῳ] Μελίτωνος καὶ Εἰρηναίου Ἐπ|5.}}.6.6,14.0(Μ.20.5404}; ἐν τοῖς 
αὐτοῖς ὁ Κλήμης βιβλίοις περὶ τῆς τάξεως τῶν εὐαγγελίων παράδοσιν 
τῶν ἀνέκαθεν π. τέθειται 1ῤ.6.14.5(552.}; δηα ν ἢ παρακαταθήκη οἵ 
Βοιιρίατα! τοδοβίηρ, (Ἰθτλ. εἰ. 27(0.145.3; Μ,0.7120); 3. εἰάεν (1,6. 
Οὐδ 80 ΒΟΙά5 ροβιεοη οὗ δα Ποχῖν τὰ ΟΒΠΆτΟῇ ; Ὀὰΐ 5111} πο πα τησ 
Ἰάραᾳ οἱ οἰά τίη ΟΡΡ. νεός) ὑποτασσόμενοι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ 
τιμὴν τὴν καθήκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς παρ᾽ ὑμῖν π." νέοις τὰ μέτρια 
καὶ σεμνὰ νοεῖν ἐπετρέπετε τί ἰδγ.1.3.1 τοὺς π. 50, ἡμῶν} τιμήσωμεν, 
τοὺς νέους παιδεύσωμεν 18.21.6; ἤδῆος 15.3:5 ἐπηγέρθησαν.. οἱ νέοι 
ἐπὶ τοὺς π΄. οἰϊεα ἴο ἀδβοῦθε πρΐανν τ] ἀδροβλίοῦ οἵ (Οτιπτ δα 
εἰ άετβ, 10.3.2: ἀββοοιδίοη οἵ ρὲ ἡ] [ἢ Οὔοα ροτϑίβίβ ανθῃ ΠΕΠ π᾿ 
ἢδ5 δοαιγεά ἀδβηϊξε πηβαπὶηρ οὗ ῥγίδδὶ ἴῃ ἘΠγθοῖο  ταϊπιβίσν τὰ δὲ 
κατὰ τοὺς π. ἔστω τάδε. πρὸ πάντων τοὺς νέους. ..ζευγνύτωσαν (Ἶἶόμ!. 
6Ρ.7(}1. 2.414}; ὈΙΒΠΟΡ ππᾶὺ 6} θῈ γοιησου {Π8} Π15 ργεβονίειβ, 
Ἰρῃ. Μαρη.3.α; αἀναποθα Δρ8 Βρεοῆβά 25 ψιβ! βοβιίοι ἴῸΣ Ὀχ θβί- 
Ὠοοά, Ογάο Κεῖ. Αἄρῥ.τ8; ὉΒα5.15.τοφίι,4518; Μ.3ο.2850); 4. εαα]- 
ναϊθηΐ το ἐπίσκοπος; ἃ5 ΤΩΘΙΏ ΕΥ̓ οὗ Πἰρῆοι ογάοτ οὗ ὑνγοίο]ά πε πιβῖσν 
οὗ πρεοβύτεροι (οΥὙ ἐπίσκοποι ἀπά διάκονοι (οἴ. Α(.20:28.; ῬΏ1]. 1:1); 
αἵ (ουητῃ, τύ] δη}.21.6 οἱτ. βυρτὰ ; οἱ ἀπόστολοι...ἔγνωσαν...ὅτι ἔρις 
ἔσται περὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισκοπῆς... «ἁμαρτία γὰρ... ἔσται, ἐὰν τοὺς 
-οὐσέως προσενεγκόντας τὰ δῶρα τῆς ἐπισκοπῆς ἀποβάλωμεν. μακάριοι 

οἱ προοδοιπορήσαντες π. ... οὐ γὰρ εὐλαβοῦνται, μή τις αὐτοὺς μετα- 
στήσῃ ἀπὸ τοῦ..«τόπου 19.44.1,4,5; τὸ ποίμνιον... εἰρηνενέτω μετὰ τῶν 
καθεσταμένων π. 10.54.2; 1.57.1; ὧ ῬΆΠΙρΡρΡΙ, Ῥοϊγο,εῤ.5.3. οἵ. 
ἴηῖτα ; αἱ ἄοῃιθ, Ἠθυπιυΐς.2,4.2; τῶν π. τῶν προϊσταμένων τῆς ἐκ-᾿ 
κλησίας 18.2.4.3) οἷ, τοῖς προηγουμένοις 10.2.2.6; ἰ.3.0.7, Ρ΄οῸ. οὗ 
ἃ. ΟΟἸΙερίαῖθ δρϑοοραΐθ ΟΥ̓ ῬΥΘΘΌΨΕΟΥΥ ἢ ὈΥΘΘγεΥ- ὈΙπορ5. ἀπά 
ἀξδοοῃβ ὑγθιν, ΟΥ̓ Τερτοβοηΐ, Οοά πὰ (μτῖκι ὑποτασσομένους τοῖς 
π. καὶ διακόνοις ὡς θεῷ καὶ Χριστῷ ῬοΙγς.ερ.5.3; ἴπ ψνοϊοϊὰ 
τ]ηϊϑίσν, οἱ άπ οἷν. 5, ἐπέσκοπος ; 5. δοσιγαῖο ἀἸβ  οῦοι 
Βεύνεοα ἀρονε 56 η88 Δηα [δ] οὗ ῤγίεσί ἴπὶ {Πγφ ΟἹ] ἃ πῊ ΠΙΞΊΤΥ 15 
τεπάεγεα αἰξῆου]ς Ὁγ Ἰοπρ ϑατνίνᾳ! οὗ ἱπόχαζῖ οὐὠἨὨ πητεοΠηΐοαὶ 
Γευτπ πίον, ὃν ΜΠΙΟΝ πρεσβύτερος το γεν ἴθ ἃ εἰμεν πὰ 
οἴϊοηι ἀεποίεβ ἃ “ΠΟΠΑΥΟΠΙΟΔ] Ὀίθμορ, Ὀεὶηρ ἀϑεα 1 θιοῃϑηρο- 
ΔΌΪν ΜΙ ἐπίσκοπος ; οἵ. )Ὲ} διμεσθσοίομος ῥγεεὀδγίογονμηι, Ἰγθνς παθν. 
4.2.2(Μ.7.8474}; δὲν ςμεσοσσίομες ὀρίδεορογώη, 1Ὁ.3.3,2(8488); οἵ 
ΘαΙν ὈΙΒΠΟρΡ5 οἱ Ἀοτης οἱ πρὸ Σωτῆρος π΄ Ἰᾶ.6ρ. ει ΑΡ.Ἐλιβ. ἢ. 6.5, 
24.14(Μ.20.5054}; οὗ ἃ ὈΙθῆορ ἴθ Αβῖ8, (Ἴθι, 5. 42(ρ.188.14; Μ. 
9.6480); οὗ ὈΙΒΠΟΡ5 δχογοϊβίηρ ογάϊπαπαϊ ροϊοείαίενι, οἴ. ΕἸστα! ἴδῃ 
ἐρ τ ΟΡ. ΟγρΥ,ερ.75.7 1. 1..3.τ2οολ) ἡ Βδτο πρεσβύτεροι ἰ5 ἰγ8ῃ8- 
ἰαῖθα γπαγογος παΐς Ἰηβίοδα οἵ ρῥγεξθγίογὶ, 50 85. ποῖ τὸ βυρρεβῖ 
Θϑουϊρίϊοη οὗ ροννεῦ οὗ οτα ποι τὸ ῥγεεδγίεγς ἴῃ τεβιτι θα 56η56 ; 
Πθηοα 15,60: 1ῦ [δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνῃ, καὶ τοὺς ἐπιοκό- 
ποὺς ἐν δικαιοσύνῃ ΔΡΡΙ]16α ἴο πρεσβύτεροι οἵ ὈΠυτοΝ, [το ἤαέν.4.26, 
5(Μ,7.1τοκ 50) 5 6. αοίι8] ΙἀἘ πεῖν οἵ πρεσβύτεροι πη ἐπίσκοποι ἴῃ Π6Υ- 
ἰϑἴπ ΝΎ ραββαρεβ, απ Ξ Ὀβε θη: ψΟΥΡΆ] Ἰπ θυ μθ ρον οὗ 
{π 656 ἐευτηβ, σαι156 νιν οἱ ἰητειρτείδεοη ἴῃ σοτησηθηΐ οα ΝΤῚ; 
8. 1Π1ΕΙΟΠΔΙ ΡΟ] ΕΥ τοοορΠ]Ζεα οὗ π.ι παλαιὸν ἐκαλοῦντο ἐπίσκοτίοι 
καὶ διάκονοι Χριστοῦ, καὶ οἱ ἐπίσκοποι π. (Πτγ5. λον». τ. ἐμ μέ (ει. 
1958); ἐπισκόπους δὲ τοὺς π. καλεῖ" ἀμφότερα γὰρ εἶχον κατ᾽ ἐκεῖνον 
τὸν καιρὸν τὰ ὀνόματα ΤΉΔΕ, ΑΙ ττ(3.445); οἴ14.: Τίηι.5:τ(3.6 52) 
οἷξ, 5, ἐπίσκοπος ; λανθάνει τοὺς πολλοὺς ἡ συνήθεια, μάλιστα τῆς καινῆς 
διαθήκης, τοὺς ἐπισκόπους π. ὀνομάζουσα, καὶ τοὺς π. ἐπισκόπους 
Οεουπη..“4ς.20: (δῖ. ττ8.256}0}; τὸ τοῦ π. ὄνομα καὶ τὸν ἐπίσκοπον 
δηλοῖ" ἐπίσκοπον δὲ καὶ ὁ π.' καὶ τοῦτο δηλοῦται ἐν ταῖς Πράξεσιν 
Μδχ.β. 0]. 4.5.1.1(Μ.3.185Ὰ}); Ὁ. ἘΠτο ίο] ἃ χη] :βίσΚ Ἰηβοσγθα ἔγογη 
4}} ΝΤ ρᾶββαροβ, δηᾷ δρραγθηΐ ἰἤθπεν οἱ ἐπίσκοποι ἃπᾶ σ. 

1130 πρεσβύτερος 

ἐχρ εἰπε ὈΥν οἷοβε τσϑ] δ οηϑῃΐρ Ἔχ πρ Βεΐνψεοη τᾷ ΝΟ ΟΥ̓ΘΙΒ 
διαλεγόμενος περὶ ἐπισκόπων...τὸ τῶν π. τάγμα ἀφείς, εἰς τοὺς δια- 
κόνους μετεπήδησε. ... ὅτι οὐ πολὺ τὸ μέσον, ... καὶ ἃ περὶ ἐπισκόπων 
εἶπε, ταῦτα καὶ περὶ πρεσβυτέρων ἁρμόττει. τῇ γὰρ χειροτονίᾳ μόνον 
αὐτῶν ἀναβεβήκασι, καὶ..«δοκοῦσι πλεονεκτεῖν τοὺς π. ΟὮγγ 5. ἡ ΟἾΟΙΣΟΙ 
ἴῃ εΤύρ(ττ ο40) ; ο. Ἰἀοητν ἴῃ ΝΊΤ οὗ τὰς ἴννο ογάδυς Ἔχρ ΟἿ ν ΟΥ 
ἸΡΠ ΟΣ εν ἀεηϊοα, οὗ, ἡη. ΜΊοΙο.. ««οηυοξαίἐς ἐρίξοορὶς εἰ ῥγεοὀγίεγῖς 
φιεῖ ἐγαμὲ αὖ ἘΡίϊε80 εἰ α γεϊφιῖς ρῥγοχίμης αυϊαιίδμδ, Τύον ἤαεν,3.14.,12 
(Μ.7.0148); τοῖς Παύλου κανόσι...οὖς περὶ ἐπισκόπων καὶ π. ἔταξε (ἼΥ. 
ΝΆΖ.0}.2.60(Μ.35.4770); οὐ περὶ πρεσβυτέρων φησὶν ἐνταῦθα 530. 
111π|.4:14], ἀλλὰ περὶ ἐπισκόπων" οὐ γὰρ δὴ πρεσβύτεροι τὸν ἐπίσκο- 
πον ἐχειροτόνουν (τγπ5, 01.13.1 τ Τήν. (ττ.6188) ; οἵ ΤΠάτ ορϑ. 
χΤίν.4:τ4; ἃ. Ιάδητν ἴῃ ΝΊ οἵ ἴ8ε ὕνο ογἄθτς αβιγμηθα Ὀγ 
Αδτβ ὁ ἀπόστολος γράφει πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ οὐ γράφει 
ἐπισκόποις... «πάλιν δὲ ἐν ἄλλῳ τόπῳ, ἐπισκόποις καὶ διακόνοις, ὡς εἶναι 
«οὐτὸν αὐτὸν ἐπίσκοπον, τὸν αὐτὸν τι. ἘΡΙΡ .μαον."5.4{(0.236.11: Μ.4:. 

500Α}; ἀεηϊεὰ ὃν ἘΡΙΡΆ. ὅπου μὲν ἦσαν ἐπίσκοποι ἤδη κατασταθέντες, 
ἔγραφεν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις, οὐ γὰρ πάντα εὐθὺς ἠδυνήθησαν οἱ 
ἀπόστολοι καταστῆσαι... «πλήθους δὲ μὴ ὄντος οὐχ εὑρέθησαν ἐν αὐτοῖς 
πρεσβύτεροι κατασταθῆναι, καὶ ἠρκέσθησαν ἐπὶ τῷ..«μόνῳ ἐπισκόπῳ 
μαογ.75.4(ρ.336.24; Μ.42.5094}; 7. ῥγίδοὶ, ἰχ τορι {Ὠτθοίοϊα 
Τα Ἰἰδίγν ἄνευ τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν π. μηδὲν πράσσετε Ἰρῃ.ΛΊαρη. 
7.1; σὺν τῷ ἐπιακόπῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ π. καὶ διακόνοις Ἰὰ λα, 
Ῥτορτη. ; ἔδιτο.2; Ῥοϊγςιρίρτοριῃ,; Οἰδημνριρυόετη (Ν.2,334}; πὲ 
ΟΟΙΏΡΘΤΙΒΟΙ οὗ ὈΠαχΟς ψ] ἃ 5Π1Ρ παρεικάσθω....ὁ πρωρεὺς ἐπισκόπῳ, 
οἱ ναῦται πρεσβυτέροις, οἱ τοίχαρχοι διακόνοις 1},.14(404) ; 8. τεῖ, ἔπ πο- 
[108 ; 8. πρεσβύτεροι ταρτεβοπί οὐ ἱγριν: ἱ. {πὸ ΤνΕΙν. προκαθη- 
μένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τόπον θεοῦ καὶ τῶν π. εἰς τόπον συνεδρίου τῶν 
ἀποστόλων καὶ τῶν διακόνων....πεπιστευμένων διακονίαν ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ 
Ιρπαρη.6.1; τα. Τγαίΐ...1 οἷἵ. 5. διάκονος ; (οηδί. “ρ}.2.26.7} πος 
ΔΡΟΒΕ]65. ΤΕρΡΊρϑοπίεα 85. ᾿πϑίδ! ηρ ἔνεῖνα ῬΙοϑΌυτεΥβ ᾿ῃ οαοἢ 
σπυχοῦ, ΠονηΟἰοηιτι. 36; ἐἰ. {πῸ6 βανθηὶν εἰάθιβ (ΝῸπι.11: 16--25), 
ϑογαρ με. 27(ρ.190.4); Οσπδὶ, ΑΡ.8.τ6.4; 11. ΟΤ᾽ ᾿Υ]ε515 ἐν τούτοις 
τοῖς ἱερεῦσι (δείκνυμι δὲ τοὺς π. ἡμᾶς) Οτ,ἤοηι.12.3 τῷ [6γ.(Ρ.80.22; 
Μ.13.381}) ; (οηδὶ. ἀρ}.2.26.3; (ἢ σε. σοπηραγίβοη οἱ ΟἹ Βἰθσαγοῦν 
Μ1Γ οτάοτηρ οἱ Ομαγοῦ, τύϊονι.ο.5, ἱερεῖς ἄσ ποῖ βρβοιποριν 
ΠΟΥΓΟΘΡΟΠΩ ὙΠῊ πρεσβύτεροι); ἤδποδ 'π ΘΙ ΨΙΙΕΙΘ ἑερεύς 46- 
ποίεϑ ὈΙΘΒΌΥ ΘΙ 85 Μ0Ὲ}1 ἃ5. ὈΒΠΟΡ, ΟὨγγ8.5...4.8(0.124.13; .414Δ}: 
Τόντ. ἡ». 7}αδ. 5 .7(}1.γ74.τοι20)}; Τπάϊ Τίνες ττ(3.662};}; δὰ 515, 
ΙΒ Πρ 5η65 ΡΥ δΌγτογ ἴτομι Ὀίβῃορ, ν. ἑερεύς; ἐν. σποΙαθιη, 
ΤΘΟΡΏΚΗ ἐμγρ.6(Μ.8).20884}); ν. τῆς. ἐννεπέντἴουσ εἸάσσβ (ρου. 
4:4), Ονάο Ἐεεὶ. 4Ρ}.18; Ὁ. οὐἶδιοα ἱποϊ 68; ἐν σα]ηρ, ΣΟ Ιρη.57.1: 
Ροϊνο.6}.5.3; Ηεττλ.υ5.2.4.3; 11. Ἔχϑσοὶβα οἵ ἀἰβορ πα, Οἰενρ.(. 
2.418); ἃπὰ οὗ ΔΙθιΐγαὶ τ Ἰϑ ΟΣ ὩΠάΘΣ ορίβοοραὶ βαρεσν βίοι, ἐδ. 
τοί45.}); ἐπὶ τῶν π. συμβιβαζέσθωσαν- τὸν δὲ συμβιβασμὸν οἱ π. τῷ 
ἐπισκόπῳ προσαναφερέτωσαν ον» ΟἾοη.3,67; 11, ΟὨϊοῆν, ἃ 55,51 
ὈΙΒΒΟΡ ; πῃ ββη., 8Π6 85 ἢ15 οουποιὶ, ἴστι. Τγαϊϊ.12.2; Η ον. Οἰδνη.3.61; 
σύμβουλοι τοῦ ἐπισκόπου (σῃδί..4.}}».2.28.4.) ϑοοτ,Ὺιδ.τ.5.1(}.67.414}); 
Βέπος Ῥυεβ νου οσσαριθβ ᾿βεοομπᾷ (Ὠτοηε᾽, (οπβί.ρ.Επ5.}.ε.το.ς. 
23(Μ.20.8800); ΟΥ ΝΖ. εαγηι.2.1.1τ.344{(Μ.327.10534}; οἔι10.2.114.51 
(12404}; τατριςα!ν, ΤΗῚΡρ.εαη.2ο; Ογάο Ἐεεὶ. ΑρΡ.ιδ; Οοηοὶ. ἄρ. 
2.57.1 οἷϊ, 5. διάκονος ; οχιάοοί,9.2(}.88.17170)}; ἰὰ Δαγλὶἰβιγατίον οὗ 
ΟΒΌΧΟΙ ἤηφηςς, ΟΑπΐ. (34τ)εαρι.24; 1δ.2ς, ὧν, Ὀαρτϊσίηρ, Οοη5!. 4ΡΡ. 
3.20.2; τοῖς μὲν ἀφελεστέροις τῶν π. τοῦτο ἐγχειρίξζομεν, τὸν δὲ διδα- 
σκαλικὸν λόγον τοῖς σοφωτέροις ΟΠ γΥγβ. ἠοηι.3.3 1: ΤΟ ογ.(10.108}} 
ψ. σε] υδτρ Θασματίδ ἰηἀοροηάσθπην οἵ Ὀίθθορ, οὔσηι δηήγγη δ. 
(εἶ, τΟϊεηι.44.4); Διο (,χ4)εαη.1: προστάσσομεν....τὸν π. ... ἀναφέρειν 
(οης!..4.,}}.3.20.2; νἱ. ὈΪεδδίηρ τίνι γὰρ ὁ π. ἐπιθήσει χεῖρα; τίνα δὲ 
εὐλογήσει; (Ἰετη, ραρά.3.ττ(ρ.271.21; Μ.8.6278)}; (ομεὶ..4.,}}.3.20.2; 
π΄ εὐλογεῖ, οὐκ εὐλογεῖται ἰ}.8,28.3; νἱϊ. ΥΣδΟΟΙ ΟΣ ρ’ ροηϊτεπ5, τ, 
ϑακεγάοιὶ ἡπδίσαγε βεεεαίηι..υοεεὶ ῥγεσδγνίεγος ἐεοϊἐςΐαε, ΟΥ.ἤονη.9.4 
τη Γευ(00.206.20,207.1; Μ.12.4188,4104); ΘεΙΑΡ,ἐΗ ὐι,27.1; χειροθετεῖ, 
οὐ χειροτονεῖ (Το οΥΥϊηρ' ΕἸΣ ἴο γϑσουο! Δ ἘΙΟῺ οὐ Ὀ]εβϑὶπρὴ Οὐρϑὶ, 
.4,3}}Ρ.8,28,53; ΡεπΙϊοπ δεν ργεβουίοσ βἀᾶςρα ἴο οἰοταν- "δὲ δ (οη- 
βίδπ πορὶς αἴζτευ δοίδη ρευβεουζίοη ὅπως ἂν οὗ μετὰ τὸ βάπτισμα 
πταΐσαντες ἐπὶ τοῦ προβληθέντος τούτου πι ἐξομολογῶνται τὰ ἁμαρτή- 
ματα θοοτχιἦἐ.5.τ0.2(Μ.67.616Ὰ); ἐν δὲ τῇ ωνσταντινουπόλει ἐκ- 
κλησίέᾳ, ὁ ἐπὶ τῶν μετανοούντων τεταγμένος π. ἐπολιτεύετο ϑοζ.ἦ.6.7. 
τό.8(Μ.65.τ4ότΑ}); Ὀπς ἀΡο 5μδα Ὁν Νεοίδυβ, ϑοογ. λα. 5.10.1:(Μ.67. 
6124}; 8οΖ.΄.6.7.τ6.1(14570); νὰ. τεδομίηρ ἀπ ρσεδοπίηρ ἐν τῷ 
νουθετεῖσθαι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν π. 2(6η1.17.3; συγκαλέσας τοὺς π᾿. καὶ 
διδασκάλους Ῥίον. Α}.40.Ἐὰ5.}..6.7.24.6(Μ.20.696Α}; εἴ. ργεεδγίονὶ 
ἄοείογες, Μί.Ρε».(1,Αῖ.)}13; Ὀγρτρ.24(Μ.}1..4. 2040}; ΟΑπο.(31.) 
καΉ.1; προστάσσομεν..«τὸν π. διδάσκειν (οπεὶ. ΑΡ}.3.20.22; Ὀυΐ 
ΡΓΈδοὴρ Ὁν ῥχεβνίεσα ἰουθίἀᾶςα αἵ ΑἸοχαπᾶσία δἰΐεσ ἀἱ5 
Τὰυγθϑποα οαιιβεα Ὀν ΑὙἸι8, ϑόοογ 64.5.22. 8(}1.67.6498); ἐχ. Ἰοἰμίην 



πρεσβύτης 

ὙΠ Ὲ ὈΙΒΠΟΡ ἔπ ᾿πηροϑίτίουι οὗ μΒαμᾶβ αἵ οταϊπατίοι, οἱ ΗΙρρ ἐγαάαρ. 
8.1; ΤΗΙΡρρ.εαη.ς; Κ- δϑβι δε ρ ἀπ βο]θοῖίοα πᾶ ἄρρτοναὶ οἵ ΠΕῪ 
Οἷεῖρν, Ο(Ὠγγ5.56ε.3.15(0.76.23; 1.3034}; οΟΥὍἁΤΒΡΗΕ].Α]. εοηιοη, (Ν. 
ὅς.408}; Ο. ΡΥρβ γτοεγβ οδῃποῖ ογάδίπ ἐπίσκοπος... χειροθετεῖ, χειρο- 
τονεῖ...π- «-- χειροθετεῖ, οὐ χειροτονεῖ (οηδί. Α͂Ρ.8.28,2[.; τὸ λέγειν 
αὐτὸν [30. Ἀέριον] ἐπίσκοπον καὶ π. ἴσον εἶναι. καὶ πῶς ἔσται δυνατόν ; 
ἡ μὲν γάρ ἐστι πατέρων γεννητικὴ τάξις" πατέρας γὰρ γεννᾷ τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ, ἡ δὲ. «τέκνα γεννᾷ τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐ μὴν πατέρας ἘΡΊΡΗ.ἤαεγ.15. 
4(0.336.3; Ν.42.5080); (μγγϑ5.ἤόηι.11.1 τη Τί. (ττ. 6040); 10.13.1 
(11.6188); ἃ. Ργοϑυίουβ ἃ5 ρᾶυῖβ}} ρυἹδϑῖβ, ἰὴ Ἐρσγρί ὁ τῶν τόπων π. 
ΑΒ αρῤοὶ.Ξεε.63(0.143.1; Μ.25.3644}); ἕκαστος...τῶν π. ἔχει τὰς ἰδίας 
κώμας μεγίστας 1. ϑεί(ρ.τό.23; 4000); οἱ Αὐι8 π. γεγονότα, ὃς 
προΐστατο τῆς ἐκκλησίας τῆς Βαυκάλεως.. «ὅσαι γὰρ ἐκκλησίαι...«ἐν 
Ἀλεξανδρείᾳ ὑπὸ ἕνα ἀρχιεπίσκοπον τυγχάνουσιν οὖσαι καὶ κατ᾽ ἰδίαν 
ταύταις ἐπιτεταγμένοι εἰσὶ π. ἘΡΙΡΉ ἤαθν.69.τ(ρ.152.20 ; ΝΙ.42.2010)) ; 
ἴπ (ἀρρβάόδοϊα, Β88.9}.36(3.1148; Μ.32.3210)}; ἴὴ οἤατρα οὗ τηαχίνγτ- 
οδαροῖς, Ῥόχγιιατι; 6. ρυεβου τ οΥβ᾽ ἔπη Οἢ 5 βαχαχηεα τ οἰκονο- 
σαι τὸν λαόν..«.καὶ πρεσβεύειν τὰ θεῖα...«λόγια, καὶ καταλλάξαι τὸν. μη ρ ᾿ για, 

λαόν ϑεχαριομοί, 27.1; Οὐηδι. Α᾿}.3.20.5., 1Ὁ.8,28,,; {πεῖς νγοσκ 
βαροσίου το ἔπαΐ οὗ ἀδασοῃβ τῆς γὰρ περὶ τοὺς ἀνθρώπους θεραπείας ἡ 
μὲν βελτιωτική, ἡ δὲ ὑπηρετική... «κατὰ τὴν ἐκκλησίαν τὴν μὲν βελτιωτι- 
κὴν οἱ π. σώζουσιν εἰκόνα, τὴν ὑπηρετικὴν δὲ οἱ διάκονοι (]ΕΙῊ.5 7.7.1 
(Ρ.4.19; Μ.0. 4054); τερατα θα 45 εαυαὶ ἰο [δδὲ οἵ Ὀίβῃορ, 5ᾶνε ἴὸσ 
“Πτοηθ᾽ δηα ΡΟΨΕΥ τὸ οτάασϊη, ΓΗΠρρ.εαη.4; 9. χυδ ποδί β ἴοσ 
οὔἶοε; 8. ϑριτΐαθ! ἀπᾷ τῆοτϑ], Ροϊγοιρ,θια; ΟΥ̓Δ. 1.3 ἐν {6γ, 
(ρ.8ο.1ο; Μ.13.3690); Ογάο Εεεὶ, ἄρ}ιτδ; ὙΒ65.15 τοίτισοε; Μ.30, 
2854); ΟσΥ.ΝαΖ.0γ7γ.2.6ο(},35.47170) ; Ὁ. τηϊπίτηστα ἀρὲ χοᾶ δἱ ἐμπὶτέν, 
οοΥτεϑροηάσρ ψ ΟΠ υ δι 5 ἂρ δὲ θαρίϊβ, ΟΝ οσδοβαηττ; οἔ, 
Τιυβίη,πον.123.1τ.πίρ.504.22); ΟἽ ΠῚ]. εαη.14; οἴ Ἐπιβίτγαξυ, ΕΜ γοΐιτδ 
(.86.22928); δ. Ψνοιήξῃ εχοϊδεά, μοι ποηιος. τ. 27(Μ.104.10250); 
10. οτδίπϑεοι πα Δρροιϊπ πηθηΐ ; ΕΥ̓ οπα Ὀίβπορ οπἷν, (αη..4}}.2; 
οὐ παῖῖομ ψιϊποαὶ 6116 ἐουθιάάθη, (ΟΠπα]ο,εαη 6; οταϊπαίίοη ῥὲγ 
αἰ ἰουθάθη, Οδατγᾷαμειο; οἱ υβίσαϊυ, Εμίνεῦ τ Μ.86. 
2202Α}; ἀδροβίζίοη (ἀηα ἐποχοίογα, ργο ΘΟ Ϊν,, εἰθοῖ]οι) ΔρΡαγθητν 
εἰεοϊεα ὈΚ σοιηγαιπιῖν ἐπ Ὀαμ να Εἰπι65, σύ δρι.54.2; 11. Ξρεοίαὶ 
565; 8. ἰὼ ΘΟ) απ οζοη Ἡ1ῈΠ Δ ΠΟΥ {ΠΠ|ς, οὗ Ρυϊεβϑὶβ ἀρροϊπεορα τὸ 
Ῥατείοαϊαυ Οἤοοϑ ἢ σὨΌΤΟΒ 5 δπα του βίευὶθ5 τῷ π. ξενοδόχῳ ῬΆ]]. 
ἢ.1 απ. τίρ.τπ5.0; Ν],24.τοοο Δ}; οἵἁ, ασ ΝΑ Ζ.6ῤ.211(Μ.37.3480) ; δὶς γενό- 
μένος πρεσβ(ύτερος) καὶ παραμονάριος (Ὁ ο250 ((πίδιία); Β. οἔ 
ἘΡΙοπὶϊα οἰάθιϑ, 1 ΤᾺ ΠΙΒΌΥΝ οἴοβεὶν τε]αϊςα τὸ ἴῃδξ οὗ πε Τθννβ 
πρεσβυτέρους γὰρ οὗτοι ἔχουσι καὶ ἀρχισυναγώγους, συναγωγὴν δὲ 
καλοῦσι τὴν ἑαυτῶν ἐκκλησίαν Ἐρίρῃ.ἤσεν.2ο.18(ρ0.357.17; Μ.41. 
436Α); ς- οὗ Ποδᾷ οἱ γιοῃμδϑίουν, Βα5.76ρ.ὃ7. ττοί2,4530; Μ.31.11574}; 
Αοῤῥίμι Ραὶγ.(Λ1.65.1440); δ. (1764); ἅ. οἴδοα σοι ὶποα ψΈ βεου- 
161 ἐτρ]ονταθηΐ 4 ιονυσίου ἰατροῦ πρεοβυτέρου ΗἶδεΡ.τό Ρ.32 Ἡ.167 
(Ξαδς. ἵν--ν}}; Παύλου πρεοσβ(υτέρου) καὶ ζωγράφου ἐδ. ; 6. οἵ 'ρπιοΞε ς᾽ 
45 Ὀεΐηρ ἐχα]ν ἃ π. τῆς ἐκκλησίας δηα, ὄνεπ  ποΐ δϑϑιρηδά {πὲ 
πρωτοκαθεδρία οὐχ δαγίδ, ἰο 6 πυτηθετθα βιηοὴρ π6 ἐοπίν -ἴοΌΣ 
Θἰο 5 ἴῃ θάνε, (]6η1.ςἰγ.6.τ2(ρ.48ς.το; Μ.9.2278), 

πρεσβύτης, ὁ, ἀαρεΐ παρ; 1. τὰ σϑῇ.; 858 οὔ͵εςΐ οἱ τονεγοησθ, 
Ηευμηπαηά, 8.το; 85 ϑυρεχνίβοτθ οὗ γοπηρ, Γ]οι. ῥαθά.2.7(0.101.22; 
Μ.8,4ὅοο) ; 85. οδθ]εοι οὗ σᾶγε ὃν ἄδξασοῃβ, Οοηδὶ. Αρῥ.2.58.6; τεῖ. 
Βα] εοοι οὗ Οετρν οὐ χρὴ...τὸν πι ἀπὸ τῆς πολιᾶς δοκιμάζειν ζἢτν5. 
δας,2.8(0ρ.46.20; 1.3808); 2. οὗ ἃ (τ δίδη οὗ νοὺν ΘΘΥΪῪ {ἰγη65, οϊθα 
Ὀγν Ιγϑῃ, 85 βοῦγοα οὗ οσίμοῦοχ ἐδδομίπρ δηα δροβίο!ο ἐσβπτ]οὴ ὁ 
θεῖος π. καὶ κῆρυξ τῆς ἀληθείας το, ἤσενγ.τοτς 6(Μ.7.628.4}; οἵ,18.,4.27.1 
(τος 68}; 1Ὁ.4.3τ.τ(τοῦδᾺ}) ; 3. ἴῃ σεη,, οὗ Δ. δηοϊθαὶ ἴθδοθεσ, (Ἰ]διη. 
δε, πο(ρ τςο.2ι ; Μ.0.720})) ; ΟΥ̓ ἃ 5οηΐου πδῃ οὗ Δα ΠΟΥ ΓΚ μεταπεῖσαι 
ἄνδρα σοφόν, καὶ ταῦτα π. πον Οἰοη,τθ.2; 4. Ῥοτῃ, 1 βθηβα οὗ 
πρεσβεύτης, οἵ ΜΑΛΊΟΗ, βαν] ΟἿ ὁ π. ὅταν προφάνῃ αὐτοῦ τὴν εἰκόνα... 
αἱ δὲ προβολαὶ πᾶσαι, ὁ ̓ Ιησοῦς ἐν τῷ μικρῷ πλοίῳ, καὶ.. ὁ π. ὃ τρίτος 
ὁ ἐν τῷ μεγάλῳ πλοίῳ..-«πρὸς τὸν μικρὸν φωστῆρα οἰκοῦσιν Ήερεπι. 
“ἄγε, τ3(0.21.5; Μ.10,14480). 

πρεσβῦτις, ἡ, σρεά τφῳορίαη; 
Α΄. τὰ ρεη., Ταῖ,ογα!, 32(ρ.32.0; Μ.6,8728); οπ.Α],.αΡ.Επ|5.ἢ.6.7. 

ττ.2ο( Μ.20.6608); 4 Χαμ. 35(0.82.11); οἱ ἀρεά αν τορτεβθηΐ- 
ἴῃς Οδμυχοὶ ἴῃ ΗδΙμηαβ᾽ νβίομ, Ἠδγγη,Ὁ15.1.2.2; οὗ ἃ ράρϑη ρρᾷάεξββ, 
Ταίογαί. 2τ(Ρ.23.10; 8524}; 8ἃ5 υϑρα οἵ (τ βεδηβ μαγᾷ τὸ ἀἰβε Ὡρτ ἢ 
ἔτοται ἐθοβηῖοδὶ βοηβα οὗ ἃ οσηδη ροβϑοοϑῖηρ 600]. βἰβίιβ, εις. ἡ 
σεμνοτάτη π. Μερκουρία Οἰοτ.Α].4Ρ.Ἐπι5...6.6.41.τϑίδορο). 

Β. 600].; 1. «εηΐον τὐΐάοι ; Ὑθοὶρίθην οὗ τε]οῖ, Οοηϑὶ..4,}Ρ.2.28,3; 
ΟΟσαργὴρ Ρῥχοιηϊποηΐ ροβιοη ΒιΠΟΩΡ σοηρταραϊίοη αἱ νΟυΒ Πρ, 1. 
2.57.12; ποῖ ἴο βρεακ οὐ ἀοείσπα ἰὸ ἴῃς υποοηνεχῖςα, 20,3.5.6; 
βίαϊιῃβ ποῖ ἑηνοϊνιησ ὈγΒΊΠΟΟα ΟΥ Ρὑἤοδεϊν ἔποίίοσβ χήρας τε 
ὠνόμασε καὶ τούτων τὰς ἔτι γραοτέρας πρεσβύτιδας, οὐδαμοῦ δὲ 
πρεσβυτερίδας ἢ ἱερίσσας προσέταξε ἘΡῚΡἢ ἄκετ.10.4(ρ.478.20; Μ.42. 

ΟἼ131 πριμιλίγιον 

7454}; οἵ, πρεσβύτιδας. «τὰς γεγηρακυίας οὕτως ὠνόμασεν, οὐ τὰς 
λειτουργίας τινὸς ἠξιωμένας ΤΏΔΕ, Τ11.2:3(3.103); 2. γεπιαίε ῥγεσῦγ!ον 
κατέστησεν ὃ Ματθαῖος τὸν μὲν βασιλέα πρεσβύτερον...«καὶ τὸν υἱὸν τοῦ 
βασιλέως κατέστησεν διάκονον. ..«καὶ τὴν γυναῖκα..««κατέστησεν π΄», καὶ 
τὴν γυναῖκα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ... διακόνισσαν “4. Μ|.Δδ(ρ.259.4); οἵ, 
Ἄνγελος ᾿Επικτοῦς πρεσβύτιδος Ι0Ὁ .45.λ11π.ι16] (5460. 111--:ν}; Ρετ, 
οὗ πεαᾶς οἱ τε]!ρίοιβ σοι 1168 γυναικῶν πρεσβυτίδων 1} 4]].}. 
Γαμϑ.Ρτοοτα (ρ.3.5; Μ.34.005); ἀρροϊηετηθηΐ οὐ ἔδρα ία δ] ἀθσβ ἔοτ- 
διδάξῃ, (ΙΔοα. καρ 1. 

["]πρετώριον, τό, ν. πραιτώριον. 
. Ξηρεφεκτορία, ἡ, (1,21. ργαεζεείμγα) οἵἶεε οὗ ῥγεζεεί, ΑἸ Βομοίαβε, 
εὐἰϊ. δι τ(ρ.91). 

Ἐπρέφεκτος, ὁ, ν. Ἐπραίφεκτος, 
πρηκτήρ, ὁ, ν. πρακτήρ. 
Ἐπρηνηδόν, ἀοτυη ἰο δε ργομμα ῥιπτούμενον οἶκον π. πυρὶ τεγγό- 

μενον Ογας, δὲν. πιο; ΝΟπ.}αγ.70.4:23(}.43.}1770). 
πρηνής, 1. ῥγογιό; οἵ [Ὰ]]Π!Ἰὴρσ πα. ΟΠΘ᾽ 8 ἴδοε ἴῃ αἦν, Τάς, θη, 

το: ο(2.1260) ; 1ῃ ρσᾶγει, [α5ι.ἀαἰ,90.5(Μ.6.69028); 2. ἀεαάίοηρ, τεῖ. 
7ο.18:6 πρηνεῖς ἐποίησεν καταπεσεῖν Μασ. Μρη ἀροῦν.3.δίρ.64.10); 
τεῖ, Τυάαβ (Δ 6.1:1τ8) “π.ι γενόμενος ἐλάκισε᾽..«τοῦτο δὲ.. ἱστορεῖ 
Παπίας... «λέγων..-«πρησθεὶς γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον τὴν σάρκα, ὥστε μὴ 
δύνασθαι διελθεῖν ἁμάξης..«διερχομένης, ὑπὸ τῆς ἁμάξης πταισθέντα 
τὰ ἔγκατα ἐκκενωθῆναι ἈΡο]}.ἀρ.εαἱ. Μ11.2] 3(0.231.13); ἀρρ]εά το 
ἀδατὴ οὗ Ατΐυβ, Αἰ ιθῤῥωμονί, ἄν. 3(Ρ.179.26; Μ.25.6880) ; πῃεῖ, εἰς τὴν 
ὁδὸν τῆς ἀπωλείας τι. ἀπέλθοι (οηβί.6ρ.Α1Π«ἀροΐ,ς ες. ΟΒ(ρ.146.27; Μ. 
25.369) ; ἐν τούτοις κατεπεπτώκεισαν ὅλοι π. ἸΏ. ρόη!.26(Μ.25.520); 
πέτρα...ἐπὶ τοῦ πρηνοῦς ἐνεχθεῖσα ἴ7ο.})..ἀνίεν,δο( ΝΜ ο6,13080). 

πρηνίζω, φαξὲ ἄοτυ ἰο ἰΐδ σγοιηά, γαξε, Ογας. δὲν.4.50; 1δ.4.τοβ; 
Νοππ.,αν.7ο.10:322(Μ,43.005Ὰ). 

Ἐπρηνισμός, ὁ, σασίζηιρ ἀσιῦη ἰο ἐδ φγοιμα, γασίηρ, Ονας, 51.4.60 
1θ.,12.241 1Ρ.14.124. 

Ἐπρησμός, ὁ, δωγηΐηρ, Κὶ αἰϊεῖῃ.2(0.51), 
Ἐπρηστήριος, εἰεείεα ὧν ὑμγηϊΉρ τῇ τῶν σεραφὶμ ὁμωνυμίᾳ 

κληθῆναι, διὰ τὴν π. τῶν. «ἁμαρτιῶν ἀναίρεσιν Τ]οι Ατ,ς,ἢ.13.2(Μ.3. 
2008). 

Ἐπρηστηρίως, ὃν ῥμγηΐηρ τὸ π. καὶ ὁλοκαύτως καθαρτικόν Το Π. 
Ατ.ε,ἢ.7.τ(Μ.3.2ος0). 

Ἐπρηστηροειδής, {κε [ἰρἡηΐηρ, Ν].6}}.3.33(Μ,70.3888). 
Ἐπρηστηροκράτωρ, ὁ, τιιίεν οὗ ἰϊρβἰμίηρ; οἵ Οοά, ϑγπαϑ,ἤγηι.3. 

τδι(ριτ; Μ.66.1506). 
Ἐπρησώριον, τό, ν. “πραισύριον. 
Ἐπριβᾶτος (ἐπριουᾶτος), (1,αἱ. ῥγίναϊμ); 1. ῥγίυα!δ, Ὀὶατγ., γὲ5 

ῥγιναίαε οὗ ἜΕΆΡοΥΟΥ, ῥγῖῦν ρηγδο, ἴθ ὉΠ᾿Ὲ κόμης πριβάτων ΒΆ5.ἐβ.15 
ατι(φιοφῸ ; Μ.32.2770); κόμης ἦν τῶν λεγομένων πριουάτων ῬΆΠΟΒΙ, 
λ.ε...τ2(ΜΜ.6ς. ξοοΟ) ; τῆς βασιλικῆς οἰκίας προεστὼς (κόμητας πριουά- 
τῶν ἡ Ῥωμαίων γλῶττα καλεῖ) ἐδ.7.το(5488); τῶν ἰδίων τοῦ βασιλέως 
χρημάτων τε καὶ κτημάτων τὴν ἡγεμονίαν πεπιστευμένος" κόμητα δὲ 
πριβάτων τὸν τοιοῦτον Ῥωμαῖοι προσαγορεύειν εἰώθασιν ΤΠατ,ἢ.6.3.12. 
4(3.025); ΜαΙομι5 ἔχε, σεμὶ.5(0.573.20; Μ.113.7880); τοὺς τῶν θείων 
π. καὶ τοὺς τοῦ θείου πατριμονίου ΑἸΠΘοδοΙαδί, ο ἑ,4.13(Ρ.58); 
2. πριβάτων ἴοι πριμάτων, δεἰοῖ. ἴτι ΟἼΥΏ]]. κα». 2(}95.2 0.651); ν. 
πριμάς. 

Ἐπριβιλέγιον (Ἐπριβιλήγ-, Ἐπριβηληγ-), τό, ν, Ἐπριμιλίγιον. 
πρίγκιψ (["]πρίγκιπος, [Ἐ]πριγκίπιος), ὁ, ([α1. ῥγέποεβ5) ἐφιρενταὶ 

οδείαϊ, μεαὰ οὗ α γγομρ οΓ διιγεαις, ῬᾺ]1 νυ Ολγγ5.8(ρ.43.2ο0; Μ.47. 
26}; ςἔ, ἀλλὰ πρίγκιψ ἐστὶν ἀξιόλογος" εἰ δὲ οὐ θέλεις, ἄρχων εἰμί Μ.΄. 
Ρίομ.τπις; πρίγκιπος, ΝῚ] ρ}.3.41 εἶι.(Μ,79.4084); ΤΗατιδιπα, ἐῤ. 
24.τῶς {π|(Μ] 00. 14050}); οἵ. τὸν μακάριον πριγκίπιον Τμαΐϊ, ἐῤ.ττοίά. 
1180) ψγοΥς ΡΤ. ἃ ῬΤΟΡΟΥ ΠΆΤΊδ. 

βξαπριμάς, ὁ, γώμαίε; οἵ Ναπι ἀλη ρῥυϊπιδέθ, Μασ. 80. ΟἹ ἈΓοΥ ἀεὶ, 
2(Ώ4..2.7360); τῶν ἐν Ἀφρικῇ πριβάτων, τουτέστι τῶν πρωτευόντων 
δεβοί, ἵν ΟἼΤτα]}}. απ. 2(Μοη.2 }.65τ); Ρῃοί. ποηῖος.ῖ. (ρ.462; πριβάτων 
Μιτοιοβτο); εἴ. 5. πριβᾶτος. 

Ἐπριμιγίλιον (Ἐπριμηγίλιον), τό, ν. ἔπρι μιλίγιον. 
Ἐπριμικηρᾶτος, ὁ, οὔῆεο οὗ πριμικήριος, 7ο.ΜΑ]. κἠγοη.τ8 Ρ.474{}}. 

91.680). 
Ἐπριμικήριος, ὁ, ([,Δἴ, ῥγίμιϊερντμ5) μεαά οὐ ἃ ρουεγηηηοηὶ ἀφβανί- 

ἡπέπὶ πρεσβύτερος Ἠλεξανδρείας καὶ π. νοταρίων ΟἘΡΗ.(421)αεί.τ 
(400 τ.τ.2 Ὁ.7.34, ν.]. πριμμι- Η.τ.τ2πός); Ν1] 6ρ}.2.238 {π|.(}1.γ0. 
4218); ἀρχιδιάκονος καὶ π. νοταρίων Ἰνγαργ ἢ.6.2.18(0.74.8; Μ.86. 
2560Ὰ); Δπαβί,ἀρια. αχ.. 3(Μ.90.1120}; ΤΏΡ εὔγοη. .384(Μιτοβ, 
οι]. 

Ἐπριμιλίγιον {(Ἐπριμιλέγ-, Ἐπριμιγίλιον, πριμηγίλ-, Ἐπριβιλέγ-, 
Ἐπριβιλήγ-, Ἐπριβηλήγ-), τό, (1,31. ῥγιυϊορίμν) ρῥγτυτίορε, ἐοο]. τὰ 
πριβιλέγια τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας (νά. Αγ. τ48(Η1.1.9480}; εἶν! 
προσδοκήσας τῶν πριμιγιλίων τῆς... «σχολῆς 50. τῶν μαγιστριανῶν] 



πριμισκρίνιος 
ἀξιοῦσθαι ΤΒάτ. ΑἹ ἐϑο (0.15.43, ν.1. πριμηγιλ-; πριβηληγ- Ἢ.2. 
2244}; τὰ π, τῆς πόλεως Ν]εηΐ. ΠΡ. Θρ.Ν κι (ρ.ὅτ.24, ν.]. πριμιλέγ-; 

πριβιλήγ- Ἡ..5. 569). 
πριμισκρίνιος, ὁ, ({4ὖ΄. ῥγίμιϊδογιπτ5) οἰτεξ οἰογκ, ΝῊ ΡΡ.1.230 

εἰ (Μ.γ9.τόροὺ ; 1.2.153 Ἐ{.{2220}; προμοσ-, ἘὨρΡὨη εὔγον,Ῥάττί( ΝΜ. 
τοϑ.9768). 

Ἐπρῖμος, (1Δ(. ῥίνη) βγεῖ; πιάτας οἵ ἢχβε πιοητὰ (ΜΆ70}), 0. 
ΜᾺ]. ελγοη.1 Ρ.τ87(Μ.91.2018) ; (γον. Ῥαφελ Ῥ. ττοί .02.292.). 

πρίν, ῥεξογε; οἵ οἷά, ἴῃ Ῥῆταβο ἐκ πρὶν καὶ δεῦρο ῬενΞ.(Ρ.10.4). 
Ἐπρινή, -- πρὶν ἤ, δέξογε πρινὴ γένηται ιάντη, 772.,.3.2(Μ.30. 

8200); πρινὴ..«ἀναγεννηθῆναι 1δ.3.ποίοϑοῦ); ἘΝῚ Ερὲοι.64(Μ.79. 

τβοράν; {70.1).8.7.6(Δ{.96.8078). 
πριονοειδής, {6 ἃ 5αῖῦ, φεγγαϊεά, ὙΠαξ. 15,41: τοῦ (Ὁ.162. 33:2. 

442); Ἰά.4ν»ηι.1:3(2.1412). 
Ἐπριοποι-έω, ζαελίον πὲ α τυογεμιαη οὐ ρα δαῖτ ; εἴγτα,, οὗ “ῬΙα- 

Ρα5᾽, 86ς, ΝΔΒΘΕΠΕΒ διὰ τοῦτο καλεῖται Πρίαπος, ὅτι ἐπριοποίησε τὰ 
πάντα...»-ἦσας τὴν κτίσιν πρότερον οὐκ οὖσαν Ηἱρρ.ἦἤαεν.5.26(0.132.4: 
Μ.16,32020). 

Ἐπρίορες, οἱ, {{3τ,] ῥ᾽)γΊογε5) οὔίεεγς ἴπ ἀστὴν, ῬΠοί, Ο06.13.3 
(Ρ.δ12; Μιτοδ. 9040). 

Ἐπριουᾶτος, ν. ἔἘπριβᾶτος, 
πριστηροειδής, 5ςατο-ἰοοϊμεὦ, ὙΠάτ. ογας}.1ς.411τ5(Μ.,18.13338); 

ΝΗ. ῥ.2.131(Μ.19.2518). 
πρίων, ὁ, φατὸ; ἤόποα ςσιο-ἤ 5ἷ, 865. οἰγμοὶ, βοριτοιτί:. 2200; Μ. 

30.210}; ΣΡΕΙΣ ΔΙ. Ῥὴνγ5.5 τἰτ,(ρ.35}); {Ὁ α65.Να.άταὶ. τοί Μ.38.968). 
πρό, δείογε; 1. δᾶν. οὗ εἶπια ἀεὶ...ἔρως εἰσέρχεται πρὸ ταῖς ὑπ- 

ἀρξάσαις θεωρίαις Τάντη, ΒΞ. 5 :4(Μ,30.11608); [ο.ΜοΒΟλ ῥγοὶ, τ24(Μ, 
8.2οϑπο} ; 2. ᾿τβϑρ. οἵ ρίβος, σὔουε ἐπάνω τῆς κεφαλῆς ...«ἦ.. γραφὴ ἣν 
'“Πιλᾶτος πρὸ τῆς κυριακῆς ἔπηξε κεφαλῆς 10... Κ.Μ|.2]:3]1(}}.06. 
14128): 3. σοπ͵πποίίοῃ πρὸ τοῦ 6, 50]., [ο(Μοβομ,ῥγαὶ, τ27(}}.87. 
20800); 5ορῆτ. Η ν  γν,εἰ }0.44(Μ.87.35804Ὰ}; πρὸ τοῦ ἐνωθῶσιν 
αὐτοῖς οἱ τρισχίλιοι ΤΠρΒη εὐγοη.Ὀ.26  (,τοβ.660Α). 

Ἐπροαγαπ-οάω, ἰοῦ δεξογελαημά (1.6. Ἰονὸ Ὀδίοσα ομβ 15 ἰονε) πῶς 
ἀγαπήσεις τὸν οὕτως “-σαντά σε; ᾿έορη,το.3; ὑπὰ τούτου...--ηθέντας 
οὐνούχ ὅσιον ἄλλο τι πρεσβύτερον ἄγειν ὈἸοτη.4.4.,5.27(ρ0.τη8.11; Μ.0. 
6334); οὗ Ομυτοῦ 845 ὑΠᾺ46 κατηξιώθη -“"ηθεῖσα ὑπὸ τοῦ κυρίου 
ἀγαπῆσαι τὸν κύριον Ῥῃ(ατρ.απὶ.τ(}.40.404}. 

προαγγελία, ἡ, σηπομπεερμεμὶ τι αάναμες, Ταβι.ἀϊαἷ.53.4(Μ,6, 
5034}».} ἐδιτοά. τ(7208) ; τ. τον τ(7200}. 

προάγγελμα, τό, ῥγευΐοιις απηομηζενηεμὶ, Ογτιαάον.2(1.72Ε). 
προάγγελος, 1. 44]., σηγιοιηοίηρ δεξογεμαμά, ῥογει εἰ ΠῊΡ, Νοπη. 

αν. 7ο.τ4129(Ν1.43.8720) ; ἔδιτο: Ζτ(οοαΟ) ; οὗ ῬΡσόρῆεον μολπὴ χρωτὸς 
ἀμωμήτοιο προάγγελος ἐδ.1ο: 26(φο58}); 2. 5υιδ5ῖ., μαγδίηρεν; οἵ 10. 
Βαρί., τ. ΝΖ. εαν».1.2.1.450(Ν.317.554}}. 

ἐπροαγγελτικός, “7ονειεϊϊτηρ, Ῥηορδεῖίς, οἵ ΟΥ Ῥγορμθοῖθβ τὸ γὰρ 
᾿πλύνων τὴν στολὴν...᾽ π. ἦν τοῦ πάθους 7υεῖ, ταροί. 32.10}}.6, 4808); τὸ 
οὖν εἰρημένον ῥάβδον δυνάμεως...πι τοῦ λόγου..«ὅν...οἱ ἀπόστολοι.. 
ἐκήρυξαν 1}.45.5(3074}; 1.36. “(προαγγελτικῶς ΜΝ... 3844); γι. 7ο. 8 
(4.708); οὗ ΝΎ Ρῥυορηθοῖθβ ἥντινα τῶν εὐαγγελίων θείαν βίβλον 
συνήθως εἰς χεῖρας ἀναλαβών, τὰς τούτου [30. υἱβίοι οὗ ὕτοββ ἴῃ 
7Τευβδθι] κειμένας π. μαρτυρίας ἐγγράφους εὑρήσεις ΟΥΤ.Ἡ δῤ. 
Οοηοί, 6(Μ.33.11128). 

"προαγιάξω, ΓΟΉ φόργαΙ 6 δεβογεαμά, ῥγεβαπείν, ἴῃ Μδ88 οἵ Ρτε- 
ΞΔ! ἘΠΕ ἐν πάσαις τῆς ἁγίας τέσσαρακοστῆς τῶν νηστειῶν ἡμέραις, 
παρεκτὸς σαββάτου καὶ κυριακῆς καὶ τῆς ἁγίας τοῦ εὐαγγελισμοῦ 
ἡμέρας, γινέσθω ἡ τῶν προηγιασμένων ἱερὰ λειτουργία (ΤᾺ}}, κα7,.52; 
τερυ Δ οπ5 οἵ ϑευρίιβ (645) ἀπὸ τῆς α΄ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν 
ἰνδικτιῶνος δ΄ ἤρξατο ψάλλεσθαι μετὰ τὸ ᾿κατευθυνθήτω᾽, ἐν τῷ καιρῷ 
τοῦ εἰσάγεσθαι τὰ προηγιασμένα δῶρᾳ εἰς τὸ θυσιαστήριον ἀπὸ τοῦ 
ακευοφυλακίον μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ἱερέα, 'κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ Χριστοῦ 
σουἷ, εὐθέως ἄρχεται ὁ λαός" 'νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν... ἀλληλούϊα". 
τοῦτο δὲ οὐ μόνον ἐν ταῖς νηστείας προηγιασμένων εἰσαγομένων ψάλ- 
λεται, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις ἡμέραις, ὁσάκις ἂν προηγιασμένα γίνηται 
Ογοη.Ῥαξεῖ, Ρ.3β 5 (Μ1,92.οδϑο..,8); νῦν πρὸ τῶν ἄλλων ἡ ἱερουργία τοῦ 
«ο Ἐασιλείου καὶ... Χρυσοστόμου κρατεῖ μετὰ τῶν προηγιασμένων, ἦν 
τινες ᾿Ιακώβου μὲν εἶναί φασιν τοῦ..«ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου, ἕτεροι δὲ 
Πέτρου ἸΒορμτν. Ἢ ἰΐϊμνρ. (1.87. 2οβ10) ; μίαν προνήστιμον ἑβδομάδα, 
ἐν ἧ...ἡ μέχρις ἑσπέρας νηστεία ἐπετελεῖτο, μηδαμῶς τρίτης ἢ ἕκτης, 

ἢ ἐννάτης, ἢ τῆς τῶν ἁγίων προηγιασμένων τελετῆς γενομένης 10... 
742).5(Μιρς. 690); τ Ρναεδαπεὶ (Ὁ.3245.20; 346.21; 251.11; 252.11); 
Ἐπεδοὶ (ρΡ.τότ--8) ; ἱπίουρτα, οὗ τἰΐς, Τπασιϑίυα, ῥγαεςαπεῖ, (ΝΜ 00. 
Ι ; 

Ἐπροαγνίζω, ῥωγτίν, μαϊϊσευ δοξογεμαημά ἔτοιμος ὁ τόπος προαγνι- 
σθεὶς ταῖς προγενομέναις εὐχαῖς, ζητῶν παρουσίαν τῆς σῆς εὐσεβείας 
ΑἸ ιαροὶ, Οσηδὶ, τ8(Μ.25.620Ὰ}); Ογτιαάονγ, ττ(τ. 406); δ. (4104). 

προαγνοέωῳ, δὲ ἱρηογαηὶ Ὁ ῥγευϊοιδῖν ; Ῥετξ, ΡΈΟΡΙ, Ρά855,,) οἵ ΘΥΤΟΥΒ 

1132 προάγω 

σοτηπιἐξεά ἴῃ ἱρτιογαῆος δείοσε σοπνευβίοη, Επ|5.4.5,4.τ2(0.170.25; 
Μ.22.2840). 

Ἐπροαγόντως, ῥγευϊομαῖν, ἘΡΊΡᾺ βαόν.42.τό(ρ.185..3; Μ41. 8160), 
προαγοράζ-ω, ῥμγελαδε 15 αὔναπέε, Τογεσίαϊ!, ΤΑΤΉ ἐγπίαρ.3.5 

(Ρ.124; 5]. ἔογ προσαγόραξε Μ, 28,840); κληρικοὺς..«“νοντας τῶν 
χειροτονουμένων ἀρχόντων τὰς προογωγὰς ἐν τῇ Αἰγυπτιακῇ διοικήσει 
ῬΑ} Οἤνγ5. Ὁ. 4111; Μ.41.25). 

προαγοραστής, ὁ, δωνεν οἵ εἴονες ξὸν ἰδ πίη, οβῆεεν γεςροηοῖδίδ 
ον μεδς ρῥμγελαςες; οἵ Τορίτ, ἐλιδλιεγηορς.44{Μ.28.3728)}, οἔ, 
ΤΟΌ.Σ:12 ἀγοραστής. 

προαγόρευσις, ἡ; ῥγεάτειίοη, ῥνοβῆδεγ, οἵ ΟἿ᾽ ῥσόρῆξεον ἀπά μγχε- 
αἰτίοις Ὀγ ΟΠ σίβὶ πρεῦμα.. «παρὰ δέ τισι τοῖς δικαίως πολιτευομένοις 
καταγινόμενον καὶ συμπεριπλεκόμενον τῇ ψυχῇ διὰ προαγορεύσεων ταῖς 
λοιπαῖς ψυχαῖς τὸ κεκρυμμένον ἀνήγγειλε Ταῖ. ναὶ. ταίρ.15.3; Μ.6. 
8364); ΟἸεπὴ,ο ἐγ. 4.ττ(Ρ.283.7; Μ.8.12888); ΟΥτ. Ποεἰ τ 5(3.2148}; οὗ 
ΡΤΟΡ δ οΐδβ σοποογπίηρ' ΟΠ χίϑα ἔτοση ραρϑδη βουγχςαβ, 1 0.1)..ἀγέσηι, 46 

(0.163.23; Μ.οῦ. ἐρτνα 
προαγορευτής, ὁ, ῥογείεἰΐεν, ῥγοῤῆεί ἀανεὴλ...«ἐνανθρωπήσεως θεοῦ 

προαγορευτής Β5. 76,1: 5.7(2.2 80 ; Μ΄.321.6414Ὰ}; Οντ.15.4.3(2.6480) ; 
ἰά. Αδαε.τ(3. 5188) ; οἱ Ζϑομαγίαβ, ΤΤΒΑΣ παν. 10. Βαρ!.(ς.94). 

προαγορεύω, ῥγεϊιεῖ, ῥγορῆθον; 1. Ῥαραπ ὄρνιθες π. ας, ογαί. τὸ 
(Ρ.21.23; Μ.6.8498) ; ]ειη.5(γ.1.21(Ρ.82.0; Μ. 8.868.); οἵ Ρᾶβδῃ ἔοτε- 
βμδάοννηθ5 οὗ Ομυιβίδη {τ ἢ5 Δίφιλος. «τὴν ἐσομένην προηγόρευσε 
κρίσιν ΤΒαΓ αβεεὶ.δ(ρ.1 56.233; 4.856); οἱ πα 1041] ργεαϊσοπϑ, 
Ηἱρρ.ἤαεν.1.25(0.20.22; Μ.1τ6.30534}; 2. οὗ ὍΤ᾽ ρσόρῆεον ᾿Ησαίας..- 
προηγόρευε τὸ Βάπτεθ μα Τυκιιταϊ,τ4.τ(Μ.6. ΞΟ 40); Ἐκπι5.4.6.4.τδίρ.185. 
8; Μ.22.3004}); προηγόρευσε γὰρ ὁ νόμος τὰ ἐσόμενα Ογτιαάονιτοίι. 
2200}; οὗ 15.17:7- ἃ5 Ῥσόρῆδου οἵ (οπδβί.β τείρτι, Τμαάτιαβεείοτο 
(ρ.258.27; 4.068); 3, οὗ ῥτεαϊοιοηβ ὃν ΟὨτίβε, (βἰβ.ρ. τ. εἰς.6.42 
(ριισι; Μι11.13608); 4. οὗ Ρτορῃδδυίηρ τὨτουρῃ Η. Ομοξί ἴὰ τεὶ. 
ἴο ἀρεῖνίεγ οὗ οἴμοι Ῥθίβουβ μόνον ὑποληψόμεθα τὸ πνεῦμα... ἐμμϑ 
αγορεύειν []. προαγορεύειν) τὰ μέλλοντα, καὶ μὴ ἐκ πατρὸς δι᾽ υἱοῦ. 
προφητείαν κατάρχεσθαι ΤἩλιάγτη, ([845.)} τ (1 2118; Μ.20.7450). 

προάγ-ω, Ἱ. ἰφραά ἐογυαγά, ΕΧχερ. Μι.26:32 προάξω ὑμᾶς, λέγει͵... 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν" αὐτὸς γὰρ «“εἰ πάντα, καὶ τὴν ἀφανῶς σωζομένην 
ψυχὴν ἀναστήσειν ἡνίσσετο καὶ ἀποκαταστήσειν οὗ νῦν ““ει, ΟἸοτη, ὄχε. 
Τἰάοι, δτ(Ρ.127.12; Μ.9.6880) ; οἴ. ῥγαεεσάορηίο δος ἦη Οαἰ]αόαη,, φιεὶ 
56 σεχμῖ υοἱμετίμ τη Οαἰδίασαηε ρεμίϊωνι, μἱ “Ροριΐδ φιεὶ σοάεδαὶ ἴῃ 
ἱοημεῦγὶς υἱάφαὶ ᾿τμε τπαρημένι, Οτιοοηρη δεν. 8.) τ. ΜΈ(Ρ.201.0; 
Μ.13.1738}); προάξω ὑμᾶς... οὐδὲ γὰρ ἀπὸ οὐρανοῦ φαίνεται εὐθέτυς, 

᾿ ᾿) - ὦν » 

οὐδὲ εἰς μακράν τινα χώραν ἄπεισιν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ ἔθνει ἐν ᾧ καὶ 
ἐσταυρώθη...ὥστε καὶ ἐντεῦθεν αὐτοὺς πιστώσασθαι Ομγνβ. θη}. 82.2 
τη. Μ|.(7.7854) τὸ Ογτ. ".Μ|1.26: 31(Μ. 72. .4530)} 2. ὑγίηρ Ῥονιοαγά; 
8. ῥγεξεηΐ, δα ματιβεῖς οὔἤοτίηρβ μετὰ τὰ ἀναγνώσματα..-παρακαλέσας 
Πανοσόφιον...--αγεῖν τὰ δῶρα Ῥᾳ]].υ. Οἴνγϑ. τ4(ρ.85.0; Μ.47.48); 
Ῥ. δγΐηρ [ογινανὰ 5 ἃ νϊίτιοβ8 ὀμνύντα τινὰ “"εταᾳ ἑωρακέναι... «ἀνερχό- 
μενον εἰς τὸν οὐρανὸν..-καίσαρα Τυβῖ, Ταροῖ,21.3(Μ.6,3608) ; 3. ῥγο- 
ἄπμεε, οὗ Οοἄ τὰ (τορι τὸ μηδαμῶς ὑπάρχον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ 
εἶναι “-αγεῖν Ἐπ|5.6.1}..1.12(0.7τ05; παράγειν Μ|.24.8450); ἐδ.3.3(ρ.15ὅ. 
1; ἸοοοΟ); ἐργάζεται δὲ οὐκ ἐξ αὐτοῦ ““ων τὰ δημιουργήματα, ἀλλ᾽ 
ἐνεργητικῶς ὑφιστάς ΠΙάγτ ([Β65.}Εμηπιπ( 2074; Μ.20.1368); 
(Ὁποβί.) οἵ επιδηδιίοη οὗ δθοῦβ ἡ μήτηρ αὖθις τὸν τῆς οἰκονομίας 
προηγάγετο ἄρχοντα ΟἸετη ἔχε,  μάοἱ,.33(Ρ.117.27; Μ.0.6768); αὐτὸς 
ἑαυτὸν ἀπὸ ἑαυτοῦ “-αγὼν ἐφανέρωσεν ἑαυτῷ τὴν ἰδίαν ἐπίνοιαν ΗΠΡΡ. 
ἠαεν.6.τϑίρ.144.25; Μ.16.32228) ; ἐπεὶ δὲ ἦν γόνιμος, ἔδοξεν αὐτῷ...ὃ 
εἶχεν ἐν ἑαυτῷ, γεννῆσαι καὶ “υαγεῖν 1δ.6.20(ρΡ.156.14; 32384}; οἴ, τοῦ 
δὲ πατρὸς...ἡ οὐσία ἐστὶν ἀφθαρσία.. ἡ δὲ τούτου οὐσία διττὴν μέν τινα 
δύναμιν προήγαγεν ῬΊΟ]. 6.80. ἘΡΙῚΡΠ.ἤαεν.33.7(0.457.1; Μ.41.5688); 
Ρᾶ85., ἀδμῖδα οὗ ϑοὴ ὅ... γενητὸν ἐξ οὐκ ὄντων καὶ κτίσμα προηγμένον 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὸν υἱὸν ὁριζόμενος λέληθεν. ...τὸ,. «ἀληθῶς υἱὸν εἶναι 
ἀρνούμενος Ἐπι5.ε ἐμ. τοί Ρ.68.0 : Μ24.841Ὰ); Ὁ αββϑογίθα ἱῃ βεπϑθὲ οὗ 
δέ δορο δη εἰς τὸ εἶναι, εἰ καὶ ἀχρόνως καὶ ἀεί, ““εἰ ὁ πατὴρ τὸν υἱόν 

Ιδοπτ Η, Ν 651,4.37(Ν.86. τ7008); 4. ΚιρῚ νι, Ργοάμεε 1 ἴπη ΟΥ̓ ον ἴο 
φοτητααπίςαϊα ἴο οἴδπεῖβ τὰς οἰκείας προνοητικὰς ἐνεργείας ἐκ τοῦ 
κρυφίου. καὶ εἰς ἡμᾶς προήγαγεν ἡ πάσης αἰτία καὶ δημιουργὸς καθάρ- 
σεως Τῆοπ, Ατ,ἐ.}.13.4(Μ.3.208Ὰ}; οἱ πρῶτοι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱεραρχίας 
καθηγεμόνες, ἐκ τῆς ὑπερουσίου θεαρχίας, αὐτοί τε ἀναπλησθέντες τοῦ 
ἑεροῦ δώρου, καὶ εἰς τὸ ἑξῆς αὐτὸ ε"αγεῖν ὑπὸ τῆς θεαρχικῆς ἀγαθότητος 
ἀπεσταλμένοι ἰά.6....τ.5(}1.3.376}}; τὴν..«κρυφιότητα θεόν, ἢ ζωὴν... 
οὐδὲν ἕτερον νοοῦμεν, ἢ τὰς εἷς ἡμᾶς ἐξ αὐτῆς “-ομένας δυνάμεις 1Δ.4.π. 
2.7(}1.3.645Α}; τοῖς... ἀσεβοῦσιν. .«ἄφεσιν “εἰ παρὰ τοῦ πατρός ἸΔἐῤ. 
8.4(Ὁ1.3.τορόΒ); ἀγγέλους δι᾿ αἰνιγμάτων τὰ θεῖα μυστικῶς ““Ὄντας 
ὁρῶμεν τ. τ(ττοβΑ); τῆς μὲν ἀγάπης...θεὸν προβολέα φησὶ... αὐτὸς 
γὰρ ταῦτα ἐν ξαυτῷ ὄντα προήγαγεν εἰς τὰ ἐκτός, τουτέστι τὰ περὶ τὰ 
κτίσματα Μαχ.Ξεἰοὶ. ἄ.π.4.τ4(Μ.4.26π50); 5. ῥγοείμδ, Παιδί. ταροὶ,2]. 
τ(Μ.6.3608); 6. ῥγονιοίς, ῥγ ΓΟ, 650. οἵ ογαἀπδιίοι ἴο ρυλθϑίῃποοῦ ; 



προαγωγεύς 

8. οἵ ΟΤ ῥυἱεβῖβ τὸν.. «προηγμένον ἱερέα χρίων Ἐκιϑ5.ἀ,6.4.πβ(ρ.18ο.το; 
Μ.22.3οο0); Ὁ. οὗ ( ηβείαπ οἷεῖργ, Ολης, (214) εαη.12; ΟΝδοσδεβ. 
εαπ.; ΟΝΙς, (325)εαη, ; ὁ διὰ τῆς ἐκείνου χειρὸς προαχθείς ΒΔ5.6}.251. 
,2(3.3818; Μ.32.0268}); οὗ ἃ τεαάοι, {ῥὈ411. λυ ιοη.86.2(ρ.τού.9; Μ.34. 
αἰϑ80); 7. Ῥ455., δ αἀυαμεεά οἱ ῥγομιοίεα Ὀεγουά ζετο φοϊηϊ οὗ ἰῃ- 
ἀϊεσθποο (ϑΘιτοίο), οἵ {πΐπρθ εἰσὲ γὰρ οὖν καὶ μεσότητές τινες καὶ 
προηγμένα καὶ ἀποπροηγμένα ἐν τοῖς μέσοις (ἸεΙη.5,γ.4.26(0.321.το; Μ. 
8.14730); 8. ῥγδεεάδ; ἃ. ἴὰ τηβ πίστιν..«ἐπακολουθούσης τῆς ἐλπέδος, 
“"οὐσης τῆς ἀγάπης Ῥοϊγο.ε}.3.3; ΜΙ Ροΐνε.τ,ι; ἔτεσι... χιλίοις “τει 
Μωυσῆς τῆς τοῦ "Ιλιακοῦ ἁλώσεως ΤὨΡΒ] Απτ, Αμ91.3.20(Μ.6.11640); 
ἐὰν. αἴ πύουσαι ἡμέραι βελτίους ὦσι τῶν μετὰ ταῦτα {845.15.τ7(π.2806; 
Μ.30.1454); Ματο δου Ῥογῤ͵ματ; οἷ, ὀχερ. Μ1.21:0 οὐκ ἀπίθανόν 
3 1 ; ᾿ 4 “᾿ ᾿ Ε 3 ἐστιν ἐφαρμόσαι. τοὺς μὲν “φοντας...«τοῖς προφήταις, τοὺς δ᾽ ἀπακο-. 
λουθοῦντας τοῖς..«ἀποστόλοις ΟΥ̓. [0.1ο.20(18; Ρ.202.27; Μ.14.3608); 
Ὦ. Ἰορίοδ!ῖν,. δ6 ῥγίονῦ ἰο τὰ νοητὰ “εἰ τῶν αἰσθητῶν Ατἰμοπαρ ἑε. 
36.2(Μ.6.9724}; 9. ᾿γὰροῖβ., δε ῥγείεγαδίς “ει οὖν.. ἵνα μία πόλις 
ἀπόληται καὶ μὴ τὸ βασίλειόν σον «4. Ῥεὶν, εἰ Ῥαμὶ, ταί. τβκς. τ). 

προαγωγεύς, ὁ, 1. σηε τοῆο ἰφαάς γογιλ, ὁπ τοῆῦο δεμάς με Ἰὰ 
οὐσυ τὸ ἐτωρατέ ἴο οἴξεοτς ; οὗ (σοά ἴῃ Ἀΐ5 561-σοτηγαθπιοβτίοι το μα 
8011] κίνησιν θείαν, ἐν ἦ κινεῖται καὶ αὐτοῦ ἐστι π. καὶ κινητικὸς ὁ θεός 
Μαχ:ρολοϊ. 4...4.14(Μ.4.2684}; 2, ὁπ τοῦο ῥγοάμεσς, οἱ Οοᾶ π. εἰς 
τὸ ὃν τῶν μὴ ὄντων καἰ. Αβσειτοι ,(ρ.450.5); 3. ῥγοειτμίον, ΤΏΡΒΗ. 
εἰγομ..43(Μ.τοβ. 1644); 4. εοἰϊεείον οὗ τενβηῖβ, Μαϊοῦ ἐχο, θη. 
(Ρ.573.27; Μ.113.788}). ᾿ 

προαγωγία, ἡ, αἰϊγαεϊίοι;, αἰϊμγενπεηὶ, οἵ (σοά ἴῃ ταὶ, το 500] τῇ ἢ 
Ὡς δἰσαςσίβ ἱπίο πηΐοῃ τυλτὰ ἰπηβοὶῖ προαγωκικὸν.. «πρὸς ἐρωτικὴν 
συνάφειαν τὴν ἐν πνεύματι τὸν θεὸν εἶναί μοι νόει...τὸ δὲ τῆς π. ὄνομα, 
εἰ καὶ παρὰ τοῖς τῶν ἔξωθεν πρᾶγμα σημαίνει οὐκ εὐαγές, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα 
τὴν πρόξενον τῆς ἐν θεῷ ἐνώσεως μεσιτείαν φησί Μαχ.Ξεἠοὶ.4.1.4.14 
(Μ.4.268λ). , 

προαγωγικός, ἰεασίηρ γον, ΞΟΗΟΤΗΡ οι, τὰ Οτάου ἴο πηρατί το ἢ 
οἴμεις, οὗ Οσἄ ἴπ Η15 561{-ςοτητηπ ]σθ οη το 500] ποτὲ μὲν ἔρωτα καὶ 
ἀγάπην αὐτόν φασι, ποτὲ δὲ ἐραστὸν...καὶ τῷ μὲν κινεῖται, τῷ δὲ κινεῖ" 
ἢ ὅτι αὐτὸς ἑαυτοῦ καὶ ἑαυτῷ ἐστε π. καὶ κινητικός ὨΟΠ ΑΥ..2,.4.14 
(Μ.3.7χ20); τοῖ, ᾿Πυβίσα οη5. οὗ 5οπ᾽ 8 ρϑηθσαϊίίου ἀπαυγασμάτων 
προαγωγικὰς φωτογονίας Ἰα.6ρ.9.1(Μ.3.1το5 ἃ). 

Ἑπροαγωκικῶς, οἰϊγτησὶν, ΘΟΡΗτ νυ. «Απαςί. (Μ.92.17170). 
προαγών, ὃ, ῥγεϊνητηανν οὐπίσεί; ταεῖ., οὗ Ῥτοραβάθατο ᾿πϑίσπο- 

τοι ἴο “ρπιοβὶϊοβ᾽, (]δηλ. ἐγ. τ τίρ.11.Ζι ; Μ,8.7040). 
Ἐπροαδολεσχέω, ἐοηε τοί, δι Βδιτῃῳ. 70. ΟἸΐπ. (88. 

δοτοῦ). 
προάδ-ω, 1. εἴηρ οὗ δεξογεμαμά ; οἱ ΟΤ ῥχορμεῖβ ξουθίτηρ πο.» 

Με. ογδέϊγιτ(ρ.τ46.10; Μ.18.241.); 2. οἵη ῥον, οἱ Ὄςν!! ἴῃ 
Τειϊηρίαοηβ δευτέραν... καὶ τρίτην.. «πεῖραν “εἰ ΤΕ, ῥεπέαὶ, (5.126). 

προαθλέω, «ογεηά δεξονεμαμα τὴν τῶν προηθληκότων μνήμην 
ΜΡοΐνε.18.2:; ᾿Αβι τ ἠοη τ2(}1.40.2410). 

Ἐπρόαθλος, ὁ, ξογηηεν ἤρψϊον; Οἱ ἀορατίεά Ξαἰπῖβ, γι Α 8 
Ρ.622). 

προαικίζομαι, »ηαϊίγεα! δεζογεμαπά, Ἔλι5,4.6.το.1(ρ.448.1τ2; Μ.22. 
721Α). 

προαινίσσομαι, ζογεϊεἰ! ἴῃ ἃ ἤρωνγε, ΒιΔ5.5ς].07.10.2(}.85.2444). 
προαίρεσις, ἡ, 1. “αεμὶν οἴ ἤγές ἐἰμοῖοο; ἀοίἐδεγαὶς ἐποῖεε; 
Α, Δεῖ, ἀηλα ἐχριαπδίίοτι τὸ κατὰ π΄ ἰδ, ἔγοτῃ τὸ ἑκούσιον: 

π᾿ ἴδ. ἔχουτλ ὄρεξις, βούλησις, δόξα, βούλευσις, δτηιὰ εΧρΙαΙηδα ἃ5 
μικτόν τι ἐκ βουλῆς καὶ κρίσεως καὶ ὀρέξεως, ΟΥ̓ 85 ὄρεξις βουλευτικὴ 
τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν Νοτχς5,"αὶ, λο»1.33(}1.40.13214--7364}} ἀ15τ,. ἔγοτη θέλησις, 
Μαχιοριδε(Μ. 01.134) οἷξ, 5, θέλησις ; ἀϊδξ, ἔγοτη βούλησις 16.(130) 
ΟἿ. 8. βούλησις ; ἀοξδηκα 85 ὄρεξις. βουλευτικὴ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν 
18.(138}; ἀϊ51. ἔγτοζηῃ βούλευσις : ἡ μὲν βούλευσις ἐπὶ τοῖς ἔτι ξητουμένοις 
ἐστίν" ἡ δὲ π., ἐπὶ τοῖς ἤδη προκεκριμένοις 1δ.(168) ; οὗ 1δ.(200); π. γάρ 
ἐστι, δύο προκειμένων, τὸ μὲν αἱρεῖσθαι, καὶ ἐκλέγεσθαι τοῦτο πρὸ τοῦ 
ἑτέρου 70.Ὁ. [.0.2.24(Μ.04.9458) ; οἱ, τοῦτο δέ ἐστιν ἡ π., ἀδούλωτόν τι 
χρῆμα καὶ αὐτεξούσιον, ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς διανοίας κείμενον αΥΝ 85. 
ογεαἰφοἶ, 2ο(ρΡ.112.12; Μ,45.771}.Ψ : 

Β. 45 υϊλαῃ ἐπἀονυηθπξ: 1. ἴῃ σέη. βουλόμενος γὰρ τούτους ἐν 
ἐλευθέρᾳ π. ... γενομένους, τούς τε ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀνθρώπους; ὁ 
θεὸς πράττειν ὅσα ἕκαστον ἐνεδυνάμωσε δύνασθαι ποιεῖν, ἐποίησεν [ιι8{. 
41α].88,5(Μ.6.68ςΞ0) ; αὐτεξούσιοι ὄντες οἱ ἄνθρωποι, τῷ π. ἐλευθέραν 
ἔχειν ΟΥ. [γ.43 τη 70.(0.518.13); ΟρΡ.- παίατε οἵ αηίχηδὶβ, τῇ. ἡγ.3.18 
(Μ.26.36:.)}; Οτνυ85. ἄορ. 2 ἦτ Οαπὶ,(Μ.44.106}0); τοῦτο μάλιστα 
δείκνυσιν ἡμῖν τὴν π΄... ἡ ἀθρόα μεταβολή ΟΠιγγϑ,ἤοη!.41.3 ἐπ (0. 
4128); τῆς οἰκείας π. ἕκαστος ἔχει τὴν ἐξουσίαν ΟΥΥ, 6.1.1(4.634}; 
σβῃ, ἴῃ τεβρϑοῖ οὗ τόσα! ομοῖςε π. ἐλευθέρᾳ πρὸς τὸ φεύγειν τὰ αἰσχρὰ 
καὶ αἱρεῖσθαι τὰ καλὰ δύναμιν ἔχει τὸ ἀνθρώπινον γένος ξιι50.Σαροἱ.43. 
Δ(41.6.3934); τεπᾷουϊηρ γεινασα οὐ ρα ΠΙβπτηρηΐ Ἰδὲ δπα πιαηρ, Ταῖ. 
ὁγαϊ.7(0.7.14; Μ.6.8208}; τὴν ἡμετέραν π., κλίνουσαν ἐπὶ τὰ κρείττονα 
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ἢ ἐπὶ τὰ χείρονα ΟΥ(ῥγίηε.3.1.24{Ρ.244.2.; οἴ. }.11.32034); ἀνθρώπων 
εἰς ἀμφότερα νεύειν δυναμένην π. Αἰ πο. 3.4(Μ.25.1ο10); Ογτ, Ἡ, 
εαἰξεὶι.το.8; 2. ΟρΡ. ἀεϊεπηϊπεὰ Ὁπαγαοῖθ οὗ ἱπβηίγπατε παίυτε 
τὸ μὲν γὰρ δένδρον φύσει κινεῖται, σὺ δὲ προαιρέσει πολιτεύῃ ΤΙΐ, 
Βοϑῖ. Κ.1.ε.6:43(Ὁ.163}; ὁρρ. ἀνάγκη ἔτοχα ΜΏΙΟΏ ΟΠ 5 ΔῊ Β ἀτὲ ἀδ- 
Ἰἱνετθᾶ μὴ ἀνάγκης τέκνα..«μένωμεν, ἀλλὰ προαιρέσεως 7ᾳϑι. Σωροὶ, δι. 
τοί. 6.421Ὰ}; ορρ. δϑίχοϊορίορὶ ἀεξετσμιίηΐθηι, Ἐπ5,.6.6.1(2384; Μ. 
21.4084}; οἵ. ἀἰδουβδίομ οὗ βαδ]εςΐ, ἐδ.6.6{2430; Μ.416Ὰ}). 

ΓΟ ἴπ σε]. ἴο βίῃ ἃηα χεβροῃβι θην ἔοσ βίη; 1. ζεῖ. δ} ἐκ π, ἔχων 
τὴν πονηρίαν; οὐ φύσις ἀντικειμένη τῷ ἀγαθῷ Βαβ,λονι,ο.δί2,.δοῦ; Μ. 
31.348}; Ογτ.Η εαἰεεἶι.2.4; Β65.5ς1.0γ7.23.1{Μ,85.2600) ; ξα65. Νὰ. 
ἀϊαϊ.τ23(Μ.38.1το16); Ῥεῖ. δοᾷ ον ἀοημ (ρ.ττ.0; Μ.86,33330); 2. οἵ 
ἀθυλοηβ ; 85 ΔΏρΈ 5, Ουτ. Ἡ.καἰδοῖ..2.4 οἷς. 5. ἁμαρτητικός ; 1 7ο.Ὁ.8.}. 
10 }1.96.9ο84,8) οἷΐ, 5, δαίμων ; ἃ5 52] οπἱν Ὁ. ἀε!!ροταῖς σποῖςα, 
Βειαρ απ οίρ.44; Μιχβιττ16.);, οἴ Βδ5. Εμη.2,37(1.2628 ; Μ.29. 
6368); 3. οὗ πιδῃ οὔτε δὲ οἱ ἔπαινοι οὔτε-..αἱ κολάσεις δίκαιαι, μὴ τῆς 
ψυχῆς ἐχούσης τὴν ἐξουσίαν τῆς ὁρμῆς.-τῶν ἁμαρτημάτων π. καὶ 
ὁρμὴ κατάρχει (Ἰ]δΙη.5ἐγ.1.17(0.54.1}; Μ.8.δοο᾿); καθάπερ ἐν ἐρημίᾳ 
τῇ πόλει βιοῖ, ἵνα μὴ ὁ τόπος αὐτὸν ἀναγκάζῃ, ἀλλ᾽ ἡ π. δεικνύῃ δίκαιον 
28.7.12(Ρ.55.1; Μ.0.5058); οὐ γὰρ φύσις ἐν ἡμῖν αἰτία τῆς πονηρίας, 
ἀλλὰ π. ἑκούσιος οὖσα κακοποιητική Οτι ον ἢ ΜΙ το ττ(ρ.12.24; 
Μ.13.86ο0); Μας. ρῃ ἀροῦν. 4.τ8(0.191.26); [αὶ 'ᾷ σοτταρὶ ἴτ8ὲ 
οδῃποῖ Ὀχπρ ἔουτῃ ροοά ἔπ τ᾽ 15 ὯῸ Ἔχοῦβα ἴου γἱϑἰἀἸηρ το 51Π] εἰ γὰρ 
φύσει κακὸς τυγχάνεις, τί μανθάνεις ; εἰς τί διδάσκῃ; τὸ γὰρ φύσει ὃν 
ἀμετάβλητόν ἐστιν. εἰ δὲ ἡ διδασκαλία μεταβάλλει τὴν διάνοιαν..«ἡ μὲν 
ὑποψία τῆς ἀνάγκης ἐκβάλλεται, τὸ δὲ δόγμα τῆς π. ὁμολογεῖται “ΓΙ. 
Βοβί. Κγ.1...6:43(0.163); δεινὸν ἡ ἁμαρτία... «κακὸν αὐτεξούσιον, βλά- 
στημα προαιρέσεως ΟΥτγ. ἢ καἰοο.2.χ; τεῦ, Με.18:} οὐ τὴν ἐλευθερίαν 
τῆς π. λυμαινόμενος, οὐδὲ ἀνάγκην τινὰ καὶ βίαν ἐφιστὰς τῷ βίῳ, ἀλλὰ 
σὸ πάντως ἐσόμενον ἐκ τῆς πονηρᾶς τῶν ἀνθρώπων γνώμης προλέγων 
Οἰγνβ.ἤοηι.27.3 ἵπ ΣΟ ον. (1ο0.2428); οὐκ ἔστι φύσεως τὰ τῆς πονηρίας’ 
προαιρέσει τετιμήμεθα καὶ ἐλευθερίᾳ ἰᾳ ἀμηηῖ55.ΟΠαν.2(3.4340) αἱ δὲ 
φαντασίαι ἐκ π. ἔρχονται καὶ τῆς κακῆς γνώμης ἐστὶ τεκμήριον ΓὉῬΑ]}.ἢ. 
φ:0.22(0.82.12; Μ.34.11128Β); οὐκ ἄρα ὁ θεὸς ἐστιν αἴτιος τοῦ εἶναι 
ἡμᾶς ἀγαθοὺς ἢ κακούς, ἀλλ᾽ ἡ π. Ὑ 7υβῖ φι. δἰ γ65}.8(Μ.6.12570); 
πέφυκε δὲ ἁμαρτάνειν ὁ κατὰ τὴν αὐθαίρετον π. ἄγων ἑαυτὸν εἰς τὸ 
πράττειν ἃ βούλεται, εἴτε ἀγαθά, εἴτε φαῦλα ἐδ.88(13200) ; καλὰ τὰ τῇδε 
πάντα... καὶ..«κακὸν κατ᾽ οὐσίαν οὐδέν ἐστιν ἐν αὐτοῖς... ἀλλὰ κατὰ τὴν 
ἑκούσιον π. τῶν ἀνθρώπων..«συγχωρεῖ δὲ [3ς. ὁ θεός] ἡμᾶς πράττειν ἃ 
ἑκουσίως αἱρούμεθα κακά, οὐ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς αὐτοῦ δυνάμεως, 
ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ἡμῶν αὐθαίρετον...δειχθῇ ἱ δέ φιἤγιι (Μ.6,.14120); 
Δϑβοσίςα ἀρϑί, βαρδῃ υἱεν ἴπαΐ τὰ πολλὰ οὐ κατὰ π, ἁμαρτάνει ὁ 
'ἄνθρωπος, ἀλλὰ κατὰ φύσιν Τὴ. Αϑόγε.38(Ρ.7ο.τ6); Ρεῖχ.1,8οα,ογ, ον. 
(ριισττο; Μ.86.32330). : 

Ὁ. ἰη τοὶ. ἰο νἰγίμουβ ᾿νίηρ; 1. ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ [ΟΥ̓ Ἱποχαὶ ΔΟΙΊΟΠ, 
ΟἸΙοτη. ἐγ. 4.δ(ρ.264.1τ; Μ.8,12488}; 10.7.12(0.53.1; Μ.0. 5018); ΟἾΓγ 8. 
5ας.2.3(0.33.4: 1.340); σεπηδῆ. ἐγ. Κορ. .χ2Π,(ρ.362.27}; Μ.85. 
τ6720); 2. ἴῃ σϑη., Οἰδιη ἐγ δ. τ(ρ.478.21; Μ.0.2138); τῆς...πι... τῆς 
ἐγγιζούσης τῷ ϑελήματι αὐτοῦ Οτιοσηνη νη ἘΡἢ.2:τ2(0.406); θεοῦ 
κατόρθωμα γέγονε μέγιστον, ὥστε τὸ συνειδὸς ἡμῶν καὶ τὴν π. τέως καὶ 
πρὸ τῆς πράξεως οἰκειῶσαι μὲν τῇ ἀρετῇ, ἐκπολεμῶσαι δὲ τῇ πονηρίᾳ... 
πάλιν τὴν π.ι ὁλόκληρον ἀναδέξασθαι τὸ φορτίον οὐκ εἴασε.. ἀλλ᾽ 
ὑπαγορεύει μὲν αὐτῇ τὸ συνειδὸς τὰ πρακτέα (Ὠγγ8.5ἰαἰ.13.3(2.1237},)}; 
τεῖ. οουη56}5 οὗ ρει  δοῦοι “εἰ θέλεις τέλειος εἶναι..«πώλησόν σου τὰ 
ὑπάρχοντα. ἐπὶ τῇ σῇ τίθημι γνώμῃ, σὲ κύριον ποιῶ τῆς π., οὐκ εἰς 
ἀνάγκην ἄγω 1.2.5(2.278); τεῖ, 2ΤΙΊτη.2:21 διὰ τὰς π. τινὰς μὲν ἐκ 
χειρόνων εἰς κρείττονα προκόπτειν, ἑτέρους δὲ ἀπὸ κρειττόνων εἰς 
χείρονα καταπίπτειν ΟΥῤΥΙΉ.3.1.23(0Ρ.241.11; ΜῚΙ,3ΟΟΒ); 1.3.1.24 
(0.244.2; 2034}; οἵ, φιοά τἰϊῖς πιαίογτα παίμγαϊῖς, ξαεῖί πὲς ατγδίϊγειεττν 
φωΐ επΐπι ἐ6 ἃ (ἀείογίονίδιις δεργερανενί ἐξὶ ὑας5 ἰδ; δος ἀμέηε ἴῃ 
ποοῖγο ὁδὶ ῥροσίίμνε αγδτίγίο εἰ ῥοϊδείαίε, Τάτ, Μορ5.2 Τίη.2: 21(ρ.210. 
18); γαῖ. Ἰονβ ἴοσ βιθιηῖεβ εἰρηνεύειν δὲ οὐ πρὸς ἅπαντας ἔνεστι" τῆς 
γὰρ κοινῆς τοῦτο π. δεῖται Τα 1.27 1η:.2:22(3.686); οὐ γὰρ θεός σε 
σωφρονεῖν ἀναγκάσει" ἐν τῇ π. δὲ καὶ γνώμῃ βροτῶν τὸ σωφρονεῖν 
ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί [τ Ναξ.ἶγ.}αὶ.263(Μ.38,1574)3. ἴῃ τε], το 
αι εἰ μὲν οὖν π. ἐστιν.. ἡ ὄρεξις νῦν διανοητική, ἐπεὶ δὲ πράξεως ἀρχὴ 
ἡ π., πίατις εὑρίσκεται ἀρχὴ πράξεως, θεμέλιος ἐμῴρονος προαιρέσεως 
(Ἰειη. ἐγ.2ις(ρ τα; Μ.8.9408)}; ἔα 1 ποῖ Βεβτονεᾷ υἱζμουῖ τα π 5 
π., Ομσυβ. δον πὶ 2 ογ.4:13(3.2640) ; 4. ἴῃ τε]. το σοπητηπμηΐοι ΠῊ 
(οά ἔστι γὰρ ἶβε. ὁ θεός] αὐτοσοφία καὶ δικαιοσύνη" ἡμεῖς δὲ κατὰ 
μέθεξιν σοφοί τε καὶ δίκαιοι, κατὰ π. τε καὶ δύναμιν ΟΥ,«εἰοὶ τη (απ. 
αττ(Μ.17.2538); Α..4γ.4.5(0.40.13; Μ.26.4730); ἐπειδὴ γὰρ παντὸς 
ἀγαθοῦ πηγὴ καὶ ἀρχὴ...ἐν τῇ ἀκτίστῳ θεωρεῖται φύσει, πᾶσα δὲ πρὸς 
ἐκεῖνο νένευκεν ἡ κτίσις, διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ τῆς 
ὑψηλῆς φύσεως ..«μετέχουσα..-.τῶν μὲν πλειόνως τῶν δὲ ἐλαττόνως 
κατὰ τὸ αὐτεξούσιον τῆς π' μεταλαμβανόντων ΟΥΟΝγ55. Εν» (1 ρ. τοι. 



προαίρεσις 
ἐ 

4; Μ.45.3330}} ἕκαστος τῶν «ἐπιεικῶς ζῆν βουλομένων π: οἰκείᾳ μένει 

ἐν τῇ ἀμπέλῳ ἑνούμενός τε αὐτῇ διὰ τῆς ἀγάπης ΤαΥ εγδο].8Ρ.εαΐ. 

]οιαπτά(ρ.354.34); 5. ἴῃ τεῖ, ἴο στᾶος εἰλήφαμεν χάριν τὴν θειοτέραν 

καὶ.. «προφητικὴν ἀντὶ χάριτος τῆς κατὰ τὴν π. ἡμῶν ἀποδεχθείσης παρ᾽ 

αὐτοῦ Οτ.α.6.6(5; ».ττ14.8; Ν.14.2090) ; οὔτε γὰρ..«ἡ τοῦ πνεύματος 

χάρις τὴν ἡμετέραν προφθάνει π. (Ὠγγπ. ἤν! ἦν ΖΟΥ.4: 14(3.264}); 

τὸ κατορθῶσαι οὐκ ἐν ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ τοῦ θεοῦ βοηθείᾳ" τὸ δὲ ἑλέσθαι 

ἐν ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ π. θᾶ μον η [6γ.10: 23(6.166Ὰ}; ΠΕπΟΕ 

Ἐοχη.9:21: ποῖ τὸ ΒῈ ὑπαειβίοοά 85 80]: 5ϊπρ' ἔτεεάοπι οὗ ἍἽμοῖοβ 

φαίνεται δὲ καὶ ὁ Παῦλος οὕτως αὐτὸς ἑαυτῷ μαχόμενος ὁ πανταχοῦ τὴν 

π. στεφανῶν ἰὰποηι.τ6.8 ἐγ: Κορι(9.6150); τοῦ, Ὀδρ πα! στᾶσα 

διττὸς ἐν ἡμῖν τῆς ἐκ θεοῦ γεννήσεως ὁ τρόπος" ὁ μὲν πάσῃ δυνάμει 

παροῦσαν τοῖς γεννωμένοις διδοὺς τὴν χάριν τῆς υἱοθεσίας" ὁ δὲ κατ᾽ 

ἐνέργειαν ὄλην παροῦσαν καὶ τοῦ θεοῦ γεννωμένου πᾶσαν πρὸς τὸν 

γεννῶντα θεὸν π. γνωμικῶς μεταπλάττουσαν εἰς αὐτόν Μαχ.. Τβαὶ. 

6(Μ.9ο.2800) ; 6. ἴῃ τε]. ἕο “οουπιβο ]5᾽ ΟΡΡ. “ρσεοερίβ᾽ τὰ μὲν ἐκ προσ- 

τάγματος, τὰ δὲ κατὰ ἀποδοχὴν προαιρέσεως ἘΡΙΡΒ. ΧΡ. βά.2τίρ.521. 

31; Μ.42.824Ἀ). ο 

Ε. ἴῃ τε]. ἴο βαἰνατίοῃ ἐπιδέχεται ἡ φύσις τὴν σωτηρίαν, ζητεῖ δὲ 

τὴν π. Ὀγτ.. οαἰδεῖι.2.5; τὰ δὲ ἔργα τὰ τὴν ψυχὴν σώζειν δυνάμενα π΄. 

μόνης δεῖται. εἴτε γὰρ νεός τίς ἐστιν εἴτε πρεσβύτης. «δύνατός ἐστι 

μὴ μοιχεύειν..«καὶ ἁπλῶς πάντα πράττειν ἃ ὁ κύριος. «παρήγγειλεν 

Γ᾽. θεγειαδ(ρ.69.29). 
Ε. π. οοιταρίεοα {ΒΤΟΙΡῊ 5]π, τι Ν υ85.6}.3(}.46.το214}; Ὀυΐ 

ψ ἢ} θὲ τοδάς ἱποοιταρείὶς 1π τεϑυττεσξίοη, ΤΡτος.Ο. Ῥγιχόττ(Μ, 

87.12840). . . 

Ω. οἵ 0οα; 1. ἴῃ ἀοϑ!ηρβ ΜΠ τηδη οὔκουν ὁ θεὸς ἀνάγκῃ ἀγαθο- 

ποιεῖ, κατὰ προαίρεσιν δὲ εὖ ποιεῖ τοὺς ἐξ αὑτῶν ἐπιστρέφοντας ΟἸετα. 

εἰν.) (0.32.7; Μ.0.466Α) ; ἀεηία! τμαΐ οὐκ ἐκ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ σώζεσθαι, 

ἀλλ᾽...ἐκ π. τοῦ ὅτε βούλεται ἐλεοῦντος Οτοῤγίηε.3.χ.χϑ(ρ.229.12; Μ, 

11.288}; μείζονα λέξεις τοῦ θεοῦ τὰ κακά, νικῶντα τῆς π΄. αὐτοῦ τὴν 

ὅρμήν' ὅπερ ἄτοπον εἶναί μοι λέγειν περὶ θεοῦ δοκεῖ Μειῃ αγόιέγιττ 

(ρ.17.5.7); τοῦτο..-μόνον ἐστὶ τὸ κακόν, ὃ παρὰ τὴν τοῦ θεοῦ π. γίνεται 

ἐδ. τ) (0 τρο.7); 2. ποῖ ῥτορουὶν ῥγεαίοαϊοα οἔ σοά ἐπὶ θεοῦ βούλησιν 

μὲν λέγομεν, π. δὲ κυρίως οὐ λέγομεν. οὐ γὰρ βουλεύεται θεός" 

ἀγνοίας γάρ ἐστι τὸ βουλεύεσθαι 70.}). 7.0.2.22(Μ.04.0450); 8. τεΐ. 

ΘοῃΒ ρεπουϑείοη ἡ μὲν αὐγὴ οὐ κατὰ προαίρεσιν τοῦ φωτὸς ἐκλάμπει 

νονὸ δὲ υἱὸς κατὰ γνώμην καὶ π. εἰκὼν ὑπέστη τοῦ πατρός Ἐπι5.(1.6. 

4.3(0Ρ.153.12; Μ.22.2568); νἱενν τεξυϊοὰ Ὁν οί μοᾶοχ εἰ δι’ ἡμᾶς 
Ν Α τ" 4, Ὲ , , ᾿ “-- - » 5 ε ᾿ 

ἔκτισε τὸν υἱὸν ὁ πατήρ, οὐ πάντως ἐκ π. τοῦτο ποίει, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ 

ἀνάγκης δι᾿ ἡμᾶς Ογτ. Ηϊθ5.τ (51,153). 
Η. οὗ Ομεϊϑι, τεῖ, ποτα: 28 τὴν ἐξ αὐθεκουσίου π. ὑπακοὴν καὶ τὴν 

δόξαν.. ἣν ἀποδώσει αὐτῷ τὰ πάντα οἷα σωτῆρι Ἐπι5.6.1}.3.τ15{0.χ72.18. 

Μ,24.1020Ὰ); ταί, Ῥτόθίθιη οἵ ἀνα μαῖαχε 85 ἄτρεπτος: (Ατι8) 

αὐτεξούσιός ἐστι καὶ ἰδίᾳ τ΄. οὐ τρέπεται, τρεπτῆς οὖν φύσεως ΑἸΠ..4γ.1. 

22(Μ.26.ς70); προαιρέσει...καλός ἐστι...«τρεπτῆς ὧν φύσεωτ' ἢ ὡς 

λίθος καὶ ξύλον οὐκ ἔχει τὴν προαίρεσιν ἐλευθέραν 1δ.τ.35(848) ; 

προαιρέσει δὲ πράξας, τρεπτῆς ἐστι..«φύσεως 1δ.1.31(880); ῬτΙΟδΙεσα 

ἀἸβοιββοα δπᾷ ἀϊδίμ. ἄταν τὸ μὲν οὖν προαιρέσεως ἁπτόμενον, καὶ 

πρὸς κακίαν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς μεταστρέφον, ἀληθῶς πάθος ἐστί" τὸ δ᾽ 

ὅσον ἐν τῇ φύσει κατὰ τὸν ἴδιον εἱρμὸν πορενομένῃ διεξοδικῶς θεωρεῖται, 

τοῦτο κυριώτερον ἔργον ἂν μᾶλλον ἢ πάθος προσαγορεύοιτο στ Νν95.0ν. 

εαἰδεΐ τό(ρΡ.61.6; Μ.45.408); Πεῶοα π. ἀεηϊοα ἴπ τεϑρεσὶ οἱ ΟΠ τιβι 8 

ξαΥΓΩΙν σοπᾶυοῖ εἰ μὲν ὡς προαιρέσει καλλίων, τοῦτο δεδύνηται πῶς ; 

π. γὰρ ἀνθρώπου δικαιοσύνην ἀληθινὴν οὐ κατορθοῖ, εἰ δὲ ὡς φύσει 

δίκαιος, θεός ἐστιν ΑΡΟΙ] απ ας. 25(0.245.6; Μ.28.12118); ΤΟγτ. ΤΥίπιτα 

(68, 5τα ; Μ.77.11520)) οἷ(. 5. προαιρετικός ; τὸ γὰρ ἀνθρώπινον τοῦ θεοῦ 

κατὰ προαίρεσιν ὡς ἡμεῖς οὐ κεκίνηται, διὰ βουλῆς πεποιημένον καὶ 

κρίσεως τὴν τῶν ἀντικειμένων διάγνωσιν" ἵνα μὴ φύσει κατὰ τ΄. νομισθείη 

τρεπτόν αχ.οριίδε. (Ν.ο1.52Ὰ)}; οὔτε δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ κυρίου ψυχῆς φαμεν 

βουλὴν ἢ π. οὐ γὰρ εἶχεν ἄγνοιαν 10.}. .0.2.22(Μ7.04.0484}; ἴῃ τοὶ, ἴο 

Ναθνιον, Πδοπί. ΗΝ δί.4.251.(Ν.86.τόβο  Ἐ.). 
ΤΙ. γποϊΐοε, ἐμίομίίοη, ἀἰςροσιοη; 
Α. οἵ (ἡ ἑτεροδόξους, λεξιθηροῦντας μὲν τὰ ἀπὸ τῆς παλαιᾶς δια- 

θήκης τοιαῦτα, ἔνθα ἐμφαίνεται, ὡς .--λέγουσιν, ὠμότης τοῦ δημιουργοῦ 

ἣ ἀμυντικὴ καὶ ἀνταποδοτικὴ τῶν χειρόνων τ. ΟτΟῤγίηε,3.τ τδ(.224. 

13; Μ.11.2818). ἢ ' , 

Β. οὗ ταρη; 1. οἵ τηοῖϊδνε οὐ ἱπίθ ΕΟ ἴῃ ΤΊΟΥΆ] ϑοίίοι οὐδὲ. «τῷ 

τέλει παραμετρεῦται μόνῳ τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ τῇ ἑκάστου κρίνεται 

π᾿ ΟΙδπι, είν. 2. 6(ρ.127.12; Μ.8,ο618); 1δ.4.6(0.265.τ6 ; 12498); κρίνωμεν 

τὰ πράγματα προαιρέσει καὶ μὴ τῷ βλεπεῖν πολλοὺς συναγομένους ΟΥ 

κορ.4.3 ἴῃ 7εγ.(ρ.25.τ|; Μ.13.288}); Οτι Ν υββυ αὶ (Μ.46.1654}}; 

ἀρκεῖ γὰρ πολλαχοῦ καὶ π. μέγα ποιῆσαι ἀγαθόν (γψϑ λον, 5.5.3 

ἐπ 70.(8.32 50); 18.34.52(8.1968}); Ῥ)οτ. ἀοεὶ.8. 5(Μ.88.1713}); Μαχιανεδίρ. 

(Μ.9τ.12808}; τεῦ, ἀϊβροβίτίομ οὐ οαπαίἀαίοβ ἕοτ Ῥαρίίβτα τὴν ἀπὸ 

τοῦ βαπτίσματος ὠφέλειαν ἔχεσθαι τῆς π. τοῦ βαπτιζομένου ΟΥ,7ο.6. 

1134 προαιρετικῶς 

53(17:}.142.21; Μ.14.256}); εἰ δὲ ἐπιμένῃς κακῇ π΄... μὴ προσδόκα 

λήψεσθαι τὴν χάριν Οντ. Η ῥγοεαίδελι. 4; οὗ τεδᾶετ οἵ βουϊρίυσθ, ΟΥτ. 

76.τ ῥτοαπι. (1.18); ἴῃ ρσάγου, Οὐιογιστίρ.323.29; Μ.1Ὶ.4524}; 2. 1η- 

ἐσμέΐοη, ροϊίοεν, ρνίηοῖρις, οἵνΟντ. Ἡ ῥγοοαίδολ. το; συμφώνως τῇ π. 
τὴν ζωὴν διεξάγειν Β65.6}.203(3.431Ε; Μ.32.1036λ}; 1δ.3ο5(3.4408; 

Μιτοσ40); 3. τον, τιοάε; οἵ Ἰϊξε, οεεμιραίίον, ρων λογισμὸν τῆς π. 

ἡμῶν παρέχω Αἰπεπαρ ἶορ.18.τ(Μ.6.0258); τρόπον καὶ...π. τοῦ βίου 

Επ5.}.6.1.2(40; Μ.21.280) ; Τα πη, Ἰτὴρ. ἀρ Ογτ. {μἰη.1(63,2380); τ. 
ΝΑΖ.6}.14(Μ.3).488); εἴτε εὔχονται εἴτε ἀναγινώσκουσι..οοὕτως δύνα- 

ται εὐδοκία κυρίου γενέσθαι εἰς ἐκείνας τὰς π᾿ ἘΡὮτ.3.3140 τε ΜδοιΑερ. 

βοηι.3.1(Μ.34.4680); 4. ἐἰπαγαείον, δι βεγαηιδηὶ λεοντώδη τὴν π. ἔχων 

Οντ. Ἢ. εαἰφεῖι.2.11; 1δ.2.π8; 5. οῤτηοη, ἀοοίγίηε, Ηο»».Οἰεηι.τ. τῇ; 

δῆλος ἂν εἴη ὁποίας αὐτὸς ὑπῆρχε π. Ἐπ5. Μ|ανοοὶ, τ.4(Ρ.30.27; Μ.24, 
130); Ὀϊάντη. Τγίμ. 2 τοί .30.5488); ϑγηθ5. θέον 2(ρ.238.14; Μ.δό, 
11170}; 6. 5εν5ε, βεγροτέ οἵ ἃ ὈΟΟΚ, Πιάγτη. Τγίη.2.4(Μ.39.4814), 

προαιρετικός, ἃ. αὶ ἰο εἴοοςε ῥγεεῖν, τεῦ, Ῥοννεῦ οὗ ἔγβα ὁμοῖος; 
1. ἃ δυτηβῃ ἔβοι τν τὴν π. δὲ τὸ ἡγεμονικὸν ἔχει δύναμιν ΟἸδτη, εἰν .6.τό 
(ρ.5οο, 2: ; Μ.9.3608) ; τὸ ζῷον γένος ἐστὶν κατ᾽ εἶδος κατηγορούμενον, 

τουτέστιν κατά γε ἀνθρώπου καὶ τῶν ὁμοίων, ὅσα τε ἔμψυχα ὄντα τὴν 

π. κίνησιν ἔχει ΜΙ αγῥίϊν.13(ρ.170.5); Βα5,ἠορι.9.7(2.79Ε.; ΜΝ. 31. 
3458) οἴξ. 5. ἀνόρμητος ; Μαχ.απιδὶρ. (Μ.91.12374}); ἈΘΌΣ, 85 Βιι δῖ. 1. 

(ατοοα) εἴς. ; 2. απεβίίομ ἀϊβοιββεά Ἡβεῖμεν ἔδτα 15 θμάονεα ἢ 
τηϊβ ἔδοσαν (πὶ ραραη ἐπουρῦ), αὐ Ν γββ.ΐαι.(Ν45.1498} ἐδ.(1530); 
3. ἴῃ Τοροβ, δοςοιηρβηϊθα ὈΥ οτηπίροΐεηςε εἰ οὖν ζῇ ὁ λόγος, ὁ ζωὴ 

ὧν, καὶ π. δύναμιν ἔχει πάντως. οὐδὲν γὰρ ἀπροαίρετον τῶν ζώντων 
ἐστί, τὴν δὲ προαίρεσιν ταύτην καὶ δυνατὴν εἶναι... εὐσεβές ἐστι λογί: 
ζεσθαι τ Ν γ85.ογ. καἰδολιτίρ.9.16; Μ.45.130) ; λόγον....π᾿ ... καὶ παντο- 
δύναμον 7ο.Ὦ). [.0.1.7(Μ.94.805Ὰ}; 4. ἴῃ τα]. το ἱποατηαῖς ΟὨτϑὶ οὐδὲ 
προαίρεσις ἡ ἀμφιρρεπὴς ἦν ἐν Χριστῷ" π΄. μὲν γὰρ ἦν ὡς αὐτεξούσιος 
καὶ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον ὁ Χριοτός, ὅτι καὶ λογικός (πᾶν γὰρ λογικόν, 

αὐτεξούσιον' πᾶν δ᾽ αὐτεξούσιον, π.). βουλῆς δὲ καὶ... «γνώμης καὶ πιρο- 

αἱρέσεως ὥσπερ ἡμεῖς ἔχρῃζεν οὐδαμοῦ ΤΌντ. Τνῖπ το(6 210; Μ.17]. 
1152}; ρϑῖ. τιοῃοίμε τα νῖϑνν εἰ δὲ π΄ [50. ἕν θέλημα) ὅπερ καλοῦσι 

γνωμικόν, ἢ κατὰ φύσιν ἔσται πάντως...ἐγκρατὴς..«παθῶν κατ᾽ αὐτοὺς ὅ 

Χριστὸς ὑπάρχων δειχθήσεται" καὶ κατὰ προκοπὴν ἀγαθός ΜΑΧΟσριιδε. 
(οι. 280); ὃν γὰρ θέλημα Χριστοῦ φυσικόν, ἢ π., οὐ μόνον διὰ τὴν 
δειχθεῖσαν ἀτοπίαν δέος εἰπεῖν τοὺς εὐσεβεῖν ἐσπουδακότας, ἀλλ᾽ ὅτι 
καὶ μηδεὶς τῶν ἁγίων διδασκάλων πώποτε τοῦτο φήσας πέφανται 1ῤ. 
(520); ἰᾷ Ῥ νν(Μ.οΙ.3290) οἰΐ.5. θέλημα; 5. οὗ Η. σποβέ καθ᾽ ὑπόστα- 
σιν οὖσαν, ζῶσαν, π. 7ο.Ὁ.. [ο.1.γ(}}.94.8058). 

Β. “εεῖν οἰοοξίηρ; οἵ ἴποβα γῆ νοϊαπτατην να 85. ΟΒτΙβιίβηβ, 

ΟἸεια, ῥαδά.τ.τοίρ.145.31; Μ.8.3618) ; ἴῃ τε], το ῥτόθ πὶ οὗ ενἹ] διὰ 

τί μὴ ἀγαθῶν π. ἐποίει τὴν ἑκάστου κρᾶσιν; ον Οἰδηι.τ0.12.; ἴᾺ ΤΕ]. 

ἴο δοςερίδηοσε οὗ ἀἰνίπε τονεϊατίομ ὡς ἕκαστον δηλονότι ἢ κατὰ τὸ 

θέλημα...ἣἢ παρὰ τὸ θέλημα...π. κίνησις τῆς θείας ἀκοῦσαι φωνῆς 
παρεσκεύασε Μαχ.αριϑὶρ.(Μοτ.τοβ 50); δ.(11364Ὰ); πεῖ. ἃ5 5 Ὀ δῖ.» 

ροο εἰοΐεθ, ἀοἰϑεναίς ρέγροϑο, ἴπι τοὶ, τὸ Ξαβετίπρο μόνον τὸ π. καὶ τὴν 
ἀγάπην σώζωμεν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι (Ἰετη. 
δἰγ.4.2τ(Ρ.3ο6.7; Ν.8.13418); τοῦ μὲν θλίβεσθαι. ..ἐπὶ τοῦ ἀπροαιρέτως 
συμβαίνοντος περιστατικοῦ, τοῦ δὲ στενοχωρεῖσθαι ἐπὶ τοῦ π. Οτοον.30 

(ρ.393.20; Μ.11.5450). 
ΑΕ. οἵ οδήεοϊ οὗ ἔτες ὁμοῖος, βιεεῖν εἰοςόη, τοϊ μΐη δεορε οὗ Κ᾽ τέ 

εἰοῖεσ; ἵτι σθῃ., οὗ τῆοσαὶ δοϊίοη, ΟἹεπι. ἐγ. 2 τφ(ρ.146.8; Μ,8.10008); 

Οτοτοὶ ἴμ ̓ ς. 4:6(Μ.12.τἸ400); τῶν γὰρ ἀρετῶν αἷ μέν εἰσι π., αἱ δὲ 
περιοτατικαί Ῥ4]].}. Τατις.τε(ρ.40.1ο0; Μ.34.10418) ; οὗ το! σίου 8 88 
ὃ καθ᾽ ἡμέραν π. θάνατος Τάτ. δια. ῤῥ.2.ο8(Μ.90.13524); ἴῃ τε]. τὸ 

5[η οὐ τοίνυν φυσικὸν...ἀνθρώποις τὸ ἁμαρτεῖν, ἀλλὰ π. τὸ κακοπραγεῖν 

Ὑη Βοβι αη.2.5}1.18.1τ4τ0); φυσικὸς καὶ κοινὸς ϑάνατος, πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν τοῦ π. θανάτου, τοῦ τῆς ψυχῆς Ογτ. Ἐς5.22:4(Μ.60.8418); 

τὸν ᾿Ιούδαν τῇ π. κακίᾳ ἐάσας ἀπολέσθαι Αγηπιοη. 7ο.18:0(Ν.85. 

15058); ἴῃ ταὶ, το ῬγΌΡ ατι οἵ ον], ἐχερ. 70.119 εἴπερ οὖν ἡ κτίσις 

κατὰ φύσιν τὸ φῶς..«πῶς οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς; ἣ πῶς ἀγαπᾷ τὸ 

σκότος, ὡς οὐκ ἔχουσα..«κατὰ φύσιν τὸ εἶναι φῶς ἀληθινόν, π. δὲ 

μᾶλλον ποιουμένη τὴν ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἣ τὰ χείρω ῥοπήν; Οντ, 7.1. 8(4. 

688); τεῦ, απίοη οὗ Ὀοϊίονοι ἢ (σοά, οοπίταβιεά ὑ τῇ ΠΑΙΌΤΑ] 

απὶῖν οὗ ὅοπ ἀπ Εδίμοσ, ἰ4,λ65.12(5'.1228); οὗ Οηγβτίδῃ ἐξ 12ε] 

π. ἅπασι τὸ πιοτεύειν ἐστί ἰά.1.ς.τ4123(ΜΜ.72.7920}}; τὴ τεὶ. ἴο σταῦς, οὗ 

ΒΜΥ ἃ καρπὸς οὐ τῆς ἐμῆς προαιρέσεως κατόρθωμα, ἀλλὰ θεοῦ τοῦ 

θαυματουργοῦντος ἐν ἐμοὶ τὰ ὑπὲρ φύσιν..«χρὴ δέ με καὶ προαιρέσεως 

καρπὸν προσενεγκεῖν, ἵνα...ἡ ψυχή μὸν τὸν π. καρπὸν τῷ..«θεῷ 

προσαγάγῃ ἈΠΕρ.Βοβῖ, μονι.2.τ8(Μ,85.17888); ἴῃ το]. ἴο εν} ἃ5 

ἜΧΡΕΠοπορά Ὀγ ἰποατηαῖε ΟΠ τῖβὶ σῶμα ἀνείληφεν...πόνων δεκτικὸν... 

καὶ τῶν.. ἀνιαρῶν, εἰ τοῦ ἀνιαροῦ μὴ ὡς π. ἀκούοιμεν ΟΥ(εἶ5.2.23 

(ρ.152.22; Μ.1ττ.8410). 
προαιρετικῶς, ἀεἰἐδοναίεὶν, νοϊμηίανεῖν, οὗ ἀεϊίδεγαίε ἐμοῖο; 1. ἴῃ 

σοῃ,, οὗ (οἃ παντὸς...π. σπεύσει πρὸς σωτηρίαν ΟἸεση.ς ν.7.1(0.32.4; 



προαιχμαλωτίζω 
Μι9.460Α}); οὗ πιδῃ τοῖς μὲν τῷ τοῦ εἶναι λόγῳ κατὰ φύσιν π.ι χρησα- 
μένοις Μαχιαγιδὶρ. (Λ.9τ.132020); 10. ἀσητ.2.1(Μ.06.5778); 2. ἴῃ τεὶ. 
τὸ οὔρίῃ οὗ ον] σκότος ἦν... ἐπάνω τῆς ἀβύσσου. σκότος τοῦτο, οὐ 
κτισθὲν σκότος, ἀλλὰ π. ἀρξάμενον εἶναι σκότος τῇ τοῦ φωτὸς στερήσει 
Με. (νυ. 7οῦ τ](ρ.516.12}; 3.. ἴῃ τε]. τὸ στᾶσα τῶν ἀρετῶν τὸ μὲν... 
ἔχομεν...«παρ᾽ ἑαυτῶν, ὃ π. κτώμεθα, τὸ δὲ ἐκ θεοῦ. -.. ἡ γὰρ λέξις ἡ 
ἐπρόσθες᾽ σημαίνει ἀπαιτεῖν αὐτοὺς θεοδώρητον πίστιν πρὸς ἢ εἶχον π. 
οὖς ἐπεὶ οὖν ἡ ἀρετὴ χάρις ἐστὶ κεχαριτωμένον ποιοῦσα τὸν ἔχοντα, ὅταν 
ἡμῖν π. κατορθωθῇ αὐτή, τηνικαῦτα τὸ ἐκ θεοῦ παραγίνεται ΟΥ, ΚΣΤ τΗ 
70.(0.403.τ0}; διοικεῖται μὲν γὰρ ὅ ἄνθρωπος π. καὶ τὰς ἡνίας πεπί- 
στευται τῆς αὐτοῦ διανοίας, ὥστε ἐφ᾽ ὅπερ ἂν βούλοιτο τρέχειν, εἴτε 
πρὸς τὸ ἀγαθόν, εἴτ᾽ οὖν πρὸς τὸ ἐναντίον Ὀντ,οσηι.2(63.3688). 

προαίρω, γόους ἴῃ αάυαηεο, ἢ [ϑἴιφμ. δἰ γε: }.τοῇ( Μ.6.13530). 
Ἐπροαιχμαλωτίζω, γηαξε ἐαῤ!ίυε δεζογεμαπά, Οτ. οὶ η Ἐφδο.. 14:22 

ΟΥτ3.8οοῃ).. ᾿ 
Ἐπροαίων, ὅ, ἀρ δεξογό ἐπ ἀρὲς υἱὸς.. «πρὸ τῶν π. ὑπάρχων ΤΑΊΤΗ. 

ἄταϊ Τνῖη.2.26(Μ.28,1ττ07.). ; 
προαιώνιος, ἴον: δεζογε ἐξα ἀρε5, σἰεγμαΐ; ᾿ 
Α. οὗ σοά, τ Νυ55.Εμηντ( Ρ.74.16; Μ.45.3040); Εαΐορ, Κη. Τνίη. 

(Μ.86.29414}; μέα θεότης, οὐσία. ..π. Τγτ, Τγήη, τ(δδιτα ; Μ.}7.1120Ὰ}} 
ΤΌβεβΝαζ. ἀϊα].3(}1.38.860)}; 70.Ὁ. βάΝοει τϑίρ.566); οἱ Οοά᾿β 
ςομηβεὶ τῇ π. προγνωστικῇ βουλῇ τοῦ θεοῦ προοριοθεῖσα [ϑ3ς. Μαρία] 
70.Ὁ. μν0.4.τ4{(Μ.94.1τ56Ὰ}. 

Β. οἱ ὅθι; 1. οὗ ΠΙ5 βἴδτιβ ἀναθεματίζοντες..«τοὺς τὸν θεὸν λόγον 
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, π. καὶ συναΐδιον τῷ πατρὶ καὶ ἐνυπόστατον. υἱὸν καὶ 
θεὸν μὴ ὁμολογοῦντας ῬΠΟΓΠΙ5 εἴ 4].6}.ΔΡ.ἘΡΊΙΡΒ αον.72.1τ(Ρ.266. 
7; Μ.42.3070}; οἱ ἀπὸ Μαρκέλλου καὶ Σκοτεινοῦ.. .οἵ τὴν π. ὕπαρξιν τοῦ 
Χριστοῦ... ἀθετοῦσιν ϑγηιδ.Απ|.(34:)δ(ρ.253.2; Μ.26.7324}); τεῖ, 10. 
1:1 τὸ δέ, ἦν τὴν...π. ὕπαρξιν [8ς; σημαίνει] Β45. ΕΜΉ.2.17(1.2520; Μ, 
20.6ο8Α); οἱ μὲν ἴβο, διοριζόμενοι] π. τὴν ὕπαρξιν, οἱ δὲ ἀπὸ Μαρίας τὴν 
ἀρχὴν ἐσχηκέναι τἃ.6ῤ.260.8(3. 400} ; Μ΄.32.0658) ; ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ὃ π. 
τ. ΝαΖ.ον.38.12(Μ.,306.32258); τεῦ. 70.τ1 περὶ τῆς...π. ἡμῖν ὑπάρξεως 
διαλέγεται νῦν. διὰ τοῦτο τὸ ᾿ἐποίησεν᾽ ἀφείς, τὸ “ἦν᾽ ἔθηκεν ΟἾΥΥ5, 
ἐμοιπ.3.4 ἐπ 70.(8.21Ε}; 1.8. τ(48Ε); Ιά πον. 6.2 ἴω. ἢ δ (11.2354}; 
τοῦ, ΜΊοῆ.5:2 αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς.. τὴν π. ἐδήλωσεν ὕπαρξιν 
14. 7μά.ε ρεη!.2(1 610) ; π. γὰρ ὅ υἱός, καὶ αὐτός ἐστι τῶν αἰώνων 
ὁ ποιητής Οντ.70.1τ.3(4.250); ἰᾶ ΜΈ. 46(3.4360); θεὸς π. ὅ... Χριστός 
ΤΕ, γαη.1(3.20}; δου ΗΝ 5,.2.τό(Μ.86.15730}; π. τοίνυν τὸν 
θεὸν λόγον δοξάξοντες καὶ τῷ πατρὶ συναΐδιον ΒΟΡἢχ.Ἦ ἐρ.5γη.(Μ.81. 
41770)}; Το. λον. τϑ(Μ.ο6. 5720); 2. οἵ Ηἰδ σοπεγαίίομι, γαῖ, 0.11 
τὸ "ἦν᾽ ἀναγκαίως ἐπιφέρων διὰ τὴν π. γέννησιν αὐτοῦ Ὀντ. 0.1.2(4.150); 
τὴν ἄρρητον αὐτοῦ καὶ π. γέννησιν ἴδιττ,(ο654}); 14 μοι. 38(0.47.35; 
π᾿, 1608); ἰ4. }ς.2:)(Μ.69.721Α}; τὰς δύο γεννήσεις, τήν τε π. ἀσωμά- 
τως ἐκ τοῦ πατρός, καὶ τὴν χρονικὴν ἐκ μητρὸς... «σωματικῶς..«γεγενη- 
μένην ΜαΧ.ερ.τα(Μ.01.525Ὰ}; τῆς ἄνω ἐκ τοῦ πατρὸς π. γεννήσεως 
4.» (Μιοτ σφι); τοῦ, Ῥ5.2:} τὸ δὲ “σήμερον᾽ ἐπὶ τῆς π. γεννή- 
σεως χώραν οὐκ ἔχει" ἐκείνη γὰρ ἄχρονος 70.) .ἀοηι.6.3(Μ.ο6.6650); 
170... }αεον.7ο(Μ.94.1τ4760) ; 8. τὴ τε]. ἴο Ιης, ἀπέκρυβε τὰ σημεῖα 
τῆς αὐτοῦ θεότητος, καίπερ θεὸς ἀληθὴς π. ὑπάρχων Μοὶ, ξέ.δ(ρ “τὸ; Μ. 
5.12214}; τεῖ, Το.6: κὅ τὸ ῥητὸν οὐ τὴν π᾿ ... ζωὴν ὀνομάζει. .«ἀλλὰ ζωὴν 
ταύτην τὴν ἐν σαρκί Ἐναστ. Ῥοηΐ,6.4(Μ.32.2534}; τεῦ. Ας,2:36 οὐ τὴν 
π᾿ ὕπαρξιν τοῦ κυρίου διὰ τοῦ ᾿ἐποίησε᾽ ῥήματος παρίστησιν..«ἀλλὰ τὴν 
τοῦ ταπεινοῦ πρὸς τὸ ὑψηλὸν μεταποίησιν αΥΟΝ  Υ85.μη.5(2 Ρ.1τό.24; 
ἍΪ,45.6078); τὸν ἐκ γυναικὸς γεννηθέντα, καὶ θεὸν π., καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων 
ἡμερῶν ἄνθρωπον 1Ὁ.0(2 Ρ.132.27:; 716})}; τὸν ἐκ πατρὸς π. υἱὸν ἐν 
ἐσχάτοις τοῦ αἰῶνος καιροῖς...«ἐνωθῆναι σαρκί Ογτιαροὶ, Τά! τ(Ρ.112. 
το; 63,207); ἄνθρωπος δι᾽ οἰκονομίαν γεγονώς, αὐτὸ δὴ τοῦτο νομίζομαε 
μάνον ὅπερ ὁρῶμαι, καὶ οὐ πολλοῖς. π. ὧν υἱὸς γινώσκομαι Ἰα,ἔδιθς.30 
(52,2508) ; 4. ς.2:7(ΜΜ.69.7214}; π. μένων εἶναι ἤρξατο ἀπὸ χρόνου 
1,60 Μαν.6}.28.λ(ρ.τ4.τ6; Μ.ΡῚ,.54.7684}); παιδίον θεόν, τεσσαρακονθ- 
ἥμερον καὶ π. Τύντ. Ἡ σερινς,4(}1.33.1102Ὰ}); Βα5.38].0γ.το. (Μ δς, 
1218}; Οεουσῃ, ἄροξ :τ4(Ρ.41); ἡ οὖν ἀρχὴ τοῦ εἶναι ταύτης τῆς 
συνθέτου φύσεως, πότε τε καὶ ὅπως ;...«εἰ δὲ ἀπὸ τῆς προσφάτου 
ἑνώσεως ἡ ταύτης ἀρχή, πῶς...π΄... ὁμολογήσοιμεν τὴν ἐπὶ τῶν 
Αὐγούστου χρόνων προελθοῦσαν εἰς τὸ εἶναι φύσιν ; Τ,Θοη .Η πομορἧ. 5 
(1.86.17720); Μαχ.ερ.τβ( Μ]Ὰν0τ, 5254}; ὁ ̓ Ιουδαῖος εἶπεν. ..εἰ γὰρ ἐγεν- 
νήθη οὐκ ἔτι π. ὑπῆρχεν ταὶ. Τῶν. αἱ Αἀφμῖ, 8ο γοίρ,68); 70 Ὁ ας» ΜΝ. 
96.13454}; δέσποινα, γεννήσασα βρέφος π. 70.Μοη ἦγ ἦγε. (Μ. 
96.1381Ὰ}; τὸν ἐν νηπιότητι π. ΓΜ ον». πη. 6(.τ8.3δ00) ; 4. οὗ 
Ἠΐβ Κίπράοχῃ ὁ αὐτὸς καὶ ὧν Χριστὸς καὶ γενόμενος" ὧν μὲν κατὰ τὴν π. 
βασιλείαν, γενόμενος δὲ ὅτε εὐηγγελίξοντο τοῖς ποιμέσιν οἱ ἄγγελοι τὴν 
«χαράν ΟΥ̓ Ν γθθ..4Ροϊϊ 5 (Μ1.45.12578); π. ἔχοντα τὸν τῆς θεότητος 
θρόνον. ..καὶ βασιλείαν δεχόμενον ἀνθρωπίνως ἐν χρόνῳ Ογτ, Βς.2:)}(Μ. 
60.214}; π. τὴν βασιλείαν ἔχων, ὡς ὁ γεννήσας αὐτόν ὙΜΟΤῃ. ῥαϊ»1.5 
(1.18,3934); ΤΟ μτυβιπονῖη Ῥοιοό: (5, 6:1Ὲ}; 5. οὗ 15 Ὠφανεηνῦ 
ἤς5}, δος. ἀοοίτγιηθ βου θα τὸ ΑΡοΙ ματι. σάρκα ἐκείνην, ἣν ἐν 

1135 προαναγράφω 

τοῖς οὐρανοῖς ἔχων ἐτύγχανε, π΄ τινα καὶ συνουσιωμένην ΟΥΝΑΖ.εΡ. 
203(Μ.37.3220); ΟΥ̓ Ν Υ55..4}90}}.3,(Μ.45.11280); ἐδι(11294); εἰ π. ἡ 
σάρξ,...ἄρα καὶ πρὸ τοῦ Ἀδὰμ ἡ Μαρία ἰδ.τ3(11480); τεῦ, Ηξεθ.τιτ 
ἀπόδειξίς ἐστι, φησί [5.. Ἀπολινάριος), τὸ ἀνθρώπινον τοῦ φανέντος 
ἡμῖν θεοῦ προαιώνιον εἶναι ἐῤ.τϑ(11518) ; ἐδιτο(ΙΙ610) ; ἐδ.24{(11)38). 

(. οὗ Η. Οδοβί ἧ...π. ὕπαρξις Βα5.ϑρῖγ.63(3,534; Μ.32.1848); 
Θε! ΟνΖ.λ.ε.π ρτόθιη,(ρ.3.4; Μ.85.11030); οὗ ργοοδββίοῃ οὗ Ἡ. αΒοβὲ 
ΤΑΙ} αἱ, τί} 8.28.8254). 

Ἐπροαιωνίως, οἰεγηαϊν, δέξογε ἐἶε ἀρές; τεῦ. σα Ὀεῖπρ, Ὠίου Ατ. 
ἅ.5.5.4(Μ.3.8170); ἀπ σουπβ6ὶ π. οὖν ἐν αὐτῷ προεγνωσμένα ἶβο. 
ΟΥΘΑΙγ65] προὐφέστηκε Μαχ.εολοί ἀνπ.τ.4(Μ.4.2008); τεῖ. εἰογηδὶ 
εχίβίεηςε οὗ ϑοὴβ ἀϊνίπο παΐυτε, [0.}).ηαὲ.6{(Μ1.05.1200).Ψ 

προακροβολίζ-ομαι, «ἀἠγηηεὶ; ὐἱτὦ πηδδῖίος δείογε ῥαι δ; ταρῖ,, 
(τγϑ8.1ονι.20.4 ἐπ ΤΟ ον.(1ο.1154}; “όμεθα πρὸς τοὺς λέγοντας «τὴν 
δημιουργίαν πονηρὰν εἶναι Ἰὰ.ἐεον μοῖμ Οαϊ. 5 ττ2(1ο.717Ὲ}. 

προακτέον, 016 Ἠϊμδὶ γαΐξε ΟΥ ῥγοίηοίε οὐ μὴν π. εἰς τὸν ἀφ᾽ οὗ 
εἴρχθη διὰ τὴν παράβασιν βαθμόν, ἕως τοῦ δέοντος καιροῦ ὙΒαγ.Βιμπα. 
4}}.2.2ττ(Μ.00.16378). 

προακτικός, δγίησίηρ οἱ; 1. οἵ στεαῖνε Τιοροβ, Πδοπί. ΠΝ δέν. 
13(Μ.86.14528) οἶξ. 3. διατηρητικός ; 2. εἀποαϊυθ κεκλήσθω... οὗτος... 
παιδαγωγός, π., οὐ μεθοδικὸς ὦν, ἦ καὶ τὸ τέλος αὐτοῦ βελτιῶσαι τὴν 
ψυχὴν ἐστιν, οὐ διδάξαι (Ἰεπὶ.ραφά.τ.τίρ.90.10; Μ.8,2408). 

προαλής, 1. 1ἰτ|, ῥγονηίμφηὶ, ΗἩῚΡΡ λμαεν.4.2ο(Ρ.51.24; Μ.τό. 0860) ; 
οὗ Παίγτ, οἰαηδίηρ ἩΡ, 18δ.4.2τ(ρ.52.4; 30860) ; 1ὁ.4.23(0.52.21 ; 30818); 
2. τηοῖ.; ἃ. γαςῖ;, καςὶν μὴ εἶναι...π., πρὸ καιροῦ καιρὸν ἐπιζητοῦντα 14. 
Ραπ.4.π.1; Οντιαάσγ, (1. 15}; Β. ῥγόπα ἴὸ π. γὰρ ἀεὶ τὸ βάρβαρον 
εἰς ὀργάς Ἰὰ. 7οη.3(3.370Ὲ)}; ἰἅ.1ς.2.1(2.1τ980}; 6. πευΐ, ἃ5. β8ῖ., 
γαῤἑά ργοιυίῖ, κπαδὶν εργϊηρτηρ ἐρ, Ἐπ5.4.6.3,4{0.11].18; Μ.22.201Ὰ). 

προάλλ-ομαι, γωξῇ ἠονιοαγά, Ξρυτηρ Κοτίς, δε ἐφιρείμοις 1. Μαϊθηῖ., 
τοῦ, [8}} οὗ ϑορῃΐδ προήλατο δὲ πολὺ ὁ τελευταῖος...τῆς δωδεκάδος... 
αἰὼν. «καὶ ἔπαθε πάθος ἴτοι.ἤαον.1.2.2(Μ.7.4534}; 2. οὐ 5. Ῥεΐου θερ- 
μότερον ὄντα, καὶ ““όμενον ἐν τοῖς κινδύνοις (Πγγ5.ἐομηη ἶγ; αἰ, 2ιτι 
(το.6874); 3. οὗἩ Ῥατβδοϊεΐε προαλεῖται γὰρ ὥσπερ, φησί, καὶ φθάσει μὲν 
τάχα τὴν τοῦ μεσιτεύοντος αἴτησιν Ογτ, 0.11.2(4.039}). 

ἃ προαλῶς, γαξήϊν, καρίτϊγ, γαῖ. αἰεισάε οἵ Βαβι} 1465 ἴο τηαγῖγτ- 
ἄοπι δεῖ τοίνυν ἀρνεῖσθαι καὶ μὴ π. ἀποθνήσκειν ἘΡΙΡΠ ἤαεγ.24.4 
(ῃ.262.2; Ν.41.3138); π. καὶ προπετῶς ἀνέκυψαν 1δ.69.25(0.174.30; Μ. 
42.2418); ϑγπε5.ερ.143(Μ.66.1 5260); τὸ π. τι καὶ προχείρως εἰπεῖν 
σνγτ. 7ο.0(4.7244)}; προαλέστερον εἰρηκότος 1Δ4.0Ος.3(3.131). 

. προαμαρτάνω, “0,111 οἷπερ τὰ ἰδα βαδὲ; ρϑτῖ, Ῥἵορὶ. Ρα85. πραῖ., 
»Ῥαεὶ οἴη; Ἐν ἴῃ βῆ. ϑάνατον, ὃν ὥφειλες ἐπὶ τοῖς προημαρτημένοις 
ΟἸοτα, ψ. .5.23(Ρ.175.15; Μ.0.6280) ; ἐδ. 4ο(ρ. 186: ; 6454) οἷ. 5. ἀπ- 
ἀαλείφω; τα.δεἰ.ο(Ρ.139.13; Μ.9.7οτ0); ὅ:.-προαμαρτήσας, ἀκριβῶς δὲ 
μετανοήσας Οτιἦορι. 5.10 τπ [6γ.(ρ.30.1τ6; Μ.13.3080); μισθὸν παρὰ 
τοῦ πατρὸς τοῦτ᾽ εἰληφώς, λέγω δὴ τὸ ἀφιέναι ἁμαρτίας τοῖς προημαρ- 
τηκόσι Ἐπι5.1ς.53:τ2(Ν.24.4618); 2. οὗ 5105 Τοιητ[6α ἴῃ Ὀαρτίϑηι, 
7Ταβῖ. Σαροὶ,6τ.2,το( Μ.6.4200,4214}); ἀπ ἐχρίαιεα ὃν ζαΐτῃ οὗ τλυῖνυ, 
ΟἸ6 1.5 γ.4.12(ρ.285.53; Μ.8.12930); 3. οἵ 5'π ὁομηγ θα π᾿ ργενίοιβ 
βίαϊεα οἵ εχιβίθπος τῷ Βασιλείδῃ ἡ ὑπόθεσις προαμαρτήσασάν φησι 
τὴν ψυχὴν ἐν ἑτέρῳ βίῳ τὴν κόλασιν ὑπομένειν ἐνταῦθα 1δ.(ρ.285.4; 

᾿Μ,8.12920) ; τὴν ψυχὴν ἐνδεθῆναι τῷ σώματι, ὑπὲρ τῶν αὐτῇ προημαρτη- 
μένων τιμωρουμένην Βατ5.γ65}.(Μ.86.8970); Μαχ.ανηεδὲρ. (ΜΟΙ. τοδοᾺ). 

Ἐπροαναβιβάζω, ἐχαϊ!, ῥγογιοίε, ΤᾺΡὨΠ.εἀγοη.Ὁ.2]τ(}.τοβ, 6724}. 
προαναβλέπω, ἔσγέξεε, Ογτ.1ς5.3.2(2.418.}). 
Ἐπροανάβλεψις, ἡ, ῥγουϊδίοη, ξογεεῖρἰ!; οἵ Οοα᾽5 ρτονίαδηςα, ὕγτ. 

]5.τ.2(2.460). 
Ἐπροαναβράσσω, ἰδγοιυ οὔ, Οντ. πον, βαϑεβ τ (τ. 170 Ὰ}.Ψ 
προαναγγέλλω, σηποίηοε δεϊογεπαμά, ΜΜεῖα νει τόση. (0.3.1τ, 

ν.]. προαγγείλαντος ; Μ.18.294}; ΤἈΡΒη ἐἰγοη.Ρ.238(Μιτοδ, ὅσο Α). 
Ἐπροανάγγελμα, τό, ἀπμηπομμεοφηὶ, ἸΞοπῖ. Ν  σέγηι, (Ν.03.τ 5880). 
προαναγιγνώσκω, ἱ. τεσ ῥεῥογεηαμά, ΟὈγτ,Ος.27(3.590) ; Ιά.δορῆ. 

“4“8(3. 6150); οὗ Πξυτρίοαί σοβρεὶ φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν... εἰς τὴν τῶν 
προαναγνωσθέντων κατάληψιν [.1|.7ας.(Ρ.174.27}} 2. γεαὰ τομαὶ ἤας 
ροηπϑ ῥεξογε, γεαὰ ῥγόνίσης ραδδαρε, Ογτ, Ἡ. εαἰδεί. 6.8, Πιαὶ, Τρ. οἱ 
Αἰφιιῖ.τ22 νϑ(ρ.94). 

Ἀπροαναγόρευσις, ἡ, ῥγεάίειοη, Ογτιαάογοττί.4040). 
Ἐπροαναγορεύ-ω, 1. ἀπηομηος δεξογεθαμαά, ῥγοῤἧξεν τὸν ἀντί- 

χρίστον.-«λέοντα προανηγόρευσαν αἱ γραφαί Ηὶρρ.απρελν.δ(ρ.8.1; Μ. 
10.7338); λίθος...τῇ Ζιὼν -αθείς ἘΜεΙμ δγηι εἰ ἄπη.6(Μ.18,3618); 
2. ῥγοοϊαΐηη ῥγευϊοιεῖν “οσας..«τὸν ἀδελφὸν βασιλέα ΤῊΡΠΠ. οὐἶγοπ,.46 
(Μ.τοβ.: 724). 
προαναγράφω, 1. τογίο δεογελαμά ; οὗ ϑγπορίϊο βόβρεὶβ ἴῃ τοὶα- 

τἴοη το ἔουττῃ, Επ5.1.6.3.24.7(Ν]1.20.2658); 2. γϑεογά δέξογε δε ευδηΐ, 
}γεβρινγε ὅταν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν. «νίψονται ὕδατι. ... ἡ διὰ 
τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ὡς ἔν γε δὴ τούτῳ προανεγράφετο χάρις Ογτ. 
αάογοιοίτ.312}}. 



͵ 

προαναδείκνυμι 

Ἐπροαναδείκνυμι, σἤσιυ ξογιΐι δεογεμαπᾷ ἵπ ἴγ068, Ογτυρίαρλ ον. 
2(1.368); 1ὰ.,ω.9: 3οἴ (ρ.8ο,5; Μι72.6538). 

Ἐπροανάδειξις, ἡ, ξογεε οτοίηρ, βογεδμαδΔοιυίησ ὁ Ἀαρὼν τύπος ἂν 

εἴη Χριοτοῦ, καὶ τῆς."«νοουμένης ἱερωσύνης οἱονεὶ π. Ογτ.αάογ.ττ(ι. 
2768); 4. φίαρἢ Οφη.2(1.600); 1. γ(, τ :Ὲ). 

Ἐπροαναδέομαι, τοί ροοά ορ᾿πίοῃϑ, ρταΐϑο, Τπάτι δια, Ρ}.2.15] 

(}1.09.14034). 
προαναδίδωμι, νσμελεαζε δεξογεμαηά, Ογτ. 5.17: (Ν.69.8210). 
Ἐπροαναζητέω, «εἷς οἱ δέΐογε, Ογτ.αάον.5(1.157}). 
προαναζωγραφ-έω, ῥογίγαν ἐμ αάναηοδ, Πογεσμαάοιυ, 85. ῖγ.5(3. 

58; Μ.32.768); οὗ ι,88 οὗ {πεο]ορίοδὶ ἱπιαρογυ τούτῳ τῷ λόγῳ...“-ῶν 

τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ λόγου Θανοτ, ΣΡ  . 6(Μ.63.542); οἵ ΤΥΡΟΙΟΡΥ 3 

Ουτ. 7ο.2,.5(4.2124); πη. Απὶ άθδον. ΒΙΜΤ 8(}1.28.0568); Ἰά ἐγ (Μ, 
86.2514). : 

Ἀ προαναζώννυμι, ρίγάᾷ ΜΡ Ῥεξογεμαηά, Ὀγτ. 5.26: τ(Μ,60.8534).. 
Ἐπροαναθεματίζω, σπαϊπενιαιῖσε ἐγε αάναηεε, Ατιαβῖ. δι μοί τ( 1.89. | 

414}; {δι (τοσΑ}). 
Ἐπροαναθεωρέω, ῥεγεείυε δεῤογεμαπά, Οντ.αάον.τ2(1.4460); Ἰά. 

Μτ1ο.66(3.4600). 
. προαναθρέω, ῥεγεεῖυε, εομεητρίᾳίε δε ογεπαηά, Ονταάον.1(1.2410); 

ἰὰ, σίαρ᾽ σοη.τία. 80); 1Ὁ.γ(220Ὲ}; αὐτοὺς διὰ πίστεως ..δεδικαιωμές 
νους προαναθρήσας 14.15.3.5(2.524})). 

προαναϑρῴσκ-ω, γε γογιυαγά φαρενὶν “τῶν. .«πρὸς τὸ συνιέναι 

θερμῶς τοῦ λόγου τὸ πέρας Οντ,σάογ.τ(1.224Α}; ΞΡΥΙΉ τῷ πυουσιν 

ἐν ἡμῖν... αἱ ἡδοναί τδ.το(5294). . 
Ἐπροανακηρυκτός, σηηομηεσαά δεξονεπαηά, ἰϑορητ. Η ἰϊιμγρ αα(Μ, 

87.390020). 
προανακήρυξις, ἡ, ῥγοεϊαπιαοη ἴῃ, αὐσαηεε, ῥγοβῆθον ἡ ἀπαλ- 

λαγὴ τοῦ κήτους τῆς ἀναστάσεως...π, ἦν ΟὨγγδικοπι, ἀἶν.3.3(12.3388). 

προανακηρύσσ-ω, ῥγοείαίμε δεξονεμαμά, ῥγόῤρλεσν, ΟὨτγβ.λοπι. 
8.2 ἴῃ ΜΙ.(7.1228); ἰδ. το, 3(χ420); ἰάἠσνν, 80. ἴῃ 70.(8.1160}; “ει 

γὰρ ὃ νόμος, τῆς διὰ Χριστοῦ καθάρσεως τὸν καιρόν Ογτιαάον (τ. 

123Ε); τῷ τὰ πάντα προανακηρύξαντι νόμῳ 1Ὰ. [0.10.2(4.0088). 
προανακοιντόομαι, 70, σηεϑεῖξ ἰο δεξογεμαηά, ρατιϊφίραίο εὐτί 

δεξογεμαμά Μωσῆς οὐκ εὐθυδρομεῖ πρὸς τοῦτο τὰ ἐν κόσμῳ μεθείς, 
μερίζεται δὲ εἰς φροντίδα σαρκικήν, καὶ τοῖς κατὰ γένος “"οὔται τὴν 

ἀποδημίαν Ὀγτ.αὐον,2(1.750). ᾿ 
προανακόπτω, εμέ οὔ ἦῃ αάναπεοε, ρῥγεεῖμάε, ΟἸοτα.δίν.3.12(Ρ.233.13; 

Μ.Β.ττϑι0); οἵ 5. ϑίερῃμοπ᾽ 5 νἰβίοπ οἵ ὅοπ 85 ρτθοϊυάϊηρ 546} 18π 

Ὠετοβυ, Αβίιασπι κοῦ τ(Μ.40.3400); ΟΥτιαάον.2(1.540); Οοβια. πα. 

ἰορ.τοί .88.440.). 
“προανακράζω, (ρετῇ. οπ]ν), εἦῪ ομ δεξογειαπά, ῥνοεϊαίην ἴῃ αὐ- 

σαπες ᾿Ησαΐας προανακεκράγει λέγων ὡς ἐκ προσώπου τῆς ἐκκλησίας. 

Ὀντιαάον.ττί(ι.37180); ὁ λόγος τοιοῦτος τὴν τοῦ πνεύματος ἐνέργειαν 

εἰς ἡμᾶς ἐσομένην προανακεκράγει ἐδ.τό(5578}; Χριστὸς ..«διὰ φωνῆς 

τοῦ Δαβιδ..-«προανακεκράγει 1ἃ..1ς.3.3(2.4434); ὙΠπάϊ,15.6:3(2.208); 

ΘΟΡὮχ. Η.0γ.2.41(Μ.87.32728). 
προανακρού-ομαι, 1.  ογεείαὶ!, ρῥγευεηὶ ὅπως...““ὠνται νοψθετού- 

μενοι (Ἰ]επι, είν, 4.24(0.316.24; Μ.8.15644); 2. Τπίγοάιοε, ρίαν ῥγείμάς 

ἰο “τόμεθά τινας ἀγῶνας ΟὨτγβ.εονερ ΐῃ Οαἷ. 5: τλ(το.717Ὲ}}} ““ εται τὸν 

περὶ ἀγάπης λόγον ἰά ἠοηι.20,2 ἐπ ΤΟογ (το.τ]08)}; 14. ἦονη.1.3 τ 
2(ογ.(το.421Ὲ). ᾿ Ε ᾿ 

, Ἐπροαναλάμπω, τἰΐηθ ομὲ δέξονα, Ογτ.αάον,δ(χ.1130}; 14. Μ1αἱ.45 

(3.868); ἰ4.ἀορε(Αὐθοτι; ν.}. ἴου ἀναλάμψαντος 63.376}). 

προαναλέγω, [Δ0Γ. προανεῦπον], ῥγοῤήσεν, ῬΆΠοϑί, ἦ.6.7.14(Μ 65. 

552), 
Ἐπροαναμανθάνω, ἰσαγ! δεξογεμαμά, Ογτ. Αηι.41(3.29714); 16. 

Αὐας,8(4.5244}); 6 Ν αι. 28(3. 068). : ! 
προαναμέλπω, ὕογείοἶΐ τη; δοη ; οἱ αν ρχορμεϑυίηρ, Τβοπα. Ν, 

σοι. τί λ.03.τ581.). 
" προαναμορφόω, ῥγεβριγε, Ογτ.15.τ.4(2.1το70); 1Ὁ.3.5(517}). 

προαναπαύομαι, ἀ4ϊε δείονε, Ῥομ.Α].ρ.Ε5.}..6.1.24.4(}1.20. 

6938); [6( 4.5. Μίη.τοβ ((. 535}} [0 Βας.(Μ.31.τό4τ0). : 

ἙἘπροαναπείθω, ἀφ φηγε τη: αὐναηεε, Ογτιαάον.Σ(τ.68Ὰ); δ.(134} 16. 

“ἄδναε,2(3,5τ0Ὰ). 
Ἀπροαναπέτομαι, Υγ αἴϑαγν βεδί, τ. Να2.ογ.21.25(Μ.35.1112.}.. 

προαναπηδάω, ῥγεεεάο, Ογτο λον. ῥαδεἶ Β(5".028): ΙΑ. 70.1.τ(4.118), 

Ἀπροαναπίμπλημι, [11 δεξογομαπά, Μαϊθας παρ. ἐρ, ΝΊειτίρ ὅτ. 6; 

Η:2.5688}; Ογτ.ς.6ο: ς(4.69.11120). 
προαναπλάσσ-ω, 1. ἡιαρίηε ας ῥγευϊοιοίν ἐπίδιηρ ἑτέρας τινὸς 

ὑποοτάσεως πρεσβυτέρας τοῦ μονογενοῦς προαναπλασϑείσης ΟΥ̓ Ν 88. 

Εππιτία Ρ.04.16; Μ.45.328Ὰ}; ἐνέργειάν τινα “-οντες τῆς τοῦ Χριστοῦ 

ὑποστάσεως ἐκείνης ἔργον αὐτὸν καὶ ἀποτέλεσμα λέγουσιν 1δι(ρ.09.1; 

3320); τῆς ἀνθρωπείας [30. φύσεως κατ᾽ ἐπίνοιαν “πομένης αὐτοῖς πρὸ 

τῆς ἑνώσεως 1,εοηϊ  “ποηορ}}.24(Μ.86.1785Ὰ); 2. ῥγέβεινε; οἱ 

Ποτῃϑ οὗ αἰΐατ ρτθβρυτίηρ (τοββ, Ὀυτιαάον. ο(1.305Ὲ). 

.χ1136 προαναφωνέω 

προαναπληρόω, ΚὶΪ τ ὑείονειανά τὸ... ἐκείνῳ παραλελειμμένον, ὃ 

Μάρκος προανεπλήρωσεν ιοῖΜε.τό: τ(ρ.445.23), ρτΟ. ἴοΥ προσ-. 
Ἀπροαναποφωνέω, ῥγοείαΐηε δεξονοηανά, Ογτ.0.10.2(4.9ο80). 
“προαναπτύσσω, μη οἰἀ δεξογε, Οντ.1ς5.4.2(2.607.). 

. προαναρπάζω, «παἰεΐ ατοαν δείογε ἀπεκρίθη ὁ ᾷδης....σημεῖον οὐκ 

ἀγαθόν μοι δοκεῖ ὁ προαναρπασθεὶς Πάζαρος ἀπ᾿ ἐμοῦ “4. Ρ᾽Ϊ.Β 20 

(0.327); οὗ ταπῖοναὶ Ὁγν πέπλον ἀθαῖμ ἐὰν προαναρπασθῇς τοῦ 

βαπτίσματος Βα5.ἤοηι.13.8(2.1228Β; Μ.31.4448); προαναρπαγεὶς τοῦ 

προσήκοντος καιροῦ (Ὦγγβ.ἠ0η1.24.7 ἴπ τύ ογ. (το. 2200}; Ἰὰ. 05.7.3 

ἐπι 2Τίμι ατ.7. 48); ἔΡτος. Ὁ. ν.28: τοί Μ. 87 1βο50); 805, εἰ δὲ τὸν 

παρόντα καιρὸν προϊέμενοι ἀθρόον προαναρπασθείημεν ὈὨγγ5.ἠοη1.43.1 
᾿ ἤῃ Ορη.(4.4360); Ἰά,μοηι.9.2 ἐπ Μ|.(γ.132Ὲ}} ῬὨϊοβί. σαι ](Μ 6 ς, 
δοτ(); ἀσϑιπ ρος: το(Μ.1οὔ.5570). 

Ἐπροανάρρησις, ἡ, ῥγεάιοίίοη, Ογτιρίαῤλ,Οφη.3(1.668) ; 14.1ς.1.2 

(2.395); Ὠοπ. ΑΥ.6.ἢ.3,3,4(Μ9.3.4290). 
Ἐπροαναρχικόφ, ῥεΐογε ἐδ6 δεσίμνηρ, Αὐδβίδιἠοά 4(Μ,89.038). 

ππροάναρχος, ῥείογε αἱΐ εἰογμΐίν ; 1. οἵ σοα, ΠΑ μερὶ (ρ.τ11.12; 

Μ.28.14200) οἷϊ. 5. προκηρύασω; ἡ πατρική τε καὶ ἀρχική, μᾶλλον δὲ 

π᾿ μονάς Ῥτος,.4ρ.το4(}4.87.2702}.4}; ὁ π΄ καὶ προαιώνιος ὃ ἄκτιστος 

θεός Ἑπίορ. »».- Τί (Μ.86.2941Ὰ); π. οὐσίαν Ὁοηϑε, ἴδοι ἰαμά τό(Μ. 

88.4978) ; 2. οὗ ϑοπ᾽5 ρεηθτδίίοη, Ηΐετ Η, Τί. (Μ.40.8530); οι. 

70. Βαρ!.τ4(0.324). 
Ἐπροανάρχως, ῥείογε αἷϊ εἰθγηΐν π. ὃ θεὸς ἐγέννησε τὸν υἱόν 

ΗΪοΣ.Ἡ. 7 γέ. (Μ.40.8520). . 
. Ἑπροανασειράζ-ω, εἰεεῖ ἐῃ: αἀναγιος “ων ἀσυνέτους ὑπονοίας ΟΥΤ. 

7ουττοστί4. 9054); στο ρτ. οεὶ.2.6(Μ.08.8248). 
προανασκευάζω, ῥογόεία!!, γέμα ἐπ αάυαηεε, ΟτΑρτ. δεῖ. 2.6(Μ. 

08.8244). 
, Ξπροαναστέφω, ἐγοιῦη δεξογεθαμα, Ἐλι5.}.6.1.8(31:18Β; Μ.21.5250). 
προαναστομόω, “ἰϊόημες ἴη αάναηεε, ἘΡΌχ Αητ (’.(}1.86.2τοο0). 
προανατάσσω, 1. ῥγεξεν ἴῃ αὐναμποε, ΜΕ. Ἐγηιῤ.4.π(ρ.51.4; Μ.18. 

938); ψυχῶν, ἃς προανατάξασθαι πρώτας...θεὸς ἐπαγγέλλεται {δ.(ρ.51. 

10; 96Α); 2. 5εἰ δεξογε γένεσιν προανέταξεν τῆς ἐνανθρωπήσεως ὁ 

εὐαγγελιστής Ὠτάντῃ, Τγ19.2.7(Μ.39.572Ὰ), 
προανατείν-ω, ἠοϊὰ οὐ {ΠῚ μρ' δεΐογε ὥσπερ ἔρυμα “"οντες ἀκρασίας 

γό τε εἶπεν ὁ θεός: αὐξάνεσθε ΜοΙῃ. τ γ.3.τοίρ.428.14; Μ.18.760); 

ὥσπερ εἰ πυρσοὺς τὰς ἑαυτῶν “τοντες φωνάς Ἐπ5.ἢ.6.1.1.3(Ν.20.,524}; 

14.4.4.2.3(ρ.80.34; Μ.22.144})); ἱκετηρίαν ““ωμεν Ὀγτ.αὐογ.τ(1.88). 
. Ξηπροανατείχισμα, τό, δωίσαγε καθάπερ π. τὴν ἐπὶ θεῷ πίστιν 

ἑλόντες εἰς νοῦν Ογτι σἄογ.6(1.11730). 
προανατέλλ-ω, 1. γίεε ῥγευϊοιιῖγ; ἃ. Εἰ. πάλιν ἐπανατείλας ὁ 

προανατείλας ἥλιος Πϊοη.Α].8Ρ.Επ5.λ.6.1.23.2(Μ.20.,6928); Ῥ. τηεῖ.; 
ανίξε δεογ6 “τουσα γὰρ ἡδονὴ καταγοητεύει τὸν νοῦν Ὀγνγ.αίον. τᾷ. 

τοῦ); ἰά. 70..13(3.3]88); 14..}0.1.τ(4.108Ὲ}; 2. ῥγεοεάε, Ἐ45.56}.0».23,2 

(Μ.8ς.3648). 
προανατρέχω, γι: αἴϑαγ δέξογε, ἐδσαρε ἤγοηι δεξονε, Ογτ, 7ο.τ.τί4. 

118). ᾿ 
προανατυπ-όω, ῥγεήσιγε “-οἴ [50, ὁ νόμος] τῆς ἐν Χριστῷ λατρείας 

τὸ ἀληθὲς μυστήριον ὙΠατ. στα]. Αρ.εαί. Μέ:.23: κ(ρ.180.25); 14.1.5. 

240: το(Μ.18,13244}; Ογτιαάογτ(1.410); τὸ Χριστοῦ μυστήριον κατ- 

αϑρήσαι τις ἂν “-ούμενον ἐν ἀρχαῖς ὡς ἐν σκιᾷ τῷ συμβεβηκότι Ἰὰ, φίαρῆ. 

Οἰδη.τ(ι.17}0}; ἱλαστήριον ὡς ἐν αἰνίγμαοι νομικοῖς “-ούμενον τουτέστι 

Χριστόν 4. «ἀναο.Ξ6(3.5520); 14. 70.1.ο(4.92Ὲ); τὸ μυστήριον “-οὔσθαι 

προστέταχεν ὁ θεός Ἰὰ ἠον»;,βαδελ.τδ(5".2440); 1ά,} εἰ δ(65,281.). 

Ἐπροανατύπωσις, ἡ, ῥγεβρμναίίου; τῆς ἐκκλησίας τὴν τάξιν...τὴν 

ἐν νόμῳ π. Οντ.αἄον.13(1.4544}; 14, χύογιτοι χ(ρ.278.21; οἴ.Μ.74.880Ὰ); 

κἂν εἰ γέγονεν ἐκεῖνος ϑς, Ἀδάμ] π. ὥσπερ τι καὶ μέρος τῆς ἐπ᾿ αὐτῷ 

θεωρίας 14. ε.τοίρ.201.7}.). 
προαναφαίν-ω, «ἕστῦ ζογιἢ ἴη σάναμοε σϑὼν τῆς ᾿]Ιουδαϊκῆς πολι- 

τείας τὴν ἀναίρεσιν 1514.} 6]. .3.240(ΜΜ4.78,9298) ; τύποις “τοντες ΟΥΥ. 

αἄον.τ(τ.5Ε}); μυστήριον ὡς ἐν σκιαῖς ἔτι “ὐουσα ἐδ. το(320Ὲ) ; Ἰ(..451.2} 

(3.277) ; Ι4,4ϑας.2(3.5 188). 
προαναφέρω, »ῃομίϊοη δείονε, Ἡϊετουΐν (τ ορἢγ. Α].)ιδίρ.2ο. 

ζο; Μ.Ρ1..23.638.). 
προαναφων-ἕω, 1. ῥγοείαίηη ἴῃ αὐναροε, Ονγ. Ἡ..ῤ.Οοηεὶ.6(Μ.33. 

11128); Οντ.[0.4.π(4.3458}; Ῥτος,.Ὁδη.2:2(Μ,87.149}); 2. ῥγοοίατη 

δείονε ὅ νόμος...τῆς τοῦ κυρίον.. «φωνῆς προαναπεφώνηκεν Ὁ] τ. οἐγ.3. 

ττ(Ρ.228.14; προσανα- Μ.8.11720); 3. «ον ὦ ργεάιειτον Δ αβὶδ προανα- 

πεφωνήκει περὶ αὐτοῦ Ιταπ.[αεν.3.22.2(Μ.7.9514); Ἐδιφι δίσρλιιο 

(Ν1.22.069Α); διὰ τῶν μετὰ ταῦτα. «προανεφωνεῖτο δι᾽ ἡμᾶς Ομ γνβ. ἐορ. 

23.3 ἴπ ΤΟρν (το. 2040}; Ογτο Ν αἰ. 3(3.4114}; 4. ῥγορήεεγ, ῥνεάϊεί, οἵ 

ΟΤ ρῥχορῆξου ἀπόδειξιν οὖν λαβὼν τῶν... «προαναπεφωνημένων ΤμρΡΗΙ. 

Απί. Απτοῖ, . τα(Μ.6.1το45Ὰ)}; Οτιάοντο ἴῃ 1.6 .(0Ρ.12.8; Μ.1].3248); 

᾿Ιουδαῖοι...τὰ ἡμέτερα προανεφώνησαν ΜΕΙ. ἘγΉΡ.5.8(ρ.62.15; Μ. 

18.112Ὰ}; Εἰι5.4.6.1.το(Ρ.47.32; Μ.22.800); 1ἅ4.κ...1.4ω.6(Μ.20.600}; 

προανεφώνει τὸ πνεῦμα ἐν..-«ψαλμῷ ΑἸΒ..4γ.1.41τ(Μ.26.070}; 18Β485.15. 



προαναφώνημα 

δτ(ω.426ς; Μ.3ο.2324}; νόμον..«πνευματικόν, ὃς..-ἀνακαλύπτει τῶν 

»“νηθέντων τὴν ἔκβασιν Μετ πῦ μοιαρ.ΕΡΙρἢ λαον.73.2ο(ρ.304.2; 

Μ.42.4570); Οῃτγδιλορ. 1.2 τη. Κοπι,(0.4310)} Ογτιαον.8(1.278}); 
οὗ 

φυεαϊςοηϑ οἵ (μγιβείδῃ σα τ ὈΚ Ραβδπ ΨΥ τοτβ, ΟἸθίη. 6. τοί(ρ.473. 

18; Μ.9.3048); ᾧ7υ5τ.εὐὐ,Ον.26(Μ.6.2894). ! 

προαναφώνημα, τό, ῥγορῆεεν, 1 ο. λον. τι. 2(Μ.06.1640). 

προαναφώνησις, ἡ, ῥγεάιείίον; οἵ ΟἽ ΡΥΟΡΠΕΟΥ ἴὰ φεῆ., ΤΗΡΗΪ. 

Απιυ μοῖ.52.το(ῆ.6.11360) ; Ο]οτη. πὲ», ττο(ρ, ὅσ τ; Μ.8.8098) ; ΟΠ τυ. 

κοι. 5.1.1 ἴῃ σε (4. ποο Ὁ); οἵ Οτεαϊίου. 85 ἴοσεβμϑάουηρ ἐπ οἵ 

ψουα, Βαβι δα, τ.3(1.48Β; Μ.29.98); οὐ Βαθεὶ 5 Ρτεδριασηρ ΡῬεηΐε- 

οοβί, Ουτιρίαῤλισεν. (1.458); οὗ ΑἸτατ 85 ἴγρε οὗ δριεἰϊῖα] βαουιῆσοϑ, 

Ἰᾷ αἄονοο(1.304Ὲ}; οἱ ἀεῖ41}5 οἵ ρᾶσδθ]ς οἱ [ΆΖΑΥΙΒ ἃ8 Ῥυόρβεον. οἵ 

σεμπεῖαὶ τεϑιστθοϊίοι οὐ ὉΟαν, ΟχΝ υ885.76ς.3(Μ.46.6770); οὗ Ρχο- 

ῬΒδοΙαΒ ἰπ Ἀροοαΐγρβθ, καὶ, Αβού,τβ:το(ρ.382.: 5). 

Ἐπροανδρίζω, εἰγ εν 1} 60: ἐπ ῥγοραγαίίοη, Οντορίαρὶ;. Ἐχ.2(1.279Ὰ). 

Ἐπροανεννόητος, τη ραξοίμρ αἱ ἐποιρί; αποβῖ., οἵ προαρχή, 

βουτοα οἵ ἀεϊϊγ, [τοη ἦσεγ.τ τι. 3(Μ,.7.565λ); 18.1.1 τια(5658); τινὲς 

ἐξ αὐτῶν..«τὸν Προπάτορα καὶ...π., Ἄνθρωπον λέγουσι καλεῖσθαι τὖ. 

1.12.4{57}8}. : 

Ἐπροανευφημέω, ἐχίοὶ ἴῃ σάσναπεο, ἘΜΕΊΒ, δ νηι οὶ “Ψ45.6(Μ.18. 

4610). 
προανέχ-ω (προανίσχω), 3. ἐκεί μηδεὶς..«καυχάσθω ἐν ἀνθρωπίνῃ 

κύων διανοίᾳ ΟἸΘΠ1.5,γ.1.ττ(ρ.32.24; Μ.8.7488); 2. ῥγεεεάε, ὄψῊ 65. 

γερηιχδ(ρ.31.2; Μ.66.τοδ4Ὰ); ψυχὴ μὲν καὶ σῶμα πρὸς ἀνθρώπου 

γένεσιν καὶ οὐκ ἂν προανίσχει θατέρου θάτερον Οντ. Ὀἱοά (ρ.491.19; ΝΜ. 

η6.14520); ἰᾶ. 70.1.τ(4.108}; προανίσχουσι τῶν ἀποτελεσμάτων αἱ 

ἡδοναί Ἰὰ αὐογ.15(1.5394}; 14.5.1: τοί Μ.69.156.). 

Ἐπροανίπταμαι, ἰξαρ τ ἴῃ ἤγοηὶ οὗ, Ογτ. Ν᾿ απ 4(5.48οᾺ). 

. Ἀπροανιστορέω, φμοίε δεξογε,. 7αβι.ἀϊαϊ.532.2(}.6.5444); 18.30.1 

(5618); ἐδ.63.2(6208). 
προανίσχῳ, ν. προανέχω. 
Ἐπροανούσιος, δείογε αἱ! ἰρίηρ, 

1593); 1δ,3.152(ρ.1τ; Μ.1596). Ἐ 

“ππροάξιμος, ὁ, ἃ ΡαὈ]ς βεγναηΐ, οὔ  οΕ, γι θαη, (ρ.388.29). 

Ἐπροαξιόω, »ῃαἶε γεφμεϑὶ Κογ δεξονεμαηά, ἩθΊολ.ΑἹ. ρ.1.2,22:42 

(0.230.7; Μ.το.1592Ὰ}. : 
προαπαλείφω, τοῖρ6 οτυαγ Ῥγευϊοιιοὶν τοὺς τῆς ἀγνοίας χαρακτῆρας 

προαπαλείψαντες, τὸν...τῆς γνώσεως νόμον ἐν πτυκτίῳ τῆς καρδίας... 

μετεγγράψομεν (οπϑδί.1)1840.ἰατ,33 (Μ.88.5 174}. 

Κπροαπαριθμέω, ὀηηηογαίε ῥγευϊοιδῖν, Οεπηβᾷ. Κ,.Κοηι.8:381. 

(ρ.286.8; Μι8:.17ο0 50). ᾿ 
Ἐπροαπαρνέομαι, ἀδὴν ῥγευτοιδῖν, ἈΑπαϑί.Β.λοά.13(}1.80.2324). 

Θγμοδ.᾿γπηρ.2.72(ρ.46 ; Μι66. 

Ἐπροαπατάω, ἀρεεῖυς βνεὶ, τον υ588.ον. αϊεοί,.δ(ρ.98.12; Μ.ςς. 1 

68}).- : ; 
προαπειλέω, ἐῤγεαίεη δεογεμαμά, 1. οἵ ῥτορμεῖίς ἔουενδυηἷηθδ, 

Ῥτος..15.2}:1--ττ(Μ.81.22374)}; 2. οἵ τατοδιθπὶῃρ ὃν σά οἵ 

ΡΕπΔΙν σοπβοααθηΐ οἡ ἀάατιρ ἀἰθορεάϊεπος, Αἰ, ἐτιο.4.4(Ν1.25. 

1048); ἀπά τῆτεαϊι οἵ ὨΕ}} ἕο πϊοκοά, ΟὨγγϑ. σία. 2ο(2.202Ε). 

προαπελαύνω, ὦγίνε αἴὐᾶγ ῥεΐογε, Ῥχος.6.15.52: τ. (}}.87.2ςοτα). 

Ἐπροαπελέγχω, γεβείε τη; αἀυσῆεδ, Ἐπ5.Ηδροεῖ, τ(σ11Β ; Μ.22. 

7914). 
ἀπροαποβύ-ω, σοῦ Ἡῤ ἴῃ αάναηεδ τῇ φιλαργυρίᾳ τὰ ὦτα “-“σας Β88. 

ἐιον».6.6(2.490, ν.1. προαποκλείσας ; Μ.31.2764). 

Ἐπροαπογυμνόω, ἰαγ δαγε δείογεμωμά, Ογχ.15.5.3(2.8128). 

προαποδείκνυμι, ἀεηποηείγαίε δεξονεμαμά 1. ἧῃ ρθῶ, Πιβι, ἀταί.88, 

2(Μ.6.6858) ; ΟἸδΙ,.5,γ.2.2(0.117.17: Μ.8.9408); Ο«.70.1.τ(Ρ.4.30; Μ. 

χ4.248}; ΑἸ ἄδον τϑίρ.15.31; Μ.25.. 456 (448}0); Ογταάον.τ3(1.4570)}; 

2. οὗ βετίρίαταὶ ρτορῆθον, ΗΙΡΡ. θ".2.33. ς(Μ.1ο.6808). 

Ἐπροαπόδειξις, ἡ, ῥγευΐοις ἀφνηοη γα θη, ΟἸετη. ἐν. 2.6(}1.8.οόφα; 

πρὸ ἀποδείξεως Ὀ.127.29). 

Ἐπροαποδημέω, ἀεῤαγί τι ϊ8. {{{Ξ φανοῦ, 

8138); Μαχ.ορ.Σ3(}1.91.5220), 

προαποδίδωμι, 1. «4 οἰ δέζόγε, ἐχῤίαΐῃ ῥτευϊομεῖν, ΟΥ.}σ.τ.3(5; 

Ὁ.6.18; Μ.14.284); Ἐπ8.4.6.γ.1(Ρ.327.6; Μ.22.5230); {Β85..5.135(2. 

4138; Μ.30.3374}} ; ͵ 
3000); Ὀϊοη Ατ.ε.ἢ.13.2(Ν.3.3008); 2. αὐἄνη! ας ῥγέρηδς, αἰἴϊοῖυ δεΐογα 

εἰ δὲ προαποδεδώκαμεν ἐν τῷ παντὶ..«εἶναι τοῦτον, τί ἄπιστον εἰ..«καὶ 

ἐπιφαίνει; ΑἸ ὖη6.42.5(}1.25.1690). , 

Ἐπροαποδύομαι, ρῥμὲ οἱ δεξογε, ΟἸξιη εἰν 4. 4{(0.254.1; Μ.8.12258)}; 

Ὁ γτ. 7ο.το.2(4.8684). 
Ἐπροαποκαθαίρ-ω, ῥηγίν ῥγευϊομεῖγ, Ἐπ5....σ.10.4.26(41.20.8648); 

Ονγιᾶον λ(1.122Ε}; ““εσθαι δεῖν ταῖς εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιθυμίαις, 

τοὺς ἐγγίζειν ἐθέλοντας τῷ Χριστῷ διὰ τῆς πίστεως ἰα,0.4.3(4.3108). 

Ἐπροαποκαλύπτῳ, γευφαὶ δεονεμαπά, ΟὨγγβ.μόηι.29.3 ἐπ Μ ἐ(1. 

2454); Ρτος..1ς.31::τ-Ἰ(}1.87.23168); Ομ γϑρρ. εν Τμάν.(Ρ.63. 

τό). ᾿ : : 

χ.Ν42.0».8.2τ(}}.2:5. 
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ΟΥΝ υβ85..“ροϊ 1 .44(}|.45.12280) ; Ογτιαάον.ττίι. 

προαποψύχω 

προαπόκειμαι, 1. δε ἰαϊά ἀοιοη τη αὐύαηος μὴ προαποκειμένων γὰρ 

ἐντολῶν, οἰκοδομηθῆναι τὴν..«γνῶσιν ἀδύνατον Οτ.δελοί νι απ τᾷ 

(Μ4.17.2728);2. δὲ ἰατά ΟΥ̓ εἰογεά τ δεξονε!απά δεῖ γὰρ προαποκεῖσθαι 

τὸ ἀγαθὸν ἐν τῷ θησαυρῷ, εἶτα προφέρεσθαι διὰ στόματος 14. 5.48:4 

(45 3.48); ταῦτα [Ξο. ΟἹ ΡΙΟΡἨΕΟἰ65]..προαπέκειτο τῷ Χριστῷ 

Ἐυκ.0...8.1τ(ρ.364.31; Μ.22.5920); Ἰβολῖ. ΠΝ ἐει.4.11(Μ.86.16848); 
οἵ 

ξοοά αἰτοαὰν βαἴθη, ϑυηεβ.ρ. τ2ο(Μ.66.1500Ὰ); 8. ἐχίδὲ δεϊογεμαμά 

νουθετεῖν ἀνθρώπους.."εἰς ὃ χρήσασθαι προαποκειμένῃ τῇ παρασκευῇ 

τῆς γλώττης ὅντιε5. ΠΊΟΉ 2(ρ.238.1; Μ.66.11170). 

ἐπροαποκείρ-ω, οἰ οἱ, ΟΥτοΝ αἦι.35(3.511Ε); τοῦ πάθους τὴν ῥίζαν, 

τουτέστι τὴν ἁμαρτίαν, “-“εἰν 1Δ.1,6.5: 18(}]1.72.5650). | 

Ἀπροαποκερδαίνω, ραὴη ἴῃ, αὐναηεε, Ογχ ίαῤλ Ον.3(1.1020). 

Ἐπροαποκλίν-ω, 1. ἑωγῃ αειάα δεξογεμπαπά πολυμόρφους λογισμοὺς .-- 

“νειν δι᾽ εὐσεβοῦς ἀντιλογίας ΑπιιΜοι λον» βι(Μ.80.16770}; 2- 0855.» 

δε ῥγουϊοιιεὶν γαυομγαδὶν τηοϊϊηεά Μακεδόνιον, «τοῖς περὶ Εὐνόμιον 

προαποκεκλιμένον Ῥμηοβί.λ.6.4.0(Μ.6 5.524}. 

Ἐπροαποκρούομαι, γερεὶ δεξογεμαμά, Θγτιεβ. 2 507}7:.13(0.171.4; 

᾿Μ,δὅ.13054). 
Ἐπροαποκτάομαι, σεγέηεν δεξογεμανά, 7. ιλονιατ (Μοῦ. 

680). 
Ἀπροαπολογέομαι, τακ 6 ομε᾿5 ἀεξεμδα δεῤογεμαπά, Οτ(Οεἷς.5.8 

(0.133.28; Μ.11.8058); 15ἰ4.Ῥε)],6}»}».5.81(}.78.1376}); Ὑμάτιδειά, 

ἘΡ}.2.320(Μ.90.12330). 
ππροαπολυθέω, δέ «εἰ {γεε, ἘΡὮΣ.3.ΧΧνΝῊΡ. 

προαπολύομαι, εοἶνε δεξονείανά, ΟἰετὴΞἰγ.τοχίρ.1τ.18; Μ.8.7040). 

Ἐπροαπομνημονεύω, γέεογά δεξογεμανη, ν. προσαπομνημονεύω. . 

ππροαπονέμτ-ω, ἀῤῥογίοη δέξογε, ϑεταρ. Μαν46(ρ.64, ν.. 

προσαπο- Μ,18.12338); τῆς στερεωτέρας τροφῆς ““εἰν τὸ γάλα ΟΥγ. 

μοηιι βαρεῖ τα(53.215). 
Ἐπροαπονευρόω, τοέακόη, εμεγυαίς δεξογεμαμά, Ογε Ὀς.9: 3ο0(Μ.60. 

1840); 4 Ναΐ. ;8(8.5068); 1ά. 70.1ο.2(4.9150). 
Ἐπροαπονεύρωσις, ἡ, μη ογυΐηρ, τυεα ΘΗ ἸΉΚ, Ογτ. :.χ18:6η(Μ.6ο. 

:2]28)}. 
Ἐπροαπονεύω, ἐκγη αεἴά6, Ογτιαάοτιτ(ι. 17}. 

. [Ἰπροαπονίζτ-ω (-νίπτω), εἰδαπβέ δεξονεμαπά “’ ὧν ὕδατι τοὺς εἰς τὰ 

ἅγια...εἰστρέχοντας Ὀντ.αάον.το(ι.3210)} προαπενίζοντο γοῦν καίτοι 

κατὰ νόμον ἡγιασμένοι ἰδ.9(1.3120) ; τοῦ, ποτα! Ρυχβοδιίοη οὗ ΟΠ τὶβ5- 

δα Βεΐοτε δάτγηϊββίοι ἱπῖο Ὁδυχοῦ, ἰά. σία ρ}.Ἐχοτ(ι.263Ε); ἰὰ ἄορι, 

»αξεῖ, 26(55.305Ὰ); τηρῖ., π᾿ ρεη. τῷ βίῳ προαπονίψαι...τὴν ψυχὴν 

ὀφείλει ΑἸΒ ἶηε.51.2(}.25.1965); Οντ. Ανν.45(3.208Ὲ). 

Ἐπροαποπειράοβαι, ἐγγν δεΐοτε, ΟἸοτα.δοἰ, 36(Ρ.148.7; Μ,9.7174}. 

Ἐπροαποπεραίνω, κορεῥίεία ὀείονε, Οντι ίαρ., Εχ.2(1.26 50). 

Ἐπροαπορρίζω, ἐῤτγοοίὶ βγεὶ, Ογτ. ἢ ο.3.2(4.2610). 

Ἐπροαποσαρκ-όω, »"αΐε βεελὶν δεξονεμαηά, τεξ. ἸΆεοτν οΚ Ομ 5ι 5 

᾿Ἡρανεηὶν βε5ῃ᾽, δβου θα τὸ ΑΡροϊϊπατῆιβ μᾶλλον δὲ αὐτὸν “τοῦ τὸν 

λόγον οὐκ οἰκονομικῶς ἐπ᾽ ἐσχάτων ἡμερῶν τὴν ἡμετέραν ὑπελθόντα 

μορφήν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο ὄντα τ Ν υβ5.4ροϊ!.4ο(Μ.45.1216Ὰ}. 

προαποσημαίνω, σεἰρηξν δεϊονεθαηά; οἵ ΟἹ γρέβ, Β65. ρίγ.31 

(..2Ζ6Α; Μ4.32.1210). 
Ἐπροαποσκευάζομαι, γἱά οπεεϊ οἵ δεῤογεμαμά, στ Νγοθυμον (Μ, 

46.5204); ΡὨϊοβι. ἡ. 6.12.5(Μ.6ς.6οοᾺ). 

προαποστερέω, ἐκ αἰϑαγ τη: αὐνυαπεό, Ῥίο]. 6.8 Ρ.ΕΡΙΡΒ μαδν.33.3 

(ριφφτ6; Μ.41.5570). 
προαποτέμνω, ἐνὶ αἴοαγ πη σάναηοέ, Οντ. 45.2(3.6280); ἰά..}0.3.4 

(4.2910). 
προαποτίθημι, 1. ῥμὲ αἰσαν ῥεξονεπαπά ᾿Ιὼβ. προαπέθετο πάντα 

διὰ τῆς πρὸς τὸν κύριον ἀγάπης (Ἰεπι.51γ.7.12(Ρ.57.21; Μ.9.5128); τὴν 

ἀνελεημοσύνην προαπόθου (Ὠτγ5.΄ονη.11.7 ἦι Μ {.(7.1584}; Ογτιαἄον. 

6(1.1730); 8 ἀτρυμπηθηξ, τεγδεί ῥτευϊομεῖν, ΟΥ̓ Ν γ88. ἐγ ἀπ (Μ.45. 

1240); 2. ῥγουΐάε δεξογεθιαπά, ῥγουϊάε [9 γ {λιὲ γμίπιγε, Βαβ.ἠέχ.3.5(1. 

278; Μ.20.654); ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι προαποθήσεις τὰς τοῦ μέλλοντος 

ἀναπαύσεις ἰδ.9.3(834 ; Μ.10930); Ομτγ5.ραη. Βενη.6(2.6438); ἑαυτοῖς 

ὑπόθεσιν προαποθέσθαι εὐνοίας 14. Π0η1.6.Υ τ Μι(,.858); [10.}.8.]. 

ταί. 96.984Ὰ), ᾿ 
Ἐπροαποτινάσσω, Ξ΄αλε οἵ τη: αἀναηεέ προαποτινάξασθαι τὸ χοϊκὸν 

καὶ γεῶδες φρόνημα Ογτ.15.5.1(2.126}). 

Ἐπροαποτρίβ-ομαι, γε οἱ δεξοτεϊιαηά τὸν ἐκ τῆς ἁμαρτίας ““εσθαι 

ἑύπον Ογτι φίαρἠ. Εχοχ(τ.263Ε) ά. 10.4.1(4.4370}; Ἰάίκοηι αὶ Χ] 

(53,225). 
Ἐπροαποτυπόω, ῥγεβριγε, Βε5..ῥίν.33(3.218; Μ.32.1258). 

προαποφέρω, εαγνν οβ' δεξονεηαπά, ΟἸγγβ. μον, 13.3 ἐῃ ττίρ( τι, 

6140). 
Ἀπροαποφιμόω, ῥη ἰο εἰΐεηοε ἦι αὐἀυαηοξ, ΤΑΙ φορά π|.53(Μ.28, 

6324). 
προαποφοιτάω, ἀεῤαγί ἤγον» δεξογνεμαμά, Οντ.15.5.3(2.8150). 

" προαποψύχω, τηᾶκο οοοὶ ἵη αάυαπεε, Ὦγτ. ]ο«το.2(4.914}).ἅ 



προαρδεύω 

"προαρδεύ-ω, τα δΥ δεξονεμαμά καθάπερ δ᾽ οἱ γεωργοὶ “σαντες τὴν 
γῆν, οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τῷ ποτίμῳ τῶν παρ᾽ ᾿λλησι λόγων “πομεν τὸ 
γεῶδες αὐτῶν ΟἸοτλ. 5.7.1. τ(ρ. 12.26; Μ.8. ἸοδΑ); ἡ δὲ τοῦ πνεύματος.. 
δύναμις...«ἐκάθηρέ τε καὶ ἡγίασε, καὶ οἱονεὶ προήρδευσς 7ο.}. ποη:.8. 3 

(Μ.ο6.704}). 
Ἐπροαρέσκω, ῥίεαδε δεξογεϊαηά, Ὀιάντα, Τγὴ.3.20(Μ.39,0488), 
Ἐπρόαρθρον, τό, ῥγεήπαεά ραγεῖσ; οἱ Ἠεῦτ, ΤΙΣ τρηδογεα σύν ὈΥ 

Αααυῖα, Ηϊοτ, 9.57. ττ(Μ,} 2.22.8). 
προαριθμέω, ἐγπόγαίς βεςὶ, αΥ.Να2.9ν.52τ.2ο(ρ.ὅ0.1τ7; Μ.56.1568). 
Ἀπροαρκτικός, σποεεάοηί, Τ,βουτ. ΗΝ ες ,.τ (86. τ408.), 
Ἐπροαρραβωνίζ-ομαι, σμαγαμέδε ὃν ἢγ5ὶ Ἰηϑίαϊνιθηέ τὰ πρωτόλεια 

τῶν ἐπάθλων ἐνθένδε “νεται Ἐτι5.υ.(.χ.41(ρ.8,20; Μ.2οι,Ο16Ὰ); 14.4.6.5.Ψ 
13(0.237.17; Μ,ι22.2028). 
“προαρρωστέω, δὲ ῥγευϊτομδῖν ἐηξεοίεα, ΟΥΥΡ.πο(ρ.96.25, ν.]. 

προσα- 55.1668). 
προαρτάω, αἰαελ το, παβα ἰο ἀερεμά προι τὴν προηρτημένην τ τῷ 

σταυρῷ ἀΐδιον..-«ζωήν ΤΑΤΌ, ῥ»Μ:.(Μ.27.13128). 
Ἐπροαρχή, ἦν πϑῖη6 Οὗἁ ρυῖτηαὶ τποπϑὰ (γα]βηΐ.), [μ6 σοβίηῖς ἢγδὶ 

ΡΠ ΠΟΙρΙ6, [τοπιλαεν.τ.".3(Ν.7. 5654); 1δ.1,5.4(5658); ΗρΡρ.᾿σον.6.38 
(ρ.τό9.4; Μ.τό6,32554). ὭὉ 

Ἐπροάρχιος, εχίείτηρ οη: δον ἢ 6 δερίηνηρ τῆς νἱοθεσίας τὸ π. 
πέρας Οε6ο.Ρί5.6χ.1770(Μ.092.15714}. 

προάρχ-ω, 1. ῥερίῃ Κγεὶ, ογιρίπαίε γένους “εἰν κρεῖσσον, ἢ λύειν 
γένος Οτ, ΝΑ Ζ.(αγη1.1.2.33.143(Μ.37.9384}; της. ἑκάστῳ δὲ τῶν 
προαρξαμένων τὰ ἴδια ἀποδιδόντες ἬΠΡΡ ἤσεγιρτοθπλ (0.4.0; Μ.16. 
20218)}; τὸν τῆς τιμῆς προαρξάμενον νικῶν ταῖς ἀντιδόσεσι Ἐπι5.0.(,4.8 
(ρ.120.20; Μ.20.1157Ἀ}; 2. ῥγερίἀδ ΟΝΟΥ τοῖς... «προάρξασι τῆς μοιχο- 
κυρώτου συνόδου ΤὨατ, διμπα,6}}.ι1.27(Μ.09.το400). 

Ἐπροασμενίζω, ἀεοορὶ 1: ᾿ῬγοξΈγθΉςα, Ἐλιβ.ρ.ε.ττ Ῥτοθιη (5οϑα; Μ. 
21.84417)). 

Ἐπροασπάξζ'ομαι, 1. ῥέ ἐδ βγεὲ ἰο φρηῦγαες, Οὐ Ρ.Ῥτος, Ο,απ|.6:7 
(}1.87.17210); Ματο Ὀίδς νυ, Ῥονρἧι.30; 2. τηεῖ,, φηδγασα ὃγ ᾿νε φγοΗοα 
ἰδιωτικὸν “"ομένους βίον Ἐπι5.},.ε.8,4.2(Μ,20.7498). 

προασπίζ-ω, ᾿οϊὰ α «κί. ῥεξογε; Πθῆος αοὶ ἂς ἐπανιρίον, δὲ ἃ 
ἀεξεγιάογ, 1. τὰ σβη. ταύτης...τῆς γνώμης οὗτος ἐδόκει “-ειν ἘΠ 5. 
ἢ.6.5.20.1(Μ.20.4844}; Θορῃτ. Η ἐριογη. (Μ.87).31038}); 2. οὗ σοά, ἀ5 
σοΠμαπιρίοη οὗ 5786], Οὐτι φίαρμ Νει, (1.3888); Ἰ4.Ος.τ2ο(3.1518}; 14, 
Ναβ.28(3.4070); --οὐσης χειρός ἘΝῚ]. ῥεγῖςὶ.12.1(}].70.052.}); 85. ῥτοὸ- 
τοσίοτ οὗ ἃ γηδτίνν, Β85,56}.υ, Τὐδεῖ. τ(Μ.85.5440); ἀπά οἵ (τ δ 5 
ἾΩ ρ66., Τάτ, 2(ογ,4:9(3.310); 3. οὗ Ομ τίσι 85 σμαπιρίοῃ οἱ [α] 
φραϊηβί ἐν], Ογτῦς,27(3. 510}; πσεὶ.. «τῆς τῶν ἀποστόλων σωτηρίας ὃ 
κύριος 14, Γσιττι τ2(4.τοΙ4Ὲ).. 

προασπιστήρ, ὃ, ἐεγεμάεγ, ΝοΠππ.ῥαν. 79.111: ττ(}.43.885Α). 
προαστπιστής, ὁ, ἐλα»:ρΊΟΉ τοὺς αὐτῶν θεοὺς..«προασπισοτὰς ἄντι- 

παρατάττοντες τῷ ἡμετέρῳ Ἐπι5.1.Ο 1τ7(0.254.23; Μ.20.1τ4324}; οἱ σοά 
85 Οὐπϑίδητ ποθ᾿ 5 ὁπδιηρίοῃ, ῤδιτβίρ,259.11; 14404Α)}; ἃ5. [5186]}}5 
οματαρίοῃ, Ὀυτιαάον. (1.157); οὗ ἃ τηατίνυ, Β65.56].0, Τὐσε τί Μ.8ς. 
5410); οὗ 8 Ἰδβιάδι οὐ ἤδύεβυ, [0.}),γκ6γ.83(Ν1.94.7448}; οἵ ἃ Ῥαρϑῃ 
ῥυίδϑι 85 σβαιηρίοη οὗ ᾿Δοϊαίσν, {10.Ὁ.8...20(}}.06.11320}. 

προάστειον, τό, 1. «ὐὐμγῦ (ΛΟ ἀϊηρ᾽ ατθα 8.5 [ᾺΥ ἔγουη ΟἹ᾽ν 85 
ΟἌπορεβ ἔγοιη Αἰοχαηάτία, Αἴ Ῥτγεβθ ἰδεϊ, (ρ.21.21; Ἐ1.2.3334};. 
δηᾷ ΠΑΡἤη6 ἔτοπὶ ΑΠΈΟΟΙ,, 502Ζ.ἢ..6.5,1τ0.1(}}.67.12734}}; Ηονη Οἴθρ, 
8.1; Ἐπ5.}.6.2.1τ2.23(}7.20. 1658); ΟΒγγβ5. λοι. 1. 5 τ Αειῤνίηε (ποῦ; 
ὙΠΕΙΘ 5ΕΡδ γαῖ σοηρυθραιοΠ5 οχίδὲ Ὁπάδγ ῈΥ5α]οιο Οἱ ΟἿ 
Ιίβμορ, Ὀΐοη. Α1.6ρΡ.ΕἘπ5.}.6.7.1τ. τ] (Μ.20,6688); 2. σεδιγδαη ἰμοιεδέ, 
ΤΡοΐγΡυυ. ἘΡτρη δι. 4τι του); Γηγνβἦονι. 5.3 τ΄ [0.(8.3030}; π 
αὐτῆς. «πρὸ πέντε μιλίων τῆς πόλεως ὄν 1ἃ.6}.14.2(3.5970); Οὗ τα- 
5:46 ποος οἱ (τι η8 868 ἃ58 τηδυίγ θ᾽ ὈΏΥΆ] Ὀ]δοθβ, ΜΙΝ εἰ 
«ἀελ.τ8(Ρ.17.27}; 1.24{0.23.4); 3. ἐδιρὶο ομίδτ46 εἰἰν τραῖϊ5 τῷ π. τοῦ 
Διός Μ.ῦομ.1.1. 

προάστειος, Ξτεδογδαη:} 85 βιιδβί., πϑῖὴδ ρίνεη ἴο ΒΡοταηδίρ, 
ΟΥ̓ Τεπιοΐει, Θθοη5 ἰῇ Ῥοσαίϊο ϑυβίθειη τοπάρχας καὶ π. καὶ ἄλλα 
πλεῖστα ὀνόματα ΗΠρΡ.᾽α6;.4.2(0.32.1; Μ.16.30508) ; οὗτοί εἰσιν οὗ π΄. 
ἕως αἰθέρος ἐδ.5.14(Ρ.110.12; 21708}; ἐδ.5.1π(Ρ.110.22; 31700); 1δ.5.χ6 
(ρ.τττ.14; 2171Ὰ}.Ψ 

προασφαλίζ- ομαι, 1.1ακὲ ῥνερατμίοτις, δεοη οπεὶς ρμαγά δεῤογεηαπά 
εἰς τὸ γινώσκειν τὰ δεινὰ καὶ. ἕπεσθαι ἘΡΙΡΆ. μαέγ. ῬΓΟΘΠ,.2. 3(ρ. 171, 

χῇ; Μ.4τ.1778)}; προ οβαλεοιεηᾷ τῇ διανοίᾳ μου ἑαυτῷ Ηδενο 
Ῥε 6 (.27].οὐ40}; 2. δὲ σπ ομεὶς σμαγά αραϊηδὶ ῥεῤογεηαμά δεῖ 
ἡμᾶς “εσθαι τὸν μονοφυσίτην Ατιαβί. 5. πο. τ(1.80.418); 170.) ἐγεαΐ, 
π(ρ.127)}; 3. παῖε σέεαγα, ξογΐν ἴθ αὐἀυαηοε προησφαλίξετο, τὸν 
"Ιουδαίων λαὸν ὅ..«λόγος ΑἸΏ ρεηΐ, 45(}1.2ς.808); “-εταί σε ἡ πίστις 
(γε Η. εαΐδεῖ..το. 4; ἘΡίρῃ.αον.38.6(ρ.60.2: ; Ν.41τ.6644); Μδς.Αθρ. 
Δο;».1.8(4.34.5288); ᾿Αϑει Ασα. ἠογη, τλβ «40. ̓3400); : 4, δαξερμαγά, 
φεσγ, ΘΗ ΘΗ ΤΉ αἀναηεε βουλόμενος ὃ κύριος προασφαλίσασθαι τὴν 
σωτηρίαν τῶν ποτὲ αὐτὸν βλασφημησάντων ἘΡΙΡΒ 67.54.2(0,310.11, 

1138 προβάλλω 

ν.]. ἀσφαλίσασθαι Μ.41.0640); θεῷ τῷ προασφαλισαμένῳ...ἐν τῇ... 
γραφῇ παριοτᾶν πάσης γραφῆς τὴν ἀλήθειαν ἘΡΙΡΒ.ἐῤ. ἀγαῤιαρ ἐαεν. 
͵8,ο(Ρ.459.24; Μ.42.7120); οι. Μο]. (45 1 ρ.112). 

Ἐπροασχολ-έομαι, ἀευοίε εἶπε ἰ0, ἐηραζε ἦν", Ἰβ14..Ὀ61..}}.1.220 
(}1.78.2214Α}; θελημάτων τῆς σαρκὸς..«-«καὶ τῶν “-ουμένων τούτοις... 
ἀκαθάρτων πνευμάτων Το. ΟΔΥρ καρ. 5(}1.85.1830). 

προαύλιος, δέίογε ἃ ΦΟΊΉΤΙ ΟΥ ἤσμδε, οὗ ουἴευ τοοπὶ οὗ θα ρ. ΒΊΕΥΥ 
ὙΠΕΥς οδηαϊααΐοβ γεγῈ Ὀτερατοα ἴου Ὀαρτίβτα τὸν π. τοῦ βαπτι- 
στηρίου (ν.]. βαπτίσματος) οἶκον ΟνΥ. Η καϊδεῖ.10.2; πδαΐ, 45 βυ  5ῖ., 
ῥίαεσε δείογε ἃ σοτγέ οὐ ποιέδε; Ἰ. ομί- δ ΔῊ τοὺς..κριοὺς.. «ἐλθὼν εἰς 
μικρὸν π. ἀπέδειρε ῬΆ]}..  ιαπς.τοίρ.59.12; ἐναύλιον Μ,34.τοῦ6 4}; 
2. ξονε- εομγί, απ φεϊανηδεῦ τὰ τοῦ οἴκου π. [1.6. οὔ ἃ ΠΌΣΟΙ] ΒορὨ τ, 
υΜαν.4ερ.22(}.87.37124}; ἐν τῷ π. τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 170.}), 
ἐῤ. ΤᾺΡΙ  6(Μ.95.3534}; ἢρ., τεῦ, βίδειβ οὐ σαι δομυτηθῃ5 περὶ τὸ π. 
τῶν βασιλείων γεγόνατε Ογτ. Η, ῥγοεαϊεεἠ. (τὴν πρόαυλιν Μ.33.3324}; 
3. τηξὶ, στ. ."- τῆς εὐαγγελικῆς παιδεύσεώς τε καὶ πολιτείας ἡ νομική 
Ονγ. 7ο.τ)(4. το)οῦ). 

Ἐπροαφαγνίζω, ῥηγηγν δεῤογνεμαμά, Ὀγνιαάογιττίι. 3918) ; ἰά. 70.4.6 
(4.422). 

Ἐπροαφήγησις, ἡ, ῥγοῤῥείτε ἀεεεντῥέίτοη, Ογτν. 4πηπ|.3(3.252.}; 16. 
Ναλιτίβ. οδ0). 
᾿προβαδίζ-ω, γὸ ὑεξογε τὸ ““εἰν ἣ συμβαδίξειν πολλὰ πεποίηκε τὰ 

συντρίμματα ἡμῶν διακενῆς στ, ΝᾺ Ζ.07.26.15(.3.5.12480); “εἰ 
ἡμῶν ὃ Χριστός Ογτ,αὐον.Ξ(1.1580) ; ἡ κιβωτὸς εἰς τύπον θεοῦ ““ουσα 
1α..(γ».55(3,3088}; οὗ ργορμεῖβ 45 ζοστεσαπηετβ οὗ (Ὠχιβυ, ἰᾶ. Ν᾿ αὐ. 4(.. 
4804); οὗ ἴο. Βαρί.,, Ἰά. 70.4.τ(4.25τ0) ; Ἰά ἐδες. ττί εἰ, 964). 

[Ἐ]προβαθής, νεγν ἀξερ, Ὀϊᾶντη. Τγίη. τ τ8(Μ.30.3488). 
προβάλλ-ω, Ἀεὶ ογνιυοαγᾷ, ὑγτηρ ξογιυαγά, Ξεπά ον; 
Α. μι δρῃ.: 1. γποὺϑ τπ|ῦ, ξομᾶ ἰο Ῥομέ, ἴὰ ὙΔΥ οἱ.. μεγιστᾶνες... 

ἀπομένουσι:" τὐξεῖ σονται οὗ τίρωνες οι Αερ ἤοηι. 43. δ(Μ. 34: 771): Ἐ 
2. ἐχβίδτ! οεἰοηϊαϊ ομεῖγ, γαΐκε ἃ βἤσιυ οὗ ““εσθε ῥημάτων εὐπρέπειαν 
Ἰαῖ,ογαϊ. τ(ρ.1.17; Μ.6.8054)}; [3ς. Βραχμᾶναι] βίον μὲν αὐτάρκη 
“σονται Ηἱρρ ἦαεν.τ.24{(0Ρ.28.1; Μοτιό.30524); οἵ Μεβεαῖδη το κ5 
κόμαις γυναικικαῖς (χρῆσθαι «-ὁμενοι ἘΡΊΙΡΗ ἠφεν.8ο.δίρ.401.21; Μ. 
42.165) ; οὗ ξ4156 αβοθϊςβ κατὰ ἀνθρωπαρέσκειαν ταῦτα ποιοῦσι, καὶ 
““οὐσι σακκοφορίαν Ἐλι5. 1. Ξεγγ7.22.6(Ν].86.460Α); 3, γε7εεῖ, ἀγίοσ 
συῶν εἰ μισητέον τοὺς πρὸς αἵματος, πολὺ μᾶλλον τοὺς ἐχθροὺς “"εσθαι 
κατιὼν ὁ λόγος διδάσκει ΟἸετη..ἀ.5.22(Ρ.174.20; ἀποβάλλεσθαι Μ.ο. 
6288). 

Β. ῥμὲ ῥονιὰ; 1. τεῖ. Οὐδαΐίοη, φγοάμεε, δγίηρ ἵπῖο δείηρ ὁ θεός͵... 
μέλλων τὴν λογικὴν πᾶσαν «-εσθαι κτίσιν ἘΠι5.4.6.4.τ(ρυχσο.2ι; Μ.22. 
2524)};} Ποριἰσηητο.12; ἡ ἐν τοῖς κτίσμασι καὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ 

͵, προβεβλημένοις. ..«μεγαλειότης τ. Ν82.0γ.28.53(0.25.1; Μ.26.20Ὰ}; προ- 
εβάλετο τὰ ὄντα εἰς τὸ εἶναι Τιεοπί. ἢ, Λε :,2.3ο(Μ.86.χ5804); οὔτε 
γὰρ ἄναρχος ἡ ὕλη... γενητὴ δὲ καὶ. ὑπὸ τοῦ πάντων δημιουργοῦ 
προβεβλημένη Ταϊ.ογαϊ, (ρ.δ τς; Μ.6.8178); τί δέ, εἰ ἡ ὕλη αὐτῷ 
᾿σύ Ὄνο ὀΐ - 1] θ ᾿ εξ 3 - « ΙΖ 2 δίζ 5» ΝΥ 

ὕγχρονος ὀῦσα..«ὡς εχθρα ““εἰ αὐτῷ ἡγεμόνας, ἐμποδίζοντας αὐτοῦ 
τοῖς βουλήμασιν; ον. Οἰθη4.το.141} χάος.. «ὅπερ ᾿Ορφεὺς ὠὸν λέγει 
γενητόν, ἐξ ἀπείρου τῆς ὕλης προβεβλημένον 1.6.3; τοῦ, αϊοης. [Πδοῖν 
οἵ Ογραϊίοη προβαλεῖν τὰ παρὰ τοῦ σωτῆρος μαθήματα Ιγϑἤαόγ.1.-ς.τ 
(Μ4.7.4024}; 1.1.8. 5 (5328); 2. οὗ ἀἰνίης ρτδος ὁ σὐωὼν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τοὺς 
οἰκτιρμοὺς τοὺς ἀναριθμήτους “4. }11.132(0.63.18); 3. οἵ ἀἴιαπαῖτοι οὗ 
δδοῦβ (Ὁποβί.) ἐννοηθῆναί ποτε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προβαλέσθαι τὸν Βυθὸν 
τοῦτον ἀρχὴν τῶν πάντων, καὶ καθάπερ σπέρμα τὴν προβολὴν ταύτην 
(ἣν προβαλέσθαι ἐνενοήθη), καὶ καθέσθαι, ὡς ἐν μήτρᾳ, τῇ συνυπαρ- 
χούσῃ ἑαυτῷ Σιγῇ [τον ἤα67.1.τ.τ(ΜΜ.7.4454}} αἰῶνας εἰς δόξαν τοῦ 
Πατρὸς προβεβλημένους,..-«προβαλεῖν προβολὰς ἐν συζυγίᾳ ἐξ.1.1.2 
(4494); 1Ὁ.1.2.4(4514}; οὗ οἰημαηδίϊου οἵ ᾿ρβυομίο᾽ (ῃτιβί, 1Ὁ.1.7.2 
(ς124); ΟἸδηγ. κε. Τ }άοί.41(ρ.121.23; Μ.0,6814}; ΜΜἭονογενῆ...ἐν ᾧ τὰ 
πάντα ὃ Πατὴρ προέβαλε σπερματικῶς. ὑπὸ δὲ τούτου..«τὸν Λόγον 
προβεβλῆσθαι Ἰτεηἤαεν,1.8,5(5328); ὁ. τοιτ.τ(σό:.}; προέβαλεν...ὅ 
Πατήρ, ὥσπερ ἦν μόνος, Νοῦν καὶ Ἀλήθειαν ἨΠρΡρ.᾿αεγ.6.2ο(ρ.1ςό.τς ; 
Μ.16.32284); ὑπὸ νοῦ καὶ ἀληθείας προβεβλῆσθαι λάγον καὶ ζωήν 
ΟΥ. 7ο.2.24{(π; »ϑ1.2; Μι14.1560); ἘΡΙρΒ.ἤσεν.24.τ(ρ.257).9; Μ.4:. 
300Ὰ}; φάσκουσι [ϑς. ΟρΠΙ1165] γὰρ ἀπὸ τοῦ ἄνω Αἰῶνος προβεβλῆσθαι 
αἰῶνας καὶ κατώτερον γεγενῆσθαι τὸν Ἶ αλδαβαώθ - τοῦτον δὲ προβεβλῆ- 
σθαι κατὰ ἀδράνειαν καὶ ἄγνοιαν τῆς.. “μητρὸς τουτέστι τῆς ἄνω Πρου- 
νίκου τ. .31. 3(Ρ. 54.1; 6458); Σηθιανοὶ.. .τὸν Σὴθ δοξάζουσι φάσκοντες 
αὐτὸν εἶναι ἐκ τῆς ἄνω μητρός, μεταμεληθείσης ἐφ᾽ οἷς τοὺς περὶ 
Κάϊν προεβάλετο 70.1),ἤαεγ.,ο( .04.7014); Μίαηῃισῃ. γνόντα δὲ τὸν 
ἀγαθὸν πατέρα τὸ σκότος ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐπιδεδημηκός, ““εἰν ἐξ αὐτοῦ 
δύναμιν, λεγομένην μητέρα τῆς ζωῆς, καὶ αὐτὴν προβεβληκέναι τὸν 
πρῶτον ἄνθρωπον τὰ πέντε στοιχεῖα Ἡδρειη. Ἄγεἶ.7(ρ το. 5; Μ.το, 
14378); ὁ ἄρχων ὃ μέγας “-εἰ τὰς νεφέλας ἐξ αὐτοῦ, ὅπως σκοτίσῃ τῇ 
ὀργῇ αὐτοῦ τὸν κόσμον 1ἐδ.ο(Ρ.14.8; 14414Α}); ἘρίρΒ ἠαογ.δ6.4π(ρ.82. 
14: Μ,42.074); τς. οι, ,ο( 88, 650); 4. ναϊεηῖ., οὗ ργοάποίοι 



προβαπτίζω 

ὃν ϑορῃΐα οὗ πνευματικὸν σπέρμα ΜΈΝ ψΜΕἸοΝ ϑανίοιιτ ἀοβοθπᾶεά ἴο 
φδυίῃ, ΟἸοπ. σχο Τ μάοὶ, τῷρ. τος 6; Μ.0.652.4); 5. ναϊβηΐ., οἵ Ρτοάπο- 
ἰρἴ0}.] οἷ ΔΠβΈΪ5 ἐ ἐν ἑνότητι μέντοι γε προεβλήθησαν οἱ εἰν, ὐλοιὰὶ ἡμῶν... εἷς 
ὄντες, ὡς ἀπὸ ἑνὸς προελθόντες ἰν.56(0.118.20 ; 6774}; οὗ Ῥτοάιιοϊίοι 
ΟΥ̓ 801115 ὈΥ͂ ἀεπιίαγρε, ΗΊΡΡ λαδν.6,34(Ρ. τ63. 5; Μι16.232460) ; 6. οὗ 
ΘΕΠΕΥΔΌΟΘΙΩ Οὗ ΤΟρΌΒ, ἴῃ σοτηΡτίβοῃ γΠ ατίοταποο οὗ ΠυτηΔ ἢ ΒΡΘΕΟΝ 
λνὸν γάρ τινα «ποντες, λόγον γεννῶμεν, οὐ κατὰ ἀποτομήν, ὡς ἐλαττω- 
θῆναι τὸν ἐν ἡμῖν λόγον, “"όμενοι 7αβε δταί. 6τ.2(Μ.6.6164) ; τὸ τῷ ὄντι 
ἀπὸ τοῦ πατρὸς προβληθὲν γέννημα πρὸ πάντων τῶν ποιημάτων συνῆν 
τῷ πατρί 1τ}.62. ἁ(6110); ; οὐκ ἔστιν ἀνθρώπινον ἔργον, ἀλλὰ τῆς βουλῆς 
τοῦ “οντὸς αὐτὸν πατρός 1.16. τ(6534); ποβῖ., [τϑη,᾿α6᾽.1.7.2(Μ. 7: 
5134}; ἐδ.1.8. (5328); ὁ μὲν μείνας μονογενὴς υἱὸς εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
πατρός, τὴν ἐνθύμησιν διὰ τῆς γνώσεως ἐξηγεῖται τοῖς αἰῶσιν, ὡς ἂν 
καὶ ὑπὸ τοῦ κόλπου αὐτοῦ προβληθείς ΟἸετη. εαε. Τἰάοί.7(Ρ.τοϑ.το; Μ.᾿ 
9 .6578); : ἔπρεπεν γὰρ τῷ ἐπὶ πάντων θεῷ πρὸ παντὸς γενητοῦ καὶ πρὸ 
πάντων αἰώνων τὸ μονογενὲς τοῦτο προβαλέσθαι γέννημα Ἐπι5.6. 0.1.8 
(0.66.2; Μ..24.8210); 56 Ὀε]] απ, ΤΑ ΤΕ, “4γν.4.ττίρ.54.πό; Μ.26,48τ:Α); 
ΒΌΘΙ ἰαηρτιαρα το]εοίεά, οἵ Οτιῤγέπο.τ.2.6(ρ. 35.10; Μ.11.124}0)}; 1δ.4. 
4.π(28; ».248.8; Μ 1 . 4018}; ; ἰᾶραᾳ οὗ αϊνΙβίου ἰῃ οάμεαὰ Θχοϊυαεα 
ἔγοχση 118 τρεδηΐηρ οὐ κατὰ διάστασιν ἢ τομὴν ἢ διαίρεσιν ἐκ τῆς τοῦ 

πατρὸς οὐσίας προβεβλημένον Ἐπ|5.6.6.4.53(Ρ.154.18; Ν',22.2578); 16.5. 
τίρ. 2:2. 1; 3520); 1,ϑοπτ. ΗΝ ἐςι.4.9(Μ.86.τθόδ0). 

Ό. «ἐπὦ οἱ; οἵ βεηαϊηρ οὗ ὅοὸι ἰητο ψοσ]ά, ΟΥ. 70,2.ττί6; Ρ.66.32; 
Μ.14.1328); οἱ ἀετχοῃβ βοπάϊηρ εν} ἱπέο νουἹάᾶ, ΕἘπι5.4.6.4.το(ρ,1όδ. 
8; Μ.22.2768). 

Ὦ.. μὲ Τονιυαγά ἴον οῆος, φρῤῥοῖϊπῖ; ἴὰ σϑῃ., Ὑπαῖ, ἔχεελ,.33: (2. 
054); Ολνοη Ῥαςεδ.Ὁ.285(Ν.02.7128); ὈΙΒΏΟΡ5 τινὰ δόκεμον. «προβα- 
λέσθαι τῆς πόλεως προστάτην Β45.Ἔριτοο,τί3,2820 ; Μ.32.6078) ; 6.21} 
εαη.τ(3.3258; Μ.706Ὰ}; ΟΥ.ΝΑ2.0γ.τ8.34(Μ.35.10208}; 14..6}.182(Μ.537. 
2074); Τηδι.ἢ.6.4.7.1τ(3.054); ἰά.},γεῖ,τ5(3,1220); Ἐποίχαξυ, Επμγεῖ,. 
23(Μ.86.2301Α); 8η το πλδπατο, Ονγϑιν, δα. Ξο(ρ.115.16); 1.36 
(ρ.125.16); δὴ ροβίὶς, Τμαΐ, ΤΉ. τ: τί. 699); ίρῃ Ρτῖςβῖ, ἴῃ σοτηρΡ811- 
50η ΨΙΏ (ἢ χιβὲ ἄνθρωπος ὑ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἀ ἀρχιερεὺς “νεται 6. δ. 5: 6 

(3.578). 
Ἐπροβαπτίξζω, ὀαρε26 δεξογε μιαρά, στιοβῖ. ἐν τῇ χαβοδεοίι λέγουσιν 

ἐπὶ τέλους, εἰς λύτρωσιν ἀγγελικήν, τουτέστιν ἣν καὶ ἄγγελοι ἔχουσιν, 
ἕν" ἢ ὃ βεβαπτισμένος ὃ τὴν λύτρωσιν κομισάμενος τῷ αὐτῷ ὀνόματι, ᾧ 
καὶ ὃ ἄγγελος αὐτοῦ προβεβάπτισται (Ἰοτη, ἐχε. Τ ἰἀο].Δ(ριττάιτι; Μ. 
9. 6694); τοῦ, χαδδεοη οἱ 56η56 1 ΏΙΟΝ ρδΕστοἢῃβ ψετα ὈαΡΕ ΖΕ ὁ 
Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ἰσαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ οἱ λοιποὶ πρὸ Χριστοῦ ἅγιοι εἰσερχό- 
μένοι εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ προεβαπτίσθησαν, οὐκ ἂν 
ἐσώξοντο Ἶο.}).415Ρ.(Μ].06.1 4400}. 

προβασιλεύω, γεῖρη ὑεΐονο, Ταπίι ἐν». Τ πάν. Μορς.(Μ.86.10358). 
πρόβασις, ἡ, 1. ῥγοργδοδίο κατὰ πρόβασιν χρόνων ΜεΙΒ.5»η!:Ρ.7.4 

(0.75.1; Μ.18,1208); οὗ ατμβηδίοηβ οὗ δθοηβ (να θη.) οὐκέτι μὲν 
κατὰ χρόνους τάγτων διαδοχῆς τὴν σύνταξιν, ἀλλὰ κατὰ πρόβασιν ἀφ᾽ 
ἑτέρας εἰς ἑτέραν διερχόμενος ΕΡΙΡΗΠ.ἤαο.31.1(0.382.3; Μ.41.4738}} 
2. ῥγοργεβς (ΤΩΟΥᾺ})} εἰς παρθενίαν ἐκ π. προκόψαι τὸν ἄνθρωπον Μείἢ. 
ϑγρρ.2.τ(ρ.15.6; Μ.1τ8.488). 

Ἐπροβατέμπορος, ὁ, ἱγαεγ ΤῈ εἤἴσορ, Ὑπαάτιϑδιαᾷ..».1.7(Δ.90. 

9320). 
προβατεύς, ὁ, «πορμογά, ΤΗαῖ,Ρ-.}7: οί. ττ65); 14.1. γεῖ. 153. 1219). 
προβατεών, ὁ, εὐεοῤ οἷά ἄλλα, φησὶν ὁ κύριος, ἔχω ἅπερ οὔκ ἐστιν 

ἀπὸ τούτου τοῦ π. (Δ6]. ΡΝ δε. Ξ(ρ.8ο.25; ΜΟΡΙ,.50.4788). 
προβατικός, οἵ σἤεερ; 1. ἐρ! τπεξ οὗ Ρο0] ἴῃ εταβαίειη, Ἔχερ. 70. 

5:2 π- δὲ κολυμβήθρα ἐλέγετο ἀπὸ τοῦ τὰ..-«πρόβατα...ἐκεῖ συναθροίζε- 
σθαι, καὶ ἀπὸ τῶν ϑυομένων τῶν προβάτων ἐν ἐκείνῳ πλύνεσθαι τῷ 
ὕδατι τὰ ἔγκατα ΟΥ-Ἁ ΡΟΣ τη 70.(ρ.533.3); Δτητήοῃ. [9.5:2(Μ.8ς. 
14280); ἐν εὐύδρῳ προβατικῇ ΝΝοπῃ.}αγ.70.5:2(}1.43,7840); ἃ5 γε οὗ 
Ραρέϊβηι, ΟΠτγϑβ.ἠορι.36.1 1τπ 7.. (8.2078); 2. ἴδιαι, δὲ ϑιιϑζ,, οεἶσόρ- 

- 7ἰά 85 ὈϊτέΠιρίαος οὐ ΒΜ τίκτεται δὲ ἐν τῷ τῆς π. τοῦ ᾿ωβκτὶὰ 
οἴκῳ 10.10. [0.4.τ4(Ὧ}.04.11578}} χαέροις, π.; τῆς τοῦ θεοῦ μητρὸς τὸ... 
τέμενος" χαίροις, π. τῆς βασιλίδος τὸ πλούιον ὑτὸν καταγώγεον' χαίροις, 
π. τῶν τοῦ ᾿Ιωακεὶμ προβάτων τὸ πάλαι σῆκος, νῦν δὲ τῆς λογικῆς τοῦ 
Χριστοῦ ποίμνης οὐρανομίμητος ἐκκλησία {70.1).λοηι.6. χτ(Μ.οὅ. 
6770). 

Ἐπροβατικῶς, τῷ ἐδ τιαηηεν οὗ φἤεέρ, τεῖ. 1ο.το: τό ἀνθρωπεκῶς,. 
ὡς δ᾽ ἄν τις εἴποι π., ἡμῖν διαλέγεται ΟΥΝΥΞ5, ῥοϊ τό(Μ.45.11530}. 

πρόβατον, τό, εἦσερ; 1. οὗ ΟΠ χσθῦ; ῬΆΒΒΟΥΕΣ 5ξερ 45 ἴγρε οἵ 
(μη, Τυθε 1α].40.τ(Μ,6.5618) εἰξ, 5. αἷμα; ὁ ἀκούων τῶν περὶ τοῦ 
πάσχα νενομοθετημένων κεκρυμμένως, ἐσθίει ἀπὸ τοῦ π. Χριοτοῦ...καὶ 
εἰδὼς τὴν σάρκα τοῦ λόγου ὁποία ἐστί, καὶ εἰδὼς ὅτι ἀληθής ἐστι 
βρῶσις, μεταλαμβάνει ταύτης ΟΥ.ἤοη1.Υ.2.12 τη 76γ.(0.00.28; ΝΜ. 13. 
3060) ; θυομένου πρὸς ἐσπέραν, τουτέστιν, ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος, τοῦ 
ἀληθινοῦ π. Χριστοῦ οὗ ἡ σὰρξ ἀληθῶς ἐστι βρῶσις Βα 5.15.2 7(1.4ο18; 
Μ.30.1720); π. δέ, ὡς σφάγιον" ἀμνὸς δέ, ὡς τέλειον αΥ.Ν42.07.30.21 

1130 προβλέπω 

(ρ.142.6; ΝΜ.36.1220); λαμβάνεται π. μέν, διὰ τὴν ἀκακίαν, καὶ τὸ 
ἔνδυμα τῆς ἀρχαίας γυμνώσεως. τοιοῦτον γὰρ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν σφάγιον, 
ἔνδυμα ἀφθαρσίας 1.45.1τ3(Μ.36,. 6400}; αὐτὸς ἀρχιερεύς, αὐτὸς π., 
αὐτὸς ἀρνίον ΕΡΊῚΡΗ.ἤκεν.55.4(0.320,4; Μ.4τ.ο8ο0); 2. οὗἨ (τ. Δ 5 ; 
ἃ. ἴῃ σοῆ, 85 ΟΒτβι᾽ 5 βῆξορ, Ηεττῃ. εἤη,6.1.6; μαθητὴς ποιμένος 
ἁγνοῦ, ὃς βόσκει προβάτων ἀγέλας ὄρεσι πεδίοις τε ΑΕΓ ῤΠΠαρῆ.4; 
τοῖ. αὐϊΐν οὗ ΟΠΌΣΟΝ π᾿ φησιν ὡς ἐνὸς πεπλανημένου. ... οἱ γὰρ πάντες 
ἐν οῶμά ἐσμεν καὶ ἐν π."...ὁ δὲ ποιμὴν ἐλθὼν συνήγαγεν... καὶ... 
ἀνέλαβεν ἐπὶ τὴν χώραν αὐτοῦ. ... πλανώμενον δὲ π. ὃ μὴ τυγχάνων τῆς 
τοῦ καθήκοντος θήρας ἔν τε λόγῳ καὶ πράξει ἢ τῷ μὴ ζητεῖν ἢ τῷ μὴ 
εὑρεῖν ΟΥ. [».28 ἐμ [67.27: τἹ(Ρ.212.20); τοὺς μὲν γὰρ προσπεφευγότας 
τῇ ἐπισταοσίᾳ αὐτοῦ, καὶ τὸ εὐμετάδοτον δι᾿ ἀνεξικακίας κατωρθωκότας, 
πρόβατα λέγει, καὶ ποιμὴν εἶναι τῶν τοιούτων ὁμολογεῖ... "βασιλεὺς δὲ 
τῶν ὑπεραναβεβηκότων ἤδη Β45.1γ. τ] (2. 148; Μ.32.0174}} ; κἂν μυρία 
.. «πάθῃς, μένε π. ὄν, καὶ οὕτω περιέσῃ τῶν λύκων. ... τί προβάτου 
ἡμερώτερον ; τί δὲ λύκου ἀγριώτερον ; ἀλλ᾽ ὅμως τοῦτο ἐκείνου περιέσται 
Ομ γγβιεχῤιῖη Ῥσιττοῦ (5.3330); ὑπείκειν ὀρθῶς τῇ τοῦ ποιμαίνοντος 
φωνῇ τὴν τῶν π᾿. ἀγέλην εὖ μάλα διισχυρίζεται Ογγ, [0.6.1(4.6388); 
ἔμπροσθεν τῶν π. οὗτος [5.. Χριστός} περιπατεῖ, δεικνύς, ὅτι αὐτὸς 
ὅδηγεῖ πάντας πρὸς τὴν ἀληθείαν Ατητηοη. σ.το: 4(Ν .8ς.τ4600) ; 
Ὁ. τεῖ, Βυχωϑηῖν 85. “οδί ϑῃεερ᾽, Οὐ Ν υβ5. μη. 4(2 Ρ.64.1; Μ.4ς. 
6368); ὁ πᾶσαν τὴν λογικὴν κτίσιν ποιμαίνων... «τὸ πεπλανημένον π΄.» τὴν 
ἡμετέραν λέγω φύσιν, ὑπὸ φιλανθρωπίας μετέρχεται 1δ.12(2 Ρ.278.15 ; 
8804); 6. τοῖ, [0.10:8 πάντα ψεκτὰ τὰ ἐν ἀνθρώποις, ἅτε ἐνδεῆ καὶ 
ἐλλιπτῆ, οἷς τελείως οὐχ ὑπακούει τὰ ἐν ἡμῖν ἄλογα π., τροπικώτερον 
εἰρημένα ΟΥ. 0.1.37(421 Ρ.48.28; Μ.14.070)} ἅ. τοῖ, 70.1ο: τό ἄλλα π. 
ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης", τουτέστιν τοὺς ἀνθρώπους τοὺς 
ὁμοιουμένους τῶν ἀγγέλων διὰ τῆς ἐναρέτου αὐτῶν πολιτείας ῥοε. 
.0.2](0.02}; Ἰητετρταῖθα 85 ρθη 65, Βα. μον Ἐς. 2Β(τ τς ; Μ,20. 
2888); Ατμίηοῃ, Γο.1ο: τό( Μ.δ5,14610) ; 6. τοί, ᾿πγαηάεα 5ῃ66ρ᾽, 1.6. 
ῬΘβοὴ τη βθα] δα (Ὀν ὈαΑρί 5) π. ἀσημεέωτον ἀκινδύνως ἐπιβουλεύεται 
Βα5.᾿)οη1.13.4{(2.1τΊ0 ; Μ4.31.4320); ἀσφράγιστον γὰρ π. εὐάλωτον τοῖς 
λύκοις )Ἰάντῃ. 7γ1.2.15(Μ.30.7178}; ἴ. οὗ τιρῃίθοιιβ αἵ Τυἀροτηθπηΐῖ, 
ΟὨγχυβ8.ἤον.709.1 τῷ Μ1.(7.7580); 2. οὗ 5Βῆδορ σϑρσθϑθητίηρ 4]16- 
ΒΟΧΟΑΠ ναῦουβ ἔγρεβ οὗ Ομ χιβίίαη, Ηδετη, έν» 6.1. 68, ; 3. ρϑτίο., 
οἱ ἰαϊεν ἃ8. ὈΙβῃορ 5 ἥοοίς ὅπον δὲ ὁ ποιμήν ἐστιν, ἐκεῖ ὡς πρόβατα 
ἀκολουθεῖτε Τρ Ῥἠαά.2.1; ποιμένες...οἱ τῶν ἐκκλησιῶν προηγού- 
μένοι κατ᾽ εἰκόνα τοῦ ἀγαθοῦ ποιμένος, τὰ δὲ π. ἡμεῖς ΟἸοπι, ῥαφά 1.6 
{ρ.1α2.18; Μ.8.,2930); (σηοί. ΑρΡ.2.19.1; ἀιν!46α Ἰπέο ἔννο τάγματα, 
ὈΔΡΈΕΖΕα δπᾶ οδίδοβυπιθηβ, ΕπΒ.(,9,2.3(0.77.25; Μ.22.1408); 4. ἢτϑοῖ- 
ἔπιϊ5 οἵ ἤοοκβ ἴο Ὀὲ οἤετεεα ἴο ρῥεϊεβίβ, Οὐρὶ. 4}}.7.20.1; 5. 45 
ΟὈ͵)εοὶ οὗ ρασϑὴ ΜΟΥΒΏΙΡ, Αὐβιαροί. τ2(15 Ρ.τοβ. δ); 6. ἰὼ ὁβοδδῖο- 
Ἰορίοα! ὑῥτόρἤθοΥ ἐν γὰρ ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις... .στραφήσονται τὰ π. 
εἰς λύκους Ὠ14,1τ6.3. 

Ἐπροβατόσχημος, {πη Ξἐἤξορ᾽ 5 εἰοίμῖηρ, ΟἾτν 5.6}. 125(3.670}). 
[᾿]προβατουρία, ἡ, ([,41. »γοδαίογτα 5.5. ἐρτειοἶα) ἐρερβενταὶ ἰφέον οὗ 

εοπηησπάαϊίοι, ΑἸΏ  ΘοΒοϊαβῖ,οοί.4.4{0.54). 
Ἐπροβατώδης, τἀεερ- κε, Ἐκιβ,ἀ,6.7.τίρ.3τ4.5; Μ.22.5 138). 
προβιάζομαι, ἐχίογέ ὃγ ξόγεε, οὗ ξατηρϑῦ ργάγεῦ ἀληθινὴν ἀγάπην... 

ἣν προεβιάσατο καὶ ἐζήτησε Μασ. δρ ἐμ]. ἐον.14(Μ.34.840}). 
Ἐπροβιοτεύω, ᾿νε Ἰη ῥγευϊοια ΘαΊ ΣΙ ΘΉ66; οὗ Ὀγα- οχίβεοσοο οὗ βοὰ]ς, 

ατΝυ 85. λοηιιορτ,.28.2(Μ.44.2200). 
προβιοτή, ἡ, ῥγευΐοι5 ἐς θΉη4Ὲ; οὗ 500], τ1π Οτϑεὶς ἐμουρῆς, Οὐβηι, 

Ιπα,1ο}.5(Μ.88.2800}; ΟἸνπρ. εοἰ.4:2-(Μ.03.5258)}; ἴῃ ΟΠρεηϊβι 
τεοίοσυ, ϑορθγ. Η.0;.2.2ο(Μ.87.32400). 

Ἐπροβιότης, ἡ, ῥγεμίομς εχιξίεησε; οἵ 6 Ὀείοσα σον ΒΊΟΗ, 
ΟἸἐπλ. 5 ν.2,.13(0.144.12; Μ.8.οθδ0). 

προβιόω, Α. ἔνε ῥγευϊομεῖν ; 1. οὗ 1118. θεΐοτα σοπνθυβίοη μετανοή- 
σαντες ἐφ᾽ οἷς κακῶς προβεβιώκασιν (Ἰεγη. 5 γ.4.6{ρ.26ς.6; Μ.8.γ240Ὰ); 
2. οἵ ραβί 11ξ πα τπόοῦὰὶ δομϊθνθιηθηΐ ἴῃ τε]. ἴο ΕΤΈΒΕΙ ῬΥορΎθ58 
μὴ ἐπαμεριμνεῖν τοῖς προβεβιωμένοις ἀγαθοῖς, ἀλλ"... εἰς τὸ πρόσω 
προκόπτειν [Β458.6.42.τ(3.1250; Μ.32.3480) ; 3. οἱ ρτο-εχίδίθπσε οὗ 
501}, ἀφβη. ταί. (Μ.8ς.8770). 

Β. ἰΐυο δεξογέ τὰς-.-«Ψψυχὰς οὐ νῦν δημιουργεῖσθαί φατε.. -προβιῶναΐξ 
τε αὐτὰς τῶν σωμάτων ΖΑΟῦ, ΜΙ ορτ(Μ.8ς.το720). 

Ἐπροβλέπτης, ὁ, 5εεγ, [0.ΟἸῖπι. 5οαἰ.24{Μ.88,0848). 
προβλεπτικός, αὐΐό ἰο ξογεξδε ὁ π᾿ νοῦς προβλέπει... .τῆς ἀντικειμένης 

δυνάμεως τὰς τέχνας Μασ, Αδρ.εμε.ἐογ.6(.34.8254}; σφο.ΡΙ5. ἀθκιος 
(}1.02.14304) ; οἵ Ἰ)ϑαντα᾿ 5 ρσόρῃθῦϊ ν]βοη προβλεπτικοῖς.. «προορώ- 
μενος ὄμμασι 70.1).ἤστι.τ.2(Μ.96.5408)}. 

Ἐπροβλεπτικῶς, τοΐίξ Πογεειρη!, [0.1 μονι.8.ο(Μ.06.7138). 
προβλέπ-ω, 1. ζογέδεε; οἱ σοά᾿ 5 ρΡυτροβα δά δἱβοίίομ, βανγη.3.6; 

ἦν.6.τ4; γυ. Ῥ ς.361:1τ2(Μ.69.9320) ; οἱ ρχορμεῖῖο ἔοσεϑισῃῖς, Βαρη.9.7; 
“4..Βανελ.2(0.132.10); Οντ Η ῥγοοαϊεε. δ; 2. 5:6 δεζογε ομξ ἐν τῷ 
ἁμαρτάνειν οὐ πάρεστι “-εἰν τὸν τοῦ θεοῦ φόβον Οτ.εχρ.τη Ἐν. τ2ο(Μ. 
17.1810}; [0.Ὁ. Κγ».Μ|.πΏ:2(Μ.06.14004}. 



πρόβλημα 

πρόβλημα, τό, 1. ἀφίδηεε, ῥγοϊδοϊίοῃ,, τεῖ. Αἄδτα δἀμὰ ἔνε δίχα 
παντὸς ἐπικαλύμματος καὶ π.. τ. ΝᾺ2.ογ.45 8(Μ. 36. 6320); ; ἀρωγὲ 
Χριοτέ, τὸν βροτοῖς ἐναντίον π., τὴν σάρκωσιν ἀρρήτως ἔχων 0.8. 
εαγηδμεορ.ο (0.20); Μ.06.8244); 2. ἐχοίεξέ, ον ἢ: κακία, π. ἑαυτῆς 
τῶν πράξεων τὰ προσόντα τῇ ἀρετῇ.-“περιβαλλομένη 7π5ῖ. Ζαροΐ,11.} 
(Μ.6.46το) ; 3. οδείαεὶσ ρα ἔογναταά ἐπιπροσθεῖ νέφος σαρκὸς παχείας, 
δυσμενοῦς π. ΟΥ̓͂Ν 42. α75.1,2.1το,04(Μ.27. 6874); ; 4. απ θηΉς Ργο- 
ἐενεώ, τεῖ. ἀεςερίου οἵ εν] 1. Αἰοποιαςαΐ ἀπατᾶται γὰρ καὶ αὐτὸς 
τῷ τοῦ ἀνθρώπου π. Οὐ Ν γ85.0γ. (αἰδοῖ! 26(0.98.12; Μ. 45.680); 5. }οῖμί 
αἀυανοθά ἰὰ δυρυχηθηΐ δηᾶ ἀἰβουββίοη ; 8. σεομδαίίοη, ΟἹ. 5.37115 
(0.25); Ὁ. φρριρηφηὶ, ἀϊαϊεείίφα! ροΐηὶ, Ἰὰ( εἶδ, 5. τϑίρ.10.7; Μιχ. 
1205); ΟἸΝΑΖιΟν,21.22(Μ.35.11088}; αἱρετικῶν δὲ πρῶτόν ἐστιν 
ἀσεβέστατον καὶ ἀποτομώτατον π., τὸ...γεγραμμένον 'κύριος ἔκτισέν 
με᾽ κτλ, Ῥιάντῃ, 7 γ}.2.2(Μ.30. 8050); {6δ.(828.) ; 1Ὁ.3.4(8280) ; Νεστο- 
ρίῳ προσποιούμενοι πολεμεῖν, τοῖς αὐτοῦ π. κέχρηνται Ἐλΐορ. ΚΚἡ «ἀορηι. 
(Μ.86.20494) ; οἷς γὰρ π. διαιρουμένην ὑπὸ τῶν προτέρων ἔστιν ἰδεῖν 
τὴν τριάδα, τούτοις συγχεομένην ὑπὸ τῶν ὑστέρων εὑρίσκομεν τὴν 
οἰκονομίαν Ἰιεοηί. Β, δε. οἱ Ἐπί χ(Ν.86.12760); 6. φωεσίίορε Ῥαϊ ἔοτ-- 
Μιχα, τδγεεί- Πα δ᾽ ἴΟΥ ἀλδουβδίοι, ῥγοδίοα, Ταδὲ, ἄτα. 65.2(Μ,6, 
6250) ; ΟἸετη.σγ.6.4{(ρ.450.7; Μ.0.2568) ; Οὐ ῥγτης.3.1 τ(ρ.τορ.ο; Μ.1ι. 
2404}; Επι5.4.6.4.τ6(ρ.190.22; Μ.22.32178); Οῃγγβιάοηι 2.1 τ Μι(. 
6108}; ἃ5 τἰ6 οὗ ΨΚ Ὀν “Γαϊίδη Προβλημάτων βιβλέον ἈΠοά.8ρ. 
Ἐα5...6.ς...3.8(}1.20.4618) ; ἅ. γἱάδαϊς τὰ μὲν ἐν αἰνίγμασι τὰ δ᾽ ἐν τοῖς... 
σκοτεινοῖς λόγοις...τὰ δὲ διὰ παραβολῶν καὶ ἄλλα διὰ π. Οτ.( εἰς.3.45 
(ρ.242.4; ΜυΙΙΟΒΟΑ); σκοτεινοῖς ἐχρῆτο. π. Ἐπι5. ]αγεοῖ. τ.3(0.16.32; 
Μ.24.1494}; 14,.6.1τι (ξ138; Μ.21.8528); ὙΠαι αὐεεί.3(ρ.86.10 ; 4. 
7117) θ. ΔΕΥ σἰαίεηιθηὶ, ΕἸΡΏΤ, 3. 405Ὲ ; 6. ῥγοάμεὶ προσευχή ἐστι χαρᾶς 
καὶ εὐχαριστίας π. ἘπΑρΥΡοπί.ογ.τπ(}}}.79.1τ600); οἴ. Ὁ αη.τ.5ς 
(Μ.94.15ς 24} οἱϊ. ᾿ηΐτα ; ἤθηοθ, ἃ. ἀποβέ., ογηαμαΐίοη ἕνα ἕκαστον τῶν 
αἰώνων..«προβαλέσθαι προβλήματα εἰς τιμὴν καὶ δόξαν τοῦ Βυθοῦ 
χρη μασν...2.6(Ν,7.4654); Ὁ. οὗ ὅοη, ἀθηῃιο ὃν Οὐρθη αραῖπδὲ 
Μα]ε τ Ἰπίδῃβ εἰ γὰρ π. ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς καὶ γέννημα γεγεννη- 
μένον ἐξ αὐτοῦ, ὁποῖα τὰ τῶν ζῴων γεννήματα, ἀνάγκη σῶμα εἶναι τὸν 
προβαλόντα καὶ τὸν προβεβλημένον Οτ, ῥγέηε.4.4.τ(28; ρ.348.8; προ- 
βολή .ττ. 4018); ς, οὗ Η. Οῃοβί ὁ μὲν γεννήτωρ καὶ προβολεύς,.. «τῶν 
δέ, τὸ μὲν γέννημα, τὸ δὲ τι., ἢ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν τις ταῦτα καλέσειεν (στ. 
ΝαζΖ.ογ.29.2(ρ.75.1; Μ.536.768Β); τὸ πνεῦμα, ἐνυπόστατον ἐκπόρευμα 
καὶ π. 70.1).ἰγίφαρ,8(Μ.0 5.600}; πάντων λεγόντων τὸ πνεῦμα π. 
πατρός, συνεπινοεῖται καὶ τὸ ἐκ μόνον τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα, κατὰ 
τὴν προαιώνιον πρόβλησιν ΤΑΤΏ Σ αἰ. τ(}.28.825Ὰ}); ἃ. οὗ οχεαΐατεβ ἕνα 
γὰρ ἐγκολπῴσηται τὰ ἴδια π. ἡ θεότης, ἥτις λόγῳ ἀληθείας ἀπεκύησεν 
ἡμᾶς..«μακρὰν αὐτῆς ἀπεσχοινισμένα, διὰ τῆς αὐτῆς τῶν τριῶν μιᾶς 
έ “4 [ἐ “- Ε 4 ᾿ κ᾿ ᾽ Ά 3 ᾽ ὑποστάσεως ἑαυτῆς, δι᾽ ἧς καὶ προεβάλετο τὰ ὄντα εἰς τὸ εἶναι, ἀνελά- 
βετο πάλιν αὐτὰ εἰς ἑαντήν 1,δοηΐ. Ἡ. Δ᾽ 6 ,.2.32ο(Μ|.86.1 5804); πῶς οὖν 
προεβάλλετο τὰ ἑαυτῆς π. ἡ κακία, ἄζωος καὶ ἀναίσθητος ; πῶς οὖν 
αἰσθάνεται τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τῶν τοῦ ἀγαθοῦ π.; 10. Μαπ.χ. (δ ἴ.94. 
15524}; 7. σἀυαμεοιησηὶ, ῥχονηο ὁ 10 οὔτε εἰ δὲ διὰ τὸ π. καὶ ὅπερ ἐκ 
τούτου κέρδος τῆς φιλοχρηματίας ἐσχήκασι...οὐ τολμῶσιν ἀρνεῖσθαι 
τὸ ᾿ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο᾽ ΑἸΒ.. .4γ.1.53(Ν|.26,1244}. 

Ἐπρόβλησις, ἡ, 1. Φηη 5510Ή., οὗ Ῥχοσεββίοι οἵ Η. ποβῖ ἀπὸ τοῦ 
ἑνὸς..-πατρὸς γέννησις τοῦ υἱοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ π. τοῦ..-πνεύματος 

ΤΡτοςα, Ῥγοεῖ.(Μ.87.279254}; τὸ ἐκ μόνου πατρὸς τὸ πνεῦμα κατὰ τὴν 
προαιώνιον π. ΓΛ. Γαΐ. τ1(}8.28.8254);2. τηρπῖδε προβλήσεις δέχονται 
τὰς ἐπ᾿ ἀγαθοῖς Ογτ.} 5.533: 3(}Π|.δ0.8858); 3. ἐχ ΙδΊ οη καὶ π. ἐκ τῶν 
ἀργυροπρατῶν καὶ φῶτα πάμπολλα ἐγένετο [0.18].εἤγοη.τ8 Ρ.402(Μ. 

07.712). 
προβοάω, ῥγοείαΐηι ἴῃ αὐναμέε; Ῥᾶ55., οὗ Ομ εβὲ ὁ διὰ νόμου 

προβοώμενος Οντ. ο.6.τ(4.6258). 
προβόλαιος, ποιῖ. 45. 5 5ῖ., εἰὐμὰ οἰ πεἰ4, ΟΥ̓͂Ν γ85.07.2 15 

φη.1:26(Μ.44.2906}). 
προβολεύς, ῥγοάμεεν, ογίρίμαζονῦ ; 1. ἴὰ σεπ., ἘΡὮτ.3.4ο60 ; ίοπ, 

Αχἄ.η..4.τ4{Ν,3.7120}; 2. ἐγεξαϊον αὐτὸν π. γενέσθαι τῶν τεσσάρων 
οὐσιῶν Πορη. ΟἸεηι.το.12; 3. βαγέηῖ, ΘΟΡἢσ ΗΕ, ογ.7.12(Μ.87.33240}); 
4. ογίρίπαίον; ποβῖ., οἵ τῆς ῬΥυΪ8} τηοηδϑα ἱῃ ταὶ, ἴο ἀθοῃβ οἱ... 
αἰῶνες...ἐπεπόθουν τὸν π, τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἰδεῖν Ιχαη.ἢεγ.1.2.1 
(Μ.7.45324); ἘφΡΙΡἢ.ἠαογ.31.2(0.384.20; Μ.41.4168); (ναϊεπι.) οὗ 
ΒΟΏΧΟΘΒ οὗ ὕλῃ ἀηα σάρξ, 18.31.7(0.307.7; 4888); 5. οἱ σοά ἐπ χε]. το 
Ῥτοοσεϑβίοῃ οἱ Η, (ἀποβῖ, ορρ. Πὶ5 ἰα  πευποοά ἴπ σαὶ. τὸ ὅοη, στ. Ναζ. 
07.23.7(λ1.25.1160Ὰ}); ὁ μὲν γεννήτωρ καὶ π....τὸ μὲν γέννημα, τὸ δὲ 
πρόβλημα 1.20.2(0.75.1το; Μι.6.768); Οοηεὶ. 4}}.8.37.2(ϑοης Μ55 
ΟὨἸν); 1. 7γέη.(Μ.28.τόοσα); ζΌγντ. Τγῖη. (65,94; Μ.77.ττ520}; 
ΤΠΑ].ἐρηΐ. 4.0 (Ν,91.1468}) ; [Ὁ 465.Να2.ἀταϊ.4(Μ.38.861); 70.Ὁ.. [0.1. 
Β(Μ.94.8008); [Δ}. αἱ. τ(Μ.28.8248). 

προβολή, ἡ, 1. ῥωπήίηρ [ογιθαγά οἵ ἃ ΘΆΡΟΙ, ποῆσο ποῖ. π. 
ἔχειν μοί τ τεαάτηεος (1κ6 ἃ ἰασδ τὴ τοβί), ΠΙάντη. Τγη.3.23(}1.30. 
0244}; 2. ῥγοϊξείξίοη, ὧν δὲ οἱ καρποὶ στεγανώτεροι, ἐλαφρὰ τῶν φύλλων 

ΟΣΙ40 πρόβουλος 

ἡ π. Βαβιλδι  δ(1.410; Μ.29.112}}; τηεῖ,, δεὕέεη, ἐαχοίέδα, δῖ, γ 5.1. 
ρβϑίῃ.256.17; 0). ἴΟΥ προσβ- Μ.41.11330}; 3. ῥγο)εοίίομ, Πρ ἔς 70᾽- 
τοαγά, 1 Βαπ.σίγοῖ μη. 2.τ6(1.3474Α; Μ.30.6Χ 4); 4. οπγμδὴ οἵ νιὶηα, 
Ου.ς.67:3(}Ρ.70); οὗ ἀπ αδἰίδοϊκ ταῖς τῶν πειρασμῶν π.»,...τῇ π΄. τῶν 
λυπούντων στ υ55.., 105.(λ1.44.3410); 5. ἐχεγοῖδε, ῥμηρ ζονι οἵ 
ῬΟΨΕῚ οὗ 5ρῃϊ μεγάλη γάρ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, π. βλέψεως τοῦ πάντων 
κρυπτοῦ γνῶσιν ἔχειν Ῥοὰ. 5.52: 3(λ.33.15000); 6. αὐυαηεενιεηΐ 
ΟΥ̓ ἀρῤῥοίμμηδηι ἴο οἶος ἐστασίαζεν ἡ Καισαρέων πόλις περὶ προ- 

βολὴν ἀρχιερέως ὅτ. ΝᾺ Ζ.ογ.18.55(ΜΝ. 35. 10288); ; ἔθος ἐν ταῖς τῶν ἐπι- 
σκόπων...π., τὸ μὴ ὑφ' ἕνός, ἀλλ᾽ ὑπὸ πλειόνων τὰς τοιαύτας ἐν 
τῇ ἐκκλησίᾳ χειροτονίας πληροῦσθαι ἜΠαΥ.ΜΟρΒ.: ΤΊ». 4: τα(ρ.150.10; 
Μ.δό.ο44ᾺΑ); Ογτ. [0.3.χ{4.2510}; μηδὲν.««ὠφελείσθω χειροτονίας ἢ π. 
Οὔμαῖςο. αῃ.2; τοὺς ἡγουμένους... «τῆς ἐκκλησίας πρὸ τῶν...χειροτονεῶν 
διανυκτερεύειν ἐν προσευχῇ, ὅπως μὴ ματαία γένηται αὐτοῖς ἡ π. Υἱςῖ. 
Με.3:τ3(0.296.28); Ἐπλίχατου, Εμγνε.ο(Μ.86.22840) ; δορδγ. Η.» εἶν. 
Ογν.ο ]0.0(Μ.8).34440}; 7. ῥγεξεμίαϊζοη, οὗ ξαδε ἴὰ σουτὶ, Μαχ.φιι. 
Τμαὶ. Δ Δἴ.οο.5ο00); 8. ἀἰξεδαγρε, εμεαίησ ὁ κύριος τῇ μὲν π. τοῦ 
αἵματος τὴν βεβαιότητα τῆς σαρκὸς ἐπεδείκνυτο ΤΑΤᾺ. Αροίϊ τ τϑ(!. 
26.11258); 9. δδίδ, ῥγοάμεὶί σάρκα.. «φησιν ἐκείνην τὴν ἀσθένειαν, 
τὴν ἀπὸ τῆς ἄνω γυναικὸς π. (Ἰετη, ἐπε, 1 μαάοὶ,67(Ρ.120.1; Μ.ο. 6800); 
10. εἡπαπαίΐομ; α. (ἀὐποθϑῖ. ἐννοηθῆναί ποτε ἀφ' ἑαυτοῦ προβαλέσθαι 
τὸν Βυθὸν...καὶ καθάπερ σπέρμα τὴν π. ταύτην... καθέσθαι...τῇ συν- 
ὑπαρχούσῃ ἑαυτῷ Σιγῇ ἵτοπιίαεν.τ. τ, τ( .7.4458)}; να]. Οη.16δ.1.8.ς 
(5334) οἷΐ. 5. ἕνωσις ; οἱ μὲν οὖν ἀμφὶ τὸν Οὐαλεντῖνον ἄνωθεν ἐκ 
τῶν θείων π. τὰς συζυγίας καταγαγόντες (Ἰ]δτη.5:γ.3.τ(ρ.105.4; Μοὃ, 
10078); διὰ μὲν τοῦ ᾿μητροπάτωρ᾽..«δέδωκεν.. «ἀφορμὰς τοῖς τὰς π. 
εἰσάγουσι..«καὶ σύζυγον νοῆσαι τοῦ θεοῦ ἐδ. 5 τ4{(Ρ.41τ1.17; Μ.9.1850) ; 
τῷ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτούς, ἄρσεν καὶ θῆλυ... τὴν τι. τὴν 
ἀρίστην φασὶν οἱ Οὐαλεντινεανοὶ τῆς Σοφίας λέγεσθαι 1ἃ,ἐχε. μοί. 
2ι(ρ.113.19; Μ.9.6688); οἵ, προβολήν..«τὰ ἐπ: ῥγοίαϊτοπενι γεὶ αἰϊόνηιις 
ἐκ αἰἰόγα, φιεοί ἐαεῖί Κ᾽ αἰσηεπις, αἰπη αἰφμσ αἰών Αἐοπϑη; ἠδ 4 δοΉ δ 
Ῥτοάμεοηδ, ᾿Γευιιαὐυένδς Ῥγάχεαρε 8(Μ.]..2.186Ὰ); παυσάσθων 
τοίνυν οἱ τῶν αἱρεσιαρχῶν δογματισταί, οἷ δυνάμεις καὶ αἰῶνας καὶ π. 
ὀνομάζοντες κενὰ τεραταλογήματα ἐφευρίσκουσιν ΗΠΡΡ. θ αη.2.30.5; 
σχεδὸν πᾶσα αἵρεσις. .«ἐφεῦρεν... αἰώνων τινὰς π΄ ἴα. αδν.4.51(0.74.17; 
Μ.16.31180}; ἡ ἐκ τοῦ πατρὸς πᾶσα π. τῶν αἰώνων 1ῤ.6.37(0.168.,4; 
42544}; ἐδ.6,38(ρ.160.2; 32548); ἐπεὶ δὲ ἦν ἄπορον εἰπεῖν π. τινα τοῦ 
μὴ ὄντος θεοῦ γεγονέναι τὸ οὐκ ὄν---φεύγει γὰρ καὶ πάνν καὶ δέδοικε 
τὰς κατὰ προβολὴν τῶν γεγονότων οὐσίας ὅ Βασιλείδης----ποίας γὰρ π. 
χρεΐα.. «ἵνα κόσμον θεὸς ἐργάσηται; 1.7.22(ρ.198.2; 3306Ὰ}); κατὰ τοὺς 
μύϑους Οὐαλεντίνου..«προβολὰς καὶ αὐτὸς [50. Τατιανός] εἰσηγήσατο 
ἘΡΙΡΗ.ἤαογ.46.τ{ρΡ.204.1ο; Μ,.41τ.8408), Το.) ἢαενγ.35(Μ.04.7008); 
Μαῃηϊοῆ. αἱ δὲ π. πᾶσαι, ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ μικρῷ πλοίῳ, καὶ ἡ μήτηρ 
τῆς ζωῆς, καὶ οὗ δώδεκα κυβερνῆται κτλ. Ἡερεοχη. ἄγοζιχ(0.21:.9; Μ. 
10.14480}; πῶς δὲ καὶ αὔξησις τῆς κακίας γένοιτ᾽ ἂν ἣ προσθήκη τῶν 
πος ΤῊ  Βορι απ. το .18.τοβοᾺ); 70 Μαη.2(Μ.06.13210) ; Ὁ. οἵ 
Τοροβ; ἐ. οὐϊμοάοχ 868 ἀεἔεηαεα, οἵ, ἀος 5ἱ φεῦ ῥιεαυενιὶ 16 προ- 
βολήν αἰἰφιίαπι τη γοάμεεγέ.. πο ἰάσο πΟῊ ΣῊ οἱ υεγίίας υοσαριίο 
ἰδίου φῖα εἰ ἠαεγεσῖς ῥοίΐες ἐκ υεγίία!ς ἀεεοῥτὲ, «.. ῥγοίαίμς. ἐεὶ 
δεγηο ἀδί, ἀμ ἢ....5ὲ ῥγοίαίις ἐξὶ, εορηόσες ῥγοδοίαηῃ υεγί αἰ, Τοτί, 
αὐυεγσις Ῥγαχεαρ 8(Μ.Ρ1,.2.186Ὰ); 1ὲ. τε)εοίεά, οἵ τΥ ῥγήηε. 4. 
(28; ρ.348.8; Μι11.4018); ὧν Ατίδηβ Φιλογονέου καὶ ᾿Ελλανικοῦ καὶ 
Μακαρίου..«λεγόντων οἱ μὲν ἐρυγήν, οἱ δὲ π΄ Αὐνεῤ. πμς.(Ρ.2.1} Μ. 
42.2124}; γέννημα, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἕν τῶν γεγεννημένων, οὐδ᾽ ὡς Οὐαλεν- 
τῖνος π. τὸ γέννημα τοῦ πατρὸς ἐδογμάτισεν Ἰᾶᾷ,τῤ. Αἰεχ,(ρ.12.1τ| Μ,20. 
ἼΟΟΑ); τῶν αἱρετικῶν τὴν ἀσέβειαν, οἵ σωματικήν τινα καὶ παθητικὴν 

κατεψεύσαντο τοῦ θεοῦ τὴν τεκνογονίαν, τὰς π. δογματίζοντες Αβι.Βορῆ. 
Ῥ τδαρ. Ἐπ5. Δήαγοεῖ!. Ι 40. 19.20; Μ. 34. 7564); ἔφασαν [Ξα. Αὐαης αἱ 
ΝΙςΔΕΑ] ὁ ὁμοούσιον εἶναι, ὃ ὃ ἔκ τινός ἐστιν, ἢ κατὰ μερισμόν, ἢ κατὰ 
ῥεῦσιν, ἢ κατὰ π." κατὰ π. μέν, ὡς ἐκ ῥιζῶν βλάστημα ϑοοχ.ἢ..2.τ.8.12 
(Μ.6η.6860) ; Ὀν οἴϊηεγ5 οὐ κατὰ π., ἢ κατὰ διαέρεσιν, ἣ τομήν, ἣ μείωσιν, 
ἢ κατά τι τῶν ἐν σώμασιν ὑπονοουμένων Ἐπ|5.4,6.4.1π(ρ.181.21; Νί.22. 
4010); γέννημα θεοῦ αὐτὸ εἶναι φαμέν, ...ἐπεὶ μήτε κατὰ π΄ μήτε κατὰ 
διάστασιν...τὴν γενεσιουργίαν ἐπινοοῦμεν ἐδ. τ(ρ.211.25); οὐ τμῆσιν τῆς 
ἀπαθοῦς φύσεως, οὔτεπ., ἀλλ᾽ νἱὸν αὐτοτελῆ ΤΑΙ εχ. }ά. ι(Μ.2ς.201.}. 

πρόβολος, ὁ, 1. βγοηηοίον πρόβολοι..«γίνονται γάμου (Ὦγνϑ, ἔερι. 
γάρ. δ(1.2650) ; 2. Οὐ ΥΊΗΡ ὁ τοῦ Δαυὶδ π. 70.ἘῸῸ.ἐὐηεορι. ΒΜ 8(Μ. 
96.1473}). 

προβούλευσις, ἦ, ῥγευΐοιις ἀεἰϑογαϊΐοη, ΟΥ̓͂Ν γ 85. μι ιιτοί Ρ.23]. 
9; Μ.4ς.84ολ). 

προβούλια, τά, ἀεἰ δεγαίίοη, ονείἠομρσἠ! ληπτοὺς τοῖς προβουλίοις 
τοὺς ἀνθρώπους εὕρατο Ἐπ5.4.6.4.0(ρ.τ63,8; Μ,22.2720); οὗ ἀάδῃηι 
προβουλίοις ἐτίμα καὶ αὐτουργίᾳ τὸ τέχνημα Οντι ίαῤἠισοη, τί. 50); 
τετίμηται... «προβουλίοις ἡ ἀνθρώπου φύσις ἰὰ, Πμἰμ.τ(63,22Ε). 

πρόβουλος, ἑακίηρ ἐοεμδεὶ ὑεξογεμαμά, ϑεταρ ΜΙ αη.18(ρ.26; Μ.40. 
9130); 1ατ Ναζιλν, αὶ. 2361(Μ.38..322.). 



προβραχέων 

“προβραχέων, ὦ “16 δείονε, Β85.56].0γ.20.2(Μ.8ς.3328). 
ΠΡΥΚΩΣ 751 ποῖσ, α π|ὲ τλεῖ ρο, Ὀντ.ἤον ἀϊυ. τ (3, 

ὃ 
᾿ ᾿ΑΒΕΒΕῈΝ απφτπεριίαὶ, ἔενς (Ρ.τ1.9). 

᾿προγενεαλογέω, ἐπείτε ἐγ ῥγεεεάτηρ ρεπεαΐοσγ, Οτ. Νυβϑβ. ἘμΏ.12 
(1 Ρ.200.21:; ΜΝ 4ς.1120}).Ψ 

ὁ προγένεθλος, δογῆὶ δατίῖεν, Ἰχόπῃ ραν. 70.1:τ4(Μ,43.7528), 
προγενής, δογῊ δέΐογε, οἰάδν 1: γϑαγς ; ὨΘῊΣδ Ὁ τῖον ἰο; 8. ἴῃ βεῃ. 

τῆς τῶν..«προφητῶν ἡλικίας.. -προγενεστέρα ἄν εἴη ἡ πλυμπίὰς ἦ 
πρώτη (]οτὰ δὲν. τ 2τ(ρ.8ο.18; Μ.8.8618) ; τὴν παρὰ βαρβάροις προγενε- 
στάτην ἀλήθειαν ἐδ. τιϑο(ρ τοι Ὡδ; 0284Α); προγενεστέρων οὐσῶν τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν γραφῶν τῷ.2.χ(Ρ.113.8; 0324}; ΕΟ ΘΜ Ὁ τσ τθο γ᾽ ΜΝ. 
τ8.1τ644}; Ῥτοσ.. ἔχ. ε7: (Μ.87.503Α); Ὁ. οἵ (δίμοΙς ΟΒυτοι 68 
δηῃϊεσράδηϊ 10 Ποσθτοα] Βοα65, (]δπη, ίν.7.17(Ρ.76.2; ΝΟ. 5 524}; 
ς. οἱ ἢτβῖ Λάατα ἴπ το ου τὸ βοοοπά, ΓΑτὨ, Ἄῥοϊ ἃ 8(Μ. 26.11058}; 
ἃ. οὗ ὅ0η υἱὸς... «πάσης τῆς κτίσεως αὐτοῦ προγενέστερός ἐστιν Ἡδττη. 
δἦρῃ.9.12,21 τεΐ. Μδτοβ Π5᾽ ΘΧερ 515 οἵ ΡΥ,8:22 Χριοτὸς.. «τῶν προφη- 
τῶν. καὶ τῶν ἔτι ἀνωτέρω..«ὧν πρεσβύτερος, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἡ σὰρξ ἣν 
ἀνείληφεν ἐκείνων ἁπάντων ὑπῆρχεν προγενεστέρα Ἐπι5.6.1..3.3(ρ.146. 
12; Μ,24.0848); ἀραίηϑί Ατδπθ πῶς ἂν ποίημα, ἢ..-προγενέστερον 
ἔχοντα..«προσομολογήσει Ὀϊάντη. Τγέη.1.15(}.30.2280); ἴστωρ οὖν 
γενόμενος τῆς παρόδου τῶν φύσεων ὑπαριθμεῖ τὴν τάξιν αὐτῶν ὃ 
προγενέστερος αὐτῶν (ε].γΖ.ἢ..6.2.11.33(}}.8ς.12720). 

προγενν-άομαι, 1. ἴῃ Κη.» ὅδ δον ῥέξοτε, ϑορῃτ ον.) (Μ.87. 
33232})}} 2. δέ δεροιίέσης δεξογε, οὗ ϑουιβ βεηθσαίζοι Ὀθίοτα τθαϊίος ἕν 
μὲν τὸ ἀγέννητον. .«ἕν δὲ καὶ “υηθέν, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο (Ἰδτη.“,ν.6.] 
{ρ.461.7; Μ.9.2808); “"ηθέντα καὶ ἔσεσθαι καὶ εἶναι τὸν αὐτόν Μετῃ. 
ὅν». 8ιο(Ρ 91.011; Μ.18,1528); τεῖ. Μϑτοο] δ’ ἐχερεϑῖβ οὐ Ῥτ.β:22 
διὰ τὸ προγεγεννημένην εἶναι αὐτὴν τῆς τῶν ἀποστόλων ἐκλογῆς Ἐπ. 
ε.1}.3,3(Ὁ. .154.14: Μ.24. 9072); ; σήμερον γεγέννηκά σε᾽, καίτοι προ- 
γεγεννημένον καὶ ἀεὶ συνόντα 10τ. Νγβ5. “44Ἵγ.οἱ δαὉ.4(1.45. 12850); ; οὐδὲ 
συγγεγεννημένος. ἣ προγεγεννημένος ἢ μεταγεγεννημένος υἱὸς ἕτερος 
τοῦ θεοῦ τῷ. .ουἱῷ αὐτοῦ θεῷ λόγῳ (οἱ, ΟγΖ.,6.2.το.8(}1.8ς.12718}; 
Τωοης ΗΝ δεὶ4.6(Μ.86.1664) ἢ οἱ (μηβί δ5 ἤτοί-Ῥοστη οὗ θαρ χοᾶ 
βε]ενεῖβ ὁ τοῦ καινοῦ τῆς παλιγγενεσίας τόκου «υηθεὶς ἐν τῷ ὕδατι τ. 
Ννυβ5, μη. .4(2 Ρ.64.1:6; Μ,45.6260) ; 8. ῥγεοσάσ, δὲ απσεράσης ἰο εἰ καὶ 
προγεγέννηται ταῦτα εαὶ, Αροε.6: 2(0.263.6). 

Ἐπρογέννητος, ἀμίδεσάεμὶ, καὶ. 4 ροε.6:2(ρ.262.5). 
Ἐπρογευστικῶς, ὧγ τοῖν οὗ δογείαςίε, Ἐλλ5. Ὀς,τ44:09(Μ.24.608). 
προγι(γ)νώσκτ-ω, 1. 7παΐ ΒΗΟΙΘΗ δεξογεπαηά, τεῖ. ρυορμεῖβ γνῶσις 

τῶν ἐκεΐνοις προεγνωσμένων ὑπὸ τοῦ προφαίνοντος τὰ πάντα κυρίου 
ΟἸετα.β,».2.1λ(0.142.14.:; Μ.8.0028); 2. ἔμοῖῦ ἐμ αάσαπσα, παῦε ἔργε- 
κηοτυϊεάσε οὗ; 8. ἴτι σθῃ. προδηλῶσαί σοι τὴν θλῖψιν, ἵνα προγνοὺς αὐτὴν 
ὑπενέγκῃς ἰσχυρῶς Ἡξττη.51).}.5} ἐν πᾶσιν οὖν τοῖς ζητουμένοις ἔστι 
τι “πόμενον ΟἸοτη,517.8,,(0.84.30; Μ.0.5604Α) ; ΟΥ,.76.6.τ4{7; Ρ.123.16; 
Μ.14.225Ἀ}:; οὗ ἴοβεβ, ον, ΟἸ]δνη.3.44:1 Ὁ. οὗ ἀϊνίῃα ἔοχο πον εᾶρα; 
1. Τὴ σε. ὁ κύριος, πάντα “ων Ἡτηλπαηά,4.3.4; Ταϑτ, ἀα.77.3(}.6. 
6568); ὈἸ]Θτη.κἐγ.6,.γ(ρ.461.τ3; Μ.0,28ο() ; φῶς ἀπρόσιτον..-πάντα εἰδός, 
“τὸν πάντα 14. 6εἰ.2τ(ρ.142.24:; Μ.9.7088) ; ἴῃ τ]. το εν]], Οτιῤνγίμε..1. 
12(ρ.218.3; Μ.11.2734}; Τεῖ, τεᾶβουῃ ἴου [ῃ0, εἰ δὲ ἐκ μεταμέλου φαίη 
τοῦτο πεποιηκέναι τὸν θεὸν... ἀσθενὴς αὐτῷ ὁ λόγος, μεταγιψώσκοντα 
τὸν θεὸν εἰσάγων. ἀλλ᾽ οὔτε ἀσύνετος τοῦ μέλλοντος ὁ θεὸς οὔτε κακο- 
ποιός, ἀλλὰ καὶ ἄκρως ἀγαθὸς καὶ ““ων τὰ μέλλοντα Μεῖβ.γες.1.39 
(0.284. 4) Μ.41. .11088); ; τοῖς δὲ ὑπολαμβάνουσιν, ὅ ὅτι ὁ θεὸς οὐ “ει, ἔφη" 
οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ...ὅτι χρήζετε.. πρὶν αὐτὸν ἀξιώσετε Ηον,.ΟἾθρι. 3.55; 
Βιάγτη. ({Β69.} τ .4(1.2820; Μ, .29.6808); ; 11. 1ῃ χα]. τὸ Ρτοαεβιϊπα- 
το μή τινες..«δοξάσωσι καϑ' εἱμαρμένης ἀνάγκην φάσκειν ἡμᾶς τὰ 
γινόμενα γίνεσθαι, ἐκ τοῦ προειπεῖν προεγνωσμένα....«ἐπεὶ εἶ..«καθ᾽ 

εἱμαρμένην πάντα γίνεται, οὔτε τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν ὅλως Τυϑῖ. Ταῤοΐὶ.43.1 
(1.6.3020); τεῦ, Τυάαϑ εἰ μὲν ὡς θεὸς προέγνω καὶ οὐχ οἷόν τε ἦν 
αὐτοῦ τὴν πρόγνωσιν ψεύσασθαι, οὐχ οἷόν τε ἦν οὔτε τὸν ἐγνωσμένον ὡς 
προδώσοντα μὴ προδοῦναι οὔτε τὸν ἐλεγχθέντα ἀρνησόμενον μὴ 
ἀρνήσασθαι Οτ(εἰς.2.τϑ(ρ.147.1τ; Μ.11.8338) ; οὔ φαμεν ὅτι ὁ σῶν, 
ὑφελὼν τὸ δυνατὸν εἶναι γενέσθαι καὶ μὴ γενέσθαι, οἱονεὶ τοιοῦτόν τι 
λέγει" τόδε πάντως ἔσται, καὶ ἀδύνατον ἡ ἑτέρως γενέσθαι 1.2. 2οίρ. 148, 

28; 8268); ἄξιος οὖν τοῦ πιστευθῆναι ὦν, εἰ καὶ προεγνώσθη μεταπεσού- 
μενος, ἐπιστεύθη Ἰα, 70.32.τ4{8: Ρ".448.18; Μ,14.7778); εἰκὸς δὲ τῷ θεῷ 
οὗ μόνον προεγνῶσθαι τὰ ἐσόμενα ἀλλὰ καὶ προδιατετάχθαι, καὶ μηδὲν 
αὐτῷ παρὰ τὰ προδιατεταγμένᾳ γίνεσθαι Ἰά.ογ.π(0.209.12; Μ.τ11.4324}; 
πολλοὶ τῶν ᾿Ελλήνων, οἰόμενοι κατηναγκάσθαι τὰ πράγματα, καὶ τὸ ἐφ᾽ 
ἡμῖν μηδαμῶς σώζεσθαι, εἰ ὃ θεὸς --εἰ τὰ μέλλοντα, ἀσεβὲς δόγμα 
ἐτόλμησαν.. “προσέσθαι τό, ὥς φασιν.. "ἔνδοξον μὲν περὶ θεοῦ, ἀναιροῦν 
δὲ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἔπαινον καὶ ψόγον Ἰᾶ,οογ,.ἶτε ΟτΉ.. 8Ρ. 
ἘΠπ5 .}. «δι: τ(2860 ; ΝΜ. 12. ὅτ0); ; οὐχ ἡ πρόγνωσις τοῦ θεοῦ γέγονεν αἰτία 
αὐτῷ τῷ διαβόλῳ τοῦ κακὸν ἔσεσθαι, δῆλον: οὐδὲ γὰρ ὁ “των ἰατρὸς 
τὴν ἐσομένην νόσον αἴτιός ἐστι τῆς νόσου 70.}). αη.τ.37(}1.04.15448): 

ΤΠ41 πρόγνωσις 

1}. ἴπ το]. ἴο εἰδοϊίοι “ει γάρ τινας ἐκ μετανοίας σωθήσεσθαι μέλ- 
λοντας, καί τινας μηδέπω ἢ ἔσως γεννηθέντας Τιιπῖ.Σ αροί.: 28.2(Μ.6.3128); 
ἀληθέστεροι οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν καὶ πιστότεροι προεγινώσκοντο 1δ.54.1ὸ 
(4088) ; τῶν εἰς αὐτὸν πιστεύειν προεγνωσμένων Ἰὰ.ἀϊαἰ.41.4(.6. 5.650); 
Οτῤγέης.3.τ.17(0.227.6; Μ.11.2854}); οὐ γὰρ διστάζει ὁ θεός, ἵνα λέγῃ 
τὸ ἴσως ἀκούσονται... «ἀλλ᾽ ἵνα..«μὴ εἴπῃς" εἰ προέγνω με ἀπολλύμενον 
ἀπολέσθαι με δεῖ, εἰ προέγνω με σωθησόμενον σωθήσεσθαι πάντως με 
χρή..«ἵνα τηρήσῃ σου τὸ αὐτεξούσιον τῷ μὴ προειληφέναι μηδὲ προεγνω- 
κέναι, πότερον μετανοήσεις ἢ μή ἃ ἠο»»".18.6 ἐγ: ἐγ (ρ16ο.5; Μ.12. 
4118); τὸ τοῦ σωτῆρος... “πάθος ἐπὶ καθαρισμῷ τῶν προεγνωσμένων 
ἐγίνετο ἐν οἷς ὃ κόσμος κρίνεσθαι ἔμελλε ἰά, ἔγιο0 τη 79.(Ρ.553.9); 
Ογγ5. μον" ὅ0.1 τη 70.(8.3520); ἐν. Τγΐη, οἱ μὲν γὰρ [3., ΑΤ 515] 
κατὰ τὸ εὐειν ἑκάτερον ἔφασαν, οἱ δὲ κατὰ τὴν φύσιν, θεόν ῬὨΪ οΚί. 
λ.6.το.3(}.6ς.585Ὰ}. 

προγνωσία, ἡ, ογεκηοτοίεάσε; οἵ σοὰ, ἘΡΙΡΗ.μαόν.74.13(0.331.27) 
Μ.42.Ξ 000); ταῖ. ρχεαθβεηδεοι ὧν προέγνω τὴν πρόθεσιν, τούτους 
προώρισεν ἄνωθεν..«ἀλλὰ μηδεὶς τὴν π. αἰτίαν εἶναι τούτων λεγέτω 
Τοαι. ο»η.8:32ο(3.03). 

πρόγνωσις, ἡ, [. ογεχμοιοίεάρε; 
Α. ἀοβορΌοηβ δηα ἀεξ, ἡ γνῶσις καὶ ἡ π. διττὴ λέγεται, ἢ μὲν 

ἀπηκριβωμένην ἔχουσα τὴν ἑαυτῆς φύσιν, ἢ δὲ ἐλλιπῇ ΟἸΘΓᾺ ΕΙγ.2 1 
(Ρ.128.22; Μ.8.0846); ἡ προφητεία π., ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις προφητείας 
νόησις 16.2.12(0.142.13; 9028); π. λέγεται διχῶς, ἢ μὲν ἐπιστημονική 
τε καὶ βεβαία, ἄλλη δὲ μόνον ἐλπιστική 1Ρ.8.,(Ρ.82.15; Μ.0.5648); 
ὥσπερ γὰρ ἢ γνῶσις τῶν ὄντων ἐστίν, οὕτω καὶ π. τῶν πάντων ἐσο- 
μένων ἐστί 70... Μ6η.1.73(}{.04.15]21)). . 

Β. ἴῃ Ραραηίβσῃ ; 1. [ὨτΟΌ ἢ αϑίσζοϊορυ ἐξεῦρον... Κᾶρες τὴν διὰ τῶν 
ἄστρων π. Ταϊιογαί τίρ.1.ς; Μ,6,8044); ΟἸδπλ. Σίν.  τδίρ.48.5; Μ.8. 
848); δεῖ καθόλου πάσης ἀσεβοῦς π. μὴ ἀνέχεσθαι". εἰ γὰρ ἀστέρες 
τυχὸν ἐνεργοῦσι, μάτην εὐχόμεθα Ογ. [γ.40 ἐπ 7ἐγ.36:8(0.223.12}; τῶν 
ὑπόγυιον καταστερισθέντων, “έοντος...καὶ τῶν ἄλλων, ἐξ ὧν εἰσηγεῖσθε 
κατακοομηθέντων τοὺς πολλοὺς κατειληφέναι τὴν μαθηματικὴν ταύτην, 
μᾶλλον δὲ. καταθεματικήν, π. Μεῖῃ,σν»».8.τε(ρ.103.7; Μ.χ8,τόε0); 
2. τγουρη τρὶς οὗ νατίοιιβ Κιπάβ, ΗΙρρ.ἤαεν. 4.56(0.62.τϑ ; Μ.16. 
31028); ἀπ Ὠεραΐοβοορυ Ῥάγων θυτική, καὶ π΄ ἔντομος ΟΥΝΑΖ.ΟΥ, 
420.5-(Μ.36.32404}); 3. Ὦν ΡῈ ΟΞΟΡΒΕΙΒ, οβρ, Ῥγίμαρογας, ΟἹ τᾺ,5:7.1.21 
(0ρ.82.23; Μ.8.8688). 
Ὁ. Ὁ ΥΙ5ΈΔῈ ; 85 ἀἴνὶπο στές, Οὐ, ἤν. 40 τη 76γ7.56:8(0.223.1τ6) ; (οηὶ, 

4Ρ».8.1.12; Ὀδϑιονεα ὃν Ἡ. ΟΠοβῖ ὁ μὲν γὰρ λαμβάνει συνέσεως 
πνεῦμα,...ὅ δὲ προγνώσεως [ιιϑί. ἀτα].20.2(Μ.6. πόσο); τὸ τῆς π. ἅγιον 
οὐκ εἶχεν πνεῦμα Πον Οἰδη...τ4; σίνεπ τὸ Ῥχορμδίβ, ἴσα. σεν. 2. 
22.4(Μ.7.8208); Ηον" ΟἾδηι.τ2.28; Ογν. δας. 2(3.5188); ἀὈϑεπὶ ἕτοστα 
ἔα]ς6 ὑτορμεῖβ, Ἐππβῖ σας. Β(ῃ.26.14; Μ.τ8.6284}); ἴῃ ἔστι Ῥσορμθῖ 
γπιβὲ σο-Οχίϑι ἢ τἱρας Ἰυαρογηθηε, Πον ΟἾδη1.12.27; θῖνεη τὸ 
ΒΡΟΞΕ65 ἔοσ ἀδιθυτηι πίῃ σπασοῦ οτγάου, σύ ΐεηι.44.2;} πος ἴο ΤορΙδσα 
ἜΧΘΥΟΙΒ6 Οἱ Ῥαβίοσαὶ Ἰπᾶαρεγηθηῖ, (συνβ. ἤοΡ1.32.5 ἦπ Μ|.(7.3120}} ἵπ 
σόη., 4. ΧαμρῤὈιο(ρ.64.2); ἀρρατεπί ἴῃ ϑοσγρίσται! ἰγραβ, 75, 
ἀ1αἰ.134.4(Μ1.6.788Ὰ}; απ Ῥτορμεοίθβ, Ἐρὶρῃυσης, τ(Μ.43.2378); 
Ὀοβίοννεα οπ (σηβίδηζπα [ὨσΟῸΡῊ ἐποορπαπῖθβ, Επι5...(.1.47(0.30. 
2; Μ.30.0618). . 

Ό. οἵ ἀπροῖ5, τοῖ. ποϑβὲ, ἀοοίσιποϑ οἱ Οτοαϊίοη, ΟἸδτη. ἐν.2.8(0.123. 
τϑ; Μ.8,90738). 

Ε. οἱ σοᾶ; 1. ἴῃ ρεῆ. συκοφαντηθήσεται ὁ θεός, ὡς μήτε π. ἔχων 
Τυβι ἀτα.02.5(Μ.6.6060) ; τί..«μεταμέλεται, ἅπαντα πρὸς τὴν π. τὴν 
οἰκείαν οἰκονομῶν ΟΥανοἱ ἐγ! σ6η.7:4(Μ.17.128); ἰἅ. ἔγ.1ὸ 5 τη 6. 
(Ρ.56ο.21); εἰ δὲ...αὐ ψυχαὶ. «ἄνωθεν ἐλθοῦσαι φαίνονται. ..εἰ δὲ ἀπε- 
στάλησαν.. ἵνα δίκαιόν τι πράξωσι, πονηρὸν δὲ εἰργάσαντο, ὀφθή- 
σεται ὁ ἀποστείλας αὐτὰς π. ἂν μὴ ἔχων ἘΡΙΡἢ ἤσεν.44.5(0.1τ07.1; 
Μ.41τ.82904Ὰ};} ΤὨατ, ι.6 5 τη θη. (1.18); τ. 24{(1.30); 2. τῇ τεὶ, ἴο ῥὑτὲ- 
ἀεβιπαίοι πα αἰδοΐίοῃ ποιεῖ, ὁ δημιουργὸς σκεύη τιμῆς καὶ σκεύη 
ἀτιμίας οὐκ ἀρχῆθεν κατὰ τὴν π., ἐπεὶ μὴ κατ᾽ αὐτὴν προκατακρίνει... 
ἀλλὰ σκεύη τιμῆς τοὺς ἐκκαθάραντας ἑαυτοὺς καὶ σκεύη ἀτιμίας τοὺς 

ἀπερικαθάρτους ἑαυτοὺς περι δόντας ΟΥΟ ῥγίηε.3.τ.2τ(20; Ρ.228.4; Μ. 
11.2074Α}; ὁ μὲν Κέλσος οἴεται διὰ τοῦτο γίνεσθαι τὸ ὑπό τινος π. 
θεσπισθέν, ἐπεὶ ἐθεσπίσθη" ἡμεῖς δὲ.. «φαμὲν οὐχὶ τὸν ϑεσπίσαντα αἵτιον 
εἶναι τοῦ ἐσομένου 14, ,( εἰ5.2.2ο(ρ.148.21; Μ.11.8268); ταύτης δὲ... 
εἰκόνος... .«συμμόρφους προώρισεν γενέσθαι ὁ θεός, οὖς διὰ τὴν περὶ 
αὐτῶν π΄. προώρισεν. οὗ νομιστέον. .«εἶναι τῶν ἐσομένων αἰτίαν τὴν π΄. 
τοῦ θεοῦ τὰ σοηπ τη Κοιμιτ τ( 7] τ μ.211}; ἕως μὲν γὰρ ἦσαν ἐν 
τῇ π᾿ 86. Ε]εςεἾ οὐδενὲ ἦσαν δῆλοι" ἐπειδὴ δὲ ἐσφραγίσθησαν, δῆλοι 
γεγόνασιν (Ὦγγπιλορι.2.2 τη. Ερἠ (ττ το}; ἀλλ᾽ οὐχ ἡ π. τοῦ θεοῦ, ἢ 
τὸν Φαραὼ πονηρόν, ἢ τὸν “]ερεμίαν πεποίηκεν ἅγιον" ἀλλὰ τὸ μέλλον 
ἔσεσθαι προέγνω ὡς θεός Τάτ, ΡΒ 5.57: 4(1.084); Ἐύ1} 4]. Ὀϊδο,  .(Μ, 
85.650); κατὰ μὲν πρόγνωσιν οἱ τεταγμένοι εἰς ζωήν, οὗτοι ἐπίστευσαν, 
πλὴν οἰκείᾳ γνώμῃ καὶ προαιρέσει" ἡ γὰρ τοῦ θεοῦ π. οὐκ ἀναιρεῖ τῆς 
ἡμετέρας βουλήσεως τὸ αὐτεξούσιον ΑΤτητηοὶ..“44.12:48(Μ8ς, τ 9444}; 



προγνώστης 

ἡ τοῦ θεοῦ π. οὐ βλάπτει τὴν μετάνοιαν ἨΘΒγΟΠ.Η. γν.Ἐ5.δο: ο-ἰο( Μ, 
032.12514};3. τεῖ, ρεπασϑίοι οὗ 0 εἴ τις κατὰ πρόγνωσιν πρὸ Μαρίας 
λέγει τὸν υἱὸν εἶναι καὶ μὴ πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον...- 
ἧς. ἔ, ϑγηιδοδίγμια απαϊ᾿.5; προεθεμελίωσε τὸν ἑαντοῦ υἱὸν ὅσον εἰς 
τὴν οἰκείαν π. ΟΥτ ἐμ65.15(51.1128}} 4. τοῖ, ἴπο. ὁ πρὸ τοῦ αἰῶνος 
θεμελιωθεὶς εἰς τὰ ἀπόκρυφα τῆς πατρῴας διανοίας ἐν π. ἦν ὃν ἔμελλεν 
ἐκ Μαρίας κυριακὸν ἄνθρωπον κτίζειν ΤΑΤΏ, Ξόγη, βά Ξτ(ρ.28; Μι26. 
τ2βεο); εἶχέν τε καὶ ῥοπὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν πρὸς τὰ κρείττω τῇ πρὸς 
τὸν..«λόγον ἑνώσει, ἧς ἠξίωτο κατὰ πρόγνωσιν τοῦ θεοῦ λόγου, ἄνωθεν 
αὐτὸν ἑνώσαντος ἑαυτῷ Τάτ. ορϑ. ἐγ ἴμε.7(0.206.33; Μ.66.0778); 
κατὰ πρόγνωσιν τοῦ ὁποῖός τις ἔσται, ἑνώσας αὐτῷ ὁ θεὸς λόγος ἑαυτῷ 
ἐν αὐτῇ διαπλάσεως ἀρχῇ 1δ.(0.298.3; 9508); Ν᾿ ϑίοχίατι κοινὸν ἄνθρω- 
πον..«ὡς ἐξ ἰδίας τε καὶ ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ἄξιον ἑαυτὸν παραστήσαντα 
τοῦ χρῆναι τιμᾶσθαι καὶ συναφείᾳ προσώπου τῇ πρὸς τὸν..«λόγον, καὶ 
ἀπόλεκτον. γενέσθαι κατὰ πρόγνωσιν Οντ. ἀγεαά (ρ.69.31; 55.544}. 

Ε.. οἵ (δεβ: οὐ ἐχθροὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ μέρος τι τῶν πάντων ἦσαν οὖς ἤδει, 
ὅσον ἐπὶ τῇ π., δεδόσθαι.. αὐτῷ ΟΥ. 70.32.3(0Ρ.420.18; Μ.14.1450); τοί. 
ἰχεϑομπεῖν οἱ [πᾶ45, 14.(εἰς.2.2ο(Ρ.148,21Ὲ ; Μ.ττ.826Βῆ.); ΟἾΓυ5. 
᾿μιο"3.47.2 ἴῃ 70.(8,2788); τεῖ, Μι.12:32 οὐκ ἐπαινῶν τοὺς βλασφημοῦν- 
τας αὐτόν, ἀλλὰ τὴν αὐτοῦ π. ... δεικνύς, προασφαλιζομένην τὴν 
σωτηρίαν τῶν ἀπὸ βλασφημίας αὐτοῦ μετανοούντων ἘΡΙΡΗ ἤαθν.54.2 

εἰ {ρ,β19.190; Μι41.0640); ἡ σοφία τοῦ θεοῦ π. ἔχει ἢ οὔ;.. ἔχει. ... ἡ 
σοφία.. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐστιν (οἱ Ογ ζ.ἐ..6.2.τ8,2(Μ.8ς.12738). 

11. ἐηποιυϊεάρε ἴῃ ῥγεραγαίΐίοη, ῥγεϊημήμπανν πηοιίοασο, Τ μαι, ]ς, 
37:1τ0(2.322 Ὀπῖ οἴ. Ρ.147.16). 

1ΠΙ. ῥγορηοςίοαϊοη, ῥγορῆδον (ραρδη) μαντείας μὲν καὶ χρησμοὺς 
καὶ μελλόντων προγνώσεις...«ἐπηγγέλλοντο Ἐπα5.1,( ο(Ρ.218.11 ; Ν.20. 
13644); ϑγνηεϑ.ἐηϑονη, 2(Μι66, 1301 ; Ρ.167.16}.). 

προγνώστης, ὁ, 056 τοῆο ξογεξηοίυ ; 1. ἴὰ ρΡαραῃίβιη π. ὁ Ἀπόλλων 
'Γαϊιογαί, τοίρ.21.21; Μ.6.8408); μάντεις καὶ π. γεγενῆσθαι κατὰ τοὺς 
συγγραφεῖς ΤὨΡὮΙ] Απτ, Ατοί.5.17(}}.6.11440}; οὗ οταοῖεβ μᾶλλον 
στοιχασταί εἰσιν ἢ π. ΑἸ συ ἀπίοη.332(44,26,8028) ; οἱ [4156 ρῥτορμοῖ8, 
Οντ..5.4.2(2.6480}; 2. οἱ σοά, τὰ ρεη. π. γάρ ἐστιν τῶν πάντων καὶ 
εἰδὼς ἡμῶν τὰ ἐν καρδίᾳ 20 ἰοηι.9.0; οὐδεὶς. «τολμήσει εἰπεῖν ὅτι μὴ 
καὶ π. τῶν γίνεσθαι μελλόντων ἦν καὶ ἔστιν ὁ θεὸς Τυβῖ, ἀταί,.τ6.3(Μ,6. 
5008) ; φιλάνθρωπον καὶ π. καὶ ἀνενδεῆ 1.23,2(5250}; π. ἐστὲ τῶν μελ- 
λόντων Οντ. Η εαἰδοῖι. 4.5; (ἀποβί. τρεῖς... .«ἀρχὰς..«ἀγεννήτους, ἀρρενι- 
κὰς δύο, θηλυκὴν μέαν. τῶν δὲ ἀρρενικῶν ἡ μέν τις ἀρχὴ καλεῖται 
ἀγαθός...π. τῶν ὅλων Ηἰρρ.ἤαόν.το.τπ(ρ.276.132; Μι16.2431Ὰ}; τεῖ. 
Οτεδίίοη ἀπᾶ ργονιάθηςθ εἰ τῆς ἑκάστου βιώσεως π. ὁ δεσπότης. .«διὰ 
τί μὴ τῶν εὐσεβῶν τὰς ψυχὰς ἐν σώμασιν εὐσθενέσιν εἰσῴκισεν;; 1 [ϑἴ. 
4ι..6] γεϑρ.τ24(Ν.6,1373}}; τοῦ, σομνουβίοῃ ἤδει ὁ θεός, ἅτε π. ὦν, μὴ 
πιστεύσοντα τοῦτον (]Ἰοτὴ,εἰγ.6.τ4(Ὁ.487.0; Μ.9.32324}); τοῦ, ῥχοῦϊεία, 
οἱ αἰνὶπο ᾿τθρεπίβμοθ᾽ θεὸς...π. ὧν τῶν μελλόντων, οὐ δύναται μὴ 
καλῶς βεβουλεῦσθαι, καὶ παρὰ τοῦτο μετανοεῖν Οτιἠοιη. 1,6 τη εν. 
(Ρ.157.22; Μ.13.4130); τεῦ. Ῥιάνευ εἰ π, ἐστὶν ὁ θεὸς τῶν μελλόντων, 
καὶ δεῖ αὐτὰ γίνεσθα, ματαία ἡ προσευχή Οτογ7.π(ρ.31ι.9; Μ.τι. 
4330); 3. οἵ Ομηβὶ ᾿Ἰησοῦν καὶ τῶν μετ᾽ αὐτὸν γενησομένων π. 
ἐπιστάμεθα Τιυκί.ἀΐαϊ.3ς.7(}1.6.5528}; εἰδὼς ὁ δεσπότης. .«ὡς π. τὸ τί 
ἔμελλον ποιεῖν οἱ μαθηταί ΤΟ τ, }».247 τη: ΜΖ 12: τ (0.115); π. ὧν ὡς 
θεός ἘΡΙΡΒ.μαον.71.4(0.253.30; Μ.42.380}0) ; ἐγίνωσκε γὰρ ὡς π΄ θεὸς 
τὸ ἐσόμενον Ὀγτιρ.εα!, 1.2.1: 2Π{.{ρ.137.15} οδι14. ἢε.το: σ(Μ.72.868.); 
τὸν ἀληθῇ π. καὶ βασιλέα προσκυνείτω 514. Ῥεΐ.ερ}.3.ο4{(Μ.78.8008); 
οἵ ϑοπι 85 Ὑγβάοιη, (εἰ ΟνΖ. ἡ 6.2.18.0(Μ.8ς.12764}; 4. οὗ Η, (μοβῖ 
εἰ τοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους... .ἀπεσταλκέναι καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ μεμαρτύρηται, ὡς θεός...καὶ ὡς π. καὶ τῆς κτίσεως 
δεσπότης ταῦτα πεποίηκεν Ὠϊάντη. Τγῖη.3.2(Μ.30.8044), 

προγνωστικός, ᾿αυϊηρ 7ογεκηοιοίοάρο, ῥγεϑεῖθη!; 1. ἸῺ ρδη., οὗ 
Απαχροσαβ τοῦτον λέγουσι καὶ π. γεγονέναι Ἠ!Πρρ.΄αογ.τ.8ίρ.15.2; 
Μ,χό,2033}0)}; οἱ 145 τούτους Κελτοὶ ὡς προφήτας καὶ π. δοξάζουσι 
1δ.1.25(0,29.21; 30534)}; οὗ Ῥεγαῖίο ποβίῖςβ π. ἑαντοὺς φάσκοντες 
ἔσθ᾽ ὅτε διὰ τοῦ πολλὰ μαντεύεσθαι ἕν ἐπιτυγχάνοντες 1.4.13(ρ.45.15; 
3075}; 8Π6 Ἐ]ΟΒ ΕΖαιῖεβ π. ἑαυτοὺς λέγειν... μέτροις καὶ ἀριθμοῖς τῆς 
οὐ Πυθαγορείον τέχνης ἀφορμαῖς χρωμένους 1Φ.9.14{0.252.25 ; 33008); 
Τματ  αον.2.1(4.333); οἵ Ῥτορμεῖθ ποίῳ νῷ ὁ προφήτης..«λέγει 
ὁπόσα ἀναγέγραπται ἐν ταῖς προφητείαις" ἄρα γὰρ προγνωστικῷ μελ- 
λόντων ἢ οὔ; εἰ μὲν γὰρ π. μελλόντων, θεῖον εἶχον πνεῦμα οἱ-προφῆται 
Οτιεἰς,τ. 35(0.87.0; Μ.11.7280); Φαιδίμου... τῆς Ἀμασοίων ἐκκλησίας 
καθηγουμένου' ᾧ θεόθεν ἐξ ἁγίου πνεύματος π. τις δύναμις ἦν αΥΝ ν 58. 
φισν. Τπαιμ. (ΝΜ .46.Ὀ00Ὰ}; οὗ ἔα]56. Ῥτορμοῖβ ἄγε πρὸς ἐμὲ τὸν ἄνδρα 
τὸν μάγον, εἴ τινα ἔχει δύναμιν π., εἰπάτω τί μοι συμβήσεται (Ὦγν5. 
μοηι.8. 5 ἴῃ 4 Τυ.(11.712Ὲ}; οὗ δὴ δροβίϊε, 1514 6]. ἐρ}.1τ.τϑτ( Μ.)8. 
2000); οὗ ξοτίρίατς, Ταΐογαὶ.2Ζοίρ.30.1ο; Μ'.6.868.) ; οἱ ΟΠ γβι᾽ 5 ρτοὸ- 
ῬΒβοΐθβ οἱ ξογυβαϊθηιβ ἀοϑίταοσίίοῃ, Ἐπ5.}.6,3,7.3(λ1.20.2338); 2. οὗ 
Ὁοά π., τέλειος, ἀνενδεής Πον.(]6η1.3.38; τῇ προαιρέσει τῇ διὰ τῆς 
π᾿ δυνάμεως γνωρισθείσῃ τ νβ5. τη απ. (Μ.46.1850) ; ᾿Ιουδαίους... 

1142 προδαπανάω 

οἱ τῇ π. τοῦ θεοῦ προνοίᾳ ἐν πεπλανημένοις ἐλογίσθησαν ντ.Ὁς.57:4 
(Μ.69 Στοῦ); τῇ προαιωνίῳ π. βουλῇ τοῦ θεοῦ προορισθεῖσα [8ς. Μαρία] 
71.0.0. βο.4.ταζ.94.1τ564}; οἵ ροοά ρημοὶρὶς ἴῃ Ῥεγδῖϊο βυβίεμη, 
Ἡ!Ιρρμαεγ,5.26(ρ.126.31; Μ.16.31040); 95. οὗ Ιροβ, Ταῖ.ναί,(ρ.7. 
20; Μ.6.8200) οἷζ. 8, αἱρέω; οὗ (μτῖδὲ εἰπὼν δὲ ᾿ἀνάγκη᾽, οὐκ ἀναιρεῖ 
τὸ αὐτεξούσιον, ἀλλὰ τὸ π- τοῦ πάντως ἐσομένου δηλοῖ ΟΥ. [7.375 ἴῃ 
Μι.ιδ: ξ(ρνχόι.2; Μ'17.2970); 4. οἵ Ρῃδηϊοιηβ ἀηα ἀεδιηομὶς ἂρ- 
Ρασοηβ, ΟὐἍ οἰς.7.5(ρ.157.4; Μ.11.1428Ὰ}); Κἡ Βαοθ.Λ 25(0.152.23). 

προγνωστικῶς, τοίίἑ, ἐογεξηοιοϊσάρε, τεῖ. Ῥτορμεῖβ π. ἀπαγγέλλουσι 
περὶ τῆς κηρύξεως τοῦ εὐαγγελίου ΟΥ(Οοἰς5.1.62(0.114.22; Μ.11.7760}); 
οἱ σοά᾽ 5 ρτονίάβηςς πάντα τῇ βουλήσει τοῦ θεοῦ π. κατὰ τὴν ἄπειρον 
αὐτοῦ δύναμιν..-περιέχεσθαι Μαχ.ατηδὶρ, (Μ.01.13280}; ἀραϊηϑε Ματῦ- 
σΘ] 5, οὗ ὅθι οὐ π. συνόντα καὶ συνδιατρίβοντα πρὸ αἰώνων τῷ ἑαυτοῦ 
πατρί ϑυταρ. Απι.(345)6(0.253.5; Μ.26,7328). 

προγονικός, 1. ἀεγιυεά ἔγονη απεεβίονα ; 8. ἴὰ σδῃ, τὴν συγγενικὴν 
καὶ π. ζηλώσας παιδείαν (]Ε,η.5|7.1.23(0.09Ύ6.4; Μ.8, 9008); 10.2.21 
(1ο76Β ; τριγενικήν Ρ.184.3); ἔχει ἐν ἑαυτῷ π. τε καὶ συγγενικοὺς 
λόγους ὁ σπείρων, ὁτὲ μὲν κρατεῖ ὃ αὐτοῦ λόγος... ὁτὲ δὲ ὁ λόγος τοῦ 
ἀδελφοῦ τοῦ σπείραντος Οὐ. 70.20.5(Ρ.332.34; Μ,14.5848); ἀποστάτην 
π᾿ παραγγελίας ΜαςΜρη.ροῦ,.3,20(0.123.20); μὴ ἀπολαύσητε...τοῦ 
πλούτου καὶ τῶν π. πραγμάτων Ἐ4]} ἐκ. αιι5.54(0.147.14; Μ.34.12278}; 
τηρδΐῖ,, οὗ δροβίοι!ὶς ἐββολίηρ τὰ π. ἐκεῖνα καὶ ἀποστολικὰ..«σπέρματα 
ΟἸοτη. ίγ..τ(ρ.9.7; Μ.8.]Ο00α}); οὗ ἰεδομίηρ οὗ ἔδίμετβ, Ρϑὰ] ἔπι, 
μον, 2(,4( 0 1.1.4 Ρ.14.14:; Μ,7}.14448}); Ὁ. οὗ οτρίπαὶ βἰπ μηδὲν ἐκ 
τοῦ Ἀδὰμ ἕλκειν π. ἁμαρτίας (οὐ, ἤν ιχο (Ἰτ. ογίφιπαϊ!5); μνήμην 
εὐ τῆς π-. παρακοῆς [0.01 Η.υ..ο.}.20(Μ.94.4604); δ. τεῖ, γαϊεπι. 
βανίουχ οἱ δὲ ἐκ..-τῶν δέκα αἰώνων. «προβεβλῆσθαι αὐτὸν λέγουσιν, τὰ 
π. ὀνόματα διασώζοντα [χεη.ἤα6ν.1.12.4(Μ.7.5768}; 2. δεϊοΗ ΤῊ ἰο 
αἩεοδίοΥς π. εὐσέβειαν..«νικῶντος Ογγτ Ηρ. οπρὶ, 3(Ν.33.11688) ; οἵ 
Αάδιῃβ βονείείρηϊν ον Υ ογραίίοῃ στεσονεῖοα ὈῪ ταϑη τπτουρῇ 
Ομ τῖβε ἀνενεώσαντο τὴν π. ἀρχήν 1514. Ῥε1.ἐῤ}.3.05(Μ.78.8040}; γτ, 
Ος.τ38(3.171Ὲ}; 14..45ι2..“(3.2540}; οὗ ἃ ἴαγηϊν ἐγεπα εἶναι αὐτὸν π. 
ἡμῶν Απαβῖιἀρια Μ6Χ.2.24(Μ.00.1614); 3. χίνεη Ι0 ἀμεεϑίογς τῆς 
π. ἀπήλαυσαν ὑποσχέσεως ΤὨαϊΝ.40 τῷ Ἐκ. (1.152); ἐπέθηκε... τῇ π. 
προρρήσει τὸ τέλος 14.4:ι.32 10 ὁἸἰκερ.(1.421). 

πρόγραμμα, τό, 1. ῥηδίς αἀππομπσενηφηὶ, οὐβεῖαί ποίϊεε, πὶ σοη. 
προγράμματι κηρύξαι τὴν ὑποχώρησιν ΟΥ̓ Νἅ2.6ῤ.203(Μ.37.3364); οἵ 
οὶ ϑζαϊοηθμΐ μέγα...π.. ... καὶ κήρυγμα τῆς ὀρθοδοξίας 18.102 
(2008); οἵ ἱπηρετῖαὶ εαϊοῖ ἀνέησέ τε αὐτίκα διὰ προγραμμάτων τὸν..-- 
διωγμόν Ἐπ5.}..ε.7.11(}.20.67320}; 1ὁ.8.16.1τ(7804}; ῬΒοδί,ἀ.5.}.1(Μ. 
ός.5374}; Οοπβε, τας. ἰαμά.5(Μ.88.48ς.}); 2. οἠὲεϊαὶ ἰεἰίον, ταν ξεείο, 
ὨὈϊου.Α1,4Ρ.Ἐπ5...6.7.6.1(}1.20.6484}; 3. ἐχατηρίε τύπον καὶ π. τοῖς 
πιστεύουσιν εἰς αὐτόν Μαχιαριδιρ.(Μ.91.133320). 

προγραμμός, ὁ, ἐχωγμῥίο, [Β85.8εὶ.ογ.41τ(Μ.85.4658); 16.(4720); 
ἘΜῊ. ϑ' γοη εἰ ἀμηιτοί .18.3728)}. 

προγραφή, ἡ, ἐΐίίε, οἱ ἃ Ῥεαϊγὴ ᾿ὑπὲρ τῶν ληνῶν᾽ τὴν π. περιέχει 
Ἐπ|5.ς.8: τ([ο]ονίησ ΟΥ., οἱ. 4.5 2 Ρ.459)}; Ιἃ.4.6.4.1τπ(ρ.18ο0,28; Μ. 
22.301Α}); 14.6.{{.τ.2οίρ.9ς.25; Μ.24.8028); Ογτ..5,32:τ|Μ.69.884}); 
Τῇᾶς.Ρς.44:2(1.887); οὗ ἃ βευιρίαγαὶ Ὀοοῖ, μάτι Μορβ. δά.τ: (ΝΜ. 
66.3004}); ἱποϊμαϊηρ βαϊαταίίοη ἰπἰγοάιοίηρ' δῃ ερίβιϊς, Δ ρῪνειι 
(0ρ.118.23); Τπατι πα ρσόδηλ.(2.21); οὗ αὶ βεοίίοη οἵ ἃ ρσορβϑίῖςβὶ 
Ῥοοῖκ ἔστι π. “ἃ προεφήτευσεν ᾿Ϊερεμίας ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τῇ ᾿Αἰλάμ', 
τῇ “Δαμασκῷ᾽ ΟτΟοἶομηι.,.12 τη [ἐγ {ρ.10.10}; ορεμίηρ τυογς οἵ ΔῸΥ 
ἰείίεσ, Τπαάτιϑευα. 6} }.2.710(Μ.09.13170).ὕ 

προγράφω, 5εἰ ζογλ, σοι τιαμεοιίν, Ονας, δ18.8.240; χεῖ. σαἱ, 5:1 
οὐκ εἶπεν ᾿ἐσταυρώθη᾽ ἀλλὰ ᾿προεγράφη ἐσταυρωμένοτ᾽, δηλῶν ὅτι τοῖς 
τῆς πίστεως φφθαλμοῖς ἀκριβέστερον ἐθεώρησαν τῶν παρόντων (ὮτνΞ. 
εογη νι (αἰ,4: τ(τοιδ96Ὰ); Τάτ, σαί.3: τ(3.313)}} τὸ δέ, πι ... εἴρηκε, 
δεικνὺς τὸν ἄπληστον αὐτῶν πρότερον περὶ τὸν Χριστὸν πόθον, ὡς διὰ 
παντὸς ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν τὸ μυστήριον 10.1).σαἱ,3:1(Ν 05.920). 

προγυμνασία, ἡ, ῥγεῤραγαίονν ἰγαϊμῖτιρ, ΟἸοτη σὲ τ. 6(Ρ.21.24; Μ.8, 
288); π. γὰρ βασιλείας.. «ἡ ποιμενική 1Ὁ.1.23(ρ.08.17; 9048); Αμαϑῖ, 
Θιλοά,τ τι. (}6,80.404). 

προγύμνασμα, τό, ῥγεῤραγαίογγ ἐχογειϑε ΟΥ̓ ἸΤΑΪΉΤΗΡ ταῦτα γνωστικῆς 
ἀσκήσεως προγυμνάσματα (Ἰδ61:.5]ν.4.21(0.306.33; Μ.8.13444); ἰδ.6.10 
(ρ.473.6; Μ.9.3044}; τοῦ, ΒΙΌν] 6 ογβοῖεβ ἔσται γὰρ ὑμῖν ἀναγκαῖον 
π᾿ ἡ τούτων γνῶσις τῆς τῶν ἱερῶν ἀνδρῶν προφητείας 1 [αϑ᾽,εοὐ ΟὟ. 
48(Μ.6.3124Α}; οἵ ῬΆΒΒΟΥΘΙ 85 ἃ ἰγρε π. πίστεως τὸ δρώμενον Οντ. 
δἰαῤρ". Εκ.)(1.282Ὲ}; π. ... τῆς ἐν πνεύματι λατρείας τὸ γράμμα ἐστὶ 
τὸ Μωσαϊκὸν 14, [0.2.τ(4.1574}; 18.4.6(423Ε). 

Ἐπρογυμναστέον, 076 γητ5ὶ Ἔχενεῖδε δεξογομαημά, ΟἸδνὴ, 5 ν.7.12(ρ.51. 
1; Μ.0.5οολ). 

προγυμνόω, Ἔχροσε τ αἀναηεθ, ΟτΟ Ν γεβιδορὶ, ἀϊ7.(1.46.4258). 
Ἐπροδαμάζω, «ὐάμε δεξογεμαπμά, τ ἶν υ55.ν. ΕρΡὴν. (Μ.46.8360). 
προδαπαν-άω, ςῤῥεη, τε5ὲ μρ ἴῃ αἄναηοε, ἴὰ δυρυχαθηξ οἡ αἰνίβιοη 

οἵ Ξϑυθβίδηςο οἱ ἀοαπμεβά ε-ᾶται τῆς τοῦ Ἀβραὰμ ὑποστάσεως ἡ τοῦ 



προδειλιάω 

Ἀδὰμ οὐσία ΟΥ̓ ΝΥ55. μὴ.2(2 Ρ.321.21; Μ,45.406Ὰ}; ϑγης5. ῥγουϊά.2.6 
(Ρ.126.14; Μ,66.12768) ; Ὅψε. ἀσ.9(4.1488). ΦΟ᾽ 

Ἐπροδειλιάω, ἐσ ἐδ6 βγδὲ ἰο. ἰιοῖυ 7δαγ, 10.Ὀ]Πτὰ.Ξεαἰ. 2τ(Μ.88.04π0). 
Ἐπροδέομαι, 1. εἰανῖ ΤΉ. πδο οὗ, ΟΥΝ γ55.υ.}105.(1.44.321); 2. δέ 

γερεγεᾷ προεδεήθησαν ἄκοντα αὐτὸν ἀπαντῆσαι εἰς τὴν δίκην ῬΑ]].». 
Οβνγγεδίρ.ςουχ, νοὶ, προσεδεήθησαν; Νί.47.20). 

Ἐπροδερέλικτος, {1,1 ῥὁγο ἀεγείϊοίμς [5ο. κανόον]}) γεραγάεά ἂς ἰοεὶ 
ἐπὶ τῶν π. οἰκετῶν ΑἸΒΒΟΒο]αβῖ, οἱ]. το, (ρ.114). 

προδεσμ-έω, ῥτη4 δεξογεμαηά λογισμὸς ἐμπαθὴς αἰσθητοῖς πράγμασι 
τὸν νοῦν --ὧν Οτ, οἰ τ ΒΦ το τ( Μ τ2ιτοϑδα). 

Ἐπροδεσπόζω, δὲ τη: εἰαγρε ῥγευϊοιιδῖν, οἵ ὁπ6 ΨῆΟ Ψγὰ5 ΤΟΥΤΏΘΥ 
οσσυρθηΐξ οὗ 8 566, δελοί. τὴ (ΟΠΑ]ο,εαἢ. τ) οη.2 Ρ.64Ὁ). 
Ἐπροδηλοποιέω, σἤοιν ῥογίὶ δείογε, ΤΟταροιὶ, ἀϊοριτ(Μ.86.6360). 
προδηλ-όω, 1. γενεαὶ ἴῃ αὐυαμεε, ἘΘΥτ..5123.}.5; ὁ θεὸς “"οἵ καὶ - 

προκαταγγέλλει (εἷ5,.40.Οτ.( 6ἰ5.4.23(0.292.25; Ν.11.10608}; Οτ« (εἰς. 
4.03(0.366.:2: ; 11720) ; 2. σἤοιῦ δεξονεπαπά οὐ αϑουν (1.6. ἴῃ ἃ {τεϑε150), 
705ὲ ἀέαὶ, τος. τ(}].6.7214}; Πξῆσα προδεδηλωμένος, αὐογεεαϊά, τΟίομι. 
62.2; [υβ{.ταροἱ.35.6(Μ.6.3818}; ΓΟἸδπι ῥγοί. 4{0.37.16; Μ,ι8,14οΑ); 
ΗΙΡΡ.ἠαεν.1.27(0.207.το; Μ.16.33108). 

Ἐπροδήλωμα, τό, 1. ρηδίς αἀππομηοονηθηὶ, Απιαβί,διβοά τοῦ ζ.80. 
1τ618); 2. ῥγοοΐ τη: αάναπεε, ΤἈαγ. τα. ε}}.2.1ο7(Π.00.τ2688). 
προδημιουργέω, ἐγεαΐε δείογε, ΤΟ] 6᾽».33.3.; εἰσί τινες, οἱ προδεδημι- 

ουργῆσθαι οὐρανοῦ καὶ γῆς ἐφασαν τοὺς ἀγγέλους, Πλάτωνος...τοῖς 
μύθοις...«ἐξακολουθήσαντες σεπηδά, ἔγισόη. τ: τ(Μ. 8:5. 6240). 

προδιαβαίνω, ρᾷδ5 ὃγ δεΐογε, Ἰϑιάντω. Εα.34: τοί Μ1.30.1112}). 
προδιαγράφ-ω, 1, ἀείμεαϊο τ αάἀναηεο, τοῖ, ΟΤ ῥτορἤεοὶοβ δηά 

ἰγρε5 τοῦ...γεννητοῦ υἱοῦ [53ς. οἵ Αἀδηι] εἰκόνα “υοντος τοῦ γεννητοῦ 
υἱοῦ καὶ λόγου τοῦ θεοῦ ΜΕΤΉ, ἤν, 7οδίρ.521.7; Μ.18,4088}); τὸν γὰρ τοῦ 
σώματος ᾿Ϊησοῦ ναὸν π΄. ὁ ἄψυχος καὶ ἄνους καὶ ἀθελὴς τοῦ Σολομῶντος 
ναός ΑΡΟΙ]], Κγ.2(ρΡ.204.τ6)αρ.ἀπαβε, ηπόηορῖ, (ἢ 8ρ.τ1844); τὰς. .μελ- 
λούσας ἐπιτελεῖσθαι... οἰκονομέας...π. οἱ τύποι ὡς τύποι ΟὨγχγ5.ἤσΉ:. 
14.3 1η. 70.(8.826); 14,λονι.23.3 ἴῃ τον (το. 2οΔΟ) ; προφητῶν “- ὄντων 
εὐΚκΚαὶ ἀνακηρυττόντων 1Ὁ.38.3(1.40); Ογτ. Ζαελ.τἼ(3.6120); Βα. 
414.2 1π 705.(1.304};} Απαβί, δ. ἠεχ.7(Μ.80.9374); καθὼς πι ἐν τῇ προσ- 
φορᾷ τοῦ δράγματος τῆς ἀπαρχῆς, οὕτως ἀνέστη Οἤγοη. Βαφεῖ!. 0.223 
(Μ.02.5410); πέμπτος τρόπος εἰκόνος λέγεται, ὅ..««“ων τὰ μέλλοντα, ὡς 
ἡ βάτος... τὴν παρϑένον 0.1) ἡψιαρ.3.22(Μ.04.124τ0); Με, ὄψη 
“πηνο(Μ.18,3608); 2. ῥίοίμγο, βογίγαν “νει τὴν σοφίαν ὁ λόγος βήσεις 
τινὰς ἐξ οἰκείου διεξιοῦσαν προσώπου τον γ55.Εμη.3(5 Ρ.11.8; Μ.45. 
516Ὰ); “-εἰ ἐν τῷ νῷ οἰνεῶνας Με. Αερ ἠον, 26. 1τ(Μ.34.6818); ἐν... 
ταύτῃ ζωῇ τὴν ἀθάνατον ““ὠ ζωήν ΤῊ  Οα].2: γχο(3.372). 

Ἐπροδιάγραψις, ἡ, ῥγοῤἠοίίο ἀοπφαϊΐοῃ, Ἀπιαϑῖ. 5. ἐογηηνπαρ.3(Μ, 
89.1160}). 

προδιαζεύγνυμι, φεῤαγαὶε ῥγευϊοιισῖν ἡ τοῦ πρὸς ἐπισκοπῆς προ- 
εδρίαν ἀναγομένου γυνή, κατὰ κοινὴν συμφωνίαν τοῦ οἰκείου ἀνδρὸς 
προδιαζευχθεῖσα, μετὰ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ τῆς ἐπισκοπῆς χειροτονίαν ἐν 
μοναστηρίῳ εἰσίτω (ἼΤτα]].ἐαη.48. 

Ἐπροδιαζωγραφέω, ἀδρίεί ῥγευϊομεῖγ, ΤΟτιΝ υβ5ρα έν. (1.46. 
1128Ά}; στι στ Εεὶ.τ. τ( ἴ.οΒ.8ο10), 

προδιαιρέω, ἀἐΐοτάς δεξογομαηά, Ογτιαροὶ, οντοηί, Β(ρ.5ο.0; 6᾽.18οᾺ).. 
Ἐπροδιαιτέομαι, --- προδιαιτάομαι, ῬΕ55., 6 τυεῖρἠφά, οὐ εομιοϊΔεγεί, 

δεγονεπαηᾶ, ἘΛΠάτ, Βα, ερ}.2.τοσ( .90.τ56ς 4). 
προδιακαθαίρ-ω, εἰδῶν ομὲ οὗ δε τἸοαν δεξογεμαμά “των τὴν ἐνοχλοῦ- 

σάν τισιν ἀπιστίαν ΑἸΠοπαρ, ες. ττ(ρ.60.14; ν.]. ἔου προκαθαίρων Μ.ὅ. 
9920); Ομγγβ.ἤοηι.19.3 τὰ ΜΕ.(7.2488). 

προδιακρίνω, ἀπαἶγεε, ἐχρίαϊη τη αάσναμοο, Ἰϑορμν Η ἐν. 80. 
7.30880). 
προδιαμαρτάνω, 57: δεζογέ (1.8. ἴπ ρχονίουβ δχϊβίβηοθ), Ἀθη ἀΐαὶ, 

(Μ.8ς.ο264). 
προδιαμαρτύρ-ομαι, 1. σίνε τυαγηΐηρ ἐξ αὐυαηεε, ΟΥμόθτ. 1 

1 [6ν».(ρ.χ.3; Μ.13.256.); ὙΤμάγ, Πδιδοϊαρ.θας, 7ο.8:24{0.576.24}; 
2. ῥγοείαϊηι δεξογεμαμά, ἰεδίτβν ἰο δεγογεπαμά ἐσθῆτος, ..“-ομένης τὸ 
ἐπάγγελμα τῆς κατὰ θεὸν ζωῆς Βεβιγεξ. {ιι5.22.3(2.367Ε; Μ.31.9808); 
Οντ,ϑορἧ.,7(3.61τ4Ὰ). 

. Ἐπροδιαμορφόω, ῤγεβρεγε, Βα5.Θρίγ.31τ(3.25Ὲ; Μ,32,1218). 
ῬἘπροδιαναθλέω, δὲ ζογέμιοςὶ αἰλίεῖφ; οὗ ἃ γιατίγυ, Τμάτγ. διά, 

εαμί.τό. (0.373). ᾿ ᾿ 
προδιαναπαύω, ογάώογ ῥγευΐομς ἐὐξσαΐίον Οὔ τοονξ, ῬτοςΟ Οεπ.τις 

(}1.87.570). 
Ἐπροδιανοίγω, ορέη τη αὐναῆξε προδιανοιχθείσης τῆς ἀκοῆς τῆς 

παρθένου διὰ τῆς ἀρχαγγελικῆς φωνῆς ΤΑ ιαρνμεμὶ, Β(Ν.28.028Ὰ); 
ΤΜοΠ ϑγη. εἰ Αηη.4(}1.τ8.53560). 

Ἐπροδιανυκτερεύτω, ῥᾷ:5 ῥγευϊοιές πίρἠϊ, οἵ βρεπάϊηρ ἃ νἱρὶ! 
Ῥεΐοτιβ ἃ ἔβαβί οὗ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου καὶ τοῦ βαπτίσματος αὐτοῦ τὴν 
ἡμέραν ἑορτάζουσι “ποντες ἐν ἀναγνώσεσι (Ἰδτη. Ξε γ.1.2τ(ρ.90.22; Μ.8. 
8884). 

1143 προδίδωμι 
προδιανύω, 3. ὠεεοιριϊοῖ ῥγευϊοιεῖν λήθην τῶν προδιηνυσμένων 

ποιούμενος ΟὙΝ ν85.ἤοηι.12 ἴῃ Οὐπὶ. (Ν.44.το360); 2. ἱγεαὶ, ὁ ῥγε- 
υἱομεῖν, ΟἸετα ῥγοὶ.δίρ.59.}; Μ.8,1850) ; 1.5 ἐ7.5.1(0.328,21 ; Μἴ.9.138)}; 
Μεῖμ. ν»}.2.5(0.21.1; Μ,18.538); ὕΟτιΝυββιλοη!. 5 τὸ απ. (Μ.44. 
ἃὃς7}). 
ΡΥ ΕΝ ἡ, ῥγευίοιις ξογηναίίοη, οἵ Ὠυπιδῃ παίατα οὗ 
Ομβε Ρεΐοσς αίοῃ οἱ παίωσεβ οὐ...διὰ τὸ ἀδύνατον, ἀλλὰ διὰ τὸ 
πρέπειν ψιλήν ποτε καὶ ἄνευ θεότητος εἶναι...τὴν ἀνθρωπότητα, τὴν π. 
ἐκβάλλομεν" τοῖς δὲ λέγουσιν, ἐξ ὑποστάσεων ἕπεται ἡ π., καὶ... «ἄλλον 
καὶ ἄλλον τὸν Χριστὸν καὶ τὸν λόγον ἐπίστασθαι...τοῦ δὲ ταῦτα ἐννοεῖν 
εὐοὐδὲν ἂν διαιρετικώτερον Τιεοπῖ, Βιαγριδέυ,(Μ,86.19447}) ; εἰ καὶ... 
Χριστὸν ἐκ δύο φύσεων λέγουσιν οὗ πατέρες, οὐκ ἀνάγκη π. ἐπὶ τοῦ 
ἀνθρώπου αὐτοῦ δοξάζειν, ἵνα μὴ εἰς τὸ Παύλου καὶ Νεστορίου 
ἐμπέσωσιν ἀσέβημα Ῥατλρη.ἩῺςαηορί.5.2(ρΡ.613). 

προδιαπλάσσω, 07: 15: σάἀυαπές, οἱ Ὠυϊηδῃ παίαχα οἱ Ὁ σιϑὲ πότε 
γὰρ διῃρημένας τὰς φύσεις, καὶ καθ᾽ ἑαυτὰς ὑποοτάσας ἔγνως, ἵνα 
ταύτας συνάψας ἐξ ὑποοτάσεων αὐτὸν εἶναι δογματίσῃς ; οὔτε γὰρ πρὸ 
τῆς ἑνώσεως τοῦτο λέγειν θεμιτόν' εἴπερ μὴ προδιαπεπλάσθαι τὸν 
ἄνθρωπον, εἶθ᾽ ὑποδεδυκέναι θεὸν λέγειν τολμᾷς Τ,δοης Βίων. δρυ.(, 
86.19334); ἐδ.(19440,}) ; οὐ προδιαπλασθέντι ἀνθρώπῳ ἡνώθη, καθάπερ 
ἡ Νεστορίου καὶ Θεοδώρου παραδέδωκεν ἀσέβεια Ταβίπ,ερ. 7 μάν. 
Μίορε.(ρ.56.36; Μι86.τούξΑ); τὴν δὲ ἀνθρωπίνην... οὐσίαν οὐχ ὑποτί- 
ϑεται ὁ τῆς εὐσεβείας λόγος προδιαπεπλάσθαι τῆς...«ἐνώσεως ῬαΙαρἢ.Η. 
Ῥαπμορί.ιτ(ρ.612)}; οὐχί τινος ἀνθρώπου ψιλοῦ. ..δίχα τῆς πρὸς τὸν 
λόγον ἑνώσεως προδιαπλασθέντος Νῖαχ,ρ. τ (ΜΟΙ, Βο4Α) ; ἡνίκα λέγετε, 
ἐκ..«δύο προσώπων συνετέθη, δῆλον, ὅτι προδιεπλάσθη ἡ σὰρξ καὶ τότε 
ἐνῴκησεν εἰς αὐτὴν ὅ.. «λόγος Αὐδϑῖ, 5, οά τοί Μ.80.1808) ; γεννηθεὶς δὲ 
σωματικῶς... .οὐ προδιαπλασθέντε ἀνθρώπῳ ἐνοικήσας, ὡς ἐν προφήτῃ 
10.Ὁ. ιο.3.χ(Μ.04.10298). 

Ἐπροδιαστρέφω, ῥεγυεγί ῥγευϊομεῖγ, Βαβι πορι η Ῥοιφλ(τιιδαᾷς; 
Μ.29.4οτ14). 

᾿προδιαστροφή, ἡ, ῥγεσίοις ἀϊδίογιίοη, Οἴδιη, ς ν.2,2ο(ρ.173.5; Μ. 
8.10530). 

προδιατάσσομαι, αγγαηρε 1: αὐάσναπεε, οὗ ἀϊνίης ογάφυίῃρ οἵ αη]- 
ΝΕΙΒ6 [Ὴ ΤΕ]. ἴο Ργ θ δι οὗ ρσάγοτ, ΟΥ̓ π(ρ.300.13; Μ.11.4324) οἰϊ.5. 
προγιγνώσκω; 1.(0.311.3:.4338}); ἐν τῷ προδιατεταγμένῳ χρόνῳ ἔσται 
ἡ ῥίζα τοῦ ᾿]εσσαί [Β685..15.247(1.5670 ; Μ.30.5534) 

προδιατίθημι, 1. ἐωκε σἰδρς ἰσ σομηροσε ἀμφιβόλα π. 801...6.4.17.1 
(Μι6γ.χπότ4}; 2. ἀΐξῥοξα οὗ αἰαῖνγς δεξογεμαπά, τπηαᾶκε ἰδδίαμιόμίανν 
ἀιεροσίοης τη αάἀναπεο, ΑἸΆ, ΒΟΒοΙαϑβί. οὶ]. τ. 13(0.21). 
᾿Ἐπροδιατρανόω, παῖε εἶδαν δεξονείαμά, Ογτ. Ζαεῖι.4(3.74: 0). 
προδιατυπ-όω, ῥγεβριιγε προδιατετυπωμένων τῶν προϊστορηθῆναι 

δεόντων (Ἰετὴ.5ἰγ.4.1{Ρ.249.9; Μ.8.12160}; ἡ κατὰ τὸν ὕπνον ἔκστασις 
«ἰΦὐὐουμένη τὴν ἐπὶ τῆς φιλοτησίας θέλξιν τοῦ ἀνδρός Με. νρ}.2.2 
(Ρ.16.13; Μ.18.494)}; Οτ Ν γβ8. λον.) ἐπ (απ. (Μ1.44.0290); διὰ τοῦ 
τυμπάνου τὴν παρθενίαν ἔοικεν ὁ λόγος αἰνίττεσθαι ὑπὸ τῆς Μαρίας 
πρώτης κατορθωθεῖσαν δι᾽ ἧς οἶμαι καὶ τὴν θεοτόκον --οὔσθαι Μαρίαν 
Ἰάυἱνριτοίρ.323.2; Μ.46.3968); εἰ δὲ βάθος προδιατυποῖ τὸ δεοτόκον 
σῶμα τῆς παρθένου άμαϊυ,(Μ.46.11260}; ἘΡΙΡΗ ἤαεν. 48.0(0.231. 
15; προετύπου Μ.4τ.868}) ; (ἢγγ5.Ποηι, 6 6.2 ἴῃ Μι.(). 658}; 4 ἄορι. 
53.1 1 70.(8.3100)}; τὴν οὖν ἕνωσιν τοῦ ἱερείου τὴν ἀδιαίρετον ἀναγ- 
καίως ὁ νόμος εἰς Χριστὸν προετύπου ἐν ταύτῃ καὶ τὴν ἐκκλησίας 
ἕνωσιν ““ὧν ΤΟὨτνΒ.ῥαφε.χ(β.252}0) ; διὰ τῆς. «τῶν κτηνογενῶν δερμά- 
τῶν ἐνδύσεως καὶ ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ προδιετυποῦτο 
Απαβίδιμόχ. τ2(Μ.80.1ο524); ᾿Ελισσαῖος..«ὡς παροῦσαν τὴν μήπω 
οὖσαν “-ὧν ἩΜΕΙΠ. δ γη».εἰ ἀηπιο( Μ1.18.3}2Ὰ). 

Ἐπροδιατύπωσις, ἡ, 1, ῥγεϊϊηείηανγ οἰϊέγι ἀσκητικὴ π. Βαϑ.ἰη5. 
φϑεεί τς, (2 τοοα ; Μ.31.620Ὰ); 2. ῥγεῤριγαίίοη, μή τι οὖν ὁμολογήσου- 
σιν ἄκοντες τὸν λόγον..«κατὰ τὴν οἰκονομικὴν πι ἀναγεννηθῆναι 
τελείως ; (Ἰεμχ.ῥαεά.τ.δ(ρ.1ος.12; Μ.8,2800) ; τὸ εὐαγγέλιον εἶναι τοῦ 
ἐξ ἀναστάσεως βίου π. Βα5. ϑρίγ.35(3.208 ; Μ,32.132.}; ΟὙΟΝ 55. δ. 
(Μ.46.6οο00); περὶ τὸν ἄνθρωπον προνοίας εἴδη τε καὶ μυστήρια... 
προοδοποίησίν τινα καὶ π. τῶν μελλόντων Μαχιανιϑδίρ.(Ν.91.12568) ; 
τῶν δύο τοῦ Χριστοῦ οὐσιῶν τὴν π. Απᾶβί. 5. δεν παρ, 3(Μ.80. 
ΣΙ60 0). 

προδίδ-ωμι, 1. σίσε ῥοίογοιαπά, ραν ἐπ αάναπεο “-οὺς ταῖς γαμου- 
. μέναις ὅσα ἐχρῆν τοῖς λαμβάνουσι πρὸς γάμου κοινωνίαν εἰσφέρειν Ἐπι8,. 
υ.Ο.τ.43(0.28.7 Μ,29.0578); ΟΠγχνβ. ἀϊρῖςς ΟΠαη.8(3.4390); ΒΑ, 
ἠ.γεί. χ7(3.1224); 2. αὐαμάοη, ἔογεαλε προδεδομένοι [3ς. ᾿]ουδαῖοι) 
κατὰ τὸν τῆς σωτηρίας λόγον (ἢγγϑ5.ἠογ".7.1 15: Εν. (9.4830); 18.17.5 
(6200), προδεδομένους ἀπὸ τῶν ἔργων χάριτι ἔσωσεν Ἰᾷ.ἤον".4.2 ἴῃ 
ἔρῥμι(ιτ. 280); 3. δείγαγ οἱ --όντες αὐτὸν οἰκεῖοι ὑπῆρχον ΜίΡοΐνε.6.2; 
οὗ Βοσβῖοβ σοπηρατεά ψὴτἢ ἀροβίαϊεβ οὐχ οἱ κλίναντες εἰς εἴδωλα 
μόνον κατεκρίθησαν... «ἀλλὰ καὶ οὗ προδεδωκότες τὴν ἀλήθειαν ΑἸΉ.ἐρ. 
Αερ. "τὸ. ατ(Μ.25. 5884); τεῦ, Ἰπο Βα 5 λέχη προδοῦσαν ΜοΙ ἢ ἐγηηρ. 
11.2(0.135.12; Μ.18.2128); οὗ Τα 85, (ὐηε1..4,}.5.14.3. 



προδιελέγχω 

κηροδιελέγχω, γεζμίε ἴῃ αάναγεσ, Οὐ ΟΝ γε5. Εεπττί(2 Ρ.260.11; Μ. 

45.870). , 
προδιεξοδεύω, ἐγεαὶ 2} δεξογέϊαη4, Ἐλι5.}.6.5.1.τ(}1.20.4450); 1. 

το.1.2(8418) ; 14.4.6.8 ργοστη(0.349.1; Μ.22.5688). 
Ἀπροδιετία, ἡ, φατε ΟἹ [μὲ ῥγεοράϊηρ ποὸὸ γέαγς, Οτδρ ἀϊαϊ, ({τ. 
Ζαοῖι.)4. 5 (Μ.Ρ],.77.41τ8λ, Μ5 πρὸ τῆς διετέας). 

Ἐπροδικαιόω, ῥγεϊμάσο, Οτοῤνίπο.3.1.2τ(0.238.4:; Μ,11.2074}. 
πρόδικος, ἡμάρεά βυεὶ, Ἡδπιος σαρῆΐν γευσγεεί, οἠἰσηρεαθίε τοιοῦτος 

ἡμῶν ὁ βίος...καὶ εἴ τι τῶν λεχθέντων προδικώτερον Αϑι. τὰ, ἤον.2(Μ. 
40.1848). 

φπροδιορατικός, σηάοιυσά τοῇ! ῥγοῤἠείίς ἱπσῖρμι, Οσ ΜᾺρ ἀταϊ. 
(τ.24ς6}}.}2.2ο(Μ.Ρ],.66.1718). 

προδιορθ-όω, . εογγόεῖ Ἰη αἄναπεε ἵνα μηδεὶς εἴπῃ, ἀκούων ὄτι 
ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου, τί ταῦτα λέγεις ;.«προδιώρθωσε τοῦτο 
εἰπών, διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν (Πχγϑ3.Ὺον!.10.2 ἦπ 2(Ὁ7.(το. 
ποϑο) ; πιδα, “"οὔται πρότερον τὴν ἐπιχείρησιν ΜεΙΝ. 5 γ»:}.3.2(Ρ.28.17; 
Μ.18.610); Ομτυβιδαῤὶ.3(2.371Ε); ἰ4.ἤοηι. 12... ἡ ΜΙ (7 τότᾺ); 2. ἐπ: 
ἤονηι ἴῃ αάναηποε, Ασαγῆου. 4ς.25:τό(Μ.85.15924). 

προδιορισμός, ὁ, ῥγευίοις ἰἰρμ]αϊίονι, ΟὨγγϑ5.5ἰαἰ.τ.4(2.6Ὲ). 
ἐπροδιορύσσω, τπδεγρῖμέ δέξογε, (Ἀγνβ5. μου. 5.3 τη ον (ο, 

4654). 
Ἐπροδισχ-έω, ἀεειγ δεξονεμαμά οὐδὲ ἀνέμενεν αὐτὸς [ϑο. τίβεῃ 

ΟδυΞΕ] φανῆναι αὐτοῖς, ἀλλὰ τοῖς εὐαγγελίοις ““εἴ ΟΠ γγ5,» πη }εν. 
25: χα( Μ,64.053}). 

προδοσία, ἡ, 1. ῥεαελονν, τεῖ. Τα αϑ τοῦτο ἄρα ἦν ὃ προεφήτενον οἱ 

μυριζόμενοι πόδες, τὴν ᾿Ιούδα π. εἰς πάθος ὁδεύοντος κυρίου ΟἸετη ῥαθά, 
2ιϑ(ριιοκιτ; Μ.8.4688); Οτ, [0.1.ττ(12; Ρ.11.2; Μ.14.440); ΟΠ νΒ. 
κονι.80.3 ἴῃ ΜΙ.(). 7600}; [514.ῬῈ] ἐρΡ.τι 6 (Μ.78.220Ὰ) ; οὗ ττϑαοῆοῦν 
οὗ Τι 885 ἴῃ Ορἰηϊτο βρεου]αίίοη, τε ἤαθν.1.31.1(}1,7.7048) --- ὙΠα, 
μαδν.ττοί4.309); τοῦ, Ὑγφάπεβᾶαν ἔαδὶ 85. οοτηπηθμιοσαίίοη οὗ 
Βείχαγαὶ οἵ (ἢ τῖϑι ὈΥ͂ σουπε] οἵ Πἅἀ5 ἀηα Ομ ρτίθβίβ, Ῥεῖ. ΑἹ. 
Ἔῤ. απ 1 5(64.18.5088}; (οηςί. 4Ρ)}.5.13.20;2. ῥγευΐοις δεείοιθαὶ, ὙΠΟΥ, 

διαᾷ,ορ.2.τοῦ( ΜΝ 09,1365.). 
προδότης, ὁ, ο56 τοῖο δείγαγ5, ἰγαϊίον ; 1. ἴπι σθῃ. τι. γονέων ΤΊΕΥΤΩ, 

οἷς.2.2.5; Οοηϑί. ΑΡ}.2.453.4; 2. οἵ ὁπ ψῃο Ὀείγανβ ΟΠ ΒΘ ΔΪΕΥ ; 
4. ὈῪ 5ἰπίμ] οοπάμοι πᾶς ὁ τῶν μαθητῶν ᾿Ϊησοῦ π., ᾿Ιησοῦ π, εἶναι 
λελόγισται Οτ. 70.τ.χτ(τ2; Ρ.17.6; Μ.14.449); 650. δοῖυδὶ ἀροβίβϑυ 
ἀποστάται καὶ π. τῆς ἐκκλησίας Ηδτηλ. εἶν. 8.6.4; ἀποστάται καὶ 
βλάσφημοι εἰς τὸν κύριον καὶ π. τῶν δούλων τοῦ θεοῦ 1Ὁ.6.10.1; κεῖται 
δὲ αὐτοῖς μετάνοια διὰ τὸ μὴ γενέσθαι αὐτοὺς βλασφήμους μηδὲ π. 1δ, 
9.10.3; π. Χριστιανοῦ...καὶ ἐπίβουλος τῆς ...θεοσεβείας ΟΥ, 70.28.24. 

(18; Ρ.418.11; 7294); Ὁ. ΌΥ νἱοατηρ ἀἐξεῖρι μα ἀγεαμῖ χρὴ γὰρ ἐν 
τοῖς μυστικοῖς μὴ π. εἶναι, ἀλλ' ἀσφαλῆ Οὐηεί..4Ρ}.3.5.5; 3. οἵ 
Ταάδϑ, Οὐ. [0.32.23(15; Ρ.466.8; Μ.14.8050); {1Ὁ.32.24(τ6; Ῥ.467.7; 
8088); σοτηρατεά τ] «αν βεαὶὶ οὐχ οἱ κλίναντες εἰς εἴδωλα μόνον 
κατεκρίθησαν..«ἀλλὰ καὶ οἱ προδεδωκότες τὴν ἀλήθειαν. ᾿Ιούδας γοῦν 
οὐ θύσας ἀπεβλήθη τῆς ἀποστολικῆς τιμῆς, ἀλλὰ π. γενόμενος Ἀ1Π ἐῤ. 
Αερ.Ι δι τ(ῖ.25.5884); Οὐησὶ. 4Ρ}.5.14.3; 1δ.6.12.1; ΟΠγγϑ. ἤοη, 
γ71.2 τπ [ο.(8.4τϑ}}); ἐν. (4το0). 

προδότις, ἡ, ἰγαΐίγε55; οἵ Ἐνα, Ογας.5 10.1.42. 
Ἐπροδουλεύω, δὲ ξογηίονίν α φγυαη!, Ἀπ Νοπ.δρ. Ετιδί. (Μ.80. 

14250). 
Ἐπροδοχεύς, ὁ, ὁη6 τοῖο γεοεῖυες οη αποϊδεν'ς δεμαϊξ, ἩΜοτΝ δγηη, 

οἱ ἄμμι τ4(Ν18,53810). το 
Ἐπροδρομία, ἡ, 1. ῥγεσπδον, ργεϊημανν, οἱ ϑεοομά Αἀνεπῖ ἀντι- 

χριστικὴ π. Τάτ. δια. .ρ}.1.34(Μ1,99.10250}); ἐδ.τ. 3Ξ6(10320) ; 2. ἐγηά- 
ἰαΐέοη, ΝῊ Ρ}.3.τ80(Μ}.79.4120). 

πρόδρομος, ὁ, Α΄ ορπγίδν, 650. Οὗ Πρμῖ ττοορ5 866 85 βοοαῖβ ΟΥ 
δβοοτίβ ἀπέστειλεν ἄνδρας δυνατοὺς εἰς πόλεμον .. «ἑξακοσίους καὶ π. ν' 
«(ςονη.24{ρ.17.23); ἐδι26(ρ.8ο.11); τῶν τοῦ βασιλέως π., οὖς κούρσωρας 
εἰώθασιν οἵ Ῥωμαῖοι καλεῖν Κὶ «(Οοηεί, 36(ρ.566.7). : 

Β.. ῥγθοώγβου, 8130 85 δή]., ροΐηρ δεξογε, ῥγεοράϊηρ ; 1. ἴπ βεῃ. 
γέλωτα..-πορνείας π΄. (Ἰετη.ῥαεά,53.4{0.253.17; παράδρομον Μ.8.5914)}; 
ἀνάγνωσιν νόμου τε καὶ προφητῶν π. τῆς χάριτος ΤΡΊίοπ.ν. Ῥοΐνε,τβ; 
π᾿... τῆς ἀφίξεως τὴν ἐπιστολήν ἘΠΤΤΩ.6ῤ.το( Μ.71.1496}; 2. οἵ Ῥτε- 

συτβοῖβ οἱ (γῖθυ; ἃ. ΟΤ᾽ ρυορμοῖβ, εἴς, κυρίου ἥκοντος ««μυρίοι 
σημάντορες,...ἑτοιμασταί, π. ἄνωθεν ἐκ καταβολῆς κόσμου ΟἸδτη.5...ὅ. 
τβϑίρ.517.31; Μ.9.400 4); οὗ ἙΠχξς Ηοὶν Ομ] ἄτη χάριτος πρόδρομοι 
Τματργουΐά.Β(4.627); οὗ Ῥτορμεῖβ 8 Οτῖβε 5 Ῥγβοισϑοῖβ 'π Ἠδαεβ, 
Οτιδηραςί, Β(ρ.201.20; Μ.12.10254}); Ῥ. οἵ 70. Βαρέ, π΄ ᾿Ιωάννης καὶ ἡ 

φωνὴ π. τοῦ λόγου (Ἰεια,ῥγο! τ(ρ.0.1ο; Μ.8.6 54); 14.5.6. 18(ρ.517.34; 

Μ.9.460Β); ἡ ̓ Ιωάννου μαρτυρία π. ἑκάστῃ τῶν τοῦ Χριστοῦ ἐπινοιῶν 

Οχ. 7ο.2.37(30; Ρ.97.12; Μ.14.τ844}); Μετ. ἐγρηριττ (ρ.135.18; Μ.18, 

2128}; λόγου καὶ φωτὸς π. τ. Ν82.ογ.6.7(Ν..45.7298); Ζαχαρίας, ὅ 

πατὴρ τοῦ π. ἰὰ ταγη.1.2.3.24(Μ.31.6344}; ΟΠγγδ5.ἤοηι.14.1 ἴθ ΜΈ(). 

1188); 465. Ομσίβε 5. ρύδοισβου ἴθ Ἠδᾶες, Ουτ. ..7:17(}.72.612}) ; 

ττ44 πρόεδρος 

᾿Ισαίας, τὸν π. ἡμῖν καὶ προάγγελον εἰσφέρων ἰἃ. 70.τ.το(4.1080}; 

(οβιη. "πα .0.5(}.88.2128); ϑορθγ Ἡ νρὲγΟγν εἰ ] ο.8(Μ.81.34374); 

᾿Ἰουνίου κδ' ἡ γέννησις τοῦ π΄. Το. ΝΙς, παν, (Μ.96.14458); ᾿Ιωάννου τοῦ 

ἐνδόξου προφήτου, π΄. καὶ βαπτιστοῦ [1 7}ας.(0.188.20); 6. οἵ ὕχοβθ 

σὺ εἶ ἐκεῖνος οὗ π. ἔτυχεν ὁ σταυρός, ὃ ἄνω μόνος ἐκ μόνου πατρός 

ΑΟ Χαμ ρῥοιπίρ.60.5); ἅ. οὗ 5. ]οῆπ Ἐναπρει δὶ 85 ῥἱομεεῦ οὗ 
ἀορςετπε οἱ 1ΟρῸ5 ὁ τοῦ λόγου π. ΟΥΝΑΖ.0γ.28,2ο(Ρ.52.9; Μ.36.534); 
Μαχανιϑὲρ. (Μ.01.12520)}; 68. οὗ Ῥχγεσυγβοιβ οἵ ϑεοομά Αανεπί π. 
τινες ἀναφαίνονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται Ογταρ. καἰ. 1,5.21:5 

(ρ.:50.20) ἴοΥ προδραμοῦνται, 1ἃ.1.2.21:5(Μ.72.8060); οὗ Ἐποοῖ πὰ 
ἜΠη αι, Οἐουτα. Ἄροε.ττι3(ρ.128); 3. οἵ Πεοτγεβίεθ αῃὰ ἤεγεῖο5. ἃ5 
ῬΙΘΟΊΙΒΟΙΒ οἱ δα Ἰο γϑί οἵ οὗ τἴμ6 ἵπιδη οὗ ἰϑνν]εββηββθ᾽, Α16χ.4].εῤ. 
ἐπεγεῖ.τ(Ρ.7.1; Μ.18.5728); Ἀβρειανὴν αἴρεσιν...τοῦ ἀντιχρίστου π. 
Ατῇ ἀροὶ,5φειρο(ρ.τ68.0; Μ.25.4000) ; Ἰὰ..4γ.1.τ(Μ.26.134}; Ογτίκονι. 
Ῥακεῖ, 2ο(3,2508); 4. οὗ ΟΠ τἰβὶ 88 πιδπ 5 ῬΥθουγβου ᾿πἴο ἢθᾶνθη, Ουτ. 
δονιοβαφεΐ τ6(55.222Α}; π. ὑπὲρ ἡμῶν εἰς οὐρανοὺς ἀναβάς ἰά.}}5.24:1 
(ΔΜ. 60.845); ἐν ᾧ μέλλοντι κόσμῳ εἰσῆλθεν πρῶτος π. ὑπὲρ ἡμῶν 
Χριατός Οοβτι [πά.10}.2(Μ.88.024}; ΤΑπαβί. 5. γοα!, 4η(0( 3 Ρ.68). 

Ο. βνεεοιγὶ οἵ ουδὲ, 45, τοίρ.69.2,4). 
Ἀπροδροσίζω, ἀσαηεῤόη ἴπ αὐναπίς ἐὰν μὴ προδροσίσωμεν ἐν 

δάκρυσιν τὴν φλόγα [1.6. οἵ σε μοηη8) ΕΡΗγ.3.850. 
᾿ Ἀηγροδύναμαι, 6 αδίε ἰο ῥέγξογ»ι δεϊογεμαπά οὐ ἔοι οὗ οἷά, οὗ 
Τοροϑ ἐπ Οτεβιίοη πάντα μὲν προειδὼς καὶ προδυνάμενος ὨΙάντη. Τγΐη, 

3.3(}.39.8000). 
ππροεγγυμνάζω, ῥγαείέδε δεξονομανά, Οτιεονηῖη Μηοιίριιτό; 

Μ.12.857Δ). 
προεγείρω, τηρᾷ, γέεό ἔτοτη ἰ80]68 δεξογε δα οἵ τθθ8], Τμπάτιϑεμια, 

Ῥοόη.2.346(Μ.00.11538). 
προέγκειμαι, δέ ῥαγανιομη, Ὀντ.αὐον.(1.2444); Ματο Ἐ ορσε. 

Σβ(Μ.ός. 9288). 
ἈἘῃροεγκρατεύομαι, ῥγαεί56 εοἰξιγεείιγαίμ! ἐαγίν, Βα5.ἤοηι.χ τὸ 

(2.9; Μ.41.18τ0). 
προεδρεύτ-ω, ῥγόείάσ [Ἐ.11. ἴοΥ προσε-, Ογτι λοι ῥαςοῖ, το(53.2408)}}; 

1. οἱ σμυτοὴ οἶος ἴῃ σϑα., τοῦ. Μύ.18: 17 εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ, τουτ- 
ἔστι τοῖς “νουσιν Γηχγπ.ἦση!.60.2 τη 1Μ41.(].6070}; 2. δὲ ἃ δίξπορ, τ. 
Να2,0γ.43.26(Μ.36.5228); ἰδ.43.371{5450); Βα45.56}.0. Τεεί.2.15(Μ8ς. 
5028}; Ενδρτ. ἧ.6.3.3ο(0.126.23; Μ.86.26578); Το. ΜόΒΟῊ ῥγαί. το ΝΜ. 
87.30848); 3. ἐαΐδ ἰκ6 ἰφαά, δὲ ῥγε-ηηηεηί πόλις. «“θουσα δὲ καὶ 
προκαθεζομένη πάσης ᾿Ισαυρίδος πόλεως 45.586}. ΤἈεεὶ τ(Μ Βς. 

5560). 
προεδρία, ἡ, Α. ῥγεεεάεησε, ῥγίουϊερεά ῥοΞξτοη, πἰρὰ γαηλ; 1. οἵ 

Ρτίν!οσο οὗ Βίυτῃ τὴν ἀπὸ τῆς φύσεως...τι. χαρισθεῖσαν, τὴν τῶν πρω- 
τοτόκων (μτγϑ.ἤονι.30.4 ἴῃ Οσεη.(4.178Α}); 2. οἵ ΒΙρΉ τϑηκ ; ἴῃ β6Π.» 
15. ῬῈ].φρ».5.τ2τ( }.78.τφοχο); ΝΠ 4(Μ.79.11446); π΄ Τονβἢ 

ἩΟΤΆΤΟΩΥ ἱερωσύνη τε καὶ διδασκάλων π. Ἐπ5.4.6.6.13(ρ.263.7; Μ.22. 
4320}; ἴῃ ΟΒυτοῖ, στ ΝΑ 2.0γ.26.1(Μ.35.12488); ὡς ὄφελόν γε μηδὲ 
ἦν π΄, μηδὲ τις τόπου προτίμησις 1δ.(χ2480); ἜΠατ, ΤῊ. 3:6(3.655); 
τοῦ, τἱρῃϊθοιιβ ἴα μεάνεη τὴν π. ἕξεις τὴν μετὰ τῶν ἀρνῶν ὈΆΥγ5. οη. 
18.7 ἵνε Εορμι.( 6418); τεῖ. ΟΠ γίσεἾβ ΠΡ ρυἱεβιῃοοα πᾶσαν ὑπερβαλ- 
λούσῃ...τὴν ἐν ἀνθρώποις π. Ἐπ5...6,1.3.2(Μ.20.604); τεῦ. ῥτο- 
δηλίποησο ἴῃ σοἀδεαᾷᾶ οὐ σωματικῶς τοῦ δεξιοῦ λαμβανομένου...ἀλλ᾽ 
ἐκ τῶν τιμίων τῆς π. ὀνομάτων τὸ μεγαλοπρεπὲς τῆς περὶ τὸν υἱὸν 
τιμῆς παριστῶντος τοῦ λόγου...ὁ γὰρ τῷ πατρὶ τὴν ἄνω χώραν εἰς π. 
ἀποδιδούς, τὸν δὲ μονογενῇ υἱὸν ὑποκαθῆσθαι λέγων, πάντα ἀκολου- 
θοῦντα ἕξει τὰ σωματικὰ συμπτώματα τῷ ἑαυτοῦ ἀναπλασμῷ 85. 
δ ρῖγιτ5(3.110,128Β ; Μ.32.800,020), 

Β. ῥγεσίάεμεν, ἴὰ ΟΒατσΣ ; 1. οὗ Ῥτεβθγίεγ᾽β οἤϊος τῆς π. ἀξιωθείς, 
καὶ ἐγκαταλεγεὶς τῷ πρεσβυτερίῳ {8 85..15.το(τ 4500 ; Μ.30.2854}; 
2. οἵ Ὀἰβμορ᾽ 5 οὔῆσε π. καὶ ἐπισκοπή Κ᾽. ἄδενε.τ(Ρ.3.1}; Βα5,6.92.:(3. 
84; Μ.32.4805); 19.188 ἐαπ.τ(όρα ; Μ.665 4); ὅτ ΝΑ2.ογ.43.26(Μ. 
46.5320); οὐκ ἀπείληφε τὴν π΄ καὶ τὴν εἴσδυσιν τῆς ἐκκλησίας ἘΡΙΡΆ. 
λαον.42.τ(ρ.95.4; Μ.4τ.6960) ; ἀρχιερατικῆς π. ἀξιωθῆναι 'Γ' μαϊὶ, μυγεί. 
(3.1139); Οε1.ΟνΖ.}..6.2.34.τ(Μ.85.15404}; [0.ΜοΟΒΟΙῥγαλ το Μ. 81. 
30848) ; πεηος 3. 5Υ ΠΟΙ, ΜΠ καθέδρα, 5εε τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξαν- 
δρείας τὴν τ. ῬΑ] ΟἈνγ5.2(ρ.8.23; Μ.41.8}} τὴν π. ἔλαβεν ᾿Ηρακλείας 
ἐδιϑίρ.πο.ς; Μ.47.20); Τμάτ,..6.1.7.1ο(3.756); ἐδ.3.τ0.τ(3.935); 4. οἱ 
ΔΡΟΒΤΙΘΒΏΙΡ, Ομτυβ. οηι.3.4 τη (οἷ, (ττ.3400). ᾿ 

Ο. βοηῖ φςεαὶ, ρίασε οὗ ποποιν ; τι συτοη, Οὐηςὶ. ΑΡὈ.2.58.4. 
πρόεδρος, ὁ, ῥγεσίἀσηϊ, ἰεαάίηρ οἠῥείαὶ, ἱεαάεν; 1. οἵ ᾿Ἰεαδϊην 

οἸΠοἰα!β ἰπ Ομυτοι: 8. οὗ οἱδτρν ἱπ ρεπ. τὸ 'πώλησόν σου τὰ ὑπάρ- 
χοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς᾽..-πρὸς τοὺς τῆς ἐκκλησίας π΄. ... καιρὸν ἂν ἔχοι 
λέγεσθαι (Ὦτυπ5. ἔοι. 8 5.4 ἴῃ Μι,( ΒΙοα); τ.6ο.2(6ο84); 14 λοηι 4.5 
ἐπ Ἡεν. (12.470); Ὁ. οἵ Ὀίβμορϑ (ἔγοπι 511 οεπέ, ΟΠ] εΗν οὗ Ῥαῖτδγο 5) 
ἀποστόλων...«ἐκ δὲ τῆς ἐκείνων διαδοχῆς... πρόεδροι τῆς.."ἐκκλησίας 
Ἐπ5,15.2:27(Μ.24.τοοῦ) ; τὸ πρῶτον τῶν π᾿ τάγμα, καὶ τὸ δεύτερον τῶν 
πρεσβυτέρων 1δ.19: τ8(2220); ἰἃ,,6.2.3(0.77.28; Μ.22.1408); θρόνοις 



πρρει κονίζω ἊΝ 

«τοῖς ἀνωτάτω εἰς τὴν τῶν π. τιμήν Ἰᾶ,ἦ,6.10.4.44{Μ.20.8ό το); 14, 
:.(.2.2(0.4τ.1; Μ, 20. 9800); τι Ναζιαγη,2.τ αττο86(Μ.327.11304); 
αὐ Ν 55.» μ.(}1.46.4534)}; ΔδίΑτα ἀοηη.8(Μ.40.2644); π. δήμον 
[ΑἸεχαηάγία} ϑγυπαβ. 6. 2(Μ66,1349λ); τῆς πόλεως π. [7πγαα 6 η}) 
Τμάτ.ἰ,6.1.18.4(3.704}; 1.6 }.1ττί4.1180) Αἰεχαματ 4}; Επϊορ, [’. Τγίῃ. 
(Μ.86, 2944.) [ὉΡ]; Ἀντιοχείας π. Ἐνβρτ.ἶ.6.1, τοίρ. 17.25; Μ.86. 
24458); τῆς Ἀντιοχέων π. Τίμα. ΟΡ μὰον.(Μ.86,484}; τῶν ἀνατολικῶν 
πο ΒορΡ ἢν. Ἢ ριον, (Μ.87.2 1880) ; :5.(41880) [ὉΡ]; ΝΙΟΕΡΗ.ὕ τ. δ νη. 
τοοί Μ.86.216ο0) [ὉΡ]; τῷ Ῥωμαίων προέδρῳ Τα τ. δευά,6,}».1.52(Μ, 
99. 1050}; 2. ἰεαίηρ ῥεγβοη, οἰϊεξ, α. οἵ Ἰεαδίηρ Ὀίβμορβ. αἱ ΟΝΊς, 
(325) παρεδίδου [5ς. (ομϑί.} τὸν λόγον τοῖς τῆς συνόδου π. Ἐπι5.υ.(),1. 
τ3(ρ,82,τ4; Μ.20,1ο698) ; ". οὗ Ατΐῃβ 85 ἰβαάου οὗ βεγεβν, (ομπβίρ. 
Οε].Ον2.}.6.3.10.5(Μ.85.13458}; ς. οἵ 5, Ρεΐεσ τῆς ἐκκλησίας ἐπάξιον 
π. 1ο.Ὁιβον. τ. (Δ .06.5530); ἃ. οἵ Ἀοτϊαε τὴν ἑσπέραν πᾶσαν δέουσα 
τῷ σωτηρίῳ λόγῳ, καθὼς δέκαιον τὴν π. τῶν ὅλων ΟΥΝᾺΖ. ἐαν»,2.1. 
11.571(}}..37.1τοῦϑ8.). 

"προεικονίζ-ω, γέργοσθμὶ ἴῃ αἀυαηεε, ἐογεσμαάοιυ Μωυσῆς σαφῶς 
ταύτην σ“-εἰ διὰ τῆς.««πέτρας ΤΑπαβί δ. {πμώ. ἀϊΡ. 4(Μ.80. ΠΟΥ ἡ 
τράπεζα [30. οὗ Μεϊοίσθαει ταύτην τὴν μυστικὴν “"ε τράπεζαν 0.8} 
ἐοιφιαλίΜ 94. ττ400); πέμπτος τρόπος εἰκόνος λέγεται, ὃ “-ὧν καὶ προ- 
διαγράφων τὰ μέλλοντα, ὡς ἡ βάτος.. .τὴν παρθένον 1ὰ ἴγηαρ.5,22(Μ. 
04.14410}.Ψὕ ᾿ 

Ἐπροεικόνισμα, τό, βονοσλιαοισίηρ; Οὗ ΡῬΥΑΥΨΕΥ 85 ἃ ἰοτεϊαβίε οὗ 
Ὀ]εββαάμοβϑ οὗ Κιβράοσα οἵ βεάνθη, 770.}),8., 7.2 (ΝΜ 96.104 14). 

πρόειμι, (εἶμι 1δ0), σο ἠογισαγά, αάναμέε, ῥγοεεεά; ἴδ60].; 1, οὗ 
ΠΟροβ ΟΥ̓ ΘῸΠ πατέρα θεόν, ἐξ οὗ προϊών, εἰκότως τοῦ..«πατρὸς 
ἑρμημεὺς καὶ ἄγγελος λέγεται ἸΏ επί. 45(Ν.25.804}); ες. Ματοοὶ ας 
λόγον.--ποτὲ μὲν ἡσυχάζοντα, ποτὲ δὲ σημαντικῶς ἐνεργοῦντα, μόνῃ τε 
ἐνεργείᾳ προϊόντα τοῦ πατρός Ἐπ|5.Μαγεεῖϊ.2.τ(ρ.22.1; Μ.24.}774}} 
ποτὲ μὲν ἔνδον εἶναι ἐν τῷ θεῷ.. «ποτὲ δὲ προϊέναι τοῦ θεοῦ Ἰά.6.1.2.8 
(Ρ.1ογ.0; Μ.24. 9130); οὐ κατὰ τὸν προφορικὸν ἀνθρώπων λόγον..«οἷα 
δὲ μονογενὴς... υἱὸς ζῶν καὶ ὑφεστὼς πρόεισιν μὲν τῆς πατρικῆς θεότη- 
τὸς 1.2.τ](0.121.12; 940Α}; οὐκ ἐν χρόνῳ πρόεισι τὸ προϊὸν ἐκ θεοῦ 
Βιάντη ({Β65.λ μι. ἘΠ .20 78; Μ.20.7374);.2. ὁ Ἡ. (μοβῖ τὸ πνεῦμα 
προϊὸν ἐκ τοῦ πατρός Οτ. ΝᾺ 2.ογ.20.ττ(Μ.35.10770); τοῦ...ἀγεννήτως 
προελθόντος ἢ προιόντος [50. ὄνομα], τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 1. 30. τρί. τ38. 
σι; Μ, 36. 1280); ; 8.30. 12(3488) οἷζ, 5, ἐκπορευτῶς; εἰ γὰρ καὶ πρόεισιν 
ἐκ πατρὸς τὸ πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἔρχεται δι᾽ υἱοῦ, καὶ ἴδιόν ἐστιν αὐτοῦ Ογτ, 

.]ο.9.τ(4.8248). 
πρόειμι, (εἰμί φώ01), 6 δοξογε, ῥγό-οαῖςί; ἵν οἵ ἙδίμοΥ, ὕθο.ῬΙ5. 

(ΩΥ21.10}.332(14 Ρ.68); 2. τεῦ, ψοσκ οὗ Τοροβ 1η τδαίοῃ δυνατὸν γὰρ 
καὶ τὸν ὄντα ποιεῖν καὶ τὰ μὴ ὄντα καὶ τὰ ὄντα καὶ τὰ προόντα Α.ἢ, “7. 
1.24(Μ.26.61Α}); 3. οἱ δοη τοῦ ἐν ἀρχῇ ὄντος καὶ π. λόγου" ἐπεφάνη δὲ 
ἔναρχος ὅ προὼν σωτήρ ΓἸοτη, ῥ»οἱ.τίρ.7.28; Μ.8,610}; τὸ δὲ ᾿ἐγὼ 
σήμερον γεγέννηκά σε᾽ ὅτι προόντα ἤδη πρὸ τῶν αἰώνων Μείδ Ἔν. 
8,ο(ρ.91.12; Μ.18,1528) ; 15.4.,6.7.3{0.344.13; ΜΙ.22.5 611) ; 14.ἢ..6.1.2. 
8(Μ.20.578); 14,6 τίρ.198.23; Μ.20.12244); οὐδὲ γὰρ ζητεῖν οὐδ᾽ 
ἀμφιβάλλειν.. αὐτοῖς [50. ΘΑ 6.145] εἰ ἦν καὶ προῆν ὅ..«υἱὸς...ὁ τῆς 
ἐκκλησίας ἐπιτρέποι ἂν θεσμός 14 Μααν εἰ].χ.τ(ρ.4.29 : Μ.24.120Ὰ) ; ἴῃ 
Ματοε!]υθ᾽ τοϑοπίηρ τοῦ προόντος ἐν θεῷ λόγου ἀφοριξομένου μὲν τοῦ 
σώματος ἐν, ῴ «6.16; προσόντος 1344}; Ῥυΐ πρὶν ἢ γενέσθαι ἐκ γυναικός, 
υἱὸν ὄντα καὶ προόντα ἀπέστειλεν ὁ πατήρ 2Ὁ.(ρ. 7.9) 7240); Ζαβέλλιος 
«(μὴ καὶ υἱὸν.. «ζῶντα καὶ ὑφεστῷτα ὄντα τε καὶ προόντα τῆς σαρκὸς 
ὡμολόγει 14.6. ἰῇ. ττ(ρ.27.2; Μ.24.8570) ; ἐῤ.1. 20(Ρ. 90.1}; οοα, περιόν- 
τὸς Μ.24.8810); ἀράλμησαι ἴϑο. ΠοΙΕΙΙΟ5].. «εἰπεῖν, ὅτι οὐχ ὁ προὼν 
λόγος, οὗτος ἐνηνθρώπησεν: ἀλλὰ ἄνθρωπός τις προκόψας, οὗτος 
ἐστεφανώϑη Ονγ Η εαἰεφοῖ!.12.3; τὸν αὐτὸν ἀεὶ μένοντα ἄνθρωπον, καὶ 
προόντα θεόν Τπτγϑ. ἤον. οί 3. 2358); ; ταῦ, Τησ, 1ῃ ἴο χῃβ οὗ πνεῦμα: τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ προόν, τὸ κτίσαν πᾶσαν τὴν κτίσιν, κατῴκισεν ὁ 
θεὸς εἰς σάρκα ἣν ἐβούλετο Ἡδττη. 51.5.6. 4. ἀεπιθα οἱ γηδτίευ, 
Μει αγὐτἰγιτοί(ρ.170.15; Μ.18.2578)}; ἀπα πχεη, (]εχα.σεὶ. γίρ.141. 
το; Μ.0.7ο5 0); αὶ ἔκαστον...τῶν νοερῶν τε καὶ λογικῶν ἀγγέλων τε 
καὶ ἀνθρώπων..«μοῖρα.. ἔστι θεοῦ, διὰ τὸν αὐτοῦ προόντα ἐν τῷ θεῷ... 
λόγον Μαχιαριδιρ.(Μ οχ. τοβο0Β); 56. (ποβί., οἵ. ρυΐπλᾳὶ δϑοη, [σξῃ, 
ἐλαέγ.τ.χ.τ(}1.}.4454); Ἀνθρωπον...ὅτε ἦν ἀντίτυπος τοῦ προόντος 
γεννήτου Δα] πιὰρ ἘΡίρα, λαδν.31. δ(Ρ.301.7 : Μι41 4810); οὗ 
Ἑδίμοσ ἐγὼ υἱὸς ἀπὸ πατρός, πατρὸς προόντος, υἱὸς δὲ ἐν τῷ παρόντε 
Ἡξςταοίεοι ἂρ. ἘΡΙρΡΆ. μαενγ.36. 3(Ρ: .46.16; Μ.41. 6368); : οἵ 508] (ΝἾ8458- 
5616) ἀ ἀποροῦσι. πότερόν ποτε ἐκ τοῦ ΑΠΈΣ Ἀσρε ἐστὶν ἢ ἐκ τοῦ αὐτο- 

γενοῦς ἢ ἐκ τοῦ ἐκκεχυμένου χάους ἘΠΡΡἤσεγ.5.7(0.81.2; Μ.τ6. 
31308); ἰῃ οὐδμοῦοχ οομπιρίαίηϊ αραῖηϑὶ Ριοϊευχδεδὴθ ὡς γὰρ 
παρόντες καὶ τῶν ἐπουρανίων τὰς φύσεις θεασάμενοι καὶ ὡς αὐτοῦ 
προόντες τοῦ.. «Βυθοῦ...ἐπαγγέλλεσθε τὴν εἴδησιν ἡμῖν ὑποδεικνύναι 
ἘρΙΡΙ.λαεγ.33.8(0.458,23; Μ.41τ.5608). 

Ἐπροεισαγωγή, ἡ, ̓ γγοάμεί Ὁ π᾿ τις ἐστὶ τῆς εἰς ἀρετὴν τελειότη- 
τὸς ἡ περιτομή ἶβς. οἱ ΑΡτΑΠΔΙΆ] ΟνΥ, 70.4.7(4.433.4) ; οὗ δοϊοσμοη δ 
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ΨΥ Πρ5 85 Ἰη τοαποίίοι (0 ργορῃείς ὈοΟΚ5, Πίοη τσ ἀ.».4.12(Μ.3. 
1008); π. καλεῖ τῆς θείας γραφῆς τὰ Σολομῶντος Μαχ.Ξεἠο!,ἀ....4.τ2 
(Μ.4.265.). 

Ἐπροεισβαίνω, ἐμίδν δεΐογε, ΟΥτΟΝ εεϊ.2.2(0.37.0; 6.370); 14. Πμεἶη.3 
(65.1ο8Ε,τορ0). 

Ἐπροεισβολή, ἡ, 1. δηέγατιεό, ἀρῥγοαεὶ; οἵ Οὐτοῦ ρατί οὔ ἴθ τ- 
Πᾶ0]6 ἃ5 ΔΡρτΌδος ἴο Ηοὶν οὗ Ηο]165, νυν. αὐον,τοίτ.333}); Ἰἅ ἤση. 
ακελ.το(55.2160}; 2. πιεῖ, ; οὗ μα βειν ἴῃ ταὶ. τὸ βρίγιταβὶ σίονν, 
14. αὐογ.7(1.2408) ; οἵ ἔπνν 1Π ΤΕ], ἴο ταυσάοσ, 1(. ξίαρλ,σεη.τ(τ.174}; 
οὗ {γρεϑ ἴῃ ταὶ, ἴο τε] 165, 76. (1400); Ῥαγρϑίίοι ἴῃ ταὶ. τὸ ἔα, Ἰά. 
ς.1.2(2.314); [ΑἸ ἴα ταὶ, τὸ {3 ἴῃ Ομτῖδι, ἰΔ.Ος. 55(3.858); Ἰὰν 
ἴπ ταὶ. τὼ ρΌΒΡΕΙ, 14, 70.12(4.1ο7 00}; Τομ π᾿ 5 θαριίϑιη. ἴῃ τε]. ἴὸ 
Οβειβίαῃ ἔα, Ἰά λοι ῥακεῖ, 30(52.3440); οὗ Ναανίιν 4.5 ὈΘρΊΠΩΙΗΡσ 
οὗ Ομ 5 ἀϑώπο ἰδ ειδα ἴο τη8} 1ῃ ἴηο., ἰἀ Ολγιώη (ςἾ.7218). 

Ἐπροεισδέχομαι, γεοσίσε δεγογεϊαμά, Ογτ.ς.71:τ(Μ.60.7564}; 14. 
αροῖ, Τά χ(δ᾽.206Ὲ). 

προεισελαύνω, ΦΗ]ΕΡ 10} δείογε, δὲ ἐρειγοάμοεά βγδὶ τὸ μὴ ἐν ἀρχαῖς.. 
δεδόσθαι τὴν χάριν, τὸ δὲ προεισελάσαι.. τὴν διὰ Μώσεως ἐντολήν ον. 
ἀοπιβακεὐι, 2ο(5", 5300). 

ἐπροεισθέω, ῥγεοσάε, ντίλοηι, ῥαδεῖι. τό(53,2168). 
ἽΡΉΕΡΕΝΟΙ εαἰΐ τη β οὶ, Ογτ. ἄντ 4(3. 249Ὰ}}; 1. }μἰρε.3(6ἤ τος, 

ΤΟΟΒ 
"προεισκρίντ-ω, πηγοάμοε δεξογε ὁπηνίκα ἂν εὐαγγελίζωνται οἱ 

ἄγγελοι τὰς στείρας, οἷον "πουσι τῆς συλλήψεως τὰς ψυχάς ΟἸδιη. εἰ. 5ο 
(ρ.15τ,6; Μ.9.7214); Ογτιλομι, ῥαφεῖ το(52.2140,2154). 

ὁ νρθυϑἐδυοήν, τό, υδείδμϊς, Ῥ41]. ἢ. 1 ατε5.3π(ρ.1ολ.1; Μ.34.11130). 
προεισόδιος, 1. ῥγεβραταίονν, ἐπιγοσμείονγ, τοί. [ξαϑὲ οἱ Ναῖζίνιν 

οὗ 1ο. Βαρῖ. π. τὰ γενέσια τῶν Χριστοῦ γενεθλίων ΤΠαχιδίυα.ον.8.10 
(Δ .00.7578); π. τῆς τοῦ ἀντιχριστοῦ παρουσίας Ἰά.ἐῤ.2.τ2(Μ.00. 
11534}; 2. 85 5ιῖ., ὑεε μέσ, ΟΥ ΝΥ 55. ἀπ. ὦ ἡη Εκεὶ,(Μ.44.6568). 

Ἐπροεισοικίζομαι, ὑἡινοάμο πο μεῖς ἤομδς δεύονε, ἐείαδἰτοὰ 
ῥεγονεμαμά; 1. γἱϊ, ᾿Ιακὼβ...τὴν Λείαν προεισοικισάμενος Ογν. δίαρῆ. 
ΤΩ ὅ(. 180Ὰ); 2. τηεῖ, μαθημάτων εἰς νοῦν ...«προεισοικίσασθαι τὰ 
στοιχεῖα Ἰὰ ἤονι, βαδελ τό(5ν, 2154}; Ἰά, Πμἶγη.τ(63.108}; ἐδ. (1720). 

Ἐπροεισπνέω, ἱπλαὶε ἤγεϊ, Οςο, Ῥ15. ̓ ς, οοί 1.02.1 034). 
"προειστρέχ-ω, ἐηέεν ἐμίο δεΐογε, Ῥγεοοάε, Ογτιαάον,τ(1.200); 18.153 

((570); ; οὐκ ἂν ἑτέρως νοοῖτο θεοτόκος, εἰ μὴ κατὰ τοῦτον αὐτὸν τὸν 
τρόπον, ὥστε ““εἰ πάντως ἡ τῆς ἐνανθρωπήσεως ὁμολογία ἰά μοι ἀν. 

15.3(0.14.27; Μ. ὙἹ. 10058). 
προεισφέρω, 1 εοὔεν τ ἴ αἀνάαπεθ μηδὲν γὰρ προεισενεγκοῦσι παρέχω 

ὑμῖν εὐεργεσίαν ἌΣ ἔρτοςα,γν.4:2(Μ.87. 12538); ; ΟΣ ΒΙΡΡ. 
ἐμεῖς ΤἼάν. (ρ. 51. 5)} 2. τἸπίνοάμεε βΥςὶ εὐαγγελιστὴς σάρκα γεγονότα 

, προεισενεγκὼν τὸν Δ νοῦ ΟΥγ. Ολγεη. (51.760 Ὶ). 
Ἐπροεισφρέω, γπαξό οπεὶς ταν ἱπίο, Ογυ, σία ρ" Οεη,γ7(..223Ε). 
Ἐπροεκδειματόω, ἰδγγν ἤγεὶ, Ογτ ΜΖ ελ.,(3.4440). 
Ἐπροεκδημέω, ῥγεάεεξασε, ΟΥ. ΝΑ 2.0γ.18.2(Μ.35.ο880) ; ΝΊΟΘΡΗ τ, 

υιδγνηιαατίΜ.86. 80800); 1]0.}.8..}.22(Μ.9ό6.τοότο). 
προεκδρομή, ἡ; ν. προσεκδρομή. 
Ἐπροεκδύω, εἰν οἱ᾽ ἴῃ αάναπεε, 70.) μον. 2(Μ.96.8ο1}0). 
Ἐπροεκθερίζω, ἐπὶ οὐ τΏὁ αάναηπεο, τιν γϑου. Ερὴν.(Μ.46.828Α}); 

ῬὨπΠοϑί.  .:.12.2(Μ,6ς.6ο8.). 
ῳ “φροεκθλίβω, ἐγιδὴς οἱ οἵ ἐχίοισησε δείογεμκαηά, Οντι ον βαςεν.αΊ 
5 5,2254}). 
Ἐπροςεκθνήσκω, δέ ἀφωΐᾷ ἰο τῇ αὐναμεε προεκτεθνεῶτας τῷ κόσμῳ 

ΟὈγτιαάογοτδί(τ. 610). 
προεκθρώσκω, 1. ῥὲ δογη βγεῖ, Ογτ. ρἰαρλισεη.6(1.201Α}); 2. φονεῖς 

ἴο ῥᾶξς5, Ογγιθϑ,ιἑπδονη. Ἱ(Ρ. 182,14; Μ.66,.13130). 
᾿προεκκαλύπτω, γευεαί δεξογεδαγιά, Ογτ.15.4.τ(2.5688) ; ΓΒ τ ΒΙρρ. 

σποῖη Τἠάν. (0.65.3); 1ά.γισιΐη ΒΜΤ 2(ρ.339.0). 
"προεκκύπττ-ω, ὦ ἴδοις νία ον, ἴῃ βίπι} 65 οὗ ϑοπ᾿ 5 Βεποσϑίίοη τῷ 

ἐκ φωτὸς ἀπαυγάσματι, τὸ ἐξ οὗπερ ἐξηστράφθη φῶς" ἐν γὰρ τοῖς 
τοιούτοις χωρίζεσθαι μέν πως ἐπινοίᾳ δοκεῖ τὸ γεννῶν τοῦ γεννωμένου 
καὶ “θοντος ἀμερίστως ὕνγ. 7ο.τ.π(4.480); ὥσπερ ἡ ἐξ ἀνθέων εὐωδία... 
οὐσιωδῶς “κουσα..««οὕτω καὶ ὁ υἱὸς ὀσμή τις ὑπάρχων τῆς πατρῴας 
οὐσίας 14. ἐξ65.5.2(5,.274}). 

Ἐπροεκπηδητέον, οὔ ττεδί τσὴ γογυανά, ΟἸοταῥαεά.2.7(ρ τ9χ.1; 
Μι8.46οΑ). 

προεκτείνω, γαῖ ομἱ, ἐχραηά ῥγευϊομεῖν, Οτ ΝΥ 55. μη, (2 Ρ.1ος. 
9; Μι45.6840); 1δ.(ρ.1τος.27; ὅβς 4); 1δι.8(2 Ρ.1τ88,24; 7844); 1ῤ.1τί2 

Ρ.265.19; 8730). 
Ἐπροεκτικός, ἠοίάϊηισ ομί, οβενίης ἀγαθοῦ δὲ ὄντος τοῦ κόσμου τὴν 

τῶν ἀγαθῶν π. τε καὶ ποιητικὴν δύναμιν αἰτίαν εἶναι τ  Ν γε5.ογ.εαἰεελ. 
5(0.21.12, γ.}. ὀρεκτήν Μ.45.214). 

Ἐπροεκτρίβω, γε οἱ᾽ εαγὶν, Ὀντιαάον.τά(τ. 48οο). 
προεκτυπόω, ῥγέβρωτο, Μεῖ σγρηρ.ῖι.2(ρ.124.5; Μ.18,2ο00). 
Ἐπροεκτύπωμα, τό, ῥγεβρηγαλίον,, σαγγα ΓΡ ογ.δ(1.08.3640). 



προεκφαίνομαι 

Ἐπροεκφαίνομαι, αῤῥέαν δεΐογε, ΟΥΝ γ85.λεχ. ο(51.44.720). 
Ἐπροέκφημι, τηοη ον δείογε, Μοᾶ, ἄργη,(.86.320Ο0Α), 
Ἐπροεκφύω, δὲ ῥγοάμορά, δὲ ἔογη, Πρ ΟἾέη!. 5.24. 
προεκφωνέω, ῥγοράίεεν, Οτ ΝΝ υβ5. απ εἰ τές. (Μ.46.1324). 

3004}. 
προέλευσις, ἡ, ΣΟ ζοΥ ἢ; 1. ἸᾺ βθη. ; οὗ βες ἘΠ Πρ’ οὐ οαι ἃ Ἰοῦτ- 

πον, Οοπβίρ. εἰν. ἡ. ε...18.4.; οὗ ἃ τοοηκ ροίῃρ ουὐ ἰπ ῬΌΙ1ς 
πᾶσαν π. παραιτοῦ ΒΑ5.Ὑ6ΉΜΉ1.5(2.2ούς ; Μ.31.6360}); 2. τοῦν ΟΥὙ Π:4η- 
ηΕῪ οὗ ον ομὲ ὁρᾶτε τὴν π. μου τί ἐνδύομαι Τ. [οὗ 30(0.128.12); 
3. ῥγοζεβδίοἢ; τῆς π, καὶ τῆς ἐν τῷ θείῳ θυσιαστηρίῳ θείας εἰσόδου 
Ἰστεροητ, ον. Ποηπιρτοετη. (Μ. 86, 5608); 1}, }ας (0.τ6ο.27); ἐδ. (Ὁ.164. 
21); 4. ἀρῥέαγαηεε ΤΉ ογάθγ, σεφθοε δύο... γενικαὶ ἔστωσαν προφη- 
τεῖαι, ἡ μὲν ἀροενική. «ἡ δὲ δευτέρα θῆλυς οὖσα πρώτη ὡρίσθη ἔρχεσθαι 
ἐν τῇ τῶν συζυγιῶν π. Ηορι.ἸοΡ1.3.22; 5. ΖοΤΗΡ Κογίἢ, οἵ ϑ0η 5 
βεποζαίϊίοη ἐγεννήθη τοίνυν ἀμερίστῳ τι. (οτιβέ. 8.6] ΟνΖ. ἤν δι ΘΌΡΡΕΥ 
(0.193.10); οὗ Ὠ15 σουηϊηρ' ἔΟΥ ΤῊ ἴῃ [6 ὑπὸ ᾿σεποσατίοηβ᾽, δΐοτμδὶ ἀπ 
Ὦσπτηδη, ᾿εοη Ἢ, Ν ες .4.3(Μ.86.1657})}; οὗ πο. π. σαρκικῇ ἐκ τῆς.... 
παρθένου τεχθῆναι 1δ.4.ο(τ6608); τὴν θεανδρικὴν...ἐκ τῆς.. «(Μαρίας π᾿ 
Τύδοβ. ΝΣ. ἀταὶ. Δο(1.48.876) ; 6. ῥγογηοϊίοη ἡ εἰς τὴν προεδρίαν π. Ἶο. 
ΜοβΟΠ ῥγαϊ, το] (Δ1.87.30848); 7. ξοτηΐηρ ἐπ αἀναμεε π. ἣν προελήλυθεν 
εὐριστοῦ...᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστής [πιδὶ. ἀ1αἷ.50.2(Μ.6. 5850}; ν, προσ- 
ἔλευσις, 
ἡ ΤΡΟΥΜΕΧΘΗ Ε.1, ἴῸΥ προλεχθῇ, Ὀϊάγτα, 5.4: τ(}ῆ. 50. ττότ 8} ν. προ- 
έγω. 

προεμβάλλ-ω, 1. ῥγο)εεὶ, μεγὶ τηῖο σφᾶς αὐτοὺς..-παρεμβεβληκότες 
ἀφύκτῳ δίκῃ γτ, βόηι ρα .}.24{53.280Ὲ); 2. ἐμίεγροςο, τοῖ, ταθα ἰδ ῖοπ 
Ῥεύψεςη ἀϊνεπιο δηα Πυτηδη εἰκότως ὅ...θεὸς... μέσην τινὰ ετει τὴν τοῦ 
μονογενοῦς αὐτοῦ λόγου θείαν καὶ παναλκῆ δύναμιν Ετι5.1.Ἁ,1τ(0.22]. 
16; παρεμ- Μ.20.12818), Ραὶ οἴ.14,42,6.4.6{ρ.150.1; Μ.22.265.). 

προεμμελετάω, σον ΟἨ Ξε τοί ἐπ αάναηεε, ο. 4αϊ., Ἐπ5.}(, 
6(0.209.15; Μ,20.13450); 14.4.6.4.τ5{0.176.14; Ν.22.2038). 

Ἐπροεμπορεύομαι, ἀσορμεῖγε ἱπ αἀναηπεε, στον γβ5. μσνης ορτξ.22.8(Μ. 
44.2094). 

προεμφαίνω, «ἤού ξογ! ἐπ αὐναηεε; οἵ ῬΡτορμοίβ, (πσγβλορι. 8 5.3 
ζη::. ΜΈΕ.(η.Βοδα). 

Ἐπροεμφράσσω, εἱορ ἘΡ δεξογομαμά, ΟἸειη. αεά,2.6(ρ.188.1; Μ.8, 

4531). 
Ἐπροεναλείφω, σποϊμὶ βεξογεδαμά, Πονι Ἰθν!.20.τ6. 
Ἐπροεναπόκειμαι, δὲ ῥγευϊοιεῖν εἰογεά τ ρ, Βα5.ποηι.12.ο(2 τοσε; Μ, 

21.4058). ᾿ 
προενάρχομαι, δέρτη δεΐογε, ΟἾγγϑ. κοι. 16.3 ἐπ 5(ὁγ.(το.5568); 

εαΐ, ΞΟ ογ.8:τ6(0.401.17). : 
Ἐπροενατενίζτω, ραχέ ἩρΟΉ, κα αἰεηπίϊορ οἡ δεξογεθπαμά, ΟΥ. 

εοημτη Κορ τ 11 τ Ῥ.21ιὺ); {8 6.5.15.2οθ(2. 5348 ; Μ.30.4774); 
τῇ ὀξυωπίᾳ τῆς διανοίας ““εἰν τῷ μέλλοντι 16.254(5735; Μ. 5684). 

Ἐπροεναυλίζομαι, ἐπλαδὶξ ργευϊοισῖν, Ογτιαάον, τοί!.3608). 
προένειμι, ἐχίξέ 1 δεξογεπαηα προένεστι τὰ τῶν αἰτιατῶν τοῖς 

αἰτίοις Βοπ. Ατ.4.5.2.8(Ν1.3.6450}; ϑεῷ...ἐν ᾧ ὃ τοῦ εἶναι αὐτοῦ λόγος 
προένεστι, ὡς ἀρχὴ καὶ αἰτία Μακ.αριδὶρ, ΜΟοτ.τοϑοῦ) ; οὐδὲν...ἔστι 
τῶν ὄντων οὗ μὴ παρὰ τῷ θεῷ πάντως ὃ λόγος προένεστιν 1δ.(132208). 

Ἐπροένεξις, ἡ, ῥγουΐοιις. τη ῤ[ίεαϊίοη, (ούν ΟΡ οὐιίεγηι τ] (}Έ.ο8, 
121Α}, ; 

Ἐπροενηχ-έω, Τηείγμεὶ ΤΏ σὐθαηοε --οῦντος αὐτοῖς [5ς. ᾿ΥΟρΠΕῖ5] 
τοῦ.--πνεύματος.. «γνῶσιν ΟνΥ, “δας, ο(3.574Δ). 

προενθύμησις, ἡ, ῥγευίοις ἱπορἧ!, 1514. ΡῈ}. 6 }}.3.66(}.γ8.7730). 
Ἐπροενθυμητέον, 0716 12:5 ἐοηοί ον δεογεμαμά, ὅροι 4π|.(145}3 
ΔΡ.ΑΤἢ 5 γη.26(Ρ.252,τ4; Μ,26.7204). 

Ἐπροενόω, ἩΉΠ1|6 τὐὐίἔ ἴτ αάναηεε, Βαβγερ. [μ5.7.τ(5.346Α; Μ,31. 
9294); τῷ σώματι π. ὁ λόγος Τιδοπτ. ΗΝ εεί.2.2οὁ(}].86. 1:80). 

“προενριζόω, γοοί ΤῊ ἤγεῖ εἴδησιν π. αὐτοῖς Ογτ.αάον. (1.230). 
Ἐπροεντέλλομαι, ἐπ]οΐη δεέογε, Οντ αάον.7(1.234}). 
'προε ντίθημι, ςεἰ τοῦ ἴῃ ῥεξογεπμαμᾷ τῇ φύσει προενθεὶς..«τὴν γνῶσιν 

Τίς Βοβε αη.2.2(Ν|.18.1τ230}; ἐδ.2.2(ἸτἸ40Ὰ}; τὴν προεντεθεῖσαν τῷ 
σώματι..«βλάβην τ ΝΝ υ55.ογ εα!εεἶ.37(0.142.12; Μ΄.45.938); ἘΡΙΡΆ. 
ἠκεν,66.1ο( .42.440 ; σοΥγ, προεκέκτητο Ὁ. 31.2). 

Ἐπροεντρυφάω, γερο ἐπ δεξονε, Ογτ. 7ο.6.τ(4.6 250). 
Ἐπροεντύνω, γαΐδε Γογἶ, Ῥ4Ὁ].51} σριδο.ττ2(Μ,86.22564). 
ἡπροεντυπόω, ΤΡΥό5ς5 ΟἹ δεξογεπμαηά, ΟτΝ γ85. μη. Β(2 Ρ.1τ85.6; 

Μι45.1717}). 
Ἐπροεξαπατάω, (ἰδεεῖυε ἐμονομρ}ν δεξογεπαμά, ΟΥ.( εἰς.1.3ο(ρ.82, 

5; Μ.1:.7118). 
Ἐπροεξαρπάζ-ω, τπαίεῖ ατοαν ἴτοτα δεξογεπαηα ὕβρεως ἑαυτὴν 

πες (Πγυβ.ῥαη, Βείαρ. Απ|ι.τιτ(2. 850); Ι ἤον.0.3 ἴῃ δ ον (το. 034); 
ΤΟΒενβ.λον.8.6(12.3700). ᾿ 

Ἐπροεξεικονίζω, 1. ἀορίεὶ ρῥγευϊομεῖν, ὙΒπάγ δὲυάᾶ.ορῥ.2 τοί ῖ.00. 

ι 
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προελέγχω, γεξμίε,. δεξογεμαμά, ἘΡΙΡῺ."αθν.24.τ(ρ.257.6; Μ.41. 
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16008); 2. ῥγεήφηγε ὁμοίωμα...τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ἐν τῷ καμίνῳ τῶν 
παίδων προεξεικονίσθη ἘΡΏΤΑ Απί. ἡ» (Μ.86.21088); οἵ τοοκ οὗ Εκ.17:6 
Ρτεδρυηρς ΒΜΥ, Με νη εἰ πη.8(Μ.18,3608). 

“προεξευμαρίζω, 1. γπακὸ ἐαξν δεξογεμαηα πορείαν... προεξευμαρί- 
σαντος τοῦ θεοῦ Ἐλι5.(1.6.3.71(0.146.8; Μ.22.2458}; οὗ ΟΠ γ51᾽ 8 Ἰοβοδίπρ 
ἐδοὶ Πτατίηρ Εοπιδη ρῥαοϊβοαϊίοη οὗ νοι], 1.1.0 τό(ρ.25ο.6; Ν΄.2ο. 
14240); ΟΥγ. ο0.2.5(4.1048); ἰα.1ς.5.4(2.8188); 2. “"οοίῃ αἰοαν π. 
φόβον 1ἅ. 7ο.το.2(4.0914}}). 

Ἐπροεξευμενίζομαι, ῥγορτίἑαία δεξογεκαηά, 151. ῬῈ]. Φρ.4.τ84(Μ. 
8.12768). 

προεξευρίσκω, πη οἱ, ἀδυΐξε δεξογεβαμα Ἄρειος... «πάθος καὶ τομὴν 
καὶ ῥεῦσιν προεξεῦρεν ΑἸ. 4ροϊ τ. 2τ(Μ.26.11298); Αφη ταὶ, (Μ.8ς. 
9724}; ὕγτ. μη. 2(65,548). 

Ἐπροεξήγημα, τό, ῥγεϊπίπανν οὐξογυαίΐοη, ΜοΙΉ σγηηρ το, (ρ 121, 
τό; Μ.18.1020}. 

Ἐπροεξήγησις, ἡ, ῥγεϊἐηιΐπανγν οδεεγυαίίου;, Ατιαβῖ. 5. λοά 2τ(Μ.80. 
2810). 

Ἐπροεξομολογ-έομαι, εογ{655 δεξογεπαμά κατὰ κυριακὴν .««συναχθέν- 
τες..-εὐχαριατήσατε “-ησάμενοι τὰ παραπτώματα ὑμῶν 1.14.1; 170. 
76).ῥοεμῖ. (.88.10208). 

Ἐπροεξοπλίξζομαι, αγηι οπεσεί ἱπονομρξῖν, Ογτ. 7ο.6.7(4.436Ὰ). 
Ἐπροεξυπνίξζομαι, σιυαΐε βγεῖ, ΤΡ πιεὐγοη. Ρ Βο(Μ.Ιοϑ, 2680). 
προεορτάζω, ἀεερ ἐεευαὶ δεογεπμαπά, ΟΥΝαΖ.ον.30.14{Μ.36. 

3408); 14, διτταί Ν.37.2120). 
προεόρτιος, ἔργ α ἐεείναὶ, νεῖ, ῬΥΘ-ῬΆΒΟΒΑΙ ἔαδι τὴν συννέκρωσιν 

Χριστοῦ τοῦτο δύναται, καὶ κάθαρσίς ἐστι π. τ. ΝΑ2.0γ.40.3ο(Μ.36. 
4018); οἵ Εαβίοσ ἔνε σευθιηοῃῖδβ οἷον εὐφροσύνη τις π' 1δ.45.2(6254}; 
οὗ βτβὲ δνοηΐηρ οὗ Βα δίῃ προ. ἑορτή Ῥτοο.σ.σεη.τ: (Ν.87.570}); οὗ 
Ῥδ]τ ϑυπάαν 85 ἐεβείνα! Ῥσεραγαίουν ἔοσ ξεϑϊνναὶ οὗ Εδβίεσ, Βορῆτ. 
ΗΜ αν..4:ρ.8(}1.87.37048); οὗ πα] -Ῥαητροοβὲ τὴ τεὶ. τὸ Αβοθηβίοη 
αν, ἸωβοπίιΝ, σόν! 2(Μ.92.15848); οὔ ἔεαβί οὐ Ναιίνιτν οἵ 70. Βαρι. 
85 Ῥτοραζαύϊοη ἔου ἔεαβί οἵ (τ βιβ Ναιίνιιν, Τμάτγιϑιμα, ον, 8,1ὸ 

(Μ.099.1)518). 
προέορτος, -- ἴοτορ.; οἵ 1,επὲί, Επ5.Ραςεἢ.4(Μ.24.6070); ΑἸΆ. 

αροΐ,Ορηδὶ τ (Μ.25.613}). 
Ἐπροεπάδω, πεν ῥγεϊίηἴπανν τυαγηίηρ, τοῖ. ἴῇοβε ἀξβιγίπρ τὸ 

Ῥεοοιὴβ οδιθουθηθ προβασανέσαντες τῶν ἀκούειν σφῶν βουλομέ- 
νων τὰς ψυχὰς καὶ κατ᾽ ἰδίαν αὐτοῖς προεπᾷάσαντες Οτ,( εἰς... 5τ(0.247. 
6; Μ.1τ.988.Ὰ). 

Ἐπροεπεύχομαι, ρει ἴοι ῥείονεπαηά, ΤΟδε5.ΝαΖ. ἀΐᾳὶ τ4ο( Μ.38, 
τοῦδ). 

Ἐπροεπιδίδωμι, τπαξε ροοά ῥγοργέδς, ΟἸοτη. ν. 6.17(0.514.24; ΝΟ. 
Α}). 

ἐὐ ἈΟΘῈ ΨΕΙ ἡ, ἃ δοίη ξογεπιοεὶ τ ρίυϊηρ φιλιάζειν.. «πρὸς 
ἅπαντας διὰ τῆς εὐμεταδότου καὶ φιλοφρόνου δεξιώσεως καὶ π. ΤΏΘΥ, 
δπα,ερ,.ι ττ( .00.0488). 

Ἐπροεπικαλέω, ἐηυΐίε, Ῥοῖγο..Ρ.3.1. 
προεπινοτέω, , εοηεεῖυς α5 ῥγεεοάτηρ ἐπεὶ οὖν προκεῖται τὸ ἐν 

ἀρχῇ ἣν ὁ λόγος᾽, σαφῶς ἰδεῖν, ἀρχὴ δὲ.. ἀποδέδοται εἰρῆσθαι ἡ σοφία, 
καὶ ἔστι “«-ουμένη ἡ σοφία τοῦ αὐτὴν ἀπαγγέλλοντος λόγου, νοητέον τὸν 
λόγον ἐν τῇ ἀρχῇ, τοῦτ᾽ ἔστι τῇ σοφίᾳ, ἀεὶ εἶναι ΟΥ. 70.1.30(41; Ὁ.51.7; 
Μιτ4.τοχο); 16.2.τ2(6; Ρ.68.5; 1338); ΑἴΠ..ἀδον.8(Ρ.7.27]; Μ.5ς..457᾽ 
(420)Β) ; τοῦ αἰτιατοῦ π. τὸ αἴτιον Βδ5. ΞΉΠ.1.20(1.2328.; Μ.20.5578): 
ἐδ.2.τ2)(2470 ; Μι5ο30) ; ἘΒα5.ερ.362(3.4640; Μ.32.11048); τίς οὕτως 
ἄθεος ὥστε π. τοῦ θεοῦ τὸ μὴ εἶναι; ΟτΟΝ 55. μη. 8(2 ριτοοίτο; Μ.4-. 

Ἴ85Α}); Ἰάἠοχιρτοριι. (ΜΝ .44.650}; οὗ τμ6 ἀἴν!πε αδσενιῖν, ποῖ ἴο 8 
ρτεαϊοαῖθα οὗ βεραγαῖε Ῥεύβοηβ οὐ ΤΥ. ἴῃ ἰβοϊδ του οὐκ ἄναρχος δὲ ἡ 
τοῦ ἀγαθοῦ κίνησις ἐκ τοῦ πνεύματος" ἀλλ᾽ εὑρίσκομεν ὅτι ἡ “-ουμένη 
ταύτης δύναμις ἥτις ἐστὶν ὁ μονογενὴς θεός, πάντα ποιεῖ..«καὶ αὐτὴ 
πάλιν τῶν ἀγαθῶν ἡ πηγή, ἐκ τοῦ πατρικοῦ βουλήματος ἀφορμᾶται 
ἰᾶ γες αἰ 1(Μ1.45.τ204}; τῆς ἀρχῆς οὐδέν τι ἐστὶ πρεσβύτερον...ἢ πάν- 
τως ἐκβήσεται τοῦ εἶναι κατὰ ἀλήθειαν ἀρχή, ““ουμένου τινὸς ἑτέρου 
καὶ προανίσχοντος αὐτῆς Οντ. 0.1τ.1(4.10Ὲ}; οὗ (Ὠ τίβι ̓5 παΐυτεβ 
λαβόντες ἐκ τῆς μετὰ τὴν ἕνωσιν θεωρίας..«τὴν διάγνωσιν, ὡς δύο 
φύσεων...ταύτας καὶ -“-οὔσιν αὐτοῦ Τ,δολτ. ΗΟ }}.24(Μ.86.178 54}; 
Μαχ.αρηδὶρ. (ΜΟοτιτοξόο); τῶν ἐκ θεοῦ γενομένων...ἦ γένεσις τῆς 
κινήσεως -“-εἴται 1δ.(1ο724}; ἐδ. (11808); 2. ἀσυΐδε, (τη ομὲ, ΤΏΔΕ, 
Κορ. τ(3.28). 

προεπισημαίνω, ῥοΐπὶ ομ ἐπ αάναρεε, Ἐλα5.θεἶ,5 Ῥσόστῃ (1.22. 
1120}; 8. ς.37:5-12(Μ.23.3448) -- [Βα5. λον Ῥς, 27(..ἀ68Α; Μ, 
Ο.968). 

᾿ το ϑιλδω, τομᾷ ἰοἱϊον τ αάἀναηπες, τ ζ. ρ.το( Μ,37.534}. 
Ἐπροεπιστορέννυμι, εῤγεαά ομὶ δείογε, Ἐλοτα.Μ6]..3,58(5 ΒΒΑ͂ΤῚ 

τϑοϑξ,0.137). ; 
Ἐπροεπιστρεπτικός, ἰσαάίηρ ἰο εοπυοτείοη, Οτ.ϑε, ἱπ Ῥς.2:5(Μ.12. 

ΤΙΟϑΑ). 
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προεπιτάσσω 

Ἐπροεπιτάσσω, δη7οἷη δεξογε, Ὀγτιαάον (1. 2190). 
Ἐπροεπιτείνω, εχίομ, Ὀιάντη.»γ.30: 15 (.30.1τ6418). 
Ἐπροέργω, ὀχεία ῥγευϊομδίν ; ἴτοτὴ βδοτβά ἔπποίίοηβ, Τμάγ,ϑίαα, 

4}.2.2ττ(Μ. 99. τ6374}. 
προερμηνεύω, εχρῤίαϊῃ ῥγευϊοιεδίγ, Ομ τγϑβ.βαφο,,6.τίρ.119.9; 8 

264); Ὑμάϊτ.15.40:7(2.32]; προμηνεύει Ρ.156.4); Απαβί, 5, ἠοώ. Ὡ(Μ, 

80.253). 
προέρχ-ομαι, Α΄. ἴὰ ρξη., ἢν ρὸ ξονίι, τυαϊς αὐγοαά, ἘρΊρΡ  ἄαεν. 

τ6.τ(ρ.21τ.5; Μ. 41. 240Α}; ταῦ. βαρ ἰᾶνν οὐδὲ γὰρ ἐξῆν προελθεῖν 
ΟΠ τγβιλονα. δου τη Μι, (7: 8328); ;2. . 380 ουεὲ, οὗ πιοπκβ δηα Ὠ.Π85 ἴσχόχῃ 
ΤΟ Πα βίοσο5 οὐ χρείαν ἔ ἔχω, ἵνα μὴ ἀναγκασϑῶ καὶ προελθεῖν. αἱ μὲν 
γὰρ ἄλλαι πᾶσαι κατὰ κυριακὴν ““Ὄνται ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ χάριν τῆς 
κοινωνίας Ῥα]}}. ἢ. 1, ατις. ποίρ.153.20; Μ.34.12368); οὐ-.. «φέρει σοι τὸ 
εσθαι τοιαύτην ὠφέλειαν, ὅσον τὰ καθέζεσθαι ἀρορλίμ αὶ (Μ.65. 
4174}; οὗ οδδοβυϊηθηβ, εἴς., ἰδανίῃς ουτοι Ὀεΐοχο Νίδϑθϑβ οὐ Βδίτἢ- 
ἔπ] προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι, ἐν εἰρήνῃ 1 ἀρ Ὁ οη5,..4.}}.8.6.14.} πο» 
οἱ ἐνεργούμενοι ἐΡ.8,7.9; οἱ Κἰαρ Ἰεανίηρ ραΐδοθ, σοτραχεα υ]τἢ 
Ομ εϊβὲ ἰδεανίηρ' Ἰην !51016 βίαῖε δὲ ϑεοοπᾶ Αἀνεπῖ, 10.) (οη δι, τ3(Μ, 
95.3200); 3. “παῖε οἥεϊαϊ! ῥγορύέος, αρῥέαν Ῥιδίἑεῖν: ; ΟΕ Βῖρῃ οἴ ποίας, 
Ολνοη. Ραξεμ. 293(Μ. 92. 1364); ; ἀν. Ῥ. 482(0844Α); 4. “0,6 ᾿πῖο δείηρ, 
ἀρέαν, μαρῥέη αἰώνιός ἐστι μετὰ τὸν Μωύσέως θάνατον προελθοῦσα 
ἡ προφητεία Τυβί.ἀϊαϊ.30.τ(Μ1.6.5404}; τὰ σύμπαντα...εἰς τὸ εἶναι 
προελθόντα Ἐπι5.6..},.3.2(0.142.12; Μ΄.24.07}4}; ἡ μὲν κατάρᾳ προῆλθεν 
ἌΡΟΙ]. Τν.τ25(Ρ.238.6)ρ.Τμάτ. ἐγα».2(4.170); μὴ φυσικῇ τινε ταῦτα 
προελθεῖν ἀκολουθίᾳ ῬὨ]]οβτι. ἢ .6.τ2.0(Μ.65.6170) ; 5. ῥγεεσάς τῶν προ- 
ελθόντων με ἴσῃ. Κορ1.1ο.2; τῶν προελθόντων αὐτοῦ προφητῶν Πιβί. 
σαροὶ.23.τ(Μ.6.2644); ᾿Ιωάννης..«προελήλυθε βοῶν...μετανοεῖν Ἰά. 
ἀταϊ.5τ.2(Μ.6.5880). 

Β. τῇεο]., εορῖς βογιἷ, ῥγοωρεά; 1. οἵ ϑοηβ σεπεταίίοῃ Χριστὸν 
τὸν ἀφ᾽ ἑνὸς πατρὸς προελθόντᾳ στ. ΜαρΉ.1.2; λόγος, προελθὼν ἐκ 
τῆς τοῦ πατρὸς δυνάμεως Ταῖ,ογαὶ, (0.6.2; Μ,6.8174); τεῖ, Ῥαρδπ 
Δι τδιίοηβ οὗ Ομ βυδη Ἰψορὸ5 ἀοοίσεπε προελθὼν ὃ λόγος δημι- 
ουργίας αἴτιος, ἔπειτα καὶ ἑαυτὸν γεννᾷ, ὅταν ἃ λόγος σὰρξ γένηται, 
ἕνα καὶ θεαθῇ (ΟἸοτη. ἐν. 5.2(0.226,12; Μί,0.22Α); προελθὼν γνῶσις, 
τουτέστιν ὃ υἱός Ἰάνεχε. Τβάοί Ἴ(ρ.1οβ.4:; ΝΙ.9.6578}; οὐ βούλεται [536. 
Μδγοεῖιι5]... τὸν υἱὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννῆσθαι... οἷα δὲ λόγον αὐτὸν 
σημαντικόν τινος. -«προελθεῖν τοῦ θεοῦ φάσκει Ἐσ5. ΛΙαγεεῖ!.2.δίρ. τού. 
28; Μι24.0128)}; γέννημα γὰρ τὸ προελθὸν τοῦ προεμένου γίγνεται 
πατρός Μδυςε!!. »Ἤ 31 1Ὁ. φ. τοῦ. 31: 9128); ὁ λόγος προελθὼν ἐγίνετο 
τοῦ κόσμου ποιητής, ὁ καὶ πρότερον ἔνδον νοητῶς ἑτοιμάζων αὐτόν 

Μάατοεὶ!, ν.54 1δ.(ρ.το7.28 ; 9164}; ὅ. «λόγος προῆλθεν μὲν τοῦ πατρός, 
ἕνα πάντα δι᾽ αὐτοῦ οὐρητάς ΜΆτοΕΙ]. Κ' το 1Ὁ.2.2(0.42.16.; 706Ὰ}; 
προῆλθεν ἃ λόγος δραστικῇ ἐνεργείᾳ δγ06}].1ὁ.(0Ρ.42.24; 1064); τίς 
οὕτω κτηνώδης, ὥστε ἀκούων θεὸν λόγον ἐκ θεοῦ προελθόντα. ..-πρὸς 
τὰ σώματος πάθη τοῖς λογισμοῖς καταπίπτειν ; ΒΑ5. Εμ.2.5(1.24πῈ ἢ; Μ. 
20. 5818}; υἱὸν..«αὐτοάγαθον ἐκ τῆς.. «πηγῆς τῆς πατρικῆς ἀγαθότητος 
προελθόντα 1.2.2 5(ὅτῈ ; Μ.6208); ἴῃ ΘΑ ΡΟ ἢ Δ Ὶ νίενν διὰ τὴν λειπον 
ταξίαν ἀνθρωπίνην προεληλυθέναι τὸν υἱὸν ἐκ τοῦ πατρὸς προσκαίρως 
{στ Νν85..4γ.εἐ 5}. 6(Μ.45.τ2808); γέννημα...οὐκ ἀπορρεῦσαν ἐκ 
πατρός, οὐδὲ ἀποτμηθέν τε καὶ διαιρεθέν, ἀλλ᾽ ἀπαθῶς καὶ ὁλοκλήρως 
προελθὸν ἐκ τοῦ μηδὲν ἀποβεβληκότος ὧν εἶχε ΜεΙτ Απε, λο.Ρ. 
ἘΡΙΡΒ. μαθν.73.3ο(Ρ.20 5.18; Μ.42.461Α}); ὁ υἱὸς προελθών, ἀεὶ ὧν παρὰ 
τῷ πατρί ἘφΙΡΒ.ἡαον. 69. κά(ρ. 201.το; Μ.42.285}}; οὐκ ἀλλαχόθεν οὐδὲ 
ἐξ οὐκ ὄντων, ἀλλὰ ἐκ πατρὸς προελθόντα ἐν}.13. β6(ρ. 310.25: 4694); 
οὐσία... ἐνυπόστατος, ἐξ αὐτοῦ προελθοῦσα ἀπαθῶς τοῦ πατρός (Ὦτγϑ5. 
ἀονι 4.1 τὴ 16.(8,270ὴ; ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας προῆλθεν ὁ υἱός ὕντ. 
ἐδιος. τίς τοοα); ὙΒάτ δε. 2(Ρ.62.22 ; 4.755}; 70.}), ἔνο.τ.6(Μ.94. 
8044); 2. οἱ πο, παρθένον τινά... καὶ ἐξ αὐτῆς προῆλθεν ἀμνός Τ' 705. 
τοιδ; Τπδὲ.416].43.1(}].6.ς 684}; θεὸν ἄνωθεν προελθόντα καὶ ἄνθρωπον 
«- γενόμενον ἐφ.64.7(6254); οὗτος ὃ προελθὼν εἰς τὸν κόσμον, θεὸς καὶ 
ἄνθρωπος ἐφανερώθη ΠΙΊΡΡ. ΚΝ.18 τὴ ἘΦ:.(ρ.146.2; Μ.το.6ο80); ἐγὼ 
καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν..«οὐκ εἰς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἀνείληφεν ἀποβλέπων 
ἐνῴησιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς προελθόντα λόγον φτοεὶ!, 3γ.ὅ5 
Ό.Ἐπ5. αγεοῖ.2.2(0.50.τ6 ; Μ.24.7800) ; τοῦ... τεχϑησομένουν καὶ ἐκ 
σπέρματος Δαυὶδ... προελευσομένου Ἐπ5.1}.2.τ(ρ.32.18; 7770); προῆλθεν 
ἄνθρωπος, μένων ὡς ἣν θεός ΑἸΠ. ἐχρ.Ρς. 88:20 (Ν.27.3880); ᾿βοηῖ. Η, 
Νεεὶ.4.τ4(Μ.86.16770}); τὴν ἐπὶ τῶν Αὐγούστου χρόνων προελθοῦσαν ᾿ 
«ὐφύσιν Ἰᾶγποηπορἧ."(Μ.86.17720); 3. οἱ Η. σποβὶ; 8. ἴπ ββῃ. 
Χριστός, οὗ.. «κῆρυξ προῆλϑε τὸ ἐν '᾿Ηλίᾳ γενόμενον πνεῦμα τοῦ θεοῦ, 
ἐν ᾿Ιωάννῃ Γα5ι.ἀ1α1.40.3(Μ.6.5848); (σποξί. τὸ...τῆς ἀγάπης πνεῦμα 
κέκραται τῷ τῆς γνώσεως, ὡς πατὴρ υἱῷ καὶ ἐνθύμησις ἀληθείᾳ, ἀπ᾽ 
ἀληθείας προελθὸν ὡς ἀπὸ ἐνθυμήσεως ἡ γνῶσις ΓἸετη,εχε, ΤΗΔοΙ. ἢ 
(Ρ.τοβ.γ; Μ.9.6578}; Ὁ. οὗ ρῥτοοδββίοῃ οἵ Η, σμοβί, τεῖ. ἴο.20:22 
δῆλον ὅτι ἐκ τοῦ λόγου τὸ πνεῦμα ἐξῆλθεν. πῶς οὖν, εἰ ἐκ τοῦ λόγου 
τὸ πνεῦμα προῆλθεν, πάλιν τὸ αὐτὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται; 
Μάδυοοὶ!. ἐγ ὅο ἀρ. Ελι5.6.18.5.4(ρ.158.30; Μ.24.10040) ; τὸ πνεῦμα... «ἐκ 

1147 προεύχομαι 

στόματος θεοῦ προεληλυθέναι. Ῥιάγτη. (1845. ) μη. πίτ 3070; Μ.29. 
1318)} ; μόνον τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐκ πατρὸς προῆλθε καὶ τοῦ υἱοῦ ἔλαβε. 
τὰ δὲ ἄλλα πάντα κτιστὰ καὶ οὔτε προελθόντα ἐκ πατρός Ἐρίρῃ. μαεν. 
69.34(0Ρ.182.22; Μ.42. 2568); υἱὸς..-γεννητὸς ἐκ πατρὸς καὶ πνεῦμα 
προελθὸν ἐκ πατρός 28.74.12(0.320.14; 4510)} δύναμιν οὐσιώδη ....τοῦ 
πατρὸς --ομένην 0.10). 7.0.1.7(Μ.04.8058); 4. οὗ Ξεςοπα πὰ τῃϊτὰ 
Ῥευβομβ προῆλθεν ὁ ϑεὸς λόγος καὶ τὸ ἐ βερλη ϑδεδθαν Ἐρίρμιλαεέν, 
16.41(Ρ.401.3; Μ.42.6168); 5. οἵ 8ΕοΏ8, τεῖ. ργοάποίίοπ οἵ γαϊομῖ. 
7εβὺ8 ἀπὸ. τῆς πρώτης τετράδος, ἐν θυγατρὸς τρόπῳ προῆλθεν ἡ 
δευτέρα τετράς Ιτεη.Παεν.1.15.2(.4.7.616.}; ὅσα ἐκ συζυγίας “εται, 
πληρώματά ἐστιν (ἰδΙὴ «Στ. 4. τ3(ρ.28).20; Μ.8,12078); δ. τεῖ. Ῥαραπ 
{πβοροημΐθβ προῆλθε δὲ καὶ θεός τις δισώματος Αἰμεπαρ ἰδρ.τ8.5(Μ6, 
9288). 

προερωτάω, σεῖς ῥγευϊομδῖγ, Μαχ.δεδοὶ,ε.},2.5(8.4.480). 
προεστία-ω, "παῖ γοεεῖυο δοξογεμαπάᾶ ; Ῥα55., οὗ Ῥτορῃοῖβ ἀδοϊαυηρ 

ξαΐαγε Ὀ]οββίηρο, Τά Ηδγδο]. 1 ςόσ τοί Μ. 8,136: 0}; “-ϑεὶς..«προ- 
φήτης τῇ μελλούσῃ..-σωτηρίᾳ Ῥτος.Ὁ.1ς5.401τ-τ2(Μ.87.2476.4}; 1Ὁ. 
65:13-25(27080). 

προετοιμάζ-ω, τγέραγέ τη αάναπεε; 1, οἱ σοά᾿β ρυγροβεβ δῃὰ 
φυονιάδησε προετοιμάσας τὰς εὐεργεσίας αὐτοῦ πρὶν ἡμᾶς γεννηθῆναι 
ΤΟ θη. 38.3; ὄντες λίθοι ναοῦ προετοιμασμένοι εἰς οἰκοδομὴν θεοῦ 
πατρὸς ἴ'στι. ΒΡά.ο; ΜοΟΡοῖνε.τ4.2; θεὸς...τὰ ἄξια ἑκάστῳ ““ων Τπ|51. 
ἀΐαϊ.τ6.3(Μ.6. 008); ἐδ.1531τ.2(7800); 4.(} 455.) Δπῶν.τοί(Ρ.24.24; Μ.2. 
12368); τεῖ. Οτεαίίοι, Μϑίῃ,γε5.1.24{0.271.7; ΜΙ.41.10018}; Επι8.6. 1. 
3.3(0Ρ.155.321 ; Νὲ.24.1τ0008) ; τοῦ. ΟΠ ΙΒ 18η᾿ 5 τοναγὰ βασιλεῖ δ᾽ ἀγαθῷ 
οὐ μείζονα προετοιμάσθαι κηρύττει τῶν ἐπάθλων τὰ Ὑ6}Ὲ 14, }. δ(ρΡ.2ο0. 
χὴ: Μ.29.1345}0)) ; Ὦγψϑιονι.3.2 1ἢη5 λει τ. 000); 2. οὗ (ΠΥ 5.85 
Βα -ργερασζαῦοη ἐὰν οὖν προετοιμάσησθε καὶ μετανοήσητε.. «πρὸς τὸν 
κύριον Ηρδττη.»ὲς.4.2.5; (Ἰδπι. Κγ.28(0.21τ6.22; Μ.0.}574); Α4..(Ρ 55.) 
«4πάᾶγ.7(Ρ.17.10; Μ.2.12208}; 3. οὗ [7ο. Βαρί. φωνὴ... “οὐσα εἰς σωτη- 
ρίαν ΟἸετι. ῥγοὶ.τίρ.9.20; Μ.8.6: 4}; προοδοποιῶν παρεγένετο καὶ ““ων 
ΟἸτγϑβ.ἤοη.10.3 ν Μ{1Π,(7.1428:). 

προετοιμασία, ἡ, ῥγευίουις ῥγεραγαΐίοῃ; οἵ Ῥτερατγδίίϊοη οὗ Ῥαβ5- 
ΟνΕΥ, ΟἸδτη. Κγ.28(0.2τ6.2ο0; Μ.0.7574}; Οἤγοη Ῥαςοῖ. Ρ.τ8(Μ.92.5320); 
οὗ 1ο. Βαρε.᾽5 πιϊβδίοη οὗ γερβηΐδησο βυυῃθο Ζηρ Ὀ6] ον ου 5 Ῥτα- 
Ρϑτβίίϊοπ τὸ σϑοοῖνα πνευματικὸν λόγον, ΟΥ. 70.6.43(26; ρ.152.30; Μ, 
14.2168); οἵ ργεραγβϑίίοη οἵ βααῖῃ, 10. λον. 4.20(Μ.06.6290)). 

Ἐπροετοιμαστής, ὁ, ὁη6 τοῦο ῥγεραγες δέξογε, ἘΒΙΡΠ βαεγ.42.τι 
(ρ.136.1τ2; Μ.41.7440); ἐδ.66.7ς(ρ.116.16; Ν.42.1488). 

προευλογέω, ῥίε55 δεζογεπαπά; οἵ Ὠυτηδὴ πδίσγο 85 δ] σβεά θείους 
115 οτεαϊίου Ὁν αἰνίπα ραγροβε οὗ σεαθιηρίίοπη, Ὀντ. δες. (53.174). 

Ἐπροευπάσχω, δ τροῖὶ ἱγεαϊεά ῥγευϊοιεὶν τοῦ θεοῦ χάρις ἦν, οὐ γὰρ 
προευπαθὼν εὐηργέτησεν..-προευπαθόντες ἡμεῖς παρὰ τοῦ θεοῦ (ὮγτΥ5. 
μον».4.2 τθ. Τρ (Οαάπιε ; πρὸ εὖ π. ττι 6818) Ὀὰς οἱ, κακοπαθοῦντα 
18. (6814). 

προευτρεπίξζ-ω, ταἶε γεάγ δεξογομαμά ; 1. ἴῃ σϑῃ. ; οὗ Ὀαρτϑτοδὶ 
ψὐϑῖει ρτερατὶπρ γγᾺν ἴοτ χοσθρίίοη οἱ Η. σμοβὶ ὃν ἐλ], ΟΥ..7ο. 
6.33(1); Ρ.143.4; Μ.14.2573); οὗ α ἀοοίγαθ ρυθρασηρ ΨΥ ἴῸΓ 
Πογοδν, Βαβ. ἔνι, β(τ, Ζιόὰ ; Μ.20. 520); οἵ ὈΔΡΈΪ5Π18] ουιηα]δ ἰῃ 
ΤΆ}. ἴο σταῦθ, στ Ν 85. δορὶ. ἀϊξ. (Μ.46.4254}); οἵ Βταιίταάς ἴο σοᾶ ἴῃ 
16]. ἴο παρρησία, ΟὨγν5.᾿ἠον".26. 5 τπ ση.(4.2538); ἁγνὰ σκεύη ““Ὅμαι 
ὅν 65.6.1 26(Μ.66.1508.); αὐτὸς ἑαυτῷ “εἰ τὴν φλόγα Αδη.ἀἱαὶ (Μ, 
8ς,9210); 2. οἵ αἰνίπε ρῥχονίδεηςε δηα ρθγροβεβ ἡ τοῦ Χριστοῦ 
παρουσίᾳ οὐ μόνοις ᾿Ιουδαίοις ἀλλὰ καὶ τοῖς...-ἔθνεσιν σωτήριος ἔσεσθαι 
προηυτρεπέζετο Ἐπ5.4.6.2.2(ρ.δο.16; Μ.22.1124}; ὁ προνοητικὸς γεωρ- 
γὸς πάντα προευτρεπίσας [865.15.142(1.4788; Μ.30.3404}; (γγ. 
εἰαρ᾿. Εχ. (1.2120)}; νομὴν ὥσπερ τινὰ καὶ τόπον προευτρεπίσων ὑμῖν 
14. }ο.ο(Δ. 1638); ; τεῖ, Οταύίου, Τμαϊ, .41.13 ἵη Οεη.(1.τ6); τεῦ, βαῖνα- 
τἰοη “των τῷ γένει τῆς σωτηρίας τὸ φάρμακον 1ὖ. 3γ(51); ταῦτα τῆς 
προνοίας προευτρεπισάσης ϑοοτ,ἦ.6.1.20.5(Μ.67.1τ600) ; ὁ ἀγαθὸς νομο- 
θέτης...ἰάσεις πρὸ τῶν νοσημάτων τῇ γῇ “-εἰν κελεύει Αεη ἀΐαὶ (Μ ὃς, 
9458); τεῖ. ἤθανθην τειναγα τῷ τῆς..«δόξης..«προηυτρεπισμένῳ αὐτῷ 
στεφάνῳ 77ο.1).. 7.4ο( 1.06.123274}; οὗ ΟὨγῖβῖ τοῖς.- οὐδέπω τεχϑη- 
σομένοις ““εἰν τὴν χάριν Οντ.70.2.τ(4.13ς.4Ὰ}; 3. οὗ ρτερατατίοη οὗ 
ΤΏΘΗ ἴοσ βρίσιῖυδὶ ρἡ 8 δηα ρεγξεσέίοη, Οὐ. [σ.6.38(22; Ρ.147.5; Μ.14. 
2658); οὐδὲ αὐτὸς μὴ προευτρεπισθεῖσιν πρὸς τὸ λαβεῖν αὐτὸν οὕτως ἂν 
σπουδαίως ἐπεδήμησεν 1δ.1..5ό(ξς ; Ρ.287.12; πο50) ; χρὴ “εἰν ἑαυτόν, 
ὅσον δυνατὸν εἰς τὸ ἀγαθόν" ἐνίοτε γὰρ γίνεται πρὸς αὐτὸν ἡ θεία χάρις 
αἰτοῦντα Μας,Αδρ. μον το. 6(Μ,34.648.Α); τὴν ψυχὴν τῶν πολλῶν ““ων 
τῷ φόβῳ (Ὦχγπ5,ἠοηι.23.2 ἡπ Κορ (ο. 6880) ; ὕγτ, [9.0(4.748}) ; ἡ φύσις 
τῆς κτίσεως .-.“-ομένη πρὸς τὴν κοινὴν ἀναγέννησιν ἀςφηηδί, ἐν, ἔοι». 
8: 22(ρ.381.14; Μ.8ς.τ6078). 

προευτρεπισμός, ὁ, ῥγεῤαγαϊίομ, Οντ,αάον.7(1.2340). 
Ἐπροευτρεπιστής, ὁ, ὁη6 τὸῦο ῥγέραγες, Ονγτ ρίαρλ. Ἐχ.3(1.3208). 
Ἐπροευχαριστέῳ, ρίυε ἰβαηκς ἴῃ ασάυαπεε, Ογγ. 76. 12(4.τοδεΑ}. 
Ἐπροεύχομαι, ῥγαν ἔον δεξογεπαμά, ίαχι. Τλαὶ, ο(Μ.00.4694). 



προεφοδεύω 

προεφοδεύω, ῤγευϊομεῖγ σομάπεί οἩ ἐδ ταν, καὶ, ΑΡοειτου )(ρ 464. 
13). ΜΕ 

προεφοδιάζξομαι, δὲ “εἰ ὁπ Ἰἶδ θανγ, 6 τησιγ μοί, ΗΠ ομ, ΟἾφη:.2.4ο. 
Ἐπροεχθές, 06 ἄαγ δεξονε γεείενάαγ, 4..Ῥ 1.8 το. (0.321); 60.185. 

Ἐ4ΡΉ}.1.18(13 Ρ.1). 
ἐπροεωσφόρος, ὁ, δε τοὴο ἴς ϑέξογε ἰδ ἀαν-Ξίαν ; οἵ ΓΒτῖβι, {(ἢγγϑ. 

}αεελ.δ.5(8,272Ε; πρὸ ἐωσφόρου Ρ}.183.7)}; ίάαξε,αε, τ, τ4(Ρ.752.4); 

1δ.1.τδ(ρ.753.6). 
Ἐπροξύμη, ἡ, ἰδαυδη, 17.9.0, ἄχγνν τ( Δ. 95: 3800). 
προζύμιον, τό, ἰέαῦυδη τοῦ π. τοῦ ἐπουρανίου, ὅπερ ἐστὶν ἡ τοῦ θεοῦ 

πνεύματος δύναμις Μᾶς, Αερ ἦσμ.24..(Μ.34.6640) ; οὗ ἴΞτα6] ἃ5 ἰδᾶνεῃ 
οὗ ψΟΥ]α κεκώλυτο. γὰρ “λλησιν ἐπιμίγνυσθαι ᾿Ιουδαΐους...«ἔδει γὰρ τὸ 
π᾿ ἰσχυρὸν γενέσθαι, ἵν᾽ οὕτως τὰ ὅλον τοῦ κόσμου ζυμωθῇ ϑενοτ. Ἐρῆ. 

2:14. {0.309.5}. 
Ἐπροζωγραφ-έω, 1. Ῥυέΐξινε, Δερίοὶ ῥεξογεμαμά, Οἶτγϑ. εον ἷη 

(αϊ.4:22(1ο.700}) ; ἀεὶ.. θεός, ὅταν μέλλῃ πρᾶγμα μέγα διοικεῖν παρὰ 
τοῖς ἀνθρώποις... .τὴν σκιὰν αὐτοῦ ««εἴ Τ(ῃγγδ5..4νγ.4(2.745Ὲ); οἵ 
ῬΟΟΪ οἱ Βοίῃοβαδ 85 ἔγρε οἵ βαρέϊβια, ζῇγυβαρ. αὶ. 0.5: 2(0.228.6) 
ἴου προγρ-, ΙΔ, ἠοιη,.36.1 τ: 70.(8,2078); 65.86].0γ.13.τ(Μ],8ς.173Δ}); 
Οὗ ἀοΌ]6 ραϊειν οἵ 7Ο56ρΡ} ἐογθϑῃδάονηρ αἰνηθ απ Βυσλδη 
οτίσιπϑ οὗ (γιὲ, ἢ Πα ψι εἰ γος ρ.6δ(Ν.6.13080); προζωγράφησεν ἐν 
τῇ κιβωτῷ τὴν ἄχραντον.. «αὐτοῦ σάρκα Οἶγοῃ. Βαξεξ. τοοί ἤ.92. 
4898); οὗ οτοββδίηρ οἱ Ἀβα 866 ρῥτοβριηηρς Νίσρια Ὀἰστίι, Ἰο.Μοη, 
ἀγηι βίας, τ( Μ.06.13728); 2. ἐριαρίηε ἐπ αὐναηεε τῶν νεκρῶν...ἐν 
τοῖς τάφοις ἔτι κειμένων, ἡ πίστις ἡμῖν “-εἶ τὴν ἀνάστασιν Ὑπᾶϊ. Π εὖ. 
τα τί3.613). 

προηγ-έομαι, 1. ἰσαΐ, ρο δείογα ἐὰν ἦ ἀγαθός, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ 
εοἥσεται αὐτοῦ Βαγη.4.12; αὐτὸς [Ξο. ΟἸΡΘΏ ἃ5 Το 61) δὲ συνεισήει 
“-οὔμενος καὶ χειραγωγῶν τ Βαυτη.ρῥάη.Ογ.τ4{ρ.33.ς; Μ.το, 10934); 
χοεῖ. Οοηϑβί. 5 αἰνίηθ σιϊάς δὲ Ἰουπάϊην οὗ ΟΡ δύναμις αὐτοῦ τις 
οὐρανία “ποἴτο ῬὨΙΠοΒι.ἢ..6.2.0(Ν].6ς.4728); ἰσαά α ῥγοεεσείοη, ἥδτο. 
Ἰλιάς, ον ἢ.47. 1ϑόρπγ.Η. ἠμπενρ. (Μ. 87.4οο1Ὰ}); 2. ῬΙορΙ.» ῥἐγό- 
ΨἱΟΊΙΣ ΟΥ ῥγεϊἠηοῖπανν ὑπερβὰς τὸ “οὐμενον τῆς φιλοσοφίας τῆς ᾿Ελ- 
ληνικῆς.. «ὥρμησεν ἐπὶ τὴν ἀληθῇ διδασκαλίαν (Ἰ]δΙ.ς!».7.2(ρ.9.18; Μ. 
9.416.}; “-“ουμένης πολυβίβλου συγγραφῆς ΟΥ.7ο.το.τ3; ββγας ; 
Μ.14.3364}); Βεηος 2γευϊοιιςῖν τπερομεα, ΟἸοτη, εἰν. ιίρ.8ς.24; Μ 
8,8734); Επ5,.6.4.το(ρ.τός.5; Μ..22.216Ὰ}; 3. ῥγεσεάε, ςοτῖε δείογέ 
“"εἴται.. «πάντων τὸ βούλεσθαι Ἰδγ.517.2.17(0.152.21; Μ.διΙοχδὰ); ΟΣ. 
.0.13.6χίδο; Ὁ.205.8; Ν,14.520Ὰ}); τεῖ. Ὁχεαίίοη οὐκ αὐτομάτως αὐτὰ 
γεγενῆσθαι. .«ἀλλ᾽ 
τὸ δὲ “-εἴσθαι τὴν διὰ τῆς εὐχῆς κλῆσιν τῆς θείας οἰκονομέας ὅτ, 
Νγ95.ογ,ἐαϊφεῖ!.34(0.12}.13; Μ.4.5.858); 4. ἰαξό ἐπε ἐπί ἰαίσε, δὲ {πὲ 
νει ἴο ἐπὶ τῷ τοὺς σφᾶς ἀποστερεῖν “-ουμένους ἀμνησικάκως φέρειν, 
Ἐλιβ.(.6.3.4(Ὁ.1τό.2ς ; Ν.22. 2008); ὅ. δέ φῤεγίον ΟὐἨ μῥγέ- ΡΠ Ή ΦΗΣΙ, 
γΐδ, ἃ. δό ἃ ἰέα δ᾽ ΟΥ γον, ἢ ἴῃ ΟΒυσοι; ἐ. οἱ ἀεβοεπάδηϊβ οὗ “ιάς αἵ 
7οτυβαῖοπι “-ποῦνται πάσης ἐκκλησίας ὡς μάρτυρες καὶ ἀπὸ γένους τοῦ 

κυρίου Ήερεβ.8Ρ.Επ5.},.4.3.32.6(4.20.284Ὰ}; 11. οὗ οἷον ἴῃ ρεπ., 
Ῥτοῦ. ΨΠ 5ρεοίαὶ τεΐδσθ ποθ ἴο ᾿υεβθυ ευ- ΟΙθθορΒ τοὺς “πουμένους 
ἡμῶν αἰδεσθῶμεν χα ἰδηι.21.6 : ἐρεῖς.. «τοῖς “"ουμένοις τῆς ἐππλη ἀξ: ἵνα 
κατορθώσωνται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἩΕΣτη ὔἱς5.2.2.6; “-ου- 
μένοις τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῖς πρωτοκαθεδρίταις ἐ}.3.0.7; 11, οἱ Β6ΏΟΥ 
αἶεγρν, 65Ρ. ΤΕΔΟΉΘΥΒ ποιμένες ἐσμὲν οἱ τῶν ἐκκλησιῶν “"οὔμενοι ΟἸεπι. 

αδά.τ δ(ρ.112.τὴ ; Μἴ.8.2030) ; 14,5 ἐ».6.τ](ρ.51ο.20; Μ.0.3854}); ἐν. οὗ 
ΒΙΒΠΟΡ5 τῷ ταύτης βς. ἐκκλησίας] “-ουμένῳ Πολυκάρπῳ Ἐλπι5.}.6,5.536, 
τοίΜ.20.2808); (οηϑὶ, 4Ρ}.2.46.3; ΟὮγγ5. ἠοῖ. 1.2 τῷ τ ἡ π.(ττιθοτ0); 
ν΄. οὗ ἃ ῬΓΊΟΥ οἵ ἃ πιοημαβίοσν, Τπάτιϑεμα,.ρ}.1.22(}.09.0778); Ὁ. οὗἔ 
δαἀνβησρα (γι βι θη 5, τοῖ, Οδπααηϊῖς ΟΙΊΔΗ ἀπὸ τούτου οὖν τοῦ 
μέτρου τῆς δυνάμεως ἐταμιεύετο, τοῖς μὲν -υουμένοις πλειόνα ἐπιδιδοὺς 
καὶ καλουμένοις υἱοῖς, τοῖς δὲ μὴ τοιούτοις ἐλάττονα Οτ,εογηη1ἴμ {ὋΠ|. 
τ. τ͵(ρ.66.7; Μ.13.9644); α. οὗ μεανεηὶν 116, 14. 70.τ.26(24; Ρ.33.12; 
Μ.14.7128); ἐδ.2.1Ἰϑ(12; Ρ.75.10; 1450); ἃ. οὗ Γηχίδὶ μαρτυρία τοῦ... 
βαπτιστοῦ περὶ Χριστοῦ...τὴν “-ουμένην αὐτοῦ ὑπόστασιν ἔτι διδά- 
σκοῦσα διήκουσαν ἐπὶ πάντα τὸν κόσμον ἰΡ.2.35(20; Ὁ.04.13; Μ 14. 
1170); τῆς “-ουμένης οὐσίας Χριστοῦ 16.6.3ο(τς; 0.140.10; 2520); 
6. ῬΙΟΡΙ., ] ἐἰῖεῦ ἱηρογίαμεε, οἵ τθίηρϑ μηδὲ ταῦτα ὡς “-ούμενα, ἐκ 
δὲ τῆς κατὰ τὸν βίον κοινωνίας ὡς ἀναγκαῖα... “προσιέμενος (ἸεΙη. 5.6.0 
φ. 47πὸῖπ; Μ .3008); : ““ουμένη.. «ἡ γνῶσις 15.(0.471τ.17 ; 3006}; ταῦτα 
γὰρ μάλιστα “-ούμενα ἐν τῇ-. ψυχῇ κατέχω (οηθῖ. 8Ρ. ΑἸ ἀροΐ. 56ε.68 
(ρ.146.7; Μ.25. 3698); ““ούμενον γὰρ πρόσταγμα τοῦ κυρίου ἐστὶ τὸ 
“πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα' Βαβιγεριὃγ.τοΙ(2.4518; Μ'.31:. 11534}; 
Ομτνϑ8. ἰόν, 22.3 τ. Μ|.(]. .2788); ; 7. ῬΙίορΙ, Ῥνήπωνγ. πάντων..«αἴτιος 
τῶν καλῶν ὁ ὁ θεός, ἀλλὰ τῶν μὲν κατὰ ευούμενον ὡς τῆς τε διαθήκης... 
τῶν δὲ κατ᾽ ἐπακολούθημα ὡς τῆς φιλοσοφίας (Ἰο6πὶ.5,γ.1.5(ρ.17.36; Μ. 
8.7170)); οὐ περὶ αἰσθητῶν ποταμῶν ὃ -“-ούμενος λόγος ἐστὶν τῷ ἐν... 
γραφαῖς λαλοῦντι πνεύματι ΟΥ- [0.6,.48(20; Ρ.157.1; Μ.14.284Ὰ); τῷ 
““ούμενον μὲν σημείων εἶναι τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τὴν εὐφροσύνην 19.10.12 

χ148 

αἰτίαν τούτων --εἶσθαι ΑἸ 1η:.2.2(Μ.25.100Ὰ} ; 

πρόθεσις 

(1ο; Ὀ.183.2; 2284}; ὁ “-οὐμενος τῆς διανοίας σκοπός Ἐπ5.4.4.0.1(Ρ.4οὅ. 
1; Μ.22.6530}); τεῖ. Μοβδὶς ἀΐνοτγος ἰαὺγ οὐ “-ούμενος οὗτος ὁ νόμος 
ἦν ΟἾγγβ.ἤονι.17.4 ΤῈ Μ5|.().22718); τὰ χρηστὰ... τῆς ““ουμένης τοῦ 
ϑεοῦ γνώμης ἐστί Ἰᾶ.ἤοη.3.1 ἐη Κορε(ο, 448Α); αὐτοῦ βούλημα ἦν, 
οὐχὶ -«-ούμενον μέν, βούλημα δ᾽ οὖν ὅμως Ἰά βον,28.1 ἐμ Ζ( ογ (το. 
6324Ε); 8. ρἴορ!., ἐςεορ αὶ, ἰγμδ πρὸ τοῦ κενῶσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ ““ουμένῃ 
ὑπάρχοντα θεοῦ “μορφῇ [814 70. 5ο,τϑδ(ό; Ὀ.350.27; Μ.14.6138); ἡμῶν 
δὲ ἡ π. ὑπόστασίς ἐστιν ἐν τῷ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 10.20.22(2ο; 
Ρ.365.0; 6218}; 14 «βγῖτο, ἡ. 2, κίατ; Ρ.331.9; Μ.ιτι 3854); 9. ρἴςριὶ. - 
τηῖυετδαί, ξεμεγαὶ ἕκαστον ἐν μέρει μιᾷ προσβολῇ προσβλέπει, οὐ 
πάντα μέντοι κατὰ τὴν “-ουμένην ἐπέρεισιν ΟἸΘτῊ.5γ,6.17(Ρ.512.26; Μ, 
9.3880). ΝΕ 

Ἐπροηγητικῶρ, τητίταϊν, οὗ οπδ᾽ 5 τη ταὶ βασροςο, Ἰσαπ ἤαθν. 5.37.2 
(}.7.11ο60). 
προηγουμένως, 1. ῥγένπαγιίν, ῥγϊηεῖραϊν ἔστι δὲ αὐτοῖς π. βιβλίον 

ἐπιγραφόμενον Βαρούχ ἨΪΡροἤαθν.ς5.27(0.133.18; Μ.16.32030); ἄνθρω- 
πος π. γέγονεν εἰς ἐπίγνωσιν θεοῦ ΟἸετη.εγ.6.8(ρ.464.28 : Μ.0.2888); 
ἔστω δὲ π. κοινὴ πᾶσιν αὕτη σπουδή Αἴμυ, Απίοητό(Μ.26.868.); ψυχῇ 
π᾿ μὲν καρπὸς ἡ ἀλήθεια Βαβ.ἱρ, ἰδ. ρεπ .2(ρ.44:; Μ.31.5688) ; π. γὰρ τὸ 
εἰδοποιοῦν τὴν ψυχὴν οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, ἀλλ᾽ ἢ ἡ ζωή Ναηηοδιηαί κοη.2 
(Μ.40.5648); νοσήματα πολλὰ ἔχομεν ψυχῶν, καὶ ταῦτα π. βούλεται 
θεραπεύειν ΟὨγγπ5.051..4.3 ἴθ Μ|.(7 1810}; τὰ σημεῖα π. τῆς ψυχῆς 
ἕνεκεν ἐγένετο 1(1.}0..3.5.2 τη, 70.(8.2ο5Α}); δεῖ π. βίον σεμνὸν καὶ τὸ 
πνεῦμα. .«ἔνοικον ἔχειν Αῃδδί.5ιμοά.τ(Μ.80.40Α}); 2. ἐχορίϊεμεγν τοὺς... 
ἐν δικαιοσύνῃ καὶ π. βεβιωκότας ΟἸδτη.εἰγ.6,6(ρ.4.54.24:; Μ.9.2688); 
ὅ. ογισίπαϊἧν, ἐπ ἐμ βγςὶ ῥίασε οὐ π. ὄντες ἄνθρωποι, ὡς ἄνθρωποι 
ἀποθνήσκουσιν Οὐ. 79.32.Ἰ8(1|; Ρ.457.11; Μι14.7020); οὐ π. τὴν... 
εἰσῆγε νομοθεσίαν, ἀλλὰ πρότερον συντίθησιν ἀπολογίας Ὀβγγβ λον. 
16.2 ἵν Μ|ι.(7.2058}); ἡδονὴ καὶ λύπη... τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων π. οὐ 
συνεκτίσθη Μαχ.αρ.1. 65(Μ. 90.12040); 4. οἵ ονπδὶ 5 ῥνήηανν βώγβοϑε, 
οΓ ομεἷς ογίρίπαὶ εἰοΐσε οὐκ εὐθὺς δ' εἴ τις μὴ π. ἐπιτελεῖ, κατὰ 
περίστασιν αὐτὸ ποιεῖ (Ἰ]ετη.5,7.1.τ(ρ.12.22; Μ.8.7084); Ομγτγβ,ΐσν. 
30.1 15 ΜΕ|.(7.431Ὲ) οὐδὲ...τε. ... ἔρχεται, ἀλλὰ παριών 14. οηι.31.2 
ἴῃ [0.(8.1778); 5. φῃμρπαίεαίν, ἀεπηϊίεῖν δύναται γὰρ πτωχὸς μὲν... 
εἶναι... ἐπιθυμεῖν δὲ...ὃ π. οὐ χρή Πονπ.Οἰδηιτοιτο; 6. ἐσφεπίζαϊν, τ 
γεέορέεὶ οὗ ομε᾽ 5 δεεονηταὶ ποίμχε οὐδὲ γὰρ ὁ λόγος...π. σὰρξ γέγονε 
Ἰγεη σεν. 9.3(Ν|.7.5418); ἐσθίει καὶ πίνει καὶ γαμεῖ οὐ π., ἀλλὰ 
ἀναγκαίως (ἸδΙη.5:,.7.12(ρ.51.3; Μ.9.4070); πάντα φασκόντων σώματα 
τὰ π. ὑφεστηκότα Οχ( εἰς5,3.47(0.243.20; Μ.1ι.ΟΒ1Β); π. μὲν οὖν 
ἕστηκεν ὁ πατὴρ ἄτρεπτος... ὦν 14. 70.6,,38(22; 0.141.}; Μ.14.2658); 
μονογενὴς π. τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐστί Ὀγτοτησιεπῖσεη (εἷς 
ὅβοΒ); 7. 5 ἃ ἰεαάεν τὸν π. εἰς ἐπισκοττὴν κατασταθησόμενον Οτοχείς. 

3.48(0.244.25; Μ.11.984). 
"προηλόω, εγμεΐίν, Τιδολὶ,  ἡποηορὶ, 46(Μ.86.17974). 
Ἐπροημερόω, Ξοοίἠε ἤγεί, Βα5. μη, 2 τί. 2468 ; Μ.29.5928). 
Ἐπροθαυμάξω, αὐνεῖγε δεῤογεϊαμᾷ, ἘΠΡΡ.᾿αδν.9.ο(Ρ.242.12; Μ.16, 

331744). 
Ἐπροθαυματουργέω, εἤεεῖ νεγασμίομεῖν δέίονε, θεν. Αμειγες, (ρ.8οο. 

9; Μ.46.6200). 
"προθέλω, ΟἿ} δεξογεμαμα πάντα... αὐτῷ τὰ..«-ὄντα ἢ γενησόμενα 

κατὰ τὴν οὐσίαν προτεθέληται Μᾶκ. απιδίρς, (Ν, 91.13288). 

πρόθεμα, τό, φὐϊεὶ ἐκ τοῦ προθέμματος γνώμη (6- 11 καὶ (σοτίητῃ, 
5866, ἵν--Ὁ)})} ἐδτερεπε, ἰωρ. ον. οτ(Μ.86.6130) ; [0.Ν 4]. εἄγον.13 0.338 
(Μ.97.5048); Εναρτ.ἢ.ε.2.18(ρ.79.23; Μ.86.2568Α). 

Ἐπροθεματίζω, ἰαγν ἀοιο ας α ῥγοβοείου, ργέομρροθο, Τοὺς]. 
φηοηοῥἢ τοϑι οηϊδ( Μ.86.:8028). 

προθεμελιόω, ἰαν ας ἐοπηαϊον δεζογεμαμά, Ογτγοιο5. 1 (ς1.172Ὲ}; 
10.(1748); πιεῖ. τὸν περὶ μοναρχίας τοῦ θεοῦ λόγον π. τῇ καρδίᾳ Ογτ.}1, 
εαἰσεῖ,.4.6. 

Ἐπροθεολογέω, τῤεαλ οὗ ῥγευϊσμεῖν ας Οοά, Ὀιοὰ, Ὀς. 88: ττ(Μν3:. 
1620}). 

Ἐπροθεσία, ἡ, ν. προθεσμία. 
πρόθεσις, ἡ, 1. ρηγῥοΞξε, τηϊοηίοη, Ἱπεϊτιαοη; 
Α. οἵ τλρη; 1. ἤγεε εἰοΐσο, τηποϊϊπαίϊίοη; ἃ. ἴὰ ββη., (δι. γ. 3.12 

(Ρ.231.23; Μ.8.1τ770) ; (αἰ οταβ 8Ρ.Ἐπ5.}..6.8.17.7(}}1.20.7934) ; οἰκείᾳ 
π. τῷ..«Χριστῷ θυσία γενέσθαι Μί.1)ας5.5.2; Ὁ. οὗ Βυμηδὴ ἔτεα νυ} 
κατὰ π. αὐτεξούσιον ψυχῆς οῖἢ Ἔν ρ.3.τ3(ρ.42.1ς; Μ.18.810) ; οὐσίᾳ 
μὲν καὶ φύσει ἄνθρωπος καλὸς..., ἀγαθὸς δὲ ἧἣ.. κακὸς προθέσει ΤΙϊ. 
Βοξρίαη.2.4(Μ.18,ττ140Ὰ}; οὕτω τὸν ἄνθρωπον τετίμηκεν ὁ θεὸς....ἵν 
«οὖ ἄνθρωπος ἐλευθεριότητι προθέσεως ζηλωτὴς ὑπάρχῃ θεοῦ. ... ὅσα 
μὲν γὰρ φύσεως ἀνάγκῃ δρῶμεν, τούτων μεταβολὴν οὐκ ἐπιδεχόμεθα' 
ὅσα δὲ λόγῳ προθέσεως ποιοῦμεν, ταῦτα ἄλλοτε ἄλλως ἐν ἡμῖν ἔχει πρὸς 
τὰς ἐγγινομένας τῇ π. ῥοπάς 1.2,5(11416); ἡ δὰ πι ἐφ᾽ ὃ βούλεται ῥέπει' 
«(οὕτως ἡ μὲν πρᾶξις ἀφώριοται τῇ αἱρέσει τῆς π΄ τὉ.2.6(11448,0) ; 
2. ἀϊεροκίίον, ἐν ὅσίᾳ καὶ ἀμώμῳ π. δουλεύοντας τῷ θεῷ τΙ(ἰοη1.45.7; 
ὅταν ὁλοφψύχῳ π. ποιῶμεν τὰς αὐτοῦ ἐντολάς (Ἰδτη. ἢ".44{0.223.7}} 



πρόθεσις 

δυνατόν τινα κατὰ πι βελτίστην λέγειν...«τὰ μηδαμῶς..«συμφέροντα 
ΟΥ. 70.32.5(0.433.14:; Μ.14.1534}; ἀσεβῇ π. δείκνυσιν ΑἸΠ αροΐ, ἐδειὃς 
{ρ.163,20; Μ.25.4008)} ; ἔῃ σαι ΟΠ ΠΊ6 ἢ π. ἀγαθή, καὶ ἐλπὶς ἐπακολου- 
θοῦσα Ογτ.Ἡῥγοοαϊδεολ τ; ἡ π. γνησία οὖσα, κλητόν σε ποιεῖ 1δ.; ΤΊ, 
Βοβίαη.2.14(}1.18.11608); τεῖ. 7185 διάβολος ἤδη γενόμενος τῇ 
προαιρέσει (Πτγ5.ἤον.81,3 τὸ Μ{.(7.776 0; ο]. προθέσει (ἀϑιατηε) ; 
Βιάντω.  Ῥ 5.3: 8(}1.30.11640}; ροῖατ. π., δόγματα, κρίσεις ἃ5 ΘἰοΙ 615 
ΘΟΠΒΕ ΣΕ ΠΡ βρισγίσαὶ 1η6 οὐ ᾿σπιοβις᾽, ΟἸδιη. ν.2.τ7(ρ.152.24: Μ.8. 
10168); τοῦ, τηοῖϊνεα οὗ σοηνοσίβ, ΟΥυ. [6.10.12(3; Ρ.31τ.30; Μ.14. 
5488); ἄπειροι γὰρ ἡμῖν..«αἱ ψυχαί,...καὶ πλεῖστα ὅσα τὰ κινήματα καὶ 
αἱ π. καὶ αἱ ἐπιβολαὶ καὶ αἱ ὁρμαί ἰᾶῥγένιε.3.1.χ4(ρ.22ο.0; Μ.11.2760); 
3, ρεγοιαδίοῃ εἰ ἐπιμένοιεν τῇ τοῦ Χριστιανισμοῦ π. Ἐλι5.}.6.8.2.4(ἴ. 
20.7484}; οἵτινες τῶν γονέων τῶν ἑαυτῶν καταλελοέπασι τὴν αἴρεσιν, 
εἰς ἀγαθὴν π. ἐπανέλθοιεν (σα]ετία5 ἐδ.8.17.7(}1.20.7934}; τεϑδάρρηκα τῇ 
περὶ πάντων. ὑμῶν ὀρθῇ π. ΑἸοχ.Α1]..}. Α16χ.12(0.27.22; Μ.τ8. 5650); 
4. ἱΦη07} ὅταν...κατὰ τὴν π. τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας κοινωνικὸς ἧς 
Οτ ον, 5.14 τὴ 76».(0Ρ.44.1τ} Μ.13.3174); 5. ῥηγροδε, τηϊση ον, ῥα, 
ΟἸετλ.: }7.4.τ(}.249.4; Μ.8,12168); ἄλλῃ μὲν π. τὴν ἀρχὴν..ὑπηγορεύσα- 
μεν ἄλλῃ δὲ τὰ μετὰ τὴν ἀρχήν Οτ (εἰς. Ῥτοετ 6(ρ.54.26; Μ.τι,6408); 
ἔστι γὰρ ὁ θυμὸς τῆς π. τῆς τοῦ θυμῷ ἐλέγχοντος, βουλομένης τὸν 
ἐλεγχόμενον...ἐπιστρέφειν Ἰὰ,ἤον»!. 2.0.1 ἐπ [6γ.(Ρ.17}].5; Μντ3. ΞΟ 0); 
Μοίμ, ἐν .3.14(ρ.44.14:; Μ,τ18.8:Α}); οἱ ρατίς, ἱητοπιίοι κατὰ πρόθε- 
σιν εὐνουχίας ὁμολογήσας μὴ γῆμαι ΟἸοΓᾺ. 5 γ.3.τπ(ρ.241.4; Μ,8,11074}; 
τῆς περὶ τὰ κρείττω π. Ἐπι5.4.6,1.ο(Ρ,40.20 ; Μ.22.770) ; ὅσοι.:.-προθέσει 
εὐλογιῶν πολιτεύονται ΝῚ Φῤῥ.τ,68(Μ.79.1128); ῬΏταβ68. ποιῆσαί τι 
παρὰ πρόθεσιν ΟΥῥγίησ.5,τ Α(Ρ.100.3; Μ.11.253Ὰ}; Μαχ.εαγὴ!.3,85(}, 
90.10448}; ἐν π. ἴο(Μ4]. εἤγοη.τι Ρ.271(}1.07.4204}; 6. ῥοΐίεν μὴ καὶ 
τὴν π. τῆς δωροφορίας [1.6. ῬΘΟΡΙεἾ 5 ΟἰεΥ Πρ ἴοτ σμΥ ν] ὑβρίσῃς, 
τὸν τρόπον τῆς δαπάνης αὐτῆς ἐρευνῶν 514. Ῥ6] ΦρὈ.τ.1τ87(}}.78. 2044). 

Β. οὗ σοά, ρήγρβοβε, εομμδεῖ; 1. τεῖ, Οσδδίοι οὐδὲ.. «ποιήσας τὸ 
φῶς, ἔπειτα ἰδών, καλὸν εἶπεν" ὃ δέ, καὶ πρὶν ἢ ποιῆσαι, οἷον ἔσται, 
εἰδώς, τοῦτο ἐπήνεσεν" τὸ δ᾽ ἐγένετο δυνάμει ποιοῦντος καλὸν ἄνωθεν 
διὰ νῆς ἀνάρχου π. τὸ ἐσόμενον ἐνεργείᾳ καλόν (ἸΕΓᾺ.5 ,γ.6.12(ρ.483.3; 
Μ.0.3244}); πάντων... «ὄντων...ἐν τῷ θεῷ προὐπάρχουσι.. οἱ λόγοι, καθ᾽ 
οὕς καὶ εἰσὶ τὰ πάντα... καὶ διαμένουσιν ἀεὶ. τοῖς ἑαυτῶν κατὰ. πρόϑεσιν 
λόγοις Μαχ.ανεδὲρ. (Υἴ.01.1520Ὰ}; 2. τεῦ, Ῥυθαθβεξηβέοη ἐπέστησον εἰ 
προορισμὸς καὶ π΄ διαφέρει, ὧς μετὰ τοῦ προυρισμοῦ τὴν π. γενέσθαι" 
ὥστε κατὰ τὰ ἐννοήματα τοῦ θεοῦ γίνεσθαι τὸν προορισμόν, κατὰ δὲ 
ταὐτὰ τὴν περὶ ὧν προώρισε π. οὐσιωμένων πὼς ἐπακολουθεῖν καὶ εἰς 
ἔργον ἐχομένων τοῦ προορισμοῦ Οτιεονμ τη ΕΡλυτιο(Ρ.240) ; 3. τεῦ, 
οἰεοθοι ὅ κατὰ πρόθεσιν τὸν ἐκλεκτὸν καὶ πρὸ τῆς γενέσεως τό τε 
ἐσόμενον ὡς ἤδη ὑπάρχον ἐγνωκώς ΟἸεπι.5 ».7.7(0.20.1ι; Ν'.9.4528}; 
οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν... ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν π. (ΠΥ 5.0.,2.2.1 15  ΤΊρ, 
(11.666); 4. τοῦ. ῬΊΑΥΟΙ αὐτόθεν δὲ ἀπεμφαίνει, ἀτρέπτου ὄντος τοῦ 
θεοῦ καὶ τὰ ὅλα προκατειληφότος μένοντός τε ἐν τοῖς προδιατεταγμένοις, 
εὔχεσθαι, οἰόμενον μετατρέψειν διὰ τῆς εὐχῆς αὐτοῦ τὴν πε, ΟΥογ.5(0.31τ, 

4: Μ.1τ.4338). 
Ο, οὗ ΤορῸ5 τοσαύτην εἶναι...«τὴν δύναμιν, ὅση ἐστὶ καὶ ἡ π. αΥΝγϑ5, 

ογ.εαϊθεΐ, τ(ρ.το.Β; Μ.45.16Ὰ}); οἵ ραχροβθ οὗ ϑοὴ τὶ [ης., 6.32 (0.115. 
12: 80.). 

Ὦ. οἵ Ἡ. (πμοβῖ δύναμιν. «πρὸς πᾶσαν π. σύνδρομον ἔχουσαν τῇ 
βουλήσει τὴν δύναμιν 70... .0.1.7(}1.94.8ο58). 

Ε. οὗ αἰδροβίείομ. οὗ Ομ σι 5 πμπλαῃ παΐασα ἀσχέτῳ δὲ στοργῇ 
πρὸς τὸ καλὸν ἑαυτὸν συνάψας, ἀνάλογόν τε τῇ οἰκείᾳ π. καὶ τὴν τοῦ 
θεοῦ λόγου συνέργειαν δεχόμενος ΤΥ. ΜΟρ5. ξγ.1ηπ|.7(0.206.526; Μ.6ό. 
Ο778); ὅθεν καὶ τὴν περὶ τὰ καλὰ π. ἀκέραιον αὐτῷ διεφύλαττεν. οὐ 

γὰρ δὴ τοῦτο φήσομεν ὅτι περ ὃ ἄνθρωπος π. εἶχεν οὐδεμίαν, ἀλλ᾽ ὅτι 
προὐτεθεῖτο μὲν αὐτῷ τὸ καλόν" μᾶλλον δὲ πλείστη αὐτῷ τῆς κατὰ 
πρόθεσιν προσῆν ἥ τε τοῦ καλοῦ στοργὴ καὶ τὸ τοῦ ἐναντίου μῖσος" 
διεφυλάττετο δὲ αὐτῷ τὰ τῆς π. ἀκέραια ὑπὸ τῆς θείας χάριτος 1.14 

(Ρ..308.21 ; οϑ0}). 
Ἑ. οὗ Τ)εν1]} 5 ριπροθε ἐπ ΔΟσοπηρ] ϑηϊηρ ΟΠ τε 5 ἀθαῖῃ, Οδούτη. 

Αῤοε.ττιτδίθ.147). 
ΤΤ. ἄρτοι τῆς προθέσεως εἰοιοδγεαά; 
Α- τὴ ΟΤ', Βαβ. ον ΐῃ 5. 24(1.1420; Μ.20.3408), εἴα. ; ἰητεγργείεθα 

8.5 5 στ ἐν ἱηρ {ὙἸ65 οὗ ἴ5γβεὶ], οἵ, Οσ, ἤον.13.,3 ἐπ {νυ (ρ.471.1τ3.; Μ.12. 
5414}; ΟΒγῖϑί 45 βδοσ ορά, {6.(0.471.23; 5478); σοτηχηθγηοτατϊίου ἴῃ Ὸ 
Θυσδατϑι οἵ (ΠΥ 5. βδουιῆσο, 6.12. 5(ρ.476.τοῦ, ; 55ος,0); ἔνγεῖνα 
ΟΥ̓ 5 οὗ οχσεδίίοῃ, 16.13.4{0.474.22; 5400); τγγοῖνε αροξίϊοβ, Ουχιαάον. 
τοί(τ.3464); ἔτι 5. Οὐ 186 βατίῃ, Τηδεφ.ὅο ἐμ Ἐχ(τιτδ4); τγγεῖνα 
πιο π Π5 οἵ γϑαγ, Ὀοβηι. πη. 10 }.2(Μ,88.,028}; [Πεἰγ τπθτμοα οὗ φοτὰ- 
ῬΟΒΣΕΟΩ 5 στ ἐγ ηρ' ταῖν οὗ βιρθίδποα δπα ἀϊνεγβὶτν οὗ Ῥεβοη οὗ 
ῬΑΙΠΕΥ δπα ὅοη, οι τ ἤονι.13.4. τη Του (ρ.473. 140} φ480) ; ταῦ] οὗ 
ΒΗΘ γεδα ἀδποίπρ τὴν ἀναίμακτον θυσίαν, δι’ ἧς εὐλογούμεθα τὸν 
ἄρτον ἐσθίοντες τὸν ἐξ οὐρανοῦ, τουτέστι Χριστόν Ογτιαἤογ.153(1.457Ὲ)}} 
ΒΠΘΜΡΥΘΘΩ 1{86]} 85 ἴγρὲ οὗ Θυσματὶϑί, 70,1). [.9.4.π3(1.04.ττ400). 

1140 προθεσπίζω 
Β. ἀεδιρτιαςίηρσ Θομαγβοῖο Ὀτθδα ἡμεῖς ἐπὶ σινδόνος τὸν ἄρτον τῆς 

π. ἁγιάζοντες, σῶμα Χριστοῦ ἀδιστάκτως εὑρίσκομεν [51ἃ. ῬῈ], ἐῤῥ. 
1.123(ΝΠ.78.2654}); ματαιάζουσιν οἱ τὸν τῆς π. ἄρτον καὶ τὸ κεραοθὲν 
ἀρτίως ποτήριον, τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ προσάγειν μελλούσης τῆς 
λειτουργικῆς τάξεως, ὕμνον. .«λέγειν παραδεδωκότες τῷ λαῷ, τῷ γινο- 
μένῳ πράγματι πρόσφορον... βασιλέα δόξης προσφέρειν ἢ καὶ προο- 

. ἀγορεύειν τὰ εἰσφερόμενα καὶ μηδέπω τελειωθέντα, διὰ τῆς ἀρχιερατικῆς 
ἐπικλήσεως Ἐπνοῃ, ῥαδοῦ 8(Μ.86.24000); ὁ ἄρτος τῆς π. λέγεται 
ἤγουν ἀποκαθαιρόμενος καὶ ἐμφαίνει τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς 
χρηστότητος τοῦ θεοῦ, ὅτι ὁ υἱὸς.. «ἄνθρωπος γέγονε {Βα5.ἢπεγει.28 
(Ρ.263.21); 70.Ὁ. [.4.12(Μ.04.χ1454).ὕ 

111. ουομαγίβιο; Α. φετης γον οἵ δυοσματίβεις οἴετίηρ θεὸς ὃ 
εὐλογῶν καὶ ἁγιάξων πάντας ἡμᾶς ἐπὶ τῇ π. τῶν θείων καὶ ἀχράντων 
μυστηρίων 1.11. ζαε.(0.182.2). 

Β. οἱογίουν τὴν εὐχὴν τῆς π. Γτὶ, [αε.(ρ.180.14); Ζύ! Μᾶανγε. 
(Βηρβίτηδη Ρ.124.21}; δ γς.(Ρ.36ο.28). 

Ὁ, ρατί οἵ σμυσοὴῦ ψ οῖθ πρόθεσις ἴαῖκε8 ῥΪαοα, 1.6. βϑουβῖν οὐ 
ΠΟΥ 5:46 οὗ δέμιᾳ ἀνηγέρθη ἐκ θεμελίων ἡ ἁγία τοῦ θεοῦ ἡμῶν π᾿ ΙΟΟ 
«(ς. Μίπ.ττβ (βλεο. ν-νῇ) ; τγρεγίηρ Οο]ροίμα, 70. 76]. {ἐέμγρ.(ρ.441); 
ζϑοόρῆγ. Η ἰἱηνρ.2(Μ.87.30848); δ. 8(3088}) ; οἵ σγεδίβυ βα ποῦν ἴπϑῃ 
Ηοῖν οὗ Ηρ] 165, 88 τερυββοπιίηρν ΒΕ θῆοπι ἀπὰ Τρρεσ Ἐοόοτη, ἐδ.0 
(39308); 2δ. 2τ(4οο18) ; ἡ ἀποκαθίστασις τῶν δώρων ἐν τῇ π. ΤΗάτ, τα. 
Ῥγαεδαπεί, (Μ.99.τόβοο) ; τ Ολνγς. (ρ.356,15). 

Ὦ.. ἐγεάεηεο-ἰαδίς οτἱ ὙΠΟ πρόθεσις ͵85 Ρετίοσιπθα προσκυνή- 
ματα τρία ἔμπροσθεν τῆς π. ποιήσαντες {1 Οἰγγνς.(ρ.356.16). 

Ἐς, εὐοματίϑεις δἰδιηθῃῖβ ἃ5 βεῖ ἔουτῇ {τ ἄρτοι τῆς π.} εὐλόγησον 
τὴν π. ταύτην [1]. αἐ.(Ρ.18ο.1}}; ὲἐ Ομ νγς (0.360.23,34). 

ΙΨ. φνεβροκσίἑἶοη ἴὰ τῆξοὶ, σοηΐγονειβυ, σεῖ, Μαυοθ ]9᾽ οἰϊαϊίοη οὗ 
Ἐοπι.1:4 845 τοῦ προορισθέντος υἱοῦ θεοῦ: οὐ τὴν λέξιν μόνην τὴν 
ἀποστολικὴν παρέφθειρεν, ἀλλὰ καὶ τὴν διάνοιαν αὐτὴν διὰ τῆς 
προσθήκης τῆς τοῦ πρὸ προθέσεως Ἐπ5. Μαγοοῖ, τ.2(0.12.1} Μ.24.7470); 
οὐ γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ φησιν, οὐδ᾽ ἐξ αὐτοῦ τὰ πάντα γεγενῆσθαι, ἀλλὰ δι᾽ 

αὐτοῦ. ἡ δὲ διὰ πρόθεσις τὸ ὑπηρετικὸν σημαίνει ἸὰΔ,6.1ἢ..2.τ4(ρ.116.2; 
Μ.24.0208); τεῖ. Ργ.8: 278 ἡ γὰρ 'σὺν᾽ π. ... τὴν κατὰ τὸ αὐτὸ σὺν ἑτέρῳ 
παρουσίαν δηλοῖ 1Ὁ.3.3(0.156.30; ΤοογΑ}; τοῦ, 20ΟΥ.13:13, ἘοΠ,, 15:30 
εἰ τοίνυν ἀντὶ τῆς “καὶ τῇ ᾿σύν᾽ ἐθελήσαιμεν χρήσασθαι, τί διάφορον 
πεποιηκότες ἐσόμεθα; ΒΔ5. ΘΡῚγ. 50(3.50 ἃ ; Μ.,32.1760); τοῦ, Ἐλοχη.1 36 
ἔδειξε...ὃ ἀπόστολος ὡς οὐκ οἶδε τῆς ᾿ἐξ οὗ᾽ καὶ τῆς δι᾽ οὗ πι δια- 
φοράν, καὶ τὴν μὲν ὡς μεῖζόν τι σημαίνουσαν, προσήκουσαν τῷ πατρί, 
τὴν δέ, ὡς ἔλαττόν τι διδάσκουσαν, ἁρμόττουσαν τῷ υἱῷ Τάτ Κορ. 
11:36(3.127); πάλιν μέντοι τὴν 'διὰ᾽ π. ἐπὶ τοῦ πατρὸς τέθεικεν 1ᾶ.(οἱ. 
1:1(3.413). 

, προθεσμία, ἡ, 1. ἀῤῥοϊηίεά ἱΐηι6, οὗ ἐβοατοϊορίοαϊ δχρθοϊαξίου οὗ 
ῬΙΌΡΠδΕ οἷδεν εἰς ποίαν π. προσεδόκα ἘΡΊῚΡΒ απειρο(ρ.12ο.6; Μ,42. 
τοῦῦ); 2. ἐΐη!6 ἰΐη111 δρισθεῖσαν ἐπ᾿ αὐτῷ [36. τῷ κόσμῳ] π. ἐθίοπ. ΑἹ. 
,}».Εαὶ.3:πττί(ρ.226.τ6; Μ.οτο.15880) ; Χριστὸς π. τῷ παροργισμῷ ἔδω- 
κεν Αἀαδιη ἠἐϊαϊ.γ.13(0Ρ.20.1τ| Ν.11.17408); τεῦ, ΜΑτοο ἢ 5᾽ ἀοοξτϊηθ οὗ 
[ρου Κιηρσάοτῃ οὗ (Πσιβὲ ὄρον.. «καὶ π. τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
δηλοῦσθαι Ἐδ.5.6.,}..3.τ3(Ὁ.1τό0.20; Μ.24.τ024}}; στενὴν τὴν π. τῆς 
συνόδου ὡρίσαμεν Ταΐ Ῥαρα εὐ. έαπ. ΡΤ ἀροῖ,δεε.2ε(ρ.τού,ο; Μ. 
25.2800); 1.10. [γ .Μ1|.28: λο(Μ.96.14134}; 3. αἰϊοι δά ςραῃ οἵ 116 ἵνα 
ἐν τῇ π. τὸν ἀγῶνα τελέσωμεν ας, ρῃ αῤοῦν.2.7(Ρ.5.2}; π. βίου Βα. 
ἠσῃι.23.τ(2.1850 ; Μ.31.5800); ΟὨγγβιοῤῥηρη.3.17(1. 1068); 4. ἐμίδν- 
υαῖ, ἀείαγν, γέδρτίε; οἵ τἶπχθ δοοογάβα ἴος τερεπίδηςε, Β85.7μά,7(2. 
221Β; Μ.31.669}0); τὰ ζιζάνια ἀφεθῆναι ἐκέλευσε, διδοὺς π΄ μετανοίας 
Οβτυς.ἤοηι.29.3 τη Μ|.(7.3468); Ἰά, μομι.12.4 ἵμπ «(1ς.(0.το2Ὰ); ΝΙ. 
4}}.3.111(}4.19.4684); Τμάτ, δε. 22:.4(2.851); ἱπ σεη,, Οσ Ν ΖΡ. 
τοί Μ.37.2610); Β45,36],0γ.2.4(Μ.8ς.484}; τοῦ, τὴ Ῥογὰ ΒΙηἃ ἐν 
σκότῳ τεχθεὶς νυκτός, π. οὐκ ἔχων ἐν ὄμμασιν 1ῤ.:ς. τ(2880) ; οὗ 11{6- 
Βρδῃ 85 τεβριία 8] οἱτοα ἔογ ῥεγίοιτηδποε οὗ ρορά γγοσκα Ὀεΐοχε 
7υαρεπιεηΐ, (ἢγχνβ,ἤον!.24.3 1. “16.(0.τ06Ὰ}) ; προθεσία, ΑἸΏ ΒΟΒοίϊαξί. 
εἰ. Ῥαταῖῖτ,ο(ρ.68); 5. βογε-ογδαϊηίηρ, ῥγδυΐσιες ἀρῥοίμηδηιϊ, Ἐπύ5. 
ἢ.ε.χ.4.2(}4.20.7]Ὰ); ἦ ἄρρητος τοῦ κυρίου βουλή, καὶ ἡ π, αὐτοῦ 
Ἐύ 14] τας ἐς, Ραμ χ(Μ.8ς.)οοΑ). 

προθεσπίζ-ω, 1. ῥογείεἰϊ, οἵ Ἰπβριτεᾶ Ῥτόρῆρβον: 8, Ῥείεγ᾽β αἰΐοτ- 
ἃησ8 δ ΤΥδηθῆριγα Οη οὐ λογισμῷ ταῦτα... ἐφθέγγετο, ἐπιπνοίᾳ δὲ 
τοῦ τὰ μέλλοντα “ποντος πνεύματος 7.1), Πονι.τ τό( ΝΜ 96. 572Ὰ}); δασεῖς 
αἰζεσαησο δὲ Απηυποϊαϊτίομ, ΟἸδιη ῥγοί. τ(ρ.9.22; Μ.8.6:Α); αἵζοτ- 
ΔΏΘΘ οὗ Ρτορμεῖβ Μωσῆς...τὸ ὄνομα καὶ τὴν παιδαγωγίαν «-εἰ [.6, οὗ 
7οβῆυ8)] Ι4.ῥαφά,τ.7(Ρ.125.27); Μ.8.3244}; διὰ τοῦ ψαλμῳδοῦ «-εἰ τὰ 
πνεῦμα 1δ.2.Β(ρΡ.194.1}; 4650); Ογ. ΚΚ».ὅ: τπ 7εγ.30:το(ρ.228.18; Μ.13. 
5840); ἰ4..}0.32.π6(9; Ῥ.453.Χ; Μ.14.7854}); Ἄγαβος..-περὶ τοῦ μέλλειν 
ἔσεσθαι λιμὸν “σεις Ἐπι5.}.ε.2.3.4(Μ.20.1448}; ἘρΙρῃ.ἦκεν.30.2ο(ρ.π6ο. 
1; Μ.41.4318); ᾿Ησαίαν.. .«προθεοπίσαι αὐτοῦ τὰ σωτήρια πάθη ΤΠάτ, 
ΔριΟνγαροὶ, ΚΤ} αι, α(0.122.18; 6᾽.2168); ἰπ τοχὶ οὐἨ βογίρτυσε τὰ ἐν 
ἸΡαλμοῖς προθεσπισθέντα Ἐλι5,ἢ..σ.8.1.Ο(7410}} ἐν ἄλλῳ τόπῳ λέγει 



προθέσπισμα 

“νον τὸ ἅγιον πνεῦμα ἘΡΙΡΙ,ἤα6γ.26.15(0.295.21; 3560); Ῥμμοβὶ. ἡ. ε. 
7 τ4(Μ.6π.552}}; αἰΐογαποθ πιϑᾶθ 85. τοβα]τ οὗ Ῥυορῇβες ἀτξάγω, 
Ἐπ|5.}.6.4.τ5.τοί(3450}); 2. πον δεξογειαμά βουλόμενος ὁ κύριος προ- 
ἀσφαλίσασθαι τὴν σωτηρίαν..«τὸν λόγον “-εἰ ἘΡΊΡΒ ἀαδν.54.2(ρ.310. 
12; Μι4τιοῦφ0); 3. ῥγοείαϊηι ῥγευϊομεὶν ἐν τῷ ἐκφωνηθέντι. «ὅρῳ προ- 
ἐθέσπισεν ἡ..«συναχθεῖσα σύνοδος ἴο. ΝῚ ΟΡ.εῤ.(Μ.06.14258). 

Ἐπροθέσπισμα, τό, ῥγοάϊεϊίον, ἘΡΙΡΗ Ἶἶπ6.4{0.232.4; Μ.41.2808). 
προθεωρ-ἕω, 1. οὗξεγυε ῥγειῃοιεῖν, ΟΥ. [0.13.28(Ρ.252.8; Μ.τ4. 

4484); 2. εοηδίάεν, ἐχανῖηε ρῥγευϊομεῖν, Οτ ΙΝ γβθυ μος. (Μ.44.4058}; 
ἘΡῚΡ.ἰαον.42.τ3(ρ.182.26; Μ.41.8120}; Τ70.10. Κ.0.3.15(}|.ο4.τοφο}); 
3. ζονέδεε; οἵ Ῥτορμεῖβ, [ιι5.4,6.7.1(ρ.208,2; Μ.22.4880); Ονγτ.-. 
οδ:6(Μ.69.11120); οἵ ἀοά, ἘΝῚ ἐγαει.4(Μ.70.1285Ὰ}; προεθεώρει καὶ 
προώριζὲ τὸν δι’ ἡμᾶς... ἐσόμενον ἄνθρωπον Ογτοίμοδ. τ κ(61.17324}} οὐ 
γὰρ ἡ πρόγνωσις αὐτοὺς τοιούτους εἰργάσατο' ἀλλὰ πόρρωθεν ὁ θεὸς 
τὰ ἐσόμενα προεθεώρησεν ὡς θεός Ὑμαάτ Κορι.δ:3ο(3.93); Ἰά φοντρ ἴῃ 
σόη.(1.23}; 4. γεραγά α5 ῥΥ]ΟΥ ὡς γὰρ συνάπτεται τῷ πατρὶ ὁ υἱὸς καὶ 
τὸ ἐξ αὐτοῦ εἶναι ἔχων οὐχ ὑστερίζει κατὰ τὴν ὕπαρξιν, οὕτω πάλιν καὶ 
τοῦ μονογενοῦς ἔχεται τὸ πνεῦμα...» ἐπινοίᾳ μόνῃ κατὰ τὸν τῆς αἰτίας ̓  
λόγον «"ουμένου τῆς τοῦ πνεύματος ὑποστάσεως ΟΥΝ Υ55.ΕἸριοτα 
Ῥ.215.15; Μ.45.4640). 

Ἐπροθεωρητικός, υγόδοοίηρ ἡ γὰρ πρόγνωσις, οὐκ ἔστιν ἀναγκαστική" 
ἀλλὰ π. τῆς τῶν πολιτευομένων ὁρμῆς ὙΠ, Μορ5.6ρ.εαΐ Κον.8: 20. 
(Ρ.26ς.15) -- Ποᾷ, ον. δ: 20, (ρ.05.1τ--ιρη.)}; ΖΜΕΙΒ.ραΐι.3(}1.18. 
4880). 

προθεωρία, ἡ, 1. ῥγευΐδτον, ργουΐομε εομδιἀθγαοη,, Βα53.7ρ. [μ5.24 
(χ.3όρο; Μ.31.09844}; οἵ Οοά ἴπ Οτεαίίοη, Τμάτιψο.χο τη θη.(1.24); 
2. ῥγνεέίαεε, ἱμιγοάμείίοη, Οτιοηαγγοῖμ 79} 3(Μ.11.650); ΤματΡςς. 
Ρτοοι (008); Μακχ,κεἠοί,4."...τ(Μ.4.1854). 

Ἐπροθεωρός, ἐογεδεείηρ, ὩΜεῖΠ. ϑγη.εἱ ἄπηι (}1.18.3724}. 
Ἐπροθήβη, ἡ, γομεμξμὶ σἵροιν, Ογτιλονι ρα, ο(53,1120). 
προϑήκη, ἡ, 1. Ξ᾿οτο-εαδε, εἰαὶ! ἴον ἀἰβριανίπρ σοοαβ χρήματα... 

εἴρηται, οὐχ ἵνα οὕτω χρώμεθα αὐτοῖς, καθάπερ αἱ π. τῶν χρυσοχόων, 
ἀλλ᾽ ἵνα ἐργαζώμεθά τι καλὸν ἐν αὐτοῖς (ῆγγπιλονι.10.3 1. Ρ᾿  (ττ. 
2700); τὰ χρυσία ταῖς πομπαῖς ἀφῶμεν, ταῖς σκηναῖς, ταῖς π. ταῖς ἐπὶ 
τῶν ἐργαστηρίων ἰᾶ ἤονι.12.6 ἐμ ΗἰεΡ.(12.2660) ; 2. -Ξ διαθήκη, ΝῚ, 
Μαρη.2τ(Μ.79.0060). 

[Ἐ]προθρυλλέω, ποΐδξέ αὐγοαί, ΑΡΟ]]. [γ.τ4{(Ρ.208,30)4ρ.ΟΥΝ γ58. 
“«ἀροϊϊ4(Μ.45.ττ200}. 

προθυμ-ἔομαι, 1. δὲ τοίη, ξαρόν» ἴῃ Ῥο τα τεαιοϑί οὐήθητι, 
πάτερ,-.«εἰπεῖν ἡμῖν ῬΑ] ΟΠ γγ5.4(ρ.25..8; Μ,47.16); 2. ἴγδῊ8,, ἐ1- 
εοπγαρε, Βάγια, ἐῤῥ.2.1τ8(Μ.09.12928). 

Ἐπροθυμοεργέω, ῥὲ ᾿ηάμείγτοιια, ΤΠατγιιαά,ερῥ.2.132(Μ,90.14258). 
προθυμοποιέω, εμερήγαρε, οἰἠμμίαϊε, Τότ Ν, υδν(Μ.93., 

τό:74}; εαἱ. Αρος.8:ο(ρ.305,1); τηεά., ΟΥ ΙΝ γ85.ἤοη.5 τη (απ. (Ν.44. 
Ἴ920); Ομχγϑβ.8ρ.ἐα1. Μῆ! πο: τ2(0.152.30) ἴοΥ διορθούμενος, ΟὮγγ5.ἤον. 
62.3 τη: Μ|.(η.6238}; ΤΡ .οἤγοη.Ρ.37 5 (ΔΝ, 1οϑ.θΟΟΑ). 

Ἐπροθυμοποιΐα, ἡ, ἐπεομγαρεμιφηὶ, σαὶ. ἄβοειδιοίρ.305.3). 
Ἐπροθυμοποιός, ἐηκοι γα ΡΊ Ηρ, σαὶ, ρος, Βτ6(ρ.303.8). 
Ἐπροθυμοτέρως, γ710γὲ Ζεαίοιμ είν, (1.0. Ηγρ.(ρ.4}). 
προθύραιος, ῥεξογε ἰδ ἄοοῦ, οἵ ἃ βευναπίὶ βπιρὶονβα ἃ5. ἀοου- 

ΚΕδροῚ τῆς π᾿ παιδός ὕγτ, 70.11.12(4.10220). 
πρόθυρον, τό, (αι. ΡΥ.) ἄοον, ραῖδ, ξογεοομνε; 1. 11. τὰ π. τῆς ἐκ- 

κλησίας ῬΑ] υΟἦγγν5.2(0.0.5; Μ,47.8); τὰ π. τῆς πόλεως 4. Χαμιῖρῥ. 
ἡ(ρ.62.15); (],ἀἴοσι σε, τ(Η.3.607}) ; 2. τεῦ. ἐπὶ προθύροις ὡς εἰπεῖν 
τοῦ πατρὸς προσεχεῖς τῷ μεγάλῳ ἀρχιερεῖ γενόμεναι (Ἰογη,5 γ.1.1{0.34. 
τι; Ν.ο. 4654); ἐπὶ τὰ π. τοῦ ἀγαθοῦ δυναμένου τινὸς οὕτως ἐλθεῖν ΟΥ, 
(εἰς. 7.44{0.104.28; Μ.1τ.τ4840) ; π. καὶ προσχήματα καὶ πᾶσαν ὑπο- 
δυσάμενον τῆς ὑποκρίσεως τὴν σκευήν Μείῃ.γ65.1.27(0.256.15; Μ.4τ. 
11330); πρῶτον..«βαθμὸν εὐσεβείας ὡς ἐν εἰσαγωγαῖς καὶ προθύροις τῶν 
τελεωτέρων Ἐλι5.4.6.τ.6(0.27.35; Μ.22.560) ; π. ὥσπερ...ἐστὶ τῆς εἰς 
ἀρετὴν τελειότητος ἡ περιτομή ΟΥΥ. 0.4.1(4.433}; ἐν π΄... ἡ προρ- 
ρηθεῖσα τιμωρία φανήσεται ΤΠ αξ, Εἰοεῆ.12: 23(2.156) ; πανάγιαι..«δυνα- 
μεῖς..«οἷον ἐν π. τῆς ὑπερουσίου τριάδος ἱδρυμέναι Του. Ατ,,η, 5.8 (}}. 

2.821). 
Ἐπρόθυρος, ὁ, ῥογίεν, Τ. ]οὗ 6(ρ.1ογ.}). 
Ἐπροικισμός, ὁ, σιυἱηρ οὐ α ἄριυνν, ἘΡΙρΠ οαρ. βά, δ(ρ.502.5; Μ.42. 

η848). ᾿ 
προικῷος, δεϊσηρίηρ ἰο α ἄοτονγν ἐν τοῖς γραμματείοις καὶ τοῖς π΄. ... 

ἄνω μὲν γράφεται πᾶσα ἡ διήγησις, εἰς τὸ τέλος δὲ τοῦ συγγράμματος, 
αὐτὸς ὑπογράφει ὁ κύριος τοῦ πράγματος Αδτ. ΑΥη, μον.15(Μ.40.3808); 
ἀνὴρ...ἐπειδὰν γυναῖκα θέλῃ λαβεῖν, ὑπαγορεύει τῷ νομογράφῳ τὰ π. 
ΤΌμγγϑβ. "α.2(1.8200); γαμετὴν γυναῖκα, ὡς οἱ συμβολαιογράφοι ἐν τοῖς 
σι γράφουσι Ἰ5ἰἃ.Ῥε).ε}}»Ὀ.3.τ16(}}.8,8688) ; οὗ [0165 οὗ 1.δὺν π, γραμ- 
ματέων τύπον εἶχον αἱ πλάκες ΤΠά , οι. 6 8 ἐρ Εχ.(τ.172); οἱ σοα᾽5 
σονθηβηΐ 8.5 π. γράμματα, Δ Οαπὶ ρτοείη,. (2.13); 14. ῤ.8(4.τοῦό). 

προίξ, ἡ, εἴ, ἀοίονγ; 1. φ' κορβᾶν..«ὅπερ οὐκ ἔστι δωρεὰ καὶ 

1150 προΐστημι 

π.ν ἀλλὰ προοφορά ΟὨτγ5.᾿οη1.51.2 ἴῃ. ΜΙ.(1.5220); 2. ἀσιυγγ ; ξῖνει 
ὈΥ ψοπιλη ἴο τθῃ; 8. ϑιλοηρ Ῥειδίὶς (ποβῖίοϑ πῃ ἱπιτ οι, οὗ 
ἙΔεπ᾿Β βεἰἔ-οἴεπηνρ ἴο Ε]ΟΔίηΝ πὶ Ρτϊπιδὶ πλδττίασο, ΗἸρρ μεν. 5.26 
(ρ.128.13; Μ.16,31950); Ὁ. ἴῃ ὨΟΥΊΔΙ ργβοῖίος πενιχρά ἐστι..οὐκ 
ἔχει π. ἐπιδοῦναι; (Ὠτνβ.ἤοη!.12.4 ἐπ (οἱ (ττ. 4180); 3. ταεῖ. νυμφεύο- 
μαι τῷ λόγῳ καὶ τὸν ἀΐδιον τῆς ἀφθαρσίας π. λαμβάνω στέφανον Μείῃ. 
Ἔν ρ.6.ς(ρ.69.18; Μ.18,.1200); δύο..«ἡμῖν γενικαὶ...«προφητεῖαι...«ἡ μὲν 
οὖν..«θήλεια. «ὡς ὅλα ἴδια συνεκφέρει τὰ γεννήματα, καὶ τὸν παρόντα 
ἐπίγειον πλοῦτον ὡς π. δώσειν ἐπαγγέλλεται Ηον»".ΟἾδηι.3.23; οἵ 15 
ἴο μυχοῦ ὡσανεὶ γυναῖκα ἀγαγὼν... οὕτω τῇ ἐκκλησίᾳ διάκεισο' πι. 
ἐπίδος αὐτῇ (Ὠτγπ.ἠοη!. 1.8.4 η «πιο. 1504}; οὗἨ σγθδίίοα ἃ5 Ενθ᾽ 5 
ἄοντν, Βα5.836].0γ.3.3(}{.85.530); 4. προῖκα ἃ5 δᾶν. )γεεἶν, ἘΝΊ],μανΥ. 
4(Ν.79.6170 ο]. ἔοχ 81], προίΐκοι); ἘΝῚ! ρίεὶ, τ] (Μ.79.12028); 5. προικός 
Ξ-- προῖκα: προικὸς ἐμὲ στυγέεσκον ΝΟπη. ραν. 0.15:25(Μ.43.8774}.Ψ 
Ἐπροϊππικός, δέξογε α ἤογϑε γαεε, Ἐγγϑ8. εἴγε. (8.88). 
προΐστημι (προϊστάω), Δ. ἴγαη8. ; Ε. Πη66., 59 δέξογε 0,6 5 με 5 

αἴτη προὐστησάμην τοῦ βίου τέχνας δύο, φυτηκομεῖν τε καὶ κυνοκομεῖν 
ϑγηῃςβ.αίυ.4(0.197.2; Μ.66.11730); 2. πιοα,, ἀῤῥοϊηὶ, ρμὶ ἠογιυαγὰ 0 
οὔίεο Γάλλον... Καίσαρα προστησάμενος 170.1)..ἀτγίεν".τ2(0.51.27; Μ. 
οδ.τ2ότο); 3. τηρᾷ, ρὲ βυϑὶ, ξῖυε ρῥγοη θη 66 ἰο οἶμαι αὐτοὺς οὐ πάνυ 
πρὸς τὸν Τιμόθεον ἔχειν ἀπεχθῶς, ὅθεν καὶ αὐτὸν προεστήσατο. ἱγινώ- 
σκετε᾽ γάρ, φησί, “...Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὗ..«ὄψομαι ὑμᾶς 
ΟὨτνβ5..οη1.34.2 τη Π εὐ.(12.3154}). 

Β. ἰηρίταπβ.; 1. δὲ εχβιδτϑά ρμωδίτοῖν ; 85. Ῥτοβε τοῖς, ΟἸδμι,β έν. 
3,4(ρ.208.27; Μ.8.11334}; Οτδἰς5.4.61(Ρ.334.25; Μ.11.11324}; Θεσ- 
σαλέδα, δραπέτριαν, προεστῶσαν καλοῦσα ΟΒγγϑ.ἦσ»".1.5.5 1 ΕΡιίᾷι, 
1138); 2. δὲ εἰατηρίοη, ῥγοίθείον, ῥαίγονε; δι. ἴῃ ββη. εἰ δὲ Χριστὸς 
οὐδὲν ὠφελεῖ τοὺς μὴ βουλομένους ἑαυτοῖς προσέχειν, πῶς ἄνθρω" 
πὸς προοτήσεται; ὈΠτγ5.ποηι.0.5 ἴηι ΜΠ.(7.13174}; ἐδ.66.3(658.4); ἐκεῖ 
κόλασίς ἐστιν ἀθάνατος... .«ὃ προστησόμενος οὐδείς ΙΔ ἐομι. 9.51 171 655. 
(11.49044}); Ὁ. οἱ σοά ἐν πᾶσι δὲ τούτοις προΐσταται καὶ ἐν διαφόροις 
τρόποις παρακαλεῖ 1᾿. 05.2.6; οἷ. ἄν τε προϊστᾶται, ἂν τε μή, πιστεύειν 
αὐτῷ ΟΒγγβ. πον. 6.3 ἴῃ Ηεὐ.(12.670); ς. οἵ ΒΜ οἵ. θεοτόκε, προίστα 
καὶ κυβέρνησον τὴν πόλιν ταύτην Ισ Ἂς, ἥτηντει (ΜΊν1616); δέσποινα 
εὐ πράστηθι, καὶ ῥῦσαι δὲ πυρὸς καὶ σκότους ΤΥ. ΝαΖι δ γβα! 2503 
(Μ.38.3374}); ἃ, οἵ δῆρε 5 οὗ ἄγγελοι τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ μικρῶν καὶ 
τεταγμένοι εἰς τὸ προΐστασθαι αὐτῶν Οτοεἰς,6.4τ(ρ.ττο.τό; Μ.ΣΙ. 
1360}; Βεησο 3. δὲ αἀυοεαίε, ἐμ ον εξ σοῦ ἴου, οἱ 55. Ῥϑῖου δηᾷ Ῥδὺ]} 
ὃ τὴν ἁλουργίδα περικείμενος... .ἔστηκε δεόμενος τῶν ἁγίων, ὥστε 
αὐτοῦ προστῆναι παρὰ τῷ θεῷ (Ὠχγβ.ἤοηι.26.5 ἦη 2( ογ.(το.6258); 
τππϑῖ,, ἐχεδε, ῥἰεαά ἴῃ βαυοων οἱ οὐδὲν τούτων αὐτοῦ προστήσεται Ἰὰ. 
μοι. 48,4 ἴθ Μπ|ΡΜ|(7.409Α); 4. σεῤῥονὲ ἐαμδε οἵ, αἀνοσαίς δόγματος 
ἀνθρωπίνου προεστᾶσιν ᾿ίορη.5.3; ΟἸδτη. 5 ,γ.2.2ο(ρ.176.22; Μ.8. τοῦτ); 
Οτιογι (ρ.3ο8.19; Μ.11.4208); ἐατρικῆς.-«προστήσεται Ἐλι5,4.9,4.5 
(ρ.156.23; Μ.22.2618); οἱ Ομ τιβιίδῃ ἰεαομες τὸν προϊστάμενον τοῦ 
λόγου ΟτΟῦ εἰς.6.7(0.77.15; Μ.11.132008}; 5. οὔεμά, δὲ οδείαεὶε ἰο μὴ 
προστῆναι. «τοῖς ἀκούουσιν...τὸ λεχθέν (Ὦτγ5.᾿ον.26.4 τ. ΜΙ! (σαυτης; 
οἿ. προσέστατο 7.3198); μὴ.-«προστῇ τὸ λεγόμενον 14. ἢ0η1.44.1 ἵπ 70. 
(8.26ο0) ; ἐὰν περὶ τῆς δίκης τῶν διαγνωστῶν προΐσταται αὐτῷ πρὸς τὰς 
συνόδους τῆς ἰδίας ἐπαρχίας... «ἐκκαλέσασθαι (οά. Αν.1238(Ώῃ.1.9408); 
Τματιβίυά..,}.2.ΖΙ8(Μ.99. 6608); Παπος ε γαϊδε ὡς αἩ οὐδε, 10}. εἰ 
δέ τινι προΐσταται μὴ εἶναι ϑυγατριδοῦν τοῦ Νιαβουχοδονόσορ τὸν 
Δαρεῖον, ἀλλ᾽ ὑϊδοῦν Τάς, Θα».5:3τ(2.1175); 6. δ ἰσαάσν, δέ σε ῥογῖον, 
δὲ τ εονηπαμά, εβρ. ἴῃ ρίςρ].; 8. οὐ εν 5ῃ. δας πουιε5, Ογτ.ε. 
1132(Μ.12.6200); οὗ Ἰοοαὶ μεδά οὗ ἔββεμεβ, ΗἩρρ.λαον..2ο(0.257.2; 
Μ.16.533084); )͵. 1ὰ ΟΒυτοὶ ; ἰ. οὗ φο]ΘὈχδπ οὗ ΘΠ αΥβὲ προσφέρεται 
τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν ἄρτος καὶ ποτήριον ὕδατος καὶ κράματος, 
καὶ οὗτος λαβὼν αἶνον καὶ δόξαν τῷ πατρὶ...διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίον ἀναπέμπει καὶ εὐχαριστίαν ξι5ῖ. Σαροί. 
6ς.3(Μ.6.4284,8); ὁ προεστὼς διὰ λόγου τὴν νουθεσίαν καὶ πρόκλησιν 
«οὐ ποιεῖται... «καὶ ὁ π. εὐχὰς ὁμοίως καὶ εὐχαριστίας.. ἀναπέμπει 1.67. 
45)5(4208,0) ; ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁ προεστὼς δίδωσιν εἰρήνην ΟΒγν8.ἤση1. 
42.6 ἴῃ. {Μ|.(.27]34}; ὃ τῆς ἐκκλησίας προεστὼς εὐθέως λέγει" εἰρήνῃ 
πᾶσιν 1Ἰὰ.ποη!.3.3 τὴ (οἱ (ττ.3480); Δ. οὗ ρτεβογίευθ τῶν πρεοβυτέρων 
τῶν προϊσταμένων τῆς ἐκκλησίας Ηοτπι.υἿ5,2,4.3; ΗΝ]. ΟἹ σπυγοῇ 
ἰεαάδσ, ρευῖ. Ὀίβῃορ, δας οἢξιςοϊδὶ βἴδξειβ ποῖ οἰθατ]ν ᾿Ἰπα!σαῖαα π. ... 
τῆς ἐκεῖ [5ο. ἐν τῇ Συρίᾳ) ἐκκλησίας ΗἸρρ. ἢ α».4.18.2; ἵν. οὗ ὈΙΒΠΟΡ5 
μι οἴμοΥ οἸοῖρν, οἴ, αὐχοῦσε βο, ΠΟΥΕῚ]05] προΐστασθαι διατριβῆς 
μᾶλλον ἢ ἐκκλησίας (Ἰδτη.: γ.7.1π(ρ.65.35; Μ.0.5280); ΤΑτΤΏ. 52». 4(ΜΉ. 
28.1404); 85 τοῖς προεστηκόσι τοῦ βίου τῆς εὐσεβείας ΟΥΝ γ55.0ν. 
εαἰφελρχοεια.(ρ.1.2; Μ.45.04}; μὴ δῷς τοῖς προεστῶσι τῆς ἐκκλησίας 
διανεῖμαι (Πγγ5.1ο»»".14.3 ἢ. Τύρα, (τ. 6288); ἐδ.1.5.2(6360); (λγοη. 
Ραξε.».292(Μ.02.7298); ν. οὗ ὈΙθῃορ5, [τεριλαθν.τ το, (}.).5534); 
οἱ πρὸ Σωτῆρος πρεσβύτεροι, οἱ προστάντες τῆς ἐκκλησίας... Ἀνίκητον 
λέγομεν καὶ Πίον Ἰά.6ῤ.}] εἰ Ὁ. ἘΠ 5.ἢ..6.5.24.14(Μ.20.5054}; εἰσὶν 
ὁμόφρονες οἱ πανταχοῦ προεστῶτες Τῆοπι.Α].8}0.λι5.}.4.7.5.1(}1.20.. 



προκαθαιρέω 

6444); τῆς ἐπισκοπῆς... Πίου μεταλλάξαντος, Ἀνίκητος τῶν ἐκεῖσε, 
προΐσταται Ἔνι5.ἢ.4.4.1τ.7(Μ.20.3200) ; ἐδ.5.24.0(4074}; οἵ ὈΙΒΠΟΡ ἃ5 
π. τῆς λειτουργίας 1δ.5.28,7(5134); Οἵ, εν. 6(Μ.2.414}; ἐδιττ(48.); 
Νίδυοα!!, ἃ Ρ. ἘΡΙΡἢ μαρν.72.2(Ρ.257.1; Ν.42.3840}; ἐπίσκοποι καὶ π.΄. 
τοῦ σωτηρίου λόγου Ψαϊοπῖ Τρ. ἐρ.ἐῤίσειαρ. ΤΗ.λ.6.4.8.3(3.05}}; 
(ομεί, ΑΡΡ.2.28.0; Γμτυβ.ἤονι.2. τ ἠρ ΤΊ (ττ.73}Ὲ}; Βαβίχαῖν, Εμέγνοῖι. 
83(Μ.86.2368}}; νἱ. οὗ προστάτης τοῦ ἱεροῦ οἱετῖς ἴῃ σμαῖρε οὗ Ἰοσαὶ 
σΒυτοῦ (1.8. (π6 ΡΒ. 6] Πρ) μετασχηματισάμενος ὅ..«ἐπίσκοπος τὸ ἱερὸν 
τοῦτο εἰς τόπον τοῦ ἁγίου Στεφάνου:..ἐπὶ τοῦ εὐλαβεστάτου Ποσίου δια- 
κόνου καὶ προεστῶτος ΟἿΟ 864) (Εργρῖ, 58ες. νῇ); ν1}. οὗ Ξαρουουβ 
ἴῃ τηοχαϑίοτίθβ, ῬΖοη,1013.2; ἘΡὮΓ.1.323Ε; 1Δ.1.2238; Βαβυγές. [μ5. 
325.3(2.3808; Μ.531.τοοδο); ο. οἵ μοϑα οὗ ρΡῃΠοβορΪοΑ] βομοοὶ αλχίων 
«τῶν ἐπ᾽ Ἀντιοχείας ᾿Ελληνικῶν παιδευτηρίων διατριβῆς π. ἘΠπ5.ἢ,.6. 
7.20.2(Μ.2ο.7ο80). 

προκαθαιρέω, 1, αδοίτες βγεὶ, Ἐπ5.1.( τ(ρ.25ο.1; Μ΄.20.14248); 
ΟΠ τνβ.ἤση. 5.3 ἴῃ Εονα(ο.464Ὲ):; 2. ἀσροσε δέξογδ ἴτοτα. ὈΙΒΒΟΡτῖς, 
ΤΕΡΒη εἰγοη. το Μ.τοϑ,3124). 

προκαθαίρ-ω, Α, εἰδαηδε ἴῃ αὐσαηεε; 1. εἶσαν δεξογεδιαμά, ΟἸετα. 
δἰγιτιτίριιχι το; Μ.8,70 40); 2. μην ἴ αάναμεε φιλοσοφίᾳ δὲ ἡ ̓Ελ- 
ληνικὴ οἷον ευει..«τὴν ψυχὴν εἰς παραδοχὴν πίστεως 1Ὁ.1.3(0.14.21; Μ, 
9.4240); ψυχὰς “οειν..«ἀπὸ τῶν φαύλων... δογμάτων 1.7.4{0,20.12; 
4368); μετὰ τὰς ᾿]ωάννου διδασκαλίας....τοῖς...ἐπιδημεῖν προκεκαθαρ- 
μένοις διὰ τῶν ἡττόνων καὶ τὸν τέλειον λόγον ΟΥ. 70.6.238(22; Ρ.147.6; 
Μ,14.2658); τούτοις τοῖς νόμοις οἱονεὶ προκαθαρθεὶς τὴν διάνοιαν, 
ἐπὶ τὴν τελεωτέραν μυσταγωγέαν παράγεται τ Νυ585.}. 05.40.44. 
3170}; πάσης αἰσθητικῆς τε καὶ ἀλόγου κινήσεως προκαθᾶραι τὸν τρόπον 
1Ὁ.(3130)}; πάντων τῶν παθῶν τὴν ψυχὴν π, 7]0.}),..7.2ο(Μ.ο6.10418); 
τεῖ. ΒΜΨ κυηϑθεὶς...ἐκ τῆς παρθένου, καὶ ψυχὴν. καὶ σῶμα προκαθαρ- 
θείσης τῷ πνεύματι τ. ΝᾺ2.0γ.38.13(}1.36.3258); οὐδεὶς κατὰ σὲ προ- 
κεκάθαρται ϑορῆχ, Η.ογ.2.25(Ν1.87.3248.); τὴν ψυχὴν ἁγιασθεῖσα, καὶ 
τὸ σῶμα προκαθαρθεῖσα 7ο.οῃ ἄγη, Βας. 5(Μ.06.13730}; 3. ϑεγρο 
ἴῃ αὐἀναηίε, ϑγηθ5..}.44(Μ.66.13688). 

ΒΒ. οεἶθαγ ατῦαν ὀεζογεμαμά, Αἰμοπαρ, γέ, τίρ.40.1ο; Μ.6.9760); 
ΟἸοτι οἐγ.4.τ(ρ.240.0; Μ.8.τ2τ60). 

Ἐπροκαθεδράω, ρμ4855., δέ ῥίαεεί ας δίσπορ, ΟΟΑΥ ἀεί (Η,1. 1650). 
προκαθέζ-ομαι, «οἷ δεξογε οἰϊάνδ; 1. 51} οἱ τῷ ῥμθ ̓ ς, ἃ5 ἃ Ῥτοβί- 

ἰαΐα νόμος... «τῶν Ἀμορραίων τὴν χηρεύουσαν εν εσθαι ἐν πορνείᾳ Τ᾿ 7μά. 
12.2; οἵ ῬΠορπιοαη οΓῚρ]6- ρσοβεαίθβ, ΑἸ. επί, 26(Μ.2ς.524); 
2. ργεσίάδ οὐέν; ἃ. ἴῃ βεῖ, οἱ τοῖς ματαίοις...τοῦ αἰῶνος τούτου 
“όμενοι πράγμασιν ΟΥΎς.ὅτ: τοίρ.70; ἢ]. προσκ-ὺ); . ἃ5 Ἰυάρς ἴῃ 
σοπχί, πηδί, ὑψηλὸς “υεταί σου ὁ νοῦς πεπιστευμένος τὸ δικαστήριον 
Β45. οη}.12.0(2.1ο68 ; Μ.31.4050); Σεβῆρος...π. δικαστὴς καὶ κριτὴς 
τῶν ἁγίων πατέρων Απαδί,Θ. ἀοά,6(Μ.80.1048); 6. οἵ ρονείπου, ὅν π65. 
ἐῤ.5](}1.66.13038); 4. 45 ρτεβιἄθης οὗ σουποῖ! Γεώργιον τὸν ἤλεξαν- 
δρείας συνεδρίου...«“ὄμενον ῬΏΙΠΟΝΙ ",6.7.2(Μ.6ς.5318); {10.}.8.}. 
22(Μ.06.1τ690}}; 6. οὗ ῥτεβιάεηςβ οὗ βυθοῦ ; 1. οΕἰδτρν ἴῃ ρεπ, ἡμᾶς... 
οἱ δοκοῦμεν εἶναι ἀπὸ κλήρου τινὲς ““όμενοι ὑμῶν ΟΥἤοΉ!.11.3 ἐπι [6γ. 
(0.8ο.17; Μ.13.3690) ; 1. ὈΙϑπορϑ, ΟἸθπι ὦ. 9.4 2(ρ.τ80.1τ; Μ.9.6494); 
Ἐι5.0..,3.58(ρ.1οπ.τό; Μ.20.11254); ον ΟἸδηῖ.3,64:; ὈΪΒΏΟΡ 85 τὸν 
ἀληθείας “-όμενον Οἰορι.ερ.2(Μ.2.368); μεγάλου ποιμένος, τοῦ τῆς 
λαμπρᾶς “-ομένου πόλεως ΟΥ.ΝΑ42.0;.13.2(Μ.35.8530); τεῖ. ΟΥρτίδα 
οὐ γὰρ τῆς Καρχηδονίων π. μόνον ἐκκλησίας, οὐδὲ... Ἀφρικῆς, ἀλλὰ καὶ 
πάσης τῆς ἑσπερίου, σχεδὸν δὲ καὶ τῆς ἑῴας αὐτῆς 10.24.12(Μ.3-. 
Τ1848); ἐπίσκοπος “-έσθω ὑμῶν ὡς" θεοῦ ἀξίᾳ τετιμημένος (ηεὶ. ΑΡΡ. 
2.26.4; ἔ. οἱ σοά ὃς καὶ τῆς ζωῆς “νεται (οπδί.ΔΡ. ΑἸΠ βοΐ, ἐσε.ότ 
(Ρ. 141,8; Μ.25.3608); Πονη. Οἴδηι.2.46; Δ. οἵ Ῥυτηαὶ βαυρβίαησα οὗ 
υπΐνεχβα (ΟΥΡΕΪΟ) ὥσπερ ἐπ᾽ ἀκρωρείας οὐρανοῦ ““εται 16.6.6; 3. δὲ 
δε ρεγίον, παῦε ῥγέ-ηηεηεε; ἃ. οἵ οαρὶια] οἷἐν πόλις...«“νομένη πάσης 
᾿Ισαυρίδος πόλεως Βα8.561.υ. Τ ἰδεῖ τί. 8ς. 5 ς60) ; Ὁ. οὗ τηϑιτοροηϊϑη 
οδυχοῆ, Οφξουχῃ. ροε.2: τ(ρ.46) ; ς. ταδί, ἡ γὰρ ἰατρικὴ τῶν ἰαμάτων 
σεται Ἐλι5.0.(,2.5οίρ δ το; Μ.20.10338); τούτων δὲ δύο ὁδῶν “-εται 
ἀπιστία καὶ πίστις ΠΠ01.(]6η1.7.}; ἃ. Ἰδηςα ἀονημαίς τοὺς πολεμίους 
τοὺς τῆς χώρας “-ομένους ΓἸ]οΙη, 5,7.1.24{(ρ.τοχ.2τ; Μ.8,θο0Ὰ). 

προκαϑηγ-έομαι, 1. ἰδαΐ ἐΐι6 ταν, δὲ α είς; αι. ϊ., Βα5.᾿6χ.8.5(ι. 
γ5Α; Μ.20.1768); Β. τηεῖ. ὁρμή τε ἡ «“-ουμένη τούτων ΟἸεΙη. 5 ,γ.2.3 
(Ρ.ττ8.28; Μ,8,9410); ἡ διὰ τοῦ λουτροῦ π. κάθαρσις τ ΝΥ 85.0γ. 
φαἰεοῖ, 35(0.128.0; Μ.45.028); τὸ μόνην τῆς αὐτοῦ. κατὰ σάρκα͵ γεν-᾿ 
νήσεως τὴν θείαν «υσήσασθαι θέλησιν, δηλοῦν αὐτὸν οἶμαι Μαχιορτιδς.(Μ. 
ΟἹ.2444Α); 2. δὲ ἴπ οογμαηᾷ ἡ ἀλήθεια...καθάπερ τις στρατηγὸς 
““ουμένη τῶν ἡμετέρων λόγων ΟτΝγ 85, ΜΉ. τ2(1 Ὀ.2τ6,1; Ν΄.45. 
900); Π6Π66 προκαθηγούμενος, ὃ, ΦΡΘΓΟΥ οὗ τηοπδϑίετν, Βαβ. αϑεεί. 
1.5(2.3230; Μ.31.881.); ἔξει. ἡ ἀδελῴφότης τὰ παραγγέλματα τῆς 
““ουμένης ἀδιακρίτως δεχέσθω 1.2,2(326 Ὁ ; Μ. 8880), 

᾿ Ἐπροκαθήγησις, ἡ, ἰσαδίῃιρ, Μαχιαγηδίρ, (1 ΟἹ. τ24ολ). 
Ἐπροκαθηγουμένως, ῥγήριαγίίν, Ἡείὰ,γες τ ββίρ.280.6; Ν.41. 

ΧΙΟ40). 

ΤΙ5Ὶ προκαταγγελτικῶς 

προκάθητ-μαι,  γέδίάε; 1. οἱ ίδῃορ “μένον τοῦ ἐπισκόπου εἰς 
τύπον θεοῦ Ἰρτι. Μαρη. 6.1; ἀμ ΒΒ ΠΙΟΣ οἰθῖσν ἐνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ 
καὶ τοῖς --μένοις 1.6.2; ἡμῶν τῶν τοῦ λαοῦ “-“μένων Ομ τγβι λον. 30.4 
ἐμ ΤΟ γ.(10.2758); περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὰς λεγομένας πρεσβύτιδας ἤτοι 
““μένας ἐν ἐκκλησίᾳ καθίστασθαι ΓΙ Δοά εαη τ; οὗ (οπείαπειβ αἱ 
ΟΒυχοι σουμο}} μεταξὺ “μένον τοῦ βασιλέως... .τῶν ἐπισκόπων καὶ 
ἄρχειν καὶ τῶν ἐκκλησιῶν ἐθέλοντος ῬΕΙΠοδΙ, ἡ.6.7.6(Μ.6ς. 6564}; 2. οὗ 
ἃ οἷν, δὲ ῥγέ- ΠΏ ΕΗ, δὲ εαῤίίαὶ Καρχηδόνα, τὴν τῆς Λιβύης “-μένην 
ΤΠας, Ὀ.,.71: το(τ ττοῦ) ; 1. 7οπχιτ(2.1463); οὗ ομηδ ἡ γὰρ αὐτὴ 
πασῶν μεγίστη..«καὶ τῆς οἰκουμένης “-μένη Ἰά.6}.113(4.1187}; 8. οὗ 
αι συτοι αὐταὶ ἐν τόπῳ χωρίον “Ῥωμαίων... .καὶ “-μένη τῆς ἀγάπης 
Τρπ Κονπιρτόεια, 

προκαθιδρύω, εἐςίαδἰ ἰδἦ δεογεθαμά, ΜΕ. γηρ.4.π(ρυδτ. 4; καθ- 
ιδρύων Μ.,18.038); ΝΠ, ΑΡΙῬτος, Ο,κη.2:4(Μ.87.15844}. 

. προκαθιερ-ὀω, εὐηφέογαίς ἰπ σἀυσμεέ οἱ καλλίνικοι μάρτυρες οἱ τὰς 
ψυχὰς θεῷ --ὥσαντες, εἶτα καὶ τὰ σώματα θύσαντες (οῃει. Ὠιας ἰσμά.8 
(Μ.88,4878); Ὑπατγ διά, 6ῤ}».2.1ο2(Μ.90.15848). 

προκαθίζω, 1. ῥμὲ ῥοτιυαγά, ἀρβοΐμὲ; οἵ ζοπρτεραίίου ἀρροϊπείηρς 
μμονῖῖεθ, Ογχιαάον.ττίτ. 4008); (8]}.0ν.(ρ.67)}; 2. ῥγεσίάθ ονοῦ 
οἰκουμενικῇ προκαθίσας συνόδῳ ὙΠαϊ,Ερ.112(4.1184); (Α]]} 0 ΗγΡ. 
(.70). 

προκακόομαι, δὲ αΠτεϊεά δείογε, ΟἸειι. 5 ,}.2.2ο(0.173.5; Μ.8,10538). 
προκάλυμμα, τό, τυοἱϊ, εἰοαΐ, οἵ (ὨτίϑτΞ. Βυχηδηΐϊΐν τῷ π. τῆς 

φύσεως ἡμῶν ἐνεκρύφθη τὸ θεῖον ΟΥΟΝ γ85.0γ. αἰδοῖ. 24(0.03.1; Μ.4ς. 
654); χρησάμενος οἷόν τινι παραπετάσματι, τῷ τῆς σαρκὸς π. Τμάϊ, 
ἐγαΉ.χ(4.23); οὐ γὰρ π. τῆς θεότητος χρώμενος ἀνέλαβε τὴν τοῦ 
σώματος φύσιν, κατὰ τὴν Ἠρείου.. φρενοβλάβειαν... ἀλλ᾽ ἠβουλήθη αὐτὴν 
τὴν ἡττηθεῖσαν φύσιν καταγωνίσασθαι τὸν ἀντίπαλον 1ὰ ἤαον. 5. ττί4. 
422) ῥᾷστον μὲν γὰρ ἦν αὐτῷ καὶ δίχα τοῦ τῆς σαρκὸς π΄ πραγματεύ- 
σασθαι τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρίαν 14. αὐήδεὶ,6(ρ.175.21 ; 4.877}; ὅπως 
ἂν μὴ λάθῃ ὄτιπερ τῷ π. τῆς σαρκὸς ἡ θεότης ἐκρύπτετο, ἡ τοῦ πατρὸς 
φωνὴ ἐξ οὐρανῶν ἐπιβοῶσα 1.50 αρ.ἐρ.28.4{(ρ.15.15; ΜΡΙ,,54.770Α). 

"προκαρποφορέω, δέαν ῥγεἷῖ δεΐονε, Ογτ. ρίαρἠισοη.3(1.χο38). 
προκαταβάλλοεω, 1. ἰαν ῥομεπάαίτον δεξογεπαμα; ἃ. 11τ., ἴῃ βἰπηΐα 

οὗ ρτοντῃ οἵ Ὁμυχοῇ τοὺς...ἐκκλησιῶν προκαταβληθέντας...θεμελίους 
Ἐλπ5.}.6.3.237.τ(}.20.2020); Ὁ. τηεῖ, ἀγαθὴν προκατεβάλοντο τῶν πρα- 
γμάτων κρηπῖδα ἰἅ.υ.(,2.25(ρ.51.23; Μ.20,Ἰοο4Α)}; τὸ ἄθεον τοῦτο παρὰ 
τοῦ διαβόλου προκαταβέβληται κήρυγμα ΟὙΝΥυ 55, μη 1τ(2 Ρ.273.11; 
Μ45.884λ); 18.4ο]],54(Μ4.45.χ256Ὰ); ΟΠγγπ.λονι. 5.3 ἐμ 70.(8.39Ὰ); 
ΤΡτος,α, γα: 2ο(Μ.87.χ2200); 2. ῥμὶ ἀοινη, τοῖν ἴθ αάναμεθ; οὗ 
βϑεᾶβ, Οὐ Ν͵γϑ5,ογ, αἰ δελ.26{ρ.97.20; Μι45.680); τηθῖ., Ομγνβ5, ἄορ. 
15.7 ἡ ΜΙ] τ014}); τοὺς ὡρισμένους ἐπὶ τοῖς στεφάνοις οὐ πνόμενος 
ἀγῶνας καὶ πόνους {Βε5.“οηδὶ.24,1(2. 515; Μ.31.14134}; πόνος διὰ τὴν 
'τῶν καρπῶν ἐλπίδα “υεται Μᾶς, Αερ.ογ. 5(}7,34.8574); 3. ἰαν ἄἀσιυη τὸ 
θέλειν τὰ καλόν͵.. «ἄνωθεν ἣν προκαταβεβλημένον (Ὠγγϑ.ἤόν!.12.2 ἴῃ 
Κορε (9. 5600); 4. ῥὰν ἄοιυη ἴῃ αἀναμεθ, τηβί. προκαταβαλέσθαι τοῖς 
ἠδικημένοις τὸν τῆς συμπαθείας ἔρανον Βα5.6.6Ξ(3.1580 ; Μ.32.4244); 
5. ἱπίγοάμες ἃ ΒιὈ]εοῖ ἐπὶ αάναηεε, (Ὠγγβ,λοηι τ 6 ἐπ ΜΙ.(7.151Α); 
τὸν περὶ τοῦ πάθους ““εται λόγον 1.30.4(3520)); ἐδ. .57.4{(τβτᾺ}; ἰά. 
λοι. δ. 5 ἐρ ΚΟΉΙ. (0.503); ϑοοτ ἰ.6.3.το,τ(Μ.67.40 58); 6. σίαίε δεξογε- 
μαπά, Τάτ, ᾿.γο}.2(3.1120); 7. ἐποίεε ἐπε αἀναηξα πνεται προοίμια 
τῶν ἐθνῶν Οἢγν5, πον. δ0.1 τ 70.(8.4130); 8. αϑαδο δεγογεμαμά τοὺς 
ὀκνοῦντας πρὸς ἀρετὴν ὁ τῶν κακῶν φόβος “-εἰ ΟΥ χροΐ Ῥγ.τ8:8(}1.17. 
2048); προκαταβαλὼν γὰρ ἑαντὸν διὰ ταπεινοφροσύνης...εὐπαρά- 
δεκτὸς ἔσῃ Β45.6}.2.5(3.144; Μι32.2324); (Βτγβιλον, 6.2 ἦμ Κουι(ο. 
4148) 9. εαϑὶ ἀοτοη, ἀΐδηιαν ἴῃ αὐναηεε πάντες δὲ τῷ φόβῳ τῶν προσ- 
δοκωμένων προκατεβέβληντο ΟΥ̓ Ν Υ85. Εωπιτ(ι Ρ.65.1το; Μ,45.2030); 
Ὁμτυϑβ. ἄορ. 7.2.3 ἢ 70.(8,4268). 

᾿προκατάβασις, ἡ, ῥγευίομς ἀδεοεηῖ, ΟὨγγεῖρρ.δνο η 70. Βαρῤὶ. 
(Ρ.3ο.14). 

προκαταγγέλλ-ω, ἀπο η.6 ἠπ ἀὐναῆεα τὴν προκατηγγελμένην... 
γῆν ΟἸΘΠ.. ,ν.3.1τ(Ρ.228,50; Μ.8.11738); φάσκουσιν ὅτι πάντα ἡμῖν ὃ 
θεὸς... ἐπεὶ (6]5.8Ρ.ΟΥ,(εἰς.4.23(0.202.23; ΜΟΙΙ.τΟΌο8) ; ἔχοιεν διὰ τῶν 
αἰσθητῶν τὴν εἰκόνα τῶν θείων “εἰν πραγμάτων Μείῃ. νη. 5.) (Ὁ. 62. 
2; Μ.18.1008); οὗ ΟἿ᾽ ῥγορῃεοίεβ, ΑἸἢ. ἐηο.33,5(Ν1.25.1538); ὁ παρὼν 
καιρὸς οὗτός ἐστιν ἐκεῖνος ὃ πάλαι “υόμενος ἀτ8..4,γν.2.τ6(Μ.26.1808) ; ἡ 
δὲ τοῦ νομοθέτου μάθησις ἐπίγνωσις τοῦ «υομένου ϑεταρ. Πα». 36(ρ.53; 
Μ.18.12130}; τοῖς προκατηγγελμένοις παρὰ τῶν ἁγίων [1.6. οὐ ποάοχ. 
αἀοοίτϊη8] Β 45. 1093.2.8(1.243Ε; Μ.20.5858); προφῆται καὶ πάντες οἱ 
τὰ θαύματα περὶ τοῦ κυρίου “τοντες ΟΥ̓͂Ν Υ 55,4 ροϊ], 45 (Ν.4.5.12320}; 
παρέσται κατὰ καιροὺς ὃ προκατηγγελμένος ΟΥΥ,Αδαο.2ο(3.5340}); 70. 
ἘΜ} εοποσρὶ. ΒΜ τι(Μ.06.14760). 

ἔπροκαταγγελτικάς, ῥγοῤἠείίε; οἵ ΟΤ᾽ τνρεβ, Μείῃ,βγρηρ.9.2 
(ρ.1τς.2 5; Μ.18,τϑοο). 

ἐπροκαταγγελτικῶς, ῥγοῤἠείίεαϊϊν, ἘΡΙΡΗ. ἠαϑν.71.Ὡ(ρ. οι τι; Μ. 
42.3774}; 10. .λαεν. 6 (ΜΝ .04.7174). 



προκατάγγελτος 

Ἐπροκατάγγελτος, ἀηηπομηκεά δεξογεμαηπά, 17ο.}) πιο. (Μ.ο6. 

6498). 
Ἐπροκαταγγέλτωρ, ὁ, οη6 τοῦο σηηομηεες ἴῃ αὐναηεε, ΕΡΊΡΗ ἦν. 

66.γς(ρ.116.1]; Μ.42.14838). 
Ἐπροκαταγνωστέον, 0η6 Ῥηῤὶ ἐοηάσηνε δοξογεμαμά, ΟἸδτη. ον 6.8 

(ρ.465.15; Μ.9.2880). 
Ἐπροκαταγοητεύω, δειοίίεἶ; δεξογεηπαμά, ΝΡ }.3.82(Μ.70.4258). 
προκαταγράφεω, ἀεῤίεὶ δείογεμαπά, Ογτο ἰα ρ᾿ σεη.3(1.668); 

ἐλυτρώσατό ποτε τοὺς ἐξ ᾿Ισραήλ, ὡς ἐν σκιαῖς καὶ τύποις “ων ἡμῖν 
τοῦ Χριστοῦ τὸ μυστήριον Ἰὰ, Ὀς.68: τοί Μ.69.ττ608); Ια «ἄντ, ῥαϑεἶ,,20 

(8'.2570). 
ὁ προκαταδείκνυμι, »}οΐμὲ οἰ δέξογε, Ογτ. ἄρον ο(1.3138}); 14..5.4.1 

(2.5688). 
Ἐπροκαταδῃόω, γαῦαρε δείογεπωπά, Ογτ, Ν αι. τ3(3.490Ὲ). 
προκαταθήγω, ἡπῶῖὲ Κεόη, οἰϊνιμίαίε ἦι αὐναπες, Ὀγτ. ον δι. 

1134). 
Ἐπροκαταικίζω, ἰογίμγε ῥγουϊοιεῖν, ἘΡ.Γπισά ἀρ. Ἐλιβ.ἢ..6.5.1τ.28(Μ. 

20.420Α). 
προκατακλ-άω, ἐλαΐίον δόίογο ““ὥντες εἰς φόβον τοὺς ἐν αὐταῖς 

Οντυδοῤρἢ.7(3.587Ά; προκαλοῦντες ΑἸΘΙ); ““ὥντος τῷ φόβῳ τοὺς 
μαθητάς Ἰά, [σ.9(4.1480 ; προσκ- ΑἸ ΒΕΤΙ), 

Ἐπροκατακοιμίζω, ἐμ ἰο οἶσε δείονε, ΟἸετα. ῥαθά,2.2(ρ.171.14; Μ. 
8.420 Ὰ). 

προκατακρίντω, 1 . εὐμάσηι Ἰῃ αὐδάν, τοῖ, Ῥτεδεβιηδίοι ποιεῖ 
οὐσκεύη τιμῆς καὶ σκεύη ἀτιμίας οὐκ ἀρχῆθεν κατὰ τὴν πρόγνωσιν, 
καὶ μὴ κατ᾽ αὐτὴν ““εἰ Οτϑ, ῤγῖπε.3.1.21(0.238.4; Μ.11.2074Ὰ}; τεῦ, 
Ῥῃηαίε ἐξουσίαν ἔχων σταυρῶσαί σε. ὁρᾷς πῶς ἑαυτὸν ““εἰ; ΟἾτνϑ. 
ἰονι. 8.4.2 τη 70.(8. 5000); ῥᾳοτώνης πῶς ἄν τις ἴδει τὴν ἄφεσιν, οὐ 
“παντὸς ἡμᾶς τοῦ νόμου Ογτιαάογ, (1.540); 2, ΞΟΠ ΔΘ ΚοΡΡΊΟΥΙν τὸ 
αὐτὸ τῷ.««προκατακριθέντι [1.6. ἴῺ ΟἹ Ὁ͵Ω65] τολμήσας Β45.γε.Ὁγ.47 
(2.431τ0; Μ. 21.11164). 
προκαταλαμβάνω, 1, αἰαῖνε δείογε πρὸ γὰρ τῆς ἐμῆς ἀφίξεως τοῦ 

βίου προκατειλήφει τὸ τέρμα Τα. }.γε],24{3.1250)}; 2. σπεῖρα!ε, τε, 
Ῥτορβεῖϑβ, εἰς., ὅο αἸα ἠοῖ ῥγὰν ἴο σοα 45 Βαΐπεχ ἕνα μὴ προκατα- 
λάβωσιν τὴν διὰ τοῦ ᾿Ϊησοῦ ἐκκενουμένην παντὶ τῷ κόσμῳ χάριν Οτ. 79. 
19. σίρ. .304.3; Μ.14.5238); 3. φεἶσε τ ροη τη αἀναηπεθ 50 85 ἴο σοπἀθτηἢ 
τὰ πράγματα προκατείληπται ΟΒτγβ. κονι.3.4 ἴῃ 4ς.(0.200); 4. ἀείεν- 
μῆς δεξογεπαημα φθάνειν τὴν τοῦ ϑεοῦ γνῶσιν ἐπὶ τοὺς προγνώσει τοῦ 
θεοῦ προκαταληφθῷτας ὅτι ἀξίως βιώσουσι τοῦ ἐγνωσμένου ΟτιΟεὶς. 
1: 44{Ρ.105.1; Μ.τι, 14840); ; τοῖς ΡΥΆΥΕΥ εἰ..-τὸ ἑκάστου ἐφ᾽ ἡμῖν αὐτῷ 
ἔγνωσται, καὶ διὰ τοῦτο προεωραμένον αὐτῷ διατάττεσθαι ἀπὸ τῆς. 
προνοίας τὸ κατ᾽ ἀξίαν παντί τῳ εὔλογον καὶ τὸ τί εὔξηται... «καὶ. τί 
βουλόμενος αὐτῷ γενέσθαι προκατειλῆφθαι" οὗ προκαταληφθέντος, καὶ 
τοιοῦτόν τι ἀκολούθως ἐν τῇ διατάξει τετάξεται ἰὰ.ογ.6{0.313.το; Ν΄.11. 

4313). 
τῷ ΘΑ͂ΒΕ ἜΤΝ φηοοϊ ἀρ ῥδεΐονο, Βα5.6}.2.2(3.12Α; ΝΙ,32. 

2258); Ὀγγϑιλον)ιτοι τρ τύ ογ.(το.8ο0). 
προκατάληψις, ἡ, αρίεραϊοη; Πδῆσα ῥγευεμοη ἀντίδοτον 

ἰατρικὴν...εἰς παθῶν π. ἘΡΙΡΗ ἤαεν.47.3(0.210.3; Ν.41.856Ὰ). 
προκαταμανθάνω, ἰδαν. ὑεξογεμαμά, ΟΥ Νγβ858, Δροϊ 2: (Μ.45. 

11770). ᾿ 
Ἐπροκαταμηνύω, 1. τηάιοαίε ῥγευϊομεῖν, Ογτ.αάογ,τ4(1.5το0) ; 

2. ῥγόῤμέογ, τὰ. σἰωῤλισεμ. (1.530); Ἰᾷ. Ρς.4τ:4{Μ,60.τοο 1) ; 14.05.4 
(3.228); ἰἃ ΛΝ εδὶ, 5. (ρ.τοῖ.40 ; 6ἷ.1268). 

προκατανο-έω, οὐδέγῦς δεξογεδαμάᾷ τὰ πάντα --σθαι τῇ τοῦ θεοῦ 
σοφίᾳ ΟτιΝ ν55.λ6χ.τ2(Ν.44.168) ; 1. {αὶ (Μ.4ς.τ644). 

προκαταπίνω, στοαϊζοιο δεξογεμαμά, ἴὰ σοταραγίβου οὗ Τόπδῇ γῇ 
Ομβιὶ οὐδὲ καταποθεὶς ὃ ᾿Ιωνᾶς ἀνήγαγε τοὺς προκαταποθέντας ὑπὸ 
τοῦ κήτους ΑἸΉ..4γ.3.223(Μ.26.3600) ; ὁ θάνατος κατέπιεν τὴν ζωήν, καὶ 
ναυτιάσας ἔμεσεν καὶ τοὺς προκαταποθέντας ᾿Α5ἴ.ΘΟΡΠ.ἤσηι. 5 τη 5.5 
(Μ.40.4364). 

Ἐπροκαταπλουτ-έω, 06 ῥγευϊομοῖν οηγίεϊσά, οἵ δροβὲῖθβ ἀπά 
νη ρο ἰβῖ5. τὸν ϑεῖον.. «ἀναβρύονσι λόγον “οοὔντες ἄνωθεν αὐτοὶ τὴν 
χάριν Ὅγτ.15.3.2(2.4218). 

Ἐπροκαταπτοέω, ἐεγγν δεξογεμαμά, Οντ.1ς.3.2(2. 3000) ; δ.(4254); 

ἐδ. 3(25ογ); 14. 70.4.3(4.3750). 
Ἐπροκαταραφή, ἡ, γεὶ γοῖῦ ἦτ Ὀ]αϊείησ αὶ Βαβκεῖ, ρορῤδὶλ Ῥαΐν, 

(Μ.6ς. 1920). 
προκαταρκτικός, 1. ρϊιίαϊ ὁ τοῦ ὀνόματος τὸ π. στοιχεῖον τὸ α ὕγτ, 

«γο.44..(Μ.76.1421Ὰ};2. ῥγέραγν, τι εάταίε, οὗ σαυ585 τῶν αἰτίων τὰ 
μὲν πι., τὰ δὲ συνεκτικά (Ἰ]6πλ.5}».8.ο(ρ.95.27; Μ΄.9. 5020); τὰ μὲν π. 
λέγουσι τῶν αἰτίων εἶναι, τὰ δὲ συνεργὰ ἢ συναίτια Βα5. δ ῥτγιπί.σὰ; 
Μ.32.764); 3. δεϊοηρτηρ ἰο τηΐξταϊ δίαρεδ διττὸς ὁ φόβος, ὁ μὲν π., ὁ δὲ 
τελειωτικός, καὶ τοῦ μὲν π. τοῖς οὔπω τὴν ἀθώωσιν εἰληφόσι συνόντος, 
τοῦ τελειωτικοῦ δὲ τοῖς ἤδη ὑπὸ θεοῦ ἄἀνειλημμένοις Αγεῖῃ.Αροειιτιτό 
(Δ1.τοῦ.6ς74}; 4. ογίρτηαϊξηρ, εαμδαίτυε τὰ αἴτια καὶ π, τῆς ἁμαρτίας 

ΧΙ52 προκατατίθημι 

ΜΟΙ ἰφρν.7(Ρ.46ο.1}; νοῦς. .τῶν ἐν αὐτῷ κινήσεων καὶ ἐννοιῶν π. 
Μεϊοεπαί πον, τῷ Μ.64. 13080); δ. 1:60]. ; 8. γαῖ, ογεδίίοη γενηθήτω 
στερέωμα. αὕτη ἡ φωνὴ τῆς π΄ αἰτίας Β45. εχ. ΚᾺ 4(1 .260; Μ,20.644) -Ξ 
Ῥτος.α. Ορ.1:6(Μ.87.724}; ἀρχὴ γὰρ τῆς κτίσεως ε π. αἰτία καὶ 
ἄκτιστος Απάτ,865.“ροςιοί Μ τοῦ. 2494); Ὁ. ταῦ, Ἔσιπ. μήτε ἀπηλ- 
λοτρίωται πατὴρ υἱοῦ ἡ πατήρ, π. γάρ ἐστι τῆς συναφείας τὸ ὄνομα 
Ὀιοη.Α].ρ. Αἰ. Δ έοη. ͵](ρ.58.10; Μ.25. 040); τεῦ, γγοῦκ οὗ Ῥεσβοῃβ 
ἴῃ. Οτδβδεϊοῃ τὴν π. αἰτίαν τῶν γινομένων, τὸν πατέρα, τὴν δημιουργικήν, 
τὸν υἱόν, τὴν τελειωτικήν, τὸ πνεῦμα ΒΔ5.δΡὴγ, 18(3.31τ0; Μ.32.1368); 
ἐδιὰ τοῦ υἱοῦ᾽ δημιουργεῖν τὸν πατέρα...ὥστε ἡ 'δι' οὗ φωνὴ ὁμολογίαν 
τῆς π. αἰτίας ἔχει ἐφ. 2τ(180; Μ.τοκο). 

Ἐπροκαταρκτικῶς, 2»; γεεῥεεὶ οὗ ογίρίη, Οντ. 7ο.2.6(4.2100). 
προκάταρξις, ἡ, 1. ἤγε! δεριππίηρ, [845.ςἰγιροῖ, ἤθη. 2.τοί].343}0; 

Μ.10.538); ΟΙνατοτισεί,τ(Η,3.692Ε); 2. ῥογηιαὶ ἐπϊεγ ἱηρ οὗ α φιἶ ἴπ 
ἰατο, ᾿1{}5 σομ οϑιαίο ὅπου γὰρ γέγονε π., ἐκεῖ καὶ τὸ πέρας [τῆς δίκης} 
γυμνάζεται Αἰ Θοδοίαβί, εοΐ.1.2(Ρ.11). 

Ἐπροκαταρρωστέω, ἰ0 δέ αἰϊΐηιρ ϑείογε, Ὀγτιαάον.τοί(ι. 5534). 
Ἐπροκαταρτισμός, ὁ, ῥγεηηανγ βεγξογηιαηποο, Μακχα. Τ αϊ.Α] 

(Μ.90.4208). 
προκατάρχ-ω, 1, οχίδί δείογε, οὗ οσλι865 τὸ γὰρ ποιητικὸν αἴτιον 

“νειν τῶν γιγνομένων ἀνάγκη ΑἸΠεηαρ ερ.1ο.3(Μ.6.0208); οὗ Ματ- 
οἰοη ̓ξ σοοά ἀδὶεν ορρ. οσξαῖοσ ἡ τοῦ σώζοντος βούλησις οὐκ ἀπο- 
λείπεται τοῦ ἀγαθοῦ ἥ γε προκατάρξασα (Ἰετη.Ξἰγ.5.τ(ρ.328.το; Μ.0. 
138); 2. ογίρίμαϊε, δ Πγεὶ ξαμιξε οἵ τὸ σκώπτειν ὕβρεως -“ον ΟἸδηηι, 
»}αεά.2.7(0.189.18.; Μ.8,4568); ; ἄγνοια προκατῆρξε τῆς ἐκπλήξεως 1, 
δἵγ.2.8(0.123. 3) Μ, 8.0724); οὗ χρόνοι δὲ τῶν προκαταρξάντων τῆς 
φιλοσοφίας αὐτῶν..«λεκτέοι 1δ.1τ.14{Ρ.41.6; γ65 4}; οἵ ἔνε ἡ προκατάρ- 
ξασα τῆς παραβάσεως ᾿'ζωὴ᾽ προσηνδρεύθη ἐῤ.53.0(0.225.20; ττ68.}); ὁ 
μὲν γὰρ εὐεργέτης «ει τῆς εὐποιΐας 1Ὁ.7.3(0.15.15; Μ.0.4258); ὁ 1 Ν 
ζῇ πνεύματι, “"οντι τῶν ἐν τῷ ζῆν καὶ πάσης πράξεως καὶ εὐχῆς ΟΥ. 70. 
Δ2.Ἰϑίττ; Ρ.45ό6.5; Νί.χ4.7800)}; Ἀσκλήπιον τὸν προκατάρξαντα καθ᾽ 
ὑμᾶς τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης 170.1).«ἀγίενη. 2Β(ρ,τόο.ῖς ; Μ.ο6.1277}}; 
οἱ ΕδίμΕΙ προκατήρξατο γὰρ εὐδοκήσας ὃ πατήρ" ἐδημιούργησεν δὲ 
ὅ μονογενής Τῆᾶντη. 7 γίη.2.1(}1.30.4408) ; πῶς γὰρ ἂν αὐτὸς ἰδίᾳ καὶ 
μόνος προκατάρξαιτό ποτε, δύναμιν ἔχων τὴν ἐφ᾽ ἅπασιν ἐνεργετικὴν 
τὸν υἱόν, αυνυπάρχοντα μὲν ἀιδίως αὐτῷ; ΟνΥ. [0.2.6(4.2219); οὗ στᾶσα 
Ρτεοβδάϊησ ἢυταδπ ἱπτεπίϊου, Πάντα. ἔγῖ.2.14{Μ.30.7128); 3. δὲ 
ογίρίη οἵ τὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἶ5ς. ᾿Ιουδαίοις] φιλοσοφίαν...γενομένην 
προκατάρξαι τῆς παρ᾽ Ἕλλησι φιλοσοφίας (Ἰεπμι.Ξ,γ.τ.1τ(ρ.46.16; Μ.8. 
7814}; 4. δερίη, τη ταϊε, Αἰπδηαρ ἰσροατ. ,(}1.6.0128); προκατήρχετο 
τοῦ ὕμνου Ἰ]6Πὶ. Ξἰγ.5.8(ρ.3250.3; Μ.0.774}; “"ομένου τοῦ ἔργου ΟΥ,. 70. 
132.δοί49; ".278.0; Μ.14.4800); παραχωρεῖν τοῦ προκατάρξασθαι τῷ 
νεωτέρῳ θεῷ ϑγυιδβ. ῤ.ττό(Μ.δὅ6.14074); Ῥτος.Ο. 7ο5.1:2(Ν1.87.0034}; 
ς. ἴηῆη., ῬηΠοβ, ἀ.6.7.5(Μ 6. 5444); 5. ἐακε ἰσαΐ ἐπε οἱ τῆς ἐναντίας 
““οντες λήξεως Ἐλι5.0.(,2.το(ρ.45.7; Μ.20.9804}; 6. ῥγεάίδβοξε ἀσυμ- 
παθὴς τρόπὸς προκαταρξάμενος εἰς μισανθρωπίας ἔγκλημά με ῥίπτει 
Β45.2}.45.τ{(2.1334; Μ,32.36ς.4}); 7. δὲ ῥγε-οηδηὶ οὐεῦ πάντων μὲν 
πνεῖν τάξας τῶν κτισμάτων ὕ7ο.Ὦ. Β. [.17(}]1.96.τοορ0). 

προκατασεί-ω, σἠαΐε, ουεγίδγοιυ τπ σάναπεε, ΟἾΥγϑ. πον.11.3 ἴῃ 
τον (το.900); ὕγτ. αἄον.5(1.1428); φρίττω καὶ “-ομαι Απαδῖ,Βι Ῥ ες ὁ 
(Μ.80.τοβ08). 

προκατασκευάζω, 1. ῥγέραγε ἐπ αὐἀυαπεε; οἵ τρεῖς ΡΒΠ]ΟΒοΡὮν 
ΡΙΕΡατηρ αν ἴου Ομυιβίδῃ ἀοοίτίης, Γ]οτη. εἰγσ τδί(ρ.52.2: ; Ν.8. 
964}; οὗ Οὐ ργοραγίηρ γοιηθαν ἔου ἔπτατο 5π5, δέ. ἀπ. συ. τ2(}. 
40.3400}); οὗ σοπϑέταοίίοι οὗ ατραπιθηῖβ οὐ ΓΠΘΟυ65 ἰπ δάνατιοε οὗ 
ἀἰβοιιββίοη, Οσι Ν υϑ5, αηἕτη εἰ γες. (Μ.46.368); ΕΡΙΡΕ ἤαεν.δο.τοίρ.τὅο. 
ς; Μ.42.2328); ἤδῆσα 2. ρᾶᾷ58., δ6 αεεεῤίοά ἂς ῥγονεά (1.6. Ὀδΐοτε Οὐ 
τ ουΐ ἀἰβουββῖομ) τὸ μηδενὶ λόγῳ μήτε δειχθὲν μήτε δειχθῆναι 
δυνάμενον ὡς προκατεσκευασμένον θαρσῶν ἀποφαίνεται τ Ν 55. Ἐπ. 
τί Ρ.88.25; Μ.45.2200).ὕ 

προκατασκευαστικός, ῥγεϊϊηπίηαγν προοιμώδη ταῦτα καὶ π. τῶν 
λόγων Μετῃ, 5 »ρ.9.τίρ,ττ2.4; Μ.18.1760); ΟΒτγβ. λοη.7.2 ἐμ (οἱ, 
(11.373). 

Ἐπροκατασκευαστικῶς, ας ὦ ῥγεϊὶηγΐγιαγγν, ἘΡΡΙΡΗ ἤαεν.ὅο.Θο(Ρ.2οϑ. 
28; Μ.42.300Ὰ), 

προκατασκευή, ἡ, 1. ῥγέίαεε, ἱπίγοάμείίον, Ἐπ5.ἢ.6.1.5.1(Ὁ.20. 
800); [4.ρ.6.τιτί4Α ; Μ.21.250)); [51 4.}6].ἐῤ}.4.1τ2(Μ.78.1τοῦο0) ;2. ῥγέ- 
Ῥαγαϊίοι π. ἐστι τοῦ..«χειροτονηθῆναι (Ὠτν5.λοηι. 8.1 ἡ Πε.(τ2. 
820). 

Ἐπροκατασκοπέω, τοαίεἶ; δεξογεκαπά, Π ον ΟἾδη1.14.2. 
Ἐπροκατασπάω, ῥμἰϊ ἀοιση, ἀφη1ο] 5} δοῥογομαμά ; ἃ ἴΆΘΟΥΥ, Οἢγν5. 

ἤονι.12.1 τι τΤῆν (ατ 611Ὰ). 
Ἐπροκαταστίζομαι, “20,7 το ρμεοη δεξογεμαμα, Ογτἤοηε. 

Ῥαδελοταίο᾽, τ830). 
Ἐπροκατασωρεύω, ἤξαρ ἩΡ δεξογοελαηά, Ὀντ.1ς.5.2(2.782Ὲ). 
προκατα-τίθημι, ἰαγ ἄοτυπ δεξογεαπ 85 ἰουπάδτίοη, ταβΈ, “-θέντες 



προκαταυγάζω 

τῇ πίστει τὴν ἐνῶσιν οἷά τινα κρηπῖδα καὶ θεμέλιον Ονγτ, Ξεἤσί της.3:ς' 

(ρ.225.32; οἴ, 5᾽.7000). 
Ἐπροκαταυγάξζω, δὲ νει ἐϊωνεπαϊσά, ΟΥΝ υ85.11}}.255.4(}1.32. 

2200}; προκαταυγασθέντα τῷ πνεύματι 1α. 5 ἐορὴ.τ(Μ.46.717}). 
προκατηχ-έω, ρίοσ βγοητμανν ἱποιγμείσῃ (10) οἵ (σοῦ “ΓΕ ρ Πρ 

5786] ᾿ἐπείραξζεν᾽ ἀντὶ τοῦ 'προκατήχει᾽ Ῥτος.. ἔχοις: 22(Μ.87. 5804}; 
Ῥᾶ588., γεοφῖυς ῥγεϊνῖμαγν ἱπδιγμείομ, Ἔβρ. ἴπ ΟΠ ΙβΈαπ [δ τὰ 
πάτρια ὑμᾶς... ἔθη “-ημένους ΟἸΘη. ῥ»οί. το(Ὁ.70.17; προκατεσχημένους 
Μ.8,2008); οὗ ΡΓΘΙ Πα γν ἰοαομίην Τοσρινοα Ὀγ ΟΒσΙβ 5. αἰβοῖρ]68 
Ποποετηίηρ [6 Ρᾷβϑιοη, Οτιεορηπη Μ|Ι.τ2.τ7(0Ρ.1ο7.30; Μ.13.1ο21Ὰ); 
οἵ Ἑςατεοιζίηρ τϑοοῖνθα ὃν Πουοίϊοβ οἱ δαἀπηββίοη τὸ μύτχοι, θίοι. 
ΑἸΑΡ. δ υ5.}.6.7.5.5(}1.20.6454};) ΟΥὙΝΥΒ5.ν,Ογ, Τκαιρη.(Μ.46.0210) ; 
Οντ,αάον.3(1,87Ὲ); τεῖ. ΟΟτπε 115 οὐκ ἂν ἄλλως ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα... «εἰ 
μὴ --ηθέντας τὸν τῆς πίστεως λόγον Ατητηοῃ. “[ε.το: 44{(Μ.8ς,15270}; 
κεκράτηκεν ἐν πολλαῖς ἐκκλησίαις τῇ τετράδι τῆς ἁγίας ἑβδομάδος 

- τ .-- ε Σ - 2 ΄ 4 τ ἐ «ε - 1 . ᾿ 

“-εἴσθαι τὰ νῦν, ὡς εἰπεῖν ἀκούοντας ᾿'ἑτοιμάζεσθϑε ἑαυτοῖς ἐπισιτισμόν.. 
"ὦ γὰρ γ΄ ἡμέρας ὑμεῖς διαβήσεσθε τὸν ᾿Ιορδάνην᾽ Ῥτος.(α, [ος5.1: ττ( Μ΄. 
87.οοόο); οὗ ᾿πβισαοίίοη ἴο Ὀ6 ρίνεῃ ἴο Μειθίϑη βοίβημαιοθ. τ᾿ 
ΟΥΘΥ τῃαὶ {μεν πιᾶὰν σεοορηϊζα ἈΠΈΘΗΣΙΒΈ ἴῃ Απυβ, Αἰ... γ8 ̓ 

(Ρ.227.14; Μ.25.7894). 
προκατήχησις, ἡ, ῬγεΡπαΥγ ἐνιρίνγοιο! ἴοι, νυ «᾿νοεαίδελ. τι; 

οἵ (ἀοά᾽ 5 τενεϊαίίοῃ ἰπ ΟΤ᾽ ἴγρεθ ὡς ἐν αἰνέγμασι καὶ μονονουχὶ π. 
καὶ προεισβόλὴν εἰς σύνεσιν Ὀντυ ρἰωρη Ομ. (1.1400}; οὗ 1ᾶνν προ- 
γύμνασμα γάρ τι καὶ π. τῆς ἐν πνεύματι λατρείας τὸ γράμμα 1α. 70.2.1 
(4.157Ὰ}; τὸ ἐν...μ' ἔτεσι μὴ ἐκτριβῆναι τὰ ἱμάτια τοῦ λαοῦ...π. ἦν τῆς 
μελλούσης ἀσφαλείας Ῥχοσ,, η.0:4(Ν].8),280Α). ᾿ 

προκατονομάζω, ς“6ἰ ἐογἹ ἐδ6 παηθ οὐ ἀε ΠΗ ΠΟ οὐ Παῦλος... 
ἔγραψεν...ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος .-«-ἥντινα..«κοινωνίαν καὶ 
τὰ καθολικὰ προκατωνόμασεν χαράγματα οὕτως. ἵνα γένησθε θείας 
κοινωνοὶ φύσεως ὈΙᾶντα, Γγ1.2.12(Ν}1.30.688.4).Ψ 

Ἐπροκατοπτρίζομαι, 546 δεξογεβαηά ας 1: α ῬμΎγοΥ ; οὗ Ῥτορῃετὶς 
νϑίοη προορῶν ῬΑ] ΟΠ γν5.Ξ(ρ.28.12; Μ.47.18; ν.]. προκατοπτριζό- 
μενος). 

προκατορϑόωῳ, 1. εογγεεί ἴῃ σάναμεε, Π 0». Ἴθι. 6, 2. φεοονιρί ϑἢ, 
ὁ μεέεε μἶν δεξογεμαπά, 85.γερ.δγ.237(2.4058; Μ.21.12418); Οντ, ἴς, 
5.3(2.81:50); 14.“40»γ.2(1.728}; Τ7]0.1).8. }.23(},.οὐ.ττϑιλ); 3. 6 
γίρ εἶν δοῤογεμβαμά, ΟΥ Ν νββιυ ος.τ(}1.44.3044). 

πρόκει-μαι, 1. ὑξ “εἰ [ογ1}, οἵ ΕΟ ΠΔΥΪΒΈΙΟ οἸοτθη β ΟἹ αἰτα πάντα 
πνευματικὰ γίνεται τὰ “ὑμενα..-οὐκ εἰς κνῖσαν διαχεῖται ἡ θυσία, 
ἀλλὰ λαμπρὰ καὶ φαιδρὰ ἐργάζεται τὰ ““μενα (Ὦγγδ. ἤση!.14.2 τῷ Π εὐ. 
(12.1410}); οὗ γὰρ ἄνθρωπός ἐστιν ὃ ποιῶν τὰ ““μενα γενέσθαι σῶμα 
καὶ αἶμα τοῦ Χριστοῦ. ... τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα᾽...«τοῦτο τὸ ῥῆμα τὰ 
““μενα μεταρρυθμίζει Ἰᾶ ργοά, [πω4.2.6(2.304Ὰ}} τοῦ. Νοδι.᾿5 Ομ βίοοον 
ἴῃ 115 ΘΟ ΥΙΒΌΙΟ σοηβεάμπεπορβ φησιν ὅτι...ἐν τοῖς μυστηρίοις σῶμά 
ἐστιν ἀνθρώπου τὸ “-μενον ὕντιριτταίρ.171.20; Μ. 77.888); ἐξαπό- 
στειλον ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ “μενα ἅγια δῶρα ταῦτα τὸ πνεῦμά σοὺ τὸ 
πανάγιον Γ1ϊ, [ζας.(ρ.204.232}; 1 νγς.(ρ.320.18}; 2. προκείμενον, τό, 
ῬγορδῪ ΠΡ ΠΟῊ οὐ σγαάμαὶ ρτοσδαϊησ Ὑϑδαιηρ οὗ Πρ 5εϊθ, Τϑορἢτ. , 
ἱππγρ. τ͵(}1.87.309078}; τὸ π. μηνύει τῶν προφητῶν τὴν ἐκφαντορίαν 
ἘΒα5.ἀυρινεὶ. 30(0.387.2); τὸ π. τοῦ ἀποστόλου {1 .ἶνγε.(ρ.371.4). 

Ἐπροκείρω, ἐπ οἱἢ δεΐογε, σου, ῬΊῚ5.καγη.}}.77. 
Ἐπροκελαδέω, αηροινοα δεξογεμαμά, ΓΤ τοσοπί ἀρ, (ΝΠ.86,760}). 
προκέλευθος, ἐεγαϊάΐηα, Ἰηϊγοάμκεοηρ, Νοππ,ῥανγ.0.1:8(}8.43. 

752}; 1δ.τ ττ(7564}; ΡΔᾺ ΘΗ] δοῤάιοτοί Μ.86.21558). 
Ἐπρόκενσος, ὁ, (Δὲ, ῥγοξεςςμδ); 1. Τηιρεγίαὶ ῥγοργέςς, οηβί. 

Δρ.(56].Ὀν ιὐ.6.,.18.4, ΤΡΟΙνΡ.υ. Ερτρλιδι(Μ,4τιτοσβ); ΜΙ. γ5.3.6 
(ρ.4.4.11);2. ἐδηιβονανν γε άθηεδ οἵ ΘΙΉΡΘτοΥ ουίβια σαρ ξα] (ϑοπΊο- 
{ἰπ]65 1ΠΙΒΌΠΗΡ ΙΞΗΒΒΌ]6 ἔγοπὶ ΓΟΥΤΊΘΥ 56Π56}) ἐποίησεν ἐκεῖ π. μῆνας 
ἕξ Ολγον, Βαςελ.Ὁ.324(}᾽1.02.820Ὰ); 3. ῥίαεε οὗ ἐσμιρόνγαῦν τοδιάρηζε, 

1δ.0.3τ6(9614). 
προκέντημα, τό, 1. ῥαϊίονῃ, Ηρ ς ἔχων π. τὸ ἐπὶ τῶν τριῶν 

παίδων γεγενημένον ἨΠΡρΡ.[.α».3.21.1:;2. ἐνῥθ, οἵ Ῥάββονει 85 ἵγρε οἵ 
Ἐδαθιηρτίοη ἵνα τὸ μέλλον ἐγείρεσθαι...διὰ μικροῦ καὶ φθαρτοῦ π. 
δὁραθῇ Με61.}α55.36 ρ.6.1ττ; οἵ Ι5τα6] 45 ἔγρε οἵ (βάτοι, 1.40 ρ.6.31, 

προκήρυγμα, τό, ῥγοείαγπαίίοη βεξογεϊαπά, ρῥγοβρῆσεν,, οἵ ΟΤ ἔγρεϑ 
 ἤογοϑῃϑαονίπηρ (Πτιβῦ, Ταβί “ταὶ, 131. (Ν.6,7818); ΟἹ 1ο. Βαρῖ. ᾧ 
ἐδόθη τὸ μήνυμα τοῦ π. ἘΡΙΡὨ.ἤαέν.62. (ρ.394.2:; ΜΙ,41.10560}; τοῦ 
προφήτου διὰ τοῦ πνεύματος τὰ π. ἔΜΕΙΠ. δ γνη.εἰ “4ηη.2(Ν}.18,352.}. 

Ἐπροκῆρυξ, ὁ ὁ, ρνε-απποιμεν, Ὀγτ. 70.2.τ(4.1594). 
“προκήρυξις, ἡ, ῥγοοϊανταί 08} γι αἀναης, Ῥγόρῆεεν, Ταβι Δα]. τ 8.5 

(Μ.6. 7688); 1Ὁ.1τ34.2(7850).Ψ 
προκηρύσσω, γοείαῖηι 1: ααυαπές οἱ προφῆται οἱ προκηρύξαντες 

τὴν ἔλευσιν τοῦ κυρίου ῬοΪνο.6ρ.6.3; προφῆται, δι᾿ ὧν τὸ προφητικὸν 
πνεῦμα π, τὰ γενήσεσθαι μέλλοντα 51. ΤαῤοΪ.31τ.1(}.6.3764}; διὰ τῶν 
ροφητῶν προεκεκήρυκτο [3ς. Χριστός] ἰδ.56.τ(413.}; ΙΔ ἀταὶ,τοῦ,. τῷ}. 
6.724Ὰ}; ΟἸδτα. ,γοί.τοίρ.78.15; Μ,8,228Α}; προκεκηρύχει δὲ καὶ Κῦρος 
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τὴν ᾿Εβραίων ἀποκατάστασιν Ἰά,5,γ.1.21(ρ.77.26; Μ.8,852.4}); 4 ,ὄχο, 
Τλάοι. οί ρ.126.20; Μ.ο.688Ὰ}; τεῖ. ἀεβοεηῖ Ἰηῖο Η3άε5 κατελήλυθεν 
ἐκεῖ προκηρυχθεὶς ὑπὸ τῶν προφητῶν ἣ οὔ; ἀλλ᾽ ἐνθάδε μὲν προ- 
εκηρύχθη ὑπὸ τῶν προφητῶν, ἀλλαχοῦ δὲ κατέρχεται οὐ διὰ προφητῶν; 
Οτνερρσαςί, δ(ρ.280.1το; Μ.12.1021Ὰ}; οἱ τῶν ᾿Βλλήνων παῖδες προεφή- 
τευσαν, καὶ τὸν προάναρχον θεόν, καὶ τὸν συνάναρχον αὐτοῦ υἱόν...«καὶ 
τὸ σύνθρονον αὐτοῦ... πνεῦμα προεκήρυξαν ΤΑΤΉ ἱσηιρί (ρ.ττχ.1; Μ. 
28.14324}; ΟΠ γυβΐορι.1.2 ἴηι Κοπι,(9.4310); Οἰνόη.  αδε.Ρ.238(Μ. 
92.5764); αὐϑ. ὁ νόμος καὶ οὗ προφῆται ἕως ᾿Ιωάννου προεκήρνξαν 
[οἵΜι.11:12], 1δ.Ὁ.2427(5730). 

“προκισσάω,. ἐηρεηάεν, ἘΡΊΡ ᾿αεν.37.τίρ.51.15; Μ.41. 6410). 
προκιχρ-άω, ἰεμά 1π αάναηεε, οὗ σοα᾿᾿ὶ δοίίου ἴῃ [τ ο. “ τῇ φύσει 

τῶν ἀνθρώπων τὸν υἱόν, καὶ τόκον εἰσπράττεται δι᾽ αὐτοῦ, πάσης ψυχῆς 
τὴν ἐξουσίαν ἘΡΉ.2.271Ὲ ; ΤΟ 5110 βγβίθυῃ ἔχει τὴν ζωὴν τὴν ἐπὶ τοῦ 
παρόντος θεῷ διακονοῦσαον, καὶ “-ᾧ ταύτην, ἵνα τὸν τόκον ζωὴν αἰώνιον 

᾿ ἀπολάβῃ 18.412); μηδ᾽ ὅτι νεκρὸν ἐγκλίνιον βλέπομεν, σχετλιάζωμεν' 
ἀλλ᾽ ἐννοῶμεν ὅτι τὸ δάνειον ὃ --ὧν ἑκάστῳ τὴν πνοήν, ὁπότε βεβούλητο 
εἰσεπράξατο Αμπατ γον. 2τ(Μ.97.1284}). 

προκοιμ-άομαι, {εἰ ατίοερ δεΐονε, ργϑάθφεεακε, ρουῖ. ἈΠ δου. ρίορ], 
οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ διδάσκαλοι οἱ κηρύξαντες τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ, κοιμηθέντες...ἐκήρυξαν καὶ τοῖς προκεκοιμημένοις Ἠδ͵πῚ, δ’, 
τ6.ς; ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη" ἣν πολλῷ μᾶλλον προσεῖναι τοῖς προ- 
κεκοιμημένοις ἁγίοις πρὸς τοὺς ἐν βίῳ ἀγωνιζομένους ἀναγκαῖον νοεῖν 
Οτ.ον.11.2(0.322.1ς ; Ν΄.11.4404}; οὗ προκεκοιμημένοι ἅγιοι προσδοκῶν- 
τες καὶ τὴν ἐν σώματι τοῦ Χριστοῦ ἐπιδημίαν ἰὰ. 0.13. Ξοίςϑ; ρΡ.200. 
4: Μ.14.5000}; προκεκοιμημένους πατριάρχας 19.28.21(16; Ρ.415.32; 
Ἴ25Α}; σοι πδιηοσδαίοι οἵ ἀεραγίοα αἱ δυοπαγὶθὶ μνημονεύομεν καὶ 
τῶν προκεκοιμημένων.. «ὅπως ὁ θεὸς ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν... «προσδέξηται 
ἡμῶν τὴν δέησιν. εἶτα καὶ ὑπὲρ τῶν προκεκοιμημένων ἁγίων πατέρων 
καὶ ἐπισκόπων, καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ἐν ἡμῖν προκεκοιμημένων 
γε. Η εαἰοοὐ.23.0; 1.π|. [ας.(Ρ.104.16)}} τῶν ἐν πίστει καὶ σφραγῖδι 
Χριστοῦ “-ηθέντων τὸ.(ρ.218.22). 

Ἑπροκοιτάω, [οΥ προκοιτέω, δἰσοῤ 15: ἔγομὲ ὁ, βμαγά, Ἐλ5,56].0. 
ΤῊηθοὶ τ Μᾶς, ςοσο, ν.]. προκοιτοῦσαι). 

προκολάξζω, Ῥμπίδῃ ἴῃ αάναποσ, ᾿ΓΏΡΒ εἤγοη. Ρ.243(Μ.1οβ. 6120). 
προκομιδή, ἡ ἡ, ἃ. εαγγγτηρ ξογε ἴοτ ὈΌΤΙΑΙ, ἐέηεγαὶ μβϑντιι: 15, 

Ὁ. τ.22(0.18,25; Ν..2ο. 93] Β); ΚωΡαεῖ.Δ πί(ρ.128.6}; 2. ῥγοάκειίοη, οἵ 
αἀοσαμπηθιιῖθ ἅπαξ τοῦ ὁσιωτάτου ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κελεύσαντος 
προκομισθῆναι τὴν πρᾶξιν τῶν ὑπομνημάτων, οὐδεμίαν δεῖ ἀναβολὴν 
περὶ τὴν π. γενέσθαι (ΓΡ(448)αεί. (0.155.13.; Ε{.2.1858}Ψ 

προκομίζ-ω, 1. καγνν οί ἴοτ Ὀυτίαὶ, «4. βου. πδ(ρ.173.0}; Οἠγοη. 
αξεί..287(Μ.92.7160) ; ΑἸΉΘΟΠοΙαϑὶ, οί τς ματαῖττ.γ7(ρ.151);2. αὐ- 
ἄμμες ἴὰ ονϊάδποο, οὗ ννυτηρσ Όν Ναροβ δἀάιιορά ἰὴ βιερροτέ οἵ ΟἈ}}- 
αϑῃν, ᾿ο.Α1.6ρ.Ἐπ5.}..6.7.24.4(Μ.20.6034}; τὴν μὲν ἐπιστολήν... οὐκ 
ἔχω προκομίέσαι ἰΔ 0. Δι ἄἀεον.25(ρ.21.23;; Μ.25.4618); ἀτῃ, αροί, δες, 
28(0.1ο7.32; Μ.25.2030) ; οὐ φεύγομεν τὴν. ..«αὐθεντικὴν πίστιν..«“τοντες 
αὐτήν Ασδο Δεβιρ.ευηα. 5 γη.20(0.257.34; Μ.26.7448); ἃ. ὀγίηρ ῥρογ- 
ταν ἃ5 τολῖτεῦ οὗ ἀοοιβαῖίοῃ, ΡΒΙΠ]οϑῖ. ,6.2.ττ(Μ,6Ξ...768}; 4. ρ458.» 
οὗ ἃ ἰὰνν, δὲ ὅγομσἠϊ ἐρι, ῥγονε ραϊεα, (τ, 1,ατ, ἰαἰα) (ὑοά, Αγ.00. 

προκοπή, ἡ, Α. φήναηεο, ῥγοργεςδ; 1. ἴθ σεὴ. τὰ μὲν τῆς τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίας τε καὶ ἐκκλησίας... ἐπὶ μεῖζον ἐχώρει 
προκοπῆς Επι5,ἦ,,.6.4.2.τ{Μ.20.3030}); οἵ δάναπος οὗ ἴηπς, Αὐμγίοσι, 4. 
12:48(}| .8ς τς 444}; 2. οὗ ΞρΡΙΠ ΔΙ Δ πα ΠΟΥ ὈΥΟρΡΊο55 ἕκαστος γὰρ 
κατὰ τὴν ἰδίαν π. οἰκείαν ἔχει τὴν περὶ θεοῦ γνῶσιν (Ἰ6πὶ. δἰ. 5 7(0.152. 

28; Μ,0.7250); τεῖ. ἀΠρΈΠςσ Ὀοληρβ οὐδ᾽ ὑπολείπεταί τις αὐτοῖς π., ἐξ 
ἀρχῆς ἀπειληφότων τὸ τέλειον μα τῇ πρώτῃ γενέσει παρὰ τοῦ θεοῦ διὰ 

τοῦ υἱοῦ ἰά ἐχο Τ άοϊ, τοίρ.τοῦ.320; Μιο, ὁδός); οὗ [ο. Βαρᾷ. τεῦ, 0. 
1120 ᾿Ϊησοῦς ἤδη βλέπεται ὑπὸ τοῦ μαρτυρήσαντος, ἐρχόμενος πρὸς 

αὐτὸν ἔτι προκόπτοντα..-ἧς πι .-. σύμβολον ἡ ὠνομασμένη αὔριον (τ. 
71σ.6.40(3ο; [.τπ9.4; Μ.14.288λ}); ἐπιγινομένης τῆς π. καὶ ὁδευούσης 
ἐπὶ τὴν τελειότητα 4Ὁ.52.ποίο; ἢ.440.34} γ80Ἐ); ἐκκλησία... «δυναμένη 

τῇ πλείονι π. κατανοεῖν αὐτοῦ τὴν θεότητα 11.“ εἰοί τη Οαπμι.6:4(Μ.τή. 

2760}; π΄... ἦ παρὰ τῆς σοφίας μεταδιδομένη τοῖς ἀνθρώποις δ8εο- 

ποίησις καὶ χάρις Ατῇ..“4γ.3..2(Μ.26.4328); δὸς ἔλεος καὶ οἰκτιρμὸν 
καὶ π. ϑογβδαριεμεῖ.ττ. 41 ἐκ π᾿ λαμβάνεις τὴν χάριν ΟΥτ Ἡ. ξαϊδει.3.14.} 
οὗ πιδηῆβ ἃ5 ἄρτος προκοπῆς ΟΡ. Ὀτοαὰ οἵ [οβινλδ᾽ 5 ΡΆβΒΟΝΟΥ 
τυρίέσιης Ὀτεδα οὗ Ῥετίεοτίοη, Οὐ. 70.6.45(26; ρ.τ54.31; Μ.14.280λ); 
3. ἀοηϊοα οἵ οα οὔτε π. οὔτε μείωσιν ἐπιδεχόμενον ΑἸοχ. ΑἸ ρ. Αἰδν. 
12(0.27.2; Μ.18. 5654}; τριάδα ἀκτιστον.. «μηδὲν ἐπείσακτον ἔχουσαν... 
ἢ ἐκ π. εἷς τὸ εἶναι ἐπανελθὸν Τ0δτνο. Τρέχα 8228); 4, οὗ 50 (εξ, 
ΘΟΏΒΏΙΡ 848 αἰίαϊπθα κατὰ προκοπήν ΟΥ ἐκ π.}; ἃ. ἀββδεσίθε ἢν 
ἘΡΙοη 65 λιτὸν μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ κοινὸν ἡγοῦντο, κατὰ π. ἤθους 
αὐτὸ μόνον ἄνθρωπον δεδικαιωμένον Τὰτπ|5.ἢ..6.3.2].2(Ν.20,273Δ}; υἱὸν δὲ 
θεοῦ κατὰ π. ἘΡΙΡΆ λαον.3ο.τϑ(ρ.358.4; Μ.41.4368}; Ὀγ ΟὐΥ 1]. Π5 
᾿Ιησοῦν δὲ κατὰ π. Χριστὸν καλεῖσθαι λέγοντες Ἰά .αἀμπας.28(Ρ.250.5 ; ΜΓ, 
41τ.2848); Ὀγν ΑἸΙΟΟῚ εἶναι μὲν πρότερον ψιλὸν ἄνθρωπον, κατὰ π. δὲ 

ΡΡ 



προκοπτικῶς 

εἰληφέναι τὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ προσηγορίαν ἰαἡᾳογ.51.18(Ρ.275.10; 

Μ.4τ.9244}; ἴῃ ΟΡΙΠπίοπ 50 ε4 το 8]. ὅδ πὶ. ἅγιος... γέγονεν ἡμῶν 
ὁ σωτὴρ ἀγῶνι καὶ πόνῳ τῆς τοῦ προπάτορος ἡμῶν κρατήσας ἁμαρτίας, 
οἷς κατορθώσας τὴν ἀρετὴν συνήφθη τῷ θεῷ, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν πρὸς 
αὐτὸν βούλησιν καὶ ἐνέργειαν ταῖς τῶν ἀγαθῶν π. ἐσχηκώς Γἑ᾿ῥὈ Δ], ϑΆτη. 
0 3(ρ.229.15); οἱ ἀπὸ Παύλου.. ὅστερον αὐτὸν μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν 
ἐκ π. τεθεοποιῆσθαι λέγοντες δγηιδ, ,π|.(345)4(0.252.20; Μ'26.γ7200); 
ὃν ΤΠαν. ΜΌΡΒ. προέκοπτεν παρά τε θεῷ καὶ ἀνθρώποις, τῶν μὲν 
ὁρώντων τὴν π., τοῦ δὲ οὐχ ὁρῶντος μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπιμαρτυροῦν- 
τος καὶ συνεργοῦντος τοῖς γινομένοις ἜΠΕΥ Νορ5. {γ.1η2.7(0.207.36; Μ, 
66.98.4}; (ὔΡ(ς53)αμαίἑ.τ2 τὸ μιβίῃ. εοηζιαμαϊ ττί(ρ.02.27; Μ,86. 
1οΣ74}; Ὁν Νεβίουίβ ἕτερόν τινα παρ᾽ αὐτὸν ἄνθρωπον... χρηματίσαι 
καὶ ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα καὶ κατὰ π. εἰς τοῦτο ἐλθεῖν, καὶ οὐχ ὑπέρ 
γε μόνων ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσενεγκεῖν ἑαυτόν Ογτιεαρί. 
ΑΙ σαριτοίρ.24.18.; 61.156}; τὸν κατὰ π. παρ᾽ αὐτοῦ θεοποιούμενον 
ἄνθρωπον Μίαχιοῤιπο, Δ,οτ. 450); Ὁ. ἀεπιεα ὈΚν Ὁτίοάοχ υἱότητα, 
οὐ τρόπων ἐπιμελείᾳ καὶ προκοπῆς ἀσκήσει, ἀλλὰ φύσεως ἰδιώματι 
ταύτην λαχόντος ΑἸεχ. Α] ρ  Αἰοχ,ϑίρ.25.2; Μ,18. 5608); ΔΕΒ ἀεογ.16 
(. 18.234: Μ.25..449 (4:0); : 1α. 2». 1.380}. “6. 808); τεῖ. ῬΏΠ.2: 5-ιΙ 
ποία π. καὶ βελτίωσις ἐν ταπεινώσει; 1διι.4ο(030); Χριστὸς ἀληθής, 
οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἐκ π, εἰς ἱερωσύνην ἀνελθών Οντ. Η εαἰεεΐττοτ; 

οὐκ ἐκ δουλείας εἰς π. υἱοθεσίας ἐλθόντᾳ 1Ὁ.11.4; οὐκ ἐκ π. αὐξηθείς, 
ἀλλὰ τοῦτο γεννηθεὶς ὅπερ ἐστὶ νῦν ἴδιττιτα; μὴ.-«νομιοθῇ...εἰς π. 
ἐλθεῖν θεότητος 1δ.ττιττπ: οὐδὲ ἐκ π. ἡ θέωσις ΟΥ.ΝαΖ.0».25.τ6 (}},55. 
12218); ἀεὶ βασιλεύς, ἀεὶ κύριος. .«οὐδὲν τούτων ἐκ π. γενόμενος τ. 

Νψβ85, μι 6(2 ρ.150.12; Μ.45.736}}; ἀφηϊξάῖ Ὀν ΕἸποι 5 οὐ κατὰ 
π. γενόμενος κύριος [Ὀ: οἴ, τοῦτον. .«κύριον... ἐποίησεν ὁ θεός] Ἐπ, 
1δ.5(2 Ρ.τορ.20; 6804); κατὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Εὐνομίου, οὐχὶ τῆς 

θεότητος κατὰ π. τι προσλαμβανούσης ΟΥΟΝ γ85.18.(ρ.125.4; 720Ὰ}); 
Ατηρῃ. Κ'.12(Ν1.320.τοθᾺ}) αἱ. 5. ἔκπτωσις ; τεῖ, (0].1:13 οἱ ληροῦντες 
ἐνταῦθα, μὴ νοοῦντες τὴν λέξιν, κατὰ π. ἀγάπης θεοῦ εἶναι τὸν υἱόν 
φασι ΕΡΙΡΠ.αηειξοίρ. 5 9.15; Μ.43.το40); οὐκ ἄνθρωπος ἐλθὼν ἐν π. 
θεότητος 1ὖ.οπ(Ρ.1τ4.6; τθς 6); οὐδὲ...κατὰ π΄ ἐξ ἀνθρώπου γέγονε 
θεός {Οβμνβυπαίου,(6.3028); οὐκ ἐκ π. θεὸς.. ἀλλὰ δι᾽ εὐσπλαγχνίαν 

ἄνθρωπος Ῥτος] ΟΡ 6}.2.14(Ν1.6ς.8728}; δ. ἀϑϑδυιθα οἱ (Βγ]51 ἃ5 πιδῃ, 
οἰνΟτ,ζονι. 20 τῷ Σει(ρ 135.0; Μι15, 1855 Ὲ}; ἐν αὐτῷ γὰρ ἦν ἡ σὰρξ ἡ 
προκόπτουσα καὶ αὐτοῦ λέγεται" καὶ τοῦτο ἵνα πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων 
π. ἅπτωτος διὰ τὸν συνόντα λόγον διαμείνῃ..«ὡς εἶναι τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως τὴν π. Αἢ,.4γ.3.53(Μ.26.4264}; τῆς φύσεως ἡμῶν ἴδια... τὴν 
βρῶσιν, τὴν πόσιν.. «τὴν π. τῆς σωματικῆς ἡλικίας ΥΟΝ  55,εῤ.3(Μ.46. 
1020); οἔνΟΥ ἤοη1.14.10 18 {εγ.(Ρ.114.20; Μ,13.4168); οἷἵ. 5. προ- 
κόπτω; ὕντ. ᾿,ε.21:40(}.72.5ο88,0). 

Β. σἰαρε οΓ ἀδυείοῤῥηηθηὶ ΟΥἩὨ ῥγοργδδ5 εἰς τὸ συγγενὲς τῆς ψυχῆς θεῖόν 
τι καὶ ἅγιον μετοικίζει καὶ διά τινος οἰκείου φωτὸς διαβιβάζει τὰς π. τὰς 
μυστικὰς τὸν ἄνθρωπον (Ἶοπ.5,7.7.1ο(Ὁ.41.28.; Μ.9.4800); Οτι(εἰς.5.71 
(0ρ.263.18, Μ.11.1Ο138); τῶν ἐν ἑκάστῃ ἀρετῇ π. ὁμωνύμως τῇ τελείᾳ 
ὀνομαζομένων 14. 70.32.τείο ; Ὁ.450.22; Ν΄.14.7814); Ογτ. Η. εαἰεε,.1τ, 
4; δοιλδρ».(Μ.34.4178). 

Ε. ῥγεξεγηιθηΐ, βοστίϊοη οὐ ἀϊρητέν; 1. τὰ ρέῃ, εἰλήφασι τὴν παρ᾽ 
αὐτοῖς καλουμένην π.' τοιαύτην ὥστε ἀποτεμεῖν ἀνθρώπων κεφαλάς ΟΥ. 
πορ!.12.8 τῈ. [6γ.(ρ.094.22; Μ.13.3808); τῶν ἐν ἹΡωμαϊκαῖς προκοπαῖς 
οὐ μικρᾶς ἐπείληπτο ἀξίαν Ἐπ5.»..Ὶ ταίρ, 942.25; Μ.20.14530); 1α. Ι. έ. 
7.15. 2(Μ.2ο.6γ60) ; 2. οἵ ες]. ταμὶς αἷ...κατὰ τὴν ἐκκλησίαν π. ἐπι- 
σκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων (Ἰρη. τ: 6.12(ρ.48ς.28; Μ.9.2280); 
Οὔ ΠΥ 5. πο 11.α ἴῃ τα. (ττιδοτο). 

Ἐπροκοπτικῶς, ῥγοργεςείσεῖν, οὐ ῬΕΙΉ. σἀὐπαπίαρεομεῖν, Τϊᾶγτη. Ρς. 
2: τοίΜ, 30. 11618)}. 

προκόπτοω, Α. αὐναμέο, Ῥιαῖΐε Ῥορνέξ5:) 1. {1τ8 8.» δάἀπαηζε, Ϊ.6. 
μοῖρ ἔουινασα πε ρσοοςβ5 οὐ πιβκιπρ εὶς τὴν ὕλην τῷ τύπῳ Με]. ῥα55. 
38 Ρ.6.21; 2. οὗ ΤΏΟΙΆ] ἀπά 5ρίτ 4] ΡΥΟΡΎΘ85 πεῖν ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ 
κυρίου Ζζίενι.τ7.3., Ταϑι.41α1.2.6(Ν.6.4770); ὁ γὰρ σωτὴρ... ἐστι τῷ 
μὲν μηδέπω φθάσαντι ἐπὶ τὸ τέλος ἀλλ᾽ ἔτι “τοντι ὁδός Οὐ. ]οδιτοίττ; 

Ρ.128.26; Μ,14.2320); οὔτε ἡ ἐπιστήμη τοῦ θεοῦ “-εἰν ἡμᾶς ἀναγκάζει, 
ἐὰν μὴ καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὸ ἀγαθόν τι συνεισαγάγωμεν 1Δβ»͵Ής.3.1.23 
(0Ρ.243.11; Μιττι, 2018); ἰα σηϊ.2 1 τ3(ρ.240,20 ; Μ.17.2658)}., δεύτερον 
τὸ κῆπος κεκλεισμένος ἐρρέθη, τὸ μὲν ἐπὶ “τοντος, τὸ δὲ ἐπὶ τελείον Ἰα. 
δομοί ἦη Οαη! 41ιτ2(}1.17.2720)}; ΜοτΒισγηηρυι ζ(ρ.1το. 7; Μ.18,41Ὰ}; 
οὗ Ρτόρστοββ οἱ ρΌβροΐ, 1015.4.6..5.7(0.146.τ6; Μ.22.24:0); 3. τοῖς 5δη- 
581} οἵ Ομ τιβί, μδσθῖ, νῖθνν ἴΠπ8Ὲ ἰἴ τνα5 σοπϑεάπδθηςα οἱ Βιση δὴ ῬὈΤῸ- 
ῬΎΘΘ5 ἀθηϊοί, τεῦ, ἀρεῖσιποβ οἵ Ῥϑπὶ] οὗ ϑαιηοβεία 8Ππ6 οἴ ΠΕ 1ῃ Το]. 
ἴο ΑὙΙΔΠΙΒΠῚ τί γὰρ ἂν προκόψαι ἔχοι ἡ τοῦ θεοῦ σοφία; ΑἸοχ.Α].ἐερ. 

Αἰ. 7(0.24.τ2; Μ.1δ. 570}; ἐτόλμησαν γὰρ εἰπεῖν, ὅτι οὐχ ὁ προὼν 
λόγος, οὗτος ἐνηνθρώπησεν' ἀλλὰ ἀνθρωπός τις προκόψας, οὗτος 
ἐστεφανώθη Οντ.Ἐ].εαἰδεῖι..12.3; ἀρϑουίοα χεῖ. ΒΡ ΡΥ ΒΕΠΟΟΩ͂ 
ἐγένετο γὰρ οὗτος, οὐκ ἀιδίως προῆν-- οὗτος ὁ κατὰ μικρὸν εἰς ἀρχιερέως 
προκόψας ἀξίωμα Νεκί. πορπ τη ἢ 6Ρ.3:1(0.23ς5.0; Μ.64.4848); 4. οὗ 

1154 
᾽ 

προκρατέω 

Ομ 85. τῇ, τοῦ, 1,0,2:52 «εἰ γὰρ ἐκένωσεν ἑαυτὸν καταβαίνων 
ἐνταῦθα καὶ κενώσας ἑαυτὸν ἐλάμβανε πάλιν ταῦτα ἀφ' ὧν ἐκένωσεν 
ἑαυτόν, ἑκὼν κενώσας ἑαυτόν, τί ἄτοπον αὐτὸν καὶ προκεκοφέναι; ΟΥ̓ 
λοι... 1. [6γ.(ρ.6.28; Μ.13.2648); οὐ γὰρ καθ᾽ αὑτὸν μόνον ὁ ̓ Ιησοῦς 
προέκοπτεν..., ἀλλὰ καὶ ἐν ἑκάστῳ τῶν τὴν προκοπὴν ἐν σοφίᾳ καὶ ἡλι- 
κίᾳ καὶ χάριτι παραδεχομένων “- εἰ ᾿Ιησοῦς ἐν σοφίᾳ κτλ. 1δ.14.1ο(Ρ.1τ4. 
Ζϑ; 4168); τὸ ἐν σοφίᾳ “-εἰν, οὐκ ἔστι τὴν σοφίαν αὐτὴν “-εἰν, ἀλλὰ τὸ 
ἀνθρώπινον μᾶλλον ἐν αὐτῇ “- εἰν, [1,0.2:52] αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ προέκοπτε. 
“ἢ σοφία γὰρ ὠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον᾽, καὶ ἐν ἑαυτῇ τὸν οἶκον “-εἰν 
ἐποίει Α1ἢ..4γ,..3.52(}].26.4338)}; ὥσπερ..--σαρκὶ πέπονθεν,..«οὕτω καὶ 
«« σαρκὶ προέκοπτεν..«ἐν αὐτῷ γὰρ ἦν ἡ σὰρξ ἡ -οὐὔυσα καὶ αὐτοῦ λέγεται 
.«οὐδιὸ οὐδὲ εἶπεν, ὁ λόγος προέκοπτεν, ἀλλ᾽ ὁ ᾿ΪΙησοῦς.. ὡς εἶναι τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως τὴν προκοπήν 1Ὁ.3.532(4330{.}; τὸ γὰρ γεννηθὲν ἡμῖν 
παιδίον ᾿Ιησοῦς, ὃ ἐν τοῖς δεξαμένοις αὐτὸν διαφόρως “-ων..«καθὼς ἂν 
ὦ χωρῶν αὐτὸν ἱκανῶς ἔχῃ, τοιοῦτος φαίνεται, ἣ νηπιάζων, ἢ “’ων, ἢ 
τελειούμενος στ Ν ν85.πονι.3 τ. Οαπὶ. (Μ.44.8280)) ; ἀἸϊξοιδβίοπ, ὙΠαγ. 
Μορϑ. [».ἴπε.7(0.291.3011,; Μ.65.98ο1,8) ; ἐν σοφίᾳ -- εἰν ἂν λέγοιτο, οὐ 
προσθήκην σοφίας δεχόμενος, καθ᾽ ὃ νοεῖται θεὸς ὦ ἐν πᾶσι παντέλειος 
««ἀλλὰ τοῦ.. «λόγον τῇ τοῦ σώματος ἡλικίᾳ συνεκτείνοντος κατὰ βραχὺ 

τῆς σοφίας τὴν ἔκφανοιν. “ει δὲ ἡλικίᾳ μὲν σῶμα, σοφίᾳ δὲ ψυχή; 
θεότης γὰρ οὐδετέραν ἐπίδοσιν ἐπιδέχεται Ογτ.ἴ.ς.2:40(Μ,72.5088}; οὐ 
καθὸ λόγος ἐστὶ «“-εἰν λέγεται, ἀλλὰ καθὸ γέγονεν ἄνθρωπος" καὶ φύσιν 
πεφόρηκε τὴν τούτου δεκτικήν 1 ἰπι65.28(5..2408); ὥσπερ δι᾽ ἡμᾶς 
ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, οὕτω δι᾿ ἡμᾶς ἐπιδέχεται τὸ “-εἰν, ἵνα πάλιν ἡμεῖς 
ἐν αὐτῷ προκόπτωμεν ἐν σοφίᾳ 1δ.(2Ζ51ΑᾺ}); ἡ τὴν ἀνθρώπου φύσιν ἐνδυ- 
σαμένη σοφία...τὸν ἀναληφθέντα ναὸν “- εἰν ««-..ν..Ψ ἐποίει. «οὕτως ἐν σοφίᾳ 
προέκοπτεν ἡ ἀνθρωπότης..«προέκοπτεν οὖν ἡ φύσις ἡμῶν ἐν τῇ σοφίᾳ 
..ἐπειδὴ γὰρ τῇ σαρκὶ τὸ “τειν ὀφείλεται, λεγέσθω “-εἰν ὡς ἐν αὐτῇ 

γενόμενος... «οὕτω κἂν ““ειν λέγηται, προκοπὴν οὐδεμίαν ἐπιδεχόμενος 
ὡς θεὸς, διὰ τὸ ““εἰν ἐν αὐτῷ τὴν ἰδίαν ἑαυτοῦ σάρκα τοῦτο λέγεται ἐῤ. 
(στε .); μηδ᾽ αὖ ἐκεῖνο... -τολμήσης εἰπεῖν, ὅτι τὸ ““ειν.«τῷ ἀνθρώπῳ 
προσάψομεν. τοῦτο γὰρ...ἐστὶν ἕτερον οὐδὲν ἢ διελεῖν εἰς δύο τὸν 
ἕνα Χριστόν, -.. ““εἰν..«λέγεται...τὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἴδια διὰ τὴν 
εἰς ἄκρονξν ὡσιν εἰς ἑαυτὸν εἰκότως ἀναλαβών Ι΄ ἀοηιι βαδελ.τ(52 
2304}. 

Β. δὲ ῥγοφιοίθά, οἵ δῆρε!ς προκόψουσιν εἰς ἣν ἐκεῖνοι ἀπολελοίπασι 
τάξιν ΟἸΘτη. εἰ. π6(0.153.22; Μ.0.7258); οἵ 8. Ῥεῖει σκηνοποιὸς ἐξ 
ἁλιέων προέκοπτε ῬΥΟΟΙΟΡ ογ.8,2(Μ.ς. 7658}; οὗ ἐς], ταῖῖκ οὐκ ἔτι 
τὸν ἀναγνώστην περαιτέρω στ εὺν, ἀλλὰ μένειν ἀπρόκοπον 110.:] «Ροφητὶ, 

(Μ.88.τοο0 8}. 
Ἐπροκορυφαῖος, ὁ, [751 ἰεαάεγ ; οἵ 8, πάτον, γι. (4.8 7 0,556). 
Ἐπροκοσμέω, ἀάογη δεξογεμαπά θυγατέρα δὲ καλοῦσιν τὴν ἐκκλησίαν, 

ἅτε δὴ αὐτὴν προκοσμιθεῖσαν τῷ οὐρανίῳ νυμφίῳ ΟΥΟς.44:1τ1τ-14 
(0.431 ΡοΥῃ. ῸῪ προκοσμισϑεῖσαν). 

προκόσμιον, τό, ογμΩΡΙΘΗΙ, 

11330). 
,προκόσμιος, δέξογε ἢ τοονϊς, οἵ Τίορος φῶς τὸ π᾿ καὶ τὴν πρὸ 

αἰώνων...««σοφίαν Ἰυὰ5.λ.6.1.2.3(},2ο. 538)} οὐσία τις π, ζῶσα καὶ 
πἰιυζῶιὰ 18.1.2.τλ(608) ; μόνος...λόγος ὧν θεοῦ π. 1Δ.4.6.τ.το(ρ.47.2; 
Μ.22.804}); λόγος ὧν π. καὶ σωτήρ 14. 2{(ρ.190.1τ0; Μ΄.20.12258); οὗ 
οἷοιν οὗ Τίοροβ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἐξουσίαν Ἀστέριος δόξαν ὀνομάζει, 
καὶ οὐ δόξαν μόνον ἀλλὰ καὶ π. δόξαν, οὐκ ἐννοῶν ὅτι μήπω τοῦ κόσμον 
γεγονότος οὐδὲν ἕτερον ἦν πλὴν θεοῦ μόνου ΜδτΟΕΙ], ἔγ.93 ΔΡ. Ἐπ ς. 
Μίαγεοὶ.2.5(Ρ.40.6; Μ,24.7924}); ἡ δὲ π᾿ ... δόξα, ἦ ὅ μονογενὴς θεὸς 
ἐνδοξάζεται, οὐκ ἂν ἄλλη τις εἴη..-«παρὰ τὴν δόξαν τοῦ πατρός τ Ν 55. 
«ἀροί!. 53(}1.4..12520}; (ΓΒ γβίο!. οὐ γάρ τοι φαῖεν ἂν οἶμαί ποὺ π. 
δόξαν ὡς ἰδίαν αἰτεῖν τὸν ἐκ σπέρματος τοῦ Δαβὶδ...τεχθέντα Ὀγτι( ἢν. 
μ5ι.{(5}.7420); πῶς ὡς δόξης ἐπιδεής τὴν π. αὐτοῦ δόξαν αἰτεῖ; ἐπειδὴ 
γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος Ι4.ἀροΐἱ. ΤΥ! πς(ρ.131.12; 61,2250); Ποοπτ.Η. 
ΜΝέςις. τ(}1.86.17240); οὗ ὈΒσ δ 5 αἰνίπο πδίυσο, Τῆι γα». 2(4.214}} 
τοῦ, ΝΝεβέοσίβ᾽ ἰδδοῃίησ πῶς οὖν...π, ὃ ἐκ τῆς.««παρθένον κατὰ σὲ 
νοούμενος ἄνθρωπος ἰδικῶς; ΟΥτΟΝ ἐεὶ,5.τ(ρ.94.21; 61.1240); ἴῃ γέ: 
ἄμεῖῖο αὐ αὐεωγάώμηε οἵ Ἑυποτηΐδη Ἔχορθϑὶβ οἱ ἀς. 2:26 μὴ πι ὁ 
σταυρός; ΟΥΝ,γΒβ5. ἔπη. 6(2 ρ.144.28; Μ.45.1200}; οἱ ΕἸ. σμοβὶ τὸ 
προαιώνιον καὶ π. πνεῦμα τοῦ θεοῦ ὈΙάντη, 7715..2.7(}}|,30.5764). 

Ἐπροκουράτωρ, ὁ, (1.1. ῥγοκινγαίον) 1. ῥγοσμγαίογ, βηαμείαί ἀρϑηὶ 
ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι... «μὴ γένωνται...π., μηδὲ ἔκ 
τινος αἰσχροῦ ἢ ἀτίμον πράγματος τροφὴν πορίζωνται (οὐ, Αγν.τ; 
2. εἰν οῦ οὔείαὶ, ἡ τὶ οἤατρο οὗ σπασοῦ Πιη45 προνοοῦντος κυριακοῦ 
τοῦ..«πατριάρχου καὶ “Ῥομάνον τοῦ..-«πρεοβυτέρου, π. καὶ ἐκκλησιεκ- 
δίκου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Κουνσταντινουπόλεως 0 “ς. 15.225 
(Ὀϊάντμα δοϑ). 

ἐπρόκουρσον, τό, (ςἔ, 1,αἴ, ῥγοσμνςμ 5) υσηρμαγά, Οἰνόη Βακεὶ,. 
Ῥ.3202(Μ.92.1τοο 58). 

προκρατ-έω, 1, ὑὲ ῥγευαίοη! δοίογεμαπα ἡ κιβωτὸς... «ἠρκεῖτο... ἀντὶ 
πάσης παρατάξεως εἰς βοήθειαν, εἰ μή τις ἦν...»«-ἥσασᾳ ἁμαρτίᾳ ΑΤἸΉ, 

ΟΥΝ, γϑ8.ογ “ον. τ(ρ.24.το; Μ.44. 



ἐρ. ΜΙ αγεεὶ!.532(Μ.27.440); 2. ῥγευαῖί ἐογμιενὶν. τὴν -““ἥσασαν εὐαγῆ 
διαγωγὴν τῆς ζωῆς ὙΒατ. Βίμα.ερῥ.2.146(}.90.1457}). . 

πρόκριμα, τό, ῥγεμαάρενιοηὶ τί ἂν γένοιτο πι χεῖρον οὕτω φανερῶς 
«οὐἐπιφερόμενον τῇ ἐκείνων δίκῃ, ἢ τὸ τούτους, οὖς ἀνῃρῆσθαι ἔλεγον, 
ζῆν τε καὶ τοῦ βίου ἀπολαύειν (οποι.αρ.ΑἸμ αῤοΐ, ες. Θδ(ρ.146.14; Μ.᾿ 

ΝᾺ ὁ - - ᾿ 2 [4 ἂν ς .“ » - ὲ ᾿Ὶ " - , 

25. 2608) ; ἡμεῖς ὑπὲρ ἀκριβείας οὔτε ὑμῖν οὔτε τοῖς ὕπερ αὐτῶν γράψασι 

π΄ ποιοῦντες προετρεψάμεθα τοὺς γράψαντας ἐλθεῖν ΠΕ ΡΑΡα εΡ.  ίαη. ' 
δ. 23(0.104.38.; 2884); ; κἂν ὀλίγοι τινὲς ἀντιλέγωσι ταύτῃ τῇ πίστει, οὐ 
δύνανται π. ποιεῖν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ ΑἸΏ.ερ. οὐ. 20}. 26.8174}}}. 
ΤΒαί, .ἢ.6.4.3.0 οὐδὲ γὰρ π΄. τι ἠδυνήθη γενέσθαι ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 
τῶν ἐν Ἀριμηνήῳ συναχθέντων θΆτΆΑῬΑΡα ἐῤ. {να ὙΠαΐ.λ,6.2.22. 
οί3.883); αὐτῷ τῷ συμβόλῳ τῷ παρὰ τῶν ἀποστόλων εἰσηγηθέντι π. 

φέρειν Τ,κο Μαρ.6}.45.2(0.47.32; Μ.Ρ],.54.8368); τὰ ἐξ ἀνάγκης λεγό- 
μένα, οὐδὲ εἰς νόμον γίνονται, οὔτε εἰς π. τῆς ἐκκλησίας ἀπεδί..ἠοά, 
ει(Μ.80.193}). 

προκριματίζ-ω, ᾿ῤγεμάϊες, (τ. 1αϊ. ῥγαεγμάϊοο) (σά. 4γιττο; 
οὐδαμῶς..-τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ “οομένου κανόνος Νατιπ.ρ.ο(Μ,ΡΙ,, 
87.110}... 

πρόκρισις, ἡ, ῥγείϊηηαῦν ἡμἀρεριεηέ; οἵ οα᾽β τεαυεμί 78 66ε-- 
τηδηΐβ ΟρΡ. μηδ] πα ροηθηΐξ, Ὀ] δηλ. 7.7. 2(0.τὸ.4; Μ.9.4168); καλὴ ἡ 
κρίσις τοῦ θεοῦ, ἢ τε διάκρισις ἡ τῶν πιστῶν ἀπὸ τῶν ἀπίστων ἢ τε π΄. 
ὑπὲρ τοῦ μὴ μείζονι περιπεσεῖν κρίσει ἥ τε κρίσις παίδευσις οὖσα 1(.ἐεἰ, 
4ο(ρ.148.28; Μ.ο. 7170). 

ἑπροκριταία, ἡ,  γευϊοι5 “πὰ, ἜΡΉἨτ. 3, τσ, 
πρόκριτος, ἐἰοξοη ῥοίογε ΟἸΆΘΥΒ ; 1. τηδϑο, 85 ϑιβῖ,, εἠϊοῦ, ἰδαάθν; 

οἱ 5. Ρείευ ὁ π. τῶν ἀποστόλων Ῥείτ,Α].ερ.εαπ. Ο(Ν],18. 4840); ιάγπι, 
Ρε.0 Ῥτόετα. (1.39. ττϑ80); ΝΠ Μασ. δ(} 70. δος); νομικός...καὶ προ- 
κριτότερος Βα ἐγοῤἧν.τ(ρ.216.6); 2. ποι. ἃ5 5 05ι., ᾿γεενη ηενιεα 
τὸ π. τῆς παρθενίας ἘΡΙΡΕ αηεοϑίρ.119.16; Μ.43. τοδὶ); Ὀγτάρι.δο 
(3.3178Β; πολλοί ΑἸΒετῦ). 
προκρούῳ, οἤεηπά, Ἰ5ϊά, ῬΕῚ, ἀραὶ, 7.6.18: τοίρ.133.14,18); Π0}]. ἴοχ 

προσκεκρουκότας, Απαϑῖ. δι λόχ. τ2(}.80.10528). 
Ἐπροκτεατίζομαι, ῥρδεέδς ἐογημεγίν, ΤΆΑΡΟ]. πιεῖ, Ρς.73:2(}8.32. 

14174}. 
"προκτίζω, εἐγεαΐς δέξογε ἐγὼ ᾿Ιακὼβ "ἄγγελος θεοῦ εἰμι ἐγώ, καὶ... 

Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ προεκτίσθησαν πρὸ παντὸς ἔργου [δνν]5ἢ ΔΡοοτγ- 
Ῥῆοπ αρ.Οτ. .7}.. 2 31(5: Ῥ.88,25; Μ.14. τ680); ;: τοῦ, ὅθ πρωτότοκος 
δὲ πάσης κτίσεως, οὐ διὰ τὸ προεκτίσθαι αὐτῆς (ἐπεὶ ἂν πρωτόκτιστος 
ἐκλήθη) ἀλλ᾽ ὡς τῇ προγνώσει..-πρὸ παντὸς δημιουργήματος ἀπὸ τῆς 

ἁγίας παρθένον τεχθείς Ἰλιάντα, Τ7}1}.3,4(ΜΠ,20.8224}; φατε 50, 
Ατΐδη5] ἀσεβῶς βλασφημοῦντες εἰς ποίησιν τῶν κτιστῶν φυσέων προ- 

κεκτίσθαι αὐτόν (τΕ]. ν2Ζ,},.6,2.1τ-. 2] 8ς, 12570). 
Ἐπροκυλίνδημα, τό, μηγοϊπηρ, μη 7 οἰ ἀτηρ, ΘΚ ΛΕ5.1:5050..15(ρ.178. 

3; Μι.66.1309}). 
Ἐπροκυοφορέω, ἐηρεμάεγ, Ογτορἰαρ} Οφη.3(1.700); 14. .70.4.7.4. 

431Ὲ). 
προκύπτ-ω, εογρε; οἵ Βεροιτίηρ οἵ ὅοπ, ὔντ, ο.1.53(4. 20); : 

σοφίας τοῦ θεοῦ. ..ἰδίως μὲν καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν ὑφεστώσης, “-οὐσὴς δ᾽ οὖν 

ὅμως κατὰ τὸν ἄρρητον τῆς γεννήσεως τρόπον ἐκ πατρὸς 1.1.5 (458); τὸ 
θεῖον ἐκ πατρὸς προέκυψε γέννημα 1διτι το(τ05Ὲ}; λόγος ἐκ τοῦ γεν- 
νήσαντος νοῦ ““ων 1Ὁ.2.5(1070). 

προκυρόω, Ξαηεΐϊΐοι δεξογομαμα, ἘΠ 5.}.6.το,4(4680 ; Μ.21τ.7800}; 
Ἐρβιγ. 2.271Ὲ.. 

πρόκωπος, ἀγαίον (οὗ ἃ βυνοσα), στ ν85. μη .τΖίτ Ρ. ἜΝ 8; Ν.4-. 

9008). 
Ἐπρόλαβα, τά, αηλτειῤῥαϊοη5 τοῦ ἀντιχρίστου τὰ π. φέρουσι ΤΌαΥ. 

δεμάνσρῥ.ι. σοί Μ,99.10930). 
προλαμβάν-ω, 1, ῥγέξεγ, ἰαβ6 ὃν ῥγεβενέηοο, οἱ 5. 7ὁΠη τὴ τοὶ. τὸ 

ϑυπορτβίβ ᾿Ιωάννης...πἼ ει τῶν ῥηθέντων τὰ μὴ ῥηθέντα ἘΡΙΡΙΒ ἔα. 
σιιτοίρ.276.8; Μ.41.0248}; οὗ ΤΟ ΠΈΠ65 ἴῃ τοὶ, τὸ εν παιδευθέντες 
γὰρ οἱ ἐξ Ιουδαίων τὸ μυστήριον... ἐξέπεσον" οἱ δὲ οὐδέποτε ἀκηκοότες 
οἱ ἐξ ἐθνῶν, προελήφθησαν νγτ, Ἐ5.35:7 69,920 Ὰ); 2. απίεῖραίε 
προλαβοῦσα ἡ κακία..-«προαπέστειλε Σίμωνα Ποη ἰεη.3.501 προλα- 
βὼν γὰρ αὐτὸς ἑαυτοῦ ταύτην ἀφείλετο τὴν ἀπολογέαν (Ὦτγβ.δωῶς.4.1 
(ρ.97.3; 1.402); ΤΝ].᾿εγίβί. τι. 3(Μ.79.9ο80); οὗ σοα ἀπιοραηρ 
Βυχῆδῃ ρυάψου ἑκούσιος δὲ ἡ τῶν ἀγαθῶν μετάδοσις αὐτῷ, κἂν "ἢ τὴν 
αἴτησιν (Ἰοτ.5.7.}.7(0.32.2; Μ.0.4570}; ““εἰς ἀεὶ τὰς αἰτήσεις Πα. 
ες, πϑιττίι. 905); οἵ Οοά ἴῃ ὑτραϊίοῃ τὰ μὴ ὄντα προλαβὼν... ὡς 
ἤδη ὄντα..«θεωρεῖ 1᾽5...1}..2.δ(ρ.103.20; Μ,24.9ο84); οὗ ῥτορβείϊο 
ΔΠ ορατοι ἃ γὰρ προλαβὼν μέλλειν γίνεσθαι... ἔφη Ταβι, ἀταϊ.3-. 

2(Μ.6. 5400); Επι5.4.4.6.1π(ρ.260.31; Ν.22.4448); οἵ απτιίοϊραϊίηρ ἃ 
ἴοστηαὶ Ἰπάρετηθπέ, μὰ Ρᾶρὰ 4. ίαη 40». ΑΤᾺ ἀροὶ,5φο,ο(ρ.τορ.7; 
Μ.2:ς.2078}; 1δ,34{ρ.112.17; 2054}; Οῃτγϑ. οι. 8.4.3 ἴῃ. ΜΙ (7,.Β018); 
3. Ιαδὲ μι αϊυε ἴῃ προέλαβον παρακαλεῖν ὑμᾶς Ἰρτι.ἘΡὶ,.3.2; τοῖς 
ψευδῶς προειληφόσιν εἰδέναι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὄνομα [τε ἢ 4 7.5.30.1 
(Μ.γ.12040); ᾿Εβίων καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν προὔλαβον ἑαυτοὺς κατατέμνοντες 
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ἜΡΙΡΒ, μαεν. 30. 26(0.369.18 ; Μ.41.452.); οὗ σοά ἰπ ἱγροϊοςιοαὶ γανε- 

πρόληψις 

ἸΔΌΟΙ5 “τοντὸς πρὸ τῶν ἰδίων καιρῶν τὰ μυστήρια χαρίζεσθαι ὑμῖν 
τοῦ θεοῦ }υβι.ἀταϊ.τ4τ.4(Μ.6.,7814}); 4. ῥγευεηὶ, ἰογεείαἰ δ, ΟΒυγα, ραη. 
ΜΙ ἀεξ.1.1(2.6208) ; προσκυνεῖται... «πολλὰ τῶν ἀλόγων" οὐκοῦν πάντα ἂν 
προσεκυνήθη, μὴ προλαβούσης τῆς κρεωφαγίας ϑιοά σεπ,οτ5(Μ,33. 
15720); 5. αΥγίυο δέίογε ἰΐζμα τῶν «ὄντων εἰς τὰ δεῖπνα (Ὧτν 5.᾿|0η1.7.2 
2 (οἱ (1χ.3730)} 6. Ρ885., δὲ ῥγεοεεμριεά οὐδ᾽ οἰκίας οὐδὲ πόλεις... 
εὐχερῶς βούλονται καταλιπεῖν οἱ προληφθέντες αὐτοῖς (τ (ἰεἰς.1. ξ2 
(ρ.τοβ.12; Μ.11.7574}; ὈΒυγβιλον. 6.4 ἐθ 2 Τῆι. (11.607Ὲ}; 68ρ. ψτΒ 
Φν!ὶ τΠϊηρϑ τί οὖν ἐὰν προληφθῶ; φησί, κάθαρον σαυτὸν ἴ(.ἢη}.51.5 
10. ΜΙ|.(7.5260}; Ι΄ «ονη.24.1 τ. Π εὐ.(12.2200); ΡΙΠΠοχ,ἐ}.24(ρ.175); 
ἤρηοςᾳ ῥὲ ῥγεγμάιεεα προείληπτο τῇ κατὰ τοῦ δόγματος ἡμῶν διαβολῇ 
Οὐ Ν γο5. ἔμη.τᾷι ρ.ὅο.2; Μ,45.2880); 7. ἰαἶὲ [οΥ φγαμίεί, αϑϑειὸ 

: χρὴ δὲ προειληφέναι τοὺς ἐπὶ σωτηρίᾳ σπεύδοντας ὡς ἄρα χρήσεως... 
ἕνεκεν ἡ πᾶσα ἡμῖν κτίσις (Ἰςτη.ῥασί.2.3(ρ.18ο,21; Μ.8,4278); Μίθτῃ, 
αγτίγ. 5. τ(0.157.7; Μ.18.2408); Πίονν, ΟἾθηι.2.36; 8. ῥγέσοάδ, ΟἸοτὴ δέν. 
4.2τ(ρ.3ού.2; Μ.8,13414}; ἐν τῷ προλαβόντι ψαλμῷ ΟΥ.Ὀς,18: 12{(ρ.414); 
αἰτοῦμαι. ἣν μὴ. οὐτῇ τάξει τῶν προλαβόντων τὸ πλέον γέμοντας, ἀποφράτ- 
τειν. τὰς ἀκοὰς τοῖς ὑστέροις Ἰξὰπι.80. Βα5, μη αι (τ 2τος ; Μ.20. ΟΒΑ) ; 
κατὰ τὴν προλαβοῦσαν ἀκολουθίαν ΟΥςΝ 55. μεν (Μ. 44. 8:8); ; αι. 
(Μ.46.1640); δοκεῖ μὴ ἀκολουθεῖν τοῖς προλαβοῦσιν ὅ..«λόγος τ, Ρ-. 
18: 8(Μ.69.8224); προλαβόντων ἐξηγητῶν 14.15.4.4(2,608.); ἕνα τοῖς 
προλαβοῦσι τὰ ἐσόμενα βεβαιώσῃ μας, 7οπρτοειι,(2.1461); οἵ {Πα 
ἀερατίεα ποῦ..«εἰσὶν αἱ προλαβοῦσαι τῶν ἀνθρώπων ψυχαί; ΤΑΊΠ, 
4..4π|ποί .28.6004Ὰ}; οἱ ἐκεῖ προλαβόντες Απαβί, δι ἀρξμνοι Μ80. 
11068); 9. Ρίορὶ., οἵ ἴπ6, ᾿Ραδί ἐν τῷ προλαβόντι χρόνῳ ἽΠαι, [ε;. 
49:8(2.603); 10.Μ4].εἰγοη.τ8 Ρ.420(}1.07.6328). 

προλάμπω, 1. σἠΐηε {ογέλ, υχεῖ. “τειν τῆς προρρήσεως τὴν ἐσχύν 

ΟΒγνβ.αρ. αἰ. 11,24:.22(ρ. τρ0. 32) ἴον διαλ- Κ(]λονι.76.2 τη Μδ1|.(7. 
6348); Ζεβεδαίου... παῖς καὶ Σαλώμης προέλαμψεν ὝΡΩΕ Η.ογ.9(}1.87. 
23648); ΤΏΡΗΥ. ἐπε. βΈηἱ. (0.480. 17; Μ.1ι3, 9408); 2 . δίῃ οἱ ἤγορὶ 
Ω!ΙΟΉΡςὶ οὐκ ἀρχιερέων ““οὐσὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν μαρτύρων δια- 
κοσμοῦσι χορόν Ὑβαϊ.ἐρ.145(4.1252); ὅ, εἠΐηε τη μι Οὗ “εν τῶν 
πραττομένων ὑπομνημάτων τυπώσαντες τὸ θεοφιλὲς γράμμα τῆς ὑμετέ- 

ρας βοάν 1.6, ΕΙΏΡΟΙΟΙ] ΘΕΡΒ. (431)αεί. τ(4(Ὁ 1.1.3 Ρ.4.17; 11,1. 
14410); 4. δὲ εἶεαν τ: αἀάναηες καὶ τὰ λοιπά, ὦ ὥσπερ “-ει τ (11 πιιτούς ; 
(Ὁ χ.1.2 0.36.15 οπν.); 5. ομιδηϊηε τες τῶν ἀστέρων ἔν. Βαγίῇ. 4.5 
(ΚΒ Ρ.327); γηιμι(4.8 τ Ρ. 545); ; Ὑβαγιδιαα,εῤῥιχ τσ ἴνοο οδοο) ; 
6. δὲ ἀϊεέϊηρσμῖς δά δεξονε ἐνίας τῶν προλαμψάντων φωνὰς παραιτεῖσθαι 
Τιϑοηῖ Βιαγριϑευ(Μι86, το 290); [0.ΤῊ 55. ὠον». ΒΜ τ.53(ρ.379.17). 

Ἐπρολανθάνω, ρὸ μμοῤεεγυεά, ΤᾺΡΟΙ]] μοὶ Ὀς.138:3(Μ.33.15218). 
προλεαίν-ω, ἔξ. »αζκε Ἑεῃιοοίδ τη αὐναμες ““οὔσης τὴν..«ὁδὸν τοῦ ῦ βίου 

ΤΟμτγβ. μονας ργές,τ(2.770Ὲ)}; 2. ἐοηἽἸαϊ6 δεξογεθαμα π΄ ... τοῦ ἀκρο- 
ατὸῦ τὴν ψυχήν (τηνι ἤομι. 6.10 τη Μη ιοον; Ἰά. βοηέ. ΙΙ.5 ἴῃ 
το ογ.(1ο.948); ΤΠατ (οἰ. :4(3.414). 

προλέγ-ω, 1. τρεαῖ οὗ ὧς ῥγίον, ἀξϑιρη ῥγιογὶγ ἰο Πλωτῖνος... τὴν 
ὕλην σαῤῶς πάνυ “-εἰ, καὶ τὸν Ἀναξαγόραν κωμῳδεῖ ὅτι μὴ “-εἰ Αδη. 
ταί, (Ν1.85. 9644); 2. ῥγοβῆσεν; οἱ ΟἿ᾽ ῥτορμοίς, σύ ίδιι,34.3} προ- 
λέλεκται ἐν ταῖς.. «προφητείαις [ι51. ταροί.54.0( 1.6. 4000); ᾿'Γατιογαὶ. 
2ο(}.22.3; Δ[.6.8:28); οὗ αν], [ἱάγπι. ἔς. 4:τ(}1.30.1ττ658).ὕ 

προλείπω, ἤογδαΐζε, οἱ ἀνίπο κόσμου πλάνην προλιπών [Ὁ τ4.465 
(Κοιπο); ΡΏΠ]οϑι. ἤν δττ. 2(Μ.65. 5068). 

Ἐπρολειτουργέω, εχογεῖδα Ξαεγεί γεμείγν ῥγευϊομεὶν, Ῥυϊοῆ ἐῤ. 

ἐοη(ρ.9.38; ΜΡΊ,.54.9088). 
Ἐπρολεκτικός, ῥγοῤῥείεαΐ, ἘΡΑῸ] ΒΠ λόγι γι}. (Μ.86.2 464). 
πρόλεξις, ἡ, ῥγοῤἧήεεν, δῖ. ̓ ᾿έγβ.2τ(Ρ.93.}). 
προλευκαίνω, τοὐέίθη ὀεξογεηαμά; οὗ αττιδῖς μῸ νυν μϊζθη ψψα}}ς ἴὰ 

Ρτθρατζαίοῃ ἴου ἔγθβοοθβ, Β85,56].0».1.2(}}.8ς,290). 
πρόλημμα, τό, 1, αμἰοιραϊοι οὗ μαϊη οὐ γευαγά, Ταῖιογαὶ, 3(0.4. 

11; Μ.6.5128);  [υδὲ.6}.Ζερ. εἰ δεν 4(Μ.6.11884) ;2. φὐυαπίαβε - τὸ τῶν 
Ρωμαίων βασίλειον πολλὰ π. ἔχει ἐν τούτῳ, ὡς καὶ πρῶτον ὄν, καὶ 
πρῶτον πιστεῦσαν εἰς Χριστόν (βτη. [πα 0}.2(Μ.88.113}0); 8, γέ- 
εοπεεβίϊοη, ῥγεγμάϊοο, Ταῖιογα!.27(0.28.24; Μ.6.8648); μηδὲ τοῖς π. 
πιστεύσητε 18]. Ῥαρὰ ἀρ. Α(ἢ ἀροί,56ε.34{0.112.2ς; Μ.2ς.2058); 651, 
έ. Ζεη.εἰ δεν τ(Μ.6.11844, ν.], πρόβλημω; 4. ῥγεάϊοροσίτοη ἔνδυμα 
οὖν εἰ βούλεσθε γενέσθαι θείου πνεύματος, σπουδάσατε πρῶτον ἐκ- 
᾿᾽δύσασθαι τὸ ῥυπαρὸν ὑμῶν π. ΠονἸφηι. 8.23. 

προληπτικός, 1. αηέϊσειραίογν τὰ προληπτικῷ παρατεθειμένα εαἰ. 
Ἄροε.2:23(0.214.21 Π0η}. προληπτικῶς) ; 2. Ἱηεϊηεᾷ ἰο δε ῥγεγμάϊεθά 
τὸν φιλέριστον καὶ τ΄. τρόπον Λαάδιη ἀταί,4.13(ρ.1γ0.2; Μι 1.1828}}. 

προληπτικῶς, ὧν απ ϊειραξίοη, Οτιεογ τη Μ|ι.τ4.7(0.200.35; Μ.- 
13.1200Ὰ}); ΡΏοΧ, ἐῤ,24{0.175). 

πρόληψις, ἡ, 1. ξγεερηεοῤῥίίονι τῶν κατὰ κοινὴν π. ... ὀνομαζομένων 
θεῶν Ατποπὰρ ἰφρ,ς, τί Μ.6,ΟοΟ Δ}; πᾶν μὲν ἔθνος ...μίέαν ἔχει καὶ τὴν αὖ- 
τὴν π, περὶ τοῦ καταστησαμένου τὴν ἡγεμονίαν []6Πη.5ἐγ.5.14(ρ.417.6 
Μ,0.1974}; εἰ δὲ ἀλλοῖα φαίνεται, οὐκ ἔτι ἔμεινεν ἐπὶ τῆς π., ἐλέγξαντος 



προλογισμός 

αὐτὰ τοῦ λόγου οι. Α].Ρ.ΕἘπ5.}.4.6.0ρ(2724 ; Μ,21 .4618); τὰ δὲ 
τοῦ νόμου ἰδίᾳ π. ἀλληγορεῖ οι, 161}.2.22 πρὸς τὰς π. ἡ ἑκάστου 
ψυχὴ ἰδέας δαιμόνων ἀπεικονίζει δ,ο.τό; κοινὴ ̓  π. πᾶσιν ὁμοίως 
Χριστιανοῖς ἐνυπάρχει.. περὶ τοῦ φῶς εἶναι τὸν υἱόν Β85. ΕΝΉ.2.25(τ, 
261Ὲ ; Μ.29.629.Ὰ); τὰς κοινὰς περὶ θεοῦ π. Ῥτος.[,1ς.2:τ-.4(Μ.87. 
τϑ7320); 1) 1οη. Αγ. 4.5..4.12(Ν.32.7008}; ἴθ ἘΡΙσαγιβ᾽ ἀδοπηϊίοι οὗ 
πίστις ̓  π᾿. διανοίας αὐτὴν εἶπε. τὴν δὲ π., προσλαβοῦσαν τὴν γνῶσιν, 
κατάληψιν γίνεσθαι ΤΗτ αἰεὶ. τ(ρ.26.ττ; 4.717); 2. ῥγεοσειρραΐίοῃς 
μηδεμέαν π. ἔχωμεν κατὰ διάνοιαν' τότε γὰρ ἡ χάρις τοῦ..«πνεύματος 
ἀνάπαυσιν εὑροῦσα ἐν ἡμῖν. «φωτιεῖ τὰς καρδίας ἘΡΏὮτ.1.2268 ; ἡνίκα 
ψυχὴ πάθῃ πρόληψιν ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν 14.1.562Ὲ; Μακχ..}.22(Μ 91. 
όοςο); 3. ῥγεάιορορίοη τὴν προαίρεσιν ἀπαγγέλλεις τὴν σήν, ὡς οὐ 
προλήψει κρατούμενος ΜΙ εῖῃ. αγτν.4(ρ.156.3; Μ.τ8.2480); συνηθείᾳ καὶ 
π᾿ πολλῇ Μας,ιΑερ λον, 4.8(Μ.34.4770}; Ομτγβ λοη!.20.2 ἴῃ. Η εὐ. (12. 
1808); πολεμήσωμεν πάθεσι τοῖς κατὰ πρόληψιν Ματο, τ ορηδειτ.130 
(Μ.6ς.9210}; ἔστι κακία καρδιακῶς κατέχουσα διὰ τὴν χρονίαν π. 1. 
1.184(9288); }0ΟΠτπ.σεαΐ, τ8(}1.88,9328); Τ ΠΑ]. ἐσηϊ.3.6(Μ.01.14480)}; 
4, ῥνεγμάϊεε μὴ προλήψει μηδ᾽ ἀνθρωπαρεσκείᾳ.. «κατεχομένους {π|5ῖἴ. 
Ταροΐ.2.3(Μ.6.3298); κακῆς π΄ αἴτιοι 16..ἀ1α].17.1τ(Μ].6.ς128}; χαλεπὸν 
γὰρ φιλονεικία καὶ π. πρὸς τὸ ποιῆσαι καὶ τοῖς ἐναργέσιν ἀντιβλέψαι 
Οτεἰς.τι τ (ρ.το2.5; Ν.11.2574}; τὴν π. ἀποθέμενος, εὐγνωμόνως πρὸς 
ἕκαστον... ἀποκρίνου Ἀἤδτη ἀτα.4.3(0ρ.142.1τ1; ΜΕ τι. 8008); πᾶσαν ἀπε- 
δυσάμην π. ᾿Ιουδαϊκήν (Πγγ5.ἐοτηρη τη Οαἰ.τττάί(το, 6738); ἘΠάτ,εγση. 
Ρτοειη. (4.4); 70. αὶ, τι τί Μ.95.7760); 5. απίτεῖραΐτονι, ΟἸετη ῥαεά. 
τιδίρ.τογ.5; Ν.8,2828); πίστις δὲ...π. ἑκούσιός ἐστι Ἰᾷ,Ξ1γ,2.2(Ρ.117. 
ο; Μ.8,ο40 4); προλήψει φιλεῖν [1.6.. 16 πόρε οὗ τεννατα]} ΓΒ γν5.ἤομε, 
1.2 τη ΤΤἧοςς, (1τ.4270}; οἱ Της. οὐκέτι κατὰ ἀνάγκην ἐφαίνετο... ἀλλὰ 
κατὰ χάριν, οὐ φόβῳ καὶ π. παρὰ προσδοκίαν...εἰς τὸ δῆλον καθιστῶν 
τὴν ἑαυτοῦ ὀπτασίαν ΤρΙΡ. ἤαθ7,26.12(0.201.22; Μ.41,2528); 6. ἃ 
γηδεογῖσαὶ ἤραχε, οἵ, ῥγοϊοηιρεῖς ἐδὶ βγασειριο, δὲ ἐα φέας ςοφιεῖ 
ἀοδεηί, απίφροημηΐεν, 514,1 εἴν. τ.36,2; 7. ἰακίης ἴῃ αἀάϊτέοη, 
αϑϑι βρέ οἵ Ἀστιδην ΌΚῪ βοὴ τὸν αὐτὸν ἐν π. ψυχῆς καὶ σώματος 
ΕἸαν.ΟΡ ἃρ ρους Ἡ ποηορἢ (86. 888} οι προσλήψειϊά. ἐρ. ΤΠάς. 
(ρ. 251; Μι6ς.8928); ἐπίβλεψον τῷ μαργαρίτῃ, καὶ βλέπεις τὰς δύο 
φύσεις συνέχοντα' φαιδρότατός ἐστι διὰ τὴν θεότητα, λευκὸς διὰ τὴν 
π. ῬΡΏτι πα [’.(}1.86. 21098); ἵνα μὴ ταῖς.. «φρενοβλαβείαις περιπέσω- 
μεν, ὁρῶντες... εἰς τὸν κυριακὸν ἔνϑεον ἄνθρωπον τὰς..«τοσαῦτας... 
ἐναλλαγάς τε καὶ π. ἀπαβῖ, 5. οα.τ32(}1.80.2284}); εἷς γὰρ ὃ..«λόγος... 
καὶ μετὰ τὴν π. τῆς σαρκὸς ὑποστατικῶς ἴο. ἢ). 415}.(Ν.06.13458). 

προλογισμός, ὁ, ἐογείποιρηί, ΤΡ. ἤαεν.το. τ4{(ρ.275.20; Μ.τό. 

34300). . ον 
πρόλογος, ὁ, 1, ρῥγέξακε, ΤΑΤΉ ταὶ. Τγῖμ.2. 29 (],28,12018}; 

2. ῥγοβεν απιρῆοη οὐ σγαάπαϊ, Βατρ Ὀεΐοτγα οβρεὶ ὁ π. τοῦ ἀλληλούια 
{π  ανε Βυιρμίτηδῃ, ρΡ.ττδ, 10). 

προλυπέω, φγίευξ ΟΥ̓ ΤΉ7 76. ῥγευϊομοῖν, Οὐ Ν γββιον ἄοηι (Ώ ατο, 
ζο: Μ.44. 11808); 14, Τγῖη.2(0.72.0; Μ.32.6858). 

Ἐπρολύπη, ἡ, ἀϊξίγεσς, ΑἸΠ ΒΟΒοΙαβε, εοίζ, το, 2(0.114). 
προλυσσάω, Ξεεν βοηι ἐμαά ἐγασίηρ, ατΝ γβδιλονι.  ἴπ Εεο (ΝΜ. 

44.6138). 
Ἐπρομάζιον, τό, ῤΥΟΉ, Ἐρίηνδοθν: 
Ἐπρομακαρίζομαι, δ εαἰϊε δἰτςςεὰ δεξογείιαμά, Τὰ 5. Κγ.].ε.τὶ 50}, 

24.5300). 
Ἐπρομακροημερεύω, ἀλι  ἰοηρ {ἴι, Τπάτιϑεαά,ερῥ.τ. 2 ο(Μ.00. 

ΙΟΟΞΒῸ). 
"προμαλακτήρ, ὁ ὁ, 06 ΣΝ δοίης οὐ τυεαΐόης ἦη αὐναηεε, ταεῖ. 

πορνεία...π. καρδίας ἘΝῚ] υἱὲ. 2(}1.79.11418). 
προμαλάσσω, σο θη. δεῤογελαν, γπαΐε ἘΉΡΡὶ6 δεξογεμαμά, τοῦ. 

σοηνογβίοι οἵ 5. Ῥβμ] οὐκ εὐθέως πάντα αὐτῷ ἀποκαλύπτει, ἀλλὰ μόνον 
π΄ αὐτοῦ τὴν διάνοιαν (γγδιλονι.10.3 1ἢ Αε. (9.156}}} ; προμαλάσσων, 
ὅ, πιαςεαρε-γοοηι Μ᾿ ΏρΥΘ ὈΒ ΉΕΥΒ ἡν6 16 τὰ θοα Βεΐοτε θαϊμιῃρ, ΤΠαΥ. 
Τοῖς, Κ» .(}1.86.2218). 

προμάντιον, τό, ργοεϊίοη, Ογας. δ 1}.3.227. 
Ἐπρομάξιον, τό, 1οιρεὶ, Ἐρῆτ. 2.280Ὰ. 
Ἐπρομάρτυρ, ὁ, ῥγευίΐομδ τοϊϊπιδες, 10,1) ἰκαογ τοτ( Μ.04. 688; ἢ ἴον 

προμάρτυς). 
Ἐπρομαρτυρ-έω, 1. ἐδείτν ἰο ἴῃ αἀναητε, Τίς. Βοβέ, ἤαη. τ. τη Μιτϑ. 

1ο800)}; 2. πιρᾶ,, γπαβε γεργεδεηίαἰτοης ῥεέῤονεμαηά -τοὐμενοι. τῷ 
βασιλεῖ τὰ.. τυμα ἀνε θέ τα, μὴ διαστραφῆναι ΤΉΡΠΗ. εἰιέοηι. Ρ. 3οσ(. 
τοβ,7443, ν.]. προμαρτυρόμενοι) ; 3. τοῦγῊ ῥγουϊομεῖν, 70. ΘομοΙββῖ, 
εοἰϊεα.7τ(0.380). 

Ἐπρομαρτυρία, ἡ, ῥγοϊοσία! 00 (τ. 1.Δἴ, ῥγοϊδείαι1ο), (σα. Αγ 01. 
προμαρτύρομαι, 1. ἐφείτξν το δεῤογεπαμ, Τῦ5.1.0.17(0.256.33; Μ, 

20.1436Ά); ἘΔ5.56].07...2(}1.85,324}; στ Ῥάρᾷ 6}. ἐ0η.2(}ῃΠ}.4. 
134};2. χε, ἡπακε γέβγεβεη! αἴ ῊΣ δεγογεμαμά (τ. Τιαῖ. ῥγοϊεβία! 5), 
ζοά ἄν. 97. 

Ἐπρομάρτυς, ὁ, βγεῖ γπαγίνν, Οτοιανί.τ4{0.14.3). 

τα56 προμνήστρια 

Ἐπρομαστίζω, ῥμηϊδὴ δεξογεηαπά, ΤῊρΠη. οὐγομ.ρ. Ἀδίπροσμ- Μ. 
τοϑ.8528); ΤΠατιδεέμα. οῤ}.2.κο( Μ.99.12738). 

προμαχεών, ὁ, ἐματηρίον, οἵ Ομ τῖβὲ τὸν πολυύμνητον π. ΤΟΠγγ5. 
δον. 6(13.2140). 

προμάχομαι, βρἠὶ ῥγευϊομεῖν, Ῥτος.Ο. 2 Κερ.21:115(Μ.87.11418). 
Ἐπρομεθίστημι, ἱπίτα5., τέ ῥγευϊομμδὶν προμεταστάντι...σοι 

ἢγηπ. (4.8 τρ.623). 
προμελετ-ἄάω, 1, ῥγαοίῖ5ε δεξογελιανιά, ΟἸοτλ εἰ. 20 (Ὁ. 146.0; Μ.9. 

7130); ΑἸ. «461: τοί .2ς.218}; “Ἱερουσαλὴμ ἐ ἐπὶ τοσοῦτον συνειστήκει, 
ἵν᾽ ἐκεῖ “-ὥσι τῆς ἀληθείας τοὺς τύπους 14,102. 40(Μ. 25. τό); τοί. 

ὈΑΡΕ βιὰ τὸ ἐν τῷ ὕδατι --ἣσαι τὴν τῆς ἀναστάσεως χάριν στε. Νγ85. ΟΥ̓. 

εαἰφεἰ.3π(Ρ.τ36.7}; Μ.45.800); ““ἂν τὸν ἐλπιζόμενον βέον διὰ τῆς ἐν τῷ 
κόσμῳ ζωῆς τά ἤοη!. 4 τη Οαπὶ. (Μ.44.856}0}; 2. ἀτοεὶΐ ρον, πιά αίς 
ση ῥεξογελαπά, ΟἸδιι.σῖν 6. τϑίρ.517.34; Μ.0.4008}; ὕγτ. 70.0(4.7488). 

Ἐπρομελέτησις, ἡ, ῥγεἰζηπίηανγ ἰγαϊ ΠΡ ἡ προπαρασκευὴ ἡ διὰ τοῦ 
νόμου, καὶ π. εἰς εὐσέβειαν 1 Β685.1ς.142(1.470Ὰ ; Μ.30.3400}; οὗ 1νν, 
Οντιαὐον.8(1.2728Β); οὗ ΟἽ τνρθ5, ἴα. 70.2.τ(4.1574}); οἵὁ 5ηερμοτα 5 
1ΠπῈ α5 ἰταϊπὶπρ ἴου αμπδη βονετεϊσηίν, ἃ, ρίαῤἠι τη. τ(1.158), 

Ἐπρομελῳδέω, Ξἦηρ οὗ ἵπ ἐχρεεϊαίοη, ΤΟ δς5. ΝᾺ. ἀταὶ,τ28(Μ.38., 
1025). 

προμεριμνάω, ἐπὶ ομἱ δεξογεηαμά, ΗῚΡΡ.᾿αεν.6. ςλ(ρ.184.14; Μ 
1τ6,32828); 1δ.8.1π(0,225.22; 23634). 

Ἐπρομεσονύκτιον, τό, ἐπ δείογε νεάπῖραι, ΤᾺαγιδίαα, ῥοέμ.τθ0 

(}1.99.17450), 
Ἐπρομεταγινώσκω, ἐὐαηρε ομεὶς μά ῥοξογεπαμά, Ῥτος. α ὐδη. 

τ: ζο(ἴ.87.112Ὰ}. 
προμήθεια, ἡ, 7ογειποισκὶ, σομεταεναϊοη; Ἵ. ἴῃ σε, ; Ἔχοτοίβεα Ὀγ 

ΟἸἈ τ βεῖαη ἐσαο θοῦ ἴῃ γέϑρθος οἵ ρα }|5, τ Ἐπαυτα ῥα, Ον. 4(ρ.1ο.10; 
Μιτοιτοῦ4Ὰ); Ὁν ὈΙΒΗΟΡΒ 85 ραβίοσβ, [ου ητιρ.ρορ. ΟΡ. τ 2 8.28; 
Μ.83.14480) ; 2. οἱ (οἄα ἐγὼ γὰρ ὃ σὸς ἄνθρωπος ἵλεων ἔχων τὴν παρὰ 
σοῦ π. (οπβί 0.6]. Ογχ.ὐ.6.3.το τ8(Μ8ς.13404); ἀλληγορίαν ἔχει... 
Προμηθεὺς ἡ π. ὑφ᾽ ἧς τὰ πάντα ἐγένετο Π ον. ΟἾἰδηι. 6.14: ἘΝῚ βεγιςί. 
4.τπ(Μ.7γ0.8 274}; ἘΒατιφη δ κα τη θη. (1.78); ὑπὲρ μὲν τῶν ὑπαρξάντων 
χάριν ὁμολογοῦντας, αἰτοῦντας δὲ τὴν ἔπειτα π, Ἰὰ ἰογπιττι 36(2.127). 

Ἐπρομήνυμα, τό, ῥγευίοις Ἱπατεαίϊο; οἵ ΟἹ γρεβ, τιν γβοδαρὶ. 
ἀπ.(Μ.46.472τᾺ}); Ὠτάαςε. [ας.2.3(Ρ.46.17}. 

προμήνυσις, ἡ, 1. ῥγευίοιες τηάτεαίίον, Τ 7} δῖ. φις οἱ γος. 2(Μ.6, 
12520}; ἡ διὰ παλμοῦ π. τοῦ πλούτου 1τϑ.τοίτ2658Β}; Τϑορητ. Η ἰδ. 
τ(Μ.87.30078}; 2. ἀεείαγαϊίον, «ἰοιυῖηρ ἔογὶδι ποίησον... χερουβὶμ... 
εἰς π. τῆς ἐμῆς εἰκόνος ΤΑΤΙΉ ῥγοῤἧ.8(Μ.28.1ο728, ν.]. προσκύνησιν). 

Ἐπρομηνυτικός, ῥγουϊομεῖν τησϊεαίηρ, Τ7 απ φίςι δέ γϑςρ.853(} 8.6. 
1324}. 

Ἐπρομηνυτικῶς, 50 ας (0 ῥγεάϊεὶ, ΤΟὮγνΒ. ῥαξεῖι κ(8.262Ε). 
προμηνύτ-ω, 1, μορίου ῥγευϊοιισὶν τὸν Χριστὸν..-«προεμηνύσαμεν 

λόγον ὄντα Τυβί. Γαῤοὶ.46.2(Μ.6.3078); 16.63,1(4244); ΟἸδηλ, ἐγ. τ, 17 
(ρ.56.8; Δ’. 8ιδο15); ἐν τῇ προτέρᾳ ἦν ἐπιστολῇ “-σας (Ὦγν5.}.0)5.2.2 
τη 20 ογ.(το.430Ὰ); 2. ῥρογείοἰ!, ῥγορήεεν, Οὗ Ῥαρδὴ ῥγορῃεςίς5. οὗ 
Ὁ τίβε οὗ μάγοι οἱ μαγείᾳ καὶ τοῦ σωτῆρος προεμήνυσαν τὴν γένεσιν 
ΟἸδμλ. ς γι τοίρ.45.24; Μ.8.7778}; ἴῃ βεῆ. Σεμνοὶ τῶν ᾿Ινδῶν γυμνοὶ 
εὐὐπερὶ τῶν μελλόντων ““ουσι 10.3,7(0.224.4.5 11648); οὗ σοπιοῖ ῥτὸ- 
βαρίηρ (οπβίβμτ πο ἀθαίῃ, {70.}}. γίδηι.7(ρ.26.1τ0; Μ.ο6.Χ2578); 
οὗ διρνηε Οὐδοΐθβ, ΟἸοτι, γο , 4(0.38.28., Μ.8.1418)}; οὗ αϊνίπε 
ἔοσεξεϊησ τἄγοι ἢ Ὀτορμεῖβ δα ἀρόβῖϊεβ, τό. τ(0.8.13; Μ.8.644Α}); 
17α τι φη εἰ γ65}.2(Δ1,6.12520) ; τὰ τονεἸβιίοη ἴο ΑΡτάπατη, Ἔα, φε, 
4 ͵η 70ς.(1.306); ἴο ῥσορῃεῖ, 14..}.5.1::τ(2.1463); οἵ ΟἿ Ρτορῆεον, 
7υςι 4ἰαἰ.17.τ(Μ.6.5128); Ηἰἴρρ, θχη.4.3.Β(  τοιόβι6); ΤἸύπ5. 4.6.1 
ΡῬτοοῃ (ρ.2.1γ; Μ.22.16Ὰ)}; ΑΤΠ ἤηώ.32.3(}1,25.1524); οἵ ΟΤ᾽ γρεϑ8, 
7υβτ ταὶ, 54.2(το6Ὰ); ᾿Ενὼχ.-.-μετετέθη, τὴν μετάθεσιν τῶν δικαίων 
“ων τευ ᾿αε᾽.5.5.1(Ν}.7.11348); οὗ ΒΜῪ δ5 ὑτοϊοίγρο γανθα]ησ 
τραθμπιρίίοη οἱ πιαπκίηα, ἘΜεῖῃ ὅγε πη.) (Μ.18.26ςΑ); οὗ 
ΔΌΟΒΓΙ Ῥγορ ον ίηρ ἔαΐαγε ἤΘτΈβῖ6β, τεῦ, αὐ 411, Ατῇ,ορ, 6. 
118.2ο(}.2ς.585Ὰ}; οὗ Ὁ σῖβο, {π|δὲ ταροΐ, 28.1(Μ.6.3728); 14. ἀϊαϊ.141. 
2(7070) ; ΟἸεπι.ῥαδσά.τ. (0.07.2; Μ.8.2648); 3. [ογεῖδαγη Παῦλος “-θεὶς 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ Α΄. Χαπίλτρρ.τ(0.66.28); 4. Σκοῖν ῥογιἢ ἀγαθὰς καὶ κακὰς 
πράξεις...-ὦ ὑμῖν ὡς ὁδοὺς δύο Ηομι. ΟἸΦη.1.]. 

προμήτωρ, ἡ, 1. ἤγοὶ τιοίξον; οἵ Ἐπνα, 10.Ὁ, 7.0.4.τ4(ΜῸ04.ττόσο) ; 
{7ο.Πι λον. 6. τ( ΝΜ .ο6.δότο) ; 2. ρναμαγιοίμεν, ΤΠὸάτγιβίυαα. ρΡ.τ τϑ(. 
99.0640); οἵ Αππᾶ 88 π. τοῦ κυρίου {ΗΠΡΡ.ΤΉ. 7γ.1τ6(ρ.48.8}. 

τπερομνημονεύω, τπερίον ῥγευϊσεεῖν, Τὰ5.}..6.4.17.12(Μ.20.32734}; 
Το. υθ.ἐοπεερὶ. ΒΜ 22(Μ.96.14070). 

προμνηστεύ-ομαι, 1. ῥείγοίᾳ ἰο μέ δεξογε, ΤὨΡΒ ἠγοΉ. 201 
(Μ.1τοϑ. 0320}; 2. φοἰτεῖ!, ἐμά σαθομν ἰο οὐϊαΐη, οἵ ἃ ὈϊΒῆο0» ἀλλοτρίαν 
καθέδραν ἑαυτῷ “- εσθαι ΟΒατα, εαΜ.1ι, 

Ἐπρομνηστεύτρια, ἡ, γπαϊεὐ-πηαξεν, τὐοριῶη, τὐῆο ΟΥ̓ΥΘΉΡΕΣ ἃ νιαν- 
γίαρε, (Πτνβ.υ14.2.1(1.3400). 

προμνήστρια, ἡ, τύοναη τοῖο ἀγγατρος ἃ τμαγγίαρο, τηαίεϊς-ππαῖεν, 



προμνήστωρ 

Βοπος οἠ6 τοῖο οδίαΐνιξ ΟΥ ὑγίηρε οογμειδίηρ αὐομὶ, οἵ ΒΜΝ αὕτη 
πάντων τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν π. γέγονεν 70.) ἀονι..τ6(Ν}.96.7440) ; τπεῖ, 
π᾿᾿.-- χειρόνων ἡ πλάνησις Ογτιρίαρὴ. Εχ.53(1.3360); Ιά.Ος.54(3.840); 
ἡ εἰς θεὸν ἐλπίς, σωτηρίας...π. 1ᾶᾷ,Ρ 5.30: 2ο(Μ.69.8640) ; πλείστων... 
ἀγαθῶν π. γέγονεν ἡ πίστις ἐδ.46:τ(το52Ὰ); ΟὨΤΙΒΙΟ]. τιμῆς ἄρα καὶ 

᾿ δόξης αὐτῷ π. γενέσθαι φαίη τις ἂν τὴν κένωσιν ; εἶτα πῶς ἔτι κένωσις 
τὸ χρῆμά ἐστιν; Δ ἀροἱ ονἹεμί, τοίρ.56.1 ; 6).1888). 

Ἐπρομνήστωρ, ὃ, ΑΥΥΟΉΡΕΥ ὁ α γπαγγίαρσε, ατΝ γεϑιδαρι ἢν. (Μ.46. 
5880); τοῖ. υπίοη οὗ (γι δρᾷ Ὁμυτοι οἱ...τῆς παρθένου π.; 
πατριάρχαι τε καὶ προφῆται Ἰὰ ἦσμι. ἐμ (αηὶ.(Μ.44.7728). 

Ἀπρομονάζω, δέ α τποηξ ῥγευϊσιεεῖν, Ῥμοι,πορίσοιτατίρ.469; Μ, 
Το σοοΟ) ν, προσμονάξω. : 

. Ἐπρομορφ-ὀω, 1. ἔογηῖ ἵν αὐθαηεο, οἵ ΓΒ τϑι᾽ 8 σον σαρκοῦται...ὁ 

λόγος ...οὐ...««ὠθέντι καὶ κατ᾽ αὐτὸ προὐποστάντι ποτὲ προσπλεκό- 
μενος σώματε ΒΟρΡὮτΤ. Η. ἐρ.πνη. (1.87.2 1618); προύὐποστὰν καὶ “-ωϑὲν 
ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς παρθένου λέγεις τὸ σῶμα Χριστοῦ Ἀπαβι.5,ἠοα.22(Ν. 
80.203); 2. ῥγεήρινε ἐν διαφόροις σκεύεσιν ἐν τῇ ἁγίᾳ σκηνῇ προ- 
ἐμορφοῦτο Χριστός γτιαάον. τοί .330Ὲ). 

Ἐπρομοσέλλα, ἡ, εαγγίαρε τοὺς ἵππους καὶ τὴν βασιλικὴν π. λαβών. 

ΤΠΡῃπιελγον Ρ.4οο( Μ΄ τοδ,0534). 
- [Π]προμοσκρίνιος, ὁ, ν. πριμισκρίνιος, 
προμυ-ἕω, ἑπεταϊε ῥεξογεϊμαμ ἐπιστολὴ. .«γεγραμμένη πρὸς τοὺς 

ἤδη τὰ θεῖα “-ηθέντας ΤΟεουπΊ. Κογηιρτοβιη (Μ.118.32174}}}. 66]. ΚΟΊΗ. 
(ρ.1.}). 

“προμυθολογέω, ἐρἰϊ »ενέλι5 δεϊογεθαπά, Ογτ, Ἡ εαἰφε, τξττ. 
οἰ προμυκτήρ, ὁ, δέακ, Ῥὴνς.Β Β(ρ.192.1); ΟΖ ΕΡΙΡΗ, ῥῆνς.6(Μ.43. 

524}). 
Ἐπρομυσταγωγέω, ἐμεϊγμεὶ δεῤξογεθαμά, ὐυ ρα ρἢ. Εχ.3(1.3184}; 

ἰά. }ο.4.6(4.4234). ὔ 
Ἐπροναρκάω, ργοῖῦ ἡτρην δεξογεπαμα, Ἐι5.}},6.8.3.1τ(}Ά.20.7488); 1α, 

0. α(ρ.9οϑ.γ; Μ.20.14644). 
Ἐπρονετεδετίων, ἡ, αείίοη ας πεῖν (Ταῖ. ῥγὸ παεγεάε ψεξίῖο), ἸΏ, 

ϑοδοίββίι. οίϊ 9. τίρ.9}). 
- προνηστεύ-ω, ἐπεὶ ὑείογ6 πρὸ δὲ τοῦ βαπτίσματος -- σάτω ὃ βαπτίζων 
καὶ Κὁ βαπτιζόμενος καὶ εἴ τινες ἄλλοι δύνανται [)14.7.4; οὐχ ὡς ἔτυχεν 
ἐχειροτόνουν τοὺς διακόνους, ἀλλὰ “τοντες Ατητλοη.“4ς.13:2(Μ 85. 
Τ5414}. 
᾿ Ἐπρονήστιμος, οΓ ῥγείηΐηανν αεηρ, 10.1).16}.5(}}.95.690). 

ο προνο-έω, 1. ἔογέξεε, μθθος ῥγεοηεεῖθε ἐν αὐτῷ ζῇ τὰ πάντα, καὶ 
ἃ αὐτῷ “-εἴται καἰ, [0.1τ14{0.181.4}; 2, εομεεῖθε 5. ῥείηρ ῥεζογε τίς 
οὗτος ὃ --οὐμενος τοῦ δὰμ ἄνθρωπος; ΟΥὈΝγ 95. οἱ. 3(λ1,4.5.11280}; 
8. ῥγουϊής ᾿Ιησοῦς.. αἰώνιον βασιλείαν «-σαι ἐπήγγελται Ταβι ἀταϊ. 
ττό.2(Μ.6.7440}); 4. ῥγουϊάδ ξ0γ, εαγε [ον ; 8. τὶ ββη, χήρας “"ουμένης 
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας ΟΥοΥ.28(0.377.17; Ν.11.5240) εἰς, ; Ὁ. οὗ ἀν!πα 
ρῥτονίάεπο ; ὃ. Ῥάσϑῃ οἱ πλεῖστοι οὐδὲ τούτου πεφροντίκασιν, εἴτε εἷς 
εἴτε καὶ πλείους εἰσὶ θεοΐ, καὶ εἴτε --οὔῦσιν ἡμῶν ἑκάστου εἴτε καὶ οὔ Τ 51. 
ἀΐαϊ.τ.4(Ν}.6.4730) ; το ῖ. Ῥοβϑιθιην οὗ ἀποῖποῦ ἄθιν ὈΈ51465 ἔτι σοα 
ἀλλὰ “-εἶἴ; καὶ μὴν οὐδὲ --εἴ, εἰ μὴ πεποίηκεν, εἰ δὲ μὴ ποιεῖ μήτε “-εἴ... 
εἷς...ὅ ποιητὴς τοῦ κόσμου θεός ΑἸΠοπαρ ἰορ.8. (Δ .6,θοκ0) ; ἴῃ ΡΙαῖο᾽ 
ἀοοίτιπε θεὸν...τὸν ποιητὴν καὶ διακοσμήσαντα τόδε τὸ πᾶν καὶ 
““οὕμενον αὐτοῦ ΗἩ]ρρ.ἠκαεγ.τ.τοί(ρ.το.6; Μ.τό.3ο41Ὰ}; ϑῖοῖς, ΑἸ μβῆδρ, 
ἰδρ.το. 2(Ν 1.6. ο 9 ΑῪ ; 11. ΟΠ χβεδη πάντ᾽ ἐρῶ γὰρ μᾶλλον ἢ κακὸν τὸ 
“"οῦν ἐρῶ ΒΑ511Ἃ65 4Ρ.Ἰ δ η. γ.4.12(0.284,27; ΜΠ.8.12028); ο.1}.2.2ο 
(ριτ)ςς; τοῦοα}; τὸ “ποῦν τῆς αὐτῆς οὐσίας λέγοντες εἶναι τοῖς 
“ουμένοις γενικῷ λόγῳ, τέλειον ἀλλ᾽ οἷον τὸ “"ούμενον, παρεδέξαντο 
δὲ τὰ ἀπαντῶντα τῷ λόγῳ αὐτῶν ἄτοπα οἱ θέλοντες εἶναι σῶμα τὸν 
βεόν ΟΥ. 70.13.2τ(0.244.33}.} Ν|,14.4334}; οἰκονομεῖ ὁ θεὸς μὴ εἶναι 
βετ᾽ ἀλλήλων τοὺς φαύλους, τάχα καὶ αὐτῶν “-ὦν, ἵνα μὴ συναυνξήσῃ 
αὐτῶν ἡ κακία τα ,ἤοηι.15,4. τἢῃ. {γι(ρ 01.15; Μ.13.3847)) ; δικαστὴς... 
“νούμενος καὶ τοῦ ἑνός, πλεῖον δὲ “-ούμενος τῶν πολλῶν 1Ὁ.72.5(0.02. 
14; 3850}; οἱ ἀἰνὶπα τοϊβάοπι 1πιὶ Οσθϑίον αΠα βαβίβι ηπρ Οὗ απῖνεῖβε, 
Μοείῇ.γε5.2.0(ρ.349.2); τῇ τοῦ “-οῦντος κελεύσει (ηβί.0Υ.5.6.1 (0.176. 
6; Μ.20,1280Α}); Χριστὸν δι᾽ οὗ τὰ πάντα ὁ πατὴρ... «συνέχει, καὶ -- εἶται 
τῶν ὅλων Α(Ὦ, ρον .47(}1.25.068) ; σοφίας... καθ᾽ ἣν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγ- 
γέλων καὶ τῶν ἄνω --εἴ δυνάμεων (Πγν5.τη ον ῥγεἠθης.α. (1. 4408); ἢ 
τῶν “-ουμένων φύσις ἐπιδέχεται τὰς τῆς ὅλης..-«προνοίας ἐκδιδομένας.-. 
προνοητικὰς ἀγαθότητας Ἰϑδίοπ, ἀτ..5.4.33(}1.3.7230}; “- εἴ καὶ... «καλῶς 
“"εἴ. «ὡς οὖν ἀγαθός, --εἶ, ὃ γὰρ μὴ “ὧν οὐκ ἀγαθός 70,10. ζ.0.2.200}8. 
ο4.ο648); 11. οἱ ὅοπι ὅ μονογενὴς τοῦ θεοῦ λόγος..-πάντων ἐξ ἴσης τῆς 
σωτηρίας --εἴ Επ5.4.6.4.6(Ρ.159.20; Μ.22.26 56); εἰ δὲ “οεἴ μὲν ὃ πατὴρ 
γῶν ἁπάντων, “-εἴ δὲ ὡσαύτως καὶ ὁ υἱός..., ἡ τῶν προαιρέσεων ταὐτό- 
τὴς τὸ κοινὸν τῆς φύσεως... ἐνδείκνυται ΟΥΟΝΝ γΕ5. μη τίι Ρ.147.12; Μ. 
48.288); α. τεῖ, πτατρΊοα] ἀπ{1ε5 οὗ ἐκ δεξιῶν πρεσβύτεροι “-ἥσονται 
τῶν ἐπισκόπων πρὸς τὸ θυσιαστήριον, ὅπως τιμήσωσι καὶ ἐντιμηθῶσιν 
εἰς ὃ ἂν δέῃ" οἱ ἐξ ἀριστερῶν πρεσβύτεροι --ἤσονται τοῦ πλήθους, ὅπως 
εὐσταθήσῃ καὶ ἀθόρυβον ἦ Ογάο Ἐεεὶ. Αρ}.18, 
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προνοησία, ἡ, ῥγουΐάεπεε, ἘΡΙΡῊ ἠαεν.76.52(Ρ.407.6; Μ.42.6250). 
προνοητεύω, σούέγη, ἄρος, απ (ρ.11}). 
προνοητής, ὁ, οπέ τοῆο ζογέξεες απὰ ῥγουΐάες, ἐοπίγοίϊδν; 1. οἵ τλθὴ 

κρατήσουσιν ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν π. τρεῖς ἦρος, απ. Ο(ρ.117); 2. οὗ σοα 
μεμάθηκεν..-ἐκ..-τῆς δημιουργίας καὶ προνοίας τὸν δημιουργὸν καὶ π. 
Οτνεχειῖν Β5.17112(}].17.1126}); μεμαθήκαμεν ...ἐξ ἀρχῆς εἰς ἕνα θεὸν 
οὐνπιστεύειν, τὸν πάντων νοητῶν τε καὶ αἰσθητῶν δημιουργόν τε καὶ π. 
ϑδγηδ. Απι (3 4τ)τ(ρ.210.1; Ν.26.721Α}; ὁ π., ὁ κηδεμών ἔτι ρ.(οηεὶ, 
ΑΡ.8.5.2; π. τῶν ὅλων ὑπάρχων Ὠλάντη. (ς.9:6(Μ.30.16724}; κύριος 
π. τῶν εἰς αὐτὸν καταφευγόντων κατὰ πάντα γίνεται Νίας. Αδρ,βοπι. 48,1 
(Μ..34.8ο8}})}; ἐπὲ παντὶ θλιβερῷ ἐπερχομένῳ ἡμῖν, λίαν ἐπωφελές, καὶ 
πάνυ ἀναγκαῖον τὸ εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ τῷ π. καὶ κριτῇ τῆς τῶν ἀνθρώ- 
πων ζωῆς ΝΡ Ρ.3.1τ8(Μ1.70.4378); ἔφορον καὶ π.' 1514.}Ὲ].ἐῤῇὈ.2.200 
(Μ.η8.725}}; εἷς θεὸς πάντων ποιητὴς ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων, πάντων 
π᾿. ΓΑΤΆ5.6}. 50} 1.ο8.14610); 3. οἱ Οῃχιδὶ ὅ...π, τοῦ κόσμον Χριοτός 

᾿ς Χαρμι ηρ}ιο(Ρ.63.24); τὸν μεσίτην, τὸν π’., τὸν νομοθέτην (σης, ]ρ}. 
7.36.6; τοῦ. εἴθγηϊν οὗ ὅοη εἰ μὴ προῆν ἀδημιουργήτως ὁ...π., οὐκ 
ἂν ὑπῆν δημιουργικῶς τὰ..«προνοούμενα ΔἸάντῃ, 7 10.3.5 (λ|,30.8418): 
4. οἵ δαΐδῃ ἃ5. ψουϑῃρροα ὈῪ ρασάπ5, (. ΧαημίδιρΡ. (0.03.7); οὗ 
Ῥᾶρδῃ ροα5 τοῦ ἀνθρωπείου γένους π. τε καὶ κηδεμόνας τυγχάνοντας 
{1ο.1).Ἅγέενι. 2(Μ.06.1281.). 

προνοητικός, . ῥγουϊάεη!, {ἀγ-5εείησ, «αγεζμί; οἵ ἰῇοβο πὶ 
ἩΠΩ͂Υ Ατῖεβ, ΠΙρρ.᾿αεν.4.το(ρ.49.18; Μ.16.30838); ὁ π. γεωργός 
8Β685.15.142(1.4788; Μ.320.240Ὰ}; οἵἩἉ ΟὨχίσί Ῥϑυοσμληρ τηΐγαοῖς ἀπὰ 
ῬΓΘν ΟΙΒ ν᾽ τουτὶ εἰηρ᾽ 515, ΟΠ γγβραγαίν!.4(3.301); 2. ῥγουλίϊηρ [ογ, 
ἰακίηισ εαγε [ον π., ὥσπερ ὁ ἀγαθὸς ποιμήν (Ἰειη ἐχο. 1 μοὶ, 13(ρ.130. 
το; Μ.0.6020); τῷ ἀνδρὶ καὶ τῇ γυναικὶ. «τὴν προσήκουσαν ἀπονέμων 
χώραν, τούτῳ μὲν τὴν ἀρχικὴν καὶ π., ἐκείνῃ δὲ τὴν ὑποτακτικήν (ὮΓΥ 8. 
μορῃ.20.1 τη. ρῤι(ατ. 1444}; 8. ῥνουτάρηδαϊ; ἃ. οἵ σοά 8πα 8 αἵ- 
τη δαίοβ, [τϑῃ. {}..5(}1.7.12328} αἷξ. 5. ἐνέργεια; ΟἸδΙη.5:7.2.2(0.115.2; 
Μ.8.9336) οἷτ. 5. διοέκησις ; τῇ--.π΄ αὐτοῦ δυνάμει 14. 7γ.42(0.220.32; Μ. 
9.7088) ; ἡ σοφία.. «ἀρχὴ τῶν ὁδῶν τοῦ θεοῦ γέγονε τῶν ποιητικῶν καὶ 
π. Ὀτιεχροῖμ Ργ. δι Μ. 17. 1854}; θείαν..φύσιν...π. τῶν ὄντων 5. 
Ηἱϊεγοεῖ δίττόλ ; Μ.22.8ο50) ; ὁδοὺς...π. τῶν ὅλων 14.6.|}}.3.χ(ρμ.146.18 ; 
Μ.24.084}); διὰ προνοητικῆς ἀνθρώπων ἐκ τῆς αὐτοῦ φιλανθρωπίας ἐπι- 
μελείας ΠΙΡΙΡΒ λαον.7ο.τ2ί(ρ.246.9; Μ.42.368.); ἡ τῶν προνοουμένων 
φύσις ἐπιδέχεται τὰς τῆς ὅλης...-προνοίας ἐκδιδομένας ἀναλάγως ἑκάστῳ 
π᾿ ἀγαθότητας οι. Ατ....4.33(}1.3.7330}); θεὸν.. ἀρχὴν ...-«πάντων προ- 
νοητικήν Τύγγ, Τγῖη (65.885; Μ.77.11324) ΞΞ ἴο.}. {.ο.1.8(}1.94.8οδ0); 
οὐ γὰρ οἷόν τέ ἐστιν ἀγαθὸν ὄντα τὸν θεὸν μὴ ..-εὐεργετικὸν ὄντα μὴ καὶ 
π. ὄντα πάντως εἶναι Μαχ.ανμδίρ,(Δ.οτ.τ1804}; ἡ ποιητικὴ δὲ αὐτοῦ 
δύναμις, καὶ ἡ συνεκτική, καὶ ἡ π., ἡ ἀγαθὴ αὐτοῦ θέλησίς ἐστιν ἴο.1), 
.ο.2.20(Δἴ.ο4.0648}; Ὁ. οἵ (ἢ τθα τὴν..πν αὐτοῦ χεῖρα ΟΥ. 7».50 1: 0. 
(ρ.525.17); τοῦ, {{||65 οὐ γὰρ ὥσπερ υἱὸν τοῦ πατρός, οὕτως ἢ λίθον ἢ 
ἀνάστασιν..-λέγομεν, ἀλλ᾽ ἔστιν οἷον τέχνῃ τινὶ...διελέσθαι τῶν θείων 
ὀνομάτων τὴν σημασίαν" τὰ μὲν γὰρ τῆς..«δόξης τὴν ἔνδειξιν ἔχει, τὰ δὲ 
τὸ ποικίλον τῆς π΄. οἰκονομίας ἐνδείκνυται ΟΥΝ υ 85, μη. 3(2 Ρ.44.1 
Μ.45. 6120); τοῖ, Νιεβίοσίαῃ αἰνίβίοι οὗ (Πτῖιϑὲ πῶς οὐ δύο υἱοὺς... 
δοξάζετε; πῶς δὲ οὐ θάτερον μὲν θεὸν οὐδὲν εἰς ἀνθρώπους κατ᾽ οὐσίαν 
κενωθέντα, ἀλλὰ μόνον κατὰ τὴν...π. αὐτοῦ ἐνέργειαν ; ̓(οπ|.}}. Νί ἐπί. 
4.60 }[.86.16214}; 4. πουξ, 85 βυθδι., ῥγουτάσηςό πῶς οὐ καταγέλαστον, 
τὸ δημιουργικὸν οὐσίαν εἶναι λέγειν; ἢ τὸ π. πάλιν οὐσίαν; Βει.5.] μη, 
τ. ϑ(1. 210; Ν.29.5288}; ὁ θεὸς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλ᾽ οὐ 
κατὰ τὸ π. ΑἸΩΠΊΟΗ, 0.1: τοί Μ.85.1306}). 

προνοητικῶς, ῥγουϊεπείαι ν, τοὴ ἶ ἐαγ6 τὰ ᾿αὐξάνεσθε᾽ ἕν ῥῆμα 
σοφῶς λεχθέν, π. οἰκονομεῖται Ὁ Βα5.Ξγηἰ ἠοηπιτ δ τι 31; Ἀ1.30. 

Ὁ - 4 -- " “- , 

. 260); τὰ ἥττω τῶν κρειττόνων ἐπιστρεπτικῶς ἐρῶσι...καὶ τὰ κρείττω 
τῶν ἡττόνων π. Ῥἴομ.ΑΥ.4..,..4.τοΐ },3.7ο8.}); 1ἃ.ἐῤ.8.1(21.3.τοδϑπ})}} 
πάντα σοφῶς τε καὶ π. -.-. δεδημιουργημένα Μακ.αριδιρ. (Λ.οτ α1768}; 
δραστήριος γὰρ δύναμις...ἕλικει τὰ κινούμενα π. ὡς τέλος τὸ.(τ2060Ὰ}. 

Ἐπρονοήτρια, ἡ, ̓ γουΐάεν, ρμαγἸαῊ τὴν θεοτόκον κουράτορα καὶ π. 
Τβοπτ.Ν. υ, 70. Εϊσορι. 34{0.67.1). 

πρόνοια, ἡ, ἠογειποιιρίη!, καγέ; 
Α. οἱ πιςπ; 1. ἠογείμοιρὴ! τκῶν ὑπὸ λόγου καὶ π. κατακοσμου- 

μένων Οὐ. 70.13.2τ(ρ.244.32; Μ.14.4320); 2. φαγδ, ἸῺ 6. χρὴ ..»τὸν 
ἀποδεικτικὸν ἄνδρα τῆς μὲν ἀληθείας [ὡς] τῶν λημμάτων πολλὴν 
᾿πιήσασθαι πι (Ἰετα. ἐγ.8,3(ρ.84.16; Μ'.9. 5680); τῆς..«ἀθανασίας τῶν 
δημιουργημάτων π. ποιοῦνται Μεῖ.γε5.1.3-:(0.274.12; Μ.41.11000}; 
προσφέρειν δεῖ..«νοσοῦντι π. ΗΠ οπι Οἰόμτιιτ, 4.) εἰ παρὰ ἀνθρώποις τοσ- 
αὔτη π. καὶ τάξις. «πολλῷ μᾶλλον παρὰ θεῷ ΟΠ γνβιἠον. 6 0.4 ἴῃ }0.(δ. 
3:70); τέ μὴ τοσαύτην ἀπονέμεις τῇ ψυχῇ π. ὅσην τῷ σώματι; τὐ.6ῳ.3 
(4110) ; οἱ Ομ τιβῖ Ἰοοκίηρ οα 5. Ρείει καὶ δεδεμένος πολλὴν ἐποιεῖτο 
τοῦ μαθητοῦ π΄. 1δ.84.3(404.}}; τοῦ, 7[0.τ0:2} εἰ γὰρ μὴ ἐγεννήθη κατὰ 
σάρκα, μηδὲ μητέρα ἔσχε, τίνος ἕνεκεν τοσαύτην περὶ αὐτὴν..«ποιεῖται 
π᾿; ἐδ. 8 κι Ζ(Ξοδ}) ; τεΐ. τ ΤΊΠπι. 5:8 π᾿ πᾶσαν λέγει, τὴν κατὰ ψυχήν, τὴν 
κατὰ σῶμα, ἐπεὶ καὶ αὕτη π. ἐστιν Ἰᾶ,ἀοηλ.14.1 τι ΣΤ, {τι.625Ὰ}; 



Ἂ 
προνοια 

Παῦλος ὑπὲρ δραπέτου.. “τοσαύτην. ποιεῖται π. ἴα κοριη Ῥμεΐη. 
Ῥτοειη.(11.7730}; αἱ π. τῶν ὑπερτέρων οι. ἀγ,α,η.4. 10. 2.7048) 
αἰθρίαγεὰ Ὀγ. 5, Ματκ ἴῃ Ποτηροβίηρ βοΒ8ΡΕ| ἑνὸς γὰρ ἐποιήσατο π.» 
τοῦ μηδὲν ὧν ἤκουσεν παραλιπεῖν ἣ ἢ ψεύσασθαί τι ἐν αὐτοῖς Ῥαρὶα5 ΚΚ".2. 

; οὗ σμυγοῦ Βυ]άοΥ συναγωγὴ Μαρκιανιστῶν κώμης Δεβάβων...π. 
ΤΠ ύλου πρεσβυτέρου (-ΟΙ] 1 0.18 (μεθᾶθα 318); 8. ραφίογαί οαγε τῆς 
τοῦ ἐπισκοποῦντος π, ἐστέρησθε (οπϑῖ.ΒΡ ΑἸ αῤοΐ,βεε. 55(0.135.22; 
Μ.25.3480) ; 4. αεὶ οὗ [ογεδίρί! παραδόξῳ π. τινὶ ὁ Χαγάνος πρὸς τοὺς 
“Ῥωμαίους πρεσβεύεται ΓὮΡὮν] σαι ρομὶ, τϑίρ.488.1ττ; Μ.113.0524). 

Β. αἰνίπε, ρῥγουϊάρηαὶ ταγε, ῥγουϊάσμπεε; 1. ἣν ρδρϑῃίβτη; 
ἃ. ἀοηϊεα οἱ ρΡαραᾷπ ροάβ ὅτε γὰρ περὶ τῆς ἰδέας σωτηρίας οὐδὲν 
ἰσχύδυσι, πῶς τῶν ἀνθρώπων π. ποιήσονται; Ατιβί.αροὶ.13.2; Ὁ. πὰ 
Θιοϊοίβεη δισσοῦ αἰτίον κατ᾽ αὐτοὺς ὄντος, τοῦ μὲν δραστηρίου καὶ 
καταρχομένου, καθὸ ἡ π., τοῦ δὲ πάσχοντος..«καθὸ ἡ ὕλη Αἴμεπαρ ἰερ. 
το. 2(Μ.6.0294}; 6. νατίουβ ρᾶραῃ νίεννβ ἀἰβοιββεα ἕτεροι δ᾽ αὖ εἶπον 
π΄ εἶναι..«Ζρατος μὲν οὖν φησιν ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, κτλ. ... τίνι οὖν 
πιστεύσωμεν, πότερον Ἀράτῳ. ..ἢ Σοφοκλεῖ λέγοντι" τι. δ᾽ ἐστὶν οὐδενὸς 
σαφής. ... ἀσύμφωνα ἑαυτοῖς ἐξεῖπον..«καὶ π. εἶναι τοῖς λέγουσιν, 
ἀπρονοησίαν τἀναντία εἰρήκασιν ἜΒΡΕΙΑἸτ, μοὶ. 2.8(Μ.6,τού08); 
Χεποογαῖεβ μέχρι τῆς σελήνης αὐτῆς διορίζων τὴν π. ΟΙδτα, ῥγοΐ. 5 
(ρ.51.3; Μ.8.1724}; ἀμαθῶς ὅρον τῇ π. θείς [5ς, Αὐίδτοι!]ς]} ΓΑ ογαί. 
2(0.2.24; Μ.6.8οδᾺ); 4. ἀφηίϊεά ὃν Ἐρ᾽ουτεδηθ, ΤὭΡὨ], ἀπε. μοί. 
1... (1οό18); ΟἸελ.σέγιχ.ττ(0.33.10; Μ.8,7480); ὁμολογῶν ᾿Επικούρειος 
εἶναι οὐκ ἂν ἔχοι τὸ ἀξιόπιστον ἐν τῷ κατηγορεῖν τῶν ὅπως ποτὲ 
πρόνοιαν εἰσαγόντων καὶ θεὸν ἐφιστάντων τοῖς οὖσι ΟΥ(εἰς.τδίρ.ὅτ. 
σ; Μ.ιχ,δδοο) ; ἐῤ.τ το(ρ.63.12; 676Α) ; ̓Επικουρείους, τοὺς πάντῃ π΄. 
ἀναιροῦντας 19,2.13(0.142.8 ; 8208}; ΟΥ̓ γ58.σρεήρ. ο γες5.(Μ.46.218); 
6. δὴ βίο οροῖβ ἐκβάλλουσι π, τὴν οἰκονομοῦσαν τὰ τῶν ἀνθρώ- 
πῶν ἘΒα5,1ς. 27 5(1.58οα ; Ν..30.6044); 2. Ὀ6]1οῇ ἴῃ ἴξ ἐβτα ὈΠ5Π64 Ὀν 
ΟὈτβ δηΐου ἃ5 ἀραίηθὶ ΕΡΙσ ΣΘΘΠΪ5ΠῚ φιλοσοφίας... «τῆς “ἀναιρούσης 
τὴν π., κατὰ τὴν “παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων" ἡ γὰρ κατὰ τὴν θείαν 
παράδοσιν φιλοσοφίᾳ ἴστησι τὴν π. καὶ βεβαιοῖ (Ἰδτ.5γ.τ.ττ{(Ρ.34. 
5; Μ,8.7408); 3. οἱ σοα᾽β ρστονίάθησθ ἴῃ (γβύδη {πουρῆῖ; 8. 1ἢ 
σεῃ.; 1. 115. παίασο ἡ τοῦ θεοῦ π. ἐμποιοῦσα τοῖς γινομένοις τὸ εἶναι 
καὶ τὸ πῶς εἶναι (6. [γ.37(0.219.21; Μ.0.7524}} π᾿... ἐστὶν ἐκ 
θεοῦ εἰς τὰ ὄντα γινομένη ἐπιμέλεια. ὁρίζονται δὲ αὐτὴν καὶ οὕτω" 
π᾿ ἐστὶ βούλησις θεοῦ, δι᾽ ἣν πάντα... τὴν πρόσφορον διεξαγωγὴν 
λαμβάνει Νιετηεϑ.αὶ μον. 43(Μ.40.7928) τε Μακιανιδὶρ, (Λἤνοτ.11808}; 
Μακχκ.αριδῖρ. (ΜΝ οτ. ττ5232}); 11. 115 ΟΡΕΥΔΈΌΟΘΙ ἴῃ σοη., τοῦ, Δ11.12:2 ἐκ 
τῆς διαλύσεως ἡ μεγαλειότης τῆς π. τοῦ δεσπότου ἀνίστησιν αὐτά, καὶ 
ἐκ τοῦ ἑνὸς πλείονα αὔξει τ ἰόη1.24.Ὁ; τῇ ἰδίᾳ σοφίᾳ καὶ π. κτίσας τὴν 
ἁγίαν ἐκκλησίαν αὐτοῦ Ἡργτη. υἵς.1.3.4:; ἐγὼ...π. θεοῦ ἦλθον εἰς τόνδε 
τὸν κόσμον ᾿Αγιδῖ. αροῖ.τια ; τῇ καθολικῇ τοῦ θεοῦ π. διὰ τῶν προσεχέ- 
στερον κινουμένων. ..εἰς τὰ ἐπὶ μέρους διαδίδοται ἡ δραστικὴ ἐνέργεια 
ΟἸεπλ. εἰν. 6. τό(ρ.5οϑ8,18.; Μ.0.3808); ἡ θεία π. οὐ καταστρέφει ἐπὶ 
μόνους τοὺς ἐν σαρκί Ἰᾷεεἰ,48(ρ.150.7; Μ.9.7208}); ποικίλης π. τοῦ 
θεοῦ Οτοῤγῖηε.3.1.τ7(ρ.228.2; Μ.1τ.2858); πάντα ἡ θεία περιείληφε π. 
14.εἰς.8,7ο(0.287.20; Μ.1τ.16244); τῆς ἐνθέου π΄. καὶ δυνάμεως ἐναρ- 
γῶς ἀποφαινούσης ἑαυτὴν ἔκ τε τῶν καθόλου πανσόφων καὶ τεχνικῶν 
ἀποτελεσμάτων, ἔκ τε τῶν καθ᾽ ἡμᾶς..«τὴν ἐλευθέραν...«τῆς λογικῆς 
ψυχῆς δύναμιν παραδεικνυμένων Ἐλι5,}.6.6.6(2 520 ; ΝΙ.21.4298); τεῖ. 
Τοροβ ὅν...ὃ πατὴρ προνοίᾳ τῶν ὅλων πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
συνεστήσατο 1(.(.6.4.6{0.150.21; Μ,22.2650); π΄ ... οἰακισμός, ᾧ 
φέρει τὸ πᾶν θεός τ. ΝΕ Ζι:ΓΩγΉη1.1.2.34.265(Μ,327.064Ὰ}); ἡ πόλις 8ς. 
Νινευί]..«λιμήν τις...τοῖς ἁμαρτάνουσιν...γέγονεν..«καλοῦσα ἅπαντας 
εἰς μετάνοιαν.. δι᾽ ὧν ἀπήλαυσε τῆς τοῦ θεοῦ π. (Πγγ5.5ία .5.5(2.67Ὰ}); 
ὄψονται δὲ οὐ τὴν π' μου δίκην φωτὸς ἐπιφαινομένην ἀλλὰ τὴν τιμωρη- 
τικὴν δύναμιν ὙΠΑΈ.1ς,5:2ο(Ρ.20.28 ; 2.206); τεῖ, Οτβαϊίοη. τὸ δὲ 
προνοΐας ἐστὶν ἔργον, τῆς τόδε τὸ πᾶν ἐκ διαφόρων..-μερῶν ποιησάσης 
ἘΤαβι οη μ.53(}1.6.1 5400}; οὗ γὰρ τῇ δυνάμει ὃ κόσμος γεγένηται, 
τούτου καὶ τῇ π. διοικεῖται ὖ ϑζφμ.εἰ τες Ρ.τ26(Ν.6.13760} ; δημιουρ- 
γίᾳ καὶ π. τῶν ὄντων δὲς» οὶ, (Μ.88.568.); ἡ δὲ τοῦ θείου συμβόλου 
τῆς πίστεως γινομένη..-«ὁμολογία τὴν-..τῆς..-«περὶ ἡμᾶς τοῦ θεοῦ π, 
γενησομένην μυστικὴν εὐχαριστίαν... -προσημαίνει Μαχ,η νει τί ΜΟΙ. 
6068); 211. π᾿ εαπιαϊοα να ἀϊντης Ἑματδοίοσ εἰς τὸ ἐξομοιοῦσθαι... «τῇ 
ἀγαθότητι τῆς τοῦ θεοῦ π. διά τε τῆς ἀνεξικακίας διά τε τῆς ἀμνησι- 
κακίας (]6Π1.57.}.14{Ρ.62.1; Μ.0. 5200); ἐν. π. κατὰ τὴν διαμονήν 
οοπίταβιθα {ΠῚ δημιουργία, (Ὠγν5.ἢ.651,5.3 τηθ. [9.(8.394}; ν. π΄ 
δι8 ν στα Α}}ν ϑυποηγτηοῦβ, ΪΓ θεός, ΟἸετα, 5,4. Τ2(Ρ. 286.56; ΝΜ ὃ, 
τ2068); ἐ ἐπὶ τῶν τῆς ἁπτομένης τοῦ παντὸς κόσμου π. ἔργων, τινὰ μὲν 

ἐναργέστατα φαίνεται, ἡ προνοίας ἐστὶν ἔργα, ἕτερα δὲ οὕτως ἀπο- 
κέκρυπται ὡς ἀπιστίας χώραν παρέχειν δοκεῖν ΟΥῥγίης.4.1.7(0.202.4; 

Μ.τι.2528); τῆς ἐπιδιδούσης τὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον σοφίαν ἱερᾶς τι. διὰ τῶν 
γραμμάτων τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων 16.ςεἰ,.1 Ἐς. τ ].12.10818) ; ἐπάν... 

τὰ ἀπὸ τῆς π΄. γίνηται πάντα εἰς ἡμᾶς, ἵνα συντελεσθῶμεν...ἡμεῖς δὲ μὴ 
παραδεχώμεθα τὰ τῆς π. τῆς ἐπὶ τελειότητα ἡμᾶς ἑλκούσης Ια «ἦοηι.6.2 

τα προνομία 

“2 «εν. (μ.50.7; Μ.13.2284); ἡ π.» ἐν ἁγίαις γραφαῖς δεδωκυζα πάσαις 
ταῖς...ἐκκλησίαις οἰκοδομήν ἰΔ.ερ.τ.4(Μ.11.604}; ἡ πανάγαθος καὶ 
φιλανθρωποτάτη τῶν ὅλων π. Ἐλι5.ἢ.6.2.14.6(}}.20.1724}; οὗ δέ, ὥσπερ 
ἐξ ἐπιτάγματος τῆς π. προθύμως αὐτὸν ἐδέξαντο Ατἴὰ.ν.«ἀπίοη. 40(Μ.26. 

: 9164}; βασιλεύειν οὖν τεταγμένοι παρὰ θεοῦ...τῇ τε π. καὶ ἀνθρώποις 
μεσιτεύοντες ἽΠα5. Πηρ.ῤ.γτγ.2(ρ.115.5; Β..1.13440); πλουτείτω... 
τέως ὁ πονηρός, φησὶν ἡ τῆς π΄. φιλανθρωπία Ἀθη «ἀταὶ. (Μ.8ς. 0210); 
ἀπὸ δὲ τῆς τὸ πᾶν σοφῶς διοικούσης π. τὰς ἀρετὰς κατορθοῦν διδασκό- 
μενος Μαχιανιδὶρ. (Μιο1.11400); νὲ. ἴῃ ταὶ, ἴὸ Ὠσωδῃ νἱσῖαε συμ- 
πλακεῖσα τῇ μακαρίᾳ π. ἡ τοῦ γνωστικοῦ ὁσιότης κατὰ τὴν ἑκούσιον 
ὁμολογίαν τελείαν τὴν εὐεργεσίαν ἐπιδείκνυσι τοῦ θεοῦ ΟἸΘμλ.5 7.7. 
(0.31.28; Μ.0.4:70)}; τὸ πλέον νέμων τῇ τοῦ θεοῦ π., τὸ δὲ αὐτοῦ 
συστέλλων, πλὴν ὅσον μὴ λυμήνασθαι... τὴν αὐτεξουσίαν (Ὠγγπ.ἤοηι. 
4.τὴπ αΤιν(ατ. 620); τὸ γὰρ φθεῖραι φύσιν οὐκ ἔστι προνοίας ΟΠ, 
Ατ.4.5.4.43(ΝΠ,2.7328}; νὴ}. τεῖ, ἐνὶ αἱ τῶν ἀποστατησάντων βουλαί τε 
καὶ ἐνέργειαι..-κυβερνῶνται..οὑπὸ τῆς καθόλου π. ἐπὶ τέλος ὑγιεινόν, 
κἂν νοσοποιὸς ἡ ἡ αἰτία ΟἸεπι, σίγ. τ Τ͵(Ρ.55.22; Μ.8.βοια); εἰ δὲ ταῦτα 
κακὰ κυρίως ὑπάρχει, καὶ οὐ μᾶλλον παιδευτικὰ ἐκ θεοῦ προνοίας πρὸς 
σωφρονισμὸν ἀνθρώπων ἐξευρημένα ὈΡ. Ρβμοὶ. (Μ. 88.5760) ; πῶς ὅλως 
τὰ κακὰ προνοίας οὔσης ;. «οὐδὲν. «τῶν ὄντων ἐστέρηται καθόλου τοῦ 
ἀγαθοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἡ θεία π. ... ἀλλὰ καὶ τοῖς γινομένοις κακοῖς 
ἀγαθοπρεπῶς ἡ π. κέχρηται, πρὸς τὴν αὐτῶν, ἣ ἄλλων... ὠφέλειαν 
Ὠιοπ. ἀχ 4....4.33(Μ.2.73238); νἱξὶ. τεῖ. ᾿πβαια! ἐν οὗ ορροτταηϊγ ἴου 
ρὈΟα [ἱνίπρ' τὰς δὲ περὶ τούτων αἰτίας πάντως μὲν εἰκὸς εἶναι ἐν τοῖς 
τῆς π΄ λόγοις, πίπτειν δὲ αὐτὰς εἰς ἀνθρώπους οὐκ εὐχερές τ (εἰς5....8 
(Ρ.235.4; Μιττ.ο608) ; ἔοτ πδδγίπρ βΌΒΡΕΙ, 1ῖὰ ῥγέης.3.1.1](ρ.228.0; Μ. 
11.2858); οὗ τοψαγα ἀπα ΡαΠΙΒῃπιθηΐ; ΒΆ5}165᾽ νίενν αἸβουββ6α, 
ΟἸοπὶ, οἰγ. 4.τ2(ρ.28ς.88:,; Μ.8. 1203. ἢ}; ᾿χ. σοπίταβίθα ἢ Ῥαρδη 
οοποσρείοῃ οὗ ἔδίε, (]Ἰετη.ἐσε, Γ αοὶ.74(0.130.22; ΝΙ.ο.6034) οἷζ. 8. 
εἱμαρμένη; ὅ δὴ τὴν εἱμαρμένην εἰσάγων ἄντικρυς θεὸν καὶ θεοῦ π. 
ἐξωθεῖ Ἐπι5.}.2.6.6(253Α; Μ.21.4280); ΗΠ ον, ἴδ. ττ.34 οἷτ, 5. διοικέω ; 
κ΄ Ὀ6Ι δ ἴῃ π᾿ ἀϑϑουτοα ἀσϑῖηβδί ΕΡΙΟΌχΘδμ5, (Ἰδυη. ἐγ ατ(ρ.34.10; 
Μ.8.7400); ΟτιΟ εὶς. τιδίριδι.ς; Μ.ιι. 6696); 10.4.3(0.276.20; 10334}; 
ἰά. 0.2.3(0.57.7; Μ.14.1138}); εἰς ἀθεότητα ἐκπίπτουσι, μήτε εἰ προ- 
νοίᾳ θεοῦ διοικεῖται τὸ πᾶν, μήτε εἰ αὐτομάτως φέρεται συντιθέμενοι 
Ἐ8Β45.15.τ72(1.503Ε; Μ,30.4050}; ἐκείνων ἔστι καὶ τῆς π. κατηγορεῖν 
καὶ τῆς τῶν πραγμάτων καταστάσεως, οὐκ ἐθελόντων ἐμμένειν τοῖς 
νόμοις ΓῃτγϑΚ. ῥγ ἴηι Ῥγ.22:1τ2(Μ.64.1288); ΚΕ. 4.55. εἰηρθγου᾽᾿β τύχῃ: τῇ 
τοῦ δεσπότου θ[ εο] ῦ π. καὶ τύχῃ τῶν εὐσεβεστάτων ἡμῶν δεσποτῶν 
(0-ὉἸ 9.223 (ΡῬΆν]δε 577); Ὁ. 5ρθοῖαὶ ρχονιάθποα, γαῖ. ρτορθοίοβ 
οὗ Ομ γιβί θαυμαστῇ π. θεοῦ τοῦτο γέγονεν, ἵνα ἡμεῖς ὑμῶν... .«συνετώ- 
τεροι...εὑρεθῶμεν Τυδῖ. ἀταῖ ττϑ.3(Μ.6.7400); τὴν π. μεχρὶ τῶν κατὰ 
μέρος ἄγει ΟἸ6π|.5ἐγ. τ 11(Ρ.34.10; Μ.8.7400); ἡ θεία π. σε διαφυλάτ- 
τοι τας. ,. Αἰ λιΡ. ΤΙ ἀροὶ. δες. 58(Ρ.138.28; Μ.25.356Ὰ}; ἦν.» «τοῦτο 
τῆς π΄ ἔργον, ἵνα..«τὸ...«καθαρὸν τῆς πίστεως δειχθῇ φρόνημα Α1Ὦ,,5 γ}Ή. 
2(Ρ.232.7; Μ.26.6848); σοφέας...τῆς ἐν π᾿ φαινομένης, οὐ τῆς καθόλου 
λέγω, καθ᾽ ἣν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων καὶ τῶν ἄνω προνοεῖ δυνά- 
μεων'" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο τῆς π. τὸ μέρος ἐξετάζων, καθ᾽ ὃ προνοεῖ τῶν ἐν τῇ 
γῇ ἀνθρώπων, καὶ ταύτης πάλιν αὐτῆς μέρος (Πγγϑ.Ἰπεοηιῤγεἤεν.1. 
π(τ1.4498); θεία π. παραδόξως τοῦτον 50. ΤΊΒΕΥ5] διέσωσε ἘνΑρΤ. 
ἢ ε.ςττ(ρ.207.20; Μ.86.28120); ὑπὸ πρόνοιαν θεοῦ ἐστι καὶ μεχρὲὶ τῶν 
εὐτελεστάτων τὰ καθ᾽ ἡμᾶς Ἰϑοτ,ἀοεί.τη.3(Μ.88.18048}; ς. οι 85 
βοιγορ οὗ αἰνὶπο π., (Ἰθιπ.οἐζ.7.Ζ(ρ.δ.1ο; Μ.9.4004); ὁ πατὴρ.-- ἀνα- 
κεφαλαιούμενος ἐν αὐτῷ...τὴν διάταξιν τοῦ παντός..-ὡς μὴ μόνον τὰ 
σύμπαντα δι᾽ αὐτοῦ συστῆναι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι προελθόντα, 
ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν ὅλων διοικήσεως τὴν π. ἀναδέχεσθαι αὐτὸν ἅτε 
λόγον ὄντα Ἐπι5.ε...3.2(0.1τ42.12; Μ.24.0774}); θεοῦ λόγος. «οὗτος ἡ 
καθόλον π΄. 1ἃ,1,(τ2(ρ.221.18; Μ.20.12808) ; ὁ υἱὸς εὐδοκίᾳ τοῦ πατρὸς 
καὶ συνεργείᾳ τοῦ..«πνεύματος πᾶσαν τὴν τῶν ὄντων π. ἀναδεδεγμένος 
ΤΑΙ πη, (ΝΜ .28.0248); 45. ΤᾺ] ΒΠΟΥ οὗ ΑΙ τ β π., τῇ, ἄδεγ. τό 
(ρ.13.34: Μ,25..4ς2᾿΄(444}Ὰ}; ἐχογοϊβίπρ π᾿ ἀπσίηρ ἜΑΎΤΕΪν [1ἴ6, ΟΠ γγ5. 
μοπ.ὅο.4 ἴῃ 1ο.(8.356.Ὰ}; ἃ. ἀἰνὶπε π. Ἂχευοίβεα ὃν δηροὶβ, [π8ῖ. 
2αβοϊ.ς.2(6.6.4528}; ΝΠ] ἐρ}.1. 50(}1.79.1004Ὰ}; ρεηςτα! ῥτονίάθπθα 
ἘΧοχοϊβεα ὃν ο(, 5ρεοῖαὶ] ὑσονίάσησοε σοσαπηττδα [0 αηρο]5, ΑἸ Βεπαρ. 
ἰορ.24.3(}1.6.9484) οἷζ, Μοίῃγ ς.σ. “7(Ρ.278,6; Μ.41.1το4Ὰ}; 6. Πογεῖ, 
ἰραςσπίπρ; τοῖ, ἀοσεῖς νῖονν οὗ ἴῃς. τὸν σωτῆρα ἐνδύσασθαι σῶμα 
ψυχικόν, ἐκ τῆς οἰκονομίας κατεσκευασμένον ἀρρήτῳ π. Ἰγδη.᾿εγ.1.0. 
30 )1.7γ. 5444}; Βαβι Πἀφαὴ ἡ π᾿ δὲ εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ Ἄρχοντος, ὥς φασιν, 
κινεῖσθαι ἄρχεται (Ἰοτλ.5:7.4.12(ρ.287.1; Μ.8.12060); Ορλμῖζε τῷ δὲ 
δευτέρῳ κύκλῳ ἐνεγέγραπτο, περιπεπλεγμένῳ καὶ ἐμπεριειληφότι ἀλ- 
λους δύο κύκλους καὶ ἄλλο σχῆμα ἐῥομβοειδές, σοφίας π. Οτι(εἰς,6.38 
(Ρ.1ο7.16; Μ.11.12530)}; τοί. Ασίδη ἀσοζγπθ ψευδὴς κατ᾽ αὐτοὺς καὶ 
τῆς π. ὁ λόγος καὶ τῆς κρίσεως καὶ..«πάντων τῶν παρὰ τοῦ μονογενοῦς 

γεγενῆσθαι... «πεπιστευμένων ΟΥΝ γ55.Εμη τ(τ ρ.τος. τ; Μ.4ς.2404). 
Ἐπρονόμευσις, ἡ, ῥἰμηάογίηρ, ὕντ.15.2.5(2.336Ὲ}. 
προνομία, ἡ, 1. ρῥγίνηϊερε, ἐρεείαὶ βομποιν, Ἐλι5.}.6.7.32.}(Μ.20. 



, 
προνόομιίον 

724}; τυχεῖν προνομίας τῆς παρ᾽ αὐτῷ τῷ βασιλεῖ 1. Λίαγεεῖ .2.Ἅ(ρ.58. 
22; Μ.24.8248); Ρωμαῖος γὰρ ἣν..«μεγάλην εἶχον ταύτην τότε π. οἱ 
ἀξιούμενοι οὕτω καλεῖσθαι (ΠγγπΒ. ἠοῖ. 48.0.1 1 (4ς.(0.4504}} τοῖ. 6ςο]. 
ἀϊστιιε5, αν. ΝΑ Ζ.ογ.26.το( Μ.2ς. Ὑ2480); τ Ν γϑδιερ. (ΝΜ .46.1οο80); 
οἵ αἀϊνίπα Ῥχίν!ορεβ, ΕΡἢΓ.3.2ο68Β; 2. πομομν, ἀἰρητν 1 ἸΠ ΒΈΠ., 
ΟἸεπι.ῥαδά. τ. πίρ.οϑ.8; Μ.8.265Ὰ); οὗ παρ᾽ “Ελλησιν...ἐκ τῆς..«φιλο- 
σοφίας τῷ..«τῶν καλλίστων αἰτιωτάτῳ τὴν π. ἔδοσαν 16,5 ἐγ.5.1δ(ρ. 411. 
12: πρόνοιαν Μ.9.1078}; πολλαχοῦ. τῆς γραφῆς διαφερούσης προνομίας 
τετευχότα τὸν δέκα ἀριθμόν ΟΥ. 70.το.Τίρ.1γ1.}; Μ.14.3084}; ᾿Ιούδα.. 
προνομΐέας ἠξιωμένην Επι5,4,6.8,τ(ρ.359.11; Μ,22.5840); τὴν τοῦ Ἰηδοῦ 
προσηγορίαν... ἐξαιρέτου π. ... ἀξιοῖ 1Δ.}..6.1.3.3(Ν.2ο.604). 

προνόμιον, τό, 1. ῥγίυίίορθ, οἵ οἸτν τά τε τῆς πόλεως ἶβο. Απείοσἢ]} 
ἀφείλετο [50. ΤΗΘΟΔΟΒΙ18] π. καὶ τῇ γειτονευούσῃ πόλει τὴν ἡγεμονίαν 
δέδωκε ὙΠάτ,λ,6.ς,20.2(3.1053); προτιμήσει τὴν “Ιερουσαλήμ, καὶ τὰ 
παλαιὰ παρέξει π. τᾶ. Ζαεῖτ: τό(2.τθοτ1); 6ςο]., ταῦ, ῥυίνηορσοβ. οἱ 
Ἐοχηδῃ Ομ ΓΟ  ἜΧχϑτοιϑοα ὃν Τ]1π|5 τὰ ἀξα] της ΜΙ οα56 οὗ ΑἸ παηδ-. 
515. εἴς., ϑοογ.6.2.15.3(81,6).2128); τεῖ. ῥυΐν]αρεβ. βεουσοα ὈΥν 
ΤΗροάοβίας ἰο Νοναιίϑηϊθε σμαγοῆ 65, ἐν. 5.1το.28(5034Α}); τοῖ, σοπβε- 
ὁγδίίοι οἵ ὈΙβῃορ οὗ ΟΡ δημόφιλος...ἐγκαθίσταται τῇ ζωνσταντι-" 
νουπόλει ὑπὸ. «τοῦ ᾿Ηρακλείας ἐπισκόπου. ἐδόκει γὰρ τὸ π. οὗτος 
ἔχειν τῆς τοιαύτης ἱερουργικῆς ἐνεργείας ῬΆΪΙΙοΞΙ, ἢ. 6.0. το( ΜΝ. 65. 5760) ; 
Τεῖ, σοπβοοσβ τ] οη οὗ ὈΙΞΏΟΡ οὗ ἘΡδϑβιι5 οἵ κληρικοὶ ωνσταντινου- 
πόλεως ἐβόησαν, τὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ρν κρατείτω. 
Κωνσταντινουπόλεως μὴ ἀπόληται. ἡ χειροτονία κατὰ τὸ ἔθος ὑπὸ 
τοῦ ὧδε ἀρχιεπισκόπου γένηται ((Β4|ς,σεί,τ2(40 0 2.1.3 Ρ.53.6; Η.2, 
557); τοῦ. στβαπί οὐ ρυίνισσοθ τὸ σπυτοι αἵ ὕδα2α Ὁν Ὀθπορ οἵ 
βόϑατεα, Μαῖς, ΠΙαςν ον]. 55.; τοῦ, τσμε οὗ βαηοίσατν, 0.Μ48]. 
εἀνόητο Ἀ.234(ΝΠ|.07.2500); ἴῃ ρθῆ. τοῖς τῆς φύσεως π. τετίμηνται 
Τῆς. ΕΡλ᾿.δ:ο (3.438); ἐπειδὴ γὰρ ἀθάνατον ἐποίησε τὴν ψυχήν, τὸ δὲ 
σῶμα θνητόν, ἀπένειμε τῷ σώματι τὰ τοῦ χρόνου τι, Ἰα, ἤ67.5.0(4.415); 
ΑΒ Θομοίαϑτι. εσί,τ.4(ρΡ.16}; 2. ῥγείμάε, ϑγτιοβ.καΐυ. 4(0.τ07.τὸ; Μ.66. 
11730).ὕ 

Ἐπρονυμφεύ-ω, ῥείγοϊᾳ ἴὸ ΟΠΟΒ6 1 δεξογεμαμα πνεύματος ἁγίου 
τ΄σαντος καὶ ἁγιάσαντος 55. ἘΜΥ] ΜΕ νη εἰ πη. ,(ΔΆ.18.3530). 

προξεν-έω, Ἐ. ῥγόσμγε, ἐβεεί, σέσενε [οΥ ζωὴν αὐτοῖς ἀλλ᾽ οὐ θάνατον 
π. Ἰυυδιβοοῤἧ6(Ρ.10}.26; Μ.24.6284}; διάβολος...γέενναν “- ὧν (ἬγγΒ. 
πορη.66.3 τῷ ΜΠ. 6π 70); 14, λόγι το. 1 τη τον (το,80Ὲ); ὁ υἱὸς... .τῇ 
τοῦ ἀνθρώπου φύσει ““ὧὍν τὸ.. «πνεῦμα Ογτ. Ρ5.44:8( 1.60. τοοὰ}; εἴ 
τι λέγοιτο λαβεῖν ἀνθρωπίνως παρὰ τοῦ πατρός, τοῦτο τῇ ἡμετέρᾳ 
προὐξένησε φύσει Ἰὰ. με, τ8(Ρ.35.7; 53.1418); ὁ κατὰ θεοῦ στρατευό- 
μενος καὶ τὴν αὐτοῦ ῥοπὴν --ῶν τοῖς βαρβάροις ΤΡΠΠ.εἦγοη.Ὀ.53(Ν. 
τοϑ,1888) ; 650. οἵ (γιβίβη σοβρεὶ, οοπάᾶποις, ἀηα ἸΠΒΈ ΠΕ ΟΠ5 ῥτὸ- 
οὐτίησ βριῖα8] θοηθῆς, Ἐπ5.}.6.1.1(2Ὰ ; Μ.21.248); Οτ.ΝΆ2.0γ.22.15 
(1.35.χ1494}; ἐλεημοσύνη... «ζωὴν αἰώνιον “εἴ (ῃγγ5.ἠονι.52.3 τ ΜΙ, 
(7.534Ὰ}; τὸ μὴ ταῦτα [56. 5]νΕΥ ἀπά ρΌ]4] ἔχειν, τοῦτο αὐτῷ τὸν 
οὐρανὸν προὐξένησε 1δ.οο.4(8440); βάπτισμα...τὴν ἐν πνεύματι πρὸς 
ϑεὸν οἰκείωσιν “-οὖν ὈγτιΟς 5 ο(ς, Ἢ ̓ ̓Ιωάννης.. «τὸ ἐν ὀρθῇ τῇ πίστει 
φυλάττεσθαι ---ὧν 14..70.1.2(4. .154}; ἡ ἀγάπη. «εὖ τὸ φῶς 1Ὁ.τ.8(720); 
ΤΒαΐ..46.2:το(2.1587); νοητὴν τροφὴν..«ἣν ἡ εἰς Χριστὸν πίστις “-εἴ 
Ατηγηοη. 7ο.6: 2η(}1.85.14338); λύπην κατὰ θεὸν...--οὔσαν ζωὴν αἰώνιον 
.10.ἘῸΡ.ἐοησερι. ΒΜΥ͂ 6(}.ο6.14688} ; 2. γεεονημθηα ἡμετέρας εὐχὰς 
"τῇ σῇ π. φιλανθρωπίᾳ τ, Να2.6.τοσ(.37.2058); πενία..«οἵαν προ- 

εξένει τότε τῷ πλουσίῳ ἐκείνῳ [Μ|. το: 21] Ομυυς. ἤοηι.34. δ 1: τύ ον. 

(οι βιοῦν, 
προξενητής, ὁ, αρεη!, ομ6 τοῖο ἐἤεεὶς, Ογτιβον ἀϊυ.το( 1.77. ττοϑο). 
προξενίζω, Ξεεμγ6 [ον αποίξεν, 5012.}.6.8.25.3(}}.6}.1 5814); ὕντρ. 

εαἱ. 7ο:το: 33(0,305.21) ἴοΥ προξενήσας. 1Δ,70.7(4.669}). 
πρόξενος, Ξιιλϑῖ. 84 44]., ση τῦλο ἐβεείς ΟΥ βέσμνες ἴον ἀποί πεν, 

ἀρεπὶ; ἐβεείίηρ, ῥγοάμείτυε οἵ; 1. ἴῃ σεη, ὅσῳ γὰρ ἂν φθονῇς, τοσούτῳ 
γίνῃ μειξόνων πρόξενος ἀγαθῶν τῷ φθονουμένῳ Βγυβ,λονι.40.4 τα ΠΖ!, 
(γ. 442Α}; τύραννοι,, «ἄκοντες... εἡμῖν.. «γίνονται... «ἀγαθῶν π΄. 1, ἢ 051.1.5.2 
ἴῃ ΚΡ". (9. 5064); : ἐμαυτῷ..- π᾿ ἐγενόμην κακῶν Τάτ ΒΕ 5, ΞΟ: δ(1 1935); 3 

«χαρὰ γίνεται ἐν οὐρανῷ δι᾿ ἐπιστροφὴν ἁμαρτωλοῦ, τῷ π. τῆς 
Ἐν Ρδ λῆς οὐ μέγας ἐποφείλεται μισθός ; Τ7ο.1).8. }.2.(Μ.96.11488); 
2. οἱ (μτῖϑί ἐκπέμπει..«τοὺς μαθητὰς....ἵνα... ὠφελείας γένηται π. καὶ. 
Δεν: πτίρ.8ο.26) ; Χριστὸς τοῖς ἐξ αὐτοῦ... γέγονε π. δικαιοσύνης (ἢ γν5. 
λον! 101 ΤΏ. Κολμ.(ο. 520); αἰωνίου ζωῆς ὅτ. 0.2 Ῥτοετὴ,(4. 
1148); σωτηρίας ἀκαταλύτου π. Ρ.2.τ(152Ὰ}; π. παντὸς ἀγαθοῦ τῇ τοῦ 
ἀνθρώπου φύσει ἰὰ ἀορηι. το(63,378Α}); πάσῃ τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει π. τῆς 
νίκης (οβτη. πα, ἐορ.2(Μ,88.τ248); 3. οὗ Οτοβϑϑ ὁὅ., σταυρὸς γέγονε π. 
τοῦ συνενεχθῆναι πρὸς ὁμοπιστίαν τοὺς ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν Ογτ.15.2.1 
(2.205); ἐύλον...π. ζωῆς αἰωνίου γενήσεται 70.1 0. ἐὐμεορὶ. ΒΜΤ 21 
(Μ.οὐ.τ4068}; 4. οἵ (ΠΥ β 1 δῃ τη βίου, ἀοςίτσίπα, δπα ἱπϑ. 108; 
ΔΡΟΒΓ65 ἂϑ π. πάσης θεοσεβείας Ῥτος.(,15.1:7-οὐ .87.18408}); μέγα 
τὸ τῆς διακονίας ἔργον; καὶ βασιλείας οὐρανῶν π. Β45.γπηΗ1.0(2.210} 
Μ.31:.6458); αἰωνίου ζωῆς οὐρανίου τε βασιλείας μαθήματα π. Τὰπι5.1.(β 

᾿ 
Τα π. 

Τ159 
χ͵(Ρ.258.1, Μ.2ο. 1436); βάπτισμα.. 'βασιλείας. π. ΟΥτ.Η «ῥγοκαϊφεῖ, 

πρόοδος 

τόδ; οἵ. ἔξω δεοῶν γὰρ τὸ ὕδωρ καὶ ἁπάσης π. εὐκαρπίας Ονγ.15.3.3(2. 
4518); οἵ (μη 55 σοιατλδπατηθη 5 85 ζωῆς π΄. Ὀμυγ5. μον. 63.τ ἴῃ 
ΜΕ (].6208); 5. τοῦ. Γαποτίου οἵ [κῃ δεικτικὸς οὖν ἄρα τῆς ἁμαρτίας ὁ 
νόμος, οὐκ αὐχήματος τοῦ εἰς ἀρετὴν π. Ὀντιαάον,2(1.520); 6. οὗ 
Ομ ΙΘΔη νἹγῦσθβ Δηα ΞΡΙΣ 8] σοπα τοι ; οὗ ἱτπᾶρο οἵ σοῦ ἱπη- 
Ραμα πὶ τηδῃ τῶν ἄνω πρόξενον ΟΥΝΑ2Ζ.0»γ.14.2(Ν,3ς, δος) ; οὗ 
τηδυντάοτῃ ἃ5 ρχοάποῖῦνε οἵ ἤδάνθηὶν τοννασάς, Μ΄. Τἤάοί,: 2τ(ρ.74. 
21); οὗ ἀβοειϊὶς Πς π᾿ αἰωνίου τρυφῆς Βαβ.ἠπομιη Βς.61(1.1078Β; Μ, 
20.4804); πρᾶξις γὰρ θεωρίας πρόξενος Οτ. ΝᾺ 2Ζ,0γ.40.37(}1,.26.4120) ; 
οὗ Ρονϑυν ἃ βασιλείας π. (Πγγϑ,ἠοηι 10. 5 τη ῬΪμΐ,(ττ,280Ε); τῶν 
μελλόντων αἰώνων ἀπολαύσεως π. ἡμῖν ἡ νυἱοθεσία γίνεται Ἰὰ.ἤοηῖ.0.3 
ἴῃ Π εξ. (τ2.οΒΑ})}; οἱ Κπον]εᾶρε οἵ Ομ σὶϑῦ 85 ὑσοαποίινα οὐ δἴθυπδὶ 
ἼἍἶἜὸ, Ογτισάονγ. (1.588) ; οὗ ἰΙονε οἵ σοα 85 π. τρυφῆς καὶ εὐημερίας ἰά. 
Ος.134(3.167Ὰ}; οὐοαϊδηςε 85 τῆς ἀνωτάτω τιμῆς π. 1α. Βς.οΒ τ)(Μ.όο. 
1257); στέρξομεν τὴν ἀδικίαν, ὡς τῆς τῶν οὐρανῶν πρόξενον βασιλείας 
ὙΠαΐ.ρ.οτί(4.1162) ; τὴν σωτήριον ἁμολογίαν δικαιοσύνης π΄. Ῥτοῦ ,1ς, 
σοττο-2τ(Μ.8γ.26τ60) ; ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἧς π. γίνονται ἀπάθεια 
καὶ γνῶσις ἾΠΑΙ. εομΐ.2.34(Λ1.91.14414}; 7. οὗ Ὠδαίμθη ᾿ηϑΕ α ] 008, 
ψΊσΕ5, εἰς,, 85 ΕΠ στπρ ΞΡΙΓΙ Γὰ84] ΡΟ ΠΑ Γἴ65 ; οὗ Ἡνθα!] ἢ 85 χορηγὸς καὶ 
π. θανάτου (Ἰδηη.4.4.ς5.26(Ρ.177.18.; Μ.9.6228); 1-χεαϊτηθηϊ Οἱ ΡΟΟΥ 
85 γεέννης π. (ῃγγλλορι. 48,6 τἠῃι ΜΙ (7. 5028); τίσῆθ5. οἴς,, ἃ5. π' 
ἀσεβείας ντι μον ραξε, 8(ς3,.088); ἡλίκων π. ἡ ἁμαρτία κακῶν ΤΏΙ, 
φμ.34τη σεη.(1.46); οἱ δὲ ἀπιστήσαντες π, ἑαυτοῖς τῆς γεέννης γεγένην- 
ται Ἰ΄.4:..12 1τὉ. Ἐχ (1,120); ἐφοὺδ.. τῷ... «λαῷ π΄. πιαρανομίας ἐγένετο ἰὰ, 
ψα.τὴ τη μ|ά.(1.335}; βωμοὶ τῶν εἰδώλων. ..π. δυσσεβείας Ἰά.Ος.το: 7 
(2.1358); θερμότης ἀχαλίνωτος μεγίστων κακῶν π. ΝΊ Φρῥιχ ττί Μ.70. 
850); 8. οὗ ϑαΐβδῃ 85 ἀρεηΐ οὗ ἀδαΐῃ, γγ Ῥς τς: 4(Μ.60.8008). 

Ἐἐπρόξιμος, ὁ, (1,Αἱ. ῥγοχήηη5) βγϑὶ δϑογείανγ τοῦ περιβλέπτου κόμη- 
τος καὶ π΄ τοῦ θείου σκρινίου τῶν λιβέλλων καὶ τῶν θείων κογνιτιόνων 
(ΟρΡ(49)αεί.2(4100 4.τ.τ Ρ.17}].4; Η.2.2100}; ἕνα ξιφήρη ἄνδρα, τῇ 
τοῦ π΄. ἀξίᾳ καταλεγόμενον δίδρῃ. Ια ο,υ διορᾷ, (Μιτοο. τόρ). 

προοδεύ-ω, ῥγεεοάε; 1. 11ἰ., ζὸ δεΐογε, ΗΠ οηε ἶφι. 8.4; Αἰ ἢ .γν.48 
(Ρ.211.12; Μ.25,7534}; 2. ἴῃ ρθῆ, πατέρας γὰρ ἴσμεν τοὺς μακαρίους 
ἐκείνους τοὺς κσαντας... Πάνταινον...καὶ... Κλήμεντα ΑἸῈΧ.Η ΔΡ.15. 
Ὺλσ.6.14.0(Μ.20.5520)}; Ἐπι5.1.6.τ,1.2(Μ.20.4908)}; Ποηι, Οἶθόηι.2.18; 
᾿Ιωάννης..-προχειρισθεὶς εἰς τὸ “-σαι τοῦ κυρίου ΑἸΉ. “4γν,.2.54(Μ,26. 
2618); αὐ νι υ58.ἤσηι.2 τῷ Οαπὶ (Μι.4λ.ΒοπΑν; ἀναγκαῖον καὶ τὰς ὁδοὺς 
τῶν “«σάντων μοναχῶν ὀρθῶς διερωτᾶν Ἐναρτ. Ροητ αρ.ῥγαεῖ. Β οἱ 
(Μ.40.12404}; 3. ῥγεάεεεαξε; Ῥἴορ],, ἀεραγίφί τῶν προοδευκουσῶν 
(ίῶ μητέρων στ, αρ. τα]. ({τ.Ζ80}},}4.13(Μ.}1..7}.3428) οἵ, προοδοι- 
πορέω. 

προοδηγός, σοίηιρ δέξογέ ἰο «ἤσιο ἐδ: τθᾶν, Οτας. δ1}.8. .24. 
προοδικῶς, ὃν τὸν 9Γ ῥγοτεσσίοῃ, τοῦ, Ἡ. σμοβῖ π. ὃν ἐκ θεοῦ δι᾿ 

υἱοῦ ΤΑΤᾺ “γε. (Μ. “ὃ, 880); ; τοῦ μὲν γεννητικῶς, τοῦ δὲ π., εἴτουν 

ἐκπορευτικῶς Ζας ΜΙ ρΊ (Μ δς τα τό). 
προοδοιπορ-έω, 1. σὺ δεύίονς, οἵ [λς ἀορατίδα μακάριοι οἱ ““ἤσαντες 

πρεσβύτεροι τί Ϊ60,.44.5.2. ῥγόεοάς, ΑἴτιεριΟν, )(Ρ.80.7; Μ.τι.48Ὰ). 
προοδοιπόρος, δ, "6 τοῖο ἱγαυεὶς δεξογε, 2 ίονετο., 
προοδοποι-έω, ἔ. ῥγέζοάξ προπαρασκευάΐζει... ἡ φιλοσοφία --οὔσα 

τὸν ὑπὸ Χριστοῦ τελειούμενον (Ἰοτη.5 7.1. ς(0.18.4; Μ.8.720Ὰ) ; ταῦτα 
πάντα ἀνήρει --οὔσα ἡ χάρις (γγνϑ.λ0}1.28. 5ὶ ἴῃ σδη.(4.276}) ; 2. ῥγε- 
Ῥάαγε ἱδ6 τοᾶν 7ογΥ ἐντολὴ δευτέρα... ἐκείνην “-εἴ (ἢγν58. 07.71.1 ἢ ΜΕ, 
(γ. 6040}; ἕνα τῇ γνώσει ἡ ἀνάγνωσις “-οὔσα ἢ 1δ.1.6(138); οὗ Ἰοῃπ᾽β 
Βαρείβιη ἂ5 Ῥυθρδύδίίοη ἔου (ἢ γίβί9, ἐδ.10.2(1410); ἡ τοῦ πνεύματος 
χάρις.. «αὐτοῖς πανταχοῦ “-εἴ ἰὰ,ἀο᾽η.3.5 1ἢ Αι ῥγῖμε. (3.8ΒοΛῈ); οὐδὲ 
ἄλλην τινὰ αἰτίαν εἶχεν ἐκεῖνο τὰ λουτρὸν 55. οἵ Τ08ὴ} ἢ “-ἢσαι τὴν 
τοῦ Χριστοῦ πίστιν τοῖς ἄλλοις ἄπασιν Ατηχηοη. 6.1: ο( 7.85. 1401}; 
““οὔντός μοι καὶ ποδηγοῦντος...θεοῦ λόγου ΟΝ]. νΖ.ἢ.6.1 Ῥγοοτη. 2: (Μ. 
ὅ:. τΙ078}; καὶ Ἕλλησιν ὁ θεὸς συνεχώρει χρηματίζεσθαι... «πᾶσι “-ὧν 
κατὰ πρόνοιαν Μδχ.ορ. 26 (Μ.91.616.Ὰ}); εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην πρόδρο- 
μον, ἐν ᾧ συνέταξεν εὐαγγελίῳ -- οῦντι τὴν διάνοιαν πρὸς παραδοχὴν τοῦ 
τελεωτέρου λόγου ἰά αὐπδὶρ.(Ν.01.12520); τεῦ, Τὰν ὁ δὲ παιδαγωγὸς 
οὐκ ἐναντίος τῷ διδασκάλῳ ἀλλὰ «-ὧν αὐτῷ 70.) (αὶ, 3:24(Μ 0ς, 
β80οΒ); 3. ῥγέραγο πὶ αὐναηίε αὐλακηδὸν τὰ τῆς ψυχῆς βάθη «-ὧν 56. 
νόμος] ΤΠ Βτγο, ῥαβελ,δ(ρ.137.16; 8.2678). 

: Ἐπροοδοποίησις, ἡ, γεῤαγαίίοη οὗὙἩ τᾶν, οἵ 7οπη 5 Ὀαρί5πὶ 
παρασκευὴ τοῦτό ἐστιν ἐκείνου καὶ π. (Ὠγχγϑ,ἠονη.1ό.3 ἡπ 0.(8.048}} 
οὗ ἀδαοοπβ᾽ δοίίοπ 'π ᾿ἰταγρν ὁ χερουβικὸς ὕμνος ἐμφαίνει διὰ τῆς τῶν 
διακόνων π. καὶ τῆς τῶν ῥιπιδίων σεραφικῶν ἀπεικονισμάτων ἱστορίας 
τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων 1Βα5.λπνϑοὶ.40(0.300.18). 

προοδοποιός, ῥγεῤραγίηρ ἰδ τῦαν ; οἵ ἔΑ156 Ῥτορῃθί ρυδρατηρ γᾶν 
ῸΥ ΔΗ Ἐ ἢτὶσι 45 70. Βαρί. ἔου Ὀμγὶβί, σαί, ἄβοε.τοιτ(ρ.467.23). 

πρόοδος, ὁ, 1. εοτγῖεγ, ΗΠ ον. ΟἾοηι. 4.58; 10.8.2; 2. Ῥγδομν  ΟΥ, ῥγε- 
Πῥαγεν Γ δὰ τῦᾶν π. γενήσεσθαι τὸν ᾿Ηλίαν Τυϑι.41α].40.2(Ν.6.5 844}; 
᾿Ιωάννης... ἐγένετο π, ον ]δη1.2.23; τὸ λεγόμενον ὄνομα [5ς. οὗ 



πρόοδος 

(οἀ] τοῦ μὴ λεγομένου π. ἐστιν 16.16.18; οἵ Ἡ. σμοξέ παντὸς ἀγαθοῦ 
νοῦ π. Ὠιάνηι. Τγῖ9..2.1τ(}.30.4520). 

πρόοδος, ἡ, 1. σοΐίηρ ἔογίλ, αἀναηεε; 
Αν ἴῃ ρεπ.; 1. οὗ βοϊηρ ουξ ἔτοιη ομθ᾿β ἤουδα βρῶσιν, πόσιν, π. 

ποιεῖν εἰς δόξαν Χριστοῦ Μασ. Μρῃ.αροεν.τ.43(0.140.15) ; Οἱ “σοίηρ οἂξ 
4 σοχαίησ π᾿ (1.6. ἀαῖ]ν σοηάποῦ) τὰς π. αὐτοῦ καὶ τὰς εἰσόδους καὶ 
τὸν χαρακτῆρα τοῦ βίου Ἰγθῃ.ερ. ΒΊ ον Ρ.Ἐπ5.}..6.5.20.6(Μ,20.4854); 
οὗ τιοηκϑ Ἰϑανίηνσ τποηδβίουθβ κωλυέσθω καὶ τῆς συγκεχωρημένης π. 
Βαϑ.γαριδν.τ4τ(2.46530; Μ.31.11774}; μὴ ταῖς πυκνοτέραις π, τὰ διὰ 
τῶν αἰσθήσεων τῇ διανοίᾳ ἐγγινόμενα τραύματα ἀναξαίνειν ΝῚ 6.3. 
Δ223(Μ.79.4850}); Το. Μοβοῆ, ῥγαϊ. ττ(Ν.87.30408); 2. εοηπΐηρ ζογ αι ἴῊ 
ρεδίϊε, ρεϑίΐε αῤῥεαγαμεε τὴν π.. «τῶν ἀποστόλων Ἐλι5,41.6.3.3(ρ.76. 
271) Μ.22.1370); ὅ..ουἱὸς Δαβὶδ τὴν π. ἐξ αὐτῆς [3ς. ΒειΠ]εΠοτα] 
ἐποιήσατο 1Ὁ.7.2(0.336.8; κ480) ; εβρ. οἵ οἴἶξοία ! Ῥγορτυθβϑοβ τὸ ὑπή- 
κοον ἐνδεικνύμενοι κατὰ τὴν π. ΟΥΝ γ55. Μ αερά.ο(Ν.45.132120}; ἅμιλλα 
μὴ ἥττονα τῶν λοιπῶν ἐν ταῖς π. ἐπιούρεσθαι ἀνδράποδα ΝΊ] ἐχεγε.24 
(Μ.79.7520); ἐν..-δόξῃ βασιλικῆς π. Οἠγοη. Βακεῖ..287(Μ.02.7174}; 
3, φρο ρεηεό ἴτοτη στᾶνε ; οἱ ᾿λδβατγοσίου, στ ητομοί, μη το 1.88. 
τϑόοο): 4. ἀεραγίμγε ἴτοτη π. τῆς ζωῆς ΜΔΟ Μρη αροεν.4.14{0.181.22)}; 
5. τοῖ, χζύοχ.: 2, ατ.Να2Ζ.0;.28.2Ζοίρ.51.12; ΜΝ. 36,520) οΙ(. 8, ἀνάβασις. 

Β. φμεγρέμεε πιο οχίδιϑησα, Ἰ)λοα, [α! .ἈΡ.ῬΏοΙ, ἐοά.223(Ν το. 
β61Β); τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν π. διὰ τοῦ θείου ἐμφυσήματος ἡ..«ψυχὴ 
ἔσχεν ἀπαϑῖ.5.Ξεπιηαρ. 3(}ῖ.80.1τ640); ῥγοεθος οὗ δεεοηπηρ ὁ ἀΐδιος 
εὐνξν τε ταῖς π. καὶ ταῖς ἐπιτροφαῖς κύκλος σώζεται...καὶ ἄλλη τηνικαῦτα 
π. ἔσται, καθ᾽ ἣν ἔσται ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσι ΤΡτος.α. ᾿γοεὶ. (Μ.87. 

2702"0,0). 
Ο. εονεΐης ἔνια ἴὰ Ὀἰστῃ, Βα5.} 1.2. 5(1.24τῈ; Μ.20.5818); ἘΝῚ], 

γιβαξε,τ(1.709.14034}; οἱ ἴπο. 1 ́Α1ῃ..4γ,.4.28(ρ.γ6.14; Μ].26.5128); 
Ογτ.1ς.5.1(2.7488); ΜΆχιορμδε. (ἢ .01.2408). 

Ὦ. ῥγοργεβς προτροπὴ τῆς ἐν πίστει π. Ἐπι}8]. 1 14ς.6}}.Ἀαπὶ. 
(}1.83.789 4); ἡ διὰ μετανοίας π. Ατεῖῃ. Δροε,ιτδίλλι τοῦ, 654); 
δραστικωτέρᾳ π. πραγμάτων χρώμενος 1.10: τ7(1458); ποπος ῥέμεῇι, 
Ῥγοξί, ΟΠ γγβ. ἑενν.1ο (2.718). 

Ἐς, ῥγοςοϑϑίον, ἰϑϑηρ ζογί,, οηιαμα οι ; 1. τὰ σθη. πᾶσα γὰρ π. διὰ 
τῶν ἴσων καὶ ὁμοίων ἐπιτελεῖται Τ άντη, Τγ1η.3.38(Ν1.30.0764}); υἱὸς 
μὲν κυρίως ἐστὶ. δευτερότης ὑποστάσεως ἐν ταυτότητι φύσεως, ἢ...π. 
φύσεως εἰς συγγένειαν γνωριζομένη Απαδί.5.μοά.2(Μ.80.564); 2. οἱ 
βοπάϊηνσ [ον οἱ ἄϊν!πο ρσαοα δπα τενεϊαίιοη φάσκειν τὴν δύναμιν τὴν 
παρὰ τοῦ πατρὸς... «φανεῖσαν τῷ Μωῦσεϊ..«ἄγγελον καλεῖσθαι ἐν τῇ πρὸς 
ἀνθρώπους π., ἐπειδὴ δι᾽ αὐτῆς τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς τοῖς ἀνθρώποις 
ἀγγέλλεται Τακί. ταὶ, το8,2(Μ.6.}764}; πᾶσα πατροκινήτου φώτο- 
φανείας π. εἰς ἡμᾶς ἀγαθοδότως φοιτῶσα Το, Ατ,ο.1.1.τ(}},.3.1208}; 
ἀγαθουργοὺς τῆς θεαρχίας π. Ἰὰ.«ἶ.».τ.4(λ.3.589}0) ; τὴν οὐσιοποιὸν εἰς 
τὰ ὄντα πάντα τῆς θεαρχικῆς οὐσιαρχίας π. 1δ.5.1τ(8168); 3. οἵ ΒΟΥ 5 
σεπεγαιίου, τ. 70.1.38(42; Ρ.50.5; Ν.14.1000)}; εἰ γὰρ ἡ π. αὐτοῦ 
γέννησίς ἐστιν, ἡ ἀναδρομὴ πάλιν παῦλα τῆς γεννήσεως ΤΑΤΕ, “47.4.12 
(ρ.56.14; Μ,26,4848); ἔν καὶ μόνον ἀπογέννημα, ἀδιαιρέτῳ καὶ ἀσω- 
μάτῳ π. ΤΆΡΟΙ]1 ορ. Βας.τ( Μ.32.11το40}; ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ καὶ 
πατρὸς θεοῦ λόγου π. Ογτ. )5.44:2(Μ.69.το28λ}; ἕν ἐξ ἑνός, ἀμερίστῳ 
τινὶ καὶ ἀδιαστάτῳ π. προκύπτον ἰᾷ. 0.1.3(4.20Α); ἀναχωρήσει μὲν γὰρ 
οὐκ εἰς ἰδιότητα παντελῶς ...κεχωρισμένην,..«ἀλλ᾽ ὧν ἐν πατρὶ κατὰ 
λόγον, ἤτοι σχέσιν ἀδιάστατον τὴν ὡς ἐν ὁμοονυσιότητι, καὶ ἐξ αὐτοῦ 
νοηθήσεται κατὰ πρόοδον ἀπορρήτως τὴν ἐκφαντικήν, ἤτοι τὴν ὡς ἐν 
ἀπαυγάσματι 1Ὁ.3.5(306Ὲ); γεγέννημοι... τῆς οὐσίας αὐτοῦ, κατὰ πρόοδον 
μὲν τὴν πρὸς τὸ εἶναί τε καὶ νοεῖσθαι τυχὸν ἰδιοσυστάτως, οὐ μὴν εἰς 
ἅπαν διῃρημένως 1δ.1τ.χ(030}) ; ρίυτ., Μαχιαριδὴρ. ( τ. σους) ΟἹ. 5, 
ἀνεκφοιτήτως ; οἵ ϑοη απὰ ΗἩ. Οδοβί θεία π, ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος 
μόνη ἂν λέγοιτο ἡ ἀπὸ τοῦ... «πατρὸς γέννησις τοῦ-..«υἱοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ 
αὐτοῦ πρόβλησι: τοῦ..-πνεύματος ΤΡτος,.  γοοί (Ν1.8).2792, 0); τὴν 
πατρικὴν...π. εἰς ἔκφανσιν τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος αΧ. 
“εμοϊ ἀ.π.τ.4(Ν1.4.τ968}; 4. οὗ ρτοσεϑβίοι οἵ ΠΠ, ποβὲ μηδὲ τοῦ πνεύ- 
ματος περιεργάζου τὴν π. ΟΥ.ΝΑ2.ογ.2ο.το(}ῖ.35.10774}; τὸ καλὸν 
γέννημα, καὶ τὴν θαυμασίαν π. 1.23.7(11604) » μέαν.. «φύσιν θεότητος, 
ἀνάρχῳ, καὶ γεννήσει, καὶ π. γνωριζομένην 1Ὁ.23.ττ(Ἰτότ0) ; ἵνα καὶ 
τοῦτο θεϊκὸν ἔχωσι τὸ μοναδικόν, ὁ μὲν τῆς υἱότητος, τὸ δὲ τῆς π. καὶ 
οὐχ υἱότητος 1Φ.25.τ6(12214); ΑΡρο!] φμοά με ΟἾγ.2(Ρ.205.20; Μ,28. 
1248); ὈΙάντη. Τνῖ.2.2(Μ,30. 4608) ; μὴ γέννησις ἡ τοῦ πνεύματος π. 
κέκληται Ἰὰ ({Β85.) μη π(α.3060 ; Ν.29.7364}); εἰ γὰρ μὴ τὴν φυσικὴν 
ἐκεῖθεν π΄. ἔλεγεν διὰ τοῦ 'ἐκπορεύεται᾽ ἀλλά τινα ἀποστολὴν ἔξωθεν 
γινομένην, ἄπορον περὶ τίνος λέγει, πολλῶν ὄντων..-ἀποστελλομένων 
πνευμάτων ΤΠάτ.Μορϑβ.7σ.15: 26(ρ.398.16; Μ.66.7898); Ογτ.}5.5.3(2. 
809Ε); ΤΡτος. Ο Ῥγοοὶ (Μ.87.2792" 0), 

Ἐν, ῥγοξέςς οἵ ἰαῦν ἣν ἂν ὥραν ἔλθῃ ὁ ἡγεμών, καὶ ἔλθω εἰς π., 
ἀποθανεῖν ἔχω 7ο.Μοβομιρτγαί,τϑο(Μ.8),30680}; Πηγάσιος.. «σὺν τοῖς 
τέκνοις αὐτοῦ ἐν π. ἐξητάσθησαν ΤἈΡΒη.εἤὔγορ,Ρ.1532(}1,τοϑ,4τ6Ὰ); 
ΤΑμαβε.Β,γεἰαί 4θ(060 5 Ρ.60.14). 

ΤΙ6ο προομολογέω 

Π. «ἀοοὶ, δναμεῖ;, Μαμπίοι, δύο γὰρ ἧσαν ῥίζαι, καὶ δύο προῆλθον π., 
αἱ π. κατάλληλοι ταῖς ῥίζαις ϑεταρ.Μ]αη..26(ρ.41; Μ.18,11214). 

111. ἐπίγαμεσ ἐκέλευσεν ἐν π. στῆναι Τναΐά, ΒὲΪ.2(Ρ.45ο). 
προοικει-όομαι, 1. τπακέ ομεὶς οἷο ῥγευϊομοὶν οὐδ᾽ ἂν εἴρητο 

πεινῆσαι...μὴ οὐχὶ “᾿ωὡσάμενος σῶμα, τὸ πεινᾶν τε καὶ κοπιᾶν πεφυκός 
Ογτι νη (5..7198}; 2. Ρ488.; δὲ τπαᾷε ξανηείταν εὐτιἦ, ἀεομδίοιμϑα 
ἰο, (τυ βιβοΉΌ ΣΟΙ τπ [0.(8.620); δ.23.1(1320). 

προοικονομ-ἔω, ῥγουΐάε, αγγαηφε ἴῃ αὐναηέξ; 1. ἴὰ 56ῇ. ἀντερεῖ 
πάνθ᾽ ὅσα --ηθῆναι καθήκει τῆς κατὰ τὴν ἐποπτικὴν θεωρίαν γνώσεως 
ΟἸδπλ. ἐγυτσ(ρ.11.1; Μ.8.)γο 40); «44..0.1χ13(0.212.0}; ΟὨτγ5, οΉ!. 72 
ἤπ Μι(7.7Οτ0); Ἰά ἦιομι.2.2 τ χΟον.(το.116}; πιά. ᾿Ἰησοῦς...-τ-ησάτω 
εἰς πίστιν τὰς καρδίας ϑεταρ ομεἶ..2.5; 2. οἱ Οσα᾽β σοπηβε5, γα η 
ῥγευϊοιεεῖν, Ηοην Οἰθηιτ τι; ῬτοςΟσοπιατιτ(Μ.87.3170). 

πρόοικος, ὁ, γμαγογ- ἀστή, γβαγον οὗ ἐπε ραίάεε (οἵ ΕταπΚίβἢ ΚΙπρ), 

ΤΕρΡΒμ εἰγοη.Ρ.33](Μ.τοβ,8134)., 
προοιμιάζ-ω, δι. τηρᾷ, ; 1. ιακό ἃ ῥγέξασε, ἐαν ὃν τὰν οὗ ῥγε- 

ἅμεε ὁ ἀγαπητὸς τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ οὗ ἐπὶ τῆς προφητείας συνέσεως δεῖν ὁ 
ψαλμὸς ἡμῖν “-εται Ἐι5..4.4.τπ(ρ.181.12; ΜΝ.22.3010); {Β45.1ς,8(ι. 
2848; Μ.20.1220}); ““ων...«ἔλεγεν ὁ Σαλομών ΤΜεΙΠ ὅγε ἀπη.5(Ν. 
τ8.3608}; 2. ἐμίγοάμεο δεξογεμαηά, Ἰογεσμαίοιυ οὐχ ὁρᾷς τὴν ἀνάστασιν 
τῶν νεκρῶν ἤδη --ομένην Οτιομι, τοτό τη }6γ.(0.15.5; Μ.13,2704Α}; 
Ἐπ5.1.6.ς,τοί}.242.1τ4; Μ.22.4008); οὗ ἴῃοβε ἰγϑηβίδίθα ἴὸ ραγαά!βο ε8 
Ῥοΐησ 'βτβι ᾿ηβτϑτηδητ᾽ Οὐ ἀπ ορατίοη οὗ σΈΠΘ͵Ά] γεβαΥγθοῖ 0 ῃ, [τῸπν 
ζαεν.5.5.1τ(Μ4.7.11358); 3. »ῃιαλο ῥγεϊνηπανγ ἴο, ἐγεαὶ ας ῥγεἰμεἰς ἴὸ τῶν 
θησαυρῶν ἔχειν τὴν ἐπιμέλειαν: ἐντεῦθεν γὰρ αὐτῷ τὰς μείζους ἀρχὰς 
βασιλεὺς ““εταῖ ΟΥ. ΝΑ Ζ.0».7.15(Ν},35.7734}; 4. δὲ ῥγεϊμάθ ἴο ἡ ποιμαν- 
τικὴ “"εται τὴν ἑαυτοῦ τε καὶ ἄλλων ἀρχήν Ῥτος.(.σεη,4:2(}1.87.220Ὰ). 

προοιμιακός, 1. ἐμίνοάμείονγ ; οἵ Ἐὰν τ 5. 564 τὰ ργαραάσϑιοι ἴου 
᾿τατρν, 10.ΟἸπι. ρα τοί Μ.88.0378); 2. οὕ οὐ δεϊονιρίηρ ἰο Ἐγουενὺς, 
στιν γ85..Φρο τ(Μ.45.12178). 

προοιμιαστικός, ἐπίγοάμείηρ ἡ ἄνωθεν ἡμέρα, τουτέστιν ἡ π. καὶ 
αἰτίᾳ τῆς παραβάσεως ΟἸνταρ. [οὐ 2:1-2(λ1.03.520). 

προοίμιον, τό, 1. ῥγεϊμάε, ργεζαεο; οἵ ἃ Ῥγθϑιηθῖε ἴο ἃ ψΜ1}}, ἘΝῚ], 
ενίςἰ.ο.τ(}1.70.8644)}; οὗ Τομη᾿ 5. θαριίδιηῃ. 85. ρτεϊμαθ τὸ βοβρεὶ, 
1 7υβῖιψιειοὶ γ65}.37001.6.12848); οἵ ΟἸἈ χε 5. Ὀιστιἢ οὐ γὰρ...ὁ τόκος 
ἀρχὴ θεότητος γέγονεν, ἀλλὰ π. ἦν τοῦ σάρκα γενέσθαι τὸν λόγον Ταοῖ, 
Αποιχρ, β4.22(Ν].77.13458); οἱ τηϊγϑοὶς οἵ ὕαπα θαυμάτων ἁπάντων 
π. Τμάτ ἰς 9: τ(ρ.47.10; 2.251}; οὐἱἨ ΒΘαΙΠ Θὰ. σα]εῖβ ἃ8. ῥτοϊμ ἄς ἴο 
σομηίπρ οἵ δητομσιβί, ἀσεῖῃ, ρος, τ: 2(Μ.τοῦ.6720) ; οἱ ῬΤνΟΥ τς πὶ 
τῆς ἀύλου.. «γνώσεως ἔναρτ, Ροηῖ.0γ.8:(Μ.79.11858}; 2. ῥγείμἐλανν 
σἰαρέ π. ἅττα καὶ στοιχεῖα θεοσεβείας εἰς ἀνθρώπους καταβαλλόμενος 
Ἐπ5.1.Ο τ2(ρ.240.33; Μ.2ο.1408Α); τοῖ, Ομ εβιίδῃ {6 τὰ π. μόνον 
εἶδες τῆς ὁδοῦ ΟἾτγϑ.1.α5.1.5(1.7088); ἐπέθετο ἐν προοιμίοις ὁ τῆς 
πορνείας πόλεμος Ῥ41]. 1.1 απ|5.45(ρ.133.2; Μ,34.12170); 3. Πογείαςίὸ π. 
ἐπιδείκνυται ὧν ὑπισχνεῖται τὸ πῦρ (Ἰδχη ῥγοί,α(ρ.41.15; Μ.8,1484}}; 
Ῥριῃ.γες.2.23(ρ.378.1ο; Μ.18.32168); 4. ῥγεραγαίονν ρδαΐμ πὶ Ῥτε- 
Ρϑγαϊίοη ἴου Πτατρν, [ἱϊ Γγαεσαηεῖ.(ρ.345.10); Τμάτιϑοια, ργσόξαηει, 
(Μ.οο.τόϑβο); αἱ γββρθῖβ, (οηρ διμά ο(Μιν09.17088); οὗ ταῦμν ἀρ 
το ὥοβρεϊ, δεἑοὶ. ἰὰ ΟαΥτμ. εαη.το(λήοη.2 Ρ.6ς50) ; οὗ σοτοιποιῖο οὗ 
Ἑαϑβίον ἰθαάϊπρ ἂρ ἴο Ἰϊτατρυ, Αμαβὶ ἐσ. (Ρ.280) ; 5. σμιςκῖνίς, δογ- 
ἀεγς τῆς Πισιδῶν καὶ Φρυγῶν χώρας ἐν π. κειμένη Β45.56],0, Τ ἀδεΐ. 
(Μ.8ς, 4810}; ἐδ. (ς 60); 6. ἐκ προοιμίων ἰο δερίῃ ὐὐἢ, βονη πὸ βγὶ, 
Ῥτος,σε:.3:24(Μ.87.2200}; Ἐναρτ. .6.4.τϑίρ.168.30; Μ,86,27300); 

ΤΗΡΠη.εἀγοηΡ.84{Μ.1ο8.2574). 
Ἐπροοιμιώδης, ἱπίγοάμείονν, ἈΕῖ . Σγηρ.θ.τίρ.112,3; Μ.18.1760). 
Ἐπροόλλυμι, ἀεείγον ῥγευτοιεὶν, Οὐ ΙΝ γ85.:....105.(Ν1.44.325.). 
Ἐπροομαλίζ-ω, ἰσυεὶ τῃ6 φστουπᾷ τη ἀάναπέε, Ἰθθος ῥγέραγε 

ῥεξογεθαηά, τ υϑ5,ν. Εράν (46.820); ἔδει προομαλισθῆναι διὰ 
τῆς ἐν τύποις ἐντολῆς τὴν τῶν παιδαγωγουμένων καρδίαν Ογτ.15.3.5(2. 
Δο40) ; τοῦ. γταίγβοὶαβ οἵ Μοβεβ δεικνύειν... «ὅτι πιστὸς ἦν τῷ θεῷ..."τῶν 
αὐτοὺς καὶ προπαρασκευάζων εἰς τὸ εὐπαράδεκτος αὐτοῖς εἶναι (Ομ. 
Τα. 5(Μ.88,. 1400); οἵ ψεεῖκ δἀάεὰ τὸ βενξὴ ᾿ς Κϑ οἵ Πνθηῦρῃ ἰμϑῖ 
διὰ τὸ...-““Ἔσθαι τοὺς μέλλοντας εἰσελθεῖν εἰς τὸν κόπον τῶν νηστειῶν 
Ποτ.οοί, τα (Δ. 88, τγϑδ0). 

Ἐπροομαλισμός, ὁ, ἐευεί τ οὗ στουμπα ἴῃ: αάναπεό, Ἀρησθ ῥεὲ- 
βαγαϊοη τὰ γραφέντα πρὸς αὐτοῦ [3ς. 5. Τ0Π}] π΄ τίς ἐστι τοῦ τελεω- 
τέρου καὶ τέως ἀχωρήτου λόγον εχ απ δὶ. (Μ 01.12520). 

Ἐπροομαλιστής, ὁ, ὁη6 τοῦ ἱευεὶς τῃ6 στουπά δεγογεθαη ; οἵ {πὲ 
1νν, γτ.15.3.2(2.404}). : 

προομολογ-έω, 1. σεβξηοτυϊεάρο, σομξεδς δεογεμαμά Ἀβραὰμ...ἤδη 
προωμολόγει..«τὸ μέλλον μυστήριον ΝῚ].6Ρ}.2.243(Ν1.70.3250) ; 2. ας- 
κποιοίεάρε ἴῃ βγεὶ Ἰηξίαμεο, τεῖ, 2 688.2: 5 ὁ δὲ κύριος κατευθύναι 
ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ 
Χριστοῦ... εἰ μὲν γὰρ τὸν πατέρα προτάξειας, θεός ἐστι τὸ πνεῦμα" 
εἰ δὲ τὸ πνεῦμα --ἥσειας, κύριος τυγχάνει ΤΑΤῊ Δ .44(Ν|.28.407}}; 
3. μεν ῥγευϊομεῖν, Του. ἀχ.6...3,2(}},3.4250). 



προονομάζω 

Ἐπροονομάζω, 1. νας δεξογεμαμα Μωυσῆς ἄγγελον προονομάσας 
αὐτὸν εἶναι τὸν ὄντα τοῖς ἐφεξῆς ἐκδιδάσκει λόγοις Οτ Ν υ55. τόρ ττί( 
Ῥ.263.20; Μ.45.8720); τοῦ, Ματγοίοῃ "5 ἱπτευργθίδίοι οὗ 1,0.22:8 μὴ 
λέγε ὅτι ὃ ἔμελλε μυστήριον ἐπιτελεῖν, τοῦτο προωνόμαζε λέγων,. 
θέλω..«φαγεῖν τὸ πάσχα ΤΡΊΡΗ ἦαεν.42.ττίρ.140.0; Μ.41.7648); Μᾶχ. 
φεδοί, ει ..4.4(Μ.4.518)}; 2. παρῖὸ δέξογε οἴμοῖθ ὁ πατὴρ.-..ἐπειδὴ... 
πηγή τις ἐστίν,.. οἰκονομικῶς προωνόμασται ΟΥΥ, ἄφας.55(3.540Ε); 
3. ᾿πηϑη]0Ή. ῥγευϊοιδῖν, 1υδῖ, ἀἸαί, το. (}}.6,5174}; ἘΠπι5.4.ε.1.6{0.23. 
34: Μ.22.400); ὁ..-«προονομασθεὶς ἄρχων Π ἐγ σεο.δ(ρ.93.6). 

Ἐπροοπλίζω, ον 10: αἀυαηεε, ΗΠ ορ. Οἴδηι.2.53. 
Ἐπροοσοπτεύ-ω, 66} ἃ ἰοσξ-ομὶ γογιυαγά ἔον, οἵ ὃ. ῬΏοσαβ πολλάκις 

μὲν γὰρ ὥφθη...«ἀπὸ τῆς πρώρας “των τὰ βράχη ᾿Α51.Αγὰ ἠοτ.ο(Μ.40. 
3124). 

προόπτης, ὁ, 0716 τῦΐιο 566ς δεϊογεμαηά; οἵ ἃ ῬΡχορβεί, Σοπλ Μεὶ. 

(45 τ 0.206). 
Ἐπροόπτως, δαρεγὶν ἰοοξῖηρ αἰεαά, 1 7ο. 6] ῥαγαοη. (0.26). 
προορίζ-ω, 1. ῥγεάείεγηῖηε; οὗ ΕΡΘΕῚ οὗ οᾷ; 8. ἀϊξί. ἔτοπὶ 

προγινώσκω: πάντα μὲν προγινώσκει ὁ θεός, οὐ πάντα δὲ σπει. προγινώ- 
σκει γὰρ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐ “εἰ δὲ αὐτά. «.. “«-εἰ δὲ τὰ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν κατὰ 
τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ 70.10. Κ.0.2.3ο(Μ.94.0724})}; 14. ͵ αη.1.70(Μ.94. 
15778); Ὁ. τεῖ, Τῆς, δος. Ῥαμ] οὗ δαπιοβαίβ θεὸν ὁμολογεῖν τὸν ἐκ τῆς 
παρθένου, πρὸ αἰώνων μὲν προοριοθέντα, ἐκ δὲ Μαρίας τὴν ἀρχὴν τῆς 
ὑπάρξεως ἐσχηκότα Ῥα].54γ,. ἡ.) 2(ρ.328.2)60.Τ ΑἸ. Αῥοϊ τ. ο(Ν. 
26.11288}); Τεῖ, Ῥ͵Ι.8:23 τὴν κατὰ σάρκα αὐτοῦ προορισθεῖσαν οἰκονο- 
μίαν Ματοεὶ!, "ν.14 ἀρ. Ἐλι5.ε...5.5(ρ.147.14; Μ'24.οϑς 4); προώρισεν 
ἑαυτῷ τὴν ἐνανθρώπησιν ὁ ϑεός Τ αε5.Νὰ2Ζ.4ταἰ. το (Μ.38.11.33); []0.Ὁ.Ψ 
ῥονιιδ. τοί Μ.96.6774); ς. τοῖ. δἱδοίίοη; ἐ. 10 ρθῆ, πληρωθέντος τοῦ 
ἀριθμοῦ, οὗ αὐτὸς παρ᾽ αὐτῷ προώρισε, πάντες... «ἀναστήσονται ΙΤΘὩ.. 
λαόν.2.53.5(}1.7.8324λῚ); οὗ 'στιοβειο᾽ τὸν φίλον τοῦ θεοῦ, ὃν προώρισεν 
ὁ θεὸς πρὸ καταβολῆς κόσμου (Ἰδηη.Ξἐγ.6,ο(Ὁ.460.25; Μ.0.2060); τὴν 
ἑαυτοῦ διένειμεν εὐεργεσίαν, "Ελλησέ τε καὶ βαρβάροις καὶ τοῖς ἐκ τού- 
τῶν προωρισμένοις μέν, κατὰ δὲ τὸν οἰκεῖον καιρὸν κεκλημένοις 1.7.3 
(Ρ..6.27; 4000) ; Μίατοο)} γ.16 ἀρ. Τ5. Ἡαγεεῖϊ. τ. 2(Ρ.11.32; Μ.24.1310); 
τοῖ, Μτ,2ς 34 αἱ ἀθλήσεις προωρίσθησαν, καὶ ἀρεταὶ τῶν διὰ τῶν ἄθλων 
προερχομένων προεθεωρήθησαν ΝΠ]. ἰγαεί.4(Μ.79.12854}; εἰς υἱοθεσίαν 
ἡμᾶς “ει δι αὐτοῦ νγ “Π|65,τ5(5}. 1740); ἐΐ. οὗ ΒΜΥ͂ τῇ προαιωνίῳ 
προγνωστικῇ βουλῇ τοῦ θεοῦ προορισθεῖσα Το.Ὁ). [.6.4.:14(ΜΜ.04. 1156); : 
170.Π μονῃ (Μ.06. 6494); : ΗἹ. οἵ ΟΒυτοῦ, Ἰρπ. ἔρλΡτόετσα. ; τὴν ἐκ- 
κλησίαν πάλαι προωρίσατο ὁ παντοκράτωρ θεός δτοε!!, Κν. τό ΔΡ.Επ58. 
Μαγεεῖϊ.τ.2(ρ.11.30; Μ.24.7370); 4. τεῦ, Βοορα Ῥεγγηϊτεςα το Πον]] 
τοὺς προωρισμένους τοῦ θεοῦ πρὸ καταβολῆς κόσμον ὁρισμούς, λέγω δὲ 
ἐπὶ ποίαις κακαῖς πράξεσι τοὺς ἀνθρώπους ἔταξεν ὑπὸ τοῦ τῆς κακίας 
ἡγεμόνος κακοῦσθαι Πονα. ἸοΡι.7.6; 6. τοῖ, ρυβάρεριτηϊηθα Ἰαα ΟΣ 
οὗ δυμηδῃ ταῦθ, Μϑῃ.  γη.2.τ(Ρ.15.22; Μ.τ8.480); τὸν σύμμετρον 
τῶν ἀνθρώπων χρόνον κατενόησεν τῇ κατασκευῇ ὥστε τῇ παρόδῳ τῶν 
προορισθεισῶν ψυχῶν συναπαρτηθῆναι αὐτόν [8 65.Να2.(1αᾳ].τ56(Ν.48, 
ττατό); ἔ, γοῖ, αθϑίοπ Βα Π6Ὶ ἸθηρῈ οὗ ἸπΠ 4 νία 4] [να 15 θχϑα, 
Αῃδβί, 5. ψι.οἰ γοΡ. 88(Μ.80. 7138); 2: σγγαΉξε τῷ αἄναμεε, Ηρ. Οἴει, 
6.1; 3, ἐπ, ἀξῇπε τ 10 αἀυῶηεε τίς ἔστι πλησίον; οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον 
υὐουδαζοις προωρίσατο τὸν πρὸς αἵματος, οὐδὲ τὸν πολίτην οὐδὲ τὸν 
προσήλυτον (]δηη.η.ἷ,5.28(ρ.τγ8.21; Μ΄.0.6338); 4. ἀεξπε ῥγευϊομεὶν, 
Οὐ κε 9. 4διτ( τ 2 ττ4τ0). 

᾿ Ἐπροόρισις, ἡ, ῥγειριεγνηηΐησ; οἵ οα᾿β ῥχβάδερσμιπαίίομ οἵ 
ἴοίαὶ πυτηθοΥ ΟΥὁὨ Ἰπϑῃ η4, το. ἤαδν.2.33.5(}1.7.8348} τοῦ. ΒΙττῃ οὗ 
56πἴί εἰ καὶ μὴ ἐξ ἐπαγγελίας, ἀλλὰ θείας προγνώσεως καὶ π. ΤΟ. Η. 
τ... .γ(Μ004.440Ὰ}; ἴῃ τὸ]. τὸ ργᾶγεσ, αὐ Μδρ. 1αἱ ({γ.2 5 0}..}1.8 
{(Μ.,.1..7}.1878). 

Ἐπροορισμένως, τη ἀεεογήάαμες τοι (σα ῥγεάοίογυμτμαίϊοη, 
(Ἰετλ. εἰν οί ρ.460.20 ; Μ΄.0.2074}. 

προορισμός, ὁ, ῥγ»εάείεγνηαϊίον ; ἵ. ἀεἷ. πρόγνωσις...τὸ εἰδέναι τὰ 
ἐσόμενα, πρὶν γενέσεως αὐτῶν" ἐπίγνωσις δέ ἐστιν, ἡ μετὰ ψευδῆ ἐπι- 
γινομένη ἀληθὴς γνῶσις" καὶ ὁρισμὸς μέν ἐστι κρίσις καὶ ἀπόφασις ἐπὶ 
τοῖς γεγενημένοις" π. δέ, κρίσις καὶ ἀπόφασις ἐπὶ τοῖς ἐσομένοις ἴο.1), 
Μαη.χ ]Β(Μ.04.1577.4}; 2. τοῦ, (οα 5. σουηβ6] ; 8. ἴῃ β8Ὲη. παραδεί- 
γματα δέ φαμεν εἶναι τοὺς ἐν θεῷ τῶν ὄντων οὐσιοποιοὺς καὶ ἐνιαέως 
προὐφεστῶτας λόγους, οὖς ἡ θεολογία π΄. καλεῖ Τοη. τ. η.5. 8(". 3. 
8240) οἵ. ἃρ. Μαχὶρ (νοι, τοβ5Ὰ}; τῆς θείας κελεύσεως ἔργον 
ἐστὶν ὁ π. 1ο.1). .0.2.3ο(Μ.04. 9724}. Ὁ. 85 Ξῃαγεᾷ Ὀγ ὅϑοη, {Π|48. 4γ.6 
(Μ.όκ.ττόος) ; ὁ. τοῖς οἰθοίίου; ἔστιν αὐτῷ ἀρχὴ τῆς κλήσεως καὶ τῆς 
δικαιώσεως οὐχ ὁ π." οὗτος γὰρ εἰ ἦν ἀρχὴ τῶν ἑξῆς, κἂν πιθανώτατα 
ἐκράτουν οἱ παρεισάγοντες τὸν περὶ φύσεως ἄτοπον λόγον’ ἀνωτέρω δέ 
ἐστι τοῦ π. ἡ πρόγνωσις Οτοεονηοῖη Κορ: (73. 13 ρ.211ὴ; σοη- 
τταβίβα ΨΊῊ πρόθεσις : ἐπίστησον εἰ π. καὶ πρόθεσις διαφέρει, ὡς μετὰ 
τὸν π, τὴν πρόθεσιν γενέσθαι: ὥστε κατὰ τὰ ἐννοήματα τοῦ θεοῦ 
γίνεσθαι τὸν π., κατὰ δὲ ταὐτὰ τὴν περὶ ὧν πρόϑεσιν οὐσιωμένων πὼς 
ἐπακολουθεῖν καὶ εἰ ργον ἐρχομένων τοῦ π. Ιά οονπῖη Ἐρυατο 

ΡΡ2 

χχθι προπαρατίθημι 

(ρ.2408.); ἅ. τεῖς ργεαειευτηιπαίίοη οἵ Ἰδηρίῃ οὗ τηϑηΒ "ἴα πρὸς δὲ 
τοὺς φιλονεικοῦντας..-προορισμὸν παρὰ τῷ θεῷ δεῖξαι ἑτῶν παντὸς 
ἀνθρώπου, ...«ἐροῦμεν ὅτι εὑρεθήσεται ὃ θεὸς...ποιῶν ὅπερ ἄτοπόν ἐστι 
«καὶ πάλιν εἰ προπεπηγμένος...«ἐστι π.ι τῶν ἑκάστου χρόνων, μηδεὶς 
ἀσθενῶν εἰς ἀντίληψιν ἁγίους ἐπικαλέσεται Απαβῖ, .φη.εἰ γέ, 88(Μ. 
89.7138); 6. τεῦ, γαῖ 159 ρυτροβεά Ὀγ Οοά Ὀὰΐ ποῖ γοεῖ τϑα]ζεά ; 
ἑ. πλϑ 5 Ὑδϑυσγθοζοη τό, συνήγειρε,.. «κατὰ πρόγνωσιν καὶ π. θεοῦ 
Οτιορεῖν ἘΡἢοΣιδ(ρ. 405); 11. Θχϊδίοποβ οἵ ὅοπ δος, Ῥϑ8]., ὅδπι. 
θεὸν ἐκ τῆς παρθένου ὁμολογεῖ...ἐντεῦθεν τῆς ὑπάρξεως τὴν ἀρχὴν 
ἐσχηκότα...τῷ μὲν π. πρὸ αἰώνων ὄντα, τῇ δὲ ὑπάρξει ἐκ Ναζαρὲτ 
ἀναδειχθέντα ᾿ΑΤΏ,Αῥοϊϊ.2.3(Μ,26.11368); «εἴ. Ῥαμ] ϑάτη ῥν.Ὁ 2 
(ρ.338.2). 

"προοριστικῶς, 1: (οᾶ᾽β ῥγ»εδοίογηη με εομηϑεὶ, οἵ ὅὸπ ἴπ 
. Κδδομίηρ οἵ ῬΠοίπιιβ πέστιν τὴν λέγουσαν ἀπὸ Μαρίας καὶ ὧδε εἶναι 
τὸν υἱόν, μὴ εἶναι δὲ αὐτὸν πρὸ τούτου, ἀλλὰ π. λέγεσθαι ἐν ταῖς 
γραφαῖς, ἀπὸ δὲ αρίας εἶναι αὐτὸν μόνον κατὰ τὴν θεότητα 1 55. Ρ. 
Μά Νῖε(Ρ.300; προωρικῶς Μ.28.τ638.Α); τοῦ, Ατίαιι Ῥγοοξεϊαχίβ εἰ 
δέ που π. αἱ θεῖαι γραφαὶ λέγουσιν αὐτὸν ὥσπερ κτίομα, τὸ κατὰ σάρκα 
πληροῦσθαι καταλαμβάνομεν τδ.(ρ.3το; τ630Α}; οἱ ῬΒΟΙ Ππ᾽ ἀοοσίτίπα 
{δαὶ (μτῖβε Βδσατης ὅοη οἵ σοἄ δ [πο᾿ απα Βοΐοσθ {πδὴ 15 ἀθβοσι θά 
ΙῺ ΒΟΥ Ρί Τα 85 ὅοη ΟηΪγ π.,  ίδαςε. Ραϊγ. τόθτα,(ρ.8.:1). 

προούσιος, ῥοίονε αἰΐ ῥεῖ τὸ..-πνεῦμα.. ἀπὸ τῆς. .«ὑπερουσίου καὶ 
.. προῆλθεν. «πατρικῆς ὑποστάσεως Τιάν τ, Τγῖη.2.4(Μ.20.4844}. 

Ἐπροοχυρόω, μήαξε ξέειγε, {ον ν δεξογοιαηα, 10... απ. τ οί. 

94.15334}. 
προπάθεια, ἡ, "γεἰ δἰαρε οὗ ὁγιοίτορῃ ἀπροαίρετον, ὃ καλοῦσί τινες 

τ᾿ γενομένην, ἐπί τισι δὲ ἐρεθισμοῖς ἕλκουσαν ἐφ᾽ ἣν προωρισάμεθα 
ὀργήν Οτικεί τη 5,41: (Μι12. 11 410}; τὸ ἀπροαίρετον τὸ κατὰ τὴν π. 
γινόμενον ἐθ.(1114Ὰ}; κἂν κατ᾽ ἀρετήν τις προκόπτῃ, οὐκ ἀφανιζο- 
μένον τοῦ παθητικοῦ, συμβαίνει ἐν τῇ λεγομένῃ π. γενέσθαι Ὠϊοα, Ρ-. 
54:6(Ν}Π7.32.15028); ἐν..«ταῖς τοῦ νοῦ π., καὶ..«προαπονευρώσεσιν ταῖς 
διὰ νοημάτων φυσικῶν ὕντ. ᾿ς. ττ8ϑ:6η(Μ.60.12728). 

Ἐπροπαιδαγωγ-έω, κοἦῦε ῥγεϊανγν Ἰηδιγμείον; “ὐῶν.. «διὰ τῶν 
ἐντολῶν ας. ΜΠ αροῦν.3.12{(ρ.80.7); Οντ. 70.4.2(4.36324); Ρᾶ55., δὲ 
εἴυόη ῥγεημανν τησίγμείοη τοῖς ἐν τούτῳ 50. τῷ νόμῳ] “"ηθεῖσι 
Ἐπ5.4.ε.χ.6(0.33.27; Μ.22.654). 

προπαιδεία, ἡ, ῥγεϊἐρηηανν ἱγαΐπϊηρ, οἵ Ὀαβῖο σπου] Ἰπβίσιοίοη 
αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων... εἶεν δ᾽ ἂν καὶ αἱ ἐντολαὶ καὶ αἱ π. ὁδοὶ καὶ 
ἀφορμαὶ τοῦ βίου .(Ἰδτη.5ἐγ.τ.τ(ρ.18.16; Μ.ι8.720Β); οὗ ραρβϑὴ ρἢ11ο- 
ΞΌΡῊν ἃ5 ᾿Ἰηττοάἀποίοι το ΟΠ γι σεαηϊὲν φιλοσοφίας καὶ τῆς ἄλλης π᾿ δ. 
ταίρ.11.22 : 7054}; ἦν... εἰς δικαιοσύνην "Ἕλλησιν ἀναγκαία φιλοσοφία, 
νυνὶ δὲ χρησίμη πρὸς θεοσέβειαν γίνεται, π. τὶς οὖσα τοῖς τὴν πίστιν δι᾽ 
ἀποδείξεως καρπουμένοις 1.1 ν 17.33; 7170); π᾿. ἡ ̓ Ἑλληνική 8.1. 
(0.24.8; 7328}; φιλοσοφίαν... «ον ὁμολογοῦμεν τοῦ γνωστικοῦ τδ.1τ.20 
(Ρ.653.0; ὅτ60) ; τὴν π΄. "Ἑλλήνων τε καὶ ᾿Ιουδαίων [Ξ'στιῖποα Ὦν ἰοανὸ5 
Δα ἤβμεβ οὗ 7ο.6:0-1ι] ἐῤ.6.11(0.470.4; Μ.9.316.}; ἦν δ᾽ οὗτος [56. 
Βοτο 65] τῷν μάλιστα ἐλευθερίων προπαιδείας τε τῆς καθ᾽ "Ελληνας 
οὐκ ἄμοιρος Ἐλι5.}.6.).32.3(Μ,.20.7218). 

προπαίδευμα, τό, ῥγεραγαίογγ ἰπείρμείομ, τεῖ. εη,τότ4 πέφυκεν 
ἀτιμάζεσθαι ἀρετή, ἡνίκα τὰ π. γεννήσῃ ΟΥ “εἶ ἴῃ σοη τό :4{(Μ.12.1τ16Ὰ}; 
γεωμετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ τἄλλα π,ι Ἐὰλπι5.ἢ,6.6.τ8.,(ΜΜ.20.ςότΑᾺ}); 
ἕνα μοι μετὰ τοὺς τῆς γενναίας φιλοσοφίας προστάτας ἀπάρχοιτό ποτε 

καὶ τοῖς πολιτικοῖς τοῦ Δίωνος γράμμασι, μεθόριον αὐτὰ ἡγούμενος 
τῶν π. τε καὶ τῆς ἀληθινωτάτης παιδείας ϑγυθς. Πέοη 4(ρ.244.17; Μ. 
66.11240}. 

προπαίδευσις, ἡ, ῥγεϊἴμανγν Ἰηοιγοίομ σοφὸν ἐκ π. γενέσθαι στ. 
Νγ85, ἔτη, 4(2 Ῥ.9.25:; Μ. 45. 5734}; τοῦ. Ρεπτεροβίαὶ οἰ οὐκ ἐκ π' ... 
ἀλλ' ἐξ ἐπιπνοίας τοῦ πνεύματος... ἡ τοῦ φθέγγεσθαι δύναμις προσ- 
ἐγένετο [ΔΘ ερα.τ(Μ.46.704); παιδείᾳ γὰρ οὐ τῇ τυχούσῃ ὁ ἀνὴρ [30. 
ΔΡΟΙΠΠΔΥΠ15] ἐξήσκηται, ἀπὸ τῆς τῶν λόγων π. τε καὶ ᾿Ελληνικῆς 
διδασκαλίας ὁρμώμενος ἘΡΊΡΠ μαδγ.77.24{Ρ.427.2}; Μ.42.6760). 

προπαιδεύ-ω, ἔξ. σίυο ῥγεϊϊνηανν ἐπι γσον; ὁ θεῖος νόμος...»-ει 
ἡμᾶς εἰς τὴν περιποίησιν τῆς ἐγκρατείας ΟἸοτη.5.7.2.2ο(ρ.170.19; Μ.8, 
10404}; ἐκ νόμου καὶ προφητῶν “εσθαι διὰ κυρίου τῷ θεῷ συμφέρειν 
ἔδοξεν 1Ὁ.2.8(ρ.132.τὸ ; 9720); διδασκάλους πρὸς φιλοσοφίαν “-Ὄντας 
Οτ εἰς.3. οϑ(ρΡ.253.14; Μ.11.0078}); παῖδας πρὸ τῆς ἐπιθυμίας διὰ τῶν 
φωφρονιζόντων βιβλίων ““εἰν ΗΠ ον, Οἴδηι, 5.2 ς ; 2, ἱεαεῖῆ ἂς ῥγεπηεπανν 
γϑεὶ γὰρ τῷ κυριακῷ λόγῳ τὰ κατὰ τοὺς προσήκοντας καιροὺς ἑκάστῃ 
γενεᾷ συμφερόντως δεδομένα (Ἰδπι.Ξ γ.1. (0.19.7; Μ.8.721Ὰ}); 3. ῥγε- 
Ῥαγε δε τη οὗ τοσούτοις αὐτὸν προεπαίδευσε φαρμάκοις (Ὦτγ5. ον». 
61.3 15 ΜΙ.().6158). 

Ἐπροπαίω, τ»»16 ῥγευϊοιεῖν, ΑἸ6χ. 54]. Βανι. ρτοετα. (4370). 
Ἐπροπάνδημος, ηπη.ἦ6 ρμεδίτε, Βατβιγές,.(Μ.88.18218). 
Ἐπροπανυπέρτατος, η0εἰ σεδἰΐτηε, Ἰτοππαοτ.1,15.ς(Μ,7.62:58). 
Ἐπροπαραινετικός, τοῦ Ὴρφ ϑεῤογεπαμά, εαἰ. Κορ.) :Ὑ8(ρ0.1ο8.33). 
προπαρατίθημι, Ξεἰ οτε ῥγευϊοιιςῖν, σἰαίε δεξογελαπά, (Ἰετλ. 5 67.1.1 



προπαραφυλάσσομαι 

(Ρ.11.17; Μ.8.70 40); Οὐ. }0.2.20(24; Ρ.87.29; Μ.1τ4.τόδαΑ) ; Ἐλι5,4.6.7.3 
(ρ.340.το; Μ.22.556Ὰ) ; Μαχ,δεβοί. 4.5..1.4(Μ.4.2000}. 

Ἐπροπαραφυλάσσομαι, ἐπαγά ἀρατησδί τη αὐναπεο, τΥ. 1,81. ῥγαε- 
εαυεο, (οά. Αγ γ.τ54(..1,0414}.Ψ 

προπαρεγγυάω, ρμαγαηίες δοζογεμαμά, Ογτ εἰαρή. κα. 3(1.330Ὰ). 
προπαρέρχομαι, ῥᾷᾳξς οὐεῦ ῥγευϊοιιεὶν οὐ γὰρ ἔστιν ἑτέρως δύνασθαι 

«τὴν ἄζυμον..«τῶν εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων εὑρέσθαι τροφήν, μὴ 
προπαρελθόντας μὲν τὸν μυστικὸν ᾿Ιορδάνην Ογτ, [ο.4.7(4.4370)}. 

Ἐπροπαρηγορέω, φηϊοίοη Πγοὶ, ΓΑἸἢ σεριτό(Μ.2 8.164). 
Ἐπροπαρίστημι, ὁπέαῤἑϊεὐ Ρεξογεπαμά, ΟΥ. 5.27 τη. Πα. (ρ.247.26; 

Μ.13. 6210); Ἐπ5.4.9.4.τό(ρΡ.103.7; Μ.22.3218); 1δ.0.3(Ρ.411.7; 6610). 
προπατέω, αὐσναηεε, ΤΑΛΆ φεςοσρι τ π( Μ.28, 090). 
προπατήρ, ὁ, ἠογεξαίξεγ, Πδτιος ᾿γεάδεεςδου τοὺς τοῦ. 

καὶ ὶ σεβασμίου θρόνου π᾿ ἸΟΟΝΤῸΡ εὑ.(Μ.ο6. 14200). 
Ἐπροπατορικός, ἀπμεεσίγαϊ; 1. οἵ οὐ παὶ 51π ἐπὶ δὲ τῶν πιστῶν τὸ 

ἅγιον βάπτισμα καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης π. ἁμαρτίας ΤΑ1Ώφι. 4 π|.6] 
(41.28,6264}); Χριστοῦ οὖν συγχωρήσαντος ταύτην διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς 
ἀφέσεως, ἐκαθαρίσθη μὲν ἡ π. ἁμαρτία ΟἸντηρ. ["..}6}.31: Δο(Μ.02. 
6800); δίχα τὸν κύριον εἷναι τῆς π. ἁμαρτίας ὡς ἄνθρωπον Μαχ.ορηίξε. 
(Δῆ.91.1τ56Ὰ); ἐκ τῆς πι καταδίκης θλίψιν Ἰά»ενε, (Μν91.700}); 2. οὗ 
ΟΥ̓ΡΊΤΗ 8] νἸγῖαα χεβίουθα ἴο τηδηὶ Ὁγ [ης, π. παρθενίαν Το, ΟΠ, ἤγΉηη. 
Βίας. (ΝΜ .ο6.τ4ο5 0), 

Ἐπροπάτορος, ὁ, σἸόσΟΥ πνεῦμα ἅγιον... οὐ γεννητόν, οὐ κτιστόν, 
οὐ συνάδελφον, οὐ π., οὐκ ἔκγονον ἘΡΙΡΙ.ἠαεν.)4.12(0.330.20; Μ.42. 

4970); 16.76.3ο(ρ.304.5; 604Ὰ); 18,73.36(0,310,27; προπάτορα Μ.42. 
4698); Ἰά αηρι](ρ.14.10; Μ.43.20.Ν). 

προπάτωρ, ὅ, σηκοοίον, 7ογεξαίμεγ: 1. ΟἹ Ο5]Υῖ5. 85. ΘΠΟΘΒΙΟΥ οἱ 
1 Ἐυρτίδῃ Ἰήπρϑ, ΟἸετη ῥγοί. 4(0.37. 324; Μ.8, 1404}; 2. οἵ Αάδπὶ βῃὐ 
Ἐνς οἱ πρῶτοι τοῦ γένους π. ξύλου γεύσει τὸν πολυώδυνον κατεδικά- 
σθησαν καὶ βίον καὶ θάνατον [514.}} 61, ἐρῥΡιτ τϑ1(Μ.78.320914); τεῖ. 
Ἐας 6 ἀσοίμηθ ἕλκειν γὰρ ἕκαστον τῶν τικτομένων..«ἐκ τοῦ π΄ [3ς᾿ 
Λαδη), ὥσπερ τὴν φύσιν, οὕτω δὴ καὶ τὴν τῶν δαιμόνων δουλείαν 
ΤΠαι.ἢ..6.4.ττ.7(3.ο66); τοῖν ἰρίδηοη οὗ (τσ ὁ διάβολος. .«ὡς 
τοῦ π. τὸ πάθος ἐν αὐτῷ θεωρήσας Πα ρεπίαὶ.(5,124); Ὑματιδίαθα. 
ἐρῥ.τοιβ( 99.964}; 3, Οἱ ραϊτίατοιβ, 1. θυ.0.1; Τυϑί, Ταῤοὶ.32.3(}1. 
6.3770); ΟτΟεἰς. 5. 48(ρ.52.13; Μ.11.12568)}; Ἐλι5.ζ.6.5.τ5(ρ.238.27; 
Μ.22.3030); ΑὈταἤδιη ἃ5 π, οἱ (ῃχιβιίδηβ, (μοὶ, 1 Ρ}.}.33.41 ὃ π. 
«ονὲν τῇ δρυΐ τῇ αμβρῇ τὴν ἁγίαν..-προσκυνήσας τριάδα Τλὶάντη. Τ γι. 
2.23(λ1.539.7440}; τὰς ιβ΄ φυλὰς ἐξ ἑνὸς π. ... καταγομένας (05Ππ1.1 πα, 
ἰοῤ.5(}.88.2130); 4. τηεξ., οὗἨ Οἷαν ἔτογτῃ ἡ Π]ΟἿ. ΤῊ 15 ΓΟΥΤ α τὸν 
χοῦν τὸν π΄. ΤΏΙ, δορἦ.2:4(2.1568) ; [Δ ργουϊά.6(4.576) ; 5. ογίρτηαίον, 
οὗ Τουπάοιβ οἱ ΠοΥΘβ165 οὗ π᾿ τῶν δογμάτων ΓἸοτη.5 7.3. τ(ρ.τοῦ.21; 
Μ.8.ττο44}); Επι5,}.6.2.τ.12(Μ.20.13270}); 6. Ὑ τίη. τὸν υἱὸν... γεγεννὴ- 
μένον, οὐ συνάδελφον, οὐ π. ἘΡΙΡΗ.ἤαεν.73.36(}1.4.2.4608Β ; ο}. προ- 
πάτορον ἢ.31τ0.27); 7. οὗ βουχος οἱ ρίδσομια, γέμα; ἡ αἰδηΐ., ἴσξὰ, 
ἤαεγ.τ.τ.τ(}1.7.445Ὰ}; 1δ.1.2.1(4528}; Ῥτοϊοπιαεδῃ τινὲς ἐξ αὐτῶν 
ῥαψωδοὶ τὸν π. τῶν ὅλων καὶ προαρχὴν.. «ἄνθρωπον λέγουσι καλεῖσθαι 
1Ὁ.1.12.4{5774}; Ματοοβίδη ὅλου τοῦ ὀνόματος τὸν βύθον τῶν γραμμά- 
των, ἐξ ὧν τὸν π. ἡ Μάρκου Σιγὴ συνεστάναι ἐδογμάτισε 1.1.14.2 
(6οοΒ), ΗἸΡρ.ἠἰαδν.6.43(ρ.176.11; Μ.16.32668); 1.6.48(ρ.18ο.13; 
42754}; οἷ, αρῤῥεϊίαμέ, ῥεγοομαϊι εν ϑ67Ὸ π. οἱ προαρχήν Τετι αὐἀὐυσγδιε5 
Μαϊεπιηίαπος (Δ. ]..2.586Ὰ} ; 8. τηεῖ,, οὗ ϑίερηθη 85 ᾿δπορβίοσ᾽ οὗ 
τηατίψγϑ, (με βῖρρ. ἐπείη Τράγ.(ρ.55.16); 9. 45 της οὗ αὐ άγεββ, ἴο 
ὈΙΒΠΟΡ μακαριώτατε π. Τμαγιϑιυά.ερῥ.2.4τ(}.09.1240}). 

προπεμπτήριος, ἐστοΥ ης Πεπος οΓ οἱ δεϊοηρίηρ ἰοὸ α {μηθγαὶ 
οἱ δὲ ἐξιτήριοι, λόγοι καὶ π. Τπάτιϑδίμα.0γ.1.3.7(}1.99.8020}; πευΐ, 
ΡῬίαγ, 85 βιρβῖ,, οὐδεφμίος, ΟΥ̓ ΝΆΖ.οΥ,8,22(Μ.35.8130); Ἰα.6.155(}. 
27.2618). 

προπεμπω,1. Ξε ξογισαγά, Ξεηἃ ζογἱ ἢ, δυνάμεις... οὐκ ἀπεσταλμένοι 
οὐδὲ ὑπὸ τοῦ θείου βουλήματος προπεμφθεῖσαι ΟΥ. 9.20, τοί; Ρ.351. 
30; Μ.14.6168); 2. ἐδεογί ἀπὸ τῶν κοιμητηρίων προπέμψαντες τοὺς 
μάρτυρας ἠρχάμεθα ἐπὶ τὰς συναγωγάς Ογ.ἤορ.4.3 ἴηι 67.(0.25.20; 
Μ.12.288}}); ἐν ταῖς ἐξόδοις τῶν κεκοιμημένων ψάλλοντες --ετε αὐτούς 
Οσηρὶ 4Ρ}.6.30.2, Βα5.56],9γ.χο, 2(Μ.85.1440); οὗ δῆρο]5. Ἐβοουθηρ 
ἀΞΟΕΠαϊηρ,, (Βγβῖ οἱ δὲ “θόντες αὐτὸν τοῖς ἐπὶ τῶν οὐρανίων πυλῶν 
τεταγμένοις φασὶν τό, ἄρατε πύλας ΟΥτ. [6.6.56(37; Ρ-τός.2; ΝΝ,14.2018)}; 
3, εοημεὶ οὐ..μόνον τὸν κόσμον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκλογὴν διακρίνας ὁ 

ἐπὶ πᾶσι "-“εἰ (]οτη.5,7.2.8(ρ.122.6; Μ.8,0728); 14.4.4.5.2:(ρ.1η6.8; Μ. 
9.6208). 

Ἐπροπεριέχ-ω, ρ4855., δέ ργευϊοιιεῖν εομίατηδά τῈ μηδὲ γὰρ οἴεσθαι 
δεῖν.. «τὸν θεὸν τὰ κατὰ πρόγνωσιν ἀπειροδυνάμως ἐν ἑαυτῷ....--όμενα 
ἕκαστα μανθάνειν διὰ τῆς εἰς τὸ εἶναι παραγωγῆς Μακχ.αηδιρ. (1.01. 
13280).Ψ 

Ἐπροπεριτέμνω, εἰγεμηεῖςε δείογε, Ὀγτοἠοτπραξελ.ο.6(53,1248). 
Ἐπροπετάζω, «ῤγεαά τ ἔγοη!, ΘΟΡΒγ.Η νυ. πηαςὶ.(Δ1.02.1700}). 
προπετεύτομαι, 1. ἀεὶ γαδλΐν, ῥγεδιριμοιείν τῶν ἰδιωτῶν 

«ἀποστολικοῦ 
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,ὔ 

προπομπεύω 

“"σαμένων περὶ τῆς τοιούτων διηγήσεως Οτ(( εἰς.6.62(0.132.12; Μ΄ 11. 
13020); εἰ “-σαιντο πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ΑἸΕχ, ΑἹ] ἐρ.οπέγεῖ, (ρ.1ο0.12; Μ. 
18.57178); ΑἸλιαῤοὶ, Οοη εἰ, 2(ρ.280.12; Μ.2ς.5078); μὴ ““εσθαι μὲν ἐν 
τῷ πειράζειν τὸν κύριον 14. ἔμιρ.22(ρ.83.15) Μ.25.6720); ἐπὶ μείζονέ σον 
μὴ ““σῃ καθίσαι βαβιγεπιη Β(2.Ὡ00Β ; Μ.31.6444}; οὐ περπερεύεται" 

τουτέστιν, οὐ “-εται (Βτγϑ. οη1.33.1 τη ΣΟ Όγ (το. 3008); τί ταπειναῖς 
ἐννοίαις “- εσθαι θέλεις; Ῥγοο ΟΡ ὁγ.8,,(Μ.6ς.)658Β); 2. μδὲ γαφῆϊν τὴν 
τοιάνδε φωνὴν μὴ “-ἐσθωσαν Τιδοπὶ Η ποπορῆ. 62(Μ. 86.18048). 

προπηδ- τάω, ἰδαῤ ξογεθαγά ; ἴ. ἴῃ ρθη. “-ὥσιν μὲν αὐτῷ [50. (σ]61105] 
τὰ Ἰαβυμι Ἐπ. ἦ..6.0.το.τ5(},20.8260); Ιαὐ,(1.Ψ ξοίρ. 35.20; Μ,30, 
οἼ38); 2. γεδὴβ Πογιυαγά ἐαρεγίγν, οἵ ο. Βαρί. πανταχοῦ -- ὍΠΕΝ 
ἠομ.τον ἴῃ ΜΠπι.(7.1440)); οἱ 5. Ῥείου αἵ τοπὶῦ οὐκ ἠνέσχετο μετὰ τῶν 
ἄλλων ἐλθεῖν, ἀλλὰ προεπήδησεν 1δ.50.1{ττ5Ὰ}; ἴῃ ἀτρισηδηΐ ἀπὸ 
τούτον «“-ἥσαντες καὶ ἄλλα τινὰ ἐφηύραντο ἘΡΙΡἢΠ. ἦαόν. 50. 3(ρ.200.7; 
Μ.41.1ο21Ὰ}; 3. γβὴ 7ογιραγαὰ δείογε Πέτρος, ὅ...θερμὸς καὶ ἀεὶ τῶν 
ἄλλων «-ῶὯὧν (ῃγν5. ον 5001 ἴῃ Δ΄.) δι Ὰ)}; Πέτρος. 
χοροῦ τῶν ἀποστόλων ἰᾶ.ῥαγαϊν!.2(3.35Ε); τῶν ἄλλων προεπήδησε 
[55. Ἐρεθμείι5] καὶ ἐπίστευσε ἴὰ,ἤο»:.31.1 10 ἴδον, (9.740Ὰ}; τοί. 
5. εῖεσ᾿β σοῃίοβϑίοη σ-ᾷ.. «τῶν ἄλλων... καὶ παντὸς τοῦ χοροῦ γίνεται 
στόμα ΟΥΥ.1.ω.0: τ8(}1,72.6488}); πξηιος 4. ἴῃ σοπ,., ργεεράς ““ησάτω ὁ 
τῆς παρακλήσεως λόγος τῶν λοιπῶν σου ῥημάτων 1λ85.γ6η μη. (2. 
2000); Μ.31.6 441}; Ὀγτιρίαρλι ον. χ(α.140); 5. ῥγέδς ἠογιυαγά, δὲ δαρον, 
Με ενηρ.6.τί(ρ.64.5; Μ,18.1134}; Πϑ᾽οη.ΑἸ, ἐν (0.91.1); ΟΡ (36 )ερ. 
Δρ.ΓΒατ,ἢ..6.2.28,4(3.000}; 6. Ξεες ἰὸ ἐμβαξ5 φιλονεικεῖν..«καὶ “- ἂν 
ὡς οἱ διδάσκαλοι Μοτῃ,γέ5.1.27(0.256.4; Μ,4τ.11330}; εἷς κατὰ τοῦ 
ἑτέρου ἐπαιρόμεθα, ἣ ἀλλήλους «-ὧμεν ρρῃγ.1.1148; “ἂν ἀλλήλους καὶ 
ἐξουθενεῖν... ἐπειγόμεθα 1.1.114Ε; 7. ῥγοεεσά ἠογίλ, οἵ ΒΌΠΟΣΘΤΙΙ " οἵ 

ΤΟρῸΚ ὦ πατήρ, ὅταν βούληται, λέγουσι, δύναμιν αὐτοῦ --ἂν ποιεῖ, καὶ 
ὅταν βούληται πάλιν ἀναστέλλει εἰς ἑαυτόν Τιβι άτα].τ28.4(,Ν1.6.776Ὰ}; 

θελήματι δὲ τῆς ἁπλότητος αὐτοῦ --ὦ λόγος Ταῖιογαί.κ(ρ.5.22; ΜΈ, 
8130); ἕτερος γενάμενος τοῦ ἐν καρδίᾳ λόγου ὁ διὰ γλώσσης νοῦς “-ὧν 

Το. Δ]. αρ.Δτῇ. ᾽οη. 3.62.0; Μι2ς. 5138); ὁ δὲ λόγος νοῦς --ὧν 
14..10.(ρ.63.10; 5130}. 

Ἐπροπιαίν-ω, ἢ οηῃρλακίδε, ἐημαπεε εἴεεί ὁΓ ὃ τῶν πρέσβεων 
ἐπιφανέστερος “-ων τῷ δακρύῳ τὸν λόγον.--«τῶνδε τῶν λόγων ἀπήρξατο 
ΤὨΡὮν]. ἐς. ροπί. 6(Ρ.484.16; Μ.113.9458}. 

προπινάριος, ὁ, ([4ἰ. ῥοβίμαγιι 5) υτείμαϊΐόν», 
(Ρ.1τ6ο.3). 

προπίντω, 1. ἀγίρμα ἴῃ. ἐοπερίϊμιομέ ἰοΣ Πθποβ Οὗ δΥ ας ΦἸΠῈ οὐδὲν. 
ἡδονῆς φάρμακα τοῖς τῶνδε “-οὔμαι φίλοις Ελι5...Ο ρτοδμλ(ρυιῳς ἃ: 
Μ,20.13174} 2. οἵΐεν ἐἰαϊϊοο το, εοηημηεαίε τοῦτο 50. τὸ μυστικὸν 
ποτήριον] ὑμεῖς νομίμως “-ετε τοῖς λαοῖς ΟΑἸΕΧ.ΡΡ.ΑἸΠιαροὶ,δρίιτι 
(ρ.96.3ο; Μ.25.2680) ; τηξί,, τεῦ. Ῥ5.74:0 περὶ ποίου ποτηρίου φησίν; ὃν 
τοῖς ἀνθρώποις θεόθεν προποθέντα λόγον...«ἐν παλαιᾷ διαθήκῃ καὶ νέᾳ 
ϑγηθβ, οηι, τ(ρ.28ο.χι; Μ.δθ.τρότο); 3. ρῖνε ατὐαᾶν, φαεγίβες ᾿εεά- 
ἰεδεῖν τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς ἄλλοις “ποντες ΑΙἢ «ἀδογα(ρ.3. 
30; Μ.2ς..420᾽ (421)}8}; ἰά ςγη.τ3(0.240,23; Μ.26.7048); Βα5.715 21.1.2 
(1.210Β; Μ.29.5058); (ῃχγβ.ἤοηι. 2.6 τπ τζογ(ιο τοῦς); ἐΝΙ], ρον ῖδί, 
ᾳ.8(}.γ0.881.). 

προπλάσσω, [0751 ῥργευϊοιεδῖγ, τεῖ. αὐίοῃ οὗ 50] δια Ὀσαν ἡ τῶν 
ἀγγέλων πρὸς τὸ ἐνσπείρεσθαι ψυχὰς σώμασιν λειτουργία, δύο τινὰ 
συναγόντων...καὶ ἐν καιρῷ τῷ τεταγμένῳ ἀρχομένων τε τὴν περὶ 
ἑκάστου ποιεῖν οἰκονομίαν καὶ εἰς τελεσφόρησιν προαγόντων τὸν 
προπεπλασμένον ΟΥ. 0.13. κο(40; Ρ.27}.26:; Μ.14.480Ὰ}; τεῦ, ἤέ5ἢ οἵ 
(τσὶ σαρκοῦται γοῦν ὁ λόγος...οὐ προπλασθείσῃ σαρκὶ συναπτόμενος 
ΘΟρἢτ. Η.ἐρ.5γη.(}1.87.31618); τοῖς απίου οὗ παΐαγεβ συνεπλάσθη καθ᾽ 
ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ οὐ προεπλάσθῃ ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, τὴν σκηνώδημον 
φύσιν Απιαβί,ϑιλεν, 2(}|.80.10538; ρογῇ. ἰοῦ προσ-). 

προπλέκω, τηοα,, ἐ7ο]4, Ῥι45.56].ογ.1.2(Μ.8 5.320). 
Ἀπροπλουτέω, δὲ γἱεὶρ ῥγευϊομεῖν, Ογτ, ρα ρλι φη (τ.το Δ). 
Ἐπροπόδιος, γήρδὲ αἱ 16 Κοοί; ἃ5 Ξυῦβῖ,, ῥοοὶ οἱ ἃ ἈΠ], Πεβϑγ οὐ}. 

415. εὐ,36(}.03.14240). 
Ἐπροποδών, ἰγίηρ δείογε, Κ΄ (Οοη5ι.27(0.559.2). 
προποιέω, ἐσ ῥεξογε; Ὠδπος ῥγεεεάθ, ΤὨρΒη. εὐγοι. Ρ.26)(δ 1. τοῦ, 

δύτο). 

Ἐπροποιόω, ᾶ55., δὲ αἰεείεά ῥεξογεπαμα νοῦς... «προπεποίωται.... 
τοῖς. πάθεσιν Ἰέναρτ. Ροηΐ.ογ.2ο(Μ.70.11738). 

προπολεμέω, ἤρἠὶ ἀραΐηεὶ ἄνδρα..-προπολεμήσαντα τοὺς... «Ἄραβας 
ΤΒΡΒη.εὔγομ.Ρ.33)(}1.108.8128). 

προπόλεος, στην δαη;, οἵ ΤΥ 5 ΒΗ ΠΕ τὸν π. κόσμον Βα5.ἤ 02", 
18.1τ(2.1410; Μ.31.4800). 
πρόπομα, τό, ἀγίη ἰακον βοίογε νιεαὶς σίκερα ὁ Σύμμαχος καὶ ὁ 

Ἀκύλας ᾿μέθυσμα᾽ ἡρμήνευσεν. ἐγὼ δὲ οἶμαι... σημαίνεσθαι τὰς τῶν π. 
ζκαταλσκευάς ΤΠατ, 15,5: ττ(ρ.26.9; 2.201); ἃ5 ρτονεπίατίνε ἀρϑίηϑι 
ῬΟΙΒΟΙ, [514.}ὈῈΕ]. “ΡΡ. 5.454{}4.78.15800). 

προπομπεύ-ω, 1, ἰραὰ 1: ῥγοξεσδίοη, οἵ ΟΥῸΒΒ. 85 ϑίαπαδγά ἰὴ 

- :ὰ - 
Ὡὼ» ἅει του 
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προπομπή 

(οπϑβί,. 5 ΔΙΠῺΥ τοῦ σωτηρίου τροπαίου “-οντὸος τῆς ἀμφ᾽ αὐτὸν φάλαγο 
γος Ἐπ5.υ.(.2.6(ρ.44. 4; Μ.2ο. ο8δΑ); ; ἐποέει..«τοῦ..«στρατοῦ «-εἰν 
χρυσῶν μὲν ἀγαλμάτων, ὁ ὁποῖα πρότερον... ἔθος ἦν, τὸ μηθὲν μόνον δὲ τὸ 
σωτήριον τρόπαιον 18.4.2τ{ρ.125.18; ττ680) ; τοῦ χοροῦ..«“πουσα ϑ6. 
Μητίδη}) ΟτΝ γϑβυΐγ τοίρ.322.27; Μ.46.396.}; ἴῃ ἔμμοσαὶ Ῥγοσβϑ- 
βίου, ῬμΠοβί. .4.6.6(Ν,6ς.5374); 2. δεοογί δίφρων ὑπεραίρεσθαι... 
“ἰεσθαί τε ὅτ, ΝᾺ 2.07.42. 24{Μ. 36. 4884); 3. ρὸ τη: ἱγῃφηρ, Πρπσς 
ἐγπηρ νοεῖ, οἵ (τῖδὶ κατὰ τοῦ ἐχθροῦ “κων ΤΟ ῃγν5. αδεῖ 6(ρ.182. 
2; 8.272Ε). 

προπομπή, ἦ,  γοσεξσίοη,, 1. οἵ σοϊαχλῃ οἵ ἰτοορβ, Βδβ5.Ὺ6χ.8. (1. 
Ἴ5Β; Μ,20.1760); 2. οὗ [θυ] ῥσοσεββϑίοη, {ῃγγβιλονε.τ(.2.202Ὲ); 
ἘΝΠ παν. (70,960); ὅ. οὗ [εξῦῖναὶ ῥγοζεββίοη, 10 οπ γηηη. 
Οἠγγ5.5(.06.13814). 

Ἐπροπόμπιος, οὗ α Κμηεγαὶ ῥγοςθοςἸ0Ή τῆς π. τιμῆς ΟΥΝΆΖ.ογ.-.17 
(Μ,35.6858); Τάς. ἢ.6.1.21.5 (3.802) --- 66]. νχΖ.λ...3.τ6.τό, 

Ἐπροπόρευσις, ἡ, ΦΟΡΜΠῊΡ δέΐονε, οἱ Ἑκαϊϊαϊτίοη οὐ (τος ῥτε- 
σεαεᾷ Ὀν ἀεαϊςατίοη οὗ μυχοῖς οἱ ἈΘβιισγοϊίοη αἴ [εταβαίειη τοὺς 
ἐκ τῶν περάτων ἀφικνουμένους πρὸς τὴν.. 
τὸ αἴτιον ΒΟΡὮΤ, Η..ογ.4(Ν1.8).22058). 

- : 
“προσκύνησιν ΤῊ5...Π.: εεναι 

Ἐπροποσία, ἡ, 3,751 ἀγαμρἠὶ, Μίοτῃ, σγηιρ. 5 δ(ρ.6ο.το; ΜΒ. 1088); ξ 
14. Ρονρλ.τ(ρ. 5.3.5; Μ,18,3070). 

Ἐπροπότιον, τό, --- πρόπομα αν. ; τηξῖ,, ΟἹ ΟΠ τθ1 5. Ἐδβαχσθοιίο 
415 Ρτανβηΐαξινα ἀρϑῖηβί ροίβοι οἵ Οὐρϑηβε ἐθϑοῃίηρ οα ἔπταγα Ηΐα, 
Ἐρίρῃ. μαέν. 64. Ἴ2(ρ.522.21; Μ.41.11070).ὕ 

πρόπους, ὁ,1. 70οί, στ. Ν δι ανη, 1.2.0. 580}, 37.6724};2. ἀῤῥγοαεῇ 
ὑπὸ προπόδεσσι γάμοιο ἐσθλοὺς ἄνδρας ὄπασσας 1.2.2(ροεπΠ).)3.τ68 

(}4.37.14924); 1δ.2.π(ροεπλ.)6.οο(1 5404). 
προπταίω, 5» ῥγευϊομεῖν; ρϑυΐ, ρίορ], Ῥει58., ῥαβὶ δίῃ τὰς τῶν 

ἤδη π. ἀπολύειν αἰτίας ὕντ,Ος.τεο(.τ020); τὴν ἐν πίστει δικαίωσιν... 
ἀφανίζουσαν...τῶν ἤδη π. τὴν κατάκρισιν 11 .κομιι ῥαδεξ,24{τ5, 200}; 
Οὗ Ῥιθ- θαρ(βπιαὶ 51η5, 14, 7ς.τ,τί2.180). 

πρόπυλον, τό, ῥογεὶ; οἵ σδατοι, 1.411. τι170 (ς, 340). 
προπύργιον, τό, ὑμἰοαγᾷ τὴν γέφυραν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ π. ΤὭρδη. 

εἰγοη..262(Νῇ το. 6528); πιϑί., ΟΣ θα ρ 5η) τεῖχος ἡμῖν ἐστιν ἀσφαλὲς 
καὶ π. 170.1).. 7.ττ(]96.052Ὰ}); οὗ ΒΜ τῶν πιστῶν ἀνακτόρων π. 
Ἡνηι (85, ΚΙΤ Ρ.0.30); ὦ τῆς Χριστιανῶν π΄ πίστεως Ατιάτ, ΟἼ,0». 
τ4(Μ.07.11088)}.ὕ 

“προπύργιος, ἰῶε ἃ διευαν, ἀείεηδῖνε, ἡ τοῦ ὑψίστου δεξιά, ἡ 

προπύργιος ἀσφάλεια τῶν ἀγαπώντων αὐτόν ΤΟτορεπί.ἀς.(Μ.86, 
6808). 

προπυρόω, ἠεαΐ, Ἀξηοα ἐεηΈρεγ, 1: αάναηεε, 0. τη. δεαί. τοῦ. 88. 

9370). 
“προπυρσεύω, κιμάίε δεῤονοβαηά, ΕΝ ῥεγίςι.3.1(}1.γ}9.8248). 
πρόρρησις, ἡ, 1. ῥγεάϊείίοη ; ἃ. ἴὰ σεη,, Επ5.}..6.4.τ6,7(}1.20.2684); 

ΤΠαῖ ἐγαη.3(4.103); 70. Μοβομιργαι τ (1. ΒγιὭοϑοο); αἰςί, ἔγοχῃ ἴττια 
ΡΙΌΡΗΕΟν ἃ γὰρ οἱ ἰατροὶ προλέγουσιν...καὶ οἱ μὲν πτηνά, οἱ δὲ 
θύματα, καὶ ἄλλοι ἄλλας ὕλας... ὑποβεβλημένας ἔχοντες προλέγουσιν... 
εἰ δὲ βουληθείη τις λέγειν, τὴν διὰ τῶν τοιούτων π. τῇ ὄντως ἐμφύτῳ 
προγνώσει ὁμοίαν εἶναι, πολὺ ἠπάτηται Ποηε.ΟἸ6η1,3.12... Ὁ. οὗ οτϑο]δβ 
8Π4 αἸνὶ παΐίοη τὰ πάντα...ἥλω... 
(1328; Μ.21.2320}; ἡ φθοροποιὸς..«φύσις...π. τισι καὶ ἰατρείαις τὸν... 
τῆς ἀπάτης λόγον ἐπικαλύπτουσα ΟΥΝΥ 55. [αἱ.(}}.45.1728}; τὸ δέ γε 
πλάνον ἐν ταῖς π. ἀληκτόν ἐστι τῶν ἀλινδουμένων εἰς ὕλην, ἐμπαθὲς 
καὶ φιλότιμον Θγποβ.ηϑορη.το(ρ.164.2; Μι6ό.τ2οοᾺ); Ὀγαοιβοα Ὁγν 
Ῥεγαῖίος ποβίϊοβ, ΗἸρρλαθν.4.28(ρ.56.2ο; Μ.16.30010)}; ς. οἱ ΟἹ 
ῬΙΌΡΗοΟν ; τεῖ. Ῥ8.28: 2 ΔΡΡ Ιοα τὸ ΟΠ γιβι 5 θαρτίβιη, ΤΗ]ρρωἠεορῆ. 
ἡ(0.261τ.16; Μ.1ο.8570}; αἱ περὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους ἐπιφανείας αὐτοῦ 
π. Ἐπ5,4.6.3 Ῥτόρι,(ρ.94.12 ; Ν].22.1644}; Βεα5.ἠονπιῖη Ῥοτίιοτα; Μ. 
20.2138}; εἰς δέκα “γὰρ διήρηνται θεωρίας αἱ προφητεῖαι. «διδασκαλίας, 
θεωρίας, προτροπάς, ἀπειλάς, ὀλοφυρμούς, θρήνους, εὐχάς, ἱστορίας, π 
ἘΡΙρῃ ηοης.τ(Μ.43.2374}; τὰς τῶν μελλόντων π. ταῖς ἀρχαιοτέραις 
ἐνυφῆναι γραφαῖς 1514. }61.6,}.2.63(}1.78. 5050); ; αὕτη μὲν γὰρ [536. ἡ 
πίστις] προφητῶν ἐστι π., ἀποστόλων δὲ κήρυγμα Ὀντιεῖρ. ΒΛΙ͂Τ 30 
(0.32.1τ0; Μ,76.280}); τὰν» δώδεκα προφητῶν τὰς τῇ ἀσαφείᾳ κεκρυμ- 
μένας π. ΠΟΤΕ: ρτοοτη (1.602); ἐκ τῆς π. τοῦ πατρὸς Νῶε Λαμὲχ 
.««[Ἃθπ,5:29] Οὐβη.1π4.10}.2(Μ.88,020} ; ΤΑ Έ τ. δ γηλιο ἀμη.2(Μ τ. 
3400); ἅ. οὗ ῥτορμβίῖς βαγίηρβ οἵ (μτίβι, Πϊοπ, Α].8ρ.Ἐλι5,}}.6.6.41. 
τοί. 2ο.ὅοοα); Ἐι5.4.ε.3.π(ρ. 125.14; Μ.22.2138); ΑἰΠ.εῤ.Άερ. εἴα 
(Μ1.25.5408)}; (ῃγυβ.λοηι.36.2 ἴπ ΜΙ (3190); 14. οη.33.2 ἸΏ 7. (. 
1020)) ; προστάξας....᾽ΪΙουλιανὸς τὰ "Ιεροσόλυμα ἀνοικοδομεῖσθαι, ὡς ἂν 
τὰς περὶ αὐτῶν δεσποτικὰς π. ἀκύρους ἐλέγξη ῬὨΙοΚί.ζ,6.7.140}.6ς. 
5528); 8. οὗ ἀρδθιιβ᾽ ριόρῃθον, Επ5.}.6.2.8,τ(}.2ο 1560); δη ῥτε- 
αἸουιοηβ Ὀν ἀροβίϊοβ, τῇ ἐρ. 4 ερ.1.1}.20(}1.25.5854}; Ἐπτμ81. δα. 
ἐῤὈιεαι (ΜΝ. 85.6844}); 2. ῥγευίονις Ἰηδίγικεϊτοῃ αἱ τελεταὶ τοῖς ἐντυγ- 
χάνουσιν ἀνέδην οὐ δείκνυνται, ἀλλὰ μετά τινων καθαρμῶν καὶ π. (Ιετη. 
δίγ, 5.4{0.320.1; Μ.0.40Ὰ}); 3. ἰσεοίορς πανταχοῦ εἰρήνην αἰτοῦμεν...ἐν 
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᾿ ταῖς ἐκκλησίαις εἰρήνην, ἐν ταῖς εὐχαῖς, ἐν ταῖς λιταῖς, ἐν ταῖς π’." 

τῆς π. ἀποπεπτωκότα ΕῸ5.ρ.ε.4.2. 

προσάγω 

και 

ἅπαξ καὶ δὶς καὶ..«πολλάκις αὐτὴν δίδωσιν ὁ τῆς ἐκκλησίας προεστώς 
ΟὨτγυβ.λορι.2.3 τὴ (οἱ (ττ.347}0). 

δπρορρίπτω, γεεεί, Ατῇ νυ, ἀπίοη. δι(Ν.26.0568, ν.}, ἀπορριφθέν- 
τες). 

Ἐπρορρυπόω, ρ485., δέ ῥγευϊομδὶν ἀεβίεά, Βαβιλον ἴῃ ̓ ς, 28(1. 
1220; Μ.20.3048). 

πρός, Α.. ο. δ0ο.; 1. το ἀμιγοῦς πρός τι ἕτερον ζωῆς ΟΥ. 70.1.2} 
(25; Ρ.34.32; Μ.14.730}; τεῖ. Τοιχτῖ (ἀἰδεϊποιοη Ὀθίννοθη ᾿σΟληρ᾽ 
Οὗ Ι,ορῸβ "το ἃ ῥτορῃεῖ δηᾷ 'δείπρ᾽ οἱ Ἰωορὸϑ πρὸς τὸν θεόν) πρὸς μὲν 

. τοὺς ἀνθρώπους πρότερον οὐ χωροῦντας τὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ... 
ἐπιδημίαν ὁ λόγος γίνεται" πρὸς δὲ τὸν θεὸν οὐ γίνεται, ὡς πρότερον οὐκ 
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ὧν πρὸς αὐτόν, παρὰ δὲ τὸ ἀεὶ συνεῖναι τῷ πατρὶ λέγεται' καὶ ὁ λόγος 
ἦν πρὸς τὸν θεόν 1.χ.τ(ρ.52.14; 1το50); τὸν ὄντα ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν 
θεόν δγμιδ. Απ.(341})2(Ρ.240.18; Μ.26.7210); ὄντα πρὸς τὸν θεὸν ἐν 
ὑποστάσει δ'γηιδ, ἀπ|.(341)3(0Ρ.250.12; 7240); ἐχρὶαἰπεα ἃ5. {ποι} 
τηδαηίπρ {9 γείαϊϊον; ἰσ (ν. 3. ἰλῖτα) τὸ ἦν πρὸς τὸν θεὸν παριστᾷ ἣν 
υἱὸς ἔχει πρὸς θεὸν πατέρᾳ φύσεως οἰκειότητα Γιά νμ. Τγἱη.1 1 5}1.30. 
300Α}); ἕν ἐστιν πρὸς τὸν..-πατέρα διὰ τὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας (ΝΎ, 
Φρ.τη(Ρ.328.1τ|; 53.738); (ἢ τίβτο), ἕν γὰρ μάλιστα μετὰ τὴν οἰκονομίαν 
γεγένηται πρὸς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ᾿Ϊησοῦ Οτ( εἰς. 
2.0(ρ.136.31; Ν΄.11.8000) ;2. ἱπίομπί εῤῥοι ὁ ζητῶν... πρὸς ἐκεῖνο γίνεται 

᾿ μόνον τὸ ζητούμενον (Ὦγν8.0᾽..23.4 1. Μ1.(7.2808}; ὁ ἀπόστολος 
πρὸς τοῦτο ἣν Ἰὰ.᾿0η1.11.3 τῷ Πρλ.(ττ.83Ε; Οδυχηδ 6], τούτῳ) ; 3, τη 
γείαίίοη ἐο; ἤδιιος πρός τι γοίαἰυεἶν, (Ὠγγ5.ἀορι. 3.2 τῷ ΤΊ (πτ.}468); 
1ὁ..5.3(75090})); 4. ἰο {πὸ ἐχίδηι οὔ πρὸς τὸ πολλοστὸν μέρος τὴν δουλείαν... 
ἐπιδεικνύμεθα Ἰὰἤονη.16.2 τῇ αΤύρι (αι 450); ἰά, μοηι. 1.5 1η ΗΘ. 
(12. 1848) ἤδησα, ας Ἰπμεΐ ας, ἐφμτυαίεμεϊν ἴο ὡς κάμνειν αὐτὸν πρὸς 
τρία ὀνόματα (ἰοϊΐ ας μαγά ας ἰἶγεε ΡΕ9 ἢ Ομ]: ἢ γρ. φ. 85); 5. αἱ 
{6 γαὶὸ οἵ » ἀρορῥϊλι αν. (Μ.6 5.028); 6. ἐπὶ αὐ ΔἸ Ἰ0Ή ἰῸ πρὸς τὸ ταῦτα 
μὴ ποιεῖν Βιοα, ᾿ς5.67:2ο(Μ.33.16οκλ). 

Β. Δανογθια!ν ; »πογξοϑεῦ, ῥσειίος πιρὸς ἐπὶ τούτοις 1λιι5.ἢ.6.1.1.2 
(προσέτι Μ.20.494); ἘΡΙΡΒ ἠαεν.26.4{(ρ.281.3; Μ,41.33270); 18.66.40 

(Ρ.77.28; Μ.42.808). 
προσάββατον, τό, εὐὸ ὁ} δαδϑαϊλ, ἔγιάαν, απο. 6(Ρ.92ο.6; Μ. 

20.14808); τοῖ, ΕΠ αν [αὶ ἐν παντὶ μὲν πι τοῦ σωτηρίου πάθους 
τὴν ἀνάμνησιν ποιούμενοι διὰ νηστείας τἀ. Ὀαᾳδο,τ2(ΝΠ,24.7050); πεφι- 
λοτίμηται μᾶλλον ἐν κυριακῇ νηστεύειν 30. ΑδΙΔῊ5])], τετράδα δὲ καὶ 
π. ἐσθίειν ἘΡΡΙΡΗ μαογ.75.3(0.335.16; Μ,42.5088); ἐν πᾶσι κλίμασι τῆς 
οἰκουμένης..«τετρὰς καὶ π. νηστεία ἐστὶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὡρισμένη ἐν. 
γ5.6(ρ.338.8; 5120}; συνάξεις. «ταχθεῖσαί εἰσιν.. «τετράδι καὶ π. καὶ 
κυριακῇ" τετράδι δὲ καὶ π.' ἐν νηστείᾳ ἕως ὥρας ἐνάτης... δίχα μόνης 
τῆς πεντηκοστῆς ὅλης τῶν πεντήκοντα ἡμερῶν, ἐν αἷς.« «οὔτε νηστεία 
προστέτακται, ἀντὶ δὲ τῶν πρὸς τὴν ἐνάτην συνάξεων τετράδι καὶ π., ὡς 
ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ, κατὰ τὰς πρωϊνὰς αἱ συνάξεις ἐπιτελοῦνται 14.ἐκρ. 
{α.22(0.522.27; Νἴ.42.8258). 

Ἐπροσάββατος, ῥγε-ιδαδῥαι, οὗ (᾿Ξ εὐε οὐ ἐπ ϑανϑαϊ, Νοόπη, 

Ραν. 7ο.το: τ4(Ν1.43.0000) ; 1δ.10: 42(9ο88). 
προσαγοράζω, μεν δεδίο5, ΤΛΊΠυσγμέαρ.3.π(ρ.124; Μ.28,ὅ4ος ; 6]. 

προαγ-). 

Ἐπροσάγχω, δὲ ἐχλαιμείσα, ϑορηχ. ἤν. “παρὶ.(Δ.02.17218). 
᾿προσάγ-ω, 1. ἰεαᾷ ΟἩ 10, τη οάμεε ἰο, ΘΒΡ. οὗ ἰραίπρ τὸ Κπον]οάρα 

Θη4 5ρΡΙΣ 8] ᾿Πρτονοιηδῃῦ ἀηὰ οἱ πιϑὴ θείην τς τὸ σα ἔστι γὰρ... 
φιλοσοφία... κτῆμα...τιμιώτατον τῷ θεῷ, ᾧ τε “εἰ καὶ συνίστησιν 
ἡμᾶς μόνη Τυβι ἠταἰ.2.1τ(Μ,6.4768}; ὁ γνωστικὸς Μωῦσῆς.-.- “των εἰς 
ἔννοιαν τοῦ θεοῦ τοὺς ᾿Εβραίους (Ἰοιη,εἰγ.5.τχ(ρ.376.8; Μ.9. 120); 
πλησιαίτερον τῇ κτιζούσῃ δυνάμει “-ουσα [30. ΑϑτοΠοιην]} τὴν ψνχήν 
1δ.6,1τ(0.477.10; 2128); ὃ δημιουργὸς. «φῶς ἐποίησεν, τουτέστιν 
ἐφανέρωσεν καὶ εἰς φῶς καὶ ἰδέαν προσήγαγεν ᾿ᾷ,ἐχι. Τἡοί αΒίρ.122. 
τι; Μ,0.6818); ἕνα...ἐλευθερώσας τῶν τύπων “"ἄάγῃ τῇ ἀληθείᾳ ΟΥ, 70. 
13.18(ρ.242.2); Μ.14.4204Ὶ); ἡ ἀρχέτυπος εὐσέβεια... «ἀπὸ τῆς “πρώτης 
στοιχειώσεως τῆς κατὰ Μωσέα λατρείας ἐπὶ τὸν κρείττονα καὶ τελειό- 
τερὸν “τοὐσὰα τοὺς προσιόντας αὐτῇ βίον Ἰδὰς, 6. Ι. 6. 20. 16; Μ.22. 

6οΑ); ὃ ἀχώριστος τοῦ πατρὸς υἱὸς ““αγόμενος ἡμᾶς πρὸς ἑαυτὸν. 
αἴτιος γέγονε τοῦ προσαχθῆναι θεῷ ΑΡΟ]]. Κον.5:τ--6(ρ.62.0) ; διὰ τῶν 
ἀποστόλων προσήχθημεν (Ὦγτν 5.0.6 6.2 τη. ΜΠιΙ.(η.6 568, ν.]. τὴν δι’ 
᾿αὐτῶν προσένεξιν τῶν ἐθνῶν); αὐτὸς [38ς. ΟἸὨΥ51] γάρ ἐστιν ἡ ὁδὸς 
ἡ σπουσα εἰς τὸν πατέρα ῖα μον. όνα τῇ (οἱ (ττ.3658); ἦσάν τινες οἱ 
λέγοντες, οὐ δεῖ ἡμᾶς διὰ τοῦ Χριστοῦ “εσθαι 1.7. τ372}); : 2. ὑγῖηρ 
βρνιοαγά ἴῃ ϑριπηρηΐ, Οτ.ογ.τοίρ.325.4; Μυιτ. 4650); ; ἐνίοτε λόγους 
(τοῖς) ἀπὸ τῶν ἐθνῶν “"ομεν βουλόμενοι αὐτοὺς “-“αγεῖν τῇ πίστει 
Ἰά,ἤονι.20.5 τη 76γ.(0Ρ.184.32; Μ.13.5128}); (Πτγϑιλοηι. δ 1.2 ἐῃ Μ|.(). 
1758); 3. αῤῥὶν ἐπὶ τοῦ οἰκείου προσώπου --εἰν τὴν ἐξουδένωσιν (ἬγνΞ5. 
ἤον".δ.3 τη ΤΟογ (το δοΑ}; λόγους π. περοϊΐαίε, Μεη χε. Κονιοίρ. το ξ. 
27; Μ.113.880Ὰ) ; 4. τηεά., αὐηηῖὶ, ροϊ θη 5 διὰ τοὺς οἰκτιρμοὺς καὶ τὴν 
ἀγαθότητα τοῦ θεοῦ “εσθαι τῇ κοινωνίᾳ (Ἰ,οά. εαη.2; οὗ αἀπι!βϑίοι 



προσαγωγεύς 

ἴο ΟἸαΥίοΆ] ογάθτβ μὴ δεῖν πρόσφατον φωτισθέντας «-εσθαι ἐν τάγματι 
ἱερατικῷ 1δ.3(Ὁ ΙΟΥ προαγ-)}; 5. τηρᾷ,, σηγαςί, ἄγατο [9 ομέϑεϊ Γ οὐ βίᾳ 
«ἀλλὰ πειθοῖ -τεται (Ὦγγϑ. Ποη). 4.1 ἦπ Ἐρν(ατ.260) ; τοῦτο τῆς τοῦ 
θεοῦ φιλανθρωπίας, τὸ μὴ τυραννικῶς “-ἐσθαι ἸΔ,ἠη1. 5.2 τῳ. Οοἱ(ττ. 
4500); ἰϑ.1ο. 4(4018); 6. οὔδγ, ῥγεσόηὶ; ἃ. ἴὰ βρεῆ., Τ.15αεἾ,.2.5; 
τοῦ ἀποκτειννύντος..«ἔνοχος καθίσταται ὃ ἑαυτὸν ““ων τῷ δικαστηρίῳ 

ΟἸεπλ.5 7.4.τοίρ.282.23; Μ.8.12858); ἑαυτοὺς ἔλαθον -“-ὄμενοι τῷ θεῷ 
10.4.23(ρ.3τ5.20; 12614}; οἷον εἰρήνης πρύτανιν ἐμαυτὸν...““ω (Οτϑῖ. 
ΔΡ.Επ5.0.(.2.68(Ρ.68.1ι; Μ.20.10414}; ““εἰ τῷ θεῷ διὰ τῆς ἱερωσύνης 
τὸν ἄνδρα το Ν γϑ5υ σγ. Τῤαμηι (Μ.46.0370); ἐμαυτὸν ἐγὼ τῇ σῇ προ- 
νοίᾳ “τὦ Ἴδατ, 76γν.17.:14(2.407}; Ὁ. βαγ τεβρεςοῖ, εἰς, εὐλάβειαν “ει τῷ 
θείῳ νόμῳ (ἸΕΠ1.51}.2.22(0,186.4.; Μ.8,τοϑτα}); δ. ῥ ααθϑίοῃ ἐρωτή- 
σεις τινὰς ““αγών Πα, αῃ.1 : 2ο(2.1το75); ἃ. οἵ (Βγῖϑτ᾿5 Οοσμηρ οὗ 
Ηἰς Ροᾶν τῇ Αϊοπεοιηδηΐῖ, τ. ἔηε.8.4(Μ.25.Ἰο00}; 6. Οὔ ΟΥ̓ ΥΟΥΘΏΙΡ, 
650. 1η βδόυπος, χύϊρη.31.3} εἰ δὲ, «τὴν θρησκείαν --οὐσὶν αὐτῷ 
ταύτην, διαμαρτάνουσιν [)10ρΉ..3.2; δέον ἀναίμακτον θυσίαν τὴν λογικὴν 
“εν λατρείαν ΑἸΠοηαρ ἶεο.13.2 (ΝΠ 6. οτό() ; λέγονται... τινὲς βουθυσίας 
«ὐτοῖς τοῦ ᾿ἴησοῦ προσαγηοχέναι Ἐλι5..(1,6.3.7(0.14ς.4; Μ.22.2440}; τὰ 
ὅμοια θύοντες, τὰ αὐτὰ “-εἰν δοκοῦσι ΑἸΉ, γεη!.24(Π.25.480}; οὐ σϑεται 
τῷ δεσπότῃ τῷ σῷ. ὃ γὰρ θύει.. «τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει (ἤτγγδ.ἤο}. 
24.3 1η. τζ ογ.(το.214Ε}; τὴν Κωνσταντίνον εἰκόνα...θυσίαις τε ἱλάσκε- 
σθαι... καὶ εὐχὰς σειν ὡς θεῷ..«τοὺς Χριστιανοὺς κατηγορεῖ ῬΒΙοΞί, 
ἀ.6.2.1τΊ(}].65, 480}; τοῦ, ὅγιη. 51γ]. τὰς ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων πρεσβείας 
τῷ θεῷ “τὼν ᾿ϑναρτ,ἶ,6.τ.τ2(ρ.21.14; ΝΕ.86.24530); οὗ Θδυσπατ5Ε}ς 
οἴδετιηρ διὰ τοῦ κράματος τοῦ ποτηρίου, οὗ προσφέρουσιν οἱ μονο- 
φυσῦται, οἶνον ἄκρατον...“"οντες, ἐλέγχονται Απδδί. 5. μοάτ(Μ.80. 
418); τὸ γοῦν -οόμενον πολλοῖς ὀνόμασιν ὀνομάζεται" καλεῖται γὰρ 
εὐλογέα, προσφορά, ἀπαρχή, ἄρτος ΤΟΟΡΒΤ Ἡ ἰδ μνρ (1.8), 20804}; 
7. Ἰαῖγα δ, ; ἃ. σῤῥγοσεῖι, ἀγαῖῦ γσαν τῇ νοήσει τοῦ παντοκράτορος ἁμῇ 
γέ πῃ “-οιμεν (Ἰδηι. δὲν. 5 ττ(ρ.374.14; ἢ. Ὁ. 100λ}); Ὁ. τοῦε ἀραϊηδί, 
ἀΠαεῖ προσάξαντες πρὸς αὐτοὺς ἐν κραταιᾷ μαχαίρᾳ περιεγενύμεθα 
αὐτῶν 1. [μιά.6.3.; δ. εονέτπε μᾶλλον προσῆγε λέγων 4..(Ρα5ς.) πάν. 
12(Ρ.28.το; μᾶλλον προσετίθει τοῦ λέγειν Νί.2.12408). 

προσαγωγεύς, ὁ, ἱ. οἠ6 τοῖο δγΙΉΡΣ τπῖο δεῖηρ, οἵ ἀοα 35 
οτεαίου, ἀτείῃ,ἄροε.4:το(Μ.τοῦ. 5768); 2. μὲ τοῖο βεσηγες ἀεοε55, 
οἱ Βορῃϊα ἰῇ ῥσάγϑε οἵ Μαγοοβίαηβ ὦ πάρεδρε θεοῦ καὶ.. σιγῆς, -.«ἣν 
τὰ μεγέθη διαπαντὸς βλέποντα τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός, ὁδηγῷ σοι 
καὶ π. χρώμενα, ἀνασπῶσιν ἄνω τὰς αὐτῶν μορφάς ΤταπιΠαδγ.τ.1.5..6 
(Μ.7. 580Ὰ); οἵ (ηγίβί προσαγωγέα καὶ ἀρχιερέα τ. ΝᾺ Ζ.0».4.718(Ν. 
35.6048)}. 

προσαγωγή, ἡ, 1. ῥγοάδμείοη, ἴῃ π6ῃ. τὸν καιρὸν ζητεῖν τῆς π. τῶν 
τοιούτων δογμάτων ΟΥ, [0.20.2(ρ.328.2]; Μ.14.576.Ὰ); οὗ Οτεδίίου τῇ 
ἑνιοίᾳ τῶν ὅλων π. Τήοη Ατ,ἄ,η.2.ττ(.2,6408, ν.}. παραγ-) ; 2. ἰσαάίηρ 
οἡ, αὐναμεεηθηῖ, ῥγοργεέσείου, ΟἼδτη, ραδά.2.0(0.207.14:; Μ.8.4068); 
ὄντως γὰρ ἀτρέπτῳ πρὸς τὸ ἄτρεπτον ἡ π. ἰ(.ςἱγ.2.ττί(ρ.141.7; Μι8, 
οΒΒΒ) ; θεμέλιος γνώσεως ἡ...ἐγκράτεια καὶ π. τις ἐπὶ τὸ βέλτιον 1Ῥ.7.12 
(ρ.50.10; Μ.9.4974}; 1(.ᾳ.4ἅ.5.4{Ρ.τ62.13: Μ.0.6οϑ0) ; τῶν ἀγνοουμένων 
καὶ προσαγωγῆς εἰς ἐπίγνωσιν δεομένων Τηοη.Α] Ρ. ΑἸ.  έοη.τβ 

(Ρ.6ὅο.7; Μ.25.ΞοδᾺ) ; τεῦ, (απ. 5:8 εἶδες τοῦ πολέμου τὸ κατόρθωμα, 
τὴν π,ι τῶν πρὸ τούτου στασιαζόντων ὕγτ, ΒΞς.44:τ6(},60.1ο0374}; 
, ἀείδ85 διὰ τοῦ συνθρόνου.. «τῆς θείας σοῦ φύσεως τὴν πρὸς σὲ καταλ- 
λαγὴν καὶ π. ἐν πεποιθήσει ἐφιλοτιμήσω ΜΟΙ γι. ἄπη.Β(Μ.τδ. 
2684); 4. σρῥγοαεῆ, ῬαΉΉΥ οὐ ἀρῥγοαείηρ χρὴ..«τὰς προσελεύσεις 
[3ς.. οἵ σμΠάτρη το Ομ τῖβὲ ἀπα ΟἈΠάγθὴ τὸ Ε]1588] ἱστορῆσαι, καὶ εἰ 
μὲν ἴσαι εἰσὶν αἷ π., εὖ ἂν ἔχοι Αἄδτη, ἀταί.τ.τ6(ρ.32.20; Μ.ττ.τ7410); 
δ. τρηϊγοάμεϊίοη ἡ γραφὴ...τῶν ὀνομάτων ποιεῖται τὴν π. ΛΑΤΗ. “οί. 
2.2(Μ.26.1τ1330}); 6. οἤενγτηρ, ἐν ταῖς τῶν θυσιῶν τι. παρὰ τῷ νόμῳ οἱ 
τῶν ἱερείων μωμοσκόποι (Ἰ6Π).Ξγ.4.τ8(0.299.32; Μ.8.13258); ἡ δι᾿ 
αἵματος λατρεία καὶ π. Οντ. ς.5.τ(2.7320) ; ὅ.. «νόμος πλείστην ἔχει τὴν 
ἐπιτήρησιν περὶ θυσιῶν καὶ προσαγωγῆς Ἰὰ. 5. Ρ},.32(3.6ο00); ἐπειδὴ 
ζωὴ ...ὁ θεός, ταῖς τῶν ἐμψύχων π. ἐπιγάννυται Τα} π. πὰρ. 8ΔΡ.Ὀγτ. {εἶη.. 
το(62.3488) -- Ῥτος.σεη.4: 2(Μ.8᾽5.2:66); 7. αὐάίϊοη, ἀεεοςοίοη, οἵ 
ΠΟΠΨΘΥΒΊΟΠ5Β ἴοὼ (γε η Υ προσαγωγὰς..«προσέφερε τῷ τοῦ θεοῦ 
νόμῳ Ποκπ,Οἰδημττ,34; οἱ ΟΠ ΙΒ 5. δοσαιβιοη οὗ Βυτηδη ΠΆΠΊΒ, 
ΤΑΊ, ῥοϊ!.2.1τ2(Ν]}.26.11520}. 

Ἐπροσαγωγικός, ἰσαάίηρ ῥογισαγά (το), τηϊγοάμοϊηρ (10) τὸ πρὸς τὰ 
θεῖα καὶ τὰ μυστικὰ θεάματα π. ον. Ατ,ει ἤν τς.4(ΜΜ.3.3234}; 1ἅϊν6.ἢ. 
6.3..((Μ.3.5230); ἀγάπην, .ἐκστατικὴν οὖσαν τῶν ἐξ αὐτῆς καὶ προσ- 
αγωγικὴν τῶν δι᾽ αὐτῆς Μαχιαριδῖσ, (Μν01.12408). 

Ἐπροσαδολεσχέω, δέ το» οεγεαηί τοτδ, ο. ἀαὶ., (Ὠγγβ.Ὺλον!.2.6 τΏ 
20 γ.(το.437}}; 45. δητῃ υ, 19.(Ἱθη. (Μ.88,δοτο). 

προσαθύρτω, ῥίαν τοῖϊῖ, ϑγποβ.αβίγοίαδ. π(ρ.136.5; Μ,66,15818}; 
θεὸν...ταῖς ἀκακίαις μάλιστα τῶν ἁγίων ψυχῶν μονονουχὶ “οντα ὕγτγ. 
179η.27(3.3888). 

Ἐπροσαιτήτρια, ἡ, δερραγ-οοηαη, Π ον ΟἾθΡι.12.23. 
προσαῖτις, ἡ, -Ξ ἔοτεσ,, Μας, Αοριλον!.42.2(Μ.34.769}). 

1τὸ4 προσαναφέρω 

Ἐπροσακοντ-έω, ᾿πγὶ ἰαπες αραϊηδὶ, ταθξ. τὸ δὲ κακὸν “-οῦσιν ΟΥ. 
ἐχρ.ΐη Ῥν.241:7)(}1.17.2250). 

προσακοντίξω, ἰο55 ἰο; οἵ τοΞϑίησ ἃ ῬΟΠ6 ἴο ἃ ἄορ, ΝῚ ἐχέγει τοί, 

19.1440). : 
Ἐπροσακροάομαι, δ ἃ ἤσαν (1.6. ἰῃ ἃ οἰα55 οἵ ρεηϊιθηῖ8), [0. 

ΟἸγ.5εαὶ. τ2(Μ.88,856Ὰ). 
Ἐπροσακτικός, ῥγοάμειϊίυε οἵ, τ Ν, γϑ5. όχι ο(Μ.44.720). 
Ἐπροσαλγέω, ἐεεὶ ῥαΐη, ς0.}}5.Ῥὲγς. τι τ(Μ.02.1 200). 
προσαλεύω, 1. «Παξε ἴῃ αἀναηες τοὺς νεκροὺς προεσάλευσαν οἵ 

Δησοὶς αἱ (σῖβτ᾽β δητγν ἴηῖο ΤἸοσυβαίθιη, Ρυός! ΟΡ ὁγ.9.2(Μ ὅς, 
7764}; 2. δναμά τε δείογε προεσάλευε τῶν ὅπλων τὴν..««κατὰ τοῦ θεοῦ 
γλωσσαλγίαν Οντιαάογ.τίτ.18Ὲ). 

Ἐπροσαλλοίωσις, ἡ, αἰϊεγαίίον! οἵ οουππίοηδηοε ἴῃ ἔειστηηρ πιϑα- 
π655, Οὐ οὶ ἡ Ῥοςρτόξτη,(Μ.12. τοῦθ Ὰ). 

Ἐπροσαμ-άομαι, σαί λέν ἰσρείμοῦ ἴθ Πασνοβϑί πολύχουν τῷ δεσπότῃ 
τὸν στάχυν --ὦμενοι 0.1}, λον. τ4(}.οὐ. όϑο, εἀ 4. προσανιμώμενοι). 

προσαμιλλάομαι, εοπίεμ ἀραΐηςί, Οἰθηιρ. τ8(Ν1.2.538). 
Ἐπροσαναβλέπω, ἰοοῖ ἩΡ ἰο, ο. ἄατ. Βορῆν. Η.», παςὶ(Μ.92. 

17248). ᾿ 
προσανάγω, ΖανῪγ 1 ἰ0; οἵ ἀπρεῖβ σαγγν ηρ' ΠΙΑΤΕΥΥ ἃ ἴο Ομβί, 

ΜΠ Ταμάοί. 3(Ρ.130.8). 
Ἐπροσαναδείκνυμι, ῤγοεεεά ἰο φμοῖυ, Τιι Βοβί. ]αη.2.3(Μ.18, 

ΤΙΔΟᾺ ; ῬΟΙΉ. [ΟΥ προαν-). 
Ἐπροσαναδενδρόομαι, τῤγίηρ ἩΡ δεκίάες, ΝΙ] ἐχέγε, ο(Μ.79.γ7880). 
Ἐπροσαναθλίβω, εὐγηῤγεςς, ΟἸδιη ῥαφ,2.τοίρ.2ο9.το ; Μ,.8. 5008). 
Ἐπροσαναισχυντέω, έΐαυε τοτίἤ ἡγεξ πῤρμάφηεο, Ῥ.οβι. .6.2.1 

(Μ.6ς,4764). 
Ἐπροσανακαινόομαι, ῥερίη αὐγεει, Οντιαρ. αὶ. 1.6.9: οτίρ.81.17) 

ἴογ προσανακοιν-, ντ, 1,ε.9τ:6τ{.(1 1} 0».08,10). 
προσανάκειμαι, ῥὲ ἀευοίε ἐσ, ΟἸοτη. Ξἰν.6.τοί(ρ.471.20; Μ.0.2006}; ἡ 

πᾶσα τῶν ᾿Εδεσσηνῶν πόλις τῇ Χριστοῦ προσανάκειται προσηγορίᾳ 
Ει5.ἢ.6.2.1.7(Μ.20.137λ}; Μαγνέντιον...καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ...«τῇ τῶν 
δαιμόνων θεραπείᾳ προσανακειμένους ἘΠ ]οΒί. ἦἢ..6.3.26(Μ.6 5.5 134). 

Ἐπροσανακλαίω, ἢ. »ιογ ἐπ σογαραην ΜΊΤΌ, Θγὴ65.6}.20(Μ.66. 
13570); 1δι5γ(13920); 1δ.73(14374}; 2. μέίον ἰαμιοηία! θοῆς, ΝιΊσερἢ. 
σονυδγνι2ο(Μ.86.20210). 

προσανακλίντω, ρΡ455., 1. {6 ἀοιθη ΟἩ τῇ κλίνῃ προσανακλιθείς 
ΝΊΘΕΡΗ. ἴτυν δν» τοδί .80.2165Β); 2. κεερ οπεὶς ὑεά τρίτον..«ἔτος 
ἱεροῖς ““όμενος οἴκοις ἐφ. τοο(2ο80Β); 3. τηοῖ,, γεϑί φρο, γεὶν ΡΘΗ 
ἀνθρωπίνοις ἐντάλμασι π΄. Οντιαάογ.π(τ.τ660). 

προσανακοιν-όομαι, εομδη, ἰαΐε εομηϑοὶ ΨΙῊ “-οὔσθαι.. τοῖς 
κατὰ γένος οἰκείοις ὕντ, Γς.οτ οι! (Τ  Ρ.08.1ο). 

προσαναλύω, {1 ςΞοἶτυε Ἰηΐο, ς. ἀατ,, ΤῸ Δ65, ΝΑ ΣΖ, ἀ᾽αὶ τοοί Μ.538.084). 
Ἐπροσανάλωμα, τό, τυαρίεζμί ἐκρεπάληγο, ΤΤηοπ, ΑἹ ἢ». εκ, τ 

(Ρ.221.13; Μ.τοτσ8 54). 
Ἐπροσαναμάσσομαι, δὲ δεκνγηῖγεϊμεά, .45.λονιτη ᾿ς τ(τ.οὅ8; Μ.20. 

2254)» 

προσαναμένω, ἐσ ημε τοίτ, ἀτυοὶ ὁπ, ο. ἄατ,, Ογτ. Ἐς. δ: τοί Μ.6ο. 

11030).Ψ 
Ἐπροσαναπαράγω, ν. ἐπροσαντιπαράγω, 
προσαναπείθω, ῥεγεμαίο δεςίάθς, Ογτ.αάον.6(1. 1000). 
προσανατλάσο-ω, 1. ἴογνι ἴῃ αὐάίση τοὺς μηχανικοὺς. «τῶν 

μεγάλων. ..οἰκοδομημάτων ἐν ὀλίγῳ κηρῷ..«τοὺς τύπους “τουσιν ΟΥ. 
Νίγβϑιγές. 3(Μ.46.66 5 Ὁ 2 ΟΥ̓ προαν-); 2. Ἰπυόηὶ τη. αὐἰαἀήον; μοῖραν 
μοίρας, καὶ ἀνάγκης ἀνάγκην «των 16. {α!.(Μ.45.1610); 3. 5.ν.1., ἐα τῇ 
αξαϊηδί τοῦτον δὲ εἶναι τὸν πλοῦν..«οὐκ ἄν, εἴ γε παρὰ τὰς ἀκτὰς 
ἐπλέομεν: προσαναπεπλάσθαι γὰρ ἂν τῇ γῇ ϑὄγῃεβ5.»Ρ.4(Μ.66.13328; 
ΡΟΙΉ, [ῸΣ {προσαναπεπλῆσθαι)). 

προσαναπληρόω, 1. Πἰΐ πρ, Ατμεμαρ ἰδ. 17.2(Μ.6.0244}); 2. εὐνη- 
Ρίοίε, ΟἸδην Ῥαδά.τ. π(Ρ.94.22; Μ.8.2578}; ΡΠ υἢν»5.τ(ρ.3.26; Μ. 
47.5); 10.Ὁ. [ο.4.04(Μ.04.11564}. 

Ἐπροσαναπνέω, ὀγεαίμε ἤγεεῖν ἀραΐη, Ἰλῖου. Α].ρ.1.ι5.ἢ..6.6.41.0 
(Μ1.2ο.δοδ8). 

Ἐπροσανάρρησις, ἡ, ἩδΓαΉ 6 προφητῶν π. γτ, [μἰπ.η(δϑίος; 
Ρτοῦ. ἔοτ προαν-). 

Ἐπροσανασύρω, μοϊά τ, ῬὨΙ]οπι. 1.6.7. τοί, 6 π. 5401). 
προσανατείν-ω, 1. ΠῚ ἩΡῚ Ῥάβ5., οὗ δαὺ οὗ σούῃ βρυϊηρίησ [τῸΠῚ 

5ῖ4|ς, Τα ».Μ11.(Μ.27.13728}; οἵ σρίτέζυδὶ αϑριγαϊίοη πτομεν τὴν 
κεφαλὴν καὶ τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν αἴρομεν ]6τη.5.7.7.7(ρ.30.10; Μ.0. 
4568); 2. ῥγέξεμιί ἈΡΡθΑ] ἰο διηροτου, ὈΟΡ(μο)αε (40 Ὁ χ.τ01 Ρ.157. 
π; Η.5,181Ὲ).Ψ 

προσανατρέπω, οὐεγίζγοτῦ, ΠΠΡῚΡῊ ἤσεν.56..(0.342.24.; Μ.41.0930), 
Ἐπροσαναφαίνω, [ῸΓ προαν-, γτιαάον.τοί!.3280); 1. πον βαβεῖ,. 

τ4{53,187}). 
προσαναφέρ-ω, 1. ΘῈ ν᾽ ΟΥΒὮΪΡ ἴο (ἀὐοα ἑνὲ θεῷ..-ποιῷῶ τὴν πᾶσαν 

συῶν τιμήν ΗΠ οἵη. Οἰδηι.τό.τ2; εὐχὰς τῷ θεῷ --οντες Ἰλνι5.υ,.(.4.4π{(Ρ.136, 



, προσαναφωνέω 

21; Μ.20.ττο6Β}; 2. γεῤογί προσανήνεγκεν δὲ αὐτῷ περὶ τοῦ τέκτονος 
ὧν μετ᾽ αὐτοῦ ἤγαγεν «4.Τλο»»".τ](ρΡ.124.7}; ἴῃ ἰανβιῖβ Ὀεύνεεπ 
Ομ βάλης ἐπὶ τῶν πρεσβυτέρων συμβιβαζέσθωσαν. τὸν δὲ συμβι- 
βαομὸν. οἱ πρεοβύτεροι τῷ ἐπισκόπῳ «-ἔτωσαν Ηο Οἶφηι.3.61; 1. 
20.132; (οῃϑῖ,ρ.Ἐπ5.}.6.1ο.6,5(}1.20.8034); τὴν ἡμετέραν πίστιν ὑμῖν. 
“Ξομεν Επβιριαος.(ρ.43.8; Μ.20.15278)}. 
Ἐπροσαναφωνέω, ῬΙΟΌΡ. ἴοΣ προανα- α.ν., ΟἸδια,» ἐγ. 2. χτ(}1.8.ατ72ς ; 

τρο- Ρ.228.14); ιάντῃ, Τγίγι.2.2τ(Ν.30. 538); ; (].Ὀγχ.᾿.6.2.1τ6.10 
(". 85.1264}0 προ- ). 

- Ἐπροσαναχαιτίζω, ἢ ἤοτο Μ ἰο, οἱ Βεδηρ οὗ Ὀἰ;πα ροίβοῃ τὴν 
μεῤαλὴν τοῦ πηροῦ ἐξύρησεν, ἵνα τὸ ῥεῦμα προσαναχαιτίσῃ ΤιΘολς, Β. 
2: ρθη! (.86.10848). 

προσανέχεω, 1, αἰαεῆ, αὶ ἩΡΟΉ τὴν ἐλπίδα...ταῖς τῶν μορίων 
ἀναισχυντίαις “τοντες (ἸοΙη.“ἰ».32.τϑ(ρ.246.30; Ν,8,12120}; 2. αἰϊοηα ἰο, 
ἀευοίς ομεϑεί το, 1δ.1.2τ(0.82.25; Μ.8.8688}; ἀπόστολοι... «τῷ κηρύγματι 
κύοντες 10.5.6(ρ.220.20 ; 11574}; μὴ τοῖς αἰσθητοῖς “ἴωμεν 1δ.5.5(ρ.344. 
τι; Μ.9.408); αρίαν δὲ τῇ θεωρίᾳ μόνῃ...-τουσαν ΟΥ̓ ἔν.39 τη [νε. 
1ο: ̓ 38ίρ. 252; Ν,.17.3534}; τ. Ταῦτ, ῥαπγιτφίρ .31.6; Μ.το.τοϑ08); 
Μας, Αερ.ῥον 13(}1.34.8490); ὈΟΠγγβ.ίομι. 13.2 τη τΤίρι. (τι.6οκ) ; 
Ξυηεβ. 1οη τ(ρ.227.1}; Μ1.66.11178) ; 3. ἐγμοὶ ἐηι, ῥμὲ ομο᾽ ς το βάδηε 
1π| 110]5 οἷς. ΟἸειλ νοὶ, 4(Ρ.45.25 ; Μ.8,1574}} εἰ γάρ τις ὑπὸ τῆς 
ὕλης θεραπεύεται πιστεύων αὐτῇ, θεραπευθήσεται μᾶλλον αὐτὸς δυνάμει 
θεοῦ “ων Ταῖ.ογαϊ, τδίρ.19,28; Μι6,8454); Ετι5,4.6.4.το(ρ.τό}.13; Μ. 
22.277). 

[ΓἸπροσανιάω, εατέδε ἀϊείγ655, ϑγτιθ5.ρ. 46(Μ.66.132764). 
[ΠΠπροσαντιβάλλ-ω, 1. δνη 109 ποίϊεθ 9 τοὺς δὲ..«νοσοῦντας 

μανθανέτωσαν [50. οἱ διάκονοι), καὶ τῷ ἀγνοοῦντι πλήθει --ἔτωσαν 
ΕἸερι.6}.τ2(Μ1,2.488); 2. ρμξ ρ ἴῃ ἀοξσηεο πάλους --εἰν 60.15.61}. 
“4υαν.273(Μ.02.128οΑ). 

ἐπροσαντικρούω, ἀαςῇ ἀραίηεί, Ο80.ΡῚ5, Ρὲνς.2.ττ 5} .02.12108). 
ἡπροσαντιλέγω, φρεακ ἴῃ Θρβοδίοη, ῬᾺ}1. ἢ. 1 ατις.32(ρ.92.8; Μ.34. 

ττοοῦ) ; 1Δ Ὁ, Οἰγγς.τπίρ.80.20; Μ.47.51). 
Ἐπροσαντιπαράγω, ὀπγοάμοε ὃν τῦῶαν οα 41  θ,Οη; ΗΙρρ.λαδν.. 

δ8(ρ.241.12 ; προσαναπαραχθῆναι Μ.16.33718). 
Σπροσαντιτείνω, γέξίϑί, ο. ἀαΐ., ὅς. 15, εἰ, ἄναν. ΠΤ 92.1286Ὰ). 
Ἐπροσαξία, ἡ, φετίηφ, Τπάος. Αποιλομ:. ΒΜ εἰ 5 γη,.3(}1,77. 

13934). 
προσαπαντάω, χὉ ἰθ γηδει: α.ἀ0ο., Τὶ ]φαεὶ!.τ.3(Ν.1. προαπ-); ο. ἀβῖ,, 

Αἰ Ρλτϊ τ24{(Ρ.53.8); καὶ. Γ,κ.τ τ ο(ρ.ττο. 14); οἵ ΟἸετα. ἐν. 6,.ο(1.0.2918; 
641, προαπ- Ὠ.470."). 

προσαπαρτίξω, σορῤίοίε ὃν ἰδ. αἀὐδιίοη οἵ, Οὐ Ν 55, μη.γ7(2 
Ρ.1η71.6; Μ. 45.761. 
ἀπ θδὸ εἰἀειλειυ; ἐῤγνεαίες ἐεγίμεν, ΟἼετα, ῥαεά,5.τ2(ρ.286.2τ; Μ.8, 

6124). 
Ἐπροσαπεκδύομαι, οἷν ζμγίμον, αν. Νὰ 2.0ν.4.1τ24(Μ.35.66485). 
προσαπερείδω, 1. αοί,, παξε ἰο γεεί προη, σπος ἀρῥὶγ ἰο τῷ δὲ 

σώματι μόνῳ τὸν. λογισμὸν προσαπήρεισε 56. Απάδρι5] Τ μάτι σεν, 
4.1το(4.364); 2. τιεάᾶ,, γεξί προρ, ϑντιθβ σοι. τ 5(0.177.2ο; Μ.66, 

13000). 
ὑπροσαπλόω, τιαΐθ ἰφυοὶ τοῦ !], ΘοΟρἢτ. Η υ. “παςὶ(Μ.02.1720Ὰ). 
Ἐπροσαποκαλύπτω, γευδσαϊ, ΝΊ. ἐΡ}.2.230(}}.70. 320Α). 
Ἐπροσαπολιμπάνω, ἰδαῦδ ἰο, ἰθαῦε ἴῃ: βοτηθοηθ 8 μβαμάς, ῬΒΗοβί. 

ἐ.6.6.,.(Μ.65.5264). 
“προσαπολογέομαι, αροϊορίεο; οὗ Ἰαάρε Δροϊοριζίπρ ἔου αὶ ρεῖ- 

50η 8 ΨΤΟΏΡΙΙΙ αὐχοβί, Ρ4]}]}, ἀ. 1 ανις5.46(Ρ.135.16; οὐέλογηθατό Μ. 34: 
1225}; ΤὨΡΒη εἤὔγο»,Ὀ. 3870}1.τοϑ.9240). 
ὑπροσαπομάνῳ, γέμιαίη ἤχοά, Βαβ.λόχ.3.0(1.318.; Μ,29.730). 
Ἐπροσαπομνημονεύω, γπῈΗΠ]10Ὲ} ῥεοίάες, οι. ε.το: 320. 28.285, 

ν. προαπ-). 

προσαπονέμω, αἰγίϑιιίε, Ἐλιβίσαῖ, ἰαἰ απ. δῆ 250); ν. προ- 
απονέμω. 

Ἐπροσαπονίξω, ῥγοςεεᾷ ἰο εἰδαηδε, γτιαάον.ο(τ.3128). 
"προσαποπληρόω, ἐορῤῥίσίε δεδιάες, ΟἸδτη. οἰν. 4. τίρ. ἘΜ45. 5; Μ. ὃ, 

12164). 
: προσαποσείω, τηδα,, «“ἠαΐό οἱΓ δεδίάος, ἐρειδονι δα ϊοὴ 
- Ἐπροσαποτείνω, πιεά., ἐπυεῖσι; ἀφαϊηεδὶ, ς. ἀαΐ., ΟἸδπ).  ἐγ.3.11 
(Ρ.25ο.8; Μ.8,1τ768). 

Ἐπροσαποτινάσσω, Ξ«ἠαΐζε οἱ,, ΒΑ5.39}.0γ.37.4(Μ.8ς.2974}.Ψ 
προσαπόφημι, ἀεείαγε τη: ἀὐάδίοη, ϑεν. Απτ ρ. βοις Πυποηορῆ,. 

(Μ.86.1:8488 ; Ῥοτῇ. ΤΟΥ προαπ-). 
προσαποφωνέω, ἀεείανε ῥεείάες, γτ. βονιῥαξελ.26.2(55. 307). 
Ἐπροσαποχράομαι, αὐτί5δε, ς. ἄαῖ., Βα5.56].0γ.35.1(}1.8ς.3764) 

εἷΐ. 5. αὐτεξούσιος. ; 
προσάπτ-ω, 1. αἰϊγίδιις τούτῳ καὶ ἡ αἰτία...““εταιῖ (Ἰ6Πη.517.1.17 

(0.53.20; Μ,8.7074); ὕλην αὐτῷ [536. θεῷ} “εἰν Μετ ἢ ἀγδτϊγ.8(ρΡ.165.}}} 
Π|ον.ΟἸδηιτο,ο, τὰς ἀνθρώπων θεοῖς π. ἐννοίας ΑἸΏ. ρερ, το .25. 

1τόσ προσβολή 

228); τὰ ἀνθρωπολογούμενα οἱ ἀμαθέστατοι τῇ θεότητι ἀσεβῶς “-οὐυσι 
ἰϑιάνπα. ({Β65.} νη. σ(1.3138; Μ.20.7524); Ογγιεχρί χε ἐαρ.4{0.20.2; 
61.150} οἰζ, 8. ἀνθρώπινος ; 2. τηδᾷ., αῦε ἰο 40 τοί, ρανισραίς ἴῃ, 
τεῦ, πιδοεδϑιῖν ἔοσ (ΠΥ 151᾿5. ἀεϑῖῃ εἰ... δύο πέρασι τῆς..«ζωῆς διειλημ- 
μένης, ἐν τῷ ἑνὶ γενόμενος τοῦ ἐφεξῆς μὴ προσήψατο, ἡμιτελὴς ἂν ἡ 
πρόθεσις ἔμεινε τ Ν γ55,0ν.σαἰσε, 32(Ρ.115.12; Μ.45.80 4). 

προσαπωθέω, γε76εί, ῥμεἷκ αἰρῶν δεφίάές, Ῥ4}}.υ ΟΠ γγ5.2ο(Ρ.141,25; 

Μ,47.79). 
Ἐπροσαρμοστέον, ὁη6 πμ45, αζεορημοάαίε, Ὀιάνιῃ. (1Β85.) μη. 5 

(τ.3068 ; Μ.20.7240). 
Ἐπροσαρόω, σμἰίυσίε τοῦ α υἱόῖῦ ἰῸὸ προσαρώσαντες ἑαυτοὺς τοῦ 

βαπτίσματος τ. Νὰ2.07.40.22(Ν1.36,2880), 
Ἐπροσάρραξις, ἡ, σεεαμὶ!, (ΓΡ(6β81)ογ ἐγ }.(11.3,1420Ὰ}. 
Ἐπροσαρρωστέω, δὲ τη {δοιφά ξμγιεγ, Ογτ, ἀσιτο(3.6460); ν, ἥπρο- 

αρρωστέω. 
προσάρτημα, τό, σῤῥεπάαρε, ΟἸεπι.51:7.2.2ο(Ὁ}.17γ4.6; Μ.8.το568) ; 

19.(0.175.1; 105378). 
- Ἐπροσαρτίξζω, ναῖε ἔαςί ἰο, ΤΡ η,εὐγοη.Ὁ.372(Μ.τοϑ.8020). 
Ἐπροσάρτυσις, ἡ, Ξεαξομίηρ, ΝῚ.Φρ}.3.τοῦ(Μ.79.4330)}. 
προσασκέω, ἐχεγεῖδε ἰσιθαγαάς, αἰγόζί ἴἰλ6 ὄγὸ ἰοισαγάς, {ἴἶο, [6]. 

ῥαγαδῃ.(0.236). 
προσαστράπτ-ω, Ξ126 Προ δόξης...“πούσης ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς 

ΟΥ̓ Να..ογ.8.25(Μ.35.8160); 10.31.22(ρ.188.8, Μ.46.1690) , ἰά.εαγηη.τ. 
2.8.130(}7.37.6 504). 

Ἐπροσασφαλίζομαι, »ηαδ 6 φέμγε, Μαχ.ςοϊοίαγοι. (Μ1.4.428}}}. 
προσασχολ-έω, 1. Ἰηΐγϑη5., δὲ οεσιῥιοιά τοι, δὲ ἐηραρεί 1ῃ τῇ 

πρὸς τὸ παρὸν ἀεὶ περὶ τὰ καλὰ διασκέψει -“-εῖν {Βα5.(οη5!.τη.1τ(2. 
5508; Δ΄.31.12808}; τηφᾶ, ““εἶσθαι τῇ θεωρίᾳ ἘΡὮτΤ.1.2734.; ἰ4,3.1160, 
ΟτιΝ υβαιλεχ, 4(Μ.44.65Ὰ}; 2. ἴγᾶμ5.; ει, ξοναροὶ αἰεμιΐοη ἰο, σηραρ 
Β. ΒΕΙΒΟῚ ἩΡΟῊ ἡ ἀρετὴ τῆς γυναικὸς. «ἰδίοις ἀλγήμασι «-ἥσασα τὸν 
ἀλάστορα [1.6. οἵ ϑάταῇ πα ῬῃμτΟδὮ] ΤΝῈ. ῥογίδί τι. (Μ.79.0 120}; 
Ὁ. ἐμγη [Π6 τη] Πα ἐσϑαγάς μηδενὶ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων --εῖν τὴν 
διάνοιαν (τι Νγββ. υἹγριδ(ρ.28ο.5 ; Μ.46.3400); Ν1].6,}.2.257(} 1.70. 
4320); 4 αρη. 5 (Μ.79.ἸοάτΑᾺ}, 

Ἐπροσατενίζω, σαζὸ εἰεαάῥαςιἶν αἱ, ς. ἄατ., ἄφεη.Β(ρ.40.15). 
Ἐπροσατιμάζω, ἀΐδργαεε τη αὐἰάίίίομ, ΤῊΡΒπ. εὐγοη Ρ. 80. Μ,τοδ, 

9294). 
προσαύξησις, ἡ, ᾿πμέγεαδθ ἴῃ διποιπηΐ, Αἰ ϑΟΠοϊαβί οί τον 

(0.123). 
Ἐπροσαυτομολέω, ἀεεεγὶ 10 [Π6 Ἔπεῖην, ο. ἀἄδΐ., 

145(Μ.92.12438). 
Ἐπροσαφαρπάζω, ςεἴ26 δεςτάος, Ἷ70.1). Β..}.23(Ν| .ο6.τοῦβ8.}). 
{π]προσαφίημι, 1, ἰδαῦε ἰο, Βαξιγέρ. ξμι5.ο τ(2. 3510; Μ.31.9418)}; 

2. βίυέ μρ τη σἀάίίοη, ὙΠΒαϑιϑαρὶ,τ.2.12(2.037Ὲ; Μ.31.15458); 3. ξογ- 
ξῖσε, Μαχ.ρ.ο(Μ.01.4488). 

προσβάλλεω, 1. φηοοιεν, ἐορλ6 Ἰμὶο εοπίας τοι τότε...ὁ νοῦς 
“ει χωρὶς αἰσθήσεως τοῖς νοητοῖς ΟΥοΟΥ.2οίριοϑιτι; Μ.11.4078}); 14. 
0.45 τῷ 7σ.(0Ρ.521τ.4}; οὐδενὸς τῶν γενητῶν προσβαλεῖν αὐτῷ χωρὶς 
ὁδηγοῦ δυναμένου 1(.. [0.1.38(42; Ρ.40.1; Μ.14.τοοᾺ) ; τὸ φῶς τὸ θεῖον 
«ὖὦ μὴ δύναται προσβαλεῖν μηδέν Μαχ.φεἠοί, ἀ.η.7.τ(Μ4.241Ὰ}}; 
2. αἰομὰ ἰ0 ταῖς τοιαύταις ζητήσεσιν οὐ -τὦ Τα5ι,41α1.71.2(Μ.6.6444}; 
Επ5...(.}. 3(0.50.22; Μι20.τοοΙα}; βενς. (0.6.5); 3. αἰαῖγε ἰο πρνάεν- 
δσἰαμάτης οἱ δυσέφικτον...τὸ προσβαλεῖν.. τοῖς ὧδε διεσταλμένοις (Υτ. 
αὐον. {1.115}; 1(..15,1.4{2.1048}; 4. αγγίυε αἱ ““εἰ τῇ πόλει Γῇ γν8. 
μοιι.6 5.1 τῷ 114. (η.6430}; 5. ὀνίησ ἐμίο εοναεὶ το ἢ σάρκα περι- 
εβάλετο, ἵνα μὴ γυμνῇ τῇ θεότητι προσβαλὼν ἅπαντας ἀπολέσῃ ἰᾷ«μορ!. 
6.1: ἴῃ 7σ.(8.43Α4}; 6. ἐομῖθ μεν ἴθ, γέξομιδίε ἥλιος δικαιοσύνης ὁ 
σωτὴρ λέγεται... «ὧν τῷ ὑπερέχοντι τῶν αἰσθητῶν Πάντα, ᾿Ξ.18:6 

(Μ.30.1269.). 
Ἐπροσβαρέομαι, δὲ τυοῖρποά ἀσινη, ἐπειμδεγεά, ΤὨατ, διπα, ρῥ.2. 

τ34{Μ.00.14200). 
Ἐπροσβάσιμος, ἐπεῖνιν ἰοιυσγάς, Ογτγ. 70.4.ς(4.301Δ). 
πρόσβασις, ἡ, 1. ῥγΟργΕ55ΊΟῊ τὸν γηγενῆ εἰς ἅγιον καὶ ἐπουράνιον 

μεταπλάσας ἐκ π. ἄνθρωπον (]οηλ.ῥαεά.1.12(ρ.148.22; Μ.8. 368}; 
2. οεεεσοίορ; κατὰ πρόσβασιν ἀριθμοῦ Ιτϑη.ἤαόν.τ.τς.2(Μ.}.617Ὰ); 
(οβπι. [π4.0}.2(31.88.1000) ; ἀμαβε. 5, φιεδὶ γος 6 (}.80.748). 

: Ἐπροσβασκανία, ἡ, τοτίεξεγν, Βαβι ἐν. (0.420). 
προσβολή, ἡ, 1. γῶν οἵ σὰ φωτὸς ἡλίου...π. Ἐλι5.6.6.4.π|0.1π57.τὖὦ; 

Μ.22.2610) ; 1δ.4.6(0.159.13 ; 2658); ΣΕϑι ἠδχ. (Μ.18.721}0}; οὗ αἰνὶπα 
ΠΠΠΙτηϊπδεϊοη, Οντιαάογ.τοί(ι.3530)}; 2. ρίαπεε πάντα..«μιᾷ π. προσ- 
βλέπει (Ἰοπι.οἰν.δ,1γ7(0.512.25; Μ.0.3880); τὴν π. τῆς ϑεωρίας 10.7.7 
(Ρ.33.22; 4648); ὁ νοῦς..«ἰδεῖν τὸν θεὸν οὐ δύναται κατὰ προσβολὴν 
νοήσεως ΟΥ. 5,.13 τῷ [0.(ρ.405.20)}; πρώτῃ ὄψεως π. ἐδ. 4 5(ρ.521.6) ; 
ΒΙάντη. Τγῆμ.3.τ6(Μ,30.8738}; 3. σωδηγεὶ οἵ ἴδαγβ, Ἐμαγιϑιυα.ρ. 
1.42(δ΄.99.τοῦ10)}; 4. ἐπεοιπίον, ἤθῆοε σεφμαϊπίαπεσ, ὠπαάδγεαπ τη 
ταῖς πρώταις τῶν τεττάρων εὐαγγελίων τοῦ γράμματος προσβολαῖς 

Οφο.Ρ15.} 6»5.3. 



προσβόλιον 

ἐμβιβάζων Ἐπ5.ἢ}..6.10.4.63(}1.2ο.876Α}); 5. ἀρῥγοαεὶι, Ογτιαζον.τ3(1. 
4670); 6. σἰαεῖ, αἀφϑαμὶ!, 550. οἵ 51: δηα ον} δηα 85 βύποπ. ἴοὺυ 
ἐεγιῤιαίίον, ΟἸεπλ. δε. ο(0.130.1τ4; Μ.0.7ο10); Μείῃ.γες.2.τ(ρ.220.τ; Μ, 
18.2074}; τὴν τῆς ἁμαρτίας...π. ΑΤΏ,,εχ}.}5.44:5(}}.27.2008)}; Χριστὸς 
τὴν π.- τῶν λογισμῶν ἀπεκώλυσε τῆς καρδίας Ματςο, ΒΥ οριδοΔ(Ν ὅς. 
ΙΟΟΟΑ) ; δεδόσθω ὅτι τὴν παράβασιν θελήματι ἔσχεν ὁ Ἀδάμ...μὴ καὶ 
τὴν π. θελήματι ἔσχεν; ναί, τὴν πι κατὰ ἀνάγκην ἔσχεν, ἀλλ᾽ ἡ π. οὔτε 
ἁμαρτία ἐστίν, οὔτε δικωικοσύνη, ἀλλ᾽ ἔλεγχος τοῦ αὐτεξουσίον ἡμῶν 
θελήματος. διὸ καὶ προσβάλλειν ἡμῖν παρεχωρήθη, ἕνα τοὺς μὲν... 
ἀποδείξῃ ὡς πιοτούς, τοὺς δὲ.. ὡς ἀπίστους τὸ.(ἸΟ20Α); ἐκ π. πολλοὶ 
λογισμοί, ἐκ δὲ τούτων ἡ πονηρὰ αἰσθητὴ πρᾶξις Ἡ ΘΒ ΟΠ δ, ἐερρ.τ 86 
(Μ.03 τβοϑα). 

Ἐπροσβόλιον, τό, ροϊηὲ οὗ εομπίαεὶ ἡ ἀνάλυσις 580. οἵ 5η8.Κο᾽5 686] 
τοῖς τῶν λεπίδων π. ἀντισπωμένη ΝΙῚ},6}.3.τ2ο(}1.79.4440). ὃ 

Ἐπροσβρέχω, γαΐν τξατ5, 4΄. [6.24{ρ.164.1τ}.Ψ 
Ἐπροσγεγονότως, ὑν τῶν οὗ αὐάτηίοη, Ογτ. [0.2.2(4.163}): 
προσγενής, ὁ, κίηδνιων, ντιαάον.4{1.1388}; ΡΆΙΠοβί. ἦἡ.6.8. 6(Μ. 6ς. 

5614}; Ενδρτ.Ὺ.6.5,π(ρ.το6.2; Μ.86.27808), 
“προσγεννάω, δέβεί ΤΉ ἀπατεϊρῆ; οὗ ὅοὴ αοοὺ, ΕἘΠΠποιηαπ5 οὐδὲ 

ἀκούειν δοκῶν οὕτως ἡμῖν...«ἐμβοῶντος τό, ἦν, οὐκ ὦν, φησέν, ἐγεννήθη" 
οὐκοῦν ὕστερον προσγεγέννηται ΒΑ5,ΜΉ.2.το(1.250ῈΕ ; Μ.29.6044); εαΐ. 
Αβοειτοι(ρ.41ο.22 : ἴΟΥ προσγενήσεται) ; ν. προογίγνομαι. 

προσγί(γ)ντ-ομαι, εὐηιε Ἰμίο εχΊβίεπορ ἦι. αὐάτίοη, ἀζογηδ; τ 90]., 
Οἱ βοηβ βεηοσαίϊοη ἕως ἄν,,.μηδεμέαν ἔχῃς αἰτέαν εἰπεῖν, καθ᾽ ἣν 
εὐσεβές ἐστιν ὕστερον τῷ πατρὶ τὸν, υἱὸν προσγεγενῆσθαι λέγειν ΟΥ̓, 
ΝΙν55. ἔη.9(2 ρ.21τ.8, ν.]. προσγεγεννῆσθαι; Μ.45.800Ὰ}; τῶν ὕστερον 
τῷ θεῷ διὰ κτίσεως τὸν υἱὸν προογεγενῆσθαι λεγόντων τὴν βλασφημίαν 
ἐλέγχεσθαι ἐδ.(ρ.225.14; 8254); εἰ ἡ μὲν ὑποστᾶσα φύσις ἔξωθεν 
προσεγένετο ἀπαράλλακτος εἶναι οὐ δύναται ΤΑΤΠ 4Ζ1αἰ, ΤΥΙη.2.12(Μ. 
28.11774}; [0.}Ὁ. βιο. τ] (ΔΜ 0 4.8ο54); οἱ ἴῃς, οὐ γὰρ ἀσώματον εἶδος 
αὐτῷ ἀσωμάτου οὐσίᾳς προσεγένετο ὅπερ ἦν αὐτός, ἀλλὰ τὸ σωματικόν 
6] ΟνζΖ.ἡ.6.2.24.ττ(Μ.85.1300}}}; οὐ διὰ μέσης σαρκὸς ἀψύχου λογικὴν 
ψυχὴν προσδέξασθαι --ομένην Μαχ.ανηδιρ, (ΜΟΟΙ.13418). 

Ἐπροσγόνιμος, ῥγοιγεαϊῖνε, Οὐ, [γτὴ 5. τ(ρ.71). 
Ἐπροσδεκτικός, ΤΣ] ΠῊΡ ἰο γϑερῖυε, γεσερίίυε, ΟἸετη. ῥαεά.5,ττίρ.268. 

15; Μ.8,620Α). 
προσδεκτός, σετζερίαῤὶς τὸ οα ἴδωμεν τί καλὸν καὶ...τί π. ἐνώπιον 

τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς τ ἰδη1.7.3.; ἡ ἔντευξις τοῦ πένητος π. ἐστι... «πρὸς 
τὸν θεόν Ἡφττη.517.2.6 ; οἵ τπατίντ᾽5 ἀθαῖῃ 85 Δοσ ρίΆ 016 5δΟΥΙῆσς, 
Μ.Ροῖνε.τ4.1; οἵ ρυδοδίοη οὐ βοὺ] ἃ5 δορί] βαστῖπος ἰγριῆβα 
Ὀγν Ἰεν!τςα] ὀξεσίπρϑ οὗ ἄονε ΟΥ ῬΙΡΘοι, (]βιη.ςν.7.6(Ρ. 34.24) Μ, 

9.4454). 
προσδέχ-ομαι, Α. γεεξεῖθε; 1. ἱπῖο σοϊηπηιηοη, τοῦ, Ἰαρβεᾶ ἴῃ 

Ῥεσξθοιέοη εἰ δὲ καὶ ἐκωλύθησαν ὑπό τινος, περισσοτέρας ἀκριβείας 
ἕνεκεν ἢ καί τινων ἀγνοίᾳ, εὐθὺς προσδεχϑῆναι ΟΑΤΟ.(314)6αΉ..3; τεῖ. 
Δα ΘΒ 00. ΟἹὁὨ Ὠοτβίοβ περὲ τοὺς ἐκ τῶν..«Νανατιανῶν ἤτοι Φωτεινια- 
νῶν ἢ Τεσσαρεσκαιδεκατιτῶν͵ ἐπιστρεφομένους.. «τοὺς παρ᾽ ἐκείνοις μὴ 
“εσθαι, πρὶν ἀναθεματίσωσι πᾶσαν αἵρεσιν (Ἰ,Δο4.“α5.7; τεῖ. Ῥεηῖ- 
ἐεπί5, Οὐηεί. 41Ρ}.2.12.4; 1.2.21.7; τοῦ, ἐπειρυσηεηβ ἐὰν δέ τις 
δαίμονα ἔχῃ, διδασκέσθω μὲν τὴν εὐσέβειαν, μὴ “-“ἔσθω δὲ εἰς κοινωνίαν, 
πρὶν ἂν καθαρισθῇ" εἰ δὲ θάνατος κατεπείγοι, --ἔσθω 1.8.532.6. ἐάν τις 
δαίμονα ἔχῃ, κληρικὸς μὴ γινέσθω, ἀλλὰ μηδὲ τοῖς πιστοῖς συνευχέσθω" 
καθαρισθεὶς δὲ “-“έσθω, καὶ ἐὰν ἢ ἄξιος, γινέσθω (αη. 4} .19) 2. γέ- 
εεῖυε ας, Ἰμίογῥυοὶ ας δόγματα... κατ᾽ ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὡς περὶ 
βρώσεως προσεδέξαντο βΒαγη.τοις; 3. αὐπηὶ, τοῖ. Πα 515 μαΐαγοβ μὴ 
ἀφορᾶν εἰς ἕνα μὲν οὐ προσκυνητόν' μηδὲ ἐν αὐτῷ εἶναι τὸν μὲν οὐκ 
ἀνεχόμενον προσκυνεῖσθαι, τὸν δὲ “"όμενον τὴν.--προσκύνησιν ἈΡΟ]]. Κγ. 
φ(Ρ. 207.1)Δ.1βοης.Β.Αροὶ! (Μ.86.19738}; 1880]. χωρισμὸν ἡ τριὰς 
οὐ “τεται ΤΙ αντη. (1885. μη (αι. 3044 ; Μ,29.7294}; ἴῃ ρεῃ. δέδοικα 
τὸν τοιοῦτον προσδέξασθαι λόγον Μᾶκχ. «αν. Ω,. ΟΙ. 1341.) ; 4. γέ- 
εὐῖσε, δὲ Ξε) φεϊφά ἰο π. τὰς ἐπιφορὰς τοῦ τῆς ἀνοίας... «κύματος ΜεΙὮ, 
Φγ)Ό4|Ρ.4.2(ρ.47.7; Μ.18.88}}; 5. αεεοῤί; ἃ. ἃ5 να] ; οὗ Πθοπδῖϑί δο- 
οερίδποθ οὗ Μαχιμϊδηϊβίθ᾽ Ὀαρ(βτηβ, ΤΥ, Τὶ, ἀεεερίαυεγμη!, (οά. 
Αν.69 ; Ὁ. οἱ ἀοἄ ἕως πάλιν. «-οἰκτειρήσῃ καὶ προσδέξηται ὑμᾶς Τ.] ἐὺ, 

ιό.Ὁ; δῶμεν..«αὐτῷ αἶνον αἰώνιον...ἵνα ἡμᾶς προσδέξηται ὡς υἱούς 
2ίεηι. το; οὐ δέεσθαι τῆς... ὑλικῆς προσφορᾶς προσειλήφαμεν τὸν 
θεόν,..«ἐκείνους δὲ πτεσθαι.. τοὺς τὰ.. «ἀγαθὰ μιμουμένους (705: τφροί. 
τοι(Μ.6. 2400) ; τεῦ, αοσορίαπος οὗ βδοσίβοαϑ, 14. 4ταὶ.ττ7.2(Μ.6.7458); 
ζοηεί. 4,}}.7.5.5; οἵ Ῥτάγεσ, {1 .-πρ.Οοηεὶ. ἄρ ῥ.8.6.5; οἱ Ἰποθῆβα ἴῃ 
Πτατον, 1|. }ας.(ρ.1γ0.6); οἱ φυςΠατβεῖς οδ]δτίοῃ, 1ῤ.(Ρ.224.4}; τεῦ. 
τηδτίν τ᾽ 5 ΘΔ [ἢ ἃ5 ἃ βδοτῆοε, ΜΠ Ροΐγε.14.2. 

Β. ατυαί!, ἐχρεεὶ Χριστιανοὶ..«τὴν.. «ἀφθαρσίαν “-όμενοι Ὠ)Ιορη.6.8; 
αἱ γνωστικαὶ ψυχαί, ἃς ἀπείκασεν τὸ εὐαγγέλιον ταῖς..«παρθένοις ταῖς 
«ομέναις τὸν κύριον (Ἰ]δπη.5:».7.12(0ρ.52.11; Μ.9. 500). 

προσξιαιρέω, ἀτείγίδηϊο, ἀρῥογίοη ἀτάοτσ, Βαβιγεημη.6{(2.2Ο8Ὰ ; 
Μ.51.6408). 

ττόθ προσεγγισμός 

Ἐπροσδιαμαρτύρομαι, γσίδέ οὐ͵εχίίοη, Ογτιαάογ.2(1.53Ε). 
Ἐπροσδιασαφηνίζω, γακε »ογε αδμμαάαμιν εἰφαν, ΤΟ ΠΥν5..5}17.2 

(3.7900). 
προσδιαστέλλω, αὐά: οἱ Ὠετεῖ, ἀοοσίτίπε ααἀάδα τὸ (ἢ Ἰβταπ 

σΌΒΡΕΙ, Βεσαρ. πταρ. π5,ἢ.6.6.12.6(Μ.20.5450) ; ἴῃ β6η., Βα5.6}.125. 

3(3.217Ὰ; Μ.32.5400). 
Ἐπροσδιαστολή, ἡ, σεραγαίϊΐον, ΟνΥ. ρα βου. (1.362Ὲ). 
Ἐπροσδιωρισμένως, 1. ἡπακίηρ α ἀϊειηείίου, Μᾶχοις, Τλαϊ κτ(Μ. 

90.41778); 2. τοῖν φμαϊβεαίίομ οὐσία... πάντων τῶν ἀρετῶν αὐτός ἐστιν 
ὁ κύριος..- «ὡς γέγραπται" ὃς ἐγενήθη... σοφία, δικαιοσύνη..«ἀπολύτως 
γαῦτα...ἐπ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα ἔχων, ὡς αὐτοσοφία καὶ δικαιοσύνη... ὧν, 
καὶ οὐχ ὡς ἐφ᾽ ἡμῶν π., οἷον ὡς..«-δίκαιος ἄνθρωπος Ἰ4.ωηεδὶ». (91. 
1081}. 

προσδοκ-άω, ἐχρεεὶ; 1. οἵ οχρθοίδίομ οἵ (σιβῖ, ἴθ ΟἽ. οἱ 
προφῆται. «ὡς διδάσκαλον αὐτὸν προσεδόκων δῈ.}]αρΉ.0.2; ἘΞ ΠΑἴο]., 
4. Ροῖγε.3.5; τοί. σεη.40: Ι0-11 ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν “-ἥσουσιν 
αὐτὸν..-ἐκ πάντων γὰρ γενῶν ἀνθρώπων “οὥσι τὸν ἐν ᾿Ιουδαίᾳ σταυρω- 
θέντα Ταρί. ταῤοΐ.55.4(Μ.6. 3110); ; τὰ ἔθνη, πιστεύοντα ἐπὶ τὸν παθητὸν 
Αριστόν, πάλιν παραγενησόμενον προσδοκήσει ἰα ἀταΐ, 52: {Μ, 6. .58098); 

οἵ (τ ιβυ 5 Ῥτουηῖβε5, “ὁ. 53.1{(ςο20) ;2. οἵ ἕατατε ᾿ς --ὥντες ἀνάστασιν 
νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος Ατγιβί,αροί,τπ.4; ΟἸΕτη. 5 7.2.20 
(ρ.172.19; Μ.8.1053.)}; Μοτῃ.γες.3.(ρ.304.5; Μ.18.3170); τῆς μελ- 
λούσης εὐδαιμονίας τὴν ἐλπίδα οὐ μόνον -- ὦμεν ἀλλ᾽ ὥσπερ τινὶ τρόπῳ 
ἤδη κατέχομεν (Ὀπβί.4ρ. 6], νγΖ.}.6.2.7.2ο(Μ.8ς.123260); ὁ δὲ... 
ἀκόλαστος βίος οὐχὶ “-“Ἧωὠμένην εἰς ὕστερον, ἀλλ᾽ ἤδη παροῦσαν προ- 
τείνεται τὴν ἀπόλαυσιν Βα5ι πον σατο 50; Μ.20,2244Α); ΟΥ̓ Ν γ88. 
υ.Δ1ος5.(Μ.44.3608}; 3. οὗ βαάρειηρηῖ, Π ον! ΟἸομι.3.ὅτ; ἰδ.το.το ; 4. οὗ 
7ενῖβῃ πϑιοπα δὲ ἐχρροϊδτίου, Μεῖῃ.σνηρ.4.4(0.50.14; Μ.18.934). 

προσδοκία, ἡ, Α. ἐΧβουαηοη; 1. τῷ τοὶ, τὸ [1 ἡ μὲν πίστις 
ὑπόληψις ἑκούσιος καὶ πρόληψις εὐγνώμων πρὰ καταλήψεως, π. δὲ 
[δόξα] μέλλοντος- ἡ δὲ τῶν ἄλλων π. δόξα ἀδήλον (Ἰ]6πλ.:|7.2.6{(0.128.2; 
Μ.8. οὔφΑ); 8Π4 Βορε, ἐξ.2.9(0.134.17; 0168) οἷτ, 5. ἐλπίς; 2. οἵ 
ὀχρϑοϊατοη οἵ ΓΠγῖβῖ ἀἴηοπρ Ἶεννβ ἀπα ὕτεεῖβ, 1“ π5.6,6.2.τ(0.53.3; 
Μ.22.97 0 ; 3. τοῦ, Ζτὰχς [Πς, Οἴοπι. είν. 3.ταίρ 236.15; Μ.διτᾶβο); 
ἀπά ἡπαᾶσεπηεηῖ, ἤ συ. Ἶδηι. 4.14. 

Ἡ. οὐγεεὶ οὗ ἐπρεείαοη; οἵ Ομτβὲ [Χριστός] ἡ π. τῶν ἀπὸ πάντων 
τῶν ἐθνῶν ἀναμενόντων τὰ παρὰ τοῦ θεοῦ ἀγαθά Τυκι.ἀταί, τι. 4(Μ.6. 
5ΟΟΑ)}; ΠΊάαςε. [αε.(Ρ.76ο.12); οἱ ΒΜΨ, 10,Τηεββ. ον. ΒΜ 2.4 
(Ρ.411.30). 

Ἐπροσδροσίζω, ἠαγρ ἀοτνη, ἘΡΏτ, 3.8: Ὁ. 
Ἐπροσδυσωπέω, ῥεξερεῦ εαγηοσίϊγν, ΙΟΟΥῚ Η0ν. 76. Ὁ .30(Μ,94. 

4690). 
προσδωρέομαι, ροίυε τη αὐήτοη, ατο. ἘΥορ δε. 4(6.65.τοοϑΒ); 

Τπάοϊ Αποιλορι, ΒΜ εἰ ὅν. 4(Μ.77.1306Ὰ). 
Ἐπροσεγγιάζω, σεειγε ἀεεέδς ἰο, Τϑιοά. Ἐς. 54:2(Μ,33.15 010). 
προσεγγίξ-ω, 1. ἀῤῥτοαελ; τεῖ. ςοπίδοι οὗ εν} ψ τη ΘΟ τβὲ τὸ- 

ΒΌ Πρ τὴ ἀείδαϊ οἵ Ἔν} [Ὡτουρῇ Αἰοποιηθηῖ, τυ Νυβ85,ον, καἰ δεῖ.π6 
(0.99.1; Μ.45.680) ; οὗ ΔΡΡτυόβοὶ οὗ 508} τὸ σοα, Οτιφηϊ τ: 8(ρ.143. 
30; Μ.17.257}) : πλησίον γίνεται τῆς δεσποτικῆς ἀγαθότητος, διὰ τῆς 
πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης τῷ θεῷ προσεγγίσασα Οτι 85. ἀσηι.7 
τη (πὶ. (.41.0178)}; φόβῳ δουλικῷ, καὶ οὐχὶ ἔρωτι νυμφικῷ τῷ ἀγαθῷ 
γύουσαν, παλλακὴν ἀντὶ τῆς βασιλίδος 1.1 5(11158); τὨτουρὴ φοοά 
ΜΟΥΚ5, Βαϑ5.γέζ. ἔίσιρτοεπι.1(2,228Α; Μ,31.8028); τοί, αἰνίης εὐλφα 
οαβτπρ ἰηἴο ρυθατου 5ὶπ [Π86 ΠΟ Δρργοδοῦ σα ὙΤΟΠΡΊΥ, ατΐνα 
ογ.9.2(Μ.35.8218}; τεξ, ἀϊνίης Δρρτοδοῦ τὸ πιδη ἐξελέξατο κύριος “-εἰν 
αὐτῷ Τ΄ {π|4.2τ.ς;; 2. μανϑ ξεχμαὶ Τηεγεοιῦο ϑ ἢ, ΚΡ. Παπ.(ρ.375.1). 

Ἐπροσεγγισμός, ὁ, 1. ἀγαιοίηρ πεαγ, ἀρῥγοασῇ; δ. ἴθι βεπ. ἘΒ85. 
ἰς. γα 4000; Μ.30.1724} πῦρ διὰ τοῦ π΄. τὴν πονηρὰν φλόγα κατεργα- 
ζόμενον Οτ Ν υ85.υ Μ͵1ο05.(Μ.44.4240}; τὸ ἀπρόσιτον τὸν τοῦ ἐναντίου 
π. οὐ προσίεται Ἰᾷ. ΕμΉ.τ2(2 Ὁ.282.32; Μ.45.8030); Μαχιαγιδιρ.(Μ οι. 
12Ο10) ; Ῥ. 85110]. ὁ., ἐπεσκεμμένος...τέ δὲ ἡ σύνοδος αὐτῶν 50. 
ἄστρων) ἐκ τῆς ποιᾶς πρὸς ἄλληλα κράσεως ἀπεργάζεται, τῆς κατὰ 
δύναμιν ἑκάστου αὐτῶν ἰδιότητος μιχθείσης τε τῷ π. πρὸς τὴν ἑτέραν, 
καὶ ἀποκριθείσης διὰ τῆς ἀποστάσεως ΟΥΝΥΞ5. {αἰ.(Μ.45.1490}; ἡ 
ποικίλη κατὰ τοὺς π. αὐτῶν καὶ τὰς ἀποστάσεις γινομένη τῶν διαφόρων 
ἰδιωμάτων συμπλοκή 1δι(1520) ; 6. τηϑηΐαὶ δπά βρίγτυ4] προφῆτις ἡ 
Μαρία, ἧ προσῆλθε κατὰ τὸν π. τὸν διὰ τῆς γνώσεως ὃ ̓ Ησαίας 1845, 
ἰς.2οδϑίι. πες α; Ν.30.4778); τεῦ, οὈ]δςεΐ οὗ Β0}}᾽ 5 αυδβὶ πάντως ἐξώτερος 
ἦν, τὸν π. τῆς διονοίας διαδιδράσκων ΟτοΝΝ υ55.ἠο᾽.12 τη. (απὶ.(Μ.44. 
ΤτΟ288) ; φησι πρὸς αὐτὴν ὁ λόγος, ὅτι γέγονας ἤδη καλὴ πλησιάσασα 
τῷ ἐμῷ φωτί, διὰ τοῦ π. τὴν κοινωνίαν ἐφελκομένη τοῦ κάλλους ἐδ. 4 
(8220); οὗ ἀρρτοδοῆ οἱ δν]] ἴο 808], 14,πῆγσιτ(ρ.328.20; ΜΝ.46.401.}; 
ἄ. τεῦ, δρρσόδοὴ οἱ σα ἴο τπᾶπ, ἰπ ἴπο. τέ κωλύει θείας φύσεως 
ἕνωσίν τινα καὶ π. κατανοήσαντας, πρὸς τὸ ἀνθρώπινον τὴν θεοπρεπὴ 
διάνοιαν καὶ ἐν τῷ π. διασώζεσθαι, πάσης περιγραφῆς ἐκτὸς εἶναι τὸ 
θεῖον πιστεύοντας, κἂν ἐν ἀνθρώπῳ ἦν; Ἰὰ ον εαἰφξελ. τοίρ.5).21 Μι4ς. 



προσεγγράφω 

410); περικεκάλυπται τῇ σαρκὶ ἡ θεότης, ὡς..«μὴ πτοηθείη τὸν π. τῆς 
-οὐδυνάμεως 18.23(ρ.00.1 ; 64Χ}); ἐδ. 26(ρ.99.15 ; 694}; ἴπ ῬΈπ. ἐν οἷς ἐστε 
τόποις, αἰνέσατε αὐτόν- θεοῦ γὰρ προσεγγισμὸν τοπικὴ μετάστασις οὐ 
κατεργάζεται Ἰ8.6}.2(Μ.45.1ο130); ὅ π. τῆς ὀσμῆς τοῦ ἁγίου πνεύμα- 
τος ἐξελάσει...τὸ φιλήδονον πνεῦμα Ν1],}.4.21(Μ.70.5528}; 2. Ῥμέπηρ 
ἐορείμεν, τεῖ. 15.5:8 ὁ. .«καταφυτεύσας τὸ ἑαυτοῦ ἡγεμονικὸν πάσῃ 
καρποφορίᾳ πνευματικῇ καὶ ...ἐπιβαλὼν τὰ ἐκ τοῦ πονηροῦ γεωργοῦ, 
οὗτός ἐστιν ὁ διὰ τὸν...π. ἀγροῦ πρὰς ἀγρὸν ὑπὸ τοῦ λόγου ταλανιζό- 
μενος {8.5.15.153(τ.488Ὰ ; Μ.20.32600). 

προσεγγράφτ-ω, ἐπίδν, Ἰησεγὲ οὐι το]}, ΒΘ. Α],αρ.ἘΠπ|5,0.6.7. 21 0(Μ. 
20.685); γαῖ. Ἰῃβουοη. οὗ ὁμοούσιον ἱπέο οἴεεά ταύτης ὑφ᾽ ἡμῶν 
ἐκτεθείσης τῆς πίστεως...ὅ.. βασιλεὺς... οὕτω τε καὶ ἑαντὸν φρονεῖν 
συνωμολόγησε καὶ ταύτῃ τοὺς πάντας συγκαταθέσθαι... .«παρεκελεύετο, 
ἑνὸς μόνου “σέντος ῥήματος τοῦ ὁμοουσίου Τξλι5.ῤιαες.4{ρ.44.3; Μ. 
20.1540Α}. ᾿ 

προσεγγυάω, ρΐυε α ῥἰοάρε, Ογτ. ΡΞ. 40:7(}|.60.τοβτ 0}; 70. 7ε]- 
ἀοεῖ, τ(ῃ.228). 

κ 

δοῦλοι δέκα 4. 1|.8ο(ρ.32.8), 
Ἐπροσεγκρίνω, ἐπεὶμᾶε ἴῃ αἡΠἀΠ]οἢ; οἵ ἘΞΊΠΕΟΥ ἴῃ σδποπ, ΑΥΡΉ. 

δείειο, 58(}Π,37. 1 ο 64}. 
[ΠΠπροσεδαφίζ-ὦ, 1. ἀατὰ ἰσ σγομη οὗτός [3ς. τεΐατεν οὗ Βοτεβί65] 

ἐστιν ὁ τὰ Βαβυλώνια νήπια 50. ΠΘΥ65165] τῇ πέτρᾳ “των {Β65.15.272 
(1 ,5874.; Μ.30.5076 ; ν.], ἐδαφίζεται) ; 2. Πομγιὰ ἩροΉ. πάντα λογισμὸν 
αὐτῷ “ποντες Ματο, ΒΥ οριςε 4(Μ.δς. τοοτα), 

"προσέδρα, ἡ, τραίοἠῥμίμοες, Οὐ νι υ85, ον τον. 6: τδ( 1.46. 
4028; ἴοΥ προσεδρείᾳ). 

προσεδρεία (-ἴα), ἡ, 1. δεείερίηρ, ἀϑεαμ! ὅτε πειρασμὸς... ἐπιγί- 
νηται, οἷά τὶς λύπη...καὶ πολεμίων τινῶν π. ΤΡτος, ας, Ἐν: 27(Μ.87. 
1232}; 2. τοα! οἰ μίμεςς, τοῦ, ὈΪΒΠΟΡ᾽ 5 σατο οὐἨ σμαγοῃθβ φεύγει. .«τὴν 
ἐκκλησιαστικὴν π. ΝῚ, 41|δ.(λ1.79.7018Β ; Ρτοῦ. ἔΟΥ προε-) ; 3. αἰονεΐοη 
διὰ τῆς φιλοπονωτέρας π. μὴ διαμαρτεῖν ΟΥΝ γϑο5.ἢδχ. 45 (Μ.44.το4Ὰ}; 
4. Ἰροτίτηρ τῆς ἐν Ἠριμίνῳ συνόδου τῇ π. ταλαιπωρουμένης 3.02.1;.6, 
4.19.0(ΜΜ.67.1172Ὰ}; ἀροὴ Οοά ἐν τεσσαράκοντα ἡμερῶν προσεδρείᾳ 
τὰς πλάκας κομίζεται πάλιν ΟτΝγο5.ν.,105.(Μ.44.3228}; 5. ας51- 
ἄἀμτὶν, βεγεσυόγαηεο, αἀἰϊσεηεε; ἃ. ἴχ σεη. οἵ Μίοβεβ μετὰ τοὺς μυρί- 

ους πόνους καὶ...«τὴν ἐν τεσσαράκοντα ἔτεσι π΄. (Ὠτγγπ, ἤθη. 5.4 ἐπ ΜΕ. 
(7.804); ἕνεκα...τῆς ἐν στρατείᾳ π. κἂν ἐπροστάτησε ὥγτι65.6}.75 
(Μ.66.14418); Ὁ. ἴπ ᾿γᾶγοῦ δπα ἀενοτίοῃ, Ου. β..500 ἐῃ ΜΙ(ρι2ος; 
Μ.17.3058); ΑἸ εχρ. Ρ5.62:2(Μ.27.2770)}; τεσσαράκοντα ἡμερῶν π. 
νηστεύοντος...τοῦ θεράποντος ἄχρηστον ἀπέδειξεν οἰνοφλυγία μία 
Βα5.ἦον".1.5(2.4 Ὁ; Μ.31.τό00); τῆς εἰς τὰ ἅγια π. ὉΒα5.1-:.26{1. 
3000 ; Μ..30.τό04}; τοῖ, ἀοἸαγθα πηβννου ἴὸ ὈΥΆΨΟΥ ἔσως διὰ τοῦτο 
ἀναβάλλεται διδόναι, τὴν πρὸς αὐτὸν π. σον σοφιζόμενος ἘΒθαΞ.ἐσηεί. 
τι6(2,5408; Μ.31.13374); οἴ ῃγγδ. λδηη.το.7 ἴῃ ΜΠ.(7.τ470}; τὴν... 
π, τῆς περὶ τὰ θεῖα μαθήματα προσοχῆς ΟτινΝ ν55.ἤονη.13 ἴηι Οαηΐ. 
(λ1.44.τοδοο) ; τεῖ. Μίατν οἵ Βείβδην, (1,κ.10:42) ὁρᾷς π. ὑπὲρ ἀγάπης 
Μας Αδρ ἦσο. τ2.τ6(}1.34. 5684}; κεφάλαιον πάσης ἀγαθῆς σπουδῆς... 
ἡ προσευχῆς ἐστι π. Ἰή,ογ.1(Μ.34.8534}; πολλὰ τῇ π. τῆς εὐχῆς ὑπεῖναι 
τὰ τῆς κακίας ἐμπόδια 1δ.3(856.}; ἀνάξιος εἶ; γενοῦ τῇ π. ἄξιος. 
ὅτι γὰρ καὶ τὸν ἀνάξιον δυνατὸν ἄξιον ἐκ τῆς π. γενέσθαι, καὶ δι᾽ 
ἡμῶν αὐτῶν μᾶλλον ἢ δι᾽ ἑτέρων παρακαλούμενος ὁ θεὸς ἐπινεύει... 
πειράσομαι ποιῆσαι φανερά (Ἡγνϑ.ποριμ Ῥ τ τ δ(4.3008); ἵνα τῇ 
π. δυνηθῶμεν τὴν..-«κόλασιν διαφυγεῖν 14. λοη.20.4 ἴῃ Οδη.(4.1760)}}} 
οὐχ ἁπλῶς αἰτεῖν ἐκέλευσεν, ἀλλὰ μετὰ π. πολλῆς καὶ εὐτονίας Ἰὰ, 
ἦο»!.23.4 1. ΜΙ. (7.804); ἐθρήσκευον ἀπερισπάστῳ π. τὸ θεῖον ΝΙ]. 
Μαρη.2ο(Μ.70.99Ύ68); τῇ τοῦ θεοῦ π, ... τὸ κέρδος ἐλάμβανον...οὐ 
τοίνυν ἁπλῶς ἡ ἀργία ζωοποιός" ἀλλ᾽ ἡ τοῦ θεοῦ π. ὙΠάς Εχεεῖι. 
20:12(2.825); ἐκτὸς μὲν γὰρ σχολῆς καὶ πολλῆς π. ἐν ταῖς προσ- 
εὐχαῖς, καὶ ἐν ταῖς θείαις τῶν γραφῶν  ἀναγνώσεσιν, οὐκ ἔστιν... 
τὸν θεὸν ἀληθῶς ἐπιγνῶναι Απαϑί. 5 σνηαν(Μι80.8284}; πάσῃ δυνάμει 
ὄκνον ἡμῖν ἐμποιεῖν σπουδάζουσιν εἰς τὴν τῆς προσευχῆς π. 1ο.Όδτρ. 
καῤ.Ἴ6(Μ.8ς.1τ852); 6. ἠμρογίμηίίν, ῥογϊηπαοὶν τὸν καθεύδοντα... 
ἀναστήσαντα, οὐ διὰ τὴν φιλίαν ἀλλὰ διὰ τὴν π, (ῃχγπιλονε. το. 4 ΜΈ. 
(7.2408); τοὺς κύνας οὐ...φεύγομεν...ὅτι τῇ πολλῇ π. ἡμᾶς ἐκβιάζονται 
Ιάλονι.13.5 ἴηι τον (το, 164}; 7. αἰϊοπάανες ἴθ σουτί εἰ ὀμόσῃ μὴ 
εὐπορεῖν ἐγγνῶν, ἐξομνυέσθω περὶ τῆς π. ΑἸῊ ΘοΒοίαβι, εο1}.χ.22(ρ.6ῃ ; 
1Ὁ.5.2(0.72). ἢ 

Ἐπροσεδρευτέον, ὁ»6 τρεςέ τοαίί τ ροη, Ὀγτιαάον. ττίτ. 4008). 
προσεδρεύ-ω, 1, 511; οὗ ΔΓ τῖβι ἴῃ Ἑοιαρ]θ, Ὑπατ λαον. ς.23(4. 

458); 2. [ϊ6 ἐγ τοαῖ! γον, αγτεδεςὴ, (Πγγς, σας.2.2(ρ.30.13; 1.3730}; ὅ... 
τῆς ἁγιωσύνης ἐχθρὸς ἀεὶ καὶ μᾶλλον αὐταῖς ἐφέστηκε καὶ κ-ει 1.3.1] 
(0.89.9; 3980); 3, δὲ ἀδυοίεά ἰο, σίυο αἰ οη οι ἰο; οἵ να σατίησ ἴον 
Βαβθαηά ἴῃ 5 κπεβ8, Ο] 6 πη. οἐγ.2.23(ρ.100.21; Μ.8,τοβο5}; ἴῃ ρθη. χρὴ 
τὸν ὀφθαλμὸν τῷ πληρώματι τῶν πνευματικῶν ὑδάτων π“νοντα τῷ 
ἀπλανεῖ..«λούεσθαι γάλακτι τι ͵ 5, ἡσριο τα ἠπὶ Οαηὶ (Μ.44.τοδ44}; 

Ι167 

πρόσεγγυς, Ἠεαγ, 5ΒΌΡΕΙ. αν. ἦσαν... τῇ κλίνη προσέγγιστα. 

πρόσειμι 

οὗ οἰοῖρυ τοὺς τῇ ἐκκλησίᾳ “τοντας (ηςὶ. 4.Ρ}.2.25.14; μάθοιτε δέ, εἰ 
τοῖς κατὰ θεὸν σοφοῖς προσεδρεύσοιτε' προσεδρεύσοιτε δέ, εἰ κακίαν 
φύγοιτε 151. ῬῈ].4Ρ}.2.153(Μ.78.6οβο) ; ἐλευθέρῳ τῷ λογισμῷ τῇ τῶν 
πάντων κρειττόνων -““ουσιν ἐργασίᾳ ΝΙ] αρη(Μι70. 9600) ; -των ἀεὶ 
τοῖς τύποις νγτι ρίαρἢ Οδη.1(1.20Ὰ}; διδασκάλῳ δεῖ προσκαθέζεσθαι 
τῷ Χριστῷ, καὶ “σειν ἀδιαλείπτως... «αὐτῷ ἰᾺ. 70.4.4(4.3844}; τὰ τῆς 
τῶν ᾿Εβραίων πολιτείας ἐξαίρετα...τὸν νομοθέτην “-εἰν ἐδίδασκεν 
Ὑπάε,φε.6 5 τῷ Ἐχ(τ,170); τῇ πνευματικῇ --εἰν διδασκαλίᾳ Δ.1 ἘἼρι. 
4:6(3.660) ; οἱ ἁμαρτωλοὶ γήινοι ὄντες »τουσι τῇ γῇ Ῥτος. Οη.41:17 
(Μ.87.25320); 4. ξόγυέ, τοαϊὲ Ὡροη τῷ κυρίῳ τε --εἰν ἀρξάμενος... «ὅλος 
ἐξ ὅλου τις “τειν τῷ θεῷ Μας.Λορ ἐἐδεγίοιρηὶ, 3ο(Ν.34.0641.,8}; ἐν 
παντὶ..«καιρῷ θεῷ “εἰν Ὀγτιαήονιατίι. 4008); 5. αἰδη προη, δὲ 

 αροίἀμομς αἱ, ξ'εχμσηΐ ποὼ τῷ ναῷ κυρίου Ῥγοίσυ,23,1τ(0.45); τοῖς τῷ 
θυσιαστηρίῳ “ὐουσι (ἢτγ5,ἀο;".6 6.32 ἴῃ. Μ14|.(7.6538); τὸν δικαστηρίῳ 
ποντα ἰά,Ξαζ.τ.3(ρ.4.14; 1.3638)}; 6. δὲ τη αἰϊδηάαηες, (ΟΡ( 40)αεὶί. 
(400 2.τ.τ 0 τοτιδ,ττ; Η.2.1760); 7. δὲ ὠπμρογίμηαίο, τοῦ, Μι.ξτ26 
κἄν γὰρ κύων ἧς, “τὼν προτιμηθήσῃ τοῦ τέκνου ῥᾳθυμοῦντος (ΤΥ. 
ἀδη!.22.5 ἴῃ Δ1. (7.282). 

προσεθισμός, ὁ, ἠαῥίἑμαιίοη, στο Ν γβ5ισΐγριπ(ρ.278,7; Μ.46.3404}; 
1διοίρ. 286.τ4; 3578); Δ ἐριτοίΜ.46.10774). 

πρόσειμι, (52. 1. δείοηρ ἰο, δὲ α ἐἰαγαείεγεἰῖς οὐ απ αἰἰγίδμίο οἵ; 
8. ἸῺ 56 π., [π5ἴ. αροὶ.7.5(Μ.6.33}8); ΟἸεπι, ρασά, τ ο(ρ.141.25; Ν.8, 
456λ}; οὐ γὰρ προσεῖναι τοῖς οὐρανίοις.. ὀρέξεις βδελυκτάς ΜοίΠ. 
ΣγΠ.δ. τό(ρ.τοκ.3; Μ.18,1680); Ὁ. οὗ Οοἄ βία γὰρ οὐ πρόσεστι τῷ 
θεῷ ᾿ίορη.7.4; τοὺς τὰ προσόντα αὐτῷ μιμουμένους, σωφροσύνην καὶ 
δικαιοσύνην καὶ φιλανθρωπίαν Ταβῖ. ταροΐ.το.τ(].6.320 0); ἐσφάλη 
Παῦλος...τὸ ἄφθαρτον καὶ ἀόρατον αὐτῷ μόνῳ προσεῖναι διδάξας, καὶ 
μὴ τὸ ἀγέννητον ΤΑΤΉ αὶ, Τνῖη.2.τ7(ΜΜ.28.1 1840); εἰ στέρησίς ἐστιν 
ἕξεως 55, τὸ ἀγέννητον), πῶς ἂν τὸ μὴ προσὸν τῷ θεῷ συναριθμηθή- 
σεται; 1Ὁ.2.2τ(11800) ; τὰ μόνῳ προσόντα τῷ πατρὶ ὡς θεῷ, καὶ οὐχ ὡς 
πατρί, καὶ τῷ υἱῷ ὡς θεῷ, καὶ οὐχ ὡς υἱῷ, ταῦτα μόνῳ πρόσεστι τῷ 
πνεύματι, οὐκέτι δὲ καὶ τῇ κτίσει »1άγτα (1 ΒΑ5.) Εμη. (1. 2061}; Μ.20. 
7124}; οὗ αἰνίπε αἰτυθιῖο5 ἴῃ σοηποχίοη τῆ τΠοοϊοσίοβ οἵ αθῆτ- 
ΤΠΔ ΟΠ. ἃπη παρατίοη, συ Ν Κγ588. ἔδμηι.12(2 Ρ.2532.ποῸ; Μ.45.9538); ΟὟΥ. 
ἄἀϊαὶ. ΤΥΐη,τ(5..4158); ὙΠάτ αὔζσοι, Ξ(ρ.63. οἷ, ; 4.755}; 2. δὲ πεαν ἰσ πῶς 
γὰρ ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ τῆς ψυχῆς μου, ἔνθα μένοντας οὐκ ἔστι προσεῖναι 
θεῷ; τι παυπι, βαη.ΟΥ.τ6(ρ.37.11; ΜΟτΟ.Ἱτοο ). 

πρόσειμι, (60) ἀῤῥγοαεῖ; 
Α΄, οἱ ΡδΊβοηβ; 1. 85 σρηνευίϑ τοιαῦτα ὑπ᾽ αὐτῶν [30. Χριστιανῶν] 

προστάσσεσθαι' μηδεὶς προσίτω πεπαιδευμένος... ἀλλ᾽ εἴ τις ἀμαθὴς... 
θαρρῶν ἡκέτω ( Ε]5.60.ΟΥ,( εἰς.3.421(0.230.27; Μεττ.ο760}; τινὲς δὲ 
προσηλύτους εἰρήκασι τοὺς οὐ γνησίως οὐδὲ καθαρῶς προσιόντας Ῥτοι. 
(..19.54::1--αΊ Μ.87.25454}; 2. γέξονὶ ἰ9 ἃ5 τπθιηθεσ οὗ αὐαἀίοπος ἐπὶ 
τοῦ ὀρεγομένου ἐπισκοπῆς διὰ τὴν παρὰ ἀνθρώποις δόξαν ἣ.. τὸν ἀπὸ 
τῶν προσιόντων τῷ λόγῳ πορισμόν Οτ. τον ΐη ἤξιατοτοί(ρ.59.13; Μ. 
13.0538); 8. ἄγατὸ πέαν ἴο, σῤῥγοαεὰ (οα τοὺς ἐν περιτομῇ προσιόντας 
αὐτῷ τοῦτ᾽’ ἔστι πιστεύοντας αὐτῷ καὶ τὰς εὐλογίας παρ᾽ αὐτοῦ 
ζητοῦντας Τιβι. ἀαἰ.33.2(Μ.6, 5450); εἴτε, ὡς ἃ Πλάτων φησί, τέχνη 
τοῦ θεοῦ [3ς. ὁ κόσμος], θαυμάζων αὐτοῦ τὸ κάλλος τῷ τεχνέτῃ 
πρόσειμι Αἴποπασ,ίοσ,τ6.2(Μ.6.921Α}; ὁ θεῖος λόγος ἐπαγγέλλεται τῶν 
προσιόντων τὴν κακίαν ἐξαιρεῖν ΟΥῥγίηε.3.τ αι ςΞ(ρ.223.16; Μι11.2808}; 
χρὴ τοὺς εἰς τὸ πλήρωμα τῆς οὐρανοπόλεως ἀναληφθησομένους τῷ 
ἁρμοσαμένῳ Χριστῷ... «καθαροὺς προσιέναι ΜεΙῃ ἰφργυτοί(Ρ.464.17}; ἴῃ 
ΡΙΆΨΕΥ ἕκαστος οὖν τῶν ἐχόντων... «.σπίλον..«εὐθέως προσίτω τῷ 
ἀρχιερεῖ, λέγω διὰ προσευχῆς 1ῤ.6(ρ.458.23); ἐν παντὶ καιρῷ πρόσιϑι 
Ομγνβ5.ἤσηι.24.3 ἐπ ἘΡλκι(ατ. 830); ἴῃ δασΠαγίβειο ρσαγοῦ οὐδὲ εἰκῇ 

᾿ὲ ’ - 3 [ὦ ᾿] ᾿ “- , ι ε μὴ μνήμην ποιούμεθα τῶν ἀπελθόντων ἐπὶ τῶν..-μυστηρίων, καὶ ὑπὲρ 
αὐτῶν πρόσιμεν 1ὰ ἤοην 41.4 τη ΤΟ ογ.(το.302Ὲ}; προσιόντες γάρ, 
πρότερον ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης καὶ τῶν κοινῶν εὐχαριστοῦμεν ἀγαθῶν 
14. ἤονι.2. 5 ἔῃ 20 ογ.(το.4310); ἴο Ομτίβε, 14,.λομι.24.5 τὰ τύον(το. 
2186); ἴθ ρασϑηΐθπη οἱ δαίμονες..«ἐνήργησαν καὶ ῥαντίζειν ἑαυτοὺς 
τοὺς.. «προσιέναι αὐτοῖς μέλλοντας Τι5ῖ. ΤαροΪ,62.τ(Μ.6.4218); 
Ατδθηδσ θα τ(}|.6,920Α}); 4. ἀῤῥγοαεῖ, ἃ Ξαοταιϊηθηῖ; 8. ὈαρΕἰβπὶ 
ἀλείφομεν..«τοὺς προσιόντας...τῇ θείᾳ..-«ἀναγεννήσει ϑοΓαρ.διεεἢ.22.τ; 
Τηαι.15.54: τ5(ρ.217.4:; 2.362); Ῥ. οασμαχίσε; ἔγεᾳ. αὐ.) κορμθ ἰῸ 

᾽ Π , ᾿ ς- » . «. , ᾿ Γ᾿ ΟΜΤΜΉΙΟΉ ἡ θυσία.. «κελεύουσα ἡμῖν μεθ᾽ ὁμονοίας αὐτῇ μάλιστα 
Ι “ .. ᾿προσιέναι...καὶ ὑψηλὸν εἶναι δεῖ τὸν προσιόντα τῷ σώματι τούτῳ 

ΟἾτνϑιλονι. 3.4.3 ἢ τΟ ον (το 2τ6 0}; ἐῤ.2...5(2188); μηδεὶς τοίνυν 
᾿Ιούδας ταύτῃ προσίτω τῇ τραπέζη, μηδεὶς Σίμων ἴἅ ἀογ.50.3 πὶ 
ΔΜ (7. 517Ὲ}; Ἰᾶιλονιὅ. 4 τῷ ἘΡλι(ττ. 440); Ἰά ἤορι. 5.3 ἵπι 1 Τύμιτ. 

5718). 
Β. οὗ τΠ]ηρ5 ; 1. οἵ αἰνίηθ ργονϊάδηςε ἴῃ ἀςα! ηρ ἢ 5ουὶ, ΟἸδηι. 

5.7.2.20(0.175.1; Μ.8,τοῦοα) ; 2. ἐοη16 ἰο, ξαὶ} 0 οπεὶς ἰοὶ πονηρὰ...τὰ 
προσιόντα γυμνάσια 1δ.7.τ2(ρ.5 2.10; Μι0.5οτΑ); 3. εοηῖθ τη δοειάδς, δὲ 
αὐάερά αὐτοτελὴς..«ἡ κατὰ τὸν σωτῆρα διδασκαλία... προσιοῦσα δὲ 

φιλοσοφία ἡ “Ἑλληνικὴ οὐ δυνατωτέραν ποιεῖ τὴν ἀλήθειαν 1δ.τ.2ο(ρ,63. 



προσειρηνεύω 

341; Μ.8,817Ὰ}); 4. ἀεεράθ ἰο, ἀϑϑομὲ ἰο, ΑἸμθηδρ ἰκρ.14.τ(Μ 6,960) ; 
ὕδεγβ, λοηι. 7. δ ἵη τύ ον (χο.628). 

Ἐπροσειρηνεύ-ω, δὲ αἱ ῥέαεο ἡ: γεραγά ἰο τῇ κακίᾳ “πσει ΟΥ̓ αροΐῃ 
Ρν.26: 2 ο(}}. 17. 2400). 

προσεισκρίντ-ω, ἡπίγούμεο δεξίάος, τεῦ, τη β ογθδ 0 ἐπεισκρίνεται 
δὲ ἡ ψυχή, καὶ “νεται τὸ ἡγεμονικόν (Ἰοπι. οἰ. τόζρ. 500, 9, ν.]. προεισ- 

Μ,9.3608). 
"προσεισπέμπω, ὑγτηρ ἴῃ δερίάες, ξΟμτνβ. ῥαςοῖ, Ξ(8,2620). 
Ἐπροσεκδρομή, ἡ, σἠουίτηρ ζογἦ οἵ νὶπε τε πα τ]ς, ὕγυο πονι ραςελ. 

9.2(53 ἼΟΟΒ, Ν. ], προεκ-). 
προσέκκειμαι, δὲ ομἰδαηάλην, δὲ ἃ ἰεαάέν ἀνεκομίσθησαν... 

Βαβυλωνίων οἱ ἐξ ᾿]Ιαραὴλ..-ἐν κόσμῳ τε καὶ τάξει... 
ἔχοντες ντ. ΖαεΪ..33(3.7 040; σοη]. Ααθοχέ προεκ-), 
ἘβρσεππΈμπο; ἐχρεὶ, ὑγτ,ἦοηι, βαπελ.τ4{53.1870). 
Ἐπροσεκπετάννυμι, «ἰγείεἢ ομἱ ἰο, Ἐλιδί. ἐγ ἷη Ῥγιδι22( 1.18. ἐβεϑ): 
Ἐπροσεκπλήσσω, 5ἠο!ᾷ γοὶ μεγίλον, Οἴοτα. .Δ.5.1.3(ρ.150.14; προσ- 

εμπλήσσουσιν Μ΄. ο.ὅο5Ὰ), 
προσεκπνέω, ἐχρίγε, ῬΑ] υΟἾγνς.2οί(ρ.129.12; Μ,47.12). : 
προσεκπονέω, 1. ἰο1] ξεγίπεν, ΓἸείη..οἐγ.τ. δίρ. 58,8; Μ.8.8ο5 8); 

2. τοοῦῖλ ομὶ ἴῃ αὐάζίποι, 10.4.2(Ρ.240.29:; τ2174}; 16.7.τ4{(ρ.6ο.1ο; Μ. 
0. 5174). 

Ἐπροσεκτραγῳδέω, ἐχαρρογαίς 86 ἃ ἱγαρίε αεἰογ, Οτ( εἶς.2.24 
(0.152.15; Μὲ. ττ. 8444). 

προσέλευσις, ἡ, 1. ἀῤῥγοσεῖ!; οἱ σοηνοῖῖ ἰο σοά, Πιοη,Ατ... 
2.2.5(Ν]1.3.3064}; Τ[ὨτοῸρῊ 1Π6 οὗ ρτάνετ, Τματιϑιιά,.Ρ}.2. ττό(Μ.99. 
1385Ὰ} οἷἵ, 8, προσευκτικός; Αἀατη,ἤταϊ.1.16(0.32.28; Μ.11.17418) 
οἷτι, 85.. προσαγωγή; οἱ σοϊητηπηϊοαηξ ἴο αἰίατ, ζῃγνβιπαν.7(2. 
3658); 2. ἀείδο5 ἴο ἘΠΊΡΕΥΟΥΙ 885 ΒΡ δηΐϊ, ἤσπιος ῥείτίίοη, Β65.6}. 
41.2(ρ.285.18; Μ.22.3450); Θοογ,ἦ..4.3,25.1(Μ.67 .452Α, (044, προε-); 
35. αὐἄυθη!, τ. Ἰαΐ. αεφέβϑς, (οὐἧ, Ἀν ιδ8ς; οἵ οπῖτν ἱπίο σοηρτορατίοι 
ΟΣ τῇε Ἰαρεὶ ΒΓΓΕΥ ῥαυβασατοηῦ, ΠΓοῖΣ, Α].ἐῤιεαῃ.τ(}]1.18,4688); 
4, οτϑοὶ, Ἰυριρῃ ἤαεν.8ο.7(0.402.13; Ν.42.768.). 

Ἐπροσελθετέον, Ομ μμδὶ ἀρῥγοαεῖ,, Οὐ. [ο.1ο.1τ8(12; ρ.180.1ο0; Μ. 

14. .3578)- 
Ἐπροσεμέω, εῤτίὲ ὠροη, (οηβι ας ἰαμά. ,(Μ. 88.,4808). 
"προσεμπαλόω, (ἴοΥ προσεμβάλλω) ῥαϊοῖ ἃ βατγασπῖ, ὙΠαγ. ΒΘ μά, 

}οόη.τ.62(Μ.,00.17414).  . 
προσεμπεδόω, ἐοη γι ἐεγίδεν, γτ, {ἰμ. (65,038); 14. Ποηι. ῥαϑεῆ. 

τοί 55.2564}; 14..15.1.3(2.704}. 
“προσεμπείρομαι, δὲ τηυοίυδα ἴῃ, ξογερά ᾿πῖο προσεμπαρῆναι εἰς 

πάθος αὐτὸ τὸ.. «ἀπαθές ΤΠατιΒίμα,6ρῥ.1. 52(Δ.90.1τοοῦ). 
προσεμπίμπρημι, ςεἰ οἡ γε δεσίάος, Οτ. [ο.6.58(37; ρ.τ67.1; ΜΆ. 

301Α); {Β858.15,τ2τ(1.4638 ; Μι30.3138); Ὀντ Ν᾿ αὐ. 13(5.4001)). 
, Ἐπροσεμπλέκω, ργαῤῥίο τοῖϊι, ας. ἄαι., ΟὙΝ 55. οὶ! 60}}.4ς. 

11330). 
Ἐπροσεμποδίζω, ῥηὲ αὐ οδδίαεῖς ἐμ {{π6 ταν οὗ, ΤΆΤ γ.Μ.(Μ. 

217.13728}; ΡᾺ]1.}.1,απ5.4τ(ρ.128,0; Μ.34.12330). 
προσεμφορέω, Αἰ τη ἀὐἀήτίοη! προσεμφορηθῆναι τῆς ἀταξίας τοῦ 

βίου Μδο ρα ,αροογ. 4. 25(ρ.210.14) ἢ ἴοΥ προεμ-. 
ἐπροσεναντίωμα, τό, οῤῥρὙίοη, ΤΑΤΗ. ἐν .(Μ.26,124τ0). 
Ἐπροσένδον, πεαγὶν, ἀῤῥγοχιμαϊεῖν, τι Μαρ ἀἱαϊ, (τ. ΖΑΟΒ.) 4.10 

(1.}.1.71.3348). 
Ἐπροσενδύτομαι, δὲ εἰοίμε τοτί ἴῃ ααἀὐάετοη, οἵ οὐ βπίθυίησ 

᾿Ξ ΟΣ φωτὶ φῶς “-ὁμενὸς δίερῃ. Πιας,υ δέορ (Δ, τοο.το808). 
“προσένεξις, ἡ ἡ, φβενίης; ; 1.1 ρθη, ΟΠ τνοἤμομι, δ 6.5 τ ἢ .(5.6ς:68) 

ν. προσάγω; τὴν Ἄννα ἐπὶ τῇ π. Σαμουὴλ..μιμούμενοι ΒΟΡὮΥἩ νγγ. 
εἰ 70.τ{Μ.8᾽.33814}; οἵ βουνῖςε τὸ σοα, (ΓΡ(δδτ1)ογοῖρ.(Η.3.14174); 
2. οὗ (γι᾿ 5. βδοχιῆςθ, ϑορῃτ. 07.7.5 1.87.33200) ; 8. ΘΙ ΒΔΓ 5110 
ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς π. 70. Ῥίον. ἔρτρῃ. 438(Μ,41.720}; Ο]]Δ ἤγρ. (Ρ.27}; 

ἐπὶ ὶ προσενέξει τῆς ἁγίας καὶ ἀναιμάκτου θυσίας τὶ. [ας.(0.208.12). 
“προρενοίκησις, ἡ, ἀτρεϊ τς αποηρ, ΤΠαΐ, [67.0: 26(2.462). 
προσεντόω, 1. μηϊὶς, 7οἴη, ΘΟρ᾿Τ Ἡ Η Ογγ.εἰ [0.54(Μ.87. 36218); 

Ὁ γῖβίοιὶ,, Ἰεοης, ΠΝ ς:.2.5Δ.86.1616.4); ραᾳ55., οἵἨ ΟΠ βυθ5. ἴπ 
ΟΠ σιβέ, ὌΝ 7ο.: 11. 12(4. τοο Ὁ); 405. τῆς Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως καὶ 

τῆς προσηνομένης (810) ἑκατέρας “ιβύης ΑΒ ΘΟΠοΙαΚί, οἰ .7.2(0.83); 
2. Ρεγ. Ῥῶβδβ., δ ἀευοίοά ἴο πρὸς ...«διακονίαν...π. ἘΠπ5.}.6.7.18(3228Β; 
Μ.21, 61}; τὸν γον οπ θαυ θλσθαι τῷ σκοπῷ ΤΒαβιδαρί,τ.2.2ξ(2. 
647}; Μ,31. 565). 

Ἐπροσεντρίβομαι, δὲ ἐμδο ἴηι; ταρῖ,, οὗ προύρίϊοαὶ ἀσοίτίπα 
Β:η Κίηρ' ἰηῖο ἴπ6 πιπά, Εριρη, μα," ς. ο(Ρ. 327.11; Μιάτιοϑοα, ν.]. 
προστριβομένη). 

ἐπροσεντυπόω, ἔργ εες Ὡροη, Η οι ΟἸένη.5.26. 
Ἐπροσένωσις, ἡ, πΉΊΟῊ τοῖν, Τιβουτ, ΗΊ, Ν᾿ ἐσέ τ.τ8(}.86.,14724). 

γ ἀκυρυϑονο ΡΆβδ.ν { 58: γεφμγεᾷ οὐ οηέ τη αὐάίξίον,, Ογτιαον. 
δ(τ. 25 σὰ 
ΣΟ ΕΝΝΕΝ. δε οὐ ἀραϊηςὶ, ΘοοΥ.}.6.7.18.τς (Δ. 

«ἐκ τῆς 
“προσεκκειμένους 

7.7768). 

1τθδ προσεπιτήδειος 

Ἐπροσεξεργαστέον, "6 τηιδὶ ἀεεον ῥἑτοὶρ ϑεςῖάος, Ογτ. 5.71 τ(Μ, 

69.539). 
Ἐπροσεξευμαρίζω, γμαΐέ ἐαδγν δεεῖάες, ᾿πὰ5...(, ἴθ: 2τοιύ; Μ.20. 

14240). 
Ἐπροσεξογκόω, ῥμ7 εῤ, Οὐ ΑρΥ, δορὶ. 6.15(λ1.ο8,1οΓ2Α). 
προσεξυφαίν-ω, τυέεαῦό ἴῃ σαἀἰάτίοη; πιθῖ., οἵ σχαροῖεβ πθουσι δὲ καὶ 

τοῖονδέ τινα νοῦν Οντ.15.4.4(2.6688). 
Ἐπροσεξωθέω, ἐχρεὶ δέδτάες, ΟὮτγ5.ἤοη1.1.5.3 ἴῃ τον (το, 200). 
προσεπάγτ-ω, 1. αὐἀά, (Ἰει. ῥαεά,3.τοίρ,26π.το; Μ.8,6218); (ἢ γνϑ. 

8Ρ.ἐαὐ Ὁ οἱκτττ(ρ.311.10) ἴοΟΥ ἐπάγει, ἰά ἠονπι4.ὰ τη (οἱ, (τι. 3500); 
προσεπάγει πολλάκις ταῖς μυσταγωγέαις τὰς μεγαλουργίας (ὐγτ.1.ς. 
4131(}}.72.5 458}; σ-εὶ καί φησιν Ἰα αροὶ, 1 ἢ 4{Ρ.124.το; 61.217}; 
Πϊαὶ. 1 ἴμιεἰ ἀφμ,τ26 τοίρ.96); 2. ρμα55., δό ὀγομφρἐς ἠοντοαγά τ αὐ- 
αἸΤΟΉ οἴει... πὔεσθαι δεῖν τὸν.. «λόγον Ογτιαογιτοί!.3278). 

Ἐπροσεπαγωνίζομαι, ὀγίηρ γογιυαγά ἰ0 Ξε ῥονῇ α εοπίεηίίοη, γτ, 
10.το.2(4.Ὀ008). 

προσεπάδω, ἐπαηί, μάτι ΟΥον.14(Μ.07.τοο 2}. 
Ἐπροσεπαθρητέον, 056 γπι5ι ἔεγίπεν οὐὔδεόγυξ, Ογτι ρἰαρλ στη. (τ. 

508). 
Ἐπροσεπανάπτομαι, γεκτηάίε ἡ τοῦ θείου πυρὸς ἐνέργεια...τὸ τοῦ 

ϑερμοῦ ἀγγεῖον προσεπανήπτετο καὶ διεπυροῦτο δή 1γ.(60.4{0.37.τὸ, ν.}ν 
προσεπανῆπτεν καὶ διεπύρωσεν). 

Ἐπροσεπανίσταμαι, 4076 ἩΡΟΉ ΒΟΤηΘΟῺς ἐῃ αὐαίϊίοη, ς. ἀατ., 15. 
ἐι.6.0.8.2(}1.20.8168), 

Ἐπροσεπανορθόω, 5εἰ τη: ἃ κἰγαῖρἠ ῥα  Κογ, Ονταίον. τ 2(1.42019). 
Ἐπροσεπαντλέω, ῥοών προ, Ογτιαάον.ττί(τ. 3000). 
Ἐπροσεπείγομαι, γηαἦε μαςσίε, δ τγσεο.ττίρ.τοβ.1). 
Ἐπροσεπεισφρ-έω, γιμδἢ τη: ἹΡΟῊ ΟΥ̓ ἰο τῶν παρά τινων. 

σοι. .«λογυδρίων ὙΠάτιδιιά,ερ.1.8(Ν1,09.0378). 
προσεπεκτείνομαι, ῥγέδς ΟἿ ἰοτυαγάς, ο. (αἵ... ΤορὩγ, ΗΠ ἱντοά, (ἈΝ. 

81.3864:)). 
Ἐπροσεπεμβαίν-ω, ἰγαηρίε πη δορίάος, ΟτιΝακιον,τ4.20ο(Μ.3ς, 

8074); μὴ π“τωμεν αὐτοῦ ταῖς συμφοραῖς (Ὦτν5.} α5.2.0(1.735Ε); 
εὐπορία “-ὄντων, προσπληασόντων Τάτ δια ἐρῥ.1.12(}1.00.0400}. 

Ἐπροσεπενδύω, εἰοίλε τοί τὰ αὐάτίομ, Ἰϑόρῃγ.Η] αγτοά.(Μ.87. 

39110). - 
προσεπεξεργάζομαι, ὑγίηρ ομἱ τπσαπἸΉΡ οὗ μιοτό γμϊίν, Ἰλίου. Α].Ἀρ. 

Επ5.}.6.14.26(77180; Μ.21.12814}; 5.5..}.χ.τό(ρ.ττρ.20; Μ.24.0360). 
Ἐπροσεπεξηγέομαι, ἐχρίατῃ ζμνέλιον, ΟἸδηγ ῥαεά,5,ττίΡ.282,12; Μ. 

8,660). 
Ἐπροσεπεργάζομαι, -Ξ- προσεπεξεργάζομαι, Ἰτεη.ἤαεγ,τι το, 3(Μ,7. 

5564). 
Ἐπροσεπερείδω, »ιαΐε ἰο γεεὶ ἐροη, ΤΑτΚὨ οεσνς (ΝΜ. 28,088). 
προσεπεύχομαι, ῥῦὰν ῥεείάο5, ϑ1.2αῥοΐ.τ15.4(Μ.6.460Ὰ}). 
Ἐπροσεπιβαίνω, ἐγωπιρίς ἩΡΟΉ ῥόοτάες, α. ἀαῖ., ΟΥεπαγγῖη 79 

τ9:4{(Μ.17.724}). 
προσεπιβάλλω, ἐαεὲ με 10, ΘΟρΡῃ τ ΗΟ, “παεί.(Μ.02.17288).Ψ 
Ἐπροσεπιδιατάσσω, »αΐέ ἐγ ἠεν ἐς ῥοσίοηϑ; οὗ τιλκίηρ σοά!ο] 

το ἃ ΔΊ], ΝῊ}. ῥεγίςὶ,.2(λΝ1.70.86ς: 4). 
Ἐπροσεπιδιδάσκω, ρ455., ἰξαγῈ δεξῖάες, ΟἸογὴ, εἰν, 6, Ἰβίρ,516.8; Μ.0, 

3068). 
Ἐπροσεπιθρύπτομαι, ὑῥέ ἐμεγυαίεά ῥέεεϊάες, ΟἸεπι. ῥαεά.2.2(0.170, 

21: Μ.8.4208). 
ἐπρδοεπικοχχων νὼ; αάογη βατιἤον, (οηϑι. Αρ}.1.3.8, 
Ἐπροσεπικλίνω, ῥεηά ἰοιυαγάς, ΤΑἸΠ σεεμ τί} 1.28.088Α). 
Ἐπροσεπικύπτω, δόμα ἀοῖυν: οὐδν, ς, ἀαῖ,, 10.}}.Π .ἀογη. 26 (Μ ος. 

273λ). 
Ἐπροσεπιλύομαι, 

προσεπέμπετο Ὁ.6.21). 
Ἐπροσεπινομοθετέω, ἰεστεία!ς {ων Π 7, Ογγυαάογοτοί.338Ε). 

, Ἐπροσεπιπνέω, ὀγεαΐ δ ρον ὀόετάθς, ο, ἀαῖ,, ΟἸΘπλ.ο.}.5.13{(ρ.384. 
5. Μ.0.τ20Ὰ). 

προσεπισύρ-ω, Τη66,, ΞΡ αἰοηρ ῥεδίες, οἵ Ὠοτεῖίςβ ψῆο ἰαϑὶ 
ἰοτῖν ἀδν5 δὲ ( γβί πιὰβ (481 ὁ 5. Ρ] ΠΡ) οὐ μόνον ἑαυτοὺς θέλουσιν 
εἶναι μόνους πεπλανημένους, ἀλλὰ “τονται καὶ πλήθη ἰδιωτικά ΤΑΠαΞΕ. 
Δηϊ ον 4(Μ|.80.13028). 

προσεπισφίγγω, ῥϊηὦ Ξεἰτἰ πον ἱερίμϊν, ΟΥΝῸ Ζιίαγηι.2.2(6Ρ1Ρ7.)24. 
6(Μ1.18.064). 

προσεπιτείντω, 1, ἐηίσησιν ὈἸοπλφ,ἄ.5.τλίρ.τόγιτο; Μ.0.6160); 
“εἰ δὲ τὴν εἰς τὸν τόπον ἀπορίαν καὶ ὃ ̓ Ιωάννης ΟΥ. [8.1τ0.1{(Ρ.209.2; ΝΜ. 
14.5258); 2. ῥγέδς ἤἰότῆς ἃ ῬΟΪηΐ, ὠγρὲ ὁ προφήτης ““εἰ λέγων ὅτι... 
πικρίας ἐνεπλήσθην ΙΔ, ἦσο, 14.τό τὰ {ον (ρ.123.16; Μ.13.4250}; ἐξ. 
13. 1(Ρ.102.7; 400Ὰ}; 14. φηαγγιῖη [οὗ χα: ό(Μ.17.818)., 

Ἐπροσεπιτερατεύομαι, αἰξαεὴ τηϊγασμίοις φμαϊτέν το, (Ἰδπὶ, ῥγοὶ.Σ 
(ρ.1:5.6; Μι8,814), 

Ἐπροσεπιτήδειος, τῤεοϊαίΐν «μτἰαδίθ, ϑοςτ,ἶ.6.7.50.2(Μ.67.804Α). 

"ἰῷ ησάντων 

ἐχργθες ἐγεεῖν, ἘΡΑ]}. κυνιοη αι ο(Μ.34.ττοᾶρ ; 



προσεπιτίκτω 

Ἐπροσεπιτίκτω, ῥγσάμεε δεδίάε5, Ἰλάντα, Τ τ. 27(}1.30.,401.). 
ροσνπητηδῖν; αἰά ας ῥεμαϊέν, Ῥεῖ. ΑἹ, εῤ.εαη. τ(}1.18.1688). 
Ἐπροσεπιτούτοις, ἐ» στον, Νεςῖ, πάν. τ(Μ.39.18218); Ειβίχαῖ. 

υ. πίνε τϑ(Μ.86,2296Ὰ); Μαχ. αρεδῖρ. (ΝΜ οτ.13414). 
Ἐπροσεπιφύομαι, ργοῖῦ ας ΔῊἩ ἀεεγείτου, ροη, α. ἀατ., ΟἸειη. 5 ΨΨ.2.20 

(0.174.0; Μ,Β, τοθ68). 
προσερανίξζω, πιδα,, τοῖσί τονε, ϑγηθ5.}Ρ. 4Α(Μ.66.153730). 
Ἐπροσερπύξζω, ἐγ ῈΡ ἩΡ ίο, Οὐ ΝᾺ2.0ν.15.8(}}1.35.0254), 
Ἐπροσερριμένως, 122. ἐπε ἩμαΉΉῈ} Οὗ σογιοίμίηρ ἰπγοῦη τη, ἂς 

α εαφμαὶ ἘΧΡΥΘΘΘΊΟΉ ΟΥ ΜΪ γαΉα τό, πλήν,...ἐν τοῖς ψαλμοῖς οὐ κατά 
τινα κεῖται διάνοιαν, ἀλλὰ π. ἀπὸ ᾿Εβραϊκοῦ ἰδιώματος Τάτ, ἴορ5.} 5. 
48:τ6(Ρ.322.8). 

προσέρχτ-ομαι 1. ἄγατο Ἡδαν, αῤῥγοαεῖι; 8... ἃ. ῬΕΙΒΟῚ ῸΓ Ἰηβίχαο- 
ἔοπ ἄλλοις δὲ ὅση δύναμις ἀποδεικτικῶς δι’ ἐρωτήσεων καὶ ἀποκρίσεων 
““όμεθα Οτ,(εἰς.6.τοίρ.8ο.26; Με11.13058}; Ὁ. [ῃς [ΠῚῸ 85 ἃ σοῃμνοτί 
πολλοὶ ὡσπερεὶ ἄκοντες προσεληλύθασι Χριστιανισμῷ 1.1 «δ(ρ.οὅ,9; 
Ἴ45Α); τὸ πλῆθος τῶν “-ομένων τῷ λόγῳ 10.3.0(ρ.210.5; 9324}; αἱ 
ἐκκλησίαι ἔχουσι μὲν ἀνάλογον τοῖς πλήθεσιν ὀλίγους σοφοὺς προσ- 
ελθόντας 1}.6.τ4{0.83.3; 13128}; ἀνθρώπους ἀπὸ ἐθνικοῦ βίου ἄρτε 
προσελθόντας τῇ πίστει ΟΝΙς,.(225)64,.2, βιβλία. 
ἀναγινώσκεσθαι τοῖς ἄρτι --ομένοις (καὶ βουλομένοις) κατηχεῖσθαι 
Ατῇ οῤ. {ε5|.30.ττίρ.88.; Μ.26,145370); ὙΠατ, ἔεοβ, 36: Δη(2.090) ; 6. οὗ 
ΒΟ βιηδίιοβ. εητεστίηρ (Πυτοῇ περὶ τῶν ὀνομαξόντων μὲν ἑαυτοὺς 
Καθαρούς ποτε, “"“ομένων δὲ τῇ καθολικῇ...ἐκκλησίᾳ ΟΝΊο,(225)εαη.8; 
ἅ. οὗ τῃοβε οογηίηρ το θαρίθηλ προσῆλθέ ποτε καὶ Σίμων τῷ λουτρῷ 
«---γέγραπται δὲ πρὸς νουθεσίαν τῶν μέχρις σήμερον ““ομένων Ογτγ Η. 

ῥγοεαΐφο.2; (Ὠτν5.πομ 6.4 τη ἘΡλι(ττ. 440); 6. τὸ Οσταημμηίοι, 
Οὐτ. Η εαἰδε}.23.22; μήτις τῶν μὴ δυναμένων προσελθέτω 1.1|.8Ρ.ὄ 
(οης, ἽΡΡ. 8,10.1; ἘΟΒτνβ, μον.24.5 τη τον (το.2180); 16. 8. 1(2500); 
τοῦτο γὰρ τὸ δεινόν, ὅτι... «τοῦτο εὐλάβειαν εἶναι νομέζεις τὸ μὴ πολ- 
λάκις “προσελθεῖν, οὐκ εἰδὼς ὅτι τὸ ἀναξίως προσελθεῖν, κἂν ἅπαξ 
γένηται ἐκηλίδωσε, τὸ δὲ ἀξίως, κἂν πολλάκις, ἔσωσεν 1, μοη.5.3 1Ὲ 
ΣΤιρι(ετ.5770}; ἐννόησον... «ποίᾳ {μέλλεις "εσθαι τραπέζῃ Ἰὰ.-παϊϊυ. 
(2.3654); μετὰ φόβου θεοῦ πίοτεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε 11 νγς. 
(ρ.305.40) ; ξν οἵ τηδὴ 5 ΔΡῬυόδοῦ ἴο σοα τὰς χάριτας αὐτοῦ ἀποδιδοῖ 
τοῖς ““ομένοις αὐτῷ ἁπλῇ διανοίᾳ τί 65.23.1; προσέλθωμεν οὖν αὐτῷ 
ἐν ὁσιότητι ψυχῆς 1Ὁ.20.1. Οτι μον, 4.5 ἦπ [6γ.(ρ.28.18.; Μ.13.2920); 
Μεῖῃ 5,1. .1ο. 4(Ρ. 126.15; Μ.18,200 4); ἐὰν. .«-μὴ..- ιἀμβλύνηται τὸ 
ἁμάρτημα μετὰ τὸ προσελθεῖν καὶ συγγνώμην αἰτήσασθαι παρὰ τοῦ θεοῦ 
Ἰά εργ.τοίρ.464.8); το ΟὨτηδῖ, ΟΥΌῥγήης.3.τ.15(Ρ.223.2; Μ1τ. 2808); 
14. ἠοη!.12.1.2 ΤΏ [ἐγ (ρ.τοῦ.24:; Μ.13.3078) ; 14 (δἰς.7. οῖζρ. 202.τῦ; Μ. 
11.14068); οἱ ΔρΡτοθοῇ οὗ νου ΡΟ Υ ἴο ρᾶρϑῃ ϑροβ, ΑἸ Πεπαρ. 
ἰερ.15.τ(}.6,020Ὰ) ; 5. οἱ αἰνίηε Ἀρρτυόβςῇ ἴο τπδῃ εὐκατάληπτον ἔσται 
τὸ θεῖον τῆς ἀθανατιξούσης τὰς ψυχὰς ζδυνάμεως) ὑμῖν προσελθούσης 
Ταῖ,ογαί. τθ(ρ.17.24; Μ.6. 8414); 2. τολμθ ογιυαγά ἴο 5ρεξαῖς, οὗ ἔαϊβε 
Βτορἢοίβ ἐν ὀνόματι τοῦ ᾿Ϊησοῦ προσελθόντες (οἴ. Μι,24:5), Γαδ. αὶ, 
45.4(λ}.6.5524}; 3, ἀῤῥἷν ομεδείξ ἰο; ἴὰ ρθη.) ΟἹειαραρά.3.το(ρ.264. 
28; Μ.8,621Α}); φιλοσοφήσει προσελθεῖν ΟΥ. ΤΠ ΒΉΤη. «(Ραη. γάρ. 21,4; 
Μ. Ἰο,ΤοβοΒ) ἴο ΤΕ] σΊοη οὐ προσελεύσῃ ἐπὶ προσευχήν σου ἐν συνειδήσει 
πονηρᾷ Ῥιά.4..4} πυκνότερον ““ὁμενοι πειρώμεθα προκόπτειν ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς τοῦ κυρίου 20 ]61".1Ἱ 7. «2; ἴο ΘϑοΘτΙς |ξς, Ψ.Αϊοχ. Αερεηι.2Ὸ 
(0.673. .})} 4. εἰγῖυε ἰοιθαγάς ᾧ δὲ οὐδὲ τὸ τυχὸν προσελϑεῖν ἔστιν εἰς 
ὕψος ἄνευ τοῦ ἐν τοῖς ἀναγκαίοις εἶναι (Ἰδιη.5 ». “4. 4(Ρ. 256.25; Μ.8, 
1232Α); 5. γὺ «Τογιραγά, ἰαξδε ῥίαςε᾽ εἴτις τῶν..-ἀρχόντων..--κωλύσῃ 
διαθήκην γενέσθαι...ἢ γάμον προσελθεῖν ΑἸΒΒοδλοϊαβι, οἰ 1.4.22(0.62). 

Ἐπροσευαγγελίξομαι, ἀφείαγε σοοί ἰἀὐτηρς ἰο, ΤᾺ. ΜΟρϑβ. 5,22: 
φ. ἸΆ3.20 Μ.δ66.669Α), 

. Ἐπροσευκτέον, οη6 δὲ ῥζαγ,, σεἰβ. δρ.Οτι(εἰς.8, 2ϑ(ρ.241.23; Ν. 
11.15530); ΟΙνΟν.15.1:(ρ.334.5; ΔΓ ατ. 4654). 
᾿προσευκτήριος, (ογΥ ῥγάνεν, ἘΝΙ] ῥενίξὶ. 4.5} 1.70.8298)., πεὰξ. ἃϑ 

βυδϑῖ,, ογαίονγν, εἰπεῖ, Ἐλι5.}},6.7,32.32(}1.20.7368) ; 1δ.10.4.τ4(8538); 
4..(. τῷ. 224. 8; Μ.20.13768). 

. . προσευκτικός, Οὗ ΟΥ ῥενία!Ή Ηρ ἰο ῥγαγεν τῇ ἐρηνκη μονώσει καὶ 

τῇ. π᾿ προσελεύσει Τηγ, Βταά.ε}ῥ.2.1τό(Ν].99.13854}. 
- "προσευχαριστ-έω, σά ἐπαηβορίοίηρς, Ῥίοπ. ΑἸ].4Ρ.Β85. ὁρῖν. ηχ(3. 
όρε; Μ.22. 2018); ; τοσοῦτον. «ἀπέχειν λύπης ὡς καὶ “εἶν ἐπὶ τῷ "Ξ 

ῬΑ] δ, ] σις, τ 5(Ρ ἾΣ 2; Μ.34.πο418).. 
προσευχή, ἡ, 1 - Ῥγαγεν, ν. εὐχή; 2. ῥίαωε οἵ ῥγανεν (Τ“εννῖθ}) ὅ ὅρα 

πάλιν Ιουδαῖ ζοντα τὸν Παῦλον. .«οὗ ἐνομίζετο φησί, π. εἶναι. οὐ γὰρ δὴ 
ἄθαᾳ. συναγωγὴ ἦν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔξω ηὔχοντο, ὥσπερ τόπον τινὰ 

γίζοντες ΟΠ αν. ἦουι.35.1 ἐπ Αει(0, 265Ε); μᾶλλον μὴ οὔσης ἐκεῖ 
φιναγωγῆς διὰ τὸ σπάνιον, παρὰ τὸν ποταμὸν ἔξω τῆς πόλεως λάθρα 
συνήγοντο οἱ δῆθεν θεοσεβεῖς Ατητηοῃ..46.τ6: 13(ΝΠ1.8ς.1556}). 
᾿, ̓"προσεφαρμόζ- τῷ, αάαρι ἰο, “μ1ϊ, ΟΥ.Ξοἱ τη Ἐποεῖ δ. ο( ΝΜ. 13.785); 
. ἰδὲ ἐν ἑκάτερόν ἐστι κατὰ τὴν ἕνωσιν καὶ τὴν σύνοδον καὶ τὴν σύνθεσιν 
Τὴν ̓ἀνθρωποειδῆ, ἕν καὶ τὸ ὄνομα τῷ συνθέτῳ “-εται, ἀπὸ μὲν τῆς 

᾿ .«τετυπωμένα.. ᾽ 

τχῦο προσεχῶς 

Ι θεότητος τὸ ἄκτιστον, ἀπὸ δὲ τοῦ σώματος τὸ κτιστόν ἈΡΟ]].ἐ». ίομ,Ο 
(ρ.26ο.2; Μ.}1,.8.0348). 

Ἐπροσεφευρίσκω, ἡπά ἴῃ αὐάτίτοη, ΟἸδπη.517.4.2(Ρ.240.28; Μ.8. 
1217}}. 

προσέχεια, ἡ, αἰϊεηίοη, ΤΙ Βοβί, ἤαη.2.1(Ν}.χ8,11450}; Τ}Ὀ8]]. 
ῥγοθῃι.(ρ.4.π4; Μ.34.006); διὰ πολλῆς π. καὶ νοῦ ἐπιστασίας... εὑρὼν 
τὰ τοῖς πολλοῖς ἀγνοούμενα.. «κακά Ματς. ΕΥ οριδε.ς τ(] ὅς. Τ0408); 
Μᾶχ.ρ.τ2(}|.91.4650). 
δπροσεχεστέρως, ααν., ξογπιεα τοι σοΠΊρ. οὗ προσεχής, τονε 

αἀϊγεειΐν ἡ δύναμις τοῦ κυρίου...πι .«.. ἐνεργοῦσα ϑε. τὸν ἔδιον σῶμα] 
Ιβοπί. Η. δ δεὶ. 5.2(Μ.86.17258). 

προσεχής, 1, οἶοδο αἱ μαριά, Ἠδαγ; οἱ Ὀρ]ϊονοῦβ το ἰοπβμὶρ ἴὸ 
(οὐ ἕως τῆς ἐπαναβεβηκυίας καὶ π. τοῦ κυρίου ἐν ἀϊδιότητι θεωρίας 
(Ἰδιη. δέν. 7.2(ρ.9.8; Μ,0.4130}; ὁ γνωστικὸς...π. τῇ πανσθενεῖ δυνάμει 
γενόμενος, πνευματικὸς εἶναι σπουδάσας διὰ τῆς ἀορίοτον ἀγάπης 
ἤνωται τῷ πνεύματι 1.7.7{0.33.18; 4648); ἐπὶ προθύροις..«τοῦ πατρὸς 
π. τῷ μεγάλῳ ἀρχιερεῖ γενόμεναι ἴβ5ς, ψυχαί] 1δ.(ρ.34.1τ6; 46:4}; 
γνωστικὸς. «ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ αὐτῷ τῷ πνεύματι π. γενόμενος τῷ 
κυρίῳ 1.7.τ4{0.63.1; 5216); οἵ Οοαᾷ ἴῃ το]. το ὈΟΙ]ΈνΟΥ ὅσῳ τις... 
γνωστικώτερος γίνεται, προσεχέστερον τούτῳ τὸ πνεῦμα τὸ φωτεινόν 
ἐδ.4.τη(ρ.29ς.22; Μ,8,1316Ὰ); 2. αρῤγοργίαϊς, 16.8.6δ(ρ.03.0; Μ.0. 
5850}; ἔρτος.Ο..}γ.1:7(}{.87.12254}; ὅ. εἰοξεῖγ γεϊαιοά, αἰῖη ἡ υἱοῦ 
φύσις ἡ τῷ μόνῳ παντοκράτορι προσεχεστάτη (]ρΙη.5.7.}.2(0.5.22; Μιο. 
4088); 4. ἀΐγεοὶ, ᾿πηηϑάίαίο, 1δ.3.2(0.τορ.28; Μ.8,11008); τῆς τοῦ 
κυρίου π. κατὰ τὴν νέαν διαθήκην φωνῆς 1.2.χ1(ρ.228,13; 11720}; ἡ 
τοῦ λόγου δύναμις... «διὰ φωτεινῆς καὶ π΄ διακονίας ἐνήργει 1δ.6.3(ρ.448. 
17; Μ.9.2520); ἡ δὲ διαφωνία προσεχὲς αἴτιον τῆς ἐποχῆς 1δ.8.7(ρ.92. 
20; 5888); πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, κατὰ τὴν π΄. ἐνέργειαν τοῦ ἐν 
ταὐτότητι λόγου Ἰά,ἐχε. Τἰάοὶ, Βίρ.1τοϑ.22; Μ.9.6ς:70); ἀστρονομία...π. 
πορθμεῖον τῆς ἀπορρήτου θεολογέας ϑυτο5,είγοίαθ. 4(ρ.128.χ; Μ66. 

15810}; 5. φἰ θη ἼῦῈ ἵνα ἡ τοῦ λέγοντος ἀξιοπιστία..-καταστήσῃ...π. 
τοὺς ἀκούοντας πΠ|ρρ.},.33 ἴῃ Ἐγ(Ρ.170.1: ; Μ.το, 168) ; π. πρὸς 

ἀκρόᾳσιν ἐποίει τὸν βάρβαρον ΤΠρἢν!] εχο ον. (0.224.22; Μ.113. 
9320); 6. αἰϊοιάαη! ρον, σο  ΕγΉ δα τοτιΐ αἱ π. τῆς προνοίας ἐνεργοῦνται 
οἰκονομίαι (Ἰ6Γ.51}.7.7(Ρ.22.10; Μι0.460.);, Πλάτων θεὸν. .«φησὶ 
τἀγαθόν" ἐξ αὐτοῦ τε..«ἀναλάμψαι νοῦν, καὶ τοῦτον εἶναι τὸν π. τῷ 
κόσμῳ δημιουργὸν ΟΥγ. {μἰπ.4(63.1474}; αΌ5., οὗ ἀπ 615, ΟἸφι),5.}.7.2 
(ρ.1το.3; 4168); ἡ κατὰ διαθήκην τῶν πρωτοκτίστων ἀγγέλων ἐνέργεια 
π. ἴα δεῖ, α(ρ.151.13; Μ.0.7218); 7. ῥγομε [0 φιλαργυρίᾳ δὲ πάνυ τι, 
ἦν Ταῖογαί. τοί .21.2; Μ.6.8488). 

: πτροσέχ-ω, 1. ὡρῥὶν ἰο αἱ θεαὶ γυμναὶ προσεῖχον τῷ ποιμένι, εἴ τι 
αὐτῷ δόξει καλή ΓΟἸογη ργοί. 2(ρ. 25.0; ΜΆ. 1098); 2. ἰαξβὲ ποϊΐεε 
φεύγειν προφάσει τοῦ τετᾶσθαι ἐπί τι σπουδαῖον καὶ μὴ προσεσχηκέναι 
ΤΡίοπ.., Ροῖνε.7; προσσχὼν εὐφυῆ τὸν νεανίσκον ῬΑ]] σι λνγς.Ξ(ρ.28. 
το; Ν.47.18); 3. βὰν ἀφεάᾷ ἰο, αἰθηά ἴθ “ὐοντες τοὺς λόγους αὐτοῦ 
ἐπεμελῶς τοίεηι.2.1; τῷ ἐπισκόπῳ “-ετε, ἵνα καὶ ὅ θεὸς ὑμῖν Ἰρῃ. 
Ροίνειδ.τ; μόνῳ δὲ “σειν θεῷ καὶ τοῖς τούτου προφήταις το ΓΠαστῃ. 
ῥαη.Ογ.τδ(ρ.33.16; Μ.1ο,10038); τοῦ, Ἰηἰογργοίατίοη οἱ βΞουιρίιγε ὅό 
γὰρ κατά τι μόριον φυλασσόμενος καὶ “ων, κατά τι περισπώμενος... 
ὅλος οὐκ ἀνάκειται θεῷ Μείῃ αν Ρ.5.2(0.54.1; Μ.χ8.970) ; τοῖ. τοδα- 
ἴηρ οἵ ρΌΒΡΕΙ5. οὐδὲν ἧττον αὐτῷ 56. ΤιΚ6} καὶ Μάρκῳ “τομεν ἢ 
Ματθαίῳ καὶ ᾿Ιωάννῃ ὙΠάϊτ, ἀνγεί, ργοοζη,(3.11ο7}; ἴῃ ᾿ἰτασσν, ῥὰγ 
αἰ ΠΟ ἕστηκεν ὁ διάκονος [1.6, Ὀοίοτα τοααϊηρσ οἱ Ἰο55ο 8] μέγα 
βοῶν καὶ λέγων πρόσχωμεν..«μετ᾽ ἐκεῖνον ἄρχεταε ὅ ἀναγνώστης τῆς 
προφητείας ᾿Ησαΐου' καὶ οὐδὲ οὕτω “-εἰ τις (Πγγο. 0.10.5 15. Α, 
(9.150Ὲ); 111..}αε.(Ρ.172.22}; 1  Μαγε.(Βτειρμίτηδη ρΡ.118.17}); 4. οὐ- 
56γυ6 ἃ ἐνετείλατο “--ετε Βαγη.1.6; ΜΟΙ γρ.8.17(ρ.112.2; Μ.18. 
1730); 1ἅ.γ65.1.43(0.280.17; Μ,18.,2724); [ο.Μ4]. εἰγοης ρ.136(Μ.07. 
2334}; 5. γεραγάᾷ ἃ5 ὡς στασιασταῖς προσεῖχον αὐτοῖς (ῃτγπ, 07.75.2 
ἦν Δ14.(7.7268); ἵνα μὴ ὡς ἐχθροῖς αὐτοῖς “-ἢ 14.ἀογ5.7.2 141 ΤΊρι (τ. 
5858); γαῖ. Ἔσο μδτίβειο εἰθπιθηίβ μὴ “πε οὖν ὡς ψιλοῖς τῷ ἄρτῳ καὶ 
τῷ οἴνῳ ΟΥτ. Ἡ εαἰεοῖ,.22.6; 6. ἰοοῖ, [πες ἰοιναγάς ἐν φωλεῷ..«-«πρὸς 
ἀνατολὴν πθοντι ΕΡΙΡἢ ἦεν. 53.2(ρ.31τ6,22; Μ,4τιοθτΑ). 

προσεχῶς, ΔΑ. πεανῖν, εἰοςεῖγ ς 1. οἵ τἰϊηθ, γεεερμεῖν διὰ τῆς ἐν ταύτῃ 
τῇ πόλει γενομένης παρὰ Σεργίου ἐκθέσεως καὶ διὰ τοῦτο π΄. ἐπὶ τῆς 
ἕκτης ἰνδικτιῶνος ἐκτεθέντος τύπου Λπαβδί.Αρ.α.δ͵Ἴαχιτ(Μ.90.1 200); 
2. εἰοξεῖν, πδαν αἱ μβαμά φιλοσοφία...διατείνουσα ἐπὶ τὴν π. ἁπτομένην 
τῆς ἀληθείας τὴν καθ᾽ ἡμᾶς εἴδησιν ΟἸοτη.Ξγ.τ.2ο(ρ.62.34; Μ.8.8168); 
τῇ ἐξ ἀσκήσεως ἕξει τούτῳ προσεχέστερον συνεγγίζων ἰ.6.ο(ρ.468.2; 
Μ.0.2938); προσεχέστερον δὲ ὁ γνωστικὸς οἰκειοῦται θεῷ 1δ.7.7(0.28. 

[1;.4524); ἥρ. ἀπὸ τοῦ παραδείγματος τῆς εἰκόνος τοῦ βασιλέως 
προσεχέστερόν τις κατανοεῖν δυνήσεται ΑἸΏ.47.3,. (Δ {.26.3.124), 

Β. τριριδταίοῖν, ἀϊγοειν πάντων δὲ ἀνθρώπων ὁ θεὸς κύριος, 
προσεχέστερον δὲ τῶν ἐγνωκότων πατήρ ΟἸειη.Σ Ιγ.6.6(ρ.45ς.2:; Μ.0. 

2698); δι᾿ ἀγγέλου π. μυσταγωγεῖται 1διπ.ττ(0.3275.22: 1124}; π᾿ τῆς 
τοῦ πατρὸς ἀπολαύων δυνάμεως Ι΄ ἔχε. Τλμάοι τοί. Τορ.25 ; Μ.ο.δθοο); 



προσεψέω 

ψυχὴ .-«ἐμψυχουμένη ὡς εἰπεῖν ὑπὸ τοῦ λόγου π. ἤδη 1δ.27(ρ.1τ6.5 Η 
6734}; ὃ παράκλητος ὁ π. ἐμεργῶν νῦν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς αὐτῆς οὐσίας 
ἐστὶ καὶ δυνάμεως τῷ π. ἐνεργήσαντι κατὰ τὴν παλαιὰν διαθήκην 0.24 
(Ρ.115.7; 6724}; τὸν μὲν π΄. δημιουργὸν εἶναι τὸν υἱόν Οτ.( εἰς. δ.ι6ο 
(Ρ.130.21; Μέ.τΙ.13800); εἰ δὲ ἀνυπόστατον ἐροῦσιν αὐτόν, οὐδενὸς 
μεσολαβοῦντος ἔτι καὶ διατειχίζοντος τὸν υἱόν, πῶς ἔσται τρίτος ἐκ 
πατρός, καὶ οὐχὶ μᾶλλον π., ὡς υἱὸς πρὸς πατέρα; (γτ.0.1.4(4.38})); ἐν 
αὐτῷ μένοντός τε καὶ ὄντος ἀεί, π. τε ἅμα καὶ οἷον μεμεβισμένως ἐῤ.1τ. 
το(ο878); μόνος...ὁ υἱὸς ἐκ τοῦ πατρὸς π. ἐστιν. οὐκοῦν τὸ πνεῦμα....ἐκ 
τοῦ πατρὸς οὐκ ἔστι π. ἔστι δὲ καὶ κοινὴ ἔννοια, ὅτι ὅπερ οὖν ἐστιν ἀπό 
τινος, ἀπό τινός ἐστι π. ἐπειδὴ οὖν τὸ πνεῦμα.. ἀπό τινός ἐστι π." ἀλλ᾽ 
οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ πατρὸς π' ... οὐκοῦν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ π. τ. 11 Ῥαρὰ 
φο (δ .οτ.το20}}). 

Ό. εαγεξαϊν, αἰενετυεῖν, ΟἸΘΙη.5ἐν.6.1τ(ρ.476.6; Μ΄.9.2008)}. 
“προσεψέω, δοῖϊ ἰορείδιον, Ὑπάτ,5τα, ἑαγηδ. τ4(Μ.00.17858). 
πρόσηγορία, ἡ, Α. καἰμίαϊοη:, σγεοίίοηρ ἥπιά σοι πρὸς τοὺς ἀπαντῶν- 

τας ἔστω τὰ ῥήματα καὶ π. γλυκεῖαι Οἴδτῃ, [".44{0.221.20}; οὐ γὰρ κατ᾽ 
ἀποκλήρωσιν δώσετε τὴν π., ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν τὸν λόγον δώσετε ΤΊϊ. Βοξί. 
7». ειχοτό(ρ.189); τεῦ. Βοτη.1:7 ὦ προσηγορίας μυρία φερούσης ἀγαθά 
ΟΒγγβ λον. 1.4 τῇ Κορ. (0.4534Ε}; οἱ Ἰἰτατρ. στεείληρ ᾿Ϊωάννης... 
εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν σὺν τοῖς ἐπισκάποις.. «δοὺς δὲ τῷ λαῷ τὴν 
συνήθη τῆς εἰρήνης π. ῬΆ]1 0 Οὐνγς. ταί(ρ.84.26; Μ.47.48}); οἵ ρεύβομαὶ. 
δτεθΈηρβ δὲ οἷοβα οἵ Ῥϑα]ὴς ερ᾿βῖ]6, Ἡμᾶς, Εονε.γ6: τ4(3.150). 

Β. αἰϊοεμίτοη, Οὔντ.αεὶ (4 Ὁ 5 ΡὉ.98.34., Ἡ.2.13768). 
Ὁ, μιοάε οὗ Ξρεθεὶ τίς γάρ ποτε ᾿ΕἙλλήνων ἐχρήσατο τῇ ᾿ἐνωτίζου᾽ π. 

εὐν ἀντὶ τοῦ 'εἰς τὰ ὦτα δέξαι᾽ ;.. ἰσομοία τῇ ᾿ἐπιούσιον᾽ π. ἐστὶ... 
γεγραμμένη... λαὸς περιούσιος᾽ ΟΥ̓. 27(0.367.6; Μ.Ιτ. οο0). 

Ὁ. ἀῤῥεϊαίτοη, ἀσείρηπαϊίοη, ε{{| 6; 1. ἴὰ ρει., οὗ ἀεβίσπιδεϊοης οὗ 
Ἰειἴθτ5 οὗ δρμαθει, Εὺ. Του. Β γ(ρ.τ61); μολύνει τὴν ἀνθρώπου π. 
ΟἸενη. οἰ". .4.13(ρ.280.10; Μ.8,13000); ἡ ᾿εὐαγγέλιον᾽ π. ΟΥ..70.1.5(7; 
Ρ.9.22; Μ,14.320); τοῦ κακῶς λέγεσθαι τὴν π, λαμβάνει Μείῃ. 
ατὐϊτἠγ.τα(ρ.180.0); οὔτε ὅ υἱὸς ἀπῴκισται τοῦ πατρός. ἡ γὰρ πατὴρ 
π᾿ δηλοῖ τὴν κοινωνίαν Ὠϊοη.Α].8Ρ.Α1Ή. Ὀίοη. τ7(ρΡ.58.2ο0; Μ.25.5 054}; 
οἱ ἀδβιβηδίίοη ᾿σοά᾽ ᾿πηρ! 1οὐ Εν αϑϑισπεα το ΟΠτῖϑι ὃν 8. Ρϑὰ], ῃχγ5. 
αγαϊΐν!.6(3.440); μηδενὶ..«τῶν φωστήρων νέμειν τὴν θεοῦ π. ΤΒατ. 
Μορϑ.Ο..13:4-6(Μ.66.2ο18); 2. οἵ {16 “ΟΠ τ βεῖαπ’ εἰ μηδὲν διά τε 
τὴν π. τοῦ ὀνόματος εὑρισκόμεθα ἀδικοῦντες Τιβί, ταροὶ.4.2(4.6.3328); 
ἀπολωλεκότες δὲ τὴν πάντιμον καὶ ἔνδοξον καὶ ζωοποιὸν π. ΕΡ.]πιρά 8. 
Επ6,}.6.5.1.55(}1.20.4218}); οἱ πιστοὶ..«τῆς π. ἄξιοι, ἣν ὥσπερ διάδημα 
περίκεινται ΟἸετη. 4.4.5. 36(0.183.1τ6; Μ.9.6414); Αριοτοῦ προσηγορίαν 
λάβητε Ογτ, Η ῥγοεαίφοἠ το; 3. οἵ ἀδϑὶρπιατοη θεός ἃ5 ἱποοτημηπησαῦὶδ 
ἴο δην οἴμοσ, ἀτῇ, σέρη, τ)(}1.25.360) ; 4. οὗ τότ θεός ἀρ] δα το τπηθη, 
τεῦ. Ῥξ,81:6 μέλλουσιν ἄνθρωποι θεοῦ π. λαμβάνειν Ὀγτ.Η.ῥνοεαίεες. 
6; ΔρΡ]Ιθα ἴο Ῥαριζεά ἴῃ βεηβθ {παΐ [Πδν ἄτα πιστοί απ πιστὸς ὁ 
θεὸς 1δ.; ὥσπερ γὰρ καλεῖται θεὸς ἀγαθός.. οὕτω καὶ πιστός. λογίσαι 
τοίνυν εἰς ὁποῖον ἀξίωμα ἀναβαίνεις, θεοῦ μέλλων προσηγορίας γίνεσθαι 
κοινωνός Ἰ΄σαἰφεῖ. ς τ; οἵἨ τηᾶη᾽ 5 ἀδβίσπαϊίοη α5 εἰκὼν θεοῦ, ΟγΥ5. 
σίαϊ.3.6(2.468), 5. οἵ {{Π|685 (εχρχοββίνες οἱ αἄϊνίπε πϑίυτο. ἀπ 
ΔἸ 1685)} οὗ δοη ὡς... αἰδοῦμαι μὲν τὰς τοῦ λόγου π., τοσαύτας τε 
οὔσας, καὶ οὕτως ὑψηλὰς καὶ μεγάλας... αἰδοῦμαι...τὴν ὁμοτιμίαν τοῦ 
πνεύματος ΟΥ.ΝᾺ2.0»γ.534.1τ(Μ|.36.2524}; (αχργοδϑῖνα οὗ ἱπξουίου νυ), 
1Ὁ.23.το(].35.1τ618); εἰκότως φαίη τις ἂν τὴν κυριωτάτην..«καὶ μόνην 
ἐνεργείᾳ τοῦ πατρὸς ὑποστᾶσαν οὐσίαν εἰς ἑαυτὴν δέχεσθαι τὰς τοῦ 
γεννήματος καὶ ποιήματος καὶ κτίσματος π. Ἐπ. ΒΡ. τ γβς. μη. 4 
(2.71: π; Μ.45,6μ4Ρὴ ; πάντα τὰ τῆς θεολογίας ὀνόματα κατὰ τὸ ἴσον 
ἐπί τε τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ λέγεται, ὥστε εἰ τὸ παρηλλαγμένον τῶν 
π΄. τὴν διαφορὰν σημαίνει τῶν φύσεων, ἡ κοινότης τῶν ὀνομάτων τὸ 
κοινὸν τῆς οὐσίας πάντως ἐνδείξεται τ Ν ες. Εμη.7(2 Ρ.τ66.1; 7560) ; 
τί.. «θεὸν αὐτὸν ἀλλὰ μὴ σάρκα προσαγορεύετε [55. ΤηοΠοΟρὮγ 5165]; 
ἁρμόττει γὰρ τῇ ἀλλοιώσει τῆς φύσεως ἡ τῆς π. ΤΠάτιεγαη.τ(4.12); 
(εππϑά. ἐγ Ἐς (Μ.δς. τ668})) ; 6. οὗ ΔῊ ες]. ἘΠΠ1Ὲ τῆς τοῦ καθολικοῦ 
τοὐπὶ ΟΕ ετ. (536)αεί. (40 Ὁ 5.0.187.24; Η.2.τ4τόπ). 

Ἐ, ῥεγεομαὶ πῶμις, ΟΥνβοριο τῇ [εἰ (0.65.4; Μιτ].Ξ2τῸ); Πονη. 
ΟἸερι.4.1; τὴν π΄ ... τοῦ μακαρίου ᾿Ιωάννου ταῖς μυστικαῖς δέλτοις 
ἐγγραφῆναι Ατίϊςο,δῤιγγ.(ρ.23.27; Μ.77.3400) ; θεάς, ὃ εἰδὼς ἑκάστου 
τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν π, Γ 11. Βας.(ρ.408,24); οὗ παπιθ οἵ (μηβι ἴῃ 
ΘΧΟΤΟΪδπι, Ἐπ. ϑγοε ἀ(ττ4Α ; Μ,22.Βο10); οὗ πϑῖηθϑ οἵ τἋἤτθε 
Ῥεύβουβ ἤρετο εἰ πιστεύει τῷ πατρὶ καὶ τῷ..ουἱῷ καὶ τῷ...-πνεύματι. 
τοῦ δὲ πιστεύειν ὁμολογήσαντος, ταύταις, ἔφη, ταῖς π. πιστεύων 
ἀνάστηθι ΤὨατι,λ.γεἶ.26(3.1276). 

Ἐς, 6721 οἱ μὲν ἅγιοι τῆς μοναχικῆς φιλοσοφίας...τὰς π. ἁρμοδίας τοῖς 
πράγμασι..«ἔθεντο, ᾿ἀποταγὴν᾽"..«καὶ ᾿“ὑποταγήν᾽ [5146]. ἐῤὈιιτίΜ. 
78.177}. 

Ο. ποριηρ, πιομίοη ἐπὶ τῶν λοιπῶν συζυγιῶν ἠρκέσθη τῇ τῶν 
ἀρρένων π. ἴτεηιλαθγ.τ.0.1(}1.7.5404); ἡ δεκάλογος...π. σωτήριον 
ἁμαρτιῶν περιγράφουσα ὈἸ]Ἰετη. ῥαεά.3.τ2(ρ.285.2; Μ.8.668.) 

1170 προσήλυσις 

προσηγορικῶς, ὧγ τὸν οὔ α πιέγε ἀρῥεϊϊαϊομ, ΟΡΡ. κυρίως οΥ 
ἀληθῶς ; ἴῃ ἀγραχηθηῖθ οὐ Ῥηδατηδίοσηδομοὶ τὰ ἀλληγορικῶς ἢ π., ἢ 
μεταφορικῶς, ἢ ὁμωνύμως λεγάμενα, οὐ χρὴ εἰς δόγματος ἀκρίβειαν 
παραλαμβάνειν...εἰ φύσει ἄνθρωποι, π. ναός εἰσιν, καὶ οὐχὶ δῆθεν 
ἀληϑῶς ὈΙάντη. Τγῖ".2.τοί( 1.20.6454). 

προσήγορος, ξανμἴίαν φωνὴν... «προσήγορον τοῖς ἁγίοις ΒΔ5.δίν. 
ἡσ(4.644; Μ.32.200Ὰ). 

"προσηκόντως, ΛΠ ηρὶν, ΟἸΘπλ.Σ γ.2.το(ρ.τόροιο; Μ.8. τ0488); τοῖ, 
ίσεπ, τ: 28 πληροῦται π. εἰς μέγεθος... αὐξανομένης [3ς, τῆς ἐκκλησίας] 
Μεῖη.γ»ῃΡ.3.8(ρ.35.1το; Μ.18,734}); Ἐπ5,4,5.1τ.το(ρ.45.16; Μ.22.8ς:).Ψ 

προσήκ-ω, 1, δείοηρ ἴθ, δε, Δ5. ϑῖοῖς ἴευπὶ τὸ δὲ κατορθούμενον 
κατὰ τὴν τοῦ λόγου ὑπακοὴν "πον καὶ καθῆκον Στωϊκῶν ὀνομάζουσι 
παῖδες (Ἰετη. ῥαεά.τ.τ3(ρ.151.τ5; Μ.8.3734}; 2. τπβά. οὐ ρα55, ἢ αρ- 
ῥγουε ἡ δὲ Ρώμη ταῦτα οὐ “τ-ατο Παάγ, ει, ἐρΡιι. 238(Μ.90.10440). 

προσηλ-όω, Α. μαϊΐ ἰο, γῖσεϊ ἴθ; 1. ἴῃ σεῃ. τεῖ, τηατίνγ ΠΔ]]δα τὸ 
βίβΚε ἰού θασπιηρ, ΜΠ] οῖγε.15.5; τοῦ, ϑγυτήβοη ϑίγνητεβ ἅλυσιν... 
κατασκευάσας, καὶ ταύτης θατέραν μὲν ἀρχὴν πέτρᾳ...--ὦσας, θατέραν 
δὲ τῷ δεξιῷ ποδὶ προσαρμόσας ΤΠατ, ἡ τεἰ.26(3.1271); 2, ἴο οΓΟβ5 
(οἴζεη 405,, ἐγ γ); ἃ. τοῦ. Ογιοχίου οὗ (Πτῖθὲ ὁ διδάσκαλος 
““ωθεὶς ηὔχετο τῷ πατρί ΗοηιΟἾδη.ττ.20; ΑἸ. εχ. ᾿ς. 2:4(Μ.27. 
654); ΟὨγγβ,ἀσηι. δ 5.2 τη 11. (7.8ο60) ; 14. πονι.24.4 ἢ: τον. (το. 217ῚᾺ}}: 
ἐπειδὴ δὲ “-ὠϑη.. .ἀπεξεδύσατο μὲν τὸ λανθάνειν, γυμνῇ δὲ τῇ κεφαλῇ 
ὁρᾶν τὴν θεότητα... «ἐδείκνυεν ϑενογ. Οοἱ.2:14-τς(Ρ.324.17); πῶς οὐκ 
ἔφριξαν σταυρῷ --ὥσαι, ὃν σταυρούμενον ἰδὼν ὁ ἥλιος ἔφυγε; 6γ. 
Απτυπμίηρ(Μ.88,18568); τοῦ, ἀιπεβοϊοηβ οἵ βαβοσίπρ οἵ 1ορῸϑ 
Δη4 ρῃγροβε οὗ ἴῃῆο. ἄνθρωπος ἐγένετο καὶ --ὠθη τῷ σταυρῷ οἰκονο- 
μούμενος ΜοΙῃ. βονῤ᾿οτίρ.503.14; Μ.18.3070); ἄτρωτός γε ἔμεινεν ἡ 
σοφία καὶ ἀπαθὴς... κἂν τεμνομένῳ συνῆν καὶ --ὠωμένῳ τῷ σώματι ἴδ. 
2(0.5ο6.4.; 4048); σταυρῷ “-ὥθη ὁ ἀπαθής τι ριοηςί. Αρ}.8.12.33; 
Ὁ. οὗ (μηδὲ ΟΥΠΟΗγΙηρ ΠΟΒΕΠ6 ἀδιηοπβ τίς γὰρ οὕτως εἰρηνικὸς ὡς 
ἁ ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν καὶ τῷ σταυρῷ --ὥσας τοὺς ἐχθροὺς ἑαυτοῦ 
Οὐ Ν υβ5.ἤσρι. 7) ἐπ Οαπί (Μ.44.0ο8Α}; δ. τοῦ, 0].2:14, οὗ πρὶ τσ ἴο 
Οτο88 οἱ χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν: οὐδὲ οὕτως ἐφύλαξεν, ἀλλὰ καὶ 
διέρρηξεν αὐτὸ -- ὥσας τῷ σταυρῷ Ο(τγπ,λον.2.2 ἐγ Οὐοἱ(ττ.5368.}; οἵ. 
δέμε αμεεηη ἀἶχτὶ, οσηβροης τἰΐαρι ογεεῖ, δοὸ φμοί ςεομάμηι ῥγασσθηίενι 
οἱ αηε ἰοχ μἰΠς 65! ποῦς, φμαηο οἱ ῥδέσαγο ροσθμημις; βηῖς υέγο 
πηζτς υἱίας νοῦς δὶ. ἐοΉ χε {αν ἐγεοΐ, τηονίτες ἐπῆγε ἤποηι ἰσρὶ 
ἀεάΐί, ὙμαΥ Μορβ.οἱ.42: τά(ρ.200.18); ἡγοῦμαι τοίνυν καὶ τὸ σῶμα 
ἡμῶν καλεῖσθαι χειρόγραφον... «ὁ τοίνυν θεὸς λόγος, τὴν ἡμετέραν φύσιν 
ἀναλαβών...ταύτην δὲ συγχωρήσας τῷ σταυρῷ ““ωθῆναι, τὸ πάντων 
ἡμῶν ἐξέτισε χρέος ΤὨατ(οἱ.2: τ4(3.488); ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ 
Πιλάτος, ... τοῦτά ἐστι τὸ χειρόγραφον ὃ “᾿ωσε τῷ σταυρῷ ἡ κατὰ τοῦ 
ἀἰδὰμ ἀπόφασις, ὅπερ ὃ διάβολος κατέχων, πάντας ἀνθρώπους ἀπέφερεν 
εἰς θάνατον Ατητηοη, 79.109: τοί Μ 8. 1512); Οοβιι πα. }.2(Μ.88, 
1248); .. οὗ οτοϊβχίοη οὗ πιατέντϑ, Επι5.ἢ,ε.8,8(Μ.2ο.γ6οΑ). 

Β. Μαείθη, δίμά; τηςῖ.; οἵ Ι5γδϑτεβ θουπά ἀ5 βοσίβ ἴο Ἰαδουγ ἰῃ 
Ἐργυρὲ τῇ πλίνθῳ “-ωμένοι 1ζῇῃγνπ..46».3(2.146Ὲ); οἱ ψοτκβ οἵ 

ΟΥΘΘΙΟΥ τὰ μὲν σκιρτῶντα ταῖς μεταβάσεσι, τὰ δὲ δεσμῷ φύσεως 
““ωμένα τῇ γῇ Βα45.ϑ6,.ον,1.3(Ν]1,.85.338}; τῇ φύσει δεθείς, καὶ τῷ 
πόθῳ “-ωθείς 1}.7.2(το50) ; --οὔσϑαι τῇ κλίνῃ δέ εοη βηεά ἴο δε, τυ. 
}.τ2ο(3.6ότΑ); 1α,͵δνγ.ηιοὶ. (2.178); βέλτιον νοσεῖν, εἴ γε μέλλοι τις διὰ 
τοῦτο ὑγιαίνειν, ἵνα πάλιν τῇ κλίνῃ “-ὥσῃ ἑαυτόν ἴᾳ,10».3.2 ἠι Ὀλήϊη, 
(11.788). 

(, σηρί,, αἰαεὰ 9, ἥπ σηεὶς »ημά ΟΥ̓ αἰϊοη οι ροη δαίμονες... 
τοὺς μὲν τῆς γῆς μὴ ἐπαίρεσθαι δυναμένους τοῖς γηΐνοις καὶ χειροποιή- 
τοῖς ““ωσαν Ϊπιϑῖ, Ταῤοὶ.58,.(Μ'ι6.4168}); τὸν εὐχόμενον..«τοῖς ὑψηλοῖς 
“-ὧν χωρίοις (ΠΥγϑ.ἠοηι.10.4 τη Δ1|.(7.2408Ὲ}; τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἀπάγων, 
καὶ τῷ θεῷ “-ὧν 18.623. τ(628}) ; οὐ τοίνυν εἰς ἀργίαν αὐτὴν [5ς. Μάρθαν) 
ἐμβάλλων, ταῦτα ἔλεγεν, ἀλλὰ --ὧν τῇ ἀκροάσει ἰᾷ.ἢ)ο»1.44.1 ἴῃ .(8. 
2590); μέγα δὲ οὐδὲν.. ἐνδείκνυνται, τῷ..«τῷ πηλῷ “-οῦν ἑαυτούς ἰδ. 
1.1(38}; ὙΠά τ, ἔσεεβ.2ο:25(2.820) ; τῇ τοῦ θεοῦ μνήμῃ --ὦσας τὸν νοῦν 
14. ἢ. γεἰ.2τ(3.1236) ; Ῥᾷ55., δέ ἀευοίεά το, ἐπιργοςςοά ἵτι, ΟἸθηι, ῥαοιὶ.3.12 
(ρ.283.0; Μ.8,6640) ; Οτ εἰς. 8, 6ο(Ρ.276.16:; Μ.11,16ο8Ὰ) ; τοῖς θείοις 
λογίοις --ὥσθαι ΑἸΠ ΦΧ 5. τ 2(Μ.27.614}; τοὺς τῷ πηλῷ...“»«ωμένους 
ΟΠ γυϑβ. λον. 6 δ.4 ἴῃ ΜῬΈ.().6150); τὶ Ἔχρ οῖς τπδίαρμου οἵ Ἀχὶπρ 
ψυχὴ ἐὰν μὴ ἔχῃ τὴν πλάστιγγα τῶν..«λογισμῶν πεπηγυῖαν καὶ 
“-ωμένην ἀσφαλῶς τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ ἰὰἤονι. 5.2 1, 2 ΤΊ» (ττ. 6808) ; 
ψυχαὶ. «τῷ σταυρῷ τούτου -“-ωμέναι ας. Αορ. εαν 1.25 (1.34.0 580) ; 
πλῆθος τὸ.. «ἀνοίᾳ ““ωὠμένον Ογτ, ΒΞ.411(Μ.60.740Δ}) ; οὗἨ Ῥεγβοῦαὶ ἀ6- 
νοϊίοῃ, τοῦ, τ] Πα θ᾽ 5 Βάμθσεησθ το ἢ γίϑε πὶ ροβρε]5, Ὁ γυνϑ, ἤονη, 
25.1 ἴῃ Μ|.(1.3078); ἰδὼν... Ἀφραάτην “-“ωμένον ἡμῖν ἰᾶ.δριοτί. 
620Ε}; Ὑμάϊ.}..4.2.27.0(3.806) ; μὴ δύνασθαι καρποφορεῖν, εἰ μὴ μόνους 
τοὺς “-ωὠμένους αὐτῷ ΑἸηιηοη, 6.15: Ξ(Μ.8ς. 1400); Ρτος, ΟΡ γ.3:524 
(Μ.8᾽).12408). 

Ἐπροσήλυσις, ἡ, εογΐηρ οὐον ἰο ἴῃ ΟΠ τβταῃ Τα ἢ, εὐηυεγείοη, 
7Ταυϑι.1α1.28,2(λ}1.6. 536}. 



προσηλυτεύω 

προσηλυτεύ-ω, ῥεεομι α σοηυεγὶ ἰο {ιΠαΐδηι, Ἐλι5.4.6.6.2ο(ρ.286. 
33; Μ.22.4728); Ἀντίπατρος. .«ἀπτὸ τοῦ ἐπιτροπεύειν ““εἰ ἘΡΙΡῊ «ἤαέν, 
2σ.τ(ρ.225.1τὸ; ΜΕ.41.2724}); Ἀκύλας..«τὸν Χριστιανισμὸν ἀρνησάμενος 
ἐνόκνει Ἰδηηπεης. τ 5(}1.4.3.2610); Πιοα. 5.51 :7(}7.33.15808); Ρτος.α, 
ἰςιςδ:τ--ττί].87.25608). 

προσήλυτος, ὁ, 1. οἰγαΉΡΕΥ, 50) ΟΜΥΉΘΥ ἴπι ἴ5τθ6] ; οὗ ΒΟ]ουηοι 8 
ψοτηθη, ΤΑΤΉ ἐνηορς. 5} 1.28,3170}} Μ] ἢ ΟΪαν οἡ ἐπήλυτος: ὁ 
πολεμήσας τὸν λαὸν ἐκεῖνον ἐπήλυτος ἦν, καὶ οὐ π. Οτ,επαννιῖη [οΡ 
20: 25(Μ.17.768); 2. ῥγοξείνίε, σογιυογὶ ἰα [μά αΐδηι, οἴ. ῥγοξείνπες, ἰά 
δε αάνεμα εἰ οἰγεμημεῖξιες φμῖ ηιϊδεοδαΐμν ῥορεῖο ἀεί, σγαεομηη οί, 
1514.}:..εἱγ»».7.14.τὸ; ἵπ σεπ., [αϑ1.01α1.23.1(}1.6.5250); ἀπὸ τοῦ 
ἡμετέρου γένους ἣ καὶ τῶν π. 1δ.8ο,1τ(6648) ; ἐδ.122.1(7604}) ; Θεοδοτίων 
ωνκαὶ Ἀκύλας... Ιουδαῖοι π. Ἰτοη.ἤαεγ.3.2τ.τ(Μ,7.9468); ὁ ἐξ ἐθνῶν 
ἐπιοτρέφων...ὃς ὃ π. προεφητεύετο (Ἰειλ Ξἰγ.6.6{0.457.7:; Μ.0.2720); 
πυνθανομένου δὲ τοῦ προσδιαλεγομένου τίς ἐστιν πλησίον ; οὐ τὸν αὐτὸν 
τρόπον ᾿Ιουδαίόις προωρίσατο τὸν πρὸς αἵματος οὐδὲ τὸν πολέτην οὐδὲ 
τὸν π. οὐδὲ τὸν ὁμοίως περιτετμημένον οὐδὲ τὸν ἐνὶ καὶ ταὐτῷ νόμῳ 
χρώμενον 1Δ,γ.4,5.ϑ(ρ.178.22; Μ1.0.6338}; μέμνημαι. .ἔν τινι πρὸς τοὺς 
λεγομένους παρὰ ᾿Ιουδαίοις σοφοὺς [ἐν] ζητήσει ταῖς προφητείαις 
χρησάμενος, ἐφ᾽ οἷς ἔλεγεν ὅ ᾿Ιουδαῖος ταῦτα πεπροφητεῦσθαι ὡς περὶ 
ἑνὸς τοῦ ὅλου λαοῦ... ἵνα πολλοὶ π. γένωνται τῇ προφάσει τοῦ ἐπεσπάρθαι 
Ιουδαίους τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν ΟΥ.(εἰς.τικεί(ρ.τοῦ.6; Μ,11.7618); γυνὴ 
ον Ιουδαίας π. Ποη ΟἸομι.τ.7; 3. οἵ σοηνεγίβ τὸ (ΠΥ  δηϊτν ; 
ἃ. 7ενν 5}. τοῦτ ΔΌΡΙ Πα τὸ (τ βίδα οοπνεγίβ Ἔσχερ. ΟἿ᾽ Ῥτόρῆθον 
π. καλεῖ τοὺς καθ᾽ ἑκάστην... ἡμέραν ἐκ τῶν ἐθνῶν ἀγρευοζμέδνους, καὶ 
τῷ θείῳ προσιόντας βαπτίσματι ΤΒαΐ,1ς5.54:τ5(ρ.217.2; 2.362); π. 
προσελεύσονται, φησί, ..«τοὺς.. «προσιόντας τῇ πίστει δηλῶν ἐξ ἐθνῶν, 
ἢ καὶ ἐξ αὐτῶν ᾿Ιουδαίων...«καὶ γεγόνασι π. τοῖς ἐξ ἐθνῶν, οἱ πάλαι 
τούτους π. δεχόμενοι. ..τινὲς δὲ π. εἰρήκασι τοὺς οὐ γνησίως..-«προσιόν- 
τας, ἀλλὰ. «τινος χάριν ὠφελείας' οὗς καὶ παροικήσειν, ἀλλ᾽ οὐ 
κατοικήσειν φησίν Ῥτος,(.ς5.54:1-τΊ(Ν|.87.25.4})}}; Ὁ. να τεστα 
1566 σοπίοιηρέποιϑὶν οἵ ΟὨ Πβείδη πεορηνίε οἱ δὲ τὸν ἀλλογενῆ καὶ 
οὕτω π. ἁρπάζοντες, καὶ..«τῷ τῆς ἱερωσύνης καταστέφοντες ἀξιώματι 
τὸν οὔπω κατηχούμενον, πρὸς μεγάλους ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως εὐτρεπιζέ- 
σϑωσαν λόγους ὕνγ. 0.2.5(4.102Ε}; Ο. 45. (Βτιβίϊδπ ἴδττα, τεῖ. τύοσ. 
6:0 οὐ τοὺς κατὰ πίστιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς π. λέγων ΟΙεπη.5:7.7.14 
(ρ.ὅτ.20; Μ.0. 5208). 

προσήλωσις, ἡ, Σ. παϊϊηισ, Πθμοθ, 805., ἐγμε βαΊ οΉ ; ΟΥὨ Ττηδτῖντ8, 
Ἐπ|5.}.4.8.14.13(}1.20.7854}; 1ᾶ0σ.0Ἁ,1,5δίρ.25.2; Μ.20.091720); οἱ Οβχιβῖ, 
ΤοΙ, Ἱπηρϑβϑι 11 οὗ Προς θεὸς μὲν λόγος ἐν ἐπιδείξει τῆς ἀθανασίας 
«ἄνθρωπος δὲ τῇ π. τοῦ σταυροῦ ΤΑΙ. Αροϊ!.2.18(Μ.26.Σ1640); ἡ 
γὰρ ιδ' εὐρίασκεται οὐχ ἡ ἀνάστασις, ἀλλ᾽ ὁ καιρὸς τῆς...πι τῆς ἐν τῷ 
σταυρῷ Οἤἠγον. Βαδεῖ.».22ο(Μ.902.5374Ὰ}; 2. αἰαείμηεμί, νηθῖ, ἐπὶ τὰ 
φαυλότερα π. Τ,ϑομτ.11Ν ἐς .4.32(}}.86.τ6070}. 

Ἐπροσημάντωρ, ὁ, οη6 τοῦο ἱμάϊοαίες ἸΏ αἀυαήξε, σεν, ΛΑΤΗ. ῥαςς.9 
(Μ.28.2014}. 

Ἐπροσημείωσις, ἡ, ῥγορποσίτεαϊίοη, ἘΠ 5.}.6.8 ΞᾺΡΡ].3(Μ1.20,7064). 
Ἐπροσημερόω, γηαΐε σεηῖϊε, στ. ΝΖ. ον τ. 3(Μ.35.8320); σα Ν νβ85. 

λον ορτξ, τ(}1.44.1328). 
προσήνεια, ἡ, σερπίϊεηέες μετὰ κολακείας καὶ π. ... πρὸς τὰ παίδια 

ταῦτα διαλεξόμεθα (ῃγΥ5.ορΡηρη. τ. 3(1.480); 14. λσηι.34.3 ἴῃ ϑη.(4. 
2438}; οὐ γὰρ πανταχοῦ ἡ π. καλόν Ἰά.Π051.53.3 1. 11.(1.5428); ἡ 
θεῷ διακονοῦσα π΄. [51.Ῥ6].4}}».1.47(}}.78.2128); οὐ γὰρ βίςᾳ.. ἀλλὰ 
πειθοῖ καὶ π. ἡ τῶν ἀνθρώπων σωτηρία κατασκευάζεται 1Ὁ.2.τ20(5738). 
᾿προσηνής; 1. γεγο, εἴη τὸ θεῖον ἀγαπᾶν μὲν ὡς π. καὶ εὐμενὲς 

τοῖς ὁσίοις ΟΙαπη. ον. . (ρ.246.24; Μ.0.568); 2. ῥίξαξαση!} (1.6. δα- 
φΕρΡίΔ 16) οἵ βρί ττυα] βδοτίῇοεβ οἤδετοα ΤῃτουρὮ πο ῃατίϑί, Ἐλι|5..6. 
τιιοίρ.48.4; Ν.22.024}); [Ὠτουρῃ οὔβοσνθησε οὗ σοτητπδη ἀμηθηῖ8, 2). 
Δ.Δ(ρ.1το.26 ; τ80})}. 

πρόσθετος, ἀφείρηεά, Ὦδποα βαωόςξαμπεὶ, Οὐ ΝΖ. αγη1.2.2(ΕΡΊρτ.) 
1ο.3(Μ.58.118}}.Ψ 

Ἐπρόσθεττε, [οἵ πρόσθες τε, ΤΑΠάγ ΟΥ ἐνεὶ (Μ.10.13208)}. 
᾿ προσθήκη, ἡ, 1. σὐάίήοη, Ἰηπεγδαξα; ἃ. ἴθ 56 η. διὰ τὴν π. τῶν 
ἁμαρτημάτων συγκρινομένων τοῖς ἁμαρτήμασι τοῦ ᾿Ισραὴλ δικαιοσύνην 
εὑρῆσθαι ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ παρὰ τὸν ᾿Ιούδαν ΟΥ ἤοη.4.1 ἴῃ 767.(0.22.26; 
Μ.13.285Α}); εἰς βεβαίωσιν καὶ π. πίστεως {1 Ματγε.Ρ Ἀν -Βαϊἦ2.3 τὸ 
3, 0.30); μείζων ἑαυτοῦ καταστὰς τῇ π. τῶν μυστικῶν μαθημάτων τ. 
υβ85.υ, Μος.(Μ1.44.3200)}; πάσης...διδασκαλίας ὁ μὲν ἀγαθὸς καρπὸς... 
ἡ π΄ τῶν κατὰ τὴν ἐκκλησίαν σωζομένων ἐστίν 14..4ροϊ.τ(Μ.45.1τ244} 
π᾿ .-. τοῖς ἀποστολικοῖς..«κηρύγμασιν (6],ὉνΖ.᾿..6,3.0.2; Ὁ. οὗ ἀεεθηι- 
ῥαηπίγιεμὶς οἵ νυ υϑρ ναοὺς... «οἰκοδομοῦντες καὶ... αὔξοντες... .τῆς 
“προσκυνήσεως τὰς π. Ὀοπϑί.Ρ.( 6} ΌνΖ.ἢ..6.2.7.2τ(Μ.85.1240Ὰ}; α. οἵ 

δἀάίτίοη οἵ ἀχίίοϊε τὸ ποῦπ, τεῦ, Τουτὶ ὁ αὐτὸς δὲ ᾿]ωάννης ἐν 
τῇ Ἀποκαλύψει καὶ μετὰ τῆς π,ι αὐτὸν ὀνομάζει τῆς θεοῦ λέγων... .τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ λόγος τοῦ θεοῦ ΟΥ.70.2.5(4; ».58.33; Μ.14.1160); οὐχ 
«ἁπλῶς δὲ αὐτὸν λόγον εἴρηκεν, ἀλλὰ μετὰ τῆς τοῦ ἄρθρου π., τῶν 

Ι17Ὶ προσίημι 

λοιπῶν αὐτὸν καὶ ταύτῃ χωρίζων (ῃγνγϑ,λονι.2.. ἢ [0.(8.128); τεξ, 
τοσ," : 24 οὐ γὰρ εἶπεν ὅ... Παῦλος Χριστὸν κηρύσσειν τὴν ἰδίαν αὐτοῦ 
δύναμιν ἢ τὴν σοφίαν αὐτοῦ... ἀλλὰ δέχα τῆς τι. δύναμιν θεοῦ καὶ θεοῦ 
σοφίαν" ἄλλην μὲν εἶναι τὴν ἰδέαν αὐτοῦ τοῦ θεοῦ δύναμιν, τὴν ἔμφυτον 
αὐτῷ..-κηρύσσων Αϑἴϑορῇ. {για ἀρ. ΑἸ .Ἔγη τϑίρ.246.2; Μ,26,774}); 
ἅ. οἱ Δἀαἀττίοης ἴο δ γη. Νὶς.(225), Μαςεα, ὑπογράφεις οὖν τῇ ἐκθέσει 
“Δουκιανοῦ; οΥἴῆ, τί γὰρ κατέγνως τῆς..«ἐν Νικαίᾳ... ἐκτεθείσης...; 
Μαοεά. σὺ γὰρ τί κατέγνως τῆς τοῦ Πουκιανοῦ; οΥἵῃι. κατέγνων τῆς π. 
ἧς προσεθήκατε... Μαρεά. ὑμεῖς γὰρ οὐ προσεθήκατε τῇ ἐν Νικαίᾳ; 
οὐἕζῃ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐναντία αὐτῇ ΤΑΚῊ ««ταί. Γγῖη.3.τ(}.28.1204Ὰ}); 6. οἵ 
ἀορτηκεῖς δἀαϊτίοιβ ἴο ἐεβομίηρ οὗ βουϊρίατα δηα ἔδίμοιβ, Το. Απῖ. 
ΦΡιΟγν.2(Ρ.8.20; Μ.77.1720}; ἔς τη. εἰ γὰρ οὐκ ἀιδίως σύνεστιν ὁ 
λόγος τῷ πατρί, οὐκ ἔστιν ἡ τριὰς ἀίδιος" ἀλλὰ μονὰς μὲν ἦν πρότερον, 

᾿ ἐκ π. δὲ γέγονεν ὕστερον τριάς ἰῇ. 4γ.1.17(Μ.26.484}; ποῦ οὖν πλεῖον 
εἶχεν ὑψωθῆναι ὁ ἐν τῷ πατρὶ ὧν... ; οὐκοῦν πάσης π. ἀπροσδεής ἐστι, 
καὶ οὐκ ἔστιν ὡς ὑπονοοῦσιν οἵ Ἀρειανοί 1δ.τ.ΔοίοὐΛ) ; ἴῃ Το]. ἴὸ 1η6.» 
τεῦ, ποτοῖ, νίδνν ὑπαὶ τροορσμτοη οὐ Ππυγηθπῖῖν οὐ (τισι 5. θοᾶν 
ἱπλρ]165. αυδίοσηιν οἵ σοάπμοδα ἐὰν δὲ ἀνθρώπινον εἴπωμεν τὸ ἐκ 
Μαρίας σῶμα, ἀνάγκῃ ξένου ὄντος κατ᾽ οὐσίαν τοῦ σώματος καὶ 
ὄντος ἐν αὐτῷ τοῦ λόγου, τετρὰς ἀντὶ τριάδος γίνεται διὰ τὴν τοῦ 
σώματος π. ΑἸΏ, ΡΟ ΕΡτει, Β(ρ.14.3; Μ.26.τοῦ40); πολὺ πλανῶνται... 
ὑπονοοῦντες δύνασθαι τὴν θεότητα προσθήκην λαμβάνειν... «πῶς οὖν 
οἴονται τὸ διὰ τοῦ λόγου λυτρωθὲν σῶμα..«προσθήκην εἰς θεότητα τῷ 
οὐλόγῳ ποιεῖν; μᾶλλον γὰρ αὐτῷ τῷ ἀνθρωπίνῳ σώματι π. μεγάλη 
γέγονεν ἐκ τῆς τοῦ λόγου..-ἑνώσεως. ..- ἡ «τριὰς καὶ λαβόντος ἐκ 
Μαρίας σῶμα τοῦ λόγου τριάς ἐστιν οὐ δεχομένη π. οὐδὲ ἀφαίρεσιν ἰδ. 
ο(ρ.15. 2, ; τοῦς 4); μὴ..«λέγε προσθήκην σεβάσματος []άντα ({Β85.) 
Ἐπ. (αι. 118; Μ.20.76 00}; μηδὲ μιᾶς γενομένης π' τῇ ἁγίᾳ τριάδι... 
ἐκ τῆς τοῦ λάγου σαρκώσεως Μαχ.ῤ.τ2(Μ 01,468); ἡ..-γέννησις 
ἄναρχος καὶ ἀΐδιος... ἵνα μὴ θεὸς πρῶτος, καὶ θεὸς ὕστερος εἴη, καὶ π. 
δέξηται 70... μ6.1.8(}1.04.8134) : δ. (Βσίϑιοὶ. εἰ δοξασθῆναι... αἰτῶν ὁ 

υἱός, θεϊκῶς καὶ οὐκ ἀνθρωπίνως ἥτει" ὃ οὐκ εἶχεν ἥτει. καὶ ψεύδεται... 
ὁ Δαβίδ’ καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης" οὐ π, οὖν δόξης αἰτεῖ, 
ἀλλὰ τῆς οἰκονομίας τὴν φανέρωσιν γενέσθαι Ὠιάντηῃ, (1 Β65,.} με» 4(τ. 
2028; Μ,20.7οτα); 2. Ἱηπίογεξί οὐ τρόπον, Βαβι ον. 6.3(2.450; Μι31. 
2650); τηρῖ, ἀνάγκη, τὸν κατάρξαντα κακοῦ μετὰ προσθήκης ἀποτίσαι 
τὰ ὀφειλόμενα 14.6}.260.2(3.3068 ; Μ.32.05 6); 3. αἱά, ἀϑεϊείαμεε οἵ 
σὅτᾶος π. τῆς παρὰ θεοῦ δυνάμεως (Ἰεπη.4..5.2τ(0.173.18.; Μ,9.6258); 
4, αἀναηες ἡ διὰ τῶν μαθημάτων εἰς τελείωσιν π. Β65.Ξἰγμεί, πον. 
2.2(1.3328Ε ; Μ.30.410) ; 5. ῃαΐϊ ρατί οὗ ἃ σμ στο ΜΈ]ΟΝ 15 Δα ΠΙΟΠΆ8] 
ἴο {Π6 Ξαποίυδτν οἶκος ἁγίων.««μαρτύρων .«ἐκτίσθη ἐκ θεμελίων, τὸ 
ἱερατεῖον καὶ τὴν π. τοῦ ναοῦ ([( 8όοο. 
“προσθλίβω, ῥγε5ς ἀραϊηεὶ, ἘΡΊΡΗ καεν. 53.2(Ρ.3τ6.22; Μι4τ.οὅ1Α). 
Ἐπροσθυμία, ἡ, δφαρεγηέος, τ. ΝΖ. δαγη.1.2.34.38(Μ.37.048.4). 
Ἐπροσθύω, ΟΠ ν᾽ 1» φασγίξες το, Ἐπ5.}.6.4.151 540; Μ.21.2694}; οὗ 

ΟὈ]α ΟΣ οὗ Θισμαγβὲ ἰο σά, τ. Μαρ. ἀταἱ (τ. 240}.)}4.5ο(Μ.Ὀ}..77. 
4180). 

Ἐπροσθωρακίζω, ρε55., τύξαγ ἃ ὑγεαςίρῥίαίε, 1 865,Ν8ΣΖ. ἀταὶ τοτί(Μ, 
48.1160). 

Ἐπροσιαλισμός, ὁ, «ἰοὐδεγίηρ, ερτί τσ προη, ἘΡΏτ.1.2236. 
, 5ηροσιδιοποιέω, αἰ γέρεα 5 ἃ ῥγορεγίν, ΑΡΟ]], βά, ες ρὶ, (ρ.168, 
18; Μιτο.ττοςΟ). 

προσίημι, ἀεξερὶ; 1. 1ῃ. σεη., ἀεεεῤὶ 50 ας ἰο κομηρὶν οἰ ἢ, ἀκίορὶ 
ὧς γεαξομαδίο οὐ ἐγδ, Ὦδησα αἰ5ῖ, ἔσζοτη δέχομαι; τὸ θεῖον γράμμα 
δεξάμενος οὐ προσήκατο 6]. ν2.}.6.3.τ5.20; ὅστις..-εὐχὴν μὴ προο- 
ίεται Οτ.οΥ. π(Ρ.308.13; Μ.11.4294}; ἐκήρυσσε τοίνυν τὸν λόγον, οὐδεὶς 
προσίετο τὰ λεγόμενα 1Δ.᾿ο»}.14.3 10. 767.(ρ τοδιτ; Μ.13.4050)}; τὸ 
γὰρ θεοπρεπὲς τῆς..-ἀναστάσεως διὰ τὸ περὶ τὸν θάνατον ἀπρεπὲς οὐ 
προσίενται τ, γβ5.ογ,εαἰεεῆ ο(ρ.52.6; Μ.45.40}0); τὰς εὐφημίας οὐ 
δεῖ προσίεσθαι (Ὦγγβ. πον. 14.4 τῷ Αε.(0.Χ188Β), ὁ κόσμος...«τὴν ἐκ 
πίστεως δικαιοσύνην οὐ προσηκάμενος ΟΥΥ. 70.10.2(4.0210)}; μηδὲν 
προσηκάμενος τῆς πρεσβείας ὙὨΡΏν] ὁχε, σεηί. τ2(Ρ.487.6; Μ.ττ. 
9408); 2. αεεορὶ ας εαποπίεαὶ, ΟΥὐνερ.τ, (ΝΜ .1ττ.724Ὰ); 3. ἀσίορι Ῥ6Υ- 
50η5 ΜΙ ἔανουτ; οὗ δ δοοορτηρ ( Υσὶ οὐκ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον 
αὐτὸν ϑαυμάζομεν ; οὐκ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον προσιέμεθα; (Ἤτγϑιπονι.6.3 
ἴηι ΤΊ (ττιδοῦς, ν.]. ἐκπληττόμεθα (ὐλυτης) ; τὸ μὴ προσίεσθαι τὸν 

. υἷόν Οντιαάογ.7(1.2358); οἵ σα Δοσερτπρ τη η τοὺς ἑαυτῶν ἐπὶ τοῖς 
ἡμαρτημένοις κατεγνωκότας..--προσίεται τῆς μετανοίας χάριν ὁ θεός 
Οτιεἰς.3.7τ(ρ.265.τ4; Μ.χ1.10138}); ον. ΟἾδη,.2.44.} οἵ (τοα᾽5 τσσερ- 
ἴδποα οὗ ργαῖβο ἔτοτα σσεατίοπ, Ὀιάντῃ ({Β65.} μη. 4{1.286Ὲ ; Μ.20. 
6804); οἵ (Βτῖβι τοὺς εἰς αὐτὸν καὶ δι᾿ αὐτοῦ πιστεύοντας προσιέμε- 
νος (Ἰογη,  γ.1.24{0.1ο0.24; Μ.8. 9088) ; οὗ ἀἀπιίτζαποο τὸ πΏτοΙ τοὺς 
δὲ ἀκροᾶσθαι βουλομένους πάντας... προσιέμεθα “Γαϊ. ογαί.32(Ρ.33.0; 
Μ.6.8)28); Οτιεἰς.3.5τ(ρ.248.3; ΜΟττ.οϑδο) ; οὗἨ δαπ)᾽ϑϑίοη οὗ Ῥβῃ]- 
ἰφηῖς, ον». ΟἾδηι.18.23; ῬΘΥΘΟῚ5. ΘΧΟΟΠΠηΠοα δα Ὀγ οπ6 ὈΙΒηοΡ 

. ποῖ ἴο ΒΕ δάχηἰτίεα Ὁν δηοίμεοσ, ΟΝΙς, (325)εῶη. 5; οὗ δα πιββίοτι οὗ 



προσικετεύω 

ἔοτπου μοσθίϊοβ, Βιοπ. ἀρ. Ἐπ5.}..,7.7.4(}1.20.6404); μ]Όοτ.ρ. 
Μαεεάαρ.ϑοοτγ.ἢ.6.4.τ2.31(Ν].67.4030); οὗ Δ πηϊββίοη ἴο οἰ θτῖςαὶ οΠσα, 
ΟΝ (325)εαη.α; ἰδι0; 4. 1. ἴΟΥ πρόσειμι, ὈΒτγβ.ἤον. 54.1 τη ΜΙ, 
(Οδαμιε ; προσήεσαν 7.5460); 12.832,4(7.7 884); τᾶ, λονν!.27.5 ἴῃ τον. 
(1ο,248Ε.; (σαστης ομ,.). 

προσικετεύω, ν. προσπίπτω, 
Ἐπροσιλαρεύομαι, τυείοονε ρίαάίν, {}Ὰ]1.ιποη.τ.τα(Ρ.8,.5; Μι34. 

111568). 
ἐὰν ΒΕ ΤΈΣ ΜΕΕῚ δὲ φγεαϊν αρτίαϊξ αδοιὶ εἰ δέ τις Χριστιανὸς 

χρηματίζειν δοκεῖ, καὶ πρὸς τὴν θεοτόκον.. ἀσχάλλει καὶ ««ἃ ΤΠάοΙί, 
Αποιΐοηι. ΒΛΙ͂Τ εἰ ϑ'γν5.5(Μ1.77.13068). | 

προσινής, ἠοείΐ6, εὐ}, Το. 6].εαποηαγ.τ( 5.5. 4.0.438; προσηνεῖ 
Ῥ.1158). 

προσιστορέω, ψίσε ἐεγίλμεν τηςιρμεοης, Οαη. 4 }}.8ς. 
Ἐπροσιτίζω, ξεεά μὲ ἴῃ: αἄναηεε; οἵ ΤἸλοπδτβίϑ᾽ Ὀςμανίου τονγαγϑ 

1πτοπάϊησ Ὑηδυίνυβ᾽ (ὈΥ δι]οΙᾶς, εἴς.) ςοιηραῖορα φν]ἢ ἔδεάϊηρ ἀπά 
ξαττεπίπρ' οἱ βου ῇοῖΆ] νἹοιίτη5, Τπάτιλαςν.4.6(4.36ο), 

προσιτός, ῤρῥγοασδαδίο; οἵ σοῦ, τοῦ, ἀβοσπε το ὅῖπαὶ οὗ ἥοβοβ αμά 
7οβῇῆπᾷ αὐτοῖς τοῖς ἁγίοις προφήταις δι᾿ υἱοῦ π. ὃ πατήρ Ὀγτιαάογ.ο(. 
20ΟῈ) ; οὐ γὰρ π. ἑτέρως ὃ πατὴρ εἰ μὴ δι᾽ υἱοῦ 1δ. το(3288) ; ἀπρόσιτος 
οὖν διὰ νομικῆς λατρείας ὁ θεός, π. δ᾽ ἂν γένοιτο διὰ μόνου Χριστοῦ Ἰά. 
δἰαῤλ Ἐκ, (1. 2800); π,. οὐχ ἑτέρως ....εἰ μὴ διὰ μόνου τοῦ κατὰ φύσιν. 
υἱοῦ 1Ὁ.3(316λ); οὐδὲ... Μωσῇ π. γέγονεν ὃ πατήρ, δίχα τῆς αὐτοῦ 
μεσιτείας 1}.(333λ}); Χριστόν, δι᾿ οὗ καὶ ἐν ᾧ π. τε ἅμα καὶ γνωστὸς ὁ 
πατήρ Ἰ4.Ος.38(3.608). 

προσκαθέζ-ομαι, 51 ἀοῖοη ϑεΐογε ; Ἀεποε 1. οὐξ αἱ ἐπεὶ οὗ αὶ ἰοβομετ 
ἑνὶ καὶ μόνῳ διδασκάλῳ δεῖ “-εσθαι τῷ Χριστῷ ὕγτ.70.4.4(4.3844}); 
2. αἰἰδηά εαγεξμειν το, Ο]οτη, ῥαρά.3.2(ρ.250.4; Μ.8.5 614}; 14.4.4.5.τὸ 
(ρ.166.2ο; Μ.9.6130); Οτιλονι το, τῃ [6γ.(0Ρ.77.2; Μ.13.3658). 

προσκαϑεύδ-ω, γεξὲ ταΐν Ἡῤοη μὴ τῷ γράμματι “-οὌντας σφᾶς τῶν 
θειοτέρων ἀποκλείσωμεν [865.Να2.ὅ14].36(Μ.38.000). 

Ἐπροσκαθηλόω, παι ξαδὶ ἴῃ ρίασε; ζαξίεις ἴο; ρδ55., ΟἸδιη, ῥγοί. 4 
(Ρ.4ο.4; Μ.8.1448); πιεῖ, ὅλον σεαυτὸν τι. πόνοις (60. 15. ἐαγημ. 4 τοὺ 

.14). 
ἀν ΑΡΉΤΟΝ 1, εἰπιεῖν, ὁρῥογίμτια, Ἔχαρ. πρὸς καιρόν Τῷ ΟΥ.7:5 ἡ 
δὲ ἐπιφορὰ τοῦ ἀποστόλου, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι διὰ τὸν 
σατανᾶν,...οὐ.. «ἀποκρούεται τέλεον τὰς τῆς φύσεως ὀρέξεις δυσω- 
ποῦσα ἡ π. συμφωνία, δι᾽ ἃς εἰσάγει πάλιν τὴν συζυγίαν τοῦ γάμον 
ΟἸΘτ.κἐν.3.12(ρ.222.15; Μ.8.ττ210); τὸ ἀγαθὸν...ὃ διαρκές ἐστι καὶ π. 
ΤΠ ιοπ. ΑἹ]. ,’.Εεεὶ.4:3(0.2τπιττ; Μιτο τ σϑο0) ; 2. -- καίριος τπογίαϊ, οἵ 
ἃ ον οὐ Μουπα ὁ θεὸς...«τὸν ἑαυτοῦ νεὼν τὸν ἄνθρωπον....διέλυσε 
θανάτου π. προσβολαῖς ἀποκτέννων ΜοΙῃ,γέ5.1 4τ(ρ.286.7; Μ.41. 
11008}; 3. ἐδ ῥονανγν, ἰγαηδίοηξ; ἃ. Ἰπ σθη. τὰ π. καὶ ἐπίγεια καὶ 
εὔφθαρτα ΗΊρρ.7)αη.4.60.2; τὴν τῶν πονηρευομένων π. εὐημερίαν 
Οτιόχετη ᾿ς, 46:τ(}.17.120Ὰ}; μὴ π. ἔχειν ζωήν, ἀλλὰ μετὰ ταῦτα δια- 
μεῖναι ζῶντες ἐν Χριστῷ Α1Ὴἢ..4».2.76(}1.26.3004); τρυφῆς ἀπόλαυσις 
πρόσκαιρος ΒΆ5.6}.45.1(3.1330, Μ.32.36 54); τὴν π. αὐτῶν θερμότητα 
εἰδὼς... οὐκ ἐνεχείριζε πάντα τὰ δόγματα αὐτοῖς [8ς. ΔΡΟΒ[[65] ὡς ἤδη 
βεβαίως πιστοῖς γενομένοις (Ὦγγϑ. ποη.34.1 1. [0.(8,0370}; π. μὲν 
τὴν λύπην, διηνεκῆ δὲ τὴν χαράν 1.70. τ(4660) ; ἄνθους π. ὀλιγοχρονιω- 
τέρα ἡ δόξα ἡμῶν λ͵ Τμαάοὶ,3(0.135.13); ὑπὲρ ὀδύνης π, ἀτελεύτητον 
δωρεῖται ἄνεσιν ἐν. {ρ.14τ.το); οὔ 5166 85 π. θάνατος, Ογγ. 7ο.7(4.679; 
Ῥ. οὗ αν δπά ΟἹ ᾿ῃηϑυτπ{1005 π' ἣν καὶ αὕτη ἡ ἐντολή ς. Ῥάξθονεσ 
85 ᾿γρίοδὶ οὐ (ἢ γ]151] Ταςί, 4ξαϊ.40.τ( 1.6. ότο) ; οὗ Τοββα᾽ 5 ἀϊν]βίοη 
οἵ βμαδῃ διποὴρ {πΠ|0ε68, βϑιυρειβοάεα ὃν δἴεγπαὶ ἱπῃουϊτηςο 
Ῥεβίονεα ὃν (τϊβὲ οα ἕπτ ζὰ], 46.113.4{(73260}; ὁ νόμος διὰ Μωσέως 
ἐδόθη ...«διὸ καὶ π. ἐγένετο, ἡ δὲ ἀΐδιος χάρις...διά.. Χριστοῦ ἐγένετο 
ΟἸειη. ραεά.τ.7(ρ.125.20; Μι8,4210); οὗ Τιδν τισι] νγαβμίπρα οοη- 
ἰταβίδᾷ σι θαρίϊϑια, Οντ.Ὲς.τ8: τ4{Μ.60.8338); οὗ ΠΠπ οἡ 5θηςἸ0]6 
ὉΡΡ. ἴηι6]]6οἴπα] Ρ]αμθ, Ξυιηθο χε Ὀγ Βαπιλτθη Μοιαδπ (70. 
4:τ7), Ἠογβοϊδοη 860.0 Ὑ. [6.τ3.τοί(ρ.234.8; Μ.14.4134}; ς. τεῦ, Ατίδῃ 
ἀοοίτηιθ. οὐ,..«κατὰ τὸν δυσσεβῆ τοῦτον Ἠρειανόν, χρονικὸν ἢ π. 
δοξάζοντες τὸν υἱόν Ῥοίτ.11 ΑἹ σμεγεῖ, 5(}1.33.1284λ)6 0. Γμάτ.ἢ.6.4.22. 
17; ἃ. τεῖ. Βα θείδη ἀοοίτίτις οὐδ᾽ ἡ εὐασγγελικὴ φωνή σε πείθει οὐ 
π. εἶναι τὸν υἱόν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἡ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι κατὰ πάντων 
δίκη ἐγκεχείρισται τῷ υἱῷ; Ἐστι Νι γ88..47.εἰ δαὺ.6(Μ 1.4.5. 128 0}; τεῖ, 
ἀοοΐτπε οἵ Μίβτγοα]ιβ νεωτερίζεις..-.ἀρχήν τε π᾿... τῇ βᾳσιλείᾳ τοῦ 
Χριστοῦ διδούς 1ν5.λ]αγεεῖ!,5,(ρ.56.το; Μ.24.820Α}; 4. ἱεριροναὶ, νε- 
ἰοηρτηρ ἰο ῥγεβεηὶ τοογἰἃ (οἴτοτι σοτα θη νυ] ἢ, ΟΥ ἸμἸ5 ΕἸ σ 5040 16 
ἴγοπλ, 86η86 3); ἃ. ἜΧΡΙΠ ΟΜΝ ορρ. αἰώνιος ; οἱ τὸ πῦρ τὸ πι ὈΡΡ. τὸ 
πῦρ τὸ αἰώνιον, ᾿Ὠῆορη.τοιδ, οἱ Οοά 45 ογβαΐοσ οἵ τὰ μὲν π., τὰ δὲ 
αἰώνια ἴτξη ἤ6γ.1.1ο, 3(λ{.7.5564}; οἵ ῥγεβαπί {ΠῸ ορρ. ξωὴ αἰώνιος, 
1δ.5.3.3(11324); Επι5.} ς.17:31(}1.24.5858); (Πτνβ. λον, 4 4.1 τη 70. 
(8,2608); οὗ (15. ΟΣ]. αὔξαϊτβ, ΟἸθιη. έν. 3,6(0.222.4; Μ.8,11658); 
μεταβάλλεσθε τὸν τρόπον... «ἀπὸ τῶν π. ἐπὶ τὰ αἰώνια ΠΟ» ΟἾδη,.1.7; 
ΤΡτος,Ο,».11:23(Μ.87.13324); Ηφτας]θοη ἀρ.ΟΥ. 70.132. 6οί(ςο; ρ.291. 

ΤΥ72 προσκευάζομαι 

21: Μ.14.5134) οἷζ, 5. βασιλικός ; οὗ ταλτίγτ᾽ 5 Β ἤθτϊηρθ οοπίταϑ- 
τοῦ ΨΙὮ δἴεσμϑὶ ἑοττηεηῖ, Ερι σα Δ Ρ. 5. 6.5.χ.26(Μ.20.4178); 
Μ.ΟΤΑδοΙ. 3(0.130.25); οὗ ξαττηϊν ρ᾽εάβυτε Ἰεδάϊηρσ ἰο ἀθαῖν πογεαίξου, 
Βαβ. λον η Ἐξιδτ(τ.το7Β; Μι20.480Ὰ); οὗ ρῃγϑίοαὶ ορρ. βριτίζυδὶ 
ἀεαίῃ, Οἤγυβ. λονι,27.8 τη 76.(8,15 50}; Ὁ. ἴῃ σοη, ὅτε χοϊκοὶ ἦμεν, 
Καίσαρος ἦμεν. Καῖσαρ δέ ἐστιν ἁ π, ἄρχων, οὗ καὶ εἰκὼν ἡ χοϊκὴ ὁ 
παλαιὸς ἄνθρωπος (Ἰεγ.6εἰ.24(0,143.12; Μ.0.7ο0Ὰ) ; ὁ τῶν βλεπομένων 
πολίτης καὶ παρερχομένων καὶ π. ἐκ τῶν κάτω ἐστίν ΟΥ. 7ο.1.2ο(53; 
Ρ.322.1; Μ.14.564}); δύο οὖν ἡμῖν γενικαὶ ἔστωσαν προφητεῖαι.. ἡ... 
δευτέρα θῆλυς οὖσα...ἐπὰν δὲ συλλαβοῦσα τοὺς π. τίκτῃ βασιλεῖς... 
ἐγείρει πολέμους Η ον" ΟἾδηι.3.24; καλὴ ἡ γυνὴ..«ἡ τῶν π΄. ἐπιθυμιῶν 
λελυμένη 1Ὁ.1τ3.τό; δύο βασιλεῖς ἐτάχθησαν, ὧν ὁ μὲν τοῦ...πι κόσμον 
νόμῳ βασιλεύειν χειροτονεῖται,...«ὁ δὲ ἕτερος... βασιλεὺς ὑπάρχων τοῦ 
ἐσομένου αἰῶνος 10.20.2; τοῦ π. ζῆν καταφρονήσαντες ἴβο. τηδτίγτ5] 
Ἐπ5.}..6.8.8(Μ.20.7570); θνητῆς καὶ π. ζωῆς 4.1, .12(ρ.231,0; Μ.30. 
1380Α}; ἡ ψυχὴ. .-«ἐνόμισε.. «μόνα τὰ π. καὶ τὰ σωματικὰ εἶναι τὰ καλά 
ΑἸἢ, εμέ. 8(Ν.25.160) ; τῶν ἐπιγείων πραγμάτων καὶ π. ἐπιθυμιῶν Ογτ. 
“ἄβαε.τ7(3.5320) ; οἵ (Βσῖβέ ἐπίγειον καὶ οὐράνιον, π. καὶ ἀθάνατον τ. 
Να2.07.38.11(}.36.3244). 

προσκαίρως, θΥἡ ἃ ῥατίϊοιαν οεεαδίον, τῆθο]., τοῖ, "ΘΑ ΒΟ Πα ἢ᾽ 
(Δδίατοβ απ) ἀοοίτίης οἰόμενοι διὰ μὲν λειποταξίαν ἀνθρωπίνην 
προεληλυϑέναι τὸν υἱὸν ἐκ τοῦ πατρὸς π. [τ Ν γ85,.4γν.ε! δαὺ,6(}1.4, 
12808) ; τοί. 5 π᾿ 5 δϑϑιπηρίίοπ οὗ Παμηδην, εἴ τι τοίνυν π, δέχεται 
ὁ Χριστός, κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα δέχεται, ἧ τινι, ταῦθ᾽ ἅπερ οὐκ 
εἶχεν προσφέρεται! κατὰ γὰρ τὴν δύναμιν τῆς θεότητος. «πάντα ὅσα 
ἔχει ὁ πατήρ, ἔχει καὶ ὃ υἱός 1,δο Μαρ ἐῤ.τός.Β(ρ.6ο.28; Μ.Γ]..5., 
ττόδ0). 

ἐπροσκακοπαθέω, ὑὲ ἀϊεἰγεδεεά αἱ, Οτ.ΝΑ}.ο».30.1τ7(Μ.36.3530), 
προσκακουργέω, ἐο οηε (Ἡ 11} ἐμγη ὑδδίάες, ϑγτιος, ῥγσυϊ τϑίρ. το. 

το; Μι66.12568). 
προσκαλτέω, 1. εαἰΐ οΉ, ΣΙΡΗΜΙΘΗ προσεκάλουν αὐτοὺς μὴ ποιῆσαι 

τὴν ἁμαρτίαν Τ. ΖαΡ.τ.7; 2. εαἰΐ, ἐγιυΐίε; ἃ. οἵ ἀἰνμιθ νοσαϊίουι διὰ τοῦ 
πνεύματος τοῦ ἁγίον οὕτως “-εἴται ἡμᾶς τ δ:.22.1τ; ἐν τῷ πάθει αὐτοῦ 
«“«εἴται ὑμᾶς Ἰρη. Γγαϊ.11,2; τοῖς ἔξω ἀναγινώσκομεν τοὺς λόγους τοῦ 
θεοῦ “οοὐμενοι αὐτοὺς ἐπὶ σωτηρίαν Οτ.μοηῖ, 9.4. ἤπ 76..-(ρ.68.52.; Μ.13. 
3530); οἱ..-προσκληθέντες μὲν ὑπὸ τῆς χάριτος ΟΝῚς.(225)Σα1,.12; τοῦ, 
Ἐόοτ,.1:1, Ας.22:132, αηα ᾿ἀς.13:2 εἰ δὲ ἐκλέγεται μὲν αὐτὸν κύριος ὁ 
θεὸς...ὁ δὲ υἱὸς προσεκαλέσατο τὸν αὐτὸν δὲ ἀφορίζει τὸ πνεῦμα... 
πῶς ἑτερότης οὐσίας ἐν τῇ τριάδι... εὑρίσκεται; Ὀιάγιι (1 ΒΑΘ.) Εν. 
πίι.30οοΓΟ ; Μ.20.7200}); ὑπὸ τῆς θείας χάριτος προακληθεὶς ὡς ἂν καὶ 
ἑτέρους..«εἰς τὴν αὐτὴν παιδοτριβήσειεν ἀρετήν ὙΠατ, ἢ, γεῖ.2(3.1126); 
Β. ΟΥ ἐπτσεγηθηΐ οὗ 5ἴη, Μείῃ.γέ5.2.2(ρ.331τ.4; Μιατνατ648); 3. δη}}- 
ῬΙΟΉ ἴο σοῃτεβί, ἐλαίϊεηῃσο, οἵ (τι ἐπ᾽ ὄψει πάντων “-εσάμενος αὐτόν 
ἰ5ς. θάνατον] Α1ἢ.ἐη6.23,4(}].25.1374}; 4. ρᾶ55., δε καἰϊφὰ αἴϑαν, εἱς, 
τ. Νδ:Ζ.ογ.8.8(}1.3-ς.7070). : 

ἐπροσκαρτερητέον, 016 ἡπέςὶ εἰφαῦε ἰο, ΝῚ].6}}.3.274(Μ.70.52ο0). 
“προσκατάγνυμι, ὀγεαῖκ ἀρατηςὶ, ο. ἀαϊ., ϑγῃεϑ,εαἰν,τ3(ρ.21ς.8; δ. 

66.11024). 
Ἐπροσκατακλίνω, στ ἀοτθη ἰοτθαγῆς κεφαλὴν τῇ γῇ προσκατέκλιιεν 

ΒΟΡἤτ Ην, ἀπαςὶ, 1.92.1] 0), 
προσκατασκευάζω, ῥγουε δεξϊάφς, (γτ. 70.12(4.τογ6Ε). 

.- προσκατασύρω, ἄγαῖν ἀοτομ δοδίάθε, 88. 1ς τοοίτ.4808 ; Μ΄. 30. 
3730). 

Ἐπροσκατεμπίμπρημι, εἰ ογ ἤγε ἐπ αὐάδιίοι, Ογνι Ν ἢ .3(3.478}). 
. προσκατέχ-ω, ἠοίὶ Πγριὶν ἰο ψυχαὶ... ππονται τῇ ζωῇ ταύτῃ α5.ἦον". 
5.5(2.388.; Μ.21,2404). 

Ἰπροσκαύησις, ἡ, τοσγεἢρ ὃν οὔεγίηρ οὐ ἱποέμεο, ΑςΑηάν. Αι αὶ 
(Ρ.53.3» 00Π). προσκύνησιν). . ᾿ | 

πρόσκαυμα, τό, ςοοἱ, τοῖ. ΝΑἢ.2:το, 06] 2:6 μηκέτι διὰ τὰς 
᾿ ἁμαρτίας τὸ πρόσωπον τοῦ ἔσω ἀνθρώπου ὡς π. χύτρας ἔχειν ΒᾺ5. 
δαῤί.τ.2.το(2.636Ε,; Μ΄.31,15.444}. 

ἐσ ΟὨγγβ ἠοηι, 
Ῥμενριιρυοεπι (ι1.7720); ΙΔ λονιζτυΣ αὶ ον (0.450; ΘΟ"). προφερό- 
μενον). ν: ας ὦ 

προσκενόω, 1. ἀϊξοδαγρε ρον, ερερὶν οἱ οπ, ο. ἀαῖ., ΕρίρΗ σον. 
30.8(ρ.343.27; Μ.41τ.4208); 2. ἀΐοεβαρε ερηιρί οἰεῖγ, τιεαὶς., Θορθτ, ΕΤ, 
γηΐν. γγ.εὶ 0.42(64.87.3583Ρ. ὁῸΘ6᾽΄. - 

"προσκέπασμα, τό, εανε͵ ἐπὶ ἔγομὲ οἱ ἩΟΪγ. βθρυ!οῆγα, οχίσιην 
Ῥεΐους (οηβίδητίηε᾽ 5 δἀοιημηφης οὗ, ξῃς. βου ἀπα ροϊηϊθά τὸ ἃ 
{ΠΠ]τηοης οὗ ὕδηΐ.2: 14, Ογτ. ἢ ρρἐφεῖ, 4.9. 6. 

προσκεπαστής, ὁ, ῥγοίδείον, γὴς Οἵ πηρθτία] Ὀοάγριατά, Μοη, 
εχ, ἰριη,τοίρ.216,2]; Μ.113.0240)... 0... 
Ἐρ ολττεῦ σι εομδίάεγ δείσνεξαπά, ΟἸδτα οὶ, 27(0.144.28; Μ.0. 

7128). ΚΣ γεν τὲ} τ 

ἐἘπροσκευάζομαι, ῥγέραγε δείογεδαμά, ὥγι. ,10.χο.2(4.οτχῷ. 



προσκέφαλα 

Ἐπροσκέφαλα, αἱ οΥὁ πέαν 11 πεαΐ οἵ ἔκειτο δὲ π. τοῦ λειψάνου 70: 
Μα!εδγοη το. 25ο( ΝΜ] 07.381.) οἵ,,5.ν.1,, ἀῥοῤδι Ῥαὶγ (65.220 Ὰ}. 

Ἐπροσκιαγραφέω, ολείει δεξογεπαμά, (Ὠγνβ. μοι. 82,1 ἦς ΜΈ(]. 
7828). 

Ἐπροσκίασμα, τό, ῥογεεἰαδοιοίηρ ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰκὼν ἣν ὃ νόμος, ἀλλ᾽ 
εἰκόνος προσκίασμα 70.Πιΐγιαρ.τ.το(1.04.12440)). 

Ἐπροσκιόνιον, τό, ῥογίϊεο, ΤῊΡΒη.εἤγοη..τ54{(Μ.1τοϑ,4178). 
Ἐπροσκιρτοάω, 1. ἰδαῤ ῥεζογε, οὗ 70. Βαρῖ. --ὥντι τοῦ λόγου, δι᾿ 

ὃν ἐγένετο στ Ν 2.0γ.29.1ο(ρ.το3.8 ; Νί.36. ΤΟ 08); ἰδ.30.15(3520); Μαχ. 
ατιδὶρ.(νοτ, τοῦδ}; 2. ἰσαρ προη, δὲ ἀασηεά προη, οἵ ἃ 5}1Ρ 
προεσκίρτησε πετραίῳ πάγῳ 0.15. εγ5.1 τϑο( Ν.02.1210 4). 

Ἐπροσκισσάω, ἰοηρ ζον, Τιῖ. Βοβί, ἤαη τ Μ.τ8. τοϑβᾺ). 
[“Ἰπροσκιχράω, ῥμὲ αἱ οπεὶς ἀϊεροσαὶ, ΑἸΒ.ορ. 4ερ.1.18.5.2(Μ.25. 

580Α). 
προσκλαί-ω, 1. 7) ΟΠ 7 δέΐογε ρα ὁμοίως Νινευίταις προσκλαύσητε 

τῷ θεῷ 7651. 1α]. τοϑτ(Μ1.6.725 0); ΤᾺΡΠΒη.εὐγοη. 60}, τό8.1248); 
2. δὲ α τπομγμθν Ὀδΐογο σπατοῃ ἄοοτ, ομρ οὗ με βγβὶ ρυδάςβ οὗ 
Ρεπίτθηΐθ χρὴ τῷ πρώτῳ ἐκβάλλεοθαι τῶν προσευχῶν, καὶ συειν 
αὐτοὺς τῇ θύρᾳ τῆς ἐκκλησίας" τῷ δευτέρῳ δεχϑῆναι εἰς ἀκρόασιν ΒαΒ. 
Ζρυῖοο “ΩΉ.22(3.2030; ΝΙ.32.7244}; ἐν τέσσαρσιν ἔτεσι “-εἰν ὀφείλει, 
ἔξω τῆς θύρας ἑστὼς τοῦ εὐκτηρίου οἴκου, καὶ τῶν εἰσιόντων πιστῶν δεό- 
μενος εὐχὴν ὑπὲρ αὐτοῦ ποιεῖσθαι, ἐξαγορεύων τὴν ἰδίαν παρανομίαν 
14,6 .21 εαπ.56(3.3268; Μ.7974) -Ξ- (ΟΡ(3β1)γεαη. τ; ἐδιοαΉ.π͵(3260 ; 
Μ.7018); Ορηδὶ. 4.Ρ}.2.το.4; 1Ὁ.2,18.7 1δ.3.8,4.) ΟἼΤΤΟ]] εαη.87. 

Ἐπρόσκλαυσις, ἡ, τιομγηΐηρ Ὀοΐοτα σμυτοῦ ἄοοτ (Πγβί ἄερτος οἵ 
ΡΘΠΙΘης6) ἡ π. ἔξω τῆς πύλης τοῦ εὐκτηρίου ἐστίν: ἔνθα ἑστῶτα τὸν 
ἁμαρτάνοντα χρὴ τῶν εἰσιόντων δεῖσθαι πιστῶν, ὑπὲρ αὐτοῦ εὔχεσθαι 
τ Τῆδπτ.ἐῤ.εαη ττί( το, το48Α); ἀποχὴ τῶν ἁγιασμάτων, μετὰ 
προσκλαύσεως, καὶ ἐπιπόνου δεήσεως. ἐπὶ μὲν τῶν πρώτων, τριετί- 

ζουσα ΤΠάτι δι, Εῤῥ.2.40(Μ.99.12570). 
προσκλείω, «ἡμί ἰο6; ἀεξη.τοττο (ΧΧ ἀπέκλεισαν) οἰϊοα ἃ5 τὴν 

θύραν...«προσέκλεισαν Τιβι.41αἷ.56.το(}1.6.6040); ΟἾΥν5.ἤ001.11.1 1 
1 ἘΠ 655.{11.502Ὲ}. 

Ἐπροσκλήρωσις, ἡ, αἰαεμρεεν, φαἀἰεγοηεε διὰ τῆς τῶν..«εἰδώλων 
ἀποχῆς καὶ τῆς πρὸς τὸν..-πατέρα τῶν ὅλων π΄ [ν.1}. προσκλήσεως ; α]. 
προσκλίσεως; αὶ οἵ, ῬΗΙΪο [6 ᾿ονἰμάΐηε 1] ΟἸετα, εγ.2.τϑ(ρ.154.4; 
Μ.8.τοιός). 

πρόσκλησις, ἡ, ἐμυϊίαϊ σε, Ὀνγτ.Ζαεὶι τ6(3.6710); τὸ οοτηθϑῖ, 
εἐἰπαϊδηρε τὴν τοῦ Ἕκτορος περὶ τῆς μονομαχίας π. Ὦ Πι5ῖ. εὐ Οὐ. 3ο(Μ. 
6.2070) ; το ἀν]}, ἐορηριίαίίοῃ,, ὙΒαβιδαρῤί,2.το,τί2.6608 ; Μ1.531.1τ6170). 

Ἐπροσκλητέος, 10 δὲὲ κα]ϊοά οὐ τωρηηοηεά, ἀτὰρ αἰαὶ (ττ.Ζ 6. Ὁ.) 
4.2(Μ.}1,.7}.3222Ὰ}. 

προσκλινής, 1. ῥ»ε)μαἸεεά, ὑταςεά, Ογτιαρ. αὶ. ε.τι:42(0.07.1) ἴου 
ἀπροσκλινής Οντ,].2.πτι42(Ν1.72.716.}; 2. ἢ γεδιηρ, Ὠδησς ἑμαρίυο 
ἔλαβεν ἀρραβῶνα τὴν πίστιν τῆς νεανίδος, καὶ οὐκέτι π, ἦν ἡ χάρις" 
ἀλλὰ περιεῖχεν αὐτῇ τῆς ἀφθαρσίας τὴν δύναμιν ἘΡΡΗΙ.2.270Ε, 

πρόσκλισις, ἡ, 1. ἱπεϊϊπαίίον, ργοεϊοτιν, ΟἸοτα. εέγιτ, τβίρ.57.11; Μ. 
8,8048); αἵρεσίς ἐστι π. δογμάτων ἢ...π. δόγμασι πολλοῖς 1.8. κ(ρ.δο. 
24: Μ.0.581Ὰ)}; τῆς προαιρέσεως διὰ τῆς πρὸς τὴν κακίαν π. τὸν 
ἐκμαλάσσοντα τὴν ἀντιτυπίαν λόγον οὐ δεχομένης τι Ν γβ85.0,}105.(. 
44.480); τοῦ, Ὑ αΙθηῖ, ἘΓΡΑΤΓ 6 αἰνίβιομ οἱ τηδῃ τὸ δὲ ψυχικόν.. «ἅτε 
μέσον ὃν τοῦ τε πνευματικοῦ καὶ ὑλικοῦ, ἐκεῖσε χωρεῖν, ὅπου ἂν καὶ 
τὴν π. ποιήσηται Ἰτεη,ἤαδν.τ.0.τ(}1.7.5 044); 2. ῥεγξομαὶ αἰϊαεἠηιεηὶ, 
ραγίζαϊτέν, ξαυοιγ, ΤΟ ]εν,21.7; πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ 
αὐτοῦ τε καὶ ζηφᾶ τε καὶ Ἀπολλώ, διὰ τὸ καὶ τότε π. ὑμᾶς πεποιῆσθαι. 
ἀλλ᾽ ἡ π. ἐκείνη ἥττονα ἁμαρτίαν.. «προσήνεγκεν! προσεκλίθητε γὰρ 
ἀποστόλοις ἰΦ.47.3,4) ἐν ἀγάπῃ...δίχα π. ἀνθρωπίνης 1δ.50.2; οὔτε 
πρόσωπα λαμβάνων. «οὔτε ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν Βα5.ἤ0»1.12.0(2. 
τος; Μ.31 4054}; ἰα.6}.156.2(3,2466; Μ΄.32.6τ60); ντ. 1 αἰ,.4(3.8208). 

προσκνάομαι, ἐΐεϊ; ταεί, (οἴ, 2ΤΊηῖ.4:3), τι Νὰ 2,07.27.τ(ρ.1.3; 
Μ.36.12.). 

προσκνήθομαι, Ξεγαίεϊ; οἵ Ὠοτβας ρανείηρ ἴ[ῃ6 στοιπά, ΜΆΧ. 
αριδὶρ (ΛΜ τ. 12124}. 

προσκολλ-άω, 1. 7οἵηη ἰο προσεκόλλησε τῷ πρασίνῳ μέρει..«-τὸ 
λευκὸν..«καὶ τῷ βενέτῳ μέρει..«προσεκόλλησε..«τὸ "Ῥούσιον μέρος ἴο. 
ΜᾺ]. εἰνοη.7 Ρ.1͵6(}|.97.5818}; 2. πιρά, δηᾶ ρ485., εἰσαῦε ἰο, αάδεγε 
ἰο, δὲ Ἰοϊπεά ἰο πῶς γάρ τις “-ηθήσεται τῷ κυρίῳ, μὴ τοῦ πνεύματος ᾿ 
τὴν συνάφειαν..-ἐνεργοῦντος; ΟΥΟΝ 55. ]αςεά.23(94.45.12208); δευί, 
κολλητός, τουτέστι θεῷ “-ὥμενος ΝΊ,ΕΡῥιτο(Μ.79, 210}; τὸ ΒΜ, 
ϑοιρία ΟἹ] γ»ηηρ.2(ρ.50.13}; ἴῃ8ο]., πότερον οὖν βς, ὁ Χριστός) ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ ὑπέστη, καὶ ὑποστὰς προσκεκόλληται τῷ πατρί; 1 ΔΊδ, 47,.4.3 
(ρ.46.13; Μ.26.472Α); οὗ Ἰπο, κατῆλθεν ὅ λόγος “-ηθησόμενος τῇ 
γυναικί ΜοΙ Ἔν,.3.8(ρ.35.12; Ν1.18.734)}; καταβὰς ἐξ οὐρανῶν καὶ 
“ηθεὶς τῇ ἑαυτοῦ γυναικί, τῇ ἐκκλησίᾳ 1δ.(0.26.3; 738). 

προσκόλλησις, ἡ, 2οἸπίηρ, ππρ, οὗ ΠΌΣΟ 5. ἀπΐοθ ἢ 
Ομχῖβὲ τὴν π. τῶν δύο εἰς ἑνὸς σώματος κοινωνίαν τὸ μέγα μυστήριον 

1173 

ε κομιδήν 

πρόσκομμα 

εἶναι λέγει τ Ν γβ5ι πηι. ἴη, Οαμ.(Μ.44.8360); οὗ 5βου}᾽5 Δαπευεηςε 
τὸ σοά, ΔΜ] αεεά.23(Μ.45.13208); ἴὰ σε, ἡ τῶν κακοτρόπων ἀνδρῶν 
νὐσυντυχία καὶ πι βλάψαι καὶ αὐτοὺς τοὺς προσέχοντας ἑαυτοῖς 

ΤΙ οπί. Ν υ,}ο. Εἰθοη.τ(ρ.4.5). 
προσκομιδή, ἡ, 1. φΗῤῥίν, ῥγουϊείο Κωνσταντινούπολις...τὰ 

πολλὰ εὐθηνεῖται τῷ..«διὰ θαλάσσης ἔχειν τῶν πανταχόθεν ἐπιτηδείων 

τὴν π. ϑοοτ.ἡ.6.4.τ6.8(}1.67. 5018); οὗ ῥτον βίοπβ σίνθη ἴο ῬΟΟΥ ἃ5 

Ὀείπρ ἕοττι οἱ ἀϊνίηε βευνίος, ΝῚ].6ρ}.3.1(Ν.70.3694); 2. οὔενίηρ; 

ἃ. ἴπ ΡΌΠ., οὗ οἤετίηρ οἵ νἱποραγ ἴο ὉΠ τίβε α5 πὶ ἰπβα]ῖ, ΟἿ Υν 5." 0. 

8..1 ἴῃ ΜῈ.(7.8184}; Ὁ. ταογίβεϊαὶ οξξενίη » 1. τεῖ. ΒΔουΠοα οὗ ἴ5δ8δς 

ἀπέδειξε γάρ, ὅτι παρὲκ θεοῦ ἄλλο τι οὐκ ἠγάπησε διὰ τῆς τοῦ μονο- 

γενοῦς π. Μας.Αερ λοηῖ, 5. 6(Ν.34. 5004}; Ὑπάταη.8:7(2.157} 11, οὗ 

Αἰπὶβ πολλοὶ δὲ ἡμῖν καὶ περὶ ὀβολῶν ἐν καιρῷ μικρολογοῦνται προσ- 

ΤΟΒτυς, ῥαη. Μαξε. κ(2.633Ὰ); ΝΠ] ρ}.3.243(Μ.70.5008); 

ΗΠ. οἵ ΟΤ ςαοχῆςο5 σοπίταβιθα ψἸ 56} -οἤδεγὶηρ οἱ ἢ γ]ϑι1α "5. 85 

λογικὴ λατρεία, Τάτ. ΜορΆ8. Κορ τ2ττ(ρ.16ο.28; Μ.66,861λ); ἱν. οὗ 

Ηδῦτον ἔγχος - ΜΗ] οἤευηρ, Ογτιαάογ.4(1.1304}; ν. Οὗ ΑὉΘ]}5 βαστιῆςς, 

(δππαᾷ. Κ».Οεη.4:4(} 8ς.τόλοο); νἱ. δὐσμαγβίιο, οἵ ΒΟΙΨ 6. ἃ5 ἃ 

ψΠοΪ6, 4.ΜῈ8Β 2ε(ρ.254.14); εἰ χρὴ εἰς κοινὸν οἶκον π. γίνεσθαι 8588. 

γεριδν.31ο τίϊτ. (2.5 250); Μ.31.13048}); ΡΔ]]. ἢ, Γατις.51(Μ.34.12500; ρ.150, 

21 οἵη); ἤτησεν ἐκεῖ γενέσθαι τὴν τοῦ θείου δώρου π. Γματ,λ γεἶ, ο(3. 

1234); ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας π. Ογτ.ϑ.υ.δαν,.32(Ρ.117.24); οὗ ῥγορᾶτα- 

τίοη οὗ εἰδιπθηῖβ ἡ π᾿ ἡ γενομένη ἐν τῷ σκευοφνλακίῳ ἐμφαίνει τὸν 

κρανίου τόπον ΣΒα5.}υηγςὶ,48(0.280.26); Ἐϑορῆτ Η ἰμετρ.τ(Μ.87. 

Δοοιὰ); οὗ ἀβάρβοτῖα, ξτερεηῖ εν. μοι. (Ν.86.6174}; ἀδελφὸς... ὃς ἦν 
μαθὼν τὴν π. τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς...καὶ.. εἶπεν τὴν π. ὡς ἐν τάξει τῆς 

στιχολογίας 7ο. ΜΟΒΟΉ. ῥγαὶ,2:(Μ.87.28690); ἀπαγγέλλειν δὲ καὶ τὴν 

ἁγίαν π. τὴν ἐπὶ τῇ ἁγίᾳ κοινωνίᾳ γενομένην ΑἸ ΒΟΒο]αβῖ,ἐο]}.1.17 

εἴτ. (0.23); ἐν τῇ ἁγίᾳ π. ὃ ἱερεὺς. «δυσωπεῖ τὸν θεὸν λέγων" μνήσθητι, 

κύριε, πάσης ψυχῆς Δπαδίϑισι ε γε: ττο( .80.7648); ΝΊΟΟΡΉ ΕΠτ, 
νιδγηιττ6(}1.86.31328); εἰ μή τινες εὐεργεσίας μετεῖχον. ..οὐκ ἂν ἐν τῇ 

π᾿. ἐμνημονεύοντο ΤΑΊ φι. Αη|.34(Μ.28.6118}; [0.1.Π|6ἐν.86{Μ.94. 

7568); ἰἀ ἐγέραρ. 27 (Ν.95.570). 
προσκομίζ-ω, 1. ΠΟΥ ΟΥ̓ εοησεν ἰο τὸ τοῦ πατρὸς σκῆνος....τῇ πόλει 

προσεκόμιζεν Ἐλι5.ν..4.70(Ρ.146.20; Μ.20.12254}; 2. ἀὐάγεδς ΞΒΡΕΕΓΙ, 
Οὐτ ΒΒ ς αφττοί( Μ.69.9080) ; 3. οἵδον; ἃ. ἴῃ ρεῆ. χρυσὸν αὐτῷ γεννηθέντι 
οὐ προσεκόμισαν οἱ μάγοι (Ἰεπι. ῥαεά. 2, ϑίρ.τοῦ.τ; Μ.8,460Α); ἘΡΗτ. 
1.221ΔῚ παράδοξα ἀεὶ ἡμῖν ἡ θεία μητροπάρθενος ἐν ἁγίαις αὐτῆς ἐπι- 
λάμψεσι “"εται ΤΠάοι Αποιλοι ΒΜ εἰ ϑγηι.4(Μ.77.13064}; Ὁ. οὗ 
βαουίῆος τὸ οά; ὶ. οἱ ΟΤ᾽ Ξδογίβοες, ΟἸδιη,σγ. 2. τίρ.140.0; Μ.8. 
9884); Ογτιαάογ {τ 1208}; ἰ4. 21 α].ο(3.826}); 1]. οὗ Ξαοτίβος οἵ [5Δὰς 
Ἰκεπεὰ (ο 561[-βαουίῆςε οὗἨ τηατίνιβ, Μ.Οἰγεγ(ρ.13}Ὲ); ἢ. οὗ 

μι ϑοἰ ορυϊπρ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα τὸ ὑπὲρ ἡμῶν εἰς ὀσμὴν 

εὐωδίας τῷ θεῷ καὶ πατρὶ προσκεκομισμένον ΟΥΥ. Αγεαά.1(Ρ.64.17; 
55,461); οὐκ ἐπίγειον τινὰ ϑυσίαν ““οντα τῷ πατρί, θείαν δὲ μᾶλλον Ιά. 
Νεςι.3.2(ρ.62.9; 61.748); προσκεκόμικε μὲν ὁ Χριστὸς ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ 
κατὰ σάρκα γένους 1δ.3.6{(ρ.74.20; 938); ἐν. οἵ ΟΠ γΙπ[᾽5. ̓ πτ ΥΟ ΘΒΟΥΎ 
Ὀγδβθηΐϊδίίομ οὗ ρτᾶνοῖβ ἴο ΒΑΤΠΘΙ σὐεὶ τῷ πατρὶ τὰς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἱκετηρίας ἰᾶ. [0.11.2(4.9374}; ν-. οἵ ΟΠγεαπθ᾽ οἤετίηρ οἵἨ ἡ ΟΤϑἢρ 
ἐν παντὶ τόπῳ “-οντες αὐτῷ τὸν εὐώδη καρπὸν τῆς παναρέτου θεολογίας 

Ἐα5.4.6.τ.τοίρ.49.3; Μ.22.920) ; τὴν ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν εὐχαριστίαν 
δι᾽ εὐσεβῶν ὕμνων τε καὶ εὐχῶν τῷ θεῷ “τοντες 1δ.{ρ.40.10; 0920} 
ἥξουσι..«εἰς τὴν...«ἐπουράνιον “Ἱερουσαλήμ, ἐκεῖ προσκομιοῦσι θεῷ 
πνευματικὰς θυσίας νγ, ̓ αἰ.τϑ(3.408Α); -“-ὄντων αὐτῷ τὰς πνεὺ- 

ματικὰς λατρείας...πίστιν, ἐλπίδα, ἀγάπην 14. Μαἱ.τ2(3.8308); νἹ. απ 

56 -οετίαρ τπχοιρῃ ΟΠ τίϑι, 1α. {μι 8(63,. 588); ψ1}. οἱ δυσματιβτῖς 

οἴευίησ ὑπὲρ τοῦ δώρου τοῦ προσκομισθέντος...«τῷ θεῷ ..««δεηθῶμεν, 
ὅπως ὁ...θεὸς προσδέξηται αὐτὸ... «εἰς τὸ ἐπουράνιον αὐτοῦ θυσιαστήριον 
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Γ1|πρ.Οοηε!. 41 ΡΡ.8.13.3: κἂν γὰρ πιστεύσῃς ὡς 
ἀληθὲς εἴη τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ προσκομίσῃς τῷ θυσιαστηρίῳ πρὸς 

μεταποίησιν Τμαάτ,ἐγαη.2(4.145); ἐπιφανεὶς ὁ Χριστός...ἐν ἄρτῳ τε καὶ 

οἴνῳ πνευματικῶς προσκομίσας ΝΊΓΘΡΒ. ΠΠτῦ δ νηί Μ,86.30938) ; 
μνήσθητι κύρις τῶν τὰ δῶρα ταῦτα προσκομισάντων {1|.Βα5.(0.332. 

16); οἱ τὰ ἄζυμα “-οντες, νεκρὰν σάρκα, καὶ οὐχὶ ζῶσαν προσφέρουσιν 

170. ἀσγνηιρτόριη, (Μ.05.3884}); μδποα -α φοἰοδγαὶε χρὴ τοὺς σνοντας 
εὐἐκφωνεῖν τὰς εὐχὰς καὶ τὴν προσκομιδήν Αἴ Βοποίαβτ, οἰ .1.,17 
(0.24); ἐν τῷ “-ειν τὸν ἀββᾶν Το. Μόβοι. ῥγαϊ.25(Μ.87.2872Ὰ}; πτονταὰ 
αὐτὸν ἔφθασα ἐξ. τοβ(σ0724}); ταύτῃ τῇ κυριακῇ μὴ προσκομίσῃς ἴδ.150 
(3ο13}). 

προσκομιστέον, ο6 ηιμδὶ «ὩρΡὶν, ΟἸεδιη. γι τιδ(ρ.22.10; Μ,8, 
Ἴ20Ἁ}. 

πρόσκομμα, τό, 1. οζεαςίοη οὗ εἰμνιδίΐηρ, ταεὶ. ὀνειδισμὸν ἑαντῷ 
φέρει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων καὶ π. τῷ Βελίαρ Τ. Κομδ.4.7) τ΄. 
λογικῆς φύσεώς ἐστι λογισμὸς ἀκάθαρτος, ἢ γνῶσις ψευδής ΟΥ̓́ Ἢ 
Ργ.53:25(Μ.17.τ60Ὰ}; 2. οδείαείο, τη] ησ-δίοοῖ ἡ γὰρ στρεβλὴ ὁδὸς 
οὐὐἔχει...π. πολλά Ἠοττηπαηά.6,1.3. ταεῖ,, μἰπάγαμποεσ, οδείαεϊς ἔθηκα 



προσκόπτω 

π. τῇ εὐθύτητί μου Α΄ Γλε τάο(ρ.75.8}; οὗἨ βουρίωυταὶ ἀΗ σα ἰες 
οὐδὲν οὖν π. κατὰ τὸν τόπον ἐστίν ΟΥ, θη ζαςὶ. το(ρ.294.1το; Μ.12.το280) ; 
ἐὰν δέ ποτε ἀναγινώσκων τὴν γραφὴν προσκόψῃς νοήματι ὄντι καλῷ 
λίθῳ προσκόμματος... αἰτιῶ σαυτόν. μὴ ἀπελπίσῃς γὰρ τὸν λίθον 
τοῦτον τοῦ π. ... ἔχειν νοήματα ὥστ᾽ ἂν γενέσθαι κατὰ τὰ εἰρημένον" 
καὶ ὁ πιστεύων οὐ καταισχυνθήσεται ἰά. ἔγιποη1.21 ἴῃ 7εγι(ρ.τοῦ.το; 
Μ.14.13100}; τὰ ἐκ τῆς γραφῆς π. λύειν καὶ διαρθροῦν ΟΥΝΆΖ.0γ.42. 
τ8(ΜΜ.36.4808); 3. οὔεμεο, δεαμάαϊ, α. ἴῃ σεπ., Ἠεστη ηαηά.2.4; εἰσιν 
οὗ γεννήσαντες τὴν ἀδοξίαν τῇ προνοίᾳ, τὰ π. τῷ θεῷ ΟΥΠΟΉ.12.11 
ἴῃ 76γ(0.08,3; Μ.13.3038); (Οὐρὶ. ΑΡῥ.4.17.1; μὴ γενόμενος π. 
τοῖς ἀσθενέσι ῬᾺ]} υ,(ἠγγ5.τβίρ.112.2; Μ.417.62); ΝῚ]. ΔΙαρη.537(}.7. 
ΤΟΙ310); οὗ βοδ π64] οἵ (ῃτίβι, θγας, δ1Ὁ.8,246; τοῦ. ῬαΌ]ης τοδομίὴρ 
ΟἹ 8: οἶδ] ἔοοα ἐὰν διὰ προσκόμματος ἐσθίῃ ΟἸειη.εἰνγ.3.12(ρ.225. 
17; Μ.8.11850); Ὁ. τεῖ. λίθος προσκόμματος (15.8:14., Ιλοιη,0:33); 
ἱ, Ἰητεγρτείθα οἵ (βμεῖβε, οἵ, 7όδις, φμθνι ῥἰηγέμες, σοὰ ῥδοτιῖδ... 
πορηηῖϑμς τοηιρείαγι τηυεηέριις, γεγμνη βογίαςεε υἱά δαί κὰν ἐμ κοὲ 
ἰοεο..ἰαρὶς οβοηφίοηίς.. πποηυ ΉΘῊ7.. οὔ εηδίο εἰ φεαμάαϊμηε μη 
ῥγορὲ αἰχιεθ τάξη! εἰσηποαϊ..««ἴα ἐστίν ἀξ φμὶ σραμὶ ἦρε δίοηῃ, υἱας 
ποῦ; δοπας ἱποθάφη!δς τον ρεγ ἀπ οηῖς.. ομγγεδαηὶ, τραϊὶς οιεὶς ξαυόηίες 
ΤΉ ΌΤΟΘΗΝ. .ὉΘΉ16Ής ἀογαημι5.. ἐηβοάίγε φοερίΐ υἱας ῥεγαϊονῖς ϑονμη, 
εἰ εἰξοοίμς ἐςὶ ἰαρὶς οὔεηδιομῖς, Οὐ. οηι.7. τοί 1.14.ττ56Α--Ο); Βα65. 
15.214(2.5408 ; Μ.30.4808); εἷς Χριστός- ἀλλ᾽ εἰς πτῶσιν κεῖται καὶ 
ἀνάστασιν" πτῶσιν μὲν τοῖς ἀπίστοις, ἀνάστασιν δὲ τοῖς πιοτεύουσι' 
καὶ τοῖς μὲν ἔστι πέτρα προσκόμματος...τοῖς δὲ λίθος ἀκρογωνιαῖος 
στ Ναζ.ον,17.7(Μ.35.0738); προσκόμματος δὲ λίθον.. φησὶν ἀπὸ τῆς 
γνώμης καὶ τοῦ τέλους τῶν μὴ πιστευσάντων (ῃγγβ, ἤον!. 16.10 ἴῃ 
κοι, (9.6200) τε 70.}),Κον»»»9:33Ὁ}1.05.5214); Ὑπάν. Μορβ. Κοῦη.9 133 
(Ρ.150.8 8, ; Μ.66,8454); ἁγιαζέσθω...ὁ Χριστὸς... καὶ φοβερὸς ἔστω 
παρ᾽ ὑμῖν. ἔσται γὰρ οὕτως ὑμῖν ἁγίασμα, καὶ οὐχ ὡς λίθον προσκόμ- 
ματι συναντήσετε αὐτῷ ζνΥ.ἴς.1.5(2.1418); οἱ, ᾿Ιουδαῖοι περὶ...τὰ 
περιττὰ τοῦ νόμου κεχηνότες, τὸν ὑπὸ τῶν προφητῶν προαγορευθέντα 
λίθον ἰδεῖν οὐκ ἠθέλησαν Τάτ,  οη:.0:33(3.110); ὁ αὐτὸς δὲ κύριος, 
τοῖς μὲν ἁγίασμα, τοῖς δὲ π. γίνεται. καὶ π. μὲν ἔσως Ἕλλησιν τοῖς 
σοφίαν ξητοῦσιν, ἡ μωρία τοῦ κηρύγματος...διὰ τοῦτο δέ, φησίν, 
ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοί, δῆλον δι’ ὅτι γέγονεν αὐτοῖς εἰς λίθον 
προσκόμματος Ῥτος(,15.8:7τ-τπ( Μ.87.10888--Ὁ), Ῥαβο 4 οὐ ἐ8Β458. 
δα Ἰοο.; 14. εΒρ. τεῦ. (ἢ γιβεβ ΒΙτ πῶς οὖν ἐγένετο λίθος π΄ ... ᾽Εμ- 
μανουήλ; διὰ τῆς ἐκ παρθένου κυήσεως. ὅθεν καὶ ὃ θεῖος ἀπόστολος 
ταῦτα διδάσκων ἔλεγεν, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, “Ἕλλησι δὲ μωρία. 
οἱ τοίνυν ἀπειθοῦντες τῇ ἰσχυρᾷ χειρὶ κυρίου ἔσχον αὐτὸν λίθον π. Ἐπ. 
ἰς δ: 12(}1.24.τ45Ὰ}; 111. 65ρ. γοῖ, Ουοββ, ΤΗΔι.1ς.8: τα τςίρ.44.22; 3. 
227-8); ἵν. 11 αἰκίπι, θδῖ. ννο ραββαρεβ οὗ 15. σοιῃ θ:η6α ὃν 5. ΡΜ] 
κεῖται ἡ..«λέξις ἐν ταῖς ᾿Ησαῖον προφητείαις διεσπαρμένως, οὐχ ὡς 
εἴρηται νῦν ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, συνηθροισμένως. περὶ μὲν ἀρχὴν τῆς 
βίβλου γέγραπται περὶ τοῦ κυρίου κατὰ τὴν ἔκδοσιν τὴν Ἀκύλα ἢ συμ- 
πεφώνηκε καὶ ἡ ἀποστολική᾽...«ἔσται εἰς ἁγίασμα καὶ εἰς λίθον π΄. ... 
μετὰ πολλὰ δὲ ἔστιν ὅτι ἰδοὺ ἐμβάλλω....λίθον πολυτελῆ. ... καὶ ἔστι... 
κατανοῆσαι σαφῶς τὸν ἐν τῷ ἑτέρῳ λίθον ἁπλῶς εἰρημένον, ἐν τῷ ἑτέρῳ 
τὸν κύριον ἡρμηνενομένον ἐπὶ τοῦ θεϊκοῦ ἀξιώματος ἈΡΟ]]. Κον».0:.33 
(Ρ.ὅ9.6) -- Ὀεππαή. ἐν. οηι,ο:33(}1.85.17128--), 

προσκόπτοω, 1. Ξ«ἰηδὶς ἀραΐης!; αὉ5., οἰπονεδίο, 10. ΜᾺ]. ελγοη. 4 
Ρ.δο(Μ.07.1734}); 2. οβοηά μᾶλλον ἀνθρώποις ἄφροσι...προσκόψωμεν 
ἢ τῷ θεῷ τόϊονι.2τ.5.; ΟἸ]ΟΙ,. (7.2. τ2(ρ.τ42.ττ; Ν.8,9024Α)}; σοὶ τῷ 
θεῷ “-εἰν Οτοίοηι. 14.1.5 ἴῃ 76γ}.{ρ.121.20; Μ.13,4240); [)έάαδε. [αε.5.6 
(0.48.28); 85.» ταῦ, ΟΥρΡΊΏΔ] βίη ἐν μὲν γὰρ τῷ πρώτῳ Ἀἰδὰμ προσεκό- 
ψαμεν [Ιτοηἤαεν.5.τ6,4(}1.7.11688}); κειν ποιεῖ διαλογισμοῖς ματαίοις 
Μας. Αερ λον, 5,2(Μ.34.4968); 3. ἰαΐό οἰξόνεε, πη αὐ ονζέν οὐ ρεν- 
ῥίοχηιν ἐπεὶ “-οὐυσιν οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν δύο εἶναι θεούς Οτ,ἤτα].2(ρ.124.}}; 
ἄνελε τὴν κακίαν, καὶ οὐ “-εἰς τῇ προνοίᾳ Ἰὰἐοιη.12.1: ἴῃ {6γ.(Ὁ.07. 
28; Μ.13.30313); ἐάν ποτε ἀναγινώσκων τὴν γραφὴν προσκόψης νοήματι 
ὄντι καλῷ λίθῳ προσκόμματος...αἰτιῶ σαυτόν" μὴ ἀπελπίσῃς γὰρ τὸν 
λίθον τοῦτον τοῦ προσκόμματος...ἔχειν νοήματα ὥστ᾽ ἂν γενέσθαι τὸ 
εἰρημένον: καὶ ὁ πιστεύων οὐ καταισχυνθήσεται ἰ4. {γἰοηι.30 τη 76γ. 
(ρ.τοῦ.το; ΜΕ 13.5410); κατὰ μὲν τὴν καινὴν [536.Ψ διαθήκην} οὐ πύοντες 
ἀλλ᾽ ἀπολογίαν ζητοῦντες, κατὰ δὲ τὴν παλαιὰν περὶ τῶν παραπλησίων, 
δέον ἀπολογεῖσθα: ὁμοίως τοῖς ἀπὸ τῆς καινῆς, κατηγοροῦντες Ἰά. ῥγίηε, 
3.1.16{Ρ.225.8; Μ.ιτ. 2810); μὴ “-ε τοίνυν, εἰ.. «τις λέγοι ΜΕΈΠ.γΕ5.1.23 
(ρΡ.246,12; Μ.41.10020); 4. ἰχηρετβ., δ6 σῇ οὐδίαοϊο οὐ ἀπ ομίν, τεῦ. 
15,71:1τ6 οὐ κ͵ει σοι ταῦτα λέγειν περὶ τοῦ μονογενοῦς Οτ.ἠιοηι. 1.8 Τῇ 76». 
(0.7.2; Μ.13.2648); εἰ δέ τινι “-ει τοὺς ἀνθρωπίνους τεχνίτας μὴ δύνασθαι 
παραδέξασθαι τὸν θεὸν χωρὶς ὕλης... ὑποκειμένης κατασκευάζειν τὰ ὄντα 
14. εοητητ ἦν» Οὐ. 8 Ρ.1}01.5.}.6.7.2ο(3240; Μ.12.48Α); 5. ἢ δέ εἰγμέξ, 
ἐποοβεά ἀδοτὶ ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ αινίῳ ὃ σῖτος ὑπὸ τοῦ σινιάζοντος “-εἰ 
Δίας. Αδρ.μονη. 5.2(λ{,34.4968) ῬΟΙΉ, ἔου “πεται; 6. ἔ,.1. ἔογ προκόπτειν, 
ΝΠ] ἐχογο.32(Μ.79.7614}); ΓΝ] ῥεγίδί.9.8(Μ.79.8δοο). 

ἔπροσκορέωῳ, δὲ Ξαϊϊαϊεί, ΟΥ χει ῬΞς.77: 3τ(Μ1.1}. 1400), 

1174 προσκυνέω 

“προσκοσμέω, ΤΕῆκΧ., αάονη; ΟἨεσεΙ ἴου ἀρετὴν γὰρ τῇ σοφίᾳ 
συνήρμοσεν καὶ οὕτως ἐν τούτοις ἑαυτὴν..«τῷ σωτῆρι Σωτερὶς προσε- 
κόσμησεν ῬΑΙΩΡΗ.ΜΟλ.,δοίον.3(ρΡ.110.28). 

ἧπροσκουλκάτωρ, ὁ, σἀναπεεά σεομὶ (ἢ ἴοι προσπεκουλάτωρ), 70. 
Μα]. εἤγοη. 13 Ρ.330(Μ.07.4020). 

τιρρόσκρουσις, ἡ, 1. οὔεῆεε προσέκρουσας ἑῷ θεῷ, καὶ ἐπιλανθάνη; 
δευτέρα αὕτη π. ὈὨγν5.Ποη1.22.3 ἴῃ 2 ον (το. 5020); 2. ρροςτ!οη εἰ 
μὴ ἐν π. ὁ τοῦ Χριοτοῦ πατήρ, ὡς ὁ Μαρκίων λέγει, πρὸς τὸν ἴδιον 
αὐτοῦ υἱὸν γεγένηται ἸῬΙΡΗ, ἤαον.42.τ6(ρ.185,10; Μ.41.8 160). 

προσκρουσμός, ὁ, οἴεηεε, δι, Ατη κου (Μ.40.2288); (γνϑ. 
ἤοτι..7.3 ἤἴη τα. (ττιθεχα). 

Ἐπροσκρουστικῶς, οβεημεῖυοῖν, 
δοϑι)). 

προσκρού-ω, 1. εοἰϊτάε, τεῖ. τῃεοΥν οὗ 1,δυσίρρυ5 ὅταν εἰς μέγα 
κενὸν..«ἀθροισθῇ πολλὰ σώματα...“-Ὄντα ἀλλήλοις συμπλέκεσθαι τὰ 
ὁμοιοσχήμονα καὶ παραπλήσια τὰς μορφάς ΗΙρρ.ἦκθγ.1.12(ρ.16.20 ; δ. 
16.3037.}; “-ομένων τῶν νεφελῶν...γίνεται ἡ ἀστραπή Οτ.ἰον" δι ἰμ 
.[6γ.(ρΡ.6ο.ς; Μ.1.3.2410}; 2. οβεηά, ς. ἄαι., Τι Πα «5, ΟΥ«᾿ο».13.1 
τη. [67.(Ρ.102.6; Μ.13.2004)}; ζὨγνβ.ἤοη!. 6 2.5 ἴῃ 70.(8.3740); τὰ... 
προσκρούσματα, ἃ καθ᾽ ἑκάστην “τομεν τὴν ἡμέραν ΜΚ]. ἐμοη".10.7 ἴἩ 
ΜΗ(γ7 2550); ΙΔ ἁπονι.δό.4 τη [0.(8,5180); ἀγίῳ ἀνδρὶ προσκεκρουκώς 
ἴ514.Ρ6].ἐρῥ.5.22(Μ.7γ8.13404}; Τάδε, Κο»η,8:34(3.05); 3. δὲ οβνισῖυε 
ἐπεὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεὸν... εἰκὸς αὐτοὺς ἐπιφέρειν πάλιν 
ποντας τὸ ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν θεόν Οὐ, 70.20.το(τᾳᾷ; ρΡ.347.14 Μ. 
14.6οδ0}. 

προσκτίζω, ἐγεαΐε 1.) αὐτου ἐγεννήθη ὁ υἱός... οὐχὶ προγενόμενος 
ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων, οὐχὶ προσκτισθεὶς ὕστερον ΝΙ]..}}.2,32.(Μ. 
79.3570). 

προσκυλινδ-έομαι, γ0} δεξογε; Ἰοπος 1. {4} ργοξίγαίς Ῥεξογε 
ἐδεξιοῦντο αὐτὸν “υούμενοι τοῖς τούτου ποσὶ βρώσεως μεταλαβεῖν .4. 
70.6(Ρ.154.30); ΜΙΝ ν οἰ Αελ.13(0.13.5)}; ΝῊ, }.2.τ4ο(}}.70.26ο0); 
2. τραἰΐσω, οἵ ἃ Ἰαπαιϊς προσεκυλινδεῖτο τῇ γῇ ϑορῆτ. Η.σ.παςί.Ἱ. 
92.1729Ὰ}); 83, ργουεὶ δδίογε, ἴὰ σοπτεμηρίποιιβ τοῦ, ἴο τπαυίγιτ- οι] 5 
καΐτοι οὐκ εἴρηται παρ᾽ ὑμῖν οὐδαμοῦ τοῖς τάφοις “-εἴσθαι Τ]ι.. 110. 
ἂΡ.ΟΥτ, Ππἰπ,το(63,3350); ὑπὲρ τίνος “-εἴσθε τοῖς μνήμασι; τὰ 1}, 
(339:). 

προσκυντέω, 1, παῖε οδείδαηεε πεσόντες πάντες ἐπὶ πρόσωπον 
προσεκύνησαν τρίτον τῷ ἀποστόλῳ 44, ἈΠ]. 3(Ρ.36.11); ὁ παῖς 
προσεκύνησεν τῷ Πέτρῳ Μί.Νεν.οἱ Αἰ εἶ τα(ρ.12.16); ΖΑΤ ἢ ἠ7α]. Τείη. 
3.12(}4.28.12200); ἴο εἴρετο, γον, Ραςεῖ. .324(Μ.92.850μ); ἰῃ 
ϑεη, ἰδὼν ἡμᾶς προσεκύνησε... .ἐπὶ τὴν γῆν ἑαυτὸν ἐξαπλώσας Ἐ1ΡᾺ]} ἢ. 
ἨΙΟΉ, δι 48(ρ.46.10; Μ.34.1147.)}; Οντιδυν, αν, 24(ρ.1ο8.24); 2. τπακὸ 
ἀεὶ οὗ γευεγθησεέ, δου, ἴὰ Ἰλυτρν ὁ διάκονος “οήσας ἅπαξ λαμβάνει 
παρὰ τοῦ ἱερέως τὸ ἅγιον ποτήριον 1.1 ἢνγε.(ρ.305.58; Μ.63.921); ἐδ. 
(ρ.396.53.; 921); 3. φγεοὶ, ξαἰτι6 “υηθῆναι αὐτὴν παρά τινος οὐ συγχωρεῖ 
ΜΟΝεν εἰ «Αεὐ.7(0.5.27); δυνησόμεθα εἰρηνικοῖς γράμμασιν ἑαυτοὺς 
“εἴν ΠΠ]νΥ.ἐριΡ.ΤῊατ, ἢ.6.4.0.8(3.962); 4. ὀηίγεαί, δέρ, 151. 6]. ρ}. 
1-40ο(}1,γ78...494}; 5. ποίά τῃπ πομοι, γεβρεεὶ μεταλαβὼν δὲ ὅ βασιλεὺς 
εὐὐτὰ περὶ τοῦ Δημητρίου, “σήσας ἐκέλευσε μεγάλην ποιεῖσθαι τῶν 
βιβλίων ἐπιμέλειαν ΑΥἰδῖθαϑ ἀρ. Επι5..6.8, ξίφος; Μ,21.5 074}; ἐάν σοι 
εἴπω, θέλων ἔπαθεν [3.. Χριστός], ἵνα μοι εἴπῃς, ἄπελθε, “-σον τοὺς 
᾿Ιουδαίους, ἐπειδὴ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐποίησαν 170.1}}.4ἱς}.2(Μ.06. 
1340}); 6. τεμέγαϊε, γευεγε, φάγε, τρογ οἰ; ἃ. τοῖ, ραραὰπ αι ἰάοἿα- 
ἴσου ὙγΟΒΠΙΡΡ 5, [5τ.2ὲ14].20.4(Ν1.6. 5208}; ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, ἃ 
γέγραπται τοῖς ἔθνεσι συγκεχωρηκέναι τὸν θεὸν ὡς θεοὺς “-εἴν ἴδιος 
(5964) ; θύεις πρόβατον, τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ “-εῖς Τατιογαί. τοίρ.11.14.; Μ΄ 6. 
8288); τὰς ἀντιδόσεις “-οὖντες καὶ τὰς συμφοράς. ἐντεῦθεν τὰς ᾿Ερινύας 
καὶ τὰς Εὐμενίδας... .ἀναπεπλάκασιν ΟἼἸδπη. ῥγοϊ.2(ρ.19.20; Μ.Β.Ο6Α}; 
κατὰ χρόνους ὕατερον ἀνέπλαττον θεούς, οἷς “-οὔεν ῤ.3(ρ.3.3.26; 1208); 
θεοὺς δὲ δὴ τοὺς ὁρατοὺς καὶ τὸν σύγκλυδα τῶν γενητῶν τούτων ὄχλον ὁ 
“ὧν... αὐτῶν ἐκείνων τῶν δαιμόνων ἀθλιώτερος μακρῷ διιοί(ρ.71.:1 
2124}; τοῦ, οὐἹ]Ἱὲβ οὗ Βεγο-τουλος. ἐπιόντι μοι τοὺς “-ουμένους ὑμῖν 
τάφους, ἐμοὶ μὲν οὐδ᾽ ὁ πᾶς ἂν ἀρκέσαι χρόνος 1δ.3(μ.3ς.4; 133λ); οἱ 
ἸΓΊΆΡΈ Οὐ] 18 ἡ τέχνη..-προσάγουσα.... ἐπὶ τὸ...-οεῖν τά τε ἀγάλματα καὶ 
τὰς γραφάς 1Ὁ.4(ρ.45.14; 1566); τεῖ, οὐ]ῖς οὗ ἀϊνίηδ χυ]οῖς νῦν μὲν τὸν 
Μακεδόνα τὸν... Ἀμύντου Φίλιππον ἐν Κυνοσάργει νομοθετοῦντες --εἴν 
1δ.(ρ.42.22; 1498); τεΐ, ὙγΟΥβ Ηρ οὗ ἀο ῆςφα πιρη τὰ “νούμενα παρὰ τοῖς 
ἔθνεσι τὰ μὲν “οεἴται ὡς θεοί, τὰ δὲ ὡς ἤρωες...“Ηρακλέα “"οὔσιν οὐχ 
ὡς γεγεννημένον θεόν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀνθρώπου εἰς θεὸν μεταβληθέντα... 
ὅταν δὲ “-ῶσι τοὺς πατέρας τούτων ὀνομαζομένους παρ᾽ αὐτοῖς θεούς, 
“-οὔσιν οὐχ ὡς μεταβαλόντας ἐξ ἀνθρώπων εἰς θεούς, ἀλλ᾽ ὡς...θεοὺς 
ἀρχῆθεν ὄντας Οτ λοηι. 5.3 τ. 76γ.(ρ.33. τος, ; Μ.13.32000}; ἐάν τις ἐν 
τῇ γῇ τοῦ θεοῦ, τῇ ἐκκλησίᾳ, τυγχάνων --ἥσῃ θεοῖς ἀλλοτρίοις θεο- 
ποιῶν τὰ μὴ θεοποιεῖσθαι ἄξια, ἐκβληθήσεται εἰς γῆν ἀλλοτρίαν καὶ 
““είτω. τοὺς θεούς, οὗς ἔνδον προσεκύνησεν γενόμενος 1}.7.3(0.53.34: 
3334}; οὔτε ὡς Αἰθίοπες... Δία καὶ Διόνυσον..«μόνους “-ἥσομεν... οὔθ᾽ 

ΟΥ. 70. 2. τδ(ᾳ; ρ.34).26; Μ.14. 



; 
προσκύυνεῳω 

Ω Α 3, , 

ὡς οἱ Ἀράβιοι τὴν Οὐρανίαν καὶ τὸν Διόνυσον. . «ὡς ϑήλειαν γὰρ Ἀράβιοι 
“- ᾿ ᾿ ᾿ 

τὴν Οὐρανίαν --οὔσι, καὶ ὡς ἄρρενα τὸν Διόνυσον... .εἰ δὲ καὶ Ναυκρατι- 
ταις ἄλλα μὲν ἔδοξε σέβειν τοῖς πρεσβυτέροις, τὸν Σάραπιν δὲ τοῖς χθὲς - 
καὶ πρώην ἀρξαμένοις, τὸν οὐ πώποτε γενόμενον βεόν, --εἶν- οὐ παρὰ 
'τοῦτο καὶ ἡμεῖς νέον τὸν οὐ πρότερον ὄντα θεὸν. «φήσομεν εἶναι ἰὰ( εἰς, 
5. 31(Ρ. 41.9; Μετ Ἰ2370); τοῦ, 1.4:το, εἴ. {υβῖ. ἀϊαί. σ5.1 οἵ. ΒΌΡΤα 
ἀλλ᾽ εἰκὸς ὅτι θελήσει ἡ ἡμᾶς κατασοφίσασθαι δι᾿ ὧν ἂν δύνηται ὁ ὁ ἐχθρὸς 
πρὸς τὸ ““ἢσαι τῷ ἡλίῳ..«κτλ. ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἐροῦμεν ὅτι ὁ τοῦ θεοῦ λόγος 
ταῦτα οὐ προσέταξεν, ... καὶ οὐδ᾽ αὐτός γ᾽ ἂν θέλοι ὁ ἥλιος “-εἶσθαι 
ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ μερίδος, εἰκὸς δὲ ὅτι οὐδὲ ὑπὸ ἄλλου τινός" 
ἀλλὰ..-.ὡσπερεὶ φήσει τῷ “-εῖν αὐτὸν ἐθέλοντι" τέ.με “-εἴς; κύριον 
γὰρ τὸν θεόν σον “ἥσεις. ον τί βούλει “«-εῖν τὸν “νοῦντα; κἀγὼ γὰρ τῷ 
θεῷ καὶ πατρὶ “-ὦ καὶ λατρεύω 1ᾳ.ἡπαγί. Ἰ(. 8,25; Μ.11.5734}; παρα- 

βάτης ἐκ Χριστιανῶν καὶ εἴδωλα ἀναισχύντως --ὧν ΑἸἢ,ἐῤ.ἐπεγεῖ. 5 

(Ρ.174.23; Μ.25.2338); Βδ5.6ῤ.243.2(3.3730; Μ.32.0054}); τεῖ. Ῥαβῃ 
᾿τηᾶρο- ὙγΟΥ5ΠΡ ςοπηρατεά ΨΠῈ ἀν τοα ὥσπερ τὸ ξόανον περιέπει ὁ 
"Ἕλλην" οὕτω σὺ τὸ χρυσίον θύραις πιστεύεις καὶ μοχλοῖς, ἀντὶ ναοῦ τὸ 

- ᾿ ᾿ [ ςν Ὁ» .- 

κιβώτιον κατασκευάζων. . «ἀλλ᾽ οὐ --ὦ τὸ χρυσίον, φησίν: οὐδὲ ἐκεῖνος 
- “ , [᾿ Ἄ τὸ εἴδωλον, φησί, “-εἴ ἀλλὰ τὸν ἐνοικοῦντα δαίμονα. οὕτω καὶ σύ, κἄν. 

μὴ τὸ χρυσίον “-ἢς, ἀλλὰ τὸν ἀπὸ τῆς ὄψεως τοῦ χρυσίου καὶ τῆς 
ἐπιθυμίας ἐπιπηδῶντά σου τῇ ψυχῇ δαίμονα (Βτυ5.ἠομ.65.3 τη. 70.(8. 
402Ε); Ὁ. τεῖ, νεπογαίϊοη οἵ 140]5 8π6 81] οσεαϊεά {μτηρβ, ἰουι Δάδῃ ἴὸ 
(βίη τῷ δὲ καὶ μὴ δεῖν χειρῶν ἀνθρωπίνων ἔργοις -«-εἴν Μενάνδρῳ 
τῷ κωμικῷ καὶ τοῖς ταῦτα φήσασι ταὐτὰ φράζομεν Ταβῖ, 1 ἀροί. 20.5(Μ]. 
6. 3570) ; οὐ διακρίνοντες... τὸ ἀγένητον καὶ τὸ γενητόν, τὸ ὃν καὶ τὸ οὐκ 
ὅν, τὸ νοητὸν καὶ τὸ αἰσθητόν...--ἤήσομεν τὰ ἀγάλματα; Αἰμοηδρ ἴον. 
τς. 1(}.6,9204); Οτωραγί, (ρ.9.1; Μ.11.5734}); ἤδησα Αὐίβη ἀοοίσίης 
οἵ ϑοῦ ποπαοριηποᾶ κτέαμα γὰρ κτίσματι οὐ --εἴ, ... οὐκ ἂν δὲ οὐδὲ 
αὐτὸς προσεκυνήθη...εἰ ὅλως τῶν κτισμάτων ἦν ΑἸΏ..4γ.2.23,24(Μ.26. 
196.,107.}; τοῖς, δἰἰοτηρίβα ἀἰδεϊηοίου Ὀεῦνθθη π, πα λατρεύω 
Ὠδμδθα ἡ Εχ.2ο:4 εἴπερ δὲ ὁ φάσκων" οὐ ποιήσεις σεαυτῷ. «καὶ τὰ 
ἑξῆς, ὡς διαφερόντων πρὸς ἄλληλα τοῦ ᾿οὐ --ἤσεις αὐτοῖς᾽ καὶ τοῦ ᾿οὐδὲ 
μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς᾽, ταῦτα λέγει, μή ποτε ὁ μὲν διακείμενος πρὸς τὰ 
εἴδωλα λατρεύῃ αὐτοῖς" ὃ δὲ μὴ διακείμενος ἀλλὰ διὰ δειλέαν... 
καθυποκρινόμενος αὐτὰ ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν ὁμοίως τοῖς πολλοῖς εὐσεβεῖν 
οὐ λατρεύει μὲν --εἴ δὲ τοῖς εἰδώλοις, καὶ εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι οἷ... ἐξομνύ- 
μένοι τὸν Χριστιανισμὸν...οὐ λατρεύουσι μὲν “-οὔσι δὲ τοῖς εἰδώλοις, 
λαμβάνοντες τὸ ὄνομα κυρίου...τό, θεός, ἐπὶ μεταίῳ.. ὕλῃ" προσεκύνουν 
δὲ οὕτως καὶ οὐκ ἐλάτρευον εἰδώλοις ὁ βεβηλωθεὶς λαὸς εἰς τὰς θυγα- 
τέρας ΜΜωάβ.. οὐ τάχα δὲ οὕτως..«προσεκύνησαν οὐ λατρεύσαντες τῷ 
μόσχῳ, ὃν γινόμενον ἐθεάσαντο Οτο"!αγί.6(ρ.γ7.15; Μ.1τ1.5608); αἴ5- 
τἰποϊίοη τεοορηζεα δπὰ εαμπαῖθα νι ταὶ Βεΐνγθθη ουτιναχά ἀπά 
ἰηνγατᾷ τενόγδηζε ἐπειδὴ συμβαίνει τινὰς “ἦσαι μὲν διὰ φόβον ἀνθρώ- ᾿ 
πινον, οὐ μὴν καὶ λατρεῦσαι κατὰ ψυχήν, ἐδίδαξεν ὡς ἑκάτερον ἀσεβές 
ΤΠαῖφι.58 τη ἔχ. 20: 53(1.140); ἔοΥ [815 ἀἰβαποίοι ἴῃ ΟΠ γιβιίδη οοη- 
ἐτόνεῦϑν ν. 1Ἰηἴτὰ δηἀ 5, εἰκών ; ς, οὗ ΕΠΊΡΕΤΙΟΙ, τεῖϑϑα ὃν ΟΠ γΙβυ]Δἢ5 
μᾶλλον τιμήσω τὸν βασιλέα, οὐ “ὧν αὐτῷ, ἀλλ᾽ εὐχόμενος. ὑπὲρ αὐτοῦ. 
θεῷ...--ὦ, εἰδὼς ὅ ὅτι ὁ ὁ βασιλεὺς ὑ ὑπ᾽ αὐτοῦ γέγονεν. ἐρεῖς οὖν μοι' διὰ τί 
οὐ «εἴς τὸν βασιλέα; ὅτι οὐκ εἰς τὸ “-εἴσθαι γέγονεν, ἀλλὰ εἰς τὸ 
τιμᾶσθαι τῇ νομίμῳ τιμῇ" θεὸς γὰρ οὐκ ἔστιν, ἀλλ’ ἄνθρωπος, ὑπὸ θεοῦ 
τεταγμένος, οὐκ εἰς τὸ “-εἶσθαι, ἀλλὰ εἰς τὸ δικαίως κρίνειν ΓΠΡΆ]. Απί, 
«“μιοί. ται Μ. 6. ποάτᾺ) ; τοῖ, ρα β ἀραϊηρθ ΜΠ ΝΟΒΘΟΠΘαμοΖΖαῦ. 
τοὺς τὴν παρὰ πάντων ἀπαιτοῦντας προσκύνησιν τοὺς ἁγίους αὑτοῦ 
θεράποντας «-εῖν ἀναγκάξει ΤΑΙ, Ζλων!.2: 45(2. 1100); οἵ ΒΠΊΡΘΓΟΙ 5 
ἱπιᾶρα ὑπάεγ ΟΠ τιϑείδη. ουρὶτο εἰκὼν βασιλέως πληροῖ χώραν 
βασιλέως" καὶ “-οὔσιν ἄρχοντες ...καὶ δῆμοι --οὔσιν, οὐ πρὸς τὴν σανίδα 
βλέποντες, ἀλλὰ πρὰς τὸν χαρακτῆρα τοῦ βασιλέως Τϑενετ.εγει(ρ, 808, 
43); Οὐποίαπτίηθ᾽β βίαταε ἐπεγείρεσθαι [50. 5 ὈΒεα ΕΠ ΘΙΏΡΘΙΟΓΒ] ἡ 
τὸν κατὰ καιρὸν βασιλέα καὶ --εἶῖν τὴν στήλην τοῦ αὐτοῦ βασιλέως....καὶ 
αὐτῆς τῆς τύχης τῆς πόλεως Οζγον. Βαξεῖ.Ὀ.285(}1.02.7128}); ἴῃ σΟπη}- 
Ῥατίβοῃ οὗ βπιροσοῦ 8 ΤΌ 6 1 (γι 5 Πεβἢ ὁ βασιλεὺς καὶ γυμνὸς 
“"εἴται καὶ ἐνδεδυμένος, καὶ ἡ ἀλουργίς, ὡς μὲν ψιλὴ ἀλουργίς, πατεῖται 
εὐνβασιλικὸν δὲ γενομένη ἔνδυμα, τιμᾶται 0.10. .0.4.32(Μ.94.ττο5Ὰ}); 
Ἰάιζημαρ. 5, 28(}1.04.12568); Ταταβ,6}.τ(}1,08.14330); ἃ. οὗ σοα ; αἴοπε 
ΨΟΙΒΗΙΡΡΕα ὃν ΟΒτιβείαηβ, ΑἸ μθηδρ, ἰορ.τό.2(}1.6.9214); ΤὨΡΕ] Αητ, 
Αἀμίοϊ.τοατ( 6, το414); Οτὐιδἰς.3.77(0.268.27; Μ.Ιττο2τᾺ); τὸ ἐναν- 
τίον ποιῆσαι, ὡς ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ.- «ἐκεῖνοι μὲν γὰρ [τὰ ἀλ- 
λότρια] ἐν τῇ γῇ τῇ ἁγίᾳ ἀλλοτρίοις προσεκύνησαν" ἡμεῖς δὲ ἐν ἀλλοτρίᾳ 
γῇ τὸν ἀλλότριον. τῆς γῆς “οοῦμεν θεόν, ἀλλότριον τῶν ἐπὶ γῆς πρα- 
γμάτων.. ἦλθεν ἐπὶ ταύτην φορέσας σῶμα... εἵνα.. «δυνηθῶ “σαι τὸν 
θεὸν ἐνθάδε καὶ μετὰ τοῦτο -οήσω ἐν τῇ γῇ τῇ ἁγίᾳ ὰ.Ποη1.7.3 1ἢ εν. 
φ. 54:14; Μ.13.3330); τοί. Αὐίδῃ ἀσοίτηε οἱ ϑοὴ οὐκοῦν θεοῦ ἐστι 
μόνου τὸ “οεἶσθϑαι ΑἸΏ..47.2.23(}}.26,1068); τεῦ, Οφη.18:1--2 τένε 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν, ἢ τοῖς ἀνδράσιν; εἶπον ὅτι δύο ἄγγελοι ἦσαν 
μετὰ τοῦ θεοῦ, καὶ προσεκύνει δηλονότι τῷ θεῷ ΤΑΤΏ τα]. Τγίμ.5.0(Μ. 
28.12160); οἱ Τηη., ατ.Ν42.0γ.37.24(ΝΠ,36.3ο80); ΟΥ̓ ΝΥ 55. 01.244 
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Ι (Μ.4ς.12280}; Ὀν δηρεὶβ ἤγγισεν δὲ ἡ ὥρα τῶν ἀγγέλων τῶν φυλαα- 

, 
προσκυνέεῳω 

σόντων τὴν μητέρα ὑμῶν τοῦ ἀναβῆναι καὶ “ἦσαι τὸν κύριον Αβοε. 
Μὸος.7(Ρ.4); 6. οὗ αϊνίπε δειθυΐθβ, εἴς. τὴν χεῖρα τοῦ θεοῦ...--εἶν 
Α.. 70.7(0.155.13}; “-εἶν αὐτοῦ τὴν φιλανθρωπίαν Β45.6}.5.2(3.788.; Μ. 
42.2400); ἔ. οὗ (ῃγῖϑί, οοπίγαβίεα ἢ τηδτίνγ5 τοῦτον μὲν γὰρ υἱὸν 
ὄντα τοῦ θεοῦ --οὔῦμεν, τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς..-«μιμητὰς τοῦ κυρίου 
ἀγαπῶμεν Μ. Ροῖϊγε.17.3; ἰὼ βεη. ὁδός ἐστιν ὁ κύριος.. στενὴ ἐπὶ γῆς 
ὑπερορωμένη, πλατεῖα ἐν οὐρανοῖς “-ουμένη ΓἸδίῃ ργοί. τοί ρ.72.20; Μ. 
8,2130); ὁ κύριος, ὄψει καταφρονούμενος, ἔργῳ “-οὐύμενος τϑ.(ρ.78.12; 
228Α}); οὗ ΒορΡἢΐᾳ δζο. Ψ]θη 185 ἐδοῦσα δὲ αὐτὸν ἡ Σοφία ὅμοιον τῷ 
καταλιπόντι αὐτὴν φωτὶ ἐγνώρισεν καὶ προσέδραμεν καὶ... «προσεκύνησεν 
14.ὁχε. Τπάοὶ. 44(0.τ2ο.21; Μ.ο.6ϑοο) ; οὐ...--ἥσομεν τοὺς --οὔντας ὡς 
οὐδὲ Μωὺύσέα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτὸν ἐκ θεοῦ προφητεύσαντας.. ἀλλὰ... «τὸν 

διάκονον αὐτῶν λόγον τοῦ θεοῦ --σομεν Οτ.(εἰἶ5.5.12{(0.13.27; Μ τι. 
12008Β); ἤδηοο, 85 ΔΙΠ Ρββδάουϑ οἱ ϑρατία τοίαϑεα ἴο ρτοβίγαϊε ἐποιη- 
ΒΈΙνοβ Ὀθείοσε Ῥρϑύβίδῃ Κίης (Ηδτοιάοξυβ 7.136), (Ἰτσῖδι 8 αἰνιθα8- 
βΒδάοῦβ Ψ1Π ὙνΟΥΘἢΡ ΠῸ ΟΥΠΕΥΙ ροννου, 1ἐῤ,8.6(ρ.225.17; 15288}; τεῖ. 
Μαρὶ οἷα θεῷ προσκυνῆσαι τῷ τεχθέντιε ᾿νι5.}}.6.1.8,1(} 1.20. 1008}; τοῦ 
σταυροῦ γενομένου, πᾶσα μὲν εἰδωλολατρεία καθῃρέθη...«καὶ μόνος ὁ 
Χριστὸς “-εἴται ἸΏ, σοηΐ τί Ν,25.54}; ΤΥ, τσ εῖται παρ᾽ αὐτῶν [56. ἀγ- 
γέλων), οὐχ ὡς τῇ δόξῃ μείζων, ἀλλ᾽ ὡς ἄλλος παρὰ πάντα τὰ κτίσματα 
καὶ παρ᾽ ἐκείνους ὧν..«οὐκ ἂν δὲ οὐδὲ αὐτὸς προσεκυνήθη, οὐδὲ ταῦτ᾽ 
ἐλέγετο περὶ αὐτοῦ, εἰ ὅλως τῶν κτισμάτων ἦν. νῦν δέ, ἐπειδὴ οὐκ ἔστι 
κτίσμα, ἀλλ᾽ ἔδιον τῆς οὐσίας τοῦ “οουμένου θεοῦ γέννημα. .«διὰ τοῦτο 
“"εἴται 14..4).2.23,24(Μ.χ26.τοῦ,1974}; τεῖ, 70.11:47] ἄνθρωπον αὐτὸν 
ἔτι καλοῦσιν, οἱ τοσαύτην λαβόντες ἀπόδειξιν τῆς αὐτοῦ θεότητος. τί 
ποιοῦμεν; πιστεῦσαι ἔδει καὶ...--“ἔσαι, καὶ μηκέτι νομίζειν ἄνθρωπον 
Ομγνϑ μον. 6 4.3 τι [09.(8.386}0} ; ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς..«ἐν γὰρ 
τῷ οὐρανῷ δεδόξαστο, ἔν τε τῇ φύσει τὴν δόξαν ἔχων, καὶ παρὰ τῶν 
ἀγγέλων --ούμενος 1τὖ.δ0.2(475}λ).; τεῖ. τιοοκίηρ οἵ (Πγῖϑὲ μετὰ 
χλεύης αὐτῷ προσεκύνουν 1.8. 5(406}0) ; (ΠτΙδῖο], οὐ -οοὔῦμεν ἡμεῖς τὸν 
κύριον μετὰ τῆς σαρκός" ἀλλὰ διαιροῦμεν τὸ σῶμα, καὶ μόνῳ τούτῳ 
λατρεύομεν; ΑΠ.ερ.Α4εἰρ}.5(Μ.26.1077}0}; ΑΡ0]],ε,.7ου.(0.251.2:; 
Μ.28.284) οἷξ. 5. προσκύνησις; “-εἶν ὁμολογεῖ Χριστὸς κατὰ τὴν 
σάρκα τὸν πατέρα...καὶ οὐ χωρίζεται ἡ θεότης. “-εἶται κατὰ τὴν 
θεότητα καὶ οὐ μερίζεται τὸ σῶμα τῇ τῆς θεότητος προσκυνήσει. 
οὔτε ἀφιστῶμεν τὸ σῶμα, ὅτε -“-οὔῦμεν ΑΡΟ]].ἐρ. ίοη, τ2(0,261.1ο; 
Μ.ΡΙ.. 8.035 Αἴ); ἡ σὰρξ τοῦ κυρίον “-“εἴται, καθὸ ἕν ἐστι πρόσω- 
πὸν καὶ ἕν ζῶον μετ᾽ αὐτοῦ ἸᾺ. ἐγ.85(0.225.10}}Ρ.ΟὙΌ Ν γ85..  ροϊϊ. 
44(Μ.45.12280), Ναβῖ, ΚΚ.Οο(ρ,262.4)40.Ὀντιαροί, ογίθη!. 3(ρ.20.10; 
61, τόςο) εἰς. 8. προσκύνησις ; ἕνα “-οὔμεν υἱὸν καὶ κύριον... Χριστόν 
γτο.17(0.35.27; κ᾿ 70); 14, γεαά.δ(ρ.64.1 ; τῦι45 0); Δ, λ͵εςὶ.2.13 
(ρ.52.12; 6},50Ε}; τὴν ζύμην τοῦ ἀνθρωπίνον φυράματος καθαρίσας, καὶ 
ὥσπερ ἐξοπτήσας τῷ οἰκείῳ πυρὶ τῆς θεότητος, καὶ εἰς ἕν σὺν αὐτῇ 
γεγονὼς πρόσωπον καὶ μίαν “-ουμένην ὑπόστασιν 1510, 6]. ἀρ.ἐαί. 75. 
6: 35(Ρ. 250.11); τὴν μὲν διαφορὰν τῶν φύσεων γνωρίζομεν, φύσεις δὲ οὐ 
“τοὔῦμεν, ἀλλὰ τὸ ἕν αὐτοῦ πρόσωπον ἤτοι τὴν μέαν ὑπόστασιν, μιᾷ 
προσκυνήσει “"οῦμεν ῬΕΙΉΡΗ.Ἡ, ραμορί. το. τ(ρ.630); ἡ σάρξ, κατὰ μὲν 
τὴν ἑαυτῆς φύσιν, οὐκ ἔστι προσκυνητή, “-εἴται δὲ ἐν τῷ σεσαρκωμένῳ 

θεῷ λόγῳ...καὶ οὔ φαμεν, ὅτι σάρκα -“-οὔμεν ψιλήν, ἀλλὰ σάρκα θεοῦ, 
ἤτοι σεσαρκωμένον θεὸν Ἶ0.1). [.0.4.3(Μ.04.11058}; ἰὰ ἀοχοίορν, ΓΛΔΙΠ. 
ὕμαρ. Βενγί.7(}.28.8058}; 4. οἱ Η. μποβὶ πνεῦμα δὲ τὸ προφητικὸν 
σεβόμεθα καὶ --οὔμεν {πιί, ταροί.6.2(44.6.43374}; Ἵαἴη. τίς προσεκύνησε 
τῷ πνεύματι, φησίν ;.. «ποῦ τὸ χρῆναι “-εἶν..«γέγραπται;...τὸ πνεῦμα 
ἐστιν, ἐν ᾧ ---οὔμεν καὶ δι᾿ οὗ προσευχόμεϑα...τὸ οὖν --εἶν τῷ πνεύματι 
««οὐδὲν ἄλλο εἶναί μοι φαίνεται, ἢ αὐτὸ ἑαυτῷ....«προσάγειν καὶ τὴν 
προσκύνησιν τ. Νά 2.0γ.531.12{(ρ.150.8{ΠὉ; Μ,306.1458}; “-ὦ πατέρα, --ὦ 
τὸν υἱόν, “ὦ τὰ πνεῦμα τὸ ἅγιον 1.47.24(3080); ατἸΝ 55,7 ορά,34 
(Ν4.4.5.12228}; ῃ. οἵ ἀπροίϑ ; ποί ἴο ΒῈ ννουβῃιρρεα, Ατῃ..21»ν.2,22(Μ.20. 
1968); ΤΑτὨ ἀταΐ. Τγῖη.3.0(Μ.28.τ2τ60); Οεσυχα, ρος το τοί ρ.205); 
Ι. οὗ ΒΜΥ, 1μβοης. ΗΝ δεὶ.4.537(Μ.86.17128); ΙΘολτΝ Ἔφη. 3(}1.03. 

τόοϑο) ; [ο.}).ἡγιαρ.3.33(Ν1.04.1352Ὰ}; τὉ.3.34(13530); 1δ.3,41(13574}; 
1. οἱ τιϑυέγυβ 8Π6 βαϊηῖβ; ἱ. ἀγάπη ἴῸΓ τηδγίγτα σοηίταβίοα ΙΗ 
προσκύνησις οἵ (ἢγτιδῖ, ΔΊ Ροῖνε.17.3; ΤΟΝΟΥΘΏΟΟ ῸΙ Γ]ΒΤΙ γ75 Π0Π- 
ἰγαβί θα ἢ ραρϑὴ Ο15 οὐ γὰρ “π“ὦ μάρτυρας, οὐδὲ νομίζω θεούς" 
σὺ δὲ.. «ἀνθρώπους... οὐ θεοὺς “ὧν ἀποδέδειξαι Αϑἰ.Ατη ἠἤορι. τοί 1.40. 

2240); ἡμεῖς μάρτυρας οὐ -οοὔμεν, ἀλλὰ τιμῶμεν ὡς γνησίους προσ- 
᾿ κυνητὰς θεοῦ τϑ.(321}0)); 11. να πογαῖιοπ οἱ πιαγίνυθ, ὈὉν Μοηιαη πὶβ 
Ἀλέξανδρον, τὸν λέγοντα ἑαυτὸν μάρτυρα, --«ᾧ --οὔσιν καὶ αὐτῷ πολλοΐ 
ΑΡοϊοη ἀρ. Επι5.}.6.5.18.6(Μ.20.4778); οὗ βαϊπῖ5 Ὀγ οτβούοχ, [0.1). 
Ζη10Ρ.3. 43(Ν. 94.13524); Τπαγιϑιυαιριηας. (Μ09. 5948); 1]. βαἸηῖϑ᾽ 
τοῖος. ὅσιε ᾿Επιφάνιε, ποίησον ἀναβλέψαι, ὅπως καὶ ἡμεῖς “ἥσωμεν 
τὸ τίμιόν σου λείψανον. καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν, καὶ εἰσελθόντες ἐν τῇ 
πόλει προσεκύνησαν τὸ τίμιον λείψανον τοῦ ὁσίου πατρός ΓΤ ΟΙνΌ.τ:'. 
Ἐρὶρλ.66(δ.41.1128); Κα. οἴ ού τ οβ, δατορυαρῃ οἵ Γουτη ὕο5ρε] 
ὅπερ μέχρι νῦν πεφύλακται...ἐν τῇ ᾿Εφεσίων..-ἐκκλησίᾳ καὶ ὑπὸ τῶν 



προσκύνημα 

πιστῶν ἐκεῖσε “-εἴται Ολροη, Βασοῖ, Ρ.2το( .02.5338); νατῖου5, οἵ, 
1οιύπαριαιτα(Μ.04.12458); ΜΟΙ Ρΐδοεβ ἔνθα ἐπέβη, ἢ κεκάθικεν ἢ 
ἐπέφανεν...--οὔῦμεν ὡς τόπον θεοῦ Τ,δοπί, Ν. Ξογηη.3(Μ.93.16008); [0.Ὁ.Ψ 
ἡριαρ,3.54(Μ.04.1τ2532Ὰ}; ΠΟΙ βδρα σῆτα, Αἰἢ. ΧΡ. ς, τοϑ: 2ο(Μ.27. 
4611); ὕγοϑε, Ταϊπ, ΠΡ. Ρ,. νυ, {μἰη δ(6ϑ,το40) οἰζ. 5. σταυρός ; Αϑ5ῖ. 
Ατα,βονττ( Μ.40.5378}; [γοτ ἄοοί.4.0(Ν 1.88. τό60Α) ; Τατα5.0}.τ( 1.08. 
14330}; τὸν δὲ σταυρὸν...ὅτι διὰ τὸν σταυρωθέντα ἐν αὐτῷ Χριστὸν 
“«ποῦμεν οἱ πιστοὶ...τὸν. «σταυροῦ τύπον ἐκ δύο ξύλων συνάπτοντες 
“-οὔμεν. ἡνίκα δέ τις ἡμῖν τῶν ἀπίστων ἐγκαλέσειεν, ὡς ξύλον --οὔντας 
δυνάμεθα τὰ δύο ξύλα χωρίσαντες, καὶ τὸν τύπον... διαλύσαντες, ὡς 
ἀργὰ ταῦτα ἡγεῖσθαι ξύλα... καὶ τὸν ἄπιστον πεῖσαι, ὅτι οὐ τὸ ξύλον 
σεβόμεθα, ἀλλὰ τὸν τοῦ σταυροῦ τύπον ΓΑΤΗ.φῳ. Απ:.30,4τ(Μ.28.621Ὸ,, 
6248); -“-οὔμεν.. «καὶ τὸν τύπον τοῦ τιμίου σταυροῦ...ὡς Χριστοῦ σύμ- 
βολον 70.Ὁ, .9.4.ττ(Μ1.04.11328}; βαοτεα οοῖκ5, 4 ἔμαν, 4.3: (Μ 04. 
13530); 1. οὗ ἱππᾶρθ5 (ν. προσκύνησιξ) ; ἱ. Όν (ατροοταίίαμβ, ΕΡΙρῃ. 
ἐμαδγ.41.6(ρ.31τ.6; Μ,41.376.}; . ὃν οτἱ ποάοχ, [Βδ5.6}».26ο(.463Ὰ ; 
Μ.32.ττοοῦ)}; “1.1 }αδά.4{0.275.1);}; [0(Μοβοῦ ῥγαϊ 45 (Μ. 87. 20008); 
1. [οΥθΙἀάθα Ὁν ἱποοποοίαοῖβ, ὈΟΡ(, 4 )άδονρ. ΟΝῚς. ()87)αεὶ. 6 
(Η.4.4118}); δίορῃ. ας, δ ρα (Μ τοο.τοβ40); ἐν. ἀεξοπάςεα, δ έαί. 
ΟἈνιϑὶ,εἱ 7μ4.({0.74.16};} ὅντα ϑιν1. ὥρμα. (Μ.86.3220Ὰ};. Τδοπί.Ν. 
δέγ}η.53(Μ.03.15970, τόσσα); ΤΑΙ φε. Ἄη|.30(Ν1.28.6218); Το.) ὡηαρ. 
τ. 2τ( δ} .04.1τ2520,0); 170. δησὶο(Ν].95.3254}; εἴ τις συῶν τὴν εἰκόνα 
Χριστοῦ, ἐν αὐτῇ φυσικῶς τὴν θεότητα “-εἴσθαι λέγοι, ἀλλὰ μὴ καθ᾽ 
ὅσον ἐστὶ σκιὰ τῆς ἑνωθείσης αὐτῇ σαρκός... αἱρετικός ἐστιν ΤΠΩΓ. 
Βίυα, Π7»ν.1.20(Μν09.32400) ; 14 ρίας. (ΜΟΟ9. 5040); ν. ΠΗ α15- 
τἰποίίΐοῃ οὗ π. δπα λατρεύω (α.ν.): πόσα τὰ “-ούμενα εὑρίσκομεν ἐν 
τῇ γραφῇ. --- πρῶτον μέν, ἐφ᾽ οἷς ἀναπέπανται ὃ θεός.. ὡς τῇ ἁγίᾳ 
θεοτόκῳ καὶ πᾶσι τοῖς ἁγίοις... «δεύτερος τρόπος, καθ᾽ ὅν --οὔμεν κτί- 
σματα, δι᾿ ὧν καὶ ἐν οἷς ἐνήργησεν ὃ θεὸς τὴν σωτηρίαν ἡμῶν. .«τρίτος 
τρόπος, καθ᾽ ὃν “-οὔμεν τὰ τῷ θεῷ ἀνακείμενα, τὰ ἱερὰ..«-εὐαγγέλια καὶ 
τὰς λοιπὰς βίβλους... τέταρτος τρόπος, καθ᾽ ὃν ““οὔνται αἱ εἰκάνες αἱ 
ἀφθεῖσαι τοῖς προφήταις..«καὶ αἱ τῶν ἐσομένων εἰκόνες, ὡς ἡ ῥάβδος 
᾿Ἀαρώῶν.. πέμπτος τρόπος, καθ᾽ ὃν --οὔμεν ἀλλήλοις, ὡς μοῖραν θεοῦ 
ἔχουσι...ἕκτος τρόπος, τῶν ἐν ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὄντων... ἔβδομος 
τρόπος, καθ᾽ ὃν τοῖς δεσπόταις οἱ δοῦλοι, καὶ τοῖς εὐεργέταις... ἀλλ᾽ 
οὐδενὶ δεῖ “πεῖν ὡς θεῷ, εἰ μὴ μόνῳ τῷ φύσει θεῷ 10.Ὁὑ»ηαρ.3.3.-40 
(}1.94.1352.--12560) : «᾿"ἥσωμεν καὶ λατρεύσωμεν μόνῳ τῷ κτίστῃ... ὡς 
φύσει προσκυνητῷ θεῷ, --ἥσωμεν καὶ τῇ ἁγίᾳ θεοτόκῳ, οὐχ ὡς θεῷ, 
ἀλλ᾽ ὡς μητρὶ θεοῦ κατὰ σάρκα- ἔτι “-ἥσωμεν καὶ τοῖς ἁγίοις ὡς ἐκ- 
λεκτοῖς φίλοις θεοῦ...εἰ γὰρ βασιλεῦσι...καὶ τοῖς ὑπ᾿ αὐτοῦ χειροτονου- 
μένοις ἄρχουσι...--οὔσιν οἱ ἄνθρωποι... «πόσῳ μᾶλλον ἐχρῆν “εἶν τῷ 
βασιλεῖ τῶν βασιλευόντων... καὶ τοῖς αὐτοῦ δούλοις καὶ φίλοις; 1δ.3.41 
(13574}); εἰκόνας τοῦ... Χριοτοῦ.. τῆς τε...θεοτόκου, ἁγίων τε ἀγγέλων 
εὐ καὶ πάντων τῶν ἁγίων. .«ἡ..«ἐκκλησία παρέλαβε...--εἴν, ἤτοι ἀσπά- 
ζεσθαι: ταυτὸν γὰρ ἀμφότερα" κυνεῖν γὰρ τῇ ᾿Ελλαδικῇ ἀρχαίᾳ 
διαλέκτῳ τὸ ἀσπάζεσθαι καὶ τὸ φιλεῖν σημαίνει" καὶ τὸ τῆς πρὸς 
προθέσεως ἐπίτασίν τινα δηλοῖ τοῦ πόθου, ὥσπερ φέρω καὶ προσφέρω 
εὐ Κυνῷ καὶ “ὐῷ...ὃ γάρ τις! φιλεῖ, καὶ ““εἴἶ' καὶ ὃ “-εἴ, πάντως καὶ 
φίλει 'αταβ.ῤ.τ(Μ.08.14320); Τάτ ϑευα.60}.2.8 τ (}1.00.1220.Ὰ}; 
τὰ. οὗ πο Πα Τ]Β.Ο δἸθιηθηῖβ. μένει γὰρ ἐπὶ τῆς προτέρας οὐσίας... 
νοεῖται δ᾽ ἅπερ ἐγένετο, καὶ πιστεύεται, καὶ “-εἴται, ὡς ἐκεῖνα ὄντα 
ἅπερ πιστεύεται ΤΠα{.6γα:.2(4.126) ; τι. οὗ Πις. ἐπιφανείας... ἣν.. ἡμεῖς 
εὐὐπποῦμεν ΑἰΒ,ἤηειττ(1.2ς.074).Ψ 
προσκύνημα, τό, 1. καἰμία!!] 05) ἡμῖν λέγοντος τοῦ λόγου" ἐάν τις διὰ 

τοῦτο ἐκ δευτέρου καταφιλήσῃ, ὅτι ἤρεσεν αὐτῷ ...οὕτως οὖν ἀκριβώσα- 
σθαι τὸ φίλημα μᾶλλον δὲ τὸ π. δεῖ Αἰπεπερ ἶοσ.52.3(Μ.6. 9640) ; 
2. γευεγορθ, αεὶ οὗ αὐογαΐίοη, Πϊυτρ. π. τρία ἔμπροσθεν τῆς προθέσεως 
ποιήσαντες {11 Οἤγγν5.(ρ.256.1ς ; Μ,63.004); Ὑτίπ. οὐ χρεία τρισὶ π. τὰς 
τρεῖς θείας ὑποστάσεις προσκυνεῖν, ἀλλὰ μιᾷ προσκυνήσει ἡ ὁλότης τοῦ 
προακυνητοῦ θεοῦ φύσει προσκεκύνηται Τ,ϑολί ΗΝ ἐεϊ.τ.44(Μ.86. 
15048); Ὀδίοτε Ἰτηασοθ ποιοῦσιν...π. τρία ἔμπροσθεν τοῦ εἰκόνος τοῦ 
σωτῆρος καὶ τῆς..«θεοτόκου {τὲ Ονγς.(0.354.1; Μ.0ο1); 3. οὐγεεὶ οὗ 
αὐογαϊϊοη γέγονεν ἡμῖν... «τὰ ποιήματα εἰς π. ἸΛιἀέαδ.τίρ.5.0).Ψ 

Ἐπροσκυνήσιμος, Τηυοίνυϊηρ αὐοναίϊοῃ σήμερον...π. ἡμέρα τοῦ 
τιμίου σταυροῦ καθέστηκε 1 Πγν8.αἄογ.τ.τ(3.8108). 

προσκύνησις, ἡ, 1. οὐοίξαηεθ, ἀεί οΓ γευεγεηξο, ἴὰ ῬΥΑΥ ΘΒ τὰς ἀπὸ 
τοῦ πάσχα ἡμέρας ἕως τῶν Ἁγίων Πάντων μὴ γονυκλιτεῖν ἐν ταῖς 
εὐχαῖς, ἀλλὰ μόνον προσκυνήσεις ποιεῖν κατὰ πάντα (τοῦ, ᾿ΕΠῚ [6 ἢ 15) 
{70.76].οεηῖ, (Μ.88,τοτθη) ; 45 δοΐ οἵ ρεπίτεπος προσκυνήσεις ποιεί- 
τῶωσαν χωρὶς μετανοιῶν 1. (10040) ; 2. Ξαἰμίαίίοη, ργεείτηρ, (τ. Ταῦ. 
βαίπμίαϊ1ο)} (οά, Α{».138., 8. αὐογαϊΐον, νεπεγαίίοη, τον δῖ; ἃ. ράρδπ 
τῆς τῶν πολυωνύμων θεῶν λατρείας καὶ π. Ατἱδί,αροῖ,2.1; εἰ δύνανται... 
ἄξιοι εἶναι σεβασμῶν καὶ π. σπαραττόμενοι ὑπὸ Τιτάνων Οτ(( εἷἰς.3.23 
(Ρ.219.25; Μ.11.045}0)} τά... ἤτοι ὡς μὴ ὄντα ἢ ὡς ὄντα μὲν καὶ τιμῆς 
ἄξια οὐ μὴν καὶ π΄. καὶ σεβασμοῦ ἰδ.τιττ(ρ.63.18 ; 6768) ; ὃ. (Βτίκτίαπ, 
ἀεῆπεα τοῦτό ἐστιν ἡ π΄, ἡ μετὰ ἱκεσίας καὶ ταπεινότητος τῶν κατα- 
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θυμίων τινὸς αἴτησις γινομένη ΟΥ̓ Ν 55.  αεεά.25(Μ,4:.13338); ς. οὗ 
(σά, Ταϑι ταὶ. 86.6(Μ.6.6810) ; τῷ θεῷ πατρὶ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ π. 
σὺν τῷ συνανάρχῳ αὐτοῦ υἱῷ καὶ λόγῳ ἅμα τῷ παναγίῳ...πνεύματι 
Ατῇ ἄφεν, 32(ρ.28.2ς; Μ.25.4760); θεόν, ᾧ πᾶσα δόξα καὶ π., νῦν καὶ ἀεί 
Βα53.ἤδχ.3.τοί1.32Ε; Μ.20.770); τὴν τῷ θεῷ χρεωστουμένην λατρεΐαν καὶ 
π. τῷ ἀντικειμένῳ προσῆγον ....οἱ ἄνθρωποι τ Ν 85. μη.2(2 Ὁ.343.18 ; 
Μ,45. 5208); τεῦ, 70.4:24 λέγει δὲ περὶ τῆς ἐκκλησίας, ὅτι ἡ ἀληθὴς π. 
καὶ θεῷ πρέπουσα αὕτη ἐστὶν...καθὼς καὶ ὁ Παῦλός φησιν, ...«τὴν 
λογικὴν λατρείαν ὑμῶν Γῆτγβ. ο᾽η.33.2 τη 76, (διότ); Χριστοῦ, μεθ' 
οὗ τῷ πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα, κράτος, τιμή, καὶ π. νῦν καὶ 
ἀεί Επ5, 41, ἐονρι.5(Μ.86.3320); τὴν ὀφειλομένην π. τῷ θεῷ (οεπι πα. 
{0}.3(Μ.88.τ48})}; Ὁ. 500} οὗ ἀεραγίεα ψυχὴν... οἱ ἄγγελοι... ἔστησαν 
«εἰς π. τοῦ θεοῦ καὶ πατρός Τ᾽, Αγ. 2ο(Ρ.102.28) ; τεῦ, 70...:24. ἐπὰν 
δὲ ἐνστῇ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, τότε οὐχ ἡγητέον τὴν ἀληθινὴν π. καὶ 
τελείαν θεοσέβειαν τελεῖσθαι ἐν “]εροσολύμοις ἔτι, ὅταν τις γένηται 
μηδαμῶς ἐν σαρκὶ ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, καὶ μηδαμῶς ἐν τύπῳ, ἀλλὰ πᾶς ἐν 
ἀληθείᾳ...δὶς δὲ τό, ἔρχεται ὥρα, γέγραπται... καὶ οἶμαΐ γε τὸ μὲν 
πρότερον δηλοῦν τὴν ἔξω σωμάτων π΄. ἐνοστησομένην κατὰ τὴν τελειό- 
τητα' τὸ δὲ δεύτερον τὴν τῶν ἐν βίῳ τούτῳ... τελειουμένων ΟΥ. 70.13.1.:-- 
14{0.238.12; Μ.14.4208); τοῖς μὲν ἐξ ἀρετῆς κατορθώμασιν εὐαγ- 
γελικῶς διαλάμποντα, τῇ δὲ τῶν θείων δογμάτων ἀρθότητι τὴν ὄντως 
ἀληθῆ πληροῦντα π. ΟγΥ, [9.5.5(4. το 10) ; οἱ γὰρ ᾿]ουδαῖοι, σωματικώ- 
τερον περὶ θεοῦ φρονοῦντες, τὴν π. ἐπὶ τὰ “Ιεροσόλυμα... .ἐποιοῦντο....οἱ 
δὲ Χριστιανοὶ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ μονότροπον μίαν π. πνευματικήν, ὡς 
ἀπεριγράφου ὄντος τοῦ θεοῦ, ἐπὶ ἀνατολὰς ποιοῦνται (οϑτη. [π4. 0.5 
(209Ὰ); ἃ. οἵ (ῃγίβε: ὃν Μαρὶ, Ογυβ. λον. 8,2 ἦν ΔΙ. (7.1230); το- 
ἔαβοα Ὀν [εν τοῦ θεοῦ τοῦ καὶ αὐτὸν τοῦτον ποιήσαντος λατρευταὶ 
ὄντες, οὐ δεόμεθα τῆς ὁμολογίας αὐτοῦ, οὐδὲ τῆς πι 1αβῖ,41α].64.1(}1.6. 
6210); Ττίη, δοξάσῃς πατέρα ἐν υἱῷ, καὶ υἱὸν ἐν πνεύματι ἁγίῳ... μὴ 
σχίζων τὴν π., ἀλλ᾽ ἑνῶν τὴν θεότητα 185.Ξἰγπεί ἄορι. )(τι325ς; Μ. 
30.138); τὸ μὲν ἕν, τῇ οὐσίᾳ γινώσκοντες, καὶ τῷ ἀμερίστῳ τῆς π΄ τ. 
ΝΆΖ.07,42.16(}.36.4774}; μία τριὰς καὶ μία θεότης καὶ μία π. ἘΡΙΡἢ. 
ἦαον.16.27(ρ.376.12; Μ.42.5 720); δέον οὖν τρισὶ μὲν ὁμοτίμοις π. τὰς 
τρεῖς ὑποστάσεις τὰς θείας προσκυνεῖν [,δοπὶ. Π],Λίεςί.χ.44(Μ.86. 
15040) ; μιᾷ π. λατρεύομεν μίαν τρισυπόστατον θεότητα ἘΜΟΙΠ, ῥλίγπ.ν 
(Μ.18.393.); ΟΠ τβίο], εἶναι τέλειον αὐτὸν υἱὸν θεοῦ καὶ αὐτὸν υἱὸν 
ἀνθρώπου, ἕν πρόσωπον καὶ μέαν τὴν π. τοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκὸς ἣν 
ἀνέλαβεν, καὶ ἀναθεματίζομεν τοὺς διαφόρους π. ποιοῦντας, μίαν 
θεϊκὴν καὶ μέαν ἀνθρωπίνην ΑΡοΪ! "ά,5θε. ῥὶ.27(ρΡ.177.8; Μι1οιτττόο); 
οὐ δύο φύσεις τὸν ἕνα υἱόν, μέαν προσκυνητὴν καὶ μίαν ἀπροσκύνητον, 
ἀλλὰ μέαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην καὶ προσκυνουμένην 
μετὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ μιᾷ π." οὐδὲ δύο υἱούς...προσκυνούμενον...μὴ 
προσκυνούμενον 1Δ.ἐρ. 7ου.(ρ.251.3; Μ,28.28Α) ; διὰ τί οὐ λογέζεσθε, ὅτι 
καὶ ποιηθὲν τὸ σῶμα τοῦ κυρίου οὐ κτιστὴν ἀποφέρεται τὴν π΄; τοῦ γὰρ 
ἀκτίστου λόγου γέγονε σῶμα’ οὗ γὰρ σῶμα γέγονε, τούτῳ προσάγετε 
καὶ τὴν π. ΤΑΤΗ Αροὶ!τ. 6(Μ.26.ττοτοῦ ; διὰ τὸν κεκρυμμένον προσκυνῶ 
τὸν φαινόμενον... .χωρίζω τὰς φύσεις, ἀλλ' ἑνῶ τὴν π' Νεεῖ, Κ5.Ὁ ο(ρ.262, 
6)8Ρ.Ονὐτ.αροὶ. ονῖθη!. (ρ.39.12; 6᾽.1650); ἀρνεῖται γὰρ ἴ5ο. Νεβ5ι.]...τὴν 
ἔνωσιν, καθ᾽ ἣν οὐχ ὡς ἕτερος ἑτέρῳ συμπροσκυνεῖταί τις..«ἀλλ᾽ εἷς 
νοεῖται Χριστὸς ᾿Ϊησοῦς υἱὸς μονογενής, μιᾷ π᾿ τιμώμενος μετὰ τῆς ἰδίας 
σαρκός ΟΥΥ.Ρ.Υ͵(0,37.8; 55.72Ὰ}); εἴ τις τολμᾷ λέγειν τὸν ἀναληφθέντα 
ἄνθρωπον συμπροσκυνεῖσθαι δεῖν τῷ θεῷ λόγῳ... «ὡς ἕτερον ἑτέρῳ... καὶ 
οὐχὶ δὴ μᾶλλον μιᾷ π. τιμᾷ τὸν ᾿Εμμανουὴλ.. ἀνάθεμα ἔστω 1διαπαιλ.8 
(Ρ.41.15; 53.768); Ἰά ἐλ]. τ εαρ.8(ρ.21.12; 6,.1540); ἡμεῖς δὲ μιᾷ π. 
τιμᾶν εἰθίσμεθα τὸν ᾿Ἐμμανουήλ, οὐ δεϊστάντες τοῦ λόγον τὸ ἑνωθὲν αὐτῷ 
καθ᾽ ὑπόστασιν σῶμα Ἰὰ Νεεί.2.το(ρ.47.20; δ᾽. 534); ἐδ.2.14(ρ.52.37; 
60); τὴν παρὰ πάσης τῆς κτίσεως δέχεται π. ὡς ἀχώριστον πρὸς τὴν 
θείαν φύσιν ἔχων τὴν συνάφειαν, ἀναφορᾷ θεοῦ καὶ ἐννοίᾳ πάσης αὐτῷ 
τῆς κτίσεως τὴν π΄. ἀπονεμούσης ΤΠᾶτ, Μορβ. ἐγ». (ρ.98.27; Μ.66. 
ΙΟ170); ὥσπερ... οὐ χρεία τρισὶ προσκυνήμασι τὰς τρεῖς θείας ὑποστάσεις 
προσκυνεῖν, ἀλλὰ μιᾷ πι. ἡ ὁλότης τοῦ προσκυνητοῦ θεοῦ φύσει προσ- 
κεκύνηται, οὕτως ἐπὶ τῆς οἰκονομίας" εἰ ὡς ὑποστάσει τῇ τοῦ λόγου 
τοῦ σεσαρκωμένου προσάγοιμεν τὴν π., οὐ δέον τι λέγειν ἕτερον 
ἑτέρῳ συμπροσκυνεῖσθαι ἐν Χριστῷ, ἀλλὰ μιᾶς ὑποστάσεως προσ- 
κυνήσει τιμᾶσθαι τὸ τοῦ λόγου πρόσωπον ἕν Τ,δοηὶ. Ἡ, δίδει. τ.44(Μ.86. 
15048) ; εἴ τις. «τῶν παρ᾽ αὐτοῦ εἰσαγομένων δύο προσώπων ὃν πρόσω- 
πὸν λέγει κατ᾽ ἀξίαν καὶ τιμὴν καὶ π. ΓΟΡ(σεΞ)σηαίἠι 5; εχορ. 
ῬΆΠ,Ζετο ὅταν λέγῃ ὅτι ᾿αὐτῷ κάμψει πᾶν γόνυ ἐπουρανίων... οὐ 
γόνατα καὶ ὀστᾶ περιτιθεὶς τοῖς ἀγγέλοις ταῦτα λέγει..«ἀλλὰ τὴν 
ἐπιτεταμένην π. διὰ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν σχήματος αἰνίξασθαι βούλεται 
ΟΒτνς, ἀοηι.33.3 τη τον (το, 2908); (Ἡγῖδε ποῖ ἴο θὲ νοπεαϊθᾷ ὃγ 
ΤηΘΔ5 οὗ ᾿πηᾶσδϑ {τεΐ, ῥυοβ Ὁ τίοπ οὗ πηαροβ ΒῪ ῬὨ]ΟΧοΠυ 9) εἶναι 
δὲ μόνην αὐτῷ προσδεκτὴν...τὴν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π΄. 70. Ὠΐδοτ, 
»»»λ.θαρ.ΟΝιο. (γ)87)αει. (Η.4.3050); 6. οἵ Η. σμοςῖ, ΑἸΒ.δεν.32 
(ρ.28.25; Μ.25.4760) οἷζ, 4.6 βιρτα ; ΣΒαβ. εἰγωει, κο»,.τι2(1. 2250; Μ, 
30.138) Οἷτ, 3.4 διρτα ; τί ζυγομαχοῦσι πρὸς ἡμᾶς [5ς. Μασςβάοη! δ 8) 



προσκυνητέον 

περὶ λατρείας καὶ π΄; τί κατειρωνεύονται διὰ τοῦ τῆς λατρείας ὀνόματος 

κατὰ τῆς θείας..«φύσεως ; τ Ν ν55. αεεά.23(Μ.45.13200); Ἐπι5,41. 
5εγ7η.3(4.86.3320) οἷτ, 3,5 Ξαρτὰ ; {. οἱ ΒΜΥ, ἀϊβαίοινεα παρθένος 
καὶ τετιμημένη, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς π. ἡμῖν δοθεῖσα, ἀλλὰ προσκυνοῦσα τὸν ἐξ 
αὐτῆς γεγεννημένον ἘΡΙρΒ λαόν.70.4(ρ.479.18; Μ.42.7450);} Ὀυϊ ν. 

προσκυνητός; ἃ. οἵ δηρεῖ5, σοπίγαβίθα Ἡ1Π γουβῃρ οἵ (οά βουλο- 
μένου γὰρ τὸν ϑεῖον ἄγγελον προσκυνῆσαι τοῦ εὐαγγελιστοῦ, καὶ οὐχ 

ὡς θεὸν προσκυνῆσαι..-ὅμως καὶ αὐτὴν τὴν ὡς ἀγγέλου π, φαίνεται 

παραιτούμενος, ἐπειδὴ ὅλως ἐστὶ π. Οδοσπι. ἄῤσειτο: το(ρ.505) ; Π. οὗ 
ΔῈ ἱμβρισεᾶ ρχορῃςῖ, Τάτ, α»..2:45(2.τ1τοοὶ ; ἰ. οὗ τοββ ἡμέρα... «τὸν 
«οὐσταυρὸν προσκομίζουσα, καὶ τοῦτον προτιθεμένη εἰς π᾿ ΓΓηγχγΒ,αον. 
τ.τ(3,8108); ἡ δὲ τοῦ θείου σταυροῦ καθαρωτάτη π. τὸν νοῦν ἡμῶν 
ἀπάγουσα τῆς τῶν αἰσχίστων ἔργων συγχύσεως ΘΟρΡΒγ.Η.ον.5(Μ.87. 
22120); καὶ νῷ καὶ λόγῳ καὶ αἰσθήσει τὴν π. αὐτῷ ἀπονέμοντες τοὺς ἐν 

τῷ ἐδάφει τοῦ σταυροῦ τύπους...κατασκευαζομένους ἐξαφανίξεσθαι.... 
προστάττομεν ὈἼΤᾺ]}].εα».73; δγηδ. Ν ἐς 87}(Π.4.4568); προσάγειν 
τῷ θεῷ τὸ σέβας διὰ τῆς τοῦ σταυροῦ π. ἴ]ο.}).8.}.32(Μ.06.11͵60);. 
ἡ. οἵ 5ῃχίηθβ, τὰ ]]ο5, ΠΟΙν ρίϑοεβ τοῖς βήμασι τοῖς σωτηρίοις τὴν 
πρέπουσαν ἀπεδίδου τι. Ἐλι5.0.(.3.42(Ρ.95.18; Μ'ι20.11018}; τῆς ἐκδη-. 
μίας δὲ σκοπὸς ὑπῆρχε καὶ πρόφασις ἡ εἰς Μηνᾶν τὸν ἅγιον τὸν ἐν τῇ 
Μαρεώτῃ π. ϑορθτ. εἶν γν,εὶ 10.51(}1.87.536150); 70.1) ἡηαρ.τ.τό 
(Μ.94.12450); πλῆθος... εἰς π, ... συνέρρεον τῶν μακαρίων σωμάτων 
{710.}). Β..7.4ο(Δ1.96.1 240 Ἀ}) ; Κ' οὗ ἰτηλρ65 (Κ, προσκυνέω) ; νΘΠΕΤΑΙΙΟΏ 
ἀείοπαεα τὴν νοερὰν π. τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων ἀποκαταστῆσαι 
Θίορῃ. Ὀίδο.υ, δορἪ (ΔΊ. τοο. τα 178); ΙΓ ἀἰπποτίοη ὈΘΌνΕΘη τὶ δπά 
λατρεία (4.ν.}: ἀφέντες τὰς π. τοῦ διαβόλου, ταύτας [8ς. ἰσοη5} προσ- 

εκύνησαν οὐ λατρευτικῶς, ἀλλὰ σχετικῶς Τ τ. ἢ Ῥαρᾶ 6ῤ.1οη.Χ(ῃ.4. 
56); οἶδα διαφορὰν προσκυνήσεως. προσεκύνησε ποτὲ Ἀβραὰμ τοῖς 
υἱοῖς ᾿Εμμώρ..-προσεκύνησε μέν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐλάτρευσε Τ70.1)ἁὥπαρ.τ.ὃ 
(Μ 9 4.1 2408)}; ἡ π. ... τιμῆς ἐστι σύμβολον: καὶ ταύτης διαφόρους 
ἔγνωμεν τρόπους: πρώτην, τὴν κατὰ λατρείαν ἣν προσάγομεν μόνῳ... 

θεῷ. ἔπειτα, τὴν διὰ...θεὸν προσαγομένην τοῖς αὐτοῦ φίλοις. ..ἢ τοῖς 
θεοῦ τόποις...καὶ τοῖς αὐτοῦ ἀναθήμασιν...καὶ.. «τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ χειρο- 
τονηθεῖσιν ἄρχουσιν, ... οἶδα καὶ κατὰ τιμὴν τὴν πρὸς ἀλλήλους π. ὡς 
Ἀβραὰμ τοῖς υἱοῖς ᾿Εμμώρ: ἣ τοίνυν πᾶσαν π. ἄνελε, ἣ πάσας δέχου, 
μετὰ τοῦ ὀφείλοντος λόγου καὶ τρόπου 1ῤ.τ. τα(12444.,8); φόβου καὶ 

πόθου καὶ τιμῆς ἐστιν ἡ π. σύμβολον, ὑποπτώσεώς τε καὶ ταπεινώσεως. 

ἀλλ᾽ οὐδενὶ δεῖ προσκυνεῖν ὡς θεῷ, εἰ μὴ μόνῳ τῷ φύσει θεῷ 16.3.40 
(3:60); προσκυνοῦμεν οὖν ταῖς εἰκόσιν, οὐ τῇ ὕλῃ προσφέροντες τὴν 
πι, ἀλλὰ δι αὐτῶν τοῖς ἐν αὐταῖς εἰκονιζομένοις 1Ὁ.3.4τ(13570)}; εἰ δὲ 
καὶ πολλάκις εὕρηται ἡ π. ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, καὶ τοῖς ἀστειολόγοις 
ε ᾿ - - 3 { Ὁ 
ἁγίοις πατράσιν ἡμῶν ἐπὶ τῆς ἐν πνεύματι λατρείας, ὡς πολύσημος οὖσα, 
ἡ φωνὴ μίαν τῶν αὐτῆς σημαινομένων ἐμφαίνει τὴν κατὰ λατρείαν π. 
ἔστι γὰρ π. καὶ ἡ κατὰ τιμὴν καὶ πόθον καὶ φόβον...ἔστιν ἑτέρα κατὰ 
φόβον μόνον...ἔστι καὶ κατὰ χάριν...ἔνθεν καὶ ἡ..-«γραφὴ...ἰ κύριον... 
προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις" τὴν μὲν π. ἀπολύτως καὶ οὐ 
μόνῳ εἴρηκεν, ὡς διάφορα σημαινόμενα ἔχουσαν καὶ ὁμώνυμον οὖσαν 

τὴν φωνήν" τὸ δὲ λατρεύσεις αὐτῷ μόνῳ εἴρηκε" καὶ γὰρ μόνῳ θεῷ τὴν 

λατρείαν ἡμεῖς ἀναφέρομεν Ταταβ.6.τ(}.98.1433664,); ὙδάτιΒαιά. 
απίϊγν.τ.2ο(.90.2400) οἷξ. 5. σχετεκός ; 14.6}Ἰριαρ. (Μ.090.5048); ἐπ᾽ 
αὐτοῦ δὴ Χριστοῦ λατρευτικὴ ἡ π, προσκυνῶν γὰρ αὐτὸν συμπροσκυνῶ 
τὸν πατέρα καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα... «ὅπερ ἐστὶν ἡ τριαδικὴ ἡμῶν π. καὶ 
λατρεία" ἐπὶ δὲ τῆς εἰκόνος, ἡ αὐτὴ μὲν...σχετικὴ δὲ ὅμως, ἤγουν 
ὁμωνυμική 14.6}}.2.85(Μ.00.1328}}} 2. ΘΓ ἀρρτονθᾶ καλῶς 
εἶναι..«τὴν ὀφειλομένην π. ἀπονέμειν" εἴτε οὖν ἀσπασμόν τινι τοῦτο 
φίλον καλεῖν ἢ π. ..- εἰ μή που τὴν κατὰ λατρείαν π΄ τὶς ἐννοήσειεν" 
ἄλλη γὰρ αὕτη ΟΝΙ͵ο.(787)αεἰ. 6(Ὲ1.4.4410); ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν π΄ 
ἀπονέμειν, οὐ μὴν τὴν κατὰ πίστιν ἡμῶν ἀληθινὴν λατρείαν, ἣ πρέπει 
μόνῃ τῇ θείᾳ φύσει ϑγνιῦ. ΝΊε.(757)(11.4.4568). 

προσκυνητέον, 0716 1η1|5ὶ υεῃεγαίε οὐδαμῶς γὰρ π. τὰ κτίσματα ΟΥ̓, 
ἡπαγί (0.9.1; Μ.11.573}}. 

["]προσκυνητήριον, τό, ῥίαςε οὗ τοογεπῖρ, ΤΆΡΒη. εὐγοη. 81 Μ. 
τοϑ,6930). 

προσκυνητής, ὁ, 1. οη6 τοῖο Ποίάς ἐπ τευσγεητο οἱ τἀγαθοῦ π. ΟἸΕΤΩ. 
ῥγοξ,ο(ρ.δ5.24; Μ.8.2908); οἱ τῆς ἀληθείας π. Ογτ,70.1.2(4.π04}; ὁ τῆς 
Χριστοῦ θυσίας π. ΒΆ5.56].0γ.21.2(}}|.85.3138); 2. οπ τοῦιο ταῖν ε5 
οεΐξαπεο, Ωῤῥῥίίαηὶ πολεμίους π. ἀποφήναντι ὙΠπατ, Ὀ 5.128: 2(1.1500); 
8, ρον ΠΡΡῈΥ οἱ τῶν παρ᾽ ὑμῖν λεγομένων θεῶν π. Ατὶδί. αροΐ.2.1 καὶ οἱ 

τῶν λίθων π΄ ΟἸσπλ, ῥγοί. 4(Ρ.40.14; Ψ1.8.,1454}; 1δι. τοί .71.τι ; 2128); π΄ 
[55. τπ8η] μικτόν, ἐπόπτην τῆς ὁρατῆς κτίσεως,...βασιλέα τῶν ἐπὶ 
γῆς Οτ.Ν42.0γ.38.ττ(}1.36.3244) -- 18.4.5.7(632λ); πατὴρ ἐποίησε διὰ 
υἱοῦ, καὶ υἱὸς ἐκτίσατο πατρώῳ θελήματι... οὕτω κοινὸν γέγονας ἔργον, 
ἵνα καὶ κοινὸς π. ἀμφοτέρων ἧς 1Βα5.Ξἐγιεὶ. πογη.τ.2(1.3250; Μ.30, 
138); τὸν λαὸν..-τέλειον τελείας τῆς τριάδος π. (τ.Ν42.0γ.21.37(Μ.35. 
11288) ; οὗ ΤΠΙΔΤΙΨΥ 88 π. θεοῦ ΜΏΟ τηιϑί μοί γεοθῖνα ῬΨΟΥΒΒῚΡ ἀπ ἴο 
σοά, ᾿Αβειλυη λονιτοί Μ.40.3210)}; π, τῆς ἁγίας τριάδος, καὶ τῆς 

1177 προσκυνητός 

Χριστοῦ εἰκόνος 1 0..6}. Τὴρἠ! Ὡ8(Μ 95. 3814); π. εἰμι σχετικῶς ἀλλ᾽ 
οὐ λατρευτικῶς Ἐπελοῖ. (0.255); τοῦ, [0.4:23 ὅταν τις γένηται μηδαμῶς 
ἐν σαρκὶ ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι.. ὥστε ἐξομοιοῦσθαι αὐτὸν οἷς ζητεῖ προσ- 
κυνηταῖς ὁ θεός ΟΥ̓. 70.14.τ3(ρ.238.15; Μ.14,4208); οὗ ἀληθινοὶ π. 
ἀφομοιοῦνται τῇ δόξῃ τοῦ θεοῦ Δ]. (Οαγρ.Ἴ(ρΡ.11.15}; τίνες οὖν εἰσιν οὗ 
ἀληθινοὶ π΄; οἵ μήτε τόπῳ περικλείοντες τὴν λατρείαν, καὶ θεὸν ἐν 
πνεύματι θεραπεύοντες (Ὦυγϑ.1ονι.33.2 1ἢη 0.(8.101}}; τὸν ἀληθινὸν 
π., τὸν ἄνθρωπον δηλονότι τὸν πνευματικόν...διά τοι τοῦτο δικαίως τὸν 
πνευματικὸν ἀποδέχεται π., οὐκ ἐν μορφώσει καὶ τύποις φοροῦντα τῆς 
εὐσεβείας τὴν μόρφωσιν ᾿Ιουδαϊκῶς, ἄλλα... .τῇ τῶν θείων δογμάτων 
ὀρθότητι τὴν.. .ἀληθῇ πληροῦντα προσκύνησιν... οἱ ἀληθινοὶ π. τὴν ἐν 
πνεύματι λατρείαν προσοίσουσι τῷ θεῷ Ογτ. 70.2.π(4.1018}; Ι΄.ἢ,ς.6 1:12 
(Μ,72.5808)}; οὗ ψγΟΥΒΠΙρροῖβ οὗ Ὁμῃηδβί, (ῃγνβ.λονι.7.5 τ }Ὶ1.(η. 
1128). 

Ἐπροσκυνητικός, οἤεγίηρ τοογϑῆῖρ, Οντιὰρ.καί.1,..6:τ2(0.49.11) ἴοτΥ 
προσκυνητάς (γτ, Ἶ,ε.6:12(Μ.72.5808). 

προσκυνητός, 1. ἰσ δὲ τρογςρρεά; ἃ. οἱ (σά τὸ..«λουτρὸν..-τῷ 
ἐμπαρέχοντι ἑαυτὸν τῇ θειότητι τῆς δυνάμεως τῶν τῆς π. τριάδος 
ἐπικλήσεών ἐστιν ἡ χαριομάτων..-πηγὴ ΟΥ.7ο.6.35(17; ρ.142.30; Μ, 
14.2574}; ἑνωθῆναι καὶ εὐαρεστῆσαι τῇ θείᾳ καὶ π. οὐσίᾳ τῆς θεότητος 
ΤΊ Βοβί.ραΐ». 4(Μ.18.12600); πρὸ τῆς ἁγίας ἐπικλήσεως τῆς π. 
τριάδος Ὀγτ.  μαἰεολ,το.6; ἡ τριὰς π. ἈρΡΟΙ], βα.5 δε. ρὲ. 4γ(Ρ.181.22; Μ. 
10.11208}; θεὸν καὶ λόγον καὶ πνεῦμα, μίαν οὖσαν θεότητα, τὴν καὶ 
μόνην π. Ὠιάγῃ ({ ΒΑ45 νη. (1. 2068 ; Μ,20.7330); μιᾶς τρισυποστά- 
του καὶ π. θεότητος (Ὁ. [πα {0} .ὈΥοΘπλ (Μ.δ8,ς2λ}); καθ᾽ ἕκαστον 
ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ π. τριάδης 7ο. ΜοΞοῦ, ῥγαϊ.τ76(}}.87. 
30454}); πᾶσα προσκύνησις διὰ τὸν φύσει π΄. θεόν ἐστι 70.1) ἡγπαρ.τ.τά 
(94. 1244Ὰ4}; ἐδ.3.15(1227Ὰ} σὺ γὰρ π. καὶ δεδοξασμένος ὑπάρχεις ὁ 
θεὸς ἡμῶν, καὶ ὅ..υἱὸς καὶ πνεῦμά σον τὰ πανάγιον 7.11. ας.(Ρ.226. 
12); Ρ. οὗ ΟΠ τῖβί, τεῖ, Ῥ9.44:7-12 ὅτι γοῦν καὶ π. ἔστι καὶ θεὰς καὶ 
Χριστὸς ὑπὸ τοῦ ταῦτα ποιήσαντος μαρτυρούμενος, καὶ οἱ λόγοι οὗτοι... 
σημαίνουσι Τυξτ,ἀταί.03. (Ν.6.6218); Χριστὸς καὶ θεὸς π. διὰ Δαυείδ 
1Ρ.1τ26.τ(γ680); ΤΥϊΏ. προσκυνεῖται...«διὰ τοῦ εἶναι αὐτὸν υἱὸν τοῦ π. 
πατρός, ἡμεῖς δὲ προσκυνοῦμεν... «διὰ τὸ εἶναι ἡμᾶς κτίσματα ΑΤἢ δέν. 
ττ(ρ.1ο.20; Μ.25,.444᾽(46}8}; εἰ δὲ μήγε [3ς. ὁμοούσιος], οὐδὲ π. οὐδὲ 
γὰρ προσκυνήσεις θεῷ ἀλλοτρίῳ Πιάνπι, ({ΒΔ5. μη. (1. 2174 Μ,.20. 

θοῦ); ἀντιμάχεται γάρ σοι 50. ΟΥ̓ΡΕΠ] καὶ τὸ φρόνημα καὶ ὁ λόγος. 
πᾶν γὰρ τὸ κτιστὸν οὐ π΄ ... εἰ δὲ ὅλως π., πολλῶν ἄλλων ὑπαρχόντων 
κτιστῶν οὐδὲν ἂν διοίσει τὸ καὶ ἡμᾶς μετὰ τοῦ ἑνὸς κτιστοῦ τὰ ὅλα 
προσκυνεῖν, σύνδουλα ὄντα καὶ τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ τῆς ὀνομασίας ὑπο- 
πεπτωκότα ἘρΙρῃ.μαον.θ4.8(ρΡ.418.}; Μ.41τ.10848); εἰ γὰρ οὐκ ἔστιν 

ἀληθινὸς θεός, οὔτε π. ἐστι... καὶ εἰ οὐκ ἔστι π., πῶς ἄρα θεολογεῖται; 
1.60. 3τ(ρ τοι; Μ.42.2528); ἄλλην τὴν προσκυνουμένην κτίσιν παρὰ 
τὸν π΄ κύριον, υἱὸν τοῦ θεοῦ...διὰ γὰρ τὸ ἐξ αὐτοῦ γεγεννῆσθαι ὅμοιον 
αὐτῷ καὶ ὄντα υἱόν' διὰ τοῦτο γὰρ καὶ π. παρὰ πᾶσι 1Ὁ.76.8(0.349.12; 
Μ.42.5200); 1Ὁ.76.27(0.3276.-; 5728); ΓΒτϑίοὶ, σῶμα οὐκ ἀλλότριον 
τοῦ ἡμετέρου... τοῦ λόγου γεγονὸς ἔνδυμα π. ΤΑΓ ».(Ν{.26,12458); 
οὐδὲν οὕτως ἥνωται πρὸς θεὸν ὡς ἡ σὰρξ ἡ προσληφθεῖσα' τὰ μὴ οὕτως 
ἡνωμένα οὐδ᾽ οὕτως π. οὐδὲν δὲ οὕτως π. ὡς ἡ σὰρξ τοῦ Χριστοῦ 
ΡΟ]. Κγ.84(ρ.225.2)αρ. ὅτι ΝΥ 55. .4ῥοὶ.44{Μ.45.12288);8, εἰ μηδὲν 
ποίημα π. μετὰ τοῦ κυρίου ὡς ἡ σὰρξ αὐτοῦ τὸ.80(μ.225.24.; Μ.45. 
Τ220Α); 4,6. 7σο.(ρ 3511; Μ,28,28Ὰ} οἷτ, 5. ἀπροσκύνητος ; ἔσται δὲ 
οὐχ ἑτέρως π., ἐὰν μὴ πιστεύσωμεν ὅτι αὐτὸς ὁ ἐκ θεοῦ λόγος ὁ παρὰ 
πάσης κτίσεως προσκυνούμενος σὰρξ ἐγένετο Όγτ, Αγεαι δ(ρ.64.1 ; οὅ, 
450); πῶς ἔσται π., ὦ τοῖς προσκυνοῦσι συντεταγμένοτ; 4.1 πἸσϑη, 
(51,701 Ε}; ὅσον μὲν ἦν δεκτικὸν θείων αὐχημάτων τὸ ἀνθρώπινον τοῦ 
Δριστοῦ, μετέσχεν ὕπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγου διὰ τὴν ἕνωσιν, δι᾽ ἣν καὶ 
σεπτὸν ἐστι καὶ π. {ντ, γί. τ͵(65.241, Δ1,77.11561}}; ἡ σάρξ, κατὰ 
μὲν τὴν ἑαυτῆς φύσιν, οὐκ ἔστι π., προσκυνεῖται δὲ ἐν τῷ σεσαρκωμένῳ 
θεῷ λόγῳ 7.1). ξ.0.4.3(δἴ. 94. 1105}; ς. οἵ Π, (δοξί κατὰ τὸ ἕκτον... 
τῶν εἰς τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν [30. ᾿Ωριγένης], καὶ 
π. αὐτὸ φανερῶς ἀπεφήνατο (οἴ. 1.ἃ Βιρτα) Βα5.}᾽Ά7γ.,)3(2.610; Μ.32. 
2048); σὺν τῷ π, καὶ παναγίῳ καὶ ζωοποιῷ..«πνεύματι (Πγν5.}}01.4.5.4 
τη 70.(8.2680); Ἀμφιλόχιος..«ὑπόγνόν μοι λόγον ἀνέγνω περὶ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος, ὅτι θεὸς καὶ π. ἐστιν, ἅτε δὴ παντοκράτωρ [ἘΠ|6Τ, 
υἱν τ] (τι ϑορῆτ, Ρα].)132(ρ.61.2ο; Μ. 1.,.23.}168); [Πιδά, “γι ο(Μ.ός, 
1656); ἃ, οὗ αἰνίηε βίον, ἐΜεῖ}. 5 γηη.οι ππη.2(Μ.1χ8,3520}; 6. οἵ 
ΒΜ μήτηρ θεοῦ, ἡ π. εἰς τοὺς αἰῶνας 170.1},λογπ (Μιο6.6 530); σὺ 
π. καὶ πάσαις οὐρανίαις δυνάμεσιν Τῃατιδιιά, αν, ΒΛΙ ἡ(Μ.οό. 
ὅ95.Α); 2. ἰὁ0 δὲ υὐμεγαίεα, πεπεγαϑίε; 8. οἵ ϑαϊπί5 ὡς τοῦ φύσει θεοῦ 
μέτοχοι, οὕτως εἰσὶ π., οὐχὶ φύσει, ἀλλ᾽ ὡς τὸν φύσει π. ἐν ἑαυτοῖς 
ἔχοντες οι θμαρ.3.332(}1,04.12520); Ὁ. οὗ ἱπιαρθϑ; ἱ. Ρᾶρδη 
ἀγάλματα...π. παρεισάγουσι ἘΡΙρἈ,ἤαεν.70.4{(0.479.13; Μ.42.7450); 
11. (Πτιβείαη σεβασμέων καὶ π. εἰκόνων Το.ν Ἡ.Ἰεοη.2(Μ 06,13400); 
1δ.2(12528); ν. προσκυνέω, προσκύνησις; . οἵ (Ὑτο585, γτγ.15.2.4(2. 
2048); [οὐ Η Ἰεοη.3(}1.06,13528); ἃ. οἵ ενοηῖβ ἴῺ ρΌΒΡΕΙ ΠιΙβίουν 



προσκυνητῶς 

Νεβῖ.ρ.5(ρ.32.2, ν.]. προσκυνητῶς ΝΊ.77.568); πι αὐτοῦ ἀναστάσεως 
Ῥτοο ΟΡ ὁ7.12.2(Ν.6ς.7808); 6. οὗἨ ξεβέῖναι (Δπμιης δ ον) πανσε- 
βάσμιος καὶ π. ἴο.ἘᾺΡ. οηερὶ. ΒΜ τοί ῇ.96.τ476.}); ἔ. οὗ (τ βίδα 
ἔαλτΠ 85. π᾿ νόμος, (οπδίαρ. ΑἸΠ,αροὶ, σε. Βη(ριτοῦ.τᾳ; Μ,2ς. 4058); 
δ. οἵ σγποᾶδ) ἀεβηϊείομβ οἱ [81 σωτηριώδη ὅρον καὶ τὴν π. σκέψιν 
διαφθεῖραι ῬάτηΡάρα 6}. Πίγνιαρ. Τμαε.ἢ,6.2.22.γ7γ(3.882); 6] ΟνΖ, 
ἦ.6.π Ῥτοβιη.τϑ,το( Μ. δ ς. το6Π,11074}; 1.2.25.3(13058); 3. γευεγεμά 
Ἀναστασίῳ, τῷ π' ἁγίῳ τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας ἐπισκόπῳ (τ. 1041. 
νεμογαδτί) Οοά, Αν.58. ᾿ 

προσκυνητῶς, 1. ἐὴ το Πρ τῇ μιᾷ τριάδι π. τὸ σέβας νέμειν 
ἘΡΙΡἢ μαθν.76. 38(ρ.391.5; Μ.42.5078);2. αἀοναῤῖν, ΝΜ δι. ρ.Ονν.(Μ. 
77.568 : προσκυνητά 0.32.2}; π. κατασπαζόμενος ΤΠαγ. Βτυά.ρ}.1.34 
(Μ.09.τοχϑο). 

προσκύπττω, 1. ἰεαν ἰοιθαγάς ἴο ΠΊΒροῚ, (δ ).51γ.1.22(ρ.06.16; Μ΄. 
ϑιΘΟΙΑ); 2, ἀδοϊίτισ Ὡροη, ος σουαΐ, εἶδον ἄρτι τοῦ ὁρίζοντος τὸν 
ἑωσφόρον “τοντα ἘΝ] πανν. (}1.70.6840) ; αἴ8., τοι. ἤειτόττίρ.4.44. 
12; Ε]. [ΟΥ προκεκοφυΐαν); 3. δὲ ἀευοίε ἰο, ῥγδοεεμῥίοα τοῖ! πολλὰ 
τῇ ψυχῇ προσκεκυφώς ϑγι65.6.126(}].66.τροσο); 4. δὲ ῥίαεοά ὠπάδν, 
δὲ φμεδ7εοὶ [90 Ὀδτι οὗ Ἔχοοιητηπηϊοβίίοπ ὄν γε εἰκὸς ἀτολμότερον 
ἔσεσθαι προσκεκυφότα ταῖς ἐκκλησίαις 1Ὁ.72(14364). 

προσκυρ-όω, σεδίρη ἰο, παῖε οὐεν ἰο; π. ἑαυτῷ εἰαῖμι ἴοτ᾽ ομοβ56}} 
τὰ χρήματά σου τῷ ταμιείῳ ““ωθήσεται Μ. Τβαοί.α 8(Ρ.66.13}; ({. 
[Ατι ῥενηηεο) (σά, ξγιχῶτ; ὅ γὰρ ἀρνούμενος τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον 
τοῦ κυρίου... «πλείστων ὅσων ἐμπαιγμάτων πληροῦται τοῦ διαβόλου καὶ 
τοῦτον ὡς οἰκεῖον Ἀπολινάριος ἔχει ἢ Βαλεντῖνος ἑαυτῷ “οἵ Τ,60 Δίαρ. 
6Ρ.35(ρ.4τ.4; ΜΟΡΙ, 54.806Ε)}; τοῦ, οδ]εοοης ἔο Τἀεοίοβος δέον ἣ 
ἐν ἀμφοῖν [30. ΤαΊΠΟΥ ἀηα ΒΜ] ὁμοίαν θεωρεῖσθαι γέννησιν αὐτοῦ, 
ἢ τῇ κυριωτέρᾳ --ωθῆναι τὸ ὄνομα [1.6. ἴον {πε ἀἰνίπο ροποταιίοη] 
Ἰιθοηΐ. ΗΝ ει. 4.371(Μ.86,17008}; τὴν δὲ αὐτῆς περιουσίαν τῇ ἑαυτοῦ 
προσεκύρωσεν λαύρᾳ Ὀγτ,διυ, δα. 25(ρ.1ο09.13). 

Ἐπροσκωμῳδέω, ρΡα855,, δ γἀϊομίφα, ΤΝΉ. ῥεγίςι, 9. ο( 1.70. 88τ0). 
προσλαλ-έω, 1. «ῥέακ ἰο, αὐάγέςς ὁμιλία πρὸς τὸν θεὸν ἡ εὐχή" 

κἂν. «μετὰ σιγῆς “-ὥμεν (Ἰ]οΙη.91γ.}.}(0.30.17; Μ΄ 9. 4568); Ὀντοΐπε. 
μμῖροη, (5᾽ 660) ; 1. (γος); 2. αἀάνεςς Ὁν Ἰεῖτου, Τρ. ρά.3.1; 4. 
Μαρη.τοτ; 3. [οἰ], Τηξίγμεὶ ταῖς ἀδελφαῖς μου --εἰ ἀγαπᾶν τὸν κύριον ἰᾷ. 
Ροΐγε,κιι; 4. αὐάγεος ΟΉΈ56}} [0 “-ἤσαντας σοφῶν βίβλοις ΟΥτ, Νά. 
4α7991.1.2.το,τ63(Μ.37.6024}. 

προσλαλία, ἡ, ἰαἰξ, Ογαε. 51.1.27. 
προσλαμβάν-ω, 1. γεζεῖυα 1 αὐάηίοη, ἰακε δεκίάσς ὕδωρ, καὶ τὸ 

ἐξορκιζόμενον καὶ τὸ βάπτισμα γινόμενον, οὐ μόνον χωρίζει τὸ χεῖρον, 
ἀλλὰ καὶ ἁγιασμὸν “εἰ. ΟἸογη χε, ΤΠ οὶ, 82(Ρ.132.14; Μ.ο δρόον; 
προσλαβεῖν κοινωνὸν ῬΉΏΙΠοΞΙ. ἐ.ε.8,8( ΛΠ. 6ς, κότο)}; Τύῖι. τέ γὰρ ἄν 
προκόψαι ἔχοι ἡ τοῦ θεοῦ σοφία, ἢ τί προσλαβεῖν ἡ αὐτοαλήθεια; ΑἸεκχ. 
Α1.9ρ.Α1οχ.7(ρ.24.13; Μ.18, 5570}; εἰ σπερματικῶς ἦν ἐν τῷ ἄγεν- 
νήτῳ θεῷ τὸ γέννημα, μετὰ τὴν γέννησιν ἔξωθεν προσλαβὸν ὡς ἂν εἴποι 
τις ἠνδρώθη" τέλειος οὖν ἐστιν ὁ υἱὸς οὐκ ἐξ ὧν ἐγεννήθη, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
προσέλαβε. τὰ γὰρ συγγενικῶς “-οντα ὡς ἐξ ἐκείνων συνεστῶτα, τὸ 

τοῦ τελείου ὄνομα διαφόρως προσίεσθαι πέφυκεν Αδί,ἐγμίνο Δρ.ΠΡΙρΡῊ. 
παογ.76.26(Ρ.313.8; Μ.42.Ξ6ςὉ); ΟἈΤβίοὶ. τὸ δὲ θνητὸν αὐτοῦ σῶμα 
καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν αὐτῷ ψυχὴν τῇ πρὸς ἐκεῖνον... «ἀνακράσει τὰ 
μέγιστά φαμεν προσειληφέναι καὶ...εἰς θεὸν μεταβεβληκέναι Οτ.(εἰς.3. 
4τ(Ρ.237.0; Μ.11.9754}; οὐχὶ τῆς θεότητος κατὰ προκοπήν τι -“-οὐσης 
ΟΝ 55, μη. 6(2 Ρ.135.5; ΝΜ.4.5,.7208); 2, αοφμῖνε, οδίατη, Ταῖ,ογαΐ, ς 
(Ρ.5.25; Μ.6.816Ὰ); τὰ τῆς γνώσεως τὰ μὲν ἤδη μετέχομεν..«οὔτε 
γὰρ πᾶν κεκομίσμεθα. ..ἀλλ᾽ οἷον ἀρραβῶνα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν... 
προσειλήφαμεν (Ἰεπη. εἰ, τ2(ρ.140.1; Μ.0.7048); ἄρχεται...βεβοιότητα 
τῶν θορύβων ὃ νοῦς “σειν ΜοΙΠ Φγη.5.2(ρ.55.14; Μι18,τοοῦῦ ; τὴν 
ἐκτύπωσιν...τοῦ Χριστοῦ ““ουσιν οἱ φωτιζόμενοι 1.8. β(ρ.90.0; 1408); 
οὐδεμίαν ὄνησιν..-«προσλήψεται ΤΗάτιΟς, ς: 13(2.1236); 3. ἀϑδιιθηδ, 
ΟἸΥΙΒΌΟΙ, κενωθεὶς γὰρ καὶ τὴν μορφὴν τοῦ δούλου προσλαβὼν εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ τελειότητα πάλιν ἀνεπληρώθη ΜΕΝ. γη.8ιττίρ,95.1τ8; Μ.18. 
1574}; οὐκ ἄρα ὁ λόγος ἐστίν, ἦ λόγος ἐστὶ καὶ σοφία, ὁ τῷ παρ᾽ αὐτοῦ 
διδομένῳ πνεύματι χριόμενος, ἀλλ᾽ ἡ προσληφθεῖσα παρ᾽ αὐτοῦ σάρξ 
ἐστιν, ἡ ἐν αὐτῷ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ χριομένη ΑἸἢ..4γ.1.47Ὁ.26.τορο) ; τὴν 
τοίνυν προσληφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ λόγου σάρκα... «πῶς οἱ ταύτην ἐξουδενοῦν- 
τες, ἢ οἱ διὰ ταύτην κατηγοροῦντες τοῦ υἱοῦ...ὡς ποιήματος, οὐκ 
ἀχάριστοι φαίνονται; Ἰᾷ.ρ. ““4εἰρἢ.5(Ν}.26. το 708}; εἰ γὰρ ἄλλο μὲν ἦν 
τὸ βασιλευόμενον ὑπὸ τοῦ θανάτου, ἄλλο δὲ τὸ παρὰ τοῦ κυρίου προσ- 
ληφθέν, οὐκ ἂν μὲν ἐπαύσατο τὰ ἑαυτοῦ ἐνεργῶν ὁ θάνατος ΒΔ5.6}.261.2 
(3.402 ; Ἅ.32.0608}); θεὸς μὲν.. «τῷ πνεύματι τῷ σαρκωθέντι, ἄνθρω- 
πὸς δὲ τῇ ὑπὸ τοῦ θεοῦ προσληφθείσῃ σαρκί ἈΡΟ]], ἐγ τοίρ.200.26) 
ΒΡ. τ Ν υ 95. ἤρο 7 1.45 ττ360) ; ἐδ.67(ρ.220.15 ; ΜΙ.4.5.12008) εἰ. 8. 
ἄνθρωπος ; ἕν ἐκ τῶν δύο γενέσθαι ἀνασχόμενος, θεὸς γὰρ ἀμφότερα, 
τό τε προσλαβὸν καὶ τὸ προσληφθέν: δύο φύσεις εἰς ἐν συνδραμοῦσαι, 
οὐχ υἱοὶ δύο ΟΥ.Να2.0».37.2(Μ.56.2854); οὐχ ὃ ἦν μεταβαλών (ἄτρε- 
πτὸν γάρ) ἀλλ᾽ ὃ οὐκ ἣν προσλαβών (φιλάνθρωπος γάρ) 1δ.30.τα(240Ὰ}; 

τιγὃ προσληπτικός 

1}.2.23(Ν1.3ς.4328); ὧν γὰρ ὅπερ ἦν, καὶ θεὸς καὶ λόγος...ἐν τῷ προσ- 
ληφθέντι ἀνθρώπῳ, ὃς οὐδὲν τούτων ἦν, τά τε ἄλλα ἐγένετο, ὅσα ὃ 
λόγος ἦν, καὶ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ Χριστὸς καὶ κύριος ΟΥ̓ Ν 85, μη.6 
(2 Ρ.134.30; Μ.45.720Ὰ}); ὅ...θεὸς.. οὔτε ὃ ἦν τραπείς, καὶ ὃ οὐκ ἣν 
προσλαβών Ἰεϊα, ῬΕ]..}}.1.323(}1,γ78,3608); ὃ γὰρ μὴ προσείληπται, 
οὐδὲ σέσωσται γγ, 70.δ(4.7054); ἡμεῖς δὲ οὐκ ἄνθρωπον θεῷ ἐἑνωθέντα, 
ἀλλὰ θεὸν τὰ ἀνθρώπινα προσλαβόμενον οἴδαμεν τὸν Χριστόν τὰ ἀεῖρ. 
ΒΜΥ͂ ο(ρ.53.6; Μ.γ)6.2650); τὴν ἡμετέραν ὁμοίωσιν ἀναλαβών, καὶ 
γενόμενος ἄνθρωπος...οὐχ ὅπερ ἦν ἀναλαβών, ἀλλ᾽ ὅπερ οὐκ ἦν 
προσλαβών τὰ ἠοηης ῥαξολ. τ, 6(53.158); τὸν θεὸν λόγον...γεννηθῆναι 
θεὸν μετὰ τοῦ προσλήμματος, οὐχ ὅπερ ἦν ἀποβαλόντα, τροπῆς γὰρ 
πάσης τὸ θεῖον ἐλεύθερον- ἀλλὰ προσειληφότα τὸ γενέσθαι καὶ ἄνθρω- 
πὸν ΤΠ τ. Ν᾽ εεὶ,(4.το46); Νεστόριος.. τὴν θεότητα τοῦ λόγου χωρίζων 
ἀπὸ τῆς οὐσίας τοῦ προσληφθέντος ἀνθρώπου Τιςο Μαρ.ερ.3τίρ.40.20; 
ΜΟΡΙ,κ4.8ο6Α); ἡ θεότης τοῦ γεννηθησομένου παιδίου.. «ἀδιαίρετος 
μείνασα προσληφθείσης σαρκὸς σὺν αὐτῇ γεννηθήσεται ΤΟΥ Ν γι οηι. 
Τά τη 70.(Ρ.04.21}; τῆς ἐξ ἡμῶν νοερῶς τε καὶ λογικῶς ἐψυχωμένης, 
ὑπ᾽ αὐτοῦ... προσληφθείσης, καὶ αὐτῷ κατὰ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπό- 
στασιν ἑνωθείσης ἁγέας σαρκός Μαχ.ορηδε. (ΜΝ οτ.92Χλ}); 4. ἀοσιωμε ἴῃ 
ἈΤΡῚΠΊΘΗ ππεὶ γὰρ τὸ ζητούμενον τῇ ἀποφάσει Νοτηεβ." αἱ πσ»!.2(Μ, 
40.5488); 5. ἀορερί, αὐνηῖ! οὐ δέεσθαι τῆς παρὰ ἀνθρώπων ὑλικῆς 
προσφορᾶς προσειλήφαμεν τὸν θεόν Τι5ὲ. Ταῤοὶ,τοιτ(Μ,6.3400) ; οὐδὲ 
γὰρ τὸ βάπτισμα ἐκεῖνο τὸ ἀνωφελὲς τὸ τῶν λάκκων “ομεν Ἰὰ ταὶ. 
10.2(Μ.6.5160); 6. ἐαῆ ας μεῖρον, οδίαϊῃ ἀϑεϊσίαμες οὗ δαίμονες... 
"υὄντες τὰς φευδοδόξους...τῆς ψυχῆς κινήσεις ΑἸΘηαν, ]6Ρ.27.2(}}.6. 
9534); πδῆςς ἐαὰθ αὐναπίαρο οἵ, ιε56 ἰο οπεὶς αὐναμίαρε ἔγνων καὶ 
τοὺς ἁγίους πρεσβυτέρους οὐ προσειληφότας τὴν φαινομένην νεωτερικὴν 
τάξιν 50. οὗ τῆς. ὈΙΒΒΟΡ] Ιρπ. Δ αρη..53.1; 7. ἰακ6 τῷ ἀπ ΟὈ]δοῖου τὴν 
ἀντίθεσιν προσλαβὼν ἐκεῖνον τέθεικεν (ῃγγπιλομι.13.4 ἴπι Κοηι(Ο. 
548); ΟΥ̓ ΠΪ5 ἀτριπηθηΐ, 6.9. Ζ(Ξο08) ; 14. ον. 1 0.1 ἦπε 9 ον. (το. ποτ Ὲ) ; 
8. δαδίοῃ, δῖη, ταεῖ, ὅρκῳ τινὶ προσληφθεὶς.. «ἀπαίρειν τῆς πόλεως 
Τάτ. ἡνγεἰ. 2τ(3.1241}; Πσπος βα αἰομέτομ οΉ, οἰμάν πρὸς βασιλέα 
ἀνῆλθε προσλαβεῖν τοὺς νόμους βουλόμενος, ὅπως προέλθῃ ῥήτωρ 
Ῥτος Ο.ἐῤ.τ4δίβο; Μ.8).27888); 9. γεεεῖνε, αεεορὶ βοτθθοπο; 8, οὗ 
Οοά δοςερίϊπρ τῆθη ἐν ἀγάπῃ προσελάβετο ἡμᾶς ὃ δεσπότης τύ Ἰόρι. 
40.6: ἰλαρ.(οηε,..3.}}.8.12.21; οἵ (τσ 5 ἀοσερίαποε οὗ 1685, 
Ομγσυβ.ρ. καὶ. 79.τ3:τϑί(ρ.320.14) ἔοτ συλλαμβάνεται Ἰ΄ή ἦοηι.7.1.3 ἴῃ 
7.0.(8.410Ὲ}; ἴῃ Ὀαρ(θηι ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ κυρίου “-ὁμενος Βαβι ἠοημ.13. 
2(2.1140; Μ.31.4258); Ὁ, οὗ Ποβρὶ]Πν διποπρ τπθη, 75. ἀέα].47.2 
(Μ.6.5774}; τοὺς διωκομένους δὲ διὰ τὴν πίστιν...εσθε (Οηςὶ. Αῤῥ. 
5.3.1; 6. Οἱ τεοερίϊοη οὗ ρεπιΐοπῖβ ᾿πΐο Ππυτοῖ, 1.2.12.1; τοὺς 
ἐφ᾽ ἁμαρτίας λέγοντας μετανοεῖν ἀφορίζειν χρόνον ὡρισμένον... ἔπειτα 
μετανοοῦντας “εσθαι 1.2.16.4; 10. ἀάσῥὲ ἃ ΟὨ]4, 1ῤ.4.τ.τ; 11. ῥίεᾷ 
Ὡρ ἃ ΟἈ1]4, ᾿ττυυρ',, πὶ ἀθασοπ᾿ 5 νρατηΐηρ Ὀοίοτε Μα55 οὗ ΙΓ] τὰ 
παιδία --εσθε, αἱ μητέρες 1 ρ. οης,. ΑΔ ΡΡ}.8.12.2. 

πρόσλημμα, τό, 1. σὐάίτίοη, οἵ δαάϊτίοα οὗ 56 {τ} ἴο βοὺ] 
ἄζυμον δέ ἐστι ψυχὴ μὴ ἔχουσα π. τοῦ ἑαυτῆς θελήματος 70, ΟἾμπι, ῥαεί. 
τ4(Μ.88.12018}; 2. σεφμϊδιοη, οἵ υτααπ παῖατε αβϑαπιθα Ὁγ 
Ομ τιβὲ ἴῃ ἴπς,, τεῦ. Ῥ5,77:6 κοινοποιεῖ τὸν λόγον, καί, ἠκούσαμεν, 
εἶπε, διὰ τὸ π. ... τῶν πατέρων ἡμῖν διηγησαμένων, Μωσέως, φημί, καὶ 
τῶν προφητῶν. τούτων γὰρ υἱὸς ὃ Χριστὸς διὰ τῆς μητρός ΟΥὌ Ἐς. 
1113-8(ρ.112); υἱὰν.. ἀπαθῆ θεότητι, παθητὸν τῷ π. Οτ, ΝᾺ 2.07.40.45 
(Μ.36,4248)}; εἴ τις ἀποτεθεῖοθαι νῦν τὴν ἁγίαν σάρκα λέγοι, καὶ 
γυμνὴν εἶναι τὴν θεότητα τοῦ σώματος, ἀλλὰ μὴ μετὰ τοῦ π. καὶ εἶναι 
καὶ ἥξειν μὴ ἴδοι τὴν δόξαν τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἸΔΦῤιτοτί( Μ.37.18τᾺ}"} 
εἰ μὴ σέβοιεν, ὡς ἕν, ἄνθρωπον θεόν, τὸν προσλοβόντα σύν γε τῷ π, 
Ι(.ταγηη,2.τ.1τ.648(}}.,3}).1ο074Ὰ)}; οὐ τὴν θεότητα πεπονθέναι... ἥτις 
ἐστὶ κύριος τῆς δόξης ἀλλὰ τὸ π.ι ΤΑΤΙ. {».(Δ{.26.12240); γενόμενον 
ἄνθρωπον, γεννηθῆναι θεὸν μετὰ τοῦ π. ἘΤαῚ. δ οκ ,(4.1το46) ; (τεῦ, (Υ, 
Να2,07.,30.8) ὅ.. Γρηγόριος... «τὰ δύο εἰς τὸν Χριστὸν ἐδέξατο" πατέρα 
μὲν τοῦ λόγου, θεὸν δὲ τοῦ π. Οδσαμπ). ΕΡλλ.τ: τ7(Ρ.448.7); εἰς δήλωσιν 
τοῦ θησαυρίσματος τῆς θεότητος, ἀλλ᾽ οὐκ ἀναΐρεσιν καὶ μετα- 
στοιχείωσιν τοῦ π. τεθαυματούργηκεν Τιεοπί. Β. δε εἰ Επὶ.2(Μ.86. 
13360); θεὸς ἀνθρώποις ἐκ παρθένου πεφανέρωται μορφωθεὶς τὸ καθ᾽ 
ἡμᾶς" καὶ θεώσας τὸ π. Θορθγ  ἐγορ.(Μ. 87. 4οοςΑ)}; μηδὲν τοῦ π. 
φυσικὸν παντελῶς ἀπομειώσας, πλὴν τῆς ἁμαρτίας Μδχ.ορηςς (Μιρι. 
328); γεγονότος [50, ΑΑἀΔη1].. συνέδρου τῷ..«πατρί, διὰ τῆς ἀπαρχῆς 
ταύτης καὶ τοῦ π. (οΥγπ.. ΟΡ ογ.2(Δ,.οΒ,2608); ἐξ ἡμῶν προσλήμματι 
τὴν ἡμετέραν παρακοὴν ἰώμενος 70.}. [.ὁ.3.1(Ν]ν04.0840); ϑεοῦντι τὸ 
π' 1δ.3.χ2(10320); ἡ μὲν φύσις τῆς σαρκὸς θεοῦται, οὐ σαρκοῖ δὲ τὴν 
φύσιν τοῦ λόγου" θεοῖ μὲν τὸ π., οὐ σαρκοῦται δέ ἰά. [}αεον. Ξ2(.04. 
14610}); ὁ θεότητος ἐλπίδι δελεάσας τὸν ἄνθρωπον, σαρκὸς προσλήμ- 
ματι εἰκότως δελεασθήσεται Ἰᾶ ἤον.τοτοί Μ.96. τότ); ὃ μὲν ἐθέωσεν, 
ὃ δὲ ἐθεώθη, τουτέστι τὸ π. ὃ διὰ τὴν ἀξίαν τοῦ προσενέγκαντος... 
ἐδέξατο... ὁ θεός Τ᾿ α5,ἠεηγνς,.38(0.267.2). 

προσληπτικός, αὐἰάτιίοπαὶ, οἵ Ἰησατηαία (Ὠτίβε τὰ ἀνθρωποπαθῆ 



προσληπτός 

περὶ αὐτοῦ καὶ τῆς ἐνσάρκου αὐτοῦ παρουσίας προσληπτικὰ τῆς 
δόξης... λέγεται ἘρΡίρῃ. μαεγ.60.73(0.222.12; Μ.42.3210); ταῖ, ΘΠ 5 
αἸν η1Ἐν μηδὲν χρείαν ἔχοντι π΄. ἐπιδόσεως 1.76. 26(Ρ. 213.25 5688); : 
οὔτε γὰρ...«ἀποκληρώσεως ἕνεκεν ἢ π᾿ τινος ὀνομασίας ἢ προσθήκης τῷ 
ἀξιώματι ἑαυτῷ ἐπενόησεν ὁ πατὴρ δι᾽ υἱοῦ μὲν κτίσαι οὐρανὸν καὶ 
γῆν 1Ρ.76.38(ρ.301.12; πογο). 

Ἀπροσληπτός, ἀεει 4 περὶ δὲ τῆς τοῦ δούλου μορφῆς π. ἀπέφηνε 
καὶ οὐκ εἶπεν αὐτοῦ ἰδίαν οὖσάν ποτε ἘΡΙΡῊ.ἠαον.6ς.7(Ρ.το,25 ; Μ.42, 
24). 

Ἐπροσλήψιμος, πεοάτηρ ἰο δὲ αϑδμνπϑ; οὗ Ὠυτηδη νοῦς ἃ5 ἴοοιιβ οὗ 
τῆ8} 8 ἘΔ]}, το αυϊτίηρ' ἰο 6 ἀββυσηθᾷ Ὦν ὈΒτῖβί, ΟΥ ΝΑ Ζ. ἐανη.2.1.11. 
625(Μ..327.1072}}. 

πρόσληψις, ἡ, 1. σἀδτίου; τροφὴν... γενέσθαι π. εἰς οὐσίαν ΑἸΠεπαρ, 
7γ65.6(ρ.54.5; Μιδιοᾷδο) ; γτεῖ, ἤσσπδη, ΟΡ. ἄϊν!π8, ρεπεσϑίοη ὁ νίὸς 
οὐὐτέλειος ἐγεννήθη. ... ἀτελής, ἄνθρωπε, ἡ σὴ γέννησις" ἐκ προκοπῆς 
γὰρ ἡ π. Ὀντ.Η εαἰδεῖ,,ττ.; οὔτε δὲ κατὰ προκοπὴν ἀρετῆς, καὶ π᾿ 
δικαιοσύνης Α1Β. Αροϊ.1. τό(Ν. 26.11244}; εἶχε γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὸ ἀεὶ 
δημιουργικὸν καὶ τέλειον καὶ μηδεμιᾶς ἐπιδεόμενον προσλήψεως δόξης 
ἘΡΙΡἢ.ἦσεγ.76. 38(ρ. 401.22; Ν.42.600Ὰ}; 2. σεφμ δι οη}; νομικοῦ μὲν 
τελείωσις γνωστικὴ εὐορηκλον πρόσληψις ΟἸ6η1.517.4.2τ( 0.30 5.26; Νί. 
8.12400}; 3. ἐηινο ἀμ Ή, δνϊηΡ ΤΗΣ ΤῊ ἰο 156 εἰ δὲ πάθος ἐν θεῷ γεν- 
νῶντι φοβεῖταί τιβ, ἔστι καὶ κτίζοντος φοβηθῆναι κίνησιν... καὶ π. πὼς 
καὶ χρείαν ὀργάνων Τλάντα,( Β65.) ἔμ π(ι, 3160; ΜΝ. 20.760); 4. α5- 
δα Ριοη οἵ υχηδηϊῖν ὈΥ ΤιορῸΚ ἐπεδήμησε γὰρ ὁ θεὸς λόγος σὰρξ 

γεγονώς, προσλήψει σαρκός Ἐπ5. ΒΞ. 5: 12(}1.23.1170) ; εἰ διὰ τὴν π. τῆς 
σαρκὸς τὸ ᾿ἐταπείνωσε᾽ γέγραπται, δῆλόν ἐστιν ὅτι καὶ τὸ "ὑπερύψωσε᾽ 
δι᾿ αὐτήν ἐστι ΑἸ. .4γ.τατί( 26,060) ; ἡ π. τῆς σαρκὸς οὐκ ἐδούλου 
τὸν λόγον φύσει κύριον ἄντα: ἀλλὰ...-ἐλευθέρωσις μὲν ἦν ἡ γινομένη... 
πάσης τῆς ἀνθρωπότητος 1Ὁ.2.14(1760}; ὁμολογοῦμεν ὅτι ὃ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ καὶ ἄνθρωπος γέγονε χωρὶς ἁμαρτίας, κατὰ πρόσληψιν πάσης τῆς 
ἀνθρωπείας φύσεως, τουτέστι ψυχῆς λογικῆς καὶ νοερᾶς καὶ σαρκὸς 
ἀνθρωπίνης ῬΒΟΈΙΠΙ5 οἱ ἃ].6}.80.ἘΡΙΡΗ.αον.72.τ2(0.266.1τ8; Μ.42. 
2070); ἈΡΟΙ]. Κγ.76(0.222.21)}0.Ο τ Ν γ85..400}}.4ο(Μ1.4.5.12120) εἰξ, 5. 
ἐπιστημοσύνη; περὶ τὴν Χριστοῦ σάρκωσιν, ἤτοι π. ΟΥΝΕΖ.0Υ.21.3 
(5.35. τοϑςα); Οὐδ γβδ, ρον 40(Ν|.4.5.1200Ὰ}; οὐκέτι γὰρ ἴδιον υἱὸν 
εὑρίσκεται δοὺς ὑπὲρ ἡμῶν ὃ πατήρ, εἴπερ ἐστὶν ἄνθρωπος διῃρημένως, 
καὶ ουχὶ δὴ μᾶλλον ὡς ἐν π. σαρκὸς ὁ ἐκ θεοῦ "λόγος ΟΥτ, «ἀγεαά. (. ΙΟ3, 
17; 53 1104) διαβεβαιούμεθα τοίνυν τὸν ἐκ. «πατρὸς λόγον ἐν π. 
γεγονότα τῆς ἁγίας τε καὶ ἐμψύχου σαρκός ἰὰ βοΐ. Ταάϊ,τίρ.ττ2.21; δ᾽, 
2060); τῆς θείας φύσεως συγκαταβάσεασι πρὸς τὸ ἡμέτερον σχῆμά τε 
καὶ εἶδος ἀλλοιωθείσης, οὐ κατὰ βολήν, ἀλλὰ κατὰ π. 14.5.76: ττ(Μ. 
60.11920}; θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν π. ψυχῆς 
λογικῆς καὶ σώματος ἘἾΔν.ΟΡ ἐ}.Τὐάς.(ρ.36.16; Μ.65.8028); οὐ γὰρ 
δοῦλος ὁ μονογενής,.. «κατὰ τὴν π. δὲ δοῦλος Ὑμας Ερερῆ. 37: 24(2. 
1τοοο); Βήρων γάρ τις..«μεθ᾽ ἑτέρων᾽ τινῶν..«λέγοντες τὴν μὲν προσ- 
ληφθεῖσαν τῷ λόγῳ σάρκα γενέσθαι ταυτουργὸν τῇ θεότητι διὰ τὴν π. 
1ΗΙρρ. ον. εἰ. -(Ρ.324.τ2; Μ.το. 8260}; βασιλεὺς.. «νυνὶ δέ, καὶ μετὰ 
τῆς πι, καὶ εἰς τὸ διηνεκές Τ ΜΕ ραΐη.5(Μ.18.3938); υἱὸς θεοῦ κατὰ 
τὴν προαιώνιον...γέννησιν, υἱὸς ἀνθρώπου ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν... «σάρκωσίν 
τε καὶ π. 7ο0.}).γδεῖ. 5οη1.2(Μ.04.14254}; 5. ΞΞ- πρόσλημμα ἰξαὶ τοὐτει 
ἧς αδϑαηιεα προελθὼν δὲ θεὸς μετὰ τῆς π. στ, Ν42.0γ.38.13(Μ,36. 
3258) -- - 1.45. φ(6330) -- 70.19. 7}αεοῦ. 8 (ΝΜ .04.14810) ; ὁ λόγος ἐστίν, 
εἰ καὶ ἀνέλαβε τὴν ἡμῶν π. ΤΟαϊπι,ερ. (ρ.16.8; Μι85.17374};} 6. ας- 
ΘΙ ΡΠΟΗ ἴῃ αὐριχηθηΐ, ΝΜ ηιθβ αὶ, ἤοη1.2(Ν1.40. ̓ κ484}; ἤ. ἀεζερίαηες, 
γεζοῤῥίίο οἵ σοπνοτίβ ἱπίο βυτσοι, Μεῖῃ.ον»Ρ.8.6{ρ.88.0 ; Μ,τβ, 
1488); οὗ [ΔἸ Ὁ] Ὀν ὅσα, Ματς Ἐτυσρηδς.7 30Ν,6ς, Το764); οἵ 
Ῥεηϊςοη8 Ὀν ὈΙΒΠορ, ὐηδί..4Ρ}.2.13.5. 

προσλιπαίνω, ἀρ ἱ ν, ΟΒγνβ. λον. 4.3 ἢ 1 ΤῊδ65.(1τ.454})). 
πΡΕΡῦρο; ἡ, σαάίμοηαὶ τοτίμεςς, ϑορῇσ ἘΠ υ.παςὶ.(Μ.02. 

1Ἴ00Ὰ), 
Ἐπροσμάσθιος, αἱ ἐΐε ὀγεαξὶ βρέφος π. Λῆ1γ. ἀγίοη, ττίρ.ττ.14). 
Ἐπροσμαστίζω, ν, ἐπρομαστίζω, 
Ἐπροσμεταβάλλομαι, ἐχεύαηρε φμαξ τες τα μαϊΐν, Τιεοπῖ. Η, Ν ἐεὶ, 

Τἰδ (1. βόα Έ 08} 
Ἀπροσμίμημα, τό, ἐνη]αϊοη, ἩΠΡΡ.᾿αεν.4.37(ρ.63.4; Μ.τ6.31020). 
Ἐπροσμονάζω, ἐπτρεὶ ας α νιοπῖ, ΤΉΡΏΠ. εἤγοΉ.Ὀ.1 84{ν.. προμ- Μ. 

1ο8.3688). . 
Ἐπροσμονάριος, ὁ, 016 τοῆο σἰὰγς 1τῃ. εἰμγοῖ μι τηρ, ῬΦΥΞΟΉ 

ἀευοίεά ἰσ σμαγαιαηοῖῖρ οὗ ὦ ἐμγεῖ, (ΟΠ Α]σ.εαρ.2 (ν.}, ἔΟΥ παρα- 
μονάριον Α(Ὁ 2.τ.2(ρ.158,14}}; Δπΐση ἔαρ ν ϑγηι.δΙν].τ4{ρ.38.16); 
τῷ π᾿ αὐτοῦ τοῦ σεπτοῦ οἴκου ϑεγρία Οἰγηρβιτ ττίρ.417); ΜΠ τν. ἀγίον. 
ταίρ.15.10); δΖ1γ.Οδ0.4{Ρ.20.5); Μιτν τε. 4{(Ρ.550.11). 

Ἐπροσμονέω, ἀἄτρεῖΐ τη, Ηγηπη ρ. δή τ Οεο.(}.152.25). 
Ἐπροσναυτιάω, δὲ παπϑεραϊοά Ὀν, {εἰ ἀϊεριδὶ αἴ, ΟΥ ΝΥ 55. σιτία 

Ρ.28.7; Μ.45.2560). 
Ἐπροσοβέω, τεχγέ, ϑντθπ. γερΉ. 3(0.8.13; ΝΕ .66.1ο57.}. 

1170 προσοικονομέομαι 

προσογκ-έω, ἱπογέαξε ὥφθη...“-ουμένον χειμῶνος διεγείρων τὸν 
κυβερνήτην Αϑί τη ον. ο(Μ. Δ40.300Β, Ύ: Ι. προσδοκωμένον). ᾿ 

προσοδεύτ-ω, 1, ὀνίις ἴῃ ας ῥῸΠ οἱ Στρωματεῖς ἡμῶν, κατὰ τὸν 
γεωργὸν Τιμοκλέους σῦκα, ἔλαιον ....““ονσι (Ἰαγλ.5.γ.4.2{ρ.251.1; Μ.8, 
1220); ὈΟτιχριίη Ἐν 28:16(Μ.17.2440); Μας.Αερ,ἠονν,27. 6(Μ. 24. 
6978); 2. τιρά,, γδοσῖυς ἱμοονῖσ, 1δ.(697). 

πρόσοδος, ἡ, 1. ἀῤῥγοαοὶ; ἃ. ἴο σοἄ 1ῃὴ ῥτανοῦ (ρα βαπ) τὰς π. 
ἃς.. «προσίασιν καὶ τὰς θυσίας ἐπ᾽ ἐκείνους ἀναφέρεσθαι ΛΙΠεμαρ ες. 
τ8. τ(Μ. 6.925Ὰ}; ΟΠ υἰβδη οὐδεμίαν ἀφορμὴν παραλειπτέον τῆς π. τῆς 
πρὸς τὸν θεόν (]επ|. ΣΙΥ.. 7. 41.271; Μ.0.4570); Ὁ. το (ομητηυΠ 0 ἢ 
καιρὸν... “προσόδου καὶ κοινωνίας ΟΠτγϑ. μον. 28,1 τη τον. (1ο.2500); 
ἃ. ἦσηι.3.4 ἐπ ΕΡρλ.(τι.228) ; δεινόν, ὅτε οὐ καθαρότητι διανοίας, ἀλλὰ 
διαστήματι χρόνου τὴν ἀξίαν διορίζεις τῆς π. Ἰᾶ.μοηι. 5.3 τ. ΤΤίν. (τι. 

᾿ 5770); 2. αὐνοηί, Ἐλι5.4.6.2.3(Μ.22.1138; πρόοδος Ρ.61.26π.); οἵ ΒΙΤΓΓΗ 
οἱ 70. Βαρί. αὐτοῦ ΚΑ π΄ πᾶν εἴ τι κάλλιστον..«συμπρόεισιν 17 αε. 
παίτυ.7ο. Βαρι. (. οὔ); 3 .« γευθημε, ἐποοριθ, ῥγοβὲ αἱ π΄. τοῦ πονηροῦ 
βασιλέως εἰσὶν αἱ κακίαι καὶ τὰ ψευδῆ δόγματα Οτ.ἐχρ. τ Ῥγ.8:το(Μ, 
17. 2440); (ῃτνϑ ἰαμα, Ραμ. τί:. 4800); οὗ τενατσᾷ ἴοτ Δ᾽ ιη5- ἀδεαᾶς. ἡ 
μὲν γὰρ δαπάνη ἐν χρήμασι γίνεται" ἡ π. δὲ οὐκ ἔτι ἐν χρήμασι πὰ αν, 
ἀλλὰ καὶ ἐν ἁμαρτημάτων ἀφέσει Ἰα,ἤογμ.τ.τὸ τη ΖΔ ογ.4:.13(3.268Ὰ); 
14. μον. 21 τη ΗφΡ. (12 τοο}; ὡς π. ἔχον τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
Τῆι, θαη.4:324(2.ττδ) ; Ἰά, ἢ γεἰ.4(3.ττςο). 

προσοικει- τόω, 1, αὐαρί, ἡπαᾶβε ἀῤῥγορτίαίε ἰο ὅσα τοῖς ἐκτὸς τοῦ 
πληρώματος αὐτῶν --οῦν πειρῶνται ἐκ τῶν γραφῶν [Ιτϑη.ἢ67.1.8.2 
(Ν. τὰ 5244); : 18Β85.1-. τ47ᾳ .483Ὰ:; Μ.30.360Ὰ}; ΡΆ855., δὲ ἀρῥγοῤγίαίε 
ἴσασιν οἱ δαίμονες τὰ ὄντως πρὸς ἕκαστον πάθος προσῳκειωμένα βοηθή- 
ματα ον Ἰομι.0.τ6; τοῦ κοινωνῆσαι ἐπιτηρήσιμοι ἡμέραι προσῳ- 
κείωνται 1δ.10.22; 2. ᾿παβδ ομδ᾽ς οιϑη, ἀρῤῥγοῤγίαίο, αϑϑδοεῖα!θ τοι 
οπεσεϊ, ὙΠάι αν. 0: τ8(2.1235); προσῳκειώσαμεν..«τὸν ἄνθρωπον, 
οἷον εἰπεῖν, ἰδιοποιήσαμεν Ἰ)οτ.ἄρε!.22.4(Ν.88.1τ8250); οἱ ἀοά ἐκ- 
κλησίαν...“-οὔται Βα5. πονεῖν Ἐς. 44(π.ιτ610; Μ.29. 4004}; 4. ἔμη..2.2 
(τ 2596 ; Μ,20.6248); 3. Ή116, ἀδδοσίαίε; ἃ. ἴα σε η, αὐτὰ ἡ φιλία...“-"οἵ 
τῷ παντί, ἵνα μένῃ τὸ πᾶν ἕν Η!ρρ.λαόν.7.20(ρ.212.4; Μ,16.332260); 
Ὀ. οἵ απο οἵ ΒΟ νεσ ψ ἢ οα ὡς οἱ “-ὠωθέντες τῷ θεῷ σεμνυνόμεθα 
Οτιεομῖη Κορ, ΠΟΤᾺ τ52.0.363); ἄνδρας εὐτελεῖς ἐξ ἁλείας καὶ 
ταπεινοῦ βίου -οωσάμενος Ἐλι5.(.6.3.7{0.141.5; Μ.22.2378); μελλόντων 
τῷ θεῷ.. ἁπάντων ἀνθρώπων...--οὔσθαι ἰ΄.ν.(.2.45 (0,66,1; Μ.2ο, 
τοι); ΤΕπβῖ, ας. δ(ρ.31.14); ἡ μορφὴ τοῦ δούλον, ἣν αὐτὸς ὁ λόγος 
ἰδιοποιήσατο φυσικῇ γεννήσει,..«καὶ ἡμᾶς “-οὔται.. «συμπολίτας τῶν 
ἁγίων καὶ οἰκείους θεοῦ γενομένους ΤΑΤΉ.«4ροϊ...τ2(Μ.26.11134}; 
πάντα χρὴ τάξει τινὶ...τῇ θείᾳ ““ωθῆναι φύσει ΟτοΝ γ55. ΖΗ 1Ρ1.εἶ γέ5. 
(Μ.46.1οξα); Β85. οηι.13. (2 1188; Μ.31.4330); χάρις “-οὔσα δι᾽ 
ἁγιασμοῦ τῷ θεῷ γι. 5.35 :8(Μ.69.ο2οο) ; 14..15.1.3(2.700) ; τὸν διὰ 
πίστεως “μωθέντα Χριστῷ 14.7.0. 4. 6(4.437Ε); τὸ εὐαγγελικὸν.... 
κήρυγμα...τὸ δυνάμενόν σε-..““ὥσαι τῷ θεῷ ΟδοσαΓα, ΑΡοι. 241τ-ι8(ρ. 66); Ε 
Μᾶχ. αγηδῆρ. (ΜΟΙ ττοῦϑα); ἅγιοι... «ὅσον κτῶνται διὰ τῶν ἐντολῶν τὰς 
ἀρετάς, τοσοῦτον “-οὔνται τῷ θεῷ ἸοτΖοεὶ,25.3(}Π|.88,18330); ἴῃ 
δυο δαγβῖ, Σίξαριοηςι. Ρ}.8.15.2; τῆς μυστικῆς εὐλογίας τὴν 
μέθεξιν, δι’ ἧς τῷ ζῶντι καὶ ζωοποιῷ --οὐμεθα λόγῳ Ογγ.70.1τ.5(4. 
9530); 6. οὗ Ομ γβο τὰ πο, τὸν γὰρ καινὸν ἐκεῖνον ἄνθρωπον. ..διὰ 
καθαρότητος τῇ συγγενείᾳ τοῦ πατρὸς τῆς φύσεως ἡμῶν “-ὥσας πᾶσαν 
τὴν κοινωνὸν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ συγγενῆ φύσιν πρὸς τὴν αὐτὴν 

χάριν συνεφειλκύσατο ΟΥ̓͂Ν γ55. ἔιεη.12(2 Ρ.270.2; ΜΊ.45.8800); ἅ. οἵ 
ταϑῃ ΜΓ (τίβο, Γ]θιη ῥαδά.τ.δ(ρ.119.22; Μ.8, 3080); : 6. 1} Τ)ον]]} 
ἡ ἐργασία τῆς ἁμαρτίας ἀπαλλοτριοῖ τοῦ κυρίου, καὶ --οὗ τῷ διαβόλῳ 
Βαπβρῃογαί,22(3.2:4Ὲ} Μ.321.7418)}; οἵ Υ Ν᾿ νβ5. ἤόμ. δ τη (απὶ. (ΝΛ .44. 
800); 4. πηῖς, δγϊηρ τπῖο ἀφεοείαϊοη, ΒΘΟΡὮΤ υ, ἄπαςὶ (Μ.02. 
τόδ: 0}; 5. Ρ688., δὲ εἰοφεῖν γεἰαϊεά ἰο, παῦε αὐῇντίγν τοῖ!ἢ, ΟἸετα. ςὶν.2. 
2Ζοίρ.174.14; ΜΒ, τοξό0) ; προσῳκεέωται δὲ τῇ μονάδι τὸ φῶς, τῇ δὲ 

δυάδι τὸ σκότος Ηἰρρ.ἠαογ.4.4π(ρ.66.56; Μ.16.31078); ΟΥτ, 70.10.39 
(23; Ρ.216,27; Μ.14.3844); τῷ φωτὶ φῶς “-οὔὗται ΟὙΟΝΥγ85.0».ἀσηι.2 
(0.34.22; Μ.44.11418); οὐκ ἔστιν.. «πονηρὸν ἀγαθῷ “-ωθῆναι 1δ. 5(ρ.02. 
441 11770}); Ττη. ὁ μὲν υἱὸς τῷ πατρὶ προσῳκείωται, καὶ τὸ γεννηθὲν 
τῷ γεννήσαντι 16. Ετη.4(2 Ρ.83.14; Μ.45.657}}; 6. Ρᾳ55., δέ ἀουοίοά 
ο, ρίυοη μρ ἴο, Ελι5.4.6.τ.8(0.20.τ6; Μ.22.760}; δ ἀρ οηςί. Τρ. 

 ὃ.0.5; 7υ5ἴπ, Ον. (ρ. 200.12; Μ.86. σός). 
προσοικείωσις, ἡ, αϑερξῥαϊζον, Μοι ἢ. Ἔγν»».3.7(0.34.13;; Μ.18.728). 
Ἐπροσοικειωτέον, 06 μιδὶ οαἰαεὴ το, ΟἸοιι, ἐγ.7.το(ρ.71.12: Μ.0. 

5408). 
προσοικίξ -ω, αἰίαοᾷ τὸ, ταΐκε ἐπα ῥγοῤρετγὶν οἵ ὁ ἀνθρωπίνην σάρκα, 

καὶ ταύτην ἔμψυχον, “-ὡν τῷ λόγῳ, οὐδὲν ἕτερον, ἢ ὅλον συνάπτει τὸν 
ἄνθρωπον ΟΥ. Ν 85, Δροϊϊ. 70}. 45.11378). 

προσοικοδομ-ἔω, ῥιηϊα τ ρ Ἰπίο προσοικοδομηθήσῃ Χριστῷ (οηὶ. 
Αρρ.τ.6..2; ψυχὴ ...--εἴται τῇ ἐκκλησίᾳ Μας,Αδρ.ἤσηι.38.9 (7,34. 
7560). 

["Ἰπροσοικονομ-έομαι, »ταγαρέ ἰ0 5δεμῦθ [ον πεσε “οῦνται σφίσιν 



προσοίομαι 

οἱ κακοὶ τὸ πάντῃ τε καὶ πάντως τὰς τιμωρίας διαφεύγειν (Ἰδγη.5 7.6.1) 
{(ρ.511,24; Μ.0.3850). 

Ἐπροσοί-ομαι, ἐμίεηά, ῥἰάη ὁ γὰρ καταλήμψεσθαι τὴν οἰκουμένην... 
“"όμενος [8ς. ὁ Βελίαρ] ὑπὸ γυναίου ἐμπαίζεται Ῥαταρῃ.Μοπ. δοίογ.τ 
(ρ.115.6).Ψ 

προσομιλ-έω, 1. “016 ἵμῖο ἐοπίαεί οὐ πεπηγόσιν ὕδασιν ὑπὸ τοῦ 
κρυμοῦ γυμνῇ τῇ γαστρὶ “αοὖντες (ἢγνΞ.ον.21. καὶ ἡ τύ ον.(το.187Ε); 
“νῶν τῷ πυρὶ Ὑπάτ,Ος,7:8(2.1343); ἄμμος “"οὔσα πυρί ἰά,ἐγαπ.τ(Δ. 
11); τοῖ. 5. Ταγηδβ [6 Ταϑι' οὐδὲ.. «λουτροῖς προσωμέλησεν ἩΠοτ ΟἹ). 
11 ({γϑορῇτ. ΡᾺ].)2(ρ.4.2; Μ.ΡΙ,.23.6108Β)}; διυομασίσεῖς μηδὲν.. ἐκ- 
βαλλέτω ἀηδὲς ἡ τῷ θείῳ σώματι “-οὔσα γλῶσσα ΓὨγνγϑβ.᾿σηι.6.2 ἴῃ 
ΣΤΊρ (τι. 5808); τοῖ, τποπορῃνϑῖϊο ΟΒεϊβτοίοσν ἀνθρωπίνῳ σχήματι 
προσπελάσας ἡμῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνθρωπίνῃ φύσει προσομιλήσας Μᾶκχ. 
ανηδῖρ. (Μ 91.030); 2. ἐηίογ μροη; Ὀδριίϑπι, Ὀιάντα, Τγὴη.2.14(Ν.30. 
ἼΟΟΒ); τηδυτῖαρο, ΤΕΡΙρΡΠ. ορίϊλαον.τ. 3ο(ρ.360.6); 3. γιοοὶ τοί δ, 
ἐχβεγέρηεθ, ΝῚ.9Ρ}.2.3το(Δ.γ0.3560) ; οἵ ΟὨτῖθὶ σαρκὶ δὲ θανάτῳ 
προσομιλήσαντα ΑἸΤΙΟΡ. προ. [γι(ρ.ττς.2ο)αρ. ΤΗδτ. γα. "(4.16}}; 
4. ασεξοοίαίε οπεςοί β τῇ οἱ δὲ τὸν υἱὸν..«ἀρνούμενοι...τί καὶ παρεν- 
οχλοῦσιν μάτην τῇ ἐκκλησίᾳ, ταῖς ᾿Ιουδαίων “-εῖἴν συναγωγαῖς δέον; 
Ἐπ. ομιχ α(ρ.64.1ι; Μι24.8334); 5. Εδορ σονηβαηγ τοῦ προσομιλη- 
θεῖσα... «ἀνδρὶ... εὐδαιμονεστέρῳ Β45.56]1.0. Ταδεῖ, τ(Μ.8ς.4844}; 6. εον- 
ὉΘΥ 6 τοΊ ΠΠι} 8.. ἸᾺ σῈπι,, [αδὲ,ἀταϊ,1.2(}1.6.4734); Οὐ Ὑ αύτη ῥαηιγ.χ3 
(ρ.29.17; Μ.1ο.το888); ον. Ἰεηϊ.τ4.5. Β.. Όν Ἰειίεσ, Ιρπ. Ἐρἢ.9.2; 
ἐγγράφως Καίσαρι --ἁν Ταβι, ταί, τ20.6(Μ.6.7568); Ταῖ, ναὶ, κ(ρ.δ.ς ; 
Μ,6. 8171); ς. οἱ Ἐλιμοτ 5 οσπνεσβα ΠΗ Ργθ-οχίβίεπε βὅ0 πρὸ 
πάντων τῶν ποιημάτων συνῆν τῷ πατρί, καὶ τούτῳ ὁ πατὴρ --εἴ Τυβῖ. 
ἀἰαἰ.62.4(Μ.6.6170) ; αββουίρα ἀραϊπβί τεδομίηρ οἵ Νδτςο]]ι5 τίνι δ᾽ 
ἄν καὶ ὡμίλησεν μὴ παρόντος τινός; ἀλλ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ προσωμίλει 
φωνῇ καὶ διαλέκτῳ χρώμενος, ὡς καὶ τὸν λόγον ἐξ αὐτοῦ προελθεῖν; 
Εὰ5.6..}..3.3(0.157.12; Μ.24.τοοΙΟ); ἃ. οὗ ἱποδυπαΐῖο (τισί δἀάτγοεβ.- 
ἴησ' ΕᾺΙ ΠΥ, ΑἸΏ,.244».2.το( 1.26.3648); 6. οἵ σοῆνοιβε οἱ Εδίμοι πὰ 
50η ὙΠ τλεη, [πϑτ.ἀ1αᾳ].60.4(Ν.6.6134}; τεῦ, Βουρῦσιται αἰ βου {165 
οὕτω φίλον ὃν τῷ θεῷ --εῖν ἀνθρώποις, ὡς μὴ καὶ ἀναξίαν ψυχὴν... 
γυμνὸς καὶ ἀσκεπὴς ὁ θεῖος εἰσίῃ λόγος αν Πμαυτη,ῥαῃ.Ογ.τπ(ρ.33.το; 
Μ.το.10038); ἢ, οὗ τρδη᾽β σοῆνετῖβο ἢ (ρα αὕτη... ἡ ἐνέργεια τοῦ 
τελειωθέντος γνωστικοῦ, “-εῖν τῷ θεῷ διὰ τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως 
ΟἸοτη.5ἐν.7.2(0.10.17; Μ.0.417.Ὰ}; ἄχραντον τὴν ψυχὴν ἔχειν χρὴ..«τὸν 
““οὔντα τῷ θεῷ 1.7.1(0.36.28 ; 4604}; οὗ (οηβῖ, μόνος μόνῳ τῷ αὐτοῦ 
προσωμίλει θεῷ 5.0. .4.22(ρ.125.22; Μ.20.ττ69Ὰ); εἰ καλὴ γὰρ 
συντυχία ἀνδρὸς ἀγαθοῦ βελτιοῖ τὸν συντυγχάνοντα: πόσῳ μᾶλλον καὶ 
ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ “οεῖν τῷ θεῷ; 170. 76].}οεηῖ!.(.88.1ο734); 
δ. οἵ πιδπ νυ τ Η. ΟΠοβί, τοῦ, βουρίαγαὶ νυχϊτοῖβ σφόδρα προσομιλή- 
σαντες τῷ θεϊκῷ πνεύματι 1)Ἰάγτη. 7 γέη.τ. τϑ(Μ,30.3534}; 7. ῥγεαεῖ, 
Ἠονιἴξηττ.26; τοῦ, Ἰὰν Ρἴθαομειβ οὗ ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ ὠφελεῖν 
τοὺς ἀδελφοὺς. «παρακαλοῦνται τῷ λαῷ “-εῖν ὑπὸ τῶν... ἐπισκόπων 
ΑἸεχ. Ἡ Ἀρ.Επε,ἢ.6.6.τ9.18(}1.20. 5600); πρεσβύτερος ἐν Ἡλεξανδρείᾳ 
οὐ “υεἴ [0 ΟἿΪΥ Ὀίδῃορ] ϑοοΥ.6.5.22.58(Μ.67.6 408); ἔθος τοῖς 
᾿Ιουδαίοις...μετὰ τὴν... «ἀνάγνωσιν “-εἶν καὶ ἐξηγεῖσθαι Ατηπιοη.“4ε. 
13: το(1.85.15418}; Τ0.λ18],ἐἰρόποτο Ρ.247(}1.07.3774}; ἀνέβη προσ- 
ομιλῆσαι Οἤγοη. Βαξεῖ, ατ8(Μ.92.8ο98). 

"προσομίλησις, ἡ, εο»αεῖ, τορι ον; οἵ 50] ΨΊ ΟΟα, ΟἸοσα. 
ῥαεά.2.ς(ρ.207.27; Μ.8,4960). 

προσομιλία, ἡ, σἀάγεςς, ΣΕΥΟΉ μετὰ τὴν π. εὔξασθαι ὑπὲρ τῶν 
πασχόντων Ποιπ,Οἰδηηνοτο ; 10.12.24; Ταιβ.υ,,4.45 (1τ|{Ρ.1τ6.τ6; Μ, 
20.11958}; Ογτ. , ῥγοοαϊφο τι; ἐν ἐκκλησίᾳ π. λεγομένων, οὐκ οἴδασι 
τί ἀκούουσι ΚΒα5.εοπίμδιττ(Μ.30.8250); τεῦ, Νεβίοτίας ὁ τὴν..«ἐκ- 
κλησίαν διεστραμμέναις π. ταράττειν ἐπιχείρων ΟΔ6].6ρ.Ογν,τίρ.)ς.6; 
55.408}; 1δ.(ρ.76,τ ; 414) 

ἐπροσοπλίξζω, Ρ855., δέ ἐλογομρλὶν ἀννπεά, Ἰ5ιὰ, ῬῸ],ἐῤῥ τι ΖιΒ(Μ. 
8.320 0). 

᾿προσοφίζομαι, ἀευῖξε ἐγαεϊν δεξογεμαηά, ΗΙρΡ.λαον.8.ττίρ.231. 
24; Μ.τ6.3358.); Βα5.86].ο»,τό,2{Μ.8:.2008)}. 

προσοχή, ἡ, ἔ. αἰομίίον,, αῤρῥίϊεαίίοι, ἀἰϊίρόμεε, Ἔεβρ. ἴῃ βίαν ἀπά 
1π Ῥαγβιτ οἱ νἱτίας ἵν᾽ εὐλαβείᾳ καὶ π. τὴν ἀμεριμνίαν ὃ φιλόσοφος 
κτήσηται (]61.9]γ7.2.2ο(ρ.τγ8.12; Μ.8.τοῦξΑ); μετ᾽ ἐπιμελείας καὶ π. 
ἐντυγχάνων τοῖς προφητικοῖς λόγοις Οτοῤγίης.4.1.6(ρΡ.302.5; Μ.τι. 
3524); πωλοῦσι δὲ τὸ ἔλαιον οἱ διδάσκοντες μισθοῦ προσεδρίας, π., 
φιλομαθίας ἴα, [». π᾿ ΜΙ, 25:1- ο(ρ.2ος. το; Μ.17.30 55); ἐν᾿ τῇ π. καὶ 
τηρήσει τοῦ λόγου ἰᾷ. 70.20.53ο(51; 0.382.21; Μ.14.6680) ; Β85.γ6ρ.ὃ». 
180 εἰτ.(2.4768.; Μ,31.12044}); ἀρχαὶ.. «καὶ ἐξουσίαι, καὶ πάση ἡ τοι- 
αὔτη κτίσις, ἐκ π. καὶ ἐπιμελείας τὴν ἁγιασμὸν ἔχουσαι Ἰά. ἔξ πμ7,.3.2 
(..274Ὰ ; Μ,20.6608); τῷ ὑψηλοτέρῳ βίῳ διὰ π. καὶ ἐπιμελείας αὐτοὺς 
οἰκειώσαντες ΟΥΝ γβ5.:.}7ος.(Μ.44.3370}; ζητεῖν κατὰ πᾶσαν π. ... 
τὸ εὐσεβῶς διὰ τοῦ λεγομένου νοούμενον 14. Ἐμη.3(2 Ρ.15.20; Μ.ο4ς. 
5808); δεήσει.. τῆς πρὸς τὸ ἀγαθὸν π. ΑὙβεπ. ἀοεἰ,2(Μ.66.162 60); ἐκ 
μιᾶς οὖν π. ὑπάρξει σοι, κἀμοὶ καὶ τοῖς νόμοις χαρίσασθαι ΨΠΘ5..Ρ. 

1180 προσπαράκειμαι 

42(Μ.66.136:8); π. ἐστι, καρδιακὴ ἀδιάλειπτος ἡσυχία ἀπὸ παντὸς 
λογισμοῦ, ΑΧριστὸν..«ἀναπνέουσα ἨἩδθγςοΠ,. 5. ἐφηρ.τ. (Μ.02.14810); 
2. ἐαγε τοῖς μακρᾷ νόσῳ πεπονηκόσι σώμασι διαίτης χρεία καὶ 
προσοχῆς πλείονος ΟἸδτη. Φ.ἅ.5.4ο(Ρ.186.2ο; Μ.9.6458) ; περὶ π. τῆς εἰς 
Χριστὸν πίστεως ἘΛ1ΠΑ]. 14... εα! (Μ.8ς. ὀβοῦ); οἱ Οοά᾽ 9 στα 
ἴοσ πιδη, Μεῖῃ ἐν. 5.3(ρ.56.4; Μ.18,τοτΑ); Ομτγβ ἤοηι,2 5.2 ἵῃ Κορι. 
(9.792Ε}; 3. γευεέγεμὶ σαν οὐχ ἁπλῶς εὔχεται... «ἀλλὰ μετὰ π. θεὶς τὰ. 
γόνατα τα ἦονι. τδ,.2 ἐπ 4:.(0.1458}} [ἀπ γγς.(ρ.378.35); 4. ἀρῥίτεα- 
ἑΐο μετὰ προσθήκης τῆς πρὸς τὸ ἐνέργημα π΄. εαἴ. Ἄβος,τοῖοίρ 333. 
21). 

"προσοχθέω, δὲ νεχει «τυἱ!δι, ἀεοιεεὶ, Αϑόηιο(ρ.50.10); ΟγτΡς 355 
(Μ.69.9174); αὶ. Τίνα οἱ Αφμῖτοβ υϑ(ρ.8}). 

προσοχθίζω, δέ ἀπργγν αἱ, 1. }μά.1τ8ις; Ἡδτπι, εἕρ.0.7.6; κακέᾳ δὲ 
οὐ προσώχθισε τουτέστιν, οὐκ ἐμίσησε τὴν κακίαν ΤΊνατιφη.2 ἦι 4 Κερ. 
(1.513); προσοχθίσας τοῖς ἑαντοῦ ὁμοθρήσκοις ϑοογ.ἦ.6.5.24.3(Μ.05. 
6480); τῆς φαύλης προσοχθίσας κακοδοξίας ἵ΄ αν. Ο(Μ.06.77}). 

προσόχθισμα, τό, ἐὠείεείαὐἰε ἰμίηρ, αδονιϊμαϊοη οἱ τῶν δαιμόνων 
θεραπευταὶ ἐν τοῖς μυσαροῖς καὶ βδελυκτοῖς καὶ ἀκαθάρτοις π. αὐτῶν 
Οοπϑὶ. ΡΡ.2.28.8; π΄... τὰ εἴδωλα προσαγορεύειν εἴωθεν ἡ..«γραφή: 
«οὐτὸ γὰρ π, τὸ μῖσος δηλοῖ Γηαί.ζ:.2 ἦη 4 Κὲρ.{(τ.513); Οὐποῖ, ἴδο, 
ἰαμά, 7(Μ.88.487Ὶ). 

ἐπροσοχικός, ἀτἰρεμί, ΠΘ5γ ἢ. 5, θη .2. 130 1.0 3.15168), 
πρόσοχος, αἰϊδρίίυε, 1514. }Ὲ61.6Ρ}.1.84(}1.78.24τΑᾺ). 
Ἐπροσοψίζομαι, δέ Κιεε (ο ἤατε νη τῆ, εοη οηί, α. ἀδιὶ.,, Μαχ. γεν. 

τ (Μ οτ.288.}). 
πρόσοψις, ἡ, υἱδίοῃ!, (Ἰοπ, ἐχς. Τἰάοί, 38(ρ.118,322; Μ.0.677}). 
προσπάθεια, ἡ, 1. 1πεἰϊϊπαϊίοη, βγοβρεηεῖίν, σμγαε οι, ὁρρ. 

ἀντιπάθεια: οὐ γὰρ ἀποξύνεσθαι τὸ γάλα ἐᾷ ἡ πρὸς τὸ ὕδωρ κοινωνία, 
οὐκ ἀντιπαθείᾳ τινί, προσπεπαινομένου δὲ προσπαθείᾳ (Ἰεπι ῥαεά.τ.Ὁ 
(Ρ.120.16; Μ.8.3008); π. μὲν οὐκ ὀξυδορκεῖ, ἀντιπάθεια δὲ ὅλως οὐχ 
ὁρᾷ ἸΞ14.Ῥε] ἐρ}.τ. 3τοί.78.3618); τὰ τῆς ἀπιστίας σημεῖα... προσπά- 
θειαι, ἀντιπάθειαι 70.1).ἤοηι.2.6(Μ.06.ς58:Α}); π. ποτα τιραπίηρ τρμίπεν 
)αυομν, ῥανιαϊϊγ, ν. Ἰηῖτα ; 2. ηαίεραὶ αἰαείριεη!, Βαβιγοημηι.2(2. 
2048; Μ.31.6324); π. φυσικὴν ἡ αἴσθησις ἔχει πρὸς τὰ αἰσθητά ΤΑ]. 
“6 1.2.42(Ν| .ο1.14418)}; γυνή τε καὶ τέκνα..«ὧν τῇ π΄ κεκολλημένοι 
δυσαποσπάστως ἔχομεν ὖ7ο.}). Β. 7.132(}]. οὐ, οϑος); 3. ραςείομαιίε τι - 
εἰϊπαϊίοη, σγαυϊηρς; 8. ἴῃ σοοῦ 30η88 τέ δ᾽ ἂν εἴη πρὸ τῆς ἐν λόγοις τε 
καὶ περὶ λόγους διατριβῆς ; τίς ἡδονὴ καθαρωτέρα; τίς ἀπαθεστέρα τι.; 
συ ηΕ65, ζϊσῃ 8(ρ.252.2; Μ.66.115324); 0 πα. ἴῃ θα 5θηξβε τὰς...πι τὰς 
σαρκικὰς πολὺ τῆς ἡδονῆς τὸ φίλτρον ἐχούσας Γ]δ)ν.5 7.7.1 2(ρ.56,22; 
Μ.0.5008); πᾶσαν τὴν πρὸς ὕλην καὶ σώματα π. ... ἀπολείψαντες ΟΥ. 
.0.20.22(20; Ρ.355.16; Μ.14.6218); ἐξορίσωμεν ἀφ᾽ ἑαυτῶν πᾶσων τι. 
βιωτικήν ἸὰΡΉΓ,1.226Ὲ ; πλεονεξία, φιλούλία, πε. 1Δ.3.426ς ; λυθῆναι οὖν 
δεῖ τῶν δεσμῶν τῆς π. τοῦ βίου Βλ5.γερ. βι5.5.2(2.3428; Μ,21,.Ο21Ὰ); 
περὶ τὰ ὑλικὰ π.ι 1 ἘΒα85..15.167(τ, 4008; Μ.30.306}}; τὸ ἐπιθυμητικὸν... 

μετατεθὲν ἀπὸ τῆς ὑλικῆς π. πρὸς τὴν ἀῦλον σχέσιν ΟΥΝΙ γϑοι οΊη. 1 ἢ 
(ἀμ. (Δ 1.44.7680); ματαίαν πρὸς τὰ χρήματα τῶν ἀνθρώπων π. ἰὰ. 
μοί. (Μ.46.5000); τὸ προσπαθείᾳ τῶν γηίνων ἁλῶναι ας. Αςρι ῥα 21 
(6 .54.8810); μέγα τοῖς πρὸς ἀρετὴν ἐπειγομένοις ἐμπόδιον ἡ τῶν 
κοσμικῶν πραγμάτων π. ΝΝῚ], ἐχόγε.153(Μ,70.7328); τὴν ἐν τῷ λογισμῷ 
π᾿. τῶν φαύλων ἐννοιῶν 4. Μ]αρη.7(}1.70.0770}; ἑαυτὸν τῆς τῶν 
ὁρωμένων ἐξέδυσε π. Εῤ. [δογ.τ(Δ.88. 1610); οἵ ἀπάτα δι δος μθηῖ τὸ 
ῬΕΙΒΟῺἢΒ ἔχων π. πρός τινα Ἰ)οχιἀοεῖ.1.τ(}1.88,1607Ὰ}; [ο.1μαογιϑ 1. 
94.741}; {]0.1Ὁ..8..}.τ2(Δ1 δ, ο80Ε); 4. 405., ευἱΐ ἀεςίγε, (]ολν. εἰν. ῖ 
(0.7.2; Δ1.8,6968) ; ἀφίστασθαι κελεύει... «πάσης π΄. 1α.δεἰ.47(ρ.τκο.6; 
Μ,0.7208); Οτααάπμοί πι Ὀιιιόττοί(Μ.17.288); Βαβωπογαὶ.γ7ο. (5. ο3Ὰ; 
Μ.31. 8490); ᾿51ἃ. ΡῈ]. ἐρ}.1.370(Μ.78.3060);, δ. ῥαγίϊαϊν, γατοτιν, 
ῥγεγμδίεε ἴῃ ῥαυομν οἵ βοιθθοῆβ οὐ βοπιεί ῃπρ χωρὶς π. καὶ δια- 
φορᾶς χρώμεθα (]ειὰ. ῥαεά,2.12(Ρ.220.28; Μ.8.5448); ΟΥ  γ55.ἤονι.7 
1 (σηϊ.(Μ.44.000Ὰ}; Ταβῖπ.εοη (ρ.1οο,7; Μ|.Β6,το230). 

προσπαθής, 1, ῥαξοιομαίείν ἀφεῖγοις οἵ δν] {Πἰηρθ προσπαθεῖς 
τοῖς ὑλικοῖς πράγμασιν ΟΥ̓ 70.20.22(20; Ρ.354.31; Μ.14.6200); ἅμαρ- 
τίας τῆς οὐκ ἐν..«λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ προσπαθοῦς ἐνθυμήσεως {1315. 
δαρῤὶ.1.2.Ἰ(2.6408Β; Μ.31.1552.); 2. ηδυζ, ἂ5. βιιθ5ί., ῥγεγμάϊοα ἱπ 
᾿ατοιν, Τάτ διαᾶιερῥ.ι, 49.1.99. 1ο888). 

Ἐπροσπαθητικός, υἹεΐοιιΣ τῇ π. σχέσει τοῦ διγαμοῦντος Τάτ. δι. 
ἐρΡιτιβοί(Μ.90.τορόο). 

προσπαθῶς, τ11ἢ οἰγοηρ αῇεείϊον οὐ αἰίαεἠηιεη! οὐ π. τῇ κτίσει 
χρώμενοι ΟἸ]6Π).5 }.3.14{0.240.10; Μ.8,11068); 1.4.τ6(ρ.261.28; τ241}; 
ἀδύνατον μαθητὴν τοῦ κυρίου γενέσθαι τὸν π. ἔχοντα πρός τι τῶν 
παρόντων Βε5.»ογα.2.2(2.237.; Μ.31.7054}; οὐ τὸ ἔχειν βλάπτει, ἀλλὰ 
τὸ π. ἔχειν Ζο5,αἰϊοφεΐα τ4(Ν1.78.τγοοο). 

Ἐπροσπαιδαγωγ-έω, ἱεαᾷ οἡ ὃν ἱποιγμείίοι ὃ νόμος “-ὧν εἰς τὸ 
τέλειον ὑγτιαάον.δ(1,264.). 

Ἐπροσπαραβαίνω, ρῥᾷαςς ΟΥ ἰὸ αἰαοῖ, ΝῚ ΦΡῥ.ι.25(}1.70.028). 
προσπαράκειμαι, 1, δέ αὐ͵αςεηί, Ἐλὶ5,.4.4.1.4{0.20.6; Μ.22.448}); 



προσπαράληψις 

Ολνοη. Ῥαξερ.οδ(Μ.92.7818); 2. δὲ ἀῤῥεπάφα οὐ αἰϊαεἠφά, Τα ]η, 
ΠῊΡ.8Ρ.Ονυγ. Πεἶη. (δ᾽. 29ΟΟ). 

προσπαράληψις, ἡ, ἑακίηρ ας αὐάίιομαὶ αἴά, ΟἸετα. ν.7.8(ρ.27. 

21; Μ.0.4724}). 
επροῦπαλε νυ ἀῶ; ἐχίον!, Ογυ. 4τι.73(3.33238Β; παρεγγυᾷ ΑἸὈοτ). 
Ἐπροσπαρεισκρίνω, ἐγγοάμεο τ αὐάτίίομ, το Αστ. ποτ (Μ οδ, 

1690). 
προσπαροινέω, αὐά ἐμγίδεν Ἰηδμὶὶς, ΤῊ ατ σι. 58 τῇ ΤΠ ρ.(ι,304). 
προσπάσχ-ω, 1. ὁξ 7ογιἰ ὁ7 ἀστράγαλοι καὶ σφαῖραι τῆς παιδιᾶς 

ἐστιν ὕλη, καὶ τούτοις προσπεπόνθασι ΝΙ] οχεγε.63(31.70.7οδΟ}; 
2. ενμηῤα ξέρε τοϊ ἦς τὸ πᾶσι κατὰ τὴν ἑαυτῶν ἀξίαν “--εἰν 70.(Ἰη. ῥαοί. 
2(Μ.88,.1τ600); 3, δὲ αὐάτεϊεά ἰο, παῦε ἃ ἐγαυτηρ [ογ, ΑἸ Π Πασ.γ6 5.25 

(0.79.1; Μ.6.10210); τοῖς σωματικοῖς προσπεπονθότες ΟΥ̓. 70.20.τό 
(14; Ρ. 8. 5; Μιτ4.6ο04}; ΝΙ1, 52» ..1(}1.79.12654}; Πιοη, ΑΥ.2.9,,4.1 
(Ν..3.γο80}; 4. δὲ ῥαγαϊὶ ἰο, βἔσι ἑαυομν ἰο, Ν1] βαγαδη. τοο( Μ.70. 
12570); ϑοοτ, ἦν δ.ττο. (ΝΜΠ.67.τοτῈ}). ᾿ 
προσπάω, ἄγαιν ἰοτοαγάς οπθ, τι Να7.ςαγ7}.τ.1.8.20(}1.37.440 4), 
πρόσπεινος, ἀπῆρεν, .4...Δπάν.εἰ ΜΠι.22(0.05.9}; ΟΥ̓ ΝΝ γββ. μοῦ. 

21: (αηὶ. (}1.44.092Ὰ}. 
Ἐπροσπειράομαι, ἐμάεαυοι» δεξίάες, Ὀγυ.άον. 4(τ.ττ04Ὰ). 
Ἐπροσπείρω, μα! ἰο; οὗ ἴῃ. χειρόγραφον τιαιϊοᾷ τὸ Οτοββ (ζο], 

2:14), (Ὠγνβ,ἠσηι. 6.3 τη (οἱ (ττ.3688); ρα55., δὲ ἐγμεῖβεά ; οἵ (Πεϊϑῦ, 
ἢδοὸ Μαρερ.τόξ,γ(ρ.ὅο.1; Μ,ΡΙ,.54.ττ668). 

προσπελάξ-ω, 1. φρῥγοαεῇ τὴν αἴσθησιν τοῦ “τοντος κακοῦ προσ- 
λαμβάνει Μετῃ, αγόίϊγιττίρ.174.τ3; Μ.τᾶ, 2608); Ῥεῖγ.11 ΑἹ. εγε 1(Μ, 
33.128 8 Α) ΡΤ Πατ,᾿.,6.4.22.26.;} 10.10.ἀγφη!.24(0.83.τὸ; Μ,06.12734}; 
οὗ {ἰπ|6 ἤδη γὰρ προσεπέλαζε τῆς ἡμέρας τὸ σέβας Μεη.6χε. ΚΌΡ1.3 
(ρ.τ82.12; Μιττ2.8600); 2. εοηὸ ΟὐΥν 10 ἔθνος... ἑκουσίως προσ- 
ἐπέλασεν ἡμῖν 1δ.(0.170.1; 8648); 3. κμαῦδ γεζοινϑε ἰΟ προσπελάσουσι 
τῇ πανουργίᾳ Τ. ἰΞξαεὐδ.τ, Αἀδπλ,ἤἸαϊ, τ τό(ρ.2οὅ,4; Μ.1τ.1τ8 520); Β85. 
ἤονμιτ. (2. τόπε; Μ.31. 5450); 4. εοηις τη εομίαεὶ τοῖ δ, ἐκ βεγίδηεε πείνῃ 
“κειν ΕΡΙΡΠ  Ρ. 4. τη(ρ πτβιιτ; Μ,42.816.Ὰ}; 5. δό ἀἰαεβοά τὸ δεῖ γὰρ 
μᾶλλον τῷ διαφέροντι ὀνόματι προσπελάσαι ἢ τῷ ἥττονι Αἀλτη, Ἴα1.1.8 
(ρ.τϑν; ΜΠ 11. 17208); 6. ταβοκ., ραΐ ἀέξοςς ἴο προσπελάσας ἑαντὸν 
ὁ Μακριανὸς τῆς ἐφεστώσης Γαλλιήνου βασιλείας ον. Α].Δ 0.1 15.ἢ}..6. 
71.23.2(Μ|.20.6028}).ὕ 

Ἐπροσπεπαίνομαι, 
2001). 

προσπεφυκότως, ῥείηιρ παίμγαϊίν αἰϊαελεά ἰο βοτηοι μην, Ὀγτ. ταί. 
Τρ. (51.558). 

προσπήγνυμι, 1. αὰὶ 10, δῆμος τγμεῖν; ΒαῖΠοΥ 1ὴ Ῥαττραβθίδη 
τποοΐορσν, ΠΙρΡΡ ἤαογ.ο.τοίρ.245.6; Μ.τό.22788); 5, πάτον, 4 (Πα5ς5.) 
“πά4ν.4(ρ.8.26; Μ,2.12244}; (Βτίϑὲ ἔπαθε γὰρ σαρκὶ τῷ σταυρῷ προσ- 

παγεὶς ὁ λόγος ΜΙ ΘΙ. Ρονῤλ. (ρ.πού.23 ; ΝΜί,τϑ. 4018); 2. ἸηΊταηβ., δέτε 
16εἰ ἰο, αάδεγε ἰο, τυ. πόθι. 90.323 τῷ ΜΠ ἐς (7. 8405); ταοῖ. ὃ ἀνθρώ- 
πινος νοῦς..«προσπέπηγε τοῖς γεωδεστέροις ὈνΥ,},ειτ6: τί} {.72.812})}; 
2, ρᾶ855,, ὃδ εοηρεωϊεί, Δ. ΡῪεῖν εἰ Ῥαμὶ.53(0.2ο2.6). 

Ἐπρόσπηξις, ἡ, βατηρ ἤδηοα ἐγμεΐίβατον, Οοηςὶ. ρ}.5.5.3. 
Ἐπροσπιλέω, ῥγέδε εἰοξδε ἰο λαμπάδων..«.«ταῖς πλευραῖς...«προσπιλη- 

ϑεισῶν ῬΆ]]1. Ὁ Οἶγγνς.Ζο(ρ.129.11, ν.]. προσπιλωθεισῶν Μ.41.72) ΡΕΙῊ. 
ἴοΥ προσπελασθειαῶν. 

προσπίπτω, 7αἷΐ ῥέξογε ἴτι ΞυρρΠοατίοη, τίθημι. προσπέσωμεν 
τὸ δεσπότῃ 1.48.1; (τυϑ. ον. 4.7 ἦη Κορ. (0. 5868); Ἐ᾿}Ῥ4]}1 ἀ ῃοΉ. 
8.51(0.42.3; προσικέτευσεν Νῖ.534.1τ1454}; [0.Μ18],εἰγομ. 8 Ρ.476 (ΜΝ, 
97.6028); προσπίπτομεν τῇ ἀγαθότητί σον, δέσποτα [.1ϊ.7Ίαε.(ρ.194. 
27). 

προσπλέκ-ω, 1. γηριρίο, εοτεδίμε ΜΠ τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν 
ἀσθενείᾳ προσπλακῆναι [1.Ε. ἴθ Ατίαπι ΓΠπροΐοσν] ΑἸοχ, Δ]... 416χ.] 
(ρ.24.π:6; Μ.18.557})}; Ρεῖγ.ΠΠ] ΑἹ. ἐπ ενεἰ.7(}1.32.τβοο)αρ. ΓΒ άτ ἢ. 6.4. 
22.25; ἘΡΙΕΡΗ.ἠαεν.δό.  (Ρ.24.14; Μ.42.378)}; 2. ᾿μίγοάμεε, δυὶ ἀτρὰ- 
τηαεηξ, (οπβίρ. 6]. νΖ.}...3.το.14(1.8ς,13480}); 3. ἀςεοείαίε οπεςεϊῇ 
τοῖ!ἢ διανοεῖται προσπλέξαι πρὸς τὸν ἄνδρα ἘΡΙΡῊ ἠαον.66.π(ρΡ.25.7; Μ, 
42.270); 4. ρα85., δὲ Τιυοίυσά ἴηι, Ταϑι. ταὶ. 8ο.τ( 1,.6,664λ}); Β65. μη. 
τ.5(1.216}); Μ.20. 521}; 5. ρᾷ55,, δὲ με εα τοῖτ τ τοῖ, 56 ΧΑ] γϑ]ατίοιϑ, 
ΗΙΡΡ.ἤαον. 5. 26(ρ.131.12; Μι1τ6.3202Ὰ}); Εριρῃ ἤαον.38.2(ρ.6ς.4; ΝΜ.41. 
6:7Ὰ}; (πυνβλσπι.ο. 8 τη Ἐξρέντιτβόμ); ὙΤΠάᾶτ. ἀ{7εε!, τδίρ. 3150; 
4.1030); τεῖ, Τ᾿ς, ὃ λόγος... οὐ. -προμορφωθέντι.. “πόμενος σώματι 
ΒοΡΠτ. ἢ ἐριονη.(Μι87.531618}) 6. αἰῥαεῖ ταῦτα. ..οἷς οὔτε ψόγος οὔτε 
«ακοδοξία τις δυνήσεται προσπλακῆναι (ΟὐδὶιΡ,ΑΤΉ ,αροί,  οοιδα(ρ.τός, 
33; Μ.25.405Ὰ); Ατἢ.15.2.44.4{(21.25.176Ὰ}; 1ᾶ..4γ.2.τ7(}.26.1844}. 

προσπλήσσω, εἰγίποε, αΥΝᾺ2.07.45.τ2(},26.640Α), 
προσπλοκή, ἡ, αὐηχίμγε, ἴτοῦ.ἢα67.1.7.4(,ἤ.7.5174}. 
πρόσπνευσις, ἡ, γομρὰ δγεαίπίην, ἀερτναίον, ΟΥὐπανγί, 46{(0.42.τ 5; 

Μ.11,628.4). 
προσποθέω, 

3568). 

6 τηρἰἰοιυοά, ΟἸδτη. ραεφά.τ.δ(ρ.120.1ς ; Μ1.8, 

ἀδεῖγε ραγμέςίϊν, ϑόρῃγ ΠᾺΡ» νιοὶ 70.538 (Δ1.87. 

ΤΙΣ προσσυνάπτω 

προσποίησις, ἡ, ῥγείεποε, οἵ σεγῖδὶη ἀβρεςῖβ οὗ (τ ϑι 8 σοηᾶαςῖὶ 
85 ΤῆΔη τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν κατὰ φύσιν οἰκονομικῶς πέπρακται... οἷον ὅ 
ἐκ παρθένου τόκος...τὰ δὲ κατὰ π.' οἷον τὸ ἐρωτᾶν: ποῦ τεθείκατε 
“άζξαρον ; ὁ ὑπὸ τὴν συκῆν δρόμος" τὸ ὑποδύεσθαι ἤγουν ὑπαναχωρεῖν᾽ ἡ 
προσευχή Ζῦντ. Τγιη. Ὡπ(όθι2τὰ; Μ,γ7η.ττόϑο), 

προσποιητός, εἰναι! ηρ., τῆδϑο. ἃ5. 50 8ϊ,, 
ἀ ταὶ, (τ. ας .}.τ4(Μ.}1..7}.243}). 

Ἐπροσπορέω, ργουϊήε, [ΑΛ Ἔγηίαρ, 6, ο(ρ.126; Μ,28,844Ὰ). 
Ἐπρόσπτυξις, ἡ, οἸηδγαζό π. τε τιμίου λειψάνονυ Τάτ, Θεά,’ 0.2. 

τγδ(.90.1545}). 
πρόσπτωσις, ἡ, 1. {αἰ ϊτῆρ δείογε βοτάεοπε ας ἃ σε ρρίϊαμι, ᾿δπος 

δΗῤΡῥπεαποη, τ ΝΝ γβδιριτοί Μ.46.τογόο); (Ὦγνβ ον. 23.5 τῷ τον. 
(10.207); 2. μαἰ, γε. Ὁ ς.44:6(ΜΜ.60.10374}; 3. αἰϊαεῖ, Οοησι ΑΙ ρΡ.4. 

ῥγείθηάον, τας, 

..4.3; χαλεπῶν δαιμόνων τὰς μυρίας π. Ν]].6ρ}.2.137(Μ.70.2574}. 
Ἐπροσπωρόω, ρε55., δὲ ῥαγάρηφα ρον, ϑέσονρθ μαῤτίμαί ἰο οἷς δὲ 

προσεπωρώθη τὰ πάθη Οτ. ΝΝ γ85.ογ.εαἰδεὐ. 3 5(ρΡ.148.12; Μ.45.028). 
προσρέω, 1. ἤοτυ οπτοαγάς, Η ον. Οἰθνη. 8,8, 2. ἀου., δοίακε οπεϑοίῇ, 

αεεεάε, αἰαελ ομεσοίῇ ἰὸ τοὺς σοὺς πόνους τίμησον, οἷς προσερρύης 
ΥΝΕΖ,εαγμι.2.1.11.1703(}|.37.11554}; προσρυέντι “Ῥωμαίοις 70. Μᾳ]. 
εἰγοη τ Ρ.427(Ν}.07.629Ὰ}; 3. Ὁ ἐμγη ἰοισαγάς πάντων τὰ πρόσωπα ἐπὶ 
γῆς δοθέντα, ἔγνω αὐτοὺς μηδαμῶς δύνασθαι προσρύεσθαι αὐτῷ εΥς. 
(ρ.4.11); δε αφεϊηει αἰ δά ἴο, ΓΑΠΤΙΉ. ἐεεὶ, ἐν.(Ρ.97.10) ; σὸ οὐνεῦ ἰο Θμ πιν, 
ΤΑΠαΒΙ, 5. γεία! 40 Βαρρὶ (ΟΟ 2 Ρ.87.24). 

Ἐπρόσρηγμα, τό, ἀσεΐτης ἀαραΐϊηδὶ; οὗ ΒῃΙρ το, ΟἸϑηιῤ.τ4(Μ.2. 
408); γτ. ἄῥας.6(3. 5220). 

προσρήγνυμι, Δ. ἰτάη8., ἀαδῇ ἀρατηδὶ, ἐκερ. Ῥβ.126:8- νήπια... 
Βαβυλῶνος... εἰσιν συγχυτικοὶ λογισμοὶ οἱ ἀπὸ κακίας" ὧν ὁ κρατῶν, ὡς 
καὶ τῷ στερεῷ..«τοῦ λόγον προσρῆξαι αὐτῶν τὰς κεφαλάς, ἐδαφίζει τὰ 
νήπια..-«πρὸς τὴν πέτραν Οτ εἶς5.7.22(ρ.174.14; Μ.11,14534}).Ψ 

Β.. ἱπίγβϑῃβ.; 1. δὲ ἀαεἠ δά ασαϊηςὶ, οἵ 5}1ρ8 πολλάκις προσέρραξε τὸ 
σκάφος (Ὠγν5. ἤονι. 1.4.4 τη. ΗΠ εθ.(12.1478); ΒΡ. παιδίον, ὥσπερ σκάφος, 
εἰς θηριώδη --«προσρῆξαι δίαιταν (Ἰεπὶ.  αοί.τ,7(0.122.:0; Μι8,3130); ὁ 
φαρισαῖος..«τούτῳ προσέρρηξε τῷ σκοπέλῳ [1.6. οἵ Ὀοαϑι1πρ)], (Πτγ8. 
ἤομι.2.5.1 τη. 2 ογ.(το. 6120); 2. δεγεὶ ζογὶ δ, με ὧαἩ αἰαεῖν, Ἰππι5.ἢ..6. 
8.1.7} ΠΟΤΕ) : ]ο.ιΜοη ἀγηηιεο. (ΔΛ. οδ.τ3ο60). 

Ὁ. τρα, ; 1. γῆ ἀραϊηδὶ οὐ Ἰηΐο, οἱ ψυἱπα ἴπτο ἃ ΠΟ]]ονν, (]Θ ΠῚ. γ. 
6.3(0.447.21; Μ.0.252Ὰ}; 2. ἀαεῖ ἀρσαΐηϑί; οἵ νᾶνοβ, Οἤτυϑ. μον.24.3 
ἴῃ Μ|ι(). 3020) ; τηςῖ, ἡ... τῶν δήμων προπέτεια, τῷ μὲν ἄρχοντι 
προσρηγνυμένη ᾿ἰ514,Ὀὲ],ΦΡ}.1.τ48(21.γ8,28τ0). 

πρόσρησις, ἡ, 1, ἀεξίρηαίτον, Παηεΐηρ τῶν... «ἀποστόλων... «σαφὴς ἐκ 
τῶν εὐαγγελίων ἡ π. Ἐπ5.}.6.1τ.12.1(ΜΠ,20,1178); ἐκ τῆς περὶ αὐτοὺς 
εἰκονικῆς τοῦ Χριστοῦ πι Χριστιανοὺς ἐπεφήμισεν 1.1.3.το(720); 
ἴΠπε80]. τὸ δὲ πατὴρ καὶ θεὸς καὶ κτίστης καὶ κύριος καὶ δεσπότης οὐκ 
ὀνόματά ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν εὐποιϊῶν καὶ τῶν ἔργων π. Τυξῖ, 2αροί. 6.2 

(Λ1.6.4524}; μέχρι λόγου τὴν τοῦ υἱοῦ π. ἀποδεχόμενος Ἐπι5.6. }..2.2 
(ριτοιτο; Μ, 34. 9044}; τοῦ. Ράρδῃ ΤΥ ἢ5 καταβάλλειν εἰς αἰσχρὰς... 
ἀρρητολογίας τὴν σεβάσμιον τοῦ θεοῦ π. 1Ὰ. Ρ.ε.3. 13(122Α ; Μ.21. 70); 
2. ταὐἰιίαϊοη, ργεείησ, ΟὮγνϑιλομι, 8.6 τη, Μ|.(7. 2430); ἰταγρ., οὗ 
Βτοοιηρ ἘΧομαησεά Ὀν πον σοπβεοταῖθα ίβπορ ἀπά σοπστορα- 
(ἴοη, δα Ρ (οης,. 4.8. 5:12; ἴῃ θη. ; οἔ Ἰίξατρ, Βτοοτίησθ, (Βυγρ, 
ἦιον.3.3 τῷ Οοἱ (ττ.347}0}} ἴπ δρίβεϊε, ἰᾶ. ἀοη.31.1 ἡπ Κον»"Ῥ(0.7454}} 
1Ὁ.31.2(7480}} ὙΒαΓ. Κοντιτό:το(3.150); οὗ δρίϑοοραὶ Ἰδέσουβ οὗ σοπι- 
τηηΐοη, ΓΠαΐ,ἦ.6.5.34.1)(3.1ο76); 3, αὐάγεςς, ΓΗΪοτ. (250). ἈΡ. 
ΑἸΠ«ροΐ. 56. 7(0.137.0; Μ.25.3520); οὗ ἱπιρετῖϑ! ἰδίτοσ, (οηϑβε, ἐδ.62 
(Ρ.142.τῸ; Μι,25.261τ0). 

προσρήσστω, 1. ἀγίσε ὁπ, ΑἸΠ σεη!, 27](}.25.56Ὰ); Ῥρίγ, 1 ΑἹ]. 
ἐμπογεῖ.7(Μ.33.12850)αρΡ. ΤῊΔΕ.}.....32.2ς, 2. τηθᾶ,, ἐορῆς πιο εοἰ- 
ἰϊδιοη ΠΤ “τονται ἑαυτοῖς ὡς μεθύοντες Αὐἱϑί, αροὶ.τό.6:; Ἀρησο, δέ 
δἰ ρτυνοοβεά προ, τηρὲ, μὴ -“-ὥμεθα ὡς ἐπήλυτοι τῷ ἐκείνων νόμῳ 
Βαγη.3.6. 

Ἐπροσρητικός, οὐ καἰμίαίτον,, οὗ ῥεγξομαὶ ργεοίτηρ διὰ π. γραμμάτων 
ἘΡΙΡῊ μαϑν. ΡΥ Θτη.2.2{(ρ.170.26, ν.}, προῤη- Μ.4τ.τ760); ἐν μακροϑυμίᾳ 
τε καὶ γραμμάτων ἀγάπῃ π. Νοβί.ριγγιτίρ.55.τ4;. Μ.7}.44Ν). 

προσρίπτοω, 1. ἑἑγοῖο ἰο, “4..70.53(Ρ.177.22}; ᾿Ιωνᾶν προσρίψαι τοῖς 
κύμασιν ΤΠ, ςόγ» Οἰνγ5.(ς. το2}) ; πιεῖ. οὐ ἈΠ] πσ ἰηϑαϊὲβ αἱ βοπηδ- 
οὔδ, Ομ συ β,μον.12.6 ἡ το ογ.(το. το5Ὁ}; οἵ σαβειῃσ αἰ σξίοτ 5 Ὀοΐοτε 
Οοά ἴῃ Ρτᾶγει, ϑεγαρ. με. 5.1, 2. ἀδοῖρη ἰο, αἰϊγιδμίο ἰο, ΓὨτγϑ.ἤσηι. 
12,3 1Ώ ΤΟ ογ (το. το08); τ0.26.6(2374}); Ἰ4.φεαπά.4(3.472Ὲ}; 3. ἀρῥὶν 
ἰο τὸ κύριος ὄνομα τῷ υἱῷ πϑουσι Ἰᾶ(ραπ. Ρἤοε, 4(2. ΠΟ 0 Ὲ); 14. ἐονετη, 
ἦη: σαϊ.τ: τ(1ο.6508), Οντ. 1α1.28(3.8450); 4. αἠάΔ, Βα5,. ἔμν.το σα, 
2168} ; Μ.29.5208})}; ΟΥΟΝ, γ55. Εμηιο(Ζ Ρ.207.2; Ν΄.45. βοφ0); ὕνγτ, μεἰη.η 

(6 1370). 
Ἐπροσστοιβάζω, ὑπ τ ρ τη αἀὐάτιομ, ΤΑΤἢ 415}.25(}1.28,4005). 
Ἐπροσσυμπάθεια, ἡ, 5.ν.}., ἐγαυΐηρ, εὐ} ἀδείγε ὅ0;, ΟΥτ, [ν».43 τ 

7ἐν,28: 29 (ΝΜ, 13.θοϑὰ, ν. Ι. ἴου ἰδ σα θείας Ῥ. 220.13). 
προσσυνάπτω, 7010: Οἢ ἴο, Βοογ,ἢ.6.5,7.1(}1.67.5738}.Ψ 



’ 
προσσυρῳὼ 

προσσύρω, ἀγαρ αἰοηρ; τηβᾶ., ἐγαίυΐ, Βαβ.ίονι. 8, 3(,,6ρῸ; Μ.31. 
.32134}; Αβι ἄτη. ἠοηη 6(Ν,40.2448)., 

προσσφίγγω, (4150 προσφ-) ῥίηά ἴο, ο. ἀδτ,, ΟἸονρλ. γοἱ.τίρ.8.8; Μ. 
.8,64Α); ΗΙΡΡ.ἀκφεν.7.τίρυτοι.το; Μ.16,32058); {Β485..1ςῬγοετλ. τι. 
4788; Μ.30.120Ὰ}. 

Ἐπροσσώξω, γέδεγθε 70», ς. ἀδΔἱ., Πα .20 7.3: το(3.204). 
προσσωρεύω, ἀδαρ Ὡ} τη αὐάτίίον, Πξηος αὐ, ΓΟ Βα]ς. (451)αεί.τό 

(4(Ὁ 2.τ.3 Ρ»«ι95.1; 1.1, προ- Ἡ.2.6368). 
πρόσταγμα, τό, ογατϊηαπεο; Ἐ. οὗ τῆση ἴῃ ρθπ., τοῖ, ΤΑ Πὶ6} οὐ... 

μόνον τὰς τοῦ θεοῦ ἐντολὰς...ἐφύλαττεν, ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ βασιλέως π. 
ΗἸΡΡ.α".3.το.}; τοί, Ἡδτοα 8 ΟΥ̓ υ ἔοσ πιβββασσα οἵ ΘΠ τη, Επ8. 
λ.,6.1.8.τ(}1.20.τοτᾺ}; οὗἉ πιδβέθυ 5 ογάδυ ἴὸ βετνβηίβ, ατΝ Υ85. μέ το 
(2 Ρ.243.26; Μ.45.8450})) ; 2. οἀϊεὶ οἱ ΘΙΆΡΟΙΟΙ τὰ π, τῶν Αὐγούστων 
περὶ τοῦ δεῖν..«σέβειν τοὺς θεοὺς τοὺς τὰ πάντα διοικοῦντας Δ. Οαγρ.4; 
1.45; Ῥιομ. Α].4Ρ.Επ|5.ἢ.6.6.4τ. τ(}1.2ο.6οςΑ); (οηβῖ.αρ.ε1,νΖ. 1.6. 
3.15.3; 50οτ.ἢ.6,3.13.13(Μ|.67.4164}; Βαπηπιοηίηρ ἃ σουποὶὶ, ΑἸΉ. σγή. 
τ(ρ.231.0; Μ.26.681Α}) ; ἐδ. τοί ρ.237.3; 6968) ; 3. 4ξεγδε οὗ ἕαϊξδ, Μεϑίῃ. 
δγν.8,τδίρ.τος.8; Μ.τ8,1680}; 4. ῥγέσορὶ οἵ ῬἈ]οβορῆν, ΟΥ. 
Τβαύτη, ῥα Οὐ. ττί(ρ.27.0; ΜΟτο.τοδ40); δ. εορημαμάηιθηι οἵ (οά, 
1,1.60.3.2; πορεύεσθε ἐν τοῖς π. αὐτοῦ πρώτοις καὶ ἐσχάτοις Τ᾽, [μ4, 
24.3; ταίρηι,2.8; ἐν τοῖς νομίμοις τῶν π. αὐτοῦ πορεύεσθαι 1.3.4; 
ἀβύσσων τε ἀνεξιχνίαστα...τοῖς αὐτοῖς συνέχεται π. 19.20.5; μακάριοι 
οἱ τούτοις ὑπακούοντες τοῖς π. 20 [615.10.3; τὰ στοιχεῖα...ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος παραχθέντα προστάγματι τοῦ ὄντως θεοῦ Αὐἱδταροῖ,4.τ; 
θάλασσα... οὐχ ὑπερβαίνουσα τὸν οἰκεῖον τόπον.-..θεῖόν τι π. πεφοβη- 
μένη ΜεΙῖΉ. αν ηγ.2(Ρ.148.12; Μ.18,244Ὰ}; τὸν θεὸν οὐ δοκεῖ προτρέ- 
ποντὰ τὸν ἄνθρωπον πείθεσθαι τοῖς π. ἀφαιρεῖν αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν τῆς 
προαιρέσεως ἐδιτό(ρ. τϑβιτς ; 2640}; πῶς γὰρ ἂν ἡ φύσις τῷ π΄ μάχοιτο 
τοῦ θεοῦ; Τα]Π. τ .ΔΡ.Ονε. ψμἰη.4(65,1430); ἐπὶ τῆς κτίσεως συν- 
εξέλαμψε τὸ φῶς τῷ π. ΟΥ̓ ν85,λοη1.8 τῇ Οαπ!. (Μ.44.04509}; τεῦ. 
Οτεδίοη οὔτε δὲ ἐν ἐκείνοις ῥῆμα νοοῦμεν τὸ π., ἀλλὰ βούλημά τε καὶ 
θέλημα Ὑπάϊ λαόν. 5.ο(4.4το) , 70.).ἠοη,1.29(Μ.96.576ΑᾺ}; οὗ Μοβαὶς 
ΤᾺΝ αἰώνιος. «νόμος ὃ Χριστὸς ἐδόθη καὶ ἡ διαθήκη πιστή, μεθ᾽ ἣν οὐ 
νόμος, οὐ π., οὐκ ἐντολή Τυβί, αἱαί, τι.2(Μ.6.4078); τὸ σάββατον 
ἐντέταλται ὁ θεὸς φυλάσσειν ἡμᾶς, καὶ τὰ ἄλλα π. προσετετάχει ἰδ.2 1.1 
(5208); Μεῖῃ,αγηρ.4.4{(ρ.50.1τ; Μ.18,920); Οὐβιῃ. ΠηΔ,,9.2(Μ.88, 
968); οἵ Μοβαὶς οὔὐιπαησοβ ρρ] δα τὸ Ομηβῦδη [{{θ ὁ λαϊκὸς 
ἄνθρωπος λαϊκοῖς π. δέδεται ΤΟ Ἰοη1.40.4.} Τὴ ΤΥΒΉ ΒΘ οΥΓΘα 56 πβ6, ἐπ]ηρ 
εοὐημιαμάεί ὃν (οὐ ἐπεὶ οὖν. «παρῆλθον θυσίαι, βασιλεῖαι, αἱ ἐν 
γεννητοῖς γυναικῶν προφητεῖαι.. «ὡς οὐκ ὄντα θεοῦ π. Ηον ΟἴἾξη.3.52; 
6. αἴνπια ῥγεσορὶ ΟΡΡ. σομηβοῖ, (ῃγγ5.᾿ονι.2 ἵπ Κορι.16:3(3.183.), 

προστακτικῶς, Τρογα σεῖν, Παατ,μίγοά, οδίρ.ττ4; Μ.ο8.13οοΑ). 
Ἐπροστάλας, ἐχοσεζίηρίν τυγεϊεπεά, ρος, Παρ. (Ρ.122), Ὁ 
πρόσταξις, ἡ, Α, εορπηνμηαηα, ογάϊμαηεε; 1. οἵ ΕΙΏΆΡΘΤΟΥ τοῦτο γὰρ 

ἀθέμιτον ἦν..«πρὸ τῆς σῆς π. ποιῆσαι ΑΒ αροϊ οηςὶ. τ4(Ν1.25.6128); 
τὴν ἡμετέραν π. φυλαχθῆναι βουλόμεθα (οπβίαπίϊι8 ἀρ. πα αροί,5εε. 
πό(ρ.136.17; Ν..25.3490);2. οἵ σοἄ σώματα κατὰ καιρὸν προστάξει θεοῦ 
ἀναστῆναι Ταβί, 1α].το.4(Π.6.3574}; ΟἸδῖη, 5 ν.7.2(ρ.6,18 ; Μ.0.4008) ; 
ΑἸ. γε. 27(}1.25.538).. 

Β,. ῥγεεθρὲ οἷ βουτιρίαγε πιστεύειν γὰρ ἡμᾶς οὐκ εἰς τὸν λόγον, ἀλλ᾽ 
εἰς τὸν υἱὸν π. ἐστι,. [70.3:36] ΓΑἸΠ..4γ.4.2τ(ρ.67.15; Μ.26.407}). 

Ο, αμϊδποντν μὴ ἐξεῖναι γυναικὶ ἀναίδην ἐξ οἰκείας π. βίβλους 
συγγράφειν ᾿άντη. 7 γ1η.5.4τ0(}}.29.ο80κ); οὐχ ὡς κατὰ πρόσταξιν 
λεγόμενοι, ἀλλ᾽ ὡς παρ᾽ αὐτῶν γνωσθέντες ΤΑΙ γηορς.22(Μ.28, 

3454). 
Ἐπροσταπεινόομαι, δέ δγομρἧϊ ἰσιρ, Ν1] ΦρὈ.2.50 01.79.22: 0). 
προσταράσσω, στεχ ζεγίμεν, (Ὦτγ5.1.α5,2.6{(1.735Ὲ), 
προστασία, ἡ, 1, ΦΈΡῥῪον!, ῥγοϊδφοϊίον, βαϊγοπαρέ; ἃ. ἴῃ βθπ. 

χρήσιμον δὲ πολλάκις καὶ ἡ παρὰ τοῖς κρατοῦσι π. ΟΥ Κ"'.63 τη 767. 
45:4{0.220.1τ90); ΑἴΠ..4γ.τ.το([.26.320); 1.2.45(240 4); ὅτ.ΝᾺ 2.07.1. 
ττ( Ν,35.7680); τέχνης κοινωνοὶ τοσαύτην ἐπιδείκνυνται π. ΓὮΓΥ5. 
ἤονι.1.5.0 ἡπ Με .().2οοῦ) ; Β. οὗ ραϊτοπαρε οἱ δῃρθὶβ κατά τε γὰρ τὰ 
ἔθνη καὶ πόλεις νενέμηνται τῶν ἀγγέλων αἱ π. (Ἰεηι. Ξ,7.6.1γ7(ρ.513.6; 
Μ.0.280}); οΟὗὨἨ τηδτίνυβ τῆς π. αὐτῶν τῆς πρὸς τὸν θεὸν ἀπολαύομεν 
Αβι.Ατη πο τοί ἴ,40.2210}; τοῦ, 1,0,22:32 οὗ 8, Ῥεῖου ἰὴ ταὶ, ἴὸ 
αἸβοῖρ ε8 τὴν τ, ἐνεπιστεύθη τῶν ἀδελφῶν (Ὦγγπ.οη1.8 8.2 1η [0.(8. 
5270}; ΟΕ ΒΜ, Επελοῖ. (0.403); οὗ (γῖβι τούτων ἁπάντων [8ς. 581} 5] 
Χριστὲ ᾿Ϊησοῦ ἐφάνης βοήθεια καὶ π. ΙΟζ Ἂς, ΜΊη.282.3" [(ποβϑῦβ, 
Τγοῖα, 586ς. ν1]};2. ἐμανρε, ρουεγηηιεηὶ, ἰοαἀονς μῖρ, ΟἸδτα. ἐγ.7.ο(ρ.28, 
20; Μ.0.4738); ΟΓ ρα ]5. Θχϑυοίβίπρ' ΠΠΔΙΡῸ ΟΥΥ ῬΟΥ]α οὗ πδίυγο 
ΘΒΟΥ 6 α ὃν ραρσϑηβ τὸ ἀοιηομϑ, Οὐ εἰς. 8,3τ(ρ.246.26 ; ΜΝ τι. 610) ; 
Οἱ ρον! ἄθπη14] ογάοτίηρ οὗ μου], ΜοΊῃ.γ6ς.2.τοίρ.250.6) ; οὗὨ εςοὶ. 
οἵῆος εἰς οὐδεμέαν ἀρχὴν καὶ π. τῆς..«ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταλέγοντες 
τοὺς φθάσαντας μετὰ τὸ προσεληλυθέναι τῷ λόγῳ ἐπταικέναι Οτ.( εἰς."5. 
δτ(ρ.548.3; ο880}) ; 680. Ερίβεορϑὶ οβῖσςες Πρῖμον μεταλλάξαντα δωδε- 
κάτῳ τῆς π, ἔτει διαδέχεται ᾿Ιοῦστος Τὰ ι5.ἢ..6.4.2(Ν1.20.3ο80); Βα5.ερ. 

ἣὰ 1182 πρόστριψις 

92.2(3.1840; Μ.32.4808); ἐδ. τοΖ(1078 ; ΜΙ. 5080); οἵ ρατίγ-ορὶξοοραῖεβ 
αἴ Απίοοῃ ἴπ Μεϊοϊίϑη βοπίθτη παῦσαι δὲ τὰς μερικὰς π. 1.66.2 
(1608; Μ.4250); (Πγνϑ5.ςαί.3.τ(2.350); ῬΑΙΠυΟλγγς, δίρ.46.28; Μ.47. 
28). 

προστάσσ-ω, 1, ἀῤῥοϊπὲ, ἀδεΙΊΡΗ προσέταξε δύο μὲν στοιχεῖα εἰς 
τὸ ἄνω ἡμισφαίριον ΗΙρΡΡ.ἤαεν.4.43(ρΡ.66.8, Μ.τθ6.2το6 0); Οτ, (δίς, ὃ, 
31τ(ρ.246,25; ΝιΙτιισόι); οἱ δὲ τὰ Ρωμαίων σκῆπτρα κατέχοντες 
στουσι πανταχοῦ τοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν γενομένους καὶ στρατοπεδαρχοῦντας 
τοῖς "Ῥωμαϊκοῖς στρατεύμασι Μῆτγ.Οδο.4{0Ρ.21.4};2. εορταηα, ἐΉ])οϊη 

ταῦτα.. προσέταξεν εἶναι ΤΟ Ϊεηι.20.ττ; τοῖς προστεταγμένοις καιροῖς 
ποιοῦντες τὰς προσφορᾶς 1.40.4; περιτομὴν..«ἂν.. «ἐφυλάσσομεν, εἰ μὴ 
ἔγνωμεν δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ὑμῖν προσετάγη Τα: 41αἰ.18.2(Μ.6. κτ6.}); 
ὅπερ δὴ τοῖς ὑπηκόοις καὶ “-ομένοις ἁρμόττει ΤΠαϊ αὐεεὶ.2(Ρ.5.4.20; 
4.146); α. ἕνα, 4, Ῥείγ.εἰ Ῥαμὶ, τ(ρ.2οο.16) ; τοῦ, εαϊοῖβ κατὰ τὰ προο- 
ταχθέντα ἔθυσα Ῥαῤ(( ἐν.(Ρ.361). 

προστάτης, ὁ, 1. εἰαρερτον,, ῥαίγον,, δα ρῥονίδν ἃ. ἴπ βθη., Β85..ρ. 
316(3.4450; Μ.32.1τοῦ40) ; οἵἩ ἀοβοοιβ 85 εὐσεβείας π., Οοπεὶ, ῤ}.3.το. 
5; Ὁ. οἵ (οα π'; ἐπίκουρος {1Π|ρ.Οὐπεὶ. ΑΡιδιτις; ταῖς πὲ τὰ κιπρ' 
βαεποίααυν τῇ ἱερᾷ τραπέζῃ προσφεύγει, καὶ θεὸν ποιεῖται π. τῆς 
ἐπηρείας τ. ΝᾺ 2.0».43.50(Μ..36.50684}); ο. οὗ (ΠΤΙΒΙ τὸν π. καὶ βοηθὸν 
τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τ(ϊσηι. 6.1; τῷ π. τῶν ἡμετέρων ψυχῶν (γ. 
Τῆδαπι. ρα». Ογ. 4(0.8.13; Μιτοιτοδοῦ) ; ὅ τῶν χήρων π. 6 5.56].0γ,10.2 
(Μ.8-.1458); ἅ. οὗ Δῃρο}5 τοῖς μὲν τῶν ἐθνῶν ἀοράτοις π., αὐτοῖς δὴ 
τοῖς ἀγγέλοις, τὰ ἔθνη πάντα... «φησιν διανεμηθῆναι Ἰθι5,(,4.4.7{ρ.τ16ο. 
23; Μ.22. 2680) ; 6. οἱ 541πηἴ5 τοῦ σκηνοποιοῦ καὶ τοῦ ἁλιέως προστατῶν 
καὶ τετελευτηκότων δεῖται ὁ τὸ διάδημα ἔχων (Ὠγγβ.λοη.26. 5 τη τ ον. 
(το.6258) ; τίς κατηγορία προστάταις [1.6. τηλγῖν 15} προσφεύγειν; ΑΚῖ. 
Αταιλονν τοί Ν,40.3244); ὁ τῶν ἐκκλησιῶν π. ΑἸοχ, 541, Βαγηι ρυοοιῃ. 
6(ρ.4380); ἢ. οἵ Ῥαρδὴ ροάβ θεούς τε καὶ π. ἀγαθούς Τα]}.ΤΠῺρ.Ἀρ. 
Οντ. γεΐη, φ(δἢ, τ4τ0}); δ. οἵ ϑαίδῃ δ5 ὁ τοῦ ψεύδους π., Οοηεί ἐρῥ. 
7.32.2; 2. ῥγοϊθείον οἵ ἃ νίχρῖῃ (1,6. Ρρετῃ, ᾿βροιβθ᾽ οὗ ἃ συνεισακτός) 
παρθένε, μὴ συνοίκει προστάτῃ, Χριστὸν ἔχουσα νυμφίον τ. Νὰ. 
ΖΩΡΉ1.1.2,3,67(Μ.3).6384}; 3. ἰσαάον, εἰτεῇ οἱ νῦν π. τῆς αἱρέσεως ΠΙρΡρΡ. 
λαεν,ο.δίρ.241.8; Μ.16.33718); ῬΔ]]υλννςιο(ρ.56,2ς; Μ.47.33); οἵ 
5. Ῥεῖεῦ 88 μαθητῶν π᾿, Β45.5ε].0γ.17.1(}1.85.217Ὰ}; 4. γηΐογ, οἵ (οα 
τὸν μέγαν π. καὶ παμβασιλέα τῶν ὅλων Ἐὰ5..ε.χ.τ(20; Μ.21.240}; οἔ 
ΕἾΝ] σα]οῦ, Τματ, ἢ εἰ. τ7(3.1225); οὗ 660]. τυ ]οῦθ, Γ51.41α1.02.2(Μ.6, 
6064) ; οἱ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἐπίσκοποι, οἱ τῆς ἐκκλησίας π. Ογτ. 
Ἡ.εαἰδεῖι.4.35; ὈΪΒΠΟΡ5, Βα5,6.214.4(3.323Α; Μ.32.7800); ΟΥ̓ Ν 88. 
τ. ΔΙαεν. (Ρ.385.τ}; Μ.46.9738); οὔ ἃ ταΐθου οβιοαὶ, ΡΠοτῖ πα εἴ 4].εῤ. 
ἈΡ.-ΕΡΙΡΗ. ἠκεον.72.ττί(ρ.265.13; Μ.42.3074}; 5. 85 Δα]. π. τὴν ὑπὲρ 
λίαν ὑπόθεσιν ΑἸΕΧ.841. Βαγης Ρχοφτη. τ(ρ.436}). 

προσταυρ-όω, ἐγμεῖῖν ϑεξογεπαμά --οὔντα ἣ ἀναστανυροῦντα τὸν υἱὸν 
τοῦ θεοῦ.. εἴτε πρὸ τῆ:.. «σωματικῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιδημίας εἴτε 
καὶ ὕστερον ΟΥ. [0.20.τ2(ρ.341.20; Μ.14.6οοᾺ}); ἐὁ.(0.342.4; δοοα) ; οἔ, 
1δ.(ρ.342.1τ1; 6ο08). 

προστείχω, σοὺ δείογε, απίτεῖραΐδ, Ἰλαάος Ογῥνοχ ό(Μιδε διὸ). 
Ἐπροστελείωσις, ἡ, Οτ ΝΥ 95.Ενρ.4(Μι45.6408 ; 1, πρὸς τελείωσιν 

2 Ρ.67.10). 
Ἐπροστήθιον, τό, ὀγεαείρίαίε οἵ ὨΙΡΗ -Ὀτΐοϑε, στ Ν νβειυ. Μος.(Μ.44. 

4888). 
Ἐπροστήρησις, ἡ, οὐξεγυαίίοῃ, τα εἰ ξεἰ ἐῶγε, ἐκευοϊθο Ὀν Ὀιπῆορ 

ἵπ ἀείετπηπίησ ἀπγαϊίοη οὗ ροηϊζοπεῖα! αἀἰξεϊρίπο, Οὐ Ν ν85.6ρ.σαη. 
5(Ν1.45.2328). 

προστίθ-ημι, 1. αὐά, ἰο ἀοοίγη4] {γα οη φυλάξεις ἃ παρέλαβες, 
μήτε “-εἰς μήτε ἀφαιρῶν Βαγηντοιτι; 2. αἰγίδα τοῦτο...--ησι τῷ 
υἱῷ, τὸ πρεσβύτερον εἶναι τῆς κτίσεως Β45.πμη.2.τ4{π.2480 ; Μ.20. 
507Λ); 3. ρὸ οη, ῥγοιθεί ἴοὸ ἀο προσέθεντο αὐτῇ δοῦναι σημεῖον 
το ϊορ.12.7. 

Ἐπρόστιμον, τό, ῥεηαϊίν, ΑἸΠΘοΠοϊαβι. οὶ. 20. τ(ρ.171). 
Ἐπροστοιβάζομαι, δὲ ῥέε μρ ϑέξογα οὐ αἰγεαάν, Τπάτιδιιά..}}.2. 

τϑο(.00.15574). 
προστοιχειόω, ρ855., δὲ ρίυεη οἰενπθπίανγν ἐσ γε 05. ἴῃ αὐτπιαῆτε 

οἱ μὴ προστοιχειωθέντες ἀσφαλῶς ταῖς τοῦ Χριστοῦ περὶ αὐτοῦ 56, 
ΔΉ ΙΟΏΥΙΒ[7 προρρήσεσι Ἀπῆτι 465. ρος. 5 4(Μ.τοῦ.28ου). 

προστραγωδέω, αὐ α ῥιγίμεν {αδίο, Βαθ.Ρ.5τ.τ(3.1430; Μ.32. 

3804). 
προστρέφω, Κεοά τ, ποιγίςσε ἐρ, Ὁ Πιοη.Α]. ἐν οὶ. 2:τ25(ρ.524.4: 

Μ.το, 1 5850). 
. προστρέχ-ω, ἠαῦε γεέζομγεο [9 θλιβόμενοι εἰς τὸ τὸν θεὸν ποιεῖν ἃ 

βούλεται “-ουσιν ΜοΙΝ,γ65.1.20(Ρ.242.12; Μ.4τ.τοβδο); τῇ δὲ αὐτοῦ 
φιλανθρωπίᾳ προσδραμεῖν ὙΠαάτ. ΗθγΔο].}ς,.28: τό(Μ,18,12170}; π᾿ εἰς 
τὴν θεογνωσίαν 1δ.521:τ5(13568); (Βτνβ,᾽.3.3 1. (οἱ. (11.3474). 

προστρίβ-ομαι, ἐΠ1εἰ, Ρᾶ55. σπῖλον ἢ ῥυτίδα, ἢ τι τῶν τοιούτων 
“-ομένων τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ ΟΥ,Ξεἰ, ἴῃ [εγ.17: 21 {4.8 5 Ρ.541)- 

πρόστριψις, ἡ, «ΟἩ Ποῖ, Ταβῖ, ἀ1αἱ, πο. τ( Μ.6. 8 58), 



προστροπή 

["Ἰπροστροπή, ἡ, ῥροϊπιση, ὅψτιεβ...44(Ν1.66.13730). , 
προστύφ-ὦ, ῥγέραγε τροοί ον ἀγείηρ ὃν ἀρῥ[ϊεαϊ ον Οὗ τπογάσηίξ 

τὰ βαπτόμενα τῶν ἐρίων “-ἐσθαι φιλεῖ εἰς βεβαίαν εὐτρεπιζόμενα τῆς 
βαφῆς παραδοχήν ΟἸοτη. ραξά.1τ.ο(0.125.2]; Μ.8.3444); ταδὲ, ἡ “Ελ- 
ληνικὴ φιλοσοφία...τὸ ἦθος...“τουσα εἰς παραδοχὴν τῆς ἀληθείας 1ὰ. 
οἰγιττδ(ρ.52.22; Μ.8.706Α); ὥσπερ τὰ ἔρια πρὸς παραδοχὴν βαφῆς... 
γϑεται..«οὕτως ὃ... Παῦλος τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς ἀποτμηθεὶς ἀλογίας, τρι- 
ἡμέρῳ προεστύφθη πηρώσει 1514. ῬῈ}.ἐρ}.1.346(}}.γ8.38σ0). 
᾿ς Ἐπροσυγχωρέομαι, δε ἀργεε οὐ βεΐογε, ΟΥ.ον.28(ρ.470.8; Μ.τι. 

ἃ}. 

Ἐν τα ἐς τ δα Φγας ϑεξογεμαμά οὐ γὰρ ἐκ τῶν ὄντων τὰ ὄντα 
μανθάνων, οἶδεν ὁ θεῖος νοῦς, ἀλλ᾽ ἐξ αὑτοῦ... κατ᾽ αἰτίαν τὴν πάντων 
εἴδησιν... καὶ οὐσίαν προέχει καὶ προσυνείληφεν Τϊομ. ΑΥ.4.»..7.2(Μ.3. 
8698); Μαχ.δελοὶ.4.ν..7.2(λ1,4.3487)). 

᾿ προσυλλέγω, εοἰϊδεὶ δείογεμαηά, Λτιαβὶ. 5. Ποά, τοί 1.80.1400). 
πρόσυλος, ῥεοἩΡΊΤΗΡ ἰο τηαΐϊεν, σγοδδ, ϑἱοη. ΑΥνε ἦἤ.2.4(Μ.3.1410}; 

Μαχ φ Τ μα 3τ(Μ.00.372Ὰ)}; 4 ορμδε Μιοτ.608}; ἐμπαθὲς καὶ π.᾿ 
νόημα ο.Μοπ,όγηιη, ἢ γγ5.4(44.96.13808). 

Ἐπροσύλως, ἐἢ} ὦ γπαίεγίαἶ οὐ ργοςς [ασἠπίοη τῶν ποιητῶν π. καὶ ἐμ-᾿ 
παθῶς ἐναπομενόντων ΠΟ. ΑΥ.6}.7.2(Μ.3.τοβοΒ); Οομβι. Πιδς ἰατά, 
τοί ΜΈ. 88. σοτ0). 
᾿ Ἐπρρσυναγείρω, εοἰϊεεὶ δεξογεϊαπα, Ονγ. ἄν. 5(4.6300). 
᾿ Ἐπροσυνδιατρίβω, αςεοείαίε τοτὲϊ δεξογε, ΤᾺΡὨ εἰγοη. 550. τοβ, 
τοζο; ν.], προσσ-). 
. Ἐπροσυντείνομαι, Ξἰγα ΤΉ ἰοιραγάς, Ογτ. 70.5.6(3.3158). 
προσυπακού-ω, 1. μπάξγείαηα (στάτα.), σε ρῥὶν ἐπι ἐμπομρίῃ, ΟἸοια. 

41γ.7.τ4(ρ.63.15: Μ.0.5244}); ΟΥ.Οεἰ5.6,62(0.132.23; Μ.11.12034}; ΕΒ. 
Ἐπ:.13:4(Μ.23.1450); παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν...τοῦ 
πιστοῦ δεῖ “τειν ὈΠγγδιλονι, 6.2 τπ ΣΟΥ. (10.2204}); ὃ νόμος ὀργὴν 
κατεργάζεται... ἐπειδὴ παρέβημεν, --εται Ἰᾶποηϊ.5.2 τ: ΕΡ᾿ν(ατ.340); 
εἶπεν ὁ θεὸς τῷ ἤδάμ"..«εἰς γῆν ἀπελεύσῃ" οὐ προσέθηκε δέ: ἀφανισθήσῃ 
εο»διὰ τοῦ ταῦτα παρασεσιωπῆσθαι, τὴν ἀνάστασιν προσυπήκουσᾳ [514, 
Ῥε]ρ}.4.140(Ν].78.125330); πολλὰ γὰρ ἐν τῇ..-γραφῇ τῷ λόγῳ τῆς 
ἐλλείψεως εὕρηνται κατὰ τὸν ποιητικὸν τρόπον, ἃ “-όμενο, δέχονται τὴν 
ἀναπλήρωσιν παρὰ τῶν εὐγνωμόνων ἐξηγητῶν ΟΥΑρτ, κεῖ. τ. το (1.98, 
238); κἂν γὰρ οὐκ ἔχῃ τὸ ῥητὸν σαφεστέραν τὴν ἔννοιαν, ἀλλὰ --ομένην 
κατὰ τὸ ἰδίωμα τῆς γραφῆς 1}.4.3(020Ὰ}; 2. γηαῖΐξ γέξβροηδε ἰ0 θεός, ᾧ 
τὸ καινὸν ἄσμα μέλπωμεν “-οντες τῷ ποιοῦντι θαυμάσια Ἐλι5.ἢ..6.το,4.0 
(Ν1.20.8528); Ι4.4.6.το.ϑίρ.490.12; Μ.32.7884). 
Ἐπροσυπαναλίσκω, εῤοηά {εἰΐγ ον, α. ἀαι., ἘΡΗτΤ.2.312Ὲ. 
προσυπαντάω, φσὸ ἰ0 τηδεἰ, Α5ἴ. Ατὴ ῥγοά, (ρ.113.0). 
Ἐπροσυπέρχομαι, σῤῥγοασεῖ, Μοῖμ, γηρ.τ,τ(ρ.8.7; Μ.18.378). 
προσυπογράφω, 51ρη 1η αὐἰάτίτοῃ, Θοοτ. ἦν 6.1,6.32(}1.67.528). 
προσφάγιον, τό, γεἰ15}} προσφέρονται [5ς. ἘΞ5665] ἄρτον, ἔπειτα ἕν 

τι πον ἐξ οὗ ἑκάστῳ τὸ αὔταρκες μέρος ΗἸρΡρ.ἠαεγ.9.2τ1(Ρ.257.16; Μ.16, 
42088); ἘὃᾧἑΑ1]}. "1 0}.3.1(0.27.1τ6; Μ.34.11310). 

πρόσφατος, γεεεηΐ, τεῖ, Οτεδίοη ἴῃ τ6]. ἴὸ Τροβ τὸ δὲ ἐξ οὐκ 
ὄντων δημιουργεῖσθαι τὸν κόσμον νεωτέραν ἔχει τὴν ὑπόστασιν καὶ π. 
τὴν γένεσιν ΑἸεχ.ΑἸ.6ρ.Αϊεχ.4(ρ.22.τ8; Μ.18,5538); εἰ μὴ ἀίδιος θεὸς 
ὁ υἱός, ἐξ ἀνάγκης π. ... ἀσεβῶν δὲ π. ... λατρεύειν. οὐκ ἔσται γάρ σοι, 
φησίν, θεὸς π. Τϊάντι, ([Β45.}Ε πη.4(π.287Ὰ; Μ.20.6808) ; οὐδὲ π. τινα 
παραδέξασθαι θεὸν παρακελευόμεθα 1δ.Ξ(“174; Μ.7δοο) ; οὐ π. ὑπάρχων 
θεός, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος αὐτὸς ὁ καὶ τοῦ... βραάμ Ογτ.} 5.46: τοῦ .60, 
10578); οἱ νέον ἡμῖν καὶ π. εἰσφέροντες. τὸν υἱόν 14. 70.1.τ(4.το00) ; 16.2.1 
(1288); θεὸς ἦν ὁ λόγος, ἐνταῦθα... ἀναιρεῖται τὸ π. εἶναι θεὸν τὸν υἱόν 
14.1}:65.32(5}.3138); Ἄρειος... πι θεὸν τὸν νυἱὸν..«δογματίσας ϑοςτ.ἢ.6. 
4.33.8(Μ.67.5534}; εἰ δὲ ἑτεροούσιός ἐστιν ἡ σὰρξ τῷ πατρί, καθότι 
αὕτη μὲν π΄, ὁ δὲ πατὴρ ἄχρονος, πῶς οὐχὶ π. καὶ ὁ λόγος; ΤΟαϊηΐ... 
(ρ.16.το,τα; Μ|.8ς.τ7374). 

προσφέρ-ω, Α. ὑγίηρ 1ο, βγεσοηὶ Ὀυϊάςβ το Ὠυβ αηᾷ, πιεῖ. τὸ ἀγαπᾶν 
ὡς νύμφη οὖσα “-εται ὡς νυμφίῳ τῷ φόβῳ ον ΟΙδμι.12,.3; σοηνεγίβ 
τὸ (μγιβί, ῃγγβλον 6.2 τη Μ||.(7.6568).ὕ 

Β, ὑνῖης ῥογιυαγά, ὀνῖης ἰ0 ομπες ποίεε, Τματ, ε Τ ἤεδς5.5:27(3.526); 
1ά.ψι.3 τ. [05.(1.306); Ια αὐϑεῖ, (ρ.55.22:; 4.}47). 

(Ὁ, εομέγίδιίε ἡ παρθένος οὐδὲν τῆς ἡμετέρας φύσεως τῷ σαρκωθέντι 
προσενεγκοῦσα θεῷ ΤὨαΓ ἐγαη.τ(4.40). 

Ὦ. αἰϊγίδμϊε, Βι6.5.361.0γ7.4.2(}}.8ς.688). 
Ε. ὀγίηφ μῷ. ἀραϊηδί, πῆρε ἀφαΐηςὶ, (μυγβ.ἤονη.29.4 ἠῃ ΤΟ ον.(το. 

2658); ατο. Ετιορμ5ς.2.τό6(Μ,6ς. 9560). 
Ε. αὐρηδίεν οὐαί, ΤῊαΙ ἀγοὶ. 3(2.1147}; Ὀαρτίστη, τος. 2 αν. 

20:34(Μ.87.1217}}. 
σ. υἵη οὐεν οὐ σπονδῇ.. κακούργων ““Ἔται ὁ θεός 1 Τυβτηποπαγεῖ, 4 

{(Μ.6.320 4}. 
Η. ῥγοάπες, οὗ ρτορεββίοη οἱ ΠΗ. μοὶ ἅμα τῷ τόκῳ τῆς αὐτῆς 

οὐσίας, ἅγιον πνεῦμα προσήνεγκε..«διὸ δὴ καὶ τέτοκε βουλόμενος καὶ 
προήγαγε δυνάμενος Αδπ.1αἰ.(Μ,8ς5,0608). 
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προσφέρω 

Ι. Ρα85., σρῥγοαοῖι, ἐπίεγ προρ Εἰρηναῖος .««τῷ ἐλέγχῳ προσενε- 
χθείς ΗἸΡΡ.ἤαεγ.6.42(0.173.12; Μ.χ6.3250}). 

4. τηςα., εἰ ῥογ ἢ Ἰοοα λόγῳ εὐχῆς καὶ εὐχαριστέας ἐφ᾽ οἷς “-ὁμεθα 
πᾶσιν.. αἰνοῦντες Πιβτ,Ιαροί,τ3.τ(Μ.6.3458); 1}.67.2(4208); τοῖ. 
Ἔββοης Υἰζε5 πθονται ἄρτον, ἔπειτα ἕν τι προσφάγιον ΗἸρρ. ἦε7.0.21 
(Ρ.25η.16; Μ.1τ6.33088). 

Κ. γηβά,, σἀάγεδς ἤρξατο τούτους ...“-ἐσθαι τ Μαρ. 41αἱ.({π.ΖΔ 0.) 
τοί. }1..77.2ο60). 

Ι,. οὔξετ; 1. ἴῃ ρεη.; οὗ οἴοτίηρ οὗ ρτατίταἀε τὸ Ὀεηείαοίοτβ, ἅτ. 
Τῆδῦπι,ραρ.Ον.3(Ρ.6.26,28 ; Μ.το.1ο570) ; 2. οὗ Ξαογιῆοία! οἤειπρ ἴο 
Οοά; 8, ΟἹ᾽ 5δουίβοεβ οὐ πανταχοῦ...-“ονται θυσίαι ἐνδελεχισμοῦ ἢ 
εὐχῶν ἢ περὶ ἁμαρτίας καὶ πλημμελείας, ἀλλ᾽ ἢ ἐν “Ιερουσαλὴμ μόνῃ 
τοϊονι4τ.2; ἐντέταλται τῷ ᾿Ισραὴλ --εἰν δάμαλιν τοὺς ἄνδρας, ἐν οἷς 
εἰσιν ἁμαρτίαι τέλειαι Βατη.8.1; Τυβί ἀΐαί.4τ.1(Μ.6.5648); τραγέλαφος 
εὐὐδνο κελεύει Μωσῆς ἡμᾶς “-εσθαι ΟΥἁῥγῆηε.4.3.2(ρ.326.1; Μ.11. 
3280Α); Κάιν... οὐ προσεδέχθη...ἐν τῷ μὴ προσενέγκαι ὀρθῶς Γ᾿ ΑἸΉ, ῥαὶ.3 
(Μ.26.13000}; οὐκ ἦν ἐξὸν ἀλλογενῆ, μὴ ὄντα λευίτην, προσενέγκαι τι 

(οηεὶ..4.|Ρ}.2.27.1} τῷ Κάιν βέλτιον ἦν μηδὲ ὅλως προσενεγκεῖν ΟΠ τγγϑ, 
ἠοηι.73.3 τῇ 70.(8.434Ὰ}; τὰ ποηι.18.1 τῷ Π εν. (12.174Ὰ}}; οἵ ὁβαστγιῆςσα 
οἱ βᾶ8ο, Τίομι. το, ; Βαγη.7.3) οἱ ερῃτῃαῃ 5 ἀδαρῃῖογ, Ἐρίρῃ.ρ. 
«ἀγαδιαρ.ἤαεν.78.23(ρ.4173.24; Μ.42.7360); τοῦ, Μεϊοδίχραοκ, Τμαε. 
πιτορ: 4{3.1306); Ὁ. οἱ ραβῃ βδουῆορο, Πήορη.2.8; σοπῖταβί αὶ ψ τὰ 
Ομηβθδῃ οἴεσίηρ οὗ λογικὴ λατρεία, ΑἸ Βεπαρ ἶδσ.13.2(Δ1.6,οτδ 0); 
ς. οἱ (τίβι 5 Ξε οεστπρ ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἔμελλεν τὸ 
σκεῦος τοῦ πνεύματος “-εἰν θυσίαν Βαγη.1.3; π’ειν τὴν σάρκα 1.7.5 ὃ 
μόσχος ᾿]ησοῦς ἐστιν, οἱ “ποντες ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ οἱ προσενέγκαντές 
αὐτὸν ἐπὶ τὴν σφαγήν 1.8.2; τί ἐστιν, ἁγιάζω ἐμαυτόν ; “ὦ σοι θυσίαν 
Ὀμυνβ. λοι. 82,1 ἴῃ 70.(8.4848); ἀντὶ τῆς τῶν ἀλόγων σφαγῆς ἑαυτὸν 
σεὶν Ἰᾶ ἤονι.24.2 τῷ ΤΟ ογ.(1χο.2130}; ἴῃ οοπίοχι οὗ ϑυςμαγίϑὶ αὐτὸς 
δὲ ἦν ὁ καὶ “των ἄρα καὶ ““όμενος ΝΙσΘΡΗ τιν, γα (}1.86,20038}; 
1865.λυηγεί,38(0.267.3); ἀρχιερεὺς γενόμενος ὡς υἱὸς ἀνθρώπου καὶ 
“τὼν ἑαυτὸν καὶ -“-ὁμενος εἰς τὸ ἀνενέγκαι ἁμαρτίας πολλῶν 1 
Α8(ρ.390.14); 4. οἵ οἰϊεγτίηρ οἵ νγουβῃϊρ δηᾷ ρσαυοσ ἰο (σά, τοῖ. 
}ενγν7Ὼ δοκοῦντες ἑαυτῶν πάσχα λατρείαν “-εἰν τῷ θεῷ Οἷ΄- 70.28,2ς(2ο; 
Ρ.422.20; Ν].14.7360); προσάγοντες τῷ θεῷ..«τὰς εὐχὰς διὰ τοῦ μονο- 
γενοῦς αὐτοῦ: ᾧ πρῶτον “-ομεν αὐτάς 11] (εἰς. 8,τ3(0.220.24; Μ.11. 
15368)}; ἴῃ δα Πατίβε ἕστηκεν ὁ ἑερεύς, καὶ δέησιν “-εἰ (Ὠγγς, ῥγοί, [μά. 
2.6(2.304Α); Β85.36].ογ.4.2(Ν 85.688); -“εἰν τῇ θεοτόκῳ τὸν ἔπαινον 
Ῥγοο] ΟΡ αρημηΐ 2 (Μ.8ς,4280}; Ὀν δηρο]5 πθουσι δὲ κνρίῳ..«λογικὴν 
καὶ ἀναίμακτον προσφοράν 1,1. ευ.3.6; 6, οὗ οετίηρ οὗἨ νἱτίιο5 ἀπᾶ 
βοοα νίηρ, Οοηϑῖ,Δρ. 6]. ΟγΖ.}.6.2.).4τ(Μ.8ς.12418)}; Ἡμᾶς ᾿ς. 84 ται 
(1.1206}; προσήνεγκαν οἱ πατέρες τῷ θεῷ..«δῶρα τὴν παρθενίαν καὶ τὴν 
ἀκτημοσύνην Ἰ)οτ, ἄοεί, τ ττ( Μ,88. σθ290); θεῷ τὰ τῆς φιλαδελφίας προα- 
οἶσομεν 0.1}, μά δον ϑ(Μ.05.2538); ἢ. οὗ 561{-οἤετγιηρ ἴῃ ἀδνοίϊοι, 
1.5..6.3.4(ρ.ττό.4; Μ,22.1070)}; δ. οὗ οἴϊεχίηρ οὗ οραπαϊάαΐε τὸ Οοὰ 
ἴῃ Ῥαρτίϑπι, Ξδευδρ,εμεὶ.20.1 ; Β. οὗ οἴϊευίηρ οὔ δυσμαγίβεις ρι[{5 ; ἢν ὉΚῪ 
ΡΘΟΡΙΒΘ ἴὴ οἤεστίοτν, Τυ5ὲ. Ταροὶ,δ5.2(Μ,0,428Α} οἱξ. 85. εὐχαριστία, 
παυσαμένων ἡμῶν τῆς εὐχῆς ἄρτος “-εται καὶ οἶνος καὶ ὕδωρ, καὶ ὁ 
προεστὼς εὐχὰς ὁμοίως καὶ εὐχαριστίας... «ἀναπέμπει ἰδ.67.5(4208); οἵ. 
ΗΙρργαά,αρ.23.1; σοηπεοῖςα γῇ ἢγϑτ- ὕγατ5. ἀπ Ἐ{ΠπῈ5 ραϊᾷ ἴὸ 
ὈΙβΠορ τὰς θυσίας ὑμῶν ἤτοι προσφορὰς τῷ ἐπισκόπῳ “-εἰν ὡς ἀρχιερεῖ, 
ἢ δι᾽ ἑαυτῶν ἢ διὰ τῶν διακόνων. οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς 
δεκάτας καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῷ προσάγετε (οηε!. 4.Ρ}.2.27.6; ΟΥ.Να2.ον. 
43.52(Μ.36.564λ); Βάλης...τῷ θυσιαστηρίῳ τὰ εἰωθότα προσενήνοχε 
δῶρα ὙΒαι.Ὺ.6.4.το.ττί(3.082); (βίῃ, πα ,͵ἰορ.7(}1.88, 2850) οἷξ, 5. 
εὐχαριστήριος ; ἰὶ. οὗ σομιδοοταῖοα οἰςηοπῖθ Ὁγ Πα Όταπε ἁμαρτία... 
ἔσται, ἐὰν τοὺς ἀμέμπτως... .προσενεγκόντας τὰ δῶρα τῆς ἐπισκοπῆς 
ἀποβάλωμεν τ ϊεη,.44.4; Ἰτδη ἤπαθν.ι.13,2(Ν},7, 8 1Ὰ}; οὗ, φμεῖς ἀϊδεῖ- 
Ῥμὶῖς ἀαης εομοιϊίμηι, ῥγίμηίας ἀδο οὔενγε ἐα σμὶς ἐγφαϊμνὶς.. 6 ἰρεὶ 
«ὙΉες ΤΉΡΥΟΙΣ οτηὶ, δι φρῖ θὰ ἐγραίμγα ῥαρῖς ὁξὲ ἀφεορτξ..«εἰ καϊέρενη 
δερηττίον, χα δὶ δὰ θα ἐγραίμγα...ἐεμηι ταηρμΐμον ἐσ εσδις δεὶ, δί 
ηουΐ ἰδδίανιση!  πούυαῦι ἀοειΐ! οδ᾽αἰοηξιη; φμανη σεοίφσῖα.. ἦρ μη ΐνοῦϑο 
μηδ ο[76γ1 ἄέο, εἰ φιῖ αἰζησμία ποδὶς ῥγασϑίαί, ῥυίρτ ας σον, 
πη θγτη τη ποῦν ἰθείαμιθηίο.. ἐρτμν δεείεδίαε οὐϊαίο, φίαηι ἀογμίημ5 
ἀοομῖ! οὔεγγὶ τη μπΐνενσο τιμηάο, ραγενι ἐαενεβεῖμηι γορημίαϊμη ἐπὶ 
αῤριμά ἀφιόνι.. ΟΠ ογγα τρί σρονίοὶ ἄδοὸ ῥγίμη ας φ)ι5 ἐγεαίμγαξ... 
ὁβονίεἰ επηε πος οδἰαϊτομερ ἀδὸ ἤαεογε εἰ {πι οττμῖδης ργαίος ἱμυσμῖγὶ 
Ταϑνϊεαιονὶ ἄεο, ἰδ.4.1τ|.5--τϑι4(10228--1ο260) ; “τομεν δὲ αὐτῷ τὰ ἴδια 
ἐῤ.4.τ8.5(το28Ὰ}); πεὶιν σοι τὰ δῶρα τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας {τ α0. 
(οηςί. 4.Ρ}.8.5.6: οἴενίηρσ οὔ σης α5. βυποηυπὶ ἔοΥ εὐχαριστία: μὴ 
πρότερον τὰ δῶρα “τειν τοὺς ἐν διαφορᾷ τυγχάνοντας ἣ...τὰ πρὸς 
ἀλλήλους εἰρηνικῶς διαθέντας ἘΠπ15.0.(,4.4τ(ρ.112.2; Μ.20.1180}); ἕνα 
«μικροψυχίας ἀναιρουμένης τὸ δῶρον καθαρὸν --ται τῷ θεῷ ΟΝῖς. 
(325) εαη.5; οὐ δεῖ τῇ τεσσαρακοστῇ ἄρτον “-εἰν (Ἰ πο εαη 40; ἐτίαΡ. 
(οηοί, 4 Ρ}.8,12.38; π-ομέν σοι δῶρα...εἰς ἀθέτησιν τῶν..«πλημμελη- 
μάτων 1.11.7ας.(Ρ.τ66.2); 1δ.(ρ.180.0); 1}. οὗἩ διιομαγίβε ἃ5 βαστίῆσε 



προσφεύγω 

(ν. θυσία), οἵ. [π8ι.41α1.1τ0.1τ(Μ.6.745.,8};}; παρακαλοῦμεν. .«ὑπὲρ 
πάντων βοηθείας δεομένων δεόμεθα πάντες...καὶ ταύτην ““ομεν τὴν 
θυσίαν Οντ, Η οαἰεεῖ!.23.8, ΓΙ ἀρ Οοηϑὶ. ΑρρΡ.8.1τ2.38,30; προσενέγκας 
τὴν λογικὴν καὶ ἀναίμακτον θυσίαν τῷ θεῷ Βαβίτατ.υ, ἔπ γε. 84(ΜΠ.86. 
23724); ἱερέων τὴν θυσίαν -“-ὄντων παῖ. 5. σγηαχ.(Ν].80.8324}; ἰν. οἵ 
δἰδπηθηΐς ἃ5 Ὀοάν δηα Ὀ]οοά οἵ (Πτιβὶ, ἠϊ5ί. ἔγοπι οἴδοτ ἸἸ υΥΡΊΟ8] 
οἴοτίηρβ ἵνα ἐν τοῖς ἁγίοις μηδὲν πλέον τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος 
τοῦ κυρίου προσενεχθείη...«τουτέστιν ἄρτου καὶ οἴνου ὕδατι μεμιγμένου 
«μηδὲν δὲ πλέον ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς “-ἔσθω, ἢ ἀπὸ σταφυχῶν καὶ σίτου 
Οοά. Αν.37; εἴ, μὐ ἐπ βασγαμιομῖς [1. ξαργανμιθη!ο} ξονβογὶς δὶ 
δαηραῖηῖΣ ἀοημί, μτλιὶ ἀν ρίΐες οβεγαίμν, φμαρε Τρδὲ ἀονηῖημδ 
ἐγασιάιι, μος ἐςὶ, βαπὶς οἱ υἱπερι ἀα νεϊχίμρι, ΟὈΔΥίη. (307)6 ΔΉ. 

. 24; σόμεν μέν, ἀλλ᾽ ἀνάμνησιν ποιούμενοι τοῦ θανάτου αὐτοῦ" καὶ μέα 
ἐστὶν αὕτη, οὐ πολλαί, ... ἐπειδὴ ἅπαξ προσηνέχθη ἐκείνη, εἰσηνέχθη 
εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων. τοῦτο ἐκείνης τύπος... «τὸν γὰρ αὐτὸν ἀεὶ π-Όμεν, 
οὐ νῦν μὲν ἕτερον πρόβατον, αὔριον δὲ ἕτερον, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ αὐτό... ἀλλ᾽ εἷς 
πανταχοῦ ὁ Χριστός... ὥσπερ οὖν πολλαχοῦ “-ὁμενος ἕν σῶμά ἐστι, καὶ 
οὐ πολλὰ.. οὕτω καὶ μία θυσία. ὁ ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐκεῖνός ἐστιν ὁ τὴν 
θυσίαν... -προσενεγκών. ἐκείνην “-Όμεν καὶ νῦν, τὴν τότε προσενεχϑεῖ- 
σαν..«.τοῦτο εἰς ἀνάμνησιν γίνεται τοῦ τότε γενομένου... οὐκ ἄλλην 
θυσίαν.. ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀεὶ ποιοῦμεν. μᾶλλον δὲ ἀνάμνησιν ἐργαζό- 
μεθα θυσίας (γνϑ5.ποη!.17.3 τὸ Η εν. (12.τ68}}}; “ει δὲ ἡ ἐκκλησίᾳ τὰ 
τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος σύμβολα, πᾶν τὸ φύραμα διὰ τῆς 
ἀπαρχῆς ἁγιάξζουσα ΤΒαΈΡεΕ, ΙΟρ! :4(3, 13 307); ἐκκλησίαν ἔνθα τὸ τίμιον 

σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ “-εται ΟἸντηρ, ἢ". 767.31:1τ2(λ1.03.6884}; ν. οὗ 
δυσμαγίβιεῖς οεγιθιρθ ἃ5. τηθάϊα οἱ οἴουιῃρ οὗ εἰῃϊσαὶ βοσνῖος ἰπ 
ἍΠΟΪς οἵ 11ἴς, Ἐπι5.4,6,1.τοίρ.48.5; Ν.22.024}; νἱ. π΄ τΞ-. ξεϊεργαὶξ 
δυσηατϑῖ, ὈΝδοοδθϑ(ς. 22ο)εαη.; ἐξουσίαν μὴ ἔχοντας “-“εἰν τοῖς 
“Ξουσι διδόναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ΟΝ᾿ς. (325) απ. τὸ ; ἑστηκέναι καὶ 

λειτουργεῖν καὶ π. Τα] Ῥαραὰ ἐῤ. Βίαη. αρ. ΑἸΠ ἀροί. Ξε. β(ρ.τοϑ.15; Μ, 
25.206); ϑαχά.ο.Αἰοχ.Ρ. ΑἸ ἀροΐ,56ε.37(Ρ.116.27; 3138); “-ομέν 
σοι καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν..«ἁγέων...«ἔτι “-ομέν σοι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τούτου 
{ΠᾺΡ Οοηεὶ. 4 Ρ}.8,12.43-44; διάκονος οὐ...-αεἰ Οομςί. 4Ρ.8.28.4; 
ἡμῶν ὑπὲρ τῶν ἀπελθόντων “-όντων (τγπ. ἤονι. 41.511: τί ον.(1ο.3034}; 
Οντ.}.γ70(53.211Ὲ); ΤΒαγδευᾷ, ῥγασεαπεί. (Ν.ο0.τ6808) ; 1. Ποτεῖ. κολ- 
λυριδιανῶν τῶν τῇ Μαρίᾳ --ὀντων ἘΡΙΡΗ  λαεν.70 {1τ,(Ρ.475.26; Μ.42. 
Ἴ400); αὐτῇ “-ουὐσι τὴν κολλυρίδα αἱ ἀργαὶ αὗται γυναῖκες 1.70.0 
{(ρ.484.5; 7530); Αδτίδῃ ἀοοίτιης μὴ δεῖν “νειν ὑπὲρ τῶν προκεκοιμη- 
μένων ἸΩ,ἀηας.75(Ρ.231.τ4; ΝΙ.42.3374}} 1. οἱ οἴπον ΠειτρΊοα] οἴδου- 
ἴηρϑ; Οἱ] ἃπά νγαίευ, βεγαρ. με. 17.1 ; ΤᾺ] ἀπα ἤοπεν, (θά. : 37) 
ἴπόρῃβα, 11}. }αᾶς. Φ' 234.22). 
προσφεύγ-ω, 1. “δὲ ἤν γείιρε ἴο τῆς “Ῥωμαϊκῆς οἰκουμένης 

ἐλαυνόμενοι ᾿χριτιαμοῖ καὶ βαρβάροις ““Ὄντες προσετρίψαντο Βπδυυ(, 
2.53(ρ.63.τ6; Μ'.20.10208}; ἴῃ τα ΚΙΠΡ Βαποίπατν τῇ ἱερᾷ τραπέζῃ π. 
ΟΥ̓ Ναζιον,43.56(ΜΜ.36. 5684); οἱ Βπάϊηρ τοΐαρα ἴθ οί, Τυβι ταί. 
οι 4(}].6.6938); 1.125. 5{7688); ἴὴ (ὐοα 5 πηετοίεβ, τίει. 20 τα; ἰὴ 16 
φΌΒΡΕΪ, Ἰρῃ μία. πα, τὰ Ἡ. μοῦ πὰ Τόροβ, Μεζῆισγηριτον 
(ρ.τ28.1ο0; Μ.18.2οτ10); λ͵ μαῦυε γεοομῦδο ἰο, ΟἸθτα ῥγοὶ, το(ρ.δ7. 5; Μ.8. 
2044}; 16.5ἐ»ν.6.11{ρ.473.27; ΝΙ.9.3054). 

Ἐπροσφθάνω, φονε ἐτεηπεάιαίεῖν, 110.}.ἐρ. ΤἼρλὶ. 2 ο(Μ.95.3]2 0. 
προσφθεγκτήριος, ἠξαῦ. ΒΙΌΣ, 85 Βα θβί., βαἰίαίτοης, Τα οι ΑΏς, 

δον. ΒΑΡ εἰ δγηι.3(Ν.77.1303}}. 
προσφθείρ-ω, 1. ἐεβίε κἂν δούλην προσφθείρῃ τις γυναῖκα ἔχων, 

οὐδὲν εἶναι δοκεῖ τοῖς νόμοις Ολτγβ λοηι. 12. 5 ΤΏ ΤΟ γ.(το.τΟ36}) ; Ρ4585.» 
δὲ ἀεβίεα τοτ δ παιδίσκας ἀγαπῶσιν καὶ ταύταις “-ονται Μί. Νεν.6} ἀεἶ, 

3(0Ρ.3.2); ΟΠ γνβιλον. τ 6 ὅπ Μι.(].τ4Ὰ)}}; ἰά ποι. 5.2 τ α}055.(τ. 
4024}; 2. »ιεδὶ τοῦτ ἰο πες ψπιζί, ΓἸεη,. . ἄ,5.42(0.188.1τ0; Μι. 6480), 

Ἐπροσφιλιόομαι, δὲ ἡπαΐε ἃ ᾿Νἱομᾷ Λϑβιειλιχιἤον. π(1.40.250Ὰ}} 
ΤἈΡΒη εἰγοη.Ρ.2ετ( Ν, τοϑ. 5400 ; προσεφιλώθη ἂς Βοου). 

Ἐπροσφίλιος, ἐεαν, δείουεί, ΤΓΒαάτιϑεμπα.}}.τ.(Δἅ.00.9120). 
προσφιλοπονέω, ρίνε ἐαγεζμὶ ἐάν ἰσ, ο, ἄαϊ., τ, Νὰ 2.07.37.70 8. 

26.202Ὰ). 
προσφιλοσοφ-έω, 1. τρεσμίαΐο ἐετιπον ροη, αν Ναζ,ογ.28.0(}.35. 

11; Μ.36.374};2. μιεάτέαίϊε ρον, Βα5.0}.45.τ(3.1330; Μ.32.3658); στ. 
Νν55. ἡ εἰει, (Μ, 40. 8ότο); καθ᾽ ἡσυχέαν --εἷν τῇ θειοτέρᾳ ξωῇ τὰ υἱγρ, 
Ρτορια.(ρ.247.7; Μ.46.2174), 
προσφιλοτιμέομαι, ὧς χεαίσιις αὖοη!, δὲ αἱ σγεαί, βαίης αδομὶ, τῇ 

αὐἀάηίοη, ς. ἀαϊ., Οὐ Οδἰς,6.22(ρΡ.92.22; Μῇ.11.1325Ὰ}; εαὲ. [ας.413(ρ0.25. 
16); ΝῚ. ΠαρΉ.42(Μ.70. το200). 

[Ππροσφογγίζω, --- προσπογγίζω, ἐροηρε ὑεῤογνεμαηπά, Εχονξ.20 

(Ρ.341). 
προσφορά, ἡ,1. ὀγίηστην ῥοντυαγά, ῥγοάποίηρ, ΒΔ5.56].ον.2. τ] ὃς. 

470); 2. ΕἸΠὲΙῊΡ ζονίλ; οἵ ἰοοα, πόποα ριφαὶ μέαν π. ἤσθιεν λεπτῶν 
εἴκοσι Το. ΜΟΞΟΠ ῥγαϊ. 42(ΝΠ.87.28οόμ); 3. οὐεγίμο, φαογίβεο; ἃ. ΟΤ 
τάς τε πὶ, καὶ λειτουργίας...ἐπιτελεῖσθαι, καὶ οὐκ εἰκῆ..«ἀλλ᾽ ὡρισμέ- 
νοῖς καιροῖς καὶ ὥραις τΤ( Ϊεῖμ.40.2; πεφανέρωκέν γὰρ ἡμῖν διὰ πάντων 
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τῶν προφητῶν ὅτι οὔτε θυσιῶν οὔτε...π. χρήζει.. [15.1:11-|4] Βανγ. 
2.41 ἀρχιερεῖς. ο«προσφέροντας τὰς π. [51.41αἰ.27.5(Μ.6.5320}); ἐ.40, 
τ(σότο) ; ἡ τῆς σεμιδάλεως δὲ π, 18.41τ.1(5648) ; θυσίαι καὶ π. καὶ ἑορταί 
ἰν.43.τ(Ξ650); Παῦλον... ξυράμενον καὶ π. ποιήσαντα ΟΥ.70.1.7(0; Ρ.12. 
27; Μ.14.374}; θυσιαστήριον τὸ περικεκαλχωμένον εἰς ὃ τὰ ὁλοκαυτώ- 
ματα ἀνεκομίζοντο καὶ αἱ π. Μειῃ σγρηρ.5.δ(ρ.ὅτ.12; Μ.18.το0Ὰ)}; 
Ταυϊη Ιπιρ.ἀροῦγτ. [μεἰηπ.το(65,3.74)}; ὡς προσεδέξω τὴν π. Αβελ καὶ 
Νῶε...καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου [.1]..[ἀς.(Ρ.182.12); 5 ἔπ οἵ νἱτίθα 
οἵ ψουβῃ  ρροῖβ, ΑἸ Π ας. 40 ρσοεῖῃ. (}.27.2208) ; Β. ΟἿ ΤΙ 515 βαου!- 
ἤςβ σῶμα προσάγων εἰς θάνατον... .«ἠφάνιζε τὸν θάνατον τῇ τι. τοῦ καταλ- 
λήλου ΑἸ ἕηε.ο,τ(Μ.25.1124}); ἐγρὶβεα Ὀν τῃῆαϊ οὗ ΑὈγαμᾶπι᾿β ταιῃ, 
Ομγγϑβ.ἀορι. 5.5.2 τη [ο.(8.323Ὲ} ΙΔ «ἐγτε.τ.τ(2.4048); οι πιατῖν τ᾿ 5δοσὶ- 
ἤσδβ οοπηρατοά ψτἢ ΟἿ᾽ ἀητλα] βδουῆσε, )7, Ῥοΐγε.τ4.τ; ἃ. γηαΐοτιαὶ 
58 ΎΠοθ5 οί οἴζοτεα Ὀγ ΟΠ ΓΙβ[8η3 ὁ καινὸς νόμος...μὴ ἀνθρωποποίη- 
τὸν ἔχῃ τὴν π. βαγη.2.6; οὐ δέεσθαι τῆς.. ὑλικῆς π΄... τὸν θεὸν [πι5ῖ. 
Ἰαροΐ.το, τί Μ.6.34060}; 6. (τι βείαη βδοτῖβος οὗἨ ἡνουβῆὶρ ἃμὰ ΡΥάνεΥ 
Χριστὸν τὸν ἀρχιερέα τῶν τ. ἡμῶν τΟίεμι.36.1; εὐχαριστοῦσα.. «τῷ θεῷ 
διὰ ζητήσεως ἀληθοῦς, διὰ π. ἁγίας, δι᾽ εὐχῆς μακαρίας (Ἰδγὴ,5}7.6.14 

(Ρ.489.2; Μ.-..3274}; ἀρχιερεὺς γὰρ τῶν π. ἡμῶν, καὶ πρὸς τὸν πατέρα 
παράκλητός ἐστιν ὁ υἱός ΟΤ.οΥ. 1ο(0.220.20; Μ.11.4450}; ἀεὶ π, γίνεται 
θεῷ παντοκράτορι διὰ... Χριστοῦ, ὡς προσφόρον τῷ πατρί 1( «6.4 
(Ρ.128.13); θεῷ διὰ θεοῦ π. γινέσθω 1δ.(Ρ.110.2); ΤΡίοη. ὡς Ροῖνε.23; 
Σ, οἵ δυσματίσῖ; Ϊ. οἵ δοίίοη 5 ἃ ὑγοϊο ; τοῖς Μα] στατ, [τον ἐδ, 
4.τ8.1(Μ.7. 10248); ; ἄρτῳ καὶ ὕδατι κατὰ βὴν π΄. χρωμένων ΟἸςμι, σίγα, 10 
φ' 6ι. 30; Μ.8. 8134); οἴ. ΗΙρρ. ἐγαάΖιαρ. 23.13; τίνα αἶνον ἢ ποΐαν π. ἣ 
τίνα εὐχαριστίαν κλῶντες τὸν ἄρτον τοῦτον ἐπονομάσωμεν ἀλλ᾽ ἢ σὲ 

μόνον, κύριε ᾿Ϊησοῦ 44, 7σ.τορί(ρ.207.8); Με ἰεργ.6(Ρ.458,25); (πη. 
4.5.8: ΟΛπο,(3214)εαπ. 5, ὈΝΙΊΓ. (325) εαρ αι; π. ἐποίησεν εἰς πλῆθος 
ἀδελφῶν ΤΡίοπ.»., Βοῖγε.36; τὴν ἁγίαν π. ἐπιτελεῖσθαι ΟἸ, Δοῦ. ἐαη.10:; 

1.58: Τὰ].Ρὰρὰ ἐῤ. Ὀίαπ ρ. Δι αροῖ, θε. 28(ρ.τοῦ.τ7; Μ.25.2060) ; 
ἱερεῖς διαθήκης νέας... «ὀφειλήματα τῶν προοδευ- 
ὄντων ἐν ἁγίαις π΄. καὶ εὐχαῖς γλωσσῶν αὐτῶν 1 θγ.2.220Ε; Βαβ.ἐῤ. 
τὸς {4}1.22(3.,20:26 ; λ΄.32.724.4}; 1δ.217 “αΉ.15(3288.; Μ.Βοάο); τ ΝᾺ, 
Ω}}}1.1.2.534.238(ΜΜ,37.0624}; π. καθ᾽ ἑκάστην κυριακήν (Πγνϑιἤον. τ, 
4 1η Ακιζουι 08); ὅπερ οὐκ ἔπαθεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, τοῦτο πάσχει ἐπὶ 

τῆς π. διὰ σέ, καὶ ἀνέχεται διακλώμενος ἵνα πάντας ἐμπλήσῃ Δ ἤο. 
234.3 τῷ. Τ( ογ.(το.2130); ἐπὶ τῆς π. ἀναφέρομεν τὰ ἁμαρτήματα, καὶ 
λέγομεν ....«συγχώρησον Ἰάμο}.17.2 τη. Ηεδ.(τ2.τ660); ἡ μυστικὴ... 
τῆς π. ὑπὸ τοῦ ἱερέως εὐχαριστία Μας, Αδρ.δαγίϊ,2ο(Μ.34.0320); εἶχε 
δὲ ἔθος ὁ πρεσβύτερος ἔρχεσθαι καὶ ποιεῖν αὐτῷ τὴν ἁγίαν π. ΑΙΡοῤβῥιῇ. 
Ραϊν.(Μ.6ς5.304Ὰ) σοηίταβὲ (Ἰνοα, αν. 8. ἀπ τὸ δέ γε δῶρον, ἤτοι 
τὴν π. ἣν τελοῦμεν μυστικῶς, ἐν ἁγίαις ἐκκλησέαις.. χρὴ προσφέρεσθαι 
μόναις (ντ.γ65Ρ.ττίρ.595.4; 035.3808); τίνος ἕνεκεν...«ἐν τῇ οἰκίᾳ π. 
ἐτέλεσας ; 1ἃ.6ρ.ττα(ρ.172.5; Μ.77.804}; Εϑαϊδϑ ογ7.3.4(ρ,12; 0[.Ἀ1.40.Ψ 
1110}; οὐκ αἰσθάνονταί τινος εὐεργεσίας καὶ αἱ τῶν ἁμαρτωλῶν ψυχαί, 
γινομένων ὑπὲρ αὐτῶν συναξέων καὶ εὐποιιῶν καὶ π.; ΤΑΛΆ Ν, 4π|- 
24(}1.28.6174}; [ο.Μοβοὶ ῥγαϊ τοῦ(  .87.3ο81Ὰ); ᾿θοχιάσεί.ο. 2(Ἱ. δῶ, 
1717); 11. οἱὗἨ δυσμαγβεῖς Ὀγ641 Ὀφΐοσα οομβθογαίίοη, οἵ, ΕΠ ρρογαί. 
4.23.1; 1.26.1; τοὺς ἐν ἀρτοποιείῳ ἐργαζομένους τὴν π. Κ΄ ῬΘΟΙΟΣ 0 
(ρ.256.4); τὴν...π. ἤτοι τὸν οὔπω ἁγιαζόμενον ἄρτον κωλῶθιν εἰώθασιν 
καλεῖν τὰ τῆς χώρας ἶ5ο. ΑἈπιᾶθεα] παιδία Ἰ υπίτατ,υ, μένε, 2(}1.86. 
23330); ἀντίτυπα...οὐ μετὰ τὸ ἁγιασθῆναι εἷπον, ἀλλὰ πρὶν ἁγιασθῆναι, 
τὴν π. οὕτω καλέσαντες Το. Ὁ. [5.}1..26:27(Δ1.οδ.Ἰ4ορ 0); 141. οἵ οοπ- 
βεογαίοα Ὀγεδα οὐ οἵ εἰδιηθηΐβ αἴ σοπβθογαϊ οἢ, γαργθδοητίπσ ἢγβῖ- 
[ἴγυϊῖ8 οὐ σσοά᾽5 ογεαιίου, γε, ἤαθγ. 4.18.2(31.7.1025Ὰ}; ποιήσας γὰρ 
τὰς π., καὶ διανέμων ἑκάστῳ τὸ μέρος (Ὀτη.Δ0.1.τ5...6.6.4...18(}},20. 
6254}; προσενέγκατε π. ἄρτον ἅγιον καὶ ἀπὸ τῆς ἀμπέλου τρεῖς βότρυας 
ἀποθλίψαντες ἐν ποτηρίῳ ουγκοινωνήσατέ μοι ὡς ὁ κύριος... ὑπέδειξεν 
τὴν ἄνω π΄ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν 4..λ114.25(0..253.1}; τὸν 
βότρυν ἀποθλέίψατε...εἰς τὸ ποτήριον: καὶ μεταλαβόντες εἰς τὴν τρίτην 
ἡμέραν ἀναπέμψατε εἷς ὕψος τὸ ἀμήν, ἵνα γένηται τελεία π. 4. ̓ ᾿1.π43 
(0.84.7); πῶς οἷόν τε ἦν π. προκεῖσθαι ἔνδον ὄντων τῶν κατηχουμένων ; 
7 Ρὰρα ἐῤρ. Ὀίαη. ρ. Αἰ αροὶ,ἐες."δίρ.1οβ8.16; Μ,25.2060); προσ- 
φορᾶς μεταλαμβάνειν ((σδηρτιεαη.4; διδότω τὴν π.ι λέγων: σῶμα 
Χριστοῦ Γαι ρ.(οηδὶ, 4 }}.8.13.1; λαβεῖν τὴν π. ἀροῤίμἐς Βα (Μ, 
6ς. 2760); Τ(ζρῴβι)εαν.α,; τὸ. -προσαγόμενον...καλεῖται... εὐλογία, 
π.», ἀπαρχή, ἄρτος...π, δέ, ὡς ἐξ ὅλον τοῦ ἀνθρωπείου φυράματος, 
οἷα τῆς φιλοτιμίας τῷ θεῷ... εἰς τὰ τῶν ἁγίων ἅγια προσηνέχθϑημεν 
ἐϑορηγ Προ Μ. δ] .39804); τὸ δὲ σφραγίζεσθαι τὴν π. ὅ,. «Βασίλειος 
παρέδωκεν" προσκομίξεται ἡ π. διὰ τὸ κοινωνεῖν τὸν χεὸν ὦ ἕκαστον 
μερίδα ιτὖ.(30308); θεὶς τὴν...πι ἐν τῷ ἁγίῳ δίσκῳ Ἐβαβ. μηγεὶ, εὖ 
(ρ.264.22) ; ὅ λόγος...«ποιεῖ. «τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον τῆς π. σῶμα αὐτοῦ 
καὶ αἷμα {0.1}... τοί δ .ο6.10224}; δ. οἱ αἰπι5, οἷς. ἐπ᾿ ὀνόματι 
προσφορῶν ἶϑς. Μοπίβηι5)] τὴν δωροληψέαν ἐπιτεχνώμενος ἈΠΟΙΪΟῊ. 
ΔΡ.15.}.6.5.1τ8.χ(21.20.4768); αἱ τότε ἀπαρχαὶ καὶ δεκάται.. 
δεὰ τῶν..«ἐπισκόπων προσφερόμεναι κυρίᾳ.. 

- ’ 

«περιελεῖν δυνήσονται... 

“ ε 
“νυν π. αἱ 
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Οὐυτεαῖ γαρ εισιν ν»νμὼων ὁοἐ 



προσφοράριος 

ἀῤχιερεῖς (οηςί. 4Ρ}.2.26.2; (ῃτγπ5,ἠον.6 2.5 ἐπὶ 70.(8.3740); 4. Ῥγο-! 
ῥεῖείγ, τὠωταδίίγν, οὗ ἴῃ. Ὑγογά ἱποαγπαΐα τὸ δυππιθῃ βθηθο5 ἐκ τοῦ 
κἀτὰ τὴν π. αἰσθήτου λόγου ἐνηχούμενοι ΠϑοπΊ. Η Ν᾽ οί, τιτοί Μ.86. 

ἐπροσφοράριος, ὁ, "65 5ΦΉΡΕΥ, ΦΥΥΩΉ ἀ-ηπατι; ἴθ τηοῃμ βίου, νυτ.5. 
ψυϑοδ.58(0.159.30). 
ἐὐπηρόσφορος, 1, ἀργόεαδίε τὴν π. ἀρετὴν ἔχουσιν αὐτῷ ΓἸδπη. 57.7.1} 
(Ρ.30.4; Μ.9.4530); Μεῖδισγρηρ.3.13(0.42.15; ΜΝ. τϑ. 810) ; ἐδ.9.1(0.τ13. 
11} 1760); 2. γραία ἰο, γεσθριδἰέρτισ προσφορὰ γίνεται θεῷ...διὰ... 
Χριστοῦ, ὡς π. τῷ πατρὶ τὴν θεότητα αὐτοῦ Οτιάϊαὶ,4(0.130.1); 
3. ποι, 45 βυ ρδί., δα ἢ δυιβῖῖς οἑαϊίοῃ, ϑεσαρ ἐμε.13 [1τ|; εὐλόγησον 
τῦὺς προσενεγκόντας τὰ π΄ 1Ὁ.13.τ. 
"προσφράξω, ἀεείαγε ἐγ; αἀήδίοη, Γϑοπῖ Η πο ρἐ ἰδϑτϊτηοηΐα 

(Μ.86,18ο80).᾿ 
"προσφρέω, ἰγαυεὶ, ῥγοσρεά οἷά τις ἀπαρχὴ τῆς ἀνθρωπότητος 

προσέφρησεν ἴβο, ὁ Χριστός] εἰς τὸν οὐρανόν νυν, ρίαῤῥ᾽. Ἐχ.3(1.3250). 
εὐπροσφύγιον, τό, γεζεσο, ῥίαοε οὗ γέξερε, 70.148]. ἐὔγονι. 8 Ρ 485 (1. 
97.1010); 19. Ρ.404{7130); 770.1).8..7.τ(Δ|.οδ.οβ5Β); πιεῖ., Μεῖεῖ. 
παὶ ποραιρυόετα (Μ.64,το͵60). 
υἱδαροσφύλαξ, ὁ, ρηαγάΐαῃ, (οπβί,αρ. ΘΕ]. Ογ χ.ἠ.6.1.1τ.22(Μ8ς. 
12208); (1. ΟνΖ.ἠ.6.1.1τ. 32(12210 ; ΡΥΟΡ. [ὉΥ προῴ-). 

πρόσφυξ, ὁ, 1. Κμρτἴυε, γεξμερσε, Τλιι5.,1ς.530: 1--5(Μ.24.3054}; οὗ οἠδ 
δαΚίπρ βαποίμπαγν, ϑοου, ἢ, 6,6. 5. 5(Μ.67.6734}; [σε]. Ονχ.λ.6.1τ.1τ.290}1. 
Β5.12208); 2. ἀδδογίον, ΤΆΡΒη.εὐἰγοηρ.3ο6(Μ,1οβ.7454Α}; 3, εἰΐφηὶ, 
ϑΗρῥίταμι, Πομβῖ ΡΤ τ, ἡ. ε.1.20,1(3.70}} 1518.}Ὀὲ].6}}.3.260(Μ.78. 
ὅ970) ; 1} 4}}. ἀπο. 8, ,α(ρ.42.16; Μ.34.11458)}; δ ὄφις...π. τῷ Νῶε 
ἐπροσέρχεται Β85.56],0}.ς.2(Μ1.8ς.848}; οὗ Θὴδ ΘΟΠΒΕ] ΤΙ ησ 80 ΟΥ̓ΔΟΪΕ, 
Ἐπὶ .2(132Ὰ; Μ.21.2568); ἰ4,(.6,Ῥτοαπι.(ρ.2ο3.24; Μ,22.3378); 
ὉΓῸπα ΜΠῸ Πᾶ5 τεοσῦσβα ἴὸ Οοά οὐ (δεῖδί, κ΄. Τλσηι. ἃ 20(ρ.146,0); 
Ἐπ5..,15(Ρ.245.22; Μ.20.14168); ΜδοΜρη αροῦν.53.τλίρ.81:.24). 

"“προσφύσημα, τό, ὀγεα! ηρ προνι; οἵ Ἰπθτοδιῃίπρ οἵ Η. ὅποβί, 
ὅτ γ85..4}οἱ .28(Μ.45.ττ8ς8); ΙΔ, Επη.2(2 ρ.273.12; Μ.45.5530).Ψ 

ὑπροσφύσησις, ἡ, ῥγεαιἠἼηρ ἩροῊ π. τοῦ πνεύματος ΟΥΝ (5.0. 
ἐαίδολ. 32(0.122.2; Μ.45.81}}. Ν᾿ 
Ἐπροσφωνάριον, τό, α Κἰπά οἵ θδρ, ΒΑΤ 1 655. ραν. (ΜΟτοΑ, 

4258). 
ε Σἰσρασφων-ἔω, 1. αὐἰάγοες ; ἃ. οἵ ἃ ἰετίου, Ἐπ|5.}.6.4.23.0(}1.20.388.); 
᾿ Βετυτρ, ὁ ἐπίσκοπος “"ησάτω τῷ λαῷ οὕτω" τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις 
“4 αρ.(οηςι. 4}Ρ.8.13.τ2; Ογτ. .ο.τ2(4.τοϑ60}); τεῦ, ἀδαςσοη᾽β οὐὔΐδββ, 

. (σμδί Αρρ.8.35.2; ὃ πᾶσι --οὐμενος πνευματικὸς ἀσπασμός Μᾶχ. 
τηγϑ. Τ͵(Μ.01.603})) τ 1Βα5.} γε ὶ. 5 π(ρ.302.4); κυεῖ λέγων" στῶμεν 
καλῶς Αὐαβί. Βιεγηας (Μ.80.826}) ; ς. τεῦ, ΟΤ ΒΙΌΡἤΘΟΙο5 δα ὐσεβθιην 
μτιξῖ ψαλμὸς.. Χριστῷ...--ῶν.. ὃ θρόνος σου ὁ θεός Ἐπ5.4.6.4.τι 
(6.182.21; Μ.22.30 40); 14,6.ἐλ.τιττίρ.7ο.9; Μ.24.8454); 2. ἐεἰ], ἱμζογηι, 
Ευςυ.Ο,.4.46(0.126.31; Μι20.11074). 
Ἐπροσφωνή, ἡ, ῥγοείανπαδέοη, πᾶτηδ ρίνεη ἴο ϑαρέυαροβίσηα ΨΉΘΩ 

ἝΑΥΠΪΠσ νγ745 ρίνεη οὗ [,Θηθη ἔαϑί τὴν τῆς π. ἑβδομάδα, ἐν ἢ ἀναγινώ- 
σκεται τὸ... εὐαγγέλιον τοῦ τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου (αἰδοῖ. 5 πιά.8 
(Μ.00.1697}). 
“τι προσφώνησις, ἡ, 1. αὐάγο55 αὐτοκράτορι...τὴν π. καὶ ἔντευξιν 
πεποίημαι [ιδ5ῖ. Ταροΐ.τ (Μ.6.320Ὰ); 16.68.4(4328) ; οἵ ἱπιρετίαὶ Ἰοζέοτ, 
Ὀσηβίαρ. Ευβ.0.(.,2.7τ(ρ.70.13; Μ.20. το Ὰ}; οἵ ΒΥ ΠΟΘΙΟΆ] ἰετίοσ, 70. 
ΜΙῸΡ ἐρ.(Μ,06.14178); 2. ἐπυξίαϊίονα, σηηοΗς ἴο ῬΙΆγΟΥ, υἰτετρα 

, Ἦν ἀξάσοπι ἰῃ Πἰτυτργ, (οησὶ. Αρῥ.8.38.1τ; 3. ἱπυοεαιίοη, αὐἰάγεςς ἰο 
Θά, Οντ. Ρ5.42:4(Μ.69.1ο174}; 4. διὰ προσφωνήσεως αἰομά, ὧγ τοογά 
σῇ πισμ, ΟἹ, Δοά,καη.το; Οἤγου. Ῥαςοῖ, Ρ. 330(Μ.02.8ς64). 
τ προσφωνητικός, ῥγέσρηίίηρ απ αὐάνδες, Ξρβεοὴ ὁ} αἠάγεες ἴο 
5οθθοῃρ, ταῦ, Τυβι,Ζαροὶ. λόγος... «πρὸς Ἀντωνῖνον... τ. Επ5.᾿..6.4.18. 
2(Ν1.20.3738); ΨὙ1Π} λόγος αῃἀετοίοοα π. παρὰ τῆς ἁγίας συνόδου πρὸς 
Ἰτυ Μαρκιανόν (ΟΠ Δ1ς.6ρ. (40 2.1.3 Ρ»υττοιιο; Η.2.6 40); ὁ παρὰ τῆς 
«συνόδου... π᾿ λόγος (ΟΡ(δ6Β1)αε, τΒ(Η..3.1416Ὲ}; τοῖς μοναχοῖς... 
ἀπελογήσατο διὰ προσφωνητικοῦ ΤΉρΒη.εἰγοη.ρ.τΑ1(ν.], π᾿ λόγου Μ. 
1οϑ,3648) ; οἵ ὈἰΞορ᾽ 5 δ άτεββ το ἀίοςοβε, 70. Ὁ. .]αεοὐ (Μ.ο4.τ4οδο). 

᾿ προσχαίρω, γεοίτε αἱ, ΟτιΝνε5. ξε.3(2 Ρ.22.21; Μ.4ς. 5884); 
ΒΟΡὮ ΓΗ ν, ἀπαρὶ, (Μ.02.17208). 
τ προσχαρής, ῥίδαξαμί, ααὐίε, ΠΙΡΡ.᾿αον.4.τό(ρ.5ο.12; Μ.τ. 

80830); .4.23(0.52.22; 30878}; {Β468.6}.4.2.3(3.128Α; Μ,32.3538), 
ἐπροσχαριώδης, οἠεενξμϊ ; οἵ [μο5ε θότη ἀπᾶεν Αὐΐδς, Ἠ!ΡΡ.ἤαεν. 

4:15(0.40.10; Μ.τ6.30838). ᾿ 
“προσχειρίζομαι, δέ ογἀαϊνεα προσεχειρίζετο Μωσῆς εἰς ἀποστολήν 

Ὄντ.αὐδον.τα(τ. τ τῦ). 
᾿πρόσχεσις, ἡ, ῥγονηῖξο, Ἀπαβῦ, δι σι εἰ γος.27(Μ.80.5 530). 
᾿Ῥπηροσχετλιάζω,. εορηρίαίη, αόμ ῥεξογεμαηά, ΟΥΝΥ(5. μη, )(α 

Ῥ.316.209; Μ.45.1032λ). Ὡ ᾿ 
᾿ πρόσχημα, τό, 1. οπ σαγᾷ ἀῤῥέῥαγαηεέ οὐ ἐἰπαγαείδν, Ἐλι5. Μαγεεὶ!.2. 
Ε(Ρ.31.56: Μ.24.7768); ᾿Ιουδαϊκῷ π. Χριστομάχον συνεκρότησαν 5ς. 
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ΑὙἱδλ}}5] ἐργαστήριον ΑἸοχ.Α1.6ρ. Αϊοχ.4{(ρ.:ο.6; Μ.τβ, 5 40Α)}; τὸ τῆς 
δουλείας π. σημαίνοντες Γ τ! Μίαγε (Βτὶρ Ἀέτηδη Ρ.137.7); 2. σε δίαμεε, 
τοῦ, τογ.9:9 τὰ δι’ ἀνθρώπους γραφέντα ἐν π. τῷ περὶ ἀλόγων ζῴων 
φυσιολογίαν τινὰ παρέχει Οἵο6 εἰς. ς.36(ρ.4ο.4; Μι11.12374);} ἐπὶ 
προσχήματι θεοῦ... τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου... θρησκεύωσι (εἰ5.20.8,1ς 
(Ρ.232.19; 15370); 8, Πκέόηεες Παῦλε... ἐκκλησιῶν τὸ καύχημα καὶ 
ἀγγέλων π, ῤος αι. 4ο(ρ.67); 4. ξαϊτε ἀρῥεαγαηεε, Ῥγείθῃξε, 
ΜοιΠ ἐγρη.το, (ρ.127.6; Μ.18.2οοο) ; Ἐπ5...6.4.71.4(Μ.20.3160}); 
Οὐσπβξδρ. ΑἸ αροὶ,ςεε,βδίρ.τ6ς.34; Μ.25.405Α)}; Ὑπάτἦ.6. 3.28.2(3. 
944); 5. πιοηδϑεῖς ῥαδέϊ, ΙΔ. Ἐρι8ι(4.1τ140); (Παῖς αν, 4; ἀξιοῦται... 
τοῦ τιμίου π. δίατο, Παςυ, ον ἦ, 4; 1.56. 

Ἐπροσχιδεύομαι, Ξ«ἀείει οπ, ἀπαβί. 5. λοάς ργόστ.(Μ.80.536Α), 
"προσχλοάζω, δὲ ἐπε βγει-Γγμϊὶς οὐ, τοῖ. Ταποοθηῖς βρέφη τὸν τῶν 

μαρτύρων ἡμῖν προσεχλόαζε σῖτον Νδβίιλοηε θη, 3(ρ.354). ᾿ 
“προσχρεμετίζω, ἠοῖ ἰο, ς. ἀαΐ., (Ἰθπι, ῥγοί. 4(ρ.4ς.9; Μ.8.1 568). 
Ἐπροσχρεωστέομαι, δέ οτϑεά ἰο ἐπ αἀδτείοη, ας. ἀαῖ., ΟΥ ΝΖ. ερ.143 

(Μ.37.2454). | 
ἐπροσχρωτίζω, εἶσατε εἰοτεῖν, αἀξονο, ΝΏριι οο( Μ.70.1210}; 1δ. 

1.04{1248)}. 
πρόσχυσις, ἡ, 1. ῥοιτίης ἐροη αἰταῦ, ἰἰδαίίον; οἵ ὈΪοοά οἵ ραρδη 

βϑουῆςεβ, Τα 5ῖ. Ζαροί.12.5(Μ.6.465Α); ΗΠ ον». ]δνν.2.44; 2. Ῥοωγίη 
2) ονιἦ φλογὸς τῇ προσχύσει (θο. ΡΞ, ἀδχ.2ετ(διεκχύσει Μ.02.1453.}. 

προσχωρ-ἔω, ρ888,, ῥᾷ5ς ἐσ, δὲ ἀμπέκεά ἰο τὰ πράγματα αὐτῶν...τῷ 
δημοσίῳ -οηθῆναι ταμείῳ Μαχ.ερ τ) Μ ρτ. 4654). 

προσχώρησις, ἡ, φάϑαηεε, ἵπεγραςε, ΓΆΤα, ἀβοί τ. τ7(Μ.26.11248, 
ροτῇ. ἔου προ-}). 

“προσψάλλω, εἰηδ ἰο, ο. ἀδτ,, Π͵Δ4.}»ε77.31(0.42.25). 
πρόσψαυσις, ἡ, ἐοηίαε!, ἰομεμέην, Μεϊοῖιπαὶ, μονα ξ(Μ.δ4.τ2008); 

οὗ ςοπῖδοῦ ν]τ το ο5 8 πα βδογοά οὈ]θοῖβ, ϑορῆγ. Ηογ.-(Μ.87.35120); 
70.Μοη ἄγ. Βίας. ο(Μ.05.14550); Ε10.}.8..}.23(Μ οὐ. τοῦς8). 

ἐπρόσψημα, τό, ἐχίγα αΐτα, τρεοϊαὶ αὐάτίίον; ἰο ἃ γηιδαὶ, τοῖ. ἵνγο 
ΚΙ45 βεγνθά ἴο ἴβαᾶο, ἃ5 ρσοοῦ οἵ ραίτίασοῃ 5 ν]ΡΌΧΟΙ 5. ρρείίτε, 
τος Ο,σεν.21710(Μ.87.4178). 

προσῳδία, ἡ, ἀὐσοεηὶ ψὨἱοῇ ἰπαἰσαῖεα τποδυ!αϊίοπ οὗ (π8 νοΐοθ, 
τεῖ, Αηιίαοίαα κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν φωνῆς τόνῳ διαστρέφοντες 
τὰς γραφὰς πρὸς τὰς ἰδίας ἡδονάς, καί τινων προσῳδιῶν καὶ στιγμῶν 
μεταθέσει τὰ παραγγελθέντα... βιαζόμενοι πρὸς ἡδυπαθείας τὰς ἑαυτῶν 
ΟἸδηι, ςέγ. 3.4(0.213.2ς; Μ.8.11444}; κατὰ προσῳδίαν τυϊἶ; ᾳφεεεηεμαίτοη 
κατὰ π. ἔστιξαν τὰς γραφάς πρίρῃυρηθης. 2(Μ.4.3.2378}; τήν τε τῶν 
Πράξεων βίβλον... ἀναγνῶναί τε κατὰ π. Ευτῆβ), Πΐας, ““«.(Μ.8ς.6230). 

προσωνυμία, ἡ, σῤῥεϊϊαίίον, πάν ὀνόματος προσωνυμίᾳ οὔτε 
ἀγαθὸν οὔτε κακὸν κρίνεται ἄνευ...πράξεων 7αςτ, ταροί,4.1(Μ.6.33228}; 
ὀνόματος... Χριστιανοῦ π. ὁμολογοῦντα... «ἐκολάσω 14. 2αροὶ.2.τ6(Μ.6. 
4450); καλούμενοί εἰσιν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπὸ τῆς π. τῶν ἀνδρῶν ἐξ οὗπερ 
ἑκάστη διδαχὴ...ἤρξατο ἰὰ.41α].3ς.4(Μι6.ςς2Α}; τῆς τοῦ Διὸς π. 
πρωτότυπον στοιχεῖον Ταϊοογαί ο(ρ.χο.1; Μι6.828.); Χριστὸν...ἐξ 
αὐτοῦ καὶ τῆς π΄. ἠξιώθημεν Ιϑὰ5. ἢ. 6.τχ.8(Μ1.20.520); πόλιν... π΄ 
Νακώλεια 500τ.ἢ.6.4.5.2(Μ.67.4608). 

προσωπεῖον, τό, 1. πα8κ προσωπεῖα περικείμεναι αἱ ἑταῖραι 
ἐξεμέσθουν ἑαυτάς ΟΥ (εἰς. 4.63(ρ.334.18; Ματ αι 324}; ἢρ΄ προσωπείον 
δίκην τὴν Πυθαγόρειον ἐπιμορφαζόμενος ἀγωγήν Ἐπι5, ἨἸεγοεὶ, (τι40; 
Μ.22.80948); οἷον προσωπείου...γυμνωθεῖσαν ἀνακαλύπτεσθαι τὴν 
ἐγκειμένην δόξαν ΟΥΝ 85. Ετη;.7(2 Ῥ.1ς 5.1; Μ.4ς.744Α); Ματθαῖος... 
ὥσπερ τι π. ἤμειψε τὸν βίον ιάιϑαῤίιΟλν.(Μ.46.ς 960}; τεῦ. Αἀαιὴ τὴν 
διὰ πνεύματος μόρφωσιν, π. ὥσπερ τι περικαλλὲς ἔλαχε Ογγ, 7σιττοτο 
4.9884); 2. ἀϊεριῖςε, ΟἸδια, ῥγοί.2(Ρ.20.28 Σ ΜιΒ,τοοα); τῆς ἐνθάδε 
σκηνῆς ἀπέθεντο τὰ π. ἘΝῚ ῥεγίει, τ4(Μ:79.8410); ῥίψας τὸ π. τὸ 
ἀρχικόν, τὸ ἀδελφικὸν ἐπέδειξε πρόσωπον ἜΒαε σε. τοῦ ἐμ Οεη.(Σ. 
τοϑ); ἰάφι. 24 τη 2Καρ. (1.425); ἤδηος ῥγοίδηεε π. τῆς ἀληθείας ΝΊ]. 
6ῤῥ.2.85(Μ.79.2400); Ογτ,αρυ]. ΤΑΙ ο(ρ.τ5.τ8 ; 61.520); ᾿Ελληνι- 
σμὸν Χριστιανισμοῦ προσωπείῳ κρυπτόμενον Β85.5ε].0γ.27.1τ(Μ.8ς. 
3998); 3. ῥανγί, ἐπαγαείεν διὰ...«τὴν τῶν πολλῶν ὠφέλειαν τοῖς τῆς 
ὑποκρίσεως π. ἐχρήσατο ΤΗάτ.6Ρ.1(4.το062); 14. Ὀον.17:23(3.70}; τοῦ. 
(οά δος, 5606] Πῃ5 νῦν δὲ τὸ τοῦ πνεύματος ὑποδύεσθαι πε. Β45.’}. 
214.3(3.3220; Μ.32,788} ; ν.], πρόσωπον); 4. ἀϑῤεείὶ, τοί. Τῆς, τὸ τοῦ 
ἀνθρώπου π. ἀναλαβὼν καὶ σαρκὶ ἀναπλασάμενος ΟἸεπα.  γοί. τοίρ.γ8, 
18; Μι8.2284); τῷ δουλικῷ π. διὰ σαρκὸς συναναστραφεὶς τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ΟΥΟΝ γβ5. μοι, 13 τη (αηι.(Μ.44.το48.}; ἰά. Εν (2 Ῥύ4τ; Μ. 
45.150}; 5. ἔῶεε τοῦ ἐπιβεβλημένον τῷ π. τοῦ νομοθέτου καλύμμα- 
τος 1δ.7(2 Ὁ.154.17; Μ.45.7410); Ἐνδρτ.ἦ,ε.τ.14{(ρ.24.25; Μ.86.24618). 

Ἐπροσωπεύομαι, ῥγείομά, Τῦβεβ. Νὰ Ζιδίαὶ. χ3ι(Μ.48.1033). 
Ἐπροσωπικός, ὁ βεγξοηξ, ἵν γέξρεεί οὗ βέγδομις, ρεγϑοπαὶ; 1. ἴῃ 

βέῃ. π΄ ... ἐγγύην ΑΙΠΒΟΒΟ]αβι. οἱ], 5.4(ρ.74); δι ατυδεῖ. 2(ρ.156); 
2. ΤῊπ, τὸν. τῆς τι. τριάδος ἀριθμόν, ἢ τῆς φυσικῆς μονάδος ΤδοπΈ Η. 
Νεεί.).6(Μ.86.τγ681Ὸ; μίαν...κυριότητα, ἄνευ π᾿ ἀναχύσεως ΒΟΡἤγΗ, 
ἐρνη.(Μ.8).31520)); 3, ΟὨγσΙδτο], τό, θεός, καὶ φυσικὸν καὶ π. ὄνομα 

94 



προσωπολεξία 

τῷ Χριστῷ Ἰ,εοΙ ΗΝ 65:.2.τ8(Μ.86.15778); ἑτέρα γὰρ ἕνωσις τοῦτο 
οὐ ποιεῖ" οὐδὲ ἡ δνὰς πάντως κατηγορηθεῖσά τινος, καὶ εἰς πρόσωπα 
διαιρεῖ τοῦτο, εἰ μὴ εἰς π. δίπλασιν εἴη ληφθεῖσα 14 »ιοηοβὲ τ 5 Ἰτηοπία 
(}1.86.τ8120); φεύγων [36. ΝεβίοΥ 5] τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν, 
τὴν οὐσιώδη διαφορὰν π. ποιεῖται διαίρεσιν αχιοῤριδε (01.566); 
ἐκ δύο φύσεων π. ὃ Χριστός παῖ διλοά,(Μ,.80.1448); καλοῦσι γάρ 
τινες πρόσωπον τήν τινων σχέσιν πρὸς ἀλλήλους ...λέγομεν γὰρ τὸ τοῦδε 
πρόσωπον ἀνειληφέναι τόνδε... κατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον ὁ Νεστό- 
ριος τὴν π. ἐπρέσβευσεν ἕνωσιν Απαβί, ἈΡ. ἢ΄.8Ρ. οεῖ Ραϊν.δίρ.38. 
τ8); ἔνωσις λέγεται π., ὅταν τις τὸ ἑτέρου ὑποδυόμενος πρόσωπον; 
ἀντ᾽ αὐτοῦ τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ ποιεῖται λόγους 10.1.16]. 65(}}.94.6648) ; 
ἔνωσιν.. οὐδ᾽ αὖ πάλιν π΄...» ὡς.. ἔφη. Νεστόριος Ἰά. ]αεο. δχ( 1.94. 
14804Α}); ΤΑτα 5.6}. 5(Μ.08.14640) ; τεῖ. (Βτι5 5. ψν}}}5 πῶς δὲ τὴν φυσι- 
κὴν τῶν τοῦ...Χριστοῦ θελημάτων διαφορὰν εἰς π. μεταστρέφουσι τῶν 
τἀναντία θελόντων ἀλλήλοις προσώπων ἀντεισφοράν ΟἹ, αἴετ,αεὶ,5(Ώ,.3. 
ΘΟ5Α); 4. ἹἸηάϊυϊάμαϊ φύσεως ...«πολλάκις. ἀντὶ οὐσίας καὶ ἀντὶ π. δὲ 
ὑποστάσεως λεγομένης Γιρομτ ΗὩοηορἢἰοβτ οὨ]Α(}].86, τδοδ}) ; 
5. φεἰραγάΐν τιαηῖξεδὶ, ἀπαβὶϑιλεχ τ) Μ.80.τούτ0) ; π. θέαν, ἀλλ᾽ οὐ 
φυσικὴν οὐσίαν θεοῦ ἑωράκασιν ἸᾺ.Ποά.8(Ν1,80.1320). - 

Ἐπροσωπολεξία, ἡ, τι56 οὗ τυοτά πρόσωπον : ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν κυρίως π. 
τὴν ἐν τῇ---γραφῇ τυγχάνουσαν, περὶ θεοῦ, χωρήσωμεν ἀπαβῖ. 5. κοί. 8 
(Δ1.89.128}). 5 

προσωποληπτέω, ἤαῦυεξ γεςρεεί ο7 βεγξοης, βἤσοιῦ ραγίταϊτέν, ΟΥ̓. 
ἐχῤῥιίῃ Ῥγιτονσ(Μ.17.2ο8.); Οοης!. 4ΡΡ.2.58.4; Οεο,ΡΙ5.λδα.4τὴ(Μ. 
92.1466Ὰ}). ᾿ 

προσωπολήπτης, ὁ, γέρβειίογ ὁ ῥεγβοηβ, ῥαγίδαμ; ὈΪΒΏΟΡ 
ὙΘΤΏΘα ἀρεὶπϑί Ὀθοουηηρ' 5υς0ῃ, (οησί, Αρῥ.2.9.2; τεῖ, οᾶ οὐ γάρ 
ἐστι π΄. (ΠΥνβ. στ ρμηπεὶ,τ.ο(1.137Ε); Ρτος..15.22:1--ι4(Μ.81.21730}; 
ΠϑοηῖΝ ν, [0. ἰδεη.4{ρ.το.14). 

προσωποληψία, ἡ, ῥαγαἰτὶν οἵ ἀτν Κιηα, ΠΟΙΟῚ ἐαυοηγ  δη, 
ῥγομάϊεο, οὐ σηρδϑενν ; ἴο 6 ἀνοϊάοα ὈΚ ργεβ γνίευβ, ΡΟ]γορ.6.1:; 
ΟἸεπν, ῥαεφά.τιδ(ρΡ.τοϑ.το; Μ.8.2881Α); διὰ τὴν πρὸς τὸν βασιλέα...π. 
καταλελοίπατε τὴν..-περὶ τῆς τοῦ πάσχα ἑορτῆς ἀκολουθίαν ἘΡΙΡΗ, 
μαόν.7ο.0(ρ.241.22; Μ.42.3538). 

Ἐπροσωπόληψις, ἡ, χέθρεεί οΓ ρεύξοης, ραγίταϊέν, (οπεί, Αῤῥ. 
2.58.6. . | 

- Ἐπροσωπολογέω, Φῤεακ οὗ ἱπὲ ἐχίογμαὶ ἀῤῥεαγαηεε οὗ, Απιαβί. 5. 
ἠοά, δ Μ.01.1520). ᾿ς. 

πρόσωπον, τό, 1. ζω, τομηίεηαηεε; ᾿ 
Α. τῇ ρεῃ,, ἴῃ ϑ΄άγεδβ ἴο ΒΜ χαῖρε, τὸ θεολαμπὲς....π. ΓΒαοί, 

Αποιοηε, ΒΜ εἰ δνη,.3(}1.77.13038Β); ὉΡΡ. προσωπεῖον: ἑταίρας... 
προσωπεῖα ποιούσας τὰ π. (δ. ῥαεά.53.2(0.242.2); Μ.8.5728). 
᾿ς Β. οἴ ἴδεβ οἵ Οοδ᾽; 1. 1ῃ. σεῃ. οὗ γὰρ τὸ π. κυρίου ἐπιβλέπει, 
εἰρήνη καὶ ἀγαλλίασις (Ἰξτη ῥαρά.1.8(ρ.130.322; Μ.8.3338); τοῦ, ῬΒ.21:2 
αἰτεῖ τὴν ἐποπτείαν τὴν παρὰ τοῦ πατρὸς.. ἵνα... «ἐφ᾽ ἡμᾶς μεταγάγῃ τὸ 
π᾿ τοῦ πατρός ΑἸΠ ΧΡ. Ἐς. 21:2(}1.27.1328); ἐπειδὴ τὸ τῆς θεότητος. π. 
οὐδεὶς ἠδύνατο ἰδεῖν ζῶν, ἀνέλαβε τὸ τῆς ἀνθρωπότητος π. (γι. . 
εαἰφεΐ.το.}; ἀποστρέφειν δὲ' λέγεται τὸ...π. ὃ θεός, ὅταν... ἐκδότους 
ἀφίῃ τοῖς πειρασμοῖς Βακ.κονι τη Ἐς. οί. 1200 ; Μ.20.320Ὰ}; τὴν δὲ 
ἐπισκοπήν, π.. ΟΥ.Ν42.0».31.22(Ρ.173.1; Μ.26,1570) ; κοινὸν π' δείκνυ- 
σιν ἡ γραφὴ τοῦ. πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ 
εἰκόνα μέαν, καὶ ὁμοίωσιν τὴν αὐτήν [τεῖΐ,δπ.1:26] ΝῚ} ΦΡ}ιτ.τ͵4(Μ. 
Ἴ0.1524}; π. δὲ θεοῦ...τὴν εὐμένειαν ἐκάλεσε ὙΠατ, 4.3: 4τ(2. 1110); 
π. δέ, τὴν δι᾿ ἔργων αὐτοῦ ἐνδειξίν τε καὶ ἐμφάνειαν, ἐκ τοῦ τὴν 

ἡμετέραν ἐμφάνειαν διὰ προσώπου γίνεσθαι 10.1}0. ξ.ο.τ.ττ(Μ.04.8410); 
2. Ἰατουρτεῖςα οἱ ὅ0η π. δὲ τοῦ θεοῦ ὁ λόγος, ᾧ φωτίζεται ὁ θεὸς καὶ 

γνωρίζεται (ἸεΙὴ, ῥαφά.τ.7(0.124.3; Μ.8,320Ὰ}; π. εἴρηται τοῦ πατρὸς ὁ 
υἱός, αἰσθήσεων πεντάδι σαρκοφόρος γενόμενος, ὁ λόγος ὁ τοῦ πατρῴου 
μηνυτὴς ἰδιώματος 14.͵γ.5.6(ρ.348.0; Μ.0.578}; Ἰάδχρὶ Τ᾽ βάοί. τοί Ὁ. ττὸ, 
4; Μιο.δδτλ); π. δὲ θεοῦ, ὅ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ ΟΥ̓. 
Ῥ-.χο:"(ρ.476); ΑἸ. ἐα}.Ὲς.201:7(}}.27.129Ὰ}; ἡ τοῦ υἱοῦ ὑπόστασις 
οἱονεὶ μορφὴ καὶ π. γίνεται τῆς τοῦ πατρὸς ἐπιγνώσεως ΟΥΝ΄Υ55. 41. 
ἐδ 5. 8(}1.22.3400); ὁ σωτήρ, π. ὧν θεοῦ, ἀπόκρυφον ἔχει πᾶν. τὸ κατὰ 
τὴν θεότητα, ἐμφανὲς δὲ τὸ κατὰ τὴν οἰκονομίαν. ὅτ᾽ ἂν οὖν ὁ λόγος... 
σκηνώσῃ ἐν ἡμῖν, κατακρυπτόμεθα ἐν τῷ ἀποκρύφῳ τοῦ π. αὐτοῦ 
Βιάνιῃ.} 5.30: 2ο(}.30.132174}; π᾿... τοῦ... «πατρὸς τὸν υἱὸν εἶναί φησιν, 
ὅπερ ἐστὶ...ὁ χαρακτήρ Ογτ. 0.53.τ(4.3020): καιρὸς δὲ προσώπου τοῦ 
πατρός, ὃ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοοῖτο ἂν εἰκότως" π. γάρ ἐστι καὶ εἰκὼν ὁ 
υἱὸς τοῦ πατρός Ῥτοο, (Τ6η.17:23(}1.87.3614}; 3. οἱ Ἢ. (Πποβὲ [6Β5. 
138:7-10] ὁ ὑμιῳδὸς,..π. αὐτὸ καὶ χεῖρα θεοῦ. προσαγορεύων Ὠάντη, 
(Βα5.) Κωηεδί ορς ; Μ,20.7418)}; τὸ πνεῦμα καὶ π. ἀποκαλεῖ τοῦ 
πατρὸς ὡς ἐξεικονίζον...τὴν..«οὐσίαν Ὀγτ ἱδ65.534{(51.3400). - 

Γ, οὗ ἴδος οἵ { Ὠτιβῖ, σοπ]οϊη θα] Ψ]ΓΠ 56 π86 οὐ ῥεγϑο εἰ οὐ τὸ π. τοῦ 
μονογενοῦς ἐνεπτύσθη, οὐκοῦν ἄλλο π. εἰ δὲ ἄλλο καὶ ἄλλο π., οὐδὲ 
κατὰ π. ἤνωνται 0.1}. Κα Ν ες. 4.(Ρ.571). 

τιδὸ πρόσωπον 

υενκατ᾽ οἰκονομίαν φοβερόν Οτ,ἤοηι. τ 8.6 τη 7 εγο(ριτθο.15; Μ.13.4110)} 

Βεῆοεα “[αεε᾿, ῥοϊάμεες ποίῳ π. τῷ κυρίῳ λέξεις, ἄφες μοι τὰς... 
ἁμαρτίας, αὐτὸς...μηδὲ τὰς ὀλίγας τῷ συνδούλῳ συγχωρήσας ; ΟΥτ.Ἡ.. 

εαἰφεῖ,.χ. 6; ροοά εομμίδηαμεε, ασσγαθοε π. τὰ ἀπρόσωπα ποιησάντων 

ΝΗ.6}}.3.284(Μ.70.524}). ; 
111. εἰρὴϊ, ῥγεβθητε καταξιωθεὶς τοῦ π. σου ἴρῃ, Ῥοῖγε.τ τ; τῷ τοῦ 

Χριοτοῦ π. τὰ τοῦ νόμου κεκινημένα Ναδῖ.λοηιίη ἢεδ.3.1(0.23].10 
Μ.64.4858); υϑὰ. ΜΠ ρταρ. ἀπέδρα ἀπὸ π. ᾿Ησαῦ παίεηι.λ.8; 
φανήσεται πρὸ προσώπου ἡμῶν Ἰρῃ. ΕΡἶ",.15.3; γενόμενος ἐν ὑμῖν κατὰ 

πρόσωπον ῬΟΙνῸ.6Ρ.3.2; τὰ φαινόμενά σου εἰς π. κολακεύῃς ἴδηι. Ποἶγε. 

2.2; προσηνέχθημεν εἰς π. τοῦ πατρὸς οἱ ἐκβεβλημένοι διὰ τὴν ἐν ἢδὰμ. 
παράβασιν ΑἸ  οαρ. 5.15 :-8(}4.27. ΤΟ Α}; 580. εἰς π΄ 7466 10 ἤαξε, ρεγ- 
φοηαὶϊν ἀγράφοις τε εἰς π. ζητήσεσι Ἐν5.ἢ..6.4.24{Μ,20.3808}; ορεμῖγ, 
Ῥμδιτεῖν ἐφοίτα δὲ καὶ εἰς π. ἐπισκόποις βασιλέως γράμματα 1ν.τὸ.2. 

φίβ4: 0); Αἰ μιαῤοί, 56. 36(ρ.115.3:; Μ.25.3000). 
ΤΥ. ἐἶ6 ῥανὶ (καὶ εἕοτυς, 6.6. σε ίατ οἵ τὰε ργουηα, Βαγη.6.0; τεῖΐ. 

Ας.17:26 Ἰηϊεγρτειθα 45 ενίθθηος ἀρϑίηϑί ϑρμουίοτν οἵ τ1π6 εἀυίῃ 
οὐκ ἐπὶ ἀντιπροσώπου τῆς γῆς εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ π. πη. 1ηα 9 ῤ.2(Μ.88, 
132}; ὥϑοηὶ οἵ ἃ Ὀυ]άϊηρ, Ετι5.».(.5.271(0.04.14; Μ.20.10074}); Ρὶυτ., 
Ῥοηὶ οἵ ὈφτΈε-Ἰπο, Τμάτ,Ζαε το: 3(2.Σ620) ; ἰορ οὗ ἃ σακε, ἔχογειτο 

(0.339). ᾿ 
Ὑ, γεργεξεμία! οΉ; 
Α. εἐἰπαγαείεν ἱπ ἄτάτηδ οἵ Ἠζοζαΐασε ἕνα μὲν τὸν.. «συγγράφοντα...π. 

δὲ τὰ διαλεγόμενα παραφέροντα Ἰυ5ϊ.ταῤοὶ.56.2(}.6.385Ὰ}; ὑποκριταὶ 
οὐχ ὅπερ λέγουσίν ἐστιν, οὐδ᾽ ὅπερ βλέπονται καθ᾽ ὃ περίκεινται τι. 
τοῦτο τυγχάνουσιν ΟΥΨΟν.2ο(0.344.13; Μ.11.4808); ἐγκαλεῖ τῷ ᾿[Γησοῦ 
ὁ Κέλσος διὰ τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ π΄ Ἰᾶ,( εἰς.2.4τ(ρΡ.164.23; Μ,11.8618) ; τὸ 
ἰδίωμα τῶν π. τῆς-- «γραφῆς ἰΔιεογι πη μι απ Ρ. βἠτίοσ, 7. τίρ.5ο. 
22; Μ.13.36Ὰ}); τεῖ. ἀς.8:34 ἐφοβεῖτο γὰρ μή, παρὰ πρόσωπον ἐκλαβὼν 
τὴν ἀνάγνωσιν, πλανηθῇ ΑἸᾺ..“4γ.1.54{Μ..26.1240}); ὑποκριτής ἐστιν ὁ ἐν 
τῷ θεάτρῳ ἀλλότριον π. ὑπελθών β65.ἤοπι.τ.2(2.20} Μ.31.1658). 

Β, τηρῖ,, οἱ Βοιϊείοιιβ “ματϑοίουβ ἴθ σεη., ΑἸ ιεχρ. 5.15: τ(Μ,27. 
1000); Β65..}.2.5(3.140; Μ,32.2224); ὈΒτγβιἀονη.3.1 τ ΤΟΥ (το, 
τ6ς); τὸ π. τῆς πόλεως περιθέμενος ταῦτα ἔπασχεν ἰ4.ἀοη:1.0.3 1ἢ Ρ μεὶ, 
(11.267Ὲ); ἀπὸ π., ἐκ π. τινός, ἴῃ: επαγαείεν οἵ εἰπεῖν τὸν λόγον ὡς ἀπὸ 
π. πολλῶν [α51.41α1.42.5(Μ.6.5658); Οτ. [γ ἦι 4 καρ. ρλϊίος. 7. (0.51. 
25; Μ.14.822Ὰ) οἷζ, 5. προσωποποιέω; ΤΑΊΠ ἐχΡ. μά,.3(Μ.25.2058)}; 
ᾷδει...ὁ Χριστὸς ἐκ π. τῆς ἀνθρωπότητος ἰά εχ. 5.21 Ῥτοθτη.(Μ.27. 
Σ228); ὕγυ Η ῥγσεαϊεεῖ 6; τεῖ. Μι.27:46 ἀπὸ π. τῆς αὐτοῦ ἐνανθρω- 
πήσεως ἀνθρωποπαθῶς προβάλλεται τὸ ῥῆμα ἘΡΊΡΒ λαεν.69.64{Ρ.213. 

1; Μ.42.305Ὰ). 
Π. ρυῖφο, τοῖο ὁ δὲ λόγος αὐτοῦ. «ἀναλαμβάνων τὸ π. τοῦ πατρὸς... 

παρεγίνετο εἰς τὸν παράδεισον ἐν π. τοῦ θεοῦ ΤὨΡΗ].Απι, ἀπίοὶ.2.22(}. 
6.1τοβ8.}; τεῖ, Ῥχυ,8:22 τῷ τοῦ σωτῆρος ἀναφέρει π. Ἐπι5.6.1Π.3.2{0,144. 
44; Μι24.9814); ΑἸ Πιαροί, φρο, (ρ.09.35; Μ.25.2768). 

Ὁ. ῥγείθημεθ, ξαϊσε αϑοιρηρίίον π᾿ εἰρήνης ἔχοντες Ἡ]οΥτηυἱα.3.6.3; 
Χριστιανοῦ μὲν π. περιτιθέντες ἑαυτοῖς, ᾿Ιουδαΐζουσαν δὲ τὴν διάνοιαν 
ἔχοντες τι ον ἀϊυ.κ(93.350Ε}; μοναχοὺς .. ἐν π᾿ διάγοντας ῬΆΠΟΧ ΟΡ. 
36(0.184). 

Ἐς ψΠΠ ἱπιρ] σα τίου οὗ οετίαίπ τηθηϊταὶ ΟΥ̓ ΤΊΟΓΑΙ ἀββοσ Δ ΓΟ. ἃ 8 
Ρεχςαἰπίπρ ἕο {μ6 οὐαγαεὶδν ρογίσαγεα, ἐἰμαγαοσίεγιο 15 οὐχ ἁρμο- 
ζόντως τῷ ᾿Ιουδαϊκῷ π. Οτ Οεἰς.τ.4οίρ.τοῖ.το; Μ,11.7538); οὐδὲ τὸ 
ἁρμόζον πάντῃ τῷ ᾿Ιουδαίῳ π΄. ... τετήρηκε 1δ.1.28(0.79.19; 7134}; 
παρατήρει...κατὰ τὸ “ἱερατικὸν...π. ... τό, σὺ τίς εἶ " τὰ. [6.6.8(5 ; Ὀ.117. 
4; Μ.14.2164}; πρὸς ὁμιλίαν ἐκκαλεῖται τῇ εὐτελείᾳ τοῦ π, Τῃαοῖ, ΑΠπο, 
ἀοηι.3.35(Μ.7).13880). 

Ἐ, ἐἰϊμειναίίοη, ἤρμγε, ἰνγῥὲ π. δὲ ἐκ τῶν φαινομένων ἐν κόσμῳ 
ἀπολαύσεων ἐνέγκωμεν...ἐκ παραδειγμάτων ᾿ μερικῶς ὑποδεικνύντες 
Μας.Αορ, ἤον,.10.1(}}1.34.6404}); νόμου γὰρ π. ὁ Μωοῆς Ογτιαάον πᾷ. 
630); π. μὲν τῶν ἐξ ἐθνῶν ᾿Ιοθόρ 1Ρ.3(054); ἡ γυνὴ.»«εἰς π. πάσης 
ψυχῆς..«λαμβάνεται ΝΙ].6}}.3.275(Μ.79.5200); Νῶε π, ἐστι. τῆς 
ἀκτημοσύνης Αροῤῥιᾷι Βαίϊν.(ἅ.6ς5.3360). : ͵ 

ΨΙ. υἱδτδὶο ῥγοσοηίαίτου, οὐ τναγά ῥεΐηρ; 
Α. ἐμάϊυϊάμαϊ εἰ, βέτεοῃ ἐκζητήσεις.. «τὰ π. τῶν ἁγίων 14.4.2 Ξε 

Βαγη.το.το; βασιλίσσης π΄. ..- προτιμᾶται ΜΟΝεν. εἰ Αεἰ.6(ρ.4.28); 
τὰ γὰρ τοῦ σώματος αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτοῦ π΄. λέγεται ΑἸἢ ἡηέιεἰ ἐν (Μ. 
26.οββΑ); εἰς θεὸν,.«.τὸν φύσει καὶ ἀληθῶς ἐν π. Χριστοῦ ζγτ, Τβάς.32 
(ρ.63.31; 52.20Ε}); Βοποο ἐκ π᾿ οἡ δεξαξ οὗ, τι υι5.}:.ε.3.38.1(Μ,20.2030}; 
Ἀθανάσιος... ἐκ π. πάντων. ..ἐπισκόπων Ατ.φρ. [οὐ εἰς ἀρ Τάτ, ἡ. δ. 
4.3.τ(4.048); ΤΠρΡΒα: εἰγοη..312(Μ.1ο8.7514})}; εἰς π, (ο 1 ἀεεομη! οἵ 
8Π6 οἵ Ἰεζίεχϑ ἰο 50) απᾶ βύο ἢ} δὴ αδάγεςς ὁ τὴν.. «σοφίαν εἰς αὐτοῦ 
π. ἀναθείς Ἐπ5.}.ε.1τ.7(ς 210; Μ.21.86ςΑ); πλεῖστα... εἰς Ἀσσυρίων 
π- «-- εἰρημένα 1Δ.4.ε.7.τ{(0.310.13; Μ.22.5088); ταύτην εἰς ἡμέτερον π. 
γραφὼν διαπεμψάμενος 14.υ.(.2.4τ(ρ.δουτο ; Μ.20.1ο 210}; διδασκαλίαν 

εἰς αὐτῶν π. διετίθετο 1.4.6 3(ρ 111.11; 11408); μὴ εἰς π:. τῶν νῦν κατα- 
11. ἐχῤγεςείου (ΞΞ ϑαἠ 5), ΜΙ Ροῖΐνε.12.1; τοῖς παιδίοις π. ποιοῦμεν ) λαμβανομένων γενέσθαι τὴν ἄφεσιν Βαβ.ερ.τοφίξιτοοι; Μ.32.5124}; 



- 

πρόσωπον 

πάντα... «εἰς π. τῆς ἑαυτοῦ σαῤκὸς γινόμενα Πεοπῖ. ΗΝ ςὶ. 2 (Μ. 86. 
1748}; εἶχε... ἐξουσίαν εἰς π. τοῦ.. ἀδελφοῦ 7ο. Μαᾳὶ “ἘΠΥΟΉ.13 Ρ.338 
(Μ.0). 5040); ἐπὶ προσώπου, τ {{Ὸ ξάξε οἵ ἐπὶ δὲ τοῦ Μελιτίου π. 
οὐκέτι τὰ αὐτὰ ἔδοξε ΟΝ]ς.(325)εῤ.(ρ.5ο.6; Μ.67.818); Επδτισησαςί,23 
(ρίξ2ιαι; Μ.τδ. 6600) ; μεποα παξαφεὶ γεὶ.νοάὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ πρόσω- 
πὸν (ἰ0 ἰδ οαφα οὐ Οὐγῖς) 1δ.τη(0.44.8 ;.6408); τὸ τῆς κατηγορίας 
ἐγύμνωσε π΄. (ῥεγεομαὶ γεξεγεπεεὺ Πατιφι. ὅς τη 3Καρ.(ι. 508); ζτ. 
Ναζι λγιραϊ, τά ο( Μ.38.2404).. 

Β, οἵ [μϊηρβ, σμυαγά ον, ρῥεάναηεο, ἐχβγοςείομ ἀγαθοῦ ζυγοῦ 
π. ἡμῖν. ογνωρίσαντος τοῦ θεοῦ ΟἸοηι ῥαεά,τ.8(Ρ.132.2; Μ.8.3368) ; 
ἐκκλησία ἐν δυσὶ π. νοεῖται, τῷ συστήματι τῶν πιστῶν καὶ τῷ συγκρί- 
ματι τῆς ψυχῆς ΜαοιΑορ.λον»η.38.7(}1,34.756.Ὰ}; πᾶν γὰρ τὰ ὑφεστὸς 
ἐφ᾽ ὅσον ὑφίσταται, π. ἔχειν λέγεται τῆς οἰκείας φύσεως ἤτοι σχῆμα 
6ε).ΟγΖ.ἢ.ε.2.2τ.2ο(Μ.85.1280Ὰ}; τοῦ μὲν λόγου σοι γέγονε π. ὃ βίος, 
τοῦ δὲ βίου φύσις ὅ λόγος Μαχιοῤηδο(Μ.01.04}; ὑπόστασίς ἐστι 
πρᾶγμα ὑφεστός τε καὶ οὐσιῶδες, ἐν ᾧ τὸ τῶν συμβεβηκότων ἄθροισμα 
ὡς ἐν ἐνὶ ὑποκειμένῳ πράγματι καὶ ἐνεργείᾳ ὑφέστηκε.:.π. δέ ἐστιν, ὃ 
διὰ τῶν οἰκείων ἐνεργημάτων τε καὶ ἰδιωμάτων ....περιωρισμένην τῶν 
ὁμοφυῶν αὐτοῦ παρέχεται τὴν ἐρν ἀνειαν ΤΗαΥ. ΒΔΙΠ γάρ. ( 2ο6.5); 
70.) .ἀταϊεει, 4 5(Μ.04.6134}.. 
. Ὁ, γεαὶ ΟΡΡ. ἔαΪβε ἀρῥέαγῶμεν τὸ μὲν τῆς ἐπιεικείας ἜΤ ἘΕ 

προσωπεῖον, τὸ δὲ τῆς δυσσεβείας ἐγύμνωσε π. ΤἈαΤ ἦν. 6...1-.6(3,03:): 
εἰς π. τὸ προσωπεῖον μέταβληθέν ἸΔἢ.γεἰ,τί3.1τ134}. 

ὙΙ1]. ῥαγιεμίαν τηαϊάμαϊ; 
Α- ὨΌΤΩΘΙΙΟΒΠΙν, Ῥεγξοῦ,, βανγίν στάσεως, ἣν ὀλίγα π. .-. ἐξέκαυσαν 

Ιὐΐονα. τα; ἐν τοῖς προγεγραμμένοις π. τὸ πᾶν πλῆθος ἐθεώρησα ἴρα. 
Μαρη.6.τ; ἔδει... Χριστὸν θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μεσίτην γενόμενον παρ᾽ 
ἀμδονδμων ἀρραβῶνά τινα εἰληφέναι, ἵνα φανῇ δύο π. μεσίτης ΗΙρΡ. 
Βαϊ, (ρ.82.8; Μιτο.δο58); Οὐ, 70.6,530(23; Ρ 148,15; Ν.14,2688); π. 
δαιμονιζόμενα Ἐπιϑι, ήφαξί, Β(ρ.26.22; Μ.18,6288); (σης. 4 Ρ.2.47.3; 
τὰ φιλούμενα π. Τγνϑ. κόμι.το.τ τη ξ' οἱ, (ττ, 3968}; τὰ τῶν π΄. ὀνόματα 
Τησε, θση.1 :6(2.1ο708); οὐ πᾶσαν τὴν φύσιν τῶν ἀποστόλων κατηρά- 
σατο, ἀλλ᾽ ἔν π. Αμδβί. 5. μσά 8(Μ.80.1280); οὗ οὐπατέρες ὑπόστασιν, 
καὶ π., καὶ ἄτομον τὸ αὐτὸ ἐκάλεσαν 0.1). ἀΐαϊσεί.43(Δ.ο4.6138}); οἵ 
εἶδνεθ τὰ.. οἰκετικὰ πι προσαγαγέτωσαν Τστγερεητίερ,  ονης ο(Μ.86. 
6138); ϑορῆτ. Ηυ, “παςὶ. (Μ.92.17008). 

Β. οἵ ἰπίῃρβ, ἀεέϊμεοὶ τίθης, οδγεεὶ τλι δ αι εξ εἰρημίύγων παρεισ- 
φέροντες εὐαγγελίων π. Ἰτεη.ἤαεγ.3.ττ.ο(Μ.7.8008); Ἐπ|5. Μ͵αγοεῖ].2.3 
ἴΡ.49.8; Μ.24.8ος); δύο...π. ἡμῖν εἰς διδασκαλίαν παρεισήγαγεν 
ἘΡΙΡἢ ἐμαόν.37.8(ρ.6ο.12; Μ.41,6:28); δύο γὰρ π. συναπτόμενα, τέλειόν 
τι πρᾶγμα ἀπεργάζεται Μας. Αθρὶ λον, 32.6(Μ.34.7514): πῶς δύναται 
τὰ δύο π. εἶναι ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ ἡ χάρις καὶ ἡ ἁμαρτία; 1.40. Ἰ(7650); ̓ 
ΔΠα οὐ ῬΕΥΒΟΠ8 ΟἸα5βἰ θα ἃ5 ομ]εςίβ, τοῦ, ἄδβρτθββ οὗ Δ ΠΠπηϊὲν ἐρωτᾶν 
οὐνεἶ ἐπεστράφησαν ἀπὸ τοῦ δευτέρου π. τῆς συγγενείας ἐπὶ τὸ πρῶτον 
πάλιν {70.764}. όσηῖ,. (Μ.88.19120}; τοῦτο τὸ π᾿ [30.Ψ χήρα] ἐν πολλοῖς 
υξ :-ἐλαττοῦται ΟἸ ΤΏΡ. 7}ο 22: ὙΜ. 93.2440}; ἴπ ἸΠΠΔΡΊΠΑΤΥ. Ὁ] ΒΒΙΠοδ- 
Ἐοὴβ ἀγάπη τὸν ἄνϑρωπον ἐἰς τρία μερίζεται π᾿" ὁ μὲν διὰ θεὸν ἀγαπᾷ 

ὃν ἄγαπᾷ' ὃ δὲ ἐπεὶ “πλούσιός ἐστι... δ᾽ δὲ ἐμπαθῶς ἘἜναρτ. Ῥοῃέ, ἌΡ: 
ο. Ὀιςραναϊ (Μ. Ὁ5.1204).΄ ὔ 
ΟΣ, ὙΠῸ} ταῦτα ΘΠ ρ μα 518 Οα «ια! δαϊτῖνε αβροῦῦ σε ἸΔιντήπα! ῃ8η 
οὗ Ῥυταὶν πο σσα] καιρὸδ καὶ π᾿ πρόφασις εἴλκυσεν αὐτὸν τοιαῦτα 

γράψας ΔΈ.  ίοη. 4(ρ.49.3; Μ.25.4858}; 14,.3γ7.2.8(Μ.26. 1648); ;τὸ τῶν 
π᾿ ἀξιόπιστον ΟΥ. ΝᾺ 2.6. τοι(} 1.27. 1774}: ; ἀπὸ τῆς ποιότητος τοῦ π᾿ 
Ομυνβδονι.2.2 ἢ Ῥ ἰην, (ττ 786); εἰσῆλθε μέγα π. δοῦναι εὐποιΐαν 
τοῖς ἐμβεβλημψνοὶς: 7 .Μοβοῦ, ῥγάϊ, τϑοί(Ν.87.20688):; δἀηα ἴῃ ΡΠ γββο5 
ἀ δ, προσωποληψία (ῥανγιαϊτεν ἰο ΔΉ ἱπατυϊάμαῇ): οὐ λήμψῃ πὶ: ἐλέγξαι 
τινά, ΒΡ .4.3.- Βανητθ.4.) οὐ, κατὰ πρόδωπον καλέσαι 1.4.τὸ -- τό; 
1; μὴ π᾿ θαυμάζειν Αἴας. "Ἐ 2(Μ.27.τοοῦ) ; αὐ, ΝάζΖ.ον.9. (1.3ς, 
8240); προσώποις χαριζόμενοι ϑοοτ,ἦ..6.τιτο, (Μ.67.το18). 
᾿ΨΠῈ 1 4 08517|6 ΡῈ] ἀβᾶρσε; Δ. δἰασράτηρ, εἰαῖ»ι" ὃ μὴ ἔχων π. εἰς 
οἶκον θεοῦ εἰσιέναι Μωαβίτης ΟἸνπῚρ. ἐγ. [6γ.48: πίΜ.03.70 50). ; 
Ἔ, ῥγεξεπία ον, οὗ ἃ εαξε, ῥίδα ἐκβάλλει αὐτῶν τὸ π.-(Ὠγνϑ.ἠοῦα 

50.2 τη Αε.(0. 3138) π᾿ ὑποϑεικαυεεν τὸ τῆς ἀν τρονα Τμᾶς Ὁ 

Β(4.620). - 
(, σὲσοτηΐ ποίησον γραμμάτιον χρεωστικὸν. «καὶ αἷρέ μοι αὐτὸ τὸ π. 

Το. Μοξοῆ. ῥναὶ. τοϑίΜ. 87. 30738); ααῖ., οι ἀεοομη οὗ, ὃν υἱΡῦίμιε. οἱ 
ἀώζεται τῷ" π. τῆς μετανοίας ΝΊ]. ἐρριᾶ. 43(Μ.70.2030). 
 ἘΧ, Τυίπ,, Ῥένξοη: (μοῦ πδηβίτοσν ΟΥ̓́Θ ΡοΥ Ποία] Ρτοδδητατίου); : 

τοῖ, Τοιτὸξ 320 τὰ γὰρ “ἐσμέν᾽, οὐκ ἐφ᾽ ἑνὸς λέγεται, ἀλλ᾽ ἐπὶ δύο" ζδύον 
π᾿. ἔδειξεν, δύναμιν δὲ μίαν Ἠ]ΡΡ. ΛΙοδὲ.γ7(}.24).13; Μιτο,8124}); δύο μὲν 
οὐκ ἐρῶ θεούς, ἀλλ᾽ ἢ ἕνα, π. δὲ δύο, οἰκονομίᾳ, {τήν τέ τρίτην τὴν 
χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος" πατὴρ μὲν γὰρ εἷς, π. δὲ δύο ὅτι. καὶ ὅ υἱός, 
τὸ δὲ τρίτον τὸ ἅγιον πνεῦμα 1δ.τ4{0.257.τ; 8214): τότε μὲν Χριστοῦ 
π᾿), τότε δὲ πνεύματος ἁγίου, τότε δὲ τοῦ... θεοῦ ἦν..-χρηματίζον Ἐλ15, 
ὦ.6.5.13(0.236.21; Μ.22.2800);; οΟΥΕΡΙΡΗ. ἀης.30(0.40.8.; Μ.43.884}; 
τοῦ, πισπατοῃίϑῃ ἀοοίτης οἱ Ὁ 5115 καλεῖσθαι πατέρα καὶ υἱὰν ἕνα 

ττδ7 
, 

προσ ΟΤΟΡ 

θεόν, καὶ τοῦτο ἕν ὃν π. μὴ δύνασθαι εἶναι δύο ΗΠρΡ.ἤασν.9.12(ρ.240. 
3 Μ.16.3386Ὰ}; πνεῦμα γάρ, φησίν, ὁ θεὸς οὐχ ἕτερόν ἐστι παρὰ 
τὸν λόγον ἢ ὁ λόγος παρὰ τὸν θεόν. ἕν οὖν τοῦτο π., ὀνόματι μὲν 
μεριζόμενον, οὐσίᾳ δὲ οὔ 1Ὁ.το.27(ρ.283.18 ; 34428); τεῖ, δ, 618 ἀοο- 
{πη6: 8..-«ποῖ εἸηρίονθα Ὀν ΘΑ ΕἸ] δη5 ἴῃ 56 η56 Οὗ γμαδὰ οὐ Ἄἤαγαε- 
ἔεῦ, ΔΟΥ 816 ϑα 6] δὴ 8 5014} Βα! τὸ βρεᾶκ οὗ τρία πρόσωπα, οἵ. 
μηῶμι ἐαμεγίφε σμῤδιδιεπίίανρε ῥαϊγὶς αο. {11 ἀςεευεγαηΐ,. πηι 
ἑἰατηθη; ὑπόστασιν Ξε εῖςίέγ6, τά ἐεὶ, παν βεγεομαρ ἀμοδμς Ἠονατμίθες 
δε]αεεμέοηι, Οὐ, {ν. Τὴ (Μ.14.13040); ΑΓ ΘΟΡΗ, β΄.28 ἃρ.1τ|5.4.10.3.4 
(ρ.158.21; Μ.24.1το040) ; ΜΆΤΟΘΕΙΙ. ἐν .68 ἀρ.Ἐπι5...1.}.2.τ{(ρ.124.30; Μ.24. 
9458); τοὺς λέγοντας δὲ τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα «καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον 
πνεῦμα, καθ᾽ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματός τε καὶ π. τὰ τρία ὀνόματα 
ἀσεβῶς ἐκλαμβάνοντας ΩΣ “πι.(34τ}7(ρ. 253.15: Μ.26. 7320); ; εἴ τις 

᾿ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἕν Ἴ. λέγει, ἀ Ὁ, ἔ. δν. 

δένει ἀπαίπιτο; π᾿ ἕν πατρὸς καὶ υἱοῦ 1885, ̓ οπι.24.1{(2. τοοῖὶ ; Μ.31. 
ὄοταλ) ; οἵ.10.24.2(1008 ; Μ΄ δο4Α}); μήτε.. «φύσει τέμνεσθαι" μήτε.. εἰς ἕν 
π. περιγράφεσθαι τ, ΝΑ 7.0γν.34.8(Μ.36.2404}); ὀνόματα... «ψιλὰ καθ᾽ ξνὰς 
π. κείμενα (Πγγβ. λον. 6. ἠπ δ (1τ.2340); εἴ, τρεῖς ὀνομασίας, ... 
τρεῖς..«ἐνεργείας ΜΙ Πουΐ ταῦ, ἴο πρόσωπα, ἘΡΙΡ , ἤαεγ.62.τ(ρ.380. 
13; Μ.41.10528); τοὺς μὴ λέγοντας τὴν..«τριάδα τρία π, ... αὐτοτελῆ 

ῬΒοίίπαβ. οὐ 81.0.0. ΕΡΙρΡΒ.λαδν.72.ττ(ρ.266,ς4; Μ.42,3078)}; Ὁ, ἰαῖου 
ἈΠ ρϑίοιβ. {πᾶὶ ΒΔΕ ΠΙΔΠ5 ΒΡΟΚΕ Οἵ τρία π, ἴῃ ἸΤΆΠΒΙΤΟΥΝ 56,88, 
εἴ. μίαν.. ὑπόστασιν τριπρόσωπον 1λυ5.6.1ἢ.,3.6(ρ.164.26 ; Μ.24.τοϊ6α) : 

ἐπεὶ τὸν γε ἀνυπόστατον τῶν π. ἀναπλασμὸν οὐδὲ ὁ Σαβέλλιος παρητή- 
σατο, εἰπὼν τὸν αὐτὸν θεόν, ἕνα τῷ ὑποκειμένῳ ὄντα, πρὸς τὰς ἑκάστοτε 
παραπιπτούσας χρείας μεταμορφούμενον, νῦν μὲν ὡς πατέρα, νῦν δὲ 
ὡς υἱὸν... «διαλέγεσθαι Βα5..21ο.κ(3.217Δ Μ.32.7760); Σαβελλίον... 
λέγοντος- ἕνα μὲν εἶναι τῇ ὑποστάσει τὸν θεὸν, προσωποποιεῦσθαν δὲ 
ὑπὸ τῆς γραφῆς διαφόρως... καὶ νῦν μὲν τὰς πατρικὰς ἑαυτῷ περιτιθένας 
φωνάς, ὅταν τούτου καιρὸς ἢ τοῦ π." νῦν δέ, τὰς υἱῷ πρεπούσας. νῦν δὲ 
τὸ τοῦ πνεύματος ὑποδύεσθαι προσωπεῖαν, ὅταν ὃ καιρὸς τὰς ἀπὸ τοῦ 
τοιούτου π. φωνὰς ἀπαιτῇ" ἐὰν οὖν καὶ παρ᾽ ἡμῖν φανῶσί τινες ἕν τῷ 
ὑποκειμένῳ πατέρα καὶ υἱὸν καὶ..«πνεῦμα λέγοντες, τρία δὲ π. τέλειᾳ 
ὁμολογοῦντες κτλ. 1.214.3(2220 ; ΜΕ.7880); ἀναγκάζονται πρόσωπα 
μόνον ὁμολογεῖν διάφορα...μὴ φεύγοντες τὸ τοῦ Σαβελλίου κακόν.."τὴν 
αὐτὴν ὑπόστασιν λέγων πρὸς τὴν ἑκάστοτε παρεμπίπτουσαν χρείαν μετα- 
σχηματίζεσθαι 1Ὁ.2536.6(3648; Μ.8840) ; οἵ, τρία π΄ οὐκ εἶναι διίσχυ- 
ριζόμενοι, ὥσπερ ἀνυπόστατον εἰσάγοντες π. ΑΡΟ]]. Ξ4.5εε.ῥ1.13(Ρ.171- 
21; Μτοιτιοθ0) ; τοί, Ῥδα]. 58ῃη. π᾿ ἐν τὸν θεὸν ἅμα τῷ λόγῳ φασίν, 
ὡς ἄνθρωπον ἕνα καὶ τὸν αὐτοῦ λόγον ἸΡΙΡΗἤαετ.δς. 3(ρ.5.17; Μ.42. 
168); τεῖ, Ατὶαπίϑηι οὔτε μὴν τρία ὁμολογοῦντες πράγματα καὶ τρία π. 
τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος... τρεῖς διὰ τοῦτο 
θεοὺς ποιοῦμεν δγηηδ. ἀπι|.(3λπ)λ(ρ.252.22; Μ.26.7208); τοῖς ἀὐοτ, 
15:27, ΟΥ Ν γ85. μη τί Ρ.78.25; Μ.45.3008); εἰς π. ἕτερον πάλιν τοῦ 
πατρός, ὑποτάσσοντος πάντα τῷ υἱῷ...οὐκέτι δὲ ἀπὸ π, πατρὸς μόνον, 
οὐδὲ ἀπὸ π. υἱοῦ μόνον, ἀλλὰ μεσαίτατα τῶν π. πατρὸς καὶ υἱοῦ φησιν, 
ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται... ἀπαρεμφάτως μετὰ. τὸ π, τοῦ υἱοῦ καὶ 
τὰ π. τοῦ πατρὸς τὸ π. ὑπέφαινε τοῦ ἁγίου πνεύματος Ἐξρίρῃ, λαεν. 
69.γ76{(ρ.224.8; Μ.42.325Ὰ}; ἴῃ ΟΥ̓ΠΟΟΟΧ 56: τι5ε4 ὈΥΚ τησβὲ δητὶ- 
ΒΑ ΕΟ] απ ἩΓΕ Ἶ8. 85 685 ταδί αρηνβίοαὶ δα! ναϊεηὶ οἱ ὑπόστασις ; 
ΘΑΥΉΟΥ τ ΓοΥ5. ΡΥΘἕΕσ τρεῖς “ἀπ. ἕν, ἀνοϊάϊηρσ Βοίῃ 86 οὗ π. δπᾶ 
ὑπόστασις ; ἰαΐεγ νυυϊζοτϑ διηρίον Ὀοΐ᾿, ε.Ρ. 'ποιήσωμεν ἄνθρωπον᾽... 
δευτέρου π. τοῦ ὑποδεικνυμένου μὲν μυστικῶς ΒαΒ.ἠξεχ,9.6{(1.878 ; Μ.20. 
2040); διαιρεῖ τὰ π. φανερῶς ἐν τῷ λέγειν “ὁ ἑωρακὼς ἐμέ. δείκνυσι γὰρ 
οὐτὸ ἔδιον αὐτοῦ π.- “ἑώρακε τὰν πατέρα' ἀναφέρων ἐπὶ τὰ πατρικὸν π᾿ 
[α,ογη.24.2(2. τροῦ; Μ.Ξτ στο); ἡ φωνὴ [1.6. ὁμοούσιος] καὶ τὰ τοῦ 
Σαβελλίου “κακὸν ἐπανορθοῦται" ἀναιρεῖ γὰρ τὴν ταυτότητα τῆς 
ὑποστάσεως, καὶ εἰσάγει τελείαν τῶν π. τὴν ἔννοιαν 16. ἐΡ. 52. 4(2. Σ46Α; ; 

Μ.32. 3930); ; τρισὶ μέν, κατὰ τὰς ἰδιότητας, εἴτουν ὑποστάσεις... εἴτε π΄. 
(οὐδὲν γὰρ περὶ τῶν ὀνομάτων ξυγομαχήσομεν) τ. ΝΑ2.0γ.30.1τ(}}.36. 
3450); ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τὰ τρίᾳ παραδέδοται π. τε καὶ ὀνόματα Οτ- 
ΝΥ 58. ον εαἰφο.ο(ριτος. 8; Μ4ς. 100}; ; τῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι πεπιστευ- 
μένων π. Ἰα γος ἀπ(Μ.4ς. 244); ; οὐ συνδιαιροῦντες δὲ τοῖς π᾿. τὴν τῆς 
οὐσέας ἑνότητα 1ᾳ Βμη. τα Ῥ. 164. δ; Μ. 45. 4058); ἐ εν τρισὶ π᾿ καὶ ὑπο" 

στάσεσι μηδεμίαν τὴν κατὰ τὸ εἶναι διαφορὰν πιστεύειν 1. ( Ρ. 88,21; 
3200); ἡ μὲν γὰρ τῶν ὑποστάσεων ἰδιότης τρανήν τε καὶ ἀσύγχυτον 

. ποιεῖται τὴν τῶν π. διαστολήν 1Ὁ.2(2 0Ὁ.301.17; 4720); θεὸς εἷς ἐστιν, 
οὐδ᾽ ἐν τοῖς τι. τοῖς ἐν τῇ πίστει παραδεδομένοις ἐμμεριζόμενος 1δ.(ρ.355, 
11; 5224}; π. μὲν γὰρ ἑκάστου τὸ εἶναι αὐτὸ καὶ ὑφεστάναι δηλοῖ, 
θεότης δὲ πατρὸς ἴδιον, καὶ ὁπότε μίᾳ τῶν τριῶν ἡ θεότης λέγοιτο, τὴν 
πατρὸς ἰδιότητα παροῦσαν υἱῷ τε καὶ πνεύματι μαρτυρεῖ" ὥστε εἰ μὲν 
ἐν τρισὶ πι μία ῥηθήσεται ἡ θεότης, καὶ ἡ τριὰς διαβεβαιοῦται καὶ τὸ ὃμ 
οὗ διακόπτεται ἈΡΟ]]. Πά.5 62.1.1 5(0. 172. 1ο; Μοτο,ττ 90); ἐδ. 24{0.175. 
25; 11130}; 1δ.25(ρ.176.3:; 11164Ὰ}; ἐν τρισὶ τελειοτάταις ὑποστάσεσιν, 
ἤγουν τρισὶ τελείοις π. (ΓΡ(3δι)εῤιαρ. Τάτ, ἀ,6.ς.ο.1τ(4.1031}; ἐν 
ἑνὶ π. τὰ τρία κηρύσσουσι Ὠάγτα ({Β45,)} μην. 5(1.2158; Μ,20.75 68); 



πρόσωπον 

ὁμολογοῦμεν δὲ πατέρα τέλειον προσώπῳ καὶ υἱὸν ὁμοίως, καὶ πνεῦμα 
δὲ ἅγιον ὡσαύτως ΤΒαγ, ορ5.ἐγη.(ρ.ο8.0; Μ.66.1ο174}; διαφορά, οὐ 
κατὰ τὴν οὐσίαν.. ἀλλ᾽ ἔξωθεν ἐπινοουμένη, δι ἧς τὸ ἑκατέρου “. 
εἰσφέρεται ἐν ἰδιαζούσῃ μὲν ὑποστάσει κείμενον, εἰς ἑνότητα δὲ θεότητος 
διὰ ταυτότητος φυσικῆς σφιγγόμενον Ογτ πες. τί εἶ, 850); μέα γὰρ ἡ 
τῆς θεότητος φύσις, ἐν π. τε καὶ ὑποστάσει πατρός τε καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου 

, . : ᾿ , - ᾿ 4 πνεύματος 14. 7ο.9.τ(4.8Βο6Α); τὴν δέ γε ὑπόστασιν, π. τινὸς εἶναι 
δηλωτικὴν...τὴν γὰρ ὑπόστασιν, καὶ τὸ π΄, καὶ τὴν ἰδιότητα, ταὐτὸν 
σημαίνειν φαμέν ἜΠαΙς. ἐγαη.ἴ(4.8); τὸ ἀγέννητον καὶ γεννητὸν καὶ 
ἐκπορευτόν,.. ἱκανὰ γὰρ ἡμῖν διακρίνειν τὰ π. 1, γέεί, ἐοΉ[.3(Μ.6. 
12124}; τῶν ἰδικῶς ὑφισταμένων τριῶν θεαρχικῶν π. τὴν ὕπαρξιν 101. 
Νγβ5. οηι.ὅ.γ)7γο ἵη 70,(0.226,4); τῶν τριῶν ἁγίων π΄ Τιεοπί. Η. Νεκί. τ 6 
(ΜΜ.86,14210); τριῶν ὄντων τῶν τῆς..-«τριάδος ὁμοουσίων π. 1.2.τό 
(1572) ; ταῦτα μετάγειν ἐκ τοῦ ἑνὸς π. καὶ ἐπὶ τὰς ἑτέρας ὁμοουσίους 
« , με ΄ [ » ᾿ 4 ᾿ , Ψ 

ὑποστάσεις 1.4.22(16880) ; μίαν θεότητα ἤτοι φύσιν καὶ οὐσίαν...ἐν 
τριαὶν ὑποστάσεσιν ἤτοι π΄ δοξάζοντες 7αβιη.ἐοηζ.(0.72.15; Μ.86. 
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0054}; ταὐτὸν δὲ τὸ λέγειν υἱὸν τοῦ πατρός, τῷ λέγειν υἱὸν τοῦ. θεοῦ" 
ἐπειδὴ εἴ τί ἐστι τοῦ π., τοῦτό ἐστι καὶ τῆς τοῦ π. οὐσίας ᾧ Πι5ῖφιε.6ὲ 

:»"» ΓΙ ᾿ -. ] Ψ 3 ΝΡ κ 75 ρ.τδ(Μ.6.1264}); π. δέ ἐστιν, ὃ διὰ τῶν οἰκείων ἐνεργημάτων τε καὶ 
ἰδιωμάτων ἀρίδηλον καὶ περιωρισμένην τῶν ὁμοφυῶν αὐτοῦ παρέχεται 
τὴν ἐμφάνειαν.. «καὶ αὕτη μὲν ἡ τοῦ πι ὑπογραφή" δοκεῖ δέ πως ταὐτὸν 
σημαίνειν τῇ ὑποστάσει, καὶ ἢ μικρὸν ἢ οὐδὲν διαλλάττειν ΤΠαγ, ϑ!τἢ. ἡ 
Ῥγαερβ.(ρ.2ο6.5); ὑπόστασις καὶ π. ταὐτόν ἐστιν Τὼ.Ὁ, βά ΝεΞί.52 
(ῃ.582}); μέαν θεότητα ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἤγουν π. προσκυνουμένην 
10.5(ρ.561). -. 

Χ, (βίοι. Α. ΞΞ ὑπόστασις Ξε φύσις : οὗ πατέρες...τὰς ὑποστάσεις 
πολλάκις ἀντὶ τῶν φύσεων..«παραλαμβάνουσιν...δὅ τε...τῆς ἀθανασίας 
ἐπώνυμος καὶ π. ἐπὶ Χριστοῦ δύο εἶναι διϊσχυρίζεται Τιεοπί, Βιαγρ, δόυ. 
(Μ.86.19240}. 

᾿ς Β. βενξορ φάσκουσι [3ς. ΤΟ]]ΟνγοΥ5 οἵ Ραμ]. 581}.].. ταῦτα [50. ΜΕ. 
Ἰ1:25},] περὶ ἑαυτοῦ ὁ ἄνθρωπος λέγει. ὃ πατὴρ γὰρ ἅμα τῷ υἱῷ εἷς 
θεός, ὁ δὲ ἄνθρωπος κάτωθεν τὸ ἴδιον π. ὑποφαίνει" καὶ οὕτως τὰ δύο 
π΄. πληροῦνται ἘΡΙΡΗ ἠαόν.65.7(ρ.το.ο; Ν.42.248); ἕν π. σύνθετον ἐκ 
θεότητος...καὶ ἀνθρωπείας σαρκός Τϑγηε, πη. (2δογίρ.6.1ι; Ηδἤη 
Ρ.182); οὐκ ἐν διαιρέσει π. ἢ ὀνομάτων, ἀλλὰ φυσικῇ γεννήσει καὶ 
ἀλύτῳ ἑνώσει ΤΑΙᾺ, 4οϊ1.2.2(Μ.26.11530) ; τὉ.2.το(τ 1480}; μέα φύσις 
ἐστίν, ἐπειδὴ π. ἕν οὐκ ἔχον εἰς δύο διαίρεσιν ΑΡΟ]].οῤ. ἰϑέομ.τ. (0.257. 
15; ΜΙΡΙ,.8,0208}; οὐκ εἰδότες διαίρεσιν τοῦ ἑνὸς π΄ 1.1.7(ρ.259.12; 
0344}; φυλάττων τὸ ἕν π. καὶ τὴν ἀμέριοτον ἑνὸς ζῴον δήλωσιν 14 «τον. 
εἰ ἀϊυτο(ρ τδρ τς ; Μ.Ρ ,.8,8740); ἡ σὰρξ τοῦ: κυρίου. «προσκυνεῖται, 
καθὸ ἕν ἐστι π. καὶ ἕν ζῷον μετ᾽ αὐτοῦ 14. ἢ».85(0.225.20)ρ.Οα Νυβ88. 
“}οϊ.44(}1.45.12280}; οὐ μὴν ὅτι τὸ συναμφότερον ἐξ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ 
ἡνωμένον τῷ οὐρανίῳ καὶ π΄. ἔν μετ᾽ αὐτοῦ γεγονὸς οὐράνιον κατὰ τὴν 
ἕνωσίν ἐστιν Ἰᾶ. [γ.154{(ρ0.248.31)40.1.δοπε.Β..42ο]1.(Μ.86.19644); εἰ δέ 
τις ἢ δύο π΄ λέγει τὸν υἱὸν ἢ τὴν σάρκα ὁμοούσιον τῷ θεῷ... ἀναθεμα- 
τιζέσθω 14. ἐγ. τδπίρ.255.ταλεδι(τ9496); οὔτε ὁμοούσιον τῷ θεῷ τὴν 
σάρκα καθό ἐστι σὰρξ καὶ οὐ θεός, θεὸς δὲ καθ᾽ ὅσον εἰς ἕν π, ἥἤνωται τῇ 
θεότητι 1ἅ. Κγιτόᾳ ἐδ. (τρ404);- Τάτ, Μορϑ.ερ. ον. (ρ.338.26; Μ.66. 
1Ο120) οἷΐ. 5. ἕνωσις ; τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καταβῆναί φησι, διχάζεσθαι 
μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν εἰς δύο π. παραιτούμενος νΥΥ. 70.2.τ(4.150Ε}; 
γέλειος ὧν ἐν θεότητι, καὶ τέλειος ἐν. ἀνθρωπότητι ὅ αὐτός, καὶ 
ὡς ἐν ἑνὶ π. νοούμενος 1Δ.6Ρ.30(Ρ.18.26; 553,.1070}; σωξζομένης...τῆς 
ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἕν π. συνιούσης ἴἐ0 Μαρορ. 

28.3(0.13.11; ΜΡΙ,.54.764Ὰ}" τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἕν ἐστι 
π. 1δ.28,4{(ρ.16.ς5 ; 7724); τεῦ, 1ο.1:1τ4, ῬὮ1],2:7 ἐγένετο, εἶπε, καὶ... 
ἔλαβεν.. ἵνα διὰ μὲν τοῦ προτέρον τὸ ἑνικὸν τοῦ π. παραστήσῃ, διὰ 
δὲ τοῦ ἑτέρον τὸ ἀναλλοίωτον. τῆς φύσεως ἐκβοήση Ῥτος ΟΡ ἄγη. 
(ρ.τρο.15; Μ.δς, δότο ; ταύτην τὴν φύσιν...οὕτως ἑαυτῷ συνάψει τε καὶ 
ἑνώσει ὡς ἕν π. θεοῦ τε καὶ ἀνθρώπου νοεῖσθαι Τα 94.190 5 τη.(1. 
23); κοινὰ τοῦ π. γέγονε τὰ τῶν φύσεων ἴδια Ἰ4,ἐγαΉ.3(4.226) ; τὰ θεῖα 
καὶ τὰ ἀνθρώπεια τὸ ἐν δέχεται π. ... ἵνα μὴ ἄλλα μὲν τὸ τῆς θεότητος, 
ἄλλο δὲ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος π΄. νομιοθῇ 1.(228); σωζομένης..«τῆς 
ἐδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἕν π. καὶ μίαν ὑπόστασιν συν- 
τρεχούσης, οὐκ εἰς δύο π. μεριζόμενον...ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱόν 
ϑνρθ.  μαϊς, (45 τ)(0.120.33; Η.2.4566); τὸ ὑποστατικὸν π. Ὡιδοπί, Η, 
Νεοὶ.2.τ6(}}.86.1 5720); ὑπόστασις... τόδε τὶ καθ᾽ ἑαυτὴν ἀπόστασίς τις 
οὖσα καὶ διορισμὸς τῶν ἀδιορίστων οὐσιῶν εἰς τὸν κατὰ ψ. ἀριθμὸν 
ἑκάστου" διὸ δὴ καὶ π. ταύτην οὗ πατέρες νοοῦσι 1Ρ.2.τ(15209}; ἐν 
Χριστῷ... τῷ ἑνὶ συντετελεσμένῳ π. 10.2.40(16018); ἐν τῷ φυσικῷ π. 
τοῦ λόγου, φύσεώς ἐστιν ἡ ἕνωσις 10.2.34(15020} ; 1ὁ.5,8(τ6364Α); τοῖ, 
Ναοοίοσδη. δοοθρίδποα οὐ Χριστοτόκος: ἀλλὰ...τὸ μὲν ἄνθρωπος 
φύσεως ὄνομα' τὸ δὲ Χριστὸς οὐ φύσεως, ἀλλὰ προσώπου" πῶς οὖν τὸ 
τῆς φύσεως. ὄνομα.:.ἐκ. τοῦ προσωπικοῦ σημάνωμεν;; 1Ὁ.4.2ο(τόδ850); 
εἶ μὲν τὴν μονάδα διὰ τὴν τοῦ π. ἐνότητα.: καλῶς λέγετε,..«ὡμολογη- 
μένου τοῦ κατ᾽ αὐτὸ τὸ ἕν π. φυσικοῦ διαφόρου Ἰὰμποηορ ἢ. 22(Μ.86. 

τ7840); οὐ γὰρ ὡς τῇ φύσει ἀτελῆ ὄντα, μέρη ταῦτά φημι, ἀλλ᾽ ὡς 

χτδὃ πρόσωπον 

συμπληρωτικὰ τοῦ π. τῆς κατὰ Χριστὸν ὑποστάσεως Τιεοηΐ, Β, Ν᾿ ἐφ. δὶ 
Εν (Μ.86.12804}; καὶ τὸ διάφορον τῶν ἡνωμένων, καὶ τὸ ταντὸν τοῦ 
π.ι, διὰ τῆς τῶν ἡνωμένων φύσεων εἰς μίαν ὑπόστασιν συνδρομῆς 
ἀνακεφαλαιούμενον ἐδ.(12038); ἐν μέν τε τούτων εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα, ὃ 
εἴτε π., εἴτε ὑπόστασιν, εἴτε ἄτομον, εἴτε ὑποκείμενον... φίλον καλεῖν 
αὐτό, οὐ διαφέρομαι 1δ.(12050); π. τὴν ἰδιοσύστατον τῆς ἑκάστου 
φύσεως ὕπαρξιν, καὶ..-περιγραφήν, ἐξ ἰδιοτήτων τινῶν συγκειμένην 7ο. 
ῬΒΠΟΡ. αγ᾿ιλρ. Ὀσειὶ, Ῥαὶν.36(0.274.10}; τὴν. σάρκα τοῦ Χριστοῦ οὗ 
λέγομεν π., ἀλλ᾽ οὐσίαν.. ὑπόστασις γὰρ τὸ κεχωρισμένον π΄. λέγεται 
μας, βιλοά,2(Μ.80.614); ταὐτὸν μὲν οὐσία καὶ φύσις" ταὐτὸν δὲ π. 
καὶ ὑπόστασις ΜΆΧ,ΕΡ. τ5(Μ.01.5408). 

(. ἐἰαγαείεν, γεῤγεβφηίαϊοι, οἴ. μιγίσφθ μαϊμγαθ βεγσοηῶμε γα- 
εἰαγὲ τη... (Οἰνίδιο, ΗΠ.ΡΙος δε Τυιηηαίς οιτά(Μ, ῬῚ,.το.2928); τεῖ. 
ΡΏ1]].2:} τὰ δουλοπρεπῆ ῥήματα, οὐκ ἀναβαίνοντα μὲν πρὸς τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ, ἀλλὰ τῷ τῆς ἐνανθρωπήσεως π. περικείμενα ὕγτ μος ιοίς;.724}; 

ἐὰν μὴ τὸ...τοῦ δούλου ὑπέλθω π., ἀμήχανόν ἐστιν ὑμᾶς εἰς τὸν.. «τοῦ 
δεσπότου φθάσαι χαρακτῆρα Ρτος] ΟΡ ογ.6.14(Ν}.6ς.7484}; τὸ ἡμέτερον 
««οἐκειούμενος π. 0.1). Κ.ο.4.18(Μ.04.1188.). 

Ὁ. εὐπογείε ῥγδδομία!οη οἵ αὐτὶ αὐδέγαοῖ οὐσία, τηυϊάπμαί ἐχ!έγηαὶ 
ἀῤῥέαγαηεε, Πθπος ἱμάιυϊάμαϊγ Χριστὸς δύο ὑπάρχων φύσεις, ἀλλ᾽ ἐν 
αὐταῖς ἀληθῶς γνωριζόμενος, μοναδικὸν ἔχει τῆς υἱότητος τὸ π. ΟΥ. 
ΝΥβ5. β΄. (}1.46.τ1τ20}; σοπῖτον, ΔΡΟΙ]παΥλι5 τίς ὧν ὁ σωτήρ; ὁ θεός, 
φησὶν..., οὐ δύο π., ὡς ἑτέρου μὲν ὄντος θεοῦ, ἑτέρου δὲ τοῦ ἀνθρώ- 
που ἰᾶ, ἄροϊ!.58(Μ.4.5.1265}}; τὸν λόγον...«τῇ ζωῇ τῶν ἀνθρώπων διὰ 
τοῦ δουλικοῦ π. καθομιλήσαντα ἐδ. (1128.}; τ. τ4(11404}; εἰ. προτι- 
μοτέρα ἡ θεία μορφὴ τοῦ δουλικοῦ π΄ 1δ.27(ππϑιῸ) ; [Π15 Τεγπ πο ορν 
Οα]Π]6α ἔοστη βοοηβαιίοη οὗ ἐθδομίπς ΜῸ πο: ἡμᾶς φησι δύο π. λέγειν, 
τὸν θεὸν καὶ τὸν..-προσληφθέντα ἄνθρωπον 1.35(1 2008) ; οἴ, ΔΡοΙ]πδ- 
Υἰ 15᾽ ᾿πϑβίθδποθ Οἢ ΟἿ π᾿ ἰῇ γϑἔβγβηςθϑ 5810 Β.; 805., οὗ ἈΠ ΗΚ 
δύο.. «πράγματα περὲ ἕν π. ..- παρὰ μὲν τῶν ᾿Ιουδαίων τὸ πάθος, παρὰ 
δὲ τοῦ θεοῦ τὴν τιμήν, οὐχ ὡς ἄλλου μὲν πεπονθότος, ἑτέρου δὲ διὰ 
τῆς ἀνυψώσεως τετιμημένου 1. ἔπ, (2 ρΡ.116.14; Μ.45.6074); Τα. 
ΜΟρϑ5. γι ζει β(ρ.299.21}. ; Μ.66.9818) οἷϊ, 5, ἀπρόσωπος ; ἴὰ ϑᾶρε οὗ 
Νεβίοχίαβ τὸ τῆς φύσεως κοινὸν... ἀναδέχεται ἵνα δείξας ἐν ἑαυτῷ 
τὸ τῆς φύσεως π. ἁμαρτίας ἐλεύθερον, γένηται...μεσίτης Νεβῖ,ἤ0)». 
ἴῃ Πεὖ.3:.1(ρ.239.10; Μ.64.4880); θεὸς λόγος ὦν,..«πτωχεύοντος δι᾽ 
ὑμᾶς περιβέβλημαι π. ἰά. ἐγν.Ὁ ο(ρ.358.4)8.Ὀνγτ.᾽ ει.5.2(ρ.07.43; Μ. 
"6.2258); τίθησι τὸ Χριστὸς ὡς τῆς ἀπαθοῦς καὶ παθητῆς οὐσίας ἐν 
μοναδικῷ π. προσηγορίαν σημαντικήν Ἰά.Ἔ}.Ογτ.2(Ρ.176.7; Μ.77.520); 
τὴν μὲν τῶν φύσεων ἐπήνουν διαίρεσιν κατὰ τὸν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ 
ϑεότητος λόγον καὶ τὴν τούτων εἰς ἑνὸς τ᾿. συνάφειαν 1δ.(}.176.1}; 526); 
εἴ, ἀαης ἰες οὐιοξες φμῖ φοηΐ ἀΠ65 ἀπε ῥγοεόροη εἰ ἀὲ ἰα γον ἀξ ἰα 
μαΐμγε, 11 ἐδ αἰ (ἐϊγ6) ἐα φιεὶ ἰσ ξαὶ! εομπαῆγε, φορῖρῖε ἰε ῥγοσθροη 
(9αἱϊ εοπηαΐγεὴ Τ᾿ εφϑοηες. οὦ φμὶ εεὶ παϊγο δριδηὶ μ᾿ δὶ ρας ἀὅἷ ((π 
γεγθε), βαγεε φς ᾿μΗΟΉ πα ρας ἰἴεις σφίοη ᾿ϑεθησθ εἰ ϑείομ ἰα 
παΐμγε, πιαὶς βείοη ἰε ῥγοδδροη, ὰ.Πεγαεὶ.τ.3.24τίρ.130); ἰε Μἰς 
με ἀε ἀΐεμ εἰ ἰς βἰς ἀφ ᾿ξ σπσιε, ἰδ τιδηι {}ογη18) ὧδ ἀεμα, εδἰ ἀπ 
ἰες ἄφεχ, ράγές φϊὶ ἃ αἰγιδμέ (65 ῥγοῤγίδιόθ) ἀφ ἰξῦς ῥγοσόροης 
ἃ 505 ῥγοβόροη εἰ ἀογέπαυασηι 1ἰ ἐδ, ἀέείρτιέ ραν κεἰ μϊ- οἰ οἰ ῥαγ εεἰμἰ-ἰὰ 
ἙΟΉΡΗΦ ἴα» 50} ῥύοβγε ῥγορόροη, ἰδ.1.1.78(ρ.50); οΥ πὸ ἐοπροῖ! ρας 
ἄφες ῥγοσδροης ἀδς Πὶς, μὶ ὅπεονε ἄδμς ῥγοςδῥοης ἀες μοηηηδς, πιαῖς 
ἀπ σε κοηρηδ, φμῖ ἐπὶ τῇ ἀδ ἰα τεδτὴς τραμτόγε νεέμις ῥαν ἰ αμεΐγε. 
ἐτοιίον ἀες ῥγοσδροης α δἰ ἰΐδι ἐπὶ ῥγοσδῥοη, δἰ ἨΘΉ ὅν ἐδϑόηδε Ἠΐ ἘΉ 
παίμγε. ΟἹ πὲ ἀοτὶ ρας ἐομεευοῖν 6 δεξέμεε σαη5 ἤγῥοξίαξε, “ΟΉΗΗΦ 
τὶ ᾿ππίοη (465 ἐς Σ ΕΗ 265) αναῖὶ δὶ ἰΐδις ἐπὶ 76 ἐς 5 θη: εἰ χε τὶν εὐ μη 
Ὀγοσόροη αἰ μηδ φβομμὶς ὁσβοησσ. ταῖς ἰε5 παϊμγες σεις, ἀαη}5 ἰΘΗΤΣ 
γοξδροης εἰ ἄαης ἰδὲς παίμγες οἱ ἀαης ἰ6 ῥγοσδροη ἀπο. φιαηΐ 
αἷς ῥγοσόρομ παίμγεὶ ἀφ ἔμηο, ᾿αμίγε 56 δεγὶ ἀπε τρδθιθ ἐπ ϑεγίμ ἐσ 
{μπίοη; αἰηϑὲ τ ν α φιμη ῥγοδροις ῥομν ἰες ἄσεα παίωγες. ἰἝδ 
ῥγοςῦρονῃ ἀπ δϑϑθηοθ 56 ϑεγὶ ἀπε ῥγοοόΡοη πρό ἀδ ἰ᾿αμίγε. παῖς 
μοὶ οοσόμες υασ-ἰπς ψαῖνγε ξαΉς ῥγοσόροη ξ, 1δ.2.1.304:-- Ξ(ρ.193); οἷὲ 
ἄρῃς αἱ-76 411 ἀπ Ομ γίδί φμτὶ ἐϊαϊέ πὶ εἰρερὶο κορηηέ, οὐ ἀεμα Οὐ γίξδίς, 
εἰ φμ τ πὐγ αὐαῖὶ βὰς τὸ σοϊσηθμν Πέξιι5- Οἠγῖσὶ, δἰ μπΐφιε ἀφ ἀλειε: 
ἐς ἢμπίοη ἀδς ἀρμα παίμγες γόσϊσ μη ῥγοσόροη ἔ, ἐδ.1.4.2τ4(ρ.120); 
εὐἰμ φιῖ αἰνίδιε αἱριεὶ ἃ ἀΐοι ἰ6 Ῥεγδε τῆ ῥγοσόροη ἀφ ἄσιες παίττες 
π᾿ αἰϊγίϑιε ρας ὁπεογε αἱ ῥγοσόροη ἀέ ᾿ππαμ έ ἰες ῥγοῤγίδιός ἀέ ἰα 
ἀιυϊμηϊό, ἀφ τα ῖδνο φιοτ ν αἰ πὶ ῥγοσόρον ἀξ ἰα ἀϊυϊμίέ εἰ ἀξ 
ῥμωμιαρτέ; ἰ6 ῥγοεόῥοι ἀθ ἰα ἀϊοϊητέ εἰ εοἰμὲ ἀδ ἔμπα ζονηταπὶ 
μη ῥγοσόροη; ἰππὶ βὰν αἰπηπμίίοη, ᾿αμῖγε ῥὰν ἐϊόναιίοη, ἰδ.2.τ.5341 
(0.218); 1 να μη ῥγοξόροη, ἀφ ἀφιεκ ἐδοσμεδϑ, εἰ ἀέμα ἐσϑέηοες ἀππ 
ῥγοεόροη. ... 1 ἐδδόησε π᾿ εδὶ ῥα ξαῆς ῥγοσόρομ; ἕἰᾳ παΐμγο π᾿ δὶ 
ῥας ΟΉ ῥὶμε5 ξαης ῥγοσόβοη ΗΣ ἰθ ῥγορόβροη απ παίμγε, εαν ἰ᾿ αμὲγε 
ἐσϑδοδ 56 5εγί ἀφ ἰα ηιᾶρισ νπαπῖόγο ἀπ ῥγοσδρον ἀἰ 5 ἐπε κ6 εἰ ΘΗ 
ἀπ απῖγο, ἃ σανίδες ἀφ ᾿προη, εἰ α ζαΐ  οἴδηηδε ἰομείδς πος ῥγορῤνιέϊές, 
οῃ ἀομπαπὶ ἰ6 οἴφη ἀ «οἰμῖ φεῖ ῥοςςὲό ἰομ οἷα ἐπ ῤγεριθη! ἃ ἰ ἐχεαρε 
ἰοη ἀμ ῥόεκέ, 18.2.1τ.342(ρ.210); ἢ ἐεδέηος πιόμης. ἐς ̓διωπαμιό ςὲ 
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σόν ἀμ ῥγοφόροη ἀὸ 1 ἐεδεηες ἀφ ἴα ἀἱυϊμεϊό, πιαὶς πορ ὧδ ἱ᾿ ἐσσομεέ, 
εἰ ᾿ ἐδσσμε ἀφ ἰαᾳ ἀϊυτητέ 56 σερὶ ἀμ ρβγοσόΡβοη πέρι 4 ᾿ϊιμαηό, οἱ 
πο 46 ᾿᾿ἐςϑόγο, ἰδ.2.1.4530(Ρ.282}; ἰα ἀϊυῖμ"!6 56 ξογὶ ἀπ ῥγοδόροη ἀὲ 
᾿ἰμομαμε δ οἱ ἰμπαμ 6, ἀ6 εοἰμί 46 ἰᾳ ἀτυϊητό; ἀφ κεὶὶο τπαμί ένα 
ποις ἀϊδοης ΜῊ δεμὶ ῬγΟΣΦΡΟῊ ΟΜΝ ἰες ἄθμα, δ.2.1 .333(Ὁ. 21 3); βαγ 
ἰες ῥγοεδροης ἀὁ ᾿μηπίοη, ἔπι 65 ἄαῃς ἴαμῖνε, εἰ τοὶ ἁμη᾿ ηεξὶ βα5 
εοῆρ βὰν ἀϊηϊημοη, πὲ ραν δ ρῥνδςείοη, Ἠΐ βὰν εομξμδίομ, τηιαῖς 
ῥὰν ᾿αειοη ἐὲ γδοευο 1} εἰ 46 ἀοπηεν, εἰ ραᾷν ᾿πδαρε ἀθ ᾿ἰπΠἼΟΗ ἀξ μη 
αὐες ᾿᾿αμγέ, ἰὸς ῥγοεδῥοης γεζευαηπί εἰ ἀομηαηὶ ἔπη εἰ ᾿ἰ αμγδ, νεαὶς 
ΟΝ ἰδς Ἔδοθῆζες, 1Ὁ.2.1.348(0.223); ῥοιν ἔωπίοη 46 ἰα ἀϊυϊητί εἰ ἐδ 
ἰα ἐμαῖν, ἀσπὶς ἰ6 ῥγοσόροι ἀθ ἰα ἀϊυϊμεέ ἀθ ἀΐσι ἰ6 Ῥ ἐγδε, τ μ᾽ εξὶ ῥᾷ5 
ΜΏ αμΐγὸ δἰ ἨΜ Ἰἰδγα, Ῥηπ15 σ᾽ ἐπὶ ἰθ τηδηλθ ταῖς, ἀαηΣ ἰες παΐίαγες 
ἀξ ἴα ἀϊυϊητό οἱ ὧν ᾿᾿μμνιαμό, εἶ δὶ ἀληγὲ δὲ αμῖγε. εἾδδὶ ῥομγφμοῖ ἰδ 
ἐΐονε ἀτυϊη ῥαγίς αὐες ῥγόσατ τοι ἀπ ῥγοςόροη ἀ ἰα ἀιυϊη εἰ ἀέσιρηε 
ἰε5 ἀρμα (μαξεγ65) ραν ἰ6 Ῥγοδόροη ἀς ἐπμμίοη, 18.2.1τ.5361{0.232); τ 
π᾿ δὶ ῥᾷς αἀογό ἀαης5 50} Ῥγοςόροη, Ἰμαὶς ἄαῃς ἰ6 ῥγοβόρου φεῖ ἰμῖ εεὶ 
ἩΜῚ εἰ φιῖ εδὶ σΟΡΜ ΜΉ ἃ οαμδ6 (6 ἔπμίοη, ο᾽εσὶ ἀαης ἰό ῥγοςόροη 
φα ἐπ ἰδ ᾿μπϊοη, ἠδ δογὶθ ψ σεἰπΐτοῖ οι οεἰμ-ἰὰ, εἰ εοἰμ-ἰὰ 
εεἰμ]- εἷς ἃ σατεδθ ἄοης ἀφ εείμ! φμῖ Γα ῥγὶς βομν σον ῥγοσόρον, οεἰπεῖ 
φηΐ α ἐϊέ ῥγὲς οδίϊεηὶ ἀ᾽ ξγε ἰ6 ῥγοσδρον ἀκ κοἰπεῖ φηῖ ἰ α ̓Υ15, δ.2.1.5331 
(ρ.211): Ῥαγες φι"τἱ γεσίς ἀαης ἰα μαίμγε πιμαῖηε, εἰ γερο} Ῥ Ἠθῆι 
φιῖ  εβονίε ΣΗΡ ἐοιες ἰθς ΟΣ; δὲ Ἠ 65: ἨΔ ΤΩΝ δι ἀδείᾳ δείσηεε οἱ ἐς 
ἰᾳ οἱ, ταῖς ἐἶε5ὶ ῥὰγ πῆρ ἀϊς ρος οΉ} διθη νει αη!]6 φμἱ δ ἃ ἐϊέ 
αἹηδί, αῇρι φιτὶ ἐὰὶ δος ἵπίαρε εἰ ΦοῊ ῥγοβόροη, 7) δογίθ {6 500 
Ῥ,οΟΣΘΡΟῊ ἐπεὶ αἰ ϑ5] ἰδ ῥγοξόροη 46 εεἰμῖ-οἷς { ἐδὶ ἐσαϊφηθηῖ: ἀίθιε οἰ 
ἐραίοηεηὶ πονηηθὶ ἔογηῖε ἀφ ἄγεις ἀσης ἰα εομάεεοσηάαπεθ,,,,. εἰ ἔογμιε 
ἦε ἰα εἰαὶν εορηημ6 ἤορηθ, ἰδιτοτ, ϑ4(ρ.54) : 1 ς᾽ οὶ δ όςςς ἐπ 56 
δΈγΘαΉΪ ἀπ ῥγοσόΡΟΥ (6 εεἰμῖ χιεὶ ἐςὶ φιονὶ εἰ ἃ ἐϊ ἐγεῖ ἐ σΟΉη16 46 
500} βγόργε ῥγοσόροη; εἰ 11 σ᾽ δεῖ βονυὶ ΘΉ 500. βγόργε ῥῬγσεδροη ἀξ ἐα χεΐ 
αῤῥραγίφηαί! ἃ κοἰμἱ φιῖ 65: ἩΟΥ!, ἰδιτοτοδε(ρ. 55); 1} 65] ἄαης ἰθς ἀξιεν, 
ἀαης ἰα ἤογηηε ἀπ φεγυϊίϑιν οἱ ἀαης ἰᾳ ἔογνιθ ἐδ ἄϊει, εἰ... βορεδασ 
ἰε ἡπέμιο ῥγοδόροη ἠὲ ἐἰἰππαμ δ οἱ 46 ᾿χαϊα! θη, ἰδιτοτιτοζ(ρ.67); 
Ῥμηΐοη α ἰΐδις βου ἰφ ῥγοςδρβοη εἰ πο οι ἰᾳ παίηγε, Ἡσμς δ ΔΙ οῊΣ 
ας το ἀδς ῥγοξάροῃ, νιαὶξ ἀθς παΐερος, αν, ἄφης ΓππίοΉ, 1 Ἠΐν 
α φμΉ δομὶ ῥγοσδροη; τπαὶς ἄσης ἰες Ἠαΐμγες, ΜῊ σΜΪγῈ εἰ ΜῊ ὩΜΙΤΘ; 
ἦδ βογίε χε ἰδ ῥγοςροη ςοἱὶ γσεομῆι ον ἰ᾿ σμσερηδίδ; εἰ εδὶ ῬΟΏΥ 505 
Ὀγοσόρον ψτὶ α ᾿νὶς ἰα οἰαῖν. .. 11 ἀοηπα σὰ ῥγόρτγε ἔογηιε ἃ ἰα 
Ὥρννμιε τι ξογυ θα, Εἰ εἶ δεὶ 46 ἐο 6 ἤογηῖθ φ τὶ ραγίαϊ! εονμο ὧδ σον 
Φγοσόροη εἰ δ ἰᾳ ἀτυϊμῖέ, ἰς ργοεσροῦ (6 εἰξεἴ) δϑὶ ΠΟ, ἀμεῖψαι 
εἰ ἰε μιόνιε. ἰα ζογήμε ἀπ ξογυτίομν ἀῤῥαγεμί ἃ ἰα ἀϊοῖ μη οἱ κεἰς ἀθ ἰα 
ἀἐτυρεό ἃ ᾿λιηαη δ. ΜΉ εἰ ἰῈ ταδηιο (65 [δὴ ῥγοςδροη, ταῖς (εἰ ἨΗ 
ἐδὶ μας 46 τπδιηο βόμν) ἰ᾿ ἐσϑεηεα. ταν ἰ εσδεηξο ἐδ ἰᾳ ἤογς ὧδ ἴδιες εἰ 
ἰ ἐδεθμεθ 4 ἰα ἔογριθ ἀτπ ον ἑσμ ἀφηηεγεηὶ ἀμ ἱεενς ἀνβῥοΞίαξες, 
ἴ}.1.3.252(ρ.152); ὈῪ π. Νεβί, πιδϑὴθ Δρργοχίπιαίον παῖ ὕγτ. 
ΠλΘΔἢ8 Ὦγ 8ῃ ἰπΠαΙν 1.8] δα ρΡαγσαϊατ φύσις οΥ οὐσία; ἴο ΟΥγΥ. ἀπά 
οἴβειβ (ῃε ὑπόστασις 15 1Π6 Θκχίδγηαὶ γορτοβοιίδεϊοι οὗ {Π6 οὐσία; 
Βεπος Νιρϑε. 5 86 οὗ π᾿ ρρδαῖβ ἴο ὕντ. ἴο 5!ρηϊν αϑϑυρηε ἐπαγαείεν 
ΟΥ ἀγανμαίϊε βαγί, τ 5: γέγονεν ἄνθρωπος... οὐδὲ ὡς ἐν προσλήψει 
προσώπου μόνον Οντκρ.4{0.27.1; 55.238}; ὀνήσει δὲ κατ᾽ οὐδένα 
τρόπον τὸν ὀρθὸν τῆς πίστεως λόγον εἰς τὸ οὕτως ἔχειν, κἂν εἰ προσώ- 
πῶὼν ἕνωσιν ἐπιφημίξωσί τινες" οὐ γὰρ εἴρηκεν ἡ γραφὴ ὅτι ὁ λόγος 
ἀνθρώπου π΄. ἥνωσεν ἑαυτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι γέγονε σάρξ 1. (ρ. 2.12; 240); 
ἐπειδὴ σκοπὸς ἐκείνοις δύο λέγειν͵ «Χριστοὺς... «τὸν μέν, ἀρδρώπον 
ἐδικῶς, τὸν δέ, θεὸν ἰδικῶς, εἶτα μόνων γῶν π΄ ποιοῦσιν τὴν ἕνωσιν ἰδιτὸ 
(ρ.ττο. 31; 330)} ἃος. Νεβῖ. πάντα. "ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ" 
καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τῷ θείῳ λόγῳ, οὗ τὸ π. ἐπέχει [μβοπί, ἮΝ εεὶ.3.8(Μ.86. 
16208); εἰς φανέρωσιν τοῦ λόγου ταύτην λέγοντες εἶναι τὴν ἕνωσιν, καὶ 
εἰς π. οὐκ οἷδα πῶς ἀποκαλοῦντες αὐτήν. τῷ γάρ, φησί, τὸ π. ἐπέχειν 
τοῦ λόγου τὸν Χριοτόν, ταύτην ἴσμεν {.(16330) ; οἵ. Ἰαΐετ ΝοΒΙΟΓΙΔΗ 
τεϑοῃπρ πολλάκις δὲ τὸ π. τῆς ὑποστάσεως: διακρίνουσι, π. καλοῦντες 
τήν τινων σχέσιν πρὸς ἄλληλᾳ...ἔνϑεν καὶ οἱ τῶν Νεστορίου δογμάτων 
κατήκοοι οὔτε φύσιν μίαν ἐπὶ Χριστοῦ οὔτε ὑπάστασιν λέγειν ἀνεχό- 
μενοι..«ὅμως θαρρούντως ἕν εἶναι τοῦ Χριστοῦ π. διϊσχυρίζονται, τὴν 
σχέσιν τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς τὸν ἐκ Μαρίας ἄνθρωπον μέαν οὖσαν π. ἐν 
λέγοντες, ἐπεὶ πᾶσαν ἐκεῖνος τὴν...οἰκονομίαν εἰς π. ἐποιεῖτο τῆς τοῦ 
«λόγου θεότητος ο. ῬΗΙορ αγδιᾶρ. Ὠοεί, Παὶν. 6(ρ.270); Απαβτιλρ. 
ῬΑρ. οεΡαί». (ρ.38.18., Μ,74.74060): 10.) Φἱαὶ. 6 ε(Μ.94.6648}); ἀπᾷ 
56 οὗ ὁ λαβών ἀτιὰ ὁ ληφθείς ἀεγιν δα ἔγοτη Τότ, Μορβ, (εἴς ΤῊατ. 
Μορϑβισγηδ.(Ρ.99.3; Μ.δό,. το 70) οἷζ, 5, συναναφέρω) Μ ΈΙΟΝ Ξπρροπίθα 
ἃ ἀοοσετῖπο οἱ ἔννο αἰςεποὶ ὑποστάσεις ΟΥ πρόσωπα ἱπολρϑθῖε οἵ {γπ16 
ὉΠΙΟῚ ; [15 Γε]θοίθα Ὀγ ὕντ. ἐνὶ...π. τὰς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις πάσας 

ἀναθετέον φωνάς, ὑποστάσει μιᾷ τῇ τοῦ λόγου σεσαρκωμένῃ ΟΥΤ.Ρ.1 
{Ρ.38,21; 52.720); υϑᾶρὲ οὗ Τῇ. (οἴ, Β ΘΕΡΥΑ) ὑπόστασιν καὶ τὸ π. 
καὶ τὴν ἰδιότητα ταὐτὸν σημαίνειν φαμέν ΤὨαΤτ. Ἔγαν.τ(4.8) ; εἰ τοίνυν 
ἑκατέρα φύσις τὸ τέλειον ἔχει, εἰς ταὐτὸν δὲ συνῆλθον ἀμφότεραι, τῆς 
τοῦ θεοῦ μορφῆς δηλονότι λαβούσης τὴν τοῦ δούλου μορφήν, ἔν μὲν π. 
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καὶ ἕνα υἱὸν. «ὁμολογεῖν εὐσεβές, δύο δὲ τὰς ἐνωθείσας ὑποστάσεις 
εἴτουν φύσεις λέγειν οὐκ ἄτοπον Ἰὰ Δρ.Οντ.αροὶ, ΤΑ 2(ρ.1τ7.16; 6]. 
2114}; θεότητος γὰρ ἡμεῖς καὶ ἀνθρωπότητος τοιαύτην κηρύττομεν 
ἕνωσιν, ὡς ἐννοεῖν ἕν πι ἀδιαίρετον, καὶ τὸν αὐτὸν θεόν τε εἰδέναι καὶ 
ἄνθρωπον..«καὶ.. «πάντα ὅσα τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος 
ὑπάρχει δηλωτικά, τῶν π, τῷ ἑνὶ προσαρμόττομεν ΤἬαΙ. γα». (4. 
203). 

προσωποποι-έω, ἴ. ἐηίγούμεο ας α σκαγαοσίον το ἀτάταα οὐ πᾶττα- 
{ἰνε ὁ Κελσὸς οὐ “εἴ ᾿Ιουδαῖον πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πιστεύοντας 
λέγοντα Οτ(ἰεἰς.2.τ(ρ.126.7; Μ.τι.7920) ; οὐκ ἂν ἐπροσωποποιήσατο 
τὸν. ᾿Ιουδαῖον τῤ.(ρ.128.2; 7960); ἀρετὴ μὲν -οῦντός ἐστι τηρῆσαι τὸ 
βούλημα καὶ τὸ ἦθος τοῦ “-ουμένου 1Ὁ.7.36(ρ.τβ7.1; 14728); --“εἴ τὸ 

“ 2 “- , Ν] . Β ᾿ ᾿ ΙΣ ν 4 ἢ 4 πνεῦμα...ἐν τοῖς προφήταις, καὶ ἐὰν --“ἥσῃ τὸν θεόν, οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ὁ 
᾿ λαλῶν, ἀλλὰ τὸ..«πνεῦμα ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ λαλεῖ Ἰά. ἐγ ἄτα. 
λῆς. 7. (ρ.51τ.23{{{; Μ.14.8324); ὕγτ. {ἴη.χ(65. 590}; τοί, Βα Π] πη 
ἀοοίπηδ ἕνα μὲν εἶναι τῇ ὑποστάσει τὸν θεόν, -- εἶσθαι δὲ ὑπὸ τῆς γραφῆς 
διαφόρως, κατὰ τὸ ἰδίωμα τῆς ὑποκειμένης ἑκάστοτε χρείας Β1.5.6.214. 
3(3.3220; Μ.32.7880); 2. ςβεακ τη ἐπαγαείεν, ἀεἰἦνεν α ῥανὶ τῷ μώλωπι 
αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν...οἷ.. ἰᾳθέντες.. «ταῦτα λέγουσι παρὰ τῷ προφήτῃ 
ἀπὸ ἁγίου πνεύματος ταῦτα ““ἥσαντι Οτ (εἰς. 1 σ(ρ.τοθ,2ο; ΜΟττ. 
δι) ; Επ5.}.4.7.12(221Ὰ ; Μ.21. 5410) ; ὅ. τηδα,, 5 ΞΕ ΜΗ16 εἰαγαείον οὗ, 
οἱ (γιβῖ τὸ τῶν ἀνθρώπων --εἴται ταπεινόν ας. Μσῃιαρος.3.ο(ρ.71. 
8); 4. γεῤγέδϑη! {6 βᾶψι οὗ --οὐμενος [5ς. Συμεών] τὸν νόμον ΣΜεΙΉ. 
δνη,.εἱ ἀππιτ(Μ.18,476Ὰ}; 5. γεῤγέδεηϊ ας ῥενεοημαὶ, ρεγεοηίίν, [᾽ὰ5 
ῥ.4.3.το(τοφ00; Μ.21.1808)}; Α5τ. πηι ἠσ.4(Μ.40.2160); ΟἈγτνβ5. ον. 
22.4 ἴῃ Μ4.(7.2700); Σιρὰχ--.-«“ἥσας τὴν σοφίαν [51.Ὀε].6ῤ}.4.228(Μ. 
78.13244}); 6. παῖε ῥενδοημαὶ, ὁμάσιο τοτί αὶ ρεγξομαὶ τ )σεὶ, (ἈτΊβίο], 
τῇ γὰρ ἰδίᾳ ὑποστάσει αὐτὴν [3ς. σάρκα] ἀνειληφὼς ἐπροσωποποίησεν 
Τοῦ, ΗΝ οὶ. 5.25(Μ.86.1748.}) ἐξ ἀρχῆς ὑπάρξεως αὐτῆς ἐπὶ τῆς τοῦ 
λόγου -“-ηθῆναι ὑποστάσεως εἰς Χριστόν 1δ.1.2ο(1406Ὰ}. 

Ἐπροσωποποίησις, ἡ, Φρεα ΝῊΡ τῇ βόγεόη, τηακίηρ ρεγεοηαὶ οὔ- 
σεγυαίοης, δεἰοὶ, ἴπὶ 10. ] τη. σεαἰ.27(}1.88,ττοτο). 

πιρροσωποποιΐα, ἡ, 1. ἐγαπαϊ χαίομ, ΟἸοτη εν. 4,6(0.222.1το; Μ.8, 
ττόσο)}; Οτιρίς, τι ϑα(ρ ὅπ,τό; Μ.11.7254); Ταῖς. 6 8 τ Καρ(τ. 
511); 2. ῥεγδομβεαίϊίοη ; οἵ Ἰλαπὶπιαῖο οὈ]οςέβ, Ομ γγϑ. 15 την. 3:26 
(6.48ς) ; ΤΏΔΕ. ς. 5: 14(0.26.τ7; 2.201); τοῖ, Βουρίθταὶ ΔΠΓΠΓΟΡΟΙΠΟΥ- 
ΡΒΐβιη5 μολύνει δὲ τὰ ἐνδύματα αὐτοῦ, ὥσπερ ἐρυθρὰ γενέσθαι αὐτὰ 
λέγεται π. ἐμφατικῇ Ἐλι5.1ς.63:2(Μ.24.5οχ Ὁ); τάντῃ. ομ.7(ρ.1. 
24); 1Ὁ.(ρ.2.20); Ῥγος,(..1ς.τ:2ο(Μ,87.1853.). 

προσωποποιός, γεῤγοξοηίαϊτυε; οἵ Ἀπὴᾷ (1.6.2:28) 45 Τερτοβοηΐα- 
{ἶνε οἵ (μυτοῦ, ἘΜ ῖ ἢ ὅγε ἀπηοιτ(.τ8,2764). 

προσωρεύω, 5ἰογε τ}ρ τῈ αὐυσπεε, Οντο ίαρά, ἔχ, χ(ι.202Ὰ}; Ἰά, 
7ωἰη.2(65.388). 

προταλαιπωρέω, 1. φἰ}Ὲν 70} τοῦ καλοῦ προταλαιπωρήσαντες (τ. 
Νᾷχ.ον.21.0(Ν].35.Ἰοβοῦ); 2. εεν ῥγειπομεῖν, ΜΆΙΟΙΙΙ5 ἐχο. Ομ. 
(ριτότ.20; Μ.112.7650). 

Ἐπροταπεινόομαι, δὲ κινιδίοά βγεὶ, Ν1 ὀχεγε.ττ(.70.}318). 
Ἐπροτέκτωρ, ὁ, (1 αἴ. ΠΡΟ; 1. πη ϑεν οὗ τπαρίςιγαίο᾽ ς δοὰγ οὗ 

φιαγάς, βονζόαηΐ ἀναγγέλλει... τῷ... «ἐπάρχῳ, ὃς ὠμούς τινας...π, καὶ 
ταξεώτας.. "ἐξαπέστειλε ΤΡᾺ]. ἐν δυό 21.ο(ρ.ὅ1. 11; Μ.34.11710}; », π' 
ἀπὸ ἐπάρχων τυγχάνων “1. τ. ῥσοεῖπ,(ρ.2το); π. τῶν γενναιοτάτων 
ἀριθμοῦ Μαρτησίων ΟἾ( 9440 ((. 518); 2. Ὑπό . οὗ ἐηρεγίαί δούνγ» 
φμαγά ὃ δέγε τῶν μεθορίων λεγόμενος π. (δηλοῖ δὲ παρὰ Ρωμαίοις τὸν 
ἐς τοῦτο καταλεγύμενον ἀξίας, τὸν βασίλειον προσκεπαστήν) Μδπ.δχα. 
Κορ τοίρ.21τ6.26; Μ.τ12.0200) ; αὗ σχολαὶὲ καὶ οἱ π. καὶ οἱ ἀριθμοὶ καὶ 
πᾶσα ἡ σύγκλητος ΤὨρΠη.οἀγοη..το͵(Μ. τοβ. 5124}. 

προτελειόομαι, δὲ ἱπτταίεά ῥγειομεὶν, Οὐ ΟΝ γϑβ. δ ρὴν. (Δῖ.46.,6978). 
προτέλειος, 1. δεγομά ῥενζεείίον; οἱ (Τοῦ πὰ ἀἰνίπε αἰτυϊθαζοϑ, 

Βιοη. Αγ. ὐ.3,2(Μ,3,τότο); 1Ὁ.4.1(177}0}; ὑπερτελὴς καὶ π΄ 1(1..],.2.2, 
τοί Μ.3.648ς) ; 1.1.2(8694); {ντ. Τοῖν, φ(δϑι Ἑ; Μ.77.11288); Τ70.]0.Ψ 
7αεοξ."8(}1.94.14768) ; ἸΙ4 λον. ϑ(Μ οὐ. 608) ; οὗ ἱποράσπαῖο Ὁ βῖ ἐν 
πᾶσι» αὐτὸς τέλειος καὶ π. ἀπαϑὶ. 5. σεν παρ. 3(Ν.80.11614};2. θυ. 
Ῥ᾽αγ, 5 βυιβί., ῥγείϊηεηανγν ἐογεμιομίεε; οἵ ταἰϊδὶπρ οὗ 1. ΖΆταϑ, ἢ 
ΤΕ], ἴο σ6ῃ. ΤοβΌστ 0} τὰ π᾿ τῆς. «ἀναστάσεως ΟΥΝ γϑϑ.ἤοτ Ορτξ, 25 
(Μ..μ.220 Ὁ). 

προτέλεσμα, τό, ρῥΙυτ., ρῥγεϊτρείμανγν ἐογόνηοηϊέδ, Οὐ ΝΑ 2.0}.325.11 
- (}4.35.12138)}.Ψ 

προτελ-έξω, 1. εεἰεδγαίε σ Πα τῖϑῖ δέΐογε “-εῖ τοῦ λαοῦ τὰ μυστήρια 
Οτ Ν 2.0».18.2ο( Μ.3ς τοζτα); 2. ἐμταὶθ δέίογε “οώμεθα τῷ λόγῳ 
10.30.1ο(Μ.36.3458)}; 14.6}.173(}1.37.2844)}; τος... 705.3:4{(Μ.87. 
ΙΟΟ40). 

Ἐπροτένισμα, τό, ἰδαί τορἠτεῖ τς ἐῤργεαά ἔογίμ, ἤδσα σαποργ οἵ 
ἤδανει, {(ἀς5.Να2. Δ α].ο2(Μ.38,0 56). 

προτερεύ-ω (πρωτ-᾿, δὲ δεξογε ἴὰ ἴτας, ῥγεερά μόσχου [1.6. ΟΠ το ἢ] 
πρωτερεύει ταῦρος 1.6. Ι518.6}] κατὰ τὸν χρόνον (νΥ.5.2,1(2.1008}; 
τοῦ. Μδηῖοῃ. ρα πορ θ5 οἵ ροοῇ 8η4 ἐν]] σύγχρονα γὰρ ἄμφω καὶ 



προτέρημα 
συναγέννητα ὄντα τὸν τοῦ “-εἰν ἀλλήλοις διαφθείρει λόγον ΤΙ(.Βοβί. 
Μαη...7(1.18.1το}70) ; ἐπεὶ, συμβεβηκός ἐστιν τὸ ἀγαθὸν ἐπὶ τῶν 
γενητῶν, πόντως ἐπὶ τούτων “-εἰ τὸ εἶναι τὸ ἀγαθόν Ὀ15}. Ῥμοί. (1.88. 
5730); τοῦ, Τοροβ τῶν ὁμογενῶν ἐστι πρωτότοκος, ὡς ὁ 'Ῥουβὶμ τῶν 
μετ᾽ ἐκεῖνον ἀριθμουμένων “τ΄ὡν ΟΥΝΥΘ5, ἔπη (2; Ρ.62.3; Μ.45. 
6534); 14,.4|Ρο11.44(}}.45.12200}} ; τἢςο],, τεῖ. ὅοῃ οὐ γὰρ ὥσπερ ““ὦ 
ἐγὼ... τοῦ ἐμοῦ υἱοῦ, οὕτω καὶ ὁ πατὴρ.. -προὔπάρχει τοῦ υἱοῦ ΗΠΟΥ.Η. 
Τνῖη.(Ν.40.8528}); εἰ δὲ λέγομεν τὸν πατέρα ἀρχὴν εἶναι τοῦ υἱοῦ... 
οὐ “ἰειν αὐτὸν τοῦ υἱοῦ χρόνῳ... ὑποφαίνομεν 70.1}. [ο.τ.8(Μ 04.820 Α}); 
οὐ ἤεβῃ οὗ Ὁ χῖβι οὐδὲ ὡς ἐν ὀφθαλμοῦ ῥιπῇ ταύτην [50. τῃ6 πηϊοη] 
“Ξοὐυσαν ΒορΡἢτ. Η. ἐρ.Ἐγη.(Μ.87.3τ618). 

᾿ προτέρημα, τό, 1. τμρῥεγίογῖέν, αὐυαμίαρε, παῖυταὶ, 50ς 14], ΟΥ 
ΤΏοτα] ; οὗ εν ὑπάθυ Τνν, Βα5.γερ. {5.8.2(2.3490; Μ.31.0378); 
Ογγϑ. ἄορ. 5.1 τῷ Ερὴ(1τ.22Ὲ); οἵ Οματοῃ ορρ. [5τ8ὲ], Οὐιεορηη ἷὶη 
τον. 15 (}15 ὁ Ρ.264}); (τνϑ. λον. 3.2 τῳ. ΜἘΠ.(7.468); (Βτῖβτο!,, τεξ, 
Δαορίϊομίβί ἀοοίσπα ψιλὸν ἄνθρωπον τῆς κοινῆς ἁπάντων φύσεως κατ᾽ 
οὐδὲν κρείττονα ἢ ὅσον ἀρετῆς προτερήμασιν γεγονέναι αὐτόν Ἐπι5,ε ἐδ, 
το(ρ.ός. 17; Μ.24.8268); 2. ῥνῖυίίερε, οἱ εαἰηρ οὗ 5ῃενγεβα τῶν 
ἱερέων ἦν τὸ τε. ΟἮγγβ,ἤοηι.30.1 τὴ ΜΠ.(7.432Ὲ). 

προτερίξω, ἰεα ξογισαγα ἴῃ. τΠῸ Βρι τ 08] {Δ ὁδὸν...τὴν ἐν τῷ ἁγίῳ 
αὐτοῦ κυρίῳ... ἐνεργοῦσαν καὶ προτερίζουσαν Ττορεηι, ἀϊς.(Μ.8ό. 

1520). 
Ἐπροτέρως, δεξογε, ξογημεγίν, εαϊ.1,ε.8: τ(ρ.64.1). 
προτεχνολογέω, εὐηἰγίυε ΟΥ ῥγέῤαγέ δεξογεθμαηά, Οτ νυ85. (αἱ. (Μ, 

45.113). ᾿ 
προτηρέω, οὗδεγυε, ποίε ἦν: σαάναπες, Ἰὰιβ..6.1.6,.1τ(Μ.20.808}; 1ά. 

4.ε.8.τ(ρ.355.τ0; Μ.22.5}70) ; διτο ῥσοθίῃ,(ρ.446,17; 7170). 
προτίθτημι, 1. τηρα., ἀείσγμηησ, βγροσδο, οἵ ἀοα ἦλθε δὲ ὃ 

καιρὸς ὃν. «προέθετο Ὠ)1ορΉ.9.21 ΟΥ. ῥγήης.3.τ ο(ρ.2οβ.ττ; Μ.11.2644); 
2. ᾿ἰἴτυγρ,, εἰ 7ογε ἴῃ οὔἴουίουν ἄρτον ““ἔασι 50. (ΟἸ]γτ 45} καὶ 
ἀναφέρουσιν εἰς ὄνομα τῆς Μαρίας ἘΡΙΡΗ.μαθνγ.79.τ(ρ.476.18; Μ.42. 
Ἴ41Α}; 1,ἐοπὶ, Ἡ πη ρ ἢ τεβΕἰπησπία( Ν.86. 0008}; οὗ δὲ τῆς λειτουρ- 
γικῆς διακοσμήσεως ἔκκριτοι οὖν τοῖς ἱερεῦσιν ἐπὶ τοῦ.. θυσιαστηρίου 
“ἔασι τὸν ἱερὸν ἄρτον καὶ τὸ..«ποτήριον Ὀϊοπ. ΑΥ.4..3.2(81.3.42.0); 
Τὴ Μανε, (Βτιρ τη Ρ.132.321); 1 65.ΝΖ. ἀϊαί, τό Μ.38.1152}); 1.1}. 
Βας.(Ρ.327.21). 

προτίμησις, ἡ, ῥεμαίίν, (ΟΡ(28:)εριαρ. Τα ἦν 6.5.9.5(3.1ο28); 
(6],νΖ.,}..6.1.3.2(Μ.8ς.τ2οτα}). 

Ἐπροτιμητέος, ἰο δὲ ῥγεξογγεά, Π ον Οἴθηι. 4.1; Βα5..}.2.5(4.744; 
Μ,22.2200). | 

προτιτρώσκω, τοσιεηὦ δεξογεπαμᾷ; τεῖ. ᾿πουπά οὗ ἰονε᾽, Οτ. δε οί. 
τη (απ .3:τ- 4(Μ.1τη.268}). | 

προτολμάω, ὑέμέμγε ρον οὐ γἱος βγεῖ, Οςο. Ῥὶς. ΡῬεγς.3.66(Μ.02. 
12308). 

προτονίζ-, Ξεεωγε ΟΥ δγάσο νυν ἢ ΔΊ ναΥά5 τὸ κέρας ἐτετρίγει, καὶ 
ἡμεῖς φόμεθα “-εἰν τὴν ναῦν ϑγυιοθ,ρ. 4(}1,66.13374). 

προτρανόομαι, δὲ ῥγεβρωνγεί, ΟΥ̓. 70.τ.τοί,2; Ρ.24.6; Μ.14.56}). 
προτρεπτικός, ἰονίαίονγν, ἸηομΟυ8 π. γὰρ ἡ πᾶσα θεοσέβεια 

(Ἰει. ῥαρά.τ.τ(ρ.90.14; Μ.8.2498); τῷ συμβουλευτικῷ λόγῳ παρά- 

κεῖται τὸ π΄. καὶ παρακλητεκὸν εἶδος {δ.τ.8(0,128.24.; 220Ὰ}); παροιμίαι 
«εἰσὶ λόγοι π.ι ΤΗΠρρ. [,.33 τη: Ῥγ.(ρ.τόρ.}; Μ.το.6168); Οτ Οεἰς.3.45 
(ρ.240.28.; Μ.1τ.0770) ; 16.8.47(0.262.13; 15884}; ᾿Ωριγένης..«διαπέμ- 
πεται τῷ πατρὶ προτρεπτικωτάτην περὶ μαρτυρίου ἐπιστολήν Ἐπ}5.ἢ,6, 
6.2.6(Μ.20. 248); χαρίσματα π. εἰσι Μς. Αερ,ἤομι.26.1τ6(Μ.34.685 4); 
ΟΡΡ- βιαστικός, (Ὥχγϑβ. ον. 47.4 τ [0.(8.28 το) αἷτ, 5. ἐκλογή; [)0Γ. 
ἐσοεὶ. τ. τ(} 1.88. τϑοοῦ}). 

προτρεπτικῶς, 17) ὦ πονίαίογν τιαπηδν, ΟἸδτη, ἰν.7.χτ(ρ.46.1; Μ.Ο. 
η880) ; τεξ, οτρίη οἵ Μο. ἐπιγνόντα τὸν Πέτρον π.ι μήτε κωλῦσαι μήτε 
προτρέψασθαι 16]. ἐγ. δ(ρ.106.26; Μ.9.7406 ; Ρ6ΥΆ. ]. πνευματικῶς, προ- 
φανῶς) ; ΝῚ ἔχον. 31(Μ.79.76ο0) ; 5ιιρ61].; Οὐ. 79.32.τοῦ7 ; Ρ.442.8; Μ. 
14.7084}. 

προτρέπ-ω, 1, πῆρέ, ῥεγεμαΐφ, ο. ἄαϊ., ΟἸοπι. ἐν.7.7(0.36,7; Μ.0. 
4680); αΌ5. λόγῳ τῷ “-οντι.. χρῆται ἐδ.(Ρ.34.4; 4640); Πίον. ΟἸον.8. 
21: ὈΠῖνϑβ.λον!.90.5 τι Ἐρλ.(11.140Ὲ}; 2. τηῦῖίε, σηηοη,, Οβατα δ, 
«ἀϊεχ.Ρ. ΑΒ ἀροὶ. 566. 38(0.ττ7.9; Μ.25.3130); ΟΟμδίδμειας Ἰτηρ.ἐῤι σι 
(ρ.133.τ; 2410}; Θοοτ, ἡ 6.1.27.8(Μ,67.15328}; Ν1] ἐρ}Ὀ.2.46(}1.79.2170}; 
3. τραγη!, αὐπτιοη ει, (Βατα,ορ. Α]θχ.ρ. ΛΊΠ. ἀροΐ. 56. 2ο(Ρ.118,5; Μ'25. 
2τ60). ᾿ 

τροτρίβω, Ρ6585.; ὃς γεδεά ἵπῖο ῥγευϊομεῖν; ἅσ., Ογτι ον βαςοῖι.:ι 
(53,265). . 

Ἐπροτρομέω, ἱγενιδίο ῥεξογε, ΟΥ Νὰ. καγηι.1.2.2.365(}.37.6ο 74). 
προτροπάδην, 1. «ρεράϊίΐν, Παξείν, τ ΝΑ. }.τοί ].57.40 4}; 

1514. ΡῈ}.6}}.1.242(Ν1.)8.3200); ὙΠάτιβαον. ς.27(4.471); 2. ξωρενῖν, 
σϑαϊοιεῖν, ΜεΙῊ.γ65.5.4(ρ.336.5; Μ.4τ.ττό80); ὄντ, 154. (2. 6δος); 
τοῖς ἐπὶ θεὸν π. ἐπειγομένοις Μαχ,απιδὶρ. (Μ.ο91.11178). 
εἰ Ἐπρότυπος, ῥγέβρεγαϊτυο, Δάδτη 41α].4.π(ρ.182.25, Μττ, 8270). 
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προτυπ-όω, 1. ἐγῤγέδ5, ἤθπσα ἢρ.; 8. εἴρη, οὗ πιακίηρ [Π6 5Ξῖρῃ οὗ 
[δε οἵοβδ τὸ μὲν σημεῖον δακτύλῳ τοῦ σταυροῦ προετύπωσε ΤὨατ, ἰ,γεὶ. 
3(3.1140); Ὁ. ἤογηι, το ῥγουϊοιεὶν ἡ ̓ Ελληνικὴ φιλοσοφία... .τὸ ἦθος 
““οὖσα (Ἰο6πι.5ἐγ.τ.τό(ρ.52.22; Μ,8.7064); ο. ῥίᾳη, ἀευῖφο δεϊογεηαη ὁ 
μὲν ἐκ μακροῦ καὶ προπάλαι τῷ λογισμῷ ταῦτα «“-οὐμενος Ετπ5.ν.(.4.60 
(Ρ.142.12, ν.]. πρυτανευόμενος Μ.20.1212Α}; τὸν ἐσόμενον ἀνδριάντα 
τῇ ἑαυτοῦ προτυπώσας διανοίᾳ Μδτοε!], ἔγ.52 ἀρ. Ἐππ5.6...2.1π(ρ.1τ0. 
18; Μ,24.0368) ; οἱ αὐτοὶ [5Ξ6. συγγραφεῖς) ἀλεξητήρια... .«προετύπωσαν 
πρὸς ἀθέτησιν τῆς τῶν..«ἑρπετῶν μοχθηρίας Ἰ'ΡὶρῃΠαενιρτόοτη.3 
(ρ.171.22; Μ.41.1770}; 2. 59 ξογίᾳ ας α ἰγῥὲ ἡ τοῦ κυρίου σωτηρία 
καὶ ἀλήθεια ἐν τῷ λαῷ προετυπώθη Με], ῥαξςς.30 Ρ.6.20; τὴν οὖν ἕνωσιν 
τοῦ ἱερείου τὴν ἀδιαίρετον ἀναγκαίως ὅ νόμος εἰς Χριστὸν προετύπου 
ΤΟΒυγβ5.}αδεῖ, τ(β,2520); 1Ὁ.(2534); ὄνπερ καὶ ἄμνον προετύπωσεν ἐν 
Αἰγύπτῳ Μωῦύοῆς 1Β85.Πυνῆν οὶ, (ρ.250.1) ; Ρ4585., δὲ σεἰ ζογίΝ ας α ἰγῥε, 
ἤδπος δέγῶς ὧς ὦ ἵγρέ ἡ Σωσάννα προετυποῦτο εἰς τὴν ἐκκλησίαν, 
᾿Ιωακεὶμ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς εἰς τὸν Χριστόν ΗΙΡΡ. θα»,.1.13.5(Μ.10.Ψ 
ὅδ00); τρεῖς καιροὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ προετυποῦντο εἰς αὐτὸν τὸν σωτῆρα 
1. γν.3 τ ΤΚΕΡ.(Ρ.122.5; Μ.το.8646) ; πάντα κατά τινα λόγον εἰς νου- 
θεσίαν τῷ μετὰ ταῦτα προετυποῦτο βίῳ τ Ν᾿ ν85.ἀογ.7 τη Οαπὶ (Μ.44. 
9200) ;3, ῥογεσλοιν, Τονεδμαάοιῦ προφήτας ...τὸ μέλλον ἔσεσθαι --ουμένους 
1διι5.4,6.1.τοί(ρ.45.21; Μ.22.850); περὶ οὗ ᾿Ηλίας τυπικῶς προετύπωσεν 
γιοΐ 6.0: 3(ρ.356.25); ἐπὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ τῆς ἐκκλησίας 
“-ούμενος [3ς, ὁ Μωῦσῆς) Οοβιῃ. [πα ἰ0ρ.5(Μ.88,2458); 4. ῥγεβξιιγε 
ταῦτα πάλαι προετυποῦτο διὰ τῆς μακαρίας Σωσάννης δι᾽ ἡμᾶς ΗΙΡρΡ. 
αη.τ,τό, Α(διετυποῦτο Μ.1το.6934Α); πῶς οὖν ἐξελέξατο, πρὶν γενέσθαι 
ἡμᾶς, εἰ μή, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, ἐν αὐτῷ ἦμεν προτετυπωμένοι ; ΑἸΆ. Ἅν. 
2.16(Μ.26.3088); ὁ Μελχισεδὲκ. ..«ἐξέβαλεν αὐτῷ ἄρτους καὶ οἶνον, “ὧν 
τῶν μυστηρίων τὰ αἰνίγματα ἘΡΙρἢ λαόν. 5 5.6(ρ.331.13; Μ.ι4τιοὔτΑ); 
ἄνωθεν αὐτὰ προτετυπῶσθαις ζἢγχγϑ8.Πο1η.15.2 ἴῃ ον. 050); “οοῦσι 
δὲ καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου τὸν βαπτι- 
στὴν ᾿Ιωάννην 'ΓΒατ, 4.2 τη 105.(1.204); πυρρὰν δὲ προσκομισθῆναι 
κελεύει δάμαλιν ἵνα “οὦσῃ τὸ γήινον σῶμα χὰ.4:ι.35 τι Νώηι. 1.243} 
προετύπου διὰ τῆς ἐσωτέρας σκηνῆς τὴν ἄνοδον τοῦ δεσπότου Χριστοῦ 
κατὰ σάρκα (Ὀϑπ. ἔπα.ἐρ.5(Μ.88..2088) ; τοῦ. Εἶκ.τ0 124 ὁ καιρὸς οὗτος 
τὸ τῆς ταφῆς τοῦ οὐρανίου ἄρτον προετύπου μυστήριον (ΣοΥπ..ΟΡ ογ.2 
(Μ.οδ.2646) ; τὸν τέμεον σταυρὸν προετύπωσε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς Το.Ὁ. 
}0.4.ττ(Μ.04.11220}) ; σὲ [3ς, ΒΜΥ] προετύπον στάμνος ἡ μαννοδόχος, 
ὑπέραγνε, τὴν θεοδόχον τράπεζαν 10. Μοπιΐγηιη. ΝΊς, ΜΖ γνι(Ν.06. 
1384); τὸ καταπέτασμα τὸ συσκιάζον κατὰ πρόσωπον τῆς προτυπω- 
σάσης σε [53.. ΒΜ] κιβωτοῦ διαθήκης ΤΜοΙΉ. δ γηην,εἰ ηη.5(}}.18, 
3570); 5. ἐγγνιδοίϊεε τριμερὴς δὲ ἡ ψυχὴ ἡ ἐν αὐτῷ “-οὔσα τὴν ἁγίαν 
τριάδα Απαβὶ. 5. ἠοά.2(Μ.80.808); 6. ογάαϊΐη, ῥγέξεγίδε ῥγουϊομεῖν 
εἴκειν πᾶσι τοῖς προτετυπωμένοις κανόσι καθ᾽ ὁμοιότητα τῶν ἐπισκόπων 
ἈἈμμωνιανοῦ Αὐβεη Πνρ5,6}.(ρ.147.20; Μ.25.2720}; διὰ τῆς κβ΄ γραμ- 
μάτων ὑποθέσεως ἐξ ὧν ὃ νόμος τοῦ θεοῦ ἡμῶν παρέστη καὶ θεοῦ 
διδασκαλία ἡμῖν προτετύπωται ἘΡίρ ιν οη5.24(}1.43,28οο.; ϑοοτ,  ,ε. 
2.37.11(Μ.67.3040); 7. εομίονηι φύσει πᾶν ἐστι πλῆθος ἀνθρώπων 
δύσαρχόν τε καὶ δυσήνιον" καὶ μάλιστα τὸ μηδέπω τοῖς ἤθεσι τοῖς κάλοῖς 
“νωϑέν, ἢ νόμοις ὀρθοῖς εἰς ἀρίστην πολιτείαν ἐμβιβασθέν ΑἸμεηοα, ἣ,. 
αρ.]δοηϊ,εἰ 0.5 αεν,2(Μ.86,2οϑοΑ). 

προτύπωμα, τό, ῥγεβριεγαϊοῃ νόμος ὃ διὰ Μωῦὐοέως, θεοσεβείας τὸ 
π. 1 Ὠγγϑβ, ασεί,δ(ρ.135.το; 8.2674}; ὁμοίωμα καὶ π. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 
ἐν τῇ καμίνῳ τῶν παίδων προεξεικονίσθη ἘΡΗτ ΑΠτ, ἐν. (1.86, 2Σο88); 
Απαβίβιφμ, εἰ γος ρ.78(Μ.80.7ο088); Οοσπα. ΟΡ ογ.τ(Μ.08,236.). 

προτύπωσις, ἡ, ῥγεβρηγαΐίοη ὅλη γὰρ ἡ εἰκὼν ἐκείνη π. ἦν τῆς τοῦ 
ἀντιχρίστου παρουσίας Ιχεη ἦεν. ς.20.2(Μ.7.12020); Αἀδιῃ ταὶ, τιχχ 
(ρ.26.1:; Μ.11.17360}; οὔτε ἡ ψυχὴ προὐπάρχει τοῦ σώματος π. οὖσα 
τῆς ἑνώσεως τοῦ κυρίου ΑἸΉ ἀε.5(}1.28..545Ὰ}) τ Απαβι. δ λοά.)(Μ.80. 
600) ; Βα5..3}17.33(2.28Α ; Μ.32.128.}; ἦν [86. ΤΏ ὨΠΑ]...τοῦ παρόντος 
μυστηρίου π. σοι. ογ7.2(Μ.08,2644); ἧς ἦν τῷ Μωσῇ παραδει- 
χθεῖσα 80. σκηνή] τύπος, μᾶλλον δὲ π. τύπου τῆς σήμερον ἐκκλησίας 
τύπος τυγχάνουσα Απάτι 465. ῥοειδε(Μ.τοῦ.4258). 

Ἐπρουνικεύ-ω, ἀεραμεῖ, τεῖ. Οποβῖ, θδοβίηρ οα Ῥυυπίοιβ. πᾶν 
γὰρ τὸ “όμενον λαγνείας ὑποφαίνει τὸ ἐπώνυμον... ἐπὶ τοῖς γὰρ τὰ 
σώματα διακορεύουσιν 'λληνική τίς ἐστι λέξις τό, ἐπρουνίκευσε τήνδε 
ἘΡΙρἢ λαεν.25.4(0.271.7; Μ.41.3254}; ἐδ.37.6(ρ.ς8.12; ὁ40Α). 

προυνικία, ἡ, Ξεχμαὶ ἀφεῖγε ἡ Ἀλήθεια μητρικὴν προενεγκαμένη 
π. ἐθήλυνε τὸν πατέρα ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν καὶ συνήεσαν ἑαυτοῖς Κ 4}.6 ἢ. 
ἈΡ.ἐρΙρῃ ἤαογ τ, (ρ.202.2; Μ.4τ. 4810). 

“Προύνικος, ἡ, 1. παπλε οὗ Δ6οπ ταρυεβαπίϊηρ βαχιὰ] Κπον] βάρ, 
εἶ. ἐκ ῥνίμιο ἀμρεῖο, φμὶ αὐεία! Μομοροόηΐ, δρείσσνι ἀϊομηὶ [80.Ψ 
Βαυθδ]οῖα (ἀποβίῖοβ] τρίγίερι σαπείη, φμόηρ εἰ ϑδοῤίμίαν; εἰ 
Ἐγνμμίομμι υοεαμΐ, Ιχθη.ἤαεν.1.20.4{Μ.7.6938); υἱνιμίοηνν φραμε εἰ 
στη είγωι, εἰ Ῥυμηΐεοη, εἰ ϑοῤῥίανι, εἰ τιαδομίο-ζορεηαν υοεαπὶ 50. 
ΟρΒῖϊ65}, ἐῤιτ,30.3(6950); «4ἀαηε...εἰ Εναρ..οοΥγρονα... ἀρημμίαςο ἴῃ 
οὐπειγίμδ.. φμοαάμδημε Ῥγμπῖοος πιϊρογαία δότω, τοδάτάτί δῖς 



προὔπαγορεύομαι 

σάσγερε βμαυτίαϊ ἐς. ρος φος βεομμάμη ῥγουϊδοηίατε Ῥγωπίοὶ 
ἀϊοιρῃ φεπεγαίνη: δείδ, ἐδιχ. 30, οΟ(7ΟΟΑ) ; "ἔννοιαν, ἥτις ἐστὶν αὕτη ἡ 
καὶ π. καὶ πνεῦμα ἅγιον καλουμένη ϑ΄᾽' πιοῦ Δ}. ΕΡΙΡΗ.μα6».21.2(Ρ.240. 
ς; Μ,4τ,2888); ἰἀεητ δε Ὀν Βιπιοπίδηβ στ Ηδφ]δη, 1Ὁ.(0.240.7; 
2888); δος. ΝΙοοἰαἰϊδη5 Π, δὲ ἄλλοι τιμῶντές τινα...τῆς Π. τὴν 
δύναμιν συλλέγομεν ἀπὸ τῶν σωμάτων, διά τε τῶν ῥευστῶν....γονῆς καὶ 
καταμηνίων 1.25.2(ρ.269.24:; 2248}; δος. Ορμίῖεθ. ᾿Ιαλδαβαώθ... 
προβεβλῆσθαι κατὰ..«ἄγνοιαν τῆς ἰδίας μητρὸς..«τῆς ἄνω Π.. 16.31.3 
(0.54.3; 6458); ἀναδεικνύουσι [3ς, ψ 4] ΓΔ 5] δωδεκάδα Π.. ἀρρενο- 
θηλύντων 18.31.5 (0.302.8.; 4844); δος. Βατρθμβοῖθ ποβίίοβ, ὙΠαΐ, 
μαξγ.τ.13(4.305); 2. π., ὃ, ἴὰ ῬΏταβε ἡ προυνίκου σοφία, αγὲ ὁΓ ἐξα 
σἰομοργαράον, αὐ Ν γ85. μι. τ( Ρ.37.1; Μ.45.2640); 1διτ2(τ ρΡ.366.:10; 
τοβοῦ); κατὰ τὸν παιδευτὴν αὐτοῦ [30. ἘΠΙΠΟΙΏΣ 5] προύνικον 1δ.0 
" ποῖος ; 8000) ῬΕΙΉ. ἴῃ δἰ υβίοη ἴο ϑρεξα οὗ 8 ϊγθα Ῥουΐευ 
Ξε π᾿, 1.8). 
Ἐπροῦὐπαγορεύομαι, δε ἀϊείαίεά, σονιροφοά ῥγευίομεῖν, Οτ.. 0.6.2 

(ρ.1τοῦ.17,21; Μ.14.2018). ᾿ 
Ἐπροῦπαινίσσομαι, δέαγ α ῥίδάεη εἰρηϊβεαμεο ἔῥον {πε βεΐηγε, 

τοῦτο γὰρ ἶβο. [π-.} ἡ Μωυσέως προὐπῃνίσσετο βάτος 17ο.1).Πονη.6. 
τοί .96.6778). 

Ἐπροῦπαρκτῖται, οἱ, Οτροηῖδέ ῥείίευενς ΤΉ ῥγε-επίδίθηεε οἵ 808], 
ΤΠατιδιυά,ορῥ.2. τοί 99. 6018). 

Ἐπροὕύπαρξις, ἡ, ΔΑ. ῥγε-εχίείεηεο; 1. οἵ οΥθαῖου Ορρ. ογεϑίοι, 
{7]αυβῖφ. Οἢν.1(ΜΠ.6.14240); 2. οἵ ππΐνειβα; ἀδηϊθα ἰὰ δροβίο!ο 
ἐοδοβίηρ, (οβπι [4.0.5 (Μ.88,2844}; 3. οὗ 5ο0}}5 ἴῃ Οτίρεη᾿β ἀοο- 
{πἰπ6 πατράσι...τὴν τῶν ψυχῶν π. ἀναιροῦσι ΤἸαβίη ΟΥ (Ρ.το4.το; Μ. 
Β6οπ πο); ἐδι(ρ.τού. τι; 9505); εἴ τις τὴν μυθώδη π. τῶν ψυχῶν... 
πρεσβεύει" ἀ. ἔ. ὈΓΡ("43)απαίμ.τ; ΤΠρολς. Β. βεεί, το, (Μ,.86, 1264); 
ἐδιτοιδ(τόπξο); ντ,ϑ.υν, δαδ,3ο(ρ.124.28); Μαχ.ανιδὶρ. (Μι1.12200}); 
ἡ. «πέμπτη σύνοδος κατὰ...᾿Ὡριγένους τοῦ φήσαντος π. ... ψυχῶν (ἸῸ 
δούς (Βει  εΠετη); 4. οὗ (Ὠτίδι, Επ5.02.6ε.6,132(Ρ.266.17; Μ.22.4378); 
ἐδ.7.τ(ρ.305.τ6 ; 5008); τεῦ, Ῥϑη.2:4ς τοῦ.. «ὄρους τὴν π, τῆς θεότητος 
αὐτοῦ σημαίνοντος Ἰ(.6.{}}.πι2ο(ρ.94.25; Μ.24.8808); Ἔπαάτ. Μορ5."}ς. 
τ: 17(0.476.8; Μ.66.6928); Τῆη. Πλάτων φησὶν ὅτι πατρότης ἐστὶ π' 
υἱότητος Απαβὶ. 5. ἀοά τ(}}1.80.40}). ᾿ 

Β. εἰαὶδ τοί τεἶ! ἐς ῥγίον το αἱΐ ἐκ ϑίσηεε ὕπαρξις μὲν κυρίως ἐπὶ θεοῦ 
οὐ λέγεται" καὶ γάρ ἐστι π., τουτέστι καὶ πρὸ αὐτῆς τῆς ὑπάρξεως ΜᾶΆΧ. 

βδεἤοὶ,4.η..2.1(}.4.212.}. 
᾿ ἐμὴ ριον ἴῃ Ἀγο-εχίξίοη! εἰαίο, ἘΉτυβ. ῥαβοἦ 6(ρ.171.4; 
.2714). 
προὐπάρχ-ω, Δ. δὲ ῥγεσθηὶ δόΐίογε, Ἐλ15.4.6.2.τ(ρ.53.10; Ν,.22, 

970); Βαβ.ἠον ἴῃ Ῥςιδτίτ τούξ ; Μ.20.4770); ἜΠάτ τ Τ ρι.2: τ(3.646). 
Β. εχίδὶ ῥέξογε, ῥγε-ἐχίδὶ; 1. Ἰὰ σεπ. δεῖ.. τὸ. (ποιοῦν τοῦ γινομένου 

“εἰν Εππιαροὶ.7(Μ.30.8410); τοῦ. 5, Ῥδ]᾽5. 3ριτιῖσαὶ σμ] άτοπ ὁ 
αὐτὸς...λέγοιτό τις τῶν..-«μαθητῶν προεῖναί τε τοῦ..-πατρὸς «καὶ 
μετεῖναι., «ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλο καὶ ἄλλο τὸν αὐτὸν τοῦ αὐτοῦ «“οειν τε 
καὶ μεθυπάρχειν Τιξοπὶ. ΗΝ εεὶ.4.3(}1.86.τ657Ὰ); Μαχ.ανηδὲρ. (Μ οι. 
ττοοῦ) ; 2. οὗ νήβάοτα ἴῃ τοὶ, τὸ Ὀγεδτίοη, (σ6].Ογ .}.6.2.1].2τ(Ν.85. 
12608); οἵ λόγοι οἵ 811 τπἰηρϑ 85 ὑῬσε- οχιβίεπξ τὰ οα, Μαχ αν (Μ, 
91.13204Ὰ}); 3. ἀεπϊεα οὗ οὐεαίϊβα υπΐνείβο οὔτε προὐπάρξαντα, γενό- 
μενα δὲ ἐξ οὐκ ὄντων ἘΡΙΡΒιόαΡ. βά. τα(ρ.514.23; Μ.42.8οοᾺ); 4. οὗ 
ἙΔΊΠΕΥ ἴῃ τοὶ. τὸ ὅοη, ἴὑτ15.4.6.5.τ(ρ.212.20; Μ.22.353}) ΟἸζ. 5, ἀνάρχως; 
80ς, ΑἸΔῊ5 -τειν τοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα ΝΙΆΤΟ6]],.6}.Ά}.]ΡΊΡᾺ ΠαεΥ.12.2 
(0.257.15; Ν.42.3858); οὐ γὰρ ἐκ τινος ἀρχῆς “-οὐσης ὁ πατὴρ καὶ ὁ 
υἱὸς ἐγεννήθησαν, ἵνα καὶ ἀδελφοὶ νομισθῶσὶν ΑἸΉ..4γ.τ.τ4(Μ.26.41Ὰ}; 
οἔλα, δεν τδίρ.το. τς; Μ.25..456᾽ (448)4}; οὐ γὰρ ὥσπερ προτερεύω.. «τοῦ 
ἐμοῦ υἱοῦ, οὕτω καὶ ὃ πατὴρ...»-εἰ τοῦ υἱοῦ ΗϊοτΗ. γὴν. (Μ.40.8538); 
Οντημοςος εἶς, (ς},338); ΟΕ] ΟνΖ.ἦ..6.32.15.τ(Μ.8ς.12578}; τριάδα ἀλη- 
θῶς τριάδα, καὶ μηδὲν ἐν αὐτῇ “«-ον 1Ὁ.2.22.6{(12028) ; οἱ Β0η 5 ἜΧΙδίεηο 8 
Ὀεΐοσε Ὁσεαίοη, Επ|5.6.1}..3.χ(ρ01 50.252; Μ.54.0020) ; δ. οἱ ὅ0η. 1ῃ τεὶ, 
ἴο πο. προῦπῆρχεν υἱὸς τοῦ ποιητοῦ... θεὸς ὦν, καὶ γεγένηται ἄνθρω- 
πος διὰ τῆς παρθένου Τιϑτ. ἀἸαἰ.48.2(Μ.6. 808); θεὸν αὐτὸν κνοντα δ. 
87.2(684Α)}; μήτε προὐπάρξαντα μετὰ ταῦτα τέλος ἐσχηκέναι Μείῃ. 
σγρ.Βιρίριοι.το; Μ.18,1528); ἀθηϊθα Ὀγ ἘΒΙοπίῖο5, Ἐ115.}.,..3,27.3 
(Μ4..20.2738}); τὴν ἔνσαρκον ὑπέμεινεν οἰκονομίαν, προὼν μὲν αὐτῆς καὶ 
“ων Ἰ4.σιζιτ.τ4(ρ.74.2; Μ.2Ὰ.8 520); τεῖ, 70.1:15 δέδεικται... “τῶν τῆς 
"Ιωάννου γενέσεως ὅ..«ἔμπροσθεν αὐτοῦ γεγονώς ἰδιτ.2Ζοί(ρ, ὅτε; 
8608); Αἰἢ..4ν.2.53(}}.26.26ο4)}; Ὑπάτιογαν. (3.99); 6. οἱ (μτιβε β 
δυτηαηϊίν, τοῖς, ΡΟ  πατίαη ἀοοίτιτια καὶ “νει ὁ ἄνθρωπος Χριατὸς... 
ὡς τοῦ κυρίου ἐν τῇ τοῦ θεοῦ ἀνθρώπου φύσει θείου πνεύματος ὄντος 

ἌΡΟΙΙ, Κγ.22(Ρ.211.25)60.ΟὙΝ γ 85. ροϊ.τ2(Μ.45.11450); 
τῷ ἐν ἀρχῇ ὄντι λόγῳ τὸν φανέντα ἄνθρωπον, ὡς “-“οντα πρὸ τῆς 
φανερώσεως Οτ.Ν, γβ5.1δ.12(ττ48.}; ἐδοὺ τοῦ αὐτοῦ... Χριστοῦ ἡ πρὸς 
πατέρα ἰσότης “-οὐσα, ἡ πρὸς ἀνθρώπους ὁμοιότης ἐπιγινομένη ἈΡΟ]]. 
β΄ 42(Ρ.214.2, ν.1. ὑπάρχουσα). 2:2(ττ688); θεὸς προσέλαβε τὸ..-μνοερὸν 

αὐτοῦ σῶμα, οὐ προὐπάρξαν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ἐσχηκὸς τὴν ὕπαρξιν Μοα. 

συνεπινοεῖ 

ΤΙΟῚ 
} 

" ἢ. προὐὔποφαϊΐνω 

ἀἄογηι.τα(Μ.86.33008); τεῦ, Νεβιτουδηϊβηὶ οὐ γὰρ δή, ὡς Νεστόριος 

βούλεται, καὶ προὐπῆρξε τὸ ἀνθρώπινον τοῦ κυρίου, εἶτα ἑνοῦται 

Τωοπί. Η.πομορἢ. 52(Ν1.86.17910); τοῦ, πιοπορῃγϑι πὶ ἢ σὰρξ “-εἰ 

τῆς παρθένου, ἢ ὃ...«λόγος μεθυπάρχει τῆς παρθένου 14. έςι.4.το( Μ.86. 

1672}; ἐροῦμεν ὡς ἐκ δύο μὲν τῆς τε θείας καὶ τῆς ...«ἀνθρωπείας ἀμφὼ 

““ουσῶν τῆς ἑνώσεως Χριστοῦ φαμεν ἰδ “ποηπορὴ δ(18018); 7. ἀ0ο. 

σπποηίΐαῃδ, οὗ πὔουσα δύναμις 45 ἢγϑί ῥτποῖρ θ, διτῆοη ΔΡ.ΗΙΡΡ. 

ῥμαεν.6.18(ρ.144.20;, Μ.τ6.3222Ὰ}; 8, Οὗ δηρεὶβ ἴῃ το, τὸ Οτραιϊίου; 

ἀδηϊοα, Τηαῖ.φι.2.--4 ἠμ Οοη.(τ.4}; 9. οἵ νοῦς δημιουργικός ἃ5 ὈΓΘ- 

οχίβῖοης διὰ Ὀτηρίπρ απΐνοιβο ἰπῖο θείην; ἀοοίτίπε δηδτ θην Ζοά, 

σΟΡ(ς43)αημαι!.6;10. οἵ βου}5 (Οτὶρεπίβ), μιβίη ον (ρ.192.31; Μ.86. 

0534}; ἦδι(ρ.τοῦ.5; 9594); {1 μθοης. Β. ἐδοί,τοιδ(Μ.86.12650); (Ρ]ατοπιβῈ) 

οἵ 501115 οἵ δπίπια]β, ἐδ. ; τῶν ματαιοφρόνων ληρωδούντων “υειν τῶν 

σωμάτων ἡμῶν τὰς ψυχὰς ἐν οὐρανοῖς α]ορ. Ἂμ. Τνη (Μ.86.2944}); 

11. οὗ ἄϊνίπε ἴονε ὁ ἀγαθοεργὸς τῶν ὄντων ἔρως, ἐν τἀγαθῷ καϑ' 

ὑπερβολὴν ““ὧν ΤΠ ΑΥΖ.5.4.1το(}.3.7088). 

Ἐπροὐπαυγάζω, δερίη ἰο σἰΐπε; τεῖ. Οὐοββ ἃ5 βίον οὗ ἴῃς Τιοτά, 

σόγπ!.ΟΡ ογ.τ( Μ.08.2210)). 
προὔπειμι, ἐχίδί ῥγευϊομεῖν, Ἀπιπιοη. ςτὸν (Μ.85.15738}} οἵ 

αἰνίπε ἀπὶΓὙ αἱ διακρίσεις τῶν στοιχείων, προῦποῦσαι, σύνδρομοι 

γινόμεναι..., δευτέρας τὰς...ἐνώσεις ἐργάξονται" ἐπὶ δὲ τῶν θείων οὐχ 

οὕτως. ἐπὶ αὐτῶν γὰρ προύποῦσα ἡ ἕνωσις τὰς διακρίσεις βουλήματι 

δευτέρας ποιεῖ Μαχ.Ξε)οϊ.4,....2.1τ(},4.233Α}; Ὑτη. μηδὲ προϑπῆν ὁ 

πατὴρ τοῦ υἱοῦ Δ ανεδίρ. (Μ.01.12648); οὗ 508] τινες προὔπεῖναι τὴν 

ψυχὴν λέγουσι τοῦ σώματος. πῶς γὰρ...ἐνδέχεται λέγεσθαι ἀγαθὸν τὸν 

μηδὲ ὄντα;..«ἐροῦμεν: εἰ προὔποδσα ἡ ψυχή, διὰ τὴν ἐν ἀσωμάτῳ 

διαγωγῇ ἁμαρτίαν... ἐνεβλήθη εἰς τὸ σῶμα, ἵνα παιδευθῇ... «πῶς μακαρία 

ἦν ἡ ἁμαρτοῦσα; ΟἸγταρ. Ἐεεῖ.4:2:--.(}ῖ.93.5254). 

Ἀπροὔπεξάγω, ἰεαά ατραν Ξεογειὶν δεξογεπαμά, στ. Να2.ογ.4.64(Μ, 

35.5858), 
Ἐπροὺῦπερβατικός, 

12858). 
ἐπροὐπέχω, ἐγεγῥοθε ας ἀείεηεε, [0 Δε5.Ν 27. ἀτα]. χοροί Μ.38.084). 

προὔποβάλλω, τηρᾶ,, ἰαν ας α ἡομπάαοη; ταθῖ,ν ΟτΝ β5. ἔπη. 

( Ρ.77.1; Μ.45.3088); ρα58., Οὐ (εἰς. 4.τ3(0.285.8; Μ.ττ,το444). 

προῦποδείκνυμι, 1. σλοῖο οΥ ῥοΐπι οἷ δεφογειανά, ὈνΥ. 70εἰ. 5(3, 
2028); 2. αηηπομηοε δεξογεμαηά, Ἀδπ ἀἱαὶ, (Ν.8ς5.9168). 

προύπόκειμαι, δὲ ῥγε-εχίξίεη!, δὲ ἴηι ἐχίσίοηοε αἰγεαάν; 1. οὗ 

τηδίζεσ, δος. Οτεαῖ τμουρῃϊ εἰ... ὕλη τις προὐπέκειτο ἀγένητος οὖσα, 

τίς ἄρα ἣν ὁ ταύτην μετασκευάζων; ΤΉΡΒΙΑπι μοὶ. 2.6(Μ.6,1ος568); 

ἄλλοι δέ, ἐν οἷς... Πλάτων, ἐκ προὐποκειμένης καὶ ἀγενήτου ὕλης 

πεποιηκέναι τὸν θεὸν τὰ ὅλα διηγοῦνται" μὴ ἂν γὰρ δύνασθαΐ τι ποιῆσαι 

οννεὶ μὴ προὐπέκειτο ἡ ὕλη" ὥσπερ καὶ τῷ τέκτονι προὔποκεῖσθαι δεῖ τὸ 

ἐύλον..«τοῦτο λέγοντες... ἀσθένειαν περιτιθέασι τῷ θεῷ Ατῃ ὗε. 2.1(Μ. 

25.τοο 4}; Τμᾶϊ. Τγίμ. ο(Μ.75.11570); 2. Ὑππ,, ἰὴ οι ρατίβοη. οὗ 

βεηοτατίοι οἱ Τορὸβ ΜΙ δπηϊβδίοῃ οἵ βοθηϊ Όν ΠοννοΥ5 οὔτι πω κατὰ 

-δεαέρεσιν τοῦ προὐποκειμένου Ἐ15.4.6,4.3{0.154.5; Μ.22.2574}; τεῖ. 

οὈἠεοτίοηβ ἰὸ μορισομείοη: ἐπιλέγουσιν" ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὁμοούσιος... 

τῷ πατρί, ἀνάγκη προὐποκεῖσθαι αὐτῶν οὐσίαν, ἐξ ἧς καὶ ἐγεννήθησαν 

Ατἰλιγησι(ρ.27ς.2; Μ.26.1840) ; οὔτε γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων τὸν υἱὸν λέγειν 

υνοῦτε μὴν ἐξ ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεως παρὰ τὸν πατέρα προὔποκει- 

μένης ϑγ72αρ. Απτ.(345)3(ρ.252.12; Μ.26.720Ὰ); ἃςο. ἘΠ ΠΟ 85 εἰ... 

τὸν υἱὸν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας προεληλυθάτ αλέγειν, ἀνάγκη...προ- 

ὑποκεῖσθαι τοῦτον ἐν αὐτῷ Ὀγτ.οΙλε5.6{(5..4.40); ὅ. οἱἨ τιδη᾽ 5. ΟΥΙΡΊΠΑΙ 

σοσάποβ5 ργθοεάίηρ ἘᾺ]], 14, ἄορ. 5(0.555.13.; 65.3728); 4. τεῦ, ἔγξα 

Ψ1}} αὐτεξούσιον... γεγονέναι τὸν ἄνθρωπον" οὐχ ὡς προὐποκειμένου τινὸς 

ἤδη κακοῦ Μοιμιαγδεϊγ. τγ(ριτϑο.το; Μ.τ8,2654); 5. οὗ ἔπ ΜΠΙΟΗ 

τυβὲ ρτεοθάς Ὀαρίίβημα! στᾶςθ, τιν γ85. ]αεοά τοί Μ.45.1325Ὰ); 

6. οὗ 5ρίτἰζαα] σαραοὶεν ΠΘΟΘβΒΑΥν ΤΟΥ Τασορίοη οἵ Ῥτορμοῖῖς κι- 

ορίσαιτίοη, {1348.15.ρτοθτμ.2(2.3708; Μ.30.121Ὰ}. 
Ἐπρούπομιμνήσκω, φίσε ἐἰηιεὶν γορτμάον, Αἰ .ἐῤρ.ἐπεγεῖ.](Ρ.176. 

30; Μ.25.2378); Οντ. 451.13(3,3330). ᾿ 
Ἐπροῦπονοέομαι, δὲ «ομεεῖυεί οὗ ργευϊομδίγ, σι ΝΥ55. Εν τα 

Ῥ.123.24; Μ.45.2608). 

Ἐπρούπόστατος, ἐηάτσα τυ ῥγευΐοιις ρεγξοπαὶ ἐχίσίεηοε οὐ γὰρ π. 

ἰγαπδεομάίησ, ἸΤΟτιΝυββ. Αγ εἰ δαδι4(Μ.45. 

καθ᾽ ἑαυτὴν σαρκὶ ἡνώθη ὁ θεῖος λόγος 0.1}. [0.3.2(Μ.94.0858). 

Ἐπροῦποστολή, ἡ, ἢ Φῤῥογίηρ τοαὶϊ οἵ ν]ῖ ἔπεσε τὸ ἀνατολικὸν 

μέρος τῆς π., καὶ συνέτριψε τὸ κιβούριον σὺν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ 10. Μαὶ. 

εἰγοπ.τ8 Ρ.480(}1.97.7οβ0) ; ΤΆΡΒα. γον. ρ.τ97(Μ. τοϑ, 500 Ὰ), 

προὐποτάσσω, εἰ ομ ῥγευϊοιεῖν, ἘΡΙΡΙ μα6γ.42.12(ρ.165.2; Μ.41. 

1884). 
προὐποτέμνω, ομέ οἱὗ, γενοῦ τη: αὐἀναηεε, τ. Να2.0ν.4.48(Μ.3ς. 

5734}; ῃτυβ.βαη. 1, α8.(2.6468)}. 

Ἐπροὐῦποτύπωσις, ἡ, ῥγεί»εἴπανγν ἀεεομηὶ, Οτιεομ Μ|Ι.12.τ6 

(ρ.τοό.33; Μ.13.10208)}. 

προὔποφαίν-ω, 1. ἐπάϊεαίο δεῤονεμαπά; οἵ ΟἹ ἴνρεβ, Β535., 77.231 



προὐποχαράττω 

(3.26Α ; Μ.32.1210}; ΟἼΤΘΠ. εαρ.82; 2. τηρά,, δὲ μδί αῤῥεαγίηρ ὃ 
βαθὺς ὄρθρος ἴσως --ομένην αὐγὴν ἑωθινὴν ἐμφανίζει Βιοη.ΑἸιερ. κῃ. 
(Ρ.99.5; Μιτο.τ2760). ! ! 

"προῦὔποχαράττω, ῥγεβξηγε; οὗ ταάππα τογηδϊπίηρ ἱπίαοὶ ἀμγησ 
58 ὈΡΘΤΉ 85 ἴγρε οὗ ἱποουσα ρον οὗ ΟΠ τίβι᾽Β θοάν, σευ. ΟΡ ὁνγ.2 
(Μ.98.2640). 
- προὔποχρησμῳδέω, ἐδείαγό δεγογεπαπά ἵν ἀπ ογαεῖσ, Ογτ. ἄβαε. 
το(3.534.). - ᾿ 
προῦπτος, η!αηγεσί, τιϑυῖ, ἂς. δᾶν,, Απιπιοη. 46.27: τ(Μ.8ς, 

Ι6008). 
προὔργου, τεξεξμΐ, τον! τοῖο, ΞᾺΡοΥ]. πρροὐργιαίτατος ΟγτοτΟον. 

12:9(ρ.290.19). 
ἐπροὐφαίνω, σονηρος6 ἠηι αάναηεε, ΤΒάί,6. δοί(4.1τοβ). 
Ἐπροὐφηγέομαι, ἰεαά ἰΐξ ταν, Μοεη σγροττί(ρ.131.11; ν.}. 

προαφηγεῖσθαι Μ.18.2088). : . 
προὔφίστημι, Α. ἐδίαῤί᾽ οἰ, ὀνίηρ ἱμίο οχίσίσμεσ ῥγουίοιιςὶν τί... 

τὰς ἄλλας λογικὰς δυνάμεις καὶ προύπέστησεν ὁ θεὸς...τὰς δὲ τῶν 
ἀνθρώπων ψυχὰς..«ἔτι καὶ νῦν προβάλλεται; Ἀεη ταὶ. (.8ς.0458); 
αὐτὸ... καθ’ αὐτὸ τὸ εἶναι προὐπεστήσατο, καὶ τῷ εἶναι αὐτῷ πᾶν τὸ 
ὁπωσοῦν ὃν ὑπεστήσατο ΒῬιοη, Αὐ, ἄ.».5. 5(}1.3.8208); Ὑτίη, ἔστι καὶ 
ἐν τοῖς Θεογνώστῳ πεπονημένοις. «εὑρεῖν, ὅς φησι τὸν θεὸν βουλόμενον 
τόδε τὸ πᾶν κατασκευάσαι πρῶτον τὸν υἱὸν οἷόν τινα κανόνα τῆς 
δημιουργίας προῦποστήσασθαι ΟΥ̓ Ν γ85. Επη.4(2 Ρ.86.26; Μ.45.6610) ; 
(ε].ΟνΖ.ἢ}..6,2.16.2(Μ.8ς.τοδο). ; 

Β.. Ἰπγαηβ,., ἐχέξί δείογε, δὲ ῥγο-εχίδίομ; 1. ἰὴ θη. οὐσία ἐστὶν..«τὸ 
προὐφιστάμενον τοῖς οὖσιν ΟἿ. 07.27(ρ.368.5 ; Μ.11.5128); 2, οἵ πιαΐίοτ, 
τοῦ. Οτδατίοη στοιχείων ἢ ὕλης..«ἀγενήτως προὔφεστηκότων... ὁ θεὸς 
διακρίνας ἐτεχνάσατο τὰ πάντα Μίδου ογϑαΐ, δ(ρ.407.13; Μ.18,3378}; 
3. ΟΥ ἀΥοΠΕΙΥ 65 ΟΥ ὈΠΠΟΙΡΙ65 ἴῃ τα], τὸ Οτδαιῖίοι ὁμοιώματα τυγχάνει 
τὰ πρὸς τοῦ υἱοῦ γιγνόμενα ἔργων ἀρχετύπων ἐν ἀπορρήτοις τοῦ πατρὸς 
λογισμοῖς προὐφισταμένων Ἰῦμ5.6. ι.3.3(ρ.1ςς,2ς; Μ.24.Ἰτοοοα); ἐν 
μονάδι πᾶς ἀριθμὸς ἐνοειδῶς προυφέστηκε Ὀίοπ. Αὐ, 4 η,5.6(Μ.3.82ο)); 
Μαχ.αρδὶ, (Μ οτ τοδτο); ἐφ. (2οςο); 4. οὗ ογβαϊοη οὗ ᾿ητ6 Πρ]. 
ὙΟΤ] ἴῃ τα]. το πηδπ 8 ογθαϊίοη τῆς νοητῆς κτίσεως προῦποστάσης... 
εἶτα κατεσκευάσθη τὸ γήινον πλάσμα τῆς ἄνω δυνάμεως ἀπεικόνισμα 
Οας Ν γββ.ογ. αἰ δεῖ, 6(ρ.31.12; Μ.45,28Ὰ); οἵ ρῃγβίςαι! ππήνευςο ἴῃ τε]. 
ἰο τῇδ, [πβίη,.Ογ.(Ρ.193.33; Μι86.95 54); 5. Τηη. ; οὗ ΕΔΙΉΕΙ 88 
δῃτεοθάθῃξ ἴο ὅοη, Ἐνι5.4.6.5.τ(0.213,20; Ν|.22.3530) οἷξ, 5. ἀνάρχως; 
ἀρπίρά, Ογτ ταὶ. γῆν. 2(51,4460); {φι(ᾳ498); τοί. δεηθγαιίοπ ὉΥ 
Ἑα ΠΟΥ 5. ΜΠ ἐπειδὴ τὸ θέλειν ἐπράττετο σοφῶς δηλονότι.. σοφία δέ 
ἐστι...ὁ υἱός, προὐὔφεοτήξει. τοῦ πατρός ἐδι(45:Α}; οὗ ὅοη ἴῃ ταὶ, ἕο 
(γεαϊίοη, Ἐλι5.4.6.4.4{0.154.26; Μ.22.257}); Οντοϊμομίφοη, (ς᾽. 6858); 
6. (τ βίο]. ; 8. χεῖ, Ομ τιβο β ῥχε-εχιβίθμοθ ἴἢ Γεβρθοῖ οὗ ἴπὸ,, 
ἀςπιθα Ὀν Βουν]]5 οἵ Βοβίτα, Επ5.}.6.6,33.τ(Μ.20.5934}; ἃ5. ϑοῃ; 
ἀεηϊεα Ὀγ Μδτοο 5, ἰά. Μήατεςῖ.2.1(ρ.31.28; Μ,24.7774}; πεφηνότι 
μὲν ἐν ἐσχάτοις τοῦ αἰῶνος καιροῖς, ε«προὔφεστηκότι δὲ ὡς θεῷ Ογτ. 
ξἰαρλιση,δ(1.1808); Β. τοῦ. (Βχίβτς Βυμαδηϊεν παρὰ μὲν τῆς ὕλης 
λαβὼν τὸ σῶμα ἤδη προὐποστάσης τ. ΝᾺ 2.0»γ.38,ττ(.36.2210); οὐ 
γὰρ προὔπέστησεν αὐτὸ [1.6. τὸ ἡμέτερον] καὶ τότε ἡνώθη, ἀλλὰ 
ἀδιαέρετον ἐκ μήτρας ἐποιήσατο τὴν ἕνωσιν εαἰ.1{ε}.7: τ(ρ.528.31}; ὁ 
θεὸς λόγος... οὐ προῦποστάντι ἀνθρώπῳ ἡνώθη 7αβέη. ἐοη.(ρ.74.25; Μ. 
86.0078); εἰ δέ τις... ἐπιχειρήσει λέγων..«τὴν ἀνθρωπένην φύσιν. ..ἰδίαν 
ὑπόστασιν ἤτοι πρόσωπον ἴδιον ἔχειν, πρόδηλός ἐστιν... ὅτι προὐποστάντι 
ἀνθρώπῳ ἑνωθῆναι λέγει τὸν λόγον 1δι(ρ.88.6; τοΙ1Β); σάρκα προο- 
λαβὼν...οὐ προύπαοστᾶσαν δὲ τῆς πρὸς αὐτὸν... «συνθέσεως ΟΡὮΤ͵.Η.ον. 
2.46(Ν4.87.32770); Μαχ,ερ.τα(Μ τ. ςο) ; ἴῃ βίπη]δ οὐ νοοά πα ἢτε, 
ἰατίεν ἤανίηρ ηο Ὠγροβίδεϊς δχιβίθπςς Ἰμἀςροηαῤῃτ!ν οὗ ἔοσιηου, δθά 
ἸΟΠΠΕΥ Ἔχ βίην ΤΟΥ το 15 ᾿αϑβιπιριίοη᾽ οἵ Ἰβιίου, 110.0. μι (γος. 
4120}. : 

Ἐπροῦχος, ὃ, ἰεαάεγ, εαῤίαΐη, Μ|.Αγοὶλ. (0.30). 
Ἐπροφανερόω, γουδαί δεξογεμαηά, Βαγη.3.6; 10.6.7; Μ, Ροΐνε.14.2. 
“προφασιλογία, ἡ, ἐχεῖέςδ, Αταρῃ ἠοῖ. 3. τ(}.30.δου). 
πρόφασις, ἡ, 1. οῤδη μέγαρο, τρεακίηρ ομὶ, ΑΙ. 7ο.δϑίρ.184.2}; 

1διΒξ(ρ.193.11); 2. ἸΠΑΉΜΕΥ εἰς τὸ δυνηθῆναι, οἵᾳ δήποτε π., τὴν 
ἀρετὴν τοῦ ἁγίου ἀνδρὸς διηγήσασθαι Μαγο, ας. Ρονρὶ.3. 

προφασιστικός, ΣΕΡΟΤΗΡ ας ΔΉ ὀχοῖι56 ΟΥ̓ Ρνείοκί, Ἐριρῃ.ἦἤδεγ. 60,30 
(Ρ.187.15; Μ.42.2610); 1}.16,3τ(0.380.27; 5βο0). ᾿ τὰς 

Ἐπροφασίστρια, ἡ, οεγαδίοηεν φιλαργυρία ἐστὶν... ἀσθενειῶν π. 7ο. 
ΟἸπῚ. “καί, τ6(3.88,9240). 

Ἐπρόφατον, τό, ἐχογά τι, δεσίννίτ, τσ. 1,8. ῥγαεζαίες, ζ(οά. Αἵ». 
138. 

προφέρτω, Α, ὀγίπρ ζονιδ, ῥγοάμεε; 1. οἵ Οοα᾽ς δοινιεν ἴῃ 
Οτδδίίοη σοφίαν τοῦ θεοῦ.. «πάντα εἰς τὸν κόσμον “τειν ΜεΕΙΠ.γε5,2.9 
(Ρ.348.21:; Μ.18,2880); ίάγμῃ, Τγῖη.τ τ τ(Μ.30.301Α}); 1.2.7 (5720); 
2. Ναϊεηῖ. ; οὗ φηββίοη οἵ ἀθοπβ, ἔγθη ἀαθρ.τιττ,τ(Μ.7.5618); Οἴδτα, 
ἐχε. ΤΠάοί. (ρ.τοῦ.4; Μ.9.6538); 16.4ο(ρ.ιτρ τς; 6770); 4]. Οη.80. 

1102 προφητεία 
ἘΡΊΡΗ.ἦαθγ.3τι ίρ.301.8; Μ.41.4810); 3. οἵ ρεπετατίοη οὗ ΓΟρῸΚ 806, 
Μάδτοε]]υ5, Β85.6ρ.263,5(3.4078; Μ.32.9814). 

Β, ὠέον, ἴ Ττη. δηδϊορίεβ τὴν μονάδα. .«φύσιν.. «ῥήμασιν οὔτε 
προοισθῆναι ἀνεχομένην Τιάγτῃ, Τγίρ.2,5(Ν.30. 505); θεοῦ λόγον... 
οὐδὲ διὰ φωνῆς “-ὄμενον 70,Ὁ).. οι (Μ 4.805 4). 

πρόφημι, 1. ταν ῥγευϊομεῖν, Ἐπ5.ε. ἦτ. 2ο(ρ.85.32; Μ,2.4.8758); 
Μαχ. ῥγοὶ. Πίοη (Μ,.4.168}; 770... Δτίδνο, τ(ρ.86.29; Μι96.12070); 
2. ῥγνεάτεῖ, Ἐπι5..6.1.2(8Α.; Μ.21.434). 

προφητεία, ἡ, ῥγοῤήεενγ; 
1. ἴθ ρέῃ. (ποῃ-τΕ]]ριοι 5), ΟΥ̓ ΝΆ Ζ.4ρ.146(Μ.37.2404Ὰ}; ἙΝΊ ΟΣ, 

4(Μ.70.1141}). 
11. οἵ τε]!ρίοιιβ ὑτορῃοβνίηρ ; Α. ἀοἴ, ἀπά ἀδβοτίριίοης π. ἐστὶν ἡ 

διὰ λόγον τῶν ἀφανῶν σημαντικὴ γνῶσις ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠΉΕΙ Οὐγ 41:6 1Τ 
10 Ρ.36); ἀἴβῖη, θεΓ. ἐνο Κη 45 οὗ ργορῆθου, [ἢ ὁπ6 τερτθββηϊοα Ὀν 
ΘΔΠΟΏΟΔ] ΡγΟΡΠΘοΙο5 οὗ ΟΤ', γαηΚιπρ πεχί δἔξου ἀροβτοὶῖς τεδοίηρ, 
186 ΟἴΠΕΙ Βοίηρ Ἔχθτγοῖβοα ἴῃ ρυμἑτἶνε Ὁηασοῃ ἀπά ΤΟ ΒΕΙΠ Πρ 
ΟἾΠΕΙ ΒρΙΓΠ 18] ἐπαγίδηιαία;; ἤδπος αἰ δγεποθ ἰὴ οσάθυ ἱπ ΜΗΙΟΝ 
ΡΙΌΡΒΕΟν 15 μαπιθα ἴῃ σα]δίίοη τὸ οἵ ον ρί[5 ἴῃ τΌοτ.τ2:8-- το, 27--28, 
14. Ἰος.(ρ.31); νἀτίοιι5 Κίηἀς οἵ οητμαςίαβες ῬΓΟΡΗδοΐες μαϊοαῖοα 
ὈΥ ( εἰβαβ, ἴῃ ψν ἈΙ ἢ ρτόρηδξ βρϑαῖκβ ἰπ Ἵματαςίου οὐ θεός οἵ θεοῦ 
παῖς, ΟΥ̓ πνεῦμα θεῖον; αἰδῖ, τῸΠῚ σεπαίπα ρτόρησον, Οτ εἰς.7.0 
(ρ.16ο. 35}, ; Μ.11.14338}; “τηδ]ε᾽ δης “ξουηα ΡῬΙΌΡΠΟδνΙηρο ἀοτινεα 
ἴτοῖὴ Αάδπι 5π4 Ἰῦνε, ον ἰενι.3,23., ἀἰδῖ, ἴτοτη ἀγδαμηβ, Βα5.ερ. 
21ο.6(3.3170; Μ.32.7718); χάρισμα δ᾽ οἶδα πνεύματος θείαν δόσιν. 
κήρυγμ᾽ ἀδήλων, τὴν π. λέγω Οτ. Νὰ Ζ.εανη".1.2.34.231(Μ.37.062Α}; εἰ 
γὰρ ἴδιον σοφίας ἐστὶν ἡ τῆς τῶν ὄντων ἀληθείας κατάληψις, π. δὲ τὴν 
τῶν μελλόντων περιέχει σαφήνειαν, οὐκ ἂν ἐν τῷ τελείῳ τις τῆς σοφίας 
εἴη χαρίσματι μὴ διὰ τῆς προφητικῆς συνεργείας συμπεριλαβὼν τῇ 
γνώσει καὶ τὸ ἐσόμενον ΟΥ̓͂Ν γ85.ἐππηι.3(2 ρΡ.τό.α; Μ.45.π8ο0); ἡ π. ἡ 
διὰ τοῦ τύπου ἡ διὰ πραγμάτων ἐστὶ π., ἡ δὲ ἄλλη π΄ ἡ διὰ τῶν ῥημά- 
τῶν ἐστὶ π. ΟὨγγ5. ῥοφηῖ.6.4(2.3230); π᾿... τὸ λέγειν, ἢ καὶ τυπικῶς 
δεικνύναι τὰ προλαβόντα, καὶ ὄντα καὶ ἐσόμενα Ἰὰ. γγ.ἴη {ογυρτόθτα(Μ. 
64.7408); δύο π. εἴδη, καὶ διὰ ἔργων καὶ διὰ λόγων προαναφωνεῖν τὰ 
μέλλοντα. Ἐῃγγπιεγηοῤς. (6.178); τὸ προφητικὸν ἅπαν εἶδος τριχῇ 
τέμνεται" εἴς τε τὸ μέλλον, τὸ ἐνεστὸς καὶ τὸ παρεληλυθός. π.ι μὲν γάρ 
ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ Μωσέως διηγουμένου τὸ κατὰ τὸν Ἀδάμ, καὶ τοὺς 
ἀνέκαθεν χρόνους" π, δὲ καὶ ἡ τοῦ κεκρυμμένου εὕρεσις..." κυριωτέρα δέ 
ἐστι π΄ ἡ τὸ μέλλον προαγορεύουσα Πιοά, ῥγσονιι θςς (ρ.86.1τ10.). 

Β, αἰβι, ἔτοιῃ ὙΝἸβάοτη; ΜΈ γοθ 5 οἔζεη οα] α Ῥγονοτὸς προφητείας 
Ἐχ8. τερ]165: ὁ Σολομὼν σοφίας μὲν εἰληφὼς χάρισμα μεμαρτύρηται... 
οὔτε...ἐσχηκὼς... «τὸν τῆς π᾿ χαρακτῆρα, τὸν ἀπὸ τοῦ τάδε λέγει ἃ κύριος 
ε)νωριζόμενον Ἐλι5, )ήαγεει,χ.2(0.13.16; Μ.24.7418). 

(Ὁ. σοπβιβεϊηρ 68Ρ. οὗ ρχραϊοξίοη, οἵ, ῥγοῤῥείία εδὶ ῥγαφιϊεαίίο 
“μίμγογιόνι, 14 ἐδ: ἐογερε φέας ῥοσί ἐγεμί ῥγαεειρη εαίο, Ἰγοπιμαεν. 
4.20.5(Ν1.7.10340}; ἐδ.4.26.τ(χ0 520); οὐδὲ γὰρ ἄλλο τί ποτέ ἐστι π., 
ἀλλ᾽ ἡ τῶν μελλόντων πραγμάτων προαναφώνησις ΓὮγνβ. [02.3.3 ἦτ 
ἰς.6: τ(διττοο}; θὰϊ ἱποϊυιηρσ Α]5ὸ πατταϊτίοη ἀπά Ἐχρίδηλιίοη οὗ 
Ραδβί δηἀ ργεβεηΐ π. γάρ ἐστιν, οὐ τὰ μέλλοντα λέγειν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
τὰ παρόντα 14. ἄτι. 5.1 ἴῃ ΤΤιη(ατ. 5740); οὐ μόνον δὲ τὰ μέλλοντα 
προφητείας ἐστὶν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ παρελθόντα, ὅπερ μᾶλλόν ἐστι 
παρὰ Μωῦϑοῇ.. ἔστε δὲ καὶ τὰ παρόντα προφητείας εἰπεῖν, ὅταν τι 
γίνηται μέν, κρύπτηται δέ Ἐ(Ὠγγς, ἐγηορς. (6.317); Ὀιοά, ργοφηΌες, 
(ρ.86.11}}.) εἶτ. 5..ἋΧ. ϑῦρτα; ΤΠαῖ. Ρ σιρτοσπ (1.604). 

Ὀ. ΘΕ ΟΤ ῥγορμεβυίηρ; 1. ἴῃ ρεη., οὗ ΒΔΗΔΡ οὐ μόνον πίστις, ἀλλὰ 
καὶ π. ἐν τῇ γυναικὶ γέγονεν ΤΟ ἴόρ.χ2.8; οἵ σοπα παν οὗ ρχορῆοθον 
ἸῺ 5786] αἰώνιός ἐστε μετὰ τὸν Μωυσέως θάνατον προελθοῦσα ἡ π. 
7αδε,ἀἰαὶ.30.1(01.6.540Ὰ); οὗἨἁ ρτορῆξον οἵ ΝΊ ὀνεπῖβ ςοπταϊποά 
ἰδ ἃ. Ῥβ81π|, Οχι( δἰ5.2.1τ(ρ.140.3; Μαιτ,δι68); [Βα5.δαῤί.2.12.τ(2. 
γι; Μ.31.16248); Οντι λον βαφείι πλ(οβίτοπο; τοῦ, ΡΙΟΡἢ συπρ οὗ 
Πεθογδῇ εἰς ἔλεγχον τῶν τότε ἀνδρῶν τῆς π. ἀξιωθῆναι Τῆι φ. 1.2 ἐμ 
“μά. (1.330); ΙΔ Ῥες ρτόξίη (1.603); 14. .εν.20:(2.504); 2. ἱποϊια πρ 
ῬΙΟΡΘΕς ΒΥ 8πὶ ἡ γὰρ δι᾽ ἔργων π᾿ τὸ ἀκουστὸν καθίστησιν 
ὁρατὸν καὶ τὸ μέλλον οἱονεὶ παρόν, ἐν τῷ μέρει δηλοῦσα τὸ ὅλον Ὁ) τ, ὅν. 
ΟΣ τη 7εγ.(ρ.π28.10}; 14. ,γ.10 ἐπὶ Κρ (ρ.298,24); 3. ἸΠΞΡΙΓΘΩ οἷς ἂν ὁ 
θεὸς ἄνωθεν ἐπιπέμψῃ τὴν χάριν αὑτοῦ, οὗτοι θεόσδοτον ἔχουσι τὴν π΄ 
ἴχεπιλαον.τ. 13,4(Μ.7.585Ὰ); ΟἸδιη. σε, τό(ρ.τ4ι.9; Μι0.7058); προφη- 
τείας, ἕνα δι' αὐτῶν ὁ ἀμφιβάλλων πληχθεὶς ὡς ἐνθέων...δαυτὸν ἐπιδῷ 
εὐτοῖς λόγοις τοῦ θεοῦ ΟΥ(ῥγίῃε.4.τ.7(0.302.12; Μ.11.3538); προφη- 
τείας..«διὰ τοῦ πνεύματος Β85..5ῖν.20(3.320; Μ.32.1408); τοῦ οἶκο- 
νομήσαντος πνεύματος γραφῆναι τὴν π. 165. 1ςιρτοαπι χά. 2780; Μ. 
30.1208); 4. ρυΥϊεν οἵἩ Πδᾶσί 81 6ββεπτία] ςοη αἰτίου ἔου ἱπθριγαϊτίοη, 
16. 3(379Ε.; Μ.1244}; 5. οὐϊτοτία ἴογ ἀἰβείηρι ϑῃίπρ ἴγὰε ἸΠΒΡΙΓΑΈΊΟΣ, 
ἘΡΙΡΗ.ἠαδν.48.3(0.223.15; Μ.41.8δοα); 6. Ῥαυροβα; ἃ. ῥγεαϊςζίοῃ 
οὐ Ομτίβε, [Βα658.15 ρτοαπι.γ(1.3830; Μ.30.χ2οθ); Ογχ.Ἰς. ςι6(2.9174}; 
Ὁ. φοηβιπηβίίοη, οἱ ἔα, ΑπηάτιἈ65..4ος, Ἴ(Μ τοῦ. 4οοΑ); ἀτρι- 
ΤΕ ηΐ ἔτοπι ργορἤεον σοπίγαβτοα ἡ Ὲἢ ΡΗΠΟβορῖςα] ἀεπιοπδιγατίοη, 



, προφητεία 

ον Ο͵ονιιῖς ς, ἴουτοθσ Ὀεῖηρ μαββα 40] 6 ὉΥ βορὨδιθίσγ, 1.1. 
21; πῶ, ὩΠΙΙΚῈ τλίσας 65, ἱποαραῦϊα οὗ θεῖα δου ρεὰ ἴο θεν, 
(δ τν9. λοι. 10.2 ἴῃ 70.(8,1128); 7. ὀθδουσιῖν οὗ ρσόρῆθον Ρδίοτγα 115 
ξἸδ]γησπΐ πᾶσα γὰρ π., πρὸ τῆς ἐκβάσεως, αἴνιγμά ἐστι καὶ ἀντιλογία 
τοῖς ἀνθρώποις Ιτοπ.ἤαεν,4.26.1τ(}1.7.τοῦ20) ; προφητειῶν, ἃς... ἴσμεν 
αἰνιγμάτων... «πεπληρῶσθαι λόγων ΟΥΎῥγῖηε.4.2.3(Ρ.41το.7; Μ.11.3618); 
Ογνβεχρ ΐη ̓ ς, ταῇ :22(5.32:4) Ἰᾶ ῥγοῤρ᾿.οδδερν!.τ.6(6.1784); 8. 665- 
βαίοη οὗ ρσόρῆεον ἔγοΐη [5γ86], οἴ, εἰρηαία..«ῥγορῥρια, μπείτες δε 
«οὐὐλνίξηις, ΟΥ̓ ἐσηληη, δέν 40 τη Μ|  (ρ.8ο.25; Μ.15,16588); ἐπεφάνη γὰρ 
“(ὅν κύριος. «πέπαυται παρ᾽ αὐτοῖς τῆς π. ἡ χάρις Ογτ.15.1.2(2.55Α}; 
ἐσφράγισται ὅρασις καὶ π. κατὰ τὸν Δανιήλ. μέχρι γὰρ ᾿Ιωάννου 
παρ᾽ αὐτοῖς ὑπῆρχεν ἡ π. Ῥτος.[,15,3:τ-π-ττ(Μ.8η,18074}; 9. Ῥτο- 
ῬΠΕο165 οἱ ΟΤ' ̓ ηα]οαϊοα (8]] οὗ σεητε5, ἔπ|5.4.6.6 ῥχοθη(ρ.251.24:; 
ὍΜ,22.4128);. 10. Βεγεῖ. δἰ(τὰ6; 5οπιθ χεραγάρα ας ἱπβρίγοα Ὀγ ἢ 
Αὐδδτηοίῃ, βοῖηα ὈΥ͂ {5 βεθά᾽, ΜΝ Ὀγ τμ6 ἀεχηίατσε (4 δηῖ.), 
ἴγθη ἦϑν.1.7.3(Μ.7.5168); ἱπβρίγεα ν᾿ ΘΝ] ρουνεῦβ ΣΟΘΡΟΊ 1018 ΤῸΥ 
Οτεδίοη (Β851} 165), οἵ 1.1.24.5(}1.7.6784); τὰς δὲ π., ἃς μὲν ἀπὸ 
τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων λελαλῆσθαι, ἃς δὲ ἀπὸ τοῦ σατανᾶ [].6, τος. 
ΘΘΓΌΥΠΙΠ115] ἐ.1.24.2 ἈΡ.ΗἸρρ.ἤαδν.7.28(}1.16.23234}; προφήτας ἀπὸ 
τῶν κοσμοποιῶν ἀγγέλων ἐμπνευσθέντας εἰρηκέναι τὰς π, [1.6.. 86ς, 
ΘΠΏΟΠΙΔη5] ΗἸΡρΡ λαεγ.6.τοίρ.147.1ο; 22230) ; Ἀϑοτ! ΒΕΔ Ὁγν ΑΡΘ 65 τὸ 
εν] βρισιῖ, ἘΠΟά.Αρ.ΕἘπ5.5.12.2{Μ,20.4608). 

Ε, οἱ Ομγβι 5 ρυορῆξοϊθβ,; 1. ἢ]5 τοδομίηρ τη ρεη. ὁ τῷ κυρίῳ 
πειθόμενος καὶ τῇ δοθείσῃ δι αὐτοῦ κατακολουθήσας π. τελέως 
ἐκτελεῖται (]6Πι.5.γ.7.τδ(ρ.71.20 ; Μ.9.5408); 2. 5ροοῖῆο αἰΐζουϑηοθβ; 
οι». Μιτ,26: 321, Οτ. 70.32.5{(ρ.434.6; Νί,τ4.7530); [0.4:23, ΟΠγγπ5, ον, 
33.2 τῇ 7ο.(8ιτο10); ἀπ δοίΐοπβ, 6.5. (τϑι 5 {ϊπππρη8] οπτν 
ἐποίει δὲ τοῦτο, π, τὴν μὲν τυπῶν, τὴν δὲ πληρῶν... τὸ μὲν γάρ, χαῖρε 
ὅτι ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται...π. πληροῦντος ἦν" τὰ δὲ ὄνον. καθίσαι, 
μέλλον πρᾶγμα προδιατυποῦντος, ὅτι τὸ.. «τῶν ἐθνῶν γένος ἔμελλεν 
ὑποχείριον ἔχειν 10.66. τ(3οΞ . 

Ε, τεῖ, ΟΠ γίβὲ ἃ5 ὄἐχερείθ οἵ Ὁποοιιρυθῃδηάθα ρυόρῆθον, [υ5ῖ. 
1αροΐ,32.2(Μ.6.37}8). 

σ. οὗ (βία ργορβθθγνίηρ τὰ σημεῖα τοῦ πνεύματος, ἰάσεις καὶ 
π. διὰ τῆς ἐκκλησίας ἐπιτελοῦνται (Ἰδέ. Τμαάοὶ. Σά(ρ.ττς. 5; Μ.. 
6724); τεῦ, δοβίδεις αἰτογϑηοθα οὗ ἔμοβα οἰ πηρ το θὲ Ἰἀδπεβοα 
Ψ] Ῥετβοῦβ οὗ Τυίη,, (εἰ5.ρ.Οτ οἰς.7.ο(ρ.τόο.33; ΝΙ.11.14334}; 
ἘρΡΙρἢ. αεν.48.2(ρ.22τ.1ῦ; Μ “41 .8574}; : Τμαι, Τγέν.26(}1.75.118ς 0}; 
Νικῶν.. «προφητείας ἀξιώματι ὑπὸ θεοῦ τετιμημένος ἸωδΟΠΕΝ γι. 
1(}1.03.16770); ποῖ ἃ πδὺν ἐπαγίδηα ἸᾺ ἀροβῖο!ο Ομυτοι, θὰ σου- 
πηυοῦβ τὰ ΟἿΈ ῥγυόρῆεον, Ομ γυβ.ἤσηι. 3.5.7 ἠμι τον. (ο. 4260); 
ΒΈΡΘΤΊΟΥ (0 ΘΙ οὗ τοηρτιθβ, 45 θοῖπρ οοπάποϊνα τὸ εὐἀϊδοιαίίοι, εξ. 
18.3.5. Τ(322Α). 

Η. δἰησης Μοπίδηϊβίβ τῆς ψευδοῦς ταύτης τάξεως τῆς ἐπικαλου- 
μένης νέας π. ἐβδέλυκται ἡ ἐνέργεια παρὰ πάσῃ τῇ ἐν κόσμῳ ἀδελφότητι 
Βεγαρι Δηΐ8Ρ.Επ|5.,6.5.10.2(Μ.20.4814}; ὑπὸ τῆς νέας ταύτης, οὐχ, 
ὡς αὐτοί φασιν, π., πολὺ δὲ μᾶλλον... ψευδοπροφητείας ἀποη ἴδ. 5, τό. 
(4654); τὰς μὲν φερομένας αὐτῶν τ. ψευδεῖς οὔσας Επι5....6.5τ.1 
(4168) ; τῇ προσποιήτῳ αὐτοῦ π. ὁ Μοντανὸς ἐπικεχείρηκεν 1ὃ.5.18,12 

(4808). 
1. Νάδββεπε, οἵ Ηθυδο]65 85 ὑσόορδμεῖ, Ηἰρριἦσεν.". Ζό(ρ.131.17; ΝΜ, 

16.32028). 
ες Φἔν οὗ (χδοδη 510 γ}, ξ αι ἐὐὐΟΥ.37](Μ.6.3ο80). 

Κ. οἴργορμεον αὐτετοα Βν ἀπθοϊέενευβ, ἀπαβίιφιοὶ γ6 5. 3ο(Μ. 

89.520 Α). 
111. ῥγοβάδθεν, πιτὶ τε ραϑϑαρο ΟΥἨ ὉΟΟΚ οὗ Ῥσορμεῖς σμαγϑοῖογ; 
Α΄, οὗ ραϑϑαρεβ οἱ ΟΤ ἐν ἄλλῃ π. λέγει... ὁ ̓Ιακώβ ]βαγη.1τΆ.4; μὴ 

νοήσαντες τὴν δεδηλωμένην π. Τυϑί. ταροΐ.535,3(Μν6.381.Ὰ}; ἑτέρας π. 
ἔχοντες εἰπεῖν 1Ὁ.5.,.τ(4050); ΟΥὴΟῤγῆηε,.τ.3(ρΡ.207.1; Μ.11.348Αλ}; ἃ. 
(εἶς.8.72(ρ.28ρ.ττ; Μ.1τ.τ625Ὰ}; ΟΥΟΝ γ55. τω.3(2 Ρ.3-ς.4; Ν. 45.6018); 
οὐῦ νι ἤονι. ὅ 5.1 τη. [0.(8. 5058). 
Β. οἱ υττοταποββ οὗ ρτορμοῖϑ 85 σο ]δοἰεα ἀπα δυγβηρβά 1ῃ ΒοΟΚ5, 

Ταβι ταροί.51τ.τ(Μ.6.376Ὰ}). 
Ὁ, ρῥίατ,, οὗ Ρτορμετῖς ῬοΟΚ5 ΟΓΟΤ οΟἸ]ε νεῖν α π. οὐδὲ ὁ νόμος 

Ἰρῃ  δνηνγην δια; ἡ π΄ ἐμ6 ᾿γοῤῥείίς δοοῖς, ΜΙ δ᾽ ογηιριτοιδ(ρ.128.5τ; 
Μ.18.204}}); Ἐυ5. }.6.ττιτ3(5318Β; Μ.21.88τ0). 

Ὁ. οἵ ῬΟΟΚΒ πα ρβββαροβ ποῖ Ἱποϊ μα 66 ἴῃ Ηβθτ. ρυορῃθεῖο σϑηοη 
ἐκ. τῆς π. τοῦ “άμεχ (οβπι.ΠηΔ,ἰο.2(Μ.88,064); οὗ ΒαΙβα π᾿ Β 
ῬΙΟΡΠΘοΐαβ, βαία τὸ πᾶνε Ῥβθὴ τντϊττεπ ἄοννη ὈΥ Εἰ5 ἀἰβοῖρ]α5, Οτ. 
αάνγιοί ἐπι Νταη.24:17(Μ.17.24Ά}; οὐ Τοϊ ματι 5. ράσαθὶθ, δι σνρρ. 
το.2(Ρ.122.18; Μ.18,1028}); οὗ τ ερ. παρὰ ᾿Εβραΐοις καὶ παρὰ Σύροις 
πο Σαμουὴλ ὀνομάξεται Ῥτος,, Σόρ. Ότοσι (Μ.87.τοβοῦ); οὗ Ραιββαῦθβ 
Ἶπ ῬβδΊτηβ, τι εἰς.2.1τ(ρ.140.3; Μ.τι.8168); ΜΕΊΝ.γ65.1.54(ρ 3τον4; 
Μ.41.11204Ὰ); Ταβιδαρί.2.12.1(2.671Ὲ; Μ.21.16248); ΟὙτ Ν 85. μη. 
(2.61.8; Μ.4ς.6220)}; οἵ Ῥτονετθβ, δοὺ. Μδγοθιαβ, μας ΕΒ. 
ἀεηΐες [815 δηα απ στ 5Π65 ργορἤθοθ5 ἔγοπι ὙΝΊβάομι ἢ Γοσγαΐαγε, 

962 

1103 

ΤΆ; 868}; 5. οἱ Μοπίδῃη!βίϑ οντανὸν... 

᾿ προφητεύω 

Επ5.Μαγεοὶί,τ.2(ρ.13.2; Μ.24.7414) ν. 11.Β βαρτα; οὐ ϑοίοπιοπ᾽ 5 
ἐΡΑΥΔΌΪ65᾽ (οἔ, 2λ6ρ.4:28), 1..6.ττ,.7(5218 ; Μ.21.864}). 

Ε. τεξ, ἱπίογρτα. οὗ ΟἹ ῥσορἤβοῖθα δος. Ὠἰβίοσίοαὶ δἀπα βρί γί] 
56Π5685, [516.}Ὀ6].͵}}.4.202(Μ..γ78.128008..). 

Ἐ, οἵ ργορμείο υἱΐδγαμπςοθ οὗ (ίαρδαβ, ΟὮγγβ. λον; 8.3.2 15. 70.(8. 
4910). 

σ. οὗ τεοογάβα ρσόρῆρον οὗ Μοηρίαπιβ, ρὶρἢ. μι θν.48.το(ρ.232. 
20; Μ.4τ.8δο0). 

Η. Ομυτοῦ δἀάξκ το σαποηίοαὶ βοχίρεξατεβ ποιϊῃϊης φμαρί ῥγόρῆε- 
ἔΐανι, ΟτιοΉΡΗ.567.47 τῷ ΜΙ(ρ.ο6.0; Μ.14.16680). 

Ἐπροφητεῖον, τό, εὐμγεῖ ἀεάιοαίεᾷ τῷ ἰομον οὐ ἃ ργορῆειῖ, 
Τηάν Τοῖς. }..6.2.62(Μ.86.2128); ΟΟΡ(ς36) ὦ. 2(400 3 Ρ.τ66.30; Η.2. 
12418}; 1δ.(Ρ.1τ67.25; 12444). 

προφητεύ-ω, ῥγοῤῥῆξεν; ͵ 
Α. οὗ ΟΤ ῥτορμεῖβ; 1. ἐπ ρεπ, οὗ προφῆται..-εἷἰς αὐτὸν ἐπροφή- 

τευσαν βαγΉ, 5.6; “-ων ἐπ᾽ αὐτῷ {δ.5.13; προεφητεύθη δὲ ὑπὸ Ζαχαρίου 
7Τυβει ταί. 53..(Μ.6.5924)}; “ἴων περὶ τῆς τοῦ ᾿]Ιησοῦ ἐπιδημίας ΟΥ 
(εἶς.6.5(Ὁ0.γ75.ττ; Μυττ.τοῦο) ; ἀμφὶ Κῦρον δὲ... βασιλέα. οὗτος δ᾽ ἦν ὁ 
χρόνος, ἐν ᾧ τῶν παρ᾽ ᾿Ἐβραίοις προφητῶν οἱ πάντων ὕστατοι προ- 
εφήτευον Ἐπλι5.}.ε.το.4(470Ο ; Μ.2χ1.78 1}; προεφήτευον αἱ καθαραὶ καὶ 
διαυγεῖς ψυχαί {8Β45.ς5.Ὀγοοση.2(1.2700 ; Μ.20.1210}); τεῖ, χυρϑίίοη 
μον ρσορμείβ σου] ρτόρηοβν θη Η, αμοβί μα ἠοΐ θβθπ ρίνεα 
(710.7:30), (Πγγϑλονα. 51.: τη [0.(8.ποο0); 2. ἴπ0]. Μοβθβ. ἀπὰ αν 
νόμος τὴν ἀναγέννησιν ἡμῶν “των ΟἸεπι.5 ».3.12(0.234.9; Μ.8,11848); 
οἵ δ.4.τα(ρ.288,7; 12070}; διὰ γραπτῆς νομοθεσίας οἱ τῆς ἀληθείας νόμοι 
σονται Οτὐ ῤῥγίης.4.2.8(0Ρ.320.13; Μι11.3734); ΜεΓΒι γι 2(ρετις. 
29; Μ.τ8.1800); Νοαῖ, Οτι( εἰς.1.1{(0.159.25; Μ.11.14328); 1800Ὁ, 
Τυβε.ἀταῖ, κά. (Μ. 6, 5930); Βτγ5. ἠοῦι.33.2 1 .ο. (8.1928); ΕἸαδα 
Δηα Μοαδα ἐγγὺς κύριος τοῖς ἐπιστρεφομένοις, ὡς γέγραπται ἐν τῷ 
᾿Ελδὰδ καὶ ωδάτ, τοῖς προφητεύσασιν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ λαῷ δ τπηὶ. 
τ15.2.3.4; Ογτ. Η. εαἰδολ.τ6.26; {πὸ ϑενθηΐν 6]άθυβ, ρυορμθϑυηρ 85 
τΈβ}} οὗ δ ΡΟΥΆΥΥ π πα 5ΡΕ6ΟΙΑ] ΡΠ οὗ Ργοροτο ἐνέργεια, ΤΠ, φι. 
21 13 ΙΚερ.(1.371}} Θατάμ6] αὐα ᾿λαν!α, Ογτ. Η.εαἰδείι.τ6.28., )ανὶα, 
Ε8Ρ0. 85 Ῥβαϊγηϊδίῖ, βαγῃ.12.1τὸ; Ῥτοο]. ΟΡ οΥγ.2.1(Μ.6ς.6020); ̓  πορῶι 
Οοβιῃ. πη ἰοῤ. “ΟἿ. 88.το9Ὰ}; 3. (ποῖτ Ἰηδρίγατίοῃ ἄξιος ἦν αὐτῶν ὁ, 
σεμνὸς βίος πνεύματος θεοῦ, τρόπῳ “-ἀντὸς καινῷ Οτ(( εἷς, 7: Τ(ρ. το, δ: 
Μ.11.14328); λέγει ἴβο. ΟἸΡΘΠΗ]...οὐκ ἄλλως ...ἢ κοινωνίᾳ τοῦ δείου 
πνεύματος" τῆς γὰρ αὐτῆς δυνάμεως δεῖ “-ουσί τε καὶ ἀκροωμένοις 
προφητῶν" καὶ οὐκ ἂν ἀκούσαι προφήτου, ᾧ μὴ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ 
“-σαν τὴν σύνεσιν τῶν αὐτοῦ λόγων ἐδωρήσατο στ, Ἵ βασι, ρα», γος 
(ρ.34.14,1τ6; Μιτο,το930); τὸ πνεῦμα πεπροφητευκέναι ΜοΙΠ.5γ»:}.2. 
χ(ρ.18.16; Μ.18.528); ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἐπροφήτευον (γτ. Η. εαἰδεΐ,.χ6. 
28; φασὶ δέ τινες ἐξεοτηκότας αὐτοὺς “-ειν, ἐπικαλυπτομένον τοῦ... «νοῦ 
παρὰ τοῦ πνεύματος. τοῦτο δὲ παρὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἐστὶ τῆς θείας 
ἐπιδημίας, ἔκῴρονα ποιεῖν τὸν θεόληπτον [Β45.ξΡτοση, στ 8:τα; Μ. 
320.1258}; 4. ῥτορῃεδυὶηρ ὉΚ 5 ΠΊ0015 ἀμα ΔΙ ΘρΡΌΓΤΙΕ5, 85 ἴπὶ ἰδ οὗ 
προ ]εδῃ ἔοοάβ, (]ετὴ. σν. .ϑ(ρ.261.4; Μ.ο, 814); 5. [ογείε! ὴρ Ομ γίϑε, 
Βαγη. 5.6, 18.5.13, Ζαδτ, 4ϊαὶ. 53. (ΜΝ. 6. 5934) οἱτῦ, 5.1 ΒΌΡΤα ; μείζων... 
τῶν προφητῶν πάντων ὁ “-“ὄμενος ὑπ᾽ αὐτῶν Ογ. 70.20. 44(33; Ῥ.- 288, 
20; Μ.14.6770); Ια (Οεἰς,6. (0.75.1; Μ1 τ. τ2060) ; ̓]ησοῦν..οὑπὸ τῆς 
γραφῆς --θέντα ον. Οἰονη.3.40; τεῦ. Τ)κ.χ8: 18, ἐδ.3.5 2; ἤδῆσε τοῦς 
᾿αΡτοβϑῖνα ἴὰ ἘΠΕ6ῚῚ {65 ΕἸΠΊΟΠΥ ἴπ8Π ἃ σοπίθιηρογατν ἔξαςῆθτ, ντ. Η. 
εαἰεο,τ2.5; (Πγγϑιἠόρμττ. ἴῃ Μ|.(7.1408); 1845.36].0γ.38.1τ(ΜΠ ὃς. 
4098); 6. τεῦ, χε]. οἵ ΟἿ το ΝΊΤ θείων λογίων. ..--θέντων μὲν τὸ πρῶτον, 
ἔπειτα δὲ καὶ σαφηνισθέντων (Ἰ]ΘΙη.: }.6.1ς(0.402.21; Μ.0.3450). 

Β. οἵ 1ο. Βαρῖ., (Βυυνβ. μον, 1. τη ΜΠ.(7.Χ 518). 
Ε. τεῦ, σεββατιοη οἵ ΡΙΌΡΠΘΟΥ ἀπιοὴρ [ενν)ῦ]ὅ οὔτε νεώτεροι καὶ μετὰ 

τὴν ̓ ]ησοῦ ἐπιδημίαν ἱστόρηνται ἐν ᾿Ιουδαίοις τινὲς “-σαντες ΟΥ.( εἶς.7.8 

(ρ.160.22; Μ.11.14320). 
Ὁ. οἵ Οδτιβεϊδη ργόρειβ ; 1. οὗ ἀοα ἱπβρίτιηρ ΟὨ βία πς αὐτὸς ἐν 

ἡμῖν “-οὺὡν Βαγπ.τδ.ο; 2. τοῦ, ϑυσοφβοίοι οὗ ρτόρμεῖβ ἰῃ Οὔγοη, Επ5. 
ἦ..6.5.τ7.2(}.20.473Ὰ}; 3. οὗ φσοῆεσαὶ ἐπάονπιθπῖ οὗ ρτόρῆθον ἰπ 
Θδεν μυσοῦ, νν ἈΙΟἢ. ννᾶ8 (5 ἀρϑί, Μοπίδηϊδί νιον») ΓΘΙΏΡΟΥΔΥΥ ὅτε 
γὰρ ἦν χρεία προφητῶν. ..οἱ αὐτοὶ ἅγιοι τὰ πάντα ἐπροφήτευον ἸΡΊΡΗ. 
μαεν.48.χ(0Ρ.222.6; Μ.41.857}}; οὗ ἅγιος προφῇται καὶ οὗ ἅγιος ἀπό- 
στόλοι. προεφήτευσαν 1ῤ.48.8(0.220.10; 8650) ; 4. οἵ 5. Ῥαυ!], ἐδ. (0.220. 

παρὰ τὸ κατὰ παράδοσιν καὶ 
κατὰ διαδοχὴν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἔθος...“-οντὰα ΑΠΟΙ.80. τι. ἀ.6.ς, 
τό6.8(Μ.2ο.4684}; “-“Ἐἰν.προσποιουμένης τῆς Μαξιμίλλης Ἰὺμ5.18. 5.18. 
τ2(4808); 6. οἱ Ματοοβίαης φησὶν αὐταῖς [50. ὁ Μάρκος],...«ἡ χάρις 
κατῆλθεν ἐπὶ σέ"...πὐσον. τῆς δὲ γυναικὸς ἀποκρινομένης, οὐ προ- 
εφήτευσα πώποτε, καὶ οὐκ οἶδα “-εἰν: ἐπικλήσεις τινὰς ποιούμενος... 
φησὶν αὐτῇ, ἄνοιξον τὸ στόμα σου, λάλησον ὅ τι δήποτε, καὶ “-σεις, ἡ 
δὲ... διαθερμανθεῖσα τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῆς προσδοκίας τοῦ μέλλειν αὐτὴν 
““εἰν..««ἀποτολμᾷ λαλεῖν ληρώδη [τοπιἰῶδν.1.13.3(Μ.7.584.4}; αὐτὸς 
ἐνομίζετο “-“εἰν Η!Πρρ.ἐαεγ.6.4τ(ρΡ.172.15; Μ.ι16.232ς59Ὰ}); 7. οἵ Βετοεί, 



᾿ 
προφήτης 
ΡΙΟΡΗ αν, 88 Ἰπϑρισθά. Ὦν ἀεγοσβ, ἀπαβί, ϑιφώ.6] τες ρ.2ο(Μ.80. 
5200). 

Ἐ. οἱ Ἐββομο ῥιΙΌρΡμεδυὶηρ ἀσκεῖται δὲ ἐν αὐτοῖς τὸ «τειν καὶ 
προλέγειν τὰ ἐσόμενα ΠΙρρ.ἤαεν.ο.27(0.26τ.τ5 ; Μ.τό.34068). 

Β΄, οὗ 5᾽ΌγΠΠπῈ οτδοὶε, Ογαε. 51.1.2. 
Ο. οἵ ραρᾷη ριόρῆξον Πλάτων μονονουχὶ “ἴων τὴν σωτήριον 

οἰκονομέαν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Πολιτείας []Ἰοτὴ. εἰν. 5. 14{ρΡ.308.10; Μ.ο. 
1648); οἵ ΡῬντϊα “ειν.. ἀπὸ τοῦ Ἀπόλλωνος πεπίστευται ΟΥ( εἰς.1.3 
(ρ.155.23; Μ.11.14254); ΤΑΙ ορερὶ (ρ αι; Μ.28.14290) οἷξ. 5. 
προκηρύσσω. 

Η. οἵ ἴα͵β6 ρστορποίβ οὗτοι ἐν ἐκστάσει προεφήτευον ὡς ἂν ἀποστάτου 
διάκονοι (6 Π|.517.1.17(ρ.5ςττ, Μ,8,βοοῦ); ἢ ον ΟἾθηι.3.24. 

1. οἵ ΡΙΌΡΒεβγίῃρ ὃν ἃ ἀεπιοῃ, Τ.5α..τς.8(ρ.47.6; Μ.122. 15310). 
προφήτης, ὁ, τοῤῆει; 
Ἰ. οἱ ΟΤ ρτορπεῖβ ; Α. 1ἢ ρθη, ἐγένοντό τινες..“πάντων «τῶν... 

φιλοσόφων παλαιότεροι, μακάριοι καὶ δίκαιοι καὶ θεοφιλεῖς, θείῳ 
πνεύματι λαλήσαντες καὶ τὰ μέλλοντα θεσπίσαντες...π. δὲ αὐτοὺς 
καλοῦσιν Τακί, ἡταῖ,7.τ(Ν],6.402Α}; εἴ. ῥγορἠείία ἐπὶ ῥγαεάτεαϊτο ἐμίμ- 
τον, 14 εξ φογμμι φᾶς βοσὶ ἐγμηϊ, ῥγαθειρηίξεαῖο. ῥγασσιρηίβεα- 
δαηπὶ ἰρίίεν ῥγοῤῆείαε φμοπίαηι υἱάεδίξμν ἀἄδις αὖ μοιηήηῖθεδ, Ἰτοῃ. 
μαεγ.4.20.5(Μ.7.το240}; δίκαιοι ἄνδρες γεγένηνται φίλοι θεοῦ, οὗτοι 
π'ι κέκληνται διὰ τὸ προφαίνειν τὰ μέλλοντα ΗΪΡρ.Παξγ.το.33(ρ.20ο. 
26; Μ.16.2451Ὰ}; π. δὲ ἀληθείας ἐστὶν ὅ πάντοτε πάντα εἰδώς, τὰ μὲν 
γεγονότα ὡς ἐγένετο, τὰ δὲ γινόμενα ὡς γίνεται, τὰ δὲ ἐσόμενα ὡς 
ἔσται, ἀναμάρτητος, ἐλεήμων, μόνος τὴν ἀλήθειαν ὑφηγεῖσθαι πεπιστευ- 
μένος..«τοῦτο γὰρ προφήτου ἴδιον, τὰ τὴν ἀλήθειαν μηνύειν ον ΟἾδη, 
2.6; ὁ μὲν γὰρ παρέχων ἑαυτὸν ἄξιον ὄργανον τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύ- 

ματος π΄ ἐστίν {Ἐ65.1ς. Ὀτοδτη τι. 2780 ; Μ.20.1200) ; οὗ τ}. 3 (2700; Μ. 
1210); ΤΠατ μι ργοσση.(2.τοσ) ; π. ὁ προφάσκων ἢ τὸ μέλλον, ἣ τὰ 
παρόντα. λανθάνοντα Ῥτος.(. [ς Ρτοσπ.(Μ.87.18174Ὰ}; 85. ὅθοῖβ, ΟΥ. 
μον. 4.3 τ δη.(Ρ.53.2}; Ν.12.185}0)}; τῶν ἀληθῶν ἡ θεωρία, διὰ τὸ 
ἐναργὲς καὶ ἀναμφίβολον ὅρασις προσηγορεύεται. δι᾽ ὃ καὶ ὁρῶν ὁ π. 

ἐλέγετο, καὶ ἔμπροσθεν βλέπων, ὡς Ἀμώς τε καὶ Σαμουήλ' τὸ μέν, ὡς 
τὸ μέλλον. ὁρῶν" τὸ δέ, ὡς θεωρητικὸς τοῦ θείου βουλήματος Ρτος,α. 

15.τ:τ(18248); ὁρῶντας τοὺς π. ὠνόμαζον, ὡς ἄν ἐπιταθείσης αὐτοῖς 
κατὰ νρῦν τῆς ὁράσεως 1τ.τ41τ- ττ(2ούδ80}; αἸ5ῖ. ἴγοτη μάντεις ὈΚ 
εἴβιοα] σοηΐεπίὶ οἵ ῥγορἤπδοῖοβ 8η4 {πΠΕῚῚ ται !οπα! ν απϑπὰ ἱπίεὶ- 
ΠῚ ν τὸ ρῥτόρμεῖ Πτηβ61Ὲ, Ἰγρη, {γ.23(Μ.7.12444}); Οἐ Επι5.4.6ς 
φτοθιι(}.20 7.26 Γι; Μ.22.245Ὰ}; Ὀῃυγβιχροη Ῥς.441:2(5.1618)}. 

Ἐ.. 650. 85 ὑγϑαιοίουβ ἐγνώρισεν γὰρ ἡμῖν ὁ δεσπότης διὰ τῶν π΄. 
τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐνεστῶτα, καὶ τῶν μελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς 
«γεύσεως Βαγη.1.7; ΤῊΡὮ]. Απτ. Απίοΐ,2.90(Μ.6.το648)} ; οὗ...π. ὀφθαλ- 
μοὲ ἡμῶν ἐγένοντο, προορῶντες διὰ πίστεως τὰ τοῦ λόγον μυστήρια. ... 
οὐ μάνον τὰ παρῳχηκότα εἰπόντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐνεστῶτα καὶ τὰ 
μέλλοντα ἀπαγγείλαντες" ἵνα μὴ μόνον πρὸς καιρὸν ὁ π. ὡς π. δειχθῇ, 
ἀλλὰ καὶ πάσαις γενεαῖς προλέγων τὰ μέλλοντα ὁ π. ὡς π. σημανθῇ 
ΗἨι!ρρ.απεἶνγ, 2(ρ.4.τ6; Μ.1ο,γ7280) ; 14. λαόν, το. 332(0.290.26; Μ.τό, 
34514) οἷτ. βαρτα ; Οὐ Ὀεῖς. 1. 36. 81. τ8ῇ.; Μ.1τ. 7280); εἰ π. ἐστίν, 
καὶ δύναται εἰδέναι ὡς. ἐγένετο ὁ κόσμος, καὶ τὰ ἐν αὐτῷ γινόμενα, καὶ 
τὰ εἰς τέλος ἐσόμενα' ἐὰν ἡμῖν ἦ τι προειρηκώς, ὃ εἰς τέλος ἐ ἐγνώκαμεν 
γεγενημένον, καλῶς αὐτῷ ἐκ τῶν ἤδη γεγενημένων καὶ τὰ ἐσόμενα 
ἔσεσθαι πιστεύομεν, οὐ μόνον ὡς γινώσκοντι, ἀλλὰ καὶ προγινώσκοντι 
ΗονΟἸερι.2.το; ἀληθῶς π. ἀποκολεῖν τοὺς τοιούσδε παρὰ τὸ... 
προφωτίξειν ἐν αὐτοῖς τὸ θεῖον πνεῦμα μὴ μόνον τὰ παρόντα ἀλλὰ καὶ 
τῶν μελλόντων ἀληθῇ..«γνῶσιν Ἐπ5.4.6.5 Ῥτορτῃ(ρ.2οϑειχ; Μ.22. 
2458); τὰ μετὰ τοσαύτας γενεὰς μέλλοντα γίνεσθαι ὡς ἤδη γενόμενα 
ἑώρα ὁ π. ἘφΙΡΗ αν.) 6(ρ.481.3; Μ.42.7404}; ἔθος ἅπασι τοῖς π.» 
περὶ τῶν μηδέπω γεγενημένων ὡς γεγενημένων διαλέγεσθαι. ἐπειδὴ 
γὰρ τοῖς πνευματικοῖς ἑώρων ὀφθαλμοῖς τὰ μετὰ πολὺν ἐτῶν ἀριθμὸν 
μέλλοντα γίνεσθαι, διὰ τοῦτο ὡς ἤδη πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν κείμενα 
κατοπτεύοντες τὰ πράγματα, οὕτως. ..διελέγοντο (ἢχγβ. ο»!.1ο.3 ἐπ 
Οσφι.(4.750}; ἔθος... «προφήταις τὰ ἐσόμενα προαπαγγέλλειν, καὶ ἐν 
αὐταῖς ἔσθ' ὅτε γίνεσθαι ταῖς τῶν πράξεων φαντασίαις, ὥστε καὶ ὁρᾶν 
ἤδη δοκεῖν τὰ δρώμενα καὶ ἀκροᾶσθαι φωνῶν ὕγγ. 7σεἰ.42(3.2 400); 
προφητῶν γὰρ ἴδιον τὸ προλέγειν τὰ μέλλοντα ΤΒατφμ  1Ραν, 
Ῥτοειλ) (1.557); τί προφήτου ἴδιον εἶναι φατέ;...τὸ τὰ μέλλοντα 
προειδέναι τε καὶ προλέγειν 1(, αη Ρτοεπι.(2.τοβό); ὁ μὲν π.,) ἀπφ- 
καλύψει τοῦ πνεύματος προαγορεύει τὰ μέλλοντα" ὁ δὲ στοχαστὴς...ἐξ 
ὁμοίου παραθέσεως τὸ μέλλον τεκμαίρεται Ρτος...19.3:1τ- τ0(}1.87.ὕ 

18078); Αηάατ. δε8..4}οε.28(Μ.τοῦ.3ς80). 
( 845 τενεαίευβ οἵ Ἀἰ θη βισηῖῆοθπςα οὗ ρσεβοηΐ δἤαῖγθ ὁρῶσι δὲ 

οἱ π.- οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν παρόντων τὰ λανθάνοντα 
{8Β85.1ς. Ρτοθπη. 4{1. 280} ; Μ.30.1240}; Ρτος.σ.} ρσοβιῃ. (1.87. 
1817) εἰΐ, 5. ἃ βιρτα. 

ΒΏ. 85 τενθάίεσβ οἵ (σοα Τῃτουρἢ Ὀγορπειῖς 5 τη ΒΟ ἴδπι, εἴ. ποὴ 
οἰ σπίορε βὲν υἱ δι ΟΉ65...5εὦ τη οροναίϊἑομεδτις υἱδτις δὶ ῥγοῤἠειίς μὲ 

Τ104 προφήτης 

}ὲν δ05..ῥγαριοηείγατγεὶ μμίμγα, ῥγοῤίδν φορά εἰ ΟΞ εξ Ῥγορῤδεία αὐορί! 

πχοτόη ῥογηϊεαϊϊοηῖς.. ἡ φμοά ἃ ῥγορῥεία ἰγρίεε ῥὲγ ορεγαϊ ΟΠ ΕΣ 
μείνη εεὶ, οσίομτὶ αροκίοίμις Ὁθγ6 ααμη ἦη εοείεεία ἃ Οἰνῖςίο, Ἰτενι. 
μαόν.4.20.12(Ν.7.10424}; Οτ ἤση.11.5 ἐπ 6γ.{ρ.82.5; Μ.13.3730). 

Ε΄. ΡῬτορῃρίβ᾽ ἱπβριγϑίίοπ; 1. ὈὉγν Ἰοροβ, [υβϊ. Ταροΐ.335.0(Μ.6, 
4810); λόγος γὰρ..«-ἔστιν ὁ ἐν παντὶ ὦν, καὶ διὰ τῶν π. προειπὼν τὰ 
μέλλοντα γίνεσθαι 14.2αβροί.το.ϑ(Μ.6.4614); οὔ ἴχεη.ἤσεν.4.20.4(Μ.7. 
10348); οἱ μακάριοι π. ... ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ λόγον. .-τετιμημένοι, ὀργάνων 
δέκην ἑαυτοῖς ἡνωμένοι ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς ἀεὶ τὸν λόγον ὡς πλῆκτρον, 
δι᾽ οὗ κινούμενοι ἀπήγγελλον ταῦτα ἅπερ ἤθελεν ὁ θεός ΗΙρρ.αγητεν.2 
(0.4.2; Μ.1ο.7280); Ὁγν Οδειβῖ, Ἰρπαη. 8.2; οἱ π., ἀπ᾿ αὐτοῦ 
ἔχοντες τὴν χάριν, εἰς αὐτὸν ἐπροφήτευσαν αγη.5.6; (Ἰεγη, ῥγοί τ(ρ.0. 
4; Μ.8.640)}; 1(.κἰγ.τ τ͵(ρ.52.2; Μ.8,7968)}; ἐφ. (ρ.56.12; ϑδο10); τεῖ, 
]εχιιι το ὁ σωτὴρ ἐν τῷ π΄ ... λέγει Οτι μοι. 1 0.1 π 76γ.(Ρ.71τ.τὸ; 
Μ.13.3570}); τὸ ἐνεργῆσαν ἐν τοῖς π. πνεῦμα ἦν ὁ Χριστός Ἰά. {7.116 
τη 1 ανι.(Ρ.276.18; Μ,13.6 570}; ἤεποε καὶ πάλιν σὰρξ ἐγένετο διὰ 
προφητῶν ἐνεργήσας (]οιη ἐχε, ΤΠάοϊ τοίρ.112.10; Μι0. 665); 2. ὃν 
Η. Οβδοβῖ, 85 ϑρίτΐ οὐ Ὀμηβί, Ιρτ ΜαρΉ.0.2; 85 Ῥστορμετὶς ϑριτιῖ, 
Ταβε. Ταροί.31τ.1τ(Μ.6.3764}); 1.3.2.8(23808); π΄ ... θεοφορούμενος τῷ 
πνεύματι τῷ προφητικῷ 1}.35.3(3848}; 18.40.1(3881})}; 14,«ἀταί.7.τ(Μ. 
6.402); ἔχομεν π. μάρτυρας, οἱ πνεύματι ἐνθέῳ ἐκπεφωνήκασι... 
πιστεύειν τῷ παρὰ τοῦ θεοῦ πνεύματι ὡς ὄργανα κεκινηκότι τὰ τῶν 
π. στόματα Αἰμοπαρ, ]6ρ.7.21.(Μ 6. 0040) ; π.,) οἱ κατ᾽ ἔκστασιν τῶν ἐν 
αὐτοῖς λογισμῶν, κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, ἃ ἐνηργοῦντο 
ἐξεφώνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος ὡς εἰ καὶ αὐλητὴς αὐλὰν 
ἐμπνεύσαι 1Ρ.0.τ(υο8 4) ; οἱ δὲ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι, πνευματοφόροι πνεύ- 
ματος ἁγίου καὶ π. γενόμενοι, ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ ἐμπνευσθέντες καὶ 
σοφιοθέντες, ἐγένοντο θεοδίδακτοι.. «ὄργανα θεοῦ γενόμενοι Ἵ ΠΡ}. ΑἸἸΐ, 
Απιοἱ.2.0(Μ.6.τοόᾳΑ}; οἱ π. καὶ οἱ τοῦ πνεύματος μαθηταί (Ἰδπὶ. 5,71, 
οίμ.20.6; Μ.8.7418); οἷ. π. ... ὄργανα θείας γενομένους φωνῆς τρ.6, 
τϑ(Ρ.518.22; Μι9,Δοτα}; Οτι εἰς. 4.απ(ρ.4268.3.;.Μ.11.11728}; οἷ. ῥγο- 
ῥβεία ἀφο ῥίομμς, τὰ .βοηι.2.3 τὰ Οδη.(ρ.42.10; Μ.12.1770}; ἱπορῖτα- 
τίοπ αἰ5ὲ. τοῦ “ΔΙ αΙηρ’ οὗ Ἡ. μος ἰὰ ΟΠ γίβε, Δ ἀρ. 6.3 1Ώ 
Νωι. (0.34.3; Μ.12.6008); οὐ γὰρ ἐν ψυχῇ ᾿Ηλίου φησίν... ἀλλ᾽ ἐν 
πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλίου. ἦν γὰρ ἐπὶ τὸν ᾿Ηλέαν πνεῦμα... εἴτ᾽ οὖν 
πνευματικὸν χάρισμα, ὥσπερ καὶ ἐπὶ ἕκαστον τῶν π΄. 14 πον 4 τη 6, 
(ρ.29.14;. Μ.13.18118}; ὅσα γὰρ λαλεῖ π. πνεύματι ἁγίῳ, οὐκ αὐτὸς 
λαλεῖ, ἀλλ᾽ ὃ κύριος ὑποβάλλει 1δ.14{0.1ο1.}}; [5.4.6.5 Ῥτοστῃ(0.2οϑ, 
20; Μ.22.3450); 1ἅ,6,ἐ}..2.18(0.122.3; Μ.24.0414Ὶ}; 14. »..1|π.2τ 8 (ΝΜ. 
24.600}; πνεῦμα...ἦλθεν ἐπὶ πάντας δικαίους καὶ πι Οντ. Π.εαίρολειο, 
21; θεός, ὁ λαλήσας ἐν πνεύματι ἁγίῳ διὰ τῶν π. 11.17.28; δγνπθ. Πτογ. 
(}1.33.5338); ΗΙ. Ποβῖ 5 Ἰπβρίσϑ οι οὗ ργορμεῖβ δηα ΡΟβί}65 ΓΟ ΠΟ ΕΥ5 
811 βουῖρίατα Ἰηβρισοα, Ὀιάγῃ ( Β65.) μη. (τ, 3000 ; Μ.29.7214.,8); 
δγρεδαρ. ἘΡΙΡΒ.ρο.ττβίρ.147.14; Μ.43.232}}; δνρεδ. Ντς.- ΟΡ (ρ.8ο. 
14; Η.2.2888Β); π. γὰρ τὰ τῆς τοῦ πνεύματος ἐνεργείας φθέγγεται 
Ομ γυς. τπεοῤγείιοης.3,3(1.4658Β); λαμβανόμενοι ὑπὸ τοῦ πνεύματος 
οὕτως ἔλεγον 1΄.1ς, τπίενροτετχ(θ6.48); ἐν γὰρ ταῖς ἐκκλησίαις...«τὰς τῆς 
σωτηρίας συλλέγουσιν ἀφορμὰς οὗ τῶν ἁγιοπρεπῶν σπουδασμάτων 
ἐπιστήμονες" λαλεῖ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα. .«διὰ π. ἁγίων, διὰ φωνῆς 
ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν Ογτ. Βς,83: (Μ.69.12080); Ῥτος.ΓΌ.1-. 
3:τ-ατι(Μ.87.18078) ; ὅ. 115 ΠδίυΓΕ ; 8. 'π ρϑη., {πιβίτατεα ὃν οματαο- 
τεσ οὗ ἀσεαηιβ, {Βα5..ςρσόριι,3(..38οΒΉ,, ; Μ.30,1248,0); Ὁ. ἀοὁ65 ποῖ 
σοηΐει τοΐβ] 5ἰπίθββηθββ, οἰ Οτσοηι. 6.3 ἴθ Ναη. (ρ.34.τοῖῦξ,; Μ, 12. 
θοοοῇ.); οἰ Ἰα, ἤοτῃ.20.δ τὰ 7} 6γι(ρ.τ8ρ,το; Μ.13.5176}; 6. σου τ ΠΟΝ}5, 
δηᾷ ἀἰκῖ, [τοπὰ δι ροσα τ ροββαββίοη ἡπδπὶἰεϑίθα Ὦν ραρᾶῃ 5ΕΕ 5 1ἢ 
Γγρηζίεα δηά ἰγγα οὴ8} αἰέθγαησοβ, ἔοι Οἶδρι.3.15-4; ἀϊδῖ, ἔγοιι 
ἰγγβ 008] ροβϑεβϑβϑίοῃ, υσ, ΗΠ, εαἰεεὐ,.τό.τς; οὔ Πγνβαροῖη Ῥς.44:12 
(ς.τότΟ}; 4. σοηΐετβ Κπονθᾶρα οὗἨ ἀϊνηβ ἰμιβητίοῃβ, Οὐ ΝᾷΖ,ον, 
2.το7(Μ.3ς.5058); ποῖ οἸηηϊβοίδησθ, Ὀαϊ οἷν Κπον θᾶρα οὗ γαῖ 
ἀϊνῖπε στύᾶςς τονεαὶς, Τῆι φι.2: ἡρ 2Κερ, (1.416); ἰά φως. Τό τ 4 ερ. 
(1.520); ρστορβοῖβ Ὀεϊηρ ἀγράμματοι καὶ ποιμένες καὶ ἰδιῶται ΓΠΡΗΪ. 
Απτ,  π|οἱ.3.35 (}|.6.11008)}; 6. Ρτορς τ ἐπα ἢ} εν ἀοεβ ποῖ ᾿Υο- 
αἴας Πυιπδῃ ἔγος ψ}}}}, (ἢν. ἤορι. 68,2 τη 70.(8.4Ο6 9.) ; ἔ. ἀσσουι- 
Ραπίεα ὃν ᾿δοβίαϑθν᾽, ν. 5. ἔκστασις ; ας οοπτγαβίρα ψ ἘΠ ἰσγατίοιναὶ 
οσδίαβυ οὐ ἔαϊβε ὑχορμεῖϑ, εβρ. Μομῃπιίαπίβῖβ, ἄποπᾶρ. τι. ἤ.6.ς.τ7, 
1(Μ.20.4738) εἶτ, 5. παρέκστασις ; οἵ, ΟἸοΓα, Ξέγ.1.τ͵7(ρ.5ς τ; Μ.8.ϑοοῦ) 
Εἷἵ. 5. ἔκστασις ; οὐκ ἐξιστάμενοι οἱ π, προεφήτενον.. «ἀλλ᾽ ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν ἱστάμενοι καὶ ἑκόντες καὶ εἰδότες ὑπούργουν τῷ πρὸς αὐτοὺς 
γιγνομένῳ λόγῳ Οτιβονη. 6.1 τη. Ἐκεελ.(Ρ.318.2]; οὐ(Μ.ι13.7ο0 0); οἵ, 
φασὶ δέ τινες ἐξεστηκότας αὐτοὺς προφητεύειν, ἐπικαλυπτομένου τοῦ 
ἀνθρωπείου νοῦ παρὰ τοῦ πνεύματος. τοῦτο δὲ παρὰ τὴν ἐπαγγελίαν 
ἐστὶ τῆς θείας ἐπιδημίας, ἔκφρονα ποιὲῖν. τὸν θεόληπτον 885. ἰ5. 
ΡῬτοδπλ βίι.3814; Μ.30.1258); ὁ π, πάντα μετὰ καταστάσεως λογισμῶν 
καὶ παρακολουθήσεως ἐλάλει...οὐχ ὡς ἂν ἐκστάσει διανοίας φερόμενος... 

ἀλλὰ...ἐρρωμένην ἔχων τὴν διάνοιαν.. «ταῦτα γὰρ τῶν ἀληθῶς π., ἐν 
ἁγίῳ πνεύματι ἐρρωμένην ἐχόντων τὴν διάνοιαν ἘΡῚΡἢ..ἤαεν.48.3(0.223. 



ἢ 

προφήτης 
16; Μ.41.86οΑ); 1δ.48.7(0.228.τ4; 865Α) οἷξ. 5, ἔκστασις; πάντα ἐν 

ἀληθείᾳ παρὰ τοῖς π. εἰρημένα. καὶ ἐν...«σώφρονι λογισμῷ, καὶ οὐκ ἐν 

παραπληξίᾳ 1δ.(ρ.229.15; δόπ0); οὐ κατὰ ἔκστασιν διανοίας...«ὅ δὴ 

ϑὲίας ἐπιδημίας ἀνάξιον Ῥτοο.(.15.Ρτοεῖη.(Μ.87.τ8Σ 74}; 8. τορος 
εὐαγίσηια ΘΒ Ὀ]6 4 ῥτορμεῖβ το ρτβάϊσς (ῃγσίβι 5 ἄνες ψῃθη σοα 

τ 5 ἴο Ὀ6 56θῃ ὈΥ͂ τῇδη ἱπηπδάϊατεὶν ἰὴ ἴδ ἤξδι, Ιτεπιἠαθν, 4.20. Ἅ(Μ. 

7.10348); ἀρργομιοπβίου οἵ Ομτδε τπτοιρι Ῥσορμοῖβ᾽ ἱῃβρίγα οῃ 

οοπίταρῖρα ΨΠ σοηνοῖβα ἢ Ὠΐϊη κατ᾽ αἴσθησιν πνευματικήν, ΟΥ. 

(απ τίρ.,1.30; Μ.13.850}; 4. ςοπαϊτίοηβ τϑαυίγεα [ΟΥ̓ ἸηΘρ ΤΑ ΊΙΟῊ ; 

Ραυπὲν οἱ Βεατῦ, ἔτεβάοπι ἔτομ ραβϑίοῃβ δηῃ τὸ ὁμαλὸν τῆς εὖστα- 

ϑοῦς καταστάσεως, Βα5.[Ξ5.Ὀτοεπι.3(1.3700; Ν..30.1244}; ΡΏΤΙΠΥ 
πᾷ ἀὔβεπςε οὗ 5'π Δ Πα. Ραβϑίου, Β853.6ρ.21ο,6(3.3170 ; Μ.32.7778)}; 

5. οὐϊογία οἵ ἱπβρίγατίοιι ; [5γβε! τα ρβορ]8 ροββεεβθα Ἄἠαγίδηα οἵ 
διάκρισις πνευμάτων ἴο ἀϊδί. ἴσια ἰγοιὴ [α]Ξ6. ῥυορῃδίβ, ΟΥ̓ ἤμουν. 
τ ίμ 1ε.(0.3.12; Μ.τ3.Ἰβοια}; ἔπι8 Ῥυορμδίβ᾽ ρυεδιοιοη8. τὰ Π]- 
164, ἘρΡίρΒ λαεγ.48.2(0.222.3; Μ.41τ.8578); Ὀγτ αὐογ.ὅ(1.186Ὲ}; Ὀαΐ 
Η. Οοβῖ οἂπὶ βρβακ τπτουρῇ ἴα]58 ρτορμείβ ἴῃ ξατίπεγαποε οἱ σά 5 
ζοῦπβ615, Τμα τ, φι. 63 τ Σαρ.(1.309). 
τ Εν ΡῬτορμεὶβ 8Π4 δΔηρεῖ5 οὗ πρωτόκτιστοι ἄγγελοι ἐνήργουν εἰς τοὺς 

προσεχεῖς τοῖς π᾿ ἀγγέλους διηγούμενοι δόξαν θεοῦ (Ἰεπι. δεῖ, κτίρ.151. 
11; Ν.0.7218)}; ὥσπερ δὲ ἔρχεται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου... οὕτως ἄγγελοι 
γινόμενοι οἱ ἐν τοῖς π. λόγοι μετ᾽ αὐτοῦ παραγίνονται ΟΥ̓.ΞοΡ.ἴη. Μῆ!. 
12.30(ρ.134.21; Ν.13.10490}; φίλους τοῦ νυμφίου...τοὺς ἁγίους ἀγγέ- 
λους ἢ ἀποστόλους τε καὶ π΄ 1ᾷ.Οαπ!.3(ρ.184.28; Μ.13.1530). 

Ο. πιειμοᾶβ βοᾷ Ὁ. ρσορῇῃοῖβ ποτὲ...οὗ π, σαφῶς λέγουσι τὰ 
δηλούμενα..-ποτὲ δὲ διὰ συμβόλων...τινὰ δὲ καὶ συμπεπλεγμένως 
λέγεται" τῶν μὲν πρὸς λέξιν, τῶν δὲ πρὸς διάνοιαν εἰρημένων Ῥτος.(,1ς, 
Ρτοεια. (}.8).18204,8}; 1868 οὗ ΤΥ ΡῈ5 8Π4 ρϑτΆ 165, Τυϑὲ.ἀτα].90.2(Μ, 
6.6808); οἱ 1.68. 6(636.); οὐδοιτὶτν οἱ βαγίπρϑ ; βιρτἤσαποα οὗ ΒΟπΒ 
Ρτορἤβοῖεβ ποῖ τὸ Ὀ6 τονϑαῖςα πητ}} Ταβὲ [λαν, Απατ.αε5, ροο, 
Ρτοειη. (Μ.τοῦ.217λ}. " 

Η. ῥτορμεῖβ ἑοσεΐοϊα (μγῖβε, Βανη. 5.6; Τυβῖ. ταροὶ,52.1(}1.6.4040); 
ἐδι6τ.τ3(4218); ῬΟΤΏ 15 ἢτβῖ ἂῃά βεσομὰ Αἀνρηΐ, τα ἀταί.τ4.8(}.6. 
δοτο) ; ἐβρ. ἀθαῖῃι δῃᾷ Βδβαυτσγεοιίίοη, 19.τοῦ. τ(7244}; σἔ Ἰταπιλαον.4. 
τχ(Μ.7.ἸοοτΒ); οἵ, ἦδ.4.20.4(10348); οἵ. σύ ΘΗ. εἰ ἐῤρδὶ πεθρηϑδνα 
ξεεηὶ Ομρῖςιῖ, τρεσφμίσφιο φογτμ δεεμηάμ φορά ἐγαΐ πεθρηδγηι, 
ξεν μος οἱ ῥγορἠειαπομεῖη νιαμίξεσαδαὶ, ονηηο5 δἰ περὶ ἐιέηι 
2ναρβονριαμίες. ῥγορηείαθ ομῖμες φάθι πῃ ργαεβρηγαδαμὶ; 
ἐπ δφμίςφιε απέοθι ΘΟΥΜΉΣ δεσμάμηι χμοά ἐγαὶ φιθρηδγ, δθση- 
ἄμοι ἤθε οἱ ἀϊςροςίοποόν αὐϊνηρίοϑαί, οἰ θανη φὰς φοοιριάμηι τἰϊμά 
γπειιδγιθη ἐναὶ, ορεγαϊίίομεμι Οἰγί οι ῥγαρῥογηιαϑαὶ, 1δ.4.33.το(Ι070}; 
ζῶσιν ἐν ἡμῖν οἱ π., λαλοῦντες πέρὶ αὐτοῦ Οτ. ξγ.1τό τη 1 α»».(ρ.276.2}; 
Μ.τ3.660Α}; πᾶσι...τοῖς π. τὸ περὶ τοῦ Χριστοῦ κατήγγελται μυστήριον 
ἰά ἤοη!.10 τη 1.ε.(Ρ.70.9}; προφήτας ἀπὸ τοῦ πληρώματος Χριστοῦ τὴν 
δωρεὰν κεχωρηκέναι...ἐφθάκεισαν γὰρ κἀκεῖνοι ὑπὸ τοῦ πνεύματος 
χειραγωγούμενοι μετὰ τὴν ἐν τοῖς τύποις εἰσαγωγὴν ἐπὶ τὴν τῆς 
ἀληθείας θέαν. διόπερ οὐ πάντες οἱ π. ἀλλὰ πολλοὶ ἐπεθύμησαν ἰδεῖν, 
ἃ οἱ ἀπόστολοι ἔβλεπον, εἰ γὰρ ἦν 'προφητῶν διαφορά, οἱ τετελειω- 
Ἱμένοι..«οὐκ ἐπεθύμησαν ἰδεῖν... τεθεωρήκασι γὰρ αὐτά" οἱ δὲ μὴ 
φθάσαντες ὁμοίως τούτοις εἰς τὸ ὕψος ἀναβῆναι τοῦ λόγου ἐν ὀρέξει 
γεγόνασι τῶν τοῖς ἀποστόλοις διὰ Χριστοῦ ἐγνωσμένων 1Ἰᾶ,ο.6.3(21 
Ῥιτορ.21; Μ.14.2044}; ΜεΙ.ςγη}.7.τ(ρ.71.12; Ν..18,1244}; ΒΡΘΑΚΙΩΡ 
Ὁΐ δνοπίβ οἱ (μειϑι ̓β 6 δηα ἄδαϊῃ 85 ΤουρΡὰ αἰνεδᾶν ραβῖ, Οἤγνϑ. 
μον Μι.46:20(4.118}; ἴπ΄ οτάδυ, ἰο δοσοπιηοάβίς (εϑομ ηρ ἴὸ 
ὨΘΆΙΘΙ5, 4 δαροῖη Β5.λ4τ6(5.1730,174Ὰ); [μο.τοτ 34. ἄσε5. ποῖ ἱπηρὶν 
{παῖ ῥγορμεῖβ [α]θά ἴοὸ 566 (μτιβῖ, 14, ον.7.. τη 70. (8,400); 
ἀναλάβετε τὴν διὰ Χριστοῦ [5.. ὁδόν]: ταύτην ὑμῖν ὁ τῶν ἁγίων π. 
προεκήρυττε χορός ὕντ, 70.1.το(4.το08}; ὈΘΒ6Ι4 (το 5. σίου, Οὐ. 
7.τ.γ(; Ρ.11.30,12.1; 360); ψετς παιδαγωγοί τὸ (Πτῖϑε, ἐδ. (0.12.6; 
260); ΠΕΣ ἴα5]ς ἴο 56 ηΩ 1Π86 βρι τα} }}ν 510 κ ἰο τῃς ἴτας Ἰογάδῃ 
(Ομτι90),, ΠΠυϑιγαϊοᾷ Ὁν 1} 15Π8᾽5 ἐγεδϊτηθηΐ οἱ Νδγαβδη, 16.6.47(28; 
Ρ.156.7; 2818); Ἐπεὶ᾿ δι ἤεστίηρβ στεϊαιβα τὸ βαβετίηρϑ οἵ ΟὨτίδι, 14. 
εὐνηηιῖμ Μ|.12.3ο(ρ.134.21; Μ.12.τ0408)}; τνεῖς Πρῃΐβ, σοητταβῖθα 
ψ ΙΓ ΟΠ τὶ 85 βαη οἱ τἱρῃίθοιβπε55, 1δ.16.3(0.470.22; 1372Ὰ}; ΨΕΙΕ 
τοριθϑοηίβα ὃν ΕἸΔηῃ αἵ Τταμβῆρυτατίομ, ἰά. [7.22 τη [.ε.0128 
(0.243.21). 

1. Ρτορμεῖβ ἰῃ σεϊτίοη ἴο ΝΎ ; ορρ. Ματγοίοη β ἰεδοῃίηρ, 1πεὶγ.. 
(σά 15 βαιπε ρα δβ τενξαϊδ ἴῃ ΟἸτῖβε, οὔ, ̓ τεη.λαεν.4.20. (1.7. 
Το3 40); οἵ. πόέφμε βαΐγονι σιθτη δίας θη Ή5.. Ἤεῴμο ῥγορἠείας εα- 
ἐομογαης, αμὶ αὖ αἰϊο ἄδο ἠἀϊσοης ὅ55ὲ δος, αμὶ...65 αἰτα εἰ αἰτα 
φηϑείαμίία {πεῖδϑε ῥγορλείας, 1Ὁ.4.33.τ5(το838); (Ὠτιβὲ ἀρρεα]θά ίο 
Τεγαβαίεια (Δ{{.23:327) ΤὨσουρῊ Ῥγορμεῖβ ἀπα ΤῃτΟθρΡῊ ΠΙΒ ΡΕΓΒΟΏΔ] 
ΡΓοβοηςρ, (Ἰ]επη. 5 ,γ,1.5(ρ.18.22; Μ.8,7208); τὸν ἕνα δείκνυσι θεὸν διὰ 
γόμου καὶ προφητῶν καὶ εὐαγγελίου κηρυσσόμενον 10.3.2(0.τορ.18; 
1ΙΟ9Α}; τέλειος...καθαρισμὸς ἡ διὰ νόμου καὶ προφητῶν εἰς τὸ εὐαγγέ- 
λιον πίστις 1δ,4.25(0.318.26; τ3688); τὸν κύριον διά τε τῶν π. διά τε τοῦ 

ΤΙΘὅ προφήτης 

εὐαγγελίου καὶ διὰ τῶν..-«ἀποστόλων...-εἰς τέλος ἡγούμενον τῆς γνώσεως 

18.γ.τ6(ρ.67.17; Μ.9.5328); οἴ, ῥγορλεῖαε τως φημὶ ἀεῖ, φιῖ τη άμνε 

μκεῖϊ. εα ἔρϑα Ἔγρο εομεοφμενῖα σοπεϊ μάν φμομταμει φιῖ ῥγορἠείας 

τοί, 46 ΟἸνίοιο φμας ῥγαφάϊεαπάα ἐγαηὶ ἴρϑε ργαφαϊχῖ!, ΟΥο ῥυΐηε. 

2.4.1{(0.127.7; Μειτ 1980); εἰς τὰς αὐτὰς σκηνὰς ἀνάγουσι νόμος καὶ 

προφῆται καὶ εὐαγγέλιον, τρεῖς μὲν ἀριθμούμεναι, πρὸς ἕν δὲ τέλος 

ὁρῶσαι ἰἴά. [γ.24 ἴηι.1.ε.0:.33(0.244.11}; κἂν ποτε τῶν αἱρετικῶν ἀκούσῃς 

τινὸς βλασφημοῦντος νόμον ἢ προφήτας, ἀντίφθεγξαι...οὐκ ἦλθεν 

᾿Ιησοῦς καταλῦσαι τὸν νόμον ΟΥΤ.Η εαἰφεῖι. 4.35) οἱ μέσοι Χριστοῦ καὶ 

νόμου π. τ. Να2.07.2.23(Μ.35.4328); καθωδηγήθημεν ἐν νόμῳ καὶ ἐν 

προφήταις ἕως τῆς παρουσίας τοῦ διδασκάλου ἘΡΙΡὮῊἦσεν.66.75 (0.117. 

ς; Μ.42.1480}; οἱ λόγοι Μωσέως καὶ προφητῶν συντρέχουσι τῷ... 

εὐαγγελικῷ κηρύγματι ΝΙἐρ.1.52(Ν1.79.1050); παποα Οἰοβον 888, 

. ΘρΟΚί165, ΡοΪυς..6.3; Ο]οπη.σίγ αν0(0.30.1; Μ.8.7418); 1.5. 5(ρ.346,5; 

Μ.0.538); 16.7.τ6(ρ.67.17; 5228); Οτιῤγίηο.4.2.7(14; Ρ.318.10; Μετ. 

4724}; ἸΔΟαη.3(ρ.184.28; Μ.1.3.1530)}; ἰά. 70.1.16{Ρ.20.22; Μ.14.40}}; 

Με. »»η}.7.τ(ρ.71.13; Μ.18.1244}; 4 γ85.3.5(Ρ.304.13; Μ.18.32170}; 

Ἐπ5.6,ἐ}.2.ο(ρ.τορ.34; Μ.24.0170); ΑἸ...47.3.το(Μ.26,3410); Ογτ.1}, 

εαἰφεὶ.. 17.358; ἘΒΑ5..15.66(1.4270 ; Μ.30.23385) ; οἱ π᾿ εἰσιν οἱ σπείραντες" 
ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοὶ ἐθέρισαν, ἀλλ᾽ οἱ ἀπόστολοι (Βγν5.᾿|0η1.34.3 1... 0..(8. 

1070}; ΟΊ Ῥοϑ565866 γῆ οἵ Η. ΟΠοβί, ἐδ..5.1.2(3οο»-3014); ἔδει γὰρ 

δύο σκάφη συνδραμεῖν εἰς τὴν ἄγραν. ἐὰν γὰρ μὴ παρῇ χορὸς προφητῶν 

βοηθῶν τῇ ἀποστολικῇ χειρί, καὶ τῇ προφητικῇ προρρήσει μὴ ἀκολουθήσῃ 

γῶν ἀποστόλων ἡ ἔκβασις, οὐ θηρᾶται τὰ θηρώμενα Ἐμιγγϑ.ἱερ.2(6. 
4οπο); [βαΐδῃ 65 θοτῃ ρσορμεῖ δηά δροβί]8, νυ. ἰξυρτόρηι (2. ἘἘ5Ρ 8); 
ΔΒ 855. ροβρεὶ τοὺς π. δὲ ἀγαπῶμεν, διὰ τὸ καὶ αὐτοὺς εἰς τὸ εὐαγ- 

γέλιον κατηγγελκέναι ἴστι. ΒμΙϊαά.5.2; οἵ 1.0.2; ΟἸ ΘΒ). 5, ,.5.2(Ρ.10909..18 

Μ.8.ττρθα); ͵δ.7.τδ(ρ.67.17; Μ.0.5328); Οτοεσνη τ Μιί,τοιτοίροτι, 
26: Μ.13.8ς70); Οὐ Ν γ85. μη. 3(2 Ρ.5.11}; ἐδι5(2 ρυΙο τς; 680.) οἵ. 

Γμτγβιεχριίη Β5.441:43(5.165.), 
Ψ. 455. ὑβίσατοῃβ, ν. πατριάρχης. 
ἈΚ. 7εννβ᾽ ἔλατο (0 υπαοιβίαπα, δηα τοϊθοϊίοι. οὗ, Ῥγορθοίϑ 

πατρὶς μὲν γὰρ τῶν π᾿ ὃ ἐκ περιτομῆς λαός, παρ᾽ οἷς οὔκ εἰσι δεκτοί' 

ἡμεῖς δὲ οἱ ἀλλότριοι... ἐδεξάμεθα τοὺς π. Οτ.ἤοηι.31 1 δς (ρ.107.5: 
Μ.13.1884}}; χρὴ γὰρ πατρίδα νομίζειν αὐτῶν τὴν ᾿Ιουδαίαν.. οὐκ 
ἔστιν οὖν π. ἄτιμος ἐν τοῖς ἔθνεσιν: ἢ γὰρ οὐδ᾽ ὅλως οἴδασιν αὐτόν, ἢ..» 

παραδεξάμενοι αὐτὸν π' τιμῶσιν...«ἀτιμάζονται δὲ οἱ π. ... διωχθέντες.... 

ὑπὸ τοῦ λαοῦ..«μὴ πιστευομένης αὐτῶν τῆς προφητείας ὑπὸ τοῦ λαοῦ 1α. 

εὐτρη τη Μ|.το.χϑ(Ρ.23.22; Μ.13.8800); ᾿Ιουδαῖοι.. «πάντα σωματικὰ 
εὐνἡγούμενοι τοὺς π. εἰρηκέναι ΜοῖμιονΡρ.9.1{Ρ.115.7; Μι18.180Ὰ); 
ἤδηςα Ρχορηθοῖθϑ το αν ἴο ΟΒτίβε οἴτεη ας! ογαῖεὶν οθβοσγο, ἰὸ 
ΡῬζενεηῦ {πεῖν ἀεβίγαοτίοι Ὀγ 7ενν5, (Ππγϑ8..5.1ἰεγρ.21:τ.(6,204.8); 
ἰ4 ργοῤῥμοδεομν το κ(6.1178); οἵνγτ..1.5.3.χ(2.2383 Ὁ); ὙΜαάτ ζεθῇ. 
Ρτοϑιη.(2.671); πεποα Τεν 5 Ῥγορῃεῖϑ 516πὲ ἀἴζου [ης, ΟΥὁἨ ἈρΡΡρεδτ- 
ἃποα οὔ Τοδη, 7πβι.41ω].87.2(Μ.6.6848); {πεῖ 5]οος ἰγρΠεἀ Ὀν 
Ζαοματίας᾽ ἀσμηθπεβθθ, ΟΥ ἤθη 5 ἴπ 1.6 .(ρ.30.24; Μ.13.18128)}; 14. 
κι 50 Ἰπ ιειττττίρ.251.23}; οἱ 1, κόνιν, βογ. 40 τη Δ {ρ.8ο.23; Μ.13, 
τόπ8.); ἤρθησαν γὰρ ἐξ αὐτῶν. ..οἱ π." οἱ π. δὲ λοιπὸν ἐν ἐκκλησίᾳ 

ΟΥτ.Η.«αἰδεῖ.13.29; ΟΠγγβ.ἐαρ ἴη Ἐς, 8:3(5.828,0); [ἃ.15. ὑμένι 516 
(6.548); Ἰά, ἀονη.51.2 ἡπ [0.(8.306Ὲ); ἐπειδὴ δὲ τετέλεσται τὸ προηγ- 

γελμένον, καὶ τὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν π. ἀφῖκται τέλος Ογτ.15.1.2(2.55.); 
Ἴξτβεὶ πϑνϑὺ ἡ ποὰξ Ῥτορῃεῖβ ἘΠῚ] τα]δοίίοη οἵ (Πιγ]5ῖ, αἴτον τ ΒΙΟΒ 

1Π8ν σεαβθά, ἰδ.τ.3(82.,8}; ρυόρμδίβ᾽ ροββεββίου οὗ Θρ ΓΙ ἰγάπδ5- 

ξουτεα ἴῃ [0 }16γ τηεάβοζς τὸ ἀροϑῖίεβ, σῆτγϑ. ἤοηι,51.2 τι 0.(8.3014}} 

οτος. .1ς.4:τοττ(}}.87.18078). 
1,. {πεῖν τηϊβδίου αηίνουθα! ; ποῖ οοπῆπορα 10 [ἀνν5, ΑἸ]ι ἦρος. 2.5 

(Μ.25.1178); (πουρῃ, ΤΉ κα ἀροβεὶοβ, ἔπ ν ἡγε τ 56ηϊ [0 χθπ οὗ ο8 

παίϊοπ αῃα ἰαηρῦαρο, ὙΠάς. Εφεεῆ. 3:6(2.700); γεγο τεαοβοῖβ. οὗ 

Οτθοῖκ ΡΒ] οβορεῖβ, 181 ταροὶ. 44.8(Μ.6.306Ὰ). 

Μ. νετε ρῃγϑίοιδῃβ οἵ Ξοι]β, Οὐ.λονε, 4.1 τὴ 76γ{ρ.τού.13; ΝΊ.13, 

4040); ῥτίποος (τεῦ, Νπ,.21::17-18), 14. λοη.12.2 ἴῃ Νιμη,(ρ.99.4:; 

Μ.12.6608); Βεδίον εα στᾶσα ὈΚ ροίβοπαὶ οοηῖϊδοῖ, Τμάί χη. 1 δ τη 

1 Κερ (1.360); ἀἸά ποῖ ῥυεαοῃ νἱγριηἰῖν, (Π]5 Βεὶπρ τοβοσνοα [ΟΥ 

Ομχῖβι, Μείῃ.ςγηη».1.4{(Ρ.12.15; Μ.18,440). 
Ν. 'βοηξ οἵ ἴῆξ ῥτορῃδῖβ᾽ Ἰητογρυθίεα 85 χοροὺς..«μικρῶν προφητῶν 

αδϑιβίίην αν ά ἴῃ ρβαϊπιοάν, Οοβτμ. 4. ἰσρ. (Μ.88, 2480). 

, Ὁ. Ἀποϊηεπρ οἵ ΟΤ ῥσχορμεῖϑβ, ΟἸθτη. ον. 4. 2οίρ.318.15; Μ.δ.1 3684}; 

τδ.5.τ3(0.382.8; Μ.0.1258); ΟἾτγβ.λονι,3.5 1 2(ογ.(1ο.4488); ὕγτ. 

Του τϑ(Μ.72.6480); 10.1). [ο.4.τ4(Μ.4.ττ61Ὰ). 
Ῥ. ἸΙδοσαῖοα ἔτοπιὶ δάεβ Όγ (μτβῖ, Ογυ. Η εαἰθε}.4.ττ. 
Ο. ΟΤ ριτορμοίβ. ᾿ποὶυάο: Αάδιη, Οτοῤνίηε,  3.δ(ρ.58.ς; Μιιι. 

1528); οὗτος. «μόνος ἀληθὴς ὑπάρξας π., ἑκάστῳ ζῴῳ... τέθεικε τὰ 

ὀνόματα ΗονιΟἴονι.3.21; ΟΠτγβ."οηι.1.5.3 ἴηι σθη,(λειτος,0); ΤξΟντ. 

]οοἰ.535(4.227Ὲ); ΑΡγάβαῖῃ, Οτιλονι, 1.5 ἴῃ }6γ.(ρ.3.29; Μ.13.26οΑ); 

ΜεΙΠ.σν»:ρ.7.6(ρ.77.15: Μ.18.1334}: ρτε- Μοβαῖο ρτορῃεῖβ ἴῃ 56π,, 

Οτιεἰς. τι φοίρ.τοο.τ4; Μ.11.7520); Ἐλι5.6.}.3.3(ρ.148.10; Μ.24.0850); 



προφήτης 

οβες, Ἰ]θια, ῥγοί, 4(ρ.41.20; Μ.8.1618Β); ὁ ἀρχαιότατος ἡμῶν 'π. ΟΥ,Δ 
ζεἰς. 6. τ(ρ.91.21; Μ.11.13210}} οὗ, 14. λ0η1.2.5 τῇ σδη.(0.35.24; Μ.12. 
1128); 1Ὁ.3.3(0.42.17; 1770); τπαχένιμϑε...εἰ ἐχύτς ῥγοῤῥείαγμι, 
1ᾶ λοι, 6,3 τὸ. Νιπ.(ρ.34.π; Μ.τ2.δορο); ὁ μέγας π. ΜεΙἢ.γ65.2.τὸ 
(ρ.349.14); Επ|5.4,6.5 Ῥτοοτη, (ρ.2οὅ,6; Μ.22.3418); 1 δὲ ἐολ,γΟ(Μ. 
6.257}; Ῥτορμεῖβ ἢ τε]. ἴο Γν ; σΟΌΪΘα ΓΟρΘΈΠΕΘΙ ἴῃ Δ]ΠΘροτοαὶ 
ἐΠαπίχαίίοηβ, οἴ, Οτι ον. 7.6 ἡπ σόη.(ρ.76.24; Μ.12.20534); ΜοΙμι εν. 
τοδ(ρ.128,27; Μ.1τ8,2044}; ῥτορμοίβ᾽ ψοτᾶβ δὰ αν", Οἱ. 70.10.3 
(Ρ.3201.18; Μι,14.5208); 5οΙρίατα ᾿πο]δ5 ρσορῃεῖβ ἅπᾶεὺ ποασϊπσ 
οἵ Ἴανν᾽, 710. .ΚοΡπ.3: τοί Έ,05.4644}; βασοθοά Τὰν ἅπα ρῥτθοθᾶς 
ΡΌΒΡΟΙΒ, Οὐ Ν 55. μη. ρΡ.1ο1.15; Μ.45.680Ὰ); Αδτοι, (οηςί. ΑΙ». 
8.1.12; οἷ. δαυδίοῃ οἱ (Πγιβίιαπ ρσορῃθῖβ ἢ ΠΙΡῊ ῥυϊοϑίβ, 24. 
13.3; 7οβῆυᾳ, Τάδε. τά τπι 705.(1.312); αν α ; 650. 45 Ῥβαϊπμγιβῖ, 
7Ταυβεισαροῖ,40.1(}1.6.3880) ; ΟἸετη, οἐγ.7.1ο(Ρ.42.18; Μ.0.4818); οἱ. τ, 
Ποηι.7.ὅ τη Οη.(Ρ.77.5; Μ.12.2938}; [(.. 70.6.6(3; ρ.114.31; Μ.14. 
2124}; ΜοΊΠ.ον»».7.4(ρ.75.1τ0; Μι18,1200); νι. Η,εαἰδείμ,τό,28; στ. 
Νν85. με η,2(2 Ρ.7.2); (οβη, ΤΠ ἰο.5(Μ,88,2488}); Αϑαρῃῖίοβ, Τμαϊ, 
4.1 1: ΤΡΡαν.(τ.565); οἴ (οι, “πα, ἰορ.5(}1.88,2480); δοϊοιηοῃ, ΟἸετι. 
δίγ.1.21{(0.72.3; Μ.8.8370); ἂἃ5. δύῖποσ οἵ. Ῥγονευρβ, 1δ.1τ.4{(0.17.24; 
7178); 18.3.17(0.244.4.} 1208}; ΜΕΊΒ.σγν.7.4(0.75.τὸ; Μ,18,1209); 
ΜάαγοςΙ], ἐγίττο,ται ἃΡ.1 5.7 αγεεϊ.τ.2(Ρ.13.4,}; Μ.24.7414.); ταῖς 
ἀεηϊοα, Βοϊοσήοη ΘΧΒΊΙΠπρ πὸ τηδυκβ οὗ ρχορμεῖς ᾿ς πα ἢϊ5 
σας Ὀεηρ Ῥτόρευν ᾿νιβαογη", Επι5, ͵ αγοεῖΐ,1.2(0.13.28. ; 741 {{}; 
παροιμιαστής, ἀλλ᾽ οὐ π. ἐστίν Ἰ)ϊάντω, Τγῖη.....(Ν].20.81320) ; 416] 
νἹηἀοατοα 45 ρτόρῆοῖ αραϊηβὲ δπτ-Γ τ ϑδη αἰδοῖ, Τ Πᾶς, Παρ. 
Ῥτοδπι (2.1τοπό); ἴπ6 ἵψεῖνε ῥὑτόρῃδῖβ ςο]]δουνεὶν, (]δηι. οἰν.3.16 
(Ρ.242.22; Μ.8.12014}; νι. Η.εαἰφεἦι.τ6.20; ἃ5 ὁπ ὈΟΟΚ, οὔτι κπηὶς 
2(ρ.τὅ9.21 ; Μ.13.1438); ἸΔιεογπἶη Μ|.12.13(0.95.17; Μ.13.τοοοο) ; 
ΑΟΡμ.78(ρ.31.13}} Επ5.ε.18.3.3(0.140.17; Μ.24.οβϑθ); Ογτ. Η, αϊφελι. 
4.35: Α1Π.6ρ. {ε51.30.6(Ν1.26.11774}. 

ΗΝ. τα] ΕΟ ΈΟ ΟΥ̓́[Ά156 ἸὨτεσρτη. οἵ ΟἹ ῥρυόρῃθῖβ; 1. Όν ϑατηδ 8 ἢ 5 
νόμον δεχόμενοι μόνον, προφήτας οὐκέτι καταδέχονται νΥ. Ἡ «οαἰθεΐ, τᾷ, 
1; ἘΡΙΡΗ ἤκεγ.ο.2(0.198.1τὸ; Μ.41.2254}; 2. Ἱπερίσα οι οὗ Η, σμοβῖ 
ἀδηῖθδα Ὁν ἘΡΙο 65, Μοίῃ.ςγρρ.Β.τοίρ.03.6; Μ.τ8.1520); 3. τε- 
εσΐοα, ἢ ἀρΡοβεῖθβ, Ὁν ἘΠΟΠεζαιίοβ, ΕΡΙΡΠ.ἤαθν.53.τ(ρ.315.22; Μ. 
41.600); 4. τε͵]εοίοα, ἢ 1ανν, Ὀν Οοτάοῃ δα Ματγοίοη, ΤΠατ. 
μαδῦ.1.24(4.316); «οἵ τ, [0.2.44(28; Ρ.01.12}{; Μ.14.172Ὰ) οἸξηρ 
ἙΠΟΠνΙΠΟῖ5. Οποβί, ἔτ; 5. διπποηίβτιβ δβϑοσίρε ἐμεῖς ἱπβρίγαϊοι 
1Ὁὸ κοσμοποιοὲ ἄγγελοι, ἴγοη,ἠαθν.1.23,3 ΡΗΙΡρ. ἤαθν. δ. τοί Μ. τό, 
32230); 511Ώ1|8Γ ΠΟΟΈΤΙηΘ οὗ ΒΑ5ΠΠ1665, οἱ ἐδ.1.24.5(Μ.7.678.4}; 6. ῥτο- 
ῬΒεῖβ5 βϑβίρτιβα 85 τηϊη]βῖουβ ἴο βονθὴ δεοῦβ 800. ΟΡΒϊζ65, οἵ, ἦδ.1.30.᾽ 
Το-ΙΙ(7Ο 14,8); 7. Ἰπϑριγαίίον ἀβουϊδοά ὃν Μδηϊςῆρατιβ ἴο πνεῦμα 
ἀσεβείας, Ηερεπ). Αἰγεεττίρ.τ8,τ4; Μ.10,14458) ; 5814 ἴο Ὠε [Ο]]Οννε 5. 
οἵ ροὰ οἵ ἄκγκηθ55, 16. τ2(ρ. 21,1; 14488). 

ΤΠ. οὗ 10. Βαρί. ἐν ᾿Ιωάννῃ, τῷ γενομένῳ ἐν τῷ γένει ὑμῶν π., μεϑ' 
ὃν οὐδεὶς ἔ ἕτερος λοιπὸς παρ᾽ ὑμῖν ἐφάνη π. Τι51.41αἱ, 49.3(}].6.5848) - 
1.81. 3(6848); ; ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος. .«καὶ οἱονεὶ ἤρξατο 
ἔκτοτε π. αὐτὸν ποιεῖν ὁ Τησοῦς ΟΥκον!.7 τη [6 (ρ.46.53; Μ.13.18178)}; 
8.5. [ΟΤΕΓΌΠΠΘΙ θνὰ5 8Πεἃ γι Η. (ποβῖ ἴῃ τβηπεῖ ἀμ Κπονα ἴο 
εδι]εσ ῥτορῃείϑ5, ἐδ.(ρ.47.17); 85 π. Ὀὰϊ ποῖ ὁ π. {(ν. 1Π1.Β 1πέτϑ), 
14,70.6.7(4: Ρ.1τ6.8; Μ.14.2138); Ηετδοίθοῃ τηϊϑαπαογβιοοα [ἢ 15 8 πᾷ 
ἀεηϊεά Ὡς νγᾷ8 π᾿. . 6.τπίδ; Ρ.125.16; 2204}; π. μὲν γὰρ ἦν' ὁ π. δὲ 
οὐκ ἦν 1514.}6].60}.3.04(}1.γ)8, ΡΙΣ 

111. οὗ (υῖθὶ 5 Ρτορῆει; Αὶ .«1α σεῃ. ὡς ἐστιν ἀρχιερεύς, ὥς ἐστι 
σωτήρ, ὥς ἐστιν ἰατρός, οὕτως καὶ π. ΟΥμἦον!. 1.12 1 [ἐγ (ρ.το.τβ ; Μ, 
13.268}); τὸν ἐπὶ πᾶσι π. 14. .0. 13, 55(54: Ρ. 285.4; Μ.14.5010) ; π. ὧν 
ἐμφύτῳ καὶ ἀεννάῳ πνεύματι πάντοτε ἐπιστάμενα τεθαρρηκὼς ἐξετίθετο 
Πο ΡΟ] »η. 4.18; ὦμοσεν ὃ π. εἰπών" ἀμὴν ὑμῖν λέγω, ἐὰν μὴ ἀναγεν- 

νηθῆτε 1διττ.26: κύριος ἡμῶν καὶ π. ἐδιττις; ὁ τῆς ἀληθείας π. 1ῤ.12. 
20; προφήτον ἀληθοῦς μαθητὴς ὧν [5., Πέτρος], οὐ π. ἰὁ.18.7; ἑαυτὸν... 
ἀποδιορίζει σαφῶς τῆς τῶν π. ἀγέλης..«τοῖς μὲν γάρ...π.ι μερικὴ.-- 
διενεμήθη χάρις" ἐν δὲ τῷ...Χριστῷ πᾶν τὸ πλήρωμα... εὐδόκησε 
κατοικῆσαι (νΥ, 70.2.3(4.1670) ; εἰ δὲ π. ὠνόμασε τὸν... υἱὸν ὃ πατὴρ... 
μὴ θορυβηθῇς" ὅτε γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος, τότε ἡρμόσθη αὐτῷ καὶ τὸ 
τοῦ π. ὄνομα 1δ.γ7(6616) ; Ἰὰ Ολγοιι. (51. 7 51Ὰ}). 

Β., 650. τοῦ, Ῥττβειο Μωσῆς γοῦν προφητεύων περὶ αὐτοῦ οὐχὶ 
π. μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξαιρέτως εἶπεν...π. ἐκ τῶν ἀδελφῶν... ἀπαστήσει 
ὑμῖν κύριος..«οὗτος οὖν ἐστιν ὃ καὶ π. εἰς ἔθνη τεθειμένος ΟΥ̓ ἤ6᾽".1.1.2 
1 19γ«(ρ.1ο.18; Μ.12.,268}); ἦν μὲν γὰρ ᾿Ιησοῦς καὶ π., ὡς δῆλον τῷ 
νοήσαντι τὸ ᾿π. ἐκ τῶν ἀδελφῶν...᾽ πλὴν οὐχ ἡ ὑπεροχὴ αὐτοῦ ἐν τῷ π. 
αὐτὸν εἶναι ἦν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ υἱὸν θεοῦ ἰὰ,εονηπ ῖη ΜΠ.17.1τ4{Ρ.622.25; Μ. 
13.15178}; ἐπεὶ δὲ πολλῶν π. γινομένων ἐν ᾿Ισραὴλ εἷς τις ὁ ὑπὸ 
Μωσέως προφητευθεὶς ἐξαιρέτως προσεδοκᾶτο... ἐρωτῶσιν οὐχὶ εἰ π. 
εἴη, ἀλλ᾽ εἰ ὁ π. 16..70.6.7γ(4:; Ὁ.ττό6.2; Μ.14.2134}; Πορ Οἴδρ.3.53:; 
Ἐπ5.4.6.0.ττ(Ρ.428.3; Μ.22.6806}; ἘρΙρΠ.΄αεν.66.72(0Ρ.113.τ6; Μ.42. 
1448); ΔΙΡΊΠΏΘ ΩΓ ἀραϊποὶ Ἰθνϑῃ Θρρίοδίϊοη οὗ ἐοχί ἴο 7 βῆιβ, 

ττοῦ 

᾿ ἀευδοπροφήτης ἐστί.. 

προφήτης 
1514,Ρ6]1.ἐρῥ.3.04{Μ.78.7070); Ονγτ. 76.1τ.τοί4.τ004}; ἴεχὶ δρρ! δὰ ἴὸ 
Ρτορμεῖβ ϑυσοεβαϊηρ Μόοβθβ, σοηττγαβίθα ἢ ράραῃ αἰνίηετῖβ, ΟΥ. 
(εἰς.χ.56(ρΡ.87.33; Μ.11.7208). 

ΙΝ. οἵ (μγιβείδῃ ρτορμείϑ ; Α. τρί ασθα [εν 8 ἢ ῥτορμείβ, Οντ . 
εαἰεεἶ.13.20; ΤΆΟΥῈ ΠΌΠΊΘΤΟΙ5 ἢ ΝΊ Ομυτοῖ τπδη ἴῃ ΟἹ εἰπιεδ, 
τορος ση Ὀδίπρ νυ εἰν ἀἰβετ!αϊεά ἴῃ ναῦν σῃυτοῖ, (ὮτΥ5. 
Ποη1.31.1 τι ΤΟ γ.(το.2868). 

Β.. ᾿ηϑρ᾿γοά Ὀν Η, σμοβί; 1. ἴῃ ρϑθη,, δ 1:ά.1ι,}; οἴ, Ηεπηπαμά, 
119; Ὀμγγϑβ.ἤοηη.3.1.1 ΤΉ τῦον. (1ο.2860) ; πδηςθ 2. ρεπιυίμοὶν ἱπβρί τε 
Ρτορμεῖ ἰ5 ποὶ βυῦ]θος ἴοὸ {718} ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ια, Ὀ14.11.7,1α; Ὀεΐπρ 
1084 1016, ΗΠ οηι Οἶδηι.2.ττ; 3. ἰΘ5ἴ5 οὗ βεπυίηδ ἱπϑρ γε οη : 8. ποτα} 
ἙΠΔΥΔΟΙεσ ΟἸΒΕΙΠΡΊΠ5Π65 ἔσιια Ρτόρμοῖ, 14.11.8; ΑΡΟ]ἸοΠ. ΒΡ. 8. 
ἢ..6.ς. τ8.8(Ν.20.4770) ; Ὁ. 56}{-βϑϑϊίηρ σοην!οῖς ρχόρπεῖ οἵ ἔα ]5} Ὁ 
πᾶς π. ὁρίζων τράπεζαν ἐν πνεύματι, οὐ φάγεται ἀπ᾽ αὐτῆς, εἰ δὲ μήγε 

«ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ ἐν πνεύματι" δός μοι ἀργύρια... 
οὐκ ἀκούσεσθε αὐτοῦ [)14.1τ1.0,12; Ρτορῃαῖ πὸ 6Χα] 18 Πἰπιβε} πᾶ 
ἄδβῖγεθ πρωτοκεθεδρία, ὈΥορἢΠΟ5υηρ ἴογ ὑσοῆί, 15 ἔα]58, Ηδτπιθαηπά, 
1112; Ο. ἸΧΌΓΙΟΙΒ 8Πη4 ΜΟΥ] ]ν Πνὶπρ πα ϊσαΐοβ ἔβα ρτορμοῖ, 1Ὁ.; 
ἈΡο]]ου ἀρ. Επ|5. 1.6.5. τϑιττ(.20.4808); ἃ. ρτορθεβ ἱμβριχαίίοι 
Ρτοάμοεβ ταῖομδὶ τεβομηρ; οἱ. ἀγόμενον [30. ἴα]5ε ρχορῇῃςεῖ] καὶ 
μαινόμενον καὶ σκοτούμενον ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ πνεύματος λαλεῖν 70.1), 
ΤΟ υγ.12:2-(ΜῸ05.6640) ; 6. ρτορπεῖ ἴο "6 βυβρβοϊθα ψῃοβα τββομίηρ 
Βα5 ποῖ Ὀξδα δρρίονεα Ὀν 5. [πιῈ5 οὗ Τεγαβαίετι, “ον ἰόντι, 
35; 4. ργόρἢ οὶ ἹπΒριγδίοη τᾶν Β6 ἀδηηοηβίζαϊοα ἴῃ ΒΥ τ ΌΟ] 1 
ΘΔΟΓΟΏΒ, 14.11.11. 

Ο. οἤῆςε ἀπα ξιποίοπβ; 1. ρυθϑοβμίπρ ἀπάδυ σα αὶα ἰηβρίτα- 
τοη, Ὠιά.ττ.}; ει παράτι.ο; 2. 855. αροβίϊθβ,  1ά,1ι.3; Πἤ οηι. 
ΟἸορι.ττ. 5; ἀπ ἐραοῆοτθ, 2Ὁ.; 3. αἰδῖ. ἴσοπὶ ἰθασθειβ 5. Ῥείη 
ΠΟ ἰπϑρίτεα, (ἢγγβ. ἤονη.32.1 ἴῃ τΟογι(το. 2860); Ὀμς εαυδίοᾷ 
ΠΤ Τοϑοογβ οἵ οὐμοάοχνυ, οἵ, φιῖ δεείεδτασίίες ἀρεθη! υεέγϑμη, 
ῥγορ᾿εία! βιιμὶ Οἰγί οἰ, Οὐ εομμ.ον..4.7 ἐν ΜΙ (Ρ.07.14; Μ.13.16694}; 
οἷ. προφήτην ἀπίστους ἐλέγχοντα καὶ ἀνακρίνοντα (τοιοῦτος γάρ ἐστιν 
ὃ τῆς καινῆς διαθήκης π.} Ἰάεοτηνεη ἘΡρήνάτττ. 12(ρ.414); 4. ῥγεα!]ο- 
ἴοΥβ, Οἰϑρι.Ρ. Ρεὶν.2(}1.2.284) ; 5. ἀχετσοϊβίηρ Πταγρ. ΠΟΌΟΠΒ τοῖς δὲ 
π. ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν, ὅσα θέλουσιν Π)ῖ1ά.το.7; 51} αΥ τὸ (Πο88 
οὗ ὈΙΒΠΟΡ5, ἔδιτςι; οὐ Πογγημαμά.τι.τ2; 6. 455. ᾿πδγῖνυβ ἰῃ σοἢ- 
ἔεττίηρ Δθβοϊατίοι, ἈΡΟΙΙοη Δρ.Επ5.ἢ.6.ς.18.7(Μ.20.4778); 7. τε- 
οεἰνίηρ τηδἰπίεπαπος, ᾿Ιά.13.1; δηᾶ ἢγβι- ἔγυ]τ8. ἃ5. θεϊηρ ΠΙΒῊ 
ΡΙοβίβ, 1.13.3. 

Ὁ. ΝΤῚ ὑτορμεῖβ ἱποϊιάδ: ΕΠ] ὈΘΤἢ, οδνΟΥ ἀορι.ὅ τη. "με. (Ρ.35.τό; 
Μ,13.18148); ΒΜΨΥ, ν. προφῆτις; ϑγτποοη δηὰ πη, Οὐ ἠοη!. 17 
ἢ 1, εὐ (Ρ.1ττο.ττὴ; ΠΤοῃη ἐμ6 Ἐναηρο δι 5 δυῖμου οἵ ἄρος,, ΗΙΡρ. 
αἀπίϊεῖν, κοίρ.33.14; Μ.1το.7698); Οὐ. 70.2.ς(4; Ὀ.59.22; Μ.14.1178}; 
ἰά. 4 Ρος.3(Ρ.22.6); Απάτον, Αἱ ΧαΡΠΗΡὈ.20(0.79.7); Ρδὰ] τεθαρ- 
ρηκότως λέγω ὅτι ἦν Παῦλος οὐ μόνον ἀπόστολος, ἀλλὰ καὶ π, (τεῖ, 
21 1τὴ.3:2, τΤΊπι. 4:1) Οτιεονε πε τ ον.5:3-- (7 18 τὸ Ρ.364). 

Εν, Μοπίβϑηϊδι ὑσορπεῖς; 1. Μοπίαπυβ, ΗΙΡΡ.ἦαδν. το, 25(0.282. 
11:.Μ.16.34308}; ΡΙΡΙ ἤαον.48.τ(Ρ.22ο.1; Μ.41,8ς 68); 2. 88 ἴα]56 
Ρτορἢεἴβ; ποῖ ΠΠ Π]Ππρ (ἢ γῖσε 5. ϑαγίηρβ ἀδοιδ ρτορ δ 5. βεπὶ ὈΥ͂ 
Πῖη, Αποπναρ. πι5.ἢ.6.ς.1τ6.12(Μ.20.4694); ΟΥ̓ ἐγ. 5 67.2 8 τ Με. 
(ρ.ς2.13; Μ.13.16370); 3. ἱπϑορίγατίοι ; Ρσορ θαυ ην ἐν παρεκστάσει, 
Αποη8ρ. Επ5.ἦ.6.ς.17.3(Μ.20.472} οἷξ, 5. παρέκοτασις ; μὴ δυναμένου 
ἴΞς, Μοπίδῃιϑ8} τὰ ὅμοια λέγειν προφήταις. οὔτε γὰρ πνεῦμα ἅγιον 
ἐλάλησεν ἐν αὐτῷ. τὸ γὰρ εἰπεῖν, ἐφίπταμαι καὶ πλήσσω καὶ...-ἐξιστᾷ 
κύριος καρδίας, ἐκστατικοῦ ῥήματα ὑπάρχει.. «ἄλλον χαρακτῆρα ὑπο- 

δεικνύντος παρὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ..-πνεύματος τοῦ ἐν προφήταις 
λελαληκότος ΕΡΙΡΗ.ἀαεν.48,4(Ρ.225.6; Μ.41τ.861Α); Πιάγι, ἤειχιοῖτο 
(}1.30.16774}; 4. 855. τηιατίγγβ, ΑΡΟ]οη. 8ρ. Εἰι5,ἢ.ε.5.18.7(Μ.20.4778); 
5. ΠῸ διισορϑβίοῃ οἱ Μοῃίδηϊδξ ῥχορμεῖβ, ποπα μανίηρ ἀρρθαγεα 
αἴτεον ΜαχηηἾα, ἀποῃ. 38: ἔιι5.λ.6.5.1τ7.4(ΝΠ1.20.4738); Εἰ ΡΙρῃ. ἐαεν. 48. 
2(0.221.13; Μ.41.8574}); 6. Μαχίμ} 185 ῬΥΟΡῆθοΥ μετ᾽ ἐμὲ π. οὐκέτι 
ἔσται, ἀλλὰ συντέλεια Μοηῖ. β΄. Ρ.ἘΡΙρἢ λαεν.48.2{ρ.222.1.; ν.]. προ- 
φῆτις Μ.4τ.8578), [4]5 δεὰ ὃν Ὠἰβίοτν δες. Ἐρίρῃ.; 7. ρυορποῖβ 
αοοθρὲ τεναυήβ, σοηίγαγν ἴο βορίμγαί τοδομίηρ, ΑΡΟ]]οπ Ἀρ.Επ5. 
ἦι 6.5.τ8,4(Μ.20.4774}}; 1Ὁ.5.τ.χτ(480Α). 

Ἐ. ῥῬτορπεῖβ Βαυύσαθθαβ ἃη4 ΒΆΙΟΟΡΗ 455, Βαβι 665, Επι8.}.6.4.7. 
"(Μ.20.317Ὶ). 

Υ. οὗ 156 ργορμεῖϑ ; α5 ὑυόορμδίβ οἵ Πδν, ΟἸδ πηι. ἐγ. τ. 7(Ρ.55.5; 
Μ,8,8008) ; οὗ πηρίείν, Οτηαν β(ρ.9.15; Μ.11.5738); Οὗ ἀπ ΠΟ βῖ ; 
Βδπος ἱποΐπάε Ματοϊοπθ ἰθϑοῃοῦβ, ΟΥ̓ ον». 56ν.47 ἦῃ ΣΠ (ρ.ογ. τς; 
Μ.12.τ669Α). 

ΥἹ. οὗ πραΐβθη ρτορπείβ; Α. ογδοὶθ- υἱθϑίβ, 105.}.6.4.2(τ250; Μ 
21.2318); δὲ ΑΠΈΘΟΗ ππᾶοὺ ΝΑ ΧΙ 5. 1)41ὰ, 14.6.9. 1τ.6(Μ,20. 
840 λ). 

Β. Ποιμετ ἃ ριορμοί ρος. Ῥοσζαΐαθ, Ηἰρριΐαον, ς. 8(ρ.80.6; Μ.1τ6. 

313098). 



προφητικός 

α. Ἐριπιεπίάς5 (τεΐ, ΤΙΙ.1 :12), ΟἸΘ τ, ἰγ.1.14(0.37.23; Μ.8.7578). 
ΒΌ. Ἐρνρίίδῃ Ῥχορῃμεῖβ; 85 ρῃΠΌβορῆουβ, (Ἰτη.5}7.1.14{0,30.22; 

Μ.8.)618Β); διτιτοίρ.45.21; 7774}; ἴὰ Ἐργρείδη Πταγρ, τἰϊοβ, 16.6.4 
(ρ.449.21; Μ.0.2530). 

προφητικός, ῥγοῤῥιείϊε; 

Α. κε α ῥγορ οὶ, ῥνορἠοίἐς ἴῃ ἐπαγαείεγ,, οἵ Μοβεβ, (Ἱειη. σε ν. 1.24 
(ρ.90.16; Μ,8,0ο58); οἱ Β10γ] π, ... καὶ ποιητική 1ᾶ, ῥγοϊ.2(ρ.2ο.26; Μ, 
8.100 Ὰ}; οὗ ΡΟΪνΟΔΙΡ διδάσκαλος ἀποστολικὸς καὶ π. Μί. Βοῖνε.τ6.2; οὗ 
5015 οὗ ρσορῇῃθῖβ 85 τεργοβοπίςα ὃν παλλακαί οὗ δοϊοπιοη, Μοίῃ. 
5}}.7.4(0.75,22; 18.120). 

Β. δεϊοηρίηρ ἰο ῥγοῤἧεὶς αἱμάτων... διψῶντας π. (Πτγ ΞΘ. ΠΟΉΙΤΟΙ 
τη. Μ|ῈΙ.(γ.140Ὲ}} 1δ.36. τ(4070) ; π- ... σηκόν Τάτ, γεἰ,2τ(3.1230). 

Ὁ, εὐηδίοιίηρ οὗ ῥγορῆείς χορὸς π. ΟΙδτα ῥγοί, τίρ,8,22; Μ.8,648); 
Επ5.}:.146:7(}}.24.68.}. ᾿ 

Ὁ), ἐμαγαειετίοίῖς οὐ ῥγορεὶς τὸν βίον τὸν π. ΟΥἤἔοηι. 1.5.1 τη, 76. 
(ρΡ.125.15; Μ1.13.4280); τοῦ, ϑοϊοιηοῃ οὔτε δὲ τὸν βίον π, ἐσχηκὼς 
οὔτε τὸν τῆς προφητείας χαρακτῆρα Ἐλι5. ΛἼαγεοί,, τ. (ρ.15.1ς; Μ.24. 
7418); ἀκρέβειαν π. (ῃτγοι λοι. τό. τη Βοη.(0. 618). εἰ 

Ε. οὗ οὐ δείοηρίης ἰο ῥγόρῆδεν; 1. ἴχ σεπ. ἀνεβόα προφητικὰ 
ἡ ᾿Ελισάβετ ΟΥ ἠον»".7 ἴῃ {,ε.(ρΡ.48.4.; Μ.τ7.3200); ἐδ. (ρ.52.5; 3214}; 
2. οἱ ᾿τΠΙΠΡΒ ΟΥ αὐέσταηοθβ λέγει... ὁ λόγος π. 20 ἴδημ.ττ.2; λόγια 
πρὸς τοῖς π. ἐπιμνησθείς ξιβί.ἀταἰ.τ8.τ(}1.6, 5164}; οὐδὲν ἀπὸ τῶν π. 
«ο““χαβεῖν ἐδ.ττ2.4(736Ὰ}; ῥήσεις π΄. ἢ λόγους ἀποστολικούς Ιτοηἤαδν. 
τ.8,.τ(Μ.7.5214}; μαρτυρίας π. ὈἸΙεΙη ῥαφά, τι (ρ.134.12; Μ.8, 2400); 
θρῆνοι οἱ π. 1δ.2.δίρ.το5.1; 4684); ἰά,ἐας, Τ ἠάοί. 47(ρ.122.1; Μ.0. 
6814); Οτιῤγίηε..1,τ2(ρ.214.8; Μττ.2608) ; Επ5.ἀ,6. 5 Ῥτοείη, (ρ.202. 
14; Μ.22.3368); οἱ 4 ἰοχὺ ἴτοιη Ῥ55., 14.0,(,3,42(ρ.05.18; Μ.20. 
11018Β); Ἐαβ.λονμ.τ.τί2.τα ; Μ.31.1644)}; ὅπως συνάδοι τὰ π. τοῖς 
ἀποστολικοῖς καὶ τὰ ἀποοτολικὰ τοῖς εὐαγγελικοῖς καὶ τὰ εὐαγγελικὰ 
τοῖς ἀποστολικοῖς καὶ τὰ ἀποστολικὰ τοῖς π. ἘΡΙΡΠ λαεν.57.7(0.353. 
6; Μ.4τιτοοβο); πολλὰ. ..«τῶν π. ἠφάνισται βιβλίων" καὶ ταῦτα ἐκ τῆς 
ἱστορίας τῶν Παραλειπομένων ἔδοι τις ἄν (Ἤγχγπιλόνη, 9.4 τη Μ|.(7. 
1358); πληρῶν τὸ πι. ἐκεῖνο Ἰά ἀοῆι.8 4.2 τη 70, (8, Ξο0Ὰ); μηδὲ τοῦ 
ὁμαλισμοῦ χάριν τῶν π. χωρίων εἰς ἀγυρτικὰς ἐμπίπτωμεν λογοποιΐας 
514, 6},6Ρ}.4.203(Μ.78.1280}); ὁ πατὴρ... οὔτε λόγων χρήζει π. ὕντ. 
Ῥοατι (Μ.όρ.βοδο); τοῦτο π. Μαλαχίον ἐστίν...ἐπιτεμόμενος οὖν ὁ 
εὐαγγελιστής, ὡς ὑπὸ ᾿Ησαίου εἰρημένας τὰς δύο χρήσεις παρέθηκεν... 
καὶ...οἵὗ λοιποὶ εὐαγγελισταὶ τοῦτο ποιοῦσιν, ἐπιτεμόμενοι τὰς π. 
ῥήσεις ὶςι, Μς.1:2(ρ.266.9); οἵ Ργορῃείίο ἐοϑο ίηρ ἃ8 Ξυιηρο σε 
ὃν Τανῖα ἰπ Ρατϑδὶς οὗ οοά ϑαπηατίζαη, ΟΥ̓ ἤοηι.34 τη νς.(0.202. 
10); οὗ Δροσύνρμαὶ ῥτορῃοίϊς θοοῖκβ θεὰ ὃν Νϑαββεπθβ, ΗἸΡρΡ. 
ἤαεν.5.27(0.133.17; Μ.τό.30238); π. κανόνος Πορ. ΟἸέμιι ας; 3. οἱ 
Ῥτορεβίϊο νἱβίοπ, τε, ἀοσεῖ. ἐεδοῃίπρ εἰ οὖν καὶ νῦν τοιοῦτος ἐφάνη, 
μὴ ὧν ὅπερ ἐφαίνετο, π. τις ὀπτασία γέγονε τοῖς ἀνθρώποις, καὶ δεῖ καὶ 
ἄλλην ἐκδέχεσθαι παρουσίαν αὐτοῦ Ἰτεη.ἦα6;.5.1.2(Μ.7.11228}; ὅρασις 
δὲ π., καὶ διὰ νοῦ, καὶ τῶν ἔνδον ὀφθαλμῶν παραγίνεται, ὡς παρόντα 
βλεπόντων τὰ μέλλοντα θεοῦ τὸν νοῦν καταλάμποντος, οὐκ ἔκστασιν 
ὑπομενόντων, ὡς ἐπὶ τῆς δαιμονικῆς ἐνεργείας Ῥτος(α.ἰς5.13:τ-ττ(Μ. 
87.2ο688) ; 4. τεῖ. ΡγΟρΡ ΘΕ ᾿ΠΘΡΙΤΑ ΤΟΣ ; 8. πνεῦμα π.: ὁ ἄγγελος τοῦ 
π᾿ πνεύματος ὁ κείμενος πρὸς αὐτὸν πληροῖ τὸν ἄνθρωπον Ἡδττα μη 4. 
11.9; πνεῦμά τε τὸ π. σεβόμεθα καὶ προσκυνοῦμεν {πιϑτ. ταῤοΐ,6.2(Μ.6. 
3360); πνεῦμά τε π. ἐν τρέτῃ τάξει ὅτι μετὰ λόγου τιμῶμεν ἀποδείξομεν 
1δ.1τ3.3(3484}; προφῆται, δι᾽ ὧν τὸ π΄. πνεῦμα προεκήρυξε τὰ...μέλλοντα 
1δ.31.τ(3764}; 4 ,ἀταὶ, τ τ Δῖ.6.σο6Α}; συνάδει δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ π, 
πνεῦμα Αἰϊῃοηαρ, ἰσρ.το, 3(Μ,6. 9004); τεῖ. Ματοοϑίαῃ ῥτορμδδνίηρ εἰ 
οὖν Μάρκος μὲν κελεύει... «πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς μαντεύεσθαι, 
ἔσται ὁ κελεύων μείζων τε καὶ κυριώτερος τοῦ π΄. πνεύματος Ἰτοπιζαρν, 
1.13.4(Μ.7.5858}; οἵ. ἐογεμίαν [86. 15788]}...γεοοριασιτηι ῥγορῤῥιειίεῖ 
φρίγεμ, 18.Δ.36.2(τοοτα}; ὈἸΪοπλ ῥα, τι πίρ.97.0; Ν,.8.2644); κύριας 
[..6. ΟΠ τι] παντὸς π΄. πνεύματος 14.4.ἅ.5.6(ρ.1τό4.8 ; Μ.ο.6τ24}; ΗἸΡΡ. 
αηἰϊοῆν.2(Ρ.4.22; Μ.το.7280); Οτοδἰς.2.ο(ρ.136.12; Μ.11.8008); οἱ τοῦ 
π᾿ πνεύματος ὑπηρέται καὶ οἱ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος διάκονοι 
14. 7ο.6.τ(ρ.τοῦδ.τ4; Μ΄.14.1978); τῷ π.᾿ πνεύματι γνοὺς τὰ ἐσόμενα ΑἸΆ. 
ἐαρ.Ἐς5.72:τ8(Μ.27.3324}; οὐ γὰρ ἔρημον π. πνεύματος εὑρήσομεν τὲν 
Ἀδάμ. Ονγτ. 7οεἱ.535(3.227Ὲ}; τεῖ. Μοπιαηῖβίβ πολλοὺς ἔχειν μάρτυρας... 
εἶναι τεκμήριον τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένου π. πνεύματος ΑΙΟΠ.ΆρΡ. 
Ἐδα5.ἢ.6.5.τ6.20(}8.20.4728); πορᾶδα ἔου ἰηΐεσρτη, οἵ ΟἹ ῥτορμθῖϑ, 
Απάτι868, ροσιρτοεότα(Μ.τοῦ.2178Β); ἡ γὰρ εἰς Χριστὸν..-μαρτυρία, 
αὕτη χορηγός ἐστι π, πνεύματος ἰδ. 5Ἴ(400Β); Ὁ. π. συνεργία τ ν88, 
Ἐπη.π(2 ρΡ.16.,3; Μ.45. 5800); ο. ρτορῃδεῖο ἐπϑριχαϊίοη ἀοτῖνϑα (ςοη- 
ΓΑΥΥ ἴο Μαγσοίοη 5 νίενν) ἴτοτη ΒαΙΠου-οσθαῖοσ, Ιγρηἦαεγ.4.34.3 
(Μ.γ.τοβ40}; ἃ. π. χάρισμα: δαυαϊοαά ΨΊ πνεῦμα, Οτο λον. 4 ἐνὶ 1,6. 
{(0.30.10) ; ΒΥ ΠΡΟ] ΖΕ ὃν οἱ], Με ἢ ογηρ.το,2(0.123,22; Μ.18.106Ὰ}; 
ἴπ (μυχοῦ παρὰ γὰρ ἡμῖν καὶ μέχρι νῦν π. χαρίσματά ἐστιν Τι5ὶ. ταὶ. 
82.1(}]1.6.6608)} ; οὐ ̓ το.ἢ67.32.32.40}.7.8208) ; νὉ»1}}} τευμα ΐπ ἐπ ΟΒασοἢ 
ἘΠῸ] μϑτοιιδία, ἀῃοηαρ. Ετι5.ἢ}.6.5.17.4(3}1.20.4738}; γένοιτο δέ σε 
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ἄξιον εἶναι καὶ π. χαρίσματος Ογτ.Ἡ.εαἰθολ..17.37; ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ χάρι- 
σμά ἐστι π., διὰ τὸν θέμενον... «πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας 
{45.1.1 τοί .4508.; Μ.20. 2840); πιαὴν ἰὸ ρόϑθ685 ἰξ ἴῃ {ἰππδ5 οὗ 
ΔΠῸΓ γτῖσί, μασι δοβ, ἄῤος 48(Μ.1ο6.36 00) ; ἀπιόν Μοπεδμίβῖβ. εἰ 
γὰρ μετὰ Κοδρᾶτον καὶ... Ἀμμίαν...α περὶ Μοντανὸν διεδέξαντο 
γυναῖκες τὸ π. χάρισμα, τοὺς ἀπὸ... «τῶν γυναικῶν τίνες παρ᾽ αὐτοῖς 
διεδέξαντο, δειξάτωσαν ΑΠοΠιΆρ,Ελι8.ἦ.ε.5.17.4(Μ.20.4738}: ᾿ἰπηῖ οἵ 
(πιὸ ἄχοα ου ἰΐϊ8 Ἵχούοίβε οἱ περὶ Μαξίμιλλαν ψευδοπροφῆται 
εὑρεθήσονται, μετὰ τὸν ὅρον τῶν π. χαρισμάτων τολμήσαντες οὐκ ἀπὸ 

ἁγίου πνεύματος, ἀλλ᾽ ἀπὸ πλάνης δαιμονίων ἐνθονοιασθῆναι ἰὑρ!ρῇ. 
ἡαθν. 48.2(0.221.21; Μ,4τ.857.}); 6. π. χάρις ΟΥ.ὄ [ο.6,.40(3ο; ρ.158.30; 
Μ,14.288.); ΑΤΒ.ἐαρ, Ὀς.73:7(Μ.27.3330}; τεῖ, Αἄάδιη, Ομτγβδονι. 

.. 15. τη. σδη (4ιττοῦ,Ὀ}; ΤΒατ, 7εγ.2ο: (1.505); ἀερατιεα ἔγουι [6νν8 
αἴζον ο. Βαρῖ,, Οχιοολει τη ΜΙ το. 2τ(ρ.28.29; Μ τ5.88085). 

Ε΄ ἡ π. [5.. τέχνη] ῥγορῆετον, Ὑμπάτιε, 4: αρία.965). 
Ἐπροφητικῶς, 1. ας α ῥγοόῤἠοῖ οὐ ῥγοῤῥιοίς τὸ ἐνεργοῦν τοῖς 

ἐκφωνοῦσι π. ἅγιον πνεῦμα Αἰῃεηαρ ἰορ.το. 3(Μν6ιοοσα); ΤὨαι Ἔγανε. 
3(4.101); 2. τη 186 σἰγίε οὐ α ῥνοῤῆεῖ, φμοίἑνισ α ῥγοῤλεῖς τοογὰς 
ἐγένοντο, π. εἰπεῖν, ὡσεὶ χόρτος δωμάτων ὙΒαάτι ἤαονιρτοσιι. (4.281); 
3. ὃν νιδαης οὗἨ ῥγοβήδεν προμηνύων ἀρχῆθεν π., νῦν δὲ.. ἐναργῶς 
ΟἸεπι. ῥγοί.τίρ.8,13; Μ.8.644)}; Ἐι5, σι το τοίρ.8ο.24; Μ.24. 8640); 
Ταῖς, ΡΞ 4οττδ(ι,928); 4. 50 ας Ισ ζογείε!!, ῥγορλειίεα!ν Ἡβραὰμ 
καὶ. «προφῆται π. αὐτὸν ἔβλεπον Ἰτεπἢάεν.5.1.2(Μ.7.11224}; ΟἸδπι. 
αεά.τ.7(ρ.125.25; Μι8.2210) ; {Βαςιδαρί.1.2.13(ω.648ς ; Μ.31.15484}; 
ὈὨτνβ. λον. 41.2 ἴῃ 70.(8.2440); ΤΗδε. Κο»».3:27(3.49). 

προφῆτις, ἡ, ῥγοῤΠοίεςς; 1. ΡαρΆπ τῆς ἐν Μιλήτῳ γενομένης π΄ ΟΥ̓, 
Οεἰς.χ.1ο(0.124.18; Μ.ττ. 7800); αἱ ΠΟΙΡΗΪ, ἐδ.3.25(ρ.221.28; 9498); ἡ 
τοῦ Ἠπόλλωνος π. 1δ.1.3(Ρ.155.14; 14240); οὗ 510 γ], ἐδ, 5. δι(ρ.65.τ2; 
12770); 2. οἵ ἘΠΙβα θη, Οτ. σελοί, ἐη Πσ.2τ46(Μ.17.321τ0}; 3. οὗ ΒΜΨΥ͂, 
ἜΧερ. 5,.8:3 π' ἡ Μαρία, ἣ προσῆλθε κατὰ τὸν προσεγγισμὸν τὸν 
διὰ τῆς γνώσεως ὁ “Ησαίας...οὐ διστάσεις αὐτὴν εἰπεῖν καὶ π, διότι 
πνεῦμα κυρίου ἐπῆλθεν ἐπ᾿ αὐτήν {885,1 5.2οβίτ, στα; Μ,30.4778); 
ταί, νίοννΒ οἵἨ ΑπΙαΙςοπιδτδηϊτοβ, ΕρΙρΙ. ἐρ. ἄγαν αρ.παον.η8.τό 
(ρ.466.29; Μ.42.7254)}; ΝΠ. εῤ}Ὀ.2.τ8ο(Μ.70.2934}; τέτοκεν ἡ παρθένος 
ἡ κατὰ τὸν ᾿Ησαίΐαν π. τὸν ᾿Εμμανονὴλ...δι᾿ ἀκοῆς συνέλαβεν ἡ Μαρία 
ἥ π. θεὸν ζῶντα Ὑπαοτ, Αποιλονε, ΒΜ εἰ ϑγηι.2(Μ.77.13920}; 4. οἵ 
Αηηα, Οὐ ἤοηι, 7 ἐμ 1,6 (ρ.110.12}); 5. οἵ Ματοοβίδῃ ῬΙΟΡΕίοβθ68, 
ἴτεπ.λαδν,τ.13.3(Μ.7.5848); 6. οἵ Μοπεδηίθὲ ρσορμεῖεβϑοβ δείκνυμεν 
τὰς πι ταύτας, ἀφ᾽ οὗ τοῦ πνεύματος ἐπληρώθησαν, τοὺς ἄνδρας 
καταλιπούσας ΑΡΟΠΟη Δρ. Εἰι5.ἢ..6.ς.18.,3(Μ.20.4760); Ῥυίβοι Πα. ἀπά 
Μαχίγα!]α, ΗΙρΡρ.μαον.8.τοί(ρ.238,6; Μ.τ6.33060); τοῦ Μοντάνου π. 
Ἐπ5.}.6.5.14(Ν}.20.464Ὰ}; ἘΡΙΡΗ ἤαεγ.48.τ(ρ.220.2; Μ,41τ.8:68); 7. οἵ 
ΡΆΠαπιεηδ, τεραγάφα ἃ5. ργορμείεββ ὉῪῚ Αρε]ϊεβ, Ηἱρρ.᾿καέγ.1.38 
(ρ.224.8; Μ.τ6.33464); 8, οὗ ἔνθ δ5 Ρτοϊοΐγρε οὗ “ξουαὶς ργορῃθογ᾽ 
ἀδαΠπρ ΜῈ τς τπϊῃρϑ8 οὗ ἘΠ15 ᾿νου]Ἱά, ον. ΟἿθη.3.22. 

ἐπροφητοκράτωρ, ὁ, εἰπε οὗ (δε ῥγοῤκεὶς, Τμαάτ δια, "αὐέν, ΒΜ 
2(}}.06.0818). 
“προφητοκτονία, ἡ, εἰσρλίον οΓρνοβῆείς, Ἐλι5.1ς ατ2}8. 1.24.068). 
ἡπροφητοκτόνος, εἰαγίηρ ῥγορῆεῖς; οὗ ἈΠαΡ, ὕγτ. Η.εαἰδελ.2.13; 

οὗ ]εννβ, το γβ88. γος, (Μ.46.6850) ; 1 δοπί. Ν, σογηπ.2(Μ,03.1 5888); οὗ 
θυ ββί τη προφητοκτόνῳ πόλει ΒΟΡΒΥΗ ἐγίοά, (Μ.87.20008). 

"προφητόφθεγκτος, μεργεά ἐῃ ῥγοῤίιεεγ, [0.1 .δαγηαςῥθηὶ Βδ(ρ.216; 
Μ.06.827.). 

Ἐπροφητοφόντης, πη  ἀσγίηρ ῥγορ εὶς; οἵ οτίπβοάοχ δος, Μοη- 
᾿ ἰΔηϊδίβ, ἀποπ.αρ.]5.ἢ..6.5.16.12(Μ.20.460Α) ; οὗ [εὐν5, Επ5...Ὁ .4.27 
(ρ.127.28; Μ.20.11768) ; (οη5,. 4Ρ}.6.2ς.1. 

"προφθαδίην, ἠη σπ!τοίραϊίοη, Νοιη, αν. 7ο.16: τοί .43.88οο). 
προφθάνω, ἔαϑέ ἄμε βοτηςτῃϊηρ αἰγεαάγ, ο. Ἰπῆη. ἐὰν.. «προφθάσῃ 

«(αὐτὸ βαλεῖν οτος ἢ πας εαξὶ 11, φΟίρηι 8.2. 
"προφιλοσοφέομαι, δέ εἰμάϊοά δέξογς, ΟΥ.( εἰς.7.3ο(ρ.180.22; Μ.11. 

14768). 
προφοιβάω, ῤηγην δεζονεθαηά, Νοπῃ. ραν. 7ουττὶ ς5(Μ.45.840Ὰ}. 
Ἐπροφονεύω, κηϊ ῥγευϊσμεῖν, Ογγν, ἰαρλιει. (1.320). 
προφορά, ἡ, 1. κἰϊεγαηεε, ἐχργεσβίοη, ΟἸοτη, βασι, 2 τ(ρ.τό.τι; Μ. 

8.400Ὰ}); οὐ κατὰ τὴν π. ἀλλὰ κατὰ τὸ τῆς νοήσεως ἐπιτεταμένον ΟΥ. 
5.10 τπ 7σι(ρ.401.27); λόγῳ, τῷ τε κατὰ διάνοιαν καὶ τῷ κατὰ π, 
ἼαΒ. 6. ἐι.2.15(0.118.24; Μ.24.0230); Ογτ,Ρ».3}: τοί Μ.60.9638); οὗ εχ- 
Ρταββίοπ οὗ μαπαβ 'π σεβίυγο, (Ἰδηι,  αδά.2.7(ρ,193.20; Μ'8. 4654); 
2. ἸΠΟΉΜΕΥ ΟΥ̓ μξογηι οὗ ἐαργεδοίοη, Ταιιοναί, τ(ρ.2.2; Μ,6.8οςΑ); οὗ 
ΝΕΙ͂ΡΑΙ ἔοτπὶ φωτὶ γὰρ πρὸς φῶς..«οὐδεμία, οὔτε κατὰ τὴν πι, οὔτε κατ᾽ 
αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, ἐστὶ παραλλαγή Β45. πμ1.5.25(1.262Ὰ ; Μ.29.6298); 
ΟΥ̓ Ν κ55. Ετηοτίι Ρ.203.7; Μ.45.4490}; τῶν ὀνομάτων...τὰ μὲν ἔχει 
τὴν π΄ πληθυντικήν, ἑνικὴν δὲ τὴν σημασίαν, ὡς Θῆβαι Τ,βοπὶ, Βιεαῤ. 
δου 5.86. Ἰ0054); οἵἨ ἀαῤῥεϊϊαϊίον ορΡ. τϑα!ῖν, Λε γηίιτό ἀρ. 
ἘΡΙΡἢ.λαθν.76.12(ρ.355.τὸ; Μ.42. 5404}; 3, μΠογαμεό, τοογά, τεῖ. ἴα 158 
ἴπεουεβ οὗ ρεηογδθοη οὗ Τοσοβ Ὀαβοᾶ οὐ Ῥβ.44:2 π. πατρικὴν 



πρόφορι κὸς 

οἱονεὶ ἐν συλλαβαῖς κειμένην εἶναι τὸν υἱόν ΟΥ. 70.1.24(23; Ρ.20.23; Μ΄. 
14.658); 4. ἀοβημίίον, γογηηεία, Μαχ.ρ.τ2(Μ.01.4738); 5. ἥπιόηεν οὗ 
ξρέεεῖ,, εἰοφμόμεο, Οτ. 7σ.τϑίτο; Ρ.13.28; Μ.14.404}; ἀπατᾶν τῇ τοῦ 
λόγου π. καὶ ἑτοιμολογίᾳ ἘΡΙΡΗ.μαον.7τ.τ(Ρ.250.5; Μ.42.316Ὰ}; Μᾶχ. 

ἐρ.2ο( Μ τ. δοΙΑ). 
-προφορικός, ἐχΡγεςϑεα, μἰϊεγεί, ορΌ. ἐνδιάθετος αν, ; οἵ. σεη!δαϊῖο... 

φιαθ εἰΐαρι ἴῃ ἨϊεΗΐ6 ῥογξουεγαη5, ϑεγδμῆι.. ἀρ ῥειαῤιίμν; εχ φμὸ 

Φρι  Ί δ Πἶς ΦΡΠΠγ υϑεδν [1.6, λόγος] Ιτοπ.λαε}.2.13.2(}1.7.7420); 
ΟἸειλ. ἐγ.7.τοίρ.40.32; Μ.9.47170}; Επ5,4,6.5.5(ρ.228.17; Μ.22.3774); 
ἀνθρωπινωτέρως ὀνομάζεται λόγια θεοῦ π.᾿ ῥήματα Ὀιάντη (1[Β45.} 

Ἐπηνπ(α. 3038; Μ.29.7280) ; ὁ λόγος.««παντὸς ἀνθρώπου π. μέν ἐστι, 

γεννᾶται δὲ ἀτμήτως ἐκ τοῦ..«νοῦ Ὁεὶ, ΟνΖ.λ.6.2.21.30(}| 85. 12808) ; τῷ 

ἐνδιαθέτῳ λόγῳ ποιήσασθαι τὴν διάλεξιν αἰνίττεται καθ᾽ ἑαυτόν, ἥκιστα 

π. λόγῳ χρησάμενος τ. Αρτ, Εεεῖ.τ, τ] (}1.ο8.7 930) ; 10. .41α].3ο(Μ.94. 

502Α}); οὗ δοψιδπί ϑρβεοῇῃ πλουτεῖν τῷ λόγῳ π. Ὀτίδχειῖη Ἐς. 36:τό 
(}1.17.13224}; {Π60]., ν. λόγος, 

Ἐπροφράσσω, ξογεῇν ἴῃ αὐναηες, Ἐλ5. Κν.1.ε.6:20(Μ.24.5374}; Ματο. 
Ῥίον Ρονρ ὅς. ᾿ς ἐπε 

. προφυλακτικός, ῥγοῤ᾿γίαεϊίε, ταεῖ, τὴν π. ἐπιμέλειαν ΟΥ αἀηοὶ τη 

Εκ.28:53ο(}1.17.174}; τῶν π..... λόγων (Ἤγγϑ.ον.2,5 1. [0.(8.16Ὰ}} Ο, 

σεηϊξ. προφυλακτικὰς..-αἱρέσεων...ἐφόδους 1 15.}.6.4.7.4(Μ.20.3174}. 

Ἐπροφυλακτικῶς, 50 ἂς ἰο ἰαΐε ῥγεοαπίίσης, ᾿Α5τι τη μόν. τ2(Μ.40. 
2400); Μαχ.Ξεἰοὶ, ἀ..4.30(Μ.4.30τ0). 

Ἐπροφωνήσιμος, ρχοῦ. ΕΥΤΟΥ ἔοΥ ζπροσφωνήσιμοςΣ (ςἷ, προσφωνή) 

9 ἰδο ῥγοεϊαγπαίΐοῃ, ορῖτμοῖ οἵ ϑερτπαρεβίπια εἶναι δὲ.. «τὰς δύο 
ἑβδομάδας, τῆς τε Ἀποκρέου καὶ τῆς π. ἀκωλύτους ἅπαντας εἰς πάντα 

{70,6}. ῥοοηῖ! (Μ.88.τοτ30). 
: Ξαηροφωράω, ἐείεεί δεξογεπαπά, τ ΝΥ 55. ἔμη. (2 Ρ.142.1; Μ.45. 
7288). 

Ἐπροφωτίξ-ω, οπἰἰσλίοη δεῤονομαηά, τεῦ. Ῥτορμοίῖο ξοτεκπον βαρ 
τὸ... ἁπυειν ἐν αὐτοῖς τὸ θεῖον πνεῦμα μὴ μόνον τὰ παρόντα, ἀλλὰ καὶ τῶν 
μελλόντων..«γνῶσιν Τλι5,4,6.5 ῥγοόηι.(ρ.2ο8,12; Ν,.22.345})} τεῖ. σαῖε- 

οἴμοι ῖς 4] ἰπδίσυσζίοι ργδοδαϊησ δαπηββίουι ᾿ηἴο τνϑίου!δβ τῆς... 

ψυχῆς διὰ τοῦ τῆς διδασκαλίας λόγου “-ομένης Ογτ, Ἡ,εαἰεεῖ τθ.32; 

τεῖ, σοηνουβίοη ῥγοσεάϊησ ὈΟάΠν ἤρα πρ πίστει προφωτισθεὶς τὴν 

ψυχήν ϑορΒτ. Η Ρηγ Ογνγ.οἱ [0.37(}}.87.35658). 
Ἐπροφώτισμα, τό, ἐϊερηηπαϊίοι, δοξογεμαηά, οἵ Ὀαρ δια ῥρτγεοεάϊηρ 

Ἐβίοι ξοβῖίναὶ τρία... δεῖπνα κατὰ τὸν τοῦ πάσχα καιρὸν πεποιηκάτα 

εὑρίσκομεν..-ἕν μὲν ἐν Γεθσημανῇ, δ᾽ καὶ τὸν νιπτῆρα περιέχει κατὰ τὴν 

τοῦ σαββάτου ἡμέραν... «διὸ καὶ ἡμεῖς τηνικαῦτα ποιοῦμεν τὰ π. Ἐν π, 
Ῥακολμιτ(Μ.86.23024). 

Ἐπρόφωτος, ἐχίεἰηρ δόξονε ἰἤόγε τοας ἰτρἠϊ, οἱ (Ὠτῖβῖ οὗτος ἡ ἀκτὶς 
ἡ ἄκτιστος, ἐκ προφώτου ἡλίου γεννώμενος, ἀλλ᾽ οὐ τεμνόμενος 

νυ. Ἡ δον 5. ο( Δ }.33.ττοῦο),. ᾿ 
Ἐχροχαιρετίζω, ργεεὶ βγεῖ, Τί ἄνν.ἃ 2(ρ.18.21). 

᾿ προχάραγμα, τό, 1. ῥγεϊλημήμανν «πρίεὶ; ΚοὸγῪ ρῥίείμνε; τπεῖ., οἱ 

Ῥσεβοπὶ Πρ ορρ, εἰθγηΐτν, τ. Να2.0ν,17.9(}1.35.9760) ; οὗ Τανν, τεῖ. 

Ἠδθιτο:ι ὁ νόμος..«εἰκόνος ἐστὶ π. 70.1).ἢηαφοτ, τ5(}1.94.12454}); 

2. Ζογεςμαδοτοΐη ἡ στάσις ἣν..«στήσῃ μετὰ τὸ βάπτισμα. ..τῆς ἐκεῖθεν 

δόξης ἐστὶ π, ΟΥΝαν.ογ.40.46(}1.36.425Α); π. τῶν ἀοράτων. .«τὰ 

ὁρώμενα ἰᾶ.ἀρ.καἱ. Πον.8:6(ρ.582.18); Τῇ Μακχ.2(Μ.90,698); οἱ ΘΤ 

ἴγρε5 ἡ δὲ σκηνοπηγία π. ἦν τῆς..«ἀναστάσεως Τύνστ οὶ Κ Τ(6..220 ; 

ΜΝ 77.12ο8}); Μαχ.αριδρ. (Μ.91.13008); ΟΤΤα]} ἐα᾽,.82; 3. ἤγβὶ ρτεῖμγε; 
οὗ ΑΡραν᾿β ροτίταϊξ οἵ Ὁμτβι, (. Τμαάά. π(ρ.276π.). 

προχαράσσ-ω, ἀεἰήμεαίο ἴῃ αὐἀναμοε οἱ ταῖς σκιαῖς τὰ σώματα 

Ἄνοντες, δευτέρᾳ καὶ τρίτη χειρὶ ταύτας ἀπακριβοῦσιν ὅτ. Ν82.6}.230 

(Μ.37.3750); Βαδίτᾶτου, Εμέγε, Ο(].86,22840); τεῦ. ῬαίγΙα ΤΟ Π5. οἷ... 

φυσικῶς ἐν ἑαυτοῖς τὸν γραπτὸν ἐν πνεύματι προχαράξαντες νόμον 

Μακ.αριδὶς (Δένοι. τΊ409); Ἀβραὰμ ὁ ἀρχιζωγράφος τῆς Χριστοῦ 

ταφῆς καὶ τῆς ἀναστάσεως. ἀμφότερα γὰρ ἐπὶ τῷ..«παιδὶ προεχάραξεν 

Θεαπ ΟΡ ὁ».2(.98,Ζ28οΑ). 
Ἐπροχαρίζομαι, ῥεείοιν ἴῃ αἀναηεθ, ἸἹτεῃ ἤσεν.5.2.3(ΝΜ,7.11270; 

ῬεΙΉ, ἴοσ προῖκα χαρίζεται). ᾿ 
Ἐπροχάρισμα, τό, ργαείοης ΡἸΕ, Ονας, δῖ. 5.531. 
προχειρίζτ-ομαι, 1. ῥπ γοντυαγά, Μετῃ σγηΙΡ.2. (0.18.5; Μ.18.524}); 

Οτ Βαυπη ῥα» Ογ.(ρ.15.7; Μιτοιτούσα); 2. ῥμί Τογισαγά [ογ οβῖρε, 

αρῥοτηῖ; 8. οἷν} σεται εἰς βασιλέα Λέων τις ὙἸδάτ. 1, δοῖ, ἡ. 8.1.)(}1.86. 

το); {100}. ἀγεεητ(ρ.51.20; Μ.06.12610); Ὅ- εοο., ἀῤῥοΐη Ιο 

“"ἰηδίογιαϊ οβεα, ἘλαΒ.᾿}.6.2.τπο(Μ,20.1318); ΟΑΠο. (314) εαη.3; ΟΝιὶς. 

(Ξ2ελεαμτο; ῬΑ]].}.1,ατις. 3Β(ρ.ττ7.3.; Μ.34.ττθδο}; ῬΒΠοβί,ἡ.6.2.1τ 

(Μ.65.47685); ϑοοτ.λ.6.2.0.1τ(Μ.67.1078); ΤιδοπτΝ ὺ, 70. Εἴθε. 2(ρ.7. 

τϑ); ο. τοῦ, ἀϊντια δρροϊπίσποπε: οἱ ἀροϑτ!ε5 διδάσκαλοι τῆς οἰκου- 

μένης προεχειρίζοντο Τίς, Βοκξ. [.1.2.20:.46{(ρ.235); οἵ 1ο. Βαρῖ, προ- 

χειρισθεὶς εἰς τὸ προοδεῦσαι ΑἸΉ.47.2.54(Μ.26.2618); Οὐ ς.49:4 

(}1.69.1ο770); ἰά..70.5.5(4.5330}; προκεχείριστο μὲν εἰς ἀποστολὴν ὃ 

"Μωσῆς Ἰά. Κορι.9:24(Μ.14.8414); ἀπόστολοι, καὶ οἷ μετὰ τούτων τοῦ 

1108 πρύτανις 

θείου κηρύγματος προχειρισθέντες διάκονοι ὙΠατ Με, 5: 6(2.1503); οὗ 
εἶν! τυ ΐοτβ οὗ μὲν.. ὡς ἄξιοι.. ὑπὸ θεοῦ “"ονται" οἱ δὲ.. «ἀνάξιοι... κατὰ 
θεοῦ συγχώρησιν...“-ονται Ἀπαβῖ, δι ψις δὲ γέ5Ρ.τ6(Μ.80.4766). ᾿ 

προχείρισις (προχείρησις), ἡ, 1. ἐχεομίίορ οὗ Ἰπτοιτου, τησις, 
Μαχ.Ρ νυ». (Μ.91.3128); -σις, ἐδ.(325Α); 2. ἐμοῖεο, φεἰδείϊοη παρα- 
λόγους π.᾿ καὶ προβολὰς τῶν κρατούντων ατιαρν οὶ, ο(Μ οϑ. τορος); 
οὗ ρθῆ Ὀγ οά, -ησις, Πιάγιῃ {{Β85.) μη. (1. 3008 ; Μ.29.7200); 
Τςξοπί. Η. Δ᾽ ἐ5..4.57(λ}1.86.17090)}. 

πρόχειρος, γεαῶν ἰο απ, οδοίοις , οἵ 1ϊ, ορρ. βρι τα 8] βθηβςε οὗ 
βογίρίατο, Οτιῤγέηε4.2.4{ρ.312.0; Ν.11.3648); ΜεΊΠ,γ65.1.21(0.243. 
14; Μ.41.1οβ0Ὰ}; Επ|5,1.4.7.25.6(}}.20,60 70) ; 14.,ε.6.18(0.278.23; Μ. 
22.4570); τῆς φνοητῆς) ΑΑἰγύπτου...καὶ...τῆς π. 1δ.9.4{0,413.10; 
δός); 14. δαγοεῖ, τ. τ(ρ.8.32; Μ.24.1204); καρπὸς μὲν..«ἡ μυστικὴ καὶ 
πνευματικὴ τῶν γραφῶν διάνοια’ φύλλα δὲ σκέποντα τὸν-.--καρπόν, αἱ 
π. λέξεις Ἰϊάν τ, ς.τ: (ΜΝ .59.ττ60Ὰ}; [5] 4, Ρε! ἐῤῥιι 6ο(Μ.78.3884); 
ὙΠπάϊφα.3.1 ἐπι Πι.(1. 280}; οὗἨ ἃ. 5υταθοι σαὶ δοῖίοη ὁ Πέτρος τῷ προ- 
χειροτέρῳ ἐνιδών ΟΥ..70.32.δ6(ς ; 0»..434.34; Μ.14.1568). 

προχειροτονέω, ογίαϊη ῥγευτοιεῖν, 10.ΟἸπὴ. ῥά5ι.12(Μ.88.1193.), 
προχορηγέω, ρ458., δέ Ξε ρῥί᾽εὰ, Ἰρὶρῃ.λαθν.42.12(Ρ.16ρ.τ0; Μ.41. 

7930). 
προχράω, ἐεπά, αὐναπεες, Τ. 7οὉ ττίρ.110.11). 
προχρηματίζω, ἐογεῖθαγ, Ἐριὶρῃςπθης. τ. (Ν.43.2618), ἔΜεῖῇ, 

δγριε ἄἀμη.2(Μ.18.3524) 
Ἐπροχρησμῳδέω, ρίυέ σἩ ογαείο δεῤογεμαπά ; οἵ ΟἹ ῥτορνεδγίηρβ, 

ΤΟτΟΝ γββιοσειγς (Μ.46.γτό50); 1514.Ρς6].6}}.2.212(Μ.γ8.6528); Οντ, 
αὐον.τπ(1.530}). 

Ἀπροχρηστικῶς, ὧν αη!εἰραϊίοη, ἘΡΊΡΗ λαδν.γτ (0.2 51,14; Μ.42. 

3714). 
Ἐπροχρίομαι, ἐξ αποϊπίεά Ρεξογεθαμά ; οἵ Μοβε8 ἃ5 ρχοίοίγρε οἔ 

ῥτορῃρίβ, ὕντυβομ ρβαξεῖ.τη(53.2338). 
προχρονέω, ῥγέσράέ ἴῃ ογάεν οὔ ἰΐηι6, ΟἸει. οἰγ.8.ο(ρ.99.7; Μ.9. 

5074}; 1δ.(ρ.99.8; Μ, 10.). 
Ἐπροχρόνιος, ἔ. απίεεσάεπί, (161. γ .}.6.2.22.1τΆ(Μ.8ς,.12934}} 

2. δείονε εἶγ6 ὄνπερ ἄν τις π. χράνον.. ὑπολάβῃ Ἰλάγμ. ΤΥἹη.115(Μ.. 
30.3018)}. 

πρόχρονος, ῥεΐογε ἐένιδ, οἵ να επί. ἀθοηβ π. φύσεις στ, ΝᾺ 2. ἐαγΉ. 
τα τοτόδ( Μ.37.11094}; Οἱ αἰνὶπο οὐσία, ΟΥΝ γ55. μηνί ρΡ.74.10; 
Μ.45.2041}). 

προχωνεύω, γα ὑεξογνεμαπά, γτ. Η εαἰεεῖ,.13.11. 
προχώρημα, τό, ἐχεγετηεηὶ, Οτι εἰς. 4. ςο(ρ.323.16; Μ.11.11008). 
Ἐπροψάλλω, οἴη ἴηι απ!ειραίίοη, ᾿Αβοδορῃ ἤοηι.3 ἱπ Ἐς. 50Μ.40. 

424Ἀ). 
προωδίνω, Ρὲ τη ἱγαυατὶ τοτέβ βγδὶ, ντιαάον.τπ(1.5398); Ρτος. , 

 (δη.τ] :23(Μ.87.3618). 
προώλης, δεπὶ μῤορ ἀδείγμείίοη, Ταϑι.ἀϊαί.τολ τ(Μ,6,7168). 
προώνυμος, εαἰΐε ὑν α πατμε ρῥγευϊομδίν, Νόμη ραν. 7σ.911(Μ.43. 

8254}. 
Ἐπροωρικῶς, ν. Ἐπροοριστικῶς. 
προώριος, δείογε ἐξε εἶνιο, Οὐ Ναξιοαγ.τ τ βιττά(Μι37.4554}} 

Νοππραν, [ο.τ6: τ4(Μ.43.8808). 
Ἐπροωρισμένως, ῥγειείεννμαϊεῖν, 

2074}. 
προωφελέω, ρα55., δέ ῥεπεπιεᾷ δείογε, Οτιογ, χοίρ.320.12; ΜΟΙ. 

4450); 1τ5.6..}..3.2(ρ.142.26; Μ,24.0778). 
πρυμνήσιος, οἵ α ΞἰενΉ ; Ἠθαῦ. 85 5 8ϊ., κείν; ταεῖ., Νόπη. αν. [ο. 

17:2(Μ.43.8848). 
Ἐπρυμνήτης; ὃ, εἰεεγερίαη, ΓΡΗΪΔπτ  μοἱ.2.7(0). πρυμνήτου ἴΟΥ 

πρύμνιδι ςοἀᾶ., Μ.6.τοδολ). 
Ἐπρυμνική, ἡ, [50. τέχνη) ἀγί ο παυϊραϊίοη ας ἐκεγείδεα ΟΉ ἐπ ῥοῦ, 

τϑαϊεῖι αδίονρι, ἘΡΙΡΒ.λ ον. θ1.4(ρ.384.2ο, ν.], πρύμνῃ Μ,41τ.10440)}. 
Ἐπρύμνις, ἡ, ν. Ἐπρυμνήτης. 
πρυτανεῖον (πρυτάνιον), τό, ἐοτ0» μα, ρῥωδὶς ἑαδὶδ ἦν ἰοτοῃ, μαϊὶ, ἴὰ 

σοιηρατίβου οἱ βγη 85 αἴ ἩΒΙΟΝ ΔΉΒΜΕΥΘ ἴ0 ῬΥαΥΕΥ τα Ὀθβίονεα 
1 πρυτάνια ἰτοπὶ ΜΝ ἰοἢ ἀ0165 ἅτα ρίνει, Ὠιάγηι, Τγῖ".2.1(Μ.39. 
ςβ808); πἰοῖ. κοινὸν...π. εὐσεβείας Κ᾽ (ὐηεί. 3](0.567.24). 

πρυτανεύ-ω, 1. δέ {νη εοηϊγοὶ οἔ, τεῖος, ὙΠπάτ, αν. κοοπι,(2.1ούτ); 
τοῦ, ἀϊνίης ρονεγηταθηΐ, ϑοόρμγ, ον Ογγιεὶ 0. 8(Μ.87.344ο Ὁ); οὗ 
νἰγίμεα οοηίτοι πσ Πρ, Βα5,ἀονι,2,5(2.14λ) Μι31.1020); ἘΡΙρῆῇ. 
απειτίρ.6.6; Μ.43.178); 2. δεξίοιν, σγαμί, Μειῃ,γέ5. τ 5τ(ρ.30 5.12; Μ. 
18.2818); Επ5.}.6.τ0.8,1(}}.20,.8030); ἡ πανταχοῦ γῆς διὰ τῆς αὐτοῦ 

[3ς. (οηβῖ.} δυνάμεως --θεῖσα εἰρήνῃ 1.}.( χ(ρ.257.18; Μ.20.14368); 

Ατδυΐτς, 2 τ(Μ.25.τ880); ΟΥ Ναζιον, 4.4,(}{,35.5728); ἱερωσύνην... 

γυουσαν πᾶσι τὰ πρέποντα 1514.ῬῈ],6}.2.52(51.78.4904}); τὰ παρὰ τῆς 
ἀρρήτου συφίας “-ὁμενα Τπαι,6ῤ.τδ(4.τογό). ὁ 

πρύτανις, ὁ, ἴ. ρουέγοῦ ; οἵ Ῥτεϊεσὶ οὗ οἰἵν, Αὐμιαροὶ,Οοπςὶ.24 
(Μ.25.625.); οἱ Οοα τῶν ὅλων ᾧ π. Ὑπαίιφι,62 1η σεη.(1.15) 14, 

ΟἸοτη.ςἐγι δ. ο(Ρ.469.29; Μ.0. 



πρώην 

Ῥε χοιτδ(..796); οἱ (μτιβὶ ἁπάντων...π. ὡς θεόν Δ σγαπ.τ(4.17} 
δημιουργὸν τῶν ὅλων..«καὶ π. Ι4.8ρ.Ὀγτιαροί, Τά, Α(Ρ.τχωτ; 6". 
214); θεοτόκε, δι᾽ ἧς γαλακτοτροφεῖται ὅ...π, θεός {1 0.1).ἀοηι. (1.06. 
6538); 2. ὁπ τοῖο δγίηρς ἃ ΤΩΡ αδοιμὶ, ῥγονιοίον, ΟἹοτα. αφά,ἔγνιι, 
14{0.291 ; Μ.8.68:8); εἰρήνης π, ἐμαυτὸν..«προσάγω ὈοηδίΡ. Εμ5. 
υ«(.2.6ϑίΡ. 68,1; Μ.20.το41Ὰ}); θεός, ὁ τῆς ἀληθείας π. {τι Τϑύτη. 
ἐῤ. Εαίαρν (Δ.46.1το84}; Χριστὸς ὁ πάντων ἡμῖν τῶν ἀγαθῶν καὶ 
δοτὴρ καὶ π. ντ. 5.6: 1ττ(}.69.7480), 1Δ.Ος.8η(3.1188); θεὰς. ..τῆς 
εἰρήνης ὁ π. ΤὨάτ, τον.14:.33(3.263) ; οἱ ΕἸδΙδοδιι5 Ἰητογνεπίηρ ἴῃ 
Δι ρἰΠεδίτε τῆς εἰρήνης τὸν π. 14.ἢ.ε.5.26.3(3.106}}. 

πρώην, ἑαΐεῖν, ἐπε ἄαγ δεξονε γνεξίεγάαν; πεποα δεΐογε, ῥργευϊοιεῖν 
πολὺ τοῦ π.ι αἰδεσιμώτερος ἱ,οοπί, Ν νυ, ο. Εἰδερ. 28(ρ.62.3); ἐκ π. 

ορ ὁ οἷά, (στ ασ, ἀ1αἰ. (τγ.Ζ4ς.}.}3.7} ,.Ρ1,.77.2308). 
πρωθύπνιον, ττρώθυπνον, τό, ν, πρωτοὕὔπνιον. 
πρωθύστερος, 1}: γέῦ 56 ΟΥ̓ΩΕΥ͂ τὸ π. δοκεῖ σε ξενίξζειν [1,6ς ἀρρατεπέξ 

αἰβπουϊεν οἱ στ βοιιίοη οἵ Οματοῃ. Ὀεέογε Ἰοοβίηρ' οἵ ἀγᾶροη] Ερῃγ. 
2.τοτὰ ; 1ῦ.πτοῦο; Ὠιάνμ. Τγ15...18(}1.320.8844}) : πδαῖ, ἃ5 δᾶν,. π΄ ἐστι 
τὰ ῥήματα Τάτ, ΜΟρ5.} 5.0: 25(ρ.61.22; Μ.66.6ς6Ὰ) ; ὕτος, Ὁ,  ..21:23 
(Μ.87.9284). 

Ἐπρώθω, ῥμδὴ πρὸς τὸ κάταντες τῆ; φάραγγος τοῦτον ἔπρωθον 
ϑίΈρῃ. θίδοιν, δέφρ} Μιτοο. 140 Α}. 

πρωΐθεν, ἔγομε φαγίν ὙΠΟΡΉΙΗΡ οὕτως διάγοντες ἀπὸ π΄ ἕως ἑσπέρας 
ἘΡΙΡΗ βοη5.3(Ν1.43.24117)). 

πρώϊος, φσαγὶγ τη ἐλ6 ἀν; ἴετα, α5 βαϑέ,; 1. φαγίν νιογμίηρ, ἀαίθη, 
Πιοά δ. σᾳ: τ8(}1.32.15030}; εἴη δ᾽ ἂν π. καὶ ὁ τῆς τοῦ σωτῆρος 
ἐπιδημίας καιρός Ογτ. Ὁ ς.5:4(}1.69.7418) ; πιδί. π᾿ εἰρηνικῇς ὀρθοδοξίας 
Τμαγιδιυά ρ}.1.4(Μ.09.11248}); βρης, πρωΐας ἃ5 ααν,, ΟἸδηη.  γ.7. 
τ2ίρ.57.15; Μ.0.512Ὰ}); 2. ἢ ἩΟΡΗΙΗΡ ῥγαγθγς εἰς τὰς π. παρεστάναι 
Ἠςβνοῇ. 5, ἐϑηρ.τ. (ΜΝ .03.14840). 

Ἐπρωρική, ἡ, [50. τέχνη] αγὶ οὗ παυϊραξοη ἐχον εἰ ςο ἐηι Πυγε- ῥανί οὗ 
δὴῖρ, ὠαιοὐ αἰσαά (οἷ. πρυμνική), ἘΡΙΡΗ λαογ,δτ.4{(0.384.πο; Μ.41. 
1044). 

πρῷρον, τό, Ρ]αγ., δοιυδ οἵ ἃ 5Ώ10,.ΞΞ- πρῶρα, ἡ, 4. Ὀλ1,34(0.τ7.το). 
πρωτάγγελος, ὁ, ἡ, Π δὶ ἨϊΘΕΘΘΉΡΘΡ; οἵ 1ο. Βαρῖ., Νομῃ.ῥαγ. 9. 

1: τ5(}},43.}528}; οἱ Μίατν Μἴαρααϊεπο 5 Ἀπποιπσεῖ οἱ Εδδαγσεοξίομ, 
ὕγτ, 70,12.1(4.1ο878). 

Ἐπρωταγωγός, 75, ἱπιγοάμείονγν, ἀφο. ῬῚ5..δεῦ. 5 22(Ν 02. 1668). 
πρωταγωνιστής, ὁ, Π75[-ἰΐπι6 τοἰάΐον, ϑοοτ.ἢ.6.5.25.13(}ι.67.6534). 
πρωταίτιος, ογίρίπαϊηρ, δείηρ ἐπε βδὶ σαδεὸ, Τὸ.) υἱτι. (Μ νος. 

804) -- ἘΡἢτϊ..2.4274,8. 
Ἐπρωταρχία, ἡ, ἀεαάκἶτρ, ῥγίριαον οὐ φονεγηηιομί, τὰ σογαρ]ταθη- 

ἴᾶτν Δ αγ655 ἴο ρὸρς ὑπὸ τῆς θείας π. σον Ἔπαχι δε ρ.τ.33(Μν00. 
1Ο200). 
πρώταρχος, ὁ, εἰτεί, 1. .«ἀνεὶλ. (0.13); ὙΠάτιϑιμα,ορ}.2.τ62(}.90. 

15008}; ΠΠπέτρον...«πρώταρχον τῶν λουπῶν ἀποστόλων 1.2.τὩρ(τ4440); 

ἐπιακόπους..«πρωτάρχους τῆς αἱρέσεως 19.1τ.58(19444). 
πρωτάρχων, ὁ, τητταίον ; Ἀάτης οὗ Βαγρείϊοῖς ἀδηλιτρο, [σε 

μαόγ.1.20.4 ἂρ. Τάτ λαδγ.χ.13(4.305). 
Ἐπρωτεία, ἡ, σμῤγεέμιαον, βοσιτοη οὐ βγςί τη ρονγίαηδο ἰρο0535. γα- 

ΡΙΓεβθηῖεα Ὁν ῥγημοραϊτας, Ιτοὰυἰαεν.3.3.2(Ν.7.8404}}; τεῖ, Ῥδν}]} 
τῆς π. δι'.. ἀλαζονείαν... ἐρρίφη ϑιάντι. Τγ:.3.32(Μ.30.90570). 

πρωτεῖον, τό, 1. εὐτοῦ γαμὶ 2 ΟΙΌΥ., γαῖ. δος]. οἴῆοορ5, θυ.  ῖ}1,8,}. 
4; 2. »ἱαν., εἰτεξς, ἰσαάσνς τὰ δὲ π. τοῦ δήμου οὐ κατεδέξαντο τοῦτο 
ΤΗρΡΒη εὐγοη Ὁ». 246(Μ.τοϑ.6τ70) ; ἐὁ.}.20 (7178). 

Ἐπρωτέμφασις, ἡ, ῥγίρτανγν εἰρηϊβεαμεε; οἵ Πΐεγα] τηφαηῖπρ οὗ 
βου ρίαγθ, ΟΡΌ. ΒρΡ᾿Ἰ[8] 86 η86, ΟΠγγβιρρ.εηείῃ Δέϊελ.(Ρ.92.17). 

πρωτεργάτης, ὁ, ογίρτμαίον, εἰ, ῥγομμοίεν, οἱ ῬΏσσαβ ὅ..συμ- 
φορῶν π. (δ... 15. Π εναεί.2.(Ν.02.1217.4}; οἵ Ταϑἴτα φιλοσοφίας...π. 
14. ,δυ. 44(Μ.02.τ6618). 

[“]Ἰπρωτερεύω, ν. προτερεύω. 
πρωτεύτ-ω, 1. ῥγεσείε, ἰωκα ῥγδοεάδησα οὐδ τὴν..«ἐκ τοῦ πατρὸς 

γεγεννημένην ἀρχὴν..«τῶν μετὰ ταῦτα γενητῶν ἁπάντων “--εἰν Ἐλι5.ῤ.6. 
ἡ ο(224}0), Μ.21.5404Ὰ); Ἐπ 5. ἔτη. β' .(Οαἱ.5:23(0.40.16); πολλάκις ὁ 
πένης τὸν πλούσιον “-εἰ ἐν τῇ εὐσεβείᾳ (ὮγνΞ5.γ65.ΟΠγ.3(2.442Ὰ); 2. ἰακξ 
ἐδ ἰεαά, δὲ ῥγδιεμίηεηὶ, Μεῖῃ σγριατίρ.9.7; Μ.18.404) ; οἱ ρορεβ 
ὑμῖν τὸ πειν ἁρμόττει ΤΊ, ερ.χτα(4.1τ87); τοὺς ἐν ἀγγέλοις ““οντας 
Απατβεβ. ἐρῤῥος. δ, (Δ .τοῦ.4324}; οὗ. 600]. ῥυμηϑίθβ οὗ σποντες φῆς 
ἐπαρχίας (σά. 47γ2.13; οὗ οὨ᾿οῖ5 οὔ {π8 οἶν 1} ΟΥ̓ ΤΩΙ ατν 5οσνῖοεβ, ΝΗ, 
ἐρ}.1.174 [1τ.(λ1.79.1524}} ἐδιτίτο {Π{{{π64Χλὴ; Πάει Ε1.(4.1075}; 
3. Ῥῖορ), 65 ϑιιρβί,, εἰϊφῖ νεαρσιδίγαίες οὗ οἱῖγ ὅ δημεκδικῶν μετὰ τῶν 
εἰρηναρχῶν καὶ τῶν δύο “-όντων ΜαΑτο,᾽βό,υ, Ρονῥἧ.25. 
Ἐπρωτοαϑλήτης, ὁ, γεὶ σπαρερίοη; οἵ ὃ. ϑίδρῃρῃ, ΓΠυνβ. δ δῆ, 

φίτζιϑιτ0). : 
Ἐπρωτοασηκρήτης {-τις), ὁ, εὐτεξ ξεογείαγγν, εἰτοβ οὗ ἐπαμεϑί ον 

τὸ τοῦ πρωτοασηκρήτις..«ἀξίωμα αχιοξεοι(.90.2008); ΤΈΡΠη. 
εἰγοη.Ρ.32τ{ν.1. πρωτοασηκρῆτις Μ.τοβ.777Ὰ). 

1100 πρωτόθρονος 

Ἐπρωτόβαθμος, οὗ δε βγεὶ γαηῖ, οἵ 58. Ῥεῖευ απὰ αὶ) π. 
ἀπόστολοι γα. (4.5 τ Ρ.554). 

πρωτόβαθρος, εὐϊεξ, οὗ 8. Ῥεΐεῖ 85 π. τῶν ἀποστόλων ᾿γοδη! ηι 
τ. Μαρ τα (Μ,ΡΓ,.77.1470}. 

Ἐπρωτόβιος, σέηίον, ΤΑτἢ, 6}. Οαξὶ.τουτί(Μ.28.8610). 
πρωτοβόλος, «ἀσφάμι βγοὶ (νἰἈ) ἰθσὶ}ι, 10. Μ 8]. εἠγοη. 12 Ρ.288(Μ. 

97.4364). 
Ἐπρωτογένεθλος, Πγεἐ-δογη;, στ, ΝΖ. καγ»ῖ.ι.1.0.80(Μ.37.4634). 
Ἐπρωτογενεσία, ἡ, ἐγ" 6 ἰδ 1ῃ ἐγξαΐϊίομ πρωτογενεσίᾳ προτερεύου- 

σιν οἱ ἄγγελοι ᾿δυβίγαϊ, ἰαἱ αμην, τβ(ρ.480). 
Ἐπρωτογενέτειρα, ἡ, βγεί τηοῖ μεν; ψα]θιῖ., οἵ οὁσάοαᾷ ορρ. 588- 

5δαπθηΐ 6005, ΠΠΙρρυλαθγ. το. τ 3(ρ.274.4; Μ.τ6.34278). 
πρωτογενής, Πγεί-δεροίίοη, αἰδῖ. ἴτοιη πρωτότοκος, οἴ, τὸ μὲν 

᾿ πρωτότοκον» πρὸς τὸ μητρῷον γένος...τὸ δὲ π. πρὸς τὸ πατρῷον, γεννᾷ 
γὰρ. ἄρρεν ῬὮΪΟ ἃρ.μοοηίθῖ Το. αεγ. (1.86, 2οξ 00); οὗ Τνοροβ, ὅτ, 
δαὶ, ρα. ΟΥ δ(ρ.8.14; Μ.το.τοῦο0) ; εἰοἰθα οἱ ϑοη ἰπ Ἔχροβιοῃ 
οἵ πρωτότοκος, Ἰ514.}ὈῈ}.60}.3.31(Μ.78.}49}) οἷ. 5. πρωτόγονος. 

᾿ Ἐπρωτογέννημα, τό, βγειϊηρ παντὸς π΄. σον... «πρόσφερε ἀπαρχάς 
7.1,ευ.0.τ4(ν.}. -γενήματος); Τ,]φασλις 4{ν.1. «γενήμασιν) ; οὐ ταὐτὸν 
εἶναι ἀπαρχὴν καὶ π.' μετὰ γὰρ τοὺς πάντας καρποὺς ἀναφέρεται ἡ 
ἀπαρχή, πρὸ δὲ πάντων τὸ π. .-- τῶν γραφῶν...π. μὲν τὸν.«ο«νόμον, 
ἀπαρχὴν δὲ τὸ εὐαγγέλιον ΟΥ. 70.τ.2(4; ρ.6.15; Μ.14.250). 

πρωτογέννητος, γε -δέροι!οη, τεῖ, θοὴ τῷ π᾿ μαθητενόμενοι φωτί 
Οτγ. 7σ.1.25(24; Ρ.31,2ς5; Μ.14.680), 

πρωτόγονος, Α. ῥγεί-δογη, ἢγεί-δέροι ει, ἃ. Ῥλρϑιι τὸν Φάνητα... 
θεὸν ὄντα π. ΑἸεπαρ ἶ6σ.20.4{Μ.6,0328); οἵ. Ογρήμοιες.. «ἀφιεε ΤΟΥ ΔῊ 
δὲ Πα ΡΉ ΜΉ, πον Τὰ 65: ῥγτηιοσεηῖρι, αρρῥεϊϊαὶ, ᾿ΑσταντΝ ἀἑυϊπαγιη 
της ομμς τι}. ΡΓ,.6.130Ὰ}; 2. οὗ θοὴ τοῦ ποιήσαντος θεοῦ καὶ 
τοῦ π. αὐτοῦ Χριστοῦ 51. ταροὶ.58.3(Μ,6,4168}); εἷς γὰρ τῷ ὄντι 
ἐστὶν ὁ θεός, ὃς ἀρχὴν τῶν ἁπάντων ἐποίησεν, μηνύων τὸν π. υἱὸν ὁ 
Πέτρος γράφει (Ἰοτη.οἐν.6.γ(ρ.461τ.0; Μῇ,9.2808}; ὁ λόγος. ..ὁ πι πατρὸς 
παῖς ΠΙρρ.ἠαεν.το.33(ρ.290.2ς ; Μ.10. 34:00) ; ἴὰ τοὶ, τὸ Αύδῃι ἥρμοζε 
γὰρ τὸ π. τοῦ θεοῦ καὶ πρῶτον βλάστημα...τὴν σοφίαν τῷ πρωτο- 
πλάστῳ καὶ.««πρωτογόνῳ τῶν ἀνθρώπων ἀνθρώπῳ κερασθεῖσαν ἐν- 
ηνθρωπηκέναι Μοῖἢ. 6 γ»ρ.3.4{ρ.30.2ο0; Μ.18,658); ὁ π. λόγος 1, ον! 
τίρ.5ο4.τ6 ; Ν΄.18,4008); ἡ π. καὶ πρωτόκτιστος τοῦ θεοῦ σοφία 1λ1ι5. 
ἀ.ε.1.2.2τ(648);} πρωτότοκος σοφία καὶ μονογενὴς καὶ π. τοῦ θεοῦ 

προὔπέστη λόγος 1ἃ.4.6.5.τ(0.215.1τ2; Μ.22.32574}; ἱπτοΥρτγεῖθα ἴῃ δοῖ. 
56 Π58 πρῶτον τετοκέναι, τουτέστι, πεποιηκέναι τὴν κτίσιν, ἵν᾽ ἧ, τῆς 
τρίτης συλλαβῆς ὀξυνομένης, πρωτογόνος, οὐ πρωτογενής ᾿51α, Ρε],ἐῤῥ. 
3.31(Μ.78.7400); 8. οὗ ρΙΠηΑ] ὄφις 85 π. τῶν ὑδάτων (ᾳΠο. Ναιϑβ6 685), 
ΗΙρΡρΡ.ἤαον.5.τοίρ.126.14; Μ,16,31830); 4. οἵ υυαη βτοῖτ-οτγη, Τμάϊ, 
Μέτεἰ.7 ἐπτ(2.τοτο). 

Ἐ. βγειῤῥγοάμεεί, βυϑἰ-ενφαιοεῖ ; 1. οὗ Υσ μα ηρῈ]5 ἑπτὰ μέν εἰσιν οἱ... 
π᾿ ἀγγέλων ἄρχοντες ΟἸει, εἰν.6. τδ(ρ.ςο04.1τ0; Μ.9.2690); 2. οὗ [)ον!], 
αϊ.ογαί.γ(0.7.25; Μ.6.8200); 3. οἵ ὁπδοβ, συ Ναζιεασιη,1.2.1.6 2(}]. 
37.5274}} 4. οἵ σοπη πη πιεπί σίνοη τὸ Αἀδπὶ φῶς μὲν ἦν καὶ ἡ τῷ 
π. δοθεῖσα π. ἐντολή τ. ΝᾺ 2Ζ.0γ.40.6(Μ.36.3640); 5, οἵ [5146] ἐγὼ π. 
παντὸς ζῴου ξωουμένου ὑπὸ θεοῦ γες. [οΣ ρ ῖ ἀρ.ΟΥ. [0.5.3τ(2ς; μ.88, 
27; Μ.14.1694}; 6. οὗ ἀάδηη), Μοίῃ ςγρερ.3.4(ρ.30.21; Μ.18,.68.4); (τ. 
ΝαζΖιεαγιτ.τ.8,128(Μ.37.456Ὰ}); τοῦ γὰρ..«θύματος...πάσχοντος, ὁ ἐκ 
τοῦ πρωτοπλάστου λύεται θάνατος, καὶ σώζεται ὅ π. ἄνθρωπος ἐν ἡμῖν 
πᾶσιν ὧν ζἢγγϑ. ῥαφεὶι.2(8.2548) ; Νοπη.}ανγ. 7ο.1τ0: 17(81.43.9018). 

Ὁ. λιρἠτϑοόγη, αι οιοεγαίε, Ογας. 51.14.26. 
πρωτοδεύτερος, οὐ ἤγεὶ απ Ξεεοπά γαμᾷ, τοῦ, Ταῖπ. οὐδὲν π., οὐδὲν 

κυριόδουλον Ἐν, 7γ. Τγῖη.2.3(ρ.564); [9.} .μαφνι ρηος. (Μ.04.780.). 
πρωτοδιάκονος, ὁ, 1. βγεῖ ἀεαεον; οἵ 5, ϑίερμεη, (οβιι. ἃ, ορ.ς 

(}1.88,2974); {τ|..1αε.(Ρ.214.20}; Το.Ὁ. [.ο.4.15(Μ04.1τ1688}; 2. εἰϊοῦ 
ἄξασοη, ὠγείοαεοι (υετο.(Δ1.103.τ050); Προκόπιος... μοναχὸς καὶ 
π. (ΓρΡ(ς36)αο. (40 Ὁ 3.0.τ68,3; Η.,2.1:448};} τοὺς κεκοιμημένους 
παραπέμψαι ἐγγράφεσθαι τῷ π. ἐν τοῖς διπτύχοις Πάτγ, δια, ῥόέη. 
ττοῦ(}ῆ.00.17488); ἴθ Μοηταιιίβο βθοῖ οντανοῦ π. ΜΑ͂Μ Α 4.321 
(ΡοριζΖβ, 836, ν). 

Ἐπρωτοδίκαιος, ἤ7γεέ γιρίϊεομς, οἵ ΑΌΕΙ π. ποιμὴν Χριστοῦ ποιμένος 
τύπος {ῬΙΡΒ. ἰόν. 2(Μ.43.452)). 

Ἐπρωτόδοτος, σίνεη ἤΥσὶ, οὗ ἱπηγηοηϊατε κὺπον]εᾶρσο οἵ ἀο(, Ποη. 
.Αἰτιε ἀ.7.3(}1.3.2600) ; ἐδ.το, τ(27 20). 

Ἐπρωτοδότως, 50 ἂκ ἰ0 δὲ σίυδη γι, Ὀϊοπ. τς, 1.7.1 (}1.2. 2008); ἡ 
δὲ [35. παραγωγή] κατ᾽ ἔλλαμψιν... «προβαίνει..., τοῖς μὲν π., τοῖς δὲ 
δευτεροδότως ΤΡτος.Ο. Ῥγοεὶ, τ(Μ.87.2702"8); Τϑόρ στ. Π ἐν έοα, (Μ.87. 

3905Ὰ). 
Ἐπρωτοδόχως, 50 ὧδ ἰ0 δὲ ἐῤι6 βγεὶ ἰο γεξοῖυε, Τοολτ. ΠΝ εεί. τ, τ8(}. 

80.14680}. 
Ἐπρωτσευνοῦχος, ὁ, εὐξεῇ ἐρεῖ, ΤΡ. εὐγοη..). 3οδ( ΜΕ, τοϑ.74.5Ὰ), 
Ἐπρωτόθνητος, ᾿ δὶ ἰο ἀτό; οἵ ΑΒΕ], {Πριρῃ.λοη.2(Μ.43,4520), 
πρωτόθρονος, ὁ, εὐτεῇ διδῆοῤρ, ΤΟΒτνβιβορη βαξο(ρ.1τὸ); οὗ 
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τιρίσορο ἴδῃ οὗ Τντε, ΤᾺρΒη, εἰγοη τοί Μ τοβ. 2160) ; ἡ κορυφαιο- 
τάτη [1.6. ἈΟΠ16] τῶν ἐκκλησιῶν... ἧς Πέτρος --. Τάτ δτυά, ρ.2.86 
(Μ.00.12225}. 

Ἐπρωτόθροος, τρεακίηρ ἤγοὶ, ῥγορἠείῖε; οἵ ἥοβεβ, Νοηη.» αν. ὁ. 
5:45(Μ.43.7020); οΥ̓Ἠ ἸΞαἰθῃ, 1.12: β(β.7.); οἵ 70. Βαρι,, ἐῤδ.3:26 
(7124). 

Ἐπρωτοιερεύς, ὁ, σρηΐον ῥγερῦγίεν, Επελοὶ,(ρ.2538). 
πρωτοκαθεδρία, ἡ, εὐτεῦ Ξεαὶ, ῥνεδτάφηεν, μἰρἠοςὶ οἥἕετα; Ἐ. ἴὰ ρθη. 

τὰς π. ἐν ταῖς συνελεύσεσι παραιτοῦ Βε5.γδημΉ}.8(2.2 00 ; Μ.31.6448); 
10. Ῥιεργιποφιο(.05.810}; 2. οἵ ῥγεβί απο οὐ σοηρτορδίοη, 
οἰαϊτμθα Ὀν ἔα]5ε ῥτορῃδοῖβ, Ηετηιηραμά.ττ.τ; 3. οὗ οβῖος οὗ 
ΡΙεβντου, τοῖς ἱβποβίιο᾽ κἂν ἐνταῦθα ἐπὶ γῆς πρωτοκαθεδρίᾳ μὴ 
τιμηθῇ, ἐν τοῖς εἴκοσι καὶ τέσσαρσι καθεδεῖται θρόνοις (Ἰ6πι.Ξγ.6.15 
(ρ.48ς,15; Μ.0.3288); 4. οἵ ργδβογίουβ πα ὈΙΒΒΟΡΒ τὰς π. πεπιστευ- 
μένοι τοῦ λαοῦ ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι τ εὐνῖν ἴη Μ1Π|.τ6. (0.552. 
20; Μ.13.14524); 5. οὗ Ὀίβῃορβ; βουρῃϊ δέξου ὃν ὃν] ομαίβοίοιβ, 
ῬΑ]! Οἰννς.2ο(Ρ.145.1ι; Μ.47.81); ὙΒατ.Τ εςτ.λ.6.2.34(Μ.86.2οτο); 
ἴῃ 566Ὲ οὗ Τπεοάοίιι5 ἀπά Αβοϊθρίοάοίι5, ΤΗ]ΡρΡ. γέσνναρ. Ἐπ5. ἢ. 
5.28,12(Ν1.20, 5130); διήοῃρ Οποβέ. πεγείῖος, (ἴθι, ρ.)7ιτδ(ρ.60.:τ; 
Μ.0.5368). 

Ἐπρωτοκαθεδρίτης, ὁ, ὁ ῥῶ Ὁ εἶεῇ φεαὶ, ρῥγεσίάσνι; ο]υτ., οὗ 
Ῥτοβονθυβ ἴῃ σΒυ τῇ, ΕΘ τη." Ἶς.3.0.7. 

Ἐπρωτοκάθεδρος, ὁ, ῥγεξίἀφη τοῦ ἀποστολικοῦ χοροῦ π. Πέτρον 
(οηβιΡορΌη. σαερ (ΜῈ ὈΓ, δ. 30 χ1Α). 
Ἐπρωτοκαλλιγράφος, ὁ, οὐτοῦ ΤΟΥ Ὁ} ἸῺ ομαῖρε οὗἨ οοργίβί5. ἰπ 

πιοηδδβίοτν, ΤΒατ. δια, ρόθη.τ. ο( Μ.090.1740}). 
Ἐπρωτοκάμαρος, οὗ (με βγεί οἰαγηδεν ΟΥ ναμῖ! οὗ ἴπε 5ν Εὐνώ- 

οὗτος οἰκονόμος τῆς π. ἀνατολῆς καὶ αἰθερίου, ὃν ἐκάλεσεν ἡ ἀγνωσία 
Ἦσιν [55, ἴῃ Ρεγαίς σοβιποίορν  σποβῖρ. ΗΙρρ. ἠαον. 5 τφ(ρ.τορ.18 ; 
Μι16.31τ67}}. 

Ἐπρωτοκήρυξ, ὁ, βγεὶ μεγαϊά, βγξὶ ργεασλον, Ἰδὰ5,ε.ἢι.1.14(0.74.14:; 
Μ.24.8:34). 

Ἐπρωτόκλητος, "γε εαἰϊδ; οὗ 8, ἀπάτονν, νἀ πάν.Β εἰς, (ρ.58.1); 
ἤγνηη (ΑᾺ5 1.555); οὗ δηρεὶβ, ΟἸδθπηεχε, ΚΓλάοί. 27(ρ.116.12; Μ.0. 
6734}. 

πρωτοκλισία, ἡ, βγεί 5οαἱ αἱ ἰαδίε, ΟἾδπι. ἰν.7.τό(ρ.60.22; Μ.0. 
5368); Βα5.γημη,8(2. 2000; Ἀ1.31.6448). 

ἐπρωτόκλιτος, ὁ, οεεμῤῥαηὶ οΓ εἰτο  5φαὶ, ῥγίπείραϊὶ σιεεὶ, Τμάτιφ, 
4.5 1 2Κερ.(1.454). 

Ἐπρωτοκόμιον, τό, βγεῖ ἰοοῖ οὐ καῖν; ταοῖ., ἤνςις ἤν ς τὸ ἐξ Ἀβραὰμ 
"εὐγένος,ἐ.πι τῶν ἄλλων ἐθνῶν Ογγ. {μἰη. χ(ό3,το4Α} ; 14. 7οεἰ,Β8(3. 2068). 
Ἐπρωτοκορυφαῖος, ὁ, εἶτεῖ ἰδαάεν ; οἱ 88. Ῥϑίου δπᾷ αι], 4. είν. 

εἰ Ῥαμὶτῖτι(ρ.τγ785.). 
Ἐπρωτοκοσμοκράτωρ, ὅ, εὐϊεῖ εὐσητὶς γμΐδν ἐξουσίας π. τοῦ σκότους 

τοῦ αἰῶνος ΤΑΤἢ ἀσεϊηση.(Μ.28,14240). 
Ἐπρωτοκούρσωρ, ὁ, (οἵ, 1.41. ξεν 5 07} εἰτεῦ σομείον, 70. Ἅ14].εἰγόη.. 

14 0.352(Μ.07.5254)}; Τρ. εὐγοη, ρ.241(Ν1.τοβ, 6208). 
πρωτοκτίστης, ὁ, γεὶ ἐγεαίογ, ἵν Ἐχρ]απδέοη οἵ πρωτότοκος: 

πρῶτον τετοκέναι... «ἵν᾽ ἦ, τῆς τρίτης συλλαβῆς ὀξυνομένης, πρωτογόνος, 
οὐ πρωτογενής" π.» οὐ πρωτόκτιστος 1516.}6].6}}.3.21(Μ.78.740}). 

πρωτόκτιστος, ἴ. ἤ Σί ἐγφαϊεα; οἵ ὉπΙοΟΥΠπιβα τπατίου, Οὐ ΝαζΖ. 
ΖΩΥΊ.2.1.15.τ82(Ν|.37.12414}; οἱ Πρῃξ, Ἐρίρῃ. μαθν.76.26(Ρ.474.2; Μ. 
42.5680) ; 10... [.ο,2,7(}1.04.8880); οὗ ἀπροῖς ρόνγοτθ, ΟἸδηη, ον. 5.6 
(ρ.349.12; Μ.9,614); ἴἅ χε, ΤΠ ἀοὶ, τοί(ρ.τορ.17; Μ.0.6608); ἰᾷ δεῖ, τοτ 
(ριιδι τ; Μ.0.7218); Μαχ.βυβοῖ.ε.}..7.2(Μ.4.690); οἵ θεν}, Θιάντα. 
ΤγΊΉ.3.32(Ν1.30.0570) ; οὗ ΥΥΙβάοτα, (]6ηλ. ον. 5.τ4(ρ.38ς.4; Μ.9.122Ὰ); 
ἈΠ Γοροβ, Εὰ5.}.,6,..2.2τ(Μ.20.648}; θαὲ ἀφπίεά Ὀγ οτποάοχ ψΠὸ 
ἀβϑεσί πρωτότοκος Δα μονογενής οἵ θ0η, ΟΥὙτΟΝ γ55. σφ. 4(2 Ρ.07.18; 
Μ,45.673}})}; εἰ πρὸ τῆς κτίσεως ὁ νἱὸς οὐ γέννημά ἐστιν, ἀλλὰ κτίσμα' 
π. ἂν ἐλέγετο, καὶ οὐ πρωτότοκος ΠΙάνχῃ. ({ ΒΑ5.) Ειπ. 4{τ.2020 ; Μ.29. 
ἸΟΤΒ); ἘΡΙΡΗ.ἄαεν.γ8,1γ(ρ.468,6; Μ.42.728.4); ΟΠγνβ.ἤονι.3.2 τη (οἱ. 
(11.343); [514.}ε6].6Ρ}.3.3τ(Μ.78.740}00) εἴτ, 5. ἴογορ. ; ὙΒάτ, Τγί, (Μ, 
15-1160}); 14. (οἱ.χ:τ5(3.477); Ορσιμι, ἄρβος, 3 ττά(ρ,64); ΟΥ̓ ὈΥΪΠΔΑΆ] 
τῆϑη, (16] νχ.᾿.6.2.17.2](Μ.8ς.12724}; 2. δείζουεν ἰι ΟἸΥῖδὶ ας πρωτό- 
κτιστος ; ἈΪΟΚΠΑ ΠῚ οὗ ΟΥσοηἶβῖ 5εσξ, νυ, 5,0, 5 αὖ.8ο(ρ.197.15). 

πρωτοκωμήτης, ὁ, ἀεαά »αη; οὗ υἰίαρε, Τ᾿}ῬᾺ1]} πυποη, δ. τοίρ.73. 
14; Μ.34.1τ698); ᾿θοπε. Ν δ γ»η.46(Ν|.03.17258); Ογτιϑιν, Επρβγῆ.12 
(0.22.13). ᾿ 

πρωτόλ(ελ)ιον, τό, Α. ἠγεί- γι; 1. ἃ5. βδουῆοῖαὶ οβουίησ,; οἵ 
(μηβι, Ὀντιαάογ. α7(1ττᾺ}) ; Οἵ Ῥγάγευβ οὗ βαϊῃἴϑ οβδετοά δἱ πβάνθηὶν 
ΑἸζαυ, Οδοσπὶ. ρος. :3(ρ.104); 2. ἃ5. γι Ἰπβιαίγηθηϊ, ξαγπεβῖ; οἵ 
ἢ γῖβὲ 48 ἤσβί- ἔτ οὗ Βυηδηϊὲν ἴῃ  εβατστοοιίοῃ, Ογγ.]ς. τ. (2.1 320); 
π. τῶν κεκοιμημένων Ἰᾶ κοι ραφεῖι τ (53. 1864). 16.26(3118); π΄... 
ἀνθρώπων ἐγέρσεως Οδοιιπι, ρος. 5(ρ.35); οὗ Δροβίίοβ ἂβ ἔγϑί οἵ 
Ομτιβέϊδη θε ενεσβ, νυ, Ἰ5.3.τ(5. 288}; ἐδ.4. 5(605}}; οὗ 8, ϑίθρβεῃ 
85 ἢτϑῖ οὗ τηαγίντβ, 14. δας. 1ο(3.546Ὰ}); οἵ τηαυῖγίβ α5 ατκὲ οὗ της 
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βανεῇ, Οδουτη. ἤρος.14:3(ρ.τ61); οἵ ἔγαπϑ- Ἰοτάαπ {τἰρες ἃ5 ἄτϑι οἵ 
Αββυσῖα᾿β Ῥα] δι ϊ απ σοπαμποβί, Οντῦς,142(3.1768); 3. 45 ἢτνξῖ 
τεναγα οἵ βιισοθβα ἁγνείαν...π.ι ὥσπερ τι τῆς εὐαγοῦς πολιτείας ΟνΥ. 
αἰογ.7(1.2408Β); 4. ἃ5 ἄγβί βσοὺ ΟΥ 5Ρ0]], 4 .Ος 6ρ(3. τος); ἰά. ἄν:.88 

(3.3428). 
Β. Ρ]αγ,, φροίϊς, γεισαγάς ὁΓ υἱείονγν, Τα5.υ.(.χ.3(0.8,30; Μ,20.0164). 
πρωτολογία, ἡ, 1. ῥγοδεεμίογ᾽ 5 ῥαγί, {8Βα5.οη, η Β5.37(1.3όδα ; 

Μ.30.024); τεῖ. Ργιαβ: τη, σῃγνβ. Τλάν.ττβίτ.31Ε); 2. ἀπηῤἤοη οἵ 
Ρϑϑΐπι, 70.Ο] τη. εαὶ, 4((1.88.7οτο). 

Ἐπρωτομαίστωρ, ὁ, ἢ »παϑίεγ-σογξνηαη, Τιδαϊ.τ.2(0.7.1; Μ.1:2. 
1316}. 

Ἐπρωτομαντία, ἡ, ἀϊυϊπαίίοη; 85. ψουΚ οὗ Ὠονὶ τεποιποθα δἱ 
Ὀαρίίβηα, ΕΡΏΤΥ.2.2178. 

Ἐπρωτομάρτυς, ὁ, γεί »ιαγίγγ; 1. οἵ (ῃτίθι, σε], Ογζλ.ε.2.10.26 
(Μ.8ς. τ28ο0) ; 2. οὗ 5. δίαρῃεπ, ατ  Ν γβ5. διορὴ. 2(Μ.46.7258); (σηοὶ, 
.4}5..3.40.2; ἘΡΙΡΗ ἤαεν.2:.τ(ρ.267.τ5; Μ.41τ.3214); ἐδ.7ο.6(ρ.238.}; Μ. 
42.348); (ο5π|. η4.19}.5(}8.88,2974}; ϑορῆτγ. Π.ογ.8.6(Μ.87.33261Α}; 
10.0.0, 3,0.4.πο(Μ.94.11τ688}); 3, οἱ Τῆροϊα, «4.Ῥαμὶ,εἰ Τἀδεί, τ(ρ.2:ς. 
1η.)}; 1δι4π(ρ.269.6:.); 1514. ῬῈ]..}»»}»Ὀ.1.τόο(Μ.8.2896); Βα5.56}. 
τ. Τ δε τ ατι(Μ.8ς,478); ἔνϑρτ.λ.6.3.8(ρ.1ογ.31; Μ.86.,26128) ; [70.1}. 
}α ἀονη (Μ.05,2530); 4. Ρ]υτ., οἵἩ ἄγβε ᾿παγίγυβ ἴῃ ἃ ρβυβδουίοη, 
ΕΡ.πιρά καρ. Ἐλ5. ἤν ξισ ττ( Μ.20.4134). 

Ἐπρωτομοιχειανός, ὁ, εἰπε} γανοίσεν οὐ αὐπίέενν, Τάτ, σι ,ερ.1. 
40(Μ.090.1ο80}). 

Κπρωτόνοια, ἡ, βγεῖ ἰμοιρ], οὐ τμουερμόμὶ οὗὨ {πὸ ηνίμα οὗτος 
προσευχὴν ἐπιτελεῖ, ὃ ἀεὶ τὴν π. ἑαυτοῦ πᾶσαν καρποφορῶν τῷ θεῷ 
Ἐνδρτ.Ῥοπί. ον. 126(Μ.79.11030) ; γεῖ, ταπιρταῖϊτίοπβ, Μϑγο υνορηδε 4 
(}.6ς. τοτ68) ; 1. (1ο0240}) ; τοῦ. ἔγβϑ Ψ}}]} τὴν...πι κατ᾽ οἰκονομίαν ἔχομεν 
ὥσπερ κἀκεῖνος [30. ΑἀΔΙΏ]" καὶ τὸ παρακοῦσαι ἢ μὴ παρακοῦσαι κατὰ 
θέλημα ἔχομεν, ὥσπερ κἀκεῖνος ἰδι(το2 5); ΝῚ ἐρῥ.4.49ο(Μ.70.5738). 

Ἐπρωτονοτάριος, ὁ, εἰϊφξ ποίαγν, ϑορῆγν. Η ἐρ.γη.(Μ.8).32οολ); 
ΤΗαγ.διαά.ἐε}ῥ.2.172 {ππ (Μ 9.1 40 Ὰ). 

πρωτόνυμφος, τυὴο 1ς ἐἤε εἰπεῖ ὀγίάθ; ἢσ., οὗ Ξαρο του οἵ οοηνθηΐ, 
ΤΗατι δε. ρ}.2. τοί Μ.00.14688). 

πρωτοπάθεια, ἡ, ἤγεὶ ἐρηριῖςε, ΟἸνταρ. Εεεῖ.τοῦ 4(Μ.03. 5960). 
πρωτοπαθ-ἐω, 76} ἤγεὶ ποῦ δίκαιον, ἐν οἷς π΄. τὸ σῶμα καὶ τὴν 

ψυχὴν ἕλκει πρὸς συμπάθειαν... αὐτὴν κρίνεσθαι μόνην; ΑἸεπαρ,γθ.321 
(ρ.γ4.16; Μ.6,1τοΙ68); ᾿Επίκουρος πᾶσαν χαρὰν τῆς ψυχῆς οἴεται ἐπὶ 
“ποὐσῃ τῇ σαρκὶ γενέσθαι ΟἸετπ,5,».2.2τίρ.τϑς.4; Μ.8,1το 778); 18.6.16 
(ρ.50ο.20; Μ.9.3698); συμπάσχει [8ς. ὁ γνωστικός] τῷ σώματι... 
παθητῷ ἐνδεδεμένος, ἀλλ᾽ οὐ π. κατὰ τὸ πάθος 1.7.7(ρ.45.5; Μι0. 
4384}; τὸν νοῦν, οὐ πταίσαντα μόνον ἐν τῷ Ἀδάμ, ἀλλὰ καὶ --ἥσαντα 
τι ΝαΖ.6ρ.τοι(}.37.1888); ψυχῆς... -προσειλημμένης διότι “-ἥσασα 
Ἰιβοπῖ, ΒΝ δεὶ. οἰ Ἐπὶ. (Μ.86.13240}; Μαχιορηεε (ΜΝ 01.1368).; Οόγη, 
ΟΡ ογ.2(Μ.08.2568) ; τοῦ, ΑΡο Ππϑυδηϊϑπὶ τί δὲ καὶ τῆς ἐνανθρωπή- 
σεως ἀπωνάμεθα, τοῦ “σήσαντος μὴ σεσωσμένου; 70.}). ἢ .ο.3.τϑ(Μ.94. 
1Ο0720); ταῦ. τηοπούμε]τ8πὴ εἰ ἀνθρώπινον οὐκ ἀνέλαβε θέλημα, τὸ 
““ἢσαν ἐν ἡμῖν οὐκ ἰάσατο 14. υοἰμη!. 28 (Μιρς.τότο). 

ἔπρωτοπαπᾶς, ὁ, φεηον ῥγεεδγίεν, Ἐπμελοὶ.(ρ.242). 
πρωτοπατρίκιος, ὁ, ἤγεὶ ῥαϊγίεῖαν, ΜΆΪΟΠΙΙΝ Ἔχς. ρορί. χ(ρ.560.24; 

Μ,113.7810); ΤΏρΠη.εἄγομ, .318(Μιτοβ, γδρο). 
πρωτοπάτωρ, ὁ, εἰτεξ [αί πον; οἵ ὈΙβμορ οἵ Ἐρμεϑιβ, Τῃατιδειά, 

Φ}}.2.7ο(.00.13060}. 
Ἐπρωτόπιστος, βγεῖ ἰο δεϊίουε; οἵ ΑΌτΑπδια, Αραίηνν ἢ} πὸς 

(0.53). 
ἐπρωτοπλαστία, ἡ, ,γεί »πομϊάΐηρ; οἵ τιᾶτι 8 σσθαϊίου, ΤΊ. Βοβί, 

Μαη.3 Ῥτοεπι.(Μ.18.12ορῦ). 
πρωτόπλαστος, ἤγεί- ογ»ηϑα; Α. οἵ Αάαιη, οἵ, ῥγοίορίαςίμς {πε 

“απ ἀδ γε ἱεγγα εἰ ἀξ αὐλπμε ὑτγσίπε.. μα ςῤείαμίίαηι, ἵτουι. 
ἀαεν.3.2τ.το( Μ.7.0540) ; πρωτότοκον ἐκ παρθένου, ἵνα τὸν π. Ἀδὰμ ἐν 
ἑαυτῷ ἀναπλάσσων δειχθῇ Ητρρ. Πα. 4.ττν (Μ.το,68.8}; ὁ π. καὶ προ- 
πάτωρ Ἀδάμ (1, ΡῚ1.Β τοίρ.3225); Ετι5.ε.ἢ...2(0.143.3; Μ.24.0770}} τοῖ, 
(Πτῖϑε 5 θοάν ἐξ ἐκείνης τῆς ὑποστάσεως τῆς τοῦ π. Ἀδάμ Αάδιη. 
αἸαὶ.4.τ3(Ρ..170.7; Μιττ.χ8204}; τὸν... «πρῶτον Ἀδὰμ τὸν π᾿ τοῦ κόσμου 
δηλοῖ" τὸν δὲ δεύτερον Ἀδὰμ τὸν κατὰ τὸν σωτῆρα νοούμενον ἄνθρωπον 
Τλίῃιςέννι. βά.ππ(0.22; Μ.26.1280Ὰ}; μέμημα 36. ἴῃ Βαρτἰϑιη] ἐφέρετε 
τοῦ π. ἤδάμ Οντ. Η, εαἰεεῖι.20.2; ἘΡΙρΠ ἀκεν. 66. 5 1(0.88.7; Μ.42.τος Β); 
1Ὲ. σοιηρατίβου οἔ ἀάδπι᾿β ΙΓ ἢ "ἢ ΟΠ τΙβ τ᾽ 5 (οὗ, Θαρτα), Ρσος. ΟΡ 
οΥγ.2.2(Μ.65.606Ὰ); πρώτη ᾿Ιουδαία ἄνθρωπον ἔσχεν οἰκήτορα, τὸν π. 
Ἀδὰμ μετὰ τὸ ἐκβληθῆναι τοῦ παραδείσου ἸΞἰά, Ῥε].ἐρ»}».1.2(λ1.γ8.844}. 

Β᾿ ἃ5 βιιθβῖ.; 1. Ξξξ, Αἄδγη, Γ]θπη.5:7.3.14{(0.239.17; Μ.8.ττο30); τ. 
5.14{(ρ.4388,14; Μ.9.1404}); Ἀβραὰμ εἰκοστὸς γεγέννηται ἀπὸ τοῦ π᾿ ΟΥ. 
.10.20.3(Ρ.320.20; Μ|,1τ4.5760); ΜοΙῃ,:γ»»ηρ.3.8(ρ.35.4; Μ.18.720}); 1ἅ. 
γῦδ.χ. Ξο(Ρ.282.ς; Μ.τβ,2684); ὁ π, ἀπὸ τῆς γῆς ἤνεγκεν οἰκουμενικὸν 
θάνατον (νΥ. ΠΤ εαἰφεῖ,τ5.2; τὰ. πρωτότοκα, τύπος τοῦ π., ὃς ἐπειδὴ... 
ἡμῖν ἐνυπάρχει τῇ ἀκολουθίᾳ τῆς διαδοχῆς...διὰ τοῦτο ἐν τῷ Ἀδὰμ 



πρωτόπραστος 
πάντες ἀποθνήσκομεν ΒΆ5.5}17.31(3.268 ; Μ.32.1244); ὅλον με... 
κατακριθέντα ἐκ τῆς τοῦ π. παρακοῆς ΟΥΝΑ2.0;.,22.1τ3(Μ.35.11458); 
Δ. εαγη.1.2.τ0.427](Μ.27.7114}; ΟΥΝ γ55.Ενπιτί Ῥιτφ2.1ς; Μ.45. 
440Α}; τεῖ. φαρϑείοη οὗ Αἀδπι᾿β βαϊναϊίοιι, ἀθπῖθα ὃν Ταῖ., ΕΡΙΡΒ. 
ἠαον.46.2(ρ.2ο6.13; Μ.4τ.841.); διὰ τῆς τοῦ π. παρακοῆς ἔνοχοι 
κατέστημεν πάντες ας, Δερ ϑενίηδη!.27(Μ.34.9608); ἀθάνατον 
γενόμενον τὸν π. ΟὨγνγϑβ.ἠση!. 46.4 τη σεη.(4.4728); συγκληρονόμοι 
γεγόναμεν τῶν συμβεβηκότων τῷ π. κακῶν ΟΥτ.1ς.2.1(2.1048); ἐν τῷ 
π. κατεκλίθημεν εἷς θάνατον 14. 0.4.2(4.3548); πέπαυται γὰρ ἐν 
Χριστῷ τὰ ἐν τῷ π. τῇ ἀνθρώπου φύσει συμβεβηκότα σωματικά τε καὶ 
ψυχικὰ τῶν ἀρρωστημάτων ἰά Ῥμίεξ.36(0.45.27 ; 52.1574}; 2. ΡΙυτ,, ΞΞ 
Αὐλτὰ δηα ἔνε μετῳκίσθησαν ζγὰρΣ οἱ δαίμονες, ἐξωρίσθησαν δὲ οἱ 
π. Ταῖ.ογαϊ.2οίρ.22.16:; Μ.6. 85 2Ὰ)}; οἱ πι οὐκ ἐγεννήθησαν, ἀλλ᾽ 
ἐγενήθησαν ΝίοτΗ.»γε5.τ.47(0.297.5; Μ.41.11170}; ἐκρατήθησαν δὲ οὗ π. 
ἀλόγῳ δελεαοθέντες ἡδονῇ τὸ.τι παρ. 311τ.18; Μι41.11450}; τραῦμα τοῖς 
“π. ἐδόκει ἡ διὰ τῆς ἐντολῆς γενομένη τοῦ κακοῦ ἀπαγόρευσις". 
δὲ ἡ πρὸς τὸ ἡδὺ,.-προτροπή" ἀλλ᾽ ἔδειξεν ἡ πεῖρα, ὅτι τὰ νομιζόμενα 
τοῦ φίλου τραύματα τῶν φιλημάτων ἦν τοῦ ἐχθροῦ λυσιτελέστερα Οτ. 
Νγϑββ.λον".13 ἐπὶ (ἀπὲ, (Μ.44.τοά40); δερματίνους ἐπιβάλλει χιτῶνας 
τοῖς π, ὁ κύριος 14Δ.0γ.εαἰθοὐ.8(ρ.43.5 ; Μ.45.3320); ΤΟ γν5.}αϑολ.2(8, 
2548); π᾿ ΟΣ ΡΥ ΒΌη οἱ ΠΕῚῚ οὐραῖίοη ἢ νιτρὶῃ ΒΙτίῃ, 1514.}Ὲ], 
ἐρΡ.τ.τ4τ( .78.2774}); ξωὴ.««κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς... 
τοιαύτη γὰρ ἦν πρὸ τῆς παραβάσεως ἐν τοῖς π. ΟΥγτ.1ς.5,6(2.904Ὲ) ; 
66], ΟγΖ..6.2.24.20(Μ.85.1301}); αἴ δυοματιθὶ εὐλογία μὲν ὡς τῆς 
ἀϑᾶν τῶν π. ἀναίρεσις Τϑορῃτ, Η ἰξίμγρ.ο(Ν.87.3080Δ). 

Ἐπρωτόπραστος, γε,-δοἰά; οἱ Ξεηρεπί 85 504 ἀπάευ δίῃ ἴῃ [06 
θερίῃπίηρ, ὕετπι. ΟΡ ογ.2(Ν1.98.2538). 

πρωτοπρεσβύτερος, ὁ, Ξεηΐονγ ῥγεσυγίον (οἴ. ΞΕ ἜΤ 
ΜΉΘ ἀσποῖαθϑ Θββθητα}}ν [πὸ βᾶτς οὔις18}) Πέτρος τις π. ἦν τῆς ἐν 
Ἀλεξανδρείᾳ ἐκκλησίας ϑοοτγ,ἦ.6.6,0.3(Μ.67.6928), ΟΟμοτς. (1.105. 
τχ120); ΟΝ :ς.(γ8))αεἰ 4(Ώ.4.χβ90); Επελοῖ, (0.228). 

πρῶτος, (αἶπο ἴπ 5ΌΡΕΙ), ἔοττι πρώτιστος), Δ. ἤγ5,, 450 ς, σεηϊ, 
Ῥγῖον ἰο; 1. οἱ ἀοᾷ οὖσα 30. σοφία͵].-..«παρὰ τῷ πρωτίστῳ θεῷ ον. 
ΟἸειν!.2.25; ἀνωτάτω τοῦ π. Ἰυ5.4,6.ς.6(ρ.220.20; Μ.22.380Α); τὸ π. 
αἴτιον τ. Ν42.0».28.2τίρ.γο.τ6; Μ,56.728); ἡ ἀπόρροια τοῦ π. καλοῦ 
δι2ο,τα(ρ.120.15; Μὲ.36.1214}; 2. τεῖ. ὅοπ δυνάμεως θεοῦ...ἐπιρρεούσης 
ταῖς..««ψυχαῖς, ὑπὸ ᾿]ησοῦ διακονουμένης, ἧς πι ἐστιν, αὐτοδύναμις 
θεοῦ Οὐ. σ.τ.35(381} 0.42.0; Μ.14.804Α); διδάσκει δὲ ὁ βαπτιστὴς πῶς 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ γέγονεν ᾿ἶησοῦς τῷ πρῶτος αὐτοῦ (ἐπεὶ πρωτότοκος 
πάσης κτίσεως) εἶναι 1Ὁ.6.6(3:1 Ρ.114.2 ; 2008); εἰ καὶ φύσει μονογενὴς 
υἱὸς καὶ θεὸς ἡμῶν ἀνευφημεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὃ π. θεός, πρῶτος δὲ τοῦ 
θεοῦ μονογενὴς υἱὸς καὶ διὰ τοῦτο θεός 1 ι15.4.6.5.4{0.225.30, Μ,22. 

4720}; πο... ὡς ἐν γενητοῖς εὐσεβῶς εἶναι λέγει, τὴν ἄναρχον. ..καὶ τὴν 
ὑπὲρ τὸ π. οὐσίαν ἀπονέμων τῷ πατρί..«μόνου τοῦ θείου λόγου πάντων 
τῶν γενητῶν π΄. χρηματίζοντος 1Ρ.5.6(ρ.220.1τ6; 3770); εἰ... ἐποίησεν 
τοὺς αἰῶνας... «οὐδὲν δὲ πρὸ τῶν..«αἰώνων νοεῖσθαι δύναται, εἰ μὴ ἡ... 
πρωτίστη.««φύσις, πῶς οὐκ ἀνάρχως..«γεννηθῆνα: πιστεύεται ; ὨΙάψτα. 
Τρῖμιτττ( .30.3080) ; εἰ γέγονεν ὁ υἱὸς δι’ ἡμᾶς...οὐκ ἔστιν οὐδὲ π. 
ἡμῶν παρὰ θεῷ Ὀγτ δος, τπ(οἶ, 1530); ἴῃ τα]. ἴο 8η96]8 τὸν πρεσβύ- 
τατον τῶν αἰώνων καὶ π. τῷν ἀρχαγγέλων Μείῇ.5γη:}.3.4(0.31.3; 
Μ.18.68Α) ψ Ποῖα π᾿ πᾶν Ξε ῥγίον ἰο (εἴ, τὸν πρὸ αἰώνων ἐδ.(ρ.30. 
10; 654}}: πρεσβυτάτους ἀγγέλαυς εἶναί τινας, καὶ πρῶτον αὐτῶν τινα 
εἶναι, “: . μήτε τῷ πρωτίστῳ τῶν ἀγγέλων ἐφικτὸν εἶναι τὸν τρόπον τῆς 

ἐνανθρωπήσεως Μαχ.Ξελοῖ. 5.5. ο(Μ.4.2250)); ἃ. οὗ ἢτβί 46 πϑᾶνεπ 
85 ἀν πα οὗ ΘΟ 06, ΟΡΡ. βδσοῃᾷ οΟΥ ν] 5:06 ἤρᾶνεῃ, (Ὀ5π|.[πά,ἰοΡ. 
(88.818); 4. οΟἵἩἨ ἁ Πτυδῖ τῇδ τὸν πρεσβύτατον καὶ π. τῆς ἀνθρω- 
πότητος ἄνθρωπον. .«τὸν δάμ ΜεΙῃ..5γν»}"».3.4(0ρ.21.4; Μ.18.684); Ἀδὰμ 
ἐνπι ἡμαρτηκὼς... Χριστὸς π΄ ἐϊς νεκρῶν ἀναστάς ὙΠαΐ, ἔονι.": τ4(3. 
57); 5. οἵ ὈΒυτοῦ πάντων π. ἐκτίσθη Ἡοτιη.υἷδ.2.4.1; 6. πρώτη τοῦ 
σαββάτου, τοῖ. ῬΆΞΟΠΆΙ σΠτοποίορν ὡς γὰρ μία τῶν σαββάτων ἡ μετὰ 
τὸ σάββατον π. καλεῖται, οὕτως εἴποις ἂν καὶ τὴν πλησιάζουσαν ὄπιθεν 
τῷ σαββάτῳ, τουτέστι τῆς ἑβδομάδος ἕκτην, πρώτην τοῦ σαββάτου, 
τουτέστι πρὸ τοῦ σαββάτου 0. ῬΆΠοΡ.,ακξελ.(ρ.220.9) ; 7. γηδϑς. ῥ]υτ. 
45 βιθβί., σημεϊθηΐξ, Ελι5.ἦ.6,53.27.τ(Ν.20.273Ὰ):; 8. δανευθία]ν οὐκ 
ἀνέχεσθαι. ..«τούτους νομίζειν θεούς, ὅτι ἄνθρωποι ἦσαν καὶ πρῶτοι (εἾ8. 
ριΟτΟεἰς.3.22(ρ.στ8,14; Μυττο440, Ροσῇ. ἴοσ πρῶτον). 

Β. οὐϊεῦ, πιοςὶ τηιρογίαμες οἵ ἀτομβαῦρεὶθβ, Μαχ.βεἠοί, ἄ.5.2.ο(ι4. 
2250}; 85 ΤᾺ Πᾶν Τὴ τὸ πρωτεύων: κυμητήριον Ἀθηνέου π. (Ο-(] 
46 ((τηίῃ, βαςς, ἱν--ν}), 

(, δέοΐ τὰ π. μύρα χριόμενοι τον γ85,ν».10ς5.(}1.44.4170). 
Ἐπρωτοσπαθαρία, ἦ, τοῖξε οὗ α πρωτοσπαθάριος, ὙΠάτιϑιυά ἐρῥοτ. 

τϑ(Μ.09.9640). 
Ἐπρωτοσπαθάριος, ὁ, εἠϊεξο τη ρονταί ξονεμισηταὶ δοάγρμαγά, ΤΏΑΥ, 

Θιμα, 6.2.5} 1. (Δ1.09.12690}; ΤῊΡΠΠ., εἀγοη.. 2οδ( . τοϑ. 3298). 
πρωτοστάτης, ὁ, ἰέαάογ, εἰπεῖ; οἵ Ἰουαπιάετϑ οὗ βεοῖβ πα ΠΘΊΘ5165, 

ΗΙρρΡ λαεν,τ ρσοσι.(Ρ.2.25; Μ.16.20 214}; Βαβ. ΕμΉη.1 τί, 285; Μ.20. 
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5Ο1Α}); οὗ 488 85 τῆς ᾿Ιουδαίων ἀθεότητος π. (γε, 70.1τ.12(4.10120) ; 
οὐ 8. Ῥεῖου 88 σῃϊεῖ οἱ ἀροβί]ςβ, ντ, Ἡ εαἰδεΐ.αι.3; 1 Βαβιεοπί εὐ τ(Μ. 
40.8164}; ΝῚ],ἐρ}.2.2τ(Μ.79.208}0) ; οὗ [εν Βεξοσα 815 18]], 85 τ, οὗ 
ΔΏΡεΪβ, 1514, Ρ}Ὲ].6}.1.283(Μ.78.3494); 110.}.8..}.6(Μ.96.ὕ 9084); ; οἵὗ 
ὨΙοΟΙθιῖαη 85 βεηΐοσ ἀυριβίιβ, Εἰι5,ἢ.,6.8,13.11τ{Μ.20.7174}. 

Ἐπρωτοστράτηγος, ὁ, εὐγωπαηάεγεῖη-εἰϊοῦ, ΤὨΡΠ ἢ εἰγοη.Ρ.153 
(Μ.τοϑ. 4168). 

Ἐπρωτοστράτωρ, ὁ, εἰ φγοονι οὐ ἐχμέγγν, δ ἸΤα ΘΟ αὶ οἤοια] 
“Ῥοῦφος ὃ π. τοῦ ᾿Οψικίου ΤΏΡΠπ. εἤγομ. Ὁ. 42τ(Μ.τοϑ.7760}; βασιλικὸς 
π᾿ 1δ.Ρ.26ο(884.). 

Ἐπρωτοσύγκελλος, ὁ, εὐτε σύγκελλος: π. τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 
{ἰΟλνγς.(ρ.355.26). 

Ἐπρωτοσύμβουλος, ὁ, εἰεί τομηοι ον, 1]0.1).8.}.το(Μ.96. 
τοοοῦ) ; {1116 οὗ δ 85, [οϑγπο."ανν.(Η.4.3200) ; ὁ τῶν Σαρακηνῶν π. 
ΤἈρΒη. εὐγομ.ρ Ζοῦ( Μ,1οβ,7248) ; ἐδ.Ρ.3οο( 520}; οἵ. ὁ...τῶν Σαρακη- 
νῶν ἀρχηγὸς τὸν ᾿Ιωάννην [1.6.. Το. 1}.]. προεχειρίζετο π. [οΟΥ Η. 
ῳ..ο. ).13(Μ.94.4408). ᾿ ΜΕ 

Ἐπρωτοσύστατος, ῥγήἱγιογή αἱ, ογίρίπαὶ, Πονιἰομιθ. 6, 
Ἐπρωτοταγῶς, ας ἐἦε ἤγεὶ γαπὶ οὐ ογάσφγ, γε, ἢγϑε ογάου οἵ δηρεὶβ 

τῷ κρυφίῳ π. πλησιάζουσαν )1οπ, τ. ἀ.0.2(Μ.2.26οΑ). 
πρωτοτοκία, ἡ, ῥγωμορεηίενε, τοῦ. ΟΠ 515 ϑίαταβ ἂ5 πρωτότοκος 

τῆς κτίσεως, ΟΥΝ γ85.ἠοη.18 τῇ (απὶ.(Μ.41.10530}; ἃ. μη.4(2 Ρ.64. 
6; Μ,4ς.6368); ἐπὲ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ἡ π. ποιεῖ τὴν ἀγάπην" ἐνταῦθα 
δὲ ἡ ἀγάπη ἐποίησε πρωτότοκον εἶναι ζῃτγϑ. ὕγ.ἴνι.}6».21.(Μ.64.756}}. 

πρωτοτόκια, τά, γίρἠϊ οὗ ῥγριοροητίηγο, σίας οΓ ἤγείϑονη, τεῖ. 
ἘἜβαι ᾿Ιακὼβ φάσκων... ἐγὼ...ὃ πρωτότοκός αου υἱὸς κατὰ μὲν τὸ 
πνευματικὸν ἠλήθευεν μεταλαβὼν τῶν π. ΟΥἈΧὝ [ο.το.ς(4; μ.175.22; Μ. 
14.313); Τμάτι Μορ5.0ς.12::τ(Μ.66.196.}; ᾿Εδὼμ, τουτέστι γήινος, 
διὰ τὸ ἀποδόσθαι τὰ π. Οντ. 4δά.τ(3.3548); Ρουβὴν τῶν π. ἐκπεπτὼω- 
κέναι Ῥτος.α. Τβάγιρτοθπι.(Ν.87.12018) ; τοί, ΟΠ βυ 5 “αἸαἰτπεΐ οἵ 
τσ θοῦ βπ 58᾽ πληρῶσαι... .τὴν περιτομὴν καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν π. προσ- 
φοράς Ὀξουμπι.: Τύ.3::τό(Ρ.458.22); τοῖ. ΟὨΓΙΞΕ ἃ5 πρωτότοκος : χωρῶν 
[56, Ματςε]}.] τῇ ἀρνήσει.. τῶν π. πάσης κτίσεως Ασδο,  Δ65. ͵γγ. Δίαγεεὶὶ. 
ΔΡ. ΡΙΡΗ. ἠα6}.72.8(0.262.28 ; Μ΄.42.3934); τοῦ, Νοδίοσδῃ αἰν]βίοη οὗ 
ΟΠ σλϑὲ ἔνθα οὖν δύο... υἱοὶ...π. καὶ ὑστεροτόκια λέγεται [,δοπτ. "1. Λίδεί, 
4.0(Μ1.86.1τ6418). 

πρωτότοκος, βγεί-δονγη; 
Α. ἴπ δξεη., Ταβε, ἀϊαί.84.τ(}.6.6738); πρῶτος, ὡς πρωτότοκος τῷ 

κόσμῳ, ὁ ἀρχιερεύς, εἶτα ὁ νομοθέτης Πομ Οἰδηι τό; οἵ δίῃ, ἐῤ. 3: 25. 
Β. οἵ Πτβί-θοτη οὗ Εργρί τὰ π. πϑιιἀδαζ 1 (Δ. 6,7320); τοὺς π᾿ 

Με]. ῥας5.22 Ρ.4.8; Μεῖῃ,εγμρ.9.τ(ρ.ττ5.τ4; Μ.18,1808); Βα γἹηρ᾽ ἰῃ- 
τετργεῖβα 85 ἀεειχαοιίου Οἱ ΡὈΥΠΏΔΓΥ ἱπαρι δα ἰὼ δῖα, ΟΥ̓ Ν γϑβῦ, 
ΜΜος.(Μ.44.3538). 
. οἵ ννιβαάοιῃ ἡ π. πάντων σοφία Μεῖῃ ΞνΉΡ. ο.3(Ρ. 117.20) Μ.18. 

1848); τῶν ὄντων ἁπάντων πρῶτον ὑφίστησιν αὐτοῦ γέννημα τὴν π. 
σοφίαν Ἐππι5.(,6.4.2(ρ.151.31; Μ.22,2ς3Ὰ). 

Ὁ. ΟἔἹΟροβ, γεῖ. 1ρμονττ3ς τὸ. οὐδὲν ἄλλο νοῆσαι θέμις ἢ τὸν λόγον, 
ὃς καὶ π.' τῷ θεῷ ἐστι Ταϑί. ταροΐ.33.6(Ν.6.3818); ἔργον π. τοῦ θεοῦ 
Ταῖί.ογαί.(Ρ.5.23; Μ΄. 6.816). 

ΕΒ. οἵ (Ὠχιβῦ ; 1. 85 500. μόνος ἐδέως υἱὸς..«λόγος αὐτοῦ ὑπάρχων καὶ 
π. καὶ δύναμις 7Τα5:. Σωῤοΐ,23.2(}1.6.3644}; ὁ.46.2(43078) ; 1ὁ.53.2(4ος0}; 
υἱὸς..-ὃς καὶ λόγος π. ὧν τοῦ θεοῦ, καὶ θεὸς ὑπάρχει 1.63. 15(4258): 
ΟΙεια ῥγοί. Θ(Ρ. ὅ2. .20; Μ.8.1038); ἡ...π. τῆς ἀγενήτου φύσεως εἰκών, ὁ 
«-μονογενὴς.-υἱὸς ΕΒ. (4.6.5 τ, 210.31; Μ,22 .3490); ; 2. 48 δοὴ οἵ 
Θοᾶ αὐαὰ σοι οὗ ἤδῃ π. ἐν πᾶσιν γενόμενον' π. ἐκ θεοῦ, ἵνα δεύτερος 

μετὰ τὸν πατέρα υἱὸς θεοῦ ὧν ἀποδειχθῇ" π. πρὸ ἀγγέλων ἵνα καὶ 
ἀγγέλων κύριος φανῇ" π. ἐκ παρθένον, ἕνα τὸν πρωτόπλαστον Ἀδὰμ ἐν 
ἑαυτῷ ἀναπλάσσων δειχθῇ ΠΙΡΡ. απ. 4 ατι(Μ.το 0848); θεόν τε 
ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον, μονογενῆ, π. Ονγ.ρ.δ1(ρ.28.χ4; 55, 105Ὰ} 3. οὗ 
λοιπο ἀδοριρίς ὁμολογοῦμεν καὶ μονογενῆ καὶ π." ἀλλὰ μονογενῆ 

τὸν λόγον, ὃς πάντοτε ἦν καὶ ἔστιν τῷ πατρί" τὸ πρωτότοκος δὲ τῷ 
ἀνθρώπῳ (ἰβατά.6Ρ.εα! αι ρ.ΤΠαϊ.ἢ.6.2.8.44(3.846); περὶ τοῦδε τοῦ 
σπέρματος [5ς. τοῦ Δαβίδ] ὑποσχόμενος ὁ θεός, ὡς..«πρῳτότοκος τοῦ 
θεοῦ κληϑήσεται Γαι γαη.τ(4.33); μονογενὴς κατὰ τὴ τοῦ λόγου 
οὐσίαν, καὶ π. κατὰ τὴν ἔνσαρκον οἰκονομέαν ᾿ ΤΠ τ ἐομ μετ (Μ,28, 

13024}: 4- τεῖ. (0]. τττς; 8. οἱ ΟἾσ 31 ἃ5 ἰγριῆθα ὃν ἰβσβεὶ, Ταϑβῖ. 
αταϊ.τ2ς.3(Λ4.6.7γ684}; ὈὉν Νοαὶι π. πάσης κτίσεως ὧν, καὶ ἀρχὴ πάλιν 
ἄλλου γένους γέγονε 16.τ38.2(7038}; Β. οἱ (ΟΠ 131 85 εἴουμαὶ ὅοη διὰ 
παρθενικῆς μήτρας τὸν π. τῶν πάντων ποιημάτων σαρκοποιηθέντα 
ἀληθῶς παιδίον γενέσθαι 1}.84.2(6738); 8ἃ5 Ἰίοροβ τὸν λόγον ἐγέννησε 
προφορικόν, πρωτότοκον πάσης κτίσεως ΤὨΡΗΪ Απε, μἰοἰ.2.22(Μ.6. 
Τοδϑ88Β); πρωτότοκον δὲ πάσης κτίσεως, ζὅτι) γεννηθεὶς ἀπαθῶς, 
κτίοτης καὶ γενεσιάρχης τῆς ὅλης ἐγένετο κτίσεως (οι). δχς. ἢ μι οί, το 
(ρ.1ττ2.8; Μιο.δόδΑ}; πεσε ἸΔἀθητῆθα ψ ἢ ψΙβάοσπι, εἴν τ. γέρε. 
1.2.τ(ρ.28.0; Μ.11.1308)}; οἷ, ἐγεαίμγαγιι εἰ ἐδ τιράλν, τὰ ἐπὶ πιφάτα- 
ἐογόνῃ φμαεγαημες, φοι Ῥαμίμδ.. ῤτιηορομείμι ογῖς ογξαϊγαδ 
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Ῥτοπμπῆαί, 16.2.6. τθ.τὸ ; Του ; πρωτότοκος πάσης τῆς κτίσεως, 
κτίσμα, σοφίᾳ 18...4.1{0,340.13}} υἱὸν δὲ κατὰ τὴν π΄, αὐτοῦ ϑύναμιν 14. 
7ο.τοιδίᾳ; Ρ-τηδ.ς; Μτ4.Ξτδὰ}; ζητήσεις δὲ εἰ.. «δύναται ὅ π᾿ πάσης 
κτίσεως εἶναι κόσμος, καὶ μάλιστα καθ ὃ σοφία ἐστὶν ἡ πολυποίκιλας 
1διτὸ.22{5} Ρ.324.4.} Ξ688}; ᾿π ΠΙ5 ἄϊντπα παΐαγὸ {γρῆδα μγ βοῖο- 
ΤΟ} ὉΡΡ. ἄσγῖσ ἀδεεμιρίμς {νγήῆεα ὈΚγ Πίταπι πὸ νον 5 ΒΟ Π) ὦ 
μὲν Φαλομῶν εἰς τὸν π. πάσης κτίσεως λαμβάνεσθαι δύναται, ᾧ δὲ 
Χειραμ εἰς ὃν ἀνείληψεν οὗτος ἄνθραμτον τϑιτὸ, τ(25} ΒΡ. 218,26; ὩΒΒΒῚ, 
πρωτότοκον πάσης κτίσεως..«οὐ προγνώσει, ἀλλ᾽ οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει 
θεὸν..ὁμολογοῦμεν Ηγτπεπ, ρ,2{0.324.12}} τὸν σωτῆρα. «τὸν πὶ πάσης 
κτίσεως; θεοῦ λάγον..«.τῷ πὶ καὶ μονογενὲς τοῦ πατρὸς γέννημα ΕἼ13, 
νει κι ζριῆτο; Ν1,25,3618}; ἴθ ἀτίδη ποπίτονειθν, ἀεπίδά οἱ ρτε- 
Θπἰβίεηῖ ᾿ορσθ, ΜΆγοο!. ἐνιδαρ. 15. ανεεῖ,,). ἴθ, 4π.το; Μ.24.ΒατΑ]; 
π, εἰπών, δηλοῖ μὴ εἶναι αὐτὸν κτίσμα, ἀλλὰ γέννημα ΤΑΙ εχ. 
30.25.20}: εἰ δὲ καὶ π, τῆς κτίσεως λέγεται, ἀλλ᾽ οὖν ὡς 

ἐσούμενος τοῖς κτίσμασι, καὶ πρῶτος αὐτῶν κατὰ χρόνον, π΄. λέγεται" 
πῶς γάρ, ὅπου γε μονογενής ἐστιν αὐτός ἢ ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς τὰ 
κτίσματα συγκατάβασιν τοῦ λόγου Α[Ε, γ,.2.6χ(..26.2}}Ἰ; τὸ λέγε- 
σθαι τῶν υἱὸν π', οὐ διὰ τὸ συναριθμεῖσθαι αὐτὸν τῇ κτίσει, λέγεται π΄, 
ἀλλ᾽ εἰς ἀπόδειξιν τῆς τῶν πάντων διὰ τοῦ υἱοῦ δημιουργίας καὶ 
υἱοποιήσεως 1δ. 2,0Γ 400}; τεῖ, Ρ͵,β:22, ΘΑ μο [2 58) εν Ἀν. ΕΡΙρΗ, 
παεν.13.1{}.2}}.12Π||; Μ,.4.5.,.4τό 5}; Β85. τ. 2. πἰτΖ08.; Μ,20. 
624.Ὰ); Βλιηοτηῖαπ δΥρσιπιξηϊ πῶς ἂν πι κτέσεωυς ὠνομάσθη, εἰ μὴ 
τοῦτα ἦν ὅπερ ἡ κτίσις ἐστέ; πᾶς γὰρ π΄ οὗ τῶν ἐτεροφυῶν, ἀλλὰ τῶν 
ὑμογενῶν ἐστι πι τυ 8ε, Εημπ αἰ ῃι.ὅτ. 28; Μ.4 5.6 γ:Α}; εἰ πρὸ τῆς 
κτίσεως ἃ υἱὸς οὐ γέννημα ἔστι, ἀλλὰ κτίσμα' πρωτόκτιστος ἂν 
ἐλέγετο, καὶ οὗ π. εἰ ἐπειδὴ π, τῆς κτέσεωως εἴρηται, πριωυτάκτιστός ἦστι, 
καὶ τοὶ εἰρημένος τῶν νεκρῶν, προτελευτήσας ἂν εἴη τῶν νεκρῶν, εἰ δὲ 
π᾿ νεκρῶν εἴρηται, διὰ τὸ αἴτεος εἶναι τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως" οὕτω 
καὶ π. κτίσεως, διὰ τὸ αἴτιος εἶναε τοῦ ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὰ εἶναι 
παραγαγεῖν τὴν κτίσιν..«εἰ π΄, φασίν, ἃἀδ υἱός, οὐκέτι μονογενής... 
καίτοιγε..«καὶ ἐκ αρίας. μόνος γεννηθείς, π. αὐτῆς εἴρηται. ὦστε 
οὐκ ἀνάγκῃ ἀδελῴοῦ πρωτότοκον λέγεσθαι Ια ντπ {Β845,.) πη ἴτ. 
ΔΩ ὉΠ, ἢ Μ.20, 7 ΒΠ.}; τοιπιδυρτεϊε ἃ5. 1ἢ ἩΥΤΙΓΓΟ πρωτοτόκος: ἃ 
πρωτότοκος, εἰ μὲν ἡ δευτέρα ὀξύνοιτο συλλαβή, τὸν τεχθέντα πρῶτον" 
εἰ δ᾽ ἡ παρεσχάτη, τὸν πρώτως τεκόντα μηνύει. καὶ τοῦτ᾽ ἀκριβῶς 
ἴστε μάλιστα ὑμεῖς οἱ ὁμηρίξοντες" πρωτοτόκος γὰρ ἡ πρώτως τεκοῦσα 
ἐκείνῳ εἴρηται, εἰκὸς οὖν... ὅτι. «τοιαύτῃ τινὶ ἐννοία ὃ βεσπέσιος 
ἐχρήσατο Παῦλος, οὐ πρῶτον τῆς κτίσεως αὐτὸν ἐκτίσθαι δογματίξων... 
ἀλλὰ πρῶτον τετοκέναι, τουτέστι, πεποιηκέναι τὴν κτίσιν 151. 6] ἐῤῥ. 
2.3τ0],78.7 400}; π᾿... ἐστὶ τῆς κτίσεως, οὐχ ὡς ἀδελφὴν ἔχων τὴν 
κτέσεν, ἀλλ᾽ ὡς πρὸ πάσης κτίσεως γεννηθείς ΤΔ ( τιῖ 5[3.4.7}}} π΄ 
Πεηοῖεβ ῥσιταβοῦ οἱ ποπθπτ, ποῖ ἐδιηροῦα! ᾿τιοτίεν, ἐῥ.} 6, οἵ [Πη81 
Ιπσᾶτηαῖα, ἴθ ΠΟπέταϑ ῬῬΓΠ Αἀδττι, Μδιη γΗιρ, 1, ἀ{ριπθνοτ; Μτβ, 
ὅ40}; εἰ π. μέν ἐστιν ἁπάσης κτίσειων.. προσήκει εἰδέναι... ὅτε περὶ τῆς 
κατα σάρκα οἰκονομέας αὐτοῦ ὶ ἀπύστολος νυνὶ μέμνηται ΜΆτΤΟΟΙ ἤν ἃ 
ΒΡ. Τοὰκ, ἡαγεεί,,. 2. αἰριπ.ττ; ΜῈ. 24, 8οοῦ); π, οὖν ἁπάσης κτίσεως διὰ 
τὴν κατὰ σάρκα γένεσιν ὠνομάσθη, οὐ διὰ τὴν πρώτην, «ὡς αὐτοὶ 
οἴονται, κτίσιν 15. ρι 45 1ς; Βοοῦν; ἐν δὲ τῇ σαρκὶ π΄ γίνεται πρῶτος 
καὶ μόνος τῶν ἄγνωστον τῇ φύσει τόκον ἐφ᾽ ἑπυτοῦ διὰ τῆς παρθενίας 
καινοτομήσας τὸς Νγϑο, ΕΗ 402 Ρ.64.38.. ΜᾺ Ξ 6160); ὅτι γὰρ οὗ κατὰ 
τὴν προασμύνιον ὕπαρξιν ἐφαρμόξεται τῷ υἱῷ τὸ π., ἡ τοῦ μονογενοῦς 
προσηγορία διαμαρτύρεται ἐδ {γ,δς, χο ; 0318}; οἵ, ἐπίενγοσαμι, φμρηταί- 
τιράπεηι ἀπκερρῆις ἑόπῖο ῥγτποσεητίς ῥβοΐεξὶ τ δενε ἰοί τες σνεαμάσαε, 
ἘΉΡῚ ἨΘΉ τὶ ΜΙ ΟΡΉΙΘΗΙ ἐγεαίεγαμα, δρ ἀεὶ ἐξ τοὶ ἐπὶ που εείνηῖς ἀσοερ τὶ 
ἐι ῥονῖδειδ;...τὸ πρωτάτοκος οὐκ ἐπὶ χρόνου λέγεται μόνον, ἀλλὰ γὰρ 
καὶ ἐπὶ προτιμήσεως πολλάκις ΤΉ Μορειρξτιτο(ρ, Ζό4.8; Μι,66. 
Ο.ΒΑ} π. 15 55 ΒΒ ΟΒ)Ρ τβδῖι ἄρῃ Π δα ἐρ αἰ νίπε παΐπτε ἃ5 ποι] μὲ 
π᾿ ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐριτιτβίρ.274.20}{.} 280); εὔδηλον ὡς τῆς οἰκονομίας 
τὸ πρωτότοκος ὄνομα ἜΠΩΕ, Γρίη, τοί Μι}ς, τιδοβὺ; πὶ ἐκ μητρὸς ᾧ 
μονογενὴς υἱὸς τοῦ θεοῦ τι πείαρερ, τοί ΜΓ. 88. ΤΡ ΟΡ ; ἃ, 5 ἄγϑῖ- 
Ὀσττι οὐ περ ὑγεαξιοη, Ματςεῇ. ἐν. ἀρ. Ἐπ: δίανεεί τιαίριιχτα; Μ. 
24.137}: εἰ τι Ν γ5, μη οἷα 64.525 δὴ); ΤΠατ. Ομ βι οἱ,τι τὸ 
{ρΡ.τὐδ. ταβῖ, ; Μ ὁδ6.0 288}; [0.0 οι ΒΜ μι τ ττόβὺ; 5. τοῦ, ΟἹ τ το 
π᾿ [καὶ ἐκ νεκρῶν ἵνα ἀπαρχὴ τῆς ἡμετέρας ἀναστάσεως αὐτὸς γερηθῇ 
Ητρρ. απ. 4.1. (51, τοι δ Ἐ}; ὑοπιρατ δ ν οἱ {πῖ5 {16 ἢ 
ἈΡΠΘΏΤΑΤΙΕἐ5. οἱ Μίοβοβ ἀπ ΕἸ] ΔῊ Βοίογε (μεθ 5 ἘΡΞΌΥΓ ΕἸ θἢ 
ἀΣδῦπεθεά, Μδτη,γες.2, ίρ 30.4.15, Μιτϑ, 2ι 2 0}; (0].1: 18 ̓ σονεϑ 
γεν ΟΣ (γιὲ 5 ματηᾶη ον, Ασατιη ταὶ, τοί ρ, τοι τα; ΜΟ τα, 
18458}; μύόνεβ ἴΠπδϊ ΠΕ ΕΥ ΠΕΙῸ ΠΟΙ ἴῃ [Ὁ] 1:1ς 065. πὶ ἱπΊΡῚΚ 
ΡΠΟΙΙΝ ἴθ ἔπη, ΜίασσεΙ,, ἐν. 2 ἀρ 5. Δ αν ει τιαίρυττ.ττ; Μ.24. 
131Ὰ}} διαφέρει δὲ τῇ κοινῇ κτίσει, ὅτι καὶ ται ἐκ τῶν νεκρῶν Ὀϑατά ερ, Ὶ 

ΣΉ ΡΟ Λατ ἧ.4.2.8..4(3.846}} πι λέγεται... ἐκ τῶν νεκρῶν, οὐχ ὅτι 
πρῶτος ἡμῶν ἀπέθανε. προετεθνήκειμεν γὰρ ἡμεῖς. ἀλλ' ὅτι τὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀναδεξάμενος βΒάνατον.. ἀνέστη πρῶτος, ὡς ἄνθρωπος, ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀναστήσας τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ΑΤΕ, τ, ,.6τ(Μ.26,2}}8}; Χριστοῦ 
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δὲ κατὰ σάρκα...π.ι ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν. «πῶς τὸ ἄκτεστον παθητὸς 
λέγετε; ΤΑΤΗ, ἀβοῖδιτι (ΜΠ. 26. 100}8}; γεννήσεις ἁπάσας παρ᾽ ἑπντοῦ 
τιμήσας -.«Φαίμεται" τὴν μέν, τῷ ἐμφνυσήματι τῷ πρώτῳ. «τὴν δέ, τῇ 
σαρκώσει, καὶ τῷ βαπτέσματι...τὴν δέ͵ τῇ ἀναστάσει... ὡς ἐγένετο π. 
ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς, οὔτω καὶ π. ἐκ νεκρῶν γενέσθαι καταξεώσας ἔν. 
Ναζιῦν. 40.2(}.36.261Ὰ}; π᾿ γὰρ ἐκ νεκρῶν γίνεται καὶ πρῶτος δι᾽ ἐαντοῦ 
τὰς εὐδένας τοῦ θανάτου λύσας, ἕνα καὶ πᾶσιν ὁδοποιήστι τὸν ἐξ ἀναατά. 
σεως τόκον ΟΝ ψεβ. ἔπη 4{1 ρι64.12.} ΝΙ.45.,6360] ; εἰ δὲ μὴ ἀνάστασιῃ 
ἦν, πῶς ἔμελλε π, ἔσεσθαι, μηδενὸς αὐτῷ τῶν νεκρῶν ἑπομένου; Γῆτνς, 
βομι 4 5.4 τῷ [σ.(8,2688} δεῖ τὴν ἀνάστασιν τοιαύτην εἶναι, οἷα γέγονεν 
ἡ τοῦ Χριοτοῦ, ἀπαρχὴ γὰρ ἐκεῖνος, καὶ τί ἀπὸ τῶν νεκρῶν τὐ.δδ.3 
{1988}; ὥσπερ ἐν τῷ πρωτοπλάστῳ κατεκλίθημεν εἰς θάνατον, οὗνως ἐν 
τῷ π, --- ἀναβιωύσονται αὐμπαντες ὕγτ, [6.4.2(4.3548ὴ} ὁ. τεῖ, ἔστι. 
8120 οὐ δύναται γὰρ ὁ αὐτὸς μονογενής τε καὶ πι εἶναι, εἰ μὴ ἄρα πρὸς 
ἄλλο καὶ ἄλλο- ἵνα μονογενὴς μὲν διὰ τὴν ἐς πατρὰς γέννησιν, τ, δὲ 
διὰ τὴν εἰς τὴν κτίσιν συγκατάβασιν, καὶ τὴν τῶν πολλῶν ἀδελφοποίησιν 
Ατπ..ν,.,δ2{Μ1.26. 280}; αἶδὸ τεῖ, Με,12:.48- 5, Βᾶ5, ΕῊἢ.2.22 {102 τ08; 
Μ.20.624ν}; τι Ναλ,ογ, 0. χί Μ΄. 36. 361.Α} οἷτ, 5, καὶ βιργα,; ἐν ἀβελφοῖᾳ 
δὲ πάλιν σ, γινόμενος ὦ τοῦ καινοῦ τῆς παλιγγενεσίας τόκον προγεν- 
νηθεὶς ἐν τῷ ὕδατι... δι οὗ τοὺς συμμετασχάντας αὐτῷ τῆς ὁμοία 
γεννήσεως ἀδελφοὺς ἑαυτοῦ ποιεῖ, καὶ π΄ γίνεται τῶν μετ' αὐτὸν γεν. 
νμωμένων ἐκ τοῦ ὕδατός τε καὶ τοῦ πνεύματος τι ἥγες, μη 4(5 δά. 
τς; Μ.45. 6360); καὶ πρὰς τοὺς διὰ υἱοθεσίας τοῦ ἁγίου πνεύματας ἐκ 
θεοῦ γεννωμένους, ὡς ὁ Παθλάς φησιν- ΓΒοτη,8: 20] Πάντα {{{Β85.} 
βμη,Ἄ{1.202Ὲ} Μ.24. 70 ΑἹ; γέγονεν ἀδελφὸς καὶ κεχρημάτικεν ἡμῶν 
τ. δια τὸ ἀνθρώπινον καίτοι θεὸς ὑπάρχων, καὶ υἱὸς μονογενής Ὀντο ἰς, 
1,5[2.124Ε}} τ, μὲν ὡς ἄνθρωπος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς μονογενὴς δὲ 
πάλιν ὡς λόγος ἐκ θεοῦ τῇ ον» βαβεῖ Β(53, το1ΟἾ; εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
κόσμον κα μονογενὴς ὡς π' καὶ ἐν πολλοῖς γέγονεν ἀδελφοῖς ὁ ἀσύντακτος 
τῇ κτέσφα καθὸ νοεῖται θεός 11 δι ποίρ ΟΤ, κ ; κ᾿, τον; τῷ δέ γε π. 
ὄνομα πῶς ἂν ἡρμόσαι μὴ ἐνανβρωπήσαντι τῷ μονογενεῖ; εἰ γάμ ἐστιν 
ἀληθὲς ὡς ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς νοεῖται π᾿, τάτε κατέβη πρὸς ἀδελφότητα 
εεὗτε καθ᾽ ἡμᾶς γέγονεν ἄνθριωπος ἐξ (ρ.03. 12, τ620}; 10.Ὁ. [.6.4.8 
(Μ 0 4.1τι74}; 7. τεῖ, ει τ6 ἀπᾶ (Ὁ] 1ττρβ, Οὐ 85, πη, 2(2 
Ῥ.327.11 δίκας, ΞΟ1Β}; ΟΥ̓́Τ ἐῤι οί ρ.03.32.; κἢ, τό 210) οΟἷτι 5. 6 βιιρτα, 

Ε. Ναάβεθηξ, οἱ Νοιβ, ἐἐτι ίαας, Ρ. ΗΙρΡΡΟ αν, κ, τοίρ.τοδ,21; Μ, 
τὸ, τι 50Ὶ}. 

(5, ΒοΙμίδτ τῷ τελείῳ νοῦ τῷ γεννωμένῳ., ὑπὸ τοῦ π᾿ {τοῦν ὕδατος, 
ὄφεως, ἀνέμου, θηρίου ΕΠ ΡΡ δαόνις, τοίρ.τ20.20. Μ.16.218.10}. 

Η. ἐκερ. Ἠεδ,12:23 τῆς βασιλείας τῆς πατρῴας κοινωνήσει τῷ 
γνησίῳ, τῷ ἠγαπημένερ' αὔττ γὰρ ἢ π΄ι ἐκκλησίᾳ ἡ ἐκ πολλῶν ἀγαθῶν 
σνγκειμένη παιδίευν- ταῦτ᾽ ἔστε τῇ πι τὰ ἐναπογεγραμμένα ἐν οὐρανοῖς 
ἐπ’, δὲ παῖδες ἡμεῖς αἱ τρόφιμοι τοῦ θεοῦ, οἷ τοῦ π. γνήσιοι φίλαι, οἱ 
πρῶτοι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τὸν θεὸν νενοηκότες ΟἼδῖα, ἔγοί, αἰ θ.62.25: 
Μ.8.1τ038}; ὙΠατ. Μορπ οἱ, εἰ τείρ. 66.132; Μ. 66, 0288); γὴν τῶν π' 
μητέρα, ἐν ἧ καὶ αὐτῷ συνεσόμεθα τῷ Χριστῷ ὑνε, ἡ πε. 4τ(3,. 4 ἸΟΑῚ! 
ὙΠαι,ἐγαη. τ[4.46}; ἐκκλησίαν πρωτοτόκων ἁγίων παραστῆναι τῷ οἴκῳ 
ἔοι ΒΡΙ͂Ρ χ(Ρ.1τ03}; τεῖ, ματοῖ 88 δαείεγρο οἱ Ἐφψε ἐξ ἧς καὶ οἱ 
ἀπτογεγραμμένοι πι μετέχουσι θείας ξωῆς, ἀριυτοῦ μὲν ὄντος πατράτι 
μῆτρος δὲ ταύτης Ῥτὸος σ ὕκη,3:20[Π1.87.220Ὰ]; (όθτη, [παρ . (ΜΠ. 
88.720}; ἐπὶ, {πε.{Ὁ.τοϑ.26]. 

Ι. οἱ ἴβσβοι, σι δαί τβα; μὴ λεγέτω καθ᾽ ἑαυτόν" ἐγὼ γέγονα π, ἐν 
τέκνοις θεοῦ ΑἸΉ, ἐγ Εσειεορα (37. πϑεπὴὶ; Ἤγγϑ, ἐγ {εριτ (Μ, 
ὅφ.Π56 Π)}; τὸ υἱός π΄. μου "Ϊπραήλ᾽" ἀντὶ τοῦ "τίμιος ἐμοῖ ΓΤ ορ5, 
σέ τττοίρ, 266,11: ΜΙ. δά, ΒΒῚ, 

4. π' τοῦ σατανᾷ 6 ΕΡΙΠΠεῖ οἱ πετεῖίς, ΡΟΪνο,ερ.7.1 [ταπὸλᾷφν,.3.1. 
4{Μ.7.8538}. 

ΒΚ. ππεῖ,, ᾿γεΐ, ξαρ ποδὶ Ἀνδρέας, ὁ τοῦ χοροῦ τῶν ἀποατόλων π, 
ΠΠσογοη, Η. ἐθρη." (ΜΜ.0.3.1471}}. 

πρωτότυπος, 1. βεει ογμιε τῶν δὲ πι, στοιχείων μενόντων ὑτ Νγ85, 
γος, {Ν1.46.6738} ἐκ ποίον π΄. ὕλης ἐλήφθη ἡ γῆ, ἐξ οὐκ ὄντων γινο- 
μένη; ἘΡΙρἢ ἠαεν.δ4. δίῃ). ΞοΒ,14; Μ.41.ττθ5Α); 2, ἤγει, ῥγίμιανγ, 
Ταῖιογα  οὐριτο,το; ΝΜΙ.6.828Α}; λῦσον τὴν π. ἅἁμαρτέαν [Ξο. οἵ Ἀσδηι] 
τῇ τῆς τροφῆς μεταδόσεις ΒΆ5.Μοη;.8.}{2.700 1 ΜΙ.52τ. 2240}; πριιῖ, ἃ5 
Βα 5,9, ἐπε ἤγϑὶ εἰπε οἵ ἃ βευιῖθπερ, Ορρ. τὸ παρεπόμενον, τοἱ, ον, 
τ τοί. 360..33}; ἰδιτοιβίρ. 415,21); 3. ῥσίμεῖραϊ, εἰεξ πρωτότυντος τῶν 
κοιτώνων τοῦ βασιλέτος εὐνοῦχος ὅοῦτ,ἤ,ε.1.2. εἰ Μ.57. 18ΒΑ}; 18. π,τικῦ 
[37160}; ἐπ ἡπΆποιΆ! Ἐγα πββοιος πὶ ὀφειλέτης (Ἤγν απ, βρη. 1 5.8 ἴῃ ΜΙ, 
[7.100 ΒΒ}; Πιαβ, 85 βιιι., ῥγέπεὶραΐ βανὶν ἴῃ ὅτι ἀρ τοπ αἱ ἰανν, ΑΤΉ, 
ΟΠΟΙαΒ᾿, οἰ .4.13(0.5}}} πες, ἃθ συῦδι,, ἧξ ἰραάένῃρ Ῥάγε ἴπὶ ἃ μίαν, 
πεῖ, ἢ μὲν ὑπόθεσις ἦν ρειανῶν ἀγών" καὶ τὸ π. ἐκείρους κατορθοῦν 
ΑἸ ροὶ, ἐδειτη(ρ 0,36; ΜῈ, 25. 2168} 4. ονἱρίμαϊ πρωτοτύπους αὐτοῖς 
᾿“Εβραΐων στοιχείοις γραφᾶς Τῦιις, ἢ. 6. 6.τ6,τ{ΜᾺ.20. τς τ}; εἰ οὕτως εἶχεν 
ἡ λέξις ἐν τῇ π΄ γραφῇ Ὅτ Ν γβ5. ἔμη τία Ρυτον, δ: Μν4ς, 2χ44Α}; 15δ.4(2 
Ρ.83.1}} 41.45.6574}; ΓΡΙΡΗ ἕμαερ,412.12{0.15}.7: Μ.41.7768}; Βδπδε 
τὸ "τ, ῥγμεεραίτε ἀξίως μακάριας ἀπεφάνθη [ς΄ ᾧ Πέσρος] παρὰ τοῦ 



πρωτοτυπτοω 

κυρίου καὶ ἀπὰ τῆς πι πέτρας τὸ στερεὸν ἐπεσπάσατο τῆς τε ἀρετῆς καὶ 
τῆς προσηγορίας ἴδὺ ΜΆΡ.ρΡ.Β(θ,1τθ.21; ΝΜ δ ν. 54. 11Ὲ}} 5. ργοῖο- 
ἐνραὲ: Οἱ οὐιριπαὶ τηραεὶ ἔγατα τ σὰ βυρδεσποης πιοᾶεὶβ ἀεσγινε, 
Επρὶει πῶς (}.162.,3; ΝΕ. 41 το 5), πιᾶθο, ἃ5 5 ξι., 1 9, δεν Μ. 
4.874}; ΠΟΤΕ ΠΕ. 85 510 5ξ,, ῥα δνη, τιοῦεί, ονισιπαὶ ὁ ξωγράφος 
ὐπεῖδεν εἰς τὸ πι ἱπσ νι {{Β 85. πτεπ (1. 201Ὲ; Μῇ.20.7248}; εἰ 
εἰκόνα βασιλέως τις ὑβρίσει, εἰς τὸ πὶ τῆς ἀξέᾳς φέρει τὴν ὕβριν ϑδνοτ, 
ρι θ Μ ὅιτμ}; ὅ. ἀτοβειγραΐ: ταλβο. Ἐπ Πρ. 5 ΞαὮδι., σγελέ- 
ἱψρε, Ὄρῃ. παράγωγος τξ (εει να νε οὐκοῦν, ἢ γνωμεκὸν καὶ π." εἰ δὲ 

παράγωγον, ἡ γνώμη, ὡς π, οὔσια ἕσται ΔΚ Εν, Ν ατ. 2 ΕΒ); μὴ 
σχιξομένης τῆς δόξης τοῦ π. ἐν τῷ παραγώγῳ Πάτα. ΡΡ.2. τι 9. 
τα; οἱ ἰσοηΠρεὰ, ὈΡΡ. ἀρχέτνποι, αν, υϑεα οἱ ᾿ΟρμῸβ πρωτότνπος 
ΠΙΒΥ "ΡῈ τε οἱ δοὴ προάψων ἐπὶ μακαριότητα αἷαν εἰκάνα τοῦ 

Χριστοῦ ἀνατίθησι», ἤτοι μιμουμένην τὸν π.., τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τὴν 
εἰκόνα τοῦ θεοῦ γι ποηπ. ἃ τῷ 1 εἰ{π.56.2}}} ἢ ἀμωινύμως αὐτὸν ποιεῖν, 
ὡς τὸν π. υἱὸν ὅτι μέα ἐστὶν ἡ φυσικὴ υἱώτης, εἴ ἧς κατὰ μευσυχὴν πᾶσα 

υἱότης ᾿εορῖ. Βὶ {τ (1.86.2 ουΒ 0}; σατγαβιο 1 ἀρχέτυπος, 1Π σΘΉ, 
μεμουμένην [56. τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν) τὸν π΄, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τι στ. ὃ 
τ Γεθ. π58.21 [8]. ςεποΐ τὴ ἔειτταῦδ, Μ.τ".2210}} ἡ αὐτοαλήθεια ἡ 
οὐσιώδης καὶ...π, τῆς ἐν ταῖς λογικαῖς ψυχαῖς ἀληθείας 16. [0.6.6(1; 
Π.114.221 Νῇ. τ4.2 00 Π}} ἢ γὰρ τῆς ἀληθείας π, οὐσία ἐν τῷ σοῦ μύνῳ 
1Π ἐηφη. τῇ Πρ 4 το Ὁ.418}} τὴν π΄ τοῦ πατρὸς καὶ μονογενῇ εἰκόνα 
Μριῃ.γεΞ.1.2εἰ0.274.5) ΜΙ τ ΤΤΟΟΒῚ; ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ πατρὸς 
τυγχάνων, καὶ τοῦ π, ἔκτυπος χαρακτήρ Αἰεχ, Αἰ, ορ ἀϊοχ, αἰ Ρ.25.28; 
Μ, τϑ. κότον; τὸ γὰρ ἀπαύγασμα τῆς δύξης μὴ εἶνιιι Ἀέγμειν, συναιρεῖ καὶ 
τὸ π. φῶς, οὐ ἐστιν ἀπαύγασμα ἐὉ.7{0.24.4.} 570}; ἢ γὰρ τῆς εἰκάνος 
τιμὴ ἐπὶ τὰ π.ι διαβαίνει Βα5.ρήγ ἀκ. 280; Μ,32.140(]; οὕτως καὶ ἃ 
τὰ τέλειον τῆς ἀγάπης ἐν ἑαυτῷ κατορθώσας πᾶντα ὅσαι συνθδεωρεῖται 
ταύτῃ τῶν ἀγαθῶν εἴδη, μετὰ τοῦ π. κατορθωμάτων ἔστ γε. ἑατεί, 
δας. (46. Βορῦν; οὐδὲ κατὰ εἶδος καὶ χρῶμα ὡς ἡ τεχνητὴ καὶ μιμητῆ 
ῴωνος εἰκών. ταῦτα γὰρ οὐδὲ κατὰ φύσιν, οὐδὲ μὴν εἰς ὅλα τὰ ἄλλα 
ἐκφαίνουσι τὸν π. καὶ υἱὸς μὲν γὰρ ἀνθρώπου εἰκὼν οὐσίας τοῦ ἑαυτοῦ 
πατρὰς ἔστιν πάντη, [τι1π.1.τό{Μ..0. τοὶ; ὁ γάρ χαρακτὴρ ἄλλος τὶς 
ἔστι παρὰ τὸ π,, ἄλλος δὲ οὐ πάντῃ, αὐλλὰ κατὰ τὸ ἐνωπόστατον» εἶναι 
[Ἤτνϑ, βρΉ.3.2 τῷὸ ΠΡ. 12,10; δάμ...τὸ π. καλλὸς τῆς εὐσεβείας 
ἀποδυσάμενος γ{τνϑ5, μιᾷ τίπ.855}};}; πᾶν ὅπερ ἄν καθ᾿ ὁμοίωσιν 
γένοιτο τινὸς, ἀπολείπεται πάντιυς τῆς πρὸς τὸ π. ἰσότητος καὶ τῆς 

ἐκείνου δόξης ἐστὲ δεύτερον ΟΥΤ δες, δ( ς᾽, 451}: 7: ἈΘΌϊ, 85. δῖ, 
ἔνε, ἤΡΗΕ πρωτότυπον ὁμολογεῖ ἃ ἀπάστολος τὸν νῦμον τοῦ εὐὰαγ- 
γελίου λέγων ἀσαπι. ταὶ. 2. τ). .04.6; ΜΝ ττ. τ7888Β); ὄγορπεον τὸ π᾿ διὰ 
“αζάρου.. «ἐπεπλήρωτο Ἐπί πεν. 42, χζρνιβοι ; Μι,4τι ΒΟΟΑῚ, 

Ἐπρωτυτυπόω, ῥ»εβσιε, θοὸν, ΑΛ 8 Π),,ἐπὲ, ἄς. 5:22 {068,10}. 
τ ρῳωτοτύπωμα, τό, ῥγεβριεγειεη! τὸ δὲ αἷμα...τοῦ ἀληθινοῦ 

πνεύματος τὸ π΄ {{χτνϑ, ῥποο δίρετκο, ε7 ; 8. πθο δ, 
πρωτοτύπως, 1. τη ἐπε βετί ἰηδίαμες ταύτην [50. τὴν εὐχὴν) δὲ π. 

ἐπιτελῶν, ἐπιεικείᾳ καὶ καρδία ταπεινῇ ξωγχράῴει τὸν οἶκὰν σὸν 
Τ{Πτνδι οι ρυὶ δ 8.64. δε); Μαχ. εἠοί ες ἢ τί ἃ. 5 3Α}} τῷ {δὲ 
ΒΓΕ μίαέξ, ὉΠ. ἑπομένως, 1Ππἰγ ἴορϑ, ἐγυῖπε. τ }..301.2; Μι δδι θατυ ; 
2. αἱ ἄγνεὶ μαμὰ, ηεεδεχιεῖν εἴδωλον δέ, ὅσα ἀνατυποῦσα ψυχὴ ποιεῖ ἐξ 
οὐχ ὑπαρχόντων π' οἷον ἀναμεμιγμένον τι ξῷον ἀπὸ ἀνθρώπου καὶ ἵππου 
ὥτγιαδηοιη ἔπιαν δε, τ. το}; Οντ Η μα ξεῖ. τα τ; ἃ, βττπατεν, 
εἰπεῖν, ἐτρβειιαΐδν τὰ δέ γε πὶ αἴτια Ἐπι5, ἅν εις Ῥσοξτῃ (0,2οῦ,32}} 
ΤΠπατ. ἤδσβεῖϊ, ἔσαν - τρί ἢ. τΆ. τ341Ὰκ}; ΒΆ45. ἤθη. Ἀ. (2.668 ; Νἴ.51. 1168}; 
Εριρη, εν. 47. αἰ νυ 2ιδις; Μι.4τι8ς 28}. 

Ἐπρωτοτύπωσις, ἦ, ῥῇΓέῤρμγαίίοη ἡ μὲν ἡπιότης ἐν αὐτῷ ἴϑε. 
Χριστῷ} σώξει τοῦ προβάτου τὴν π. ἘΓὮτγε ῥάτελ. εἰ Β. ΘΒ}. 

[“Ἰπρωτούῦπνιον {{"]|πρώϑυπνον, πρωθύπνιον), τό, β͵εὶ αν ϊεὰ οὗ 
ἐμὲ μίρῆϊ πρωβθύπνου δὲ γενομένου Ανς ΧΙ ρῥιτ Ὁ. δᾶ.10}; ἢ π. 
ἢ πρωΐ Αἰπιρρ.}.58.21. Μ,28.280Β); Δ]} κ. Παμχ. 2 {Π|.72.τῷ} 
πρώτου ὑπνίον Μῇ,24. τοβ ΖΒῚ ; ΓὮἘ᾿8]} νι πρν.Β. ποίτ..4.5, ν.1. πριωωθυπνίοιυ 
ἍΜ 14.11410}: ἤγουν ας ει. ΟΒ  ΒΊ.02. 7848}: ὍΠατ,, οὐ ἰπῖὸ ἐνέπιην 
ΡΙΆΨΕΙΒ εὐχόμενος... -πρωθύπρια ἈΠῸ Εν» {0.54}. 

Ἐπρωτουργία, ἡ, απο, κγδὶ ΣΡ τη ἀεπποη, νυ. 8.1 2(4.τ0528}.Ψὕ 
πρωτουργός, 1. ῥγίπασν, γηπονγάταὶ, οἱ σὰ τοῦ π. ἀγαθοῦ 
Τρσντα, ἔρεπι τ τβί δὲ, πὸ. 352 Ὰ}; οὗ αἰνῖης πδίυτε, ἐδιτο εἰ τοβοὶ; Γστι. 
Ατοε.}.}. 1}. 3. 2050}; : τι". 2(2086}; οὔ π. οὖν τὸ σκύτος, ἀλλ᾽ ἀνιυπαρ- 
κτὼξ γινόμενον κατὰ τὴν πρὸς τὸ φῶς παρακολούθησιν Ῥτος σέ, 
1:5} 8.50}; 2. ὁνιριμαϊ ίηρ ὁ υἱός, πρωταυργὸς κινήσεως δύναμις 
ζεται, ἐγ ΑΓ ρ.8.5; Μ΄ Ὁ. 4150}; ὉΓ ΞΟᾺ]5Ξ, ΟΡ}. ΒΟΘΊ65, 45 πὶ τοῦ καλοῦ 
καὶ τοῦ χείρονας Αράτι πο, ἐδενα. ἰγυτίγτθς. 6}. 

“πρωτοφάνεια, ἦ, ῥγίρηαγν γευρίαἰ θη ἱεροὺς νόας.. τὴν πρωτοφανῇ 
ἐπ, ἀγεκπομπεύτως εἰσδεχομένους τοπι το ἢ. τα δ  ΠΠ,3.1164]. 
πρωτοφανής, σρῥεαντηρ βεξὶ, β 5ι παρ  ἐδίθα π᾿ ἄνθος τοῦ ἔαρος 

τι ν55,.,.12{Ν|,.46.το4τλ)]; ΝΌΠΠι βάν, ἐσιπι τα ].4.. 7010} οὐ ἴτὰ- 
τπεϊαίθ εἰσ ϑιοη, 1ϑοη, ἀτιει  ντα, {Ν1.3.2720}} 1διτπ. δ(336Ὰ}; 
δγηόβιγηην Β0 Ὁ). 20, Π0Π|]. ῸΣ πρωτοφαῇ Μιδθ. τθοσὶ. 
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“-“π“π““ρ“ΦΔἕΦἔΠ0ὁάΠ|ΠΙ]Σ- ἶ  τὖδ'ὸ'ἅλτΥοι, νι δ τπτῪῈΝ..0.δδαὲ΄ ΝΣ, ὅΨδὲ. δΨὅ δὲ. Ὁ... ΠΝ, "..Ἔ 

πτερὸν 

ἐπρῳτοφανῶς, ὧν αἰἰτεοὶ τουρία ορ, οι, τ, .1τ1..(51.3.2010}; 
Μαχιτεβοΐ,ε.8.8. τ}... 80). 

Ἐπρωτοφόνοιν, ἀ, ῥγεὶ πεεράφρεν, τ πο ΝᾺΣ ἀἰσί, 2τ(Μ,.,8.,801}. 
πρωτόχρονος, ἤγεὶ τ θῖε, ἴσο ῬῚ5, θχκ ταί ἈΠ] ΟΣ. τε }. 
πρωτόχντας, ἤει -βυιίην, {επὶι ρασώ τ (11 54: ΜΒ. Ἰοῦλ}. 
πταῖσμα, τὸ, ἔργο, [ατε!} πγτιοτι. ΓΗ ἁμάρτημα, Οτιάοη! 4.1 τα 

ἡεγιθ.24.1:Μ.13.2881|}}} 1 τι βίῃ, ,βτια; ΜΝ ττ, 29 Α)}; ΜΙ Ρ. 
το. τ{μ. τα. 6 ; Μ.τΆ, τοτΑῚ; νγ, Η ,οαἰεεῆ, τ. τ. 

πταιστός, ἰταρὲδ ο ἔν, ἐγντασ, αχ ἐρ τ ΜΟΥ ἀδοῦ); ΤΉΡ τι ἄγη, 
Ρι2το ἢ, τοβ, 270}, ἤδατ, κα δι σδτ,, ΤΗᾶν, βεμα,κρ».2. οὐ]. 00.1.15. 20}. 

πταίΐτω, 1. ττερδίξ, ΒΡ, [αἷΪ, Ἰετισθ, ππσῖ,, σὴς, αβεε, ΒᾺ]] κι ἔατις. 
19{Ρ.166. 2; Μ,:1.1221}}} αὐτὴ ἡ τῆς φύσεως ἀσθένεια καθεῖλκεν ἐπὶ 
τῷ “-εὶν Τηᾶν. Μορβιίσαλτι τ σ(Ρ.8.22; ΜΝ δδ,οσοΒ); Ρετέ. μιςρὶ, βοῖ. 
ἃΞ Βιρ5ῖ,, δίπεῦ, Βαθ οι Ἐς. τι. 550; ΜΓ.20,2 570}: μοτί. Ὀτορ]. 
ῃ5455. πδε, 85 βιι Πυὲ,, 515, ΝΙΝ ρΡ.. ττ3(Μ.70.436}} ἐξ..3.24.,ἰποσοὶ ; 
2, [αἰ αἰοαν ἴτοτα ; α. μερῖξ,, ΜεΙΝισηριϑι τοίρ.92.24.; Μ.18,15328}; 
ἐξδιχχ α{0.1321.1} “ΟΒΑ}}; ὦ, Ρ855., δὲ ἐγμαθρα, ἈΡΟ] δΡ,ἐαὶ, Δ΄. 271τ 
(}.23τ,τϑ.. 

πτερνίζτ-ω, 1. ἀτεῖ, Τα ΟΡ ΤΑΣ (ρ.8,30; Μιο τ. τ 16 Ὰ}; Ἡστερμεηῖ, 
ἰκξ. στ Οἱ Μ Βδι βοῦν τρὴν ἃ δοῖβα, Αἴ, Ῥεῖ ἦν. τ Μ. 26,820}; 
2. εαἰεῇ ὃν Ἀεεὶ; οἵἱἨ ἸΆΠΟΡ, (γι ἐοπηπιῖν ΕΗ ἀρ ρ τε αιτοίρ,2ο8.τ6; 
ΜΠ τ ιβτοὶ; 3. “ῈΡ θὺ ΟΌΖΡ εν ἐπ τυγεσίϊτηρ, 1 1π ἸΏΤΕΥΡΥΤ, οἱ Ἰβοοῦ 
υἱοὶ δὲ "Ιακῶὼβ.. οἱ τῆς κακίας πτερνέσαντες τὴν καὶ ἐνέργειαν {δ τη, ἐν. 6.1 
{Π,.4602,11}: ΝΜ, 28 10} ὁ βλέτεων Βεὸν...-οει τὰ πάθη τὰ γαστρίμαργα 
ἐβιῆ. ΡῈ] ἘΡΡ. 1τῷ 2 ΜΙ. Ἅ, 505 ἘΣ: ΟΥ̓, παρῇ. (τεΉ. 3(1 «Ὁ18}; ᾿Ιακῶβ.. τὸν 
πσουτα τὸν σατανᾶν 1]. 5.4. 402. δ ΟῚ τύπος δ᾽ ἂν εἰπ παντὸς τοῦ σποντος 

τὰς ἁμαρτίας 16. Γα . 42.821}, τά. Ος τ β(,,170Ε}; γνώσεται δὲ ϑεὸν 
"Ἰακὼβ ἃ ἔτι... «πτὰὰν τοὺς δαέμονας θεὸν δὲ 1 σραὴλ ὦ τὴν τελείαν 
θεωρίαν δεξάμενος Ῥτουῦ ἴσ.ἰς.2:τ-4{Μ.81.18530}; 4. ἀεεεῖθε, εἰξαΐ, 
συσγίδνοιν ὧν εἰναίαρσηι, οἱ Ἰλατι (ἀ αἰ ἸΟ τἰδτ ὄφις... ὅ.. ἀπττερνίσας τὰν 
Αδάμ ΠΠΙρΡρΡΙαΜΙεἠεγιταίρ.ττ.τό; Μι το. 118}: ΤΉΘΓ. ΤΑΝ δῆαί,αιβ το 
ΓΜ] 6,625}; ΝῊ Επίορ ας Μ 70. 1250}; 1|ποῖιορι τη. τὶ δρν. (.6. 
τιβ80); 5. τωῤῥίαπι, (τ ΝᾺ Ζ.ἐρ.1530(ΜἹ.17.260Β); Δ εαγμι.2.11τ.425 
{Ἀ1.37. 1058} οἵ βιρρίαπίιηρσ οἱ Οἱα Ι5γβεὶ ὃν Οπυτοῖ, Τατερεπι. 
{ΡΝ Ἐδ,ΘΖΘΑ. ΟἿΤ, 5. πτερνεσμός. 

πτερνισμός, ὁ, 1, εἰγτκτῊΡ τοῦ εξ ἐδ ἐεεῖὶ, τε, τεῦ, Ῥπιάσττο ἈΡΡ ἐδ 
ἴο {π|45, ντ, Ἡ καϊξεῖ.τ,.δ:.2. ἀεεερη Η, εἰσαίσρεη, ΤΑΤΗ ἐνμορς. τ 
{Μ.28.328Ὰ}ὕ. Ν ἐμέορ ἘΞ δ ιτ 2:0}; 8. σεῤῥίαπεηρ, τοῦ, ἸΔΌΟΡ 
προοΐμιον ἦν ὁ π΄ ἐκεῖνος τοῦ ἡμετέρου πι᾿ ἐκεῖ γὰρ ὦ νεώτερος υἱὸς τὸν 
πρεσβύτερον ἐπτέρνεπεν" ἐνταῦθα γὰρ ὦ νειύτερος ἄχλας τὸν πρεσβύτερον 
ἀαὺν ἐπτέρνεσεν Τπτεσεπῖ τε ρ. ΝΜ .Β6. 20 ΑῚ, 

Ἐπτερνιστήρα, ἡ, τῤην, τ Μαρ ταὶ {τ ἢ τι ΡΓ..57.τεβο), 
πτερνιστής, ὁ, 1. ὁηὲ οί ἐΡῚρῈ ρὲ ταμα 5 [δὴ ἵν το. Ππρ , οἱ 

Ἰδλοῦῦ 85 ἴγρε οἱ (τιβίδη πὸ νϑ 1365 51π, ῬΑ 551 058, εἴς, ΟΥ, 
ἔχειτη δ᾿ ειβοιας Ν.1}.1408}} π΄ γὰρ ὁ ̓ Ιακὼβ ἑρμηνεύεται, ὡς τὸν ἀρετῆς 
ἐναθλῶν ἀγῶνα Ἐλιδ, βιδιττ δίστοι ; Μ.2τ βροτὴ, ΜΠΙεΡῤ. τ 2 (}],70.Ψ 
ἡ3ὅ}; Ογτι ίαρλ σέη (τ. }8}; ἸΔ,Οἱς, τ8(1. 708}: 4. Δία αὐ 1.Β2ΙΟῚ: 
2. ἀεεετυεν, εὐκξαὶ, οἱ ὈΒΎΙ τὸν παλαιὸν πὶ Ττερεπί. ἱΐτρ, (Μ, δ, δ Β}. 

᾿πτεροβολ- ἕω, Ῥπῖ γον δ ἸΘΤΗΡΕ οἱ νὰρ ὑπομένοντες τὸν κύριον... 
ΤΑΣ. Ηφσνοῆ. 5, ἐμ: .2.45 ΜῈ 0 1.1 298), τῇ. 15.420: 3ι{πτεροφνήσουσι 

Ἐπτεροβόλος, ἀστηης τοτησε οὗ Ἀπ ηρεῖ, ΤΊτη, ἀπιιπσίν, [6. Βωρί. 
Δ(Μ 28. 0008}; βτρδίν, τοαπίοῃ, οἵ ἃ. ἰβτθρτία ῃ]6. γροταδη, ἘΆΡ. 
δυτισει ΑΓ 5. τ.05.8; Η.2.13608}} ἐξα (ρι δ τὴ ; 1 272}5}. 

Ἐπτεροειδής, οὐ ττηροὰ πρβεαγαηξε. οὗ ἃ ἄετησπ, Τα, τ. 4(Μ, 
122.136})}. 

πτερόεις, τορι σειἑ οὗ ταρ τι δ πϑίατε Ὀείοσε Ἐδΐ, ᾧγ Ν γε ΠΟΡΙΟΣ ς 
τῷ (αἰ {8.24.0 1}. 

πτεροκοπέω, εἰ ἐπ τοίισε αὗ, Ο. ασο,, ΓΕΡΙΡΕ,, ἐοντη {Μ.43.4Βτ0}. 
πταρόν, τό, ΝῊΡ ; Ἐν ὕπσοττι Οὐ ὨΘΒΩ͂ οὗ ἑερυγραμματεύς ἴπ Ἐν ἴδ 

τιῖδβ, {Ἰδπὶι. πέσ. ὁ. (0.44.2; Μ.0.2 528}; 2. οἱ 'νείπρε᾽ οἵ (ΠΟ κατ᾽ 
ἄλλας καὶ ἄλλας αἰτέας τε καὶ δυνάμεις ὀνομάζουσι τὴν ὑπερφαῆ... 
ἀγαθότητα καξ.. ὀφθαλμοὺς αὐτῆς... καὶ Ἵ....»- ὑμνοῦσι Πιοπ. ἅτ, ».1.8 

(ΜΠ.3.50178}; ΟἵἩ ᾿Ξὺπ οὗ τἱρῃίξουβηἷεεβ' τοῖς πρευματικοῖς χαρίαμασιν 
οὐὸν τισι π᾿ συγκαλύψας, ἔασιν ταῖς.. παρέσχε {ψυχαῖς ΤΗ͂Ι ἤζαϊ, 1 (2. 
τ601) : οἷ, ντέρυξ ; ἃ. Οἵ νητιρβ οἱ ΒΠρΡΕΪΞ, 550. ΒΟΥ  ΡὨἑτη πᾷ σΠΟΡΉ ΒΙΤῃ 
οὐδὲν ἄλλα δηλοῖ τὰ π΄ ἢ τὸ τῆς φύσεως ὕψος (Πτνβ ἱπεοηρτέἤεης. 0 
[τι 4688}; Τ πομ ὅ.3 τῇ ἰς. δι τ(διτ Δ ο ΑΚ}: τῆς δὲ τῶν π. ξξαπλῆς ἱερα- 
πλαστίας τὴν ἐπὶ τὸ θεῖον ἐν πρώταις, ἐν μέσαις, ἐν τελενταΐαις νοήσεσιν 
ἀπόλυτον καὶ ὑπερτάτην ἀνάστασιν, αἀλλᾷ καὶ τὸ ἀπειρόπουν αὐτῶν... 
ὄρτῶν ὁ "εἰϑεολόγος, καὶ τὸ τοῖς π. ἀποδιαστέλλεσθαι τὴν ὑπὸ τοὺς πόδας 
καὶ τὴν ὑπὲρ πρόσωπα θειυρίαν, καὶ τὴν ἐν τοῖς μέσσις π΄ ἀεικινησίαν, 
πρὸς τὴν νοητὴν τῶν ὁρωμένων ἀνήγετο γνῶσιν, ἐκφαινομένης..«τῆς.... 
τῶν ϑεομιμήτων ἐνεργειῶν... υφιπετοαὺς πεικινησίας 1 Ἰοη, ΔΤΚ,,ε, ἢ.11.4 
{Μ|,32. 2041} τὸ γὰρ π. ἐμφαίνει τὴν ἀναγωγικὴν ἀξύτττα..«ἡ δὲ τῶν π. 
ελαῴρία τὸ κατὰ μηδὲν προσγειζς, ἀλλ᾽ ὅλον ἀμεγεῶς... ἐπὶ τὸ ὑψηλὸν 



πτεροποιέω 

ἀναγόμενον ἐδ.15.3(3220); τὴν δὲ τῶν π. ... ἐξαπλὴν θέσιν, οὐκ ἀριθμον 
ἱερὸν ἐμφαίνειν οἶμαι, κατὰ τὸ δόξαν ἑτέροις, ἀλλ᾽ ὅτι.. «παντελῶς ἐστι... 
ὑπερκόσμια τὰ πρῶτα, καὶ μέσα, καὶ τελευταῖα τῶν νοερῶν... «δυνάμεων 
14,6.}..4.3.1(Μ.3.4814}; 1δ.4.3.8(4818) ; 4. οἵ 5ου], τοῦ, βιρταιηππάδης 
141] ἐκεῖθεν δὲ διὰ κακίας τῶν π. ἐκπιπτόντων χαμαιπετεῖς πρόσγειοι 
γένονται, τῇ παχύτητι τῆς ὑλικῆς καταμιγνύμεναι φύσεως ΟΥ̓ Ν 88. 
μήν γε. (Ν.46.1τ1320); 5. τοῦ, Βρίεϊαδ] αβοθπξ, ΟἸδιη. ῥγοὶ. το(ρ.76. 
9; Μ.8,2210) οἷά, 5. ἁπλότης ; ἡ τῶν π. τῆς σωφροσύνης συγκρατεῖτας 
φύσις ΜεΙΠ.Σν»Ρ.8.τ(Ρ.82.1; Μ.τ8.1408)}; ΟΠγγϑιδαρι ἐν. 4(2.3740) 
οἷζ, 8. ἀετός; καθαροὶ τοίνυν κἀν τοῖς λογικοῖς, οἱ μὴ τοῖς γηίΐνοις 

3 Ν ςἶ ν΄" , Ν -- ᾿ - προστετηκότες, ἀλλὰ τὰ π,. τῆς πίστεως ἔχοντες...ταῦτα δὲ ἡμῖν.... 
περιτίθησι Παῦλος, τὰ π. λέγων τῆς χάριτος καὶ τὰ ὅπλα τοῦ πνεύματος 
Τμάζιψη τα 1. 1 δυ.(1.τ00); οὗ Ὀγεακιηρ οἵ νεηρβ οὗ βου ορα Ὀἰτάϑ, 
8.5 5υτῦ 0] οὗ βου} 5 Βυ πα ]ν, Οντ. ον. το(τ. 5640); 6. οὗ ργανευ, δπα 
Θ)γαβρινίηρ, (ῆτνβ. ροθη1,.3.τ(2.2950,0) οἶξ, 5. ἐλεημοσύνη; π.. ἐστι 
τῆς εὐχῆς ἡ ἐλεημοσύνη 0.(]1ηγ.Ξ αἱ], 28(Μ.88.1τ450}; 7. οἱ (Πτῖϑί 8 
π. οὐράνιον παναγοῦς ποίμνης ΟἸοί,, ῥασα ἔγηηητίρ.2οι ; Μ.8,6818}; 
8. οὗ ψίηρϑ οἵ Η, σποβὶ σαϊβίπρ 5081] ἕο μβανθηὶν 5ΌΠ τα, (ἤτνβ. 
μονι.12.2 τη ΒΜ (ττ. 2024}. ᾿ 

πτεροποι-ἐω, Ἴπαῖε τοϊηρεί, τηςῖ, συοῦσι...αἱ θεῖαι γραφαὶ τοὺς 
πιστούς, τῷ πόθῳ τῶν οὐρανίων ΑἸΆ. ξ..1 τη: (απὶ.(Μ.27.13400}; 
ἐπτεροποιήθης τῇ πίστει ῬΥΟΟ]ΟΡ ὁ».15. 23(Μ6ς,8οι 0). 

πτερορρό-εω, Ξ- πτερορρυέω: ῥοπῇ δέ τινι τῇ πρὸς κακίαν “-οὐσας 
τὰς ψυχὰς ἐν σώματι γίνεσθαι τι Ν ν85.αῃτητ. εἰ γες.(Μ.46. 120). 

πτερορρυ-έω, γνιομί!, ἰοδα ζραίμεγς οἵ νυῖηρβ, ἤεπος ἰθ56 ῥοῖσον οὗ 
βίρίη, Βαβιλδεχ δι πίι.75.; Μ.20.176 0}; τηρῖ, κηλούμενοι γὰρ ταῖς 
ἡδοναῖς... «νοῦσι πολλοί ετῃἘν»ρ.8.τίρ.81.17; Μ.18,140Ὰ)}; ψυχὴ 
διὰ τῆς παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων “-ἤσασα Οτι Ν γ85.ἢ0},1.1κὶ ἸΏ 
(απ. (Μ.44.ττοῖο) ; ΙΔ, πη. (1 Ρ.210.12; Μ.45.4570); Τηάτιδισα,ρ. 
2.2οϑ( Μ.90.τό290). 

πτερορρύησις, ἡ, τηοιμ ἐηρ; ταϑῖ., οὗ Ὀΐὰβ ἴο ον] γῇ ἢ οδιβο5 
5005 [4] Ἰμίο θοᾶγν δος. ῬΙδίοηϊδι ἀοοίτιπθ, τι Ν 55. ηἼ Εἰ γ65. 
(Μ.46.1174). : 

Ἐπτεροφορέω, ῥὲ τοϊηρεά, ντ.αὐον.τ4(1. οΒΑ). 
πτεροφυ-ἕω, σγοῖῦ τοίηρε, ΤΟ 6η}.25.3.} τηθῖ, οὗ “"οῦντες μαθηταί 

Οτιεονηηη.567.3 ἴῃ ΜΠ (ρ.08.12; Μ.13.τ6600); οὗ [0. Βαρΐῖ. ἀκρίδας 
ἐσθίοντα καὶ “-“ήσαντα τὴν ψυχήν Ογτ. Η ,δαἰφεΐι.5.6 ; κ-ἢσαι καὶ πρὸς τὰς 
οὐρανίους ἁψῖδας ἀναδραμεῖν (Ἤτγπ. δ τη}}.132(1,2488) ; 814. ῬῈ],ἐῤῥ. 
1.282(Μ.η8.2480); ὅστις ἐποχεῖται κουφότητι κενῆς δόξης, οὐδέποτε 
“υήσει πρὸς τὸν τῆς ἀληθοῦς δόξης ἔρωτα ἘΝῚ] υἱλιεορ.(Μ.γρ.ταότο); 
ἐπεφάνη ὁ Χριστὸς ἵνα δι᾿ ὁσιότητος καὶ δικαιοσύνης αὖθις “οἥσωμεν 
ΡῬτοο,σιαη.δ:4(Μ.8). 1700), 

πτεροφυΐα, ἡ, σγοτυίηρ οὗ τοΐηρς, τιοῖ ἴο Ὀ6 ἱπίεγγοα ἴῃ {100 βθῆβρ 
ἔγότα ἀἘβουρίομΒ οἱ αηρ6]1ς θεΐπρθ, Γοη.Ατ.6.}.2.1τ(Μ..3.1374}. 

. πτερ-όω, ρίυε τοῖηρς5 ἴθ, ῥγόυϊὁ εὐὐτλι τοίηρε, φιαΐε 1ο ἤγ; 1. τεῖ. 
ΒΡΙΣΙ.8] αβοβηῖ, ΟἸθη,, ῥγοὶ. τοίρ.76.9; Μ.8.2210); ἂν εὐξαίμην τὸ 
πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ “οὥσαΐ με εἰς τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ τὴν ἐμήν ἰ(.εἰγ.4.γ26 
(Ρ.324.24; Μ.8,1381.4}); οἱ δ᾽ ἐντραφέντες γνησίως τοῖς τῆς ἀληθείας 
λόγοις... «εἰς οὐρανὸν “-οὔνται ἐῤ.τοτίρ. 5.9; 6024); τὴν ψυχὴν ἐπτερω- 
μένην᾽ τῷ πόθῳ τῶν κρειττόνων 1}.7.7{(Ρ.3..22; Μ.0.4568), ςἢ, ῬΡΙαἴο 
Ῥβαεάνμς 2468,0 ; ϑεγαρ.ρποη. τ(Ν,40.90284}; ἡ σὰρξ ἐβάρησεν, ἀλλ᾽ 
ὁ λογιομὸς ἐπτέρωσεν Οτ.ΝαΖ.0γ.37.1ττ(Μ.36.2068); ἰα αγη1.1.2,.1το.4τ5 
(Μ.37.7104); Ομγν5,ἤο».43.5 ἢ. Μ|Ρ.(7 4650); δυνήσῃ κατὰ μικρὰν 
““ὥσαί σου τὴν διάνοιαν ἰ(.ἤογη:.1...2. 1: ΤΟ ον (το.1488); φιλοσοφία 
ἀτάραχον δύναται τηρῆσαι ψυχὴν καὶ ““ὥσαι 1Ὁ.27.4(3404}; 1514.ῬῈ}. 
ἐΡ}Ὀ.τ.τ66(.78.2020); ὕντ.]ς.2.5(2.344Α) οἷΐ, 5. πτέρυξ; 6.0.1. 
εαγη.3.13;2. τεῖ. “νψιηρϑ᾽ οἱ ρτάνου νηστείᾳ καὶ σάκκῳ καὶ σποδῷ τὴν 
προσευχὴν ““ὥσας προσέφερεν τῷ θεῷ ΤὨαϊ, 1)α»:.0:5(2.1229); 3. τοῦ, 
ἀερατίεα 5οιἷβ ἀβοθηαίηρ ἴο θάνε, ΑΤΠῃν. “πίον. 66(Μ.26.0374}; 
4, οὗ τοαη᾿β παΐωτε Ὀείοσο ἘΔ]} ἐπτέρωται κατὰ τὴν..-γραφὴν τὸ 
πρωτότυπον ΟτΟΝΝ γ55.ἤ0Ή1.15 τη Οαπὶ.(}1.44.ἸἸΟ  }}} ; 5. τπ δα 56Ππ56, 
παῖς ἰἰρἰ οὐ τοαγίου;, ΟἸοτη. ραφά.3.ττίρ.269.17; Μ.8.,6328). 

πτερύγιον, τό, 1. {ξε ὠὐτηρ, τεῖ. Ὀτθαϊκίηρσ οὗ υνηρβ {{πν.1:1Ὁ) 
ἰητοΥρτοιεα ἃ5 5γυ 200] οἱ πυη ν, ντιφάον. τότ. 5640); 2. ὑογάον 
οὗ ΒΙσΠ-ρ εβῈ]ν τορε, ΝΗ, βόγη τοί Μ.70.1 2770); οἱ 54} 5 ραστιπθπί 
(1 ςρ.24:15) Ἰηἰογρτεῖςξα ἃ5 τὸ ἦθος τῆς κατὰ τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν 
ἀσχημοσύνης, Τύντ,εοί γ᾽ Τ(ΘΆ,6οΑ ; Μ.77.12770}; οὗ ϑουθεβ᾽ τοῦοβ, 
Το. δι παον. τοί ῖ.94.688.Ὰ}; οὗλα τε ΠΙΡΏῬ ΕΘ. τορα, {685.86]. 
ογ.38,,(Μ.8ς, 4134}; 3. ῥοϊμιοᾷ γοοῦ, ᾿οίηρ᾽ οἵ Τεπιρὶς, βοεπε οἵ 
5. [8Π|65᾽5 ταϑυντάοτη, Ηροβ,ΆΡ. 1 π5.᾿,,5.2.22.12(Μ.20.2008)}; [6}} αἱ 
εαγζπαπαῖε αἵ Οσυςϊηχίοη, Ναγν. [05.3.4(ρ.467}; ἴῃ ν πίοι οἵ ΓὨχίβὲ 
ΔΠ4 Μοβοθ ρρεξδυίηρ οὐ. Τεηρίε, Ταγεροητ,ἀϊ:.2(Μ.86.7408); 
4. γηεα!ς,, τ»εϑμδγαηο ἴα Ὀταὶῃ, ΗἸΡΡ.ἤαον. 4. ξτ(ρ.76.15.; Μ.16.31228); 
εαγῆασε Ἰοϊπῖηρ ποβὲ ἴο οδεῖς, Μεϊεῖ, αὶ, ἤονι. (Μ.64.ττβοο), 

πτερυγόω, ἐμεγηδἦ τοῦτ τοϊηρο, ταῖς, ογεαῖίο ἴῃ αἰνίπα ππᾶρα, 
Οτι κε τῇ ορ. (λ.12.0930} εἶξε, 5. 54. 

1204 πτερωτός 

πτέρυξ, ἡ, εὐἴησ; 1. οἱ 'νὶηρθ᾽ οἱ σοα ἡμεῖς μὲν οὐκ ἐπτερυγώ- 
μεθα, περὶ δὲ θεοῦ λέγει...ὅτι ὑπὸ τὰς π. αὐτοῦ ἐλπιεῖς, εἰ δὲ ἐκεῖνος 
μὲν π. ἔχει, ἡμεῖς δέ ἐσμεν ζῷον ἄπτερον, οὐ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ γέγονεν 
ὁ ἄνθρωπος Οτ.Ξεἰ τη δη.(Μ.12.030); πτέρυγας δὲ νοήσεις τὰς τῆς 
προνοίας αὐτοῦ δυνάμεις ἔπι5. Ἐξ. τό:8(Μ.23.1644}); ἔθος τῇ θείᾳ γραφῇ 
πτέρυγας καλεῖν τὴν ἐπισκοπικὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ΑἸΠ ἐαρ Β5.π6: 2(Μ, 
27.2570}; τῆς γὰρ φρουρητικῆς αὐτοῦ δυνάμεως εἰς π. λαμβανομένης 
ὕγνγ Η. καϊξελ.6.8; τὸ πτερύγων ὄνομα διά τινος τροπικῆς θεωρίας εἰς τὸ 
θεοπρεπὲς μεταληφθήσεται νόημα, δυνάμεώς τε καὶ μακαριότητος καὶ 
ἀφθαρσίας... .διὰ τοῦ ὀνόματος τῶν π΄. σημαινομένων Οτ Ν 55, Π001.15 
ἢ (απ (Μι44.ττοτα); π., τὸ σκεπαστικόν ϊάντη, ([Β65.)} Επ.π(ι. 
84ι6ς ; Μ.20.7570) ; πανταχοῦ...ἡ εἰκὼν αὕτη τῶν π΄ ... τὴν..-σκέπην 
καὶ πρόνοιαν ἐνδεικνυμένη (ῃτγγθ.ἠοηι.74.2 ἴηι ΜΙ.(7.718}}; τιὶβ- 
παἀοτρίδπασηρ τοί {πᾶὶ πιδῃ 15 ποῖ της ἴπ (οά᾽β ᾿πηᾶρα 
Ὀεῦθαβα ποὶ ροββεβθεαῦ οὐ ψγηρβ, [514,6]. ρῥ.3.0ο:(Μ.78.8οος) ; 
ἁιηρθ᾽ ἸηΓογρτοίεα οἱ 50 8πα Η, σβμοξί, νυ 9. τό :8(Μ.69.8174); 
πτέρυγας...τὴν ἀξεῖαν καὶ σύντομον τῆς προνοίας ἀσφάλειαν ὙΠάϊ. 
ς. τό: 8(1.698); π. γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ κηδεμονίαν καλεῖ ἰᾷ,ς.6ο: κ(ι. 
1009); 2. οὗ 'δῃῃ οἱ ΠΡ ΓΘΟΙΒμ658᾽ (Μ6].4:2); ργόρῆθου ἀρρ]δα τὸ 
Μασοαθεδη ἀρὲ, ΤΒατ. Μορβαϊ.4:)(Μ.66,6200) ; τοίετγοα τὸ ρος 
οἵ Η. σποβῖ, Ὀγυ Μαϊ,6η(3.867.); οἵ, πτερόν; 3. οἵ ἀηροῖς, 65ρ. 
ΟΒοτα πὶ πη Ξογαρῃϊπι δώδεκα πτέρυγας ἄμφω ἔχει καὶ διὰ τοῦ 
ξῳδιακοῦ κύκλου καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν φερομένου χρόνου τὸν αἰσθητόν 
κόσμον δηλοῖ (ἸΕΠὶ.Ξἐγ.5.6(ρ.35ο.ς ; Μ.9.618); 5ἰχ ννίπρϑ σογγοβρομα 
ἴο Βρ᾽ τἰϊ8] 56 η585, ἔπι5,15,6: )(Μ.24.125.4.,8); αἵ τ΄. τὸ ὕψος ἐμφαίνουσι 
τῆς φύσεως..«οὐκ ἐπειδὴ πτερὰ περὶ τὸν ἄγγελον, ἀλλ᾽ ἵνα μάθῃς, ὅτι 
ἐκ τῶν ὑψηλοτάτων χωρίων..-«πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην ἀφῖκται φύσιν 
ΟΒγυβ.ἰποοιῤνγεί,θηις.3,5(1,4688); αἰνέττονται αἱ π. τὸ ὑψηλὸν καὶ 
μετάρσιον τῶν δυνάμεων τούτων 14. 15. πίονρ.6: ,(6.660)}; αἱ δὲ π. 
ἐνδείκνυνται αὗται τὸ ὑψηλὸν καὶ μετάρσιον καὶ κοῦφον καὶ τὸ ταχὺ 
ἐκείνων τῶν φύσεων 1Δ.μονῖ.6.2 τη [5.6 : τ(6.140Ὰ}; νεἰ Πρ οὗ ἔποθϑ 
ὙΠῈΠ Ψ]ΠΡ5 5υτηὉ0] οὗἉ ᾿Ἰπ41}}ν ἴο 566 θερίπηΐπρ ΟΥἩ ὁπ οὗ ΓπουρῃΣ 
αρουΐ σοά, Οντ. ἰς.1.4(2.1034}); ΤΗΔΕ. ξαοελ τ τ8(2.684); Πϊοπ. Ατ.σιλ. 
4.3.5(}1.3.4808); πτέρυγες...αἴπερ εἰσὶν ἔμφυτοί τινες ἀρεταί, δι᾿ ἃς 
ὑψοῦνται τοσοῦτον, ὡς πλησίον εἶναι θεοῦ τὸν νοῦν ἔχοντας Ῥτος,.1ς. 
6:1-:-(Μ.87.10334); 4. οὗ τηδπ᾿ 5 οτὶσίηαὶ παίυγε, ψ ΙΟ ροββοββοα 
Ὕ]Πσ5᾽ οὗ Ἰτητη τα} ἴν,, εἴς,, ΟΥ Ν γβ5. μον. Σ 5 ἦῃ Οαπι.(Μι41.ττοτα); 
5. ἐΧχερ, 5.54: τίς δώσει πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς ;...τίς καταξιώσῃ 
με τῆς χάριτος τοῦ πνεύματος; ΟΥ,0Ρς.54:7(Ρ.56}; οἵ. μοε ἀτεῖϊ! 
ῥγορδείες πορ ὁγαηδ, μὲ φογῥογαΐος βέημας αἀεοὶρίαί εοἰναηδαε, το 
Ῥέπηας εοἰμηθας ςρίγεμς καπείῖ, Ἰὰ ἰοῦ, 6.6 ἦπ ἰς.(Ρ.277.10; Μ.13. 
2458); περιστερᾶς γὰρ δίκην ἀκάκου πτέρυγας ἐκφεῦξαι καὶ πετασθῆναι, 
ὡς ἂν φύγοι τὰ κακά, ἠξίου Ἐπι5.}ς.54:1(Μ.23.4778}; 6. οὗ βρίτιτπα] 
ἽΜΙηΡ5᾽, 1.6. νγῖαρ5, εἴς, ; τεῖ, Ῥτ.23:5, οἵ. οἱ πεείρίανημες Τρτ εν 
Ῥεηπᾶς, ἰϑυῖον αμάϊονηες; οἱ αμίθ ῥεσεαυεγίμμς εἰ τρρὶἐρϑηῖος 
)μενῖνμες εἴγοα αἰας εἰ ἀοἤιχενγη ῥέηπαε πορίγαθ, ργαυαδίνηαν εἰ 
δγαυτίοεν απιάτομης, ΟΥὐο μοι. 6,6 ἐμ 1ς.(0.277.22; Μ.13.2458}; Ἰά4 δον. 
567.47 τ Μι(ρ οϑιτ4; οἴ. Μ.12.τ6600)}; οἵ Ἰεαγπίπησ, «οἴ ἰα. ο»η.2.3 
τι ἔχ.(ρ.156.26; Μ.12.2068); τῷ πτέρυγας περιστερᾶς ἀναλαβεῖν διὰ 
τῶν ἀρετῶν Ῥγος {τι αηὶ.6:4(Μ.87.1700}}; οὗ ῥτοΐαπε βΞομοίασβῃΐρ, 
ον τ,λοηι. 1.1 τῇ ἔχ. (ρ.τ4ς.πϑ, Μ.12.2070); 7. Ἔχερ. 15.24: τᾶ πτέρυ- 
γας δὲ τῆς γῆς ἐοίκασιν ὀνομάζειν τοὺς ἁγίους μυσταγωγούς, ὧν τοῖς 
λόγοις μονονουχὶ... «πτερούμενοι τὰ ἄνω φρονοῦμεν γτ.1ς.2.5(2.3438); 
π. τῆς γῆς τὴν πίοτιν καὶ τὴν θεογνωσίαν ὠνόμασεν ΤΠαΐ,15.24:τὸ 
(Ρ.99.16; 2.201); π΄ ... τοὺς τοῖς θείοις λόγοις αὐτοὺς ἀποστόλους 
ἀναπτερώσαντας ΡῬτος.(5,15.24:1--22(Μ,8}.210324}; 8. Πτυγρ., τεῦ, σοτ- 
Βεογατοι οὗ σἢτΙθπὶ τὸ μύρον..«λαβὼν ἐπιτίθησι τῷ...-θυσιαστηρίῳ, 
περικεκαλυμμένον ὑπὸ δυοκαίδεκα πτέρυξιν ἱεραῖς Του. ΑΥ.6.λ.4.2(Μ. 
3.4134}; 10.4.3.4(47 70}; 9. τεῦ, 15,18:1 πτέρυγας.. ὀνομάζει τὰ ἱστία 
Ογτ.1.5.2.3(2.2740}; Ῥτος.Γ.1ς.18:1τ-(Μ.87.21370). 

πτερύσστ-ομαι, ΜίμΠ6γ, βαρ 1016 τυΐηρε; ταρῖ., θὲ εἰἱηηαιεά, δκ- 
εξἐειὶ, 1514. Ῥ6].ἐρῥβιτιτοτί Μ.78,6058); “-εσθαι...τὰ πάθη ἘΝῚ], ῥεγῖςί.το. 
Δ(λ6.γ0.802λ). 

πτέρωμα, τό, ῥίμιαρέ, Πεπος φοῖσὸν οὗ πρὶ, τεῦ, 90} 5. δβϑοοιῖ 
παρθενία.. «ἢ καὶ τὸ τῆς ψυχῆς καταρδόμενον ἀληθῶς αὔξεταί τε καὶ 
κουφίζεται π. ΘΙ Ἔν ρ.8.τίρ.81.0; Μ.18,140 Δ}. 

πτέρωσις, ἡ, ῥίπνιαρο, πδπος τησί., ἐμαὶ τοἰίεὐι ἐηαδίος τ 5οὺ] 
ἰσ Ἂς π᾿ γὰρ ἡ τῆς ψυχῆς πνεῦμα τέλειον Ταῖ,ογαὶ, 2ο(ρ.22.τΙ; Μ,6. 
8524). 

Ἐπτερωτής, ὁ, 056 τοῖο θμεομγαρές, ΟΥ.ΝαΖ.ογ.21το( Μ.35.10034}. 
πτερωτικός, τοϊηρεά; οἵ 58. Ματΐ, ἰπ σοπιρατίβοη οὗ Ενδηρο  ϑῖς 

ΜΠ ἔουτ Ὀεαβὶβ τὴν π᾿ εἰκόνα τοῦ εὐαγγελίου δεικνύων Τγοπιλαεν, τι, 
8(}1.γ.8888); Τσοττα, ΟΡ ξορφηρὶ. (1.98. 1968) οἷς 5. μανδύας, 

πτερωτός, τοΐησεά; 1. οἵ (σα ἴπ ρορυϊαῦ ἀπιῃτορομιοσρῆϊς ταΐβ- 
ἀπ ἀογϑίδ Πρ οὗ βουρίαγο, Οντ. Η εαἰφεῖ. 6.8 ;2. οἵ δησε!ῖς Βοίπρα ὁ 
προφήτης τὴν ὀξύτητα τῶν ἀγγέλων πετεινῷ π. ὡμοίωσεν διὰ τὸ 



πτέσις 

κοῦφον καὶ ἐλαφρὸν τῶν ἀγγέλων ΗἨΐΡρΡ.1)55..4.30.1(Μ.10.6858) ; τροχοί, 
π᾿ μὲν ὄντες,...τῆς πορευτικῆς αὐτῶν ἐνεργείας δύναμιν Ῥιου, ΑΥ...}.1τ6. 
9(Μ.3.3370}} ἡ τῶν λογίων ...«σοφία...τὸ καθόλον π. αὐτῶν αἰνισσομένη, 
καὶ.. τῆς ἐπὶ τὸ ὄντως ὃν ἀναγωγικῆς δυνάμεως 14.6.}.4.3.1(Μ.3.481Ὰ}} 
3. οἵ ῬΥΪΠΊΆ] ἄνεμος Δα ἢ 64 Ἡ ΙΗ ὄφις ἴῃ Ναάββεπα βυβέθιη, ΗἸΡΡ. 
ἐαεν.ς τοί(ρ.τ2ο0.9; πρῶτον οὖν Μ.1τ6.31838). 

Ἐπτέσις, ἦ, ΡΥΓΟΌ. ΕΥΤΟΙ ἴοι πεῦσις, ΑβενΑτχιλοηι(Μ.40.2538). 
Ἐπτηνοπρόσωπος, τοί ἑ ἐμ ἤασε οὗ α δίγάᾷ; οἵ ἀδπιομβ, 7.8 α.18.1 

(ΜΜ.122.132414}. ᾿ 
πτῆσις, ἡ, Πίρδ!; 1. οἵ Ὀϊγάκ 845 πιεᾶπβ οὗ ἀϊνϊηδιίου ἢχβί ργδο- 

Εἰβοα ὃν ῬΗσυρΊΔη5 πα ᾿βαιτίδηβ, Ταῖ,γαϊ. τίρ.1.6; Μ.6,8044); ἡ 
τῶν ὀρνίθων π. σημαίνει τι, οὐχὶ ποιεῖ ΟἸεπα,εχο, ΤΥ οἱ. 7ο(ρ.1290.23; Μ. 
0.6028); 2. οὗ Βοταρμίχη ἡ δὲ π. τὰ μετάρσιον αἰνίττεται τοῦ φρονή- 
ματος Τμάϊ.1ς.6: Ζίρ.31.22; 2.207); 3. οὗ Η. ΟΒμοβί δ Τοτάβῃ, ἴη- 
αἰϊοαύίηρ Ομγῖβι, Βα5.561.0γ.34.1(Ν .85.3608); 4. οἱ βυπ᾿5 ἐσηγϑε, ΟΥ̓. 
Ρ-,τϑ: 6 (Μ.69.8290). 

πτήσσω, 1. εοτρεν ΚὉΥ Κεαγ π. ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ εγ5.(0.3,22); 
ταεά,, νχ. Η.εαἰφεῖι.τ4.το; 2. ἀγεαά, ζεαν, Οτιφαςί.Ἰ(ρ.290.1; Μ.τ2. 
ἸΟΖΙΟ). 

πτισμός, ὁ, δομπάϊηρ, ΟΥ ΝΑ Ζ.ρανη.1.2.το, 88(}{.37.730Ὰ). 
πτίσσω, ῥομμα, δείαδομν ὑπέροις σιδηροῖς ἐπτίσσετο 5.. Ἀνάξ- 

ἀρχος] ΟἸειη. έν. 4.8(ρ.274.15; Μ.8,12604); ΟΥ ΝᾺ 2.6 .32(Μ.37.724}}; 
Νριπθβια δον. 3ο(Μ.40.7214). 

πτο-έω, 1, {ον ν, σεαγα; Ρϑ.55. ο. ἃςο., δδ ἰσγγεμοί, σεανγο οἵ, Το. 
Μα].εἰνοη.τ8 Ρ.432(Μ.91.6378) ; τὸ ἐν μέρος “-ηθὲν τὸν νόμον Ττορεηῖ, 
ἰοσ. Πο»".32(Μ.86.5070}; 2. τιδῖ., ἤπΐεν, ἐκεῖθ; Ῥ855. Ὁ. 806., δδ 
«χεῖρά αἱ, δὲ ἀφείγοις οΥ τὴν δόξαν ἐπτοημένοι Ν1] Ἔχεγε,τ( Μ,79.7208). 

Ἐπτοητέον, ση6 τημ5ὲ δὲ Ξεαγδά, ἀϊεγνπαγοά, ΤὨατιδιυα,εῤῥ.2.6(Μ, 
00.11288). 

Ἐπτυκτίον, τό, σοΐινηδ, δοοῖ (ΟΡΌὈ. ραρνυτσιιβ γῸ}]}}, στ, Ν 2.6 ».31(Μ. 
37.604}; π. τῆς ᾿Ωριγένους φιλοκαλίας 1δ.115(2120); 2δ.202(3328) ; πχεί. 
τὸν. τῆς γνώσεως νόμον ἐν π. τῆς καρδίας (οῃεί.116ς.ἰαμά.32(Μ.88, 
5174). 

πτυκτός, ἐοἰἀεά ; ἴειτι. 65 βυθδβί. - ἔοτερ. ταῖς θείαις π. 1514} 6]. 
4ῤὈι1.73(}1.γ8.2334). 

πτύξ, ἡ, 1. πυνοἱκνθ, δοοῖ (οΡὈ. ρβϑρυτιιβ γ0}})} τῶν ἱερῶν πτυχῶν 
Τοπ. Ατ.δ.}.3.2(Μ.32.4250); τῶν ἁγιογράφων π. 12.3.3.8(4374); 
2. 56η5. ἀμἢ., ϑυπεβάγηη.2.18(ρ.44; Μ.66.1592); 1}.4.τοτίρ.31; Μ. 
66.16ο6). 

πτύξις, ἡ, σηοϊάτηρ, ΔΊΗ.“4κγ-τοτ(Μ.26.138, νν.1}, τάξιν, πτῆξιν); 
Τύδε5. ΝΑ2. ἀταϊ,τ84(}1.38.1160). | 

Ἐπτῦρμα, τό, εομείεγηαϊίοη, [0.Μ48].εἰγοῃ.) Ῥ.184(Μ.97.2038). 
Ἐπτύρσις, ἡ, ἐϊδίμγδαηεε, εονηπιοίοη, ἘΡῚΡΗ. ἤαεν.42.τ2{(ρ.1τ68.16; 

Μ.41.7020); 1δ.62.2(ρ.391.11, ν.}, πεῦσιν 1053}. 
Ἀπτύρτης, ὁ, 0916 τυῆο δεαγεξ οὐ ἀϊδίμγῦς π. τῶν περιστερῶν ἘΡῚΡΆ. 

ἤαον.77.τ6(ρ.429,20; Μ.42.661}). . 
πτύρω, ῥεγίμτν, ξεαγε, Ποηιἰθηι.2.530, ἘΡΙΡΒ ἀαόν,7ο.ο(Ρ,241.18; 

Μ.42.3538); 19.}}.15(0.420.10; 6610) ; 8.77.1το(ρ.433.18 ; 6694). 
πτύσμα, τό, ερτεἰδ, 1. τεῖ. 7ο.9:6, οἴ, σεπίίμηη ῥοῤμῖμς, οὶ δαῖϊυα- 

ἐον γοάάτατι υἱξιορι, καϊτυα σα ρριδης σομίος 67.|5.. απ Πθαὶ ἐ05 φιέος 
σρίγέι παῖ, τῷ ἐγεάενοη, αὐ δτίοαπι, Οτνἠον". 6.3 ΤΉ. 15.(ρ.273.31; 
Μ.13.2420) ; οὕ ΜΘ. γε5.2.τοίρ.353.8); δηοίπτηρ ΙΓ ΒΡΊ 6016 βἰρτιὶ- 
ἢες Ῥεβίονναὶ οἱ (Βτδι᾽5 ροεῖ δηᾷ μι ἢΪ8 θοαγν Ἰπηρατῖβ φωτισμός 
τῃγοαρὴ πηδῖς οομίδοῖ, ὕνγχ, [0.6.τ(4.60 210, 6034); 5'ρτι ῆοθ. ταϑη!- 
ἐεβίδίιοι οὗ ἀοάμεβα ἴῃ ἤδβῃ, Τμα τς ἐγαρ.τ(4.20); 2. ἰπ ΟΥΠΕΥ Π68]- 
ἢπρ58, τοί, ϑαιηρβάεδη Μοσμε Ἀ681615 συνεπόμενοι οἱ ὄχλοι αὐτῶν, 
τὸν χοῦν τῶν ποδῶν λαμβάνοντες ἰάσεως..-ἕνεκεν, τὸν σίελον τῶν π. 
ὡσαύτως ἘΡΙΡρΒ.ἠαεν.53.τ(ρ.3215.20; Μ.41,9600); 3. τεῦ, ἃ Μαγο με 5 
τοίαβαὶ ἴο Β6 πα θῖβα ἴο οτεαΐου ἴου τ|86 οἱ ϑγαῖθυ, δμα σοῃβεαιθης 
ΘΠΊΡΙοντπεπὶ οὗ βρίτ|6 ἔοσ ψγναβμιηρ ἕαοο, Τάτ, μαδγ.1.24(4.317); 
4. τοῦ, βυ ουίηρβ οὐ Ομ τῖβι 5 ργοοῦ οἵ μαγιδηϊέν, ἀπαβῖ. 5. μή. 13 
(Μ.89.2ο80); 5. ἴῃ αρυβῖνα Ἰδηρυαρε πτύσματα μᾶλλον ῥημάτων ἢ 
ῥήματα προφερόμενοι ϑεταρ.Π71αῃ..28(ρ.43; Μ,1τ8.11240). 

πτύσσω, τοί! πε, τεῖ. Τουγηδιίοη οὗ 1105 ἴου βρεεςῖ, Τβᾶτ ῥγουϊά. 4 
(4.529) ; οὗ οἰοξειιρ ἴτε τηουῖῃ, γηηη. (4.5 τ 0.524). 

πτύω, Φρῖ; τοῖ, 10.1:οϊ,, οἵ, ἀοηΐηδ ἐχ ρμτὶ Τρ ἸδΡν αΉ,.. «05, 658- 
ἄφης απέίφμαηι ῥἰασριαϊομόρε φερηταάνιοάνηι αεία 6εΐ, εἰ Ἰπαμπῆς 
ἀεὶ »παμἸξεείαη. ρὲν φμαρι ὁ ἰέρο ῥίασηιαίες πὶ ἄονπο, ἴγθι, παθόν. ς. 
15.2(Μ.7.11658); δοίίοῃ 9 ση ῆθβ. ππδκίησ οὗ “πποιίοπ᾽ οἱ βογιρία- 
τα το ο ίτισ ἔοΥ ἀποϊπτίηρ Ἔγ65 οὗἉ Βρ ΥἱΓΠΆΠΥ ὈΠπα, Οτ. ̓ ᾽.63 1 70. 

(0.534.8). 
πτῶμα, τό, Α, {αὶ 1. οἱ Αἄδιη, ἐχερ. Μί.24:28 (ἽΕΙ π. Ξε 

ΤΟΥ 56) π. δὲ γεγένηται ἐν παραδείσῳ" ἐκεῖ γὰρ Ἀδὰμ..«πέπτωκεν 
Ηἱρρ.αφετεὐν. (0.44.1; Μιιο.7840); Μεῖνε. 4.6(ρ.32.18; Μ.18. 
69Α}); ἴά,γ65.1τ.22(0Ρ.248,2; Μ.41.το0934}; ᾿Ιησοῦς παρῆν...ἵν᾽ ἐγὼ..«τοῦ 
παλαιοῦ π. ἀνακληθῶ ΟΥ.Ν42Ζ.0γ.44.2(Ν1.36.6ο94}); ἐμβοᾷ....τῇ ἐκκλησίᾳ 
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πτώχεια 

ὁ λόγος..«λέγων: ἀνάστηθι, δηλαδὴ ἐκ τοῦ π. τ Ν γβδ. λονη. 5 τη (απ, 
(Μ.4.868.); τεβυϊτίησ ἰπ οἰ ΐπρ Ῥ ἢ οοαῖβ οἱ 5κίη, (μγγϑιλονε, 
18.1 ἐγ Οεη.(4.1518}; 2. οἱ 5ἰπ ἴῃ βεῆ. χαλεπώτατον δὲ πάντων π. 
τὴν ἅπτωτον ἀγάπην ἄνωθεν ἐξ οὐρανῶν ἐπὶ τοὺς ζωμοὺς ῥίπτεσθαι 
χαμαί Ὀ]ςπι.ῥαφά.2.τ(ρ.157.11; Μ.8,3850); ἀνάστασις ἡ ἐκ τοῦ π. 
τῆς ἁμαρτίας ἀνόρθωσις τι Νυββ.ριοαη, (Μ.45.2218); 1Ὁ.(2248} προ- 

αἱρέσεως τὸ π. (Βγνβ.ἐοΡ1. 5.3 τὰ Κοηι,(0. 4640); 3. ἜγτοΥ ἕνα... μάθωσιν 
[5ς. ΑτίΔη5} ἐν ποίῳ κεῖνται π. ΑἸ. Ἅγ.1.0(Μ.26.294); οἵ [ενν8. ἴῃ 
τοὐοςτίηρ Οἰτῖσι, Τμαᾶτ. νι. 5:2(2.1429); ὙΠπατιϑιαα,ρ}.ι. 3Ξ8(Μ.09. 
1440); 4. εοἰΐαρεε, [αἱ ὃν ουεγίλνοτυ ἔρεισμα τῷ π. τῆς αἱρέσεως ΑἸῊ. 
44νγ.2.41.(Μ.26.240Α}; 5. {αἰϊ, ἀδροςίίοη ; ἴτοτὰ βοο!], οτος, Ἐπι5,ἢ.,6.5, 
15(Μ.20.4644). 

Β. φονρ6; 1. ἴῃ ββῃ. ἐστιν...ὁ μεθύων...π. ἀπολογίας ἐστερημένον 
ΟΒτυ5.είαί, τ. (2.10); Ογτ, 7οεἰ. 3τ(3.2234); 2. ὄχερ. Μι,24:28, ΟΥἍ 
ἐοΉ1091.567.47 ἢ Μ|.(Ρ.08.0) εἰτ. 5. ἀετός ; ἰητογρτείθα 85 ἀεβίσιοοι 

"ῸΕ 510 ἐπεὶ δὲ π΄ γέγονεν---ὅπου γὰρ π΄, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοί---, καλὸν τοῦτο 
τὸ π. ἐφ᾽ ὃ ἦλθεν πρῶτος ὁ ᾿Ϊησοῦς τὰ ἤονι. 6 τῷ 1,6 .(ρ.1τ11.3}; ΟἾγγ5. 
λοι. )γ6.3 τη. ΜΠ|Ι.(7.7357)). 

πτωματίζω, 1. εατέ5ε ἰο [αϊΐ, τλοτα}}ν ἀπὰ ριττυα]}ν οὐ ἐπιχαίροντες 
ἐπὶ πτώσει ἑτέρων, ἑαυτοὺς πτωματίζουσιν Τγτ. ποι ἀἶν.14{55.413Ὲ}; 
ὀφείλει ὃ μοναχὸς ἀποκλεῖσαι αὐτοῦ πάσας τὰς πύλας τῆς ψυχῆς, καὶ 
φυλάξαι πάσας τὰς αἰσθήσεις..«τοῦ μὴ πτωματισθῆναι αὐτὴν δι᾿ αὐτῶν 
Ἐπαίαϑ ογοτο(ρ.68); 70.Οδτρ.εαρ.44(Μ.85.1845); οτ,οεὶ, 5.2(Μ.88, 
τ6778); 2. ουεγίζγοιν ἔπεσεν γὰρ ὅ...Χοσρόης.. «καὶ ἐπτωματίσθη εἰς 
τὰ καταχθόνια Πδγαο] ἐρ.αρ.Ολγοη. Ραδολ,(Μ.92.τοιη0). 

Ἑπτωματιστής, ὁ, ὁη6 τοῦ εαμδες ἰο [αἰϊ, Τάτ, διά ερῥιι. Ξ2(Μ 90. 
1100}. 

πτῶσις, ἡ, 1. {εἰΐ; αι. οἱ ϑαίΐαπ 85 Γοἰἔδγ, 10.8.}.4.7.1τ0(2280; Μ, 
21.5564}; Β». οὗ ποιὰ] δπα βρισίιαὶ ἰαρϑεὲβ ἰπ φξη. π. δέ ἐστιν ἡ 
ἁμαρτία το υ55.6ρ.εαη.τ(Μ.45.2218)}; ΟὨγγ5.5.ω!.1.2(2.64Α}; ΤΟγτ. 
ἐονπιάτν.τα(ς3,.4130,Ε); Ἔχορ. 1..0.2:34, Βαϑ.6ῤ.260.7(3.200Ε; Μ.32. 
9640); 6. οὗ ἰαρβε ἰῃ ρειβθουίίοπ, Ρείχ Α],εριεαμτ(Μ.18.4684); 
ἅ. ἐχορ. Ρυ.24:τό (Ναββθπο) ἑπτάκις πεσεῖται ὁ δίκαιος καὶ ἀναστή- 
σεται’ αὗται γὰρ αἱ π., φησίν, αἱ τῶν ἄστρων μεταβολαὶ ὑπὸ τοῦ πάντα 
κινοῦντος κιούμεναι ΗΙρρ.ἐαεν.ς.7(ρ.84.12; Μ.16.31340); 2. οὐέγ- 
ἑδνοιυ, τεῖ. Τ)ονὶ} τὴν π. τοῦ ἑνὸς τῶν ἀρχόντων, τουτέστι τοῦ..«ὄφεως, 
πεσόντος π, μεγάλην διὰ τὸ ἀποπλανῆσαι τὴν Εὔαν [ι|51τ.1αἰ.124.3(Μ. 
6.7654); οὗ ρεϊβοουΐοτβ, Ετι5.0.(.4.12 {ἰπι(ριτ4ιτο; Μ.20.11458}; οἵ 
(βοόβτοορ, Οὐζομ Ῥαδελ,.308(Μ,02.16178); 3, αἰ ης πὶ Ὀαταδ, ποηοα 
εαδμαξ τες ἑκατέρων δὲ τῶν μερῶν π. οὐ μικρὰ γέγονεν ΤὨΡΒη .εἤγοη. 
Ρ.35ο( . τοϑι8410); 4. ψμεμτϊταϊΐον, ἀοργεβσίοη, Οὐ ΝΖ. ΓαΥΉ1.1.2.2. 

(Μ4.37.578.). 
πτωχεία, ἡ, ῥουεγῖν; 

Α,, αἰδίπ, Ὀεΐνεοῃ π. 8Ππα πενία: τῆς γραφῆς ἐν τοῖς ἐπαινουμένοις 
τιθείσης τὴν π. καὶ τὴν πενίαν, ὡς ἐν τῷ 'μακάριοι οὗ πτωχοί καὶ ἐν τῷ 
“τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε κύριος᾽...τίς ἐστιν ἡ διαφορὰ π. 
καὶ πενίας ;..«λογέζομαι, ὅτι πτωχὸς μέν ἐστὶν ὃ ἀπὸ πλούτου κατελθὼν 
εἰς ἔνδειαν" πένης δέ, ὁ ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐνδείᾳ ὧν Βαβ,γερ.δν. 26 )(2.Ξ040,Ὲ; 
Μ.31.12008}; εἶ, ἀἰδιηςτῖνς τ56 οὗ θοίἢ ἐπὶ τῆς πενέας δὲ μὴ τὴν π' 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐντεῦθεν ἡδονὴν ἀναλογίζου (Ὥγγπ,κονπ.3δ.6 Τὴ 

τΟογ.(1ο.3590). 
Β. ἰπῃ (υιβτίαη ᾿ς, 1. ἰηνοϊπηξασν: δζιϊις τὸ ρονοσίν 1π 

οἴμεῖβ καταπικραίνοντες δὲ ταῖς δυσθυμίαις τοὺς τῇ π. κατηχθισμένους, 
καίτοι χεῖρα μᾶλλον ὀφείλοντες ὀρέγειν αὐτοῖς τὴν φιλάλληλον Οντ. τ. 
τ6(3.2674}; ἀπα ομρβ6} Χριστιανοὶ... ἐὰν ἐν πενίᾳ...ἐξετασθῶσιν, οὐκ 
ὀφείλουσι ξενίζεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον συνηδύνεσθαι τῇ π. Μασ. Αερ λοηι, 
τιοί ἴ,34.5 068); λόγος γὰρ οὐδεὶς παραστῆσαι δυνήσεται τὴν ὀδύνην, 
ὅσην ὑπομένουσιν οἱ π. συζῶντες, καὶ φιλοσοφεῖν οὐκ εἰδότες (Ὦτγϑ, 
1αχ.τιο(1.72οΟ) ; ΒΟ ῥγοβίθθ]ε ἴῸσ 805 ἀφῆκεν [30. ΟὨΓΙΒΕ] εἶναι 
πολλοὺς ἐν π., διά τε τὸ ἐκείνοις, διά τε τὸ σοὶ συμφέρον τὰ ,εἰδδηη.ς 
(3.256Ὲ); 2. νο]ιυηζατν ; 8. ἴῃ ρθη, οὐδὲν γὰρ αὐθαιρέτου π. εἰς πῆξιν 
τῶν καλῶν καὶ συντήρησιν ἰσχυρότερον. θεμέλιος γὰρ τῶν ἐν ψυχῇ θείων 
οἰκοδομημάτων καθέστηκεν ἀρραγής Μαχιοῤιέθς (Μ] οἡ.690); Ὁ. τεῖ, 
Μι.5:4 ὁ μέν τις πλοῦτος κτητὸς ἂν εἴη καὶ περίβλητος, ὁ δὲ ἄκτητος 
καὶ ἀπόβλητος- τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ π. μακαριστὴ μὲν ἡ πνευ- 
ματική ΟἸ]Θηλ.φ.ἀ.5.τ7(0.170.22; Μ,0.6218) ; οὐκ ἀεὶ ἐπαινετὴ ἡ π., ἀλλ᾽ 
ἡ ἐκ προαιρέσεως κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν σκοπὸν κατορθουμένη. πολλοὶ 
γὰρ πτωχοὶ μὲν τῇ περιουσίᾳ, πλεονεκτικώτατοι δὲ τῇ προαιρέσει 
τυγχάνουσιν" οὖς οὐχ ἡ ἔνδεια σώζει, ἀλλ᾽ ἡ προαίρεσις κατακρίνει, 
οὐ τοίνυν ὁ ἐνδεὴς πάντως μακαριστός, ἀλλ᾽ ὁ κρείττονα ἡγησάμενος 
τῶν τοῦ κόσμου θησαυρῶν τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, τούτους καὶ ὁ 
κύριος μακαρίζει λέγων, μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι: οὐχ οἱ 
πένητες κατὰ τὴν περιουσίαν, ἀλλ᾽ οἱ τὴν π. ἐκ ψυχῆς προελόμενοι Β88. 
ἀοριῖῃ θ5.31(..1470; Μ.20.361448}; νατίου] Υ ἰπέογρτγοίθα, τιν 88. 
δεαὶ. τ(Ν.44.12008) οἷζ. 5, ἀκτημοσύνη; δοκεῖ μοὶ πι πνεύματος τὴν 
ἑκούσιον ταπεινοφροσύνην ὀνομάζειν ὁ λόγος ἐδ.(1200})} ; οοτηρατεὰ 



πτωχεῖον 

ΜΠ ΜΕτΟ 2Ὶ μὴ ἀποβάλῃς...καὶ τὸν ἕτερον τῆς π. λόγον, ὃὲ τοῦ κατ᾽ 
οὐρανὸν πλούτου πρόξενος γίνεται" “πώλησόν σου φησί, 'πάντα τὰ 
ὑπάρχοντα.᾽ καὶ γὰρ ἡ τοιαύτη π. δοκεῖ μοι μὴ ἀπάδειν τῆς μακαριζο- 
μένης π᾿ 1δ.(12ο8.). , . ! 

(. ρονεουῖν οἵ Ομ δῖ, (σιβίοὶ., Δ]6χ. Α].9ρ. εχ. (ρ.25.18; Μ',τϑ. 
5618) Εἰ(, 5, κένωσις ; τεῖ. 2Ζοτ,. 8:0 δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς 
τῇ ἐκείνου π᾿ πλουτήσωμεν Ῥαβιἤοηι. τ ᾿ς. 33(1.141Ὲ; Μ.20.3610}); 
τὴν τοῦ θεοῦ π. ὁ ἀπόστολος ἡμῖν λέγων προδείκνυσιν, ᾿ὃς δι᾿ ἡμᾶς 
ἐπτώχευσε...᾽ τ Ν,58.δεαί, τ(}1.44.1200}9}}; ὁ καθαρὸς...διὰ πάσης τῆς 
π. ἡμῶν διεξελθὼν μέχρι τῆς τοῦ θανάτου πρόεισι πείρας. ὄρᾶτε τῆς 
ἐκουσίου π. τὸ μέτρον 1Ὁ.(12ο10) ; ἐκεῖνος δόξαν ἐκένωσεν, οὐχ ἵνα ὑμεῖς 
τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλὰ τῇ π. πλουτήσητε. εἰ μὴ πιστεύεις, ὅτι ἡ π. 
πλούτου ἐστὶ ποιητική, ἐννόησόν σου τὸν δεσπότην, καὶ οὐκέτι ἀμφι- 
βαλεῖς...τὸ γὰρ θαυμαστὸν τοῦτο, ὅτι π. ἐπλούτησε πλοῦτον. ... διὰ... 
ποίας π.; διὰ τοῦ σάρκα ἀναλαβεῖν...καὶ παθεῖν ἅπερ ἔπαθε (Ὦτνϑ. 
ἄορι. 17.1 τ0. 2 ογ.(το, π58Ὲ-- 504}; πλούσιε σωτὴρ...σὺ γὰρ ἐπτώ- 
χευσας, ἵνα τῇ σῇ π. πλουτήσωμεν ΤΑ(Π. ῥα55. 4τ(}1.28,240Ὰ}; ἘΜΟΤΉ. 
δγηλνοί πη. (1.18, τόοο). ἜΝ 

Ὁ. τηρξῖ,, ἀφπείεηεν ἴῃ ϑρίτπ41 ροοάβ εἰσιν.. πτωχοὶ “καὶ οὐκ 
οἴδασιν τὴν π.' αὐτῶν ἀργαρἐ(ρ.69) ; παρέμεινα τῇ π. τοῦ κόσμου ἕως 
ὅτε σὺ ὁ πλοῦτος τῆς ἀληθείας ἀπεκαλύφθης (4. ΤἼσνι  τάτ(ρ.202.17}; 
κατηγορεῖ πτωχείας τοῦ νοῦ Οτι λον! 6.2 ἐπ 7δγ(ρ.5τ.8; Μ.13.3280); 
Ἔδχορ. Ρυ.13:8 πλοῦτος λύτρον ἐστὶν ἀνδρὸς ψυχῆς κατὰ τὸν Σολομῶντα, 
ἡ δὲ ἐναντία τούτῳ π΄. ὀλέθριον Ἰὰ.( εἰς.7.2τ(ρ.173.2; Μ.11.14:28}; ὅταν 
τὴν ἀπόρρητον. .ὑπόστασιν ἑρμηνεύῃ, διὰ τὸ ἀχώρητον εἶναι τὴν ἀνθρω- 
πίρην π. τῶν ὑπὲρ λόγον...διδαγμάτων ΟΥ̓ γ55. μη. Β(2 188,1; Μ, 
45.1810); π. τῶν ἰδίων λόγων ἰδιΟ(2 Ρ.206.25 ; 8040); π. τῆς ἀνθρω- 
πίνης φύσεως Ἰα.δεαὶ,53(Ν1.44.12254Α}; ὦ φύλαξ καὶ πρόμαχε πιστῶν... 
τῆς ἡμῶν μὴ ἐπιλάθῃ π. καὶ ταπεινώσεως Νεοί, 7}ι4γ.23(Μ.30.1840Α). 

Ε- τεῖ. ἤδῖὴς οὗ ΕΒΙομἴς5 βιοῦσι γὰρ κατ᾽ αὐτόν, ἐπώνυμοι τῆς κατὰ 
τὴν ἐκδοχὴν π. τοῦ νόμου γεγενημένοι Οτ(Οεἰς.4.τ(ρ.126.18; Μ.1τ.7034). 

Ἐς ἃ5 56] αἀδρυδοίαίοιν βϑένὶβ τὴν ἡμετέραν π. διὰ γραμμάτων... 
παρακαλοῦντας ντι πον τυ. 4(0.104.10; 55,3588). 

πτωχεῖον, τό, αἰγη5-βοι5ε, μοςρίαὶ υἱὸς ἡμῶν...ὁ συμπρεσβύτερος, 
πτωχείου προέαστηκε..«πολυανθρώπου ΟΥΝΑΣΖ.εῤ.2ττ(Μ.37.3480); ὁ 
πρεσβύτερος καὶ ἀφηγούμενος τοῦ π. τῶν λελωβημένων ῬΔ}1.}.1}πτε5.6 
(Ρ.23.8; Μ.34.1οιδῦ); οἱ κληρικοὺ τῶν π, καὶ μοναστηρίων καὶ 
μαρτυρίων ὑπὸ τῶν ἐν ἑκάστῃ πόλει ἐπισκόπων τὴν ἐξουσίαν... 
διαμενέτωσαν ΟΠ Α]ς. εαη.8; τὸν...ἐκ διακόνον τῆς.. «ἐκκλησίας, καὶ 
σπουδαῖον ἐπίτροπον πτωχείων 502.ἢ!.6.4.20.2(Μ.67.1τ73.}; ΝΊΞΕΡΗ. 
τιν. 6(Μ.86.30574). 

πτωχεύτω, Α.. δὲ ῥόον, δεεομιθ βοῦν; 1. τοῖ, Ομγῖβι (οἷ, χύοτ. 8:0) 
αὐτός ἐστιν ἃ “ασας..«ἵνα ἡμεῖς πάντες ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ 
λάβωμεν Βαβιλοηιῖη ΒΞ. 3 2(α τάδ; Μ.20.3610)}; οὐ ΤΑ ΤΆ, ῥαςς 21(Μ. 
28,240Α}; ὁ ἐνανθρωπήσας δι᾿ ἡμᾶς καὶ “υσας θεός, ἵνα ἀναστήσῃ τὴν 
σάρκα ΟΥ.Να2.0}.7.23(Μ.35,7850); τοῦ δι᾿ ἡμᾶς σύσαντος τὴν σάρκα 
ταύτην..«ἕἵνα ἡμεῖς πλουτήσωμεν τὴν θεότητα 1.1τ4.1:(8760); 45 
ἘΧΔΙΊΡΙΒ οὗτος τοίνυν εἰ “-εἰ τῷ πνεύματι, πρὸς τὸν δι᾿ ἡμᾶς “σαντα 
ἑκουσίως βλέπων. .«μακαριοτὸς ἀληθῶς τ ΝΥ 85. δαϊ.τ(Μ.44.12050}; ὁ 
τῷ πτωχῷ κοινωνήσας, εἰς τὴν μερίδα τοῦ δι᾿ ἡμᾶς “σαντος ἑαυτὸν 
καταστήσει, ἐπτώχευσεν ὁ κύριος, μὴ φοβηθῇς μηδὲ σὺ τὴν πτωχείαν. 
ἀλλὰ βασιλεύει πάσης τῆς κτίσεως ὁ δι᾽ ἡμᾶς -οσας, οὐκοῦν ἐὰν 
γύσαντι συμπτωχεύσῃς καὶ βασιλεύοντι συμβασιλεύσεις 1ῤ.(12088,0) ; 
βϑιι τ, ἤσην (}1.40,1760); ᾿ΟνΥ, 70.2.τ(4.123Ὲ}; 2, τεῦ, νοϊαπτατν 
Ῥονεγίν οἱ (ἢ τ βιίαπβ ἐλεῶν ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, φησὶ κύριος. λέγει 
δὲ ταῦτα καὶ τοῖς θέλουσι διὰ τὴν δικαιοσύνην ---σαι ΟἸοτα, οἐν.4.6{ρ.263. 
11; Μ1.8,12458); ἡ ψυχὴ-.«“ουσα ὧν ἄν τις ὑπὸ πλούτου διαφθείρηζται 
σώζεται 1ᾶ.4.4.5.τϑ(ρ.171.231 Μ.0.6244); ἐδιτό(ρ.169.32; 6200) ; τεῖ, 
Μι.5:3 ἐκ τοῦ ποσαι κατὰ προαίρεσιν, καὶ τὴν τοῦ μακαρισμοῦ κοινωνίαν 
ἐφελκυσώμεθα στιν, 585. δεαί, τ(Δ1.44.12018); βούλει νοῆσαι, τίς ὃ πων 
τῷ πνεύματι ; ὁ ἀνταλλαξάμενος τὸν τῆς ψυχῆς πλοῦτον τῆς σωματικῆς 
εὐπορίας, ὁ διὰ τὸ πνεῦμα “-ων..«εἰ οὖν χρὴ τοῖς ἄνω προσβῆναι, τῶν 
κάτω καθελκόντων “ωσωμεν τ. (1208.,8); 3. τεῖ. ϑρίτταα} τΗΐηρϑ, 
δε ἀεειτμε ὁ μὲν πλούσιος ἔχει χρήματα πολλά, τὰ δὲ πρὸς τὸν κύριον 
“τεὶ περισπώμενος περὶ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἩφΥτη.5779.2.5; δὲ εἰμρτά 
μὴ γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον “-σαι ὁ νοῦς ἡμῶν, ὡς οἰηθῆναι σωματικοῦ τινὸς 
ἄρτου... τοὺς ἀγγέλους ἀεὶ μεταλαμβάνοντας τρέφεσθαι ΟΥ.Ογ.2}.10 
(ρ.270.3; Μ.11.5138); μηδὲ οὐς.. «τὴν διάνοιαν (Πτγβ.ἠον,17.3 τη τύ ον. 
(10.140). 

Β. δὲ ἰαεἰείηρ τὰ βοταβθι μην, παῦε ἀοβεῖομεν οὐ γὰρ ἐπτώχευσεν ὃ 
λόγος αὐτῶν ἀληθὴς ὧν ΑΙτΙσ.ἐρ.ΟΥ.2(ρ.8ο.8; Μ.11.484}; εἰς οὐδὲν 
“πόντος τοῦ θεοῦ Μεῖῃ..γε5.2.ο(ρ.3240,5; Μ.τ8.288})) ; τοῖ, 5, Ῥδὴ] τῇ 
λέξει π᾿ (Πγγ8.5ας,4.6(Ρ,120,12; 1.412}; δὲ ἰαεβίηρ ἴῃ [004, εἰαγυΐηρ 
ἐπτώχευσαν τὰ ἄλογα αὐτῶν ΤΏρΒη. εἰγοη.Ρ.28ι(Μ 1οβ.9128). 

[ἘΠπτωχέω, -Ξ ἴοτες., Μας,Δ ρον ..7(Μ.34.8484). 
πτωχίζω, για ῥόον, ΟΥ.ΝὰζΖιεαννι.ι,2,.4.τ65(Μ.37.0574}. 

1206 πτωχός 

πτωχικά, τά, αἰνις, 1514, Ὲ}..}}»Ὀ.1.25ο0(}1.γ8.3330).Ψ 
Ἀπτωχογενής, δογη βοῦν, 0.1). πονι( Μιο6.δόοο). 
Ἐπτωχοδεκάδες, αἱ, πες ἀευοίοαᾷ 10 ᾿οον γε 1} πὶ Ιβταςὶ, 1Ποτ, 

Ἐξεελ.45:1τ5, (ΜῈ. 25. 451Ὰ}). : 
Ἐπτῳχόκομπος, τργείεἠεαάϊν δοαςίίηρ, ἀεο, 15, δα, 64(Μ.02.1..324}. 
Ἐπτωχόνοια, ἡ, ῥουεγίν οὗ τηϊοϊϊεεῖ, ]ο.Μοηι ἀν. Νίο Μυγ(Μ, 

οὔ.13854}; ϑίθρῃ. θιας. δίορλ. (Μ τοο τ 530), 
πτωχοποιός, γηαδίηρ ῥροον, ΟὨτγβ. ἤονη.23.6 ἴῃ τ ον.(1ο.2οτο). 
Ἐπτωχοπρεπής, δε Ηρ α βοοῦ τ αΉν, δερφανίὶν ; οἵ πστηδῖὶ ΠΔΊΊΤΤΕ, 

Οὐ ΒΡ» τοϊίρ.465); Απαβιϑμοηορ} (Μ.80.ττϑο0)}; ποαξ, 85 5αθ 5, 
4. λοά.τ1(Μ,89.23270). 

πτωχός, ῥΟΟΥ; 
Α. τεῦ, Βς,9: τϑῇ. π. δὲ λέγεται καὶ ὅ πτωχεύων δι᾽ ἁμαρτίαν, καὶ 

ὁ μέτριος καὶ ἄτυφος, καὶ ὁ χρήζων δέξασθαι παρὰ θεοῦ, ἕκαστος δὲ 
γενητὸς ἐστι τοιοῦτος. κατὰ πάντας τούτους τοὺς τρόπους ὁ λεγόμενος 
π., μνημονεύεται θεῷ Ἰλιάγτηῃ. θ5.0: τ8(Μ.30.11078). 

Β. οὗ (ῃ6 τηρίουα! ν ροοτ; 1. αἶδι, ἴγοπὶ πένης: φασὶ δὲ π. τὸν 
ἐκπεσόντα πλούτου" πένητα δὲ τὸν ἐκ πόνου τὰ πρὸς τὸν βίον περιποιού- 
μενον. λέγει δὲ ἡ γραφή" 'πλούσιοι ἐπτώχευσαν᾽, καὶ τό, ᾿ἐπτωχεύσαμεν 
σφόδρα᾽ Οτ.Ξ εἰ τὴ ̓κιττ τ (Μ.12.12018); Βαδ,γερ ὃν. 26: (2.5048 ; 41.31, 
12600) οἰϊ, 5. πτωχεία; ἐπῆλθέν τισιν εἰπεῖν π. μὲν εἶναι τοὺς μετα- 
πεαόντας τοῦ πλούτου" πένητας δὲ τοὺς ἐκ πόνου δι' ἐργασίας γινομένον 
τὸ ζῆν ἔχοντας. καὶ ἔστιν γε κατὰ ταύτην τὴν νάησιν ὁ π. πένης ἐξ 
ἀνάγκης, οὐκ ἀντιστρέφοντος τὸν πένητα π. εἶναι. καὶ τάχα γε τὰ 
εἰρημένα περὶ τοῦ π. κατασκευάσεται καὶ ἐκ τῆς γραφῆς" εἴρηται 
γάρ, πλούσιοι ἐπτώχευσαν᾽ 11άνῃ!. Βα, τι τ 6(Μ.39.12130}; 2. ἰτοαῖ- 
τηδηΐ οὗ Ροοσ 'πᾶσι...π. ἀνοικτέον τὰ σπλάγχνα (γ.ΝᾺΖ.0γ.14.6(}],3ς. 
8640); ἂν μέν τινα ἴδης σκεύη κατασκευάσαντα ἱερὰ καὶ προσάγοντα... 
μὴ κέλευε πραθῆναι.. «ἂν δὲ πρὶν ἣ κατασκενάσαι τις ἔρηται, κέλευε 
δοθῆναι πτωχοῖς Γῃγνβ.λονι.δὸ.2 τη. Λ11.(η.768.}); ὅταν ἴδῃς π. ... μὴ 
μόνον μὴ ὑβρίσῃς, ἀλλὰ καὶ αἰδέσθητι τὰ .ἦοη!.20.3 τ Ζ( ογ.(τα.ς828) 
βδειησ (γχιδὲ τὴ ποτ ὁ Χριστὸς ἕστηκε πρὸ τῶν θυρῶν σου ἐν 
σχήματι πτωχοῦ 14.πονι.1.6 τη. [ 5.48:1γ7(5,.5 148}; θεὸς γὰρ ἦν ὁ διὰ 
τῶν π. λαμβάνων Ἰα ἀοιη.70.1 τη. Μ11.{.1504}}; μηδέποτε π. παρίδῃς 
δακρύοντα, ἵνα μὴ παροφθῇ τῆς σῆς προσευχῆς τὰ δάκρυα ΝῚ}.5ε.22 
(Μ.γ9.124τ0); 3. τουναγαβ ἴου αϑϑϑίδμσθ ἴὸ ΡΌΟΥ στρατόπεδον τὸ τῶν 
π.. καὶ πόλεμος ὃν ὑπὲμ σοῦ πολεμοῦσιν οἱ πένητες. ὅταν γὰρ λάβωσιν, 
εὐχόμενοι τὸν θεὸν ἴλεω ποιοῦσιν (Ὦτγπ, οη.6 6.4 ἢ Μ|ί.(7.6508}; 
πόσα παρέχει τότε [3ς. ἐπ πεχί ἡνοΥ] 4] π. εὐκαέρως τραφείς ΤΝ1], ῥετίϑὶ, 
12.12(Μ.70.9648); 4. τεϊαίοπ5 Ὀεΐνγθθη το ἀπ ῬΌΟΥ ὁ πλούσιος 
ἐπιχορηγείτω τῷ π.. ὃ δὲ π. εὐχαριστείτω τῷ θεῷ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ, δι᾽ 
οὗ ἀναπληρωθῇ αὐτοῦ τὸ ὑστέρημα ΤΟ ΐεη1.38.2; τοί. Μο.12:4τ|, ὡς 
μόνος δυνάμενος βλέπειν τοὺς πλουσίους εἶδεν εἴ ποτε π. ψυχὴ καὶ 
ὑστερουμένη βάλλει ὅλῃ δυνάμει (καὶΣ διὰ τοῦτο δικαιουμένη παρὰ τοὺς 
πολλοὺς πλουσίους ΟΥ. 7ο6.10.9(2; ρ.3ο8.15; Μ.14.5418); τοῖς, τηδίοηι- 
ῬΒΨΌΒΟΒΙΚ εἴ τις...ἐστὶ πλούσιος ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ 
τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ, ἀνάγκη αὐτὸν εἰς πτωχοῦ σῶμα μεταγγισθῆναι, 
ὥστε περιπατοῦντα αὐτὸν ἐπαιτῆσαι καὶ μετὰ ταῦτα ἀνελθεῖν αὐτὸν εἰς 
κόλασιν αἰώνιον Ηερεπι. Αγεοτοίρ.16.4; Μιτο,τ4444). 
. οὗ τῆς ΞριΠταα!]ν μοοΥ ; 1. 1 ΘΠ.» 85 ΠοραΙηρ στασα οἱ (σοϊ π. 

γὰρ ἅπαντες, καὶ τῆς θείας χάριτος ἐπιδεεῖς ΟΥ̓ Νά. ογ.14.τ{(Μ.35. 
8574}; 2. βἱπῆξτβ δηά ᾿ιογοῖο5 ὁ μὲν π. καὶ ἄθεος οὐκ οἶδεν τὰ ἀπο- 
κείμενα Τατιογαὶ,6(ρ.7..; Μ.6.820Α) ; πρὸς ᾿Ιουδαϊκοὺς καὶ γραώδεις 
μύθους ἐκτραπείς, πτωχὸς..«τῶν ἀξίων περὶ θεοῦ νοημάτων ἴϑιι5, "ΗΗ. 
1.14{1,2260; Μ.20.5440}); οὐδὲν γὰρ πτωχότερον διανοίας ἐκτὸς βεοῦ 
φιλοσοφούσης τὰ τοῦ θεοῦ 1)]αα.ῥεγ[.7(ρ.1ο.1). 

Ὁ. οἵ τὰς ῥοοῦ ἴῃ βρέγίτ (1.5 :3) πῶς τις δύναται εἶναι π. τῷ πνεύ- 
ματι, μάλιστα ὅτε αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ, ὅτι μετετέθη καὶ προέκοψε...; 
ἕως οὗ ταῦτά τις κτᾶται, καὶ προκόπτει, οὐκ ἔστι π΄. τῷ πνεύματι, ἀλλ᾽ 
οἴεται περὶ ἑαυτοῦ: ὅταν δὲ ἔλθη εἰς ταύτην τὴν σύνεσιν καὶ τὴν 
προκοπήν, αὕτη ἡ χάρις διδάσκει αὐτὸν εἶναι π. τῷ πνεύματι... «μὴ 
ἡγεῖσθαί τι ἑαυτὸν εἶναι ας. ΑἌριλορι.τ2.,(Μ.34.5570,0)}} ἀποσκο- 
ποῦσα γὰρ ἡ ψυχὴ ἡ πιστὴ καὶ φιλαλήθης...εἰς τὴν ἄρρητον τῆς μελ- 
λούσης ἐπιφοιτᾶν θείας χάριτος εὐεργεσίαν, ἀναξίαν ἑαυτήν, καὶ τὴν 
σπουδὴν αὐτῆς...ἡγεῖται πρὸς τὰς ἀρρήτους ἐπαγγελίας τοῦ πνεύματος. 

οὗτός ἐστιν ὃ π. τῷ πνεύματι, ὃν ὁ κύριος μακαρίζει 1δ.20.}{Ἰ2ο(}; 
οὗτοί εἰσιν οἱ π. τῷ πνεύματι, οἴτινες οὐ δι᾽ ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἐπτώ- 
χευσαν, ἀλλὰ διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ κυρίου.. «ἐὰν δέ τις, καὶ τὴν 
ὁπωσοῦν συμβᾶσαν πτωχείαν καταδεξάμενος, κυβερνήσῃ πρὸς τὸ 

θέλημα τοῦ θεοῦ, ὡς ὁ Λάζαρος, οὐδὲ οὗτος τοῦ μακαρισμοῦ ἀλλότριος 
Βα5.γερ.δγ.2Ζοκ(2.484Ά; Μ.31.12170); ἰπ σοπποχίοη ΙΓ [5.14:30 τίς 
ἐστιν ὁ βόσκων π., ἣ ὁ ποιμὴν τῶν προβάτων; π. δὲ οὐ τοὺς κατὰ 

χρήματα ἐνδεεῖς λέγει, ἀλλὰ τοὺς τῇ διανοίᾳ ἠλαττωμένους. οὗτοι δὲ οὗ 
π., οἱ παρ᾽ αὐτοῦ μακαριζόμενοι τοῦ κυρίου {Β85..15.287(1.597}0; Μ.30. 
6244); τί ἐστιν, οἱ π. τῷ πνεύματι ; οἱ ταπεινοὶ καὶ συντετριμμένοι τὴν 
διάνοιαν. πνεῦμα γὰρ ἐνταῦθα τὴν ψυχὴν καὶ τὴν προαίρεσιν εἴρηκεν. 



πτωχότης 

ἐπειδὴ γάρ εἶσι πολλοὶ ταπεινοΐ, οὐχ ἑκόντες, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς τῶν' 
πραγμάτων ἀνάγκης βιαζόμενοι, ἀφεὶς ἐ ἐκείνους.--τοὺς ἀπὸ προαιρέσεως 
ἑαυτοὺς ταπεινοῦντας.. «μακαρίζει πρώτους. καὶ τίνος ἕνεκεν οὐκ εἶπεν, 
οἱ ταπεινοί, ἀλλ᾽, οἱ π΄; ὅτι τοῦτο ἐκείνου πλέον (ὭΤν5.0}.15.1 ΤΉ 
Μ|ι.(η.1850.Ε}; ΙΔ απορῖντο 4(1.5323Ὲ). 

ΕΣ. οὗ τῆς {γα]ν ροοῦ γνήσιος π, καὶ νόθος ἄλλος π. καὶ ψευδώνυμος, 
ὁ μὲν κατὰ πνεῦμα π., τὸ ἴδιον, ὁ δὲ κατὰ κόσμον, τὸ ἀλλότριον. τῷ 

δὴ κατὰ κόσμον ζοὐΣ π. καὶ πλουσίῳ κατὰ τὰ πάθη ὁ κατὰ πνεῦμα 
οὐ π. καὶ κατὰ θεὸν πλούσιος ᾿ἀπόστηϑι᾽ ζφησίς “τῶν ὑπαρχόντων ἐν 
τῇ ψυχῇ σου κτημάτων ἀλλοτρίων. ..᾽ ΟἸοτ, 4. .5.τοίρ.172.1{Π{; Μ.0. 
6248); δύναται γὰρ π, μὲν τοῖς χρήμασιν εἶναι, ἐπιθυμεῖν δὲ ἢ καὶ 
πράττειν ὅ..«.οὐ χρή ον. Οἰόμπιξιτο; τεῖ. ᾽5.34:7 τῇ δεικτικῇ φωνῇ 
ἐπὶ τὸν πτωχεύοντα κατὰ θεὸν...«τὴν διάνοιαν σοὺ προκαλεῖται" οὗτος ὁ 
π᾿, μονονουχὶ δακτύλῳ δεικνύς" οὗτος ὃ μαθητὴς Χριστοῦ Βα5.ποηι τη 
Ἐς. 33(1.141ΕἙ; Μ.29.3618}; διπλῇ τις ἐστὶν ἡ περὶ τὸν π. σημασία" ἡ μὲν 

- β - 2 , ᾿ Μ ἱ ὑ ᾿ " 7 ν “-“ 

δηλοῦσα τῶν ἀναγκαίων τὴν ἔνδειαν" ἡ δὲ τὴν μετριοφροσύνην καὶ τοῦ. 
» -" 

«οὐ γὰρ ὃ κατ᾽ ἀνάγκην πενόμενος ἐπαινεῖται" 
“μακαρίζει νῦν ἡ 

ἤθους τὴν ταπεινότητα... 
ἀλλ᾽ ὁ τὴν γνώμην αὐθαιρέτως μετριάζων θαυμάζεται... 
γραφὴ τὸν π΄ ἐκεῖνον τὸν φιλοσόφῳ ψυχῇ τοὺς μόχθους βαστάζοντα.... ᾿ 
ὃν καὶ σαφέστερον διαγράφει ἐν τῷ πρώτῳ τῶν μακαρισμῶν ὁ κύριος.. 
οὔτε οὖν πᾶς π. δίκαιος, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος τἰδῖθὴν ὁ Λάζαρος Αι. Απιιἤοη. ΤΟ. 
40. ὙΠΤΟΥ 

Ε'. τοί. ἀοα ἀπα (γχιβὲ οὐ γὰρ οὕτω π. ὁ θεός, ὡς τοιαῦτα ἐργάζεσθαι 
μόνα, ἃ τῇ τῶν λογισμῶν ἀσθενείᾳ περιληφθῆναι δύναται τῶν σῶν 
ΟΠ χνβ λοι. 17.3 ἴηι ΤΟ ογ (1ο.1488)} το ῖ, ῬΏΙ],2: 5, τέ πτωχότερον ἐπὶ 
ϑεοῦ τῆς τοῦ δούλου μορφῆς; τί ταπεινότερον ἐπὶ τοῦ βασιλέως τῶν 
ὄντων, ἢ τὸ εἰς κοινωνίαν τῆς π. ἡμῶν φύσεως ἐλθεῖν; ΟὙΥΟΝ γϑδ.ῥδαί,τ 
(Μ.44.12018). 

Ο. τοῦ. Ἰηΐθίργη, οἱ ἤπια οἱ ΤΡ οηὐτο5. ᾿Εβίων...ὃ π. παρὰ 
᾿Ιουδαίοις καλεῖται τι εἰς.2.τ(ρ.126.10; Μ.11.7024); ὡς οὗ π. τῇ 
διανοίᾳ ᾿Εβιωναῖοι, τῆς π. διανοίας ἐπώνυμοι (ἐβίων γὰρ ὁ π. παρ᾽ 
'Εβραΐοις ὀνομάξεται) τᾶ ῤγτης.4.3.8(ρ.334.τ.; Μ.11.3894); ᾿Εβιω- ὁ 
ναίους ὠνόμαζον, ᾿Εβραϊκῇ φωνῇ π. τὴν διάνοιαν ἀποκαλοῦντες..«.τὴν δὲ 
τοῦ υἱοῦ θεότητα μὴ εἰδότας Ἐπι5.ε..χ.τ4{0.74.14; Μ.24.853.). 

Η. »εδρογαῦίε, ἰηγεγίον, Οὐ τιϊὴρθ δηᾷ τπουρῃῖβ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς 
φλυαρίαν π. νοημάτων Μεῖμ.γε5.1.22(0.244.15; Μ.4τιτοϑοῦ); αἱ περὶ 
τῆς ἐνσάρκου παρουσίας...π. λέξεις ΑἸΏ. Π)Ἴση.τοίΡ.52.10; Μ.25.4030). 

πτωχότης, ἡ, ἀεειοη,, ἘΠ οΥτα,υἹ5,3.12.2. 
πτωχοτροφεῖον,. τό, αἰγι5-ἤοτεξε, ποςρίίαϊ, ὑϑδα δ15ὸ 85 ἠοϑίεί, 

σηε5, ἤοίι56, γαϑηδθθα ὈγΚ ἃ σπουθρίβοορῃβ, Βα5.6},142(3,2350.; Μ.32. 
5024); ἀοσοιητηοαδιηρ ὈΙΒῃορΡ, 1δ.1πο, (2400 ; ΜΙ. 6046) ; σοπίαϊπίην 
σῆαρςε], 1δι.τγδ(2630; Μ.6520)}; καθιστᾷ τοῦτον πρεσβύτερον τό τε 
ξενοδοχεῖον αὐτῷ ἐμπιστεύει, ὅπερ ἐν τῷ Πόντῳ καλεῖται π. τοιαῦτα 
γάρ τινα κατασκευάζουσι κατὰ φιλοξενίαν καὶ τοὺς λελωβημένους... 
ἐκεῖσε ποιοῦντες καταλύειν ἐπιχορήγουσι.. οἱ τῶν ἐκκλησιῶν προστάται 
ἘΡΙΡΗἤαόν.75.τ(0.323.24; Μ.42.Ξο40) ; ΠΟτορθηῖ ον. ονμιρτόθτη (. 
86.ς808) ; τῶν πενήτων» ἁπάντων καταταγέντων εἷς τὰ π. ... οὐ προσ- 
τάττομεν.. «ἀπαιτεῖν ἄρτον ἐπὶ τῆς μέσης 1διςεΞ(6 008); Μίαχ.6ρ.44(Ν. 
οτ.648.Α). 

Ἐπτωχοτροφέω, «ῥόον ἐμὲ ρόον, Οὐ. Να2.0ν.26,6(}.35.1236λ}); 14, 
Ἐρ.215(}.3}.352Ὰ}; [Δ ςαγη.2.τ.11.τ210(}.37.11124}. 

Ἐπτωχοτροφία, ἡ, ἐαγέ οὗ ἰΐ6 βοον, Ἰπαπαρερεηὶ οὐ βοογ-γεἰ κε, Βα. 
ἐρ.142(4.2350; Μ.32.5020); τ. Ν 2.07.43.0(Μ.36. πο 54}; 4, φρ.2το( Ν, 
47.360 Α}) ; 14 παγηη.2.2(ρ 6 1.})32.24{}Π.3}.1470}. 

πτωχοτρόφος, εανίηρ [07 ἐξ ῥόον, γε: ῥοηδίδίε [ον ῥοογ-γεἰεῇ τρεῖς 
προεστησάμην π. εἶναι τ ΝᾺ Ζ.ἐδε .(Μ.37.2804} ; 1Ἰᾶ φαγη.2.2(Ρ061λ.)2. 
τγ7(Μ.37.14794}; θεὸς ἀπαγγέλλεται τῶν π. τὰ ὀνόματα βίβλοις ζώσαις 
ἐγγράφειν Αϑτ. Αγ μον, 4{Μ.40.2244); Μαχιρ. 44 Μιοτ,6450); διά- 
κονὸς τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ....καὶ π. Οξγον Βαξολ.ρ.2382(Μ'ι02.080Ὰ). 

πυγμή, ἡ, δὶ; ἀαἴ. ἡ Ἱπογομρλῖν, τοτίρ ἐμ τομοίς ἢ5ὶ, τοῦ ἃ [,51- 
{μὶ οἵ ψαῖει, τῇ ναβῆιην (οἴ, Μο.7:3) ἔτυχε ᾿Ϊουβῖνον νιπτῆρα λαβόντα 
νίψασθαι τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας πυγμῇ ὕδατι ψυχροτάτῳ Ῥα]].ἦ. 
1ιατὲς.5π(ρ.48.2:; Ν,34.12444}). 

Ἐπυγμικῶς, ἐγ ἡρἠηρ ας δοχενς, Ποσγο. 5. ἐθη!}.2.36(Μ.93.15210). 
Ἐπυθμεύ-ω, ξἴσε ἐδ ϑαδε οὔ ἃ 5εγῖεξ στραφεὶς ὁ τρίπους τρίτην 

στροφήν, φησίν, ὃ προφήτης “-εἰ (1,6. [Π15 ΤΠΙΓ οταοῖθ γονθ8}5 τηθδη- 
Ἰπρ οἱ ἴνψο ῬΓΕΝΊΟΙΒ 0165) εγϑ5.(ρ.8.20). 
πυθμήν, ὁ, 1. δοίη! π. τοῦ ἄδου ἐμὲ αὖγες, 1 Ροε. 70. ἊΣ 88); Βα5. 

4ρ.45(3.1300; Μ.32.3808); Τ5|4.Ρεὶ. ἐρ}.1.241(Μ.78.3320); 2. εοἰμεη 
ἴῃ ἀτομπιξθοίυσε, ΡΒ}. 5}} "ϑορῆ. σοί .86. 2141); 3. ὀγαπεῖ,, τεῖ, θῇ, 
40:9-Ἰὸ 85 ἴχγρε οἵ Τ τη. μέαν ἄμπελον ἐν τρισὶ π., τοῦτον τοῦ ἄλλον π. 
οὐδαμοῦ προβαθέστερον Ὀιάντῃ. Τ γίπ. τοδί Μ.329. 3488). 

πυθόμαντις, ἡ, ῥγοῤῥείες5ς, τοογιαρ, ἀϊυΐμεν ; οὗ το) οἵ ἘπαοΥ, 
Ἐπίτας οἰαί απῖηι. 2 τ(ρ.567). 

πύθων, ὁ, 1. Ὀνίμκοι ; 5 8]., οὐ ἀτυϊπαίτον, οἷ, ἀαεριομέηι, φιιερ, 
Ρυνιδομε πορηηαηὶ, ἰά ες υεηεγ ]οφφμηι, ΟΥς ῥγήὴρηε.3.3.5(ρ.262.1; Μ, 

1207 πυλών 

11.32180) ; ἡ ἐγγαστρέμυθος ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ προσφωνοῦντος πνεύματος 
π᾿. ἐναερίου..-τερατεύεται 1 70.}).6}. ΤΗρΡἰ  τό(Μ.0ς5.3684); 2. ρίατ., 
φψεμγ]οφμῖςίς τ᾿ μαντεύονται, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν ὡς δαίμονες ἐκριζούμενοι 
φυγαδεύονται Πον».(ἰόηι..τ6; Ῥτος..15.8: 9--22(λ1.87.199038). 

Ἐπυθωνικός, βοςςοσοοά οὐ τρινῖ οὐ ἀἰϊυϊπαίϊος ἐγγαστριμύθους... 
τοὺς ψευδομάντεις, ἤτοι τι. γτ. 5.4. 2(2. 596}. 

πυκάζω, 1. εὐὐεν εἰοξεῖν ; γαδά., δὲ εἰοίῃ δ πυκάσαιντο δικαιοσύνην 
ἱερῆες ΤΑΡΟΙ] πεῖ. Ῥοιτχττο (Ν1.33.15138); 2. πιδῖ., 1 Ῥ855.ν δὲ εἰοδε. 
ἐαπμέϊοιες νοῦς..«πεπωπασμένος ΟΥὐτι ίαρὶ Να. (τ. 4068, ΟτΟθ. ΘΥΓΟΥ 
ἴοΥ πεπυκασμένος). 

Ἐπυκασμός, ὃ, ἐἀϊτεῖς ἐουεγίηρ οἵ ὈοοΙῃ5 αἱ ἔξαβί οἵ ᾿Γα θουπειο] 85 
ἑορτή, διὰ τοῦ π. τῆς σκηνοπηγίας τῆς κάτω κτίσεως πρὸς τὰς... 
προβεβλημένας περὶ τὸ ἄνω θυσιαστήριον δυνάμεις συνυπηχοῦσα ὅτ. 
Νυβ5μαμν,(1.46.:1204). 

πυκνάζω, 1. δὲ α Γγεφμεοηὶ υἱξτίον, Το. ΜΟΒΟΠ, ῥγαϊ τί Μ.87.31048); 
.2. αἰϊομά προ, γτϑιυ. ιμλγνν.ο(Ρ.6ο.28). 

Ἐπυκνοκέντητος, εν ῥγίεκίγν, ἀδο.ῬΊ5.εαγηι.1.8. 
πυκν-όω, γιαῖε εἶοδε ΟΥ 5οἰά; ρᾳ88.; 1. δ ῥαεμεά {εἰ τὰ κατὰ 

“Δοῦκαν [30. εὐαγγέλιον] πλείοσιν ἱστορίαις “-ούμενον Μαχ.αρεδι.(Μ. 
Ο1.12450); 2. δὲ τπαάδ ἀδηδε οὐ ργοξδβ, πιοῖ, ἡ --ωθεῖσα ἕξις τῇ.-- 
μοχθηρίᾳ ἸΡτος...0γ.30: 2(Μ.87.15298); Μαχ.ανπδίρ. (Νέ,οτ.α1210); 
3. τηρί., ἐφ γηπράς ἤγηι, δε εἰγεηρσίλεμεά ζήλῳ....-οὠθέντες τ. Νὰ Ζ. σαν. 
1.2.10.710(λ1.37.7314}. 

πύκνωμα, τό, ρ]υγ., αὐμάαῃμεες, ΟΥτ.ελοί τη  αη!.718-ο(, .17.2840). 
Ἐπυκτεῦμα, τό, ῥοχτηρ εομεςὶ : τηϑῖ., οἵ ἀβοεῖς ᾿ἰο, ἤγναη (451 

Ρ.594). 
πυκτεύτω, 1. ῥοχ, εοπεηά, ταρί. κινδύνῳ ἐπύκτευσα ιν. γίει. 32 

(ρ.46.18); οἵ βριηῖπαὶ σογαθαΐῖ “αζάρον τοῦ...πενίᾳ καὶ ἐρημίᾳ... 
γϑοντος (Ὠτγϑβ. σίαί.τ.1ο(2.160}; ταῖς ἀσωμάτοις δυνάμεσι “-εἰ ἰα ἦἤονι, 
57.4 τη ΜΕ (] 818); οὗ (ῃς. ρόοῦ 85 βοϊάΐεσβ πρῃιηρ ἀρσϑὶ, εν} 
ψΠ ρταύοΥβ 1 ταΐασῃ ἴοΥ πηαϊπίοπαηςα ὈΥ αἰμηθρίνίῃσ, 10.66., κ 
(6590}; 1ν.γ)6. 5(7390}; Ρ41}}....1.απ5.34{ρ.08.22; Μ.24.ττοόο) ; ὁ μεθ᾽ 
ὑποταγῆς καὶ προσευχῆς “ων τῷ θελήματι, ἀθλητής ἐστιν εὐμέθοδος 
Μαιῖς Ετιορμδε.2.148(Μ.65.9538); 2. εἰγῖυδ τοῦτον [35. ποταμόν] παρ- 
ελθεῖν ἐπύκτευον σΥιΜαρ ἄτα  ({τ.ΖΔ40}.}3.0(Μ..}1..77.235Ὰ}. 

πυκτίον, τό, ὑοοΐ, νοϊτηε (ορ᾿. Ῥαργτιϑ το} }} πυκτέα τῶν θείων 
γραφῶν ΑΒ αροἱ (οηδὶ. 4(}1.2:.ὅοο0); Οτ.ΝαΖ..}.234(ΝΠ.32).3774}; 
Ομτνβ5.ἠοη!.32.2 ἐπ [6.(δ.1884) 

πυκτίς, ἡ, -- ἴοτορ., [514.}6].ἐῤ}.1.61(Μ.η8,224Ὰ}; 16.}ῥαγαϊ!. 
(ΔΈ ος.το45}) ; τηςΐ, ὃς [50. 5.ἷἁ4} τὴν πτερωτὴν ἐξαπλώσας π, τερπνὴν 
ἐενουργεῖ ταῖς πνοαῖς μελῳδίαν (σδο, ΡΙ5. εχ. τιϑό(Μ.02.1526Ὰ). 

πύλη, ἡ, φαίε; 1. ἴῃ σεη., ταῖς τἱρηϊοοῦθπεβθ ἃ5 σαῖς οὗ 116, τοῖς 
Ραχγττο, 10 ]6γ.48.2-} πύλας δικαιοσύνης... αὗται. . «ἀνοίγονται τῷ 
μεταδιώκοντι τὰς κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις Οτι(ἰεἰς.6.56(ρ.105.24; Με. 
132528)}; οἵ σαῖα οὗ "ἴδ τὸ ψῃίςῃ γνῶσις 15 Καν, Πονα. Οἴεν.3.τ8; οἴ ΟΥ. 
ἠοηι.14.8 τῇ ἐξ χεελ. (Ρ.452.27; Μ.13.7650}; ορεπβ Ὀγν ΟΠ εῖδὶ ἴο 4]} 
πδίϊοηβ, Ετιβ.,6.4.το(ρ.167.16; Μ.22.280Ὰ}); 2. οὗ Βεάνθῃ, ὁρεποα ἢ 
ν βίο, {.1|6υ.πι; Τατερσοηί ατ5}.4(}}.86.7760}; 3. οἵ μῸ}} (Μὶ, 
τό: 18) σοητταϑῖθα ΨΊῈΠ ρσαῖθ5 οὗ 5ιοὴ (οἴ. Ῥ5.0:15) δάσῇ οἵ [ΪΟΥΙΠΕΓ 
θοἷηρ ἃ 51η, οἱ ἰδίίοχ ἃ νίστας, Οτιεονηῖη 14.2.12 {{{ρρ.01.18,02.0} 
Μ.13.τοοδϑΒ,τΟ008); 16.(δὲς.6.36(ρ.τοπ.21 ; Ἀ1.11.1352}}}; τοῦ, (τ δὶ 5 
ἀξβοεπί ἰο ραΐεβ οἵ {{8465,. Το αι εοηδορι. ΒΜ ο(Μ.ο6.14138)}; 
4. τοί. Ομ 5 βαΐε οἵ τόνου Πίοῇ τορτοβεηὶβ ὑἤασοῖ, ἢ ογπὶ. 1 Ή. 
9.12.3; ςοῃπρϑοίθα ἢ ΟΒΤθὺ 85 ᾿ϑιοηθ᾽, Βεγς. (0.32.2); 5. Νϑαββεηξ 
οἱ λογικοί, οἱ ζῶντες ἄνθρωποι, οἱ διὰ τῆς π. εἰσερχόμενοι τῆς τρίτης 
ΗΙρρεἐαεν. ς δίριος. 3; Μ.16.21470}; μαΐα οἵ ἤδάνθη Ῥεὶηρ ΓΕΒΌΆΓΓΘΟ- 
τἴομι ἴσοι σμοΙο᾽ το ἱρπειιπηαίις᾽ βίβίο, ἐδι(ρ.93.10; 31400) ; οὗ πνευ- 
ματικοὶ...διὰ τῆς π. ὁδεύοντες ἀληθινῆς, ἥτις ἐστὶν ᾿Ϊησοῦς..«καὶ 
ἐσμὲν.. «ἡμεῖς Χριστιανοὶ μόνοι, ἐν τῇ τρίτῃ π. ἀπαρτίζοντες τὸ μυστή- 
ριον καὶ χριόμενοι ἐκεῖ ἀλάλῳ χρίσματι 1.5.0(Ρ.102.13; 31504}; 6. τοί, 
ΒΜΨΥ 85 ἱνγριβεᾶ ὃὈν ΕΖβοῃ. 44:2 π. κατὰ ἀνατολὰς βλέπουσα ἘΡἢτ.3. 
5308 ; αὕτη ἡ βλέπουσα κατὰ ἀνατολὰς π. ἡ διὰ τῆς δεσποτικῆς εἰσόδον' 

᾿ καὶ ἐξόδου κλειομένη εἰς τὸν αἰῶνα Ῥτοο].ΟΡ ογ.6.1η(δ 65.756.) 
Βουα. ΜΕ].(ΒΖ 24, Ὁ.5); Ι4.(58 ΒΑ͂ΤΨ 1τϑοβδ ρΡ.193); Τματι δια, παίτο. 
ΒΗΓ ἡ(Μ.οδ. 6890); τά.0γ.5.χτ0ΜΜ.90.7284}; ἃ5 ψαΐο οὗ μεάνεῃ δε ἧς 
μόνος ὁ τῶν οὐρανῶν δεσπότης διώδευσε Απατ(τ.0γ.4{Μ.07.8800})}; 
7. τεῖ. 5εβε8. 85 βαίθβ οἱ 500], ΟΥ, ἦγν.52 ἐπ [αν (ρ.257.26; Μ.12, 
6368); Εββιαβ ογ.το(ρ.68). 

πυλών, ὁ, Α. γαίϊεῦαν; 1. ῥογεὶ οἵ οἴυγοι, .4.}}|.πο(ρ.23}.5}; 
2. τηεῖ. τῶν πυλώνζων» τῆς ἀθανασίας ἤρξατο ἅπτεσθαι (οῃβί. ἀρ. 
ΟΕ]. Ογχ2.}..ε.2.γη.3ο(πυλῶν οοὐά,, Μ.85.12418); 1δ.2.2.4(12234}; Χορ. 
ΑΡος.21:12 π. δώδεκα, τοὺς θείους ἀποστόλους αἰνέττεται Οξοιπ), 
Αροες.2τ: τ2(ρ.238); Απάτι(δςε5.9ος.67(Μ.106.4290) ; ἢ τε χρεία τῶν 
π᾿ ὡς εἰσαγόντων εἰς τὸ τῆς ζωῆς ταμεῖον τοὺς αὐτοῦ ἀποστόλους 
παριοτᾷ, δι᾿ ὧν τὰ ἔθνη τῷ Χριστοῦ ταμείῳ εἰσήχθησαν Ατοϊῃ Αροε. 
21:12-14{(Μ.1ο6.7688). 



πυλωρός 

Β. ὃ αἰεουε ἴπ. ςαϊαοομῦ κιτε π. τρίτῳ, λάνῳ πέμπτῃ (1 τ4.150 
(ϑνσδσιιβε), 

πυλωρός, ὁ, ἄρον- “κεερεν, ΤῊεαΡεΣ οὗ ΤΑΪΠΟΣ ΟΥάΕΥ ἴῃ ὉΒυσοῃ 
ἐξορκιοτὰς δὲ καὶ ἀναγνώστας ἅμα π. δύο καὶ πεντήκοντα (Ὁτη.ἀρ. 515. 

λ.ε.6.43.ττ(Ν.2ο0,621Α}); (οηςί. ἄρ.2,26.3.. 1τ8.2.57.1; τιοῖ ρῬδυσαϊζῖεα 
ἴο Ὀαρίϊζα, 19.3.1τ; τὸ Ὀς μονογάμος, 10.6.17.2; Ῥῃοιῖμονῖοε.τ.531 
{(ρ.478; Μιτος. τοιάα). 

πύξινος, οὗ ὑοχ-ιυοοά, Μιίε! το δοχ-τοοσά ἸκοΚ]6- αἀβίουβ 
ἐπύκτευον πνυξίνοις δακτύλοίς πυκτικὰς συμβολᾶάς ἰο.Μα]. εὐγοη.12 
Ὁ.288(}1.07.436Α). 

πυξίον, τό, ἰαὐίοὶ ὁ δοχ-τοοοί ; δὴν ἰαῤίδὶ π. μὲν λέγεται κυρίως τὸ 
ἐκ πύξου κατεσκευασμένον, κοινότερον δὲ καὶ καταχρηστικῶς ἀπ᾽ 
ἐκείνου π. καὶ τὸ ἐκ μολίβου. .«.καὶ ἄλλης τινὸς ὕλης γεγονός (Λῃο.(358) 
ἐῤιδνη Ρ.ἘΡΙΡΕ. ἠαεν.}3.5(0.275.4; ΝΜ.42.4120); οἱ (0165 οἵ 1ᾶνν, 
ῬΑ] Ουλνγς.τ2(ρ.75.26: Μ.47.43}); πιρί. τὸ ἔργον τοῦ νόμου, γραπτὸν 
εὐὲν τῷ τῆς καρδίας π, τι Ν γ55.λοτη. 14 ἵν (απ (Ν.44.10768) ; τοί, 
ΑὈδς.2:2 ἔοικε τὸ ἡγεμονικὸν τῶν ἁγίων πυξίῳ τινί, ἐν ᾧ καταγράφει 
ὁ θεὸς ἅπερ λεχθῆναι δέον τῷ λαῷ αὐτοῦ ΝΙ].ἐῤ.τ. τοδί . 9. 1294}; 
{0 65. Ναζ.ἄταϊ. το Μ.38. 1184). 

πῦρ, τό, ἤγε; 
Α΄. 85 δὴ εἰεπιρηΐ; 1. φμαιθεῖος ἐν δὲ τοῖς τρισὶ στοιχείοις τὸ 

ἐναιωρεῖται..«καὶ ὑπὸ τούτων ἐξάπτεται καὶ τούτοις 8. τ νι κῶ, 
μὴ ἔχον τόπον ἀποτακτὸν ἑαυτοῦ ὡς καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα, ἐξ ὧν 
τὰ συγκρίματᾳ δημιουργεῖται (]6πι.ἐχε. Τ βάο, 48(ρ.122.17; Μ.9.6810); 
14, 6εἰ,26(0.144.168.; Μ.0.7124) οἷϊ, 5. διπλόος ; τὸ π. αὐτοκίνητόν ἐστι 
ΟΥι ῥγΐηε.2.1τ.2(ρ.τοό.το; Μ.11.2408); οἵ. ἐρηῖς απο ἀμρίτεερε παεὶ 
τὐγμίόνι, μηαρι, φμα ἐἰϊπρρπΐηπαὶ, αἰίαηε, φα ἱπεσηάτί, ά μοηι.13.4 1τ΄ῃ 
Εχ.(ρ.275.τ6; Μ.12.3024}; 2. οΥἹἱρίη δηα ποοοβϑιν ἐκ λίθων μὲν π. 
ἐξάλλεται, ἐκ σιδήρου δέ, ὃς καὶ αὐτὸς ἀπὸ γῆς ἔχει τὴν γένεσιν, π, 
ἄφθονον ἐν ταῖς παρατρίψεσι πέφυκεν ἀπολάμπειν. ὃ καὶ θαυμάσαι 
ἄξιον, πῶς ἐν μὲν τοῖς σώμασιν ὑπάρχον τὸ π., ἀβλαβῶς ἐμφωλεύει" 
προκληϑὲν δὲ ἐπὶ τὸ ἔξω, δαπανητικόν ἐστι τῶν φυλασσόντων τέως Β88. 
}εχ.τ,.7(1.88Β.; Μ,20.2οΑἵ,); ἀναγκαία τῷ παντὶ τοῦ π. ἡ οὐσία, οὐ μόνον 
πρὸς τὴν τῶν περιγείων οἰκονομίαν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ 
παντός 18.3.5(1.278Β; Μ.640); οτεαιςα αἴΐευ φυῇ δἀπα ψϑίου, 16.2.3 
{1 πηι; Μ.36Α); 3. (ὑποβί. π. ἅπασιν αὐτοῖς ἐκπεφυκέναι θάνατον καὶ 
φθοράν Ἰτοῃ ἤαεν.τ.5.4{(Μ.7. 500 Ὰ}; 4. ἀ55. ἀδιηοηϑ πνευματικὴ δέ ἐστιν 
αὐτοῖς [50. δαίμοσιν) ἡ σύμπηξις ὡς πυρὸς καὶ ἀέρος αϊ.ογαί,τπ(ρ.τό. 
28; Μ.6.840Α); ὁ δαίμων ἀφανὴς ἐγένετο, μόνον δὲ ἀποστάντος αὐτοῦ 
π. καὶ καπνὸς ὥφθη 4. Ππον. ἃ 46{ρ.163.15). 

Β. τεῖ. 1Ίάδαᾳ οὗ ἀϊνιηὶίν οἱ ἔτεα; 1. ραρδῃ δββουι]οὴς, δος. Ῥαᾶζ- 
ΤΊ Π1465 Δ ηα Ηδτδοϊζαβ, Ο)ε τ ῥγοὶ. (ρ.49.3,188..; Μ.8,τό5α,τ68. 66); 
Ῥεγβίδῃ ἔἄγο ϑνοσβῃίρ, ἐδι(ρ.49.τ8 ΕΠ, ; τ68.Ε.)}; ΟὨγψβ.ς αὶ. 4.3(5.548); 
2. (μτϑιδη το αϊδίοι οὗ δὲ νομίζοντες τὸ π. εἶναι θεὸν πλανῶνται. 
τὸ γὰρ π. ἐγένετο εἰς χρῆσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ κατακυριεύεται ὑπ᾽ 
αὐτῶν περιφερόμενον ἐκ τόπου εἰς τόπον.. «φθείρεται δὲ καὶ κατὰ πολ- 
λοὺς τρόπους ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων σβεννύμενον. διὸ οὐκ ἐνδέχεται τὸ π. 
εἶναι θεὸν ἀλλ᾽ ἔργον θεοῦ Ατϊδτ,αροὶ,ς.4. ΑἸΒοπαρ ἶορ.6.4(Μ.6.9044}; 
εἰτοίνυν Ζεὺς μὲν τὸ π., ρα δὲ ἡ γῆ... στοιχεῖα δὲ ταῦτα, τὸ π. ... 

οὐδεὶς αὐτῶν θεός 10.22.τ(0360) ; εἰ ὁ περὶ θεοῦ κρατεῖ λόγος, δυνατὸν 
αὐτὸν εἶναι κατὰ πάντα, καὶ μηδὲν μὲν αὐτοῦ κρατεῖν..«“τῶς οἱ τὴν 
κτίσιν θεοποιοῦντες οὐχ ὁρῶσιν αὐτὴν ἐκτὸς οὖσαν τοῦ τοιούτου περὶ 
θεοῦ ὄὅρου;...τὸ π. δέ, εἰ γένοιτό τις ὑδάτων πλημμύρα, σβέννυται 
ΑἸ γερὶ,20(Ν.2ς.518); 3. ρᾶρεῃη 146 τα Ἰο δα οὗ μέν τινες [5ς, τῶν 
φιλοσόφων) π. ἔφασαν εἶναι τὸν θεόν (οὗ μέλλουσι χωρήσειν αὐτοί, 
τοῦτο καλοῦσι θεόν) [ῖορη.8.2; προσκυνῶ τὸ π. ὦ τοῦ γέλωτος. .«τὸ 
προσκυνούμενον τί σβεννύεις;;...εἰ γὰρ θεὸς ἐστι τὸ π., ἐπινεμέσθω σου 
τὸ σῶμα (Πγν5.μον.12.2 ἦῃ ΕΡλι(ττίοτο,Ὁ). 

(Ὁ. ἔτεα 85 τηδη β βουναηΐ, (]ϑηλ,ῤγοί ττ(ριδι,τι; Μ.8,2328); ἰα. 
»Ῥασά.5.τ12(ρ.29ο. τ; Νί,8,6ϑολ). 

Ὁ. 48 πιθᾶῃβ οὗ ἰοβίϊηρ απ ρυτ νίηρ; Ε-. ἴῃ Ρέη. τὸ π. οὐχ 
ὑποκρίνεται, ἐλέγχειν καὶ κολάζειν κελεύεται (Ιδτη ῥγοϊ,2(ρ0.17.17; Μ. 
8.894); ΤᾺ ΡΑρα ἐῤ.Αἰσχιαρ. ΑἸ μιαροὶ, 566.53(0.134.17; Ν.2:5.3454}; 
2. ἢρ., τεῦ, ξοβείηρ οὗ Βο}]β ὥσπερ γὰρ τὸ χρυσίον δοκιμάζεται διὰ τοῦ 
τ. καὶ εὔχρηστον γίνεται, οὕτως καὶ ὑμεῖς δοκιμάζεσθε Ἡδττη.»͵5.4.3.4; 
τὸ γοῦν ἐκπορνεῦσαν τῆς ἐπιθυμίας εἰς χρυσίον εἴδωλον γίνεται βασανι- 
ζόμενον πυρί ΟἸετα ῥασά.2.12(0.232.31; Μ.8. 5400) ; 8. ἴῃθί,» τεῦ, ρυτρ- 
ἴῃ ὉΥ ἤτο ἴῃ ΡῬτεβεηῖ 116, ΕΧΘΡ. 15.9:5 νομίζω ἐν τῷ ᾿θελήσωσιν 
εἰ ἐγένοντο πυρίκαυστοι᾽ τοιοῦτόν τι δηλοῦσθαι" οἷον τοῦ π. προσφερο- 
μένου τινὶ καὶ μὴ αἰσθανομένου τοῦ καιομένου, θελήσωσιν ἐκεῖνοι, 
καταλαβόντες σύγκρισιν μὴ αἰσθανομένων ἐπὶ ταῖς ἀλγηδόσιν καὶ 
αἰσθανομένων, μᾶλλον αἰσθάνεσθαι ἐπὶ τῷ π. ἢ μὴ αἰσθάνεσθαι. καὶ 
εὔξαιτο ἄν τις προσαγομένου κἀκείνον τοῦ κεκριμένου π. ἐπὶ τοὺς 
ἁμαρτωλοὺς αἰσθάνεσθαι μᾶλλον ἢ μὴ αἰσθάνεσθαι Οτιλοηι. 6.2 ἐμ 76ν. 
(0.49.24{Π|, Μ.13.3250); οἵ, ἀκ εἰ Ἰρῆέρι ξεῖθη5 6556 ϑρίπας. εἰ ἐγτϑμίος, 
μος Ζεῤδαι ἰσηῖς 1||6 ἀοραςεῖ, ἐδ φίο ἀτεῖῖ! ἀονΐημς: ἰρηδηι σερΐ 

1208 πῦρ 

ἩΕενς τη ἱεγγατη᾽; Ρὲν ἄμε ἐπῖηι τηερηυα υοἱμῥίαί!ς εἰ πριάτηὶς 
ερησρμηίμν, Ἰὰ. ἀόμι. 4.7 ἵπ ἔχ. φ. τ70.13{{{} Μ.12. 3220); ; 4, αἰἴζευ 
ἄδδίῃ ; 8. ἢ βσϑη, διαπεράσω τὰ τοῦ π. ὕδατα καὶ πᾶσαν τὴν ἄβυσσον 
Α ΡΗΪ. τ44(0.86.2); τοῦτο τὸ σαρκίον ἀντίδικον..«μὴ τρέφοντας. .«ἵνα 
ἐν τῇ διαλύσει... διαπνεῦσαν λάθῃ, ἀλλὰ μὴ .«.«τὴν ἰσχὺν ἔχῃ παράμονον 
ἐν τῇ διὰ πυρὸς διεξόδῳ (Ἰδτη,εχε. Τ Πάοί, 52{0.124.1τ5; Μ.0. 6840); οἔνΟτ. 
Ρῥγίημειτοιδίρ.τδο.τ4; Μ.11.2394Ὰ}; Ὁ. σοπίταϑίθα ἢ ρυγρὶηρ ὈΥ 
αἰνίπε ἔτο, οἴ, ποη ογπες ῬμΥΡΟΜΙΏΥ ἐὸ τρηΐ, φεῖ ἐδ αἰϊαγί αϑϑιητ 7. 
ἤαγον ῥμγραίμν το τρηΐ εἰ Βξαῖας εἰ οἱ φμὲ 5μηὶ εἰηιαίες εἰς; αἰτὲ 
Ψέγο, φμῖ ἩΟΉ δ} ἰαίες, ἀθ φεῖϑως εἰταπε τ:6 ἐῤδιρε εοναρμίο, αἰϊο 

ἐρηῖ ̓ βωτγαδίητμν; ἐΐηιεο πὲ {ἰϊο, ἀξ φιὸ βονίῤῥμρηε ἐδ: ᾿βωυΐμς τρηῖς 
σγγεδαὶ απὶς ἐρδιενη. 156 ἐρηπῖς ΠΟῊ ἐεὲ ἐκ αἰίαγί, φιῖ ἀξ αἰϊαγὶ ἐπ 
Ἰρηϊς, Ἰρηῖς οὶ ἀοητηῖ; φῦ σμέεμε ἐχίγα αἰἰαγέ ἐξὶ, ΟῚ δι ἀομηϊη1, 
“εἰ ῥγοῤγίμςα ὁδὶ ὠμτδοεδφε βεεεαμείμη, ὧδ φμο ἀϊοί ἐγ : ϑεγηῖς 
ΘΟ: ἩΘΉ ἩΙΟΥ ΕΓ, δὲ ἐρηῖδ δογεῆι ΠΟῊ χε τηρο7.᾽ ἰδὲ6 ΡΟ ἱρηῖς 
Τρδογιν 65ί, φεῖ σι ἀεσομάθγμηι, δέοι οὐ αἰτδὶ φογίῤῥῥμηε ἐδὶ " "“αρεϑε- 
ἰαίε τη Ἰρηῖ υεξῖγο...᾽ Εξαίαθ απίϑηι πον δ ἰρηῖς αρῥοημτίμν, σοά 
ἰρηῖς αἰϊαγίδ, Οτολοη,.ο. ὃ τὴ [ευ.(θ.432.18Ή,; Μ.12.5104.,8); οἵα. 
ἄονι. 4.5 τη 1ς.(ρ.262.8; Μ.13.234Ὰ}); 6. ἀορτθδθβ οἱ ρυχγίηνρ, οἷ, φῖ 
δαϊνεδ δὶ, ῥὲν ἰρηόηε σαϊυμς ὶ, πὶ, οἱ φωϊάὰ ῥογίε ἀδ Ἐρεεῖε ῥρίμωηδί 
μανμεγῖῖ αὐπιχέμν, τὰ τρηΐς ἀἐδεοχμαὶ εἰ γεφοίσαί, αἱ Πα ΗΥ ονηηδς 
απγένι δομίει. ὐεηϊεμάμηι ἐπὶ ἐγρο οτμίδως αὐ ἰρηέηι. ἐᾷ τἰδος 
μη ὑδτμν, δὲ φρὲ τρία ὀρέγα ὅοπα εἰ ῥανεῖ αἰϊφιεῖϊά ἐγ φιϊίαις 
αἰ μΐογτὶ, ἰἰμα ραν, ἰαριμαηι ρἰηϑιη, Ἰρτῖ γαδοίτιεν ας ραγρα" 
7, εἰ ἰοίμενι γόνιανεί ἀμγη ρωγίρη. εἰ δἱ φεῦ ῥίης εἰς ρίμνδι 
ἀειἰεγ!, ρὲπιδ ἐχσήδεν, Ἰάιποηι. 6.4 τη Ἐκχ.(ρ.τοῦ. 3}; Μ.12.3340,0); 
5. π΄. φρόνιμον: καταφλεχθῆναι προσέταξε τὸ Σόδομα, ὀλίγον τι τοῦ 
φρονιμοῦ π. ἐκείνου ἐπὶ τὴν ἀκολασίαν ἐκχέων ΟἸδπι. ῥαεά.53.δ(ρ.262. 
13; Μ.8.6168); ἀντέθηκεν.. «τῷ δὲ ὑλικῷ τὸ π., οὐ πονηρὸν οὐδὲ κακὸν 
ὑπάρχον, ἀλλ᾽ ἰσχυρὸν καὶ κακοῦ καθαρτικόν- ἀγαθὴ γὰρ δύναμις τὸ 
π᾿. νοεῖται καὶ ἰσχνρά, φθαρτικὴ τῶν χειρόνων καὶ σωστικὴ τῶν ἀμείνων, 
διὸ καὶ φρόνιμον λέγεται παρὰ τοῖς προφήταις τοῦτο τὸ π, ἰ(.δεἰ.25 
(0.144. Π.; Μ.9.70 90); φαμὲν δ᾽ ἡμεῖς ἁγιάξειν τὸ π. οὐ τὰ κρέα, 
ἀλλὰ τὰς ἁμαρτωλοὺς ψυχάς, π. οὐ τὰ παμφάγον καὶ βάναυσον, ἀλλὰ 
τὸ φρόνιμον λέγοντες, τὸ ᾿διϊκνούμενον διὰ ψυχῆς" τῆς διερχομένης 
τὸ π΄ Ἰά,οἰγ.7.6(ρ.27.68.; Μ.0.4498); τεῖ. τύοτ.3:138}.) οἵ. φιεῖς ἐδί... 
ἱρηῖὶς Ἰδὲ, φμῖ ῥγοδαὶ οῥενα μοσίγα ἢ φμῖς ἐξεί ἱφηῖς ἰδίε οἷς βαβίδηξς, “εἰ 
εἰδίοαται ατγ07}} Ὁ: 6. 01.. φμῖς ὁδὶ ἰ5ί6 ἰρηΐ ἢ ἰρηδοι ὑθηΐ τε εν ΘΈρ Εν 
ἐόγγαρπ᾽..«δονμαιδ ἐρΐηι δοὶ εἰ πουῖ! φία δὲ ἰρηῖς ἴδ ἔμογῖ ἀσοξηδεξ, 
γιαϊϊπα φοησι Ηρ θη 7, Οὐἤομ. 1.3 τη Ἐξεο, (Ρ.324.1 5 Ἐν; Μ.13, 
6798). 

Ε,. 61} πτα; 1. ἴθ σε. ἡ μάχαιρα τοῦ θεοῦ ἔστι τὸ π., οὗ βορὰ 
γίνονται οἱ τὰ φαῦλα πράττειν αἱρούμενοι ᾿ι5ἰ. ταῤοὶ,44.5(Μ.6.306Ὰ); 
Ατῇῃ.ἠ.““γν.]ο(ρ.221.2ο; Μ.2ς.776}}; 2. εἴουπαὶ εἰς τὸ π. τὸ ἄσβεστον 
χωρήσει ἸρΉ. Ερ᾿.τό.2; ΖΟἸομι. τ]. πᾶσι τοῖς ἀδίκως ἐχθραίνουσι καὶ 
μὴ μετατιθεμένοις κόλασιν διὰ πυρὸς αἰωνίαν ἐργάζεται Τυῖ. Ταροί, 45. 
6(Μ.6.3978); 1ὁ.54.2(4οδ0) ; 14. Ζαῤοί,5.2(Μ.6.4444}; ἰά,ἀ:αἰ.45.4(Μ.6. 
5134}; ἐν ἡμέρᾳ συντελείας π΄. αἰωνίου βορᾷ παραδοθήσεται ᾿['αἴ,ογαὶ.17 
(Ρ.18.18; Μ.6.8410); Οτ.ἠοη".18.5 ἴπι [6γ.(0Ρ.92.30; Μ.13.38ς:0); ἀπό- 
κειται..«τοῖς δὲ φαῦλα πράξασι π. αἰώνιον ΑἸΉ.ἤηε.56.2(Μ.25.1τ068); 
3. ᾿πιθη θα ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΨ ΤΟΥ ϑαΐϑη, βθοομα δ ΠΥ ἴοὺσ ϑἰππεσβ, [π51. 
ταρῤροΐ,28.τ(Μ.6,3728); ἰα. Ζαῤοίὶ.8.4(Μ.6.4578}; οἵ, πον μονῖηΐ ῥγίμεῖ- 
βαϊτέεν ῥγαεραγαίμδ δδὶ αδίογητς Ἰρηῖς, φρο οἱ γε ξοάμκι εἰ οὐεπάεγε 
{εαῖῖ μβονοίηοηι, Ἰτοτι.βαθν,3.23.3(Ν1.7.0628); οὗ. φμοηπῖαηε φαΐ ἰγαη5- 
φγεςεδογῖδιδ τρηὶς αδίεγ5 ῥγαεβαγαίμς επί, εἰ ἀονέπις Ἡιαη 56 
αἰχτὶ, οἱ γεϊίφμας ἀενιοηδίγαηπι σογρίγας, 10.3.28, 7(8108); ΟἸδιν, ραεώ, 
1.7(ρ.126.8; Μ.8.3248); Ἰ΄.4.4.5.31(ρ.184.τς,το; Μ.9.641:0--6444); εξ. 
ἼΠΟΥΣ, φμῶξ βοόμαξ καϊιδα τη γί ῥγὸ ῥεεεαίο, ῥωγραίϊο ἐεὶ ῥεζεαίῖ 

ἐῤδίμδ.. «ανεοίυμ τ} δγρὸ ῥεεεαίμμηε ῥὲγ βοόμανι τιον δ δε ἐμ ρῥεγέσί 
αἰϊφιά, φμοά ῥγὸ ἤσε ογέμεῖμε 7μα ει ἀΐος οἰ ρόεμα αεἰεγμῖ Ἰρηῖς 
τηυεμίαὶ, πδὲ ϑέγο χες ἀσοῖρτί ῥοεσαίμνη δἰ... ρενμαηεὶ ἐμ ἔρδο μδς 
αἰΐφιο σρῥίτειο ῥοέπα, φμας ἀτμτίμν, ἰγαη δι, μι ἐῤδὸ ἐπὶ εἴαμε ροςὶ 
γΗΟΥ 6η1..«πϑδὶ ἀμίεηε ΠΟ δὶ βοίμία υἱπάτεία, ῥοεζαίμῃ τιαηεὶ εἰς 
αοἰόγηῖς τρμῖδμς σχοπηρμεμάμηι, ΟΥιομι. 4.4 τῇ Πιου (ρ.4ὃς, Π,; Μ. 
12.5578); (ἢν, ἀπ οη.24(Μ,26,881Α}; 4. ἴῃ τε]. ἴο ογαϊηαιν το μὴ 
γὰρ ἐπειδὴ π. ἤκουσας, τοιοῦτον εἶναι νομίσῃς τὸ π.' τοῦτο μὲν γάρ, 
ὅπερ ἄν λάβῃ κατέκαυσε καὶ ἀπήλλαξεν" ἐκεῖνο δὲ τοὺς ἅπαξ κατασχε- 
θέντας καίει διαπαντός, καὶ οὐδέ ποτε παύεται, διὰ τοῦτο καὶ ἄσβεστον 
εἴρηται. .«εἰ γάρ ποτε ἐν βαλανείῳ γένοιο σφοδρότερον κατεσκευασμένῳ 
τοῦ δέοντος, τότε μοι τὸ τῆς γεέννης ἐννόησον π. .-- ὥσπερ γὰρ οὐκ ἔστιν 
ἀναλωτικὸν ἐκεῖνο τὸ π., οὕτως οὐδὲ φωτιστικόν᾽ οὐδὲ γὰρ ἂν σκότος ἦν 
Ομ γν5. Γἠάν.τ χοί.13Ε}; οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸ π. αἰώνιον: οὐχ ὑλικόν, 
οἷον τὸ παρ᾽ ἡμῖν" ἀλλ᾽ οἷον ἂν εἰδείη ὁ θεός Το.1). ζ.0.4.27(Ν4.94.1228.4); 
5. 1ἰ Ἀγ 5ϊη, ἡ ΒΙ ἢ 15 αἶβο {5 ἴι6], ΟἸοπ ῥαεά,2,τοίρ.219.31--220.5; 
Μ.8.5218,0}; 1Ὁ.3.1τ(ρ.282.13}..; 6610); οἴντι »γίπει το, (ρ.177.2Ε.; 
Μ.ΙΣ.2360) ; διὰ τοῦτο καὶ κόλασις ἡμῖν ἡτοίμασται, καὶ ἑαυτοῖς τὸ π. 



πῦρ 

ἐξάπτομεν" ὅτι καὶ λογικοὶ ὄντες τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἑαυτοὺς εἰκάζομεν 
ΔΙ ιυῖγσ. (Ρ.48.16; Μ.28.2560); τῆς. ζωῆς ταύτης τὰ τερπνὰ... ὕλας 
μόνον κατασκευάζοντα τῷ αἰωνίῳ π. Βα45.6}.22(2. τοῖς; Μ.32.2030); 
6. ΟΡΡ. ἀπάθεια: τοὺς ἀδίκους ...ἐν αἰωνίῳ π. κολασθήσεσθαε, τοὺς δ᾽ 
ἐναρέτους...ἐν ἀπαθείᾳ συγγενέσθαι τῷ θεῷ Ταδί. Ζαροὶ,τ.2(Μ.6,4414Ὰ}}; 
ἢ. ὕποϑε. ἡ ψυχὴ μὴ γνοῦσα τὴν ἀλήθειαν, παραδίδοται τοῖς δαίμοσιν, 
ὅπως δαμάσωσιν αὐτὴν ἐν ταῖς γεένναις τοῦ π., καὶ μετὰ τὴν παίδευσιν 
μεταγγίζεται εἰς σώματα, ἵνα δαμασθῇ, καὶ οὕτω βάλλεται εἰς τὸ μέγα 
π. ἄχρι τῆς ευντελείας ρρεῖῃ. γε. ττίρ. τ. τα; Μ.1ο.144.54.8)}; 
8. Ὀε]ϊοῖ ἴῃ ΡαΙβηταεπέ ν᾽ τα τα Κεὴ ἰηΐο ρᾶρδὴ ῬΒΠΟΞΟΡᾺΥ ἴτοιη 
7.άδίδιῃ, (Ἰριη. ἐν. 5.14{(0.285.24; Μ.9.1334}.Ψ 

Ἐς, ἐβομαΐοὶ., οἱ δη.7:9-Ἴὶ; 1. ράρδη 1ᾶδα οὗ ἐπα οὗ νοι] ᾿π τε 
Σίβυλλα δὲ καὶ 'γοτάσπης γενήσεσθαι τῶν φθαρτῶν ἀνάλωσιν διὰ πυρὸς 
ἔφασαν. οἱ...δὲ Στωϊκοὶ φιλόσοφοι καὶ αὐτὸν τὸν θεὸν εἰς π. ἀναλύεσθαι 
δογματίζουσι {ιι5ι. ταροΐ.20.1,2(Μ.6,3578,0}; ᾿Εμπεδοκλέα, ὃς φυσικῶς 

Ψ “- -» ΄' 3 [ , « » , ᾿Ὶ ᾿ ἢ 

οὕτω; τῆς τῶν πάντων ἀναλήψεως μέμνηται, ὡς ἐσομένης ποτὲ εἰς τὴν 

τοῦ π΄. οὐσίαν μεταβολῆς (Ἰε6Πη.Ξ,ν. 5. 14(Ρ. 396. 6; Μ.ο. 1578); 2. (μσι8- 
τὴ ἔρχεται ἤδη ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως... «καὶ πᾶσα ἡ γῆ ὡς μόλιβος ἐ ἐπὶ 
πυρὶ τηκόμενος 2(Ἰεν.1τ6. 3; δεῖ τὸν κόσμον τοῦτον δι᾽ αἵματος καὶ π.΄᾿ 

ἀπόλλυσθαι Ἡεττη.υἱς.4.3,5; Τπξῖ.Ζαρῤοί.7.2(Μι.6,456.); οξ.Οτιαπί.τ 
(Ρ.99.19; Μ.13.024}; Αἰ ἦπς, 57.3(}1.25.1074}; τεῖ. θδη.γ7:1ὸ τότε δὴ 
ποταμός τε μέγας πυρὸς αἰθομένοιο ῥεύσει ἀπ᾽ οὐρανόθεν καὶ πάντα 

τόπον δαπανήσει..-υχαὶ δ᾽ ἀνθρώπων πᾶσαι βρύξουσιν ἀδοῦσιν καιό- 
μέναι ποταμῷ καὶ θείῳ καὶ πυρὸς ὁρμῇ ἐν δαπέδῳ μαλερῷ Ογαε.51}.2. 

τιοό,2ο4; 1.8,243; ποταμὸς ἐκπορεύεται πυρὸς ὑποκάτω τοῦ θρόνου τοῦ 
Τόπου, καὶ ῥεῖ εἰς τὸ κενὸν τοῦ ἐκτισμένου, ὅ ἐστὶν ἡ γέεννα, ἀπὸ 
κτίσεως τοῦ π. ῥέοντος μὴ πληρουμένη (Ἰαπγ χε. ἡ κοί, ,8(Ρ.1τ8.20 0; 
Μι.9.6778}; ὁ κύριος ἥξει...καὶ ποταμὸς πλήρης π. ἘΪΡΗΓΤ.2.2208 ; Οοτη- 
Ὀϊπεα 1 τ ογ.3: 128}6, ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα... υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, ποταμοῦ π΄. ἕλκοντος, δοκιμαστικοῦ 
τῶν ἀνθρώπων. εἴ τις χρυσίου ἔχει τὰ ἔργα, λαμπρότερος γίνεται" εἴ τις 
καλαμώδη ἔχει τὴν πρᾶξιν..«κατακαίεται ὑπὸ τοῦ π΄. ντ. Η εαἱεεΐ τς. 
21; (ἢτυ5. 7 βάν.τ.τοί(τ.130}; φοβοῦμαι τὸν ποταμὸν τοῦ π., τὸν πρὸ τοῦ 
βήματος ἐκείνου συρόμενον ΤΟντ, πονη το, τ4{52.4048); Ὀτοροτεϊα5. οὗ 
{Π15 ἢγε τὸ π, καθάρσιον ἐπάγεται τῷ κόσμῳ, εἰκὸς δ᾽ ὅτι καὶ ἑκάστῳ 
τῶν δεομένων τῆς διὰ τοῦ π. δίκης ἅμα καὶ ἰατρείας" καίοντος μὲν καὶ οὐ 
κατακαίοντος τοὺς μὴ ἔχοντας ὕλην δεομένην ἀναλοῦσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου τοῦ 
π., καίοντος δὲ καὶ κατακαίοντος τοὺς ἐν τῇ διὰ τῶ» πράξεων καὶ 
λόγων καὶ νοημάτων τροπικῶς λεγομένῃ οἰκοδομῇ ᾿ξύλα, χόρτον ἢ 
καλάμην᾽ οἰκοδομήσαντας Οτ( εἰς.5.το(ρ.τό. 685, ; ΝΕ γτ τ 2ουο,Ὁ); ἐν 
ταῖς τῶν βεβιωμένων ἡμῖν ἀνταποδόσεσι λόγος. .-«παιδεύει, διαερεθήσε- 
σθαι τοῦ π. τὴν φύσιν, καὶ τὸ μὲν φῶς, εἰς ἀπόλαυσιν τοῖς δικαίοις, τὸ δὲ 
τῆς καύσεως ὀδύνηρόν, τοῖς κολαζομένοις ἀποταχθήσεσθαι Βαβ.ἀόχ.6.3 
(1.524; Μ.29.1210}; ἐπειδὴ δύο εἰσὶν ἐν τῷ π. δυνάμεις, ἥ τε καυστικὴ 
καὶ ἡ φωτιστική, τὸ μὲν δριμὺ καὶ κολαστικὸν τοῦ π. τοῖς ἀξίοις τῆς 
καύσεως προσαπομείνῃ, τὸ δὲ φωτιστικὸν αὐτοῦ. ..τῇ φαιδρότητι τῶν εὐ- 
φραινομένων ἀποκληρωθῇ. φωνὴ οὖν κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρὸς 
καὶ μερίζοντος, ὡς ἀλαμπὲς μὲν εἶναι. τὸ π. τῆς κολάσεως, ἄκαυστον 
δὲ τὸ φῶς τῆς ἀναπαύσεως ἀπομεῖναι Ἰ΄ πον» εἴπ Ἐς. 28(τ.τ21Ὰ.8Β; Μ.20. 
2078,0) ; ἀδβογρ(οηβ εἰσήνεγκάν με εἰς τὸν οὐρανόν... καὶ εἰσῆλθον εἰς 
τὰς γλώσσας τοῦ τι. .--- καὶ πι, φλεγόμενον κύκλῳ τῶν τοίχων καὶ θύραι 
πυρὶ καιόμεναι... καὶ ἰδοὺ ἄλλη θύρα... καὶ ὁ οἶκος... ὅλος οἰκοδομημένος 
ἐν γλώσσαις πυρὸς...τὸ ἔδαφος αὐτοῦ ἣν π. -.. καὶ ἡ στέγη αὐτοῦ ἦν π. 
φλέγον...καὶ ὑποκάτω τοῦ θρόνου ἐξεπορεύοντο ποταμοὶ πυρὸς φλεγό- 
μενοι... «καὶ οὐκ ἐδύνατο πᾶς ἄγγελος παρελθεῖν εἰς τὸν οἶκον τοῦτον... 
καὶ οὐκ ἐδύνατο πᾶσα σὰρξ ἰδεῖν αὐτοῦ τὸ π΄. φλεγόμενον κύκλῳ, καὶ π. 
μέγα παρειστήκει αὐτῷ ρος, ΕΉ.14.τὸ 22; βεύσει δὲ π. μαλεροῦ κατ- 
αράκτης ἀκάματος, φλέξει δὲ γαῖαν Ογαι,510,,.84; 1δ.7.120; π. τὸ 
ἄσβεστον διατρέχει πανταχοῦ πρὸ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, καὶ καλύπτει 
τὰ πάντα ἘΡὮΥ.3.1498.; γριπεαά Ὀν ἘἸ]οοά, ἰά.3,τ406 ; 3, ποβέ, τὸ 
ἐμφωλεῦον τῷ κόσμῳ π. ἐκλάμψαν καὶ ἐξαφθέν, καὶ κατεργασάμενον 
πᾶσαν ὕλην, συναναλωθήσεσθαι αὐτῇ, καὶ εἰς τὸ μηκέτ᾽ εἶναι χωρήσειν 
διδάσκουσι [τεπιἤαον.τ.7.τ(Μ,7.5124}; Μαμίςῃ, ἀπολύεται τὸ μέγα π. 
καὶ ὅλον ἀναλίσκει τὸν κόσμον...τότε δὲ ταῦτα γενήσεται, ὅταν ὁ ἀνδριὰς 
ἔλθῃ... καὶ τὸ τεῖχος τοῦ μεγάλου πο... καὶ τοῦ ἔσωθεν π. τοῦ ζῶντος... 
ἄχρις ἂν τὸ π. καταναλώσῃ τὸν κόσμον ὅλον ἤερειπῃ, ἀγελιτλᾷι; Ρ.21. 
6. Μ.το.τ4480-τ1440Ὰ}. « 

Ὁ. Ῥαρτίβηι οἵ ἢχε ; 1. τυνοο]α παξατα οὗ τα ΠΟΥΤΕΒΡΟΠαΐηΡ ἴο 
τποΐο!α Ὀαρίβιη τοῦ π. τὸ μὲν σωματικὸν σωμάτων ἅπτεται πάντων, 
τὸ δὲ καθαρὸν καὶ ἀσώματον ἀσωμάτων φασὶν ἅπτεσθαι, οἷον δαιμόνων 
«(αὐτοῦ τοῦ διαβόλου. οὕτως ἐστὶ τὸ ἐπουράνιον...π. δισσὸν τὴν φύσιν, 
τὸ μὲν νοητόν, τὸ δὲ αἰσθητόν. καὶ τὸ βάπτισμα οὖν διπλοῦν ἀναλόγως, 
τὸ μὲν αἰσθητὸν δι᾽ ὕδατος, τοῦ αἰσθητοῦ π. σβεστήριον, τὸ δὲ νοη τὸν διὰ 
πνεύματος, τοῦ νοητοῦ π. ἀλεξητήριον (6 τὴ. πε. Τμάοί, Βα(ῃ.131.321-- 
132.5; Μι0.6:68,0}; οἱ1ἃ, δο, Β(ρ.150.τΈ;, ; Μι0.7018) οΙ(. 5. ἀόρατος; 
2. αἴτου ἀρϑαίῃ (εἶ, 4150 Β΄ ΒΌΡΓΤΑ) ; 85 ΠΠΊνΘΓΒν πθραρα, οὗ, φμαηᾶο 
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δαρίίκα! 65:5 φερίγείε βαπείο, εἰ γασϑμηι, φμαμάο ἱρηὶ δαρῤιίχαὶ ἢ 
παηφμίά ο αἰσμθ ἐοάενε ἱεμήροῦε εἰ «ρίγέμε εἰ Ἰρη δαριίξαὶ, αἩ 
υαγίο... ἢ δαρίϊπα!! σπὶ ἀροκίοὶὲ ῥοοί ἀϑέῤηδίοησνι ε7ω5 αὐ ξαοίος 
δρίγίμς βαμείο; φμοά αμίενε ἐρηΐ ἐμονῖηὶ δαριίχαί, ἐαστρίμγα ποη 
γηξιηογαΐ..«5ἰαδτ! τὴ ἴρήθο βιηΐηε ἀοηέμαδ.. σία βαρρηέαηι γοῦν 
ῥδαεαηι, μὲ φιεῖσψηε ροεὶ φατε υἱασ μμς αὐ ραγαάίδιε ἰγαηϑῖγξ 
ἀεετάεγαι εἰ ῥμγραϊΐομο ἱμαάϊρεί, σε ει ἀπηης δαῤ[ίφεί εἰ αὐ ΠΕΡ α 
ἱγαμβιητίαὶ, εὐρη σόνο, φῦ πο μαδεῖ τίσι ῥγίονμηι δαριδηιαίμηε, 
ἰαυαογο ἴρμεο πο δαριίξεί. ορονίεί οπΐηι ῥγὴμς αἰΐφμονι δαριίκαγὶ 
ἄσπα εἰ ερίγία, μι τὶ αὐ ἰρπεα ἤμυΐρη υδμεγτῖ, σοίοημαὶ 56 εἰ 
αφμας εἰ Φῥίντς ἰσυάσνα φεγυα556 εἰ ἱμη6 φιθγ δαί δἴταηι ἰρηῖς ἀε- 
εἴρεγέ δαῤιίφημρη ἴῃ Οὐἠγίςιο [όδι, ΟΥ̓. λονι.24. τη ἰκι(0.τ58.ττ8; Μ. 
13. 18648--ϑόδα); ; 85 ποῖ πεεᾶδα Ὀγ 8411 τβδῃ ὁ ὁ ᾿Ιησοῦς βαπτίζει. ἐν 
᾿'πνεύματι [καὶ] ἁγίῳ καὶ π. οὐχ ὅτι τὸν αὐτὸν ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ π., 

ν ἢ, ι] σ΄ 3 ᾽ ξ , ᾿ ᾿, ν ι .- , 

, ἀλλὰ τὸν μὲν ἅγιον ἐν πνεύματι ἁγίῳ, τὸν δὲ μετὰ τὸ πιστεῦσαι... «πάλιν 
ἡμαρτηκότα λούει ἐν π,.... μακάριος οὖν ὁ βαπτιζόμενος ἐν ἁγίῳ πνεύ- 
ματι καὶ μὴ δεόμενος βαπτίσματος τοῦ ἀπὸ π. τρισάθλιος δὲ ἐκεῖνος, 
ὅστις χρείαν ἔχει βαπτίσασθαι τῷ π΄ τα ἀονι.2.3 τὰ 6γ.(ρ.10.10} }{; Μ, 
12.280-2810) ; ὁ δεόμενος βαπτίσματος τοῦ ἀπὸ π., ὅταν ἔλθῃ ἐπὶ τὸ π. 
ἐκεῖνο, καὶ τὸ π. αὐτὸν δοκιμάζῃ καὶ εὕρῃ τὸ π. ἐκεῖνο ξύλα, χόρτον καὶ 
καλάμην, ὥστε αὐτὰ κατακαῦσαι 1δ.(0.2ο. τ. ; 2818); ο.1.ἢ0}1.5.1 
ἴῃ Ἐπεεῖ!.(Ρ.372.0; Μ.13.705Ὰ); Υδοοπ 8 0. ΟὗἩ [Π6 ΝΟ ΒΘΕΠΊΠΡῚν 
ΟΡΡΟΒεα νίδννβ, οἵ, δὲ ὑδνο τῇ ἤας υτἱία τοπ Η ΠΉ5 ΠΟΥ ΟΉ ΘΉΠ5 ἨΟ5 
ἀτυτμαθ κογρίμγαε υογδα.. παποὶ μος ἱρηῖς εἰσ φεῦ ῥγαθῥαγαϊμ5 δεὶ 
Ῥεεεαίοντϑμς, εἰ υεηῖενες αὐ τἰπεμι ἐρηεηι ΤΉ φίο “ρριττ δον) διε Ορμ5 
φμαῖθ σἱλ τρηῖς ῥγοδαδιι.᾽ οἱ, μὲ ἐρὸ αὐ γΟΥ, ον ς μος ὑδΉγ76 μπείέδδο 
6εὶ αὐ την ἰρμόηι, εἰϊαμιδὲ αμίης οτὶ αἰϊφιῖς υδὶ είγμς, δῖ 
ἰαγίθη αὐ εἰἰμης τρηετη. δοά εἰ ἰαίος αἰράτιερὶ: 'οἰταμηθὶ ῥά Ἰρηόνη 
ἐγαρδέας, μια πον αὐμτγοὶ ἐφ.) οἵ σέγο αἰϊψμῖς σοπεϊς τισὶ ῥοεκηίοῦ 
οἱ, υϑηῖεὶ φείάεηι αὐ ἴρηονι τἰδιφηι δίεμ! Βείγμς εἰ Ῥαμίμεδ, σφι ΟῊ οἷς 
ἰγαηῃβιοὶ οἴεμὶ είγιες εἰ Ῥαμίμς...5ὲ φμιάσηι οι δέμας, εἰ 
δεφίνμιν Ῥἐαγαοπθηι ἀταϑοίμοε.. «ἀἰφη ΥΡΟΥΥ τη τἰέμστι ἰφυΐηνη δῦ 
ἰαεμνε τρη θη... 51 ἀμί σις Πεὀγαεῖ, εἰ ξαηρατη ἀρηῖ τρηπασι- 
ἰαἱ τις γεάενρ!ῖ.. τηργσ τ μ φάσιν εἰ πος βωυίνι Ἰρηῖς. 
σε ..ρηῖς ΕΥΤῚ ῬτΉγΏ5.. εἰ δὶς σεσμαρεεν σοϊμαπαν ἰσηῖς εἰ εοἰεπιμαηε 
πῃμδίς, τὰ. δ εἰ ἰῃ ς. 26(Νἴ.12.13378,0}); 3. σοπίγαβίεα τ Ὀαρτίβτη οἵ 
γγαΐευ οἱ μέν, δι᾿ ὕδατος ἀναγεννῶνται καὶ πνεύματος" οὗ δέ, ἐν πνεύ- 
ματι ἁγίῳ καὶ π. τὸ βάπτισμα δέχονται...τὸ ὕδωρ τε...καὶ τὰ πνεῦμα, 
καὶ τὸ π., καὶ τὸ πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα νοῶ τοῦ θεοῦ. 
τοῖς μὲν γὰρ ὕδωρ ἐστὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὡς ῥυπτικὸν τῶν ἐκτὸς περὶ 
τὸ σῶμα μολυσμῶν" τοῖς δὲ πνεῦμα μόνον, ὡς ἐνεργητικὸν τῶν κατ᾽ 
ἀρετὴν ἀγαθῶν" τοῖς δὲ π., ὡς καθαρτικὸν τῶν ἐντὸς κατὰ τὸ βάθος 
περὶ ψυχὴν κηλίδων" τοῖς δὲ.. «πνεῦμα ἅγιον, ὡς σοφίας καὶ γνώσεως 
χορηγόν Μαχ.εαρ ἰπεοὶ,2.64(Μι0ο.11520}; 4. αὖ Ἰυάρσεπιοηῖ, ὄχερ. 
Μι1.3:τι τὸ τοῦ π. βάπτισμα τὴν ἐν τῇ κρίσει δοκιμασίαν λέγων Βδ5. 
δρῖν. 36(3.308; Μ,32.1:320). 

Η. ἤτξ ἃ5 δὴ ππᾶσο οὗ (οὐ 8πα αἀϊνίης {πίπρϑ; 1. 115 5 ΠΑ ὈΠΠΓν 5 
50Οἢ ἀἰδοιββεα, Ὀοη, Αὐ,ειλ.15.2(Μι3. 2204 - ΟἹ; τηπϑῖ θὲ ΔΡΡ]οα ἰπ 
αἰβεγεπὶ νὰν ἄλλως τὴν αὐτὴν τοῦ π. εἰκόνα κατὰ τοῦ ὑπὲρ νόησιν 
θεοῦ λεγομένην ἐκλαβεῖν" ἄλλως δὲ κατὰ τῶν νοητῶν αὐτοῦ προνοιῶν 
ἢ λόγων" καὶ ἄλλως ἐπὶ τῶν ἀγγέλων. καὶ τὴν μὲν κατ᾽ αἰτίαν, τὴν δὲ 
καθ᾽ ὕπαρξιν, τὴν δὲ κατὰ μέθεξιν, καὶ ἄλλα ἄλλως, ὡς ἡ κατ᾽ αὐτὰ 
θεωρία καὶ ἐπιστημονικὴ διάταξις ὁροθετεῖ 4.6 }.9.2(Μ.3.11080}; 

2. σα 85 ἢτα: ἰὴ σέπι., ]οη. τ. ρ.9.2(91.3.ττ080}; (ε},γζΖ. λ.6.2.22. 
8(Μ.8ς.12920); ὄχερ, 191.4:24 οἴζ4Ρ.}16}.12:20 ὅταν ἃ θεὸς λέγηται 
π. καταναλίσκον, οὐ κακίας, ἀλλὰ δυνάμεως ὄνομα... ὡς γὰρ τὸ π.΄. 
ἰσχυρότατον τῶν στοιχείων καὶ πάντων κρατοῦν, οὕτω καὶ ὁ ϑεὸς 
παντοδύναμος καὶ παντοκράτωρ...ὡς οὖν τῶν στοιχείων ὑπερέχει τὸ π., 
οὕτως θεῶν τε καὶ δυνάμεων... ἦ παντοκράτωρ. διπλῇ τε ἡ δύναμις τοῦ 
π., ἣ μὲν πρὸς δημιουργίαν... καὶ ζῴων γένεσιν..οἧς εἰκὼν ὁ ἥλιος, ἣ δὲ 
πρὸς ἀνάλωσιν..«ὡς τὸ π. τὸ ἐπίγειον. πι οὖν ὅταν λέγηται ὁ θεὸς 
καταναλίσκον, δύναμις ἰσχυρὰ...«ἡ μηδὲν ἀδύνατον, ἀλλὰ καὶ τὸ 

᾿ ἀπολέσαι δυνατόν. περὶ τοιαύτης δυνάμεως καὶ ὃ σωτὴρ λέγει" ᾿π, 
ἦλθον βαλεῖν ... .᾽ δηλονότι δύναμιν τῶν μὲν ἁγέων καθαρτικήν, τῶν δὲ 
ὑλικῶν... «ἀφανιστικήν, ὡς δὲ ἡμεῖς ἂν φαίημεν, παιδευτιικκήν ΟἸδΙη. εἰ.26 
(Ρ.144.τοῇϊ. ; Μ.9.7ο06--7124}; Ηἰρρ,ἦἤαεγ.6. φφίριτότιτι; Μ.τ6,32438}; 
ὡσεὶ καὶ λεγόντων ἡμῶν ὅτι ὁ θ εὸς π. ἐστι καταναλίσκον, ἔλεγεν ὅτι 
οὐδεμία τοιαύτη φύσις ἐστὶ πυρός, ὥστ᾽ ἀεὶ διαμένειν: οὐχ ὁρῶν πῶς 
λέγομεν εἶναι π. τὸν θεὸν ἡμῶν, καὶ τίνων ἀναλωτικόν, ὅτι ἁμαρτημά- 
των Οτ(εἰς.6.72(ρ.1.42.41{ν; Μτχ 408}; 14..70.13.23(ρ.,247.9[.; Μ,τ4. 
4378); π. καταναλίσκον τοῖς ἁμαρτωλοῖς, φῶς τοῖς δικαίοις ἰ4.ἀοη:.2.3 

ἐπ 7 ἐγι(ρ.το.τοῦ.; Μν13.2814}; ἐχερ. Μ8].3:2 φασὶ δ᾽ οἱ θεῖοι λόγοι τὸν 
κύριον ὡς π. χωνευτηρίου.. «ἑκάστῳ τῶν δεομένων ἐπιδημήσειν διὰ τὸ 
ἀναμεμῖχθαι οἱονεὶ φαυλὴν χυτὴν ὕλην τὴν ἀπὸ τῆς κακίας, δεομένων δὲ 
λέγω πυρός, οἱονεὶ χωνεύοντος τοὺς ἀναμεμιγμένους χαλκῷ, καὶ κασ- 
σιτέρῳ καὶ μολίβδῳ τῇ (εἰς. τοίρ.16.128[Ε6,; 12044}; Ἔχὲρ, 1)1.4:24 
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εοτηδἰπεα τ του, 3: 128, πρῶτον ἀκολονθεῖ ἀπολαβεῖν δὲ τὰ ξύλα 
τὸ π. τὸ ἀναλίσκον.. «τὴν καλάμην' ὁ θεὸς γὰρ ἡμῶν τῇ οὐσίᾳ λέγεται τοῖς 
συνιέναι δυναμένοις π. εἶναι καταναλίσκον...τί οὖν ἐστὶ τὸ καταναλισκό- 
μένον; οὐ γὰρ τὸ κατ᾽ εἰκάνα.. «ἀναλίσκει... ἀλλὰ τὸν ἐποικοδομηθέντα 
χόρτον ἰᾶ,πονη.16.6 ἴῃ 76γ.(ρ.138.τ6Έ,; 4450); τὰ 1,ς.12:49. ὑπ. 
ἦλθον βαλεῖν...᾿ ἔστι γὰρ πύρωσις τοῦ πνεύματος ἡ ἀναζωπυροῦσα τὰς 
καρδίας. διότι τὸ ἄυλον καὶ θεῖον π. φωτίζει μὲν ψυχάς... «κακίαν δὲ 
ἀναλίσκει. «τοῦτο τὸ π. ἐνήργησεν ἐν τοῖς ἀποστόλοις, ἡνέκα ἐλάλουν 
γλώσσαις πυρίναις. τοῦτο τὸ π΄. διὰ τῆς φωνῆς Παῦλον περιλάμψαν, 
τὴν μὲν διανοίαν αὐτοῦ ἐφώτισε, τὴν δὲ αἴσθησιν τῆς ὄψεως αὐτοῦ 

ἡμαύρωσεν..«τοῦτο τὸ π. ὥφθη Μωὺῦσῇ ἐν τῇ βάτῳ" τοῦτο τὸ π΄ ἐν εἴδει 

ὀχήματος ᾿Ηλίαν ἐκ τῆς γῆς ἥρπασε" τούτου τοῦ π. τὴν ἐνέργειαν ζητῶν 

ὁ...Δ αβὶδ ἔλεγε 'δοκίμασόν με, κύριε". «τοῦτο τὸ π. τὴν καρδίαν Κλεόπα 
καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἐθέρμανε, λαλοῦντος τοῦ σωτῆρος μετὰ τὴν ἀνάστα- 

σιν, ὅθεν καὶ ἄγγελοι... τούτου τοῦ π. τῆς λαμπρότητος μετέχουσι... 

τοῦτο τὸ π΄ τὴν ἐν τῷ ἔνδον ὀφθαλμῷ δοκὸν κατακαῖον, καθαρὸν τὸν 

γοῦν ἀποκαθίστησιν, ἵνα.. «ὁρᾷ εἰς τὸ διηνεκὲς τὰ τοῦ θεοῦ θαυμάσια... 

τοῦτο...τὸ π. δαιμόνων ἐστὶ φυγαδευτήριον, καὶ ἁμαρτίας ἀναιρετικόν, 

ἀναστάσεως δὲ δύναμις. ..τοῦτο τὸ π. εὐξώμεθα καὶ εἰς ἡμᾶς φθάσαι, ἵνα 
πάντοτε ἐν φωτὶ περιπατοῦντες... «ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ φαινόμενοι 
λόγον ζωῆς ἐπέχωμεν ἀιδίον Μαο.Αορ,ἤονι.25.9,το( Μ.34.6134.-Ὁ); 
2. τεῦ, Ἐδῖμπεν (ἢ, ἀπαύγασμα) ; 8. ἴῃ τοὶ. ἕο ϑοῃ ἐκ τοῦ ἀπὸ τοῦ πατρὸς 
θελήσει γεγεννῆσθαι... ὁποῖον ἐπὶ πυρὸς ὁρῶμεν ἄλλο γινόμενον, οὐκ 
ἐλαττουμένου ἐκείνου ἐξ οὗ ἡ ἄναψις γέγονεν, ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ μένοντος, 
καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀναφθὲν καὶ αὐτὸ ὃν φαίνεται, οὐκ ἐλαττῶσαν ἐκεῖνο ἐξ 
οὗ ἀνήφθη Ταπὶ.ἀταϊ, 61. τ(Μ.6.616.4}; τὴν δύναμιν ταύτην γεγεννῆσθαι 
ἀπὸ τοῦ πατρός, δυνάμει καὶ βουλῇ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ ἀποτομήν, ὡς 

ἀπομεριζομένης τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας..«παραδείγματος χάριν παρειλή- 

φειν ὡς τὰ ἀπὸ π. ἀναπτόμενα πυρὰ ἕτερα ὁρῶμεν, οὐδὲν ἐλαττουμένου 
ἐκείνου..«ἀλλὰ ταὐτοῦ μένοντος ἰδ.τ28,4(7160); Ταίῖιογαί, (ρ.6.1; Μ.6. 
8174); π. δὲ καὶ φῶς ἀλληγορεῖται ὁ θεὸς καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ πρὸς 
τῆς γραφῆς ΟἸεπι. ἐγ. ς.14{0.303.2; Μ.9.152.); ὡς γὰρ ἀπὸ π, φῶς, 
οὕτως ἐκ τοῦ θεοῦ λόγος ΤΑΙὮ..4γ.4.2(ρ.45.24; Μ.26,4690); ἔστω δὲ 
παράδειγμα ἀνθρώπινον, τὸ πι καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀπαύγασμα, δύο μὲν τῷ 
εἶναι καὶ ὁρᾶσθαι, ἕν δὲ τῷ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀδιαίρετον εἶναι τὸ ἀπαύγασμα 

αὐτοῦ ἐδ.4.το(ρ.54.τι; 4800}; Ὁ. ἴῃ τεὶ, τὸ Ἡ, μοϑῖ θεόν φαμεν... 
καὶ πνεῦμα ἅγιον..-ἀπόρροια ὡς φῶς ἀπὸ π΄ τὸ πνεῦμα Αἴμαπαρ 6.24. 

2(Μ.6.9458}; 4. τεῦ. ὅοῃ; ἃ. ἔγο 85 5011 0] οἱ (τῖβε ἰὴ ΟἹ ἐν ἐδέᾳ 
πυρὸς ἐκ βάτου προσωμίλησεν αὐτῷ ἶ5ο. ΝΜίο5658) ὁ ἡμέτερος Χριστός 
Ταυβι. ταροὶ.62.3(Μ4.6.4210); 10.63.το(4240); υἱὸν...«ὅν καὶ ἄνθρωπον 
γεννηθῆναι διὰ τῆς παρθένου βεβούληται, ὃς καὶ π. ποτε γέγονε τῇ πρὸς 
Μωύσέα ὁμιλίᾳ τῇ ἀπὸ τῆς βάτου ἰὰ ἀϊαϊ.τ27.4(}1.6.1734}); ΕΧΕΡΘΘΙ5 
ΟΡΡοββά Ὀγζ Τύγρβο, ἐΦ.6ο.τ(6128); τὸ π- ἐκεῖνο τὸ ἐοικὸς στύλῳ καὶ 
π΄. τὸ διὰ βάτον σύμβολόν ἔντι φωτὸς ἁγίου τοῦ διαβαίνοντος ἐκ γῆς καὶ 
ἀνατρέχοντος αὖθις εἰς οὐρανὸν διὰ τοῦ ξύλου ΟἸδτη. Ξἐν.1.24{0.103.4; ΝΜ. 
8.912); Ὅ. οὗ ΟὨτῖϑι᾿ 5. ἀϊντηῖον ; τεῖ. ΟΠ γσιβί 5 βοὰ}, οἵ. τἰΐα αμῖπα, 

μας φιαξὶ ξδγγιηη ΤῊ ἰρηδ οἴ ΣΕΡΊΡΕΥ ἴηι πόθο... βοδιία ἐπὶ, Οη156 
μοί αρίϊ, φμοά 5φη11, φμοί Τρ οἰ ρτι, ἄδιες 65ι...αὔἡ ονῆπος ἀθηῖσσ 
“απεῖος εαἰον αἰϊφμῖς υενρὶ ἀοῖ ρμίαμάν5 εδὶ ῥεγυεηῖδδθ, τη ας αὐ ἘηῚ 
αρΐνια ἰρηῖς Ἰρ56 ἀἱυίμμς σϑδείαπίταϊτον γεφωΐουΐξς6 ἐγοάονεμ5 65, ἐα 
μο αὐ φείεγος εαἶον αἰἰφμῖς ὑεηεγί!, Οὐ. ρυίηε.2.6.6(ρ.145.18{}.; Μ.1π. 
214,8); αὐάὴ εἰ ἰἴρηα αἰξαγῖ, ψο ἐρηῖς ἀρ ριθίΗ}...,) 15, ἃ 0 ἨΟΘῊ 

“οἴμηι 46 ἐογῥρογαϊίδις υἱγιμείδμ5 ΟἸγ κε, σοα οἰΐαηι ἀδ ἀϊυϊηίία!ε 6} μ5 

σέγπο τιϊδοσίαν, ἀδσμν σι ΘΗ: ἐπὶ ἀϊοϊηίίας ΟΝ γιδιῖ, φρο Ἰρηῖς 156 
ειΐπαϊ, οοπυσηοηιον ἐγρο οτριῖα ἤαθς, φησ ἴῃ σοΥβογθ α βαϊναίογε 
ρεσία ΞΗΪ, ἐοοἰ σεις Ἰρηῖ5 αὐοα οὶ! εἰ αὐ αἰυϊημίαξς 675 μαϊμγ 
ἐμηεία γος μ1!. Πἰρηῖς ἰαριδη αὐδιδτ 5 Ἰρηῖδ ἰδ8 σε σε Δ ΠῊΡ ἢ Ἡδφμδ 
αὐ ἰΐρηιο ἐμῖης ἴῃ εαγηθ βαςοῖο μεὴ Οἰγ οι, δὶ μέσηι δας ρθηϑης ΤΉ 
ἰΐρηο ἐςὶ, ἀϊςρϑηβαιο οαγηῖς ηΐία ἐπὶ; γέσμνρθης ἐμῖνη ἃ πιογίμῖς 

αὐἀεοοηά σα εοείμνι, φο {ον ὅ7μ5 παίμνα τρηῖς οκἰοματὶ, Ἰάπο. 1.4 
ἐπι 1ευ.(ρ.286.1)Π-; Μ.12.4104.8}; εἰ θαμβεῖ σε τὸ θαῦμα, πῶς τὸ τῆς 

βεότητος π. σαρκὶ συνεπλάκη ὑλικῇ, ὅρα μοι καὶ πρὶν ἔνδροσον κάμινον, 

ἀμάχους δύο ἐναντίας ἔχουσαν φύσεις, π. ὁμοῦ καὶ δρόσου. ἔχεις καὶ τὴν 

βάτον τὴν Σιναΐτιδα, τοῦ μὲν χόρτου ταύτης εἰς τύπον νοουμένου τῆς 

σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ' πᾶσα γάρ, φησί, σὰρξ χόρτος" τοῦ δὲ ἐν αὐτῇ 

ἀδιαιρέτου π΄. εἰκόνα ἔχοντος τῆς ἐν σαρκὶ ἀδιαιρέτου τοῦ λόγου θεότητος 

Ἑπίον. Κ’. Τνίη.4.τ(ρ.360); τοί. Ομτίβι 5 Βαρίβτη τὸν τῆς δικαιοσύνης 
ἥλιον ἐν ᾿Ιορδάνῃ λουόμενον, Καὶ π. ἐν ὕδατι βαπτιζόμενον ῬΥΟΟΙ (Ρ ὁ7. 

7.(Μ.65.760Ὰ}; 60.Ρ15,εαγριδο.2; Ὀαΐ οἷ, οὐ γὰρ κατὰ τὸ ἐξαπτό- 
μενον ἐκ τῆς θέρμης τοῦ ἡλίου π., ὅπερ καὶ σβέννυσθαι πάλιν εἴωθεν, 

εἰρήκασιν οἱ ἅγιοι εἶναι τὸν λόγον πρὸς τὸν θεόν ΑἸ, ,ἀδον.23(Ρ.1ο.τα; Μ. 

25.456); α. 1ῃ 5[πη118 οἱ ΟΠ τιβ ι΄ 5 ἀεδίῃ, τοῦ, Το. διὰ τοῦτο ἐνεδύσατο 
σῶμα, ἵνα τὸν θάνατον ἐν τῷ σώματι εὑρὼν ἀπαλείψῃ. πῶς γὰρ ἂν ὅλως 
ὁ κύριος ἐδείχθη ζωή, εἰ μὴ τὸ θνητὸν ἐζωοποίησε; καὶ ὥσπερ τῆς καλά- 

μης ὑπὸ πυρὸς φύσει φθειρομένης, εἰ κωλύει τις τὸ π, ἀπὸ τῆς καλάμης, 

οὐ καίεται μὲν ἡ καλάμη, μένει δὲ ὅλως πάλιν καλάμη ἡ καλάμη ὑπ- 
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οπτεύονσα τὴν τοῦ π. ἀπειλήν" φύσει γὰρ ἀναλωτικόν ἐστιν αὐτῆς τὸ π." 

εἰ δέ τις ἐνδιδύσκοι τὴν καλάμην ἀμιάντῳ πολλῷ, ὃ δὴ λέγεται ἀντιπαθὲς 

εἶναι τοῦ π., οὐκ ἔτι τὸ π. φοβεῖται ἡ καλάμη, ἔχουσα τὴν ἀσφάλειαν 

ἐκ τοῦ ἐνδύματος τοῦ ἀκαύστον- τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ 

σώματος καὶ ἐπὶ τοῦ θανάτον ἄν τις εἴποι" ὅτι εἰ προστάξει μόνον 

κωλυθεὶς ἣν ὁ θάνατος ὑπ' αὐτοῦ, οὐδὲν ἧττον πάλιν ἦν θνητόν. .«κατὰ 

τὸν τῶν σωμάτων λόγον. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ τοῦτο γένηται, ἐνεδύσατο τὸν 

ἀσώματον τοῦ θεοῦ λόγον Αἰῃ.ἵπε.44.71.(}}.25.1768); 5. τεῦ. Η, Ομορῖ, 
δχαρ, Ας.2:3 ἡ πνοὴ καθάπερ κολυμβήθρα γέγονεν ὕδατος" τῆς 

δαψιλείας δὲ τοῦτο τεκμήριον καὶ τῆς σφοδρότητος τὸ π. ...- τὸ π' 

ἐκάθισε. διατί δὲ μὴ ἐφάνη π. τὸν οἶκον πληροῦν ; ὅτι ἐξέστησαν ἂν... 

τοσοῦτον π. μυρίαν ὕλην ἀνάψαι δύναται Ὀῃγγβ.ἤο7.4.2 τ. .4.(0.340- 

354}; ὥσπερ ἐπὶ τοῦ π.», ὅσους ἄν τις θέλοι λύχνους ἀνάπτει, τὸ π. οὐδὲν 

ἐλαττῶν: οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων συνέβαινε τότε...«διὰ τοῦ π. οὐ 
μόνον τὸ δαψιλὲς τῆς χάριτος ἐδείκνυτο, ἀλλὰ καὶ πηγὴν ἕκαστος 
ἐλάμβανε πνεύματος 1.(358,0); 6. τεῖ. ἐπομαυῦβί ἀναλογιζέσθω τῆς 
φρικτῆς ταύτης τραπέζης τὴν ἀπόλαυσιν, καὶ τοῦ ἐντεῦθεν ἐκπηδῶντος 
π. τὴν φαιδρότητα, καὶ τὴν καυστικὴν δύναμιν (Ὠτγ5."ιονι.24.8 τη στη. 

(4.220); τοῦ θείου ἄνθρακος μεταλάβωμεν, ἵνα τὸ π. τοῦ ἐν ἡμῖν 

πόθου προσλαβὸν τὴν ἐκ τοῦ ἄνθρακος πύρωσιν..«καὶ τῇ μετουσίᾳ τοῦ 

θείου π. ... θεωθῶμεν Το.Ὦ. [ι0.4.τ3(Μ.094.11498}); 7. αἰνίπε Βγς ἰῃ 

Βυϊδὴ βοὰ!; 8. οτίρμι, οἵἑ υἷς ρὲ οεἰομπάαηι, φμοριοάο 46 υεγδὲς 
τῤίγίις βαρεῖ ἱρμῖς ἐχϑαὶ εἰ αεεοηάα! εογάα ἐτεάοηίτμηι ἔς ἀμ 
ἀϊεεπίεν; ᾿αυϊᾷ τῇ ῥβαΐίνιο : οἰσφμίμη ἀονεμι ἰσηῖυτί διιη1....4. ΕἾ ᾽Ὸ 

μηάρ αγαεδὶς 3.. «πάρ ἦν ἰα ἰρηῖς ἀσεοπάϊων, φαὶ ιρηφμανι ἐν ἀϊυ 5 
γιραταγὶς εἰοφιῖὶς 5 Οτολοηιιο.9 ἐπ [ον (ρΡ.431.42τ|ϊ.; Μ.12.5220,0); 
δεῖ καὶ ἡμᾶς εἰς ἑαυτοὺς τὸ θεῖον ἐξάψαι π. μετὰ δακρύων καὶ πόνων 
Αρορ!μ Ῥαὶν (Μ.65.4218); Ὁ. ῥγορεογίῖθβ, οἵ, ἐρξὲ ἐδὶ φμὲ εἰ ἰρηῖς 
εβείίαν ἴῃ εὐγαϊδις τἰοννη, φμῖδως αὐαρενῖ! βογιρίμγαϑ.. αἰττς αἶα 

ἰσῃῖς δε, φμῖ ἐρηβαργαι ορίπας ἀδ ἱέγγα τιαία, ἰά ἐδ! φμῖ "παι ρηας 
εορτιαίίοηος ἴηι εὐγάδ εοησιοῖ!, Οὐνβοηι.7.8 ἐπ Πα (ρ.216,25Η..; Μετ. 
32400--.250Ὰ}; οἱ Χριστιανοὶ τὸ ἐπουράνιον π. ἐκεῖνο ἔχουσι βρῶσιν. ... 

ἐκεῖνο... ἁγιάζει αὐτῶν τὴν καρδίαν..«ἐκεῖνο αὐτοῖς ἐστιν ἀήρ, καὶ ζωή. 
ἂν δὲ ἐκεῖθεν ἐξέλθωσιν, ἀπόλλυνται ὑπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων 

Μας. Αδρ.λον,.τ4.7(Ν1.,34.5130); τοιοῦτον γὰρ τὸ π. τὸ πνευματικόν" 

οὐδεμίαν ἐπιθυμίαν ἀφίησιν ἔχειν τῶν ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον ἡμᾶς 
μεθίστησιν ἔρωτα..«ἡ γὰρ τοῦ π. ἐκείνου θερμότης εἰς τὴν ψυχὴν 
εἰσιοῦσα, πᾶσαν ἐκβάλλει νωθείαν (Ὦγγϑ8.ἢ 07.6.5 ἴηι Δ11.(1.040} 6. ἃ5 

ϑντηδοὶ οὗ ἀπίοῃ ΙΓ ΟΟΑ οὐ δύνασαι γενέσθαι μοναχός, ἐὰν μὴ γένῃ 

ὡς π. φλογιζόμενος ὅλος Αῤῥορίμ! Ῥαὶγ.(Μ.6ς.2200); ἐδείχθη αὐτῷ 

στῦλος πυρὸς ἀπὸ τῆς γῆς ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ φωνὴ λέγουσα" εἰ δύνα- 

σαι γενέσθαι ὡς ὁ στῦλος οὗτος, ὕπαγε, διακόνησον 10.(1038); εἶδον 

ἄγγελον κυρίου...καὶ ἔθηκε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ κληρι- 

κοῦ, καὶ ἐγένετο ὁ κληρικὸς ὡς στῦλος π. 1δ.(3040); τρεῖς μοναχοὶ ἕστη- 
καν πέραν τῆς θαλάσσης" καὶ ἐγένετο φωνὴ.-"λέγουσα" λάβετε πτερὰ 
πυρός, καὶ δεῦτε πρὸς μέ. καὶ οἱ μὲν δύο ἔλαβον, καὶ ἐπετάσθησαν 
εἰς τὸ ἄλλο πέραν: ὃ δὲ ἄλλος ἔμεινε, καὶ ἔκλαιε. ὕστερον δὲ ἐδόθησαν 

καὶ αὐτῷ πτερά, οὐ μέντοι π., ἀλλ᾽ ἀσθενῇ..«οὕτως καὶ ἡ γενεὰ αὕτη, 

εἰ καὶ λαμβάνει πτερά, οὐ μέντοι π. δ.(2οβο,0) ; θεὸν... τῇ πρὸς αὐτὸν 

ἑνώσει δίκην πνρὸς ἀφομοιῶσαι τὰ ἑνωθέντα, κατὰ τὴν αὐτῶν πρὸς 

θέωσιν ἐπιτηδειότητα ΐοπ. ΑΥ.6.}.2.2.1(Μ.3.3034}; θαρρῶ γάρ, ὅτι 

τοῖς εἰρημένοις ἐγὼ τοὺς ἐναποκειμένους ἐν σοὶ τοῦ θείου π. ἀνα- 
σκαλεύσω σπινθῆρας 1δ.7.3.1ττ(5694); ἃ. δοίϊοα αἰΐει ἀθαῖῃ τὸ σπ. 

τὸ οὐράνιον τῆς θεότητος, ὅπερ δέχονται οἱ Χριστιανοὶ ἐντὸς αὐτῶν ἐν 

τῇ καρδίᾳ νῦν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ.. ὅταν ἀναλυθῇ τὸ σῶμα, ἐξώτερον 
γίνεται...καὶ ποιεῖ ἀνάστασιν τῶν λελυμένων μελῶν...τὸ πλησίον 

σῶμα, ὃ μετὰ τὸ λυθῆναι γίνεται βόρβορος, ἐργάζεται τὸ οὐράνιον π. καὶ 

ἀνακαινίζει, καὶ ἀνιστᾷ τὰ ἐῤθαρμένα σώματα. τὸ γὰρ νῦν ἐσώτερον ἐν 

τῇ καρδίᾳ ἐνοικοῦν π., τότε ἐξώτερον γίγνεται, καὶ ποιεῖ ἀνάστασιν τῶν 

σωμάτων Μας. Αερικονηοτχ (1.34. ς441..-5454}; 6. ἐΧχερ, 8.3: 20. 
ἐπὶ τοῦ Ναβουχοδονόσορ, τὸ π. ἐν τῇ καμίνῳ οὐκ ἦν θεῖκόν, ἀλλ᾽ ἦν 

κτίσμα" οἱ δὲ τρεῖς παῖδες διὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτῶν ἐν τῷ φαινομένῳ 

π. ὄντες, ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἶχον τὸ θεϊκὸν οὐράνιον π΄ ... καὶ αὐτὸ 
ἐκεῖνο ἐφάνη ἐξώτερον αὐτῶν' ἀνὰ μέσον γὰρ αὐτῶν ἔστη, καὶ ἐπεῖχε τὸ 
φαινόμενον π., τοῦ μὴ καίειν. «τοὺς δεκαίους.- «ὥσπερ οὖν οἱ τρεῖς 
παῖδες...«ἐδέξαντο ἐν ἑαυτοῖς τὸ τοῦ θεοῦ π΄. ... οὕτω καὶ νῦν αἱ πισταὶ 
ψυχαὶ δέχονται ἐκεῖνο τὸ θεϊκὸν...π., ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἐν τῷ 
κρυπτῷ" καὶ αὐτὸ ἐκεῖνο μορφοῖ εἰκόνα ἐπουράνιον εἰς τὴν ἀνθρωπότητα 
ἐδιατιαίς45Α.--0}; 8. τεῖν δηροὶβ οὗ μὲν ἄγγελοι νοερὸν π, καὶ πνεύματα 
νοερά. «φῶς δὲ νοερὸν μεγίστη προκοπὴ ἀπὸ τοῦ νοεροῦ π. ἀπο- 

κεκαθαρμένου τέλεον (Ἰετλ ἐς. Τ μάοί.τίρ,ττο, 261, ; Μ.οο.δότο--6644); 

τεῦ. Ῥ5.το: 4 ἐπὶ τῶν οὐρανίων δυνάμεων. ἡ μὲν οὐσία αὐτῶν, ἀέριον 
πνεῦμα... «ἢ τι. ἄυλον Β45..})17.38(3.320; Μ.32,1374}; κύριος ἤξει...προ- 
τρεχόντων τῶν ταγμάτων ἐνώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων, 
πάντες φλόγες πυρὸς ὄντες ἘΡὮΙ.3.220Ε ; ΔΏΡΕΙ5 ἃ8 π. ἄυλον 0.1). [.0.2. 
2(Μ.94.865Α}; 9. ταϊγαοιϊοι5 ἄτα, βυσσουπαϊηρ πιατίγτβ, (4, ῬΑ1.126 



Ἄ 
πῦρ 

(ρ.5βαχ); 4. Ραμ εἰ ΤΑ δεῖ. 5α(ρ.261τ.1Ὲ..); ἴῃ νἸβίοη ἀνέστη κατακλυσμὸς 
π., καὶ σύρας ἀπώλεσε τοὺς λύκους Αφαῖῃν ΟΥ. ΠἰιτταίΡ.58). 

Ι. γατῖοιιβ ἔουτηβ οὗ ὅστε σοπίταβίρα; 1. ρυτοίηρ ἤτε οὗ ρευβεουτ!οὴ 

διὰ βυβετίπρβ σοπεγαβιθα ἢ ΠΕ]] ἢτε τὸ π᾿ ἦν αὐτοῖς ψυχρὸν τὸ τῶν 
ἀπανθρώπων βασανιστῶν' πρὰ ὀφθαλμῶν γὰρ εἶχον φυγεῖν τὸ αἰώνιον 
καὶ μηδέποτε σβεννύμενον ΜΙ͂.Ῥοῖγνο.5.5; ἐδιατι2; ίορη.το, 8. ΟΥ. 
κορι.18.1 ἴῃ 76ν.(ρ.τοτιτ 4. ; Μ.τ4.4648,0); 2. τηξογαὶ ἀπά βρίτῖτα 4] 
ἢτϊς, Ἔχε, 76γ.2ο19 εἴρηκέ τι εἶναι εἶδος πυρός, π. οὐκ αἰσθητοῦ, 

κολάζοντος τὸν κολαζόμενον τῷ πόνῳ εἰς τὸ μὴ φέρειν αὐτόν.. -φοβοῦ- 

μαι μὴ τοιοῦτόν ἐστι τὸ ἀποκείμενον ἡμῖν, π. γινόμενον, ὡς ἐν τῇ 

καρδίᾳ γέγονεν “Ἱερεμίου. οὐ πεπόνθαμεν δὲ αὐτό, εἰ ἐπεπόνθειμεν 

τοῦτο, καὶ προέκειτο τὰ δύο π.) τοῦτο τὸ π. καὶ τὸ ἔξωθεν π. ὃ βλέπομεν 

ἐπὶ τῶν καιομένων ὑπὸ τῶν ἡγουμένων τῶν ἐθνῶν, εἱλόμεθα ἂν ἐκεῖνο 
μᾶλλον τὸ π. ἣ τοῦτο. ἐκεῖνο μὲν γὰρ καίει τὴν ἐπιφάνειαν, τοῦτο δὲ 
καίει τὴν καρδίαν, καὶ ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς καρδίας διϊκνεῖται ἐπὶ πάντα 
τὰ ὀατᾶ...καὶ οὕτως ἔρχεται ὡς μὴ δύνασθαι τὸν καιόμενον φέρειν. 
«ονοἶδα καὶ λῃστὰς τοῦτο τὸ π. δυνηθέντας ὑπομεῖναι, τὸν πόνον (τὸν) 
ἀπὸ τούτου τοῦ π. ἄλλος ἐοτὶν ὃ πόνος ὁ ἀπὸ τοῦ π., ὃν διέγραψεν 

“Ιερεμέας λέγων" 'καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς π. καιόμενον. «καὶ οὐ 

δύναμαι φέρειν.᾽ ἐκεῖνο τὸ π. ἐκκαίει ὁ σωτὴρ ὁ εἰπών" 'π. ἦλθον βαλεῖν 
ἐπὶ τὴν γῆν." καὶ ἐπεὶ ἐκεῖνο τὸ πι ἐκκαίει ὁ σωτήρ, διὰ τοῦτο τοῖς ἀρχο- 
μένοις ἀκούειν αὐτοῦ ἄρχεται ἀπὸ τοῦ π. καὶ πρῶτον π. βάλλει αὐτῶν 
ἐπὶ τὴν καρδίαν" ὅπερ ὁμολογοῦσι Σίμων καὶ Κλεόπας λέγοντες ἐπὶ τοῖς 
λόγοις αὐζτοῦςΣ τὸ ᾿οὐχὶ ἡ καρδία καιομένη ἦν ἐν τῇ ὁδῷ... ᾿ ἐνθάδε ἡ 
καρδία καίεται πυρί ΟΥ.ἤοη:.20.8 ἐπι [67 (ρ0.τοο,23--101.14; Μ.13.5206- 
Φ21Α); 1δ.80.ο(ρ.192.12Ε8,; 5210}; 3. ἀἰνίηα ὅτε δηα ἤγε οἵ 51η, οἵ. 
ἐοβόγνε ἄρδος ἄεο ποείίαρε ἰαμάϊτ᾽...566 μὶ μαες ἀἴσηε οἤξγας, μάμμη: θη- 
{5 εἰδὴ σῥτς ἐδ τπτριΐξ...οἱ ἔρον ἀϊσίηαίι πδεεςσαγίμηι παθδεδ, ἩΟΉ 
αἰϊφμοι αἰἰεημνι α ἄσο, ςοα ἐϊίμην, φιῖ α ἀρο ποηείηίϑες ἀαίμν,. 5 δηΐηι 
ποπ ἰος, 54 αἰΐο εἰ μμΐς φομίγαγίο ἱρηῖ πίανμμν, {110, φμῖ 56 ἱγαηδ5- 
βσιναὶ οἴσει ἀηρείνηι ἱεεῖς, εαάδηι οἴμα ἀπο ραϊοριαν, σία Ναάαῦ 
Ῥαδοῖς εςὶ, Οτιζονιο.τ ἴῃ Ποὺ, (ρ.4τ0.48Π. ; Μ.12.500Ὰ.8); 4. τηαίοτία! 
ΔΠᾺ ἱπητηαῖουίαὶ τε λείπεται δεῖξαι, ποῦ τὸ π. ἐγένετο. εἶπεν ὦ θεός" 
γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο ἡ τοῦ π. φύσις" οὐ γὰρ μόνον τοῦτο τὸ π. 
ἐστιν, ἀλλὰ καὶ αἱ ἄνω δυνάμεις π. εἰσι, καὶ συγγενές ἐστι τὸ ἄνω π΄. 
τούτου τοῦ παρ᾽ ἡμῖν. ζητεῖτε δέ, ὅτι τὸ μὲν σβέννυται, τὸ δὲ οὐ σβέν- 
νυται...τὸ π. τὸ ἄνω ἄνευ ὕλης, τὸ π. τὸ κάτω μετὰ ὕλης" τὸ γὰρ ἄνω 

π. συγγενὲς τούτων ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἡ ψυχὴ ἡμῶν συγγενὴς ἀγγέλων... 

οὔτε οὖν ψυχὴ ἄνευ σώματος φαίνεται, οὔτε π. ἄνευ στυππείου.. «ἢ ἑτέρας 
ὕλης ἔστιν ἰδεῖν, ἵνα δὲ δειχθῇ ὅτι τὸ π. τοῦτο οὐκ ἔστιν ἀλλότριον, ἡ 
κτίσις διδάσκει. πολλοὶ γὰρ πολλάκις παρὰ τοῦ ἡλίου δανείξονται π΄.» 
καὶ ἅπτουσιν- εἰ δὲ ἦν ἀλλότριον, πῶς τὸ ἀλλότριον ἐξ αὐτοῦ ἐλαμβάνετο; 
ἄλλως δὲ οὕτως ἐν τῷ οὐρανῷ π. ἐστιν ἄυλον μέγα, ὡς καὶ ἐν τῷ ὄρει 
Σι ᾷ π. φανῆναι, ὅπερ οὐ ξύλων ὑποκειμένων, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀύλου 
π. ἤγαγεν ἁ θεὸς εἰς θέαν..«πάντα οὖν π. ἐστι, καὶ ἀστραπή, καὶ οἱ 
ἀστέρες...καὶ τὸ παρ᾽ ἡμῖν π. συγγενές ἐστι ϑενετ,ἐγδαὶ, τ. 4{(Ν}.56.434); 
5. Πα παϊηρ απᾶ Ὀατγηΐησ γε, οἱνΟτ βονη.13,4 ἐη Ἐχ.(ΡΡ.275. 
τ6--276.4; Νῆ.12,3024.,8). . 

7. πιρῖ. ; Εν οἵ σταίη, Επι5....1.32(ρ.23.1; ΝΊ.20.0480) ; 68ρ. ψταῖῃ 
οἱ 6οά, Οτ.λοη. 5.15 ἴῃ [εγ.(ρ.45.7}| 5 Μ.13.320Ὰ,8}; ΟἈΥν 5. Ἔα. ΐη 

Ῥ» Απττοίς.τβ6ς) ; 2. οἵ δηϊτπδὶ ἀθβῖγθϑ, ΡΑΒΒΊ 05, ἀπ 51 π᾿ φιλόυλον 

Τρη.ἰνορι.1.2; Ταβι ἀΐαϊ,ττ6.2(Ν1.6.7446); ΟἸεπι, αϑά.2.2(Ρ.168.τόξ. ; 
Μ.8.4128); τεῖ, ἘΖθοῃ. 1:27 τίνα μὲν τρόπον αὐτοῦ 'τὰ ἀπὸ τῆς ὀσφύος 
κάτω᾽ ἐστὶν π., τὰ δὲ ἀπὸ τῆς ὀσφύος καὶ ἄνω᾽ ἐστὶν ἤλεκτρον, ἐρευνη- 
σάτω τὸν λόγον, διὰ τί τὸ κάτω τοῦ θεοῦ π. ἐστιν. τὰ ἀπὸ ὀσφύος καὶ 
γενέσεως πράγματα, ταῦτα π. ἐστιν. «πάντα τὰ ἐν γενέσει χρήζει τῆς 
κολάσεως. τὰ δὲ ἀνωτέρω τῆς ὀσφύος... «ταῦτά ἐστιν ὕλη ὡς ἐν κόσμῳ 
καθαριωτάτη..«λέγεται γὰρ τὸ ἤλεκτρον χρυσοῦ εἶναι τιμαλφέστερον. 
ἐπεὶ οὖν παραδείγμασιν χρῆται ἡ γραφή..«διὰ τοῦτο εἰσήγαγεν τὸν 
ϑεὸν ἐκ π. καὶ ἠλέκτρου συνεστηκότα...ἐν γενέσει π. ἐστιν ἕκαστος 
ἡμῶν, οὐκ ἐσμὲν τὸ ἤλεκτρον, ἐὰν δὲ ἀναβαίνωμεν....ἐσόμεθα διαβάντες 
τὸ π. ἤλεκτρον τὸ περὶ τὸ σῶμα τοῦ θεοῦ τὸ ὑψηλότερον Οτιἤον!. 
11.5 ἴῃ {6γ.(ρ.83.128. Μ.12.3]30- 2764}; 14 ἦορι.1.3 τη Εσθεῖ. (Ρ.323, 
258.) Μ.13.760})}; τεῦ. Ναπι.26τ:6: οἵ, σσηεαίεςξεῖς 1. ἀφμονμην ξοη- 
ἐομἐομίδιιδ, ἠῃ οογίαγπῖμε αἰ ισίαγμηι 9 αἰσθι6 ἴα τρηῖς ΠΟΉ αδὶ ἀξ 
αἰϊαγὶ ἀογεῖηὶ, σοά {ΐς ἐπὶ, φιὶ ἀἰοίτεν Ἰρηῖς αἰίσμμς,. ««οπεαϊεςεῖς εἰ 
οὐ ἰ6 γερίδυεγί ἱγασμπμάϊα οἱ σηὶ 6 ἸἩβαμ Πα! ξωγον, μγοχῖς 
ἐηϊογάμηη εἰ αἰπῦγε καγμαἶί...564 οἠτηῖς 1εὶ6 Ἰρηῖς αἰἵρημς ἐδὶ εἰ 
εὐμίγαγίης ἀεο, Ἰᾶἅ πον... ἐπ 1ου.(Ρ.438.2}.; Μ.12.5234}; ποῦ δια- 
ρυέντος τοῖς παραπτώμασιν λογικοῦ νοῦ, καὶ ἐμπρησθέντος, ἀλλοτρίῳ 
π᾿." ὅπερ ἡμεῖς ἐξεκαύσαμεν, πορευθέντες τῷ φωτὶ τοῦ π. ἡμῶν, καὶ 
τῇ φλογί, ἡ ἐξεκαύσαμεν Μαχ.φι, Τ αὶ. 4 (Μ. 00.520); π. μὲν ἡμῶν 

ὑπάρχει ψεκτόν, ὁ τῆς σαρκὸς ινόμος- φῶς δὲ τούτου τοῦ π. ἐστιν, ἡ 

κατὰ τοῦτον τὸν ψεκτὸν νόμον ἐν ἔξει τῶν παθῶν ἡ κίνησις...ἢ πάλιν, π. 
μέν ἐστι ψεκτόν, ἡ κακία" φῶς δὲ ψεκτόν, ἡ τῆς κακίας ἕξις..«οὐ δεῖ 
οὖν τούτῳ τὸν νοῦν θερμαίνεσθαι τῷ π. δεβμοί,2ο 2Ὁ.(5328,0); οἵ 

ΙΖ2ΤῚ πυργοποιῖα 

᾿ ροπουφρίβοοπος, ΓΒα5. ἀπουΐγ.τ4(Μ.30.7004.,8); 3. οἵ Πεγεβυ, τεῖ, 
Νυπι. 26:61, οἵ, ἐπὶ ξεγίρίμγαε παογείτεὶ Ἰρπεηε αἰτεμιέηι ἐγ ροηΉϊς, 
ἦιος εεί ξέμδμη οἱ ἐμιο ἰσεηίίαμι αἰἰσπαηι α ἀδο δὲ υεγ αὶ ΠΟΥ ΑΥ̓ΤΑΊ 
ἐπιγοδικομίος, Οὐ πον τ Νιη.(Ρ.54.21; Μ.12.6258); 4. τεῦ. σοῃ- 
βοίοῃος ὅσον πλείω καίεται ὑπὸ τοῦ τῆς λύπης π., τοσοῦτον μᾶλλον 
ἐλεεῖται ἰᾶ Πονι. 8.0.0 ἐπ 76γ.(ρ.102.3; Μ.13.5210); οἱ 14. ἤονν!.10.5 ΤῈ 
Ἐχδελ,.(ρ.425.8; Μ.13.7454}; Ατῇῃιεῤ. νας (Ν.25. 5200); ἀπὰ ρεηΐ- 
ἔδησε, οξχ. λον. 4.8 ἐπ Ἐχι(ρ.18ο.25; Μ.12.3230); 5. Οἱ ΙἸονβϑ; 
α. ἡδίωταὶ, ἰάμαγί.21(0.23.24; Μ.ττ. 5060); Ὁ. διιρεγπδίαγα!; ἔοσ 
Ομ τῖςε, 7υβι ταί. 8.τ(Μ.6.4020); οἵ τι αι ρτοετα. (Ρ.67.16; Μ.οῖ8. 
6γο); Ἐρβγ.τνζοφα ; 6. οἵ ρτδςοο, ἴα![ἢ, εἷς,» οἵ. φρΐα πόθι βοδστὶ 
ἱπίεγάμηι ἀϊυίμες ἰσμῖς ἐχοινιροΐ οἰΐατι ἦη δανιεῖς... «αμἀδὲ αροκίοἰμηη 
Ῥακείκιν».. {Ὑ{7 8 655.5:10] Οτιλορι, 1 5.3 τη δη.(Ρ.129.20; Μ.12.2410); 
ἐΐ, ἐρμῖς βάεϊ, ἰά πονι.4.6 τη Πευ.(Ρ.324.3; Μ.12.4400}; οἔ,1δ.9.0 
(Ρ.437.1ς; 5220); τε, ἐσατῃ, οἱ ἃ, ἐοννι.13.2 ἴθ Νιη.(Ὁ.109.32; ΜΈ.12. 
6680); τεῖ. Ῥσαυεσ, ν. εὐχή; 7. ταῖς ρυβδοῃουθ, ὄσχερ, Εχ.35:6 δῃὰ 
7οτιςιτΆ, οἵ, οἱ ἀοείον ἐς, ἐχείγμῖς ἰαδεγηασμίμη ασάΐβεαης ἐεοίεετανι 
ἀοῖ; ἀϊείξ ἐγρο εἰ αὐ ἱό ἄειι5, φμοά αὐ Πεγεηιΐαν ἀτχί: ἐεσε, ἀεάϊΐ σενδα 
γηθα ἴῃ ος ἱμπέρε ἱρηόνη. οἱ ἔγρο ἄρσεης εἰ αοάβεαης δεείοείαηι ἀεῖ 
ἡμεγέρας ἰαμηοίο.. ἩἼ1} ἀμίϑρε εοηδοϊαομῖς ῥγογεγας ἐδ 5ογ- 
διμγῖδ.. οδἐμἑϊοι φιίάσηι σοεσνι, σεὰ πο ἀμ ρῥιίοαίωνι, ἐσμῖς ἐπη 
ἐπ ἱμεθμάξ ἰαμμρημιοάο εἰ πορ τπἰρΐπαὶ, ΟΥτολοηι.13.4 τη. ἔχ. 
(ρΡ.2γ6.14.; Μ.12.3020). 

Κ. ἔτα Ἰεβᾶϊπρ το ἔτὰβ Ψψουβὶρ ὃν ἀδϑίτοντηρ ραρ ἢ 58 ΠΟΙ Π8Υ168, 
ΟἸεπι. γοί αίρ.41.4{{.; Μ.8.1τ450--1484}. 

Ἐ,. ἴοσ ορὶπίοη τμαἴ Αἀδιηβ παπὶς πηδϑῆβ ἤτε, ν. Ἀδάμ. 
Μ. ἥτο 5 οσραίίνς; ἰάδα δἰ τ] ιτοά το Μεϑβα]βη5, [0.Ὁ ἀαογδοὸ 

(Μ.94.1324). 
Ν. 'δτςςκ βις᾽ π᾿. θαλάσσιον ὙΠΡΗΠ.ιελγοΉ.Ρ. 20. (Μ.1ο8.721.}; π. 

ὕγρον 1.0.33τ(δοολ). 
πυρά, ἡ, 1. ἡμηεγαὶ ῥγγέ, Τα5ῖ. Ταροὶ,21τ.3(Μ.6. 3608); 2. ἤγε, εἴ. π. 

ἰρηΐς επἱ, 1514. Η οἰνη,.1ο. 221 ; ἃ. 1[τ., ΜΠ. οἶνο.τ5.4., ΑΙΒεπαρ ἰερ.20.1 
(Δ1.6.9578); ΕἸΡΡ ἀαον.4.32(ρ.58,1ό; Μ,τό. 3005.) ; Ὁ. οἵ ἢτε οὗ αἰνὶπϑ 
ἰονε, Ἡμᾶς αηὶ.2 :7(2.6ο)}; οὗἨ ββῆβιδὶ ραβϑίοπ, Ομγγϑβυῖν. 34(1. 
2028); ὙΒάτ ῥγουϊά. (4.567); οὗ ἀεβραίγ, Ἔγν5.} ας. 5.4{1.1680}; οὗ 
ἄϊβεδβε, Τμάτ, ῥγουϊα.6(583); οὐ βογν Ιδῆρυαρα, Ομτυβ,λοη.9.2 τη 
τί ογ.(1ο.758}); 3. εοηβαρταίίον, ἀἸδίμγθαηοε π. χαλεπὴν κατὰ τῆς τῶν 
Γαλατῶν ἀναφθεῖσαν ἐκκλησίας 1ὰ ἐονηηῖη Οαἰ.τντ-- (το, 658). 

πυράγρα, ἡ, ξργεερς; δα ἔογ τοστίατε, Ὁοηβί. τας ἰσμα,6(Μ.88, 
4358). 

Ἐπυρακίζω, δὲ βένν γε, δίμδι; οἵ τοβεβ, “βεη.τδίρ.68,10). 
πυρακτ-όω, ἐἀεαΐ, γιαΐο γοά οἱ πάντα «““ῶν ὃ αἰθήρ Βα5.κ6χ.53.7(1. 

208; Μ.20.608}); ρᾶ55. “-“ούμενον καὶ χαλκευόμενον τὸ ἄγαλμα Με. 
γες.τ.43(ρ.290.6; Μ.18.2724}; 650. οὗ ἰτοπ, ἴῃ βίπηῖ]ε μοῖρά τίς ἐστιν 
ἐγκεφάλου, διὰ παντὸς ἑαυτοῦ τὸ ψυχικὸν ἔχον πνεῦμα, ὡς ὁ πεπυρακτω- 
μένος σίδηρος ἔχει τὸ πῦρ Νοιποδ5.παί, μοηι.8(Μ1.40.6528) ; {ΠΠπβίγατίηρ 
οσοἰππούθηςο οὗ Η. Ομοβὲ ἴῃ Ττίη., Β85. δὴ». 65(3.52Α; Μ.32.1848}} 
ΠΠπβιταιίηρ απίοη οὗ παίυτοϑ πὶ Ὁ τι, Τάτ, σγαν.2(4.116); {1 π8- 
ττατὶπρ ΡΟ ΘΠΓΙΔΠ ΠΥ ὈρΡ. δοίυδ!ν ; οἵ ρατξεοίοῃ, εἴς., 1514.}ῬῈ]. 
ἐ}}.4.81(Μ.78.1τ440); Μαχιαριδῖρ, (Μ.91.1ο76.}; ταεῖ. τῷ περὶ τὴν 
κτίστην “-οὐύμενοι πόθῳ Ἰυιάγτη. ΤΥῖν.1.32(Μ.39.4200) ; ̓ Ηλίαν... ζήλῳ 
ἐμ πνούμενον Βη5.36].0γ.11.3(Ν.8ς.1574); ἀγάπης πυρσῷ “-ούμενοι 
ΞΟΡΗΤ Ηρ. γη.(Μ.87.31074). 

Ἐπυράκτωσις, ἡ, ἱηβαηνηπαϊοη, Ἐπβιταῖιυ μένοι, 54(Μ.86.23360); 
τπδῖ. ἡ.. τῆς πορνείας π., πρὸς ἐκείνην βλέπει τὴν κάμινον 1514.,})ε].ἐρ. 
τ1.433(Μ.78.4218) ; οὗ Ποτεϑν, θορθχ Ηρ. σγη.(Μ.87.3185Ὰ}. 

πυραμίς, ἡ, 8 Ξοτί οἵ κακό, ΟἸεπι, ῥγοί.2(Ρ.17.6; Μ.8,888), 
πυράφλεκτος, μηδεγηὶ ὃν βγ6: οἱ Ὀυτγπίπῃρ Ὀυβἢ, ζλτῃ εις. τό 

(Μ.28.9050). 
πυρβόλος, εαείίηρ γέ, ἘΡΙΡΒ αν. 31. τίρ.382.16; Ν.41.47324}). 
πυργόβαρις, ἡ, 1. ξογιεά ἰοιυεν, Ῥες.5α..8,2τ; τεῖ. ῬΒ. σι 1 οἱ 

μεγάλοι δὲ πύργοι λέγονται π. ἐν τοῖς τείχεσι κατασκοπῆς χάριν τῶν 
ἐπιόντων γινόμενοι Τἰάντω, Ἐς. 121:7(}.30.1 5818); οἱ πρόβολοι [1.6. 
Ἠρσοίο5] κατὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν π., 'Ονώριος, Σέργιος, κτλ. 110.1). 
ἐΡ.ΤᾺΡΙΒ(Μ.95.32568); 2. Ξἴερό ἰοτοῦῦ, τεῦ, σρι τί] νναγέατε σοφία 
ως ἀποσώζει 50. τὴν ψυχήν] καὶ καταργεῖ τὰς...πι τῶν αἰσθητῶν 
ἐφέδρων καὶ νοητῶν τι Αρτ. Εειὶ.7.τ(Μ,οδ.το240). 

Ἐπυργοκάστελλος, ὁ, Ξἴεσε ἱσίρεν, (ἤγοη Ῥαξελ ». 304(δΝΈ.02.ΤΟ 08}; 

δι. Ξοδί(χοτόά). 
πυργομαχέω, δοση; ρᾶ55., Ὠγεῖ, ὀργάνοις τιμωρητικοῖς ἐπυργο- 

μαχεῖτο τὴν γνώμην ῬΆ]]...1,ατι5.5(ρ.19.2; ἐπυργομαχεῖ τῇ γνώμῃ Μ. 
34.10128). 

Ἐπυργοποιξω, δι] ἐμὲ ἰσίθεν οἱ ΒδὈεὶ, Οτ, ῥγ.0 τ {6γ.(ρ.201.22; 
Ν.13.5560)}; Ποβνο. Η. ἐγ. 5.76: τ2(Μ,03.12450}. 

πυργοποιΐα, ἡ, 1. ῥμηάδτησ οὗ {πὲ ἰοιυον οἵ ΒΑὈ6] τὰς γλώσσας... 
διακριθείσας ἐν τῇ π. {Π͵ῚρΡΡ.}"".17 ἴῃ Ῥος.(Ρ.145.8; Μ.10,7200); ΟΥ. 



πυργοποιός 

ΝΥ 585. Εωπ.12(2 Ρ.287.3; Μ.45.0068): ἐν γὰρ βίβλῳ Γενέσεως, ἐν τῇ π. 
ὁ θεὸς...τὰς μακαρίας ὑποστάσεις ἐξέφηνεν Τιάγτη. Τγῖημ.τ.τϑ(Μ.20. 
3484}; ἘΡΙΡᾺ, φεγ. (ρ.τγ78.10; Μ.41.1808); σοητγαβίθα ] ἢ ροητῖε- 
σοβίβ] υἀπίβοαίίουνι Οὗ τοηριιθ5, (ἤγνβ. 1 »,.35.1 ἴῃ ΣΟ ογ.(το.32τ0}; 
σουαραγθα ΣῊ Νεαβίοτίατ σοπίαδίοτι οὗ σα τἢ ν᾽ ἀοοίτΠα] ΒΕ ΒΕ] 6 165, 
Γροπ, Η Ναὶ. 4.2)(Μ.86.1693.); (δι. π.Ἰορ.4(}1.88.1368); [ο. 
Μα]. ἐἰνοη.4 Ρ.58(}1.07.126Ὰ); Ολγομ. Ῥαδελ.Ὁ.22(Μ.92.το5 0); παρ, ἡ 
κρηπὶς καὶ ἡ ὑποβάθρα τῆς αἱρετικῆς π. αΥ Ν γ85. Εμη τί ρΡ.τρς.1το; Μ, 
4πι ΔΑΤΑῚ; ἔδει γὰρ τοὺς ἐπὶ τῇ γηίΐνη π. τὴν ὁμοφωνίαν λύσαντας, ἐπὶ 
τῇ πνευματικῇ...«τῆς ἐκκλησίας οἰκοδομῇ εἰς ὁμοφωνίαν ἐλθεῖν 1ά. 
ϑεφῤλτ(Μ.4ς.705λ); τὸ πλῆθος ἡμῖν ἐπισείξις, ὥσπερ ἀπειλῶν τῷ θεῷ 
π. δευτέραν Ἰλα  Πετ, οη  μὲτ( Μ.28.1340})}; 2. ἰοῖθον οἵ ΒΑΕ] κτίζουσι 
«εὐτὴν π΄ καὶ οἰκοδομοῦσι τὴν Βαβυλῶνα ἘρΙΡρΗ.ἤκεν.2(ρ.1γ6.2; Μ.41. 
1844); 1δ.3(0.176.20; 1858}; 3. ἀρξοησσ- σον τούτων ὥσπερ ἀπό τινος 
ὀξυβελοῦς μηχανήματος ...τῇ τῶν ἐναντίων π. διαφεθέντων (Οηβί. )166. 
ἰαιιἀ,26(Μ.88,Ξο80) ; 4. δμετίδΐηρ οὗ α εἰγομρ}οϊά; ταβῖ., οὗ Βοβρι δεῖν 
45 καλὴ π΄ ἸῺ 5ρΙτ1[π|8] 6, ἘΡΏτ.3. 3000. 

ἐπυργοποιός, ὁ, Ε]τ,, διηίάεγς οῇ ἐμὲ ἰοῖθον οὗ Βαθεὶ, ἘΡὮτ.3. 
542Β. 

πύργος, ὁ, 1. ἐοῖθον, τορτεβοόητην (μυχοῦ 1η ν᾽βίουι, ἤο π.: 72.2.3. 
2}; βάρεις...ἐλεφαντίνας, τὰς ἐκκλησίας ἐν τούτοις φασί, βάρις μὲν 
γὰρ καλεῖται π, ἅπας" πεπυργῶσθαι δέ φαμεν τὰς ἐκκλησίας τῇ τοῦ 
Χριστοῦ δυνάμει καὶ χάριτι ὕντγ, ᾿ς, 44:0(Μ.69.ΤοφΟ 0} ; ἐχερ, ζαηΐ.4:4 
ὡς π΄. Δαυὶδ τράχηλός σου, π. εἶναι τὴν σοφίαν Οτ,Ξελοί, πὶ Οαη|.4:4(Μ. 
17.2128); “ΠοΟΙΚ᾿ τερτεβθηῖβ 5, Ῥ81} ἴῃ ταὶ, τὸ Ὁ τῖβς ἂβ μεδᾶ ; Πανὶ 
ἰ ρα Ψῆο οτοϑαίοα τηδη ἃ5 ἃ τουγοσ, δαϊίναϊεηΐ τὸ "οἰξν βεῖ ὁπ 
ἃ ἈΠ’, ΟτΝ, γβ5.ἤον. 7 ἴῃ πη} .(Μ.44.0328{{}; Ῥτος, α,ὐρηΐ. 4: 4(Μ. 
87. ἘΡῪΕ ἜΧερ. π᾿ ἐλεφάντινος ((δηῖ,7:4): πύργοι...οἱ τὰ ἀρεστὰ 
τῷ νυμφίῳ ποιοῦντες, σκοπευτήριον ἔχοντες τὴν θεωρητικὴν ψυχήν 
Οτοελοί τ Οαπη1.7:4(28Χ0); τερτεϑοηῖβ τὸ εὐσεβὲς φρόνημα ΝΙ].8Ρ. 
ΡῬτοσ(σ,σηϊ.712-(Μ.87.17208)}; τιϑῖ. π. ... τῆς εὐσεβείας Τάτ. ἢ..6.τ. 
25.15(3.813) ; 4. ῥγουϊά, τοί4.657); τεῖ. ΒΟΡδ, 191 4.}ΡῈε]. ΡΡ᾿ 2.17(}}.γ8. 
4604) αἷζ. 8. ἐλητές ; οἵ οὐ, αςο. Ρί5.. 5 ἐν, 6οτ(Μ. 92. 16734);2 . 41ἐ6- ῥοχ, 
Δ51Υ0], τὸ δὲ ψη βόβολον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἑπτὰ κοκκίᾳ τὰ ἑπτὰ ἄστρα, τὸν 
δὲ π΄ τὸ ὅιῥος τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ οὗ ἀνταποδίδοται πᾶσι καλὰ καὶ κακά Το. 
Μαϊ εὐγομος .τολί Μ.07.1028). 

πυργοφόρος, ῥεαντηρ ἃ ἰοτθογ: τηδῖ., οὗ ἃ ψοισβη ΜΠ 8ῃ 
ἰδ οταῖα ΠαΪν ϑίν]8α, ϑνηθβ.ρ,2(Μι66.1325.). 

"πυρεάζω, γοαξί, 4.Ρὴ..Β. τ(ρ.29οη.). 
πυρεῖον (τύὐριον), τό, 1. οομϑον, Ὀϊαὶ. ΤΊρι.εἰ ἄφμῖ].91 τ (ρ.78); 

πύριον (οηξὶ δὲμά, 2(Μ.00.17040); 2. βγε-ἰσηερίθ ἴῃ ἸΤρεσϑία, Ὑματ.ἢ.6. 

5.30.τ(3.τοϑ2). 
πυρέκβολος, 1. ἐνεἰηρ ἤγε; οἵ Πτηΐ βίοπθ, [Α1Π. ἐΡ. (αςἰ..(Μ.28. 

8030); ξύλων π. Τιοοπί. ΗΝ εὶ.4.2ς (Μ.36.1τ68ο0)}; τρί, λόγων π. 
(βο.Ι5.δεἰ!, ἄναν.476(Μ.02.Ὑ2014}; 2. ποι, Ο]ΌΥ. 5. βυρβί., 57γε- 
ἱβνσιοίης »παείτηος, τὰ ἦα. 5γ2(Μ.92.14754). 

Ἐπυρέκγονος, δονη οὐ γε; οἵ 58]αγηδπάετυ, θο ΡΙβ δα το Μ 92. 
1514). 

Ἐπυρεκτιάω, δὲ ξευεγειὶ, Μακχ.ανϑρ.(Δ|.91.13405)}. 
Ἐπυρένδροσος, ῥὑεάεινεί τοῦ! γέ, εοηῃίαϊηηρ γε ἔγονη πεαῦσδη τὴν 

π. βάτον Τ.ἐουῖ, Ν.  όγη. 3. οἴν4ρ. 70 Πιριασ.τ, ͵(Μ.94.12738) ἔοΥ τὴν 
ἄφλεκτον βάτον (Μ.03.16 8}. 

Ἐπυρένθεος, εὐηαϊηίηρ αἰυίηε γε τὸ τι. θυσιαστήριον Τιδοπὶ.Ν. 
5ΕΥ15,.3 οἸτιαΡ. [οι ὕγηαρ.τ.27(Δ1.94.12138) ἔοτ τὸ θυσιαστήριον (Μ.03. 
τόο8Α). 
πυρέσσ-ω, δὲ ἐευογῖς}:; ὨδηςΒ, ο, ἀος,, σΌθΥ ἤγοηε, δὲ αὐΠεἰδά ΣᾺ 

δεισιδαιμονίαν ““'ων Ἐπιδί, ηραξί.27(0.58.20; Μ.18.6694}); πολυθεῖαν 
σ"ουσιν (Δε5.ΝαΖιάταϊ, τοδί .48.0γ6). 

πυρεταίν-ω, δ ξευεγίδί, ταχεῖ. εἴ πως δυνηθείης τὸ “-ον τῆς σαρκὸς 
φρόνημα κατασβέσαι ΝΙῚ. Επορ.23(Μ.79.11248). 

πυρεύ-ω, ἀτάΐϊσ, τὰςῖ. τοὺς... εἰς εὐσέβειαν “σαντες λογισμούς 
πάϊς, ὅτ: 3(τ.τοτ3). 

[ἢἸπυρέω, γε ἘΡ; ταεῖ., δεεοηῖο απρνν, Ἰ)οτ, ἀοεῖ. τϑ(Μ.88,τϑοςο). 
Ἐπυρίβροχος, γαϊπεα ἩΡΟῊ ὃν Ξ7γε; οἵ ϑοάδοιηῖεβ, ΕΡἢτ.3.5428. 
Ἐπυρίγλωσσος, Πεγγ-οηρμεί τοῦ π. ... ᾿Ησαΐου 70. ἘΠ. ἐσηεερί, 

ΒΜΥΓ 2(Μ.ο6.τ4618); π. ῥητόρων Τϑδτη ἱγοῤῥἧ..2.2(Ρ.21τ0.6). 
πυρίδιον, τό, φῤαγᾷ, ἤεν ῥαγήεῖο, ἀοο. Χοπορδιιοβ ΚΠΕΟΥν τὸν 

ἥλιον ἐκ μικρῶν π. ἀθροιξομένευν γίνεσθαι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ΗἩΪΡΡ. 
ἐκαον.τ ταίρ.17.20; Μ.τό, 2040 Λ). 

ππαυρίζ-ω, 1. κεἰ οἡ Πγ6, ταξὶ. τοῦ θείου πνεύματος τοῦ,..“ποντὸς 
τὸν ἔσω... ἄνθρωπον Ατητηοη.“4ε.το: κ( Μ.8ς.15}38)}; 2. δε ομ ἥγε, Ἐλιϑ, 
ΑἹ. κενιτ(Μ .86.317.}; 3. δὲ γε, βεγν, τεῖ. 15.63:1 ἐξ αἵματος δὲ καὶ 
σαρκὸς συνέστη ἐκεῖνος ὃ δερμάτινος “των χιτών, ὧν πάλιν καὶ ἕτεροί 
τινες ὁρῶντες εἰς οὐρανοὺς ἀνερχόμενον, σήνϑετον καὶ ἔνθεον καὶ ὁμάθεον, 
Εὐόω Χριστῷ λέγοντες “ἵνα τί σου τὰ ἱμάτια ἐρυθρά; Απαβτ. ιἧεχ. 12 
(Μ.80.τος3Γὴ. 

1212 πυροφανής 

πυρικαής, ν. πυρρακής. 
πυρίκαος, ὁ, ἡ 026 τὸ ΣΟΉΜΉΗΤΙ5 ΟΥ̓ΣΟῚ ; ἴτι ῬΌΠ ΟἿ πατρίκιος, δακ. 

τηυεεί. (Μ.0ο.2ο44). 
Ἐπυρικαυστέω, ῥμγη τοι ἤγε, ὙΠατιδίυα. εῤ}.2.81(Μ.00.1321λ). 
Ἐπυρίμορφος, το ἢ ἰδα ἀρῥβεαγαπεὸ οὗ ἅτε, βεσγ, Αρος, Βαγ.Ο(ρ.88, 

27); Εὐ]ορ. ῥαΐη.2(Μ.86.2οτός}; τῷ π. θρόνω τοῦ ὑψίστου αὐτῷ 
παριστάμενος Ῥαῤ.(ἐγι(ρ.436; 886ς, νὶ)}; τοῦ πνεύματος ἡ-..«πυρί- 
μορῴος ἐπιφοίτησις 10.) λόορι.ο.4(Μ.06.7200) ; οἱ Τοηρστδα οὗ δηρεὶς, 
ΤἸο.Μου. ἀγρμη σέο. 2(Μ.οδ.1306.4}; οἱ ΒΜ θρόνε π. ἸΡΠγ.4.ς 280: [ο΄ 
Μοπ λγηη Οἐνγ5.)(Μ.96.12810}; σετα ΟΡ ἀγα ΒΜ ΨΑΜ.ΟΒ.4530). 

πύρινος, Πένγ ; 1. οἵ ἀν! ὑτόβθποε αὐτὸς δὲ ὁ Τόπος π. ἐστι (61. 
ἔχε. Τ μάοί. Ξ8(ρ.ττ8.31; ΜΙ.9.6778); 2. τεῖ. δῆρεὶῖο Ὀεΐπρθ ὦρα ιβ᾽ ἐν 
ἡ ἀναπαύονται τὰ π. τάγματα ῤοε. ἀἀαρη(Ὀ.144); χερουβὶν π. ἰβος. 
Ἐπ.ι4.τι; τοὺς θρόνους...π. Ἰ)οη ΑΥ,ε.ἢ,15.2(Μ.3.320Ὰ}; 14....»..1.8 
(Μ.3.ς9174}; οὗ π. λοι. 61.(8Ζ 24 Ρ.6); 3. οὗ ρεπίδοοβίαι τοηριιθδ, 
Οτ εἰς.8.22(0.240.2; Μ.ττ.15528); 4. οἵ ἀποβί. δϑοηβ (Να"50 06) 
δημιουργῷ ᾿Ησαλδαίῳ, θεῷ π. ΗΙρρ.ἠαεν.ς.(ρ.8ό.το; Μ,ι16.3125};} Οὗ 
τιϊτὰ ἀειν ἴῃ ΡῈ 165 ἀοςσίχιηα, ἐῥ.7.28(0.224.4: 3246Ὰ); ΠΟ βρόίκε 
τὸ Μοβεϑ ἔγτοπε Ὀυτηίηρ ὈΌ5Π, ἐδ.8,ο(ρ.228,28 ; 32544); ΤΠατι λαόν. τ.ς 
(4.317); 5. πύρινος ποταμός αἴ βεςοηᾷ ϑάνεῃί (οἴ. 1)Δη.7:10), Τρ. 
2.102; π. ποταμὸν ἐξερχόμενον ἀπὸ ἀνατολῶν 1(.2.2120 ; 14.2.2 51}; 
11ο.Πιύσηςι ϑ(Ν.05.3240) ; 6. τοῦ, ῥα ἰβῃπηδιῖθ τη ΠΕ6]] π. ποταμός 
Ογας.51}.2.286; ἐν π. ἁλύσεσσιν 18.2.288.; π. τροχός 1ᾧ.2.205: 7. οἵ 
ρϑυϊδπα ἡγόσγη ἴῃ μεδίθϑη σιΐ68 (ΒΟ. 15 Θαυϊνα]οπε ἴο χάραγμα τὸ 
ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς ΑΡος.12: 16) π΄. καὶ... θανάτου στέφανον ΤΗρρ. 
ατητελγο(Ρ.232.1; Μ.το. 7694). 

πύριος, 1, ὁ ΗὙ6 π΄. λίθων πὶ κἴομθς, ΟἸβπι. ξγ.32(0.217.28); 
2. πεῖ, ἃ5 βυαϊνβί,; 8. ἤϊηὲὶ κξἰουισ, ΟΥνΝ γυγβϑιδαῤιἀϊ.(Μ.46.4218}; 
Ῥ. -Ξ- πυρεῖον. 

πυρίπλοκος, τογαρῥεά 1π ἤγε, ΤΗΊΡΡ. [5.22 τη 25.(ρ.48.20; Μ.1ο, 
6128); τεῖ. Ὀμσπῖηρ ΒΈ5ἢῃ ἃς γε οἱ ΒΜΥ π:. θαῦμα Τβαγ δεια, Ναϊσὶ 
ΒΜ γ(Μ.ο6.6808). 

Ἐπυρισπείρητος, τοΐίᾷ πεποονὰ οὗ ἥγε; οὗ σαπιἀοϊ γυναι, ΔΘ 5}. 
ΟΡ". 8ο2(Μ.86,21534). 

πυρισπόρος, ςεαϊονίηρ ἥγνε; οἵ σα Πα ]αῦτγιτη, Ραιὶ. 511, δορήν το 
(Μ.δ6.21528). 

Ἐπυρίστομος, ρεακίηρ τοῦ ἥγε π. φλόγα 60. 15. ἦδχ. το 7(}1.02. 
14454). 

Ἐπυριφαγής, ἀευογίηρ κε ἤγο, ἐοηδιίηρ, ΤΓΗ]ρρ.παντ (0.276. 
το; ΝΜ το. 8734). 

πυριφλεγής, ὀμνηῖηρ, ταοὶ. π. πόθῳ Ν1.60}}.2.τ82(Μ.79.2008) ; π. 
τῷ πρὸς θεὸν ἔρωτι Το. ΔΥρ.εαρ.ο2(Μ8ς τᾶςς), 

Ἐπυριφλόγιστος, Ξοογελεά ὃν ἤγε, Τὶπι.Απίιδν. (Μ.86. 2570). 
πυρκαϊά, ἡ, εοη Παργαίίοη, γε τῆς τοῦ διωγμοῦ π΄ Ἐλι5.ἢ..6.6,2..(Μ.. 

20.5244}; Ια. τ (ρ.95ο.7; Μ.20.1 5171}. 
Ἐπυρκαϊάξω, νιακε ἰο δμγη Οὐ ῥίαξε ρὲ; νηρῖ., 

12840). 
πυροβόλος, βγε-ἀαγίίνιρ τοὺς π. λίθους Πέπι δίοηες, Οτιοηι, ὃ. 5 1Ὲ 

7εγι(ρ.6ο.3; Μ.13.34τ0}; Απτι ον. ον. τ" (1 .80,14800). 
Ἐπυρογόνος, ,γοδμοη γ6 (οἴ, ἴογορ) λίθων π. ΟτκΞοί νη {6γ. 

το: τα(Μ.13.5 404), 
Ἐπυρόδροσος, οὗ γε  αἰἰΐηρ πλε ἄδειο ἴτοτη πεανθη, τοῖ, Ὀυγπιηρ 

Ὀμ5ἢ πυροδρόσου φλογὸς ἀφλεκτον Τντ. Η ,σεειγς.12(Μ,33,1200Ὰ}).Ψ 
πυροειδής (πυρωδής), 1. {κε γε, ἤεγν τὴὰἪ ἀῤῥέεαγαπεε, ἘῚρΌ. 

ἠαεν.4.32(0.58.τ7; Μ.τό. 200 5Ὰ}; ΟΥ,( δἰ5.6.3,{(ρ.το3.4: Ματτ τ 2481}; οὗ 
Ζρϑιβ 88 π᾿. οὐσία ον Οἰε».6.}; τίν γ85.0.}105.44(.4.44.3τ0Ὰ}; τὴν 
«ἐσθῆτα... «τὴν π. σημαίνειν..«τὸ θεοειδὲς κατὰ τὴν πυρὸς εἰκόνα [)ἴοη. 
Ατνολιτς4(Μ.3.332Ὰ}; δος ΑΡΈ 165 ἀπ οἴποτς, οὗ τμἰτὰ ἀδιν ννῆο 
ΔΡΡβατθα ἴο Μοβ68 ἴῃ Ὀαυγαηρ Ὀυ5ἢ, ΗἸρΡρ.ἤαον. 8. τοί ρ,229.8 ; 33ς5.8}; 
2. βένν, διιγηΐηρ, ταεῖ, πυρωδέστερος γὰρ αὐτοῦ [5ς. τοῦ ἡλίου) ὁ τῆς 
ἀληθείας..«λόγος Ταβί ταί. τχτ.2(Μ.6..},574}; τὸ π. ... τοῦ λόγον {Π1| 00. 
ἢ 4η.4.37.4(Μ.το.6 570}; π. μανέας (οηδῖαρ. 6), (νχ.}..6.2.7. 0 1ς 
85.12378})}; πνεύματος..«.«τὴν καρδίαν...π.ι ποιοῦντος ΟΥ Ν γα. πον. 7 1ΤΜ 
(αη.(Μ.44.0334}; 3. ᾿οὶ τὸ ταβῖο, ῥεησοηί, ὙΠάτ Ἰζου, : τ0{3.20) ; 
4. τηϑ86. 45 βυ ρβῖ,, πϑτὴς οἵ ραπεῖ ἤἥαγς, 0.Μ4),εἠνοη.2 0.2: (Μ. 
97.924). 

πυροειδῶς, οἱ βέγν ἀρβεάγαηεε, τεῖ. Ὀυχηὶηρ Ὀυιϑῃ π. τὸ φέγγος 
ἐξήπτετο τι υβ5.υ, Μ10ς.2ο(1.44.3050).Ψ 

Ἐπυροθετέω, ἤεαὶ τοῦ ἤγε, γα ΡΜ τγισρο.(Ρ.τ40.16). 
Φπυροϊππεύς, τοξίῇ ἄογξες ἢ ἔγε, Μοα. ἀογημι( Μ.86.228ο0.Ὰ). 
Ἐπυροκρατήρ, ὁ, υοἱεαπῖς ἐγαίεν, 10.1) .ἀταϊεεί ΘᾺ 9]. (Μ.04.676}). 
Ἐπυρολάβον, τό, ῥαΐν ὁ} βγε-οηρς, ΑΥὐἱἰβτιαροί το. τ, 
Ἐπυρότροφος, ἐσεάίηρ οἡ ἅτε; οἵ απ ἱπβασηθα ψνουηά, (σου, "15, 

ἀδχ.τ347(Μ.02.1528.). 
ἐπυροφανής, ἰἰκὲ ἔγε, ΤῊΡΒπ,εὐγοη.Ρ. 228(Μ,τοβιϑτός, 

προφ-, προσφ"). 

ἘΝΠΠ γαχ. 3(Μ.70. 

νιν}. 



΄ 

πυροφεγγής 
ἐπυροφεγγής, ῥίαστηρ τοῖίῃ βγε, Ογαε. δ1.8,4534. ! 
Ἐπυροφλόγος, Ξἠϊηπίηρ {|κὸ ἄγε, Αταρῃ. ἐγ.(Μ.30.10908). 
πυροφόρος, βγε-δεαγίηρ; οἱ ΒΗΥ ἃς ἰγριῆεᾶ ὃν Βυγπίπρ Βαβῆ, 

Μοά, ἄον»».23(Μ.86.528:0), 
πυρ-όω, ῥἀϊημάϊο, δϑὲ οἩ [76 ταδί. ; ̓ . ἐπἥαρης νιτὰ ’ονθ, ἀδνοιίοι, 

εἴς,, Οντ, Η. ῥγοεαϊσεἠ τς ; ΟὨγγϑ,5 αὶ. 6. ς(2.810) ; 14. ἤρηι.34.1 ἐπ 70. 
(8.105.,0); Παῦλος... ἐπυροῦτο ἐν ἀγάπῃ τῇ θείᾳ ῬΆΠΟΧ.ορ.28(ρ.17}}} 
ΜΠ] δηρετ, ΑἸἢ ,ἀροΐ. σέο, Βη(ρ.τ6δ,7; Ν|.2ς. 4054); ΙΗ ἀοβῖτο, Οῆγνϑ. 
ἤονη.10.1 τη: τΟονι(τοιτόοο); 2. ἰδεῖ" ὃν βγε, Ταβτ ταί ττ6.2(Μ.6. 
Ἴ440); πεπυρωμένος ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας Οτ.ογ.τ3(ρ.228.2ο; Μ.ο11.4518}; 
πειρασμούς, καθ᾽ οὗς...»-ωθέντες....ἐδοκιμάσθησαν Μοτῃ γες.τ εδίρ.316. 
14}; διὰ..«θλίψεων ““ωθέντες Β65.6}.130.2(3.231 0; Μ.32.5840}); ἐναν- 
τίως ὁ διάβολος “οἵ τῷ θεῷ" θεὸς δὲ “οἴ, εἴτε τὴν προὐπάρχουσαν 
εὑρίσκῃ ἀδικίαν, ἢ ἐπεὶ οὐ προὔπάρχει, οὐχ εὑρίακει ὕγτ. Βς.τ6:3(Μ060. 
8168); 3. ῥμνίν ὃν ἔγε, ἘΓοτιηνἡ9.4.3.4; ΜΟΡοῖνειις.α; ὙμαιΡς, 
17:31(1.710); 4. ρᾶ55., δὲ ἤεγν βέλη..«τιτρώσκοντα τὰς..«ψυχὰς...τὰ΄ 
πεπυρωμένα τοῦ θεοῦ λόγια ΟνΥ Ρς.76: τοί Μ.69.11934); ΝΙῚ].6}}.2.16} 
(Μ.70.281.). 

Ἐπυρπνόως, 50 ὧς ἰο ὑγεαΐξδε ἤγέ, νεῖ, ρϑηϊθσοεῖαὶ ἀθβοθηΐ οἵ - 
Η. ὅμοβί, [0.8 εαγῆα, βεμὶ ϑοίρ.2τό ; Μ.96.8360). 

πυρπολ-έω, 1. “εἰ ΟἩ ἤγέ6, ἡπαξε βενν κεραυνοῦ “υῶν τὴν ἀτμίδα (60. 
ΡΙδ,ἠδχιοπο(πυρσοβολῶν ἀτμίδα Μ,92.15ο 74}; 2. ἱπβανες τ Ἰονα, 
7631, ἀενοίίοη, εἴς., ζύμτνβ. ψδγν.τ(2.7420); Τρᾶι ΒΡ ττϑ:τόςα. 
1470); “-οὐμεθα.. ὑπὸ τῆς περὶ τὸν Χριστὸν ἀγάπης 1Δ,20 0γ.5:το(3. 
316); 14 (σαί. 4: 2ο(3.385); ὙΠ δν}} ἀδβῖγα, Ν1],ε}.2.167(Μ.70. 2810}; 
ὙΤΒατ, ῥγουϊά.8(4.613); φθόνῳ “-οὔνται 14.15.0: κίρ.48.30; 2,234); ΒΑ5. 
50}... Τ δεῖ, τ(Μ.8ς. σοΒΑ). 

πυρπόλησις, ἡ, ἐεεἰγμοοη ὃν Πγ6, Ἐπ5.}.6.1.2.20(Μ.2ο.64Ὰ}; 4, 
ἀ.ε.8 Ῥτοθιι(ρ.350,39; Μ.22.560}0) ; ΟΠ τυβ.λοηι. 4.3 ἵπ ον, (0.4588). 

πυρρακής, γεά-ἦοί, ἴο {π6 ἰαβῖο; οὗ πιιδίατά-5664, Ιτϑη. [,.20 
(πυρικαές Μι7.124:4). ; 

Ἐπυρραυγής, εὐΐηηρ ἂς τοῖίπ βγό, 10.) .ἄγας (Μιο4.τόοτο). 
Ἐπυρρώδης, Μεγ γε, ΜΕ. ἰδρν. π(ρ.4.56.11}. 
Ἐπυρρωπός, οὗ βεγγ-γοὦ ἀρῥεαγμοε, ΒοΡμτ. Πηνιγν.ε 70. δο( 1. 

87.36364). 
Ἐπύρσευμα, τό, εἰείρεηεα, ταεῖ. τῷ εὐαγγελικῷ...π. Αὐξτῃ, ρ. αὶ, 

“ροε.τ2ιτίρ.352.10) ἔογ τῷ εὐαγγελικῷ. «πνεύματι 14. ΑβοειιχιτίΜ. 
τοῦ. 660). 

πυρσεύ-ω, 1, ἡμῆαριε, Μὰ} ἰονε, Ζϑαὶ, εἴς. λέξις εἰς ἔρωτα θεῖον 
“ει τὴν γνώμην ὙΠαϊ, ς5,83:3(1.1106}); ΙΔ, Οαπὶ.2:7(2.60); ἴα, Ζίον. 
716(3.323); 16.}.,ε.4.35(3.το12}; ΡΡτος,Ο.γ.31:17-τ8(Μ.87.1541Ὰ}}; 
2. κίημάϊο, ἀγοτίδε, πλεῖ. σβέσαι τὸν “-ὄμενον κατ᾽ αὐτοῦ φθόνον [5ἰὰ, 
Ῥεὶερ}.2.λ0(4.78.4924}); 3. εἰσηαὶ ὃν δεαορη ἢγές, τιεῖ. αἱ παρθέ- 
νοι τῷ κόσμῳ σϑουσαι τὴν ἀφθαρσίαν Με, Ἔγηρ.6.4(ρ,68.15 ; Μ.18. 
1170). . τὸς 5 
πυρσοβολέω, ν, πυρπολέω. ! 
"πουρσόγλωσσος, 1011}; διεγΗῊΡ ἰοηριό; ταοῖ,, θο, ΡΙ5.λοχ. τ]ϑο( Μ. 

92.15724). δ δερνν ας 

[ἢἸπυρσοειδής, δε α ῥεαζον, Ἰο.ΝῚ Η.υ..7ο. Π).τ2(Μ.04.4480), 
"πυρσόκομος, τοϊἢ βα»θ-εοἰομ; 94 ἰδαυες, ῬαᾺ].51}. δοῤ , Βϑι(Μ.86, 

21528)., 
Ἐπυρσοκόρυμβος, τοῦ Παριθ- εοἱομγεα ἤστυεγς, ῬαᾺΙ. 51} ατηϑο.τος 

(Μ.86.2250Α).᾿ 
Ἐπυρσολάτρης, ὁ, 3 γε-1υον ΣΡ} (1.6. ἀςνοίεξε οἵ Ῥευβίδαπ τε- 

Ἰριοη), αςξο. ΡΙ5.Πραεὶ. τ τ4(Μ.92.12084); 2δ.1τ.Ἰ81(12134}; 14 ἐαγηι. 
50.1, 

Ἐπυρσομορφ-όω, κέυε βενν Κογη1 --οἵ Χριστὸς εἰς σωτηρίαν, ὅλην 
πορίζων τὴν χάριν τοῦ πνεύματος 70.) ἐανη επί, φοίρ.215; Μιο6. 
856Α). 

Ἐπυρσοπόλος, ἤγε-δεαγίηρ, ΟΥ̓ ΝΖ. αγ.1.2.14.88(}8,3}.762.4). 
πυρσός, ὁ, 1. βγε; ταχεῖ. ; 8. οὗ ἢτς οὗ Ιονε, Ζεᾶαὶ, ρίείγ, εἴς, Τμάι. 

ἀνγεὶ α(3.ττ56)}; ἰὰ ῥγουϊά.8(4.623); ἀδελφικῆς ἀγάπης πυρσῷ πυρ- 
ακτούμενοι ΒΟΡΗγΣ.Η. 6.5 γη.(}1,87.31τ07.)}; 1Δ.Ὁ.«ἅπαςί. (Μ.02.τ6808) 
ΟἸΊ. 5. ἐγκρύφιος ; . οἵ σοπῆκρτατίοη οἵ ἀἰβοοτα, δηπχϊῖν, οἷο. ὁ τῆς 
διχονοΐας...π. ζοπβί,ερ. (ΟΡρΙ[Ζ 3 Ρ.62.4}; ΑἸΠ.αροϊ,5εειόχ(ρ.141.22; 
Μ.25.360}) ; ϑοοτ,ἤ.6.1.24.5(}.67.1454); 2. ἰογεῆ π. δὲ γαμήλιος ἡ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος ἔλλαμψις. ΟΥΟΝ γ58.λο»η.13 τη. Οαη! (Μ 44. τος 3Α); 
3. δεαεοη, τηεῖ, Θέκλα...ὡς π. ἐκ μέσου τοῦ κλύδωνος τῶν παθῶν 
ἀναφθεῖσα ᾿514.ῬῈ].6}}.1.87(}}1.78.2444}; 1δ.1.2ο8(3130). - 

Ἐπυρσοφανής, ΞἠΠ ΠΗ ας α δεαεοη, [70.}}.6Ρ. ΤΡ]. (9 5.3488). 
Ἐπυρσοφεγγής, »κἱοιυίηρ ἿΝ ἥκσγιε, Οεο. 5, ἀσχ.τ480{(Μ.02. 

1540Ὰ}; Ἰἧ ταγΉ}}.107.15. 
πυρσοφόρος, ἰογολ-δόαγτη τὰ ΟΠ ΌΓΟῊ Ῥγοσεϑβίοι, Ρ88].5}}, δορῆ, 

72(Μ.86.21524}. . 
πυρφορτ-έω, ῥδανγ ἃ ἰογεῖ, πα., οἵ ΒΜΥ, τοῦ, 10χ.5:2 υοῦσα παρ- 

θένος Το.) .οαγηπ μεοῤλ. τ 23(ρ.21τ3; Μ.96.8328). | 

1213 πῶλος 

πυρωνία, ἡ, ῥεζείαξε οὔ τοῆεαὶ, ἘΊΠΑ]. ας, 4ς.(Μ.8ς,6 520). 
πυρῶπις, βεγγ-ενοά, ταθῖ. π᾿ ... ὧραι Νοόππ,ῥαν. 6.11:4(Μ.43. 

8408). 

. Ἀπυρωπόταμος, ὁ, γῖϑ εν ΟΓ ἤγέε; 25 τοτιηβπῖ οἵ ἢε]1, τ. ΝΖ. 
2.1.75.3(Μ..37.14234}. 

πύρωσις, ἡ, 1. γ»ιακίηρ βεῦν ; οἵ τλλκίῃσ ἴσοι γβὰ ποῖ (ἢ Ομ βιο]. 
5111}}6}, [0.1). ὅ,6. 5. ττ(Μ.04.1ο240); πιορῖ. ὁ. ψυχρὸς καὶ τῆς τοῦ... 
πνεύματος π. ἄμοιρος ΟΥ. Αρος,23(0.31); 2. ἱέδηρ ὃν γε; οἵ ᾿ϑαῖ- 
Ἰῃρ οἵ πιεῖαὶ, τηςξῖ., ἢ ΡΙΑῪ οπ διοὶς ποίου οἵ οοπῆαρταιοη 
ἥξει ἡ κτίσις... εἰς τὴν π. τῆς δοκιμασίας Ὠ΄ά,τό.ς; π. ἡ μὲν ἔξωθεν 
προσπίπτουσα δοκιμασέαν κατεργάζεται, ἡ δὲ ἔνδοθεν θάνατον δια- 
πράσσεται ΟἸοτη. .ἀ.5.25(ρ.176.16; Μ.9.6290); ΟΥγτ,Ος.τ35(3.1670); 
ΤΠαι, 5, τό: 4(1.696); 3. κἰμάησ, δε ησ ἡ ἤγε ὈΥ ἐνὶ} ἀδβῖγε, 
Τ. [μάντό.τ; τεῖ. 5. Ῥαυ]β Ῥουπϊβθίου ΤΟΥ ββοοπαᾷ τηδιτίαρε δι᾽ 
ἀκρασίαν καὶ π. (]ε1:.5,7.3.12(0.232.26; Μ.8.11844}); 16.6,γ(0.462.7; 

᾿Μ.0.2818); πίπτουσιν εἰς τὸ πῦρ τῶν π. Οταδελοὶ, τη 1,6.0:42(Μ.17. 
3484); ἡ π. τῆς σαρκὸς μήτηρ γενήσεται τοῦ αἰωνίου πυρός Βα5.ἀρηι.3.} 
(2.238; Μ.31.2130); (Ὠγνβ.ἤόημ.το.8 τα ΤΟ ον. (το.1618)}; τὴν ἄλογον 
π. ΤΝΗπαίιοορ. τοί Μ.79.12170). 

πυρωτικός, οὗ ἤγέ, τεῖ. Μι.3:11 οἱ π᾿ ... λόγοι Ἐπι5..5.4:3-6(Μ.24. 
11168). 

πωγωνίτης, ὁ, Ξ- πωγωνίας, ἐὐπιεὶ, ΤΕ ι.15 ἐπ Οθη.(1.18), 
πώεον, τό, -- πῶυ, βοεὰ, Ἰυσυάος Ογρτγιχ οί Μ.8ς.8448). 
πωλεύω, ὀγοαΐξ τ ἃ ΠΟΥβ6 ; ρ858., δὲ μμιάθν ἱγαίπτηρ; οἵ [ῃ6 5οα], 

ΝΠ ἐρΡ.1.132(Μ.79.140Ὰ). 
πῶλος, ὁ, οεοἶ!; 1. ἐχερ. Μί,21:τ-- ἴῃ το], τὸ θη 49:1 πᾷ Ζαςῆ. 

919 π. γάρ τις ὄνου εἱστήκει ἔν τινι εἰσόδῳ κώμης πρὸς ἄμπελον 
δεδεμένος, ὃν ἐκέλευσεν ἀγαγεῖν αὐτῷ 7ι5ῖ. ταροὶ.32.6(Μ.6.380Α}; 
βίοσν οἱ Βο]ετόρἤοη 8π ἱηνεητίου οἵ ἀθπηοὴβ αἴ ἴο πιἰδιητογργεῖα- 
το οἱ σεη. 49:1, ἐδ.54.7(4008); οοἱέ βἰρηῖῆθθ σϑητ}65, ἀπδοσι5- 
τογηξά ἴο ψνόκε οὗ 1,ανν, 855 τϑρυθβεηῖβ ἴβγβοὶ, 14. 41αἰ.53.1-(Μ.6. 
5028Π..); ΟἸ]δπι ῥγοί. τ)ίρ.βς. το; Μ.8,2.μ4μ4}; ἰᾳ.ῥαρά.1.ς(ρ.99.7; Μ.8. 
2684}; ΗΙΡΡ. [5.22 τη δη.(Ρ.50.18); τὸν μὲν π. προσδεδέσθαι ἐν τῇ 
ἀμπέλῳ, τὸν δὲ ἕτερον ἐν τῇ ἔλικι, ὅπερ ὑπολαμβάνομεν, τὴν μὲν ἐξ 
ἐθνῶν κλῆσιν προσδεδέοθαι τῷ κυρίῳ, τὴν δὲ ἐκ περιτομῆς τῇ τοῦ νόμον 
παλαιότητι 1δ.23(ρ.ὅο.2; Μ.το. 5808); τὰς δύο κλήσεις πρὸς αὐτὸν ὡς 
ἄμπελον δεσμενομένας καὶ τῇ αὐτοῦ ἀγάπῃ εἰς ἑνότητα συναγομένας, 
ὄνον καὶ π. ἐπὶ τῷ αὐτῷ διὰ λόγου καθαιρομένους ἴά.δεν!. [αε.χϑίρ.34. 
7}; οἵ, ρῥμίϊη πουείἑτεε 605..(φμῖ διρη ἐκ ρεμεδιες ἐγοάσπίες, Οτάονι. 
13.8 τη. Νιμηι(ρ.τιο.22; Μ.12.6768); ὁ π᾿ ... ὁ ὕστερον γενόμενος νέος 
ἀπὸ τῶν ἐθνῶν..«λαός Ἰᾶ,εονηπτη ΜΙΙ.16.1ς(ρ.524.2; Μ.13.14248}; 885 
8Π4 (Ο]1 τορυθβθηΐ ἴπο86 Ἰοοβθα ἔγομη Ὀοηάαρα οὗ 5ἰπ, 1δ.(ρ.524.20; 
14248}); Ο0]0 τδργαβθηΐβ γηθη᾿β Ὀ6Β(14] βἴαίθ αίοτα σοπνογβίοῃ (εξ. 
Ῥ5.72:22), 1δ.τό.τό(ρ.527. 6}. ; 14250); π᾿ ... ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων 
ἐκάθισεν" οὐδὲν γὰρ λογικὸν καὶ κατὰ τρόπον ἀνθρώπινον γινόμενον... 
ἵδρυτο τῷ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν π. {δ.τ6.17{0.524.1τ0; 14234}); ὅπου οὖν ὑπακοὴ 
καὶ ἱερὸς τόπος [1.6. Βεῖπαην ἀπά Βειηρμαρο)] ἐκεῖ ἀποστέλλει ᾧ 
κύριος τοὺς ἀποστόλους λύσοντας π. δεδεμένον ἐν ᾧ οὐδεὶς.. ἐκάθισεν 
εεἐἀντὶ τοῦ' οὐδέποτε ἄνθρωπος λογικὸς ἐπεκάθισεν ἢ Μωύὐσέως λόγος 
ἢ..«ἄλλου τινὸς τῶν προφητῶν...ἔργον γάρ ἐστι τῶν λυόντων τὸν π' 
μαθητῶν ἀγαγεῖν λελυμένον πρὸς τὸν ᾿Ϊησοῦν καὶ τὰ ἑαυτῶν ἱμάτια... 
τὰς πράξεις καὶ τοὺς λόγους...ἐπιρρῖψαι τῷ π. καὶ ἐνιδρύσαι αὐτῷ τὸν 
᾿Ιησοῦν ἰά μοηι.37 τη. 1.2 .{0Ρ.217.21,220.2,7}; ΟΥἿὙ Νιν (ονοπαπί, ἰά. 
]0.28(18; Ρ.201.20; Μ.14.3570); ΟΥὙἩΞΕΔΕΙ]Ὲ ΒΕ Ια νευβ, ἐδ. 20(18; Ρ.202. 
23; 3604); ἀνθρώπων μὲν οὐδείς πω καθίσας ἐπὶ τὸν π, ἦν, θηρίων 
δὲ ἢ τῶν ἀλλοτρίων τοῦ λόγου δυνάμεών τινες ἐπεκάθισαν ἐν. 5τ(τ8; 
Ρ.2οδ,τό; 3658); τεῖ, βθη. 49:11 αἰνέττεσθαι...τὸν μὲν π΄... τὸν τῶν 
ἀποστόλων....χορόν, τὴν δὲ ἄμπελον... τὴν ἔνθεον... αὐτοῦ δύναμιν... ἕλιξ 
δὲ.. ἡ τοῦ..«λόγου διδασκαλία, ἐν ἣ τὸν π. τῆς ὄνου κατεδήσατο, τὸν 
νέον ἐξ ἐθνῶν λαόν, γέννημα τυγχάνοντα τῶν ἀποστόλων... «εἴποι δ᾽ ἄν τις 
καὶ πρὸς λέξιν ταῦτα τέλους τετυχηκέναι ὅτε... εἶπεν ὃ κύριος... 
εὑρήσετε π. δεδεμένον... ὅτι... μελλήσει ὁ προφητευόμενος οὐχ οἷά τις 
-οἸἩβασιλεὺς ἐφ᾽ ἁρμάτων... ὀχήσεσθαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ ὄνου καὶ π., οἷά τις... 
πένης Ἐλι5.(.6.8.τ(ρ.365.17; Μ.22. 5034}; τινές φασιν, ἐπειδὴ ὁ κύριος 
ἀπέστειλε τοὺς μαθητὰς τὸν π. ἀγαγεῖν..-«προλέγεσθαι ταῦτα παρὰ τοῦ 
᾿Ιακώβ' ἕτεροι δέ, ὅπερ καὶ ἀληθέστερον κατὰ τὴν ἀκολουθίαν εἶναι 
δοκεῖ τοῖς πολλοῖς, ὅτι ἄμπελος ὁ ᾿Ισραήλ-.. ὄνος δὲ καὶ π., οἱ τοῖς 
κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις ὁμοιωθέντες.... ἕτεροι δὲ λέγονσι, τὸ δυνατὸν τῆς 
τοῦ σωτῆρος διδαχῆς εἰς τὸ ἥμερον ἀγούσης τὸ ἐν ἀνθρώποις ἄγριον 
προλέγεσθαι...οὐχ οἷόν τε γὰρ π. ἀμπέλῳ προσδεσμευϑέντα μὴ 
λυμήνασθαι τῇ σταφυλῇ. ἀλλ᾽ ὁ σωτὴρ...προσδήσει τῇ ἀμπέλῳ τὸν 
π., οὕτως ἡμερώσας αὐτοῦ τὰ σκιρτήματα.. «ὡς μηδὲν βλάπτεσθαι τὴν 
ἄμπελον. «ταῦτα ἡμεῖς οὐ διισχυριζόμεθα Τ]οα, σϑη.40:1 τ(Μ,33.τοοοῦ); 
διὰ τοῦ π΄ ... τὴν τῶν ἐθνῶν προμηνύων προσαγωγήν..«τὰ ἀκάθαρτα 
ἔθνη μετὰ τοσαύτης εὐκολίας ἐνάξει, ὡς ἄν τις τῇ ἔλικι τῆς ἀμπέλου 
τὸν π' προσδήσῃ, τῆς ἐξουσίας τὴν ὑπερβολὴν αἰνιττόμενος, καὶ τῶν 



πωλοτροφέω 

ἐθνῶν τὴν πολλὴν ὑπακοήν. ... ἔλικας δὲ ἐκάλεσε τὸ ἁπαλὸν τῶν 

προσταγμάτων (Ὠγνϑ5.ἤοη!.67.2 10. (60.(4.6380); τησάξ οἱ ἐηῖγν ἴηἴὸ 

Τεγαυβαίομη Ἄχ 1ῖ15 ἐπιείκεια οὗ (Ἰτίβξ, οοπίταβιθα τ Κίησὶν 

ρθουν, Δ, ποηι. 6 6.2 1 Μιι(,.δε6Α); ἡ ἐκκλησία δηλοῦται διὰ τοῦ 

π., καὶ ὃ λαὸς ἅ νέος,..«μετὰ.. «τὸ καθίσαι τὸν ᾿Ϊησοῦν καθαρὸς. γενό- 

μενος...διὰ τοῦτο φαίνεται ἡ ὄνος ἀκολουθοῦσα τῷ π. μετὰ γὰρ τὸ 

καθίσαι τὸν Χριοτὸν ἐπὶ τὰ ἔθνη, τότε ἥξουσι. κἀκεῖνοι παραζηλοῦντες... 

οὐ κάθηται δὲ ἐπὶ γυμνὸν τὸν π.γ ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ ἱμάτια τῶν ἀποστόλων. 

ἐπειδὴ γὰρ τὸν π. ἔλαβον, ἅπαντα λοιπὸν προΐενται, καθὼς καὶ ὁ 

Παῦλος ἔλεγεν" ἐγὼ δὲ ἥδιστα. ..ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 

ὑμῶν τΡ.(6568) ; ψἱΠο]6 Ῥτορθεον οὗ Ζαοῃ.9:0 τείοιτεα ΡΥΪΊΔΤΥ ἴοὸ 

ΖεταΌΡΑΡΕΙ, Τμᾶτ. Νορβ.Ζαεῖλ.ο:8-τοί 66. Ξο6οῆ.); προσέδησε γὰρ 

ὥσπερ ἑαυτῷ διὰ πίστεως, ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ ..τὸν ἐξ ἐθνῶν λαόν, ὃν 

τῷ π. παρεικάζει. προσέδησε δὲ ὅτι τῇ ἕλικι τῆς ἀμπέλου, τουτέστιν, 

ἀγάπῃ τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ Ογτ, ρἰαρλισεη.Ἰ(1.224} ἐπανεπαύσατο γὰρ ὁ 

Χριστὸς τῷ νέῳ λαῷ, τουτέστι τῷ κεκλημένῳ πρὸς ἐπίψνωσιν ἀληθείας 

τῷ εἰδωλολατροῦντί ποτε. οἷα γάρ τις ἦν π΄; οὔπω δεδαμασμένος..«οὐ 

γάρ που τῷ θείῳ πεπαιδαγώγητο νόμῳ 14. Ζαελ. 5)(3:7260); π. τε- 

ῬΙεβθπῖβ σοπίλε8, ὕνο ἀἰβοῖρ!εβ [ΠῈ ροβε]εβ αὐα ῥρτορμοῖβ, ᾿ν!!- 

Ἰασθ᾽ ἱπά!οαῖε5 ἰανν]655 πὰ ἀπονσοά οδατγαοίοσ οὗ ρθη }65, 14,16. 

το! 35(21.72.8760); π. δὲ λέγει τὸν ὄνον, ἐπειδὴ ὁ ἐξ ἐθνῶν λαὸς ἀγύμνα- 

στος ἦν τῆς εἰς εὐσέβειαν ἀγούσης πίστεως 14..}ο.8(4.608}); π, τε 

σΕΛΊΠ65, ἔουτλ αν ἀπτδιπεά, ἀποαγεά ἔου ΌῪ Ἰερ 5] ΟΥΒ ΟΥ ΡΙΟΡΠεῖβ: 

ἈΡΟΒΕ65 ἴοοβε τ, βετείηρ' ὁπ 1 ραττηθηβ γΟΡτθβθητηρ ῬΊΘοΘ ; νίηθ τ 

Ομβε, Ὑμάτιφη. το ἐμ αόη.(1.1τ4); Ζαρδ. 919 τοΐοττεᾷ ἴο θη.49111 

α5 ἱπαϊςατίηρ (τίσι 5 4 σβί Πα τν ἰοὸ Κῖπρϑ ἀηᾶ {πεῖ Βρ]Ἔπάουτ, 

14,Ζαεῖι.ο:ο(α.τ634); οἵ. σεγα δηΐηι υἹ!ῖς Ῥ}ῈῪ υἱίερι αἰϊραυϊ.. οδὶ 

Ῥοῤπμίνι που. ὑεῖ υἱηεατι. ἐμ εἰ ῖρὶ! ᾿σγαθίθηι βὲν βιείΐμνι ὕενὸ 

ἀομοίαὶ ρορμίμηη ἐαὶ ροηδης οοἰδείμη. ... ῥγοῤρἠοιία οσίομάτι τἰπθμ 

ποη Ἰησίαν ἐφγγοηϊ γερὶς, σϑμοηάμι 6556 σφμῖς ..«Ὁεἤ θεν αδῖηο εἰ μι ο 

ὑεῖ βαμρεν αἰϊφμῖς, Ῥτος. Ο. Οδη.491ττ(Μ.87.400); Ἑλπϊορ. ῥαΐηι. 8 

(ΔΜ1.86.29258Β) οἰξ. 5. διπλόος ;2. ἴῃ σοὶ.» τεξ. νοῦς 48 ἡνίοχος οἵ ρα ββϑίοηϑ 

(ςο115), Τάτ. 0.7: τ7(3.77). 
πωλοτροφέω, ὀγίηρ ΜΡ 85. ΟΒ{6, Τίπι, Απτυηαιυ, 70. Βαρὶ τ(Μ.28. 

οοϑά). : 

πωρόω, μαγάφη, γτιαῖε οαἰΐοιι5, ΟΥ ἸηϑοΉσίδίε: 1. χοῖ. ᾿ϑατί, πιηά, 

εἴς, ἡ καρδία...πεπώρωται ἀπὸ τῶν προτέρων μου πράξεων Ἠρττὴ. 

μαηή .λ.2.Χ; 1δ.12.1λ.4; ἐπώρωσαν τὴν καρδίαν...οἷ.. «δαίμονες ΜΔ. 

Τλάοὶ.3(ρ.140}; ΜαςιΜρῃ.ἀροῦν.3.23(ρ.106.2); πεπωρωμένοι τὸ 

συνειδὸς ΝΜ. Α1}.(Μ.70.6010); τὸ μὲν λεῖμμα τὸ κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος 

ἐσώθη" οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν Ῥτος,.1ς.1:7-9(}1.87.18404Α}; τεῖ. 

ϑρίτταθὶ ὈΠπάπε85 οἱ ἴθὴνβ οὐχ ὁ θεὸς. ἐπώρωσεν αὐτούς, ἀλλὰ 

συνεχώρησε ποιεῖν ἃ ἤθελον' ἔσχον δὲ τὴν πώρωσιν ἐκ τῆς ἀπιστίας 

Ασστηοπ, [σ.12:40(Μ.85.14778); 2. τοῦ, 5βἴαϊα οἵ τη, διλοϊος 

πεπωρωμένον φθόνον ἘΜοΙΠ.ῥαϊ».3(}1.18,3888). : 

πώρωμα, τό, 1. εαἰΐις, παγάρηεά ρανὶ, τηοῖ. τῆς ὑπερηφανίας ἐκτεμὼν 

τὰ π. Ναχιοῤ.τη( 9τ1.5124};.2. ᾿Ξ πώρωσις, μαγώηεεξ, ἐμδεη δ ν, 

ΤΝΙΠΙΡαΙ ἐοριττί Μ.79.12138):; {Όγτ. εοἱ Κ᾽ Τί6᾽. 588; Μ.77.12610), 

πώρωσις, ἡ, ᾿“μαγάεμίηρ, εαἰϊσιίδηθος, οἵ ταθηΐϑὶ πᾶ βρἰ τ] Γ8] 

οὈξαβοηθ85 δηα. ἸποΘ ΒΙ ὈΣΥ πι ἁμαρτίας. Τ.1,ευ.13.1; τὴν τὐφλωσιν 

τῆς ψυχῆς καὶ π. τῆς καρδίας ΤΗΡΒΙ Απτ  μιοί.τ.7(Μ.6.τ036Ὰ}); ὅτ, 

ΝΆ 2.0;.32.15(Μ1.36.1024}}; διανοῖξαι αὐτῶν τὴν π. Ομγυβυῆονι.18.2 τη 

Βοπι(9.6521))}; ἄτι ἴο πιδη᾿5 ἔλα], ποῖ ἄϊνιπε ἄφοσθο, ᾿ἀ,λοη!.13.1 1ῃ 

Ἐρλι(ττιο50); ἀλογίας δὲ τέκνον ἡ π. Ογτορίαῤρμισφη, (τ. 850) ; 4.0 5,22 

(4.610); π.. δὲ καρδίας τὴν ἐσχάτην ἀναλγησίαν ἐκάλεσε Τμαϊ, ΕρΆ. 

4::τ8(3.426) ; ἄνοιαν καὶ...π. “Μαχιαρηδίσ. Μ οτ.ττότ6); ϑορῶχ Ηρ. 

“γη.(Μ.81.31168); 10.) λοι. 3. Ξ(Μ.06.585.}: τὸν ἐν: τάφῳ με' καθεύ- 

δοντὰα λιθώδους π.; διὰ μετάνοιαν ἀνάστησον 

96.1302}).. : 

1 
ῥαββί, »ν γιαϑίθν, ἃ5 Ε{|6 οἱ ΟΠ τβοδι ὑυἱοϑὲ μηδὲ..«διὰ κενοδοξίαν 

εν ἢ ἀναισθησίαν. γίνεται γὰρ διὰ τὸ ῥ, καὶ πατέρες" καλεῖσθαι, ἀλλο- 

τρίους ἀναδέχεσθαι λογισμούς. μὴ...«ἀναισχύντως..«τὴν τῶν ἀποστόλων 

ἀξίαν ἁρπάζωμεν (1.6. ἴῃ πεατίηρ οοπξοϑβίοτιβ) 1.0.1), εοηξιο(ρ.118,23; 

Μ.95.2038). ᾿ 
Ἐῤαββίς, ὁ, γαῤδὲ, τιαξίεγ, ὉΙαγ, ῥαββεῖς Ρεγ5.(Ρ.2.3}; ῥαββίδες 1δ. 

(Ρ.34.2). ᾿ : 

ῥαβδισμός, ὁ, δεαίίηρ, ἐμά οἰ ἰηξ, τεῖ. 2ΟΟΥ.Τ 1:15, Οτ. ΝΑ Ζ.0»γ.2.83 

(Μ. 3: 4ἀτο ; Νεοῖ. ΤἼάν.6(}}.30.18288). 

Ἐῥαβδιωκέω, 5.ν.1., δεαὶ τοί! ἃ νοΐ, Ευ. Βανι ( αββῖιοεν ρΡ.17; 

ῥαβδίζουσιν ΚΒ Ρ.332). 
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Το. Μομ ἄγη, Βεν ἍΜ. 

ῥαδιουργῶς 

ῥαβδομαντεία, ἡ, ἀϊυϊπαϊΐοη ὃν γοά, ΟγτιΟς,44(3.150). 
ῥάβδος, ἡ, γοά; πος 
Α. γοὰ, εἰϊεξ; ταβῖ.; ἃ. οἵ σοα τπε Ἐδίμου ἡ ῥάβ[δος ἡ βασι)λική 

ῬαριΟΠν.(ρ.431); οὗ νατίοιιβ ἀἰνίης ατιυίδαϊοβ [Εχ.τ2:11] τῆς θείας 

δυνάμεως τὰ σημεῖα, τῆς λογικῆς ἰσχύος τὰ ἐρείσματα ῥ. ἢ διὰ 

Μωῦσέως, ἡ. ἡ διὰ Ἀαρών, ῥ. ἡ καρυΐνη, ῥ. ἡ τεμοῦσα βάθη θαλάσσης, 

ζῥι5 ἡ γλυκάνασα πικρίαν πηγῶν, ῥ. ἐφ᾽ ἣν τὰ ἑπτὰ πνεύματα... 

ἀνεπαύσατο τοῦ θεοῦ {(Βτγβ5. ῥαξε.6.3(ρ.159.6; 8,260}) ; σημαίνει [5ς. 

ἡ ῥ.1 τὴν βασιλείαν...τὴν ἰσχὺν..«καὶ.. ἐπιστήμην τὴν ποιμαντικὴν 

Ουτ. Ἡ εὖ.τ:8(0.376.2π.; Μ.74.961Α}; ἴγρε οἵ (ῃγίβὲ ἃ5 Κὶπρ, 85 81}- 

ροχΐ οἵ ὑνεαῖκ ἀπὰ βίσοηρτῃ οἱ Ἰυβί, ἃ5. σοοα Βῃθρμεσά ἀπά Ταᾶρε, 

14..1ς.2.τ(2.τοττ-το2Ὰ}); τος. ..5.1τ: τ }.87.2ο4ο0,}); τοῦ, (απ. 5:7, 

οὗ Η. ΟΠποβῖ ἡ θεία ῥ. ἐκείνη...ἡ διὰ τοῦ πατάσσειν ἐνεργοῦσα τὴν 

ἔασιν, τὸ πνεῦμά ἐστιν ΟτοΝ γϑ5. ἤν. 12 ἡ Οαπὶ. (Ν.44.τ0330); Ὁ. ἃ5 

ἃ ΜΘΆΡΟΙ ; τηεῖ,, οἵ {τυτἢ, ΗΙρρ.λαεγ, 5. ττίρ.104.7; Μ.16,31500); 

οὗ -ἑατἢ, σιν υε5.υ.}405.(Ν1.44.3684); ο. δία οΓ οὔὲεε ἀεποίπρ 

δαϊμουίτ ; τηρῖ., οἵ ἀἰνίπε ρονθυπᾶμοα αὐτῷ ῥάβδον περιτίθησιν ἡ 

προφητεία, ῥ. παιδευτικήν, ἀρχικήν, κατεξουσιαστικήν, ἕν᾽.. «οὗς..«ἡ 

ἀπειλὴ οὐκ ἰᾶται, ἡ ῥ. ἰάσεται (Ἰετη ῥαφά.τ.7(ρ.126.ς; Μ.8.3244}; Β68. 

δονπῖη Ῥο4(πτόξὸ; Μ.20,4040); οἱ αΏρ6]5 τὰς:...ῥ,, τὸ βασιλικὸν καὶ 

ἡγεμονικὸν καὶ εὐθέα τὰ πάντα περαῖνον Ὠϊο ΑΥ«ἐ. ἢ,.15.5(Μ1.5.3338); 

ἀπάετγ οἱὰ ἀϊβρεπϑαιίοη δέδωκα τὴν ῥ᾿ μου, τουτέστιν τὸ στήριγμα τῆς 

ἐμῆς φυλῆς 7. }ἀ.τ5.3; οἵ Ραβίοτα! οἶος ῥ. ποιμενικὴν πρὸς τὸ 

διώκειν τοὺς λύκους... καὶ ποδηγεῖν...τὰς τῶν λογικῶν θρεμμάτων 

ἀγέλας ΤΟτ. ΝγΒδ5ιἤορι. 5.68 ἐμ 7}0.(ρ.195.190); οὗ Ἐοπιδῃ τὰ] {τεῖ. 

Ῥᾳ.2:9) ἐν ῥ. σιδηρᾷ ἸΑπαβί.5, [μά ἀϊςριχ(Μ.80.12008); οὗ Αἰτο 5 

τοῦ 48 ἴγρε οἵ ΒΜΝ, Ογτζ. Η.καἰεεἶ!.12.28; ΣΌμτυ5. ΒΜ 2(8.2308,0); 

αἶξο οἵ το οἵ Μοβϑβ, 1Ὸ.3(2418); Τπατοδτυάοον,ς.2(Μ.00.7210). 

Β. γοΐ, «ἠοοί; οἵ τοῦ οὗ [6558 85 ἃ τγρε οἵ (ῃγίβε, τεῦ, ἴ5ιττττ, 

Οντ.ἰς.2.τ(φιιοτο) ; ἀπ οὗ ΒΜΝ τὴν ἀειθαλῇ ῥ, ̓ Ϊ]εσσαὶ...ἐν παντὶ μὲν 

πρέπει χρόνῳ μακαρίζειν (Ὠτγεῖρρ.εμειῖη ΒΡ τ(Ρ.336.4}; χαῖρε, ῥ'» 

τὸ θεόφυτον ἔρνος...ἐξ ἀοπορίας ἀνθήσασα υἱέα τὸν τῶν ἁπάντων θεὸν 

Τῇατ.ϑιαά. μαΐυ. ΒΛ ἡ(Μ.06.6808); ἐδ. 2(68 18), 
ΟΣ, δϑαρι οἵ Ότοββ, Τάτ. ς.22:4(1.740); Πατη γορἧ.2.2(ρ.220.2). 

Ὁ.. γίυοί ἴῃ ἃ ἰπροά (βαϊἃ ἴο Βανα Ὀέθὴ ἱπνεηῖοα ὃν ΟἸαιοι5), 
Ἐπ. αγεοϊ!. τι (ρ.15.10; Μ.24.7450}. 

ῥαβδουχία, ἡ, ροιθεγ τοῦ θανάτου τὴν ῥ, συνέθλασεν Μᾶς. Μρῃ. 
ἀρουν.3.14{0.90.6). 

Ἐῤαγαδαστεύει, εἴτοῦ ἴῃ ἐΕΡΙρα.ράγ5.13(Μ.43.5280) ἴογ ῥαγάδα 

στενήν Βἧἢνς.Α ττ(ρ.38.2). 

ῥαγδαῖος, μεγίοιις, υἱοίεη!, ταθῖ. οὐδὲν... οὕτως. «μωρὸν καὶ ῥ. ἴΞο. 

ὡς ἁμαρτία] ζμγγπ5,ἤονι.9.4 ἰῃ τον. (το.80) ; ῥαγδαιοτέραν...ἐπιφέρει 

τὴν ἐπίπληξιν [(0].2:20] Οντ. φἰαβ θη. Α(1.130}). 
κῤάγμα, τό, Ξεη5. ἀπ}. (τε, ὅδ].5: 3 ἀπ [Πς ὨΠΠΊ θ 1685 σασιῖγο- 

τποπίβ οἱ Το νν 158 ἰανν) αὐτὴν τῶν ὑδάτων τὴν φύσιν ἀπέπλυνεν ἐκ τοῦ 

συνεχῶς ἀντλεῖν καὶ μεταφέρειν τῷ ῥ Μας. Μρπιαροεν.3.4ο(ρ.130. 

28). 
ῥαγολόγος, ὁ, ργαρε-ραίπεγεν, 70.ὈἸ τὴ. 5εαὶ, τοί Μ.88,8480). 

ῥάδαμνος, ὁ, γομηρ Ξἠοοὶ, Ξεΐονι, (σηϑί. ΑΡ}.5.1.16; Οτ. ΝΖ. καγηι. 

2.2(ἐρτἀρ}.)120.24{Μ.38.80Ὰ}; ΣΟ γγβι λον. αχ(13.2470). 
Ἐῤῥαδιόλογος, ὁ, ν. Ἐῤεόλογος. 
ῥαδιουργ-έω, 1.  γαείε6 ἡγαμά λήθη... ἐραδιούργησε, τὸ μόνῳ τῷ 

ὄντως θεῷ πρέπον ὄνομα, ἐπὶ θνητοὺς μεταφέρουσα ἴ μιβι »ποηαγελοι 

(Μ.6.3134}); 2. μαϊεῖξν, ἰαπερὲν τοῦθ τοχὶ οὗ βουρίατο, το. ἔθνβ ὅπερ 

οὐνὑπὸ ᾽Ιουδαίων ῥεραδιούργηται Οτ,ἀῤ.τιο(Μ.11.6ς 8); ταῦ. ΓΟ]]οντοΥβ οὗ 

Ασΐεηοι ἀπά Ἡμοοάοίυϑ [Π8 Ὀαηκον, ΓΠΠΡΡ.“Ἵγέεην, Ρ. 1 ὰ5,ἡ,.6.5.28. 

1τ1(}1.20.5τ6Α}; ““ἦσαι τὴν θείαν γραφὴν ἐτόλμησαν, καὶ τὰ μὲν περι- 

κόψαι, τὰ δὲ προσθεῖναι' διωρθωκέναι τὰ οὐκ εὖ ἔχοντα λέγοντες ὙΠατ. 

ἤαεν.2.5(4.332};} 6580. οἱ Μαγοϊομιῖοβ τῶν κυριακῶν “-ἢσαί τινες 

ἐπιβέβληνται γραφῶν Τῖοπ.  Οτιρ.Ἐπ5.}.6.4.23.12(}1.20.380Ὰ}); 'μετα- 

'χαράξαντας...«τὸ εὐαγγέλιον᾽ ἄλλους οὐκ οἶδα ἣ τοὺς ἀπὸ Μαρκίωνος 

καὶ τοὺς ἀπὸ Οὐαλέντίνου οἶμαι δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ Πουκάνου. τοῦτο δὲ 

λεγόμενον οὐ τοῦ λόγου ἐστὶν ἔγκλημα ἀλλὰ τῶν τολμησάντων “οῆσαι τὰ 

εὐαγγέλια Οτ.(εἰς.2.2)(ρ.τρ6,.8; Μ.1τ1.8484); ὁ... Μαρκίων, σας τὰ 

κατὰ τὸν ἀπόστολον Αἀατη.41αἰ.5.18(ρ.96.6); τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγραμμένα, 

μᾶλλον δὲ ἐρραδιουργημένα ἘΡῚΡΠ.ἐαον.42.0(ρ.104.22; Μ.41.7088); ἰδ. 

42.ττ(ρρ.130.24,145.7; 140Α),750}); αἶδο Ὀγ [αἶδα ἐχοροβὶβ “ποῦντες τὰς 

ἐξηγήσεις ἴτεπιῤαεγ.τ.3.6(Μ.7.4114}; Τδιρτοσνα, (4374); ΘΟΟυΒΒΓΘΙ 

οἵ (εἶβιι5 αραίηϑδι βοτὶρίαγεβ παραχαράττοντες καὶ “ποῦντες [1,ε. ἸῺ 

δοσοπηΐ οἱ βοοα] τὸν Δευκαλέωνα (ε]5.4ρ.Οτοὰ εἰς. 4.4τ(ρ.5τ4.5: Μ. 

11.1οο6 }. 
ῥαδιούργημα, τό, {αϊδο εἱοήγν, ῥαῤγϊεαιίον, Ἰτελ.βαον. τ. ο.τ(Μ.7. 

65.3λ). . : 
ῥαδιουργός, ὁ, ζογρεν, ΟΥ..70.32.52(τ; Ρ.479.35; Μ.14.8280), 

Ἐῤῥαδιουργῶς, ἐγαβεϊν, ἀεεε {μἰν, ἘΡΙΡΠ απειβι(ρ.τοι.26; Μ.43. 
1608). ξ 



ἐθνῶν τὴν πολλὴν ὑπακοήν. ... ἔλικας δὲ ἐκάλεσε τὸ ἁπαλὸν τῶν 

προσταγμάτων (γνϑ5.ἤοη!,67.2 10. (60.(4.6380); τησάξ οἵ ἐπῖσν τηἴο 

Τεγαβαίεμι Ἐχῃῖθ115 ἐπιείκεια οὗ (Ὠτίβέ, οομίταβιεα πὶ ΚΙΠΡΙΥ 

βρ)εμάσαυγ, Δ λον. 6 6.2 15 Μιι(,.6ε6Ὰ); ἡ ἐκκλησία δηλοῦται διὰ τοῦ 

π., καὶ ὃ λαὸς ἃ νέος,...μετὰ.. «τὸ καθίσαι τὸν ᾿Ϊησοῦν καθαρὸς. γενό- 

μενος...διὰ τοῦτο φαίνεται ἡ ὄνος ἀκολουθοῦσα τῷ π. μετὰ γὰρ τὸ 

καθίσαι τὸν Χριστὸν ἐπὶ τὰ ἔθνη, τότε ἥξουσι κἀκεῖνοι παραζηλοῦντες... 

οὐ κάθηται δὲ ἐπὶ γυμνὸν τὸν π.γ ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἱμάτια τῶν ἀποστόλων. 

ἐπειδὴ γὰρ τὸν π. ἔλαβον, ἅπαντα λοιπὸν προΐενται, καθὼς καὶ ὁ 

Παῦλος ἔλεγεν! ἐγὼ δὲ ἥδιστα...ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 

ὑμῶν τΡ.(6568) ; ψΠΟ]6 Ῥτορεον οὗ Ζαοθ.9:0 τείοιτεα ΡΥ ΛΔ ΤΪν ἴοὸ 

ΖεταΌΡΑθΕΙ, Τμᾶτ. ΝορβΖαελ.ο:8- τοί. 66. 5560 }..); προσέδησε γὰρ 

ὥσπερ ἑαυτῷ διὰ πίστεως, ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ..«τὸν ἐξ ἐθνῶν λαόν, ὃν 

τῷ π. παρεικάζει. προσέδησε δὲ ὅτι τῇ ἕλικι τῆς ἀμπέλου, τουτέστιν, 

ἀγάπῃ τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ Ογτ, ρἰαρλισεη.Ἰ(1.224)} ἐπανεπαύσατο γὰρ ὁ 

Χριστὸς τῷ νέῳ λαῷ, τοντέστι τῷ κεκλημένῳ πρὸς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 

τῷ εἰδωλολατροῦντί ποτε. οἷα γάρ τις ἦν π.,) οὔπω δεδαμασμένος...οὐ 

γάρ που τῷ θείῳ πεπαιδαγώγητο νόμῳ 14.Ζαελ.5)(3:7260); π. τα- 

ῬΙΕβαπίβ σοπίῖε5, ὕνο ἀἰβοῖρ!8β 1[ΠῈ ἀροβα]εβ αὐ ῥτορμεῖβ, ᾿ν!!}- 

Ἰασθ᾽ ἱπά!οαῖε5 Ἰανν]685 απ ἀπο ινηΖοα Θδατγδοῖοεσ οὗ ρα |65, 14,1}, ε. 

το: 35(}1.72.8760); π. δὲ λέγει τὸν ὄνον, ἐπειδὴ ὃ ἐξ ἐθνῶν λαὸς ἀγύμνα- 

στος ἦν τῆς εἰς εὐσέβειαν ἀγούσης πίστεως 14. }ο.8(4.608}); π΄. τε 

ΕΘ ΛΈ165, ἔουτ αν ἀπτατπεά, ἀποαγαα ἔου ὈῪ Ἰερ ΙΒ] Δἴ ΟΥΒ ΟΥ ΡΙΟΡΠεῖβ: 

ἈΡΟΞΈΪ6Β ἴοοβε ἰῦ, βετεηρ' οΝ 11 ραττηθηῖϑ γαρτεβεπεηρ Ῥταςς ; νἷπα -- 

Ομβε, Ὑμάτιφη. το ἐμ θη. (τ.ττ4}; Ζαοΐ.9109 τεΐοττεα ἴο θη 4911 

α5 ἱπαϊςατίηρ (τίσι 5 4Ισβί Πα πν ἴὸ Κῖπρϑ ἀηᾶ {πεῖ ΒΡ] 6 πα υτ, 

14.Ζαεῖι.οτο(α.1634); οἵ. σέγα ἐηΐρι τίς ῥὲν υἱίενι αἰϊραυϊέ.. οἰδὲ 

Ῥοῤρπμίμει που. ὑεῖ οἱηεαηι. ἐπι εἰ ἐρ!! ᾿σγαθίθηι: βὲν ιν ὕεγὸ 

ἀομοίαὶ ρορμίμηη ἐκ ροηεῖδης οἰ δείμη. ... ῥγοῤρἠοίία οδίομάϊι τἰθμ 

ἩΟΉ ἐφισίαν ἐργγοηΐ γερὶς, Ὀϑμομάμεηι 6556 ὀφιῖς .««ϑεδιοίεν αςΐηο οἱ ῥμδο 

υνεε ῥαάμβεν αἰϊφμῖς, Ῥτος, Ὁ. Οσεη.4911ττ|(Μ.87.400); Ἐαΐορ. ῥαίηι. 8 

(Μ4.86.29258Β) οἰζ. 5. διπλόος ; 2. ἴῃ σαὶ.» τεΐ. νοῦς 45 ἡνίοχος οἵ ρΡαββίοῃϑβ 

(ςο115), Τμά τ. 1.17: τ7(3.17). 
πωλοτροφέω, ὀγίηρ ΜΡ 85 Ο8{, Τίπι, Απτυηαμῖυ, 70. Βαρὶ τ(Μ.28. 

φοϑΑ}). ᾿ 

πωρόω, Παγάεη,, γτεηαῖε οαἰίσις ΟΥ Ἰηϑοησίδίες 1. χεῖ. δϑατί, πιηά, 

εἴς, ἡ καρδία...πεπώρωται ἀπὸ τῶν προτέρων μου πράξεων Ἡδττ. 

μιαηή λ.2.Χ; 18.12.λ.4; ἐπώρωσαν τὴν καρδίαν...οἷ..«δαέμονες Μ. 

Τλάοὶ.3(ρ.140}; ΜαςιΜρῃ. ἀροῦν.3.23(ρ.106.2); πεπωρωμένοι τὸ 

συνειδὸς ΝΙ. ΑΠ1}.(Μ.70.6010); τὸ μὲν λεῖμμα τὸ κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος 

ἐσώθη- οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν Ῥτος..15.1:7-9(Μ.87.18404}; γεῖ. 

ϑρίτταϑὶ ΟΠ πάπεβ5 οἱ ἴθὴνβ οὐχ ὁ θεὸς. ἐπώρωσεν αὐτούς, ἀλλὰ 

συνεχώρησε ποιεῖν ἃ ἤθελον' ἔσχον δὲ τὴν πώρωσιν ἐκ τῆς ἀπιστίας 

Ασσσηοπ. [σ.τ2τ:40(Μ.85.14778); 2- τοῦ, 5βἴαϊε -οὗ τη, δυλοῖϊος 

πεπωρωμένον φθόνον ἘΜοΙἢ.ῥαΐ». 3(}1.18,3888). : 

πώρωμα, τό, 1. εαἰΐμς, παγάφρηεά βανὶ, τιοῖ. τῆς ὑπερηφανίας ἐκτεμὼν 

τὰ π. Ναχιερ.τΑ(Μ οτ.5124});.2. ΞΞ πώρωσις, μαγάηε55, ἐμδοηϑιδν, 

ΤΝΠ]υα], εοροττ( .79.12138) ; ΤΟντ. εὐ]. Τ (6.588; Μ,77.12610)}. 

πώρωσις, ἡ, καγαεμίηρ, καἰϊομδηδος, οἵ τποεπία] ἀπὰ βρ 8] 

ΟὈξαβοπθ85 Θη. 15 ΒΗ π. ἁμαρτίας. Τ.1,60.13.1; τὴν τὐφλωσὶν 

τῆς ψυχῆς καὶ π΄. τῆς καρδίας ΤΗΡΒΙ Απι Απίοὶ.τ.7(Μ.6.το0364}; ὅτ, 

ΝᾺ 2.0;7.32.1π(}1.36.1024}}; διανοῖξαι αὐτῶν τὴν π. ΟΠ γγυϑυονι. 18,2 1ῃ 

Βοπι.(9. 6521); ἄτια ἴο πιδι᾿5 ἔλα], ποῖ ἄϊνιπε ἄφοζοο, 4, ἦοῃ!.13.1 ἴμ 

Ἐρλι(ττ 50); ἀλογίας δὲ τέκνον ἡ π. Ουτορίαῤρμισοη, (τ. 850) ; 4.0 5,22 

(4.610); π.. δὲ καρδίας τὴν ἐσχάτην ἀναλγησίαν ἐκάλεσε Τμαϊ, ΕρΆ. 

4::τ8(3.426) ; ἄνοιαν καὶ...π. “Μαχιαρδὶσ. Μ οτ.ττότ6); ϑορῶχ Ηρ. 

“γη.(Μ.81.31168); 10.) λοι. 3. Ξ(Μ.06.585.}: τὸν ἐν: τάφῳ με' καθεύ- 

δοντα λιθώδους π., διὰ μετάνοιαν ἀνάστησον Το Μου ἤγηιη, Β εἰν 4(Μ. 

906.1302})..- : -- : ΟΣ 



ῥαέτων 

Ἐῤῥαέτων, ὃ Πᾶτηδ οἱ ἃ «πιομαβδίοεψ ἐν τῷ αὐτῷ. μοναστηρίῳ τοῦ ῥ.! 

ΤΑπαβί,δ,γείαί Δ2(ΟὉ 3.0.62.3).: 
ῥαθυμ-έω, 1. μανδ δα56 οὐ πεϊμα τὸ “οεῖν. τ οὐδἀεοῶς: ὠνητέον κενο- 

σπουδίᾳ ΟἸειη. ῥασά.4.ττ(ρ.279.το; Μ.8. 656); ; 2. δέ εαγείες5, τη 61}- 
ἐγοηὶ, ᾿αραϊηδίῖς ““ἦσας εἰς οὐδ γρὴν ὑπεσύρη Με... γΡ}.τ.τ(ρ.8.22 ; 
Μ.18.370); ἐπιπλήττειν “οὔσαις [86. γυναιξί] (Πγν5,5αε.6.8(ρ.156.17: 
1.4280); Ὑπαῖ, Θαρ.το: ,ἴ.(2.1256) ; περὶ θεὶ μαθημάτων ῥ. ΟἸΘι. ςἐν.4. 8 
(ρ.257.17; Μ.8.12224}; φιλοστοργίας.. «εἴν αὐτὰς ἀναγκάζοντος τοῦ 
λιμοῦ Ὀγτ.Ος.κ(α. 248); οἷς... ἐπικείσεται ποινή, εἰ τούτου “-ἡσουσιν 
ΑΤ ΟΠοίαβε,οί, 12.2(ρ. 143); Βᾶ58., δὲ περί φείεά τὴν ἐκκλησίαν... 
“οηθεῖσάν τε καὶ χερσομανήσασαν ἐξ ἀναρχίας ΟΥ.Να2.ο0γ.18,τό6(Μ.35. 
το 40) ; 5. δὲ ἀε)εειεά λυπούμεθα καὶ ἀδημονοῦμεν, καὶ ἀσχάλλομεν, καὶ 
ῥ- Ὑβάτιϑίμα,ρ,τ, 2 Μ] 90. Ὁ12Ὰ). 

ῥαθυμία, ἡ, 1. αραϊἕν, ἐπα ογέμεο, Ατλεηαργες. τίρ.60. 5; Μ.6. 
τοοβο) ; θη, βουβά (Ρ.507.15; Μ,1β8.3458); (Βυγϑ. ἑαὶ, το, (2.106 4) ; 
2. Ἰμάοίδηςσε, ἘΡῃτ. 2. 95Ὲ; -Β65,γερ, ξεδιρτόετα. 3(2.220Ε ; Μ.21.8068);, 
Ἰϑοτ, ἀσεῖ.2.2(Μ.88,16410) ; 3. ἰαχίνν, τπάμίροηξε, ΟἸεγη. ραφά,.8(0.:03. 
43; Μ.8.4658); (οηοὶ. 4Ρ}.4.πτ.5; 4. ἀεςῖγε, ἰεδὶ, ΟἼδτα, ῥαεά,52.Β(ρ.τ107. 
28. Μ.8.4738); ΑἸῇ, ἔγνοΣ ἴῃ (απ. (Μ.27.13520); Ομγγϑ.ἤονη.17.2 τπ. 

ΜΙ (, 2εβρὴ. 
Ἐῤαθυμοτόκος, ὑγεεάτηρ ᾿μαοίεμσε, οἰοὶ!ι- οἱραμοίρο ῥ. μέριμναι Ἶο.Ὁ, 

ἐαγημἰγαΉ  ῇρ. (. οὔ,8400), 
Ἐῤῥαιδάριος, ὁ, (1,41. γαεάαγ!μ5) εοαεϊνηαη, Ατεῖῃ. ρος.ϑιιΜ, 

τοῦ.7328). 
Ἐραῖδος, τό, ((«ἱ. γαθάα) ἐἰαγίοί, Ατ οι. βοε (Μ.τοῦ. 7328). 
Ῥῥαιφερενδάριος, ὁ, ν. Ἐῤεφερενδάριος. 
Ἐῥακάμφιος, ἐγ γαρς, ἐμαδὸν, [Ὁ 865.Ν 2. {1α],158(31.28.111}}. 
Ἐῤῥακενδυτέω, τόδ γῶρβ, ὕΒαγίῃ. 655, Ἰωμαν, (το. 1448) ; 

ΤΟΟΝῚ Η...70. Ὁ. 26(. 94. 4684)... 
[“Ἰῥάκκος, τό, Ξε ῥάκος, εἰγεῤ οὗ εἰοίῇ, γαρ, ἀροῤῥέμΡαὶν. (Μ δε. 

1ο 50). 
[Ἐ]ῥακκώδης, ν. δα δη, 
Ἐῤῥακοδυτ-έω, τοσαῦ γᾶρς, (Ὠγνβιλονι,70.4 τη: ον, (ο. εὐδδε ῬΩΙ. . 

ἐαιδ. ποίρ.Ι 5321; ΜΝ .34. 12368); ἙΝΊ], ῥεγίσί.ο.4(Μ.70.869})); τηδέ. ἐκ 
γηΐνων νοημάτων “"οὔντες ΟΥΎ β.ΤΟΟ ἴῃ Γαρ(. 27τ.0; Μ.13.6520). 

ῥακοδυτησ, ὁ ὁ, τρϑαγϑν οὗ γαρβ, (μυγϑ. ον. 73.4 1 Λ1.(7.713}). 
Ἐῤακοφόρος, τρεαγίης γάρ, 1 465.ΝαΖ.ἠταζ τττ(Μ.38,080). 
ῥακ-όω, τῆ ἤέγ, Ὦδτιος ἐμ εεδὶς “ποῦ ἶϑο. λουτρά] τὰ σώματα καὶ 

προγηράσκειν ἀναγκάξει ΟἸεμ.»αεί,5.ο(ρ.263.18; Μ.8,6178}; ““οὔται 
φύσει ῥευστὸν ὅν [5ς. τὸ σῶμα] 1.5 ]γ7.2.2ο(ρ.177.8; Μ.8,το618); ῥαβδέ- 
ζουσίν με... καὶ τὴν δύναμίν μου “-οὔσιν ἔυ. Βαγὶἢ. 4.2 (ΚΒ 0.332). 

ῥακώδης, γαρρεά, Τ. 7οὗ 25 (ῥακκ- μ.118.23}; ΟΥ ΝΥ 55. ΠΟΊΉΟΤΙ ἴῃ 
(αη!. (ΝΛ .44.τοος0); Μαο. ερ.ἤοηη.2.4(Μ.34.465Ὁ)). 

ῥάκωμα, τό, ΡΤ, σαὶ ῥίεεες, γαρς5, τεῖ. νϑρμεγδίίοη οἵ γθ]105. καὶ 
ῥακώματ᾽, ἤ τι καὶ ῥαντισμάτων σημεῖον, ἀρκεῖν εἰς ὅλου τιμήν ποτε 
τ. ΝΖ. εαν1.1.2.το.147(Μ.37.734}). 

ῥαντήρ, ὁ, --- ῥάντης, ὙΡΜΙΕΙ οὔ Ἔρρῖῖα, σι. Ναξι 6Ω70.1.2,8.1τ45 

(Μ.37.6594). , 
ῥάντης, ὁ, σρυτηλὶδν, ἴπ Ραρδτι σουθιλουίθβ ἀντ᾽ ἐπισκόπων καὶ 

πρεσβυτέρων καὶ διακόνων καταστήσας 36. Ταΐη. ΠΠ]Ρ.] ζακόρους καὶ 
νεωκόρους καὶ ῥ, κτλ, 170.1). Δγίεμι.22(ρ.82.15; Μ.ο6.12720), . 

ῥαντίζω, 1. φργίμάϊε, ΑὈ Ρ τ τοκίρ.40,22); ορίαςῃ; (αη5,), Ῥ]], 
ἡ. αμ5.30(0.125,.12: Μ.34.ττ05}}}): ὦ. δεάξιῦ 8.5 ὙΠῸ ϑυγεαΐ, Ὠιεῖ, τὴν 
ψυχὴν φόβῳ ῥαντίζουσι ΝῊ. Επξορ. 28(Μ.79.11200); 3. ῥεῖν ὃν 
ΒΡΓΙΠΚΠΙηρ, Ονγ. Π.εαΐρελ.3.1,4; ὅτι Ν 4.0 γ.30.3(Ν1.26.3360); Με. 
Δπρ ἄοηι.25.3(}}.34.6604}); τοῦ. Βαρεῖστα ὉΚ Ἀετρείοβ, Ατῇ..47γ.2.43(}}, 
26.2378}; τοῦ. ΟΕ γσΙϑ 5 ἜΡΡΕΙ περιετμήθη καὶ ἐρραντίσθη (ὁΉ5ί. 
4}. 6.22.5.- ᾿ 

ῥάντισμα, τό, τὴ μι ιας 1. οἵ τῆς ᾿ἰψαὶά ΒΡΤΙΏ ΚΙΘα, ρίας, τ. 
ΝΖ. ἐα»η,.1.2.το.741(Ν.37.7344} οἷζ, 5. ῥάκωμα ; Β5. εημ51}.8(2,20 08; 
Μ.31. 410)}: 2. οὗ: πῆς δε οὗ βρη κηησ, ΟΥ, Νγεα. δαῤιιΟ!ν. (1.46. 

5800). :: 
ῥαντισμός; ὁ; φῤνίμειίηρ; οὗ ρυχποδίοηϑ ἀκδδε Του 5} ἰανν, Οτ, 

μονμδιι τ [οὺ.(Ρ.412.20}; (ὐσηδέ, Α͂Ρ.6.20.0; Ογτορς. 6: 14(Μ. όρ. 
8228); οὗ Ομ τιβίαη Ὀαρείβηι. εἷς ῥ,, τὸ. ἐου ΗΟ τῆς παλυγγενεαίας 
ἔροιο: ἰ-. 26{:. 4008 ; Νῖ,20.1608). 

Ἐῤαντιστήριον, τό, Ρ[ΌΓ., εογεριονδς οὗ ΕΣ ΤΙ δὲ βεΠοί τη {ε. 
4:το(}].11. 8280). 

ῥάπισμα, τό, εἷαρ ἐμ ἫΣ Ἅμεο, Α (ΒΔΑ τ6. ΤΡ. 282); 19: ἅ. ΡῈ! }. 
τ.54{Μ.78.2174}; ἴῃ οτγηη δ] 65. οὗ. τηβ Ὠ γ] βίοι ῥ'(., τὴν τελενταΐαν 
τῶν δούλων πληγήν Ἔαβ. ἤον! 15. 53(2.1τ68 ; Μ.31.4208). 

ῥάπτης, ὁ, 1. οἠ6 τοῦο δἰτίομες, δδαρηδίον οὐ. εἰοίϊιδς-τπομάξγ, ῬᾺ]], 
ἤ 1 π||5.32(ρ.04.1; Μ.34.ττοῸ}})) ; ἐΡ,33(ρ0.07.4,7; ττοσο,Ὁ); ΜΙ. Μ Α 5. 
δι ((ούνουβ, ἢ 5860. ν); 2. ἀφυῖφεν, ῥίοίίον, ΤΥ Ναβατ ϑδα( . 
48, .2864).. 

Ἐῤάσος, (Ὁ Ταΐ: γΩ515}} ΜΥΥ ΠΥ ΠΟ 70. ΕἸοόη.τ 

1215 ῥεμβός 
(ρ.38.9); 2. ποις. 45 βιιδβῖ.; ἃ. ροιῦη; οἵ (Ὠγιβι 5 τοῦθ, ἅ. 1]. 
Β το.3(ρ.305); Ὁ. πουϊοεὶς παδῖίϊ, ῥᾶσον Ἐπολοὶ.(ρΡ.370). 

ῥαφανέλαιον, τό, οἵὲ οὗ γαάίεἦιες, ἀῤρορίμμι Ραὶν. (Μ.6ς.14ς4). 
Ἐῤαφανοφαγία, ἡ, εαἰτηρ οὐ εαὐϑαρε, καῦδαρε ἀϊεὶ; τοῖ. Μοπίβδη βίϑ. 

ΗΙΡΡ.ἦκαθν.8.1ο(Ρ.238.17; Μ.16.33674). 
ῥαφή, ἡ, 1. - ῥαφίς, πεεάΐε, Α4..Ρεῖν.εἰ πάν, τδίρ.124.18); 

2. φίμγε ἰὴ ἴδ. 6 5Κα}}, 10.).6Ρ.(Μι095.240}.Ψ 
ῥαφιδευτής, ὁ, σεα»ηδίεν ; εἐσιότοίάογεν, Οτιεονη ἴῃ ΜΖ πε, 2ο(ρ.4οϑ, 

4; Μ.13.13128). 
Ἐῤαφιδευτικός, οὗ πεεάϊειρογξ, [Πγν 5.01») .Ἃ(3.8οτΕ). 
Ἐῤαφίδιον, τό, (αγη, οὗ ῥαφίς) ποφαΐε, Ζοβιαἰίοφμία τ(Μ.18.16808). 
ῥάχη, ἡ, (νατίδηϊ οἱ ῥάχις) Σρίηε τρίχας...εἶχον κατὰ τῆς ῥ. 

ἐκφυομένας ΤΏΡΒπ, εἰγοη.Ρ.337(Μιτοϑ.8134). 
ῥαχία (ῥαχεία), ἡ, 1. Ὥδπὶε οὗ ἃ 51}, βρεοίεβ οἵ ῥάχος, ῥτοῦ. 

ἐμονη, Βαγη.7.8; 2. ταουπίαϊῃ γέρε, Οὐ Ν γ85,6}.2ο(Μ.46.τ1ο81Ὰ}; 
᾿ῥαχεία Ἴατ, ἡγεῖ. τ8(3.1220) ; 3. βίο γοοί οἵ ἃ ς0]], 1δ.27(1284). 

ἘΡαψακοειδής, ἰϊκὲ (ἐμαὶ οἷ) Κἰαῤδαεος [1.6.,. τὴς ΒδΌΞΠα ΚΘΗ 
(4 Ἀδρ.18::7 δἴς.) 85. ἃ τυρίσϑὶ Ὀαυρατίδη} ἡ Ῥ, χείρ Ὑπατιδιυά, 

ἐρ}.2.15(Μ.09.13124}. 
Ἐῤαψολογ-έω, ἐομεοεὶ ον ἀϊσοιδεῖση, θ᾽ ἀκαίρους “-οὔντας 

οο 7ενν5] ζητήσεις Ἰθδιη γορὶ.3.5(0.243.12). 
Ἐῤαψολογία, ἡ, ἐγρεάτερ ἀγρμμιθηῖ, Ἰωυδοητ. ΠΝ ἐει.4.27(Μ.86. 

1603}. 
Ἐῤαψῴδημα, τό, γίριπαγοίο; τάϊε ἀεεϊαναϊίοη, Ογτ, 15 τιτ(.22Ε}}; 

14. {μεἰηπ 6(65,1035). 
Ἐῤαψῳδοποιΐα, ἡ, γηαρῤεοάιίσίηρ, ἐριρὶν ἀσεανπαίίοη, ἘΡΊΡὮ, ἤαον. 

66.34(Ρ.73.25; Μ.42.844). 
Ἐῤεβοκατορία, ἡ, (1,Α[, γευοεαίογα) ἰφἰΐεν οὗ γδεα]], ΑἸ ϑομοίαβί. 

εοἰΪ.2ο.τ(0Ρ.174). 

ῥεγεών, ἡ, (1,αἱ, γερ10) ἀϊείγἐεὶ, τοαγά, ΟὈΒαΙς, κοί τ2( 400 2.1.3 
Ῥ.418.12; Η.2.565})}; Ττερεπί ον. ἤρα. (Μ.86.5 770}; Οἰνομ. Ῥαξεῖ, 
Ρ.322(Ν7.92.8218). 

ῥεγεωνάριος, ( (["]ῥεγιωνάριος), Ῥεγίαϊητηρ 10 ἃ τερῖο ΟΥ̓ Δ ἴξιν ει, 
Οὗ Ἰδἔισ ἀγέα νοτάριος ῥ. τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας (, αἴετιαεὶ. 1Η. 2. 
040); 10. 2(] 334); 85 50 5:,, ΟἸΟΙΔΙ ἴῃ Οἤυγςἢ ὑποδιάκονον καὶ ῥεγιω- 
γάριον τῆς ἁγίας ἡμῶν ἡθάληδέδς [,με0 Η Ραραὰ ἐ».(ΜῸΡ...96.493}) 

Ἐῤέγιστρον, τό, (1,41. γερεκία) αγολῖυες; 1. δἰε, ΟΟΡ(όβι)αεί.τ3 
" .3:13450, 13488); 2 . γοεογαὶ, ἐδ. τ2(13240,0)}; 3. οἵ ἀοουτηδηῖ5, ἐγ 

,«ἔσα, ἦτοι ῥέγιστρα, ἢ καὶ αὐθεντικά τῦ.τ3(1348}}}. 
Ι; ῥεγιωνάριος, ν. ῥεγεωνάριος. 
ῥέγχω, ϑηογε; τηβῖ., οὗ [ῃ6 σγθ]685 βου], Ονγ. Ϊς.5.4(2.82:Α). 
ῥέδα, ἡ, (αἱ γαφάα) ἐβαγίοί; τοῖ. ΑΡοῦ: 8:13, ῥεδῶν ἀπᾶετοίοοα 

85 ἃ σταβοϊζιπρ, ποῖ ἈΡΡΆΓΘΠΠΙΥ͂ οὗ γαδάα Ὀπῖ οἵ γαάτωρι, ἀπὰ τ 6 
ἐπαϊηρ ὀχρίαϊηδα 885 [πε Οτεεὶς θαιίναϊ!οπε οἵ 1,αἴ, -ογη τὸ ῥεδῶν. 
ἱῬωμαϊκὴ μὲν λέξις ἐστίν., .«ῥεδιοὺμ γάρ ἐστι παρὰ “Ρωμαίοις τὸ ὄχημα, 
γενικὴν δὲ πληθυντικὴν τέθεικε πτῶσιν" καὶ δέον κατὰ “Ῥωμαίους 
ῥεδιοροὺμ εἰπεῖν, ὡς ἐξελληνίσας αὐτὴν ᾿Ελληνικὴν γέγραφε καξάληξον 
ῥεδῶν εἰπών Θεοιμ,. Ἄροι.τ8: τ8(Ρ. 107). 
ῥεῖθρον, τό, ΣΙγΘΩΉΙ, πηιδῖ, μέα...ἡ τῆς ἀληθείας ὅδός, ἀλλ᾽ εἰς 

αὐτὴν... -“ἐκρέουσι τὰ ῥὶ ἄλλα ἄλλοθεν (Ἰεπι.ςἰγοχ.πίρ,18.το; Μ.8.720ΑᾺ}); 
ῥ. σωτηρίας ΟΥ. ἢγ.54 ἴῃ 70.(ρ. 528.24); δἰγέαγης οἵ οἰοχυείοο, στ. 
ΝΖ. α7η1.1.2.32.25(Μ,37.Ο18Ὰ) εἰῖ, 58. γλυκασμός ; σοο, Ρ 5. εαγηθά.1} 
ἩΠΒΕΘΕΙα μαμ εν ς.2(ρ.369) οἱΐ. 5. γλυκυσταγής. 

Ἐῤέκαυτον, τό, ρῥὶατ,, (1,1. γεοαμία) φητηαηε, γείσαδο ῥὶ, τῆς.. 
δαπάνης Αἰῇ ΒΟΠο]αβῖ. ο1].4.22 ρατϑοῖτ. (0.70); εἰς παραμυθίαν καὶ Δ 
18.20.2(Ρ.174). 

Ἐῤῥελεγατίων, ἡ ἡ, ([δζ, γείεραιτο) δαρῖςμοηὶ, ΑἸ ἢ ΒΟΠοΙαβέ. οἷ. 4:1 
(Ρ.50). , 

"ῥεμβάζ-ω, 1. ἀνῖοε γοιμά, τολϊεὶ, ῥΐηα ἘΡΕ τηϑί, καὶ ξλμουδῖ 
σε οἱ λογιομοὶ καὶ “-ουσι ας. Αδρ, ἤονηι.32.0(Μ.34.7400}; 2. τιρᾶ,, 
γλεῖ., διθαγ, δέ μημδαίαμερά ὅπερ ἄτοπον καὶ...-“-ομένης ἔργον διωνοίας 
ἐστίν Μαχ ορυις. (1. ο1.250). : τ ὦ 

ῥεμβάς, ἴδηη. οἵ ῥεμβός, (οηςε!, Αρῥ.4.14. 3. 
ῥεμβασμός, ὁ, 1. γοξίοπσηος [1,σ.τ0:70] ὅ ὅπερ ῥ. δηλοῖ καὶ διαβολῆς 

ἐστι τεκμήριον Ὀγγ. ε.τοτ τ. (Μ.72.665 4}; ὁ ῥ. καὶ ὁ μετεωρισμὸς καὶ. 
ἡ λήθη ἀφαίρονται τὸν τοῦ θεοῦ φόβον 1,5αϊα5 67.20.6(ρ.203); ΡΙυτ,: 
υαγχαγῖος οἵ γουτῃ, ατιάρυ Κεῖ, τοί Μ.98.11128}; 2. ἐἰείγαοίίον: 
οἵ πη, ἘΒα45.εσηοί, 8, τ(2ισπάο; Μι2τ 2680); ΝῊ. Δ δομ.δτ(Μ.70. 
Ι0524}; [ΟΟὟἹ Ηἰν, 70. 35 (Μ.04.4844}; ρ]ατ,, Μᾶς. Αερ.ἠονη.4.4(Μ. 
34.4730); Ἐ᾿ῥΡΑ}}.λ σηοη. τ. 23(ρ.το 8; Μι34.11168); Μάγος. Ἰύγοριδε,7.6 
(Μ.δς. τοδολ). 

ῥεμβεύω, τυωμάεν, Γαι. 41αἰ.τ23.3(Μ.6.γ7618). 
ῥεμβός, (ἔε πη. ῥεμβάς) γσαγεῖης, σαά-αδομὶ, Οοηςί, ἄρβιτιτὶ ἘΡΙΡΆ. 

αΉ δ. το3(Ρ.123.25 ; ῬΡατοχγίομο Μ.4.3.2018}; ἰά λαόν. 21.1(0.230.22; Μ- 
41.288); Απτ, Μοπ. λον. 6(Μι80.15174}); πιδαῦ, 85 ϑυθβῖ., τοῖς ἐΐε- 
ἰγαείίοη, ἩΠθαβ. ποιυΐγριτδίι.δο3Ε; Μ.30,7οτο). 



ῥέμβος 
Ῥῤέμβος, τό, ἀϊδείγασίον, Ἐναστ. Ροπί.γεγιποη. 6(Μ.40.12570). 
ῥέμβ-ω, πηρά. ; 1. γοαῦῃ, τοαμάεγ, ἄθοθ κα αὔομέ ὑπαρχέτω... ἡ 

παρθένος μὴ....“-ομένη κατὰ τὰς τῶν ἀλλοτρίων οἰκίας Οομεοὶ. ΑρΡ.3.6. 
4; τὸ μὲν κάλλος ἐκ φύσεως ἔχουσαν, κακῶς δὲ τούτῳ χρωμένην, 
«-Ὀμένην τε καὶ ἀσωτευομένην ΝΙ].ἐΡ}.2.213(Μ.70.3128); οἵ [6 ἐγε5, 
τα θν, γοῦε, ἘΡὮΥ.1.325Ε; 14.2.1254.; Οντ Η ῥγοεαϊοεί.ο οἷς. 5. 
βλέμμα; 2. ταεῖ., ναεϊϊίαϊσ, δὲ πηοεγίαϊ" σκοτισθέντες τὴν ψυχὴν 
““ὄμενον ἔχουσι τὸν νοῦν ΑἸΉ, ρεηϊ.22(Μ.25.484}; 1Ἰά,ονη.25(0,250.24; 
Μ.26.7258); τοαηάθν, δὲ αἀἰδίγαοίε παρθενευέτω καὶ ἡ διάνοια" μὴ 
“-έσθω, μὴ πλανάσθω τ. ΝΑ2.0».37.τοί 1.36,296.Ὰ); (Πγγϑ. λοι ρῥὶ. 
2(Μ.64.4280); --όμεθα τῇ διανοίᾳ 0. [6]. ῥοσηῖ ον υΐγρ. (.88,τούτα);. 
““όμεθα τῷ λογισμῷ ἘΡὨγΓ.1.226Ε; “-ομένους αὐτοὺς συνάγειν Μᾶς, 
Δδριλομ.6.3(Μ.34.: 200); ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐστί, τὸ μὴ ἐᾶσαι 
αὐτὴν “-εσθαι μετὰ ἀλλοτρίων λογισμῶν Βετϑ.γε5Ρ.(Μ.88.τ8174}); εὔχῃ 
συ φυσικῶς μετὰ τοῦ ““εσθαι καὶ διαλογίζεσθαι ας. Αςρ,ἤοη,.26.2τ 
(6880) ; εὐχόμενοι ἀλλαχοῦ “-ὁμεθα (γγγΞ. ἤοηι.24.4 ᾿πὶ Α(ς.(9.πο0Ὲ). 

“ῥέμψις, ἡ, ὃ αἴδθμαρ, σοπίγείδιηρϑ; ὁ αδονγαϊοη ῥ γενομένης 
τινὸς οἷα φιλεῖ πολλάκις συμβαίνειν ΒΟΡΒΤΗ μν Ογν εἰ 70. τίΜ. 87. 

34520). 
. Ἐῤεόλογος, ὁ, οἠδ τοῖα ἤοτο οὐ τοογά5, δαῤῥίεν, ὅγυιθβ. ῥγουϊα.2.8 
((Ο0η]. ἔοΥ ῥειόλ-, ῥαιόλ- Ρ.τ31.0; ῥαδιόλ- Μ.66.τ 2800). 

Ἐῤέος, ὁ, (1,41. γε:.5) ἀεξομάαηι!, Ἠδτας] που.2ς.4(0.47). 
Ἐῤεουοκατορία, ἡ, (1,831. γευοεαίογία) ἰοέ ον οὗ γοεαϊΐ, ΑἸῊ Θεμοϊαδβέ. 

«οἰ 4 ραταῖῖ.  τίρ. 70). 
Ἐῤεπετιτεύω, (1.αἴ. γοῤεὶο} γεοίαῖνι, ἀσριαμά δαεῖ, ΑἸῊ .ΘοΒοΙαβί. 

«οἰ α.τίρ.98); Ῥῇος,πονπος.2.τίρ. 405 ; Μ.1ο4. 5768). 
Ἐῤῥεπουδιατεύω, (οἱ. Τα, γερμά10)ὴ αἀἴνονεο, ΑἸΒ ΒΟ αι οί .2 

Ῥατϑε,β(ρ.44); ῬΒοιπορηοῦ.τ3,δίρ.ὅτ4; Μ.οτοΔ4. 0098). 
ες ῤῥεπούδιον, τό, ([ϊ. γερηάτη) ἀϊυογει, Γαδ, 3αροὶ.2.6(Μ.6.4448); 
γε. γ᾽ ΜΠ τ3ι(Μ.γ72.23800); ΝῊ. ἐρ}.2.χβτ(Μ.79.2930). 

ῥεπτικός, πευϊ. ἃ5 βιιβί., ἱεπάφμον, ἐμεϊηαξίονι τὸ ἐπὶ τὸ κρεῖττον 
ῥ. ἡμῶν Οτ.ο».7(ρ.31τ6.14; Μ.ττ. 4400). 

[Π]ῤέσκομαι, δέ ξαἱά οὐ Ξρρίόη, ΤὨΡΒπ εἠγοη. ρ.304(Μ.108.9408) 
ῥίσκ-, Οτ Μαρ ἀταί, ((τ.240}..}2.37(Μ.Ὀ}..77.3144}.Ψ 

ῥεῦμα, τό, γἠφι:, ἀϊδεθαγρε, ταρῖ. τῶν ἁμαρτημάτων τὰ ῥ, Ἰθυ]ορ. 
ῬΝου ΜΡ. ῬΒοΙ. εσά, 28ο(Μ.το4.3288). 

Ἐῤευματόω, “παῖζε ἤσιυ, ἐαιε56 ἰο εἰγέαηι, (60. ῬΊ5. Ῥεγς5.2.3ττ(Μ.02. 
12314}.Ψ 

ῥεῦσις, ἡ, (οἴ, ῥύσις); 1. ἤοιυ, ἥμα, ταξῖ, ὃ νοῦς. «πάντα ἐφοδεύων 
τάχει φορᾶς καὶ ῥεύσεως ΟΥὙΝαΖ.οΥν.28.22(ρ.54.τ4; Μ.26.56Ὰ}; 
2. ἱναμϑίσῃεα, τημαδηίτην; οὗ ἡ παῖ ροτίδίης τὸ δη, πη αροΐ τΊ(Μ. 
30.8520); τὴν ἐπίρρυτον...καὶ εὐαλλοίωτον στάσιν, μᾶλλον δέ, στάσιμον 
ῥεῦσιν εἰπεῖν οἰκειότερον... -στάσιν ἀεὶ ῥέουσαν... καὶ ῥ, ἀεικίνητον Νίακ. 
αγιδίρ.(Μ.ο1.14128); ταϑι εἶπ ἔτοπι ΒᾺ]], 10.) ἀονι.4.27(Μ.ο6,6288); 
τεῖ. ἴῃς. καὶ τομὴν καὶ ῥεῦσιν ἐδέξατο τὴν ἐμήν Ἰα υοἰμηϊ. 6(Μ.0ς.1730 ; 
1760) ; ποῖ αἰἰγθυτα 8 τὸ οά Ἄρειος... πάθος καὶ τομὴν καὶ ῥ(, προ- 
εξεῦρεν ΤΑ... ῥοίϊ.τ.2τ(Μ.26.11298); ΟΥ.ΝᾺ2.0γ.20.δ(ρ.84.τι; Μ. 56. 
848); Πιάντη ({Βα5. μη. 4(1. 2898; Μ,20.6768) ; Τπάτ. Τγίπ ο(Μ.γς. 
τ1570). 

ῥευστός, οἵ ψογάβ, ἡμόη!, εἰοψφεηί πῶς σε ῥευστοῖς εὐλογήσομεν 
λόγοις (60. 15. καγη}.2.17. 

Ἐῤευστῶς, ὧν ἐπαηρο οὔτε ὥσπερ Ἀδὰμ. γεγέννηκε τὸν Ἄβελ, οὕτως 
ὅ θεὸς γεγέννηκε υἱὸν ἐκπορευτῶς, καὶ ῥ. ἨϊοΥ.Ἡ Τ τη. (Μ.4ο.8ς53Α). 

Ἐῤεφερενδάριος (᾿ῥαιφερενδάριος), ὁ, (1,31. γεζεγεηπάαγίτ5) 1.. ἴτὰ- 
ῬΘΣΙΆ] ΟὔοΙΑΙ, ΘΟΥν]ηρ 85. Ἱπίουγηθάϊαυν, τϑρουπηρ ῬΘΌ 1 τ5. τὸ 
ΦΙΠΡΕΓΟΥ δηα {γαηβηεξπρ 5 ἀδοϊβίουβ ἴο πάρος ἀπά οἴποσβ ὁ 
περίβλεπτος τριβοῦνος καὶ ῥ, (ΓΡ(4“ο)αε!.(Α0Ὁ 2.τ.τ0.140.21; Η. 
2.1120); ὈδρΡ(φδ)αε τ(ῥαιφ- Α0Ὁ 53 Ῥριτ28.το,120.42; Ἡ.2. 1808, 
11034}; [0.Μ8],ἐὔγομ.ι Ὁ.328(λ1.07.4800) : ΟΟ 4ς.Μών.324 (ϑατά!5, 
ἢ 5886. νῇ; 2. ρδίτϊυομαὶ ΟΠς8] πὸ Ὅοτα τηρβϑαρὲβ ἔτοπι 
ῬδίΠΔΥΟΝ ἴὸ ΘΙΏΡΘΓΟΙ χρὴ.--διὰ τῶν ῥ(. τῆς μεγάλης ἐκκλησίας πρὸς 
βασιλέα μηνύεσθαι ΑΙΠ ΘΟΠο]αβί, ἐεοἰΐ, τ. 1(0.2}; ῬΗοτ ποιοῦ. 8,2(ρΡ.523; 
ῥαιφ- ΜιιοΛ.6640). 

ῥέω, 1. ἤοιν, ἐῤγίηρ ἴτοτη πάντων...τῶν λόγων ἀπὰ διανοίας καὶ ἤθους 
ῥεόντων (Ἰ]εππ. ῥαείά,2.π(ρ.τϑς; Μι8. 4450); ἐκεῖθεν ἡ τῆς προνοίας 
διδασκαλία ἐρρύη 14.ςἰγ.5.τ(ρ.322.21; Μ'ι,0.248); Οτο( εἰς, 6.4τ(ρ.116.14; 
Μ.ττ. 3680) ; οἱ ἔνε τὴν ἐκ πλευρᾶς [5ς.. οἵ Α64Π|] πρότερον βεύσασαν 
«««-Γ-ανατηφόρον Τγγβ. απο θ(ρ.181.2; 8.2720); 2. οὗ τἶτπο, εἰαρϑε, 
ῥαδ5, Τας, [5.9 :2(2.232); ΤΠΡΠη εὐγοηρ τα. τοϑ. 3450}. 

Ἐῤήγισσᾳ, ἡ, (εἶ. Τί, γέρῖηα) φεόῃ, 70.Μ8].εἰγοη.τβ ρρ.43οἴ. 
(Μ.97.656.,8). 

ῥῆγμα, τό, !. 7γαριηοηΐ, ἐἰγεά, ΟἸ γι βόα τις τῇ Ερ᾿(ττ.888); 
2. τιεῖ., σλαϊεγίηρ, Εἰ ρ Οοηεὶ, 4,}.8.γ.ς ,, 3. ἐςο]., ξεξῆςηι, ἀτυϊξέοη, 
Ομτνς. ποηλν2.1 ἵπὶ 2, μεες (ττι 5160); 1. Ποη1.32.7 τὴ Δ14.{7.2375Ὲ}; τὸ 
τῶν Μελετιανῶν ἐν. Αἰγύπτῳ ῥ' Ὑπατ α467.4.7(4ᾳ.561). 

ῥήγνυμι, ὄγεαλ ἀεμάᾶεν, γε, ἐπαεν, τοῖ. ἀθταοηϊαοδὶ ροββαββίου, 

Ι216 ῥητορίζω 

οὐ Μο9:18 ὁ δαίμων... ἔρρηξεν ἑαυτόν Τ, Βαἱ.9.3(ν.1. ἔρριψεν Μ,122. 
13298}); πνεύματι πονηρῷ πληγείς, παρὰ τὰ ἴχνη αὐτοῦ πεσών, ἐρράγη 
ατ Μαρ. ταὶ, ({τ.Ζ4ς}..)3.26{(Μ.}}..77.2700); Ρ6485. ἱπίταῃϑβ.; τηεῖσ. ΕῚ, 
Δγὰ ρευϑ. Ῥ᾽υτ, ἀου. Ρᾶ55, ἱροῦ, ῥαγήτωσαν πέτραι λομλ.Μ6].(.4.8 Χ 
Ρ.117}) 6. ξεπιξ., δγέπα ἀτυαν ἴτοτη ἐρράγη ἶβς. Νανᾶτος].. τῆς ἐκκλη- 
σίας Ἑυ]ορ. Κγ Νουαὶ ΡΟ. ῬΏοΙ ερά, 28ο(Μ.104.3ς530). 

["]ῤῥήδιον, τό, -- ῥαίδιον, εαγγίαρε, εοπυεγαηεε, Ῥα]ὶ υ Ομγς. π(ρ.30, 
6; Μ.4).το). 

ῥῆμα, τό, 1. {1π8| Ἡ ΠΟΙ 15 9814 ΟΥ Ξρόκέξη, τουγά, ξαγνίηρ ; ἴτοα. 
Οὗ ΡΙΌΡΠΕΟΥ πα τονοϊδιίοη, 20 63.15.4; τὰ τῶν βροντῶν ῥ. ΟΥ.70. 
13.6(Ρ.230.25; Μ.14.408Α}; εχερ, Ἀοχη. το: ἢ. ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος 
Χριστοῦ καὶ ῥ. τοῦ ζητουμένου ἐθ.τ. 37(42 ;Ρ.48.4; 918) ; Δπα οἵ (τι ϑῖΐ᾿ς 

ατίςταμοςς τὰ ῥι τοῦ κυρίου τὰ λεγόμενα διὰ παραβολῶν ἩΘΙΙΩ.Ξἔη, 
5.4.3; ὅ.-παρακαλύπτων ἀπ᾽ αὐτῶν τὸ ῥ. ΟΥ, ἐγ.36 ἐπ 1, .0:45(0.24:); 

2. ῥ. κυρίου Δ πα ῥ'ὶ, θεοῦ; ἃ. οἵ Ῥγορῆξον δηᾷ γτενεϊδζίοη ἐπὲ διασπορᾷ 
τοῦ ᾿Ισραὴλ κατὰ τὸ ῥ. τοῦ θεοῦ Ῥε5.ϑα].9.2; ἀνάγει τὴν πίστιν δι᾽ 
ἀκοῆς καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων κηρύξεως ἐπὶ τὸ ῥ. κυρίου καὶ τὸν 
υἱὸν τοῦ θεοῦ" οὐδέπω συνίεμεν ἀπόδειξιν εἶναι τὸ ῥ. κυρίου ; (ἴδ πὶ,Ξ ν. 
2.6(Ρ.126.148}{.; Μ.8. 608); ἡ κυριακὴ φωνὴ λόγος ἀσχημάτιστος" ἡ 
{γὰρ τοῦ λόγου δύναμις, ῥ. κυρίου φωτεινόν, ἀλήθεια οὐρανόθεν... ἐπὶ 
τὴν συναγωγὴν τῆς ἐκκλησίας ἀφιγμένη 1τὉ.6.χ(ρ.448.16:; Μ.0.2520); ῥ. 
θεοῦ τὸ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ (ὐη5ὶ..4,Ρ}.2.1.1; Ὅν ΟΡΡ. λόγος : οὔτε... ὁ 
λόγος, οὔτε ἄσθμα τὸ πνεῦμα.. «ἀνενέργητά τε καὶ ἀνυπόστατα τὰ παρ᾽ 
ἡμῖν ῥ. ΟΥ ΝΥ 55.0».“αἰδεξ, 4(0}».18.11,19.7; Μ.4ς.20Β[.); ὥστε... «ἀνυτιό- 
στατοὸν τὸν ἐκ θεοῦ φασιν [3ς. Μίατοο! υ5 απ ῬΠΗΟΓΠ115] εἶναι λόγον, ῥ. 
δὲ ἁπλῶς τὸ κατὰ μόνην νοούμενον προφορὰν ἐν ἀνθρώπῳ γενέσθαι (νγτ. 
ΤἼάς.6(ρΡ.45.1τ6; 2.54}; ἐγὼ ἕνα μόνον λόγον τοῦ θεοῦ ὁμολογῶ..«τὴν 
δὲ. .γραφὴν...οὐ λέγω λόγια, ἀλλὰ ἐς. θεοῦ 0.1). 4τὁ)}.2(Μ.04.15 888); 
οἵ. ῥι, δέ, φησίν [56.. ΒΙΤΊΟ. ΜΑΡΊ 5], ἐστε κυρίου τὸ ἐν στόματι γεννώ- 
μενον ῥ. καὶ λόγος, ἄλλῃ δὲ χωρίον γενέσεως οὔκ ἐστι ἘΠΙρΡΡ ἠσόγ.6.τὸ 
(Ρ.137.25; Μιτό.32114}); 6. οὗ αἰνίπθ ἐνέργεια, ἜΟχορ, ΕΡΠ.δι17 εἰς 
παράστασιν τοῦ δυνατοῦ τῆς ἐνεργεΐας τοῦ πνεύματος. ἐς. γὰρ θεοῦ λέγει 
ἀντὶ τοῦ θεοῦ ἐνέργεια ὡς τὸ [[Ρ5.22:6]...«καὶ παρὰ τοῖς προφήταις... 
κἀνταῦθα τοίνυν θεοῦ ῥ. τὴν τοῦ πνεύματος ἐκάλεσεν ἐνέργειαν Ἴ Παγ. 
Μορβ. Ερ}ιδ:τγ(ρ.193.1 5}; Μ,66,9200}.); ἃ. οὗ Η. μποβὲ θεοῦ μὲν 
λόγος ὁ υἱός, ῥ. δὲ νἱοῦ τὸ πνεῦμα... καὶ ἐπειδὴ ῥ. υἱοῦ, διὰ τοῦτο θεοῦ 
ΒΙάγτη, (885. μη. (α.204Ὲ ; Μ.20.7324}; ῥ, θεοῦ ἐνταῦθα πα. ΤΡΕΊΥ. 
1:25] καλεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ 14. Τνῖμ.2.6(Μ.30.5168); ἐῤ.2 .5(5058); : 
1.2. γ(568.); Θ. Μοπίαπμβί, οἱ ἱπβριγδίίοη οἰαϊ πιρ ν ΜΆΧΊ1114 ἡ. 
εἰμι καὶ πνεῦμα καὶ δύναμις Αποῦ ἀρ. Επ5.}.6.ς.τ6.17(Μ.20.41724}. 

Ἐῤηματίζω, ἐαῤγέδς τπ τυογάς, ΤΗΊΡΡ. Βεν. Η εἰ.3(ρ.323.10; Μ.το, 
8350). 

ῥημάτιον, τό, 1. ἐγέβίηρ ῥἤγαξε τῶν μὲν πολλῶν καλῶν οὐ πεφροντί- 
κατε, τοῦ δὲ μικροῦ ῥ. ἐπιλαμβάνεσθε [π5ϊ,41α].1τ5.6(Μ.6.7444}; Οτ. 
Πονη. 6 τη 1,.(Ρ.43.5};} τοῖς δὲ δυσὶ ῥί ἀσυνθέτοις καθάπερ λίθοις... 
ἐπιχείρουσίν με βάλλειν Ἰ»ἴοπ. ΑἹ] Ρ.ΑΤΏ  ίοπ, τδ(ρ.ὅο.6; Μ.:ς, ΞοΒΑ); 
2. ἐὐηρηθη, Ἰοογά, ογάϊηαγν ἐχρνέξσίοῃ, ψιλοῖς ῥ(. καὶ ταῖς τυχούσαις 
φωναῖς Ἐλι5.0.(΄,4.26(0.127.22; Μ,20.1176.}); ἰά.}.4.1.4(120; Μ.21.400); 
3. ΄ἴὰ ἀσγορδῖοῦν 86 η58 εἰϊελό, εἰαρίναρ, ἐβρ, οὗ ἤξεύθθυ διὰ πάντων 
ἑαυτῶν τῶν ῥ. ἐπιχειρήσαντες τὰ εἰς ἀναίρεσιν τῆς τοῦ λόγον θεότητος 
ΑἸοχ. ΑἸ. φρο πεγεῖ,δ(ρ.9.24; Μ.18. 5760) ; Α1Ή. 5 }.36,20(Ρρ.262.15,2ὅς. 
22; Μ.26.7574,7610}); γτ. Αηι.τ7(2.267Ε). 

Ἐῤήξ, ὁ, (1.αἱ. γεχὺ) τη γράμματα τοῦ ῥηγὸς τῶν Γότθων (ὮτγΞ,:}. 
14.5(3.6οτΑ); ϑῖϑόρῃ, ες. γ(Μ.40.4724}; Ἑναρστ,λ,ε.3.27(0.124.18; Μ. 
86.265). 

Ἐῤηξισϑενής, ὀγεακτηρ (6 εἰνοηρ; οἵ ἸἩ)ανὶα, ΤΑΡΟ με  ττὶς 
(Μ.42.1ςο88). 

ῥηξίφρων, τοὴο ἤας ἀιδεαγάεά γεαβοη, ἐγασἐδγατηεά, ΤΠ τ, στιά, ον. 
ττι( Μ.00.8ο8Β); Ιᾶ.6}}.2.54(Μ.00.12684). 

ῥῆσις, ἡ, 1. καγίηρ, δρεεεῖ ; οἵ ἴα Ρτορμεῖβ, ἴσο αν. 2.32.4(Μ.7. 
8208); οἵ δηρεῖβ, Μείῃ.:γνρ"Ὀ.7.τ(ρ.71.14; Μ.18.1248}} τὴν τοῦ ἀπο- 
στασίου ῥ. 1.6. οἵ (ῃγίδι] (Πδηη.5ἐγ.2.6(ρ.2το τι; Μ.8.11524}; 2. ἐδχὶ 
οἵ βουιρίατε ἐκθέσθαι τὰς εὐαγγελικὰς ῥ. 5.85.6 }.236(3.36: ; Μ.22. 
8714}; τὴν σήμερον ἀναγνωσϑεῖσαν ῥ. προχειρισαμένους (Πγν 3. 5ἰαἱ.2.4. 
(2.25Ε}; 66]. ΟγζΖ.λ.6.2.πὸ.6(Μ8ς. 1260 Ὰ). 

ῥητέον, τό, ἐτὴηρ σατά, τοογά, ΤὙΠατιϑευά.ερ}.1. οί ῆ.00.11120). 
Ἐῤητλιάξω, 5.ν.1., ἐσυεὶ ΟἢΓ δὶ ταδάϑυγο πλήσας δὲ τὸ μέτρον καὶ 

ῥητλιάσας, ὁμολογεῖ, ὅτι πεπλήρωμαι ἸΡΙρἢ.»"6η15.24(Μ.4.3.2814), ν. 
ποί, 84 Ἰοο. 

Ἐῤητολογία, ἡ, ἢ νεγύταρε τὰ ὅσα μὴ συνίεσαν διά τινος ἐπιπλάστου 
ῥ. παρακαλύπτοντες, ὡς εἰς μυθολογίαν τὴν ἀλήθειαν παραβραβεύσωσιν 
Τα ογαὶ, φοίρ.41:.0; Μ.6.8846 ; ροτῇ. ἴοι ἀρεταλογίας). 

ῥητορεύω, 1. τῤεαῖ τη ῥεδίίε, ῥγέαελ, Ὠηάΐαξε, 7ας.4.7{0.60.12}); 
2. γεεούη, ἰεἰΐ, λοτα. Με]. (4.5 α ρρ.6,131). 

ῥητορίζεω, δὲ αἩ ογαίον, ἀϊεία αμίο Κὐοίογίεα σνάεεα ἀῤῥεϊία- 
ἐΐοπις ἀπὸ τοῦ “-εἰν, τὰ ἐδ α εορία ἰαεμίϊοπῖς, 151. ΗΠ .εἰνηι.2. τοις 



ῥητός 

ῥητός, 1. οἱ τιϊπηρβ, σαμομίεωϊ οἱ μὲν καθαροὶ ταῖς ῥ. μόνον᾽ 
γραφαῖς κέχρηνται" οὗτοι δὲ ταῖς λεγομέναις Πράξεσιν Ἀνδρέου τε 
καὶ Θωμᾷ..-ἐπερείδονται ἘρΙρΡΒ ἠαδγιδτ. τ(ρ.381.1; Μ.41.ἸΟφ4ΟὉ); 10. 
55.2(0ρ.226.1; 0134); 4 ηιεη5.3(ΜΜ.43.2444}; 2. οἵ τηραπίηρ, ἐϊεγαὶ 
ῥ. διάνοιαν Ἐπι5.4,6.7.τ(0.221.35; Μ.22.5250); ὅ. πευΐ. 8. δυῦθϑί.; 
Δ. ΞΞ ῥῆμα, τοογὰ, ξκαγῖηρ, ΟΥ, 7ο.6.24(14:; 0.134.12; Μ.14.244Ὰ}; (ἢγν5. 
ἤορ!.15.3 τη 70.(8.8718}; ΤΠ ἢ αηη.4:το(2. 6}; Ὁ. βαδεαρθ ΟΥ ςαγ- 
ἱὴρ οὗ βοχρίυτο, ΤΗΙΡρΡ.“ἽγίθηΡ.Ἐ5.}..6.5.28,13(}1.20.5164}; οὗ 
ΟἽ, ΟἸΙειη. 7.1. 21(Ρ. ο1.8; Μ,8.8888);. ΟΥ. Ἐς. 57:0 (0.62); Ατῇ δον. 
τβ(ρ. 11.23; Ν 25.145 4375); οἱ ΝΊ, Οτ.ογ.2(ρ.302.12; Μ.11.4218); 
ἘΡΙΡΗ.ἠαεγ. 56.2{(0.341.23; Μ.4τ.002})}; Ἡμᾶς,» τοῦ: τα 303); 6. ἐεχὶ 
οἱ βογίρζαις αὐτῷ μᾶλλον τῷ ῥ. προσέχωμεν Τυϑι.ἀϊαὶ.15-.5(Μ.6, 
7880) ; ἑρμηνείαν γραφικῶν ῥ, Ῥοῖ, ο4.28ο(Μ.1ο4.325Ὰ}; οὗ ᾿τατσν, 
1ο.νῖφαρ 6(Μ,05.368); ἃ. {ἰϊογᾳὶ ἸΜΕΘΉΗΕΒ ὅσον ἐπὶ τῷ δ οἱ 
᾿Ιουδαῖοι" ὅσον δὲ ἐπὶ τῇ ἀλληγορίᾳ, ἐγὼ ὃ λόγος καὶ οἱ κατ᾽ ἐμὲ 
μεμορφωμένοι ον. 7ο. 13. τη(ρ. 240.32: Μ.14.4248); 30Ζ,᾿1.6.5.22, 30. 6η.- 
1284}; περὶ...«τὸ ῥ, ... τὰς ἐξηγήσεις ποιήσασθαι, τὰς θεωρίας ἀπο- 
φεύγοντα [1.6. Ἡΐο!ὐττν οἱ Ταγβι5] 1Ὁ.8.2.δ(τ 516.) ; εἴτε.. 
«εἴτε εἰς τὸ βάθος ΤΟΙ, Επεελ. 26: 2τ(2.806). 

ῥήτρα, ἡ, ογαίογν τὸν λόφον τῆς Ἀττικῆς ῥ. Μασ ρη αροεν.3 
Ρτοσπλ. (Ρ.51.5). 

ῥήτωρ, ὁ, 1, ἰσσείεν οὗ γἠοίογίε, Οτι οἷς.τ.28(Ρ.γ79.τδ; Μ.11.7134}; 
ἡ χρῆσις..«ἣν ἴσασιν οἱ τοῖς τοῦ ῥ, λόγοις καθομιλήσαντες ΟΥ̓ ΝΥ 35. 
ἤμητᾷ Ρ.41τ.14; Μ.45.26904); 2, αἀυοεαὶθ, δαγγίοεν, Οοηϑὶ. ἄρ .4.6. 
5: Εναρυ.ἦ.6.3.τοίΡ.1ο0.11; Ν.86.26164) ; 1. ς.24(0.210.17 ; 2841Ὰ}; ἴῃ 
ξοη., αὐυοεαΐξ, δ βρβογίον οἱ τῆς πλάνης ῥ. Δάδτη ἀταί, τ. 27(ρ.224.17; 
Μ.ιι.1869Α). 

Ἐῤιγιάξομαι, ἄαϑε ἃ γίρον, δἐεῖσεν το ἔδυεν, ῬᾺ1]} Κι. [ιατὲ5.ττίρ.34. 
τό; Μ,34.1024}0), 

[᾿Ἰῤῥίγμα, τό, ἴοΥ ῥῆγμα, ἐγαςὶς κεράμιον οἶνον ῥίγμα πεποιηκὸς... 
ὦ αὐτοῦ ἀπολέσει τὸν οἶνον ΕΡὮΙ,3.ἸΟΙΑ, 

Ἐῤιγοπυρετέω, λαῦε ἃ γῖρογ, οἰῖθεν τὐὐἦρ Γόυεγ, Ἰ,δοπτ Ν,υ, 70. 
ΕἸ σον. ΞΘ 58.3). 

ῥίζα, ἡ, 1. τοοῖ ; ; ΠΙαΒιχδ αν τεϊατίο οἵ Εβίπου ἴο ὅοῃ αὐτοῦ τὴν ῥ. 
καὶ τὴν πηγήν, τὸν πατέρα ΟΥ̓. [γ-6ρ τῇ 70.(ρΡ.538.8}; πλείονα... ὁμοιώ- 
ματα’ καὶ γὰρ καὶ φυτὸν εἶπον ἀπὸ σπέρματος ἢ ἀπὸ ῥ, ἀνελθὸν ἕτερον 
εἶναι τοῦ ὅθεν ἐβλάστησε, καὶ πάντως ἐκείνῳ καθέστηκεν ὁμοφυές 
οι. Α]αρ. Δ ΕΠ, ἀδον.25(ρ.21.26; Μ.25.4618); ὁ πατὴρ. ..ἐγέννησε τὸν 
υἱὸν... καὶ οὐκ ἔκτισεν.. «ὡς βλαστὸν ἀπὸ ῥι ΑἸ όχρ. Πά. 4(Μ,2-ς.2οδΑ}; 
2. ῃὐςί., σσήγεο, οι ἀαϊοη, δαςίε ῥγμοιρίε; ἃ. τὰ σε. ἡ βεβαία τῆς 
πίστεως ὑμῶν ῥ, Ῥοῖϊνς.ε}.1.2; ὁμογενῆ σώματα ἔχοντες τῷ σώματι 
τοῦ κυρίου ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ λαμβάνομεν, κἀκεῖνο ῥ. ἔχομεν εἰς 
τὴν ἀνάστασιν ΑΏ.  ιοη.τοίρ.54.1; Μ.25,4068) ; ῥ. τις...καὶ ὑπόμνημα 
οὐτῆς τελεωτέρας ἐξεργασίας αΥ ΝΑ 27.07.30. τό(ρ.1324.1τ; Μ.36.1254}; 
». ΤΠ, γινώσκοντες... μὴ κτίσμα, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς οὐσίας γέννημα εἶναι 
τὸν λόγον καὶ τὴν οὐσίαν τοῦ πατρὸς ἀρχὴν καὶ ῥι .«. εἶναι τοῦ υἱοῦ ΑἸΉ. 
5γη.4τ(ρ.270.8; Μι,26.772})); ὁ πατὴρ τέλειον ἔχων τὸ εἶναι...ῥ,. καὶ 
πηγὴ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος ΤΑτμ ϑαδείζ, ττί ,28.1τ68) ; το ῖ, τ, 

τό: 17 ἐπέγνω [53ς. 5. Ῥεῖε1]...τὸν συμφυᾷ κλάδον τοῦ θεοῦ" ἐτίμησεν ἐν 
τούτῳ τὴν.. «ἄναρχον. ῥ, Ἰλιάντα, Τγίη.τ.3ο(Μ,30.417Δ}; ο. Οποβῖ. δύο 
εἰσὶ παραφυάδες τῶν ὅλων αἰώνων... ἀπὸ μιᾶς ῥ', ἥτις ἐστὶ δύναμις σιγὴ 
ἀόρατος ᾿ΘΙτηοη᾽ ΔΡ.ΗΙΡρΡ. ἦσεν 6, τ8(Ρ,144.12; Μ,16.32224}; ΠΙΡΡ.1Ὁ. 
ὁ,τ2(ρ.138.13; 32118)}; Ναδββθὴς τῷ οἰκητηρίῳ οὗ ἡ ῥ. τῶν ὅλων 
τεθεμελίωται ἰδ. 5.Ο(0.98.10; 31548); Ναϊεπί, ὅ... ἀγέννητος ὑπάρχων 
ἀρχὴ τῶν ὅλων καὶ ῥ, καὶ βάθος καὶ βυθός τὸ,6.3ο(Ὁ.158,4.; 32308); 
νίονν οὗ Βαγάσβδηθϑ τὸν διάβολον αὐτοφυῇ λογίζομαι... καὶ δύο ῥα, οἶδα, 
πονηρὰν καὶ ἀγαθήν Ααδτη.“1]αἱ,5,3(ρ ττδιτᾳ; Μττ. 7930); 3. ογάον 
οἵ ὈΙϑπορϑ εἰ ἐποίησα τοῦτο..-μὴ ἀριθμηθείην εἰς ἐπισκόπων ῥίζαν 
ὉΠ γγβ.α. ἐχτ.τ.4(3.4τ18Α). 

Ἐῤίξικον, τό, γίδί, Ν ῦηος. 522. 
Ἐῤιζοδάκτυλος, ὁ, ἐπηεξίε, Μοϊεῖ παι, μον. 6 (.64.12408). 
Ἐῤιξοσύνετος, κ᾿ τοῖδεῖν ἠομμάρί ῥι σταυρόν ΤΟΝ γνΒ. αἀογ.2(11. 

8248). 
ῥιζοτομικός, οὗ ἐδ6 μενδαζὶ, δοίαμεαϊ ῥ. τέχνη Βα. μεχ..3(1.8530; 

Μ.29.το6Β). 
ῥίίζωμα, τό, 1. γοοὶ ῥγίμείρίε, δασεῖς Σίμων. .«λέγει.. «ἀπέραντον εἶναι 

δύναμιν, ταύτην ῥ, τῶν ὅλων εἶναι Ηἱρρ.ἤσθνγ.το.12(Ρ.273.1; Μ.τό. 
44268); 2. γοοϊΐῃρ, τιρίαπίτησ, τὰεῖ. ἀκτημοσύνη, φιλαργυρίας 
ἐκρίζωμα, ἀφιλαργυρίας δὲ ῥ, ΤΝΠ.υ1.3(Μ.79.1141}})). 

ῥιζωρυχέω, ἀρ τ ῤ γοοὶς, αΥ Ν γββιον,αϊδοἠ. 37(0.146.6; Μ,4ς.064). 
Ἐῤιξωτής, ὁ, ἠομάον, ῥίαμιον, Ὁγυιθϑ λγήη.5.τβίρ.36; Μι66,16ο8). 
ῥικνότης, ἡ, φἠγΙίθείίθ εἰαΐε, στον γϑ5. πη. γες.(Μ.46.1408); 

ΟΒΡ. πολυσαρκία, ΄πανί,τ(,46.7520). 
Ἐῤικνόω, εἠγιυεὶ (ἴγ8}5.), τι Νὰ Ζ.δαγη!.τ.2.20.6τ(}.37.8804}) ; Ρ455. 

1ηἴγα η8., δέσομς δἠγ θη, σγοῖῦ εἠγῖυείἑοά, αὐ νΝ υ95.  βοἰ 46(Μ.45. 
12374); Τβαῖ,᾿.γεἰ,18(3,1230); ΟἹ αοἰοίΐμαβ, δεεονδ τοονῆς μὲ πῶς... 

2888 

κατὰ τὸ ῥ. 

1217 

᾿ρΒτῖτν ῥι αὐτὸ [36. τὸ γέννημα τοῦ σίτου].. 

ε", 

ῥόγχος 
τεσσαράκοντα ἔτη τοῦ λαοῦ τὰ ἱμάτια οὐκ ἐρικνώθη;; ἘΡΊΡΗ αηε.6 
(Ρ.7ς.3; Μ.43.1280). 

[“]ῤῥικνύς, ίογ ῥικνός, εἠγίυοϊοά, Οτι 82. ανη".2.1.32.25(Μ.37. 
1302.) 

Ἐῤῥικνῶς, ῥι ἔχω δὲ εὐγηβέη, τυὐπογεά; αἰτῃ ἀρρ, Γνγτιλονι. ἀἰίυ. το 

(55.374). 
ῥιναυλέω, Ξπογί, δίοτο ἐπγοιρὶ ἰδδ πόσο, Τατ.ογαὶ.22{Ρ.25.8; Μ.6. 

85γ4). 
ῥινηλάτης, ὁ, ὁπ τυῆο ἰγαοῖς ὃν βερηῖ, δβ Δ). κύνας ῥ, Τῃτγνϑβ. 

γμογεὶγ.2(1το.]620). 
ῥινοκοπέω, ἐμὲ οὐ 1 πόδ, ΤΆΡΏΝ εὔγοη.Ρ.283(Μ.1ο8.6078); 1ὅ. 

Ῥ.3οΒ(749}) ; 1δ.Ρ.372(Βο20). | 
Ἐῤινοκτυπέω, «πον ἰοπάϊν, Ῥον5.(0.26.15); Θορῃτ. Ἡπ Ον».ε 76. 

241(Ν1.87.35:218Β); ΤΗΡΠΩ.εἠγοΉ..52(Μ 1οβ,1848); ἢ δηρεῖ, ΜΈ ν. 
οἄγίεηι.26(0.38.3). 

Ἐῤινοκτυπία, ἡ, ἰομᾷ ΞΠΟΥΠΉΡ, ΘΟΡΗΤ Ἢ μΗγ Ονγ οἱ 10.3.1(Μ.87. 
25218). 

ῥινολαβίς, ἡ, ἐπείνισποη ζον ἰακτης μοίᾷ οὗἩ 1:6 ἤοξε ἔου ρατροβα 
οὗ τοτίατε, ϑυπδβ.ορ. δ (8. 66.14008). 

Ἐῤινότμητος, τοί! ἐπε Ἠόδε δὶ οὔ, ῬΑ]. 1. 1 ιατις,ττίρ.32.13; Μ,34. 
το34λ). 

ῥινοτομέω, εἰ οὔ ἰμδ πόϑε, ΤΌΡΒΝ. εὐγοη.Ὁ.335(Μ,1οδ,βοοα), 
ῥιπίδιον, τό, ἐῶ “ἢ νΠΙσῃ ἀδασοη ἴδηβ τῇς ΟὈΙτίοη, 71. 

ΔΡρ.(οηοὶ. Α͂ΡΡ.8.02.53; ΓΙ Ολνγς.(0.384.3); Οἰγσόη, Ῥαφεὶ.Ρ.ποο( Μ.92. 
ΙΟΟΤΟ) ; 1ῃ ἴογια οὗ ἃ ἴδ ἢ ψΊῸΠ τησῖαὶ αἶβὶς ἀδρίοἴηρ ἃ βου ρ ἢ 5 ἴδος 
8Π4 ψίπρϑ, {8Β65.}0ηηγεὶ.40,δο(ρρ.306.9,304.11); Τϑορηγ Ἡ ἐν. τ 
(Μ1.87.4οο1.}; τορυεβοητηρ Βράνθην μόοννοῖβ ΠΙαησ [Πςἰγ ἤδοσβ ἰπ 
αὐνὸ αἱ Ῥαββίοι, ἐσευτα. ΟΡ ἐομφρὶ. (Μ.08,.436Ὰ,85). 

ῥιπίϊζ -ω, 1. ἔωη,ταῖ. Βα ρροβϑᾶ βοιΐοη οὗ {πε Ιτπρϑ πνεύμονι.. κραδίη 
“-εται ὕξ0, 15. ἐαγημνυτ. 43.) 2. τιϑά., ἠδ, ἱγενηδίο, ΟΠγγ 8. αν, [,ἀ5. 

(2.647). 
ῥιπίς, ἡ, Ξ-- ῥιπίδιον, ἱγρηνιησ σμοτα γα, Τσεγτη, ΟΡ ἐρημεερὶ. 

(Μ.08.420 Ὁ). 
ῥιπισμός, ὁ, τιουενριθηὶ οὗ τοῖμά σαυβϑοα Ὀγ απ ὶπρ ; τηδῖ., τ ΊΗν 

οὗ τ86 τηϊπα, Το0.ΓἸττὰ.σεαὶ.27(}|.88. ττορΒ). 
Ἐῤιπιστήρ, ὁ, οπξ τοῖο ζαηι5, ὈοΆτοσ οὗ 186 ῥιπέδιον, ΤΓΑΤΠ αηρεμηὶ.7 

(Μ.28.053}).ὕ 
Ἐῤιπιστήριον, τό, -Ξ ῥιπίδιον, 

Ονχϑιυ, Εμγηι, 28 (0.45.8), 
ῥίπτ-ω, 1. 1ἄγοῖῦ; ἃ. ῥμξ οὐ ἰφιγωδὶ ῥῖψον τὸ δακτυλίδιον..«.εἰς τὸ 

στῆθος τοῦ δαίμονος Τ. δαΐ,τι8(Μ,122.12170)}; Ὁ. οἠοοί τὶ ΔΙΤΟΎΝ, 
70.Μα4].εὐγοηος Ῥιττο(Μ.07.2ο10); 2. εαξὶ ἀτραν; ἐχροθα αὶ Ἰπίαπί, 
᾿ίορη.5.6, ἴο Μ 4]. εἤγοη.2 ρ.46(Μ.97.1204); 3. εαφὶ ἀριυνεθαγάς; 
ταδί. ; 8. ἐπουφρῖβ, Βαβ,λονμεΐη Βς. 81 ττ40; Μ.20.2810)}; Ὁ. καϑὶ 
ἄοινη; ουεγίάγοτο ἀΥραταδηῖβ, ΑτΉ. δέον οίρ. 5.2.1; Μ.25.4028); ἀγροὶ 
ἔρριψεν τὴν..- «σύνοδον ΓΏΡΠη, εἄγον.Ρ.53το( Μ.τοϑ,7720) ; 4. ξαδὶ ἀροῃ ; 
τηδῖ, ; ἃ. ὃν ἰεανίπσ ἀπάοηθ, εαρϑ6 ἰ9 ἀευοίυθ μὴ πᾶν ἐπὶ τοὺς 
ἱερέας “τ“ωμεν ΟὮτγπ.ἠονη.τδ.3 τὴ 2(0γ.(1ο.5688)}; Ὁ. Ὀγ δα γα βιηρ, 
εονρηἶὶ τὸ πᾶν ἐπὶ τὸν θεὸν ῥὶ Ἰάἤονι.6.4. τῷ ΤΊ (ττ.770Ὲ}} 561 οὐθ᾽᾿Β 
ἤορεβ ἄνω.-ῥ. πρὸς θεὸν τὰς ἐλπίδας (60. ΡΙ5.εαγηι.3.64.; 5. ἑάγοιο αἴ, 
δντηρ ἨΡ ἀραϊηῖ, ταεῖ. τὴν ἑαυτῶν ἀμέλειαν ἔρριψαν εἰς ἐμέ ΑἸΒιαροΐ. 
Ουηεὶ.26(Μ,25.6280). 

ξε]ῤίσκομαι, ν. ῥέσκομαι. 
ῥιψοκίνδυνος, ἐεαγῖίοες, ΟΠγγβ λον. 6.3 τὴ ΕΡλι(ττ,42Ε). 
ῥιψοκινδύνως, 1. γαςλῖΐν, γεκλϊοςεῖν, τ ίθ᾽».14.2; Ἐλι5.ἢ.6.4.τ.8(Μ, 

20.3458); ΤΠάτισι, 5 ἐπε Π.. (1.264); 2. ῥεαγίοςεῖν, ΟἸδίη. ἐν. 2.2ο(ρ.172. 
14; Μ.8,1τος34). 

ῥιψόφθαλμος, σας {π6 ἐγὲς αδομῖ, παυΐτηρ ἃ γουΐϊηρ ἔγε οὐδὲ ῥ 
οὐδὲ μέθυσος (ομεοί..4.|Ρ}.7.6.4. 

ῥόγα, ἡ, 1. 4οἷἶε, ἰαγρέςς, ΤΟτερσεητιίος. ον». (Μ.86. 804); Οἤγονι. 
αξελὉ.,86(Μ.02.0808)}; ΤῊΡΒπ. εἤγομ. . 4τ(Μ τοδ.1 570); 2. αἷνις 
ῥοῦγα Βεγῖίῃ. Εάεβς, ραν. (Μοτος. 4164), 

Ἐῤόγατος, (1,Δἴ, γορα 5) σρημσπεά μάρτυρες ἀξιόπιστοι ῥ. ΑἸΏ 
ϑοβοϊαβί. οὶ. ς. (0.75). 

Ἐῤογεύτ-ω, 1. ἀἀιείγίδίε τὰ μὲν ξέων.. «τὰ δὲ χωνεύων καὶ ῥ, τοῖς 
ὁμοτρόποις ΘΉΡῥΙίςι ΡΟ Ρ(ςΞ6)αει. (Ὁ 53 Ὁ.6ο,37; Η.2.1220Ὰ}; ἱπ 

«τοῖς πτωχοῖς (ἍΠΕΡ. 
(0.34): Κ Ῥαη.4(0.63.13); ΤΟ ΕΝ δγρε. 3 2(Μ.03.1700Ὰ}; ἴῃ Ὀτίθεσν, 
ΟἼγοη Βαδε..5331(Μ.02.8578); 1Ὁ.Ρ.3πο(δϑςα); 2. ρίυξ γπομν οτ 
αἷπης ἰο σνεσθαι αὐτοὺς διὰ τῶν ἰδίων ὁπτιώνων ΑΙΠ ΘΟΒο]Ά5:, εοἰΪ.20.2 
(Ρ.174); 405. ὑπὲρ αὐτοῦ (4 Ὀϊδῆορ ἀεσδαβοα) προσήκει τῇ ἐκκλησίᾳ 
“πνεῖν ἐπεὶ καὶ μνήμης ἕνεκα τῶν ἀρχιερέων Νοοί.24. 

ῥογίον, τό, υεξδεὶ κατέχων ῥ. σεμνά, ἃ καλεῖται ἀνακλαστάρια.... 
εἰπὼν αὐτῷ...«τίνι καὶ τίνι ὥφειλεν δοῦναι τὰ ῥ. τοῦ ἐλαίου Μῆνγ. Αγίεηι. 
3ο(ρ.43.6,12). 

ῥόγχος, ὃ, ἐεεῤ ὀγεραϊῇ, (οπγαά.τ(ρΡ.7) εἶς, 5. σύρω; 1δ.2(ρ.0). 

70. Τῖβς.υ ΕρίῤῥἈ 38(Μ.41.734}; 

ΕΣ 



ῥοδάσταμα 
Ἐῤοδάσταμα, τό, ρα. ἴογ ῥοδόσταγμα γοΞξε-τοαίεν γράψον ταῦτα 

εἰς χάρτην ἀγέννητον μετὰ κιν(ν)αβάρεως ἢ κρόκου ἀλείωνε μετὰ ῥ. ἢ 
δαλὸν ἄπτοντα ἀποσβέσας ὕδατι Εχονε.(ρ.343). 

ῥοδίζ-ω, 1. γπαΐδ γοξε-εοἰοηγεα τῷ αἵματι τοῦ ᾿Ιησοῦ τὰς καρδίας 
ῥαντίζειν, μᾶλλον δὲ “αειν ΤΟῃγγπ. ῥἦαγ.(8.1128); 2. ἀξεῖ ομεἷς ργαῦε 
τρί γοσας, [η8εγ. , Μ.. Ῥδτηβαν, ΟἸ165 ἀπα ΒΙΒΠορυῖοβ οἵ ῬΏσγυρία 
Ῥ.562 Ὁϊ5 (5860, 11). 

[“]ῤοδινός, ὁ, ἃ σόιη, οπβ. οὗ {π6 νδτίβι 65. οὗ Ὠυδοϊητἢ βἴοπο 
(ἸΔἀεποβεα ν τ Πρατα οσ του ΓΩ8]1η6}, 50. σ81164 ρτοῦ. θεσαιβα οὗ 
115 ΟΙΠΙΚ σο]ουγ, ΕΡΙΡΕ, φόρηηι.7(}1.4.3.300Ὰ). 

Ἐῤοδοειδῶς, κε α γοδε, ΝΙ].6}}.3.171τ(Μ.79.4640). 
Ἐῤοδομιγής, ἐοριῥομηάεά οὐ γοσος, Ῥεχῆ. γοβϑιεοϊοιγσά βάμμα... 

ὀμφάκινον καὶ χλωρὸν ἕτερον ῥοδομιγές (Ἰ]ετα, ῥαδά.2.το(ρ.222.1ς; Μ. 
8, 5284). 

["]ῤοδονία, ἡ, ν. ῥοδωνία. | 
Ἐῤοδοπαράδεισος, ὁ, γοτε-ραγάεῃ;, Ἐλι5.Α].Ξεγητ( Μ.86.3170). 
Ἐῤοδόπατος, ὁ, ραϊ οὗ γόξες εὑρέθη ῥ. ἡ φλόξ Ἰλοτα.Μο].(4.5 τ 

Ρ.1ο4). 
ῥοδών, ὁ, τηεῖ,, δε οὐ γοξες τοὺς ἄνθρακας ῥ. ἐνόμιζον [56. τπατίγΥ5 

ΖΟμτνϑ.εμὶ.τ(3.780.). 
ῥοδωνία ({Ἐ]ῤοδονία), ἡ, 1. γοξε-ὑεά, ραγάρη; οὗ τόϑξες; τησῖ., οὗ 

Βα5. βουνὸς διηνθισμένος μυστικῆς ῥοδονίας ἘΡΗτ.ης, Βας.οο(ρ.147; 
2.2008); ὅσα τῶν..«πατέρων τοὺς λειμῶνας ἐπελθὼν τῆς ἐκείνων ῥ. 
συνήγαγον Τζ(αε5, ΝΖ. αταὶ. τί Μ.38.8ς6) ; 2. τηςῖ., δεά οΓ γοξες τῶν ἐπὶ 
ῥοδωνίας κατακεκλιμένων..«μᾶλλον ἔχαιρον [30. τηατί 15] ΟΠ τυ 5. θη. 
38.4 τῷ [Μ|.(η.4308); οἴ, ῥοδών. 

Ἐῤοθίξας, 5,ν.]., ἔτοτηῃ 841]. ῥόθιξος ΞΜΥΡΊΗΡ ῥι κινήσεις ΣΜαχ. καρ. αἱ. 
τοί Μ.90.14368 ; ΠΟ]. ῥοθέας ΟΥ̓ βῥοθιζούσας). 

Ἐῤοιγδέομαι, ῥΙΌΡ. ἴοτ ῥοιβδέομαι, γοαν, οἵ τς, Μή Ρέομ.4.21. 
ῥοῖζος, δ, γδλτηρ βομη ΟΥ̓ ὑποϊ0Ή; ταεῖ., γεδῖ, σμδὶ οἵ Ῥαββίοη 

ΟΥ Τπουρηἐβ πολλῷ τῷ ῥς. τοῦ πάθους τῆς ψυχῆς ὑποσυρομένης (Ὦτγ5. 
56{.3.τ14{ρ.71.τὸ; 1.3006); 14,ἀογ.42.1 15 Μ11.{7.4534} οὗ γοοϊτατίοιι 
οἱ Ρ541Π1|5, τοτέὰ α Ξτρίη, οοτι τηοῖο, ΝῊ, Επμίορ, ο(Ν.70.ττοβα). 

ῥοιζόω, τηεα., γίεδὶ ΓΠτουρη {ΠῸ δἰτ, τοί. ΜΊ.54:24 ῥ. τότε ὁ δόλιος 
Κοιμ.Μ6].(4.5 α ρΡ.30). 

Ἐῤοϊκός, ἢ ὁ, ῥοιπεργαπαίε, Αγιαβῖ. 5. μιοα. 7 (} 1.89. ο660)). 
ῥομβέω, ΦΡΙῊ ΟΥ τοὐῆγί τὸ ἃ Ὀ11]-τόδτου, 1.6. τὸ σῆβκὸ αὐ βοία] 

{πυπάοτι, ΗἸρΡρ.λαδν.4.32(ρ.58.το; Μ'.οτό.3ο05 4). 
ῥομφαία, ἡ, 1. ἰαγρε, ῥγοαά «τοογά ἡ... βαρβαρικόν ἐστιν ὅπλον, ὡς 

ἱστορεῖ Φύλαρχος Μαχ.Ξεμοί ρ. ὈΊοη, Αγ. (Μ.4. 5614); δὴν ϑυννοτσά, 
ΒΥ Π1Β0] οὗ τογαϊν προηγοῦνται...τὰ σκῆπτρα, καὶ αἱ ῥ. ὡς σύμβολα 

βασιλέως Ἰϑορῃτ. Ἡ ἰξέητρ τί Μ.8). 4 ο18); 2. τηθῖ. ; 8. τεῖ. ὕδῃ.3:24 
τίς θήσει φλογέην ῥι ἐμῷ παραδείσῳ; τι Να2.εαγΉ1.2.2(ΟΡΊρΥ.)16.13 
(Μ.38.91.}; οὔτε...ἡ φλογίνη ῥ. φύσις ἦν πυρός, ἀλλ᾽ ὄψις τοιαύτη 
ΤΡαγ Μορβ σεη.3:24(Μ.66.6410); ὅτε...κωλύμην ἡ φλογίνη ῥ. οὐκ 
ἐπαγάγῃ τῇ χάριτι τοῦ σταυροῦ, εἰαίωμεν.. «τὸν παράδεισον εττὰ ΟΡ 
οΥ.τ( 08,225); να ϊοιβ Ἰηἰουργοίδιουβ ἴῃ Ῥτοοσ (σδη,3:24(Μ.87. 
2298); Ὁ. Ταῦ, 1,0.2:25. ἐν ... ἐστὶ ψεκτὴ πειρασμὸς εἰς ἀπιστίαν θεοῦ 
προσκαλούμενος τὴν ψυχήν Οτοδεί τη ̓ ς. 211 2τ(}1.12.12570) ; '. λέγει 
[50. ὁ Σιμεών] τὸν λόγον τὸν πειραστικόν, τὸν κριτικὸν τῶν ἐνθυμήσεων 
«--«προφητεύςει οὖν..«σοῦ οὖν αὐτῆς τῆς ἄνωθεν δεδιδαγμένης τὰ περὶ 
κυρίου ἅψεταί τις διάκρισις, τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ (, Ἰὰποηι. 17 τῇ {ἃ ει(ρΡ.ττό. 
15,118.4) Ξε Βειβ.εῤ.26ο.ο(3.4οΟ,ἤοτα ; Μ΄. 22.06πο,ο68.); αὐτῆς τῆς 
θεοτόκου ψυχῆς ῥ,. διελαθῆναι λέγων, σαφῶς τὸ ἐν τῷ σταυρῷ προ- 
φητεύει πάθος ΤΟτο Ν γ85,οεοις.(Μ.46.1176Ὰ}; ῥ. ἐν τούτοις καταδηλοῦ- 
σθαΐ φαμεν, ὡς ἐν εἴδει μαχαίρας τὸν πειρασμόν, ἢ καὶ αὐτὸ τὸ πάθος τὸ 
«-νἐπενηνεγμένον τῷ ᾿Εμμανουήλ ντ.1,..2:35(}1.72.Ξο 50}; ῥ, ... ἔλεγε 
τὴν ἀξεῖαν τοῦ πάθους προσβολὴν πρὸς λογισμοὺς ἐκτόπους κατατέμνου- 
σαν τοῦ γυναίου τὸν νοῦν 14, 70.12(4.1ο6 58) ; 6. ἘΖΘΟΙ.533:3 Ἰπςοτρτοίθα 
οἱ ἐποπι]68 οἵ 5001], ΓΠγυβ. σας 6.1(ρ.142,- ; 1.4224}; 4. οὗ Ηδτοά!δ5 ἡ 
ῥ. ἡ δίστομος ὈΠτγβρρ.σηξιῖη 70. Βαρένττίρ.41.20). 

Ἐῤομφαιόμορφος, ετϑογά-Παῤεί, Απαβι δι εχ, τδ( .80.το76Α). 
ῥόος, ὁ, εἰγέαη! κατὰ ῥόον ἀοίθη εἰγεαῖμ, τὰ 6 ἐμγομὶ, ὨΘησα 

συν, ἐμδάεηῖΐν τὰ πράγματα κατὰ ῥ. ἐφέρετο ὥσπερ ἐν κατακλυσμῷ 
(οπβίδπίιιβ ἐρ.8Ρ. ΑἸ ἢ ἀροϊ Ορηδὶ. 20(}1.2:.6338); ἠῃ ἰἴη6 τοῖίϊρ οὐ ἀε- 
ἐΟγαΤῊΡ ἰὸ ἐδ φέηδο, ἐμ εἰ ἰρίδὶν ἔστ᾽ ἂν ἔοι κατὰ ῥοῦν τὰ πνευματικὰ 
καὶ τῆς ἀληθείας οἱ χαρακτῆρες ..«ἐκφαίνοιντο Ὀγντ.αὐον».τ3(1.4670). 
Ἐῤοπαληφορέω, τοϊεί α εἰπε, Ογτιποηι ῥαςεἢ.7(52.878). 
ῥοπή, ἡ, 1. ἐμ Οὗ 1᾿16 δεαΐε, τϑεΐρ, Βαβι δον Βς.2Β(τ.117Ὲ; 

Μ.20.28.6}; τηδξ, ἀνήρ...«τις ἡβῶν...«τρυτάνης θεοῦ ἀηττήτου ἀήττη- 
τὸν ἔχων ῥ. ̓ ενς.(ρ.8,8); 2. τηεῖ,, ῥγοῤρφηδτν, ἱηεἰϊ μα ΠΟΉ; ἃ. ἴῃ ἀϊνὶηα 
παΐατε ἱππτηθστα]ς. οὐχ ὡς ἐπὶ θάτερα ῥοπὴν ἔχοντος αὐτοῦ καὶ 
δεκτικοῦ τοῦ ἐναντίου ΑἸΉ, ἄγιτ,52(Μ.26.121Χ}; πάντα δυναμένην τὴν 
τοῦ λόγου προαίρεσιν πρὸς οὐδὲν τῶν κακῶν τὴν ῥ. ἔχειν τ Ν γ55. 
ον, εαἰδελ. τίρ.τοτα; Μ.45.1τ6Ὰ}; Ογτ άογ.2(1.56Ὰ); Ὁ. Ὀεϊοπρίηρ ἴο 
ΔΏΡΕΙΙΟ πδέίατο ὁ διάβολος... «κωλυόμενος... «νῦν ὑπὸ θεοῦ τῆς ῥ. χρήσασθαι 

1218 
ε ,᾿ 

ῥοχή 
ταύτης, καὶ τὴν καθ᾽ ἡμῶν πληρῶσαι... ὀργήν 1,δοηϊ. εἰ 70.5αον. (Δ, 
86.20778)}; 6. ἅἃπ' υηϑίδθϊς εἰδπςηῖ ἴῃ υπηα πϑίυτθ, βοιπθίϊπιδϑ 
τοναταβ 6ν]] ἡ ἀπαιδευσία πολλὴν ἐνδίδωσε ῥὶ, εἰς ἀδικίαν (Ἰετα, ῥασά.3. 
ττ(ρ.269.5; Μ.8,6324); τοῖ, Ὀ δ "ΕΣ βίο: β8οὰ]β ῥὶ, ... τινὶ τῇ πρὸς 
κακίαν πτερορρυούσας τὰς ψυχὰς ἐν σώμασι γίνεσθαι ΟΥ(ῥγίπε.1.8,4 
(Ρ.103.2) Ξε τ Ν γβ5.σηΐρ, εἰ γος. (Μ.46.1126); παραφυλακτέον..«ἡμῖν 
μάλιστα τοῖς ἐν Χριστῷ τὴν εἰς τὰ φαῦλα ῥ, ὕντ.Ος.τ20(3.1628) ; βοπιε- 
{{πλὲ9 τονναγας ροοα ὥστε ἂν ἐθέλωμεν πολλὴν ἔχομεν.. «πρὸς ἀρετὴν 
τὴν ῥι (Βτγϑ.λσηι.23.4 1. ΤΟ ον (το. το8Ὰ}); Οντ. 70.6(4. 5600); ὁ. τοῦ 
ἡγεμονικοῦ ΟΥ̓, ῥγίης.3.τ.4{Ρ.108.15 Μ.11.2534); τὴν ῥ, τῆς καρδίας 

Βδϑβ.ον.153.4(2.1τΊΔ; Μ.31.4328); τέθεικεν ὃ..«θεὸς ἐν ταῖς τῶν 
παιδαγωγουμένων ῥ, τὸ ἐλέσϑαι μὲν τὸ ἀγαθὸν ἀποφοιτᾶν δὲ τῶν 
φαύλων (ντ.1-ς.τ.1(2.220); “τὴν δὲ πρὸς ἐπικουρέαν τῶν δεομένων ῥ᾽ 
ἱπόδας᾽ καὶ ᾿βάδισιν᾽ ἀνομάζει ἶΞς. ἡ γραφή] Ἡδάτ. Ἰγγοά, 27(Μ. 08. 
12808) : ΟἸοβεὶν σοῃπιδοῖδα ἢ ἀπά Ἰορὶςα}}ν ῥσΐου τὸ τῃ8 αοΐ οἵ τῃε 
Υ1}} ἀνάλογον τῇ ῥ. τοῦ αὐτεξουσίου αὐτῶν πρὸς ἀποδοχὴν τοῦ καλοῦ 
πολλῷ βελτίους ἐγένοντο ΟΥ.( εἰς.6.2(0Ρ.72.11; Μ.11.12024); ΟΥ ΝΖ. 
σΩΥΏ1.1.1.34.35(Μ.37.0484) οἷτ, 5, βούλησις; αὐτεξούσιον τῆς εἰς τὸ 
καλὸν ἢ εἰς τοὐναντίον...ῥ. Ἐδπὰ5,4.,6.4.6(ρ.τόσντο; Μ.22.26ς: Ὁ); πᾶσα 
θλῖψις ἐλέγχει τὴν ῥ. τοῦ θελήματος, εἴτε τις εἰς δεξιὰ ῥέπει, εἴτε εἰς 
ἀριστερά Ματο. τιοριδς.2.τοι( Μ.ός. οόο0) ; τὸ βούλεσθαι καὶ μὴ βού- 
λεσθαι...ἴδιον..«λογικοῆς ψυχῆς" περὶ ἣν ἡ αὐτεξουσιότης τε καὶ ἡ ἐφ᾽ 
ἑκάτερα τοῦ θέλειν ῥ.. θεωρεῖται 1 εοπί. ΒΟ Νε οί. εἰ Επι.2(Μ.86.13220); 
Ρτεοθάϊπρ Δρρείτοη κατανοήσας [8ς. θεός] ῥι τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν... καὶ 
ὁρμὴν μετὰ τὴν ῥ' Οτιεονη ῖι Κονπια τα [78 τ2 0.211); 3. »ηο θη} 
ἃ. ΒῺΥ 5||ρ}γχῖ τηονθηπηβηΐ μικρὰ...«ἀνέμου ῥ, (ῆτγβ. ἤονη.9.3 ἐπὶ 2 Τη. 
(11.7100); Ὁ. ἤοιυ οἵ ναῖου, ὅγηδβ.ρ. τς (}1.66.13524); δ. οὗ τῇς 
ΟΠΘΠΡα5 8Ππ4 σῃϑηποοβ οὗ εαυτη]ν 6, Τάτ, δε πα ΒΜ ἡ(Μι06. 
6898); 4, τηθῖ., ἐαῥγεςσίοη, ἀεὶ ταῦτα μιᾷ ἡ, φύσεως συντελεῖ [«(. 
ἃ ΤᾺΝ οἱ {Π6 51ὴ} Επι5.ἀ,6,.4.π(ρ.157.15; Μ.22,2610); μιᾷ ῥ. κατὰ 
πάντων ἀντιστῆναι ὡς ὅ.. λόγος ΑἸἢ ἐπε. 54.1(Μι2 5.180); τὰ πάντα 
ὑφέστηκε τῇ ῥ. μόνῃ τοῦ θείου βουλήματος ΝῚ], ἐρ}ιτ.ττ2(Μ.70.1328}); 
4. τηαπε-πρεῖσἠ, Δὰν τοεῖρἠ! ΗὈ]ασοα ἴπ {πὸ βοαΐο, Βαςιμοριῖη Ῥςδι 
(1.1070 ; Μ.29.4808); Ι΄ ποι, ς.ο(2.438.; Μ.21.26 0); 5. τηθῖ., ἐσφηρ 
τροῖρηϊ, ἀδείειυα Ἰηβθηςα, περ μηδεμιᾶς ἀπολαῦσαι φιλανθρωπίας, 
μηδὲ ῥ., μηδὲ βοηθείας (Ὦυγδ.ἠμοηι.3.} τ 8 ΤΊριν, (1τ.6738); πλῆθος 
ὄντες [5ς. ΑΥΪΔΠ5] ἐκ τῆς Κωνσταντίον καὶ Οὐάλεντος ἃ. 802.ἢ.6.7.6. 
τ(Μ.6᾽).14284); μετὰ τῆς συμμαχίας τῶν ὅπλων καὶ τὴν τῶν χρημά- 
τῶν αὐτῷ μεγίστην ῥ, ἐχαρίζετο ΤἬΡὮΥ]. ἔχε, επί Β(ρ.485.3ο0; Μ.ττ:. 
9488); 6. ἔτοα. οὗ αἰνίηβ ΠΕΡ θεοῦ ῥί Οῇγνυβ. μον 5.4. ἴῃ 2 ον. 
(1ο.54098); μετὰ τῆς ἡμετέρας σπουδῆς, καὶ πρὸ τῆς ἡμετέρας τῆς 
ἄνωθεν δεόμεθα ῥ τὰ. εαἰθοἢ.τ.4{2.2310}}} οὐδενὸς ἂν τούτων ἐδεήθης, εἰ 
τὴν ἐμὴν ἐπεκαλέσω ῥ. ΤΠαι.}ς.22:ττί(ρ.02.12; 2.286); δήλη πᾶσιν ἡ 
θεία ῥ. Ἰᾶάφμςτό τῃ μά.(1.334}} Ῥτος,Γ. ἰς. 9:80. (Μ.87.2οτόα}) ; 65ρ. 
αἀϊυῖηε μεὶρ ντμὶπ 16 5οῖ], σγαεε ᾿ἐγὼ παρέμεινα ὑμῖν ἐν τοῖς 
πειρασμοῖς.᾿ ταῦτα δὲ ἔλεγε, δεικνὺς ὅτι παρὰ τῆς αὐτοῦ ῥ. ἐνδυνα- 
μοῦνται (Πγνδιίορι, 6 5.2 τη 70.(8. 3000); οἷ..«τῷ σωτῆρι πεπιστευ- 
κότες τὴν αὐτοῦ ῥὶ, ἀναμένουσι ΤΠ. 1.32: 4{0.128.37}; ἱπα ]ΘρΟΊ58 6 
ἔοΥ τῃ8 ρεγίογγηδθηος οἵ τλθ Οὐ ἹΟῸ 5 ἡνουκα κἂν μυριάκις σπουδάζω- 
μεν, οὐδὲν οὐδέποτε κατορθῶσαι δυνησόμεθα, εἰ μὴ καὶ τῆς ἄνωθεν ἡ. 
ἀπολαύσαιμεν...οὕτω πάλιν εἰ μὴ τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσενέγκωμεν, οὐ 
δυνησόμεθα τῆς ἄνωθεν ἀξιοῦσθαι ῥ' (Πγν5.ἰοηῖ. 50.5 τῷ Οδη.(4.5608); 
οὐκ ἀρκεῖ προθυμία ἀνθρώπου, ἂν μὴ τῆς ἄνωθέν τις ἀπολαύσῃ ῥ'" καὶ... 
πάλιν οὐδὲν κερδανοῦμεν ἀπὸ τῆς ἄνωθεν ῥ,, προθυμίας οὐκ οὔσης ἰά. 
ἐόν. 82,4 ἢ Μ|Ι.(7.7878}); ἂν γὰρ μὴ τῆς ἄνωθεν τύχης ῥ,, πάντα εἰκῆ 
Ἰᾶπονι. 1.2.3 τῷ Ποῦ, (12.12 50}; τῆς θείας ῥ. χρήζοντας τοὺς πρὸς τοῦτον 
ἀγωνισαμένους τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπερφυῆ ἰ5ιὰ. ῬΕ].Φ}}.4.τότ(Μ,78.τ2 530): 
τῆς ἄνωθεν προηγουμένης ῥς, ὁ βουλόμενος καὶ πονῶν....καὶ μανθάνει... 
καὶ σώζεται 16.2.72(5τ60) ; 7. ἐμγμῊρ ῥοῖηὶ, ογτῖσαὶ τπονεθηί, ΟΠγν5. 
ἤἠισηι.50.3 ἴηι 4ς.(9.376Ὰ}; ῬΑ]1 ,ΟΠνγς.(ρ.36.3; Μ.47.22); γπονιοι 
σαπέσαν, 16]. ῥα55.21 0.4.3; (Ἰδῃ).ἐχε. Τμάοϊ, δο(ρ.120.18.; Μ.0.6028); 
Βαβ.λεχ.2. (τ τοὶ ; Μ.20.454). 

["Ἰδοῦγα, ἡ, ν. ῥόγα. 
ξἐῤῥοῦγχος, ὁ, 56η5. ἀπΌ., Δπ εν} ἀεβίγε τὰ ἐσὰ βς. τοῦ διαβόλου] 

ἔργα τὰ ἐσὰ θελήματα ταῦτά εἰσιν" ῥοῦγχοι, πορνεῖαι, ψευδομαρτυρίαις 
[316] (οπίγαά.2(ρ.8). 

[“Ἰῤουσαῖος (["]-σεος), γε, -σεος 10.Μ4], εἰγοη.2 Ρ.33(Μ.97.τοτΟ); 
ταβλία ῥ. (ἕγον. Ῥακε Ὁ ΥΥ](Μ.03.305Ὰ}; 1δ.Ρ.222(8618); οὗ εἰ γβά᾽ 
ἴδοίιοη ἴῃ ΟἸτοι5, ἐδ. ττ2(2οῦΒ). 

Ἐῤουσίς, ἡ, ἡ ΞΞ ῥυτίς, τογίπξῖδ, ταεῖ. ἀκανθώδεις ῥουσίδες εἰσὶ τὰ 
πάθη ἀρῤοῤῥθθς Βα. (Μ.65.536τΑ). 

Ἐῤοφή, ἦ, " ΞΞ ῥόφημα, ὀγοιδι, ῥογγίάρε, Ογτιϑυ. 7 6.Π6ς.(Ὁ.215.5:}.Ψ 
Ἐῤοφηδόν, 56π5. ἀὉ0.,ὄ ὃ ἐηῖ γεὶρς ὦστε αὐτὸν... .τὴν ἑαυτοῦ πνοὴν μετ᾽ 

ἤχου τινὸς καὶ συριγμοῦ ῥ. ἀνασπάσαι Μίν.«Ἀγίενι,26(0.38.14). 
ῥόφημα, τό, Ἰζαχρ'., τρ οὗ ψυίης, Σἰ Οἰνυς.(Μ.63.020). 

ΓῚ , 

Ἐῤῥοχή, 5.ν.1., Βεη5, ἀπ. δύο... καὶ δέκα μῆνάς που ῥ. συναντώντων 



ε [4 ῥοώδης 

πρὸς ἀλλήλους, πῇ μὲν πολεμούντων, πῆ δὲ ἀναπαυομένων Αραῖδυ,Ον, 
1|.8(Ρ.7.15). . 

ῥοώδης, τεδ]δεὶ το ἥμο, ἰγαηδτίονν τὴν ῥ, καὶ σπερματικὴν γένεσιν 
Ἐπ5..Ἁ ττί(ρ.228.10; Μ.20.153844); τῆς ὑλικῆς καὶ ῥ' φύσεως τ Ν 55, 
Ἐπωπ.τ2(2 ρι28πιτο; Μ.45.8978) ; ΝἸ ἐχεγο.τ4(Ν1.10.1368). 

Ἐῤυάκιον, τό, {16 εἴγεαηε, Εν. Τἤοηι. Α, 2.3(0.141); ΤὨΡΒη εὐγοη. 

Ρ.394{Μ.1ο8,9370). ' 
Ἐῤυγίτης, ὁ, παπὶθ οὗ 8ῃ ἰἸηϑεοῖ ρεβὲ, ᾿ἔμελοὶ (0.555). 
Ἐῤυέντης, ἢ εἰγδαμηηρ φάος ῥνέντης Ἤ]ΡΡ.ἠαεν,5.20(0.122,9; Μ.οτό. 

2187Δ). 
[“Ἰῤυζηδόν, --- ῥοιζηδόν, το α γεδῆ, ΟΥ χρη Ἐν. :2ο(Μ. Ια]. 

1810); τὐτ ἐκ ἃ γηίμηρ τομηᾷ ῥυζιδὸν ὙΛπαΒι.5.γεία!, ταί 20.68.13). 
Ἐῤύζημα, τό, ὃ ςηπογί; οὗ ἃ Βοῖβο, ΤΥ. ΜΟρΒ. "5.54 ῥσόστῃ (0.352. 

τ5; Μ.66.6720). 
Ἐῤυζιδόν, ν. ῥυζηδόν. 

Γ 

ῥυθμίζ-ω, ὀγίηρ ἱπίο παγῖοην, τορῖ. μνημονεύειν τῶν πράξεων τῶν ΄ 
ἁγίων, πρὸς τὸ τῷ ζήλῳ τούτων ““ἐσθαι τὴν ψυχήν ΑΙῃν, ἀπίομ. 55 (}]. 
26.0218}; ἧ-.«χάρις τοῦ θεοῦ.. «διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸ ὅπερ ἦν, ὅτε 
ἐγίνετο ὁ ἄνθρωπος, “-εἰ τὸν κατ᾽ εἰκόνα 1᾽αα, ρον ιϑοί(.124.20) ; εἰ... 
λόγῳ “-οἰτο ἀφη ἀταὶ.(Μ.85. 9168) ; ρᾳ88.», δδ τη παγηιοην, οὗ ογῆα ηρά 
αἱ συνεταὶ ῥυθμισθεῖσαι προέπεμψαν...τὴν αγδαληνὴν Μαρίαν λοτῃ. 
Με]. (4.5 τ ρΡ.126). 

Ἐῤυθμιστής, ὁ, 0,6 τοῖο γεξίογες ἰο ογάδγ, αγότίον, οἵ ἢ γν58. ὦ δικα- 
στηρίων τηλικοῦτον ῥυθμιστὴν ἐζημιωμένων ἘΠαι, σεν. Οἶγγ5.(5.00). 

ῥυΐσκομαι, δέ τοιἱμεγε, ἴ Β85. ῥαγα(.2(1.348ς ; Μ.3ο.640). 
ῥυμοτομέω, οὐ ἰΐηηος οὐ βέγγοις , οἵ ἃ. οἱ ουρ ηρ οχ, ΤΙπγχλπί. 

παίτυ. 7σ. Βαῤί, τ .28,0ο50), 
ῥυμουλκέω, γαῖ 1ῃ, ἱπβαῖο, (Ἰοτη.“.γ.7.6(ρ.24.1ο; Μ.9.4448). 
ῥύομαι, ἀοίίοεν τῶν ἐκ..-περιστάσεως ῥερυσμένων Ὠλάψτη. Ὀς.30: 228. 

(Ν1.30.12170). 
ῥυπαρία, ἡ, δ , ταεῖ, τὴν τῆς αἱρέσεως ῥ. Α18..4ζγ.-10το(}}.26.220). 
ῥυπαρός, ΜΙν, ἤρμὶ, ταθῖ. ἡμέραι... «πονηραὶ καὶ ῥί Βαγη.8,6; 

ΙΩΟΤΘΔΗν διαλογισμοῖς ῥ. Υ΄, [μά.τ4:3; τοὺς...ῥ. τὸν βίον... θηρία 
προσαγορεύει []ετη.εἰγ.6.6(ρ.457.10; Μ.9.2173}; τὸ συνειδὸς ἔχουσι ῥ. 
ΑἸ, ἤδον.2(ρ.2.31; Μ.25..428᾽ (420)8); οὗ 5[6]16 οὐὗὁ τιουϊαν Ῥτοδᾷ 
ἄρτος ῥ. καὶ λάχανα Ματς,Π ἴδον, Ῥογρέν το. 

ῥυπαροφορέω, τρέαν αἰγίν εἰοίιος, Τισοπτ Ν υ. 70. ΕἸφονη.22(ρ.44. 
τό). 

Ἐῤῥυπαροχίτων, τυσαγίηρ α ἀϊγὶν ραγμιεηΐ, τοῦ, Μ|.22:1τι γάμου 
ῥιπτόμενος ῥ, (οδγι.}168].5οὐοί. (Μ.38,449) ἴῃ τ Να Ζιεαγη,τ.1.27.40. 

Ἐῤυπαρώδης, ζσμἶ, ΤΏΟΤΑ]]ν αἱ ῥ, ἡδοναί ΤΠ γν5. ῥαδελ.6.3(0.157.15; 
8, 2600). 

ῥύπασμα, τό, ἀϊγί, βἰἢι, ροϊϊ ἴση, ΟΥ. ἔν. 54 τη 70.(0Ρ.528.20); οὗ 
τριγαμίαι, Βα. Ἔβιτοῦ εαπ.5ο(3.2970 ; Μ.32.7320); Το.ὟἿ Η.υ,70.}).30 

(Μ.94.4690). ᾿ 
Ἐῤῥυπήμων, ἀΐγίν, [{Δε5.ΝαζΖ. ταὶ, τιτ( Μ.38.080); 6.1 ϑ(1117). 
ῥύπος, ὁ, 1. ἀΐνί, ΚΕ}, τουπονεα ὃν ἀπά ἴπι5 ἰταπδίθεγεα ἴοὸ 

οἰδδηϑίηνρ πιεαϊατῃ ὁ ἀλγῶν σάρκα διὰ τοῦ ῥ,. τοῦ ὑσσώπου ἐᾶται ΒαΥΉ, 
8.6; ἵνα τὸν ἐν τοῖς ποσὶ τῶν μαθητῶν ῥ. ἀναλάβῃ εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα 
διὰ τοῦ λεντίου Οὐ. .70.32.7(6; Ρ.43].2ο; Μ.14.1600) ; 2. τηεῖ,, τηοχαὶ 
ΔΗ 1π|6]] βου] ροϊϊμἐοη ῥ, ἐπιθυμίας Α1Ή. φοηὶ.34{(Μ.2ς.680}; παντὸς 

«εν νῥὦ. καὶ πάσης ἀσεβείας πεπλήρωται 1... γιδο(ρ.228.12; Μ.25.702Α}; 
ϑυηεβ,ρ4(Μ.66.13694) ; οὗ Βοτοϑν, Επ5.ἢ.6.4.30.3(}1,20.4044}} ΑἸΉ, 
ἐ.4γ.3(0.184.23; 6970); οὗ ἀϑισν, (Ὠτνβιλορι. 5 6.6 τη {Μ]|.(1.5148) 
τοπιονθά ΌΥ Ὀαρ ΐβηι, ΟΥ̓ ἤοημ. 14 1. Γο(Ὁ.98.16).Ψ 

ῥυπόω, 1. τ180.8., Δ6Π|6, ταοῖ. τὴν ἀκοὴν..«ῥυπωθεῖσαν ἀπὸ τῶν 
βλασφήμων ῥημάτων Α1Ή..47.3.28(}1.26.4844); 2. ἰπίταῃμβ., δὲ βἰδν; 
ταδί, στρογ! ν, ΟΥ ΝΖ. εαγη1.2.2(ροθ6γ.)3.252(Μ.37.1498.); ῬΩΙΏΡΗ, 
Μοη. δοίον. 3Ξ(ρ.ττο.10}; Αηαϑῖ, ῥοφη11.4{(0.283). 

ῥυπώδης, ζεῖ; τηϑῖ., ταοταῖν, τῇ. ρινημη (Μ,26,11730). 
Ἐῤύπωσις, ἡ, ῥοϊϊιμίοη, (ςο. ῬΙ5.λιον, ]63(}}.02.1570Ὰ). 
[Ἐ]ῤυσιδόω, ν. ῥυτιδόω, 
Ἐῤυσιπέλαντος, νοΧχ ΠΙὮΠῚ οἰδήσας..-«ὡς ἀσκὸς ὃ παῖς τοσοῦτον 

ἐφλέγμανεν ὡς γενέσθαι πᾶς ῥ ῬᾺ]]1.}.1,ατε5,τδ(ρ0.,55.3; 0]. ἐρυσιπέλατος ; 
πολυτάλαντον τῷ σηκώματι Μ.34.το5 00), 

ῥύσις, ἡ, (εἶ, ῥεῦσις), ἥοιο; ταεῖ.; 1. μα, τησίαδτην ; οἱ μθατῆβη 
ΡΒΠΟΒορΡΒΙοα] βρεου!ατίοι, ΟἸεηι, ῥγοϊ δ(ρ.51.18; Μ.8.1728); οἵἁ οοτ- 
Ῥοταβαὶ οδχίβίρης, Οτοῤγίηε.1.1τ. (0.16.7; Μ.11.2408)}; Μείῃ.;έ5.2.0 
(0.347.22; ἐνήσεως ΝΙ.τ8, 3080); ΕΡΙΡΗ. λαον.76.3τ(ρΡ.380.23; Μ.42.5808); 
οἱ αἴοιῃβ, Ὀϊοπ. Α1.8ρ.Ἐπ5.}.6.14.250 7760; Μ.21.12778)}; ποῖ τοῦ, ἀἰνὶπςε 
σομΘσα τίσι οὐ..-μερισμὸν μέν τινα καὶ μετάστασιν καὶ ῥ. τῆς τοῦ γεννῶν- ᾿ 

τος οὐσίας ἐκ τῆς φωνῆς τοῦ γεννᾶν..«ἐννοήσει Β45. ἘΜΉ.2.6(1.2428Β; Μ. 
20.818); 2. ἀϊεειῥαϊίοη, ἐβίμερεε ἔδεισα...ῥ. τινὰ θεότητος παρα- 
δέξασθαι οτάσιν οὐκ ἔχουσαν ὅτ. Να2.07.31.3τ(ρ.187.5; Μ,326.τ69Α) ; 
3. ἀϊσεῖραϊίοη, ἰακῖν ὁ ἰϊοίηρ, Ἐὰν. Ἀπτιαηαι τ(Ν.48.94). 

ῥυτιδόω, 1. τον ῖο, ἐγρὶε, τ Ν υ 55. πόρε τ τ οηϊ.(ΝΜ.44.7850); 
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ῬΑ}1.}.1,ατἰς.22(ρΡ.71.18, ν.1. ἐρυσιδωμένους Μ.34.1ο810}; 2. πιεῖ.» 
εαἰμριηϊαὶσ τὴν καὶ πάναγνον ῥυτιδοῦσι παρθένον ΟΥΤΟΝ ἐπί.τ ῬτΟΘΠΊ, 

(Ρ.16.2; 6.64}. 
ῥυτίς, ἡ, 1. τογίηκῖο, ξο]4 ἴθ ἄτεββ, (τγβ λοι. 8.2 τα τ Τν, (τ. 

501Ε); 2. πιεῖ., οὗ πιοταὶ ἀοίεοι ἄνθρακας...[50. φησί] τὰς τοῦ... 
πνεύματος δωρεάς, τὰς...καθαιρούσας τὰς τῶν ἀνθρώπων ῥ. ΟΥἐχρ. τη 
γε: 2ι(Μ.17.2360) ; ῥ. καὶ σπίλον ϑεταρ, απ. δίρ.32; Μ.40.005}0); 
Ουηςὶ. ΑΓ Ρ}.7.40.1. 

Ῥωμαϊκός, 1. Εονπαη, 1.6. ὥηρεγίαὶ ΟΡΡ. εςο]δϑι βίοι] ἐγκατα- 
μίσγειν τὴν Ῥ. ἀρχὴν τῇ ἐκκλησίας διαταγῇ ΑἴΠ.ἀ..45᾽.34{Ρ.202.9; Μ, 
25.732); οὐ.. “Ῥ, ἐστιν ἡ κρίσις.. «ἀλλὰ περὶ ἐπισκόπου ἐστὶ τὸ κρῖμα 
16.76(Ρ.225.26;; 1858); Ῥ. ἀρχὴν καὶ ἱερατικὴν ἀρχήν (απ. Δβῥ.83; οἵ 
Εοιηθα εαρίτε απ δύτὴν τῆς Ρ. πολιτείας... «ἐπίβουλος ΠΒΤΑΟ] ἐῤ. 
ἴΜ.92.9028); πειμξ. 85 βυρβί, ὅτε τῆς ἰδικῆς τὸ “Ῥ, κατετόλμησε γῆς 
ΟὙΒΡ]}. ἔχοι ρομὶ. 3(0.480.4.; Μ.113.0404}; πρὸς τὸ φυλάττεσθαι τὰ Ῥ, 
καὶ “Ιεροσόλυμα 70.Μ4].εἰγοη.18 ρ.426(Μ.07.6288); 2. οὗ Ἰαπριιαρε; 
ἃ. Γαἰΐῃ ἐπιγραφὴν "Ῥι Ταβὲ.ταροἱ.26.2(Μ.6.368.); τὴν 'Ῥ, γλῶτταν 
Αἰ. Ἢ..4γ.75(0.224.29; Μ.25.7840); 85 5Βυ08:. ἑρμηνεία ἀπὸ Ῥωμαϊκοῦ 
ἰά αροὶ,Ξες. ΞΒ(ρ.138,1; Μ.2:.3534); μειῃ, τὴν σχολὴν τῶν Ῥ ας. 
Αερ λον. τ5,.42(Μ.34.6ο40); Ὁ. ἀγεες μετήνεγκε ταῦτα εἰς τὴν 'Ῥ', διά- 
λεκτον 4.11.8. Ῥτοεπι.(ρ.287). 

Ῥωμαῖϊῖς, 1. Γαιϊΐῃ τὴν πόλιν Ἄλμα “Ῥώμαν ὀνομάσαι, ὃ δηλοῖ τῇ 
ἹΡωμαΐδι γλώττῃ τὴν ἔνδοξον ΡΙ]οβ..ἦ..6.2.0(Μ.65.4128)}; 2. Ονεεξ, 
Αι. ΡῺ.Β π|ῖ.(0.287). 
Ἐῤωμαλεότης, ἡ, εἰγεησίἑ ῥ. φρενῶν γπη. (4.5 τ Ῥ.506), 
ἘΡωμανήσιος, Κογηαη, Βεί. ἄγοτ τι. (Μ.26.820Ὰ}). 
ἘΤωμανία, ἡ, Κονπαη οηρίνε, Κογρηαη ἰονγτίονν, ΑἸ. ἢ,.4γ.35 (0.202. 

3ο; Μ.2:.7330); ἘΡΙΡμ λαον,60.2(ρ.153.12; Μ.42.2048); Μ.ϑα᾽.4.2; 
Το. Μα]. εἰγοημ.τό ρΡ.3ο8(}.07.5804). 

ἘῬωμεύς, ὁ, ἃ Κογιαη, (οϑτμ. [πα 0}.1τ(}1.88.4480). 
ῥώννυμι, εἰγοηρίοη!; Ῥετῖ, Ραβ58., δ6 υαἰϊά, Α(Ὼ ΘοΒοΙαβὲ, οοἰΪ.2.2 

(ρ.42); 1δ.4.22(ρ.64); Ῥμοί, ποῖος. 2 τ(ρ.487; Μ.1οά.5680); δέ γὴρἠ 
ἔρρωται τῷ φρονήματι Τμᾶτ.ϑτυα.ερ}.2.6π( Μ.99.12888) ; ἔτεα. Ρ[ορΡ]., 
ἐρρωμένος υαἰϊά, Μεη.ἐχο. σεη  τπίρ.459.5; Μ.113.820Ὰ); προ, ΟΙΌΥ, 
ἃ5 ϑᾶν., ξαυνοιγανίν, Ἰᾶ.ὁχε. Εοηι. Ξ(ρ.186.8; Μ.113.8720). 

ῥῶσις, ἡ, 1. δοάτίν μεαϊ ἢ απὰ εἰγεησι, Οὐ. οἰ τη Ῥ,4:6 ἀρ. ῥἠϊίος, 
26.2(0.233.2ς; Μ.12.11534}; ΟΕΥν 5.6}. (3.570); Μϑο Μρ ἀροεν.2.ὃ 
(Ρ.1ο.11); 2. 455. βρίτἰῖα] σἰγεηρίβοητηρ ῥ. ψυχῶν καὶ σωμάτων Αβοε. 
Ἐκ (Ρ.33); ϑδσαρ.θμεῖι 2.1; οΥ 50} οηἶγ, «4. Ῥψτὶ,Δοίρ.18,28); ὅτ, 
Αρι. ει. ττ( Μ οδιττο, 8); ψυχῆς...ῥ. ἐστι τοῖς ὑπομένουσιν, ὃ τοῦ 
σώματος αἰκισμός ΜΑΧ.,αρ.1.τ7(Μ.00.1188Ὰ); Ὀεδῖοννοα ὈΥ ΤηΕΠ), 

ΞΉΡῥοΥΐ, ἐπ Ομ ἀρ ε ΠΗ ῥ. προσφιλεστάτην χαρίσασθαι ἀδελφικοῖς... 

σπουδάσμασι καὶ πατρικαῖς..-προθέσεσιν ΒΟρἢ͵.Η «6. εγη.(Ν.87. 
31960); 3. ῥβοῖυεγ, εἴθαγ Χριστοῦ... .τῆς σῆς βασιλείας φρουροῦ καὶ τῆς 
σῆς ῥ, προστάτου ΟΑττη. 6. Οοπςεὶ.τ(ρ.237.9; Μ.26.6060). 

Ἐῤωστέω, --- ἔρρωμαι, δα ἴῃ φοοά πεαϊι, 70.) .ορίτοπεφ, (Μ.95.88.). 
ῥωχμή, ἡ, ρίαν, εἰεξ5, βϑθηγες, ὑγτ, Αδά.4(3.3570). 

Σ 
σάβανον (["]σάββανον), τό, ἰΐπεη εἰσι, ἰοιρεῖ, τεῖ, 70.13: 5 σαβάνῳ 

περιζωσάμενος ΟἸεγη, βαοι.2.3(ρ.170.30; Μ.8,4368); Πεπος, ΠΠΓΌΥρ.» 85 
ψοχῃ αἱ ἔοοι- γ ϑῃϊηρ σοχθτηοη 65, πμεἠοί, (σαββ- Ρ.503); πα αἱ 
ἀεά!οδίίοῃ οὗ ἃ Ομ σοῦ αὐτῷ δὲ τῷ μέλλοντι τὴν καθιέρωσιν αὐτουρ- 
γεῖν, ἐπάνωθεν τῶν ἱερατικῶν ἀμφίων περιτίθεται σάβανον 1δ.(ρ.656) ; 
85 ὑγοσῃ ὃν δῃὶ ἰπέδηϊ, ἐδ. (ρ}.3031)). 

"Σαβαώθ, [Ηεργ. ΓΙ͂ΝΧΞ5] δαδαοίλ, ἠοϑίς; 1. 85. {116 οἵ σοὰ 
οὐδενὶ ὀνόματι κλητέον τὸν πρῶτον θεὸν ἢ-...Σ, κτλ. ΟΥ,»Ιανὶ 46(0.42. 
20; Μ.ττ.628.); τὸ μὲν Σ΄. ὄνομα καὶ τὸ Ἀδωναΐ..-«μετὰ πολλῆς 
σεμνολογίας παραδιδόμενα...ἐπί τινος θεολογίας ἀπορρήτον ἰα (εἶς... 
24(ρ.75.1; Μ.11.7054}; οὗ. «τὴν ᾿Εβραίων διάλεκτον εἰς τὴν ᾿Ελλάδα 
γλῶσσαν μεταβαλόντες, τινῶν ὀνομάτων τῆς ἑρμηνείας οὐ κατετόλμησαν, 
ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν ᾿Εβραϊκὴν φωνὴν μετεκόμισαν" ὡς τὸ Σ'., καὶ τὸ Ἀδωναΐ, 
καὶ τὸ ᾿Ελωΐ Βα5.πμη.2.7(1.2430; Μ.20.5854}); Ζ, ὅπερ ἐστὶ στρατιῶν 
ἢ τῶν δυνάμεων Οτ.Να2.0γ.30.τοίρ.137.8; Μ,36.1288); ἘΡΙΡΠ. ἦδεν,26. 
τοίρ.288,22; Μ.41.3488); Ὑπάτιλαον.5.3(4.303); ἰπ ἱπνοσατίοη, “4. Ῥ τὶ, 
2δ(ρρ.65.6,64.6); ϑεταρ.εεἶι.13.το; 2. σποβῖ. ἄλλον δὲ ἕβδομον οὐρανὸν 
ὑποτίθενται ἐν ᾧ λέγουσιν εἶναι τὸν Σ. ... φασὶ δὲ τὸν Σ΄. οἱ μὲν ὄνον 
μορφὴν ἔχειν, οὗ δὲ χοίρου ἘΡΙΡἢ.ἤαον.26.το(ρ.287.8,15; Μ.41τ.3450,0): 
φασὶ..«τὸν διάβολον εἶναι υἱὸν τῆς ἑβδόμης ἐξουσίας τουτέστι τοῦ Σ. 
εἶναι δὲ τὸν Σ΄, θεὸν τῶν ᾿Ιουδαίων 1.40.π(ρ. ὃς, τοῦ, 6840); ΜαπΙ(ῃ. 



σάββανον 
τὸ.-«τίμιον..«ὄνομα Σ.. ... εἶναι τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ πατέρα τῆς 
ἐπιθυμίας" καὶ διὰ τοῦτο.. «προσκυνοῦσι τὴν ἐπιθυμίαν Ἡδρετα. ἄγεξοττ 

(ρ.14.10; Μ.1ο.:4458). 
[“Ισάββανον, τό, ν. σάβανον, 
ἘΣαββαπιανοί, οἱ, ξοἰϊοισεγς Οὗ εἴ6 Ππέγοδν οὐ δαδδαϊίτς5; 561 ΓΚ 

Θοζοχηξῃ (ο δ δὴ οἴδβμοοί οὗ Νονδίδηϊβε ποσεθν θυ1 ποΐ τηρη- 
ἰοπβὰ ὃν Εριρᾷ., Τηάι., οσ ϑοοχαΐββ, 90Ζ,ἢ.6.7.18.1(}}.67.14680) ; 
ΤΗΡΒη, εἠγοη.Ὁ.532(Μ. τοῦ, 1888). 

σαββατίζω, οὐδεγυδ ἐπε φαὐϑαϊ; 1. οἵ [φνβὰ ορβεσνδηοθ ὈΡΡ. 
ΟὨτϊξείδη, ρὲ ἤαρη.ος ; (οηοὶ. ΑΡΡ.6.23.3; ΟΥΝ γ955. μη. (2.216, 
23; Μ.45.8164)}; 2, οἱ ΟἹ οὔϑούναποο, [Παβί. ταὶ. το. 5(}1.6,5171}); 
Οοβη; Ἰη4. 10. 5(}1.88.2008); οὗ ΞαὈΡα 08] γεασ, ΟΥτ. Α43.4(3.3330); 
3. οἵ (μη βτίδη ργαοῖῖςα, κε α ἄαν οὗ γέσὶ, ἀργαῤῥιαδίρ.68); Βιρῖγ- 
ἴὰσ: αὐϑιρηζίοπ ἔτοση βίη, [υϑι.01α].12.3(Μ].6. 5000}; Μας.Αδρ λον. 
35.1(}1.34.}484); Ογτιαάον.7(1.2270); Ῥτος,σ,.1ς, 56: {{{|}{.87.25650}; | 
Πα ἔτοτα ψουμὶν αἴαΐῖτθ, Ογτ. 4»1.3(3.3158); ῥτϑοίίος οὗ ριθῖν 
τϑῖμποῦ ἴμαπ ἰάϊεπ655, [υ5.01αἱ.το.6(Μ.6., ς178}; Γ]ειι. ἐἐγ.᾿.τ(ρ.9.24; 
Μ.8.,7ο14); Οοηοὶ. 4Ρρ.7.36.4; ἴῃ ΘΟ τβεδη 6, Οτισχοοῖη Β΄5.77: 30. 
(}1.17.1440}; νυ. 70.5.6(4. 2160); ρταοίίοα οὗ οπαβεῖν, {Β85.π0. 
υἵγρ. 58,50 (}1.30.7856,7880); Μοά.σεοινς.(Μ1.86.32760); 4. τηεῖ,, ἑαΐδ 
γΡέξί ἐν ταύτῃ γὰρ [3ς. ἡμέρᾳ 1.6. Ἐξαδίον Ἐν6] κατέπαυσεν ἀληθῶς ἀπὸ 
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὁ μονογενὴς θεός, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον 
οἰκονομίας τῇ σαρκὲ σαββατίσας τ Ν γ85.γ65.τ(.46,6018). 

σαββατικός, ρῥεγίαϊμίηρ ἴο ἐμὲ ξαῤῥαίϊ!, ῥΥΟΡΟΡ ἰο {πὲ φξαδϑαίῇ, οἵ 
νους, Οὐ. 9.6 ἠῃ 1.π.5:τ4{0.235.20) ; οἱ πυτηθε 15 7, 70, οἴσ,, 14, 7σ.το, 
30(23; Ρ.217.5; Μ.14.3848}; οὗ βίου Πὰν ἠὼς σαββατικῆς μεγάλης 
ἙἘπυδοσιῦγρν.τ.253(Μ.8ς.84τ0). 

σαββατισμός, ὁ, εαδῥαϊ οὐξογυαηεε; 1. οὗ Τεννῖβῃ ΟὈβουνδησθ 
ΟΡΡ. (μχϑίίαη, ἡ (Ραςς Δ Ρεῖν. οἱ Ῥαμὶ,τίρ.ττ8.10); ΟτΥιέχετη Ἐς. 
11:53ο[.(}1.17.1440}; ἘΡΙΡῺ λα6ν.20.8(ρ.321.14; ΝΙ,41.,4048}; γτ.15.5. 
ᾶ2(2.19το); 2. οὗ ΟἹ οὔβδούναποβ, ξαβι. ἀ1αἰ,23.3(Μ.6.5284}; 85. ἔὰ]- 
ΠΕ6α ἴῃ πεν αἰβμαηββιίοῃ, ΟΥ. 6.2.33(27; Ρ.91.2; Μ.14.1720); ΟΥΥ. 
αἰογ.τοίτ.3460); Ῥτοο. δῆ.5:4-22(}1.87.2640); ΟἸντηρ,. Εἰεεί. τι :2 
(}1.93.6ο50); βἰρηινγίηρ ἀΠοσθης ἀβρεοίβ οὗ ἴῃς (τ βεδη 116, ντ, 
αὐογ.7(1.228.}; 3. ΟΠτιβέατι ορβεγναηοε οὗ ἃ ἄὰν οὗ τοβῦ, (σης ΑΡΡ. 
2.36.2; ϑρ: ἔν ηρ' χιουτποδτίοη οὗ με ψ}1}}, Οντ, ἰς.5.4(2.825Ε,826Ε) ; 
4. τηρῖ., γεσί, Οὐ.ον.27.16(Ρ.374.20; Μ,11.5200); ὕγτ,ἰς.5.4{(2.826Ὰ}; 
Τάς. Πεν.41ο(3.568); Οδούτηῃ, ἢ 6δ.4:01.(Ρ.463.12); ἃ ἴγρε οὗ {μὲ 
Κιηράοπι, (ῃτγβ.ἠοη. 6.3 τη Η εὖ. (12.668); οἵ Υεροβε οὗ (μὲ βαϊηΐβ, 
γι. 70.4.6(4.425Ὲ); 5. τηδῖ,, γέφρτίθ, ΑἸΉ οι, ς.37:1(Μ.27.1844}). 

Ἐσαββατοκυριακή, ἡ (ἐσαββατοκυριακόν, τό), 6 ταδδαίά ἀπά 
ἐδε Γονγάς Ῥαν, ϑαίηεγάαν απὦ δμμάαν, Το. 6].εαῃοηαν.3.3(0.440) 
οἷξ, 5. γονυκλισία; 70. 6}, βοσηῖ! (Μ ΒΒ, τότ, τοτό) ; πευΐ., Νόμος. 
426. 

σάββατον, τό, Α. Ξενεπίῃ ἀαν οὗ {μὲ 7 58 νεεῖκ, εαῤῥαί; οα- 
οαβίοη!ν οἷαγ., Πὴ0ρη.4.3; Αἰργαρἧἤποίρ.72); 1. εἴγτα. τῇ ἑβδόμῃ 
κατέπαυσεν..«ὡς δηλοῖ ἡ τοῦ σαββάτου προσηγορία ᾿κατάπαυσιν᾽ 
“Εβραϊκῶς σημαίνουσα ΟΥ.ΝαΖ.ογ.4τ.2(Ν1.36.420})};.2. ΟὈβογνδηοθ 615- 
οαθθεα, ΟΥΟῤγίηε.4.3.2(7: Β.326.21Ἐἰ} Μιττ. 3808); 1 τη. Ξαδδι! (Μ. 
28,133{}}} ἘΡΙΡΕἤαον.δ6.82(ρ.τ 231. ; Μ.42.15781.}; 3. Ῥυγροβα γνώ- 
σεως..«οὐκ ἄργίας ἕνεκεν ἐδόθη τὸ σ. ΤΑὉ.ταὐΡ.3(21.28,.15360}; σ. 
ὥρισας εἰς μνήμην τούτου [98ς5. ὈΥΕΘΈΟΙ], ὅτε ἐν αὐτῷ κατέπαυσας ἀπὸ 
τῶν ἔργων εἰς μελέτην τῶν σῶν, νόμων, καὶ ἑορτὰς διετάξω εἰς εὐφροσύνην 
Οοηοῖ, ΑΡΡ.1.46.1τ; τὸ α. ἐδόθη αὐτοῖς [50. τῆς ἴδν}5], τοῦ καταπαῦσαι 
τὴν φιλοχρήματον αὐτῶν ἐπιθυμίαν στ Νν855.16ε|.15(Ν.16.2218}; 

4. αὈτοραῖξα ἴῃ τοϑρεςοῖ οὗ (ΠΥ Ξ 1ΔΠ|}5 οὐ τὰ νῦν σ. ἐμοὶ δεκτά, ἀλλὰ 
ὃ πεποίηκα.-..διὸ καὶ ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰς εὐφροσύνην, 
ἐν ἡ καὶ ὁ ̓ Ιησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν Βανη.τ5.8; ΟΥ. 70.2.32(27; ὈὉ.91.4; 
Μ,14.1734}; ΑΙ φοη.τ(Μ.28,1444}; Ο] δοά,ἐαη.20; Οντ. Ἡ. εαἰξεῖ.4. 
47: Ομ γν 9. ἤονι.49.3 τὴ 70.(8.2028); 5. οὗ ἃ “ΡῈ ΞαΌΡΑ ἢ’ (ΕἸ ΠΟΥ 
οοἰποίάεποςε οἵ ϑΑΒΔΊῃ ΙΓ ἃ ξθϑεῖν 8] ΟΥ Βα ὈΡα ἢ Ρυθοβαϊηρ 8 στεϑί 
ξεβτϊναῦ) σ. μέγα Μ΄. Ροῖγε.8.τ,2τ; 6. οὗ {πε 54 Ὀ αἰ 8] γϑαῦ τὰ τῶν 
ἐτῶν σάββατα Ογτ..1»ι.4(3.35530). 

Β. Ξονθητῃ ἄδν οὗ {πὸ (γιβίίαπ εοκ, δϑαίμγάαν, ΤΡΊοΠν Ῥοῖγε. 
23; ΑἸΒ.ἐρ. Α46ρ.Γ18ιτοί Μ.2 5. 5818), ΤΓτερεηί ον. ἤονι.64{Μ.86.6τ68); 
(1 ἘαϑῸ) α ἔραϑδὲ εἴ τις κληρικὸς εὑρεθῇ τὴν κυριακὴν ἡμέραν ἣ τὸ 
σ. πλὴν τοῦ ἑνὸς μόνου νηστεύων, καθαιρείσθω (απ. Αῤῥι64; (οηΞὶ. 
ΑΡΡ.5.2ο«τοὸ; 16.1.23.3; τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν ἁγίων πατέρων κελευ- 
ὄντων κατὰ σ. καὶ κυριακὴν ἑψεῖσθαι λάχανον τοῖς ἀδελφοῖς ΚΓ, Ῥαεῖι. Δ 
τοίρ.138.23}; 4150 (1η Ἐοπηο) ἃ ἔαϑί, βοοτ.ε.ς.22. 8 (Μ,67.6408) ; ἴοτ 
οἴμοι ῥτον  βίοπϑ πα ΟΌβεύναποβ, ν. ΓΤ 8οα. ἐαπη.τό,40,5τ; Βα5.εΡ. 
οί. 1860 : Μ,32.4848); Τίμα. Α],»γ65}.(Ν1.33.13054); Ρ4}}. ἢ. Πατι5.7 
(ρ.26.8; Μ.34.τοξοο) ; Βοοτ.".6.5.22.42,55(636.,640Α); δίονιοο, 56,123: 
βρη ῆσαπος ἔου (τιβείδηβ, Ογταάον.7(1.2278) ; 650. οἵ Ἐββίευ ἔνε 
τὸ μέγα σ. (τυ. οηι τη Ῥς. τά 5:2(5. 5250); 770. 6].βοοηῖὶ (Μ.88. 
τ0124Α}); Πογ. ἀοεί.ττ.τ(Μ. 88, τη880) ; ΟἼΎ1}].εαη.80. 

1220 σάβουρος 

(. σοη, ψεακὶν ἀαν οΓ γεςὶ; ἰλβυταιϊοα ἔοσς ἀνοίάαμοθβ οὗ β81η 
Δη4 ργϑοίίοε οἵ Βοἰίηβββ, Τυβι ἀΐαί.12.53(Μ.6. ςοο0) ; (Ὠτν5.}.αΣ.1.1(1. 
7174}; Ογτ. 70.4.γ(4.4300) ; (Βτβτίαη δωηάαν τὸ μέγα σ, ορρ. [ΕΜ ]5ἢ 
ΒΑ ὈΡΔΙἢ τὸ μικρὸν σ., ἘΡΙΡΒ ΧΡ. Δ. 24{0.525.6; Μ.42.820ς[.); εἔ1α, 
μαεγ.8.6(0.192.2ο; Μ.41.2120); ἡμέρᾳ πρώτῃ τῆς ἑβδομάδος, τουτέστιν 
κυριακῇ ἢ ἐστιν ἡμέρα δευτέρα τοῦ σαββάτου" εἴωθεν γὰρ ἡ..«γραφὴ 
ἑκάστην ἡμέραν ἀνάπαυσιν ἔχουσαν σ. ὀνομάζειν Οἠγοη. Ῥαξο,Ὀ.21τ 
(Μ.92.5168); ἴοΥ σ. δευτερόπρωτον γ.5.ν. 

Ὁ. πιρί.; 1. βιστγίηρ 56}{-τεβίχαϊηῖ, Ὀ]εγη.  7,.4.2(0.251.17; ΜΆ. 
12200); ὕγτ. ]ς,5.4(2.826 ρμᾳ55.); 2. ὑγρε οἵ Ὁμηβιδη ᾿ς, Οτ. οὶ. 
ἤῃ Εχιτθτ2λ(Μ.12.289Ὰ); ΜαςιΑερ λορ,.35.1(}.34.7484}); αοείνε ἀπα 
οοπτεοιιρ]αίινα, ΤΟνγτ, οὶ Τί65 τ6 ΕΠ. ; Μ.77.1 200 Β8,); Κίπράοτῃ οὗ 
Πρανθη, Ο(ῃτυβάοηι 6,1 ἠρ Η οὐ. (12.634); Ιαβῖ ἀνθ, Ονυ, [0.2.5(4. 
2ΟΟΑ) ; 8.6. τ(6ο 1}; τεροβε οἱ 5βαϊπῖβ, Οὐ, πε, ἤῃ ἔχιτθ: 23(Μ.12.2808); 
ῬῃιΟΔΥρι σπέρρτοόστα, (Νἴ.40.298); Ογτ, 70.4.6(424Ὲ) ; ἴΟΥ ταν 5[10Ὰ] δχ- 
Ροβίἴοη οὗ σάββατον, σάββατα, ἀῃ!ᾷ σάββατα σαββάτων ν. ΜαΧ.αῤ. 
ἰμεοὶ.τ.37}.(Μ.90.τορ70}). 

Ε. τοεεᾷ; Ρὶατ., 14.8.1; (οηδὶ. 4,}Ρ.2.47.1; δον. Απεγες (ρ.8ο4. 
τ; Μ.46.6324}; 5ῖηρ., Επι5.φ ΜΙ αγῖη.2.2(Μ.22.041τ0); ῬΑ}} νυ ἀγγς.ἃ 
(ρ.44.6; Μ.47.26); 10..λσην.4.26(Μ.96.628.). 

ἐσαβέκ, (Ηεντ. 30), ἐπτεβεῖ; τεοῖ, 6 η.22:12, οἰγιη. ὥσπερ δὲ 

φυτὸν σ., τοῦτ᾽ ἔστιν ἀφέσεως, ἐκάλεσε τὸν..«σταυρόν ἘΜεϊ. [ν(ρ.513; 
Μ.κ.1220); Π᾽αἱ. Τὴν οἱ ἀφμίδιτοο τὸ; 8. ργοϊξοῖγρε οὗ (τοββ, Μεὶ. 
βΟεμ.(ρ.312; Μ.5.12174}; Ττερθιὶ ἀτορ. (Μ.86.6520}). 

ἘΣαβελλιανίζω, ἐκίμῖ τοῖς δαθεϊϊμς, κοί Μομαγεάταη (Ῥαϊγῖ- 
Ῥαςείαη) υἱέεῖος λέγοντες δὲ μίαν οὐσίαν, ἤτοι φύσιν, οὐ λέγομεν μίαν 
ὑπόστασιν, ἵνα μὴ Σαβελλιανίσωμεν ᾿Απακί,Απί, μά. (Μ.80.14048). 

ἘΣαβελλιανιστής, ὁ, [οἰϊοιοεν οὗ δαδεϊϊτς, Τίτη ΟΡ λαεν.(Μ.86.608). 
ἘΣαβελλιανός, ὁ, --- ἴοτεῦ., ΕΡΙΡΒιαηαε,62(0.213.22; Μ.42.868.}; 

τοβϑοδηρ οα Ττσίη., [ἃ ἤαεν.62.τ(ρρ.280ξ.; Μ.41.τος2.--Ο}; Σαβελλιανῶν 
ἐσχηκὼς [5ς. Ματοε!] 5] τὴν ἐρεσχελίαν 1ὁ.72.τ(ρ.255.14; Μ.42.3810)}; 
ἀσεβὲς... .τοῦτο καὶ τῆς τῶν Σαβελλιανῶν καὶ τῶν ἀπὸ Μαρκέλλου μανίας 
ΟΠ τγϑ.μομι.7.2 ἴῃ [0.(8.460}. 
ἘΣαβελλίζ- ὦ, κοί ἰΐδ υἱεῖς οὗ, ζοίίοιυ δαδείϊπ:5 ταῦτα Μάρκελλος 

ἔγραφε' τῆς τοῦ “εἰν ὑπονοίας καθαίρων ἑαυτόν Ἐλιϑ.σ,ἰξτιτε(ρ.75.1ο; 
Μ.24.856Ὰ}; διελέγχων [386. του. Α].} τοὺς κύόντας ὅτι μὴ ὁ πατήρ 
ἐστιν ὃ γενόμενος σὰρξ ἀλλ᾽ ὁ τούτου λόγος ΑἸ ἀδεν, (0.21.1; Μ.:2ς. 
Δ61Α}); τοὺς μὲν “τοντας ἀπὸ τῆς περὶ υἱοῦ ἐννοίας ἐλεγκτέον, τοὺς δὲ 
Ἀρειανοὺς ἀπὸ τῆς περὶ πατρός ΤΛΊΗ. 437.4.2(0.47.15; Μ,26.4720); 
ἀναιρεῖν τὸν υἱὸν καὶ στ εἰν δ.4.τοί(ῃ.54.ς; 4800). 

πΣαβέλλιος, ὁ, δαῤείϊτιως; αἷ8ὸ, ομδ εὐιαυῖηρ δαῤοίίτις᾽ υἱετυς, 
ϑανεϊϊαη; 1. τεϑοπηρ ἡ τοίου οἱ οὶ ἴὸ 1 ΠΟΥ τίνα τοίνυν 
ἐρεῖ τὸν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατεληλυθότα...εἰ λέγει τὸν πατέρα γυμνῶς 
ἀνακαλύψας τὸν Σαβέλλιον Ἐξ 5.ε....2.7{ρ.τὸσ.1τ6; Μ,24.9124}; οὔτε γὰρ 
υἱοπάτορα φρονοῦμεν, ὡς οἱ Σαβέλλιοι λέγοντες μονοούσιον καὶ οὐχ 
ὁμοούσιον ΤΑΤΏἐαΡ. βά.2(Μ,25.2041Ὰ); 1Α1ῇ,.4γ.4.τη(ρ.61.20; Μ.ι26. 
4024}; αὕτη δὲ ἡ φωνὴ [56. τὸ ὁμοούσιον] καὶ τὸ τοῦ Σαβελλίου κακὸν 
ἐπανορθοῦται" ἀναιρεῖ γὰρ τὴν ταυτότητα τῆς ὑποστάσεως καὶ εἰσάγει 
τελείαν τῶν προσώπων τὴν ἔννοιαν 85.4}.52.53(32.1404 ; Μ,32.3030); 
στ. ΝαΖ.ογ.2ο, δ(ρ ατ8.τ; Μι36,1128); ΟΥ̓ Ν γ85. Εμητοί Ρ.240.17; Μ. 
45.85.28); 2. ἐδδοῃπρ ΟΝ ΤΥ. ὁ αὐτὸς ἄρα πατὴρ γέγονε καὶ υἱὸς καὶ 
πνεῦμα κατὰ Σαβέλλιον ΤΑΤΉ. .“4»ν.4.τ3(Ρ.57.τ4; Μ.26.485Ὰ}); ἐπεὶ τόν γε 
ἀνυπόστατον τῶν προσώπων ἀναπλασμὸν οὐδὲ ὁ Σαβέλλιος παρῃτή- 
σατο, εἰπὼν τὸν αὐτὸν θεόν, ἕνα τῷ ὑποκειμένῳ ὄντα, πρὸς τὰς 
ἑκάστοτε παραπιπτούσας χρείας μεταμορφούμενον, νῦν μὲν ὡς πατέρα, 
νῦν δὲ ὡς υἱόν, νῦν δὲ ὡς πνεῦμα ἅγιον διαλέγεσθαι Βα5.6}».2τοις 
(3.217Ὰ; Μ.32.7760); 18.2τ4.3(3.2228:; Μ.γ788ς); τ. ΝὰΖ.ον,20. (ΜΠ .2ς. 
το]2Α); ἘΡΙΡΗ λαον. 62. τ(ρρ.328οῇ,; Μ,.4τιτος2.--Ο); 3. 1ἢ Χο]. ἴὸ ΟἾΠΟΥ 
Βοσοϑίθδ᾽ ἀτίδη, ἀτῇ δέομαί, 55.18; Μ.25. οοΑ); τ ΝΑ Ζ,ον. 310 
(ρ.1σδ.το; Μ,326.1444); ΟτΙΝ γ85.ονγ. αΐδεί Ρτοοτη. (ρ.3.1; Μ.45.124}; 
ὃν γὰρ Σαβέλλιος λέγει ᾿τριώνυμον᾽ τοῦτον Εὐνόμιος ὀνομάξει ᾿ἀγέν- 
νητον᾽, οὐδέτερος δὲ τούτων ἐν τῇ τριάδι τῶν ὑποστάσεων θεωρεῖ τὴν 
θεότητα 14. τέμ.τοί Ρ.234.27; Μ.45.8360) ; Μαοεαοηπίδη, (Πγγβ5. ἤθη. 
7.5.1 ἴῃ 70.(8.430Ὰ) ν. πρόσωπον, ὁμοούσιος. 

ἘΣαβελλιόφρων, Δαῤείϊτς- τη, ΤΟΥΝ γ85..4γ.οἱ δὰ}. 6(Μ.4ς. 
12808). 

ἘΣαβελλισμός, ὁ, διηδεϊϊίαη, πόγοον, δ αϑεϊϊταπῖςη; ὅθεν καὶ τὴν τοῦ 
Σαβελλιαμοῦ κατηγορίαν ἐδέξατο [5ς. ΑΡ0]1.} Τάτ ἠσεν.4.8(4.363). 

ἘΣαβελλίτης, ὁ, γοἰϊοτυεν οὗ δαρείίτις, δαβείαη, ΤΟγτ. λον ἀϊυ.τὶ 
(53.280Α), 

ἘΣαβελλίως, ἐ: δαδείίταη [αϑἤῖον, τ. Να2.0»γ.31.3ο(ρ.τ86.8; Μ.36. 
τ680) οἷξ. 5. Ἀρειανῶς. 

Ἐσαβούρα, ἡ, ῥαϊίαςε; τιεῖ., ΝΠ ΡὈ}.4.6ο(Μ.70.57}8). 
σάβουρος, 1. τολμοι! καγρο, τὰ δαϊαξὶ, ΤιδομὶΝ, υ. 70. Εἰτον. 26 

(ρ.5 5.6); 2. β6ῃ., φρηρῖν σκεῦος σ. Ὅτ Μαρ ταὶ, ({τ.2Ζ4.0}}.)}2.7 (ΜΕ Ὶ.. 
77.231}; 1δ.τ. 7 τ85 4}; 8, οὗ ρεσβοῦβ, φηρίν-μαηεά, ἰδ.τ. (1608). 



σαγγάριος 

σαγγάριος, ὁ, «ἠοοπαΐεν, Νονρῖος.τοῖ. 
σαγηνευτής, ὁ, βεἠεγηίση; ταεῖ., οὗ ἃ βεῆδυ οἵ τδεῃ Μάρκον τῶν 

κατ᾽ «Αἴγυπτον διδάσκαλον καὶ σ. Ἐλι5.ἐβεοῤᾷ, [»-6(0.20 5.10; Μ.24. 
6280); ἐδ. (0. 18Ὅ.το ; 6258). 

σαγηνεύ-ω, πηεῖ.; 1, ἐηδ5}}} ΘΉ ΘΗ αΥ̓Θ σειν ἀτεχνῶς οἱ πλεονέκται 
«εὐἐοίκασιν εἰς ἡδυπάθειαν τὸν κόσμον (]οιη, ῥαρά,2.τ(ρ.155.18; Ν.8, 
2814}; διαγελῶσι [3ς5. οἱ Φαρισαῖοι) τὸν ὄχλον ὡς ἀμαθῆ, διά τε τοῦτο 
τοῖς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν σεσαγηνευμένον θαύμασιν Οντ. 0.5.2(4.4810); 
ἁλιεῖς καὶ θηρευτὰς μιμούμενοι οἱ πολέμιοι πάντας αὐτοὺς “πουσι ΤΠαΐ, 
]εγ.τ6: τ6(2.404); 2. ἄγατο, ἄγατο ἰορείμον, τπαῖο κρῖνε (ἴῃ τη ποῖ οὗ 
ἴῃς ροϑΡ6}); οἵ σοά, Ογτ.15.4.1τ(2.5458); οὗ (μτῖβί, συ Ν αζ.ον,37.τ(Μ. 
46.281Α}; οἵ ροβί]ες, Οὐ Ν υ 88. ἄσηι. 5 τη Οαπὶ.(Μ.44.8818}; ΤΠαΐ. ἧς, 
1:20(ρΡ.0.23); οὗ οἴδατβ, ῇτυϑ ρα, Β μος, τ(2.7040); 4. ἢοη1.33.2 ΤῊ 
170υ.(8.τ02Ε).ὕ 

σαγήνη, ἡ, "εὶ; 
Α΄. να ϊοι5 ταδί, 1565; 1. [0 σϑέοἢ 50115, οὗ βουιρίαγεβ Οὐ βοβρβὶ 

σαγήνης.. «πλοκῇ ποικίλῃ ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κατὰ τὴν 
πεπλεγμένην ἐκ..«ποικίλων νοημάτων παλαιὰν καὶ καινὴν γραφήν... 
βέβληται δὲ ἡ σ. αὕτη εἰς τὴν θάλασσαν, τὸν πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
τῶν ἀνθρώπων κυματούμενον βίον Οτ,οοημη ἵη ΜΠ το. τ2(ρρ.13.26,14. 
τ; Μ.12.86το}; ἕνα. «λαβόντες..«τὴν ἀπὸ παντοίων λόγων νομικῶν τε 
καὶ προφητζικ)ῶν τῶν τε τῆς ἐνθέου διδασκαλίας αὐτοῦ πλακεῖσαν σ. 
ἐμβαλῶσιν εἰς τὴν τοῦ ἀνθρωπείου βίου θάλατταν Ἐλιβ. ἐδ έορ, Κ᾽ .«δίρ.τ85, 
23; Ν.24.6258) ; [518.}Ῥὲ].4}}.2.157(}}.78.612.Α); τὴν τῶν εὐαγγελικῶν 
κηρυγμάτων σ. χαλάσαντες Ογτ.1,..5: 2(4.72.5524}; οὗ Κιῃράοτη οὗ 
Βδαναπ, (4. Χαμ μρ}.ϑ(ρΡ.63.21); οἱ 5. Ῥαὺὶ Παύλου... «τοῦ σκεύους 
τῆς ἐκλογῆς, τῆς εὐαγγελικῆς α. Ῥαι ἱγοῤιρτοοτνα.ίρ.190.7}; οἵ 
Ἡ, ποβι Παῦλον...τῇ σ. τοῦ πνεύματος περιέκλεισεν [3ς. 8. ΒΑΥΩΔΌΔ5) 
ΤΕ δοπΈΝ ἰαιά. Βαγη.(ρ.190.17); 2. 5 τοροβίζοσν, βίοτθιποιιδε μέγα 
τὸ τῆς διακονίας ἔργον...σ. γάρ ἐστι τῶν ἀρετῶν, πάσας τὰς ἐντολὰς τοῦ 
θεοῦ ἐν ἑαυτῇ φέρουσα Β85.γεπμηϊ. ο(2. 2100 ; Μ.21.6458); οὗ ΒΜΥ 
χαῖρε..«ἀτρέπτου θεότητος σ. ἀδιάπτωτος ΤΟ γγϑ. αὶ ΟἾγιτ(το,Ἴο ΙΑ); 
οἵ Ἠεχοᾶίαβ ἡ σ. τῆς ἀπάτης (ΠΥ ΒΙΡρ. ἐπι 0. Βαρί.ττ(Ρ.41.21). 

Β. “πᾶνε, οἵ Ατῖδτι ἤρύεθν ὥσπερ σαγήναις χρῶνται ταῖς ἰδέαις 
κακοτεχνίαις ΑἸΒαροῖϊ, μερ.τοίρ.75.4; Μ.25.6560); Τάς. ἢ.6.5.3ο.1(3. 
1070); τῇ τοῦ κατακλυσμοῦ...σ. Β45.56].0γ.5.2(}1.8ς.818); τὴν ναῦν 
πεσοῦσαν ἐν σα. τῶν λίθων ὅςο, 15. Ῥεγ5.22ο(Ν.02.12118). 

σαγίον, τό, ἄϊτη. οἵ σάγος, εἰοαΐκ, ἘΡΏὮτ:.2.2Ὲ ; ΔΜ. ενς.το. 53(0.512. 
ττὴ; Οῤγοη. Ῥαξοβ.Ρ.394{Μ.92.τοΙ2Α). 

Ἐσαγιτεύ-ω, “ἤΠοοὶ ἴτοτη ἃ Ὀονν, πιδί. εἰ...“σειεν τὴν σὴν διάνοιαν ὃ 
Χριστὸς ἄνωθεν ῬατΆΡΗ. ΜΟΙ. δοίθγ.τ(ρ.114.20, ν.1. σαγητ-). 

Ἐσαγίττα (σαγίτα), ἡ, (1,0, ξαρία) ἀγγοῖῦ, ἴο. ΜᾺ]. εἰ γ02.2 Ὁ.52 
(Μ.97.1258); σαγιττοβολῶν ΤὨΡὮπ.εἦγοη. .266(Μ.1οβ,όδος, ν.1]. σαγιτ- 
τῶν) ; σαγίτα Απίοη.ν. ϑγηι δὲν]. 27 (ρ.64.11); ΤΑΠπαϑε.Β,γοία! 44(ΟὉ 5 
Ρ.64.10.. . 

Ἐσαγιττάρις, ὁ, (1,Δἱ. εαρταν 5) ἀγελεν, 1} ὁ Ρ. 401 (5866, ν). 
Ἐσαγιττοβολή, ἡ, ΞΞ- σαγιττόβολον, ΤὨΡΒΠ.εἦγοη..266(}.τοϑ, 

ὅδοσ, ν.}. σαγιττῶν). ᾿ 
Ἐσαγιττόβολον, τό, ([Π6 ἀϊβίδηοε οὗ σ᾽ ἀγγοῖο" 5 Πϊρπὶ, ἀγγοιυ-5ἠοὶ, 

Το. Μοβοῃ. γαϊ.8ο(.87.29370); ἸξοπΝ νυ, 70. ΕἸδόμι, 36(0.74.7); δύο 
σ. ΤΑπαβί. 5, γεα! τί 2 Ὁ.δο.5). 
Ἐσαγματίζω, ἰραά “τὰ μεανν ῥϑοκβ, δμομηιθον κἂν σαγματισθῇ 
ὥσπερ ὄνος ἅ ἄνθρωπος Ν1) ἐρ}Ὀ.1.3.8(21.γ0.1920). 

Ἐσαγματόω, Ξαὐἰάϊε ἃ Ῥαςῖκ-Ποτβε, ΤΆρΡΒη εἰγοη. Ὁ. 355(λ1. τοῦ.8 538). 
Σαδδουκαῖος, ὁ, δεαάμεεο, ἀογϊναῖίοη οὗ παῖὴς ἐπονομάζουσι... 

οὗτοι ἑαυτοὺς Σ΄, δῆθεν ἀπὸ δικαιοσύνης...Σεδὲκ γὰρ ἑρμηνεύεται 
δικαιοσύνη. ἦν δὲ καὶ Σαδδούκ τις τοὔνομα κατὰ τὸ παλαιὸν τῶν ἱερέων 
Ἐρίρῃ.ἠλαεν.τ4.2(ρ.2ο7.14; Μ.41.240Ὰ}; τεμοῖβ. οἵ βεοΐ οὗ Σ᾽, ... οὐ 
«μόνον τὴν..-«ἀνάστασιν σαρκὸς ἠθέτουν, ἀλλὰ καὶ..-«ἀνήρουν τὴν τῆς 
ψυχῆς οὐ μόνον ἀθανασίαν ἀλλὰ καὶ ἐπιδιαμονήν Οτ,εονεηι τη Μ{|.11.20 
(ρ.6ός.22ξ,; Μ.13.τοότο- τ ρό4Ὰ}; ἠθέτησαν μὲν γὰρ οὗτοι νεκρῶν τὴν 
ἀνάστασιν..«.οὐ παραδέχονται δὲ ἀγγέλους..-πνεῦμα δὲ ἅγιον οὐκ ἴσασιν 
Ἐφ ΡΠ ἤαεν.τ4.2(ρ.2οϑ8, τ, ; Μ.41.2408); Σ, ...- λέγουσι μὴ εἶναι ἄγ- 
γελον, μήτε πνεῦμα. οὐδὲν ἀσώματον ἴσασι Σ'., τάχα οὐδὲ τὸν θεόν, 
παχεῖς τινες ὄντες" ὅθεν οὐδὲ ἀνάστασιν βούλονται εἶναι πιστεύειν 
ΟὨτγβ. ἄορι. 49.2 ἴῃ “4ς.(9.3617Ὲ). 

Ἐσαθροδοξία, ἡ, “πηοομηά ῥεῖ οὐ ορτηΐοη, ΝΙ.6Ρ}.3.254(Μ.10. 

4920). Ξ 
Ἐσαθροιτοι-ἔω, τυ κε, ἐμ οεδὶε πῶς ὁλόκληρον τὸ [85. σῶμα] δι᾽ 

ἐγκρατείας..«βικνούμενον, καὶ διὰ τῆς σκληροτέρας δουλαγωγίας 
“"οὔμενον; ΟΥΟΝ γ85..461}.46(Ν1.45.12374}; τιεί., ἐπυαϊἄα!α κυεῖν τὸν 
ἀληθῆ τῆς εὐσεβείας λόγον ἰᾶ, Εμη.2(2 0.320.3; Μ.45.4034). 

σαθρόω, γόΉ ἀν τι: 5014 1 1. οὗ ἱπαπίσπδξα τηδέξοσ πα νορείϑίὶἊοη, 
αἴϊσιν ἰσ τοὶ, εο.ῬΙ5.1εχ.434(Μ.02.1468.Ὰ}; ἀϑ. ῬΆ55., δέξοηηθ τιν- 
Ξομηῆ, νοὶ, ΤΑυιδβί.β. 74. 4ϊς}.20Δ1.80.τ2364}; 170. ἐρ. ΤᾺ 10}. 
95.2530}); οὗ Βα] αηρβ, δέεοιμς ἀἠαρτἀαίοά, Β.Δ5.6}.242.3(3.3720; Μ, 
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ἡ 32.9018); Οτνβ.ἤοηι.56.2 ἐπ 70.(8.328.); [70.1).8. }.1τ(}.06.9574}} 

.σαλεύω 

2. οἵ {πὲ θοὰν ; Ῥρα588., δέ τυδαΐ τὰ..«σεσαθρωμένα.-. γόνατα Ἐλ15.ἢ..ε.10. 
4.34(Μ.20.864Α); οἵ ψοιπᾶβ, γεδίεν, ἘΡὮτ.1.1948; τηεῖ., οἵ Πυτηδῃ 
πϑίυχο αβϑιιπιθα Ὀν [ΟρῸ58 εἰ...τοῦτον σαθρωθέντα εἰς ἑαυτὸν λαβόμε- 
νος πάλιν ἀνακαινίζει..-πρὸς διαμονὴν ἀτελεύτητον ΤΑτῃ..417.4.332(0.82. 
τι; Μ.26.ς2οΑ); οἵ ἴβτδεὶϊ αηᾶοσ τῆς Βργριίδηβ, ΝῚ.6ρ}».3.251(Μ.79. 
120). 

᾿ σαθρῶς, τοεακίν, εὐὐβομΐ σοπυϊειίομ, ατοΝζ.ο».3τ. βίρ.τβτττ; Μ. 
46.1654); ντ.Ος.33(3.508}; σ. ἔχω δὲ μηδομμά, ΒΆΡΕΙ. γέφυραν... 
σαθρότατα ἔχουσαν Μογ.ἐχε. Κορ. 2ο(ρΡ.220.8; Ν΄.113.0258), 

σάθρωσις, ἡ, τυσαζηεςς, Τμάτ. Μορβ. 4γπιο: τῇ (4.66.304.). 
σαίνω, ἀϊξίμγὸ (ςἴ. 17 1655.3:3) τὰ μὲν περὶ πίστεως, ὅσα ἔσηνεν 

ἡμᾶς, συνεξετάσθη Οτ.ἀταϊ. 8(ρ.140.5). 
σαΐτης, ὁ, 4150 ἀΐπη, σαΐτιον, τό, ἃ Π]]α ΓΩΘΑΘΌΓΕ τς 22 ξέσται, 

Ἐρίρῃ.ηιθης.24(Ν1.42.2848); - τὸ ξέσται ᾿Ϊταλικαί, ῬΑ]} ἢ. Παμ5.τὸ 
(ῷ,59.14; Μ.34.τοό6Α); ΦἀῤροῤΨῥίμς Βα». (Μ.65.3170). 

Ἐσάκελλα, ἡ, ῥρηγϑε; οἵ {πὸ ΡΆΌΠς ρυγχβο, Γθοητ.Ν.. [ο. 15] 6 θ.12 
(0.23.0); Αμαβῖ.ϑ,ἀοά. 2(Μ.80.840). 

Ἐσακελλάριος, ὁ, 1. βπαπεε τη ϊϑίον, πεδα οἵ ἴῃς ρσῖνν ρυτβα; 
σοποργηξά ΜΙ τ ΠΥ ΒΌΡΡΙΙ65, ΤΌΡΒ ἐἤγοη.Ρ.28ο(Μ.τοϑ,6928); 
δηᾷ ἔξοχ βοδείοηβ, ἐδ. 0. 3206(2454); σοποουπδα ὙΠ ΙΕΡᾺ] (8565 Ἰἢ- 
γοϊνὶηρ ς(ο]. αϑαϊτα, ΚΜ ακχ. αϑ(}1.9ο.880); Απαβιἀριαήαχι τ. (Μ. 
90.112}.,1138}; (ΓΡ(ὀβε)αεί.12(Ώ.3.1317}}; 2. ε00]. ἐγεαφμγεν, (ἄγον. 
Ῥαξε.».58τ(},92.0760); τῆς μεγάλης ἐκκλησίας.υ«τὸν σι ΤΉΡΠη, 
εἰγοη. ΡΟ. Δο0 0}. τοβ. 9720); ἐδ. 0. 246(62οΑ); 3. Ἰος] βηπαρείαὶ! οἥεταὶ 
τὸν...σ, ... τοῦ στρατηγοῦ Ἀπαβῖ, ρα. αχ, τ. 2(Μ,00.1124). 

σακέλλιον, τό, (1,Δἰ. Ξασοεὶ 5) ῥηῦδε; οὗ ἴῃ ψα]Π]εἰ οἱ Μἴθγσοτν 

ἀδποιίηρ Πἰ5 Ιονε οὔ στιόοπαν, ΟΥ.Να2.0».4.121(}.15.661.4}. 
σακέρδωτις, ἡ, (ἔγοιη 1,81. φαεογο5) ῥγίεείοςς, τ. ΝΑ 2.6}. 2το(Μ, 

37.348}. 
Ἐσακκελίζω, «ἰγαΐη, βἰίον, Επεβοὶ, (ρ.509). 
σακκίζω, ρὲ πα βαεῖρ, Τπάτιδειά,ρ.2.14(}1.90.11570}). 
Ἐσακκομάχη, ἡ, εὐαγξε εἰοαίς, Το. ΜΟΒΟΠ ῥγαί.73(Μ.87.20250}; ἐδ. 

᾿34(200 70). 
Ἰσακκομάχιον, τό, - ἴοτεν., 0. ΜόΞΟΠ. »γαΐ.154(Μ,87.29070) ; 

Τιεοηΐ. Νυ δγη.τ4{Μι03.16888). 
σάκκος, ὁ, εὐαγε εἰοίῃ ὠμόλινον ἐκ σ. γεγονός ΤΘτιη.517,1.8,4.1; 

τιϑ64 ἔοΥ Ὀεδάϊηρ, ΤὨᾶτ,᾿.6.1.24.τ(3.806) ; μβαπσα οἸο  ῖὴρ τηϑάς ἔτοτὴ 
σ., γομφσὶι εἰοίίηρ σ. ἠμπίσχετο ταπεινοφροσύνης ἔνδυμα []6Π}.ῥαδ4.2. 
τοί(ρ.224.22; Μ.8.5328}; (6],νχ.λ.6.3.10.4; Οοτη 85. τηουγηϊπρ ὈΥ 
7ενν5, 1..705.15.2; ΒαΥΉ.1.5. 
“ σακκοφορέω, ὠὐδαν φαςκείοι ; α5 ἃ 5ΙρῈ οἵ ρεπίίεπος, ξαβὲ ἀ]αἰ.το]. 
2(Μ 6.724); (τυ 5. όριιρΡὶ. 2(Μ.64.425λ); οὗ ἃ νἱτρὶπ ἀποῆοσοβδ, 
ἰὴ 56 158 οὗ ̓ ἐνὶπρ' δὴ αβοδίϊο 16, Ρ4}} ἢ, διαμς. Β(ρ.83,12; Μ.34.10074}. 

πσακκοφορία, ἡ, τα» οὐ δασξκεῖοίι; 5 ἃ βῖρτι οἵ ρβεπιΐεπος, [αϑῖ, 
ἀϊα].το᾽.2(.6.7254}; οὗ ῬοΥβοηβ πιβκῖηρ ἃ 58ον οὗ ἀβοβιϊοβτη προ- 
βάλλουσι σ. καὶ κομῶσι τὰς κεφαλάς Τὰι15.4].5εγ:5.22.6(Μ.86.460Ὰ). 

Σακκοφόροι, οἱ, ἰΐοξε τυεαγίηρ βασι είοιι, Ἀδτῖϊοθ ῥγδοι βιηρ ἃπ 
δχίχοτηβ ἀβοθίοῖσπι, ἰο 6 Ὀαριζοᾶ ἤδη βϑεκίηρ δάτηἰββίοη ἴὸ 
Ομυγςι, Βαβιορ.τοθο ἐξαη.47(3.206 0; Μ.32.1200}; οἱ καὶ ἀποτακτικοὶ 
οἷς συνάπτονται οἱ καλούμενοι σ. ἘΡΙΡΗ.γέδον. (ρ.16ο.25; Μ.41,1τ654}); 
λαοῦ σ. ΜΑΜΑ͂ τι 1(ΡἩγΥρίδ); σ. καὶ ἀποτακτῆται καὶ ἐγκρατῖται 
υὐνοῦτοι ἀντὶ οἴνου ὕδωρ τῷ θεῷ προσφέρουσι...τὸν γάμον πορνείαν 

προσαγορεύουσι πὰ. μαον. (ἡ .86.160). 
σάκρα, ἡ, ([,Αἱ. «αὐγὰ 1. ἐμιῤρογίαϊ γεσεντρὶ οὐ ἰεἰσν, ΝῚ] ρΡ  .1.44 

(Μ1.79.το44}; Μεηνχε Κορε, 3(Ρ.1η5.30; Μ,113.8570); [ο.Μ8].εἰγοη.1Ά 
ΡῬ.317,344,348(Μ.97.4768,513.,520Ὰ); 2. 5εεγοίαγταίε, (ΟΠ αΙς, αεί.τ 
(400 2.τ.τ ».76..; Η.2.810). 

σαλάριον, τό, ([,[, Ξαἰαγίμη:) γερμίαν ῥαγγηοηί, δαίαγν οἵ 600]. 
ταϊηἰϑίοσο: Μοπίδηϊβι, ΡΟ] οπ,Ἀρ.15,..,6.5.1τ8,2(Μ.20.4768); Ατίο- 
τηοηίτα, ἐΠΙρρ. Ἄγ έδη ἶδ.5.28.το( Ν].20.5138). 

Ἐσαλγαμάριος, ὁ, (1,αἱ. καϊραρταγίμ5) ῥίεκί6- δον (ἴο ἀδηοῖς 
ΒΟΙΏΘΟΠΒ ΒἰοἸκοα δὲ γα μάοιη) σαλγαμαρίους χειροτονοῦσι [3ο. αἱ ([] 
(Ομα]ς. σε. ττ( Ὁ 2.1.3 0.4ττ.30; Η.2.5570); (-ΟἸ τ. 32(Ρτ Ὁ. βΆεςα. 
ΨῈ}; ἴου βυπαάσν νϑυίδτοηϑ ἴῃ 5ρο! ηρ ν. ἐδιρρ. 656, 

σάλευσις, ἧ, οἠαξκίηρ, ΟτΜαρ ἀταὶ ({τ.Ζ40}.}2.}(Μ.Ρ}..77.2344}. 
σαλεύ-ω, Α. {186 5.; ἵ. δλαξε; ταθρῖ., τοεαΐεη ; 8. [ἰπρθ ἡμῶν... ἡ 

σκηνή...διὰ τὴν παράβασιν ἐσαλεύθη καὶ ἐκλίθη ΜΕΛΉ. ἘγΡρ.0. (0.116, 
12; Μ.18.1τ814}; ἀοσίηπεβ, {7υδίφε,γ.ττ  45(Ν.6.14808); χαλεπόν 
ἐστιν...τὰ δι᾽ ἐπιστήμης εἰς ἀπόδειξιν ἐλθόντα δόγματα “-θῆναι ΒΘ. Τ68, 
ἐρ.τοβ( .66.τ48ςἘ}); ρα55. 6. ρεπίξ., ἰοδε κοϊά οἵ, ξαὶϊ ἔγον! ταύτης [56. 
σωτηρίας] “-θέντες Οτι ῥγίηε.τ.8.τ(0.97.14); Ὁ. τεῦ, σοὰ ἄτοπον...τὸ 
λέγειν μεταβλητὴν τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν. ..ἢ “"ομένην τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 
{7αβέφψι. Οἢ}γ.2.7(ΜΠ.6.14258); 2. δγεαΐῖξ [με ρεασβ, ΤΏΡ} χε. ον. 
(ρ.226.25; Μ.113.,9364); 3. ταεῖ,, αγιείον, δίαν (οἴ. Β.2) μετὰ θεὸν ἐπὶ 
σοὶ τὰς ἐλπίδας σ. ΤΡτου,Ο. Ὀγ.5:20(Μ.87.12524). 



σαλιβάριον 

Β. ἱπίσϑηβ.; 1. δ. σϑηϊί,, τϑ σε} οἱ πρῶτοι τῆς..«εὐσεβείας “σαντες 
ὐὐἀποπεπτώκασιν Ἰ᾿05.4.6.4.0(ρ.χ62.17; Μ.22.2724}; 2. γέάε αἱ απεῆον, 
Βα5.ἠοηι.τ6.2{2.1264; Μ,31.4760) ; τῶν ἐν λιμένι “σόντων Πτν5.Ε.τι 
(3.5918) ; τηδΐ,, γεδὶ, ἀφρεμα οὐ τῶν ἐπὶ πρώτοις υἱοῖς “οσάντων 1θ1ι8. 
φιυδέοβρἧ,.τ2(44.22.0240); ΟΠ χνβ.6}.2.1(3.54324); ἐν τούτῳ “-ἔτω μόνον 
ἸάορΡαρΉ.2.2(1.508). 

Ἐσαλιβάριον, τό, Βογβε᾽5 δὴ τῶν.. ἥλων [30. τοῦ σταυροῦ] τοὺς μὲν 
εἰς τὴν ἰδίαν περικεφαλαίαν ἐχάλκευσεν [86. (οηδβί.} τοὺς δὲ ἀνέμιξε τῷ 
σ. τοῦ ἵππου αὐτοῦ ΑἸεχ,βα] ἐγ, (Μ.87.40648). 

σάλος, ὁ, ἰο55ῖηρ; ϑιυοὶ οἵ ἴῃ 568; τπηδῖ,, ὅεο, ΙΒ. εαγηι 30; 
ἐογπηο οη, δίονηὶ τὸν νηΐτην.««κλόνον καὶ τὸν ἐντεῦθεν σ. τ. Αηί. 
ἐχεγο,(Ὁ.220.1τ6; Μ.86.2861.} ; ἴῃ [Πα 8οιιὶ ὁ τὸν ἐκ τῶν πειρασμῶν...-σ. 
ἐπανορθούμενος.. «ἀνθρωπίνως ὁμολογεῖ τὸν σ. Βαβ,πονετη ότι. 
Ι040; Μ.20.4734}). 

σαλός, ἐριῤοοὶίθ, μαϊβιυτηεά, Ῥαλλς Γαμς, α(ρ.99.τ6Π!,; Μ.34. 
τιούθ!.); Εναρτ.ἦ..6.4.34 {π|{0.149.31; Μ.86,27640) ;1δοπτ Ν,ν. δ γηι, 
431,064{Μ.93.1τ7ο0Ὰ,17484}); οἱ Δπ1π|815, μα, ΑΡορ ἢ Ῥαῖν.(ρ.4ο7.5; 
Μι6ς,24οΟ). . . 

Ἐσαλότης, ἡ, ὑμδεειϊϊίν, ξοοϊἐδηόδς, ἀρορβάι αν (Μιδε, τ 210). 

Ἐσαλοφακίαλος, (ὅγε. Ἰμαϑ οϑ9) «ῃαὰν ἐαρ; 85 πἰοκηδπις οὗ 
Τιπι.111 ΑἹ., σησ τοῆοξε τηνε οτὶς μηεαξτίν, 1.6. τοεαῖςς οἰαγαςσίεν, 
ποεαιϊκεγεοεϊ᾽, ἔναρτ.,ε.2.ττ(ρ.63.5; Μ.86.25330) ; ΤὨΡΠ., εἰγοη Ρ.οὅ 
(Μ. τοϑ, 2840), ᾿ 

Ἐσαλπιγγοφανής, ἐγιηρεί- κε, Αϑι. τα, λον τό. 5(Μ.40.,4130}.Ψ 

σάλπιγξ, ἡ, 1. ἐγιηρεὶ, βογη ; ἄθῆθε 8. οὐ [εν ]5ῃ Τϑαϑςὶ οὗ ἱγηρείς 
([μεν.23:24) κἂν πάσχα λέγεις ποιεῖν, κἂν σκηνοπηγίαν, κἂν σ. Ἰ)άτη. 
ἐγορἢ.2.2.4{0.220.7); Ὁ. ἴθ τηομαβίοσν, εαἰΐ ἴο σβοϊταῖίοη οὗ οἴπος 
ΜΠΘΙΠΕσ Ὀν ΠοΥπ οὐ ΌὈΚ ΟἾΠΕΙ ππρᾶπ8, ΡΆΟΠ.γερ. Α(ρ.1ο); ἐὰν... τὴν 
πνευματικὴν καταφρονήσῃ σ. ΤΠπατιδειά, ῥοφη. τ οὐ Μ.00.17450) ; Ια. 
ζαηϑιτοί Μ.99.17848); 2. αὖ βξῆ. τεβαχτεοϊίΐοη 8πα Δὰν οἵ Τιάρε- 
ταθηῖ, δ :4.τό6.6; (]εια.φ.ἀ.5.2(0ρ.162.ς; Μ.0.6088); (οη5,..4.Ρ}.7.32.3; 
3. τηϑῖ., ἐχορ, Νυμπιττι :ῖ, ΓΟυτ οὶ ΚΡ Τί65.338[.; Μ.71.12248{.); οὗ 
1Π6 ΡΌΒΡΕΙ σ. Χριστοῦ (Ἰετη.γοὶ.ττίρ.82,8; Μ.8.2468) ; οἵ 5. Ῥαμ] τῆς 
μεγάλης τοῦ πνεύματος σ. ΤΠαϊ. ὁγαν.2(4.206)}; οἵ 8. ΒαγπαΌΒ5 ἡ τοῦ 
εὐαγγελικοῦ κηρύγματος σ. ΑἸεχ.34), Βαγη. Ρτοεγη. (4370). 

σαλπίζω, δίοιυ 6. ἰγχυταροί, βθπος φορά ἴθε ποοάθῃ σοηρ (οἔ, 
5... σημαίνω) ΜΏΪΟΙ ϑδυρογβεαρα [π6 ΠΟΙ ἃ5 084}1] ἴο ῬΙΆΥΘΙ ἴῃ 
τηοηϑβίοῖν σ. καιρῷ τὸ ξύλον Τάτιδιυάα,ἑωγηδιτοί .99.17848). 
 ΡΡΝ ὁ, σομημάϊηρ οὗ α ἱγηρηρεί, ΟΥἵ.0γ.10.2(ρ.342.23; Μ.1τ. 

4714). 
Ἐσαλσίκιον, τό, ταἰϊεάτηεαὶ οὐ β ἦι, Τότ. Ν ῦ δνηη. 52(}1.03.17338). 
Ἐσάλτον, τό, (1,αἱ. φξαἰίμ5) τοοοάϊαπά, Ῥτος.Ο.2}Ὀαγ.14::τ4(Μ.87. 

12120}. 
᾿ ἄσαμαμίθιον, τό, χαγά, Βορῃγ. Η.»η) Ονν εἰ 70.44(Μ.87. 5800, 

35920). 
Ἀσαμάρδακος, 

κόρδακας ὈδατηΕ). : 
[Σαμαρείτης (Σαμαρίτης), ὁ, δανιαγίέαμ, οὐἱρίη οὗ πϑῖπθ 415- 

Ο556 4 τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Σ΄. ... σημαΐνοντος τὸν φύλακα ΟΥγ. 70.20.:ς 
(28; μ.374.35; Μ.1τ4.6568); ἘΡΙΡΗ, ἤαογ. τ(Ρ.107.17} Μ.41.2248}} ἐκ 
διαφόρων προφάσεων καλεῖσθαι Σαμαρείτας ἔκ τε τοῦ Σωμὴρ ἔκ τε τοῦ 
Σομόρων ἔκ τε τοῦ φυλάττειν τὴν γῆν ἔκ τε τοῦ φυλάττειν τὰ παιδεύ- 
ματα τοῦ νόμου τ. (ρ.τοϑ,6 ; 2240); (Πτγβ.ἐο».31.2 τη, [9.(8.1770}; 
ΤΠπαιφα.48 τι. 3Κερ.(α.406); {μετ οτρίη, Αἰησηοη. 79.4:4{{(Μι,8ς. 
14170); ὄντ, 0.2.4(4.τϑ8τε--τ82.); ΤΠαάΐ, ᾽5,22:6(Ρ.91.28 ; 2.286); 
ἰεπείβ Ζ', τὸν μέλλοντα αἰῶνα ἀρνουμένων καὶ μηδὲ τὴν τῆς ψυχῆς 
ἐπιδιαμονὴν προσιεμένων ΟΥ, 70.20.35 (28 ; ῃ.372.2}; 6534}; ἘΡΙΡΉ. 

αμαειοίρρΡ.τθδ6. οὔ, ; Μ.41.τόροἕ.) ; 41αδν.9 Ῥαβϑιτη(ρρ. το). ; 2248}; 
1δ.τ4.2(0.208.,2}Π,; 2408}; πόθεν δὲ Σαμαρείταις τὸ προσδοκᾶν τὴν τοῦ 
Χριστοῦ παρουσίαν, τὸν Μωύσέα δεξαμένοις μόνον; Ατητηοηῃ. 7ο0.4:25 
(1424); Σ', δὲ ἐκάλουν τὸν κύριον, ὡς ἀδιαφοροῦντα περὶ τὰς νομικὰς 
ἐντολὰς καὶ λύοντα τὸ σάββατον" οἱ γὰρ Σ΄. οὐκ ἀκριβῶς ᾿Ιουδαΐζουσι 
1.8: 48(14530); τὰ πέντε βιβλία Μωύσέως, ἃ μόνα ἐδέξαντο οἱ Σ. 
ΤΟμυγϑ γηορ5.(6.3380)); ΟΠ γγβ.μονη.3.1.2 τὰ 70.(8.178.4}} ντ. 0.2.4 
(ς68}},Ε). 

ἘΣαμαρειτίζω, ῥγοξεδς ἐς δανηαγίση νεϊίστοη, Οἦγοη, Ῥαςο, 3536 
(Ν1.02.8728). Ε ᾿ ΝΝ 

ἘΣαμαρειτικός, δαριαγίίαη; ΌΥ ταςς, Ταβί. Σαροὶ.55.4(Ν1.6.4084); 
Ὀν το σίου, ἘΡΊΡῊ.γ6507.3,5(0Ρ.157.8,150.26 ; Μ.41 τ614,1646) ; οὗ ἐπε 
Ῥρϑπηίαίθιοῆ τὸ ἐν πᾶσι κείμενον παρὰ τοῖς ᾿Εβδομήκοντα κυροῦται ἀπὸ 
τοῦ Σ΄. ἀντιγράφου Οτιαφηοί τη [)1.27:26(Μ.17.36.). 

ἘΣαμαρειτικῶς, αἤεν ἐπε γα} οὗ ϑαριαγίίαης, ΟΥ.0.20.3ς(28; 

Ρ.313.33; Μ.14.6538). 
Σαμαρεῖτις, ἡ, δωριαγίίαρ πότηαῃ, ΟΥ. [ο.1.5(7; ριτοιτ4; Μ.14. 

228); Ατηπιοη. [0.4:25(Μ,8ς,14254}); (Ὠγγϑβ. ἤοτ.31.4 τὴ [0.(8.τ800}; 

ὁ, διβϑοη, Ομτυβλοηι. 7.3. τὰ Ερι(ττ το; 
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Ογτ, 7ο.2.4(4.182Γ); οἱ τῆς ἔουτι δυπάαν αἰζαευ Εβίεσ τῇ κυριακῇ 
τῆς Σ. Τάτ διυά.  ογη.εαἰοεἠ πιά ςχ(Μ.90.244). 

ἘΣαμαρειτισμός, ὁ, γε ρίοη οὗ 186 δανιαγίίαης, ᾿δαμιαγιαπίϑη, 
ἘΡΙΡᾺ.γ βοῦν. 3(0.157.3; Μ.4τ.160}). 

Σαμαρεύς, ὁ, -- Σαμαρείτης, Τυ5ῖ. αρῥοϊ.26.31(Μ.6.3681:.}; ΟΥ. 
εογηη νι Μά .17.2ο(ρ.666.2; Μ.13.15 644}; ἰᾶ. 76.20.35(28; Ρ..375.7;} Μ. 
14.656Ὰ). 

Σαμαρίτης, ὁ, ν. Σαμαρείτης, 
ἘΣαμοσατίτης, ὁ, ρ'ατ, ῥο οιυενς οὐ Ραμὶ οὗ δανιοξαία, ἘΡΙῚΡΗ. μαδν, 

δς.2,ϑίρρ.4.17,11.26; Μ.42.130,250}; {16 ροτῃ. Ἰηνεπίεα Ὁ. ΕΡΙΡΉ. 
[Ἐσαμπφείρινος, ἴοτ σαπφείρινος, ἶξε ἰαρὶς ἰακιμὶ λίθοις σ, 

“Δ .Τἄον.Α ττ2(0Ρ.223.20). 
ἘΣαμψαῖοι (Σαμψῖται, Σαμψηνοῖ), οἱ, ϑανεῤῥέαης (Ηεὗτ, Φ ΟΩ), 

ΤΟ] ον σβ οὐ ΕἸΟΒΟΘΖΑΙ ξοστηϊηρ ἃ Ποτείϊο4] βθοῖ, 50 παπιρα Ὀεύδϑιιβα 
5814 ἴο ἱῆνοῖίκα {Π8 δι ; Θοτηπιοπὶν Κπονῃ 85 ἘΠομεζαϊϊοβ, ΕΡΙΡΏ. 
απαειϑο(ρ.236.1:2; Μ.41.2848); 1.5 2(ρ.212.13; 8480), [ά ἦσεγ.20.3 
(0.227.1; Σαμψέων Μ.41.2738); βεοῖ ἀεποθεά, δ, 5λ(ρρ.31 48; 
φοοΐ.); Σαμψῦται 1δ.2ο.3(Ρ.226.22 ; 2734); Σαμψηνοί 10.30.3(ρ.336.2; 

Ἀμψηνοῖς 400). 
σανδάλιον, τό, Ξξαπάαὶ ; ΡΙυγ., ἃ5 πιοηκβ᾽ Τοοΐνεαγ, ζλίῃ ἐρι( αϑὶ. 

1.6 (Ν}.28.85 60); Βνιιρο παι, Μαχοφ ἀμ. δῚ(Μ.00.8418); {8 85.ἢ. 
μιγεί.(Ρ.263.1}). 

Ἐσάνδαλος, ὁ, Κιπά οὗ μοαῖ, ᾿έίμαςε. 7αξ.5.2ο(Ρ.80.10); σανδάλιν 
ΘΟ γοη Ραςξεΐιρ.3οΞ(Μ.92.1ο 20); ΤῊΡΒπ εὐγοη. .332(Ν.1οδ.,8ο1Α). 

σανίς, ἡ, 1. ῥίαπξ, ἔνδον, ΤΟΝΈρἢ.6.6, ΟὨγγβ.λιοηι.34.4 τη Δ110]. 
304Ε); ΨΕΙ]δα ἴο βἰπιαϊαία [μυπᾶον, ἨΠΡΡ.ἤσεν.4.32(ρ.58.1ι; Μ.16. 
3004); 65ρ. 85 Τανν τηϑίθ 18} ἔοσ ἸτηαρῈ5, ΟἸθιη ῥγοί.4(0.35.20; Μ.8, 
1364); ῃτγυϑβ.ἠοηι. 4.10 τὰ Μ| (650); 2. δοαγά αἀϊδρίαγὶπρ ΡῈ ]}1ς 
ποίϊςε5, εἴς, [5|4.}ὲ6].ἐρ}.1.4οτ(}1.78,4490); ΑΔ ΘΟ οΙΪαβῖ. ἐοἶΐ.4.3 
(0.53); 3. ο]ατ., αὐτισι 5 ῥαηπεὶς, ἰα εὶς ἸΟΥ Ῥἱοΐατοβ, ΜΠ, γΡρ.1.4 
(ρ.13.5; Μ,18.45Ὰ}; 41..ο.28(ρ.166.16); ΤΗάι,ἦ..6.1.1.1(3.722). 

Ἐσαόβροτος, γπαπκίμά-Ξαυίηρ, ξαϊμίαγν, ΟΥ ΝαΖιεαγηι. τοι ο0(Μ. 

31.4644). 
["Ἰσαπούνιον (ἔσωπ-), τό, (1,2. 540) 50α, Βατῖμ. Βα 655. ἔραν. 

(Δλ1.το4.141324}; δι(σωπ- τ4058), 
σαπρία, ἡ, εογγμρίίοη, ἄδοαν ; τπεῖ., τποταὶ, 55. αϊ,.14.4:; 1διτό.τ4; 

16 4.}ε»}.91(0.144.8)}, οτεῖρι ἴο Ομ βε 5. σοηςερίίοη ἅμα τε 
ἐπῆλθε τὸ πνεῦμα τῇ παρθένῳ...τὸ..«σκήνωμα οὐδὲν τῆς ἀνθρωπίνης σ. 
συνεπεσπάσατο (τ Ν γ55,6.3(Μ.46.το210). 

Ἐσαπροειδής, [οπἰ, γεῤμίσῖυε, Ἰδιαά. ῥεν  .86(ρ.118.17). 
σαπρός, γοἰίεη, ναά; ὃ ἀαηρεγοιξ ποταμὸς δύσβατος... καὶ ῥύακες σ. 

ΤΗΡΒη ἄγοι. Ὁ". 267(Ν].τοϑ,. 6644). 
Ἐσαπφειροειδής, [116 ἰαρὶς ἸΙασμῖῖ, Αταιθοη, 4-.7: 55 (Μ.8ς,15200). 
σαράβαρα, τά, 1. εγείαν ἱγομϑενς, ἘΝῚ ῥεγίξί, το, (Μ.70.8020); 

Τῆι. α».3: 2ο(2.1112); Οἰγο Εαδεῖ.ρΡ.132,134{(Μ,02.3220,3378); 
2. τηυβίοαὶ ἰπϑίσαπιθπὶ, ἃ Κἰηᾶ οὗ εγγηδαὶς, ῬΑ] υΟλνν5.τ2(ρ.72.1: 

Μ.47.40). 
ἘΣαρακηνικός, δαγαζέηίε, οὗ ϑαγαεέης, δ Γονς.7.6(}.457.14). 
ἘΣαρακηνός, ὁ, ϑαγαζοηι, γαῦ, Ὁῖομ.Α].Αρ. Επι5.}.6.6.42.4(}1.2ο. 

6138); Οντ. Η. καϊδεἰ,.6.22, Το. μαενιτοι( Μ.04.7644). 
Ἐσαρακηνόφρων, “5αγαςοη-μάε (1.6. Ἰσοπος]αβ[10), ΤΈΡΒΗ. 

εἔγοπ.Ρ.33ο(Μ.τοϑ. 8178). 
[]σαράκοντα, -- τεσσαράκοντα, ζογὶγ, «1. Βανιἦι.5(Ρ.138.19); Οἦγοη. 

Ῥαξελ.».τϑ τ 1.02.4568); Μτγισεο.τ3(0.131.3). 
[Π|σαρακοστός, -Ξ τεσσαρακοστύς, ζογίτείϊ, Νονποο,286. 

["]σαράντα, -- τεσσαράκοντα, ἔογίν, (οπίγαά,τίρ.6). 

Ἐσαρκαῖος, ῥεϊορηρίηρ ἰο Πεεῖ, Πεσλὶν; νου οοἰπεαά οἢ Δ Πα οΡΎ 
οἵ Ναζωραῖος ἴο ἀξδοῦε Νεβίοσίαη (σιβέ 5 Ὀθεὶηρ ᾿ΟρῸ5 σο0ῃ- 
Ἰοίης ἃ τη ἤδβῃ θα ποῖ ἐγὰ!ν ἱποαγηδίθ, βοιηδύ αὶ ἃ5 (Ὠσὶβί 
νᾶ 5 (816 4 Ναζαζδθᾶπ ἴτοτῃη ἢἷβ βο]οῦχῃ ἱπετὸ, 10.) .λαεν. Νεςί. 
22(Μ ᾿ς. 2008). 

Ἐσαρκεία, ἡ, Πεελήμεες, ἐχεοσςοίυς ζαίηεες, 151. 1.61 γ).4.1.28. 
Ἀσαρκεύς, ὁ, τρογῖεν τη, Περὶ (εἴ. χαλκεύς, ἱππεύς, ἱερεύς, πορθμεύς 

εἰς.) πῶς οὖν μία οὐσία, τοιαύτης οὔσης παραλλαγῆς ; εἰ πνεῦμα μόνον, 
πόθεν σαρκεύς; εἰ σῶμα μόνον, πόθεν δόξα; ΤΑΤΕ, γ»(Ὁ1.26,123270}. 

σαρκικός, ἤεεκῖν ; 
Α. ψιπουέ εἴμῖςαὶ σοπποίδτιίοη ; 1. ρουτδι πα ἴο τη6 θοαν (οΡΡὈ. 

501.) οὗ τιδη; 8. ῥἠγνείεαὶ, δοάιϊν; οἵ ( χὶϑῖ, Ιρπ.Ἐρἢ.7.2 οἷς. 5. 
ἰατρός ; περιτομὴν...σ. Τυβῖ, ἀ:αἰ.τ8.3(Μ,6. 5168) ; σ. δουλείας ἐξεκόμιξε 
τὸν ᾿Ισραήλ Ογτ. δας. κο(3.5630) ; οἵ ὀίοοά τεἰοιὶοπϑ}0 δύο υἱοὶ τοῦ 
βασιλέως, σ. ἀδελφοί Αρορδί, Ῥαᾳὶν. (Μ.65.2018); τ αν ἀταὶ (τ. 
ΖϑΟϊ.)}4.ςο(Μ.ΡΙ,.77.422 4}; Ὁ. ἐεαίεγηαὶ, υἱοῖδίο, Τρτι. Μ]αρ..13.2; πᾶς 
ἄνθρωπος σα. ἐπὶ σαρκικοῖς ἔχων τὸ φρόνημα ὙΠαΥ Μορβ (ον.1:20 
(Ρ.174.1τ8ξ,}; ς. ταμῤςείαπίίαϊ, νιαίεγίαίΐ ΟΡΌ. πνευματικός, οὗ ὈΟΑΥ͂ 
οἵ Ομ τίβε 80} Ἐδβαττγεοίίοη ἡ θεότης..-ἐν τῷ ἐσταυρωμένῳ αὐτῆς 



σαρκικῶς 

σώματι, μήτε ποιεῖ τοῦτο ἀπὸ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν, ἀπὸ θνητοῦ εἰς 
ἀθανασίαν ἀπὸ σ. εἰς πνευματικόν... Ἑλα]ορ, [γ.7715..7.12(Ρ.377}} 2. τη 
4δὲ εκ, παυτηρ α δοών μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν συνέφαγεν αὐτοῖς καὶ 
συνέπιεν ὡς σ. Ιστι, Θ,»»η.2.3; ἈδῆοΘ. ᾿ἀτρηατι ΟΡΡ. αἰνίπε τὰ μὲν 
δουλικὰ δεσποτικῶς ἐνέργων, τουτέστι τὰ σ. θεϊκῶς, τὴν ἀπαθῆ...ἐν 
τοῖς α. ἐπεδείκνυτο δύναμιν Μαχι.αριδίρ.(Μιοι.τοάμ40). 

Β. ταῦ, γΏΟΣΑ] σα 1165; 1. ἐαγπαΐ, 1.6. τοογίαΐν οἱ σ. τὰ πνευματικὰ 
πράσσειν οὐ δύνανται οὐδὲ οἱ πνευματικοὶ τὰ σ, ..-. ἃ δὲ καὶ κατὰ σάρκα 
πράσσετε, ταῦτα πνευματικά ἐστιν" ἐν γὰρ Χριστῷ πάντα πράσσετε 
σῇ. Ἐρὴ.8,2; Ο]επι, ῥαεᾷ.τιδ(ρ.111.21; Μ.8,2934) οἰζ, 5. πνευματικός; 
ψυχικοὶ ὄντες καὶ σ. [536. ΑΥΔ 5], ἀνακρινόμενοι ἀπὸ ἁγίου πνεύμα- 
τος ἘΡΙΡἢ «ἠαεν.60.τοί(ρ.1τ68.16; Μ,42.220}) ; ἰδ.76.24(0.371.14; 5648); 
ὕγγ9.1οη1,34.4. ἢ Μ11.(7,3040);5 ὙΠαγΜορβ.χον.᾿: )ο(ρ.174.181.) 
οἷτ, Βαρτα; 2. σεμϑιίαὶ τοὺς δὲ ἀχαλιναγωγήτους φησί, καὶ καταφερο- 
μένους εἰς τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας, μηδεμίαν ἔχοντας ἐπιθυμίαν θείον 
πνεύματος...δικαίως ὁ ἀπόστολος σαρκικοὺς καλεῖ το. ἢα67...8,2(}1.7. 
11428}; ΟἸετπ,  αφά. τ. δ(ρ.τοϑ,2ς ; Μ.8,2888) οἷϊ, 5. πνευματικός; Με. 
7γ65.1τ.58(0.321.20; Μ.41 Οἴμ.); σ. λέγει τὸν νοσοῦντα περὶ τὰς σ. ἐπι- εε Σ ᾽ γ Ρ 

θυμίας ϑεγετ, ΤΟ ογ.2: τ41.(0.235.2); σεπηδᾶ, ἐγ. οη,.7: (ρ.360.13; Ν',. 
85.16808); Μαχ.ορο(Μ.91.4484); 83. (ποβὲ. (οἴ. ψυχικός) ἀξῃοιηρ' 
ἰονγεβί στεάθ οὗ τη] η4 ; ἀος. ΝΆΒ556Π65 πα ὺ θὲ Ὀοτὴ ἀραίῃ ἴοὸ θὲ- 
ΟΟΥΉ6 πνευματικός, ΗΙΡΡ.ἦδεγ.5.8(ρ.93.τᾶ ; Μ.τ6.31460); ἐξ. 5.2τ(Ρ.124. 
2; 31008Β); 26.5.δ(ρ.οό.5; 31508})}; δος, ψαΙςητπα5 Ῥ Ποαΐς Βορς οὗ 
ϑαϊναΐίίοη, ΒΡΙΡἢ. ἀδεν.31.7(0.297). 4; Μ.4τ.4888). 

Ἐσαρκικῶς, 1. ἐπ γεία θη ἰο ἐπ δοάγ, ἴσῃ, ἘΡἢ.το.5 οἷϊ, 9. πνευ- 
ματικῶς;; ΟἸοηη ῥαει,.2.το(Ρ.221.25; Μ.8,5258Β); 2. φομδμαὶν, ΟἸετη, 
οἷν, 4.τδ(0.299.13; Μ.8.12248) οἴ. 5. ἁμαρτητικῶς; 3. 1: μιαϊογίαὶ 
ἐΘΥῊΣ σ. νοοῦντες τὰς γραφὰς... τὸ βούλημα τοῦ ἀπαθοῦς θεοῦ ὁμοίως 
τοῖς ἡμεδαποῖς κινήμασιν ἀπεκδεχόμενοι Οἴδτη,  ἐγ.2,τό(ρ.Σ 511; Μ.8. 
ἸΟΙ2Α)}; ἘΡΙΡΠ λαεν. "5. π(ρ.330.10; Μι4τιοβοο) οἷτ. 5. πνευματικῶς; 
4. αὐογ α πμριαη τημηον, ας τταη, ΑἸΗ. 4γ.3.46(41.26,42ο(); σ. 
πυνθανόμενος ἤδει θεϊκῶς ἃ ἔμελλε λέγειν ὁ Πέτρος 1δ.(4218); ὁ... υἱὸς 
«γεγέννηται α. διὰ τῆς ἁγίας παρθένου ὕντ. με. (0.27.12; 55.120}; 
ΟἸδέεγ. εαρ.4 οἷϊ. 5. γέννησις ; οὔτε τὰ ἀνθρώπινα 3... δράσας) κατὰ 
ἄνθρωπον ὅτι μὴ μόνον σ. κεχωρισμένα θεότητος, οὐ γὰρ ἄνθρωπος 
μόνον Μαχιαριδιρ. .01.το568). 

σάρκινος, 1. οὗ ἐδδ ῥοάγ, ῥὑοάεἰν σ. --- ὀφθαλμοῖς ἀθεώρητον Β85. 

γέρ. [μ5.2.1τ(2.3370; Μ.3τιοο00) ; Μαχ.ανηδὴρ (Λνοτ. 2446) ; [0.1 ἄορ. 
12.22(Μ.06,8124); 2. μιαϊερταΐ, ἱοριρογαὶ ΟΡΡ. 5ρὶ γτπα] οὗ σι. πτωχοί 
ΟἸεπι. φιά,  τοίρ.172.16; Μ.0.6240); ΕΡ.Γαρά. Αρ.Ἐπι5.}.6.5.τ.χ8(}1.20. 
4164}; σ. ... σοφίαν τὴν περὶ αἰσθητῶν ὠνόμασεν... ἔθος δὲ τῇ γραφῇ τὰ 
περὶ τῶν κοσμικῶν καὶ ὑλικῶν μαθήματα σ. καλεῖν υἱάντη. Φογ.Ὲ:12 
{ρ.17.4{Π|; Ν.30.16858,0); 3. ρεην οΓ υδηῖαὶϊ (ΟΡΡ. τποτίᾳ]) σύ, Οτ, 
εονη τη τογ.τ4:3( 1 9 Ὁ.242). 

Ἐσαρκίνως, τ ὦ βοδλῖν τθαημοῦ, ἤθμοα σι ῤῥεγβείαϊίν, [ἰεγαϊν μὴ σ. 
ἀκροᾶσθαι τῶν λεγομένων ἀλλὰ τὸν ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένον νοῦν... 
ἐρευνᾶν (]6Πγ.4..5.π(ρ.1653.17; Μι0. 6006); ΟΥ,ῤγίρηε.4.3.0(ρ.33ς.8 Μ. 
11.2808). Ἵ 

σαρκίον, τό, Ε, ἀἼπ. οἱ σάρξ, ὑϊ! οὐ ἤεδῖ, Ἰδῆσα σοπτεπιριποιιϑὶν 
οὗ Ῥοᾶν ὑρρ. 508], τοῦ, τοτιῖς: 4 πῶς τὸ θνητὸν τοῦτο σ. ἐνδύσεται 
ἀθανασέαν,. διαγγέλλειν Ἰχεῃ ἤάαδν.τι το. 2(Μ.7.5574}; ΟἸοτη. χε. Τμάοὶ, 
52(ρ.124.6; Μ.0.6848); ΜεΊΠ, γος, 2. τϑ(ρ.360.8; Μ.18.2848); τὸ συγ- 
γενὲς σ. ἀπολαβοῦσα 50. ψυχή] τ.Να2.0».7.2τ(Μ.2.5.7810); ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἄλλην ἀγρυπνίαν οὐ ποιῶ μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷδε τῷ σ. Ογτ.5.0.Εμίἤγνι, 
29(ρ.57.26); ἀπ Ρατῃ. ἴπ ραΐμοβ ὡς μηδὲ τὸ σωμάτιον αὐτοῦ ὑφ᾽ 
ἡμῶν ληφθῆναι, καίπερ πολλῶν ἐπιθυμούντων... κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ 
αὐτοῦ σ. Μί.Ροῖΐνε.11.1; 2. τε σάρξ, 'Ῥαϊ.ογαὶ,τπ(ρ.τ6.27; Μ.6.840Α) 
Οἷσι 5. δαίμων ; δερμάτινον χιτῶνα. .«τὸ αἰσθητὸν σ. εἶναι λέγουσι ἴτειι. 
μαέγ.τ. τ. 5(Μ.7.5ο1 4}; θάνατος ἔκρουσεν τὴν τοῦ σ. θύραν ῬΆΠΟυΟλνγς. 
φοίρ.138.1τ4; Μ.47.717) εἰς, ; 3. οὗ ΟΒγιβεβ υτηϑη ἤβτατο τὸν υἱὸν τοῦ 
θεοῦ...«ἐν μήτρᾳ παρθένου κυοφορηϑέντα, καθὸ γεγέννηται τὸ αἰσθη- 
τὸν αὐτοῦ οα. ΟἸδιη.οἰγ.6.1ξίρ.496.7; Μ.9.3524}; ὑμέτερον σ. εἴληφα 
ἘΡΙΡΙλαδν,δο.55(ρ.202.27 ; Μ.42.2804); ΝΙ] ρΌῬσυος σΟμηὶ.2:3(Μ, 
87.15814}); τὸ ὑπάρχειν μέντοι κατ᾽ ἴδιον λόγον τὸ ἀπαύγασμα τοῦ 
πατρός, ἕτερον δὲ πάλιν τὸ ἀπὸ γῆς σ., ἤτοι τελείως τὸν ἄνθρωπον ΟΥΥ. 
δον ῥαξεῖ δ, (55. 1020); δπᾶ 15 ον προέβαλε...σ. τῷ λόγῳ ἡ 
“Σοφία (Ἰετη οχε. Τβάοί, τίρ.τοσ.6; Μ.0.6534}:; ἴπ ὑγοτᾶθ. βου θα τὸ 
δὴ. Ἀρο πατίθῃ τὸ ἐκ Μαρίας σ. ὁμρούσιον ἡμῖν ΤΑΤῊ ἀταϊ. Τγίη.4.1 
{}.28.12490) ; ἥξει μὲν μετὰ τοῦ σώματος...τοιοῦτος δὲ οἷος ὥφθη τοῖς 
μαθηταῖς ἐν τῷ ὄρει... ὑπερνικώσης τὸ σ. τῆς θεότητος ΟΥ ΝΑ 2.6Ρ ΟῚ 
(}1.37).1818). 

Ἐσαρκοβλέπτης, ὁ, ῥέγδοι ΟἹ πιογεῖν ῥβγείεαί νἱϑίοη, πιαϊογταϊςὶ οἱ 
σ, ὄντες καὶ μόνον εἰ μὴ τοῖς σαρκὸς ὄμμασι θεωρεῖταί τι, οὐκ ὄντως 
εἶναι τόδε οἴονται Τιεοηί. ΗΠ ὩΜοηορἢ σου (Ν.86,1820}). 

σαρκοβορέω, δὲ εἀγηυογοιδ, ΓΏΡΗΪ] πὶ,  μίοὶ,2.τό(Μ,6. τοβοΑ). 
ἐσαρκοβορία, ἡ, φαϊτηρ οὗ γησαὶ, τον γεβ.9.1ος5.(Μ.44.4120). 

1223 σαρκόω 

σαρκοβόρος, ξαγηιυογομδ; οἵ Δ ΘΧΘΟΏΤΙΟΠΟΙ 85 ΠΊΠΓΘΥΟΙΒ ΟΥ 
ΒΙοοατίγεέν, τ Μαρ ἀ:αϊ.(ττ.Ζας6}.}3.27(Μ..}1..77.31τ8,0). 

Ἐσαρκογενής, δογη οὗ βεξά, Οτ. ΝΖ. ανηι.τ.ι.0.70(Μ.27.462.}; σ. 
καὶ παραδεισογενὴς καὶ οὐρανοπολέτης Αὐιακί. 5. δα, τ2(Μ.80.τού4). 
᾿ἐσαρκολάτρης, ὁ, τρογ ΣΡ οὗ ἰμθ βεϑῖ; ἀϑϑὰ ἀραῖπϑὲ Αροὶ]- 

ΠἸμΑ ΓΔ Π5 ἰπ ΤΕΡΙΥ ἴο [με ὁματρα οἵ θεϊπρ ἀνθρωπολάτρης, ΟΥ Νὰ, εΡ, 
τοι( .37.18ς5 0}; 14 καγηῖ.1.1.1τ0.28(Μ,37.4674}; 1δ.2.1.30.87(12934). 

Ἐσαρκομανέω, γασό τοι ἰπιδὶ, ἘΡὮΥ.3.403Ε., 
Ἐσαρκομανία, ἡ, ἰμδὶ, Απαβί.5. ἠοά.τ4(Μ.80.252}). 
Ἐσαρκομοιόμορφος, γεδενεδίτηρ βεξὰ; {{2-ἰἰἀ6,1]0.Ὁ (Οσηςι.τ](Μ, 

95.336}. 
Ἐσαρκοπέδη, ἡ, [με ἐδέίον οὗ {16 ἤεσα, Οὐ Ναζ.εανρη.1.2.2.ςο1(Μ.37. 

6184). 
σαρκοποιέω, γαῖα Π δεῖ, εαιδε ἐο δέον ἱμεαγηαίε, Τυϑῖ. ταροί.66. 

2(Μ.6.4280); ἰ(.41αἰ.45.4,84.2(Μ.6.:734.,6738). 
Ἐσαρκόσαθρος, ἠαυϊηρ ἃ ἀίδεαξε οὗ ἰμε ἤεδί; οἵ ἴῃ γβδῃ 5ἰοῖκς οὔ 

[Ὡς Ραϊβν, ὕεο. ΡΙ5.εαγηι.54.τ(Ρ.57). 
ἔἜσαρκότητος, στ Ν γ55. μη. 4(Μ.45.6378; σαρκός τε 2 Ρ.ὅς.22). 
Ἐσαρκοτόκος, Πεςλ-δεαγίηρ, Ογτιεριτίρ.ις.2ο; ς3,8Ε.08); Πεςὶ- 

δερειηρ, Τ,δοῦῖ. ΗΝ ἐςὶ.4.τό(}}.86.1ό68τ0). 
ἘἜσαρκοτροφέω, ῥανηῥεν ἰμε βεςὴ, αΥ.Να2.ον.26.14(}.3ς.12484). 
σαρκοφαγία, ἡ, 1. νγησαί-ἀϊοὶ, ΟἸδτα.Ξἰγ.7.6(ρ.26.4; Μ.0.4484}; 

2. εαπηίϑαϊδηι, Ογτ. Ἡ εαἰεεἶ,.22.4. 
Ἐσαρκόφιλος, ἰουΐησ πε ἤεδὶι, ξεηιδμαὶ, ὙΒατι δια. ἐρῥ.2,28(Μ.00. 

11074}. 
Ἐσαρκοφορ-έω, τρεαγ ἤθε ἀναπαύλης δὲ ἡμεῖς οἱ “"οὔντες δεόμεθα 

ΟἸομλ.οιγ.6.τ6(ρ.501.23; Μ.9.3644}); πρὶν ἢ δουλεῦσαι καὶ “«ἢσαι τὸν 
κύριον 1΄.ῥαφά.5.1(ρ.237.7; Μ.8,ς 574}; Επ5,Α].ξενρι.21..(Μ.86.4258). 

Ἐσαρκοφόρος, 1, ἴῃ ρεπ., εογβογεαὶ θεὸὰς...οὐδέποτε θεαθεὶς ὑπὸ τῶν 
θνητῶν καὶ ας Αραίῃ υσν, {|{ πολ(φ.ς2);2. οὗ (μτίβι ; ἃ. τὐσαγίηρ Πεδῆ, 
Ἰηεαγη αὶ τὸν..«κύριόν μου βλασφημεῖ, μὴ ὁμολογῶν αὐτὸν ο. Ἰρῃ. 
ΘΡΙΨΡΉ, 5.2; (Ἰ6Πλ.5 Ιγ. 5. 6(ρ.348.1ο; Μ:0..78}; αὐτὸς οὖν ἐστι θεὸς σ, 
καὶ ἡμεῖς ἄνθρωποι πνευματοφόροι ΑἸ ἸΉ ,εὶ ε..4γ.8(}}.26.οοδο) ; 
Μαδο.ςερ,ἤοΡι.47.15(}1.34.805}0); οἵ ουομαγίςὶ τὸν ζωοποιὸν... τοῦ 
μονογενοῦς σου υἱοῦ σ. ἄρτον ἀξίως μεταλαμβάνειν ΑἸἢ υἱγρ.13(Ρ.47. 
οῃ.; Μ.28.266} ῃ.); ῬΥοο] ΟΡ λοι. 4.τοίρ.47); Ὁ. τοὐᾷ (α δοάγ οἢ 
οδὶβ ἐνομίσαμεν αὐτὸν σ, ἄνδρα εἶναι, μὴ εἰδότες ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ 
ζωοποιῶν τοὺς ἀνθρώπους «Ἢ. 70.45(ρ.162.20) ; α. ΡΟ] πατίαῃ,, ἜΧορ, 
Μι.26:30 ἐπεὶ θεὸς ἦν σ, ὁ τοῦτο λέγων μηδεμίαν ἐν τῷ θέλειν ἔχων 
διαφοράν ΑΡΟΙ]]. ἢ», τορίρ.233.7)}0.Μαχ ορηδο Μν9χ.1690); ΝᾺ] ΑΡΟῚ. 
αροὶ.2(Ρ.288.20; Μ.86.το 530). 

Ἐσαρκόφρων, οαγηαί- πη ἀε, ΤΑΙ σόν, β4. 3ο(ρ.31; Μ.26.12800); 
ΤἈατιδιυά..}}.2.ο8(Μ.00.1352.). 

ἐσαρκοχαρής, εἰρη ἸῊ εαγμαὶ ἰμίηρο, ΟτΝαΖ.ανη!.2.2 

(ροετη.)7.74{Μ.57.15564}). 
Ἐσαρκοχίτων, τυραγίηρ ἃ γοδὲ οὗ βεδῖ, ᾿πεαγηαίε, (60. ῬῚ5.εαγη. 

οἱ! (ρ. 51). 
σαρκ-όω, γαῖ ἤό5}:; 
Α.. τὴ ρεη.; Ευακε ἡμῖο βεσἧ τὸ κατὰ γαστρὸς τὸ μὲν πρῶτον ὑγροῦ 

ἐστι σύστασις γαλακτοειδής, ἔπειτα ἐξαιματουμένη “-οὔται ἡ σύστασις 
αὕτη, πηγνυμένη δὲ.. -ζωογονεῖται (Ἰεῖη. αεά.τ,δ(ρ.119.1ο; Μ.8.3088); 
ΗΙΡΡ.ἤαεν.5.7(0.8ο.3; Μ.τ6.31278); 2. ἐμάσιρ εὐ δεῖ εἰ ἐκ 
πρεσβυτέρων ἁμαρτημάτων ἐσαρκώθησαν αἱ ψυχαί, καὶ τρόπος αὐταῖς 
τιμωρίας ἡ τοῦ σώματος ἐπενοήθη φύσις... Ογγ. 70.1.ο(4.81ΑᾺ}). 

Β., 1860}. ; εμμάοτο τοῖ ΘΗ ΘΉ παίμν6 οὗτος [5ς, Χριστός]... ἑαυτὸν 
ἐσάρκωσεν ῬΥΟΟ]ΟΡ ὁγ.2.2(ΜΠ.6ς,δρόο) ; ρᾷ585., δεέουμε ἱπεαγμαίε, οὗ 
50. ὅ..-μονογενὴς υἱὸς κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς εὐδοκίαν “"ωθεὶς ὑπὲρ 
ἀνθρώπων Ἰτοπ,ἤαεν,χ...(Μ,7.5418); Ἐ5.6..τ.4(ρ.64.1τ7; Μ.24. 
8324); 85 Τοροβ, ᾿τϑη,ἠω67.3.10.τ{(0308}); Οὐ. 7ο.1.7(9; Ρ.13.0; Μ.14. 
278); ἐσαρκώθη ἐκ τοῦ σώματος ἡμῶν ΜοΙΉ.γε5.2.24{ρ.380.13; Μ. 
18.320}}; 88 πνεῦμα: τὸ ἐν τῇ παρθένῳ -“-ωθὲν πνεῦμα ΗἸρρ.ἠαεν. 
9.12(Ρ.248.20; Μ.τ6.43830); οἵ, ὅ λόγος τοῦ θεοῦ, πνεῦμα “-"ούμενον, 
ἁγιαζομένη σὰρξ οὐράνιος ΟἸετα. ῥαδά, τ. (ρ.116.3; Μ.8,3018); πιστεύ- 
ὁμεν..«εἰς ἕνα κύριον...“-ὠθέντα ϑ'γγεδ, Οαἀφς. Ρ.ἘΠ5..}.(α65.3(Μ.2ο. 
15378); 808. οἰκονομικῶς σεσαρκωμένος θεὸν ἑαντοῦ τὸν πατέρα 
καλεῖ ΑΤΠ εαροΡς.88: γ7(}.27. 2800); 845 ἀξὶτν ἱποατπαὶθ τὸ ἐκ τοῦ 
σπέρματος Ἀβραμιαίου μέλλειν «-οὔσθαι τὸν θεόν Τηοα, σε η.24:2(Μ. 
43.1575}}; ἄγγελος “-ωθῆναι...οὐκ ἴσχυεν ΤΕΡΗγ αίν.82(Ρ.88); ἡ 
““οηϑθεῖσα θεότης 1514. Ῥ6], ἐ}ῇὈιτιο( Μ.γ78,2214); Ῥγοῦρ ογοἰαμά. 
ΒΜΥ 4(0Ρ.1ο 4.23; Μ.όκ.685Α} οἰ. 5. ἀποθεόω; ἐκ τοῦ οἰκείου πλάσμα- 

τος “-οὔσθαι 14.0γ.2.8(}1.65.7048) ; ἃ55. ἐνανθρωπέω: μυστήριον οἰκονο- 
μίας, ὅτι, σεσαρκωμένου τοῦ λόγου καὶ ἐνανθρωπήσαντος, ὁ πατὴρ ἦν 
ἐν τῷ υἱῷ καὶ ὃ υἱὸς ἐν τῷ πατρί, ἐμπολιτευομένου τοῦ υἱοῦ ἐν ἀνθρώ- 
ποις ΗΠΡΡ. λοι. 4{0.241.23; Μ.το.ΒορΑ); οἵ, 56 ἐρϑέρη σχιπαητοη5 ἤοηιο 
7αείμς εεὶ, ἱπεαγμαίμς σοὶ, σε ἄφμς ἐδεεὶ, Οὐ ργίμι Ῥχοςτη,(ρ.1ο. 
8; Μ.11.1178); τοῦ...“-οθέντος.-..«θεοῦ λόγου καὶ ἐνανθρωπήσαντος 



σαρκώδης 

70. Ὑ εββ. ον. ΒΜ τ.τ(ρ.375.16); οἰ. πῶς ὁ ἄσαρκος “τοῦται; 
πῶς θεὸς ἄνθρωπος γίνεται; 1)ατῃ γορἧ.1.7.2(ρ.210.12)}; ἴῃ. ἔοττηβὶ 
βίαϊοιηδηΐβ, ϑγηδοιο, (325 )(ρ.5ι; Μ.20.1 5408); δγγ. Πτεν.(}1.33. 
5334}; ““ωθέντα τουτέστι γεννηθέντα τελείως ..-«ἐνανθρωπήσαντα τουτ- 

ἐστι τέλειον ἄνθρωπον λαβόντα δγηιῦρ.Ἐριρη σηςιττοίρ. 148,11; Μ. 
43.2228); οὐκ οἰκήσαντα μόνον ἐν τῇ σαρκί, ἀλλὰ ““ωθέντα φασί... 
εἰπόντες αὐτὸν ““ωθέντα, ἐπήγαγον, ἐνανθρωπήσαντα' τούτοις...θεότη- 
τός τε καὶ ἀνθρωπότητος ἄκραν ἕνωσιν ὑποτιθέμενοι ΓΤ αοί ΑΠποιεχΡ. 
φγρηδ.τ6(}}.71.13374}; 1ὰ τοβιτιςἰθα βεηβα (ΞΞ ἀ.2), Ασιδῃ “ωθέντα, 
οὐκ ἐνανθρωπήσαντα οὔτε γὰρ ψυχὴν ἀνθρωπίνην ἀνείληφεν ἙπΟΧ.Εα. 
βάρ. θοεὶ Ῥαίγιο(ρ.65.4); ΔΡοΙ πατῖατι τινες παρηνόχλησαν ἡμῖν... 
οὐ θεὸν ““ωθέντα ὁμολογοῦντες αὐτὸν ἀλλ᾽ ἄνθρωπον θεῷ συναφθέντα 
ἌροΙ!. βά.Ξες ῥί.3ο(ρ.τγ8.1ο; Μ Χο. 1160) ; οἴ, τοῦτον [50. ([ῃ6 βοσομᾷ 
Αάδῃλ] δὲ φησὶν ἐξ οὐρανοῦ διὰ τοῦτο καλεῖσθαι, διότι τὸ πνεῦμα τὸ 
οὐράνιον ἐσαρκώθη. τίς γραφὴ ταῦτα λέγει.. ὅτε πνεῦμα ἐσαρκώθη; 
ΟτΝγ85..4})0}1.υ2(Ν.45.11450} ; ἴον ἔοτίηι]α μέα φύσις τοῦ θεοῦ λόγου 
σεσαρκωμένη, ν. φύσις. ᾿ 

σαρκώδης, 1. Πεείΐν, ἴ.ς, μμιαρ διαβεβαιοῦται ἴ5ς. ἈΡΟ]]17...ἐξ 
ἀρχῆς ἐν τῷ υἱῷ τὴν σ. ἐκείνην φύσιν εἶναι ΟΥ.ΝᾺ2.6}.202(Μ.37.33228); 
στιν 85..4.:Ρο]}.26(Μ.45.11808}); 2. ταεῖ., γισαὶν ὅσον μὲν οὖν α. τοῦ 
λόγου καὶ τρόφιμον, μετὰ τῶν ἐντοσθίων καὶ τῶν κρυφίων τοῦ νοῦ... 
εἰς πέμψιν πνευματικὴν ἀναδοθήσεται τ, ΝαΖ.ογ.45.τ6(Μ.36.6454) ἢ 

. τηοί., οἵ [6 ἐποίμγαϊ, ταδῃ (τεῦ, τοσ. 2: 141.) διαιρεῖ... «τάς τε σ. καὶ 
τὰς πνευματικὰς τῶν ψυχῶν καταστάσεις τ Ν᾽ ν55.0»,.ἐαἱφοἠ.7(0.328.18; 
Μ,45.228). 

σάρκωσις, ἡ, ἑακίηρ ἤε5ι, Ἰηεαγηαξίοι; 1. --- τακίῃρ ἃ Πυχηδη 
ΡΒοάᾶν, ἔανουσῖε ποτα οὗ Αροϊηπατιὰβ κεφάλαιον δὲ τῆς σωτηρίας 
ἡμῶν ἡ τοῦ λόγου σ. ΑΡΟΙ], βά.5εε. ρὲ ατ(ρυτγτιν,; Μι το, ΣΙΟΟΘΑῚ ; εἷς υἱός, 
καὶ πρὸ τῆς σ. καὶ μετὰ τὴν σ. ὁ αὐτός 1. 56(0.18τ.8 ; ΣΙ20Α}; ἰα Το. 
εἰ ἀτυ,ττίρ.τοο,τ2; ΜΙ. ΡΙ..8,8754); 1α, ξά ἵπειλίρ.τος.23; Μ.ΡΙ..8,8774)} 
Ιά, 3Ν".74{0.222.8)Ρ.ΟτΝ 55. ροἰ.38(Μ1.45.12008)}; {1.124(0.23)}.30) 
ΔΡ.ΤΒας γαη.τ(4.70) ; ΙΔ ὩΡ. ΒΊοΉ.2(0.257.1; Μ.ΡΙ,.8. 0208); οἴ, θείαν 
τινὰ α. ἀνατυποῦται τῷ λόγῳ ΟΥΝ γ85..4}οϊϊ, (1284); ψὶζ ἕνωσις, 
ΡΟΙ φηοά μη Οἰγ.3(Ρ.206,6; Μ.28.1240)} οἷζ, 5. σύνθεσις; ἴῃ τὨ]5 
5635 ΤΕ] ΟἾτ65 ΒῈρΡΡ τα ὴρ τὸ σοηνεν οὐ βοάοχ ἀοοίτίης οἱ ἴπο. 
τὴν ἐκ παρθένου...τελείαν...σ. καὶ ψύχωσιν Ὀιάντη. Τγῖῃ.3.4(Ν1.30. 
8200) ; 2. -Ξ- τα Κὶπρ Βυγήδῃ παΐατο [τ Ὁ7.15:12] τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς 
τῆς σ. αὐτοῦ ἔτεπ.μαεν.3.τ8,5(Ν.7.02328); 1.3.το,τί0394); ΓΑΤὨ ,ὐταϊ, 
Τιῖπιτο( Μ.28.1132..,0); ιάντη ({845.) μη. (1.2118; Μ.29.7484); οὐ 
γὰρ πρὸ τῆς ο. ὑπὸ νόμον ἦν ῬτοΟ]ΟΡ ᾿ορῖ.2.2(Μι6π.849Ὰ}; Τάς. 
ὁγαΉ.2(4. το τ) οἷζ, 5. ἕνωσις ; Τδοητ, ΗΝ 65 !.2.χ(}1.86.15238}; οὐ μόνον 
τῆς αὐτῆς ὄντα οὐσίας καὶ μετὰ σάρκωσιν τῷ πατρὶ.. ἀλλὰ καὶ τῆς 

αὐτῆς ἐνεργείας Μαχ. Ῥν»γ.(Μν91.5340Α}); προσκύνησιν τῷ... Χριστῷ, καὶ 
πρὸ σαρκός, καὶ μετὰ σάρκωσιν ἽΠατΤ. ει, 4}}.2.2τ2(Μ.90.1δ4οΑ}); 
858. ἐνανθρώπησις, ΑἸΉἰο.(Μ.26.δοκΑ) ; ἡ σ, εἴτ᾽ οὖν ἐνανθρώπησις 
Ογτ. Τάς. τοίρ.54.ς; 55.16Ὲ}; οἷ, οὐκ ἄνθρωπος Χριστός, ἀλλὰ θεὸς 
Χριστός, θεὸς ἐνανθρωπήσας, οὐκ ἄνθρωπος ἀποθεωθείς, ἀλλὰ χρίσας. 
τὴν οἰκείαν καὶ ἑκούσιον σ. τῇ οἰκείᾳ θεότητι {Π1ππ|5,} α:.το(ρ.20.11); 
ἀεβπεοα ἡ μὲν ἔνωσις μόνην δηλοῖ τὴν συνάφειαν: πρὸς τί δὲ γέγονεν 
ἡ συνάφεια, οὐκέτι. ἢ δὲ σ., ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶν εἰπεῖν καὶ ἐνανθρώπησις, 
τὴν πρὸς σάρκα, ἤτοι πρὸς ἄνθρωπον συνάφειαν δηλοῖ 70.1), [.ο.53.ττ(]. 
04.10248}; 14, Γαεοῦ. 2(Μ.04.14618). 

σάρξ, ἡ, Α. βεδῖι; 1. ἤρ,, ΟΥἩ Ποιηῖηα] (Γι βιϊϑης ἱπ θοᾶν οὐ (Ὠγιϑί, 
ΟἸεπλ.οἱγν.7.14{(ρ.62.τ8 ; ΜΙ.ο, 5214}; 2. δεῖ νισαὶ, ὑ5ὰ. Ρῖαυ., Βα. το, 
4: Αἰγύπτιοι.. οὐκ ἐπιτρέπουσι τοῖς ἱερεῦσι σιτεῖσθαι α., ὀρνιθείοις τε 
ὡς κουφοτάτοις χρῶνται (]6Π].5]».7.6(0.26.0; Μ.0.4488); ΟΥ εἰς.8,30 
(Ρ.245.27; Μ,ττ 5614); 3. τῆς. δοάν; ἃ. ἃῃι Ἰπίθρτα ρατί οἵ τπϑῃ, 
2(Ἰφηι.9.τΕξ.; τὴν ἀκήρατον τῆς ψυχῆς ἐσθῆτα, τὴν σ, ΟἸετη, ῥαεά.2.τὸ 
(Ρ.222.32:; Μ.8, 5288); 50 1ὴ 6 Πηι0π8 οἵ τηαπ᾿5 παίασθ, ΠΟΊΠΟΥ το- 
ῬΆΤΩΘα 85 ὑγἹοῃποίοτην εἰς ὃν ἐλείζουσιν σαρκί, ψυχῇ, πνεύματι Τρτ. 
Ρμείαά.ττ.2; οἴ Ἰτεη βαεγ.5.0.τ(Μι7.11448} οἷτ, 5. ἄνθρωπος; ΟΥ 83 
ἀιομοίοτην οἱ σ. ἀπ πνεῦμα, Τρῃ, 1 γαϊ 1.1; 14..δημγγηιτα; ΡΟ], 
Ζπ2.2(ρΡ.304.50; Μ.28,020) οἷξ. 5. ἄνθρωπος ; ΟΥ̓ σ. ἀηῇ ψυχή, Βα5.ἠ0η1. 
2.3(2.188 ; Μ.41.2048}; Οἱ Τγοπ,ἤαορ.ς.8,2(11428); ἐψυχωμένης σ. ψυχῇ 
λογικῇ καὶ νοερᾷ' ὅρος. .«ἀνθρωπίνης φύσεως οὗτος Τιδοης. δ. εαρ. δόυ.τᾶ 
(Μ.86.1οο8.); Επ]ορ, ἤ ἄορι (Ν1.86.2052.,})}; Ὁ. τιοῖ ἴπὶ 1156} ἐν} 
σάρκα ἡμῖν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀλληγορεῖ" καὶ γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ δεδημι- 
ούργηται ἡ σ. ΟἸετη. ῥαεά, τιδίριττςξ, Ξοῖ,, Μ.8,2 914); Οῃγνβ. ἤδη. 13.2 
τη: Κονι(α. ΞΟΒΗ.); δος. ΜαλΙΟμδαπ5. οτεαιεα ὃν Πεν]], Απαϑβί. 8. 
λοά,τ4( 80.25.94); ὁ, 115 Τοϑατυθσ]οη οὔτε γὰρ ἄν αὐτὴ [5.. ἡ ψυχή] 
φανείη ποτὲ χωρὶς σώματος οὔτε ἀνίσταται [ἡ] σ. χωρὶς ψυχῆς Ταϊ. 
ογαϊ.το(ρ.τό.9; Μ.6.8274Α); οὐχ ὡς σάρκες κἂν ἔχωμεν, ἀλλ᾽ ὡς 
οὐράνιον πνεῦμα μένωμεν ΑἸΠρηκρ εν. Υ. 2(} 1,6, οὔ Α}; οἱ ἱερεῖς... 
εὔχονται... «περὶ... «τῶν κεκοιμημένων οὕτως τὴν ψυχὴν τοῦδε ἀνάπαυσον" 
συνανεγείρων καὶ τὴν σ. αὐτοῦ᾽ (οἌτη. Πα ἐο.7(} 1.88. 2850) ; τὰ δα] 
ογοράβ. σαρκὸς ἀνάστασιν Ματ͵(Θ]]. δ} ι  Ρ. ΕΡΙΡΗ. λαεν.72..,(0.258.12; 

1224 σάρξ 
Μ.42.3884); δγηηδιαριοησί. ΑΡΡ.7.41.8, δγριδ. Πὲεν.(Μ,33.5338); 
δγηηδι  ηϊ.(341}1 ΔΡ ΑἸ, Φγη.22(0.240.8; Μ.26.7218)}; ἀεηίει. ὃν 
Μαζγοίοπ, Ηἰρρ.αεγ.τοιτοίρ.280.13; Μ.16.34384); ἘΡΙΡΠ.“αενγ.42.3 
(ρ.98.7; Μ.41.700Ὰ}; [0.1}.μἀεν.42(64.94.7044}; 4. ἴῃ Τα]. ἴο αἀἰνὶηα 
ἰπῖᾶρὲ ἴῃ τῆδῃ, Ταῖ,γαί, το(ρ.16.2τ, ; Μ.6.8378) οἷ. 8. εἰκών ; Επ5. 
ΜΜαγεεῖ.2.3(0.40.7; Μ.24.8050); 6. σ. καὶ αἷμα 45 παῖυγα} ΟΡΡ. 
ΒρΙγΓ.84] θοάν {τοῖ. τύοτ.15:44)}, ΟὐἍ εἰς, 6.2ο(ρΡ.99.26; Μ,11.125370}; 
ΟΡΡ. εἰμεσθαὶ Ὀσαγν, 14. 7ο.1.26(24: Ρ.32.14; Μ.14.690) ; 5.8. ῥΙαγ.,, τὸ. 
20.362; Ρ.377.20; 6600); 45 ποΐθδη, Ἠδροη, σελ. (ρ.7.1τ; Μ.το. 
14364}); 4. πιεῖ. ἐτξίεγαὶ Ξέηξε οἵ Ξοτιρίατε, ΟτΔ, γέρε. 4.2.4{0.312.0; Μ, 
1χ.3648) οἷΐ. 5. γραφή. 

Β. πιαρ (-- Ηεῦσ. Ἢ23)) αἰνγανδ ἱρ]γίηρ οοηίταβῖ, 5ῖ5. ὙΠ 
αἸΝΊΩῈ ΟΥ̓ ΔΠΡΈΙΙΟ, 515. ἘΠ ἡ μδὲ 15 ΒῈΡευηδίυταὶ, ΠΟΙ͂, ΟΥ Ἰπννατα 
τῆς γραφῆς ἔθος ἐχούσης λέγειν σ. τὸν ἄνθρωπον Α1Β.,..1γ».3.30(Μ,26. 
2880) ; ̓σαρκὸς᾽ δὲ ποτὲ μὲν τῆς φύσεως λεγομένης, ποτὲ δὲ τῆς προσ- 
ἡγορίας.. «λαμβανομένης... «ἐπὶ σημασίᾳ τῆς θνητότητος.. «ποτὲ δὲ τοῦ 
προσκαίρου παντός ΤΒάγ.ΜΟρ5. ονι.7: 5 (0.125.1; Μ.66.8ο5}); 1δ.13:14 
(ρ.164.11; 8650); σ, πᾶν τὸ πρόσκαιρον λέγει..'κατὰ σάρκα᾽ λέγει 
'περιπατεῖν᾽ τὸ κατὰ νόμον ζῆν Ἰὰ. 50 Ὅνγ.ιτοι 41.(Ρ.100.11}); τῷ τῆς σ. ὀνό- 
ματι διχῶς ἡ θεία χρῆται γραφή" νῦν μὲν τὴν φύσιν οὕτως..«ὀνομάξουσα 
οὐὐνὸν δὲ... «τὸ αὐτῆς ἐμπαθές σσπηδα. ἐἶση.: π(Ρ.36ο, 4{{.; Μιδς. τ680Α); 
ΕπΌ.»» ἀρ. οεὶ Ῥαὶν.22(0.146.3); 1, σογγοβροπαίπο τὸ ΟΤ᾽ Ἰάδα, οὗ 
ΠϑίμΤΆ] ΠΊΒΠ 1Π ἢ15 ἔτ ἔν, ρὲ. ]αρΡΉ.3.2; σάρκες ὄντες καθ᾽ ἑαυτούς, 
καὶ ἀεὶ ἡττώμενοι τῷ νόμῳ διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σ. ΑΙἢ,447γ.2.68(Μ.»6. 
2024); οὐχὶ δὲ Μωῦσῆς αὐτὸς σ. ὧν εἰς μέγιστον ἐτράπη φῶς; ἤοηι. 
(ἰοη,2ο.6: 10.20.1; ἃ5 ἀδνοα οἵ ὈδρΕ βγη] ρυασθ ἐν οἷς.. γίνεται 
βεβαία.. «ἡ εἰς τὸ εὐαγγέλιον πίστις, οὗτοι διὰ τῆς πίστεως μεταβαίνουσιν 
ἀπὸ τοῦ εἶναι σάρκες, εἰς τὸ γίνεσθαι πνεῦμα ΟΥΝΥ55. Πἀ.(Μ.45.1440}; 
σι... εἶπεν καὶ οὐ ψυχή, ἐξευτελίζων τὰ ἀνθρώπινα καυχήματα ὅϑξνεογ. 
τ ογοΥτ20(0.230.33); Τοῖς σατο ΒΤ 5 τὰ κατὰ σάρκα βρέφη 1λιοη. 
Ατ.ε.}...3.6(Μ.3.4334}; σοΠ]δσάνεϊγ, {π6 ἀμπαη γαξε, τπαπλτμα ἐν 
τῷ κατακλυσμῷ ἀπώλετο πᾶσα ἁμαρτωλὸς σ, (Ἰαγη.Φἐ».6.6(0.458.3; 
Μ.0.2730); σ. ... τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος λέγουσιν Αἰῇ..4γ.53.2ο(2880}; 
Ὀν 5{Ὑ6 55: ηρ' Τη ΔΊΟΥ] ἀβρεοῖ σ. καὶ αἷμα Ὠεϊρλτοιπβ [δ σοῃίγαβί οὐ 
πρὸς τὰ οὐράνια καὶ τὸν τούτων ποιητὴν ἀλλὰ κάτω πρὸς τὰ ἐπίγεια 
βλέπουσα..«ὡς μόνον αἷμα καὶ σ., οὐκέτι πνεῦμα καθαρὸν γιγνομένῃ 
Ατμοπδρ ἰορ.27(Μ.6,052}); ΟἸτεη μαεν.5.0.1(}1.7.11448) ; πόθεν αὐτο- 
κρατορικὴ δύναμις τῷ σ. καὶ αἵματι πεπιλημένῳ ; 1.5, ..(0.202.28; 
Μ.20.13324}; 2. οἱ ποῃ-ἜἸ ἢ 1ς 4] ρηνψϑιοδὶ παῖατο οἱ Ἰπδῃ ; ἃ. ῥάγδίεαὶ 
ἰτΐε, Τρυι. ορι.2.1τ; οὐχ ἡγοῦμαι ἔγωγε μυσάττεσθαι τὴν ἐν σ. ζωὴν τὸν 
ἀπόστολον (]6τη.5.7.5.0(0.226.2; Μ.8.11688) ; διαβάλλεσθαι τὴν σ. καὶ 
δε αὐτῆς τὴν γένεσιν 1δ....26(0Ρ.321.ς; 3734}; (αἴπ5 ἡ Ρ.Επ5.}.6.3. 
28,2(Μ.20.273}})} ; Βεποσὶς ρἱατ., 5... .4(0.202.20; Μ.20.1322}0)} ; 8150 
οὗ ουΐναχα οίβ, ΓΕ ροΥα] σοοᾶϑ ἑορτάζων κατὰ σάρκα ΟτΟ(εἰς.8.53 
(Ρ.240.22; Μ.11.15520); οὐκ ἐν σ. δεῖ προσκυνεῖν καὶ σαρκίναις θυσίαις 
ἐν.6.7ο(0.140.2ς ; 1Ι4054Α}; κατὰ σάρκα ΟΧρίδΙποα 85 ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, 
ἀπὸ εὐγενείας, ἀπὸ πλούτου, ἀπὸ...τῆς τῶν πολλῶν δόξης (τνβ, ότι. 
24.3 τῇ 20 ογ.(1ο.607Ὲ); Ὁ. κατὰ σάρκα ἔτεα. οὗ ρΡἤνϑιςαὶ ἀδβοοηΐ ἐξ 
αὐτοῦ 50. τοῦ ᾿Ιακώβ) ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς τὸ κατὰ σ. τ 6η1.32.2; τῷ 
μὴ κατὰ σ. ᾿Ισραηλίτῃ Κορνηλίῳ Οτ.( δἰς.2.Υ(0.127.20; 7068) ; 3. σοτγτὸ- 
βϑροπάϊηρ τὸ Ῥβϑυ]πε ἰᾶφα (( 8]. : τῇ. ; οπι δ: 1) ἤδοῖ, ποῖ 
σο-τεστηϊποιῖι ἢ ἴπ θοῦγ, θπῈ Βυσίδη παΐασε νενγεα τὰ ἀσίνα 
ΟΡΡοϑβίτοη 4{Π|ὸ ἴὸ (σοά 8π6 ἴο {πε βριστι[δ] οβεοῖς οἵ σύάσε δου- 
λεύοντας σ, καὶ αἴματι ἣ κέρδους ἢ ἐπιθυμίας ἐλάττους γενομένους ἅμαρ- 
τεῖν ΑἸ παρ ἰερ. 31. 2(Δ,δ6ιοῦτ0); τούτῳ [50. τῷ γνωστικῷ] τέθνηκεν ἡ 
σάρξ Ἰεπι.5|}».4.22(0.309.0; Μ.8.13488); τὸ κατὰ σ. περιπατεῖν᾽ καὶ 
“σαρκικοὺς εἶναι᾽ κατὰ τὸν ἀπόστολον ἐν ἁμαρτίαις ὄντας 1.4.2 6{(ρ.391. 
14; 13738); τὴν ἐν ἀνθρώποις α. ἐπιθυμοῦσαν κατὰ τοῦ πνεύματος ΟΥ. 
(εἶ5.3.28(0Ρ.226.0; ΜΙ 566); εἴ, ἐπι ἐγρὸ ἀἰεῖτεν σία 'έαγο ῥιρηαί 
αὐυογοη ἐρίγτιη", τα ἐπ οι ορτμι {41} φμῖα τεδτις τοὶ πδεοςςτίας νεῖ 
ἀοϊεείαμτομέη ἐαγηῖς ῥγουοεαης βονπίμει ἀδείγαϊτί οἱ αὐάμεί! ἃ 
αϊοτηῖς οἱ ἐριγιπαϊϑιες γεδιό5. φοά ὑϑγὸ ἐπΐδν “ταγηῖς ορεγα᾽ ἀσδενῖ- 
ῥίαε φεηΐ 6556 εἴἴαγι ᾿παεγοξεβ᾽ οἱ “ποτάταο᾽ οἱ εομίθη οη δ 5") τοὶ 
εείεγα, τα αεετρίμημὶ φμοά απῖπα.. τΠτὶ φεδίτῖο υοἱὶ φρίγταϊο σοημ φης, 
εατὸ ἀτεῖίμν ἐἰοεία, Ἰὰ ῥγίηπε. 3.4 ΑἹ (0}.269.το,270.0; Μ.11,324},325Ὰ}; 
[οπλ.7: 5] οὐ ταύτην ἔλεγεν τὴν α., ἣν περιβεβλήμεθα, ἀλλὰ τὰς σαρκι- 
κὰς πράξεις (ὑντ. Ἡ ἀονι.τ"(}1.23.11528}; Ἔχερ, (δη.ὅ:2 ἔθος γὰρ ἀεὶ 
τῇ θείᾳ γραφῇ σ. τοὺς σαρκικοὺς καλεῖν. «ὥσπερ οὖν καὶ τοῖσδε διὰ τὸ 
ὑπερορᾶν τῶν σαρκικῶν ἔλεγεν [Ἰλοτη.8 :0} (Ὥχν πε. ον).23.3 1. σευ. (ἡ. 
1088); Ῥτος,,(σεη.6:3(Μ,87.2680); ραν. καθηλώσας τῷ θείῳ φόβῳ 
τὰς σ. αὑτοῦ ΟΥΟΝ γ55.ἐρ.3(Μ.46.τοτ65); οχ φρόνημα σαρκός ν. Ὠ1άντη. 
2 ογ.τττΖ(ρ.τ7.7; Μ.20.τόβ 50); ΟΠ γυβ8. οηῖ. 5.4. 1 ἘΡ (ατ. 360): 70.]}),. 
Κορ. δι, τ ςοοο) ; ΟΠ τ βδη νιον ἀοίοπ δα ἀραϊηςε απ ἤρθη, 
το. μοὶ (ΛΕ 88. πη τ. 5480) ; Ρατίς. οὐ το ππτορι]αῖοα Δπ6 (115- 
ΟΥ̓ Ε͵Θα ΡΒ 5510η8 οὗ 186 Ὀοᾶν μισεῖ τὴν ψυχὴν ἡ σ. «.. διότι ταῖς ἡδοναῖς 
κωλύεται χρῆσθαι..«ἡ ψυχὴ τὴν μισοῦσαν ἀγαπᾷ σ. καὶ τὰ μέλη ίορη. 



σάρξ 
δ.5ξ.; τὸν σωτῆρα ἐνστερνίσασθαι, ἵνα καταργήσωμεν τῆς α. ἡμῶν τὰ 
πάθη (Ιετι .“Ῥαεά. τιἀ(ρ.115.20; Μ.8.3014}); ὅσῳ παχυτέραν τὴν σι. σεαυτῷ 
ποιεῖς, τοσούτῳ βαρύτερον τῇ ψυχῇ κατασκευάζεις τὸ δεσμωτήριον 
Βαβ.ποηιοΐῃ Ἐς. χοί!.1208; Μ΄.29.3200); τῶν... χοϊκῶν καὶ κατὰ σ. ζώντων 
14 ἠονη 5. (τιτοος; Μ4.20.236.}; σ, καλεῖ τὴν ἁμαρτίαν, ἧς καὶ 
τὰ μέλη καταριθμεῖ ϑεγετι,(οἷ.3: (0.327.4); (ἀσεπηδά. Κ». Κον.7: ΤΊ] 
{0.373.13); 85 88αἴ Δπ4 ᾿ηβέγατηθπί οὗ βίη σαρκὶ ἃ ἐπράξαμεν πονηρὰ 
μετανοήσωμεν 20(ἰθ:5.8.2; τῇ.««νομοθεσίᾳ τοῦ διαβόλου καὶ τὴν ἐν- 
οἰκοῦσαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ σ. εξ. ῃ.»65.2.6(ρ.340.12; Μ.18.3040) ; Ἐλι5. 
4...7.τ(ρ.301.23; Μ.22.4930) οἷί, 5. ἀναμάρτητος; σ. ὀλοὴ παθέων ῥίξα 
«κόσμοιο κάτω ῥείοντος ἑταίρη...ζωῆς ἀντίπαλ᾽ οὐρανίης... τα. 

46Υ72},2,1τ.46,2{{(Μ..37.1378Ὰ}; ποῖ 1ηἰτϊηβίοα!ν αν] καὶ πύματον θεό- 
τητιὶ κεράσσατο, ὥς με σαώσῃ πλάσμα φίλον 1δ.1η τα(13704}; ὥσπερ... 
ἡ ἐντολὴ οὐκ ἔστι πονηρά, ἐπειδὴ δι᾿ αὐτῆς ἀφορμὴν ἔλαβεν ἡ ἁμαρτία" 
οὕτως οὐδὲ τῆς σ. 

ἄοηι. 13. τη ἔδορι. ́  5618); ἰη ΒρθοΙα σοα 5θηβε οὗ φοποαρίξοδῃος, ον 
[Βοιμ δεῖ 3] ΟΊ ΠΟΉ ΘΕ ΞΩΠ ΘΗ ΗΣ με ἐδὶ ἴῃ ἐαγηξ γεῤεϊϊθης αὖ εἴς.. 
564 εὐοπε βι οθηίΐᾷς αὐδοίηάθη5 ΠαΥΉΪς, θας φέα πον εαηὶ ἀυῆη ποία, 
τε. ἠαόν.5.το, 2(}1.7.11498}; εἰς ἐπιθυμίαν πεσόντες [50. ΔΉ ρ6]5] παρ-᾿ 
θένων καὶ ἥττους σαρκὸς εὑρεθέντες ΑἸΠΕηαρ ἶ6ρ.24.5 (ΝΜ .6,9488); 
4. (ροε:.) τοὔξε καὶ σ. ἱερῆος, καὶ μήτηρ ὅτ. ΝαΖιεαν»ι.2.Δ(ερ᾽ΓᾺΡἢ.)91 
(Μ.38,574}; 12δ.1.2.τ.604,6ογ(}}.37.π68Α), 
. Ομυβιο).; Ἐς τοῖς δοὲῖ οὗ [ης,, τῶ, πιαηἠοοά, ΡΗΦΉ παίΐίμγε ἐν 

σ. γενόμενος θεός ἔστι. ρἐ.7.2(ΆΔτοΥ οἰζεα ἢ ξογτὴ ἐν ἀνθρώπῳ) ; ἦλθεν 
ἐν σ. Βαγη.5.1ο; σαρκὶ ἐνδεθείς (Ἰδτη ῥγοΐ. τίρ.79.1; Μ.8.2280); ἐδιτο 
{ρ.γ8.16 ; 2284} οἷζ. 5. προσωπεῖον ; εἴληφε σάρκα ὁ Χριστός ἩΕΥΔΟΙΙς5 
ἃρ.Ογιάταί. (ρ.118,0); τῇ οὐσίᾳ μένων λόγος ..«οἷονεὶ σ, γίνεται ΟχιἝΟ εὶς. 
4.15(0ρ.285.1τῸὸ; Μ.11.10484}; θεὸς ἐν οσ. Αἰἢ..4γ.2.το( Μ.26.τ6δ0) ; λόγος 
ἐν σ. 1δ.3.54(4360};; 1Ὁ.2.τε(1778}; Χριστὸς αἵματός μοι καὶ σ. κοινωνή- 
σας Ογτ. Ἡ «εαἰεεῖ.το.4: ν. ἀναλαμβάνω; 2. ἀπρῖαη μαίμγε οἵ ΟὨγῖθὶ 
καθηλωμένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σ, Ἰρτιϑηηγνη.τ.2; τοῖ, Ῥ5.1οΖ: 14 συμ- 
πάθησον ἡμῖν, ὅτι τὴν ἀσθένειαν τῆς σ. αὐτοπαθῶς ἐπείρασας (]Ε]Ὲ, 
ῥαδά.τ.δ(ρ.126.20; Μ.8,3254); Βαβι ἀοηῖμ 5. 44{(τχόθε ; Μ.29.4054) 
οἷτ, 5. ἐπιδημία; δτορ!ατ τὴν μὲν κατὰ σάρκα «οἰκονομίαν τῷ 
ἀνθρώπῳ διαφέρειν γιγνώσκομεν, τὴν δὲ κατὰ πνεῦμα ἀιδιότητα 
ἡνῶσθαι τῷ πατρὶ πεπιστεύκαμεν ἡΙΆΤΟΘΙ], ἐγιδτ ἂρ 15, ΔΙ γε ὶ,2.2 
(ρ.37.18; Υ. 24.785}; ϑοιη}- σία, ἄπο, (358)6.5 νη, Ὁ .ἘΡΙΡΗ ἤαδν, 
13.0(ρ.2 Ὁ, 25}Ε{.; Μ.42.420Ὰ) οἷῖ. 5. ἁμαρτητικῶς; τοροῖμου ΜΠ ἢ 
ΓΟΡῸ3 Ομ 8 σμτίδι οὔτε γὰρ ἄσαρκος καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ὁ λόγος τέλειος ἦν 
υἱός, καίτοι τέλειος [λόγος] ὧν μονογενής, οὔθ᾽ ἡ σ. καϑ᾽ ἑαυτὴν δίχα τοῦ 
λόγου ὑποστῆναι ἠδύνατο διὰ τὸ ἐν λόγῳ τὴν σύστασιν ἔχειν ΠῚΡΡ. 
Νοὲϊ.ττ(ρυΖξοιτο; Μ.ιτο. 240); οὐκοῦν ἄνευ λόγου μόνον τὸ σῶμα 
στήσεται ἐν ἀθανάτῳ καὶ ἀφθάρτῳ ἀλογίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ; πῶς δὲ αὐτὸς 
ὁ λόγος εἰς τὸν θεὸν χωρήσει καὶ συναφθήσεται αὖθις αὐτῷ μετὰ τὸν τῆς 
σ. χωρισμόν; ἄρα μὴ ὧν ἐν τῷ θεῷ, ὅτε τῇ σα. συνῆν; ἀλλ᾽ ὧν ἐν αὐτῷ 
διὰ παντός, συναΐδιός τε ὧν καὶ ἕν, καὶ ταὐτὸν τῷ θεῷ. πῶς οὖν 
ὑπῆρχεν ἐν τῷ σώματι; εἰ μὲν ψυχῆς δίκην οἰκῶν ἐν αὐτῷ, ἔσται ἄρα 
ἐν ὑποστάσει, τοῦ πατρὸς κεχωρισμένος, ζῶν τε καὶ ὑφεστὼς ἐν ἡ 
ἀνείληφεν σ. τὶ οὖν ἐκώλυεν καὶ πρὸ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως υἱὸν 
θεοῦ ζῶντα αὐτὸν ἁμολογεῖν; ἀλλ᾽ εἴποι ἄν ἴσως ἐνεργείᾳ μόνῃ οὐχὶ δὲ 
οὐσίας ὑποστάσει καὶ ἐν σώματι γεγονέναι" δραστικῇ γὰρ ἐνεργείᾳ μόνῃ 
φησὶ τῇ σ. συνὼν..«οὐσίᾳ τῷ θεῷ συνῆπτο...εἰ δὲ ταῦτα λέγοι... 
ἀποκρινάσθω, ἄρ᾽ ἐπὶ μόνην τὴν σ. ταύτην ἡ τοῦ λόγου ἐνέργεια ἔφθᾳ- 
κεν, οὐχὶ δὲ καὶ ἐφ᾽ ἑτέρους ἀνθρώπους; Ἐλι5. αγεεϊ,.,.4{(0.57.68,; 
8200 -8521Α) ; πεστεύομεν...εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ 
θεοῦ... εἰς ἑαυτὸν σάρκα ἀναπλάσαντα εἰς μέαν ἁγέαν ἑνότητα δ'΄ν,".6}, 
ἘφῈρΡὮ «ἀης,ττρίρ.148,16; Ν.43.2330); ἕν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, σ, καὶ 
πνεύματος" ὧν, τὸ μὲν ἐθέωσε, τὸ δὲ ἐθεώθη Οτ.Ν8:.0»γ.48.13(Ν,36, 
4250); τοῦ τε λόγου, καὶ τῆς σ᾿, ἐν ὑπάρχει πρόσωπον, ὅπερ ἀχωρίστως 
καὶ ἀδιαιρέτως κοινὰς ἔχει τὰς πράξεις ἴ,δο Μαρ.6}".τόξ.6(ρ.59.15; 
ΜΡ ,.54.ττ648); 3, ὈΒΙ5 5 ῥοάν ; ἃ. οὐ ποᾶοχ ἔχοντα τὸν κόκκινον 
περὶ τὴν σ. Βαγη.7.9; ἀχερ. (θη.49:4 κούτην...καὶ στρωμνὴν εἴρηκεν 
τὴν ἁγίαν σ. Χριστοῦ, ἐφ᾽ ἣν οἱ ἅγιοι ὡς ἐπὶ κλίνην ἁγίαν ἀναπαυόμενοι 
σώζονται" ἣν τότε λαβόντες οὗ ἄνομοι ἐνύβρισαν ἩῚρρ.δεη. [ας.153(Ρ.38. 
2}} τὸ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν᾽...εἶναι τὴν σ, τοῦ Χριστοῦ, ἥτις διὰ 
τὸν Χριστόν ἐστε προσκυνητή ΟΥτ. εἰ Ἢ Βς.ο8: «(}1.12.15578); Ἐλι5, 
“Μαγεεὶ .3.4(Ρ.58.2; Μ.24.8210) οἴ, 5, ἄλογος ; 85 511}655, Ἔχερ, Ζῦργ. 
5ιτό ἡμῶν τὸ κατὰ σάρκα ἐστὶ τὸ ἐν ἁμαρτίαις...καὶ τοῦ Χριατοῦ τὸ 
κατὰ σ, τὸ εἴκειν τοῖς φυσικοῖς πάθεσι ὈἼοτα, ἐγ.2(ρ.195.13; Μ,0,7454); 
ΟἾτγβ.βοη!. 1.1.3 1. ΦΟ ον (10.5140); ν. ἀναμάρτητος ; οὗ Ὠ15 σἰοτίπεά 
Ῥοαν , [ἴβμὴ ΚΡΙ ΨΥ. 3.1 οἷέ. 5. ἀνάστασις; δεῖ με μετὰ σαρκὸς τὴν 

ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρὸς καθέδραν ΕΓ ΤΕ Τιη.1Π|Α]. » Ἀρ.Οσβπι. 
Τη 4. ἰορ.τοίρ.317.12; Μ.88. 2608); Ὁ . 3οῖ βοῆιο ῥΡτε- Ποατηδίομδὶ 
“μεανθηΐν᾽ αἰϑη θα τὸ γὰρ προφητικὸν πνεῦμα τὸ σωματεῖόν ἐστιν 

τῆς προφητικῆς τάξεως ὅ ἐστιν τὸ σῶμα τῆς σ, ᾽Ϊησοῦ Χριστοῦ τὸ μιγὲν 
τῇ ἀνθρωπότητι διὰ Μαρίας ῬΟχν. 5.0 (38εο, 111--|ν}; Ο. Αὐδη σ. ἤτοι 
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ἡ φύσις, εἰ καὶ δι’ αὐτῆς ἡμᾶς καταγωνίζεται μγυβ.. 

σάρξ 

σῶμα, τουτέστιν ἄνθρωπον εἰληφέναι ἀπὸ Μαρίας τῆς παρθένου ὁγηιῦ. 
δήγη.2(0.257.10; Μ.26. 1410); [1ο. 1:14] ἀ ἀντὶ τοῦ" συνετέθη σαρκί, οὐ 
μὴν ψυχῇ..«ἀλλ' ἥνωτο μὲν τῷ σώματι καὶ εἷς γέγονε μετ᾽ αὐτοῦ 
Ἐμις. ΑἹ, [» ῥραδεξ (Ρ.6ς.1}); σαρκωθέντα, οὐκ ἐνανθρωπήσαντα, οὔτε 
γὰρ ψυχὴν ἀνθρωπίνην ἀνείληφεν, ἀλλὰ σ. γέγονεν...οὐ δύο φύσεις, 
ἐπεὶ μὴ τέλειος ἦν ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἀντὶ ψυχῆς ϑεὸς ἦν ἐν σ. Ἐπιάοχ. 
ἐχρ. βά.(ρ.6ς. 5}; ΒΡΙΡΙΒ λαον. 6. τοίρ.τόρ.ς ; Μ.42.2328); ἃ. Αρο!]- 
᾿πᾶυῖΔῃ,, ΑΡΟ]], γγ.2(ρ.2ο4.ττ)αρ.Απαβίδυρπομορὰ, 1.80.1184Ὰ} οἷς. 5. 
ψυχή ; ἐδ. τοί(ρ.2ο7.12)4ρ0. Γαβτηποηορὶ, (ΝΕ.86.11248) οἰ. 5. μέξις ; θεὸς 
ἐν ἀνθρώπῳ κατοικῶν οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος" πνεῦμα δὲ σαρκὶ ἡνωμένον 
ἄνθρωπός ἐστιν" ἄνθρωπος Χριοτός.. ὁμωνύμως" πνεῦμα ἄρα θεῖόν 
ἐστιν ἡνωμένον σαρκί ἃ «απας.τδ(ρ.244.38.} οὐσία γὰρ αὐτοῦ κατὰ μὲν 
τὸ ἀόρατον ἡ θεότης, κατὰ δὲ τὸ ὁρατὸν ἡ ο. τ΄. μά της. 7(Ρ.1τοθ.10; 
ΜΡ Ι,.8.8770); Ρασδεα ΌῪ πίοη Ὑἢ αἰντηἱν οὐδὲ ἐξ οὐρανοῦ τὴν 
σ. τοῦ κυρίον ἡμῶν..«λέγομεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένον Μαρίας 
ὁμολογοῦμεν σεσαρκῶσθαι τὸν θεὸν λόγον καὶ οὐ διαιροῦμεν αὐτὸν 
ἀπὸ τῆς αὐτοῦ σ., ἀλλ᾽ ἔστιν ἕν πρόσωπον, μία ὑπόστασις, ὅλος ἄνθρω- 
πος, ὅλος θεός ΗᾺ 3(Ρ. 194. 198; 8γ60); : 1α .}α. ΠΩΣ 2(Ρ. τύ 8, τοί. Μ. 
1Ο,. Γ1050); ἀἰνιηΖϑα ἀχώριστός ἐστι καὶ ἀμέριστος τῆς ἑαυτοῦ σ΄, καὶ 
τῆς κατὰ τὴν φύσιν ὑμοουσιότητος τοῦ λόγου τῆς πρὸς τὸν πατέρα 
ἀπ δευδονεξ τῷ ὀνόματι ἡ σ. αὐτοῦ, οὗ καὶ α. ἐστιν, εἴγε ἀληθῶς σ. 
ὁμολογοῦμεν γεγενῆσθαι τοῦ θεοῦ λόγον Πἀ.1πε.4(ρ.1τοκ.18{{{ 8760 1.); 
τούτῳ [5ς. Χριστῷ] τὴν προσκύνησιν ὀφειλόντως προσφέρομεν καὶ οὐκ 
ἀφορίζεται τῆς προσκυνήσεως ἡ σ. αὐτοῦ...οὗ γάρ τις τὴν σ. υὐ 
προσκυνεῖ, τοῦτον οὐ προσκυνεῖ 1δ.6(ρ.107.2 18. ; 8778); ΟἴοοΥ5. πῃ 5 
τεαἀδηηρίοῃ ζωοποιεῖ δὲ ἡμᾶς ἡ σ. αὐτοῦ διὰ τὴν συνουσιωμένην αὐτῇ 
θεότητα" τὸ δὲ ζωοποιὸν θεϊκόν᾽" θεϊκὴ ἄρα (ἡ σ., ὅτι θεῷ συνήφθη᾽ 
καὶ αὕτη μὲν σώζει, ἡμεῖς δὲ σωζόμεθα μετέχοντες αὐτῆς ὡσπερεὶ 
τροφῆς Ἰά. ἐγιττδίρ.23:5.8[.)}40.δοπι. Β. ροὶ! (Μ.86.1964:01.); ἰά. μὰ. 
δθες ρί.3τ(0.170.09; Μ.το, 1178); 4- ἴῃ ΤΘΡῚν : Βαανα ]οθοο ν ἢ ἐον- 
ῥίοία τηαμἰ σοί, 500] 85. ΜῈ] 88 θοάν, 15 ΘΕΟῚ 8. ἜΧΡΥΌββοα αὐτὸς 
ὃ λόγος σ. ἐγένετο... ἔκ τε τῆς Μαρίας τὸ κατὰ σάρκα γεγένηται ἄνθρω- 
πος δι᾽ ἡμᾶς, καὶ οὕτω τελείως καὶ ὁλοκλήρως τὸ ἀνθρώπινον γένος 
ἐλευθερούμενον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐν αὐτῷ...οὐ σῶμα ἄψυχον, οὐδ᾽ 
ἀναέσθητον, οὐδ᾽ ἀνόητον εἶχεν ὁ σωτήρ ΑΙΠ ον.) (Μ.26.8048) στο, 
Βονγανϑυ, ἄψυχον ῬΥΟΌ. Ἰδ8η5 ᾿ἀδνοϊα οἵ 8 16 - ΓΟ Ό]6᾽ Ὑϑῖρθτ 
τμδπῃ ποι ἃ Παπαη 501]; ὅπου... σαρκὸς τὸ ὄνομα, ἐκεῖ πάσης 
τῆς συστάσεως ἡ ἁρμονία χωρὶς ἁμαρτίας ΤΑΙΉ. Δροίϊ.2.1τ8(Ν.26. 
11648)}; τεῖ, ἴο.4:} ὁ αἰτῶν οὐχὶ ο. ἦν ἄψυχος, ἀλλὰ θεότης σ. ἐμψύχῳ 
κεχρημένη Β85.6}.226.1(2.361} ; Μ.32.8770}; ἄλλα σαρκὸς πάθη, καὶ 
ἄλλα σ. ἐμψύχον, καὶ ἄλλα ψυχῆς σώματι κεχρημένης. σαρκὸς μὲν οὖν 
ἴδιον τὸ τέμνεσθαι...καὶ διαλύεσθαι' καὶ πάλιν σαρκὸς ἐμψύχου τὸ 
κοποῦσθαι...καὶ πεινᾶν.. «ψυχῆς δὲ σώματι κεχρημένης λύπαι καὶ... 
φροντίδες.. ὥστε σάρκα μὲν τὴν ἡμετέραν ἀνέλαβε μετὰ τῶν φυσικῶν 
αὐτῆς παθῶν, ἁμαρτίαν δὲ οὐκ ἐποίησεν 10.261.3(3.402}),40 21 ; Μ. 
οἡΖΑ1[.); ἥνωσεν ἑαυτῷ τὴν κτιστὴν σ. ἐφυχωμένην ψυχῇ λογικῇ τε καὶ 
νοερᾷ Τηάγιῃ. ἤ εὖ.τ:δ(ρ.45.ς); ἐδίωμα.. τῆς γραφῆς ἀπὸ τῆς ο. τὸν 
ὅλον ἄνθρωπον καλεῖν ΤΠαΥ.Μορϑ. 70.1: 14(}1.66.7534}); ΤΟΥ Ν  β85. 
μοηι.3 :"} ο(ρρ.142) ; οὐ ᾿. ἱπιρ θά πεινᾶν καὶ διψᾶν καὶ κάμνειν 
καὶ μὴ εἰδέναι... καὶ αἰτεῖν..«καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ τῆς σι ΑἸΏ..41γ.3.24 
(λ1.26.3968); 1.5, .371. ((ο.58.); ΟΥ̓ Ν Ζ.ογ,20.10(0.103.1; Μ.56. 100 Ὰ) 
οἰξ. 5. συνανακεράννυμι; 18.2.23(2λΆ.35.4328) οἰ. 5. μίξις; ὅταν μὲν 
ἀκούωμεν ὅτι φῶς ἐστι, καὶ δύναμες...«πάντα ταῦτα... «πιστὰ ποιούμεθα 
εἰς τὸν λόγον τὸν θεὸν ἀναφέροντες. ὅταν δὲ λύπην, καὶ ὕπνον... οὐδὲν 
ἧττον πιστά τε καὶ ἀληθῆ εἶναι δεχόμεθα πρὸς τὴν σ. βλέποντες, ἣν 
τῇ πίστει μετὰ τοῦ λόγου παραδεξάμεθα στ Ν γε5. μη .0(2 Ρ.120.0; Μ. 
45: ἸΙ2Ὸ); ς. ἴῃ ἸδΊοΥ ΘΟ ΤΟΨΕΥΞΙ65 τη πίαϊηδα 1η 115 [1}} ἔοτοο θεὸς 
ὧν φύσει γέγονε; σ. ἢ γοῦν ἄνθρωπος ἐμψυχωμένος ψυχῇ λογικῇ ΟΥΥ. 
4}.17(ρ.38.17; 55.720); 14. αῤοί. Τἰαϊ τίρ.ται.23; 6, .205}0), Ρτσο! ΟΡ 
ἄγη βίρ.180.20; Μ,6 5.860} οἰ. 5. ἄνθρωπος; τοῦ μὲν ἑτέρου 530. 
Ναβίου 5] τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ θεότητα ἀπὸ τῆς σ᾿ 
χωρίξοντος.. «τοῦ δὲ ἑτέρου [35. Τα γΟ} 65] τὴν ἀλήθειαν τῆς σ. ἐν τῷ 
κυρίῳ ἀπαναινομένου Ηογγ.Ε}. Εριρλ(ρ.58.1τ8[.; Μ.ΡῚ,..63.ς2οΒ.}; 
Τεοπὶ Ἡ Δ εςί.5.3ο.(Μ.86.1749ς.); σάρκα... ἑνώσαντα ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπό- 
στασιν τὴν ἡμῖν ὁμοούσιον, ἐμψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ τε καὶ νοερᾷ 

Μαχ.εῤ. τί οι. 4684); 1δ. το(ς 530); Απαβδιμοά, τοί ἢ.80. 1888) ΟἿ. 5. 
ἐήιδημία; 7ο.}Ὁ. ]αεοῦ. 3(6.04.14648}; 5. ἴῃ οτίῃ. αυρασαθης [15 σοῚ- 
ποίατίοι οἴξεη σοηῇπεα ἴο ΡΥ 5108] ΘΙ θιθῃΐ ΙΠ Πιϑι ΟΡΌ. ἰπ 16 ]]6οῖπα] 
(ψυχή οἵ νοῦς), [15 πη ατίοη Ὀεηρ ἔσεαᾳ. ἰπάϊοαῖθα Ὀν ἃ χυδ!ν- 
ἴῃὴσ 84]. ΒΌΟὮ 48 μόνος, ἄψυχος, ἀνόητος: λογικὴ ..[56. ἡ τοῦ ᾿]ησοῦ 
ψυχή] καὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων ὁμοούσιος, ὥσπερ καὶ ἡ σ. ὅμο- 
οὔσιος τῇ τῶν ἀνθρώπων σ. τυγχάνει, ἐκ τῆς Μαρίας προελθοῦσα Ἐλχιβί. 
»Ρ.σίρ.68; Μ.1 8,685}; λυπούμενος καὶ ἀδημονῶν καὶ προσευχόμενος... 
ταῦτα.. «οὔτε σ. ἀνοήτου ἂν εἴη οὔτε θεότητος ἀτρέπτου ἀλλὰ ψυχῆς 
νόησιν ἐχούσης ΤΑΤΗ. 4} οῖ τ. τ5(Μ.26.11214}); Μαρκίων δὲ καὶ Μανι- 
χαῖος.. «ἰδίαν σ, ἐπιδεδεῖχθαι ἐξ ἑαυτοῦ καθ' ὁμοίωσιν, ὡς ἠθέλησαν ἐξ 



σάρος 
οὐρανοῦ ὀφθεῖσαν...Οὐαλεντῖνος δὲ πάλιν... τῆς θεότητος μέρος τὴν σ. 
φανταζόμενος. Ἄρειος... «ἀντὶ δὲ τοῦ ἔσωθεν ἐν ἡμῖν ἀνθρώπου, τουτέστι 
τῆς ψυχῆς, τὸν λόγον ἐν σ, λέγει γεγονέναι 16.2.3(11360); Βα5,6}.261.3 
(2.4020 ; Μ.32,9724} οἰ, 5, 4.8. ΒΌΡΙΆ ; ὁ λόγος σ. γενόμενος, ὅλην μετὰ 
τῆς σ. τὴν ἀνθρωπίνην ἀνέλαβε φύσιν ΟΥἾΝ 85. τ.2(2 Ρ.368.5οἵ., Μ. 
45.540); ὁ δεσπότης θεὸς λόγος ἄνθρωπον εἴληφε τέλειον..«τὴν φύσιν, 
ἐκ ψυχῆς τε νοερᾶς καὶ σ. συνεστῶτα ἀνθρωπίνης ἜΠατ. Μορβ. νην. 
(Ρ.98.17; Μ.66,10178). : 

Ὁ. φιομαγίβτς ; της ἤσεῖ οἵ ( σίβε, Ηἷβ σάν τὴν εὐχαριστίαν σ. 
εἶναι τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰρυ,δηηγγη.6.2; Ταβῖ, ταροί,66.2(Μ.6.420Ὰ) 
οἷϊ. 5. αἷμα; ΡΙυΥ. οὐ δωρεὰν ἐν τοῖς ὀπίσω χρόνοις Χριστοῦ σάρκας 
καταφαγόντας ΡΆ]].υἤνγγς.20(Ρ.127.6; Μ.47.76); τεῦ, Οδητϊ.1:2 ἔλαβεν 
γὰρ ὁ μὲν υἱὸς τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐνεδύσατο ἀπὸ τῆς ἐκκλη- 
σίας, καὶ ἀνταπέδωκεν αὐτῇ πάλιν εἰς κοινωνίαν αὐτῆς ἁγίαν τὴν σ. εἰς 
μετάληψιν Ῥῃ (ατρι απ ρ.Γοβιμ. Τη.10Ρ.το( 1,88,433Ὁ) ; πᾶσι τοῖς 
πεπιοτευκόσι.. ξαυτὸν ἐνσπείρει διὰ τῆς σ, ἧς ἡ σύστασις ἐξ οἴνου τε 
καὶ ἄρτου ἐστὶ..«ὡς ἂν τῇ πρὸς τὸ ἀθάνατον ἑνώσει καὶ ὃ ἄνθρωπος 
τῆς ἀφθαρσίας μέτοχος γένοιτο ΟΥ̓͂Ν γ85.0γ.εαἰφε,.37(0.152.3; Μ.45. 
ΟἼΒ); πρόσιμέν τε οὕτω ταῖς μυστικαῖς εὐλογίαις καὶ ἁγιαζόμεθα, 
μέτοχοι γινόμενοι τῆς τε ἁγίας σ. καὶ τοῦ τιμίου αἵματος ...καὶ οὐχ ὡς 
α. κοινὴν δεχόμενοι..«ἀλλ ὡς ζωοποιὸν ἀληθῶς καὶ ἰδίαν αὐτοῦ τοῦ 
λόγου Ὀγτ.ε.τΊ](Ρ.27.26; 55,720). 

Ε,. οἵ Ὀμυχοῦ εἰ δὲ λέγομεν εἶναι τὴν σ. τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸ πνεῦμα 
Χριοτόν, ἄρα οὖν ὁ ὑβρίσας τὴν ο. ὕβρισεν τὴν ἐκκλησίαν...οὐ μεταλή- 
ψεται τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ὁ Χριστὸς 20 16».14.4: τοῖ, ἘΡΗ.5: 31. 
ὅτι ἐκ τῶν σ. αὐτοῦ καὶ τῶν ὀστέων ἐσμέν, διὰ τὸ μετέχειν Χριστοῦ, καὶ 
συνηνῶσθαι αὐτῷ ἐν πίστει, καὶ γνώσει, καὶ ἀρεταῖς Ν1]ΦΡῥ.τ.254(Μ. 
10.176}. 

σάρος, ὁ, Βα γ]οΠΐδη ΠπΌτΆθεῚ θ56 4 οἱ [Π6 ΒΟ ΧΕ ΒΩ] βυβίεγα, 
Π6 σφέα οὗ ὅο, 2600 ; σοπδί τα 85 ἃ ΤΏθΆ5ΕΧῈ οἱ ἔτηθ, Οντ. Πρ. 
(63,80); οἴ, Οἠγονίσογιοη ἰἴϑον τοι. τ( ΜΕ. το. τοῦΒ,Ο ἀπά πη.). 

Ἐσάρπος, ὁ, δΐη ἴου σου, Εποίγαςυ, Ἐπμίγε.62(Μ.86.23454}. 
σάρωσις, ἡ, 5: ΘΟ ΡΤΉΡ Ἡ}Ρ, τοῦ. Τίσιτοτδ σ, δὲ [8ς. εἶναι) τὴν τῶν 

ἁμαρτιῶν ἀποκάθαρσιν εαἱ, 1,6. 15 τϑ8(ρ.ττη.τ). 
ξσάσσω, ἄσηεε, Τιδοπί. Ν δν. 42(}1.02.17240). 
Ἐσαταναήλ, δαίωμαεί, πατὴβ οἱ ϑαΐβῃ πρῶτον ἐλεγόμην σ., ὃ 

ἑρμηνεύεται ἄγγελος θεοῦ Εν. Βανι. 4.2ς(Ρ.3211 γνάθον ρ.16). 
σατανᾶς (σατᾶν, σατάν), ὁ, δαίαγι, {86 ἢ ευΐΐ; 1. δἴγτη.; 8. (ΞΞ 

ϑροβίβίθ) τὸν διάβολον, ὃν Μωῦσῆς μὲν ὄφιν καλεῖ, ἐν δὲ τῷ ᾿Ιὼβ καὶ 
τῷ Ζαχαρίᾳ διάβολος κέκληται, καὶ ὑπὸ τοῦ ᾿᾽[ησοῦ σ. προσηγόρευται, 
ὄνομα ἀπὸ τῆς πράξεως ἧς ἔπραξε...τὸ γὰρ σατὰν τῇ ᾿Ιουδαίων καὶ 
Σύρων φωνῇ ἀποστάτης ἐστί, τὸ δὲ νὰς ὄνομα ἐξ οὗ ἡ ἑρμηνεία ᾿ 
ὄφις ἐκλήθη Ταβι,ἀταΐ, τος. ο(Ν}.6.7178); τὸν... «τούτων [3ς. δαιμόνων] 
ἄρχοντα σ. ὀνομάξουσι" δηλοῖ δὲ τοὔνομα τὸν ἀποστάτην κατὰ τὴν 
᾿Εβραΐων φωνήν. καλεῖ δὲ αὐτὸν ἡ θεία γραφὴ καὶ διάβολον, ὡς τὸν 
θεὸν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις συκοφαντοῦντα, καὶ αὐτοῖς γε τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ἔριν πρὸς ἀλλήλους καὶ διαμάχην ἐμβάλλοντα Τα  αβεει, Ξ(Ρ.07.2; 
4.189}; Ὁ. (Ξ- δάνεγυβδυν), Οὐ εἰς. 6,4 4(0.ττς.8; Μ.ττ.τ36ς Ὁ.) ΟἹ, 8. 
ἀντίκειμαι; σ. --. διὰ τὸ ἀντικεῖσθαι τῷ ἀγαθῷ ἘΒα5.μονι.ο.0(2.82Α ; 
Μ.31.3490); Ογτ. Η εαἰδοῖ,2.4: ΟΠγνβ.ἠσηι.26.2 τη φ ον. (το.620Ε) ; 
ο. Βοΐῃ ἀσηναίομϑβ σατᾶν.. τὸν ἀντικείμενον ἢ ἀποστάτην ἡ ̓ Εβραίων 
γλῶττα καλεῖ ΤὨαϊ ψι, 5 τ: 2 ἰαρ. (1,450); 14.ῳ}..37 ἢ. 3 ερ.(1.482}; 
Ρτος..2Κερ.22::τ(}1.87.11448}; ἰδὲ οἵ βυποῆντηβ, )1άγτη, οηι.} 
(Ρ.1.11); 2. παΐαγα : ΟΥρίη8}}ν ἀποησ {πῸ ΘΠμοταΌ]η), ντι ρίαῥλισδη. 
χίι.7Ὲ}); οἵ. ΑΙ,  δόγαρ.τ. 26 (1.26. 028}; ἰδαάευ οὗ οἴπεὺ μοννοῖβ 
ἄγγελοι τοῦ σ. βαγη.τδιτ; ὁ ἀρχηγέτης τῶν κακῶν δαιμόνων [πϑ5ῖ. 
ταρῤοΐ,28.τ(Μ.6.3728});.4..(Ρας5)}Ὀεὶν.εἰ Ῥαμ κα(ρ.166.7); {10.}).8.}. 
6(Μ.οό.Θο8Ὰ} ; [6}} Ὅν ΗΪβ ονῇ ἔγθα ψΨ}}}} ὅ.. «σωτὴρ διδάξαι βουλόμενος 
[τεῦ, Το. το: ᾿8] τὸ μὲν πρότερον ἄγγελον ὑπὸ τοῦ θεοῦ γενόμενον καὶ 
φωτὸς μετέχοντα, ὕστερον δὲ τῇ αὐτεξουσιότητι τραπέντα...καὶ 
πεσόντα ἀπὸ στάσεως Αἀδτη ἤ1αἱ,.3.12(0.124.6,12}{.; Μιττ,τβο4ο.}; 
ν.χ.οἱρ.τ28.8; τϑοσὰ); Τῇάι αὐεεὶ φ(ρ.07.2,οἷ.; 4.780); ἃ τῆοτα 
οτεαΐυσα, Μβδοιλδρλονιτό, (Μ.34.6160); 3. τεϊαἰίοπς τ ἢ τηδη- 
ΚΙΠΩ͂ ; ἃ. ΘΠ ΠΥ τοῦ πάντων ἐχθροῦ...σ. Ὀγτ. ἄβρας.24{(3.ς5580)} τὰ. Ὀς. 
3241:2ο(Μ.69.8034Α)}; Απαβε.ϑιλμοά. 4(λ1.80.030); Οετπι. ΟΡ ον τ(Μ.ο8, 
2360); τύ οΥ, δες Πα 2(ὉΤ.12:7 ἱπίεγργεῖθα οὗ μέδ᾽ 5 Πα ΠΟ] 1685, 
ϑανον, τον, χβ (0.24.4.288.} ; Ὁ. ΘαςΠοΥ οἵ ἐνῇ] τοῦ-...σ, τὸ" ἐπειχαιρὴ- 
σέκακον ΟΥ.0γ.2(0.300.23; Μ,ΤΊ.420Α}); σ,; τῷ πάσης κακίας δημιουργῷ 
καὶ συνέργῳ Οντ,. Η.εαἰεεῖ.το, 4; ἡ οἰκοῦσα ἐν τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἅμαρ- 
τία, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ σ. Τιάγτη. Κοπι.7(ρ.5.28); Ματο. ΕΥ̓ ορμεο (Ν ὃς. 
τοι6.}; Ογγ. 7ο.6(4. "δου; [ΔΊ Ποῖ οἵ πούεϑν, Ῥοΐγο.}.7.1; Ἰτϑη,ἤαθν. 
3.3.4(Μ.7.8538}; Επι5.ἢ.5.7.231.1(Μ.20.720 0); ΕΡΙΡΗ μασδν.69.2{(Ρ.153.1ο; 
Μ.42.204Ὰ); (ε].γ2.}.6.2.31.8(}1.8ς.1320Ὰ}; ψοϊηϑη 8πη τηδγτίαρα 
5814 Ὀν σετίαίη Πποσεῖοβ ἰο θα Εἷβ νοῦς, ἘΡΙΡἢ λαόν. 45. 2(ρ.2οο.τδέ. ; 
Μ.4τ.82181,}; ς. ἄδοεϊνεσ τοῦ πολυμόρφου σ. 4.. 70.Το(ρ.1τ85.τ0ὴ); ἔσμεν 
««“Τὰ νοήματα τοῦ σ. --. ἵνα μὴ ἀπατώμενοι παγιδευθῶμεν Ιάντα, ον. 

1226 Σατανιανοί 

2: τοί, (Ρ.19.19; Μ.30.τόφοο) ; ὕντ. [ο.0(4.1371Ε}.,1438); δα. ῥενξ. 82 
(ρ.τοβ.26); Επ5.41.5γ».7(Μ.86.3560ξ.); όταν, ΟΡ ὁγ.τ(Μ.08.220Ὰ); ὁ 
σ. «--- ἐν ταῖς νυκτεριναῖς ἡσυχίαις...«τὴν ψυχὴν παρακαλεῖ 1»186ρὲνΓ.31 
(ρ.34.10}; ὁ νυκτιλόχος σ. Οαγτη ΟΡ ογ.τ(2280); ἃ. ἔνταηΐ ὅ μέν [586. 
θεός] ἐστιν κύριος... εἰς τοὺς αἰῶνας, ὁ δὲ ϑο, σ.] ἄρχων καιροῦ τοῦ νῦν 
τῆς ἀνομίας Βαγη.18,2; ΟΥοἠονῖ, 1.4 ἡ: [ἐγ .{Ὁ,3.1ὸ; Μ.13.257}}; ἅπερ 
ἔδησεν ὁ σ.. ἔλυεν αὐτός ἶβο. (ῃτ51}) Ατἢ,.4γ.3,4ο(Μ.26.4080}; ἡ 
ἀνθρώπου φύσις...ὑπετίθει.. «τὴν αὐχένα τῷ πλεονεκτήσαντι σ,, ὃς καὶ... 
ἁπάντων.. «τῶν ἐπὶ τῆς γῆς κατεθρασύνετο Οντ, σἰαρης ἐπ. 5(1.τ644}; 
{στερεηι ἐς} .(Μ.86.626}}; 4. τεϊαιίοπβ ἢ (Πτὶϑ καλῶς ὁ 
ῬΙουστῖνος ἔφη, ὅτι πρὸ μὲν τῆς τοῦ κυρίον παρουσίας οὐδέποτε 
ἐτόλμησεν ὁ σ. βλασφημῆσαι τὸν θεόν, ἅτε μηδέπω εἰδὼς αὐτοῦ τὴν 
κατάκρισιν" διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς... κεῖσθαι" μετὰ δὲ τὴν παρουσίαν τοῦ 
κυρίου ἐκ τῶν λόγων αὐτοῦ..-μαθὼν ἀναφανδόν... βλασφημεῖ τὸν τὴν 
κρίσιν ἐπάγοντα κύριον..-καὶ τὴν ἁμαρτίαν τῆς ἰδίας ἀποστασίας τῷ 
ἐκτικότι αὐτὸν ἀποκαλεῖ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ ἰδίᾳ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ τευ ἤαον. 
5.26,2(ο[.Μ.7.χτρ408.}; οὐκ εἰδότι. «τῷ σ., ὅτι τῆς ἑαυτοῦ κατα- 
στρατεύεται κεφαλῆς, ἀγνοήσαντί τε παντελῶς, ὅτι κατὰ κρημνοῦ 
τρέχει, τὸν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ διαπήξας θάνατον ἔφασκεν ὁ σωτήρ [τεῖΐ. 
70.13:28] γτσ, 7ο.ο(4.714τ0}; οἷ. μὴ γυμνῇ τῇ θεότητι, ἀλλ᾿ ὑπὸ τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως κεκαλυμμένη, ἀγνοηθέντα παρὰ τοῦ ἐχθροῦ, τὸν 
θεόν τ Ν ν89.0).εαϊφε 26(ρ.ο6.158.; Μ.4 5.681}; νδπαυίβηθα Ὀν 
Ομ γῖβὲ ἄρτι δὲ ἡμῶν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν περώντων, αὐτὸς ὁ σ. ὡς 
ἀστραπὴ λοιπὸν ἀπ᾿ οὐρανοῦ καταπίπτει ΑΤΉ. 6. γεεὶ.24{0.,205.25; Μ, 
26.14224}; Χριστοῦ...τοῦ κατισχύοντος παραλῦσαι τὴν δύναμιν 56. 
τοῦ Φαραὼ] τουτέστι τοῦ σ. γγιίονι, ραςξε τοίο5, 1220); 14.15.3.1(2. 
4888); Τατοροης “ἐς Ρ.(Μ.86.6560); οὐκ ἐν ἰσχύϊ ἐνίκησεν ὁ Χριστὸς 
τὸν σ., ἀλλὰ κρίσει καὶ δικαιοσύνῃ" τοῦτο καὶ Γρηγόριος ὁ Νύσσης ἐν τῷ 
κατηχητικῷ φησιν Μαχ.Ξελοὶ.6....3.Ἰο( Μ.01.1408}; [Ἀ]5 τηδπὶξοβιθα ἴῃ 
τεηπποίδείοη Ὁγ (τ βείδης αἵ Βαρίβπι τῶν παλινδρομούντων ἐπὶ 
τὸν σ., ᾧ βαπτιζόμενοι ἀπετάξαντο ΟΥ“πατί, τὴ(ρ.16.20; Μ.11.585Ὰ}; 
Ογγ. Ἡ.εαἰδεί το. 4; δγηῖϑιαρ.Οὐη5ι..4.Ρ}.7.4τ.2; Οὐοβιῃ πα. 90 .1(Μ. 
88.608); Πεπ οἴου τ ρον 655 ἀρα 51 τηβ }Ἰ }Π4 πρὸ μὲν γὰρ τῆς τοῦ 
σωτῆρος ἐπιδημίας κατεκράτησε [3ς. ὁ σ.] τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν... «πέπτωκεν 
ἐκεῖνος ὡς ἀστραπή". ὦ γὰρ πάντας ἔχων προσκυνητὰς τοὺς πεπλανὴ- 
μένους ὑπὸ πόδας τέθειται τῶν προσκυνούντων αὐτόν νγτ. ε.τοῦ τγ7ῖ, 
(Ρ.1ο4.22; Μ.72.6688) ; οἴ. φοβούμενος. .-τὸν κύριον κατακυριεύσεις τοῦ 

διαβόλου, ὅτι δύναμις ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν Ἡφτγη ""αηἢ.".2; Ογτ. [0.τ0.3 
(4.022Α}); συνήγαγεν ὄ Χριστὸς οὖς διὰ τῆς ἁμαρτίας συντρίψας ὁ σ. 

παρειμένους ἀπέφηνε... ἀλλ᾽ εἰ καὶ συνέτριψεν ἐκεῖνος, κατέδησεν ὁ 
Χριστός Ἰᾶ ΘΌρ[,.4(3.623Α}; ὨΪθ ατίδοκβ ρογηλτῖθα ΤΟΥ 56 Κα οὗ τιδὴ 5 
Βαμα ν, Μαῦς. γιορηςει(Μι6ς.1ττ68Β); 5. ϑαΐαῃ δηα δ. ΠΟ τί 
δύο.. .ἀκρότητας...«τὴν μὲν τοῦ καλοῦ ἀκρότητα εἶναι ἐν τῷ κατὰ τὸν 
᾿Ιησοῦν νοουμένῳ ἀνθρώπῳ...τὴν δὲ τοῦ ἐναντίου ἐν τῷ κατὰ τὸν 
ὀνομαζόμενον ἀντίχριστον...ἐχρὴν δὲ τὸν μὲν... βέλτιστον νὲὸν ἀναγο- 
ρεύεσθαι τοῦ θεοῦ...τὸν δὲ... ἐναντίον υἱὸν τοῦ πονηροῦ δαίμονος καὶ 
σ. καὶ διαβόλου Οτ.( εἰς. 6. 4π(ρ.116.16,22; Μ.ττ.τ26896.}; οἱ δὲ ἐπὶ 
ἀντιχρίστου αὐτῷ τῷ σ. αὐτοπροσώπως πολεμήσουσιν Ογτ. Η.καἰεεῆ.οις. 
17; κατὰ μίμησιν τοῦ σωτῆρος ἔρχεται ὁ οα. ἐν ἀνθρώπῳ ὁλοκλήρῳ 
ϑανεῖ, 2 1 }655.21:4(0.334.18}; ἀποφανεῖ τὸν ἀλάστορα...οὗ ἐστιν ἡ 
παρουσΐα κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σ. -.. ἐδίδαξε δὲ [1.6, ἴῃ 2Τ655,2:8]. ὡς 
καὶ σατᾶν τοῦ διαβόλου τὴν ἐνέργειαν δέξεται. καθάπερ ὃ μονογενὴς... 
υἱὸς..«ἐνανθρωπήσας...οὐ μερικήν τινα τῇ ληφθείσῃ φύσει δέδωκε χάριν, 
ἀλλὰ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος... οὕτως ὁ διάβολος... «τούτῳ δὲ 
ὅλος αὐτὸς συναφθείς, τὰς παντοδαπὰς αὑτοῦ τῆς πονηρίας δι᾿ αὐτοῦ 
μηχανὰς ἐπιδείξει ὙΠατ ἦαε».5.23(4.450); οὐκ αὐτὸς...ὁ διάβολος 
γίνεται ἄνθρωπος κατὰ τὴν τοῦ κυρίου ἐνανθρώπησιν.. ἀλλ᾽ ἄνθρωπος 
ἐκ πορνείας τίκτεται, καὶ ὑποδέχεται πᾶσαν τὴν ἐνέργειαν τοῦ σ. Το.}}). 
.ο.4.26(}}.94.12174}; ἄνθρωπος ...ἔσται κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σ. Ατεῖῆ. 

Αροειατ τ, Μ.τοῦ.6ς 20) ; 6. ἴῃ μοτεϑν ; ἃ. Μδη ἤδη πονηρὸς... ὁ σ. 
καὶ ἦν πονηρὸς καὶ οὔτε ποτὲ οὐκ ἦν'...καὶ οὐκ ἀπό τινος ἦν..«δύο γὰρ 
ἦσαν ῥίζαι ΘεγΆρ. απ. 26(ρ.41ι; Μ.18,1120 0}; Ὁ. Μαββα δ εἰσὶ... οἱ 
λογισμοί τίνων ὑπὸ τοῦ σ. ἐφθαρμένοι, καὶ νεκροὶ ἀπὸ τῆς ζωῆς, καὶ 
κεχωαμένοι εἰς βόρβορον καὶ γῆν" ἀπώλετο γὰρ αὐτῶν ἡ ψυχή Μϑα. 
Ἀεροβοηι.τι. 3(Μ.34.5450); οὐ βλάπτεται... .τὸ θεῖον συνὸν τῷ σ., οὔτε 
ῥυποῦται ἰδ.7.2(524}0)); ἄρα αὐτὸς ὃ σ. ἀπὸ γενετῆς συνών σοι οὐκ οἷδε 
τοὺς λογισμοὺς σου; ἑξακισχιλίων γὰρ ἤδη ἐστὶν ἐτῶν 1Ρ.26.ο(όϑοο) : τ. 
15. σΙ(6οο0Π) ; ὁ σ. καὶ οἱ δαίμονες κατέχουσι τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων, 

καὶ ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων κοινωνική ἐστι τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας 
Το. λαενϑο(Μ.94.72 0}; συνοικοῦσιν ὁ σ. καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

ἐν τῷ ἀνθρώπῳ δ.; ς. οἵ ϑαϊαπίαηιϊ (ν.5.ν.) ὁ σ. μέγας ἐστί, καὶ 
ἰσχυρότερος, καὶ πολλὰ ἐπιτελεῖ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις. διὰ τί οὐ μᾶλλον 
πρὸς τοῦτον καταφεύγομεν, καὶ αὐτῷ προσκυνοῦμεν, αὐτόν τε τιμῶμεν 
εὐὐἵνα διὰ τῆς κολακευτικῆς θεραπείας μὴ ἐνεργήσῃ ἡμῖν τὰ πονηρά; 

ἘΡ᾿ρῃ.ἤκεν.8ο.3(0.486.24; Μ.42.760Ἐ). 
ἈΣατανιανοί, οἱ, πδτης οὗ Ξεοξ ρτορἐτατηρ δαΐαη ὉΨ ΟΥΒΏΙΡ, 



, 
σατανικος 

ἘΡΙΡΉ γον. 4{0.150.13; Μ.4τ.τ64Ὰ); 1ἃ.παον.Βο.3(ρ.486.29; Μ.42. 
ἡ6σ0); 10.) ,μαεν.Βο(.04.729.). . 

Ἰσατανικός, 1. οὗ δαίαη,, οὗ ἐμε Πευΐ!, (ητνβ.λοη.2. 5 ἐμ ΜῈ. 
200}; ἄρα τὸ σ. στῖφος οὐ κατασείσει τὸ παρθενικὸν τεῖχος ; ῬτοΟ.ΟΡ 
ογ,6.τ6(Μ.6ς.7520); Ἡγρεγηση.τοίΜ,79.14730); τοῦ, ἘΔ} πάλαι γὰρ 
ἐκ σ. βασκανίας κατολισθήσαντας [1|. [ας (ΝΡ τοῦ ρ.τοῦ); 2. ἀΐα- 
δοίϊεαϊ, περατοῖ, ἐμορίγοα ὃν δαίαν; ἄπουν, (ῃσυβ.κονι. 8.3 ἐπα ΤΊρη. 
(11. 5034}; Γποπρῃ 5, ΑἸοχ, ΑἸ,  416χ. το 7.18, 5648); ΟΠγγβ. ἤν, 4.1 
τη Κορ. (9.454Ὲ) οἷτ. 5, δόγμα; Ματς. Ὀῖας,: ΡΟΥΡλ.87:; ἀεεάς, ΑἸ. 
ἢ. Αγ.6ο(Ρ.216.32; Μ.25.7658}; Ραββίοηιβ, {Ν1].ρόγίςί.9.4(λ1.79.8680) ; 
ἕΡρτος.Ο,}γ.6:27--29(}}.87.τ2770}; Το. Μοβοῦ, ,γαϊ, Θο(}1.87. 20 120). 

Ἰσατανικῶς, {6 ὁπῈ ῥοσεοσδθά; ἀϊαδοϊίεαϊν, ΟτΟ Ν᾽ γ55. κασι. (Μ. 
46.3138); ὑποκριθεὶς ασ. ΤἈΡΗΠ. εἰγοη.Ρ. 3ος(Μ1.1ο8.7418). 
͵ βὰς τμρονλονῆμ τό, ννοτα σοἰ πα οἡ {{πποδρόμιον, Τ(Ὦγνϑβ. εἴγε. 
8,884). ; 
᾿Σατορνιλιανός, ὁ, ̓ οἸϊοιυεν 95 δαιμγηΐηπις, Ἡςρεβ.Ρ. Ἐπιβ.}.6.4. 

22.5(Μ.20,381Α}); Τι5ῖ. ἀ1α].35.6(Μ.6.. 5528); ἘΡΙΡΆ Τόσον. (ρ.16ο.2; Μ. 
41.165); 14. ἀπαε.22(ρ.234.14; ΝΙ.41.2818}; τεπεῖβ οἵ ϑαϊοσῃπίδμβ. 
ἀεβογιθεά, Ἰγβη.ἤαθγ.1.24.1; ἘΡΙΡΉ ἤαον.22.τ(ρ.24785,; Μ.41.2078-- 
3008); 10.23.6,7(00.254{.; 2Ζογ-- 2088): 

["ἸΣατουρνάλια, τά, (1,Δ1.) δαιϊηγηαϊία, ἘΡΙΡΗ, ἤαεν.5 1.22 (0.284. 
12; Μ.4τ οτη). 

Ἐσατυρίζω, ἐγαυέςίν, ῥαγοάν, ΟἸοτη ῥγοί.4(0.46.7; Μ.8.1578). 
ἘΣαφὰρ φωτήμ, ν. ἘΣφαρφωτίμ. : ͵ 
σαφήνεια, ἡ, 1. εἰαγῖέν οὗ ἐπῥγέβοῖον, ἱμοϊάτέν ; τι σϑη., ΟΠ δι ον. 

τ.2ο(ρ.63.27; Μ.8.8174); ἐ}.6.γ(ρ.461.28; Μ.0.2814); Βαβι ζδχ,6,5(1, 
548; Μ.29.1288); ΝῚ]. δογηη.6(Μ.70.15734}; 2. ἐκροκίίίου; οὗ Ξοτίρζατε 
πὰ ἐηἰσεργείαϊίοη οἵ Ῥὑτορμθον, ΟΥ: Κ7.27 ἱῃ 70.(ρ.5ο4.τοὺ ; Ἐλι8.}.5. 
12.4(5764 ; Μ.2τι 9560); Τάτ Οαπέιρτοσπ,(2.2ο). 

σαφηνίξ-ω, 1. ἐχρίατῃ, τη Ύργοὶ βοτιρίατε τὴν ἀλήθειαν διὰ τῆς 
ἀκολουθίας τῶν διαθηκῶν ““Ὄντες ΟἸ6ῃ1.5,γ.7.16(ρ.70.21; Μι0. 540Ὰ}; 
Οἵ. 70.13.42(41; ρ.268.1τ6; Μ.14.4738}; 4 απί. 3(ρ.τ03,28; Μ,17.2 610); 
ΡΙΌΡΆΕΟΥ, ΟἸεπι. εἰν. 6.15(Ρ.493.32; Μ.0.3450}; τ, Τπαυτα,ῥαη Ογ.1ε 
(Ρ.34.10; Μ,1ο.10038) ; 805., οἰμοίάαίς, ἐχρίαΐῃ ομσςοῖῇ σαφήνισον... 
οὐ παρακολούθησα Οτ.ἄΐαϊ.2(ρ.122.16); 2. Ῥα55., οὗ ὅθ 45 γευεαϊσα 
ἴῃ ΟΥ̓́, ΣΑτῃ,.4γ.4.24{0.71015; Μι26. πο). 

σαφηνισμός, ὁ, ἐχῥίαμαϊίοη, ἱπιογρνοίαίίομ, ἐχεροσῖς οὗ σοίρεγε, 
ΟἸθπν. .ά.5.26(ρ.1τ76.28; Μ.9.652.:.); ἘΒ65.1ς5.τοϑίτ. 5220; Μ.30.4404)., 

᾿ἐσαφηνιστής, ὁ, οἰμιοίδαίον, ἐπίεγῥγείεν, ΟΥ. 70.τ.2ο(ατ; }.36.28; 
Μ.14.778}; 1Β45.75.το2(1.5220; Μ',30.4494); δ ]δοτἶνα! ν τὴν ἑρμή- 
νειαν τοῦ σ, λόγου Οτ,Ξοἰ ἴῃ Ῥ-.κο ἈΡ.ῥλΐίοςιτοίρ.35.τό; Μ.12.. 
14530). 

᾿σάχαρ, τό, «σαν, ΤΉρΡΒη οἤγοη. Ρ.2Β(ζάχαρ Μ.οτοβ.665Ὰ). 
σβέννυμι, φεοηεῖ, πὲ ομὶ ̓  Ῥοτέ. ΡΕΟΡΙ, ρ685., δα ηρμίς ας ἐπειδὴ 

εἶπες ὅτι σὲ ἀσβέστῳ πυρὶ ἐμβαλεῖ ἐγὥ σε ἐνταῦθα τῷ ἐοβεσμένῳ πυρὶ 
κατακαύσω Δρδίῃ Οὐ. 111.53(0.20). ' 

σβέσις, ἡ, φμοηολίηρ, εχ τμοϊἸοη, ταδῖ, σ. τῆς ζωῆς ΑἸΠεμασ,γ65.20 
(Ρ.13.6; Μ.6.10138); σ. τῶν κακῶν ΟΕ... Ξγ.4.6(ρ.26ο.26 ; Ν.8.τηηοο). 

Ἐσβύνω, ἰαΐεγ ἴοττὰ οὗ σβέννυμι, οχιτηρμῖδιι, ρμὶ σμὶ ἔτε οὐ Πρηΐ; 
πῶ Ἢ οἰεὶ, οὐἰ[ίεγαὶε σ. τοὺς χαρακτῆρας τοῦ δίσκον Εχογε.20 
Ρ.341). 
"σγαύδαρι, ἴογ γάδαρε, νοοατνα οὗ γάδαρος ἀρηκεν, Οἰνόη. ασεῖ.ς 

Ρ.238(}4.02.881.). : 
᾿ σεβάζω, γουόγοηεδ, τον οἰ; Οδα, ΗἸρρ.λαεν. το, βτίρ.287.4:; Μ.16. 
3446Ά); Ρ485., ὅτ. Ν 42.0».28.1δίρ.48.18; ΝΙ.36.404}; τοῦ, ραρᾷπ ὑγου- 
ΒἈΠΡ, ΟἸεπι. ῥγοί,2(ρ.29.11; ΝΙ.8,120Ὰ); Ῥ855., Αὐίβίαροὶ.12.2.; ΟἼθσα. 
ϑίγ. 5. 5(0.344.13; Μ.0.498); στ. Ν2.0γ.28.14{0.44.ς ; 440). 

σέβας, τό, 1. αἰνίης τρογ ἢ, αἀογαίίον, ΑἸ. ἢ. 4γ.5ο(Ρ.212.4; Μ. 
25.7530); τὸ θεῖον σ. ῬΆΠ]οϑί.᾿.9.3.5(Δ.6ς.4858); οὐδὲ θεῖον αὐτοῖς 
[3ς. ἀοράτοις δυνάμεσιν] ἀπονέμομεν σ., οὐδὲ μερίζομεν...τὴν θείαν 
προσκύνησιν ΤΉΘΤ αοεί.3(Ρ.93.18.; 4.785}; 14.}}.6.5.20.22(4.1086}; 405. 
ὥστε διὰ πάσης γῆς τὸ σ, αὐτοῦ [50. τοῦ σωτῆρος] διαπτῆναι ΑἸΉ ἵηε. 
49.5(}4.25.1840}; μὴ μερίσαι τὸ σ. ΤΑ δε. 2(ρ.51.τ6; 4.742}; ἴῃ 
ἀοχοίορν δι᾽ οὗ σοι δόξα, τιμὴ καὶ σ. ἐν ἁγίῳ πνεύματι 111.ρ.Οοηοὶ, 
4}.8.5.1; ΤΑΤΌ..4γ.4.36(ρ.87.1; Μ.26.Ξ25Α}; Βοποβ γεϊέρίοῃ μάγι- 
στρον τὴν ἀξίαν, Ἕλληνα δὲ τὸ σ. ῬΏΠοΒΕ. ἀ,6.1τ,2(5930); 2. τρογ ἈΠ ῖρ; 
γευ ΕΗ τὸ σ. ἅρμοττον προσφέρουσα ΟΥ. ἢ'.17 1. 1.6.8:.47(ρ.24Ὁ); 
αὐτοὺς...ἐπὶ σέβας ἀγαγὼν τῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως Ἐπι5.}.6.2.1. 
1(ΜΜ.2ο.1360); τὸ προσῆκον σ΄ ... ἀπονέμειν τῇ..«τοῦ Χριστοῦ εἰκόνι 
ΑΤλβαήά. Ξ(ρ.275.τϑτι.}; ναῷ τὸ προσῆκον ἀπονέμομεν σ, ΤΠ , ΤΟ ον. 
8:16{.(3.184); 14.}41α].τ:7(2.1674}; ἔοι τπδτύντβ, 4. αβοεί.(Ρ.241.2; 
4.048); ἴΟΥ ἃ Ῥτορῇεξ, ἰᾷ. 7ομιρτοετη,(2.1460) ; 3. γεςρεεὶ τὸ σ. αὐτῇ 
[5ς. 5, ἘΠΙΒΑ ΘΙ] ὡς παλαιοτέρᾳ...ἀπονέμουσα Ξε. ΒΜΨ] Οτοἤονη. 
7 ἴῃ 1, (ρΡ.45.2}. 

σέβασμα, τό, 1. οὐγεεὶ οὗ τρονςΠἶρ, Αὐϊϑταροὶ,τ.χ,6; Ατλιήμπει46.α 
(Μ.25.1804}); στ Ν 55. Εωώηντοί ρ.245.20; Μ.45.8480); ἰΔοἱ, Α.Μ1.21 
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(ρ.246.;, Ηο»Οἴεν.9.18; 1}.το.Ζτῖ.; Αραίῃιισν. {|| 5] (0.31); 
2. ἔονμι ὁ τυογεμῖρ, γεϊτρτοις οδεεγυαηεο, ΕἘΡῚΡΠΗ,απας.τ4(ρΡ.167.7; Μ, 
41.172); ΟΝΙς.(γ)87)αεἰ.2(Ὲ.4.020); 8. γεσρεεὶ, γϑυδυθηξθὶ ΤΟΥ͂ ΤπΒ ἢ 
δθ 1 Π15. ἸπβΕϊ απ] 8, ΟἸθπι. ῥαφά.,. ττ(ρ.271,31; Ν.8.63270); ἴογ σοᾷ 
Δ πα Ηἰς Ἰανν, 14.5ἰγ.7.1(0.4.8; Μ.0. 4040); Ἐπι5.ν.(,2.42(0.50.15; Μ,20. 
ΙΟ20Α}; 4. τον, αὐἀογαϊίοη, ἸὨιάντα, (Β45.)} μη. 5(1.3178; Ν.20. 
600); δαιμονικοῦ ο. ἘΤΠ4]. Πίδς, ἐρὈιεαίμ, (Μ ὃς, 6884); ἐπὶ εἰδώλων 
σεβάσμαοσι (γον Ῥαφο.θ ττβίΜ.02.269 60). 

σεβασμιάζξω, ΖΞ ρῖγε τοῦ γευέγέηεε, Τὸ.1). ἐαγημς ρεμί δ4(Ρ. 216, Μ, 

96.837). ἷ 
σεβάσμιος, 1. τυογίδν οὗ νεμεναϊίοη, ἰο δὲ υδριεγα τα, γευεγεά (αι. 

δαινα]θηΐ οἵ ἠοῖν), ἀϊ5ῖ. ἔγογη ναὶ ἰβ ὑγουβῃιρρθα σ. παρὰ τούτοις 
Ο[Ξς, Μανιχαίοις] τὸ παρ᾽ ἡμῶν προσκυνούμενον ὄνομα [3ς. τοῦ Χριστοῦ) 
ΟτιΝγε5. γ͵αεεά, τ (ΜΝ .45.13208}; ἃ. οὗ σοά ἀπὰ ἀἰνίηθ ᾿ΟΥΞἢΙΡ 
((Βυιβῦδη δηα Ραρ8}) ἱερὰ καὶ σ. ... μυστήρια Ἠ]ρρ.ἦαεν.-.7(ρ.84.2; 
Μ.16.31348); τῆς πανσέμνου καὶ σ. πεντηκοστῆς Β5.0.(.4.64(ρ.144.1Ὑ; 
ν.], παναγίας Μ.20.12208); ἡ πανύμνητος καὶ σ. καὶ προσκυνητὴ τριάς 
Αἴ λον τ: 27(Μ.25.220Ὰ}; ]άντη {{Β85. μη. (1.317. ; Μ, 
20.760})) ; Ὁ. οἵ ἀῆρο]β, Τα . Εἰ σρε.28:4(2.014); 6. οἵ πιοη, ΟΥ.ϑ οἰ ἐς 
5.54: 2(Μ.12.14644}; σ, διὰ τὸ σεμνὸν τῆς πολιτείας ΝῚ]. δ] αρη.4ο(Μ. 
Ἴ9.τοΙ70}; Πυδίταξιυ, Εἰ γε. 2(Μ.86.2276}}; ΞΡ ε1],, ὅγποβ.ρ 4(Μ. 
66.13418)}; οἱ ρΡορε, (Ὁ. ΑἸ) γιρτόθι(Η.1.8640); ἃ. ΟΥἨ βου] ρῦασγεβ, 
ΝΙ.ερΡ.2.144{Μ.70.2650}; ΡΒΠΟοΚί, ἦ.6.2. (Δ. 6ς.469λ); ἔΜ ΟΊ, γε οὶ 
“πη.12(Μ.18,3718}; 6. οὗ χε]165 δηᾶ ΒοΙν ρΙδοθϑ, διρ. ΤΥ βΆ ΘῈ ἴῸ 
7εννβ, Οὐ Ν υ88.ογ. εαἰδε τϑ(ρ.77.1τ5; Μ.45.360); ἴῃ τηβῆροτ, [514.Ὀε]. 
6Ρ}.1.3718(Ν1.γ78,3060) ; 8η ΔροΒι16᾽5 οαβο, Ὁ ΑΞ. Μίη.τοῦ (535-06); 
εἴῆργ οὗ (ῃχιβε οὐ ἴονεὶ, ὕεο. ῬΙΒ. ενς. τ. τ239ο(Μ.92.12074}; ποαά 
οἱ ἃ τηϑυύίνυ, ϑορῆτ Δ». πα (Μ.02.17254}; εςς], ὈΠάἸησα, Ῥμοῖ. 
ποῖμος.2.τ(ρ.405; Μ.104.5768,0); ἴ. οἵ ἢχϑῖ ῥυϊποίρίες οὗ Ρ οθορῆν, 
ΟἸοτη ῥγοΐ, ίρ.5ο.8; Μ.8.1688); 2. ποι, ἃ5 βιβοί, ; 8. γευφγεηςξέ, ΟΥ̓. 
10ο.32.8(6; Ρ.438.0τ; Μ,14.7614}); Οτ Ν4Ζ.0γ.28.ττ(ρ.30.1ς ; Μ',36.408); 
ῬὨΙΠοβί.ἢ.6.3.5(Μ.65.4858) ; Ὁ. ΟὈ]ο νεῖν, (ἢς ατουγμί τ» α)εεὶγ οἵ (οα, 
τ ΝΑ Ζ.07.20.14{0.04.12; ο20). 

σεβασμιότης, ἡ, 1. γένονθηζ6; ον οά, Ποπ, Ατ.εὐ4.τ(Μ.3.1770}; 
Μαχυφε Τμαὶ τοί Μ 90. 2808}; [ΟΣ ἱπιαᾶρα οἱ ὕτοβϑ, εἰς., 170.1).6}. 
ΤῊΡἪ 2 ο(Μ.05.3840}; τοονελῖρ, γεϊρίο τῷ εἰδώλῳ τῆς σ. αὐτῶν 
ΤὨρΡΒη εἰγοη.Ρ.304(}}.1ο8.7414)}; 2. γερρεεὶ, ῬηΠοβι, ἠλ.ε. 5. 2(Μ 6, 
5298}; [ΟΥ̓ οτεαὰ οἱ Νίοβθα, σε]. ν2.}.6.2.21.τοί δ΄. 8ὃς,12005); 8. ὁὉ- 
Ἰεσένο!ν, ἀϊρητέν, ΟΝΘοσδοβ.εαημη. ΕΠ; 4. ἃ5. {{π|6,. Κ᾿ ξειογθηεο; ἴὸ 
Ῥορᾳ (εἸεβείπε (ἐγ. 1.81. ὑδριογαδεἰ!α5), (οὐ. 47».τ28(Ώ.1.0404), 

σεβασμίως, γευεγοηϊίν, ΟἸογη. »γοἱ,λ(ρ.38.5; Μ.8,1400) ; Ετ|5.}....6,2. 
ττ( .20.5254}; Επδίγας, οἰ απΐν.2ο(ρ. 50). 

Ἐσεβασμοσύνη, ἡ, λοίϊηοες, Ογας..51}.7.73. 
Ἐσεβαστέος, ἰο ῥὲ γευεγεά, τς Μαρ ἀταϊ (τ. 2460 }.})1.1(}}. ]..77. 

1584). 
σεβένινος, πα ναγ]απίβ, γιαάθ οὗ ραΐ»ι όνε, ἀρῥορθμ Ραὶν. (ΜΠ. 

ὅς. το8Β); σεβέννιος τ’.(Μ,6:.2258); σεβέννινος {70.10.8..}.18(Μ.06. 
ἸΟΖΟΑ) ; σίβινα κολόβια ΤΑΤα51.5. γε α! 4τ(0 0 2 0».78.22, ν.]. σιβίνινα). 

ἘΣεβηριανός, ὁ, ν, ἘΖευηριανός. 
ἘΣεβηρίτης, ὁ, ν. ἘΣευηρίτης. 
Ἐσέβησις, ἡ, επἶὶ, τρογεῖρ, ΟἸστη. εἰν, 6,14{ρ.487.1τ8., Μ.9.32324}). 
σέδετον, τό, (εἴ. Τ,Αἴ. 564165) ΔΥΤῚΥ͂ οἰαΐτοτ!, ΦΗαΥ ΕΥ̓ 5, ΟΥ̓ δα  ΡΉ ΘΗ Ϊ, 

τοί. οὐ ΠΘΙΒΗῚρ οἱ ἀδάδατεμε ϑϑλθ μὴ δ᾽ ὑποτοπάσῃς ᾿Ιουδαϊκὴν εἶναι 
τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων, ἀλλὰ στρατοπέδων ἹΡωμαϊκῶν τῶν ὑπὸ τοῦ 
αὐτοκράτορος πόλεις τῆς ἀνατολῆς λαβόντων, ὡς “Ῥωμαῖοι λαλοῦσιν, 
εἰς σ. ας. Μρη αρος.3.ττ(ρ.77.12). 

σειρά, ἡ, Α. εογά; 1. γοῤρο; τοεῖ., οὗ δαπάς οὗ 510. (γεῖ. ῬΥ. 5: 22), 
ΟΥ. 7ο.28,γ7γ(6; Ρ.398.7; Μ.14.6961}); ΟΠ γγϑ. μον. 4.4 τη Μι().1830); 
Ῥτος] ΟΡ ὁν.7(}1.6ς.7570);2. ρίατι οἵ Ἀαὶν οὐ Ῥότι, λαϊγεγίδϑον, ΟἸετη, 
}αεά.3.ττίρ.271.13; Μ,8.637Ὰ); 3. {πὸ, ἴἴιδαρο, Τι δαὶ. Ὁ τιτοίρ.8ο. 
22); 10... 8.ο.4.τ4{Μ.04.11560); }70.}).8..}.3ο(Μ.ο6.11444}; 4. σειρὰ 
χρυσῇ εαἰέεηα ἀπγεα; ταρῖ,, οὗ υαπίοη οὗ τῃθογθίϊοαὶ δηα Ῥυδοῖίοδὶ 
νι γίτε5. πλουτεῖ [βς, ΑἸΠΘΠηαβυ5] μὲν ϑεωρίαν, πλουτεῖ δὲ βίου 
λαμπρότητα, καὶ πλέκει θαυμασίως ἀμφότερα τὴν χρυσῆν ὄντως α. 
στ. Ν 42.07.21. 6(}.3.:.το888}.; οἵ σοπβθαπεη 114] τε τἰοηβηῖρ, σῆγγϑβ. 
ἤση!.1.5.6 1η Μ|Π.(7.1938)} τᾶ. οη,2.7 ἐπι 20 ογ.(1ο0.4384); οὗ Ἰορίοαὶ 
Β6Ε]θρηςς εἰ μὲν γὰρ οὐδὲ προσκυνητόν, πῶς ἐμὲ θεοῖ διὰ τοῦ βαπτί- 
σματος; εἰ δὲ προσκυνητόν, πῶς οὐ σεπτόν; εἰ δὲ σεπτόν, πῶς οὐ θεός; 
ἕν ἤρτηται τοῦ ἑνός, ἡ χρυσῆ τις ὄντως σ. καὶ σωτήριος Υ.Ν82.07.31.28 
(Ρ.181.14; Μ.36.165.}; 5. πιεῖ., οὗ ορε, ῃγυβ. Τἠάν.1.2(1.34) οἱτ, 5. 
ἐλπίς. 

Β, (δῖ, ςεγα) δοῖ!, ΤᾺΡΒΩ εὔγοη Ὁ. τ2ο( Μ.τοβ. 3360). 
σειρήν, ἡ, 1. δέγοη, ΟἸευλ, εἰγττοίρ.22.8; Μ.8,74.8); ῬᾺ]. 5, 
ϑορῖι, 2ο( 1.86.21278) ; τοί. ἐλαγηι οὗ ψοταᾶβ, ζοἱ τειν ἴὰ ἐχρσεβϑίοη, 
ΟἸετ. φὰς. 4 2(ρίτρο,τό; ν.]. ἔοσ ῥήσεσι Μ.0.6496) ; ϑγηεβ.ερ.2.(Μ. 
66.15201); 2. ταῦ. 15.13:21 εἰς, [{τ|ᾶ| ΗξδΌΥ, ΠῚ 5); 8. ἃ Ὀἰσὰ βὸ 



σειριάζω 

πϑιηδά ἔσο βυγδδίμδββ οἱ 1ζ5 νοΐσε, Οὐ Ν 85. Εην τί Ρ.3230.3; 
Μ.45.10578); ον ντ.]ς.2.2(2.226 0); Ὁ. οτοῖ, 1δ.; α.. Ἰάδμ πε 11 
φραγγοῖῦ, 1}.4.τ(5]4Ὰ} οὐ πίρημηφαία, τὰ. ΜΙ είς τοί3.309}) ; «. οΞίγέολι, 
{845.15.274(π|π88Α ; Μ.20.ὅο1 4}; ὙΒάΐ, ἴς τς: 22(0.69.20; 2.265); 1ά, 
7 6γ.5ο: 30(2.617); Ρτος.ἃ.15.12:1τ]-22(Μ.87.2ο8094}. 

ξσειριάζω, ἐΐπλ, σοπρϑεὶ, ταῖ. δας Πουβῃρ οἱ βρίβι]α ἰοὸ Το ταν 
ΜΠ ΙΟἢ ἰ5 τὶ που ΘῸρουβουρίίοη ἕνα μή, σειριάσαντες αὐτοῦ 30. 
Παύλου] τὸ ὄνομα, κλείσωσι τὴν ἀκοήν ΤΑΙ ταί, Τγίη.τ. (Μ.28, 
1124}. ᾿ 

σειρομάστης, ὁ, ῥαγϑεά Ἔρέαν, ἰαπεο, Βα5.μογμτοιδ(2. 800; Μ.31. 
2680); συρομ-, Τπάγ ΜΟρϑ. οἱ 3: :το(Μ.66.2360); Ὑμάτοφο, 58 τη 
2Κερ (1.503); {Ὁ 865.Ν82,ταϊ,τπό(Μ.38.1112}); ταεῖ,, τοῖ, Νπι.25: δ, 
οὗ θαρίϊϑιη ἡ ἁμαρτία τῷ σ. διελαθεῖσα τοῦ βαπτίσματος στιν 85. 
δαρί Ομ. (1.46.π970}; οἱ ἀοςσίτης, ΝῚ,6}}.2.142(}1.79.2654).. 

Ἐσειρομάστιξ, ἡ, ἀποίίε τολρ, σεομῦρε, 60. Ρ15. μοχ.οπϑ(}.92, 
τζοϑΑ).᾿ | : 

βσειρόω, δέπά, Μεϊεινας μον. 22(Ν].64.12201}). 
Ἐσεισμοκράτωρ, ὁ, ἰογά οὗ ἰΐε εαγέῤφμακε, [10. ἀρ. Τρ ί 8}. 

95.3698). 
σεισμός, ὁ, εαγέϊφμαξε, Ἀδίσα εῤϑεί, καρβεΊχαὶ; πρ,, τοῦ, ΠΌΤΟΝ ἃ8 

5} οἱ ἐπιβάται... .ἐπὶ τῶν ἰδίων καθεζόμενοι τόπων, ἵνα μὴ τῇ ἀταξίᾳ 
σ. ἢ ἑτεροκλινίαν παρέχωσιν (ἰδηι.6ρ.τ5(}}.2.400). 

σεῖστρον, τό, 1. Ὀαργ᾽5 γαϊίο, (μτνδ. ον, 4.6 ἠπ ΤΟΥ. (10.32Ὲ)}; 
2. ὀνοίμεϊ; ἴτοτα {με τἰηρσίηρ οὗ Ὀ6115, ϑοοτῖ. ἠδ. 5 τδιττ(1.67.6120). 

ἘΣεκουνδιανοί, οἱ, 8 581 οἵ (ποκβίος, ἘΡΙΡΠ γεβόν, 4(Ρ.158,4; Μ. 
4τ.τ618)}; ΙΔ ,ἀπας.26(ρ.23:5.2ο; Ν1.41τ.2810); ἀϊξετοπος ἔτοπὶ αίεη- 
{ἰπ|8Π5 ἀοβοσθοά, 14.ἢ46}.32.τ(ρρ.430[.; ΝΊ.41.5448--545). 

σεκουνδοκήριος, ὁ, (1,δὲ. Ξεεμηἀοςεγ 5) ἀσρμέν εἶμεξ δεογείαγν, 
δερομ ποίαγγ, ΟΟΡ(ς26)αεί.τ(Ρ.126.18 ; Η.2.120 10). 

Ἄσεκρετ-, ν, ἔσηκρητ. 
σελαγίζω, Παςε, 5δῖμε. ὀγιρίμΐν, Νοηπ.Ραΐ.7ο.1: (Μ.43.7404}; 

90 Ζ.ἦ..6.1.3.1(}].67.8654}; τηρ, ΟΥ Ῥα85., αὐ ΝαζΖιεαγηι.1.1.).4(Ν .3]. 
4304}; Ατρίῃ. ἄροςιτδιτ( 1.1ο6.7120). 

σελάγισμα, τό, ῥίασε, ῬαᾺ].5}} δορ᾿.624(Μ.86,21438). 
Ἐσελάριον, τό, ῥγίγ, Ἐ58115 07.5.3(0.36; Μ.40.1122}})}. 
Ἐσελαριώτης, ὁ, ἢ οἤδεον οὗ εαναΐγν, ΝῚ.6}}.3.252 {π.(Μ.70.5οςΑ}; 

οἔ, σελλάριος, , 
σέλας, τό, ἰτρλ!, τεῖ. Ττατιβαρυτδ το νεφέλη..-φωτὸς ἐπεσκίασε, τὸ 

σ. ζωγραφοῦσα τοῦ πνεύματος 70.1).ποηῖιχ 4(Μ.96. 520). 
Ἐσελασφορέομαι, ῥίαφε, (οϑτα. 6}. Ξεἰκοί, Ῥτοετγα. (} .38.342). 
σελάω, εἰϊμηπίπαίε, τ. αι. καγμι.1.2.1τ.72(Ν.37.527}}. 
Ἐσελειῆναι, νοχ ΠΕἢ11, θη ἐχο σεη 25 (Μ,1132.8260; ἐκλειῆναι 

Β.460.22). 
Ἐσελεντιαρίκιν, τό, ν. "συλεντιαρίκι(ο)ν. 
["]σελεντιάριος, ὃ, --- σιλεντιάριος, ΤΊτη, ΠῚ ΑἸ. Κγ(ρ.1ός.τ4; Μ.86. 

2730); Ἰϑοτγ ἄοεἰ.23.3(}.88.,18268). 
Ἐσελέντιον, τό, ν. ἐσιλέντιον, 
Ἐσεληναγωγία, ἡ, ἐσπγ56, ογδί! οὗ ἐπε ἡποοη, ρος. ΕΉ.8.3(0,26.10). 
Ἐσελήνανδρος, τοοδάεα ἰο. δα πιοση; ταςῖ,, οἵ Ογιδὲ ὦ [βς, ἐκ- 

κλησία] σύξζυγε καὶ σύνδρομε τοῦ σοῦ ἀμφιφώτου οσ. ἡλίου Χριστοῦ 

Αμπαβει δι εχ γ2(Ν1.80.τογόο). 
σελήνη, ἡ, φιοοη; Ἀ-. 85 ῬΗγνβίοαὶ ρῃοπουλφηοῃ ; 1. 115 ῬΏδβ65, ΟΥ, 

ΝΑ ζΖ.ογ.28,2ο(ρ.67.1ι; Μ.36.680); ἴῆτες ἴῃ παμιθεσ, ἘΠΡἢ] μι Απιοί. 
τ.13(}1.6.1τ0448); 5Θν θη, (Ἰςηλ. εἰν. 6, τοίρ.504.24; Μ.0.372Ὰ}; σ, .-. εἰς 
καιρῶν τροπὴν αὔξουσα καὶ μειουμένη, καὶ νὺξ ὠνομάζετο καὶ ἡμέρα 
προσηγορεύετο (Ὀηεί..4Ρ}.1.34.2; 2. Ῥάρδῃ; δὸς. ΑΒΘΧΑρΡΌΤΑΒ, ἃ 
Ρυτῃίπρ βἴοηδ Ὀδίονν βὰη, ὈΟΥΓΟ ρ 115. ᾿ἰσῃῖ, ΗἸΡΡ.ἤαεγ.τ.ϑ(ρ.14, 
τῇς; Μ,16.30 2211); Ἰονγεϑι οὗ {πε βίδυβ, δὸς, Π)ουηοουταβ, ἦ.1.13 
(ρ.1γ.8 ; 20370) ; 40, ΧΧΘΠΟΡἤδ65 ἀπείρους ἡλίους εἶναι καὶ α., τὰ δὲ 
πάντα εἶναι ἐκ γῆς ἐδιιτά4(0.17.22:; 3940Ὰ); δος. Ηφίδο 5. ἀπ 
Ἐτηροάοοϊεβ μέχρι μὲν τῆς σ. τὰ κακὰ φθάνειν ἐκ τοῦ περὶ γῆν τόπου 

ταθέντα, περαιτέρω δὲ μὴ χωρεῖν, ἅτε καθαρωτέρου τοῦ ὑπὲρ τὴν σ. .. 
ὄντος τόπου 1δ.1.4{0.9.23}Π; 2ο28ς[.). 

Β. ἃ5 οὔἤ]δος οἵ γε ρίοιιβ βἰρυἤσδηοσο ; 1. ράρϑῃ τὴν.. «ψυχὴν αὐτῆς 
[3ς. Σιβύλλης] εἶναι τὸ ἐν τῇ σ. φαινόμενον πρόσωπον οἴεται [530.Ψ 
Σεραπίων] ΟἸοτα. ἐγ 1. 15(ρ.45.11; Μ.8.7774}; ἰοτγηηρ πὸ οἵ ἀε- 
ταδτοαίϊοη Ὀθῖ. ἤδανϑα δηᾷ φαττ οὗ, τῶν μὲν.. οὐρανίων ἀεὶ τὰ αὐτὰ 
«οἰἐχόντων.. αἰτίαν τὴν εἱμαῤμένην ὑποτίθησι [36. ΑτΊΞέοΕ]6], τῶν δὲ 
ὑπὸ σελήνην τὴν φύσιν ΑΑΤίοι5 4.1 1|5.}.4.τ5.12(8148 ; Μ.21.12278)}; οὗ 
τὰ μετὰ σελήνην ἀπρονόητα λέγοντες εἶναι, προσγειότεροι παρὰ τὴν 
σ. ὑπάρχοντες..-«προνοοῦσι τῶν ἀπρονοήτων Ταῖ.ογα!.2(ρ.3.51.; Μι6, 
8ο8Β); θεοῖς μὲν οὐρανὸν καὶ τῆς ἄχρι σ. αἰθέρα φασὶν ὑποτετάχθαι" 
δαίμοσι δὲ τὰ περὶ α. καὶ ἀέρα ψυχαῖς δὲ τὰ περὶ γῆν καὶ ὑπόγεια 
Ευ5..4.4.π(τ4το; Μ.21,2484}); ὁ Ἀριστοτέλης μέχρι σ. στήσας τὸ θεῖον, 
τὰ λοιπὰ τοῦ κόσμου μέρη περιγράφει τῆς τοῦ θεοῦ διοικήσεως 1δ.1ς.Ὁ 
(γοϑο; Μ.χ3008); Πυθαγόρας. .-.-διώριξεν.. «τὰ ἀπὸ σ. [καὶ] ἄνω ἀθάνατα 

1228 σεμνεῖον 

λέγων, τὰ δὲ ὑποκάτω θνητά Ἐρίρῃ ανας (ρ.165.8; Μ,41.1694); ὁ δέ 
γε Νικομάχου μέχρι σ. ὑπείληφε τὸν θεὸν πρυτανεύειν, τῶν δὲ μετὰ 
ταύτην ἁπάντων ἡμεληκέναι ΤὨατ, αβ οί δ(ρ χ5τ,.το; 4.848); οὈἼεοῖ οὗ 
ψουϑῃΐρ, Ατῃ. ρορ, ο(Δ4.25.170}; Τ]0. ΠΙᾺ ρ.8}.}70.1)..Δ4γίενι, 42(ρ.162. 
24; Μ.οδ.τ2ϑοο); Οὐ Ν42.0γ.28.χ4{ρ.43.17} Μ,36.440); Οἶγοη, Βαξεῖ,. 
Ρ.247(}1.92.5 930); 2. ΟΒγςείδῃ ; 115 σγεαίίοῃ τῆς ἐκκλησίας ...τῆς πρὸ 
ἡλίου καὶ σα. ἐκτισμένης 2 θη1.14.α; οὐ..«πρὸ τῆς σ., τουτέστι πρὶν 
γενέσθαι τὴν σ," ἀλλ᾽ ἐνώπιον ὥσπερ καὶ ἔμπροσθεν.. τῆς σ. 1005. ς. 
“ατη(Μ.23.8οοᾺ); οτεαϊεὰ αἰΐοσ νεροιατίοι ἰδϑὲ 1ἴ 5που]αὰ 6 σε- 
Ρατᾶβα 85 115 οι5ε, ΤὨΡΗΪ ἀπε, ιοὶ.2.15(Μ.6.10774)}; τῷ κατ᾽ 
οὐσίαν λόγῳ πάντα κρείττονα τυγχάνει τῆς ἀνθρώπου σαρκός, λέγω δὴ 

τὸν αἰθέρα, τὰν ἥλιον, τὴν σ΄ ... ἨονειΟἰοηιιτθιτο; οτοαϊτεα να ἃ 

νατοῖν οἵ ρῃνβίςα) εἴξθοῖβ τὸ τῶν ὀστρέων γένος. ...ζῇ καὶ αὔξεται, πρὸς 
δὲ καὶ τῇ σ. συμπάσχει (Ἰετα »γοί. 4(0.40.3; Ν.8,1448); ΤΠ υβί ἦρα. 
(λ1.18.7216.); Βα ]εςς οἵ ἴ80]65, ἐδ.(7210}}); Αροε. Βαγ.ο(ρ.90.2017.); 
Ἐσαςε5. ΝΖ τα]. 1τ7(Μ1.38. του) ; ἔ 0165 οὐ! ἰοϊζοα Ὀγν Β 451}, μα. 6.4(1. 
530 ΠΠ|; Μ.20.1258}; ἐδ. ,ττ(ι 1; ΝΙ.1451}; ΤΆογ8] [6ββοη5, ἐδ.6,τοίι. 
ΘοΒῇ. ; Μ.1418}; Ονγ. Π.καἰδεξ τϑιχοῖ ἀςς. ΟτΥρεη, βοίδηρ φμοζας εἰ 
ἱμπμαηὶ εἰ ἀϑιγα..«α«πὐτηαπιία, ΟΥο ργῖης.τ.7.4{0.00,22}; οἵ. εὦ φαα 
απἰφιαηἶα...εἰ γαϊοπαϑητα.. νη ἐατη σογρογίδις ραγεον απτμαία 
σἱἀέαμίεν δὸ ἴπ ἰδ βονε. ρο.. σμδρίεον εχίγίδθομς ΤΉ ΒΟΥ ΜΉ: 6556 
τρίγίμρη, τδι(ρ.80.128.,; Μ.11.1738); Μϑηΐοῃ., μηχανὴν συνεστήσατο 
[Ξο. ἅ υἱός] ἔχουσαν δώδεκα κάδους, ἧ...στρεφομένη, ἀνιμᾶται τῶν 
θνησκόντων τὰς ψυχὰς καὶ ταύτας ὁ μέγας φωστὴρ ταῖς ἀκτῖσι λαβὼν 
καθαρίζει καὶ μεταδίδωσι τῇ σ., καὶ οὕτως πληροῦται τῆς α. ὁ δίσκος 
υὐνεῖτα ἐὰν γεμισθῇ ἡ σ,, μεταπορθμεύει εἰς ἀπηλιώτην, ...τῆς οὖν σ. 
μεταδιδούσης τὸν γόμον τῶν ψυχῶν τοῖς αἰῶσι τοῦ πατρός, παραμένουσιν 
ἐν τῷ στύλῳ τῆς δόξης, ὃς καλεῖται ἀὴρ ὁ τέλειος Ηορενα. γε β(ρ.13. 
2: Μ.τοιτ4408); Ἐρίρῃλαθν. 66. 5 2(ρ.88.20; Μ.42.1ο84); ΤΒατ λαόγ.1. 
26(4.320) ; 3. ἡμέρα σελήνης Μοπάαν, ΟΙ( 9525; Ῥόγῃ, αἶϑο 1ὁ.9522. 

Ο. γταρῖ,; ἂἃ5. ἃ ἰγρε οἵ πῖᾶπ, ΤὨΡΒ]. Απτ. μέοὶ.2.1τς(Μ.6.10774}; 
οἱ Ομυτοῦ, Οὐ, [σ.1.25(24; Ρ.3ται; Μ.14.680) ; ἐδ.Ὁ. (37; Ρ.104.21) 
2914); σελήνην δὲ οἱ προφῆται τὴν ἐκκλησίαν καλοῦσιν ἐκκύπτονσαν ὡς 
ὄρθρον Ν1).ἐρ}.3.212(Μ.70.4898}; οὗ ἔαιΓἢ οὗ Ὀαρεζεά, ΜοΙῃ γρερ. 
8.6(ρ.88,ς; Μ.18.1484}); οἵ Τιᾶνν οἵ Μοβοβ, Οβοιμ. ἐρος.12: (0.136); 
οὗ βγπάρορτς, Ατεῖδ, ρος. :τ(Μ, τοῦ, δ61 4); οἱ ΒΜΝ κἀκεῖ τετέ: 
λεσται τῆς.. «νοητῆς σ΄ ὁ ὑπερκόσμιος δρόμος, ἐξ ἧς ἐλήφθη ὁ ἥλιος εἷς 
ὧν τοῦ τρισηλίου Μοά.4ογ»4.3(Ν|.86.3285Δ); ἡ νοητὴ καὶ θεοφώτιστος 
σ. τῷ τῆς δικαιοσύνης ἡλίῳ συνεισβάλλουσα ὙΒαγ δια τ, 5. τ(λῆ.99. 

Ἴ21Α). 
Ἐσεληνηεῖς, »οοη κε, Ῥαι]}. 5}. α;ϑο.271(Μ.86.2262Α). 
σεληνιάζομαι, δὲ "πσοπείγμες, ἱπμαϊῖε, ἐρηεριῖς, ῥοδοεςςθά, 

ΑΟὙ ποτα. Α, τ2(0.117.9) εἶτ. 5. δαιμόνιον; (πιτγβ.ἠον.57.3 ἐν δῖ. (7. 
5708); ὑνοσᾷ αἰβουθθεά, Οτιεσρηηπιῖς Μί,χΔ.6(ρ.το48ι.; Μ. 13, τι 58); 
τηδί., οἱ ἴμοβε ψῆοὸ [4]1] ἱπῖο 9'π, ἰᾷ.σελοί, ἰῃ 1,2.0:42([4.17.348λ}; 
ἰπῖο πούϑον, ἀπαβί,ϑ.λοά.)(Μ.80.116Ὰ). 

[ἘἸσεληνιαῖος, --- σεληναῖος, οὗ {μὲ Ἰποοη, ἱμπαῦ, Δίτπο,ελγομο 
(Μ το ὅς); αν Ν υββ απ (Μ.46.τ658); ὙΒατιδιυα.εῤ}.2.36(}}.99. 
1220}. | 

σεληνιακῶς, ὧγ ἱμηῶν γεεμβομίησ, Οἰνόη Ραξοΐ ρ.τοῦ( .92.4848). 
σεληνιασμός, ὁ, ἐῤτίερεν, ἀενιοηταεαὶ ῥοκσοδείοη, ΟΥτάθοηι. 2.12 

ἦῃ 76γι(ρ. 98.17.5 Μ.13.2030); Ια ἐσημηῃ Μένχβ.δ(0.194.20; Μ.13. 
ττοδο). 

σελλάριος, ὁ, 1. εομγεόν, γιάϊηρ- πόνος, Οἴγοη ΒαφοῖΡ. Δοο().92. 
1ΤΟ21Β)}; 2. Ῥεογείαῃρῃ οἠείαὶϊ, Ῥγοῦ. οἥὲξεν 96 καυαῖγγ, ϑορθτ. Η, 
ὑπαὶ. (ΝΕ. 02.17008,1700})}; οὗ ἃ σονεσηου, 1δ.(17018). 

σελλί(ο)ν, τό, αἰπιίη. οἵ σέλλα, (1,41. «εἰϊα) εἰαῖν, ςοαὶ, Ἐεολί. Ν. 

τ, [9.Εἰδόηι (Ὁ.11.8). 
σεμίδαλις, ἡ, βηεεί τολεαίση βομν ; οἴξετεα ὃν Ἐργρίίαμ ἰο βαογθά 

δπίμηαὶβ, οἱ Πϊοάοτιβ ϑιοιιβ ρ.Ἐπ|5,}.9.2.1(518; Μ.21.1044}; αἰδῖ 
οἵ ΠΟΙ νἱχρίπ5, (ῃγνβ. μον. 1.2 ἴῃ Ἐρκι(ΙΙ ἸΟ0Ὲ); ἔβαλλε ἴ5ς. ὁ 
ἀββᾶς ᾿Ιωάννης] σ. τοῖς μικροῖς μυρμηκίοις, στον δὲ τοῖς μεγάλοις 
Το. Μοβομῥγαϊ. τ84(Μ.87.2ο560) ; οθεχὶπρ ᾿υθϑουϊ θεὰ ὮΥ 76 νν 15 ἂν 
{{ιν.2: 5,9:4, Ναμη. τ514, εἴς,), 086 οὗ Βδογίβοςβ γι ΐο! ἤᾶνε οραβεα 
αἴτον (γι βαουιῆςο, Γυθ1. ἀταί, τις. 4(Μ.6.7330); Ογτ.Ἐς.24:28(Μ. 
δ0.0110); ἴγρε οἵ διυσμαγιϑί, ζαβϑε ἀέαί,4τι (τ 648); ἀἢ ἀτοπηθῖῖς 
5 ΟΠ ῆσο, βυυηθο  ζίπρ οὔσυγ οὔ τΠ8 ρόβροὶ, Οὐ Ν υββ λον ἴῃ 
(απί.(Μ4.44.0574}. 

σεμιδαλῖται, οἵ, αἰϊτοτπαῖνα. ΠΆΠΊ6. ΤΟΥ βοοῖ οὐ βαγεαπερίηίες, 
Αἰκῖη ἰὸ (αἰαηίζες απά' Τμποοάοείαπο, ἀπαϑί,βι οά, τοί Μ.80.1400) ; 
σ. ... σεμίδαλιν γὰρ προστεθέασι...καὶ τῷ ἄκρῳ δακτύλῳ ἐφαπτόμενοι 
γεύονται τοῦ ἀλεύρου, καὶ τοῦτ᾽ ἀντὶ μυστηρίου δέχονται 70.1) λέν. 86 

(Μ.94.7568). τε Ρὸ 
σεμνεῖον, τό, 1. Ξαογεά ῥίασε οὐ γοῦν, οἴ, ῬΏΠΟ ἀρ. 5.}.6.2.17.9 

(}1.20.1770); 2. τιοπαξίενν, εοπυδπὶ γυναικείῳ σ. ΤΠατιδέυά.εῤῥ.ιτὸ 

(Μ1.90.9410). ὌΗ 



σεμνογαμία 

Ἐσεμνογαμία, ἢ, ̓ οὶν »ιαϊγινισην, ΤΟῆτνϑ. ῥγοά, εγυ.4(8.2468). “ 
Ἐσεμνοειδής, ςῤίοηά14; Ἐ. οἵ ῬΒΠΟΒΟρΡΒΙΟαΙ αΥραμηθπῖβ, ῬΉΡΥδ5- 

εἴοε, τ Τμαυα, ῥαηΟν. (0.21.3; Μιτο, το); 2. γεερίεμάφηὶ Ἶρις 
ἐστὶν ἔμφασις ἡλίου σ. 0.1),41Ἰαἰεεί.68(Ν].94.673}). 

Ἐσεμνοειδῶς, τ1}}} ξγοαὶ Ξογί οι 5655, ιῤγεσοιυεῖν, τ δύση ρα. 
Ον.2(ρ.4.πτο; Μετο.τοδό 4). 

Ἐσεμνοήθης, οΓ Ξεγίομις ἐπαγαείεν; ργαυε- τ απηεγεά, Ἰο.ΝῚ Η.Ὁ. 

.}0.}0.8(}1.04.4414}. 
Ἐσεμνοληρέω, ἐσἰξ Πἰρ-5οπάϊηρ ποηδέηδο, Ογτ ταὶ. ΤΥῖη (τ, 

944Ὰ}; ἸάΟΝ ε5ὲ.2.8(ρ.46.τ3; 6᾽.514}. 
σεμνολογ-έω, Α.. ἰπῖτΑη8.; 1. φρεαὶ ἴῃ αἰ φονίοδηθες ἃ {παρὰ 

Πυθαγόρου λαβὼν....--ὧν ἀνατίθησι Χριστῷ ἨῚρρΡ. ἀαον.6.22(ρ.149.23; 
Μ.16.32278); 2. τιδᾶ., τοῦὰ φγαηατοφμεηὶ, ἘξΒα5. 5 γε, πονι.2.τίτ, 

3440, Μ.30.568). 
Ἐ. τταπ5.; 1. ἑαϊᾷ ἐμιργεςείυεῖν αὐοπὶ τὰ αἰσχρὰ σ. Ἐπι5.}.6.3.7(08}0 ; 

Μ.21.1800); 2. τρεαΐ τοτιί γευόγόηεθ οὗ, 1.3. ττίτττο ; Μ.2οοὐ) ; Ῥ4]}.. 
μι 1 απ. πδ(ρ.τ5ο.8; Ν΄.34.1250Ὰ). 

σεμνολόγημα, τό, 1. 5:18] εοἰίνο, [Πδὲ ἀροιτ ΒΟ ΟἿ 15 ὑτοιᾷ, 
βοιγος οὗ ῥγντάρ, ὑοαςί σύ τε... 
ἢ.6.πτο.4.2(Μ.20.8404}; τὰ..-μάλιστα ἐπονείδιστα δοκοῦντα εἶναι, ταῦτά 
ἐστι τὰ ασ. τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν (ῃγγ5,κοη.8 5.3 τὰ 0.(8.Ξο80); ὕντ. 
Ἄγεαά,(Ρ.62.5: ς5,428); ἃ5 τηοάθ οὗ βαάτεββ ἴο 8 [Π6ηα περιπτυξό- 
μεθα τὸ ἡμέτερον σ. Οτ.Ν42.ερ.03(Μ.37.1τ688); ἐπ Ὀαα 5εηβε, ὕντς. 
τ40(3.1730); 2. οΒ]δοῖῖνο ; ρἰατ., Βα ) θοΐβ ΤΟΥ ῥταῖβο, ρίογίθς τὸ ἕν 
χιτώνιον..«καὶ ἡ χαμευνία, καὶ ἡ ἀγρυπνία...τὰ ἐκείνου [30. Β45.} σ. 
τ. ΝαΖ.ογ.43.61(Ν.56.5768); ΟΥΝ 85... ρὴν.(4.46.8241,8454); 
ῬΆ]Π1.υΟὔννς.12(0.77.1τ0; Μ.47.44), ὙΠατ ϑεαα, 6᾽}.2.ττ2(Μ.00.13718); 
Ἄ, κοποιγαῦϊε ἐπ ΐσ, ῥγομά ἐρτλοὲ τὸ ο. προσέθηκεν [50. τὸν ἀδελῴον τοῦ 
κυρίου] (Ὠτν5.ἐονημαιηῃ σαί, τττοίτο, 78Ε). 

σεμνολογία, ἡ, 1. “οἰδηιη ἀϊδεογϑε, (ΟμΒΊ.07.5.0, ττ(ρ.τό6.21; Μ. 
20.12608)} ; ἴτοῃ., ΤΗΡΥ 5δῖθα ἰαηρμαρε, δογιδαξὶ, Τπιι5.}.6.5.3(οτΌ ; Μ. 
21.Υ608); ᾿Ῥνοϊοωπά ἐπ εγργεία! 00, σ. τοῖς περὶ θεῶν μύθοις προσεπε- 
νόησαν 1δ.2.6(746; Μ.τ1418); 2. γευεγεηδο τη τοογά, ΟΥοἰς.τ.24(Ρ.75. 
4; Μιττ,7οςα); Τμάτγι ορβ. ἤαϊ, τ: 6(Μ.66.6018). 

Ἐσεμνοπεριπάτητος, ἀίρηβεί ἴπ ραϊ! τὸ δὲ ἦθος αὐτῆς 56. 
Μαρίας] οὕτως εἶχε..«ταχυπήκοος, σ. ΤΗΡΡ ΤΉ. ἐγ.τ7(0.50.4). 

σεμνοποιέω, ἀσηόμν, ἀϊρηῖξν, Οὐ.}0.13.20(ρ.253.25; Μ.14.4498); 
σ. τὰ κατὰ τοὺς πένητας (Πτγβ.[οηι.27.3 ἴῃ ΤΟ ογ.(10.2454}}; ἘΝΗ. 
»Ῥενῖξί.9.6(Μ.}9.8730). 

Ἐσεμνόπους, τοῖν εἰαίεῖν εἰσ, Οἤγον. αξοΡ.312(}1.92.7030). 
σεμνοπρέπεια, ἧ, 1. Ξγίοιις δεαγίηρ, σγαῦτίν, ἀϊσητν, ΟΥ̓ ΝΑΖ.οΥ. 

κι 3π(λ1.3ς. 7090); Ῥα]} ν Ολγνο. δίρ.45.τ6; Μ,47.27}} τιρῖ., οὐ ΒΜΥ,.. 
ἘφΗτ,.(3.530Ὲ}; 2. 85 σοι ρ]Πτπδηΐθτν βίν]8 οἵ δἀαάσθβο; ἴο ἃ Ψιάον, 
Β85.6.1.το(3.928,0 ; Ν΄.32.2724}; ΤΒάτιεῤ.τ4(4.το72)}; ἴο 4. ὈΙΒΠΟΡ, 
στ. ΝΆ2..}.202(}}.37.3328)}; ΟΥὙΟΝ Υ55.ε}.2τ(}}.46.το88.), ἴο δῃ 
ΔΡΌε585, Τῃάτιϑεαα, ρ}. 2. οτ( }.99.13418}; ἴο βεμαίε, ΤὨρἢη. εὔγο. 
μ.284(Μ.τοῦ,6970) ; ἰο οἴουβ, ὅγνπεβ ρ. τ (}.66.1353.). 

σεμνοπρεπής, σσμδί; μοηοιγαξίο, ποῦϊε, οὗ βοτιρζατεβ, Με ἢ «7εαί. 
τίμ.401.9; Μ.18.,222Ὰ}; {8Β68.15.6(1.3820; Μ.20.1280); ΜΠ]. «ροϊϊοη.5 
(Ρ.30) ; ΟΥ Ῥϑύβοῃ5, [51.ῬῈ6].9ῤ}.2.τ71τ(Μ.γ8,6210) ; οὗ νοτδη, σέθεν, 
ἀϊρηι οί; Ξαρετ]., ΓΙ άντῃ. Τγίῃ. τ. οί .30.3734}; Ῥουι. Α].6Ρ. Επβ. ἢ. 
6.4τ.τ8(.20.δορο ; σεμνοτάτη ρ.6οδ.17). 

σεμνοπρεπῶς, τοί; δοὐγίοίν, 15, ΡῈ]. 6}}.2.289(Μ.178.7208); τοΐέδ 
ἀϊκενείίον, ΒΌΡΟΥ]. σ. ἡσυχάζουσιν ΟΥ.ο.6.22(132;; Ρ».131.20; Μ.14. 
240Α). 

σεμνοπροσωπέω, εοΉ!Ὲ ἃ οἰ. κομηίόμαμεο, [Βε5.εἰγηεὶ. ποΉ,. 
2.12(1. 3440; Μ.20.568). 

σεμνός, 1. ἡοῖΐν, Ξαογεά; οἵ σα, ΟἸδηλ,κἐγ.3.τ(0.214.24; Μ.8. 
11440); Οτ εἰς.3.36(0.252.0; Μ.τι, 658); : οἱ Ῥαββδιίοῦ οἵ (τιβῖ, 
ΟἸεια. ραρά...8(ρ.202.το; Μ.8,48:54}; οὗ ἰααοβίηρβ ἀπ ογάϊηδησος οἱ 
το] σίου {(ραρ8:) ἀποφθέγγεται [Ξο. ἡ Πυθία] τὰ νομιζόμενα εἶναι σ. ... 
μαντεύματα Οτ(εἰ5.7.2(ρ.155.1τ6; 14240); (ΓΒ Ιϑι4 ἢ) τὸν σ, τῆς 
παραδόσεως ἡμῶν κανόνα Τ(ϊθηι.7.2; σεμνότεραι..«αἱ ἑορταὶ [36. αἱ 
παρ᾽ ἡμῖν) τῶν δημοτελῶν Οτὴὖ εἰς.8,23(ρ.240.12 3 15520) ; τὸ να 
τατον κήρυγμα Τὴ ση. ΒΕ ἀρ. ΑἸ 46ον.26(Ρ.22.2; Μ.25.4610):; τὴν σ. 
ἱερωσύνην Οτ ΝΝ ν85.ογ. καϊ δεῖ. τϑρ. ἡβιρ; Μ.45. '56 4); ; δαΐ, ἃ5 βιδϑῖ., ἢ 
φασγοη685, Ἰὐθρυνο τήρει τὸ σ. τῆς γραφῆς Οτωηπατγί το(ρ.1π,οτ; 
Μεττ. 5848); , τὰ...σ, τῆς Αἰγυπτίων θεολογίας Ἐπι5.}.6.2.τ(ς2 4; Μ,21. 
1το40); τὰ σ. τῆς ̓ δνθέου διδασκαλίας τα.υ.(΄.2.6τίρ.66.1ς ; Ν.20.10360); 
τῶν μυστηρίων τὸ σ. Βα5.)}ήγ.66(3.558; Μ,22.1804);2. ροάϊν, γεἰἰσίοιεδ 
σ. καὶ νεανικῶν πόνων [1.6. οὗ 5. Απίβουν} ἀἰῃυυ πίοη.τ(Μ,26. 
βόςο); οἵ {πε (Βτἰβίβη 16, Β85.6}.45.τ(3,1220; ΝΙ.32.3658); 3. ἀςοε 2; 
οὔτΒ6 τηοπαβις Π1{6, 1Άτ|. ἀοεῖ. .“4η1.τ(Μ.28.5578}; οὗ ρετβοηϑ ἰεδάϊηρ 
ἢ αϑοοιϊς 1} δόξῃ τῇ α. ἀσκητρῃ ΜΑ͂ΜΑ τ.174} 5 βαθβῖ, (ρρ8}) 
οἱ σ. τῶν ᾿Ινδῶν...σέβουσί τινα πυραμίδα (Ἰδγη.5.7.3.7(0.224.2; Μ. 8, 
11648); Οοηοί, ἄρΡ.6.το.2; 4. τογίδν οὗὨ γεςρεεὶ, ποπομγαδίε, ποῦίε; 
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[55. ῬαΠηα5 οὗ Τ τα] νεὼ θεοῦ σα. ἘἜλι5.. 

σεπτός 

ἴτοῦ., Ταῖϊ.ογαί.τ(ρ.2.1ο; Μ.6.8056); 16.34(0.35.10; 8168); Ὡρυΐ, 88 
ϑυρβί., στο ϊθη. 7.5; ὈΙΌ,., ποδὶε νιαΐίογς, Οὐ αυτά. Ογ.2(Ρ.4. 
29; Μιιο.τοκόΒ); 5. σεέονην, εοῦεν, εἰαξίς σ. ... ἐπιθυμίαν Ήδτγτα, 
τη 4.12.1.1; εὐσταθεστάτους καὶ σεμνοτάτους ΟΥΤ( ΡΥὴΉς.3.1.5(0.2οο, 
14; Μ,11.256Ὰ); ἵνα ὁ λαός σου..«ἅγιος καὶ σ. ἦ ϑεγαρ.ἐμελ.τ.3; 
Οοηδί. 4Ρ}.3...6, ἐν σ. γάμοις καὶ τεκνογονίαις {.11.1δ.8,12.44; οἵ 
ἃ ὈΙΒΒῸΡ εἴ ἐστι σ. .«.. εἰ γυναῖκα σ. ... ἔχει (οηοί. 4 }.2.2.3} ἀεαΐ, ἃ5 
συ θδί., ῥέστίν τὸ σ. τῶν παρθένων ΑἸἢ ἢ 4γ.5π(0.214.27; Μ.25.7600); 
τὸ σ. τῆς ψυχῆς (ὐ6]. νγ2.}}.6.3.17.22} 6. ξεγίομς ὁ γνωστικὸς...σ, ὧν 
καὶ ἱλαρός ΟἸΕπι. 5 γ.}.7(0.28,2; Μ.0.4524}; πεπῖ, ἃ5 δᾶν,, φγαυεῖν ὑπο- 
μειδιάσας σ. ῬΑ]]. ἢ. 1 ατι5.2(ρ.18.1; Μ.34. 1010); ἐδ.22(Ρ.70.3; 1076); 
7. π|ἰ6, Ἡ Ὠοῖμοσ πα ΟΥὍἨΥΝΟΜΗΡ ἅμα τῆς ἐαυτοῦ συμβίου καὶ σ. 
παιδίου τι δρ. ἀϊαϊ, (τσ. ΖΑ 0}..)χ.τοί Μ..01.7}.2020}; 18.3.33(2080) ; 
χοῖρος σ. 1Ὁ.3.21(214Ὰ) σκαλίδιον σ. 16.3.0(2354}; ἐν σεμνοτάτῳ ἀγ- 
γείῳ τϑ.τιο(τοοῦ). 

Ἐσεμνοτέρως, ἄν, ζογπιεα ἔγογῃ σοηρ. οὗ σεμνός, γπογε ἀοἰϊεαίεῖν, 
δογησοθα! δ ρον εαϊζν, ΟΒΥγ5.λοην. 1.5.1 ἐνὶ ΤΟῸν.(10.1250). 
σεμνότης, ἡ, Δ. εαεγεάμεος οὗ ἰπϊηρθ ροχταϊηϊηρ τὸ ἀοά σ, 

θεολογίας Οτ.εἰς.6.τϑίρ. ὅροις; Μ.11.132170); ἀθανάτου. .«νόμου..«τὴν 
σ. (οπβίδρ. 6} .ΟνγΣζ.᾿.6.2.7.4(}1.8ς.1233.4}. 

Β. οἱ [Π6 ραχῖ οἱ τῆϑῃ; 1. οϊΐηεδς, ῥί εἶν, γευεγεηές, Ἡξτταπαηά, 
4.1.3; (]απι. οἰγιχ. 2(0.14.21; Μ.8,7124); Μαχορηγϑί, 4 (Μ.01.7168}; 
γεϊρίοη, (ομβί.ρ.π5...(,2.53(Ρ.63.13; Μ.20.10298); 2. μοδίΠιίν, 
ἀϊρηῖίν, ΟἸετα.ραεά.5.ττίρ.267.22; Μ.8.6286); (οηεὶ..4.,Ρ}.2.25.1; 10. 
ΥἹΙ Ή... 79. .8(Μ.04.4414};; ἴῃ τιϑὶς, ΟἸειη. ογ,6.17{(0.509.20; Μ.0. 
3818); ἴπ ᾿ἰτογαίασε, Βσνβ.5ας.4.6(ρ.120.8.; 1.4124}; 85 τῇοᾶάς οὗ 
αὐάγοββ; ἰοὸ ἃ Ὀίβμορ, Οομβίρ. π5ιν.3.π2(ρ.τοῖ.14; Μ.20,11174}; 
ΑἸεχ. ΤΠ655.ε}. 41}. {ρ.145.8; Μ.25.268.); 3, ργαυΐΐν, ῥγῤγίειν, 
ἐβαςιν, τοϊοτια; ΟἸετα, ῥαεά.2.π(ρ.186.24; Μ.8,4498); ΟΠ γν8. 
μον. 4.1 ἴῃ 2 Τίρι, (ττ. 6708), 

Ἐσεμνοφανής, ομέυαγαϊν τριῤγεξεῖνε ΟΥὨ Σρί μὰ, δἤοτυν, Οὐ εἰς.5. 
τ(ρ.215.22; Μ.11.9400)) ; Ε5.}".6.2.8ί(80Β ; Μ.21.1528)}. 

Ἐσεμνοφορέω, ῥὲ τοεῖ! ἀγεδεεά, Οἤγοη, Βασε.0.307(Μ.92.τοτ68). 
Ἐσεμνόφωνος, σγωυε-ἰοησά, τυ Ξοἰ δ υοΐκε; οἱ Ἰβαϊδῃ, ΤὨατ. ἦ..6. 

1.8.5(3.760). 
Ἐσεμνόψαλτος, ξοζ, 45 Βυ51., οἰ} οἰηρῖηιρ, ἘΠατϑίμα.Ρ}.2. 

τ24{Μ,09.14054}. 
σεμνύντω, Α. »παρηῖίν, Ποηοηγ; 1. 85. αἴνιηθ, ἀγιβῖιαροί.τ3,5; 

μαϊίοιυ, γέυεγε ας βαογεά τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναλήψεως τὴν.--μνήμην σ. 
Ἐπ-5.υ,(,.2.4τίρ.05.8; Μι2ο.Ιτοτ αν); ἑερατεῖα.. «μόνῳ “-όμενα τῷ αἵματι 
τοῦ Χριοτοῦ ὈΑἸΟΧ ΡΒ ΔΊ ἀροῖ, ες. (ρ.91.7; Μ.25.2500); 2. ἴῃ 
θη, ἐῥοπόμν, []6Πὶ.9.7.1.1π(ρ.42.26; Μ,8.7608); (Οπβίθ 1185 8. 
ΑἸ ν.αροϊ, (ον, 2ο(ΜΜ.2-.6330); ἔστω ἐπίσκοπος μὴ ἐκ τόπου “- μενος, 
ἀλλὰ τὸν τόπον “πων Βδ5.6ρ.ο8.2(3.το 2} ; Μ.32,4074}; 14, έν. 57(3. 
480; Μ.32.172.}. 

ΒΒ. ἡ»παῖὸ ναϊη: 1. σ. τοὺς πονηροὺς πᾶν εἶδος ἀκαθαρσίας (γτ.Ο 5.21 
(2.440);2. ταβά., ῥγπἱἡάσ ομεϑοὶξ οἩ: ἃ. ἴῃ ὈΔα 5656, δοαδὶ (0), 5εἰ οη - 
δε ρ ας, Ταῖιογαὶ,2(0.2.το; Μ 6. 8084); ΠΙΡΡ.ἤεγ.8.2ο(Ρ.230.12; 
Μ,τ6.32670}; ὙΠαϊ.}.ε.3,28.2(3.044); ̓  Ῥ. ἴῃ βοοά 5656; 805., δέ 
ῥτομά, ἐομέομι τοῦς οηἐδεϊξ, πο οπεὶς μεαά ἀϊσὶ! εἰ ἀποπλήσω πάνθ᾽, 
ἃ μοι δυνατόν ἐστι, καὶ -“-οὔμαι στ  αυ,ῥαη.Ον,.3(0.7.17; Μα1ο, 
ΙοόοΑ}); ο. ἀδί,, ἑαβε ῥγίάδ, σίογν ἴῃ τῷ τοῦ πάθους “-ὀμενος τροπαίῳ 
Ελι5.ν.(..3.1(0.7γ6.12; Μ.20.το524}; οὖς [1.-ς, Ἠοτο5 65] ἐκτραπεῖσα ἡ 
ἐκκλησία... «τῷ τῆς ἀληθείας εὐαγγελικῷ κηρύγματε “-εται 1(.6.1}..1.3 
(ρ.ὅ4..; Μ.24.832}). 

Ἐσενᾶτον (σένατον), τό, (1.4ἴ. 56:15} δεμαϊς ποιδε, Οἠγο. α5εὶ,. 
Τ᾽ ΡΡ.284,3ο7(Μ.02.7.098,7814}; σένατον 1δ.0.337)(8760) ; ΤΗῚΡΡ.ΤΗ. ἵγ.7. 

2(0.24.7; Μ.117.1036Ὰ). 
Ἐσένζος, ὁ, ν, Ἐσέσσος. 
Ἐσενίωρ, (1,Αἴ. Ξοηῖον) εἰάον, Οἤγοη, Βαβε. Ρ. 26 (Μι0 2.66: Α .). 
Ἐσέντζος, ὁ, ν. ἔσέσσος. 
Ἐσεπτέος, ἰ0 δὲ γευεγεπεεά, Ἐπι5.1.(.χ2(0.232.2; σκεπτέον Μ.2ο, 

13800); ΟΥΝΑΖ.εαΡἢ}.2.τ.ττ. 570(Μ.37.τούοΑ). 
Ἐσεπτόγραφος, “εεῖρηεά ον υεπεγαϊίοη, Τιεολτ. Ν  βονπι (Μ.05. 

15078). 
Ἐσεπτόμορφος, οὗ β5αςγεά ἔογι; πεαῖ, ΟΡ] Τ. ἃ5. βιιδϑί,, ἐοὶν 

ἡριαρέξ, ἡ προσκύνησις τῶν σ. [ν.1, σ. εἰκόνων] εἰδωλολατρεία ἐστίν 
170, σηεὶ τ (9 5.2320), 

Ἐσεπτοπροσκυνητός, τογἹἶν οΓ ἀευοιεὶ τοογελῖρ, 110.) μόν (Μ. 
οὔθ.6574). 

΄σεπτός, 1007. Πρβῥεά, γευεγοηεεί, Ξαζγεά, κοῖν, 1. οἵ ἀοὰ «πὰ 
αϊνίπο τῃϊηρθ: τῃ6 Βδτμδσ, Οἰθτη.9!»γ.7.τ(ρ.4.0; Μ.0.4040); παῖτα οἱ 
Οὐκ, ΕἘπι|5.}...1.3.2(Μ.20.60Α); Ἡ. ἀμοβῖ, στ. Ν42.0»7.31.28(ρ.18τ. 
1; Μ.536.τό6πΑ)}; 14.εαγ53.2.1.7.6(Μ.37.10244); ΗΟΙΪΥ (ΟΠ ΠΊΟΗ, 
7ο.Μοκοῃῥγαϊ, τοῦ(Μ.87.2065Ὰ); ποις, δ5. βιιβε., τον δ πῦρ, ΟΥ ΝΑ. 
67.23.8(Ν 1.25. ττόοο) ; 2. οὗ ψββῖ ρεσίαϊπβ το στε] ρίοη : ΡΆΡΘῚ σεπτὸν 



σεπτῶς 

αὐτοῦ 80. τοῦ. μιερέως] ἡγοῦνται τὸ ὄνομα (ηδί. 4 }.2.28,8, ΟΒτί5- 
(ἴδῃ ; οἵ {86 αἰίαχ, [514,6]. ῤ}.2.205(Μι78,6488); οὗ Τον θα 1 νν, 
Τηαΐ. Ηεν.8:4(4.504); 3. οἵ πυμηβη ἀπ Ά} 165 πα ραιβοηβ, γος. 
1τ4:32(Μ4.69.8οςο) ; 14,1,,6: 27(Μ.72.5920); Βαροτ],, πάοςογΥ.τ.τοο 
(Μ.8ς. 8360). 

Ἐσεπτῶς, γευεγεηίίν, Μ. Τί. Ρ. (ρ.144.2). 
Ἐσεραφικός, 1. οὗ ἐμε Ἠαΐμγα οἵ ὦ βογαρἧ, σ. ὀφθαλμοῖς ἀπερίληπτος 

ιάγτα, Τγη.2.1( Ὁ. 39: 4494); : τὰς σ. δυνάμεις 1845.}. γί. δοίρ.304. 
20); Σ 1. 59 (Ὁ. 204.4) οἱ μὲν πρεσβύτεροι κατὰ μίμησιν τῶν σ. δυνάμεών 
εἰσι, ταῖς μὲν στολαῖς, δίκην πτερύγων κατακεκαλυμμένοι 10, τόρ. 261, 
24); 2. ῥεἰρηρτηρ ἰο ἐπε ξεγαρμίηι; οὐ ἐΐε ἑογαρἀῖῃι, τοῖ. Ῥυϊοϑα β 
ΒοαΠίστα ἰπ [μ8 βαποίπδτν οοηορίνθα οἵ ἃ5 ροββεββεα δπα ὑϑεὰ Ὀν 
ΒούδρΒίηι, (τ 6], ν2.}..6.2.31.3(Μ.85.12160}; οἱ γταη οἱ 15.6:3 Ι46ῃ1]- 
Πρα ψι [ετβαηοῦα5 οἱ ᾿ἰτατον ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ ᾿Ησαΐου ἐκφωνηθεὶς σ. 
ὕμνος...τίνα διαφορὰν φέρει τοῦ παρ᾽ ἡμῶν ἀδομένου τρισαγίον; 
ἔϑορμτ, Ἡ. ἐίμγρ. το(Μ.8γ.30ο60); 3, πε ἐδ βξεγαρκῖη, τεῖ, ὃ. πῃ 
τὸ σ. μυσταγώγημα ΤζὮγνϑβ. [ο ἱδμθοΐ, το τίβ. 1300); δεαγίηρ ἐμ6 Πἰ|βόμϑδς 
9Γ ἰδ δενωῤἠίη τῆς τῶν ῥιπιδίων ο. ἀπεικονισμάτων ἱστορίας 1.885 ἦ, 

σπδί.49{0.390.19). 
Ἐσεραφικῶς, {Δὲ ἐξ Ξεγαρῥΐηι, 11}. αει(ρ.164.15); Απάᾶς. ἀν 097.9 

(}1.97.9974). 
σεραφίμ (σεραφείμ), τό, βεγαρλῖνε; ; 1, ἀουίνα οη δηᾶ τοθδηϊηρ' 

ἑρμηνεύεται... «τὰ ο. ἀρχὴ στόματος αὐτῶν. Ἐπι5.4.6. ἤ- τίρ. 209.11, Μ.22. 

4800); τὸ σ. ἑρμηνεύεσθαι ἐμπρησμοί {δ.(ρ. 200. 20. ; 4890); ; εἴ, Ηϊοτυ. 
τομήν τη 1ς.61:2(Μ..],.24.030}; ἔμπυρα στόματα ἑρμηνεύεται τὰ σ. 
(Πγνς5.:-ς. Ἰπιγ. δ: 2(6. .664); ; Δ υτηεοηρΥ ἠθη5.3.5(1.4680) ; διερμηνεύε- 
ται δὲ ο. ἐμπρησταὶ ἤτοι θερμαΐνοντες γτ.1-5.1. 4(2. 1028}; ιοη. Ατ. 
φ.}.7.1(}8.3.2058}; 14.ε,ἢ.4.3.1το(}1.3.4810) αἷξ, 5. ἀνακινητικός ; οὗ, 9 
Ξέγαβἠτηι.. οὐ τσ ἀεη 1. ἁὑὐἱρι, φα ῥοϊεἰῖ5, φμαφια ογερίόη τπα- 
ἐΐαγη..««αὐοιργιεγε δὲ ἐχρίαγο σοηδμσυϊδέῖ5, ΤΗ ΘΗ ΟΥ; οἰ οαἰξαςείοΥὉ1 
πομηηῖθης ἀρειρηεηηϊ, ϑορθτ. .0γ.6(Μ.87.331501.}; 2. παίαχα 
ἀσώματοί τινες θεῖαε καὶ ὑπερκόσμιοι δυνάμεις Ἐπ|5..5.6:2(Μ.24, 
1254}; ΟΒτυβ.ἠ δη}.1.3 τῇ 5.6: Τ(6.τοοΒ); θιοη, ἀὐ.6.ἢ.4.3.6(Μ.3.4800); 
δἰρμθϑι οὗ ἀησοῖο ογάδγβ, [ουτηϊηρ οπα Βιθσάτοῦν ΜΠ σπου πὶ βηᾷ 
{πγοηθβ, 16.6.}.6.2(}1.3.2014); οὔβορθτ. Η.ογ.6(}1.87.33154); Μαχ. 
σεἰοῖ,ε.ἢ.7.τ(1.4.654) οἷα. 5, χερουβίμ; ἐαυαῖρα νυΣἱιἢ δυνάμεις ἴῃ (ΟἹ, 
τττό ὅ.. «ἀπόστολος... «μαθὼν ὅτι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα παρὰ τῶν δύο προφη- 
τῶν..-«σημαίνεται [80,15.6:.3, 08.102: 21}, τὴν γνωριμωτάτην τῶν φωνῶν 
ἐκλεξάμενος ᾿δυνάμεις᾽ τὰ ασ. ὠνόμασεν Οτ Ν 55, Εμπιτᾷ ρ.113.2ο0; Μ, 
45.3488}; δαααίρα ψι ἔμγοηθβ, τάν, Τν19,..2.τ8(Μ.30.5454}; υἢ- 
Ἀ8]6 ἴο σοπιρταμομα σοα ὅπερ ἐφ᾽ ἡμῶν ἐστιν ὅρασις, τοῦτο ἐπ᾽ 
ἐκείνων [55, τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων} γνῶσις. ὥστε ὅταν ἀκούσῃς ὅτι 
θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε, ἐκεῖνο νόμιζε ἀκούειν, ὅτι τὸν θεὸν οὐδεὶς 
ἔγνω οὐσιωδῶς μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης. καὶ περὶ τῶν σ. δὲ ὅταν 
ἀκούσῃς ὅτι ἀπέστρεψαν τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ τὴν ὄψιν ἐτείχισαν, καὶ τὰ 
χερουβίμ...διὰ τούτων τὴν γνῶσιν αὐτῶν αἰνίττεσθαι πίστευε τὸν 
προφήτην (εν. Τποοπιῤγεή θη. 4.2(.. 4150); ; οὐδεὶς ἔγνω ποτὲ τὸν 
θεόν.. οὐκ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ὑπερκοσμέων δυνάμεων... 

τῶν χερουβὶμ καὶ σ, ἴο.1). ιο.τιτ(1.04.780Ὰ}; ραββᾶρε δ. ΘΓ ΔΈΪΝΕΙΥ͂ 
᾿οΥρτειεα 85 γαῖ, ρσόρμοῖβ πα αροβίϊθβ, 8.4.,6.7.1{(0.290.0; Μ.22. 
4890); 3. παχηδεγ: νο, “ρος. Βαγογοὶ,ο.3.. Θοταρ σοί. 13.9; ἃ οοση- 
Ράην, Ἐπ|5.4,6.7.1{(ρ.200.0; Μ'.22.4800) ; δύο μὲν εἶναι τὰ σ. ἐντεῦθεν 
[5.. ζαη.7:10}] ἐνόμισαν ἄλλοι. ἐγὼ δέ, ἐπιστήσας τῇ διανοίᾳ τῆς 
λεγούσης γραφῆς [30. 15.6:2] ἡγοῦμαι ταῦτα..-πανταχόθεν ὥσπερ μέγαν 
βασιλέα δορυφοροῦντα 14.1ς.6:2(}],24.125λ}; φωστῆρες δὲ πολλοὶ καὶ 
θρόνοι καὶ..-χερουβὶμ καὶ σ. καὶ ἀρχάγγελοι πολλοί ΑἸΏ..ἐρ. δέγαῤ.γ. 
27(Μ.26.5938); Ῥτου.(,..5.6: τῆ. (Μ,87.10320}; 4. ᾿αρρεαγδηςς᾽ δηά 
βιριμιδβόθηςε τὰ περὶ τῶν...σι .«. καὶ τὰ περὶ τῶν..«χερουβέμ...καὶ τῶν 
ὡσανεὶ σχημάτων αὐτῶν..«κεκρυμμένως εἴρηται διὰ τοὺς ἀναξίους καὶ 
ἀσέμνους, μὴ δυναμένους παρακολουθῆσαι μεγαλονοίᾳ καὶ σεμνότητι 
θεολογίας Οτ(εἰς.6.τϑίρ.80.9; Μ.11,13170}); τὰ ἐν τῷ ᾿Ησαΐᾳ [6:3] δύο 
σ. ἐξαπτέρυγα κεκραγότα.. «τὸν μονογενῆ εἶναι τοῦ θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον. ἡμεῖς δὲ οἰόμεθα ὅτι καὶ τὸ ἐν τῇ δῇ Ἀμβακούμ [3:3] περὶ 
Χριστοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος εἴρηταν ἃ ῥγίμε,τ.3.4{(0.52.17; Μ.τι, 
1480); 1Ὁ.4.3.τ4{(ρ.346.14:; 4Ο0Α}); 14, λογ.1.2 ἴῃ 15.(λ4.12.221τ0); Ιάβα 
τεξαϊεα Ὀγ Απιερ. Βοβξίαρ. [ο.1},ῥαγαϊ! (Μ 96. τος Β); ΟΕ ΠΥ ἐονημ ἢ 
15.6:2(Μ.Ρ1,.24.940); τὰ... ἐσόμενα μετὰ τὴν.-.«ἐνανθρώπησιν προ- 
δεδηλωκότων τῶν σ. ἀναγκαίως μηνύεται καὶ τῶν δύο λαῶν ἡ συνάφεια 
Τῇαι.7ς5.6: 4(0.32.2; 2.208}; αἱ ἐξ πτέρυγες [5.. τῶν σ.) ἐνδείκνυνται 
οοτὸ ὑψηλὸν καὶ...τὸ ταχὺ ἐκείνων τῶν φύσεων (ἢγνβ,ἑον!. 6.2 ἐπ ἰς, 
ὅ: τ(δ.τ40 Δ} βιρῃίποαπος οὗ τὰς πυπῖθεν δἷκ, ίοη, ἀν. 6..,4.3.7(Μ. 
Δ.4814}; τὸ. ἀπειροπρόσωπον αὐτῶν [3ς, τῶν σ.Ἶ καὶ πολύπουν ἐκ- 
φαντορικόν ἐ ἐστιν...τῆς πολυθεάμονος.. ἰδιότητος, καὶ τῆς.- “πολυπόρου 
“νοήσεως δ. ἀεβουιθεα 85 τετράμορφος, Ἐρῆγ. 3.823Β1 95 5. ας γιες 

ἐπέδγργειδα: σονθυίηρ οὗ δος δπᾷ ἔεεῖ, (ῃγνβ.ἤον. 6.2 ἐπ ἰς.6: τ(6. 
1408); 1. ἡρεοτεῤγείφης.,. 3(τι4650); Οντ ]φτ  4(α.πο34); Τηοι Ασ. νἢς 
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4.3.8(Μ.3.4818}; {ΠΕῚΓ ἤγτηη τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ἃ καὶ τοῖς σ. συγ- 
καλύπτεται καὶ δοξάζεται...εἰς μίαν συνιοῦσι κυριότητα καὶ θεότητα 
στιΝαζΖ.ον, 45.4(Μ.36.628}0); τὰ...σ. παρ᾽ ὧν...τὸ τῆς τριάδος ἐκηρύχθη 
μυστήριον ΥΟΝ 55. δή. τ(ι Ρ.112.2; Μ.45.348.Α}); Θορῆσγ. Η.0»7.2.3(Μ. 
87.1ο76Ὰ}; ἐκέκραγον ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον... δηλοῦν, ὅτι τῶν θεοπτι- 
κῶν αὐτῶν νοήσεων ἀλλήλοις ἀφθόνους μεταδιδόασι 1ῖοπ. ΑΥΨΦ,}.,4.3, 
ο(άδι0); ΨΥ σδ85616955, ΟὨγψϑἤσηι. 6.2 ἐμ 15.6: τ(6.1414}; μιαῖομίησ 
νοῦ (δυσοῃ, ἀπαϑί. 5. δα. (1.80. 1076}; 5]ς 6 Ρ εθ5 Ἔύε βρη ν ἸῺ ρ᾽ 
μηδ, ἘΕρΙρΒ. λοι. 5(Μ.43.4800}; Ἰοϊπίηρ ΨΟΣΒΉΙΡΡοῖβ ἴῃ Ῥταίβα 
ἀυτίηρ Πτατρν, Ομγνβ. μον. 14.4 τη. ἘΡΆ.(11.το88); ἐγρίθεα Ὀν ἔδηβ, 
{Βα5.Πιηγϑί,δο(ρ.394.11); αὖ 1451 [πἀρέπιεπε, ΓΗἸΡΡ.εοηϑϑνηη.30 
(ρ.305.17; Μ.1ο.0418); ΡΤ, 3. 2008; Ορεσατοη οὗ Πᾶν η]ν ΟΠατΙοῖ, 
ἰ4.3.5238Β Οἱϊ, 5. τετράμορφος; Αῤος. ΒΜ 2ό(ρΡ.124.17} δι. αἵ- 
ἐπθαϊρα ἴο χερουβίμ; ν. χερουβικάς; 6. ἤρτιτε5. τειπονςα ἔτοχη 
ΤερΙΘ ὃν Τητι5 (Ὁ ΕΥΤΟΥ ἴΟΥ σμουα θ), Ολγοη, βαςελ.».247(Μ},92, 
5030); 7. ΓηΒΡΊΟ4] ἔοτπμαϊα, Τ΄..5αἰ,18.34(Μ.122.12450), 

Ἐσεσημειωμένως, βριγα!υοῖν, Μακχοφι Τ αὶ. κτ(Μ.00.4778). 
Ἐσεσιγημένως, οἵην, ΟΥγ. Γ,ε.5:τ8(Μ.72.5650); Μαχιαρεδῖ (Μ. 

01.11418)}. 
Ἐσέσσος (᾿σένζος, ἔσέντζος), ὁ, (1,ἱ. 55:5) ἑΐγομε, ΟΟΡ(ό6β81) 

αεἰ.τ2(}Η..3.13048); σένζος ΤΗρἢη.εἀγοη. ΡΡ.1οΊ,313(}}.τοβ, 3008, 76ο 0); 
σέντζος 1δ..240(6258). 

Ἐσεσυκοφαντημένως, ῥαίδεῖν, εἰαπαἀεγοιεεῖν, ἘΡΙΡΙ ἀαδνος ς.ο(ρ.337. 
23; Μ.4τ.0804). 

ἘΣευηριανός, Δ. δεονεγίαη, οὗ ϑδευέγές οἵ Απιὶοςῇ σ. λαοπλανία 
Ἰθατη ἐγοῤ.ΒῸρΡ].(ρΡ.283.0). 

Β, Ρ τ. 45 βαϊβί.; ῥοϊοισενς οὗ δευόγις; ἃ. ἴ6 αποϑῖῖς, ΠΡΙΡΉ. 
μαεν.4ς.τίρ.199.13; Νὲ.41.8220); ΤΠάτ καεν.1.21(4.312); 2. ἐμ 6 τηοπο- 
Ραγνβϑιῖα Σεβηρ-, Αηδβί βίαν. (Ρ.263); ΤΉρΒη.εἀγοη ρ τοοί Μ.τοϑ, 
5130); αἵ, Σενηρίτης. 

ἘΣευηριοπαράδοτος, ἠαηάεί ἀοιυ ὃν, ἰαμρῆ! ὃν ϑευεγμς οἵ 
Απεοος, [με τποπορῆγϑβιῖθ, ἀπαβίβ,βοα, τ)( Ν.80.2018). 

ἘΣευηρίτης, ὁ, γοἐίοιυοόν οὔἩ τ[ῃ8 τλοπορῃγϑιςα δ ϑυδγιές οἵ Απιίοςῃ, 
Τιβοπί Νὺ, δγνρι.32(Μ.03.17 000); Σεβηρ-, Τιοοητ, Ἡ Νεςί.2.24(Μ.86. 
15854}; νΔΥΪΟΙΒ 586 5 οὗ τ1ῃΠ6 πβῆια δηυτηεγαῖβα, Τί ΟΡ σεν (Μ. 
86.57--65); οἵ, Σευηριανός. 

σευτλίον, τό, ὑεεὶ, ΤΑΤΏ. ῥα. 2(Μ.26.1 8008). 
σεύω, δεῖ, ἰδία Π5., γι αδοιμ σ. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κύων ἢ χοῖρος 

Νοριοι. 71. 
ἘΣηθιανοί, οἱ, δοίλίαηδ, δοίληίες,; ταθταρεῖβ οὐ Ορῃἱτς 5εοῖ 

8Ὸ ρου πεα δείῃ, τϑηἤδθγ.τ. 301 {{.{Μ.2.6948); ΗἩἱρρ λαδν.ς. 
το(ρροττόῆξ,; Μ.16.31 790. .); ἘΡΙρΡΒ, ἠαδν.39.τ(ρρ. 71 ; Μι4τιδός- 
677Ὰ}; 1.40.7(ρ.88.12; 6880}; Ι4,ἀπας.30 (0.2.8; Μω τ, τἸολ): ΤΠαε, 
ἘρεΓ τ ΤΑ Ό60:}} 

σηκός, ὁ, 1. εὐσερ- οἷά, ῥέῃ; ταεῖ., οἱ μύσοι, (Πγγϑ ἠονι.0.7 τη 
ον (ο. 5088); 2. δαεγεάώ ἐπείοσιγε; ἃ. Ἡραῖῃθη; εἈγένιδ, ΟἸΙδιη, ῥγοί. 4 
(Ρ.37.14; Μ.8,.1404}; ΤὨαΐ.ἦ.,6.3.6.1(3.017}; Ὁ. (με μη: Ῥτορειΐν, 
ἐπαρεῖ, εἠγίπε οἵ ἃ. τπαυῖνΥ ΟΥ ΟἴπεΥ βαϊπέ, Βαβ,ἠοννη ᾿σιστάίι. 
ΟΕ; Μ,29.4844}); (ῃτγβ.λονι.27.7 τῇ Π14.(7.4248}} τἶναὶ Β συ ηθ5 915. 
Ὀυ1Ὸ ΟΥ ἃ τεραϊβα βαίηϊ ἴῃ δητοϊραίίοη οἵ μἰ5 ἀβαίῃ, ΤΗε. ἡγεῖ, 
3(3,1147); ἴθ βαπ., εἠαγεῖ, ϑγτιθβ. ρι δ(Μι66, τοι; ὕμάς ἡ δ... 
41(3.1ο16)}; ΟτιΑρτ  εὶ, 4. “(Μ. ο8.0328); πηοί,, οὗ ψορ οἵ ΒΜΝΥ, 
Τοηῖ.Β.βαγαςο (Μ.δύ,τοο70) ; 3. διισταὶ ρίαεο, εοὐβῆη, τ ίθμι.2ς.ἴ; 
ἘΡΙΡμ σης, ϑ4(ρ.το.τ4; Μ.43,1738}); 4. δμίξ, υτας5, Οὐ Ν γος, ροϊϊ.22 
(Μ.45.ττόϑο). 

σηκ-όω {{Π]σικόω), 1. ΠῚ, σικ-, «4.11.8. τε(ρ.321}; Μιἐγι γτέδηι, 22 
(0.30.4); 1δ.1γ(ρ.19.4, ν.1. σικ-); ἐσήκωσεν τὰ ὀ(μ)μάτια...«πρὸς τὸν 
οὐρανόν βος. ΒΜ (' αββῖεν Ρ.126); 2. πΠὶ 50. 5 ἴο τεπιονε “-"-ωθῇ 
τὸ σκότος ἰῥ.; 3. ταεῖ., Ἡῤ{τι, ὁχαὶ! τύφον πεπαΐίνειν ἀλόγως ““οὐμενον 
ΝΜ αρη.62(Μ.79.1ο 534). 

Ἐσηκρητάριος (ἔσεκρετ-), ὁ, (1,41. «δογείαγ 5) σεογείανγ, εἶονῖ, 
ΟΟΒαϊς. ες τί (Ὁ 2.τ.τ Ρ.66.21; [1.2.680}; ἐδ. (400 2.τ.20.20.τ2; Η. 
2.2840); ΟΓΡ(ς26)αεἰ.2(.4(Ὁ 3.0.τὅο.18; σεκρετ-, Η.2.1233Ε}; σεκρετ-, 
Μῖν. ἄτίθμε, 18(ρ.22.22). 

Ἐσήκρητον (“σέκρετον), τό, 1, ([λι. σφογείαγ Ἴμμ9η) ἐο γῖ, ερῃδίπίοτγ, 
οὗ ἃ σΟνΕΤΏΟΓ βῆμα μὲν καὶ ϑρόνον.. «ἑαυτῷ κατασκευασάμενος [3ς. 

Ῥδυ]. δι. .], οὐχ ὡς Χριστοῦ μαθητής, σ. τε, ὥσπερ οἱ τοῦ κόσμου 
ἄρχοντες, ἔχων τε καὶ ὀνομάζων ΜΑΙΓ ἢ ἐρ.4ρ.Ἐλι5.᾿..4.7.30.0(}1.20. 
Ἴ13Α}; ἰριοσομγὲ ἴῃ σεη., (σά. Α7γ.97; σέκρετον ΤΟτεσεπί ες. Π ον. 
(Μ1.86.ς)70); ΤΆΡΠπ, εἀγοη. 24 (}. τοδ. 6248); οὐ σουγὲ ΟΥὁἨ σοιποὶ! 
οὗ Ῥίχίαγο; οὗ ΟΡ, ΒΟρΡἢγ. Ηρ. (Μ.87.3200Ὰ); ΟΟΡ(6δι)αεί. 8 
(Η..3.ττδτο); 2. εσιριεἰϊ-εἰανηδεν" ἴη ραΐδοθ, ἀπαβί ρα ακχ.ττὰ 
(1.90.1250); ΤΡΒπ εὔγομ.  τοῖ(Μ.τοϑ. 5018); οὗ ραιτίασοῦ, ψδοπίΝ, 
υ..0. ΕἸφόν,.2(Ρ.8.). 

Ἐσήκωσις, ἡ, Πρ ἴᾶτο τῆς αἷτ, εἰευαίίον, ὃ τεῖ, τ Π.655,4: τ, 
εαί. ροε.3:τ13(0.230,13), 



σημαδαρικός 

"σημαδαρικός, ον ριύροξες οὗ βαγίον τοῦ χρυσοκαταλλακτικοῦ καὶ 
σ. πόρου Μϊτγ. ἀγίοηι.38(0.62.1). 

"σημαδάριος, ὁ, γποπέγ-ἰομάεγ, ὑγοῖον, ΤΏρΡΒη. οἤγον. Ὀ.2οδ(Μ. τοβ, 
5284} Οἷτ, 5. σημάδιον. 

Ἐσημαδεύω, ῥαγίεγ, λ΄1γ. ἀγέρι. τ8(Ρ.22.8)., 
σημάδιον, τό, ρίείρε, Ομ ν τοὺς...σημαδαρίους ἐκέλευσεν 

ἐνεχθῆναι τὰς ὁμολογίας τῶν χρεωστούντων καὶ τὰ σ, ΤὭρΡΠπ, εἤγοη, 
Ρ-2οσ(Μ. τοϑ. 5284). 

σημαία, ἡ, ΞΞ σημεία, εἰαμάαγά, 4. 1..Β τ.5(0.291)}; 1ο.ὟἹ Η. 

υ..ο..).5(}1.04.4374}. 
σημαίνω, 1. γχίνε α είρηαὶ [ογ ὥραν λειτουργικήν...σ. ὙΒάτι τυ, 

ῥοεῃ.ττοοί .00.17450); ΠΕΠΟΘ, σον [Π6 ΡΌΠΡ' (80. [ΟΥ̓ ῬΥΑΨΕΙΒ) σ. 
οὐὐτὰ ξύλα Οοηεὶ ἐμά. 2(Μ.00.17040}; 2. γεργοίάμεο, γεηάεγ, Ὁν σοργ- 
ἔπρ ΟΥ {τἀ ηϑ]δέίοη, οἱ Ααιβίθαβ 80. 8.}}.6.8.2(2518., Ν].21.5808)}:; 
3. Ρ(ΟΡΙ. ραβ5. πϑιιξ., Ῥιϑαμ Ήρ ; [ἹῸ8 ΟΥ̓́ΪΠΠΕΥ ππεϑηϊὴςσ, ΟΡΡ. λέξις, 
ΟΙεπ. ἐγ. 6.17(ρ.510.2; Μ.9, 3810}; 1Ὁ.7.τ6(Ρ.68.13; 5338). 

σημαιοφόρος, ὁ, ν. σημειοφόρος. 
σημαντήρ, ὁ, 1. εἰρηεὶ τἱηρ, ΟἸσπλ ῥασά.3.ττ(ρ}.269.24,27ο.6; Ν᾿ 

8.632,6334}); 56αἰ, ἘΝῚ. ῥεγίδὶ. 5.2(}1.79.8520); 2. πε τοῦ ρίυες ἃ 
εἱρηαΐ, εἰαγίεν ἴθ βιαάπιμα, ΤΠατ σοί, ἐοη{.13(Ν|.6,12320}); 3, δεγαϊά, 
ῥγεαεΐον, ῬᾺ ὉΑτρ.Οη].}8(}1.40.808). 

σημαντήριον, τό, ἐμαὶ τοἠτος ΣΗΜΗΜΟῊΣ ἴο ὈΥΔΥΕΙ, ΦΟΉΦ τὸ σ. 
αἰνίττεται τὰς τῶν ἀγγέλων σάλπιγγας ϑορᾷχ. Η ἰαγρ. 5(Μ.87.30858); 
οἵ. χάριν μὲν τῶν..«Ψαλμῶν τοῦ θεοπάτορος..«μετακαλοῦνταν οὗ μοναχοὶ 
διὰ ο. μικροῦ..«χάριν δὲ τῆς τῶν εὐαγγελίων ἀνακηρύξεως...τὸ μέγα σ. 
εὕρηται. ...τετύπωται γοῦν, διὰ σ. χαλκοῦ, περὶ τῆς τελευταίας ἡμέρας... 
τοὺς χριστωνύμους ὑπομιμνήσκεσθαι ΤὨξοσογιιβ ΒαΙΒατηοῃ 7μ5 εαηο- 
πίοι (Λ4.1τ10.1224}}. 

σημαντικός, 1. εἰρηίβεαη! οἵ, ἀεηοιίης, Ταβῖ, ταροῖ.63,1)(Μ.6. 
4258); ΑΙεχ. ΑἸ] ορ. Αἰεχιοίρ.2ς.2τ; Μι18. 5618); δυνάμεως δὲ α. τὸ 
κέρας νγτ. δας, ατί3.5568); ὑπο κώδεοις καὶ τὸ ταύτης σ. πρόσωπον 
Τοῦ. ΗΛ δεὶ.2.τ6(}}.86,15734}; ποῖ αὐξααδίθ ἀββουιρτοῃ οἵ ]ΟρῸΚ5, 
ΤΑΙ. “γ,4.τ(ρ.44.18; Μ.26.4680) οἷξ, 5. οὐσιώδης ; 2. ταν ΠΟ ]ΟρΡΊΟΆΙ, 
δι5[10]., βογίθηίοις, τηάίοαίτυε, οἷ.1ϊοάοταβ 5ιοῦ]β ἀρ. 5.}.6.2.2 
(54; ΝΜ 2τ.1ο80)}; οὗ βίδιβ οὐκ αἴτια γενέσεως, σ, δὲ τῶν γινομένων 
ΟἸοιη, δε πο(ρυτϑ,τν; Μ.9.7248); ΟΡΡ. ποιητικός, ΟΥ̓ ΟΡ ΤῊ ΟΕΉ ΔΌ. 
Ἐπ|.}.6.6.ττ(2920 ; Μ',12.730); τος. ἀθη.1: τ4(Μ.87.96Ὰ}; 3. ποῖ. 
4.5 Βα 5[., πάγη, {{π|6, ΑΛμΘηλρ. ἰρρ.23. (1.6, 440), 

σήμαντρον, τό, ἵ. τπαγῖ, εἴρη, Οὐ ΝΥ 55. μη τᾷ ρΡ.262.6; Μ.45. 
οὔτ; οι Μοβοῃ.» γα .43(Μ.87.28070), {10.1Ὁ.8, .}.22(Ν}.06.τοῦτ8); 
οἱ τ] πὰτν ἀἰδεποτίοη, Ουτιαάον.6(1.176}) ; οἱ βίρτι οὗ ογοβϑ5, Μᾶκχ. 
αἰηδϑὶρ. (νοτ.τ2840); 2. «φαἱ, ὙΠΑτ.}.6.3,26.2(3.043); 1514. Ῥεὶ,ἐρῥ.1.. 
3419(}1.78.368.}; οπ. βοραίοῃτε, 70.) εανγηι βαϑελ,δ4(ρ.220; Μ.οῦ. 
8410); τηεί., οὗ 564] οἵ Ὀαρτίσηι, Ὀιάντη. Τν1.2.05(}1.30.7174}; ἐδ. 
4.2(β8ο5.4}; οἱ ρεγρεΐαλὶ νἱχριην οἱ ΒΝ, παῖ. ερ.τ45(4.1254); 
ὅ. σοῆρ (88 ϑῖρῃαὶ ἴοΥ ρτανοῦ), Νορμιοειδορ ; ΕΡ.Ολν ἄονι. (0.26). 

σημασία, ἡ, 1. εἰρηαὶ, εχ. ραοά.2.7(ρ.τ93.6; Μ.8.4648); 45, 
αϑεσὶ.2(2.226Ὰ; Μ.31.88:0) ; 5 ἃ βιγλγηοτβ, "55. δαί ττοῖ; Τπαν. Νορβ. 
7οεἰ στ τῷ ].66.2204}; τὸ Ὀ4Ε11|6, γγιαάογ,4(1.τ214), ἘΠατφ, 1 5 ΤῊ 
Νη. (1.230); 14. ΣΟ ογ.14:98.(3.258)}; ἴο ῥτάψευ, Ορηδίϑμά.2(Μ.00. 
170 460); 2. Τησαητηρ, εἰρηϊβεαϊοη; Ἀξῆσο εἰρη βεαηεε οὗ ἴγρεβ πὰ 
βνθοΙ5, ΡΒ (ατριμη τ86(Ν.40,120Ὰ})}; ΤΠατ Μορ5. ον.7: (0.125. 
2; Μιδό.8ο 5); ΝΡ }.χ.243(31.70.1728}; 8. πιαγᾷ, Ἄεγηιρίοηι. οἵ 
ἄϊβεαβο, συ Ν γδ5. Εππιτ(ι Ρ.53.20; Μ,45. 2810); τπεξ,, οὗ 5ῖη, Μοιῃ, 
ἐεργ.δ(ρ.458.21). 

Ἐσημειογραφεῖον, τό, οὔῆεέ, Ξφεγείαγταίσ, Αὐιαβῖ.β 
1880). 

Ἐσημειογραφικός, οὗ α τονε οὗ σἡιονι!αηά, ἘΒαβ. τς νι αι(Μ, 

30.733). 
σημειογράφος, ὁ, «Πογίποηα τονίϊεγ, Το οβοι. »γαϊ.το) (1.87. 

Δοβεα). 
σημειολύτης, ὁ, ἐπέογῥγείεν οὗ βογίεηϊς, ΡῈ γ5.(ρ.13.24) ΝΙ.το.τοιΟ). 
σημεῖον, τό, 1. ἐδαγαείεγιο1ε ἡπαγὰς, καϊϊ πανὶ, ἀδῆπεα οσ. ... ἐστι 

τὰ κατὰ διαφορὰν προσαγόμενα τῷ ὅρῳ οἰκείων πραγμάτων' τὴν δὲ 
φύσιν αὐτῶν πραγμάτων οὐκ ἐνδείκνυται (Ἰδτῃ.Ξ,ν.8.6(ρ.03.1; Μ.0. 
σβοῦ); ἰαπάνπαγα, δομμάαγν, ἄρος, Βαγ.γεί.5.τὰ; Ογτ. 5.36: 22(Ν}.69. 
9408); 2. τηφαβατ; ἃ. οἱ ἀἰβίδῃος, μηΐϊσ, ᾧ Τυβί, οὐ, Οὐ. 37 (1,6. 2οϑᾺ); 
ἘρΡΙΡΒ ἤαθγ.πο.12(0.277.1ττ; Μ.41τ.1το368) ; δοογ.λ.6.6,6.23(}1.67.68ο0Ὰ); 
Ῥ. οἵ ροβίτἰοπ, οἱ ἄσρτθε οἵ ςβἰθϑεαὶ Βοαϊεθ, Ασιϑί αροί. 4.2; 6. 
1,3; ροϊπὶ οἵ τη σοπραββ (θβχο].) σ, δ΄, ἀνατολικόν, δυτικόν, 
μεσημβρινόν, μεσουράνημα Ἀπαῖ.} δοα, ἀφεαά.(ρ.32) ; τεῖ. 51Ρ1ι5 οὗ ἴπ6 
ἶ᾿οᾶϊας, οὐ Οἰδηπιγεεορη.9.26(Ν.1.14144}; 3. τιατῃεταδτῖςα] ροίηΐ σ. 
ἀμερές ΓἸ]οχη, ἐν. 6.χτ(ρ.477.18; Μ,0.3128); 1.5.ττ(ρ.374.0; Το0 4}; 
ἀδύνατον...χωρὶς σι. καταγραφῆναι κύκλον ΜείῃἜν»}ρ.8.τά(ρ.τοο,ο; 
Μ,18.τ644); ἰοπ Ατ. 4. ς.6(}1.3.8214)}; 4. εἰαμάαγά, ἤαρ, Ἰθ08. 
τ, ,.δο(ρ,1οϑ,26; Μ.20.11334}; ΟἸγτνβ.λομ!.5.. ἢ ὙΤῆμ. (11.562); 

«ἐποά τοί Μ 80. 

1231 σημειόω 

Ομγον Ῥακε.200(Μ.02.7528); 5. 5ὴρΉ; 8. Ἱπα] σα Πρ ὈΥΈΒΘΠΟΒ. ΟΓ 
{τα οὗ ϑοσὴς οἴμοι τπιηρ, οὐτάθηξε, ἱπάϊοαιίοη, Ατμοπαρσ ἐκ. 7: τ((Μ. 
6.9048); (ει. δε, π(ρ ταϑιτς; Μ.9.700})}; σ. .:. καὶ μέγα γνώρισμα 
τῆς τοῦ θεοῦ λόγου παροναίας τὸ μηκέτι ὐὔὐτὲ τὴν “Ϊερουσαλὴμ 
ἑστάναι, μήτε προφητὴν ἐγερθῆναι Αἴδ.1η:.40.1(Μ.25.1654}; 1α....4ν. 
ἐρ.3(ρ.182.19; Μ.25.6030); οὐκ ἐπειδὴ τὸ ἔργον τῆς περιτομῆς ἀναγ- 
καῖον, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ διαθήκη ἀθετεῖται τοῦ σημείου, δι᾿ οὗ ἐγνωρίζετο, μὴ 
πληρουμένου ὈΙοά σέη.τ7:τ4(Μ.33.15730) : (δη5,..4.,ΡΡ.3.2.2} οἸοςεὶν 
τοϊαῖοα ἴο Βαϊ αἶβε. ἔγοπι αἴτιον, (Ἰεπὰ «Ραεά. 3:11(ρ.268.3; Μ.8.6280); 
1.5 .}.]. 4(Ρ. 1.7; Μ.ο. 4204); ; ἅμα δὲ καὶ καθολικὸν τι μανθάνομεν, ὅ ὅτι, 
εἴπερ τὸ σ. σημαίνει τι, ἕκαστον τῶν ἀναγεγραμμένων σ. (εἴτε ὡς ἐν 

γενομένῃ ἱστορίᾳ εἴτε ὡς ἐντολῇ) δηλωτικᾶν τινός ἐστιν ὕστερον 

πληρουμένου Οτιοιμι τη δ{.12,3(0.73.1τ;; Μ.12.0800); Ὁ. ἰοεγ οἵ 
ΔΙΡΒαΌςεῖ, ας, Αεσ.λον.15.42(Μ.34.6040); ρ]αγ,, δλονίμαμα ομίδηες, 
ηοίθς, ἘΡΙΡΠ. ἐλ. μά. 2π(Ρ.526.5 ; Μ.42.8220), ΟΠγγ5. δον ῖη Πεοαὶὶ, 
(12.1); Ματο ἴδον, ον Ἶ..88., ο. βγυηθο]ς οὗ βοπὶς Οἵ ΠΟΥ ταϊπρ, 
Ραϑβί, ργεβθηῖ, οὐ ἑαίυγο, σγηδοὶ; ἀσπηθα κυρίως σημεῖον ἔγνωμεν 
παρὰ τῇ γραφῇ τὸν σταυρὸν εἰρημένον...ἢ σημεῖόν ἐστι τὸ παραδόξου 
τινὸς καὶ ἀφανοῦς πράγματος ἐνδεικτικόν' ὁρώμενον μὲν παρὰ τῶν 
ἁπλουστέρων, νοούμενον δὲ παρὰ τῶν ἐντρεχῶν τὴν διάνοιαν 136.5.6}.260. 
Β(2.4οου; Μ.32.9658}); ἴῃ σϑη., σύ ίοι. 2.1; ιά,τθ.6; Οὐ, [ο.1τ.26(24; 
Ρ.32.32; Μ.14.712λ}); Ηδρεπι. ἡ γε.7(ρ.11.2; Μ.το. 1438) ; ΕΞΡ. οὗ 186 
Οἴοββ, βαγη.12.4; Τυβι. 41αἱ,ο4.τ(Μ.6, 008); ; τοῦ. -κυριακοῦ σ. ΟἸοτα. 
οἱγ.6.11(0.473.25; Μ.9.3054); ΜεΙΏ Ρογρά,τ(ρ.504.31; Μ.18.4000) ; οἱ 
βίρῃ οἱ τῆς σγοβς (ρεβίαγθ), Επι5.ν.(..53.2(ρ.78.6; Μ.2ο.τοπό6); ΑἸΠ, 
ξεμὶ(Μ.25.5 4}; Ογνγ καἰ δε. 4.τ4: ΟΒχγ8.ἤονι.87.2 τῷ ΜΠ|.().8224}; 
ἴγ Ὀαρίϊβαλ, Λε με,20.4(Μ.2:.1450}; [53.4.6.0.25{(ρ.205.3; Μ.22. 
4840); ϑ'ύβρ.θμ .25.2; Οὔ Ογτ. Ἢ ἐαίφολτ.8; ἃ. τὐομάεν, ῥβογίθηΐ, 
Ηον,, ΟἸομι.2.34; Τα]π. ΠτΡ.6}.12(ρ0.15.10); 6. τηγαεὶθ, ο5Ρ. τϑῖ. 115 
ΔΡΡθαὶ ἴο {86 ἰπεο]]ΠἜσθῆοθ τὸ ἀἰβοθυπ 118 5]ΡΏΠοιηο8 ; {Π}5 αἸδῖ, 
ἔτοια τέρας ; 8. 15 παΐατα: δες ηρί5 τὸ δπα αλοτεπορ 'ἱπ κΚἰπα (ποῖ 
τθτεὶν ἴπ ροϊπέ οἵ νίονν) Ὀοΐνεεῃ τέρας πα σ΄: 86ς, ΟΥροη σ. 
ἄοςβ5 ποί οἵ {90} ἀεξηοίς ϑπνμιηρ ΘΧΟΤΔΟΥΟΙΠαΥν ἀπ {Βουθἔουο 
ἴο δϑόῖε 81 ἃ σ. πλδὲ αἶδο 86 ἃ τέρας, [0.13.64(6ο; ὈρΡ.206.24, 
207.4; Μ.τ4.5218,0); Οἴου νυτὶτουβ ὑπἀογϑίαμα Όν σ. ἀπ δοῖ ΨΠΟϑ6 
εἴδεσι ἰβ ποῖ ἴῃ 1196} θογοπά παίατο, Γπουρ} πηθμηβ Ὀγ ΨΉΙΟΝ 1 ΠΔ8 
Ῥξοπ ὑχοῦσῃς 8Βοι τὸ ΠΠΥΘΟΙ]ΟῺΒ ; Ὦν τέρας (ΟΥ̓ θαῦμα) {Ππῶ{ νν}]Π0} 
ἦς 15 δἰτορθίμου Ὀδνοπα ρόνγεῖβ οὗ μαίας ἴ0 ΒΟΘΟΙΏΡΙΒΗ, άντη, 
Α-π.9153(ΝΜ.30.16738)};. Αγτηση. [60.4:48(Μ.8ς.14280); ὙΒαοί πο, 
λορι.2.4(Ν]1.77.13720,0}; ῥγεβεμξ 8π6 ον! ἄοηΐ το 56η565, ἐπουρῇ 115 
ΒΙΔα6η βισπιβοδηςα παν Ὅδ Ρϑϑῖ, ρσγεβεηΐ, ΟΥ ἱαΐαγα, [Βα5..5.1τοδ(]. 
527Ὰ-Ὁ; Μ,30.460}}; ἃ. ΤῆδῖνῈ] οΟἰμϑ 46 ΤΟΥ ΠΥ ν ἘΧΡΟσΙθΘηςσΕ, 28.201 
(288; Μ.4648); Ῥτος. Οδη.9:1τ2(Μ.87.32000) ; ΜῊ Βεποῆοεπὲ ρμυτ- 
Ῥοβθ, Ου μον. ϑο τῇ 1.ε.(ρ.1χ83.16}; Β. ΔΡΡΙΠοδίΙοη, οἵ ἴδγαι: τὸ ΟἿ᾽ 
τη 8 0165, []οτη. ῥγοὶ. τίρ.8.τ8 ; Μ΄.8,640) ; ἴο πιίγαο]εβ οἵ (ῃτγίσί, Οτ, 
]ο.28.π(ττ; Ρ.403.32; Ν.14.7055}; ΔΙΆ ἦης,τ6.4(Ν|.25.1240); ἃπα οἵ 
ΒΡΟΒΊΙο5, μσνβιάλορι. 4 τ. 44ς.(9.1Ὰ}} τὸ 606}. ταγϑο 85, ΕἸ]εη. ὄχεα, 
ΤΕ άο!. 24(ρ.1τ5.5; Μ.0.672λ); Ατῇῃυ. “ ηἰοη. ἡ (Μ.26.0258); ΤδοπιΝ. 
Ὁ. [0. Εἰοονι. 4: (Ρ.04.16); α. ῬιΓΡΟβα : το ᾿ἰδαα τηβη ἴο βαϊνατίοῃ, ΓΈ . 
οἱγ.5.3(0.444.12; Μ.0.2440); οἵ ΟὨ Γι 5. ταΐτβοὶοβ, ἴο τησηϊξθβε 
αἰντηἴῖν, Με! . δίριτο; Μ.ς.χ221)}; Απαβί δι οάτά4{Μ.80.2408); 
ἴῃ ἀροβίοις τἰπιδρ, ἴο πάτα [1 ἀπιοῖρ πΠΒΘ]Ι ν 5. ἈΠΩ,, ἃ5 
510 ἢ, ποΐ ποσοῦθανν ἴου [αι τμξμ], Οῃγγβ.ἤοη. 2.3 τη ΜΙ.(], 1630); Σ 
ἰᾷ.ῥεμειτιζὰ. 464): ἃ ᾿οη!.24.Ὑ ᾿- υ.(8.1388).ὕ 

Ἀσημειοποιῖΐα, ἡ, ἀοηρ οὗ τοομμάγοιες τὐογῆς, τον λτηρ οὗ τεϊγασίεδ, 
Αῃδϑίϑιλοά. τ4(Μ.80.24006). 

Ἐσημειουργός, ὁ, τρῦγ ον οὐ νεῖγαείες, ἤγηιπ. 4.5 τ 0.610). 
σημειοφόρος (σημαιο-), ὁ, 1. εἰσηἰαγά-δεαγεν, ἐισέρη, ΟΠ γ 5. εονητη, 

ἴῃ: αἱ. 6: τη(1ο.7290); σημαιο-, ϑνπθβγερη.ο(Ρ.27.7; Μ.66.10730); 
τηρί., οἵ αν ὁ τῆς παλαιᾶς καὶ νέας διαθήκης σ. Τι 5αἰ.1) 1.2; οἵ 
7εννϑ τῆς ματαιότητος σημειοφόροι ἘΡἢΤ.3.174Π}); οὗ (ΠτΙδῖιαη5, [ἤγνϑ. 
ἑαμά, Ραμ .7(2. 5132}; ἐοη ῥοσσον ἴοΥ ἘΔΊ Γι, οὗ ἔα Πευβ οἱ ΝΊσαδα ἐν οἷς 
πλεῖστοι μὲν γεγόνασι Χριστοῦ μάρτυρες, πλεῖστοι δὲ σι ΑΠπαβῖ, δι ρά, 
8(Μ.80.1400); 2. τοογίον οὗ γείναεϊος, ΤΑ ΤΉ ἀθεὶ. πὶ ιϑο( Μ.28.6534); 
ΤΙ Βοκι. αίγ. 2(Ν.τϑ. 1256); ροράμ, Ῥω Μ δε, το}; τ Μᾷρ. 
ἀταί (τ. Ζαςομ.)1.2(Μ..}1,.7γ7.1664}; ΤΑπαβι δι γείαί, (Οἵ 4 0.82.2); 
ΤρΡΒπ. εἄγοη .ο6(Ν. τοῦδ. 840) ; σιμαιο-, Δ14λ]Ὶ ἃ 4.147. 

Ἐσημειόχριστος, ταν κε τοῖς ἰἦμο εἰρπ οἵἩ Ολγ δὲ, 1.6. οὗ τῆς στοββ; 
οὗ [με σόν οἵ ἐμὲ (τ ιϑειατι᾿β τονατα, Αρϑίῃυ,ῦν. {ἰ.π63(ρ.83); οἵ 
ῬΕΙΒΟῚΒ [ἢ ὈΆΡΓΒΙη σ, πάντας πεποιηκώς, καὶ πνευματοφόρους 1.152 

(Ρ.77). 
σημειόω, [νατίαπιὶ μα55. ὈΓΟΡ]. σημειόμενος τῇ 7.,,δαἰ.12.3(ρ.42.2)7; 

Α΄ παγκ, σεαΐ, τοῖ, 15Χ.341:20 ἐσημειώθη...ἐπὶ αὐτὸν τὸ φῶς τοῦ 
προσώπου κυρίου ΑἸΉ της. εἰ ε. Αγ. (1.26. το008); Πγνϑιόχροΐη Ἐς. 
417(5. 210}; ἴῃ Ῥαρτίβιη, Βαϑ. οη.13.4(2.1178; Μ.31.4320}; Το. Απί. 
ἐρ.ΡοΡ.ΟΡ(ρ.128.53; Η.τ τότ}; ζοπϑβι Πίσας ἰαι.31(Μ.88, 210); 



σημείωσις 

σίρη ὙΠ βῖρτι οὗ [πε ούοββ, ΕΡὮγ. 2. τ56κ ; ΝΊοερΙ, τιν, δ νη. 24(Μ,86, 

3080). 
Β. τηρᾶ.; 1. γεεογά, ποΐα ἄοιοῃ, τοίονι43.; Ἐπ5.Ἀ.6.6.τ6.3(}1.2ο, 

5564); ΤιδοπτΝ .7ο. Ἐῖίρεννι. τ(Ρ.7.17); Ῥοῖηϊ οἱ ἴῃ ψυτηρ, τ, 7ο. 
22.5(0ρ.424.4; Μ.τ4.7530}; Ἐπ5.4.6.2.23(ρ.67.5; Μ.22.1210}; εἰσηγ 1ὰ 
ΜΠΌΠΡ, Επ|5.}.6.ττι (εξ 0}; Μ.21.8618); 2. ἰακε ποίε οἵ, ΟἸδτα. ον. 6. 
15(0.407.24; Μ.9.256Ὰ); Α1ἢ..υ. ἀπίοη.4,6ο(Μ.26.8458,032.). 

σημείωσις, ἡ, 1. εἴρη, τηάδιοαίίοῃ; οὐ Το 5 ψιΐθ, στύίθρι τ. ; ὑτο- 
νἱάδα Ὀν ἸὈΓΩΙΠαΓΙΘ5, Βαβλεχ.6.4(1.528; Μι20.1254}); ΨΥ ΓΘη ΞΡ; 
οὗ 1τΠ6 τεϊγαρταιημηδίοη, Επ5.}. 4. 1ττ2ίσ30 ἃ; Μ.21.8808); οὗἩἨ 16 
οὔοἾυ5, ἘΡΙρμ μθη5.7(Ν 42.248.) ; 2. τυτὶτθη οὐπεγυαίίοη, ξΟΉΦΉΗΐ, 
Οτ. σ.τοιχϑίτο; ρΡ.τ82.21; Ν|.14.3284}); Ἐκι5.1.6.5.20,.2(Μ.20.4848) ; Υ. 
1 Ῥαρα φορ, (Μ.τ.το248); 3. οἰρπαίηγε; οἰρηθά ἸΗ͂ΘΊΕΣ Βπ5...6. 
5.τ9.4{(}}.20.4844}; Ρμηοβε.λ.6.12.7(Μ.65.6164); 4. οὐξεγυαϊοη οἵ 
ΒΥ τ ρίοΠη5 ; ἀταρηοσῖς, Βαβ. γέ. ὃν. 3οΥ(2, 210; Μ.3τ.1206 4); 5: οϑείδη- 
ἰαἰΐίομ, Ῥς5.5α].1.2. 

σημειωτικός, ἐρΖϊεαίοε, εἰσηέβεαη τὰ σ. τῶν πραγμάτων ὀνόματα 

αν. ΝΥ ββ. Ἔρῷ 12(1 Ρ.206.15; Μ.45.1ο0 50). 
σήμερον, :. ἰσάαν ; Βεποβ σέ ἐκ βγοεσθηὶ {192:6, πσῦ, ΑἸΏΘδΡ ἶδρ.2.1 

(Μ.6.8938), Τ. δαί. ς.4; 1Ὸ.24.3(}1.122.13568); Βα5.ἤση.τ2,6(2. 1100 ; 
ΜΜ.31.4378); ΓΒ γγβ.ἠσιη.33.2 τη. Ηεδ.(12.3030) ; Ογτ.Πε᾽.153: 80. 417: 
19; Μ.74.007}0}; Τάς. Η 6.3: τϑ(3. σός), (Πτβίοϊ. χϑὲς γὰρ καὶ σ. τὴν 
ἀνθρωπείαν ἐκάλεσε φύσιν" αἰώνιον δὲ τὴν θεότητα προσηγόρευσε 1Ὁ. 

13: 8(3.633) ; 2. ἡ Ἰἠῖς βγθϑθηὶ {76, ἐμ15 αρε, ΟΥ. [9.32.32(πῸ; Ρ.480.5; 
Μ.14.8280); 14..07.27.13(Ρ.374.1τ; Μ.11.5 174}; Οντ Άρ, καὶ, Η εὐ ΒΌΡΡΙ. 
3:1τ3(Ρ.447.24); 3. ἐπ εἰογηῖίν, εἰογηαῖίν, τοῦ, ῬΒ.2:7 ὁ ἀεί, (ὁ σ. υἱὸς 
λογεσθείς ΤΠ ιορηνττ. 5; οχοσ. Ῥβ,04:8, ΟἸδτῃ, ῥγοίοίρ νὰ 1Π.; Μ.8. 
τούςσῇ.). 

σημικίνθιον, τό, ν. σιμικένθιον. 
Γ"]σημίσ(σ)ι(ο)ὴν, τό, -- σιμίσιον, (οἷ. 1.Δἱ. δον) μαϊᾷ ἃ ροϊά 

Ξοίτάμς, ΜΙ. Αγίθηι.23(ρ.32.26); ΤΠρΡΒη, οὐγοη.ὈΡ.352,374(}Π τοϑ.8458, 
8068); σημισσ-, γντ.5.0..ϑαδ. Ατίρ.116.1531.). 

σηπεδών, ἡ, ῥμίγεξαείίοη,, ἀδοαγ; ταρῖ, τῆς ἁμαρτίας ἡ σ. ΟΠ γνϑ. 
μο»".73.3 τῷ. [0.(8.4338); τῇ Μαρκίωνος σ. ὙΠπαϊ,.6}.145(4.1246). 

Ἐσηπιώδης, ἐκ ἰδ εἰμ ἰδ 5, ΟτιΝαιεαγηι,2τιττιττοοί .37. 
Ι11ΤΑ). 

σήπω, [᾿ττϑρ΄. ΔῸΣ. ν. τηἶτα 2; 801. ρ655. ἔσηφθεν ΤΑΡΟΙ]],»εοί Ῥς, 
37:6(Ν4.33.12640}}; 1. γβηβ.; γιαΐε γοϊέθη οὐ ῥπἰγιά; τηθῖ., κογγερὶ: 
Ῥοσῖ, ρίο]. ρα55. 85 αδιυιβῖνε ἐριπεῖ, μιν γραῶν σαπεισῶν μασώ- 
μενοι ῥήματα Μας.Μρπιαῤοεν. 3: τδίρ.91.3); 2. ἱπέτϑηβ. ἴῃ ῬΆ 55. ἔτ] 
ῬΕΤΙ. ασί. ; 4150 1ῃ 801. αοί, οὐκ ἐφλέγμανεν, οὐκ ἔσεψεν, οὐκ ἐπυρο- 

μάχησε Ἑχογο(ρ.33ῷ). 
σήρ, ὁ, ῥἷυχ,, εἴἰξδς σ. ᾿Ινδικούς ΓἸρι, ῥαξά.2.τοί(ρ.221.15; Μ.8, 

5254); ; ἐκ λίνου καὶ σ. τ. ΝΑ 2.07.τ4.το(δ,35.8)74}. 
Ἐσηραγγοειδής, -- σηραγγώδης, καυόγῃομς, κοϊοιθο οἱ; οὗ ἴῃ6 

ποϑβίτι]5, παι ῥγουϊ4.53(4.528). 
σηρικός, 1. εἰν, οτἰβομ; 2. ἢ νατϊατὶ οἵ συρικός ; τπιδυῖ., γεά ῥρὶρ- 

ἡπεηξ διὰ συρικοῦ γεγραμμέναι Μαχ.εοιρβμ!.3{ {}|.π.12210}. Ὀαὶ οἴ. 
ϑεγίοα ἰαμα ἐεὶ φάτ δέγες τη μη ϑγνίσιηι υεγοὸ ῥ᾽ρηηεηέμηη φμοά 
ΘΥΡΙ; Βμοσηῖσες τὰ ἰμδνὶ νπαγὶς [Ἰἰογίρις εοἰ σιεμὶ, 1514. δἰνητο. 
17.6. 

σητόβρωτος, »τοϊβ-εαἰέη, Ογας. δν. ξ,.3.26; ζτγ5,ἠιουι.2.7.3 τη 70, 

(8.1570); ἐδ. 50.4(35ο0). 
Ἐσητοτρόφος, ὁ, γποι[- ξεσάεν , οἵ οὐαὶ νγο οο]θοῖβ θΟΟΚ5 ὙΠ] που 

τϑοδάϊησ ἔἤδπι, 1514. ῬῈ6].ἐρῥ.1. Τ2](Μ. ,8.2688). 
"σηφικάριος, ὁ ὁ, ΕἸ. ἔου σηρικάριος, εἰἰ- τον εν, ἘΡἢτ,2. τγύς. 
σῆψις, ἡ, ῥμίγοξασίίοη, γοϊίεηριεδς, τὰεῖ. ὁ διάβολος τὴν ἰδέαν 

ἀπομάσσεται σ. τι Ν, γΒειλονμη τ ογ.6: τδ(}.46.4038); 5.ν.},, οοἱ- 
ἰοσυῖαὶ, γοΐέθη 70 Ὁ, 1.6. ματά, ἈποοηρΘηΪαΙ, ΟΥ ἀπρΙβαβαπί ἴδ, ΒΔ]]. 
ἐμ. αιις.22(ρ.71.τ6; κόπον Ν.34.τοδτο). 

σθενόω, Ξἰγοηρίμομ, ΟΥ.Ν82.0γ.42.το(Μ,36.4600). 
σιαίνω, Α. οί; 1. σπῆον, ῥγουοῖε, Κ΄. ̓ αη.(Ὁ.50.5); [ϑογιοεῖ, 

γ. τί Ή.88.16078); ἐγομδίε, δοὶδεγ, Τιβδοτιε.Ν.ν δγρ, 32(}1.03.1726Ὰ}; 
2. ἀεείγον τοὺς οἴκους... ἐσίαναν ΠΊάαες. [α4ς.4.7{(0.69.6). 

Β.. ρῬα35.; 1, δὲ ἱγοιῤίοιί, ἀιειεγδεά τὰ ταὶ, ῬΆ]]},ἢ,1,α15.24{(0.78. 
το); ἴοι. ΜἸοβοῃ ῥγαΐ,2ο( 1.87. 2οςοο); ΤΑπαβίϑ,γοα!, 8(00 2 Ρ.76. 
28); 2. ἐεεὶ ἰοαιλίηο, δε ἀϊεσιείδά, ῬΑ}. ἦι. Γατι5.35(ρ.1το2,16; Μ,34. 
1120); Κι Αῤόγε. 7(0.41.5}; 3. δὲ τῦεαγν, εἶνε ἐσιάνθην ἐκ τῆς ὁδοῦ 
στιΜασ. ταί. (τ, ΖΑ τ 4(..ΡΙ,.77.1 740). 

σιὰλ ζω, βἰανον, ξοαηι αἱ {ἠέ τπομίδι: ταθξ,, οἵ τ. 6 564, {(δε5.Να2. 

ἄτα τό Μ.328.τττ2). 
σιάλωμα, τό, “ΦἸΗΡ οἱ Ὀτεοίοιβ. βέοηςβ, ΝῊ ρίγηπαὶ, τοί 70. 

ττό40). 
["]σιβίνινος, ν. σεβένινος. 
["]σίβινον, τό, -- σεβένιον, ῥαϊνι γε, ΤΟρΡΒγ,2.1768; ἀπὸ σ, 

κολόβιον Το. Μοκοῦ. ῥγαϊ, τ23(} 1.87.2 08 5Ὰ}; 85 δάΐ,, ν. σεβένινος. 

1232 σιδηροδέσμιος 

Ἐσίβυνος, οὗ οΥὙ ῥεγίαϊμτηρ ἰο ἃ σιβύνη, πμρΐηρ σρεαγ, Ψῇ, Πα. 
(Ρ.55.22). 
ἀς ΣΥΜΡΗ͂ΒΕ δον, Ἑπάος (γργ.1.251τ(}1.85.8418). 
σιγγουλάριοι, (1. εἰηρμίαγε5) ογάεγίϊες οὐὐ σονευπουβ βίϑε, 

Δί Ορη.1.3. 
σιγερός, ν. σιγηρός. 
σιγή, ἡ, εἴδη; 1. ἔγοτῃ ΒΡΈΘΟΙ: ἃ νἱσας ἢ ϑγοσήϑ, ΣΟ 63.21.7; 

ΟἸδια.ῥαεά.2.7(ρ.192.5; Μ.8,4618); οὐδεν ὃν ΟἩγιβ αἱ {πἰ|], Γι, 
ἀϊαΐ, τος. ο(Ν].6.720 4}; ἀοε5. ποί ρσβθοίθ ργαγεσ, (Ἱο.517.7.7(0.30. 
17; Μ.9.4568); 2. τεῖ, δἀὐοτγαίίοι δϑα οοπίεχηρίδείοι τὸν πατέρα τῶν 
ὅλων.. σεβάσματε δὲ καὶ σ. ..- σεβαστὸν καὶ σεπτὸν κυριώτατα (Ἰδτη. 
αεά.2.1(ρ.192.5; Μ,8.4618); Οτιδολοῖ τη Οαπὶ.4:3(Μ.17.212Ὰ}; τὴν 
ὑπὲρ ἡμᾶς κρυφιότητα σιγῇ τιμήσαντες ΟΠ Ατ, οι. τς. ο(Μ.3.2408); 
σιγῇ τιμῶσα τὸν λόγον, οὗτινος τῇ φύσει τῶν ὄντων ἐμπέφυκε λόγος 
οὐδείς Μαχιαρηδῖρ. (Μ.01.1ο 574}; οὗ. εὐχαριστῶ σοὶ οὐκ ἐν χείλεσι 
τούτοις... «ἀλλ᾽..«τῇ διὰ σιγῆς ᾽νοουμένῃ...σιγῇ φωνῆς, ἧἦ τὸ ἐν ἐμοὶ 
πνεῦμα σὲ φιλοῦν καὶ σοὶ λαλοῦν καὶ σὲ ὁρῶν ἐντυγχάνει «4. Ῥεῖν.ε. δ Ἴν»". 
τοί(ρρ.96.17,98.1)}; 3. Ἃ5. αὔβεησε οὗ γτενείδίίοι ὅς ἐστιν αὐτοῦ λόγος 
ἀπὸ σ. προελθών Ἰσπ. λήαρη.8.2; ΑἸμοηδργές,τοίρ.71.30; Μ.6.1οΙ20) ; 
Ταυβι.π.ΔΡ.ἩΡρ.ἤαεν.5.24(0.125.20; Μ.τό, 219); ςἔ Ἴθι αὐνονοις 
γαχεαρη κ(Μ, Ε],.2.16ο081.); 4. οὗ ἱπεχρυύφββθὶς σοάπρολα εἰκών ἐστι 
τοῦ θεοῦ ὁ ἄγγελος ...ἔσοπτρον...ἀμιγῶξ ἀναλάμπον ἐν ἑαυτῷ... «τὴν ἀγα- 
θότητα τῆς ἐν ἀδύτοις σ. [ὶοη.Ατ.ά.5.4.221(Μ.3.7248Β): τῆς θεολογίας 
μυστήρια, κατὰ τὸν ὑπέρφωτον ἐγκεκάλυπται τῆς κρυφιομύστου σ. γνό- 
φον Ἰα,ηγεί. τ. τί Μ.3.0078}; τὴν ἐν ἀδύτοις πολυύμνητον τῆς ἀφανοῦς καὶ 
ἀγνώστου μεγαλοφωνίας σιγὴν τῆς θεότητος, δι’ ἄλλης λάλου τε καὶ 
πολυφθόγγου σ. προσκαλούμενον Μαχιρ: γεί.4{Μ.01.6720); 5. ἀποβῖ. 
ΔΘΟΙ δύο εἰοὲ παραφυάδες τῶν ὅλων αἰώνων. . ἀπὸ μιᾶς ῥίζης ἥτις ἐστὶ 
δύναμις Σ. ἀόρατος, ἀκατάληπτος Θ᾽Ιπηοὴ ΔΡ.ΠΙΡΡ.ἠαογ.6.1τ8(ρ.144.13; 
Μ.τ6.32224}; Ναἰεηῖ. οουπέογρατίι οἵ Βυϑός, [Π6 ᾿ΥΠπλατν ἄδοῃ, ΙτθῊ, 
ἤαον.τοτο τί .7.4454.,8); οἱ. Μοπορέμοηε δα ραὶγε Βγίδο εἰ μιαίγε δῖρε, 
Τοτί ἦε απῦια τ)(Μ.}1..2.666Ὰ}; οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν μόνον εἶναι [56. 
τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν πατέρα] καὶ γεννητικόν, οἱ δὲ ἀδυνάτως ἔχειν' 
γεννᾶν ἄνευ θηλείας καὶ τούτου σύξυγον προστιθέασι Σιγήν ἘΠρρ.λαρν. 
το.τ3(ρ.273.27 {0} 3427}; 1δ.6.20(ρ.15π6.48,; 42350); ΝΜαγοοβίαῃ, ἴτϑη.. 
ἀαεν.τ. τα. δ(ςβϑοα); ᾿ΓΒάτ εν. τ. ο(4.301); ὈΥΙΠΊμοΥ οἱ Βυθός απ Σιγή 
αἰβραϊοά, Ιτϑης ον. τ (9604) ; 85 τποῖδμου οὗ αἰ], ος. Ηδτδοιοοὴ 
ΘΙΠΒΠ8 {Πρ ἔγοτη Βυθός, ἘΡΙΡΗ.λαεν. 536. 2(ρ.4ς.15; Μ,.41τ.6330). 

σιγηρός (σιγε-), στἰομί ; οἵ Ῥεύβοηβ, ΗΙΡΡ.ἠκθνγ.4.2:(ρ.532.τὸ; Μ.γὸ 
3.870) ; σιγε-, ΜΙ τγ. ἀγίοηι.37(ρ.6ο.2). 

Ἐσίγησις, ἡ, «Ἴἰέηεε, στο αν ἀταί {(τυ.Ζ40}..}2.38(Μ.}}..66.2030). 
Ἐσιγίλλιί(ο)ν, τό, ῥαεὶ, ἱγεαίν, Οἔγοη. ᾿᾿ασε. ρας Ν.92.τοΙ 24}; 

ὙΠρΡΠη, εἰγον.Ρ.422(Μ.1οβΒ. 0078), 
Ἐσιγιλλιών, ὁ, (1,41. εὐηιστ 0) ρῥίαϊη οὐ ὁἤογὶ ραγηπεηΐ, το Ναλ. ρος 

(}1.37.3938). : 
σιγιστροπύλη, ἡ, ῥγτο]). ῥονίτὲγς σμγίαϊῃ πλησίηρ Ὀγν ΠΟΟΚΒ ἔγοια 

τπσϑ πε πο Ὀν ψΨὨ]οἢ νο 1} οὗ ΤΕΠΊΡΙ]8 νια5 δαβρεπαῆθα), [Ὀβηλ, [πε 
ἐ0Ρ.5(Μ.88.2054}). 

σίγλος, ν. σίκλος. 
["]σίγνιφερ, ὁ, ν. σιγνοφόρος. 
σίγνον, τό, (1,Α(. εἰρπμη), 1. σἰαηάαγά, ἐηδίρη, ΑἸ εν. Ἐς, 3 

(1.27.3338}; ΟΒτνβ.εῦμε. τ. 4(2.4088); 710.Μ4]. εἤγορ.τ3 Πι5τό(.07. 
476}; Το. Μοβοῦ,  γαὶ.73(Δ4.87.29250); ἤδηςα, ρἷθυτ.,, οἱ τηδλῖ ρατί οἱ 
186 ᾿απὴρ ψπετα βιδηδατάβ ετ 5οῖ 0, ϑοα ἃ5 συαγα-ΤΟΟ Τὴ [ΟΥ 
Ῥιβοηθῖβ, ῬΙοη,τοιλ4.18; αἷρε αὐτόν, .. «τουτέστιν, ἐκ τῶν ζώντων 
ποΐησον ἀφανῆ. τινὲς δέ, ὃ παρ' ἡμῖν λέγουσι κατὰ τὴν Ῥωμαϊκὴν' 
συνήθειαν, ἐν τοῖς ο. αὐτὸν ἔμβαλε, τοῦτο εἶναι τό, αἷρε αὐτόν (Ἤτν“. 
ἐόν. 46.2 τῃ (4:ς.(0.3478}; 2. εἰρηπαὶ, Μι Αροίϊοπ.4ς, 8. ἱπείρηϊα, ἴος 
Μ4].εἰγοη. τ ρΡ.475(Μ.97.6902Ὰ} ; ταεῖ,, οὗ σεαὶ ἱτυρυϊητεα οὐ (ΓΙ ΞΌΒΠ. 
508], Μας.Αερ λονη.30.5(}.34.7240); δ.4,8.τ(757}).Ψ 

σιγνοφόρος, [Ἐ]σίγνιφερ, ὁ, (1,ατι εἰρηῖζεν) οἰσμάἀαγά-δεαγεν, 4 ΕῚΪς 
Α το κ(ρ. 220); σίγνιφερ ΜΑΜΑ͂ τιιδοῦ. 

ἐσιγνοφύλαξ, ὁ, κεέρεν οὗ πὸ εοἰσνς, Απδβτιλρια Μααν. 2. τ Μ 
οο.τύϑ(). 

Ἐσιγνόχριστον, τό, ε7055 οἡ ραῦίς οὗ ἃ Ὀυϊάΐηρ, Οἰγοη. Ῥαφεῖ. 
Ρ.3ο81..2.7848). 

Ἐσιδηραγωγέω, οαἰγαεῖ γον, δὲ νιαρηοίίε, ΗΙΡΡ ἤαεν.4.320(ρ.63.34; 
Μ.16.31024}. 

Ἐσιδηραῖος, -Ξ- σιδήρεος, γιαάε σΥ τῆοη, ἴγον, νυ. αἰ εἤ.τό.τ0, 
Ἐσιδηράμφιος, 1γοη-εἰαά, ΤΔ65, ΝᾺ}. 41αἰ.τ2π(}.38.τοΖο). 
σιδήριον, τό, Α΄. Ἰγοῃ τοοΐ, ἡνΕΆΡΟπ, ΟΥΓ Ἰπβίσυτγηςἐπί ; 1. ΒΊΙΤΟΘΟΙ 5 

βημῖΐσ, Οτιβοηι.20.3 τ {6γ (0 τϑοιχᾷ; Μ.13,505Ὰ); ἰσχοὸ ΘΔΡΟῃ, 
ὥψτ 65, ριτοδ( Μ.66,14800); ονοτα-δίααε, ὙΒάτιφιειο τη [μᾷ.{1.320}} 
2. {εἰίον, (μυνϑ. ἠιόνα. 8,3 τη ΕΡλι(ατ. 560); ἐδ.8, γ(64}). 

Β. Ὁ 7φ"΄ηὃ οἵ πον σ, τῆς... θυρίδος ὕντ,Β,υ, δαν,86(ρ.194.10). 
Ἐσιδηροδέσμιος, επεἑαϊπεά, ζεϊογεά ἐπὶ ἱγοης, (Ὁ Ρεὶν. οἱ αι δρ. 



σιδηροδέσμος 

(0.213.7,10); ΤΑΙ ἀοεί, 4π|.20(}1.28, 5858}; 
τ6οὰ). 

σιδηροδέσμος, --- ἔοτερ., ΓΕΡΙΡΗ.“οη,.3(}1.43.4730) ; ὅϑοοτ.ἡ.6.2. 
42.5(Μ,67.2524). 

Ἐσιδηροδεσμώτης, ὁ, ῥ,ΊΞΟΗΦΥ 16 ἐμαίης, 502.1..6.2.0.3(}1.67.0ς60). 
σιδηροθήκη, ἡ, ἢ διεγρίοαϊ ἐγιδίτιη Ηΐ ἐαϑό τὸν Ἀσκληπιὸν τὸν ἐν τῷ 

νάρθηκι πολλὰ καὶ τῇ σα. περινοστήσαντα Αι. Ατα, οι. τοί 1.40. 5240). 
σιδηροκατάδικος, (οὗ δα μπ0}}5) ἐοηάφηηηϑα ἰο πεμτἰαίοη, ΒΔ5.ῈΡ. 

ττρ(3.2ο88; Μ.32.5324); ΡΠ Οἠνγς.τπίρ.92.14; Μ.47.52); Ογτ λοι. 
ἄϊν.τοί Μ.}7. 1098). 

σιδηροκόπος, ὃ, ᾿γοΉ-ἤογρεν, φαΐ ἶ, ΟΠγν 5. οι Το. 4 ἐπ ΤΟ ογ. (το. 
85Ὲ). 
ἐο ΒΒΕ ἘΠ ἔγοι ζεϊίον, Ὁ 70.1).Β.}.2(Μ.96.8724). 
σίδηρος, ὁ, Ἰγοή, ἴὰ 5ἰπης οὗ ἰτοὰ τηδᾶθ σεα-ποὶ Ὁν ἢτα 85 1]- 

ἰαδιτατίηρ 1. οἸοβοθθββ οὗ πηίοη οὗ αἰνὶπα ἀπά Ὠυτηδη πδίμχεϑ ἴῃ 
Ομβε, Οὐ ργίγς,2.6,δ(ρ.145.0; Μ.11.2130); 2. ἀιδίημοου. οἵ 18 
σῶμα απὰ ἢ15 ἀϊν πὶεν ἀεβρῖζε {πεῖν ππίοι, ΑΡΟΙ]. ἤγ.τ2δ8(Ρ.258.26)4Ρ. 
Τμάϊς, γα». 2(4.171}; Οντ. 12.221: το(}}.72. 9008}; ἰάΟἠγη.(5}.7168)}; 
ΤΗατ ἐγ. 2(4.116); 70.10. }αεοῦ. 5 2(Μ.04.τ4610)}. 

Ἐσιδηρόστομος, Παγά-τεπομ δά; οἵ ἃ ποΥβο, ΕΡΙΡΉ.ἠαδν.76.37(0.288. 
12; Μ.42.5932.}. 

σιδηροφορέω, τυέαγ ζοίίεγς, ῬΑ]. ἢ. 1 αι5.44{0.131.12; Μ.34.12000). 
Ἐσιδηροφορία, ἡ, ἐηπεμαϊηαδηΐ, ῬΆ11.}.1,ατς. Α5(0.133.3; Μ.34. 

12170)}. 
σιδηροφόρος, 1. ῥγοάμείῖυε οῇ Ἰγοι, Βαβ.6.ττοί3.2038 ; Μ.32. 

5200); 2. εοτογεά τουτί ἸτοΉ ; ἤθησα ἡπαΐε οὗ ἸΥΟ σ. ... γόμφων Νοηη. 
αν. 0.191 τ5(.48.9000}. 

σιδηρ-όω, Δ. ῥ«μὲ τη [εἰΐεγς, ῥδίίεγ, Ατῇ ἢ.“ γ.]ο(Ρ.221.26; Μ.25. 
7774}; ΟΒγγϑβ.λον. τ 4.4 τὰ Μ11.(7.1830); ἘΔ]. ἢ. 1 απ. 25(ρ.80.12}; 1Ὁ. 
ζ6(ρ.81.το; Μ,34.τορτ0) ; ΤΏΡ εἤγοη.Ρ.τ34(Μ0τοβ,3688). 

ΒΒ. δουϑν τοί ἰγορι; ἤδτιοε 1. φσυεν τοῖς φραῖὶ, οἰοίδα τ αὐμιον, 
Πδοπί ΗΝ 6εὶ.4.36(Μ.86.17040}; 2. τίαῖβὸ ἱμὶο ἴγορ ἡ μὲν φύσις τῆς 
σαρκὸς θεοῦται, οὐ σαρκοῖ δὲ τὴν φύσιν τοῦ λόγου... ὡς... ὁ σίδηρος [1.6. 
ἰπ τῆς 8.6] μὲν πυροῦται, τὸ δὲ πῦρ οὐ --οὔται 70.1). [αεοῦ.52(.94. 
τ4διο); 3. εἰγεηρίλπομ ὁ θεῖος φόβος “-ὧν..-«τὰς σαρκὰς ἡμῶν ὙΠατ, 
ϑιυα.ερ}.2.8(}.99.11378). 

σιδήρωσις, ἡ, ἐπμεμαίπηεμι, ΤἩμάτιβιαα.}}Ὀ.2.12(Μ.09.11520); 25. 
2.2οτ(τ620Α). 

Ἐσιελίτης, εαἰτθαγν, Μεϊεξ αὶ. ποτ, οί Μ'.64.12768). 
σίελος (σίαλος), ὁ, Φρτπἶε, εαἰΐυα, ΟΥ, [ν.63 τη 70.(0}Ρ.533.32,534. 

5); Δαατῃ. ἡ1αἰ.π.τγ(ρ.Ζ2το,τό; Μ.11.1857.Ὰ); ὙΠαάίλαογ.5.τί4.380); 
σίαλ- Τ᾽,5αἰ.τ. (ρυποιτο ; στέλους, Μ.122,13414). 

Ἐσίκαλος, 56η5. ἃ}. ἢ ποῦς, ἱμοηρ σικάλοις ἐνεσφιγμένον [50.Ψ 
Ἰοη᾿5 ὑσον] Ὀυτδοῤἧ 2ο(3. 606). 

σικάριος, ὁ, (1,21.) δ᾽εαγίμ5, ταοτηθεῦ οἵ εν 5}. πδεϊοηδ δὶ ρᾶτῖν 

οὗ ἀοβρογαάοεβ, 50. Ὁ] 6] γονὴ ἩνΘΑΓΠΡ ἃ 5μοτί, ουγνεοα ἄσρροΥ 
(εἴδα, ἃ ὈτΆΠΟΗ οἵ Ζορα]οίβ ; Ιἀθη ἘΠ 64 ΜΠ ἃ βεοΐ οὗ ἔββθμαβ, ΗΙΡΡ. 
μαδγ.9.26(0.26ο.1ς; Μ.τύ.534038)}; ὈΟὕμτνϑβ. μοι. 46.3 τῷ Α4:.(0.3480)} 
ΜὙΠῈ ΠΟΙ ΟΓΘ ἀϑβοοίαιθα τ ΠρΊοι5. [απαίοβ, 1514 ΡῈ] ορ.3.ττὸ 
(Μ.78.8244}; 4150 οἵ βαιῃδχταηβ ρα ηβῃθα ἀηάεχ 1.6 Χχ (όσα ἀ8 
ΒΙΟΔΤΙ5. ΤῸῚ ρῥυδοι βαρ οἰγουτηοίδιομ, Οὐ δἰ5.2.12(0.142.1τ; Μ.1ι. 
821), 

σίκερα, τό, (ΗΞὈτ. ὝΦ.) εἰγοῖς ἄγη, ἀθῇ. σ. γὰρ πᾶς ὁ σκευαστὸς 
οἶνος καλεῖται καὶ νάθος, κἄν τε ἐκ τῶν φοινίκων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 
ἀκροδρύων σκευαζόμενος ἢ Μεγ. 5.6(0.6ο.7; Μ.χ8.τοϑ.}; ὙΠπάε, 
15. οτττίρ. 26,88, ; 2.500.) οἱἱ. 5. πρόπομα; ἴῃ ρΌη, σοπίοχίβ, 1 Κη. 
το; Βαγάθϑαῃθϑ ἀρ. |5.}.6.6.το(2740; Μ.21.4658); οἴνου καὶ σικέρα- 
τος.-μακράν γτ.αάογ.τό(1.ς77Ὲ}; Ρ᾽ατ, σίκερα Οαη. ρΡ.2: Ῥτοο] ΟΡ 
ΟΥ.6.5(Ν.6ς,720Δ). 

Ἐσικεροποτέω, ἀγίπ εἰγοηρ ἰἴφμον, ΤΟ αα5. ΝΖ. ταὶ, τοο( .38.084). 
Ἐσικεροπότης, ὁ, ὠγτΉ κεν οὗ εἰγοηρ ἰἴφμον, ΤΌ Δε5. ΝΖ. τα], 8. (ΝΠ. 

38.952). 
Ἀρικιννίζω, ἀσηερ ἐἦη6 Ξἰοϊππῖὶβ (α ἄστιοο οὗ (ῃς βαίγσϊς ἀγατηδ), 

ΟἸετα. ρασά.τ.7(0Ρ.122.33; Μ.8,316Ὰ), 
Ἀσίκιννος, 56η5. ἀΠ0, ἢ ομμἰαηἸς} ὄρνεις ᾿Ινδικοὺς.. «ἐκτρέφουσιν.... 

σικίννοις τέρασι γανύμεναι (Ἰεγη.ῥαεά.5.4{0.253.22; Μ.8. 5971). 
["Ἰσίκλα, ἡ, ν. σίτλα. ἶ ι 
σίκλος (σίγλος), ὁ, τό, Ἠερτενν ψεῖρ μὲ δῃα οοἰπ, οἠεκεί, Τι αὶ, 

τοι (Μ,122.123220); 1δ.τ.τ(12524}); Βαβ.λονι ἢ Ἐς. 22(1.τ148Ὁ); Μ',20. 
3400) ; ἐπὶ δὲ σταθμοῦ ὁ σ. λαμβανόμενος, ἡμιούγκιον εἷλκεν ΤΏΔΕ, 
20 ἴηι α Κὰρ. τ5ντο Ἐ.(5.374}} που. 1 Γαβῖι δὶ γος. Β6(Μ.6.13288) ; σ. 
ὃ λέγεται καὶ κοδράντης, τέταρτον μὲν ἔστι τῆς οὐγγίας, ἥμισυ δὲ τοῦ 
στατῆρος, δύο δραγμὰς ἔχον Ἐρίρῃμ6η5.24(Μ|.43.285Ὰ}; σΕ ας, 
ΒΈΡΤΙΆ. 

[Π]σικόω, ν. σηκόω. 

Ἐσικριτάριον, τό, (1,Αἴ. ςεγεοίαγ 11) ἐομγί- νοῦ, ΘΠ ΟΙοβεα, ἀπ 
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Θοοτ.ἢ.6.1.28.2(Μ.67. ..; Ξοτηθείπηδβ ρχίνδίθ, μ͵βοθ οἵ βεβϑίου οὗ ἃ Ἰανυτοουτί, ΜΠ. Ἐμρί.1.1; οἴ. 

σισόη 

σήκρητον. 
σικύδι(ο)ν, τό, ἐμευμδον, ἀροῤδίμ αὶ. (Ν.6ς5.1778). 
σικυήλατον (σικυήρ-), τό, ἐμειδεν-δεά, ΟνΥ. Ἡ οαἰφε τό. τϑίν.1. 

σικυήρα"); ἘΡΙΡἢ ἦαέγ.52.τ(ρ.2311.15};. ἀῤορῥθ,ς αι. (Μ.65.1778); 
σικυηράτων 1 8ε5.Ν 82. ἀταϊ.τ48(Ν].328.χτοο), 

Ἐσικυηρά, νοχ πἰ}}}}, ἘΡΙΡἢ.ἤαθν,52.τ(Μ.41.0530; σικνήλατα 
Ρ.311,15). 

σικυήρατον, τό, ν. σικνήλατον. 
Ἐσιλεντιακῶς, 17: ἐδ ῬΙαΉΗΟΥ οὗ ὧπὶ αἰϊοσμίίοη, ΤῊΡΠΠ ἐγ οη.Ὁ.421 

(Μ.τοϑ.οοδη).- 
Ἐσιλεντιαρίκι(ολν (σελ-), τό, αμίεεϊανεδεν ἴὰ ῬδΙδος ΠΕΥΕ 

σιλεντιάριοι ΜΕΥῈ βἰατοποα, ὕντ.ϑ.υ δαδ,πτ(0.142.4); σελεντιαρίέκιν 
ΤὨρΠηἐἰγοη.Ζοι(Μ.1οϑ. 5170). 

Ἐσιλέντιον (ἔσελ-), τό, (1,4ἴ. εἰεμάζορη) γεοροη Ὁ ΘΙΏΡοΤΟΥ, 
ἀμάίεμεθ, σελέντιον ἔστεροπί. ας». (Μ1.86.740.);, 10.Μ4].ἐἄγον.18. 
Ρ.494{Μ.97.7130}; ΤὨΡΒη εἰγοι.Ρ.2οϑ(Μ.1οβ. 5338}; τηοῖ., οὗ Ττδηϑ- 
βραγαῦοη, Τδε5.Ν 82. 41αἰ.188(}1,48.1149). 

σιλίγνιον, τό, ῥγεαά τααάε ἔτογὴ ἥπε τ πραΐεῃ ἤσαν (εἰ ρο), ῬΑ]}.}}. 
[απ5.χ3(ρ.37.6; Μ.34.το35 0); Ποχ.ἄοεί.7.2(Μ,88,17ο0 0); ᾿υδοπί Ν.υ. 

ϑγην3ο( Μ.03.17110)}. 
Ἐσίλιξ, ὁ, (1,41. εἰϊοκ) ΠΗ οίομε, γοελ, 4.εῖν.εἰ Ῥαμὶ. 7 7(Ρ.21τ, 

11). 
["σιμαιοφόρος, ὁ, ν. σημειοφόρος. 
σιμικίνθιον (σημικίνθιον), τό, (1,31. Ξο»ηεἱεῖμει 19.) ἀργοη, ἢ τυ. 

“ας.4.6(0.118,}; τάττὰ}; Ιροστ Βυμέδορέμ! (Μ.86.10800}; σημι-, 
(Βτγβιἰαμά Ραιμ.7(2.512Ὲ)}; Αταπιοπ. “(ς.1ο: τ12(Μ.8ς.15764) οἷς, 5. 
σουδάριον. 

σιμόω, ἐπέγτε Ἐῤ τὰ οβα; τηξῖ,, ὁηπέσν, Ῥεῖ. 1] ΑἹ ἐπονεὶ. χ(Μ.33. 
χ271Α)}Δ0.Ται.}.6.4.22.4. 

ἘΣιμωνιανός, ὁ, ρ]υτ,, Το οτος οΓ δίφρου Μαρμς, ἘΡΙῚΡΠ ἤαθν.42. 
τ2(ρ.174.18; Μ.4τ.8ο1Α}; οΥ δίῃ, ἰοπεῖβ, ἀπα Ῥυβοῖϊοεβ ἀσβου θεά, 
1Φ.2τ.1-4(ρ0Ρ}.228{{.; Μ,41.28ς{Π}}; ΙΔ ἀηπας.2τ{(ρΡ.234.3; Μ.41τ.281Α}; ἰὼ 
ΟΥρεπ 5 (αν [655 {88 (Ὠἰτὲν ἴῃ πυχαθου, Οτζ εἰς. τ. 7(ρ.1οο.8; Μ, 
τι 7650); ρίνβη 85 ΠΙΟΚηδπΊα ἴο Νεβίοσίαηβ ὃν σοπηπιϑπά οἵ ᾿Γά5, 
Ττηρ.εοά.τ6.5.66(ρΡ.68.1; Η.τ.17160}; ΡΟΣ, ἠογηοε.12,3(Ρ.604.; Μ.1ο4. 
8720); ἢξποδ, βίηρ., οπὲ σεν οὗ εἴποην, ΤΠαχιδιθαρῥιῖ, 530}. 
09.11058} Οἷτ, 5. χρηματολήπτης. 

ἘΣινάιος, οὗ δαὶ ὄρει τῷ Σ. ΟΥς.το: 4(0.465). 
ΓἘ]σιναπήξω, --- σιναπίζω, δίϊςιεγ τοῦ τδίαγά, ἸΡΆΥ.2. 2040 

ῬΑ}, ἢ. Πατις.34(Ν.34.11078 ; σιναπίσασα Ῥ.00.23). 
᾿ σινδόνη, ἡ, Ξ- σινδών, δ ἰτηπθη εἰοίξ,, τοιπάτηρ-ϑἠεεὶ ἴον (τ δι᾿ 5 
Ῥοᾶν, “4.Τλοη. Δ τοβί(ρ.268.12); Τϑορθγ Η ἰἠνρ. (},.87.308 58); 
σοῦ ἢ εὐφεγηρ, σἤδεί ο. χρυσόραντοι Ἐ5..],Ξεγη}.21τ,17(}1.86.4440). 

σινδόνιον, τό, [6 περ εἰοίἑ, ἩΡΡ ἤαδν.4.533(Ὁ.6ο.8 ; Μ.τ6.2ο 88) ;. 
ΨΌΥΏ 85 ἰοίμτείοι, ῬΆ11.}. 1 απ5.3](Ρ.τορ.4; Μ.324.τ1800}); τοὐ!ἀἸΉδ- 
σἤεεὶ ἴου (γί ϑι 5 δοῦν, 4, ΙΑ τ5.6(Ρ.274). 

σινδών, ἡ, 1. πε ἰτηϑη οἱοίί,, Ξῖ5. ναιεδί τη, ΟἸείη, ραεά.3.ς(Ρ.25.4.13; 
Μ.8,δοολ); Ηἰρρ.ἠκεν.4.32(Ρ.58.17; Μ.τό,3οοπΑ); ψοσῃ ἴον ὈΔΡΕίβτη, 
ΑΟΤμονν. Α τατίρ.231.6) ; τολημἀηρ-οἠεοῖ, τοῦ, Μσ.Υς 126, ΑἸ... ΕΡ ει. 
δίρ.το.5; ΜΙ.26.1ο608); 4. ΕΑ το.6(ρΡ.273); ΡΙΡΠ ἦδεν.77.28(}.441.2; 
Μ.42.681τ0); σευ. ον. 2(Μ.ο8.2604Ὰ); 2. αττβυβ ἐαπυας, {τγ5. 
ἐον!.13.3 ἴἢ τΟογι(το, 128); 3. τατρ,, ἐζμδη εἰοιἦ; σον ετῖτς τῆς αἰΐζαν, 
4.Τλορι.λ φοίρ.τό6.1)}; [5|8.ῬῈ].90}.1.123 15 (Μ.78.2640,:26:Α}; 
ἰοιϑεῖ ψότῃ αἵ ἕοοι- να ϑῃϊπρ σοτο] 165, Εν εἤοῖ, (ρ.503). 

σινιάζω, 1. εἰ ἢ, τοίπηοτο, ας, Λερ,ΐονι.5.2(Μ.34.4008}; 2. τλεῖ,, 
(1,5.22:31); 8. σἤαβε, μηϑε δ, ἀἰδίεγὸ, ἴτοα, σου] ο ΜΙ σαλεύω, 
Β85.6}.226.τ(3.3468; Μ.32.8444), ΜαςσιΛερ.λοη, τι, Μι,4ι4οδα, 
407,8}; αδὰ, ψΠῈ 1ἄθα οὗ {πεσε ὺν τεβίϊηρ δηα ὑτον]ηρ' σινιάσαι... 
τουτέστι, θορυβῆσαι, ταράξαι καὶ πειράσαι (Πγγ5.ΠοΊη.8 2.3 τη. Δ11 (7. 
858); ΝΗ Ρι.3.152(}1.7γ0.4568); ΠΕΈΒγΟΠ. νον. Θ(Μ.03.1476})}; 
Ρ. οἱ, 6.6., σοοά ἔτοτῃ ὑδα, Τμάτ,ερ.)7(4.1126); 170.Ὁ. Ἄγίεηι. ας 
(Δ1.96.12848); Βοηςς εἰϊηηαΐα; οἵ τετοναὶ] οὗ ἃ πλοπὶς ἔτογα ἀθβουῖ 
Ὀν ΤΒΡΗ]. Α}., ῬΆΠΟΟξνγς. τἹ(ρ.τοῦ.16; Μ.47.50); 3. λαηπήϊε γοηρλῖν, 
εἰ ἰνεαὶ, τάσδε, [ας.53,2{0.53.τ4). 

σινίασμα, τό, ἐμαξξ, Ῥ411.}..1 α145.32 (0 051; Μι34.1το5Ὰ}.Ψ 
. σινίον, τό, εευό, ἄδο. ΜΡΉ. ἀροῦν. 4.ττ(ρ.171.27}: τηθῖ, ἐοέκασι σίτῳ 
βεβλημένῳ ἐν σ. τῆς γῆς ταύτης ας, Λεσιἤπον, τ(Μι34.4064). 

Ἐσινοπίδιον, τό, ῥίδεε οὐ σινωπίς, 1.6. το φατίῃ ἔτγοστη ϑίπορο, 
ΘΟΡΗτ. Η.»εἴν Ογγ. εἰ [9.6ο(.87.36644). 

["]σίντις, ὁ, ΞΞ σίντης, τροίϊεν, ΤΔΌΟΙ] νιοὶ Ῥδιτος ττ4(Μ.33.14608 : 
σίντην Ῥ.216); οὗ ϑαΐίδῃ, 0.0) ἐαγηηἤόοορἢ,βοίΡ.212; σίντον Μ.οό. 
8208). 

[᾿]σίντος, ὁ, ν. σίντις. 
σίνω, ἐηΐαγε, Το. Μοξοῆ, ῥγαΐ.τ53(Μ.8).2οο 6). 
σισόη, ἡ, τηοας οἱ ἀγτοβϑιηρ [Π6 ΠΔ1Υ, γοὶΐ οὗ μαῖγ, τ. Νὰ Ζιεαγηι.2.1. 



σισυροφόρος 

11.158(Ν1.37.1οϑ14}; τεῦ, 1,δν.19:2}, ΟοΉ5,. Αρῥ.1.3.1ο οἷ. 5. σπατά- 
λιον, Γπάτιψι, δ 27, 1 δυ.(1.20}}. 

Ἐσισυροφόρος, τρΡα ΤῊ ἃ ροα ΚΤ εἰοαΐ,, δκτη-εἰαά, 1.6. τ ατδη, 
5 Π65.γερΉ.2ο(Ρ.46.ς ; Μ.66.10024). . 

["]σιτάκη, ἡ, ΞΞ ψιττάκη, ψιττακός, οσιττακός, βαγγοί, ῬὨϊ]οςτ, ἦ,6.3. 
ττ(Ρ.42.τ7; Μ.δς. σοσα), 

σιταρκέω, σῤῥίὶν γον ἐοοΐ, (εττα ΟΡ ογ.2(}}.08.2858). 
σιταρχία (σιταρκία), ἡ, ῥγουϊδίον, τπατηίεμαμεο, ΟΥΝ ἂρ ἀϊαὶ, 

(1.240 }.}.τ(Μ..61..7}.2200}; σιταρκ-, ας Μρυ ἀροεν.3.30(Ρ.136.8); 
τοῦ, 1ο.6: 54 οὐ. «μόνοις τοῖς μαθηταῖς ἐδίδου τὴν σάρκα φαγεῖν... 
ἀλλὰ πᾶσιν ὁμοίως ὁσίοις ἀνδράσι... ταύτην ἀλληγορικῶς τὴν ο. ἔδωκεν 
ἐν.3.23(Ρ.1ο5.15). ἜΣ τ 

σιτηρέσιον, τό, αἰϊοιθαηεα οὗ οὐ ῥον γζοοΐ, ῥγουϊεῖοης ππὶ Κι ΟΥ̓ ἴῃ 
ΤΟΥ; 1. σὠῤῥίν οὐ Προ, Ἰομ.Α],.8Ρ.Επ5,}.6.14.26(718οα; Μ.21. 
12844); 2. 50] ἸΕΥ5 γα ΠΟῊΣ ΟΥ ῥγουϊδτοη-ΠἸοηθγν, Βα5."10γ7.το. (3. 
5218; Μ.32.12450) ; ΗΙοτ,ῦ Ραμ, τοίρ.20.18); 1514.}6].6Ρ}.2.146(Μ.-. 
Ἰ8.6008); ΤΗαΐ. ])αῃ.410(2.1144); 1ὰ. Κον.6:23(3.67) ; ὅ. αἰϊδισαηεδ οὗ 
ἰροΐ ἴο Ῥεπβίοπευβ, (ἤγυϑ. αυτά 3.90(4.782Ὲ) ; ἴο 5ανεβ, Τμαι ργουϊά, 
γ(4.50}); 4. ἀοἷς ἴο ρΡοραΐαςε, Π1οη.Α1.4ρ.Ἐλι8.}..6.7.21.ο(Μ.2ο, ὅδ: ; 
ῬὨ]οϑε.Ψ.6.2.ο(Μ.65.4728); 5. Δπμτιἃ] ργαηὶ ἰο ἐξ Ομμγεῖ ἴου νἰτρίῃβ, 
ΜΙὶάονβ, δα οἰθτον Ἰηϑταεα Ὀγ (οπβέ., Τμαΐ Ὺ.6.1.1τ1τ.2(3.774); 
ἀὐτοραίεα Ὀγ Τα]η. ἱταρ. ἀηα ἐγαπβίοετγεα ἴο ρᾷρϑῃ ρυθβί ποοά, 
Ῥμηοβί,ἡ.ε.7.4(Μ.65.5410); 50Ζ.ἦ.6.5.5.2(Μ.,67.12250); τεβίοτεα Ὀγ 
Τονίαῃ, ΤΒατ,..6.4.4.2(3.052). ἝΝ 

σίτησις (σίτισις), ἡ, 1. )οοά, τιεῖ. οὐδὲ τὴν ψυχὴν ἀποστερεῖς τῆς 
ἐκ τῶν λόγων σιτίσεως ΤΑΊΒ. ῥοίε (Μ, 2 8,13064); 2. »πδαὶ σιτήσεσι 
«εὐδεξιωθέντες ῬὨΠοςί.ἢ.6.12.4(Μ,65.6124); 3, ρ]υτ., τμρῥίΐος, οἵ 
ΒΈΡεμαβ ἐάν τινος ἐκκλησίας ἀποστῶσι κληρικοί, ἕτεροι ἀντικαθιστά- 
μένος τὰς αὐτῶν σ. λαμβάνωσι ῬΠοῖ, φόνος, δ.2(ρ.523; Μετο4.66 5). 

Ἐσιτία, ἡ, ὀγεαά, Ὠτά.153.5. ὔ 
Ἐσιτίδιον, τό, υἱώμαϊς, ῥγουϊείοης, Τ.Βαϊ.1.2. 
σιτίζ-, ἐκεί; Ρ855., δὲ ζεὦ Ὀν, Πεποα ἐΐσ6 οτι τὸ μὲν βιάζεσθαι καὶ 

τοῖς ἀλλοτρίοις “-εσθαι ἄδικόν ἐστιν ΤΡ. εἤγομ.Ρ.τό2(Μ.1τοϑ.4368), 
σιτικός, Ποξ, ὈΙΌΥ, ἃ5 5 051., ΦΟΥΉ δ ρ ῥἱτος, Ατιϑὶ. αροΐ, (Ρ.103.3). 
ἐσιτικῶς, {6 σγαῖη, ΟΥΌσονηη ἴηι ΣΟ Ὸγ.15:3258.{ 1.8 τὸ Ρ.40). 
σίτισις, ἡ, ν. σέτησις. 
σιτισμός, ὁ, 5.ν.1., μεεάϊηρ, ΤὨΡὮΥ], ἐχο, ρεηὶ το]. τα 3.9 52Ὰ ; ἐπι- 

οἰτιοαμόν Ρ.488,16). 
σίτλα, ἡ, (1,Αἴ. οἰ μα) 1. ῥαᾳῖ; ἴῃ ἴοτίὴ σέκλα, Τάτ, νοοῖ, κΚ.(Μ.86. 

2244); ΟΥΟΝαρ ταί (1γ.ΖΔς}..)3.τό(Μ.Ρ}..7}.2620); 2. Ἰτατρ,, ἤρηὶ 
τὴν σι τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ϑετρία Οἶνηρ.7(0.47.21); σ. ἣ ἐπιχύτην 
ἐπμελοί, (ρ.656). ᾿ ᾿ 

σιτοβολών, ὁ, σγαηαῦν, ῬΑ] ἢ Γαμς. 66(0.163.2; Μ.34.1218}); 
ῬὨΠοβε. λ.6.12.0(Μ.6ς.6170}); Το. Μοβοῃ  γαϊ.28(41.8).28768). 

σιτοδοσία, ἡ, β'εε ας γ ἸθμἸΟῊ οὗ «ογΉ, τεῖ. 70.6:32 Χριστός, ἡ 
καινὴ τροφὴ...ἡ μείζων σ. πάσης τῆς ἱστορουμένης τ. ΝᾺ2.0γ.34.1(Μ. 
36.241}. 

σιτοδότης, ὃ, ῥγΟΌΤΔΘΥ οὗ κοΡΉ, ρυϑοίθοϊαβ ἀπηοηδο, ϑγηθ8.ερ.87 
(Μ.66.τ456Ὰ); “ςε».25(0.79.15); στα, ΜΕ], (5.8 ΑΤΥ͂ Ρ.14}}. 

σιτοδοχεῖον, τό, σγαηαῦγ, 85. 0η1.6.3(2.468 ; Νί.31.2688) ; (τυ. 
ἀοηι.30.8 ἴῃ τύ ον, (1ο.3750), 

Ἐσιτοδοχία, ἡ, γερο ρὲ οὗ τογη, ΤΠαάτιφη. 94 τη Οεη.(1.το2). 
Ἐσιτοκλέπτης, ὁ, ΖΟ᾽Ὴ μοῦ, (ἐο.ῬῚ5,ἠμδα. τδοοί Ν.02.15274). 
Ἐσιτολειψία, ἡ, ἐαηεἶηε, τ Ν γϑ5υ ΜΙ αοΥ (ρ.384.14; Μ.46.972}). 
σιτομέτρης, ὁ, 916 τὸῦοΨ, ἀσαὶς οτμἐ ΦΟΥΉ ΟΥ̓ ῥῤγουΐδίοης ὁ σ. ἡμῶν 

κύριος ΟΥ̓, 70.28.24(πὸ; Ρ.421.1τ8; ΜΝ.14.7330). 
σιτομέτριον, τό, τηεαςιγεα αἰξοιθαηοα οὗ φογη, Ονγτ. ,..τ2:42(Μ.12. 

7404); (γος Ραξεῖ.Ὀ.287(31.092.7174}; ργαπιίεα ὃν (οηξέ. το μυτοι 
ἴου αἰξεθυῦοη, ΤΉρπο. εἤγοη. Ρ.23(Μιτοδ.1178}; Ἰποσθαβθ ὃν 
(οπδίδηςβ, Οΐγον Ῥαςε.Ὀ.204(72}8). 

σιτοποιέω, γίείά ἐονη, ΟΥ, Ν ν58. ον, εαἰ σε, 23(ρ.88,8; Μ.45.6τῃ). 
σιτοποιΐα, ἡ, δγεαά-ηαξίηρ, Ταβι ἀΐαϊ.ττ.3(}]1.6.781.); Οὐ Νυβ85. 

μοηη η Οσηὶ Ὀτόθια. (}1.44.761}0). 
σιτοπομπία, ἡ, Τα ΡοΥὶ οὗ εογη, ΤὨστ, ἀ.6.τ.31.5(4.822), 
σιτοπώλης, ὁ, ἐὐγη-ογεϊαηΐ, (Πγνβ.ἤοηι. ὃ 5,4 ἴθ ΜΠ (].8οο}). 
σιτόχροος, φ0γη-οοἰοεγοά; οὗ Ὀτεδα, (ῃγνβ.ἤσμ. 2.4 ἐπ σϑη (4. 

11Ὲ}; οὗ Βυμηδη σοτηρίςχίοη, [0.1 υσίμη!, 6(Μ.05.1364); οὗ ΒΜΥ, 
Ρεγς.(ῃ.17.22)}; οὗ Ομτῖβε, ον (0.17.22; Μ.1ο,τοβα);᾿ 170.1).ἐρ». 

ΤἬΡΗ 5(Μ.95.5490). 
σιτώνης, ὁ, ὕπνον οἔ εὐνη;, αὐ Νὰ 2.0».43.34(}1,36.5444}. 
οσιτωνικός, ἐγ τοὐφαὶ σ. χρήματα 70.Μ8].εἤγοη. 12 Ρ.294(},07. 

4440) πειιῦ. 85 βιβῖ., τοὐλσαὶ ξυμα, Οἰνόη. Βαδελι. 3τό(Μ.02.8οΞΑ). 
Ἐσιτώνιος, 2 οὐ ἐπε παΐτιγε οὗ τυρδαί ΟΥ ον; οὐ Ῥετῆ. ςηδεεὶ ἰο 

εογη-ἰαχ χίδρα, πάντες οἱ νεαροὶ καρποὶ τῶν ὀσπρίων καὶ τῶν σ. καρπῶν 
διαφέρονται" ὑπὸ τοὺς σ. δέ, τέλειοι καρποὶ τῶν ἀσπρίων, κρίθη τε καὶ 
ζειαί δεἐιοὶ. τὰ Οαη. Τρ. 3(Μῆοη.2 Ρ.642). 

1234 σκαιότης 

Ἐσιφάριον, τό, ΟΥ̓Σσιφάριος, ὁ, ὃ Σεγεθη, σεγίατ γρηγόρησον μετ᾽ 
ἐμοῦ τῇ νυκτὶ ταύτῃ, καὶ ὅτε ἀνεπαύησαν πᾶσαι αἱ ἀδελφαί... κατέρχεται 
ὀπίσω τοῦ σ. Κ΄. αη.(Ρ.70.6). 

{"]σιφέριον, τό, ῥέε, ΤΑΤΗ ἐφρερὶ (ριτττ,4; Μ.28.1429}). 
σιφνός, ἐἸῥὲν, ἰοίίΐοιυ, ναςξὶ. ἡ ἡδονὴ τῆς ἁμαρτίας ἡ ἀκάθαρτος καὶ 

σ. Τύγνχι λον ἀϊυ.τ4{(ς:3.40}Ὲ). 
σιφωνίζω, Σ. εἱρίοη; Ἐφμῖνι, Ἠεττη, απ ττ.τ8; 2. πιοῖ., ἀἠξμδε 

σιφωνίσει ἐκ τοῦ κάλλους αὐτῆς 50. ψυχῆς]... καὶ εἰς τὸν ἔξω ἄνθρωπον 
ἘΡΠΓΙΟΖΕ; ἐμεοΐ μὴ τῇ ἐκείνου βασκανίᾳ προσέχων δηχθῇς, ἵνα μὴ 
ἰὸν πικρὸν τῇ ψυχῇ σον σιφωνίσῃς ΝῚ Επίορ,τϑ(Μ.79.τττ60). 

Ἐσιφωνοφόρος, εαγγγίηρ ῥίρες, 5ο. ἔχοσα ψ μος τοακ ἅτε ννα5 
ἀἰβοβαγρεοά, ΤΗΡΒη, εὐγοη.Ρ.294(Ν .τοβ, 7204), 

["]σιχαντός ([]συχ-), -- σικχαντός, ἀϊερμοίηρ, ἰοαίμδοθιθ ποῦ 
τότε ἡ ἡδονὴ τῆς ἁμαρτίας ἡ ἀκάθαρτος καὶ σιχαντὴ ἀληθῶς ἘρΉΓ, 
3.227]Ὰ; διὰ δὲ μικρὰν ἡδονήν, μισητὴν καὶ συχαντήν {γτιἠονι τυ. 
τ4(52.4120); ἔν, ΓιΑζ, ἐσίγον, (οώ, Αγ.138(Ώ4.1.9480)). 

ἘΣιών, ἡ, (Ηοὐτ. ΤῸ) δον, ΖΊΙοΗ; 
Ἀν {π| |; 1, ἀεγναίίοη Σ', ὅπερ ἐστὶν 'σκοπευτήριον᾽ Οτ..70.13.13 

(Ρ.237.6; Μ.14.417}); [Β85..5.201(1,6 08 ; Μ.3ο.6294); ΟΠγγβ. ἠόρ. 
ἦη Ἐ5.71(5.732Ὲ); Σιὼν ἑρμηνεύεται 'διψῶσα᾽ ὑ ΤΊΣ. Βοβῖι ρα. 4(Μ.18. 
12690); 2. αἴδτ, ἔτοτὰ [ογιβαϊοπα, Επιβισμονπαξί, (ρ.162.12); τὸ γὰρ Σ, 
ὄρος ἐστὶ τῆς “Ϊεροσολύμων ἄκρας ὑπερφαινόμενον..«τῶν ἀρετῶν τὴν 
ἀκρόπολιν, ἣν τῷ ὀνόματι Σ΄, παραδηλοῖ δι᾽ αἰνίγματος τ Νι ν85. ον. 
7 ἴῃ Εεεὶ.(Μ.44.1170}; τὴν Σ΄... ἡ ἄνω πόλις ἐκέκλητο. πᾶσα δὲ 
νῦν “]ερουσαλὴμ ὀνομάζεται Τάτ χε. 6 ἐμ 2Κὲρ.(1.458); Ἰᾶνφη. τό ἴῃ 
2.Κερ.(1.412}} οἴ. τὴν μὲν Σ', τὴν ἀρχαίαν εἶναι πόλιν, καὶ ὑποδεεστέραν" 
τὴν δὲ “]ερουσαλὴμ τὴν βασιλεύουσαν, ἐν ἢ τὸ ἁγίασμα 18α5.1-. 
136(1.4740; Μ.30.3408); 3. ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ5. ὙΠ 6 θα] απ, νυ. Η. 
εαἰεοΐ 6.18; Οῃγνβ,εαρ ἐν 5.40: 2(5.225Α); 1 ἧϊ. [αε.(Ρ.206.3); ὑπὲρ 
τῆς ἁγίας καὶ ἐνδόξου Σ, τῆς μητρὸς πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν ἐδ.(ρ.2οὅ. 
27). 

Β, πηρῖ, κατὰ τρόπους τρεῖς προσήκει νοεῖν τὴν Σ. καὶ τὴν ᾿Ιερουσα- 
λήμ: ἢ αἰσθητῶς" ἣ κατὰ τὸ θεοσεβὲς τῶν ἐπὶ γῆς ὄντων πολίτευμα" ἣ 
κατὰ τὴν ἐν οὐρανοῖς ἀγγελικὴν πολιτείαν Ῥτος...5.40: τ4--26(λ1.87. 
2476); 1. οἵ (ῃαγο, (Ἰειη. ῥγοί. τ(ρ.4.14; Μ.8,538); Μεῖῃ.5γ»}.8.} 
(ρ.9ο.Σ ; Μ.18.1408); ΟΠ τγβιεαῤ ΐη 5. οἵ ταίς, το); ΤΕΡΙΡΆ.Κονν 
(}1.43.4288); ΟἸγιιρ. »».. 7εγ.4:6(Μ.03.6268); οἵ Οατοῃ ἀθονς, ἴο 
ὙΠΟ Ν δασίῃ]ν Ομ Ομ 65 ἈΥΘ 5 ραΐε8, ΤΒάΈΡς.οΣ το(,.662); 2. οὗ (ῃς 
πίε Πεοὐ τῆς σκοπευτικῆς καὶ θεωρητικῆς δυνάμεως Σ'. καλουμένης ΟΥ. 
.».τ4 1 Παρ. (ρ.241.2; Μ.13.613.}); τὸν νοῦν..«ὃς ὀνομάζεται Σ΄ ἐπειδὴ 
ἐκεῖθέν ἐστι τὸ σκοπευτήριον πάσης φύσεως {885.1ς.2οτίτιύοοβ ; Μ, 
30.629}; 3. οὗ σοῃϑιιπιτηαῖε νἱγίι τοῦ μὲν ὀνόματος Σ, τὸ ὑψηλὸν τῆς 
πολιτείας ἐνδεικνυμένου ΟΥΝ γ85.λολη.7 τη ει. (Μ.44..γ17γ0); 4. οἵ 
ΟΤ᾽ Ξαἰηΐϊβ οὗτοι, ζητοῦντες τὸν Χριστὸν καὶ διψῶντες, ἐκλήθησαν Σ. 
εοὐὖταν δὲ ἐπέτυχον... ἐγένοντο “Ιερουσαλήμ...θυγατέρα δὲ ταύτης Σ. 
καλεῖ τοὺς διὰ τῆς πίστεως διψῶντας 1 ΤΙς. Βοβί, ῥαί». 4(Μ.1τ8,1269ς,0); 
5. οἵὁ νοτᾷ οὗ ρΌβρεὶ, Ῥσος,,1ς.22:1--τ4(Μ.87.21730). 

σιωπάῳ, 1. ἸΠΓ78115., δὲ οἰομί, τεῦ, ἀἰνίηθ ορρ. μυγηδη 5ἰίεηςε, 
ΤΑΙ. ν.4.ττ(ρ.55.2; Μ.26,4814); αἸ50 τηρᾷ., 7.5 αὐ.6.1τ; 2. ἴγδῆϑ., 
δὲ Ξείγεί, ποί σρέακ οὔ; Ῥᾶβ5.,) οἵ ἀπβρόκδη ργανοῖβ, Ορηϑί. ΑΡΡ. 
7.33.2; ἴὰ Ῥῆγταβα κατὰ τὸ σιωπώμενον, ὧν Ἰηγέγόπεο, ΟἸτγβ. ἤθη. 8.1 
ἢ ΣΤἼδς 5. (ττ.4178.}}. 

Ἰσιωπητικός, ἐπείϊησά ἰο ἸἸθηεδ, ἸδρὮγ.1.2 408; ροράια. αὶ» (Μ. 
65.34τ0). 

Ἐσιωπιστικῶς, ἢ ψεΐεν θέλε τοὺς παῖδας σ. προβαδίζειν ᾿ϊάαςε. 
}αϊν.δ(ρ.16.10). 

σκάζ-ω, οἰωηὐίε, παϊί, ταθῖ. οὐδὲ πίστις ἐστί, “-οὐσα περί τι (Ἰ]εΙη. 
Ῥαεά.γ.δ(ρ.τογ.10; ΝΜ 8,285); ἕνα μὴ σ. ἡ ἀλήθεια Οὐ, 70.1.27(ρ.34. 
28; Μ.14.130); ἀπὸ τοῦ σφάλματος τῆς ἀναγνώσεως “-αυσιν ΕΡΙΡΗ. 
αΉς.5(0.94.13; Μ.4.3.1574};} Ρΐορ], ποϑαΐ. 5. διθβςῖ., μηθυφηγιθςς, 
ΟΙοια.ῥαφά.2.οἔρ.2ο0ς.τᾳ; Ν.8,4028)}. 

σκαιός, 1. ον; ἐε ἰε} μα λέγεται [86. ἡ ἀριστερά] καὶ 'σκαιὰ᾽ παρὰ 
τὸ σκάζειν περὶ τὰς πράξεις" ἢ ὅτι ἀσθενεστέρα τῆς δεξιᾶς ἐστιν'...ὅθεν 
καὶ σ. ἄνθρωπος ὃ σκαμβὸς κατὰ γνώμην καὶ οὐκ ὀρθός ΜεἸεῖ, αὶ, ἤσηι. 
27(δ1.64.1 2560); 2. ἄφηνε, δμερτά ἴπι ΒΡ: ΠΕ 4] ἀρρτεπαηβίοη, τι Νὰ, 
ΟΥ.31.20(0.182.7; Ν.36.1658); πιοτα ]ν ῥόγυεγξε, τυϊεξεά Μελιτιανῶν... 
τῶν σκαιοτάτων καὶ ἀθεμέτων (οποί.6ρ. ΑἸ ἀροΐ,56ε.68(ρ.146.10; Μ, 
25.3608}); σ. καὶ πονηροῦ ϑοταρ.ἐμεἢ.20.2; οὐκ ἀπὸ φιλομαθείας ἀλλ᾽ 
ἀπὸ γνώμης σ. πεύσεις αὐτῷ προσάγοντες 586. οἱ ᾿Ι]ονδαῖοι) ὈΠγγβ. Κορ. 
61.1 ἴῃ 70.(8.3620). 

σκαιότης, ἡ, 1. Τηξεηδιδε εν τῇ-.. σωφροσύνῃ ἀκολασίαν κατὰ μείω- 
σιν, σ. καθ᾽ ὑπερβολήν ἩΠΡρ καεν.τοτοίρ.22.16; Μι16.30 4400); 2. τχοτγαὰ] 
Ῥέγυεγειίν τὴν σ. τῆς τἀνδρὸς [5ς. ΝΕΤΟ]...μανέας 1᾽05.}..6.2.25.2(Μ. 
20.208.); μὴ καθύβριζε τὴν ἀρίστην παίδευσιν τῇ τῆς γνώμης σ, Τ3Ἰ, 
ῬΕ].6}}.3.4τ(Μ.78.7608); τῆς τοῦ διαβόλου σ. ταῦτα αὐτοῖς ἐνσπειράσης 
ντ.ς,7: τοί 1.60.756.Ὰ). 



σκαιωρέω 

σκαιωρέω, ςεἤσνε, ρίοὶ, 1514. Ῥὲ],6}}.2.127(}}.78.5658); Επῖ.ερ., 
Τλάς.(Ρ.152.24; Η.2.1778}); [υεοπτ. ΗΛ ρέ. τ. 6(Μ.86.1420}). 

σκαιώρημα, τό, »ιξολίουοις ἑαϊίαξν, ογγον, 585. μη. τ σ(1,2150 ; 
Μ.29.5 170); ΟΥ Ν ν85.ἀροϊ , 36(Μ.4ς.τ2044); Ονγτιαροῖ, ΤἼάέια(Ρ.113. 

9; 6". 2074). 
σκαιωρία, ἡ, ῥίοιἐΐηρ, ἱνεαείενγ, βα5,αϑεεί.2.2(2.326Α ; Μ,3τ,.885})}; 

ΝῚ.0Ρ.3. ΟΘ(Μ. 70. 4324); 50Ζ.ἦ.6.2. 25. τ(Μ. 67.τοοσ) ; 6. ρεηϊ,, ῥἰοί- 
ΠῊΡ ἀραϊηβὶ τὴν σι ἤτοι ἐκβολὴν τοῦ ὁσίου Ἐπυδίταῖ,υ. Εωμγε 6( 1. 
86. 2361Α). 

σκαιῶς, Ῥενυογδεῖγ, ΟἸετη.ῳ. 4.5. Ἰδίς: 171.51 Μ,0.6210). 
σκάλα, ἡ, (1,Αἴ. Ξεαἰα); 1. ἰαἀάον, Ακϊοη Ηαρσυ, δγηι δὲν, 27(Ὁ.64. 

5); 2. κἰαΐγ5, είερς, 10.}16].σἠγοη.τ Ρ.343(λ}1.07.5124}); ΤὨΡΠη.εἤγοη. 
Ρ 265 (}1.τοϑ.8768). 

Ἐσκαλαβατέω, εἰΐνιδ ὃγ α ἰαάάεν, Αλΐου. Ηδρ.ν ϑγη δὲν. τλ(Ρ.38. 

6). 
Ἐσκαληνῶς, οὐἑφιεεῖν, ἐγοοκεάϊν ; οὗ ἃ. 5ηῃ8Κο᾿8 ΕΕῚ Εριρῃ.. 

μαεν.πτοτοί(ρ.261.25 ; Μ,41.00 50). 
Ἐσκαλίδιον, τό, ςτραάρ, Ποτιν, Ραμ.  τό(ρ,28.14); ἀρορδίμιΡαῖν. 

(1.6ς, 2814); Ζοβ.αἰϊοφμΐα το( ,.γ78.τ6030); γτ,ϑιυ ϑϑ.ττίρ.94.20).. 
σκάλλω, 1. ἀοδ; σόαρε ψᾺ τῆ, μοοΐ, Ματῖοβ!!, ἔγ.ατ2 ἀρ. Ειι8. 

Μαγεοῖϊ.τ.3(ρ.14.23; Μ.24.7440); 2. ταρῖ,, ἀϊειεγῦ, ἰγομδῖσ, (Ὦγγβ.ῤ. 
133(3.6788); “γ᾽, δεαγεῖι τὴ 5ριπὶ, στ. μαυτα,ραη.ΟΥγ.7(ρ.19.21; 
Μ,το.το73}); ΠΈσγ ἢ. Η, ἡ’. ς.76: 5(81.03.12454.)}. 

σκάλμη, ἡ, οἠοοοιγίηρς, τῥιδὶ,, ταβῖ, τοῖς...ἐκείνων νοήμασι καὶ 
ῥήμασι σα. ἐπιπολάζει Ἰδτάντα. Τγ1.2.4(.30.5174}. 

Ἐσκάλωσις, ἡ, ὃὶ ἰαάάον, ὃ ξοαβοϊάϊηρ, Ογτοδιυν.ϑαν.Ογ(Ρ.τόρ9.10). 
Ἐσκαμβάξω, »ιαλε «γοοκεά, Αἰ. Τβονι. Ἀ. τ47(0.255.10). 
σκαμβός, 1. οἱ οὐ ἰΐη6, ἐγοοξεά, Ματο, δου, Ρονρ, 82; Κ Ῥαολ. Δ 

42(Ρ.157.35); ἢρ. μηδέποτε οὖν πιστεύσης ταῖς ὑπονοίαις σου" σ. γὰρ 
κανών, καὶ τὰ ὀρθὰ σκαμβὰ ποιεῖ Τ)οχ.ἀοεἰ.9.2(Ν1.88.17178);.2. γΛΟΥΆ]ν 
ῥέγυόγεε, ἀεργανεά καρδέαν σ, ... καὶ διεστραμμένην ὕγτ. 70.11.12(4. 
τοοσο), [Ξιβίταειυ μγελ, οο(}].86.232768), Μεϊεῖ.παΐ μον. 2) (Μ θ4. 
12560) οἰἷΐ. 5. σκαιός. 

Ἐσκαμβότης, ἡ, φὡορκεράηεες, τηθί. τῆς ἀγάπης τὸ εὐθὲς.. 
βώσαμεν,,... 

28.5964). 
σκαμβόω, πυΐδί, ἀϊδίογί, ΤΑΤΗ ξεν πη1.4(}1.28.5906Ὰ) οἷς. 8, 

σκαμβότης, Μαχιρ. τ(}|.91.385}0,288Α). 
Ἐσκάμβωσις, ἡ, ἡπαΚΙΉΡ εγοοίεά, ῥεγυεγδίοῃ, ΤΡΑΤΑΡΒ να... 

Ρείγ.(ῃ.9.22; ἢ.2.8490). 
σκάμμα, τό, Α. δαὶ τοὐτεί μας δέεη ἀμρὶ 1. ἱγομεῖ; ἴον ἃ στῖᾶνξ, 

“4. 70.τττ(Ρ.215.3}; ἴον νψαῖοσ, γε. βιν θα. Ογ(ρ.1όρ.τ6) ; ἃ5 γλαυκιησ 
Ῥουπάδυιοβ ΟΥἩ ἐεγηλ]η115 οἱ ἃ συιτϑε, ντ. 1)5.12: 5(Μ.60.ϑοο}})} ; δος 
βογοξόορο, Οςο. 15. Πογαεὶ. τ 6 τ(}1.02.132034}; τηςτ,, δομη5 οἵ τπιδῖατε, 
ΤΒατ αβεεί. τ2ίρ.2ο8.24: 4.1022}); οἱ ἄϊνϊης ἀςοῦοε5, θο, 15, ξἰεγαεί. 
1.51(12024}); 650. 2. ΡΙδοα ἀπρ ῸΡ πη βαπάςξα ψΒετὸ αι δῖεϑ Ἰαπἀεᾶ 
ἴὴ τῆς ἰοῃς ] ἸΠῺΡ, Ὦσηος ἐϊδίαηεε, τ ϑαδηγε, γλθῖ., 5οοβὲ ἐπετάθη τὰ τῆς 
θλίψεως ὑμῖν, καὶ πλατύτερᾳ πάλιν ἐτέθῃ τὰ σ. ζγγϑ5.Ε.5.τ(3.57 78); τοῦ 
Ῥτιδοερίβ οὗ το σίου ορρ. οσοπηβεὶβ οὗ ρουίεοίίοῃ ὑπερέβαινε τὰ σ, 
ἴϑο, 5. ῬῈΠ 14. οη1.22..2 ἦρε τον, (10,194); 8.7. 7(1ο.62Ε); τεῦ. 70. 
Βαρί., Ἰά,ἤον. 10,4 τη. 711.{η.1440} 8. ρίασς ἀὰρ ἃρ ἀπὰ ϑβϑαμαςεα, 
τυγεοηρ ργομμά, ἀγόηᾳ; πρ., ΗΙΡΡ. .4Ή.2.1τ0.8; (ἢγγϑ.ε}.1ο7(3. 
6524); Β88.536].0γ.7.1τ(Μ 8, τοι) ; τπεῖ,, οὐ βοσα]αγ {6 ΟΡΡ. τηοπᾷϑ8- 
τὶς πῶς..«δυνήσῃ ἀρνήσασθαι τὴν πρὸς τὸν ἐχθρὸν μάχην, ἐν τῷ σ. 
τῆς μάχης διάγων; Βα5.7εἩμΗ,2(2.203Ε; Μ.31,6298Β); οἵ (μηΒδηῃ 
[π|, χΟϊερι.,.α; ΟὨγυβιλον.4.4 ἐπ Ἅ:.0: τ(3.1358); {{Δε5.ΝᾺ2.41α]. 
131(Ν1.38.1033); 65ρ. ἴῃ δοϊίνε Ἔενδηρο! ζαξοη, Δ}}, τα ἠοτη.2(ρ.11. 
20; Ν4.77.14310); τοῦ, τεστηρταίοῃ οὗ (ησιβὲ τρέτον παλαίσαντος τῷ 
πειράζοντι, ἔξω τοῦ σ. αὐτὸν κατηκόντισεν (οϑῃ. [πά.10}.2(Μ.88. 
1210); ἐδ. (2880) οἷτ, 5. ἀντέπαλος ; οἵ ργοβεμῖ 16 οΡΡ. 11ξξ τὸ σοτῆς ὁ 
ἀγὼν ἐτελέσθη καὶ ἐκενώθη τὸ σ. ἘΡΙΡΒ ἐαεν, κ᾿. χοίρ.376.1; Μι41. 
1Ο328}; Οτνβ8.᾽0:2,43.2 1, σεη.(4.4378): πόθεν ἀπολύεις; ἐκ τοῦ 

βιωτικοῦ σ. γτ.1.ε.2:.)28}.(1.72. 5040); οὗ ἐτειητς 11ς, ἘὃὈΔ]}. ῥγοθηε, 

(ρ.4.1τ6,21; Ν..34.005). 
Β. {μαι ΒΟ. ἴδκαβ ῥίδος ἴῃ ἀσεηδ ; 1. ῥγαζίϊοθ, ἱγαϊ ἸΉΡρ ἵνα... 

ἀρετῆς ἔχωμεν σ. (ἢγνβ,5[ο,,2.6(2,390), Βα5.561.0»,1τ8.τ(ΜΝ ὃς, 2280); 
ΘΟρΡΒτ Η υπαςί, ].ο2.16924); 2. εοηίεδί, ἰγία!; οἵ Ῥειβεσοη, 
Ατἴῇ εν. Ῥ-. 118 τῷ, (Μ, 27. 4800); Β48. ἐΡ. 221(3. 3340; Μ.32.8174}); τὰ 
ἔπαθλα ὁ μέλλων αἰὼν ἐμπιστεύεται, ὡς οὗτος τὰ σ. 1516, ῬΕ],ἐῤ}.4. 
του ].78.12848); οἱ ξαβίιησ, ἘΜ δΆ. ῥα. τ(Μ.18.32848); οὗ τηοπδβίς 
1ῖς, Ἐναρυ. ἢ. 6.5 6(ρ,2οτ.21; Μ,86,28044) ; {δ.3.33(0.132.3; 26604) ; οἱ 
ςταοιβχίοη οἵ Γμτῖξε, ᾿ΡΙρΡ. εν. 60. δο(ρ.2Στ.1ο ; Ν.42.304.8) (τς. 5 
παραδοξοποιΐα; 3. ἀΠο5ΙΡΉ, ΦΉΪΕΡΡΥΊΣΕ θλάσον τὸ σχῆμά σου νῦν, καὶ τὸ 
σ, νεκρῶται Ἀοτα. Με], (4.5 τ Ρ.180). 

Ἐσκαμνάλιον, τό, οΟΥΕΥΉΡ 707 5εαὶς, μι ΐοη, ἘριαρΡ.ΟϑγταΡ.04. 
20; [1.2.12604}; Οϑυτι σε (ρ.00.7; Η.2.14760), 

«ἐσκαμ- 
πονηροτέραν σ. διὰ ψεύδους ὀρύξαντες ΓΑΥΠ. εν, ἀπί.4(Μ. 

1235 
, 

σκαριφεύω 

Ἐσκαμνίον (σκάμνον), τό, δεηεῖ; εἰοοί, 10.ΜΌΒΟΠ ῥγαΐ, δι, α71(Μ, 
87.25130,30370) ; ΟΕ τυ 5. ον. 2(13.207Ὲ); μεσμτ.Ν ν.. 70. Εἰεόρι, (ρ.11. 

9); Εποβῤοὶ,(ρ.503). ΝΕ 
σκανδαλίζ-ω, γαῖ. ; 1. ἐαμέδε ἰο γαϊϊ, ἰεαά τηῖο βίη ὡς, εἰ δυνατόν, 

σκανδαλίσαι καὶ τοὺς ἐκλεκτούς Ὠ)΄οη.Α},.8Ρ. 5. ..ε.6,41. το( 1.20, 
6988); κτει-.-τις, παρανομῶν λόγῳ ἣ ἔργῳ, καὶ ἕτερον πρὸς παρα- 
νομίαν ἐνάγων... ἢ κωλύων ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ...ἣ οἰκοδομῶν 
τὸ φρόνημα τοῦ ἀσθενοῦς εἴς τι τῶν ἀπηγορευμένων Βαβιγερ.ὺν.64(2. 
436 Εἴ. ; ΝΙ.31.11254}; τῷ τε πλείονας σκανδαλίσαι καὶ τῷ ..«προσκροῦσαι 
τῷ..«θεῷ ΟὨΒγγ5.5αε,6,τοί(ρ.16ο.5; 1.4204); τὸ ἀξέως “-εσθαι, οὐ 
φιλοσόφου, μικρᾶς δέ τινος ψυχῆς ΝΠ. ἐρΡιτ του .19.1578); ἐεριρὶ ἰο 
ΟΥ ἰμτὲ Ἰηὶο οἵη αφαϊημδὶ βμγὴν ἀπὸ πάσης γυναικὸς πονηρᾶς “-οὐσης 
ἄφρονα Β55.8α].16.1; ΟἸετο, [γπίρ.το5.6; Μ.0.145Ὰ); ; ΡΆ88. ἸλΙΥΒΏΒ. 6. 
εἰς βηώ ἃ δομγοθ οὗ Ἱεριριαίίοη, τη ἐσκανδαλίσθη εἰς ἐμέ 70 ΜοΒΟἢ. 
ῥγαϊτΊΟ(Ν.87.30400) ; Ρ8.35. ἱπΠΌΤΘΏΒ., 677 ἴῃ. τη γ815, ἤθστη.υἷ5.4.1.3; 
ἸΔπαηά.8.το; ὈΙάντα. Ὁ ς.9:1(Ν.30. 1102); Ῥχος.(...5.8:19-22(Μ.87. 
τροῦο) ; ἴῃ. ἔαϊτῃ, Οσ. Ρ΄.375 τῷ ΜΊ(ρ.τόο.ο; Μ.17.2070)}; ΑἸὰ..4ν.3. 
470 }}.26.4044); μυγϑ, ἐόηι. 23.3 ἴῃ νο. (. 1364); ; 2. κῶμ56 οἴεμες ἰο, 
«ποεῖ, βηγε ομδὶ ς ξεοίτηρς οὐ μόνον οὐκ ἐπίστευσαν 530. οἱ ᾿Ιουδαῖοι], 
ἀλλὰ καὶ ἐσκανδαλίσθησαν (ῃγγ5.ἤοηι.32.2 1. [0.(8.186Ὰ); ἀροῤῥ ῥέῃ, 
Ραὶν.(Μ,6:,2000); [0τ.11 Ῥαρα ἐῤ.  εοη.τ(Η.4.44}); τσ. ἢ] Ῥαρα εὑ. 
1, 6οη.2(Ηῃ.4.1γ0). 

Ἐσκανδαλισμός, ὁ, 1. εἰρη δίηρ, ἰαβρϑο, ζαϊξ πο βῖα, Οὐ. ο.32.ς 
(ρ.434.1τ2; Μ.14.153}); {Βα5.δαρί.2.1ο.2(2.67ος; Μ.31.τό200); 2. 5μοεῖ 
μετὰ τὸν σ. τὸν ἐπὶ τῷ σταυρῷ γενόμενον τοῖς μαθηταῖς καὶ τῇ Μαρίᾳ 
ταχεῖά τις ἴασις ἐπακολουθήσει Οτιλοηι. 17 τη 1.ε.(0Ρ.118.22) Ξ- Β88. 

4}.26ο.ο(3,4φοτα ; Μ,32,0684). 
σκάνδαλον, τό, 1. οὐείαείε; οὐδίγμείίον, τί... -τὰ σι; τὰ κωλύματα 

τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ (ῃτγπ.μοηϊ. 50.0.1 ἴῃ Μ41.(7. 5940); 2. ἀεγοϑα! [30.. σ.] καὶ 
οἱ ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοὺς περὶ ταῦτα δεινοὺς καλοῦσι, τοὺς τὰ σώματα 
διαστρέφοντας 1δ.; 3. ιι58. ταεῖ,; 8. ζίμάγαπει, ἀπ ξπἔομν, ΟἸδια Κ᾽. 
ἡο(ρ.220.8)4Ρ.70.Μ4].εἰγοη.το Ρ.242(Μ.07.3728}; Α1Ἰῃυ. πίον. 253(}. 
26.8774}; οὐ τοίνυν τὸ σ. ἐπιτεῖναι θέλων ἀλλὰ λῦσαι μᾶλλον (Ὦχγϑ. 
ἠοηι.47.2 ἴηι 0.(8.2770}; Η. είορ, ἐπ ἠθέλησαν 30. οἱ ᾿Ιουδαῖοι] τὸ 
σ. τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προσθεῖναι διὰ τοῦ σταυρῶσαι αὐτόν ΟΥ̓ ἔσῃ. 
10.2 ἴῃ {ἐγ.(ρ.72.1τ; Μ.13,3608); 4. οὔέμιεε, βπαγε, θεεασίου οὗ εἴη, 
ἀσοου δα σ....ἐστὶ..«ἁπᾶν τὸ ἤτοι εἰς ἀποστασίαν τινὰ τῆς.. ἀληθείας 
ἄγον, ἢ πρόσκλησιν τῆς πλάνης ἐμποιοῦν, ἢ οἰκοδομοῦν εἰς ἀσέβειαν, ἣ 
καθόλου, πᾶν τὸ κωλύον τῇ εὐῤοο: τοῦ θεοῦ ὑπακούειν Β8,δαῤ ,2.1ο,Ι 
ᾷ. 6698; Μ.31. τότ70); τὰ σ. ... ἄλλα νομίζω εἶναι τῶν ἀνθρώπων δι᾿ 
ὧν ἔρχεται. τὰ...σ. στρατιά τις ἐστὶ τοῦ διαβόλου.. «εὑρίσκει πολλάκις 

᾿ μὲν τοὺς πάντη ξένους τῆς εὐσεβείας, ἔοθ᾽ ὅτε δὲ καὶ τῶν νομιζομένων 
τινὰς πιστεύειν τῷ λόγῳ τοῦ θεοῦ, οἷς χεῖρόν ἐστι τὸ οὐαὶ παρὰ τὸ οὐαὶ 
τῷ σκανδαλιζομένῳ Οτ.εονη οἴη δΜ1|.13.22(0.240.2; Μ.13.11528)}; γίνε- 
ται δὲ τὸ σ. κατὰ πλειόνας αἰτέας, ἢ γὰρ παρὰ τὸν σκανδαλίζοντα τὸ α. 
γίνεται, ἢ παρὰ τὸν σκανδαλιζόμενον τὸ σκανδαλισθῆναι συμβαίνει Β85, 
γερ.ὃγ.64(2.4378: Ν.31.11258}; τοί, Το.6:41 τῆς ἐκείνων ἀνοίας τὸ α. 
ἦν, οὐ τῆς ἀπορίας τῶν λεγομένων (πυγνβ, λοι. 46.2 πὶ [6.(8.2710); 
ἴῃ τηοταϊ]5, 155..5α..4.27; ΟἸδια ῥαεά.2.δίρ.205.8; Μ.8.4881); Οἤχγϑ, 
ἐόν. 57.3 τη 10.(8.336Ὰ}; ἴῃ [αἸ18, Τρ. Ερλνιδιυ; τὸ τοῦ σ. ὄνομα... 
εἰώθαμεν λέγειν περὶ τῶν διαστρεφόντων ἀπὸ τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας 
τοῦς ἁπλουστέρους καὶ εὐεξαπατήτους Οτ (εἰς. 5.64(0Ρ.67.10; Μ,1τ. 
12854); Αἰδιογη,2(ρ. 232.13; Μ.26. 6848); : ΤμΒαϊ,εῤιτιϑί4.1191); 
5. πιείοπ,; Οἱ ῬΘΙΒΟΠΒ σὺ τοσούτοις γινόμενος σ. ΑἙ.ερ. Ὀγας.τ(.2ς, 
5244}; 6. Ἄι ηῖο βἵῃ, ἸΉΗ μεὶ ἀεὶ σ, ... ἐνταῦθα τὴν ὕβριν καλεῖ ΟΥ. ἤν. 
3γ5 1: ΜΙ(ρ.χδο.τ4; Ν. 17. 2070); ὅταν...τὶς [5ς, τῶν μελῶν, τοί. Με. 

. 5:20 Ἰπτειρτοῖοά 8.5 ὉΠ6᾽ 5. ΟΪ088 ΓΕ σκανδάλου αἴτιος γένηται... 
ἐκκόπτειν χρὴ τὸν τοιοῦτον 1514, 6].ἐῤ}.1.832(}1.γ8.2400). 

σκάνδαλος, σίυίηρ οἤέπεο, ῥγουοεαίϊυε τῶν ἀπίστων καὶ σ, λόγων 
{7651. [γ τες. (ρ.48; Μ.6.15808); 845. βιιρδέ, οὐκέτε ἄλλοις γίνεται 
σκάνδαλος ἀλλὰ σωτηρία ΤὨγχνβ,ζομι.8(13,2311). 

Ἐσκανδαλώδης, 1. δεξσὶ τοτίξ οδεϊγιμοίϊομις οὐ ἀπ εμέ ες, ταεῖ. τὴν 
τραχεῖαν ὁδὸν καὶ σ, ἘΡΙΡΠ.ῥαον.60.23(0,172.22; Ν.42.2370}; ὁ ὕπνος, 
τὸ βάδισμα, ὅλα σ. {(Ὠγγϑιαάνηον, (ττ.8118); 2. σεαπάαίοιιδ πᾶν ὅπερ 
οὐ κατ᾽ ἐντολήν: ἀδόκιμον, ἕωλον, ο. Τματ,δέυα,ε,ῥ.2. τορος 00. 
1500 Ὰ). 
σκαπανεύω, ἀρ, οἰ ίναϊο, 1518. Ῥὲ]. ρ}.1.5δο( .78,340Α). 
Ἐσκαραμάγγι(ο)ν, τό, Κιπα οἵ καΐίαη, 1.ε. Ἰοὴρ ἀπαοττξαηϊο ΨΜἢ 

να ῖβ σιγάϊο, ΤὨΡΒη οἠγομ.Ρ.266(Μ.τοϑ. 661). 
σκαρίζ-ω, εὑγὴ ἢ, τυγίρρίε μέρος ἑρπετοῦ ἔτι πτοντος ἘΡΙΡῊ λαδν. 5 4.0 

(0.323.22; Μ.41τ.072Δ); 1δ.56.3(0.342.8 ; 9930); ε5β. τεῖ. ϑαϊασμπαβ᾽ 
ΒΡΘΟΙ]Δ ΟΠπ5 οὐ ΟΥρΊη οὗ τηδη, [τϑη ἦκεν,1.24.1τ ΔΡ.Ηρρ.᾿α6ν.7.28 
(Μ.16.33228); Αἀατῃταϊ.2.8(ρ,74.2; Μ.11.117128); πιεῖ,, οἱ τιδη 5 
δἤοτίβ αἰξου νἱσίαθ, ΝΠ ἐρῥ.4.6ο(}}.79.5778). 

σκαριφεύω, «Κοίοί γομρμῖν, ομΐηο, ΤῊΘΕ, Επδε, 44 ττο-το(2.1ο30) ; 
Ι4φιέ.1 ἴῃ ΤΡ αν.(1.566). 



σκάριφος 

σκάριφος, ὁ (σκάριφον, τό), ῥία»» ἴον ἃ ὈμΙΠάϊηρ' ὁ σ. τῆς ἁγίας 
ἐκκλησίας σταυροειδής Ματγο. ας υ. ῬΟΥΡἢ.Ἴ5.; Οὐϑπι πο ρ.Ρτόδιη. 
(Μ.88,538); πεαξ., ΤὨάτφιι.28 ἠῃ 3Κερ.(2.475). 

σκατοφαγέω, φαΐ ΠΝ], ΟςἸ5.ρ.Οτι εἰς.7.τλ(ρ.χόπ.2; Μοττ 440 Ὰ). 
σκάφη, ἡ, 1. τἠΐρ, ον ἰδηι.13.}; 2. ἐραάξ μόγις ἂν οἷδε τὴν σ. 

σ, λέγειν ὅγτιε5.ἐ. τοί .66.1 5608) ; 170.1)..ἀγίοη Β(ρ.96.22 ; Μ.οδ. 
:3160). 

Ἐσκάφησις, ἡ, ἀϊσρίηρ, ΤΏ γνβ. εἑδο(το. 768). 
σκαφίς, ἡ, φραίάε, ϑγηεβ.εαΐσ,4{Ρ.1τ97.5; Μ.66.1τγ20). 
Ἐσκαφοκάραβος, ὁ, ἰρὴΣ γπαητοξιθαν, Οἰγοη Ῥαβεῖ. Ρ.394(ΜΜ.92. 

τοσοΟ) ; 1δ.}Ρ.30ό(ς]. ἔοχ κἂν ο᾽ κάραβοι 1τοΙ38). 
σκάφος, τό, 1. «ἐΐρ, ἴῃ βἴπγ]ς οὗ ϑοὴ 8 στο αἰτίου ἴο Βαΐδοτ φασὶ... 

Διονύσιον εἰρηκέναι ποίημα καὶ γενητὸν εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ μήτε 
δὲ φύσει ἴδιον, ἀλλὰ ἕένον.. .ὥσπερ...ὁ ναυπηγὸς πρὸς τὸ σ. ΑἸἢ. έοη. 
4{0.48.22:; Μ.25.4854}; τηεῖ., οὗ {πΠ6 Βοάν, ΜοΙΙ.  γρ.ττίρ.130.0; Μ, 
18,2178); οὗ τε. νοῦ, Ἐπ5,} Ὁ τ2ίρ.231.26; Μ,2ο,χ2800); οὗ τῆ 
ὈΒυτοῦ τῶν ἁγίων ἀποστόλων τὸ σ, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἡ ἐκκλησία Οντ. 70. 
3.4(4.2028); 2. Ρ1Ρ᾽5 ἱγομρὶ, ΟἸδοτη, ῥαφά,5.4{0ρ.253.5; Μ.8., 5968). 

σκεδάννυμι, Ξοαίίον, ἀϊςβένβε; ΤΥ, ΡΆ55., τηδΐ., δὲ ἀϊςρογεεά, 415- 
εἱραϊεά, ἀϊυτάφά γτιθιτα νυ, 68ρ. τεῖ. ρον ἐμείβτη Αἰγύπτιοι.. κατὰ τὰς 
θρησκείας ἐσκέδανται ΟἸδτα. ῥγοί,2(0.20,2ο; Μ.8.1208); τὸ ἐσκεδασμέ- 
νον τῆς διανοίας εἰς πλῆθος θεῶν ΟὙΟΝ γ88.0γ,εαϊσο. Ργοθιη. (ρ.5.2; Μ. 
45.120); 1Ὁ.3(0.17.12; 20Α). 

σκεδαστής, ὁ, Ξεαίίεγεν, ἀϊοείραϊεν, αχ.ανερὶρ. νοι. τ 3 ον). 
σκελίζ-ω, ἐγ τῤρ; ταεῖ,, ἴῃ 5ρθθτα οἱ ἔδιτῃ ΟΥ τπογαὶς, Ατμυν. 

Απίοη  δ(Μ.56.8400); εἰ δὲ «-εἰ μ᾽ ὁ φθορεὺς τῆς εἰκόνος, τίς μοι 
γένοιτ᾽ ἔρυμα; Οτ.ΝαΖ,εαγηῖ.2.τ,6ς.6(Μ.37.14074}); οἱ τὰ ὅπλα τῆς 
νηστείας ῥίπτοντες ὑπὸ τῆς γαστριμαργίας “-ονται ΤΟ γγ. πον άτυ.τ4{", 
414Ὲ}; Ἀδποε ομέυέ, 60. ΡῚ5. ΡῈ; 5.2,273(Μ.02.1228.}. 

Ἐσκέλισις, ἡ, αἰ ΐτισ, Κα  ἴτοτη νίττας, Τάτ, Θιιᾶ,ορῥ.2.το( 00. 
1141}. 

ξσκέλισμα, τό, σ"αγέ, Β45.6}.45.2(3.1348,; Μ.32.3688) ; {Πγνυβ. 
ἐποηπιῖη ΓΤ ττ(το. 300). 

σκελισμός, ὁ, τῃαγε, ἱγαρ, ϑεταρ. απ. ςίρ.63; Μ.18.12325), 
Ἐσκελιστής, ὁ, στε τοῖο ἐῚρ5 ἩΡ, ονεγιλγοτυς οἷ. τῶν δαιμόνων σ. 

ΕΡὮγ.3.4630. 

ἸἘσκελοκοποῦμαι, ρα85., ἔαῦε οπεἷς ἰερ5 ὑγοκόη, Εν. Ῥεἰγ.4(Ρ.240). 
σκέλος, τό, ἱερ ; τηρῖ,, ῥανγὶ Οὗ ἃ Ῥγοροβίἴοη τὸ ἕτερον αἱρήσονται σ. 

τῆς διαιρέσεως Τ,εοπί. Η͂. Λί δε γ τ(Μ.8ό,τ4ο 5 Α). 
σκέμμα, τό, ῥίαῃ, ῥιγροςσε, τι Νὰ 2.6 ῤ.68(Μ.37.13234}; οὗ αἰν!πθ 

Ῥύτροβε, υσ. μη. (63.780); 14,Ος,3(3.130); Ἰά ον ἀἴυ. Ξ(53,2618); 
βεδεημε, ῥίοί, ΕΡ. ανεοϊ.2(ρΡ.157.1ο; Μ.:ς. 2880); Ογτ, }μἰη.8(63,278.) 
14,0 ς.4(3.228); [0.14]. εἄγομ.2 Ὁ. 44(Λ1.07.1168). 

σκεπάξ-ω, 1. «ἠείίεν, εουεν, ὑεῖ ἐτέαν “-ουσαν πεδίᾳ καὶ ὄρη Ἠδττη. 
δἴρεδιτ.ι ; ἐπίνοιαν... ἐν δόλῳ τινὶ σκεπάσασα Αἴῇ.ρ.4ς9.11Ὁ.3(Μ.25. 
5440); ἐσκέπασταί σου τὸ πρόσωπον ΟΥτ., ῥγοεαϊεεῖ.ο; μόλις εἶδον 
θεοῦ τὰ ὀπίσθια, καὶ τοῦτο τῇ πέτρᾳ σκεπασθείς, τῷ σαρκωθέντι δι᾽ 
ἡμᾶς λόγῳ Οτ.ΝᾺ2.0»,28.3(0.24.13; Μ.36,204)}; 650. ψ ἢ ΟἹοί 69, 
ΟἸεσα. Φ. ἄ. ς ταίρ.τ68.9; Μ.9.617.}; Οτιλοιη.23 ἴῃ 1 ε(ρ.153.4)}; ὅτ, 
ΝΙγϑβ. λον. 7 τη. Οαη1.(Μ1.44.9244}; οἵ Ῥαχ14] μηδὲ γῇ “οντα τὸ σῶμα 
Δάδτῃ, ἀϊαϊ.4.2(ρ.138.17; ΜΟττ, τϑοβμ); 2. ῥγοίεοί, «ἠτεϊά, Μ|.Αγίαάη. 
(Ρ.125.9); πιεῖ. ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ “-εἰ ἡ ταπείνωσις τὴν ψυχήν 
Βοχ.ἀσεί.2.3(Μ.88.164.4.8); οὗ αϊνίης ῥτοϊθοιίοη, τειν. 28.1; Οὐ. 
50 15) 7σ.(ρ.525.τ6); ἀοράτῳ χειρὶ -όμενος Μ.Τμάοὶ.3(0.138.13}; 
3. ἀ1ῶὼ6, οὐξομγὸ αὐτὸς ὁ θεῖος λόγος οὐδὲν ἐσκεπασμένοις...τοῖς ποσὶν 
«««ἀλλὰ γυμνοῖς,..«σαφὴς καὶ πρόδηλος... ἐμβατεύων Οτ. Τδαιπηςῥαη. 
Ογ.2(Ρ.5.1τ8; Μιτοιτοδός) ; τοῦ ἡλίου ἀνατείλαντος καὶ σ. τῆς σελήνης 
τὸ σέλας ἘΡΙΡΠ. ἤαεν. 50.2(0.247.17: Μ.41.888Ὰ); ἡ ψυχὴ...ὅτε.. ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος σφοδρῶς τῆς πλάνης ἐμπνέεται, ὑπὸ τῶν νεφελῶν ὅλη τῆς 
ἁμαρτίας «σεται [)1Δ 4.67.7: (0.94.4); 4. εῤγεαὰ 85 ἃ ζονεὺ ἐσκέπασαν 
τὸ ἱμάτιον ἐπάνω τῶν πινακίων ΤΛΌαΞΙ Θγείαϊ, τί 30.72.32). 

σκεπαστήριον, τό, εουεγίη ἴΟΥ Τγοϊςοζίοη σ. ἀτρώτοις (6. εἐγ.2. 
20(Ρ.179.τό; Μ.8,τοόδΑ); παχὺ τοῦ φύλλον τὸ σ, Βα5.}δχ.-.8(1.470; 
Μ.20.1120); Οτ Ν΄ ν85.ἠόη!. 1ὸ τη απ! (1.44. οΒτο). 

σκεπαστής, ὁ, ῥγοίφείον; οἱ ἀοῦ, Οτ, 70.13,28(0.252.τ7; Μ.14.4438); 
ΤΜοΙμ γῆι, οί πη. 6(Μ.18. 3606); Αὐθεῃ ρος.2:8}(Μ.τοῦ,5320). 

σκεπαστικός, ῥγοϊθειίΐυς, εὐ εἰἑενίηρ σ. τοῦ θεοῦ δυνάμεις Ὀιάντη, Ε-. 
τό: 68,(Μ.39.12465Ὰ}: ποιιξ, ἃ 5 βαῦβι,, ῥγοίφείίοῃ, Ἰὼ ({ΒῸ 5 μι ται. 
316}; Μ΄.20.7570). 

σκέπη, ἡ, ἰοιίσίηρ, Ἐβαῖβθβ 07.4.2(0.17; οὗ, Μι40.11134--8), 
σκεπινός, εἠεἰϊογεί!, Ξεεϊμάσά, Τ ἰφεδ.4ιττ Π σον, ]ορι.τά4.1. 
σκέπτομαι, 1. “66; ΔὈ5., ἘΠΟΥΤ,ο Ραμὶ,Α ττίρ.22.4); 2. ῥῖοὶ κατὰ 

βασιλέως σκεψάμενος Το. δῖα! εἰ γοη. 18 Ὁ.404(Μ.07.7138). 
ἐσκεπτούρι(ο)ν, τό, (7,81, ἐχεεῤῥίον 19) ΒΙτοτὶηρ ἀπά ἀἰπι τα επσ 

γΕΣΟΡΘΟΙΥ ΟΥ εἰ ΞίγΉ, ντιϑδιυ, Βα. 8χίρ.187.78.. 
σκευαγωγ-ἔω, Δ. Ὡαηθρογί; 1. οἵ ῥϑοὶς φρϊπιαὶβ, {Β85.]-ς.87(1. 

2536 σκηνή 

4300); Μ.30.2600); 2. τηρί., τε. Αβοδηβίου σήμερον ἡ ἀνθρώπινος 
φύσις “-εἴται εἰς οὐρανόν “45.411. Κν(Μ.86.2 8: Α)0Ρ.Οὐβτῃ. [ἐσ Ρ.το 

(Ρ.314.14). 
Β, ρίωμπάεν, ει ἐχο. Κοη.(Ρ.101.20; Μ.112.80 20). 
σκεύασμα, .τό, τηξα 08} ρῥγεδεγίρηίου, ΓΒ αβδαρί.1.2.25(2.647ς ; Μ. 

31.15680}.Ψ 
σκευή, ἡ, ἐρηϑρίγαεν, ρίοὶ, τ ἀροὶ, δε. 88(ρ0.167).3; Μ.25.4084). 
ἸἘσκευοδαίμων, ὁ, εὐ «ῥρίγνί!, ΜΠγ, Αγέοενι. 42(ρ.45.28). 
σκεῦος, τό, 1, γεφεεὶ, τηδίγιηθηΐ, οὗ ϑαςγοα ψ658615: [5 ἢ, 

7αβτ. ἀταὶ. 52.3(Μ8.6.5924}; τὰ σ. τῆς λειτουργίας Αῤοο. Βαγ.γεὶ, 5.8, 
(οηςὶ..4.Ρ}.8.21.3; Ομ Πβ ἴδῃ τῶν ἱερῶν σ. τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἐπ5. 
πὶ. Ῥυχίρ.946.27; Μ.20.15134}; ὑμεῖς...ὡς τὰ τοῦ κυρίου σ. φέροντες 
ΑἸ... ἄερ. [τὸς τοί .2 5. 584Α}; οὐ δεῖ ὑπηρέτας... ἅπτεσθαι δεσπο- 
τικῶν σ, ὉΠ Δοα,καη.21; τὸ ἐπαξίως ἐφάπτεσθαι τῶν λειτουργικῶν 
σου σα. (Ὁηςι. Α͂ΡΡι.8.21.4; σ. τι μνατηρίων Ἐριρῇ ἀσεν.68.7(0.148. 
6; Μ.42.το60)}; 2. καὶ ἀΐθε ὀλίγων μελισσῶν σκεύη ΟτοΜαρ ταὶ, (τ. 
Ζ80}.}3.26(Μ.Ρ}..77.2790}; 3. δοάν (ατίγ8}) εἰσῆλθον [1.6. εν }] εἰς 
τὸ σ. τῆς ὄφεως ὕ΄.Ζο5.τοί(ρ.107.15); (Βτλ8Π) ἕως ἔτι τὸ καλὸν σ. 
ἐστιν μεθ᾽ ὑμῶν Βαγη.2τ.8; 4... σ.22(ρ.τ63.13}; Κ7.Ζος.τ4(ρ.τος.18}; οἵ 
ΒΜ, αββυγιθά ἱπῖο ἤδάνθῃ, αδστα ΟΡ ογιδ(Μ οἱ, 3610); οὗ Ομ τῖβι Β 
Ὀοάν ἔμελλεν τὸ σ, τοῦ πνεύματος προσφέρειν θυσίαν βαγνη.}.3; τοῦ 
θεοῦ λόγου ἐξ ἀπειρογάμου παρθένου σ. ἀνθρωπεῖον ἀναληψομένου 11». 
ἄ.ε.7.τ(Ρ.32ο1.16; σκῆνος Μ,22.4038); 4. τηδῖ,, Οὗ ΡοΥβο5 ; 8. ἰπ σθη. 
αὑτὰς μὲν ὡς σ, ἐκδιδοῦσαι ἡδονῆς ΟἸαπι, ῥα64,3.4(0.252.33; Μ.8. 5068); 
τὸ τιμιώτατον σα. τὸν ἔκγονον τοῦ μακαρίου “Ἑρμογένους Βα5.ῤ. 
δ1(3.1748Β; Μ.32.4574); ΜασιΑςςι λοι. 15.37(Μ.34.6018); τὰ πρῶτα σ. 
τοῦ διαβόλου τοὺς μάγους ὙΒαΤ,1ς.8:32(Ρ.42.12; 2.223); τὸ οὐράνιον 
ἐκεῖνο καὶ χριστοφόρον σ. ΝῊ. Ἐρ}.4.17(}1.79.5570); Ὁ. τοῖξε 'σ.᾿ τὴν 
ἰδίαν ἑκάστου γαμέτην ὀνομάζει ΤΠατ. ΜΟρΚ5.1 7 ἀ655.414(Μ.66.0220); 
ἀγαπῆσαι καὶ μιγῆναι εἰς τὸ ἴδιον σ, 1ο. Ὁ απ. δο(Μ.04.1ς534}; ᾧᾧ. 
τ. δ4(τ 5810); 5. οἱ Βυτηδη παίαγα 35 8 σοπΊρ] δῖα Θητν τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον...εὐφρανθήσεται μετὰ τοῦ σ, ἐν ᾧ κατοικεῖ Ἠδτπλυμαηᾶ, 5.1.2; 
Μασ. Αδριλομι,τ2.τ(Μ8.34.5578); ἔθετο... «τὸν νοῦν.. «ἡνίοχον τοῦ παντὸς 
σ. ἘρΡΙΡΠ.αμε.δ(ρ.οὅ.7; Μ.43.τ600); ἰά ἐχρ. βα. τϑίρ.5το.τό; Μ.42. 
8170); (οἰ θοῦνεῖν, ἀμμαηῖίν, τηαηκῖμα καθαρὰν σάρκα. ..ἔλαβεν ὁ 
Χριστός, καὶ τὸ οἰκεῖον διώρθωσε α. ΤΠάτ,ογαη.τ(4.68); 6. οὗ (τ στ β 
ἀμριαη παΐεγε, Ἐχιβ.4.6.4.1τπ(ρ.172.13; Μ.22.288Α}); ἀναστάντος αὐτοῦ 
«οὐὐἱοῦ θεοῦ σὺν ψυχῇ καὶ σώματι καὶ παντὶ τῷ σ., συνενωθέντος λοιπὸν 
τοῦ σκεύους εἰς πνεῦμα ΤΡΊΡΗ ἐαρ, Κά.τη(ρ Ξτϑι8; Μι42.8164}); τὸ δὲ 
ἱερὸν σ, ὡς θεοῦ οὐσία τιμᾶται, καθὸ καὶ ἡνώθη σκεύει ἡ θεῖα οὐσία κατὰ 
τὴν σάρκωσιν Ῥτος (τ, λέρη.53:45(Μ.87.8οτα). 

σκευοφορ-έω, ΦΥ͂» Ξαζγεά τεσςοὶς, τοῦ, 15,52: ατῇ, οἷ. τῆς θείας... 
φύσεως κοινωνοὶ γεγονότες...-οοὔῦσι θεῷ ΟΥΥ.1ς.ς.χ(2.7370). 

σκευοφόριονν, τό, ὄγχ, Απαβί,βιψηεἰ γεΣριττ(Μ.80.765Δ); 
ΤΑΠαβί.5. γεα!. Ξο(Οὐ 2 Ὁ.78.4). 

σκευοφόρος, 85 5105ϊ., δαρραρειτανρίον, ρογίον, Τ μάτι 5 ἠὲ 
ΤΑ ρ, (1.103); τηθῖ. τί,. ἀτιμότερον σκευοφόρου πορνείας; ΟτΟΝ γεν, 
ἐονμῖμ τον, 6: 18(41.16.4034}; σ. ... καὶ ὅπλον καὶ ἵππος αἰσχρᾶς 
πράξεως ῥῆμά ἐστιν αἰσχρόν (ἬτγνΞ5.ἰοη!.7γ0.4 ἰι. ΔΛ11.(7.603Ε). 

σκευοφυλάκιον, τό, Ξαεγίείν, Μ|1νγ.γίφηι, 32(0.48.20); {Β65.᾿νηῖνεὶ. 
48(0.380.26); [.1|.Βα5.(ρ.πο0.5}; ᾿ι564 δ5 τγεάϑαυγν τοῦ σ, τοῦ φουρίου 
[ν.1. φρουρίου] τοῦ ἁγίου οἴκου (ἀροη. απεῆ.}».337 (ΔΈ. 92.880 Ὰ}; ἐῥ, 
Ρ.3οο(τοοτο); ΤᾺΡΠ. ἐἀγοπ. Ρ ΟΟ(Μ.τοϑ. 216). 

σκευοφύλαξ, ὁ, Ξσσγίείαη, (ΓΡ(,4Β)α ει. (0 Ὁ χ.τ.τ γν»τ20.10; 11,2. 
1480); 0.Μοβοῃι γαὶ, τϑο(Μ.87.3052.)}; Ολγοη. αςεἢ.}».382(Μ.02, 

9778). 
Ἐσκεύρι(ο)ν, τό, τηοπογ-δοχ, Το Νυ, γε, 2 (Δ}.03.17220). 
σκευώρημα, τό, 1. ἡγαμά, 85. ἔμμι.τιπ(1.2150; Μ.20, πα 70) ; ΟΠ γνβ. 

μοηι. 5 8.1 τη [0.(8.3388); 2. ῥίοι, Πα τ.ερ.τ4π(4.12:7). 
σκευωρία, ἦ, 50η5. ἀπ. ἢ τξ σκεύη εἰμενελ βεγηϊς ἰηρε οὐ τ 

σκευοφυλάκιον «αὐγῖςὶν φλὸξ ἀπὸ μέσου τοῦ θράνου,..-φανεῖσα ἐπεζήτει 
τὸν ὑποφήτην τοῦ λόγου" ὃν οὐχ εὑροῦσα κατεβόσκετο τὴν σ. ῬΆ]]Δ τ, 
Οπεγοιτοίρ.65.0; Μ.47.35). 

σκέψις, ἡ, 1. ῥίαῃι, ῥοϊΐϊεν πρὸς τὸ δοκεῖν τῇ πάντων ὑμῶν σ, 
γεγενῆσθαι Ἐρ. Μαγεοίὶ.2(ρ.157.17,33; Μ.25. 2880), 280})}; τοῦ. Ἰὐχυτνττι 
περιτρέπεται.. «πρὸς τὸ ἐναντίον ἡ σ. ντιαάον.4(τ. τοῦς); τὴν σ, τῆς 
ἐπιβουλῆς μελετήσαντες ἴο, λα! εὐγομ τ ρ.402(Μ.07.7134}; 2. 201- 
δρίγαεν συνήδει τῇ... ἐπιβουλῇ καὶ... ἐγίνωσκον τὴν σ, ᾿ΓΒΡΒΠ. εἤγοη,, 
Βι2οι(Μ. το, π2ολ). 

Ἐσκηνάδιον, τό, «᾿6}} οἵ τοτίοϊβα, (όβιη. Μ6]. ςεἰοὶ.(Μ.38.639) ἰπ 
στ. ΝΑ Ζιζανγημ.1 2.1. 54, 

σκηνή, ἡ, Α, δῖ: 1. τοί, 8. οὗ {Π15 ΠΠω ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὄντως ἡ 
μονή" ἡ.«παροῦσα ζωή, σ. ἐστιν εὐτελὴς σύνδρομον ἔχουσα τῇ συμ- 
πήξει καὶ τὴν κατάλυσιν 1514. Ῥε]. ρῥιτ. δ. (}1.γ8.2255}; ὃς πᾶσαν τὴν 
τοῦ βίου τούτον σ. ὡς σκύβαλα καὶ κόπρον ἡγεῖσθαι ἡμᾶς ἐκέλευσεν 
ΜΠ]. ΤΠ άοί.4(Ρ.144.24); Β. καδιαίτοη ἴθ ἤδάνειι, τοῦ, [,ς,τότο, (Ἰ δ ην. 



σκηνικός 

4..5.3τ(ρε18ο.25; Μ.9.637.); (ΟΠ γγβ.5ἰαἰ.2.5(2.288); Ἰα.ἀον.3.6 ἴπ' 
ει ῤνίμει(,διΒὺ); ὙΒάΐ ον: 28..(3.907)}; ἰά, τονγ.τ6:22}.(3.286); 
2. ἰανεγμαεῖε οἵ Μοβθβ; ἃ. 1{{., σύ ϊονι.43.5; Ταβί, 1α.132.2(}1.6, 
7844); (σης. Αρῥ.8,.5τ.3., τα] οὗ βέσυςζωτς οὗ ψου]ά, Οὐβηῃ, πᾶ, 
ἐοριρτοσμι.2(Μ.88. 560); τὴν σ. ποιῆσαι κατὰ μίμησιν τοῦ κόσμου 1.3 
{1410}; Β.. 5 ἴγρε οὗ Ὁδυτοι ἡ μὲν σ. σύμβολον ἦν τῆς ἐκκλησίας, ἡ δὲ 
ἐκκλησία τῶν οὐρανῶν. διὰ τούτων οὕτως ἐχόντων καὶ τῆς σ. ἐν τύπῳ 
τῆς ἐκκλησέας..«λαμβανομένης χρὴ καὶ τὰ θυσιαστήρια σύνθημά τι τῶν 
κατὰ τὴν ἐκκλησίαν πραγμάτων φέρειν Μετ Ἔγηηῤ.π.8(Ρ.62.16}.; Μ. 
18.1124}; ἐπίσκοποι... οὗ λειτουργοῦντες τῇ ἱερᾷ σ., τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ 
ἐκκλησίᾳ Οὐη5ὶ..4.}}.2.25.7, ΟΥΝαζΖ.ον, το δ(Μι325.τος20); , περὶ, 
ἘΡειτ ΑἹΟρλγν5.22(ρ.54); 4. εουεγε σεάσῃ ἐἰαΐγ οὐ ῥαϊαηφμίη, 
ΟΒυνβιομδίγηγιο(ι.2420); δ. τπομασῆς ἀποοησ, ἜΒαϊ, ἠ.6.4.34.τί3. 
1012); Κἡ΄Ραε Σ᾽ 8Β(ρ.267.18). 

ΒΒ}. τπολττοα! ; 1. οίασε; ταεῖ,, οἵ (δὶς Εἴς, ΟἹοπι, ῥγοΐ, ίρ.ττ.τ4; Μ', 
8,72λ); 2. ξαγεὸ, οἱ ἈἸοταϑν τῇ σ. ταύτῃ λείπει ἡ ἀπολύτρωσις ἴτοῃ.- 
μαδγ.ι.9.5(}}.}.5484); ΕΡΙΡἢ ἠαον.3τ.4{Ρ.380.12; Μ.41.4800); 8. γε- 
ῥγεδεμίαϊοι; Πς.», οὗ ἃ ἀεβοριοι τὴν σ. τῶν κακῶν, ἣν πρὸ ὀφθαλ- 
μῶν ἐθήκατε Ἰπαος... εἶεν. (}1.52.537}; 4. ῥίδοθ οὐ αείτηρ, ῥγείθηεθ, 
ἐλέγχεται δὲ αὐτοῦ ἡ περὶ τὴν ἀπολογίαν ο. 585. ΕμΗ.χ.2(1.2ΖΟ00 ; Ν.20. 
5048); μηδεὶς...τὴν ἀρετὴν ἄτεχνος καὶ σκηνῆς ἐλεύθερος (τ. ΝᾺ Ζ.ΟΥ. 
22.0(Ν.35.11410); 18.21.24{}}.35.1το90}; δεήλεγξεν αὐτοὺς καὶ τὴν σ. 
αὐτῶν φανερὰν ἐποίησεν (Πύγνβ,ἤον.41.1 τη: 6.0. 3000); 5. ῥγορβεῦ- 
ἐς, ἱγαρῥίηρο, ἱπειρηία τὴν ἀρχικὴν σ, αἴροντες ατ.Ν82.0γ,.τ6.το( . 
25. 961Α}; τῶν μὲν [86. ΟὙΘΕΙΚ ΡΗΠΟΞΟΡΗΒΙ5] τὸ σχῆμα καὶ τὴν σ., ἡμῶν 
δὲ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ ὕψος φιλοσοφεῖ 1.25. Ξ(12040); ΝῚ Ἔπεγε.τδ( δ. 

79.408). 
Ο. (-Ξ σκῆνος) ῥοάγν; 1. τότε γὰρ αἱ σ. πήγνυνται πάντων ἡμῶν, 

ὁπότε τῶν ὀστῶν συγκολλωμένων καὶ συμπηγνυμένων ταῖς σαρξὶν 

ἀνίσταται σῶμα. «ὁπότε τὰς σ. αἰωνίους ἀποληψόμεϑα...«ἣν..«ἡμῶν καὶ 
πρόσθεν ἅπτωτος ἡ σ. ΜΟΙ. Ἐν. Δ(ρ.1τό.7,11; ΜΝ. τϑιτδ1 4); 1Ἰα. 
Ῥονροχ(ρ.503.1ο; Μ.18,32070) οἷδ, 5. ἀλλοίωσις ; τάχα γὰρ σ. μέν ἐστι 
τὸ σῶμα, ᾧ ἐνοικεῖ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον {1945.15.21(1.3038; ΝΙ.30,156Ὰ); 
2. οὗ Βαπαδα παΐατο οὗ ΟΠ τϑί ναὸς γὰρ κυρίως ὁ καθαρὸς καὶ ἄχραντος, 
ἡ κατὰ τὸν ἄνθρωπόν ἐστι περὶ τὸν λόγον ο., ἔνθα προφανῶς σκηνώσας, 
ᾧκησεν ὁ θεός Ἐλι5ῖ, ἐγη Ῥγ.8122(}].18.6778); τὸ δὲ σκηνοῦν οὐ 
ταὐτὸν ἂν εἴη τῇ α. «... διαπαντὸς κατοικεῖ [56. (Πχ]51] τὴν σ." τὴν γὰρ 
σάρκα τὴν ἡμετέραν περιεβάλετο, οὐχ ὡς πάλιν αὐτὴν ἀφήσων, ἀλλ᾽ ὡς 
διαπαντὸς ἕξων μεθ᾽ ἑαυτοῦ ΟΠμγγπ.ἤο.11.2 τη 0.(8.658); τεῦ. ΡῚ. 
9: [530. ἡ σοφία) τὴν ἀληθεστέραν ἔστησε σ., τουτέστι τὸν ἐκ παρθένου 
ναόν (γτ.ο.4.4(4.384Ε); ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ τὴν ἀνθρωπείαν ἑαντῷ 
περιπήξας σ. προῆλθεν ἐκεῖθεν Χριστὸς ἄνθρωπος ὁρώμενος καὶ θεὸς 
προσκυνούμενος Τάτ. αἰξδεί.6(ρ.τ76.12; 4.877); ἸΔ ἐγαη.  ρῥίιποί(4. 
257); 14. 5.τατ:6(α,1507); 3. τηοῖ., ΟἹ ΒΜ αὕτη ἡ σ. τῶν πιστῶν, 
ἡ τὴν ἔμψυχον τῆς οἰκονομίας κιβωτὸν βαστάσασα.. «αὕτη ἡ σκηνὴ τοῦ 
μαρτυρίου ἀφ᾽ ἧς θεὸς ὧν ὁ ἀληθινὸς ᾿]ησοῦς μετὰ τὸν ἐνναμηνιαῖον τοῦ 
ἐμβρύου χρόνον ἐξεπορεύετο Ῥτου].ΟΡ ογ.6. τ, (Ν].6ς,7568); σ. ὑψίστου 
Εὐ. Βανι.2.4(0.322); Απιαβί βόα, τ) (7.80.105538) οἷζ. 5. σκηνώδημος ; 
χαῖρε, σ., ὁ θεότητος πόλος, οὐρανοῦ τῶν ἀψίδων προφερεστέρα, ἀφ᾽ 
ἧς αὐτοπροσώπως ὡμίλησε θεὸς ἀνθρώποις ΤΠαγιϑδιπα,μαίίο, ΒΡ 7 
(ἴ.ο6.68οο). 

σκηνικός, ὁ} {πὸ Ξίαφε; ἴδινι. 5 ϑυσβί., σογθες, ΑἸΠΟΒΟΒοΪαβι. οί 
Ῥαχϑί.7(0.26) ; 1δ.4. Ῥαγαῖϊ. 17(0.69). 

σκηνοβατ-ἕω, Α, Τηΐγ88.; 1. οί α ῥαγὶ, αεὶ ἰῤμεαϊγτεαϊίν, ἐἠοῖ οἱ, 
ΟἸδηχ ῥαςφᾷ,3.1τ(0.273.33; Μ.8.6444); συντάττοντας λόγων κεφάλαια... 
ἄνω τε καὶ κάτω “--οὔντας 1 υϑβῖ,εῤ.Ζεη.εἰ 5εγ.6(Ν.6.τ 1800) ; οὐ γὰρ 
“ὧν οὐδὲ τερατουργῶν ὁ θεὸς ἀλλὰ....κατὰ δίκην τὰ θνήτ᾽ ἄγει Ὅψτιθϑ, 
γερη. τ] (0.40.1 ; Μ᾽. δό,τοβπο); 2. 5.ν.1,, εἰδηαδ αδοιί ἐν τοῖς κρημνοῖς 
αἰγῶν ἀγρίων δίκην ἐσκηνοβάτουν ΤΉΡΠπ.εἤγοη. ΠΡ. πη (ΝΜ. τοϑ, 640 Δ). 
 Β, ἰγϑῇβ,; 1. ῥμὲ ο πε δίαγξε, εβαςεὶ ποσὶν ἀθλίοις τὴν ἐπιθανάτιον 
ὄρχησιν “«ὧν {Ν11.πάᾶ77.τ( 1.70. 5σ96Ὰ}; οὗἩ (μτιβι 8. Ῥαβϑίοη ὑπὸ δια- 
βόλου δραματουργούμενον, ὑπὸ ᾿Ιουδαίων “-ούμενον Β6.5.56].0γ.32.1 
(1,85. 2400); πδισο 2. ὀχ λῖδι!, ἡπακὸ μι η65ὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ...τὸ 
τὰς οἰκονομίας πατρός τε καὶ υἱοῦ --οῦν καθ᾽ ἑκάστην γενεὰν ἐν τοῖς 
ἀνθρώποις Ἰτοη.ἦαε7.4.33,7(Ν .7.101}4};} ὧν ὃ βίος λοιπὸν “-εἴται, 
ἀδοξίαν καὶ κωμῳδίαν τῇ ἱερωτάτῃ θρησκείᾳ προστριβόμενος 1514.ὈΕ]. 
6}.3.242(Μ,78,920}0). . 

Ἐσκηνοβάτης, ὁ, οη6 τοῦο ἱγεαάς ἔδια σίαρε, αείον ; Ἰὰ σοσα 561η88 οἵ 
ὈΙΒΒΟΡΒ 4 ῬΘΊΒΟΠ5. Οἱ ῬὈτοχηίποησα, Οὐ. Ν82..α702.2.1.13.0(}}.37. 
1228Ὰ). 

σκηνογραφέω, γεῤγεξδεπί τη ῥαϊημίηρ, ρατηΐ, ΟἸθτη. οἷν. 6.7(ρ.46ο.8 ; 
Μ.9.2770). 

σκηνοπηγτ-έω, ἴ. ρΕ55., ἐδ ῥμ ἰορεί μοῦ, σονροσεά ἡ δὲ τοῦ μύθου 
σύνθεσις ἐσχημάτισται -“-ουμένη πιθανῶς εἴσω γαστρός Ἰπαβὶ. ηραξὶ.26 
(Ρ.58,25; Μ.τϑ,669Α}) ; τηρέ., τεῦ, τηδὴ 5 χοβδίοσδτίοι ὅταν σκηνοπηχθῇ 
ἵν.1, σκηνοπαγηθῇ) πάλιν διὰ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἡ φύσις τ Ν γ85. 

1237 σκήνωμα 

απ. εἰ γες.(Ν1.46.1330}); 2. τηθα., ἐποανηῦ ἐσκηνοπηγεῖτό ποτε κατὰ 
τὴν ἔρημον ὁ ᾿Ισραήλ Ονγ. 70.6.τ(4.580}). 

σκηνοπηγία, ἡ, 1. ῥιιείτηρ οὐ ἰδεῖς, ἐπεαμερηιεηὶ, Μεγ. 
ο.3(ρ.116.26; Μ.18.1818); 2. 5:π6. ΟΥ̓ ῬΙΌΓ., [6158 γεακί οὗ Ταδεν- 
παεῖθς, ἈΠ ἀροὶ σης. τ8(}}.25.6170); ΟΥΟΝγ85.0:.3 τη θη, τ: 26(Μ. 
44.2850)}; Γγυβι λοι. 6 5.2 τη. 0.(8.2000}; ὕντιΟς, 68(3.1Ο2}) ; ἴοτε- 
5μαδονίηρ' [68 τοβισγσείοι, Μθιἢ.γ65.2.21(ρ.375.5; Μ.18.2850); 14. 
Φγ"ρ.9.τ(ρΡ.114.8,115.1; Μ.18.1714,170Ὰ); ὔγτι σίαρ᾽. δὲ.(1.4320)} 
ἅ, ἰαδενηαεῖο οἵ ἄοβεβ, ριρῃ, ἤαεν δ. (ρ τοῖο; Μ.41.2120}; 1.42.1 
(ρ.132.0; 7370); 4. ταεῖ,, ἰαἰο-ῥτετηρ, 7αδντοαίίομ λέλυται ἡ τῆς 
ὀγδοάδος σ. Ἰτεπιλμαδν.τ.0.3(}}.6. 444}. 

Ἐσκηνοπηγικός, οὗ ἐοηϊ-παξτηρ, Αταπιοι, 4ς.18:2(Μ8ς, 1 5688), 
Ἐσκηνοπήγιον, τό, ἰδ, ΤἬΉΡΕν]ἁ ἐχε Κορ. τ(Ρ.222.8; ΜΙ.113.0280); 
ΤΒρΒη εἰγο. Ὁ. 2τ2( Νί.τοϑὶ 444); δ,Ρ.2το(ςό0). 

σκηνοποι-έω, 1. πιςα,, ῥηεὴ ἰοπίς; ἴ.6,, ἀτοοὶἑ τῷ ἃ ἐομΐ, ἔλια.υ.(.2. 
1:4(ρ.47.3; Μ.20.002}})}; 2. ρεγῇ. ἡγηαμε εοηδρίσμοιδ οὐ χρυσὸς ἐκείνην 
ἐκόσμησε τέχνῃ πονηθεὶς.. οὐ... βοστρύχων ἕλικες καὶ σοφίσματα 
“"ούντων τὴν τιμίαν κεφαλὴν ἀτιμότατα τ, Ν82,0».8.το( Μ.3-ς.ΒΟΟΒ). 

σκηνοποιός, ὁ, ἐεγί-»"αξεν, (οηϑὶ. ΑρΡ.2.63.τ; ΟΠτγβ.5ας,.2.8(Ρ.45. 
1: 1.2700); 14..σίμγιο(.2420); οὗ Ααα]]α, 14, ἀοη1.30.3 τη. σηη(ο. 
"42Β); οὗ 5. Ῥαὺϊ, Τάς, ο»}.16:3(3.157). 

σκηνορραφεῖον, τό, τον κοὐ οἵ α ἰεμί-τηαῖον, ΟΠ τυ. μον, 20,6 τη 
τύ ον. (το. 184). 

σκηνορράφος, ὁ, ἐεηί-Ιακον, ΟὮγγϑ.ονη.20.5 1ἢ. τον. (το.1778)}; 
οὗ 5, Τὰ], σι Ν γ55.6}.17(}1.46,1ο618); ΤΒαῖ αὐεεί.ο(Ρ.225.20; 4. 

931). 
σκῆνος, τό, 1. ἐδηΐ, ἱεριρονανν μανταΐομ τλεῖ. οἵ ἰῃ6 θοάᾶν, εἴ, 

2 οτ,5:1,4, ΟἸδπι, ςγ.4.2:(ρ.318.28; Μ.8,13688)}; 18.4.20{Ρ.321.27; 
13764); τὴν σάρκα τὸ σ. τῆς ψυχῆς Μοίβδιγες. τ, π2(ρ.3200.3; Μ.41. 
11280); τὸ ἐκάστου...α, ἤτοι τὸ σῶμα Ογτ. ρίαρὴ, Πὲ.(τ. 4320); τῆς 
μαχῆς ἴβς. τῶν ψυχῶν} τοῦ μὴ ἀποσπασθῆναι τοῦ σ. ἘΝῚ], βενῖδὶ. 5.1 

(Λ1.γ.84οο) ; ἔτραᾳ. γι Γἢ γήϊνον ΟΥ̓ΒΙΠΊΜΑΙ φυδ]ῆοαίίοῃ τὸ σῶμα...ὃ 
γήινόν φησιν ὁ Πλάτων σ. (Ἰετη. 5 γ7.5.14{ρ.388.1το; Μ.0.140Ὰ}; τοί. 
Οςη.6:2 θυγατέρας ἀνθρώπων τροπικώτερον τὸ γήινον σ. λέγεσθαι ΟΥ. 
7ο.6.42{2Ξ; Ρτετχβ; Μ',14.2738}); βρίθει τὸ γεῶδες σ. νοῦν πολυφροντίδα 
Τράι,γεο. ομ 8(Μ.6.12214Ὰ}; Οὗ ΟὨ Υῖβος μον τὴν ἐκ παρθένου δηλονότι 
οὗ ἀνείληφεν σκήνους γένεσιν 1"15.4.6.6.15(ρΡ.260.27; Μ.22.44.8) ἴτεα. 
ΜΠ ἀνθρώπειον :δ.6,18(0,278.25 ; 4570) ; (ΟΥ ρετῇ, οἵ νοι οἵ ΒΜ) 
τὸ καθαρώτατον ο. εἰς ὃ ἐνθρονισθεὶς ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ϊησοῦς Χριστὸς 
εἰσῆλθεν εἰς τὸν δίον ΠΙΡρ. ἤγ ἴηι 15ιποῖτίρ τϑο.ς; Μ.1το.632.); Οὐ Τάτ, 
δια, »αἰΐν, ΒΜ ἡ (Μ.ο6,6030); οἵ ἃ ἀδαᾷ Ὀοάν, σογρβ8, ᾿πι5...6.7. 
τό(Μ.20.6770}; 14.0.(,4.6ο(ρ.142.2; Μ.20,12124}; στ Ν γ85.}1 εἰ. (}}. 
45.3610}; 2. ῥτΌΌΡ. εἰαψα βεέηθῦγν σκηνή τίς ἐστιν ὁ βίος...καθάπερ γὰρ 
ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ α. ἀρθέντος αἱ ποικιλίαι διαλύονται Ομ υγβ,ἤοηι. 

15.323 ἴἢ ὙΤΊηι.(1τ.6208). 
Ἐσκηνοφόρος, τυξαγτη α δοάν ἐπανιόντος ὅθεν ἐξῆλθε τούτου τοῦ 

συντεθέντος σα. θεοῦ Απαβῖ, 5. κοχ τ (ΜΝ .80.1ο530). 
Ἐσκηνοχαρής, γοοϊοίη 1} ἐπε εἰαρε; ἐμεαίγίεαί, δο. ῬῚ5. αν» τ. 

δβίρ.53). 
σκην-όω, ἰαδεγηαεῖε, ἀτοεῖΐ, τεῦ, ΤΆς. σὰρξ ἐγένετο ἵνα “-ὡσῃ ἐν 

ἡμῖν, οὕτω μόνον πρῶτον αὐτὸν χωρῆσαι δυναμένοις ΟΥ̓, 70.1.1τδί2ο; 
Ρ.323.5; Μ.14.561.);5 ἌΡ]! Κγ.2(0.204.6)ρ.Αγιαβιδυμομοῤρὶ ΝΜ.80. 
11810}) ΟἿ. 5, σκήνωσις; τὸ σῶμα...ἡγιάσθη...τῇ ἐπισκηνώσει τοῦ 
λόγου τοῦ --ὥσαντος ἐν τῇ σαρκί τι γ85.0γ7. «αἱςξεΐ,. 3](ρ.149.6; Μ.45. 
96); ὔντ. [σ.1τ.0(4.060) εἰξ, 8. σκήνωσις. 

Ἐσκηνώδημος, ἢ ἐπρεϊηρ ΤῈ. ἃ ὑοάγ, (Ἠχίβίοὶ, ἐν ἢ [3.. Μαρίᾳ] 
ὥσπερ τινὶ σκηνῇ λογικῇ ..«διδυμοφνῶς συνεπλάκη καὶ συνεπλάσθη καθ᾽ 
ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ οὐ προεπλάσθη ὃ τοῦ θεοῦ λόγος, τὴν σ, φύσιν Απαϑί.8. 
ἀεχ τί .80.10538). 

σκήνωμα, τό, ἰαῥεγμαεῖε; 1. -- σκηνή, ἱεηπί; ἴῃ ρ6ι., ἀπνεί την, 
ἤοιι56 ξένους εἰς τὰ ἑαυτῶν σ. προθύμως ἀποδέξεσθε ον», (ἰἰδη1.3. 
ὅρ: 1}.12.17}; Ῥάρσαπ ἐερὶθ, «4. συ1(0.151.10); τπεῖ, σ. (τοῦ) θεοῦ 
ΨΔΙΟΙΒΙν ἰητοτργείδα: οὔ Τοσηρια, ΟΥὐ οί  5.42:3(}4.12.14200); 
οὗ τῇοβς ἀν] Ππὴρ ἴῃ Βαιμοτ 5 ἤοιιβε, 1ῤὁ.(14214}; οὗ ἄγιαι δυνάμεις, 
ἐδ.(14218}); οἵ πεανδη, Επ|5.Ὀς.14:χ(}1.23.1406}); οἵ Βααλ θοαγ, 1:6. 
(1404) Ξ-Ξ- Βαβ. ον ᾿ς δίι.352Γ; Μ.20.2520)}; οὐ (γίϑι 5. Ροᾶν, 
Ἵ5.4.4.7.2(0.334.24ἴ.; Μ.22. 5450); οὗ αὐἰκ, Αἰ ῃνεα. 5.776. (}}.27. 
2560); (Πυνβιεχρῖη ςττι7(5.2770}; οὗ ( υιθαπ σἤυτομα5, Δτῃ. 
ὀχ. ς.τ531:7(5218); οὗ 1η6 Πολτι οὗὨἩ τηὰη, ῬΗΪοχ..2ο(Ρ.178); οὗ 
ΒΜΨ, Το, Μοηι νι ἢ νγνς. (1.06.1 32810)}; τά άγημη, Βίας. (ΝΜ οὅ. 
14040); οἵ 4 Ξαϊηΐ, 1δ.3(14οΙ0); αἷἰδὸ οἵ ΒΜΥ (85 Ξερᾶ οὗ αν 
ἔσομαι βοσῃ ὅοπ ΤΟ Κ ἢ165}}} τὸ ἐξ βραὰμ καὶ Δαβὶδ παμμακάριστον 
σ. Μοα.ἄογηη.13(}1.86.323008); 2. -- σκῆνος, δοάγν ἀθάνατος ἡ ψυχὴ ἐν 
θνητῷ α. κατοικεῖ  ΙορΉ.6.8; τοιούτου [30. ὡς ναός] δὲ μὴ ὄντος τοῦ σ, 
προὔχει τῶν θηρίων ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν ἔναρθρον φωνὴν μόνον δῖ. 
ογαξτο(ρ.τό.24; Μ.6.840Ὰ)}; σὰρξ γὰρ ὅλως..-πᾶς ὦ ὄγκος οὗτος τοῦ 



σκηνωματοφόρος 

σ. ἡμῶν... «ἀλλά τι μέρος τοῦ ὅλου, καθάπερ ἢ ὀστᾶ ἢ νεῦρα ἢ φλέβες" 
σῶμα δὲ τὸ ὅλον Μείῃ.γες.τ.62(ρ.327.6; Μ.4τ.ττδοο) ; 1.2.2τ(ρ.375.7; 
Μ.τδ. 2850) οἰξ. 5. ἄφθαρτος; οἵ Ῥοᾶγν οἵ ΒΜΥ͂ πῶς οὖν τὸ ἄχραντον 
ζωαρχικόν τέ σου σ. τῆς τοῦ θανάτου πείρας γέγονας μέτοχος; 10.}. 
φαγηιέογηι, ΒΛ 87(ρ.230; Μιοό.χ365Α); οἵ ΟἈτίβι 5 θοᾶν, Ἐπ5.4.6. 
9.7(0.42τ.17; Μ.22.680Ὰ); 1δ.το,τίρ.450.13; 7240); Ηεδνοῖ. Η, Κ,-Ῥς. 
13:6(Μ.03.12410); 83, ἀφαά σάν, ἐογρ5ε, Οτ. ἀϊα].28(Ρ.174.6); Ἐπ. 
Ἡ’ι Ῥιττ(Ρ.0944.11; Μ.20.15008); (Βγγϑ.γες πον. 6(2.43το); ΨΩΡαολ. Δ 
5(ρ.128.17); Οἄγον Ραδο.Ρ.382(}1.02.οΒ1Α). 

᾿σκηνωματοφόρος, δεαγίηρ ἰἢε Ταδεγηαοῖς ἡ τοῦ μαρτυρίου σκηνὴ 
εοὐτὴν σι ταύτην Εὔαν, γυναῖκα Χριστοῦ τοῦ Ἀδάμ, ἐκκλησίαν ἐσήμανε 
Αηββί,ϑιἠθχ τί Μ.80.10 538). 

σκήνωσις, ἡ, ἰαδεγηαείίης, 5ο͵ομγη, τοῦ, 70.1:14 ἤρκει καὶ μόνον τὸ 
αὐτοῦ θέλημα διὰ τοῦ ἐν τῇ σαρκὶ σκηνώσαντος λόγου πρὸς τὸ ταύτην 
ζωοποιεῖν καὶ κινεῖν" ἀναπληρούσης τῆς θείας ἐνεργείας τὸν τῆς ψυχῆς 
τόπον καὶ τοῦ ἀνθρώπου νοός" ὅθεν καὶ σκήνωσιν ὁ ᾽Ιωάννης τὴν ἐπι- 
δημίαν αὐτοῦ τὴν ἐξ οὐρανῶν ὀνομάζει ἌΡΟΙ!, "».2(ρ.204.9)ιρΡ.Απαβί.5. 
ἘΠ ΟΉΟΡ᾿ (Μ 80. ττ81}0) ; ΟΠτγ 8. λοι. 1.1.2 ἐπ [0.(8.648}; ἵνα δύο νοήσας 
τὰ σημαινόμενα, τόν τε σκηνοῦντα καὶ τὸ ἐν ᾧ ἡ σ., μὴ εἰς σάρκα παρα- 
τετράφθαι νομίσῃς αὐτόν, σκηνῶσαι δὲ μᾶλλον ἐν σαρκί, ὡς ἰδίῳ 
προσχρησάμενον σώματι τῷ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένον ναῷ ὄντ, 70.1.0 
(4.96); διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως καὶ ἐνεργείας τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
καὶ τῆς τοῦ θεοῦ λόγου σ, ἔσται ἡ σύλληψις 70. Ὁ. μαεν.Ν θε τ( 05. 
1804). 
ἘΣκηπιάω, ῥὲ α δείῤῥίο, 1.6. ἃι τποπΊΒ Υ οὗ 80 ΠΠιβίτῖουβ δμηιϊν, 
(6ο.Ρ|5,. Πεγαεῖ.τ οδ(Δ1.92.13ο64). 

“σκηπίων, ὁ, (1,41. Ξεῥίο) σοηβυ]αν σἱαβξ, σου 5 ἐμείρηία, 70. 
ΜΆ]. εἰγοηντς Ῥ.284(Ν1.07.5608). ' 

σκηπτουχία, ἡ, δραγίηρ οὗ {{ι6 Ξεεῤβίνγο, εἴη ρει, ΤΟΙ͂ΝΙ Η.ν.70.}. 
2(Μ4.04..4.320); ορρ. βονετείρτιίν βασιλείαν...οὐ τὸ ἀξίωμα τῆς ο. [6 τ, 
Νυ95,.1γ.εἰ δα}.7(}1.4.5.1202}). 

["Ἰσκηπτοφορέω, ἔοΥ σκηπτροφορέω, ὅσα ἃ δέοῤῥίγε, ἀξο. ΡΙ5. εάν. 
υ11.63(0.53). 

σκῆπτρον, τό, 1. ΞΟΟῤῥΙίγέ, 85 βυτηθοῖ οὗ βόε δηᾷ δας μουν ; 
ἃ. αἰνίης ὁ κάλαμος τὸ βασίλειον σ. καὶ τὸν θεῖον νόμον ὑπέφησεν 
ΤΠΐοπ. ΑἹ, ἡγ ἴηι 1.2.22: 42{(ρ.240.13; ΜιτοιΙδοοο); Ἀ. Κίηρσίν, ΤΒάι. 
ἢ.6,4.6.3(3.053); καὶ τῶν ὑφ᾽ ἕτερα σκῆπτρα τελούντων εἰς δύναμιν 
προμηθούμενος 6] Ον2.}..6.3.11.12; εἰς ἑτέραν ἕξιν ἐλθὼν ὑπὸ σκῆπτρα 
τελοῦσαν τῆς ἀντικειμένης δυνάμεως Ρτος,.(δη.12: τοί .87.2280); 
Ρἷυτ., Β85.56].0γ.17.3(}1.8ς. 2214}; ς. χτπδέ., οὐ (ῃτβί τὸ σ. [30. τῆς 
μεγαλωούνης] τοῦ θεοῦ ΤΟ Ϊεμ,.16.2; οἵ τε ὕτοϑϑ τὸ μέγα καὶ σεβάσμιον 
σ.» ἐν ᾧ τὰς χεῖράς μου ἤπλωσα Σάρος. [0.π2(0.80}; 1διτοίρ.83); 
2. (Περτ. Ὁ) ἐγίϑε, Τ. μά. τ; ΤΟ Παη τι; σ. ... ὠνόμασε τὰς 
φυλάς ΤΠΔΕ, ἄδαε.3:(2.1553); 70.Μ8].εἤγοη.6 ρ.το80}.97.2 698); οἴ. 
τὸ δωδεκάσκηπτρον τοῦ ᾿Ισραήλ τοίορι,3τ.4; 3. οἰαηάαγά, εηςὶρη 
θάτερον... τῶν σ. ὃ λάβωρον' Ρωμαῖοι καλοῦσι 5οζΖ.ἦ,6.0.4.6(}1.,67. 
1τδοπλ). . 

᾿ ἔσκήπτωρ, τό, --- σκῆπτρον, Ξεῤίγεὶ ῥοιυδν οὐαί σοι γῆ, ὅταν τὸ 
τῶν ἀγγέλων σ. βασιλεύσει ἐν σοί ρος, Πα, 4(ρ.115, ν.1. σκῆπτρον); 
1ὃ.5τ(Ρ.1τ6), : 

Ἐσκητής, ὁ, ἢ [ΤΟΥ ἀσκητής: ἔχεις σ. καὶ μονὰς καὶ μονύδρια πολλά 
Ἡγηηηνθ νι ρο.(0.153.23), 

ἸἘΣκητιώτης, ὁ, γηοηᾷ ὁ} δίς, Τ᾽. Πα (ρ.50.1). 
σκιά, ἡ, 1. «παάοιῦ τρία...δεῖ συνδραμεῖν ἐπὶ τῆς σ., τὸ φῶς, τὸ 

σῶμα, τὸν ἀλαμπῆ τόπον Βα5.Πεχ.2.5(α.170; Μ.20.418); τρί, σ. 
θανάτου ἐστὶν ἡ ἀνθρωπίνη ζωή Μᾶχ. αντ.2.06(Μ.ρο.τοτός); οἱ 
Ομτβυβ βάνεπε ἴῃ (ῃ6 ἢςβἢ σ, ... τῆς δόξης τοῦ σωτῆρος τῆς παρὰ 
τῷ πατρὶ ἡ παρουσία ἡ ἐνταῦθα- φωτὸς δὲ σκιὰ οὐ σκότος, ἀλλὰ 
φωτισμός ἐστιν ΟἸδτη ἐχο, Τ  Δοἰ.18.2(ρ.112.25; Μ.9.6650); πῶς γὰρ ἂν 
ἐχώρησε θνητὴ.««φύσις τῇ ἀκηράτῳ.. συζυγίᾳ συναρμοσθῆναι, εἰ μὴ 
τοῖς ἐν σκότει ζῶσιν ἡμῖν ἡ σ. τοῦ σώματος πρὸς τὸ φῶς ἐμεσίτευοε; 
ΟτοΝ υββ. ἤοηι 4 τη Οαη!,(}1.44.8360); γεβεοίίον, μεταδοὺς...τῆς ἰδίου 
λόγου δυνάμεως, ἵνα ὥσπερ σ. τινας ἔχοντες τοῦ λόγου..«διαμένειν ἐν 
μακαριότητε δυνηθῶσι ΑἸὮ ἵπς.3.5(Μ.25.1Ο 18}; 2. ἐμαάο, ῥἠαπίοῃη τῆς 
κατὰ τὴν παροιμίαν καλουμένης ὄνου σκιᾶς μάχης (ε15.8.Οτο(εἰς.5.τ 
(Ρ.203.13; ΜΟττι921Ὰ}); πῶς οὖν ἀνέστησε τὸν Χριστὸν ὁ πατὴρ σ. ὄντα 
καὶ δόκησιν; Ογτ.Τ}ἀς.ο(ρ.47.26; 55,8}; οὗ τῆς ἀεαᾷ, Οτ’ 7ο.528.γ(6; 
.397.20; Μ.14.6064Ὰ}; τηρῖ,, οἵ βορῃιβίσν τὰς σ΄ ... τῶν λόγων διώ- 
κοντες ΟἸοτῃ, σἐν 6. τϑ(Ρ.515.25; Μ.9.306Ὰ); 3. γογεσμαδοιοίηρ; ἱγρῥε, 
ἐγηιδοὶ ἄνθρωποι σ. οὐρανίου βίου παραδεικνύντες ἐπὶ γῆς ΟΥ(( εἰς. 4.531 
(Ρ.3οτῖο; Μ.11.10730); εβρ. οὗ οἱά ἀἰβρεηβαίίοη, ΜείΝ, νη.0.2 
(Ρ.115.27; Μ.τϑ.τβο0), 1.5. 8(ρ.62.9; τορο) εἶτ. 5. ἀλήθεια ; ΑἸΉ. ἅν. 
2.8(λ{.26.τότο) ; ἡ δὲ 5ς, πίστις] εἰς τὸν [Πωυσῆν καὶ τὴν νεφέλην, ὡς 
εἰς σ. καὶ τύπον 65. Ρ1γ.5τ(3.25Ε; Μ.32,1218); Οἤγνϑβ.ἤορι.7.4 ἐπ 
ΤΟ ογ.(το.550)) οἷξ. 8. διαπλάσσω;; εὐαρεστεῖν τῷ θεῷ διὰ τοῦ πληροῦν 
ἐθέλειν τὰ ἐν τύποις καὶ σ, Ονγτ.1ς.1.τ(2.14Ὰ}}; 14.1.6.9:45(ρ.87.τ11); 

1238 σκιάδιον 

Μαχ.Ξομοὶ.6.ἢ.3.3.2(,4.4.1370) οἷϊτ, 5, ἀλήθεια ; ἀἶξέ, ἔτοτη εἰκών, αχερ. 
ΗεΡρτοῖῖ οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα.. τουτέστιν οὐκ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν. 
ἕως μὲν γὰρ ἂν ὡς ἐν γραφῇ περιάγῃ τις τὰ χρώματα, σ, τίς ἐστιν" 
ὅταν δὲ τὸ ἄνθος ἐπαλείψῃ τις, καὶ ἐπιχρίσῃ τὰ χρώματα, τότε εἰκὼν 
γίνεται (Ὠτγ8.ἤοη:.17.3 τη. Π εὐ. (12.1674); πράγματα καλεῖ τὸν μέλ- 
λοντα βίον" εἰκόνα δὲ τῶν πραγμάτων τὴν εὐαγγελικὴν πολιτείαν" σ. δὲ 
τῆς τῶν πραγμάτων εἰκόνος τὴν παλαιὰν διαθήκην. ἡ γὰρ εἰκὼν 
ἐναργέστερον δείκνυσι τὰ ἀρχέτυπα ἡ δὲ σκιογραφία τῆς εἰκόνος 
ἀμυδρότερον ταῦτα παραδηλοῖ μαι. Πεῦ.το: (3.604); σκιὰν φήσας, 
ὡς ἂν ὅτε τις σκιαγραφήσει ἄνθρωπον, μὴ ποιήσει δὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, 
τουτέστιν ὄψεις καὶ μέλη πάντα... ἀλλὰ μόνον τὸ μέγεθος τοῦ σώματος 
σκιαγραφήσει' οὕτω καὶ εἰκόνα λέγει αὐτὰς τὰς ὄψεις καὶ τοὺς χαρα- 
κτῆρας, τουτέστι τὰ δι’ ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐκτελούμενα μυστήρια 
Οὐβηι. [πα .5(Μ.88,1030). ᾿ 

σκιαγραφ-έω ({"]σκιογραφέω, ["]σκιογράφω), 1. »πακε ἃ γομρὶ 
δ οίει, ῥγεϊηεῖηανν ἀγατοίηρ ὁ ζωγράφος τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ “-ἥσας αὐτόν 
«4. 7ο.21(ρ.165.17}; σκιογραφεῖ πρῶτον Τ ῃγνβ8.)αξοί,5(8.261Ὰ}; ἑνὶ δὲ 
ἢ πρότερον καὶ ἀκαλλεστέρῳ σχήματι [ν.1. χρώματι] “"οῦντες.. εἶτα 

ταῖς σκιαῖς ἐπαλείφοντες, τὸ ἑκάστῃ πρέπον...σχῆμα, μεταφέρουσι τοὺς 
τύπους ἐς εἶδος τὸ ἐμφανές Ονγ.αὐάογ.τ(1.50)) ; γηθητα] ν᾽, ργϑοοηεεῖτε τὸ 
πρῶτον ὁ νοῦς τὴν ἀρετὴν ἢ τὴν κακίαν «-εἴ ΤΠάτιεγανι.2(4.170); ἰὰ. 
Ῥεπίαὶ, (5.128); ππεῖ., δογεσμαάοτυ, ργεβρινο, ἴτεη, οἵ ΟἽ, ΑἸ. «17.2.8 
(Μ.26.1610); ταῖς ἐναίμοις θυσίαις “-ὧν τὴν μέλλουσαν τ, Νὰ Ζ.ογ.6.4 
(Μ4.35.728.); ξΟβγγϑβῤραςεῖ, τ(8.2514)}; τὸν ᾿Ενὼχ ἔχεις..«καὶ τὸν 
᾿Ηλίαν, τὸ τῆς ἀθανασίας --οὔντας μυστήριον ἙΝΊ. ,.αφεοη5.3(}7.70. 
ΙΒΟΙΑ); Βα5.86],0γ.4.τ(Μ.8ς, ὅς Α) ; ἴῃ δεπ, ἐν ποταμῷ τὸ τῆς κολυμ- 
βήθρας μυστήριον ἐσκιογράφησε Ῥτος]ΟἹΡ ο;.2.2(}| «Οκ.0930); ἡ 
προφητεία...ο. τὴν τῶν μελλόντων ἀπόβασιν ΞΟΡΒΣ Η υν πάρι. (Ν.02. 
τό930); 2. ομεἰτηθ, ταρῖ, (ᾳ5ὰ. ᾿τπηρ]γἱπρ Ἰπδάσῳμθον) ; 8. στείρα ἰὴ 
ΜΟΙΩ͂Β, φίῦε α ἠαΐη! ἐριῤγεσσίοη οὐ, ΟτιΝαΖ.ον.18,4(Μ.3ς 800); οὗ 
ΡΙΌΡὮΘΟΥ τὰ μὲν ἐσκιογράφει, τὰ δὲ διὰ χρωμάτων ἐτράνου [Ἰ51ὰ.Ῥο!. 
6ΡΡ.2.63(Μ.78. Ξο8Α); Ὁ. σμεἰησ Ὦν ρεβέατε, δομανίουτ, εἴς,, ἑραϊεαὶο 
αἱπεῖν, Μεῖῃ, ἐγρρ.6.2(ρ.66.4; Μ.18.1168); Οτ.Ν4Ζ.0».28,τοίρ.5ο.2; 
Μι36.490); εἰ δακτύλοις ἐμοῖς τὸν κατ᾽ ἐκείνου [Ξο. Ἀβεσαλώμ] 
ἐσκιογράφησα θάνατον Αϑί. Βορῃ, ς.7γ(Μ.49.4730); πᾶξε ἐδ 5ρη οὗ 
[88 οσοββ ἥ.. ἄκρα θεολογία παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι δύο ταῦτα, συρέττειν τε 
πρὰς τοὺς δαίμονας καὶ σκιογραφεῖν ἐπὶ τοῦ μετώπου τὸν σταυρόν Τα]. 
[πιρ.6.70 (0.94.3); 6. ομἰηδ ἴῃ οπε᾿Β τυϊμα, ζογηὶ α αἷμ Ἰάρα, ΟΥ. 
ΝΆΖ.ονγ.30.17(ρ.135.8; Μι36.1258}); ἰπ γηϊπα οὐ ἀποίμευ, φίυδ α ἀΐη 
Ἰάεα δι᾽ ἐσόπτρου καὶ δι᾽ αἰνίγματος ἔμφασίν τινα σκιογραφεῖ ΟΥ̓͂Ν Υ 55. 
ἤτοι. 3 τ (απ (Μ.44.821Ὰ}; ἐδίδαξεν ὁ θεός, οὐκ ὄναρ “-ἥσας, ἀλλ᾽ 
ὕπαρ ἐπιδείξας Πα ἀγοὶ. )τ(3.τ244}; 3. σεη,, ἀορίεὶ, γοῤνοσεηὶ, Ἰτϑη. 
λαον.τ.τη.τ(}1.7.6318); Μας Αδρ ἤονι,τθ,τ2(Μ.34.6328); ατΝν55. 
μονι.13 τῷ (απὶ, (Μ.λ4.τοθο0) ; 65ρ. 1ῃ τγῇς λέγεται... «τῶν..«ἀγγέλων 
εὐ διάταξιν ςζκατὰΣ τύπον τινὰ “-ἢσαι Επι5.4.ε.4.τε(ρ.180.10; Μ.22. 
3000); 4. αῤῥὶν δοφμοῖίες ἰο, “Ῥαϊμι᾽, ΟἸεπη, ραφ.3.2(0}.239.20,242. 
21; Μ,8.ξότο,:724). 

“σκιαγράφητος, ἢ ῥαϊρἰδή τη σὰ! αμὰ ἐμαάε ζωγραφίας μὲν γὰρ δι’ 
ὁμοιότητα σκιαγραφήταις περιστεραῖς προσέπτησαν πελειάδες ΟἸ6Π), 
Ῥγοΐια(Ρ.45.7; σκιαγραφίας Μ.8,1τς68). 

σκιαγραφία {{"Ἰ]σκιογραφία), ἡ, 1. τί οἵ ἰΐηε ἀγατοΐῃρ Ὀρρ. 
Ῥαϊπείηρ σκιαγραφίας μὲν εὑρεθείσης ὑπὸ Σαυρίου.. .γραφικῆς δὲ 
ὑπὸ Κράτωνος ΑἸ Πεπαρ ἰερ.τ7.2(}}.6.024Ὰ); (ἤν 5. 1 μάγιτιτ(χ 29); 
2. γοιιρὶι ἀγατοΐηρ, ἐκείενι, Ἐα5.υ. (τοί ρ.1τ.27; Μ.20.9210); Ἐρίρῃ. 
αἾ.χΟΖ(ῃ.123.14; Μ.43.2ο14Α)}; ὙΒας εὑ τοι τί. 604); σε ηθ ἴὰ 
ὙγΟΥά5, (]6Π).5 γτοτίρ.8.18; Μ.8.6978); ἱπ ρεπ, γεβδειίονι, ἰβέηοος; οἵ 
14.015, Ἰὰῥγοὶ,τ(ρ.4.27; Μ.8. 568) εἷξ, 5. ἀνοικοδομέω; χαρακτὴρ δέ τις 
τῆς ἀφράστου φύσεως διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν σ, τοῖς πρὸς αὐτὸν ὁρῶσιν 
ἐγγίνεται ΟΥ̓͂Ν γ855. Ὀ ς. Η1Π1.8 τ4(}1.44.5850};} οὗ τρδη ἐξεικονίζων 
ὥσπερ ἐν ἐσόπτρῳ τινὶ καὶ σ. τυπικῇ, οὐ φυσικῇ, τῆς τρισυποστάτου 
θεότητος τὸ μυστήριον ἐΟ τ ΝΝ γβε. ὑγμαρ. (Δ1.44.1220}}; ΜΙ εππρμασὶβ 
ΟἹ, 115 {Π᾿ᾶβοῦν παίαγε διελέγχει τὴν σκεογραφίαν τοῦ μιαροῦ δόγματος 
αὐτοῦ ΑἸῊ..4γ.2.35(Μ.26,2174}); νεΥθᾺ] σδεειγίιν, ἐβοιοπέμεςς, οἴ. ὑπὸ 
σκιαγραφίας τῶν λόγων ΝΌΠΙΘΠ5 ΔΡ. Ἐπ .5.}.6.14.5 (7308; Μ.21.12008); 
5. ῥογεσμαάοτοίηρ, ρῥνεβρσηνγαίίοη, οἵ παταθ ἤοσυα (7 6515) σ, «.. ἦν τοῦ 
κυρίου τὸ ὄνομα (Ἰεπι, ῥαφά.τ.7(ρ.:25.30; Μ.8.3244Ὰ}); τὸ μὲν τῇ σ., τὸ 
δὲ τῇ τελειώσει τοῦ μυστηρίου Οτ.ΝᾺ2.ον.η.6η(Μ.35. 5880); Ὑβάτ, ΜΟβΞΚ. 
Ἐξ α(Μ.66,677.); οἵ βγβὲ ογθδιίοη οὗ τηδῃ σ. ... καὶ προτύπωσις 
τούτον [1,6. Οὗ ἈΪ5. τεΐουτπαιϊοπ] ἘΝῚ]. 7γ.αφεενις. (Μ 70. τδοια); τῶν 
προφητῶν... «ἄλλοι τῆς οἰκονομίας τύπος ἐγένοντο, ὡς ἐν σ. τὴν εἰκόνα 
προδεικνύντες τοῦ μέλλοντος Β45.856].07γ.το τ(Μ.8ς.13278). 

σκιαγραφικός, ραϊπίοα; οὗ Δη ἴσοη οὗ ΒΜΨΥ, Τμάτ. διμ4.0;7.ς. 2(Μ. 
99.7218). 

σκιαγράφος, ὁ, Ξεεηε- ῥαίμίον; ταεῖ., οπὲ τοῦ Ῥμαρίηξς, ῥΊΟΙΉΡΕΥ 
ἔστιν οὖν γαστριμαργία...σ. ἀρτυμάτων ἘΝῚ] υἿ1.2(Μ.79.11418). 

σκιάδιον, τό, -- σκιάδειον; 1. ῥαγαδοῖ; ρεη., σμαάξ, τηρῖ. σκιερὸς 



σκιάζω 

γίνεται καὶ δροσώδης ὁ βίος διὰ τῶν τῆς ἀρετῆς σ. τι ν85.0η1.2 
ἦμ Οαη!.(Ά1.44.7030); 2. εαγγίαρε τοί ἃ μοοά, Ογτ.1ς.2.4(2.307). 

σκιάϊζ-ω, ουεγεμαάοτν; Ῥα55.γ οὗ 8πὶ ΘἸπη8], δὲ οἰαγιἰεά, ἐν, Οντ.85. 
Ὁ. ϑαὐ.45(Ρ.1326.9); --ομένη ἡ κάμηλος ποτὲ φεύγει ΒατΊῃ. 4655. ἄφατ. 
(Μ.τον.14410). 

Ἐσκιαλογ-έω, ἢ ἑαἰξ υαρτοῖὶν ; γϑωδοη, ἐοη μδεᾶϊΐν τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς 
λόγον ἔξωθεν αὐτῷ εἰσάγει, καὶ τὸ φύσει γέννημα ὡς ποίημα “-ὧν λέγει 
Ατῇ..“4γ.1.25(}1.26.640). ᾿ 

σκίασμα, τό, 1. «ῥαάοτυ, «μαάε; οἵ πρὶ, Βαβ.λεχ,6.8(1.9)ς ; Μ.20. 
1364}; τηδῖ., οὗ Ὠθμηδα νἰτίμι65 [ἢ τε]. το σοῦ, Μαχ.ανιδίρ. (ΜΟΙ. 
11088})}; 2. ερυεγίηρ, ῥγοϊδεϊίομ; οἵ Ὠυτηδῃ 5ἰκῖη, ΕΡΙΡἢἤαογ.5 1.32 
(ρ.2οὅ,2; σκιά Μ.4τ.9450); 3, «λαάδ, ῥμαμίομι, ϑευαρ. μεἶ!.20.2. 

σκιασμός, ὁ, «λαάε, ἐμείίον ; οὗ Ρ1ΠΔΥ οἵ οἰουά, ζτέναρι(οηδὶ. 4.8. 
1τ2.26; (οποὶ. ἄρρ.6.3.1. 

σκιαστής; ὃ, τριδγοίία- δέαγεν, τ ΝΖ. εαγηι.1.2.8.146(Μ.37.6594}). 
σκιερός, οἠαάν, ἀαγᾷ; τηβῖ., οὗ Ίονβ, βατηΐ, Οὐ νΝαζ.αν},.2.2 

(ροθιη.}4.1 τοί .37.15174}; οὗ 116, ΟτΝ υ85.ἤσηι. 2 τ (αη (Μ.44. 
7030) οἷζ. 5. σκιάδιον; οὗ ἴμ6 εἐγα, δμά, Νομη.» αν. 70.9::ττί 43. 
8258). 

σκιμπόδιον, τό, ἰοτν ῥε(, ἢ Κιπα οὗ ξἰγείσον ἀϑεα δ5. Ὀϊοσ, τῇ. 
«ἀπίομ. οί Μ.26.ο60Ὰ); Μοά άογηι. τ 3(4.86.3308}}). 

Ἐσκιμποδίσκος, ὁ, -- σκίμπους, ἰοῖῦ ἐομε, ϑνυιθβιγθρη,.2ο(Μ.6δό. 
1ΟΘ3Β; Ρ.47.1 ΟΠ). 

σκινδαλμός, ὁ, -- σκινδάλαμος, Φρίμίον; ταοῖ,; 1. φογερίε οἵ 
οοπβοίεησα, {τ. 1,Δἴ. φεγερμῖις, Οοα, 45.132; 2. ἀϊτεονά, ΤὨαΥ Β0πά, 
6}}.2.151(Μ.90.14934). 

σκιογρ-» 866 450 σκίιαγρ-. 
[᾿σκιογράφημα, τό, -- σκιαγράφημα, ογεδἠμαάοιοίμρ, ΒΔ 5.56].ονς 

6.4(Μ.8κς.τοτα). 
Ἐσκιοτύπως, φ«γηηδοίϊεαϊΐν, Ατατήσπ. “4ε.τ8: τδ( 1 ,8ς, τπ600). 
Ἐσκιριτήριον, τό, ΟΙ ἔσκιρήντριον, τό, ἡ Παμηΐ τὸ θυμοῦ γέμον 

στηθήνιον, ὡς ὄχημα δαιμόνων, ..«ὡς δαιμόνων σκιρήντριον [σκιρι- 

τήριον], ὡς ἀσεβείας χαρτοφυλακεῖον δ]αχ ϊγηυσεί, (.00.2040). 
σκιρ(ρ)όω, ΙηἴταΏ5., Παγάθη, ταεῖ, πρὸ τοῦ τὸ πάθος τῆς ἁμαρτίας 

σκιρρῶσαι Με. ἰεργ.δ(Ρ.458.26) ; 58. Ρᾶ85., δεοοηια μαγάεηθα ; τηξῖ., 
οὗ Ἰταδρὶπατίοη, δέ οὐδιηγαίε, ἢ Τυ5ῖ.6ρ.Ζ6Ή.εἰ 56». 6(Μ,6.11808). 

σκιρτάω, 1. ἱέαῤ, Ρ; οἱ 7ο, Βαρῖ. ἴῃ ἴῃς σποιηρ, Οτιεησαϑί. 
Ἰ(Ρ.290.33; Μ,12.10248};. Ψ ραῖπ, (Ὦτνβ.θσηι.30.3 ἴῃ Ηεὐ.(12. 
2844}; ἢξρ. σ. τε καὶ πηδᾷ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα ΟἸδίη, ἐν. 5. τα(ρ,381.18; 
Μ.0.1248}); 2. δὲ γεξιῖσε, μηγμΐγ; Οὗ οτια παισὶν οοηβεοσαίθα, 
Ομ γβ.δας, τ. 3(ρ.11.8; 1.365) ; οἵ τῆς Ῥαββίοηβ, {Ν1]}βεγσί.2.1(Μ.70. 
8178); 3. ἐχι !, γεσίοος ἐκκλησίας χάρις σ, Ἐίορηπ.ττιΟ; (ἢγνϑ. θη. 
48.4 15 ΜΠ|.()7.430Α}; Δ Καὶιτίτ,ιόοβα.; τό... παιδίον [5ς5, (Πτι51) 
ἐγέλα καὶ ἐσκέρτα τῇ κολακείᾳ Ρενς (ρ τδιτς; Μ.1ο.τοΒΒ); Μαχ. ριδς. 
(Μ.οτ.τούβΑ). 

σκίρτημα, τό, ῥομημά, ἱφαρ; ταοὶ.; 1. μηγηϊ ρος; ἃ. γεϑ Ἰυ6η655, 
ἐγδμίοηες οἵ γουίῃ, (Ἰεπλ. ῳ. 4,5, δ(ρ.τός. 6; Μι9.6120); Ὁ. σηγχζε οὗ 
Ῥαββίοπς τὰ σ. τῆς γαστρός (ὮΓν5. 01.55.5 1 Μ1.(7. 5610}; τῆς 
σαρκὸς τὸ σ. ΝΊ] ρῥ.τ.τόβ(Μ.79.1408); τῶν τοῦ σώματος...ο. ΤΒατ, 
ἀ.6.4.1ττ.»(3.067);2. χε αοη, ον τῆς χαρᾶς καὶ τῶν πολλῶν σ. ἀναιρῶν 
τὴν ὑπόθεσιν (ΠΥγΒ Ορῥιιρη.1.4(1.50Ὰ}); ἐνταῦθα καὶ οἱ ποιμένες ἐδωρο- 
φόρουν σκιρτήματα, καὶ οὗ μάγοι τοὺς θησαυρούς ΟΠ ΥνΒΙΡΡ.Ἔη6.1ἢ 
ΒΗΓ πίρ.343.1:1); τὸ.. τῆς ψυχῆς... «ἀτρέπτως θεῖον διετηρήσατε σ. 
Μαχ.αμιδὴρ. (Μ οτ.12020). 

σκίρτησις, ἡ, δομμάϊηρ, ἰδαρίηρ ; οὗ 7ο. Βαρῖ. ἴπὶ ἴῃ ψοσηῦ, ΤΙρΠ. 
Ρμῖϑ, ϑορῆτ. Η ἐρ.ογη.(Μ1.8).2176Ὰ}; ταεῖ,, τεῦ, Ῥ5.113:4, ΟΥ.ΝΆ2. 
ὁ».30.2(ρ.1το,2; Μ.26,τοσ ), ᾿ 

σκιρτητικός, 1. ἐγ ἱεκίησ, δοιπδίηρ, ΒΡ. ἀλληγορῶν.. ἡμᾶς πώλους 
καλεῖ,..««τοὺς ἀδαμάστους πονηρίᾳ..-«πρὸς.. «τὸν πατέρα σκιρτητικούς 

ΟἸεπι. ῥαεά.τ, (ρ.98.27; Μ.8.2650);2. μργεῖν; πδαξ. 5 βαρϑί., ΠΙάψπι. 
Ζαεῖ..3.27ο; τὸ σ. καὶ ἀφηνιαστικὸν ἀποθεμένους, τό τε ἀπειθὲς καὶ 

σκληρόστομον ντ. ΒΦ. ττοίΜ.60.δόδ0). 
σκίρ(ργωμα, τό, Παγφηοά φιυεἰϊηρ, τηάἀμγαϊίομ, ατς Ὀτας,υ Ρονῥή. 

4: σκιρρ-, Το. Μου ἀνηηη. Βίας. ο( ο6.1408.). 

σκιώδης, 1, 4ἀαγκ, ρἰοον; τορῖ., τι ΝαΖισάγηιτ 6,60 (Μ.37. 
4254); 2. «παάοτον, 1.6, τα υοὶν βυταο] ς8], Ειβ.4,6.4.τε(ρ.180.22; Μ, 
22.300} Οἱ, 8, ἀντέμιμος ; σα. .-. καὶ τυπικὸν Χριστόν 1.7.2(ρ.336.τ6; 
5480); οὐδὲ γὰρ τὰ ᾿Ιουδαίων ἀλλότρια Χριστοῦ, τυπικὴν δὲ καὶ σ. τὴν 
πρὸς Χριστὸν εἶχεν οἰκείωσιν ΤὮτνϑ. βαπελ.(8.2614.)}; οὐ μὲν τὴν 
οἰκοδομίαν τῆς “Ἰερουσαλὴμ. προσμεῖναι δεῖ... καὶ σ. περιρραντήρια μετὰ 
τὸ πανάγιον βάπτισμα ΤΠάΈ Ῥς τος :47(1.1264) ; (ότι. Ρ ὁγ.2(Μ.98. 
2658); 3, ἐραάστον, 1.6. ἰοῦ ϑυθβίαπμος οὐδὲ παριδὼν τὴν τοῦ 
ἀνθρώπου ὕπαρξιν σ. τὴν δεῖξιν ἐποιεῖτο [55. (γί 1] ΤΑ 1. 4ροϊΐ.τ.7 

(Μ.26.11ο58Β}); τὴν σ. δόξαν τοῦ παρόντος βίου ῬΑ}}.ἢ.1 απ5.ἜρΠορ.(Μ. 
34.1260); ἡ ἐνταῦθα σύνθλιψις...σ. καὶ ὀνειρώδης Τμάτιδευ.6}}Ὀ.2.1ι 
(Μ.οο.τι4ςο). 

1239 σκληροκάρδιος 

σκιωδῶς, εγηιδοϊϊοαϊίν, ἐπε γρε; οὐςεμγεὶγ σ. καὶ προφητικῶς Αἀλτη, 
| ἀϊαϊ.ς.π(ρ.182.χ7; Μ.11.18378}; τυπικῶς καὶ σ, Ἀπαβί. 5, σά. 8(Μ.89. 

1220}. 
Ἐσκλάβα, ἡ, εὐποιδίμο, Βατί ἢ. 655. 4ραν.(Μ.104.12888). 
σκληραγωγ-έω, 1. ἀϊξείρίίηο, γαῖ; 650. ἴῃ βοῦς 1ἴρ, ΤΌΒΥΥΒ. 

Πωά,ει ρεμὶ,ο(1.5718); ὅσον ἐπὶ πλεῖον “-«εῖς σου τὸ σῶμα, τοσοῦτον 
διερευνᾷς σου τὸ συνειδός ΝῚ] Εμΐορ,29(Μ.70.11328); πόνοις τε καὶ 
φόβοις «-εἴσθαι τὸν ἐντριβῆ Ὀγγαὐον.5(1.1548); 2. ἐγθαὶ μανελῖγ, Ογτ. 
σίαρ". Εχ.(1.2818); ΤὨΡὮν]. ἐκο, οι. 3(0.223.τᾶ; Μ.113.0200}; 1.) 

(Ρ.227.9; 9368); οἱ ἀχοδβϑῖνε δβοθί!ο]βπ) πῶς τινες ἐχρήσαντο τῇ 
ἀποτομίᾳ “-ἥσαντες τὸ σῶμα αὐτῶν Αῤοῤῥί,Ραὶγ. (Ν.65.368.). 

σκληραγωγία, ἡ, 1. ἀϊεοίρίϊμε, αἰδίεγῖίν οἱ 116, ἀϑοριτοῖδηι ἐν 
ἐγκρατείᾳ καὶ ἀσκήσει μέχρι νῦν διάγοντα" εἰ καὶ ὅτι τὸ εὔτονον αὐτοῦ 

τῆς α. λοιπὸν κατεδαπάνησε τὴν σάρκα Β45.ε}.81(3.1746; Μ.32.4578); 
τρύφης τε καὶ ἀναπαύλης ἀπόθεσις, σ. τε καὶ πόνος, καὶ ζωῆς ἁγιο- 
πρεποῦς...«ἐπιτήδευσις Ονγ. ]οεἷ, τοί(3.2008); μετὰ...σ. καὶ ἡσυχίας 
ἐκάθισαν ὧδε Δρορῥι! Ῥαὶν.(Μ.65.2338); οὗ ραραπβ, Ὀῃγνβλονι. δ. 5 

ἤᾳ ΤΟ ογ.(το.12Ε)};; ἴῃ ψΒίοῃ 70. Βαρί. ἐχορ!εά, Δ ἐοη!ιτόνι τ 0. 
(8.99); (Ὀβπι. πιά.10}.5(}1.88.2774); ἀἰ5ο ΕἸ] 4 ἢ, ΟΠ γυβυ πον, 10.4 

ἴπ ΜΕ(  τ45Α4}; ἀνα 7διηθ5 οὗ Τδεγιβαίομη, {δ..5.3(784}; ροτιδιπαρ τὸ 
ΡΓΘΟΊΙΟΔΙ {πὸ ΟΡΡ. οοπίειῃρ δίϊου, ΝῚ σογη.4(Ν.79.12600) ; ἃ πιΘΔ 5 
ἴο Ροχϊεοιίοι, ΟΠ γυβ. ἤν. 1.8 τη ΜΙ.(7.Ἰ60Ὰ} τὸν ἐπὶ τῇ σ. πόνον 
ἔκλεπτε τὸ θαῦμα τῆς θεωρίας ΝΙ] ἐχενε.2ο(Ν.70.7484); ΡΑ}} ἢ.  απι5.2 
(ρ.16.22; Μ.34.τοτ 14); 8 ἰπξερταὶ ρατὶ οἵ τῆς ΟΒτβθδη Π|ὸ, (ῆγν5. 
«ἰαἰ.6.3(2.170) ; οἱ λόγοι τοῦ κυρίου τὰ τέσσαρα ταῦτα περιέχουσι" τὰς 
ἐντολάς, τὰ δόγματα, τὰς ἀπειλάς, τὰς ἐπαγγελίας" καὶ πᾶσαν σ. διὰ 
ταῦτα ὑπομένομεν ΜΆΧ.εαγ11.2.24(}1.00.0028}) ; τοπἀ οτοα ναῖπ ΟΥ̓ 512, 
Ὁ τυ β.ςίαί.3.6(2.440) ; ἱτιροβοα 85 ρα πβμτηθηΐ ἴῸΥ ΜΠ ΟΠογαῖτ, 10. 
7] Ἔχει βοοηῖῖ. (Μ.88.19338); ρυτ,, ἀϑοσιῖς ῥγακεῖδες, αἰδίερεῖός, [Β88. 
1ς ιβία. ποα; Μ.30.4884); [514.}Ρ6].6ῤ}.3.4οτ(Ν.78.10318); ρορῥίῃ, 
Ραὶν.(Δ1.6ς.1338); οἴπρ. οοἸ]δοῖνε ἴου θοὰν οἱ δβοβίίς ῥγϑοίίςεϑ, 
ΑΟΧ απ ΗρΡ}υτδίρ.69.21); ΟὨτυ5,5αε.5.τ2(Ρ.68.24; 1.3800}; ἰά ,δέαρ, τ. 
τ(1.1551); 2. παγά σὶρ πρὸς λιμὸν καὶ πενίαν, καὶ πρὸς σ. ἄπασαν, καὶ 
πρὸς κινδύνους, καὶ πρὸς αἷμα (Ἔγγϑ.ἠμ07.1.5.8 τὴ Μ|.(7.τ088); τὴν 
ἀνεθελητὸν...σ. [56. οὗ 5:46 1165 ἴῃ ΕΞΥΡΤ] γύμνασμα ποιούμενοι... 
ὠφέληνται μᾶλλον ἤπερ ἠδίκηνται ὈνΥ αἄον.4{1.1008). 

Ἐσκληραυχενία, ἡ, 9|8[΄-πεοκεάηο5ς, οδοϊμαςν (ρτόρευν οὗ 
ΒΟΙ565), ἘΡΙρΡΒ.λαόν.30.0(0.344.13). 

Ἐσκληραυχέω, δὲ εἰ β-ποοκεα, μπνιαπαρεαῦί (ρτορετὶν οἱ ΠΟΥΒ65), 
ΤΝΠρενῖςι.2.1(Μ.70.8178). 

σκληρία, ἡ, λανάπεες; Ἀδηος 1. λαγά ἐἕπιας, Τ δ αἰ τϑ,τ5(} 1.122. 
1344Ὰ: Ρ.53.150.); 2. οδείίηαεν, Ἐπ5.4.6.τ.6(ρ.34.1τ1; Μ.22.650). 

Ἐσκληριάζω, δεεον!ό ἠαγά τὰ..«γόνατα αὐτοῦ [5α. 5. [8Π|865 οὗ 
7ασαβα ει] ἐσκληρίασαν δίκην καμήλων ΤρΡΙΡΒ ἐράγανιαρ.μαδν.18. 
14 (ςοΠ]. Ρ.464.27 ἴον ἐσκληκέασαν οοα. Μ.42.7218). 

Ἐσκληρισμός, ὁ, μαγάεπίηρ (οἵ ἴῃς Ἠδασ), ΔΡῸ]}.8ρ.εαἱ..70.12:40 

(ρ.332.23). ; τ 
σκληροκαρδία, ἡ, παγάπεες 0} ἤξαγί, οδ»ίίηαεγ, ἴὰ Ἱπιρθηϊΐθησε ἐὰν 

«μὴ ἀναβῇ 53ς. τὰ ἔργα τὰ πονηρά] ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν, οὐ 
σώζονται διὰ τὴν σ. αὐτῶν Ἠδττη.:.15.3.1.6; τοί, Δ] ΕΓΟΥΒ βίο δα το 
ἄδατῃ ὡς ἂν διὰ σκληροκαρδίαν ἀποθανόντες τῷ νόμῳ, ᾧ μὴ ἐπείσθησαν 
ΟἸετα. εἰν, 2.23(0.194.3; Μ.8.τορ 74); ἰὴ ὈΠΒΕ]εΥ τὴν ἀμαθίαν. ...καὶ τὴν 
σ. τῶν εἰς τὴν ἀλήθειαν λελιθωμένων Ἰά, ῥγοί,τ(ρ.5.15; Μ.8.574); 

πιστεύσατε εἰς τὸν θεὸν...καὶ μὴ ἑαυτοὺς ὁδηγήσητε ἐν τῇ σ. ὑμῶν 
ΑΤΆοιη.Α τοδ(ρ.28ο.16) ; τοῦ, ΜΆτοο]]5 ὥσπερ ἐν ὀχυρώματι ἑαυτὸν 
τῇ ̓ Ιουδαϊκῇ περιφράξας σ., τὴν ἄρνησιν προυβάλλετο τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 

Ἐπ5.4.1{.2.τϑίρ.123.4; Μ.24.0410); ἀββοοίδιοα ψ] ἢ ἀμαθία, (]επι. 
Ῥγοὶχ οἷ. βαρτα; [4.5|7.4.26{(0.223.16; Μ.8.137718)}; ΜΠ φθόνος, 
Τι γῆι. 6.2} Δ5 Τοθβοὴ ΨΥ ΠΟΥΘΓΠΟΠΪΑ] ἰανν νγὰ5 σίνθη ἴὸ 1ενν5 δι᾽ 
ἣν αἰτίαν καὶ ὑμῖν προσετάγη, τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τὰς ἀνομίας ὑμῶν καὶ 

τὴν σ. Ταβι, ἀἰα].τ8.2(Μ.6.5τ6λ); ἐδ.46.71(5760); Οσηεί. 4.Ρ.6.20.ττ; 

ΔΛ ἃ ρα α] τενς]ατίοη πρὸς τὴν σ. τοῦ ᾿Ιουδαίων λαοῦ ἡ τοιαύτη 

αὐτοῖς παρείχετο διδασκαλία. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἦν τὸ πνεῦμα..-ἀνθρώ- 
ποις ἀτελέσι τὰς φρένας ἐντελῆ παραδοῦναι τὸν τῆς θεοσεβείας λόγον 
«εὐδιὸ πρὸς τὴν σ. αὐτῶν τὴν περὶ ἑνὸς θεοῦ διδασκαλίαν ἐποιοῦντο 1.5. 
εἰ ..2.2ο(Ρ.127.0 1, ; 9408,0). 

᾿ σκληροκάρδιος, Παγῇ οἢ ἦπεαν!, εἰμδϑονη, οὐδίέαίε Σοδομῖται...οἱ 
ἄθεοι καὶ οἱ πρὸς τὴν ἀσέβειαν ἐπιστρεφόμενοι σ. τε καὶ ἠλίθιοι ΟἸεπα. 
Ῥγοί. πο(ρ.74.27; Μ.8.2208}; μὴ ἔσο αὐθάδης μηδὲ πονηρόφρων μηδὲ ο. 

μηδὲ θυμώδης μηδὲ μικρόψυχος" πάντα γὰρ ταῦτα ὁδηγεῖ πρὸς βλασ- 
φημίαν Οοηεὶ..4.}}}.1.1.2; ἀϑϑοοίαίεα ψΨΙῈ ΓΟἸν, Ἱρποόταῆος φλᾶ ἡνεΔ Κ- 
Ὧ685 οὐδὲ ἀπειλοῦντος τοῦ θεοῦ φρίσσετε, ἀλλ' ἦ λαὸς μωρὸς καὶ σ. ἔστε 

7Ταβι 41α].123.4(Μ.6.7618); ὑμεῖς σ. μένοντες ἢ ἀσθενεῖς τὴν γνώμην 1ὅ. 

44.τ(ς608) ; σ. καὶ ἀσύνετος 1ῤ.2].4(5338); ἦ.."παρουσέα τοῦ σωτῆρος οὐ 
μωροὺς ἐποίησεν καὶ σ. καὶ ἀπίστους, ἀλλὰ συνετοὺς καὶ εὐπειθεῖς καὶ 
πρὸς ἔτι πιστούς ΓἸ]δγη. εἰγ.1.τ8(ρ.57.9; Μ.8.8048); 65ρ. οὗ 7εν»5 εἰ δὲ... 



σκληροκοιλιάω 

ἀξιῶ ὑμᾶς ἐπιγνῶναι αὐτάς [56. γραφάς], σ. πρὸς τὸ γνῶναι νοῦν καὶ θέ- 
λημα τοῦ θεοῦ γίνεσθε [5ι.414ἰ.68.1(632}) ; ἡμεῖς οἱ ἁπαλοὶ πρὸς πειθὼ 
εὐνῇ μὲν γὰρ γενεὰ ἡ παλαιὰ σκολιὰ καὶ σ. (]ετη. ῥαφά, τι (Ρ, 1οΙ.10; 
Μ,8,2728Β); κατεάγασιν αἱ πλάκες τῶν α.», ἵν᾽ αἱ πίστεις τῶν νηπίων ἐν 
μαλθακοαῖς τυπωθῶσιν διανοίαις 1δ.3.12(0.287.26; 6734); ταδ. ει θα ἴῃ 
πε 6]1εἴ τούτων ἁπάντων γενομένων [1.6. εἴτ ἱπίο [ογιβαίςη]} καὶ 
ἀπὸ τῶν “γραφῶν ἀποδεικνυμένων, ὑμεῖς ἔτι σ. ἐστε Ταβὶ. 41α.53.2 
(5034); οἱ σ΄ ΤΡ Ή ΤΕ δα οὖσαν σεσοφισμένην οὐ νοοῦσιν []ετη.ῥαεά.2.8 
φ. 202,20; 4858); ̓ οἷ...σ, καὶ ἰδιῶται τῶν ἐκ περιτομῆς εἰς τὸν σωτῆρα 

ἡμῶν οὐ πεπιστεύκασι .ΟΥ Ῥ»ίηε.4.2.π(ρ.306.2; Μ.τ11.3574}); δῃτἀοίαδ: 
ἔδυ τούτων [30. τεράτων καὶ σημείων ͵ ..«τῷ ΕἾΤ τοὺς σ. προύτρεπεν 
ΟἸεσα. ῥγοὶ. τίρ.8.20; Μ,8,648); ᾿ἀρχὴ σοφίας φόβος" εἴρηται 'κυρίου᾽... 
δοθεὶς τοῖς ἀπειθοῦσι καὶ α." οὖς γὰρ οὐχ αἱρεῖ λόγος, τιθασεύει τούτους 
φόβος ἸᾺ.517.2.8(0.122.21; Μ.8,0720); τὰν σ. οὐκ ὠφελεῖ λεπτοτέρας 
γνώσεως λόγος, διότι ἐκτὸς φόβου, μετανοίας πόνους οὐ καταδέχεται 
Ματς. Βτιορμθοιτ, τ (.65.0248); σΠαβίςηϊηρ ὁ διδάσκαλος οὗτος ὁ 
παιδεύων μυστηρίοις μὲν τὸν γνωστικόν, ἐλπίσι δὲ ἀγαθαῖς τὸν πιστόν, 
καὶ παιδείᾳ τῇ ἐπανορθωτικῇ δι᾽ αἰσθητικῆς ἐνεργείας τὸν σ, (ἸδγῊ. 57. 
7.2(ρ.6.1ο; Μ.9. 4094}; ποι, 85 βιιβέ. διὰ τὸ σ. ὑμῶν καὶ ἀχάριστον 
εἰς αὐτόν Τὶ. 41αἰ.2].2(5334}; 1.44. (5608); 1Ὁ.47.2(5774). 

Ἐσκληροκοιλιάω, δεοονπε εοςίίυε, (4}}.υ. ΕγΡ}.(ρ.1ῷ). 
Ἐσκληρόνους, οἰμδῥογη, ἀείεγγείηφά, Ογτι ποι βαςελ, τοί: 3. 1350). 
σκληροποιός, γ»παξτηρ παγά, παγάρηίηρ, ταρῖ, τὸ πάθος... ἢ μαλακτι- 

κὸν τῆς ψυχῆς εἰς ἁπαλότητα, ἢ σι εἰς τραχύτητα 1 Πγγ9, ῥαδεῖ,,2(8, 
2554). 

σκληρόστομος, ῥαγά-τοιμμοά; οὗ ὨΟΙβ865; τῃξῖ., οἱὐἠἨἁ ἁθῬῈύβ 18, 
οὐξιπαίε; τιραῖ. ἃ5 βϑα5ι., Οντθς τ το δ. 60. 8680) οἱ. 5. σκερτητικός. 

σκληρότης, ἦ, Παγάη655; ΟἵἩ ΡεΙβοβ; 1, μαγοίηεες, ἘΘυπιπαμά, 
5.2.6; ϑγῃθδβ.ερ.73(Μ,66.14400)}; 2. οδάμγαογν ἴπι ἱτηρεπίζθηςε, ΟΥ. 
}γῖηο,3.τατ(ρ.214.4; Μ.11.2604); 3. φφυεγιν δι’ εὐσεβοῦς σ. Ῥτος.(, 
1.1: 5(.87.0138). 
Ἐσκληροτραχηλία, ἡ, οὐείηαον, ΓΕΡΙΡΒ σι ῥγορῖ. Πα, (Μ.43.424ς; 

σκληροτράχηλον Ρ.24); Σ.δγηι.6.2(ν.1. ἔοΥ σκληροκαρδίαν). 
σκληροτράχηλος, 57-πεοξεά, ἐἰεδϑογη ἵππος σκληρόστομος.. «καὶ 

ἄνθρωπος σα. ἘΡὮΓ, τ δρΟ ; ΠΘ αἴ. ἃ5 50 51:., Ηόβν ἢ. ΠΡ. 1 .8ο(ν.1. ἔοτ 
σκληροτραχεῖν .27.0070). 

Ἐσκληρουχέομαι, ὑέ μαγάεηεά, ἐπάμγε μαγάξμιρ, ΝῚ. Επμίον. τα(Μ. 
ἼΘΟΙΤΟΘΟ). 

σκληρουχία, ἡ, λαγεἢ εεἰ - ἀϊδειρίτμα, αὐδίογεν, ΝῚΡ}.1τ.222(Μ. 
ηρ.τό680}); ΤΙΝ), υἱ.2(Μ.79.11418); {0 865.Ν82,4ταἰ.τ74(}1.538. ττ4ο). 

σκληρόω, ν. σκληρύνω. 
[Ἐ]σκληρυμμός, ὁ, μαγάηεςς ; οἵ ῬΏδτδοΙ, Οὐ ῤγῆμε.,τουτίρ.212.5; 

σκληρυσμόν Μ.11.268.}. 
Ἐσκλήρυνσις, ἡ, Παγάσητηρ ἀνάξιον δὲ θεοῦ τὸ... ἐνεργεῖν σκλήρυνσιν 

ἐπὶ τὸ ἀπειθῆσαι τῷ βουλήματι τοῦ σκληρύνοντος τὸν σκληρυνόμενον Οτ. 
εοηΡη. 1. ἘχιΆΡ βμηοο. 2Ἴ(ρ.242.το; Ν|.12,2644) ; 19.(ρ.243.14; 2656). 

σκληρυντικός, σαῤαίθ οΓ ξαγάφητηρ μήτε εὐποροῦντες ἀποδείξεων 
πρὸς τὸ τὸν δίκαιον σ. εἶναί τινος Οτι ον ἔχ. ρυβλεσο,27(0.242. 
21; Μ.12.2650). 

σκληρύν- ω, Α. Παγάφῃ, μαδο παγά; 1. τιοῖ., τηεΐ, ἡμεῖς ἐσκληρύνα- 
μεν τὸν τράχηλον ἡ ἡμῶν ες. ϑαϊ,8,3:; δὰ, ΜΕῊ καρδία οἵ οἵ {ῃξ Ρετ- 
ΟΠ ; 8.- ἴῃ ἱπροπἰθηο8 καλὸν, «ἀνθρώπῳ ἐξομολογεῖσθαι.. ἢ “ει τὴν 
καρδίων αὐτοῦ τί ΐονη.5τ.3; ἔτεα. τεῖ. ῬΠδίδος ἐγὼ... πνεῦμα χαλε- 

ἐγὼ παρήμην..ὄ “στῶν αὐτοῦ τὴν καρδίαν 1. δ αΐ.2:. 3(Μ. 122, 13560); : 
εἰ γὰρ ὑπὸ θεοῦ “-Ἔται καὶ διὰ τὸ ““εσθαι ἁμαρτάνει, οὐϊς αὐτὸς ἑαυτῷ 
τῆς ἁμαρτίας αἴτιος" εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ αὐτεξούσιος ὁ Φαραώ ΟΥτῥγίηε. 
2.1.7(0.2ο 4.15; Νί.11.260Ὰ}; οὐ προτιθέμενος, ᾿κοειν᾽ ἀλλὰ διὰ προ- 
θέσεως χρηστῆς Ε) ἐπακολουθεῖ διὰ τὸ τῆς κακίας ὑποκείμενον τοῦ παρ᾽ 
ἑαυτοῖς κακοῦ τὸ “εσθαι, ἑουειν᾽ λεγόμενος τὸν ““όμενον 1ῦ.5.τ.τοί(ρ.2το. 
411.; 2654); Ἰά4,οιι.6.3 τῷ [6γ.(ρ.πο.20; ἐσκληρωμένη Μ.13.3288); 
Ὁ. ἴῃ ᾿σΠΟΥδποα εἰ... πϑεὶ [5ς. (σοα] καρδέας, καὶ τίς σοφίζει; Ποηι. 
Οἰδηι.2.43; 2. Ρᾶ55., πιδὲ., δέ ἐαγάεμεί, οδείίπαίε, Ματς ΠΟ. 
φορῆ δε; ἃ. ἴὰ πιρϑπϊΐζεποο, Οτ. οί τ Ἐχικιχτ(. 2.284) ΟἿ. 8. 
ἀντιτυπέω; ΑἸΠ.44γ».3.26(Μ.26.3774}; Οοηξὶ, 4Ρ}.2..8.3.; Οὐ ΝΥβ5. 
ογάτη.(}1.46.5480); Ὁ. ἀρϑιηδὲ {πὸ ἰσγαῖῃ ἐν. «τῷ ὑφ᾽ ἡμῶν παρ- 
αἰινεῖσθαι οὐκ ἐσκληρύνετο 56. 540611115] ΗΙρΡΡ.ἀαεν..ττ(ρ.245.22; 
Μ.τό.3379Ὰ); ταῦ, Τιο,3:8 αἰνισσόμενος ἡμᾶς... ἐσκληρυμμένους πρὸς 
τὴν ἀλήθειαν ΟΥι μον. 4.5 τη 76γ.(Ρ.28,1; ἐσκληρωμένους Νῖ.13.2028); 
Ἐλι5.}}..2.17.1τ8(Ὧ.20.τὅτΑ). 

Β. »αδε παγεῖ ΟΥ ξόυεγε ἐσκλήρυνεν Χοσρόης τὸν ζυγὸν αὐτοῦ ἐπὶ 
πάντας ἀνθρώπους εἰς αἱμοβορίαν καὶ φορολογίαν ΤΡ. εἰγοη..253 
{Μ.1οϑ.6338). 

σκληρυσμός, ὁ; ν. {Ἰσκληρυμμός, 
σκληρώδης, οὗ α μαγά παΐμγε, παγά ; ἃ5. ἃ Πατηδη σμδτδοίεσιβίς 

Ῥ εἰμδϑονη, τε δῇ τὸ φλέγμα ἴα. τὴν ψυχὴν ἐργάζεται] ἀργωδεστέραν 
καὶ σκληρωδεστέραν Μοίετ, αὶ, ον. 2ο(Μ.64.1272}}. 

1240 [᾿ 
σκοπευτήριον 

σκληρῶς, λαγάϊΐν, τοῦ πατά πέρ, Αἰ αροὶ, ἐμρ.χ͵(ρ.8ο.17; Μ,2ς, 
6650). 

["]σκνιπία {(κνιπία), ἡ, τραμὲ, Ξεαγεοῖν ἐγένετο... καὶ θανατικὸν καὶ 
σ. παντὸς εἴδους ΤὨΡΒη εἤγοη. Ρ.248(ν... κνιπία Μ,τοϑ,6210). 

[“]Ἰσκνιφεύομαι, --Ξ κνιπεύω, δὲ εἰἰηρν οὐ πἰρραγάϊν, ΤἰδοπτΝ,ν, 70. 
Εἰεόη.](0.14.τ6). 

σκνιφός, πίρραγάϊν, εἰἴπρν; “δαγαςϊοσγίξεις οὗ τποβα θοστὶ ὑμάου 
Οεπιηὶ, 1.60, δη4 Ασπαχῖαβ, ΗΙρΡΡ.ἦἤαογ.4.17,19,25(ρΡ.50.21,51,10, 
53.10; Μ,16.30830,3.86Β,20870); ἴῃ φεῃ,, 70. 4]. εἰγοη. 2 Ρ.2ος(Μ. 
97.4484}; ΓροπίΝ.ν, 70. Ε]σεη. τίρ.46.10). 

Ἐσκνιφότης, ἡ, ᾿αγεημοηγ, οἰϊηρίηεθδ, ΕΡΠτ.3.4260; ἡ σ, ἀπὸ 
μικροψυχίας ἀναβλαστάνει ΔΏΓΜοΟΐ ἤον τοί Μ.80.14618). 

Ἰσκολάκι(ο)ν, τό, Ἰαηλρ-τὐεῖ, ἸΣρΡὨχ.2.τγόσ ; ΑροῤΨ ιν Βαὶγ (Μ ός. 
32248,0). 

σκολιάξω, 1. τταη5., ᾿έγνυεγί, ἱμγη αφἰάσ, Το ϑαΐ, 4.5; 2. ἰαίταηξ., 
ἄἀεαΐ ἐγοοκεάϊν, δόδανε πγερίϊν, ἘΡὮΣ.1.3128Β; οὗ οὐς ψῃπ0 15. υη- 
οὐ μοάοχ σκολιάσαι ἔχει εἰς τὴν πίστιν (4]}.υν. ΠὶρΡ.(ρ.67). 

Ἐσκολιεύτομαι, 1. τογίσρίο, τογῖμε, ἘΡΙΡΗ.ἤαεν.42.ττ(ρ.134.16; πϑει 
Μ.41.7418)}; 2. τηεῖ,, τογίρσρίς τη ἀγριηεηί, ἐυαάς ἱρρίεαί ἴφδμες, 
Τδοπῖ. ΗΝ 6ε!.4.24{(Μ.86.16804}; 3. πιεῖ,, δά Ἰογίμοιις διὰ τῆς πολυ- 
τρόπως “-ομένης πλανώμενος ἡδονῆς Ναχιφη, Τα]. 47(.9ο.4284). 

Ἐσκολιόγνωμος, τυγοηρ- αδεά, ῥέγνεγοο, ΤὨατιϑιυάᾶ,.Ρ}.3.}7(Μ. 
900.12168), 

Ἐσκολιοδρομ-έω, ΚΜ": «γοοί εάν; πιεῖ. τ.6 τὰος οὗ ᾿ς, Οτισασῖη 
Ρς.36:.3(}}.17. 1334); ; ποεῖ [56΄Ψ ΘαΓΔΠ].. "ὥσπερ τὸ θηρίον Ογγ, ἰς.5.1(2. 
371Ὲ); οἵ ΠΟΘ Ιο5. εἰ. τος ἕλοιτο ...--εῖν, καὶ τὴν εὐστιβῆ τῶν θεωρη- 

μάτων μεταμείψας ὅδόν, παρατρέπεσθαι πρὸς ἑτέραν, ἀκάνθαις περι- 
πεσεῖται ἸΔ. ἀἹαὶ. Τρίη. κ(51. 5714}. 

Ἐσκολιοπορία, ἡ τοῖμάτηρ βάσεαρε, 1 .65.Νὰ7. 41α1.77(Ν 8.044). 
σκολιότης, ἡ, 1. «γοσβεάγιοες, εἰημομδήεδς, ΟΥ. [9.0.Ἰϑ(το; Ρ.127. 

26; Μ,14.23220); 2. τηεῖ., τιγμίοηοα ἄφιν..«τῆς.«Ὁθυμώδους σ᾿ ΟΥΜαΡ. 
ἀϊαϊ. (1.28.0 }..}3.550}1. ῬΙ. γ7.3028}); ὅ. τηεῖϊ., ὡοομεάηοες, βεγυεγεῖίν, 
οἵ πτδτι 5 ἀβα]]ηρδ ἕνα... ἁγιασθῆτε ἀπὸ.-. πονηρίας καὶ ἀπὸ...ο. ΗοΥΤ. 
υἱ5.3.0.1; ἀχολοί τε καὶ ἀνεπίμικτοι κακοφροσύνῃ καὶ σ, (Ἰοιη, ῥαᾳεά.τ.5 
(Ρ τοι, τ8; Μ,8.2728) ; 18.2.8(ρ.202.17; 4858) ; αὐ ἀρεταὶ εὐθύτητές εἰσιν, 
ὡς αἱ κακίαι σ. ΟΥ( χά ᾿γιτιλ(Μ.17. 1530); οἵ μεσεθν, Βαβ. ἔμ 
(1.29 ; Μ.20.528Α), 

σκολιόφρων, οὗ «γοοκεά μεμα, ῥεγύόγεο, Νομη ραν. 70.8:44(Μ.43. 
8208). 

Ἐσκολιόω, ναῖε ογσοκεά, βεγυεγὶ τῆς ἀγάπης τὸ εὐθὲς διαστρέψαντες, 
ἐσκολιώσαμεν τὴν καρδίαν, καὶ...ἐσκαμβώσαμεν Μαχ.ερ.1(λ1.01.385}), 

σκολόπενδρα, ἡ, ηἰἰρεάς ἐν ἑτέροις λόγοις ἐφη' ᾿δίδωμι ὑμῖν 
ἐξουσίαν καταπατεῖν ἐπάνω ὄφεων, καὶ σκορπίων, καὶ σκολοπενδρῶν, 

καὶ ἐπάνω πάσης δυνάμεως τοῦ ἐχθροῦ᾽ [εἴ 1υςιχοττ9} Γυϑτιαἰ,76.6(Μ. 
6.6ς30) ; ἃ5 ΤΥΡΙΟΔΙ οὗ βοππειίηρ ὑρὶν Δπα Ἰοδίῃβομιε, ΟΥ̓ Ν γββ.λοηι. 
4 15 Οαπὶ.(}1.44.8335), 

σκόλοψ (σκώλωψ), ὁ, 1. ραΐε, ξίαβμβε; οἵ γοββ, (εἰ. ρ. τ εἰς.2, 
βο(ρ.178.21; Μ.τι.88.8); 10.2.6ο(.101.23 ; 905Ὰ); Ἰλυάοογῤγιιίῖοι 
(Ν.8ς.8408); Ἐλ65. ΝΖ. 1αἱ,178(ΝΠ.38.1148); 2. ἐὐόγη, τοῖ, Ος.2:6, 
γτιος. τδ(3.20Ὲ) ; σκώλωψ 70. (ἈτΡ. (αΡ. (Μ.δκ.τᾶσδὺ; ποῖ. οὗ 5115, 
ΟΙδτη. οἰγ7.7.12(Ρ.53.6; Μι0. ΞΟΙΒ); ἀνὴρ δέ τις δια οαῥολ ἠνην προϑέ- 
σεως, καὶ τοῖς τοδὶ, δυθηοῦ σκόλοψιν ἐμπεπαρμένος ΟΥ. Μαρ ταί, (ἃ, 
Ζαοδ.)4.1ο(}]..],.17.3518)}; ΟΥἨ Ἰβγβο} 5. ἰτουδὶοβ, ὑγγῶς.15 (3.370); 
τοῦ. δου. 2:7 ὑπὲρ τοῦ σ. ... ἐν τῷ σαρκί, τουτέστι, ὑπὲρ τῶν κιν- 
δύνων (Ἤγγο. οη!.14.7 τη Κόρι(0. 585}; ἐπὶ μὲν τῶν ἐνύλων, ὁ νοῦς 
συνεργὸν ἔχει τὸν λογισμόν" ἐπὶ δὲ τῶν ἀύλων..«ὡς σκώλωπα ἕξει 
κολαφέζοντα ἹΜαχ.εαρ.αἰ τολ(Μ.00.14374);}; ῥᾶββαρὲ ἀαἰϊβοιιββεα, 
Πάντα. δον. τ :(ρ.42.128:.; Μ,30.7720λ); (Βυγβι λον. 26.2 1τθ. 2ζ ον, 
(το. 620}.-6ὅ214); ΤΠαΐ. 20 7.12: (3.349); οἵ, Βαβ.γέσ. ζμ5.55.4(3.40 08; 
Μ.31.10400); 23. ΞΡ ΟἹ Ὀἰγα δ ἰερ τῶν πτηνῶν οἶμαι ὅσα μὲν 
σκόλοπας ἔχει κατωτέρω τῶν γονάτων ὑπὲρ τὰς βάσεις καθαρὰ εἶναι 
βούλεται Οτοκεὶ τη ὲπαιοί .12.8128); 4. ῥὲρ οἱ βίπηρεα πηβῖτσα- 
τηδηΐ τὰς χορδὰς οἱ μουσικοὶ διαπαύειν εἰώθασι, καὶ χαλῶσι ταύτας, 

τοὺς σ. περιστρέφοντες ΤΠαΤ.ἐγα».2(4.τ74). 
σκόπελος, ὁ, εἰ; ἢρ., τεῦ, Νεβῖ, τὸ τῆς ἀσεβείας κῦμα προσέρ- 

ρηξεν τῷ σ. τῆς καθαιρέσεως Ἀγ ΡΔΡΒ ἐγαχὶ.4(0.145.18; Μ.Ρ]..5ο. 
5860); πιδῖ., »ηδίογίμηε, αὐἀνενεῖίν, ΟΥΝαζιεαγηι.2.τ.,χ.18(Μ.37. 
1Ο184}. 

Ἐσκοπευτήριον, τό, 1. τὐαϊελ-εοτοεν ; ἴτε. οἱ δῖοι, Οὐ. Κ΄. .χο ἴῃ 
1ανη.ττδ(ρ.242.20; ΜιΙ3.6160), Επι5.4.6.6.24{ρ.203.232; Μ.22.4810); 
Οντ δ: ο: τ2(Δ1,69.768}0); ππϑῖ. ἐν πάσῃ ψυχῇ Σιὼν οὔσῃ καὶ σ. ϑεὸς 
κατοικεῖ Οτιεχειίη ς.οὐτ2(Ν],τ7. τος); τὸν νοῦν. «κεκαθαρμένον... ὃς 
ὀνομάζεται Σιὼν. ..ἐπειδὴ ἐκεῖθεν ἔστι τὸ σ. πάσης φύσεως Ἐ85.1ς. 
φοι(τ ὅοοΒ ; Μ.52ο.629Α); 1δ.ογ(4430 ; Μ.26908); πᾶς...«ὁ τὰ ἀλλότρια 
κατασκευάζων δόγματα, οἰκοδομεῖ τὴν Σιών, τουτέστι τὸ ἑαυτοῦ σ., ἐν 
αἵμασι τδ.τ52(1.4878; Μ.3686); σ. ἔχοντες τὴν θεωρητικὴν ψυχήν, ἐκ 



σκοπευτής 

μετεώρον σκοπεύουσαν ἅπαντα Οτ, Ξεἠοὶ ἠη Οαηὶ.7:4(Μ.1Ί. 2810): Ογτ. 
15.τ.τ(2.108}; οἱ ΟΤ 5615 οὗτοι, ξητοῦντες τὸν Χριστὸν καὶ ὶ δυῤῶντες, 
ἐκλήθησαν Σιὼν..«-ὅταν δὲ ἐπέτυχον... «ἐγένοντο ᾿]ερουσαλήμ, ὁρῶντες 
θεόν, καὶ σ. πάσης τῆς γνώσεως ἘΠΕ, Βοβί .Ραΐρι. «Μ. 1τ8.τ26900); οἵ 
Ιπς. τὴν τοῦ κυρίου νομοθεσίαν, ἀπὸ τοῦ σ. γινομένην, ἀπὸ τῆς σαρκὸς 
τῆς θεοφόρου ἀφ᾽ ἧς ἐπεσκόπει τὰ κατὰ ἀνθρώπους πράγματα 1885..-. 
ἡζίτ. 4308; Μ.30.,2414}; 2. ἐπ, αἵρι σ, τῶν περὶ ἀρετῆς πάσης λόγων ἡ 
τοῦ νοῦ τήρησίς ἐστιν ἘΕΞγοῦ. 5. ϑρ.1.76(}1.93.15 040); 3. ἩΔΊΥΤΟΥ 
περιέθετο κόρυθα φρόνησιν, τὸ τῶν ἀρετῶν ο. (ΓΡ(όβι)ογιη. (Η.3. 

14240). 
σκοπευτής, ὁ, τραίεπεν ; ΣΡ,, 585.6}.223.53(3.3388.; ΝΙ.32.8258}; [0. 

Ἐπρ,ιίπηοε, (1. ο6.15040). 
Ἐσκοπευτικός, Ε, εαῤραδίθ οὗ δεμοίάϊηρ, οομιεερία Ηρ τῆς σ. καὶ 

θεωρητικῆς δυνάμεως Σιὼν καλουμένης ΟΥ. [γ.χ4. τῷ 1ιανη.ττλίρ,λάτοα; 
Μ.12.6124}); τῆς γνώμης τῆς ἐκκλησιαστικῆς σ. οὔσης τῆς ἀληθείας καὶ 
διὰ τοῦτο Σιὼν καλουμένης περιληπτέον αὐτῆς ἐν διανοίᾳ τὰ δόγματα 
ἰ8.5εἰ.ι Ἐς.47:1τ3(}1.12.1441Ὰ) τε ϑτάντα. 5.47 :13(}}.39.142818); ΟΥ 
Ἀε5 : 3(Ρ.1οὐ) ;2. οἵ ῬΙαςεβ, σίοϊηρ ἃ υἱδε οἵ, ἰοσκήηρ σε ἀροσι, ταεῖ, 
τῶν οὐρανίων εἶναι σκοπευτικὸς καταξιωθήσεται 885.}5.128(1.475Ὲ; 

Μ.30.3410). 
ἐσκοπεύτρια, ἡ ἡ, ΞΞ, σκοπευτήριον, εϑαϊεΐ. ἰοῖθθῦ ΖΣιὼν...σ. ἑρμηνεύε- 

ταὶ ϑεβοῖ. τὰ ΤΑΤῃ. μ΄.Ἐ 5.17 :68(0.24); δελοῖ, 1δ.47:.3(0.20). 
σκοπ-έω, 1. εοπίειηρίαίε, Θρ τι 4} ν θεωροῦντες τὸν θεόν, καὶ 

“κμοὔντες τὴν πνευματικὴν γνῶσιν {τη Βοβι, ῥαίνι.4(Ν1.18,12600) ; 
2. τοαϊεἶ; οὐεῦ; οἵ ερίβοοραὶ }ιτιβαϊοξίομ, ῬΆΠ]οβί, .6.3.τπ(ν.1. 
διεσκόπει Μ.ός. πο58); “-οὐσης τῆς τοῦ θεοῦ δεξιᾶς 1,κο Μαρ.Ερ.1το4.3 
{(Μ.ΡΠ π4ιοοας ; σκεπ- Ὁ.50.36). 

σκοπός, ὁ, Α. οἱ ρεΙβοῃϑ; οη6 ἐδαὶ ἰοοῖς αδομί οὐ ἰοοῖς ΠΕ 
ἐξῖπρϑε; ἰοοξ-οι μιαῃ; οἵ ὈΪδῆορβ σ. γὰρ εἶναι δεῖ ὑμᾶς τῷ λαῷ τοὺς 
ἐπισκόπους (οηδί, ΑΡΡ.2.6.1; 1Ὁ.2.6.τοῖ, 

Β. οὗ {πῖπρϑ; 1. ἐμά, αἵνη, οὐγεοὶ ἀποβλέποντες εἰς τὸν σ. τῆς 
ἀληθείας αὐτοῦ καὶ τὴν οἰκονομίαν δοξαζέτωσαν τὸν κύριον ΟΣ 
Ραϊ!.(Μ.26. 1168}; ; πάσης νομοθεσίας τῆς θεόθεν γεγενημένης ἕνα σ. 
ΟτιΝι νβδιλονι.) τη Ἐπεὶ. (Λ1.44.716Ὰ)}; ὙΠάτ.Μορβ. ᾿οπιρσόθαι,(Ν.6ό. 
2170}; οἢν φόρον... «14 ἐπι, ἀδειμαϊίομενι εἰ ἰδίος, μος ἐπί, βηπόηι 
Ῥγοργίμη, ΟἈΒΒΙΔΠῸ5 οἰ αἰ ο 1. 1(Μ. ΡΙ,.40. 4838); Ὁ 5 Ἰαδαέγίην {πε 
ΓΏ6Ά18 ὁ δὲ σ. τῶν γιγνομένων ἐπὶ τὸ κρεῖττον τὴν παραλλαγὴν ἔχει ΟΥ̓. 

Νγϑ95.0γ σαϊφεκ, 2δ(ρ.οδ.τ4; Μ.45.680) ; ἐπημεάταίε οὐδ]εεὶ, ΟΡΡ. τέλος : 
τοῖς..«γεγαμηκόσι σ. ἡ παιδοποιΐα, τέλος δὲ ἡ εὐτεκνία (]εγῃ. ῥαεά.2. 
τοί(ρ.2ο8.3; Μ.8.4974); Ἰά,ςἱγ.2.22{(0.188,21; Μ.8.1τοῦ 58); ἤδποθ τε ̓ 8 
ἐμιομίίοι, Ἰάσα ἀμφότεροι γὰρ πρὸς τὸν ἴδιον ο. ὁρῶντες, καλῶς εἰρήκα- 
σιν ΑἸΠ ἐγνη.46(0.271.23; Μ.26.7768); τὸν ᾿Ιουλιανοῦ μεμαθηκότες... 
σκοπόν ΤΠαι.ἢ.,6.3.7.6(3.919); 2. βώνρογὶ, τπεαητηρ, εἰρηϊβεαησε, οἱ 
(τα! τἰοη εἰ...τὸν...σ. τὸν ἐκκλησιαστικὸν ὡς ἄγκυραν τῆς πίστεως 
ἐπεγίνωσκον Α1},.4γ.3..8(Μ.26.445Ὰ}; τεῖ, Ας.4: 341. τὸν τῆς εὐσεβείας 
σ. ἐκπληρούντων Ἐα5.πονῖη ᾿ς. τλ(1.351Ὰ: Μ.29.2644); ἔτεα. ἴῃ τε]. 
ἴο βοτρίατο, στ. Νγξ5. απ πὲ γε5.(Ν.46.400) εἴτ, 8. γραφή; ἄνευ τῆς 
εὑρέσεως τοῦ σ. οὐκ ὠφελεῖ ἡ ἡ γραφή (Πγγ5.ἐχριίη Ἐς. 3(5. 24}; : γτγοός. 
τίς. 6) ; προσήκει τὰ τῆς γραφῆς ἰδιώματα εἰδέναι" οὔτε γὰρ δυνατὸν 
ἑτέρως αὐτῆς τὸν σ. διαγνῶναι ΤΠ. Εχεεῖ,.τ6: κ3(2.702); εἰ δὲ ταῦτά 
τις ἐθέλει νοεῖν, τοῦ τῆς..«γραφῆς οὐκ ἐκπεσεῖται σκοποῦ ἰ4. Αδας.3:7 
(2.1:52); (οϑια. [πα.ἰο}».2(Μ.88,738); ἀπᾷ οὗ ότεδν, Ὑπαι σεν. 5.2 
(4.388); 3. ἰσεὶ, ῥγορί, τεῖ. Ἰοθ᾽ 5 {τα 15 οὐ δι᾽ ἁμαρτίας ἐστίν, ἀλλὰ 
δι᾽ ἀγῶνα καὶ σ. ἀνδρείας ιάντω, 7οὉ 15:2} (}1.20.1140}}. 

Ἐσκοροδοφάγος, ὁ, ραγίϊε ἐαίεν, τι. Μομ. ἤοι,. τΟ(Μ.80.14760). 
σκόρπαινα, ἡ, 8 Κιπα οἵ πξῇ, ΕΡΙΡΠ,ἦαεν.37.ο(ρ.62.το; Μ.41.6530). 
σκορπίζω, 1. Ξοαϊίον, ἀΐεβόγϑε; ἐργεαά ἃ ἄϊβοββε ; ρβι85., ΜΙ δίῃ ἰερν. 

το(ρ.404.το); 2. ἀϊεείῤραίϊε, σημαγμάον; ταθῖ. σ. ἑαντούς Ταῖϊ,ογαϊ,.λ0 
(ρΡ.30.21; Μ.6.8688); 3. ἀτοϊάο; ἃ. ἐατι56 ἀϊδωμίοη αὐποηρ, Οἰθηι. ρ.τ8 
(ΜΜ.2.538); Β. φεῤαγαΐο οὐδαμοῦ α. ἑαυτὸν [5.0. (ΠτΙ51] ἢ διαλύσας εἰς 
σωτῆρας δύο ΤὨΡὮΙ.ΑἸ  .ἐριραςελ, (0 τ.τ.5 Ρ.68.2ο; Μ.65.568). 

σκορπισμός, ὁ, φεαϊίεγίηρ; ἀϊερεγεβαὶ, ἀιδιγιδιι ἴοι οἱ γε ἢ 
δέοντι α. τὸ βάρος κούφιζε τοῦ πλούτου 1514.}Ε].4}}.1.25(}1.78. 2040); 
Μαχ.ρ.3(ΔΙ.οτ.4ο00), 

“σκορπιστήριον, τό, ἱμειγινμσηὶ οὗ ἀἰςρεγοίοη ἢ ταθῖ., αἰ οτῥα ον 
κενοδοξία ἐστὶ..«καμάτων σ., ἱδρώτων ἀπώλεια Το. τὰ περᾷ. 22(Μ.88., 

40Ὰ). 
ὦ Ἐσκορπιστός, φσεαἰϊεγεά, ομί οὗ ὁγάδα: οὗ Ἰδτίεσβ οἵ ἴῃε ΔΙρμαθεῖ, 
Ομ τνυβ. ἤονι.4.3 ἴῃ (οἱ (11. Ἴ558). 

σκοτάζω, 1. ἰπίταμϑ., σῆσιῦ ἀαγά, Οτΐονμ.12,0 ἴῃ 7ἐγ.(ρ.06.6; Μ. 
13.202Α}; 2. ἸΤΔΉΒ., ἀανίμθν, γπαΐδ ἄἀαγκ, ΑτΏ.4Ρ. ΕΡΤΊεϊ, το(ρ. τό.χ2; ̓ 
Μ.26.τούδδ.). 

σκοτασμός, ὁ, ἀαγβοηϊης, ἀαγεπσος, τὰ ΔΙ] ρουῦίοα] ἱπέουργοία- 
ἐἰοηβ ; τοί. Τογυβαίθμα διὰ τὸ μὴ ἐκ λαμπρῶν μηδὲ πεφωτισμένων 
πατέρων" διὰ καὶ σκοτασμῷ παραβάλλεσθαι Οτι αηΐ.1:4{(0.}}1; Μ.τ7. 
2568); Κηδὰρ πάγος γενεᾶς δύναται καὶ σ. κατεσκήνωσα..«φησί, μετὰ 
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. Μ.8.13538}; οὗ ἤθυθβιθβ ἀστέρας.. 

σκοτομήνη 

τῶν σκηνωμάτων τοῦ σ., ὅπερ ἐστὶ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου Ἐλ)5. 
Ρ-. 110: 5(Μ.24.108); Ῥτος, 6.1ς.42: τπ(Μ. 81. 23128); Αἴγυπτος.. .σ. ἂν 
εἴη καὶ νοηθϑήσεταί πὼς εἰς τὴν τοῦ παρόντος αἰῶνος κατάστασιν Ογτ. 

.70.3.6(4.3Ξτ50); ΝΙ ἐκεγε.30(.79.71680); Αϊγυπτὸς ἐστι νοητή, ὁ σ. 
τῶν παθῶν ΤῊ]. ἐεη}.2.35(Δ| .01.1.4414). 

Ἐσκοτεινόλογος, αὐείγηδε, 1.6. ἴῃ ΟὨΘ᾽5 τοῦς οἱ ἐχρυεϑϑίος, ΠΝ. 
Αροίΐον..33. 

Ἐσκοτεινόμορφος, ἀἠαγὶξ 1. ἀρῥεάγαηπεε, ρίοομεν , οἱ ἀβαῖῃ, ϑένεσ. 

 ε.2(}.59.588). 
σκοτεινός, 1. ἀαγζ; οὗ ἴππ ννεϑί, ρεσῇ, ἃ5 ὑπεη]ρῃτεπεά, (ἰδρ!.ρ.1 

(}1.2.324) οἷ. 5. δἤσί: διὰ ἃ5 ϑαϊδῃηῖς, νυ. Ἡ καϊφεί.το 4; ν, 3 ἰηΐτα ; 
2. οἵ Ξἰρῃι, δπά; πιϑυῖΐ, 5 δᾶν., ἀϊνηῖν σ. ὁρῶν ΟἼετη. ἢ".5(Ὁ.221.10); 
ταξῖ., ὑπηάᾷ ἴο πεεᾶ οὐ βυβεγίηρ, δαγιόςς, 1, Β6η).4.2; οἱ πολλοὶ 
τοὺς ἀνελεήμονας εἰώθασι καλεῖν σ. (ἢγν5.ἠοη!.7 8.2 ἴθ Μ|Ε.().752Ὰ}; 
3. τηβί., ἀαγέ, εὐ, οὗ ρασαῃίβιη σ. δόγματα (Ἰ]δἴη.5,7.4.22(0.312.4; 

.σ. ει ἢ. ἐγηρ.8.τοίρ.92.18; Μ.18. 
1538); Οἱ 1)6ν}}, Μ..5εδ.π(Ρ.175.21} οἷτ. 5, βύθιος ; οἱ Ὠ6}1-ῆτε πυρὸς 
σκοτεινοῦ ἄβυσσον Το.ΓΠἰπὶ.5εαἰ.7(Μ.88,8ο40). 

ἈἘσκοτεινοχαρής, γεοϊεῖηρ ἸΏ ἀαγέμεδς Οὐ ξέέγεεν, Β45.γηπεμ!.6(2. 
2ΖοϑΒ; Μ.31.0408). 

Ἐσκοτένδυτος, εἰσ τη ἀαγέηεςς, ᾿δἰαοκ᾽, οὗ ἃ ν]]αὶτὶ οὐ Ὀ]δοκραατγά, 
ϑίερῃ. ας,» δἠερὴ (Μ.τοο.11404}. 

Ἐσκοτέω, ἴογ σκοτόω; ἀαγοη, ἐπάν, ταθῖ, ὁ κόσμος μὲν ἐσκότηται 
καὶ πάντα ἀγνοίαις πεπλήρωται Οτ,ἐχειΐη ᾿5.77:31(Μ.17.1τ414}; ὁ 
νοῦς διὰ κακόνοιαν ἐσκοτημένος Ευπ Δ. ΟΥ̓ Ν γ85. μη. τοί ].45.82ς; 
ἐσκοτω- 2 Ρ.226.8); εαἱ..Μ11.25124{ρ.2ο8.30). 

Ἐσκοτήρ, ὁ, πε τοῦο οὐμης ἐπε ρλὶ, ἱγντεβείεν, οφὐϊμάϊεν, ὙΠάτ, 
δίπα,ρ.2.80(Μ1.99.1.32370}. 

σκοτία, ἡ, ἀαγκηέθς; 1. τ, τὸ σῶμα...σ.- ἡ δὲ ὄψις... ὅλη λαμπρά 
Τ. 5αϊ.τ4.5(}1.122.12368 ; ν.]. ἴΟΥ σκότος Ρ.44.6); 2. τηεῖ., τεῖ, 10.1: 5, 
17}0.1τ:ς ὁ ᾿Ιούδας, τῆς α. πεπληρωμένος ΟΥ. 70.32.24(π6; Ρ.460.128.; 
Μ.14.812Α}; 5ρτιἔγηρ ψ]ΟΚεάη685 σι τὴν κακέαν λέγει ΤΟντΤ.: [ο.τὺς 
(ρ.4:ο; Μ.74.10218}; οὗ {νὸ Κἰπαᾶς ἃ5 του ηρ' Τα ΓΠ δΔηα ποτα ]β μὴ 
μίαν σ., ἀλλ᾽ ἤτοι διὰ τὸ γενικὸν δύο, ἢ καὶ διὰ τὰ.. πολλὰς εἶναι 
πράξεις μοχθηρὰς καὶ πολλὰ δόγματα ψευδῆ, πολλαί εἰσι σ, ΟΥ. 0.2. 
2εί2ο; Ρ.82.2ο;,; Μ.14.τόο4); ΒΙάγτ,Σ 70.1: κ(Μ.30.17770,0}; 8ῃ- 
ΟἿΟΣ ἰπίξυρτη, σ, ἢ τὸν θάνατον, ἢ τὴν πλάνην φησί εαἰ.1.70.τ: (Ρ.τοϑ. 
18); 3. οεεμίαϊίον, οδεομγίηρ, εογεραίνηθμξ ἐν σα. φωτὸς ἀληθείας Ἐλι8. 
ἐμεοῤ!οθίρ. τοῦ 6; Μ.24.6 2: ). 

σκοτίζτ-ω, ἀαγκεη; ἴῃ ΠΟΙοΟυΥ ἐκ μέλανος καὶ ἐσκοτισμένου... 
χιονῶδες εἶδος μεταλαμβάνει [3ς, 186 [1}ν] αὙΥ ΝΝ γ85.." 55.1.8 4(Ν1.44. 
ΒΟΙὈ}); Ῥ455., τηεῖ,, δέ εἰομάφα ἐσκοτίσθησαν τὸν νοῦν Α(ἸΉ, σεμί, οἱ Μ.25. 
20Α}); σ. καρδίαν τὰ παρ᾽ ἐλπέδα.. «συμβαίνοντα (ντ..45.75(3.336Ὰ}; 
δε «οἩ δ οά ἵν᾽.. «τοὺς... ἀκεραίους ““ωσιν Αἴ. .“(Κγ.3.5ο(Μ.26.4488); δὲ 
ῥίϊηάεά, ἀακεά εἰκὼν δὲ τὸ σκότος τοῦ “-“εσθαι τοὺς ἐπιβαλόντας χεῖρα 

τῷ φωτί ΟΥ(ΟΉΡΉ.56ν.134 Ὁ Μ|.(0.277.22; οἵ. Μ.17.30860); ὑποτρέ- 
μὼν καὶ “"όμενος. ΜεΙΠ,γ65.1.27(0.254.11; Μ.41.113220}; 4.Ὀὴ.Β τὸ,2 

(0.303). 
σκοτισμός, ὁ, ἀαγξηέπς, δἰ ἰπάηέες, ΤᾺ ΔΠΙΘΡΌΥΙΟΔΙ ἸπτοΥΌγαι. ᾿Ραιφὰν 

δὲ ἑρμηνεύεται α. ἤτοι τύφλωσις Ονγ, γι, π(2. 3100); Αἴγυπτος μὲν 
γὰρ σ., Βαβυλὼν δὲ σύγχυσις ἑρμηνεύεται ἰᾶ.Ζαελ.γ3(3.7534}; τηεῖ., 
οἱ 5ρι πα! ὈἸΣπάπεβ5 οὗ 7εννβ, ΟἸεπι, ῥαεά,3.8(0.202,23; Μ.8.4858); 
τῆς τϑβη] οἱ τυ καάτιεβϑ, Οσ.07.28.7(0.379.23; Μ.11.5288}); Ονυ...5.3.1 
(2.3868,28οο), 

σκοτοδ(ελινιτάω, σγοῖν ἀΐτεγ ; τηδεῖ., ἰοσὸ με ς ῃδαά, 6.6. ἴῃ σουγβδ 
οὗ αἀτρατηθηῖ, ΟΥ̓ [ο.1το.2(2; Ρ.173.28, Μ.14.312Ὰ}); 1δι5.4{0.102.3; 
1808}; σ“ὧντες περὶ τὴν ἀλήθειαν ΑἸ ξεν. τβ(ρ.15. τὰ; Μ.2ς..45᾽ 

(445)0}; “-ἄσας καὶ συμπεδηθείς ΖΔ 0}. ΜΙ ΟΡ (ΝΜ ὃς. το734). 
σκοτοειδής, ἀαγκ-ἰοοκηρ; ταςῖ., ἀαγ, ἱγεαεῤεγομς τὰς σ. τῆς 

ἁμαρτίας ἐφόδους Στ 1 αγει (Βυρβιηδῃ ρΡ.137.8), ΤΙ Βοσβε, Κγ.1ε. 
τοῦ 8 (0.102, ν.]. ἴου σκοτώδης). 

σκοτόμαινα, ἡ, ν. σκοτομήνη. 
Ἐσκοτοματικῶς, ἀϊχχίϊν σ. πληροῦμαι ΞΏ ΠΕ ἤγομι υεγιῖρο οὐ ἀΐκεί- 

Ἠέ55, ΤΈΡΠη. εὐγοῃ.Ρ. 566 (ΝΜ .τοϑ. 8178). 
σκοτομήνη ({-μαινα, ["]-μηνα), ἡ, 1. τησομῖεος πίσῥὶ: ἀδηδε ἀαγὰ- 

655; οἴ 58 πα πιοοη Ὀρρ. ἀἰνιπο ρίογν, Βαβ.γερ. {μ5.2.1(2.3370; Μ. 
21 9ορ0) ; ΒΡ. οὗ βοοϊςῖν τῶν ἐκκλησιῶν φωστῆρες [1.6. οἱ τῆς Χριστοῦ 
μαθητείας τὸν χαρακτῆρα δεικνύντες ...ἐν τῇ σκυθρωπῇ ταύτῃ κατα- 
στάσει, οἷον ἐν σ. διαφαινόμενοι 1.6Ρ.154(3.2430} Μ.32.6000)}; λόγῳ... 
τὴν νῦν σκοτόμηναν λύσας, εἰς ῤῶς ἅπαντα...ἐπανήγαγεν [30. ὁ θεός} 
Οτ Ναζ.0γ.ς 2τ(}1.2ς.7048}; 2. ταοί., οἱ σοποδδ]γηδηὶ, βθοσεον, τοί. 
Ῥ5.το: 2, νυ Η.εαΐδελ.5.4.: Ογτ.ερ. ο(ρ.96.14 ; 55. τό}; τὸ..«λαθραῖον 
κεκρυμμένον α. ἐκάλεσε ΤΠας, ᾿5.1το: 4(1.6)2); 3. ταογαὶ ἀἐαγέηδες, οἵ 
5'η, Βρι τυ 8} Ἰρπόταποα, απϑπὰ οσγοῦ, ας. θρι λοις. 4(44.34.6608Ὶ ; 
Τάτ, ἐρ.ττί4.τοῦβϑ); -μαινα, ΤΡτος.Ο.}}».3:15(Μ.87.12450); τηοχα] 
ὀϊπηάμεες, ἰαεκ οΓ ερίγαὶ ῥεγσερίίομ τὴν ἡμετέραν σύγχυσιν καὶ 



σκοτοποιῖα 

σκοτόμαιναν ΟΥ.ΝᾺ2Ζ.07.21.12(Μ.35.1ο06.Ὰ} ; ΙΔ. 6ῤ.2ο6(.37.3241Ὰ}; τεῖ. 
Τυάαῖθηη ὥσπερ ἐξ ὕπνου μικρὸν ἀνανήψαντες τῆς κατεχούσης α. θλτη. 
ἐγορμιρτοειλ (ρ.190.12); ἱπάοοα Ὀν Ποσοϑὺ σύγχυσίν τινα καὶ σ. τῇ 
«ἐκκλησίᾳ εἰσπνεύσαντες 10. 5ιρρὶ.(Ρ.278.15); δἀπη Ὀν ρΡειβιβίβηϊς 
ψΙΟΚεάποββ, (ἢγγυβάονι.13.1 15. ἘΡλι(ατ 964); 4. πίρηιϊ οἱ ἀδβραὶν ὦ 
κακῆς σ. ἀνατολὴν φωστῆρος οὐκ ἐλπιζούσης Οτς Ν 85. οἰεί.(Μ.46. 
8520); οὗ τοι ]6, ταϊβέοσέαης, {0.0}... }.2(}1.οδ.8684}; νῦξ ἀθυμίας 
καὶ κατηφείας σκοτόμαινα ἴο.Μοη ἄγη. Οἠγν5.71(Μ.96.τ4810). 

Ἐσκοτοποιΐα, ἡ, ἐλαὶ τοἰμτοῖς πιαξες ἀαγκηος5, Του σι ἀ.7.τ( 1.3. 
2050). 

σκότος, τό (τατεῖὶν ὁ), ἀσγβηθδ5; 1. 11ἰ., ἀαγνισδα; Ροεί,, ἴου πιρπξ 
ὑπὸ δὲ τούτου τοῦ σκότου... -«προέπεμψαν..«τὴν Μαγδαληνὴν...ἐπὶ τὸ 
μνημεῖον οτλ.Ν 6]. (4.5 1 0.126); 15 ἴτας παίατε  αὔβεποε οὗ Ἰρῃὶ 
χωρισμὸς..«τοῦ θεοῦ θάνατος" καὶ χωρισμὸς φωτὸς σκότος ᾿τρῃ ,ἢαεγ.5. 
27.2(Μ.}.11068}; οὐ κτισθὲν σ., ἀλλὰ προαιρετικῶς ἀρξάμενον εἶναι σ, 
τῇ τοῦ φωτὸς στερήσει οτῃ. ἐν.17 15. οὐ 38:4(0Ρ.516.12}; ποῖ ἃ 580- 
ϑίδῃοξ τὸ σι. μὴ κατ᾽ οὐσίαν ὑφεστηκέναι, ἀλλὰ πάθος εἶναι περὶ τὸν 
ἀέρα στερήσει φωτὸς ἐπιγινόμενον. ..τὸ..-«ἐγκόσμιον σ. τῇ σκιᾷ τοῦ 
οὐρανίου σώματος παρυπέστη Βα5.ἢσχ.2.5(1.178Β,184.; Μ.29.400,418); 
Πιοά Οερ.1: 2(}1.33.15634); σοητηροπί οὐκ οὐσία τίς ἐστιν [30. τὸ σ.Ἶ, 
ἀλλὰ πρᾶγμα συμβεβηκὸς... ὑποχωροῦντος...τοῦ φωτός, οὐρανοῦ καὶ 
γῆς ἡ σκιὰ τὸ σ. ἀποτελεῖ...οὐ τοίνυν ἀγένητος οὐσία τὸ σ., οὔτε μὴν 
γενητή τις ὑπόστασις Τάτ ψι.)7 ἐπ Οόη.(1.τι,12); 2. οἱ εν ΡΠ ΠΟΙΡ]8 
1ῃ. ἀμα] κῖῖς Βεσεϑίεβ δύναμιν κακὴν. «παρ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχον, 
ἀντικείμενον. «τῇ ἀγαθότητι τοῦ θεοῦ ἐξηγοῦνται τὸ σ. Βα. ἠεα.2.4{τ. 
150; Μ.29.268); (πο. ; ἰἸογνεβί δεπηθηΐ τη ππίνευβα, ασο, σε ΠΙ8 8 
ροβϑεβββά οὗ πηάἀοχβίαπαϊησ, ΗΙρΡ.ἤαογ. τοί(ρρ.116.26,117.12; Μ.16. 
110Ὰ,0) ; αος. Ἰ)οσοίϊδίβ ροββοββθα οὗ βουνεσ, ἐῤ.8,ο(ρ.228,17; 3251} 
Δα δυρβίαπεος, 1ὃ.(ρ.,2290.1το; 22548}; ἰῃ σοηῆϊος 1 1μ6 τ! 416 
εἰεθξεης ψοτα ρῥγεβεηΐ, 1Ὁ.(ρ.228.τ6Ὲ ; 33510); ἘΡΙΡΆ. Παθν.25.5 
(}.272.2.; Μ «41, 3288); ΜαπΊοῃ, δύο.. ,θεούξι. «ἕνα τῷ ἑνὶ ἀντικείμενον 
ετἷῬΦῶς τῷ ἑνὶ ὄνομα θέμενος καὶ τῷ ἑτέρῳ σκότος καὶ τοῦ μὲν φωτὸς 
Σὰ μέρος τὴν ἐν ἀνθρώποις ψυχήν, τοῦ δὲ σ. τὸ σῶμα καὶ τὸ τῆς 
ὅλης δημιούργημα ερειη,.4γεἰ.7(ρ.9.14}, ; Μῆ.το.14374}; 3. ῥγιριουαὶ 
ἀαγίημθε; τὸ... «περὶ αὐτὴν ἶϑο. τὴν ἄβυσσον) ασ. ἀκούσας, τὸ μήπω 
πεφηνέναι τὴν φωστικὴν δύναμιν τὴν ἐγκειμένην τῇ φύσει τῶν ὄντων 
ἐνόησα τι Νγεβ. εχ, 2τ(Μ.44.84Α); στοχαζόμεθα τοίνυν ὅτι τὸ πνεῦμα 
τοῦ θεοῦ τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ σ. εἶναι, ὅσον καὶ παντὸς κακοῦ ἀλ- 
λοτρίως ἔχει 1διτοί(δ818Β); 4. τηνϑῖ., οὗ ἴη6 αϊνίηθ ἀδγκηθεα οὗ Πρπὲ 
ἸΔΘΔΟΟΘΞΒΙΌ]ς τὴν ὑπερούσιον τοῦ θείου σ. ἀκτῖνα 1ἱοπ. Ατωηνεὶ.τ τ. 
2.ἸΟΟΟΑ}); σομηθηϊεα ἐνταῦθα σκότος τὴν παντελῆ ἀκαταληψίαν ἔφη 
Μαχ.ςεἠοί, ναὶ. τ τί Ν1.4.41τ78); 710.}. ξ.ο.1.4(Μ.04.8008) οἱϊ. 5. ἀπά- 
φασις Α ; Ὀαπξ τῆοχὰ ἀϑιι. γνόφος ; 5. τηθδί., πἰρἠϊ, ἀαγκηεςς: ἃ. οἵ ἱρ- 
ὩΟΥΤΔΏΟΘ, 65Ρ. ἱρπόγαηοβ οὗ (Βηϑείδῃ γαῖ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ἀπὸ σ. εἰς 
φῶς, ἀπὸ ἀγνωσίας εἰς ἐπίγνωσιν δόξης ὀνόματος αὐτοῦ τ(ίοηι.50.2; 
λόγος μέν ἐστι τὸ τοῦ θεοῦ φῶς, σ. δὲ ἡ ἀνεπιστήμων ψνχή ἴαῖ.ογαΐ, 
13(0ρ.14.2ο; Μ,6.8228); ΓΟΙεμι,»αεά.2.ο(Ρ.2ο6.12; Μ.8,4038Β); πλ886., 
1.5 ἐγ.5.3(0.327.5; Μ,0.220); τ ΝΝ γϑβι λοι τη Οαπὶ. (Δ. 44 τοσοῦ) ; 
Ἰιάντη. 2 ογ.4: κ[.(ρ.24.268.; Μ.30.1700 1), ΠΙοπ.Λτ,4.5.4.5(Μ.3. 
Ἴ0ΟὈ); θ. οὗ υπίσγατῃ ; τεῖ, αροβίαβν, [σεῃ,ἤαεγ.5.28.1(Μ.7.1τοϑα); οἱ 
Ῥαρδηϊβηα τὸ σ. τῶν ἀσεβῶν δογμάτων Οτ((εἰς,6,67(0.147.8; Μ.ΙΙ. 
ΖΣ400Β); τῶν ναῶν περιῃρῆσθαι τὰ ἔθη καὶ τοῦ σ. τὴν ἐξουσίαν (οηβί, 
ΔΡ.Ελπ|5.ν.(.λ.6ο(ρ.6ς.22; Μ.20.10230); οὗ δἰμοῖβηι, Τὰς ἰλεοῤἢ Κ.6 
{ρ.2οῦ.25; Μ.24.6204}; οἱἨ ετίου σ. ἐνταῦθα οὐ τὸ αἰσθητὸν καλῶν, 
ἀλλὰ τὴν πλάνην καὶ τὴν ἀσέβειαν (Ὠτγβ.ἠοη!.1)7.1 τη δ1,.(7.τη80}; 
ς. ϑαΐδηϊς ὁ ἄρχων τοῦ σ. ἤε[ἢ.765.1.38(ρ.281,9; οὗτος Ν.4τ. 1158); 
ἐκεῖνος δὲ σκότος τυγχάνων ἐν σκότῳ ἔχει καὶ τὸ κράτος (γΥ.Π εαἰεεῆ. 
τ9.4; αοάς οὗ ἀειχοπθ, [ον ΟἾεηι.2ο.9; Οοηςὶ, ΑρΡ.5.τ6.6, 4. οἵ 
ΤΏΟΙΔΙ ἐν} ἔχων ὁδοῦ δικαιοσύνης γνῶσιν, ἑαντὸν εἰς ὁδὸν σκότους ἀπο- 
συνέχει Βατγη.κ5.4; Μας.Αερ.λονι.2.1,4(Μ.,34.464λ.,4658); ἄρχει δβο. 

ϑϑῖδ]}.. «τῶν ἑαυτοὺς παραδιδόντων αὐτῷ, διὰ τοῦτο καὶ ἄρχοντα τοῦ 
σ. τοῦ αἰῶνος τούτου καλεῖ, σ. ἐνταῦθα πάλιν τὰς πονηρὰς πράξεις καλῶν 

Ομ γυνβ.λοη!.75.4 ἴῃ. 70.(8.4448); Ογτ.αάον.τ(1.460) ; (οτα ρυορειν 
ἔργα τοῦ σ.) σ. καλεῖ τὴν ἄγνοιαν, ἔργα δὲ τοῦ σ. τὰς παρανόμους 
πράξεις ΤΗᾶι,ρ»}.13: τ2(3.120); 680, οὗ ΕΠ ΕΠΝ τῆς τοῦ σ. 
ἐνεργείας τῶν παθῶν ΜαοιΑθρ.4.(Μ.24.4000); ΝΙ ἐχενο, πε (Μ, 79. 
888); ὔντ. 70.3.4(4.2914}; Μεκχ.Ξεἰοϊ.6.}.}.2.1.8(Μ.4.133Ὰ}; 6. οὗ τιῖ8- 
ἰοτίπης οὐ οΑἸδηλῖῖν, ΟΒγυβ:Εαρ ἷη Ἐκ ιβϑιττῖ(5.4134}); σ. ποτὲ μὲν 
τὴν ἄγνοιαν, ποτὲ δὲ τὰς συμφορὰς ὀνομάζει ΤΏΘΤ, Ῥε τττ: «(. ΤΑ); : 
14.,{ς,59: ἐο(ρ. 231.20; 2. 316); » Εν οἵ Ραπίϑμπαφηῖ {τεῇ. 70.9:4) ἡμέραν... 
ὠνόμασε τὸν αἰῶνα τοῦτον, σ. δὲ καὶ νύκτα τὴν συντέλειαν διὰ τὰς 
κολάσεις ΟΥΠΟΉμ.12.τὸ τη 67. φ. οθ. 13; Μ. 13. 3928); φῶς καλεῖ τὴν 
εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν, σ, δὲ τὴν ἄγνοιαν, ἢ τὴν τῶν ἀσεβῶν κατά- 
κρισιν Ατλποῃ. 70.12:35(Μ.85.147 13}; ἤεηος οὗ ΠΕΙ] ἐν τῷ σκότῳ τῷ 
ἀσβέστῳ...καθειρχθήσεται, δίκας ὧν ἔδρασεν ἀπαιτηθησόμενος Τοϊά. 

Ῥεῖ. εῤ}.4.τότ(Μ,78.: 2484). 

1242 σκυθρωπός 

σκοτ-όω, ἀαγίόπ; δά; δησα οίμη, Τ. [μ|.2.1 τ} ἀνάστησον τὴν 
φοράδα, ἣν ἐσκότωσεν ὁ πατήρ σου ΒΑτ(Ά. κ]ε55, ἦσαν, (Μ.104.14414Ὰ} 
ἐὰν δύο ταῦροι παλαιοῦντες, “-“ωθῇ ὃ εἷς, μεριζέσθωσαν οἱ δύο οἰκοκυροΐ, 
καὶ τὸν ζῶντα καὶ τὸν τεθανατωμένον Νογιος.274. 18.482. 

σκοτώδης, 1. ἀαγκ; ποιῖ, 885 βιιρβὲ,, ἀαγίμθδς οἵ σοτηρ]δχίοῃ, 
σϑαγίδτηθδος, Οτ. δεῖ. δ. 1τ(}.12.100Β); 2. τοϊεκεά ὡς ἀστραπὴ 
ἣν [3ς. ϑαϊδῃ] λαμπρὸς τὴν φύσιν, ἀλλὰ ο. τὴν προαίρεσιν ΤΠτΒοκῖ, ΚΚγ, 
Τετοιτϑῆ (Ρ.192). 

σκότωμα, τό, 1. ἢ ἀανὰ ῥίαεε [φ]ωστὴρ πάντων σκοτωμζά͵των Ραῤ. 
Οἢ».(0.420); 2. αεἰ οὐ κεϊϊηρ, τοῦ. οπῈ ὑπ] 5Ε]Υ οσοην]οἰοα οἱ δὲ αὐτὸν 
[5ς-. τὸν βοῦν] παρεκρίνουν χωρὶς σκοτώματος Νονῖοί,483. 

σκότωσις, ἡ, ἀαγκεπῖηρ; ταρῖ.; 1. οἰομάτηρ; ἐεἰῖρδε α. τῶν δια- 
νοημάτων ἘΡΙΡΗ ἤαεν. τι δ(ρ.256.1; Μ.41.9008); ᾿Ηρῳδιάς.. ἡ σ. τῆς 
ἀληθείας ΟΠΥγβρρΡ. φημ 70. Βαῤῥ,ιττίρ.41.18);2. ἀαγνιεος, δἰϊάηεδ5 
οὔτε τὸ φῶς τυφλότητα...οὔτε τὸ πνεῦμα σ, ἐμποιεῖ 7Β45.15.5(1.3810; 
Μ.30.1250); (Βυνβ. ἠογ. δι: ἴῃ [ο.(8,480); {10.0.8..}.7(Μιρ 6. οοο90); 
ὀἰμάτηρ οἰδεῖ τοσαύτη ἡ τῆς ἁμαρτίας σ. (Ὦγγϑ.ἤοηι.3.4 τη 1 ΤΊ τι. 
(11.5674). 

Ἰσκούλκα, ἡ, τραἰεῆ, δ εην, ομροσί, 
Οἤγον Ῥαξο.ρ.Ξοῦ( Μ.02.τοῖ 30). 

Ἐσκουρδώμη, ἡ, ἢ -Ξ σκόρ(ο)δον, ραγὶῖς μικρὰ βρώματα... περ ἐστὶν 
λαψάνια μετὰ ὄξους καὶ ἐλαίου καὶ σκουρδώμας καὶ λεπτολάχανον 
γ΄0 Ῥαεῖ.Δ τεί(ρ.130.5).Ψ 

Ἐσκρίβας, ὁ, (1καἰ. ςεγ18α) δογῖδε ὃ πραιπόσιτος καὶ ὁ σ. ῬΙ ον, 
Ι014.18. 

Ἐσκρίβων, ὁ, οὔεεν οὗ ἐδ τηρεγιαὶ ρμαγά τοὺς γενναιοτάτους σ, 
Ἐπβίτγαϊί.. Ετώγελι. ο(Μ.86. 23538): : Ο.Μοβοὰ Ῥταὶ, 174 Ραβϑὶπι( ΜΝ ,87. 
0410.) ; ἐκπέμπει σ. -.- τὸν ἐπίσκοπον πρὸς αὐτὸν ἀγαγεῖν ΤΏΡΒΠ. 
εἤγομ.Ρ.23τ(Μ.τοϑ, οβ:Α). 

σκρινιάριος, ὁ, (1,Αἴ, ξογίηπ αν 5) Κοέῤεν οὗ γεεογάς, βεεγοίανγ, 70. 
Μαὶ.εἰμγοπιτδΡρ.4201.(Μ,07.6338); ΝΙΟΘΡἢ. τον. δ γηη. 26 (86, 
3184}; κὶ οὗ σὔυτοι αἱ ΟΡ, 100 9. Μτη.22ς (ΜΙΘίυ5, 6ο2). 

σκρίνιον, τό, ({,81. Ξεγέγῖθρ1) ἀοςείον, γεεογά ; 600]... γερΊείεν, νυ. 
ἐ}.85(53,2120). 

σκυβαλίζ-ω, 1. ἐγεαὶ ας ἀϊνί, γεραγά τοῖς σομίεερί σθὼν μέν σον 
τὴν πολυκίνδυνον περιουσίαν Β45.6}.45.1τ(3.1330; Μ.32.3658); ΙΡὮτ, 
2.41}Ὲ;2. ἀεδίε τὰ τοιαῦτα τοῦ διαβόλον ἐνεργήματα ἐκτελῶν ὡς ἂν 
κεχειροτονημένος ὑπὸ τοῦ διαβόλον “-εἰν τὴν ἐκκλησίαν (ὁησὶ ρῥ.2. 

43.3. 
σκύβαλον, τό, ἐχεγεμιεηὶ; γεξεδε, Ἰδσθ γρ 5, τομιαϊης ο. τῆς 

μαρμαρώσεως Ματς.Βίαου. ῬονβΆ. γ6. 
σκυβαλώδης, γε δε-ΠΠ κε, τραδίε:; οἵ ἐχοτετηθηΐ, οτ γι Ἐχοεᾷ, 

42:6(Μ.17.2888) ; Μεϊεῖ,παί πομηιβγυιορβ. (Μ,64.11288) ; Οὐ [6 Ὠδανου 
ἀηα θΆβεὶ εἰεπιεηίβ, ΕΡΊῚΡ κεν. δ,1(ρ.187.4.; ΝΙ.41.205}}) ; οὗ τηδίευ]α] 
ΤὨϊπρϑ τὸ σ, τοῦτο τὸ παχὺ τῆς ὕλης μέρος καὶ γεῶδες Μαχ.δελιοῖ,, Ἡ. 
4.20(1.4.277}). 

[“]σκυθησμός, ὁ, ν. Σκυθισμός. 
Σκυθίζω, δεμαυε ἅξεὲ ἃ δενήησπ; ἔδησε εοἰαῤογαῖς τοὐϊἑ δε 

ἐμέν, ρίαν ἐξέ ἰγαΐίον, ϑντιςβ. ῥγουτ.2.2(ρ.1τ2.6; Μι66,12610). 
Σκυθισμός (Σκυθησμός), ὁ, σεοοῃμα οὗ τῆς τιδὶὴ ΟΠγΟΠΟ]ΟΡΊΟΔΙ 

αἰνἰβίομβ ἱὶ ΕΡΙΡΗ.᾽ 5 οἰ ββϑι ποδίίοη οὗ Ἀδσθβίθϑ δευτέρα [50. ὀνομασία] 
Σ. ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ Νῶε... ἀχρὶ.. Βαβυλῶνος... καὶ μετὰ τὸν τοῦ 
πύργου χρόνον ἐπὶ ὀλίγοις ἔτεσιν ἸὰΡΊῚΡη. αηας. 2(ρ.τόλιτι; Μ,41τ.16ς5 0); 
(τεῦ, βητϊ 6:7) ρίνεα τϊτὰ ρίδος περὶ τῶν παλλακῶν τούτων τῶν 
ὀγδοήκοντα εἰρηκότες... -βαρβαρισμοῦ καὶ ᾿Ελληνισμοῦ καὶ Σ, τὰ ἀαεγ. 
8ο.ιοίρ.405.6; Ν1.42.7728); χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι.. «ἀπὸ βαρβαρισμοῦ 
ἕως σκυθησμοῦ ἔτη φ΄: καὶ ἀπὸ σκυθησμοῦ ἕως ᾿Ἑλληνισμοῦ ἔτη χίλια 
σλζ' ΤΗΪΡΡ. Τὰ, ἐγ δ0ίρ.35.2ο; Μ.1τ7.το480). 

ἘΣκυθότροφος, ἐρά ὃν ἰμε δεγνίλίαῃς ; ταςῖ,, σε ρῥὶ δά οὐ ἡομιεπίεα 
ὃν ἐλε ϑεγνίμίαης ἡ Σ. Σκύλλα Οεο.Ρ 15. δεῖ. ἄυαν.2ο4(Μ.02.12768); ἡ 
χάρυβδις ἡ Σ. ἰᾶ, Πεγαεὶ.3.73(Μ.02.1322.). 

Ἐσκυθρωπ-άω, -- σκυθρωπάζω, τῦεανῦ α ξίσονμεν οὐ σμίΐθη ἰοοῖ, οἵ 
γνγοτ]α οΐοτς Τῆς, ἡ τοῦ κόσμου πρόσοψις --ὥὦσα (ογιϑῖ.07.5.ς.11(0.170. 
22; Ν.20.12604}. 

σκυθρωπός, οἵ [πίηρϑ; 1. καἰ, ρίοοτῖν ; οὗ ῬΡγορῃθοὶθβ οὗ ᾿θυθιηϊδῃ, 
Οτιλορι.20.3 ἴῃ [67.(Ρ.178.27; Μ.13.504Ὰ}; οἵ σοπξειαροσαγν βοοὶθῖν, 
Β65.6}.τ54(3.243}0; Μ.32.6000}; οἵ σοπαριηπδῖοη οἱ Νεβίοσβ, 
ΟΕΡἢ.(431)ᾳεί.τ( (Ὁ τ.1.2}.54.25; Η.1.1422Ε) ; πουιῖ. ἃ5 5 058., γ»15- 
ργίιπε, ἰγίαὶ, ἀΐξασίεν, τεῖ, Μι.23: 35, παρὰ τὴν αὐτῶν αἰτίαν τὰ σ, 
αὐτοὺς μετελεύσεται Ελι5.έορἢ. Κ[γ.τ2(0Ρ.27 πὶ; Μ.24.6448); τοὺς... 
περιπεσόντας σκυθρωποῖς νουθετῶν Ὀϊάγτη, [οὐ 6: 1(Μ.30.1127Ὰ}; τὴν 
θείαν οἰκονομίαν τὴν διὰ τῶν α. κεκρυμμένην τ Ν γ55... Δ αεν (ρ. 300. 
4; Μ.46.0778)}; ὕνγτ.1ς5.4..(5.6λ4λ,6450); 2. ργίευσμδ, βευεγε, οἵ ἃ 
ΓΛΙΤΘΟΪΘ γοϑυ τηρ 'π ἃ ἀρϑίῇῃ εἰ δὲ σ. εἶναι δοκεῖ τὸ τοιοῦτον ἔργον... 
ξενιζέσθω μηδείς, πρὸς τὸν μέγαν Πέτρον ὁρῶν ΟΥ̓͂Ν νε5.υ. Ογι Τ βαμηι. 
(Μ.46.941Α}; τῶν σ. ἡ δριμύτης Ογτ..45:.75(3.3364}; οἵ ρα, ϑητηθης 

δετδο]. ἐρ.(Μ.92.1021Ὰ}; 



σκυθρωπότης 

ἀγγέλων ΟΥ εἰς.8,32(ρ.247.17; Μ.11.15648); 1Δ.«οτ ἴῃ Κορε ιττί, 
(075 153 Ρ.2τ6); σκυθρωπῶν...ἐπανόρθωσις Οτ Ν γ85.0γεαἰφεῖ, Β(ρ.47. 

5} Μ.4ς5.36}0). 
σκυθρωπότης, ἡ, 1. ϑογγοῖυ, ργἱοί, στ ΝαΖ.ογ.0.2(Ν].25.820 0); 

ΤΙ οπεΝ. υ, 0. ΕἸοόρ,.6(0.12.13); οἵ σοπίοη τὸ ἐν σ. ὁμαλόν, 
μηδέποτε τῆς ἐννοίας ἡμῶν λειπούσης. τοῦ..-«δικαστηρίου τὴν μνήμην 

Β45.6}.1γ3(3.2610 ; Μ.32.6408) ; Ἰά, ογ.8.ο(3. 210 ; Νί,32.123530); 
2. είοονε, νιοϊαπελοῖν τὴν χειμερινὴν σα. ΟΥ.Νγββ, λον. 5 ἐμ απ. (1.44. 
865Α); μετὰ σκυθρωπότητος κἂν πολλὰ δῷς, ὀλίγα πεποίηκας τὰ 
πολλά (Πγυ5.10}1.21.2 τῷ Κορπι,(0.6730). 

Ἐσκυθρωποφανής, μπῥίεωδομ- ΕΗ Ρ ἐν τῇ γραφῇ...τὰ σ., ἵν᾽ 

οὕτως ὀνομάσω, πρῶτα ὀνομαζόμενα, εἶτα τὰ δοκοῦντα ἱλαρὰ δεύτερα 
λεγόμενα ΟΥι λον. 1.τό τῇ {6γ.(Ρ.14.25; Μ.13.273}). 

Ἐσκυλακηδόν, ῥηρῥγ-ῖῖκε, Θγπθβ. ῥγουτά, τ. )(ρ.66.0; Μ.66.12138). 
σκύλευσις, ἡ, φῥοϊταϊτοη,, ἃ5. ἃ ϑσῖρτι οἵ νἱοίογν, ΕΡΙΡΗ ἤαεγ. πιο 1 

{Ρ.32,5.τό; Μ.41.0884)}; τὴν ἑβδόμην [3ς. σφραγῖδα] εἰς τὴν τοῦ ἄδου 
σ. Ἀπατι 665. ροε.τα(Μ.οτοῦ. 5888). 

σκυλευτής, ὁ, “εεῤοτίεγ Παῦλος καὶ σ. τῶν ἐκκλησιῶν ἦν 1 ὮτνΒ. 
]ἀ.(1.821}0}; ταεῖ, κενοδοξίαν, τὸν γλυκὺν σ. τοῦ πνευματικοῦ πλούτου 
Βαϑ5.ἐσηδί. το, 2(2. 5560; Μ.31.13734}. 

σκυλεύ-ω, 1, ἀεεροτί ἃ 5] τι Ἔποῖὴν ; Ῥα58., Ο]θιη, . ὦ,5.34{0Ρ.183.1; 
Μιριδοο); τεϑάϊης οἵ (βπί, 1: 7(5Μ), Οτιφελοίτη (ἰαπέ.7:τ(Μ.17. 
2800); τηξί, ἐσκυλεύθητε.. «παρὰ τοῦ διαβόλου πᾶσαν ὑμῶν τὴν ἀρετήν 
γέ. Βαεΐ.Δ τίρ.123.10); 2. οἱ (Βτῖβί, ἃ5 ἀἰβαυπηῖῃρ Ρασαη γγου]α, ΔΈ. 
2η2.53.τ1(Μ.2ς. 1806); ἃ5 ἀεεροίηρ, μαγγοιίηρ ἡ θεότης ““σασα τὸν 
ἄδην ῬΕ (κΥρι πη, τ οί Μ.40.τοοΒ); ὄντ. Ποπτοί. 2810); 14. γεαά. 
πίρ.56.22; 52,1734}; Οδουτη. ρος :6(Ρ.79); Βα]ορ,ραΐηδ( 1.86, 
2025Β); εὐ Τιαρογηρηΐ, 1. υ.4.1. 

[ΠΙσκύλησις, ἡ, ν. σκύλσις. 
σκυλί(ο)ν, τό, ἄορ, Επονε,τοίρ.335). 
σκύλλ-ω, 1. νιοἰεξὶ α. τὰ ὀστᾶ (σ-1το.)(ρ.521; β8δο, ἵν--ν)}}; 

Βϑηςα ἀαηιαρε σκυλθεῖσαν τὴν εἰκόνα [5ς.. νοτέδι} ΤαΤ,],εςὶ, Κ{γ.(Ν}.86, 
2240); 2. ἱγομδίο, απηον ; ἃ. τοῆθχ., Χαμ ΡΡ}ι3(0.6ο.5); Ὁ. πηρα, 
πα ρ6855. ᾿ηΐτϑη8., τον, δὲ ἰγομδίεα, 4. ΒΡ ἶ.03(0.36.2); ΒΔ]1 ἢ, ἔαις. 
1δ(0.55.22; Μ.34.1ο608}); ας. τπεᾶ, 8δη4 Ρ855.,) ψένε ομθϑεί  ἱγονδίε, 
ἰαϑομ οὐκ ὀφείλεις ἐπὶ τὴν Θηβαΐδα “-“ὅμενος ἀπελθεῖν Α.Π ἬΩΥΥ, 
βιρ.(Μ8.26.9818); ἐν...ἀσθενείᾳ σώματος. ..οὕτως “-εσθαι δτο, 180. 
Ὁ Ρονρἦ. 5; α. ταῖς χεροί ΝΙ. ]αρη.23(}1.70.Ἰοοολ); ἐβρ. ἐαΐε ἐξά 
ἐγομδίε οὗ ἃ οινηεγν, ἱγομδὲθ ἰο ἐον!θ ΟΥ̓ ΡῸ ἐδεήθην σον σκυλῆναι πρός 
με ΕρυΑδριρ.Ἐλιβ.}..6.1.15.8(Ν}.20.1210); ἐσκύλην ἕως Θηβαΐδος ῬΔ]}. 
ἐλ] απ. π(ριτοι.12; Μ.34.11130}); ΜΑΥΟ δον ΡονρΆ. 40; τί ἐσκύλη 
πρὸς ἡμᾶς ἡ εὐλάβεια ὑμῶν; (ζρ(μδ)αεί.4(.4(Ὁ 2.ττ ρ.1320.0; Η.2. 
1494); Ογτ.ϑ.υ δα, 6Β(Ρ.170.25); ΙΘοτ. Ν ὺ, 70. ΕἸσομι, ΔὈ(ρ.οτ.}); 
ἃ. αςΐ. χα ῃ85., ἐγοιδίε οτμια ἰο σομῆδ οὐ. ἷο αἰἰεᾷ καταξίωσον..«σκῦλαι 
αὐτόν ΟΟΡ(μδ)αεί. “(40 2.1.1 Ρ.138.36; Η.2.1600); ἰχοιδίε τοῖιῇ 
ηεἰς ῥγεξέμοε οὐκ ἂν τὴν σύνοδον ἔσκυλα ἐνταῦθα (Ο(ΠαΙ]ς. εἰ αγος, 
(Ρ.1τοο.τ2; Η.2.4328). 

ἀεύχρος τό, ἱρομδϊε, ορηξμδίοη, αε0,Ῥ 5. δε. 342:(Ν. 2. 1460). 
σκυλμός, ὁ, 1. εἤον!, Ἰγομεδϊε ἄρα γράμματα εἰ ἐμάνθανες, οὐχ 

ὑπέμενες τὸν σι; ἘΡΏΓ, 2.800 ; σ. εὐσεβείας ΝῚ]),6Ρ}.2.1τ6:(}1.79.2844); 
ὁ ἐν τῇ σωματικῇ εὐχῇ σ. 70. ]πτὰ.5εαἰ. το Μ 88,9 οΟ); 660. οὗ ἃ 
ΤουτπεΥ τὸν ἐκ τοῦ πλοῦ σ. Πο»"».(ἾἸθη.2.2; οὐ σ. οὐδὲ ζημέαν ἡγοῦντο 
τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ ΑἸΠ νἀ πίοη.62(Μ.26.0320}; 1. 84(ο618); δΥ. 
Ννυββῦ Ερὲν.(}1.46.8330); 405. ἀναγκαίαν τὴν τῶν ἁπανταχόθεν... 
ἐπισκόπων..«σύνοδον ἡγησάμεθα, ὀκνηρότεροι δὲ... περὶ τὸν σ. τῆς 
αὐτῶν θεοσεβείας γεγόναμεν ΤΠΚ.πιρ.εῤ.νγ.2(ρ.115.17; Η.1, 
12440}}} Ογτ.ϑ.υ. δα. "τ(ρ.142.27); Ποησθ, 7ογῆόν ἠρώτα τὴν αἰτίαν 
τοῦ σ. ατο Ιδου Ρονρῖ.35; οἷ. σκύλλω ; 2. Ξε  ογτηρ ; οἵ Ῥεγβεοιῖεα 
Ομπτοι, Οτ.σελοί, μι Οαη.711(Μ.17.2814}; τὸν σα. αὐτοῦ [530. οἵ (τΙ51] 
διαβάλλοντες Ῥεγς.(Ρ.10.7); εἴσῃ οὗ Ξε βενέηρ οὐ.. στεναγμός, οὐ φωνή, 
οὐ σ. 170.1)..Δγἱε.537(Μ.06.12858). 

σκύλσις (σκύλησις), ἡ, ἰγοιδίο; 1. ξαίτριιε εὐμαρῶς... «τὰς τῶν ὁδῶν 
φέρομεν σ. Πον ἴον. τ.6;2. ἀϊοιμγδαηεο ἐκτὸς σ. τῇ πίστει συνθέσθαι 
1665 ἐρ.(0.34.12; Η.2.5328); . εεενίριρ, ἀϊδίγεςσς οὐκ αἰσθητὴν 
σκύλησιν λέγει ἀλλὰ νοητήν εαὶ. Μ͵1.91:36(0.72.2). 

Ἐσκυμνάριον, τό, ἐμ; οἵ ἃ ᾿ἰοπ-ουῦ, ΚωΜαςε. (ρ.158)., 
Ἐσκύπτω, ῥγοσίγαϊε ὁμθϑοῖγ, Τιϑοης ΑΒΌ.ν. γι ρνιαι( Μ.ο8. δωτοὺ; 1 

σ. τὰ γόνατα ξεημεἤεεῖ, ἄροι. ΒΜ (ἡ ββιεν Ρ.125). 
σκυρωτός, {|,, εἰοηε-ῥαυεά; Ἰδπςα εονπῤαεὶ, οἷά πῶς οὐ κατολι- 

σθαίνει τῆς σ. πήξεως τοῦ στερεώματος τὰ ὑπεράνω αὐτοῦ ὕδατα; 
Τύβεϑ. Νὰ Ζ ταὶ. ο(Ν.38,056), 

Ἐσκυτεργάτης, ὁ, ΤΟΥ ΒΕ ΤΉ σπίριδ οὐ ιήες, οἵ 58. Ῥαμ], ὕεο. ΡΙ5. 
γέ5.27(Μ4.02.1377Δ). 

σκυτίς, ἡ, τρημίεί οἵ ἰσαίδεν οὐδὲ ὁ μεμηνὼς σκυτίδων ἐξαρτήμασι 
θεραπεύεται Ταῖ,ογαΐϊ.τ1(Ρ.18.24; Μ|,6.8444). 

1243 
, - ͵ - θείᾳ κρίσει αὐτουργεῖται τὰ σκυθρωπότερα ὑπό τινων πονηρῶν; 

σμικροτῆς 

Ἐσκυτοεργός, ὁ, τυονκὸν 1 ἰοαϊ μέν, Οὐ. ΝᾺ Ζ, εαγη.2.1.11.τοοί ].3). 
12354). 
ΠΆΡΕ 5615. ἀυῦ. σπεῦσον καὶ φέρε σ. 45εἐπ.τ15(ρ.62.22; ΡΕΙΉ. 

1, ἴοτν συντόμωξ). 

σκυφίον, τό, «"παἰΐ εαῃ, Μίτγ, Αγίεη.25(Ρ.35.22). 
σκυφοειδής, εἠαρῤρεά ἐΐπὲ α εἰίοἰά, ΟἸνταΡ, Ποῦ 38:38(Μ.03.4000). 
σκύφος, τό, εἀϊοϊά, [0.Μα].εἠγοη.2 Ρ.317(}1.07.1ο88) ; 1δ.0.35(1ο5Ὰ). 
Ἐσκυφόω, ἠοίΐσιο ομἑ γλύψας γὰρ εἶχεν ἐσκυφωμένα σκάφη σξεο. ΡΪ5. 

ῥεϊ!. ἀναγ. 4ττ( .92.1287.4). 
σκωληκιάω, δὲ φαίορ ὃν τοοῦη!δ τὰ μέλη ἡμῶν τὰ λελυμένα βάψωμεν 

ἐν αὐτῷ [53ς. (Πγ151], ἕνα μὴ ὀζέσωσι καὶ σ. Ἐαϊα5 ογ.ατίρ.7ο; ΟΜ, 
40,1136 Δ). 

σκωληκόβρωτος, εαίεη ὃγ Ἰυογηιδ σ. τὸ σῶμα εἶχον Τ᾿. [οὐ 2οί(ριτις. 
42); Οἔ Ῥϑύβοῃιβ, ΗΙρ}.αμέ εν. 4ο(Ρ0.33.1το; Μ.1ο.7698); 1ο.Μα].εὐγοη. 
τὸ Ρ.221(Μ.07.356}}. 
Ἐσκωληκοκάμπη, ἦν ἰπϑ860ΐ ρεϑῖ Ψ ΠΙΘΉ δἰίδοκϑ ἰῃ6 νίπο, Εμοβοΐ. 

(0.555). 
πον χη ναιοϑ τας; }μὶ οὐ τοογρῖδ οὐ τπαρροὶδ, Θορῇῆτ. Ηρηῖν. ΟὙγ οὶ 
17ο.το(Μ.81.24400). 

σκώληξ, ὁ, τον}; οἵ Ὁ γιβι ̓β ΠΊΘΏΣΥ 85 Ὀαι το οδίοῃ 96ν!]], 
Οτ δε π ̓ 5.21:7(ΜΜ,12.12530}; Μασ. Μρη αροῦν.3.0(ρ.72.168.}; τεῖ, 
ΘἔἴοΥη8] ρα πἰβμστηθηΐ σκώληκά τις ἀκούσας μὴ διὰ τῆς ὁμωνυμίας πρὸς 
τὸ ἐπίγειον τοῦτο θηρίον ἀποφερέσθω τῇ διανοίᾳ" ἡ γὰρ προσθήκη τοῦ 
ἀτελεύτητον εἶναι ἄλλην τινὰ φύσιν παρὰ τὴν γινωσκομένην νοεῖν 
ὑποτίθεται τ Ν ν55.07.εαϊδελ. 4ο(ρ.τό2.15; ΜΝ. 45.το5 4). 

σκῶλον, τό, 1. -- σκάνδαλον; 8. οὐείγεείίομ, ΟΥὐτΠ εαἰοεἶ..3.2; 
τηδέ,, σδςίαεῖε, μμάγαμεο ὀργὴ. ..εὐχῆς σκῶλον ΤΝ]1]) υἱι.3(Μ,70.1144Ὰ)}; 
Ὁ. ἱγαβρ, Ξπάᾶγθ; τηβῖ., 15.8: τ4ρ( Α Ογ)οσταρ.ΤΠαϊ.1ς5.8: τ4](ρ.4ς.4; 2. 
227}; Σ. ξατίδ6 οὗ οὔξέμεε, ἱσηιρίαί τον. εἰς σκάνδαλον καὶ παγίδα καὶ σ. 
Νοίῃ.γες, τ δϑίρ.281,1; Μι4τιττοϑα); Τάτ, φι.48 τ 4Κὲρ.(1.540); σ 
καὶ προσκόμματα τ. ρτ. εεῖὶ.2.5(Δ1.08.8170); 2. ΞΞ σκῶλος, ἱπογη, 
105.23:13 ἴον ΤᾺ βολίδας οἷἵ. ΑΡ. Τα  ψ.10 τ [605.(1.51}}. 

[Πσκώλωψ, ὁ, ν. σκόλοψ. 
σκώμμα, τό, 765}; μοὶατ., οἰ 5 κατορθώματά τε καὶ σ. 1514.)}6] ἐὺ . 

1.156(}.78.2888), 
Ἐσκωπτηλῶς, γνιοεκτηρῖν, ἘΡΙΡἢ «ἀαεν.76.54{0.412.τὸ; Μ.42.6361). 
σκώπτης, ὁ, γπηοσζκεν, ΝΙ] πίορ. τϑ(}.70.τττ60). 
Ἐσκωπτωδῶς, 7δεγτηρίν, τὴ ἡπποοβενγν, ἘΡΊΡΗ. ἤπιον, 64.το(Ρ.419.4; Μ, 

41.1Ο858), 
Ἐσκωρεώδης, “γο055- κε, τ Ν γβουπογὶ (Μ, 46, 5200). 
σμαράγδινος, οὗ ςΡριαγαράμς, ἐγιεγαϊά τῆς σ. βώλου στ Ν, ϑ5. λοηι. 

14 τῷ (απ. (Μ.44.1τοΊ20). 
σμῆγμα, τό, Ξοαρ; ταεῖ,, ῥεεγίξεον ἡ... ἐλεημοσύνη ....σ, [56. ἐστι) τοῦ 

ῥύπου τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ΓὨγγποιλον. 6.3 τη Ττ (α1.7680)}. 
σμηκτικός, 1. εἰσαμδίηρ ; οἵ δι οἸαίσαθηϊξ, Γ]οιη ῥαφά.2.8(ρ0.203.22; 

Μι.8.4880) ; οἵ ἃ ΒΕΙΌ, Ογτ. 5.18: το( Μ.69.8320) ; οὗ ἤγϑβορ, Τύγτχ. οί, 
Ψγ Τίδ᾽.28ς ; Μ,77.12178}; 2. ᾿οςεοςϑεά οὗ οἰεαηδίηρ ῥοιθεῦ, ῥμγραίῖθε, 
οἵ οα᾽Β ψοτὰ ὁ λόγος..-παντὸς τοῦ καθαρίζοντος δύναμίς ἐστι καὶ 
σμηκτικώτατος ΟΤ, ἤοηι.2.23 τῷ [6γ{0.18.12; Μ.12.280Ὰ); οἵ Η. Ομοβί, 
Ογτ.1ς.5.2(2.7804); πῦρ δὲ ἡ σ. τοῦ πνεύματος δύναμις πάντα ῥύπον 
ἐκτήκουσα Ῥτος,.1 5.5 ς:7(ΜΝ,87.25574}; οἱ ρεπϑῆσε τὴν συνεκτικὴν 
[ν.]. σμεκτικὴν] τῆς τοιαύτης πηρώσεως μετάνοιαν Ὀδουτη. ἄβοε.3: τ 
(0.66); εἴ, τὴν σ. δύναμιν τῆς τοιαύτης τυφλώσεως εαἱ. ρος.3:τ 
(0.234.12). 

Ἐσμήλη, ἡ, εἰσαηδίηρ Ομ θη, τοῦ, ΖΒ ρτ ιῖ ἐγώ σου τὴν τῆς 
ἰατρείας σ. ἐπιθήξω τοῖς λόγοις Βα5.556].0γ.17.2(Ν,8ς.2218). 

Ἐσμηνεύω, “εἰ 1 ἃ φυαγηι, ἘΡΙρΡΗ ἀκεν.χ.τ(ρ.2ο6.16; Μ.41. 
2378). 

σμήνη, ἡ, σραγηι οἵ [θεβ, ῬμΙοϑί, ἀ.σιχοιο(Μ ὅς. 5808). 
[᾿Ισμηρίτης, ὁ, ν. σμυρίτης. 
σμήχτω, τοῖρε εἰδαῃ, τρας: αἰναγ, ἴτ. ἀπ τηθῖ. σμήξας τὸ ὄμμα τῆς 

ψυχῆς Οτιεονηη Κοειτττ( 1 12 Ρ.211}; Μοίῃ. γΡ.1.2(ρ.72.22; 
Μ.18.128.4}); τεῖ. 5. Ῥϑὰ]β ὈΠΠάπθβ5 ὑπὸ τοῦ φόβου --ὅμενος καὶ 
προπαρασκευαζόμενος (Ὦτνπ.ἠο»».1.6 τῷ Α(ς. (0.108); οὗ Ὀαρί 8πὶ σ. 
ἀνδρομέης κραδίης ῥύπον ΝΟΠΗ, ῥα, [0.3:22(Μ.43.1600). 

[ΠΠσμιγνύω ({"]σμίγω), ἴοΟΥ μέσγω -Ξ μίγνυμι. 
. μικρο-, 5686 4,150 μεκρο-, 

Ἐσμικροκῆρυξ, αεὐΐηρ αδ α γ»εΐμοῦ δογαίά; ἀϊμεῖν ῥγεσμγϑονν ; οἵ 
Τἅνν, γτ. 70.3.2(4.258}}). 

Ἐσμικροπρεπεύομαι, δέ Ξριαϊϊ-ηάεά, δηργοςϑεά ἐπι ἰγτυταϊτ 5, 
ϑγμδ5.ερ.τ3ϑίμικρο- Μ.66.1ς28}). 

σμικρότης (μικρότης), ἡ, 1. «»παϊϊγιεδε: ἰἰριἰδάμόες τοῖς μηδέπω 
χωρεῖν δυναμένοις τὰ τέλεια διαλέγεται ὁ σωτὴρ συγκαταβαίνων αὐτῶν 
τῇ σ. ΤὨρπιλγροϊ, Κα» τ(ρ.76; Μ.1ο.2400); τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν ορρ. 
τῆς τῶν ἀγαλμάτων σ., ΑΙΠσομὲ,2τ(Μι26.410); οὐ κατὰ τὴν τοῦ 
σώματος σ. συστέλλεται [5ς, ἡ ψυχή] ἐδ. 53(6ς 0); τοῦ. ἴπο., Μείῇ, 



σμικρόω 

σγρ.8.ττ(ρ.06.2; Μ.18.157.} οἷτ, 8. σμικρύνω ; 2. ὑγέεῖ ἀμναίϊονι, Ῥ 55. 
͵δαἰ.14.4. 

Ἐσμικρ-όω, 5.νυ.1., ἰσεσόη, ἀἰηνηϑῆ θεότητα τοῦ μονογενοῦς “-οὔντας 
ἢ ἀποθεοῦντας τὴν ἀνθρωπότητα Νεδῖ.,Ρ.Οντ.εῤ.το( 53,338; νεκροῦντας 
Ῥ.Ι1Ο.22) τῷ Κγ. τὸ {{{{ν.1. [ΟΥἩνεκροῦντας Ρ.265.4), 

σμικρύν-ω (μικρύνω), τηαῖ φαΐ; ἤδησα 1. αϑαξε, βγηδίε αὐτὸς 
ταπεινοφρονῶν καὶ ““ων ἑαυτὸν καὶ μὴ καυχώμενος ΗΙΡΡ. [)αἩ.2.6.7; 
2. 56 η565 σοτη θα ἴῃ 160]. σοπίοχίβ; 8. τεῖ, ΟἹ {προρῆβη]ε5 ὁ 
θεὸς ὥφθη...--των ἑαυτὸν καὶ σωματοποιῶν..«μεταμορφούμενός τε καὶ 
ὀπτανόμενος...οὐ καθόσον αὐτός ἐστιν (ἀχώρητος γάρ) ἀλλὰ κατὰ τὴν 
ἐκείνων χώρησίν τε καὶ δύναμιν Μας.δρ,οἶσυ.Β(1.34.8068) ; τα. ἀοηη. 4. 
13(Ν1.34.481τ0}; Ὁ. τοῖ. Της. ἑαυτὸν “-εἰ ὃ μέγας καὶ δεδοξασμένος λόγος 
γενόμενος σάρξ ΟΥ. 70.32.4{0.431.31:; Μ.14.7400) ; κηρύξω..-περὶ τῆς 
μικρότητος καὶ περὶ τῆς ταπεινώσεως, πῶς ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν καὶ ἀπέ- 
θετο καὶ ἐσμίκρυνεν αὐτοῦ τὴν θεότητα, καὶ ἐσταυρώθη ΡΟ λγ.ὉΡ.Ἐ 3. 
μ.6.1.13.2ο(Μ.20.1280}; αὐτὸς γὰρ ἐν ἑαυτῷ σμικρυνθείς, καὶ ἐν τοῖς 
ἑαυτοῦ μέρεσιν ἀναλυθείς, ἐκ τῆς ἑαυτοῦ σμικρότητος καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
μερῶν εἰς τὴν συμπλήρωσιν πάλιν τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὸ μέγεθος κατ-. 
ἔστη, οὐδέποτε τοῦ τέλειος εἶναι μειωθείς ΜΟΙ Ἔν ρ.8ιττ(ρ.96.1; Μ. 
18.157}; τῆς θεότητος ὑποβὰς καὶ τοῦ συμφυοῦς μεγέθους ἑαυτὸν “΄ας 
Ἐλι5,42,6.6.ο(ρ.259.1ο; Μ.22.4250}; σϑουσιν [50, [Ὁ] ον ῖ5. οἱ Ῥαμ!, 
581. ἄρα ἀκούοντες αὐτὸν σάρκα γεγενῆσθαι ΤΑΤΉ,47γ.4.2τ(ρ.81. 
3; Μ.26.5171Ὰ); ἐσωματοποίησεν ἑαυτὸν ὁ ἄπειρος καὶ ἀπρόσιτος καὶ 
ἀποίητος θεὸς...καὶ ὡς εἰπεῖν ὡς ἐσμίκρυνεν αὐτὸν ἐκ τῆς ἀπροσίτου 
δόξης ἵνα συνενωθῆναι δυνηθῇ τοῖς ὁρατοῖς αὐτοῦ κτίσμασιν Μδ0. 
Αερ. λον; 4.0(Μ.34.480Ὰ}; 7ο.}). .0.3.7(}1.94.10128) Οἵ. 5, συστέλλω; 
3. αἰριϊνίδι, Πδποδ αἰϊεμιιαίθ, «οϑαΐθῃ τῇ τῶν ἐκ περιτομῆς συναγωγῇ, 
πάσῃ πτωχείᾳ λόγου καὶ βίου καὶ... δόξης ἐσμικρυμένῃ Ἐμας5.4..6.1το.8 
(ρ.4οι. 14; ἐσμικρυμμένῃ Μ.22. 1804} ὃ ἐσμικρύνθησάν μου [1.8. τοῦ δια- 
βόλου] τὰ κέντρα, ἠσθένησέν μου τὸ κράτος Ἐπ15,4.},5 γι τί Μ.86.2760). 

["]σμικτικός, ν, σμηκτικός, 
ξσμῖλαξ, ὁ, -- σμέλη, κηῖξε, οἵ 5, Ῥαμ]᾽5. ῥγεδοβίηρ τοῦ σκυτο- 

τομικοῦ σ, τὴν. «πλάνην ἐκτεμόντος ΒΟΡΠΥΗ.Ψ Ογγ,οἱ [0.19 (Μ.87.Ψὕ 

33078). 
Ἐσμιλεύομαι, ρ655., δ εμΐ τοι ἃ ξηῖξε, ῥνυιηθά ραν, ταδί. σοφοὺς 

«ὐἐσμιλευμένους τ. Να Ζιεαγη,.2.τ.41.20(}1.27.1341Ὰ}. 
σμινύη, ἡ, ἤσε, μια οοϊ ; αἶδο ρίἰορ εἤανγε, ταεὶ, μὴ πρὸς τὴν σ. τὴν 

τοῦ θείου ἀτονήσῃς ἀρότρου 151. ῬῈ].ΦΡ}.1τ.26ο(Μ.}8.337}). 
Ἐσμυραινώδης, εοἰ-ἰἰξε, οἵ Ῥ6115 οὗ Ορῃῖῖε ποσεβίεβ ἄπληκτοι... 

ἀπὸ ο. ἰοῦ ἘΡΙρΡἢ.λαον.37.ο(Ρ.62.0; Ν1.41.6530). 
[Π|σμυρίτης (σμηρ-), ὁ, ἐγίεγν, οὗ [3ς. Τον ΔἸ Πα] χαλκαὶ μὲν αἱ 

πλευραὶ... «ἔγκατα δὲ αὐτοῦ σ. λίθος το Νυ55. ον, α τ. Οαπὶ. (1.44. 
881.); αἱ κακίαι...«μία τῆς μιᾶς ἤρτηνται. τοιαύτῃ δὲ καὶ ἡ τοῦ 
σμηρίτου λίθου φύσις ΟἸνταρ. 7οὗ 4τ16(Μ.93.4414). 

[᾿σμυρνηφόρος, »εγνγτΥ,-δεαγίηρ δένδρον ἦν σμυρνηφόρον ὁ Παῦλος, 
ὁ καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκων (τι γ88. οῖη.10 η απ. (.44.ο80Ὰ}). 

σμυρνιάζω, 1. ογηδαίνα ἴογ Ὀιτιαὶ, 70. 4]. εἰγοη.ο Ρ.220(},07. 
4410); 2. ῥγέξογυε τοΐίζ τανυνήι, 1Ὁ.12 Ὁ.3οφ(46ο .). 

σμυρνίξω, 1. φηϑαῖΐνι ἴου ὈΌτ1Α], (4. Ῥεὶν.ε. δέν. ττίρ.τοο.3); ἘΡΉΣ. 
2.224; Η!οτιυ Ραμ. 8(ρ.16.12); 2. βανοιεν τοῖἶ τεγυνὰ, τεῖ, Μς. 
15:23, νυ Ἡ εαἰφεἶι.13.30. 

σοβαρεύ-ω, ξίνε ομεϑοὶῇ αἴγς, διυαρρέν, τεῖ. Μι,4:3 λέγων [3ς. ὁ 
διάβολος: υἱὸς θεοῦ ε-εἰς ̓  καλούμενος Β45.561.}α5ε}.2.6(}}.28.τοβδ0), 
ιι5ὰ. πιβα. πατριαρχίας ὄνομα ἑαυτῷ καὶ σχῆμα περιθείς, ἐξαίφνης 
ἐσοβαρεύσατο Βα5.ε}Ρ.τ6ο(3. 2580; Μ. 22.641); ; Ογτ. 70.2.π(4.1τ908}; 
τεῖ, Μ|,20:22 τί τοῖς σοῖς κατὰ σοῦ “σεται [50. ὁ Ἄρειος] ῥήμασι ; Β45. 
961.0γ.24(}1.8ς. 2840). 
Ἐσοβαρότης, ἡ, α7γοραηε, Το. ἈΠ. υἱγὶ (Μ.05.888) - ἘΡΗτγ. 3.426}. 
σόβας, ἰϊερμίζοιις, ΤὨϊάντη.Ζαεῖ,,τ.45. 
σόβη, ἡ, τὸ οὗ παῖν πὸ ἃ τῆᾶπθ, ϑνηββ,καίυ, γ(ρ.220.2ο; Μ.66. 

ττούο). 
Ἐσοβητής, ὁ, οπξέ τοῦσ 5εαγεξ, οἵ Αροϊπηδείδηιβ. οἵ... 

«Χριστοῦ ἀρνίων ἘΡΙΡἢμαεν,77.16(ρ.420.2τ; Μ.42.661}). 
σόβητρον, τό, ἐπαὶ τὐξίοῖ, ἐγρίμενις ατθαν, τπεαης οὗ ξεαγίηρ, Μ8ς. 

Μρῃ ὩρΟΙ.3 Ρτοδιῃ.(ρ.51.7). 
ἘΣοδομ-έομαι, (ποτα Σόδομα) δε ἰαρῥεά 1. ἰπσΉν ἢ .ὐπουμένη 

ψυχὴ χορτασθεῖσα τῶν ἀῤτῶν τῆς γνώσεως ΝΠ ΓΡ}.3.75(Μ,70. 

4248). 
ἘΣοδομηνός (Σοδομινός), ἐλδηδϑην ἰο Δοάονε, 9Γ ϑοάοηι τῆς Σ' 

πενταπόλεως [1 .ρ Οοηςεὶ..4.}}.8.12.22; τὴν Σ΄. ἁμαρτίαν ΑΡοῤῥίῇ, 
Μαε. Αερ.2(41.34.225Δ). 

Ἐσοκκεύῳ (ἐσοκεύω), εαἰεῖ; εὐ ἃ ἰώ550, γορε, 10.181]. ἐπ γοη. τά 
Ρ.364(21.07.5410) ; σοκεύω ἐν.1τ8 γ.428(6450). 

Ἑ]σόκος, ὁ, ἰα550, πσοϑδε, 70.181. ἐἰγομ.τδ ρ.438(Ν}1.0η.648.). 
ἘἜσολαία (Ἐσωλεία), ἡ, ([.8:, δοἰσαξ) τεῖϊδεα ρατί οὗ Ἵμυγοῃ δῖ. 

πᾶν ἀπά βαπῃοίιατν ἡ σωλεία εἰς τύπον τοῦ ποταμοῦ τοῦ πυρὸς τοῦ 

σ. τῶν τοῦ 

1244. σοφία 

χωρίζοντος τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐκ τῶν δικαίων Τϑορῆτ,. Η ἰδέμνρ.4(Μ.87. 
2085Α); ΤΠρμη. εἰγορρ.311(Μ.τοβ. 8804). 

σολοικία, ἡ, Ξοἰφεῖςνι, ᾿ποογγθοίμεος 1 τι56 οὗ τυογάς ΟΥ εοπῃδίγ με οη 
οὐ Ξϑμίεμεος, Οτιεοηοη ς ΕΡ .3: τΊ]0-π-ιρίρ.411). 

σολοικίζω, «ῤῥαΐ οὐ τυγῖϊε ἱμεογγθοῖΐν, σοηηὶ ἃ δοὶ σοῖς }} ΤΑΌΤΘ 
βθη,, δὲ τεϊσίαξεμ, Ττερθητς ἐς. (Ν.86.6ς60) ; 1δ.(748 0). 

Ἐσολοίκιον, τό, 5.ν.]., ἐπεογγεεί αἀἸείίον, δοἰοείδηι, Οταρ.εα ἘΡΆ.. 
4: τ (ρ.161.24) ἴοτ σολοικίᾳ ΙΔ οορηπῖη ἘΡ᾿.ιτ]Ό--τοίρ.411). 

σολοικιστής, ὁ, ὁ5͵6 τοῦσ τῤρεαΐξς ἱπεογγεειίγ, σον 5 σοί δοῖδηις 
ὁ τοὺς ῥήτορας πείσας ἰδιώτων ἀνέχεσθαι καὶ τοὺς σοφιστὰς τοῖς σ. 
παρέχειν τὰ ὦτα προτρεψάμενος ἶϑΞς. 8. αι] ΕΡὨΤ,3.464Ε. 

Ἐσολοικοειδῶς, σρραγεηεϊν τηεογγεν ἐχρυεββαά, ὃν (Ὁ ἀρβῥαγεπὶ 
βοἰδοίδηι, Οτοεοηρητη Ος.(ρ.52.6; Μ.12.8258). 

Σολομωνιακός, οἵ δοίογπον, ταὶ. Τήηι.οἱ ἀφιμίοῦ νϑ. 
ἘΣολομώνιος, -Ξ- ἴοτερ,, γας.δ18.1τ.376. 
ἘΣολομώντίε)ιον, τό, καγίηιρ οὐ δοίονπομ, Ἐπι5.}.4.ττιτοίπ24ς; Μ. 

21.8608); [0.10.76}.τ(Ν.95.65ΑᾺ); (οβηι. Μ 6]. ςεἰοὶ.(Μ.58.308) ἰπ τ, 
ΝβζΖ.αγηῖ.1.2.2.4τοὸ; -τιον Ἐλιβίτας σἑαί, απ. 28 (0.578). 

ἘΣολυμήϊος, οὗ οίγρια ΟΥΆ Γεγξαίεν; ᾿]ησοῦ Σολυμήϊε ὥϑντιε5. 
ἐνριη.7.4(0Ρ.21; Μι66.1612). 

ἘΣολυμηΐς, οὐ Πεγιμδαίον σέ, μάκαρ, γόνε παρθένου ὑμνῶ Σολυμηΐ- 
δος ϑγηιδδι γηη.9.3(Ρ.22; Μ.66.1613). 

Ἐσολυμνιάζω, (εἴ. 1,31. φοἰϊδρμμῖο)ὺ βὰν φοΐδηια μοποινς ἰο, ἽΠΥ, 
διυα,6}.2.1τ{Μ.99.11498). 

σορός, ἡ, 1. ἰοῦ, ἐξῆλθεν ἶβς, 1, Ζαγι5)] τῆς σ. (Ἰεπιῥαεά.τ.32 
(Ρ. 93.22; Μ.8,2568) ; ὍΘΙ 1 Ζβιτίρ.54) ΞΞ- ὁ Ἵ- δ[]τηιοΒ [Ξαεα. 
ἵν]; ΤΞοῆϊ: Ν.υ..}0. Εἰοονι. 6(ρ0}.94.τ6,97.τ9,08.8); 2, εἶσεὶ σοπίδιη- 
1ὴρ᾽ Βδοτεά σε ϊοβ, Ολγοη Ῥαςξε.».307(Μ.92.τοιόρ).Ψ 

[ΠΙσοτήρ, ὁ, ν. σωτήρ. 
Ἐσουβαδιουβᾶ (ἐσουβαδίουβα), ὁ, (1,Α1. τδαϊγμνα) κιιδαἀημϊαμὶ, 

ἀεριέν ἀεϑδϊσίαπὶ (ἴο {πὸ γιαρίξίεν οὐ οϊογιν), ὥγτιθβ.ερ 4: (Μ ρΌ. 
15400); Μασο τας, ον. 26, Οβνομ Ῥαδεΐ Ὁ. Βο( .02.9738). 

Ἐσοῦβλα, ἡ, (1,41. φεεδηἶα) ἃ Ῥοϊπίεα ᾿πϑίγυτηθηῦ, τοὶ; φρτὶ, τοῖ. 
Τυάαβ᾽ σοοῖς ΜΜὨΙΟΙ οτονγθα γι }}}}6 τοαβιϊηρ, «4.Ὀ 1, τι 4(ρ.290 π.5); 
85 1πη51τγηθηΐ οἱ τουίατγο εἰς σ. ξυλίνας προσαρτήσαντες ἐπὶ πυρὸς 
ὥπτησαν ΤὨΡΠΠ.εὐγοη.Ρ.216(Μιτοῦ.γ6ς5 4); ζ70.},. νιον οἱ. 06. 
120] Α). 

σουβλίον, τό, ἀἸπηη. οὗ ἴοτορ,, ατοὶ, ΤΠάγ. δία. οέη. τ οί 00. 
1408). 

Ἐσοῦδα, ἡ, (1. τμά15); 1. ραΐίξαάε, Οἦγομ Βαδε Ρ.οΟ( Μ.02. 
τοΙ6.Α); 2. 8.5 ᾿πβίσυσγησπέ οὗ τοτίατε, είαζε οἱ μὲν τῷ τῆς σ. πυρί, οἱ δὲ 
τοῖς ξίφεσιν ὥλοντο ΤΏΡΒη, εὐγοη.Ρ. 4τό δ. τοϑ.ο884). 

σουδάριον, τό, ([μ’. «κἀαγίρη}; 1. παρκίνι, ἰοτοεὶ ποτα τουμὰ 
Ὠοβά σ. καὶ σιμικίνθια ἀμφότερα νομίζω λινοειδῇ εἶναι" πλὴν τὰ μὲν σ. 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιβάλλεται... «πρὸς τὸ ἀπομάττεσθαι τὰς ὑγρότητας 
τοῦ προσώπον Ατητποη.“Ἅ4ς.το: τ2(31.8ς.1576Ὰ}, ἔτεη, οὗ ἀδαά-εἰοίᾳ οὗ 
βῃγχοιά; τοῖ, Ταζατυβ, Οὐ, 7ο.28.γ(6; ρ.308.,24; Μι14,.606}0); Τοῖ, 
(μβι, 0 Ρ11..Α τς. 6{(ρ.273)}; Νοππ. αν. 0.20:}(}1.43.9ο0Ὰ}; 2. ἑοτοεῖ, 
μομάξογολῖοῖ τεραϊθαὰ τὸ μανα Ὀδεη ἡγόσῃ αἵ {86 εἴ οἷς ᾿ν Το θῇ 
Ῥηεβϑιῃοοα δπα ϑγτηθο ζεα Ὀν ρϑΠαπὶ (48 Ρτεσυγϑβοσ οἱ τ π1ρ|6) 
τὸ ὠμοφόριον ἐστὶ κατὰ τὴν στολὴν Ἀαρών, ὅπερ ἐφόρουν οἱ ἐν νύμῳ 
ἀρχιερεῖς, σ. μικρὰ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μέρει περιτιθέντες Ἰϑορῆτ. Η. 
{πεν )(Μ.87. 3088). 

Ἐσουδᾶτον, τό, --- σοῦδα, ραΐίεαάε, γον. Ῥαξε . 306(}. 92. 1ΙοΙ6Α). 
“σουμμάριος, ὁ ὁ, γε ΣΉ κελεύουσα τοὺς κηπουροὺς πάντων τῶν 

ἐν αὐτοῖς διατιμωμένων ὑπό τε τῶν κηπουρῶν καὶ τῶν σ. Α1Π ΒΟΠοΙαδι, 
εοἶΐ.2τ.τ(ρ.180). 

Ἐσούχειον, τό, -- σούχινον, ατηδέ7, (Ἰοτη.“ γ.2.6(ρ.120.28 ; σούχιον 
Μ,8,οὔτα). 

σοφία, ἡ, τοΐξῴονι; δύο σ. λέγει θεοῦ, μᾶλλον δὲ τρεῖς..-μέαν μὲν σ. 
«το δ ἣν λογικοί τε ἐσμὲν καὶ τῶν πρακτέων τὴν διάγνωσιν ἔχομεν, καὶ 
τέχνας καὶ ἐπιστήμας εὑρήκαμεν, καὶ θεὸν γνῶναι δυνάμεθα. δευτέραν 

δέ, τὴν ἐν τῇ κτίσει θεωρουμένην..«τρίτην δέ, τὴν διὰ.. τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν δεικνυμένην, ἣν οἱ ἀπιστοῦντες μωρίαν προσαγορεύουσιν 11. 
τύ ογ.ττῶτ(3.171). 

Α΄ υμδη νηβάοτη; 1. ρσορ. εἰκῆ, σιπΐησ, Ἰθαβιἤονι.τ3..(2. 
Ἰοοῦ ; Μ.321.2028); ὙΠατ ῤγουΐά, (4.554); 150 ἰὼ Ὀαα βϑῆβα, ὠσι- 
πέηιρ, γα ίηεες, Ἰὰ. 2 ονγτττ )(3.202}} τηεΐ, ἡ θεοτόκος τηλικαύτην σ. 
ἐπεδείξατο... ὥστε ἐκ τῶν ἐρίων τοῦ ἐξ αὐτῆς γεννηθέντος ἀρνίον 

ἐνδῦσαι τοὺς πιστοὺς ἅπαντας Ν]].6}}.1.26η(Μ.79.1814}: 2. τπλοτὰ]; 
ῥγαείϊεαϊ τοϊξάονι, ἀιδεογη μοὶ, σομμα 7 ροΊηἜΉη1 ὁ σοφὸς ἐνδεικνύσθω 
τὴν σ. αὐτοῦ μὴ ἐν λόγοις ἀλλ᾽ ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τ( ]τη1.38.,2. 1.35.4. 
φιλοσοφία μὲν...«ἐπιστήμη ἐστὶ τοῦ ὄντος καὶ τοῦ ἀληθοῦς ἐπίγνωσις" 
εὐδαιμονία δὲ ταύτης τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς σ. γέρας Τυβι.41α].5.Δ0}}, 
6.4814); τὰς τεσσάρας ἀρετὰς... ἡ παρ᾽ ἡμῖν σ. .-- ἀνακηρύσσει (Ἰόππη. 
δἱγι,ττ(ρ.479.27; Μ.0. 5168); ἐδ.τ.26(ρ.τος.4; Νί.8,.οτύΒ); Με νη. 



σοφία 

τι1{(ρ.9.7; ΝΜ.18.40Ὰ}; σ. πρώτη βίος ἐπαινετὸς καὶ θεῷ κεκαθαρμένος 'ὗᾧ 
στ ΝαΖ.υγ.16.2(Μ.35.0368) ; σ., καὶ τὸ γινώσκειν ἑαυτόν 10.32.21(}}.36. 
20ΟΑ); 3. 1ἸηΓ6]]6οἴ 8}; 8. ἰσαγπίηρ, τοϊξάοηι ἴὰ δἰ ἢ104] ΡΆΠΟΒΟΡΩΥ 
οἹ (Κχϊβιδῃ ἐθϑο;ζηρ ἡ φρόνησις... «ὅταν.. ἀποδεικτικῷ λόγῳ βεβαιώ- 
σηται, γνῶσίς τε καὶ σ. καὶ ἐπιστήμη ὀνομάζεται ΟἸδΙη 5 .7.6.1γ(ρ.511. 
20; Μ΄.0.3884); ἀἸ5ῖ, ἴτοπὶ γνῶσις : 1.2.5(Ρ.125.24; Μ.8.9578); 26.7.10 
(Ρ.40.3οΠ-; Μ.9.4710); ΟἸγτηρ. Εεεὶ.τ: τοῦ .(Μ.02. 4920) ; ΠΟΏΒΙ ΒΩ 
ἴῃ τερορτιτῖου οὗ οπε᾿β ἸΒΏΟΤΆΠΟΘ τὸ εἰδέναι τινά, ὅτι ἀγνοεῖ τι, 
σοφίας ἐ ἐστί, ὥστε καὶ τὸ εἰδέναι ὅτι ἠδίκησε, δικαιοσύνης Τάντα. ἌΡ. 

76.}.}αγαϊ (Μ.96.360}); ἀἸ5Ε. ἔτοτα φιλοσοφία: σ. φημὶ καὶ φιλοσοφίαν, 
τὴν μὲν ὡς περιεκτιιςὴν καὶ πάντας θεοπρεπῶς τοὺς εὐσεβεῖς ἐπ᾽ αὐτῆς 
λεγομένους ἐπιδεχομένην τρόπους, καὶ τοὺς περὶ τῶν ἄλλων ἐντὸς ἑαυτῆς 
μυστικούς τε καὶ φυσικοὺς περικλείουσαν λόγους, τὴν δὲ ὡς ἤθους καὶ 
γνώμης, πράξεώς τε καὶ θεωρίας, καὶ ἀρετῆς καὶ γνώσεως συνεκτικήν, 
καὶ οἰκειότητι σχετικῇ πρὸς τὴν σ. ὡς αἰτίαν ἀναφερομένην οχιανιδίρ, 
(Μ.01.1136}}; ϑίοίς ἀεδηϊςοη, τὴν φιλοσοφίαν φασὶν ἐπιτήδευσιν εἶναι 
σοφίας, τὴν δὲ σ. ἐπιστήμην θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων͵ πραγμάτων 
δαορίεὰ ὃν ΡΟ (εοηρ.14) ΔἸ] φα τὸ Ὀν (Ἰοτα, ἐστὲ γὰρ φιλοσοφία 
.] ἠδ ; δὲ ᾿ , θ ᾿ 4 3 θ , ΝῚ - Ω ἰ 

ἐπιτήδευσις σοφίας, σ. δὲ ἐπιστήμη θείων καὶ ἀνθρωπίνων καὶ τῶν 

τούτων αἰτίων 5ἰγιχ.πίρ, τρις; Ν',8,7218);, Οτ( εἰς.3.72(Ρ.263.25; Μ. 
11,10126); Επϑ Ο,Ργοετη.(ρ.195.17; Μ.20.1217Ὰ); Βα5.051.12.3(2. 
ΟΕ; Μ.21,3800)}); ΟτΝαΖ.ον,30,2ο(Ρ.120.12; Μ.26,120Ὰ); ΤΡτος. 
γιατ οί Μ,87.1544Ὰ}; ΟἸνταρ. Εεεὶ,τ τ6(}],93.4020); Ῥ. ΟΡ 5116 
86η58, εἰοφμόηξο, ἀἰδαρρτονςεά, Τμαΐ, τ ον.2: κἵ,(3,175); 4. 2 ογ.1112 
(3.202), 5ῖποβ θη τοῦΡεα οὗ εἴπῖοα! ΟΥ̓Άβριτιίααὶ σοπίθηϊ 11 
Ὀθζογλδ5 νϑίη, ΞΡ ΣΟΙ 5, ΟΥ̓́ὉΔΥΏΔ]" βάοιῃ τῆς νόθου σα. ἔλεγχε, 
τῆς ἐν λόγῳ κειμένης τ. ΝᾺ2.07,2ς.2(Μ.3-ς 2004}; 1δ.16.3(0274); 
Ομτν5.λονι.7.1 τὴ ΤΟῸν (το.40Ε-- πο); οὐκ ἐν κακουργίᾳ...ἢ ἐν συμ- 

πλοκῇ σοφισμάτων" ταύτην γὰρ λέγει σ. σαρκικήν 16.β0᾽5.3.1 τῷ. 2 ον. 
(1το.4428): ΟἸΨτΩΡ. ἐξ εεῖ.7: 268, (, 93. 5122); (ευτα, ΟΡ υτέογηι. 1(Μ, 
οϑ. 808); ὍΡΡ. βγᾶςε οὐ γὰρ...ἐν α., ἀλλ᾽ ἐν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ ἐστιν 
ἡ σωτηρία Βα5. πον τη Ἐς. 33{. 1440 Μ.29.3530) ; τοῦ, (ὐποβ!οίβπη ἡ 
παμποίκιλος σ. Πειρατικῆς αἱρέσεως ΗἹΡΡ. ἤαόν. δ. τη(ρ. 114.1π; Μιτό. 

41758); οὐ Ἰἀο]αίτν σ. ἄσοφος [ἰδτα,ῥγοὶ, (0.40.7; Μ.8,τ65 4}; δι. ΝαζΖ. 
ΟΥ.4. 30}. ἄθ:Ε 338); 4. τυΐςΔ0}}} 85 βρ᾿ πα] ααα] τυ, αι Εἴ ὃ κύριος 
ἡμῶν... σ. καὶ νοῦν θέμενος ἐν ἡ ἡμῖν τῶν κρυφίων αὐτοῦ Βαγη.δ.το; οἵ. 
1.21.5; ἐπὶ τὴν ἀληθῆ σ. ἥτις ἐστὶ δύναμις θεία τῶν ὄντων ὡς ὄντων 
γνωστική.. «παντὸς πάθους ἀπηλλαγμένη, οὐκ ἄνευ τοῦ σωτῆρος (161, 

οἰγ.τ.2Β(ρ.τορ.10; Μ.8.0248) ; οαββεα ἃ5 ἃ νϊσίπο, Οὐ δὶς. 8. τ7(0.235. 
2: ΜΙ. τιν 544Ὰ}); στ οὗ Ἡ. σῃμοβί, Ἰα. σελ ᾿ς ττϑ: ταί ].12.τότ6}) ; 
Οομει..4.}}0.6.27.5; Οὐβτὴ. [πα ἐο᾿.Ρτόθη, τ( Δ. 88, 52.}; οὐ. οἵ τῆ6 
ΒΟ ΘῺ σἸ5 οἱ ἴ5.1τ12, τ. ΝᾺΖ,ογ.31.2ο(Ρ.182.5; Μι, 36, τότ); οἔντρ.41, 
οίφετο) ; ιάντα. Τ»12.2.3(Μ.50.4674Ὰ}; γε. ]5.2.τ(2.1038); οἱ ΟΥ μόρι. 
3.1 ἰς. (11.13.22); [15 σμϑταςίευ απ 500ρΡ6 τὴν δὲ σ. ἔμπεδον γνῶ- 
σιν θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, κατάληψίν τινα βεβαίαν οὖσαν 
καὶ ἀμετάπτωτον, συνειληφυῖαν τά τε ὄντα καὶ τὰ παρῳχηκότα καὶ τὰ 
μέλλοντα, ἣν ἐδιδάξατο ἡμᾶς διά τε τῆς πααρουσίας διά τε τῶν προφητῶν 
ὃ κύριος καὶ ἔστι ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου, παραδοθεῖσα τῇ αὐτῇ...βου- 
λήσει... ἢ μὲν αἰώνιός ἐστιν, ἡ δὲ χρόνῳ λυσιτελής ΟἸδηη.Ξγ.6.γ7(ρ.4π 0. 
8 ΠΠ,; Μ,0,2774}); Τδατιβ τὸ Κπον]εαᾶρσε οἱ σοα, Βαβ.ἤσηι.12.3(2. 008,0; 
Μ.31. 23800--20214}); ποῖ Τοιηᾷ ἴῃ βοι!] οὗ εν]]-ἀοον, στιν γβ5.461:.(}1. 
46. 5560) ; ἴῃ 115 Β1ρ] 65 ἴοστη ἔο]] ον ηρ' αἴτεν αἴνῖης υϊβάοιη, ἰὰ ἄορι. 
α ἴῃ Εεεὶ. (. 44. 6814); ; 11 ἈΘΕΙνΓΥ τνοίοία διπλῆ ἡ τῆς α. ἐνέργεια, 
καὶ ἡ μέν ἐστιν ἐρευνητική τε καὶ ζητητικὴ τῶν συμφερόντων, ἡ δὲ 

φυλακτικὴ τῶν εὑρεθέντων Ἰᾶ Ἐς. ΠΑ 8(Μ.44.4814Ὰ}; ἃ ἀπὶῖν ΜΙ 
ὨΌΤΆΘΤΟΙ5 Δηα ναγδα χηδηϊοϑίαιοηϑ, τοῦ, ΜΈ,22:.37 δίς, διά τε προ- 
φητῶν καὶ διὰ τῆς παρουσίας. πολύτροπον μὲν οὖν τὴν α. ἡ ̓ ποσάκις᾽ ἐν- 
δείκνυται λέξις, καὶ καθ᾽ ἕνα ἕκαστον τρόπον ποιότητός τε καὶ ποσότητος 
πάντως σώζει τινὰς ἔν τε τῷ χρόνῳ ἔν τε τῷ αἰῶνι (ἸοΘΓ. «“[γ.1.5(0.18.22; 

Μι8.7208}; οὔιτδιτ.4(ρ.τγ.τ6; 7174}; ἡ σι μονάς ἐστι, ταῖς ἐξ αὐτῆς δια- 
φόροις ἀρεταῖς ἁτμήτως ἐνθεωρουμένη Μαχ.καρ.2.44(Μ.00.1280Ὰ) -Ξ 
1ά,φε. Τ ἠαϊ 540 .0ο.5330); Πανίπρ 115 ἐπᾶ ἴῃ ππΌτοΚοὴ σοηέφρτηρία- 
τίοτι, ΓἸ6πλ.5ἰν.6,7(0ρ.462.3τ; Μ.0.2844}; [μ6 δηᾶ οἵ βςρδου]αῖινα δο- 
εἰντν οὐ 500] 85 (ἢς σοοά ἰ5 οἵ ῥτβοῖῖςαὶ, Μαχφι. Τ ἰαϊ, πα(528..,8); 
156] τπε Ομ οὗ Ἐπίοη τ σοά, 1ᾶ.ἐα.2.4τ(}.00,12770}) ; Ῥεδῖον- 
ἰησ ἴῃς ρονεὺ οὗ βαϊένϊηρ οἴμεῖβ, ΗἸΡΡ.}»}».16 ἱῃ Κγ.ο: τῶ(Ρ. τό2.:τ8; 
Μιτο.όζοοὺ); Μᾶχφι, Τ}αὶ. 54(5334); ; το], ἕο ῬΒΠΟβΟΡ᾿ν κυρία τοίνον 
ἡ σ. τῆς φιλοσοφέας ὡς ἐκείνη τῆς πρὸπαιδείας ΟἸ τι. ἐν. 1. κ(ρ. ΤΟ .Υ7 

Μ.8.7218); τοὶ, ἴὸ ρσόρπεον, Οὐ Ν 55. μη. (2 0.15. 2τῇ.; Μι45. 800); 
ΟΡΡΌ. φρόνησις : δύο...μερίδες φιλοσοφίας, θεωρία καὶ πρδξιεν καὶ δῆτα 
δύο δυνάμεις, ἑκατέρα παρ᾽ ἑκατέραν μερίδα, σ. καὶ φρόνησις. αὕτη μὲν 
δεομένη τύχης" ο. δὲ αὐτάρκης, καὶ ἀκώλυτος ἡ κατ᾽ ἐκείνην ἐνέργεια 
ὄψτ65.6Ρ. το (ΝΜ 66.1476})}; γ6], ἰο οἸδτ οὗ ἔδδυ, Μαχ.αρ.3.6τ(1 2880) 
- ἄγ, Τ}αϊ, πε(ς 760). 

ποβῖ.; τοῖξάοθι ἃ5 δέοι; 8. ἱἸΡΙΔΏΓΟΥ οἵ 50 1.188] 
βορα ἴὰ Αάδα, Οἰθγη χε Τ μαοὶ.55,2(0.124.τοῦ, ; Μιο Οβασ-όϑ8ε.})}; 

1245 σοφία 

Ῥ. τορεῖμει τι ὙΒΕΙοΐος, ἰαϑὲ ραὶτ οἱ {πἰτίν δθοὴβ πὴ ναϊεπί. 
Ρἰδγοιθα, [το .ἤῶ6}.1.1.2(Μ.7.4408); ΗΙΡΡκαέν.6.3ο(ρ.157.22} Μ,τό. 
2304); οἵ, ΕΡΙίρη. ψῆο βεῖβ ουΐ ἀοάεοδα Ὀεέοτε ἀεοδα Ἀπα ῥα 5 
ἢ ᾿ ροἰεοριαϑιϊς5, ἔκεγ.31τ.2(ρ.386.4; Μ.41.4774}} ΘΥ ὙδΑΓΏΪΏΡ' 
Δ πα [Α]}, Ιχοη.ἦφον.τ.2.21,(4534--56.); Ηἱρρ.ἠαον.6.3ο(ρ.157.24}.; 
42320Α,8Β); ΠΕῚ τοβιοσϑίίοη, [τοη ἤαεν.1.2.4(4604); ἩΠρΡρΡ.ἀαεν.6.31 
(Ρ.158.2 Ὁ; 32290}; 6. πάτπδ α͵50 ρίνβη το οἤβρτίηρ οἱ Βορῆϊα, 
Ιχοπιλαεγ. τ, 4.τ1(4808); ΗΙΡΡ. ἐαεν.6.3τ(Ρ.150.1 88: ; 22428). 

Ὁ, ἀϊνίης ΜΙ ΞΟΟΙ; 2 1. 48 ἀνία ατιτίραῖε; 8. ἴῃ σοαπεαά, Ἠδγηη. 
υὴ5.1.3.4; σὺ γὰρ εἶ ἡ ἡ ἄναρχος γνῶοις.. ἡ ἀδίδακτος σ. [αρ.Ο οπςὶ. 
4Ρ.8,12.}} εἰ δὲ καὶ ὑπὲρ πάντα τὰ ὄντα ἐστὶν.. «τἀγαθόν, καὶ τὸ 

ἀνείδεον εἰδοποιεῖ...καὶ τὸ ἄνουν ὑπερέχουσα σ. 1δῖοη, Ατ,.5.4.3(Μ,3. 
6911}; 1Ὁ.7.χ(8658); ἰπ ΜὨΐοΝ 411} τΐπρβ ἄτὸ Κπόνηι το θα ἑαυτὴν 
οὖν ἡ θεία σ. γινώσκουσα, γνώσεται πάντα 1}.1.2(8698); Ὁ. ἴῃ τα]. ἴ0 
ΟΥ̓ ΘΙ ΪΟΙ ; 5οῦσος οὗ ἃ}}] οσγεαϊεα Κπονίεαρε δεόσδοτος... ἡ σ., δύναμις 

᾿ οὖσα τοῦ πατρός ΟἸΟ τα. ἐγ. χ3(ρ.481.20; Ν.9.1254}; σ,. ἥτις ἐστὶν ἡ 
μεταδοθεῖσα ἡμῖν ἄνωθεν φρόνησις καὶ νουνεχέα, καὶ λόγων ἀρετή 
τὐόν» {γ1η.3. 1(Μ. 20. 800); : ταύτην... "τὴν ἄλογον καὶ ἄνουν καὶ μωρὰν 
σ. - εἴπωμεν ὅτι παντός ἐστι νοῦ, καὶ λόγου, καὶ πάσης σ., καὶ 
συνέσεως αἰτία Του. Ατ.4.5.7.1(Μ.3.868.4}; 1[56}8 ὁπ6, τα ἸΙηρ᾽ Τη8}1- 
[014 ἴοτιης διησπρ τθη, ΟἸοτα, ἐγ. 6. τ8(Ρ.517.28[.; Μ.9.Δ00Ὰ}); τὴν σ, 
τοῦ θεοῦ 'πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως διὰ τέχνης, διὰ ἐπιστήμης, διὰ 
πίστεως, διὰ προφητείας, τὴν ἑαυτῆς ἐνδεικνυμένην δύναμιν εἰς τὴν 
ἡμετέραν εὐεργεσίαν 1δ.1.4{(Ρ.1τη.1τ6; Μ.8.7174); ἴτοτα ἐμα 1ηΐ6116ο- 
τίοῃϑ οὗ προ ]5 ἴο 56η56 ρετςορίίοπ, δνθὴ 126 ν}}}5 1ητ6]]δοΐ 50 ἴᾺΥ 85 
1 ἰβ ποῖ τεσ ἀεξεοζίοη, ΓΠοη.ἀτ.ἄ...7.2(Μ.3.8688,0); πον ᾿χε- 
αἰοαϊοᾷ οἵ ἀοά, Μακχ.Ξεἰοί, εὐ. π. 4(}.4.τορᾺ}) ; 2. τὴ τα]. τὸ Ἡ. (σμοβῖ ; 
8. Ἰἀδη δα ΜΠ τῆϊχὰ Ῥούσου οὗ ΤΥΙΉ. τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐνδιάθετον 
«ὐμετὰ τῆς ἑαυτοῦ σ. ἐξερευξάμενος πρὸ τῶν ὅλων ΤΏΡΠΗΙ ει, μοὶ. 
2ιιοί .6.τού40) ; τῆς τριάδος, τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς σ. 
αὐτοῦ 1.2.ττ(1ο778}); οἵ. 5μὰ βγορθηῖες εἰ βρωγαίῖο 5μα, τὰ εεὶ βἰδς 
εἰ ερίγίίις φαμείες, ὑογδηη εἰ δαῤτθηϊῖα, Ἰτγϑτι ἤσεν.4.1.4(}1.7.0034}; 
Ὁ. δ5 ογεϑίου ϑριγς, ΤὨΡὨ] πὶ, το, τ.) (1036Ὰ}); οὐκ ἄλλῳ δέ τινι 
εἴρηκε 'ποιήσωμεν᾽ ἀλλ᾽ ἢ τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ καὶ τῇ ἑαυτοῦ ο. 1δ.2.18 
(τοϑ1Β); οἵ. αἰεεὶ ἐμῖρι εἴ ΦΡΉΙΡΕΥ τεγδνι εἰ σαρίομῖτα, βἰδὰς δἰ 
τριγίμεδ.. αὐ φιος εἴ ἰοφμτιμν ἀἸ θη 5. ἐαείαρηι5, εἴο., [τε πῃ, ἠαθ7.4.20.1 
(1ο22Β); ΗἸρρ.Νοξὶ.το(ρ.251.22; Μ.το,β178) οἷζ, 5. λόγας ; οἵ, ογπμΐα 
φεγδο {δεῖ εἰ ξαρτομίία αὐογηαυτί, Ἰτοὰ ἤαεν.4.20.2(10338); ὑδῦϑο 5η0 
εομβγηιαης οἱ ξαρίεμα φογηριηροης ονριπῖα, 1}.3.24.2(0618}); οἵ, εἷς 
ἐστιν ὁ τῇ αὐτοῦ σ. εἰπὼν ᾿ποιήσωμεν ἄνθρωπον᾽, ἡ δὲ σ. ἢ ὥσπερ ἰδίῳ 
πνεύματι αὐτὸς ἀεὶ συνέχαιρεν ἥνωται μὲν ὡς ψυχὴ τῷ θεῷ ἐκτείνεται 
δὲ.. ὡς χεὶρ δημιουργήσασα τὸ πᾶν ον Ἰοη.τό.12; α. γ α]φηῖ., τοί. 
Της., Η!Ρρ.᾿αεν.6.25(ρ.τό4.το; Μ.1τ0.322470); 3. οἱ Βοπ; 8. {Π|6 οἵ 
βοοοῃᾷὰ Ῥέγϑοι οἵ Τπιη., Ταβι, ἀταί,6τ.1(Μ.6.6130) οἷτ, 5, δύναμις ; 1. 
τοο.4(6164) ; ΟἸ]δτη. ὑγοὶ. δ(ρ.61.18; Μ.8,102.); τὴν σ. ... δισσῶς ἐπι- 
λαβεῖν, τὴν ἐκ πνεύματος ἁγίου...δι᾽ ἧς..«ἡ ἐπίγνωσις τοῦ θεοῦ τῷ κόσμῳ 
ἐγνωρίσθη: ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν ἐνυπόστατον υἱὸν τοῦ θεοῦ ΟΥ̓Χ με 
ΡγιοντίΜ.τ7. 1858); ΑἸ. γ.1.9(Ν].26.280) ; 1Ὁ...6π(461.}; ἃ5. 6! οὴθ 
σομαρτθβεπάϊξηρ (οά, ΟΥ. 79.1.234{29; Ρ.43.10,28{., Μ.14.808,0}; ποῖ 
γο]ατνοῖν Ὀὰΐ δββαπεα!ν, 2Ὁ.(0.44.8}1, ; 924}; υἱὸς... κατ᾽ οὐσέαν τε 
ὑφεστὼς οἷα θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σ. ... λόγου καὶ σ. καὶ φωτὸς...ἐκ 
τοῦ οἰκείου πληρώματος τοῖς πᾶσιν ἐπιλιμνάζων Ἐπι5,. 1. 12(0.220.22{Π; 
Μ.2ο.12880) ; ἰ4.4,6.ς.8(0Ρ.220. 26; Ν,.22.4814), 14.2».6.7.12(2200 ; Μ.21, 
5418) οἰ. 9. λόγος; τὴν ζωὴν καὶ τὴν σ. μήτε ξένα τῆς οὐσίας τῆς 
πηγῆς εἶναι, ἀλλ᾽ ἴδια, μήτε ἀνύπαρκτά ποτε εἶναι, ἀλλ᾽ ἀεὶ εἶναι, ἐστὶ 
δὲ ταῦτα ὁ υἱὰς Αἴῃ. Αγ.τ τοί .26.ς24}; 1Ὁ.(534}; ταὶ. ἴο ΤορῸβ 
δημιουργὸς δὲ ὁ Χριστὸς ὡς ἀρχή, καθ᾽ ὃ σ. ἐστὶν... «κατὰ μὲν τὴν 
σύστασιν τῆς περὶ τῶν ὅλων θεωρίας καὶ νοημάτων, τῆς σ. νοουμένης, 
κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὰ λογικὰ κοινωνίαν τῶν τεθεωρημένων, τοῦ λόγου 
λαμβανομένου ΟΥ. [σ.1τ.το(22; Ρ.23.10Ὲ}{,; Μ.14.568); Ῥ. ὨΙτη561 {Π6 
νγίβαοιη οὗ Εδίμοι αὕτη...«ἦν (ἡδ σ. ᾿“ἦ προσέχαιρεν᾽ ὁ παντοκράτωρ 
θεὸς..«λόγος τοῦ πατρός, καὶ σ, αὐτοῦ Ὀ]δῃη.5|7.7.2(0Ρ.7.12; Μ.9.412Ὰ}; 
Ατῇ..4γ.1.28(Μ.26.608); τὸ ἀπαύγασμα χωρισθῆναι ἀμήχανον τοῦ 
φωτός, καὶ τὴν σ. τοῦ σοφοῦ, τουτέστι τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ πατρός Ὠ)]άντη, 
Τγρίμ.2.6(Μ.530.5408); 1δ.3.3(8128); Ογτ. [σ.τ.3(4.214}; ΠΟΤ ΡΥΘΟΊΒΟΙΥ 
σ. ὅλος ὃ θεός, οὐκοῦν σ. ὁ υἱὸς ἐκ ο. ἘΡΙΡΗ  αμς.7ο(ρ.88,2; Μ.43.1450)} 
ζύλες. ΝΖ. ἀϊαϊ. οί .48.876); ὁ ἴανουσιίς ἀὐριατηφηΐ ῸΓ Ὦ]5. εἴθυ- 
Ἡἶγ, ΟΥΟῤγῖηε.λ.4.π(Ρ.250.2; Μ.11.4028. 5.44}; ίοπ.  αρ. ΑἸΠ θεν. 
26(ρ.22,22; Μ.2ς.4648), Πῖοπ.Α1].ριουπά, Π):οΉ.τε(ρ.57.2; Μ.25. 5010) 
ΠΕ. 5. δύναμις; ΑἸΟχ. ΑἸ οῤιοπεγεῖ ίρ.9.ς; Μ.τ8.5768); Θιάντῃ. ({1865.) 
Ἐμη 4(1.2874; Μ.20.6808); Ογτ ταὶ, Τρ (τὶ. 5398-Ἐ); ο. ἢ ἢγρο- 
βέαίϊς δχϊβίδπος, {ι5ἰ.ἀταἰ,6τ.2(Ν 6,616.) οἷτ, 5, δύναμις ; ΑΙΒΠΘπαρ. 
ἰορ.24.τ(}1.6.9458) οἷτ. 5. ἑνόω; ΤΡ] Αητ,  μέο].2.τοί Μ.6,τοῦ40) 
εἰϊ. 5. δύναμις ; τῶν ὄντων ἁπάντων πρῶτον ὑφίστησιν αὐτοῦ γέννημα 
τὴν πρωτότοκον σ. ... μᾶλλον δὲ... αὐτοσοφίαν Ἐπ|5.4.6.4.2(ρ.151.31; Μ. 
22.253}; τὴν σ. θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν, καὶ τὴν δικαιοσύνην ἐνυπόστατον 
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Ογτ. Η.εαἰδεῖι.4.7; ἦ...σ. τοῦ πατρὸς ὁ ἐνυπόστατος θεὸς λόγος ἘρΡίρῃ. 
ἤαεν.6ο.2τ(Ὁ.171.3; Μ.42.2364}; οὐ μόνον ἐστὶν νἱός, ἀλλὰ καὶ δύναμις 

καὶ σ. --. ἵνα ἀπὸ τοῦ εἶναι υἱός, τὸ ἐνυπόστατον νοηθῇ ΤΑτὴ ταί. Τγίη, 
2.2(Μ.28.1τόο0); ἃ, ἀροηΐ ἰὼ (τεδοη τὰ σύμπαντα γεγονέναι κατὰ 
τοὺς ἐν τῇ σ. προτρανωθέντας ὑπὸ θεοῦ τῶν ἐσομένων λόγους. .«κτίσας 
»ὐἔμψυχον σ, ὁ θεὸς αὐτῇ ἐπέτρεψεν ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῇ τύπων τοῖς οὖσι 
καὶ τῇ ὕλῃ παρασχεῖν τὴν ὕπαρξιν ΟΥ. [0.1.τ0(22; 0.24.7}; Μντ4. 
560); πάντα γεννῶσαν τὴν πρωτόγονον σ, τοῦ θεοῦ Με. γε5.2.0(0.348. 
20; Ν.18,2880)}; στ Ν,ίυεβ. ἠοή!. 4 τη. τοὶ (Δἴ. ,4.δτΑ); 14. Επι.2(2 
Ῥ.323.24; Μ.45.4078) οἷτ, 5. δύναμις; ὁ δὲ ποιήσας τὴν γῆν ἐκ μὴ 
γῆς..-μονογενής ἐστιν υἱὸς λόγος τοῦ θεοῦ... καὶ θεοῦ σ. Ἰ)τάντη. Τγίῃ. 
,3(Μ,20.8008}); 6. ψῇο Βδσαγὴς ἱποαγηδίε, Μοίῃ. 5 γν,}.3.4{(0.30.21:; 
Μ,18.68Α) οὐξ. 5. ἄνθρωπος; ΑἸΉ.44ν.2.44(Μ.26.2418); σάββατον 
ὧρισας...εἰς μνήμην...τῆς ὑπὸ σοῦ κτισθείσης σ.' ὡς δι’ ἡμᾶς γένεσιν 
ὑπέστη τὴν διὰ γυναικός (ὑοηξὶ. Α͂ΡΡ.7.36.τ; χαῖρε, σ. θεοῦ δοχεῖον 
Ὑϑουσι γα. αεα!ἤ. 2οΔ(ρΡ.τ4ς ; Μ.02.12440); καὶ ἐπεακίασεν ἐπ᾽ αὐτὴν 
ἡ τοῦ θεοῦ...ἐνυπόστατος σ. καὶ δύναμις, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 7ο.Ὁ. [.0. 
2.2(Μ.04.0858}); αἰβὸ αἰνὶπθ αροπὲ 10 ΠΟΥΠΊᾺῚ ΠΌΓΤΩΘΠ. ΠΟΠΟΘΡΓΟΙ, 
Π]αϊ. Αἱ εἰ Ζαεεΐ.2 2; ἕ. οἵ ἱπσοαγηδίθ ὅοπ ἴῃ ἢἰβ αἴνιθ παίμγα 
Χριστός... ἐστιν... «τοῦ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν ἡ ἀνωτάτω καὶ ἐνυπόστατος 
σ. καὶ λόγος Οτιαύδπμοξη Πιιτόὶτοῖ (Μ.17.288); παρεληλύθει... ἡ γενεὰ 
ἐκείνη τῶν αὐταῖς ἀκουαῖς τῆς ἐνθέου σ. ἐπακοῦσαι κατηξιωμένων 
Επ5.},..3.32.8(Μ.20.2840}; εἰ δὲ δὴ καὶ ἀσθενείας εἶδος περιάπτειν 
αὐτῷ προσῆκον ἦν τῷ ἀνθρώπῳ ταῦτα προσαρτᾶν ἀκόλουθον εἶναι 
φαίη τις ἄν, οὔτι γε δὴ..«τῷ ἀξιώματι τῆς ἀνωτάτω σ. Ἐλιβῖ ΔρΡ.ΤΠαΙ. 
ἐγαη.53(4.236); τὸ μὲν γὰρ σῶμα μετάρσιον ἐσταυροῦτο, τὸ δὲ θεῖον τῆς 
σ. πνεῦμα. «πάντα ὁμοῦ συνήθως οἷα θεὸς ἔπραττεν 1Ὁ.; τὸ.(237) τί 
οὖν [3ς,. ἔφη] ἡ ἄπειρος σ.; (Ὦτνϑβ,ἠοηι.30.2 ἴηι Μὲ, (7.340Ὲ}}} μόνη τοῦ 
θεοῦ σοφίαν κυήσασα τὴν ἐνυπόστατον...θεοτόκε Τϑορηγ. ἢ ἐγτοά, (ΝΜ. 
87.28804Α}; ἡ ὄντως κατὰ φύσιν τοῦ θεοῦ...σ. ὃ κύριος ἡμῶν ᾿Ϊησοῦς 
Χριστός ΟΟπΒΌΝΙ Παρ.βαον(Η.4.360) ; δ. ἀοο. Ῥ8α]. ὅδτὰ., ἃ αἸν πα 
αἰισθαίε ψιουῖ Ἡγροβέβϑβιβ, ΕΡΙΡΗ.λσεγ.δ 5. 2(Ρ.5.τοῖ,; Μ.42.16Ὰ}; 
ἰηβρίσίηρ {πο πηϑη (ἢγιβί ὁ λόγος μείζων ἦν τοῦ Χριστοῦ. ὅ Χριστὸς 
γὰρ διὰ σοφίας μέγας ἐγένετο ῬααΪὶ ὅάτῃ, 7γ.4(0.321τ.4)4Ρ. [πϑίπ. 
“ΟΡ }.(1.86.τττ70); ἢ δὴ Αἰτοροίβοῦ πα 6 ΤΠΔΉΠΕΙ γεῖ ποῖ 
80 838 ἴο Τη8 16 ὨϊηῚ αἸνπο ἵνα μήτε ὃ ἐκ Δαβὶδ χρισθεὶς ἀλλότριος 
ἦ τῆς σ., μήτε ἡ σ. ἐν ἄλλῳ οὕτως οἰκῇ. καὶ γὰρ ἐν τοῖς προφηταῖς ἦν, 
μᾶλλον δὲ ἐν Μωσεῖ...μᾶλλον δὲ ἐν Χριστῷ ὡς ἐν ναῷ 1ν.6(ρ.331.1 5) 
0.1 δολτ.ΒΟΝ δε δὲ πὶ. 3(Μ.86.1302Ὰ}; εἰ δὲ υἱὸς ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
τοῦ θεοῦ, υἱὸς δὲ καὶ ἡ σ., καὶ ἄλλο μὲν ἡ σ., ἄλλο δὲ ᾿]ησοῦς Χριστός, 
δύο ὑφίστανται υἱοί ἐδ. τοίῃ.355.51.}ὲὉ.(13038); 115 παίατα Ῥυθομιαίησ 
Θ55θ 1181 σοπποχίοπ ἩἹΠ ἡ Παξ 15 πιππδῃ οὐ γὰρ συγγεγενῆσθαι τῷ 
ἀνθρωπίνῳ τὴν σ. οὐσιωδῶς, ἀλλὰ κατὰ ποιότητα 1Ρ.7(0.332.51.}1, 
(1303Ὰ}); ἢ. Ατίδῃ: ποίημα ὅ υἱός, οὔτε δὲ ὅμοιος κατ᾽ οὐσίαν τῷ 
πατρί ἐστιν...οὔτε ἀληθινὴ σ. αὐτοῦ ἐστιν..-«καταχρηστικῶς δὲ λέγεται 
ἐσ. ΑταΟ Τ αὶ. [γ-πὸ ἀρ. Δ ἢ ἀδσεν δ(Ρ.5.288,; Μ.25,4338)}; δύο γοῦν σ. 
φησὶν [30. Ἄρειος] εἶναι, μίαν μὲν τὴν ἰδίαν καὶ συνυπάρχουσαν τῷ θεῷ, 
τὸν δὲ υἱὸν ἐν ταύτῃ τῇ σ. γεγενῆσθαι, καὶ ταύτης μετέχοντα ὠνομάσθαι 
μόνον σ. καὶ λόγον. ἡ σ. γάρ, φησί, τῇ σ. ὑπῆρξε σοφοῦ θεοῦ θελήσει 
Αἴ. 4γ.1, 5 (}1..26.218}; 1. ΑΡΟΙΠ Δ ΥΔ ἢ: εἰ μὴ νοῦς ἔνσαρκός ἐστιν ὁ 
κύριος, σ. ἂν εἴη φωτίζουσα νοῦν ἀνθρώπου. αὕτη δὲ καὶ ἐν πᾶσιν 
ἀνθρώποις ΑΡΟΪ]. 3 ».7ο(ρ.22ο.28)ρ.ΟΥ Ν 55. 4 ροϊ, ,6(}1.4.5.12040}; 
εἰ μὴ νοῦς ἔνσαρκος γέγονεν, ὁ λόγος, ἀλλὰ σ. ἦν ἐν τῷ νῷ, οὐ 
κατέβη ὁ κύριος οὐδὲ ἐκένωσεν ἑαυτόν ΑΡΟΪ]]. γγ.7τ(Ρ.221:.14)18.3] 
(1205); ἑνοῦται ἄρα τὰ τοῦ θεοῦ καὶ σώματος, δημιουργὸς προσκυνη- 
τὸς σ. καὶ δύναμις ὑπάρχων αἰώνιος" ἀπὸ θεότητος ταῦτα. υἱὸς Μαρίας 
ἐπ᾿ ἐσχάτου χρόνου τεχθεὶς προσκυνῶν θεὸν σοφίᾳ προσκόπτων 

δυνάμει κρατιούμενος" ταῦτα ἀπὸ σώματος ἈΡΟΪ]. Γ".125(0.238.2}1}. 
τΤμάᾶϊ. ογαῃ.52(4.170); ἔγοτα τ ΐοῃ Ὀοαᾶν οὗ {Π6 Ὑνϑοσαά νγὰβ Τοχτηβα 
εἰπεῖν...τὸ σῶμα τῆς τοῦ λόγου θεότητος... «συναΐδιον αὐτῷ....ἐπειδὴ 
ἐκ τῆς οὐσίας τῆς σ. συνέστη ΑἸΠ.ρ. Ερίεϊ, ίρ.5.το; Μ'.26.το538}); 
4, αἰνίπο νη ἰβάοιῃ τονθα]εα ἴῃ βουρίισε: ἴθ Ρτόρμεῖβ, Το, ἀπά 
Ῥγονουῦβ, Οοησὶ. 4Ρ.1.6.4; ἴὰ Ῥγόνετθβ, ΟἸοτη, εἰν. 2Ζ.ιϑίρ,τδ.15; 
Μ.8.1το1λ),; {Ομτνβιλοιίη Ῥϑιτοοίς. 6308); ΟὝΤΤ ΤΠ]. ἐαηνίιοο; ἰὴ 
γγ:ϑἄάοτῃ οὗ ϑοίοτποῃ, Μείῃ.γ65.1.36(Ρ.276.5; Μ.ι4τ. τόσα); ΑἸΠ. ρος 
0(}]1.2ς.200); Ὀιᾶψην, 7 γ12.2.20,26(Ν1.30.7401),7528)}; 5. 85. ᾿ἰΐοταγν 
{1116 (815, 855. πανάρετος); ἃ. οὗ Ῥγονετῦβ, [πιβι,ἀ2αἰ.120.3(}.6,7774}; 
ΜεΙ. ».3(ρ.309; Μ.5.1216Ὰ}; Ἐπ|5.}.6.4.22.ο(Μ.20.3844}; Οη 5. Αρῥ. 
1.7.1} ὅ.. θεῖος Σολομὼν ἐν τῇ παιδαγωγικῇ σ.», ταῖς αροιμίαις λέγω 
ατ.Να2.0γ.8.ο( Μ.35.79 70) ; Β. οὗ Ἐπςο]εβιαβείσιβ, Οὐ. εἰς. 6.5)(0.77.12; 
Μ|.11.1200Ὰ}); ᾿Ϊησοῦς ὁ τοῦ Σιρὰχ...ὁ τὴν καλουμένην πανάρετον Σ,. 
συντάξας Ἐπ5.4.6.8.2(ρ.380.15; Μ,22.6τό6); αἵ...δύο βίβλοι ἦτε τοῦ 
Σολομῶντος, ἡ πανάρετος λεγομένη, καὶ ἡ τοῦ ᾿Ϊησοῦ τοῦ υἱοῦ Σιρὰχ 
ἐκγόνου δὲ τοῦ ᾿[ησοῦ τοῦ καὶ Σ', ᾿Εβραϊστὶ γράψαντος ἸΡΙΡΠ "ΙΕ 5.4 
(Μ.4.2.2440}; ς. οἵ ΝΥ ΊΒάοσι, Ό τ. 79.20.5(ῃ.332.20; Μ.14.5848); Μοίῃ. 
2γ}Ή.τ.α(ρ.12.5; Μ.18.448); καθὼς φησί πον τῆς παναρέτου σ. ὁ λόγος 
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στιν ες. νη, 8(2 Ρ.108.22; Μ.45.7030); 6. ἃ5 ἀφα!οδίϊοη οὗ ΠΌΣΟΙ ἐ5 
ὁ βασιλεὺς τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν ἔκτιζεν, ἥτις Σ, μὲν προσαγορεύεται 
νῦν θοοτ ὐ.6.2.τ6.16(Μ.67.2178); ἐνταῦθα πλησίον τοῦ Φάρον, ἀνάμεσον 
τῆς ἁγίας Σ. καὶ τοῦ ἁγίου Φαύστου [ο.ΜΟΞΟΝ ῥγαί τοό(Μ,87.296 54). 

Ὁ. ᾿τατρ., ἐχοϊαγηδιίοι οἰ σ᾿ ἔογ ἀεοσῃ! αἰ ΗΠ οΉ. Ὀεΐους ΒΟ ΣΡ- 
τατα Ἰερέϊοηβ, ἡ ιΟπνγς.(ρ.268.24; Μ,63.009}; 70. 6]. οεητι (Μ.88. 
0000); ΟΥ̓ ΟΓΕΕ( τὰς θύρας, τὰς θύρας ἐν σ. πρόσχωμεν 11, Πῆνγς. 
(Ρ.383.4; Μι63.015); οΥὙΪπ οἴμει ρῥίϑοεβ, ξϑόορῆτν Η ἐν. 2ο(Μ.87. 
4000); {τ ἤγγ5.(0}.375.24,516.22; Μ.63.012). 

σοφίζ-ὦ, Α, δοῖ, δηα Ρᾶ55., ταδδ τοῖϑε, ἱπείγμεί ᾿]ησοῦν Χριστὸν 
τὸν θεὸν τὸν. οὑμᾶς σοφίσαντα Ἰσπι δήγματα; Τα .1.4{Μ.122. 
132250}; ϑοταρ.εμεἶ.τ4.2; αἶβὸ ΙΓ δν}} ἰλτθηϊ παρέβησαν, ὅτι ἄγγελος 
πονηρὸς ἐσόφιζεν αὐτούς βΒαγη.0.4.; ΡΆ.35., δὲ τηαάδ τοῖσδε (10); ὀέσοηια 
οκιδά ὁ Χριστιανὸς ἐσοφίσθη τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ Οτ(ῷΔ ΡΞ τι: οϑδ(Μ. 
12.16050) ; το Ν γ85,ἠδν. 2(ΝΜ|,44.648). 

Β. τηδα, πα Ρβ885. ; 1. εοηίγίυε σεμητησὶν (Π ΡοΟα 56 086) ; ἃ ἰαδν- 
τη, τ Τδασπι. ρα". Ον.14(0.32.23; Μ.ΙΟ. 1002); τεῦ, Δποην την 
οΓ ΗδθΌ. ἐσοφέσατο διὰ τοῦ κρύψαι τὸ ὄνομα τὴν ἀκρόασιν τὴν ἐκείνων 
(Βτυβιάσμι. 1 ἐπ Κορ. (0.4200); διὰ γραμμάτων ““εσθαι παρουσίας 
ἡδονήν 14.6Ρ.143(3.6848); (ἢ Δα 5636) ὁ τῆς ἀληθείας ὅρος... 
οὐ Χαλδαίων. ..περιεργίᾳ σοφισθείς ΗΙρρ.ἦαεν.το. (ρ.26ς.12; Μ,τό, 
4414λ); ἐσοφίσαντο...κατὰ τοῦ κυρίου βούλευμα Βα5.λοη:.20. 2(2. 
το80; Μ.31.520Ὰ); ἐσοφίσατο Ξο. ὁ “Ηρώδης] τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτὸν 
Χ4..σ. Βαρί.1(0.532.8); 2. ἀφαὶ τεδιν τὐτὦ, ἀεεεῖυε, Ταβῖ. Ταροΐ,14.Ὶ 
(}1.6.3480); ΟΥ. [5.35 τῇ. [σ.(0.500.10); ομοτὶ ὁ κύριος τὸν διάβο- 
λον... «σεται Ο]Θ τη. ον. τ.ο(Ρ.20.20; Μ.8.7418); εομηγαεὶ ὃν α ἀδοΐεο, 
δεριῖΐε (νι ἢ ρσοοά 1ητο πη) πύεσθαι τὸ λυποῦν. «παραμυθίας ῥήμασιν 
Οτ.Να2.ον.21.17(}.35.1το1 4}; διὰ τῶν γραμμάτων -“-Ὅμαι τὸ ποθούμε- 
νον ΤὨΝΠΊ.ἐ}.127(4.1212); Β65.56].07.7.2(Μ.8ς,1008); ῥεγυθρὶ δόγματα 
«ὐμαθῶς σοφισάμενοι (ἸΘΠᾺ.Ξἐγ.1.τ)(ρ.56.ς; Μ.8.8ο1 4); ““εται... 
τὴν ἀλήθειαν 1δ.3.12(0.233.1:; 11818); ἀοείον τῇς Παὶγ, ΟἸθτα, »αεά.3.3 
(ρ.246.5; Μ.8. 5770); ἀδϑίης αῃ ἀρβέαγαηεε οὗ, ἐοπεμ εν εἶ!, Οὐ υςς, 
υ.105.18(Μ.44.3054}; ΟὨτν5.7 μάν.1.13(1.200), 

Ὁ. πιοά, ἱπέγταπϑ.; 1. δσἤστο τοϊξάουι, ΟΥΝΑ2.ογ.28,2τίρ.53.5; Μ.36. 
538); 6.ΕἸεοτηυ, Τγεκιτοίρ.120); αΐε α ἀϊδῥίαγ ὁ τυϊξάονι ἃ 
““ὄμενοι οἱ ἄνθρωποι ὡς ἀνθρώπινα γελῶσι ΑἸ. ἐη:ε.1.2(Μ.25.078}; 
ἐδαοῖ τυϊδάοη! τῆς ἀρετῆς...--ομένης τὸν γνώριμον ΝΙ]. αρη. 58(Μ.70. 
10458); 2. γεαξοη ζαϊδεῖν; ῥγαείῖδε συασίομ; φεῖυῥίο, πὶ ἀυσαγαθηΐ 
πεπλάνησαι, ὦ ᾿Ισραήλ, τοιαῦτα “-ὄμενος ἐπὶ τῇ τοῦ κυρίου σφαγῇ ΜοΙ. 
βα55.12 Ὁ.12.18; ΟἸειη. οἐγ.2.γ(ρ.τ30.13; Μ.8,ο688); 1ῤ.6.το(ρ. τοῦ, 13; 
Μ.0.3808); ΜοΊΠιεγρερ.ιτο,(ρ.122.τό; Μ.18.1038); ἐγη 6 τοί, ΟΥ̓ ἀϑυτοῦ 
ΒΊνΙηρ Α]Π|5 μὴ “-οὐ τὸν νόμον (Ἤγγϑ, θη. 56.6 τη. Μι.(7.574}}; (ΟΥ 
ΟἹ 8. ἀβἔθστιηρ ὈΔΡΕ51))) --όμενος τοῦ θεοῦ τὴν φιλανθρωπίαν (γν3. 
μον. τ. 6 τ 4 ει(0.ττ0).Ψ 

σοφισμός, ὁ, -Ξ- σόφισμα; 1. ξοῤῥῖδν, φῤφείσμες ἀγριηοηὶ, Ποηι. 
Οἰομι.2.0; 2. εἰθυεν ἀουΐοο, ἀγα, 1514.}6].4ρ. κα Μ|Ί.τοῖ τό(Ρ.77.2}} 
ἸΔ ρ}.τ.46τ(Μ.78,4360). 

σοφιστεία, ἡ, τυΐξάον! ἐν οἷς [55. ᾿γορΠεῖβ, Τοῦ, δπᾶὰ Ῥγονεγῦβ} 
πάσης ποιήσεως καὶ σ. πλείονα ἀγχίνοιαν εὑρήσεις (ὁπεὶ. ΑΡ}.1.6.4. 

σοφίστευμα, τό, -- σόφισμα, Ξοῤῥίξη!, Ἄεροίϊοιις ῥμὶ ζαϊϊαεῖοιις 
αγριμθηΐ, ΗΙρΡ. ἐαδγ.7.τά(Ρ.τοτ.18.; Μ΄.τ6.32058). 

σοφιστήριον, τό, σεἰοοί οἔ Ξορῥϊείγγ, (Ἰοῖι, ῥγοὶ. 2 (0.11.7. Μ. 8, 
698). 

σοφιστικός, 1, γἠείονίεα! (Ἰπ σοοα 56 Π56), ϑυπαβ. Ἵοη τ(ρ.234.4; 
Μιδ6.1τ120)); 2. εομϊαϊηῖηρ τοϊξάοηι; οἵ ὈΟΟΚΒ οἵ ργορπείβ, 100, δηά 
Ῥτονοτῦβ, (σηδὶ. ρ.1.6,4. 

Ἐσοφιστομανέω, ἤαῦέ α ῥασδίοι ὅογΥ Ξορἠϊεῖνν, αὐ. Να2Ζ.07..5.το(Μ. 
26.51320)}; [516.}6].6}}.3.87(}1.78.7030), 

Ἐσοφιστότακτος, ἡ ογάατμεί ὧγ τοϊδάονη, τοῖςοὶν ογάογοι!, ΤἌτν 9. 
αὐογ.Δ(ττ.8248). 

Ἐσοφοδότις, γἼΌΗΡ οϊδάοηι τὴν οὐσιοποιόν, καὶ ζωοποιόν, καὶ 
σοφοδότιν αἰτίαν Ἰϑιοπ. Ατ,ά,π.ς.2(Μ.3.8160), 

Ἐσοφόδωρος, σίστηρ τϑϊδάοιη ; οἵ ἀἸντηε μόνο, Πιοη, Ατ,4.η.2.7{ΜΟ 

3.6454). 
Ἐσοφοποιέω, γ»ηακο τοῖξρ, Ὠοπ.ΑΥ.6.ἢ..5.1.2(Μ.3.5018)}. 
Ἐσοφοποίησις, ἡ, Τα ΝΊΤΉΡ τοῖσδε, δοείοιθαὶ οὗ τοϊδάοηι, ὨΙοη.Ατ. άπ. 

2 Ξ(Μ.3.644}). 
Ἐσοφοποιΐα, ἡ, τια δ τῊΡ τοῖτσ, ὑδείοτοαὶ οὗ τοϊεάοηι τῆς θεαρχικῆς... 

σ. Του Ατ,ε.}.14(Μ.3.221Ὰ), 
Ἐσοφοποιός, »ια ΤῊ τρῖϑε, ἱπιραγίίνις τοϊδάρηι τῶν χερουβὶμ... «τῆς 

σ. μεταδόσεως ἀναπεπλασμένον 1διοπ. Ατ.ς. ἠ.7.1(Μ.3.205 0}; τῆς...σ. 
θεαρχίας 1ὰ.6.}.7.3.1τ}}.3.5 684). 

σοφός, υἱς6; 1. οἵ (σά, 85 ὙΝΠΒάοιη σ. ... ὁ θεὸς μόνος, ἀφ᾽ οὗ ἡ 
σοφία (Ἰεπ).}αείά.τ,τοίρ.145.24; ΝΙ.8.3614}; μόνον τὸ θεῖον α. εἶναι 
φύσει 1(.5]7.2.0(0.136.27; Μ.8.οδο0); ὁ ἀδιδάκτως α. Β85..5)}1γ7.2ο(3. 
17Ὲ; Μ.22.το40}); Θιάγπι. Τγῖη.2.το( Μ.30. 5408); οὗ 1115 αοί5. ὁ σ. ἐν 



σοφόω 

τῷ κτίζειν τ(ίερι.δο.1; Ἀ15 ν.1}}, ίορη,διτο; Π15. τϑνβδίοη {(τεῖ. ' 
Ῥτονειθ) ἡ ἡ σ. βίβλος ὙΠ ]1ο.ΑἹ ἦῥ. 4 1 7οδ(ρ.2ο6.τ1); 2. οὗ Ἰηβρίτρα 
τδη; ἃ. ΟΤ Βετοββ, θδμίεὶ, Βα. .3.τ(1.2734; Μ.20.65174}; ἘΒΈΒΟΥ, 
8.2. τοί2540; Μ.6128); Ταάέει, Ουποί. 4.Ρ}.3.7.6} δ5Ρ0. διυῖμοῖβ. οὗ 
ΥΥβάοτῃ Βοοῖβ: ϑοϊοιίοῃ, Οὐ οἰς.3.45(0.241.1; Ματογὼ; (ὐβπι, 
Τα 0}. 2(8οΟ, ν.}. θείου Μιρτιθ); ϑίγαοῃ, Μοίῃ.γ65.τ. 26(ρ.252.16; Μ. 
41.11328); Ται ῥγουτά, το(4.686); Ὁ. 5. Ῥαμ!, Μοιῃ. »ρ,Ρ.3.1(Ρ,27. 
2; Μ.18.600); ὕγτ.ε.5:27(Μ.72.5 608); α. οἴδειβ ροββεββε οἱ 
ΟΒτιβιίδη γϊβάοιη, Βαγη.6.1ο; πίστις δὲ οὐ σοφῶν τῶν κατὰ κόσμον, 
ἀλλὰ τῶν κατὰ θεόν ἐστιν τὸ κτῆμα (Ἰεχα ῥαεά,3.ττίρ.279.17; Μ.8. 
δες) ; έαϊ, Αι εἰ Ζαεοῖ,.44.; οοτι ταβίθα ντἢ ἴῃοβα [8 56}]ν 5ὸ οα]θα 
ἀνθρώπους φαύλους... οὐ περὶ τῶν νοητῶν... «σοφούς, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν 
αἰσθητῶν πραγματευσαμένους. «εἶναι σοφοὺς τοῦ κόσμου Οτ,(εἰς.3.47 
(Ρ.242.171.; Μ.ττ. 518); τοῦ. Με ,ττ : 25 εἰπὼν δὲ σοφούς, οὐ τὴν ἀληθινὴν 
σοφίαν λέγει...«ἀλλὰ ταύτην ἣν ἐδόκουν ἀπὸ δεινότητος ἔχειν (ἢτνϑ. 
ἤονι.3δι: ἠπ ΜΠ (7.426Α}; οὔτε τοὺς λεξίθηρας, οὔτε τοὺς ῥήτορας...ο. 
κλητέον, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ τῇ πρακτικῇ φιλοσοφίᾳ διαλάμποντας [5]4.ῬὈε]. 
ΦΡ}.2.2οτ(Ν.78.645}5). 

σοφόω, »αΐξε τῦῖξε, οἵ ΒΔΙΠΕΥ δυναμοῖ...δι᾿ αὐτοῦ [30. τοῦ υἱοῦ] τὸ ᾿ 
ἠσθενηκὸς καὶ σ. τὸ ἀσύνετον ὕνγΥ.]ς.5(2.778Ε}; σ. [5ς. (ἸΒχΙ51].. τὰ 
σοφίας δεκτικά 14. 70.5.5(4.5428); νόμῳ σεσοφωμένους [1.6. [6:51] 14. 
αὐον.τα(τ. 4680). 

[᾿]σοφρονικός, ἔογ σωφρονικός, ἐφ ῥεγαίε, οαἱ. ἄροε.τ4:8(ρ.301.1), 
σπαθαρία, ἡ, τοῦξε οἤ α σπαθάριος, Τάτ, ϑιαα,.ρ} τ τϑ(Μ] 90.650). 
Ἐσπαθαρικός, ῥεγίαϊηΉ} ἰο ἐξα οὔῆσό οΓ σπαθάριος οὐ ρμαγάξνιατι, 

170. ,ἐρ. Τα ατ( .05.3570). 
σπαθάριος, ὁ, οουτί αἰἱρτιίτατν, τηϑρδεν οὗ ἐφγεπιομίαὶ δοάγρμαγά, 

ἜΒρΡΠη.εἰγομ. Ρ. τε. τοβ, 42ΟΑ). 
Ἐσπαϑθαροκανδιδᾶτος, ὁ, οουχέ αἰρτίατν, γηϑηεϑον οὗ εογειμομίαϊ 

ϑμανά, τολκῖηρ᾽ ΠισθοΥ μα ἃ σπαθάριος, {{τ.11 Ῥᾶρα 4}. δοη.τ(Η, 
4.2Ὰ). 

Ἐσπαθαροκουβικουλάριος, ὁ, εὐανηδονίαίη οΓ {με δοάνριαγᾷ; 
ὨοπΠΟσαΥν Ἐ1{]6 τεβευνϑα ἔου δυπύομς, ἦγον Ραςε.Ρ.336(}{.02.873.). 

Ῥσπαθέα, ἡ, σἰγοῖε, ἰἀγδὶ ΜΠ 8. ϑυγοτά, ΤΡ π. εἰγοη.Ρ. 266 (Μ. 
τοϑ,6608Β). 

ἐσπαθητής, ὁ, σφσμισηάδνον, Αϑι, ἄτα, οι. 5(Δ1.40.2004). 
Ἐσπαθί, τό, στοογά, ΒΑγΤ. 1) 655..(χαν.(Ν1.104.14334)}.Ψ 
σπαθίζω, δεαὶ ὃ τη 1Πε δὲ οὗ (ῃς ϑνοτά, ΜΗ. Τκάοι.3(ρ.120.1}). 
σπαθίον, τό, 1. ἀἴμι. οὗ σπάθη, στοογά; δαιιαξεα ἩΙῈ ξέφος, 70. 

Μα4],εἰγοη τς Ρ.387(Μ,07.5764}; Οἴ γον. ΒαξεῖθΡ.4821.(}|.02.9814.,8}; 
ῬΒΡμῃ.εἤγοη. 2 π(}. τοϑ. 6570); 2. οἱ. τμίηρθ. 5ϑυνοτά- "ΒΠαρεα, φ»ηαϊ 
σἠοοὶ (ἤδτα ρτοραγοχγυίομπο) οὐ βάλλει... καρπόν, εἰ μὴ δύο ἢ τρία σ. 
ἀπὸ τριῶν ναργελλίων (δι. 6 ἰσῤιττί( .88..4454). 

σπαίρω, 1. ΚαϑΡ; Οὗ ἃ πούθουῃ ἰπίαηι, Νόππιραν, [ο.0: τ(Μ.43. 
8244}; οὗ ὁπ 75 τεβοπβά ἔγογη γνϑίρυ,. Μαχ. φη. Τ αὶ. 6 (}}.οο.γόξο) ; 
2. τοντίδο, ἘΝΊ παγν. 5(Μ.70.648.). 

Ἐσπαλαγμός, ὁ, ἢ ἴοΟΥ σταλαγμός: τρυπᾶται τὸ σπήλαιον ἄνωθεν τῆς 
κεφαλῆς καὶ τῆς ὄψεώς μου καὶ τοῦ σ. κατερχομένου ἐπλάτυνε τὴν 
τρύπαφν»» τοῦ σπηλαίου ΜΟΜας.Βίρ.τ63). 
“αν ἀνανδρία η ἡ, Σεαγ εἶν ΟΠ ῥορωίαίίον, Ογτ.ἤονιβαπο.5ς(55. 3000). 
Ἐσπάνη, ἡ, δεωγοίέν, ἘΡΙρῃ λαεν, τ. (Ρ.4386.27; Μ.4τ.τοφβ0); ΟΥ. 

Μαρ ἀταϊ, (ττ.ΖΔ0},}2. τῷ ΜΡ ,.66.1718}; Το. ἄοη.τοτ( .96.7ς528). 
Ἐσπανογένειος, τοαπέν οὗ δεαγά ; οἵ ἃ ἀδτηοι, “44. Βαγιλ.7(0.146.24). 
σπανός, φεαμίν, βϑραγβε, Το. Μα]ιεάγομ. Ρ.δ8 (ΜΝ .97.1720); ΞΞ 

σπανοπώγων «οι ῇ σεαρῖν ῥφαγά, οἵ ΡΙΌΡΒΕΙ ἸΔη1ο] ἦν ἀνὴρ ξηρὰς... 
καὶ σ. τὴν εἰδέαν, ἀλλ᾽ ὡραῖος ἐν χάριτι ἐΕΡΙρΒ. τ ργοῤἧῆ, ἤφη. ΘΙ .42. 
4240); ἢ ΟΡ Ροῖ 8η15] τὸ εἶδος αὐτοῦ...σ,, ἐπὶ τοῦ χείλους μόνον ἔχων 
τρίχας, καὶ εἰς τὸ ἄκρον τοῦ πώγωνος ῬΑ]. ἢ. ΤΠ απ τϑί(ρ.π8.5; Μ.54. 
τούμα). 

σπαραγμός, ὁ, γεμάτηρ, ἀἰενιθιμδενιδηξ, ταεῖ. ἤ τε βάρβαρος ἥ 
τε ᾿Ελληνικὴ φιλοσοφία τὴν ἀΐδιον ἀλήθειαν σπαραγμόν τινα...τῆς 
«εἰὐθεολογίας πεποίηται ΟἼΕΙ, 5 ἐ7.1.13(0.36.30; Μ.8,7568); ὑπὸ θεοῦ 
σπαραχθὲν καὶ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ὑπὲρ τὸν Πενθέως σπαραγμὸν δια- 
σπαρέν Οτ(εἰς.2.34(ρ.τόο,30; Ἀ1.11.8568). 
"σπαράκτη ς, ὁ, 026 τὸ γρηάς 1: ῥίδεος ἵνα μὴ δοθῇ τὰ ἅγια τοῖς 

κυσὶ καὶ κακοῖς τοῦ λόγου σπαράκταις ΟΥ.Ν2.0γ.4ς.τ6(}].46.64 50). 
Ἐσπαρακτικός, αὐΐε ἰο γερά, ἰφαγίηβη (551. 6}, Ξεἠοῖ. (Ν1.538.240) ἴῃ 

στ. ΝαΖιεαγηι.2.τ.τ.ς, 
σπαράσσ-ω, 1. ἰθαν, γεηά τῇ δήρξεν, γηθί. τὸ ᾿Ιουδαίων ἔθνος... 

καταδεδίκασται ὑπὸ θεοῦ σπαραχθέν Οτιεἰς5.2. «ϑβ4(ρ. τὔο.20; ; Μ.τι. 
δ56Α); ἴῃ ἀρεῖ ἀκουέτωσαν οἱ Χριστομάχοι, καὶ “οέτωσαν ἑαυτούς 
Ατῇ..“4ν.2,64(Μ.26.2848); ξεβαγαίσ, ἱξαῦ ἀσηηάεν πϑξαγοβ οἵ ( σίβί, 
Ἐναρν. ἦν 6.1.2(ρ.7.4:; ΝΠ.86.24244) οἷϊ. 5. διαιρέω; 2, ῬΡᾷ55., δ6 κοη- 
υμίςοά ; ΜΊΤΗ στοῦ, Ομσνβ. ἤον.20.4 ἵμ Εορ (0.7 250}; απ τάρο, τά. 
λον. 4.6 ἴμ τον. (10.32Ὲ); 8. ἐχίονί, τονῖτρ ἤγονι, α. οο., ΟΠτυβ.ἤσν. 
13.5 ἵπ τον (1ο.1150}; 16... δ(ο:8); Ἰά μον. 4.4 τῷἪ Τῆ(ατι 55 Ὰ}). 

1247 σπεκουλάτωρ 

σπάργανον, τό, Ρ᾿ἷμγ., ὁτοσίμίη ῥαπά5:; 1. «ὐασαάϊέμρ εἰοίδες, 
ἤδπος ἐκ σπαργάνων, ἔγον»; ἐπε ἐγαάϊε, ἔγονα τπίαηεν, Οτἠοη 4.5 
τπ [εγ(ρ.ττο. 5; Μ.13.4008); (οπβῖ.ογ.5.6 ττ(ρ.τό8.30; Μ.20.12658); 
2. φγαῦε εἰοίπες, Τι ϑαἰ.τ8.37(Μ.122.13450 ; Ρ.58.ττη.}; ΟΒυγβ ἄσημα, 
63.2 τη. 7ο.(8.53788). 

σπαργαν-όω, τὐγαρ ἴῃ ΞΘ Ἰτιρ ο]οΙ 65 ; α͵50 ἢ στανα οἱοΐῃας, 
Οὔγχνβ.ἤοηι.75.2 ἴηι [9.(8.4420); 10.63.2(8.378Α); πιδῖ. τὴν ψυχὴν 
αὐτῶν ἐσπαργανωμένην ἐστὶν ἰδεῖν... ἐπεὶ οὖν ἀναισθήτως αὐτοὶ διά- 
κεινταί πως νεκροὶ γεγενημένοι Ἰάὰἠονι.27.4. ἐπ Μ|.(7.3320); εηγοίά 
ἐσπαργάνωσε τὸν τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει τὴν κτίσιν ἅπασαν --ὥσαντα 
ΟὨγνβιρρ.σμοη ΒΜ 4(0.342.22). 

σπαργάνωσις, ἡ, σευαίμίηρ, ἴῃ Ἰηἔδπον, τηθί, τὰς πρώτας σ. τῆς 
οὐρανίου κνήσεως ΓΒ55,ἐ0η5..21.4(2. 68}; Μ.31.1400Ὰ} " οὗ {ῃς σονετ- 
Ἰὴρ' οὗ {λ6 Ὀταῖπ, Μεϊδϊ,μαί κόραι τ( Μ.64.17156}0). 

σπαρτέον, 0916 Ἠ:εδὲ φοῖῦ, (Ἰοτη. ῥαφά.2.τοί(Ρ.2ο8.15; Μ.8.4078). 
σπάρτη, ἡ, ῥἰμδ-ϊίμο, Ὑδαΐ κ.γεἰ.5ο(3.1205); τπθῖ. χηραί τε 

γυναῖκες..«οὐ σπάρτην κατέχουσι βίου Ογαε.518.3.4ς. 
σπαρτίον, τό, 1. εὐγά, τηοῖ. τῆς.. «ἀγάπης τὸ ἀρραγὲς σ. ΤΕ υδι.1.α2. 

: 16(ρ. 40. ἢ) ;2. ἰἴηὲ οἵ ἃ ΡΙαπηπιεῖ ΟΙ οἱ ἃ σαγρθπίθυ δ σΤΠ]6 θήσω κρίμα 
εἰς σ. καὶ (δικδαιοσύνην εἰς διαβήτην ΞΜ Δρ.ΤΠαι,1ς.28: τ7(ρ. 118. 34). 
[᾿Ισπάρτουλα, τά, ἴογ σπόρτουλα (1.Αἱ. ςῤογίμϊα), ἰερᾺ] δες νόμους 

«περὶ τῶν παρεχομένων σπαρτούλων [0.Μ 8]. εἰγοπ.τ18(Μ.0).68ςΑ, ν.1. 
σπορτούλλων). 

σπάσμα, τό, ερηυτίδίομ; ΟὗἨ σοβιηϊο ἀρἤραναὶ, (σποβίρ. ΗΙΡρ. 
᾿αον.π.τᾷ(ρ.τοϑ. τ; Μ.16. 3167). 

σπαταλ-άω, ἐΐτό ΞΟΠ ν ΟΥ 1Ἢ: ἐχοσοοῖθθ ον ογὶ οὐ Ἰπάμίρεμεε ὅταν 
“-ὥσιν ἐπιλανθάνονται τοῦ κυρίου Βαγη.το.3; ὅσα “-ὥσα ἐπιθυμεῖ ἡ 
ψυχὴ ἡμῶν οὐκ ἀρκουμένη τοῖς ἀναγκαίοις (Ἰ6Π1.517.3.7(ρΡ.225.6; Ν.8. 
11610); παραγγέλλωμεν τὰς “-ὥὦσας τῶν χηρῶν ἐκτὸς εἶναι τοῦ κατα- 
λόγου τῶν χηρῶν (Ὠγνϑ8.μοη1.13.4 ἴῷ ΣΤ. (ατ.6240); οὗ απίἰπιαὶβ, 
δέ οὐδν-βατηβεγο πρόβατα.. .τρυφῶντα καὶ λίαν “-ὥντα Ἠδττη.ΞἾ»,.6. 
τ.6; οὗ ᾿υχυγίδηξ στον, ντις.χ63(3.1038). 

σπατάλιον, τό, ᾿ὶ τοατΉ 655 οὐκ ἔξεστέν.. 
καὶ ποιεῖν σισόην, ὃ ἐστιν σ. (δὶ. 4Ρ}.1.3.το. 

Ἐσπαταλιστής, ὁ, ῥγοβίραίε, ἘΡΗΤ.3.151Β; Επ5,Α1. ογην τ το(Μ. 
86.4444}. 

Ἐσπάτιον, τό, (1,αἴ, τρα!ίηρη) ἰγσασὶ ἴῃ τάσα σουτβε τὰ ἑπτὰ σ᾿ 36. 
ΥΘΌΓΘΒΘΠ1] τὸν δρόμον καὶ τὴν κίνησιν τῆς ἀστρονομίας τῶν ἑπτὰ 
ἀστέρων τῆς μεγάλης ἄρκτου 1ο.Μα] οὐγοη.7 Ρ.χ]5(Ν.97.281.). 

σπάω, !. ἀγαῖο : ἀὈ5., ἄγατὸ ομεὶς τυονά, ΜΑΙΟ 5 ἐχε. Κο»μ Α(ρ.1τ66. 
δ: Μ.113.7738) ;2. ἄγατο 12 οἷν οὐ Ἰχα ; τῖςτ,, ἐγμδτϑε οὗ... τρανότερον 
σπάσαντες...τὴν ἀλήθειαν ΜΕΤ. ὅν. 3.8(0.37.3; Μ.18,720); ἐδ.4.5 
(ρ. 51.10; : 030); πολλὰ τῆς νόσου ταύτης [1.6. Μεθ Δ ΠΘΓοβυ]} 
οπάσαντα.. “μοναστήρια ΤΒατ.λ.6.4.χ1.5(. 965). 

Ἐσπεῖρας, τό, γαγμιθηΐ, τε, Μι.1τ3:46 μέχρις ἐσχάτου χιτῶνος καὶ 
σπείρατος (51. ῆς], Ξε οί, ρτόστα. (}1.38.34:). 

σπείρ-ω, 50τὺ 5666 ; 1. τηδξ, ; 3. Οἱ δοίίοη οἵ (οα ὁ τῆς ἐν ἀνθρώ- 
ποις γῆς γεωργὸς ὁ ἄνωθεν “ων... «τὰ θρεπτικὰ σπέρματα (Ἰ]6}1.:,γ.1.} 
(Ρ.24.18; Μ.8.7328); οἵ ΟἸγιβί, Οὐ εἰς.2.12(0.142.τ; Μ.11.8244}; ὡς 
““ὀμενοι ἀναστησόμεθα [30. οἱ ἐν Χριστῷ πιστοί] ΑἸ «Ἴης.21,2(Μ.25. 
1320); ἔσπειρε τὸν λόγον εἰς τὰς ἐκκλησίας Ῥτος.(, 7605.13:τ(Μ.87. 
1024}; οἰ«Οτιλοηι.16.3 τη. [05.(0.307.4; Μ.12.0ο70); Ὁ. οὗ αςιίοι οὗ 
Πδν}} ὃ πονηρὸς... «σπουδάζει πολλῶν θεῶν...“-αἱ τὴν ὑπόληψιν Ποτη. 
Οἰερι.3.8: ο. οἵ δοιίοη οὗ τηδη, ἴῃ ΓΠπουρῃ (5 ππατε ἐν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 
ἀγαθά 7. [60.13.6; ἐν ψυχαῖς “τειν τὴν ἀθανατοποιὸν πρὸς αὐτὸν [5ς, 
θεόν].. «στοργήν ον. (ἶθη1.,..8; ἴθ ἀθρας πεν τὰς τοῦ θεοῦ εὐποιΐας 
ΟἸετα. ον, 2 τϑίρ.τός, το; Μ,8,τοΔοᾺ) ; 14. 7γ.53(0.22ς.27}; Ὀα4 ἀεεάς 
ὅταν τὸν νοῦν μὴ ἐγρήγορον ποιήσωμεν.. «τότε πνονται {ἐν ἡμῖνν τὰ 
ἁμαρτήματα ἘΡΙΡΗ ἤαεγ.66,6π(ρ.τοῦ.1, ν.], “νόμεθα Ν1.42.1320); οἱ 
μογϑέ, (εϑομεῖβ οὖς οὐκ εἰάσατε “αἱ εἰς ὑμᾶς Τρῃ, ρά.ο.τ; 2. σπορῖ. 
ὃ σπείρων ὁὴ6 οἵ ΗδΥΔΟΙΘΟ 5 ἔννοὸ 50Π5 οἱ Μδη χαίρει... ὃ πων ὅτι 
“ει, καὶ ὅτι ἤδη τινὰ τῶν σπερμάτων αὐτοῦ συνάγεται ἐλπίδα ἔχων τὴν 
αὐτὴν καὶ περὶ τῶν λοιπῶν... ἔδει γὰρ πρῶτον σπαρῆναι, εἴθ᾽ ὕστερον 
θερισθῆναι... «ἀμφότεροι [53ς5, ὁ μὲν “των, ὁ δὲ θερίζων] τὸ ἴδιον ἔργον 
εὐεργοῦντες ὁμοῦ χαίρουσιν κοινὴν χαρὰν τὴν τῶν σπερμάτων τελειότητα 
ἡγούμενοι...ὁ μὲν γὰρ ὑπὲρ τὸν τόπον υἱὸς ἀνθρώπου «-εἰ' ὁ δὲ σωτὴρ. 
ὧν καὶ αὐτὸς υἱὸς ἀνθρώπον, θερίζει ἘΓΕΥΔΟΊΕοη ἀρ. τ. [0.13.4ο(48; 
Ρ.276.1τοῖζ, ; Μ.14.4888,0). 

σπεῖσις, ἡ, ἱγεαίν, ἀσγεργηεηΐ, ῬΑ] υἠγγα.τ2(Ρ.77.33: Μ.47.44). 
σπέκλον, τό, οἷ. 1,838. ἰαρὶς Σρεσιίαγίδ: 1. τιῖσα, Βαβι ἧεα.3.4(1.26Α ; 

Μ.29.618); 2. τοϊπάοιν ΟἹ ταῖσα ὥσπερ λύχνος διὰ σπέκλων, οὕτως... 
δεικνύειν..-«ἀμαυρότερον, οἷον σκοτεινότερον Ἰ)οΥ ἤοεἰ,3.τ(Μ.88.τ6ς38). 

σπεκουλάτωρ, ὁ, (1,31. ςῤρερσμίαίογ) 1. γηθ 6 Υ οὗ σουρ8 οἱ ἔσοΟρ5 
ΟἿ ΒΡ6ΟΙ4] ἀν 85 ΤΘΒΘΘΠΡΟΙΒ, ΟΥ̓ 6 }165 Οὗ ΡΌνΝΕΥΠΟΥΆ, δἴο.; ἴῃ 
σμδύρθ οἵ Ἐχϑοιίοηβ πῶς..«σύνοδον ὀνομάζειν τολμῶσιν, ἧς κόμης 
προὐκάθητο καὶ παρῆν σ.; ΑἸμιαροί, ἐοειβ(Ρ.94.1ττ; Μ.25.261}0}; ὁ... 

“ Ν ᾿ «τρέφειν τὰς τρίχας... 



σπεκταβίλιος 

γράψας αὐτὰ ἹῬαῦφός ἐστιν ὁ νῦν ἐν τῇ Αὐγουσταμνικῇ σ. 1. 83(ρ.τ62. 
21; 3978); Μ|,οΤαγασ.τ(0.452); 2. Ἰὴ βεῆ,, ἐκεομσηεν, ἄς Ραμίος 
(Ρ.115.1}); Μ΄. ).α5.τ2.1; 4.70, Βαρί. 7,9 (ΡΡ.534,530); σπεκουλάτωρα 
ΝΝ αν». 79. Βαρί,(Ρ.3). 

Ἐσπεκταβίλιος, ([,ἰ, φρεειαδι 5) {016 οὗ ΒΙΡΉ οἰδοθῦς Ὁπάευ 
ΘΙΏΡΕΙΟΥ, ΑΤΏ,ΒοΒοίαβί, οί, 4.4(0.54); 16.7.2(0.82), 

σπέρμα, τό, Ξεσά: 1. οὔεῤνίηρ, ἀεξεεπάαπί ; ταοῖ. ἡ ῥίζα τοῦ 
σ. σου τοῦ πνευματικοῦ. ..οὐ.. μὴ ἐκλείπῃ ἵ΄.Βαεῖ..Δ τ8(Ρ.142.25}; 
2. γαζε, 5δίσεκ; τιρί. ἐπιμένει ὃ θεὸς τὴν σύγχυσιν...τοῦ..-κόσμου... 

διὰ τὸ σ. τῶν Χριστιανῶν [ι51.2αροΐἱ.7.τ(}.6.456Ὰ}; 3. γοοί οἵ ἃ πατη- 
ῬΦΥ ὀγδοὰς πρῶτος κύβος...σ. αὐτῆς ὁ πρῶτος ἄρτιος Απεί.  Δοα, 
ἀεεαά.(Ρ.38); 4. ταεῖ., οἵ (γῖβι οἱ πιστεύοντες αὐτῷ....ἐν οἷς οἰκεῖ τὸ 
παρὰ τοῦ θεοῦ σ., ὁ λόγος Τα81. ταροὶ.42.8(Μ.6.3808); σ. θεῖόν ἐστιν ὁ 
Χριστός, ὃς ἐνοικῶν ἐν τοῖς πιστοῖς ποιεῖ αὐτοὺς γενέσθαι υἱοὺς θεοῦ 
εαΐ,1 [0.3:0(Ρ.126.30); 85 οτὶρίῃ οὗ δἴθσηδὶ 6, ΤὨαζ, ἐγαῃ.2(4.174}} 
5. τοδί. ; 8. Ξδες οἵ ϑαϊναϊίϊου σωτηρίων καὶ ἁγίων α. ΟΥ. 70.20.π5(0.333. 
18; Μ.14.5840); [ἘΡΉ.ς:27,26] πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ νοητοῦ καὶ μακαρίου 
σ. οί νρ}.3.8(0. 55,16; Μι18,734); ΤΏΘΟ ΡΣ ιος τοίτ.1292); Ό. οἵ 
(μηβίθη ἀοοίτιηε οὗ μὲν τὴν ἀληθῆ..«σῴζοντες.. «παράδοσιν... ἧκον 
υὐκαὶ εἰς ἡμᾶς τὰ... .ἀποστολικὰ καταθησόμενοι σα. (]6Π1.5 γ.τ.τίρ.0. 
8; Μ.8.7ο0Δ); 10ὁ.τ.2(ρ.14.1τ0; 7090}; 1ν.7.12(0Ρ.57.1ο0; Μ.0.5124}; τὰ 
σ. τὰ ἅγια, τὸν περὶ τοῦ πατρὸς λόγον...τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς 
ἀναστάσεως κτλ. ΟΥ̓ ἤ05,5.13 τῷ 6γ7.(ρ.42.7; Μ.13,3134}; εὔκαιρον 
τὴν τῶν σ. καταβολὴν ποιούμενος ἴβο. ΟΥροη]} τι Ταύτῃ αν. Ον. 
(Ρ.20.12; Μ,1ο.10768) ; ἔσως...ὑποστρέψομεν πρός σε πάλιν, φέροντες 
ἐκ τῶν σ. καὶ τοὺς καρπούς 1}.τ7(ρ.38.24; ΙΤΟΙᾺ}; ὁ μὲν λόγος ὧν 
προκόσμιος καὶ σωτὴρ τῶν ὅλων λογικὰ καὶ σωτηριώδη σ. τοῖς αὐτοῦ 
παραδιδοὺς θιασώταις λογικοὺς ἅμα καὶ τῆς τοῦ πατρὸς βασιλείας 
ἐπιστημονικοὺς ἀπεργάζεται Τγὰ5...( .2(ρ.109.20; ΝΙ.20.13258) ; οὗ Ῥτε- 
Ομ βεδη τενοἰδίιοη τοῖς προφητικοῖς.. λογικοῖς σ. θερισθεῖσιν κατὰ 
τὴν..«κατανόησιν τοῦ κεκρυμμένου μυστηρίου ἀπὸ τῶν αἰώνων ΟΥ. 0. 
13.46(0.2723.3; Μ.14.4818); τῆς θείας διδασκαλίας σπέρματα νομικά, 
προφητικά, εὐαγγελικά Ἰά, [γν.30 τπ 1.91 62{(0.247); οἵ 4}} {τυτῃ, ν. 
ἀλήθεια; τ. οὗ δεφά οἵ τοάβοη, ἱπηϑῖθ ῬΡΟΕΙ Οὗ γϑᾶθοη τὸ ἔμφυτον 
παντὶ γένει ἀνθρώπων σ. τοῦ λόγου Τυβί. Ζαῤοί 8,.τ(Μ.6.4574}; τὰ 
λογικὰ καὶ ἥμερα τῆς ἀνθρῴώπων ψυχῆς σα. Ἐπ5.}.6.τ.2.το(}}.20.64Ὰ}); 
λόγον εἰώθαμεν καλεῖν καὶ τὸν σπερματικὸν ἢ φυτικόν, καθ' ὃν δυνάμει 
τὰ μηδέπω φύντα ἐναπόκειται τοῖς σ. ά.ε.ἰ}.2.τ2(0.114.17; Μ.24. 
9250}; τὸ νοερὸν ἐν ἡμῖν σ. ϑγηεβ, δον. 7(ρ.158.3; Μ.66.1τ2930); ὁ 
ϑεὸς οὗ ο. ὁ νοῦς ἐς ἀνθρώπους ἥκει Ἰᾶ ἐῤριτοι(Μ.66.1460}) ; 4. Ξεεὦ οἵ 
νιτῖαε, σαρϑοιν ἴοσ νγίας τοὺς δυνάμει ἔχοντας τὴν ἀρετὴν καὶ τὰ 
σ. αὐτῆς πάντῃ ἀπολέσαι οὐ δυναμένους Οτ,(ὑδἰς.4.2:(0.204.18; Μ,ττ. 
τοὔ4Α) ; τῶν τῆς ἀνδρείας ἐν ἡμῖν σ. τὉ.4.78(0.3248.23; 11524}; 6. αἴδ- 
ὈοΙΙς ὅ...«ἐχθρὸς ἐν ταῖς πρὸς θεὸν τῆς καρδίας ἐντεύξεσι...φθοροποιὰ 
ἐπισπείρων σ., τῆς θείας αὐτὴν ἀποστῶντα ἐνώσεως Απαγ(Δε5, ῥοε. 
ἡ 2(Μ. τοῦθ. 4566); 7. ποῖ, ὃ προέβαλε.. «σαρκίον τῷ λόγῳ ἡ Σοφία, τὸ 
πνευματικὸν σ., τοῦτο στολισάμενος κατῆλθεν ὁ Σωτήρ (Ἰοχλ,όχε, 
Τάσί. τίρ.τος.6; Μ.9.6 534}; τὸ ὁρατὸν τοῦ ᾿Ϊησοῦ ἡ ΖΣοφία καὶ ἡ 

᾿Εκκλησίᾳ ἦν τῶν σ. τῶν διαφερόντων, ἣν ἐστολίσατο διὰ τοῦ σαρκίου... 
ὅταν.. αὐτὸς εἰσέρχηται, καὶ τὸ α. συνεισέρχηται αὐτῷ εἰς τὸ πλήρωμα 

ἐδ. 6}. ττπ.15,20; 6728,0}; 1διτίριτος το; 6521) οἷξ. 5. ἐκλεκτός; 
ΘΕ Ίτεπ λαεν.τ.6.4(Ν}.7. 5004) οἷξ, 8, ἐκλογή; ΟΣ ννμῖ 15 ἰππαῖα ἴῃ [ῃ6 
6]δςΐ τὸ ἐκλεκτὸν σ, φαμὲν... σπινθῆρα ζωοποιούμενον ὑπὸ τοῦ λόγου... 
οἱ δ᾽ ἀπὸ Οὐαλεντίνον πλασθέντος φασὶ τοῦ ψυχικοῦ σώματος... ἐντε- 

θῆναι ὑπὸ τοῦ λόγου σ. ἀρρενικόν, ὅπερ ἐστὶν ἀπόρροια τοῦ ἀγγελικοῦ 
Οἰδμλ χε. ΤΠάοί, τ-- ί(ρ ρ.το5.τ2,τοῦ,:; 6534); 1δ.21(Ρ.113.22; 6680) ; 
πρῶτον οὖν ο. πνευματικὸν τὸ ἐν τῷ Ἀδὰμ προέβαλεν ἡ Ζοφία, ἵνα ἧ.. ἡ 
λογικὴ καὶ οὐρανία ψυχή 1.53.5 (0.124.25 ; 6854Α}; ἃ9. ὈΥΠΏΟΤΑΙΑΙ 616- 
τηθηΐ οὗ σοβγηοβ (ΟρὨϊτΕ) λέγουσιν... «περὶ τῆς τοῦ σ. οὐσίας, ἥτις ἐστὶ 

πάντων τῶν γινομένων αἰτία ΗΙρρ.λαε7.5.7(0.84.τ4; Μ.1τ6.21240) ; τὰ 
ἀπὸ τοῦ ἀχαρακτηρίστου εἰς τὸν κόσμον κατεσπαρμένα ο-., δι᾿ ὧν ὁ πᾶς 
συντελεῖται κόσμος 1τὖ.τ δίρ.04.1ς ; 21478); κατενηνέχθαι..-«φησὶν ἀπὸ 
τῶν ὑπερκειμένων κόσμων δύο... εἰς τοῦτον τὸν κόσμον..«παντοίων δυνά- 
μεων σπέρματα 1ῤ.5.τ2(ρ. τος τὸ; 21628); (8451: 465} οὗ ἴοτπι τ Κϑη 
Ὦν ΡΙΪΠΊΟΤΙ81] σοϑτηοβ {ὁ οὐκ ὧν θεὸς...κόσμον ἠθέλησε ποιῆσαι... 
ἀθελήτως"..-«κόσμον δὲ οὐ τὸν κατὰ πλάτος καὶ διαίρεσιν γεγενημένον 
ὕστερον καὶ διεστῶτα, ἀλλὰ γὰρ σπέρμα κόσμου. τὸ δὲ σ. τοῦ κόσμου 
πάντα εἶχεν ἐν ἑαυτῷ, ὡς ὁ τοῦ σινάπεως κόκκος 1Ὁ.7.2τ(ρΡ.107.2}; 
3028}; ἐγεννήθη ἀπὸ τοῦ κοσμικοῦ σ. ... ὃ μέγας ἄρχων 1.7.23(Ρ.20ο, 
2Ὁ ; 33108); (Ὠοςείβε) σοὐ Πκοπεα ἴο ὦ. συκῆς 1Ὁ.8.8(0.226.7; 233470)} 
ουΐ οἵ ννΟἢ φοτὴδ 81] ἐΠϊηρϑ τρέα οὖν εἶναι δοκοῦμεν τὰ πρώτως ὑπὸ 
τοῦ σ. γενόμενα τοῦ συκίνου' πρέμνον, ὅπερ ἐστὶν ἡ συκῆ, φύλλα καὶ 
καρπός, τὸ σῦκον... οὕτως, φησί, τρεῖς γεγόνασιν αἰῶνες, ἀπὸ τῆς 
πρώτης ἀρχῆς τῶν ὅλων ἀρχαί... «αὐτοὶ πάντα τοῖς γενητοῖς πᾶσιν 
ἐπήρκεσαν καὶ ἐπαρκοῦσι 1ῤ.(Ρ.226,10 ; 33504Ὰ}; ἐὁ.8,0(0.228.1; 32514) 
ΕἸ. 5. ἐσοδύναμος. 

1248 σπερματικός 

σπερμαίνω, ξεγίτϊῖδε; οἵ [Π6 ἔδυδ]ο, δεαν, Ἐπάος γῥγυυ τόν(  8ς. 
837}. 

σπερματικός, οἵ, [Ὁ οὐ ἤγονι Ξε, οορέηαὶ, νι ῃ θυ οὗ ρ] ηἴβ ΟΥ 
τηδηκιηά; 1. ἠπι| ξερά-ἤοννι, ρεγρεμαί ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ἐξ ἀγεννήτον καὶ 
ἀφθάρτου γέγονεν, τὰ σ. ζωῆς, ζσυνάγεται ὡς» ὁ πυρὸς καὶ ἀποτί- 
θεται" τὸ δὲ ὑλικόν, μέχρι σύνεστι τῷ κρείττονι, μένει (Ἰοπι,6εἶ,25 
(Ρ.143.31; Μ.9.7098); θεὸν τὸν χορηγὸν τῶν σ. καὶ τῆς ἐπιδόσεως τῶν 
αὐξήσεων ἘΡΙΡΗ ἀαεγ.76.20(ρΡ.374.33.; Ν΄.42.5 608) ; πιοΐ., ῥγερηαηὲ σ. 
τινα προκαταβάλλεται λόγον ἐνταῦθα, ὃν ὕστερον ἀναπτύσσειν μέλλει 
Ὁ γυβυλοηι. 1.1.3 τῷ Κορε. (9.5340); 2. λόγος σπερματικός, δενηῖμαὶ 
Ῥγογά, πτιοογεαί ἰἰοαδοη, (οπογαίυε Ῥγῖμεῖρίδ, Ῥονευ Ὁν ΒΙΟΏ, 
8η6 πηδίθιδὶ [τότ ὙΠ ]Ο ἢ, 41} [Ὠΐπρβ σοπλθ πο ὈΘΙΠΡ ; 8150 ψέμεγα- 
να ῥγίμειρίε οἵ ἱπαϊνϊάυαὶ δρδίδμοεβ (85 σοιηρυθμοπ θα ἴῃ 
{}πινϑῖθὰ] Κθάβοῃ οὐ (σαποεαῖίνα ῬΓΠΟΙΡΙ6) δοοοζαϊηρ ἰὼ ΜΜὨὶ 
186 γ τὸ ψηδὲ ΓΠΕΥ ἅ16 ; δἰτηοϑδί {ΠΕ ῚῚ αν μὰ 7 ονηρ; δι. ΘΊΟΙΟ εἰ... 
ὅ...θεὸς πῦρ τεχνικὸν ὁδῷ βαδίζον ἐπὶ γενέσει κόσμου ἐμπεριειληφὸς 
ἅπαντας τοὺς σ. λόγους καθ᾽ οὖς ἕκαστα καθ᾽ εἱμαρμένην γίγνεται 
Διβοπαρ. ἰερ. 6.4(Μ.6.9044}}; λέγει εἶδο. ΟΒΤγϑ] ΡΡυ8].. .ὅ ὅτι τοὺς σ. λόγους 
τοῦ θεοῦ ἡ ὕλῃ παραδεξαμένη ἔχει ἐν ἑαυτῇ εἰς κατακόσμησιν τῶν 

ὅλων Οτο εἶς. 4.48(ρ. 8321.0; Μι11.χτοβϑα); ἀνάγκη Τοὺς πρώτους Ξε. 
ἀνθρώπους] γεγονέναι.. «ἀπὸ γῆς, σ. λόγων συστάντων ἐν τῇ γῇ 1. 

1.37(0ρ.80.4; 7324); Ὁ. δἀορίεα ὈΥΚ 5οπιῈ ΟὨχιβίϊαμ υσιΐουβ, ἢ 
πιοαϊποδτίοηβ : ἰὴ ΡΠ γ 5108] γεα]τη σ. ἀδποίεϑ ἐπὶ ἐμε τομῦϑα οὐ παΐμνε, 
μαϊγαὶ; τ ὰ5 λόγος σ. σοπλ85 ἴο τηθϑῃ ἐστί) οὗ παΐμγ αὐτιὰ λόγος σ. 
οἵ 85 ᾿ἱπάϊναπα), ἔπε ἰαῖῦ οὗ ογδὶ5 παίμγα, οὐ { {6 ξογεδ ὁ σ, λόγος ἐν 
τῷ κόκκῳ τοῦ σίτου δραξάμενος τῆς παρακειμένης ὕλης καὶ δι᾽ ὅλης 
αὐτῆς χωρήσας..«τοῦ αὐτοῦ εἴδους ὧν ἔχει δυνάμεων ἐπιτίθησι... καὶ 
νικήσας τὰς ἐκείνων 36. τλδίοτία! δἰθτηθη 5} ποιότητας μεταβάλλει 
ἐπὶ ταύτην, ἧς ἐστιν αὐτὸς δημιουργός Μείἢ.γε65.1τ.24{}.249.13; Μ.41. 
1ο064}; βουληϑεὶς ὁ θεὸς θεῖόν τινα διδάσκαλον πέμψαι τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων, πεποίηκεν ἀντὶ σ. λόγου τοῦ ἐκ μίξεως τῶν ἀρρένων ταῖς 
γυναιξί, ἄλλῳ τρόπῳ γενέσθαι τὸν λόγον τοῦ τεχθησομένου ΟτιὉ εἰς, 
1.37(0.88,28; Μ.11.722λ})}; Επι5.6,...2.12{(ρ.114.16; Μ,24.025}) οἷξ, 5. 
σπέρμα; οἱ ο. λόγοι, οἱ παρὰ τοῦ δημιουργοῦ ἐξαρχῆς ταῖς φύσεσιν 
ἐντεθέντες, ὑποτυφόμενοι, εἰ ἀναρριπισθεῖεν, σπινθήρων τρόπον.-. 
ἐξάπτεσθαι φιλοῦσιν Ἰ514. }Ὲ].6}}.2.ττοί.78.ς 608); αἀοτγίνεά Ὀγ 
ῬΠΥβ1041 δοτεαϊν κατὰ τὰ σωματικὰ ἀπὸ πολλῶν σπερμάτων 
προκύπτει μᾶλλον ἐνεργήσει δυνηθὲν ἔσθ᾽ ὅτε ἕν τῶν σπερμάτων... ὅτε 
μὲν κρατεῖ ὃ αὐτοῦ λόγος καὶ ἀποτίκτεται τὸ γεννώμενον τῷ σπεέροντι 
ὅμοιον, ὅτε δὲ ὁ λόγος τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ σπείροντος κτλ, ..- κατὰ τοὺς ἐν 
ταῖς μίξεσι βρασμοὺς ἅμα πάντων σειομένων, ἕως {ἂν ἐπικρατήσῃ τις 
τῶν σ. λόγων Οὐ. 70.20.5(0.332.8; Μ.14.5840); ἴῃ δρί1|4] ΞΡΏΘΥο, 
Ἰημαΐο ἐἰαγαεκίονγ ΟΥ ῥγτηοῖῤίό, ἴὰ 411 πε λόγον δέ φημι οὐ τὸν ἐν 
ἑκάστῳ τῶν γενομένων συμπεπλεγμένον καὶ συμπεφυκότα, ὃν δὴ καὶ σ. 
τινες εἰώθασι καλεῖν, ἄψυχον ὄντα καὶ μηδὲν λογιζόμενον... ἀλλὰ τῇ 
ἔξωθεν τέχνῃ μόνον ἐνεργοῦντα κατὰ τὴν τοῦ ἐπιβάλλοντος αὐτὸν 
ἐπιστήμην" οὐδὲ οἷον ἔχει τὸ λογικὸν γένος λόγον τὸν ἐκ συλλαβῶν 
συγκείμενον.. «ἀλλὰ τὸν τοῦ ἀγαθοῦ... θεοῦ ζῶντα καὶ ἐνεργῆ θεὸν 

αὐτολόγον λέγω Ατῇ.χῶη 40(Μ.25. 814}; ἴῃ νίγτας οἵ ΠΟ ἢ γνῈ Ιονα 
Οοά ἀδίδακτος μὲν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἀγάπη..-«ὁμοῦ τῇ συστάσει τοῦ... 
ἀνθρώπου...σ. τις λόγος ἡμῖν ἐγκαταβέβληται, οἴκοθεν ἔχων τὰς 
ἀφορμὰς τῆς πρὸς τὸ ἀγαπᾶν οἰκειώσεως Βαβ.γέρ. ξμι5.2.π(2.3266; Μ, 

21.0Ο80); δος, Οτροη ΠΟΙ ὈΠΙνΘΥ54] ἃ πα πᾶν 6. ἀοαιίτγεα ἴτοπὶ 
Ἰξϑοῆςῖβ τὴν πεπληρωμένην ψυχὴν νοητῶν σπερμάτων, ἐληλυθότων 
ἀπό τινων ὀνομαζομένων πατέρων αὐτῆς καὶ... «προκυπτέτωσαν οἷονεὶ 
σπερματικοί τινες τῶν πατέρων λόγοι 70.20.5(0Ρ.3323.12; Μ.14.5840); 

ἐπεὶ.. ἀπὸ ἤθους κρίνεται καὶ ἔργων τὰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ, μήποτε 
ἀπό τινων σ. λόγων, συγκαταβαλλομένων τισὶν.. ψυχαῖς, δεῖ χαρακτηρί- 
ζειν τοὺς ὄντας σπέρμα τοῦ ἤβραάμ. καὶ εἴπερ, ὡς κατὰ τὸ σωματικὸν 
οὐ πάντες ἄνθρωποι σπέρμα εἰσὶν τοῦ Ἀβραάμ, οὕτω... δῆλον ὅτι οὐ 
πάντες ἄνθρωποι μετὰ πάντη σ. λόγων τῶν [αὐτῶν] ἐγκατασπαρέντων 

αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ἐπιδεδημήκασιν 1.20.2 
(Ρ.328.6ξξ, ; 5730); Ὀαξ, ὁποῦ Ροββοβϑοα τῆλ ΒῈ οὐ] ναῖε τοῦτο 
νοητέον περὶ τοῦ σπέρματος τοῦ Σὴμ καὶ Νῶς καὶ τῶν ἀνωτέρω 
δικαίων, ὧν τὰς ἰδιότητας σπερματικῶς δοκοῦσιν κοινῇ ἀνειληφέναι εἰς 
γένεσιν ἐρχόμενοι Ἀβραὰμ. καὶ Ναχὼρ καὶ Ἀρράμ' ἀλλ᾽ ὁ μὲν Ἀβραὰμ 
γεγεωργηκέναι οὖὗς εἶχεν ἐν ἑαυτῷ σ. λόγους πάντων τῶν πρὸ αὐτοῦ 
δικαίων 1.20.3(ρ.320.6; 5778); 6. ἰῃ Γυδι1η ὁ λόγος σ. 15 αἰνίπε ἡ οτα 
οὗ ἡ Ώοτη 811] ραγίαῖο ἰπ ἀἰβουθηῦ Πιδάβασς; σπέρμα τοῦ λόγου ΟΥ̓ σ. 
λόγου μέρος 15 τῃετείοτα τηραὶθ γέρη! γεαδο, τηηαπεηΐ γευεία! ΠΉ, 
Τποῦση 1]}}] Κπονρᾶρα σογηθβ οἂἱν ψ ΟΒΤΙΒΌδΔη ταν δίιοῃ 
ἕκαστος γάρ τις [50. οἵ ρΡΠΙΠΟΒΟΡΠΕΙ5) ἀπὸ μέρους τοῦ σ. θείου λόγου 
τὸ συγγενὲς ὁρῶν καλῶς ἐφθέγξατο 2αροὶ.τ3.2(.6,4658}; οὐ κατὰ σ. 
λόγου μέρος ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ παντὸς λόγου, ὅ ἐστι Χριστοῦ, γνῶσιν 
1Ὁ.8. ,χ(4578}; οἴ, διὰ τὸ ἔμφυτον παντὶ γένει ἀνθρώπων σπέρμα τοῦ 
λόγου τὉ.8.τ(457}}; διὰ τῆς ἐνούσης ἐμφύτου τοῦ λόγου σπορᾶς 1Ρ.13.- 



σπερματικῶς 

(4684); οἱ πιστεύοντες...ἐν οἷς οἰκεῖ τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ σπέρμα, ὃ λόγος 
14, χαροὶ.32.8(Μ.6.3280Β), 

σπερματικῶς, 1. 19: ς666- ξογηι, ρεγηνΐμαίϊν, ἃ. ἴῃ ρθῆ, τῷ δὲ 
ἀνθρώπῳ ἐπιδοθέντα τὰ ὑπ᾽ αὐτὸν ὄντα καὶ σὺν αὐτῷ σ. εἰς δεσποτείαν, 
οὐ τέλεια παρεδόθη ἘΡΙΡΠ,ἤᾳε7.76.26(Ρ.374.το; Μ,42. 680}; παρέδωκεν 
αὐτῷ σ. τὴν γῆν..«ἔνα..«τὰ σ. δι᾿ ἑαντοῦ μετὰ συνέσεως ἐπὶ γῆν καταβαλ.- 
λόμενα...τὰ τῆς ἐπιδόσεως τοῦ τελείου θεοῦ πρὸς αὔξησιν προσδέχηται 
τδ.(0.374.14}Π; 568:0,5604Ὰ); Ὁ, τοῦ, ἱππαΐδ σμδγδοΐθυβ, ψυδ εῖθβ, οὐ 
[ἈΘΌ]Ὁ165 κατὰ τὴν τελείωσιν τοῦ σ, ἐγκειμένου κατὰ τὰς ἐννοίας ἡμῖν 
λόγον ΟΥ..70.13.41(0.267.2 5 ; Μ,14.4720); ἰδ.20.3(ρ.330.4; 5778) οἷζ. 5. 
σπερματικός; Πον! ἰδ. τῇ.18; ὃ νόμος τῶν σ, ἐνυπαρχουσῶν ἡμῖν 
δυνάμεων γεωργός ἐστι καὶ τροφεύς ΒΑ5.γ6ρ. μι5.3.τ(2.34985; Μ.31. 
9160); ἔδει τὸν σῖτον εἰς τὸν λόγον μεταλαμβάνειν σ. ὑμῶν ἐγκείμενον 
ταῖς ψυχαῖς {885.15.20(1.4028 ; Μ.30.1764}); δ. ἐγι Ξεεά ξογνι; ας Ξεϑά 
.}ον Μενίλον ἰμομφἠΐξ, ΟἸετη, ραδά.3.τ2(ρ.288,54; Μ.8.6738); 1.5 ἰγ.7.14 
(Ρ.όο.2; Μ.,0.516}}; εἰ οὐδὲν τῶν ἀοράτων αὐτὸ ἑαυτοῦ σ. προὐπάρχει 
Αξιρ. ΕΡΙρΡἢ λαεν.76.48(0.401.24; Μ.42.6160); 4. τῃδο], κατὰ τὸ 
πάθος ἢ ἀπορροὴν. «τὸν νἱὸν μὴ σ. καταβεβλημένον.... τελειοῦσθαι ΓΑΠο, 
(358). Ἔγηναρ. ἘΡΙΡΗ λαον.73.4{Ρ.272.2ο0; Μ.42.400Ὰ}; εἰ σ. ἣν ἐν τῷ. 
ἀγενήτῳ θεῷ τὸ γέννημα Αδι,1δ.76.26{0.372.7; σ65 0}; 2. Πξς φεεάς 
τὰ διὰ τῶν... αἰσθήσεων ἐμπεσόντα σ. ἀκανθῶν δίκην ὑποβλαστάνειν 
ἄρχεται ΝῚ ῥγαεε!.4(Μ.79.1το0774); 3. Οποβί,., ἂς ὃν ἃ ρομεγαίίυε 
Ῥντμεῖρίε ᾿Ιωάννης.. «ἀρχήν τινα ὑποτίθεται τὸ πρῶτον γεννηθὲν ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ ὃν δὴ καὶ υἱὸν μονογενῆ καὶ θεὸν κέκληκεν, ἐν ᾧ τὰ πάντα ὁ 
πατὴρ προέβαλε α. ΝᾺ]. η.8}.1τοη,ἤαον.1.8. 5(}1.,7.5328); οἴ, οἴτινές 
εἰσι λόγοι ἄνωθεν κατεσπαρμένοι...εἰς τοῦτον τὸν κόσμον, κατοικοῦντες 
ἐν (ζσώμαρτι χοϊκῷ μετὰ ψυχῆς ΗΙΡρΡ.λαεν.6.34{ρ.τ62.τ6; Μ.16.3246}); 
1δ.6.43(0.175.12; 22638). 

ῬἘσπερματίς, ἡ, ἢ [ΟἹ σπερματῖτις ἔξιπ. ἀ4]. ςορείμαὶ, ἐρεγηιαϊΐε; οἵ 
νβίη5, ΟἸοπι, ῥαοά. τ. 6(ρ.1τρ. 5; Μ.8.308.). 

σπερματισμός, ὁ, ῥεγ 1Π]|χαϊοη, ταεῖ. οὗ δαίμονες σπεύδουσιν 
ὑπαγαγεῖν αὐτὴν [5ς. ἀγαθὴν σύνεσιν) τοῖς σ. τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν Τῦγτ. 
εοἰ ΟΥ Τ(6Ά.2Ὲ; Μ.77.1τ770}; 14 ασὐἄογ.τ(1.13.4}., 

Ῥσπερματιστής, ὁ, ἐγ δίηρ μιαΐε, Ογτ. δός. (53. 1480). 
σπερματώδης, εέγεαὶ σ, ... βρώματος ΓΒε5.εονδί.2Ξ(2.515Ε; Μ.31:. 

1413). 
ἑσπερμοβόρος, νερείαγίαι, ΤΔε5.Ναὰ2Ζ. ἀ͵αϊ.τ47(Ν.38.τορό). 
Ἑσπερμογονία, ἡ, ξεπογαίίου ὃγ «66, ΓΑΤΙ ἀοεὶ, Ἄν. 5τ(Μ.28.62οο). 
Ἐσπερμογονικός, γεῤγοάπείηρ ὃν ξεσα, Ατιαβῖϑιψι. δὲ γος. ο6(Μ,80. 

7494). 
σπερμογόνος, -- ἴογερ', {τι ΝΖ. αείγοη.(Μ.36.6774). 
σπερμολογ-έω, ῥέος μ᾿ Ξεοάς κα αὶ Οἰτα ; βθῆςθ, πιδῖ., ῥήος ἩΡ 

ϑέγαῤ5 οὐ Κποιοίεάε πολλὰ δ᾽ ἂν ἔτι πρὸς τούτοις “-ήσαις, εἰ βούλοιο 
συντιθέναι τὸν ὁμώνυμόν σον θεόν ΟΥ.Να2.0γ.20.τϑ(ρ.1οΙ.}; Μ.36.078). 

Ἐσπερμοσφαγία, ἡ, γπμγάον οἱ ξἰρμάγει, καὶ. [μ4.2: ττ(ρ.164.5). 
Ἐσπερμοφαγία, ἡ, υεφειϊαγίαν, ἀΤεὶ, αν Ν υβϑυπαγι, (Μ.46.780), 
Ῥσπέτλον, τό, οἴ, σπέκλον, τοίμάοτο οὐκ εἴασεν ἐν τῷ μοναστηρίῳ 

αὐτοῦ, οὐ θύραν, οὐ θυρίδα, οὐ σ. Το. ΜοϑοΠ, ῥγαϊ τ84(Μ.87.3ος 60). 
σπήλαιον, τό, φγοίίο, εατο; ἐβρ. οὗ Νῦν! αἱ ΒΕΙΒΙΘἤρτη ἐν... σ, 

τινὶ σύνεγγυς τῆς κώμης κατέλυσε καὶ... ἐτετάκει ἡ Μαρία τὸν Χριστόν 
751. ἀταἰ.γ8,5(Μ.6.657}})}; δείκνυται τὸ ἐν Βηθλεὲμ σ., ἔνθα ἐγεννήθη, 
καὶ ἡ ἐν τῷ ο. φάτνη, ἔνθα ἐσπαργανώθη Οτ εἰς,τ. τ(ρ.102.121.; Μοττ. 
7564}; σ.; ἀλλ᾽ οὐδέποτε τῷ θρόνῳ ἡ τριὰς ἐνέλευψεν Ῥτος] ΟΡ ΟΥ̓́Κ.2 
(Μ.6ς.γ7γ170); Τάτ, 7}οεἰ 2: 3ο8.(2.τ460) ; ἰά ,αὐεεὶ, Β(ρ.1ο8.4; 4.901); 5 
Ρίδοε οὗ θυ ῖ8] ἐν ἑνὶ σπηλέῳ κατάκιντε ΓΑΔΜΑ͂ τ.235; 4.70. Βαρι. 
τοί .540); τπηδξ., οὗ δ Ἤσαίουν σ. ἄλλο καὶ φάτνην θεηδόχον ἅεο. !5. 
“αγη.41.τ(ρ.54). : 

[Π|σπήλεον, τό, ν, σπήλαιον. ᾿ 
Ἐσπηλοδίαιτος, ὁ, οηδ τῦὐο ἀιρεῖϊς ΤῊ ἃ εαυε, ΘΙΘΡΕ.θιδοιν, διορῆ, 

(Μ.τοοτττσ0) οἰΐ. 5. ὀρεόμονες. ᾿ 
σπῆλυγξ, ἡ, εαὐέ, τηδὲ, ψυχὴ.««φάος σπήλυγγι καλυφθέν τ. Να 2. 

ἐαν}.1.1.8.2(Μ.37.4464}; φωλεοὺς καὶ σα. (οὕτω γὰρ εἴποιμι τὰς τῶν 
αἱρέσεων συνελεύσεις) ἘΡΙΡΗ. ἤαόν.52.2(ρ.312,28.; Μι41.9560)., 

Ἐσπῆτι, τό, ν, σπίτι. 
᾿σπιθαμήσιος, α 5ῤα» ἰοηρ, πιδαϑμγίης α σραη, ΤΑΛΩ, ΜΙ εἰεῖ.(Μ.28. 

528}. 
Ἐσπιλολογέω, κἑαΐη, ΑΞΈΌ ΒΟΡΕ.Ρς. 6(Μ.40.4578). 
σπῖλος, ὁ, σροῖ; τηεὶ,, οἰαῖη, οα νἱγρίμιτν μὴ προσιεμένης... κηλῖδα, 

καὶ σα. εῖῃ. Ἔν». 5.8(ρ.64.17; Μ.18,1128}; ΟὗὨ ρΌ ΠΕ ΟΥ 5ἰπ κοινὸς δὲ σα. 
ἐστιν αὐτοῖς, ὅτι τὴν αἴρεσίν εἰσι Χριστομάχοι ΑΤἸΉ. ξμε.27(ρ.86.9; Μ. 
25.6770); ΟΥ Ν 585,ογ,εαϊθεῖι 36(ρ.139.11; Μ.45.920) ; Οοηεὶ, ΑΡΡ.1.40. 
1; γῆ ἐσείετο ἴϑς. αἱ ΟΥαΟΙΗΧΙΟΠ], δεσποτικῷ περιρραινομένη αἴματι, 
τῶν εἰδωλικῶν λύθρων ἐκτινασσομένη τὸν σ. 70.) ἤσηι.4.2τ(Μ.06. 
620Λ}); Ῥ4]].}. 1 απςι τόση (ρ.0.8 ; Μ.24.τοοϑ). 

σπιλ-όω, γα}, οἰαΐτ, δοτΐ; τλεῖ., [86 30] ΒΥ 5ΐη ἄλλους καθαίρων 
αὐτὸς ἐσπιλωμένος ΟΥ ΝΑ. (αγη1.2.1.12.418(Μ.37.1200Ὰ); Ογτ,αάον. 6 
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σπλάγχνον 

(1.06); κἀκείνων αἰτεῖσθαι συγχώρησιν οἷς ἐγκαυχᾶται...-“-οὐμενος 
Μαχ.φι;. Τ αὶ. 57(Μ.90.5928); οἵ. τὸ “-ωθὲν μέρος τοῦ τῆς ἐκκλησίας 
χιτῶνος το γβ5.λόνι.7 ἐπ Εεεὶ.(Μ.44.7259); τῆς ἔπιᾶρε οὗ ἀοα ὁ 
Ἀδὰμ..«τὸ πρόσωπον τῇ παρακοῇ ἐσπίλωσε (Ἠγγπιεχροῃ 5.3: τίς, 
4Δλ}); ἴῃς πη Ὀγ δττοσ, ἤομ.ΟἾση ΒΟ, 

σπίλωμα, τό, ἀεξίενμεηί, κἰαῖη; τηςί., οὗ βη φόβος θεοῦ, πάντα 
ἐξελήλαται τὰ τοῦ πάθους σ. ἐκ τῆς διανοίας ἡμῶν ΤΟΥ Ν΄ γβ5.0γ.2 ἐπ᾿ 
ὕεη.1:26(Μ.44.2800). 

σπινθήρ, ὁ, 1. σραγᾷ, ὈΘΠανίουν ΠΚοπθα ἰοὸ τηδΐ οὗ σπερματικοὶ 
λόγοι ἴῃ ΠΙΙΠΊΔΗ 5011}5 σπενθήρων τρόπον ἐν ὕλῃ κατὰ τὰς τῶν χρόνων 
συναυξήσεις ἐξάπτεσθαι φιλοῦσιν 1514. Ῥεξἐρ.2.ττο(Μ.78. 608); 88 
ἴτπᾶρθ οὗ ρόϑοῦ οἵ Η, (δποβί, ὕγυ. 70.4.1(4.3400) οἷξ. 5, ἐγκαταχών- 
νυμι; ταδί, ; 8. οὗ ΠΡΉϊ ΟΥ ἥτε, ἰὴ ΡΌΟα 56η86, οἵ ΟΥίροπ᾿β ΖΟ8] οἷος 
οὖν τις σ., ἐνσκήψας μέσῃ τῇ ψυχῇ ἡμῶν, ἀνήπτετό τε καὶ ἐξεκαίετο ΟΥ. 
Τηδαμι, ρα ΟΥ.6(Ρ.17.1; Μ,10.10724)}; ὅ Παῦλος... πανταχοῦ ῥίψας 
Τοὺς σ. τῆς πίστεως Αδἴιλπὶ λον. Β(Μ.40.2924}; εὐσεβείας σπινθήρ 
Οοηεὶ..4Ρ}.8.2.2) ἐν Πτολεμαῖδι τὸν ἐνόντα σμικρὸν ἔτι τῆς ὀρθοδοξίας 
σ. θάλψαι ϑγπε5.6ρ.67(Μ.66.14174)}; Βορῃγ. Η.υ. Ἅπαςι.(Μ.02.16808) 
εἷξ, 5. ἐγκρύφιος ; Ὁ. οὗ ὅγε, ἴῃ Ὀδ4 5Ξεηβ6, οἵ αἰββεπβίοι κἀκ τῆς τῶν 
διαφορῶν συγκρούσεως σ. τε καὶ φλόγες ἐξανίστανται (Ὀη51.8ρ.1 8. 
υ.(.3.6ο(Ὁ.1ο8.22; Μ.20.11334}; οὗ Ἰξαϊουεν ὄψις μόνη τοῦ διαφθονου- 
μένου οὐ μικρὸν τοῖς βασκαίνουσιν ἐνιέναι σ, ΑΡο]].ἀρ.ἐαἱ. [0.5:12 
(Ρ.231.1); οὗ υπτραφαπηθα οἰθπιθηΐ ἐνέμεινέ τι [85. π΄ 581} τοῦ 
παλαιοῦ τῆς κακίας σ᾿ καὶ τοῦ πονηροῦ σπέρματος ΟΥ.ΝΑ2.0γ.9.2(Μ.3ς. 
8214); οὗ 46βῖτε μή πού τις σ. τῆς ἐπιθυμίας ἐκείνης ἐντυφόμενος λάθῃ 
Ομ γν9.5σε.3.1τ(ρ.67.17; 1.2888); οἵ (Δ Ἰδοῆοοι ορρ. λαμπηδών οἴ {τ ἢ, 
Ρτος] ΟΡ ογ.6.15(Μ.6ς.7490}; 2. (ποδί, ; 8. οὗ βρατκ οἵ 1Ππ| Ψ Ὠ ἢ 
ᾶἃςς. Βαϊαγπίηιιβ γα ]5εα τηᾶπ ὨΡΥΙΡΗ Αἰ ΤΕΥ 5 ογεαιίοη μὴ δυναμένου 
[35, τοῦ ἀνθρώπου] ἀνορθοῦσθαι...ἡ ἄνω δύναμις... ἔπεμψε οπινθῆρα 
ζωῆς, ὃς διήγειρε τὸν ἄνθρωπον καὶ ζῆν ἐποίησε" τοῦτον οὖν τὸν σ, 
τῆς ζωῆς μετὰ τὴν τελευτὴν ἀνατρέχειν πρὸς τὰ ὁμόφυλα λέγει Ιτοῃ, 
ἡἠαόνγ.1.24.1τ 8ρ. ΗΊΡρ.ἤαον.7.28(Μ.16.33228); Ὁ. [Π8ὲ νν Ὠΐσἢ ἄνγεὶξ ἴῃ 
Ναϊςεπί, “εἰθοῖ᾽ τὸ ἐκλεκτὸν σπέρμα φαμὲν καὶ σ. ζωπυρούμενον ὑπὸ 
τοῦ λόγου (Ἰετη.ἐχε. Τμάοί, τ(ρ.τος.12; Μ.9.653Α); ὁ Σωτὴρ τὴν ψυχὴν 
ἐξύπνισεν...καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν... ἐξῆπτε.. «τὸν σ. καὶ ἐζωπύρει ἐδ. 
3(Ρ.τοό.12; 6564); (ΞΘ. ΙΔ 0) εἸεσπθπς Ῥε]οπρὶπρ ἰο βοοα Ρυϊποίρ]ε 
οὗ Τῆρμε βιάζεται κατέχειν εἰς ἑαυτὸ..«{(τὸνΣ σ. τοῦ φωτὸς...ὡς 
ἀντιποιεῖται τὸ σκότος..«ἵνα ἔχῃ τὸν σ. δουλεύοντα καὶ βλέπῃ ἨΙΡρΡ. 
μαεν. 5 το(Ρ.117.τό,2ο; Μ.16.321790,0); νοῦν' τὸν ἄνωθεν σ. κάτω ἀνα- 
μεμιγμένον 1διτο.ττ(Ρ.272.3; 34264); 3, κὶ σραγκίε, ρίοαν ἐπὶ χροὶ 
πέπλα βαλόντες, Σιδονίης στίλβοντα σοφῷ σ. θαλάσσης Ν Οὔ. αγ. 79. 
19:2(Μ.43.8078). 

᾿σπινθηράκιον, τό, ΠῊν δραγὰ, ΟΥιΝ γβ5.υγριτοίρ.280.23; Μι46. 
2614). 

"σπινθηρακώδης, {κε α φραγὶε, Οὐ Μαρ. ἀταὶ (ιγ,.Ζαςἢ.)2,8(Μ.Ρ .. 
66.1ς το). 

Ἐσπινθηρισμός, ὁ, δ»ιςείον οὗ Φραγὰς, 4. ]}1}.το2(ρ.39.30). 
"σπινθηροβόλος, εν Ἠ Ηρ ὁρατῆς, ΤΌΒτγβ8. α5.ε} ἀτυ.τ(β.114}). 
σπινθηροειδής, {6 α τραγί,, ταεῖ. παρελθὸν τὸ φῶς ἀπὸ σ. τρόπου 

προσέθετο φαιδρότητι λύχνου φανέντος ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ ἘΡΊΡΗαεν. 
ὁδιόφ(ρ.το4.1τ; Μ,42.1208); ἐναύσματά τινα σ. δοκεῖν εἶναι τὰ ῥήματα 
τι Νγ55, λον 3 τ Οαπί.(Μ.44.8218). 

Ἐσπίτι, τό, (1,Αῖ. ἀοςρε μη) ἄόιεδο, ἀιϑεἰ ἴηρ, ἄρος ΒΜΥ( Ν αβοὶ- 
1ῖδν Ρ.127}); σπῆτι ΒαΥΓ. Ἐάεβ5. ραν (Μ.104.1425}). 

σπλαγχνίζω, πιδά. ΜΊΓῈ Δοτ. ρΡ455., 7εοὶ ῥρέὲέν ἴου, ἰαυδ ἐονιρατείοη 
ΟῊ σ΄ [36. ὁ θεός] ἐπὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ Ηοττη πατά.0.3; ἐσπλαγχνίσθη 
ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰά.ςἐν1.0.14.3; ἄνθρωπος 
α. εἰς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τ.Ζαῤ.8,5; σ. ἡμῶν ἜρηΗτΙ.3.306ῈΕ ; σ. σοι 70. 
ΜοβοΠῥγαΐ τϑό(Μ.87.3ο640) ; 405., Ηδττη, εΥρι.7.4. 

σπλαγχνικός, τιογεῖξμὶ, εονιραδεϊοηαίς, ν.}. ἴὰ Τρος.7ο.0(Ρ.77). 
σπλαγχνισμός, ὁ, ἠεεάώτηρ οπ {πε ἱπισαγάς οὗ αὶ Ξαεγίῇες ἔγραψε 

ψήφισμα.. ἅπαντας ἐπιθύειν.. τοὺς δὲ μὴ βουλομένους ὑποτάσσεσθαι, 
τούτους μετὰ σ. καὶ ἐτασμῶν καὶ βασάνων ἀναιρεῖσθαι Ἡ]ρρ.αηἰεὴν. 

49(ρ.33.7). 
᾿σπλάγχνον, τό, 1. τηυαγά ρατίπ; ταοῖ., οὗ Οοα ἰη τοὶ, ἴο ρθηθσα- 

[ἰση οὗ ὅοη οὐ γὰρ ζημίᾳ τινὶ τῶν πατρῴων σ. συνέστη τὸ γεννηθέν 
Οὐσπβέ.ον.5.6.3(ρΡ.156.14; Μ.20.12404}; 2. ρ)υζ., εὐϊάνδη, οὐ β ἤδὶ 
αηπὦ ῥίοοά ὁ πολύπαις [36, 1008] ἐξαίφνης ἄπαις ἐγένετο, καὶ οὐδὲ κατὰ 
μικρὸν αὐτῷ τὰ σ. ἀνηλίσκετο, ἀλλ᾽ ἀθρόον ἅπας ὁ καρπὸς ἀνηρπάζετο 
Ομγγβ λον. 28. ἦι ΤΟ ογ.(1ο.253Ε}; Ια ἤομι.10.4 ἔμ ον (το. 118}; 
τηεῖ., τεῦ, ομ άστθη ἴῃ τπὸὲ ΤΑΊ ΤῊ, βρίτιταα] βοηβ, Τμάς ρληνι.τ2(3, 
715} 3. δὰ. ὈΙΌΤ,, σεαὶ οὗ (πε ὁριοίίονις πιὰ αὐεείίομς; Πξπσα ἡπόγεν, 
ἐονηραςσίοη; ἃ. αἸνίη8 ἕως ἐπισκέψεται κύριος πάντα τὰ ἔθνη ἐν 
σπλάγχνοις αὐτοῦ 7. ,εὐ.4.4:; καὶ διασπερεῖ αὐτοὺς κύριος... ἄχρις οὗ 
ἔλθῃ τὸ σ. κυρίου ΤΌΝΕΡλ4.ς; ὃ. πατὴρ ἔχει α. ἐπὶ τοὺς φοβουμένους 
αὐτόν ΤΟ ἰφη1.23.1} "ὃ μὴ φιλῶν... «τὸν ἀδελέὸν ἀνθρωποκτόνος ἐστί"... 



σπλαγχνοσκοπεία 

θεοῦ σπλάγχνον οὐκ ἔχει (Ἰ]δΙη..4,5.37(0.184.17; Μ.9.6444); ἴπὶ ἴῃ- 
ψνΟσΔΌ ΟΠ οἵ (ἢ γῖϑί υἱὸς σπλάγχνων, ὁ κατὰ φιλανθρωπίαν ἀποσταλεὶς 
ἡμῖν υἱὸς ἀπὸ τῆς ἄνω πατρίδος τῆς τελείας 4. ονῃ. Α τεοό(ρ.26ς.8) ; 
ἔλθε τὰ σ. τὰ τέλεια...ἔλθε καὶ κοινώνησον ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ εὐχαρι- 
στίᾳ ἰδιπο(ρ.166.7) ; ὅ...᾿Ιωάννης..«ἐκάλεσε τὰ τέλεια σ. ... εἶπε" κύριε 
᾿Ιησοῦ Χριστέ 44. 0.24{0.τ64.10}); Ὁ. υΙήδη μητρικὰ σ. ἔχοντες ἘΤ. 
ΤαμσάΡ.Ἐλιβ.ἤ..6.5.2.6(λ1,20.42068}; ὁ τὸν υἱὸν προσδεξάμενος τὸν κατα- 
φαγόντα τὸν βίον αὐτοῦ ἀσώτως πατρικοῖς σ. {1.8 0.Οὐηεὶ, Αρ.8.0.9; 
65Ρ. (Πχιβεδη κατὰ τὰ σ. ἃ ἔχετε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἴρτι. μιίαά.το.τ; 
πάντοτε σ. ἔχοντες ἐπὶ πάντα ἄνθρωπον ἘΟΙΤῊ.5:22,,0.24.2; οὐδαμοῦ σ. 
«Χριστιανόν ΒΑ5, ῥῇν.78(3.67Ὰ; Μ,32.21τ60}; τῶν ἁγίων τὰ οα. (Ἤτγϑ. 
5[αἱ.3.1τ(2.368); σπλάγχνα....᾽ [σοῦ Χριστοῦ τὴν πνευματικὴν φιλοστορ- 
γίαν ἐκάλεσε Τας, Ὀλί, τ: 8(3.447); ὅ..«νόμος..«οὐ συγγινώσκων τοῖς 
ἡμαρτηκόσι, σ. δὲ ἔχει τὸ εὐαγγέλιον, συστέλλον μὲν τὰς πλημμελείας, 
κηρύττον δὲ τὰς μετανοίας ϑεταρ. απ. 4ρ(ρ.7γο; Μ.18.τ2440). 

σπλαγχνοσκοπεία, ἡ, ἐχαγητπαίτου οὗ ἰδέ ἐμ γαῖα οὗ α υτείτηι ἴοτν 
Οτηθηβ, ΤΠα, Ε σϑελ,2τ: 2τ(2.84). ᾿ 

σπλαγχνοσκοπ-έομαι, ἐηδρεοί φηίγατὶς οἵ 5ΔΟΥΠΟΘ τελετάς τινας 
συνίστασαν, ὡς καὶ “-ούμενοι παῖδας καταθύειν Θοοχ.ὐ.6.3.1τ5,1τ(}.67. 

4130). 
Ἐσπλαγχνοσκόπος, ὁ, ΧΟΡ οἵ ἐπίγαϊὶς (ϑῖ 5αοτιῆοθ), ΤΏΡΠη. 

εἤγοη..43(}1.τοϑ.τ648). 
Ἐσπληνίζομαι, Ξ 6} ἤγοηι ορίοεη, ΤΟτ.ΝαΖ, αςίσοη. (Μ.36.6}74). 
σπογγίξω, τοῖῤρε τοῦ ἢ ὦ Θροηρε; 1. τοῖρο οὔ τὰς ψῖχας σ. τῶν 

τραπεζῶν ΡᾺ}1.}.1 ατ5.2λ(ρ.οδϑ,11; σπογγολογοῦσα Μ.34.1το68); 
2. τοῖρε: βαοτθᾷ νεβ8ε]8, Σ{ϊ. ζνγ». (Μ.63.91ς,020). 

σπογγοειδής, 17: ἐπέ ἔογηι οὗ ἐπε δῤοηρό (1.6. ὁπς δρᾷ δἱ Οχιςί- 
πχίοη), Τάτ δια, ερῥ.2.36(Μ.00.12208) οἱΐ, 5. λογχοειδής, 

Ἐσπογγολογέω, ν, σπογγίζω. 
σπόγγος, ὁ, 1. ΦΡΟΉΖΕ; οὐδ 864 αἵ (πιο χίοι ΒΥ ΠΟ] 108}}ν 

ἱπτογρτείεα ὁ... σ. --. τὴν ὅλην δι᾽ ὅλου τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν αὐτῷ 
γενομένην ἀνάκρασιν ἀνέφηνε Τ{1)10}.Αὄ], ἔγυὶη 1.2.22:42(Ρ.240.ττ; Μ. 
10.15028); αἰΐζβοῃθα ἴο (γοβ ἔοσ τσ εἰενδίοη δὲ ἔξαβὶ οὗ 
Εχαϊτδίίοη οὗ (τοββ ἐν τῇ τρίτῃ ὑψώσει ἀποδεθεὶς τῷ...σταυρῷ ὁ 
τίμιος σα. καὶ αὐτὸς συνυψοῦται αὐτῷ ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ Μεγάλῃ ἐκ- 
κλησίᾳ, πεμφθεὶς παρὰ Νικήτα πατρικίου Οἦγομ. Ῥαξεί..485(}}.02. 
ΟΒ8Β); ᾿ἰτὰγρ, εἶτα διανέμει τοὺς σ, ἐπιχέων τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ 
ῥοδόσταγμα, καὶ μετὰ τῶν σ. ἐκμάσσουσιν αὐτόν πελοί, (ρ.408}; 
566 τὸ ϑύγξαρ σγατηθς ἴτοτὰ Ραΐςῃ, {λπΟγγς. (Ρ.304.28; Μ.63.921); 
2. ἢ ἀγμάρε πᾶσαν ἐποίει ὑπηρεσίαν, καὶ ἦν, τὸ δὴ λεγόμενον, σπόγγος 
τῆς μονῆς, ἔργῳ πληροῦσα τὸ γεγραμμένον [πῦοτ.:18] Ῥα}}, λας. 

34{Ρ.98.5 ; Μ.34.11068). 
Ἐσποδόδερμος, αςἰ-5κτηηοά, δίαοξανιοον α., μέλανε ἀρῥορίμἢ} Ραίν. 

(Μ.6ς.2848); Ζοπ,αἰϊοφεῖα κ(Μ.γ8,τ6888) ; Π).οτ.ἄοεῖ.τ4.3(41.88,17778). 
σποδοειδής, κά ἀεθες; οἵ ταὶ 15 δεγηὶ ἰο ἃ αἰμάεν, Τ. οὐ 7 

(ρ.1τογ.22). 
Ἐσποδόεις, σελίδα, ἀξ᾿δη, Ογας. 51}.4.170. 
[Ἐσπονδηφόρος, ν. σπονδοφόρος. 
Ἐσπονδίζομαι, 1. ρ455., τηεὶ,, δὲ ῥομγε οὐ ας ἃ ἰἰδαΐίον: πλέον μοι 

μὴ παράσχησθε τοῦ σπονδισθῆναι θεῷ ἴσγι. ΚΟμ1.2.2; 2. τηρ., ἡηαδὲ 
α ἱνεαὶν τοῖίξ τῷ διαβόλῳ ο. {70.12.6}. ΤᾺ ἈΙ τϑ( 1.ος.3608). 

σπονδοφόρος (σπονδηφόρος), ὑγηρτηρ βέαξε ῥγοβοξαὶς, γεέοῃ- 
οΕἸῊΡ σπονδηφόρῳ μεσιτείᾳ. ΤΜ ει Πυϑν».εὶ ἄμ. 6(Μ.18,361.Ὰ); 865 
560 8:. ὁ σ. καὶ διαλλακτὴς καὶ σωτὴρ ἡμῶν λόγος ΟἸδηι. ῥγοϊ. τοί(ρ.78. 
21; Μ.8.2288). 

σπόνδυλος, ὁ, -Ξ- σφόνδυλος, ο]υγ., ὑογίεὗγαε οἵ βρῖπὸ; ἤδῆσε οὗ 
ΨΘΥΓΟ ΡΥ Κα ἰμρε ΟΥ τισείίτησε, Ῥᾳ]]. ἢ, Ταμδ. τδίρ.49.5; Μ.34. 
ΙΟ0Ξ1})}.Ψ 

Ἑσπόνζα, τά, (εἴ, Τιαἰ. σῤοηεαϊϊα) Ὀ]υτ., ῥείγοίμαὶ, ΤΕΡΒη. εὐγοη. 

Ρ.314{Μ.τοδ.8074}. 
σπορά, ἢ, 1. 50 ΡἼης, α΄. “ἐφ; τροῖ. ψυχὴ.««Ψψυχῇ καὶ πνεῦμα πνεύ- 

ματι συναπτόμενα κατὰ τὴν τοῦ λόγου σ, ΓἸ]δχη.5:7.1.τ(ρ.3.22; Μ.8. 
6804}; ἡ τοῦ διαβόλου σ. τῶν λόγων ἘΡΙΡΠ ἠαεν.}8.3(0.,453.30; Μ.42. 
7044}; 2. ῥγοεγεαίΐοη, ῥγοβραραϊίοῃ, τηθῖ. ἀγγέλων ἐπὶ τῆς σ. τῶν 
ἀνθρώπων τεταγμένων Οὐ. 70.13.50(49; Ρ.277.1}; Μ.τ4.480Ὰ});: τὴν καθα- 
ρὰν τῆς διδασκαλίας... καὶ γόνιμον σ. Με. ἢ, ΣγΡΡ.3.8(0.37.8; Μ.18.764); 
3. Ξεεφά, τιξῖ. διὰ τῆς Ἐρουσο ἐμφύτου τοῦ λόγου α. Ταβί. ϑαβοῖ.13.5(Μ. 
6.468}. 

σποράδην, ἐπ "0 ογάεν,᾿ 1. ο, ϑΒΠοὰΐ τοίοσοησε ἴο ΠΒτοποίορυ, 
ΤΠαι, Εἰ χεεΐ,.3ο: 2Ζο(2.932). 

σπορεύς, ὁ, 1. ξοτϑεν, ταδί, τὰ μὲν σπέρματα τῶν σωτηρίων λόγων 
δέδεγμαι σοῦ ὄντος τοῦ σ. «4..«4πάᾶνγ. [γ.12(0ρ.43.12}; οὗ οά γεωργὸς 
ἀόρατος τῆς τῶν ἀνθρώπων τροφῆς, σ. εὔκαιρος καὶ ὀχετηγὸς ἐπιστή- 

μων στο Ν γββιβαμρ.τί 1 .46,4610); οὔ Τ)6ν}], τῇ. για τοί ῇ.26.334); 
ὑπὸ τοῦ τῆς κακίας σ. ζιζανιώδεις αἱρέσεις ΟτΝ ν55.ν. Ε}ὴὶ;»γ.(1.46. 
8250) ; ἡδονῆς ἐστι διὰ τῶν ἑκουσίων παθῶν σ. ὁ διάβολος Απαβῖ, 5. 4τ, 

1250 
, σταθεροποιέω 

εἰ γ65}.32(Μ.80.572}); 2. δερείίεν, ταεῖ. νυμφὴν...οὐ τοῦ τυχόντος ἀλλὰ 
μόνου τοῦ σ. τῶν ἀγαθῶν ΟΥ̓. [γ.4.5 15. 70.(Ρ.510.22); ὕβριν δὲ σαρκὸς 
ὅ σ. ἐπέβλυσεν (τ. ΝαΖ.εαγη.1.2.8,21τ(}1.327.6 514), 

σπόριος, ν. σπούριος. 
σπουδάζω, ρ885., τοῖ. ΠΈΘΤΑΥΥ ῬΟΥΚΒ Πα ΡΙΟΒ]6ΠῚΒ; 1. δὲ εἰμάτοι, 

Επ5. 12. 10,125. 08; Μ.21.8334}); οὐκ ἐνδιάθηκον 55. Ζὦὀὃ Ια] μὲν εἶναι 
παρειλήφαμεν, ὅμως δὲ πολλοῖς χρησιμὸς φανεῖσα, μετὰ τῶν ἄλλων 
ἐσπουδάσθη γραφῶν Ἰᾶ ἢ..6.3.3.1τ(Μ.,20.2160}) οὐ ροτῃ. δὲ ναϊμειά; οἵ ἃ 
116, δά ἀεί ἐδεγαϊεὶν τηυεηϊφα (οἷ, Ἐπρ. ᾿βιπατδα [αἰβοποοα᾽), Αἰμεπᾶρ: 
γεξ.τίρ.48.7; Μ.6.9764}; 2. δὲ εονιβροδεί, Ἐλι5.},.6.3.0. 1(Μ. 20.241}; 
15.5.τ3.8(4618). 

Ἐσπουδαιογραφέω, ἑαϊό βαΐτις 1. τονησ, ὙΒάτιϑίμσα, ον. τα. Ἰ6(Μ. 
90.820Ὰ) οἷξ, 5. συρμαιογραφέω. 

σπουδαιολογία, ἡ, Ξεγίοιι5 ἀϊδοιδεῖομ, Ἐλι5.Πτογοεὶ. 2ίς25ς; Μ,22. 
8280); Τιὰῖ. Βοβι ἤαη. 2. τ(Μ.18.11220). 

σπουδαῖος, 45 5081., δελοίαῃγᾷἷ τῶν ἐν “]εροσολύμοις σ, ΤΑΤΝ. 
σγη0}5.77(4.28.436Ὰ}. 

σπουδάρχης, ὁ, οηό τοῦθ ἰξ ἐαρε [0ΥὙ οὔεῦ, ῥίαξε- 6} σ. δὲ 
πολλοὶ αὐτοχειροτόνητοι, τὴν παροῦσαν λαμπρότητα διώκοντες [Β88. 
]ςατ2(1.4574; Μ.30.3008). 

σπουδαρχίδης, ὁ, --- ἰοχερ. αὐτοχειροτόνητοι καὶ σ. τῶν ἐκκλησιῶν 
τὰς προστασίας διαλαγχάνουσι, τὴν οἰκονομίαν τοῦ ἁγίου πνεύματος 
παρωσάμενοι Βα5. ) 0Ίὶγ.77(3.660 ; Μ.32.216.); Ιάνμι Τνΐη.2.270}}, 
39.7688); 15. ΡῈ]. ἐΡῥ.3.ττο(Μ, "ὃ. 8244). 

σπούδασμα, τό, ΣΕΥΊΟΙ 5 βιγεμῖ; Βεηος 1. ἐμίν, οἶἶεὲ ὁ νόμος... 
διὰ Μωύσέως, μόνους ἐκέλευσε τῶν ἱερῶν ἅπτεσθαι σπουδασμάτων τοὺς 
ἐξ αἵματος Δευΐ Ογτ.1.ε,20:2(}4.72.8844}); 2. χεαὶ, ΘΗ ΕΥΡῪ ὅλον τῆς 
ἑαυτῶν διανοίας δαπανῶντας τὸ σ. ντ. 76.3.4(4.2080) ; Ρἱατ., χεαίοις 
ἐβονὶς τὰ λοιπὰ.. τοῦ πιστοτάτου βασιλέως εὐσεβῆ ὑπὲρ τῆς πίστεως 
σπουδάσματα (ς].νχ.}.6.2.37.Δο( }.8ς. 12410).Ψ 

Ἐσπουθιστήρ, ὁ, ΡΕΙΏ. ἴοτ ζσπαθιστήρΣ ἃ ΞΤΡΙσ ΑΙ] ἰπϑι γα πηδπξ, 
ἢ εραίμία τέχνῃ τινὶ ἰατρικῇ διὰ τοῦ καλουμένου σ. τὴν τῶν μελῶν 
ὑποδερματίδα ὑποσπαθισθέντες ΕΡΙΡΗ. μη η5.τ6(}}.43.2640), 

σπούριος (σπόριος), (1,αἴ. ΣΡ» 15) [αἰδε ἡ μοιχεία τὰ σ. καὶ γεν- 
νῶσα καὶ δρῶσα ῬΆ]].υ Ολγγς5.τό(ς]. Ρ.96.15; σοά, σπόρια Μ.47.54). 

Ἐσπυριδάλιον, τό, ε»ταἰΐ δαςκεὶ, ῬΆ]].ἀ. 1 ,απ5.320Μ1.54.ττοῖΒ ; Ρ.ο6. 
4}.). 

σπυρίς, ἡ, δαςκοί; ἵγτοσ. δες. σπυρίδαν, ατο, ἴδον Ρονρἢ δι. 

Ἐσταβλιστής, ὁ, (οἴ, 1,4ἴ. εἰαδμίαγίτ5) οἰαῤίετ εέβεν, σγοομν, (Ὰ}}. 

ν.ΗΣΡ.(Ρ.17). 
[Ἰστάβλος, ὁ, ([,Αἴ. οἰαδμίμη); 1. οἰαίε, ΘΑ] νυ. Εν. (0.77); 

2. ατοοϊἰϊηρ, Ογν8 βα εν 38:ττ(ΜΜ.64.το 4). 
σταγετός, δ, ἀγιρῥίηρ; εἰεάάτης οἵ ἴρατθ, Ν1,6Ρ}.3.243(Μ.70. 

ὉΟὨ). 
5 Ἐσταδιαρχής, ὁ, σπὲ 12 ἐὔαγρε οΓ ἐδ γαζε-εοιῦϑα; ἢρ., οἱ σοα, 

Απατ.τ.ο».τ(}ῆ.97.117320). 
σταδιεύ-ω, γΜΉ ἃ5 ἰὴ {Π6 βίδα! πὶ, γη: ΟΥ̓ ἐγαυεὶ γομγ ; οἵ τοῦραι65 

οἵ τε τουπα οἴτοῖα οἵ {πὸ ἃρόοβί!θβ, {ζῃγνβ.ρεμὶ.3(3.1954); οἵ 
5: Ῥᾷυ], Β45.561,07.2.4(Μ.85.448); οἵ Νοδῇ ὁ καθάπερ ἐν ἀκροπόλει τῇ 
κιβωτῷ “σας 1δ.5.2(84.Ὰ}; πιεῖ,, οὗ 11ἴ6 85 8. νοψαρξ, 1δ.8,1(1120); ἀπ 
85 8 οοπίοβε, ἘΝῚ] ῥεγίδί. τι. 23(Μ.79.926})}; τὸ φῶς... τῆς ἀναστάσεως, 
εἰς ἣν ἐπείγεσθε καὶ ὑπὲρ ἧς ἐναγωνίως κ-ετε σοττη ΟΡ ογ.τ(Μ.08.2210). 
[ "Ισταδιηδρόμος, ὁ, -Ξ σταδιοδρόμος, γεΉΕΥ ἴῃ {ΠῈ ϑἰδα τη, ομα 

ὙΠῸ Τὰ Π5 ἴοι ἃ ρτῖζε, τ ΝΖ. εαγηη.1.2.0.00(Μ.31.6754). 
Ἐσταδιοδρομία, ἡ, γώημῖηρ ἴῃ [μ6 βίδαϊιμι, γε, στ Ν γ55.υ. 705. 

(Μ.44.40 50). 
στάδιον, τό, ΑΔ. ταραβητα οὗ Ἰθπρίῃ, καί; ταεΐ., δίαρε τῆς νυκτὸς 

πᾶν σ. ΓΠγγορρ θη ειη 70. Βαρί.(Ρ.34.23). 
Β. ἀρεῤλεϊπεαίγο; 1. Ἰ1ϊ., ἃ5 βοεπα. οὗ πιατίγσάοπῃβ, }7.οῖὶνε.δι3; 

ΜΟΧαμιμιῤῥ.2γ(ρ.83.29); Ἐπιδ,.6.5.1.1(Ὁ}.20.4080); 2. ἴΏΘΕ.; ἃ. οἱ 
ψΟΙ]α ὁ ἐν τῷ μεγ σ., τῷ καλῷ κόσμῳ, τὴν ἀληθινὴν νίκην κατὰ 

πάντων στεφανούμενος τῶν παθῶν ΟἸεπλ. ἐγ.}.3(0.14. 23; Ν.ο. 4240 ): 
Ῥ. οἱ ῥχδβαηΐ 1 ὁ τὸν παρόντα αἰῶνα σ. δικαιοσύνης ἐνστησάμενος 
(οηςὶ..4.Ρ}.1.31.3) σ. δὲ ὁ κοινὸς τῶν ἀνθρώπων ξίος ἐστίν ΟΥΝν58. 

Ρ ες» 1.8. 2(Ν1.44.4928); (Βγυβ.λοηι.26.3 τη. Βοηι(ο. 7158); : μετὰ ἐξο- 
δον τοῦ σ. Ῥα]].Ψ». (ἄνγς. 20(Ρ. 143; Μι47. 80); ; εἰς τὸ σ. τῆς ἀρετῆς 
ἀναβῶμεν, τὰ περὶ ψυχῆς ᾿Ολύμπια ἀγωνισάμενοι 1514. Ῥεΐ,ε}}.2.τότ 
(Μ.78.616Ὰ}; ο. οὗ βυετγίπρϑ ρτεοεαίηρ γηατίν ταοχὴ τὸν... «Γρηγόριον 
«ἐτίμησαν, κατὰ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ ἄθλησιν καὶ τὸ μαρτυρικὸν σ. 
ἀραίμονΟν.111.138; ἅ. οὗ ΌΣΟΙ, μέγιστόν ἐστι διδασκαλεῖον τὸ τῆς 
ἐκκλησίας σ. 1 Πτγ8.} αχιεἰ ἀϊυ.τ(β.1τ.3.); 6. οὗ δρίβοοραὶ οἵιοε δόξης 
μάλιστα δεῖ καταφρονεῖν τὸν εἰς τοῦτο ἐρχόμενον τὸ σ, (Πτγβ.5αε,6.1 
(ρ.154.ττ; 1.4278). 

"σταθερογνώμων, γ᾽ρβι-ηδίηρ, μιρὶερνηερίεά, ΤΡτος ΟῚ Ρν, 
το: 6(Ν,87.14120). 

Ἐσταθεροποι-ἔω {(ἔσταθηρ-), »αΐε Ξεἴγοη, ἐδ αδ δὴ θεῶν... «προνοίᾳ 



σταθερός 

διοικεῖται καὶ “υεῖται ΜΆΧΊΠΉΪΠῈ5 Τ)αἴα γέβογ αρ. Εὰπ5.λ.6.0.7.3(Μ.20.᾿ 
8000); φυλάττει καὶ σταθηροποιεῖ ΑρϑίῃΡΑΡα ἐριρΜ.ΡΙ,.8). 
1167}). ᾿Ν 

σταθερός (σταθηρός), εἰσηάϊηρ ζαςὶ, ἤἥγηι, ἤχεά; ΟΕ γραῖμου, 
δίδαάγ, Ξοίεὰ ἐν ἡμέρᾳ σταθηρᾷ (}6].Ογτ.1..6.4.1ο.1ο; τηοῖ. γαλήνης 
λοιπὸν ἀπήλαυνε σταθερᾶς [Ξ0. ἡ ἐκκλησία] ΤὨατ.λ.6.1.2.τ(3.724); οὗ 
ῬΕΥΒΟΙΠΒ τοὺς ἀμυήτους, καὶ οὔπω ὄντας σ. τε καὶ δεκτικοὺς τῆς 
θεοπτίας Τϊάντα. 7 γήγ...τ18(}1.30.53480), 

Ἐσταθερόω, εἰγεησίηση σ, τὰς. «ψυχάς ἙΠατ.ϑδιυα,.ρ}.2.34(}.00. 
Ι2088)}. 

σταθηρ-, ν. 4130 σταθερ-. 
σταθηρότης, ἡ, οἰαὐην; ταοῖ,, γϑ παν η τίν, σονίαΐτιεν δι’ ἀπορίαν 

τοῦ κατ᾽ αὐτοὺς λόγου σταθηρότητος διωκόντων τοὺς εὐσεβεῖς Αὐιδ5ῖ, 
ἀρ. ακ.2.2τ(Μ.00.1570). 
σταθμίξ -ω, τοεῖρᾷ; 
Α.. τ8η8.; 1. 1, πῶς δὴ... θεοί εἰσι..-χωνευόμενοι, ““όμενοι; ον. 

Εἴονι.το.Β; ΟΥιΝ υββ.ογάϊη.(Μ.46.5528); ἘΡΙΡἢ»ηερης.24(Μ,43.288.}); 
2. τηϑῖ. ; 8. τοδιρἧ, δία πθέται ἡ τιμὴ τῇ τοῦ δικαίου ἐπικρίσει 
βεγαρ Μίαν, 39(Ρ.57; Μ.18.1221Ὰ}; τὰς ἑαυτοῦ πράξεις...ἐπὶ ζυγοῦ, 
““ομένας ΤΟΠΕΝ.ν, 70. Εἰθοηι.22(0.41.20}; ἢ δαίαμεε. τὸ σταθμιεῖν 
ἑαυτόν τις ἐπὶ τοῖς τοῦ κυρίου καὶ τοῦ διαβόλου ἔργοις, βδέλυγμα κυρίῳ 
ΟΥαρ ΐη Ῥν.20:23(Μ.17.2120); Βδησε Ὁ. γέραν, γεφμεῖίο οἴκτῳ γὰρ 
οἶκτος καὶ θεῷ ““εται ΟΥ.ΝΑ2.δαγη1.1.2.54,τόο( ΜΙ. 37.030Ὰ}; Ὁ. γερμίαία 
πντες πάντα τὰ μέλη ἡμῶν Ἐδαΐδ5 ο7.2.2(ρ.6), 

Β. Ιλίτδηβ. τοῦ ταλάντου ἑκατὸν εἰκοσιπέντε λίτρας “οντος καἰ. ΜῈ. 
10: 20(ρ.8ο.11). ' 

στάθμιον, τό, (οΥ ῬαγΟΧγτΟΠΕ6); Ἐ. τοοῖσῃΐ οἵ 4 Ὀαίδηοθ στάθμια 
δόλου ὙΒάτ,ι Μορς, ῆτεῖ.6: ττ(Μ.66.3884}; ποθὲν, καθόλου πᾶσαν 
ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν, τοῦτο σ. μέγα καὶ μικρόν ἐστιν Οτ ἐαροίη Ρν. 
20: το( Ν1.17.2120) ; ποίησον..«κοῦῴον τὸ σ., εἴ πω βούλει μὴ πρὸς τὴν 
κατακρίνουσαν πλάστιγγα καὶ τὰς σὰς πράξεις καθελκυσθῆναι ᾿ΑΞῖ.Ατη. 
ἠοηεια(Μ. 40. 36οῃὴ); ἁμαρτάνειν...τὸ ὑπερβαίνειν τὰς ἐντολάς- οἱ μὲν 
γὰρ ἐγκρατεῖς, τῷ ποιῆσαι σ. μέγα, ἀφωρίκασιν ἑαυτοὺς τῆς ἐκκλησίας 
Ρτος..  έ.σ2: 32(Μ.87.9094); 2. οἰαμάαγά τροῖρ[ί μέτρα καὶ σ. 
Παλαμήδης ἐφεῦρε ΑἸΠ, σοηξ τ8(Μ.25.370); τηθῖ, σ. καὶ μέτρον καὶ 
ἀριθμὸν τῶν ὅλων. ..«τὸν θεόν ΟἸδτη ῥγοὶ.6(ρ.52.28; Μ.8..76Α}; 3. Ρῥίατ,, 
δοαίθς, δαίαμεος; τπθῖ, τὰ δίκαια τοῦ θεοῦ σ. τ. ΝΆ2.0»γ.5.τ(Μ,3:. 
δόπΑ). : 

ῬἘσταθμογραφέω, ἀἐυ]46 Ἰπίο ῥενίοας, Ῥενς.(ρ.45.5). 
σταθμός, ὁ, 1. Ξἰαϊίοη, σίαρε; οἵ τὴ6 φμαγίεγ οἵ ἴῃ 8 ψ]η4, σύρη. 

2ο.το; ΙὨΕΊ, τοὺς...οὐδὲ τοῖς πρώτοις ἐναυλιοθέντας τοῦ βίου σ, ΒΔ5. 
κοηι.21.2(2.τ648; Μ,31τ. 5440); 2. δαίαρμεε, τυείρ εξ; ὃ α τρεῖρἑτηρ, ἡάρε- 
μιθηΐ τοὺς σ. ... ὅταν παραδίδως, μνήμην ἔχῃ τῆς ἀναστάσεως, καὶ 
πράξεων ἀνταπόδοσιν γινομένην ἡμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἘΡὮγ.2.246ς ; 
3. »οὐδγαίίοη, [56. (ὨτΙ5Ε] σνυνεσθίων... ἄρτον καὶ συμπίνει τὸ ὕδωρ, 
πλὴν ἐν ο. καὶ μέτρῳ ΟΥ.5εἶ.τα Ἐσορο, 4:9 (},13.781Ὰ}}; 4. φερη,, ἰοίαὶ καὶ 
πρόσθεττε [Ὁ]. πρόσθες τε] καὶ ἕτερα κδ΄ καὶ ποίησον σ. ΤΑΠαΥ Οὐ ἐγεὶ. 
(Μ.19.13298). 

στακτή, ἡ, ῥαίδανε, ὙΠατ. Ετδοΐ,.27: τό(2.002); ταδῖ., οἵ ΒΜΥ, 
Τματιϑιυάιναίο, ΒΜ ἡ(Μ.ο6.6020) εἰτ. 5. βαλσαμουργία. 

στάλσις, ἡ, ἐἠεοκίηρ εὐθὺς στάλσεις ποιοῦνται μήπως....διαλύσῃ τὸ 
ζῷον Αἀδτη. ἀἸαΐ. 5. τ](ρ.Ζτο.τι ; Μοττ.τβεόο), 

σταλτέον, 0716 τηε5ὶ σεὶ γεασάν οὐ ἐφμίρ, Οἴδτη, ραφά,53.7(ρ.250.το; Μ. 
8.6ο08). ἌΝ 

. ὅ“στάμα, τό, οἰαηά; 1. ΕΠΠρετοΥ 5 ράος ἱπ (π8 οἰτοιδ, ΤΏΡΒη. 
εἶγοη..372(Μ.τοδ.8850) ; ἐδ.Ρ.χ4γ(στόμα 6208); 2. σἱορ, ρος, αμ. 
(ρΡ.117}; σ. ἔχω δε εἰαίϊοπανν, ἐποῖυ πὸ ῥγοργόδς ἐν ὅλῃ τῇ ἡμέρᾳ ἔσχε 
σ. ὁ πόλεμος ΤΏΡΒΠ οὔγομ.Ὀ.266(Μ. τοδ,δότΑ). 

Ἐστάματα, τά, γἱδε͵οῦ α Ξἠῖρ, ἘΡΙΡΗ ἠογ.61.3(0.383.0).᾿ 
στάμνος, ἡ, 7αγ (τεῖ. Η6}.9:4) τηδέ., οὗ γον οἱ ΒΜΨΥ αὕτη ή... 

κιβωτὸς....ἐν ἧ..«ἡ στάμνος ἡ χρυσῆ ἡ ἔχουσα τὸ μάννα Ῥτοο).ΟΡ ογ.6.17 
(Μ.65.7564); οἱ ΒΜΥ, ΤΕΡίρῃ. μον (Μ.43. 4890); Θδεσ. ΟΡ ἔνηι, 
ΒΜΥΑΜ.οδ,4530); χαῖρε, στάμνε,.. ἀφ᾽ ἧς μανναδοτεῖται ἅπας ὁ 
κόσμος ΤΗατιδιυᾶ, παν. ΒΛ 7(Μ.96.6808). 

ἡ 

ποδῶν τὰς βάσεις, ὡς μηδὲ σ. δύνασθαι τοῦ λυιποῦ Οὐ. ς.72:.2(0.93), 
Ὀαΐ ῥχσοῦ. 1. μηδ᾽ ἑστάναι. : ; 

Ῥστασιαστός, γεῤεἰϊίοιις, Γαείίοις; οὗ [εννβ, (1. ΠΑ ου2(ρ.242). 
Ῥστασίδιον, τό, «εἰτίε, “δα ἴΟΥ ΟἸΘΤΡῪ ἴῃ βαποΐαατυ οἵ Ἑμυτοῇ τὸ 

σ. τοῦ προεστῶτος Ἐπελοί,(ρ.3). 
στάσιμος, εἰαίζομανν, 1άϊ6, Βαβικοηι6. (2.48; Μ.31.2728); πδιῖ. 

5 510 5[,, γέϑδί, σἰαδηϊτν; Ορρ. πιοέίοη, Οὐ Ν υ 55. ς ΠΑ 4(Μ.44. 
4418). ᾿ 

στασιοποιός, εατέδίην ἀϊςτρηδίου, ΝῚ ΟΡ} .ττβ8 (1.70.1 530), 
στάσις, ἡ, Α, γεφὶ ΟΡΡ. τποτίοι ; 1. δέαγάτην 911; οἵ τηοάς οἱ |π 

οἵ δεν ῖε5, ΝΊσερῃ του. δγηι,28(Μ.86.30128); 2. δίοβῥαρε, ἐοεεαϊίου 

1251 

στάναι, 5.ν.1., ἔΟΥ στῆναι; ἔγγυς ἐγένετο τοῦ..«διαλυθῆναι τῶν 

σταύρινον 
ἡ τοῦ κακοῦ σ. ἀρχὴ τῆς κατ᾽ ἀρετήν ἐστιν ὁρμῆς ΟΥ. ῥγίηε.τ.βια(ρ τος. 
2) οὐχ εὑρίσκει... «στάσιν τῆς ἀναβάσεως Οτ.ΝαΖ.0;.28.2χ(ρ.52.13; Ν. 
46.530); ῬΣοϑί. ἢ.6.3.0(Ν1.65.4028); ῥάμξε κρούει...ποιῶν σ, τρεῖς, 
καὶ οὕτως συνάγονται πάντες οἱ ἀδελφοί Ἐπμοδοὶ. (0.430); φεδρεηξίοι 
ἔτοπι ΡΥ εβΕ]ν Ταποίίοηβ, 70. 6]. οθητ! (Μ 88. τοοδοὺ; ὠπρεάτηιομι 
ἴο πηβΕυτποην, ϑελοὶ. ἴῃ ΒΔ5.6}.217 οαμ. ΒΜ ΌΉ.2 Ρ.6 5); 3. αεά- 
πδξς5, οἰαδίεν τὴν ἐπιστήμην... «ἀπὸ τῆς σ. τὴν ἐπιβολὴν αὐτῆς ληπτέον, 
ὅτι ἵστησιν ἡμῶν ἐν τοῖς πράγμασι τὴν ψυχὴν... καὶ τὴν πίστιν ἐτυμο- 
λογητέον τὴν περὶ τὸ ὃν στάσιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν (6 Π1,517.4.22(ρ.3τ1.1}, 
20; Μ,8.13534}); οὗ Τῃ]ηρθ ἀπ ῬΕΥβοηβ μόνη μονὰς στάσιν καὶ μονὴν 
εἴληφε Ἐπι5.,. Οδ(ρ,2το.1; Μ.20.13484); ἀπατωμένης καρδίας καὶ μὴ 
ἐχούσης σ. ἀληθείας ἘρΡΙρἢ.ἤαεν." 5 ο(ρ.336.10); Ῥτος.Ο.]ς 6: 1(Μ.87. 
10498}: 85 ἃ νἱτίιε δευτέρα δὲ [50. τῆς ἡλικέας τρίβος] ὁπηνίκα λοιπὸν 
εἰς ἄνδρα τέλειον ἐλάσας, ἄρχεται σ. καὶ βεβαιότητα τῶν θορύβων ὁ 
“νοῦς προσλαμβάνειν καὶ τῆς οἰήσεως ΜΙ σγηρ. 5. 2(0.55.τ; Μ.18, 
Τοοῦ) ; οἴ. Ἰά.γές.τ.62(0.528,24:; Μ.4χ ττδτο); ἐπειδὴ... «ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν 
πίστιν σ. οὐκ ἐγνωρίξζοντο...ἐκ τῆς περιτομῆς ἐβούλετο γινώσκεσθαι 
Πιοά εν. 17:14(}.33.15744}. 

Β, ῥίαεε οὐ ῥοΞίοη ὁ εἰαπάέησ 1. ταοῖ,, ἔσφίο ἴῃ ἃ σααβο, Ῥοῖηΐ ἸῺ 
αἀἰδραΐθ, οἰαίμς αρτὰ γβδίονος αἰεί εν ἕαὰ τές, ἐνὶ {μα ζαιδα ΠΟΉ 5151, 
1 δεὶ εοηδιτμο. Ογαδοὶ αμίφηι οἰαίμρι α εομίθηδίομο στάσιν ἀϊεμηὶ, 
[514.}1.οὐγν».2.:.1; 2. βἴδεῖο, σία οΉ, αϑϑθηιδὶν οἵ [ΑἸ {ΠΕ Ὶ] ῸΙ ΡΥΆΥΟΙ 
πάννυχον σα. τ ΝᾺ 2.0ν.27.7(ρ.12.4; Μ.36ι.φομὴ: 1.42. χδ(4βϑος); ὙΠάτ. 
μιγεὶ, 2η(3.τ25ο.); ΤΟτεορεπι,ἀΐς».(Μ.86.7810}; {]10.02....}.Ξο( Μ.οῦ. 
1410); 3. ῬΥΘΘΕν γαμὰ πότε τις καθέδρας μὲν ἢ στάσεως ἵερατι- 
κῆς μετέχει, οὐκ ἐνεργεῖ δέ τι τῶν λοιπῶν ῬΒοί πονποζι  τοίρ.5δο; 
Μ'το4.1105}); οἵ ΟΑης. (31: 4)εαη.α; 4. (1,Αὲ, σἰαϊτι5) εοη τ ἴοη, σίας 
ῬΙΌΡΕΙ ἴο ΟΠ Θ᾽ Βεϊὴρ τῆς δὲ τῶν γεγενημένων φυσικῆς γενέσεως τέλος 
ἡ σ. ἐστὶν.. «πάσης.. «γενέσεώς τε καὶ κινήσεως τῶν ὄντων, ἀρχὴ καὶ 
τέλος ἐστὶν ὃ θεός, ὡς ἐξ αὐτοῦ γεγενημένων καὶ δι’ αὐτοῦ κινουμένων, 
καὶ εἰς αὐτὸν τὴν σ. ποιησομένων Μαχιαρεδιρ (Μ 01.1217ς,Π). 

Ο. γαείομ; ἀϊξεονά; Βϑπος σίογηι ἡ...σ,, ἤρξατο μὲν ἀπὸ τῶν 
ἀρκτικῶν πνευμάτων" καὶ ὗσέ γε πολλά ΘΥΠ65. 6} .4(Μ.66.13274). 

στατήρ, ὁ, εἰαπάαγά δοίη, τι Ξῖῖνεσ τοσούτων σ. ὃ ᾿Ιούδας τὸν 
δεσπότην ἀπέδοτο ΤΉαΙ. Ζαεί. τ. τ3(2.1647); ἰπ ναἱτιθ ἔουτ ἀταοῆπηηθ, 
ἘΡΙΡΒυμδης. (Μ.43.2858); θὰϊ αἰβο βαίά τὸ θαμὰ] ἔννο αἀτδοῇπιδβα, 1}. 
(2848); Ῥτος,δνι.253:15(Μ.87.3038}} ἴῃ τοὶ]. το 5ῃε Κεῖ τὸν...σέκλον 
στατῆρα ἐκάλεσαν, ἐπὶ δὲ σταθμοῦ ὁ σίκλος λαμβανόμενος, ἡμιόγκιον 
[ν.1, -οὐγκιον] εἷλκεν" ἐπὶ δὲ ἀργυρίου, εἴκοσιν ὀβολούς ΤΏΔΕ φι.20 ἴῃ 
ΤΚερ.(1.374). 

στατίων, ἡ, (1,41, οἰαίἴο) ρεγοα οὗ ἔδϑείπρ ψμθπ ΟΠ γβείαηβ α5- 
ΒΘΙΏΒΙ6α ἐορσθίμεδσ, οὗ τορι] ῦ σσαττοηςς στατίωνα ἔχω. τέ... ἐστι 
στατίων; νηστεύω Ἠδττη. Ξἴγη.π.τ. ἢ. : οὗ, ΣΡ ον οἱ ὧδ εἰαϊϊογμανι 
ἀτεδιις πον! ῥίαη! ῥίενίψμε καογίβείοντοι ὀναιοηΐδης ἱπογοομτοηάμηῃ 
φιιοί σἰαιίο τοϊυοηδα οἷ! ἀσροῥίο σογρονα ἀονιίηΐ, Τετι. 6 ογαϊίοημο 19 
(ΜΡ αι ττβι--2); εἰαιομῖδμς φμαγίανη εἰ φεχίαηῃ βαῤῥαϊὶ ἀϊεσαρπες, 
1ὰ.46 767 τηἰς τα(Μ.Ρ],.2.0734}; φμὶ δῶρε ἐπ ςἰαϊίομδ.. εἰανιονίδιες 
ἐπεγδιμίοη!ς ῥγογμένεηπί, ὌγρΥ.ρ.4ττ(, ΡΓ,.3.723Α}}; πᾶῖπθ βαϊα τὸ Β6 
ἀογνεά ἔχου. οὐϑέοτη οἵ βίδα πα!ηρ, Οὗ ΑτηδΥ. σόγηη,2τ (ΜΡ ..17. 
66δΑῚ. 

στατιωνάριος, ὁ, (1,41. οἰωϊογμαγίμς [56.. ἡ11165]} ρομάαγρισ οτ 
δἰ Δ1Ὸν ὁ. βοίἠεε ἀμέϊες Ἔβρ. αἱ ἃ οἰαϊΐο οὐ ρο]ῖσα ροϑβῖ, ΜΙ {γα .3.1. 

στατιωνίζω, δ οἡ ἀπεέν ; οὗ βο]άϊετβ, Μ. φαρ.4.5. 
Ἐστατοῦτον, τό, (1,Δἴ. οἰαἰμί) δἰαίμίε, ΑἸ ΘΟΠοΪαβτεοϊ, τ.1ὸ 

(0.10); Ῥποτοποηῖος.χ.3ο(Ρ.478; ΜΟτολ. 5568). 
Ἐσταυλάρης, δ, γηείοίεεν, τι Μαρ ἀταὶ ({γ.Ζα0}.}4..8(Μ.}}..γ). 

2348). 
[᾿σταῦλον, τό, νατίαπι οἵ στάβλον Ξἰαῤϊε, Μ ἐγι  γιθρ. τ (0.13.1). 
Ἐσταῦλος, ὁ, (1,8. οἰαξεηη) εἰαῤῖο, 70.Μα]. εἰγοόητό Ρ.3ο6(Ν.97. 

5858); ΤΗρἢπ. εἰγοη Ρ.ΟΒ(Μ. τοδ. 2808); ἢρ. ἡ αὐλὴ αὐτῶν οὐκ ἔχει 
θύραν, καὶ ὁ θέλων εἰσέρχεται εἰς τὸν σ., καὶ λύει τὸν ὄνον, τοῦτο δὲ 
ἔλεγεν, ὅτε τὰ ἐρχόμενα εἰς τὸ στόμα αὐτῶν λαλοῦσιν ροῤῥιἢ Ῥαῖν. 
(Μ.6ς.814}. 

Ἐσταυριαῖος, οΓ ἰλ6 ἐγος5, Τιδοηῖ, Βιραγαδε(Μ.86.τοογο). 
σταυρικός, ῥεγίαϊρἑησ 10 116 ἐγοςα; 1. ὁγι ἰῤμ6 ἐγοςς ἐν τῷ σα. πάθει 

ΗἸρΡΡ. απμεῆν. δ(ρ.6.22; Μ.1ο.7328); Αὐϑίῃ. ἄρος,τ (1. τοῦ. 128}; τὸν 
Πέτρον τὸν σταυρικὸν ἀναδεξάμενον θάνατον Τάτ. Ν γβο. ἦτον». 5.7.5 ἴῃ 
.0.(Ρ.197.12); 2. γΕῤΥΕΣΘΉΠΗΡ ἰδε Ογοςς τοῦ σα. σημείου Τὴὰπυ (τ. 
30 {1 {ρ.5.3; Μ.20.9440); ΑἸὴρῃ,ἀο»".2.8(Μ.30.57.,0); Ατοῖῃ ρῥοε, 
2τ: τ2(Μ.τοῦ.7694); τεῦ. [ο.τοῖο εἰσῆλθε διὰ τῆς σ. θύρας εἰς τὴν 
ἐκκλησιαστικὴν μάνδραν ἘΠῚ. Απτ,εαδο.τ2(Μ.28.το20}); ἡμᾶς... ὡς 
πειθομένους τῇ σ. βακτηρίᾳ τδιτα(το210); τὸ τῶν δαιμόνων στῖφος ἡ σ. 
καταργεῖ φαρέτρα ΙΔ ἐσης. (Μ.86.256Ὰ); 3. Οὗ (26 γοςς τὰ ξύλα...τὰ σ. 
σεπη. ΟΡ ον. τ(Ν].08.2248); 1. οἷξ. 5, διατύπωσις ; τὸ ὕψος... «τὸ σ. ἰδ. 
2370). ᾿ 
᾿ ἐσταύρινον, τό, φ»»α]ΐ ἐγοςς, 10. ΌΚΟΙ, ῥγαί, Ζοο(Μ.87.3ο88}0). 



σταυρίον 

σταυρίον, τό, εγο55 τὰ σ. τῶν πλησίον κωμῶν ἔχοντεξ ὕντ.5. 
᾿ς Επμέμγηι. 25 (0.38.12}; ἢ τθῖα], α5. σπατος Γαγηϊίαγο, ΟΒοτγί, αὶ, 
σαρ.8(40 Ὁ 2.1.5 Ρ.25.13; Η,2.520Ὰ}; ΜΟΥῃ ΟἹ ἴΠ6 Ῥδῖβοι, δος. Ν. 
ῳ. σ. Εἰδενμ.τ(Ρ.5.9); δια τοιάοτεα, 8Βα5.ἡ.»ηγ5..24{0.263.7};. οἵ 
ταῖς οὗ [Π6 στοβθ ηὐρέθη τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ὅλον σταυρίων 
γέμον Κ΄. ΑἸεχ. .ἀεοον.τδ(Ρ.670.2) ; Οὗ ἃ οὐ οΥ τ ΘΒ ΌΤΟΙ ἐποίησε τὴν 
ἐκκλησίαν κατὰ σταυρίον ΤΏΡΠη.εἰγοη.».2οῦ(Μ.ο τοῦ, 290). 

Ἐσταυρίσκω, ογμεῖίν, Εν. Ῥεῖγ.2(ρ.210). 
Ἐσταυροδόχος, ὁ, Ξοοκεὶ Ἐμβρῥονίτι α ἐγοςς ἐν τῷ σ. ἕστατο εἰκὼν 

τοῦ σωτῆρος τιὅγοιυ, Τπάνιδγε.ϑίρ.568), 
σταυροειδής, ἐπ {6 ξονηι οὗ ἃ ἐγος5, ΜοΊΠ Ῥογρλιτίρ.504.28 ; ΜΙ, 18, 

4000) οεἷζ. 5. βήξιλλον; ἔκφρασις σταυροειδοῦς σημείου, ὅπερ νῦν οἱ 
“Ῥωμαῖοι λάβαρον καλοῦσιν Ἐπι5...(.1.31 {{π|{ρ.5.4.; Μ.20.9454}; 1.2. 
εἰτ,(0.36.13; 9584); σ. τύπῳ Οτ. Νγβ5.6ρ.2:(Μ.46.1ο0964}; τὰ ἑἱερογλυ- 
φικά.. «γράμματα ἐπιστάμενοι, διερμηνεύοντες τὸν σ, χαρακτῆρα 50ΟΥ. 
ἀ.6.5.11.4(ΝΠ|.67.δοβΒὴ); πϑιξ, 45 βαβύ, τὰ,. ὄρνεα τὸ σ. κατὰ τὴν ἔκτασιν 
τῶν πτερύγων αἰνίσσονται Μετ. Βογῥῥοτ(ρ.504.32 ; 4000} ; οἱ ἐμ ρα 
Οὗ 16 οτοββ, θιομ. Ασ.6.}.5.2.4(Μ.3.5124} οἷζτ. 5, ἀναμαρτησία.᾿ 

σταυροειδῶς, 1. 17: ἐΐέ ὕογηι οὗ α ἐγος5, σγοσξισῖδε, οἵ ΤΑΆΠΉΟΥ οὗ 
ψνβαγησ βοαρυΐαῦ ὁ δὲ ἀνάλαβος...ὁ σ. τοῖς ὥμοις αὐτῶν περιπλεκό- 
μένος, σύμβολον τῆς εἰς Χριστὸν ἐστι πίστεως ἀναλαμβανούσης τοὺς 
πραεῖς Ἐνδοτι ΡΟητ αρυργαεὶ. ἃ Ῥτοειλ (],40.12214); ὁ ἀνάλαβος 
τίθεται α. ἐπὶ τοὺς ὦμους ἡμῶν’ τοῦτ᾽ ἔστι, τοῦ σταυροῦ τὸ σύμβολον 
βαστάζομεν Ὠοχ,ἀσεῖ.α.τ15(ΜΜ.88.16328); οὗ ΠοΙάϊησ Δττῃ5. ἴῃ ῬΤΆΥΟΥ 
ἐπωφελὲς ἂν εἴη ὡς ἐπὶ τὰ πλεῖστον τὸ σ. εὔχεσθαι ΝΙ]..}Ὀ.1.8η(Μ}.70. 
τ21Α}; οὗ Μοβεβ {τεῖ, Εχ.29:43), 1δ.; τεῖ, Εχ.τ7ειι, ΤΟτερσεοηϊ ἰδ. 
(}1.86.6378); 10.1). ιο.4.ττ(.94.113324}; οὗ ΠοΙάἸηρ Παμα5. ἴῃ Το- 
οοἰνίησ ΠΟΥ (Ομ ΠΙΟἢη προσέλθωμεν αὐτῷ...σ. τὰς παλάμας 

τυπώσαντες 1δ.4.15(11404}; 2. ᾿ἰτατρ., ἦρι (ἦς ἔογι οὐ αὶ ἐγοςς, υὐτιἢ 
ἐκὲ εἰρη οὗ τὸ ἐγοςς λαβὼν... τὴν λόγχην...οσ. χαράξας αὐτήν [5ς. τὴν 
προσφοράν] 18Β4653.᾿ηπν οι. 3 τ᾽ (Ρ.264.20}; σι. θυμιῶν {14 Ἐγαεξαπεί. 
(0.345.7), ἔτ Οπγνς (Ρ.56χ1.21; Μ.63.0ο6); Τσεγῃν. ΟΡ ἐορμφηιρὶ (Μ. 
98,4404}) οἷΐ, 5. λογχεύω; ὅ. ἐγοξοιοῖξο, ἀἸαροηαίζν ; οἵ ἀδασοη β τιδτ- 
ὩΘΥ οἱ ψιϑατηρ βίοϊς, δηλ γς, (Ρ.303.8; Μ.63.0τ0). 

Ἐσταυρόμορφος, ἴῃ: ἰδέ ζογΗ1 οὔ ἃ ἐγοςς, ἀςο, ῬΙ5.ἀσχ.τϑοζ(Μ.02. 

15778). 
μι ΡΒΒΡΕΣΝ Ἐκχεά ἰο ἃ εγοςς, ὡρμεῖβεά, Ἐπαάος. γρν.1.2οι,282 

(Μ.8-.8408,8444). 
Ἐσταυροπάτης, ὁ, 06 τοῦο ἱγαρερίος ομ ἐπε Ογοσς, ἘριΟ  γιάον, 

(0.2). 
ΤῊΣ ἀὐβοπϑω τό, βαίμινε οὗ ἃ ἐγοςς Ὁ ὈΙΒΠΟΡ οἡ 516 οἵ ἃ ποῦν 
σματο ἐπὶ θεμελίου ἐκκλησίας ὅπερ καὶ σταυροπήγιόν τινες ὠνόμασαν 
Ἐπελοὶ.(ρ.485); τδ.(0.488). 

σταυρός, ὁ, ΔΑ. 1ὴ ρθη. ; 1. σἰαίε, Ραΐε ὅρον ἔχωμεν τὸν σ. τοῦ κυρίου, 
ᾧ περισταυρούμεθα καὶ περιθριγκούμεϑα τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν 
ΟἸδια, ῥαειΐ,3,τ2(ρ.283.8; Μ.8,6648), ῬγΟΌ, τοί, (σποϑῖ, Ὀε]ϊεῖβ, ν, 1 
Ἰηἔγα ; ἐὰν..«ἀπολῦσαι καὶ ἀποστῆσαι καὶ ἀφορίσαι (τοῦτο γὰρ ὁ σ. 
σημαίνει) τὴν ψυχὴν ἐθελήσῃς τῆς... «ἡδονῆς 16,5 ἱγ.2.2ο(ρ.172.17; Μ.8, 
105 34} ΡΙΌΒ. τηρῖ,, Βρ.γἹὴρ τπουΠοαίΊοη, ν. Εν1 ἰηἶται; 2. ἐγο 5.5 ἃ 5 
Ἰηβίγαιηθμξ οἵ οτιοιῆχίοη θάνατον ἢ τὸν διὰ σταυροῦ ἢ τὸν διὰ λίθων 
Ουοηεὶ..4.Ρ}.2.48,2; ΔΌΟΜτοη αἰἰτθαϊοά ἰο (οπβίδητπα, 502.᾿1.6.1.8, 
τ2(}.6η.881Α). 

Β. Ογοος οἵ (τι; 1. ἴῃ σξη. ἔπαθε... «σαρκὶ τῷ σ. προσπαγεὶς ὁ 
λόγος ΜΕ Ρονρή 3(ρ.5ο6.23; Μ.18.4018); θεοῦ λόγον..«τὸν ἐπὶ τοῦ 
σ. ἀναβάντα Ατῃιρεμ τί Μ.25.5Ὰ}; ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο διὰ ξύλον 
σ. ὃ σωτήριος θάνατος (Ο5π.1πα,10}.2(Μ.88.1240)); 2. ἀϊδουνεγεα 1 
Τεσιβαίθιη, Γγνϑι ον 5.1 ἴῃ 70.(8,5058)}; ΌγΥ Ηείεπα, Ογτ. .οΡ. 
ἐξηίρϑν ϑ(Μ. 28. 1τ688) ; : ΑΙ Υ. ἄε οὗτὴς ΤἼάς. 45(Μ. ΡΙ,τό.τδοτ ); οἔ, 

γνώρισμα τοῦ ἁγιωτάτου ἐκείνου πάθους ὑπὸ τῇ γῇ πάλαι κρυπτό- 

αν οἀδν ἐρὶ φαξανα ἔμελλε Ο(οπδίρ.Επ5.».(,3.3ο(Ρ.91.24} ἢ; Μ.2ο. 
τοϑοο}); ἀϊβοονετῖν αἰίοβεθα ΌΥ ταῖσϑοὶθ, ϑοοῖ.ε.ι, 7.6 (Μ.67.120Ὰ); 
ϑ0Ζιὐ.4.2.1.5(}}.67.0320) ; ΤἈάε, ἦ.9.1.18.4(3.704); 3. αἰνίπεὶν ψ Π]εα 
ἴο Ὀ6 ᾿πβίσαπιρηΐ οὗ Ομ γϑι 5 ἀδαῖῃ αὐτὸν ἐπισήμως ἐπὶ τοῦ σ. ἀπο- 
τεθνηκέναι, ἵνα μηδεὶς ἔχῃ λέγειν ὅτι... ἔδοξεν ἀποτεθνηκέναι, οὐκ ἀπο- 
τέθνηκε δέ Οτο( εἰς.2.Ξ6{(ρ.18ο.20; Μ.11.8884}; οἵ, Πιβεἀλαί.ος.2(Μ.6. 
ἸοτΟ); τούτου..«ἕνεκα..«προσηλώθη τῷ σ. οἰκονομούμενος" ὅπως δι᾽ ἧς 
σαρκὸς οἱ δαίμονες ἀναδεῖξαι θεοὺς ἠλαζονεύσαντο...διὰ ταύτης ἀνατρα- 
πέντες κατοπτευθῶσιν οὐκ ὄντες θεοί.. διὰ τοῦτο γὰρ μάλιστα εἰσήχθη 
καὶ ὃ σ., τρόπαιον κατὰ τῆς ἀδικίας καὶ ἔκπληγμα τεϑείς Μοίῃ. Ῥογρῇ.1 
(ρρ.502.1π,5ο 4.11; ΜῈ.1τ8,307}0,400Β); γεαϑοὴβ, ἸΏ. ης.248,(Μ.25.1378.- 
1400); ΟΥΙΝγβ8.γε5.(Μ.46.6210-6258); ἴα ον. κα! εκ. 32(ρ0.11ς.6,117. 
οὔἵ.; Μ.45.8οα,ΠΠ..); 4. 3εξ ἊΡ Ὀγν εν} ἰὼ ἰρῃόζαῆος οἵ ψ παῖ ἢῈ 
αἰα (εἴ, τύοτ.2:71) ὃ διάβολος.-«πάντα ταῦτα θεασάμενος. .-φοβεῖται 
«σταυρῷ με προσηλῶσαι καὶ θανάτῳ παραδοῦναι Ατηρῃ.ἠορμ ἦε δῖ. 
26:3ρ(ρ.ο98, 5:0. ὅτ. 753); ἘΠ ϊου.ΑἹ, ,. 1,1.{.22: 430. 244.3; Μ.το. 
15928}; οἷ. καὶ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου...ὁ θάνατος τοῦ 
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κυρίου σα. Ερλιτοι,; Α.Ῥεὶγ. ες δι Βίρ.οοἴ,); 5. ἃς. δὴ οδ]εοί οἵ 
νϑῃδσζαίίζοῃ, ν. ἢ).4 πάνυ γὰρ πολὺ σέβας εἶχε τοῦ ϑείου σ. ἐκ τε τῶν 
ὑπαρξάντων αὐτῷ τῇ ἐνθένδε ῥοπῇ..«καὶ ἐκ τῆς συμβάσης αὐτῷ περὶ 
τούτου θεοσημείας 80Ζ.ἢ.6.1.8.12(Μ.6.8814}); 1δ.1.4.τ(8684); οἵ Επ8. 
ἰΟ ο(Ρ.22ο0.6; Μ.2ο.1268.}); δα θήεςῖ οὗ ρᾶρϑὴ ἴϑυηΐ ἀρϑιπβὶ (ἢ γ]15- 
(ἰὰπ9 45 ἰἀοϊαΐθυβ, {0}π.1π]Ρ.8Ρ.γτ. {ἰη.6(65,1040) οἷς. 5. 15,2 
πέτα ; Ομ βέλη Ἐχρίαπαίίοῃ, οἵ, γέρον αὐογαυτ [5.. Πεἰδηα), ἩΟῊ 
ἰἰϊσημι μἰϊφμο, χμῖα 1 ρομεπς ἐπὶ ΕΥΡΟΥ... «591 αὐογαυτὶ ἐἰΐώτς φμΐ 
Ῥενρεμαϊ τη ἴρπο, Αὐλθτ, Τάς 6(Μ. ΡΙ,.τ6.14648) ; οἵ ΗΘ. ἐρ.τοϑ.9 
(Μ.}1..22.884λ);, διαί Ομ νῖβι οὶ Πμάνπ(ρ.51.15}; 70.10. 7.0.4.ττῷ 1.04. 
112001.}; [15 ἔγαρυηδηῖβ 85 σὑ6 ]} 105 καὶ τοῦ ξύλον τοῦ σ. πᾶσα λοιπὸν ἡ 
οἰκουμένη κατὰ μέρος ἐπληρώθη Ογτ.Π εαἰέελ.4.ποὸ; τδίτοιτο; φασὶ 
γὰρ ὅτι ηὕρηται μὲν κατὰ καιροὺς τὸ τοῦ σ. ξύλον, ἐμπεπαρμένους ἔτι 
τοὺς ἥλους ἔχον: ὧν ἕνα λαβὼν ὁ εὐσεβὴς Κωνσταντῖνος ἐπὶ χαλινὸν 
γενέσθαι τῷ ἵππῳ τῷ ἰδίῳ παρεσκεύασεν (γτ, Ζαεῖν. ττ4(3.812Ὲ); οἵ, 
ϑοογ,ἠἡ,6.1.17.0(Μ.67.1200); ἀεαϊσαςοη οἱ (οπβίαπεπε᾽ 5 σμΌτο ἢ ἴῃ 
7εσαβαίεη, Ολγοη Ρακεί. .286(Μ.02.7134); 6. ᾿Ἰπυσρ.; Εεαβί οὗ 
Εχαϊταϊίοη οἱ τοββ, οὐἱρίηδ}!}γ σε] εσαϊεα οἡ σοταρ βιοη οὗ σΠπυσο ἢ 
ΒΜ ππδυκιὴρ 5116 ἴο ςοπηπιοπιογαῖς ἀϊβοονεγν οἱ (τοβθ, ὐγοῃ, 
Ῥακεβ.». 286(Μ.92.713) οἷζ. 5. σταυροφάνεια; οἵ, ᾿μυεημέῖο βαημείαξ 
εγεῖς φμαμπάο τπυεπία εεὶ αὖ Πείοπα τανε (οηείαμ πὶ χυῖὶ Καὶ. 
οεἰοδγῖς, εἰ ρὸν ξἐρίενε ἀϊες 1 Ηἰεγσαί θη δὴ αὐ φερμϊείγενι οριμῖ 
ηπῖδδαε εεἰευγαπίμν εἰ ἰρδα ἐγ οδίεπάμγ, ΤΠ 5, Αὐ Β ἀϊδοοηιβ 
{μενα ΠΤτεγοεοϊγηίαμα χι( 51, 30 Ὁ.140.24}; ἴῃ. σεγοπίοην ἴο]- 
Ἰογνγεὰ {μαΐ οἵ τῆς ἀςαϊοφιίοη οὗ ἰῃς στη πάλαι μὲν γὰρ τῆς ἀνα- 
στάσεως ὃ ο. προηγήσατο, ἄρτι δὲ ἡγεμόνα καὶ πρόδρομον ὁ σ. τὴν 
ἀνάστασιν κέκτηται ΒΟΡὮγ. Η, οΥ. «Μ .87.23054)}; τοοῖ ρἷαος δὲ ΠΡ 

85 Ὑη]1] ἂ5. Του βα θι 5'πος 8 ροτίοη οὗ ἔστι σοββ δὰ Βοθὴ βεηΐ 
ΤΆΣ ΟΣ [5οοτ. ἠ.6.1.17.8(Μ.67.1208); ΤΠαϊ,λ.6.1.18,6(3.7095)} αὖ τίτηβ 
οὔ 115 ἀϊβοονεῖν συνέφθασεν.. «ἡ ἡμέρα κυριακή, μεθ᾽ ἣν καὶ τὴν μνήμην 
τοῦ ζωοποιοῦ ο. τῇ τεοσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὰς... 
ἑορτάσαμεν Ἐπβίτατο, ἐμ γε 710 (}}.86.23530); Βορθτ. Η͂.ογ.4(Μ.87. 
4300); ἰάιυ Μααν. 4:ρ.2.10,3.22(Ν}.87.2712.,0}); Οἰνόη Ραξελρ.,ὃς 
(Μ.02.ο888Β); ΤοομτΝ, υ δι, (Μιν902.16720)}; ἐπὶ τὸν ὑπερβάθμιον 
τόπον τῆς ἐκκλησίας ἀνιόντες, καὶ τὸν ὑπερένδοξον τουτονὶ καὶ πολυ- 
προσκύνητον α. εἰς ὕψος ἀνέχοντες, ὑψοῦσι...τοῖς λαοῖς ἐπιδείκνυνται 
Απαχ σον ατ(Μ 97. το 404}; αἶθο νοπογαῖδα δὲ ἄραρα, ὕναρτ.λ.. 
4.26{(ρ. 17.3.3}. ; Μ.86.2745λ,8); Ααοταίίοι οὗἩ (055 ἴῃ τη - θη τῶν 
ἁγίων νηστειῶν ἡ μέση ἑβδομὰς τὸν. «ζωοποιὸν τοῦ σωτῆρος....σ, 

προσκομίζουσα, καὶ τοῦτον προτιθεμένη εἰς προσκύνησιν... -σήμερον 
τοιγαροῦν προσκυνήσιμος ἡμέρα τοῦ τιμίου σ. καθέστηκε ἘΓΠσγπ.σάον. 
τ.τ(2.8108Β); ἡ μὲν νηστεία τὸ κοῦφον τοῦ σώματος ἀποτελοῦσα, ἡ δὲ 
τοῦ θείου σ. καθαρωτάτη προσκύνησις τὸν νοῦν..--πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια 
ἐπάγουσα ϑ0Ρῆγ.Η.ον. 5(Μ.8).3312}0}; ὙΠαγ.ϑεθα.ον.2(Μ.00.6020); 
8 πα οὐ σοοῦ παν, οἵ. οὔενίμν ἰοομίμεα ἀγρεμίες ἀξαμγαίμς ἴπ 
φιο ἱρπενι σαπείη ογμεῖξ, ἀροῦν 7 εἰ ῥγ ΓΙΑΤ, ῥομΤ Ἂν ΤΉ πιένισα 
ἰα ρπηι ἐμεῖς φμαρε πμἰμδο πὰς οἰ μὴ 5. ογπμῖς ροῤμίμς 
τοηῖσδης, ἰαμε πάφίος σαν καἰσεϊιηῖηῖ, αεεϊϊπαμίες σὲ αὐ τιόηδαπι 
οϑομ σηΐμν σαμείοη ἰρπηι οἱ ῥεγιγαπδέαη!. παπόρὲε αϑΐόνι πηιο 

μ 1 αὐ ἰαηρεμάμηι, ΔΕι οι (ΘΠ να) ἕμεγα Ητεγοφοίγγηίίαπα 3] 
(ΟΘΕΙ, 30 Ρ.88.0861.); εοπεδογαίμν εομάτία τ ῥασοιοηῖς ἰοοο δαφίϊϊεα, 
φιαδ..«ἀγεαπο ῥοξίίανι ξαογαγίο ογέενι βεγυαὶ: φέρε ἐρίδεορις εγδῖ5 
675 φμοίαπηϊδ, σῶα ῥαδοθα ἀονεῖηῖ ἀρτίμν, αὐογαμάαπι ροῤμὶο ῥγῖη- 
φρς ἴρδε υδηεγαρίϊπι ῥγομεῖῖ, ῬΑ] ηι5 ΝοΪδε εῤ.31τ.6(Μ.}}}..61. 
4200); ἐν τῷ ἱερατείῳ..«ἐν ᾧ εἰς ὕψος αἴρεσθαι κατ᾽ ἔτος ὁ τίμιος εἰώθει 
σ. Τπάτ,Ρούυ. ΤἈάς.(0.71.5}; 7. ΟἹ] οὗ τὴς (τοββ, πᾶπῖ ρίνθη ἴο οἱ] 
ΨΒΙΟῆ πα Ῥδεπ Ὀτουρδΐ ἴο {πε ἔπι (ὑτοββ, οἵ, εἰ αῇεγίμν οἰομτ αὐ 
δεμεαϊεοηάμηε απ ρμὶς οηγεϊϊηῖς, πόγα ὑεγοὸ φμα ἰοιἐρεγίς ἰἰρηπεσι 
σγμοῖς αὐτηρμίίας, ντῖος εὐμἐϊπ ἤονας, Απιοπῖαβ Ρ]ΔΟΘ ΠΕ 115 ἐὐηογαγίμη 
2ο(Μ.Ρ}..72.φοδο); υξοᾶ το οῇδφοις οἰτοβ, ὕγτ δι δαδι4τ(Ρ.126.17}} 
ἐρ.63(ρ.164.15); Ἐπδίγατιυ. μένε. 45(Μ.86.2228.}); ἐδ. ππ(2337.); ἴοὸ 
ΘΧΡΕΙ ἀειθοηβ ἴγοτὰ ἃ ἐς, ὕντϑιυ δα δ.27(0.110.11). 

σ, ὥσπαβαίοι; ἃ. ἴτῃ6 δοὲ οὗ οὐποιγιηρν (ἢ χιβὲ τοῖς μὲν τὸν σ. 
τετολμηκόσιν, εἶτα μεταμεληθεῖσι, συνέγνω ΤὨΑΙ.15.1: Ζ8(ρ.11.21 ; 2. 
181); τοῦ σ. τὴν μανίαν 1.353:21(0.137.2; 2.314); 14. αη.0124(2. 
1240); ἰ4,Ζαεῖ.12:3(2.1652); τοῦ σ. τὸ τόλμημα Ἡξεβγοθ.Η. ἡ» Ἐς. 
τοϑβ :20(Ν.03.13218)}; 2. ἴπ6 σαεογίξε οὐ ἀεαί οὐ Οἰγῖδί ὠρορ ἰδ 
Ογοςς τὸν σ. ... θεραπείαν τῆς κτίσεως γεγονέναι ΑἸΉ, κεμὶ τ(Μ.2ς. 
54); τὴν πρὸ τοῦ σ. .-.- διαγωγήν Ὁ ἴση εἰ γέ: }.48(Μι6.1293.4); τὸν 
[5ς. 5. Τβοιηδ5] οὕτως ἀσθενῆ πρὸ τοῦ σ. μετὰ τὸν σ, καὶ τὸ πιστεῦσαι 
τῇ ἀναστάσει θερμότερον πάντων αὐτὸν ὁρῶμεν ΟΒγγβ.λονι.62.2 ἴῃ ο. 
(. 3700); ὀλίγων. «μετὰ τὸν σ. διελθόντων ἐτῶν, ἀνάστατον ἅπαν τὸ 
γένος ἐγένετο ΤὨΔΕ, δ 5.1οβτοί.1283); τοῦτο δὲ καὶ κατὰ τὸν καιρὸν 
γεγένητ(αι) τοῦ σ. ἰὰ.1ς.6: 4(ρ. 22.185} 2. 200); ; ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ, 

ἤτοι ὃ σ. 70... ιο.4.ττΜ.94.1120Ὰ}; ἃ. πιδαπβ οὗ βαϊναίίοπ, ἴρῃ. 
Εδνα οἵ. 5. μηχανή; ἐκ σ΄ ... ἡ σωτηρία γτ. ἢ, εαϊδεῖι.13.37) 



σταυρός 

Ὁ γυβ.λοηι.27.2 ἐμ 70.[8.1550}; ὁ σ., ἡ τοῦ κόσμου σωτηρία καὶ ζωή 
Ογτ Τἠάς.(Ρ.47.12; 55,70}; ἔσωσε τὸν ἄνθρωπον διὰ τοῦ σ, καὶ τῆς 
ἀναοτάσεως [0.Μ4].εὔγοη.το ρΡ.228(Μ.0).3538); σεῖτα. ΟΡ ον τ(Μ.ο8. 
2270); τῆρϑὴβ οὗ υπίοῃ τὰ Ομτὶβί, Ιρῃ. 1 γαΐατ.2; πόποα τέμιος 
ἃπἃ ζωοποιός, ΤΟῃτνβ.σηε1.(2,8208); ΟΥτ.15.2.τ(2.2050); ἰὰ, 
Νεεὶ. 5. (ρ.τοτ, 7; 6},1258}); ΙΔ Ολγαμι (51. 7608); Τάτ, ἐαγη.(3.1303): 
Ευβιίζαῖ, Ἐμνε,.1ο(}1.86.23530); Δηα σωτήριος, παῖ, ἄδαε.3:}(2. 
1552); 14.}}5.22:4(1τ.740}; 1.1|..ας. Ρ. 204.4); Ὁ. νἱοίοΥν νου τῆς 
ἜΠεῖὴν δε οὗ σταυροῦ διετράπη καὶ ἐθδριαμβεύθη σατανᾶς καὶ πᾶσα 
δύναμις ἀντικειμένη ϑετδρ.ἐμεἦ,25.2; τεῖ, 15.818 σώξονται.. «ἐν 
Χριστῷ... οὐχ ὅπλα κινοῦντες ἐπίγεια.. ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει τοῦ σώζοντος 
καὶ κατασεΐοντος μὲν ἀρχὰς καὶ θρόνους, θριαμβεύοντος δὲ τῷ ἰδίῳ σ. 
τῶν ἀντικειμένων τὰ οτίφη ὕντιΟς.κ(3.258)}; τεῖ, Ἐοιη.8:37 πρὸς 
τούτοις λογιζόμενοι τὸν ζωοποιὸν σ. κτλ, ΤΏΔΕ. ἐαγῖϊ.(3.1303); Ὠεῆςα 
ἃ ἰτορῆν τρόπαιον κατὰ πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως τὸν σ. στήσαν- 
τος ΟΥ. [0.20.36(29; ἢ.376.18; Μ.τ4.6570); Με Ρονρἠιτίρ, οι; 
Μ.τ8.400Β); τρόπαιον ἐξήει βαστάζων τὸν σα. κατὰ τῆς τοῦ θανάτου 
τυραννίδος (Ὦτνϑ. ἤσηη. 8 5.1 μι ο.(8, 5048) ν. τρόπαιον ; αἷξο δόξα, τῷ. 
5.1.2(8.3οτα); ἰ( ἐγίς.2.τ(2. 4110); 14 ἀονη.4.2 1π ΗΠ εὗ.(12.418); δῃα ᾿ 
8 ἀείεπος τεῖχος. «ἡμῖν ἄρρηκτον ὃ σ. ντ.15.2.4(2.2048); ς. ΨῬΠατα 
ΟΠ τιβί θοσῈ συ} 5 5η5 μόνου ᾿]Ϊησοῦ τὸ πάντων τῆς ἁμαρτίας φορ- 
τίον ἐν τῷ ὑπὲρ τῶν ὅλων χωρὶς θεοῦ σταυρῷ ἀναλαβεῖν εἰς ἑαυτὸν... 
δεδυνημένου ΟΥ. 70.28.τοίτ4; Ρ.413.20; Μ.14.7218); ἃ. Ψ ΠΟΥ τράειηρ- 
(ἴο 85 δἤδοϊθα οὐ γὰρ δόκησις ὁ α., ἐπεὶ δόκησις καὶ ἡ λύτρωσις 
Ογνν Η αἱξοῖι. 13,4: ἐγήγερται... .σημεῖον ἐν ἡμῖν μέγα... τοῦ σωτῆρος 
σ. δι’ οὗ... ἐκλελυτρώμεθα...οἱ πεπιστευκότες Ογτ, Ζαεΐ,γ2(3.751Ὲ); 
σεσώσμεθα καὶ ἐκλελυτρώμεθα διὰ τοῦ τιμίου σ. Ἰά ΟΝ 65ὶ.5.2(Ρ.96.42; 
6᾽.1280); ἀπά τεραρϊξα]δείοη, τοῦτο δὲ ἦν [50. τὸ θέλημα τοῦ πατρός] ἧ 
διὰ τοῦ τιμίου σ. λύτρωσις καὶ ἀνακεφαλαίωσις τῶν ὅλων ἸΔιΟὐγαί. (5. 
608); 6.8 βϑουῆος τπϑάε διὰ τὸν σ, ἑορτάζειν κελεύει, ἐν γὰρ τῷ σ. 
ἐτύθη ὁ ἄριστός ΟΒτνβιογμε,τ.τί2.4020); θυσίαν ἐκάλεσε τὸν σ. 1. 
Πονι. 15.1 ἢ Η εὖ. (2. 1500); : ἢ. δα δὴ ἘΧΘΠΙΡΙῈ Βίνεη πρῶτος εἰς τὸν 
σ. ὁ κύριος ἡμῶν καὶ τῆς ὑπομονῆς ἑαυτοῦ διδάσκαλος ἀνῆλθεν ἐν τῷ 
ἐδίῳ τυπῶν ὑποδείγματι ἐκείνους οἷς ἔμελλε βοηθεῖν ΠοΥΏ.ΡαΡα ἐρ. 
εἶεν (0.53.6; Μ.ΡΙ,.63.417Ὰ}:; δ. Ῥονευῦ οὗ ογὔοββ; ἐπ ἀπίνοτβο, οἷ. 
ἰαπίαπι 6556 υἱρι σγιεεῖς Οἰγιδι].. «ἀδεεγίρημς σας αὐ καπίϊαϊεη!.. «ἩΘΉ 
δοἰμη ῥγαδδοης εἰ ζωΐεγί, δε εἴταν ῥγαοίεντίογμηι σαφεμίογιη, εἰ 
ποη οοἰρη ᾿παηο ἐπμῖς ποςίγο ογάϊηϊ, ἐδ εἰΐαρι ἐεἰοείϊδις υἱγίμ θη Σ 
ογάϊηδμδημε εβεῖαὶ, Οτοεσνηηςῖη ον, τοί .14.10534}; ἐβρ. ἴῃ 
Ὠαμλδῃ 1Ἰΐθ τὸ δὲ παραδοξότατον τοῦτό ἐστιν, ὅτι τὴν τοῦ α. πίστιν 
ἐνδυσάμενος καταφρονεῖ καὶ τῶν κατὰ φύσιν, καὶ τὸν θάνατον οὐ δειλιᾷ 
διὰ τὸν Χριστὸν ΑἸΉ.ἠης,28.2(}7,25.1440); τίς τοὺς παρὰ βαρβάροις... 
ἔπεισεν ἀνθρώπους ἀποθέσθαι μὲν τὴν μανίαν, εἰρήνην δὲ φρονεῖν, εἶ μὴ ἡ 
τοῦ Χριστοῦ πίστις καὶ τὸ τοῦ σ. σημεῖον ; τές δὲ ἄλλος περὶ ἀθανασίας 

οὕτως ἐπιστώσατο τοὺς ἀνθρώπους, ὡς ὁ τοῦ Χριστοῦ σ., καὶ ἡ τοῦ 
σώματος ἀνάστασις αὐτοῦ; 1δ.το.Ξ(1850) ; σ-.... τὸ πάθος [1.6. οὐ ΓΒ γ151] 
ἐστίν. ὥστε τὸν πρὸς αὐτὸν βλέποντα...ὑπὸ τοῦ ἰοῦ τῆς ἐπιθυμίας 
μὴ βλάπτεσθαι τι Νυες.ν, Μος.(Μ.44.4150); εἴ. ἐπὶ δηΐηι ἰαμία υἱξ 
ἐγμεῖς ΟΠΡΙΣΗ, μἢ οἱ σηΐε οειμίος ῥομαίμν. «πα τοπεμρίδοεμα... 
πα φαρέναγε ῥροςεῖ! Ἰηυϊάία, ΟΥ ον Κορ. δ. τ(τοκός); μάθε 
πόση τοῦ σι ἡ ἰσχύς...διὰ τούτου πάντα τελεῖται" βάπτισμα διὰ τοῦ σ." 
εὐὐχειροτονία διὰ τοῦ σ. κἂν ἐν ὁδοῖς ὦμεν... «κἂν ὅπου ἄν ποτε, μέγα 
ἀγαθὸν ὁ σ.; σωτήριον ὅπλον.. «τῷ διαβόλῳ ἀντέπαλος Ομγγβ.λονι.13.1 

ἴη ΒΒ (ττ.208Ὰ}; ἐγηγερμένου.. «τοῦ σημείου, τοῦτ᾽ ἔστι, τοῦ τιμίου 
σ- .«- γέγονεν ἄφεσις τῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ... συνδρομὴ πρὸς ὁμοψυχίαν, 
σπουδὴ πρὸς ὁμόνοιαν καὶ ὁμοπιστίαν τῶν πάλαι διῃρημένων (ντ.1ς.2.τ 
(2.2050) ; Ομεγϑβ. νης, τ, τ(2.4034); 1δ.2Ζ.π(4ττΒῇ.); 70.0). (.σ.4.ττ( 1.04. 
112094}; ΤΒάτιϑιιά,ογ.2(Μ.00.6070}.); ἢ. ἀπ οἤεπσε τὸ ἘΠ Θ] ΟΝ 5, 
σίοτν οἵ τῆς [1αἱὉΠΐὉ] (τ ογ.1:23) τοῦ σ. ὅ ἐστιν σκάνδαλον τοῖς 
ἀπιστοῦσιν, ἡμῖν δὲ σωτηρία καὶ ζωὴ αἰώνιος Ἰρῃ. Ερ΄ειδιτ; τὸν σ. 
διαβάλλοντες, οὐχ ὁρῶσι τὴν τούτου δύναμιν... καὶ ὅτι δι᾿ αὐτοῦ τὰ τῆς 
θεογνωσίας ἔργα πᾶσι πεφανέρωται ΑἸΉ. ρεμὶ.τ(Μ.25.48); τὸ νομιζό- 

μένον παρὰ ἀνθρώποις μωρὸν τοῦ θεοῦ διὰ τὸν σα. γέγονε πάντων 
ἐντιμότερον, ἡ μὲν γὰρ ἀνάστασις ἡμῖν ἐν αὐτῷ ἀπόκειται Ἰά..4γ.1τ.43 
(Μ.26.τοος) ; τὸν τοῦ σωτῆρος ο. τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς τε καὶ 
ἀφθαροίας ἐγηγερμένον, καύχημα μὲν εἶναι τῆς ἐκκλησίας. .«διαβεβαιω- 
σόμεθα.. πλατὺ γὰρ γελῶσιν οὗ τάλανες, τὴν τοῦ μυστηρίου δύναμων 
εἰσάπαν ἠγνοηκότες Ογτ. δορὶ 45τ(3.6238); 14. Ν᾽ επί. κι (ρ.τοῖ.τ7; 6]. 
1358); ἀνδρείας ὑπόθεσίς ἐστιν ὃ α. καὶ καυχήσεως, ἀλλ᾽ οὖ αἰσχύνης 
αεεπ.ΟΡ ογ.τ(}1.98.2404}); ΤΟ ] τη οὗ Βα δσιησ ρορ (τοβ5, αἸντη6 
πϑίαχο δοίη ἸΏΡΆΒ510]8 μὴ φεισάμενος σ. καὶ θανάτῳ καὶ τάφῃ, 
συνεχώρησεν παθεῖν τὸν τῇ φύσει ἀπαθῆ...τὸν θεὸν λόγον (οῃεί. ΑΡῥ. 
2.24.3; σῇ συγχωρήσει..-κριθεὶς ὃ κριτὴς.σταυρῷ προσηλώθη ὁ 
ἀπαθὴς καὶ ἀπέθανεν ὁ τῇ φύσει ἀθάνατος καὶ ἐτάφη ὁ ζωοποιός [1|, 
1.8.12.33; γεῖ ὨΠγροβίδες ἀπιοπ [οι Πἀληρ ἀδπ1α] {Παὶ (σοὰ ννὰ5 ἴῃ 
Οὐτίσι βυἤεπρ οἡ (τοββ, Τμαοί ποι χ,ιγηδ.2τ(Μ.77.13448,0); 

1253 

- (0Ρ.124.7; Μ.13.4284}; 91.8:66 θάνατος.. 

᾿1568,0); ὕεπ.28: χα, μόνον... 

σταυρός 

οὕτως ἐν τῷ σ. ἡ ἀπαθὴς θεότης οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ τῆς σαρκὸς πάθους 
διῃρημένη Ἡοττα.Ραρα ἐρ. Ερέῤκι(ρ. 58,31; ΜῸΡΙ,.61. 5200); 1. ἃ τὸ- 
[υταίοη οὗ ἀοοετίθπι, Ροϊγς.-ἐῤ. 1.1} ἐάν τις εἴπῃ ὅτι δόκησις ὁ σ., 
ἀποστράφηθι... εἰ γὰρ κατὰ φαντασίαν ἐσταυρώθη, ἐκ σ. δὲ ἡ σωτηρία, 
καὶ ἡ σωτηρία φαντασία γτ. Η.“αἰδεἶ.13.37;)3. ἃ5 Ρτεβρυτεὰ 1 ἴπ ΟἹ, 
ἔτεα. ὄχερ,, ν. ἢ. ; Ῥβ,χ:2 τοῦτο..«λέγει" μακάριοι οἱ ἐπὶ τὸν σ. 
ἐλπίσαντες κατέβησαν ἘΝ τὸ ὕδωρ Βαγη.τι.8; ΔΕΒΑΙΕΒ 5.9 ἔχεις πάλιν 
περὶ τοῦ σ. καὶ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος 1.12.1; δ.8.1; 15.916 
μηνυτικὸν τῆς δυνάμεως τοῦ σ. ᾧ προσέθηκε τοὺς ὥμους σταυρωθείς 
7.6ι. Ἰαροί. 35. .(Μ. 6 .3844); ̓ ΒΞ. 21:18 ἐξήγησις τῶν ἐν τῷ σ. παγέντων 
ἐν ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ἥλων ἦν 19.35.7(3840); Νααι.21: 
λαβεῖν τὸν Μωύσέα χαλκὸν καὶ ποιῆσαι τύπον σταυροῦ 1δ.6ο.3(4174); 
τοί, 1.5.2:24 σημεῖον ἔγνωμεν παρὰ τῇ γραφῇ τὸν σ. εἰρημένον. 
ἔθηκε γάρ, φησί, Μωσῆς τὸν ὄφιν ἐπὶ σημείου" τουτέστιν, ἐπὶ σταυροῦ 
Β85.6}.26ο.8(3.4οο6 ; Μ.322.0658Β); 6γι1ς:18, ΟΥοἤσηι.14.18 τη. 67. 

«μετέωρος καὶ ἐν ξύλῳ γινό- 
μενος οὐκ ἄλλος ἂν εἴη εἰ μὴ ὁ σ." καὶ ἐν οὐδενὶ δὲ πάλιν θανάτῳ 
διορύσσονται πόδες καὶ χεῖρες εἰ μὴ ἐν μόνῳ τῷ σ, Αἰ ἡπε.3ς, (.25. 

«ἐπάγη τὸ ξύλον τοῦ σ. ἐπὶ τῆς γῆς 

καθ᾽ ὃν τρόπον ἐστήρικτο κλῖμαξ ἐπὶ ᾿Ιακώβ αὶ. Τίνι. εἰ ἀφιῖἰοδϑ ν" 
(0.79); Ατωος οἵό ἦν τὸ ξύλον εἰκὼν καὶ τύπος τοῦ τιμίον σ.; δι᾿ οὗ 
γέγονε γλυκὺς ἁ νόμος γτ.“4:|.8τ(3.3478); Ζ40}.3:0 σταυρῷ παραδοὺς 
τὸ ἴδιον σῶμα, ἐφ᾽ ᾧ καὶ τὸ τῶν ᾿Ιονδαίων προσκέκρονκεν ἔθνος, καὶ 
τῆς πρὸς αὐτὸν οἰκειότητος ἀποβέβληται.. βόθρῳ... «παρεικάζει τὸν τοῦ 
σωτῆρος σ. ἰα. Ζαεῖ,, 2τῴ3. 6794}; ῥάβδος. ..καὶ...βακτηρία.. οὐκ ἂν δέ τις 
ἁμάρτοι τὸν σωτήριον οὕτως ὀνομάζων σ. ... τῇ μὲν ὀρθῇ βακτηρίᾳ ἡμᾶς 
τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας στηρίζων. ...τῇ δὲ πλαγίᾳ ὡς ῥάβδῳ κατὰ τῶν 
δαιμόνων χρώμενος ΤΠάι.}ς,22:4{(1.740); ὧς τινες ἐφαντάσθησαν ὅτι 
τῇ ῥάβδῳ προσκυνήσας, ἐν αἰνίγματι τῷ σ. προσεκύνησεν ἀφηηδα, ἵν, 
(εη.417:21(Μ.8ς.τ6560) ; τοῦ σωτηρίον σ. τῆς ῥάβδου τὸ κράτος δηλοῖ 
ΤΒᾶςΡ τοῦ: 2(1204); ἡ ῥάβδος διπλῆν ἐνέργειαν κέκτηται" καὶ γὰρ 
μαστέζει καὶ χειραγωγεῖ" καὶ ὁ σ. δὲ ἡμᾶς χειραγωγεῖ, καὶ μαστίζει 
τοὺς δαίμονας ἨδδγοΠ.Η. ΚΚΡΞιτορ: λ( Νἴ.93.13248); ἀρχὴν... τὸν σ. 
καλεῖ" ὡς ἐν αὐτῷ τῆς οἰκουμένης ἄρχοντος...ἡττηθέντος" ἡμέραν δὲ 
δυνάμεως αὐτοῦ τὴν ἡμέραν εἰκότως τοῦ σ. ἰδιτοῦ: 23(13240) ; τοῦ οἵ 
Τόβορῃ, 70.Ὁ. ξ.0.4.τ3(Μ.04.11320) εἴτ, 5. εἰκονέζω, 

Τ). εγοςς, ἂϑ ΘΙ Ὀ]επι; 1. [15 ἴοτπι; ἃ. 5Ππ8}0ς οἵ Τ' ((6π.14:14; 
17:23 ὅτι δὲ ὁ σ. ἐν τῷ ταῦ ἤμελλεν ἔχειν τὴν χάριν, λέγει καὶ τοὺς 
τριακοσίους Βαγη.0.8; οἴ. εἶναι τοῦ μὲν κυριακοῦ σημείον τύπον κατὰ τὸ 
σχῆμα τὸ τριακοσιοστὸν στοιχεῖον [(Ἰ6τὴ.“ἰγ.6.11{(0.473.24; Μ.0.205Α); 
τὰ ἀρχαῖα στοιχεῖα ἐμφερὲς ἔχειν τὸ θαῦ, τῷ τοῦ σ. χαρακτῆρι ΟΥ.δεί, 
ἐῃ Εχεει τ Μ.13.Βοχαὺ; οἴ, ἐφ φία Ἐφοελίεῖ.. .ἀ(α οἰρημμε αι τ ἤγοη- 
εἶδες υἱγογίρη,, ἴρξα δεὶ περ Ογασεογιη ἰάμ, ποσίνα ἀμ ϑη} 1. Σβ δοῖο5 
ἐγμεῖς, φμανι ρογίογνίοδαὶ ξείγανι τ ἐγοηίέδις ποςσιίγίς, Ἴ εὐτ σά θένα 
Μαγεϊοπε 3.22(Μ.}},.2.3.52Ὰ}; Β. 5Π8ρ6 οἵ Ἔ ; εἴ, εὐ ἰρδεέ μαῤτιμδ 
ἐὐμεῖς, βΉδς οἱ τμημίαϊες βαθεῖ φεΐμφιο, μος τῇ ἰοηρημάτηδ, εἰ πος 
ἡπ ἰα μά ΐηπε, εἰ γεηι ἸΏ τηθάτο, ΤῊ φο γεχιϊεεεῖὶ φῖ οἰανῖς αὐ ΡΤ ΤΥ, 
Ιγϑη.ἤσαον.2.24.4(Μ.7.71048); τοῦ σ. ... τετραχῆ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν σχή- 
ματος, ὡς ἐκ τοῦ μέσου...τέσσαρας ἀριθμεῖσθαι τὰς προβολάς ΟΥΟΝ 55, 
ογ.εαἰφεῖι. 52(ρ.ττ9.4; Μ.45.80}0); 6. ἘΧΘΙΏΡΙΠΠ δα ἴῃ τη τὸ δὲ ἀνθρώ- 
πειὸον σχῆμα οὐδενὶ ἄλλῳ τῶν ἀλόγων ζῴων διαφέρει, ἣ τῷ ὀρθόν τε 
εἶναι καὶ ἔκτασιν χειρῶν ἔχειν... .καὶ οὐδὲν ἄλλο δείκνυσιν ἢ τὸ σχῆμα τοῦ 
α. Τυβε. ταροΐ. τ. 4(Μ.6.4128}; ἴπ παίυτο, ΟΜ ΟΊ ἢ Ρονῤλυτ(ρΡ. 5 δῇ. ; 
Μ.18.4οο0,0}; ἱπ οιπαπ νεχϊία, οἔτδι(Ρ.504.28; 4000) οἴ. 5. βήξιλ- 
λον; οἴ Τετταροί τα(Μ. ΕΓ, α 69Ὰ}; Μιπυσῖαβ ἘΕ]ὶχ ἀροΐ,2ο(Μ.Ρ1..., 
4468); ἅ. ἰοτεβῃδάονεα ἴῃ ΟἹ (οἴ. (.3 ΒΌΡΥΑ) μηνύων τὴν ἴσχυν τοῦ 
μυστηρίον τοῦ σα. ᾧ θεὸς διὰ Μωῦθσέως εἶπεν... [1)1.33:17}.ἁὃὕὉ(μονο- 
κέρωτος γὰρ κέρατα οὐδενὸς ἄλλου...σχήματος ἔχοι ἄν τις εἰπεῖν... .εἰ 
μὴ τοῦ τύπου ὃς τὸν σ. δείκνυσιν ᾿ιιϑι.ἀταϊ,οτ. 1 (Μ.6.692[.); οἴ(Τοτι. 
αὐυογες Γμάαεος τοί. ΡΊ,.2.6668); εβρ. ἐχεσ. Εχ.τγεῖι λέγει... ἵνα 
ποιήσῃ τύπον σταυροῦ... Μωῦσῆς... ἐξέτεινεν τὰς χεῖρας" καὶ οὕτως... 
ἐνίκα ὁ Ἰσραήλ Βαγη.12.2; Τυκὲ. ἀταϊ,οο, 4(Μ,6.,6024Α); αὐ Ν γββ.ν. Δος. 
(}1.44.3480}; ἰά,γε5.1(Μ.46.6010}; Τα Απεισμς(Μ.86.2ς578};  Τ ενῖ. 
αάνεγος μάαεος το(6678); Ογρτιαάνεγες [μάπεος 2.2τ(Μ. ΡῚ,.4. 
7448); 6. 85 ἔοτχη οὗ ἃ ῆδρε] σ. ἐστι τοῦ εὐκτηρίου τὸ σχῆμα τέσσαρσιν 
«««(οἴκοις Οα Νγδβ.εῤ. 2. (ΝΜ. 46, Ἰο06.); ἔ. ἃ τεσορη χε ΡοΟβίυτο ἴῸΓ 
ῬΤΆΥΕΥ στὰς οὖν εἰς προσευχήν, τὰς χεῖρας ἐπιζεύξας εἰς τύπον σταυροῦ 
Α ΧαπιδρΡ.28(ρ.18.16); ΑβιιΑππῥρἦαν.(ρ.117.18}; δεικνύουσι ς΄. 
ΟὨΒτιβ[18Π5]..-διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐκτάσεως τὸ..«σχῆμα τοῦ...ο. Ογτ, 
Ρ:.27:2(Μ.69.8κ 64); τὸν τοῦ σ. τύπον...ἐν ἑαυτῇ ἐκτυπώσασα, ἑαυτὴν 
δὲ μᾶλλον καὶ ὅλην εἰς τὸν τοῦ σ. τύπον ἀπεικάσασα, διὰ τῆς ἐφ᾽ ἑκάτερα 
τῶν χειρῶν ἐκτάσεως, εὐθὺς ἐφήλατο...τῇ πυρᾷ Β45.56].υ. Τἀεε τί Μ. 
8ς.5138); οἱ, σταυροειδῶς τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν ἐκτείνας ΝΙ] ἐ. 
τ.) (Μ 79. 1214}; δ. ἀδοτεθά {πὲ σοτήθοϊ ροβιτοι ἰοῦ πϑπαβ ἴῃ τα- 
οοινιηρ Ηοϊγ Ὁοτητηυπίοη τὰς χεῖρας σχηματίζων εἰς τύπον σταυροῦ, 
οὕτω προσίτω, καὶ δεχέσθω τὴν κοινωνίαν τῆς χάριτος (ΤΎΙ]] ἐαιτοι ; 



σταυρός 

Π.. ΒΥΓΊ ΡΟ ΟΆ] 5] σηϊβολμος οὗ {88 ἕοττη πῶς ἂν ἡμᾶς προσεκαλέσατο, 
εἰ μὴ ἐσταύρωτο ; ἐν μόνῳ γὰρ τῷ σ. ἐκτεταμέναις χεροί τις ἀποθνήσκει 
οοἰτὰς χεῖρας ἐκτεῖναι, ἵνα τῇ μὲν τὸν παλαιὸν λαόν, τῇ δὲ τοὺς ἀπὸ 
τῶν ἐθνῶν ἑλκύσῃ, καὶ ἀμφοτέρους ἐν ἑαυτῷ συνάψῃ ΑἸ. ἦηε.25.3(Μ, 
25.140Ὰ}; διὰ τοῦ σ. διδασκόμεθα...ὅτι ὁ ἐπὶ τούτου... διαταθεὶς ὁ τὸ 
πᾶν πρὸς ἑαυτὸν συνδέων τε καὶ συναρμόζων ἐστί...ὁ... Παῦλος... 
ἑκάστην...τοῦ σταυροῦ προβολὴν ἰδίῳ ῥήματι κατονομάζει, ὕψος μὲν 
τὸ ὑπερέχον, βάθος δὲ τὸ ὑποκείμενον, πλάτος τε καὶ μῆκος τὰς πλαγίας 
ἐκτάσεις λέγων ΟΥ̓ Ν γ85.0γ.ἐαϊ ει, 2(00.110.4,120.18; Μ.45.80}),818):; 
14. μη 5(2 Ρ.115.1288.; Μι45.6068) ; 14.»ες.1(}}.46.624.,8}; 8150 τε, 
Ῥ5.138:7Π., 1δ.(6240) ; [0.1). [ισ.4.ττ(Μ.94.11208}; διὰ τῶν ἐν σοὶ [1.6. 
τῷ σ.] ἐξαδικῶν διαστάσεων τὸ παντοκρατορικὸν ὑπέφηνε 50. Χριστός 
παραδόξως, ὅτι κυριεύει τῶν ἄνω καὶ οὐρανίων, τῶν κάτω καὶ ἐπιγείων 
«(Καὶ ὑποχθονίων...τῶν δεξιῶν, τῶν ἀριστερῶν, τῶν δικαίων, καὶ τῶν 
ἁμαρτωλῶν ει ΟΡ ογ.τ(}1.08.2444); 2. ἴῃ νἹδίοιι5. πα ΡΟΡΕΌΪΆΥ 
Ἰταταίασα ἐφάνη σ. ἐν τῷ ἀνατολικῷ τοΐχῳ καὶ εὐθέως εἰσῆλθεν δι᾿ 
αὐτοῦ νεανίας εὐειδής [1.6. (ῃτί51} Α΄, αν μὶβρῥοτοί(ρ.69.18); ὡς ἐκ 
βάθους τῆς θαλάσσης σταυρὸς ἀνέβαινεν 44. Μ71|.26(ρ.255.58.); Ογτ, Η, 
ἐρι(οηςί.3(Μ.32.ττ60Ὰ}; τί ειζιον. 5.4(Ν.35.6604}; ἸΙερεπα οἵ βρβαῖϊ- 
ἴῃρ' Ογοββ ὁρῶσιν... τρεῖς ἄνδρας, καὶ τοὺς δύο τὸν ἕνα ὑπορθοῦντας, 
καὶ σ. ἀκολουθοῦντα αὐτοῖς...καὶ ὑπακοὴ ἠκούετο ἀπὸ τοῦ σ. Εν. Ῥείν. 
Θ(ΡΡ.208,302); Οτο85 ἴὴ Ηδάδθς πάλιν..ὑμᾶς διὰ ξύλου τοῦ σ. πάντας 
ἐγὼ ἰδοὺ ἀνιστῶν (44, 1]. 24(0.330); ν. (.2.Ὁ ᾿πΐγὰ ; ε5ρ. ν]δίοῃ οἵ 
(οηβίδῃτϊης σταυροῦ τρόπαιον Επ5.ν.(,τ.28{(ρ.21.16; Μ.20.0448); 
3. τορτεβθπίβ 05 οὗ ὕτοβϑ Ἐχεοιτε 1η ΨοΟα ΟΥἉ τηρίδὶ, ΟΥ 5ἰπιρὶν 
ἐχϑορᾶ; 8. ΟΔΥΓΙΕΩ͂ αἃ5. ἃ βίαπάαχζαά, Αἱ, απ ῖρὈ.25(ρ.76.231; ἃ5 
ἀενίοε οἡ ἰΆθϑσαπι, 1 π|5.0.(.1,4τ(0.22.13; Μ.20.9484}; τεπιονβᾷ ὃν 
7] λ. ΠρΡ., στ ΝαΖ.0».4.66(Ν,3ς.588.); 50Ζ.ἦ.6.5.17,2(Μ.67.12658}; 
Ὀ. τταςσρᾷ 1 ΡὈΪδοε οἱ βιρτιδίαυσε προτάξας τῇ ἰδίᾳ μου χειρὶ τὸν τίμιον 
σ., καὶ τὸ ὄνομά μου ὑπέγραψα, διὰ Χριστοῦ ἀναγνώστου, διὰ τὸ ἔμε 
γήρᾳ κρατεῖσθαι 1. 1δεἰρ.ὉΟΡ(οΙβ)αει. (40 4 Ρ.68.8; Η.2.122900; 
110. ἀρ. Τὴ ρλ2τ(1.95.372}0); ς. ἴπ σατο ἀροῦσιν ἀπὸ τῆς γῆς... 
τὰς σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας, καὶ τοὺς ἐνδόξους καὶ τιμίους σ. 'βος. 
70.1τ3(Ρ.80}; πέμπει Γρηγορίῳ σταυρὸν χρυσῷ πολλῷ καὶ λίθοις τιμίοις 
ἐξησκημένον, πρὸς τιμὴν τοῦ. -μάρτυρος Σεργίου Ἐναρτ.ἦ.6.6.2τ(ρ.2ς. 
1; Μ.86.2873.); ἥρπαζον τοὺς σ, ἀπὸ τοῦ εὐκτηρίου ΜίγΜίεμις 
(0.553.7}; ὁρίζομεν... -παραπλησίως τῷ τύπῳ τοῦ...σ. ἀνατίθεσθαι τὰς 
σεπτὰς..«εἰκόνας δγηιδ, ΝΊς.(787)(}ῃ.4.456Ὰ}; αὐ φαβὶ ἐπα οἵ συτσοῃ 
στερροῦ...καὶ ἀνδρώδους φρονήματος οἰκεῖον, τὸ ἐν τῷ ἱερατείῳ μὲν 
κατὰ ἀνατολὰς τοῦ θειοτάτου τεμένους ἕνα καὶ μόνον τυπῶσαι σ. δι᾿ ἑνὸς 
γὰρ σωτηριώδους σ. τὸ τῶν. ἀνθρώπων διασώζεται γένος ΝἸ] 6.4. 
6τ(Μ.70.577})}; ἤχοα ἴο αἰταγ, Εναρτ..6.6,2τ(0.238.2; Μ.86,28760); 
ΟΕΤΥΘα ἴῃ Ῥγοσοββίοη, {1ὲ. 7} αε(Ν. ΒΡ τοῦ ρΡ.49); τεγῖονᾷὶ οὗ οοββϑθς 
Τοσδιάάθη, ϑγνη. δ᾽ τς. (78})(Ώ.4.4560); οἷὐ νγὰ}}15. ἀῃηα Ὀυ)άϊπρϑ 
σταυροῦ σημεῖον ἐν παλατίῳ Ἔχλι5.0.(.53,40 τἰτ.{0.74.10; Ν.2ο.ττορΑ); 
Οβυνβ. μά.οἱ ρεμένο(τ. 5710); {16.0,,8.7.33(Μ1.ο6.11γ60); 

ι 4. 

σταυρὸς : σταυρὸς πεσόντων 
᾿ ᾿ ἢ. ἊΝ; ϑ Ὗ 

νίκ[ ν] πιὶ στ]οῖς ἀνάστ ασὶς 

ΟἿᾺ 8922 (ἈΠΈΟΟΒ); ἴῃ ρυναίε ἀδνοζίοηβ, ΤΑ 4 π|.4τ(Μ.28, 
6244) οἷΐ. 5. ἀντέτυπος ; ΜΟΥΏ ΟἿ 1Π6 ῬΘΥβοπ ἴπ πιϑί8], ΟτινΝ υ8ς., 
ας (ρ.404.8; Μ.46.οδ00); βιαιηροα οὐ εἰπθχοϊἀουρᾶ ; οἢ τποηκϑ᾽ 
σον], ῬᾺ]], ἢ... αμ5.22(ρ.90.2; Μ.34. 1] 0 Ὰ}} δηἃ νϑϑίτηρηΐβ, 11, 
Ολνγς.(0.382.32); βίατηρθα ΟΝ. τἸηοπαβίοσν Ὀγεϑα, Οὐ Μαρ ταὶ (τ. 
ΖΔ 0} ..)1 ττ(..Ρ],.77.21τ1Ὰ}; 115. αθιααϊν, οὔ γνϑ. }μ4.οἱ σεμὶ,(α. 
5718}, ΟΠ ΠῊΡ [ῸΓ ἸΘρΡΊ Βα οὴ ἴο βανὲ 1 ἔτοιι Ὀσοΐαπατίοπ, ΟΤσα]], 
“Ὁ..73; οἵ, εἴρηαρη δαἰναίονις ἐν ἨΉΗΣ ἰΐδογα τοὶ ἐγ σοίο υεἰ ἴῃ 
δεϊε τ εἰ τρι τπαρημογῖθμς ἤπηιὶ ῥοστς ἐμδομέρεγε υεἰ ῥίηρονο, Ταβία, 
Οοά.χ.8.τ(ρ.61) οἵ. καὶ ὧν ἀναισχύντως ἠπίστουν ᾿Ιουδαῖοι καὶ Ἕλληνες, 
εὑρίσκοντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν πεπληρωμένα σταυρῶν" ἔν τισε δὲ καὶ 
ἐμελάνιζον ΤὨρΡΠη.εὐγον.Ρ. 44{Μ| τοϑ.1658); 4. νοπογαϊίοῃ οὐ ὕγοβϑ, 
οἷ, Β.5 Βαρτα ; 8. 85 ει ίδιμι οἱ (γβιαπεν παρὰ τὸν α. προσκυνοῦσι 
[355. Ομ γἰβεϊδη5] (Πγγυβ.λονη.12.7 ἐμ ΤΟ ον (το.10 70); εἴ, φμὶ ἐγηεὶς 
πος γεϊιρίοξος ῥμίαί, ἐομδεεγαηδιις ποϑίον εγὶϊ, Ἴ τε αροϊ τοι, ΡΊ..2. 
3654); (ἢγγϑ5, Πμά.6ὲ ρομένο(1.5710); τὸ τοῦ σ. σημεῖον τοῖς ἐνοικοῦσι 
[1.5. ἴῃ ργυρι] προσκυνητόν ὕγτ.15.2.4(2.2904Ε); Ἕλληνες, καὶ 
“Ῥωμαῖοι, καὶ βάρβαρο":, τὸν ἐσταυρωμένον θεολογοῦντες «καὶ τοῦ σ. 
τὸ σημεῖον γεραίροντες Βατ εεί,.δ(ρ.178.22; 4.880) ; ςἕ, εὐχομένῃ... 
ταύτῃ φαίνεται ὑπὲρ κεφαλῆς τὸ σημεῖον, ὃ δὴ Χριστιανοῖς προσ- 
κυνεῖσθαί τε πέφυκε καὶ ἐπιγράξεσθαι Αδι,Απι,ζοῦμ.ττ(}.40.3378); 
170.0...}.10,33,25(}1.06.10320,1176σ,ττβοῦ) ; Ὁ. ργυϑοίίοβ ἐχρίαἰηθᾶ 
8Π6 7 501Π66, ΓΑΤΒ ψιρ, ά γε. 30(Ν1.28,6 21,0); προσκυνοῦμεν... καὶ [1.6. 
ἃ5 ὙΜῈ]} ἃ5 (ῃς ὑσιια (γ0985] τὸν τύπον τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ α., εἰ καὶ 
ἐξ ἑτέρας ὕλης [γε]γένηται, οὐ τὴν ὕλην τιμῶντες... «ἀλλὰ τὸν τύπον, ὡς 
Χριστοῦ σύμβολον Το.}0. {,0.4.ττ(Μ.04.11328}; ᾿Ἰπδίαπορά κ5 5.1 ἱπρ 
νοησατίου οὗ πῆᾶροβ, ὄν. Ν ἐς. 787)(Η.4.4568). 

1254 σταυρός 

Ε. Ξςῖρη οὗ ἰδδ ἐγοςς ταδᾶς Ὦν ἃ ροβδίυσε (σημεῖον, τύπος, σχῆμα εἴς, 
τοῦ σταυροῦ, ΟΥ̓ 805.); 1. της οὐ Ὀχοαβῖ, (γνϑ. λον. 87.2 τ Μ|.(). 
8208); ΔΠ64 οὐδεσ ραγίβ οἵ Ὀοᾶν, Μ΄. Τἰάοι. ̓  2τ(0.}4.26); συνεχῶς... 
ἅπαντες ἐγχαράττουσιν βς, σταυροῦ τὸ οχῆμα] ἐπὶ τοῦ τῶν μελῶν 
ἡμῶν ἐπισημοτέρου μέρους, καὶ ὥσπερ ἐν στήλῃ ἐπὶ τοῦ μετώπου 
καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν διατυπούμενον περιφέρουσιν (Ὦγχνϑ. Πμά.εἰ ρεπὶ.0 
(..5714); Ευάοςνρ».1.62(}}1.8ς,83264) ; 23. τηοϑὲ σΟΤΏΙΏΟΣΙΚ ΟἿ ἔοσο- 
μεαά, 7, .17.4:; τὰ ἀρχαῖα στοιχεῖα ἐμφερὲς ἔχειν τὸ θαῦ τῷ τοῦ σ. 
χαρακτῆρι, καὶ προφητεύεσθαι περὶ τοῦ γενομένου ἐν Χριστιανοῖς ἐπὶ τοῦ 
μετώπου σημείου: ὅπερ ποιοῦσιν οἱ πεπιστευκότες πάντες οὑτινοσοῦν 
προκαταρχόμενοι πράγματος, καὶ μάλιστα ἢ εὐχῶν ἢ ἁγίων ἀναγνωσμά- 
των Ὀγ.Ξοἰ τ Εποε οὐ 4{Μ.13.8Βο1Ὰ); οὐἁ Τετστιάφ ἔόγοηα 23(Μ..}}..2.008) 
τὸ τοῦ σ. προσκυνεῖτε ξύλον, εἰκόνας αὐτοῦ σκιαγραφοῦντες ἐν τῷ 
μετώπῳ καὶ πρὸ τῶν οἰκημάτων ἐγγράφοντες [ΠΡ ΔΡΟγτ. [εἰη.6 
(62.τ940); ἐπὶ μετώπου... «δακτύλοις ἡ σφραγὶς... σ. γινέσθω: ἐπὶ 
ἄρτων βιβρωσκομένων, καὶ ἐπὶ ποτηρίων πινομένων- ἐν εἰσόδοις, 
ἐν ἐξόδοις. ... κοιταζομένοις, καὶ διανισταμένοις Οντ.Η, εαἰδελ,,15.56; 
Ογν5. {ὠμα,εἰ ξεηπέισ(ι. 718); τὸ τοῦ ἁγίου σ. σημεῖον, ᾧ περιφράτ- 
τεσθαι τοὺς πιστεύοντας ἔθος ΟΥτ, ἰ5.2.4(2.2040); Ρ4}]}.᾿..1.ατ5.2(ρ.18, 
11; Μ.ι34.1012Ὰ}; τηϑε ὁπ ᾿πζβη!5 τῇ χειρὶ παιδεύετε σφραγίζειν τὸ 
μέτωπον" καὶ πρὶν ἢ δυνηθῆναι τῇ χειρὶ τοῦτο ποιεῖν, αὐτοὶ ἐντυποῦτε 
αὐτοῖς τὸν σ. Γῃγνβ, ἦρι. 1.2.7 τη ΤΟ γ.(1ο.το88Β); 1δ.(το07Ὲ); Βεΐοτε 
Ῥγᾶγοσ, Ζοβ.αἰϊοφμία 8(Μ.78.16920) ; Ὀεΐοτα τηδυίνγάοῃι, Βα. ἀσηι. δ, 
δ(2.1488; ΜΙ 21.505); Μ. Τ άοΙ.Σ τ7(0.72.24}; Βα5.861,υ, δε. τ(Μ. 
85.5138) οἷΐϊ, 5. 0.1; Ὀεΐοτα οχίϊε, Ῥεῖχσ.  Α]. ἐπεγνεῖ.7(}1.33.12888); 
3. ἃ Ργοίϊεοιοη, Ε8Ρ. δραῖηβί ἀδιποηβ, οἱ Ηἱρρ ἐγαά,αρ.37(Ρ.68); ΑἸ, 
δέηξτ(Μ.25.54) οἵ. 5. δαέμων ; 14.ἢη2.47.2{Μ.25.1800}; Ι4.υ-ἀπίοη. 
25(}1,26.8030) ; ἐπὶ τὸν σ, καταφεύγει, καὶ τὸ παλαιὸν φάρμακον, καὶ 
τούτῳ σημειοῦται κατὰ τῶν φόβων Οτ.Να2.0γ.4.5π5(}.3ς. σ8ο0 4}; τ. 
Νγδδ5ιν,αγ. Τα. (Μι 46. 916Ὰ); τὴν ἀπὸ τοῦ σ. φυλακήν (γνβ,ἤον». 
12.7 ἴῃ τύ ογ.(1ο.1078); ὅ δὲ τὸ τοῦ σ. σημεῖον διατυπώσας, ὥσει 
καπνὸν διασκεδάζει [8ς. τὸν ἐχθρόν] ΝΊΘΘΡΗ {τιν δγ».47(Μ,86,3ο200) ; 
110.}.8..}.31τ(Μ.96.11538); 16. 32(1τ684) ; 4. ἴπ ρορυϊασ ᾿ἰτοσαῖασο αἵ- 
τοηαεα ΨΙ ΤΩ ΓΒΟΙΠΟΙ5 ΤΟΒ115 ; τὸ αυδίδη ἃ ἄορ, ἢ Λίεγ οἱ εἶτ 
(Ρ.12.32}); ἰο Ορβῃ ἃ ὅοου, “4.Δηπάγ.εὶ ΜΠυτρί(ρ.00.5); οἤεστηρ ἃ στα, 
ΑΟΡμη )δίρ.29.23}; δα ἀεϊένεγαησα, ἐδιτοσ(ρ.40.23); πιϑᾶς ὉῪ 
ΟΠ σιβὶ ὁ σωτὴρ..«ἐχάραξεν σ. ἐν τῷ ἀέρι καταβαίνοντα ἀπὸ τῶν ἄνω 
ἕως τῆς ἀβύσσου, καὶ ἐπλήσθη ἡ ἄβυσσος φωτὸς καὶ ἦν ὃ σ. ἐν ὁμοιώ- 
ματι κλίμακος ἐχούσης βάθμους ἐδ.τ538(ρ.7ο.4.); 5. πιαᾶδ ἴπ αρτίϑμη 
(ροβί- θαρεβιημα! οοπβιρπδίοη), ϑεσαρι με. 25.τῆ,. οἷῖ. 5. χρίω; 
σπεύσατε... τὰ πρόβατα, πρὸς...τὸ σημεῖον τοῦ σ. τὸ τῶν κακῶν 
ἀλεξητήριον αΥ ΟΝ νβ5ιδαρῤὶι ῇ.(Μ.46.4178); βάπτισμα διὰ τοῦ σ. (δεῖ 
γὰρ ἀναλαβεῖν τὴν σφραγῖδα) Οἤγνβ, ἀσηι.13.1 τὴ Ῥ τ (ττ.298Α}); οἴ. 
Ὀχάννα. Τγίμ.2.14(Μ.30.6074); Καὶ. Βαρί.(ρ.389); οἴ. ἡ σφραγὶς ἀντὶ 
τοῦ σ. (οηδί.4}}.3.17.1. ἐγφάτὲ ατέΐενη εἰΐαηι καἰ εεϊνπέητς ἴηι ογμσέν 
ἀονΐηΐ 7ἐξιε, φμα εἰ ἴρξε εἰρμαίμυ, Αταρυυνεί. οί Μ.ΡΙ,.16.3040); 
ἤδποε ἘΠ6 τηᾶτκ οὗ τῆς (Ἠτιβεῖδη, ΑἸΉ. τς. 20. 4{(Μ 25.145}; ΟἸγτΩρΡ. 
3. Βαν.5:2(64.03.1134} δααῖναίθπι οὗἉ οἰγουτποϊβίοι ἴον [δννβ, [0.}0). 
{ρ.4.πτ(Μ94.11298}; 115. 86 820 ππντιςᾺῸ6η ἰγασηίοπι, Βα5 δ ρέν. 
66(3.54Ε; Μ.32.1888); 6. ἴῃ Θασματὶβί εἰπὼν ταῦτα διεχάραξεν τῷ 
ἄρτῳ τὸν σ. καὶ κλάσας ἤρξατο διαδιδόναι Α. Τίοτη. Δ, πο(ρ.τ66.18}); ὁ 
ἀρχιερεὺς... «στὰς πρὸς τῷ θυσιαστηρίῳ τὸ τρόπαιον τοῦ οα. κατὰ τοῦ 
μετώπου τῇ χειρὶ ποιησάμενος εἰπάτω... «καὶ... «ἄνω τὸν νοῦν [{1|.λΡ. 
(ομοὶ..4.Ρ}.8.12.4; αἴζευ (οτητησπίοθ. καὶ ἐπιχαράττει τὸ θεῖον 
σημεῖον τοῦ τιμίου ο, 1,1|.Βας5, -- 1 τι ἄγγος. Βτρ μηδ Ρ.341.30); ἰῃ 
ογοξα, ΣΙ ΠΜαγε.(Βηρμίτηδῃ ρΡ.124.11); Ὀοίοσε τῇς ἀἰδιηῖββαὶ, 1.1}. 
γαέξαπεῖ,(.352.3); 7. αἱ οτάϊπαίίοῃμ πάντα δι᾽ αὐτοῦ [30. τοῦ 
στουροῦ) τελεῖται τὰ καθ᾽ ἡμᾶς. κἂν ἀναγεννηθῆναι δέῃ, σταυρὸς 
παραγίνεται" κἂν τραφῆναι τὴν μυστικὴν ἐκείνην τροφήν, κἂν χειρο" 
τονηθῆναι, κἂν ὁτιοῦν ἕτερον ποιῆσαι, πανταχοῦ τοῦτο τῆς νίκης ἡμῖν 
παρίσταται σύμβολον (Ὠγνβ5. λον. 54.4 τη ΜΠι.(7. 55 18};1α. μά. δὲ ρέηῖο 
(1.5714). 

Ε. 45 βῖδπαϊηρ ἴου χτιουεποδείοη, ἴτοα. ἀπάᾶθυ βίμηη]δ οὗ οδυγνηρ 
ΟΠ 5 οτοβϑ ; ἢ. ᾿ς να πηᾶεν ΟΠ τβιίδη ἀἰβοὶρ! πο, 11 ἴδ τηαυίκοα νι ἢ 
18:8 ΟΥῸ585 ἡμεῖς..-ἄραντες τὸν σ., ὡς καὶ ᾿Ισαὰκ τὰ ξύλα Ἰτοπ.᾿αέγ. 
4.5.4(Μ.7.ο850) ; Ρετῃ, ΟΙοια,ΣΙν.2.2ο(Ρ.172.17; Μ.8,τος3Α}) οεἷϊ, 5. ΑΔΨψα 
5ΌΡτα ; οἵ ἐδ,(ρ.170.14; Το404}; τὸ δὲ πρὸς τὸν σ. βλέπειν τοῦτό ἐστι, τὸ 
πάντα τὸν ἑαυτοῦ βίον ὡς νεκρὸν τῷ κόσμῳ καὶ ἐσταυρωμένον ποιῆσαι... 
ἧλος δ᾽ ἂν εἴη σαρκῶν καθεκτικός, ἡ ἐγκράτεια ΟΥ̓ Ν γββ5.υ.}ῖος.(Μ.44. 
4130); τὸ..«λαβεῖν τὸν σ., οὐδὲν οἶμαι σημαίνειν ἕτερον, ἢ τὸ ἀποτάξα- 
σθαι μὲν τῷ κόσμῳ διὰ θεόν, δευτέραν δὲ τῶν ἐν ἐλπίσιν ἀγαθῶν 
καὶ αὐτὴν ποιεῖσθαι τὴν μετὰ σώματος...ζωήν ὕγτ. 70.τ2(4.τοςΞ8Ὰ}); 
2. Ρατίϊς., τπσηδϑεῖς ἔα τί τοένυν καταλιπὼν τὸ ἐρείδεσθαι ἀσφαλῶς 
ἐπὶ κύριον, καὶ σ. ἔχειν, τὴν ἀκόλουθον ἄσκησιν, τόπον μεταβάλλεις ἐκ 
τόπου ; 151. Ὲ].ἐρ}ιτ 4τ(}},γ8,Ζ2οϑ0) ; σ. --. ἡ τελεία νέκρωσις ἥτις κατ- 
ορθοῦται ἡμῖν διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως Ἰ)οτ.ἀοεὶ, τ, τα(Μ.88.16330). 



σταυρότυπος 

Ο. ἀποβί.; 1. ποβί. βεοὴ δύο ἐνεργείας ἔχειν αὐτὸν [30. τὸν Ὅρον] 
ἀποφαινόμενοι, τὴν ἑδραστικὴν καὶ τὴν μεριστικήν' καὶ καθὸ μὲν... 
στηρίζει, Σ. εἶναι, καθὸ δὲ μερίζει...“Ὅρον...[1,..3:17} διὰ τούτου 
τὴν ἐνέργειαν τοῦ Ὅρου μεμηνυκέναι: πτύον γὰρ ἐκεῖνον τὸν Σ, 
ἑρμηνεύουσιν εἶναι, ὃν δὴ καὶ ἀναλίσκειν τὰ ὑλικὰ πάντα. .«καθαΐρειν δὲ 
τοὺς σωζομένους, ὡς τὸ πτύον τὸν σῖτον Ιτοηἰαεγ.1.3.5(Μ.7.476.,8}; 
ἵνα ἔχοντες καὶ ἡμεῖς τὸ ὄνομα μὴ ἐπισχεθῶμεν κωλυθέντες εἰς τὸ 
πλήρωμα παρελθεῖν τῷ “Ὅρῳ καὶ τῷ Σ΄ ΟἸεπι κε. ΤἼΔοϊ,22(0.114.8; 
Μ.ο.669Α); ὁ πατὴρ ἐπιπροβάλλει αἰῶνα ἕνα τὸν Σ', ... εἰς φρουρὸν καὶ 
χαράκωμα τῶν αἰώνων προβεβλημένος, ὅρος γίνεται τοῦ πληρώματος, 
ἔχων ἐντὸς ἑαυτοῦ πάντας ὁμοῦ τοὺς τριάκοντα αἰῶνας. ..καλεῖται δὲ 
“Ὅρος μὲν οὗτος... Μετοχεὺς δὲ...σ, δὲ ὅτι πέπηγεν ἀκλινῶς καὶ 
ἀμετακινήτως. ΗΙΡΡ.ἐαεν.6.3τ(ρ.150.8Π.; Μ.τό.3242Ὰ4}; 1Ὁ.6.34(Ρ.τό3. 
25; 32474}; 2. ἴῃ ροραϊασ Οποβί, Ἰτοσαίατα : 8. ΟὐῸ55 οἵ Πρῃϊ 
ἔδειξέν μοι σταυρὸν φωτὸς Α(. [σ.οϑίρ.190.20); ΤΥ, Ὀβ1].2,,(ρ.τότ. 
221}; ὁ σ. οὗτος ὁ τοῦ φωτὸς ποτὲ μὲν λόγος καλεῖται... .«ποτὲ δὲ νοῦς, 
ποτὲ δὲ ᾿Ιησοῦς.. «ποτὲ θύρα... «ποτὲ ἄρτος.. «ποτὲ υἱός, ποτὲ πατήρ, 
ποτὲ πνεῦμα...ὃ δὲ ὄντως ἐστίν... 'διορισμὸς πάντων ἐστίν Α. 0.08 
(ρ.200.5); οὗτος ὅ σ. ὁ διαπηξάμενος τὰ πάντα λόγῳ καὶ διορίσας τὰ ἀπὸ 
γενέσεως καὶ κατωτέρω... οὐχ οὗτος δέ ἐστιν ὅ σταυρὸς ὃν μέλλεις ὁρᾶν 
ξύλινον κατελθὼν ἐντεῦθεν" οὔτε ἐγώ εἰμι ὁ ἐπὶ τοῦ σ. ὃν νῦν οὐχ δρᾷς 
ἀλλὰ μόνον φωνῆς ἀκούεις 1. οοίρ.200.17}.); οὗ ἐν τῷ σ., (ἀποδίϊοβ 
ΟΡΡ.- οὗ περὶ τὸν σ., ΟΥΒΟΙ͂ΟΧ: καὶ περὶ τὸν σ. ὄχλον πολύν, μέαν 
μορφὴν μὴ ἔχοντα. καὶ ἐν αὐτῷ ἦν μορφὴ μία καὶ ἰδέα ὁμοία 44. 0.08 
(Ρ.199.21}; εἴ, ὅ δὲ περὶ τὸν ο. μονοειδὴς ὄχλος ἡ κατωτικὴ φύσις 
ὑπάρχει, καὶ οὕς ὁρᾷς ἐν τῷ σ., εἰ καὶ μίαν μορφὴν οὐκ ἔχουσιν, 
οὐδέπω τὸ πᾶν τοῦ κατελθόντος συνελήφθη μέλος 1. τοοίΡ.2οι.1[.); 
Ὁ. οτοββ ἴῃ Ηβδάε5 ἰδού, ὁ σ. φωτίζει ἡμᾶς 4. }11.τ322(ρ.65.1); ἕλεως 
ἔσομαι ὑμῖν ἐν τῷ φωτεινῷ μον σ. “1δ.(ρ.6ς.5); 1δ.τ28(ρ.70.6) οἷξ, 5. 
Ἐκ4 ϑιιρτα. 

σταυρότυπος, 17 ἐμ6 ζογηι οὗ ἃ εγοςς, εγοσϑιυῖδε; οἱ Μοβεβ᾽β παηᾶβ 
(τοῖ. Ἐχ.τ7:ττΚ, Οὐ. Ν Ζιεαγη,.1.1,2(31.27.9604}; οἵ ἃ σῃυτοῦ πλεὺυ- 
ραῖς σ. τέτραχα τεμνόμενον 1Ὁ.2.τ.τ6.6ο( 2584). 

σταυροτύπως, ἢ ἐδ6 ἔογηι οὗ ἃ εὔοςς, τὐτβ ἐμ εἰρη οὗ ἐξ (7055 
σ. Μώσης τὸν Ἀμαλὲκ κατέβαλε ἘΒοτη. ΜΕ]. (,4.5 τ Ρ.206); ῥάβδος 
Μωσαϊκή, σ. τὴν θάλασσαν πλήξασα 70.}). ξ,0.4.ττ(Μ.04.11334}; 
σ. πετόμενοι [56. 5οΥΔΡΠ τ] σοττῃ.ΟΡ ον. τ(} }.08.2418). 

Ἐσταυροφάνζελια, ἡ, 1. ἐεαεὶ οὐ ἐδ Ἐχαϊαϊίοι οὗ [6 Ογοε5 γέγονε 
τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου σταυροῦ τῆς οἰκοδομηθείσης ὑπὸ 
Κωνσταντίνου ἐπὶ Μακαρίου ἐπισκόπου, μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ιζ΄. ἐντεῦθεν 
ἤρξατο ἡ σ. Οἰγοη. Ῥαξεὶ.Ρ.286(Ν],92.71. 34); 2.3 βυσεσεϑίοη ἐἠεαάεοά ὃν 
ἐδε ἐγοςς5 καὶ ἐξῆλθε μετὰ σταυροφανίας εἰς τὸν τόπον ΑἸΟΧΟΟνΡΥ ἰσμά. 
Βαγη Ατίρ.450Ε). 

Ἑσταυροφανός, γευξαϊίηρ ἐμε (γοες, ΘΌΡΕΤΥΙ, Δαβὶδ... περιεκτικώ- 

τατον καὶ σταυροφανώτατον, συγκαλεῖται τὸ κήρυγμα, ἀπὸ ἀνατολῶν, 
καὶ δυσμῶν, καὶ βορρᾶ, καὶ θαλάσσης Ἑπίοσ, ρα». 4(Μ.86.29200). 

σταυροφόρος, Α. 111., 35 βυϊϑῖ.; 1. οὗἨ (Ὠγδί, δέσανε οὗ Π6 (γο55, 
ἜΡΏὮΤ.1,2028; 14,2,61Ὲ ; 2. οὗ (τ βείδηβ, δέαγεν οὗ ἐδ εἰαπάαγα οἵ ἐξ6 
γος τῶν σ. ἀνῃρέθη μὲν ὁ φυγών, ὁ δὲ πίστει παραμείνας ἐσώθη Ἐλι5, 
. 2.0 τι(Ρ.26,16; Μ.20.0880). 

Β. τλδῖ., δεαρίηρ {Π|ὸ γος; 1. φοἰξιβαογίβεὶη πλοῦτον...ὅν ῥα 
πένησι πάντ᾽ ἀπέδωκα φέρων, σ, πόθοις (τ. Να2. (ΩΥΉΉ.2. 2(ροεγα, 2.20 
(Μ. 27. 1479); Η πρὸς τὸ μεῖζον λοιπὸν ἀνάνευσον, τὴν ἀγάπην, σ. 

γὰρ τυγχάνεις ΤΑτΤΕ υ,δνηςε.)4(Μ.28, 16200); ; 85 5050. πᾶς...σι νικᾷ 
ΤΌντιοο  Τί65.148.; Μ.77.ττο68); 2. 650. οἵ δὴ δϑοςτὶς [1ἷς ὁ τῆς 
ἐγκρατείας σ, ὁπλίτης 44,Βαγη ρυοετη. (ρ.4370}; τῷ σ. βίῳ τῶν 
μοναχῶν ΒΑ 5.7 πὶ. 1(2.2028Β; Μι21.625 0); τῷ σ, βίῳ δουλεύειν ἐν 
ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ὙΠατ,Θευα, εῤὈ.2.Υ2:(Μ.00.14050); 50, οὗ 
{Π6 5οδρα]ᾶῦ ἃ5 5 ΩΡ πποηδϑες 11 τὸν σ, ἀνάλαβον ϑίξΡΗ, 
Τίδου δέρλ.(Μ.τοο.ττοφο) ; 3. Τγοιρὶ 6 δοαγίηρ οὗ {86 Ογοςς ἢ σ. 
νικοποιὸς ἐνέργεια ἐν τῷ Μωσαϊκῷ σχηματισμῷ ἐκ πολλῶν χρόνων 

προανεζωγράφη ΤΠ, πιοῦμε. (Ν1.86.2574});:; 4. ῥεαγτηρ πὸ εἰαηάανά 
οὗ με γοςς; Βσ., οἵ ἃ γϑατϊθ6 ἃ5 ΠδρΒΗΙΡ οὗ [Π6 (Υο85 καταπαύσωμεν 
τὴν σ. ὁλκάδα τοῦ λόγου ΤΜΟΙΠ νη οἱ 4 5η.13(}.18.,377}).ὕὕ 

Ἐσταυροφύλαξ, ὁ, σμαγάϊαῃ οὗ ἰδ γοςς αἱ Του βά]οη, Ὁ γνΒΙΡΡ. 
ἐπε η Με, (ρ.88.1); Ογτ.5.». Εμγηι.2ο(ρ.32.20); 1Ὁ.22(ρ0.35.7}); 14. 
Ὁ. δανιτο(ρ.104.3); 10. Μοβοῃ, ῥγαὶ 4ο(Μ.87.29040). 

Ἐσταυροχαρής, γεοϊ ΤῊ τὴ ἰἤε Ογοςς, Ἐλιάοσ. Ογργ.τ. 2 4(ΝΠ, ὃς. 
8400). 

σταυρ-όω, 1. ογμεῖῖν; ἃ. δορί, » Οὗ [56 ΤοϑροηΒΊΌ 6 ἴῃ νυΐοιβ ὑναν5 
ἔοι Οὐποίχιου οἱ (Ὠ τῖϑι οὐχ οὗτός ἐστιν ὅν ποτε ἡμεῖς ἐσταυρώσαμεν; 
ΒαγΉ.7.0; τὸν ἱματισμὸν ἐμερίσαντο ἑαυτοῖς οἱ -“ὥσαντες αὐτόν Πι51, 
ταροΐὶ.3ς.8(Μ.6.52840); ὃν ἐσταύρωσεν [5ς. ὁ λαός] ὡς κακοῦργον (Ἰετη. 
}αεά.2.8(ρ.2ο2.2ς ; Μ.8.48:8); γέγονε βόθρος... «τοῖς ““ὥσασιν ὃ ἀπ- 
εσταλμένος Ὀνυτ.Ζαεῖ, 2τ(4.6706) ; θ. ρα55,, οἵ Ομγβὶ Χριστοῦ.. ὃς... 
ἀληθῶς ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν Ἰσπ. γα 9.τ; πίστιν θεοῦ.. ὑπὲρ ἧς 
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:. 27)};: 1. Τμάοϊ, 4(Ρ.137.17}} 

στεγότης 

Χριστὸς ἐσταυρώθη 14. Ερλιτδ.2; μετὰ ταῦτα ἐσταυρώθη, ὅπως τὸ 
λεῖπον τῆς προφητείας ,συντελεοϑῇ Τυβί. ταροΐ,32.6(Μ,6. 380Ὶ); ; ἡμᾶς 
βεβαπτισμένους ταῖς.. ιἁμαρτίαις.. «διὰ τοῦ “- θῆναι ἐπὶ τοῦ ξύλον καὶ 
δι᾽ ὕδατος ἁγνίσαι ὃ Χριστὸς ἡμῶν ἐλυτρώσατο, καὶ οἶκον εὐχῆς καὶ 
προσκυνήσεως ἐποίησε Ἰᾳ ἀταἰ.86.6(Μ.6.6810); ὁ χθὲς καὶ πρώην 
«οωθεὶς ἑκὼν τοῦτον τὸν θάνατον ὑπὲρ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἀνεδέ- 
ξατο Οτι(εἰς.τ.5τίρ.82.22; Μ.1τ1.7170); οὐ.. «προεῖπον... θεὸν ““οθήσε- 
σθαι 1Ὁ.7.τ6(ρΡ.167.14:; 14448); τὸ αἰσθητὸν τοῦ ᾽Γησοῦ σῶμα ἐσταύρωται 
14. 7ο.το.3πί(2ο; Ρ. Ζ10.1; Μ.14.3728); τεῖ. Ῥεΐευ ΕἾ1Ο᾽5 δ ἀϊτιοπ ἴο 
ἐγίσαρίονι, ν. τρισάγιος; ἀπᾶογ Ῥοπῆϊ5. Ριαΐθ, Τυβί 4 ἐαἰ.30.2(Μ.6, 
5408); Τδι8ς,2(6760); ἰτβῃ. ζἀαεγ.2.33.4(Μ.7.8:ο0); Οοηοὶ. Αρ}.6.30.8; 
ἴῃ οτεοᾶβ, Τἔ ΗΙρριγαάαρβ.τ.τπ; Μδτοθ} ρ.Ρ.ΕΡΙΡῊ.ἦκε)7.72. ν 
(Ρ.2ς8.0; Μ.42.38ς Ὁ); δηηδιΡ. ἘΡΙΡΗ.. απ ιττβί(ρ.147.7; Μ.43.2420); 
δίνην. Νίε.-ΟΡ(ρ.80.0; Η.2.2888); ὁ ἐσταυρωμένος ἃ5 ερίτπεῖ οὗ 
Ὁ γῖβε, ΜΠ οῖνε.τ7.2; Τυβι. 41α].τ37.τ(}1.6.7924}; ΜΙ, Ατταάη.(ρ.128. 

Ομ γυβ.λονι.27.2 τη [0.(8.1558); Ὁ. οὗ 
8. ᾿βεβοοῃὰ οτυοϊπχίοη᾽, ΝΠ, Ὲ}}Ὀ.1.2ο4(Μ.70.τόοα) οἷξ. 5. ἀναβαπτίζω; 
2. τηϑῖ.; ἃ. γμογεξν τ ΘΕ Ώ565 ΟΥ̓́ΡΆΒΒΙΟΤΒ οἴτινες..«.τὸ οἰκεῖον σῶμα...- 

Σ ᾿ - - - ᾿ Σ᾽ ἐσταύρωσαν καὶ οἷον ἐνέκρωσαν ἀπὸ τῶν σωματικῶν παθῶν, καὶ οὐ 
μόνον τὸ σῶμα, ὅσον ἧκεν εἰς τὰ πάθη, ἐσταύρωσαν (Ἰοτὴ. ἢ" .7(0.107. 
58,; Μ.9.7458); --οὔῦμεν [530. τὴν σάρκα]...οἱ ἐν τῷ ὕδατι βαπτιζό- 
μένοι 1885. δαῤὶ,τ.2.τπ(2.640Β; Μ 31. 1552Α}; τῶν πιστῶν καὶ ἀκριβῶς 
ἐσταυρωμένων (τυ. ἤοη!.15.2 ἴηι Κοηι,(9.5968); ἐσταυρωμένος ἦν 
καὶ πάντα διὰ τὸν θεὸν ἐποίει (8}1}.0.Ηγ}Ρ.(ρ.71); ἴὰ ραυίς, οἱ αϑορτὶς 
Ηρ τὸν ἐσταυρωμένων βίον (ῃτγπιεογηῤρμηοίτ τοί. 1408); ὁ 50. βίος] 
τῶν μοναχῶν..«καὶ τῶν ἐσταυρωμένων 1Δ.δοηι.68.4 ἢ. Μ|.(].6730}; 
ἡ Πρίσκιλλα...«ἡ Κλαυδία...ἤδη ἐσταυρωμέναι, ἤδη παρατεταγμέναι 
1Δμοτη.10. 3 1. 271ηῖ. (τ. 7240); ; γελᾷς..«καὶ διαχεῖς τὸ πρόσωπον ὄ 
μονάζων; ὃ ἐσταυρωμένος, ὁ πενθῶν, γελᾷς; ἰά. ἐοηῖ. 15, 4 1. Πεὺ. (12. 

1550}; μοναχοὶ... «οἱ διὰ πάντων “σαντες ἑαυτοὺς τῷ κόσμῳ 14, 

Ῥμτίορονι.6.3(1.49060); Κ. Μδπιοῃ. τότε {τὸν ζῶν πνεῦμα... ἀνήνεγκε 
τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐσταύρωσεν ἐν τῷ στερεώματι, ὅ ἐστιν αὐτῶν σῶμα ἡ 
σφαῖρα ερετλ. 4γεἰ.Βίρ.1τ.6; ἐστερέωσεν Μ.10.143}}; 3. ῥίασε τη ἰἐὲ 
Ἔργηι οὗ ἃ εὔοςς, ογοβς (εσ. 186 μαπά5) Ἰακὼβ... ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς 
ῥάβδου αὐτοῦ ἐπιστηριχθεὶς ἥτις ἐδήλου τὸν τίμιον σταυρὸν ἐν τῷ “-οῦν 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ... εὐλογεῖ αὐτούς Ττορσομι.4.}.(Μ.86.6374}; αὐτὸς 
δὲ τὰς χεῖρας.-.δι᾽ ὅλης --ὦσας τῆς νυκτὸς ἔμεινεν ἀκλινής ΚΚ ας Σ τὸ 
(ρ.219.12). 

Ἐσταυρώνω, γπαζε ἰδέ εἰρη οὐ ἰδ εγοςς ἩΡοΉ, δ Ὀδρίβια ὁ δὲ 
ἀρχιερεὺς σ. τὸ ὕδωρ Ἐπολοί,(ρ.225). 

σταυρωσιμός, ῥεγίαϊη!ηρ ἰο {πὸ Ογμείβαίΐοη σ. ἡμέρα Νορῖοε, 
᾿418. 

σταύρωσις, ἡ, ὥμεϊβχίοη, οἵ ( γΞὶ τὴν ἄρρητον χρηστότητα ἐφ᾽ 
ἡμᾶς διὰ τῆς σ. ἐπεδείξατο ας. Αερ.Ποηι.4.τ8(Μ.34.4850}; διὰ τὴν σ. ἡ 

κατάρα προσετέτακτο ἘΡΙρΡΗ ἠαεν.66.70(}.121.20; Μ.42.1530); ἅπερ 
δι᾽ ἡμᾶς ὑπέμεινε, τὴν σ., τὸν θάνατον κτλ. ΜΑτΟ. ΕΥ̓ ορμϑε.5.ο(Μ.οός. 
Ι04460); τηρῖ., οὗ ἃ τηδυντ᾽ 5 Ξ βεγηρε τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ τοῦ 
Χριστοῦ λογιζόμενος, καὶ τὴν ἀντίθετον τοῦ Πέτρον διανοούμενος σ.; 
τῷ ξένῳ τρόπῳ τῆς οἰκείας ἐνετρύφα σ. ϑορῆτγ.Η.υ.“παεὶ.(Μ.02. 
1Ἴ208). 

Κσταυρωτής, ὁ, ἐγμεΐίβεν, ΟΥ.ΝΑΖ.0»ν.45.τ6(Μ.56.6458); ΓΠτγβ. εεὶ. 
46(1:2.7668); ὕγτ. ᾿5.41:6(Μ.60.τοο 4). 

σταφίς, ἡ, ἀγίεα ργαρε, γαϊστη, ΡᾺ]1. ἢ. ̓ ατις.τα(ρ.37.5; Μ.34.1ο350); 
ὄξος... καὶ σταφυλὴν καὶ σ. .-. παραιτούμενοι [5.. Ν,2111{65] γτ, ἄ. 
22(3,2728). 

σταχυοφορέω, ῥξαν ΖογΉ τοθῖ,, οὗ ρϑύβοῃβ, ὅς βμτμὶ; τοῦ. ΒΜΨΥ, 
Του παυπι μηδ ρ.3(Μ.1ο.1176}}). 

στάχυς, ὁ, δα} ὁΓ εὐογη; ταϑῖ., τοῦ. Ομ σιβε ὁ θάνατος τοῦ ᾿Ϊησοῦ σ. 
σίτου γίνεται Ογτ.βον.10.3 τῷ [6γ7.(ρ.73.14; Μ.13.3660) ; 1 τνϑβ.ηαί, 
Οἢνγ.τ(το. 914} εἷτ. 5. ἀθέριστος. 

[Ἰστέας, τό, 1. -- στέαρ, ἀοιερὰ, ΤΙ. Μορβ.Ος.7:4(Μ.66.τόςο); 
2. 5.ν.1., δομὲ τὰ μὲν κρέη.. ἐσθίεσθε, τὰ δὲ σ. φυλάττετε Μῆτγισρο.ς 
(0.59.7, ν.]. ὀστέα). 

στεγαν-όω, γηαΐε εοηηραςὶ ΟἹ ἱπιρεγυϊοιες, εοηδοϊίάαϊθ καταβαίνων 
ἥλιος. «τὴν..«ὑγρότητα τοῦ πηλοῦ ξηραίνων “-οἵ αὐτὸς ὅλως τὴν αὐγὴν 
οὐκ ἀποθολούμενος Μας. ἔστι. αροεν.4.28(Ρ.216,10). 

. στέγη, ἡ, εουεγε Πἰον, ΟΠτγϑ ποῦ. 1.6 τῷ Κορε. (Ο. 5500). 
στεγνός, εἶοΞξε, τοαίεν-ἰτρἐὶ; τπδῖ., οἰγίεὶ τὸ στεγνότερον μέρος τοῦ 

βίον Ῥ411.υΟἠγγε.τϑίρ.112.30; Μ.47.62); Ξκαἀ σ. ἡ ἑστία, οἱονεὶ ἡλίου 
αὐτὴν ἀπολιπόντος ΤΠατι δια, ε,}}.2.τ44(Μ.00.1452}Ὰ}.Ψ 

στεγονόμιον, τό, γεπὶ, ΑἸ ΘΟΒο]αβί. οἱ .6.3(0.81). 
[Π]στέγος, ὁ, ἢ ἴοτ στέγος, τό, γοοξῇ κατεπήδησεν ὁ ̓ Ϊησοῦς ἀπὸ τοῦ 

στέγου Εν. Τ ον. Α 9.23(Ρ.τοοὺ ; 15. 8.τ{(ρ.τ61). 
Ἐστεγότης, ἡ, ἡ ἡγριατηθηΐ τὰν τρισύστατον οὐράνιον ὄροφον ἐτεκτό- 

νησε [8ς. Χριστός]... .τὴν τρικάτοικον ταύτην στεγότητα λόγῳ πήξας 
Ῥενς.(Ρ.12.20, ν.]. στεγοτίδα Μοτο, τοι Α). 



; 
στέγω 

στέγω, κέέρ; ἴμε ρεᾶςε, ΤὨΡΒη. εἰγομ. .232(Μ.τοβ. 8 Ο); 4.05., 
εοπίαΐϊη σησεοίζ; ὁμάμγε, μοϊά ομί λάλον καὶ ψιθυρὸν..«μὴ δυνάμενον σ. 
ΟἸεπι, σγ, 5. (Ρ.342.24; Μ.9.4.50); τὸν μετὰ τὸ πτῶμα μὴ δυνάμενον σ. 
ἀλλὰ κολαζόμενον τὴν συνείδησιν ΟΥ.᾿οη1.20.9 ἐγε 76γ.(ρ.19τ.24; Μ.13. 
5218); ον ΟἸδην το. 

᾿στειβάριος, ὁ, ἢ τιοερολαηὶ (Ὁ τιαΐον) οἵ εἰτδίμην (ρονγάεγθά δῃτί- 
ΠΊΟΠγ) σωματοθήκη διαφέρουσα Λέοντος... στειβαρίου ΟἿΙΟ οι 
((οτνοιβ). 

Ἐστειράω, δὲ δαγγέη, 1. Αδν.Α 8(ρ.8ς.18). 
στειρεύ-ω, 1. δὲ δαγγξη ἡ.. Ῥαχιὴλ., «δώδεκα ἔτη ἐστείρευσεν 

Τ. Βεη7.1.4:; ἡ πάλαι Ἄννᾳ “-ουσα, δι΄...ἐπαγγελίας τὸν Σαμονὴλ ἐγέν- 
νησεν 0.1). [σ.4.τ4(Μ.04.11578}; οἱ ΒΜΝ τὴν πρὶν --οὐσαν, εἶτα 
θεόπαιδα γεννήσασαν Τάτ, ϑτιά, "αν. ΒΜ 2(Μ.ο6.681Ὰ); 2. ταεῖ. 
ἀνάγκη “σαι τὴν ἀπρόσεκτον ψυχὴν παντὸς ἀγαθοῦ..«νοήματος 
Ηδβν οι, β.δερηρ.2.20(Μ.03.15τ70}; ψυχὴν ἡδονῶν σαρκικῶν “-οὐσαν 
Μαχιαριδιὶς. (Μ.01.11240)). 

[Ἐστείρη, ἡ, ΞΞ στεῖρα, ζογεβανὶ οὗ α Ξε ἰρ᾽ς Κεοὶ, Ογας. δ1}.1.220. 
"στειροποιῖα, ἡ, δαγγεηηεες, Ἰ)οταϊί. 79. Βαρ!.2(0.320). 
στεῖρος, δαγγθΉ ἡ σ. εὐτεκνεῖ καὶ ἡ ἔρημος καρποφορεῖ ΟἸ]ετη ῥγοί. 1 

(0.9.24; Μ.8,654); οὗ ϑάταῇ,, μετα Πκεποά τὸ ὑγΊβάοπι, 1ά, ἐν.1. Ξ(ρ.19. 
22; Μ.8.7244)}; ΙΔ. δοῖ, γο(ρ.151.6; Μι0.7214Ὰ}; ταδῖ, σ. ... ἣν ἡ ἐκ- 
κλησέα ἡμῶν πρὸ τοῦ δοθῆναι αὐτῇ τέκνα 20 ἴδν.2.1. 

Ἐστειροφυής, ὁ} δαγγεη. σἰοοϊ, οἵ ΒΜΝ χαῖρε, μῆλον εὐωδιάζον, ὃ σ. 
καρπὸς Τάτ, δευα. παΐΐυ. ΒΜΤ ἡ(Μ.ο6.69 20). 

στειρ-όω, γηαἶκέ δατγεη, αἰ οΥ Ἰἶδο; ταθῖ., ἀδείγογ, πα τξν, τοῦ. 5. Ἰο μη 
Βαρεῖβὶ στείρωσιν ἔλυσα μητρὸς γεννηθείς, οὐ παρθενίαν ἐστείρωσα 
ΤΠΙΡρ βδοῤἧ, 3(ρ.258.26; Μ.το.8530); ορρ. ἐκτρέφω, Μεῖῃ.γ65.1.44 
(ρ.294.3; Μ.4τ.1116Ὰ); -"ωθέντος τῇ ἀνηκοΐᾳ τῶν δεξαμένων νόμου τοῦ 
γραπτοῦ 151,6] ἐρ}.1.12τ(Μ.78.2608). 

στείρωσις, ἡ, ῥαγγεηηδεα, μη γι γμἴηεςς, ταδὶ. ἄγονοι.. ψυχαί, 
ἠσθημέναι τῆς σ. τῶν ἰδίων ἡγεμονικῶν... ἀπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος διὰ 
ἐπιμόνου εὐχῆς κυήσασαι, σωτηρίους λόγους θεωρημάτων ἀληθείας 
πεπληρωμένους γεγεννήκασιν ΟΥΟγ,13(ρ.327.1; Μ.1τ.456Ὰ); σ. πρὸς 
πᾶν ἀγαθὸν ἐχουσῶν ψυχῶν Το Ῥς. κα: 9.22.1 5800) ; τεῦ, βενθητῃ 
αν οὗ Οτεαίίοῃ λεγέτωσαν...περὶ τῆς ἑβδομάδος, ὅτι σ. τίς ἐστιν ἐν 
τῷ ἑβδόμῳ- οὔτε μὲν γὰρ γεννᾷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, οὔτε παρ᾽ ἑτέρου τίκτεται ὁ 
τῶν ἑπτὰ ἀριθμός 1 Βα5.δἰγμεῖ, ἤον,.2.6(1.321τᾺ ; Μ,30.488). 

στειρωτικός, δαγγόη, ΤΗΪΡΡ.ΤΉ. Κγυτοίρ. 51.190). 
[Ἐ]στειχηρός, ν. στιχηρός. 
Ἐ]στεῖχος, ὁ, ν. στίχος. 
Ἰστεκτός, ο!άμγαδίε, τιϑαῖ. ἃ5 βαβί. τὸ σ. τῆς δυνάμεως αὐτοῦ... 

περιστείλαντα 30. τὸν κύριον] αἱ, ρος. : τΗ.(ρ.427.24). 
["]στελέχειος, νδτίαῃε οἱ στελεχιαῖος, ζογηιίηρ α ἱγμηῖ,, οἵ [μ6 σόα 

βογίαθ ἡ σ. φλέψ Μεϊεῖ,παὶ λονηιβγτιορδ.(Μ.64.1 1204), 
στέλλω, τηρά,, ἐφαξ6 ἔτουη συκῆ..«τοῦ φύειν σι δ. ἢ.γ65.τ 4τίρ.28ς. 

15; Μ.τβ,260Ὰ); τοὐπάγατο ἔτογη, αὐοϊὰ σ., ἀπὸ παντὸς ἀτάκτου Βα5, 
γεφ. ξι5.τ4(2.355Β; Μ.31.0524); σ. τῆς κοινωνίας τῶν εἰκονομάχων 
ΤηάτιΒευα. ορῥ.2.τ62(Μ00.1 5170); γόζιδε σ. ἀναφέρειν τὸν αἱρετικόν 
1δ.2.4ο(1 2408). ᾿ 

Ἐστέλος, νῸΧ ΠΙἢ1]}; ν. σέελος. 
στεναγμώδης, τοῖίἢ ΟΥ̓ ἐξέ εἰ ρ τὴ οὐ ργοαηίμρ, Νοτηθβ,μαΐ, βονι.28 

(Μ}1.40.7094). 
Ἐστεναγωγέω, δγίηρ τραγίησίν, ὀγίηρ ἐπὶ ἰἰη θα νιθαδινε ὦ πάσχα 

θεῖον, θεὸν ἐξ οὐρανῶν οὐ στεναγωγῆσαν, καὶ νῦν πνευματικῶς συνάψαν 
ΤΟ Βενϑβ.ραρεῖ.6. (ρ τοτ,α ; 8,273). 

στενακτικός, ἰαγπεηίαὐίε, Ὑμάτι ϑιμα.ε}}».2.1τ44(}1.09.14534}. 
ἘἜστεναρός, ρ»Η}Γ ἡ ἄρκτος στεναρὰ ἐκδεδυκῶσα καὶ ὕπουλος 70κβεβ. 

ΝαΖ, ἀταὶ.τ40(Μ.38,1072). 
Ἐστενόβουλος, παγγοιο- 464, Ογαε, δ ιδ.5.242. 
ἐστένοδοι, αἱ, παγγοῖος, ΤΡ, εἰγοη. .2Βο(Μ. τοβ,δοζο). 
στενολεσχέω, ἑἰαίκ τμδιΐν, φείδίϊο, Ογτοηειριρεη, (51. 6800); ἴῃ 

Βοοά 56η86, ἀέξομ85 εἰσξεὶν δεῖ.. περὶ τούτων προθύμως ...σ, Ἰὰ. 70.4.4 
(4.385). 

στενολεσχία, ἡ, φείῤῥίίηρ, Ογτ, Αηπι.57(3.3130); 14. 7μἴη.2(63.468); 
ἐδ. το(2 5 τ). 

["στενόπορος, ἡ, παγγοῖῦ τᾶν, ταξὶ. διὰ τῆς σ. τῶν πειρασμῶν καὶ 
τῶν θλίψεων διελθεῖν Μας. Αδρ δεν, θη. 13(}}.34.0454).. 

["στενορύμη, ἡ, ἔοΥ στενορρύμη, παγγοῖρ αἰϊεν, Τιδομτ. Νῦν, σνη".42 
(Μ.03.17218). ᾿ 

στενός, παγγοῖῦ ; δεαπίν ; ἤδηςα «ἤογὶ οἵ βέαίιτε, Οὐ Μαρ ἀταὶ, (τ. 
ΖΒΟΠ.)1. (Μ.ΡΙ,.77.1708}; ταθέ., φοὶ οοηιγοά, ςεἰ 5}, Οὐ ΟΝ ζισανηι.2. 
1.11.3ο8(}1,27.το5ο). 

Ἐστενοτεία, ἡ, εἰγα ἐπεί εἰγεμτηδίαμοος, ῥουεγίν, ΑΤΕ γε η 7(Μ. 
28.1τ41τ6}). 

στενόφωνος, τὐξαλ-υοϊεεά; οἵ Μοβεβ, ἀπὰ τηοῖ., οὗ Τεν 5} Τῶν 
εἴρηκεν... οὐχ ὁ ᾿Ιωάννου πατὴρ τῆς μεγάλα... βοώσης φωνῆς, ἀλλ᾽ ὡς 

" 1256 στέργω 
τοῦ σ. καὶ βραδυγλώσσου νόμου φέρων τὸ πρόσωπον" σ. γὰρ ὁ Μωυσῆς 
καὶ βραδύγλωσσος δορῆγν.Η.ογ.7.8(ΜΝ.8).3336.). 

στενοχωρ-έω, 1. εἰγαϊίεη,, σομ ἤη6; ταϑῦ. ὑμῖν ἐναποκλείειν τὴν χάριν, 
καὶ τὸ καθ᾽ ὑμᾶς μόνῳ χωρίῳ “-εῖν ΒΑ5.6}.227](3.3:0Ὲ; Μ.32.8528}; τί 
““εἴς τῆς ἀγάπης τὸ πλάτος; (ἢγχψν5.ἠ0η1.34.4 Ἰ ΤΟ ογ.(1το.3158}; γε- 
ἄμεε ἴο πεοεββίεν, 4. 0η1.10.3 ἰη, ΤὙΠεδ5 (αι 4988); 2. Ρα55.; ἃ. δέ 
ἐγατηρεά οὐ ἐομηβηφά; ταςῖ,, δέ ἐγαηρεοά, ἰππἰοά ἐπὶ τῷ θαύματι... 
““ηθήσονται, καὶ σκοτωθήσονται τὴν διάνοιαν {Β85.1ς.222(1.5460; Μ, 
30.504); “-ηθεῖσα ἡ πονηρία τοῦ σατανᾷ ΝΙ].ἐρῥ.3.40(Μ.79.408.}; δέ 
1η. εἰγατοηεά εἰγειηηδίσηξος τοὺς ἀδίκους πλουτοῦντας, καὶ “-ουμέ- 
νους τοὺς τοῦ θεοῦ δούλους 20 ]6}3.20.1; δύο...“"ηθέντες ἔτη διὰ 
τὸ τὴν χώραν ὑπάρχειν ἀργόν Ῥτος,Ό.1.5.37:320(Ν,87.23218); ΠΟπΟσ 
Ὁ, δὲ οῤρῥγεξϑεά, δὲ ἀϊξίγεςσοί, ΟΥον,3ο(ρ.303.18; Μ.11.5450); (Ὦγγ5, 
δἰαὶ.τ.ο(2.144Α); Οἱ Αἄδτὴ δεσπότης ἐν μέσῳ τοῦ. παραδείσου πλανώ- 
μενος ὁμογενοῦς ἐρημίᾳ “-οὐμενος Β85.36].0γ.2.4(Μ.85.410); ὁ νοῦς 
εἰς ἄκρον καθαρθεὶς “-εἴται τοῖς οὖσι: καὶ ἔξω θέλει γίνεσθαι πάν- 
τῶν τῶν γεγονότων ΤῊ] (δη1.1. 5 5(Μ.01.14334}; δὲ ἱγκοά αὐτῷ... 
“"ουμένῳ τὸ συνδιάγειν ἐπὶ πολὺ τοῖς βουλομένοις ῬΑ] υηγγ5ιιο 
(ρ.120.15; Μ,47.67}); 6. τοί. ἀγρυπιεηῖ, δέ ἐγανηροά, ενηδαγγαςςεά, δέ 
ἐγ ἀἰ εκ ες, Οτ.( εἷς, ς.26(ρ.27.18; Μ.11.12200)); 1.15.6. }}..2.0(ρ.110.Ψ 
17; Μ.24.9208); 14, Μαγεεῖ.2.3(ρ.41.22; Μ.24.8ο40); Μαχιοριες(Μ, 
91.1160); ἃ. {Π60]., δδ ἱτιτ!οά, εἰγοιηδενθοα ὡς μήτε ἐκβάλλειν τοῦ 
δόγματος τὴν ἐπὶ τῷ νἱῷ βούλησιν τοῦ γεννήσαντος, οἷον “-ουμένην ἐν 
τῇ συναφείᾳ τῆς τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα ἐνότητος ΟΥΝΥ55. τ ι0}.8 
(2Ρ.181.τ6; Μ.45.7730); οὗ Η, Ομοβῖ ἱπ 80] ἐὰν δὲ ὀξυχολία τις 
ἐπέλθῃ, εὐθὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον...--εἴται.. πνίγεται γὰρ ὑπὸ τοῦ 
πονηροῦ πνεύματος Ἠδγηπαηά.5.1.3; 3. ἐγοιρά, ἱπγοὴς ψαλμὸς... 
μελωδούμενος...“-εἴ ἐκκλησίαν ῬτοΟ]ΟΡ ογ.2.τ(Μδς. 6920) ; 4. ρᾳ55., 
δὲ ογοιυάεά ἱοροίιον ; ταεῖ., δὲ δεσεὶ ἀδελφὸν «-οὐμενον ὑπὸ πειρασμοῦ 
Τοτ.ἐῤ.α εἶς. (Μ.88.18370); 5. τηρῖ., ῥγόδς; μνρε ἐάν τις καὶ εἰς τὰ μικρὰ 
ἁμαρτήματα “-ἢ τοὺς ἀδελφούς Βαβιγερ ὗν. 4(2.4τοτν; Μ.31.10848); τῶν 
-οὐἀπαιτούντων “-ούντων αὐτόν 1,δοπὶ. Ν᾿, 70. Εἰδοηι.3ο(Ρ.62.10). 

"στενοχωρητικός, ὀῤῥγεςδεά, ΤΠάτιϑιμαα,ἐρῥ.2.24(Μ.0ο.τ8ο0) ; 
Ὠεαΐ, τι5 βιβῖ,, ρῥγεδδί θη τὸ τοῦ διωγμοῦ σ. ἐδ.2.τ43(14401)). 

στενοχωρία, ἡ, 1. τοαηὲ οὐ τοῦ; Β.. σΟηΙρΥ 55 ΟΉ τῶν σπλάγχνων 
στενοχωρίας Μαεϊεῖ,παι, κονπιβγπορβ.(Μ.64.11.560); ἐμγονηρίν, ἐγοιυτηρ 
σ. ««- τῶν... «ἀδελφῶν Ῥαι], τη. ἤσνν.2(ρ.11.2ο0; Μ.7}.143270); Ὁ. πιοῖ,, 
ἐΟΉ θη, ΕΗ, οομιεἰγαΐνη τὸ. πνεῦμα τοῦ θεοῦ..λύπην οὐχ ὑποφέρει οὐδὲ 
σ. Ἡεττη ηαηά.το,2.6; 2. σεαγεῖίν, τοαμὶ, ΗΙρΡΡ. λα. ς. 2δ(ρ.128.26; 
Μτό.3τ08.); ὉΒγυϑ.σίαί.τ.8(2.134}; τροφῶν σα. ἸιδομτΝ.ν. 76. ἐεἰδοιι. 
13(Ρ.26.20); ἰΦ.2ο(ρ.37.14); οὗ {ἰπ|ὲ6, ατιλπτδαρί.τ(}1.88.18720); 
3. ηιεαπΉδ8ς, ρειἐἴνηδδς οὐχ ἡ πενία ποιεῖ τὴν σ. ΓΙ γγ5.ἤοι.21.2 τη ΚόΉη. 
(9.673); 4. ἀϊείγεος, αηριεῖςὶ,, Ἠδττηυΐς, 4.3.4; (Ἤγγα.εἰαί, ς.2(2.62Ε). 

στεν-όω,1. εἰγαΐίοη, ἐοηῆηε, εομγαεὶ; [ἢ60]., χεῖ, Ῥουβοῃβ οὗ Τ ίπ, 
ἃ μήτε οὕτως ἀλλήλων ἀπήρτηται, ὡς φύσει τέμνεσθαι: μήτε οὕτως 
ἐστένωται, ὡς εἰς ἕν πρόσωπον περιγράφεσθαι- τὸ μὲν γὰρ τῆς Ἀρειανῆς 
μανίας, τὸ δὲ τῆς Σαβελλιανικῆς ἀθεΐας ἐστίν τ. ΝᾺ 2.0ν.34.8(Ν1.36. 
2494}; 2. εγοιυά, ῥᾳεκ Πρὴ! αἱ ἀποθῆκαι τῷ πλήθει τῶν ἀποκειμένων 
““οὔνται καὶ τὸν ἐστενωμένον οὐκ ἐλεοῦμεν Πα 5.ἐον:.8,2(2.648; Μ.3τ. 
3008); 8. γεάμεε, γος γεἰ ὁπηνίκα διαφόρων βρωμάτων ἐφίεται ἡμῶν ἡ 
ψυχή, τὸ τηνικαῦτα ἐπ᾽ ἄρτῳ “-ούσθω καὶ ὕδατι Ἐνδρτ ΡΟ τ αρ ῤγαεί, 
ἃ γ(Μ.40.12248); (ἢ ἀγρυχηθη!) γεάμεε ἰο εἰγαΐῖ!δ, κουπὸγ ἐπὰν 
“-ὥσωμεν δι’ ἐρωτήσεως τὸν δι' ἐναντίας Απιθδί. 5. ἀοά τ(Μ.80.400); 
4. γεώπεε, σμδάμε ἵνα ““ωθεῖσα ὑπὸ τῆς ἀκηδίας καταπέσῃ εἰς τὴν 
αἵρεσιν τοῦ γάμου ῬΑ]} υΟλγγ5.χ)(ρ.τορ.2; Μ.47.60); ὅ. ἐηρουενῖς 
οὐ “-οὔσι τοὺς... θησαυροὺς τοῦ κυρίου Τιεοπί.Ν.ν. 70. ΕἸδενη. γ(ρ.15.3); 
ἔδ.12(0.24.22); Ρᾷ55.ν δὲ ἀεβεϊενιὶ τῷ ἐστενῶσθαι τὴν Ρωμαϊκὴν φωνὴν 
καὶ μὴ δύνασθαι πρὸς τὴν ἡμετέραν τῶν Γραικῶν φράσιν τρεῖς ὑπο- 
στάσεις λέγειν Αςας. Βιεριγγι(ρ.99.26; Μ.77.Ἰτο00); 6. ρᾳ85., δέ ἐγ 
δίγατῖ5, δὲ τη τοαηὶ, Βαβ.ἤση1.8.2(2.648Β ; Μ.31.3008) οἷῖ. 8.2 βιιρτα ; τ. 
Νυβ5.μ5η.7.(Μ,46,4160); --ωθέντες...τῇ τῶν ἀναγκαίων λήψει, μάλιστα 
ὕδατος (6]. (γχ.ἦ.6.3.0.ς ; Το. ΜοβΟῃ ᾿γαΐ. 8. (Μ.87.294τ0). 

Ἐστένω, ἐγεεὶ, ςεἰ τ τοὺς παπυλεῶνας... ἔστενεν ΤΡ εὔγοη.ρ.268 
(Μ.τοϑ. δόξα). 

Ἐστενώνω, 5.ν.]., εἰζγιὶ οὐκ ἀφίει τίποτε ἐξ αὐτῶν ὃ οὐκ εὐθέως μετα- 
δίδωσι τῷ πένητι, σχεδὸν δὲ καὶ στενώνων τὸν οἶκον αὐτοῦ Ἰδοπι.Ν. 
υ. 70. Εἰδενπ.τ(ρ.6.0). 

στένωσις, ἡ, 1. παγγοιοηόος ἡ ὁδὸς ἐκ τῶν ἀκάνθων εἶχεν σ. 7ο. ΜοΞοἢ. 
Ῥγαίτϑι(Μ.87.3052Ὰ); ΤΗρΡΒη, εἄγση. Ρ.262(Μ. το. 6520); 2. σίγαΐίς, 
πεθά ἀπὸ σα. «... ἔκλεψα ἘΡΠΥ.1.223Ε ; Βα5.ἐοηι.8, κ(2,68κ ; Μ.31.2170}; 
Ογτιδιυ, δαν.6γ(ρ.167.25); τὸν νοῦν πλατύνας ἐν σ. πραγμάτων Οεο. 
Ῥί5. Ρενς τι σοί Μ.92.12ο1Α); 3. εομειγαΐμί λυτρώσασθαί με ᾷδου στενώ- 
σεως Το. Μοη ἄγη. Ν το ΜΙ γν.6(Ν1.06.1288.). 

["Ἰστεραιός, ν. στερεός. 
στέργω, 1. {εεἰ αἰεείτονι ἔον, ἰουε; Ἰδτιος ἕαυοιν τὰ Ἀρείου ἔστεργεν 
ΡΒΠοβί, ἡ. 6.το.)γ(Μ. ὅς. 888); 2. ἀεεερί, ἀργὸς ΡΟΝ τὸν στρατηγὸν 



στερεάω 

'χϑὴ δὲ ὥστε τὰς..-«σάκρας.. 
Μ.113.857}). ; 

Ἀστερεάω, -- στερεόω, ζοΥν ἐκείνους ἔθνος ἐκλεκτὸν οἶδα οὐρανίως 
οὐράνια ἁπτομένους καὶ οὐκ ἄχρι ὀνόματος καυχωμένους ἀλλὰ κανχή- 
ματι αἰωνίῳ στερεωμένους Ῥεγ5.(Ρ.41.26, ν.1]. στερεουμένους); οἵ, 
στερεὰ ταῦτα ἰδ.(ρ.32.14, ν.]. στερεᾷ). 

στερέμνιος, βγη, ξαξί, εοἰϊά; ταδί., οὗ (αἰξι, ΟἸεπι. ῥαφά.τ.6(0.112. 
27; Μ.8.206Α); ῬΒιΟΑτρ.σηΐ, 'τά6(Μ, ἀο, το); ΝΠ, ρῥ.1. τοί Μ. η0. 
1286); οὗ πιραηῃΐηρ οὗ βου ρίυγα γλαφυρωτέραν... καὶ στερεμνιωτέραν 
στιἀρτ. κοι ρτόοετῃ. (Μ.98.7414); ποῖ, 5. ϑυθρβῖ,, Με. γηρ.10.2 
{0.124.21; Μ.18.1το6}}). 

Ἐστερεοκαρδία, ἡ, μαγάμεςς οὐ ἔεανί, Ἐβαῖὰ5 ὁγ.τ4.3(0.81; οἵ. Μ.4ο. 
11400}.Ψ 

Ἐστερεόμορφος, βγηὶ, εἰαδίε τὴν ψυχὴν...6. 

(ρ.τ6η.4). 
“στερεοποι-ἔω, γιᾶκο ἕγης, εἰγεηρίἠεη, σοημγῆς --τούμενος ὑπὸ τοῦ ἐν 

αὐτῷ ἐνοικήσαντος θεοῦ λόγου ΤΑΤΉ. Ξεγηη. βά.4(ρ.6; Μ.26.ττθες}; διὰ 
τοῦ “εἶν τὴν εὐαγγελικὴν φωνὴν τοῖς πιστεύουσι ΟἸΝΚβο. α.(Ά.45. 
1440); οἱ Ομτιβύδῃ ἔα ἢ λογισμὸν κρείττονα καὶ “-ηθέντα Μ, Ταν.4 

(ρ.45}). 
στερεός, 1, ἤγη:; Ξοἰϊά, ξεδείαπίια!; οἵ ἀγτηδιηεπί, ΟΥ. 70.1.30(42; 

Ρ.51.2; Μ.14.τοΙ0) οἰξ, 5. στερεόω; ἡ σ. τιαϊημϊαρά οἱ... εἰς τὴν στερεὰν 
βασιλεῖς Οοβηι, [Πρ ττ(Μ.88,4400); τηρῖ,, οὗ ἀϊνίπο παΐατο ἃ5 ποί 
114 0]6 το οὔδηοθ ὁ πατήρ, σ. ὧν τῇ φύσει (Ἰετη εχε. Τ άοὶ, 3ο(ρ.ττό. 
27; Μ.9.6730); τὴν θείαν ψυχὴν αἰνίσσεται τὴν ἐγκεκρυμμένην τῇ σαρκὶ 
καὶ σ. καὶ δυσπαθῆ 1. 5τ(0.124.1τ; 6848); 2. παγά, εἰμδῥογη, ἐνὶ ἵνα 
ἐμπέσῃ εἰς χεῖρας στεραιωτέρ[ ας] αὐτοῦ Ῥαῤβ.Ογ.(Ρ.441); πϑαΐ. ἃ5 
ϑιι5ῖ., σφιν τὸ...σ. τοῦ δόγματος ἀποστρέφονται (οηϑβί.07.5.ς. τὸ 
(ρ.164.27 ; Μ.20.12578). . 

στερε-όω, 1. τηαΐλέ ἤγηι οὐ δοϊά κύριον τὸν ἐστερεωκότα τοὺς 
οὐρανούς Ἰτεη.ἤαόν.1.15.5(Ν,7.6258); γῆν.-«-«ἐστερέωσεν (Ἴδα, ῥγοί.τ 
(0.6.2; Μ.8.5 70); οὕτως.. «λόγῳ θεοῦ τοὺς οὐρανούς, θειοτέρου τυγ- 
χάνοντας σώματος καὶ διὰ τοῦτο καλουμένου στερεοῦ, οὐκ ἔχοντος τὸ 
«οὐβευστὸν.. «τῶν λοιπῶν καὶ κατωτέρω ἐστερεῶσθαι ΟΥ.70.τ.30(42; 
Ῥ.51:.3; Μι14.τοτ0) ; 2. ἐσεϊαίϊεν, τοῖ, Ατὴ.4:12 “οὔσθαι βροντήν, καὶ 
κτίζεσθαι πνεῦμα, ὧν ἅπαξ μὲν ὁ λόγος ὑπέστη, συνεχὴς δὲ καὶ νῦν ἡ 
ἐνέργεια ΟΥ.ΝᾺ2.ον.30.ττ(ρ.125.4; Μ.36.1178); 8. ῥογεξν, εοηβγηὶ τὰ 
τοιαῦτα...““ωὠσάτω σε μᾶλλον ἣ ταραξάτω Μ΄.ΡενΡ.:1τ(ρ.93.17); τρία 
τοίνυν γοεῖς, τὸν προστάσσοντα κύριον, τὸν δημιουργοῦντα λόγον, τὸν 
“κοῦντα ἷν.1. τὸ στερεοῦν τὸ] τὸ πνεῦμα Βε5. 5 ρὲγ.38(3.328Β:; Μ.32. 
1260); ἐστερεώθησαν αἱ τῶν οὐρανῶν δυνάμεις παρὰ τοῦ πνεύματος 
ἐδ. 40(418Β; Μ.τ5}}). 

στερ-έω, [ἱτγερ΄, 80Υ, [ἢ η. Ῥ458. στερεισθῆναι]; ἀεῤτῖνε εὔχεται μὴ 
ες πεισθῆναι τῆς θείας κηδεμονίας... μηδὲ γυμνωθῆναι τῆς τοῦ παναγίου 
πνεύματος χάριτος ΟΥ, ᾿5.50:13(0.52). 

στερέωμα, τό, Ξοἰϊά δοάν; 1. εεδε, Νεπιεβ,μαί ἤθη. 5 (1.40.6218)} 
2. ξοριμδαϊίοη ; ἢρ., οἵ 5. Ῥεῖευ τὸ σ. τῆς πίστεως (Βγυ5. πονεῖν ΜΠ 
18: 22(3.48); τηεῖ,, ἤγριησδς, οεἰδαάίαςίηεες οἵ Ταϊτῃ, Βαβ. λον ἴῃ Ἐς. 
45(1.τ72Α; Μ.20.4208)}; ΟΥ.ΝαΖ.ον.21.33(Μ.35 Ἰτ210); Μαχ.ρ.τ)(Μ. 
1.580); τὸ αἰσθητὸν σ. τὸ τῆς πίστεως σημαίνει στερέωμα ΤΏΙ. 
σ6η1.2.3ο(ΜᾺοτ.14400)); 3. βγριαηθηὶ, ΤΟΝ ΦΡ].3.4; Ἡΐρρ. Π αη.2.20. 
5; νυ δον βαςξεῖ.5.4(τ2. 500) ; εἴντη. Μωσῆς τὸν οὐρανὸν ἐτύμως... 
στερέωμα προσαγορεύει, παρὰ τὸ πρῶτον εἶναι μετὰ τὴν ἀσώματον... 
οὐσίαν τοῦδε τοῦ κόσμου στερεὸν καὶ αἰσθητὸν σῶμα Ειι5.}.φττιδ(ςτης ; 
Μ.21.8570); ἰπ σξη, τ156 ΒΥΤΙΟΠΥΤΩΟΙ5 ἢ οὐρανός, ἐδιττ .23(5450; 
ἍΜ ΟΘΑ.; Ογτ.Ρς.18: 1(Μ. όο .8288); ; οἱ μηδὲ ἕν. "ἔχοντες, μήτε πίστιν 
ὀρθήν, μήτε βίον εὐθῆ.. «οὗ δὲ ἕνα μὲν ἔχοντες, ἕνα δὲ μὴ ἔχοντες, μέσοι 
τινές εἰσιν, ἔξωθεν μένειν τοῦ νυμφῶνος κατακρινόμενοι, τουτέστιν τοῦ 

σ. (βτλ. [πα 9 Ρ.5(Μ,88,2840) ; οὗ [ῃς Ξενεη πεανθὴβ, ρος Μο5.35 
(Ρ.10}; οἴ, ἕτεροι ἴβς,. ἄγγελοι] τῶν περὶ τὸ πρῶτον τοῦτο σα. ΑἸδεπαᾶρ. 
ἰερ.24.5(Μ.6.0488) ; ΓΟΙΔΈΪΟ ΒΡ οἵ σ. ἴο οὐρανός αἰδοιισςεα, ατ, Ν γε», 
Ἐπη τ ίτ Ὁ. 203.17; Μ.45.τοο 44); Ἰμάτφιο χα μι σεη. (. 14); οἵ, οὐ 
πολὺ δὲ τῆς ἀναστάσεως γενομένης... «πάλιν εἰς οὐρανὸν ἀναφερόμε- 
νος..«ἔσωθεν τοῦ οσ, εἰσῆλθεν (βγη, ,10.2(1210}; ταεῖ. οὗτος.. 
οὐκ ἐλάσσων φωστὴρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σ, ἐχρημάτισεν 7ο.Ν Η, 
υ.7ο.}5.2(Ν1.04.4328); 4. ἀποβί. ; οὴς οὗ ἴδῃ ψγοσκβ οἵ Οσραίου ἰρη- 
Ἱγίησ ἴῃ ϑεοῦβ (ναϊθηῖ.), γε ἤαόγυ, τ8.τ(Μ.7.6μ4Α}); ἃ5 αροᾶε οὗ 
Θεοῦ (ΒΔ5]64Π) τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... στερέωμα τῶν ὑπερκοσμίων 
καὶ τοῦ κόσμου μεταξὺ τεταγμένον ΗΠρρ.ἤσεν.1.23(Ρ.2οο.18; Μ.τό. 
3210}; ὄντος οὖν τοῦ σ, ... ἐγεννήθη...ὁ μέγας ἄρχων.. οὗτος γεννη- 
θεὶς.. ἠνέχθη ὅλος ἄνω μεχρὶ τοῦ σ., τῆς δὲ ἀναδρομῆς καὶ τοῦ ὑψώμα- 
τὸς τὸ σ. τέλος εἶναι νομίσας 1τδ.(ρ.200.22}', ; 32108)}; Μαπίοῃ, ζῶν 
πνεῦμα ἔκτισε τὸν κόσμον, καὶ..-κατελθὸν ἀνήνεγκε τοὺς ἄρχοντας 
καὶ ἐσταύρωσεν ἐν τῷ σ., ὅ ἐστιν αὐτῶν σῶμα ἡ σφαῖρα Ήτρσεπι. ἀγεΐ.8 
(ρ.11.6; Μ,10.14370}; ἰδιρίρ.χ4.1; τ4414). 

55 2 

«ἐπικομισθῆναι Με. ἐχε, ἴον, (Ρ.175.20; 

βε καναστησει 44.70.20 

1257 

ἔστεργον ΜΑ]Ο 5 ἐχε. Κονατίρ.156.2; Μ.113.7578); αρτεξ ἐμαὶ ἐστέρ-" 

ΗΜ 

στεφανίτης 

στερέωσις, ἡ, »οϊίηρ ἤγηι, ἐδιαϑἰ ςἰῊ τρία..«-νοεῖς, τὸν προστάσ- 
σοντα κύριον, τὸν δημιουργοῦντα λόγον, τὸν στερεοῦντα [γ᾽]. τὸ στερεοῦν 
τὸ] τὸ πνεῦμα. τί δ᾽ ἂν ἄλλο εἴη σ., ἢ ἡ κατὰ τὸν ἁγιασμὸν τελείωσις, 
τὸ ἀνένδοτον καὶ ἄτρεπτον καὶ παγίως ἐρηρεισμένον ἐν ἀγαθῷ τῆς σ. 
ἐμφαινούσης ; Β65. 5) 01γ.38(3.228Β; Μ.32.1260}); τῆς σ. ... ἐπὶ τὸ δυσ- 
μετάπτωτον τῆς ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν ξξεως νοουμένης 1δ.Δ0(418Β.; Μ.1574}; 
85 ἘΔΏΞΙΔΙΙΏΡ ΔΙῚ 6 ΑἸΏΟΖ, ἔδίμου οὗ 15διδῃ, {8465.15.το(1.385ς ; Μ, 
20.1368}; οὗ ΡΙοΡρΠποεὶ ἀτηοβ, (ἡγομ. Ῥαξελ.Ὁ.147(Μ.02.3648). 

Ἐστέρνη, ἔ.], ἴογ τερπνή ἀεί ρἠϊζμ, ρίδαραμι ἡδὺς ὁ βίος, ἡ πρᾶξις σ. 
Ἐναρτ Ροπ τ, γ γ ηοΉ.2(Ν.40.12530). 

Ἐστερνοκτυπία, ἡ, ῥεαϊηρ οὐ ἐπὸ δγεαςί, ἰανηφηίαιοη, ῬΑΠ υΟμνγς. 

2ο(ρ.135.1ι; Μ.47.15). 
στερνόμαντις, ὁ, “οοίμδαγεν ὙΠῸ ἀδ νϑυβ ΟΥΆΟ165 ὈΥ ΤθΔ ἢ 5 οὗ 

ψεη τ] οαυίβγη, οη6 τοῖο ῥγοβράσεϊός ὕγομι ἐϊδ οτοη δγδαςί,. Τα. ]ς. 
το: 3(ρ.82.26; 2.281); 5γποπ. ὙΠ ἐγγαστρίμυθος, 1Ρ.8:το(ρ.46.14; 

12.220). 
στέρνον, τό, ῥγεακί, εἰοεὶ; ἱγηξ μέρη τοῦ σώματος ζ΄, κεφαλή, 

τράχηλος, στέρνα, πόδες β’, χεῖρες β΄ Απιαι.] λοα, ἀδεαά.(ρΡ.36). 
Ἐστέρξις, ἡ, αἰεείον, ΟἸδτη. εἰγ.2.0(Ρ.13ς.8; Μ.8,0774). 
Ἐστέρρησις, ἡ, 5.ν.]., σῤῥειτίίομ, ἀεδῖγα ἄγει οὖν τῶν ὄντων τὴν 

στέρησιν, ἡ τοῦ μὴ προσήκοντος στέρρησις 10.) απ. τ. 3τ(ΜΠ.04.1ς27}). 
Ἐστερροκάρδιος, «ἰον- ἀεαγίεὦ, ΤὨατι δια ἐαρί.τ6.4(0.372). 
στερρός, 1. «οἰ, βγη, οεἰσαάίαςί σ. ἡ ἐκ λόγου ἀγάπη (ἸΘΥη.5,γ.2.10 

(ρ.τόδ8.10; Μ.8.10458}); σ. πρὸς τὴν ὁμολογίαν ἘΡ.]πρά 0. Ἐπ5..6.5. 
τ.22(Μ.20.417}; διὰ σ, ἦθος καὶ γνησίαν ψυχῆς παίδευσιν Ἐλι5.}.(.5 
(ρ.205.8; Μ.20.13378); Οὗ Ρδτβοηβ ὦστε...τοὺς μαθητὰς στερροτέρους 
γενέσθαι, τὴν παρρησίαν ὁρῶντας τοῦ διδασκάλου εαὲ, 0.1: 8(0.261.32); 
ἐν τῇ πίστει σ, καὶ ἀσάλευτος ΤὨΡΒΗη εὐγοη Ρ τ ο(Μ, τοδ. 968); ἩΠῊ 
ἀκλινής, ΟὮγν5.5ας.6.7(0.152.13.; τ.4260); Ματο. δου ον Ἶ,. 24. οἵ 
ἔοοά, «οἰτά ; ταξῖ,, τε. βρισίτπαὶ ᾿πϑίσασίίοῃ τὸν Διονύσιον ἀντιπαρα- 
καλεῖ... -στερροτέρας..-«μεταδιδόναι τροφῆς..«ὡς μὴ διὰ τέλους τοῖς 
γαλακτώδεσιν ἐνδιατρίβοντες λόγοις τῇ νηπιώδει ἀγωγῇ λάθοιεν κατα- 
γηράσαντες Ἐλι5...6.4.23.8(288.Ὰ}; ποιιῖ, 45 ΒΕ Ρ5[, τὸ καρτερικὸν καὶ α. 
τῆς ψυχῆς 1ᾶ.ν.(.2.20(ρ.54.3; Μ.20.τοο88); ΤΠ τγϑ. ῥαςεὐ,.2(8.2570); 
Οἤγυβ.ραη. αες.τ.2(2.624}0); 2. μαγά, Ξευενδ τέ...οὐ παίδευσιν στερ- 
ροτέραν ζητῶν ; 1514. ῬΕ] ρῥ.1.41(Μ.78.2ο80) ; πεῖ, 45 βυῦβι., Ἐπ5. 
ν.(,2.2(0Ρ.41.17} Μ.20.981Ὰ}}; τὸ σ. ... τῷ πράῳ συγκεκραμένον ατ.ΝαΖ. 
6ρ.τοί( Μ.37.40Α). 

στερρότης, ἡ, 1. οὗ σοᾶ, μπεῤαηρεαξίφηθες τὸ μεγαλόψυχον... .οὔθ' 
ὑπὸ ὕβρεως διατρέπεται, οὔθ᾽ ὑπὸ προπηλακισμοῦ τῆς φυσικῆς σα. 
ἐξίσταται (ογιδῖ.07.5.ε ττίρ.167.2; Μ.20,12614) ;2. 85 Πυτήϑη 408]} 
8, Τογἰμάε; οἰοαἀίαξίπσος; εῤγίρἠϊπεες βίου στερρότητι καὶ καρτερίας 
ὑπομονῇ ἴτιι5.0.(.,.ο(ρ.81.}; Μ.2ο.τού4Ὰ}; διανοίας σ. (Πγγδ5.λονι.1.5.3 
15 Κον (9. 5080); Ὁ. οδάμγαεν, 10.Ἐ]δοῖι. Τνολ.34(0Ρ.143); 3. ἷπ 
τηδίεγίαὶ ἸΠ!Ιηρθ, ἤαγάημδες, σἰγεηρι γα ᾿ νἱὴρ τεβιβίαποα ; οὗ βῆοεϑ, 
ΟτΝγβου Μος.(Ὁ1.44.3514}); οὗ ἀτπιουγ, Βα ῥεγξοδίρ.146.1); οἱ 
ὑγίης, 10. σο(ρ.56.10}; 4. ἃ5 τηοᾶς οἵ αὐάᾶγεββ; ἴο ἃ ᾿ίβῃορ, (οῃϑβί. 
ἈΡ.Ελι5.}.ε.1ο.5.2ο(Μ.20.8888) ; (οπδίδητυ5 παρ. 40. ΑἸΠ ἀροΐ, δες. δὶ 
(ρ.122.18; Ν.25.32418); ἴο εἶν! δας μου 65, Βαβ.ρ.86(3.178Ε; Μ.32. 

. 4684); στ, ΝαΖ..}.125(Μ.37.2208); Κ͵ .Αϑεγε.4οίρ.τορ.17). 
Ἐστερρόφρων, ὅγανε, Τάτ, διυα, απ. 5.8(ρ.,345). 
Ἐστερρόω, ςἰγοηρίπεη, Ἐλι5.4,6.2.3(ρ.90.8; Μ.22.1608). 
στεῤρῶς, Ξεὐεγεῖν στερρότατα ὁ παιδαγωγὸς ἀπαγορεύει Γ]δτη. ῥαφά, 

2.2(Ρ.173.3; Μ.8.4218). 
Ἐστεφανεῖν, [ΟἹ στέφειν, “7 οἰ: ποῦ γὰρ εἶπεν ὁ Χριστὸς ἵνα προσ- 

κυνῶμεν κατὰ ἀνατολάς ;...ἢ στεφανεῖν ἀνδρόγυνα; 10.) ,(οη οὶ (Μ. 
95.32208). 

στεφάνη, ἡ, εορίηιρ, ῥαγαρεὶ οἵ αὶ Ὀυ)]άϊηρ ΟΡΡ. θεμέλιος, ΟΥ..7ο.1. 
4τ(24; 0.30.2; Μ.14.848); οὗ ἃ ψΜ)28}}, ΤὨρΠη εἤγοπ.Ρ.2το( Μ. τοβ, 

5570). 
στεφανηδόν, {|κὲ ἃ ἐγοιῦ»!, ἕστο ς ἢ ἃ ὙἹῊΡ ΟΥ εἶγεῖε σα. ἐκυκλώ- 

σαντο μαθηταί Νοηη.ραν. 70.6:3(Μ.43.7034}; 18δ.1: 52(7608). 
Ἐστεφανητικός, ῥεγία! ἸΉῊΡ [ὁ ἰμδ εογομαίίΐσμε ἰγίδμ!δ (ΔΌτατη 

ΘΟΤΟΠΔΥΪΏΤΩ) ὅτι τὸν σ. κανόνα οἱ ἔξαρχοι αὐτῶν [3ς, τῶν Ιουδαίων] 
ἰδιοκινδύνως εἰσάγουσι τοῖς λαργιτιόσι ῬὨοΤΟ μόρος. 12.2(ρ δοι ; Μ. 
104.869})}. 

“ στεφανηφορέω (στεφανοΐφ-), τυξαγ ἃ τογεαίἑ ; τηεῖ,, ἐγ μηιρῆ σ. ἐπὶ 
τῇ τοιαύτῃ ἀγνοίᾳ (οκτα. [πᾶ 0 }.γ7(στεφανοφοροῦντες Ν.88..377}). 

στεφανικός, ΟὕΓἩ ΟΥ̓ ΤΟΥ ἃ εγοιδη, Ῥαυτίο. ὈΥ]ΔΑ] ὁτόντ, πόπος οὗ 
γιανγίασε οὐ τυεάάτηρ, ΤὨατ.δευαρῥ.τ. τ 7.00.10200}; ἡ σ. ἐπί- 
κλησιὶς 1.1 πο(Ιο024}; τῆς σ. ἁρμογῆς εαυαϊρά Μ]ΓῊ τῆς γαμικῆς 
συναφείας ἰδ. (1το02}). 

στεφάνιον, τό, σγοισμῖηρ, [0.Μα]. εἄγοη.τ2 Ὁ.280(Μ.07.437λ). 
στεφανίτης, ὁ, τὐξαγ οὗ ἃ τυγεαϊ ΟΥ̓Ὼεγοῖυη; Ἷ. νἱοῖου οι 5 

δίῃ εῖες, Οχεμανγιΐμ [οὗ χι τοί Μ.τη. ὅτ); ΟὨτνς, ἤν. 8 4.4 τπ Με. 
(7.828); 2. τορανῦ οὗ ἐμὲ ἐγοῖση οὗ νιαγίγνάοηι, Μῖ. Τβάοί.3(Ρ.130.7)} 



στεφανῖτις 

ΜΟΝιροῤἢιο(ρ.288); ας Μρη ἀροῦν. 4.14{ρ.182.0); 3. οὗ γίοΐοΥς ἴῃ 
Βρίτίτιια] 1; ΟΒτίςι τῶν φόβων ἀγαθὸς στεφανίτης ΤΟ ΒΥγΒ, οηι, (13. 
208Α); αἴ Τειιρίδοη, Τπάϊ,ῥγουϊά, το(4.664); 100, ΟΠ τγ 5. δαίμγη. 
5(3.4080)}; 10. Βαρέ,, Ἰά ἀονι. το, 4 ἐπ Μ71.(7.χ440}; Ογρτ., Οὐ ΝΖ.ον. 
24.π6(Μ.35.11804}; οἴμοιβ, Βα85.6}.140.1(2.2224; Μ.32.5884); Αβί. 
Ασα, ον. Υ3(Μ.40,3564); Ρ4]1.Οἤγγν5.2ο(ρ.137.4; Μ.41.16); οἱ πρὸς 
ἀρετὴν ἀλειφόμενοι καὶ σ. γενόμενοι [514,}6].6}.3.107(Μ.78.8818); 
8Ππ| Α5Οοῦς ὁ οὐρανὸς αὐτὸν σ, ἐδέξατο ὙΠάϊ,ἡ.γεἰ.3(3.1136); χωρὶς 
αἵματος μαρτυρικοῦ καὶ σ. φανείς 70. Μοη. ἤγηηη. Βας.το( Μ.96.12774}} 
4. τυεραγεν οὗ α ὑγίάαϊ εγοιθη,, νιαγγῖδαά τιαρ, σα. ἀντὶ μοναχοῦ...γενέσθαι 
ΤΏΡΒπ.εἤγον. 268 (ΝΜ τοῦ, 88ος). 

στεφανῖτις, ἡ, ἴεπι, ΟΥ̓ στεφανίτης, τσαγ εν οὗ εἶπ ἐγοτυη (56. οἵ 
ΤΑΔΤ νΤΟΙη), ὑείοῦ ; οὗ ἃ νἹτρίη τιατίγυ, 10.) .ἤονι.τ2.2(Μ.96,184}). 

Ἐστεφανοδότης, ὁ, γίνεν οὗ {16 “γοτθη ἐλεύσεται κύριος ὁ ασ. ὙΠΑΓ. 
δίπα. δῤΡ.2.8(}1.99.11370); οὗ, στεφηδότης, στεφοδότης. 

᾿στεφανοειδής, 19: ἐδ ἔογγῃ ΟΓ ἃ ογοῖσν,, εἰγομίαν, Ῥτος. ἃ. 3Κερ. 
:27(}1.8).ττ5γ)ὸ). 

[ξΙστεφανοπλοκέω, ρῥίαϊ! τγεαιϊὶς, ατι Ν 85. που. 5 γι Οαπι.(Μ.44. 
8724). ᾿ 

στέφανος, ὁ, ἐγοιρΉ; Ἐ. τ ρξη., τογεαϊ, ἐπα ῤ[δί ; οὐν νιξατὶπρ οὗ 
500, ]δπ. ραθα.2.8 Ρα5βὶπηζρρ.1938,,, Μ.8,46 58); βγγῆθο] οὗ ἔτες- 
οπ) ἴτοπι οατα, ἐδ.(Ρ.2ο1.28 : 484Ὰ}); βγη Ο Ζοα Ὀν ἴοπβυτο, {Β88. 
λυιγϑὶ.τϑ(ρ.260.26) ; ππεῖ., οἵ τῆς οἰτοὶς οὗ ργτεβυγίειβ, Ιρῃ.}]16ΡΉ.13. 
1; καὶ τότε μετὰ ταῦτα πάντα καὶ τὰν ποικίλον τῶν ἐπιταγμάτων τούτων 
σ, ἐπάγει ζῇγγϑβιλοηι, τὅ.6 τ ΜῈΕ(7. 2424}; οὗ 5. Ῥεΐεσ 5 ρυίπος οὗ 
1Π6 Θροβί!εβ, ξΒα8.λυη ο,(ρ.261.4); οἵ εἶπηε, ἃ5. ἃ οἴτοῖς, καί. 7αε. 
3:6{ρ.21.4); 2. οὗ ΓΒ τῖβι 5 οσονῃ οἵ τβοττβ σ, ἀκάνθινον Εν Ρεὶν.3 
(ρ.4.5); ὃ σ. οὗτος ἄνθος ἐστὶ τῶν πεπιστευκότων. .-αἱμάσσει δὲ.. «τοὺς 
ἠπιστηκότας (]επι, ῥαᾳεά,2.8(ρ.203.5; Μ.8.4850); (τγϑ λοι, 8 4.1 ἴῃ 
.0.(8.4998); ἴῃ νΊβίουι, Κ΄ Ραεῖ. Δ τϑ(ρ.142.1τ5}; Βγταθο ο οἰρηίβοθπος 
ὅ.. «τοῦ κυρίου σ. ... τῆς πίστεώς ἐστιν τύπος, ζωῆς μὲν διὰ τὴν οὐσίαν 
τοῦ ξύλου, εὐφροσύνης δὲ διὰ τὴν προσηγορίαν τοῦ α., κινδύνου δὲ διὰ 
τὴν ἄκανθαν ΟἸοτη ῥαρά.2.8(ρ.202.1τῇξ, ; 4854); μυστήριον δὲ ἦν καὶ ὁ 
σ," λύσις γὰρ ἦν τῶν ἁμαρτιῶν, ἀπόλυσις τῆς ἀποφάσεως Ὀγτ.Η,εαϊδεῖ,. 
13.17; σ. ... ὃ ἐξ ἀκανθῶν ἐπενήνεκται, «τῆς ἐπιγείου βασιλείας σύνθημα 
δηλῶν... «ἐπυθόμην δὲ τινῶν...σ. μὲν τὸν ἐξ ἀκανθῶν τὴν τῶν εἰδωλολα- 
τρούντων ἔτι κατασημαίνειν πληθύν, ἀναληφθησομένην ὥσπερ εἰς 
διάδημα τῷ Χριστῷ διὰ πίστεως Ογτ. 7ο.τ2(4.τοάπΕῖ.); ᾿ἰπκοᾶᾷ ψιἢ 
(δπί.3:1ι, Ῥέα! Οἠγίρί εἰ {μ4.τ2(ρ.70.27); 38. ἐγοισ 9Γ υἱείογν αἱ 
ΡΒ] ράτηεβ, ἣρ. τὸν τοῦ θεοῦ λόγον τὴν ἀνθρωπίνην σάρκα διὰ τῆς 
ἀναστάσεως ἀθάνατον γενέσθαι παρεσκευακέναι καὶ ὥσπερ τινὰ νίκης 
σ. ἀναδησάμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς καθέζεσθαι ατοθο]]. .1τ4 8Ρ. 
Ἐσι5.6.,ἢ.3.το(Ρ.167.0; Μ.24.το0208}); πιεῖ.; 8. ἴὰὶ Ὁτιβείαη ΠΠ|ὸ ἕνα...εἰ 
μὴ δυνάμεθα πάντες στεφανωθῆναι, κἂν ἐγγὺς τοῦ σ. γενώμεθα 2ΟἾεμι. 
7.3; καθάπερ ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς γυμνικοῖς, οὕτω καὶ κατὰ τὴν ἐκκλη- 
σίαν στέφανοι ἀνδρῶν τε καὶ παίδων (]ετη.5έγ.7.1τ(ρ.48.17; Μ.9.4054}}; 
ὅ. μηδὲν παραλείψας. τῶν ὀφειλόντων πεπρᾶχθαι, στεφάνων ἐστὶν 
εἰκότως ἄξιος 1514. ῬΕ].εῤ}.5.82(Μ.78.13764}; ρετταϊπίηρ ἴο [ῃ6 ἂρὸ 
ἴο οοῖηθ, (Ἰετη, αρά.2.8(ρ.202.6; Μ.8.4854}) οἷϊ, 5. ἀμάραντος ; νυμ- 
φεύομαι τῷ λόγῳ καὶ τὸν ἀΐδιον τῆς ἀφθαρσίας προῖκα λαμβάνω σ. καὶ 
πλοῦτον παρὰ τοῦ πατρός ΜΕ. αν»ῃ.6.5(ρ.69,18; Μ.18.1200), οἴ. 7 
Ἰηΐγα ; ἤδη τὰ νοητὰ ἄνθη συλλέγετε πρὸς πλοκὴν ὀπουρανίων σ, νυ. 
ῥγοεαίδε. τ: Ἰα.καἰϊφεῖι, 5.4 οἷτ, 5. ἀμάραντος; τοὺς μὲν πόνους συν- 
εκλήρωσε τῷ..-προσκαίρῳ αἰῶνι, τοὺς δὲ σ. ἐταμιεύσατο τῷ...ἀθανάτῳ 
ΟΒσγϑ, ῥῶ. Γμΐη, τ(2.6720); ἃ, ἐχρΐη Ῥς.7: το(ς. 630); σοπιροβιτίοη οὗ 
86 ογονίη, ἔτοπὶ νἰτέας μὴ μόνον τὸ φορτικὸν ἐννοῶμεν τῆς ἀρετῆς 
ἀλλὰ καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς λογιζώμεθα σ, τά.πορι.τό.11 ἴῃ ΜΚ]. 2200); 
[5] 4. ΡῈ]. εῤ}.4.τ63(12534); ἔγότη στασεβ,ρ ΝΊσρῥ.τοιο 51.70.1 560) ; 
[}}} ἐχροβί του, μγυνβ, σης, πττ3(5.380,0) ; 85 γοινατά οὗ ποδνθη 
ὅπως μετὰ τὸν πολὺν ἀγῶνα... «ἐπὶ {τὸν» τῆς βασιλείας σ. ὁρμήσαντες 
εὐσεβῶς τὰ ἀληθῆ πιστεύοντες μὴ ταρασσώμεθα Η!Ἰρρ.ἠκεν.0.17(ρ.25ς. 
26; Μ.1τ6.33940); τοῦ. 2 οὐ, 12:21, δείκνυσιν αὐτῷ ἶδο. τῷ Παύλῳ]... 
τῶν ἀγώνων τοὺς ο. (οβηη. ηα,ἱ0.0(Μ.88.4128); ἴον τῃοβα οὐἱν Ψῆο 
πᾶνε ἰακεη ῥϑτί ἰὴ τῆς σοπέςϑε, (Πγγϑ.5ἑαΐ,4.χ(2.490) ; 1514.} 6]. δ. 
5.5δ(: 2610) ; αἰϑ:, ἴτοιη ἱτησηογία Πἴν, ποῖ ἴου ἴποβα {πὸ ἐμ ΒΈΠΠΡΟτα 
ὙΠΟ ἢᾶνα ΠΕΡΕῚ βί Προ ]οα, (βγη. [πἃ.10}.7(477}}; Ὁ. 650. ἃ5 ὁσονψῃ 
Οὗ πιδτίγταοτω ν. μαρτύριον, ἀφθαρσία, ἄφθαρτος ; 4. ἐγοιυ οὗ, βίοτν 
ΟΥ̓ Ποπουτ ; ταηεΐ,, οἵ Ομ τῖβε δβ Ἄσσον οὗ (μύσοι, ΟἸθπα, σε 4:2.8ίρ.2οο. 
20; Μ.8.4808); οἵ Η. ἀμποβὶ ὅ5 Ἴσον οὗ τῆς μι, Ὀτάντω. Τγίέρ. 2.1 
(}1.39.4534}); οἵ ΒΜ ὃ σ. τῆς παρθενίας νγν βοηε, ἰν.4(ρ.το2.2τ; οὅ, 
3558); οὗ [411 ἃ5 ὁσόνσι οἵ ΟΒυτοῃ, Β63.868].0γ.20.2(Μ.8ς.2538); οἱ 
ΟΒτιβεδῃ ῥτγοίθββίοη, Βα5.6}.221(3.3348; Μ.32,8τ60) ; τοῦ, ἀροβξίοὶς 
οτάδγ τῶν εἰληφότων τὸν α. τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ ἀποστολικῇ τάξει 
40 Ρμ1.3ο(Ρ.τό.11); οἵ Ογοββ. ὅ...«τοῦ σταυροῦ σ. Οντ. Η.εαἰφεὶ.13.1; 
οὗ ἃ Ῥαπερυ ῖο ἤδη...τριακονταετηρικοὺς αὐτῷ λόγων πλέξαντες σ. 
Βμπυ,(.1.τ(ρ.7.5; Μι2ο,ο12.}; ἴὴ ϑρίπτααὶ 11 οὐκ ἐξῆλθεν ἔχων τὸ 

“ ᾿ 258 στηθήνιον 

διάδημα τοῦ Σαούλ, ἀλλ᾽ ἐξῆλθεν ἔχων σ. δικαιοσύνης Ογγβ. αν 2.2 
(4.7624}; δ. ογοιθη α5 θαᾶρε οὗ οἷῆοα ; οἵ Τονβ ἢ Κίηρϑ, ΟἹετα, ρασά. 
2.8(Ρ.195.24; Μ.8.4680); οἱ Πίσῃ ργοβί, Τί υ.8.2,0; οὗ Ἐποοῦ ἃ 
Ῥτοβθοπίοσ δὲ πιαροιηεηὲ καὶ εἶχεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τρεῖς σ. ... 
οἱ δὲ σ. ἐκαλοῦντο σ. μαρτυρίας Τ΄. 4Ὁγ.Β τοίρ.114.23}{.} οὗἨ δἸΏΡΕΓΟΥ, 
ῬΠΠοβε, λ,6.1τ.2(Μ,6 5. 5030}; οὐ δὴν Κίηρ, Ο(μγυβ, [μἀ,εἰ σοηί ο(ι. 
5708); 6. ἃ5 πηοᾶάδ οἱ Δαγαβθ αἰτοῦμεν ὑμέτερον σ. (ΕΡΆ.(431)αεῖ. 
3(400 τ.1.3}0.59.25; Η.1.14768); 7. οὗ πυρὰ] οτονῃ ἐκείνων τοὺς 
σ. ... ἡμῶν τὰς εὐχάς ΟΥΝΑΖ.6}.231(}1.37.3730); σ, ταῖς κεφαλαῖς 
ἐπιτίθενται, σύμβολον τῆς νίκης...ὅτι μὴ κατηγωνίσθησαν ὑπὸ τῆς 
ἡδονῆς (Ἤγγθ, πογ.0.2 ἴπ 1 ΤΊηι.(11.5018)}; Β65.561.υ. ΤἼ δε τ(Μ.8ς. 
5124}; τηθί., οἵ Μ οί, σ νη. 6. (ρ.ὅ9.18 ; Μ.τϑ, 1200) οἷξ. 5. 3.ἃ Βυρτᾶ ; 
χεῖ. Ομυτος 85 Ὀσυάε οἱ Οῃτῖϑι, αὐ Ν γ85.ἤονμ.7 ἡ Οαμε (Μ. 4. οτο; 
8,150 πϑαῖ. ρὶατ., ΤΠρμη, εἰἤγοη.Ρ.374(Μ.τοβ.8ο74). 

στεφανοφορέω, ν. στεφανηφορέω. 
στεφαν-όω, 1. σγγομηπά, Ο]δηι.  αφά.3.2(0.238.1; Μι8. 5604}; δυο- 

καίδεκα κίονες ἐστεφάνουν Ἐδι5.0.(..3.38(ρ.94.1ο; Μ.20.1097Ὰ}; 
2. ἐγοῖῦῃ ΟΥ̓́τργεα ἦε, Εβρ. ΜΠ παρί41 γραῖα, τ Ναζ,ερ.221(Μ, 
37.3130); ῬΑ]].}.1 πι5.8(ρ.27.2; Μ.34.1ο254}; ὅ.. «πρῶτος γάμος... 
εἰκότως ἐστεφάνωται ὑπὸ τῆς ἱερωσύνης ὡς ἀνέπαφος....καὶ διὰ τοῦτο 
ὡς νικητὴς τῆς ἁμαρτίας κατεστεμμένος Τάτ, δια ἐρῥ.ι πο(Μ 00. 
10920); τηθῖ., τηβᾶ,, δέ γεδεϊσε; δὲ ρία --οὔσθαι.. καὶ χαίρειν καὶ 
ἀγάλλεσθαι Ὠγγ5.}ο1.31.4 ἴῃ τ ον. (το.283Ε); οἵ 5. Ῥαὺὶ διαπαντὸς 
ἔδραμε “-οὐύμενος 1.6. τ(το.440); 8. ἐγοιο; 5 νϊοΐοτ, τηοῖ, ὁ γνήσιος 
ἀγωνιστὴς ἐπὶ τῷ παντὸς κόσμου θεάτρῳ --ούμενος ΟἸδτα, ῥγοὶ.τ(ρ.4. 
τό; Μ.8. 530); χεῖ. ΟΠ βείδπ σοηίοϑι; οἱ (σά, εὔοιυη, 1.6, Ὀϑοῖον 
ΟὨβείδη τενναγαὰ τοὺς προαιρέσει [30. τῆς κακίας]... ἀπεχομένους 
““οὔντος τοῦ θεοῦ (Ἤγγϑ.5αε.2.3(0.33.5 ; 1,3740}; 14.ἀοηι.13.1 τὼ. δὶ, 
(11.208}}}; ρᾳ85.», ἴῃ {π|5 11 ὉΚῪ ρύβοθβ δηα ὈΙθβϑίηρ οὕτως “-οὔται 
νικήσας τὴν φύσιν, καὶ κτησάμενος τὰς ἀρετάς ἘΡΉτ.1.480; ἰῃ Π{{6 ἴο 
φοΙης, δὲ γειυαγάεώ τοί! ἃ ἐγοῖθη, γαεεῖυς {μι Οἰγίϑαῃ ῥγῖξε, δ ίθηι. 
20.2 ΟἸΐ, 5, γυμνάζω;; σύ οὖν -οωθεὶς κατ' αὐτῆς ἐλθὲ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν 
τῆς δικαιοσύνης, καὶ παραδοὺς αὐτῇ τὸ νῖκος ὃ ἔλαβες Ηδτηι.Παμ.12. 
2.51 τὴν ἀληθινὴν νίκην κατὰ πάντων --ούμενος τῶν παθῶν ΟἸοΙη.5,νγ.7.3 
(Ρ.14.24; Μ.9.4240); ὁ ἀγὼν..«συμμέτοχος τῆς ὑπομονῆς...οὐδὲ γὰρ 
δυνατὸν ἑτέραν χωρὶς θατέρας --“ωθῆναι Αὐτ. Μοπι ον. 7ο(Μ.89.τΟ68})) ; 
ὁ οὖν φέρων τοὺς πειρασμοὺς γενναίως, “"οὔται καἰ, [ας.1:τ3(ρ.5.9}; 
τεῦ, τϑβϑυσγεοϊίοη οἱ Ῥοάν ἀρνήσεται.. θανάτου νόμον τὸ σῶμα, τοῖς 
τῆς ἀθανασίας “-ούμενον ἄνθεσι Βα5.3 61. ῥαξολ.τ.2(Μ.28.1ο708}; οὐ γὰρ 
ἄν..«ἄλλου κατορθώσαντος 30. σώματος], ἄλλο ἐστεφανοῦτο εαἱ.3( ον. 
δ: τοί(ρ.382.22); 68Ρ. οἵ πιατίγτάομῃ, ΠΤ. Βοῖΐνε.τγ.α; ἘΡΉγ.3.2538; 
ταῖς ἀτελευτήτοις “-οὔσθαι τιμαῖς Ογτ, {μἰν.6(635,204λ); ν. στέφω; 
4. σγοιθη οὐ βομομ, Πς5 ἢ Ὀγ 1ηο. ἕτεροι... κατερυθριᾶν σκηπτόμενοι τὸ 
δόκειν ἀνθρώπῳ προσκυνεῖν, καὶ τὴν ἀπὸ γῆς σάρκα ταῖς ἀνωτάτω 
δόξαις “υοῦν παραιτούμενοι (γε. Τἰμάς,(ρ.45.8; ς3.40) τοὶ 14 ἐμοιμμηίσθῃ. 
(5. 6704); 5. δεάεεκ, αάργη: γῆν παντοίοις φύτοις ἐστεφάνωσεν Ἐ5. 
ἰ(( .δ(Ρ.2ο8.τ6; Μ,20.13454); Σὴ ὰριΟοηξὶ. Αρ}.8.12.τῶ; ἦν ὃ τόπος... 
ἀνθοφορῶν, ὅλος ἐστεφανωμένος ὕ7.Ζος.3(ρ.98.9); 6. κοἰδηιηῖδε α "1αγ- 
γίαρο ὕογ, ὈῪ ᾿πιροβίπρ' [λ6 παρ] οσόννῃ, ἸβαΥΥ εἶ τις ἐπίοκοπος... 
δίγαμον “-ὥσει, καθαιρείσθω ΤΑΤΙ ῥοεμτί,εαμ.τ(ρ.457)}; Τπάτιϑιυᾷ. 
ἐρῥ.2.2οτ(Μ.ο9.τότ68). 

στεφάνωμα, τό, 1. ἐγοιυῊ ὁ υἱείονγ, ταθῖ. ὑμεῖς συμμαχήσαντος 
Χριστοῦ... «τοῖς κατὰ τοῦ δράκοντος κατανθεμοῦσαι α, Μείῃν»Ρ}.8.13 
(Ρ.ο8.τ6; Μ.18.τότΑ}; 2. ἐγοιυηΐης οὗ ὑνίάσ απ δνυϊβέργοονι ἀμέτοχον 
εἶναι στεφανώματος τὴν δευτερογαμίαν ΤΠάτι ϑτμιαᾶ, ἐρῥ.τιο(Μ.ο9. 
10038)}; ἐδ. (το024}); Ἐμεῤοὶ,(ρ.314). 

Ἐστεφηδότης, ὁ, ξἴσεν οὗ {6 ἐγούη; οἵ σοα, Σίγα. 4.5 τ ρ.620); 
οἷ. στεφανοδότης, στεφοδότης. 

Ἐστεφηφορία, ἡ, -- στεφανηφορία, τυεαγίηρ οὗ α τογεαϊδ ΟΥ σγοινΉ, 
σεπῃ.Ο ον.2(}1.08.2658). 

ἐστεφοδότης, ὁ, φίυεν οἵ {{|6 ἐγοιο ; οἱ σοά, Μ{τγιδο.4 Ξὰρρ!].(ρ.43. 
5); οἵ, στεφανοδότης, στεφηδότης, 

στέφ-ω, ἐπείγεϊα, ἐγοῖθνι, τυγεαίπε, οἱ (οά ὁ... φυτοῖς τε διαφόροις 
στέψας [3ς. τὴν γῆν] 1] ἀρ Οὐηςὶ, Αρ}.8,12.12; τεῖ. οσσγοννῃ οὗ ἡχατίντ- 
ἄτη τῶν οὖν.. «τὸν τῆς ὑπομονῆς καρπὸν τρυγησάντων στεψαμένων τε 
τὸν πάμμαχον ἀγῶνα “4. 0.4{ρ.153.6}); νικήσας χάριτι Χριστοῦ... δεξιᾷ 
νικοποιῷ “αθησόμενος 1ο«Μοη, ἤν δ0.0(Μ.06.1 4000). 

[ΠΙστηθαῖος, ὀγεαΞί- πίρι, ΤΗΡΠη. εὐγοη.Ρ.33τ(Μ.τοβΒ.70 70). 
στηθάριον, τό, βμοτίγαϊς δὲὠδέ, Ἐπβδίτατι, Εν 66(Μ.86.232408) ; 

70.ΜΆ!].ελγοη. Ρ.172(Μ.07.2768); ταβλίον ἐν ᾧ ὑπῆρχεν ἐν μέσῳ σ. 

ἀληθινόν, ἔχοντα []. ἔχον] τὸν χαρακτῆρα τοῦ αὐτοῦ βασιλέως 
᾿Ιουστίνου 1δ.1τ7 Ρ.413(6128); (ἄγον Βακε .3Ξοο( Μ.02.7850); ὁπ 5] 
οἱ ἰεέτεγ, ΤρΠη.εἰγον Ρ.2ο)7(Μ. 18.328). 

Ἐστηθήνιον, τό, ἀἰπι. οὗ στῆθος, ὀγεαςὶ, οἵ Δ ϊπ1415 δεῖν... βραχίονα 
καὶ σ. ἀποτάττεσθαι τῷ ἱερεῖ Ογγτ αάογοττίι.3906}); Τπάτ, τί ογ.9:τ3(2. 
221} οὗ πιθὴ τὸ θυμοῦ γέμον σ. Μακχϊποθεὶ. (Μ.06.2040). 



στηθοδρομέω 

Ἐστηθοδρομέω, ὁγαιοὶ ἡ 1.6 δγεασί; οἵ τῃ6 βεσρεπς, ὅεο. Ρι5, ἦα, 
795 (Μ.92.τάρϑα, ν.}. ἔου στιχοδρομεῖῦ. ὃ. 

“στηθοκρουστέω, ῥδαὶ ἐΐ6 ὀγεαςὶ, Ἡγριη. (4.5 τ ρ.6τ6). 
“στηθομελής, ᾽πδοάϊοια; οἵ {Πὲ ργαβθβορρετ, Οτ.ΝαΖιεαγη,.1.2. 

14.8(Ν}.3}.}564). 
στῆθος, τό, ὄγεξαδί ; 85 5681 οἱ πιδιήοσν, ἤδαγί τὰ τῆς ἀληθείας καὶ 

τὰ τῆς πλάνης γέγραπται ἐπὶ τὸ σ. τοῦ ἀνθρώπου Τ' [μ4.20.5; 18.20.4; 
ἀπὸ σ. ὃν πεανγί, ϑοοτ.ἦ.4.7.22.6(Μ.67.7854Ὰ}; έφαες. [αε.4.τ(ρΡ.653.5}; 
αἶδο ἐκ σ. Απαβί μοί. τ(}.80.404). “ 

στήκω, Ρ͵ΙΕ5. [ΟΥΠΙΘα ἔτοπι ἔστηκα (ρετξ, οὗ ἔστημὸ, εἰαμά, Τ.5α].1. 
14; 4.11.6 5(Ρ.27.1); δίαμὰ 9511}, Αὐ ΤΠοῖμ.  Ἴ8(0.193.5); Αμδβεθ. 
σγηαχ (Ν.80.8338); σἰαμά βγη, ΑἸΏ.ν. ἀπίοη.35(ΜΜ.26,8οφ0) ; Ο(Ἔγνυς, 
ἤσηῖ, 4.2 ἦῃ (οἷ, {ττ.352Ὲ} ΝῚ].6Ρ}.2.1τ7(}1.70.2524). 

στήλη, ἡ, 1. »ιογεριθη ; ταδί, τεριηονίαϊ, γοοογά, οὗ ἀεο απ εἴς, ὅ δὲ 
τῷ πρακτικῷ καὶ θεωρητῷ βίῳ στήσας στήλην Οτ.Ξοἰ ἴῃ: Ῥςιτςττ (ΝΜ. 
12.12000) ; ντ, Η,εαἰδεῖι.3.4., ἴῃ πεϊτπρ ἐν στήλῃ γράμματος ἁγίου. 
θρυλλούμενον....τὸν...᾿Ιώβ ΜαςΜριι αροεν.3.τ2(ρ.82.2); οὐ Τόπιο οἵ 

, - [μεὸ κοινήν τινα σ, ὑπάρχουσαν κατὰ τῶν κακοδοξούντων δγην. 
(μαίε,(ρ.129.15; Η.2.4:6.}}; ϑγη. ΟΡ (δδι)αεί. τ8(Ώ.3.Ἰ4οοαν ; οἵ ρεῖ- 1 
50η8 στῆλαι... ἔμψυχοι καὶ εἰκόνες τῆς...«ἀρετῆς ΠῚ ἢ, γεῖ, (ς ττόῳ); 
οὗ (πίη ἔμπνους σ, Β45.856].0γ,4.3(41.85.738); 2. Ξἑαίμε, ἡᾶρο, ΡΆΡ δ ΠΝ 
τῶν θεῶν ὑμῶν τὰς εἰκόνας, στήλας ἀναισχυντίας ΟἸετα, ῥγοϊ,4{0.47.0; 
Μ.8.1608); ΟΠ βτίδπ τοῦ μηκέτι πλανᾶσθαι τοὺς σωζομένους εἰς τὰ 
εἴδωλα, ἀλλ᾽ ἀντεικονίζειν τὴν ϑεανδρικὴν... χειροποίητον α. τοῦ... 
Χριστοῦ ῬαΙΠρΡΗ Ἡ.ἐαη.4{ρ.144.2ο).᾿ 

Ἐστηλητευτικός, ν, Ἐστηλιτευτικός, , 
στηλίτευμα, τό, ἀδημπείαϊίοι, ἔα βόσεγε οἱ μάρτυρες.. «τῆς ἀληθείας 

κηρύγματα, τοῦ ψεύδους στηλιτεύματα τ, ΝᾺ 2.0γ7.24.4(Μ.35.11730}; 
Τβαάτιδεμα,.}.2.77(Μ,00,1 2160). 

Ἐστηλιτευμός, ὁ, --- ἴοτορ., ἙΝΠ] ρον σέ. τ(1.)}1,γ9.8610). 
“στηλίτευσις, ἡ, ῥ᾽ ἀαραγάτηρ ας ἐηξανιους ; ἀφηιοιεϊαιίομ, ὈὨτνβῖρρ. 

ἐποη ΤἼάν (ρ.53.16); ΤΟ.ΥῚ Η.υ..7σ.1).τϑ(Μ.94.4538).Ψ 
"στηλιτευτικός (᾿στηλητευτικός), 1. ἀεζαριαίονν, αϑιοῖυε οἱ... 

ἡμᾶς διαθρυλλήσαντες ἐπὶ κακοδοξίᾳ, καὶ ταῖς α. ἐπιστολαῖς, ἃς 
συνέγραψαν καθ᾽ ἡμῶν Β85.6}.223.3(3.3:0Α; Μ.32.8284}); 2. 65ρ. ἴῃ 
Ἐ1{165. οὗ Ἰηνεβοίίνοϑ, ἀεμμμείαίογγν, Οντ μον ἀΐνιτο τι.(Μ.77 τόπο); 
στηλητ-, Ἰπυβέγαϊ, ἑαἱ πέρι, τό(ρ.467); Το.Ὁ Ηεοπττ (Μ.ο6.14480) ; 
Δ 05. (δα, λόγος) ἐμυδείίυε κατὰ ᾿Ιουλιανοῦ βασιλέως σ. πρῶτος ΟΥ ΝΑ 2. 
6.4 (1τ.(Μ.25.524}.Ψ 

στηλιτεύτ-ω, 1. ἐπδογίδε Ὁ ἃ οἰεῖ6, γδεογά; 65ρ. ἴῃ βοτίρίυτε τὸ... 
τρόπαιον τοῦ σωτῆρος.υυγραφαῖς ἄνωθεν ἐστηλιτεύθη προφητικαῖς 
ΟΥεχεη Ῥςιαπιτ( .17.1ο04); Ἐπι5,},,6.0.9.4(Μ.20.8214)}; ““ὡν [56.Ψ 
5. ῬΑᾺΠ αὐτοῦ τοὺς πόνους ΡΑ]],. ἢ, 1 αμδιρτοδτα. (ρ.11.14; Μ.34.τοοφ) ; 
τηφί,, ῥίαεαγά, ῥεἰοἢ αὐγοαά ταῦτα..ὑπὲρ ἁγνείας ἐστηλιτεύσθω 
Μειῇ..γ»:.7.0(0.8ο.0; Μ.18.1374}} “εις τὴν ἀνδρείαν ἐν ταῖς ἅπάν- 
τῶν ὄψεσι (τ, ΝᾺ 2.0».25.12(Μ.3ς.1217}; ΝΙ].Ε}}.2.158(Μ.79.2768);. 
2. ἔχβοϑε, δἤοῖσ ρ, ἀρηομηες ἡ ἀοτραπὴ τυφλοὺς καὶ πεπωρω- 
μένους ἐστηλίτευσε τοὺς ᾿Ιουδαίους ΟΤ, ἢ'.ο4 ἵη 70.(Ρ.55}.20}; αὐτὸς 
“Ματθαῖος τὸν ἑαυτοῦ “των βίον καὶ κατήγορος αὐτὸς ἑαυτοῦ γιγνά- 
μενος Ἐλι5.4.6.3.5(ρ.126.1; Μ.22.2130); Βίκτωρ..."Οει..«διὰ γραμ- 
μάτων ἀκοινωνήτους πάντας. .«τοὺς ἐκεῖσε ἀνακηρύττων ἀδελφούς [50.Ψ 
ΟὐατίοςοἸ πιά 5] 1. ἢ. 6.ς.24.0(}1.20.4978}; ῬιΌς ΟΡ ὁττο.τ( Μ.ός. 
7118} ἴτξᾳ. γαῖ. ἤθυεβυ ταῦτα.. «πάντα [5ς. ραβδαρεβ οἵ ΒΟρίασο]. 
τὴν μὲν Ἀρειανὴν αἵρεσιν «-εἰ ΑἸΉ..4»γ.2.32(Μ,26.2168); Ἀρειομανῖται, 
οὖς ἤδη... ἐστηλιτεύσαμεν ἘΡΊῚΡΗ. ἀνε. ττό(ρ.144.2ο; Μ.43.2280}; ΤΒΑΙ. 
ἐῤ.τιΊ(4.τ109); εομυϊεὶ οἵ ἑαυτοὺς τῆς ἀνοίας πνοντες ΝΗΙΟΜαρη.ΞοίΜ. 
79.τοοξο), ν 

στηλογραφέω, γπαΐδ ἃ οἰαΐμε οὔ, Τάτ, ϑιυά,6}.2.8(}1.90.11330). 
στηλογραφία, ἡ, 1, ἰπβογθε γηοη Ή6ΉΗ1, ταδηπογίαὶ, ταδὶ. χαρα- 

κτὴρ καὶ τύπος ἀνδρείας, καθάπερ ἐν σ., ὁ ̓ Ιὼβ τεθείς Ὀιάντα. 7οὐ διό 
(Μ.39.1120Ὰ}); οἱ 586 οἵ Ῥρίευ στήριγμα... ἀσάλευτον καὶ σ. διαφανῆ 
τῆς πίστεως... ἱδρύσατο... Χριστός ϑεῖρ. 2. (Π1.3.7204Ὰ); ἡ...εὐκὼν 
θριαμβός ἐστι, καὶ φανέρωσις, καὶ σ. εἰς μνήμην τῆς νίκης τῶν ἀριστευ- 
σάντων Το. ιΐπαρ.  ατ(Μ.94.1 2068); μὴ..«ἡ διὰ λόγου σι, τῆς ἐν πίναξιν 
ἀξιολογωτέρα; Τάτ, Βευα,αγηέγν. τ. 7 (Δ|.00.3488); Ππερος 2. ἐμαάϊεί- 
ἸΠ6ΉΪ, ἐχῥοόσμγε οἵἨ ΠοτεβΥ ὑπομνήματα... καὶ σ. κατὰ τῆς ἢρειανῆς 
αἱρέσεως ΑἸΠιαροΐ,δεειοοίρ.168.6; Μ.25. 4000); οὐ γάρ ἔστιν αὐτοῖς 
σκάνδαλον τὰ ῥήματα" ἀλλὰ λύπη, ὅτι οὐ κατὰ τῆς ἀσεβείας αὐτῶν ἐστιν 
ἴα ἐγη.β4(ρ.261.23; Μ.26.7520); ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος...σ. κατὰ πάσης 
αἱρέσεώς ἐστιν ἰ΄.6}..Δγν ατ( 1.26. το,8.4); 3. εἰξμίαγ ἱηπσογίριΐογι οἵ 
σεγίδη ᾿58]Π15 εἰς σ.... ἐστι καὶ ὃ παρὼν λόγος, οὐ μὴν κατὰ τοὺς 
αὐτοὺς εἴρηται χρόνους ταῖς πρὸ αὐτῆς Ἐπι5.ς.50(}.23.5 520); τὰ ἐκ 
τῆς ψαλμῳδίας μυστήρια, ἀνάμνησις, καὶ σ., καὶ ἐπιλήνιος ΟΝ υ55. 
γιαγί,τ(Μ.46.1498); δηλοῖ...ἡ ἐπιγραφὴ πρὸς τῷ θανάτῳ καὶ τὴν νέκην, 
στήλη γὰρ οὐ τάφοις ἐπιτίθεται μόνοις, ἀλλὰ καὶ νικῶσιν ἀνίσταται... 
τοῦτο..«σημαίνει ἡ τῆς ο. ἐπιγραφή ΤΏΔΕ ες 1π5:τ(1.68}); 4. ραϊηιΐησ 

1259 στίγμα 

εἰκονικὴν σι δίερΠ Ιδοιν. διορλ.(Μ τοῦ. 1574); μὴ λέγε ταύτας...σ,, 
ἀλλ᾽ εἰδωλογραφίας τῦ.(11578). 

Ἐστηλογραφικός, γεεογάει τὰ προτυπώματα συμβόλοις παρεδίδοντο 
στηλογραφικοῖς δττ.ΟΡ ον τ(Μ.08.236.). 

στηλόω, 1. Ὑπᾶκε ας ἃ 5ἰείδ; ἤθῆποα 8. πα ΟΥ οηαδίο ἰο εἰαμά 
ἡ Πομίεες σάκκῳ... καὶ σποδῷ, καὶ δακρύοις. «στάσει τε νυκτῶν 
ἡμερῶν...πίστις γὰρ ἐστήλωσε καὶ φόβος θεοῦ στ. ΝΑ. ἐαγη}.1.2,10. 
δόο( Μ.3). 728}; τίς. .μᾶλλον..«ἀγρυπνίαις τὰς σάρκας ὑπέσπασεν, ἢ 
ψαλμῳδίαις ἑαυτὴν ἐστήλωσε παννύχοις τε καὶ ἡμερησίαις ; Ἰᾶ ον. τ8.0 
(Μ.35.0068) ; Ὁ. ὀγίηρ ἰὸ ἃ οἰαμάϑ εἰ! ἔκαστον...ἐν ᾧ κατείληφε τόπῳ 
τὸ σκότος ἐστήλωσε (σε]}.Ογχ. 6... τοι Ὀ15; 60.ὈΡ15.}Ὀ675.3.72(Μ.02. 
1240Ὰ); 6. ΡΆ88., δέ σοηἤγηιεά, ἐεἰανἑ με, ἘΠα5,1ς.22:208Ἐ},(λ1.24. 
2520); 4, ρετί. ρίορὶ. Ρ855., ραγγίδοῃ. (χες. 2Κερ.8:1:4, Ηερτ. 
ὮΝ.) ἔθηκεν ἐστηλωμένους, δηλοῖ ὡς ἐν ἑκάστῃ πόλει κατέστησε 

τοὺς φρουρούς. οὖς γάρ τινες καλοῦσιν ἐγκαθέτους, ἐστηλωμένους 
ὠνόμασεν ΤΕ, 4.33 τ 2Κερ.8:48.(1.421); 2. ρδ58, ἰπίσγαμβ., δὲ ὧς 
4 εἰοίθ; ἃ. εἰαμᾷ ἡηοίϊομϊθος, ἘΠΊΡΡ ΤΆ. {γ π4(ρ.4ς.29)}; Ὁ. δδ ῥἰαίη 
ΟΥ̓ οδυϊοιξ πρὸ ὀφθαλμῶν ἐστηλωμένης τῆς ἐπὶ σοὶ ἀτρεκείας ὙΜοΙἢ. 
γα, πη τοί ῖ.τβ, 3728). 

στήριγμα, τό, σε ῥονί, οἰαν, ταεῖ, στῦλος δὲ καὶ σ. ἐκκλησίας τὸ 
εὐαγγέλιον ἰγχϑοῃ μαεν,4.ττ.8 (Μ.7.88κΑ}); Τ΄ }μάντπ.5. οἷ, 5. ῥάβδος; σ. 
πόνων ΟἸδπι, ῥαεά, ὨγνηΉ τ σίρ.2οι; Μ.8.6818); ὠφέλειαν κοινὴν καὶ σ. 
(ε].γχΖ.ἤνε.τ Ῥτοθπη,24(Μ.85.11078}; καρδίας σ, ΝΙΓΘΡΗ ἴὐτιυ ὄν, 
240(Μ.86..32138). 

στηριγμός, ὁ, ΞΉΡΟΥΙΐ, ῥοΐδέ οὐ γὰρ ἔχον τὸ σῶμα 50. οὗ ἃ 
ἀταη κατα] τὸν ἐκ φύσεως στηριγμόν Βα5,᾿ο1,.14.5(2.127Ὰ; Μ.31.4564}); 
χεάμεοςς, ἤγηῆῆεες εἰς πῆξιν καὶ σ. τοῦ Πληρώματος Ιτεηιλαεγ.1.2.5 
(Μ.γ.461λ)}; οὗὨ τηϊπα, γεδοϊμοη,, εἰεαάξαξιηοςς, ΤΒδβ.δαῤί.2.6.1(2. 
6508; Μ.31.15068); ἥτω σοι ὁ τοῦ δικαίου διωγμὸς διανοίας στηριγμός 
Ομγγϑ.ἐαροὶμ 5. 3:τί5.18}; ἀΌ5,, εὐϊβεαίίοη ἵνα γένωνται [8ς. ἄρτος 
καὶ ποτήριον] τοῖς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνουσιν εἰς...σ. τῆς ἁγίας σου... 
ἐκκλησίας Γ1|. 7αε.(Ρ.2ο6.17}; εἰς ἡμέτερον σ. τ Μαρ. ἀ1α].(ττ.ΖΔο}.) 
ττοί..}}1..77.1008).Ψ 

στηρικτικός, ῥγοηομησοί, οἵ βαυηρβ ναστασίου μοναχοῦ..- 
διηγήματα ψυχωφελῆ καὶ ο. γενόμενα ἐν διαφόροις τόποις ΤΑπαβί, 8. 
γεία!.42 ιτι(ΟὉ 5 ρΡ.61.2). 

στήριξις, ἡ, ἀείεγηπαίτοη, εἰεαἀξασίηοες τὸ ἅγιον πνεῦμα... ἐπλήρω- 
σεν ἡμᾶς..«χαρᾶς, καὶ δακρύων καὶ ἀγαλλιάσεως καὶ σ, ΤΑ παβί,8.γοίαί. 
βκι(Οὗ 50.74.21). 

στιβάζ-ω, 1. «εἰ, ῥίαεε ἐὰν... εἰς ἀποθήκην στιβάσῃς οἶνον ἣ ἔλαιον 
Ηειπηπαηάνττ. 5; στοντες ἐπὶ τραπέζης ἄρτους ἘΡΙΡΗ.ἠαόν.3}.5 

᾿(ρ.57.13; Μ.4τ.6480); 2. ρετῆ, Ρίορ!. ρ855., ἀδεκεά ομὲ ἴὰ βμεῖν. 
εἰαδοναίείν ἀγοεσοά ποικίλως ἐστιβασμένην δος. ᾿Εσθήρ] ὁ Ἀρταξέρξης 
θεασάμενος (Ὀ5η).ΜΕ].Ξοἐμοὶ. (Μ.38.κ 21} ἴθ ατ. ΝαΖιεαγη.1.2.20.201. 

Ἐστιβακός, 5.ν.1]., τοοἰ-᾿ἰγοάάφρ; ταεί., οὗ 5ῖπ, μαῤτίμαϊ; οΥἨ Ῥοβ5. . 
στιβαρᾶς οἰμγάν, ἃ5 Ὠδγα ἴὸ Τνουζοιηὴθ ὦ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας τῆς 
οτιβακῆς, ὅτι πρὸς τὴν φύσιν καὶ τὰς συνωνὰς πεποίηκεν ἸΡΗΤ. τ. 1364, 

Ἐστιβαρέω, 56π5. ἀτ., ἢ τηεῖ,, ἐγαγηρίθ οΉ, ἐγεαὶ τοῦ οομ  ρὶ ΟΥ 
Ῥ οἰγεηρίἠδη, ομεσεὶἑ ἀραϊηβί, γεδῖδὶ μὴ ἀντιτείνῃς, μὴ στιβαρήασῃς ἐν 
ἐμοὶ τὸ ἀγαθόν Απαβί,5. 5. 6(Μ.80.11120). 

Ἐστιβαρότης, ἡ, τἰγεησίλ; οὗ ἃ ηρο, ἠδαυΐμεε5, ἰεζῖηεςς, ΤΠαγ. 
δίπα ῥοεητιττοίῖ.90.17480). 

Ἐστιβαρόω, εγεηρίμεη, ΤΥ στα, ρ}.1.534(Μ.00.10218). 
στιβάς, ἡ, εσμεὴ ΤΟΥ Ὑβοηἰὴρ᾽ αἵ τηθ8]5, Μεη.εχο ον». 8(ρ.195.1 ; 

Μ.οτι2.8880). 
Ἐστιβασμός, ὃ, σρῥΙίεαίίοη οὗ 5:1 Ὀτυχα (ρονγάογθα ἀπ ΠΟ ἢγ) ΟΣ 

ἐγθ-“παάοιν, ΤΡὮτ.1.324. 
Ἐστίβος, τό, ἡ βγιῆεςς, οὗ 5. Ῥεῖει ἐπιστήσας τῇ.-“προτέρᾳ ἑαυτοῦ 

προπετείᾳ ὠφελήθη... «ὡς γενέσθαι στιβαρώτατος καὶ μακροθυμότατος" 
ὅπερ δηλοῦται [1.6. ὈὉγ τῆς ἀποίάεπί Ἰη 6 4].2: 14], τοῦ δὲ μετὰ στίβους 
σιωπήσαντος ΟΥ. 0.32.5(0Ρ.424.πὸο; Μ.14.753})}. 

Ἐστιβόω, Οὐῇτεί, τοῖς, Ῥδῆδπος στιβώσας αὐτὸν ἡμέραις νηστειῶν 
κατὰ τὸ ἁμάρτημα (ρηϊ,4Ρ}.2.τ6.2; 1δ.2.17.5. 

Ἐστίβωσις, ἡ, ἀϊξεῖρι πε, ρυριδηνιοηὶ, (οησί. Α}.6.20.6, 
στίγμα, τό, παγκ; 

. Ἀ. τεῦ. ψουηάς οὗ (ῃγχῖβί, γορσοαυςρᾷ ἴῃ (τ βείῃβ ; 1. Ἔχε, 4]. 
6:1 τὰ σ. τοῦ Χριστοῦ, δι᾽ ὧν ἐστιν ἡμῖν ἡ σωτηρίᾳ, τὸ σῶμα βαστάζει. 
πῶς οὖν τὸ βαστάζον τὰ τῆς σωτηρίας σ., καὶ τὴν τῆς πίστεως ἔχον ζωήν, 
κατ᾽ αὐτοὺς οὐ σώζεται; ἢ γὰρ οὐδὲν ὠφελεῖται ἔχον τὴν τῆς πίστεως 
ζωὴν καὶ τὰ τοῦ ’[Ιησοῦ σ., ἥ, εἰ ἔστι διὰ τούτου ἡ σωτηρία, σάρξ ἐστιν ἡ 
σωζομένη Αἄδτη.ἀ͵αϊ.-ς.22(ρΡ.222.τοῖϊ.; Μ.τι.τ8646); εἰ οὖν ὑπομένει 
τις τὰ σ. τοῦ δεσπότου, μὴ οἰηθῇ ἔν τινι ΜαςιΑδρ.λοι.37.0(Μ.34. 
7560); Οὐ νι υ55.λοηι.12 τη (αηὶ.(}}.44.το 3320) ςἷτ, 5. στιγματίας ; οἷ, 
ἦσαν δὲ κατ᾽ ἐκεῖνον χρόνον πολλοὶ μὲν ἀποστολικοῖς χαρίσμασι δια- 
πρέποντες, πολλοὶ δὲ τὰ σ. τοῦ κυρίου ᾿ΓΙησοῦ, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον, 



στιγματίας 

ἐν τῷ σώματι φέροντες Τρμάι. ἦ..4.1.]. 8(8. 755): 2. τοῖ. ΓΛΑΤΊΥΥΘ ἄλλοι 
διαφόροις καταξανθέντες αἰκίαις, ἔτι τὰ σ. τοῦ Χριστοῦ... ἐν τῷ σώματι 
περιφέρουσι (ΓΡ(381)Ρ.ρ. Τά λ.6.5.0.4(3.το28); ΟὨγγ5. κονι. ἀΐυ.το. 
2(12.3800) ; τίμια γὰρ τὰ σώματα, ....ἐπειδὴ σ. βαστάζουσι διὰ τὸν 
Χριστόν Ἰᾶ΄ ῥα Μαδε.τ.τ(2.6238) ; 1ἅ ῥαη. Βεγη.7(2.6450); ΤΌ τυ. 
αϑεθῃ5.τ(3.7770}; ΡΠ δτρ.ση1.23: τοί .40.538); ὑπὲρ σοῦ καταξιω- 
θεῖσα παθημάτων καὶ σ. Βα5.56}.υ. Τἀεε, τ(Μ δ ς, Κ26Α}; τοῖς ὑπὲρ 
Χριστοῦ ἀθλητικοῖς α. Το.1).λοη!.τ2.τό(Μ.06.8048}; ταῦ, τῇοβε ΠΟ 
ὅανε Ἰοπρ ψ]  Πβεοοα ρευβεσυξίομ, θπῖ αἱ ἰαβὲ βυσουπηθεᾶ διὰ τὸ 
πολλὰ αὐτοὺς ἠθληκέναι καὶ ἐπὶ πολὺ ἀντιμαχέσασθαι (οὐ γὰρ κατὰ 
προσίρεσιν ἐν τούτῳ ἐληλύθασιν, ἀλλὰ καταπροδοθέντες ὑπὸ τῆς 
ἀσθενείας τῆς σαρκός), ἐπειδὴ καὶ στίγματα τοῦ ᾿Ϊησοῦ ἐνδείκνυνται ἐν 
τοῖς σώμασιν ἑαυτῶν Ῥεΐχ,1 ΑἹ. ερ.εανι.τ(Ν1.18.4688); 3. χεῖ, (Πτ]ϑ δ η5 
πη Ββῃ. ἡ ψυχὴ ἡ πιστὴ τὸ τῆς ἀληθείας λαβοῦσα σφράγισμα τὰ σ. τοῦ 
“Χριστοῦ περιφέρει (Ἰδηλ χε. ΓΤ μάοί. 86(ρ.133.}; Μ.0.6078). 

Β. τοῦ. πηαυκβ οὗ οτοβϑ, τη σα σ ]Ομ5]ν Ἰταρτίπιθα οα οἱοί 65, Ου. 
ΝαζΖ.ον.5.7(Μ.2ς.6728). 

ΓΟ, πλᾶτκ [εἴς Όν 81ῃ ἐχέτωσαν δὲ ἡμῶν καὶ Γ΄ αβαωνῖται πλέον, οὕς 
οὐδὲ εἰς ξυλοκόπους καὶ ὑδροφόρους οἶδ᾽ ὅτι τὸ πνεῦμα. τὸ ἅγιον 
παραδέχεται, μέχρις ἂν προσίωσι τοῖς ἱεροῖς μετὰ τοιούτων τοῦ βίον 

καὶ τοῦ λόγον στιγμάτων Οτ.ΝᾺΖ.0γ.36.6(Μ.36. 2734). 
Ὁ. ΡΙαγ,, ἡ εὐονάς οὗ ἐεηδηγε, εὐμάφηιπαϊοη σάκραν.. «πλήρη στιγμά- 

τῶν ΤΒΡΒπ, εἤγοη. Ρ.77(}1.1ο8.2278). 
στιγματίας, ὁ, οη6 τοῖο δεαγ5 (ἰαἰ!ο0} πιαγῖς, 65. ὑγαπάεα εἰανέ, 

τηθῖ. ἡ θεία ῥάβδος...ἡ διὰ τοῦ πατάσσειν ἐνεργοῦσα τὴν ἴασιν, τὸ 
πνεῦμά ἐστιν..«.οὕτω γὰρ καὶ Παῦλος ὁ τῶν τοιούτων πληγῶν σ. 
τοῖς τραύμασι τούτοις “ἐπαγαλλόμενος ἔλεγεν’ ὅτε τὰ στίγματα τοῦ 
Χριστοῦ ἐν τῷ σώματί μου περιφέρω. δεικνὺς τὴν ἐν παντὶ κακῷ 
ἀσθένειαν, δι᾽ ἧς ἡ ἡ κατὰ Χριστὸν δύναμις ἐν ἀρετῇ τελειοῦται 6τ. Νγεϑ. 
ἤον. 12 τὴ Οαη1:.(Μ.44.το330,0); οὐδὲν τοῦ καυχήματος τούτου μεῖζον 
ὡς στιγματίας τοῦ Χριστοῦ (Ὠχγβιλονι, 1.1 πὶ ῬΑ 11.(11.774Ὲ). 
υοἤσεινματῖζω, ἡπάίοαίε ὃν ἃ τπιαγΐ, νεαγὰ, Ομγομ Ραδελ..τ3(Μ. 

02.94). 
στίζω, 1. ῥγαηά, γᾶν, ἐβρ. 85 ἃ ἀΐϊβρταςθ ; τηεΐ., εομῃυϊεὶ ἐπιστολαὶ 

σ. ἡμᾶς καὶ στηλιτεύουσαι Β45.6}.226.1(3. Δ26Ε; Μ,22.8448); τὸν πρό- 
τερον βίον ἑαυτοῦ στηλιτεύων, καὶ. «ἑαυτὸν σ. (ἬγνΞβ.ἤονι.20.3 τη ἄς, 
(0.1666) ; ἐκεῖνον α. καὶ μὸν ομεθᾷ (λς],. (νν. (0.75.1; Μ.77.800); 
ΤΗατ.ϑιπά. ἐῤβ.2. "ο(Μ, 99. 1300); 2. ἐγριδογδε ἡ ἢ μεμβράνη ἡ ἡ καλὴ [1,ς. 
5. Β8511} τῆς ἱερᾶς σοφίας ἡ ἄνωθεν στιχϑεῖσα τὰ θεῖα χαράγματα ἘΡῆἢγ. 
ἐπε, Βας.2τ(ρ.146; στοιχειωθεῖσα 2.2008); 3. γεριατῖ, ποίΐοε, ΟὮτγϑ. 
μον 6.5 ἴῃ ΒΜ (ατ. 2410}; 4. γᾶν τοὴ ἢ αέεοπές, ἘΡίρῃ. Ὠ16}.5.2(4. 
43.1378); 5. Ρεγῖ. Ρ885., τηξῖ,, ἐξ φῥοίϊεά, εἰαϊμεα ν ἢ 5ἴη, Βα. ἄορι, 
13.8(2.1τ22Ὰ ; Μ.31.44Χ). 
απλβότης, ἡ, ὑγιρἠηΐϊησες, δγη]σηεο, Ἐπ ὰ5,Α1. γι. 21.1](Μ.86.4440); 

Απαάτ, αθβ.αρ.εαὶ, ἄρβος,τ:2ο(Ρ.575.28)} ἔοτ στιλπνότητα ἰά. Αρβοε,6] 
(Μ.τοῦ. 4260). 

στίλβωσις, ἡ, γιακὶηρ ἰο ἑλίησ, δηγησηϊηρ οἵ πξάροτιιβ, Βαβ. ον. 
ἴῃ ες ,(α τοσΒ; Μ.20.2456). 

στίλψις, ἡ, ὀγίραίμεες, ταεῖ. τὴν τῶν νοημάτων στίλψιν ΟΥ̓ ΟΡ. 
ἦῃ Δ71.π2.30(}.157.5; Μ.13.το 720). 

στίξ, ἡ, γοῖο, γαηῖ, οὐ 16; πθῆσθ φμαμεῖν, Νοηπ.Ραν.79.4:38(} 1. 
43.7814}; 2Ὁ.2:14{.(γ4ΑῪ; τῤ.8: πτ(β21Α). 

στίξις, ἡ, ῥμεμεϊμαίτοη, ἡδεῖ; 5. λοά.3(Μ.80.88}). 
["]στίφω, ν. στύφω. 
στιχάριον ([{"Ἴστοιχ-), τό, αἴτη. οἱ στίχη; 1. πἴη ἐμπῖε, εἰΐγι, αυ, 

ΝαΖ.ἰες.(Μ.37.3038); Ῥα}} ἀ.1 απ. 63(ρ.158.12; Μ.34.12358); Γδοπι.Ν, 
υ.7ο. ΕἸοονι.22(Ρ.48.8); σσόστι ΌῪ πιοηκα 8Π64 ΠΟΙΠΊΪ 5 ἐν. τῷ ὑπνεῖν, 
ἕκαστον... «τὸ στιχάριον αὐτοῦ ἔχειν, ἤτοι σακκίον κεκρυμμένον, ἵνα, ἄν 
που εὔχη νυκτός, ἕτοιμοι εὑρεθῶσιν ΤΑΤΉ «Ἔγηίαρ,διτπη(ρ.126; Μ.28, 
844ΑῚΝ); ψόοτῃ ψΈ ΔΓ Ππὶπρ, Απίοη δριυ δνη δένί (Ρ.24.1}}; 
Τατερεπε εν, ον. (.86.5728); 1ο.ΜόΒΟΒ, ῥγαΐ, τ(}.87.2οο8Α}); 2. 85 
600], νεβίχηθης πλάττονται...κατηγορίαν..«περὶ στιχαρίων λινῶν, ὡς 
ἐμοῦ κανόνα τοῖς Αἰγυπτίοις ἐπιβαλόντος ΑἸΉ «ἀροΐ. Ξε δο(ρ.140.17; Μ. 
25. 4570); Ππτυχρ. ω αἰ, 885. λ. Ὑηγὶ. τί. (ρ.262. 3.1); ; σ. λέγεται διότι 
ἕστηκεν ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ" τύπος δέ ἐστι τῆς σαρκὸς τοῦ 
Χριστοῦ ὡς λευκόν ΤοΟρΗΠτ, Πίμγρ. ,(Μ.87.20888); στοιχάριον [π|. 
Οἠγγο.(Ρ}.354.30,355.1); τὸ σ, λευκὸν ὄν, τῆς θεότητος τὴν αἴγλην 
ἐμφαίνει, καὶ τοῦ ἱερέως τὴν.λαμπρὰν πολιτείαν {σεγτή ΟΡ εομίερί. 

(λ|.098.3030). 
Ἐστιχαροφελόνιον ("-ώνιον), τό, 1, ἡ ἐμηῖς απ εἱοαΐ, 1.6. σε οἵ 

εἰοι ες ΟΥὨ ΒΙΤΩΡΙν, εἰσαΐ ἃ5 ὙγΟΥ͂Τ. ον τ 1Π6 στιχάριον, Το. ΜΌΘΟΝ, ἐγαϊ. 
171(Μ.87.30370); 2. Ἰἰξασσ,, ἢ αἷ απ εἰασιδίο, 1.6. σϑδίνιεμῖς ΟΥ 
5 ρ]ν ἐἰπαδιεδίς Δ5. ΜΟΥ ΟΥΘΥ στιχάριον: εἰ ἔστι στιχαροφελώνιον 
πυροειδὲς...εἰ δὲ λευκά εἰσι, δεικνύουσι τὴν μεταμόρφωσιν Ἰϑορῇῃτν.Ἡ. 
ἐππμγρ.)(Μ.87.30888). 

στιχηδόν ({"]στοηχιδόν), 19} γοτοξ, ΤῊ 5Πογὲ ΠῊ 65; οἱ βουίρταγο, τπ 

1260 στοιχεῖον 

φοῦξες ἔγωγε τὴν ἀποστολικὴν βίβλον στοηχιδὸν ἀναγνούς τε καὶ γράψας 
ΕΜ1ΠΑ]. Π΄δς. ἄς (Μ.8ς, 629Α}; τοῦτο...ἐγὼ.. πεποιηκώς" στιχηδόν τε 
συνθεὶς τούτων τὸ ὕφος κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ συμμετρίαν, πρὸς εὔσημον 
ἀνάγνωσιν ἐδ.(6330). 

στιχήρης, οοβοςεά ΤῊ ϑεγ 56, τη ῥοείγγ, οἵ Ροδτίοὶ ῬοΟΚΒ οἵ ΟΤ τὰ 
λοιπὰ...σ. δι’ ἐπῶν λέγεται εἶ πέέρεν τε καὶ τετραμέτρων Ἰλι5. δ. 115 
(5:48; ;Μ.21.8534); πέντε. ΒΩ ὧβ.. «τὸ Ψαλτήριον, Παροιμέᾳ Σαλο- 
μῶντος, ᾿Εκκλησιαστής, λσμα φασμάτων ἘΡΙΡἢ."θη5.4(Ν}.43.2448); 
70.Ὁ. μο. 4. τ(Μ.94.11808) ; ν. στιχηρός. 

στιχηρός {{᾿|στειχηρός), 1. φοπιῥοσοά 1 ὑενδε, ἴῃ ῥοεῖνγν, οἵ 
Ῥοφίϊοα! θοοΚβ οὗ ΟΤ᾽ βέβλων.. ἱστορικῶν καὶ σ. Ἐλ|5..1ς.2:20(Μι24. 
τόσα); 14. εεἰςΡτοδιη.(}8.22.1120}}}; Οντ. Ἡ εαἰεεῆ.4.35; Οτ ΝΖ, εανηι. 
1.1.12.16(Μ.37.4734}; ΑΙΔΡΒ δείξεις. 271(Μ.37.1504Ὰ}); οἱ ἱεροψάλται 
μελῳδήσουσι σ. τροπάριον συμφώνως 11]. [αε.(ρ.1η8.2}; 2. 5εῖ ουΐ 
Κα Ροείυυ, γι Ὀδῦδες ΟΥ σἤογ βαγαργαρῆξ ἐν εἴδει τῶν ο. Αἰ νη, 
ΔΡ.ΕΡΙΡΒ ἀαον.76.ττ(ρ.352.10; Μ.42.536Α); ἐν παλαιοτάτῳ βιβλίῳ σ. 
Ρα]]. ἡ. Ζιαιμδ.δ4(ρ.1όο.τι ; Μ.34.1 2514}; 3. ποιὰ, ἃ5 ϑᾶν., 1 ϑογϑιεῖσς 
ἐξεθέμην.. στειχηρόν: τόδε τὸ τεῦχος Παύλου τοῦ ἀποστόλου" πρὸς 
«ὐὐεὐκατάλημπτον ἀνάγνωσιν ἙΘΤΒΑ], ας Ραμ σΟορμοπί Τὶ 38 
μ.3); 4. πευῖί. 85 5υ5ί., οἰζείεγον, υεγεῖεία τῷ σαββάτῳ. ..τὰ ἀνα- 
στάσιμα σ. τρισσεύονται (οπεὶ. δίπά.τ7(Ν.909.17006) ; νατία Ὁ] 6. ψΠ ἢ 
186 5θάϑβοῃ, :ῤ.8(17ο8Β); δ. ς(17ο8.); τὸ α. τοῦ στίχου ἰδιτο(Ι 7090); 
ΟΙ τῶν ἀπὸ στίχου ασ. Ἐπεβοί,(Ρ.4). 

στιχίζω, 1. ἀἰυϊάε ἱπίο νεγδες, Ἐπ᾿ αὶ. Πα ες». Ραμ (Μ.8ς.7208); 
Απαβί.ϑιλοάρτοοιῃ.(Μ.80.26Ὰ}; 2. ρετη. τ στοιχίξω ἀγγαησε 5γ5- 
ἐφημαϊεαϊν, αχιφη, Τ αὶ, (90. π ΟῚ). 

στιχισμός, ὁ, 1. ἀτυϊδτου ἐπίο ὑεγδες ΟΥ δμογί δεείτονς ἔοσ σε! ρ ΟΥ 
τοοϊϊδέίοη τὸν σ, τῶν βιβλίων... «τῷ φίλῳ δήλου.. εἶνα μὴ ἔρψασα λήθη, 
σοὶ μὲν ζημίαν, αὐτῷ δὲ ψῆφον ἀγνωμοσύνης ἐπαγάγῃ 514. 6]. ἐρῥ.3.86 
(Ν..78.7028); 2. ογάεγίν αγγαηρεριθη! σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν καὶ σ. 
Μαχυφι:. Τ αὶ Δ(Μ. 90. ορΑ). 

Ἐστιχοβαλτίδιον, τό, ἢ εὐαῖη- δε} χλαμύδα τις φορῶν καὶ σ., δύο με 
ἁλύσεσιν ἐκρέμασεν Π1γ. ἀνίει. 6(ρ.7.τ6). 

Ἐστιχοδρομέω, ἐγατοὶ ὃν σιιδεεςεῖυε, γερμίαν τπουερησηδ; οἵ ἴῃ 5ε- 
φεηΐ, τεῦ, ὅεη.3:14, ὅεο. ΡῚ5. εχ. 795 (Μ,92.14954). 

στιχολογέω, γεοΐίε (με Ῥεαϊν!5) ἐστιχολόγει ἐν ἑαυτῷ Δανιτικοὺς 
ψαλμούς Οντ.ϑ.υ.5α.73(0.178.11}; ἐστιχολόγουν ὅλον τὸν ἄμωμον ἰά, 
υιγγνίαε,8(ρ.221.6); Μ΄.ϑε.δ(ρ.1γ6.10}; Τμάχιϑιια,.}.2.2ο2(Μ,00. 
16174}; αΌ5., 1ο.Μοβοῆ.)» γα! τοῦ Μ.87.2οὔξα,Ο). 

στιχολογία, ἡ, γεοϊαΐϊοι (οΓ ῬΞαϊγηδ), 0.6]. .ἀΔοεἰ.4{0.230); (ΟΉ5!. 
δ μ4.35(Μ.00.17174}; αΌϑ., Ἰο.Μοβομ,ῥγαί. 2: (Μ.8).2860}); Εμελοὶ, 

.2). 
Ἐστιχοποιός, 

86οΑ). 
στίχος, ὁ, ἐΐπε οἵ Ῥγοβα οἵ ῥοείγγ ; 1. ἔτ [Ο]οννεα ἴῃ νυυϊτπρ χρῶ 

τοῖς ασ. ὀρθῶς ΒΔ5.6}.334(3.452Α; Μ.32.10774}; 2. ὑεγϑε, οἵ ῬΒΑΙΓΕΥ σα. 
ἐκ τῆς ψαλμῳδίας τιν 85. ΤΠάγ.(Μ.46.7458}; στεῖχον ΤΑΠπαβε. 5. γεία!, 
Ζο(Οὐ 2 Ρ.72.6}; ᾿τὰτρ, σ. τοῦ κοινωνικοῦ Οἠγοη. Ῥασελ  οο( ΜΝ. 

92.ἸΟΟἹΟ); 3. «εγῖος οἵ νίοες, (ῆγυβ λο».11.8 πῃ Μ|ι.(7.159Ὰ}} 
4. εἱρμίαίοη, ἀγγαηρενμιθηὶ, (ἄγου ασελ.. 394(Μ.02.10008); δ. ἀοί 
ἢ» ἀτρίο περὶ στίχον. παμς ργήρη]μς Τισορογας δγγαζδαμες ροδιτὶ 
Ποριενίεῖς ὑονεῖδης αὐ δοραγαίοηθηι Οἰγαβὲ ἃ ἐαείο, 1514. Ἡ, εἰν. 
21.14. 

[Ῥ]στοηχιδόν, ν. στιχηδόν. 
στοιβάξ-ω, 1. ἤδαῤ, ραεῖ, εἰ (τε, Οδηῖ.2:5), ΟΥ̓ Νγβ95. λοι 

τι Οκπὶ. (Μ1.44.8480); 160. δ(ββοαν); πιεῖ., ουεγίοαι δόγμασι... ἐστοιβα- 
σμένης τῆς διανοίας ὅγπεβ. ΠΊοη 4(0.244.20; Μ.66.11240)}; 2. ΡΆ58. 

ὁ, υεγεῖβεν; οἱ Μεπαπάᾶονυ, Ταῖ,ογαί.24{0.26,15; Μ.6. 

ἱπίγβηβ., τοι, ἰἤγομρ ἰχθύες... ππονται εἰς τὸ στόμα...τοῦ..«κήτους 
ΤΡεῖχ.1 ΑἹ. ρλγς.2ο(Ρ.51). 

στοιβή, ἡ (Α), 1. ῥαεῤτηρ, Μἰμηρ, τεῖ. Ὁαπὶ,2: ς οὐ...χόρτῳ καὶ 
καλάμῃ ..«ἀλλὰ στοιβὴ τῆς τοῦ οἴκου στέγης τὰ μῆλα γίνεται ΟΥ̓͂Ν Κ55. 
μονβιᾳ τῷ απ. (Μ.44.8481)); 2. κϑαῤ, ριϊ6 σ. ξύλων τ. Μὰρ ταὶ (τ, 
Ζ80}.)4.51(Μ..}1..77.31714}. 

["Ἰ]στοίβη, ἡ (Β), ἔοτ στίβη, εἰδή (ρον ἀθΥθα ἀπ πον}; τεῖ, 
7Τεγ.4:20, Ῥρίγ.1} ΑἹ ἐηεγεὶ. (4 .33.12718). 

στοΐδιον, τό, ῥογίϊεο, ρογελ, ΟἈπι.(445)αεί (4 Ὁ 2.τ.3.}0.60.8; Η.2. 
580 Α). 

["]στοιχάριον, τό (Α}, ν. στιχάριον. 
Ἐστοιχάριον, τό (Β), ἀἴπι. οὗ στέχος (στοῖχος) σεγδέ, Το. ΝΟ. παν. 

(Μ.96.14450) εἰ. 85. τροπάριον. 
[᾿]στοιχειόδης, ν. στοιχειώδης. 
Ἐστοιχειολάτρης, ὁ, τοῦ ρον οὗ ἐξα εἰεηπθης, ΤΑΛΤΉ σγηορς (Μ. 

28,3168). 
στοιχεῖον, τό, Α. υἱΠπιᾶῖδ σοΙπροπϑηΐ ᾿πΐο νὨΊ ἢ ΔηντΠΙηρ 15 

αἸν 510 6; 1, σηρὶθ δομμα ἴτοτα οι 5 ν} 8016 ἰς δὰ] ἀρ, {Βθὴ 
ἰεἰίον οἵ Δρῃαρεῖ; θοοΚβ οὗ ΟΤ᾽ 845 σοητδϊπίησ {πὸ ΑΒΟ οὗ τεϊιριουβ 
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Κηον]εᾶρο Βεὶῃσ 58π|6Ὲ π΄ ΠΌΠΊΌΟΥ, ΟΥΎ Κν.3 ἐῃ Πιαμιτιι.(0,226.9); 
2. εἰογμεηί οἱ πναΐτεῦ ; οσεδίεα Ὁν σοά, Πέορη.8.2; ἴουσ ἴῃ πυτθ Υ 
{κε ἴουτ ἔξ, ἔρτος...}γ.23: τ,(}1.87.14404}; ΟΥ ἴουσ νἱχίμες, ἐδ. 
(1: 4408); 66 ΠΌΠΊΒΕΥ 45 σοβροῚβ δηᾶ τῆς νἱτίιε5, Μαχιαμδίν (Μ. 
91.1245Ὰ}); ἀξηοίοα Ὀν ἴῃς ἔουγ Ρμεδβίβ, ἀηάσιδϑβ. ἄροειτο( τού. 
256); 3. νεΥῪ ἔτοα, 1π 56η868 1 Ὀι αἶϑο ἴῃ 56η88 2 απά 45. μὐξεηαΐε 
ῥγίμπεῖρίε, ἃ Ἰεδάϊπρ ἰδαΐατε οἵ Μαγοοβξίδῃη πϑγεβν, ἴγσϑη ἤσθγ. τ. τ 4, 
(Μ.γι5οόλ--7134) Ῥϑββίπι; ίάρκος.. «τῶν εἰκοσιτεσσάρων σ, βούλεται 
τὰ πᾶντα ἡγεῖσθαι ἘΡῚρἢ σηας.34{(0.1.7; Μ,41.5770}; οἷ, φεύξονται 
Μαρκίωνος τὸν ἐκ στοιχείων καὶ ἀριθμῶν θεόν ὅτ. Να2.0»ν.33.τ6(ΜΜ.36. 
2330). ! 
ΕἾ ΤΟΤΕ βσεποσδῆν, φορροηθηὶ ῥαγὶ, εἰονιδη!, ῥγίημεῖρίθ, Ἰθῆσα 
1. γμάδηηοηίς, εἰσριδμίς οἵ εἀπισδίίοτι; 650. τε! ρίουβ Κπον]ςᾶρο, Οτ. 7ο. 
13.5(0.230.14; Μ.14.4050} οἰξ. 5. γνῶσις ; ταῦτα [30. Η6Ὀ.6:2] στοιχεῖα 
ἐκάλεσε τῶν λογίων" καθάπερ...τοῖς μειρακίοις ὁ γραμματιστὴς πρῶτον 
ὑποδείκνυσι τῶν α. τοὺς χαρακτῆρας ΤΒά . Π ἐ.6: τῇ (3.577}:; ἀδποίίηρ ᾿ 
Κηον]οάρε οὗ {πε ἱποαυπαίς 116 οἵ (ῃσῖϑέ, (ἢγυβ.ἠον".8.3 ἰῃ Η ν. 
(12.860); οἵ Του 5 Ιᾶνν ἀπὸ τῶν νομικῶν σ. ἐπὶ τὴν εὐαγγελικὴν ᾿ 
τελειότητα ΟΥ̓ ἤομι.12.13 τρ 76» (ρ τοοιτο; Μ.13.3060}; τὰ σ. .. 
τουτέστι, νουμηνίας καὶ σάββατα (Πγνϑ,εὐγηνμοη σαΐ.4:53(10.704Ε); α. 
τοῦ κόσμου τὰς νομικὰς παρατηρήσεις ἐκάλεσεν ΤΠ (Οαἱ,4:3(3.381); 
εἴ, (εκες. 0 8].4:3) εἰσγηιοηία, ῥγίνηας δε Ἰεοὶ ἰ ργας ἱορὶς, Τετς αὐνεν- 
δ αγείοηθοι κ.4(Μ.Ρ1,.2.4774}; 2. μοαυεμῖν δοάν, Ῥυοῦ. Ἱποϊαοά 
ὙΠ 16 ΙΟῸΥ 6]ετηθπίβ ἴῃ Φθίορηι.7.2; ἡλίου τε καὶ σελήνης, καὶ τῶν 
λοιπῶν σ. ἣ φωστήρων Αὐἱδί,αροῖ,3.2; Ταδι 41α1.23..(Μ.6. 250}; οὐ 
παραλιπόντες προσκυνεῖν...θεὰν ἐπὶ τὰ πτωχὰ καὶ ἀσθενῆ σ. καταπί- 
πτομεν, τῷ ἀπαθεῖ ἀέρι κατ᾽ αὐτοὺς τὴν παθητὴν ὕλην προσκυνοῦντες" 
«οἰοὐδὲ παραλιπὼν τὸν θεὸν τὰ σ. θεραπεύω...εἰ γὰρ καὶ καλὰ ἰδεῖν τῇ 
τοῦ δημιουργοῦ τέχνῃ ΑἸΠΘΠΔΡ. ἰ6ρ.16.2,3(Μ.6.9021..,8); στοιχείων τὸν 
εὔτακτον δρόμον ΤὭΏΡΗ] Απτ, μοί τ.6(Μ.6.10334}; ἘΡΙΡΕμαεν.66.25 
(Ρ.51,18; Μ.42.69Ὰ}); οὗ βὰπ Πα πιοοη ἀνέστρεψεν... «σὺν τῷ ἡλίῳ καὶ ἡ 
σελήνη.««(ἵνα μὴ ἡ σύγκρουσις τῶν δύο σ. γένηται ἨΙρΡ.α».1.8. 0. 
τοιὅ290)); Τμαϊὶ.15.30: 26(ρ.125.1; 1.307); οὗ τῃε τποου, τι γβ8. 
αητην. οἱ γ65.(Μ.46.33Α}; ΟὨγγς. ἠοῖ. 57.3 ἴῃ Μ|Π.().5]0ῈΕ.); συμφθί- 
νειν οἰόμενοι τῷ σ. τὰ καθ᾽ ἡμᾶς Ονγ αὐάογ,δ(1.2ο7Ὰ}); οὗ {πε 5Κν, [86 
πεδανϑῃβ οὐρανοὶ μὲν οὐκ αὐτὸ τὸ σ., ἀλλ᾽ οἱ ταῖς ἄνω μοναῖς ἐνδιαιτώ- 
μένοι ἴα. 1ς.4.4(3.6720); πηυῖά0]6 ἀπ ῬΕ 5Π8601]5, Ατιβί, αροὶ, ίρ. τοι. 
19); ογραϊθᾷ ὃν ἀοά, [ι8ι.2αῤοὶ.5.2(Μ.6.4528); ἀπᾷ 5εσνίησ ΒΪπῚ, 
ΤΠΡΒ]. Απτ,  μἰοὶ.τ. 4(Μ4.6.10208); τπδῖ., “παρ ὁ ἀϊοιτμείίοη, ξγδαὶ 
ἐΐρῆξ κατὰ τὴν Ἀσίαν μεγάλα ασ. κεκοίμηται ῬΟΪΨΟΥΡ. Επ5.}.6.3.31τ.3 
(}1.20.2808) ; 1δ.5.24.2(4938); 3. ἀόγηοηῖς ῥγίηειρὶς οὐ ῥοῖθεν ἡμεῖς 
ἐσμεν στοιχεῖα κοσμοκράτορες τοῦ σκότους 1,5α].8.2(Μ.122.13288); 
18.18.τ.(13418); 4. εἴσῃ οἵ [Π6 ογοϑ5 ὁ...σωτήρ, οὗ τὸ σ. ἐν τῷ μετώπῳ 
«τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον σταυρός 1.5α].τ7.4(Μ.122.1341τ4}.Ψ 

στοιχει-όω, 1. ἐῃείγεί τ 1{| δαξὶς ῥῥήμεῖῤ[ος; ρα58., δὲ σγοιινιάφά ἰπ 
τε οἰεπιθηῖβ ; 8. οὗ βΈΠοΙΑ] δἀποδίίοι -- θῆναι καὶ οὕτως νοῆσαι τὰ 
«σημαινόμενα διὰ τῶν στοιχείων Ὀϊαϊ, ΑΙκ.οὶ Ζαςελ.τ3(ρ.1ο); τὴν 
πρώτην τῶν ἄρτι “πουμένων εἰσαγωγήν Επι5.}..6.6,15(Μ.20.5 538}; 
““οὔται παρ᾽ αὐτοῦ τὴν τῶν γραμμάτων παράδοσιν Ἐπιδῖταί". Ετένοκ. 
δ(Μ.86.22848); Β. οἵ τε]ρίοῃ ““ωθῆναι καὶ εἰσαχθῆναι εἰς θεοσέβειαν 
Οτ λοι. 10.1.5 τπ 7εγ.(ρ.173.32; Μ.1τ3.29060); φόβῳ “-ουμένους, καὶ 
καθαιρουμένους, καὶ...λεπτυνομένους, εἰς ὕψος αἴρεσθαι τ. ΝΆ2.0γ.30.8 
(}1.36.3444}; “-ὧῶν καὶ διδάσκων τὰ ἐκκλησιαστικὰ κηρύγματα ϑο0τ. 
ἦ.6.3.0.0(Μ.67. 4054}; ΟΥ. ΑρΥ. Εξεὶ.6.1τ(}.98.977}}; οἵ ῥτε- θαρτίβπιδὶ 
ἰῃβίσασίοπ δύο τάγματα...τὸ μὲν εἰσέτι “ευούμενον, τὸ δὲ ἤδη διὰ τοῦ 
λουτροῦ πεφωτισμένον Ἰθυ5,4,6.2.3(ρ.77.26; Μ.22.1408)}; τοὺς κατ- 
ηχουμένους “-ὥσαντες βαπτίσατε (οῃεὶ..4.}}.6.18.1; 1}.7.25.7; οἵ τῃ6 
᾿Ρτδοῦοα]" ΟΠ τιβίϊαι 88. ἱπβιπιοϊεα Ἰῃ σωμάτικα Ορρ. πνευματικά, 
Οτ, 70.1.γ7(9; Ρ.13.2; Μ.14.374); 16.6,.43(26; ρ.152.26; 2768); οκθρ. 
[5.14:1 τὸ μὲν γὰρ ᾿Ιακὼβ ἐπὶ τοῦ ἔτι “-ουμένου καὶ σωματικοῦ λαμ- 
βάνεται, τὸ δὲ ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τοῦ κρείττονος καὶ πνευματικοῦ ἘΒα5.1ς.2}} 
(5008 ; Μ,30.6ο50) ; 16,2ο4{5320 ; Μ,4728); ς. οἵ πιοπαβιἰς [1{6, ῬΆ]]. 
ἈΠ ανιδ.τ(ρ.τ6.16; Μ.34.1ο108); 70.(] Πηγ. 5 καἰ. 2)(Μ.88.11128); ἃ. ἦη- 
σἰγηεὶ, τιοῖ πθο, Πμητεα ἴο τοί ρυποίρ]ες εὐχαῖς.. «ἡμᾶς ὑποστηρίζειν 
καὶ συμβουλαῖς “αοῦν Μαχτη.ἐῤιγν.(0.71.20; Μ.77.1408); ΘΙοπ Ατ. 
4...3.2(Ν1.3.6814); 2. γεάμος ἰο οἰδητδρῆς τῶν ἐστοιχειωμένων κόσμου 
μερῶν ΤΕ πβτιλεχ. (Μ.18.7370); Βα5.86].ογ.5.2(Μ8ς, 814); 3. ἴῃ ἃ τηδρί- 
ἝἈ] 56η88, γαμδίύογηι, ἄβος, 4 ἄσηη ἀὰν 4(ρ.τ4ο); ἐῤιἰρμς 2ίρ,142); 
μιῖκ εἰετηξηῖβ τὴν ξηρὰν ὑγρῷ “-ὥσεις αἰθάλην σεο.Ρ5. λεχ,τς͵2(Μ.02. 
15574}; 4. ἴοἵ στίζω, ν.5.ν. 

στοιχειώδης ({"]-ὁδης), 1. εἰογιοηίαὶ, ρον αἸγίνι ἰο 16 οἰονηοηίς, οὗ 
ἐπιὸ παίμεγο οὔ αρ εἰφημθηξ χωρὶς... χολῆς ἄνθρωπον εἶναι οὐ δυνατόν, ταὖύ- 
της δὴ λέγω τῆς σ. (Βγγβ.ἤοη1.1.5.2 ἵμι Ἐρλι(ττ τι); τὸν δ΄ στοιχει- 
ὦδη τε καὶ ὑλικὸν ἀριθμόν Μαχ.ατηδὴρ, (Ν.91.13070); »παϊογίαὶ ἀρχὴ... 
στοιχειώδης ὈΪϊοΠ. Ατ.ἄ.7,4,το( ..3.70 5:00) ; {ογαὶ ὃ σ. λόγος ΟΡΡ. τοῦ... 
3 Ψ 1] ͵ ἊΝ “- ΄ ᾿ , ἀγράφως ἐν πνεύματι κατὰ νοῦν μηνυομένου.. «τελεωτέρου λόγου ἤαχ. 
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απιδὲρ. (Μ.01.12520); 2. ἴῃ τα] βίο ; 8. εἰθηηδμίαγν, ἱμγοάμείογν ; οἵ 
Οτεεκ ῥὨΠ]οβορῆν, ΟἸεπι. ον. 6. 8(ρ.463.14; Μ.0.2840) ; 1δ.6.15(}.49ο. 
28; 3414}; οὗ ΤῊΡΙΙ. Απί.β φμοὶ, σ. συγγράμματα Ἐπι5.}..6.4.24(Μ. 
20.3808); τοῖ. ἘΒ.22:15 σι. αἱ παραινέσεις Βαβ.ποπιιίη ᾿ς. 33(1.1538:; 
Μ.29.376Ὰ); οἵ αν θα 1ἂνν οἷς ὁ στοιχειόδης νόμος ἐκράτει τὸν ἔτι 
νήπιον ᾿Ισραήλ ΟΥΝᾷζιογ.6.4(Μ.3ς.728.Ὰ)}; Ατοίῃ. ροειαττ(Μ. τοῦ. 
6484); Ὁ. μιπάαπιεηίαὶ στοιχειωδεοτέραν.. «τὴν πίστιν ΟἸδπι.: γ.2.6 
(0Ρ.120.26; Μ.8,.οὔςο). 

στοιχειωδῶς, ας εἰφεμεμίαϊ, ΟΥι Ν γε5 κονιοῤτῇ,2.τ(Μ.44.1330}; 14. 
αηηνεί γες.(Μ.46.448). 

στοιχείωσις, ἡ, 1. αγγαηρεριδη οὗ ἰοἰίενς τὰ ἀῃ6 αἸρῃαθει εἰκόσι... 
καὶ δύο κατὰ τὴν τοῦ ἀλφαβήτου παρ᾽ 'Εβραίοις σ. ἘΡΙΡΗ.»Ιεη5.3(Μ.43. 
2444}; 4, λαεν.66.τ(ρ.35.1; Μ.42.480); μαποδ, φορῥίδὶ, ὑδῦϑθ ἸῺ ἈΠ 
ἈΟΤοβτίς ᾿β8]πη οὐ Ἵδητίς]β, Οὐ, }γ.6 5 τη Πάρι. (ρ.262.1 5); ἐρεϊένης ἃ5 
τῆς συ πηρηΐβ οὗ εἀποαίοπ, ν᾿. 3 ἱπέγα (εξ. Επρ. ΑΒΟ) ὡς...τὰ κβ΄ 
στοιχεῖα εἰσαγωγὴ δοκεῖ εἶναι εἰς τὴν σοφίαν καὶ τὰ θεῖα διδάγματα τοῖς 
χαρακτῆρσι τούτοις ἐντυπούμενα τοῖς ἀνθρώποις" οὕτω σ. ἐστιν εἰς τὴν 
σοφίαν τοῦ θεοῦ, καὶ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ὄντων τὰ κβ᾽ 
θεόπνευστα βιβλία Οτ.Ξεἰ τη Ῥςοχ ἀριβίπϊος, (Ρ.4τ.3.; Μ.12.τοβ4Ὰ}; 
2. εἰογμεηίαὶ για αν, τραίεγίαὶ οὐκ αὐταὶ... .δραστικαί τινές εἶσι, στοι- 
χείωσις δέ ἐστι τῆς τῶν δαιμόνων μοχθηρίας Ταῖ,ογαὶ. τ1(0.19.4; 
Μ.6.8444); οἰδιιδηίανν οὐ δαφὶς ῥνίπεῖρὶξ στοιχείωσις αὐτοῖς [3ς. 
ἀειπ0η5] ἡ ξώωσις ἦν ἐδιο(ρ.9.24; 825Α); Ὠίοπ.ΑΥ.4.5.3.2(Μ.3.681Α}; 
3, εἰενηθηίαῦγν 1η ον Ήη., 650. ἴῃ τοὶ ρίοη (τοῦ, Ηθθ.6: 1) τὸν τῆς 
ἀρχῆς τοῦ Χριοτοῦ λόγον, τουτέστι τῆς σ. Οτιῤγίηε.4.1.7(ρ.304.14; Μ. 
11.3568); τεῖ. Ρτ,8:22 ἀρχὴν... ὁδῶν λέγει ἐπειδὴ ἡ τοιαύτη σοφία ἀρχή 
τις καὶ...σ. τῆς ἐπὶ θεὸν γνώσεως γίνεται ΑἸΉ,.4γ.2.80(Μ.26.53160) ; τε. 
Ρτ.τ: ἡ διὰ τοῦ φόβου σ. ΒαΞ γέρ. ἤμ5.4(2.3418; Μ.31.920Ὰ}); οὗ 1,ανν, 
Οντιαον.2(1.620); 4. ἐπιγοάμείϊον, ῥγεραταίίον: στοιχειώσεως μὲν 
ἔχειν λόγον τὴν πίστιν, προκοπῆς δὲ τὴν ἐλπίδα, τελειότητος δὲ τὴν 
ἀγάπην Οτ.ἐονεοῖῃ Κορ 4: τϑίρ.361 ; οἔ.Μ.14.981Ὰ}; ἔτοα. οὗ Πἰτοτατν 
ψΟγΚβ: οἵὨ ΗἩδσμηδθ᾽ ϑδλσρἠεγά στοιχειώσεως εἰσαγωγικῆς Ἐπι5.}.6. 
3.3.6(λ1.20.2178) ; οὗ Ἐπ.5.}.6. ἴῃ τεῖ. το ἀ,6., 1ἃ.}».6.τ.τ(48; Μ.21.28.}; 
οἵ Αἴ. ἕηε, πρὸς στοιχείωσιν καὶ χαρακτῆρα τῆς κατὰ Χριστὸν πίστεως 
ΑἸΠ.:η6.56.1(}}.25.το6.Ὰ). 

στοιχειωτικός, εἰογηπέμίανν ; ἈΘΤ ΟΕ ἐμδίγμείομαὶ ὁ αἰσθητὸς κόσμος 
σ. ἐστι κατὰ φύσιν τῶν πέντε αἰσθήσεων Μαχαριδιρ.(Μ.ο1.12484). 

στοιχ-ἔω, 1. ἴῃ δοίίοπ, ζαὶ ὑμίο ἰέρι6 εὐτέλι, εοηξονν ἰο σνοῦντας τῷ 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον λόγῳ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ ΜΙ Ῥοὶγε.22:; τῷ εὐαγγελικῷ 
““ἥσαντες κανόνι (ἼΘΓῊ.5,».3.0(Ρ.226.13; Μ.8.ττ680); Βα5.7μ4.8(2. 
2238; Μ.31.6768); πὰ Γπουρῆς, ἀργόσ τοῖίβ, ἀδοδηΐ ἐσ “οῷὦ ταῖς σαῖς 
ἀποφάσεσιν Αὐδηιἀταί.1.τ(ρ.2.23; Μ,11.17174}; ΤΑΙ, Ἄροϊ!.χ.8(Μ. 
26.11084}; ὁμοίως τῷ εὐαγγελίῳ --είτωσαν αἱ ἐκ νόμου καὶ προφητῶν 
ἑρμηνεῖαι (οηεὶ, 4Ρ}.2.5.4; δὲ εομοίξίεη! εἴπερ ἑαυτῷ διέγνω “-εἴν 
Μαχ.ρ.το(δῆνοτ. 5694); τούτων οὕτω “-οὐντων (ἰὶς ῥεΐμρ 50, Οουβί. 
8Ρ.ΤΠακ.ἦ.ε.1.10.1τ:(3.713}; ΟΡ ΕΛ 5.υ.(,3.2ο(Ρ.87.0; Μ.20.τοβολ); 
2. δα 5 ν συνετὸς μοναχὸς τὴν χρείαν “-"ἤσει τοῦ σώματος ΠΡΗΓ.23. 
4780); Κ΄. Αἰόχ. οοθηι.32(ρ.682.10) ; 3. δὲ ταις ῇ δά, εοπίομ!δά -οήσας τῇ 
πικρότητι τοῦ ὕδατος ῬΆ]]. ἢ. Γαπς.30(ρ.124.0; Μ.34.11058}); Ποτιάοεί. 
5.τΜ.88.τ676Ὰ}; τῇ αὐταρκείᾳ «υἣσαι Μαχ. αν}. 4.λο( Μ.9ο.τοδοαὶ ; 
4. οἱριίαισ, ΟΥς Μὰρ ἀλαὶ ({γ.ΖΑ0}.)3.27(Μ.Ρ 1.77. 3τοοῦ; ΤΉΡΒη. 
εἰγοη..282(Μ.τοϑ. 6064) ; περοίίαίε, ἤπ τετστηβ, ἐδ.ρ.1.54(4174). 

στοίχημα, τό, τοβαὶ μας δδεη ἀρτεσὰ βοὴ ΟΥ ͵ἀῤῥγουεά; ἀργεεὰ 
ϑιαἰδηεηὶ, Απιαβί.ϑ. ποά, τοί Μ.89.1400); ραεί, ΤΒΡΒα ἦγον. σϑι(Μ. 
τοϑ,6934). 

στοιχίζω, ἐγῖυε τμῖο ἃ ἱγαῤρ (Ἀυπίπρ πεῖ), πιεῖ. τῶν δὲ ᾿Ιουδαίων 
συμφυγόντων. ..«ὥσπερ εἰς κοινὴν παγίδα τὴν “Ιερουσαλήμ, ... ὑπὸ τοσού- 
τῶν κακῶν ἐστοιχισμένων αὐτῶν {ζἢτγϑ. Ῥαξελι.7.4(8.282})). 

στολή, ἡ, εἰοίλες; 1. φαγμεεηὶ, τόδε; ταδὶ, δ. οὗ σωφροσύνη, Γ]οΙη. 
}αεά.3.τ(ρ.236.3; Μι8.556.); σ. πνευματικὴ τῆς σωματικῆς ἀφῃρη- 
μένης, ἁρμόζει ψυχῇ χωριζομένῃ τοῦ σώματος Ῥγος ας. Ν πηι. 20:24 
(Μ,87.8568); οὗ Ἰίσῃξ φωτεινὴν σ. ἀντὶ τῆς γυμνότητος ἐξυφαίνει μοι 
[56. τῃε (γ055] σοτπι. ΟΡ ογ.1(Μ.08.2290); Β, οὗ ΟΠ τίς ι᾽5. ΠυπΊαῃ 
Ὀοάγ διὰ... τῆς ἁγίας αὐτοῦ σ., ἣν ἐκ παρθενικῶν αἱμάτων κατα- 
σκευασάμενος, διὰ τοῦ πνεύματος μυστικῶς ἑαυτῷ περιέπηξεν Απάτ, 
τιον. (Μ.97.949Ὰ}); 68ρΡ. ὄχερ. δῆ 49:11 αἵματι σταφυλῆς... .τὴν σ. 
αὐτοῦ πλύνειν ἔφη, ὡς τοῦ αἴματος αὐτοῦ οὐκ ἐξ ἀνθρωπείου σπέρματος 
γεγεννημένον, ἀλλ᾽ ἐκ θελήματος θεοῦ Τυῖ, ἀϊα].63.2(Μ.6.62ο0) ; ἐᾧ. 
76.2(6534); δ. οἵ Βυγηαπ πδέμσο οἵ (ῃγίβε δικάσει δὲ τὴν τῆς ἡμε- 
τέρας φύσεως στολὴν περικείμενος" ἀόρατος γὰρ ἡ τῆς θεότητος φύσις 
ΤΠατ οὐδε ττίρ.293.2ς; 4.1006); ὁ ἐμὸς υἱὸς... «στολὴν ἀνθρώποις 
ὁμοιοπαθῇ περιθήσεται' σάρκα περιβαλεῖται παρὰ ἀνθρώπων ὑπὲρ 
ἀνθρώπων Β85.58].0γ.13.3(Ν,8ς,. 1800); πυροειδὴς ἡ σ. τοῦ ἱερέως 
«αἐμφαίνοντος τὴν βαφεῖσαν τῆς σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ σ. ἐν αἵμασι 
868. λεγε. τλ(ρ.261.16); δεικνύντος τοῦ ἀρχιερέως διὰ τῆς σ. 
αὐτοῦ τὴν τῆς σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ σ. τὴν ἐρυθρὰν καὶ αἱματώδη 1ῥ. 



στολίζω 

33(0.265.16); Εε8Ρ. δχαρ. δπιφοῖτι τουτέστι διὰ τοῦ ἁγίου πνεύμα- 
τος καὶ τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας καθαριεῖ τὴν σάρκα, ὅπερ ἐμφαίνει, 
τὴν σ. ΗΊρρ. 3...24 ἴῃ σεηπιρτττίρ.6ο.το; Μ,το. σβρΟ) ; οἵ 14 ἀρ τενοτι 
(Ρ.τοτ4; Μ.1το.7360); ἃ. οἵ (ῃυτοἢ σ, ἐκάλεσε τὸ ἅγιον πνεῦμα τοὺς 
δι᾿ αὐτοῦ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβόντας, ἐν οἷς ἀεὶ δυνάμει μὲν πάρεστι, 
καὶ ἐναργῶς δὲ παρέσται ἐν τῇ δευτέρᾳ..«παρουσίᾳ Ταβι.ἀταὶ, Ξ4.τ( Μ. 
6.5030); 14. ταροΐ.52.7{{0.51.218[; Μ.6,3808)}; 2. φτεσίριεηί; ἃ. οἵ 
ονγιβἢ. ῬΥἱδδὲ ἑτοίμασον τὴν σ. τοῦ ἁγιάσματός σου ᾿-5.5α].11.8; 
Τ΄1,ευ.8.2; 1.8.5; τινὰ ὨΙΡῊ ῥσιθβῖ, Οὐ εἰς. 5. ςο(ρ.54.23; Μ.1τ. Σ2608); 
1 5.}.5.π.6.το(Μ.20.894) ; (οϑπι. πα. ἱ0}.3(Μ.88.1720); Ὁ. ΟΠ σιβιϊδῃ ; 
οὐ νεβμιθηϊ ῥσεβεηίεα ὃν (οηβί, ἴὸ Μδοδυίιβ οὐ Τογιβα θην ἰπ 
ὙΓΕΙΟῊ ἴο δαταϊαἰβίεσ θαριίϑηι, Τά, ἢ.6.2.27.2(3.804); Οἱ νοβίτηεπε 
ὙΠΘΙΉΕΥ ἔοΥ Ὀαρτίβπ), Εμελοῖ, (ρ.287}; ΟΥ Θυσματίβε ἡ δὲ σ. σημαίνει, 
ὅ τι ἐξ ἐρίου ἦν, τὸ πλανηθὲν πρόβατον ὃ ἤγαγεν ἐπὶ τῶν ὥμων ὅ 
«Χριστός. 0.6] ἰπεγρ.(ρ.441}; ἡ σ. τοῦ ἱερέως ἐστὶ κατὰ τὸν ποδήρη 
Ἀαρών, τουτέστιν ἱμάτιον ὃ ἐστιν ἱερατικὸν τὸ μέχρι τῶν ποδῶν ἔνδυμα 
τὸ τιμιώτερον... .ἐστὶ [5ς, ἡ σ.Ἷ πυροειδὴς κατὰ τὸν προφήτην [15.64: τῇ. 
1Βα53.λυνηγεὶτ4(Ρ.26τ1.8}1,); Δὲ! Ργασδαηεί.(θ.345.2); ΠῊ ΟἾνγς. (0.300. 
7}} 3. γοῦδ οἵ Ὀαρτίϑτα, θοῖα [{Ὸτ| ἀπᾷ τηθί., “4. Βανη.τ3(ρ.297.98}; 
παρασκευάσασθε' οὐχ ἱματίων 'λαμπροτάτας ἐνδυσάμενοι στολάς, ἀλλὰ 
ψυχῆς εὐσυνείδητον εὐλάβειαν ᾿ντ. Ἡ οαἰδεῖ,.3,5; τὴν ἁγίαν...σ. ἣν αὐτὸν 
ἡ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἠμφιάσατο χάρις 0.0. Β,.7.3ο(Μ.06.1140}). 

στολίζω, πιοά., ῥηὲ ὁΘΉ; τηθδῖ,, εἰοίδε οἩέφοῖ ἴῃ, ἀϑοιώγο, τοῖ, ΤπΟ. 
σῶμα ἔμψυχον ἐκ τῆς..«ἀειπαρθένου καὶ ὄντως θεοτόκου Μαρίας, 
ἀσπόρως ἐστολίσω {1|.7αἐἰ(ΝῈΡ τοῦ Ρ.τοῦ); Οποβί. σαρκίον τῷ 
λόγῳ...τὸ πνευματικὸν σπέρμα, τοῦτο στολισάμενος κατῆλθεν ὁ σωτήρ 
ΟἸετη. χε. ΤἼάοί. τ(Ρ.τορ.7; Μ.0.6ς34). 

στολισμός, ὁ, 1. ἐφμίῤῥίηρ, ἀγεσσῖηρ; φιοάθ οὗ ἀγέβοίηρ ΟΥ τῦφαγ- 
ΤΉ, ΑἸΠ. ρεηΐ.18(}1.2ς.374); ῬΑ]... ΠαμδιΡτόσετη.(ρ.14.20; Μ.34.τοτο); 
2. ἐφηίρηηεηί, αὐΐγε, ἀγδδ5 ὃς ἐὰν διαθείη μοι κοσμικὸν σ, ἘΡΉτ.2. 
234; (ῇχγϑ.ἤορι.2.5 τη Ασιῤγίηε. (3.680); Απάτιγιύμαρ, (Μ.97. 
13044}; τηεί, ψυχῆς..-στολισμός ΝΙ].6}}.2.74(}1.70.2334). 

στόμα, τό, 1. γιομίἦι, τ5. οὐβϑῃ οὗ ΒΡεεο ; 68ρ. οὗ (ἢ γίβε ἂβ που τῇ 
οἱ (σά, Ιρη. ον. 8,2 οἷτ, 5. ἐν; οὐ ὅοπ σ. γὰρ τοῦ θεοῦ ᾧ υἱός. διὸ 
καὶ θεὸς ὦν, λόγος προσαγορεύεται ῬῃΟατρ απ τ(Μ.40.36λ}; οὗ 
ΤΏ οὐ Οοἥ 85 βουγοθ οὗ ψβδὶ ργοσθεᾶς ἔτοτη Πὶπὶ ἡμεῖς...οὐκ 
ἐκ γαστρὸς τῆς ὑποστάσεως ἐγεννήθημεν, οὕτω καὶ τὰ ἐκπορευόμενα 
πνεύματα....οὐκ ἐκ τοῦ σα. τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ εἰσι. τὸ δὲ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ἐκ τοῦ σ. τῆς ὑποοτάσεώς ἐστι πνεῦμα ΓΑ1Π ἀΐαὶ. Τγίη.χ τοί Μ, 
28.114501.); ὁ νἱὸς...ἐκ τῆς ὑποστάσεως. ..καὶ ἐκ γαστρὸς εἴρηται" καὶ 
τὸ πνεῦμα...ἐκ τῆς ὑποστάσεως...καὶ πνεῦμα στόματος εἴρηται" ἵνα ἡ 
διαφορὰ μὴ κατὰ τὸν ἐκ τῆς ὑποστάσεως λόγον γένηται, ἀλλὰ κατὰ τὸν 
ἐκ γαστρὸς καὶ σ΄, ... ἡ ὑπόστασις τὰ εἶναι σημαίνει' ἡ γαστὴρ τὸ γεν- 
νητικόν" τὸ σ΄ τὸ διδακτικόν Ἰῤιτιτοῖ, {1484}; Βαβι πον ῃ Ἐς. χ2(1. 
ΙΆ5Ε; Μ.20.3338) οἷζ, 5. ἐκπορέύω; ἡμῶν ψυχὴ...διὰ τοῦ θείου σ. γεν- 
νηθεῖσα, ἐξελθοῦσα Ανιαβὶ, Απίικεγη, (Μ 80. τ16400) ; πρητο μέϊεγναηεε, 
τοογάς, οὗ ΝΟ Ὰ] ραν ευ τῇ διὰ στόματος εὐχῇ (Ἰεῖη.Ξἰγ.7.7(ρ.37.0; ΜΝ. 
9.4608); οὗ Ιἢρ βεγνίος οὐχ ἵνα σαίνωμεν ἀλλήλους ἐν τῷ σ. Δ.ῥαεά. 
3:-πτ(ρ.281,18; Μ.8,6614); Ἰηϊτοἀποίηρ αποϊαίίοηβ ἐκ σ. ας Ἐροβ θη 
ὃν ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ Βαροὺχ ἐκ στόματος ᾿Ϊερεμίου Ὁ ε].ΟγΖ.}.6. 
2.16. ττ(}|.8ς,χ2610); 2. ψιοιμδῥίρεα ο. κυρίου τοὺς προφήτας ον. "38 
τη 76γ.τ: τ8(Ρ.253.2); οὗ 5, Ῥεῖεσ ἴῃ στο], το ἀἰβοίρίεβ, Ομ σγϑι μοῦ. 
ἴῃ ΜΠ. 18:253(3.4Ὲ); ὁ κορυφαῖος τῶν μαθητῶν, τὸ σ. τῶν ἀποστόλων 
ὙἹοΙ. Με. 8:20(ρ.346.0); οὗ ἀεαῦοη ἴπ τε]. τὸ Ὀίβμορ ἔστω ὁ διάκονος 
τοῦ ἐπισκόπου ἀκοὴ καὶ ὀφθαλμὸς καὶ σ. (οηρὶ.. 4|}}.2.44.4; οἵ ὈΙΒΒΟΡ5 
σ. θεοῦ εἶναι τοὺς ἐπισκόπους 10.5.28,0; οὗ (Βτῖδι τὰ.. ἡμέτερα οἰκειού- 
μένος στόμα τῆς φύσεως γέγονεν ΤΠ . Π ἐν.2:6(3.556); οἵ 11. Ο Βοβὲ 
τὰ...σ. κυρίου ΟἸοτα, ῥγοὶ,ο(ρ.62.8 ; Μ.8.1920); 3. ὑδαῖ, Ηϊετον Ραμ. Β 
(0.21.16); 4. ἢρ., οἵ ρεύβοῦβ ἀπεκρίθη..«τὸ ἀγγελικὸν ἐκεῖνο σ. 
Προῦτ.Ν Ὁ. 70. Π]εθηη,2(ρ.8.12}; τὸ ἱερὸν ἐκεῖνο σι δ. 45 (ρ.92.16). 

στομαχ-έξω ("-άω), ἧσυε αὶ τυραῖκ εἰοηιαελ, δέ ἐφμεαγπῖσι, Βαβι ἤοηι. 
ἴῃ Β5.33(1.1408Β; Μ.20.365.)}; ποῖ. συοῦντες καὶ εὐανάτρεπτοι τὰ 
μυσαρὰ τῶν θεαμάτων ἐκτρέπονται {Β45.1-ς.82(Ὁ].20.2 534; ν.1. “νῶντες 
1.436). 

στόμιον, τό, σῤῥ»οαεῖ φυλάξαι τὰ σ. τῆς ἐρήμου... ἐπὶ τὴν χώραν 
Γάξης στομίου οὔσης τῆς ἐρήμον ΤὨρΠη ολγον.ΡΡ.278,2)9(}1.τοϑ. 
6804,8). εὐ τς 

"στομίσαντες, [οΥ νομίσαντες, ΤΠ5.ἸΤὴρ.6Ρ. στο. (Ε1.2.728 ; νομί- 
σαντες Ρ.08.13). 

[᾿Ἰστομυλία, ἡ, ἴο᾽ στωμυλία, ἥπεπεν, (οϑμι. πα. 0 }.2(}8.88.720}). 
["Ἰστόμυλμα, τό, ἔογ στώμυλμα, εἰσφίφηεε, ΘΟΡΒΥ Η μγ Ογγ.εἰ 70. 

28(Μ.87.3Ξο1Α); ἐὖ,64(364:55). 
[ΠἸστομύλος, ἴογ στωμύλος, βμοηὶ, χιϊδ, Τ,εοιί. εἰ ΤοιΞας. (1.86. 

2ο840). 
στοργή, ἡ, αἰγεείίοη, ἰουε; 1. ἴῃ σϑη., 65ρ. οὗ ἔατοῖϊν, ΜΠ οηι Ιον.3. 

τῷ; 19.5.24: 8. εἰδπιεηΐ οὗ φιλία: ἡ.. φιλία εἰρήνη τίς ἐστι καὶ 
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ὁμόνοια καὶ σ. ΗΙρρ.ἰαενγ.7.20(Ρ.211.12; Μι16,3226.); δηα [ῃ6 65- 
5ΘΏ(6 Οὗ φιλανθρωπία ΜΈΙΟΝ 15 ἀεΠπμοα 45 ἡ ἄνευ τοῦ φυσικῶς πείθοντος 
ἡ πρὸς οἱονδήποτε σ, καθὸ ἀνθρωπός ἐστιν ον, Οἴἰδη,.12.2ς; 2. οἵ Οοα 
ἴου ππϑπκιπα τὴν τοῦ θεοῦ πρόνοιαν καὶ τὴν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ο. 
(ομβέ,ογ.5. 6, 2ο(ρ.το ι ; Μ.20.1213.4}; 3. οὗ τῆδῃ ἴου σοα τὴν πρὸς τὸ 
θεῖον σ. ἔμφυτον 1."(ρ.155.20; 12374}; αὐτάρκης..«.εἰς σωτηρίαν ἡ εἰς 
θεὸν ἀνθρώπων σ. ... τὴν ἀθανατοποιὸν πρὸς αὐτὸν ἀνθρώπων σ. ΠΟ». 
ΟἸἴεηι. 3.8; ὁ εἰς τὸν αὑτοῦ ποιητὴν οὐκ ἔχων ο΄. οὐδ᾽ εἰς ἕτερον ἔχειν ποτὲ 
δύναται 1}.18.22; Χριστῷ... -.αυνεκράθης..«διαπύρῳ σ, Το. Μοπινημη. 
ῥεῖν. τ(Μ 96. 1280}; οὗ επποίίοη [6] ΌῪ ἅθοη ΘΌρἢα ἴου ΕΔΊΠΟΥ, 
Ιτεπ.ἤαεν,1.2.2(Ν.7.4538); 4. οἵἩ ΟὨχθΕ ἃ5 ΠΊΔῚ ΤΟΥ 1Π 6 ρορά πλείστη 
αὐτῷ τῆς κατὰ πρόθεσιν προσῆν ἡ...τοῦ καλοῦ στοργή ΤΉΘΓ ΜΟΡΒ. ΚΚῦ. 
1:..14.2(Ρ.3ο8.28; Μι66.980}); 5. ἴῸΥ πο ὈΙΒΠοΡ, Εἰιβ5.ἢ.6.4.15.1 
(Μ.20.3450); Οἰση.}. τη (Μ,2. 34). 

Ἐστούπρον, τό, (αἴ. δἰμῤγη) αὐμίίεγγ, ΑἸΉΘΟΠοΙαβί, οἱ. 0.3 
{(Ρ.101). 

στοχασμός, ὁ, γπογαὶ αἴτη, βμγροσο ἔστιν οὖν γαστριμαργία... 
ἀσκήσεως φίμωτρον, στοχασμοῦ φόβητρον ἘΝῚ] υἱ!.2(Μ.70.11418).Ψ 

στοχαστέον, ογξ »ητιδὶ ἤαυε γεραγὰ [ογ, πε τημδὶ εομοίάθν, (Ἰδτα, 
}αεά.2.7{0.1τ93.8; Μ.8.4648). 

στοχαστής, ὁ, 1. σε τοῦ γμεδδές, τοη]εείμγεν, τ νυ 55. Ἐπ τοί 
Ρ.230.27; Μ.45.8328) ;Σ ΟΡΡ. προγνώστης, ΑἸΒ νυ, ἀπίοη,34(Μ.26.8028); 
ὉΡΡ. τῆς ἀληθείας ἐπιστήμονες (ΟἹ διαγνώμονες) ΟΥΤ. [0.2.5(4.187Ὲ}; 
14. 7μῖνι.2(63.478); 1δ.τ(288); 2, ἀϊυΐνεν οὗ ἰγμλ, ἀεἴ, σ, δὲ εἶναί φαμεν 
τὸν οἱονεὶ συμβάλλοντα καὶ διατεκμαιρούμενον ὀρθῶς ἕκαστα τῶν 
πραγμάτων, καὶ ὅποι ποτὲ ἥξει, καὶ εἰς ποῖον κατοντήσουσι τέλος, εὖ 
μάλα διαγενώσκοντα Ογτ.]ς.1.2(2.558); ἀρθῆναι ἀπ᾿ αὐτῶν προφήτην 
καὶ σ. [Βα5.15.ττοί(τάϑϑο ; Μ.30.2968); ΕΝ1].παν»γ.7(Μ.70.68τ1Α), 

ἐστραβόω (ἔστραυόω), ἐὔτ5ε [0 «μη, ΤβοπτΝ νυδγηι,48(Μ.03. 
1720Βγ; στραυόω τ. (17 2810,1720 4). 

στραγγαλιά, ἡ, 1. ἐξρὴϊ κηοὶ; ταεῖ,, κποιν ροῖμὶ, εονιριτεαίίοη, 
Τλτῃ. ρῤο (χα τ2(Μ.26.11138); στραγγαλιὰς βιαίων δογμάτων ΟΥΝΆ2. 
Ο7.29.21{(Ρ.1οη.6; Μ.36.1044}; Απεβί,διἤκον. (ρ.257}; 2. ρῥ]ατ., πηδῖ.» 
εγοοκεά τσαγς τὰς σ. ὃ μὲν Ἀκύλας διαπλοκὰς ἑρμήνευσε, σκολιότητας 
δὲ ὁ Σύμμαχος, ἃ δὲ Θεοδοτίων διεστραμμένα ὙΠέήϊ.0 5.124: (1.1492). 

στραγγαλιώδης, ἱηυοίυεί, εοπ!ρίἸεαϊσά, ἀδὰ. νὰ παρ] οατίοη οὗ 
ἀρ θεγαῖε οσοοκεάηεββ, Βαβ.ἤοημῖῃ Βς.32(1.1320, Μ.20.3254}; οὗ 
ὨεγεθΥ ἐπέβητε ταῖς στραγγαλιώδεσι τῶν ὑπὸ θεοῦ ἀπειπαμένων 
δυσφημιῶν ἘἘεἸ|χ ΠῚ Ῥάᾷραᾳ ε4ρ.Ῥεγ.2(Ρ.14.21; Ἡ1.2.825}). 

στραγγαλ-όω, 1. εἤοῖεέ, εἰταηρίε, Αἴτς ριΟν.2(ὉΡ.79.19, ν.]. 
ἀστραγαλωμένοι; ἠστραγαλωμένοι Μ.11.454}; τηδῖ, συγγνωμονεῖτέ 
μοι, μήποτε οὐ δυνηθέντες χωρῆσαι “-ωθῆτε Ἰρῃ. 1 γα, πιτ; 2. 6 τὴς 
Βαπηᾶβ, μαμάσμβ τὠ χεῖρε “-ὥσαι, καὶ ἀπαγαγεῖν εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον (Πτνει ρῥιρη.3.1(1.76Ὲ); 3. γιαῖ εοηυμ είν τιουνενηεη δ 
τοῦ ἐδ ΟΥ “οΉΪοΥὶ 1Π6 Πάπα, ἃ. πο»η.81.5 ἦγ Δ11.(7.}}78).Ψ 

Ἐστραγγισμός, ὁ, σἰγτείμγο, Τ δαὶ. τ8.27(Μ.122.1345Ὰ ; Ρ.57.1η.). 
στραγός, Ξἐλαηιείεςς, Βα5.ἤΠοη1.14.8(2.τ3οα ; Μ.21.4610). 
Ἐστραγών, ἡ ΘΘΠΟΒΥ͂ ΠΠΙΚΠΟΎΊΏ, 5.Ν.}.» ἔουγ οὗ τογίαγα φρικτὰ κο- 

λαστήρια..«τήγανα καὶ λέβητας πεμπομένας λέβητας οἷον στραγώνας 
ἘΡΒΥ.3.240Ε ; ρ055. [οὐ οἱόν περ ἀγῶνας, ΟΥ̓ σταγόνας. 

Ἐστράτα, ἡ, (141. εἰγαϊα) γοαά, τοαᾶν, (411}.ν. ΗνρΡ.(Ρ.34); ΚβοπτΝ, 
υ. δ. ,8(Μ.03.1717.4); Κὶ αἰτείῃ.2(Ρ.53}; Αβσε. ΒΜ (Ν ἀβϑι ον Ρ.1.33). 

στρατεία, ἡ, 1. Τ᾿ ]ΠαΥν δεγυῖσο; ἢδσ., οὗ θαρείβηι στρατείας κλῆσις 
Ονγ. Η. ῥγοεαίεεν. τ; οἵ ἃ. τπατιν 8 βογνίος, (Βυνβίρριηείη ΤἸάν. 
(Ρ.57.3); 2. Ῥαἰίαγγ ἀρῥοϊηϊνπθηΐ; 150 οἵυτὶ ἀρῥοϊηριθηὶ ἐπίσκοπον 
ἢ πρεσβύτερον ἢ διάκονον στρατείαις παραμένοντα... «καθαιρεῖν χρή (4ῃ. 
ΑΡΡ.83; τοὺς ἅπαξ ἐν κλήρῳ..-«μονάσαντας ὡρίσαμεν μήτι ἐπὶ στρατείαν 
μήτε ἐπὶ ἀξίαν κοσμικὴν ἔρχεσθαι (ΓΠΔ]ς.ἐαη.7; βασιλεῖ καὶ τοῖς 
ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐπιτήδειον καὶ λαμπρᾶς ἐπειλημμένον στρατείας 502.}.6.7. 
21τ.8(Μ.67.1484}) ; ποιήσας διάταξιν μὴ εἰσέρχεσθαι εἰς ἀξίας συγκλητι- 
κῶν ἢ πατρικίων τοὺς εὐνούχους κουβικουλαρίους μετὰ τὸ πλήρωμα τῆς 
αὐτῶν στρατείας, τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς ἀπὸ πραιποσίτων παλατίου 10.Μα], 
εἰγοη.τ4 Ρ.361(Μ.07.5274}; 3. τΞ στρατιά, αγγῆν, ἐσεί, ΤῊαι, Εχεελ. 
17: 2ο(2.804); ΙΔ Ερ᾿.δ:12(3.430). 

[ΓἸστρατειλάτης, ὁ, ἴΟΓ στρατηλάτης, αΥ̓ν εονπαηάξν, ρεμπέγαὶ, 
Εχογο.2(ρ.334). 

στρατεύ-ω, Α. τῃηεῦ, ; 1. ξέγυε ἴῃ ἐξα ἀγηην, τεῖ. υχοίθβϑίοη οὗ σευ- 
ἴδ] οοπινουῖβ γεώργει, φαμέν, εἰ γεωργὸς εἶ, ἀλλὰ γνῶθι τὸν θεὸν 
γεωργῶν...-όμενόν σε κατείληφεν ἢ γνῶσις" τοῦ δίκαια σημαίνοντος 
ἄκονε στρατηγοῦ (Ἰεγη. ῥγοὶ.το(ρ.72.33; Μ.8,2164}); οἵ. παυρανμμς εἰ 
"05 υοῦτδομη εἰ ῬΗΠΠ] ατητς, Τουτὶ αροὶ 42 (ΜΟΙ πίοι}; νόρίγα ορηρρία 
Τριρίσυτητιϑ..  ἐαείγα τρϑα, 1δ.37(4621.); τοιόσδε...ὁ ἐντελὴς τῆς κατὰ 
τὸν Χριστιανισμὸν πολιτείας τρόπος" ὁ δ᾽ ὑποβεβηκὼς ἀνθρωπινώτερος, 
οἷος καὶ γάμοις συγκατιέναι σώφροσιν...τοῖς κατὰ τὸ δίκαιον “"ομένοις 
[τε] τὰ πρακτέα ὑποτίθεσθαι Ἰειι5.4.6.τ.8(ρ.30.30; Μ.22.774)}; τῶν 
“-ομένων...τί τοίνυν οὐχ ἁμαρτάνουσιν οὗτοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, 
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ὑβρίζοντες, λοιδορούμενοι.. .τὰς ἀλλοτρίας πραγματευόμενοι συμφοράς ; 
Ομγγβ.ἦοηι.61.2 ἐμ ΜΠ|).(7.6134}}; οἔ, ἄλλοι τὸν στρατιωτικόν, ἄλλοι δὲ 
τὸν ἐμπορικὸν βίον Ἐ.5,.6.τισίι το; Μ.21.45Ὰ); το σοῃίίησα αὔξεσ 
ζοηνετβίοη χοραγάβα ὈΥ βΒοπιθ 85 ἱπσοιηραῦθ]ς ψ ἢ Ῥτοξεββίοη οὗ 
ὈΒβδηϊν ἡμεῖς...οὐ συστρατευόμεθα μὲν αὐτῷ [3ς, τῷ βασιλεῖ], 
κἂν ἐπείγῃ" “μεθα δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ, ἴδιον στρατόπεδον εὐσεβείας 
συγκροτοῦντες διὰ τῶν πρὸς τὸ θεῖον ἐντεύξεων ΟΥοἷς.8,72(ρ.29 1. 
14; Μοττ.τό280); ἐν. «τῷ “-εσθαί με;, Βίκτωρ ἐκλήθην...διὰ δὲ τὸ 
“Χριστιανόν με εἶναι, νῦν παγανεύειν ἡρετησάμην Μ΄. Ταν.τίρ.452}; οἵ. 
ῥίμγῖνεϊ..«οὐδισεγσηίμν αὐ βάφει ἀργεῖ ποςιγ.. ἀρνοϊ εῖο τ ΐασ 
εἴησμίο, Ἠεροτα. Ἄγελ.τίρ.2.8; Μ.το.τ4304); οἵἁ Τοτι δ ἑάἀοϊοϊαίγέα τὸ 
(ΜΡΕ τ όροκ .); 14,46 εογοηα ττ( ΝΜ. Ρ,.2ο1Β8.); οἵ. τοξηΐ πος Προ 
μαἰπαγὲ, φμία Ολνιοιταπες σύρη, ΜἪῚῸ Μαχιρ απὶ τ(Καϊπατγῖ,ρ.340); 
ἴῃ ΜΗ Πα φαϑεμίαγὶ, ἵπι σα αὐδιις [με ἰθμογῖβ.. Σρόγο δηΐηι εἰ ἰδ δὰ 
εαάφη υἱα αὐ ναι Ἠοδίγανε 6556 ὑδηέμγιεηι.. ἡμεῖς τε ϊόηαμες. φαὶ 
ἩΠαμ δες οἰδὶ ρίογίαμε υἱίαθ αείθγηας..ἰανρίέμν..«οοημμία ἴῃ 
ἡποἰτης τα ΐαηε τὶ ἀείσγηο γερὶ Ἰηείρίας φηϊίαγε, ῬΌ πα ΝΟΙΔα 
ἐΡ.25.τ,4,8(Μ.Ρ1,.6τ.3οοῦ,302.,3048); 2. πιοί,, ξέγυα Οοα -οσώμεθα.... 
ἐν τοῖς ἀμώμοις προστάγμασιν αὐτοῦ. κατανοήσωμεν τοὺς “νομένους 
τοῖς ἡγουμένοις ἡμῶν..-πῶς ὑποτεταγμένως ἐπιτελοῦσιν τὰ διατασσό- 
μενα τί ἴοηι.37.τἴ.; ἀρέσκετε ᾧ ““εσθε Ἰρῃ Ροϊγε.6.2:; οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς 
ὑπονοεῖτε βασιλεῖ ἀπὸ γῆς ἐρχομένῳ “-όμεθα, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ, ξῶντι 
ϑεῷ 41. Ραμὶ. 4(ρ.114.7); 1δ.2(ρ.το8.11); ἄνδρες, οἱ εἰς Χριστὸν “«"όμενοι 
4. Ρεῖν.ο,δήμ.7(0.90.1τ) ; Χριστιανός εἰμι καὶ οὐ ““ομαι ἐπιγείῳ βασιλεῖ 
ἀλλὰ βασιλεῖ οὐρανίῳ ΜΙ, [)α5.7.2; οἱ πιστεύσαντες καὶ βουλόμενοι 
“εσθαι τῷ Χριστῷ Τῇ. Αδέγε.τ3(ρΡ.11.13); ἀπ εν] ἀποτάξασθαι ὅμο- 
λογήσαντες..«τῷ διαβόλῳ... .πάλιν “ὐονται αὐτῷ ἐν ταῖς ἔργοις τοῖς 
πονηροῖς Μ΄.) α5.3.5. 

Β. δοξ.; 1, γϑοδῖυθ ἡπίο ἐπε ἀγηῖν, ἐηγοὶ, σηἰ δὶ, τηει. ἐστράτευσεν 
γὰρ 586. ᾿Ϊησοῦς] πλήθη πολλά Α(Ὀ, ΕἸ τ είρ.8.10): εὐσοι ὑμᾶς ἑαυτῷ 
Ογτ. Η ῥγοσαϊφεδι. τἹ ; ἔξεστιν... .ἐν τοῖς οὐρανοῖς αὐτὸν “σαι (ῃγγβ. λον. 
6.4 1. ΤΠ Πες5.(ττ.4710}); ὃ ἑτέρῳ μέλλεις “ειν σῶμα, τοῦτο “σον ἐμοί 
ἰα.ἀοπι.76.4 ται Μ.(7.7388); Ρᾶ35. μηδένα ἀποκλεισθῆναι θέλοντα 
“οϑῆναι τῷ ἐμῷ βασιλεῖ Α΄. Ραμ, 3(ρ.ττο.14); 2. ταρῖ., μι! ἰσ τοανίτξο 
56 τὴν κοσμοφθόρον ἐκείνην ἐστράτευσε σάλπιγγα ΤΏΡ ν], ἐκε. Κονα.8 
(0.227.28 ; Μ.τ13.036}) ; ἰά. χε. σοηΐ.3(Ρ.479.17; Μ.113.9378}); 3. κοη- 
ἰγοὶ σ. ὀργήν Ἰὰ Ἔχ. ον. 5(Ρ.22:,22 ; 0338). 

στρατηγ-έω, 1. εὐ» μμαηά, ἰδα αἩ αγῆν ; ταδί. ἰσαΐ τὸ στρατηγῆσαν 
ἡμᾶς εἰς ζωήν Μεῖῃ. 5 γ»ῃ.4.2(ρ.46.12; Μ.18,888) ; ἰσα ο᾽1 ἀπεκτείνασι 
γὰρ [30. τὴν λυτρωτήν]...ἀνημέρῳ θράσει πρὸς τὴν ἀνωτάτω λοιπὸν 
ἀνοσιότητα “υούμενοι Ογτι φίαρα. Πὲ.(τ.158); 2. τοαρε τραν εἰ δὲ βού- 
λεται ἡμᾶς...“οσεἴν (ὑπὲρ πατρίδος, ἔστω ὅτι καὶ ταῦτα ποιοῦμεν. ..«ἐν 
γὰρ τῷ κρυπτῷ ἡμῶν...εὐχαί εἰσιν, ἀναπεμπόμεναι ὡς ἀπὸ ἱερέων ὑπὲρ 
τῶν ἐν τῇ πατρίδι ἡμῶν ΟΥτ«(εἰς.Β.74{Ρ.201.17; Μ.ττ, 6204}; ἐατροὺς 
ἐπέστησε...καὶ “πεῖν καὶ ἀριστεύειν κατὰ τῶν νοσημάτων ἐκέλευσεν 
Τμάϊ αὐεεί.τ(Ρ.5.9; 4.694); 3. νιαπϑπυνε, ἐοπίγῖνδ ἐστρατήγησαν [5ς. 
τὴν ἐπὶ τῷ θανάτῳ διαφθοράν] αὐτοὶ [30. οἱ δαίμονες] ταῖς ᾿Ιουδαίων 
μανίαις Οντ, Ῥς.ο. τα(Ν].69.7730); τὴν Ἀθανασίου γνώμην «σαι τῆς 
πράξεως ῬὨΠοΚί, ἦ,6.7.2(Μ.65.5378); Οὗ Οῃτίβε, σεροηρί ἰὴ, ὃ κύριος 
"“ἐστρατήγησε μέγα καὶ θαυμαστὸν ἔργον ΛΛΊΗ. ῥαςς.24{Μ..28.2288). 
στρατηγός, ὃ, 1. σοηεγαὶ ἴθ σοτηη Πα οὗ [86 ἀττην οὗ ἃ Ῥγονίηςε, 

ἙΒρΒπ οἰγοη.Ρ.75(}1.τοβ.2338); 2. ρονέγηπον, 1.0 θ0(2028) ; 1δ.}.107 
(5090); ὅ, οἵ Τα νν5}. οἤοία]5 ἀρροϊπιεᾷ γ Βοπιδηβ 0 Καθρ ΟΥ̓ΟΥ 
ἴῃ ΤοΊρ]6, Ομυυβιίονι,δο.3 τη ΜΠι.(7.1604Ὰ); 4. ταεῖ., ἰπ ασταν οὗ 
ΟΒτβι ὅ,, «τοῦ δεσπότου Χριστοῦ στρατηγὸς ἅπασιν ὁμοίως διανέμει 
τὴν βασιλικὴν παντευχίαν ὙΠΑῚ. Ερλ.6: ττ(4.438}; οἵ ἘΠ]Δἢ ὁ τῷ 
ἀντιχρίστῳ διατηρούμενος στρατηγός ΟΟΒΓ,. ΤΠ Ἷσρ.5(Μ.88,2608) ; 
ΟἹ Ἶο. Βαρί. παρθενίας στρατηγὸς... Ιωάννης ϑορῆτ, Η.ογ.7.7(Μ.87. 
3332}: οὗ 5, Ῥεΐδθσ 85 ἢθβά οὗ (μύτοι, οσπι ΝΜ ε].(5.8}8. 41} τοοιῖ 
Ρ.142); οὗ Τνοροβ ὁ μέγας ἡμῶν... στρατηγός ΟἸετα. ῥαρά. τ, β(ρ.τ28.10; 
Μ.8.3294); οὗ (Πτιδί ὁ σι ἡμῶν καὶ ποιμὴν ᾿Ιησοῦς ΜεΙμ. γ.4.6 
(0.52.7; Μ.18,968); Κ7. δεγε.τί(ρ.12,7); οἱ οα ὦ σ. τῶν σοφῶν βου- 
λευμάτων εο.ΡῚ5. Ῥὲν5.σ. 35 (Μ.02.12Ο0ΟᾺ]. 

ἐστρατηλατία, ἡ, οἴἶδποε οὗ στρατηλάτης, ρεμεγαϊςἠρ, ΤΏΡ, 
εἶγοη. Ρ. το (Μ. τοβ.300Ὰ). 

Ἐστρατηλατιανός, ὁ, 0Π4 Ξεγυϊηρ πον ἐπε στρατηλάτης, κομ3- 
τιαμάεν, Τάτ, Ἐῤ.79(4.1135); 10.Μ 6]. εἤγον.τΒ Ρ.420(Μ.97.6338). 

στρατιά, ἡ, -' στρατός, αΥ̓́ΨΙΨ, κόδίὶ, φορῥαην; οὗ τηδγίνψυϑ, 
Βορἢτ. ΗΠ »γινγν. εἰ 70.36(Μ.87.35560); οἵ Δῃρε!5, ΟἸ]θιη. ἰγ.).(ρ.6. 
3:1 Μ.0.4004}} Οτ.οΘν, (0.320.10: Μ.11,4720); Εππιεχρ. βά.2{(ρΡ.256); 
ἐἰξαρ Οοηϑὶ..4Ρ}.8.12.27; οἵ 5π, τηοοπ, αηᾶ 5ίατβ, Οὐ. εἰς. 8.67 

(Ρ.283.22; Μ.11.τ6:70); Οοη5,..4.,Ρ}.2.22.51.} ὙΠάτιψι,, 53 4 ρ.21:3 
(1.548); οἱ ἀεπιοηβ, 7. ἄραρ.2.4{(Ρ.96.8) ; γΔηκ οὗ σβ βία] ΠΙουάτοην 
τὰ χερουβὶμ καὶ σεραφίμ, αἰῶνάς τε καὶ στρατιάς, δυνάμεις τε καὶ ἐξου- 
σίας κτλ, δ 1 ΠΑΡ Οοη5ὶ..4.}}.8.12.8; ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων.. δυνάμεων, 
στρατιῶν αἰωνίων 1.8.12.27; εοζὶ οἵ Κίηρ τοῦ..«βασιλέως Αἰγύπτου 
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μεταπεμψαμένον αὐτὸν [56. ᾿Ιωσήφ]...καὶ ἐπὶ πάσης τῆς σ. πυνϑανο- 
μένον ἐπὶ πράγματι (γγϑ.ἤοη:.5.2 τῷ. ἘΜ (11.2308). 

Ἐστρατικός, »ηίαγγν, ΟΡΡ. οἶν}}, Οτ. εἰςσ.τ. 2)(ρ.79.1, ν.], στρατιω- 
τῶν Μ.τ1,7128). 

Ἐστρατιώδης, γηίαγν, ΟΥΝγ55.0.}ος.(.1.44.3370}.Ψ 
στρατιώτης, ὁ, 1. “οἰάϊαν ; ἃ. οἱ (ΠΓΙΒΕΔῊΒ ᾿πϑη Ἰοπθα ἃ9 βουνὶπρ ἴῃ 

ΔΥΤῚν τοὺς δὲ ἡμετέρους... καὶ στρατιῶται καὶ ἰδιῶται Π]οη.Α] ἀρ, Ελιβ, 
ἐ..6.7.11.2ο(Μ.20.6698) ; τοὺς...ἐπὶ τῆς Μελιτηνῆς..«λεγεῶνος σ. διὰ 
πίστεως..-γόνυ θέντας ἐπὶ γῆν κατὰ τὸ οἰκεῖον ἡμῖν τῶν εὐχῶν ἔθος ἴ5. 
ἦ..6.5.5.τ(Μ.20.4414}; 1Ὁ.8,4.3(7498); παραπεσόντες...καὶ θύσαντες... 
οὗ μὲν στρατιωτῶν ὄντες, οἱ δὲ ἀπὸ κληρικῶν ὑπάρχοντες ἘρΙρἢ.ἀκεγ. 
68.2(Ρ.141,25; Μ.42.1858}; ὈΚν Βοπιδ σοπβί ἀεσθ ἱποοιηραῖ!θ]8 τα 
Ργοξαββίοη οὗ (μτβεϊδηίίν, οἱ. ΗἸρρ ἱγαά.αρ.τ6.τ7,10; σ. προσιὼν διδα- 
σκέσθω....«πειθόμενος προσδεχέσθω, ἀντιλέγων δὲ ἀποβαλλέσθω (οηοὶ. 
Α4Ρ}.8.32.το; οὔ, ΡῬαΌΠηὰ9 ΝοΪδα ἐρ.25.3{. 8(Μ. }..61.3ο10,302.,3048); 
Ὀ. πηεῖ,, οὗ τῆς Πύϑί αἸβοίρ]ο5 οἵ Ὁ γῖβί τοὺς... μαθητὰς..«νοητοῖς καὶ 

λογικοῖς ὅπλοις περιφράξας...καὶ τούτους..-ὡς οἰκείους α. ὁπλίτας 
. παρεσκεύασεν ᾿γπι5.4.6.7.τ(0.222.13; Μ.22.5 250) ; οὗ ΟἾΠΕΥ τἸηϑιαθετϑ οὗ 
Ομυτοῃ ταπηταηΐ, ΟἸστη. . .5.535(ρ.183.4; Μ.9.6400) οἷδ, 5. στρατός; τῇ 
τῶν θεοφιλῶν τελευτῇ, οὖς ο΄ τῆς...εὐσεβείας οὐκ ἂν ἁμάρτοις εἰπών 
Ἐπ5.}.6.13.ττ(6638; Μ,21.τορ60) ; 48 βεγνίηρ ἴῃ ἅν οἵ οα οὔκ 
εἰμι δραπέτης τοῦ Χριστοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος σα. θεοῦ ζῶντος 4. Ραμ 4(ρ.114, 
14}; 1δ.6(ρ.ττ6.7); οἷ. «τοῦ οὐρανίου βασιλέως α. 1514, Ε].ἐῤῥ.3.310 
(Μ.7)8.1ο21Ὰ}); δα οὗ (ῆγτίβι, ΟἸειη ῥγοί. ετίρ.82.6; Μ.8.2368}; [δ.5. 
ἦ.6.8,4.3(Ν4.20.7408); πόσον τὸ ἀξίωμα, σ. εἶναι τοῦ Χριστοῦ (Βχγβ. 
ἄορι. 4.1 τ. Τη (τι. 6706}; Ὑδπάτι Ῥεῖ, Τάς. (ρ.8.12); οἵ πηοηῖκ5 
ἥδιον ἰδεῖν ἐρημίαν σκηνὰς ἔχουσαν μοναχῶν συνεχεῖς, ἢ στρατιῶτας ἐν 
στρατοπέδῳ παραπετάσματα τείνοντας...ἂν γὰρ ἀπέλθωμεν εἰς τὴν 
ἔρημον, καὶ ἴδωμεν τῶν τοῦ Χριστοῦ σ, τὰς σκηνάς, οὐ παραπετάσματα 
τεινόμενα ὀψόμεθα (Πτγβ5.λοΡι. 59.3 ἴῃ Μ|Ι.(γ.684Ὰ.8); 2. οὔῥεεν οἵ ἴπι- 
ῬΘΥΪΆΙ αἶν}} βεγνίςβ, εἶνε δεγυαηΐ πρῶτα μὲν τῆς οἰκίας τῆς αὐτοῦ 
πάντα Χριστιανὸν ἀπελαύνει... εἶτα δὲ τοὺς κατὰ πόλιν σ. ἐκκρίνεσθαι 
καὶ ἀποβάλλεσθαι τοῦ τῆς τιμῆς ἀξιώματος εἰ μὴ τοῖς δαίμοσιν θύειν 
αἱροῖντο 115. ἢλ.δ.το.8.το( Μ.2ο,8074}); Ἰά,υ,,τ. τ 4(ρ.32.27; Μ.2ο.ο684); 
το Μαρ. ἀταὶ, (τ.ΖΑς}.)4.36(Μ.Ρ 1..77.3838}; ργοξοββίοι ἑουθίάβθῃ ἴὸ 
8}} ταηκβ οἱ οἰεσσγ, ΟΥΠαΙς. α».7; Βαϊ τα]πρ ποῖ αἰψαγβ οὐβεγνεά, 
τ ῖ. τϑίσση οὗ ἃ ῥυίεβέ ψγῆο μαὰ Ῥϑδὴ ἈΡΒΘΗΪ ἔου ἃ Ἰοπρ Ρεστίοα κἄντε 
ἱερεύς, κἄντε ἐπίσκοπος, ἦτε ἡγούμενος, τε α, Νογίοειτος. 

Στρατιωτικοί, οἱ, παπι6 οὗ οεγίαίη ποβίῖςβ, ΕΡΙΡΒ ἀαογ.25,2(Ρ.268, 
20; Μ.41τ.3210); 4 απας,26(ρ.235.18; Μι4τ. 2810), 

στρατιῶτις, ἡ, ἔεπι, οὗ στρατιώτης; 1. τοϊάϊεγ' 5 εὐΐξο, ΓΠάτιϑταα, 
ἐΡ}.χ.7(Μ.99.9320); 2. ζενπαὶδς ςοἰάϊον οἵ ΟΠ γῖβι, 6.2. ὀβ(τ 2960). 

στρατοκῆρυξ, ὁ, αν Οὐ ἐαῖρ μενα, Οτιαάποί  Ὠ].20:5(Μ.17. 
204); οὗ ἀῆφεὶ οἵ ἄροῦ,τθ: 17 85 μοι] οὗ πϑανϑηὶν μοϑί, ἀσθίῃ. 
Αβοκιτο: τΊ(Μ.τοῦ.}458). 

στρατολογ-ἔω, ἰδὼν “Ὁ αγγῆν, ὁμἰ1εὶ φοἰάέεγε, ταθῖ. -οοῦμεν..«ἐκ 
τῆς οἰκουμένης πάσης Α( Ραμ. χ(ρ.ττο.13); μέλλετε --εἶσθαι τῷ μεγάλῳ 
βασιλεῖ Ογτ. Η. εαἰδεΐ.3.3; διὰ τῆς σφραγῖδος ἐστρατολόγησε τῷ 
Χριστῷ Β45.56].υ. Τἠδεῖ, τ(}1.8ς, 5484). 

Ἐστρατολόγημα, τό, εηἰειεδηὶ, τ. ἀπ ταθῖ, ἐν μὲν τοῖς σ. τοῖς 
ἔξωθεν... γέροντες... -παρορῶνται...ἐν δὲ. «τῷ α. τῆς εὐσεβείας γέροντες 
καλοῦνται ΝΠ] ἐρ,.4.4(Μ.70. 5520). 

στρατολογία, ἡ, 1. γαϊξίηρ αἩ αὐρῖν, σηδιηρ φοἰδίογς, ταθῖ. 
ἔξεστιν...ἐν τοῖς οὐρανοῖς αὐτὸν στρατεῦσαι, εἰς ἐκείνην καταλέξαι τὴν 
σι ζῃγνβ ἤονι, δ. 4 ἴῃ τῆ θςς.(ττ.4710}} ἱόννῖς οὗ ἐμ  ϑίνεθμ οὐδὲν οὕτω 
τῆς ἐπαγγελίας καὶ α. ἀλλότριον, ὡς τὸ τῷ παρόντι προστετηκέναι 
βίῳ Ἰὰ.πονῖ.13.1 τῷ Ἢ (τ. 2970) ;2. ἀγηῖν, ῃσεὶ ἀγγελικῆς σ. [ΓὮγγ5. 
αηπΉ 1.6} (ἀν.(ττ.842.). 

Ἐστρατολόγος, ὁ, ὃ γεογιαἵἰϊησ οὔίσεγ, ῬΗΠοβε. 6. 1τι(Μ δς. 974). 
Ἐστρατοπεδαρχέω, το; Πα} ἰτοορϑ, Π7ἰγ.Οδο.Ἅ(ρ.21.8). 
στρατοπεδάρχης, ὁ, γε αγν σορρηαμάεν, -παιδάρχης 10.ἘΜΌ. 

Ἰηηοο. 2(ΜΠ.96.τ 5044}; οὗ Ἰδαάδυς οἵ δῆσϑ!ς ἀγιηΐοβ, [ἃ σοποορὶ. ΒΜ 
τ(Μ.96.14888); τηςέ,, οἵ Μοβε5 ἀπὰ ἘΠ Δ αἱ Τσαπββσυταίίοη, Τίμα, 
ἈΑπίιεγες(Μ.86,261}0). 

[Πστρατοπεδαρχία, ἡ, 1. δηε ηῥγηιομὶ, Οὐβεα. πα ρ.(Μ.88, 
2210); 2. τεῖἑανν ἐοημπαγά, ΜηγΟοο.4(0Ρ.22.15), 

στρατοπεδεύω, φησ; ταεῖ., οεειρν ὑπὸ τοιούτου φρονήματος 
στρατοπεδευθείς 1Β685.6.4τ.τ(ρ.285.5; Μ.32.3458); σησανηρ αραϊηεὶ, 
τπῶΐο ταν οπ, Αρος. αη. ((ρ.110). 

στρατόπεδον, τό, 1. φηεσανρο ἀγην ; ἃ. ῥγαείογίαη γιεπγά, (ἠγοη. 
Ῥαξεβ.ῃ.287(}4.92.7174}; Ὁ. ἴπ ρεϑὴ., αγχῖν ; τηβί., οὗ (ῃγιβεϊ η ΔΥμν 
ἐπὶ τῶν σ. ἐστίν [3ς, Παῦλος) 4.Ῥαμ 3(ρ.ττο.8); στρατευόμεθα.... 
ὑπὲρ αὐτοῦ, ἴδιον σ. εὐσεβείας συγκροτοῦντες Οτ(εἰς.8.γ7,(ρ.2γ1.1ς; Μ. 
11.16280) ; 2. ἐγιρενίαὶ εομγ!, Οβατᾶ, ἐάη.}; Βα5..}.74.2(3.163Ὲ; Μ.32. 
4454}; ϑυπαβ.ρ. 5(Μι66,13410}); σι. ἐν ᾧ τόπῳ ὁ βασιλεὺς διατρίβει, 
εἰώθασιν οἱ παλαιοὶ καλεῖν δελοὶ, ἴὰ Ὀϑαγὰ, ταη.7(Δίοη,.2 Ρ.ὅδο). 



στρατός 

στρατός, ὁ, ἀγρῖν, ἰσςὶ; τηςῖ., οὗ με βδηβ σεαυτῷ κατάλεξον 
σ. ἄοπλον, ἀπόλεμον... «χήρας. πραότητι ὠπλισμένας, ἄνδρας ἀγάπῃ 
κεκοσμημένους..«οὗτοι πάντες οἱ στρατιῶται... «οὐδεὶς ἀργός, οὐδεὶς 
ἀχρεῖος ΟἸΘηι.Φ.,ς.34{Ρ.182.25; Μι0. 6400) ; οὗ Ὠδανοηὶν μοϑῖ, (σηςὶ. 

Α4Ρβ.1.35.3. 
. στράτωρ, ὁ, (1,1. Ξἰγαϊον) φγόοορῖ, Ἐ1116 οὗ τηειαθοῖβ οὗ πὶ οσάοῦ 
οἱ αἰρη]αγ65. ΠῸ ουθα ραγί οὗ τῃ6 σογθπιοητα! Ὀοάνριατά 
σπαθαρίων τινῶν καὶ στρατόρων καὶ ἑτέρων βασιλικῶν ἀνθρώπων 
ΤΕΡΠη οἰγοη.Ρ. Ξβο( Μ. το δ. Θο0 4}; 16.0.32 5(7858). 

᾿στραυσώ, ν. Ἐστραβόω. 
ἐστρεβλοκαρδιάζξω, δὲ )έγυεγεο οὐ ἔσανὶ, Βάτιϑεαα ἐρρ.2.τ84(Μ. 

99.1568})). 
Ἐστρεβλόρινος, λαυΐηρ α ἐγοοκεά ποόςο, [0.ΜᾺ],. εἰγο.. 5 Ρ. οί .91. 

1928); ἐδιττ ».282(4284). 
Ἐστρεβλόστομος, τογγ-πομί δ, Το. 18]. ἐἤγορ.χ2 Ρ.2ΟΒ(Ν.97.452Ὰ). 
Ἐστρεβλόχειλος, ῥέγύδῦξα οὗ ερεσεΐ, ἀγρενιομίαίίυε, ατ.Να2.07.32. 

26(..36.2 040). 
στρέβλωμα, τό, γαεκίηρ, ἰογίμγίηρ, ΟΥΝα 2. ἐαγηι.1.2.το.716(Μ. 5). 

7324). 
Ἐστρεβλῶς, εγοοϊκεάϊν, ἢρ.᾿᾽ σ. βαδίζειν [56. Ξοοτρίοη] ϑόρθτχ. Η.Ὁ. 

“παςὶ. (Νἴ.02.16844}; τηϑῖ, σ, ὑπὸ τῆς ἐσκοτισμένης αὐτῶν διανοίας 
Τάτ ϑιαά..}}.2.36(Μ.90.12248). 

στρέβλωσις, ἡ, 1. μοϊξίηρ οἵ οἸοίῃε5, τογίηρίηρ, {χτ. Νγϑ8.ἤσηι. 
ορἕἑ.13.4(Μ.44.1684}; οἱ πα Παῖσ, εμγίΐηρ, ΟΒγνβιἤοηι. 18,4 τὴ 70. 
(διιτολ); οὗ τμε ἢδπάβ, ἢ εἰεμελίης, ἢ τον λίην, 14 δέαρ,τ.τά 1560); 
2. ταεῖ., ῥεγυεγεὶίν, ἐγοοκεάγιε55 τῇ σ. τῆς διανοίας Θορῆτ. Η.υ. Απαρὶ, 
(Μ.092. τό845), 

Ἐστρεβλωτήρ, ὁ, γαεὰ (ἴον τἰοτέμχε), Ὀοηβί. ας σι. 6(Μ.88.4858); 
Ῥλατ, Θεά. Ρῥ.2.28(Μ.09.1196}). 

στρεβλωτήριον, τό, γαεΐς (ἴον τοτίυτε), ΟΥ γί, τ π(ρ,1ς.16; Μ,ττ. 
5844); (οπβίαρ, ἔπς,υ.(,2.52(ρ.62.ς; Μ.20.το204Ὰ}; Επι5...(,, τῦζρ. 257. 
1; Μ.20,14368); ΒΑ 5.5} 17.27(3.220); Μ.32. τ16Ὰ); Ογνβ. λονη. 5.4 ἴῃ 
27φη. (τ δοτα); πιςῖ, πε σδνο. Ἰρέῦμι καὶ σ. ἡ ἄβυσσος ϑειαρ. ἤἤαπ. 30 
(Ρ.46; Μ.18.11178). 

Ἐστρεβλωτικός, 70» γαελίῃ, ἰογίμγίρρ, ΟΝ γβδυυ Ον. Τπαιη (Μ. 
46.9454}; 1ϑορῆτ. σης Ονγ.ε! 79 ττ(Μ.87.2685Ὰ), 

“στρεγγίζω, ν. "στριγγίζω, 
“στρέμμα, τό, ρητηρ οἵ ἴμε ον, ἰ.6. ἴο Ιοοκ αἵ, ποίίσε, αἰἐομ τον 

μὴ ἅμα πολλοὶ εἰσέρχεσθε...οὐ γὰρ βούλομαι στρέμματα γίνεσθαι εἰς 
ὑμᾶς τῶν πολιτῶν Πορ. ΟἿ ορι.12.12. 

στρεπτός, γευοϊυἹῊΡ στρεπτῇσι κελεύθοις 60. Ῥ]5. ἐαγηειυϊὶ. τ2(ρ. 52, 
ν.]. στρεπτοῖσι). 

στρέφ-ω, 1. {Ὑ841.5., γέσα! ἃ Ῥϑύβοη, ΤὨΡΠπ, εἰγομ. Ρ. 28ο(Μ,τοβ, 
692Α}); 2. ἑμεγῃ συγ ; ταδί, ἴῃ νοχά5, γεῤεαΐ, παν ΟἩ συνεχῶς στοντες 
οὐ διαλιμπάνομεν (Πγνβ.ἤοήῆϊ.γ9.1 τη ΜΠΙ.(7.257Ὲ); 18.29.3(3450); 
συνεχῶς ἄνω καὶ κάτω --ει τὴν ἀνάστασιν Ἰα.[0᾽}.4.5.3 ἱπ [0.(8.266Ὲ}; 
πιδξ., οὔα ΟΠ Θ᾽ 5 Γδο] ησϑ τὰ σπλάγχνα μου ἐστρέφετο... «εἰς συμπάθειαν 

Τ.Ζαδ.7.4; ἀτείμενῦ σ. τὸ κοινόβιον Κ΄. απ, (ρ.388,17); 8. τηρά. δηᾶ 
Ρᾶ58. 1ηἴτ85., ἡηοῦθ, ἰδ ἴπ, τοῖ. 116 1ῃ ψφΟΥ]Ἱα ορρ. 1 οὗ 50] τατν 
ἐν μέσῳ “-εσθαι καὶ τοὺς ἄλλους ῥυθμίζειν (ῃγσγ5, ον. 6.4 τη: τογ.(το. 
488}; τοὺς...ἐν βίῳ “-ομένους ὙΒαῚ.ἀ.γεἰ. τοί(.1το6). 

στρεψαύχην, ἱμγηῖης ἐπε πδεῖΐς, 1.6. το ΙΟΟΚ 8. Κ ἢ πεπος δαεξ- οἰ ΔῊ 
ἀπτόλεμον δ᾽ ἅτε τόξον ἔχον στρεψαύχενα λώβην ΤΆΡΟΙΙ πεῖ. 5.7.5] 
(Μ.32.14280). 

στρῆνος ({"]στρῖνος), ὁ, τό, 1. ερμεμῥίςοσησε, τϑαμ!οηηέ55, (Ὦγγϑ. 
ἤοη!.1,2 τη. Ῥ λείην. (11.760); πτπᾶβο., Απαβί. δι φιιεὶ γε: οδ(Μ.80. 
7534); 1Ρ.122(7]38); ὈΪαχ., ΤΠΘτ. Μορβ..: Τύρα. τ: ττ(ρ.163.10) ; στρῖνος 
Τὶ Βομ,) τὶ πιραῖ., ΝῊ, 6ῤ}.3.83(}1.70.4250); {70,6}. Ῥορηῖ, (Μ.88, 
10008); στρῖν-, ΝΙΙ. 6}}.4.1(Μ.79.5 480); 2. ὃ τηϑοϊσηξθ, ΟΥ ἂς ἌΡονε, 
ἘΡΙΡΠμαον.66,2(ρ.17.24; Μ.42.320); Ρ.66.3(ρ.1το.ὅ ; Μ.42.338). 

Ἐστριγγίζω (Ἐστρεγγίζω), ἐγ οἱ, Κ᾽ Αϑέγειο(Ρ. 8. 21) στριγγέσαντα 
τὰ δαιμόνια καὶ σπαράξαντα τοὺς ἀνθρώπους ἀπῆλθον 1δ.ττ(ρ.1ο.11};} 
ἤρξατο στρεγγέζειν καὶ κόπτεσθαι κοπετὸν μέγαν πενθοῦντες τὰς 
ἁμαρτίας αὐτῶν Απίοπ. Παρ. δγηη δεν, 24(ρ.58.18); οὗὁἨ ν»1] σοαῖβ, 
δίεαι, ΛΛπαβι. 5. γδαὶ, τό( Οὐ 2 Ὁ.69.το). 

[“]στρῖνος, ὁ, τό, ν. στρῆνος, 
Ἐστρόβησις, ἡ, ἀἰσίνασιίοη, ῥδετοτί ἀεγηιθηὶ, ΠΡΙΡΠ ἤαεν. τό. χ(ρ.212. 

δ; Μ.4τ.2:28). 
στρόβιλος, τοῤίνι τη ; οἵὁ ψῖπας5, ὙματΡς. 4: ο(1.962). 
στρόβιλος, ὁ, γομμά δαΐϊΐ ΟΥ Δὰν τουπα οὈ]εσῖ; οὗ ἃ ἀομλθ ΟΣ 

ΠΌΡΟΪΑ ὁ ὀκτάγωνος οἶκος...τὸ δὲ ἀπ᾽ ἐκείνου σ. ἔσται κωνοειδής ΟΥ. 
Νγ85.62}.25.6(}1.46.1ο068). 

Ἐστροβλωθέντες, ἢ [ΟΥ στροβιλωθέντες, Δ0Υ. ρΡίορΙ. ρε55. οἵ στρο- 
βιλόω; Ῥᾶ35. Ἰηίταπϑ5., σο αϑομί, ρὸ μέγ απ ἰἦμογε πολλὰ ἐρευνήσαντες 
καὶ σ. (ἦτ. δας. Α(Ρ.58). 

Ἐστρογγύλεος, τομρε , Οὐτου Βαφε.Ρ.382(Μ.02.0808). 

1264 στρῶσις 

"στρογγυλιστής, ὁ, τυλίγτρ ἀαπεετ, Ὀοβίη. Με]. ελοὶ. (Μ.38..32) 
ἰὴ τι ΝΖ. εαγ,.2.2(6ρῖρτ.)25.3. 

στρογγύλλοευ, φρίῃ, ταεῖ, πσὼν λογάρια ϑνησβ,καίυ, 4{ρ.197.9; Μ.66. 
11730); Σρῖη οἱ, ῥγοίοηρ, Ἰὰ ῥγουϊά.τ.3(0.70.τ7; Μ.66.12178). 

στρογγυλοειδής, γομηά, Απιπιοι, 4ε. το: 35(Ν. 85. 15770); οἱ 
εὐοματίβεῖς Βοβί ὁ ϑρῶμεν ὅτι οὐκ ἴσον ἐστὶν...οὐ τῇ ἐνσάρκῳ εἰκόνι οὐ 

τῇ ἀοράτῳ θεότητι οὐ τοῖς χαρακτῆρσι τῶν μελῶν. τὸ μὲν γάρ ἐστι 
σ,. ἘΡΙΡΠ “ηε.51(0.67.2; Μ.43.1174). 

Ἐστρογγυλόψις, γομηά- αεεά, ἴο.Μ8].εἤτοη ας Ρ.τοο( Μ.91.1878). 
Ἐστρογγυλόω, δὲ τοι, ἄγον Ῥακξο Ὁ. 382(Μ.02.0808) οἱ(. 5. 

καστέλλιον. 

στρογγύλωσις, ἡ, 1. γομμά την ; γοιιπάηεες, ἘΡΙΡΉ, κεν. 45.τ(ρ.2ο0ο. 
το; Μ.41.8338); 2. ΣΗΡΓΟΙ ΙΔ ἸΉΨ, ἐπεϊγεϊεριοη! τῇ ο. δηλοῖ...τὸ ἐν 
μέσῳ τοῦ λαοῦ κατακεκλῖσθαι τὸν βασιλέα Τάς, 60 τῃ ΙΚορ, 26:7 
(1.306); Ῥτος., ΤΙ ες.26:η7η(Μ.87.τττόΑ). 
στρομβέω, Ξ-- στροβέω, τομῖνὶ γομμά; αρτίαὶσ, πιεῖ. παραγυμνώσας 
τὴν θεότητα Χριστὸς... «τοὺς αὐύλοι ἐς: -τῆς ἐκκλησίας ἐστρόμβησε 

ΤΌμοϑ. ΝΣ, ἀταὶ. ,τ(λ. 38. ροβ). 
["]στρουθεών, ὁ, οεἰγτελ, ΤᾺΡΒη εὐγοη.Ὁ.267(Μ.τοβ.6648). 
[Π]στρουθιοκάμηλος, ὁ, -- ἴοτορ., ΟΥ. β΄.ο6 ἴῃ. ]ανη.41:3(Μ.13.652Ὰ; 

᾿ στρουθοκάμηλος Ρ.270.8). 
Ἐστρούκτωρ, ὁ, (1, αἴ. οἰγμείον) τοαῖίεν, Ἐλι5.Α]. φέγηι. τ. τῇ (Μ.86. 

4440). 
Ἐστρούμεντον, τά, (1. ἐπειγιμδη 1) τησίγιέιθηῖ, Ἀτἢ .ΒοΒοίαβί, 

ἐοἰ 2 ο.τ(Ρ.172). 
στροφή, ἡ, 1. ἐεγηίηρ, γευοίοίηρ; ταρί., υἱείςετμάες τὰς σ. τοῦ βίου 

στ ΝᾺ 2.ερ.τη8(}1.37.2024}; 2. ἱγαη ρος θη, ἱπυενϑίοη οἵ ψοτάς, ΟΥ. 
γι ἔγατ3(Μ.11.152Ὰ}); .. ποϊδὶ ἃ5 τᾶς ὮΝ γυθβί!ετϑ ; τηδῖ., οἵ 
Ρδταβο, ἰδηρυδρο, οἷς,, ἐτοῖϊσέ, ῥεγυεγείο: ὅταν... «ἄλλως μὲν φύσεως 
ἔχῃ τὰ πράγματα, ἄλλως δὲ οἱ λόγοι περὶ αὐτῶν ἀναπείθωσι, σα. τίς ἐστι, 
μᾶλλον δὲ διαοτροφή, ὑπὸ τοῦ λόγου περὶ τὴν ἀλήθειαν γινομένη Βα8. 
ἠμοηι.12.1(1.1038 ; Μ.31.4014); 4. πιεῖ., σεεμῥαϊίοη, ΟΊ ΕΥ̓ ἡ πρὸς 
ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἐπιμέλεια καὶ σ. Ῥτος,(..1ς.6:68.(Μ.87.10418). 

στρόφος, ὁ, μοϊγηρ, τολίνι τι (Ξ- στρόβος); δπσε τὐλίγοῖϊηά, 
Τα .1. 4(ρ. 29.9); ἰαίμα, (ἀεο. ΡῚ5, ἠσχ όο( Μ.02.14704}}} Ρ φἰἀαένιενο, 
φεγρο τρίωρον φρίκην καὶ κεφαλαλγίαν, πρότερόν τε καὶ στρόφον 
ἀκηδίας δαίμων πεποίηκε 10.ΓἘ]τ.φεαἰ.1τ2(Μ.88.8608). 

Ἐστρύγγη, ἡ, ἃ Κἰπά οἱ ῥεγμαΐε υαγῤῖγε λέγουσί τινες τῶν ἀμα- 
θεστέρων ὅτι γυναῖκές εἶσι σ., αἱ καὶ Γελαοῦδες λεγόμεναι ]0.1).ἄγαε. 
(Μ.94.τόο44}. 

στρυφνότης, ἡ, γοιρῖ, πανε ἰακίδ, τομγηξες; ὮΘΏΟΘ. οἰγημεςΣ 
Χριστός, εἰδὼς τὴν μεγάλην τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ἀνελεημοσύνην, καὶ 
οἰκτείρων τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ἐν στρυφνότητι καρδίας 
[1,5.12:30} Εβαϊαβ εαῤιςρίγι τ 3(Μ.40.12008)} ; ἐὰν εἶ ἀδελφῶν ἐπιστάτῇς, 
φρόντισον αὐτῶν ἐν σ. καρδίας καὶ σπλάγχνοις οἰκτιρμοῦ Ἰ)οτ.ἀοεἰ17.1 
(Μ.88.τϑοοῦ) ; αὐδίογείν οὗ {6 τὰ... .ἐπὶ τῆς ἱερωσύνης ἠσφαλισμένα περὶ 
δευτέρου γάμου καὶ τῶν ἄλλων οὗτοι [5ς. οὗ αθαροϊ] εἰς ἅπαντα τὸν 
λαὸν νενομέκασι καὶ τὰ δι᾽ ὑπερβολὴν στρυφνότητος ὑπὸ θεοῦ κεκη- 
ρυγμένα.. αὐτοὶ εἰς ἀπανθρωπίαν θεῷ προσῆψαν ἘΡΙρΠ ἤαδν. 5 9.11 
(Ρ.376.2ο; Μ.41.το36Ὰ); οὗ [πε ἀβοθίιο ἱμάτεα στρυφνότητος ἐκδυόμε- 
νος ΝΙ ἐρ.3.4(Μ.79.4128}. 

στρυφνόω, γ»ιαξε Ξξομν, αὐ Ταύτῃ ῥαη.Ογ. 7(ρ.19.5; Μ.10.10738). 
στρωματεύς, ὁ, 1. ῥ]υτ,, ῥαϊεἠενογ, ἃ5. 116 οὐ Πἰτογαῦν ΜΗ βοοί- 

ἰαπίες, ἴτεᾳ. οἱ πὸ ψουκ Ὁ. (Ἰδπι, περιέξουσι.. οἱ Στρωματεῖς ἀνα- 
μεμιγμένην τὴν ἀλήθειαν τοῖς φιλοσοφίας δόγμασι (Ἰατη, 5 ἐν.1,1(ρ.1.3. 
1; Μ.8.7ο8.}; ἡ τῶν Στρωματέων ἡμῖν ὑποτύπωσις λειμῶνος δίκην 
πεποίκιλται 1δ.6.1(ρ.423.5.; Μ.9.200Ὰ}; οὗ ἃ ἸΙοδὲ ουκ ὈὉγ Οτρεη, ΟΥ. 
170.13.25(Ρ.272.1; Μ.14.4808); ἀδτιναίίοη οὗ {πε πᾷπια ἔστω δὲ ἡμῖν 
τὰ ὑπομνήματα... ὡς αὐτό που. τοὔνομά φησι, διεστρωμένα, ἀπ᾽ ἄλλον 
εἰς ἄλλο συνεχὲς μετιόντα.. «συλλαμβάνουσι μὲν οὖν πρός τε ἀνάμνησιν 
πρὸς τε ἔμφασιν ἀληθείας... οἱ τῶν ὑπομνημάτων Στρωματεῖς (]ΕΙ,.5 7. 
4.2(ρ.240.20; Ν.8.12174}; 2. βίησ., δοοῖ, 1.6. σεείϊομ οὗ ἐὸ ΜΜ δεοί-. 
ἰαηΐες ὅ.. κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων πρῶτος: 
ἡμῖν Στρωματεύς 1δ.1.2ο(ρ.112.6; Μι8.9294)}; ἐῤ.6.1(0.422.4; Μ.0.. 
2084}; {δ.5.1(0.222.14; 244}; οὗ [8 τΟΥΚ 85 ἃ ψῆ0]6 (ἃ βουτος ἴου 
1 οἵ 5. Βαγηβαθδ8) ὀλέγα τῶν εἰς ἡμᾶς ἰόντων περὶ τῆς τούτου 
βιώσεως καὶ τελειώσεως, ἐκ δὲ τοῦ Στρωματέως ΑἸοχ, 84]. Βαγηιρτοςιι. 
8(0.4288); 3. τ1|6 οὗ (ει). 45 αμέλον οὐ α Μ1ξεεϊαην σύγγραμμα 
Κλήμεντος τοῦ Στρωματέως εἰς τὸν προφήτην Ἀμώς ῬΑΆ]]. ἢ. 1.ἀπ5.60- 
(Ρ.154.20; Μ.34.12360); [ο.Μοβοῦ, γα .τ76(Μ.87.20 450); Μαχιαγηρίρ. 
(Μ.οΙ.τοδκα); Αρδβῖ διε, )(Μ.89.οὔ2Α). 

στρωμνηφόρος, καγγγίηρ ἰμ6 δοὰ οὐ δεάδάΐησ; οἵ ἴῃε ραχαϊγς, 
Οθο. Ι5.εαγηι.54.2(0.57). 

Ἐστρώνω, 5.ν.},, σῤγεαά, ἀἰβμεε, Τι δαὶ. 5.8(ρ.23.5) οἱτ. 5. θηλυμανία.. 
στρῶσις, ἡ, ῥεά, Αρορ[ιλ αν. (65. τ49Ὰ}; Τ)οτ. ἄοεί.4.το(Μ.88.. 

1624}; ΡΙυτ., δεάφείοίἠος, ΘΟΡἢγ, Ἡ γι Ογτ.εὶ 7}ο.61(}4.8.36 538). 



στυγηρός 

στυγηρός, αϑονεπαίεά, μαίεξμὶ, ὙΠπάοι Αποιλομ ΒΜ τ)ίρ.3531.' 
10}; ΤΜοίῃ δγνη οί πη, 5 (Μ.18.360 4). 

στυγνάξζ-ω, 1, ἰοοῖ είοονεν, τυέαν ἃ ὕγοτυῃ στυγνάσας ἐπέτρεψεν ὁ 
ἡγεμών ΑΡαμὶ. εἰ Τἀδεὶ, ,5(Ρ.261.10) ; οὐδεὶς ἀθυμῶν στεφανοῦται" 
οὐδεὶς ““ων τρόπαιον ἴστησι Βαδ.ἤοη!1.τί1.24; Μ.31.1648); ΟὮγΥ5. 
Απηα 5: “(4. Ἴ41Α}; 2. ἰοοῖ ργαῦε οὐ ςαά, τεῖ. θεῃ. 4:17 σειν προσετά- 
χϑης, μὴ γὰρ τρυφᾶν Βα. πονι.τ.3(1.38.; Μ.31.1684); ἘρΙΡὮ, μαεν,θ69.10 
(Ρ.16ο.17; Μ.42.2170); πεῖ.» ῥγοῖυ ργαῦε ; οἵ 5'π5, ν,], τὰ 180 Μ8Ρ.. 
τοδ(συχνάζουσιν Ρ.56.32, ν.1, στυγνάζουσιν ΜΡ Ι, 54.τοο 44}; 3. φγοτο 
δίοονιν, δε ουεγεαξί, [Βα5.ἴπε. 8(ρ.247); Μαο. Αθριλοηι. 8,2 (1.34. 520Ὰ}; 
ΤΜατς. Εγ θη. 21(Μ. ός. τοῦφᾺ); ΤΆΡΠη. εἰνοη.. Ῥ.υιγι(Μ.τοβ.45320); 
τηδί,, δὲ ἤδαὺν ἄρχεται “-εἰν ἡ ψυχὴ καὶ οἱονεὶ κατασβέννυσθαι ΟΥ. 
β.50οο πῃ Μιι(ρ.2ος; Μ.17.305Ὰ}; ἔστι καιρὸς ὅτε ὑποστέλλει [86. ἡ 
εὐχή], καὶ “εἰ ΤΜατο Ετ. ει. 26(τοδδΑ). 

Ἐστυγνηγόρος, ῥγοηομησίηρ ἀοοηε; οὗ τὴς Ῥδαν οἵ Ἰυασρειηθηΐ, ] 
στ. Να2.καγη1.2.1.40.3(Μ.37.133274). 

στυγνία, ἡ, σαάνιε55, ρίοονμι, [ο(ΜΟΒΟῊ ῥγαϊ. τ71(Μ.87. Ἔς 
Ἐστυγνιάω, -- στυγνάζω, δ ρίοοτην, σξεο.]5,εαγη1.4.75(0.13). 
Ἐστυγνοπρόσωπος, οὗ Ξαά ερειπίεηαμεέ, Τατ. Ναζιγνυραϊ, 628(Μ. 

38.τ874). 
στυγνός, Κίσ0Ή:ν; φγαῦέ, ΞΟΥΊΟΉΣ σ. καὶ ἀνακόλουθον ἵνα.. «τοσαῦται 

ἐκκλησίαι ἄνευ ἐπισκόπων δοκῶσιν εἶναι ΟΑὙῚπ..ἐρ.(οη5..2 ἈΡ.ΤΠαΙ, 
ἢ.6.2.10.3(3.878). 

στυλίζω, ἢ λοίά μρ ἰο ρμωδίῖε γἱάϊομίδ, μεθεῖ (οἵ. στηλιτεύω) γυμνοὺς 
ἡμᾶς δεσμίους...ἐστύλισαν ἐκραββάτισαν. καὶ ͵ ἐπτέρνισαν ΤΏΔΙ]ΟΡ Τλάς. 
24(ρ.8.20; Μ.01.14764}; ὅτε...τοῖς παισὶν ἔνευε καὶ ἐστύλιζον αὐτόν 
ΤροπεΝ.υ. δγη:. 38(Μ.023. τοι, 

στυλίτης, ὁ, οἠξ τοῖο ἰἴυς οπ ἃ ῥίϊαν, Οντιϑιυ. Ειμδγην ο(ρ.47. 
23,26); [0.Μ4].εἤγοη..4 Ρ.360(Μ.07.5408); [0.(Μοβομ,ῤγαΐ, τ20(Μ.87. 
20938Β,0); ὁπ 5ίπηξοη, ἢγβι ἴο δάορι 1ῃ15 πιοᾶε οὗ 116, ν. Τ παῖ ἤ γεὶ, 
26(3.12651{); Ἐνδρυ. ἦ..6.τ.τ51.(Ρ.2οΗ-.; Μ.86.24:3281). 

[Ἐ]στῦλον, τό, ν. στῦλος. 
“στυλοπύρ, τό, ῥήϊ αν οὗ βγε, 1 αε5.Ν 2. ὅ1α].36(}}.28.9οο). 
στῦλος, ὅ, ῥη] αν, 1. 45 Ὠοπ6 οἱ σεσίβ!η δβοεῖϊοβ, ΝΠ), ἐρὈ.2.114(Μ. 

79.2408) ; ν. κίων; 2. τεῦ, Ἐ)Χ.132:21 ὃ δὲ πεφωτισμένος α., πρὸς τῷ τὸ 
ἀνεικόνιστον σημαίνειν, δηλοῖ τὸ ἑστὸς καὶ μόνιμον τοῦ θεοῦ καὶ τὸ 
ἄτρεπτον αὐτοῦ φῶς ΟἸεπι.  γ.1.24{ρ.102.171.; Μ.ΒιοοοΟ) ; Βυ τα ΟΠ Ζηρ 
ΟΠ τῖβτ 85. σ. καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας {1τΤΊπ|.3: 15), ΟΥ. 70. 32.1 
φ. 42π.πο; Μ.14. 1408) αἷἰ, 58, ἐκβιάζω; κἄν τε στῦλος, ἐπειδὴ αὐτός 
ἐστιν ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας ...-κἄν τε στῦλος, διὰ τὸ φωτεινὸν τοῦ πυρός 
ἘΡΙΡἈ λαογ.69.ππ(ρ.183.24{.; Μ.42.2560); ἃπΔ αἰϑὸ δροβίϊε ὈΥ͂ 
νἰσῖας οἵ (617 δου ϊοποί ἐν το (μηρί, (τ. σάον,3(τ.848,0) ; οἴ. 
Ῥχος.. ἔχ. τ: τ(} 1.87.5 828); 8. τοῖ, ῬΒ.74:3 τὸν σ, τῆς γῆς Μ|τγιεο. 
13(ρ.131.5); 4. Ἔχορ. τΤιπι.3:15, τ. 76. 32. τίρ.425.1ο0; Μ.14.7408), 
ἘΡΙρΠ. ἦἤαεν. 69. 245(ρ.183.241.; Ν.42.2560) οἷτί. βαρτα; οὗ ΟΒυτοὰ 
σ. αὐτὴν καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας ἐκάλεσεν, ὡς ἂν ἐν αὐτῇ τῆς 
ἀληθείας τὴν σύστασιν ἐχούσης ὙΠαΥ. ΜοΡ5. 1Τῆρι. 3: τοίρ.131. το; Μ.66. 
9410); ; ΚΡΉΝΗΝ τῶν πεπιστευκότων τὸν σύλλογον προσηγόρευσε. 
τούτους ἔφη σ. ... τῆς ἀληθείας. ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἐρηρεισμένοι.. 
δὐαιμανεροι, διὰ τῶν πραγμάτων κηρύττοντες τὴν τῶν Σογμτον : 
ἀλήθειαν Ὑπαι. τ Τύη.32:τ(3.657}; οὗ {τα 45 ρῚ Πὰν οἱ ΟΒατοῦ (ὈΥ 
1ηνεύδίοη οὗ ἴπ6 ΓΟΧῸ) ἡ γὰρ ἀλήθειά ἐστι τῆς ἐκκλησίας...σ. ... σ. 
ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ ἐκκλησία (Πτγ5.᾿οΉ}. 1101 τη τ Τήν, (ατ.605Ὲ) ; 
5. τηρῖ, ἴῃ φξη., οὗ ρΌΞΡΕΙΪ 85 σ. τῆς ἐκκλησίας Ιτεπ.ἤαεν.5.ττ.8(} 1.7. 
8854) οἷά. 5. στήριγμα; οἵ 561η015 (δῖ5. τεῖ, (α].2:0, ροῦς.3:12, 
τΤίτμλ.5:15): 59. ΡοΙασ 8π4 Ῥβὰ! οἱ μέγιστοι καὶ δικαιότατοι σ, 
τοϊοηι. 5.2; πύργοι καὶ α. (τνϑ,ῥγοῤἢιοδδοιττ,2. (6,187Ὲ)}; ΤΟ γν5. 
βονμιργες. (2. 880) ; 5. Ῥεΐετῦ, (τυβ. ον Μ||.18:23(3.4Ὲ} ΟΠ γυ5. 
Ἐείν.οἱ Εἰ.τ(2.7328}); 838. Ῥϑίθυ ἀπ 1ομη ἃ 5 ΡΙΠατ5 οὗ ὐατὰ, Τῃάι. 
Ῥγουϊά, το(4.657);} 1ομπ, Ρααὶ, Μοβαβ οὗ σ. τῆς πίστεως ΟΥ Ν ν55.δεαί, 
6(,}1.44.12040); τοὺς ἐτηάτᾷς τοῦ θείου μυστηρίου, οὖς καὶ σ. τῆς 
ἐκκλησίας κατονομάζει.. «ἀποστόλους τε καὶ διδασκάλους καὶ προφήτας 
«οὐ γὰρ μόνον Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ιάκωβος σ. τῆς ἐκκλησίας 
εἰσίν.. «ἀλλὰ πάντες οἱ δι᾿ ἑαυτῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐρεΐδοντες 1ὰ.υ.}7ο5. 
(Μ.44.3854); ΤΠΔΤΕΥΥΒ ὅσ. καὶ ἑδραίωμα ΕΡ. Γιράρ. ἢ. 6.5.1.1 
(Ν.2ο.4τ6Ὰ}; στερροὶ καὶ μακάριοι σ. τοῦ κυρίου Το π.ΑἹ. ΔΡ. Επρ.}.6. 
6.41.14{Μ.2ο.6ο04); ὈΪΒΠΟΡρ5 οἱ στῦλοι καὶ τὸ ἑδραίωμα τῆς ἀληθοίας 
Β85.6}.243.4(3.375Α; Μ.322.οο86); Αἰμαπαβῖηβ, τ. Ν42.0».21.26(Μ. 
45.11124}; Β451} σ. τῆς ἐκκλησίας καὶ ἕδρασμα Τπαάτιδιυά. απ. 6.3 
(Ρ.34}); μοῖν δῃᾷ Ὁρυρδέ τλεη, Οτ. ρος. τίρ.29) ; Ομ τν8.ἀοῦη.10.3 
ἐῃ Ἐρλ.(ιτ.)8Β); τὸν νοητὸν σ, ὅς ἐστιν ὁ τοῖς θείοις προστάγμασιν 
«ὐκατηρτισμένος Ατοῖῃ, 4οε.χ1τ2(Μ.1ο6. 5604) ; νἹοῖοΥ ον εῪ Γοπιρία- 
τίου, Οεουαῃ. ρος. 3:ττίρ.62); ὅ γὰρ νικητὴς τῶν ἐναντίων δυνά- 
μέων, σ. καὶ ἑδραίωμα τῆς ἐκκλησίας καθίσταται Απάτι 665..«4δόοε.8 
(.τοῦ.2488); 6. ΜΙδηϊοῇ, τῷ σ, τῆς δόξης, ὃς καλεῖται ἀὴρ ὁ τέλειος. 
ὁ δὲ ἀὴρ οὗτος σ. ἐστι φωτός, ἐπειδὴ γέμει ψυχῶν τῶν καθαριζομένων 
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Ηδερετα. γεἠ.8(ρ.13.ττῖ.; Μ.το.τ4490); 7. Οποβέ,, ἴῃ δῖ οὗ ββοὴβ 
τοῦ Ὅρου, καὶ Στύλου [].- Σταυροῦ] Ιτοχιλαθν.1.3.1(Μ.7.4658). 

“στυμών, ὁ, 86η5. ἀαὐ. (Ὁ ἴοσ στήμων γαξίε7)} τὸ τοῦ ναοῦ ἥμισν 
κατέπεσεν, ὡς καὶ τὸν ἱερέα κατερχομένου τοῦ στυμόνος μονόπληγα 
ἀναιρεθῆναι 44. [0.42(Ρ.1η1.τ1ὴ. 

["]στυπεῖον, τό, -- στυππεῖον, πεπιρ, ΟΠτγϑ. ον. 21. 4 τ Κουι(9. 
662). 

στυτιτικός, αἰ ΗΚ ΘΉΙ; τησί., εἰγήμρθηΐ, δούεγε, (Ἰοτη ῥαρά.τ.ο(ρ.139. 
1; Μ.8.2408); στυπτικῶν.. χὐγὼν (σηϑοὶί. 4. 2.22.1; ΟΟΙΏβ.» Μαχ. 
αριδὲρ. (}1.01.12088) ; πειιῖ. ἃ8 βΒυθβῖ, τὸ σύντονον καὶ σ. τῶν ἁγίων 
ΒΌρ τ, Η.»μῖἴν. ὥνν. εἰ [0.20(Μ.871. 35084); ; ἰομῖς, ῥὀγαξίηρ τὸν... «δίκην 
οἴνου στυπτικὸν πρὸς φυγὴν τῆς κακίας θεῖον φόβον ΤΡτος.. Ῥν. 21:17 

(Μ.87.14330). 
Ἐστυπτός, ἐγνεώ (οἴ. Τὸ Χ.26:7,14) καὶ τὰς δέρρεις τὰς τριχίνας τὰς 

ἀπὸ ἐρίων αἰγῶν, ἵνα εἴπῃ στυπτά (Ὀδιη. [πα ἐοῤ.5(Μ.88,2010); τῶν 
δευτέρων σκεπασμάτων..«τῶν ἀπὸ τῶν αἰγείων ὄντων δὲ σ., ἃς καὶ 
δέρρεις ἐκάλουν τὉ.(2ο5Ὰ). 

στυράκιον, τό, ἐμγγεί, ΤΗῚΡΡ ΤῊ. [γ.γ.τ(ρ.33.4; Μ.117.10430}. 
Ἐστυφή, ἡ, σευογεν, αμδίεγὶίν ὁ τῆς ἀρετῆς καρπός, τῇ σ. καὶ τῇ τῆς 

ἐγκρατείας περιβολῇ πεφραγμένος ΟτΝ γ55.λοννο τη. (απὶ.(Μ.44. 
οὔρο). 

["]ατυφνότης, ἡ, ἢ ἴοΥ στρυφνότης ΟΥ στυφότης, Ξφυεντίν, ἘΡὮΤ.2. 
1328. 
στύφος, 8150 οχγίοπε; 1. κε κι ΤΩ στυφός Βαβιλοχ δι. 480; Μ. 

29.1130}; οἱ ὀδόντες...γομφιασμὸν ὑπομενοῦσιν..«ὑπὸ ὄμφακος ἢ τινος 
τῶν στυφοτέρων Ὑπαϊ..(γη.4:6(2.1426) ; 5εἰοῖὶ.τ2 ἴὰ [0.(]πγχ.Ξεαὶ.7(Μ. 
88.8244); 2. τηξῖ., ἠαγοὶ, μαγά, ατεδίεγε τὸν ἐν ἱερωσύνῃ βίον, ἐγκρατῇ 
τινα, καὶ κατεστυμμένον καὶ περιεσκληκότα τῇ φαινομένῃ ζωῇ; ἔνδοθεν 
δὲ τὸ ἐδώδιμον. .«περιέχοντα" ὃ τότε ἀνακαλύπτεται, ὅταν... -περιρραγῇ 
τὸ σ. περιβόλαιον, καὶ περιτριβῇ. τὸ ὁ ξυλῶδες.. τοῦ ὃ ἐδωδίμου προκάλυμμα 
σι. ΝΥ 85. νυ Μος(Μ .44. 4170); ᾧ»-- τῆς ῥόας ὁ καρπὸς.. «οὕτω καὶ ὃ σα, 
τε καὶ ἐγκρατὴς καὶ κατασκληκὼς βίος φύλαξ γίνεται τῶν τῆς σωφρο- 
σύνης καλῶν ἴἅ4ρ.Ῥτος. σ᾽, αηι.4:3(}}.87.16458) ἔογ στύφων ΟΥΝ γ55. 
ῥορ.7 τῷ (απ, (ἅ.44.0208}} σ. ἦθος καὶ βλόσυρον καὶ καταπληκτικόν 
Μεϊεῖ.ιαί ιον.ο(Μ.64.τ1884). 

στυφότης, ἡ, 1. αείγίηῃρεμεν, 70. ]δεπην. Τ γε (0.124); Μεῖες. 
παίοντι, το .64.11890); ἢρ., ϑγη65. δίση ττίρ.263.δ; Μ.66.11454)} 
αϑι:. τηδῖ,, ὁηαγρημέδς, ὀμεγμεϑς, 85. Ῥοββαβϑίηρ ἃ τοηΐα οὐ Ὀτασίηρ 
ΟΠΒατδοίοσ, εχέφ. Μι. Ξ:12 μὴ-- «προδῶτέ, φησι, τὴν προσήκουσαν ὑμῖν 

σφοδρότητα, καὶ στερρότητα, καὶ σ., τὴν τῷ ἄλατι προσήκουσαν ρΑΥγᾶ- 
Ρἄταβε οὗ ΓΒ γυϑ5. δρ. καἰ. 1.5: χ3(Ρ.33.20) ΡπῈ οἔ, ΙΔ. ἠοηη..1.5.7 ἢ. Μ1|. 
(7.1948); οὔ τπουρῃξ οὗ ἀδαίῃ, ἔΜαχ. αῤ αἱ. ττοί Μ.00.14288); 2. Ξευδ- 
γίίν, γεβίγαϊηϊ, ΜΕΤΏΠΟΥ τονατᾶς ΟὔΘ5Ε}ξ, ΡᾺ]} ἀ. ατι5.45(0.123.12} 
Μ.324.12184); γτ. 5.0. Ειμμβγηιιτοίρ.31.10); οΥὁ οἴμεῖϑ, Οσης διά, τ8 
(Μ.09.1712.}. 

στύφ-ω (στίφω), 1. ἐεοπίγαεί, ἄγαῖο ἰοσείμεν; ἀγαιὸ ἡ, Ῥά55. καὶ 
ὀργισθεὶς διὰ τὴν ταραχὴν ἐστύφθη τοὺς πόδας αὐτοῦ" καὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἀρρωστήσας...καὶ σαπεὶς ἐτελεύτα 7ο0.Μ48].εὐγονι τά Ρ.368(Μ.07.5404}:; 
ἐδ.12 Ῥ.2οτ(4408); ΤΕΡΒη. εἰὔγομ. .Ζοοί Μ.τοῦ. 5374); 2. δὲ αείγίηφοηϊ 
τοῖς στέφουσι τῶν φαρμάκων Ἴπας.2 Τῆρ.4: τἴ.(3.602} ; τχεῖ., δὲ οὐ ἀεὶ 
ας (Ἡ αδἰγίηρεηϊί ; αι. οἴηρ, ὕγαεο, οὗ Τιοὐ 5 Ψ116 οὐ μωρὰν καὶ ἄπρακτον 
εἰκόνα, ἀρτῦσαι δὲ καὶ στῦψαι τὸν πνευματικῶς δυνάμενον διορᾶν (]ετῃ. 
517.2.14{Ρρ.146.16; Μ.8. τοοοΒ) ; παρρησιαζομένου καὶ ““οντος ἅμα καὶ 
θεραπεύοντος ἰἃ.4.4.5.4τ(ρ.187.1τ1; Μ.0.6 4:0); ὁ λόγος...τὸ στῦφον 
ἐχέτω, καὶ τὸ μεθ᾽ ἡδονῆς ΟΠ τυ. 07.11.2 15: (οἱ (ττ.407Ὲ}; ΝΏΡ}. 
2.1ρο(.70.3008) ; Ὁ. δὲ δέυέγς, δὲ μαγά (ο»); ἐογγει  πσετε. «αὐτὰ [50. 
τὰ τέκνα] δαρμοῖς καὶ ποιεῖτε ὑποτακτικά (Ὁη5ὶ. 4}.4.1τ.4; Ρα]!. 

ἐμ. ατι5.2τ(ρ.68,.1; Μ.34.1ο750); τοῦ τῶν ἁγίων ἐμβριθοῦς τε καὶ 
πόντος Βορῆτ, Η, ραν Ογγοεὶ ὁ. 40(} .«8). 36ο40); ΟΡΡ. χαλάω, ΟΠ γ5. 
μορῖ.29.1 τῷ Κορ (0.7300); ρᾶ85. ὅπως τῷ πολλῷ τρόμῳ “οθεῖσα ἡ 
ἐνυπάρχουσα ἡμῶν τῇ ψυχῇ λαγνεία συναφθῇ τῇ ἀφθάρτῳ ἁγνείᾳ 70. 
ΕἸ τι. ςεα]. 2 (} 1.88. 8ο4) ; ο. ψαγάδη; ἴὰ ροοά βεῆββ, γπαΐε ατιδίεγε ὁ 
“ἴων τε καὶ ἐγκρατὴς καὶ κατασκληκὼς βίος Οτο Ν υβ5β,λοπι.) τη. (απὶ. 
(Μ1.44.0208); ἱπ Ὀα4 56π86 τὰς...στυφείσας ὑπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν 
συνειδήσεις Ῥτος, 1, α :2ο(Μ,87.τβ560) ; ΡΆ55., ὅέ αμδίεγε ἄνδρας... 
ἐστυμμένους καὶ νηφαλέους Ογτι δ. δαδ.28(0Ρ.113.})}; ορλχ Ἡ. οΉ. 

.(}1.87 .33654). 
στῦψις, ἡ, αείγίηρεηπεν; τηθῖ., ῥγαοίἑεε οὐ αιιδίεγείν, ἀϑεει οϑηι, 

Μαχ.ρ.8(Μ.01.441}). 
Ἐστωμύλης, εἰοφμόμί, Οτ. ΝᾺ Ζ.εαρη.1.2.32.25(},327.018.) οἷξ, 5. 

γλυκασμός; (ντ.15.2.τ(2.τ96}). 
Ἐστώου, νοχ ΠΗ) ἐπὶ στώου ΟτιΝ, γ85..}.6.1ο(}.46.1το36Ὰ ; τοῦ 

περιστῴου Ὁ.33.21). 
σύ, ἰΐοι, [ποῖὴ. 5ίηρ. ἐσύ Βαγίῃ. Ἐπ655, ραν. (}1.104.14360); 

Οομιναά.2(ρΡ.9); δες, ἐσέ 1.1; πε αὐάεά το δὴ ἱπιρετῦ, ἀεποίϊηρ 
σοπίοπιρί 8η6|, 45 βιιςι, θαυίεά ΜΠ Π Ῥακά (Μ|.5:22) καθάπερ.. 



συγγάλακτος 

ἡμεῖς... οἰκέταις. «λέγομεν: ἀπελθέ, εἰπὲ τῷ δεῖνι σύ' οὕτω καὶ οὗ τῇ 
Σύρων κεχρημένοι γλώττῃ ῥακὰ λέγουσιν, ἀντὶ τοῦ 'σὺ᾽ τοῦτο τιθέντες 
Ομσγβ. λον. 6.7 ἴῃ 211.(7. 2140}, 

συγγάλακτος, 45 510 51,, ζοοἰογεὀγοίἠον, ΤΆρΔη. εἤγοη.. 2701. τοϑ. 
6όφο). 

σύγγαμβρος, ὁ, ἀμεϑαμα 9 οἠδ᾽ ς τοίξεὶς. εἴξίον, ὀγοιίμϑγεΐητίαι, 
ΤΗαγ Π βοῖ ἐν ε.1.37(Μ.86,1810), 

Ἐσυγγαυριάω, γε οῖες τοί, Β45.36].ὁγτς. 3(Μ.8ς. 200 Ὰ). 
"συγγειτνιάω, ἰΐνε τσαν, δὲ μειρηδοιν, ΜΠ γ. ἀγίσηι, 54(0.51.20), 
Ἐσυγγεμίζω, 701, τὴ ἰοαάίηρ, περ 1 ἰοαά δῇ δρΐτηδὶ, ἀροῤρἠϊλ. 

Ραϊγ.(Μ.ός.28τΑ). 
Ἐσυγγεμ-όω, 1. -- ἔογορσ,, ῤῥορῤῥίξ, "αν. (1.65. 2600) ; 2. ἱπίτγατιβ., 

αἰξ τ ναίευ σὐώσαντος τοῦ καράβου τ Μαρ ἀέαϊ,(1τ.ΖΑς6.)4. 5] 
(Μ.}1..77.423}). 

συγγένεια, ἡ, γεία!ομ εἶ ρ; 1. κίμεδιρ; ανεὶν ερηδαίοη ; οἵ γτδτ- 
ΤΙΘΘῈ 1 ῬΘΙΠΟΘΙΪΑΓ, ΤΠατ ψί,. 24 τη 4Κορ.(1. 528}; Ἰα φεἵμ 2!Ραν. δὶ 
(1.580); 2. τηοϑί, ; 8. τοῖ, πβέασε οἱ πιδη 85 ἰοτιηθα οἵ [Π6 βαυτῃ τὴν 
πρὸς τὰ τέσσαρα τῶν στοιχείων συγγένειαν Οτ, [0.1.3.4ο(Ρ.χ266.2.; Μ.14. 
4698); ταύτης [3ς. τῆς ψυχῆς δὲ ἐξιούσης, εἰς τὴν οἰκείαν σ. τὸ σῶμα 
χωρεῖ ΤὨαςΡς. 145: 4{1.1566); τοῦ, τῆϑη 85 ἱπίε πσϑηΐ τῆς πρὸς τὰ 
ἄνω σ. ... ἣν θνητῶν μόνος ἄνθρωπος ἐπιδείκνυται Ἐ15.}.6.7.18(33228Β; 
Μ.21. 5600); ΝῊ ἐχόγε,τ5(}1.79.7370); οἵ τῆε. δηβε- ἔπι! ψντ τἢ6 
Ἰυτρ ἡ.. «ἀπαρχὴ τὴν πρὸς τὸ ὅλον ἔχει α., οὗπέρ ἐστιν ἀπαρχή" οὐ 
τοίνυν ἡ θεός ἐστιν, ἀπαρχὴ προσηγόρευται. ποία γὰρ α. θεότητός τε καὶ 
ἀνθρωπότητος ; Τα γαΉ ΣΡ ὶ.3.6(4.215); οἵ ἴῃ6. αγὸ ψἱ Ἡρπί, 
Ῥγος.Ο.1ς.62: (1.8. 2661}; Ὁ. οὐ Τπουρπΐ, ἐρημεχίοη; Ἰάσφα ἴῃ 
ΟΡ ΙΟΉ ς ΠΟΉ ΣΙ δἰ εηεν τὸ.. «ψηλαφητὸν ἐκεῖνο σκότος. «πρὸς τὸ τῆς 
ἀγνοίας καὶ ἁμαρτίας σκότος πολλὴν ἕν τε τῷ ῥήματι καὶ τῷ νοήματι τὴν 
σ. ἔχει τον ν85.0.}ος5.(Μ.44.3400}) ; 14. μη.3(2 ρ.40.25; Μ.45.6ο80) ; 
(Πγν5.:ο)η,.7.4 10. ὅση. (4.681ΑᾺ}); τῆς παλαιᾶς καὶ νέας διαθήκης τὴν α. 
ΤΠάι. }οπιρσοσπι.(2.1461); 14.05.38: 2[.{π.851}); τὴν τῶν κηρυγμάτων 
σ. ἰᾷ. ἐγα,.1(4.41); ΟΣ. Οἱ τερσεβδεπίβ οι Οὐ τη ηποΥ, αὐ μετΐγ ; οἵ τίζεϑ 
οὗ Ὀαρεβηα ψ]Γἢ τρἀθπιρίνα δοῖβ οὐ (ῃγιβε, Οὐν γ55.07.εαϊδεῖ,.35 
(Ρ.131.1 ̓  Μ.45.881); 4. οἵ ΒΡΙΠ Δ] το] ἰοΒἢΡ' κρείττων Ἵ πνευμα- 
τικὴ συγγένεια τῆς σωματικῆς τ. ΝΖ. }.το)(Μ.327.221τ0}); 3. 60]. ; 
8. ΘΟ -ΟΧίβίςηϊ 85 Ὀδὶ. αἰνίη!ν δα Ὠυτηθηϊίν, ΤΒαΤ. γα’. ΕΗ Ε 
6(4.215) οἷζ. ϑιΡτα 2.8 ; {ποτοίους ποῖ Βεῖ. Η. ἀμβοβὲ ἀπά ογεαΐηγεϑβ, 
ΑἸ ερ. ϑέγα.τ.22(}. 6. 5818); 1Ὁ.1.23(5840); ογ ὈξΕ. 50η δη6 Δ πρεῖ5, 
Οντ. Πεν.τ: 4(Ρ.5370.16; Μι74.0538); Βι τπᾶν θὲ ρτεάϊοαϊοα οὗ Ῥευβομβ 
ἴῃ Τ τη, πολλὴ ἡ ἰσότης διὰ τὴν τῆς φύσεως σ. (Ὠγγδ.ἦονι.8.2.1 ἴῃ 70. 
(8.4836) ; κα. 70.12:46(0Ρ.333.30); τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν σ. ἐῤ.τ4:0(Ὁ.347. 
8); ς. οὗ (Πγῖθτ5 Πυτηδῃ παίαγε 1 σηδη κι τι οὔτε ἡ ὑπεροχὴ τὴν 
ὁμοίωσιν καὶ σ. ἐλυμήνατο, οὔτε ἡ πρὸς ἡμᾶς σ. τὴν ὑπεροχὴν ἡμαύρωσεν 
ΟΒτγϑ. μουν 49.2 [γ]] Οδη.(4.494Ὰ)} αὐτὸς γέγονεν ἄνθρωπος, πολλὴν ἔχει 

πρὸς ἡμᾶς τὴν σ' διὰ τὴν τῆς σαρκὸς φύσιν Οντ,ἐΠ65.τε(τἶ, 1710}; τὴν 
κάτω σ. Τάτ. γαπ.τ(4.50). 

Ἐσυγγενειάζω, τηξί,., ὅσ φΊῊ [σ, ἘΡΙΡΗ.ἠαέγ.76.53(ρ.4ο8.13; Μ,42. 
6280). 

συγγενεύς, ὁ, κἰμορ!αη;, γεϊαιέοο, Κρ. Μαγεοί.α ἀρ. ΑἸ ἀροΐ, 56.174 
(Δ 25. 3816; ν.]. ἔου συγγενέσιν Ρ.154.2)}; Οντ, Ἡ, εαἰθεῖ,.6.24; ΟνγῸΡ-. 
48:Ὲ8(Μ.69.τούο6) : οὗ Ξρ᾿!τἴτααὶ σμΠ]Πάγϑη οἵ τὰς τηδυίγυβ, ΠΡ ὮΥ..2.2538. 

συγγενής, 1. οἵ ἐπὲ Ξαγηε ζανεῖν, αἰῖν; ἃ5 δυιῦθε,, Κη ΡΊΦΉ,, γεία- 
ἐΐυε ; Οἵ ἴ[Ώο56 ΞΡ: ΤΠ 8}}ν γα ]α θα ἴο οὴς ὅπως διὰ τῆς ἐμῆς ἐξόδου... 
ἡ τῶν πολλῶν μου συγγενῶν σύνοδος γένηται 44. “πών.Β ο(ρ.63.4)); 
Α΄. (βα-:. γπάν. τῴρ. 30.24: Μ.2.124τ0); συγγενεῖς οὖς ἔχων ψυχῆς 
ἐμῆς οἰκείους ὕστερον γινώσκειν ἠρξάμην τι Τῆαυτη ῥα ΟΥ.τό 
(ρ.36.9; Μ.το.το97.}); 2. τηδέ., ακῖη, ἐσρηαΐα, φῇ, ἤξὲ εἰμά οὐδὲ 
σαρκικοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ φῶς ἑωράκεισαν (οὐδὲν γὰρ α. καὶ οἰκεῖον 
ἐκείνῳ τῷ φωτὶ καὶ τῇδε τῇ σαρκῷ ΟἸοτη, χε, Τἠάοῖ, Ξ(ρΡ.τογ.6; Μ.0. 

δρδο); οὗ (ρτιοβτίο) πᾶ ἢ τε ππογθαΐθ, κ4.“πάν. ἐν .6(Ρ.40.32); 
ἄφθαρτον γὰρ φύσιν πεποίηκε τὴν νοερὰν καὶ αὐτῷ συγγενῆ Οτιργίηε.3. 

1.13(0.Ζ18.12.; Μ.11.2724}; [58 886 1ῇ ῬΕΊΤΙΒΈΟ Πτοταίαγο αἀἰβοιββοα 
ἐπὶ... -ὁμοουσέων καὶ ἑτεροουσίων λέλεκται τοῖς ἁγέοις πατράσι τὸ σ. ... 
διὰ τὴν ἕνωσιν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν φύσιν συγγενῆ. ..καὶ πάλιν...διὰ τὴν φύσιν, 
ἀλλ᾽ οὐ τὴν ἕνωσιν εἴρηκεν Μαχ ρος. (Μ Οτ.το41,}). 

συγγενίς, ἡ, ἔθη. οἵ συγγενής, ῥεγπιαίε γείαίτυο, κιμεισομιαμ, ΟΥ. 
ϑοῤοί, τη Πκ.ττ412(Μ1.17.3218}; Ἐὰ5. φιεδιορλ. τ. 8(}1.22.8808); τ. ΝΑ Ζ, 
ἐδεί.(}1.37.3028). 

"συγγένισσα, ἡ, Ξξ ἴογεβ,., ᾿ ΒΜΥ ἐκ μητρὸς Ἄννης καὶ ἐκ 
πατρὸς ᾿Ιωακείμ, συγγένισσαν...τῆς ᾿Ελισάβετ ΒΡΙΡΠ.6}. ἄγαν. αρ. 
ἀᾳον..8. τ7(Ρ. 468.τ5 ; Μ.42,73288). 

συγγενν-άω͵ ΡΆ58,, σον τμιίο ἐχίδίθησε αἱ εἶα βαθῖο {ΠΠῚ1Π|6 οὐ σ. τοῖς 
ἀνθρώποις ἀλλ᾽ ἐπίκτητός ἐστιν ἡ γνῶσις (Ἰεηα. εἐν.6,9(ρ.470.21 ; Μ.0. 
2070); ψυχὴ ...καὶ σῶμα αἱ --ηθεῖσαι φύσεις κατ᾽ αὐτήν ἴο. γέννησιν], 
διάφοροί εἶσι Ἰιδοηΐ. Η, Λίε5,.4.5 (ΜΠ .86,τόδτ0) ; “-ἄἅται, οὐ συσπείρεται 
Ῥγοοσι σε, ,2:7(Μ.8).1538); ποῖ δρΡ]Π] ΘΔ Ό]6 το τοὶ, οὗ Ῥεϑύβοιβ ἴῃ 

1266 συγκαθαίρω 

ΤΠ, ξυμπρόεισι.. «τῷ λόγῳ τὸ πνεῦμα, οὐ --ὦμενον ἀλλὰ... .ἐκπορευό- 
μενον ΤΠατ. αβεεί,(ρ.6 5.18 .;.4.157); οὐδὲ συγγεγεννημένος ἢ προγεγεν- 
νημένος ἢ μεταγεγεννημένος υἱὸς ἕτερος τοῦ θεοῦ τῷ μονογενεῖ υἱῷ ἀεἰ. 
(γχ...6.2.τ0.0(Μ.85.1277.}; τεῖ, πο, διδοῦσαν Ξς. ΒΜΨ] αὐτῷ γέών- 
νησιν, ὡς συγχρόνως αὐτῇ τῇ σαρκὶ ἔχοντι τὴν σύνθεσιν ἑαυτοῦ συγ- 
γεγεννημένῳ ταύτῃ ἐξ αὐτῆς οὔσης κατὰ τὸ εἶναι ὑποχρόνως Τ,δοπὶ. Η. 
Νερὶ.. 3(16510) ; τοῦ, απίοη ! ἢ ΟἸγίβέ, ατ. ΝᾺ 2.0»γ.38.4(Μ.36.316Ὰ) 
Οἷἵ, 5. συγγέ(γγνομαι. 

συγγέρων ὁ, εοηρωμίοη τπ οἷά αγε, τ ΓΒαυχῃ, οριοαμ. (Μ το. 

10378). 
“συγγηράσκω, φγοῦῦ οἷά ἰορείπογ τοῖν ἰγγαρ. Ῥεσξ, τηβα, συνεγ- 

γήραμαι, 70. Μοβοῖ «ῥγαϊ.45(}1.87.29008). 
σύγγηρος, ργοισίηρ οἷά ἱορείπον,; ἃ5. ἔδυ. βυιβῖ., ἐεϊϊοιυ-τοϊάοιν 

ἐλεημοσύνην... «τῇ συγγήρῳ μου (σηςεὶ..4.}}.3.13.1. 
Ἐσυγγίγας, ὁ, μείϊουῦ φίαπι, 151. ῬΕ].ρ.1τ.151(Μ.78.3844). 
συγγί(γ)ν-ομαι, 1, δε ϑονγῃ τοῦ; (ὨΓΙΒ[Ο], οὐ γὰρ συγγεγενῆσθαι 

τῷ ἀνθρωπίνῳ τὴν σοφίαν.. οὐσιωδῶς, ἀλλὰ κατὰ ποιότητα θαυ]. ὅ6τα. 
». Β 7(Ρ.322.4)}}}.1.δοηΐ. Β. Δ  ἐςίνο πὶ. 3(Μ.86. 1303); ; τοῦ, απίοῃ 
ἢ ΟχΙβῖ συγγεννώμενοι [ν.]. συγγενόμενοι], καὶ συσταυρούμενοι 

“καὶ συνανιστάμενοι τι ΝᾺ Ζ.. 7.38. 4«Μ .36.21τ6.Ὰ}; 2. εὐη16 ἴηι ὀχὶς- 
Ἰδλεὲ ἐορείμεν ; οἵ τἴτης δπα σγεδίιομ, ΟἸδη).: 7.6, τδ(ρ. ςο4.15; Μ.0. 
460); ῬτορΙ. γεί, ογίρίηαὶ!, Μεῖῃ.γἐς.3.6(ρ.307.16; Μ,18.3218); 
3. αϑδοεταίε, οί ἐοπυενς6 τοῖ ἢ, (Πτσῖο]. ἡσυχάζοντος ΕΝ τοῦ λόγου 
ἐν τῷ πειράζεσθαι...-“-ομένου δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῷ νικᾶν Ἰτοῃ.ἠαεγ. 

3.10.3(}}.7.9414). 
συγγι(γγ)νώσκω, [ναταης δοῖ, ῬίορΙ. συγγνώσας, ΤΏΡΒη. εἰγοη. 

Ρ.240(Μ. το. 6254)}; δὲ ατόᾶγε οὗ, ς. δος. πείθων τὸν μάγιστρον...μὴ 
συνεγνωκέναι τὸ γεγονός 1δ.Ρ.ττο(3164). 

"συγγνωμέομαι, 8.:ν.}., δὲρ ον ῥαγάση, ΑΛ Με εἶ.(}1.28.5258). 
συγγνώμη, ἡ, 1. ἶϊοω -[εείτης,  ονϑεαγαπεε, ἰεμίσπεν, ῬΕΡΩγ, 

(τγϑ. σιαἱ.3.6(2.450); 2. ἐχόμδθ συγγνώμην τῆς πλάνης ἔχει τὴν 
ἄγνοιαν (ἸδΙὴ Ῥγῳ. τοίρ. 72.209; Μ.8, 2130); Βα. δρίν. 13(3. ΙΟΒ; Μ,32. 
884); τῷ μὲν γὰρ ἡ πενία σ. δίδωσιν, εἰ καὶ λόγον οὐκ ἔχουσαν ΟΝ 
μον.42.5 τῇ [0.(8. 2544); ΧΟΡ. [Ο015:21 συγγνώμης αὐτοὺς ἀπο- 
στερῶν καὶ τιθεὶς καὶ ἑτέραν παραμυθίαν 1.77. 2(4530); 3, 7ογεῖσε- 
655, βαγάοη, ἔγοσῃ (σοᾷ ΙῸΥ 5109 συγγνώμην μετάνοια πέφυκε γεννᾶν" 
ἡ σ. δὲ οὐ κατὰ ἄφεσιν, ἀλλὰ κατὰ ἴασιν συνίσταται (Ἴεπι,ς5}»7.2. 15 

(ρ το, τα. ; Μ.8. τοῦθ); συγγνώμην νέμων ἰάβραρά,τιτοίρ.145.8; Μ, 
8.3600); σ. αἰτεῖσθαι ἰα.5!γ.2.12(0ρ.144.21; Μιδιροῦσ); Μετῃ, Ἰοῤν. 1ο 
(ρ.464.8); συγγνώμης τυχεῖν ΟΥ, .ο. χιιτί(ό; Ρ. δ6.1τ4; Μ.τή4.1200); (ἢτγϑ, 

᾿ ῥοῦ.2.5.7 ἴῃ σθη.,(4.2420); συγγνώμην ξξομεν (οπεὶ. 4Ρ}.2.18. 5; ἀρὰ 
αἰεεϊ. ττίρ.2853.1; 4. 994); ; ἸΙά μαεν, (4.307); 6ςςα!]., αὐεοϊμοη εἴ τις.. 
τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ προσφορᾶς γενομένης μὴ αἰὐρ λεβοι,ς τὴν 
αἰτίαν εἰπάτω καί, ἐὰν ἦ εὔλογος, συγγνώμης τυγχανέτω απ. 4ΡΡ.8; 
Ορηδὶ. 4}}.2.50.3. 

Ἐσύγγνωμος, "164 τη 101}, οἵ Ττῖη. σύσσοφος, σύζωος, σ. Βυΐορ. 
»»Ὺ. Τνϊμ.2.τίρ. 364). 

σύγγνωσις, ἡ, πποτυϊσώρε, (ἸΘΙὴ.δἰγ.τ.2(ρ.13.10; Μ.8,7094); περὶ τῆς 
σ. τῆς ἐκ μέρους εἴρηται... ὅτι καταργηθήσεται καἰ. ΤΟ ονγ.13: το(ρ.2:6.1). 

συγγνωστός, ἀεεογυϊηρ ἰθπῖεηεν ; τ πϑεά οὐ ραγίος ὁ...ἐλάχιατος 
σ. ἐστιν ἐλέους Μᾶς "Ἄερ. μον.20.0(Μ.34.7208); ποιιῖ. ἃ5 55 8ι. τὸν 
ἔλεον τοῦ δεσπότου καὶ τὸ σ. τῆς φύσεως ἘΡΙρΡΠ ἤαόν. πο. τίρ.364.8; Μ. 
41. ἸΟΙΊΒ). 

Ἐσυγγόης, ὁ, ῥείϊοιο τυϊραγά, ΤΠΡΠῺ. εἰγο 42 τ( Μ. τοϑ,οοδο). 
Ἐσυγγονυκλιτέω, κηφεῖ αἰδὸ ΟΥ αἱ ἐλιὸ σαπιε ἰΐριθ, Τα τι δια. ερ}.2. 

63(Μ.00.1281}). 
"συγγρηγορέω, τϑαΐε οὐ τοαίοἰ ιὐτιλ, Ἀοπα. Με]. (4.5 τ Ρ.γ6). 
συγγυμνασία, ἡ, ΦΟΡΤΊΟΝ ἐχεγεῖδα ; ἐχῥθν θη, ἐΥΩΤΗΤΗΡ ; 6Β5Ρ. 

ἐμἰεοείμμα! ἰγαϊηηρ οὐ αἰξείρί τε τὴν φιλοσοφίαν... «θείαν δωρεὰν 
“Ἕλλησι δεδομένην..-«συγγυμνασίαν τινὰ πίστεως ἀποδεικτικὴν ἐκ- 
πορίζεσθαι (Ἰετλ.κἰγ.1.2(ρ.14,3; Μ.8.7008); 16.6.1τ(0.477.26; Μ.0. 
2120); ἰ4,6εἰ.2ο(ρ.146.7; Μ.9.7138); ἐρίγημαὶ ἐχεγεῖδο, ἀϊεειρὶ τη, οἵ 
Ομ βείδη [ες ἡ... .ἀληθὴς....σοφία...ταῖς θείαις ἐντολαῖς συγγυμνασίᾳ 

τε καὶ συνασκήσει μελετῶσα, δύναμιν θείαν... «λαμβάνει 1(.5|7.2.20 
(Ρ.179.17; Μ.8.Ἰούδ4); πλείονος... .συγγυμνασίας δεόμεθα εἰς τὸ....δια- 
κριτικοὺς γενέσθαι ΟΥ. 70.13.24{ρ.248.3; Μ.14.4404Ὰ}); {Βαβ.ῥαγαά,3.12 
(3510 ; Μ.30.728); ἐ8ρ. ἴῃ σοσρογαῖα Πἴ οὗ μυχοῦ τῇ χρονιωτέρᾳ 
συνδιαγωγῇ καὶ τῇ ἀφιλονείκῳ σ, Β85.Φρ}.ττ2(4.2οῦς ; Μ,32.5284). 

Ἐσυγκαγχάζω (συγκαχάζω), 20ἐν τη ἰαπρἑϊεν, ῬΆ]1 ΟΠ γγς. τ 2(ρ.όο. 
28, ν.]. συγκαχ- Μ.417.30). 

Ἐσυγκαθαγνίζω, ῥν ἰορείδον ψυχὴν οὖν ἐπεὶ συγκαθήγνισμαι 
σώματι, ὡς τὸ ῥῆμά σου, γενέσθω μοι ὦ [0.1).ἐαγνηναηημμί τ οίρ.241; 
Μ.οὔ.8520). 

συγκαθαίρω, »εγίν ᾿ορείμεν τ1ἢ συμπεριτμηθῶμεν Χριστῷ, ἵνα 
καὶ συγκαθαρθῶμεν αὐτῷ Τιγλ.111 ΑἹ. ῥ΄.(Μ.86.2688)αρ.οβμη. [πα 

ἱ ἰορ.το(ρ.5τό.2). 



συγκαθεδρία 

Ἐσυγκαθεδρία, ἡ, τὶσῃξ ΟΥ̓ Ρτίν!Περε οἵ σἐΐης ὃν “6 οἵάε οἤ, τεῖ.' 

ΜΙ, 20:21 ἀξίους εἶναι...τῆς θεϊκῆς σ.. ὈΙάντη. Τγ1η.3.20(Μ.30.0484}; 

Τύδε5. ΝΖ άϊα, τατ( .38.το32). , 

συγκάθεδρος, ὁ, 1. ὁπ6 τοῦ Ξἱἰς ἀοίνη δεσῖάε, ἱταρ] νἱηρ ΘαπΑ ΠΥ 

ἐπὶ μείζονί σου μὴ προπετεύσῃ καθίσαι...μὴ γίνου σ. Βα5.γ τη. 8(2. 

008; Μ.31.644Δ}; Βέποα 976 τῦῦο σἐϊ5 ἵπι ΘΟΌΠΟΙ! τολε ἔφασκον μὴ 

δεῖν Διόσκορον σ. σφίσι γενέσθαι Ἐναρτ.ἦ.6.2.4{ρ.42.12; Μ.86,24074): 

᾿βαγίηεν ὁ σ, πατρικῆς δόξης ἄνω Ξο.Ρ]5.εαγη1.55.1(0.57); 2: αάυϊδεν 

ἴο τηϑρ᾽βίγαίς, εἰς., ὥβϑόβϑοῦ ἄρχων λαμβάνει ἑαυτῷ βοηθὸν τὸν 

σ. ας. Αδρβοηιτπ,42(Ν1.34.6040); ῬΑ]1.}. Πανις.62(0.157.20; Μ.34. 

12230}); ϑοοτ.λ.6.7.20.3(}}.67.7808)}. 

συγκαθείργνυ-με, σἠμὲ πρὸ τοῖϊδι; Ἀθθος ῬΠΟΥΎν ([ΓΆΤΙ5.), σαμ56 6 

δὲ »παγγίσά τὴν Θάμαρ..-τῷ πρωτοτόκῳ “-σι [86. ᾿Ιούδας} Ογτ. σίαρ. 

ἀἴἰεη.δ(τ,το 4). 
συγκαϑέλκω, ὦγαρ ἀοῖν ἰοσείπεν; ἀοργαάε αἱ οη6 αμά ἐμὲ σαηιέ 

ἐπε; ταρῖ., Βαβ.αςοθί.τ,.4(2.3228Β.: Ν.31.8770}; ὁ υἱός. «τῷ κοινωνεῖν. 
«. ᾿ 3 ι - Η “- “ ἤ με 

τῆς κτίσεως εἰς τὸ κοινωνεῖν καὶ τῆς δουλείας συγκαθελκόμενος [1.8, 

1 ψῃαΐὶ Βαποχηίτβ 5814 γγὰ5 {ππ0}] Οὐ Ν γ 95. μη. 6(2 Ρ.140.27; Μ.45. 

7250). 
Ἐσυγκάθεσις, ἡ, εοηδεηὶ, Τάτ δια, Ρ»}.1.43(Μ.09.1ο654). 
Ἐσυγκαθήκομαι, ρο ἀοιθη ἰοσοίμεν ; τηεῖ., αδαϊθ αρεογάϊηρίν, Ὀοβτα. 

ΜεΙ, ςεἰοὶ.(Μ.38.348) πὶ Οτ. ΝᾺ 2. ἐαγ»}.2.1.1.1. 
Ἐσυγκαθηλ-όω, γα] οἩ ἰορείπεν ; 56. οὐν ΟΥοβ5, Ρ88558., δε γμοιβεά 

1ορείθον νἰτῃ ἐγώ φημι, ὃ λόγος “-ὦθη, καὶ συνέπαθε τῇ σαρκί ΤΑΙ. 

ἄτοριιοί .28.4608). ! 
συγκαϑίζω, 1. «εαἱ τοῖ!λι, 50, ἃ5 Ἰυᾶρεβ τὸ ἀποστολικὸν... «ῥητὸν οὐ σ. 

Χριστῷ κριτὰς τοὺς ἁγίους Ἑπ]οσ. [γ᾿ Νουαὶ, Δ Ρ.ῬΒοΙ, εὐ. 28ο(Μοτος. 

4550); 2. ἰπέγαμβ., δἱξ τοῖς, 44. 70.3τ(0.167.28); τεῦ, Ἐρἢ.2:6 ὁ... 

Παῦλος...συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν (βγη. 6.10}. 5(Μ,88, 3ΟΟΑ). 

Ἐσυγκάθισμα, τό, εἰρη τοὐτδ, ον ραη το δηῖρ, ἘΡΌΥ.1.2150,2238. 
Ἐσυγκαθοπλίζω, αγν»» εἸρτμ]Παηεομεῖν, Ογτ Ν αλ.τ(3.475Ὲ). 
Ἐσυγκαθυβρίζω, ἐπε! αἱ ομ6 ἀμὰ {μὲ φαθηθ ἔἶπιθ; ῬΆ55., δὲ τη- 

“Πα ἰορείμεν, στ γββ. Μ αεοά.2ο(Μ.45.132250)). 
συγκαθυφαίνω, ρα88.ν δέ τη εγεσοθοη ντῃ, ΜοΊΠ, σγηΡ.7.8(0.79.15; 

Μ.18.1368). 
Ἐσυγκαινουργ-έω, γΕηστ0 ΟΥ̓ΥΘΓαΞΠΙΟΉ το “οεῖσθαι τῇ κτίσει τὸν 

δι᾿ ὃν ἡ κτίσις ΟΥΥ ΤΟΥ απ τατ! (ρ.3τ6.6; Μ.74.0120). 

συγκαί-ω, 1. δη 7 τ0ρ, ΣοΉΘ.ῦη.6 αἴθαν ; οἵ 1Ππ6 ἀϊρεβέινε ρσόσαββ8, 

ΟἸεπι.ῥαεά.2.0(ρ.204.50; Μ.8.4024); πιεῖ. τῷ τῆς καρδίας νοσήματι 

οόμενον Οτ Ναρ Δα], (ἰτ.Ζαο.)1 ῥτοειῃ (Μ. 1.77. τθ00}; 2. δὲ οὐεν- 

σαί, ΟἸετι. βαεά.τιδ(ρ. 120,0; Μ.8,3008); τ Μαρ ἀταῖ, ({τ.ΖΔ0}..}2. 

ῶ32(ΜΡ}..66.τ018). : 

συγκακοπαθ-έω, 1. Ξ΄αγε ἴῃ τβεγίηξς στρατιώτας “-ἤσοντας 
ΤΙάγτῃ, Βς. 5: τ2(}4.30.11730}; διδάσκαλος...“νῶν καὶ συνεκπονῶν τῆς 

ὠφελείας ἕνεκα Μας.Μρηαροιν.3.37(ρ.:52.12); Μαχιαρηδίς (Μ οι. 

1372); 2. ἐγηηραιδξο --ῆσαι αὐτὸν διὰ τὴν πολλὴν πονηρίαν «4. Ῥβηὶ. 

50.37.9). ΜΗ 
Ἐσυγκακόσχολος, εὐ ραηίοη τη γἹυοϊν, ξεϊΐου ἱγήβεν, ΜΙ. Αγ ει. 

{ν.1. ἴογ κακόσχολος Ὁ.171.5). 
συγκακουχ-έω, ἐμ 1εἰ μαγάπμῖρ: μοι 8 ἀσ ΠαΥΉΙ, 191 ῬῈ].Φρ}.1.τ48 

(Μ.)8.28το); πϑὰς ραβ58.,ηΖωνγε αὐϑεγςῖῖν τοί, ὈΠτν βίοι. 1 1.4 τη (οἱ. 

(ττ.4ο8}; 14. ̓ σνη.3.1 ἐπ ῬΠέϊην (ττ.787Ὲ}; ῬΑ] υΟπνγς.2ο(ρ.τ26.8; Μ. 

47.71}} συνοικήσας..«καὶ “υηθεὶς αὐτῷ Ματῖς ας ῬονρΆ.3. 

ἐσυγκαλλωπίζω, ρίογξν ἰοροίμον πὶτα, ἙΝΊ]. ΚΓ ἀφεση5.3(81.79. 
1 ΞΟΟΠ), 

συγκάλυμμα, τό, εοσενίηρ, Μαχ. ανεϑὶρ. (Ν.01.11570). 

Ἐσυγκάλυψις, ἡ, ἐσυεγτηρ 0, σομεσαίνθηὶ, Μακιορηςς Μ οτοτδιΑ). 

συγκάμπτοω, δεν, δοτυ ἀοτοη, (1τ80.5.); ἢ.» τοεῖρὴ ἀστοη, ἀέβνεβ5, 

Ἔχερ. ΕΧ.Ι2:τό ὅπερ δηλοῖ μὴ συγκάπτεσθαι τὴν ψυχὴν περὶ τὰς 

πραγματείας τὰς ἐπιγείας ΤΌΠτυ5.  αδει. (8.2 500, Ἰ. -κάμπτεσθαι) ; οἱ 

κύοντες εἰς γῆν τὴν ψυχήν μου λογισμοί νηιη. [41.8. τ Ῥ.502). 

Ἀσυγκαπηλεύομαι, δὲ εὐγγρίοα ἰορείμεν, ῬΆΪ]οϑι. ἡ.6.3.τϑΜ ὅς. 

6008). 
Ἐσυγκάπτομαι, ν. συγκάμπτω. 

συγκαταβαίν-ω, 1. 20:16 ΟΥ̓́ΡῸ ἀοιθη «οὐμμ, ἀρεεομά ἰοροί μον; ἃ. ΤῈ 

Θθη. συγκαταβάντων καὶ συναναβάντων [τδη.ἤσογ.τ.15.3(Μ.1,621Ὰ}}; 

ἔσει 55. ἱπῖο γαῖου δὲ ὈΒΡΕΞΙΩ] τισὶ καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα (Ἰϑμι. 

χε. Τμάοι.Βε(ρ.τ 2.16; Μ.9.696}); οἵ [ῃσβε πὸ δοάθῖγε ἃ Κπονθᾶρε 

οὗ ἴμε τηγϑβίοιν οὐ {πὸ ἀθξοεπὶ πο Ηδαε5 στῶν τῷ καταβεβηκότι εἰς 

ἄδου Ὅτ. 7ο.6.35(τ8; Ρ.144.:8; Ἅ1.14.26ο0) ; ἐκκλησία... ὡς ἂν... βλέπῃ 

τοῦτον 85, (Πγ151] ἐπτερωμένον, καὶ μηκέτι “ὐοντα δι᾽ αὐτήν τηρδη- 

ἴπρσ εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριοτόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκο- 

μεν 4. Ξελοῖ ἐνὶ Οαη!. 61: 4(Μ.χ7.2760}; Ὁ. ἴπι ΓΕ]. τὸ Τπο. κἂν ὁ θεὸς... 

τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει "-ἢ τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον τᾶ.Οὐἷς.4.ς 

{ρ.277.26; Μ.11.10330); 6. εσηϑογέ τοῖίὰ μὴ “σειν..«εἰς ταὐτὸν γυναικί 

ΜΆΙΟΝ.ορ.αρ.Ἐπ5.}.9.}.30.140}{.20.7168}; 2. ἡπακε αἰϊοτυαπεεξ, σἤιοιυ 

1267 
; 

συγκατάβασις 

εομοίογαίϊίοη δεῖν τῇ ἀσθενείᾳ “-εἰν τῶν ἀσθενεστέρων ΟΥ οι τΏ 
τον. 71 2(77 9 Ρ.500) ; δι᾿ ὑπερβάλλουσαν φιλανθρωπίαν ἔχοντα [56.Ψ 

ΟὨτί51] μὲν διδόναι τοῖς συνετωτέροις θεολογίαν.. οὐδὲν (δ᾽) ἧττον 
Ἄνοντα καὶ ταῖς ὑποδεεστέραις ἕξεσιν ἰδιωτῶν ἀνδρῶν 1α.( εἰς.7.41 

(ρ.192.17; Μ.11.14800); πείθων τὸ διάπυρον τοῦ προφήτου, συγκατα- 
βῆναι τῷ μετανοοῦντι ΟΥΥ.Ἡ.εαἰδεἰ..2.13; τῇ ἀσθενείᾳ “οοντες τῶν ἐξ 
"Ιουδαίων πιστευόντων (Ὠτνϑ,.ἐογην τη αἰ. τ τ(το. 6580) ; ὀφείλει αὐεὶν 
τῷ σώματι μικρόν Β4Γ5.765}.7(Μ.88,18200}; Βοποε ἡπάμἶσε μὴ “-ε τῇ 
σαρκὶ πρὸς ἡδυπαθείας ΤΡΥος.Ο,,Ὀγ.22: 26(Μ.87.14480); 8. σἰοοῤ, ξοη- 
ἀρεεεπά; ἃ. ἴπ σϑπ. τειν εἰς τὰς ζητήσεις ΟἸΘΙη. 5 ».7.τ(ρ.6 5.18; Μ.0. 
5288); 1δ.7.ο(0.39.23; 4764); συγκατέβαινεν ὁ Παῦλος εἰς συναγωγὰς 
"Ιουδαίων Οτ.εογητη.ἴη τ ονον οί [5.0 0.513); 1α..}0.13.13(0.237.13; 
Μ.14.4170); ἴο Ῥεῖβοηβ, σεεογμοάαίε ογεδεί [ ἰθ, σον ἀοτυὴ ἰο ἰδέ 
Ἰουεὶ οὔ; οἱ τεδοθεῖβ ἴο ρὰρ 115, τεῖ, ἀοα᾽5 ἀθα]ηρθ ΜΙ πλαπκΙ πα, 

Ιᾷ Οεἰς.4.12(0Ρ.282.22; Μιττ.το410); ὡς....ἀγαθὸς διδάσκαλος... «διὰ τῶν 
εὐτελεστέρων “-ων αὐτοὺς παιδεύει, οὕτως καὶ ὁ τοῦ θεοῦ λόγος..«λαμ- 
βάνει ἑαυτῷ σῶμα Ατῇ ἦρε τ5.1(}}.25.1210); ΟΠγγδιλομι.22.3 τῷ τον. 
(το. το6Ε) ; οὗ Θὰ θεὸς... οὐ τοπικῶς ἀλλὰ προνοητικῶς “-ει τοῖς ἀνθρώ- 
ποις Οτ εἰς. 5.τ2(Ρ.13.2; Μ.11.11070}; οὐ βουλόμενος... συνεχώρησε... 
ἀλλὰ σ. Γμχγ5.ἠοη.33.2 ἡπι 79 (δι τοτ0} ; τη Ἰαπρααρα οἱ βορίυζα ἥ... 
θεία φύσις..-«αυγκατέβη τῇ ἰδιωτείᾳ τοῦ πλήθους ΟΥ,(εἰς.7.δο(Ρ.21ο. 
20; Μ.11.15088); οἵ ΤΙΟρῸΒ κατ᾽ ἀρχὴν μὲν δημιουργῶν ὁ λόγος τὰ 
κτίσματα συγκαταβέβηκε τοῖς γεννητοῖς, ἵνα γενέσθαι ταῦτα δυνηθῇ" 
οὐκ ἂν γὰρ ἤνεγκεν αὐτοῦ τὴν φύσιν ἄκρατον. .«εἰ μὴ...«συγκαταβὰς 
ἀντελάβετο ΑἸἢ..4γ.2.64(Μ.26.2841,8}; τεῖ, ροδί-τοϑατυθοῦ οη ἀΡ- 
Ρδαύδηςο5 οὐχ ἑωρᾶτο εἰ μὴ συγκατέβη, διὰ τὸ λοιπὸν ἄφθαρτον εἶναι 
τὸ σῶμα ΓΠτνυ5.ἀρηι.87.8 τη 0.(8.5210); Ὁ. 680, ἴῃ τ6}. ἴο ξὴης. ῃ6Υς 
φθηβεβ οἱ ἀδεεση ἅτ εομεςεεμα ἀγὸ οοιη Ὀϊηεα μένων....τῇ οὐσίᾳ 
ἄτρεπτος “-εἰ τῇ προνοίᾳ καὶ τῇ οἰκονομίᾳ τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασιν 
Οτ.Οεἰς.4.τ4{Ρ.284.τ8; Μ.11.10454}; ηὐδόκησεν ὁ θεὸς συγκαταβῆναι 
τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τοῖς κτίσμασιν Α1..47.2.78(}1.26.3128); 10.2.51 
(2568); 1ἀ ἦπε.8,τ(Μ 25. τοοα)}; τῇ φθορᾷ ἡμῶν συγκαταβὰς 1.8.2 
(1008); ὁ τῷ πράγματι συγκαταβὰς.. «πῶς οὐχὶ καὶ τοῖς ῥήμασι “-ειν 
ἔμελλεν, ὃ παντὸς λόγου ἀνώτερος; ιάνηι, Τνῖη.4.τ8(Μ.30.8840, 
88:Α); ἀνθρώποις συγκατέβη καὶ διὰ τοῦτο γέγονεν ἄνθρωπος ΤΒαοΣ, 
Αποιοαροονηεὺ.(1.77.13160); σπεὶ τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις 10.1). .0.3.1 

(λ1.94.0848). 
συγκαταβάλλ-ω, ἐάγοιο ἀοιθ αἰοης τοῦ, ουσνίλγοιυ ἰορείμογ, 

ἀεξίγογ αἰοηρ τοί οὐ γὰρ ὥστε καταβαλεῖν, ἀλλ᾽ ὥστε συγκαταβαλεῖν 
ἐπείγεται [55. ὁ διάβολος] (Πγγβ. 01.22.5 τη ΕΡἐ.(1τ.172Ὲ}}; εἰ μέλ- 
λοιτε..«κατασφάττειν τοὺς αἱρετικούς, ἀνάγκη πολλοὺς καὶ τῶν ἁγίων 
κυέσθαι τᾶ. ον. .46.2 ἴῃ Μ|Ι.(7.4820). 

συγκατάβασις, ἡ, 1. ἀφεεόηΐ ; οἵ (Ὠγῖβς ᾿πῖο Ηδαθβ, διαὶ. Τύρι. εἰ 
Αφιῖϊ.8) νδ; οἵ ἀπῆρε β ἔγοτα πάνθ, ζδεβ, ΝαΖιάταί, 4Ἅ8(Μ.38,020) ; 
ἀοιοηιυαγά εἰ}, ἀφείομείση, ταεῖ, εἰ δ᾽ εἰσί τινες οὗ μηδ᾽ ἀπὸ τῆς σ. 
βλάπτονται, δύναιντ᾽ ἂν καὶ ἱερᾶσθαι καὶ πόλεων προστατεῖν ΘγΤ65.6. 
Ξ](}Μ.66.τ1960) ;.2. γέδογί ἴο, αϑϑοφία!οη. ΜΠ τΠ (εἴ. συγκαταβαίνω) ἡ 
πρὸς τοὺς πέντε ἄνδρας κοινωνία καὶ μετ᾽ ἐκείνους ἡ πρὸς τὸν ἕκτον οὐ 

γνήσιον ἄνδρα σ. Ὁ γ.7σ.13.153(29; Ρ.254.20; Μ.14.4524}; 3. ἀσεοτη- 

ογηοάαίίοη; ἃ. ἴπι τεβρεοῖ οὗ ἰαννβ, συβίο ΠΊ5, ἰομέθηον, σΟΗ ΘΟ ΒΞΊΘΉ, 6.6. 
ἴο Βυπιαπ θά κηθ55, οα ρατί οἵ Ο]α 1ᾶνν δύο.. ὁμοῦ γυναῖκας ἔχειν 
ὃ νάμος ἐπέτρεπε καὶ πολλὴ..«καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἡ σ. ἦν" μετὰ 

δὲ τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν πολλῷ στενωτέρα γέγονεν ἡ ὁδός 

Ομ τυβυυίγρι4λι.303Ὲ); ἰά.5ἐαἱ το, 4{(2.1060); οἵ ΟΒΌΤΟΙ ΟΡΡ. 1νν ἡ 
«οὐξεροσυλία...ἐπὶ.. τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνηθείας...ο. τις ἐγένετο καὶ 
συμπεριφορά Οτ,ΝΝ ν55.ερ.εαη.8(Μ.45.236Ὰ}); τεῖ. ἃ Ῥοπϑῆοα οὐδεὶς ὁ 
τοῦτον τῆς τοιαύτης ἐπιτιμίας παραιτούμενος, ἢ συγκαταβάσει τολμῶν 

οἷᾳδήτινι χρήσασθαι 17ο.6].ἐαη.(Ρ.432}; ἰαχέίν, Βαβιγεμμηὶ.3(2. 

2οσα; Μ,31.6320); Πεησθ Ὁ, ἱπ Βυγηδη τα] ΟΠβΠρ8 ἀεήέγεπεσ, ἐρη- 

«ἰάεγαίίοῃ ἴσθι ἀκριβὴς πρὸς συγκατάβασιν.. εἴτε νεωτέρῳ συνδιαι- 

τήσῃ εἴτε πρεαβυτέρῳ ἘΡΙΓ.1.2598 ; βέλτιον τοῦ τάχους ἠἡ μακροθυμία 
καὶ τῆς αὐθαδείας ἡ σ. ΟΥ ΝΑ ΖΡ. Μαχοος, ον. 42(Μ.01.636}) ; 6. ἰῃ 
τεβρεοὶ οἵ οπὲ βίδϊειηθπί ΨΊῈ Ὁποίμοσ, ἀφγέεημδη, ἐονγες ροηάσρισε 
ἔχαιρον ἐπὶ.-.τῇ πρὸς πάντας σ. καὶ συνδιαθέσει Ἰ)ῖονι..Α].4Ρ.Ἐτι5.ἢ.ε.7. 

24.0(Μ.2ο,δοδο) ; τὸ ἀνερμάτιστον τῆς πίστεως καὶ ἀβέβαιον τῆς πρὸς 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ σ. Οτ.εονι Μ|.1λ.2τ(ρΡ.230.25; ΜΚ13.11538) 

ἀ. ἴῃ σοβρεοὶ οἵ τσαῖῃ, ἀἰρίονμασγ; γέδεγυε τῶν ἀποστόλων ἡ σ. ἣν 

καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῖς ὑπέβαλλε, παρασκευάξον αὐτοὺς τῷ τῆς οἰκονο- 

μίας ἐνδιατρίβειν λόγῳ (Ὠγγ5."ονη.1.1 1ἴη ΑΑκ (0.28): οὐχ ὑπόκρισις 

ἀλλὰ σ. καὶ οἰκονομία Ἰά ἄονι.12.1 ἐπι ΤΟοΥ (το, 96Ὲ); ἄρα ἡ εὐχὴ [50.Ψ 

οἵ (τίβι] σ. καὶ οἰκονομίας ἐστίν; 1.λοη!.27.4 τη. Η οδ.(12.251ΑῚ; 

γποσησπμυνό, εἰγαίαρεηι οὐ.. λέγει τὴν οὖσαν αἰτίαν, οἷον ὅτι ο. ἕνεκεν 

καὶ οἰκονομίας τοῦτο ἐποίουν οἱ ἀπόστολοι... δεῖ γὰρ τῆς οἰκονομίας 

ἀγνοεῖν τὴν αἰτίαν τοὺς μέλλοντάς τι καρποῦσθαι παρ᾽ αὐτῆς χρήσιμον 

τὰ εονηῖη Οαἰ. τ τπ(το.682Ε); ὁ γὰρ διάβολος... πολλῇ κέχρηται τῇ σ, 

πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀπώλειαν, καὶ ἀπὸ τῶν μικροτέρων προσβάλλει 



συγκαταβάτης 

ἰά,δονι.86.3 τς Μ|().Β140); σκόπει πῶς συνετῶς λέγει [55. {δὲ 
ϑατηδτιίαῃ ψγΟτη8}}" οὐ γὰρ εἶπε, δεῦτε ἴδετε τὸν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὴ μετὰ συγκαταβάσεως, μεθ᾽ ἧς καὶ ὁ Χριστὸς αὐτὴν ἐσαγήνευσεν, 
ἐπισπᾶται τοὺς ἄνδρας 1ἅ.λον!.34.1 ἱπ 70.(8.1050}; διὰ τὴν τῶν ἐκ- 
κλησιῶν εἰρήνην.. αἱ σ. οὐκ ἀκερδεῖς Ογτ,ρ.43(ρ.τ9.24; Μ.7).222}); 
4. οὐ ρατὶ οὗ σοά, σεεοημησοάασίτου;, ξομεεςϑίομ ἴο Ὠατηδη Ππι τα οτ5 
διὰ συγκαταβάσεως ὥφθη ὁ ἄγγελος τῷ Ζαχαρίᾳ οὐδὲ γὰρ φθαρτοῦ 
σώματος ὀφθαλμοῖς δύναταί τις ἰδεῖν ἄφθαρτον σῶμα Οτ.ἰο»»".4 ἐπ 1.ε. 
(0.24.5; Μ.17.3174};} τεῖ. Ἰ5,6τι σ΄ [1.6.. ἴο {π6 5δγαρβἦτα} ἦν τὰ 
ὁρώμενα. τί δέ ἐστι σ.; ὅταν μὴ ὡς ἔστιν ὃ θεὸς φαίνηται, ἀλλ᾽ ὡς ὃ 
δυνάμενος αὐτὸν θεωρεῖν οἷός τέ ἐστιν, οὕτως ἑαυτὸν δεικνύῃ, ἐπι- 
μετρῶν τῇ τῶν ὁρώντων ἀσθενείᾳ τῆς ὄψεως τὴν ἐπίδειξιν (ΠγγϑΞ. 
ἱηεστηῤτείθη5.3.53(τ. 4650); 1ἅ.ἤοη!. 1 5.1 ἐπ 7ο.(8.858); 4. εοηάοδεθῃ- 
δῖοι οἱ ἀοά; 8. 1π ρεη. μονογενὴς μὲν [56. λέγεται] διὰ τὴν ἐκ πατρὸς 
γέννησιν. «πρωτότοκος δὲ διὰ τὴν εἰς τὴν κτίσιν σ. ΑἸΠ..4ν.2.62(Μ.26. 
2804}; οὗ ορεταζίου. οὗ Η. σμοβί, θιάντῃ. { Β65.) μη σ(α.297Ε; Ν. 
29.1164) οἷξ, 5. μετάβασις ; οὗ ροτᾶοα οἵ Οοἄ τὴν 85. ἀρετήν} ὑμᾶς 
μὲν θεῷ κατὰ χάριν θεουργοῦσαν.. ὑμῖν δὲ τὸν θεὸν κατὰ συγκατάβασιν 
ἀνθρωπίζουσαν Μαχ.εῤ.2(Μ01.4088); Ὁ. Ῥατγες. πὶ τὰ]. ἴο [ης. ἴῃ 
ψΒΙΟΙ σοπηθχίοῃ [ῃ68 ἰάδα οὗ ἀδδοδηΐ δ ὕδιι. 8150 ρχεβεηΐ, {Η]ρρ. 
ἐμεοῤλ.2(ρ.258.12; Μ.το.8538) οἷτ, 9. φυσικῶς ; εὐγενεῖς καὶ βασιλικαὶ 
ψυχαί, διὰ τὴν εἰς ἡμᾶς σ. εὐγνώμονες οὖσαι ΟΥ̓ ς.44::ο[.(ρ.42}; ΣΑἸΆ, 
“4ν.4.3τ(Ρ.8ο.το; Μ.26.5160) οἷτ. 5. ἐνανθρώπησις; ἡ περὶ τὴν ἐνανθρώ- 
πησιν οἰκονομία καὶ ἡ πρὸς τὸ ταπεινὸν...τῆς ἀνθρωπότητος σ, Βα5.. 
πον ῖμ Ἐς. Ἴ4(τ.τ630 ; Μ.20.4008); τοῦ τε ἀνθρωπίνου διὰ τῆς ἀναλή- 
ψεως δοξαζομένου καὶ τοῦ θείου διὰ τῆς σ. μὴ μολυνομένου τ Ν 85. 
Ἐμηιθί2 Ρ.132.14; Μ.4 5.716); μὴ 
θεῖον πανταχοῦ ὃν... «ἀλλὰ τὴν πρὸς τὸ ταπεινὸν τῆς φύσεως ἡμῶν παρα- 
δηλῶν σ᾿ 1ὰ, ροὶ ο(Μ.45.ττ4το); Ὀἰάνπι. Τγίη.3.18(Μ.30.8818,8840) ; 
ἡ ἐξ οὐρανῶν τοῦ θεοῦ πρὸς ἡμᾶς κατάβασις, μᾶλλον δὲ σ. ΤΕΡΙΡΗ. 
ἐοηι 4(4.43.480Ὰ}} 1Ὁ.(4858); ΟΗγγβ.Δοηι.38.3 ἦμ 70.(8.210Ὲ); οὐχὶ 
φύσεώς ἐστιν ἀλλὰ χάριτος καὶ σα. καὶ κενώσεως Ἰά.κονι.7.2 ἐπ Πεν. 
(12.750); Ὑμάοτ. Αης, θα. ογηιδ.2(Μ.77.13174}); ἐδι (2200); ΟγτοΡς. 
γδ:ατ(Μ,69.11928}; ὙΠαΐ ἦμ6.23(Μ.75.14600); [,δοητ, Βιαγρ ϑϑυ (Μ. 
86.1940Ὰ); δοξάσω σου, Χριστέ, τὴν πιστὴν α., πῶς ἐνηνθρώπησας 
Ἰζομη. Μ6].(45 τ ρ.146);}; Μαχ.ανηδὶρ (Μ οι, το4τῸ)}; ἰά ἐριτοί οι. 
5920) ; [ο.Ὁ. [ο.3.τ(Ν.04.0845). 

Ἐσυγκαταβάτης, ὁ, ἃ5 86].,) εὐπιργοηιδίηρ, αὐοίης, Τμάτιϑτιμά, ᾿ 
ἐρ.2.ττοί.09.12024). ] 

Ἐσυγκαταβατικός, 1. 1π τεδροοῖ οὗ Ἰανν, ἰαχ, αεεονμριοδαίίμρ πρὸς 
τὰ ἐν σοὶ πάθη συγκαταβατικὸν διδάσκαλον Βαβ.γεημΗ1.3(2.,Ζοκα ; Μ᾿ 
31.6334}; 2. ἴῃ Ἀυτηδη χα] ΕΟ ΚΗ Ϊρ5, ἀδίεγεμίϊαὶ, εοη οί ἀδθγαίς μέτριον 
δέ φημι, οὐ τὸ πρὸς τοὺς μείζους κολακευτικόν, ἀλλὰ τὸ πρὸς τοὺς 
ἐλάττους σ. 151. ῬΕΙ.ΦΡ}.3.222(.4.78, 9054); ποιΐϊ, ἂ5 βυϊρεῖ., Μέν. 
“Ἄγίορι.35(0.57.22); 8. ἴῃ τεβρεοῖ οὐ (σας, ἀἰρίονναϊίε, τεξεγυεά αἱ 
τῶν πλοντούντων... «ψυχαὶ ἀσθενέστεραι... ὥστε ἐκεῖ α. εἶναι δεῖ" αἱ τῶν 
πενήτων.--συνετώτεραι- ὥστε ἐνταῦθα καὶ παρρησίᾳ χρὴ μείζονι 
κεχρῆσθαι, πρὸς ἕν ὁρῶντα, τὴν οἰκοδομήν (Πτνδ, ἤονη.1 1.5 ἐμ οἱ γ. 
4010); 4. οἡ ἴῃς ρατί οἵ (οἥ, εομάεεσομάϊηρ τὴν τοῦ θεοῦ...σ. 
σάρκωσιν ἔ0.1)λ.Πορι.6.2(Μ.96.6648) ; τοῦ, τη, σγαείοιις δοκῶν ὁρᾶν 
σοῦ τὸ..-πρόσωπον...τῇ πρὸς τὸν γραμματηφόρον ο. ὁμιλίᾳ καὶ θεωρίᾳ 
σου ΤὨατ, ιπα..}}ι2.56(Μ.99.12694}. 

Ἐσυγκαταβατικῶς, 1. το γέδογυε;; τοῖν ἀεεορερισάδαϊο. ἴὰ 
ἰαπσιάᾶρο, ὃν αὐαρίαίϊίομ ἰὰ τἀγηγϊποίορν ἔδει συγκαταβατικώτερον 
ὁμιλεῖν τοὺς προφήτας βαρυτάτοις τὸν νοῦν, ἵνα χωρηθῇ ΟΥ.Ξεἶ μα 
ΤΚερ.τδεττ( ΝΕ. 12,0024); οὗ ἴπ6 νγοταθη οἱ ϑαϑιηδτία οδ]]ηρ ΠΕΥ 
ὨαΒΟΔ ΠΑ συνετῶς... -καὶ σ, καί. [0.4: 28(ρ.221.27) ἴογ μετὰ συγκαταβά- 
σεως (Ἀγνϑ.ἤο»,.34.1 ἴῃ 70.(8,10 50); εἰρῆσθαι τὰ τοιαῦτα..«τροπικῶς 
τε καὶ σ. Ὀγτ Π6ς.24{5),2350)); 2. τοί σομἀφεερηφίοηι, σγαείοιοῖν, σ. 
διακύπτει [50. 604] ἐπισκοπῶν τοὺς τῆς ὑποδεεστέρας καταστάσεως 
Ὀιάντῃ, "ς.τ3:2(Μ.30.12200}; 45 Ὀδίνγεεη τθπ απα πιδη, 70.).ἐη5ί. 
οἱ, τ(}}.95.4458); ποῆσε ἐσπεογηΐηρ ἐπε Ἰποανηπαίίοη, τοί δι γοξογόηισε ἰο 
ἐι6 Τεαν μα 109 ἃ8 ΒΌΡτδταὴς ἃςΐ οὗ οὐ ἀαβοεπβίοη εὔδηλον ὅτι σ. κατ᾽ 
οἰκονομέαν τῷ υἱῷ..«ἔφη δεδόσθαι διὰ τὴν σάρκα τὴν ἀποκάλυψιν Δπάγ. 
(865. ῥοςιδυ(Μ.τοθ.4458), 

ἐσυγκαταβιάζ-ομαι; δὲ ἠογεθα τη, ἀεοογάσπεε τοϊῇ εἰ μὲν γὰρ ἧσαν 
δύο θεοὶ.. τὸ ἀπεικὸς οὐδὲν ταῖς τῶν ποιησάντων γνώμαις π"εσθαι τὰ 
ποιήματα καὶ... «στάσιν... εἰσδέχεσθαι Ογτ, αἰ. 25(3,8410);; συγκατα- 
μερίζεσθαι ΑἸὈΘΤΙ). 

“συγκαταβρόχω, [Δ0Γ. Ρί(ρ]. συγκαταβρώξας] ριοὶῤ ἀοίσιι, ϑορῆτ. 
Η.πγινν, οἰ [σ.40(Μ.87.26ο 50). 

Ἐσυγκαταγί(γ)νομαι, ἐογηεενη, μέσο αἰοὴρ τοὶ, ἰαΐῖε ῥανγὶ τη ἰ0- 
δείμεν, Ἰτεηιμαθν,τ.6.2(} 1.7.5 058). ξ 

συγκαταγράφω, 7010: 10. τογττηρ, γδεογα αἱ {ἢ ξα)η6 ἐἶηιε, Οὐ ἶν γϑ8. 
ἀεχ.τ4(Μ.44.160}. 

συγκατάγω, 1. δγηρ ἀοιθη τοτεδ οηδ, ἴὰ ἀοσίγηα βου βᾶ ἴοὸ 

Ι2Οδ 

“- 7 ᾿ ἡ ι ἢ τοπικῶς λέγων καταβαίνειν τὸ 

συγκατάθεσις 

ΑΡΟΙ]. σάρκα οὐρανόθεν ἑαυτῷ σ. [5ς. Ομη51) Μαχιαριδίρι(Μοος. 
1ο480); 2. ταξῖ,, ὁγίηρ ἀοίθη ἰο {ἰα ἰευεὶ οὗ, γεάμεε ἰο τῇ τῶν νηπίων 
ὑπολήψει σ. τὸν λόγον ΟΥΝ 55. Επεηντ( Ρ.2το.20; Μ.45.457}). 

Ἐσυγκαταδηιόω, ἰαγ τυαφὶε τοῖιἢ, ἱπείμμάε τη ἀοειγμείζοη, Ογτ. ἴς.5.4 
(2.488.4); ΔΝ αλιρσοοτα. (3.4750) ; 1διο(485}). 

συγκαταδικάξω, εομάεηηη τοί ἢ; θα 58., ἐμαγό σομἀρηιπαϊίου, [ΒᾺ5. 
1ς.245(1.5660; Μ.30.5498); Ογτιαάογ.7(1.2470); 18.12(421Ε); Μαχ. 
αγηδὶρ, (Μ.01.13738}; οἵ ΟΠ τῖϑι ΙΓ βἰηπειβ, γον 5 τ 2τ(ρ.3τό.6,; 
Μ.74.9458). 

Ἐσυγκατάδικος, εομἀεηηδ Ἰοροί εν, οφοη!δηςεά τοί, 10.ΕἸ πὶ, Ξε αἱ. 
5(Μ.88.7720). 

“συγκαταδιχάζω, τησί., εἰδατιε ἀσμηἀθν τὴν πίστιν ταῖς διχονοίαις 
συγκατεδίχαζον Οσπκῖ, Ροροη δας. 3(Μ.Ρ],.ο6.3οοΑ). 

συγκατάθεσις, ἡ, ΔΑ. ἀαῤῥγουαὶ, αϑεσηΐ; 1. ἴὰ ρεπ.; οἱ ΒΜΥ αἱ 
ΔΠΠΠΠοΙϊθίοη, ΤΠαΐἐγαη.2(4.140); ααηιΐδεῖον, συγκαταθέσεις τῶν 
τέως ἀντιλεγόντων ϑγηο5...67(Μ.66.1421τ0); 2. ἀδδέηΐ ἴο ῥτοροβὶ- 
[08 μετὰ ἀποδείξεως καὶ σ. 751. ἀϊαΐ.τ23.7(Μ.6.7648); οὐ γάρ ἐστιν 
ὑπόληψις ἡ ἑκούσιος πρὸ ἀποδείξεως σ. ἀλλὰ σ. ἰσχυρῷ τινι (]ἸεΙη. ἰγ.2.6 
(Ρ.127.30; Μ.8.9644); Ρἷαγ., σεὶς 9 ἀςϑϑηΐ τοῦ διανοητικοῦ εἶναι, 
ἰδικῶς μὲν τὰς νοήσεις τῶν νοητῶν, τὰς ἀρετάς, τὰς ἐπιστήμας τοὺς 
τῶν τεχνῶν λόγους..«τὸ βουλευτικόν, γενικῶς δὲ τὰς κρίσεις, τὰς σ., 
τὰς ἀποφυγάς, τὰς ὁρμάς Μαχ.αριδὶρ. (ΜΟΙ ΤἸΟ0Ὰ}; τοῦ διανοητικοῦ... 
εἰσιν αἵ τε κρίσεις καὶ αἱ σ., καὶ ἀποφυγαὶ...καὶ ὁρμαὶ καὶ αἱ νοήσεις 
τῶν ὄντων καὶ αἱ ἀρεταί, καὶ αἱ ἐπιστήμαι, καὶ τῶν τεχνῶν οἱ λόγοι, 
καὶ τὸ βουλευτικόν Μοεϊεῖ πα, ποηπιϑυ ορβ.(Μι64.11048); ἡ δόξα. «τὰ 
φαντασθέντα καὶ διανοηθέντα... διὰ τῆς τοῦ λογισμοῦ σ. ἐκπληροῖ 1ῥ. 
(ττ040); 8Π| Εββθῃ [14] β]βηιβηΐ οὗ [411}, (Ἰοτα, ο γ.2.2(Ρ.117.0,12; Μ.ὃ. 
9404}; ὁρίζονται... οἱ ἀπὸ Βασιλείδου τὴν πίστιν ψυχῆς συγκατάθεσιν 
πρός τι τῶν μὴ κινούντων αἴσθησιν διὰ τὸ μὴ παρεῖναι ἰῤ.2.6{ρ.127. 
20; 9610}; 10.5.τ(Ρ.327.24; Μ.9.120); πίότις.. ἐστι α. ἀδιάκριτος τῶν 
ἀκουσθέντων Βα5.ἤοηι. τα. τ(2.2240 ; Μ.31.677}}; Ὀγ ἰἴ561} δὴ εἰθπιθη- 
ἴατν ἴοτηι οἱ ἔφ, Τιάντη.αρ. αὶ, 4ς. 5 ττ4(Ρ.90.7}; Ἔχομ. 70.8:4] 
ψιλὴ σ᾿ ΟΡΡ, τηρεῖν τὰς ἐντολάς ΟΥ. 70.20.33(27: Ρ.371.17:; Μ.14.6498); 
οἷ, ταῖς τῆς ψυχῆς σ. ὈρΡ. τοῖς αἰσθητικοῖς ὥτοις Ατηχποη. 70.8:.4] 
(Μ.8:.14538); 3. π΄ Ὀϑυς,, εοηυΐείοι; ἃ. ΟὈϊ]ςοινα, 1.6. δοῖ οἵ 
σον ποίηρ τῶν χαρισμάτων...δοθέντων τοῖς ἀποστόλοις...εἰς τὴν τῶν 
ἀπίστων σ. (οηεὶ. ΑΡ}}.8.1.2; Ὁ. 50. Ξ ]οἴϊνο, Δ! Ραταῖθ αοοεηὶ 
ἴο, σεδηγαμοε ΟἹ ἐοπυϊοίίον οἱ (Ὠχδτίαῃ ὑσατῃ ἕνα ἡ τῶν πιστενόντων 
σ. μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐν δυνάμει θεοῦ ΟΥ. 7ο.4.2(ρ.00.1ο; 
Μ.14.1858); πείθειν ἐπεχείρουν ἐκ τοῦ ᾿Ελληνισμοῦ πρὸς τὴν σ. τοῦ 
καθ’ ἡμᾶς δόγματος μετατάξασθαι ΟΥΝ γ885. {αἰ.(Μ.4.5.1488}}; τὸν 
κεκληκότα 850. 047] πρὸς συγκατάθεσιν ἰά ογ.εαἰφεΐ, Ξο(ρ.112.1ς} 
κατάθεσιν Μ.45.714}} εἶδεν [50. 04] ἤδη τὴν ἐσομένην α. πρὸς τὴν 
διδασκαλίαν Π)Ιά νι. Αρ.εαἰ..4.ς.18: 1τ(ρ.304.32}; πιστεύσας ὅτι ᾿Ιησοῦς 
ἐστιν ὁ Χριστός, ὑψηλὴν σ. ἔχων περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ διαλήψεως, γεν- 
νᾶται καΐ.Υ.0.5:τίρ.138.23); οὐ οὗ ΟΥ̓ΠΟΘΟΧΥ ΟΡΡ. Βειδβν τὸ κρινό- 
μενον τῆς ἡμετέρας ἐξετάσεώς τε καὶ σ. φανερὸν ὑμῖν καθιστῶντες 
Ἐν. ἐρ. ((αὐ5.ττ(ρ.47; Μ.20.15448}); ἃ ΠΘΟΘΞΒΑΤΥ ΡΥΕ]Πλΐπαχν ἴο ΡΑρ- 
Ἐ|5 τὰ σφράγισον τὴν σ. τοῦ δούλου σον ϑοταρ.ἐπεἶ,.2ι; ἐπακολουθεῖ... 
τὸ βάπτισμα ἐπισφραγίζον ἡμῶν τὴν σ. Βα5..5)21;7.28(3.244; Μ.532.1170}; 
ἔστι...τὸ βάπτισμα σφραγὶς τῆς πίστεως, ἡ δὲ πίστις, θεότητος ας. ἰά.. 
Εἰτωι.3.5(1.216Ὲ ; Μ.20.6650); ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον...καὶ μετὰ τὴν σ. 
τότε ἐπὶ τὸ βάπτισμα ἔρχονται (Ὦχγς, ἤονν.7.2 τῃ (4ε.(0.58Ὰ}; Ἰά, λσιη. 
40.1 τη ΤΙ σγν.(το.318Ε); 4. δεϊϊεῖ, υἱεῖ τῆς ἀληθοῦς σ. τῶν...γεγενη- 
μένων ΑπΕΡ.Βοβταηρμη τί Μ8ς, 17801}); 5. ἴῃ ΤΏΟΓΑΙ ΒΡΠδτα, εύη- 
δεῖομς ἀεφμίἜδοεηεθ ἴῃ, ἐοΉσηΐ οἵ ἴῃ8 Μ11} ἴο ἃ σουΓ56 οὗ αοτίοῃ (515. 
ΥΕΪΘΥΤΘα ἴοὸ 186 ᾿πΈ 6} |6ςὉ) τὴν εἰκόνα ἔλαθεν περιφέρουσα τοῦ πάθους ἡ 
ψυχή, τῆς αἰτίας ἀπό τε τοῦ δελέατος καὶ τῆς ἡμῶν σ. γινομένης (Ἰειη. 
517.2.2ο(ρ.174.4; Μ.8.το568); εὐδόκησις... «καὶ σ. καὶ βοπὴ τοῦ ἡγεμονι- 
κοῦ ἐπὶ τόδε τι ΟΥΎῥγίης.3.1.4(ρ.198.14; Μ.11.252.Α); ὅπου εἰκόνες 
λογισμῶν, ἐκεῖ γέγονε α. ἤατο, ΕΥΟρΉ 5.6.1. τ42{Μν6ς. 9210) ; τεῖ, βὶπ αὖ 
τοιαίδε α. τοῖς χείροσι καὲὶ ῥοπαὶ ἐπὶ τὰς σ. προκαλοῦνται τὸν διάβολον 
εἰσελθεῖν ΟΥ εονειίη Ἐρ᾿.4:27(0.554); τῇ...ἐπὶ τὸ κακὸν σι. Οδουμπι. 
“4οε.2:13(Ρ.52); ἡ πάλη, ἢ στεφάνων, ἢ τιμωρίας ἀξία. ἡ σ., αἰτία 
καὶ ἀρχὴ τῶν ἐπιτιμίων Τ7ο. 76]. .εαπ.(ρΡ.436); οἱ δαίμονες. ..διὰ τούτων 
[5α. ἐμπαθῶν λογισμῶν} πολεμοῦντες τὸν νοῦν, ἐκβιάζονται αὐτὸν εἰς σ. 
ἐλθεῖν τῆς ἁμαρτίας ΤΠ]. .4ρ.ἐαἱ. Η11.24:τ(0.107.10); ὁ νοῦς σκοτιζό- 
μενος κυριεύεται ὑπὸ πάντων τῶν παθῶν ἅτινά εἰσιν ἀσέβεια...διψυχία, 
αἱ σ. τῶν ἁμαρτημάτων ἐκ τοῦ παθητικοῦ μέρους Το. ιν (Μοος. 
880) Ξε Ἐρἢ τ. 3,426} ; σα. ἡ ἐγγίζουσα καὶ παρομοιοῦσα τῇ πράξει {ῥ. 
(934) -- ΕρΒγ.3.4206; σ. ... ἡ κατάνευσις πρὸς τὸ πάθος τοῦ λογισμοῦ 
1δ.(938) ΞΞ ἘΡΉΓ.3.4208 ; εχερ. Μί.5:.28 τὴν τοῦ πάθους σ. μοιχείαν 
καλέσας Τ]0.1)..8.}.ττ(Μ| 06.9534)}; 45. τας ΨΒΙΟΝ πιαῖκεβ ἃ ἰὴ 
ἀοΠθογαΐῖε ἁμαρτάνειν...οὐ μετὰ τοῦ καταλαμβάνειν ἢ κατὰ τὴν σ. 
Οτιεονε ἷη τον. 413{ 1} 9 Ρ.355); ἰά οομνηι ἘΡἢν4:26(0.420); 
γνώμης..«ἐστι τὰ πταῖσμα, αὐθαίρετος σ. καὶ οὐκ ἀγνοίας ἀκούσιον 



συγκαταθήγω 

ἔθος ΝΠ Μαρη.7(}1.79.9770); τὴν 55, μοιχείαν]... πόθῳ καρωθβεὶς ' 
ἐξειργάσατο: ὁ δὲ λογισμοῦ σ. ἔχει Ῥτος..2Κερ.12:το(Μ.87.11338). 

Β. αργορηιεηὶ, εομεογά μὴ ξενοπαθεῖν τοῖς περὶ τοῦ δόγματος λόγοις, 
ὅταν εἰς τὸ δυσθεώρητον ἐμπεσόντες, πρὸς τὴν τῶν λεγομένων σ. 
ἐλιγγιάσωμεν ΟΥ̓ Ν γο5.Δ{{}.55.5(Ν1.32.3368); σ. ἐποιήσατο παλαιᾶς 
διαθήκης πρὸς νέαν διαθήκην ἘΡΙΡῊ.ἤσεν.66.6ο(ρ.1το.7; Μ.42.1370)}; 
ΟΉ  ΟΥΗΗν πρὸς τὴν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δόγματος σ. ΟΥ.Ν ΥΒ5. Εμητίι 
Ρ.146.2ο0; Μ.45.385})}; ἰά.ογ.εαἰδεί.353(0.124.8; Μ.45.848); ὀρθοδόξου 
οὐπίστεως καὶ τελείας σ. ἘΡΙΡΗ. απε.(ρ.5.τ4; Μ.43.174}: ΡΙυτ,, βοΐηξ 
Οὗ ἀργεεηησηΐ περὶ ὧν ἀεὶ συγκαταθέσεις ἡμῖν γεγένηνται Τυβί δαὶ, 
67.4(Μ.6.6π00) ; τὰς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἐπαπορήσεις καὶ τὰς σ, Ῥίοῃ. 
ΑἸ]ΆΡ.Ἐπ5,}..6.7.24.8(}7.2ο.δοδΑ). 

Ἐσυγκαταθήγ-ω, τὐσγρεη ἱοροίμον τοτῖ, ταδὶ, ἀεὶ. πὼς ἀργιξο- 
μένῳ θεῷ “-ετᾶι πρὸς ὀργὰς καὶ ἡ δούλη κτίσις Ογτ.15.2.2(2.222}). 

Ἐσυγκαταθρώσκω, ἱσαῤ (ἀοτοη) ἰορείδεγ, ταδῖ. πρὸς ὄλεθρον ὕγτ. 
αἄογ.τπ(1.540Ὲ). 

Ἐσυγκαταισχύνομαι, δέ ῥηΐ ἰο 5παηιε ἰοσείμεγ, αὐ Ν ν55. πον Ἢ 
τύ ον.6: 18(Μ.46.4020). 
Ἐσυγκαταιχμάζω, εοἰγίκο ἀοινη ἰορείμεν, Μαχ απεδὶρ. Μ.01.12018)}.᾿ 
Ἐσυγκατακάμπτεοω, 5.ν,]., δοῖο ἐορείδεν ἡ τῶν χερουβὶμ ὀπτικωτάτη 

φύσις πόδας, πρόσωπα “-“ουσα τρόμῳ ξεο. ΒῚ5.ἐαΡὉ}.35.2(0.53}; ῬΕΙΉ. 
συγκαλύπτουσα). 

συγκατακεράννυμι, ρ453., δὲ γπἰχοά «οἰ τι, εονρηίηρίε, ΤΌ Δε5.ΝΆ2. 
ἀϊαϊ. τοί Μ.38.τος3). 

Ἐσυγκατακλάω, πιεΐ., ἀεείγονγ μεογίν, Απιρὰ. 5 είφο.ο2(Μ.57. 
15834). 

συγκατακλεί-ω, εγείοξο ΟΥἨ δἰ τ ρ ἰοσείδεν, οὗ ἐοηἐεϑεγημαὶδδ ΟΥ 
ἐρΙ [8] σοιηρβδηϊοηβ᾽ εἰς ἔσχατον γῆρας ἑαυτοῖς ““ουσιν (Ὦγνϑ. 
σδίπίτιτίι.2288); ἄνδρας τινὰς..«λαβοῦσαι “πουσι καὶ τὸν πάντα 
συνοικίζουσι χρόνον Ἰὰ. ξον.γΕ6.2(1.2 50}; 1ῤ.53(2540). 
Ἐσυγκατακληρόω, “6076 ΟΩ6 ΔῊ ἱμἠογίίαηεθ το ἢ ἡ πίστις...τὴν 

πόρνην Ῥαὰβ τοῖς ἁγίοις συγκατεκλήρωσε ἘΡΡΗΓ, 3.100. 
συγκατακλίνω, ἰγΔη5., δοῖῦ ἀοτορ τοι δ; ἢσ., Ρα 85. τῇ κλέσει τῶν 

γονάτων καὶ ἡ ψυχὴ σ. πρὸς εὐλάβειαν... ὅταν διὰ τῆς εὐχῆς συγκατα- 
κλιθεῖσα τῷ σώματι τὸν ἑαυτῆς κύριον ἐκλιπαρῇ τὰ προσήκοντα ᾿Ἀϑῖ. 
Ατη, αν (ρ0.116.20,117.5). 

Ἐσυγκατακρίν-ω, εσμάθη! τοῦ, σομάθημηι ἰοροι με ὅπως μὴ 
συγκατακριθῶμεν, οὖς ὃ ἀπόστολος αἰτιᾶται ἘΡὮΤ,2.80Ε ; ἐκ..«τῶν 
ἀλαζονευμάτων τίνι συγκατακέκριται ΞΕ. Ἐπη.] διδαχθῶμεν ΒΔ5, Εν, 
τι 211; Μ,20.500Ὰ); συμπάσχον καὶ “νόμενον Μασ ἀροῦν. 4.τ6 
(Ρ.187.8); “κας ἡμῖν ἑαυτὸν ἑκουσίως, ὁ μόνος.. «ἀναμάρτητος 50. 
σῃγ 51] Μαχιαρηδρ.(Μ.0τ.τ 2480), 

συγκαταλαμβάν-ω, αῤῥτεϊεμα ἰορειεν τὸ ἅγιον πνεῦμα...τοῦ υἱοῦ 
μὲν ἤρτηται, ᾧ ἀδιαστάτως “-εται τ νν ν85.417.655.4(Μ.32.3200}.Ψ 

Ἐσυγκαταλγύνομαι, ῥὲ σγίευθά ἰορείμον, Ογτ. 7οη.22(3.384Ὲ). 
συγκαταλέγ-ω, 1. ἀῤῥοϊηὶ ἰο 85. ΜΟΙ] ΟΥ̓ΊῚ σοπηρϑην ΜΠ ψυχὴ 

ἴ1.6. οὗ ἃ τιδτίγτη]...«ἡ “-εἶσα τῇ χώρᾳ τῶν ζώντων Ἐπιβῖταϊ, καἰ ΟἩἾΉ. 
ττίρ.444); βϑῆσε ἀῤῥοῖμὲ ἰο ἐπε σον ρ ΗΝ οὗ, τοῖ. ογσεατίοι οἵ τῶϑη ἐν 
ἀγαθῶν παραδείσῳ χορείαις συγκαταλέξας θείαις Ἐλι5.}».4.7.18(3320, 
Μ.21.5ὅτΑ}; 2. πιρῖϑεν ἰορεῖεν οὐ τοί, γεεκοη αριοηρ, Ῥιοη.Α1].8Ρ. 
Τῦιι5.᾿..6.7.21.0(}1.20.6850); ὅ σπουδάζων. ..τοῖς ἁγίοις συγκαταλεχθῆναι 
Μειπ σγηρ.ο άζριττβιτο; Μ.1τ8, 1858); ΤὭατ ῥγουϊά.ο(4.638); εἰ μὴ 
πρῶτον ὁμολογήσειέν τις τὴν τῆς ἁγίας τριάδος ὁμολογέαν...οὐ βαπτί- 
ζεται, καὶ ““εται μετὰ Χριστιανῶν (οβτὰ. [πᾶ 0 .5(Μ.88.2218). 

Ἐσυγκατάλεξις, ἡ, ἐπεϊμδίοη, [665.ΝᾺ2. ἀϊαϊ. τ4ο( Μ.28,τοῦβ). 
συγκαταλήγ-ω, βηδῆ ἰορείζιεν ; 1. Ἰαίτϑηβ., οονιε ἰο αἩ σά ἰορο 

μὴ--.τῆς ψυχῆς..«“-οὐσὴης τῇ διαλύσει τοῦ σώματος; ΟΥΝ ν55.σηΐηι εἰ 
γες.(Μ.46.174}} ὕγτ. }0.2.7(4.225)); 2. ἴγ8Π5., ὄγίηρ Ι9 απ ἐμά ἰο- 
σείλιεν τῇ προσευχῇ τὴν ζωὴν συγκατέληξεν αὙ Ν᾽ ν55.0 σον, (Ρ.299.0; 
Μ.46.9ο8ςΒ); ἰἀ ΛΜιἝααοοά,ο(Μ.45.13120). 

συγκαταλύ-ω, 1. ἀἰεοἶνε αἱ ἐπ Ξαηῖε ἰΐσηε, ἃ. ὀγηρ ἰο απ ὁπ τοτίῃ, 
αὐοϊϊοι αἰδο τοῦ θανάτου τὴν τυραννίδα ἐκβαλών, συγκατέλυσε καὶ... 
τοῦ διαβόλον τὴν ἰσχύν (χν5. 01.4.4 τῇ. ΠΗ εδ.(12.450); τοῦ... πατρὸς 
᾿Αϑάμαντος τῷ μακρῷ βίῳ τὴν ἱερωσύνην συγκαταλύσαντος ὅψη65.5}.76 
(Μ.66.14418); θαυμάζω ὅτι μὴ.- καὶ τῶν ἐπιεικῶν “-εἰ τὴν ἐξουσίαν 
Αδη ἀἱαὶ, (Μ.85. 9008}; ὀγεαΐ αἱ ἐδι6 ΞαΉ16 {516 δι ζοταπιδηατηθηῖ ἐν τῇ 
λύσει τῆς μιᾶς [50. ἐντολῆς} καὶ τὰς λοιπὰς ἐξ ἀνάγκης “-εσθαι Β68. 
τέρ. {μιξ. Ῥυοθτη. (3. 328ς ; Μ.31.8934);}. Ρ655, ἱπί Ά 8.» σοθῖθ ἰ0 ΩῊ 
δη ἰοσείμεν ἀμφότερα ἀλλήλοις συμπέπλεκται καὶ ““εται ΟἾΥγ5. ἔθ». 
17.1 ἴῃ τον, (το.146Ὰ}; οὐδὲ. «τῷ Παυλίνου θανάτῳ συγκατελύθη. τὸ 
ἔχθος Ὑπᾶτ.}.5.5.253,2(2,τοῦο) ; 650. ἰπ ρῆγαβο τῷ παρόντι κυεται βίῳ 
ΠΒτγβ8.᾿οη.15.5 ἴη ΜΠ (7 ποτα); ἰάίλονι, τ 4.3 τ τον (το. χ21})}; 16. 
λορ!.2.4 ἴῃ ον, (0.4358); [5146]. }}.5.186(Μ1.78.14408)}; δπά τῷ 
παρόντι αἰῶνι σ. Οἢτνπ5.ἀσηι. 4.1 τη ἘΡ᾿.(α1.268);2. μα (70ν κὸ πῖρ ἐὺ) 
Ἰοροίμεν, τοῦ, ΝΌχ. 9: 15 ἢ, συναπαίρειν καὶ “-εἰν αὐτῇ [53ς. τῇ νεφέλῃ] 
προστέταχε τοὺς ἐξ ᾿Ισραήλ Ογτιαάον.κ(1.163Ε); 3. Ξἰαγ, αὐτάρ, τεῖ. 

1260 συγκαταυγάζω 

Ἐκ.40:3ο, ἀναπανομένῳ...καὶ καταλύοντι, συναναπανόμεθα καὶ “-ομεν 
δ.τοί(353Ε). 

Ἐσυγκαταμελίζω, ἀλεηιενιδον ᾿Ηρώδης...τὴν νηπίων πληθὺν...σ, 
Ηγνηιπ 4.5 τ Ρ.460). 

Ἐσυγκαταμένω, εἰαγ ὀελίηπα τοὴΐἉ, ϑγυιθβ.  ΟΉΉ:.7(0.157.12; Μ. 66. 
12038}; ΟΡΡ. συνεκπλεύω, ἰδ.τ4{}.174.7; 13088). 

Ἐσυγκαταμιαίνομαι, ῥὲ ἀεξ[εά τὐτίϊ, Ογτ.αάον.12(1.4224}); 14, αὶ, 
25(3.841}). 

συγκαταμίγνυμι, »ηἷχ 1: τοῖίμ, τΐηρίο, ὀἰοηα, ΟατΝ γβου Μαεν. 
(ρ.4ο7.9; Μ.46.0934); ῬΗϊΠοΚβε. ἢ.6.7.4(Μ.6ς. κ4τ4};} ΟΟπ5..ΝῚ Ππηρ. σαν. 
(Η.4.36). ᾿ 

συγκατανέμομαι, τηρά,, δὲ ραςινεὰ ἱορείμεγ, ΟγνΜαί.τ4(3.8310). 
Ἐσυγκατανο-ἕέω, εομεείυς 1Ὲ. ἰδ ηῆμά αἰοηρ τοῖς ἵνα...“"ηθῇ τῇ 

ἀρχῇ καὶ ὃ λόγος ὁ ἐν ἐκείνῃ ὧν Οτς Ν γβ5. μη .8(2 Ρ.182.24; Μ.4ς. 

7114). 
᾿ς συγκαταπίπτεοω, αἰ ἀστον τοτίλ, τι ἀπ πεῖ, ; ἔῃ τηοσα] ΒΡΠΘΥΘ, ἴῃ 
σεῃ., ἀσρέμεγαϊε αἶτο, ΒαΞγεηηὶ. (2.205. Μ.31.6334}; οὗ ραγτίο, 
{4}15 τῷ πτώματι τῶν εἰδωλολατρούντων “-οντες ΟΥΟΝ γ55. π5.4(2 
Ρ.71.8; Μ.45.6440); τεξ, Τῆς. τῆς θείας δυνάμεως οὐ ““οὐσης τῇ πρὸς τὸ 
ταπεινὸν συναφείᾳ τῆς φύσεως 1δ.6(2 ἢ.1τ31τ.1τ8; 7164}; ὡς συναλλάξαι.... 
τὸν ἄφθαρτον τῷ φθαρτῷ, ὡς συνανακλιθῆναι τοῖς..«ἁμαρτωλοῖς καὶ μὴ 
συγκαταπεσεῖν, ἀλλὰ συναναστῆναι Μᾶς. Νρῃ ροῦν. 4.τ8(ρ.105.20). 

Ἐσυγκαταποντίζω, εἵμᾷ ἐμ μὲ ςϑὰ ἰορείπεν, ΗἸΡΡ.ἤσεν.4.5(ρ.38. 
20, Ν.]. συγκαταποντόω Ν.τό.2ο678). 

Ἐσυγκαταριθμητέον, οη6 »ηεξὲ γεσοη αἰδο, ὁπ6 νμεδὶ τπεἰμσ, ΟΥ. 
Οεἰς.τοοίρ.62.τ4; Μ.ττ.6728). 

Ἐσυγκαταρρήγνυμι, ὑγεαΐ οὐ ὑμγεὶ ομὲ αἱ ἐδ βαπε ἐης; οἵ ἢτε 
ἔγοτα δαάνοη, ΡῃΙοβί. ἢ.6.12ώ.8(Μ.6ς.6174). ; 

Ἐσυγκαταρρωστέω, δεεοτῆδ τυραΐδ ΟΥ ἰαμιρεϊδί, ἰοροίμθν; οἵ νἱπ65, 
Οντ, κρ.5(1.6218). 

συγκατάρχ-ω, γεΐ 7οΐμεϊγ, ἐαγό γα οὐεν, οἵ ϑοὴ 85 τοὶσπὶηρ ΨΊ ἢ 
ἘδίπμοΥ καὶ ἔστιν ὁμόθρονος αὐτῷ καὶ “-εἰ τῶν ὅλων Ογτι ον βαφεῖι, τ, 
σίς ἢ, 2460); 14..1.5.1.5(2.1454}); 1Ι4.Ζαεά τοτί3.7040). 

Ἐσυγκατάρχων, ὁ, 2οἵηὶ γείον, οἵ ϑοὴ ψ ἢ ΕΔΙΠΕΥ σ. τῶν ὅλων καὶ 
συνδεοπότης Ογτιαάον.ττίτ.2881}). 

Ἐσυγκατασείομαι, δέ ουεγιυμείνηεά αἷδο, δὲ τπυοϊυεά ἴπι δε δαριξ 
ψαἰϊ, αὐΝν85. [αἱ.(Μ.45.1694}. 

Ἐσυγκατασημαίνω, εἰρηΐίν ἰορείλεν οὐ, ἀθηοίε αἱ ἐδ βανης ἰἔγε, 
Ογυ. }εἰμ.8(63. 2640). 

Ἐσυγκατασήπω, γοΐ αἰὐαν ἰορείδον, Βαβιἤοηι.τ4.6(2.1214; Μ.31. 

4564). 
Ἐσυγκατασκευή, ἡ, σοομιραηντηρ ῥγεβαγαίίοη τὰ σπέρματα... 

πολλῆς δεῖται τῆς κατασκευῆς (Ὠγγβ,λονι.3.3 ἢ 21 ἀσ55.(ποα. συγ- 

κατασκευῆς 11.525Ὲ). 
Ἐσυγκατασμικρύνω, 7η4}6 φ»αϊϊ, [ες 56} αὐ τὴς βανης εριέ; γεάμσε 

ἰο ἐμὲ ἰευοὶ οὗ 'ἐκένωσε" ...«τὴν ἄφραστον αὐτοῦ τῆς θεότητος δόξαν καὶ 
τῇ βραχύτητι ἡμῶν συγκατεσμέκρυνεν ΟτΝ Υ955..4.᾽Ροϊ}.2ο(Μ.45.ττό40). 

συγκατασπ-άω, ἐγαρ ἀοιοη τοὶ δ ΟΥ αἰδο; ταεῖ., ἴθ ποτ] 56 Π88 
τὸν μὴ συναμαρτάνοντα μηδὲ ““ὦμενον (Ἰείη,Ξ γ.2.2ο(ρ. το. τι; Μ.8. 
τούϑ80) ; “-ἂν τῇ τῆς ἀκολασίας δουλείᾳ Βα5.56].0γ.8,2(Μ.85.120Ὰ}; οὔ- 
Ἰεσῖ οἵ εν!" 5 βἤογίβ, ασΝ υς5.0ογ.εαίσε,,24{0.03.3; Ν.45.65Ὰ) εἷζ, 5. 
δέλεαρ; πρώτην τὴν γυναῖκα ἠπάτησε, καὶ τότε ἐκείνη τὸν ἄνδρα 
συγκατέσπασε (ἢγνβ.ἤση.17.7 ἡ Οδη.(4.144Ὰ}); ὁ δαίμων... «φθονήσας 
σϑαν [53ς. τὸν ἄνθρωπον] ἐπειρᾶτο (πτη.1πά.ἰ0}.2(Μ.88.1200). 

συγκατασπείρω, 1. Ξοτὺ ἰορείδεν, Ὠθῆςς ῥδρεὶ ἰορείμεν τοί, ἴτϑυι. 
βαόν,τ.5.6(}1.7.5ο1Ὰ}; 14.ρ.Ηἱρρ.λαθν 6,5 τ(ρ. 18.32.15; Μ.τ6,.32824) οἵ, 
Ιγοηἤσον.τ.1ς.3(Μ.7.62 1 συμπαρέντων); 2. ἱπίογιυεαυθ, Ἱπίενίαεε, 
τ Νυβου Μος.(Μ.44.3800). 

“συγκατασφραγίζω, »παξε ἰδέ εἴρη οὗ (ἦδ ἐγοδς ἰογείπεν, ΤΥ Ῥλτ.3 
(Ρ.τό2.19). 

συγκατατάσσ-ω, γαΉρε τυϊἦἢ οἱ καθαιροῦντες τὴν τοῦ πνεύματος 
δόξαν, καὶ τῇ ὑποχειρίῳ φύσει ““οντες τ ν55. ͵Ἱαεεά. τό Μ.45.13200); 
σὺ δὲ καὶ τῷ περὶ τῆς γεέννης τὸ πνεῦμα τὸ θεῖον “-εἰς, διὰ τὸ λέγειν 
[Μι.3:τι}] Βιάγτα. ({Β65.) μη. 5 (1. 2088 ; Μ,20.7404}; τεῖ. Ἠδῦ.2:τὸ ἐν 
τῷ τῆς υἱότητος λόγῳ καὶ "νων ὁ ἀπόστολος φαίνεται τὸν ἀναληφθέντα 
ἄνθρωπον τοῖς πολλοῖς ΤΠ τ. ΜΟρϑ. ἐγ πε. 12{(ρ.3203.12; Μ.66.0854)}; εἰ 
τὸ πρωτότοκος ὄνομα ““εἰ τῇ κτίσει τὸν υἱόν, ὑπεξελεῖται.. «αὐτὸν ἡ τοῦ 
μονογενοῦς προσηγορία ὈΥτοίλες.25(53.2368); γδεΐον αἰοηρ Οὐ τη τοτιῇ 
ἕνα.. «καὶ τὴν ἑτοιμασίαν συγκατατάξωμεν τῷ χρόνῳ τῆς οἰκοδομῆς ΟΥ. 
7ο.το.8(22; Ρ.213.30; Μι14.3710); πιρά., γηρε ομεβε τοῖί, ἀσγες 
411} ποεται.. αὐτῷ καὶ ᾿Επίκουρος ΓἸ]Ετη, 5 γ.2.22(ρ.180.17; Μ.8.1ο888). 

Ἐσυγκατατελέω, 0102 ἐδε πορηδεν οὗ ἐἑὼς ἂν νεκροὶ ὄντες ταῖς 
πράξεσι συγκατατελῶσι τοῖς νεκροῖς ΟἸγταρ. τε. ο:3(Μ.01.5850). 

συγκατατήκομαι, ρ435., “16 ατϑὰν ἱορείδεν, αὐ Ν γ85. αητηι εἰ τές, 
(Μ.46.τἸοοᾺ}) ; πηδῖ,, ῥήηπο ατοᾶν οὐόν, ΤῊ Βοςε Μαηπ.2.8(Μ.18.11480}). 

Ἐσυγκαταυγάζω, εἰϊιηΐμαιϊδ ἱοροίκεν ; ταεῖ., Ογτ. Ζαε..23(3.68320). 



συγκαταυλίζομαι 

Ἐσυγκαταυλίζομαι, ἰοάσε οὐ Ξεἰεε ἱορείξεν, τεῖ. ἸΝΌμη.ο: 17’ κατα- 
λυούσης [30. τῆς νεφέλης], συγκατηυλίζετο [55. ὁ λαός] Ὀγτιαάογ. τοί. 

3538). 
Ἐσυγκαταυλισμός, ὁ, ἘΠ αΥ ΙΗ ἱορείμεν, ὑντ.αίογ.τοίι.2120). 
συγκαταφέρω, εαγγν ἀοτυν τοτέ κειμένῳ... Εωσφόρῳ μὴ συγκατ- 

ἡνέχθησαν ἀγγέλων χοροί; Οτ. ΝᾺ Ζ. Τα γ.1.2.6.21(Μ.37.6454); πιοί,, 
ἄεῤγέ5ς αἱ μὸ ξαρις ἴγπ6 Οὐ τοῖεΐ οἰἑϑν5 ἵνα μὴ συγκατενέγκῃ τὴν ψυχὴν 
τῶν ἀκουόντων... «καὶ διανίστησιν αὐτούς (Ὦτνδ. 01.11.2 1ῃ (οἱ, (ττ, 

4065). 
συγκαταφθείρω, ἀεδίγον Ἰορείλον, ΜϑοΜρῃ ροῦν. 4.τ6(ρ.187.11); 

Οντιαάον. τοί. 3560) ; ὕθο.Ρ15. Πγαεῖ.τ, 25 (Μ.092.1200Ὰ). . 
Ἐσυγκαταφοιτάω, εὐη6 ἄσιτοι ἰορείμον, νυ, Γπ|ἰη.4(63,1460}.Ψ 
Ἐσυγκαταχράομαι, 1. ε͵56 δοί[..«απὰᾶ, ἡπαῖε μ5ὲ οὗ αἰδο, (Ἰοτὴ.σίν. 

4.18(0.298.18; Μ.8,.12244}; 2. πιαΐλε {εἰ πιδὸ οὗ, ἐδ.7.α(ριτθ6.τό; Μ.ο, 
4280). 

Ἐσυγκαταψέγω, οὐπήοηιι αἰοηρ τοι, εἰἰρηναξχε αἶδο, Οτ.αίηοί. τι 
ὈιιταττοίΜ. 17.250); ὕγντιερ.4ο(Ρ.23.17; 58.112). 

συγκάτειμι, (1Ὁ0), 1. σὸ ἀσιοη ἰοροίδεν, ἀέδεεηά τοῦ εἰς ἄδην 
κατιόντι τῷ λόγῳ...συγκάτεισι Μαχιαριδίρ, (ΜΟΥ. 12840) ; 2, ξομδογί, 
αϑϑοείαϊδ 1 γάμοις συγκατιέναι σώφροσιν Ἐπι5.4,ε,1τ,8(0Ρ.30.28 ; Μ, 
22.774}; ἐν βρώματι.. καὶ φιλίᾳ σα. τοῖς αἱρετικοῖς ΤΒατιΒεθ.6ῤ}.2. 
Δ2(Μ.00.τ12ο5Ὰ}); 5, ἀοεεομά; οὗ Ἰίοροβ, ἢ 'π ΠΟ μ ἀσβοθῃβίοι, οἷ, Ἰηξγα 
5; Ἐπ5.4.6.4.6(Ρ,159.5; Μ.22.265ᾺΑ) κι 1.00 πτ(Ρ.227.1τ9; Μ.20.1281Ὲ}; 
οἵ Ῥεασηβ οὗ δ15 ᾿ρῃξ, ἐδ. (ρ.1 9.8; 2658); 4. »ιαῖε αἰϊοιυαηεός, «ποιὸ 
εομδιἀεναϊση, ΟΥ̓ ΥΘΆΙΚΙ 655 συγκατιόντες τῇ τῶν πλειόνων ἀσθενείᾳ 

115.4.6.τ.8(ρ.20.0; Ν].22.7γ68)}; ὥσπερ ἰατρὸς... «τῷ κάμνοντι...συγ- 
κατιών (Ἤγνπ. 01.22.3 τῇ ΤΟ ον. (τοιτοῦε ; συγκαταβαίνει (ὐδατηε) ; 
ταῦτα οὐ νομοθετῶν λέγω, ἀλλὰ συγκατιών ἴα ἠσηι.62. 5 τη 70.(8. 
3740); ΤὨατ,εγαμ.τ(4.07); πρὸς τὴν ἐκείνων ἀσθένειαν συγκατιών ἰά, 
θαη.τν (3. τοδό) ; το ἱμἴοσιοτβ, [514.}6].6}}.5..4τ(Μ.78,7608) ; 5. Ξἰοορ, 
σοπάσεεεμά, (Ὠτγϑ. ἤοηλ. 6 2.3 τῇ ο.(8.3728); ΤΠατ. Κον».14:13(3.143); 
αεεονητηοάαίε ομεϑεξ, σοηῖε ἀοτη ἰὸ ἰἤε ἰευεὶ οὗ ποικέλον αὐτὸν [536.Ψ 
τὸν ἱερέα] εἶναι δεῖ... εἰδότα... «συγκατιέναι χρησίμως, ὅταν ἡ τῶν 
πραγμάτων ὑπόθεσις τοῦτο ἀπαιτῇ (Πτγϑ.Ξαε.6,4{Ρ.149.10; 1.4258}; οἵ 
Οοά ἐπειδὴ ἄπιστόν ἐστι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, συγκάτεισιν εἰς τὰ 
αὐτὰ ἡμῖν Ἰα,᾿ο1.11.2 τη. ΗΠ εὖ.(12.1128); 6580. ἴῃ [πς. τοῦ υἱοῦ... 
διὰ τὸ.. «παρηλλαγμένον πρὸς τὴν τῶν παθημάτων κοινωνίαν συγκατιόν- 
τος στιν ϑ5. μη. 6(2 Ρ.137.1; Μ.45.1218)}; 6. ἀργέξ τοῖς Ἀρειανοῖς 
συγκατιέναι ΡΙΡΗ. λαθν.71.24(0.427.32). 

συγκατέρχομαι, 1. σοὸ ἀοιθη τοῖίξ ; ἀεδεεμα ἰορείδεν, ἨΠῚΡΡ.ἤαεν. το. 30 
(0Ρ.285.1τ2; Μ.τό6.34434}); ἂν εἰς ἄδου κατίῃ [3ς. ὁ Χριστός), συγκάτελθε 
στ. Ν82.0γ7,45.24(Μ,326.6 5 7Ὰ}; οὐρανόθεν ταύτην [55. τὴν σάρκα] τῷ 
θεῷ λόγῳ συγκατεληλυθέναι ἔφησεν ἴβ5ς, ΑΡοΪ].] Πα .}.6.5.3.δ(α. 
1017); 2- ἀεδεφη, σοη6 ἀοτθΉ, ἢ ἴὰ σΟΠἀδβοθηβίοπ ἡμᾶς μὲν γὰρ ἐν 
χρήσει τὴν χάριν λαμβάνειν λέγουσι... αὐτοὺς δὲ ἰδιόκτητον ἄνωθεν... 
συγκατεληλυθυῖαν ἔχειν τὴν χάριν Ἰτοπἀαεγ.1.6.4(Ν,7. Ξο9Ὰ) ; ἀδύνατόν 
ετίνα μέλος καταλεχθῆναι Χριστοῦ, ἐὰν μὴ πρότερον καὶ ἐπὶ τούτου 

συγκατελθὼν ὁ λόγος Μοίῃ.5γ}.3.8(ρ.36.12; Μ.18,730); ὅδο.}]5. 
ἐαγῃ1.το2.2(ρ.66); 3. αδϑεπὶ, αρῥγουο, ΤὨατ Βιπα,ο,ῥ.1. τ) (Μ,90. 

οὔ4Α). 
συγκατεσθί-ω, δα τ, ἀσυοὴν τοῦ ΟΥ ἰορεί ον ; ταβῖ,, εομδάρηδ οτ ἢ 

ὥστε αὐτοὺς [5.. ῬΊΔΥΙ58657 εἰς τὸ ἡτοιμασμένον πῦρ... αἰωνίως “σ- εσθαι 
μετ᾽ αὐτοῦ 35. ΒΕΕΙΖΕΡὉ] ΑΤΠ.ἐῤ. ϑόγαβ.4.17(}1.26,6610). 

Ἐσυγκατευνάζομαι, [16 τοί, Ὄνγτ. 7οεἰ.538(3.233}). 
Ἐσυγκατεύνασις, ἡ, εαγηαὶ Ἰπίεγεοιγεο, ΤΟ ΔΕ. ΝαΖ. ἠταὶ.48(Μ.38. 

920). 
συγκατέχω, λοίά ἀπὰ κε ἀοιθη, ν.1. ἴου κατεχομένη, ΟΠ γγβιλονε. 

χά, τν Μ{1.(7.7200}.Ψὕ 
ἐσυγκατηφής, -- κατηφής, τοί, ἀοισηοαδὶ ἐγές, Αρος θα. 

(ρ.1ττ8). 
Ἐσυγκατισχνόομαι, τσαςίε αἴῦαν ἱορεί πεν τοῖς, Ογτιαάογ.6(1.20}}0). 
συγκατοικίζω, ἐαμδεὲ ἰὸ ἰἴυς τοῦ ΟΥ Ἰορείμεν προφάσεις αἱ τὰς 

γυναῖκας σ. τοῖς ἀνδράσι (Πγγ5. ΣΉ 1, τ(1.228.). 
Ἐσυγκάτοικος, ἐροἰ γε τοῖἑ, ΟΥτ. σἰαῤῥιοη.7(1.226Α). 
συγκατολισθάνω, εἰ ἀπά {αὶΐ αἰξο: οἵ Λάδηη᾿β [4}}, Οντ, σίαρῇ,. 

σερμ.τᾷ.6 0). 
Ἐσυγκατονομάΐζ-ω, παρε ἰορείἠεν ἐν τῇ τελείωσει τοῦ βᾳπτίσμα- 

τος “πεταῖ τῷ πατρὶ ὁ υἱός ΑἸῇ,.4γ7.2.4τ(}}.26.2234}; ὕντιίψες, τίς, 
1788). 

᾿ πρρλω ἀεεονρίϊδα, ρονξεεὶ αἱ ἐπ σανπθ ἱλμιθ, [Βα5.δαρί.τ. 
2.1τ(2.627Ε; Μ.21.15454Ὰ}; τοῖς ἐσχάτοις καὶ ἡ τῶν ἐν ἀρχαῖς «“οοὔται 
λύτρωσις Οντ.αἄον.2(1.708); Τῆι. ς,89:17(1.1256); μεγηῖδ αἱ 1ἢδ 
5471 ἔτ; ἃ πιορα, τ Ν ν85.ογ. ἀοτη. 4(0.90.24; Μ.44.1τ176}). 

Ἀσύγκατος, »χεά, ῥίεμάεά ἐκ δ' στοιχείων...σ. κτίσις Ατεϊῃ ἈΡ. 
εαἱἰ. Α}Ροε.4:7{(0.244.28) ἴοΥ σύγκρατος, ά4.«0ε.4: (Μ.τοῦ. 5720). 

Ἐσυγκατουσι-όω, γπᾶξκ6 ἰο ἔόγηὶ ραγὶ οὗ ἱπὲ ὄϑβέμεε οἱ τὸ λογικὸν 
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«εἶναι κοινὸν ἄν τὶς εἴποι τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας καὶ ἴδιον ἄνωθεν 
“-ωμένον τῇ φύσει τ ΝΝ γ85. μη τ 2(1 Ρ.3270.2Ζ4; Μ.45.τορῦ0). 

Ἐσυγκάττυσις, ἡ, ἐμ μμοτώ. γηϊχίμγε βρωμάτων ο. (Ἰεμ1.οἐν.7.7 

(Ρ.28.15; Μ.9.4538). 
συγκαττύω, εοὐῥίε, βαΐεί τἢῷὸρ ΟΥ ἱορείδεν ; τηθί., ἔσοτι ἔΔ 165, οἵο., 

ἴσρης ἐδ. 8. τ( Μ.7.5218)}; ΟἸΘΙλ.ο γ.3.4{0.213.13; Μ.8,11418); ΝῚ]. 
6}}.1.247(Μ.70.1730}; ἃ Ιεζίοτ, δοοτ. .6.2.35.1πΜ.67.32008}); ἃ ἐτοθα 
ΟΥ βυϑίθῃ οὗ θε]οῖ, Ηὶρρυζαον. ς.4{Ρ.77.12; Μ.τύ,31224); ϑοοτ. ἠδ, 
2.18.2(2218) ; αγίοαϊε [ΑἸΒο Ποοά 5, ΠΟγ 5165, ΟἸειη.5.7.7.16(ρ.70.7.; Δ]. 
9.5374}; (οπϑί.ρ. 6]. νΖ.᾿.6.3.19.14(Μ.8ς.13480}.Ψ 

Ἐσυγκαχάζω, ν. Ἐσυγκαγχάζω. 
σύγκει-μαι, 45 ρ6888. οὗ συντέθημι; 1. δέ σοτηροξτίς; [ῃ0], λόγος... 

ὦν, οὐ κατὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ὁμοιότητα. ..ἐστὶ “μενος ἈΠ, επί ΔΛ. 
25.810); ΕΡΙρΠιαρς. τ2(Ρ.20.12; Μ.43.370); [0.1}.2.9.1.4(Μ.04.7078}; 
(Ἡσίβίοὶ., οὗ ᾿ποαιαῖα 50. 85 (06 ἀπα 1η8Δη ἐξ ὧν συνέκειτο {ὁ 
ἐνανθρωπήσας ᾿Ιησοῦς Οτο( εἰς. τιδδίρ.τ21.1; Μιττ.γ78ς4}; 2. οἵ νι τῖς- 
Ἰῆρβ, δὲ εορῃιροξεά; οἵ ἴανν8, δέ ἐγαγπεά; δὲ εοάτεα οὐ ρου. ὑέ ἐομ!- 
}οϑοᾷ ομέ «οἰἑὰ αἀποίμεν, 1.6. δε μαγιποη σε οἱ. ζνόμδοι,...ς οὔτε 
““μεένοι οὔτε καὶ ἐκμανθανόμενοι ἀταλαιπώρως (τι Τ δαιμλ. ῥα Ονοῖ 
(Ρ.2.25; Μιτο.το 20); 3. δὲ τ σργεεηηθηΐ τοῦ Ἡ κάκιον... «τὸν καὶ τὰ 
σύμμικτα συγγραψάμενον, τοῖς δὲ Ἀρειανοῖς λίαν “-“μένον ρα. 
εὔγοη.Ὁ.28(Μ.1τοϑ, 1280). 

συγκεκροτημένως, ας τροί ἀρὰ ἰοσείἤον, μη οαάΐν, 1 Βα5.εοηβί.ιΒ. (2. 
πόα; Μ.31.128:0). 

Ἐσύγκελλος, ὁ, ἀεδοοίαίε οὐ ἃ ῥαϊγταγεῖ, αι Ὠϊρἢ. ἐςο]. οἴποίαὶ σ, 
Κυρίλλου γε.  ντ.ρ.(0.136.17; Ε1.1.1540Ὲ}; Πδοπί  Ν ..}0. ἰδ ν}.24 
(Ρ.50.12) ; 650. φεϑοεΐαίε οἱ Ῥατγδτοὴ οἵ ΟΡ, ἃ ΠΙΡῊ οἰετῖς, οἴζει βιιο- 
σΘΘαΙηρ' ἴο ραϊπδτομαῖα, ποιηϊηδίθα Ὀν διηροσοσ, 1Ππ4].0Ρ 7μἐς. 
(ρ.9.24; Μ.91.14774); ΟΟΡ(φᾳβ)αεὶ.δ(.4(Ὁ 2.1.1 }0.1τ2-.8; Ε],2.1508}; 
1ο.Νοβοῃ. γα. 42(Μ.87.2806}) ; ΤῇΡΠη εἄγοη.Ρ.τ(Μ.1οϑ, ς6.). 

συγκερ-άννυμι, 1. τπἴχ, δίομά, εονρηῖησίο; ἃ. Ἰττ. τὸ ὑλικὸν [30. 
ἴπ Αἀδπι]...ὡς ἄν τῷ σπέρματι συγκεκραμένον (Ἰεπη χε. ΤΠ φοίνες 
(Ρ.125.12; Μ.0.6858) ; τῷ γεώδει συγκεκραμένην 55. ψυχήν] ΟΥΝ γ85. 
ἀμτη, εἰ γες.(Μ.46.440) ; τῶν ἀλλήλοις σουγκεκραμένων ὑγρῶν Ονγτ, δ' ἐξ]. 
1.3(0.22.0; δ᾽ απο}; ὅλων [36. ΠΙσμς ΓΤ Ἰϑην ἸΔΠ1Ρ5] ἐν ὅλοις 
ἀμιγῶς συγκεκραμένων Ὠϊοη.Ατ.ἅ.5,2.4(Μ.3.6418}; [ὰ οτοατίοη τὰς 
εὐ ἀρχὰς πάσης αἰσθητῆς οὐσίας. .«.εἰς ἕν “-αννύων [3ς. ὃ λόγος] Ατῇ,. 
φεη!.42(ΝΠ.2 5.840); πάντα πρὸς ἄλληλα “-ἄννυσι κατὰ τὴν ἀσύγχυτον 
αὐτῶν ἕνωσιν ᾽΄ομ Αγ. ἄ.η.11.2(Ν].5. 9400); Ὁ. πιοῖ, καθαρίσαι τὰς 
καρδίας ὑμῶν καὶ σ. ὑμῶν τὴν φρόνησιν ΗδΥηλ.υἷς.3.0.8 ; οἵ ταϊρ]οα 
εὐηοοπβ, Ἐριϊμρά Ρ. Ἐλπι5.ἢ.6.5.1.35(}1.20.4214}; οἱ.. «πράττοντες 
ἦσαν κατὰ ἀλήθειαν ἄγγελοι, τὴν οἰκείαν τῷ πράγματι φύσιν οὐ 
““ἄσαντες Μδο. Μη ρον. 4.27(0.215.10); τοῦ. σῆβ 8Ππ4 νυ (οἴ. 
Ἰηΐγα, 3) συγκέκραταί πως ὁ ἀνὴρ σαρκικῶς τε καὶ ψυχικῶς τῇ κατὰ 
νόμον συνηρμοσμένῃ Οντ, αἰ, 28(3,845Ὲ); 2. ἱεροῦ; εοριροσε (οἴ. 
τ(οσ. 2:24) τὰ πολλὰ μέλη τὸ ἕν ἔσται σῶμα....τὴν δὲ κρίσιν ποδὸς καὶ 
χειρὸς κτὰ, .«- μόνου θεοῦ ἔστιν ποιήσασθαι, ὃς “-ἄάσει τὸ σῶμα ΟΥ. 
.[9.το.36(2ο; Ῥ: 21ι.8; Μ.14.3738); ΟΥ̓ ΝΠ Ρ.Ρτος, Ο,αρ.γ}: 2(]. 87. 
1728}; ; . δ ομέ αἰία, δὲ τη τηιαιεῖγ «πτἰφά ἴο, τχοτα ν ᾧ συγκέκρα- 
ται, καὶ συνήνωται ἡ ψυχὴ ἐν τοῖς θελήμασιν ΜαοιΑθριλον.τ8( 1.34. 
4570); οὐ συνεκράθησαν, τουτέστιν, ἀστασιάστως διέστησαν τῶν 
πάντων, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν γνώμην ἐσχηκότων καἰ. Π6Ὁ.4.::2(0Ρ.178.18}; 
ἑαυτὸν καταδουλώσας τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ συγκραθεὶς τῇ γηίνῃ ἐπιθυμίᾳ ἐκ 
προαιρέσεως 0.1). λον.2.τ(Μ.96.576}}; ταν ϑισα γ “άσατέ μὲ τῷ 
σώματι τοῦ Χριστοῦ Οτ.Ξεὐοὶ τη: (απὶ.21:4(Μ.17.2610); ὥσπερ γάρ τις 
αἰσθάνεται τῶν ἐνεργείων τῆς κακίας ἐκ τῶν παθῶν. .οὕτως αἰσθάνεσθαι 
ὀφείλει τῆς χάριτος... τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς ἀρεταῖς... ἵνα ἐξομοιωθῆναι 
δυνηθῇ, καὶ “᾿ασθῆναι τῇ ἀγαθῇ καὶ θείᾳ φύσει Μας Αοριλονι.54.6 
(6650) ; ὅταν.. ἡ ψυχὴ... «καταξιωθῇ πνεῦμα γενέσθαι συγκεκραμένη τῷ 
πνεύματι Ἰρετο, τις 7ο.Μοηἀγηη. Βεὶγ. τ .ο6.13800)}; 4. ΟὨτίβ- 
τοΐ. Ἰῃ αἰζειιρῖβ ἴο ἜΧρσθδ5 ὑπίοη οὗ ἀΣν ητν ἀπ πιμπδηϊν “-άσας 
τὸ θνητὸν ἡμῶν σῶμα τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει ἩΠρρ. απ ελν.α(ρ.6.25; Μ. 

10.7328Β); πηλοπλαστῶν τὸν αὐτὸν... θεός... καὶ συνενώσας καὶ “-ἄσας 
τῷ λόγῳ Μεῖῃ.:ν»Ρ!ρ.3.5(ρ.31.20; Μ.18.688) ; τὴν θείαν εἰκόνα δουλικῇ 
μορφῇ “-άσαντι ΟΥ.ΝᾺ2.07.30.3(0.112.1; Μ.36.1050}; συνανέβαινεν αὐτῷ 
καὶ ἡ εἰκὼν συγκεκραμένη εἰς τοὺς οὐρανοὺς. .«ἄνθρωπον συγκεκραμένον 
θεῷ ΤΟμγνβ. ῥαξεδίρ.180.1,7; 8.2730,}0}; τὸ πνεῦμα τὸ οὐράνιον ἐν τῷ 
Ἀδὰμ εἰσελθὸν εἰργάσατο, καὶ τοῦτον συνεκέρασε τῇ θεότητι δας, Αθρ. 
μονπῖυ (ΝΜ .34.5401}}; λέγεται... -παρὰ..«τοῖς Εὐνομιανοῖς ἡνῶσθαι τὸν 
θεὸν λόγον τῷ σώματι οὐ κατ᾽ οὐσίαν. . ἀλλὰ τὰς δυνάμεις τοῦ σώματος 
ταῖς δυνάμεσι ταῖς θείαις συγκεκρᾶσθαι Νοτηεβ, αἱ, Πομι, (Δ. .40.005Ὰ}; 
οὗ Β15 βου βοα θοᾶν σῶμα πνευματικὸν καὶ οὐχ ὑλικόν..-συνενωθὲν 
καὶ συγκραθὲν τῇ θεότητι... εἰς ἀεὶ διαμένον ἘΡΙΡΠ. ἦαεν.64.64(Ρ. 5 ο4. 
15; Μ.41.11818); ἰεγπὶ ἕανουτεα ὃν ΑΡΟ]]. ὁ τοῦ θεοῦ λόγος..-πάντα 
πεπληρωκὼς ἰδίως τε τῇ σαρκὶ συγκεκραμένος ἈΡΟ]] Πα. 5 εκ. ρὲ ττ(ρ.171. 
9; Μ.10.11008); τῶν συγκιρναμένων αἱ ποιότητες κεράννυνται καὶ οὐκ 
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ἀπόλλυνται" ὥστε τινὰ καὶ διΐστανται ἀπὸ, τῶν συγκερασθέντων, 
καθάπερ οἶνος ἀπὸ ὕδατος ἰά. ἐγ. 127(Ρ. 238. 15)}6Ρ. ἸΠατ,εγαη.2(4. 170); 
εἰ,.«οὐ κοινὴ ἡ ἐπωνυμίᾳ, οὐδὲν οὕτως ἔσται τὸ συγκεκραμένον ἌΡΟΙ. 
2».τλ4(ρ.242.5}00.1μδοπτ.Β. βοῇ. (Μ.86.τοῦ88); πρὸς οὐδὲν... ἐκείνων 
[56. [ῃ86 8η66]5] συγκέκραται ὁ θεός ἈΡΟΪ]. Κγ.1τ(ρ.207.24)δ (τοότρ) ; 
οοπαάειηποά Ὀψ γτ. εἰ συγκεκρᾶσθαι φασὶ τῷ λόγῳ τὴν σάρκα... 
ἀνάγκη λέγειν ἑκάτερον... «ἀποστῆναι μὲν τοῦ εἶναι ὃ ἦν, ἕν δέ τι τὸ 
ἐξ ἀμφοῖν ἀποτελέσαι... ἑτεροφνές ΟΥΤ. σγροτβ.το(ρ.486.18; οἴ.Μ.7γ6. 

14338). 
"συγκέρασμα, τό, τηἰχίμγο κ' τῆς ἁμαρτίας δο.15.1εκ. ρο (ν.1. 

συμπέρασμα Νῖ,02.14954)}. 
᾿συγκεραστικῶς, εοὐϊπηρίν, γεαάιῖν, Α. (Ῥα5ς5.) “μάν, 4(0.9.12). 
συγκεραστός, τηἱχοά; Ἰρυΐ, ἃ5 βαρδί., τοίη απά τοαΐεν τπϊχεί, 

ἘΡΒε 3.6 Ὰ; ροῤῥιᾷ. Ῥαιν(Μ. ὅς,3760). 
συγκεφαλαι-όω, ὀγίηρ ἐορεῖ πεν ἩΠΔΕΡ ὁη6 βθαά, δὲ τ, διρη- 

ηανῖΣα, ἴ60], τὴν.. 
ἀνάγκη Ἰοη. Κι Ρ.ΑἸΉ ἀφοῦ, 26(0.22.τι; Μ.25.4644); τὴν τριάδα 
ἀμείωτον εἰς τὴν μονάδα “«“οὐμεθα Το. Αἰιαριουπά, ἠομ.τ(ρ.58.2ς; 
Μ.25. πο 54}; τριάδα ὁμοούσιον.. 
μίαν συναγομένην κοινὴν κυριότητα ΒΟρἢτΗ, ἐριενη.(.87.31 520). 

συγκεφαλαίωσις, ἡ, 1. στη, ἐοηοεηοη, πρὸς συγκεφαλαίωσιν 
ἁγνείας ΟΙἰδιῃ. ῥαεά.5. τίρ, ,δ2.6; Μ.8, 6618); οὗ 600], Ὠἱεγαιοῖν καθολι- 
κωτάτη τῶν τῆσδε τυχὸν ἱεραρχίας, ἢ τῆσδε ἃ ἱερῶν συγκεφαλαίωσις 
Πιοη. Ατ. εὐ... 3(Μ1.3.3730); οὐ ΝΊΤ ἴῃ σοὶ]. τὸ ΟἿ᾽ ἐστι τῆς θεολογίας 
ἡ θεουργία σ. 1.3.3.5(4328); 2. φμῊρ ἩΡ οὐ μόνον γὰρ οἱ κατακερ- 
ματισμοὶ τῶν οἰκονομουμένων καὶ οἱ καθ᾽ ἕνα λόγοι τῶν διοικουμένων 
εἰσὶν ἐν τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ καὶ τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνακεφαλαίω- 
σις καὶ...σ. πάντων Οτιεονρηντ ἘΡἢυτ τ τοίρ.241). 

συγκεχυμένως, εοη [δεάΐν, Τ ουτ. Ἡ, Νες. 3.8(}1.86.16250). 
, ᾿συγκηρύσσω, 1, ῥγεαεὴ αἰσηρ φίδι, 7σΤἢ ΤῈ. ῥγοαεἠίηο Βαρνάβας 
συγκηρύξας τῷ ἀποστόλῳ. ..«τὸν λόγον ΟἸΘτη. ον. 5, τοίρ. 368. 12; ΝΜ. 
᾿ 60); 2. ῥγοείαΐνῃ αἶξο, κογαϊά..τολίὶ ὁμοῦ τῇ ἀρχῇ καὶ τὸν ἐν ἀρχῇ. 
συνεκήρυξε ΟτΟΝ γ55. ΕμΉ.4(2 ρ.53.25 Μ.45.6248). 

συγκινέω, δο τ, εν. (το. ττ(ρ.ττο.29). 
συγκίνημα, τό, -- συγκίνησις, ἸΠΟ ΦΙΏΦΉΙ ΤῈ ἐδε φαμῖα ἀϊγεείίομ,. 

ὕξεο. ΡΙ5.ἀδα.τατί.92. 14404). 
συγκιρν-άω, -- συγκεράννυμε; Ἱ, μῖχ, ῥίοηά, ΦΟΥΜΗΤΉΕΙΣ; ἃ. οἵ 

Πα! ἀδύνατον. . «σῶμα διὰ σωμάτων δε εδμῥν, «ὥσπερ ὅσα τῶν ὑγρῶν 
μίγνυται καὶ “σἄται Το.1), {[.ο.τ.4(Μ.04.7070}; Ὁ. ταοῖ. τῇ θεοσεβείᾳ 
““ὥντες τὴν πλάνην Μειῃ. γηρ,2.3(ρι1ρ.1; Μ.18.528); ταῦτα -“-ὠμενὰ 
ἀλλήλοις.. τὴν ἀγάπην ἀποτελεῖ 13α5.εοη5έ.τ3(2.5 580; Μ,ι,321.13774); 
χρὴ τῇ φιλανθρωπίᾳ --ἂν τὸ δίκαιον ΤΗατ, σι. 6 5 τη 35 Κερ.(1.500); 
2. ἐθηηρεγ, τη ραίε τῆς ἡλιακῆς αἴγλης -οῶσαν τὴν φλόγωσιν 10. Ρ. 
ἠοηι, 4, 5(}1.96. 0088); δράμε “ἂν δεῖ μετρίως τὸ σῶμα..«ἵνα μὴ... 
ἀγωνιστὴς ὑπὸ τῶν τῆς σαρκὸς κινημάτων βιάζεται ἘΡΏΠτΤ.3. "ῃ δ Ὁ 
3. τιρα,, δὲ ἐμ! ηαίε ΜΕ ; ταγϑέ., δα ἐμ μαίεῖν τ σά ΔῊ γυμνὴ 
«τῇ καρδία παντὸς σαρκικοῦ. «δύναται τῷ Χριστῷ --ἄσθαι πνεύματι 
{ἢτνβ. ῥαΞςεἰ,.2(8,2584). : 

συγκίρν-ημι, -Ξ-- συγκεράννυμε; 1. πεῖχ, ῥίομά, φονηρηηίς ἕνου- 
μένων.««τῶν τεσσάρων [3ς. στοιχείων] καὶ “-αμένων. καὶ τὸ ἀποτελού- 
μενον...«ἐκ τούτων παρὰ ταῦτα ἕτερον 70.}0. [αεοῦ.24(Ν.04.14494})}; 
γηρῖ, ὦ φωνῶν καὶ βοῶν...ταῖς ψαλμῳδέαις --αμένων τ. ΝαΖ.ον.18.28 
(}1.325.10208}; πηνϑὲ, κέρναται ὁ μὲν οἶνος τῷ ὕδατι, τῷ δὲ ἀνθρώπῳ 
τὸ πνεῦμα...τὸ θεῖον κρᾶμα τὸν ἄνθρωπον τοῦ πατρικοῦ βουλήμα- 
τὸς πνεύματι καὶ λόγῳ “ἄντος μυστικῶς ΟἸΕ ,. ῥαεά.2.τ(ρ.1τ68.0; Μ.8. 
4124); (Ἀτῖβίο], τῶν “σαμένων αἱ ποιότητες κεράννυνται καὶ οὐκ ἀπόλ- 
λυνται ΑΡΟΪΪ. Ρ. τ276ρ. 238.15}Δ}Ὀ. Ὑπατ,ἐγανι. 2(4. 170); ταύταις [86, ταῖς 
αἰσθήσεσι].. «αἵ ῥεῖαι δυνάμεις -“άμεναι τὴν ἕνωσιν ἀπειργάσαντο κατ᾽ 
αὐτούς [30. τοὺς Εὐνομεανούς] Νετιηξβ,παί, πον. 3(Μ 40 6ο5Ὰ}; 2. δὲ 
ἡπιηιαὶς τῇ; δὲ ᾿ΠΈΠΙΕΙΙΙΥ πη τἰοὦ Ὴ ἡμῖν ἐδωρήσατο χάριν... 
δι’ ἧς πέλει εδὲ τε..«καὶ “συ ἄμεθα τῷ φωτὶ τῆς θεότητος Ν1Ϊ ρα, 2, 

314(Μ.79.3530). 
“συγκλ- άω, ὀγεαΐ; 8.55. ἰηίγδη8.» ε11 συνεκλάσθη τὰ σπλάγχνα 

αὐτῆς... καὶ ἐφοβήθη φόβον μέγαν «456η.6(ρ.46.7); δὲ ποηῤίμδεορά, 
το ομμαθά, ΟὙΜαρ ταί, (γ.2ΖΔ0}..)2. 51 (ΔΙ Ρ1,.66.τοΣΑ); οὗ οπε 
ῬΟΒβοβϑθα, ῥὲ ἀοιιδίοά μ}Ρ, «ομίογίσά, ΟΔ}1 νυ. Ην}.(Ρ.70); πιεί., οἵ 
ΟΡΙΠοΠ5, εἰασ αἷ.. αἱρέσεις... .εἰς άυγᾶς “πώμεναι Ἐρίρμιλαεν. 4.2 
(ρ.182.0; Μ. 41,30). ᾿ 

σύγκλεισις, ἡ, ἐμ ΟΥ εἰσείηρ ἀξ Ξε συγκλεισμός, εὐ βηε- 
τη θη, ΡΟ σα ἈΡ.Ἐλι5.ἢ.6.5.1.71.(2{.20.4008}. 

συγκλεισμός, ὁ, 1. δεῖηρ 5 π|ρ, σοΉ ηοπιθηξ; 8. Ἰηυεσίνιθη, 
δίεσα, ὈἸεμλ σίγι 4. το(ρ. ὅσους ; Μ.8.13288); ΓΕΡΙΡΒΙυ, ῥγορβλ.1ς, (ρ.2ο; 
Μ.43.3078); Ογτ,Αῤ(.2(3.3π560) ; ΤΗΤ, ἰς,30:23(ρ.126.22); ἐπείοσγε 
οὐ Πβὴ ἴπ ἃ πεῖ, 1514.}68].6}}Ὀ.1.204(Ἀ1.78.3134}; Ὁ. τηςῖ,, οὗ 501}}᾽ 5 
ΘΟΠα ΟῚ αἴτεον ἀθϑίῃ εἰς τὴν φυλακὴν σ. ΟἸδτα, ς ».5.4(0.210.33; Μ.8. 
11374}; 2. εομείμδτοη, ἱεγημμα!Ποη τῆς κατ᾽ αὐτὸν [30. τὸν νόμον 

1271 

“τριάδα εἰς ἕνα...“-οὔσθαί τε καὶ ᾿δυνάνεύθαι πᾶσα 

᾿ Ξ 

«εἰς μίαν -οουμένην θεότητα, καὶ εἰς. 

σύγκλητος 

ἑερῳσύνης τὸν σα. Ὀγτ. αἰ ττί(4.8280); οὗ τμε6 ἐπᾷ οὗ ομθ᾽β 16 οἢ 
φαγί, ΟΥ̓ ΝαζΖ.07.40.24{(Μ.36.29020); ὁ....θεὸς...δικαίας ἑκάστῳ... 
ἀμοιβὰς ἀποδίδωσιν... ἔσχατον πᾶσι τοῖς οὖσι διδοὺς σ. Μαχιεῤιτ(Μ 91. 
2800); Πρ, δἠμητης {86 ἄοον, μηπαϊδγ ὅπου... θεοῦ συγκλεισμός, ποία 
λοιπὸν ἐκεῖ μετάνοια; ΑΥδδῖ. 5. ς.6(Μ.80.1007}4}; 1δι(1128}), 

Ἐσυγκλειστήριον, τό, ῥγίδοῃ, (Ὦγγβ. ῥ᾽. ἷ 67.260: 2(1.64.0250). 
σύγκλειστος, ὁ, ζεἰΐοτυ εαρίτυε, ΤᾺατιδταά, 6 ρ}Ὀ.2.38(Μ,90.1233.). 
συγκλεί-ω, 1. πὶ ΟΥ̓ ΣΟ περ, μέρ! ἴῃ, ὁμείοξο; τοῖς ον} ἴθ Αλτὶ- 

σἢσίδι, σης μαεν.5.20.2(Μ.7.1 2010) Οἵ. 5. ἀνακεφαλαΐίωσις ; τοῦ, ἰπ- 
οατπδῖο νοτὰ τοῦ σώματος...--σθέντος διὰ τοῦ λίθου... οὐχὶ τῆς 
θεότητος --σθείσης ἘΡΙΡΏ ἐχΡ. βἀ. τ7(ρ.51η.28; Μ.42.8130); ὁ... θεὸς 
λόγος σαρκωθεὶς οὐ κωλύεται καὶ σαρκὶ ἡἠνῶσθαι καθ᾽ ὑπόστασιν καὶ μὴ 
συγκεκλεῖσθαι ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ τὰ πάντα πληροῖ Οξουχη.(οἰ.2:ο(ρ.454. 
24); τπὶ βοοα 5εΠ86, σμγγοι, Ρα55. πανταχόθεν σ. ὁ ἄνθρωπος [1.6. Ὁν 
αἰνὶπθ σενθϑίιοη] Δτῃ ἕρς 4ς. 6(Ν .2ς.1778}; 2. ϑογάον, δὶ κολόβιον 

᾿ ἄσπρον συγκεκλεισμένον πορῥύρᾳ “4.ΒαγιΝ.2(Ρ.131.22); 3. ἐχεϊμάδ, 
Ῥγευεμξ ἐρχομένους τινὰς σ. ἡ ἡμέρα Ατῃιαρῤοί( ες. 25(Ρ. τοῦτ; Μ. 325. 
2800); 4. εοπείμε, οονηῤί ἰδ ὁ τὰς ἀγγελικὰς “ἰὼν ἱεραρχίας, ὁ... 
ἀρχῶν, ἀρχαγγέλων τε καὶ ἀγγέλων διακοσμούμενος 1)οπ, ΑΥἐ, ἢ ν0.1 
(ΜΜ.3.2578); 5. εομείμαάε Ὁν τεαβοπίηρ εἰς τοῦτο σ,, ὅτε κτλ. ΑἸ᾿...47.3. 
δο( Μ.20.44900}; 6. εομηθεὶ εἰοςοῖν τὴν δοκιμάζουσαν αὐτὴν σοφίαν ἐξ 
αὐτῆς τῆς ὕβρεως συλλογίζεται [50. [ῃ6 ϑγτορπορπίοϊαπ νοτηλΠ] , 
καὶ σ. πρὸς ἔλεον δεν. Απίιαρ. καἰ. Μέ τ: 2ο(ρ.125.10); 7. εἰμὶ, εἶξε; 
 αβίδη σταυροῖο συνεκλήισσαν ὀχῆν Νοπη, ραν. 0.10: 2ο(}}.43.9ο10); 
14δ.20: τοί(οτ24}. 

συγκληρία, ἡ, εονπρεεπῖν, ραγειραίϊοι χρησώμεθα... τῇ τοῦ 
δοθέντος ἀγαθοῦ συγκληρίᾳ (οπϑί.Ἀρ.]155.9.(,2. ςο(ρ.ὅς.12; Ν,20. 
10338). 
Ἐσυγκληρικός, ὁ, ἐείίοτο εἰεγῖς, εοἰϊοασις τ. ἐοἷν ογάενς, (οά. ἄν. 

48; ((βαΐς,εαπ.18; Ῥῃοξιπονποε δι τάίρ. 520; Μοιοφᾳ. 6898). 
οὐγελήρογοι τῶ) ἐμ εγτὶ ἰοσσί ον γε τὮ, 86 7οἽτι πεῖν τούτῳ “-εἴ 1.6. 

Ὀοᾶν ψ] 5001] τῆς... «δόξης δι Ν σον, 2ιζ}.35.784Α). 
Ἐσυγκληρονομία, ἡ, 70ο7πἰ|-τηιογείανιεθ, ΟἸδτα ον. 6.14{(Ρ.480.22; Μ. 

9.3370). ἀν 
συγκληρονόμος, ὁ, 701 πλεῖν οὗτοι σ. τῶν ἀντικειμένων εἰσίν, οἱ 

τῆς αὐτῆς αὐτοῖς κακίας μεταλαμβάνοντες Οτιεχριίη ᾿νε ττ4(Μ.17. 
1640); ἔσεσθέ μου ἀδελφοὶ καὶ σ, τῶν ἐμῶν πάντων “456η.24{0.7}.18}} 
650. οὗ (μη βιδη5. 845 Ἰοίης-εῖτβ τ ΟΠτβὲ (ομ,,8: 17), ΟἸδα). 
οί ττίρρ.80.12,81,25; Μ,8,2224,236Α}); (ρηοὶ. 4.,}}».2.33.2; 1Ὁ.3.18.1. 
(μεγϑ. οἵη Κοηι. 513(3.1458); ἰῇ νγογάβ ἀβουι θα το Ομ γβῖ χαίρετε 
οὗ ασ: μον 44΄.Ῥεὶγ.εἰ ἀμάν.2(ρΡ.11τ7.21). 

σύγκληρος, ἠαυϊηρ αν! οΥ ἰοὶ ἴῃ, Ἑυποιηίαη στη οὐ κοινωνὸν 
ἔχων [3ς. ([ῃ6 ΤΔΙΠΕΓ]... τῆς θεότητος... οὐ σα. τῆς ἐξουσίας Ἰαμ ἐλΡ. 
Μά π(ρ.254).Ρ. Οὐ ΝΥ 585. Ερμ.2(2 Ρ.311.3; Μ.45.484Α}; οὐ οἶσε Ὀγ 
ΟτΝ γ85.π.2(2 Ρ. 313.1}Ε}; 4858--Ὁ). 
συγκληρ-όω, 1. οἵη τη οηε ἰοἱ, εαξὶ οπεἧς ἰοἱ ἱορείδον, Βεας.ἤοηι. 5: 6 

(2.388, Ν,21.2490); 2. διηύγαες 12 οπδ, ταθα, θεὸν. «πᾶσαν ἀστείαν 
ἀρετὴν συγκεκληρωμένον [Ἰετη,ἐεἰ,2τ(ρ.142.22; Μ.0.7088Β); 3. σεεῖρτι 
ΟΥ̓ ἀεςίίης ἴο ὁ ταύταις Ξε. συμφοραῖς] αὐτοὺς “-ὦσας ὙΠατ, Πς, τοῦ: 12 
(1.136) ; τοῖς μὲν πλοῦτον συνέζευξε, τοῖς δὲ πενίαν σ. Ἰά ῥγουϊά.6(4. 
571); Ρᾶ585. τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις ἀνωθεν...συγκεκληρωμένην ἔχουσα 
τὴν ἀνωμαλίαν ΑἸἰποπαρ.»γ65.τ7(ρ.68,2ο; Μ.6,το 88); παντὲ γεννητῷ 
αἰτία συγκεκλήρωται Αδἴιςγη!ρ. ΡΙΡἢ. ᾿αον.76.44{0.398.4; Μ.42. 
6ο90); οἵ ξΆ]]δὴ τῆδη ἄνευ τῆς συγκεκληρωμένης τῷ χοϊκῷ ἀνδριάντι 
θείας μορφῆς ΝΠ. ῥενγίϑι. το, 3(Μ.79.8092}) ; Μδββ] δὴ ἡ... «προσευχὴ... 
τὸν ἐξ ἀρχῆς -“-ὠθέντα πονηρὸν δαίμονα τῆς ψυχῆς ἐξελαύνει Τα σεν. 
4.11(4.366); 4. ῬΆ58., δὲ ῥοιμα πρὸ τοτίλ, δείοης ῖο τῇ.--τοῦ ἑνὸς φύσει 
“-οὗται ἐκκλησία ἡ μία, ἣν εἰς πολλὰς κατατέμνειν βιάζονται αἱρέσεις 
ΟἸεπι, οἐν.7.17(0.76.0; Μ.0.5524}; τοῦτο... ἴδιον θεοῦ...καὶ τῇ φύσει 
συγκεκληρωμένον (Ἤγγπιλοῦ!.1.3 ΤΏ αἴ, [Ἐδ. 5 8) ; 1α ον ι.3.1... τη 
τύ ον, (το.2708}); 1ά.ἀομι.7.1 τῷ Ῥἐ (αι, 2450); 5. ρ658., δὲ τιαάδ ὧἢ 
ἱμογίίον τρτ ἢ Βηθλεὲμ... τοῖς ἀνθρώποις συγκεκληρωμένη ΑἸΏΡΕ, ἤσηι. 
1.4(Μ.30.41Ὰ}.Ψ 

συγκλήρωσις, ἡ, εογηρημητν, ζοἰ οι μι οὐ μόνον τῇ ἐν Καρχηδόνι 
ἐκκλησίᾳ ἀλλὰ καὶ πάσῃ τῇ ἱερατικῇ σα. (σά. Α47γ.53(ἴ. 1,41. ἐοη5ον- 
ἐϊιρη). 
σωγκλητικός, ὁ, σφραίοῦ; ὈΥ͂ ΔΠΘΙΟρΥ, οἵ Πρ ἢν -Ὀἰδοοα οἰπείαὶς 

ἴῃ ἔογείσῃ οουπίσίθϑ σι Περσῶν Οἰγομ Βαφεΐ. ).200(Μ.02,7524). 
Ἐσυγκλητίς, ἡ, τυροῦ; ΟὗἨ δεμαϊογίαί γαμῖ οὐ τοῖξο ὁ ξομαίονῦ 

“Α.Ρεὶν.εἰ Ῥαμί.Β4(ρ.219.4). 
σύγκλητος, 1. εαἰϊεά ἱορείλον, δρηγποηϑά ; 5. ἴθιη. δι θβῖ,, φι- 

τιογσά ἐομηεῖί, ἐεβρ. Βοπιδῃ ϑεμαίε, αἰθὸ οἱ Βυζαπίϊπθ βεπαίθ, 
ΤἈρδη εἰγοη. ρ δ (Μ.τοβ.2218); 1ὖ.Ρ.322()80Ὰ); 2. 5.ν.]., εαδμαϊῖν 
αεϑεγηδίε, ἐονραιλεγεά τῶν συγκλήτων καὶ μιγάδων ἀνθρώπων ΝΙ]. 
ἐχέγς.1(}]1.79.728Ὰ}); αὶ {.1, ἔοτ συγκλύδων ; οἷ. μιγάδων καὶ συγκλύδων 
ὄχλος ἀνθρώπων ῬΏὮΙΪΟ ἀε ἀδεαίορο Ζ((οἤη-- νεπα]αηα 4 Ρ.271.2}; 



συγκλίδων 

συγκλύδων καὶ μιγάδων ἠθῶν Ἰᾶ.4ὲ ςρεοϊαϊέδιις ἱερίδιι5 4.ταζδις Ὁ.171. 
21). 

Ἐσυγκλίδων, ν. σύγκλυς. 
σύγκλινος, “ἰσεῤίηρ δεσίάε, Θβανηρ ομε᾽ς γοοθὶ ΟΥ δεά, ϑορῆτ.Η. 

τ. Αἀπαοὶ.(Μ.092.χ7ο80). 
Ἐσυγκλόνησις, ἡ, ἐοηημοίοη, Οὐ. ΝᾺ 2.07.43.8ο(Μ.26.6οτ10). 
Ἐσυγκλονίζ-ω, ἀἐαδὶ Ιορειδεν ἡ θάλασσα ξηραίνεται, ὁ ἀὴρ --εται, 

τὰ ἄστρα πίπτουσι ΕΡὮγ. 3.1450. 

σύγκλυς, τυατξῆσά ἰογείδεν, Ἦθποο, τηρί,, οὗ ἃ σγονγά, ῥγογριϊξομοίεξς, 
εαςμαὶ μιγάδων λογισμῶν καὶ σ. 1ξπιυ5.} ας.24{Ρ.46.12}); συγκλίδων 
ΝΜ αρη.6(Μ.70.0718); Βαᾶ5.8561.0, Τ αδεὶ τί Μ.85.4078); οἱ ἃ βοιιπά, 
τοηβεδεί, (Ἰδγῃ.5,ν.6.3(0.447.28 ; Μ.0.2528). 

συγκλώβθ-ω, 1. τοεξαὺϑ ἰορείπεν, ταθῖ. εἰ συγκλώσαιμεν εἰς ἐν σωματο- 
ποιοῦντες τὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις γεγραμμένα ΟΥ̓. 6.6.22(τ3; ἢ.132.8; 
Μ.14.2408) ; ῬΕ55., δὲ οὗ ὁηε ῥίδεο τοῖς, θ6 οὗ ἐξα ταῦ ἀμ τυοοῦ οὗ οὐ 
σεται, οὐδὲ συντάττεται [56. [η6 σοοα ΜΈΙΟΠ 15 ἑοπα ἴῃ της ογδαταγο] 
τῷ δημιουργῷ ἑνὶ καὶ πρωτουργῷ ἀγαθῷ ΤΙ άντα. Τγ1η.2.6(Μ.30.5208)}; 
2. εογηδῖημε δεινὸν ἡ κολακεία..-«μετὰ δυστροπίας συγκεκλωσμένη ῬᾺ]]. 
τι γνβιτό(ρ.94.1τ; Μ.47.53}} ΡΆ55., οὗ βδύβομβ, δὲ ἐπ ἰδαρίφθ εὐῖξῃ, 

ἐδ. 5(ρ.32.6; Μι41.20). 
συγκοιμάομαι, ὅς ἰο ὑεά αἱ (δ δα6 ἥριδ, ἴστι. Ροῖγει6. 1. 
συγκοινων-ἔέω, 1. «ἠαγέ ψ ΠΏ, ρὸ σἤαγός ΔΤ “-ήσεις.. «πάντα τῷ 

ἀδελφῷ σον Ῥΐ4...8; “-“ἤσατε ἡμῖν τῆς εὐωχίας ΤΟΙ, ῥαΐη.2(Μ.18, 
3850); 2. μανε ἐοἰ]οιυσῖρ ἸΏ, ἀδεοοίαίο ντἢ, (τοί, ἘΡΉ.5: τι) 
1845. αρΙ.2.0.2[.(2.666Ε,6688 ; Μ.31.τότ2}0,16168) ;3. ἡοῖῃ τα γπακῖης 
ὁμες ΦΟἸΗΉΤΟΉ, 1ῃ “ΟΡΏΜ ΗΠ ΓΟΙΊΤΙΡ φωνὴ ἐγένετο' Πλάτων ἐπί- 
σκοπε.-..“οἦσατέ μοι ὡς ὁ κύριος "Ἰησοῦς ὑπέδειξεν “4..Μ1.25(Ρ.253.2}; 
4. σορημμηῖοαίε τοῖίΐι, δ6 ἸΗ φΟΡΙΗΜΉΪΟΗ τοτίλ, ἴὰ τς ϑεπβε οἱ σάρητ ἰο 
ΦΟΡΗΗΜΗΪΟΗ διὰ τὸ μὴ “οεῖν τοῖς ἐν τῷ δι νμῶ παραπεσοῦσι ἘΡΙΡἢ. 
ἦσεν, 59.13(0.378.20; Μ.41.103]8); “ὦ ὑμῖν Απακί.5.ἠοά, τοί Μ.80. 
1888), 

Ἐσυγκοινωνητέον, 056 »ηπεδὶ σ΄αγέ ὙἘΓῊ μεταδοτέον καὶ σ, αὐτῷ 
ὙΒατιδιαά,ε.2. 210(Μ. ο90.16640). 

“συγκοινωνία, ἡ ἡ, σἰαΐε οὗ δείηρ τ σοηρημηΐον τοῦδ, σοι οη 

αἱρετικὴ σ. ΟΡΉΜΜΗΪΟΗ τὐὐ βεγείϊος, ΤὨαγιϑιμα..ρ}».1.3ο( 90. 

1040). 
Ἐσυγκολαφίζομαι, δὲ δι βείξα ἰορει εν τοί ἶ; τρί, πάσχοντι [36, 

ἑτέρῳ τινί] συγκολαφισθήσεται [50. ἡ ψυχή] Πιεομτ. ΗΔ, Νεςί, τα 1.86. 
ἸΔοκα). 
συγκολλ-άω, φίμε, εοηφΗΐ, δοἰάον ἱορείμεν, ΟΠΥγβι ἔοι, 5.4 ἱῃ Ἐρᾷ. 

{11.37Ε}; Ρα58., τηεῖ,., ὕονηια ᾿εἶοτο τομάς τοῦ, Ας Ῥείν. εὐ Ραμ, 8ή 
(ρ.218.0); πιοὲ., Οὗ την οὗ τηςπαθευ5 οἵ (ἢσ]ϑὶ συήσας τὰ μέλη μετὰ 
ἀκριβείας ΟΒτγβ, μορβ.22.1 ἴῃ Κοιπ(ο. 6700) ; τς ΨΟΥΚ οὗ ἀλλ Ἰᾷ, 
ἀομι.19.7 ἦα ΜῈΕ(7. 2558); οὗ απίοα ψῖτἢ (σα «--ᾧ καὶ ἑνοῦ τῷ θεῷ...τὰ 
«ὐδάκρυα τὸ.6. 5(954). 

συγκομιδή, ἡ, 1. ὑγιηρίηρ, τη, δ ρῥὶν κατασκεύασται [53ς. ἡ τῶν 
ἀνέμων πνοή).. «πρὸς μεταγωγὴν πλοίων καὶ συγκομιδὰς τῶν σιτικῶν 
Ατιβιαροί, (θ.1το2.3); 2. διηγῖαί ἡμεῖς ἐπὶ τὴν α. ἐξήλθομεν τῶν 
σωμάτων ΤΝ1].πανν.6(Μ.70.6644). 

συγκομίζω, 1. εοἰϊεεὶ, δγίηρ ἰορεί εν συνεκόμισε μὲν γὰρ εἰς ἑαυτὸν 
5ς, βαῖθη] πάντα τὰ ἔθνη Ὀγτιάῤας.23(3.5378); 2. ὀγίηρ ἴηι τ8 
Βατγνεβί, πγεῖ, ἡμᾶς ὁ Χριστός, συνεκόμισε διὰ τῆς πίστεως εἰς ἁγιασμόν 
Οντο Ν αἰ. τ3(3. 4010; ἀνεκόμισε ΑΟΒΡΕΤ). 

συγκομιστός, ῥγομρλὶ ἰορέϊδον; ραϊμσγοά ΤῈ περὶ τοῦ θερισμοῦ, 
ὅστις ἐστὶν ἡ συντέλεια τῶν σ. τῆς ἀληθείας ἔργων Οὐ. 0.1τ3.40(ρ.266. 

5; Μ.14.4698). 
συγκονίομαι, τη66,, γοϊΐ ἦη ἰδιε ἀπδὶ Ἰορο 8, 1,6, τον δ 5116 ΟΥ̓ σἰσεσρὶδ 

αἰοηφείάε, Ἰ»ῖον.Α]. ἐγ. Ρ.1, δοπί,οὲ [ο.5σεν.2(6). Ρ.225.6 ἴοΥ συγκομι- 
σάμενον Μ.86.2073Α). ͵ 

συγκοπή, ἡ, ἔξ, αγηρμίαϊοηη συγκοπαὶ μελῶν Τρτι. 01.5.3; 
2. οἰαμρι!ον πολλὴν σ. αὐτοῖς ἐποίουν ΤὮΡΠΩη.εὐγοη.ρ.262(Μ.τοβ. 
6528). 

συγκοπι-άω, 1. δὲ α ζοϊΐοιυ ἰαδομνεν, ἰοἱΐ ἱορειμεν “-ἂτε ἀλλήλοις 
συναθλεῖτε ἴρῃ, Ῥοΐγε.6.τ; “-άσασαν [56. τὴν σάρκα] τῷ πνεύματι καὶ 
συνεργήσασαν...εἵλατο 56. ὁ θεός Ηφγτη η,5.6.6; ἘρΠτΤ.Ζ.80Ε; 
ΤβοπίΝ υϑννι. 26(Μ.03.τ7οτ0); 2. μεῖρ να Π τποπον ΟΥ ΟΥΠΟΥ αϑ5}9- 
ἴδηοε πόσον... ἰσχύεις μοι “-ἄσαι; 770.}),8,.} 123(Μ.06.077}).ὕ 

συγκόπτω, 1. ἐὸρ πρὶ ταὶ οἱ χεῖρα ἴ1.6. οὗ Αὐϑ6ῃῖ85]}.. ὡς 
συγκοπέντος αὐτοῦ ΑἸῊ αροΐ.56ς.63(0.143.0; Μ.25.3648); ταρί., Ξἰγτξα 
α δίοιυ αἱ σ. τοῦ διαβόλου τὴν δύναμιν (Ὠγγ5.ἀοηι.43.3 1. ΤΟ ογ.(το. 
4040);2. ρΡα85., δέ αβτειεα, ΣΉ ΠῈΥ̓ παθαίνομαι τῇ ψυχῇ καὶ τὰ σπλάγχνα 
σ. ΕΡ.ΤΊδ.(Ρ.79.1). 

Ἐσυγκορυφεύς, ὁ, ξεϊΐοιυ πεαά οὐ εἰτεῦ προτρέπεται Πέτρος τὸν α. 
«ὐὙὐΔαῦλον σοί .ΟΡ ον. δ(}.98,2680). 

Ἐσυγκοσμίζω, σάογη αἱ [ε΄ 5αμ16 ἐΐμηε, ταθῖ, κοσμουμένης σον 
συνεκοομίσθη σοι 85. ἡ παρθενεία] ΜΙΝ εγ.εἰ Αεὐιδίρ.6.30). 

1272 συγκρατέω 

Ἐσυγκουστουδιάζω, (οἵ, 1,41. εμεέθα τα) τοαϊεῖ; Ἰορείμεν, ΤΟ Ώγνς, 
Ῥοεηῖ.χ.2(0.7648), 

συγκουφίζ-ὦὠ, ἀεὶ (9 Πρ οτ ἰϊρπίεμ; 605.» τηδΐ,, ἰἰρδίοη ἐὰε ἰοσά 
Χριστὸς ὃ “ων, ὃ συναντιλαμβανόμενος, ὡς συναθλῶν καὶ συντυπτό- 
μενος ὙΤπάτγιϑτυά,ερ}.2. 55 (Μι90,τ2680). 

συγκραδαίνω, Ρ455., δὲ σἠακόῃ τὸ ὅλον τῷ μέρει σ. 1 465.Ν82.41αἱ, 
τ4ο0(Μ.38.τούπ). 

Ἐσυγκραιφνής, Ὀγοῦ. ἴχοπὶ συγκεραιοφανής (εἴ, ἀκραιφνής), ἡπίεν- 
μεησίοα, εονεδτηεά,, θαῖ, ἃ5 βυθδε,, ἘΝΉ,ΔΡΟΡτος. α,φη!.2:3(Μ.87. 
15814}. 
τὸ ἐκραμό: τό, μη χίμγεο, ον βρομηα ρῥγοάμεϊ ; 650. ῥρἠγείεαὶ ἐομδίτίμ- 

ἐόν οἵ οτεαίαγοθ τῶν...σ, οὐχ ὡσαύτως ἀεὶ διαμενόντων Ηοηι.(Ἶδηη. 
20.5} τροφὴν... ἐξαιματοῖ ἧπαρ, καὶ διὰ φλεβῶν ὅλον ἄρδει τοῦ ζῴου τὸ 
σ. 1Ν1]. εγῖδὶ.4.1τ2(Μ.70.8370}; πυχϊαδη φγείθρ εἰ. πᾶν τὸ ἀνθρώπινον 
σ. ἐν αὐτῷ ἦν [1.8. ἴῃ ἱποαγηαῖα 805] Οὐ Ν γε. μη. 3(Μ.4ς,ς976; ν.], 
ἴου σύγκριμα 2 Ρ.32.9)}; τεῖ. σοηϑοταποῦ οὗ ΑΡΟἢΙπαγίαπ (ἢ τιβι 
κατασκευάζει...τὴν θεότητα τοῦ μονογενοῦς, τὴν τοῦ νοῦ φύσιν ἀνα- 
πληρώσασαν, μέρος γενέσθαι τοῦ ἀνθρωπείου συγκράματος τὸ τριτημό- 
ριον, ψυχῆς τε καὶ σώματος κατὰ τὸ ἀνθρώπινον περὶ αὐτὸν ὄντων, νοῦ 
δὲ μὴ ὄντος αΥ.Να 2.6 }.2ο2(Μ1.37.3334}. 

σύγκρασις, ἡ, 1. αὐρμίχίμγε, δίεμάϊηρ οἱ μεγάλοι δίχα τῶν μικρῶν 
οὐ δύνανται εἶναι, οὔτε οὗ μικροὶ δίχα τῶν μεγάλων" σ, τίς ἐστιν ἐν πᾶσιν, 
καὶ ἐν τούτοις χρῆσις τύ Ϊφ:.3].4; εἴ τι δοκεῖ ἀληθὲς δι’ αὐτῶν 50. 
Ρᾶρβῃ Ψ 615] ἐκπεφωνῆσθϑαι, σ. ἔχει τῇ πλάνῃ ΤΉΡΠ] Απι. Αμιοἱ.2. 
12(Μ.6,τού90); τῶν ζώντων σωμάτων...οἷς ἡ ὑπόστασις ἐκ τῆς τῶν 
στοιχείων ἐστὶ ο. αὐ Ν νβ5. απ εἰ γος. (Μ.46.448); πυρὸς πρὸς ἀέρα 
σα. καὶ ἀέρος πρὸς ὕδωρ 1.δοπί. ΒΟ Ν 5ὶ.6ἐ Ἐπὶ (Μ.86.12040}; ΟΡΡ. 
διάκρισις, ΗΙρρ. παον.".21τ(0.123. 27; Μ.τδ,21004Ὰ}); αὐδογρίϊοη, ἀποῖνηῖ- 
ἰα!οη τὴν πρὸς τὸ τρεφόμενον σῶμα δέχεται [5.5. τροφή] σ. ΑἸΠΕΠΑρ. 
γες.δ(ρ.54.27; Μ.6.08ς8}); 2. τεῦ, ογεδίϊοπ, εοηςἐἐ 0} εἰ δὲ φρονήσει 
τὰ πάντα τὴν α. καὶ διακόσμησιν εἴληφεν Πο».ΟἾἰονη.6.19; αἱ ἐν τῷ 
παντὶ σ, [)οη, ἀτ,ά.η.4.8(Μ.3.7040); 14... ἀ.1.2(Μ..3.1218)}; 68Ρ. οἵ 
οΟμϑτατΙοη οἱ ππδὴ 85 ΒΟΟν δῃα 501} τοῦ μὲν φωτὸς εἶναι μέρος 
τὴν ἐν ἀνθρώποις ψυχήν, τοῦ δὲ σκότους τὸ σῶμα, ...μῖξιν δὲ ἤτοι σ. 
τοῦτον λέγει γεγονέναι τὸν τρόπον ἤδεροτη. Αγεὐ.7(Ρ.9.1τ6; Μ.10.14274}; 
ἡ.««κατὰ σύνθεσιν ἕἔνωσις...ὡς ἐπὶ ψυχῆς καὶ σώματος, ἥντινα ἕνωσίν 
τινες σ. ἐκάλεσαν, ἤγουν συμφυΐαν 70.) ἀταϊφεὶ, 6 τ (}.04,6644); 3, (Παϊ 
ὙΥΒΙΟῊ ἰβ ςοπβεϊταςεα ; 4. ῥἑεημά, εοπιϑτηαίΐοη τῇ τῶν σ. ἐπιμιξίᾳ Ἐπ5. 
4.6.4.5(0.155.22; Μ.22.2600) ; 1δ.(ρ.155.18; 2608); Ὁ. ἃ ρατγίίο. Ὀ]οηά, 
“ρα ρεγαρηεηί, οπαγαείεγδιο τῇ φυσικῇ ταύτῃ α. χρώμενοι (]Ετη.5,γ.3.1 
(ριτος το; Μ.8.ττοοα); 4. ρον Ἰἢ σοά, τῃ Ηοὶν (οχητηυπίοη (ςξ, 
συγκεράννυμι) ἀμετάληπτον γὰρ καθίσταται [50. τὸ θεῖον σῶμα] τοῖς 
ἀργῶς αὐτὸ μεταχειριζομένοις, καὶ μὴ δὲ ἔργων ἀγαθῶν τῆς πρὸς αὐτὸ 

 σ. ἀντιποιουμένοις ΤΟ τγϑ, ῥαδεἦι (8.255); μὴ διαρρήξῃς τὴν ἕνωσιν 
ἀλλ᾽ εὐδόκησον τελείαν γενέσθαι τὴν σ." ἐνταῦθα μὲν διὰ βίον καὶ 
θεωρίας καὶ ἀρίστης πολιτείας" ἐκεῖ δὲ..«τῇ αὐτοπτοθείᾳ τῆς δόξης σου 
π|ι.}α.(Ν ΒΡ τοῦ Ρ.1ο9}); 5. [Π60]. οἷον ἐν ἡλίοις τρισὶν... ἀδιαστάτοις 
«ὐμέα τοῦ φωτὸς σ, τε καὶ συνάφεια ΤΟντ. ΓΤ γ᾽. χο(65,.168Β; Μ.77. 
11440); 6. (Πτ]Ξῖο], τὰ.. «ἀμφότερα ἐν τῇ α. θεοῦ μὲν ἐνανθρωπήσαντος, 
ἀνθρώπου δὲ θεωθέντος ΟΥΝΑΖ.ἐῤ.τοῖ( Μ.37.180Ὰ}; δύο φύσεις εἰς ὃν 
συνδραμοῦσαι, οὐχ υἱοὶ δύο, μὴ καταψευδέσθω ἡ σ. 18.60γ.3].2(Μ.36. 
2854); 1δ.30.8(ρ.120.6; 1138); τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ σ. Γῃτγθ. ῥακοὶ.6.2 
(Ρ.τότιτο; 8.2608) ; ΥΑΥεὶν ἷἰπ ]αΐατ οὐ ποάοχ νυττηρβ, ῬΑ Ρἢ.Η. 
}απμορὶ.6. (ρΡ.618) οἴ, 5. ἐπίνοια ; ἂὴὶ ΑΡΟἸ] θη δα τε τη οὐδὲ ἐπὶ τοῦ 
ριστοῦ τὸ σῶμα ἡ σ. μήτε μετέβαλεν ὡς μὴ εἶναι σῶμα ΑΡΟΪ]. 7γ.134 
(Ρ.240.2)4Ρ.Τηάξ,ργαη.2(4.112; Δ τον εἰ ἀϊυνπ(ρ.18).7; ΜΟΡῚ, 8. 
8730) εἴτ, 5. ἄκτιστος ; ςἔ Ια, βά, πε.7(ρ.190.27) οἷϊ. 5. ἕνωσις ; οἴ ΑἸ, 
ροϊϊ.2.τ6(Μ.26,1157}}; ἐδι(ατόοο); νι σύγχυσις σοπάρτηηρα 85 
ἈΡροΠ Ἰπϑνίδη Ἀπ σματρεά αραϊηβὶ ὕγτ. ΌῪ Εδϑίθσγῃβ, Ουχ ρ.44{0.35. 
10; 52.1330); δι4π(ρ.152.2; 1268); 1δ.46(ρ.τόο.8; 1430); το)εοῖεα ΒΚ 
ὕγτ. εἰ εὐποροῦσι... «ἀναπεῖσαι... ὡς ἐν σ. καὶ μίξει τῶν ὠνομασμένων τὸ 
ἑκατέρῳ προσὸν ἐδίωμα τῆς ἑτέρου ποιότητος ἀμέτοχον ἔσται παντελῶς, 
««,ἀδικῆσαι. «τοῦτό φαμεν τὸ σύμπαν οὐδὲν τῆς ἀληθείας τὴν δύναμιν τὸ 
τῆς σ. ὄνομα. εἰ δὲ ὡς ἐν τάξει τῶν ὑγρῶν ἀναμεμίχθαι φασὶν ἀλλήλοις 
σάρκα τε καὶ λόγον, πῶς ἠγνόησαν ὅτι τὰ ἀλλήλοις ἀνακιρνάμενα 
τῶν ὑγρῶν. .«μεθίσταται; νγ γηοι 5. τοίρ.486. 0, ; οἵ. Μ.γ6.1433..,8); 
παραιτητέον οὖν ἄρα τὴν σ., παρελάσομεν γὰρ οὕτω καὶ τὰ ἐντεῦθεν 
βλάβη τὸ.ττ(ρ.487.20; οἴ.14344}; ἡ-..σ. ἀφανισμὸν τῶν φύσεων ἐργάζεται 
16 μον. ἀυ.2τ(Ρ.538.0; Μ.77.11120); τα]δοῖεα 4͵5ὸ ἱπ αυὐσί. ἀρϑίπϑι 
Ἐπίνομοβ ἐὰν μὴ δύο φύσεις μετὰ τὴν ἕνωσιν εἴπῃς, σύγχυσιν λέγεις 
καὶ σ. Β55.5 6} .8Ρ. ΓΡ(μ8)αε!.7(.4( Ὁ 2.1.1 0Ὁ.093.31; Η.2.168Ὰ) ; περι- 
πίπτει τῷ τῆς συγχύσεως σκότῳ καὶ τῆς σ. Αὐιαδί, Βιλαθν.(ρ.260) ; 
7. ναϊεπῖ. ᾷθοι Ἀκίνητος καὶ Σύγκρασις Ἰτοῃ ἤαεγ.τ.1.2(Μ.7.4404). 

"συγκράτεια, ἡ, εονμέποησο, ΒΑ) Ὀίδο, ΡΟ Ραμ (Μβς.7 920). 
συγκρατ-έω, 1, ῥοίά ἰορείμον; κεορ αἰΐυε, κοϊά ἡῃ δεῖηρ, σιδίαΐη 

Ι πέντε ἰσχᾶσι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν --εὗται Ἡΐοτν, απ, Α δ(ρ,1ο); τῶν 



συγκράτησις 

ἀνθρώπων “--εἴται ζωή ὙΠατ, ῥομίαϊ, (5.125); 65Ρ. οὗ (οῦ 85 ῥσεβεύνευ 
85 ΜΕΙΪ ἃ5 σγϑαΐοι ὑφ᾽ οὗ γεγένηται τὸ πᾶν... καὶ διακεκόσμηται καὶ 
““εἴται Αἴμοπαρ ἰορ.το, (1.6. 9088); τοῦ πατρὸς τοῦ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
δημιουργήσαντος καὶ ἐν ἑαυτῷ “-οὔντος τὸ πᾶν ΜΟΙΉ Ἔγη.8.1ι 
(0ρ.94.13; Μ.18,1568); ΟΠ σγϑβ. λον. 5.3 ἡπ 7ο.(8.30Ὰ}; 14.λον»".38.3 μι 
“4«.(0.280Ὲ}); 2. εἰγεηριθθη, δρῥογί καθέζεται... «ἵνα συγκρατηθῇ ἡ 
ἀσθένεια τοῦ σώματος ΗΘ ΥΤ,.υἷς.3.1τ.4.; 3. ἀοίᾳ ἵπ, εοηγοὶ; οἱ Οοά, 
Ἔχορ. ΗςξΡ.1:2 τουτέστι, κυβερνῶν τὰ διαπίπτοντα “-ὧὥν. τοῦ γὰρ 
ποιῆσαι τὸν κόσμον οὐχ ἧττόν ἐστι τὸ ““εῖν (Ὠγγϑ.ἤονηι.2.2 τ. Ηοὺ.(12. 
170) Ὀπΐ 1π 5646] ἰο (ἢ15 φαιοίδτοι ᾿ξ ΔΡΡτοχὶπιαῖθϑ ἔο 1 ΒΌΡΓΙΑ; 
πάντα..-προνοΐίᾳ σοφῇ “-εἴ τῶν οἰκείων ἔργων ὡς θεὸς προϊστάμενος 
ΟΡ. Η. 9». γη.(Μ.87.2180}}); Ρ455., δὲ σμδγεεί ἰο ἐπεὶ συνεκρατήθη 
[3ς. ἡ σάρξ] ὑπὸ τῆς φθορᾶς ΜεΙΠ.γες.2.τβ(ρ.568.16; ἐκρατήθη Μ.18. 
2844). 

συγκράτησις, ἡ, ἠοϊ ἀρ ἰορείπεῦ, Ὑἰτῃ ἃ νίανν ἴο σΟΠθεβθῆσα ΟΥ 
ὉΠῚῪ πρὸς τὴν τοῦ ἔθνους σ, ἦν Τμπάγ, ΜορΞ.Ζαεῖ.2: 13(Μ|,66.5210,0)};.} 
Ἔχερ, (0].3:14 κορυφὴ μὲν γὰρ ἐπίτασις τελειότητος, σύνδεομος δὲ σ. 
τῶν τὴν τελειότητα ποιούντων, ὡσανεὶ ἡ ῥίζα (Ὠχγπ5.ἰοπι.δ.2 τη (οἱ. 
(11,3834); ΙΓ 4 νοῦν ἴο Ργθβουνδίίοη, ἐομϑεγυαϊ ἢ, τὴν πρόνοιαν - 
αὐτοῦ... «καὶ τὴν σ., τὸ εἶναι παρ᾽ αὐτοῦ, τὸ ἐνεργεῖν, τὸ μὴ ἀπολέσθαι Ἰὰ. 
μοη.38.3 τ Κ4..(0. 2000). 

βσυγκρατικός (Α) (συγκρατέω), εἰγεησιποησ, Ἀπαβῖδιφι εἰ νέο. 
127(Μ.80.78ο0). 

συγκρατικός (Β) (συγκεράννυμι), δίεηάίηρ Ἰορείβεγ (τΥ8Δ 5.) τὸν 
ἔρωτα... .«ἐνωτικήν τινα καὶ σ. ἐννοήσωμεν δύναμιν ἩΙοπ.ΑΥ.4,..4.τ(Μ. 

3.113} 18.4.1 2(700}}). 
Ἐσυγκρέμαμαι, ἔπη οὐ δὲ ογμεϊβεά ἱορείξεν, Μιοι Μ .τς : 24(Ρ.437. 

9); Ονγγ. 5.48: :τό(Μ.69.το720); τοῖς ἁμαρτωλοῖς συγκατεδικάσθη καὶ 
συγκεκρέμαται δι᾽ ἡμᾶς 14.230 ογ.Ξτ2τίρ. 256,6; Μ.74.09458). 

σύγκριμα, τό, 1. δοάν ῥογνισά ὃν εονιδίμαϊοι, σον ρομπά εἰγμοίγε; 
5πόνῃ ἴο 6 ἱπαρρτοργίβίθ ἴο ἀϊνίπε παίατε, Αἰ θηαρ ἶδρ.22.2.(Μ. 
6,037.,8}; ὅσο. (σποβίϊοβ ὑμαΐ πο ΠΏ Οἢ ῬΑβϑΟὴ5 οὗ Θορῆϊα νγοῖε 
τη ίεὶν ταηβέοτιηδα, [τρῃ.[α87.1.4.5-(Μ.}.4888) ; (]ετη χε Τμδοί. 
4ὅ(ρ.121.14; Μ.0. 6814); οποίον οἵ Ὠυγαδὴ ον, ΝῚ].6Ρ}.1.220 
(Μ1.79.1648) ; ἀπά (την51.) οἵ 30] ἐκκλησία ἐν δυσὶ προσώποις νοεῖται, 
τῷ συστήματι τῶν πιστῶν, καὶ τῷ σ. τῆς ψυχῆς, ὅταν οὖν πνευματικῶς 
εἰς τὸν ἄνθρωπον λαμβάνεται, ἐκκλησία ἐστὶν ὅλον αὐτοῦ τὸ σ. ας. 
ἀερ ἦοηι, 31.8(Μ.34.1564); ἔτεα. οὗ μηΐον οὗ 500] δηᾷ Ὀοάν ἴῃ τηδῃ, 
ΟΥΝ γβ5. ον. Οβ1[.27.5{{{Μ|.44.2284,0,2204}; 14,ογ.εαἰἱφεῖ.τ6(ρ.7ο.12; 
Μ.45.528}); 4, ῥοϊ.3: (1.45. τ2ο10); Μας.Αδρ, εμέ οον.8(Μ.34.825 0); 
δηΠρηξοηδα Ὀν ΟΒτβὲ ὁ ἐλλάμψας τῇ ἐσκοτισμένῃ φύσει, διὰ παντὸς 
τοῦ σ. ἡμῶν τῆς θεότητος τὴν ἀκτῖνα διαγαγών, διὰ ψυχῆς λέγω καὶ 
σώματος ΟΥ̓ Ν γβ5,.εῤ.,(Μ.46.τοζοῦ); βίποθ ϑββιιηβθα Ὀγ Πίτη ἴῃ [5 
ΘΠΕἰχεῖν τὸ τὰς ἀρχὰς ἔχειν ἐκ τῆς θεοτόκου... .-πάσης κοινωνούσης τῆς 
ἰδιότητος τοῦ ἀνθρωπείου σα. ΤιδουΣ. ΒΝ οὶ, εἰ Ετ.2(Μ.86.13250); 
Ἠδβν ἢ. Ἢ φιεευ,ο(Μ.03.14018) οἷς. 5. ἀνθρώπινος; ταῖς πηοποῖΠ 6 1 151π| 
τοῦ δεοπότου Χριστοῦ ὅλον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ σ. ... θεοκίνητον ἣν 
δεῖρ.ερ.3 ἀρ. (ΟΡ(δδι)αεὶ. τ2(Η,.3.1316Ὲ}; οὗ μρίοη οὐ παίαγοβ ἴῃ 
μγιβῖ σῶον ἑκάστον τὸν φυσικὸν λόγον διὰ τῆς τῶν ἰδιωμάτων ἀντι- 
δόσεως ἐν τῷ ἑνὶ σ, Τ,ξοπί, Πμομορἐ.25(Μ.86.1η7850}; 2. ἡμάσεηισηι, 
δέμίόμεε, ἘΠΡΡ. αΉ.3.7.5; ἀδοϊδιοη, αηδῖθεν ἴο αὶ Ῥτοθίθπα, ἀῤῥοῤρλίῃ. 
Ραϊγ.(Μ.65.3488); ἐπίογργείαξίον, ἐχρίαπαϊίου οἱ ἀτεϑάταβ, Μασεὶ. Απί. 
}αη.6(Μ.47.χῖν 1); οἵ, σύγκρισις. 

συγκρίντω, 1. ὁγίηρ ἰηΐο εονηδί οι; ἃ. ἴἰηΐ, σονρεϑίμε τὴν 
προσευχὴν “- τῇ μελέτῃ" τοὺς ἀσθενεῖς θεράπευε Ὀοοχ.ἀοεί.τ8(Μ.88. 
18058) ; Ῥ. τηρηΐα ]ν,, εἰαθς το} τῶν εἰς ζῷα συγκεκριμένων σχημάτων 

Μοιμ,γε5..το(ρ.411.22; Μ.18.3160}; Ρεῖγ.11 ΑἸμεηενεί, Ρ. Πα 1.}.ε.4. 
22.32(Μ.33.1200Ὰ}); 6. ἔΟΥ Ῥυγροβθβ οὗ σοιηρβυίβοη, σορηραγε συγ- 
κρῖναι τὰ πρότερον...τοῖς ὕστερον... .ἐπιδιαστραφεῖσιν ΤΗΠΡρΡ. “γ{εη. 
ΔΡ.Ετι5,}.6.5.28.17(}.20.5174}; Οὐ. 76.13.πο(4ο; Ρ.270.8; Μ.14.4020); 
““ὄμενος ἴβο. ο. Βαρί.}.. «πρὸς τοὺς ἤδη πρὸς θεὸν ἐκδημήσαντας... 
μέγας ἐστίν εαΐ.1,,1 124 {Ρ.50.24}; ἃ5 Ὀεῖ. ΕΑΙΠοΥ δρα ὅοη, ἀβο]ασεᾷ 
ἱπαρίοιβ Ὁν πη αροὶ,2.ο(Ν.30.8564); ἅ. ἐχερ. τ οχ.2:12 τῷ συνεξε- 
τάζειν τήνδε τὴν λέξιν τῇδε τῇ λέξει καὶ τὰ ὅμοια συνάγειν, ἀνακαλύ- 
πτεται ὡσπερεὶ ὃ νοῦς τῆς γραφῆς ΟΥἁ(ΟἩ ἸΏ ΙΟΟγ.2:τ3{ Τϑὃ 9 
Ῥ.240); ὅταν...ἡ δευτέρα ἀποκάλυψις ἑρμηνεία ἦ τοῦ προτέρου... 
στοντες οἱ δεχόμενοι τὰς ἀποκαλύψεις τὰ δεύτερα τοῖς πρώτοις, καὶ 
τὰ αὐτὰ εὑρίσκοντες πληροφορίαν μεέζονα ἐλάμβανον τῆς ἀποκαλυ- 
φθείσης ἀληθείας ϑένοτ, ΤΟ Ογ.2:1τ3(0Ρ.234,28}; ὅταν πνευματικὸν καὶ 
ἄπορον ἧ, ἀπὸ τῶν πνευματικῶν τὰς μαρτυρίας ἄγομεν... καὶ οὐδαμοῦ 
χρείαν ἔχω τῆς ἔξωθεν σοφίας (Ὦγχνθ.ἤοηι.7.4 τη. τΟον(το, 5 ΓΕ); ἴῃ 
56η56 οὗ εείαῤίίει, ἀρηηομδίγαίε τὸ γὰρ ᾿συγκρίνοντες᾽ οὐκ ἀντὶ τοῦ, 
παρεξετάζοντες, λέγει, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ, ἀποδεικνύντες, “-εἰν τὸ ἀπο- 

δεικνύναι εἰρηκὼς ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐκ μεταφορᾶς τῶν τῇ συγκρίσει 
μείζονα τοῦ δοκιμωτέρου τὴν ἀπόδειξιν ποιουμένων ΤΏΘΥΜορς. Σύ». 

τ2(Μ.66.8808) ; οἵ, Τῃατ. τΟον.2: τ2(3.178); Θ. ρα585., δὲ ἐεομιραγαῤίο 
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οὐ “υεται [30. ἴῃς 50η] κατ᾽ οὐδὲν τῷ πατρί ΠεΥΔοΙοοΙ 8ρ.ΟΥ. 76.123. 
25(0.240.28 ; Μ,14.4444}); ὈΙάνπῃ. Τγίη.χ.27(Μ.30.400Ὰ) οἰξ, 5. ἀθεέω; 
2. τηξεγργεί, Γτερεπὶ, 45 ρ.(Μ.86.}520) ; 8. τηρα,, σίυε ἡμάρειηεηί ὃ... 
δεσπότης «««“εται πρὸς τὸν... «πονηρὸν δοῦλον καἰ. Μ1,1τ8:328,.(ρ.140.30); 
4. ἀῤῥγοῦδ ἡ συνείδησις οὐ “ει τοὺς..«λογιομοὺς τοὺς ὑπακούοντας τῇ 
ἁμαρτίᾳ, ἀλλ᾽...ἐλέγχει ας. Αερ.ἤον».15.34{(Μ.34.5070}; ταύτην [58ς΄. 
τὴν ὁδόν] σ. πάντες, εἰ καὶ ἀποτομωτέρα.. ὑπῆρχεν ἜΠΡΠπ. εἤγοη. 
Ρ.261(Μ.τοϑ. 6490). 

σύγκρισις, ἡ, 1. ἐονιῥαγίδου ; 8. ἴπ σεπ., Ταῖ.σγαὶ, Ξη(ρ,2τ.9; Μ,6. 
8694); ΟἸοτλ οχο, Τ ἀφοίττίρ.ττο.; Μ.0.6618) ; ΟΥ. 70.6.2 2(17; Ρ.1.42. 
2; Μ.τ4.2568); Θοπῇπεά ἴο {Π|πρ8 οὗ "κε παΐωχο, ΟἸβπι. ς γ.4.26{Ρ.322. 
τοί. ; Μ.8.13760); ἐν-..«τοῖς ὁμογενέσιν.. φιλεῖ τὰ τῆς σ. γίνεσθαι ΑἸΉ. 
“4γν.1.21(4.26.132Ὰ}, Ογτ. Η.εαἰεεΐ,.3.6 οἷϊ. 5, ἀσύγκριτος; Ὁ, ἃ5. τ.ἴ. 
ἢ τείοτιο, ἐορρραγίδον 'κατὰ σύγκρισιν᾽, (ὅταν) τὰ παρόντα τοῖς 
παλαιοῖς ἐκ τῶν ὁμοίων ἐθέλει εἰκάζειν Ἡααγοἐπίγοά, τοί Μ.ο8. 3044}; 
ο. [Π60]., τηὰν ὈῈ πιϑάςε θθῦνεει Ῥουβοῦβ ἴῃ ΤΎη., ποῖ 85 Αἰ υίπρ 
ἴῃ ἀερτεε οὐ, «σύγκρισίν τινα ποιούμενος 55. 80] τῆς εἰς ἑαυτὸν καὶ 
τῆς εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημίας... ὡς μείζονος ὄντος τοῦ πνεύμα- 
τος Α1Π.6}. δ έγαρ.4.1)(Μ.26.6610); Ὀθϊ ἃ5 οἣξ ἴπ Ἔεβϑθπὸξ εἰ δὲ μὴ σ. 
ἐστι τῷ υἱῷ πρὸς τὸν πατέρα, μηδὲ κοινωνία... «ψευδεῖς... οἱ ἀπόστολοι 
«τὸν γὰρ μήτε σύγκρισιν ἐπιδεχόμενον, μήτε κοινωνίαν..-πῶς ἂν 
ἔδειξεν ἐν ἑαυτῷ ὁ υἱός; ΒΑ5. τρη.1.τ͵(1.2200,Ὁ; Μ.20. 5528); {Π15 Π8α 
Ὀφεπ ἀεπιεα ὃν ΕῸΠοΙηΣ9 ἀγέννητος. «ὧν... ἐκφύγοι... πᾶσαν ο. καὶ 
κοινωνίαν τὴν πρὸς τὸ γεννητόν πη. αῤοΐ,ο(Μ.30.8448); ἐδιττ(84 50); 
᾿π Ρ ΘΒ 1068 Ὀςῖ, τῆ αἀἰν]π6 ἀπ τΠς ογεαίεβα πάντων μὲν τῶν γενητῶν 
ὑπερέχειν οὐ συγκρίσει ἀλλ᾽ ὑπερβαλλούσῃ ὑπεροχῇ φαμεν τὸν σωτῆρα 
καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ΟΥ̓ 70.13.2:(ρ.249.10; Μ.14.4418)}; ἀπά 50 θεῖ. 
τῆς παίιγες οὗ (ἢτϊβυ θεὸν ἄπειρον ὁμοῦ καὶ περίγραπτον ἄνθρωπον 
ὄντα τε καὶ νοούμενον.. ἀλλ᾽ οὐχ, ὡς τινές φασι, κατὰ σύγκρισιν... 
ὁμοφυῶν γάρ, οὐχ ἑτεροφνῶν, αἱ σ. ΤΗ!Πρρ. Βέν.εἰ Π εἰ, τ(ρ.322.4{{ν, Μ. 
10.8328); ΜαχΟ ΡΥ (Μ,91.3490); 2. ἱπιογῤνείαίον τῆς σ. τῶν 
ὀνειράτων (ἢγνγβ.ἤονι.63.3 ἐπ θη. (4.6048); Ῥτος].ΟΡ αριημη 4(Μ ὃς. 
441Ὰ}; οὗ. σύγκριμα. 

συγκριτέον, 016 πεδὶ ἐοτηῥαγοε, ΟΥ. 9.15. 28(Ρ.251.33; Μ.14.445}). 
συγκριτικός, 1. εργιδίηησ, ἀπἡῊρ, ταδὶ, σ. τινα ἀγάπην νοῶν [1.6. 

φιλάτητα)] ΟἸΕΓῚ.5ἰγ.5.2(0.335.21; Μ.0.32Α); 2. ῥεγίαϊηϊηρ ἰοὸ φθηι- 
»}αγίδοη ; τιδαῖ, 85 510 5ζ, σ. ἐστι πρότασις διὰ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον 
προσαγομένη ἴοεὶ. Βαϊν.33(ρ.264,27); 3. εονιραταῦίε, Ἡιάγπι. Τγίη. 
2.5(Μ.30. 5008). 

συγκροτ-ἕω, 1. εἰγίκε ἱορει πεν 55, τὴς παμαᾶϑ; 8. ἴῃ ΔηρεΥ; πιεῖ.» 
ἄϊξαῤῥγοῦε, γεθεί τῆς ᾿Ιουδαίας μητρὸς. ..κλαιούσης ὡς παρεωραμένης 
παρὰ τοῦ “-οὖὔντος θεοῦ (γτ.15.4.4(2.6738); Ὁ. ἀῤῥίαμά; ταεῖ,, ἀῤῥγήοῦυξ, 
ρον! 1ἢ9 εαι56 οὗ τοὺς “-οὔντας τὸν πεπορνευκότα (Ἤτγπ, 01.14.2 
ἴῃ: ΣΟ ον. (το.τ10Ὰ}; τὸ “-εῖν καὶ αὔξειν τὸν φιλοῦντα ἰά,ἠοη1.27.3 ἴη 
2(γ.(το.6300); καὶ τὸν Ἀέτιον “-εἶν ἐπειρᾶτο ϑοογ.᾿.6.2.37.το(Μ,67. 
3044); ἀεὶρ ἵνα κατὰ δύναμιν τὴν ἑαυτῶν τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προαεστῶ- 
τας “-ὥσιν Ὀῆγγπ, Ῥλήορον, 6.3(1τ.406}); 14. ἀονι. 1 4.1 ἦῃ ΤΟ ον (το. 
1170}; Ὑ ῚΓ τόπον, 1 δομτΝν. 70. Εἰ δέν. ,τδ(ρρ.8.15,34.24); ὑμᾶς 
προαναβιβάσαι ἔχω καὶ σ. ΤΗρπη.εὐγοη. .271(Μ.τοϑ.6724}); ἐδ.Ρ.118 
(3334); οὗ σοᾶ 1ῃ τορατὰ ἴο ἤθη πόσα με συνεκρότησας' κἀγώ σε 
ἠγνωμόνηκα ᾿Απαβί.5.Ὀς,6(Μ.80.τοϑ40) ; σέ ῥονί, νπαϊπίατη βουναηῖβ, 
ΙβόπίΝ,ν. 79. Εἰθθνη, 353(ρ.65.0}; 2. 70 Ὀαΐ δ, τυαρὸ ΔΙ πόλεμον 
συνεκρότησε χαλεπόν (Πτν5.ἠ051.43.3 ἴηι Α{Π|.(7.4ς 585); Ογτ.]ς.τ.δ(2. 
1618); Δ αὐογ.4(1.1198); 60,15. ἐγαοὶ.τ.223(Μι02.131:8}; 5. ὁ 
“"ούμενος πόλεμος μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων 
Ἐναρτ Ροηῖ. ον. 40(Ν.79.11774}; τπεῖ., ΟὗἨ οοπίθητίοπ 1ῃ ΔΥριηδηξ 
ἅπας ἡμῖν ὁ περὶ τῆς πίστεως ἀγὼν συγκεκρότηται γτ.ερ.30(Ρ.18.4; 
55, 1ἸοῦΕ}; 3. ἴγ8ῃ8. ; ει. ραίἠον ἰορείδον, σσοοριδίε, ΟΠ γγβ. οι. 5.1.1 τῇ 
170. (8. 2990); ἰά κοηι.30.2 τ Π ἐν. (12.2810); Οτωπανί. τϑ(ρ.χ6.24; Μ. 
11.5854}; βουλόμενος 50. ὁ ᾿]ησοῦς) μετὰ ἀκριβείας --ἦσαι τὸ θέατρον 
Ο(Ὠγψβ ον. 44.2 τη. ἢ11.(7.4]0Ὰ}; οἷ. οἱ τὸ ὠμὸν τοῦτο...»-οὔντες 
θέατρον [1.6. Ὁν βϑϊαπαάϊηρ ἀτοισπα τγαϊοϊίηρ] ἰά.ἀογη.21.6 τ τον. 
(το. 1880); οἵ 7ενν5 τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων λέγει συναγωγήν, ὡς τῷ ψεύδει 
““ουμένην Αγοίῃ. Ροι.3: 0 {{(Μ.1οῦ.5ς74}; οὐ ΟΠ τἰοτίαηβ, Ποπ. Α].Ρ. 
Επμ5,λ.4.7.11.12(Μ.20.δός0); ἴον Ἰπδίγασοπ ὁ Γολγοθὰς ἐν ᾧ νῦν... 
συγκεκροτήμεθα (τ. Ἡ..εαἰδεΐι,,.4.το; ἴογ φαομαγίβί, Απαβί.ϑισγηαχ (Μ, 
89.829.) ; Ὁ. ποτε [ογπια}ν, σρηηοη, ἐοπύεη, Οἴδτα ῥγοὶ, τ(ρ.3.1τὸ} 
Μ.8,524)}; Βα5. ον». τ].2(2.τ290; Μ.31.4840); ῬΘΙΒΟΠΒ ἴοΥ ἂπ 600]. 
οΟΌΏΟΙ], Επ|5.ἢ,6.ς.23.3(Ν1.20.4028); ΑἸ. 5γη.τ(ρ,231.11; Μ.26.6818); 
δικαστήριον Οτ εἰς. τιδε(ρ.ατβ,τα; Μι 1.7818)}; ΑἸἹεχ. ΑἸ]... Αἰ. 5 

(ρ.20.14; Μ.18,5408); Βα5. μη. 1.2(1.200ῈΕ ; Μ.20.5 040); ἐκκλησίαν 
ΤΏΡ νυ] Ἔχε, ρομέ,δ(ρ.484.13; Μ.113.0458}; 6. ῥγοείαΐτι ἃ ἴξακί ἑορτὴ 
«-εἶται τῷ κυρίῳ ΜοΙΠ,Φν.0.τ(ρ.11ς.α; Μ.18,180Ὰ}; ΓΜ ΟΊ, σγηεὶ 
“4ηη.8(}}.18.3680) ; ἃ. «(0]., ερηυσῖῆξ ἃ 5 ηΟ  ΟΥ σουποὶ συνόδους 
«εὐσυνεκρότει Ῥαβ,υ(᾽,1τ.44{ρ.28.21; Μ.20.9570}; ΑἸΠ.ἐρ. 49 5.2(Μ.26. 
1τ0320); Ῥα δε γ5.γ(ρ. 38,10; Μ.47.23}; 4. εοἰϊεεί, ραιδεν 50 ἃ5 ἴο 
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ον, ὀοίαλί το, ΟΥ ογραμίζε; ἃ. τούτους ἀναλαβὼν καὶ λῃστήριον 
““ἥσας ΟἸδτλ. Φ. ὦ.5.42(ρ.τϑο.6; Μ.0.6480)) ; Χριστομάχον συνεκρότησαν 
ἐργαστήριον ΑἸοχ,Α].ερ. Αἰσα.τ(ρ.20.7; Μ.τ18. 5404}; μοναστήριον ῬᾺ]], 
φιΟλγγ5.2οί(ρ.128.2; Ν.41.12)}; Ἐ6Ὀ41]1. ἢ γιση.2. (0.25.1; Μ.324.10274}; 
Ῥ. 65ρ. εοἰϊδεί, ἰδῦν ἸΥΟΟΡ5; ἤδῆσα ἐγαῖη διὰ τῆς πανούργως συγ: 
κεκροτημένης πιθανότητος Ιτοῖ ἤσόνιρτοεπι. τ(Ν.7.4374}; ἱπίθ!]θο- 
τα! ν, Οὐ ῥγῖρη6.4.2.2(Ρ.31ο.28.; Μ.ττ. 361Α}); ἐπ (Βτιβταῃ [Πἴς, ἰά,ο». 
2οίρ.302.20; Μ.11.5458); ὁ τῇ πνευματικῇ “-οὐμενος αἰσθήσει εαί. 
ροε, τ ττ(ρ.2ο06.29); ἢρ,, οἱ ΟΠ τιβίαπ υν στρατευόμεθα.. ὑπὲρ 
αὐτοῦ [30. τοῦ βασιλέως] ἴδιον στρατόπεδον εὐσεβείας “-οὔντες διὰ τῶν 
πρὸς τὸ θεῖον ἐντεύξεων ΟΥτ (εἰς,8.7α(Ρ. 201 τς; Μιττ.τό27ο}; ΟἾτυ8. 
αη. Κοηη.1.2(2.6138}; 5. ἃ. τοί ἑοροίμεν, ξμϑε, τε εἰ χρὴ ..-πλείονας 
ἀδελφότητας --εἴσθαι Βδ5.γ6 6. [μ5,35(2.378; Μ΄.31.10044}; οὐδὲν οὕτω 
φίλους ποιεῖ καὶ “εἴ ὡς θλίψις (ΒτνΞ5. ἠοηι.43.3 τη “4τ.(0.321τ0}; ψάλ- 
λὼν μοναχὸς συνετῶς, --σαι φιλίαν πνευματικήν ἩνρΕΙ ΗΟΉ.152(Μ, 
70.1488}).; 5ου] ἀπᾷ θοάν, Μακωηγοί, ](Μ οτ.68ς4); οὗ Ομ τῖδι ἔοσπι- 
πα Οματοι ὁ διὰ Χριστοῦ «"ηθεὶς λαός Ἐλπι5.4,6.10.3(0.450.22; Μ. 
22.7408); ἐν αὐτοῖς γενόμενος καὶ τὸν πατέρα ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ὥστε 
αὐτοὺς “-εἶν (ἢγγδ.ἦοη!.8 2.2 ἴῃ 70.(8.4850)}; γι. -ς.76:το(Μ.6ο. 
11034}; οὗ σοπϑυτηχηδτοη οὗ (ΒτΙβι 5 ταδυταρε ΜΠ  ΟΠΌτΟΝ -οεῦται 
ὁ γάμος ἐν ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ Ογυ, 70.2.τ(4.1374}; Ὁ. σοπεοίίάαϊε; φεἰαΡ- 
ἐδῖ, 5576 κεκρότηται κρῆπις ἀληθείας ΟἸΙετη, ῥαεά.τ.τ(ρ.80.25, ν.]. 
συγκεκρότηται; Μ΄. ΟΥὴ.); τριῶν...δι’ ὧν τὸ ἔθνος [1.6. τὴς Ηεῦτενν 
ἩΔΊΈΟΙΪ συνεκροτεῖτο, ἑνὸς μὲν τοῦ βασιλικοῦ, ἑτέρον δὲ τοῦ προφη- 
τικοῦ, καὶ ἐπὶ τούτοις τοῦ ἀρχιερατικοῦ Ἐλι5..6.8 Ῥγοει.(ρ.340.12; Μ, 
22.5688); οἵ δαΐδη δηα ἢ15 Κίησαομλ τὰ γὰρ ἑαντοῦ “«εἴν εἴωθεν, οὐ 
καταλύειν ἐκεῖνος (Ἤτγνπ5.1ο».32.3 τη: ΜΊ.(7.3660); -οοῦν τὴν ἀρετήν 
14.λοηι.77.1 ἴη. [0.(8.452Ὰ}; «εἴ [80. ἴον ἴον ()ο4] τὴν σωτη- 
ρίαν 1ά.μοηι.30.3 τη. 20 ογ.(1ο.6528); 14, ἀορι.7.2 ἴῃ 2 Τίνι. (1.7Ο010); 
Ὁ. Ρευβοῇβ, ζον εν, γαϊΐγν, ὄγαοθ ψυχρᾷ ταύτῃ...“-ούμενος βο, ὁ διά- 
βολος] παραμυϑίᾳ ὑ Ταβί. {γν-(Μ.6.15934); νεανικῆς ἐστε ψυχῆς δυναμένης 
“-ῆσαι τὴν ἑαυτῆς...ζωὴν ἀναμέσον τῶν σκανδάλων ΕΡΉτ.3.134Ὲ; διαχεῖ 
ἴϑς. οἶνος] τὸ τῆς ψυχῆς εὔτονον, διαλύει τὸ συγκεκροτημένον (Ὦτνϑ. 
᾿σΉΜΙΙα ἴηι Τύρα (Ι.Θο60); 14.λο»1.31.2 ἐμ Πεθ.(12.2878); οὗ ἃ 
ΟἸΠΑ 1ὴ ἐπθ ψόμῖθ, ξογηι ῥαγὶ οὗ ἐγέννησεν ᾿Ελισάβετ τὸν ἐξ ἀπροσ- 
δοκήτου “σήσαντα τὴν μήτραν ΟΒγγΒρρ.δηε ἴῃ 0. Βαρὶ.3(0.33.3}; 
(ἃ. ἐς αὐ 15}, οοηβγηι αι ἰσαϊῃ ΟΥ ἀπ ορίπιοπ, Ομ τυ. λον. 6 1.2 ἐμ 76. 
(8.3644); ἡ ἀλήθεια... ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν μειζόνως συνεκροτεῖτο ἴᾷ. ἔθ᾽. 
7.1 ἴῃ Μ|ΠΙ(].το2ο) ; οἱ ἀμφὶ Βασίλειον...πανταχοῦ φοιτῶντες, τὸ ὅμο- 
οὔσιον συνεκρότουν ῬΆΙΟΒΓΕ,ἦ..6.4.0(Μ.6 5. 5210}; ὥστε τὴν ἀληθῇ πίστιν 
““ηθῆναι (ὈΓὨΒαΙο εἰ. 2(4( 0 2.1τ.2 Ρ.78.6; Η.2.284Ε}; τεῦ, 1 ἀπά 
{Π6 ρΌΞΡΘΙ τῶν προφητῶν ἐδημηγόρει τοὺς λόγους, οὐ νόμου κρατύνων, 
ἰλλ᾽ ἀπ’ ἐκείνου τὸν Χριστὸν --ῶν Αι, Ατη, ἀο»η.Β(}}.40.2808) ; οὐ 
μόνον οὐκ ἐναντιουμένου ἦν, ἀλλὰ καὶ “ποὔντος αὐτήν (Πτνϑ,ἠον!.16.2 
ΤΉ ΜΠ|.(7.20 50); 6. ῥᾷδς Ἰαάρεπλαπὶ οὐ βεηΐθηοβ συνεκροτεῖτο ψῆφος 
Ῥίαϊ ΡΤ ατ,ὦ.6.2.16.1χ(3,866) ; παρ᾽ οἷς ἂν τὰ ἀμφότερα μέρη βού- 
ληται, τὰ τῆς δίκης -““είσθω (ὈΠαΙο εαμ.Ο; ἕν ἱπίγϑηϑβ. δεοον είγοη, 
ἐοη οί  ἀαἱθ συγκεκρότηκε [56. ἡ Τύρος ]..«πάλιν, καὶ ἀναπεφοίτηκεν εἰς 
τὸ ἐν ἀρχαῖς Ογτ.1ς.2.5(2.3344); 6. ρὸ ἰο Ἰπαῖ6 ἩΡ, εοριροδε διαδήμα- 
τος ἀλουργίδος ἢ τῶν ἄλλων τῶν τὴν βασιλείαν “-οὐντων Πτγϑ. [μ4. 
7.2(1.663Ε); διττὸν πεφηνέναι τὸ γένος τῶν δαιμόνων, -“-οὐμενον ἔκ τε 
ψυχῶν ἀνθρωπίνων καὶ ἐκ κρειττόνων..«πνευμάτων (ΓΡ(-43)αηαίλ. 6, 
οἱ (ΒΌΥΟἢ ἡ ἐκκλησία...--εἴταί τε καὶ συμπήγνυται ἐξ ἀμφοῖν σώμα- 
τὸς μὲν τῆς πίστεως, ψυχῆς δὲ τῆς ἐλπίδος ΟἸ]ειη ῥαρά.τ.ἀ(ρ.11ς.4; 
Μ.8.2068); ἡ ἐκκλησία...«ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων συγκεκρο- 
τημένη Ελι5,4,6.το.ϑ(ρ.491.το; Μ.22.788}0}; 14.}..6.4.6.4(Ν1.26.3164}; 
[514 }6].6}}».2.246(Μ.78.6854) οἷϊ. 5. ἐκκλησία; Ατείῃ, ἄΡοο.2ν (ΝΜ. 
τοῦ.5208}; ΕΠ ΛΟΙΠΊΪΔῚ5 δοσιβοα οὗ Ἱπισοάποῃρ ἴάδα οὗ σοϊηροβηξῖοπ 
ἱπίο {ΠΕῚΓ τπεοίοσν, Οὐ 85. ἔμηιτία ρ.213.2; Μι4ς. 4614) οἰ, 5. 
ἀντίκειμαι; (γ]5ῖο]. εἰ...τοῦ λόγου τὴν μίαν φύσιν ἐκ δύο λέγειν 
τολμῶσιν, ἔσται...τριπλῆ..«ἀντὶ διπλῆς ἐκ δύο σαρκῶν καὶ μιᾶς θεό- 
τῆτος συγκεκροτημένη Ἰιδοηῖ, ΗΠ »Πομορἧιο( Μ.86,1 8010) ; διπλοῦς... 
ὧν τὴν φύσιν ὃ κύριος.. «κατὰ ταυτὸν ἀσυγχύτως συγκέκροτημένον 
Μαχ αριδὶς. (Μ ο1.το 70); 7. -- συγκρατέω (ἀπᾷ ἴῃ ΟΠ οννηρ 56 η565 
τοχίμα} σοηυϑίομ Ὀεΐνγεεη [Π6 ἔνγο νεγθ5 15 ἔγεαμθηῦ), ἐσηϑέγθξ, 
ῥγεϑδεγυξ τὸ ἅλας... καὶ ἑαυτὸ --εἴ καὶ τὰ ἄλλα διακρατεῖ σώματα (Ὦγγ5. 
λορι. 1.3 τη. Μ811.(η.2378} οἵ Οοά ἴῃ τε]. το οτεαϊίουι αὐτὸς ἐποίησεν, 
αὐτὸς “εἴ Ἰά πονι.19.7 ἐμ. ον. (9. 6530); 1ᾶ.ἀοηι.4.3 ἐπ 70.(8.31ΑᾺ}} 
οὐκ ἀναλυθήσεται...“-εἶται γὰρ θείᾳ δυνάμει Ὀίςρ. Ρβοι. (Μ.88, 
5334}; δμδία!η ζωήν ΟΥ βίον, ΟΠ γγ 5. κονι.1 5.5 1: 2ζογι(το, 508}; ἰ4, 
μορηνϑι πὶ ἘΡῥ.(ττ.1430); τἩιαϊρμίαίη ἵνα. «τὸ γένος ἡμῖν “-ῆται 
ταῖς τοιαύταις διαδοχαῖς Ἰ4.ἢ051.17.1 ἴῃ Μ1!.(7.2220; συγκρατῆται 
(αῦμη6); εἶ, τὴν ἐπιθυμίαν τῶν σωμάτων ἐνέθηκε ταῖς παιδοποιΐαις, 
συγκρατῶν ἡμῶν τὰς διαδοχὰς ὁ θεός 1ᾳ.πονι.8.5.2 τη: 70.(8. 5 68); 
φαίην ἂν ἐγὼ βασιλέα τοῦτον...τὰ εἰς εἰρήνην συγκεκροτῆσθαι, ὅστις 
οὐκ ἐθέλων ἀδικεῖν τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι πεπόρισται δύναμιν ϑγγι65,)γ6ρΉ. 
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22(Ρ.52.6; Μ.6ό,ττοολ); ἡ ἐξ εὐχῆς “-ουμένη κατάστασις Ἐναστι Ῥοπί. 
ογ.41(Μ.79.1τ1774}; 8. ἐορηίαίνι, ἂρ, θησαυρὸν...δι’ ὀστρακίνων σκευῶν 
““ούμενον καἰ. Αροξ.ο:3(ρ.314.3); ταδῖ., δὴ ἐμ, ἐοίά ἐρρ εομίγοὶ 
πεποίηκε...τοσαῦτα ὧν ἐδύνατο περιδράξασθαι...καὶ “-εῖἶν ὑπὸ τὴν 
αὐτοῦ πρόνοιαν ΟΥο ῤῥγΐτιε.2.0.τ(Μ.11.2250, ν.], ἔοΙ συγκρατεῖν ρ.104.8}; 
πᾶντα ““ὧν αἰωνίῳ κράτει δ. Ἔγρεριιτ(ρ.136,28.; συγκρατῶν Μ. 18, 
2134}; ὈὨγνβ.ἠοηι.23,6 τη Μ|.(7.2920)}; ρᾳ55., δὲ εοτεροςοά τὸ φεύγειν 
τοὺς πονηρούς, καὶ πρὸς ἑαυτὸν συγκεκροτημένον καὶ συνηγμένον εἶναι 
ἅπαντα τὸν βίον 1ἃ,ἐκρ ἴῃ ῬΞ χάος τοί(5.4420). 

συγκρότημα, τό, 1. ἰμἴηρ αὐαρίοά ἔογ α βώγροςε, ἀρυΐεθ, ονσαμίξα- 
"οη ἡμῶν τῆς σωτηρίας σ. Ὦγνψϑ, ἄορ. 5.1. ἐπι ΡΪαΙ (αὐ. 2208); 2. εοηι- 
ῥίπαμοη μηδεὶς. οὑπονοείτω τρεῖς συγκεκροτῆσθαι ψυχὰς ἐν τῷ 
ἀνθρωπίνῳ συγκρίματι.. ὥστε σ. τι πολλῶν ψυχῶν τὴν ἀνθρωπίνην 
φύσιν εἶναι νομέξειν αΥ.Ν γ85. πον ορίζ.τ4.2(}1.44.1168); 3. ογραπίπεά 
ἐοΐν, τσομραηγν ΟΥ Ἀδαμά, Ἐχι5.ἢ.6.2.14..(Μ.20.τόρο); τὸ σα. τῶν 
δαιμόνων, ἢ λεγεών (τ γββ,υ Μος,(Μ.44.4218); Οντ. την 3τ(3. 
284}; οἵ ἃ Τηοηδϑβίετυ τὸ ἱερὸν σ, τῆς ἀδελφότητος ἘΡΏΓ,3.3388 ; οὗ 
ΟΒυτοὴ ὁ μακάριος Παῦλος τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν καὶ τὸ σ. τῆς ἐκ- 
κλησίας σώματι ἀπείκασεν ῬΥΟΟΙΟΡ φῤ.τ3(Ρ.67.25; Μιδς.8818). 

συγκρότησις, ἡ, 1. 7ΟἸῊΡ γωνία ἐστὶ ο. δύο τοίχων ΟΥ̓ [ν.428 ἐνὶ 
ΔΜ11.(0.178); 2. ἀεεερηδὶν σύνοδοι... καὶ ο. ἐπισκόπων Ἐλι5.᾿..6.5.23.2 (Μ΄. 
20,492Α); τὰς...σ. τῶν λαῶν ποιεῖσθαι ἰά .(΄, τ. 53(0.32.23; Μ.2ο.068); 
3. σΗῤῥον! οἵ οηθ 8 οάυβε τὸ εὐλαβὲς αὐτοῦ καὶ...σπουδαῖον περὶ 
τὴν τοῦ ἐπισκόπου σ. Θοογτ.ἢ.6.6.23.5(}.67.7334}; θέλων διὰ σ. καὶ 
προστασίαν οἰκειωθῆναι τῷ Τιβερίῳ Ἐπιβτταῖ,υ, Ειγεῖ.67(Μ.86,23400); 
ΦΟΉβΥΠΑΠΟΉ σ. τῆς...πίστεως ἨεθνΟλ Η. νει: : 6(Μ.03.12240); 
4. ῥγονιοίίον, ὃ δεγυῖσθ οΟΡΑ 5ΞΊΘΉ οἱ μετασχόντες στρατείας ἢ ἀξίας 
συνηγορίας, ἢ δημοσίας φιλοτιμίας, ἢ συγκροτήσεως ῬΠοι, ποίθε.το, 
ϑ(ρ.584; Μ.1ο4.8220, ν.}. -σεων), 

Ἐσυγκροτητικός, ἰσμάΐηρ ἰσ εογιδίηθ, νιαβίηρ ξογὺ πμίοη ὥσπερ 
γὰρ ἡ ἔρις διαλυτικόν, οὕτως ἡ συμφωνία συγκροτητικόν ΟΗγν 5. ἄονι. 
82.2 1π 70.(8.4850); συγκροτικός ἐδ.αρ.ταὶ. }0.13:23(Ρ.375.3). 

Ἐσυγκροτικός, ν. ᾿συγκροτητικός. 
ἐσύγκρουσμα, τό, εοἰἰείοη, Ἃδο.Ρ]5.Βὲγ5.2.τ4σ(Ν1.02.12214}}; 

ΤῊρΡΠπ,εἄγον.ρ. 25 (1. τοϑ, 6560), 
συγκρουσμός, ὁ, εοἰϊ δῖοι ; Ποηςε ρηιαομίηρ οἵ τοετῃ, ΜΈΙΉ,γες. 1.24 

(0.248.21; Μ.4τ.το930). 
Ἐσυγκρουστής, ὁ, 0π6 τοὴο ἰδ εὐπ θη οι5, “ργημαρι θη πιθρδεν οὗ 

ιἢ:6 οῤρῥοοίποη", ΕΡΒΥ.3.πο30. 
[Πσύγκρουτον, τό, ἴὉΓ σύγκρουστον, ἰονιδ-εἠανιδεν, τυαμῖ! 

κατ[ε]σκεύασεν τὸ ἡρῶον σὺν τῷ ο[υἹνκρού[στῳ καὶ τῷ γράδῳ ΟἿΟ 5. 
200; σύνκρουξα]τον καὶ γράδον 1Ὁ.3002 1. 

συγκρού-ω, 1. ὀγίῃρ Ἰπίο οοἰδτοη, ρβοξε, εοπίγαςί . Ἰἴτ. ἀπά ππιοῖ., 
Ῥεύβοηβ ἀδελφὸν ἀδελφῷ “εσθαι ΑἸΉ «ἀροϊ Οὐη δὶ. 5(Μι2 5. δοτο) ; τ 
πόλεμον, οἵη ὈδτΈ]ε, ΤΉΡΒη εἰγοη.ρ. το) (Μ.τοϑ,  Ί2.); οσά5 οὐ ψγυῖτ- 
ἴεη γεροτάβ οὐκ ἀπιθάνως τις συγκρούσει τὸ [Μ|.τ0: 5] τῷ ῥητῷ τούτῳ 
τ. 70.13.5 2(51:; Ρ.280.8; Μ.14.4038); [1(.0γ.27(0.374.1; Μ.11.5208)}; 
παραθείς τε καὶ συγκρούσας τὰ διαφόρως σημαινόμενα Ετι5.4.6.0.1} 
(Ρ.440.28; Μ.22.7008}; Τμάτιδευά,ε}}.2.17ο(Μ],09.15360); ῥαμᾶν 
ΜΟΤΑ5 μηδὲ...σ, λόγους ἡδονικούς ἘΡΏΓ.1.2100 ; ΤΟ Ποῖ οὐ εἰαςῖι τοὐᾳ 
ὅ βρασμὸς ἐκταράττει καὶ σ. τὴν ἁρμονίαν τοῦ σώματος ΟἸδπι, ῥαεά, 
2.1ο(ρ.214.17; Μ.8,5008); 2. -- συγκροτέω, ἰγγν (0 γεσομεῖϊε οὐ ἤαγ- 
ἘηΟΉἾΖε, Ἐλι5.}.6.πο.ο(4870 ; Μ.21.812}). 

Ἐσυγκτησία, ἡ, βοΞοΟΒ 00} α5 αῃ Ἰπίεργαὶ τυλοῖε, (σά. Αγ στ. 
11. »παξ5ε). 

σύγκτησις, ἡ, 7οἷηπὶ βοςϑόδοίοη, ΝΠ ΜΙ αση.32(Μ,70.τοοϑο). 
Ἐσυγκτητορία, ἡ, 7οἵη! οἰνη εν οἠἑρ, Ὀϊάντη. 1 γίη.3.2ο(Μ.30.8074). 
συγκτίζ-ω, 1. ἐγεαὶδ αἰοηρ το ἢ ΟΥ αἱ ἴα βαπιό ἔἴηπέ; ρα55., Οὐ εἰς. 

4.74{0.344.4} ΜΟττ.τ1454}; τεῦ, ϑοὴ οὐχ ἅμα τὸ εἶναι τὴν χρίσιν 
συνυπάρχουσαν καὶ συγκτισθεῖσαν λαβών...ὃ μὲν ἄνθρωπος αὐτοῦ 
Χριστὸς ὦν, κατὰ τὴν ψυχὴν... .ὁ δὲ βασιλεὺς κατὰ τὸ θεῖον Ἰά, 70.1.28 
(3ο; Ρ.35.20; Μ.14.768); μὴ κατ᾽ οὐσίαν συνεκτίσθη τοῖς ἔργοις ΑἸΉ. 
4γ.2.δο(Μ.26.3174}); 2. 7οΐἷπι τη ἐγραϊΐηῃρ ἡ τριὰς..«“ουσα καὶ συν- 
δημιουργοῦσα ΒΡΙΡΗ λαον.76.44{0.308.32; Μ.42.6128); (6].Ὁγχ.ἦ.6.2, 
Ζι τί Μ.8ς, 1284). 

Ἐσυγκυβερνάω, ἀεε:ε, ἠπ ριεϊάϊηρ οΥ γε ΐηρ, ὈΠτνβίρρ.εποιίη Ταάν. 
(0,62.13). 

συγκυλινδέομαι, τραίἰΐοιυ ἰοροίλεν; τασῖ., (Ὠγγβ. λον, 4.6 ἴῃ τον. 
(10.32Ε); ΝΙ].6»}».4.1τ(Μ.70.5 480). 

συγκυλίω, 1. φεἰ γοϊϊτηρ ἰορείπεν σ. τοὺς τροχούς Ογτ, 4»ι.22(3, 
2738); 2. Ῥᾶ85.,) γαβέ,, τοαίδοιν ἰορείον, ΑἸΉ. 4γ.3.τ6(Μ.26.3568). 

συγκύπτεοω, 1. ῥὲ ῥδηὲ ἀομδίε; 8. 85 ἃ ΒΥ ταῦ] οὗ θάβεπεβς, δο]εοῖ- 
Π655 τὸ διορατικὸν κάτω ποὺ κείμενον καὶ ““ον ΟΥ. 70.13.42(0.267.32; 
Μ,14.473Ἀ}); 1ὃ.2.5(4; Ρ.ὅο.2; 1170}; συγκεκυφὼς τῇ ψυχῇ ΟΥΝ 85. 
οἵγρι4(0.272.15; Μ.46.3444); Ὦν 5ϊη, ΟΠ γνβ. ον. 97.5 ἠι Ο θη. (4.381Ὰ}}; 
Ῥ. 85. 8 5ΥΠῚ00] οἵ Ππαγὰ ψγοῦῖ, [518.}6].6}}.1.275(Μ.78.545Ὰ}; 



᾽ 
συγκυρέω 

᾿ποϊυδίπρ Ὀταίῃ ἡνοτῖκ φιλοσοφίαν ἐκείνην περὶ ἧς πολλὰ συγκεκύφαμεν 
ΦΥΠ 68, ἐρ.ι 37(Μ.66.1 5258); ;2. ἰΐ6 ἀοιθη αἶδὸ οὐ αἱ ἐπ δανμε ἐἶνηε τούτον 
«-οὐμετακύπτοντος, ὁμοίως αὐτῷ πάλιν συνέκυπτε 586. ὁ ὄφις] ὅτ. Μαρ. 

ἀταὶ (1τ.Ζ60}}.}2.τ6(Μ.}].. 71. 2580); ΡΊΟΡΙ,, αἰΐοτυ ραϊεπὶ οἱ σ. καὶ αἱ 
τούτους ὑποδεχόμεναι ἑστίαι Τμάτ. δια, Ρ}Ὀ.2.τ62(Μ.99.1500Ὰ}. 

συγκυρέω, 1. ἀαῤῥέη πῤοη, πιδοὶ, ας ἀαϊ., τι πασχα ῥα γ.2 
{ρ.4.21 ; Μ.το.τοπ64}; 2. τοϊμ οι ΥᾺ Τεβδι Ιδτῖοο, ϑυπθδιεῤιτ( 1.66. 
14058). 

᾿συγκυριολογ-έομαι, δά εαἰϊοά [οτᾷ ἐοσει δον τοὶ ἢ συμπροσκυνεῖται 
καὶ “-εἶται [30, τὸ πνεῦμα] τῷ υἱῷ ΤΑΊΤἢ ἀταϊ, Τνῖη.5.13(}1.28.12218). 

σύγκυρσις, ἡ, εοἱποίήόηεο, ϑνπεϑβηβονη.2(Μ.66,12841); συγ- 

κυρήσεις Ὁ.146.11). 
Ἐσυγκωμήτης, ὁ, ξε]ἰοτυ ϑἹ]Π|ασον, Ματς. Δ ας ΡοΥΡ᾿.22. 
συγξενιτεύω, [τυ αὐγοαά αἰοηρ τοί, ἐχίϊς ομεβεὶ αἰδο; τοί, 

ΤΩΟΠΆΒΕΙΓ βοἰϊξυάο, Ομγγβ λον. 14.3.1. τ ΤΏπι(ττ. 6288). 
συγχαλ-άω, γείακ τοί ΟΥ αἱ ἐδ Ξαγηὲ {η16 τῷ ἦρι “-ὠμενον...τὸ 

πνεῦμα Γ]ετη ῥαοά.2.τοί(ρ.200.17; Μ.8, Ξο01). 
Ἐσυγχαριεντίζομαι, γοΐε ἰορείμεν, ΝῚ].6}}.2.τ6η(}.70.280}}}. 
Ἐσυγχαρίκιον, τό, Ρίατ., εογιργαϊμίαίονν ργεξεμίς, ΤΏΡΒ ἦγον." 

φ.Ζη)8(ν.1. συγχαρίκεια Μ΄. τοβ,6888). 
Ἐσυγχαρίσονται, ἴΟΥ συγχαρήσονται (συγχαίρω) γεοΐες τοῖίξ, ν.1. 

ἴοσ χαρίσονται Τ΄ Β6Ή7.το.7. 
συγχαριτικός, γε)οτείηρ τοῦἶ, αποίδον, ἙΝΊ παγν.6(Μ.79.6760). 
συγχειροτόνέω, 1. ἀρῤῥοΐηὲ αἱ ἐμὲ Ξαρι6 ἰΐγιε; ἀαδοογα ἰ9 οὐ εὐϊἢ 

ΘΠΟΤΠΕΥ πρῶτα ἡμῖν συνεχειροτονήθη ἡ τοῦ ἄρχειν δύναμες στ Ν Υ58.0γ, 
τίη σεη.τ: 26(Μ.44.264Τὴ ; 2. 7οἵη τη ογάαϊμτηρ, οἤέεῖαϊδ ἰοροί δον αἱ 
δῇ ον μαΠΟΉ τῶν σ. ἀρχιερέων εἷς Ἐπεβοῖ, Β.2το. 

Ἐσυγχειρουργός, ὁ, ἔἐείϊοιυ τοογάνηαη, Τάγντη, Τγ1.2.1(Μ.30. 
5όκα). 

συγχέ-ω, ἐοη ομά; 
Ας ἴῃ ρεη.; 1. βομν ἱοροίδον, ον ηρίο, Ἰἴτ. αιιὰ τοδὶ. συομένων 

τοῖς θρήνοις ΟτΝ γ55.υ. 7105.20(Μ.44.200Ὰ}; τῶν..«κατ᾽ οὐσίαν ἕνου- 
μένων, τὰ μὲν.. σῴζει τὸν ἴδιον τῆς ὑπάρξεως λόγον, τὰ δὲ συγχεῖται 
Τιροπῖ. ΒΒ. λίδεὶ οἱ Εμὶ τ(Μ.86.12048); 2. σομδα, δίων, Ηΐ, ἀπα τηρί, 
συγκεχῦσθαι τὰ πλείονα τῶν γραμμάτων ϑγῃε5.6}.132(Μι66.15170); 
τῆς θείας εἰκόνος τὴν ὁμοιότητα..«ἐζοφώσαμέν τε καὶ σ. 70.1).μογη.1. 
4(Μ.06.5 520); 8. εοηξμδε Ἰάθαϑβ, ξαῖὶ ἰο ἀτειτησιίξι; σοηξοιμά, {έ5ε 
σνοντος τὸν μισθὸν καὶ τὴν συναγωγὴν τοῦ καρποῦ εἰς ἕν, ἄντικρυς τῆς 
γραφῆς δύο πράγματα παριστάσης ΟΥ. [0.14.46{0.212.13; Μ.14.4800) ; 
οὐ συγχεῖται ἡ δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ καὶ τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἕκαστον οἰκονο- 
μεῖσθαι 19.32.3(Ρ.429.24; 748Α}; οὐ γὰρ οὕτως ἄθλιός εἰμι, ὡς ὁμοῦ 
πάντα φύρειν καὶ συγχεῖν (Ὦτγϑ5. ζενι.γερ.2(1.2500)}; 4. ἐβνοῖυ ΤΉ ἐ0η- 
Μιξίοη,, τε. ουάθυ]ν βασσοββίοπ οἱ ΒΙΡῊ ρθβίμοοα, Βα5.ἢ,ε.1.6,.8 0}, 
20.880); χάριν ἀποστολῆς οὐ διαιροῦσαν..«αὐτῶν τὸ ἀξίωμα, οὔτε τὴν 
τάξιν -οουσαν ϑορθτ,. Η,ο7.8.2(.87.2λ560); Ρᾶ588., οἱ τῆς τηϊηά, δὲ 
ἀϊειμεῦσά; ἱγομδίθα;, εομβμϑεά, Ἡυτη υἱς. 5.4; Ἰἀωμαηά,15.4.τῖ.; 
ὑπὸ τῶν λυπηρῶν συγχεθησομένου (]ρπι.5 γ.6.ο(ρ.468,12; Μ.0.2920) ; 
στ μαι ραη.γ.ο(ρ.22.12; Μ.το,τοϑοᾺ); δακρύοις.. συγχεῖσθαι 
Ὁοπβῖαρ. ΕπΡ.0.(0.2.72(ρ.11.8; Μ.20.το48Ὰ}; [8Β48..5.3(1.27900; Μ. 30, 
1210); στ. ΝΆ Ζ.ο». 27. 2(Ρ. 5.4: ΝΜ. 36. 164}; ἢ ΟΥ̓́Τ ἀοΟΙΠ 4] ΟΠ 65Έ1Ο 115 οὗ 
“οόμεένοι ἐν τῷ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ τόπῳ Οσ, 76. το. 34γ(χι; Ρ.212. 8; Μ. 

14. 376Α); : οὗ ἘλιτνοΠΐδη5 πάντα σουσι, τοῖς θεολογικοῖς τὰ οἰκονο- 
μικὰ καταμίσγοντες βόρῇτ, Η..ογ.2. 6(Μ. 87. 42240); : 3)οῦ6 ἴο σοΙρα5- 

5107 σ. -.- τοῖς δάκρυσιν τὴν εὔσπλαγχνον ἐκκλησίαν ΤΗ͂ΪΡΡ. “γἱοηιΆΡ. 
Ἐπ5.}.6. ς. 28.1τ2(Μ.20.5130); Ρά455.ν δέ τιουσά νγ ΔῈ] βούτον, οὗ (Ἡγδί 
αἱ ἀραίῃ οὗ Τα Ζατ5 δακρύει... καὶ συγχεῖται (ἢτνβ5,ἠοη;.62.1 ἐπ 70. 
(8.375); 5. εοηομηά, ἀσείγον ἃ χωρὶς τῆς φιλίας οὐ δύναται μένειν 
ὑπὸ τοῦ νείκους σ-“όμενα ΑἸΒΘΠΔρἶ6ρ.22.2(Μ.6,9374}; ῥπμὶ ο ἐοΉ βϑΊοη, 
ναηςῖ ἴ ἀγραριεηΐ οὐ δύνασαι “-εἰν ᾿Ιουδαίους διὰ τῆς φωνῆς; 
ποίησον αὐτοὺς συγχυθῆναι διὰ τῆς πολιτείας (Πτνϑ. ἤθη. 1.5 ἴῃ ἐς. 
»υϊης. (3.508). 

Β. ἴῃ 60]., φοηοιοιά Ῥείβοῃβ ἴῃ τ η. διὰ τοὺς “οντὰας πατέρα καὶ 
υἱὸν τὸ μὲν 'κύριος᾽ τέτακται ἐπὶ τοῦ υἱοῦ τὸ δὲ΄ εἷς θεὸς' ἐπὶ τοῦ πατρός 
Οτιεορη γι ἘΡ᾿.4: δῇ, Ρ. 412); ἢ ποντες πατρὸς καὶ υἱοῦ ἔννοιαν καὶ τῇ 
ὑποστάσει ἕνα διδόντες εἶναι τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν Ἰᾶ .εοημη ΜΙ. 
17.14{(0Ρ.624.12; Μ, 13. 15208}); οὔτε τὰ ἠἡνωμένα διαιρεῖν θέμις, οὔτε τὰ 
διακεκριμένα συγχεῖν Απί. Μοη. ἠονη. τ( 80. τ4360); 70. λονι..3 
(1.96.765Α) εἶτ, 5, ἄμπαξ; οὐ “-ομένων τῶν προσώπων Το.ν Η. ΤεοΉ. 
4(Μ4.96.13524}; ἔγδα, τρῖ, 6 Β6 15 ὁ μὲν προσώπων “ων ὑπόστασιν 
ΑΠΩΡΉ εἰθμε.ποθ( ΝΜ. 37.1 ΞΟΟΑ) ; οἵ 15. τοδ( ΚΟΟΑ}) ; τὴν Σαβελλίου νόσον 
«πομένων τῶν ὑποστάσεων (ΟΡ(3δτ)εῤ. ρ. μαι, ἀ,6.5.0.ττίς. 1031) 

ΤΗᾶε «ὙγαΉ.2(4.178); 16. Ηερ.τ το(3.552); οὔτε τὰ ἡνωμένα διαιρεῖν... οὔτε 
τὰ διακεκριμένα συγχεῖν ΤΟΣ. ΑΤ 1.21.2. 1(Μ. 2.6404); 19.2.4(6414}; ὡς 
“Ζαβέλλιος συναλείφων καὶ “-ων, υἱοπατορίαν...«παιδεύων 1 [84.65.Ν82. 
41αἱ.5(44.58.861). 

(. Ομ τῖϑίοι. οπξομημά, σοηζημδο τοὺς φαντασίᾳ δοξολογέας τῆς περὶ 
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χκ(}],86,10058)}; εἰ.. 
᾿ φυλάττουσι...τὴν ἑαυτῶν φυσικὴν ἰδιότητα, συγκέχυνται τὰ Ν ἐπὶ εἰ 
Εἰμιτ(Μ.86.13058); ϑόρῆχ. Η.0»γν.2.47(Μ .87. 32814); ; ἴῃ. δοσιιδαιίοη 

σύγχρονος 

τοῦ Χριστοῦ συγχέαντας τὰ περὶ τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως τοῖς 
περὶ ψυχῆς καὶ σώματος ᾿]ησοῦ, τάχα δὲ καὶ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ καὶ 
ἕν πάντη ἀσύνθετον οἰομένους εἶναι τὸ ὀφθὲν καὶ ἐπιδημῆσαν τῷ βίῳ ΟΥ, 
εοη ἴῃ ΔΜ: πό6.8(ρ.5οο.4:; Μ.1 3. 4004}; 6βΡ. ἴδε αἷνὶπε ψ ἢ [δὲ 
Βυτηδῃ πϑίυτε ὡς... τραπεῖσαν τὴν θεότητα εἰς σάρκα ἢ συγχυθεῖσαν 
ἈΡο]}.ρ. 7ου,(0.253.0; Μ.28.204}; τοὺς δὲ λέγοντας..«τὰς δύο οὐσίας 
τοῦ Χριστοῦ κατὰ ἀνάκρασιν συγχυθείσας μέαν γεγενῆσθαι οὐσίαν... 
τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ ..«ἐκκλησία Απιθτ. [8 Ρ. Π ει. αίν. 
2(ρ.15. 18)6Ρ.0. 1). 7αεοῦ. 88(Ν. 04. 1406}; ἐπιτιμᾶν τοῖς εἰς μίαν 
κατακιρνῶσιν οὐσίαν τήν τε τῆς σαρκὸς καὶ τὴν τῆς θεότητος φύσιν, 
καίτοι μηδενός...«ταυτὶ ““οντος Ογτο Νοεί.4. ἀ(Ρ. 00.223; 6᾽.1188}; 1Ὁ.2.6 
(Ρ.42.36; 458); ; 4 αροὶ. ΤΗ͂Ι. 3(ρ.118.2ς; 6},2120); οὐ συνεχύθησαν αἱ 
φύσεις, ἀλλ᾽ ἔμειναν ἀκραιφνεῖς ΤΕ ἐγαμ.2(4. 105); Τιϑοῦς Β. καρ. ϑευ. 

«θεότης καὶ ἀνθρωπότης κατ᾽ οὐσίαν ἑνωθεῖσαι μὴ 

Ἀραίηδί Ογτ. ὃν Ἑδϑβίοσγη ὈΙβηορ5 οὐδὲν αὐτῷ ἐξαρκεῖ εἰς τὸ τῆς ἑνώ- 
σεως ἄκρον, μὴ τὰς φύσεις -οντι ΟΥΤιαροὶ. ονἱθηὶ ατίρ.58.9; 6᾽.1910). 
Ἐσυγχήρα, ἡ, γεἰίστο τυτάοιν, (ονι5ὶ..3.,}}.3.12.4; τὉ.3.13.1. 
Ἐσύγχθονος, ἡ -- κατάχθονος, πομτς βίης πνεύμονι γὰρ κραδίη 

πύλαι ὄφρα φυλάξῃ σύγχϑονα σαρκὸς ἄλευρα ὕξο. 15. ἐαγΡ.υ11.44 

(Ρ.53). ν 
Ἐσυγχλευάζω, 7010 11 πποςξοῦν οὐ 7φεγίηρ, (Πυγβιλονι.87.2 τ. ΜῚ|. 

(7.8200). 
συγχόνδρωσις, ἡ, 7ο1πἰὴρ ὃν εαγιερε; οὗ Ὀομε5, Μεϊεῖ, αι ἤσοηι, 

ΒΥ ΠΟΡΒ.(Μ. 64. Τ120Ὰ) ; οὐ μόνον συνάρθρωσις καὶ διάρθρωσις, ἀλλὰ καὶ 
συννεύρωσις καὶ σ. 1}.28[.(π2650}.Ψ 

συγχορευτής, ὁ, 1. ῥεϊϊΐοτυ εἰιογίδίον σ. ἀγγέλων (Ἰεπὶ. βαδά.τ.6 
(ρ.117.4; Μ.8,3048); ΟΠ συβιλομι. 19.323 τὴ Μ|.(7.2480)}; Ογτ.ς.46:6 
(Μ.60.10538); 2. γεϊϊοιν Ἰοον ΡῈ» σ. τῶν "Ἑλλήνων Β65.86].0».27.2 

(Μ.85.3138). 
συγχορεύτρια, ἡ, ἴδ. οὗ συγχορευτής, εονῃβαπίοη ἤμ μὲ ἐμοῖν, 

πηρί. ἡ ἔνδοξος κορυφὴ τοῦ βαπτιστοῦ...ἡ τῶν ἀγγέλων α, ὉΠ τΥΒΙΡΡ. 

ἐμειΐη 0. Βαρ.το(Ρ.47.11). 
συγχορεύ-ω, (ἐαηεό αμα} οἱηρ Ἰη εἰογθς οῖϊ; ταρῖ,, γελοῖοο οὐ ο. 

βραβεύοντι τῷ Χριστῷ Με ἐγ.6.5(ρ.69.2ο; Μ.18.1200); οἷς καὶ 
“μῶν τῷ πνεύματι καὶ συνευωχούμενος ΤΜοΙῃ ῥαΐμι.2(Μ.18.3858) ; σ. 

τοῖς σεραφίμ Ομγνϑ.λομ.27. 5 1π ΤΟΥ. (το.2408}; [514 }Ὲ].6Ρ}.2.181 
(Μ.78. 6040}; 7οἷη τη τρονς βίην τοῖς ἐχθροῖς τῆς χάριτος “-ουσι 
δαίμοσι Β45.3].0;.27.2(11.85.3128). 

Ἐσυγχραίνομαι, ῥεεομα 5οἱεά, σεὶ ἀϊγίν, Μβο ρθη αροίῦ.3.24 
(0.1ο9.2). 

συγχρ-άομαι, 1. παῖε δὲ οὗ, αναῖϊΐ μοὶ οὗ “-ησαμένου τοῦ 
πνεύματος [30. τοῖς προφήταις) ὡς εἰ καὶ αὐλητὴς αὐλὸν ἐμπνεύσαι 
Αἰδμεπαρ ἶοσ.ο.τ(Μ,6.0084);2. ἑαδε αὐναπίαρε οὗ, αϑι5ε μὴ σ. τῇ ἡλικίᾳ 
τοῦ ἐπισκόπου ἴρτι. ͵αρΉ.3.1; κακῶς τῷ ῥητῷ “-ησάμενοι ντ, Η. 
εαἰφεὶ. 8.2: 83. πϑ ὧς εγμοηγησς, ῳϑοης Βιαγριδσυ (Μ,86.19240). 

συγχρηματίζ-ω, δὲ εαἰϊρά ὃν ἐμὲ ξαγηα παηιε, (Π 60]. ἔπρεπε...τὸν 
μηδέποτε κεχωρισμένον τοῦ μονογενοῦς συγχρηματίσαι τῷ μονογενεῖ 

Οτιργέγιε.2.6.4(0.143.22; Μ.11.2120); (ὨτΙβῖο]. ὁ ληφθεὶς ὡς τῷ 
λαβόντι συναφθεὶς ““εἰ θεός Νεεί, κγ.Ὁ ̓θ(ρ. 262.12)}. ὑγγ, Νεςὶ.2.13 
(᾿. 51. 8; 61,588); σοπάειηποα Ὁ γε. ὅ.. «ταῦτα λέγων... "ἀρνεῖται. ἣν 
τὴν ἕνωσιν, καθ᾽ ἣν οὐχ ὡς ἐγέρθς ἑτέρῳ συμπροσκυνεῖταί τις, οὔτε 

μὴν “"εἰ θεός ΟΥτ.6}Ρ.17(0.37.5; 52.71Ὲ}; 4 ἀροὶ, Τ μά. Β(ρ.131.22; 6). 
2258}; [8 ἀροϊ,ονφηϊ, Β(ρ.κο.τό6,268,; 6᾽.1808,Ὲ). 

σύγχρησις, ἡ, 1. δὲ τη, εοτιδτ παίζουν, ΟἸετη ον. τ. 2ο(ρ.62.20; Ν.8. 
8164); Μᾶχιφι, Τ βαϊο( Μ.90.4530); 2. μ56 οὗ νογὰβ ὡς ΣγμΟΉ ΟΣ, 
Ἰποπῖ. Βιαγρ. ϑευ.(Μ.86.1024})}. 

Ἐσυγχρηστέον, οη6 τιμδὶ 56, ΟἸξτη,σίγ.7.7(0.30.13; Μ.9.456Ὰ}) 
ἐ7υβι.εῤ.Ζεηεὲ 56ν.ττ( Μ.δ.ττοῦο). 

Ἐσυγχρηστός, 1. 5.ν.1., ἐπογοισλὶν ροσά οὐ τρογ ἣν τοῦτο... «ποιοῦντες 
συνχρηστοὶ κληθήσομεν ἈΠ οπά,τοτρ.32; 2. ὃ ἔογ συγχρηστιανοί ξείΐσιο 
Οἰνίρίϊαν, 10.117}; ΟΥ Ὁ ἴου συγχριστοί γείϊοτυ τοονξενς τοί ΟΠ νῖδι Οὐ 
αποϊηϊοά ἰοσοίδδν. 

συγχρονίζω, 1. δὲ εοπίεη ΡΟναΥν τοὶ, ΟἸΘτη, οἰ, τ 2τίρρ.69.2,80.14; 
Μ.8.8328,8618); Ἐπ5,}.6.4.7.0(Μ.20.3178); ἰὰ εῥτορἢ.3(Μ.22. 12648); : 
2.: ρεη ἔἴμιδ, είαν τοτίΐ οὐ αἱ, Οτ. δε, τη Ῥς.2::4(Μ.12.12730}; μηδὲ... 
αὐτοῖς συγκαθέζεσθαι μηδ᾽ ἐπὶ πολὺ σ. ἔὰπ|5..Ὁ ς.25: ̓41, (Μ. 23. 2264}; ΡΔ]], 
ἐμ] τς. τ π(ρ. 39.21: Μ.34. 1041); εοηϊηῖεο φοηθ ἐμ κἄν. φιλήδονος 
εἴη, συγχρονίσει πάντως καὶ ἐμπαθῶς προσομιλήσει ταῖς προ Βοδαῖς 

Μαῖς. Ετοοῤιθο.2.τ4ο(}|.65,0520); 3. ϑγπελγοηῖσε, ἀφΕΙΡΉ ἰο {6 Ξαριά 
ἀαίο, Αἰτίς, εἄγοηρ. Ἐύ5.}.6.το,τοί4 888 ; συνεχρόνησεν Μ.το.138, 6]. 
συνεχρόνισεν). 

σύγχρονος, ἐὐηἰΉ ΟΥαΉοΗ 5; ῬΠΪ]05, Δα Τῆ60]., εὐεκίσίοη!, ᾿ρχ6- 
ἀϊοαῖεά οἱ Οοἄ δηά γαβτῖου ὃν νϑυῖοι5 ρᾶραμῃ βοποοὶβ, ΗἸρΡρ. σεν. τ. 
τοίρ.2ο.2; Μ.16.30418)}; τὸν θεὸν ἐξ ὕλης σ. καὶ ἀγενήτου πάντα 



συγχρώννυμι 

πεποιηκέναι 10.8.17(ρ.256.17; ; 33038); ; αὐᾷ ΜδμΙΟΠ δμ5, ΤΙ. Βοβί. 
λΔίαμ.τ.](Μ.18.10770); δύο... ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἶναι σ. τε καὶ ἀίδια ἘΡΙρᾺ, 
μαεν.66. τά(ρ. 36.13; Μ.42.40Ὰ);} ἀδπιοα Ὀγ 76» τὸν..«θεὸν.. "ποιή- 
σαντα πάντα... οὐδὲ ἔκ τινος ὑποκειμένης σ. οὐσίας, ἀλλὰ θελήσαντα καὶ 
κτίσαντα Ἠϊρρ.ἤαον.ο.3ο(ρ.263,1ο; Μ.16.34108Β); δηα ΠΥ βιίαπβ οὐκ 
ἦν σ. τι τῷ θεῷ Μεῖῃ. αγδεῖνγ.22(ρ.2ο6.0); ᾿ἐν τῷ κόσμῳ ἦν᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 
τοῦ κόσμου σ. σμγυβιλον δος τη 6.(8,480); τοῦ, εἴθγηδ! 16 ζωὴν... 
σύγχρονον αἰῶνος παλινανξέος Νοπη. ραν, 70.3:36(Μ.4.3.7734}; ργεάϊοα- 
τε οὗ Ἐδίδοσ 8η4 Θοη, ἔστ Ν ὅ385..4γ.οἱ δ αὐ. 4{Μ.45.12848); οὗ ἢγρο- 
βίατις ἀπο ἀπά (ἢ ΓϑΕ᾽5 πσηθπ παΐαχο (1.6. ἃ5 ποῖ ρτο- οχ βίο), 
ΒΟΡΒν, Ἡ,ἐρ.γη.(Μ.87.321618). 

Ἐσυγχρώννυμι, ἢ βαῖηϊ ΤῊ Οη6 «ΟἸΘΉΡ ; Ῥα35. ῬτΟΡ]. ἢ οὗ σγιὲ εοἱ οι, 
δεἰ -εοἰομνοά, τηςῖ, τῷ τοῦ θεοῦ ἀγαθῷ, ὃ κατὰ συμβεβηκός ἐστιν αὐτῷ 
καὶ συνυπάρχον ὡς χρόα σώματι..«(οὐχ ὡς μέρους ὄντος, ἀλλ᾽ ὡς κατ᾽ 
ἀνάγκην. συνόντος παρακολουθήματος, ἡνωμένου καὶ συγκεχρωσμένου 

ὡς τῷ πυρὶ ξανθῷ εἶναι καὶ τῷ αἰθέρι κυανῷ) Αἰμοπαρ ἶορ.24.2{Μ.6. 

9458). 
συγχρωτίζ-ω, 1. πιεῖ., εοίσμν, στε α ξοΙ ῥί ΣΙ ΟἩ ἴο, 1.6. ἃ. οεττδῖη 

ἀβρεοί ἦσαν κατὰ ἀλήθειαν ἄγγελοι, τὴν οἰκείαν τῷ πράγματι φύσιν οὐ 
συγκεράσαντες, ἀλλὰ τὴν μὲν ὄψιν πρὸς τὴν οἰκείαν τοῦ Ἀβραὰμ. θέαν 
συνεχρώτισαν κτλ. Μδς Μ ρα, ἀροεν.4. 21(Ρ. 215.20}; εοἰ οι, τη [εεἱ, Ἰ.6. 
Τα ῖκα ΠΠ|κ6 εἰ ἐ πλησιάζοντες αὐτῷ.. «τῷ τῆς θειότητος λόγῳ “-ονται 1.4. 

. 26{(0.212.2}; ἴῃ 84 5686, γηοί! .» τη 76εἰ, οἰαῖμ οὐδὲ πλάνῃ “-εται 
ἘΡίορη. 12.8; 2. ΤηΟΥΕ σϑη.; Ιη64., εογη6 Ἰμίο εοπίαεί ΩΝ α. τινὶ 
μοναχῷ Μῖν. “Ἅγιον. 3ο(Ρ.63.27). 
συγχύνω (συγχύννω), 1. ἐρΉ μη ἴῃ ἈΤΡΌΡΙεπί, Οἶμγς «ΠΟΡΙ.5 

ἴ κε “ῥγΐηο. (. 598); 2. ἀϊείμνδ, ἰγομδὶο [Π6 τη] τὰ ῥεύματα τῆς ἡδυ- 
παθείας...τὰ σ. καὶ ταράσσοντα τὴν ψυχήν Μεῖβ ον. 4. 4(ρ. 49.14: Μ. 
18.92Ὰ}; ; Ῥαβ5., δ αρτίαἰοα, ἰγονἰθά μὴ συγχύννου, ἀλλὰ ἰσχυροποιοῦ 
Ἠδετχηγοσΐς. ς.5. 

σύγχυσις, ἡ, σοι μδίοη; 
Α.. ἴῃ ρεηπ.; 1. γεῖισίηρ εῤ, ἀϊξογάρν, ἃ5 Ἑπαγασϊεγϑιίο οἵ ππδτζου, 

Ταῖιογαΐ. (ρ.6.12; Μ.6,8174); οἱ δἰειεθηΐβ 1 ΡΥ ΤΩΟΤα]4] σἤδο5 τῆς 
ἀνέκαθεν σ. ἩρΩ ΟἸδόδο τ: τ. Ν82.ον.14.33(Μ.3 9044); οὗ ρεπεταὶ 
δμδτοῦν, δον ΟἾθνη. .π; ἴπ ἃ Ῥατεῖο. Ἰπϑίαποθ εἰ τὸν αὐτὸν ἅπαντες 
ἔσωζον ἀπαραλλάκτως χαρακτῆρα, πόση σ, Μεϊει,παί πορι. 3 .(Μ 64. 
12770}; 2. ᾿ηρυἱβίῖς ὁ δὲ σχηματισμὸς τῆς ἡμετέρας γλωττῆς μὴ 
συμβαίνων τῷ σχηματισμῷ τῆς ᾿“Εβραϊκῆς εὐγλωττίας, σ. τινα... 
ἀπεργάζεται (τ Ν᾽ γ55.ἤοη.2 τη (απ. (.44.1068); τοῦ, ἰονε οἱ 
ΒαΡρεὶ (0 η.11:9) τῆς διαλέκτων ο. Οτι( εἰς. 4.2τ(ρ.290.13; Μ.ΙΙ. 
10530); πρὸ τῆς ο. τῶν γλωσσῶν ὕγτ, Ες.48:1τ(Μι60. τοῦ688) ; 3. τηεηξα] 
εοηξδίοη, αΐϊϊεγε ἰο ἀϊειηρμῖς, ἴτὶ τηαιῖετα οἵ ἀοςίχηθ οὐ σ, ... 
ἡ δ οὐ ΠΙοη.ΑΤ.6, λ.ττ.2(Μ.3.2840); 14.{. ".2. 2(Μ. 3. 6370); ; Εὐτυχοῦς 
«ὡνενοση κότες τὴν σ. . τοῖς θεολογικοῖς τὰ οἰκονομικὰ καταμίογον- 

τες Βορἢτ. Η..γ.2. 6(Μ. 87. 22240); ν. 5. Β.2; 4. ῥῥεσγίης σ. ἐστι τοῦ 
χαρακτῆρος καὶ τῆς κατὰ φύσιν μορφῆς ἀλλοτρίωσις...«ὅταν μὴ συμ- 
παραληφθῇ τῇ πίστει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ΟΥΝ γ85.αςεά, τε(Μ.46. 
13200); 5. ἐμηημὶὶ, ἀϊδίγδαπεε; ἃ. [{ἰ., οὗ ψεερίηρ, Ραμ, οἱ Ταμρεῖ. 
το(Ρ.243.3); οὗ ψᾶνϑὸϑ οὐ 868, ΟΥτ. ἤον".τ2(2.3)84); (60. 5. ἐγ. 4.05 
(0.14); οὗ ἃ Τ20Ρ οὐ οἴδεῖβ, ἀτῃ, βε.24{(ρ.84.15; Μ.2ς,616.); (ἢτγϑς. 
ἤονι.83.3. τ. 70.(8.4030) ; 1514.}6].6}}».1.462(Μ.78.4360); Ὁ. οὗ τς 
ταϊπά, ἱγομδϊε, ἀϊδίμγδαηεο, Βαβ.μορι.8.2(2.63Ε,.; Μ.31.3004}; τεῖ, 70. 
11:33, οὗ (Βγῖβ᾽ ἐπιτιμήσας τῷ πάθει... ἐπέσχε τὴν σ. (Ὠτγϑ. ἠοφη.63.Σ 
ἴῃ 70.(8.377Ὰ}; ἃ5. σογαίπρ ὥρομ Ομυσο σοτροταίεῖν ἀγράφοις 
χρῆσθαι φωναῖς διὸ σχεδὸν ἡ πᾶσα γέγονε σ. καὶ ἀκαταστασία τῆς ἐκ- 
κλησίας Ἐλι5,ἐῤ.(α5.(ρ.46.11; Μ.20. 1544 Α}; οσαπβεα Ὀν {πὸ Ῥαββϑίοῃβ, 
Μαχ.ρ.4(Μ.01.4124); σπαγδοίοεβοίς οὗ νου άϊν 11ξε ἐν σ. γάρ, καὶ 
θορύβοις ἐσόμεθα τοῖς εἰκαίοις τοῦ παρόντος βίου περισπασμοῖς. σ. ἡ 
Βαβυλὼν ἑρμηνεύεται Ὀνγ. ΜΙ εἶ..41(34.4320}; Βαβυλῶνα οἶμαι λέγειν 
αὐτὸν τὴν τοῦ παρόντος βίου σ. καὶ τὸν εἰκαῖον πειρασμόν" σ. γὰρ ἡ 
Βαβυλὼν ἑρμηνεύεται Οεσαπι. ρος.τ4:8ίρ.162); 1.17: σίρ.τΒ 5); 

6. ἀοείγμείϊ οη τὴν σ. καὶ κατάλυσιν τοῦ παντὸς κόσμον Τυὲ.2αβροί.}. 
(Μ.6.456Α). 

Β. τΠ60}., εομ μεδίοη, μιϊχίμγε; 1. οἵ Ῥούβοηβ ἰπ Ταΐα,, δὰ, ἢ 
ὑπόστασις ΟΥ 8,16 ΜΟΤΩ5, τοῦ, 7ο.ΤτῚ οὐκ εἶπεν έν τῷ θεῷ᾽ ἵνα μὴ 
πρόφασιν δῷ τῇ σ. τῆς ὑποστάσεως Βα5.᾿051.τ6.4(2.1370; Μ.53τ.4δο0); 
αἷ.οτρεῖς ὑποστάσεις, μηδεμιᾶς ἐπινοουμένης συναλοιφῆς...ἢ σ.. Οτ. 
Ναζ.ον.20.7(Μ.35.1τ0734}; ὡς ἂν μή τις σ. περὶ τὸ ὑποκείμενον θεωρη- 
θείη συν υ55,ον ἄρον. (0.64.0; Μ.46.11008); τοῦ, τύοχϑ: 6 οὕτως 
εἴρηνται, τοῦτο μὲν διὰ τὸ μὴ σ. νοῆσαι τῶν θείων ὑποστάσεων... τοῦτο 
δὲ διὰ τὸ ἐκβάλλεσθαι... .τὴν πολυθεΐαν Ἰ)ιάντη. Τγὴη.3.23(Μ.30.9240); 
μονάδα μὲν κατὰ τὸν τῆς οὐσίας... «λόγον... ἀλλ᾽ οὐ κατὰ...τὴν οἱανοῦν σ. 
Μαχυρνς!.223(Μ.01.7014}; ΜΠ πρόσωπον: οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ ᾿Ιουδαϊσμὸν 
διὰ τῆς σι. τῶν προσώπων Β65.5)}17.77(3.666 ; Μ.32.2130); τῇ δυάδι τῶν 
προσώπων ἐξήλασε τοῦ Σαβελλίου τὴν ο. ΤΠαάς, ΠΡ. τ ο(3.553}; ἔτεα. 
ΒΡΘΟΙΠΟΑΙν τοῦ, 560 61115 τὸ [53ς. φρόνημα] τῆς σ. τῶν ὑποστάσεων, ἐν 

τ2γ6 συγχυτικός 

ᾧ ἡ ἀσεβεστάτη αἵρεσις τοῦ Σαβελλίου ἀνενεώθη Ἐ45.6}.224.2(3.5410; 
Μ.32.8278); Οτ Νδ2.0».33.1τ6(Μ.36,2330) οἷζ. 5. κατάποσις ; ΟΡΡ. 
ἕνωσις: οὐ συγχύσει τῶν τριῶν ὑποστάσεων, ἀλλὰ τῇ ἑνώσει ατο. τ, 
οριδε(Μ.6 5. τοσοα} ; ὈΡΡ. διαίρεσις ἃ5 ορροδὶία οΥΤΟΥ δεῖ. «τὴν ἀσεβῆ 
σ. ἐκείνου [50. Σαβελλίου] καὶ τὴν μανεώδη τούτου [5ς, ἈἊρείου]} 
διαίρεσιν ἀποστρέφεσθαι καὶ φεύγειν (Ὦγγβ.Σας.4.4(0.115.15; 1.410Ὰ}; 
2. τοῖ. υπίοη οὗ παίιγεϑ ἴῃ (Ὠτῖϑε, το] θοῖςα αὐτὸς. «μορφὴν δούλου 
ἔλαβε, προσφάτως προσφάτῳ ἐπικοινωνήσας τῶν ἀρχαϊζόντων μενόντων 
ἐν ταυτότητι, καὶ μὴ εἰς σ. μεταβαινόντων ΕΡΙΡΗ. μαόν.76.34{0.383.53; 
Μ.42. 5858); τέλειον θεόν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον. ..συνενωθέντα 
οὐκ εἰς σ, οὐδ᾽ εἰς ἀνυπαρξίαν Ἰ4.6Ρ.ἀγαδ.1δ.78.24{0. 415.15; Ἴ40Α); 
ἕτερον μέν τι ἕτερον θεότης τε καὶ ἀνθρωπότης. .«ἀλλ᾽ ἦν ἐν Χριστῷ... 
εἰς ἑνότητα συνδεδραμηκότα, ο. δίχα καὶ τροπῆς Ογτι ἀγα (ς1.7264}); 
τα, ἐρ.46(ρ.τ59.16; 52.1434}; ἕνα... ἐξ ἑκατέρας φύσεως...σύνθετον τὸν 
κύριον ἡμῶν '"Ιησοῦν Χριστὸν ὁμολογοῦντες, σ, τῇ ἐνώσει οὐκ ἐπ- 
εἰσάγομεν [5{{{πιρ.φἀὐτεῖ,Ρ.Εναρτ, ἦε. ς 4(ρ.109.26; Μ.86.27078) ; 1Π 
δοσιβθίοη ἀραίπβί ΕἸ να ῃ5, [514.Ὀ}ὈῈ].ἐρ}ιι.4οὐ(Μ.γ8.4.520) εἷτ. 5, 
ἀνάκραοις ; οἱ τὰ τῆς κράσεως καὶ σ. ... πραγματενόμενοι ὙΠαῖ,γδεὶ. 
κοι (Μ.6.12338); οἱ δὲ σ. καὶ κρᾶσιν εἰσάγοντες...παθητὴν τοῦ 
μονογενοῦς τὴν θείαν φύσιν τῇ σ. τερατευόμενοι δγηιδιΟλαϊς (Ρ.128.41} 
Η.2.4530)}; 1δι(ρ.129.10; 4568); Απαβέδιλαεν(ρ.260); Δα τη0ΠῸ- 
Ρμγϑίϊεβ εἰ ἐκ δύο φύσεων ἀσυγχύτως μίαν ποιεῖν ἔστιν, ἐκ δύο 
φύσεων ἡνωμένων κατὰ σ. τί ἕτερον γίνεται; ΤΠμεοηξ. Η. μιοηοβῆ. Β(Μ. 
86.17138); λέγοντες τὴν..«σάρκα γενέσθαι ταὐτουργὸν τῇ θεότητι διὰ 
τὴν πρόσληψιν, τὴν θεότητα δὲ γενέσθαι ταὐτοπαθῆ {τῇ σαρκὶ» διὰ 
«(τὴν κένωσιν" τροπὴν ὁμοῦ, καὶ...σ. ΤΉΠΡΡ. Βεν.Η εἰ. Ξ(ρΡ.324.15; Μ. 
το, 826}) ; 4150 πῃ ποῖ 6} 165 μέχρι-. τότε σαφῶς ἕνωσις πραγμάτων 
ἐστίν, ἕως ἂν ἡ τούτων σώζηται φυσικὴ διαφορά' ἐπεὶ ταύτης παυσα- 
μένης, παύεται πάντως κακείνη, τῇ σ. τελείως ἀφανιοθεῖσα Μᾶχ. 
θριμ5ε. (Μ. ΩΣ 974); θεανδρικὴν ἐνέργειαν ὃ εἰπών, οὐ σ, ταῖς φυσικαῖς 
ἐνεργείαις εἰσήγαγεν ΤΟγτ, Τγῖν το(ό5,25Ὰ.; Μ.77.11570); ἔγβαᾳ. ἴῃ α8- 
βοσιδίοη ΨΙᾺ τροπή δηά 41|6ἀ ΨΟΤΩ5 ἀναθεματισθῆναι χρὴ τοὺς... 
κατὰ ο. ἢ τροπὴν νοοῦντας τὴν... «ἕνωσιν Αἰρῇ. Ῥ. (Μ. 30.11 30); ; ἔμεινεν 

ἄτρεπτος..«καὶ σ. πάσης ἐλεύθερος ϑορῆτ,,0γ.2.47(Μ.87.32814}; 
ἀληθῶς φύσει γέγονεν ἄνθρωπος, δίχα πάσης τροπῆς καὶ σ. 0.}}. 
ἐμοννιφιατί Μ.ο6.6128); Ψ ΠΏ κρᾶσις; συνάφειαν κηρύττομεν καὶ οὐ σ,, 
ἕνωσιν, οὐ κρᾶσιν Το. Απίιλονε(ρ.84.20) ; τοὺς δὲ λέγοντας ὅτι κρᾶσις 
ἢ σ. ... Ἐ ένετο, τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς τὴν σάρκα....ἐπιστομίξειν τ. 
ἐρ.39(Ρ.19.2; 53.107Ὲ}; τὴν πολυθρύλλητον κρᾶσιν καὶ ο. Τα  ἐγαη:.: 
(4.112}; ϑγνηὸ, (βαϊε.(μ.128.21; Η.2. 4530); Τδοπτ. ΟΝ εςί.3. 40}. 86. 
Ἰ612Ὰ); : 8πᾷ σύγκρασις: ἀντ γέσθορι “ὅτι σ. ἦτοι σύγκρασις.. «ἐγένετο 
τοῦ λόγου πρὸς τὸ σῶμα ὕγτρ. «45(ρ.152. 2715 5.126Ὲ}; ; ἐὰν μὴ μετὰ τὴν 

ἔνωσιν ἀχωρίστους καὶ ἀσυγχύτους εἴπῃς δύο φύσεις, σ. λέγεις καὶ 
σύγκρασιν ΒΔ5.56].ρ.(ΓΡ(448)αεἰ.7(Ρ.902.21; Η.2.1688); ἰπ ἀσουβα- 
τοι ἀρϑίπδί νυ} ὉΥ Εδδίουῃ ὈΙβῃορβ νομέζουσιν ἡμᾶς τοὺς ὀρθο- 
δόξους... φρονεῖν ὅτι σύγκρασις ἐγένετο ἢ σ. Ογτ.6}.44{Ρ.35.20; 5᾿.1220; 
τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν εἰσάγει, καὶ σύνοδον καθ᾽ ἕνωσιν φυσικήν, 
κρᾶαίν τινα καὶ σ. διὰ τούτων τῶν ὀνομάτων γεγενῆσθαι διδάσκων τῆς 
τε θείας φύσεως καὶ τῆς τοῦ δούλου μορφῆς Τάτ, 151(4.1202) ; ὈΡΡ. 
ἕνωσις : οὔτε χωρίζομεν τοῦ θεοῦ λόγου τὴν σάρκα, οὔτε σ. ποιοῦμεν τὴν 
ἕνωσιν ἰά. Ἔγαπ,2(4.102); τῆς δὲ κατ᾽ οὐσίαν ἐνώσεως..-κηρυττέσθω 
ἡ ἀλήθεια.. «κίνδυνος γὰρ..«παρατραπέντας αὐτῆς εἰς τὸ ἐναντίον μέν, 
ἴσον δὲ κακόν, τὴν σ. φαμεν, ἐμπεσεῖν Τιεοπί.Β. Λ᾽ 5 .ε, Επὶ α(Μ.8ό. 
13010}; ἢ κατὰ σύνθεσιν ἕνωσις τὴν σ. καὶ διαίρεσιν ἀποβάλλεται Τπιβίιι. 
κοη {0.76.353; Μ.Βό.φο00); πα δεαέρεσις 85 ΟΡΡΟΒΙ᾿ῖ6 ΕΥΤΟΥ ἐγὼ δὲ 
ἑκάτερον διαφυγεῖν σπουδάζω κρημνόν, καὶ τὸν τῆς δυσσεβοῦς σ., καὶ 
τὸν τῆς δυσσεβοῦς διαιρέσεως Τάτ, ἐγαν.2(4.100); εἷς οὖν Νεστορίῳ 
τε καὶ Σευήρῳ.. ὑπάρχει σκοπός...ὃ μὲν γὰρ διὰ τὴν σ. φεύγων τὴν 
καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν τὴν οὐσιώδη διαφορὰν προσωπικὴν ποιεῖται 
διαίρεσιν. ὁ δὲ διὰ τὴν διαίρεσιν... .τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν φυσικὴν 
ἐργάζεται σ. Μακχ. σρηδε. (Μ.οτ. 560); ι΄. γιγεὶ. (Μ00ι. ἸΟΤΑ)}; δύο δὲ 
φύσεις λέγοντες, οὐ διαιροῦμεν τὴν ἕνωσιν, τὴν δὲ τροπὴν καὶ τὴν σ. 
φεύγομεν 7.. Ὁ. 7αεον. 8τ(.04.147170);3. Οὗ ΑΙθης, ἀθοηβ οὔτε ἀρχαῖς 
εὐοὔτε πάσῃ σ. περινοηθῆναι δυναμένων 8]. Οπι8ρ.ἘΡΙρΡΠ μαεν. 1.5 

φ. 390.9; Μ.4τ.481Α}. 
Ἐσυγχυταί, οἱ, ἐδοδε τυῆο ἐοησμμά οὐ εοηίιδε (μ6 παίατες οἵ 

Ομχῖβί, Απαττ. ἀραίμιτοοί .97.1 410). 
συγχυτικός, 1, εοηξομπάϊηρ, οηξμεῖηρ ; ἴθι. 5 δι θ5ῖ., οὗ ΒαΌο] 

καὶ μισθὸν ἔλαβον τῆς ἀσεβείας τὴν σ. τῆς γλώσσης 0.10). Πονμ.χτ 4 
(Μ.96.765}); 2, αδίε ἰο εοη! ομηα ἴῃ ἀτρυτηθηΐ λογισμόν...σ, ΟΥ [γ.26 
1. 6γ.27:τ6(0.212.1}; 3. εοη  μϑΐηρ, ἀϊσιεγδὲμρ τ[Ὴ6 ταὶπὰ δύναμιν α..... 
διανοίας [{Β65.15.5σ(1 3810; Μ.30.1250); 2}.276(ς808 ; Μ.6ο4.); Ρτοοσ,. 
᾿ςιτφιτοίΜ.87).2ο024); 4. τῃ60]., εοπομπάΐησ, εονηηρ της; 8. οἵ 
ἴμοβς δετθβίεβ ὙΠΙΟΝ σοπίουπαρα ῬοΙβοῚβ ἴῃ Τυη. Βαβυλῶνος. ..τὰς 
ἀρχὰς τῶν σ. ἁμαρτημάτων. ...εἰπών Τ᾿ .5.ς. 136: δ8(Μ.24.378); δ. οὗ ἃ 
Βετγεῖ. ἱπίεσργῃ. οὗ τποᾶβ οὗ υπίοπ οἱ παίατοβ πὶ ΟὨσδὶ πενταχῶς...- 



σ υγχωλε ὕω 

λέγεται ἡ ἕνωσις, συγχυτική, διαιρετική κτλ, ΤΑ1ἢ (ἐφ, (Μ.28.5440)1 
ἄμφω βο. Τυ]η. Ηδ). ἀπ ὅεν, Αῃ1.].. τῆς σ. προεμάχουν ἑνώσεως 
ὙΠαΙ. Εδίτι. γάρ (ρ.τού.26; Μἴ.91.1407}0). 

Ἐσυγχωλεύω, δὲ ἀϊδαὐϊεᾷ, ἀεξοείίυε; ταεῖ., οὗ Ῥονγεσ οὗ τϑββοῃ, 
Βα5. ον. 1].2(2.1300; Μ,51.4854). 

συγχώννυμι, 1, ἀέαῤ τοί ἢ φαγιἧ; δώνν, ταδῖ. τὴν βασιλικὴν εἰκόνα 
συγκεχωσμένην τοῖς πάθεσι τ. Να2.0γ.38.14(Μ.36..3288); ἀνακαθᾶραι 
τὰ τῆς εὐσεβείας δόγματα τῷ χρόνῳ συγκεχωσμένα ῬὨοί. εοά.4ο(}}. 
103.72})) ; ουεγγτίε τούτους...εἰς ἐν συμφωνοῦσα ἡ ψῆφος. ..συνέχωσεν 
Ἑ(ΕΡἢ.(431)αεί. τίρ.52.20; Η.1.14214}; 2. «ἤσγε μρ ὦ ῥινὸς ἐκτύπωμα 
συγκεχωσμένης τοῖς τῶν παρειῶν σαρκικοῖς προπυργίοις ὕσο, 5. 
εαγ.τ.δ4(0.3). 

συγχωρ-έω, 1. αεεοίς, αἰΐοιο, ἀεεέρὶ ἡ θεία φύσις..«παρὴν μὲν τῇ 
ἀνθρωπείᾳ φύσει, σ. δὲ πάσχειν..«πραγματευομένη τὴν σωτηρίαν Τ Βαϊ, 
᾿ς ποδ:ι3ι(1.1200); 10.21:2(733); τοὺς συγχυτὰς ἔἕλοιο “-εῖν ὅλως 
Απατοτ. ἀφαϊίι τον Μ.97.14410}; ΟἹ (σα β ρεσιηϊβδῖνο ψ}}} ὁ θεὸς 1 
συνεχώρει ἄγεσθαι αὐτοὺς εἰς δικαστήριον (ἬτχνπΨ,ομι.13.2 τῇ Ας.(0. 
1040}; οὐκ ἐνεργήσας εἰς τοῦτο, ἄπαγε, ἀλλ᾽ ἀφεὶς καὶ “-ἧσας τὰ ἤοηι. 
δ.2 τη Ζ( ογ.(10.4044); ποικίλοις περιπεσεῖν συνεχωρήθησαν πειρα- 
σμοῖς ΤΒαῖ, ἔς. ττβ: 5κ2(1.1451); Ρχος αὐε.3:24{(Μ.87.23220}; δέαν 
τοι οὐκ ἤλεγξε δὲ φανερῶς ἀλλὰ συνεχώρησεν ἴΞς, τὸν ᾿]Ιούδαν], 
ἀνακαλέσασθαι αὐτὸν θέλων (Ἡτγ5.οηι.6 5.2 τη [0.(8.3010)}; 2. αἰΐοιῦ 
οἵ, αἀνε οὗ μήτε τὸν τῆς ἀρχῆς λόγον --εῖν προεπινοεῖν τι πρεσβύτερον 
ΟτΝ νββ. δα. Ὀτόοτη. 24(Ν1.44.640)); 3. ἀφεγίδε, αετογάᾷ σφίσιν αὐτοῖς τὰ 
μέγιστα τῶν ὄντων ἐγνωκέναι “οὔντες ΟἸαΙη.οἱγ.7.τ6(ρ.72.21; Μ.0. 
5410); ΒΥ ΠΕ5.6}.122(Μ.66. 15 010); ργαπὶ, ῥγουϊάε “-ἤσεις ἑκάστῳ... 
καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν ῬᾺ]].}}..1.αἩ5.32(ρ.88.10; Μ'.34.1ο000); 4, ἐχοιεδέ, 
τραῖυε σ. αὐτῷ τὴν ἐνόχλησιν Β45.6}.281τ(2.424Ὰ ; Μ.32.1ο170}; χορηεῖ 
5178. Ῥεπα] ν μηδὲ αὐτοῦ Μωύυσέως ἱκετεύοντος “-ηθῆναι αὐτῇ τῆς 
ἁμαρτίας τὸ ἐπιτίμιον 14. 7μά.5(2.217Ε; Μ.31.6644); γϑ»21} ἴάχοβ, γσϑ, 
φοϑα.3(0.177.1); 5. ξογρίυε; 8. 51:05 ἀπα Οἤδποθβ 5 θεῖ. τὴ πὰ 
τήβπη, γπαΐε αἰϊοιυαηεοξ, ἐχεῖιδα χαρίζεσθαΐ τε καὶ “-εῖν ὅσα ἀνθρώπινα 
Ε5.υ,.(,3.2τίρ.88,ς; Μ.20.1ο814); (ῃγχγϑβ ἠον.40.4 τη 70.(8.241Ὲ}; 
Ὅ. εονιάοηε μήτε... .«συναίνεσις λυέτω γάμον, ἢ ““εἰτωσαν ἀλλήλοις. ..τὰ 
ἁμαρτήματα ΑἸΏΒΟΒοΙ]αΑΞΓ ἐοἰ .4.22(ρ.64); ας. οὗ σοῦ δ οτρίνθηςββ, Ο τ. 
,»»ιη τ Κερ.3:τ4(Μ.17.400); 4..«4πάγ.εἰ ΜΠεὲ.18(0.88.1); ΑΒ». πίον. 
τϑ(}}.26.8600) ; ““ησον ψάλλοντος Απλδῖ, ῥΟΘΉ1 .8(0.284); τοῦ, ΟΥ̓ ΡΊΩΔΙ 
51 τόν τε ἡμέτερον ἀποσμῆξαι ῥύπον, καὶ τὴν παλαιὰν “-ἦσαι ἁμαρτίαν 
᾿ιάντα, Τνίη.2.12(Μ.30.6848) ; 115 ἔογρίνεηθθ95 ἴῃ Ὀαρίϑη σοιηρατθά 

τῇ οτρίνεξηθβ οἵ ροβῦ- ὈΔΡΓΒΙΏΔΙ βίῃ εἰς τὸ βάπτισμα δωρεὰν --εἶ 
«ονέν τῇ μετανοίᾳ δὲ τῶν ἁμαρτιῶν τῇ μετὰ βάπτισμα οὐχὶ δωρεὰν «-εἴ, 
ἀλλὰ ζητεῖ κόπους καὶ θλίψεις... καὶ οὕτως “-εἴ ῬΏΠΟΧχ.ορ.41τ(ρ.187}; 
ἃ. Ρ4885., δὲ  ογρίυεη (5115), Οὐ εοηρη ἴῃ ΜΠ|Ι.τΑ.6(ρΡ.286.17,21; Μ,13. 
11064}; ἡ ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ἁμαρτία “-εἴται ΟνΥ. Η εαἰεεβ.3.8; ἐὰν “ήσῃς 
““ηθήσεται ΟΥΝνΚ85.0γ. ἄδνη. (Ρ.τοῦ,52; Μ,44.11880); (Πγνϑ ῥγοά. 
.μά.τ.τ(2.371Ὲ}} ΟΥτςι ποῖ τοί Μ.δ0.10978)}; Τὴ ΤῸΓ 51π9 παρα- 
καλοῦντα καὶ μὴ “-οὐμενον ΒΔ85.7μ4.5(2.2184 ; ΝΙ.31.6648); --ἡσωμεν 
ἵνα -“-ηθῶμεν (τ. ΝᾺ 2.0».17.1τ(Μ.35.0770}; ““ἣσαι ἕνα μείζονα ὑπὸ 
θεοῦ “-ηθῇς Ἰλοτ ἄοεϊ. τΊ.τ(Μ,88.Ἰθο1Ὰ}) ; 6. οδίατη ΟΥ εἰδει ᾿ογρί δ η655 
ἡ ἀξία μετάνοια πάντα “--εἶ τὰ.. «ἁμαρτήματα καὶ. }71.1521:.22{0.05.}) «ἢ. 
Ομγνβ. ἔοι. 41.3 τη. ΜΜΠὲ.(7.4400) Ἰπῖο ΒΟ σοπίεχί τΠ]5 ραβθαρα Πα5 
Ὀδδη Ἰπἰογροϊαΐρα ; ἡ ταπείνωσις --εἴ ἁμαρτίαν Ἐϑαϊδ5 φῶ ρ.Φρ17.8(}. 
40.12088); πᾶσαν ἁμαρτίαν “-εἴ βάπτισμα Ἰ)οτ.ἀφεί.τ.4{(Μ.88. τότ) ; 
Ἧ. ξογρίυε οἡ ὈδΠα] οἵ σοά, ργαηὶ αδεοϊμίον [οΥ --οῦντες [50. 8 Ρ051}68] 
τὰς ἁμαρτίας τῶν πιστευόντων Αἱ. ̓ εἰγ.εἰ Απμπά7.ττ} τίς. «παρ᾽ ὑμῖν μετὰ 
τὸν Δανιὴλ ἅγιος ἁγίων “-“ὧν ἁμαρτίας ; Τ)απλ ἐγορὶ.4.4(0.265.8); τοῦ, 
ῬΕΙΒΟΠΒ διγορδίϊηρ ρούνοΥ5 ἰο {Πποιξεῖνος αὐχοῦσιν... καὶ εἰδωλολα- 
τρείας “-εῖν ΟΥοογ.28(ρ.281.14; Μ.11.52908). 

συγχώρησις, ἡ, 1. ἀργεσηιεηὶ, ασϑομ; 8. βεγηιϑίοη, τοῦ! οἵ σοᾷ, 
οἵ βίο {Πϊηρδ ἃ5 ἃσὸ δ ονσεα Ποῦ Βείπσ ἴῃ Η15 αἰ βοϊῖο Μν}}}, 
Ὅτ. 9.57 τη ᾿ικιχδιδίρ.261) οἰ, 5, βούλησις; Πέτρος.. συνεχωρήθη 
ἁμαρτῆσαι, ἵνα ἡ σ, τούτον ὑπόθεσις φιλανθρωπίας τοῖς ἄλλοις 
γένηται [ἢτγγ5. Ὀείγ οἱ Εἰ οἱ.τ(2.7328); Ρ4]}1. 9 Ολγνς.2ο(ρ.132.21; Μ,47. 
74}: Ῥτος..0δη.4:15(Μ}.87.2458); τὴν πάνσοφον δείκνυσι τοῦ θεοῦ ο., 
τοὺς πιστοὺς δούλους διὰ πειρασμῶν δοκιμάζουσαν Ατεῖῃ. Ἄροε,δι4(Μ. 
τοῦ. 5898) ; ν. εὐδοκία; ορΡ. (σοα᾽᾿ 5 ΔΌδοΙαἴς ἢ] πώρωσιν δὲ καρδίας 
ἐπαγόμενον ὑπὸ θεοῦ, μὴ τῆς ἁγίας δυνάμεως ἐνέργημα εἶναι νομίσωμεν, 
ἀλλὰ σ. μὲν τῆς θείας κρίσεως, ἐνέργημα δὲ τῆς... «ἀντικειμένης δυνά- 
ψμεως ἈΡΟ]] ἀρ. εὐἱ. 76.12:4τ(ρ.332.25) ; τό... ἔδωκεν᾽, ἐνταῦθα μὴ ἐνέρ- 
γειαν νόμιζε εἶναι, ἀλλὰ σ. (Ὠγγδ.ἠσηιιχο.Σ ἡῃ Κορ (ο.6434); θέλημα 
θεοῦ, ἢ σ. καὶ ἀνοχὴν καὶ μακροθυμίαν; 70. .ἀϊ5.(Μι06.12418}; 
ἔγοα. τεῖ, ββεσηρβ οἱὁἨ (ὨὨτίβὶ ᾿]ουδαῖοι...«τοῦτο πεπράχασι’ πλὴν 
κατὰ συγχώρησιν τοῦ θεοῦ ΑἸῇ. ἔχ. Ἐ-:.88:30(Μ.27.2028); ἔπαθεν δι' 
ἡμᾶς σῇ σ΄, ... καὶ ἀνέστη σῷ κράτει (Ὁηεὶ. 4. γ.26.2; δεικνὺς [5ς΄ ὁ 
᾿]ησοῦς] ὅτι οὐ τῆς ἐκείνων δυνάμεως τὸ γινόμενον, ἀλλὰ τῆς αὐτοῦ σ. 
(μγν5.᾿σηι.83.2 1. 76.(8,4010); ἴὰ ΡΏταβε κατὰ θείαν σ,, 1 [5τφι, εἰ 
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γέ: ρ.24{Μ.6,.12600); ΤΗάτ. Μορβ. ἀδά, Ργοετα (Μ.66.3054})}; απα κατὰ 
σ. ϑεοῦ: ἐγὼ... ἡ κατὰ σ. θεοῦ μήτηρ ὑμῶν προσαγορενομένη ϑοΙρία 
Οἰνηιρ.2.1τ(ρ.40.25}; 1δ.2.4(ρ.46.7}; κατὰ σ. θεοῦ αὐτός με ποιεῖ 
πρεσβύτερον καὶ οἰκονόμον τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας ἸιδοπΝν. 70. 
ΕἸδονη.τ(ρ.7.2}; 1δ.45(0.092.22); ὅτε κατὰ σ. θεοῦ, μᾶλλον δὲ διὰ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν, ἔμελλεν Ἠλεξάνδρεια τοῖς ἀθέοις Πέρσαις παραδίδοσθαι 
ἐδ. 44Ὀ{(0.90.25); δπᾶ 5 ΡΙν κατὰ σι: οἶδεν ὅτι κατὰ σ, ἀφίεται 
δοκιμασθῆναι ας, ἀερ.ἤοτ,.τ6..(Μ.54.616Ὰ); Ὁ. ἢ εογεῥίϊαηες, οδ- 
μη δϑίοη συγχωρήσεως καιρὸς καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους ΑΡΟ]].ἀρ.εαἰ, 
1.2.22:53(ρ.161.3); δῖ πλοῦ ΤΟ. π᾿ βεπβὲ 8 (ΞΌΡΓΘ) 85 56Άβοῃ 
ψγἤεη Π ΘΝ} 15 4] οννεα το νου Πἰβ ψ}]}} ; 2, σομεσςϑῖοη, τπάμίροηεο ἡ 
«οὐδιγαμέα...οὐ μὴν νόμος... «ἀλλὰ σ. ΤΠάτιϑιυα ἐῤῥ.ι σοί Μ.00.10028) ; 

3, γε: 55οη, ζογριθθηθες; ἃ. οἵ Ἰάχεβ, Ετπ|5.0,(,4.2 εἰτι(ρ.114.3; Ν. 
20.11524}; ΟΥτ θυ, δα. 54,75 (ρΡΡ.146.3,181.21); ΑἸ ΒΟΒοΪαβε. οἰ ,ο. δ 
(ρ.177}; οὗ ἃ ἀδρῖ, (μενϑ ἠορι.6 1.2 ἴθ Μ|.(γ ὅτ: ο); Ἰά4.δονιμ ΜΙ. 
18:23(3.120); οἱ ἃ ̓ Ρεπαῖέν, ῬΑ] υ.Οἰγγπιτάίρ.δς.ς ; Μ.47.48); ἐπηγ- 
γείλατο αὐτοῖς μετανοοῦσι ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σα. ὀφλημάτων Επι5.4]. 
5έγη}. τ5(Μ.86.3068) ; Ὀ. οἴπείαὶ! μαγάοη, Μ΄. δε. τ(ρ.22.18); Επ5,:(, 
2.37(0ρ.57.14; Το16Ὰ}; 4. 8. ῥονριυεηεδς οἵ 51π Ὁν οὐ, Οὐ. ῥγι ΣΚερ. 
3:14{Μ.17.400}; ἡ παρὰ τῆς σ. χάρις {Β85.[5.34(1.407Ε; Μ.30.1888)}; ἡ 
δὲ ἄφατος αὐτοῦ ἀγαθότης καὶ ἡ χάρις τὴν σ. ἐχαρίσατο (Ὦτγπ5, ἀόη». 
31.2 ἴῃ σθη.(4.3070); σ. ἁμαρτημάτων 1.34.2(4.342})); Ἰᾶ.ἀοτ.2 1.5 
5: Κορ. (0.678Ε}; ἐδ.30.4(7444}) ταΥεῖν ἐκ: λαμβάνει σ. ἐκ τῶν 
ἀνομιῶν αὐτοῦ (οπέγαά, τ(ρ.6); οἷα. ἐν ταῖς τοιαύταις σ. (Βτγϑ. μον. 
7.4 1η. Πεὐ.(12.1374}; Ὁ. αἸ5ξ. ἔτοτα 780 1Πποαίίοη πα βαποι βοατίοη 
οὐδὲ γὰρ δὴ μόνον ἁμαρτημάτων σ. ἡμῖν ἐδόθη" ἀλλὰ καὶ δικαιοσύνη, 
καὶ ἁγιασμός 14 Ποῦ. 14.3 15. [0.(8.81Ὰ}; ἃ5 τηρᾶπϑ5 οὗ Ἰυβεβοκτίοη 
θεοῦ δὲ δικαιοσύνη τὸ μὴ ἐξ ἔργων, ἀλλὰ διὰ συγχωρήσεως δικαιωθῆναι 
ἐν αὐτῷ δι᾿ αὐτοῦ καἰ. 20 ογ.5: :2τ(Ρ. 3487. 19); [τϑβάοτα το Ρδβϑίουβ 
ἃ ταδτῖς οἱ [οτρίνθηθεβ, γνῶναι εἰ γέγονεν ἐ ἐν σοὶ σα. τῶν ἁμαρτιῶν' σου, 
τοῦτο σημεῖόν ἐστιν---ἐὰν μηδὲν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὧν ἥμαρτες 
᾿βαϊαβ ογ.8.14{(0.57)}} σ. ἁμαρτιῶν, παθῶν ἐστιν ἐλευθερία, ὧν ὃ 
μήπω ἀπαλλαγεὶς χάριτι, τῆς σ. οὔπω ἔτυχεν ΤΏΔ], ἐπί τι τοοί( 01, 
1437)  Θ, ΤλεᾶΠ8; Ι. Ὀδριίδηι τῶν γὰρ ἡμαρτημένων, οὐ τῶν ἁμαρ- 
τανομένων τὸ λουτρὸν ἔ ἔχει σ. τ. ΝᾺ Ζ.07.40. 32(Μ.36. 4054}; διὰ τοῦ 
βαπτίσματος ὁλόκληρον τῶν ἁμαρτημάτων τὴν σ, ἐδωρήσατο Ομ ευβ. 
ἠιοη:. .27.1 ἤη 7..(8.1τ554}; 1. τερεηΐαποθ τοῖς.. γνησίαν πρότερον 
κακῶν μετάνοιαν ἐνδειξαμένοις ἡ σωτήριος χάρις τὴν σ. τῶν πεπραγμέ- 
νων ἐδωρήσατο π5,ἑμσορἧ! [γι (0.245.4; Μ.24.6338); τῷ παρόντι τῆς 
μετανοίας καιρῷ κατάλληλον τὴν σ. δωρούμενος ὝΡΗῚ καἰ ξε 5.11} 
τὴν σι διὰ μετανοίας ἀπολαμβάνει ΜΙΟΝεν. εἰ Α εἰ π(ρ. 4. 23}} κύριε.. 
τῷ Πέτρῳ, καὶ πόρνῃ διὰ δακρύων τὴν σ. παρασχόμενος ΤΊο. 76. 
Ῥοοηῖι. (Μ.88.18808); Ξορῃτ. νην. ΟΥγ.εἰ .]ο. 51(Μ. 8.35 640); ἐμοῦ τὰ 
μικρὰ πρόσδεξαι δάκρυα, καθαίρων με...«ἐν αὐτοῖς" ἐνθανάτιον σ. ὡς 
βάπτισμα, μὴ ἀπαιτῶν μέ τι πλέον ΑἸπδαβί. 5... 6(Μ.80.11120); 
1. σοηξεβϑίοπ ὅταν γὰρ... διὰ τῆς ἐξομολογήσεως ἀπονίψασθαι τὰ 
πεπλημμελημένα δυνηθῶμεν, καὶ τὴν σ. εὑρέσθαι παρὰ τοῦ δεσπότου, 
ἄπιμεν ἐκεῖ καθαροὶ τῶν ἁμαρτημάτων (Ὠγνβ λοι. 4.2 ἐπ θη. (4. 
330); ὈῪ ἰογρίνεηε85 οὗ οἵἴμετβ, 1α, ῥγοά. Π4.τ.τ(2,3784}; Ὀγ 5ιιῆετ- 
ἴηρβ, 14 ραγαίγί.6(3.43Α); 4. ῥαγάοῃ; αδεοϊμέίση ἴον ἀροβίαβυ, 
Ἐρ᾿ρπιλαεν. 68. 2(ρ.: 142.4; Μ.42. 1850); : ἉΠΑΕΥ τΠ6. οἸα αἰδρθηβατῖίοι 
δοὺς τὴν χάριν τῷ θεράποντι αὐτοῦ ὑπὲρ τῆς σ. τοῦ ἁμαρτήματος 
τοῦ λαοῦ ὁ θεός 1888. 1-. τδγίι. 5170; Μ 130. 4378}; ἴΟΥ ΟἿΣ βἰη5 καὶ 
πόρνοις κυλ. «0. ἁμαρτημάτων ὑπισχνούμενοι [Ξ3ς. ἈΠΟΙΠΟΕΒΠΒ] ὝᾺ 

2322(5 550; Μ. 5258); ; πρὸς τῶν ἁγίων ἥτει σ΄ ϑορῆτ. ΗΠ »»»ἦγιγγ.εἰ 7. 26 
(Μ.87.35524}; ἔτόση ἃ τηαγῖνυ ἐπ Ππρᾶνοῃ διανέμων ἡμῖν... πταισμάτων 
σ. ΜινΟεο.ΘΡΙΪορ.(ρ.41.τ6). 

Ἐσυγχωρητής, ὃ, 1. σηέ τοῦ ἴς εονριρίαίσαμί, ἀεσεονηποάδαίίΐης, 
ΗἸρρ.ἀαεν.4.24{(0.53.2; Μ.τ6.30870}; 2. πὲ τοὴῖσ ραγάοης, ξογρίνον; 
οἔ Ομ τίβῖ, ἘΡὮγ.3.3014 ; ἰα.3.3878.; Οντ λοιποί Μ.33.1153.). 

συγχωρητικός, 1. »ιακίηρ ἃ ξοΉ ΠΕ 5ΣἸΟΗ νόμῳ ὅρμᾶται συγχωρητικῷ 
ἡ διγαμέα Τάτ, Βέαα,ρΡ.1. ο( Μ.00.το030) ; 2, βογρίοΐηρ διδάσκειν... 
σ. εἶναι τῶν εἰς ἡμᾶς ἡμαρτημένων τοῖς ἀδικήσασιν ἡμᾶς Οτ,ἐονΡη.ἴἪ 
Μ|ι.π4.6(ρ.286.13; Μ.13.11030); ἡ βασιλεία...τοὺς μὴ σ, ... οὐ παρα- 
δέχεται Ἐλι5, ἐγ. 1.6.07:3(ΜΜ.24.5 818}; τὸ...«πνεῦμα..«λυτικὸν καὶ σ. ἦν 
πάσης ἁμαρτίας τὰ γι. Δί αὐγὴ ΉΡῥὶ.2.0(}.22.τοτ38}); ἀφηϊθα οὗ ἀηροὶβ 
τἰμωροὶ μὲν τῶν ἁμαρτανομένων ἄγγελοι, συγχωρητικοὶ δὲ τῶν πλημ- 
μελουμένων οὐκέτι [Β45.1-ς.187(1. 517Ε; Μ.30.4378); πειιῖ, 85 5:0 8ῖ. 
διὰ τό-. ἀνεξίκακον ἐλεημονικόν τε καὶ σ. τοῦ θεοῦ Ἐλι8. Κγν.1.ω.17:3(Μ' 
24. Ξ818). 

Ἐσυγχωρητικῶς, ὧν τὸῶγν οὗ τοπεεςϑίοη, Οτ εἰς. ς. ς4(ρ.57.3; Μιτι. 
12648). 

συγχωρίζω, ονεῖοε, ῬΆΠΟχ.ερ. 41(Ρ. 187). 
᾿συγχωρισμός, ὁ, βεττηῖδοίου, τῆς φαύλης..«συνόδου, τῆς γενομένης 

κατὰ θεοῦ συγχωρισμὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει Το. Η Ἴεοη. 3(Μ. οὔ. 
1352}; οἵ, συγχώρησις. 



σύγχωσμα 

σύγχωσμα, τό, κεαρ, Ὅγαε. 51}. [γν.3.30. 
Ἐσυγχωσμός, ὁ, δηφ ηρ, ουεγτυλοίγεῖηιρ, ὕούγη. ΟΡ οἱ] ίογριτα 

(Μ.98.116}}.ὕὕ 
Ἐσυδοροκέφαλον, τό, ἐπεα 5εαγῇ, υεῖΐ, Νοῦς, 251. 
συζάω, 1. ἰτυε τοῖξι, ἔἴνὲ 12 ΟΡ ΡΟΉ ἀὐιν: μι. 8Ππ4 τηρί,, 8.5 μ8- 

Ῥαπα ἂδπα ψιῖρ, Ηρυιη μη .4.1.4ἴ..,0 θα τς (γιὲ συναποθάνοντα 
αὐτὸν [36. τὸν βαπτιζόμενον] συναναστῆναι καὶ σ. αὐτῷ (ὐηεὶ..4.Ρ}.]. 
44.2; 2. ρᾶᾷδς μεῖς {6 ἴη, ἴθ τῷ ἃ εἰαΐα οὔ; Ὦδθῆσα δ τηυαγεανὶν 
αϑϑοεϊαίεά τοῦ, βόσοθας ἂς α΄ ἐμαγασίογιδίῖς τῶν δὲ ζώντων, τὰ μὲν 
αἰσθήσει συζῇ, τὰ ἀμοιρεῖ ταύτης το ΝΝ ν85.“Ἡ27.εἰ γες.(Μ.46.608). 

συζεύγνυ-μι, 1. 2οἵη ἰορείδον τ ραῖγς, τορίο ὃ Σαοὺλ...ἐγυμνώθη 
μὲν τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος, πονηρῷ δὲ πνεύματι συνεζύγη Τματ ᾿ς. 
ττϑ:8(1.1440); οἱ ποβί. δεοηβ, [γε ἤσεν,1.20.1(Μ.7.6020 ποί.74); 
2. μητίε εἰοφεῖν, τεῦ. Τῆς. τὴν σάρκα ἣν ἑαυτῷ... λόγος συνέζευξεν 
Ἐπεμοτ.οοηξε. τ (Ν.28.132850} ; υδὰ, ρ888., δὲ εἰοδεῖν τεριτε ; δέ δομμά 
«τοῖν; οἵ 5οᾺ} δπᾷ Ὀοάν, Οἱ, 70.6,52(ρ.1ὅ1.17; Μ.14.2928}. οἱ, 5. 
βαρέω; τεῖ, ῬὮ1].2:τ συνεζευγμένης τῆς-- «ἐνεργείας...«τῷ καλῷ θέ- 
λειν 1.2ο.22(2ο; Ρ.351.13; Μ.14.6254); τὸ ὕδωρ [50. ἴῃ Ῥαρτίβηη]... 
ἀρετῇ ἠθικῇ τε καὶ διανοητικῇ “Ἀεύὸν ιᾶ .»;. 36 ἴῃ 7.ο. (Ρ. ΚΙ2. 23); 

συνέζευκται... .τῷ νόμῳ καὶ φυλακὴ καὶ παράβασις ἼΠατ Κορλττε 
(3.50) ; τἢεο]., οἵ ϑοη δηᾶ Η. (σμοβῖ τῷ... «πατρὶ πανταχοῦ συνέζευκται 
Ἰὰγδοὶ.ε0Ή.7(}1.6.1220Ὰ}); οὗ τῆε ἵννο ψ 1115 ἴῃ Οἤγσισι, {γτ, Τγέη,τὸ 
(65,254; Μ.77.11570}; 3. ἀϑςΙΡΉ, ξίσε τίνος χάριν..«τοῖς μὲν πλοῦτον 
συνέζευξε τοῖς δὲ πενίαν συνεκλήρωσε ; ΤΠατ, ῥγουτά. 6(4.571) ; ἴα, ον, 
3:27(3.45); 4. Ῥ655., δὲ ΤῊ ἃ 5ίαΐε οΓ ὁ ἀσθενείᾳ συνεξευγμένος Ἰα, 76, 
14:9(2.485); ἐσχάτῃ πενίᾳ συνεζευγμένοι 1. Ὀψ1,4: τ8(3.460). 

[᾿]συζευτικός, ἔοΥ συζευκτικός, μῖπηρ, Ὠϊοη Ατιειζιαςο(Μ,2. 

3370). 
Ἐσυζηλ-όω, 5.ν.},, δὲ σεαίοιες ἱορείἠον, φημί! ἱοροί εν ---οῦντες 

ἔσθ᾽ ὅτε τῶν πολεμουμένων ἐκκλησιῶν ντ,αάον. (ΜΝ. 68,40 58 ; ΒαῚ οἵ, 
ποῖ. δ ἰος. 8Π4 1.170} συζητοῦντες). 

Ἀσυζηλωτής, ὁ, ζεἰίοιυ ἐμεμίαίον, Ὀγτιαάον. 4(1.1408).᾿ 
σύζησις, ἡ, ἰζηρ ἱοροίθον ; υϊηρ ἴῃ εονερμέμίοι τοῖἑ (6 βαϊηΐβ, 

ΑἸ ζες. 57. 2(Μ 025. 1974}; 140 σεμί.2(Μ.25.5}). 
συϊζητέω, 1. ἀδειιδς ΟΥ ἀτερωίο ΜΙῊ ὃ συνεζήτει μετὰ τῆς γυναικός 

Ἠδυβοίθοι 0.0 γζ. 70.13.38(0.262.17; Μ.14.465Α); πρὸς Ἀρχέλαον... 
συζητήσας ἘΡΙΡΗ, 6Ή5.20(Μ.43.2608) ;2. αῦϑ., ἀφϑαΐε, ῥομάεν, ἤδττγω, 
5170.2.1.; 1Ὁ.6.τιτ, 

συζητητής, ὁ, 7οΐμὶ Ἰηχιῖνεγ, αϊοραίαμί, 10.Γ]1πι.5εαὶ. 6 (Μ.88, 
τοΞ70). 

συζυγής, νοβε ἱορείμον, μη δα ; 11ϊ. ἀηα πιεῖ., ΟΝ ν55.ρ.12(2 
Ρ.294.27; Μ.45. 9080} ; ψυχὰς... καὶ τὰ σ. σώματα Τοπ. ΑΥ,4.5.6.2(}}.3. 
856}) ; οὗ Ρουβοῃβ οὗ Ττίπ, συζυγέα...θεότητα Οτ.ΝεΖιεαγηι.2.2(ροδι,.) 

3.24τ(Μ.37.14017}). 
συζυγία, ἡ, 1. γοΐό οἵ ἀηίγηδὶβ ; ρθη, ῥαῖν ; γαδῖ,, οὗ τη ίοη οἵ βοὰ] 

δῃηᾷ Ὀοᾶν οὐδὲ ψυχὴ καὶ σῶμα, λυθέντα τῆς σ., καθ᾽ ἑαυτὰ ποιῆσαί τι 
δύναται Ὁ Τιῖ. ἐγιγες.(ρ.4ς; Μ.6.15840); ΟΥ.ΝᾺ2.0».4.78(}}.35.6048); 
1δι.2τι2(τοϑ40); οὗ απϊοη οὗ ἴοχορβ ἀρϑιηβὲ ὙΠΟ. τη μᾶ5 ἴο οοη- 
ἰρπα διττὸς ὁ ἀγὼν. ..διττοὶ δὲ καὶ ἡμεῖς, καὶ πρὸς συζυγίαν ἐχθίστην 
παραταττόμεθα- ἥ τε γὰρ μάχη κατὰ νοῦν τε καὶ αἴσθησιν (Οηδβί. 
Ὀϊας ἰαμα. 3Ξο(Μ.88.,5134); 2. τοραϊοεῖ, τιαγγιφα δίας, Ταβί, δαροί. 
2.4(Μ.6.4..48); Ἐπι5.}.ε.3.30.1(}}.20.2770}; Βαδβιγέρ. ζμι5.12(2.3548; Μ. 
4ιο480); ἴτρᾳ. ψηἢ δυσῃ ποτάβ 85 παιδοποιΐα, (611.5:7.3.12 
(ρ.237.τ6; Μ.8. 1180); τεκνογονία, {τ αρ. οηϑὶ, ἄρριδιτοιιο; ὅτ. 
Νίψεβιυ Μ1ος.(1.44.336}0); τεκνοτροφία, Ἐαβ.γεητμὶ. τ(2,203Α.; Μ.31. 
6280); ορρ. παρθενία, 1.(2ο3Α ; Μ.6288) ; οἵ συνείσακτοι ΟΥ ἐε0η- 
{αϑεγηαΐες ἐν ταῖς ἀμφιβόλοις ξήσατε σ, ΟΥΝαΖ.εαγ71}.2.2(ερίρτι) 
το. τό(}1.38.9004); Τ8Β458.ἐεομεμὐ. 5(Ν1.30.8200); Ἕῃγνϑ. ἔσηπιγερ.2(ι. 
2548); τὸ. 6(259Ε); πινϑί. νυμφοστολεῖται...ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν.. 
ματικὴν.«.«τοῦ θεοῦ σ. ΟτΝυ 85. οη.1 τη: Οαηϊ.(Μ.44.7658); 3. ερη- 
7ποίϊοι; αϑεοσία 00. Οἵ νγυουβ ΟΥ Τῃῖπρθ ἴῃ ρδῖγβ, σνΖΉΌν κατὰ τὸν 
λόγον τῆς α. ἢἰο».(16}3.2.23 διακεκριμένην τούτων [55. πητο]αϊοᾷ 
16 115]}...τὴν πρὸς τὸ κατάλληλον σ. ἐπιγινώσκομεν ΟΥὈΝ 55. Εν. 4(2 
Ρ.82.26 ; Μ.4:.6578); τὰς.. «περὶ τὴν ψυχὴν νοουμένας πέντε σ, περὶ τὴν 

μίαν τὴν τοῦ θεοῦ σημαντικὴν σ. ... καταγέγνεσθαι (επυπιογαῖοα), 
Μακωηγεὶ. (ΝΜ 91.676.) ; ἐογγεοίαἑϊοη τὴν σχετικὴν ο. ΟΥ̓ Ν 85. ἔμη,.4 
(2 Ὁ.82.14; 657}; οἵ 5γ1{8 0 165 ἴοο τϑὴν ἴο θ6 σοπίδ πηδα 1 ἃ ἔοοΐ, 
σγσγυρίας..οεὲ ῥρεη!αςγίαδι εἰ πεχαςγιίαδι ρῥϑάδε; εἰ ἀτείαε αρμά 
Ογαξεῦς συζυγίαι φιακὶ φαεάατ ἀφεϊ μα! 0η65. 56 μΐ πον σπηϊ ρεάδς, 
Ξε ἀρῥεϊαμίεν ρομίαεν!αδὲ εἰ πεκαςγνίαδι, φέῖα αὐἰνα φιῖηφια εἰ 56 
φγ αρας πο ῥγοεεάμηί, 151. Ὁ] εἰνηι.τ.χ7.20; 4. ἐμαὶ τοὐτοῖ ἐς αδ- 
ξοείαιεά; εογγοίαίίυε, Ἐξα8.ε.1}.τιτό(ρ.76.23; Μ.24.8578); ΟὙΝΑΖ.ον. 
41.23(ρ.174.8; Μ.46.1604); 1 ,δοπὶ.Β, Με δὶ Επμίιτ(Μ.86.1 2880) ; δεδο- 
πη ἀρ θείς, ἀλλοιώσεως..«τῷ σώματι τοῦ κυρίου, τί τὸ κωλϑον 
μὴ οὐχὶ καὶ τὴν λοιπὴν αὐτῷ σ. διδόναι; 10.2(13450) ; δ. 1ῆ60]., οἵ 
απίοη οὗ ΕΊΠΟΙ ὅπ ὅοη, Νοόπη.αν. [0.14:ττ(}1.4.4.8680}) ; (ΠτΙβίο)]., 

Γ 

1278 

᾿ τῷ θΘωμᾷ Ἐπ5.4.6.3.π(ρ.126.16; Μ.22. 216Α); ; Τησῖ, σ.. 

«πρεὺυ- 

συκήλατον 

οὗ υπΐοη οὗ παίμσθβ ἴῃ ΟΠτιβὶ ὡς ἐπὶ συζυγίᾳ τοῦ λόγου καὶ τῆς 
σαρκὸς ἐπιθαλάμιον ἄδει τὸ ῖσμα τῶν ἀσμάτων ΤΑΤΗΣγηορς.24(Ν 1.28. 
3528); τὴν σ. τῶν φύσεων Ῥτοο] ΟΡ ογιἰαμά, ΒΜ φίρ.τοφ.5; Μ.δς. 
6844}; πρὸ τῆς συνδρομῆς καὶ σ. τῶν ἑκατέρων..«μετὰ τὴν σι ΤΟΥ Ν᾽ γ85. 
ἐιοηι.3.30 τῷἬ [ο.(ρ.143.28}; 6. ποξί., ραϊγιηρ οἵ ΕΟ Ὶ5, συ ΡΥ τὸν 
προπάτορα ἡνῶσθαι κατὰ συζυγίαν τῇ ἑαυτοῦ ᾿Εννοίᾳ τ «6 7.1.1.1 
(Μ.7.4488); τοὺς Αἰῶνας...βουληθέντας καὶ αὐτοὺς... «προβαλεῖν προ- 
βολὰς ἐν σ. 1.1.1.2(440λ}; φασὶ κεκαθάρθαι Ζοφίαν...καὶ ἀποκατα- 
σταθῆναι τῇ σ. ἰδ.1.2.Α(4604} ; ἕκαστος τῶν αἰώνων ἴδιον ἔχει πλήρωμα, 
τὴν ο. ΓἸομηη χε ΤΠάοὶ.3ε(ρ.1τ7.14; Μ.9.676.Ὰ); τοὺς νοεροὺς καὶ 
αἰωνίους γάμους τῆς σ. 10.64(ρ.128.τὸ; 6800) ; καλεῖ τὴν πρώτην σ. 
νοῦν καὶ ἐπίνοιαν Η!ρΡΡ.ἠαογ.6.13(0.138.26; Μ.16.32110}; ἀγέννητος 
ὧν μόνος [50. ὁ πατήρ] διὰ πρώτης τῆς μιᾶς σ. τοῦ Νοῦ καὶ τῆς 
Ἀληθείας πάσας τὰς τῶν γενομένων προβαλεῖν εὐπόρησε ῥίζας 1᾿.6.20 
(ρ.157.1; 22388}); οἷ.. «ἄλλοι πάντες αἰῶνες γεννητοὶ ὑπάρχοντες κατὰ 
συζυγίαν γεννῶσιν 1.6. 3ο(ρ.158.1; 32294}; Ἰπηϑταηοεα ἃ8 Ὁπαγδοίου- 
ἰϑίὶο οὗ (ὐποβεϊοβπι τοὺς τὴν περὶ αἰώνων ἀναπλάσαντας ἐν συζυγίαις 
μυθολογίαν ΟΥ. 70.2.2 4(τὸ; Ρ.81.2; Μ.14.1560); ΠΡΙΡΆ ἤεν.531τ.1(ρ.3283, 
τι; Μ,.41.4738)}. 

σύζυγος, 1. γοϊοά ἰορείμον, ραϊγεά, μηἰ δά, τοῖς Ἰῖσε οὗ ἀροβιΐος 
ὅ Ματθαῖος...τοῦ σ. δεύτερον ἑαυτὸν κατέλεγεν, συνεζευγμένος γοῦν 

"ἢ προφήτεια 
προφήτῃ ΟΥν. Ἄῤοι. 2(0.22); αὐτὰς [30, τὰς ψυχάς] καὶ πρὸ τῆς τῶν σ. 
σωμάτων ἐγέρσεως Απιατ. (865, ἐμέγαρ. . τ(ρ. τός.6) : [ῃς0]. (34]. ἀηα 
Β1051.), οὗ ϑ0η [ἢ το], ἴο ΒΔΊΠΟΥ σ, εἰμι τοκῆος Νομη. αν. 76.τ4:0(Μ, 
43.868); οἱ Η. (ποϑῖ 1ῃ τοὶ, το ᾿ορῸΒ τὸ σ. αὐτῷ ἅγιον πνεῦμα Βα. 
}.4.1.16(3288Β; Μ.21.5530); 16.7.15(2278; Μ. 552}}}; 2. μητρὶ τ Ῥιαν- 
γίαρε; ἃ. ἃ5 50 8ἴ., ἐοηϑογί, τοῦ, ἀποβῖ. συ υρίοβ οἱ ἀθοῆβ ὃ γέγονεν 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, ἡ σ. ΟἸεπι ἐαο. Τἠάοϊ,6(0.107.25; Μ.0.6574); ΟΥ.7.ο. 
2. (0; Ρ.81.4; Μιτ4ιτπός); τὸν ἀπὸ τοῦ πληρώματος α. ἨετΔΟΪδΟῖ 
ἰδ.13.ττ(ρ.235.27; 4168); οἵ. μητροπάτωρ.. «ἀφορμὰς τοῖς τὰς προ- 
βολὰς εἰσάγουσι τάχα καὶ σύζυγον νοῆσαι τοῦ θεοῦ (ει. 57.5.14 
(Ρ.41ττ.18; Μ.9.1850); Ὁ. ἔεπι. 85. 5 ῖ,, τοῖξο; τεῦ, ῬὮ]1].4:2. καὶ ὅ γε 
Παῦλος οὐκ ὀκνεῖ ἔν τινι ἐπιστολῇ τὴν αὐτοῦ προσαγορεύειν σ, ἣν οὐ 
περιεκόμιζεν διὰ τὸ τῆς ὑπηρεσίας εὐσταλές ἰΦ.53.6(ρ.220.17; Μ.8ὃ. 
11574}); οἵ, Ραμίνς ἔγρο, δἵεμὶ φμΐάαρι ἰγαάμη, ΘῈ πχονε ποσαμις 
εδὲ; ἀθ φία ἀϊεὶὶ αἰ Ῥλερβοηδες φεγίδοης; γορο οἰΐαρὶ ἰδ, ξεγηιαηδ 
σοραν...: φῦ φμομῖαρι αὖ Ἰρδα ἐα εοηβόηδι ἰδ 8 οἤφειες δδὶ, ον 
56 πορμτηαὶ Οἐγίςιῖ, Οτισοηρη τη Κομλια α(Μιγ4.8308); σ. γνήσιε..., 
τινὲς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρακαλεῖν ἐνταῦθά φασιν' ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν, ἀλλά 
τινα γυναῖκα, ἢ καὶ ἄνδρα μιᾶς αὐτῶν [3ς. Εποσΐα ἀπα ϑγπηίγοο].. 
παρατίθεται αὐτὰς ἀνδρὶ ἴσως θαυμαστῷ, ὃν καὶ σα. καλεῖ. .«ᾧ ἴσως 
εἰώθει παρατίθεσθαι, ὡς συνεργῷ καὶ συστρατιώτῃ...τινὲς δέ φασιν 
ὄνομα ἐκεῖνο κύριον εἶναι τὸ Σύζυγε Ομ γνβ. ἄορ. 12. 29 τ Εληὶ. (τι. 

300Ε--3010); τὸν δὲ σ΄ τινες ἀνοήτως ὑπέλαβον γυναῖκα εἶναι τοῦ ἀπο- 

στόλου, οὐ προσεσχηκότες τοῖς ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους γεγραμμένοις 

ἐττσ, οὖν αὐτὸν καλεῖ, ὡς τὸν αὐτὸν ἕλκοντα τῆς εὐσεβείας ζυγόν Τπαϊ. 
δ μ1|.4:2(3.466); τὰ Βεῃ. ἑαυτὸν [50. πο η Μαρῃ8)] εἶναι δύναμιν θεοῦ 
λέγων τὴν μεγάλην, τὴν δὲ σ. πορνάδα πνεῦμα ἅγιον ἘρΙΡΗ. μαδν.21.2 
(Ρ.24ο.1;: Ν' 41. 2888); πηεῖ. ἡ,. "φιλοσοφία γένοιτο ἄν ποτε τῷ ὑψηλοτέρῳ. 
βίῳ σ. τε καὶ φίλη καὶ κοινωνὸς τῆς ζωῆς Οὐ Νγ85,υ, γος. (Μ. 44: 3314); ̓ 
3. δ5 ϑυθβί,, ἀρδοείαίε εν, εθνγεαϊῖυθ, τοί, Ῥἢ1).2:15 ἑπομένον 
πάντως τῷ καλὸν θέλειν τοῦ σ. αὐτῷ «τοῦ» ἐνεργεῖν ΟΥ..70.20.23(2ο; 
Ρ.357.10; Ν. 14.6254); δή». Ῥλοὶ (Μ.88. 5560). 

ἐρυϊυγοστακέω, σεὶ ας ΠΠΌΤΊΡΘη5 οὐ ῥαγηπαείεν, 'ΓΒαΥ δὲ ,0}.11. 
5(Ν1.09.8ο88). 

συζυμόω, ἰφαυδη ; τηεῖ,, στ ΟΡ ογ (1.98. 2408). 
σύζυξ, μητίοά, οἱ ἘπΙπδε ἀηα ὅοη σύζυγες ἕν μόνον ἐσμὲν ἐν ἀλ- 

λήλοισιν ἐόντες Νόδη ἐβαγ. [0.1] .22(λ1.44.8888}; 1.11: 2τ(888.) ; τοῖς 
ἴῃς, λόγος... ξυνώσας ξαθέην βροτοειδέϊ σύζυγα μορφήν 1δ.τ: τ4{7521ὺ. 

συζωοποι-έω, γηαλε αἰΐυε ἰορείμπεν, μ6.58. χθὲς συνενεκρούμην 50, 

Χριοτῷ], --οῦμαι σήμερον ΟΥ.Να2.ογ.1.4(Μ.35.3978). 
Ἐσύζωος, ἰϊοΐνισ οηε [ἴγε, οἵ Ττῖη., Επίορ. Κ». Τυῖη.2.τ(ρ.364) εἰς. 5. 

σύγγνωμος. 

συκαλίς, ἡ, ἃ Κἰπα οὗ ψῇραίς διάφορος... ἡ ζειά,..τὸ γυμνόκριθον: 
ὀνομάζεται καὶ ἡ σ. ϑεμοὶ, τὰ Οαη. ἀρΡια(ίοη.2 Ρ.642). 

συκαμινέα, ἡ, μέίεον, δῆγ. Δγίενμι.2ο(Ρ.2ς.7). 
συκῆ, ἡ, ̓ φ-ίγεε, Ἔεχερ, Τιά.9: τοῖ., ΜεῖΉ. Ἔγρηρ.το, 2, (ρ.123.το ἢ, ; 

Μ.18.τοόκ ἢ}; ἐδιτο. (ρ.126,228:,; 2ΟΟΒΗ͂,) ; Ἔχερ. Μι.21: το, {{{-Νς. 
11: 1386,., ΟΥ ἐόν ἴῃ ΜΙ τό, “ό(ρΡ. δότΐ,; Μ,13.145701.); ΟΠτν5. ἤοηη. 
δγιτξη ΜῈ.().66288..); ϑενεν. ε (Μ.59. ̓πβεῇ, ); 514. Ρε] ἐρὈιτι τι}. 
78.2138,0); οι. 71 ςιατ τι. (ρ}.301}.}; Ἔχερ, Μι,24:32 {{{Μ1ς.13:28 {6 
[,2.2τ129, ΟΥΑ ΟΡ. 567.53 ἦι ΜΠ (ρ.ατϑιτό; ΟΕ. Μι13.16820)}; Επ5. 
ει 2ιῖ2ο(Μ.24.6018}; ΟὨτνϑβ.ἤονη.77.1 ἴῃ ΜΙ. (74081.); ὕντι ζει 
(Μ1.72. 9000); νιοῖΜ4.13:28(ρ.414.68..), 

Ἐσυκήλατον, καὶ τό, ἡ βρ-σγεπαγά, ἘΡΉΤ.1.213Ε. 



σῦκον 

σῦκον, τό, ἤρ, τεῖ. ὕφη.2:7) ἅμα ἔφαγον, πάντων τῶν φύνῶρινς 
κατέρρεον τὰ φύλλα παρὲξ τοῦ σύκου μόνου Αροε. Μ7ο5.2ο(Ρ.11). 

Ἐσυκότια, τά, ομίγαϊίς, Το. Μα]. εἰγομ.τό Ρ.20γ7(Μ.07.Ξ 880). 
Ἐσυκοτόκυλα, τά, Ῥτοῦ. σοιπρομηα οὗ συκωτός βαϊθηφα ΟἹ ἢ 65 

ἉΤα κοιλία, ἃ Βρδοίθβ οἱ ξο16 ργας σ. ... ὀρνιθίων ἔφαγεν Ἐλιβίγαί, 
νυ. Ἐπίνεν 8(}{.86,2ώ2208). 

συκοφαντ-έω, φαἰμηιηϊαϊς ῬΘΥΘΟΙΒ; αἷβο τῃΐπρβ, 5515  ργΈ56Ή1:; 
ἐχρίαΐη αἰῦαν τὴν ἀλήθειαν ζἼοτη ῥγοί. 4{0.35.28.; Μ.8.136Ὰ}; μήτε 
βαπτίσματι μήτε εὐχαριστίᾳ χρώμενοι, --οὔντες ὩΣ γραφὰς ὡς..«.οὐ 
βουλομένας ΟΥτογ.5(ρ.3ο8.2ο; Μ.11.4208); οὐδαμῶς “-ἢσαι τὴν ἑρμη- 
νείαν ἡμῶν δυνήσονται Τμάτ. Μορβ.(οἰ.τ: τϑ(ρ.274.21; Μ.ι66.9280) ; τὸ 
οοὐτῆς ἀναστάσεως “-σαι μυστήριον ὕντ.]ς.5.1τ(2.1408}; ἰα.ἄϑας.το 

(3.525). 
Ἐσυκοφάντησις, ἡ, [αἰδ6 ἀεσμξαϊον, μεϊδυεῤγθεεηαοη, ἘΡΙΡΆ. 

ἠαεγ.73.τ(0.268.27; Μ.42.4010). 
συκοφαντητός, ἐχῤοξδοί ἰοὺ οἰαρ δ᾽ ΟΥ̓ γε ϑγρΆΘ5ΘΉΪαΙ]ΟΉ, Τωρὶ «ἀἸαϊ,᾿ 

94.4(Μ.6.701Ὰ}. 
συκοφαντία, ἡ, 1. τοῖ, ῬΟΙΒΟΏ5, ὑσναϊίοιδ ΟΥ ἀτεποηέδὶ ῥγοξέσι- 

ἐϊοῃ; εἰαμάον, σαν γράφει πρὸς τὸν ὁμώνυμον αὐτῷ Διονύσιον... 
Ῥώμης, ἀπολογούμενος σ. εἶναι ταύτην ΑἸΠ.ἀδεγ.2ε(ρ.21,14; Μ.25. 
46:14); ΟἸΒτυβιἠονι. 1.1 τη 70.(8.361}}; Ι514,}ΡῈ],6}}.1.275(}}.γ8, 
245Ὰ}; 2. τοῖ. [μιηρ5, τε γεῤγεσεμίαϊίοη, τοῖ. Ῥαρδηίβτῃ ἀσέβειαν καὶ 
σ. ἴῃ, εη.22(Μ.25.440) ; κατὰ τῶν Δωνατιανῶν συκοφαντίας Ηΐετ, 
ρα! (τ. Θορηγ, ῬΑ] δεσοίρ. 5 6.18; Μ.ΡΙ,.23.7068); τεῦ, ΑΠδΠΙδ5 πα 
ΘΑΡΡΒΣ τα ἡ τῶν παρανόμων σ. εαἱ..“4ς.5: (ρ.86,34). 

συκοφαντικῶς, εἰαημάεγομεῖν, ΟΥΝ γ55. σης. οἱ γε, (Μ.46.570). 
Ἐσυκοφύλαξ, ὁ, σμαγάϊαμ ὁ βρ-ίγεος, οἵ τιχια. σπου έτη ἐπ Ρᾶτὰ- 

αἶξε θυρωροὶ καὶ σ. Αμαβί. 5, ἠδ. τ 2(}] 8. τούτο), 
συλαγωγ-ἔω, 1. εὦἾ7}) οὐΓ ταριΐνε; ταρῖ, τὸν ὄφιν. 

θέλοντα Βα5.γἐπτ!.8(2.2οοα; Μ,31.641Η}; οἱ συλλαγωγηθέντες Οτιεχρ,. 
ἦι ῬΥ τ: εὐπ(Ν. 17.240}; ἑαΥνν αἴραγ, ἰεαᾷ αείγαν, Ἰαδῖιογαὶ.52(0.25. 4; 
Μ.6.8:68); μέγιστον...κτῆμά ἐστι, τὸ τῶν δογμάτων μάθημα" καὶ 
χρεία νηφαλίου ψνχῆς, ἐπειδὴ πολλοί εἰσιν οἱ -“-οῦντες, διὰ τῆς φιλο- 
σοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης Ογτ, ΗΠ  εαίφε..4.2; 2. τοῦ; ταθῖ. λεγέσθωσαν 
«ννἱερόσυλοι οὗτοι, οἱ “τ-ἥσαντες τὴν ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν, τοιούτων 
στερήσαντες διδασκάλων ΡΆ]].».Ο᾿γγ5.2ο(ρΡ.147.6; Μ.47.82); ἀῤῥύο- 
ῥγίαίε ΜοΥα 5, εἴς,, οὗ δἀποΐμπευ οὐκ αὐτὸν διασπῶν μόνον τὸν νόμον 
Μωσέως, ἀλλὰ καὶ τὸν σκοτεινὸν ᾿Ηράκλειτον --ὧν Η!ρρ.ἦαδν.6.9 
(ρ.136.14; Μ.16. 3210 Ὰ); 1Ὸ.7.30(Ρ.215.18.; 3334). 

Ἐσυλαγωγία, ἡ, 5ροϊϊαϊίοη, γοδδονγ, ρίαρε, ἘΡΙρῃ. ἐἤαεν.2τ.2 
(ρ.240.14; Μ.41.2880); τὴν ψυχὴν ἀφίημι.. «ἀρκοῦμαι...τῇ...σ. τοῦ 
σώματος ΓΒγγδὶρρ.εποτη τε. (.02.27). 

συλ-άω, 1. εἰν φῇ ΔΥΤῚ5 οὗ ἃ 5181 ΘΠΘΤΩΥ ; 1 σ6η.» δἰγρ οἱἦ; παϑῖ. 
εἰ μὴ...«-ἥἦσωσι τὰ τῶν ἀρετῶν περιβόλαια εαἰ. ἔν σιτο: ϑορ. 87.28); 
2. Ριϊίαρε, γοδ; ταδί. ἀεργίυθ οὐ ὑφ᾽ ἧς τὸν τῆς σωτηρίας ἐσυλήθη 
καιρόν Β85. οί. 21. 6ί2. τόϑα ; Μ.321. 5524); οἵ Ρᾶρᾷῃ ἀεἰτε5. ψῆῸ 
ΘΉΥΡ Ὁ οὗ φοα θεοὶ ἐκαλοῦυδο τὴν θείαν προσηγορίαν ““ἤσαντες 
Τας «16». 3: (2.423); 14 Ἐς ὃς :8(1.1212); 8. γον, απ ατσὰν ἘΠΙῊΡ5 τὸ 
κλέος.. ὑπὸ τῆς λήθης --ὥμενον ὙΤΠατ. ἦ.6.1.1,3(3. 723): ἴῃ ΡΟΟα 56η86, 
γορμίουδ; γεϊΐευς “ὦσι τῇ ψυχαγωγίᾳ τὴν τῶν πόνων βαρύτητα ἰᾶ. ̓ Ξ. 
τιλᾷι. 613); Ἰα φα.] [7 ΤΡαν.(1.562); Ἰά4 ῥγουϊά.6(4.582); γηδί. κὶ σαδί 
αξίάφ, ἀϊοηπῖος ὡς ἀπλήρωτον τοῦτο “-“ὥν καὶ ἀτέκμαρτον Μας. Μρῃ. 
αΡ607.3. 4ο(ρ.138.16); 4. ΜΆπΠΙΟΉ. παρθένος τις...--ᾶν ἐπιχειρεῖ τοὺς 
ἄρχοντας. Ηδρθηι. Ἄγε. ο(0.13. 15: Μ.το.τ4414}); ὁ θερισμὸς ὦ ἄρχων ἐὰν 
“-ηθῇ ὑπὸ τῆς παρθένου, καταχέει λοιμὸν ἐφ᾽ ὅλης τῆς γῆς τ.(ρ.14.ττ; 
14418); τὸν..«θεὸν..«μηδὲ χαέρειν ἐπ᾿ αὐτῷ 50. τῷ κόσμῳ], διὰ τὸ ἐξ 
ἀρχῆς σεσυλῆσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἰδιταίρ.2ο.9 ; 14484); 
ἐσύλησε καὶ ἥρπαξε, φησίν, ἡ κακία μέρος ἀπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ διὰ τοῦτο 
πέμπει ἃ θεός, καὶ “-- καὶ ἁρπάζει τὸ μέρος τὸ “"ηθὲν ἀπ᾽ αὐτοῦ 70.1}, 
Μαμ.τ. δ, (Μ.94. 1561); οἵ. ἘΡΊΡΗ ἤαδν. 2τ,2(ρ. 240.14; Μ.41τ.2880), 

συλεύ-ω, νατϊαηὶ οὗ συλάω, ἰεςροίΐ τοῦ Χριστοῦ παθόντος καὶ ἔτι 
ἐν τῷ μνημείῳ κειμένου τοῦ σώματος, αὐτοῦ τε ““Ὄντος τὸν ἄδην )1οά. 

Ἐς.67: 2(}1.23.16028)}. 
συλτ-έω, -Ξ συλάω, γοῦ; || κλέπτω, Ογας. 51. Κ,.3.24.; ταεῖ, ὁρῶ...σε 

φθονούμενον ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, καὶ τὸν κἀματόν σου...“-οὐμενον Κ΄ Ῥαελ. 

Σ 54(0.224.10). 
συλητής, ὁ, γοὐδεν, δες. ΝΣ ἀταί. τοοί .28.980); οἵ Μαγοίδη 

ϑιρργδββίηρ ρογιτίουβ οἵ βουίρτατα, ἘΡΙρ᾿ ἠαον.42.ττίρ.140.20; Μ41. 
400) ; τεξεσεεα ὃν [υ465 το (δὶ παραδώσω... τῶν καρ λ τιον 
συλητήν Νά. “ 05.2.3(8.463). 

Ἐσυλήτρια, ἡ» ῥίμγιάογεν, γοδὲν, ταξῖ., οἵ ῥαϑυμία, ΤΟθτγ98 ΡΟΡΉΙΙ. 

τιτί9.763Ε). 
συλλαβή, ἡ, Α. δοῖ.; χηρηζαὶ] φομεέριΐση, τάδα προσπταίουσι [5.. 

{Π6 ΠΟΙΘΕΙΟ5]... καὶ περὶ τὰς ἀναιτίους καὶ μείζονας σα. τοῦ τὰ κακυν- 

θέντα ἡμῶν ἰωμένου Ὀϊάντη. ΤΥΪΉ.53.2 50} 1.30.040Ἀ8). 
Β. ρ6585., ἐπαὶ τοἰέολι ἰς ποιά ἰορείἠον ;1. ἐονιφίπαϊοι, εονεροιά, οἵ. 

: «“κἢσαί σέ 

1279 συλλεπρόομαι 

μήτε στοιχεῖα ὑπάρχοντα, μήτε συλλαβάς ΝιΠΊΕΠΙῈ5 ἃρ.ΕἘ1|5,}.6.15,1}] 
(ϑι9Β; Μ.21.13454}; 2. 650. οἵ βανϑσαὶ ἰβίΐειβ ἴακεα τορείποῖ, 
«γίἰαδίε; τοὶ ἈΡΡ]Π Ια 6 τὸ ἀϊνὶπα γοτα συνεχῶς χρῶνται τὸ [Ἐ5. 
44:2} οἰόμενοι προφορὰν πατρικὴν οἱονεὶ ἐν σνλλαβαῖς κειμένην εἶναι. 
τὸν υἱόν ΟΥ, [0.1.24(23;0.29.23; Ν.14.658); Εἰι5.6.1}.2.1](Ρ.121011; 
Μι24.0404); οἵ ποιᾶς οὗ Οοά, 1514.}}61.6}.3.9ς (1.78, δοι0); οὗ 
ΨΙΠΙΩΡ αραϊπσὶ ΒεΙβδάζεαι, Ἐμαάτ θη. τ 3τ(2.1173)} 3. ἐρΊειϊθ, 
ἰδίΐον; ΟἸαΥ., γτιοῤ,4δίρ.41.0; 52.1558); [60 Μαρ.ρ.τοφ.4{(ρ.60.23; 
Μ.ΡΙ,. 54. οοΟδΑ) ; βίηρ., ϑορῆγ ΗΠ  ἐργη(Μ.87.21894); Μάᾶχ..ρ.45(Μ, 
οτιύ4οα,0); ΤΒάγιϑιυα,}Ὀ.2.41(Μ.00.12400) ; 4. ΡΙυγ., ἰφιεγ5 οἵ με 
δἰρπαθεί, ἀεποιίπρ' ΘΙοιηθπίαγυ βίαρε οἱ εὐποδίϊοη ἔτι ἐν ταῖς σ. 
ὄντα [5ς. τὰ παιδία) ΤΑΤΉ ν. δγηεῖ. τ4(Μ.28.14030). 

᾿ Ἔσυλλάβιον, τό, εἰεηηεηί, γιά ηηεηΐ ἡμεῖς... οὗ ἀπὸ ᾿Ιουδαίων ἀκμὴν 
οὐδὲ τὰ σ. τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ ἐμάϑομεν ίδαξς. 7 4ς.2.5(0.48.,12). 

συλλαγχάνω, [Ἰττερ΄. μετ. ῥζορ!. συνειλοχώς}; 1, δὲ Τοϊμεά ὃν ἰοί; 
Ῥίορι., οοἰϊεαρι, οἵ ἔεονν οἰοτον, σο!]δαριιθ5 ἴῃ 1] ΠΙπῖγν βουλοίμην 
ἄν.. ὄφελος εἶναι τοῖς σ. ὄνπεβ,ερ.οΙ(Μ.66.14574}; 2. οὗ ἃ 866, ἐξ 
αἰϊο 64, ἰδι6Ο(χ4οο αν); 3. δέεοιηε βοςεοςςεά οὗ ὁ..-πλοῦτον συνειλοχώς, 
ὡς ἐσχάτῃ πενίᾳ συζῶν Τάτ, ἡ γεἰ.2τ(3.τ251); δι Ρτόςπι. (3.115) ; 16. 5 
(1166); 4. ᾿πῖγαπϑ8., [αἰ ἐο ομδ᾽ 5 ἰοΐ, ἐόν ἵηο οΗ᾽ 5 βοσϑεβειοη,ο. ἀαῖ.» 
Μεῖϊρι αὶ. οττι  (.64.τ2800). 

[᾿Ισυλλαγωγέω, ν. συλαγωγέω. 
Ἐσυλλαϊκός, ὁ, ξείϊοτν ἰαγηηαῃ, (σης. 4Ρ}.2.36.0. 
συλλαλ-έω, «ῤρεαῖΐ τοτἶρ; Ἰαἰξ Ἰορείδον, ἐοπύενϑο, ΜΙ Ῥενρ.τοίρ.80. 

22); (φ0.ὈΡ15,,Ρε;ς5.τ.82(},02. 1203); Μαχ.αγηδίρ. ΘΙ. 9ι. τ168}}); Ρ455.» 
δὲ ξροξόῃ οὗ ἡμεῖς..-συνακουόμενοί τε ἀλλήλοις καὶ “-ούμενοι ΟΥΝΆΖ. 
97.43.22(Ν 1.56. 5254). 
'συλλαλιά, ἡ, σρηυεγδαίίου, ΝΙΟΕΡΗ. τυσιδγηι τοί 86. 30070); ; ]ο. 

ΟἹ. σεαί. 4(Μ.88.6858). 
"συλλαμπρύντ-ω, Ῥ858.,70 10} τη δοίη ὀγίρ, ρίεματά, ἜΤ 

ἡ οὐπανήγυρις πνεται Καὶ Ερτρὴ. (0.426). 
Ἐσυλλάμπ-ω, εἠΐηε ἱορείμον, ἢρ. τὸ ἐνυπάρχον φῶς τῷ Μωσέως 

νόμῳ, ᾿καλύμματι᾽ ἐναποκεκρυμμένον, συνέλαμψε τῇ ᾿Ιησοῦ ἐπιδημίᾳ 
Οτυργῖηπε.4.τ.δ(ρΡ.2ο2.8; Μ.11.3534}; τηεῖ., ΟΥΝαΖιεαγηλτ τ 8ιοΟ(Μ. 
37.454}; Οἱ ΤιορῸ5 οὗτος... ἀενάῳ συνέλαμπε θεῷ Νοπη.ῥαγ. 76.112{Μ. 
43.7404}; οὗ παΐωαγος οὗ (γιὲ ἀμερίστως ἑτερότητι στοντα ΒΟΡὮτ.Η. 
ἐρ.“γη.(Μ.87. 2165). 

συλλατρεύ-ω, ρ55., δὲ τονε ρῥεά ἰορδί Ποῦ ΟΥ αἱ ἐ{6 δωμ16 ἔἴφη6 ὁ 
υἱὸς ὁμοούσιος ὁμολογεῖται τῷ πατρί, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... πὐεται 
Β45.ἐῤ.00.χ(3.1820; Μ.32.4730); ἐπειδὴ τῆς τριάδος τὸ λατρεύεσθαι, 
“ται ἐν τῇ εἰκόνι καὶ ὃ πατὴρ καὶ τὸ πνεῦμα ΤΠατιδίμα,.ερ}.2.τει(Μ. 
90.14720). 

συλλέγ-ω, ΔΑ. ὀγίηρ ἰορείξδον; 1. ερπίγαεί, Ὅτ, 15. ἐαγη}.1.ς7(0.3})} 
2. εοἰϊσεί ἴον σοπβιαδυδίίοῃ ταῦτα οὖν ἅπαντα “-“οντες, ἐχώμεθα 
σφοδρῶς τῆς σωτηρίας (τνϑ.ἠο.18,6 τη Κορε (ο.640Ὰ); 0858.» 
ζήτημα..-παρὰ πολλῶν ζητούμενον, καὶ πολλαχόθεν “-ὁμενον τὰ «ἰοηι. 
4.1 ἢ ΤῆἼ}εδς. (ττ.4518); ἀεφεῖτε Κυον]θᾶρο, Ογσ Ὀς. 35: 4(Μιδο οτ60); 
ΤὨαΊ.}.ε.4.28.τ(3.1οο0 7); ταοί., εοἰϊσεὶ, σορεβοξε, 6.5. οὐοἾβ ἐπουρ]β 
τοῖς..-προσευχομένοις ἀναχωρεῖν καὶ “εἰν τὴν διάνοιαν Π)᾽οα Οεη. 
25:22(Μ.33.1576.}; 3. τειδίεγ, γαϊΐν, τηεῖ. ὁ ἑαντῷ τὴν ἐπιθυμίαν, 
συῶν, δ...τὸ θηρίον ἐπεισάγων ἠρεμοῦντι τῷ λογισμῷ (Ὠγνπ.ἠοη.17.2 
ἴηι ΜΠ.(7.2230}; 4. βηά, ῥγουΐάε ἄμφια “-ειν Ὀνγ,αάον.(Μ.68,ς 131); 
Ροτῃ. αἰβο ἂν δὲ μικρὸν ἀργύριον πένητι δῶμεν, ἄνω καὶ κάτω τοῦτο 
στρέφομεν" ὅπερ ἐσχάτης ἐστὶν ἀνοίας, καὶ μεγίστη τοῦ στοντος ζημία 
ΟὨγνυβ.λον".3. 5 ἴῃ Μ11|.(].41ΑᾺ}. 
ΟΒΒὶ φρεαΐ τοῖ ἰδὼν ὅτι συνέλεγέν μοι, εἶπον αὐτῷ ΑἸΓΊΔΑ τ5.6 

(0.273). 
συλλειτουργ-ἔω, τ»εἰμ 5. ν ΣΟΥ ἱορείδεν; δε ζεἰίοιυ ἨΜΤΉ δ ΕΥΣ 
Οϑαγά.ρ καί ρ.ΑἸᾺ ἀροὶ.56ς.41(Ρ.123.1; Μ.25.3330); “οούντων τῷ. 
Χριστῷ Ογτιαάον.τ3(1.4544}); στούντων αὐτῷ καὶ ἁγίων ἀγγέλων ἰα. 
Ζαεῖ.τοί(3.6761.8); [0.ΤΠοβς, ἄογ. ΒΛΙΠΨ 2.13(Ρ.432.20); 1.11.8. 
(Ρ.312.22}; ἃ5 Ὀεῖ, τῆφη, [ο.Απξρ. Εἰμ{.(ρ.40.33; Μ.83.14770}.Ψ 

Ἐσυλλειτούργησις, ἡ, τη ΗἸΣΙΟΥΊΉΡ ἰορείμεν, 7οτηὶ μερμῖείσγ, ΤΉαγ. 
ϑίθα.,ιι. 20 Μ 00. ττοδο). 

Ἐσυλλειτουργός, ὁ, ἐείϊοιν πιϊπίδίον, εοἰΐσαρμε τὰ δε Ξαεγεαῖ 
μημῖςίγν, Ὀϊοπ. Α]. 6} καη.(ρ.04.2; Μ.10.12728}; ΟΑπι,(341)οῶη.10; 
ΤΡίΊοπ.:. Ροῖψε.τ1; Δέων πρεσβύτερος τοῖς κατὰ τόπον συ ν' λιτουργοῖ[ ς} 
πρεσβυτ[έ]ροις Ῥαρῤρ.ΟἈν.(Ρ.3297, 5646ς, 1ν); ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν καὶ σ. 
᾿Ιωάννης Ἰπποῦ.ερ.εἶον.(Μ.52.537}; οὗ βαύτῃ]ν Πἰουάσοὴν 1 Π 1Π6 
Βδᾶνθηΐν συλλειτουργὸν αὐτῶν τελοῦσα τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἱεραρχίαν ΟΝ. 
Ατιαλ.τ. (Μ.3.1244}}; πιεῖ., σ. αὐτοὺς [50. Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν} 
καλεῖ, τῶν..-πόνων..«δεικνὺς αὐτοὺς κοινωνούς (γγβ.λοη!.30.2 τη: 
ομι.(0.7414}; 1δ.(γ426); οἵ 70. Βαρί. ἀγγέλων σ. (Πγνϑὶρρ εης ἴῃ 
70. Βαρί.(ρΡ.31.16); οὗ ἢ15 πεαά, ἐῤ.15(0.47.11). 

Ἐσυλλεπρόομαι, δέ εἰγίεζεη, ὃν ἰθργοῖν αἰοηρ τοὐϊλ, Ογτορίαρὰ. Εα. 

(1.3854). 



σ υλλεπτύνω 

συλλεπτόύόν-ω, Ρά455., δ αἰϊδημαϊεά, γεάμεεά εἴτ᾽ οὖν μία [53ς. 
εἱμαρμένη]... εἴτ᾽ οὖν πολλαὶ αἱ ἐπὶ τοῖς τοῦ χρόνου τμήμασι “-ὄμεναι 
ΟΥΝΥΆ35. {αι .(Μ.4-. του). 

Ἐσυλλευθήσεται, νοΟΧ Π1Π1]} διαρραγήσεται ὁ ναὸς οὗτος καὶ σ, πᾶσα 
“Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ βασιλέως Περσῶν κτλ. ... καὶ τὰ σκεύη τούτον τοῦ 
ναοῦ.. «δουλεύσουσι θεοῖς Τ. δ α].τς.8(ρ.47.9; Μ.122.13370; 64, σὺυν- 
λευσθήσεται, (συν)λυθήσεται, ΟΥ Ρο55. συλλῃστευθήσεται; Ῥχο}. 1. 
συλευθήσεται). : 

Ἐσυλλήπτειρα, ἡ, ἴετη. ἢ μοίρεν, οὐ Ἀρετή Ῥοιβοη!ῆεά, Μειι. 
ϑσνρ.5.1(0.53.4.; συλλήπτρια Μ΄.18.074). 

συλληπτικός, Ὀ,ΟΡΙΟΠΗΡ ΞΟΜΣΘΡΙΊΟΗ τὸ σ. [3ς. φάρμακον] ῬΒοΐ, 
πορῖος.0.2 (0.556; Μ.1ο4.γ6δ0). 

συλλήπτωρ, ὁ, ἐείρεν, οἵ Οοα, (Ἰπ|.Ξἐγ.4.2ο(ρ.304.22; Μ.8. 
1370); οὗ ὅπ, ὈγτιΟς,.20(3.530) ; ὈΙάντη. Τγίη.3.17(Μ.30.8768). 

Ἐσυλληρωδέω, ἐγη)6, ἰαἰξ οοἰϊεμῖν, Τιϑουῖ. Η. δ᾽ ἐςί,4.1)(Μ.86. 
τόβ44). ; 

σύλληψις, ἡ, 1. ἑαδίηρ ἰορείδον ; ἱπεϊμείοη,, εοριρνφἠθηςίον; ἢδῆος 
δὶ 15. 50 σΟΠΙΡΓΘΠΟΠα64, γρᾶ85, φεμεγαϊίν ἐν πολυανθρώπῳ συλ- 
λήψει..«ἄλογον τοῦ λαοῦ καταμαϑὼν ῥαθυμίαν Β45.6}.2τι.1τ(2,220Α; 
Μ.32.7844}); 2. ἃ Ὑπεΐουίοι! ἤρτιτα, οὗ, ἐγ σεηρεῖς ἐπὶ τη αἱ οιμηἔϑας 
εἰαμδμίς μὲ ρίμταϊις ἀἴεο εἰηρμίαγί ϑεγδο βπῖία.. ἀμ οἰηριίαγὶς 
ἀϊεο ῥίπγαϊ νένδο ἐχρί δία... δὲ οἱ ῥγὸ ηεμίξες πη δὲ ῥγὸ ππὸ ΜΠ ΐ 
βοηπμπίαν, ογἰϊορερσὶς ἐδ, Τ5ια. Ἡ οἴγηι, τ. 6.5. ; 8. φεϊσίηρ, ἰαγίησ 
ἠοϊά οὗ, ἀγγέξί ; ταεῖ,, τηθη(8] ἀρῥυδαδηδίοη τὴν διάνοιαν πλατυνθῆναι 
πρὸς σύλληψιν θεωρημάτων θείων Τἰδά, ῥέεν. 92(Ρ.132.18); 4. Ἰακίηρ, 
αεειηῥιίοη οἵ ΗΈ5} ((Βγῖβ[01.} ἅμα ἡ ο. καὶ ἡ ὕπαρξις τεθαυματούργη- 
ται ἡ μὲν σ. τοῦ λόγου, τῆς δὲ σαρκὸς ἡ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ ὕπαρξις 
70.. ]αεοῦ.8λ(Μ.94.14810); εαἱ. Αροσιπττά4(ρ.261:.21); 5. ἐρηεορίΐοῃ, 
ῬΥερπάηεν; τεῖ, τερθηθσαίίοη (70.1:13) χωρὶς μήτρας σ., χωρὶς 
γαστρὸς γέννησις (ῃγγβ, ἤονι.3.6 τᾳ Αειρῤνίηπε,(3.Βου) ; οἵ σοποοροη 
οἱ (μγῖβι τῆς παραδόξου ἀπὸ ἁγίου πνεύματος σ, Οτ((εἰς.τ.32(ρ.84.1; 
Μ.ττ.721Ὰ)}; ἘΡΙΡἢἤαεν.42.9(ρ.το4.24; Μ.41.7088); (ο8πὶ.1π 4.10.5 
(Μ.88.1038); 85 Ὀερτηηίησ οὗ πο. περὲ τοῦ πρὶν σ. εὐαγγελιοθέντος 
ΟΥὐλονι, τ. ὃ ἴηι 76}.{0.7.4; Μ.13.2640); 6. πιοπίαὶ εοηεεῤίίοη ἐπὰν... 
τὸ παρ᾽ ἡμῶν εὐεπίφορον ὁ τῶν ἀγαθῶν λάβῃ δοτήρ, ἀθρόα πάντα τῇ α. 
αὐτῇ ἕπεται τὰ ἀγαθά (Ἰετη Ξἰν.7.7(0.32.21; Μ.0.4608). 

ἐσυλλιϑόω, ῥείνξν, ὕε0.Ὀ15.Ὀ γ5.3.36(21.02.15284}. 
Ἐσυλλιμενίζω, ὀγίηρ ἰο βαγδομν ἰορείδιον,, τπιδῖ., Ογτὰς ΑἹ.6}.τ(Η.3. 

8048). 
Ἐσυλλιμώσσω, δὲ ζανηδἠσα ΟΥ ἤμηρΥν ἰοροίδον ἢ, Βα5.56].0». 

11τ.2(Ν.85.1538). ᾿ 
Ἐσυλλιτανεύ-ω, 2010 1. ΣΡ] ἐξα! οῊ 5 ΜΊΤΉ, ῥγαν ἰοροίθον ἢ τοῦ 

βασιλέως “-οντος τῷ λαῷ ΤΕΡΒπ. εἤγοη.Ρ.τ84(Μ.τοβ.480Α). 
συλλογή, ἡ, γκαϊπογίηρ, εοἰ δοίη; αεειμαϊοη ; ἤθηςς, γεεοϊίρε- 

ἐϊοη μίαν τῆς ἑβδομάδος ἡμέραν ταύτην ὅλην ἀνατιθέναι τῇ ἀκροάσει καὶ 
τῶν ἀκουσθέντων τῇ α. (μγγβυ λοι. 5.0 ἦς ΜΠπ1.().734}}; δ.(724,8). 

Ἐσυλλογῆσαι, ν. συνευλογέω. 
συλλογίξ-ομαι, Α. Ιλέγ8η5., ἀεδαϊδ ἴῃ 5ν]]ορίβγηϑ, γέαϑου;, ᾿ΡΊΡΗ. 

ἐλαεγ.70.3(0.235.7}.; Μ.42.3411),3444}; ΤΒστ λ,γοἰ,8(3.1 181). 
Β. ἴγδη8.; 1. γεαβορ αὐομὶ, ἀΐδοιδς ἀποκαλύπτει...δι᾿᾽ ἁγίου πνεύ- 

ματος οὐ τοῖς αὐτὸν “-ομένοις, ἀλλὰ τοῖς εἰς αὐτὸν πεπιστευκόσι ἘΡΙΡΉ, 
ἠαεγ.76.24(0.371.21} Μ.42.5640) ; ““εσθαι τοὺς νόμους ὈῃτγΞς,.ἤονι.16.4 
τη ΜῈε(7.2Ο80}; ἰἤγοῖῦ ἵμῖο «γίϊορίείτο ἤογηη, ἰάμοι.6.3 ἐμ Η εὖ. (τ2. 
684); 2. γϑασοῦ ΟΥ ἀδδαίο τοί σεται αὐτοὺς διὰ τοῦ παραδείγματος 
τούτου (ἢτγϑ. λον. 40... τη. Μ|(7.437Ε)} Δ,ἤονι,49.3 ἐμ 70.(8,2οτῸ); 
ἕνα...καυχήσηται ὡς συλλογισάμενος τὸν βασιλέα Ὑπᾶτ, ᾧ.6.2.16.12(4. 
867); 3. ουεγοοηιε ἴῃ ΔΥριτηθηΐ, οἰ -γδα5ΟῊ συνελογίσαντο τὴν εὖ- 
μένειάν σου καὶ συνέδησάν σε “4. Ῥεὶγ.εἱ Ῥαμὶ.67(ρ.2ο6.11) τε 4.(Ρα5:.) 
Ρεὶν.εἰ Ῥαμὶ, 46(0Ρ.158.14}; οἱ..«λάγοι ἀληθεῖς ὄντες συνελογίσαντό 
με συνθέσθαι σοι (ἰθητγεξορη. Ήρῥὶ. 5 ἀρ.Οτ, βλϊος..5,2(ρ.2τχ.1); 
νικώμενον. .«καὶ “υόμενον" οὐκ εἴ τις δὲ συλλογισθείη, συναρπασθεὶς τὴν 
ἐν αὐτῷ ἀλήθειαν νενικημένην ἔχει Πο»". ΟἾδηι.1τ8.9; ἐξ αὐτῶν... ὧν 
ἐδίδαξε τὸν κόσμον συλλογισμῶν καὶ αὐτὸς συλλογισθήσεται ἘΡΙΡΉ. 
μαεν.16.27(ρ.315.25; Μ.42.5124)} Τογεφίαϊ! τι ἀυραγηεπι, Οῃγγα λον. 
6.1 ἴπ Αε.(9.480}). ᾿ 

ἐσυλλογιστία, ἡ, εγ]ορτοιἧς ἀγρινηθηὶ, διαλεκτικῆς ἐφευρετὴς [5ς. 
ἈδεΪα5]...συλλογεστίας ἘΡΙΡῊ.ἦκόν.76.45(0.300..:; Μ.42.61 26). 

σύλλογος, ὁ, αοςεηδὶγ, Ἔβρι ΤΟΥ νγουϑῃ]ρ, ἐσηργεραίἑοη τὸν κοινὸν... 
σ. ΟΥι(εἶς.3.5τ(0.247.15; Ματ, 888); οὐκέτι σ. Χριστιανῶν Βα5.Ὁἢ, 
243.2(3.374Α; Μ.32.9058); ὁ σ, ἡμῖν ἐλάττων γέγονε (Ὠτν5.απον.7.1 
(1.5018); σύναψον ἡμᾶς τῷ παμμακαρίστῳ τῶν εὐαρεστησάντων σοι σ. 
ἐπ Μανε Βυὶσ ετηδη Ρ.142.22}; Οἱ πογεοσ, ὙΠάτΡς.67: 7(1.τοῦ4). 

Ἐσυλλογχεύομαι, δὲ ῥϊεγεοά το δ ἃ Ἐρδαν ἰοσείδον τ, ΤΗατ. 
ϑιπα,.ρ}.2.ττ(Μ.00.11484). 

Ἐσυλλουκιανιστής, ὁ, εἰ]ϊοῖ- ρωρι! οὗ Γμείαη οἵ Απτίοσῃ, ζοίϊοτυ 
Διείαπῖςί, ΑΥρ. Ἐπ: (ρ.3; 6]. ἔοτ σὺν Δουκιανιστᾷ Μ,42.2128). 

τ280 συμβαστάζω 

Ἐσυλλυτρωτής, ὁ, εἰ ΐοιυ ἰἰδεγαίον, ἐο-γεάδενμον τὸν... ἼΟρον τοῦτον 
«Συλλυτρωτὴν.. «καλοῦσι Ἰτεη ἤαεόν.1.2.4(Μ.7.460Ὰ}; ΤΕΡρΒ ερί!. 
μαεν, πτίρ.361.1}). 

"συλοχρηματέω, γοὺ ὁΓ νιοπεγ, Β45..}.44.τ(3.1310; Μ.32,.3618), 
"συλωτής, ὁ, ρίωμμάεγεν, γοῦδεν, ΤΑΤΗ, κυ Μι.(Μ1.27.13770); ρατ- 

Οχνίοηθβ ἴπ [0 465.Ν8Ζ.ὐταὶ. τ48(Μ.38.ττοο), ο, συλητής, 
Ἐσυμβαδισμός, ὁ, τοαϊκίηρ ἰοροίθον; ταεῖ., ροΐῃρ ἰμδ τον οἵ, 

αϑεοσίαϊοη ἵνα...τῇ συνηθείᾳ καὶ τῷ α. ἐφελκύσηται αὐτοὺς εἰς 
τελειοτέραν ἐπίγνωσιν ῬᾺ]]}.υΟγνς. τοί ρ.124.23; Μ.47.70). 

συμβαίν-ω, 1. ἐονε ἰορείπεν ἐν ταῖς γωνίαις τῶν οἰκοδομημάτων δύο 
“οὐυσι τοῖχοι, καὶ ἀλλήλοις συναρμολογούμενοι κατασφέγγονται πρὸς 
ἑνότητα Ογτ.[5.3,2(2.308.}; οὗ ἀπίοη οὗ παΐατες ἴῃ ΟΠ Υβὲ συμβῆναι 
δὲ φαμὲν καθ᾽ ἕνωσιν ἀδιάσπαστον...τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ τὸν ἐκ θεοῦ λόγον 
14. Λ' ἐξί.τ.3(0.22.1ι; 6,150); ραᾳ88. τὰς συμβαθείσας 535. ν}}}}5. οὗ 
ΟΠ γ151] εἰς ἑνώσεως λόγον ἀλλ᾽ οὐ τραπείσας εἰς ἑαυτὰς οὐσίας Απάτ. 
Οτιξαιλ.ττί(.91.1444Ὰ} 2. ΔοΥ. ΡΓΟΡΙ. πεαζ. 85 δᾶν., {{ τυχόν }ὲ- 
ἐμαῆεε, βέγπαρς τυχὸν μὲν γονεῖς, τυχὸν δὲ παῖδας, ξυμβὰν δὲ τοὺς 
φιλτάτους Μεη. Ἔχε. Κο15.3(ρ.173.0; Μ.ττ3.856.). 

συμβαλλομάχος, ὁ, ῥγοηθ [0 ΠρίτἸῊΡ ; σοπίερείοις, ΓΟγτ. πορι, ἀΐο, 
τ4(53,412Ὲ)}. 
συμβάλλω, 1. ἰἤγοῖυ, ἀαφὰ ἰοροίπεν; Ξἴτηρὶν ἑάγοιυ, ἐπγὶ σ. τὸν 

διάβολον κάτω (οπίγαά.τ(ρ.7); 2. ὑγύτι ἰορείδεν, 7οἵῃ ἴχνη ἴχνεσι ὁ. 
ΟΥτ. Η. εαἰφολ.το.2; ΤΗδε, [5,41 :7(0.161,22; 2.331}} εἶσεο [οιτεῖς τῶν 
ἁλύσεων ταῖς χερσὶ...συμβεβλημένων (Πγυ5. ολν.0.1 ἴῃ Μ|.(7.131Ὰ}} 
εἶοσε ἴλε τηου ἢ οὗ τῆς ἀε84 τὸ παρακαθῆσθαι νοσοῦντι, τὸ σ. στόμα, 
τὸ μύσαι ὀφθαλμούς 1α.ἤονι.8.3. ἐπὶ ῬΑ, (11,2 505}; 8, πηϑα,, δέ οἵ τεν- 
υἱεο, αναϊ! οὔτε.. «νὺξ σ. ἡμῖν ἘρΟ Τρ, αρ.Τυὰβ5.}..6.5.τ6τ(}1.20.4328); 
πρὸς τοὺς Ἀρειομανίτας ἡμῖν σα. ΑἸ, ἡ». οδ(Μ.27.1344Ὰ}; τοῦτο πρὸς 
τὰς θλίψεις ο., τὸ συμπεπράχθαι (ῃγγϑ.μ0η1.2.1 ἦρι 2 ΤΉῇοος, (ατ.5158}; 
πόσον ταῖς ψυχαῖς σ. ἡ τῆς ἱερᾶς θυσίας προσφορά Οτ. Μαρ.1αὶ. 
(11.Ζ80}.)4.55(Μ.}}..77.410}; 4. ὑνίηρ ἱορείμον ἴῃ Ἀοϑυὶ]ς βαπβ6; σδί 
ἀφαϊηδί, ἵμεῖσ σ᾿ αὐτὸν πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Τι δ 4.4) σ. τὴν 
μητέρα κατὰ τοῦ υἱοῦ ΤῊΡΒῊ εὐἰγονιΡ.3οΥ(Μ, τοβ,9334). 

συμβαπτίζω, 1. δαριἶφε ἰορείδεν ἡ ἀξίωσις αὐτῆς τοῦ συμβαπτισθῆ- 
ναι αὐτῇ τὴν ξενοδόχον ΠοριΟἴδν.τ3.το; μὴ ἀπαξιώσῃς συμ- 
βαπτισθῆναι πένητι ΟΥΝΆΖ.ογ.40.27(Μ.36.3060); ἐ.40.42(4208); 
2. δαρίίξε 50 ἂς 10 ἩΗ1|5 ΔΤῊ ΟΥ̓ ΤΗοΥρογαίε ἰπῖο τὴν καλὴν παρα- 
καταϑήκην. «τὴν εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα ὁμολογίαν. ταύτην 
πιστεύω σοι..«ταύτῃ καὶ συμβαπτίσω καὶ συνανάξω σε 1ῤ.40.4τ(4174). 

ἐσυμβάπτω, γε ἰορείιον; Ῥᾶβ5., ταδῖ., δὲ ἐϊηρϑά εὐἰδ, τοῖ, βοὴ Ἐ 
“ποΐαγθ᾽ οἱ δυπηδηϊςν οὐδὲ ὁ πατὴρ καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα καθ᾽ 
ὑπόστασιν συνεβάφη, καὶ συναιματώθη τῷ υἱῷ Απακί.5, οά.τ7(Μ.80. 
2654}, ν. συμπορφυροβαφέω. 

Ἐσυμβαρβαρίζω, δελανε οὐ “ῥέα {κε α δαγϑανίαη ἰορείἠον νὰ 
συνεβαρβάριξεν ὁ τρόπος τῷ τῆς γλώττης ὀργάνῳ Βαϑ.ἤο»1.17.2(2. 
1300; Μ.3τ.4854). 

Ἐσυμβασιλεύς, ὁ, 1. γεϊϊοιυ εἴν, Ἰοΐπιὶ φπρένον, Τ. 7ο χοί(ρ.τατ. 
10); 10.31,39(0}.122.11,128,8); οἵ 1, 1εἰηΐτι5 ἀπά (οπεοιαπίίπο, Επβ. 
ἢ. 6.πο.8.4(Μ.20.8068); οἵ Ατοιάίης ἃἀπα Ηοποτῖιβ, ΡΠ υἶγν5.3 
(0.21.5; Μ.47.11); 2. τΠ60]., οὐ δοη ἢ ΔΊΟΥ σύνθρονον αὐτὸν 
ἑαυτῷ καὶ σ. ἀποδείξας Ἐι5, [γν.1.ε.91 28}{.(}}.24. 5400). 

συμβασιλεύω, γμέθ, γείρῃ ἰορεί μον ; {ἴι60]., οὗ Τορὸ5 ψ ἢ ΕΑΙΒοΥ, 
Μδτοο]!. ἤγ τος ἀρ. Επι5. }αγεεϊ!.2.4(0.54.8; Μ.24.816.}), ΤπάτΡ-, 
τοῦ : 1(1.1393) οἰζί, 5. βασιλεία; οὗ Η. αΠοβῖ ψΠῊ οἴῆοι Ῥούβοης οἵ 
Τηη., 11|.}ας.(Ρ.204.26); πιοῖ,, οὗ Ομ τβτίαπς ἢ τσὶ οὐ σοα, 
τεῦ. 2  1Πι.2: 12) ΡΟΙγο. 6.5.2; Γυ81. Σαροΐ.το.2(Μ.6.541Ὰ} εἶτ, 5. ἄφθαρ- 
τος ; Ὠιάψῃι. Ἐ:.2ο: 2[.(Μ.30.12738}); Οἵ ΒΝ δεῦρο, συμβασίλευσον τῷ 
ἐκ σοῦ σὺν σοὶ πτωχεύσαντι 70.) λον. το (Μ.06,7608), 

σύμβασις, ἡ, 1. ασγεεηεεηὶ ἡ τῶν ἐν Χαλκηδόνι. σύμβασις Ξορητ.Η, 
ἐρ.Ἔγη.(Μ.87.31τ888); 2. εονεΐηρ ἰορείβον ; ἃ. αςεοείαίίον οἵ ἰάδα5 εἴς,, 
[μξοπί. ΗΝ εσὶ,4.4τ(Μ.86.17168}; Ὁ. οὗ βουβοπβ ; 1. ΒΈχθα}ν οἶδα ὡς 
ἀνδρὸς ἄνευ συμβάσεως οὐδέποτε τέτοκε γύναιον ϑορῇτ. Η͂.07.2.35(Μ, 
87.32644}} ἰδ. {εἰϊοιοΣ", εονινηἸ0Ή. διὰ τῆς τοῦ πνεύματος δυνάμεως 
τε καὶ σ. ἸΡΊῚρΡΗ.ἦαεν.62.1{(0.390.12; Μ.41.1ος 20); τ. γεεομει αἰτοῦ 
ἐν Χριστῷ ἡ πρὸς τὸν θεὸν σ, ἐστὶ τοῦ κόσμου ΓΗάντη. Τνῖη.1.7(Μ. 
30.2734}; 4, ΓΟ γίβτο!. σ. οἰκονομικὴν... «πεπρᾶχθαι φαμὲν ἀνομοίων 
πραγμάτων (γτρ. 4ο(ρ.26.2; φ᾿ττςοῦ ; ἸΔυὐρειμηῖσοη (τς 7608); φυοι- 
κῶς σύγχρονον ἔχοντα τῇ ὑπάρξει τὴν ἕνωσιν καὶ οὐ πρὸ τῆς πρὸς τὸν 
λόγον ἀληθεστάτης σ. καθ᾽ ἑαυτὰ γενόμενα πώποτε, ἤ τινος ἀνθρώπου 
τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἑτέρον τὸ παράπαν ὑπάρξαντα, ἀλλὰ σύνδρομον ἔχοντα 
τῇ φυσικῇ τοῦ λόγου σ, τὴν ὕπαρξιν Θορῇγ. Η.ἐρ.νη.(Μ.87.31618.}; 
τὴν ἔννουν καὶ ἔμψυχον κηρύττομεν σ. 1τὉ.(3τ640}; το)δοῖοα ἴῃ 56πξε 
2.0.}} ἑνοῦσθαι λέγονται κατὰ σ. φιλικήν Ογτ, Ξε οὶ πε. Β(ς,.782Α}); 
3. ξαῤῥεητηρ ἢ πος μηοιραγά μαῤῥοηΐηρ, εαἰανηίν, ΤΒάτ. Βειά,. 
τ.18(Μ.00.0648). 

συμβαστάΐ-ω, 1. 7οἵη ἴῃ δεαγίνρ, κεὶρ ἰο εαγνγ, Οτ. 70.το.πο(23; 



ῃ 
συμβατικὸός 

Ρ.216.12; Μ.14.2810}; 2, τηδξ., δέαν τοτίλ, ἰοϊογαίς οὐκ ἐπαινῶν, φησί, ! 
γάμον. «ἀλλὰ “ϑων, ἵνα μὴ εἰς περιττὸν ὄλεθρον ἐμπέσωσιν ἘΡΙΡΉ. 
μαεν.6.3(ρ.134.10; Μ.42.1730); 3. τ ῤῥονὲ μεμαίν, (οϑτη, πα ἐορ. 
2(Μ.88.80}) εἷΐξ. 5. ἀντιπερισπάω. 

συμβατικός, ἐογίμείοιι δ, σπαμεδ οὐκ ἐκ τῶν προαιρετικῶν πόνων 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν σα. θλίψεων κρατύνεται Μίατς. ΕΥ̓ οΡτ5ς.7.3(Μ. 
65.10730)}; 1δ.2.τοτ(ούοο); ΤὨαχσιϑίμα,}Ὀ.2.2οδ( ,09.16240). 

συμβατικῶς, 1, 1 ἀργεθηηθηΐ οἡ ἐν θη δ ἢ, οἡ σοοά ἰόγηῖδ τοῖἶ ἐκ 
τούτου ἶβο. τοῦ οὐρανοῦ) σ. ἐπισκοπεῖ, τοὺς τῆς ὑποδεεστέρας κατα- 
στάσεως Οτιόχειη ΒΞ, ται 2(Μ,17.τοβο); σ. ἔχω δὲ Ἰπεϊμοά ἰσ ἀρήέε, 
ΟΥΝ4Ζ..}.τοίῖ,38,524); 2. αοοίἀεμίαϊϊν, ὃγ ἐπαπεῦ, Ἰϑΐοτι.Α],ἈΡ. 
Επι5.}.6.14.24(77310; Μ.21.12724}. 

συμβατός, αεεϊάεμίαί, εομηρεμί, Μεκ.ομοὶ, ἀ.5.4.τ(Μ.4.240Α}. 
συμβεβαιόω, εὐπἤγηι, ΟἸΘμη.5ἐν,4.4{ρ.254.τό; Μ.8.τ228.}); Με. 

δ γρη,οἱ ἄπη.τ2(Ν.τ8.37}8. . 
συμβιβάξζ-ω, ὀγίηφ οὐ ῥμὶ ἱογφίλιον ; ογάθγ' ο. ὡς θέμις τὰ πράγματα 

ΑΠΘΥ. (το άφαιμ. δ (Μ. 97. 1440) ;Σ ὀγιησ ἰο {διὸ Ῥοΐηι 4 ἐξ ὧν συμ- 
βιβάσομεν αὐτοὺς....ἐπὶ τὸ πάντα ἡγεῖσθαι ἑ ἑνὸς εἶναι γράμματα θεοῦ ΟΥ. 
ῥγίπεϑ. τ τδ(ρ. ἰδ τι; Μιττ. 810}; εἰς ἀνάγκην “-όμενος τοῦ διηγεῖ- 
σθαι τὴν δαιμκασχνο:, οἰμουδμίον Ἰϑιοη. Δ1.6Ρ.Ἐπ5.1.4.7.1τ. (8.20. 

664). 
συμβίβασις, ἡ, ὀγίρίηρ ἰοροίθθν; 1. γεφοη οι ΠΩ ΠΟῊ τὴν πρὸς τοὺς 

Ἀνατολικοὺς σ, Γατ. 1,60 ὲ.ἢ.6.2. 30 (}}. 86.2ο054}); 2. ΟὔΥ οὗ εομεῖζία- 
ἐϊοη, οϑεν  μγ6 τὰς εἰς εἰρήνην σ, ἐποίει Ὀντ. ρἰαῤῥι(σομεβ( τ 60). 

συμβιβασμός, ὁ, γεεομετίἑαϊίοη, εἰεοῖαα Ὀν ρτεβογίουβ τὴ Ἰανν- 
5015 Βδξ, ὉΠ γιβέιαηβ, ον, ἰδ. 2.67; εἰς σ, εἰρήνης ἘΠΙΡΗ αν, 66,14 
(ρ.38.11; Μ.42.524}; “« τῶν σχισμάτων (ο.Ῥ15.λ εχ. τ394(Μ.02. 
1541}; ΦΟΡΜΉΡ ἰοροίθϑνε, ΡΟ ὅ...σ. κοινωνία γνώμης ἐστέ Το.Ὁ), 
ῥίαῃ.τ. 22(Ν.94.15250). 

σύμβιος, ὁ, ἡ, εογραμίομ; Ὠθπος φρομδθ, μμδδαμά, Α'.}0.23 
(ρ.1τ64.3)}; Οτιλον. τᾷ τη [εἰ (ρ τοοι1ο; Μι17.2240); τοἵξε, ΜΙΝ γεἰ 
«ἀεδιτς, τδίρρ.14.28,15.11); ΟΠγνβιλονα, χοῦ τὰ λείη, (ατ.775Ὰ}; ῬΑ]. 
ἐ.1 απ. 8(ρ.28.11; Μ.324.1τ025}0}; ταθῖ., οὗ βοὰὶ ἴπ (μυίβο, [0.Γ] 1}. 
ὁεαἰ. 25 88, ὅθ: οἷ, 5. ἀνεπέδεκτος. 

συμβίωσις, ἡ ἡ, 1 « Πυῖτῷ τοῖλ, σοι ραη οι; ἃ. τ Βυθραπα ΔΩ 
Ψ116, τἸηγβί, γάμος, ἡ τῆς αὐδιὰς σα. Οὐ Ν 85,765. τί 1 .46,6040); τῆς 
θείας.««μετ᾽ αὐτοῦ σ. Ἰᾶ ποι. τ (αμὶ.(Μ.44.8070}; Ὀ. οὗ τποπαβς 
6, Βαβιγερ. [μμ5.1.2(2.346Ε ; Μ.31,0228); τ, οὗ σε! ραῖεβ οὗ ορροβὶϊθ 
56 Χ65 ΠνῚηρ᾽ 85 'βρισχιῖια} ΠΟΙ ΡΒΠΙΟΉΒ᾽ τῇ ὁμοσκήνῳ σ. ὙΒα5.εομμὗ. 
κ(Μ.3ο.8200) ; ἀδελφότητα τὴν τοιαύτην σ. ὀνομάζοντες ΟὙὈ Νν55,υγΡ. 
23(0.338.7) Μ.46.4098); 2. νιαγγίαρό, «4..ἀ πάν. [γ.4{0.39.12); 3. τοεά- 
ἀξ εοιρίε, Α Ῥμτἰ.37(ρ.18.16). 

συμβιωτέον, οηε μιμδί ἰτυέ τοῖς, ΟἸθτη, ῥαεά.,,Δ(ρ.26ο.18, Μ'8, 
6120). 

συμβιωτής, ὁ, ἐν: βαΉΪΟΉ,, ΟΥἩἨ οὴς Ἰνίηρ ἴῃ [ῆς ϑατὴθ πομαβίουν 
ὁ συμβιωτὴς ἀδελφός Ν1] μος, 2ο( Δ 1.79.11228). 

. Ἐσυμβιωτικός, οὐ ἰἰυΐηρ ἰορείθεν ; ταν ϑῖ., οὗ 500] ντὰ Οοά, τ, 
Νγϑβ5.υἱγριδίρ ἯΝΣ 3; Μ.46.38τ0), 

ἐσυμβλητικός, ̓  οὗ ̓ροἰἰεοίἸοη ΟΥ̓ μηδεγείαμάτηρ ΟΥ ἢ οὐ ῥιηρ 
ἐοσεί μεν οτ σΟΡΙΡαΥΤΉΣ σύνεσις ἐπιστήμη συμβλητοῦ...ἢ συμβλητικὴ 
δύναμις ὧν φρόνησίς ἐστι καὶ “ἐπιστήμη (ἸΘΙΏ.5:7.2.1Ἰ(ρ0.153.6; Μ.8, 
τοι). 

συμβλύω, ἤοτυ ἱορείδον, οἵ 580, οὐ ρύοῖυ ἱορείξεν, γεῖ. αὶ σταῦϊ οα 
ἃ ΡΙαηΐ βλαστὸν ἥμερον ἐμφυτεύσαι, μέσον σχίσας, εἶτα συμβαλὼν καὶ 
συνδήσας, ἄχρις ἂν συμβλύσαντα ὡς ἕν ἄμφω τρέφηται τι ΤΔαΓ,. 
ῥαπ.Ον.7(ρ.19.7; Μ.1ο.τοΊ30). 

συμβολαιογράφος, ὁ, τον ῖ16) οὐ ἐοπ!γαςὶς, Ἠοίαγν, ΟτΝ γϑ8. 5. 
(λ{.46.44οΑ)}; ᾿ϑβειλῃχ ον» 4{Ν1.40.224Α}; 1518.}}61.6}}...176(Μ.78. 
8688). 

συμβόλαιον, τό, 1. οοπίγαοὶ, (Ὠγνβ. μον. 9.6 τη «4:.(9.794Ὰ}; σεη., 
διιδίνιεε5 ᾿γαηβα 05, κοηιιθγεα, Ἰα ἰοηιτη Κοιπ. 12: 20(3, τότ) ; 
Τμάς  η.52:87(2.1127}; ἢρ. τῶν...σ. πνευματικῶν ὑπόθεσίς ἐστι..«τὸ 
ἀργύριον τοῦτο τὸ πνευματικόν (Ὦγν5,0..4.2 ἢ «Αι ρνίης, (4,830); 
1 τοὶ. τὸ οἶνὶς τἱρῆῖς, (οηβζ. ον. 5.6. 2ε(ρ,102.4; Μ'.20.15124}; 2. ὈΙΌΧ., 
ἱγεαὶν, ῥαεὶ, Ὠτγϑ λον. 81.2 ἴῃ ΜΜ1:.(7.775ς, ν.], συμβούλια); τοῖς 
τῆς εἰρήνης σ, εη ἐχο. Κο15.3(0.170,4, ν.1. συμβουλ- Μ.113.8648); 
3. οἤεεϊαὶ ἀσειιδηξ οὐ γεσογὰ ἔστεψε Θεοδόσιον...εἰς βασιλέα, αὖ 
μέντοι ἐτάγη εἰς σ, Οβγον Βαξε, Ρ.317( Δ .92.ο65Ὰ}); ἐδιὉ».2γο(ο 724}; 
4. ρίεάσε τὰ ο. δρορενα οὐ ποιεῖ πλουσίους (Ὦγψο. μό᾽η.2.4. ἢ: ΕΡΙ;. 

(11.14}}. 
Ἐσυμβολέτης, ὅ, ΓΤ στ. ΝΖ. εαγη1.2.2(εριρυ.λ48.7(Μ.28,τοδα). 
συμβολικός, ς«γ,ηδοϊίεαϊ; 1. ταῦ. Ἰιτες Κιηαᾶς οὗ ἘρυρἊδη ΠΙετο- 

ΘΊνΡὮΒ; Ρἱοίουαί, ταργεϑεπί ομϑ; ΟΥ̓ ΠΟΙ ν ΘΠ ΪΟ 4] αιββοοία ίοσι, 
ΠΊΘΙΘ ΘΠ ΟΤΏ5; απα ὉΨΝ ΔΙΙΘΡΟΥΨ ΟΥ̓ ΔηΔΙοΟΡΥ, ἔνθ65 ΟΥ̓ΒΥΠΊΒΟΪΚ5, 
ΟἸογη. "ἐγ. 5.4{Ρ.220.1τ6; Μ.9.408}; 2. ῥγεβριγαίτυε, ἱνρίεαὶί οἵ βοτηδ- 
τοῖπρ ν δὲ τὸ θὲ τϑδ] χοῦ, Οὗ ΟΥΒΗΪΌ Δ Πα τεϑομ ηρ ἘΠῚ Τ Δ τῆς... 
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σ. λατρείας Επι5.}.6.1.3.4(Μ.20.608}; τὸ εὐαγγέλιον ἐν ᾧ ὁ γενόμενος 
τῆς σκιώδους διδασκαλίας διὰ τῶν τυπικῶν τε καὶ σ. νοημάτων οὐκέτι 
προσδέεται τι Ν γ85.}ο»».5 τῇ Οαη!.(Μ,44.8774}} 3. γέῤγεέδεμίαίυε, 
ἰγρίςαί οἵ βοῖὴβ ρυββϑηξ υθ]ν , ἃ. Ἰπαϊοατίνε οὗ Ἀδανοηὶν τα] {165 
π 115 ψνου]α σ, τίς ἐστιν..«ἡ καθ᾽ ἡμᾶς ἱεραρχία ὈΙϊομ Ατ,6. κι (Μ,3, 
3774}; 1δ.4.3.το(4810); ἐν μιᾷ τῶν μυστικῶν τῆς σ. θεοφανείᾳς ὁράσεων 

14.4.η.1τ.6(Μ.3.5ο6Α)}; πεπος την οοαὶ δίττην...τὴν τῶν θεολόγων 
παράδοσιν...τὴν μὲν σ. καὶ τελεστικήν, τὴν δὲ φιλόσοφον καὶ ἀπο- 
δεικτικήν 14.6}.0.1(Ν}.3.1το50) ; Κα. ἱπασαῖῦννε οὗ Ξρι τα] σϑα! 65 1ἢ 
186 Μοῦ] οἵ 56η36, τοί. βουιρίαταὶ τπῖγθο]δς 5 ΒΙρὴβ εἴπερ ἦν τερά- 
στιόν τι γινόμενον οὐ συμβολικὸν ἑτέρου, ἐγέγραπτο ἄν ΟΥ̓. [0.1τ4.64(δο ; 
Ῥ.206.32; Μ.14.5210); ἡ τοῦ μύρου συμβολικὴ σύνθεσις Ἰ)ῖοπ. ΑΥΙ.6.ἢ., 
4.3.4(480Ὰ}; ἡ α. διδασκαλία μυσταγωγεῖ ταῖς ἐν ὕδατι τρισὶ καταδύ- 
σεαι...᾽ Ϊησοῦ..«μιμεῖσθαι θάνατον 16.2.3.(4048) ; 1δ.2.3.1(2078)} ; ὅλος ὁ 
νοητὸς κόσμος ὅλῳ τῷ αἰσθητῷ μυστικῶς τοῖς α. εἴδεσι τυπούμενος 
φαίνεται Μίαχ.»"γεὶ.2(Μ.91.6606), μεπος σαεγανπηίαὶ, τεῖ, δας Παγίβι 
ὁμνήσας...«τὴν σεβασμίαν... θεωρίαν ἐν νοεροῖς ὀφθαλμοῖς ἐποπτεύσας, 
ἐπὶ τὴν σ. αὐτῶν ἱερουργίαν ἔρχεται Ἰ)1οη.ΑΥ,6.}.,3.3.12(441}0); ς. ϑαγα- 

- ῥοῖΐίε προτίθησι τὸ σ. ὃν τῆς ἱστορικῆς διηγήσεως ἐν τῇ αὐτοῦ ὑποθέσει 
Οτιαάηοϊ ἴπ Νηρ. 23:7(Μ.17.218); Υἱοι, ἤξφιττιτξίρ.392.16); 4. αἱ- 
ἰερογίεαὶ, βσμγαϊθε, ΟΡΡ. 116 78], οὐ βουιρίασεβ σὶ ... καὶ αἰνιγμα- 
τῶδες εἶδος (Ἰ6πΠὶ.ς͵γ.2.1(ρ.113.14:; Μ.8,0324}; Ὁ.4.π{(0.248,7; τ2164}}; 
τὰ παντοδαπὰ μορφώματα τῆς περὶ θεοῦ σ. ἱεροπλαστίας Ἰ)οτ.ΛΥ.6}.0. 
τ(Μ.3.1το40); ἀπά ΟὨἸχιβέϊδπ ἰγϑαϊιομ, ἐδ. δ(11130); οὗἨ σεγία!ῃ 
ῬτΘβουρ 5 οὗ 1νν ὅ.. «νόμος διαιρεῖται... εἴς τε τὴν καθαρὰν νομο- 
θεσίαν... καὶ εἰς τὸν συμπεπλεγμένον τῷ χείρονι. ..καὶ εἰς τὸ τυπικὸν 
καὶ σ. τὸ κατ᾽ εἰκόνα τῶν πνευματικῶν καὶ διαφερόντων νομοθετηθέν 

ΡιοΙ.ἐριΆΡ.ἘΡΙΡἢ. λαθν.33.5δ(ρ.454.4; ΜΊ.41.5618); ἐὅ.33.0(ρ.456.3; 
5658); πρυζ, ἃ5 βιιυ5ῖ., σγτηδοί τ οΊη, τρια Υν τὸ σι. τῶν γραφῶν (Ἰοτὰ. 
}αεά.2.1τ2(ρ.228.1τ8; Μ. Η͂ 5414); οὗ ΝΊ, Οτ. 70.32.2ο(13; ρ.461.26; Μ. 
14.800}; 5. τγεηδοϊές, ΟΡΡ. δοίιδὶ, γϑα] ἔθος... τὰς ἀγάμους ΚΕΝ 
θρηνεῖν διὰ τῶν σ, γάμων Ογτ. ΚΚ5.1ὲ.0:23(4.72.3030}; 6. ῥεγίαϊητηρ 
9 ἀϊνϊπαοη οὐ σ. ταῦτα ἦν, ἀλλὰ πίστεως καὶ εὐσεβείας δηλωτικά 
Ταδτισμ σα 25: (σέη.24: τ(τ.87); 85 5ι08ι., δοοίμσαγον τὸν ἐπίτροπον 
τῆς οἰκίας εἶχε σ. Τυΐη. ΠΙᾺ ριἀροντ, μη το(63, 2560); 1δ.(36ο,2610); 
Ῥτγοςσ,Οερ.24:628.(Μ.87.4048). 

συμβολικῶς, 1, εγριϑοϊϊεαίϊν, ὃν γπεαης οἵ Ἑγηιδοῖς ἀδποίϊπρ ΟΣ τα- 
Ρτεβοητηρ 5οῖηε τοδὶ! ν, ἔγχεα. Οὴ6 ἩΠΙΟΝ 15 ΒΌΡΓΑ- 56 5 10]6 τῶν ἐν 
τοῖς προφήταις αἰνιγμάτων καὶ τῶν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις παραβολῶν καὶ 
ἄλλων μυρίων σ. γεγενημένων ἢ νενομοθετημένων Οτ((εἰδ.τ.ο(ρ.6τ.26, 
Μ.ιτ.6734); 8. ἐπε 'γρε, μπῶον α ἤφιιγε, [οτεβααονηρ ἃ ἕυίυτο 
τε] ]Ζαῖίοι, ἔτεᾳ. οὗ ΟἹ ροϊππηρ ἔογυνατά ἴοὸ ΝΊ λέθος Χριστὸς...σ. 
ἐκηρύσσετο Τυῖ.41αἰ.86..(ΝΜ.6.681.); βασιλεῖς δὲ οἱ ᾿]ουδαίων.-. 
ποικέλῳ χρώμενοι στεφάνῳ, οὗ χριστοΐ, τὸν Χριστὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
σα. ἐπιφερόμενοι ΕἸεπι.} αφ,.“.Βίρ.τρ 5.2 ς; Μ.8,4680); τοί, 7ο5.5: 28, 

τοῦτο οὐκ ἀργῶς ἀλλὰ σ." ἡ γὰρ πέτρᾳ ἐστὶν ὁ Χριστός" ἐν ᾧ περι- 
τεμνώμεθα Ὠϊαὶ. .«41τ.,οἰ Ζαςσεῆ, τ2τ(Ρ.62); διὰ τοῦ νόμου μυστικῶς τὸ 
τοῦ πάσχα μυστήριον ἐπετελεῖτο ἐν Αἰγύπτῳ, σ. δὲ διὰ τῆς τοῦ ἀμνοῦ 
σφαγῆς ἐδηλοῦτο ῬτοΟ]ΟΡ ογ.τ4(Μ.6ς.7960}; Ἀ. οὐ τγριϑοὶς 
εἰρηίπεαμες ἀφποίηρ' Ξοτῖς ρύοβοιῖ Βαϊ 511. ΒΘ ΡΙΔ- ΒΕ Π5106 γϑα} τν 
σ. τῷ μηνὶ ἑβδόμῳ. ...ἑορτάζειν προστασσόμεθα τῷ κυρίῳ ΜεῖῃσνΉρ.0. 
ἀ{(ριιτ4. τε; Μ.τϑ. 1778); σ. πρὸς δυσμὰς ἀποβλέποντες Οντ, Ἡ ἐαϊφεῖ, 
19.4; οἱ περὶ τὸ θεῖον σ. ἀεὶ παρεστηκότες θυσιαστήριον ον ΑΥ.6}.8 
(Μ.2.τοϑοὶ}; καὶ τὸν ἐκ γεννητῆς δὲ τυφλὸν α. ὅ σωτὴρ εἰς τὸν Σιλωὰμ. 
ἐξαπέστειλεν Ῥτος.Ὁ. ἰς.8: 5Π.(}1.8).1οβΒο08) ; οἵ (Βτῖθτ 5 δοῖβ σ. πάντα 
ὁ κύριος ἐπραγματεύσατο καὶ οἰκονομικῶς εἰς ἀνθρώπους. .-σωτηρίαν 
«Ἵ. [σ.τολίρ.202.7}; ἃ κύριος σ. ἐπιτιμᾷ διὰ τῆς συκῆς Ῥτοσισσδῃ, 
4:7(ΜΜ,87.1020}; οἷ, παραδεῖξαι ἐξ ἑαυτοῦ σ, ἑαυτόν Μαχιαγεδὶρ,(Μ. 
ΟἹΟΙΙ6 5): . ἐπ δγηιδοὶϊε ἰαηρμαφε, βριγαι!υεῖν, ΟΡΡ. ἰἰταγαῖν, 
ἔγεα. οὗ βου! ρἕμυγοϑβ τὰς ὑπ᾽ αὐτῶν ο. ἡμῖν καὶ ἀναγωγικῶς ἐκφανθείσας 
τῶν οὐρανίων νοῶν ἱεραρχίας...ἐποπτεύσωμεν Ἰλίου. Αγ. ἀ.1.2(Μ.3. 
1214}; πλεῖστα περὶ θεοῦ σωματικώτερον ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ σ. εἰρημένα 
εὑρίσκομεν 70.1). ἔσιτοττ(.94.8414); οἵ ΟΤ᾽ οὐ γὰρ ἐνοεῖτο αὐτοῖς, σ 
«τῶν εἰς τοῦτο εἰρημένων πάντων λελεγμένων Τ5ῖ. Ταῤοὶ,ε5.τ(Μ.6. 
4124}; βορέαν...σ. τὸν πονηρὸν καλεῖ Η!ρρ. 3.8 τῇ. Ῥν.41:2](Ρ.159.18; 
Μιιο δ: 70}; ἀναθεὶς ἐμοὶ καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν αἴσθησιν καὶ τὸν νοῦν" 
ἃ α. δάμαλιν ἔφη καὶ αἶγα καὶ κριόν είῃ. 5 γ»}.5.2(0.54.12; Μ.18. 
χΟΟΑ}; τὴν τοῦ αἵματος... φύσιν σ. ἐνδεικνύμενος διὰ τοῦ ἐρυθήματος 
ΟΥΝ γβϑ λον. 13 τῷ ̓ απι (Μ.44.10520); ἀῃα οὗ ΝΈ σ. τούτοις [5ο. 
ῬΙΘΟΙΟὰ5 5065] εἰκότως τειχίζεται τῶν ἁγίων ἡ πόλις πνευματικῶς 
οἰκοδομουμένη ΟἸοτη ῥαθά.2.τ2(ρ.228.14; Μ.8.5414}); σ. τότε ἡ αἰσθητὴ 
νὺξ ἦν ΟΥ. .}.ο. 32. Ζαί(τθ; Ὁ. 468. 26; Μ.14. 8000); οὗ οοτίδίη ἰπ] πο. 05 
οὗ ἔμανν εἰς τύπους σ. τινα ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται Ῥίο] ἐρ.ρ.ἘΡΙΊΡΗ. 
ἠαεν.533.ττ(ρ.403.13}; σ. ἀργίαν ἐπὶ τοῦ σαββάτου προσέταττεν οί. 
Με.3:4(0.294.26) ; σοΙηρ. τῇ... Ἄγαρ... συμβολικώτερον.. ἀσκὸν δίδω- 
σιν ὕδατος ἘΡΙΡΗ ει. μά. 1(0.503,12; Μ.42.1858); 5ιρεγ]., τοῦ. Ἐκ. 

τί 



συμβολογράφημα 
12:3 λαμβάνεται δὲ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνός, καὶ πάνν συμβολικώτατα 
ΤΟβυνβ.ραςο(ρ.τ5τ.4; 8.2680), 4. ὃν τπδαης οὗ σύμβολα (ν. σύμ- 
βολον), ξαεγαγιεπίαϊν τῆς ᾿Ιησοῦ μετουσίας [50. εἰκόνα], τὴν τῆς θειο- 
τάτης εὐχαριστίας μετάληψιν' καὶ ὅσα ἄλλα ταῖς οὐρανίαις μὲν οὐσίαις 
ὑπερκοσμίως, ἡμῖν δὲ σ. παραδέδοται ον. Ατα.ε....1.1(Μ.3.124λ); ὦ 
θειοτάτη... τελετή, τὰ περικείμενά σοι σ. ἀμφιέσματα τῶν αἰνιγμάτων 
ἀποκαλυψαμένη, τηλαυγῶς ἡμῖν ἀναδείχθητι 14.ε.}.3...2(Ά1.3.4280) οΘ 
11. }ας{Ρ.τ96.6}; οἱ πιστοὶ σ, τῶν μυστηρίων μεταλαμβάνοντες τοῦ 
σώματος τοῦ δεσπότου Χριστοῦ μετὰ τὸ βάπτισμα (Οϑτι.1Ππα.Ἰ0}.5(Μ. 
88.305) ; 2. ὧν γπθαῃς οὗ ἀϊυϊρηαϊίοη καὶ οὐ ταύτης ἕνεκα τῆς αἰτίας σ. 
μαντεύεσθαι φαίη τις ἂν ἡμᾶς Οντ, Ππἰη. το(63.23610); ΤΒά τ, ψιι. 74 ΤῊ 
σεη.24: ἘἘ1,(1.8}). 

᾿συμβολογράφημα, τό, 'γρέ ὁ νόμος δὲ πολλοῖς καὶ ποικίλοις σ. 
ταύτην προῦπεσκίασε ἀεετῃ.ΓΡΡ ογ.2(Μ.08.2770). 
Ἐσυμβολογραφία, ἡ, τείαῤῥον; αἰΐόρονν, ΑὙεῖμ, ρος. 19: τοί(Μ. 

τοθ.7484Α}; οἔνεαὶ ἌΡοε.το: τοζσυμβουλογραφία Ρ.466.24). 
"συμβολογράφ-ω, δγηηδοίϊφε, γέβγέϑεηι βαστάζων τὰς ἡμῶν 

ἁμαρτίας, ταῖς ἀκανθηραῖς ὀξύτησι «-ομένας Οοτα,Ρ ὁ. 2(Μ. οὗ, 
2658). 

Ἐσυμβολοδείκτης, ὁ, ἐπί γεῖεν ΟἹ σγαεῖες, ῥογίρηϊς, οἵς., Οσῃεὶ. 
4Ρ}.8.32.τι. 

Ἐσυμβολομαντεία, ἡ, ἐϊοϊμαϊοη, ἤγομὲ ῥογίεηιίς, ΟΥΝ υϑ8. ηρασὶ. 
(ρ.δς.8; Μ.4ς, τόρ). 

Ἐσυμβολομαχία, ἡ, 5.ν.1., ἀἰοεμαίίομ ἤγοτς ῥογίομίς, 110.) 6. 
Τρ ο(Μ ος τότ, ἢ συμβολομαντεία). 

σύμβολον, τό, «γρεροΐ τοργοβϑεηςης ἃ το] ((τεα. 5Όρτα- 
5ΘὩ51016) ΟΥΠΟῚ Π8ῃ 056} οὐκ ἔστι τι παράδοξον γινόμενον ἐν τῇ 
γραφῇ ὁ μή ἐστι σημεῖον καὶ σ. ἑτέρου παρὰ τὸ αἰσθητῶς γεγενημένον 
ον. [ο.τ4.6φί(δο; Ρ.296.20:; Μι14.5210); ΤΠιοη.Ατ.ά,.η.1.4(}1.3.5 9020) 
οἷτ, 5, ἀλήθεια. 

Α΄. ἴῃ σεῃ.; Ἐ. οἰαμάανγά τὰ πολεμικὰ σ, ἤθῃη.ἐχε. ον, τά4(ρ.204.20; 
Μ.ΙτΖιθοτ0) ; θριδίοι, ἤρωγε, Ταβὶ. ἀτα]. 88,8(Μ.6,6888) οἱ, 5. δεκαιο- 
σύνη; πένθους ἦν σ. τὸ ἔνδυμα ᾿Ιωάννου (Ὦγγπ, ἔοι. 1ο.4 τη. Μ|.(]. 
14488}; αἷμα καὶ ὕδωρ, τὸ μὲν τῆς ἀναγεννήσεως σ., τὸ δὲ τῆς μυστικῆς 
μεταλήψεως ΤΠάγΙΜΟρ5. [ν.136 τη 70.τ0: 22}, {ρ.413.10); πῶς οὐκ... 
ἔρριψεν [55. ὁ Ἀβραάμ]... τῆς θυσίας τὰ σ.; ΒΔ5.86].0γ.7.2(Μ.8ςξ τορο); 
2. ῥογίεῃὶ, (γνβ. 01.53.5 τη «4:.(0.4030}; τά κονι.10.3 τ α Τῆρι. 
(11.6038); 5. ΟἹ ἐνῥέε [οτεβῃδαάονιηρ τϑα εν οἵ πονν ἀἰθραηβαίίοη, 
Τυβι ταἰ.42.1,4(λ.6.ς 654,0); Οτιλονη. τ. 6 ἐπ 7ἐγν.(ρ.4.20; Μ.13.260})}; 
ΟὨγνς.οη.23.2 τῷ. ΧΟ ογ.(1ο.2038); ἔστι τοίνυν τὸ μὲν πρόβατον, κατὰ 
τὸν ᾿Ησαΐαν, ἠπιότητος τῆς τοῦ Χριστοῦ σ. ... ἔριφος δὲ κατὰ τὸν νόμον, 
ὑπὲρ ἁμαρτίας θῦμα ἰἃ.ῥακεῖ, τ(Β.253Ε); 4. νιαγί, ἰοξφη, τηάίεα- 
ἤθη σ, δὲ μνήμης γράμματα Β55.9}.73.τ(3.166ῈΕ ; Μ.32.4400); τὸ τοὺς 
ἐν “Ἰεροσολύμοις τόπους ἰδεῖν ἐν οἷς τὰ σ. τῆς διὰ σαρκὸς ἐπιδημίας τοῦ 
κυρίου δρᾶται ΟτΝ γ85,6ρ.2(Μ.46.Ἰ 0008); ὁ σταυρὸς...τῆς βασιλείας 
ἐστὶ σ. (ὮΥνβ. ἐγμε.1.3(2.4070)) τὸ σ, τῶν αὐτοῦ μαθητῶν... ἐὰν ἀγάπην 
ἔχητε ἐν ἀλλήλοις ΝῚ] ΜΙ αρη 66 (Μ.70. τος 08}; τεῖ. 15,62: τὸ τὸ ἀκουστὸν 
σύσσημον... .τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως... ἢ τάχα που καὶ τοῦ σωτηρίου πάθους 
τὸ σ. (ντ, ἰς,5.5(2.8750) ; ἐπηγγείλον μοι καὶ ἐκ τοῦ νόμου διδόναι σύμ- 
βολα [)1αἱ, Τήν, οἱ ἀφο, οα νῦ ; οὗ Ρτοάϊρα] βοὴ τὰ σ. τῆς υἱότητος ἀνα- 
κτᾶται πάλιν Το. Μου ἧης. (Μ.86,3320Α); ἐγεάομίίαὶ, Βδ5.ριτοτᾷ3. 
2848; Μ.32.7044); 1δ.203.3(3οὁ10; Μ.741τ0); παπάευγηηρ, 1.223. 6(3418; 
Μ.8328); 5. ἢ ἑηάίεαϊοη οἵ ἴδ πιδαπϊηρ οὗ ἃ νοσά, εἰνηηοίοσία ἐσὲ 
ογίρο υοεαδμίογεμ!, ΕΜ ΟἹἱἧ τον δὲ τιοὶ πονεϊηῖς μὲν τη ΡΥ εἰ α ΟΉ ΦΉΣ 
εοἰιρηγ. μας “γιςἐοίοίες σύμβολον, Οἴεονο αἀποία! ομοη πομεϊηανίὶ, 
χα πορμῖμα εἰ ὑεγϑα γεγ ποία ἐαείὶ ἐχοηρίο βοσῖο, τρία 
“Μιρηοη, φιῖα ἠμέπάσ ἐγευϊί, α βμεημάο ἀϊοίερ, 5:4. Η οἴγνη.1.20.1 ἢ 
6. εἰρητῖβεαπεε οὗ ̓ ἸλαγρΊοΑ] αοίβ τὸ διὰ τοῦ ὕδατος λουτρὸν σ. τυγχάνον 
καθαρσίου ψυχῆς Οτ. 0.6. 33(17; Ῥ.142. 28; Μ.14. 2574); (γτ, Η. εαἰεεΐ,, 
10.0; 10.20.1; τεῖ, Κοτῃ.8:26 οὗ,..σ. ἐστι ὁ διάκονος ὃ ὑπὲρ τοῦ δήμου 

ἀναφέρων εὐχεὲς (μγψϑἤοηι. 14. Μ 15, Κορ. (0. 860); οὗ τῖῖεβ. οἵ Βαρ- 
τἰβα, ἢ [πιϑῖ ιν. δὲ γε .τ3)7(Μ.6.Ἰ800); Ογνβ.ἤοη1.2.5.2 τη 0.(8. 
1460); θανάτου καὶ ἀναστάσεως σ. ... εἶναι τὸ βάπτισμα ὙΠαγΜορ5. 
τη 70.314 {0 2115}; σ. τοῦ μεταλαχεῖν ἁγίου πνεύματος τὸ 
χρῖσμα ποιούμενοι Ογτ.5.3.1(2.353Ε}; Ρτοσ, σὐφῃ.1108.(Μ.87.γ7γ0}; 
16 εἴρη οἱ ἴπε οτοββ, ὑμυνβ. λορ. 54.4 τὴ ΜΠ.(7. 5518); σταῦρον... 
νεικοφόρον Χριστοῦ σ. ἀθάνατον [Ὡ( τοά( ΕΡΒιι5, α. 435); ἴα ὈβΌ θη, 
ΟὨγυβ.10᾽5.2.5.1 τη. [σ,.(8.τ43Ἐ}; Βα5.5ε1.07.27.2(Μ.8ς.3128}; 7. ἱγῥε, 
ζῆαρε οἱ Π6]651181] γ68}1{165 τῆς τῶν οὐρανίων τύπων διὰ συμβόλων ναοῦ 
κατασκευῆς Ἐλι5.ἢ..6.1τ0.4.25(Μ.20.86οα}; ΤΉ οπ.Ατ.ς. ἢ.1.2(}.3.1218); 
14.4...4.0(Μ.3.7058)}; ΙΔ. ῤ.ο(}1,32.τοο48); Τοῦ Η. Ἴφοη. τ (1.06, 
1360Α}); 8. ἐγηεδοῖ, ΟΡΡ. τϑαϊν ; οἱ 14οἱἷβ, Οὐ. εἰς.2.4ο(ρ.236.17; Μ. 
11.9720}; οἵ ΟἹ Ξδογίῆοθβ, Ββ.4.σ.τοτοί(ρ.46.1:6; Μ.22.880) ; οἵ οὉ- 
ΒΕΥνΔΏΟΘΒ οὗ ΤιανΥ, ὙΒατΙΜΟρβ. Τ1.1:15}(}}.66.040Χ}; οἵ γνναῖοθι ἴῃ 
Ῥαρίβιη τὸ μὲν πνεῦμα μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ ὀνομάζομεν, τοῦ δὲ ὕδατος 

. [ἡ τ ᾿᾽ -΄ ᾿ Ὰ ΄ σ 
οὐ μεμνήμεθα, ὡς φαίνεσθαι ὅτι τὸ μὲν συμβόλου... ἕνεκεν παρα- 
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λαμβάνεται, τὸ δὲ {πνεῦμα ὡς ἐνεργοῦν μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ ἐπι- 
καλούμεθα τὰ. ΓΥ.2: τῷ [0.(0Ρ.321.7}} 1Ὁ.(0.322.6); τχϑτο εαίοφγηαὶ γἱῖδ 
ἡμεῖς δὲ τὰ μὲν σ. τῶν πραγμάτων κατέχομεν, τῆς δὲ ἀληθείας αὐτῆς 
ἐκπεπτώκαμεν ΟΠ γγϑ. σον μη. τ.3(1.1278). 

Β. ρατίϊο, τοῖ, οα]ῦαβ; 1. ρβρϑη ἐμ ῥογνιία, ΟἸθια. ῥγοὶ,5(Ρ.13. 
το; Μ.8.7γ68)}; δ! οὐ]οοὶ, τὔι(ρΡ.14.14,17.τοὸ; 804,80Α); (Ε]5.8ρ. 
Οὐ εἰς.6.22(Ρ.02.3; Μ.11.1224ᾺΆ}; Β48.4}.276(3.4218; Μ.32.10128)}; 
2. (Ὠτιβίαη γήΐθ, δβρ. βαεγαφιοηίαί γἱε πεπραγμένα σ. μυστηρίων 
θεοσεβείας ἁγίων Οὐ. [ο.6.6(4; ᾿.113.21; Μ.14.2004Ὰ); {885..1-ς.28(1. 
ΔοΟΙῸ; Μ,30.1738Β); πεπείσμεθα τῇ ὁμολογίᾳ τῶν θείων ὀνομάτων... 
κυροῦσθαι τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον καὶ τῇ τῶν μυστικῶν ἐθῶν 
τε καὶ συμβόλων κοινωνίᾳ τὴν σωτηρίαν κρατύνεσθαι τ Ν γ5. ἔνι 
(2 Ρ..270.12; Μ.4ς.8808); περιορᾷ δὲ τὴν τῶν μυστικῶν σ. τε καὶ ἐθῶν 
κοινωνίαν ἐν οἷς ὁ Χριστιανισμὸς τὴν ἔσχυν ἔχει.. «λέγει μηδὲ τὰ μυστικὰ 
σ. φυλακτήρια, .τῶν περὶ τὴν ψυχὴν ἀγαθῶν τδ.(2 ὨΡ.270.22,271. 
Ἰ; 8808,})}; σύμβολα ἢ θεσμούς (ῃγνβ,ἠον!. 1.5.1 τη Η εδ.(12.1404Ὰ}; 
οπ Ασ. σι... (Μ.3.5058); ἐαεγαηιέμὶ τὰ σ. τῆς σωτηρίας ἡμῶν 
Ομ τνβλονι.δό,.4 τ 7ο.(8. 5 τοὶ}; πρὸς τῶν ἑερέων τελοῦνταί τινα τῶν 
σεβασμίων σ. Ἰδοη ΑΥ,6. ἐν πιχ ξ(ΘοςΒ); Μαχ.ςελοὶ, 6. ..τ.2(Μ.4.1178}; 
3. ρατες, οὗ βδοσαχηβηΐ οὗ Ῥαρίϊβιη, Οτἷεῖς,2.επ(ρ.247.ατ; Μ.ττ. 
0884) οἷϊ, 5. ἄρχω ;; τὰ σωτηριώδη σ. Ἰ514.}6].6}}.2.37(ΜΜ.78.48οο); ἐδ. 

᾿ διδόρ(τ6444,0); οὗ ΒΡ. δὶ ἡνϑῖου (Οὐ ῬετΉ. ΟἹ] ἴοτ ροβί- Βαρτβπιαὶ 
8: ΠΟΪΠΕΠρΡῚ) χωρήσας δ᾽ ἔνδον τῶν μακαρίων ὑδάτων ἐπὶ κωλύσει τῶν 
μυουμένων τὴν ἀνάστασιν τοῦ σωτῆρος, καὶ τῷ μὲν διακόνῳ θρασέως 
ἐντιναχθείς, τὰ σ, ἐκχέει Ῥ4]} υ,Οὐγνς.ο(ρ.57.24; Μ,47.33); 4. οἵ 
Βεύνος. οὗ φδυομαγίδί, Ογυ Ἡ εαίεεάτοιτι; Γμγγβλονα. 2. ἦῃ ΜΠ. 
(γ,830); Τάτ Μορϑ. τον. τ: 34(Μ.66.8890); Μοα ον τ(Μ.86. 
43050); 5. οὗ φυσῃδΙϑΌ]ς οἰεηθηῖθ ΒοΙἢ Ὀεΐοστα αηα αἴζει σοι- 
ΒΘΟΥΘ ΤΟΙ, 85 8. ΒΥΤΠ00] ἰπ βοῖδ 56ῆβ6 απϊϊοα ἩΠῚ ταῦ ψῖοὰ ἴἴ 
δἱρτιῖῆο5 τούτον... τοῦ θύματος τὴν μνήμην ἐπὶ τραπέζης ἐκτελεῖν διὰ 
συμβόλων τοῦ τε σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ σωτηρίου αἵματος Ἰυβ.4.6.1.10 
(ρΡ.47.33; Μ.22.800); αὐτὸς τὰ σ. τῆς ἐνθέου οἰκονομίας τοῖς αὐτοῦ 
παρεδίδου μαθηταῖς, τὴν εἰκόνα τοῦ ἰδίον σώματος ποιεῖσθαι παρα- 
κελευόμενος 1δ.8.1(Ρ.366,22; ξο6Α}); Ιά.ἢ.6.τ0.3.3(Μ.20.8488); Οοηεί. 
.4,}}.6.25.5; ἡ θυσία, ἡ προσφορά, τὰ σ. (ῃγγβ5.ἤον".29.2 1. Πον(ο. 
7328); ἵνα μὴ ἀκουσίως... «συνεκπτύσωσί τι τοῦ σ. Ῥ4]}.υΟνγν.ϑίρ.4ς. 
το; Μ.47.27)} κοινωνήσας τῶν δεσποτικῶν σ. ἰδιττ(ρ.ὅδ,9; Μ.41. 38); ; 
ΤῊΔΙ. ΤΟ σγ.χτ: 26(3. 238); ἃ ἐγαη.τ(4.26); τῶν σεβασμίων α. δι᾿ ὧν ὁ 
Χριστὸς σημαίνεται καὶ μετέχεται Βοπ.ΑΥ.6.}.3.3.0(Μ.3.4370); διὰ 
τῶν ἐνταῦθα αἰσθητῶν σ. ἡμῖν ἀρχέτυπα χαριζομένου μυστήρια ΜαΧ. 
την. 24(Μ 01.760 54}; ἁγιάζειν καὶ χειρίζειν τὰ σ. τῶν ἁγίων μυστηρίων 
ΤΟν Ραρα 6ρ.1,εοη.2(ΗΏ.4.τ60); {Π|5 ἀϑᾶρα γα) οϊθα εἰ ἰμβα βα ΟΙ ΘΠ ΤΙν 
ΤΘΔΠΠ511Ο οὐκ εἶπε' τοῦτό ἐστι τὸ σα. τοῦ σώματός μου.. ἀλλά: τοῦτό 
ἐστι τὸ σῶμά μον Τπάγ, Μορ5.},Μ3,:..26:26(Μ.66.7138); ἀροῦν Γαοα, 
»».Μι.26:26(Μ.86.3325.4)}; οἵ. 70.) [ο. 4. 13(Μ. 94.11484)}; 6. γτἱίμα] 
Πογημμία, γεῖ, Μι.28:19 συνηρίθμησεν αὐτὸ [Ξς. Η. (Πο51] ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ ἐν τῷ σ. τοῦ ἁγιασμοῦ ΤΑΤΙ ἀτφρ.348(Μ.28.4808); ΤΑΤΉ «ῤ και}. 
(Μ.28.848); Ππεποε εγαθά, ΓΙ βοά. εαρ.7; ΟΕ] Ὀγ .ἀ...2.26.4{Μ.8ς. 
12088) οἷζ, 5, ἐγγράφως; Ογτ,ερ.530(ρ.19.21 ; 5ἤ,τοδο); 1,60 Μαρ.εῥ. 
28.τ(ρ.11.13; Μ,ΡΙ,.54.758.); Β451:}|56.δριεγεὶ (ρ.πο; Μ.86.26 18.) : 
Πέτρον φησὶ τὸν Κναφέα ἐπινοῆσαι...ἐν πάσῃ συνάξει τὸ σ. λέγεσθαι 
ὙΠατ,,οοΐ.ἢ..6.2.48(Ν1.86.2004.)}; Τυϑἴη,οη  (ρ.90.2; Μι86.,10138}; 
ἐβα5.λυρενοί. η(ρ.392.16}); οἱ ἀὰ πογεῖ, οσθϑά, ῬῃΠ]οβί..6.2.7(}}.ός, 

4690). 
σύμβολος, ὁ, ἐἀγοιυτη ἱορείπογν, Ἀθτιοα εἤαηπεε φασὶ γὰρ... κατά τινα 

σ. ἐκεῖ καταπαῦσαι τὸν πόλεμον, καὶ ἐξ ἐκείνου καλεῖσθαι τὸν τόπον 
Εἰρήνην Μδτο.Ἰας.υ. ον 18. 

Ἐσυμβόμβοις, νοΧ ΠΙΠΗ, ΗἸρρ. ἤαον.".ο(Μ.τό.315ςὰ ; σὺν βόμβοις 
Ρ.100.2). 

Ἐσυμβόσκ-ω, 1. ἀοΐ. Ἰγαη5., 7οἿ τη εεάίνισ ὅτιως.. τὸ Χριστοῦ μοι 
τοῦτο -οἱτε ποίμνιον ΒΟρΡἢΤ.Η. ἐρ.γη.(Μ.87.21078}); 2. πιο, Ἰηίγαπβ., 
ἡεεά ἱορείλον οἵ νοητοὶ λύκοι “ονται μετὰ ἀρνῶν ΟΥτ.Η,εξαϊεολ. τΊ.το. 

[Ἐ]συμβούλαιον, τό, ν, συμβόλαιον. 
συμβουλευτικός, 1. αὐνίδογν, ἐονίαίογν ; τιϑυζ. 85 βιιθβι., οὗ κογία- 

ἰοῦν ἴθαγς οἱ σά 4885 τε)θοζίηρ' σοπιρυ]βίοη οἵ πιδπ 5 ἔγθε ν}}}}, ἔτβῃ. 
μαδν.4.37. 30}. : Ἰπο 10); 2. ἩΠΡΕΤαἰτΌε' Ιπ00α τὸ ὀργέζξεσθε [Ρ5.4: 5] 
ὕναται...εἶναι καὶ δριστικόν, καὶ σ." οἷον: ἀργίζεσθε, καὶ διὰ τί 

οἰπἠξεαθεῖ: «καὶ..«ὀργίζεσθε τῷ ἐνοχλοῦντι ὑμῶν πάθει 1514.}}Ὲ}.6}}.2. 
230(Ν}.γ8.6γό). 

συμβουλεύω, 1. ἐοπηξεῖ, σάσθῖςε; γηρᾶ,, ἀργεό, ΤῊΡπ εἰγόηνρ. 20 
(Μ.τοϑ,ό454Α}); 2. τηεᾷ., ο. ἀμ]. δες., ἐσμϑμὶ μὰς αϑομὲ τίνα σ. τὸ 
μυστήριόν μον; ἤτγιΟεσ.Βίρ.9ς.4). 
συμβουλία, ἡ, 1. σάυϊεο, εομη δεῖ; οἵ ἱπάνεε !Πὴρ 5ριτίς, Οὐ. 70.2.11 

(6; Ρ.66.17; Μ.14.τ 200); οἔ βευρεπί ἰῃ Βάθη, Μείῃ,γές.2.2(Ρ, 333.8} 
Μ.18,3008); ΑἸ σεμέ, (1.25.8) ; οὗ εν} σου η56] οὐδὲ κοινωνὸς τῆς 
τούτων [30. ΓΘ» ]5} ΙΕ 4675] πονηρίας ἢ σ. γίνεσθαι θέλει Ἠρρ.δέν. 



συμβούλιον 

7αε.τ3(0.28.11); 2. δες]. εσμηοΐϊ εἰς ἐκκλησιαστικὴν σ, ΔΙμ ἢ. .,Αν.38᾽ 
(ρΡ.2ο4.31 ; Μ.25.1370}; {Ὁ τ.11 Ῥάρα ἐῤ.1δοη.τ(.4.00). 

συμβούλιον, τό, 1. εομηδεῖ, φὐνίεε, (ουδῖ.ρ. λι5.0.(,3.6τ(ρ.τ1οο, 
22; Μ.20,11368); τοῖ, 2Ἐ6ρ.22: 20Η,, τὸ σ. ἐκεῖνο τὸ κατ᾽ οὐρανὸν ἐπὶ 
δόλῳ...τοῦ Ἀχαὰβ σκευαζόμενον Ἰδϊοη. ΑΥ6Ρ.0(Ν.3.11058); σ. ποιέω 
εοηδμ, ἰαξε σουωιδοὶ, Αἰ Ραμ. οἱ ΤἼδεί.22(Ρ.249.3); 4..Ἐ1|.Α το.2 
(0.266) ; εῤ.τ,τ(0.214}); 2. εὐἱὶ σομηϑοὶ ὅσῳ τὶς ἐγγίζει τῷ ᾿Ϊησοῦ, σ. οὐ 
λαμβάνει Οτ.Ξελοί ἐμ 71 τ :τ14(}1.17.2030) ; 3. εοηδηϊαίτον, ποιοῦνται 
αὐτοῦ τὴν ἐξέτασιν μετὰ σ. πολλοῦ (οηϑ!.ρ}.2.52.1. 

Ἐσυμβουλογραφία, ἡ, ν. Ἐσυμβολογραφία. 
"συμβουλοκοπ-έω, ἢ ζίξεμιδς περὶ τοῦ μὴ συνεδριάζειν τοῦ “εἶν 

μετ᾽ ἀλλήλων τὰ φθάνοντα Τάτ. δια, αἰεεϊ πχάεκ τστ( .09.404). 
"συμβράξομαι, δοῖϊ, ἔρανμε; οἱ ἴμε αῦυϑ85, Κατα, έν, 4 η1.2(Μ.28, 

5024). 
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συμβρέχω, »ιοϊξί θη ἱορείδον; 1. τοὶ, Τ, [οὗ 2ο(ῃ.115.23) 2. ΞΉ,δαν 
ἢ οἱ], 4.Μ|ι.18(ρ.24ο.8). 

Ἐσυμβροντ-άῳ, ἐπμηάεγ ἰορεῖδον νὰ, πιεῖ. ὁ.. 
προφῆται... «τῷ εὐαγγελικῷ...“-ὥντες κηρύγματι ΘΟΡἢτ, ἢ .ο7.7.17(}. 

87.33494). 
Ἐσυμβροχθίζω, ἀγίηξ ἱοροίμεν, σοαΐλ, ἐρρίο οἱ, ῬΆ11υ.ΟἾγγ5.12 

(Ρ.69.28 ; συμβροχθήσῃ Μ.417.30); ΝῚ].ἐρ}.3.τϑο(Μ.70.453}). 
«ρυμμάθημα, τό, σιπανν ὁΓ ἀρείγτηο, ἐγοεά, Μαχ.δελοί.6.}}.3.2 

(Μ.4. 1360). 
Ἐσυμμαθήτρια, ἡ, {εἰ ϊοι (ποταδη) ἀτεεῖρίο, αὐ Μαρ ταῖ (ἰσ.Ζ4Ο}.) 

4.15}. 1..71.3430). 
συμμαλάσσω, Ξοἤίεη ἰορείμον; τηδί,, δο το ϑά, Ξοβοποᾷ ὃν βἴτοις 

διηοίίοῃ κατεκλάσθη [35. Ό560}1}, συνεμαλάχθη, συνετρίβη, καὶ 
ἔκλαυσε (Ὦτνβ. πον. 4.5 τῇ Τἤσδς. (ττ.458.}. 

συμμαραίνομαι, ἐπε, εὐἰδν ἰοσοίθογ ΜΠ ΈΉ, ταδί, αὐτῷ [5ς. τῷ 
ἀνθρώπῳ] συμμαρανθεῖσα 5ς. ἡ ἁμαρτία] καὶ συμφθινήσασα Μεῖῇ, 
γε5.1.42(0.288.0; Μ.41.11128). 

συμμαρτυρ-έω, ὁδαν 7οΐπὶ τοϊέηθ5ς, δϑαν τοὶ δὲς ΤΉ δ ῥοῦ οὗ ΟἿ Ὁ 
αποίδον; οἵ Μδγοε!ς τὶ ἃ εν, Ελι5.6...2.2(ρ τοονὩς ; Ν.24. 
θΟ1Β); καὶ ἑτέρων δὲ θεοφόρων προφητῶν καὶ ἀποστόλων “-οὐντων 
αὐτῷ [50. Μωύσῃ] (οϑηι. [η4,ἰ0}.5(Μ.88, 1644). 

σύμμαρτυς, ὁ, ἡ, ῥεἰϊοτυ-τυτίπεες.; ἤδη ἐειἰοιυ-ἡπαγίνγ, ΜΡ νΡ. 
τπίρ.8ς.4); 17.ἀγειμι(ρ.28); Κουσμᾶν καὶ Δαμιανὸν τοὺς ...συννιατροὺς 
καὶ σ. Θορῃγ, ΗΠ μγγν εἰ 0.30 (Μ.87.35200). 

Ἐσυμμασσάομαι, ἴον ζσυμμασάομαιν, εἰκετῦ ἱορσίμογ, ΑτΆρΡἢ. δ εἶδε, 
τ36(Μ.37.1586λ). 
συμμαχ-έω, ῥέοτ βρῥὶ ας αἩ αἰΐν, πεῖ; ΔΡΡΈΪ. 4150 βρίηι αραϊηεί, 

οἱ δεν! -οήσας [1.6. νι ϑτομαπροὶ ΜΊςμας61] ἀφείλετο ΟΠ γΒΙρρΡ. 
δηεΐῃ Μίο,(0.03.14). 

συμμαχία, ἡ, 1. αἰϊϊαπεε, οὔοτιβῖνα οὐ ἀςἔρηβινα ; τηςῖ., ἤεῖῤρ, αεςῖ5- 
ἰαμε πότε σου τῆς ξυμμαχίας χρείαν ἔχει ὁ Χριατός; ΟἸορ,ρ.4(Μ.2. 
278); ἔτεα. οἱ ἀϊνίηδ αβϑιβίδηος ἕλκεται... οὐκ ἄκων, ἀλλὰ ἀπολαύων 
συμμαχίας Ατημηοη. 7ο.6:44{(Μ.8ς.1437Ὰ4}; οἱ ἀπόστολοι...τῇ θείᾳ σ. 
θωρακισθέντες 1514."}ὲ1..}}.2.540(}}1.γ8. 4970); Γ τὴν ἐσομένην ἀντίληψιν 
παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ σ. ἐπὶ τῇ τῶν ἀγαθῶν ἐργασίᾳ Ἰμας. ἔχεελοττ: τοί2. 

η48); τέ ταύτης τῆς σ. ἴσον; ὁ ἐχθρός, ὃ μεμισημένος οὗτος ἐξαίφνης 

ἄνω γέγονεν (γγβ5.Αρ. δια. [η4.ἱορ.τοίρ.310.16) ἔοΥ εὐμηχανίας 14, 
ἤοηι.1.4 ἴῃ Ἐρ. (1. 70); 2. αἰϊίοᾷ οὐ απχίϊαγν ἔογεθ; Ἀθπσα ρθη., 
αἰΐν, ξίοη ἐπὶ συμμαχίαν ἐλθὼν πολέμιον εὗρεν Βακ.Ππουποῖῃ ᾿ς.τά4{ι. 
τοϑΒ ; Μ.20.268.), 

συμμεθίσττημι, 1. τ88,, εὐαησε αὐ ἔδδ βαρ μι ἜΠΗ ταῖς 
ὀργαῖς καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν συμβαίνοντα Ογγ. Ζαεῆ. 45(3. 7210); 2 ἢ ἈΡΒΞΘ. 

πέτα.» ὁπαηζε αἰοηρ τοῦ σναται γὰρ οἷονεί πως ὁ. εἰθεὸς τοῖς 
μετανοεῖν ἡρημένοις Ογτγ, Ασιο(3.6368) ; . κεῖ 1ῃ εδαηφίμν τῇ ἑαυτῆς 
ἀλλοιώσει “«ἂν Βα5.1ι6χ.6.το(τ ὅτ ; Μ,20.1448). 

Ἐσυμμελανειμονέω, τοεαν δίᾳεξ (1.6. ταουτηϊηρὴ αἶφο, Βα5, ἤθη. 5. 
δί2.41τῈ ; Μ.31.2574). 

Ἐσυμμελανόομαι, --- συμμελαίνομαι, δε εἰαϊμε δίαες ἰορείδον ΔῊ; 
ταοῖ., ΟΥ.ἠσθη!.10.14 ἴῃ [67.(0.170.22; Μ.13.402Ὰ}. 

συμμελετ-άω, δχεγοῖξε ΟΥ ῥγαζίίς6 ἰορείθεν ΜῊ ἔχει... «αὐτὴν τὴν 
χάριν τότε καὶ -“-“ὥσαν αὐτῇ ἡ ψυχὴ καὶ συγκράζουσαν τὸ κύριε ᾿Ϊησοῦ, 
καθὼς ἂν μήτηρ διδάσκοι καὶ...“-ἃ ἑαυτῆς κνωδάλῳ τὸ πατὴρ ὄνομα 
1)144.} ἐν}. δτ(ρ.70.3). ἢ 

Ἐσυμμελῳδ-έω, εἠαηϊ, εἴη ἱορείξογ' ΜΊΤῊ εὔκαιρον ..."-εῖν ἡμᾶς τῷ 
Δαβίδ 10 κ5ε5.Ν42.ἀ1α1.τ4ο(}1.38.1073). 

συμμένω, ἐσέ τοῖ!ἢ, ο. ἀαἴ., ΤΆρΡΠπ εἤγοη. Ρ.67(Μ.τοϑ.2178). 
Ἐσύμμεπτος, νΟΧχ ὨΪΠΠῚ ἢ ΤΟΙ συνάμεμπτος ἐβιυῖδσ ῥϑνξθεί ὁ δὲ 

Πέτρος (λέγει) τῷ ᾿Ιωάννῳ, σὺ ὡς παρθένος καὶ σ. κέχρησαι ἐρώτησαι 
αὐτήν Ευ. Βαγι  ΝΆΒΒΠΙεν ρυττ; καὶ ἄμεμπτος ΚΒ Ρ.321). 

συμμερίζω, 1. αοΐ, ἀπά πηοᾶ,, ἀϊε γίδια, ἐἤαγε σμὶ ἣν [5.. ζωήν] καὶ 
συνεμερίσαντο τοῖς πλησίον Ἐῤ.Γ σά ΑΡ.Ἐλι5.}..6.5.2.1(}1.20.4368); 
2. τηρά., ἰαξε ᾳ ἐἰιαγε οὗ, μαὺδ α 5΄ιαγε 1η: τὸν τοῦ θεοῦ υἱὸν.. οὐχὶ τῷ 

Ἷ ᾿ " ε 
“ΜΟμος καὶ οἱ 

συμμέτοχος 

μερίσαντι συμμερισάμενον τὴν ἀξίαν, οὐκ ἄλλῳ τινὶ τὴν πατρικὴν οὐσίαν, 
οὐ τὴν βασιλείαν Ἐπ, ἐαρ. Πἀ.2(0.255); ἡ μήτηρ... ζητοῦσα δύναμιν ἵνα 
συμμερίσηται τὸν πόνον [5ο. ΟΥ ὮΘΙ 510 Κ ο8}1α] {Οργγ5..4δν.2(2. 

7440); τοῦ, ΒΜΥ μόνη συμμερίσασθαι θεῷ τὰ τοῦ θεοῦ κατηξίωσαι 
ΤΜΕΊ ὅγε ἀππιτοί( .18,37320); {70.}),8..}.23(}|.οδ,τοόεκο); τεῖ, 
τ(ογ,9:12, Ὀγοροί, ῃ Νιμ.τδ: 2τ(}ῖ.12.5774)};}; Επ5.1ς.23: 18(Ν}Π}.2.. 
2574}; 3. Ρᾶ85,, δὲ ξεῤραγαϊθα ἔγοη! ση6 ἀποίδεν, δὲ τα μαὶϊν ἀϊυϊδειϊ, 
Νεπιοβ.ηα , ἠοη!.2(Ν1.40,5774). 

Ἐσυμμεριστέον, 0716 11:5] «παν ΜΊΉ, ΟΥ.Νὰ 2.0 γ.τ4.18(}}.3ς.880})}. 
συμμεριστής, ὁ, σλαγέν; οἱ τηδῖουία] {πῖηρ5, Βαβ.οη1.6.6{(2.400 ; 

Μ.531,27 68); ΝΥεςῖ. 1 μάγ.2ο(.320.18274); [1514.Ῥε].ερ}.4.τ8(Μ.γ8. 
τούδ0); οἱ θεν} ὃ κακὸς σ. ἡμῶν Βα5.λο:1.13.6(2.1108Ὲ; Μ.31.4370); 
συμμερισταὶ τῷ συκοφάντῃ παρὰ θεοῦ εὑρεθήσεσθε (οη εἰ. ΑΡ.2.51.1: 
τὸν ἐμὸν ἑταῖρον καὶ συνεργόν, τὸν σ. τῆς ψυχῆς ΠΕΛΕΣΩ ΑΘ ΞΕ Π3., 
.10320). 

συμμεταβάλλ-ω, πιοά,, ἐβμαηϑε αἰοηρ τρί ἰἤ ΟΥ̓ αἱ (δ καηϊδ {17:6 
1, ττᾶ 5. πονται τοῖς τόποις καὶ τὰ σχήματα (]ετη. ραειί.3.ττί(ρ.28ο. 
ἀρ; Μ,8.6ς70}; ὁ θεὸς παραδέχεται αὐτὴν κατὰ μικρὸν “-όμενος αὐτήν 
Μας, Αδρ ἀοηι.47.17(}|,24.8088Β); 2. ἰπίχϑηβ., οὐδὲ συμμετεβάλλετο 
[50. ἡ ψυχή] ἀλγοῦντι καὶ πάσχοντι τῷ σώματι Μείῃ.γέ5.5.τϑ(ρ.415. 
1; Μ.18.3258)}; [514.Ῥὲ].ἐρ}.5.4οδ(Μ.78.1πό90); Μαχιαρηδῖρ Μοοι. 
1103Α). 

συμμετάγω, φαγγν αἰοηρ τοιλ, ΤΠάγ.Μορβυλίαλ.3: 4} (Μ.66.4178). 
Ἐσυμμεταίρω, γεγμονε οὐ γηίργαϊε τὐτί,, 1514. ΡῈ]. 6» .1.430(Μ.᾽8. 

4200) -- 4.4.τογ(12858). 
Ἐσυμμετακεράννυμι (συμμετακίρνημι), ῥίεμᾷ ἰσρείδεν ΜΠ; ἡμεῖς 

τ ἰορεί πεν ἩἸτπ, ο, ἀδἴ., στ Ν 85. [αἱ (Μ,45.1538); Μαχ.ανιδὶρ.(Μ, 
Ο1-11048). 

συμμεταλαμβάν-ω, ῥαγίαξκε τῷ ἱορεί εν νὰτἢ, πξῆσς ον ηΐσαϊα 
ψΠ πάντως καὶ πᾶσι τοῖς ““ουσιν ἡμῖν κατὰ προαΐρεσιν ἑνούμεθα 
10.Ὁ. 3.0.4.13(Δ7.04.11538). 

συμμεταμορφόω, ἐγαρ5 ογγη συπιῤίοίεἰγ, Το ἢ γε ἀπμι τ (Μ. 
18.3714). 

Ἐσυμμετανίστημι, ᾿πίταη5., γεηουε, γεῖργαὶε τοί, ΟΥΝ γ885.5.}7ο5. 
6(Μ.44.3120). 

Ἐσυμμετανοέω, γέῤεηὶ αἰοηρ τοί, ΟΥ ΟΝ 85. Εμηι τί Ρ.325.14; Μ. 

45.10534). 
Ἐσυμμεταπλέκω, τοῖα γομη ἱορείδον, τη γμοίηέ, ὅθ, Ὶ5. ΗΠ ἐγαεὶ. 

2.185(λ{.02.13204}. 
συμμεταποιέω, ρϑ585., ό “δαησεά αἰοσηρ τοί, Οὐ Ν 85, ῥοὶ!.42(Μ. 

45.12244}; Ια ΟΜ αἶεεά.4(Μ.45.13058). 
Ἐσυμμεταστέλλομαι, 5.ν.]., ΣΙ ΡΙΟΉ ἱορείμον, Γοπδῖρ. τιν, 

2. τ). χοιτούδο, ν.], μετεστειλάμην Ρ.82, 1). 

Ἐσυμμεταστρέφω, 27: γομηπά τη ἐοη εονὶ τ, 60. 15...) 675.2.162 
(Μ.02.1222}). 

συμμετατίθημι, νίουέε, γορίους αἰοηρ τοι Οὐ αἱ ἰΐε δκανῖ ἐμέ, αν. 
Νυϑ95.μ6χ.2τ(}|.44.848); Ομγνϑβ.ἠοι.14.11 ἴῃ Εονπ(ο. 5034}. 

Ἐσυμμέτειμι (ἰδο), ῥτγεμε ἰορείπον; ταδῖ., εοἰαδογαίε τοῦ συμ- 
μετιόντος τὸ ἔργον ΝῚ!. Μ͵αρΉ. 8(Μ.70. τος πὴ. 

Ἐσυμμετέρχομαι, ἐγαη εν, τ Ν 85, Εμι.6(2 Ρ.132.24; Μ.45.716}); 
ΒΟΡΠΓ. Η. η7.Οὐγγ.εἰ 0.67(Μ.87.56530). 

συμμετέχω, [Δ0γ. ᾿ηῆπ. συμμεθέξαι] ραγίϊεῖρβαϊε τη Ἰοροίηεν, ΤΏατ, 
Βιμα,ἐῤ}.1. 5ο( 99. τορόΒ). 

συμμετεωροπολ-έω, τοαϊί αἰοῦ ἰορεῖδεν ΊΤΉ διὰ., «τὴν πρὸς τὰς ἄνω 
δυνάμεις τῆς ψυχῆς συγγένειαν, τὰ πολλὰ “-εῖν ἐκείναις Ν1 ἐχογειχε(Μ. 

79.1370). ΠΝ 
Ἐσυμμετεωροπορέω, τυαίξ οὐ μἰρἢ ἢ τῷ θεῷ ἸΡὮτΤ.3.τιδκ; τ. 

Νγϑ5. οι. ὃ τῇ Οαπὶ. (Ν0.44.0458); νι ΟΝ σϊβέ, Ἰα.ἐῤι(ρ 18,10; Μ. 
46.τοτόο) ; ταῖς οὐρανίαις δυνάμεσι 14. Μαεν.(Ρ.382.5; Μ.46.0124); 
14. ἰαμά. Βας.(Μ.46.8130); 1 ογάτη. (Μ.46.5400). 

Ἐσυμμετοχή, ἡ, 1. ἐελανίην, ρανεϊοιραΐίοι, ἘΡΊΡἢΗ. μαεν.76.τϑίρ.363. 

28; Μ.42.5524}; 10.76.το(ρ.365.23; 5530); 1.71.35(0.447.13;; 6938); 
ΙΔ. βά. Β(ρ.5ο4.1; Μ.42.188.); 2. ἐεἰϊοιυςῖρ τῶν ἀγγέλων. «ἡ σ. 
τ Μδρ. ἀταί (α. ΖΔΟΙ. Ἶ3.24(Μ..1..77.2098). 

συμμέτοχος, 1. ὁπαγης 7οτνεἶν, ϑτιὰ βυῦρβι,, λοίηι βαγίαλιον, δεϊίοιν 
σίαγαγ; Οτιρεπ {τῖθ5 ἴο ἀἰξεπρυϊδῃ ἴτομι μέτοχος: μήποτε ὁ μὲν 

μένο έν ἐπὶ κρείττονος εἴρηται, ὁ δὲ α. ἐπὶ χείρονος...οὐ μέμνημαι δὲ 
ἀλλαχοῦ παρὰ τὴν ἐνεστηκυῖαν λέξιν τὸν σ. εἰρῆσθαι Οτιεοη ἴῃ ἘΡΆ. 
5: 1(0.561); Ό, Βεμίξ,, οὗ τἈϊηρ 5ῃδτεα ἄνθρωπος γέγονεν, ὅπως καὶ 
τῶν παθῶν τῶν ἡμετέρων σα. γενόμενος καὶ ἔασιν ποιήσηται 7.51. 
2αῤοὶ, 12. “(Μ (ὅ. 4684); ; τῆς.-. "μανίας... «δειχθῆναι συμμέτοχοι Μ.βεὶ!. ) 

(ρ.24.21); τεῖ. ῬὮ1},1:7 σ. τῆς χάριτος καλῶν ΟἸ]ε,η. ΞΕ ν.4.13(0.280.7; 
Μ.8.13000) ; αηᾶ ἀκα, οἵ ρεΐβοὺ 5ῃατοα ψΊΠ, 16.5.4(0.2ο8.26; 11334}; 
οὗ συκοφάνται...σ. καὶ συγκληρονόμοι ἤονπαὶ τοῖς πρὸδ ἐδαδιν καὶ 
σταυρώσασιν τὴν ἀλήθειαν ΑπιτιΜοη.πορ. Δο(ἴ.80.15570); [ΟἹ Η, 
υ. 79. τοί .04.4454}; σοηῖῖ. οὗ ρεύβοῦ βῃβαγεᾷ νυ] τὰ...ἔθνη... 



συμμετρέω 

συμμέτοχα τῶν ἁγίων Ἰγτρη,ἤσεν,τ.το, (ΝΜ .7.5574}} συμμέτοχόι τοῦ. 

παιδὸς αὐτοῦ [Ξο. θεοῦ} ὕσοησι. Ρρ. τ Ρτοεπα.; 2. αἰϊοά, δυιὰ τὐδεξ; 
αϑεοοίαϊε θεὸν ἔ εἐχεῖν ἀντίμαχον, καὶ τὸν ἀρχαῖον ἀντάρτην σα. ἴ51α, Ῥεῖ. 

ΦΡῥ.τ.64{Μ.78.2028); ἐδ.χ.42ο(4174). 
συμμετρ-έω, μιαϑγε ὃν ΘΟΙΠΡΑΤΊΒ0Π, ΜΠ], Ἡεδεν αἸΟΉΣ μὴ ταῖς 

ἀσυνέτοις “-ἤσῃξ ἑαυτήν, πάνσοφε κόρη ΒοτΙη. ΜΕ. (4.8 τ ρ,το3). 
Ἐσυμμετρημένως, τη ἀπ6 ῬιθαΞΉΡΘ ΟΥ̓ »Οβῥογήοη, ΟἾγγβ. (αὶ, 

Ρλ11.4:τοίρ.288.20) ἴοτ συμμεμετρημένως Ἰᾷιβον!.15.4 τῷ ΡΠ] (ττ. 

315Ε). 
ὐβα ἢ ἡ, 1. ἀπε ῬγΟΡΟΥΠΟΉ ; ΟΡΡ. ἀμετρία, ΑΒ, σομ .538(Μ.25. 

764}; 2. τιοάεγαϊτοη; οὐ κηδεύειν κωλύων, ἀλλὰ μετὰ συμμετρίας τοῦτο 
ποιεῖν (ῆγνϑ. μονμ. δ, κ5 τη 70.(8ιπττο); 1 ΒΡΘΘΟΏ, ἘΘΤΠΔ, ΠΊΔΟ. ἐρ. 
εαἰ᾿ ( .3ς.6778) ; ἐδ ρεγαηεα οἶνος... «Φἀρμακὸν ἐστιν ἄριστον, ὅταν τὴν 
σ. ἔχῃ ἀρίστην ΟἨτγπ5.ἐἰαἰ.1.4(2.78); 1518.}}6}.6}}».1.277(}}.78.24.58); 
3. ἰμηὲ ἕνα μὴ τὴν σ. ἐκβαίνω τῶν λόγων Μο[ῃ.γ65.τ. 8 (Ρ.320..; Μ.41. 
1153); ἘῸ5. Δ] αγεοῖ πα α(ρ.31.το; Μ.24.7730); Βιοη. Ασ.ελιτςο(Μ.3. 
2408); ματος τῇ τῆς ἐπιστολῆς λόγισαι σ. ΕἾττη.ΕΡ. 33(Μ. 11. 
15054}; 4. ἀρ δνοί δ; τὴν ἀσθενῆ καὶ συνεσταλμένην ὑπερ- 
βεβηκνῖαι τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ὑλαίων ἀριθμῶν συμμετρέαν Του. Ατ.εὐ 14 
(Μ.3.2214}; στοιχηδόν τε συνθεὶς τούτων 56. οἱ ΒΟΥ ΡΕΌΓΕ] τὸ ὕφος, 
κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ σ. Ἐλὰ1Π4. ]160..4ς«.(Μ.8ς.6220); δ. οοηρείεηεν, 
αἰὐεφμαίο αμιοιπί ὁ μὲν πλείω τῆς χρείας εἶχεν, ὁ δὲ οὐδὲ τῆς σ. ἀπέλανεν 
Ομ γυβ. οὶ υτ( 12. ο2Α). 

Ἐσυμμετριάζω, Κκέερ ἰο ἐπε βαηριε τμδασίγε; οὐδόγυθ τι ἐγ αἰ 10}. 
ἰοψοιλεγ, Οτ.Να2.0γ.10,2(}1,35.10458)}; ὔγγ. 70.5.5(4.5232Ὰ}; συμ- 
μετριάσωμεν Χριστῷ ἙυΪορ.ῥαῖνι.τ3(}.86.29374). 

σύμμετρος, ἐσηημθηδγαίε ΜΪΤΉ, οογγεςῥομά της (ο; ἤδηςςβ 1. 2 
Ῥγοβρογίτοῃ ; 805., ΤΏ ἀμ6 ἩηΘΩΣΉΤΕ, γήρλι: -εἸζε ἔστω σ. ᾧ θυρεός (Πγν5. 
ἠοη!.24.3 τῷ ἘΡῪ (1τ.1828); 2, νιοάδογαΐξ; ΟΡΌ. ἄμετρος, ᾿5ἰᾷ,Ῥε]. 
ἐῤΡ.2.45(}1.18.4884}; ἐβρ. ἐχϑρ. τῦοτστο: σβ, ν. 5. ἀνθρώπινος ; Πρ αἵ, 
ἃ5 508, τηοάεγα 0} 'πολλοὺς" καὶ οὐ πάντας, διὰ τὸ σ. Ἐ5. ΤΩ. Κγ. 
Οαΐ.τ:τ4(ρ.48.12); ὈρΡ. ἀμετρία, (τυ β. ἐπ εονιβγεἠθΉ5.5.τ(1.480Ὲ); 
ΟΡΡ. τὸ ἄμετρον, Ἰά,δονι.16.4. τῷ. Α4ςι(9.134Ὰ)}; Ρὶατ, σύμμετρα τῇ 
ἀσθενείᾳ νομοθετεῖ ὙΠΑῚ Κορ. 6: τ2(3.64);" 14. τΤίν.53:3(3.654); 
3. ἰφρηϊοα; οἵ τετροταὶ τονγαγάβ, (ῆγνβ. λονι.14.2 ἴῃ Βοηι(0.578Α}}; 
[60]. τὸ παγκρατὲς ἅγιον πνεῦμα... πρόεισιν ἐξ αὐτοῦ οὐ συμμετρό- 
σερον ᾿ϊάντα, ΤΥΤΉ.2.27(Μ,20.7532}). 

Ἐσυμμηρυσμός, ὁ, τηεί., ἐομεαίεμαίίοη, ἐμ εγιρεαυΐηξ ; οἵ Ἐπουρ 8 
δ Πα σπλοίοηβ, Π).οτ. 4οεϊ.8.2(4}.88,1700Ὰ). 

Ἐσυμμιγή, ἡ, γχίαγο, ἀρορλι αν (Δι δς, ποτα). 
Ἐσυμμιγία, ἡ, Ζ0» 2} χα ίμ76 σ. τινὰ καὶ συμφωνίαν τοῦ θείου πρὸς τὰ 

κτίσματα ἐργάζονται [5ς. Αὐϊδη5] Πιάνῃηι. Τγΐη.2,1τ(}.20,δδτο). 
συμμίγνυμι, τηρα., ῥέε γηϊχεά ἰορείδον, τϊηρὶδν; ποῖ ἈΡΡ]Π ΘΔ ΌΪ6 τὸ 

ξόβεῆςα οὗ Η, ΟΠοβί 65 ἴΐ αὶ ἀεπιὶ-σοᾶ, στιν υ955.) 1 αεεά.τὴ(Μ.45. 
1324). ᾿ ; 

σύμμικτος, 1, εοηρηῖησί ον; ΘΟ μΑΥ511ς ὦ οἶνος... καὶ τὸ ὕδωρ... 
σύμ[μικτα]ὶ 11. αγε.(Ρ. ἔν- Βα 5.2 ν᾽ 8); 2. νηοί σηδοις; τιοαϊ, 
45 5ι81., ὈΙατ,, οἵ ογκ ὈΚ Ασαο, (865. ἀπέθανεν 50. Εὐσέβιος] 
Ἀκάκιον μαθητὴν καὶ διάδοχον τοῦ θρόνου Καισαρείας ἐάσας. ..τὸν 
καὶ τὰ σα, συγγραψάμενον ἜΔΡΒη. εἰγοη. Ὁ. 28(Μ,τοϑ. 1280); 3. δοη1- 
Ῥομπάρά, ἐορμιροσίίθ; οὗ πιαΐαγα οὗ τῖδῃ, Β᾽οη. ἀτ.ἄ.η.6.2(Μ,2.856}); 
ΔΗ͂ 15 δου ν 165, 16.4.0(7058)}. 

συμμισέω, ΡΆβ5.; δὲ μαϊεά ἰρφείδπεν, οἵ, πεϑοίο φεθη! συνταλαίπωρον 

«οἱ συμμισούμενον Του αἀυογεας ΜΠαγείομεμι 4.0(Μ.ΡΓ..2.3740). 
συμμνημονεύω, Ἶπομϊτο αἱ {ἢ Ξαηῖε ἐΐγμδ, γον ἰῸ ΤῈ 6 5Ω)16 

ὀγεαιμι; Ῥούβοηῃϑβ οὗ ΤΊ. » Ῥιάγμι, Τνῖη.2.6(Μ.39.5454}; 1.2. ϑ(δτ6.); ᾿ 
1.2. τα(6770). 

συμμοιχεύομαι, 7οἴη ΤΉ ΠΣ αάμίίογν, ΤὨατδιθα, ἐρ}.1.40 
(Δ}1.οο.τοβϑο). 

Ἐσυμμονάξζω, δὲ ἃ ζοἰϊοτὸ τποηπῖ, Θοκ.ἢ.6.6,28,5(}1,67.13728). 
συμμορία, ἡ, ἔ. ἀϊείγίοί οἵ αι ἙΠοτθρίβοοριβ, Βα5.6}.142,2οοί3, 

2350,428Ε; Ν.33,5020,1020Ὰ); Ζ. σΟΉΡαΜγ ἴῃ σΘηοταὶ; οὗ [Π6 ρτορμείβ, 
ὝΒας, Παη Ρσοομη.(2.1057); οὗ τε Ὑψεῖνε, Ομγγβ,γοά, [μά.τ.ϑ(2, 
3788); εοναβαην οὗ Ῥηοηκ8, 14, οη.13.7 τ Κορ. (0. 5678); [0.10 μαον. 
ϑο(Μ.γ7200) ; {οἰ οι ιρ ἡμεῖς αὐτῷ συμμορίαν ἀδελφῶν παρεσχόμεθα 
ϑγπθβ.εῤ.52(Δ}1.66.128900); σὰ Οπαχοῃ, δοάαϊέν ἐπειδὴ καθ᾽ 
αὑτὸν ἕκαστος οὐκ ἂν εὐκόλως αὐτὸ κατορϑώσειεν, ποιησώμεθα 
φρατρίας καὶ σ. (Πγγβ.δἐαΐ. Ττ. π(2.1210)}; 3. ῥαγίν, ἐαείἑοη, 650. οἵ 
αι ποτείϊο᾽β [ΟἸ]ονίηρ, τοῦτον δή φασιν. «ἀποσχίσαι μὲν τῆς ἄλλης 
Εὐνομιανῶν μοίρας, ἰδίας δὲ σ. ἀρχηγὸν ἑαυτὸν ἀναδεῖξαι ῬΠΠΟΚΒΊ. ἢ..6. 
τ2ιτγ( ΝΜ, 5,6 οΟ); πρὸς τὴν ἐναντίαν... σ. μεταβέβηκας Τῃάεογαη. 
τί4.31); τῆς Ἀπολιναρίου σ. τ.204. τι); ; τῆς τῶν τοῦ αἱρετικοῦ 
Εὐτυχοῦς ὁμοφρόνων συμμορίας (εἰ, ΟνΖ,ἢ.6.τ Ῥγοετη.(ρ.3.22 ; Μ,85., 
11030).ὕὕ 

Ἐσυμμορφία, ἡ, εοηξογντῖν, πκόηθες5, 650. τεῖ. Ἐογη.8: 20 ὕδατος 
τὴν ἰσχὺν..«ἁμαρτιῶν ἀπόθεσιν, ἀναγέννησιν πνευματικὴν εἰς σ. τὴν εἰς 

1284 
, συμπάθεια 

αὐτὸν Χριστόν Ἐλι5,1ς5.3:1|.(Μ.24.τοο 0) τε Ογτ. ἰς.1.2(2.520); τὴν 
πρὸς τὸν υἱὸν σ, ἀναλαμβάνοντες Όγυ. 0.3.π(4.3020) ; Ἰὰ.σίαρ᾿. χ.2 
(1.276 ),280Α). 

σύμμορφος, 1. 4. ορηπίαν ἔονηι ΟΥ δὔαρε, κὲ εἰ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ 
γεγόναμεν, φησί, ασ. ἡμῖν ἐστιν ᾧ θεός ΤΟτ ΝΥ Β5,0γ.1 ἐπὶ Οδη.1: 26(Μ. 
44.261Α) τ {Βα5.Ξἰγρεί οηττοαίτ. 326Ὰ; Μ,30.16 4}; τεῦ, ἀςδ:15 τῶν 
ἀγγέλων σ. ὥφθης ἐν βίῳ δο. ΡΙΒιεαγημ. τό. τ(Ρ.17); πιεῖ. τὰ εὐαγγέλια 
τούτοις [30. τοῖς τετραπροσώποις ζῴοις] σ. εἰσιν [Βα5.} γε, 44(0.380. 
2); 2. ῥοσοοοδίηρ 06 ζογηι, οἵ Ἴτπ. τρία ἔμμορφα τρία σ. ἘΡΙΡΗ. 
αῃς.6η(0.82.3; Μ.43.1370) οο ὕδε5. ΝΖ. Ζ141.3(Μ.38.861); οἱ Η. ΟΠοβὲ 
πατροσθενὲς α. 70.1).σαγηα ρθη ἐς ο(Ρ.215, ΠΟΠ]. ἴου πατρόθεν ὀξύμορφον 
Μ.96.8268); 3. εὐ ξογηιεά; ς. ἀαῖ,; α͵50 ο. ρβηϊ, οὗ τῃαὲ ψῃοἢ οπα 
ΟΟΠΊ65 ἴ0 ῬΟΒ5655 (οἵ. ῬΗΠ1].4:21, Εοτη.8:290); ἃ. οὗ (μχίβε τὰ ἴπο. 
σ. τοῖς δούλοις ὃ δεσπότης γέγονεν, ἵνα οὗ δοῦλοι γένωνται σ. πάλιν θεοῦ 
Αἰπρῃ.λον.χ 4(Ν.30,414}; σ. γενόμενος τῷ σώματι τῆς ταπεινώσεως 
ἡμῶν ἵνα ἡμᾶς ο. ποιήσῃ τῆς εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ [40 Βας.(Ρ.404.2}; 
Ἀ. οὗ πχδη το (Βτῖβί, μἰ5 ἱτπᾶρα, ρίουν οἷς. σ. γεγονότας αὐτῷ νοητῶς 
Ογτ. δας. κτ(3. 5650); ΙΔ Ζερκιατί, 6τ0Ὲ);, τᾶ ΜΠ] ἢ.35(3.4224); 
ἡμᾶς πεποίηκε καὶ τῆς αὐτοῦ ἀναστάσεως ΟΥΞεδοὶ ἡ 1.ς.0.451.(}1.17. 
2498); τεῖ, Κοιῃ.8:20, Ονγ. ] ἐπί εεβ,2τ.; ἵνα σε α. τῆς οἰκείας δόξης 
ἐργάσηται Ασδο, 6], ποηι Ρ. ΟΡ]. (4.31)(0.06.32; Μ.77.14608); οἱ 
πιστεύοντες...τῆς ὁμοφυοῦς ἀνθρωπότητος..«εἰσι...σ. Τάτ, ΤγίπιτοίΜ. 
"5. 11608); Ατηρῃ ἀον.τ.4(λ4.20.414}), 11. Βας.(Ρ.404.2) εἴτε, βαργα; 
4. ἐρηρεηϊαὶ, ἀργεσαῤίε μὴ... ἐκλέγον [30. τῶν ἐδεσμάτων] σ. τῇ σῇ 
κοιλίᾳ Τ7ο. 76]. ῥαγαεη.(ρ.235). 

συμμορφ-όω, 1. 5.ν.1., ἀοῖ,, φίαῖο τᾷ “ὐῶν [8ς. τὸ σῶμά μου) τῇ 
μορφῇ τῆς ἁγίας δόξης σον 4. λ11.Β τ4λ{(Ρ.87.10); 2. μᾳ55., δε σ0η- 
ρνημπεά, τὸ (τιβῖ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐνανθρωπήσεως “-οὐμενοι τὸν 
ἔσω ἄνθρωπον ΓΒαε5.ῥαῤί.τ.2.τη(2. 640}; Μ.31.15520}; “-ωθέντες αὐτῷ 
πρὸς τὸ ἀπαθές τε καὶ θειότερον το γε5. νη}... τ (απ. (Ν.44.7640); 
τοί. Της, ὅ.. «λόγος...γεγονὼς ἄνθρωπος..«ἡμῖν τοῖς ὑπὸ ζυγὰ δουλείας 
““οὐμενος Ὀντ ροὶ. Τἠ(! δ(ρ.129.15; ν.1}. ἴῸΥ συμμετρούμενος 6'.2230); 
ὁ τέλειος ἄνθρωπος, ὃν ἐφόρησεν, οὗτος ὡραιώθη, τῇ τῆς θεότητος 
ὡραιότητι “-ωθείς ῬΗ (αΥρ. (απ. 2ο4(Μ.40.120.}. 

Ἐσυμμόρφωσις, ἡ, μην οὗ ξονν!, τοῖ, Ἰησασηαῖς ὙΝοσγαὰ 1ὴ Ὀοῖῃ 
παζυγΕ5 ὅταν... ἐξ ἀμφοῖν ἅμα, ἕνωσιν, κοινωνίαν, χρῖσιν, συμφυΐαν, σ. 
«οὐφάσκομεν ΤΌ νυ, Τγίη.24(68.208; Μ.77.11658). 
Ἐσυμμουσουργέω, εἶ" ἱορείμεγ, ΓΜ ει. ραΐη. 2(}.18,3858). 
συμμύστης, ὁ, . 0576 τοῦο ἐς τη αϊσα 1011} οἰδενς, ζοϊΐοιυ ΤΠ αΐε; 

Δ. οἱ οὔ οὗ ἴῃ ϑδγηδ ἔδίτῃ, σεῖ, Ῥδηΐοὶ ἃηα ἈΪ5 ΘΟΥΠῬΏΪΟῺΒ σ. καὶ 
θεοσεβεῖς ἄνδρες ΗἸΡΡ. θ4η.2.το.2(Μ,το,6774); οὗ ἔξονν (τ ΔΥι5 
ἔδωκε..-μείζονα τράπεζαν, .. ἴσασιν οἱ σ. τὸ λεγόμενον (Ἤγγ5. 0}, 
15.3 τη 0.(8.808); οὔ (Ὡς Ἴνγεἶνο, Ιἀοπι. Μ6].(.4.5 σ Ρ.174); Ὁ. γηνϑί. 
οὗτοι καταξιοῦνται ἐλθεῖν εἰς μέτρα τῆς τελειότητος..«συμμύσται τοῦ 
ἐπουρανίου βασιλέως Μας Λερ λον. τ7.2(Μ.34.6240); α. ἀποβῖ,, ἱπίο 
βϑοίθυς ἀσΟΙ 65 ὁ ἀπόστολος τοῦ ὑψίστου καὶ σ. τοῦ λόγου τοῦ 
Χριστοῦ τοῦ ἀποκρύφου ΑΟΤΠποῖμ. ἃ 3ο(ρ.156.12}; 2. τλοτα ρδη., οὗ ὁη8 
5Πατησ [δ 581ὴ6 ΟΡ ΟΠ 5 ΟΥ ὙΑΥ͂ οἵ 1π|6; 8. ἐρτηραηίοῃ δεῖ... εἶναι 
τοὺς πρεσβυτέρους...σ. τοῦ ἐπισκόπου 5 6ηί. ΑΡι(ρ.83); Εὐσέβιος... ὁ 
τῆς τυραννικῆς ὠμότητος α. Ὑ ματ...6.τ.20.1(3.707}; τὸν κατ᾽ ἐκεῖνο 
καιροῦ σ., τὸν...«Γαβάλων ἐπίσκοπον Σευηριανόν (Ὀδτλ. πα 0} .το(Μ. 
88.4170); ΤΟΝῚ Η.υ.7ο. διατί]. 94.4458}; 170. Ὡρ.ΤΕρλ! τοί Μοος. 
2688); Ὦ., ἴγρα, π΄ Ὀδα 56η886, εοη  δάεγαϊε τοὺς συμβούλους σου καὶ 
συμμύστας ΚΡ. ΤΊν.(Ρ.70.17}} ΟΥ̓ ΤΟΙΠΟννεΥ5. οἵ Ασα, ἘΠΙρΡΠ δεν. 
ὁριοίρ.Ιδο.τό; Μι,42. 2160}; ἀπα ΟἴΠΕΥ Πουθτῖοβ. σ, καὶ συναιρετικόν 
ΤῊΡΒπ.εὔγον ιτοί Μ.τοβ. γ 720}; οἵ ξ8]]6ὴ παῖ γέγονας διαβόλου 
συμμύστης Β45.56] ἀξερης.2(Μ.28.τορόΑ}. 

συμμύω, «πὶ πε, εἶοδέ; ταδῖ., εἶο56 ἐπ γος ἰο, εἶοξο ομεσοὶ ἀραϊνεὶ 
κακίας ἔρωτι συμμύσασα τὰς φυσικῶς ἐνεσπαρμένας αὐτῇ πρὸς τὸ 
φωτίζεσθαι δυναμεῖς Ὁτοπ, Ατ.6.}.2.5.3(Μ,3.400Ὰ}; τοὺς νοεροὺς αὐτῶν 
ἀφθαλμοὺς ἀνακαθαίρειν τῆς..-«ἀχλύος, καὶ ἀνακινεῖν.. «τῷ πολλῷ βάρει 
τοῦ σκότους συμμεμυκότας Ἰ΄.4.5.4.5(Ν|.3.700}0)). 

συμπάθεια, ἡ, 1. ς᾿παντηρ οὗ ΟΥ γεαήάτηθες ἰο 5παγε σποϊμογ᾽ς εεϊίης, 
ἐεἰἰοιυ- εεϊησ, γηραίν ἧ...σ. πάθος τινὸς διὰ πάθος ἑτέρου (Ἰετη, 
ἐχο. Τῇάοΐ, 3ο(ρ.ττγ.1; Μ.9.6720); 8. 115 ΟΠδσδοίοσ; ἱπ ρ]βαβιτγο, ἰά, 
Ῥαεά.χ.π(ρ.186.1τ4; Μι8.4404}); πη Βογγοῦγ, (ῃγυϑιλονι. 3. 4 τῷ Ῥλβη(ττ, 
2178); ΡΤΕ-Θταϊποη ἐν ἃ ἔεταϊπῖπε ἐπάουτηθηξ, (ἸΈΓᾺ, 5 Ιν.2.23(0.τοο, 
21; Μ.8.1το808); Ἀαξ α151. ἔτοτῃ οοπηίπαον, Ὅντ, 17ο.γ(4.686Ὰ}; ἃ νὶγ- 
τὰς, Το. .λον,.2.6(Μι06.πβ5 0); δὴ ὄχρυδββίοπ οὗ ΠΒασϊν, τ Νὰ. 
ΟΥ.1τ4.5(Μ.35.8648); Ὁ. α5 Ὀδένγοοῃ τπϑ 86 τπβη τὸ ἐλεεῖν τινα σ΄ τις 
πρὸς τὸ οἰκεῖόν ἐστι γινομένη Αἄπιῃ Ζα].τιἰρ.6.1τ0; ΝΜ 11.172 0); 
ἐλεεινοὶ τῆς ἀρρωστίας, τῆς σ. ἐλεεινότεροι ὅτ. ΝΑ2.0γ.τ4.τ2(Μ.35. 
8720); ϑγηββ.ε}.120{(Μ.66.τπ520Ὰ}; Ἰθοτ,ἀσοεί,4.7(Μ.88,16688) ; πλέον 
σου τοῦ τυπτομένον, ἤλγουν τὴν ψυχήν, τῷ τῆς σ. θεσμῷ Κ᾽ αελ.Δ 2 
(ρ.125.3); οὗ Μοβεβ, συν γϑ5.υ, )7105.46(.44.3174}; οὗ Τοῦ, (γνβ. 
ον».28,3 τῷ ΤΟ ον. (το. 2540); οὗ 5. Ῥαὰ], ἰᾶ ἄορι. 5.5 1 Ῥλή(ατ, 



συμπαθέω. 

2100) ; ΡτΕ-επ πεηεν οὗ ΒΜ πηγὴ συμπαθείας 1 1 ἰνγγς.(Ρ.354. 
23); . Βἰγηυϊατοαᾷ Ὀν ςν1], Βα53.561.0γ.5.2(Δ ,8ς.56Ὰ); ἅ. δεῖηρ 
“γ7ηκραιμειϊοαίν αἰεεϊσά, οὗ Ῥευβοπβ. τῶν παίδων...ἐκ τῆς πρὸς τὴν 
μητέρα σ. βραυκανομένων ῬΗΠοΚτ.᾿.6.ττ. (ΜΝ. 6 ς. 6008) ; ἴογ Τταγϑοίτοσ 
Βεῦνεθη 5011} δηα Ὀοᾶν ν. 2.0; 6. ἑηδίαμοο οὗ ἐγηιραίδν, αεἰ οὗ ἐονι- 
}αςεῖοι;, ΟΠτγϑῖὶρρ.οηειίη ΤΠράν,(ρ.68,4); ἕ. οὗ (σοᾷ ογ τηδῃ, ἐσρερα5- 
οίοη, ϊάντη. 1γίη.3.2τ(Μ.30.9004); 70. αη.τ.7ς(}1.04.17528); 
ἃ. οἵ Ομγχῖβὲ ἴὺὙ τῇδ ἐν μὲν τῷ υἱὸς εἶναι, τὸ ἀπαράλλακτον σώζων 
πρὸς τὸν πατέρα...ἐν δὲ τῷ φιλοικτίρμων, τὸ εἰς σ. ἀνυπέρβλητον 
ἐδημοσίευσεν ῬτοΟ ΟΡ ογιϊαμα, ΒΜ δίρ.τος.2ο; Μ.6ς. 6884); Ελκια]. 
Ἰϑιδσιρῥιεαϊμ (ΜΝ ὃς. 681.) οἷά. 9, ἀνεξικακία; 2. αὔξην; κᾳ, σ. 
δια ἀντιπάθεια, ἴῃ Τ)οταοογϊαβ, Ταῖ,ογαὶ, τ](ρ.18,12; Μ.6.8418); ἴῃ 
ἈΡΟΠομτα5, Ὁ Τυδέιψι, σὲ γος ρ.24(Μ,6,12724}}; Β. τη ραλλαιάς αἤεε- 
ἰοη, Ἰηίεγωοίον; οἵ 811} (Βἰπρθ ἴὰ ππίνειβθ, ΟΥ̓ Νυβ5. (αἱ, (Μ.45. 
1520); οὗ 508] δηᾶ Ῥοᾶν, Αἰμβοπαρ.γεςτκίρ,δό,6,9; Μ.6, τοο48,0}; 

3 - Α Γ Α - Ἁ ᾿ ͵ ψ΄- 15 Ὁ - . 

τὰ σῶμα...τὴν ψυχὴν ἕλκει πρὸς σ. καὶ κοινωνίαν τῶν ἐφ᾽ ἃ κινεῖται, 

πράξεων 1.2τ(ρ.74.1] ; τοΙ68); ψυχῆς...«ἀπερισπάστου..«οὔσης περὶ τὰς 
τοῦ σώματος σ. (Ἰδοῖη. ῥαφά.2.0(ρ.207.2ς ; Μ.8,4060}; κόσμου ἀναχώρη- 
σις.ο«τῆς πρὸς τὸ σῶμα σ. τὴν ψυχὴν ἀπορρῆξαι ἘΔ5.6}.2.2(4.71τῈ; Μ.. 
32.2258}; 1 δε5. ΝαΖ.άταί. τ4ο( Μ.38,χος6) οἷδ, 5. ἀνακλάω ; α. οὗ Ἰχδὴ 
μι τ! Εἰρμετ ἐμηρβ τοὺς ἀνθρώπους... κατὰ τὸν τῆς ὕλης λόγον καὶ τῆς 
πρὸς τὰ θεῖα σ. ... κινοῦσαι ΑἸΒοπαρ ἰες.25.3(Μ.6.9490); ποιηταὶ..«καὶ 
φιλόσοφοι.. «κινηθέντες.. «κατὰ συμπάθειαν τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ πνοῆς 2}. 
Ἵ. 1(0948); ; οὐ γὰρ ἔχουσιν [30. ἴθοδβε πὸ (οἰ ἐν εἰθιπθηί5] σ. εἰς τὸν 

οὐράνιον τόπον ἐξ.“ 2(9498) ; Ῥίοπ. Ατιἄιη.2.Ο(Μ. 3.488); ἢ Ομτβε 
Χριστῷ προσῳκειώμεθα, καὶ εἰς συγγένειαν διὰ τὸ αἷμα αὐτοῦ...«καὶ 
εἰς σ. διὰ τὴν ἀνατροφὴν τὴν ἐκ τοῦ λόγου ΟἿεπη, ῥα, τόρ. ττ9.23; 
Μ.8,3. 80); 3. οἰγοηρ ϑριοίϊοῃ, [εεϊτηρ εἰχοηρῖν, οὗ ρυϊοῖ (τεῖ, Μι.1ε :22) 
γυναῖκα..-βοῶσαν μετὰ σ. τοσαύτης (Βτγβ8.ἤοηι.52.1 τῷ ΜῈΕ(7.530Β); 
οὗ δῇςς:ου ὁ μακάριος 7Ιὼβ...ἔστη τὰ παλαίσματα. .-«πρὸς παίδων 
ἀποβολήν, πρὸς γυναικὸς σ, πρὸς σώματος μάστιγας 1}.33.6(7.385})}; οὗ 
ἰπαϊσηδίοη οἱ ἀδικούμενοι οὐκ ἂν δύναιντο εἰπεῖν ὑπὲρ ἑαυτῶν ζέοντες 
τῇ ὀργῇ, καίτοι γε οὐκ ἔστιν ἔγκλημα ἡ σ. αὕτη Δ ἤον.44.3 τῇ ΤΟΥ, 
(1ο0,411Ὲ}; 1.0.1). ερίνιμό. (}1.95.818); 4. Ἰμογάϊηαϊο αἰοείίοῃ ἴοτ, αἰ- 
ἐαεΐμρησηὶ το πᾶσαν ὑπερέκπτωσιν καὶ σ, παραιτουμένους ΟἸΘππ.:ἐγ.4.13: 
(ρ.290.4; Μ.8.1201Ὲ}; ἐξορίσαι τῆς ψυχῆς τὴν πρὸς αὐτὰ [5.. χρήματα 
σ. 1ἃ.4.4.5. ττίρ. τ66,27; Μ.ο ομλ.) ; αἱ θλίψεις ἀποσχίζουσιν ἡ ἡμᾶς τῆς σ., 
τῆς πρὸς τὸν παρόντα κόσμον (ΠΥγ5.ἤο».42.2 ἴῃ 44..(0.322.}; 14, ἔστι. 
32.3 1. ἅΠ|.(7.2188}; 805., Μδς. ρῃαροεν.2.7{0.5.14). 

συμπαθ-έω, 1. δὲ ἐεγιηραϊξ εισαϊν αβεείφ τοῦ πατρὸς... 
καὶ ἀδιδάκτως ἀντιλαμβάνεται πάντα πρὸς πάντων, τὰ μὲν ἄψυχα 
“-ποὔντα τῷ ζῴῳ ΕΟἸοτη, Εἰ, 5. τδ(ρ.4τό.τϑ ; Μ,0.1ο968); δαϊνν ἢ ΡΟΥΞΟῊ5, 
μαῦε εγηραίῃν, τγηιραϊμῖχε εἰ ὡς θεὸν οὐκ ἐδέξασθε, κἂν ὡς ἰατρῷ 
τούτῳ συνεπαθήσατε ἘΡ.Τίῤ.(ρ.)9 τΟῪ; οὗ ζῶντες νῦν δίκαιοι τῶν ὁ 
τελευτησάντων ἀδίκων οὐδαμῶς «οὖσι τι Μὰρ ταὶ, (τ. Ζ4 0 }..4.44 
(Μ.Ρ}.7}. 4064); » δήσιο εομηραβδίοη, τοῖ, Μτ.τδι27 ὁ πονηρὸς δοῦλος, 
“κηθεὶς παρὰ τοῦ δεσπότου Επ5.].τογΡι.2τιτοί Μ.86.4368); Μτν τος 
([.51.3}; [οΜα] εἤγοη. κα Ρ ττδ(}. 97. 2όρΟ); οὗ αοά ΜΠ τηδῃ, Αἄάτα, 
ἀταΐ, τ. 2(Ρ.6.2οῇ.; Μ.ττ. 7200); τοῦ θεοῦ.. συγγνόντος καὶ “-ἥσαντος 
Ῥιάντα, Τγῖν,3. 30. 20. 8οδᾺ); οἱ (μυβὲ Ὑ ἢ τῆδη [0 5.102:140] 
τουτέστι ““ἡσὸν ἡμῖν, ὅτι τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς αὐτοπαθῶς 
ἐπείρασας (Ἴοτη. ῥαεά.τ.8(ρ.τ26.28 ; Μ,8.225.); Ογτ Ρ εξ.37(ρ.46.30; 
55 1580); ποβῖ,, οἵ αοα ΙΓ πθοη, σαν [πὸ πάθος οὗ ὃ γὰρ συνεπά- 
θησεν ὃ πατήρ... ἐνδόσιμον ἑαυτὸν παρασχών...πάθος ἐστίν (απ. εχο. 
Τἰάοί, 3ο(Ρ.1τ6.2}; Μ.9.6730); τεῖ. οἴμοι Πουύθίοβ “τοῦσαν τῇ τοῦ 
σωτῆρος σαρκὶ καὶ τὴν αὐτοῦ θεότητα ὁρίζοντες ἘλΑτη. ἐγ}. 5ῸΡΡ!. 
(Ρ.28ο.6); 2. μαῦς απ αἰαεϊηιομε ἰο αἱ περὶ αὐτὸν [3.. Πλοῦτον] 
ἐπτοημέναι καὶ “-οὔσαι ΟἸεπι, ῥαείί.3.2(ρ.242.7: Μι8,πόο0) ; 3. Ρ455., 
ὧδ εἰ ενθά, δὲ αἰϊοτυφά τὸ οὐδαμινὸν ἐμάτιον αὐτοῦ μόνον συνεπαθήθη 
ἄραι Ἐλπι5. Αἰ ξένη. 2τ.12(Μ.86.437}). 

συμπαθής, γεσάν ἰο ὁαγε αμοϊμεγς {οοϊίηρς, δγηιραι μριε; ἐογη- 
»αξοϊοπαίε; 1. ἃ5 Ὀεΐνδθη τπβῃ ὁ σύμπνους, καὶ σ." τὸ δὲ σ., καὶ 
γνήσιον ΟΥ.ΝᾺ 2.6}. 2τ6(Ν.27.3520}; τοὺς οὕτω πενθοῦντας μακαρίζει 
ὁ κύριος, τοὺς συμπαθεῖς ΟὮτγο.λοη1.1.5.5 τη Π εὑ (ττ. 100); οἵ ὈΙ5ΠῸΡ 
ὡς ἔμπειρος καὶ σ. ἰατρὸς πάντας ἰώμενος τοὺς ἐν ἁμαρτίαις πεπλη- 
γμένους (οηοὶ, Α}}.2.20.101 18.2.4τ.5; τὴν ἐκκλησίαν ἔγνω γινομένην 
αὐτῷ συμπαθῆ Ὄγτθ3.ερ. «80. 66.14018); πεῖ, 85 508[., Ογτ, ἄηη.62 
φ 3104); ; 14. ἀδας.4(3. 5100); 2. οὗ 1ῃ6 1 ᾿ππᾶρα οὐ Οοἀ ἴῃ πιβη οἱ τὴν 
εἰκόνα τοῦ θεοῦ περιφέροντες. ..σύνοικον εἰκόνα...σ., ὑπερπαθῇ ΟἸδτα. 
ῥγοὶ,α(ρ.46.18; Μ.8.15 70); 3. οἵ 6ἃοα, Οἱὲπι ἡωεῶ τοὶ ἡωϑυ : Μ.8, 
5517Ὰ})} τὸ μὲν ἄρρητον αὐτοῦ πατήρ, τὸ δὲ εἰς ἡμᾶς συμπαθὲς γέγονε 
μήτηρ ἰὰ..ἀ.5,537(ρ.184.2; Μ.ο.ὅ4τ0); ὁ σ. μάλιστα περὶ τὸ πλάσμα τὸ 
σόν 7.11. ᾳε.(Ρ.200.14); 4. οὗ ΟΠτΙδὲ γέγονε δὲ σ, οὐκ ἀπό γε τοῦ 
πεπειρᾶσθαι, πόθεν; ἦν γὰρ ἐλεήμων φύσει καί ἐστιν ὡς θεός" ἐπειδὴ δὲ 
μετὰ τοῦ εἶναι ὅ ἐστι, καὶ γέγονε καθ᾽ ἡμᾶς, ἀνθρωποπρεπῶς καὶ ταῦτα 
λέγεται περὶ αὐτοῦ Ογτ Εμεΐ,.37(0.417.13 52.1598)}.Ψ 
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συμπαραμετρέω 

ἐσυμπαθητέον, 0,6 πιιδὶ ἐγριραιῖχε, ΤὨατ.δεθα. 6} }.2.22(Ν.υ0. 
11884). 

Ἐσυμπαθητικός, 1. σγγεραϊλμείτε, εοτραειοναίε, ἃ ταϑτῖκ οὗ ΠΟ] 1Π655 
φιλόστοργοι ἦσαν οἱ ἅγιοι, καὶ σ. (Βγγ5.ἠον. 4.4 τ τ  έ55.(τ.4:]Ὰ}} 
Ματῖς. Πίδον Ρονρ 8; οἱ 8. Ῥαὺ], Ομγγβλονι.13.1 τῷ Ῥληζιτ. 
2980); οὗ (ῃχιϑύ, Ουτ ς.2ι: τί .69.827}0}; ποαΐ, 85. βυῦβὲ. τὴν 
ἀγάπην....καὶ τὸ σ. καὶ τὸ φιλάνθρωπον ΜοΙ ἢ ἀγηῥιιχ(ρ,130.1ο; Μ.18, 
2058 ΟΥ.); τὸ...«κηδεμονικόν, τὸ σ., τὸ προστατικόν, τὸ μὴ τὰ ἑαυτοῦ 
ζητεῖν... «πολιτείας ἐστίν, οὐχὶ θαυμάτων (ὭτγνΒ. οη!.2.4 ἴθ, ἄκιῤντης, 
(3.660); τὸ... «συνετὸν καὶ σ. καὶ ἐντελὲς τῆς σῆς ἱερωαύνης σας. Βιεβ. 
Ογν.(ρ του; ΜΙ. 77. 1Ο18}; Μ|γ.Δγιομτι π(ρ.57.21}; 2. οὗ ἃ τποάς οἵ 
ἄἀεβίῃ, τεργεῖξαὶ σ. θανάτῳ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἀπαλλάξωσι τι ΜΙ αρ ταί, 
((γ.28ς.}},}2.37(Μ,1,.77.4114}. 

Ἐσυμπαθητικῶς, τοῖς σοριραςεῖοη, Γ8Β65.86].07.38.5(Ν|.8ς.4240); 
ΤΠατιδιυα, ρ}.2. τοί .00.12600). 

Ἐσυμπαθοπρεπῶς, ας ῥοσοηηε5 ἃ σγηῤαϊλίσεν, ἘΠ τ δία. Ρ}.2.121 

(Μ|.99.13060). 
συμπαθῶς, Ε. ἐγσιρῥαιποίσαϊν ; ἦη φγηιβαιῆν, ΟἸαετα, Φ.4.5.35()..183, 

ς; Μ.0.6400); 2. τη: ρὲὶν, Ῥεῖχ.Ε] ΑἹ, ἐπεγνεί.α ἀριΤμάτ.ἀ, 4. 22.502]. 

33.127}. 
συμπαίκτης, ὁ, 1. εὐριραπίοηι, ῬᾺ]] ἢ. 1 α:5.37(Ρ. τορος; Δ..34. 

1180}; 2. ἐείϊοτο ἀἐφεείνεν, φεεονερίϊεο ἣν τααρὶο, ΗἸρρ.ἠαρν. ἡ. 2ε(ριῦτ. 

17,25) Μ.16.30900). 
συμπαίκτρια, ἡ, [6Π|. οἱ συμπαίκτης, [εϊΐοιν ἀδεεῖνεν, σομ  φἰφγαϊο 

ἴῃ τηακιηρ 5ροχί οἵ, ΕΡΏΙ.2. 155. 
τσυμπαλαμάομαι, ῥίαμ ἱορείθεν; ξερρεθί οὐ ῥγουϊάε μηχανάς, 
νη 6 5.5» τΑ(0.τ7ς χα; Μ.66,13ο80). 
συμπανηγυρίζ-ω, 1. τεἰεγαίο, ἀφο ἐεσιυαὶ τοί ἤ ΟΥ ἰορείλιεν μυριάσιν 

ἀγγέλων σ. (Ἰεπλ.)γοἱ ο(ρ.62.28; Μ.8.1038); σ. τῷ θεῷ ἰά,ῥαεά,τ.5 
(Ρ.1ο3.0; Μ.8,2768}; οὐ δὲ κάτω τῇ ἐπουρανίῳ.-..““οντες ἔκραζον 
{Με ῥαΐν.2(Μ.18,3888); 2. εεἰεῦγαϊε, εκίοἱΐ συμπανηγυρίσατέ μοι 
περὶ τὸν λόγον κάμνοντι ΟΥ.ΝᾺΖ.0;.21.το( Μ.35.τορ 20); Ζαββάτιος... 
᾿Ιονδαίοις...τὴν τοῦ φόνου “-“εἰ συναίνεσιν Τῖτα.ΟΡ μαεγ.(Μ.86,3278). 

Ἐσυμπάντιμος, αἰϊῥε Ξοίε ἡ τῶν κυριοτήτων σ, δοξολογία 
ΓΒ γυϑιρρ.ἐηειΐῃ 0. Βαρί.το(ρ.47. 11). 

Ἐσυμπαραβαίνω, 701.) ἴῃ} ἱγαηιοργθδοίηρ τοῦ... ἀνθρώπον παραβάντος, 
καὶ αὐτὰ [3ς. τὰ θηρία] συμπαρέβη ΤᾺΡΒ] Αὐτι  μίοὶ.2.1(Μ.6.τοβο0). 
Ἐσυμπαραβάλλω, ἤρ,, δίαες αἰοσησεοίάδ, γαηρο τοῖίἢ, ἘΡὮΤ, 3. πιὰ, 
συμπαραγί(γ)νομαι, αγγίυε ΟΥἩ 6 ῥγέξομέ αἱ {πὸ βαρ εἴρη, 9 τῃ, 

σγριττ(ρ.137.1το; Μ,18,2138). 
Ἰσυμπαραγράφοω, 1, ὐῖϊό αἰοηροῖάέ (ΘΙ (ΠΟΥ ἰπ 5ρᾶος οἵ αἰπηε) 

Μωυσῆς... “τῇ Γενέσει συμπαραγράψας τὴν "Εξοδον ατ. Νγββ. μοι ὁ ἴῃ 

Ἐροεὶ. (Μ.44.1018); 2, ἐχργεδε αἱ ἰδε φατε ἱϊμιε οἱ τὰς εἰκόνας τῶν 
κρατούντων κατασκευάζοντες. .τῇ περιβολῇ τῆς πορφυρίδος τὴν 
βασιλικὴν ἀξίαν “τοὐσι ΟΥ(Νγδ55, στ ορτ.4(.4.44.1560}; 3. γεεργά 
τὐτιἦ, γορίοίον ἰορεὶμεν κοινωνὸς τῆς προφητείας ““εται ὁ Ἀμώς [1.6. 
ἰατμου οὗ 15818}} {Β485.1-ς.25:(1.5746; Μ.20.ς68}); 4. «ὠδήοῖῃ, αὐά 
ταῖς εἰκόσι “των τοὺς δαίμονας ΟΥ.Ν42.0γ.4.8τ(Μ.2ς.6ο8Α). 

Ἐσυμπαραδέχ-ομαι, ἀεεεῤί, ἱπεϊμαάς αἱ ἐδ αρῖα {11:6 ὅ τε γὰρ θεὸν 
ἀκούσας, ὅσα περὶ θεοῦ πρέπει νοεῖν, διὰ τῆς προσηγορίας ταύτης 
συμπαρεδέξατο (τ. ΝΥβ8. «Αροϊ!. 5ο(Μ. 45. 1244) ; 0. Ειη.3(2 Ρ.23.31) 
Μ.4-ς. 5804}; πατρὲ καὶ υἱῷ “εσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Μαχιαριδις. (Μ. 
91.12614}. 

συμπαραδίδω-μι, 201 ΤῊ δεϊγαγτΗ ὁ. «ταύτας [5.. τὰς καθολικὰς 
νηστείας] λύων “οὖσι τὸν σωτῆρα καὶ συνσταυροῖ {}ἘὈ 8} ἠι»ιοη.8, 58(|).45. 
231 Μ.34.11488). 

Ἐσυμπαραζεύγνυμι, γοΐε ἱορείξεγ; τχεὶ., αςϑοοσίαίο, 7οἵη διὰ τί τὰ 
φαῦλα τῇ ἡμετέρᾳ ζωῇ συμπαρέζευκται; 1751. ψι.οἱ γεςρ.46(Μ.0. 
12028,0); τ γϑ5. ἀδτ. (Δ .46.ς6οκ)}; συμπαρέζευκται τῇ περὶ τοῦ 
πατρὸς γνώσει καὶ ἡ περὶ τοῦ υἱοῦ Ογτ. ποι. ἀτυ.τ(ρ.οὐ.5; 53, 32500).Ψ 

Ἐσυμπαραίτιος, δείηρ τη: ρᾶγὲ τἢ6 ἐατδε, νυ. [μἰπ.4(65.1470}.Ψ 
Ἐσυμπαρακάθημαι, 51 δεσίάο, Μασ. Μρῃ ἀροον.3.12(ρ.,82.14). 
συμπαρακαλ-έω, ρῥίεαά ἰορείδεν εὐχόμενος 30, ὁ υἱός] ὑπὲρ τῶν 

εὐχομένων καὶ --ὧν τοῖς παρακαλοῦσιν ΟΥ̓ το(ρ.320.22; Μ.11.445}}; 
Ῥείσ ΑἸ οριεωμ. τ. 18, 4060) ; Ηονε Οἶσην.τ3.0. 

Ἐσυμπαράκλητος, ὁ, οο-αὐυοζαίε αὐτοῦ τοῦ κυρίου παρακλήτου 
ὄντος καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου σ. ὄντος ὁμοίως ἘΒΙΡἢ. ἤα6ν.7.4.13 
(ρ.331.0; Μ.42.5 008). 
Ἐσυμπαραληπτός, σεοορῤῥίαδίς, Οτιεἰς.7.42(ρ.103.15; ΜΟΙτ.14818). 
συμπαράληψις, ἡ, 1. εαἰξέηρ ἱπ; ταεῖ., ἐπεϊμδίονι, ἘυναρΥ Ροπί,Ε.3 

(Ν1.32.2528Β); Οοηει. 4 Ρ}.3.1].2} 2. εογιδιηπαίτοη, αἱ ὑποστάσεις συν- 
θέσει φύσεων καὶ ἰδιωμάτων συμπαραλήψει ὑφίστανται Τιοοπὶ. Η, 
το η 0} 61(4.86.18048). 

Ἐσυμπαραμαρτυρέω, ῥέα τοϊίημεδς ἰοσοί μον ν ἢ εἰ ὁ ἀγαθὸς βίος σ, 
τῇ πίστει ΤΙάτ, Βεμα. εαἰδεί ῥαγυ.2ο(ρ.71). 

Ἐσυμπαραμετρέω, ἰσξό γείαίτυε τηϑαδγϑηπενδ, Ἐ. ἸπδαΣΏγ 6 ὉΤῈ 



συμπαραναλίσκω 

ὃν ἀποίμευ, Οτοῤγίης. τ 6.2(ρ.81.2; Μειτ.τ674); 2. ρᾶ55., δέφομηξ ἃ 

οἰαμάανά 0 πιεαςμγεοηθηΐ, Βα5.δρίγ.)τ(3,6οΟ ; Μ.32.2000). 
συμπαραναλίσκω, ἀέείγον αἱ {ἦι6 ξανῖε ἐΐ)η6, Β65.6Ρ.227(3.35ο0; Μ. 

32.8534). 
εἰ συμπαρανήχομαι, ετοΐηι ἰοσείλεν αἰοηροίάς ἴθ 186 αἷτ, 1.6. ΗῪ 
ἰοσείμεν αἰοηρεῖάε, Βα5.56}.0γ.22.τ(Μ ὃς, 2640), 

συμπαραπέμπω, ἀαη ΟἿ ΟΥ̓́ΪΓΟΉ ΞΜ αἰοηρ τοῖίλ, Β85.56].υ, ΤἈδεὶ, 
τ( 85. ς 240). | 

Ἐσυμπαραπολαύτ-ω, εγ7ον, ἐκρογίδησε ἱορείμογ, εἤαγε ἵνα μὴ ““σῃ 

τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ Βα5.γερ.δγ.τ64(2.470ς ; Μ.31.1102Ὰ). 
Ἐσυμπαρασπείρω, ἡ 65 Ε τῇ ἱστορίᾳ τὸ δόγμα τῆς θεολογίας 

μυστικῶς συμπαρέσπαρται Βα5.μεχ.6,2(1.518Β ; Μ.20.120}}}. 
συμπαρατείν-ω, 1. οί. ; 8. {Υ8}8., δἰγείεἶ ομὲ αἰοησοίάδ, ταοῖ, (τεῖ, 

Το.τ τ τὴ στες τῷ ἀπείρῳ τὸ ἄπειρον ΟΥτ ΝΝ γ85. μη 4(2 Ρ.54.τ6: Μ.45. 
6240); Ὁ. ἰπίγαηϑ., ἐκεῖ, γεασῖα οἷ ας [ὰν ἂς ἡ τοῦ μετέχοντος ἐπι- 
θυμία τῷ ἀορίστῳ “"ουσα ἰάυ. Μ105.1(Μ1.44.3018) οὐ {6 65.ΝαΖ 41]. 
τ71(}.38.1τ156) εἰτ. 5, συμπαρεκτείνω; 2. ἀοΐ,, Κὶ, εοηξογηιϊ ἐπιχειρήσας 
“νειν τὸν λόγον τοῖς φάσμασιν ϑγπηοπιηδονρη, τβίρ.τϑ4.6; Μ.66.13166); 
ἐδιτγίρ.τβο.τΆ ; 12124}; 3, Ρ858. ᾿πίγϑηϑ.; 8. ὅδ ερ-ἐχίσησῖθα τ, 
ἐχίομα τοπεγθην ντῃ, 18Β85.1ς.226(1 πϑος; Μ.30.5138); 1.31 
(4.46; Μ.1808); Βαβ. λοι Ρςτλίι.354Α.; Μ.20.256Ὰ}); 65ρ. οἱ τἰπλα 
ἴπ τοὶ. τὸ σἤδηρσο, τι Ν νββιλορι.6 ἐπ Εφεὶ. (1.44.7 οο0); 14. πη οί 
Ρ.214.8; Μ.45.8120) ; ἐδ.8(5 Ρ.τοϑ.24; 7930); Ὁ. ἐχίεμά, τεφοῖ; ὁ} καὶ 
ἀρχὴν αὐτοῦ τινα τῆς συστάσεως βλέπειν καὶ πρὸς τὸ μέσον ὁρᾶν καὶ 
πρὸς τὸ πέρας ταῖς ἐλπίοι ““εσθαι 1δ.(2 Ὁ.το8.28.; 7930); 4. πιρά., 
φεἰγείει (1.6. ἘκοΥὉ) ΟΠΕΒ6], εἰγαΐη δἰοθρ ΙΓ οὕτω γὰρ ἂν καὶ 
πασχούσης τῆς σαρκός, τὸν λόγον ὀδυνᾶσθαι....καὶ ταῖς ἐνεργείαις αὐτῇ 
Ἄνέσθαι Ἰδοῦ. ΗΟ Ν 6 .1.τ4(Μ.86.τ4566). 

συμπαρατρέχ-ω, γι αἰοηρεῖάσς ΜΊῈ ; τπεῖ., δ ἐοηεμγυδηὶ ΝΠ τῷ 
χρόνῳ σ. ΒΑ5.ἠεα.0.2(τ.8τς ; Μ.29.1890); ἡ-.--εὐχὴ πασῶν τῶν ἐντολῶν 
ἀφετηρία τις ὑπάρχει, ““ειν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ πάσας καταναγκάζουσα 
ΤΟ μτυνβυλονι ρ}ὶ.6.2(Μ.64.46τ0). 

συμπαρεδρεύ-ω, ῥεγίαϊη ἴα τὸ.. «ἁμαρτάνειν τῷ φθαρτῷ κόσμῳ... 
“σε καὶ, βοσιοτδίρ.315.30). 

Ἐσυμπαρεισάγτ-ω, {πίγοάμεε ἰορείδεν νὴ τῇ τῶν προσηγοριῶν 

οἰκειότητι καὶ τὸ κατ᾽ οὐσίαν οἰκεῖον ““εται τ Ν γ85. μη.3(2 Ρ.30.20; 
Μ.45.5966).᾿ 

συμπαρεισέρχομαι, φρο} αἱοηρ τοῦ, πη σπε᾿ 5 τοῶν ΤῊ τοῦδ; ταεῖ,, 
οὗ ποίίοηβ, ΟΥ ΝΥ 55. πη (2 ρΡ.213.28; Μ.45.8120); ἐδ.8(2 Ρ.203.2; 
8008). 

Ἐσυμπαρεισκρίνω, Ξε ῤῥῖν νοτήβ ἴο ἃ ταχι, στιΑρτ κε, τιτό( Μ.08. 

193}. 
συμπαρεκτείν-ω, Α.. ἀςῖ, ; 1. ἴχΔη8., ἐπίοη ὧς αν ας, εκί θη αἱ ἐδ6 

βαηο ἰζηε το ὥστε ὅλῃ σχεδὸν ἀνθρώπου γενεᾷ τὴν ἐκ τοῦ μίσους ὀργὴν 
συμπαρεκτεῖναι Β85.6}.204.1τ(3.3034 ; Μ.32.1454); τῇ"-«ἀπειρίᾳ “ὐων 
σου τοῦ ποθοῦντος τὴν κίνησιν Μαχ.ορηδο (ΝΜ 91.904}; μη οα, ῥμὶ ῥονλ 
αἱ {6 ξαγηε Πρ τῇ τοῦ σώματος ἡλικίᾳ ονεῖιν τὰ ἑαυτοῦ Ογτ,κομοί της. 
τ3(51,7804}); “ται ἀνθρώποις ὁ βίος ἐν ἐνιαυτοῖς, ἐν μησὶν.. «τούτοις ἄρα 
ἐχρῆν καὶ ἡμᾶς “-εἰν τὰς ἐναρέτους ἐργασίας ΠΟΥ ΟΠ... ἐδΡῃ}.2. 58(Μ,03. 
152008.); 2. ἱπίγδηϑβ., οὗ Ἐπη6, δίγείεἶ οὶ, ὁπάμγο ας ἰοΉΡ α5, τεῖ, Ῥϑ. 
2: ὅ “σων τῇ..«ἀιδίῳ αὐτοῦ ζωῇ..«χρόνος ἡμέρα ἐστὶν αὐτῷ σήμερον 
ΟΥ. 7ο.τ.2ο(32; Ρ.37.0; Μ.14.77}). 

ΒΒ. Ῥᾶββ.; 1. Ὀδ ϑιγει Πα ΔΙΟΠΡΒΙα8 τὴ ογάου ἴο δέ εομιραγεά τί 
καινὸν τοῦ μονογενοῦς ἐνοήσατε' ἢ πρᾶγμα ἣ νόημα, ὃ τῷ πατρὶ ““ὁμενον 
περισσοτέραν αὐτοῦ τὴν ζωὴν τοῦ μονογενοῦς ἀποδείκνυσι; τον 58. 
Εμηντί Ρ.τθ0.18; Μ.45.4450); 2. δὲ εορκί θη δῖος τοί, ἐπίθημα αἰτῖδ ἰῸ 
τοσοῦτοι [85. φωστῆρες]... ὡς. «πᾶσι τοῖς οὖσι πϑεσθαι Ῥτος..Οἐ’:. 
τ: τό(Μ.87.1004}; τηδί. τῷ μέτρῳ τῆς πολιτείας ἡ γνῶσις συμπαρεκ- 
ταθήσεται Απατιἀ65, “ρος, ο(Μ τοῦ, 3410); οἵ πὲ πιπα᾽5 δοί!οη 
ἐν τῷ χωρισμῷ αὐτῶν --ομένη οὐ διακόπτεται τ  Ν γϑ5.αητηι.οἱ γε5 (Μ. 
46.488) ; ἀκάθαρτοι λογισμοὶ “"ονται πολλοῖς πράγμασι ΤΝΙ] αἱ, εορ.26 
(Μ.79.12324}; ἡ τοῦ μετέχοντος ἐπιθυμία τῷ ἀορίστῳ συμπαραθέουσα 
καὶ “-ομένη Τύδε5, ΝΖ. ἀΐαϊ.τ71(}1.38.1136) οο ΟὙΝ γ55.υ. 10ς5..(Μ. 
44.3018) οἷξ. 5. συμπαρατείνω; ὙἹΌΠ 5Ὑ655 οἡ Πππ ατίοι, αὶ δηά 
(οἩΪν) ἂς [αν ας, δὲ εχϊϑηάφα τοῖίμῖη διαστηματικῇ τινι παρατάσει 
Ἄκνέται [80, ἡ κτιστὴ οὐσία) ΟΥ̓ ΝΝ 55. Εμμ τ) ρΡ.235.21; Μ.45.0334}; 
α. [Π00]. τὰ..«θεῖα θελήματα...τῇ θείᾳ ἀπειρίᾳ “"όμενα ΤΡτοςΟ, Ὀγ. 
4:1τ2(λ1.87.12 560}; οἱ ἀϊντηθ ῬΥθθοῆσς ἴπ ογαϑίίοη παντὶ... -καὶ ὅλῳ 
τῷ κόσμῳ “-όμενος [56. (τίξί 45 604] ΟΥ. 7ο.6.2ο(1ς ; Ρ.140.12; Μ, 
14.255) ; ἔδιόν ἐστὶ τῆς θεότητος τὸ διὰ πάντων ἥκειν καὶ τῇ φύσει τῶν 
ὄντων κατὰ πᾶν μέρος ““εσθαι τι Ν υΥ585.07.εαἰδεἶ,. 32(ρ.1τ8,.12; Μ.45. 
800); Ὁ β[ο]. οὐ “"ομένης τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τῇ ἀπεριγράπτῳ αὐτοῦ 
θεότητι 70.1).7.0.3.70}{.94.10128); 3. ἔγεᾳ. 1ὴ ταὶ, το τἴπὶς ; 8. ἐμάμγε 
ας ἰοηρ ἂς, οχίοηά εὐπεμγγεηῖΐν τοῖ!λι, τεῖ, του, 8:12 τὸ,.“νόμενον τῇ 
συστάσει τῆς ζωῆς αὐτοῦ, αἰῶνα ὠνόμασεν Οτιεχ.ἷη Ῥγιτο: 3ο(Μ.χ7. 
1804}; ὅπερ ἡμῖν ὅ χρόνος..«τοῦτο τοῖς ἀιδίοις, αἰών, τὸ “-όμενον τοῖς 

τ286 συμπεραίνω 

οὖσιν, οἷόν τι χρονικὸν κίνημα ΟΤ.Να2.0»ν.38.8(}}.36.3208); 10.45.4 

(6280); τῷ παντὶ αἰῶνι “-ομένην..«τὴν τιμωρίαν Ομυγβιλοι.27.10 1ῃ 

Ορη (πο αν; Ὁ. ῥεγείδὶ [ον ἂς ἰοηρ ὁ θεὸς τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς αὐτῶν 

ὑπετέμετο' ἵνα μὴ εἰς χρόνον μακρὸν παραμένοντες, ““ωνται τῇ κακίᾳ 

ΤΗΔι.1ς.26::14(2.206); τῃεο]. τῇ ἑαντοῦ ἀιδιότητι “-ομένην ἔχει τὴν... 

πατρότητα Β45. Ἐμ.2.12(1.2418; Μ.20.5038); 1Ὁ.2.13(2488Β; Μ.5968). 

Γ(, πιεά., εἰνϑίεἰι (1.6. Ἔχετ) ομδϑεῖῇ, εἰγαΐῃ ἀντιφιλοτιμούμεναν καὶ 
“όμενον κατὰ τὸ δυνατόν Οτ εσνπῖη ἘρβιτιΒ(ρ.229). 

Ἐσυμπαρενύλησις, ἡ, ἐφμαίέονι τι} (ἢ τηιαίενίαὶ (5 το] 0 οὗ ἘᾺ}}) 

τῆς σὺν θεῷ...τιμῆς τὴν μετὰ τῶν ἀνοήτων κτηνῶν ἄτιμον ἀντιλαβεῖν σ, 

Μαχιαριδὶρ. (ΜΝ οτ,τ3484). 
συμπαρέρχ-ομαι, 1. Ἰηΐταη8.; 8. ῥᾷθ5 (ἑπγομρὶ) ἰοσείμεν ντῃ εἰ 

τέτοκεν ἄνθρωπον συμπαρελθόντος αὐτῷ τοῦ θεοῦ λόγου, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 

τοῦτο θεοτόκος Νεϑῖ. Κν.Ὁ) τ(ρ.352.12)4ρ.Ογτ. Ν βία 4{0.24.25; 6.188); 
οἴ14. [ΚγΧ-Ὁ ττίρ.277.25)1δ.(ρ.18,26; 108); Ὁ. ῥάδ5 ατυαν ἰορείμεν ΜΠ, 
τεῖ, τοχ. 7:31 ἐπειδὰν. «τοῦτο παρέλθοι τὸ σχῆμα, συμπαρελεύσεται 
αὐτῷ καὶ ὁ ἤλιος Ἐπ5. Κγν.1.ε.21:28(Μ.24.6008); 2. [Ἰ8}15., βα55 ὧν ας 

φεῖ!, ἰδφαυς οἩ ὁημὸ οἱ αἷδο ὁ ὑπερβὰς τὸν υἱὸν τῇ πολυπραγμοσύνῃ καὶ 

τὴν περὶ τοῦ πατρὸς ἔννοιαν κ΄Ἔται ΟΥΝΥ55. μη (2 Ρ.222.3; Μι45. 

821Α). 
Ἐσυμπαρθενεύειν, ῥγαείῖ5ε εοἰίϑαεγ ἰορείδεν, ἘΡΑ]1. ἢ πιοη.20.1(Ρ.96. 

14). 
συμπαρίπταμαι, ἤγ αἰοησειάς, τ. ΝΑ2.ογ.12.5(}1.35.8404). 
συμπαρίστ-ημι, ᾿πίτα8,, βἰαπά Ὀεβίάε 80. 45 ἴὸ σϑϑΐϑί θεοῦ 

“ναμένου ταῦτα ἀνύεται Οτ͵ῤργίμε.3. τ χοίρ.222.4; Ν.1τ.2808); ἐπεύ- 
χεται ὁ ἱερεὺς τοῖς “-αμένοις [1|..αε.(ρ.184.25}.Ψ 

συμπαροδεύ-ω, ἰγαυεὶ ἰοροίμον εὐτιῇ, Οτ Ν ψββσηι. ορτ.30.12(Μ.44. 
2454); τηδῖ., φοεορραην ἴῃ σηε᾽ 5 ἐομεῦ56 ἡ.«μακαρία ζωὴ ἅτε μηδενὸς 
πνοόντος αὐτῇ διαστήματος τὸ διαμετροῦν καὶ διαλαμβάνον οὐκ ἔχει 14, 
Επμπιτᾷὰ Ρλ128.27; Μ.45.4658). 

Ἐσυμπαροικέω, 1νε ας αἩ αἰΐθη ἱοροίμον ντἢ βαρβάρῳ (οο.Ὀ]85, 
“αΥΉ1.2.32(}.5). 

συμπαρομαρτ-έω, σὺ αἰοηρ τοί, ασσονιβαην ; οἱ 5᾽ατεγηθηίδ, Κ0 - 
ἰοῖυ, νυ αάον.7(1.2554}); [Π60]., οὗ Η, ΟΠμοβὲ ᾧ [55. Χριστῷ) παρῆν, 
οὐχ ὡς ἐνεργοῦν, ἀλλ᾽ ὡς ὁμοτίμῳ -“οῦν Οτ.Ν2.0γ.41τ.11(Μ.36.4448); 

πνεῦμα...θεοῦ, τὸ “-οῦν τῷ λόγῳ 70... {.0.1.7(}1.04.8051,8); ΟΊ, 
41.280 τη ϑη (1.28). 

Ἐσυμπαρομαρτυρέω, ἢ ΕἼΤΟΙ ἔογ συμπαρομαρτέω, Ονγ ρίαρἢ. Οἐη.3 
(1.840). 

συμπαρορμάω, ῥγέδς ζογιναγὰ ἰορείδεν, Ἐλι5. 5.24:το(Μ.23.2280). 
τσυμπαρυφίστημι, εχίεί αἰοηρείάε, ο. ἀδι., Οτ Αρτ, Εφεῖ, τ, (Δ. οβ. 

Ἰδοὺ ; ματι δια, απμέῖγν.3.4.12(Μ,00.4.238). 
συμπάσχ-ω, 1. πάεγρο {6 φαηῆῖ φβογίηρ, Τρτ. Ροΐγε,δ.ι; 2. δω- 

ν οὐδε σνομεν. «τοῖς πάσχουσιν ἀδελφοῖς ἡμῶν, καὶ τὰ ἐκείνων 
παθήματα ἴδια ἡγούμεθα (ϑατά.ἐρ. Αἰσόκιαρ. ΑἸ ἀροὶ,δθοι38(Ρ.117.21; 
Μ.25.3168); οὗὁ τλδΥῦνΥ8 τῷ κυρίῳ, ᾧ καὶ συνέπαθον ῬΟΙνγο.6}.9.2; 
(ἢε0]. ὡς καλεῖσθαι [3.. (411Π|5[1|5] πατέρα καὶ υἱὸν ἕνα θεόν.. καὶ 
οὕτως τὸν πατέρα συμπεπονθέναι τῷ υἱῷ ΗΙρρ.λαεγ.9.12(Ρ.240.8; Μ. 

τ6.3286Ὰ}; ποῖ ἀἰτεςεν ἀρρ] σα Β]6 ἴο ἴῃς ἀϊνῖπε παΐυτϑ οὗ (ἢγβί, 
Ἐὰ5.Ετα. ἐγ .ἀορηηιτ(Μ.86. 540 ΕῈ}); “-ει δὲ τῇ σαρκί, ἵνα τὸ πάθος εἰς 
τὴν θεότητα λογισθῇ, μὴ πασχούσης τῆς θεότητος ἘΡΙΡΉΠαεν,.ὅ9.24 
(0.174.24; Μ.42.241λ}; ἰά,ἐης.1(Ρ.227.25; Μ.41.2130) οἷζ, 5. ἀπαθής; 
συμμένοντα, ἀλλ᾽ οὐχὶ συμπαθόντα τὸν λόγον λέγω Ἑαϊορ.ραίηι Β(Μ. 

86.29254). 
συμπαταγέω, εἰγίδα ἰορειὴεγ, ἐοἰ ἸΔ6; οἱ οἰοι 5, ΤΝΊ] μον 6(}.79. 

65δο). 
Ἐσυμπατήρ, ὁ, ζείϊοιο Καίμεν, ἀποίδον Βαἰμεν (1.6. οἵ Ομυτο ἢ) οὐ... 

τοῖς σ. ὁ πατὴρ μάχεται Το.) .ἡ»1αρ.2.τ8(}1.04.1305Ὰ}). 
συμπαχύν-ω, Ρ853., ῥδέεομιε γιαίϑνιαϊ χε 1: τὴν..«ἀλήθειαν ... 

ἀσωμάτως ἐμφαίνονσα, μὴ “-“ομένην ταῖς φωναῖς ἢ τοῖς σώμασιν Μαχ. 

αναδῖρ. (Ν.01.12448). 
Ἀσυμπεινάω, τἤαγέ ππΉφον ϑἰτη, Η ον, ΟἾοηι.τ13,18; οἵ Οητίδι ἢ 

τοδηκίη, Οὐ, φεὶ. 9». Εσοε τοί Μ.13.781.4). 
συμπείρω, ῥίεγεε ἐπγομρὴ ἰοσείλον, μετ. ρμίορ!. ΡΆ88. συμπέπαρ- 

μένος, τὸ σῶμα τοραΐι, ἀδῥτἰε!αιεα, γεεΐμθ ἠμ θαι, Ἰ5ῸΝ δ 6}}.(0.18. 
40; Η,2,3280); Ματςο, Πίδοιν, Ῥονρἢ.τοο. 

Ἐσυμπελάζω, εογι6 Ἠδκὶ ἴο, ο. 4αἵ.; οἵ ἸδΓοΥ5 ἴῃ ἃ ψοτὰ, ΟΥΥἜνη,, 
ἄδξιχ(Μ.76.14218). 

Ἐσυμπελεκάω, μευ, ΟΥ̓. 7ο.τοιφο(23; Ρ.217.13;; Μ.14.3848), 
Ἐσυμπελτάζομαι, Ξεγθε ας ἃ ἰαγρείξεν ἰορεί μεν ἘΔ, ὥνΕ5,766}.13 

(Ρ.25.πτ; Μι,66.10734}. 
Ἐσυμπένης, εὐτηραπίοη, ἴῃ ῥουεγίν, τ. Να2.0γ.14.π(Μ.35.8ς}}). 
Ἐσυμπενθερά, ἡ, ἐπε ἀμοϑαρμά᾽ 5 γποίλον ἴῃ γείαίοη ἰο τλι6 τοῖζε᾽ 5 

γιοίδιον οὐ νῖοε νεῦββ, [70.6.0 }οφη1}.(Μ.88.18020). 
συμπεραίνω, εομείμάε, βηϊδὶ; τῆς ἐπιστολῆς τὴν προγραφὴν σ. 

Ῥμάν. Μορβ5.Ερ..ττξ(ρ.118.24); ὁ. προφήτης ἐνταῦθα τὴν πρώτην σ. 



συμπεραίωσις 

ὅρασιν Ὑ αι. 1ς.1τ21τ(0.12.1τ6) ; τη64. σ. λόγον (Ἰεπη,5ἐγ.4.τ{(0.248.8; Μ. 
8.12164); βι.Ατη, ἤο». 8(}1,40.2030). 

συμπεραίωσις, ἡ, εοηπεϊμδίοη, δι: τοῦ βίου ΟἸ]ετη.ε ν,4.2τ(ρ.3οὅ.2 ; 
Μ.8.1341.Ὰ}; πίστις μήτηρ καὶ στεφάνη καὶ σ. τῶν ἀρετῶν ὑπάρχει 
ὙΜαΧχ.ἰοειεονενι. τ (ΜΝ Ο1.052.). 

Ἐσυμπέρανσις, ἡ, ἀρεονρίεηγμεηὶ, Ἐλιβ. ἀ.6.0.τίρ.40ς.27; Μ.22. 
6530). 

συμπέρασμα, τό, 1. εορερίοίίοη, αροονιρ δ ηιεηὶ, γεαϊχαίίον 
πάσης ἀγαθῆς ἡ καταρχὴ πράξεως ἐν τῇ ἡμετέρᾳ βουλῇ τὴν ὑπόστασιν 
κέκτηται, τὸ δὲ σ. ἐν τῷ θεῷ ΜεΙΠ. β΄ φπαγι.2(Ρ.520.7); πᾶν..«ἁμάρτημα 
«ὐὐτὸ σ. κτᾶται διὰ τῆς σαρκός 1ἅ.γε65.2.4{0Ρ.326.9; Μ.41τ.1τ1604}); ν. συγ- 
κέρασμα; οἵ πον ἴῃ τοὶ. τὸ οἱά αἰβρεπββέϊη σ. ... προφητείας τῷ 

Δαβὶδ κεχρησμένης..-πεπληρωμένης..--«ἐπὶ τοῦ σωτῆρος Ἐπι5.φε δέ εΡῆ. 
15.4{Μ,22.0328); τὸ σ. τῆς..-συμβολικῆς λατρείας 1Δ...6.1.3.4(Ν1.20, 
698); οὗ ΒΜΥ͂ χαίροις, τὸ τῆς παλαιᾶς καὶ καινῆς διαθήκης α. 170.}), 
ἐονη. (Μ.96.6498);2. αεοονιρἰςἠ δα τοονὰ, φεῤίυεη!θηΐ τὸ τῆς τελειοτά- ᾿᾿ 
της ἐνώσεως παρακολουθήσειν σ. Τα 5.]πηρΡ.εΡ.70. 4 ηἰ.(ρ.3.13;}Μ.77. 
1460 Α}); τῶν..-δημιουργῶν ἐπὶ τῆς ἴσης ἐπιστήμης τὸ ἰσοσχέδιον τοῦ σ. 
φανεροῦσθαι πέφυκεν ἐπὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου πρόσωπον ( 6]. ν2....6.2.21τ... 
π( Μ βε. 2840); 3. ἐρηομηπαΟ ἐν αὐτῷ πάσας ἀρχάς, πάντα σα. 
Βίοπ. Αγ .».ς.8(Μ.3.8248); οὗ τπ6 ἀρε, τι ΝΖ. αγη1.1.2.34.252(Μ, 
27.063}; ἐπὶ...τοῦ σταυροῦ, ὅπου τὸ ο. τῆς πάσης οἰκονομίας 86. 
Μστι αροῦν.5.τ4{0.92.13); ὁ δὲ καλῶν τοῦδε σ. τῆς δικαιοσύνης ἐν τῷ 
Κύρῳ μὴ ἱσταμένου ἐπὶ τὴν αὐτοδικαιοσύνην Χριστὸν ἃ λόγος ἀνάγεται 
Ῥτος.(.1ς5.41τ:1},,(λ1.87.23494, ν.]. συγκέρασμα). 

Ἐσυμπεραστικός, Ξ«γέϊοριτοίῖε, τ ΝΝ 85. ἔμπ ττί2 Ρ.258.25; Μ.45. 
β8όςς). 

συμπεριάγω, “ΟΥΥΎ αὐομὶ αἰοηρ τοις οὐ ἰορείθεῦ; ἰπιίσαγιβ,γ 90 
αδοιί ἰορείθεν, ΟΠτγϑ ποι. 14.8 τῷ. Κοηι.(0.587Ὲ). 

Ἀσυμπεριαιρέω, γεμουε, ἀὧο ατὐαγ τοῖὶῇ αἱ 126 δαρῆδ ἔΐμηε, ΤΠ άτ, 
5ταα,ε}»}.2.8(}71.09.11.330) ; τ6.2.17(τπ60}}. 

Ἐσυμπεριακολουθέω, ῥοϊΐοτο αϑοτί, ΟΠ. οη1.14.8 ἐῃ Κορε ( ΟΠ]. 
σευ [ρου -παρακολουθῶν 0.587Ὲ}. 

συμπεριγράφτω, 1. τηεὶμάδ; ἐριόγαεε, ΟἸ]Ἰδτα, εἰν 6. 1πίρ.401.31; Μ.Ο. 
3441); 1.8.7(0.02.26; 5858); Μοίῃ. 5 γ}.3.2(Ρ.28.24; Μι18,610); 
ὙΒΠατ.διιά.ε}».2.6)(Μ.00.12068) ; 2. πιεα., 11} ομβοίῇ ἰο, ΤΡτος,Ο, 
Ργ.Ξ: ο(Μ.8).1 2684); Ρα85., δὲ ᾿ἰρεοά ἰο, οοϊμεῖάα τοτέΐι “-ομένων, 
φησί, τοῖς ἔργοις τῶν ἐνεργειῶν..«ἡ δὲ τοῦ “σ΄εσθαι λέξις δηλοῖ τὸ 
ἐσοστάσιον τῆς ἀποτελεσθείσης οὐσίας πρὸς τὴν ὑποστήσασαν δύναμιν 
ΟτιΝ 55. Επμηετίι Ρ.02.22Η. ; Μ.4-ς.22:4}; 1Ὁ.(1 Ρ.125.27; 3610); Β88. 
561.0γ.14. 10} .8ς τϑ10) ; τεῦ, τὰς ήοτᾷ ψιτἢ Ππαμιδη παΐασα συγκλειό- 
μενον ἀλλ᾽ οὐ “-όμενον Ἑυ]ορ. ῥαίνε. 8(}.86.20258). 

Ἐσυμπεριειλημμένως, κονῤγελοησίυεῖν, τπεϊμδιυεῖν, ἘΡΊΡΗ. ἦαεν. 
Ἴ6.53(Ρ.409.6; Μ.42.6298). 

συμπεριέρχ-ομαι, ρὸ γομη τοῖξδι; τοθὲ., αδεοοσῖαίθ οπεϑείξ ΥἸΓῈ ; δέ 
εομηθείοά ὐϊῃ [Ἐοπι.12:16] τουτέστιν, εἰς τὴν ἐκείνων εὐτέλειαν 
κατάβηθι, συμπεριφέρου, “νου (ῃτνβ5,ἤοηι.22.2 1ἢη Κορε (ο. 6810); τὴν 
ἐδίαν τῆς ψυχῆς κατασκενὴν..«πῶς ππεται μετὰ τοῦ σώματος; ΗΪεΕτΗ͂. 
{γί (ΝΜ. 40.864). 

συμπεριέχω, 1. ἐπείμαθ οὐ δηιῦγασε 1οτηεν τ ἐΟΉΉΘΉ τοί λ ποίεε 
οὔτε ὃ γεννητὸς οὐ σ. τῷ πατρὶ τὸ ἀΐδιον ἘΡΙΡΠ.ἤαεν.76.40(ρ.404.2; Μ. 
42.6200)}; 2. Ῥᾷ55., δα ἐριὀγαςεά ΟΥ εροπίαϊμεά, ει. ἴὰ ἃ ἀεπηιίοη 
ΜΏΘΥΕ ποῖ ἜΧΡΥΘΞΒΙν ΤΠ ΕΠ ΠΟΠΘΩ͂ διὰ τὸ συμπεριέχεσθαι αὐτὸ τῷ θεῷ, 
οὗ πνεῦμα τυγχάνει ὅν ὨΙάντα. Τγήρμ.τ46(Ν.39.4408) ; Το ΑτΥ..5.7.2 
(Μ.3.8688); τῷ ἀνόματι τῆς ἐμῆς φαμιλίας καὶ ἡ νύμφη μου σ. ΑἸΉ, 
ϑομοίαβί οί ττ(ρ.1οὔ). 

συμπεριΐπταμαι, ἤν, γδλ αγομηά τοῖὴ συμπεριϊπτάμενος 56, 
Τιμόθεος] Παύλῳ τὴν οἰκουμένην τγ5.6.4.3(3.574Ὲ). 

συμπερικλεί-ω, ρ655., ῥέ ἰἸγη θα ἰοροίδεγ, σἤαγε ομεἷς ἱτημεα!οτς 
τὸν νοῦν. «τὸν μηδαμῶς τοῖς σώμασιν ἀλλήλων διαιρουμένοις τοπικῶς, 
συνδιαιρούμενον ἢ “-ὄμενον Μαχ.ῤ.8(Μ.91.4400). 

σαμπεριλαμβάνωυ, 1. γχαίΐδεν, εριδγαεε; οἵ (μὲ οἡ ὕτοϑββ ἕνα... 
συμπεριλάβῃ.. «τὰ τῆς οἰκουμένης πέρατα πρὸς ἕαυτόν ΟΥ̓ ἢ,.552 1Ὁ 
Με(ρ.226); 2. τεῖ. Ιης., αϑϑηε, ἘΡΙρΡἢ ἀης,}π(ρ.05.7; Μ.43.1570) 
οἷτ. 5. ἄνθρωπος ; Ἰά ἐαρ. βά,τοίρ.πτό.6; Μ.42.8124} οἷζ. 5. ἐνανθρωπέω ; 
εὐδόκησεν ὁ θεός, ὅτι κατελθὼν..-συμπεριέλαβε τὴν φύσιν σου τὴν 
λογικήν, τὴν σάρκα τὴν ἐκ τῆς γῆς, καὶ συνεκέρασε τῷ θείῳ αὐτοῦ 
πνεύματι Μπο.Αερ ἠον!.32.6(Μ.34.7378); 3. ἱπεῖμάε, τριρὶν ἩΠΆΣ 15 
ποῖ Ἔχρ ον βίας ὠνόμασας υἱόν, συμπεριείληφας τῇ διανοίᾳ τὴν 
τριάδα ἘΡΙΡὨ «απ ειτοίρ.18,12; Μ.43.364}; αὐτὸ οὐδαμοῦ τέθεικε..συμ- 
περιέλαβε δὲ αὐτό, καὶ..-«φανερῶς αὐτὸ οὐκ εἶπεν (Πγγϑ.ἤοηι.7.2 1 
Ηδεν.(12.144}; 4. ἢ ἴῃ Ῥᾶ55. 5βεῆϑ5, δὲ μμάεγεισοά οἱ ποιμένες εὐθέως 
ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ... .«ἀπήεσαν...οἱ δὲ μάγοι συμπεριλαβόντος ἔτους δευ- 
τέρου ΟΥ. [5.23 ἴῃ: ΜῈ (Ρ.25.0) 

Ἐσυμπεριληπτικός, ἐοργοβομεῖυε, τηείμδῖυε, ἘΡΙΊΡΗ.μαον,όο. 56 
(ρ.203.20; Μ.42.280}). 

1287 συμπίλησις 

Ἐσυμπερίλυπος, Ξταὦ ἰορεί εν ΟΥ̓ νένν ἕσαΐ πάντες σ, γεγονότες 
Α.(Ρα95.)..4“4»ν.Β. χ(0.7.26; ο[.Μ.2.12218). 

Ἀσυμπερινήχτ-ομαι, στοΐγε ΟΥ βοαὶ ἀγορά ἰορεί μεν; τααῖ., σὸ εὐὐ τ 
ἀνθρωπίνας τέχνας... ὧν ἡ χρῆσις..«τῷ παντὶ “πεται βίῳ Βα5.56],07.14.1 
Μ.δς. τϑτο). 

ἐσυμπεριορίζω, Κα ἰδδ ξαμηα ἰἰηεΐξ Κ0᾽; ῬΆ55.,) δὲ ἰηηε θα ἰσ, ΤΟτ. 
Νυβ5..47.εὶ δα Ὁ.4(Μ.45.12850).Ψ 

συμπεριπλέκω, Ρ8585., ὃδ εομμεείεα τοῦ, Τατιογαὶ.τ3(Ρ.14.31; Μ, 
6,8264); Επμ5.4.6.7.χ(Ρ.3210.22; Μ.22.5080) ; ΡΙΡὨ καδν.21.2(Ρ.239.24; 
Μ,41.288.). 

συμπεριπολ-έω, γο γομη ἰορείδιον τοῖς; Ἰδῆοα φοηνεῦσε τοτίδ, α5- 
φοεΐαίσ τὐἰ ἢ ἄλλους μετὰ ἄλλων θεῶν “-οὔντας τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν 
ΗΙρρ.οἠκεν.τ.τοίρ.21.20; Μ.16.30448); ΝΠ ρίγιαὶ (Μ.79.11520); 
Ἀθη. ἄϊαὶ.(Μ.8ς.88οΑ) ; ψυχαὶ ἐν σώματι...μηκέτι δυνάμεναι “-εῖν τῇ 
ὑπερκοσμίῳ τελευτῇ 1665. Ναζιἀταὶ, τ4(Ν.38.1100). 

συμπερισπάω, ἀϊεἰγαεὶ αἰ5ο ΟΥ αἱ ἐμ 5αηι ἰἴγιε, ΓΑ]. ἐεμ1.2.42(Μ, 
01.14418). 

συμπεριστρέφω, ἐμεγη γοιμά, εομύθγε; Κὶ εἸίθηεθ ἀὰ ἀρτοῦγ, ας0.Ρ 18. 
εαγηπ. τοῦ. 2(ρ.66). 

Ἐσυμπερισύρω, ἄγαρ αδομὲ ψ’τ ἢ, ΟΥΝ γβ5. μηειτί ριίιοι το; Μ,45. 

4360). 
Ἐσυμπεριτέμνω, ρ655., δέ εἰγειηεῖςεα ἰορείθεν τ Ὰ, Τίπι.1Π| ΑἹ. 

 (ρ.321:6.2; Μ.86.2688). 
Ἐσυμπεριτορνέω, ἐπγηὶ 85 ἴῃ ἃ Ἰαῖμε; τηξῖ., ΠΥ ἐπίο, α. ἀδζ,, 

{10 δεβ8.Ναζ. αὶ. τ40(Μ.38.1053). 
συμπεριφέρ-ω, ζαγγν τομηά τὴ ΟΥ ἐορείδεν; Ῥδ55.; 1. γευοίυε 

τοὐδβ; τηεῖ., δε οαγτίοά αἰῦαν ἀνοήτως “-όμεθα μὲν τοῖς ἀσεβέσι, μᾶλ- 
λον δὲ καὶ ἀντιπεριφερόμεθα παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλέας Ἐμεοπί. Η. 
φποπορλ.(Μ.86.τ8120}; 2. καυνε ἐμπιθγεσιγδα, εομύενϑδ τοῖίμ 916 παρα- 
καλῶ...«πρὸς ἑαυτοὺς συμπεριενεχθῆναι Ῥεγς5.(Ὁ.290.10); 3. ἀσεεονηποάαίε 
οὐ αἄἰαρὶ ομεϑεϊ το, ἀργεθ τούτῳ 35. ἩδτάΟ]Θο ἢ} κατὰ τὴν ἐκδοχὴν 
ταύτην “-ὀμενός τις καὶ ἐκκλησιαστικός ΟΥ̓. 76.13.44{ρ.270.28; Μ.14. 
4718); 4. ἐἦοιυ τηάδμίρεπες, τεακο αἰϊοιυαηεες --όμενοι τῇ ἀκεραιότητι 
αὐτῶν Μεῖῃ.γε5.1.2ο(Ρ.242.0; Ν.41.1ο880); ἔτεα. Π τῇ ἀσθενείᾳ 
εἴο., ΟἸδια. εἰν. 2.σδ(ρ.151.17; Μ.8,1ο12.}; ΟΥοομημ ΐη Μ|4.14.23(Ρ.330. 
13; Μ.13.τ2440); Βα 8.ερ.113(3.2ο68; Μ,32.5250); Ν1.ε,.3.241(Μ. 
100 5οια}; στοιλπειδαρί,.χ ττ(Μ.88,18648); 405., ΟἸδῖηῃ ῥαεά.2.τοί(ρ.221. 
12; Μ.8.5254). 

συμπεριφορά, ἡ, σεεογιοάαίίον ἴὰ Ἰθτηθη ταὶ ]οΒῃ 05, δοη- 
εἰδεναίίοη τῆς ἀνδρῶν πρὸς γυναῖκας σα. ἘΏ1ΏΔ]. Πιασ.ἐῤρῥιεαίᾳ, (Μ.8ς. 
δδιΑ); ἴὰ Ομειβίδη τοδομίηρ ἀηα ῥγϑοίϊοε, ὠἰἰῥίομιαον (τεῖ, τύοσ. 
9:22) τοῖς πᾶσι. «πάντα γίγνεσθαι ὁμολογεῖ, κατὰ συμπεριφορὰν σώζων 
τὰ κύρια τῶν δογμάτων, ἕνα πάντας κερδήσῃ ΟἸετα.δἰγ.6.1π5(ρ.494.15; 
Μ.9.3488); τί ἄτοπον τοὺς ἀποστόλους ἐν ᾿Ιουδαίοις ποιουμένους 
τὰς διατριβάς, κἂν τὰ πνευματικὰ νοῶσι τοῦ νόμον, χρῆσθαι τῇ σ., ὡς 
καὶ Παῦλος Τιμόθεον περιτεμών Οτιεονπ ῃ Μί,ττ.δ(ρ.46.32; Μ.13. 
9250}; τεῦ, Ἰῃς. διὰ τοῦ χρέω προκυροῖ ἑαυτῷ πᾶσαν τὴν νομὴν τῶν 
ἐπιγείων, καὶ διὰ βραχείας συμπεριφορᾶς, κύριος πάντων γένεται, 
οὐ μόνον ὡς δημιουργός, ἀλλὰ καὶ ὡς λυτρωτής Ἰῦρῃγ.2.271Ὲ ; οὗ. συγ- 
κατάβασις. 

Ἐσυμπεριφορικῶς, εὐ»ρίαϊξαμείγ, εομτγίφομεῖν, Μαχ.Ρ.(Μ οι. 
4364); 1Δ.αγτῖδτρ. (Μ ο1.126ς5}}}. 

Ἐσυμπεριχέω, ρ855., δέ ῥομγείά οὐεῦ (076) ἐορεί πεν τοῦ! συμπερι- 
ἐχεῖτο τῷ ἐλαίῳ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος Β85.36].0γ.26.1(Ν].8ς.3018). 

Ἐρσυμπεριψηφίζομαι, ἠογῦδαν ΜΝ] μακροθυμοῦντες...«συμπεριεψη- 
φίσθημεν αὐτοῖς ὈΟΡ(:6ο)εῤ.ἀρ.ΤΗατ,᾿.4.2.28.5(3.900), 

συμπήγνυμι, 1. ῥμὲ ἰορείξεν, εονραοὶ, ξγαη!6; Ῥ8.55., οἵ ΟὨΥ θ᾽ 8 
θοᾶν, Βαβ..ρίγιτϑί3.9Ε; Μ.32.850) οἷξ. 5. ϑεοφόρος; 2. τηαΐέ φοἰἶϊά, 
εομάφηξε; μδπσα ἃ, ἐδίαῤίϊοῖ, σοὶ τ μοναχικὰ συμπήγνυσθαι παλαι- 
στήρια 1514.ὉὈῬὲ].6}}.1.2Δ62(Μ1.78,3408}); πιεῖ., ἴπ Ὠβα ἢ πάρετον ἐπὶ 
κλίνης.. «ἄνθρωπον λόγῳ συμπήξας Μϑοι Μρταρος.2.Β(Ρ.1ο.5); 
". ἐείαὐϊέδι, Ξὲ5 {αδὶ συμπεπῆχθαι τὸν ἥλιον...«ἐν τῷ οὐρανῷ 1)]οα. 
(εη.τιχ](Μ..3.15644). 

σὐμπηξις, ἡ, 1. ρῥμεἴηρ ἰορείλιον, [γανεῖη, ε5Ρ. οἵ ἴ86 Ὀοάν, τοῦ. 
τοϑυτσχδοίίοῃ οἵ θοὰγ τῆς σκηνοπηγίας. .«τουτέστι τῆς τῶν σωμάτων σ. 
«οὐλελυμένης....τῆς φθορᾶς ὕγτ. 0.3.4(4.2]08); ἃ αὐον.τ7(1.6 108}; γεξ, 
ἼᾺς. (τεξ, Εχ. 40:2) ἡ ἀνισταμένη σκηνὴ τὸ ἅγιον σῶμα σημαίνει 
Χριστοῦ καὶ..«τὴν σ. τοῦ τιμίου σκήνους αὐτοῦ 14. 70.4.4(386Α}; ἡ τοῦ 
σώματος σ. ἐκ πανάγνων αἱμάτων παρθενικῶν {Ὀγτ. Τγίη, τα(63.200; Μ. 
Ἴ7.1152Ὰ}}; 2. τηρῖ,, κοἰϊάανίίν, τμῖίν τῆς τοῦ λαοῦ...σ, ΟΥΝᾺ2.ογ.42. 
25(Μ,36.4880). 

συμπιλέω, ἐοπάξηξε συνεπίλησεν τὸν οὐρανὸν ἄνωθεν ἀπείροις 
ὕδασιν, ἵνα ἡ αὐγὴ στενουμένη κάτω πέμπηται ΘΘνΕΤ ἐγ αΐ.2.4 ἈΡ. 
(ο5πι.1η 8. οριχο(  .88.4210; ἐπίλησε Μ.56,443); Ξτοϊϊάϊέν, τεῖ. ΜΕ. 
14:25 θεοῦ..-«συμπιλῆσαι ὕδωρ Μαχ.Ξεἠοὶ,ερ.4(Μ.4.5330). 

συμπίλησις, ἡ, εὐῃηῤγεδοίοη ; ἃ. εοηἀεηϑαίοη, αὐ γβδιπεχ 4(Μ. 



, 
συμπίνω 

44.030}; 14. πη. 3(2 μρ.15.2; Μ.45.577}0}} Ὁ: βοϊταιβεαίτοι,, θα Ρ 
σομεγείό, ἐδι8(2 Ρ.τϑό.11; 7800). 

συμπίνω, Ρετί. Ῥα85.; τηδὶ., δέ σιραϊϊοιυοά τ, αὐεογϑεά πάθει 
ἐπιθυμίας συμπέποται ϑεταρ. Μ' αἢ .«8(ρ.32; Μ.18.905})}. 

συμπίπτω, 1. ἐαἰΐ τη, εοἰΐαρεε; τηρεῖ. » ἰαῤδε, ῥα ἵπίο ἐγγον, 6τ. 
Νγο5. Δροϊ! (1.45 ττ290); ΟΠ γγβ. ον. 54. τή τ (7 5460, ν.1. συνεμ- 
πεσεῖν); Ἰηΐο βίη, Ἐμβᾶτιϑιυάᾶ,ρῥ.2. πο. Μ 0. τ 600) ; 150 Ῥα55., ὅτ. 
Αρτ. κεῖ. 4.χ(Μ.οϑιοιόο); 2. οἵ. εη.4: 5, 6 ἀοιρηξαςὶ, ἀε)εοίο μὴ 
λυπεῖσθε...«μηδὲ συμπέσητε ὅτε ἀπολήγω Τ.Ζαδ.τοιῖ; 1.705.7.1; τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ χάριτος ἐπληροῦτο, ὥστε οὐ μόνον μὴ συμπεσεῖν 
ταραχθέντα ὑπὸ τῶν λεγομένων πρὸς αὐτόν Μί. Ῥοΐνε.τ2ιι; 3. μαῦέ 
ξεχμαὶ ἐπὶεγεομδε αἱῸ, Τ. 7]65.0.ς; ἐρασθεὶς αὐτῆς συνέπεσα εἰς 
αὐτήν Τ᾿ [4.13.7 ν. συνεμπίπτω, 

συμπιστεύω, ρμ455., δε δεϊϊευεά ἰο δέ ὁπό ΜΈ, δὲ γεεκομειὶ ἰορεί μεν 
τ, ΣΑΤ ἀἱαὶ. Τγίη.5.4(}1.28.12688). 
συμπλανάομαι, τυσηπ ον τοῦ; ταβῖ,, ΟΡ Ἰο ρει εν ἴὰ Ἤθγοθν, ΗἸΡΡ. 

Νιοξι,τ(ρ.225.14; Μ.το.8048). 
συμπλάσσω, τηξά,; 1. το, ἐσηζογηι το, Οντο Β τα 8 (Μ.όο. 

8126); ἰ(, 70.5.5(4.5200) ; τεξ, [πο., ἜΠΒΕῸ ΦΈΠΊΘΕ ΒΟ Το 95} ΟΝ 5. 
σκηνώδημος: ; 2. ῥγείεμά κληρικοὺς...σ. ἐξ οἱουδήποτε τάγματος 
ἱερατικοῦ ἢ βαθμοῦ εἶναι Ηρτας] που. ὉΓῊ 41). 

ἐσυμπλάστουργος, ἐαδἠομίηρ 701μἰἷν, τγεα τη ἱορείμεν; οἵ 
Η. (ποςί, 70.1).εαγηπ βεπίττο( 96.827. ; ἀκτιστοσυμπλαστουργο- 
σύνθρονον ᾿Ρ.21}). 
Ἐσυμπλατύν-ω, εαϊοη σομεμγγθηϊν ΤΠ ΟΥ ἐπεὶ ῥγορογίϊοῃ ἴο ἐν 

ταῖς διαδοχαῖς ἢ κακία συνεπλατύνετο τ Ν γβ5.γες.(Μ.46.6ο080); “-ὦ 
τῇ-. “κακίᾳ τῆς ἐμῆς φιλανθρωπίας τὰ διαστήματα Βα5.86].0γ.5.2(Μ8ς. 

778); 19.4.3(730). 
σύμπλεγμα, τό, εγηϊἠμεσίς, εογεδιηδα ΟΥ ἐονμηῤίοα τοποῖς ἔσφιγγε τὸ 

σ. τοῦ πυκνοῦ. «ταρτάρου ΗΙΡΡ.᾿αεγ.5.τ4(Ρ.τοϑ.24; Μ.16.31674}; οἵ 
ΟΒσῖβί ἔρεισμα τῆς ὅλης οἰκουμένης, σ. κοσμικόν, τῆς ποικίλης καὶ 
ἀνθρωπίνης οὐσίας συνεκτικόν (Ὦτν5, βαΞξεῖ.6.5(0Ρ.170.4; 8.2728) ; 
Ομ συ βίο]. τοῦ διπλοῦ τῶν συμπλακέντων καὶ ἐνιαίου τοῦ σ. Ἰ,δοπί. Η. 
Ἡοηοῤ᾿ ταβιτησπια (ΝΜ .86,18008). 

συμπλεκής, εἰοξεά, ἐοἰάεα σ. παλάμης ΝΟΩΠ 'Ῥαν. 7σ.6:ττ( 1.43. 

7964). 
συμπλέκ-ω, Α.. {Υ8 5. ; 1. ἐτοΐγ6 ἰοσείδον , ἐπϊογιοσαῦς τοϊί, ταεῖ. τὸ 

συμπεπλεγμένον τρῆα! 15 δομηὰ ἩΡ το ποδὶ, οπδ᾽ 5 οτος ἐπίθγυοεῖς 
απ σοηεΟγΗΣ πρὸς μὲν τὸ διεζευγμένον μεγάλην ἔχε ἀξίαν, πρὸς τὸ σα. 
δὲ ἀπαξίαν ΤΝῚ. Ερίοί, πο(Μ 79, τος) ; ταθῖ., οοτεδίηο, δίομά τῇ χαρᾷ 
πσεταὶ φόβος (Ἰοπλ. ἔχε. Τλάρι. Βρ(Ρ. 132. 18; Μ᾽ .9.696})) ; Ατῇ. -σ θη. 4«ο(Μ. 
25: 81Α) ΟἿ. 5. σπερματικός : εἰ..-ἐν τῷ σώματι συνεπλάκη ὁ ὦ θάνατος.. 
ἀνάγκη καὶ τὴν ζωὴν ἀμ λαρβεδι τῷ σώματι..«διὰ τοῦτο. εἰδρεδυσατα 
σῶμα ὁ σωτήρ, ἵνα συμπλακέντος τοῦ σώματος τῇ ζωῇ, μηκέτι... 
ἀπομείνῃ ἐν τῷ θανάτῳ ἰα.1ηε.44.5[.(}.25.176Ὰ}; θάρσει... συμ- 
πεπλεγμέγην δειλίαν Οντ.1,.ε,8: 6{.{Μ.72.6220}; ἰ4.}5.36:7(}}.69. 
9288); 2. εοηηδτηξ; ἃ. ΠυτΉ ΘΕ 5, τημ ρῖν, εογηδίη τοῖεν τ τρίες οἵ, 
Ιτοηιλαον.τ.15.2(Μ.7.6174}; Ὁ. ῬγΟΥ8. 50 85 [0 ἔουπι ἃ ῬΤΟΡΟΒΙΙΟΗ ; 
80, τὸ συμπεπλεγμένον ῥγοῤοείίίοη, ἹΝΙΕΡΤτοὶ, τ(Μ.70.Ἰ3080} ; 
3. 121116 τὸν ἀμνὸν τοῦ θεοῦ... τὸ πῦρ τῆς θείας οὐσίας σαρκὶ...“"οντα 
514. ῬῈ].ἐῤ}Ὀ.τ.2τοίΜ.78,221Ὰ}; ν. Ἐ.3 Ἰηΐτα. 

Β. ρβ85. Ἱπίχϑηβ.; 1. ῥδεοῖμε ὀηϊαρηρίεα, ρεὶ σαπρὰ ἴπ; τηεί., 
δε ἐπιρἠεαίεά, ἐηνοϊυδά; Ῥετῖ. ῬΙΟΡΙ. Ρα55., ὑρμέγίσαςν, σδιϊδὲν δια- 
κρουσάμενος..«τὸ σ. τῆς ἐρωτήσεως... «πρὸς τὴν τῶν ἀκονόντων ὠφέλειαν 
εἶπον Ῥατα.ἐγορβὶ,.2.τ(ρ.216.7); 2. εονεβέμο, τῦΐς πνεύματα ἀκάθαρτα 
σνμπεπλεγμένα τῇ ψυχῇ (Ἰοτη.ἐεεἰ.7(ρ.1528.31; Μ.9.7018}; σύνθετον 
εἴποιεν [5ς. ΑΥΆΤΙ5 1π τη δὶ πίη οἰδστῖῖν οἵ ὙΙβθοτη] τὸν θεόν, 
ἔχοντα συμπεπλεγμένην ἣ συμπληρωτικὴν τῆς οὐσίας ἑαυτοῦ σοφίαν 
Α1ἢ.4,..2.380}.26.2280); οὗἨ Ῥετβοῆβ, Ἄεοηϑονὶ τὰ συμπεπλεγμένοι 
τοῖς πατράσι, καὶ τὴν ἐκείνων πορείαν ὁδεύουσι ΤΕ, 76γ.ττ0}.(2.460) ; 
Οὗ ὕνγο οδίερΌΤΙ65, ἩΙΈγσῈ τηΐο, ουεγίαρ, Τλῖοτι. σι. τ(}.53.1τος})}); 
3. δὲ 1οἱμεά; 8. οἱ δ5ῃ τὸ 50], ΟἸεπι, χε. ΤἼπάοί. (ρ.το7.9; Μ.9.6π 60); 
Ῥ. τεῖ. ἴῃς, ἡ θεία φύοις πρὸς τὴν ἡμετέραν “-εται το Ν γ85.0γ.εαἰσεῖ. 
τρίς, 8.5; Μ.45. 560); : τῤ. (0.02. 15: 640); ἰδατίῃ ἰβίρυ βιιβρθοῖ κἄν τε 
δέ, ̓συμπέπλεκται᾽ » θέλῃς λέγειν, κἄν τε, ὡς ἡ γραφὴ εἶπεν, ᾿ἔλαβεν᾽ β 
κἄν τε, ᾿ἐγένετο᾽ ΤΑΤΏ ἀέαὶ, Τγίη.ς.6(Δ1.28.12710); οὗ παίυτες ἴῃ 
Ομ σῖβε, Τβοπε πο βὴ τοβεϊτηοπα( Μ.86.18008); {τ υ95. πον, 
9.21 ἴῃ 76.(0,288.,27) εἰῖ. 5, ἐνωθέω ; α. γεῦ, δυο μαυ δεῖς ππίοη, ἤγγϑ, 
ἤον.15.4 1 Τί (τ. 6410) οἰ, 5. ἀνάκρασις. 

σύμπλευρος, ἱγτηρ 5146 ὃν εἶάε, οἵ Αδαρ ἢ αν τὴν σύο- 
σωμον καὶ σι ἘΡΙΡΗ ἠαεν.60.46(0.103.23; Μ.42.2730) ; 14. ανς.2ο(ρ.20. 
18; Μ.43.520), 
Ἐσυμπλημμυρέω, ἴοτ ζσυμπλημυρέω», αϑομηα τὐἱϊ, ς. ἄαϊ., τ. 

Ννγββ.αρΐη, εἰ γος. (Μ 46. τοςο), 
συμπληρ-όω, εὐμιρίεϊο; οἵ Τιορὸβ ἐπ]! σης οηΐπσ πυχηδη κη6, ΟΥ̓. 

.]0.τ.3γ(42; Ρ.48.8,10; Μ',14.078); οὗ Ομ γςΕ ἂβ Οὐ 8ηἀ πιδη κοινὴν... 

1288 συμπλοκή 

σαρκὸς καὶ θεότητος..-γεγενῆσθαί φαμεν τὴν...“-ωθεῖσαν τοῦ Χριστοῦ 
μίαν ὑπόστασιν Μαχιρ. το(Μοτ. Κ 560) ; τηγϑῖ, ᾿Ϊησοῦν...“-ὠθέντα δι᾽ 
ἐμοῦ σωζομένου Ἰάφην ει. (Μ.οΙ.6768) ; Ῥᾷ55., δέ εορηροςεά οΓ δευτέραν 
[5ς. ἑεραρχέαν]}..«τὴν ὑπὸ τῶν ἐξουσιῶν, καὶ κυριοτήτων, καὶ δυνάμεων 
“πουμένην ῬΙΟΠΑΥ«.}.6.2(Μ.3.2Ο1ΑᾺ}; 16.0.2(26οΑ). 

συμπλήρωμα, τό, 1. εογεῤἰείΐον, [ἰπἰριεπὶ ἐπὶ συμπληρώματος τῶν 

προειρημένων κατορθωμάτων παρέλαβεν ὁ λόγος τὴν ἁγνείαν ΜοΙΠ, 
5γη10.9.4{(ρ.119.13; Μ.18.1884}); τὸ εὐαγγέλιον τὸ τούτων [3ς. νόμου, 
βασιλείων, προφητῶν] σ. (οηεί. Α}}.3.5.2; τέλος νόμου Χριστός, τουτ- 
ἐστι, τὸ σ. (Πτυϑ.ἤονε.2. τη Τήπε (αι, 5550) ;2. σον ρἰεημθμὶ σ. [50. τὸ 
πνεῦμα] τῆς ἁγίας ὑπάρχον τριάδος Ογτ πες. 34{5᾿.2588}. 

Ἐσυμπληρωματικός, ἐπ οἰ πιοηΐ αἱ σ. τοῦ σώματος ποιότητες ΟΥ̓, 
Ν,γεϑσηΐη εἰ γε5.(Μ.46.1230); ὅϑένοσυ, ( Ὁγ.2:ττΈξ.(0.233.27);} θεὸς 
λόγος δυνατὸς ὡς ὃ πατήρ, οὐ δύναμις μέρος σ. τῆς οὐσίας τῆς πατρικῆς 
1ᾷ, Στ ον.τ: 25(ρ.220.8). 

συμπλήρωσις, ἡ, 1. ψΠΠἔηρ μρ, γερὶ εἰΐομ δυσαποσπάστως ἔχεις πρὸς 
τὴν τράπεζαν πρὸ τῆς κατὰ χρείαν σ, Β85.γεη μη. 8(2 τοὶ ; Μ.3:, 
6440); 2. εογηῤρ[είίομ; ἔγεα. ἴῃ τ6}. ἴο ογεδίου τῆς τῶν γενητῶν 
ἁπάντων σ. Ἐπ5.ε,1}.5.2(ρ.156.6: Μ΄ι24. τοσοῦ) ; ἔσται τὸ κακὸν εἰς τὴν 
τοῦ παντὸς σ. συντελοῦν ὨΙοπ.Ατ..5.4.το(Μ.3.7178}; ἐδ.4.28(720Δ} 

16... μμο.1τ.3(Μ.04.7960) ; ποῖ ξπποτίοι οὗ ὅθ 1η τοὶ. τὸ ΒατμαΥ ὁ... 
πατὴρ... οὐδὲν εἰς ασ. τῆς ἑαντοῦ θεότητος παρὰ τοῦ υἱοῦ λαμβάνων 1.115. 
4...4.5(0Ρ.τ52.0; Μ.22.2568) ; ΠΟΥ 1ὴ ΤΟ, ἕο ἩΠΊΝΘΥΒΕ εἰς σ. τῆς... «ὅὁλότη- 
τος γινώσκεται πεποιημένη [5ς. ᾶσα σύνθετος φύσις ].. περὶ τοῦ.. «λόγου 
«««εἰς διόρθωσιν καὶ ἀνακαινισμόν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς α. τοῦ παντός, ἐνανθοω" 
πήσαντος ΜΆΧ,ΕΡ, τ (ΜΟτ. 517..8); ὅ. ῥενζεείηρ; οἵ ἴβου!εν οἵ 
τεδϑουι, Οτιεσπῖη Κορ] "(1 τὰ Ῥὰτ; Μ.14.10770}; 1ᾶ. [7.70 τη 
1ειτοΣ 22(Ρ.272); πρὸς συμπλήρωσιν διαγωγῆς κρείττονος ΜεΙΠ.765.1. 
25(ρ.2το τς; Μ.41.τορ 8) ; 4. ζμεϊβιίριδηὶ, ἀσεονερὶ Ἰδλνισηὶ, ἐοηξαρηπα- 
ἰΐσῃ τὴν ο. τῆς ἀμοιβῆς εἰς τὴν τοῦ βίου σ. ἡμῶν ὑπερτίθεται (ουβῖ. 

67.5.0. 22(0.τ80.258.; Μ΄.20.1208Α); 1.80.1 5.0... τϑίρ.8ς.14; Μ.20. 
τογόλ); Επ|5.4.6.τ.τ{(Ρ.6.2; Μ.22.20 0); Τἀτῃ, “(ροϊ[.γ.3(}1.26.τορό Ὁ}; 
Οὗ τηατίνγαοσα, Οὐ ΝᾺ Ζ,07.τπ.Ο(Μ].25.02560); ἐκ μεταμελείας ἐλθοῦσα 
εἰς σ. τελειότητος 1δ,4τ1.ο(Μ,36.4418}; 5. ἐμα (οὗ 1,νὴ) ἀρχὴν τῆς ὁδοῦ 
εὐνοὐ συμπλήρωσιν Νιος. Μτ.το: 24{Ρ.370.4}; μετὰ... «τὴν τούτων σ, {1 
Ἐναεβαῃεί.(Ρ.5346.12); μετὰ τὴν σ. τοῦ τρισαγίου 7, Οἰγγς.(Ὁ.370.35}; 
ἀεαϊ δεδήλωται... ἡμῖν...«ἡ ἡμέρα τῆς σα. ἡμῶν Υ7.Ζος.ταίρ.τος.13}; 
πρὸς τὸ τέλος ὁρᾶν τῆς αὐτοῦ σ. ἘλΤΠΑ] ας, Ραμ (Μ.8ς.7058). 

συμπληρωτικός, 1. ΣΟΥΡΗΉΗΡ ΟΑἩ ὀδεεηϊαὶ ῥαγὶ ἡ.. αὐγὴ συνυπ- 
ἄρχει τῷ φωτί, σ. τις οὖσα αὐτοῦ Ἰυ5,4.6.4.3(ρ.152.5; Μ.22.256Ὰ}; 
τῇ..«κτίσει ἑτέρωθεν ἐπεισήχθη ὁ ἁγιασμός" τῷ δὲ πνεύματι συμ- 
πληρωτικὴ τῆς φύσεώς ἐστιν ἡ ἁγιότης Βα5. δὴ». 4Β(3. 40; Μ.32. 
1568); μὴ δύνασθαί, τινος τῶν σ. τῆς φύσεως λείποντος, ἄνθρωπος 
λέγεσθαι τον νγ95..4}01}.47(}Π1.4-. 2408); 23. ῥογγεΐηρ α ῥανγὶ οἵ, φοΐτιρ 
ἰστπαΐε πε, τοῦ. ἐββθησο, 85 ἰση ρ]]σϑτίοη οἱ Αυίθη γοίαβαὶ τὸ ἰἀεπεῖν 
γνιβάοτα ψ ἢ 50η σύνθετον. «τὸν θεόν, ἔχοντα...σ. τῆς οὐσίας ἑαυτοῦ 
σοφίαν ΑἸ. .4γ.2.38(}}.26. 280) ; οἴ, πατέρα τὸν γεννήσαντα καὶ σ. τῆς 
οὐσίας αὐτοῦ [8ς,. τοῦ υἱοῦ] εαὶ. 4ς.2:22(0.42.6); οὐκ ἔσται σ. τὰ ποιή" 
ματα τῆς θείας οὐσίας Ῥτος.σεηιρτοοιη. (Ν .87.200); τὰς τῆς ψυχῆς 
δυνάμεις...σ, τῆς οὐσίας αὐτῆς Μαχιρηδῖς. (Μιοτ τ 2610}; ταοτγα σοὶ. 
χεὶρ καὶ ὀφθαλμὸς καὶ ποὺς περὶ ἕν σῶμά εἰσιν σ. μέρη ΑἸΒοπαρἾοσιδ.1 
(συμπληροῦντες τά Μ 6. οΟπΑ}); μέρη...σ. τοῦ ὅλου (Ἰ ΘΠ. ς »,2.τ6(}.152. 
14; Μ.8,τοι34); ΜδοΜρπη.αροεν.2.2ο(Ρ.20.17)};} πάντων [τῶν] τοῦ 
κόσμου σ. μετέχων [8ς. ὁ ἄνθρωπος] στοιχείων 151. ῬΕ] Τρ}. 1. 250(Μ. 
78.45370}; 3. ΤΥΏ. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον...οὐ σ, ... τῆς ἁγίας τριάδος [50.Ψ 
ἴῃ Ατίαπ νον), οὐδὲ κοινωνὸν τῆς θείας... «φύσεως ΒΑ5.6.243(3.3750; 
Μ.32.000Ὰ}; οΥ̓ποᾶοχ πνεῦμα θεοῦ...τῆς τριάδος σ. Ἰᾶμεχ.5.6(1. 
188: Μ.20.444}); 1514.}6].ἐ}Ὀ.τιτοορί .γ8.2568); γγιίλες. 4{τ:, 3588); 
ΤΒαΐ. [εγ.4.::12(2.4.32) 14. Τ τη, 2ο(Μι75.1176})}; 4. κοτε ρὶ οηιομίανν ἴὸ 
δευτέραν [30. ἐντολήν]... ὁμοίαν ἐκείνῃ, μᾶλλον δὲ ὦ. τῆς προτέρας Βα5, 
γέρ. [μϑ.τ(2. 356 Ὰ; Μν241. 0084}; τὴν. «τετάρτην γέννησιν...α, τῆς ἐκ 
σωμάτων. .«γεννήσεως Μαχ.αριδίρ, (ΜΟτ.τ4τ60); 5. ιρμαϊγ σον ρίο- 
ηιομίαγν κοινωνοῦντα τοῦ εἶναι, οὐχ ὡς σ. τῆς ἀλλήλων οὐσίας Τιεοητ, Β, 
Νεςί εἰ ̓πμιίτ(Μ.86. 2808); οὐ...σ. ἡ τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου 
πνεύματος φύσις ἐξ. (1 2888}; (γϊβίοϊ, ἐκ δύο οὖν φύσεων, οὐ δύο φύσεις, 
ἀλλὰ μίαν ὑπόστασιν λέγομεν Χριστὸν σύνθετον" τούτων ὡς ἰδίων μερῶν 
περιεκτικὴν τῶν φύσεων, καὶ ταύτας ὡς ἴδια καὶ σ. μέρη περιέχουσαν 
Μαχ.ρ.ττ( 01.402.) 

Ἐσυμπληρωτικῶς, οορἰενποηαϊΐν, ὃν τπακίησ πρὸ {πὸ ἐοτεῥίοπθηὶ 
ΟΥ εὐμροίτηρ τάξιν ἀγγελικὴν.. «τὴν σ, ἀποπερατοῦσαν τὰ...«οὐράνια 
τάγματα Ἰ)ιοη.Ατ.ε . κ(}1.3.1068}}; 1δ.0.2(2570). 

συμπλήσσομαι, 5.ν.]., δὲ ἰογγον- ίγμοῖς συμπεπληγμένην δειλίαν 
Οντλρ.εαἰ.].ε.8:27(0.60.6) ἔοΥ θάρσει... συμπεπλεγμένην δειλίαν ὕνγτ. 
1.6.8 1261.(ΝἹ 72. .6330). 

συμπλοκή, ἡ, ἢ, ἐηογτοσαυτηρ 5 : τηοῖ,, οὗ {ῃ6 τῃγοαᾶ Ὀἱπάϊηρ ἰο- 
ΒΕΈΓΠΟΥ 4}1} ογραΐίοπ, σοημέχιομ, ϊοπ Ατιάιμττ.2(}.2. 0400} εἰς. 8. 



κα 

ούμπλοκος 

ἀσυγχύτως; 2. εομιδίπαϊοη τὴν εὐχαριστίαν καὶ τὴν εὐλογίαν ἀγαλ’ 
λίασίν τε καὶ εὐφροσύνην, ἔτι τε ὑπομονὴν συνεργοῦσαν, καὶ τὴν τούτων 
σ., τὴν ἐκκλησίαν ΟΪοτα, ραφά τ, (ρ.τ03.21; Μ.8,2774}; 3. Ὀεῖνγθεπ 
ῬΕΙβΟ8, ἀϑϑοσίαίίοη, εἶοσε σομπθκίοη, τι μύτη, βαη Ον, κ(ρ.13.12; 
Μ.το.τούπ0); σ. τὴν πρὸς ὑμᾶς ἐμπορεύσομαι, ἣν ἡ πίστις συνδεῖ τοὺς 
ὁμόφρονας Θορῇτ. Η ἐῤ.Ἐνη.(Ν.87.31400) ; ἀθηϊεα οὗ 5ομπ᾽β σϑίδ θη 
0 ΕλΊΠοΥ ὁ υἱὸς ἁπλῶς καὶ χωρὶς σ. τινός ἐστιν ἐν τῷ πατρί: φύσει 
γὰρ ὑπάρχει τοῦτ᾽ αὐτῷ ΑἸΉ..4γ.3.23(Μ.26.3724); 4. πηΐοη, οἵἩ 50] 
84 Ὀοᾶγν ἷπ τῆδπ, 7081. 5΄.γε5.(ρ.45; Μ.6.15858); τὸ διττὸν καὶ 
ἑτερογενὲς τῆς ἐν ἡμῖν σ. .-. καὶ ψυχῆς καὶ σώματος 15115,}.ε.6.6(247Ὰ; 
Μ.21.43200) ; 5. ΟΠ ΥΙΒΊΟ]., ὠρηΐοι οἵ παΐαχεβ ἴη (Βσίβι, χλόη βαςεῖ 
τ7.2(52,226Ὲ}; τὴν δευτέραν ἑαυτοῦ... ἐνεργῆσαι γέννησιν ἐν τῇ σ, τοῦ 
καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρώπου ὁμολογοῦμεν Τ,δοπί. ΗΝ ἐδὶ.4.ο(Μ.86.τ6698) ; 1. 
6.8(17574}; οὐσιώδους σ. ἐδιτιτο(4160) ; Δ »ηομορἦ, ἐθβυοηϊα(Μ, 
Β86.1800}}; πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἕνωσιν τοῦ λόγου καὶ σ. καὶ 
συνάφειαν ἀληθέστάτην ΤΟτιΝ γβ5.ἀον»η.3.44τΏ.0.(ρ.14].6}; 6. εγιδγαεε. 
(οἵ 56Χχ08] Ἰπέεδυσουγβε) ; τηδῖ., οὗ ἀβαῖμ, Ἐπιβ. εορἢ.3(ρ.6.13}; ΑἸΆ. 
Ζης.26.τ(Ν1.25.141Ὰ}. 

σύμπλοκος, εογηδὶπεᾶ; οἵ ἃ του] ἰταε οὗ ρεορ]ς, Νοππ.ρα».70." 
6::το(}.4.3.7030); βαεά ἴο σταυρῷ σύμπλοκος οὗτος..-ἔστω 1διτο: 6 

8970). 
Ἐσυμπλουτέω, ῥὲ γἱεῖ! ἱορειδιον, ϑορῇτ. ον. 4(Ν4.87.23ο8Α). 
Ἐσυμπλωτήρ, ὁ, {εἰΐοτυ ταΐϊον, Βορῃν. Η.υΜαν. 449.2.2ο(}.87. 

47120); βεϊΐοιυ σογαρεν, Οτιδῖαρ ἀἰαὶ (τχ. 24. }.}2.Χ7(} 1. ΕῚ,.66. 1670). 
σύμπνευσις, ἡ, 1. ἐπορίγαίον, Ὁν Οοά, Επ5.ν.(,1,2ο(ρ.18.6; σὺυν- 

ψνεύσει Μ΄ .20.0360); 2. ἀργεετηόπε ὁμοψυχίαν καὶ σ. ΤΑΤΉ. ἐρ. αἰ (Μ. 
28,810). 

συμπνέτω, 1. δὲ ἴῃ ἀιρογάσηεδ, ἀργϑε; ἃ. οὗ τῃϊῃρβ. σ, αἱ πᾶσαι 

ἑρμηνεῖαι ΟἸοπι, ΞΕ γ.1.22(ρ.92.1ο; Μ.8,8034); Οτιεἶς.τ. )δίρ.8ο.2; Μ, 
1χ. 7120); τοῦ κόσμον...-ἑνὸς ὄντος...καὶ οσ. αὐτοῦ ὅλῳ ἑαυτῷ 19.1.23 
{8.173.25; 7014); Ὁ. οἵ ρείβουβ πάντας πρὸς τὴν κατὰ Νίκαιαν πίστιν 
συμπεπνευκέναι ΤΑΌοΤ.ἐρ. ΜΙαεεά,αρ ϑοοτ, ἢ. 6.4.12.25(Μ,67.4038); οὐχ 
ὑπετάγη Θεοδοσίῳ- εἶχε δὲ σ. αὐτῷ καὶ συντρέχοντα Ἀρταύασδον 
ΤΠρΡΒη εἰγοη.Ὀ.323(Ν|.τοϑ. 7810); 2. περ ξογιυαγά, ἐοοβεγαΐδ ἰοισαγας 
ΚὨηρβ5. ὁ βοῦς...σ. εἰς γεωργίαν ΟΥ,ἐμαγν η, 7σὉ 2τ:το(Μ.17.170)} 
ἕνα σ. [35. τῆς Δῃρε}5] οἷς ὁ εὐχόμενος ἠξίωσεν ἰά.ογ.ττ(Ρ.324.1; Μ. 
11.4528); ἀγγέλων τρεφομένων..«καὶ ἑτοιμοτέρων γινομένων πρὸς τὸ 
«ὐσυνεργῆσαι καὶ πρὸς τὸ ἑξῆς συμπνεῦσαι τῇ..«καταλήψει τοῦ... 
ἀναθρέψαντος αὐτούς 18.27(0.370.20; 5130); 3. Τμδῥῖγε, πεῖρ Ῥ Υβοηβ 
κέοντος ὑμῖν τοῦ θεοῦ Τιεο Μαρ.6}.45.τ(0Ρ.47.14; ΜΡΙ,.54.8344Α}; 
""οὔύσης αὐτῷ τῆς τύχης Μεη,οχε, οι. 3(ρ.177.14; Μ.113.8614); 505. 
συναγωνιζομένης σου καὶ σ. Μεοίἢ, ἐγρ.8.1(ρ.09.10; Μ.τ18.1618). 

συμπνίγτω, φεβοεαίε, ΜοΙΒ. γρ.2.6(ρ.23.8; Μ.18.560); τηεῖ.» 
εἰοῖε, πρός (τεῦ, Μι.13:25 απ Ῥατα}16]5) τὰς ἀκάνθας τοῦ βίου, 
αἱ τὸ σπέρμα τῆς ζωῆς σ. ΟἸεια.4φ.4.5.ττ(ρ.1τ66,20; Μ.0.6164}; Ἰἃ.5ἐν. 
6.7γ(0.461.2ς ; Μ.0.2814Α) οἰΐϊ, 5. γῆ; τὰ ἐκ τοῦ χείρονος ἐκφυύμενα.... 
συστέλλοντα καὶ ““οντα [36. ἡμᾶς] ὑπὸ ταπεινότητος τ. ΓΠπδύτη. ῥα}. 
ΟΥ.ο(Ρ.23.19; Μ.το.τοβοΑ); καλῶς τὴν ὕλην ὡς στουσαν φεύγεις 1516, 
Ῥε]).6}}ιτ.τοι( Μ.78.2528); μαγαςς, ἀήμογ υἱοὶ ἢ θυγατέρες ὑμᾶς οὐ 
σ΄, διαφόρους αἰτήσεις ὑμῖν προσφέροντες ϑοταρ.ερ.»ο0Ή.5(Μ.40.0324}. 

Ἐσύμπνιξις, ἡ, ῥγέςς, οὐ 5}.} οἵ ἃ οὐγοναά, δίθρμ, θτδου δέοῤῥἢ(Μ, 
το. ΤΟ 74). 

σύμπνοια, ἡ, ἰακίηρ δγδαϊ ἰορείμεν; Ὠδῆοε 1. ὡοφμηεδοθηοῦ, 
“ΟΕ γΡΉ 6 τὴν σ. τῶν ὁρμητικῶν παθῶν Οτ'ἮΡ».19:8(0.479); 
2. μα Ή ΜΙ, ἀρΥΘΟΡΙΘΩΙ μίαν..ὁδὸν βοηθείας ταῖς καθ᾽ ἡμᾶς ἐκ- 
κλησίαις, τὴν παρὰ τῶν δυτικῶν ἐπισκόπων οα. Β65.6}.66,τ(3. τοὶ; Μ. 
22.4248); Ὀδέννεθη ΠΘΡΘμα ἀπ υἱέ, Οὐδ. ΑΡ}.1.2.9; 10], 
μοναρχία.. «ἣν φύσεως ὁμοτιμία συνίστησι, καὶ γνώμης σ. στ Να2.07. 
20.2{(ρ.75.4; Μ.36.768); 3. οομδεμὶ ἐμοῦ [536. 606] δίχα καὶ σ. τὴν ἐμὴν 
οὐκ ἔχων ὈντοΟς, Θο(2.1224}; 4. εοηεογαά, ὩΠΊΟΉ ; ἃ. ὈΘΌΜΘΘη ΤΠ]ΏΡΒ, 
τῆς εἰεπιοηΐϑ, ΟΥ.ΝΆ2.0».28.τδ(ρ.46.14; Μ.56.484) οἰΐ. 5. συμφυΐα; Ἰῃ 
ἘΠΐνειϑε τὴν μέαν τοῦ παντὸς σ. καὶ ἁρμονίαν καλλιεργοῦσα ἶβο. ἡ 
σοφία] Το. Ατ..5.7.2(Μ1.2.8728); ἰ(ῃς ρΡατὶβ οἵ ἃ θοάν, ΟΥἾΝΥΘ5. 
{α(Μ.45.τ520); 4. μη. τ( Ρ.23.17; Μ.4.5.3528}; Ὁ. τηόσαὶ, Ῥεΐνγεθα 
ῬΘΥΒΟΥ 5 τὸ τῆς φιλίας, εἴτουν σ, καὶ συμφυΐας Οτ,Να2,0γ.43.τ4(ΜΜ.36. 
5138); 650. ἴῃ Ὁυχο ἡ σ. ... ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας λέγεται κυρίως (6πὶ. 
51γ7.7.6(0.24.12; Μ.0.4440); Οτιξεβοὶ. τ. Οαηπ δ: δ(}}.17.2850); ὦ (σ. 
τῶν φίλων καὶ θεραπόντων γνησίων Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ΤΠΡαΒι.1.α:.τό(ρ.40. 
4); ατ.Να2.6}.216(Μ.37.3538); μία γὰρ τῶν αὐτὴν 56. τὴν ἐκκλησίαν] 
πληρούντων ἡ διὰ τῆς πρὸς ἀλλήλους σ. ψυχή Ῥτος.. 15,61: τοί 1.87. 
26 520); βίοτηγηϊηρ όσα ομαυν, Βαβ.γερ, [μι5.34(2.3170; Μ.31. τοσοῦ); 
ἰᾳ..5}1γ.18(4.6γ4 ; Ν.32.2168); οὐδὲν ὡς ἀγάπη..««μέαν αὐτῶν ἶβο. τῶν 
ἐσκορπισμένων] δημιουργεῖ τὴν γνώμην συμπνοίᾳ κρατουμένην δεδοί, 
τίη Μαχυζι Τ μαὶ. (Μ.ρο.4606); 5. ἐοοῤθνγαϊτοῃ, περ οὐδὲν.. «ὁρῶ ἄνεν 
τῆς τῶν ὁμοφύλων σ. ἐπιτελούμενον Β45.6}.ο7(3. το ΙΒ ; Ν].32.4038); οὗ 
ΟΠ τβὶ οὐ χωρὶς σ, καὶ ἐνεργείας κρείττονος αὐτῶν περιεσόμεθα ΟΥ, 

Τί 2 

1289 συμπόσιον 

Βονι.8:581.(7͵715 χ4 Ρ.20); οὗ Η. σβοϑβὲ μετὰ τηλικαύτης...ο. τῆς εἰς 
τὸ καλὸν ἔτι ἀποπίπτοντας ἰἅ.7σ.2.1τ(6; ρ.ὅδ.1ς; Μ.14.1290); 6. ἐπ’ 

οῥίγαίίοη οἵ βουϊρίατε ὃν Η. Ομοβί τὴν ἑνοειδῇ καὶ μέαν σ., ὡς ὑφ᾽ 
ἑνὸς..-«πνεύματος κεκινημένην Ὀοη.ΑΓ.6.ἢ.3.3.5(1.3.4328); μίαν ἐμ- 
πνευσίν φησι, τουτέστι μίαν σ, Μαχ.Ξελοῖ,6..,.3.3.4(Ν4.4.1408). 

συμποδίζω, 1. {6 δα ξξεί ἰορείδεν, δίπά μαμά ἀπά Κζοοί; ταχεῖ. 
μαερεν, ὠπηρεάο, τεῖ. Ῥ5.71710 σ. τοὺς ἐκλεκτοὺς..«ἵνα μὴ ξῶντες πάλιν 

ἑτέρας ἐπιθυμήσωσι τροφῆς Μᾶτς. Ἐγιορπδς.0.2(Μ.6ς.1τ134}; ἐμὲ... 
τὸν συμποδίσαντα, καὶ τῆς ἀτάκτου φορᾶς ἀπαλλάξαντα, καὶ πατρικὴν 
περὶ αὐτὸν φιλοστοργίαν ἐπιδειξάμενον ὙΠ Ος,ττ:3ξ.(2.1361); 
2. τροᾶ,, οἱαρρέγ, γεεὶ ἀνθρώπῳ μεθυσθέντι... καὶ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς δι- 
οδεύοντε, καὶ σ., τοίχῳ τε πρὸς τοίχῳ συντρίβοντι ΤΟτεροηΐ, ἑν. ἤ ονι.25 
(Μ.86.5968). 

Ἐσυμποϑδιστής, ὁ, ὁη6 τοῖο δίπάς μαμὰ απὰ ῥοοί, {δἰ εγεν οἱ τοῦ 
διαβόλου α. καὶ τῶν δαιμόνων σκελισταί ἘΡΏΓ,. 3.463}. 

Ἐσυμποιητής, ὁ, {εἰϊοιυ γηακεν; οἵ ἘΔΊΠΕΥ 8π6 Η, ὕοβῖ τοῦ υἱοῦ 
κτίσαντος συμποιητὴς ὃ πατήρ ἐστιν τῇ εὐδοκήσει, οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ Ὠϊάντι. Τ»͵η.2.1(Μ.39. 5730}. 

συμποιμαίνω, 1. κεῖ Ἰῃ: τἰορκογάϊηρ; οἵ ἄορβ, Τμάϊ, ῥγονίά. 5(4. 
558); 2. τποί., δὲ ἃ εἠερλεγα ἱογείδον πἰτἢ; ΟΥὁὨ προ }5 οὗ σμαγομε5 ΜΠ] [ἢ 
Βυτηδη Ρϑϑίουβ, Οτ λον, 13 τη 1,ςι(ρ.οὴ.15); οἱ ἀϊνίης ΒΒ ρΠοτα, ὅτ, 
Να2.ογ.11.7(Ν1.35.841Ὰ). 

Ἐσυμποίμην, ὁ, {εἰϊοτυ ῥρακίον (8ο. οἵ (ῃτΙ5ε᾽5 ἤσοκ), ΟΥ.ΝᾺ2.ον,9.4 
(Ν.35.8248)}; 1Ὁ.42.τ(Μ.36.4574};}; 14 ἐαγηι.2.1.12.140(}1.37.11764}; 
Ὑμάτιϑευά,εῤ}.1. 2 00.988). 

Ἐσυμποιόω, "παξε οὗ α εεγίατη φμαϊϊίν, διττὰ. ΟΡ ογ.τ(.98,2408). 
συμπολίτευσις, ἡ, ζεἰϊοιυ οἰ ἰσοηολῖρ; οἵ ΟΒτβι» ἀνθ ηρ τῆ 

τῦδη ἀπ 5πατίηρ δὶ ΠΠἴ6, Τβοης ΒΟΝ ἐς. Ἐπ. 2(8.86.13208). 
συμπολιτεύω, τ. τηρᾷ. ; 1. δά ἃ βεϊϊοιυ εὐέχενι, ἰΐνε τοῖ!δ; ἃ. οἵ 

Οοά ψ τῆ τοδη ἰπ ἴπς., Επ5.4,ε.6.17(ρ.273.15; Μ.22.4408); ΓΑ ΤΉ, 
ἀϊςρ.21(Μ.28.4644); ἀποβί. ὁ λόγος ἡμῖν ἀπὸ τοῦ βάτου, τουτέστιν 
ἀερός, νομοθετεῖ καὶ σ. ΕΠ ρριδαεν.8.ο(ρ.229.6; Μ.1τ6.3354.); Ὁ. οἵ 
τῆδῃ ΜΙᾺ (σά ᾿π 8 116 οὗ πο] π655, {ὈΡᾺ]}} δυηοη.χ. δ3(ρ.23.10; Μ.34. 
11308); ἴῃ 6 Ηΐδ ἐὸ σοῖο, 4.(Ρα55.).4πάν.Β τπίρ.3ο.14; Μ.2. 
12418}; 2. αφςοείαίο ψἸΤΗ; οὗ (οα ΜΙ πιδπι, ΟἸδια ῥγοί, ττ(ρ.82.20; 
Μ.8.2360) ; ὁ Σαούλ ὃ σ. τῷ πονηρῷ δαίμονι τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας 
ἩΠρΡρ. ἦαδν. 5 ο(ρ.1ο2.17; Μ.16.3159); συμπολιτεύον [5Ξς. ἘΠ145] μετὰ 
σαρκὸς τοῖς ἀγγέλοις Β55.361,0γ.11.3(Μ.85.1578). 

συμπολίτης, ὁ, {εἰϊοιν εἰξίσρη,, πὶ Κἰηράοπι οὗ Οοἂ κληρονόμον... 
γενόμενον τῆς βασιλείας σ. ... καὶ τῶν πάλαι δικαίων (ἸΘΙη.5Ι7.2.10 
(ρ.196.17; Μ.8.τοφ4Α}; ψΙ ΟΒτϊδὶ εἴ τις. «ἀγαπᾷ σ. γενέσθαι τοῦ 
βασιλέως, ὀξυποδισάτω ἘΡΗΓΙ ΜΕ; οὗ δ ΜΝ ῈΠ ΔΏρΈ]5. ΤὨτουθᾺ 
Ομτῖβι, ἘΕρίρμ, μον. 6(Μ.43.5048}; τὸν ἄνθρωπον...σ, τῶν οὐρανίων 
γινόμενον (Ο5πὶ.[π6.10}.3(Μ.88.1538); [Ὠτουρἢ ἀεαιῇ ὃς καὶ αὐτὸς σ. 
γέγονεν τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων ατςο. δον, Ῥογρὴντι; ὅσοι... «τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος σ. τῶν ἁγίων σπεύδουσιν εἶναι (οβπι. Πα. ἰ0.1 

(578). , 
συμπολῖτις, ἡ, ἴοτη. οὗ ἔοτερ. νύμφη Χριστοῦ χρηματίζεις...ο. τῶν 

δικαίων καὶ ἁγίων Τάτ, δία. .}}.2.68(Ν.99.12974}. 
σύμπονος, ὁ, Ε. αΞ56550γ, αϑϑἰδίαπὶ οΥ τιαρίείγαίε, ΝῊ ἐρ}.2.236(Μ. 

Ἴ0.221Α}; ΑΝ. Βομο]αβί. οὶ, 4.2(ρ.51); 2. 7εἰϊοιν τοονκέν, ΤΆΤ στυά, 
6ῤ}.2.38,215(Μ.09.1233Ὰ,16530). 

Ἐσυμπόρευσις, ἧ, ΠΟ ΡΘΗ Οα ἃ ἸΟΌΧΠΘΥ ; ταξξ, ὅπως...τὴν...σς 
ἴΞο. οὗ 1ῃ6 ο1055] ἔχοιεν, ἐν ὁδοιπορίαις συνθέουσαν ϑορῆτ. Η͂.ογ.4(Μ. 
87.322058). 

Ἐσυμπορϑμεύω, ΣΟΥ, Οὐ ὃ τἴνου, εἴο,, ἡ το ραν τὐῖθαιν νπετ., 
οὗ αϑϑυστηρίίοι οὗ ΒΜΥ σὲ συνεπόρθμευσαν σὺν ἀρχαγγέλοις ἄγγελοι 
710.) .λορ.8.χτ(Μ.ο96.716}). 

συμπορνεύω, 1. 7οἵη ἐπ σουηητεϊηρ ζογηϊ σα οη; οἵ Ῥάρϑιι ἀεἸ 1685, 
ΟἸἰεια. ῥγοὶ.4{(ρ.41.2; Ν..8,1608); 2. εοναρ δ ξογηϊ σα 05. εὐτελι ἡ διάκονος 
ἡ τῷ Ἕλληνι σ., δεκτή ἐστιν εἰς μετάνοιαν Β45.6Ρ.100 “4 }.44{3.2068 

Μ.32.7208)}. 
Ἐσυμπορφυροβαφέω, ἐγε ῥμνῥίθ ἰοροίδεγ, ἴὰκ ΔμϑΙορΎ οὗ ϑοη ὃ 

“ποίυγο᾽ οὗ Βυχηϑηΐεν ἴὰ ταὶ. τὸ οἴοσ Ῥοσβοηβ οὗ Ὑσίη. οὔτε γὰρ 
ἐὰν τὸν..«-ὄνυχά τις πορφυροβαφήσῃ, ἤδη καὶ τὴν σάρκα καὶ τὸ ὀστοῦν 
τοῦ δακτύλου συνεπορφυροβάφησε Απαβι.βιλοά. τ] (Μ.89.:2654). 

᾿συμποσιάζω, ἀνγήμί ἰοροίδον ; ἢρ., οὗ 80}}}5 ἐπ ΕἸγβίυσα, θη ἀταί. 
(Μ.8ς.9568). 

συμποσιαρχία, ἡ, οὔἶεε οὗ ἰοαεινηαξίον, δείηρ ἰσαείπιακίον, ῬᾺ]]. 
τι Οἠγνς.τ2ί(ρ.15.τό ; 31.47.42). 

Ἐσυμποσιασμός, ὁ, αἀγηκίηρ δομί, ΤΉΡΒη. εὐγοπ.. 374(}] τοῦ, 
8020). 

συμπόσιον, τό, ἐγίηκίηρ-ρανίν, ἔτεα. ἷπ β8εῆβθ οἵ βτουββὶ; 
δαηφιεὶ, ξεαδί, ταδί. τὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ τῶν ὁσίων σ. )οπ. Ατ. 
4}.0.5(1.3.11120); γεεαὶ, Τ᾽ 5.}..6.2.τ6.χ(Μ4.20.1738); οἵ τπ8 1.51 Βυρ- 
ΒΟΥ τῷ τοῦ πάσχα σ. 1ἃ.4.6.πο.53(ρ.458.3; Μ,22.7374). 



συμποτνιάζω 1200 

Ἐσυμποτνιάζω, ἰατηομΐ αἶξο, ζοίη τη ἰαγπεημ της, ΤΠ σι ϑτθα. ὁρ}».2.6 
(Μ.00.11288); ἕπτ. ἄφρ., 16.1.χϑίρό40). 

συμπραγματεύομαι, ἐο διεδἴτιες5 τὐτιι ΟΥ̓Τορείεν, Ταϑῖ, Ταροὶ.τό,4 
(Μ.6.3 520); Οτιεορηιῖν ΜΠ .π4.8(0.202.23.; Ν.12.τ2018}. 

Ἐσυμπράκτης, ὁ, οη6 τοῦο αεὶς ἰσρεί μον τοῖιἑ αποί δεν, ξείϊοιν Ν ϑῆι: 
οὗ δν]], ἀεευνιβίϊεε τὸν ο. αὐτοῦ τῶν κακῶν Ῥ4]]1.}. [απ τοίρ.59.το; 
Μ.24. τοδ68); οὐ Ῥοϑύβοηβ οἵ Ττίπ, τρία σ. [8ε5.Ναχ. ἐ1αϊ.5(}1.28. 
861). 

συμπρακτικός, δείϊηρ ἰοροιλιὸν 2 ΜΉΙΟΉ, οἵ Ῥρυβοῃβ οἵ τη. τὸ σ. 
καὶ ἀπαράλλακτον τῆς τε οὐσίας αὐτῶν ΤΠ νπι. 7γέη.2.τ(Μ.30.452Α}. 

Ἐσυμπρεπόντως, ας ῥεϊὶς, ἀργεεαδὶν ἴὸ ποιεῖ ὃ βούλεται α. τῇ αὐτοῦ 
θεότητι ἘρΙΡΆ. ἐμαον.76.3τ(Ρ.281,8; Μν42.5 800); σ΄, ... πατρὲὸ τὸ ἀεὶ 
ἔχειν..«τὸ.. «ἀνέκλειπτον 1.16. εἰ. 4οϑ.3-; 6204); 805., Αἰπηρῖν, 
ῥυορενῖν ἐ ἐκ τοῦ ὄντος, σ. ἅμα θεωρεῖται 1.76.40(0.402.2: ; 62ο0}} σ 
πατὴρ γεννήσας υἱὸν καὶ οὐ κτίσας τῷ. η6. σοίρ. 405.2; 6210). 

συμπρέπω, δεῇϊ, δόδοθ; ΠΘπΟΘ ρὸ 1061} τοῖέϊ, ἀργδε εὐὐϊ! τὴν 
περιτομὴν τῷ νόμῳ σ. ἀπέδειξε ἘΡΙΡΒ, μαεν.42. ταίρ. τ76.24; Μ.4τ. 
8046); ὁ γεννηθεὶς...σ. τῷ γεννήτορι 1Φ.76.28(ρ.377.21; Μ.42. 5730); 1}. 

76.46(ρ.4οο.2; 6138). 
συμπρεαβευτῆς, ὁ ὁ, μεἰΐοτυ αριδασεαάον; τθὶ., ἐπίσγεβϑον Συμεὼν... 

σ. εἴτι γενοῦ πρὸς τὸν σωτῆρα θεὸν ἸΔΙεΙ δγνΡηεῖ ἄμη.τ4(Μ.18. 
4810). 

συμπρεσβεύω, δὲ α ἐείϊοιῦ ανιδακεαάον ; ταϑί., οἵη 1 ΤΉ δ σε 5Ἰ0Ή 
τοὺς ἐν τῷ νεῷ σ. ΘορΡΠΥ. Ἡ »εγιγγι οὶ 10.31τ(.87.3524}}. 

συμπρεσβύτερος, ὁ, ἐεϊϊοιῦ ῥγεσδγίεγ, ἐοίϊοιν ῥγτεσί, ποπ.ἈΡ. 8. 
ἦ..6.5.π6.5(}.20.4658); ἘΡὮΓ.2.2ΟοΟσ,Ζ2ΙΟΕ ; Βρεο ποθ Πν οὗὁ σοπιρϑηΐοηβ 
πῃ ὈΥεπτ 5 οτᾷεῖξ παρακαλοῦμεν...καὶ ὑπὲρ τῶν α. ϑεγαρ.ἐμεἦ,.11.2; 
Οοηςι. ΑΡ.8.28,5 οἷτ. 5. ἐπιδίδωμιε; ὅγῃθ5..}.67(}1.66.14254); τῷ σ. 
Τιμοθέῳ Διονύσιος ὃ πρεσβύτερος ΟΠ ΑΥ.ἐς να τπβοτ (Ν].32,120Ὰ}; 
ἴτρα. υ864 ὃν ὈΙβθορβ 'π αὐάγοθβίηρ, οὐ τείθυσίηρ ἴο, ρυϊεβίβ (οὗ, 
ΤΡΕΘΙΥ. 5:1) σ. ..- μου Μάξιμος Τοη,Α].ΔΡ.Επ5.}.6.7.11.3(Μ|,20.6644}; 
ὕτβας.ερ.«41μ.(0Ρ.138,23; Μ.25.356.)}; Βα5.6}.2οπί(.3Ξοδα; τὶ το δή 
τ. ΝΑ 2.6 }}ι.21ττ,2τά(, 37. 3480,3534); ; ἘρΡΙΡΠιγεσ (ρ. 155.4: Μ.4 
1570); Ἔχερ. ῬΆΠ.1:1 τὸ σὺν ἐπισκόποις᾽ λέγει, οὐχ ὥς τινες ἐνόμισαν, 
ὥσπερ ἡμεῖς  συμπρεσβυτέροις γράφειν εἰώθαμεν" οὐ γὰρ πρὸς τὸ ἑαυτοῦ 
πρόσωπον εἶπεν τὸ 'σύν᾽ ΤΠ άτΙΜορΚ5. Ὀἢ1].1: τίρ. 20ο.14:} Μι66. 9218); 
ἜΧΡΙαἰπϑα οἱ πρεσβύτεροι τὸ παλαιὸν ἐκαλοῦντο ἐπίσκοποι καὶ διά- 
κονοί..., καὶ οἵ ἐπίσκοποι πρεσβύτεροι" ὅθεν καὶ νῦν πολλοὶ συμπρεσβυ- 

το ἐπίσκοποι γράφουσι καὶ συνδιακόνῳ (Ἡτγϑ.ἰον,.1.1 ἦῃ ΒΒ (αι. 
ΤΟ58). 

συμπροβάλλω, ῥγοεεί, Ῥγαάιίε ἱοροίδον, Ῥᾷ55., οἱ να]εμεηίδῃ 
ἘΠΊΘΠΘ(ΙΟΠ8 συμπροβεβλῆσθαι... αὐτῷ [53.. τῷ Νῷ] Ἀλήθειαν τοι. 
ἠαόγιαττ( Μ.7.448Α}; τὸ.τοττοτ(ς644); 16.1.2.6(4654) οὐ ΤΕΡΙΡΕ. ρὲ. 
μαεν.3τ(ρ.362.4). 

συμπροδίδωμι, 707 1 δεϊγανίηρ, ΟΥΝαζΖ.οῤ. 8(Μ.37.1τόλ). 
Ἐσυμπροεληλυθότως, ας ῥγοσοράτηρ ἰορείδεν [70.15:26] ἡ ἀπὸ τοῦ 

ἑνὸς πατρὸς..«ἐκπόρευσις.. -συνυφεστώτως καὶ σ. Ὠϊάντα, Τγ1}.2.2(Μ, 

39.4608). 
συμπροέρχομαι, 1. σὸ ξογιθανγ ἰορείπογ, Βαβ.ἠονη. τ. (τόσα; Μ. 

31.5408)}; Πι6ἴ, τῷ καθαρισμῷ τὸ καθαροποιὸν σ. Τοῦ. Μοη ΐμε.2(5.86. 
43160}); 2. τογπὲ ξογίδι αὐ ἐμ φανῆς ἱριθ, ῥγοεθεη ἰοσείιεν, Τιδοπῖ. Η, 
ΜΝ 51.4.37(21.86.1712Ὰ}; ἐκ πνοῆς θεοῦ...σ. πάντα τὰ τῆς ψυχῆς... 
ἰδιώματα Απαβὶ. 5. σγμ. ὥμαρ. Δ(Μ. 80.ττό πο). 

Ἐσυμπροθυμοποιέομαι, 7010} τῇ φηοομγαρίηρ, ὙΠάτιδιπᾷ.6}}.2.46 

(Μ.99.τ2490). 
Ἐσυμπροκύπτω, εἐχίοηά, αὐθαημεε αἰοηρ τοί, ς. ἄπξ., ὅν π65.γρΉ. 

τό(ρ.35.15; Μ.66.τοϑτ0). ᾿ 
συμπροπέμπω, 701} 101 ξεμάϊηρ ἴῃ αἀναηεο τοῦ πατρὸς.. «ἀποστέλ- 

λοντος τὸν υἱὸν συναποστέλλει καὶ σ. τὸ ἅγιον πνεῦμα αὐτόν, ἐν καιρῷ 
ὑπισχνούμενον καταβῆναι πρὸς τὸν υἱόν ΟΥ. 70.2.ττ(δ ; Ρ.67.1; Μ.14. 
1328). 

Ἐσυμπροσαγορεύομαι, μ855,, ὃ6 εαἰϊεά αἷςο; ἐἶαγο ᾿ξ σαι 116 αἱ 
αὐτοτελεῖς ὑποστάσεις ἃς ἐσήμανε τὸ ἕν ὄνομα ᾧ καὶ τὸ πνεῦμα σ. 
ἀὐυλας Τγῖη.2.6(Ν1.20. 5258).Ψ 

Ἐσυμπροσδοκάω, ἰοοῖ 707, ἐαῤέεὶ ; Ῥα55. ῬίΟΡ]., δα ρεείσα ὉΡΗΙΟ 
ΨΠΠ, 7885. ἰς.δ6(1.4214; Μ.30.2320). 

συμπρόσειμι, (5:7) δὲ ῥγεδοηὶ ἐορείδεν ; εογγερομά, καὶ. 6.5: " 

(Ρ.27.28). 
συμπροσέρχομαι, ΠΟΉΘ Τὰν, Ἐπ ΕΥ Ἡ ΡΟΉ ἰοσείπον ΜΠ σ. αὐτῷ εἰς 

τὸ εἶναι Τιοοπτ. Ἡ Λήες .1.27(}1.86.14058). 
Ἐσυμπροσεύχ-ομαι, ῥγαν ἰορείλεν, ῥγαν τοῖξ σ. τε καὶ μυστικῆς 

ἀπολαύσας τροφῆς Ἐλι5,}} 5.54: τοί Ν1.23.4818}; εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ, 
μήτε κατ᾽ οἶκον “υέσθω (Οὐηεί. 4. 8,34.π2; Αηδβι 5,φη, εἰ γος}. 63(}]. 
80.658); οἵ ρυιθγάίαιι Δ ηρΡ6] ὁ.. φύλαξ ἡμῶν... ὁ σ. Το] τη. Ξεαΐ.28 
(Ν}.88,11328). 

Ἐσυμπροσκυντ-έω, τον ΠΡ ἰοσοίδον πα, τρονςρ ἐφμα!ν ντῃ; 

͵ 
συμπτύυσσῳωὼ 

1, Ττῖη. ; 8. ϑοὴ ψι ἘΔΊΠΕΥ ἕνα.. «τῷ πατρὶ ὁμοτίμως “-ηθῇ ΤΜοΙΝ. 
}αΐῃῃ. ΤΟΙ. τ. .3978); Ευβι. αἰϊος.(Μ.τ8.6730)) οἴ. 5 8, δοξολογέω; ; υἱὸν. 
συνυμνούμενόν τε καὶ ασ. ὑγτ. νας. 30(3.555.}); ἀεὶ συνυπάρχοντα. ἡνία 
“πούμενον υἱόν Γπμΐη.8(65.255Ὲ})}; δὴ δγριυθηοηΐϊ ἴον ἮΪβ ἀϊνίπίεν οὐ 
“-εἴται αὐτῷ 50. τῷ πατρί] τι τῶν ἐξ οὐκ ὄντων γεγονότων ρΡΙΡΠ. 
ἠαον.γ6.46(Ρ.4οο.1τ4; Μ.42.6130); 1 ΕΒ Υ δηά Η. ποῖ, }υβίη. 
εοά.τ.τ.6.γ7(ρ.8); Ὁ, Ἡ. Ομοβο ντῃ ΕδίΠΟΥ πα δοη, 1) νι. ἔστ. 
2.5(Μ.30.4024}}} 1δ.2.2τ(}418}; πνεῦμα ἅγιον...τὸ τῷ πατρὶ καὶ υἱῷ σ, 
καὶ συνδοξαζόμενον 0.10. 7.0.1. 8(}1,94.8218) ; ἰπ οὐδ] βιατθηδηῖβ, 
δγδΡ.ἘΡΙΡΠ. σης τϑ(Ρ.147.13; Μ.43.2320) οἷἵ, 5, συνδοξάζω; 
δυηδΝ τε.- ΟΡ(Ρ.8ο.13; Η.2.2888); ς. ΤΥν συνυπουργεῖ [50. ὁ 
υἱός].. «τῷ πατρὶ καὶ --εἴται.. .τὸ ἅγιον πνεῦμα..«στερεοῖ.. «τὴν δύναμιν 
τῶν ἁπάντων καὶ “"εἴται ἘΡΙΡΗ.ἤαον.76. 2(ρΡ.40.41.; Μ.42.62:0}; σ. ... 
τριάδα τελείαν μονάδι τελείᾳ ακχιαρδιρ.(Μ τ. 1261 Α}) ; προσκυνῶν γὰρ 
αὐτόν [3ς. Χριστόν), σ. τὸν πατέρα καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ὙΠατ. στιά. 
ΦΡ}.2.85:(Μ.00.1328})}; 2. (ἢ γιβῖοϊ, ; 8. Δρο  Ππαγίατι: (Ἀγὶπ 5. ΠΟΒἢ 
ἢ 15. αἸν!ηίν οὐδὲ... ὁ λάγος διὰ τὴν σάρκα προσκυνεῖται, ἀλλ᾽ ἡ 
σὰρξ τῷ λόγῳ σ. ΝΑ]. ΑΡο!] αροϊ ο(ρ.201.24) 40. ϑοπξ. Β. ἀῥοὶ!. (Μ.86. 
ἸΟῦοα}); ἐβ.2(ρ.288,4)αΡ. ἐμ. (το528) οἵ, 5, συνδοξάζω; οὐ Βοσουηΐ 
οἱ παίττε οἵ {π6 ἸΠΙΟῚ εἰ «“νεῖς τὸν ἄνθρωπον τῷ θεῷ λόγῳ κατὰ τὴν 
ἐνοίκησιν, π-ει καὶ τοὺς ἁγίους ΑΡ0]} ἤπε.3(ρ.3ο05.τ6; Μ.28,034); Ὁ. υδεὰ 
ν Νεβίογπιβ σέβωμεν τὸν τῇ θείᾳ συναφείᾳ τῷ...θεῷ ““ούμενον 
ἄνθρωπον Νεκῖ, Κ΄ .Ὁ 8(ρ.240.4)80.ΟΥτο Ν 651.2.14{0Ρ.52.20; δι, 600); ἕνα 
Χριστὸν... «τέμνων εἰς δύο προσκυνεῖς, μᾶλλον δὲ σ, (γτ.Λ᾽δοὶ.2.τοίῃ.47. 
28; 534}; [4 τα ῤὶ πῆ ἐαρ.π(Ρ.21τ.4; 6.152} οἰ, 5, συνδοξάζω ; 50 [6]] 
ἰηἴο ἀιβέανουυ Αριστὸν.. «οὐχ ὡς ἄνθρωπον “-οὖντες τῷ λάγῳ, ἵνα μὴ 
τομῆς φαντασία παρεισκρίνηται διὰ τὸ λέγειν τὸ ᾿σύν᾽, ἀλλ᾽ ὡς ἕνα 
«προσκυνοῦντες ἰἃδρ.4(0.28.,3:; 55.248); προσκυνεῖν..«ὁμολογεῖ σὺν 
τῇ θεότητι τοῦτον"...διΐστησιν ἐναργῶς...τὸ γὰρ ἑτέρῳ “-οὐύμενον, 
ἕτερόν που πάντως ἐστὶ παρ᾽ ἐκεῖνο μεθ᾽ οὗ προσκυνεῖσθαι λέγεται 1α, 
Νεεὶ.2.το(ῃ.47.28; 524}; εἴ τις τολμᾷ λέγειν τὸν ἀναληφϑέντα ἄνθρωπον 
σ. δεῖν τῷ θεῷ λόγῳ καὶ συνδοξάζεσθαι... ὡς ἕτερον ἑτέρῳ... ἁ, ἔ, τὰ, 
6}.τ7 ἀπαϊμιβ(ρ.41.13; τ 2.76}; οὐ δέον τι λέγειν ἕτερον ἑτέρῳ --εἶσθαι 
ἐν Χριστῷ, ἀλλὰ μιᾶς ὑποστάσεως προσκυνήσει τιμᾶσθαι τὸ τοῦ λόγου 
πρόσωπον ἕν 1, δοπίὶ, Ἡ, ,Λεοὶ.τ.44(ΝΠ|.86,15048}; βοθῃ οἱ (τσὶ οὐἱΪν 
ἴο 6 ἩΨΟΥΞΒΙΡΡΕΑ 1π ῬΈσβοι οὗ ᾿Ἰποδύηδῖο Υοτὰ σὰρξ τῇδε οὐ συμ- 
περιέχεται ἵνα καὶ ὡς τῆσδε οὖσα τῆς μονάδος “οῆται 1ῤ.(τποφ); 
(6 ] θδγαῖοὶν τοδαορεθα Ὀγ Το, 1), τίέ...τὸ κτίσμα σ. τῷ κτίστῃ εἰ 
οὐδὲ μιᾶς φύσεως οὐδὲ μιᾶς ὑποστάσεως ; 0.1}. ΒΦ. Νεεί.35(Ρ.575); 
α. το Πα θα ἴῃ οτίμοᾶοχ τ56, [Δ μαρ.τ.4(Μ.94.12368) ΟἿ, 5. 
ἀλουργίς ; 3. 1ῃ. Ἰσοποσίαβίς σοῃίγονθυον τῇ- «προσκυνήσει τοῦ τύπον, 
“εεἶται τὸ ζωοποιὸν ξύλον ΤΉΤ δὲ α.6Ρ}Ὀ.2.τ(}]} .09.11170)}. 

Ἐσυμπροσκύνησις, ἦ, 1. τρογ βίρῥίησ ἐπὶ σοΉεεΥ! ΜῊ ἡ τῶν ἀρχῶν 
καὶ ἐξουσιῶν σ, {Πγγβρρ,σηε τη 70. Βαῤί.το(ρ.47.12); 2. 7ο1η|- 
τρονϑῆῖρ; οἵ τηδπποοα οὗ (ἢ σιβε 11 αἰνὶηϊν, Τιϑοηΐῖ. Π, Λίοί. τ. 44 
(1.86.τ5048). 

Ἐσυμπροσκυνητέον, 076 Ἡπιεδὶ τυονεῆτρ ἱορεί πεν οὐ ἐφμαὶἷν δέον... 
τρισὶ μὲν ὁμοτίμοις προσκυνήσεσι τὰς τρεῖς ὑποστάσεις... .-προσκυνεῖν..- 
τῇ θείᾳ δὲ σαρκὶ...σὄ. κατὰ τὸν ἕνα υἱόν Τιδοπί. ΠΟ Νεςεὶ.τ.44{Μ.86. 
15040).Ψ 

Ἐσυμπροσκυνητής, ὁ, ζεϊΐοτο τον: ΡῈ 1 τὸν τῶν ἄνω δυνά- 
μεων σ. (Πγγορρ.ηεη 0. Βαρὶ.53(ρ.33.14). 

Ἐσυμπροσκυνητός, (αἶ5δο Ρῥτορατοχνίοπο), ἰο δὲ τοογερρεά ἰο- 
ϑείμον οὐ τοῖ γέννημα... ὁμοούσιον τῷ πατρὶ καὶ σ. ... τὸ ἅγιον πνεῦμα 
ἐξ αὐτοῦ...διὸ καὶ σ. ἘΡΙΡΠ ἤαον. 0. ππ(ρ.4ο8. τ), ; Μ,42.6280); οὗ 
Οτιβεβ Βυπιϑηϊν τορείπου ἢ ἀϊνίηιν τὸν ἅγιον καὶ σ. αὐτοῦ 
ναόν ΤΕ υβέ,Γαϑ.26(ρ.48.6). 

συμπροστάτης, ὁ, ογ16 τοῖο εἰαπάς ΤΏ ἔγομί τ λ ολοῦς απ ῥγοϊθεὶς, 
{ἰϊοιυ εἰαγερίοη, ταθῖ,, οὐ οπθ᾿β ψυκίηρβ, τ ΝαΖιεαγηι.2.1.39.21 
(}1.37.1331Ὰ}). 

Ἐσυμπροσφέρω, οὗν ἰορεῖί μεν τοϊ ἢ τῆς γνώμης τὴν ἀρετὴν συνάπτων 
τοῖς δώροις, καὶ αὐτὴν ψυχὴν σα, τῷ δεχομένῳ Βα5.561.0γ.4.3(Μ.8ς. 
6οΑ). 

Ἐσυμπροῦπάρχω, ῥγε-ἐπῖδὶ τοῖἧ, Οε] γι λ.6.2.16.τ(Μ.8ς. τ 26 0). 
συμπροφητεύω, ῥγοῤῥθεν αἰοηρ τοῦ ἢ, Οὐ. ον. 8,3 τ 16 7 (0.50.14; 

Μ.13,34τᾺ), 
Ἐσυμπροφήτης, ὁ, ῥεϊϊοτο ργορῆεί, Τζῇγνβ, ορ!.2(12.207Ὲ}; οἵ 

Ῥαγθηῖβ οὗ [ο. Βαρί., (βίῃ, [πα ρ.5(}Ὲ.88.2778). 
Ἐσύμπτημα, τό, ἠσοεΐ οἵ θίρεομϑβ, {ας5. ΝᾺ 7.41α4ἰ.τ4ο( },38.1072). 
Ἐσυμπτυκτικός, ἐοίάτηρ ἱοσείπεν, οπδγαζίη, Ἰλιοτ τά ριιττ (1.3. 

9404). 
συμπτύσσ-ω, 1. ἐοἰά ἰορείθεν; οἵ γαπσοβ ΟΥ̓ ἈΠ]|5, ὃ οϑεγία, 

ῬΠΗΠοβί. ἡ.6.3.24(Μ,6π5.5128}); 2. ορηδγασε, δη οί, ταοῖ. τῶν μεριστῶν 
ἡμῶν ἑτεροτήτων ὑπερκοσμίως -«-ομένων ΓἸοη. Ατιά.τ.4(}].2. 5800); 
3. μηϊΐν σ. τὰς... ἑτερότητας... εἰς ἐνοειδῆ..«ζωήν 14,6. ἀντ 1(λ 1.3. 
4728); ΠΕΥΐ, ΡΊΟΡΙ. Ρα55., ἐρρηβοα, οἴηρὶο ἡ θεία τῆς συνάξεως τελετὴ... 

»Ῥ»ἘΡΥΥΆΙ ΉΒΟΨΣ ΜΡ. 

ἈΣΣΘΟΣΟΙ ΨΉΜΕΟΥΨΑΡ ἐν τ ΕΣ ΑΥ̓ΡΘΡΟΝ ἘΛΕΕΙ͂Ν ὑῊΡ περ αν, δι σοι 



Ζ 
σύμπτωμα 1201 συμφυής 
ἑνεαΐαν καὶ ἁπλῆν ἔχουσα καὶσ. ἀρχήν 10.3.3.2(420Ὰ}}; ἰδ.1. (3760); ἰά. ] 2. ττδῃβ., γίαξε Θὴ6 ως νἱτ ἢ παει [865. ἀρετή] τῷ θεῷ τοὺς ἐπο- 
4. 4. το( 1.3. 7130). 

σύμπτωμα, τό, 1. ἐαἰϊίηρ ἰσρείδεν ; σομ] ποίου οὗ πρανςηὶν Ὀοα 65, 
Επι5.}.6.6.6(2528Β; Μ.21.4204); 2. ξαἰϊηρ ἰορείπεν, εοἰϊαρδε; οἵ Ὀ814- 
ἴῊΡΒ 1ῃ 8ῃ δαυίπαθδκο, γμΐῃς ἐκ τοῦ κινδύνου περισώζεται, καὶ σωτη- 
ρίαν ἀπιστουμένην αὐτῷ σκεπασθεὶς τῷ σα. ΟΥ.Να2.0}.}.χ5(ΝΠ.35.7734)} 
πολλοὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς σ. Το. Μ4]. ἦγον τ Ρ.480(Μ.07.7ο8.}; ἢρ. ὃς 
ἐξ ἀρχῆς τὸν ἄνθρωπον κατεσκεύασε πύργον εἶναι καὶ οὐχὶ σα. ΟΥ̓͂Ν γ855, 
ἐονη.7 τῇ Οαπη|.(Μ.44.0330}; 3. τηοῖ., αἰ Ἰπῖο 5ῖπ, οἱ Καϊ οὗ Αἀδη1, 
ΤΑΊ. 4ρΡοϊϊ.τ.)(Μ.2 6. ττο40}; οἵπεν Ιαρβεὲβ, ΟΥΟΝ κ55.0»γ. ἀοη.τίρ.2ο. 
15; Μ.44.11328)}. 

σύμπτωσις, ἡ, ζαϊϊτηρ ἰοροίξον,, 1. «αἰανηῖέν, ἀϊφασίεν ἡ... «τῶν ἀναγ- 
καίων ἔνδεια γυμνάζει τὸν νοῦν... καὶ πᾶσαι σ. Ῥτος.(. σφ. Ρτοοτα.(Μ.87. 
18200); ὦ καρδίας σ. ἠθλιωμένη (60.153. Ῥεγξ. τ. 2] (}.02.τ2οο }); 
2. ζαἰΐ ἱπῖο 51π, ἰαρδὲ τὸ σῶμα.. 
ψυχῆς ταῖς πρὸς τὸ χεῖρον ἐπιθυμίαις, τὴν τοιαύτην πέπονθε σ. το στ: 
Εκεῖ.4.τ( Μ.ο8.οτό). 

Ε1 

10). 
Ἐσυμπτωχεύ-ω, δὲ ῥόον αἰοηρ το, ἐπαγε ρουογίν τὐτέλ; Ἐν ΟΥ̓ τηδη 

ΨΊΠ ΟΠ τῖδὶ ἐὰν πτωχεύσαντι “σῃς, καὶ βασιλεύοντι συμβασιλεύσεις 
ΟχιΝ υ55.δεαὶ,τ(}1.44.1τ2ο80); 2. οὗ Ομηβι τ ταθη ἰπ Τπο. τὸ σάρκα 
γενέσθαι τὸν..«λόγον... καὶ σ. τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς Οντ. ἴ5.5.τ(2.7380}; 14. 
ἠον βαςεἶ,,27.4(55.3230); εὐδοκία ἣν αὐτοῦ τοῦ λόγου σ, ἐν πάσῃ τῇ 
διαβιώσει τῆς σαρκὸς τὴν φυσικὴν αὐτοῦ μεγαλειότητα Τιεοπί. ΗΝ ἐς. 
5.τί}1.86,17240). 

Ἐσύμπτωχος, 1. ἐφμαϊΐν ῥουνεγὶν-δἰγεο θη τῶν παρ᾽ Ἕλλησι συμ- 
πτωχοτάτων αὐτοῖς θεῶν Ὀϊάγπι. 7γ1η.3.24(Ν1,30.9370); 2. ῥόον αἰοηρ 
το; ἃ5 5α51., ον ΡαΗΙΟΉ τΉ ῥουεγίν, ξοϊΐοτυ ραμρόν, ᾿ϑι τα. κόρ. 
(Ν1.40.1734}; ϑγπεβ.ῤ.6)(}}.66.14240). 

Ἐσύμπυρος, ΦΚΙΉ ἰο ἤνε, τοί, Τ).3:25 ὃ ἐν τῷ καμίνῳ εἰς τύπον 

Χριστοῦ ὀφθεὶς..«ὅλος ἦν...«ἐν σχήματι ἀνθρώπου, ἔ ἐμ πηροϑ, καὶ σ, καὶ 
ὁλόπυρος Ατιαϑί, 5, οά,τ(}.89.2818). 

συμπυρόω, κίμαϊε, 56] ὁ: ἤγε; τηϑῖ., β855., οὐ {πὸ πιιηά, Πογ,ἄοεὶ, 
22,1(Μ.88,18218)}. 

συμπωλέω, 56εἰ}, Β45.Ε}.τοϑ(3,2Ο2Α ; Ν.32.5118). 
[Πσυμπωνέω, ἔογ συμπονέω, ἸοίΪ ΟΥ ΞΉΡΥ τοῖ δι; Ιαδοιν ἱοροίδθν, 

1] οπά,τοτρ.7. 
Ἐσυμφαής, οὐήηΐηρ Ἰορεῖδον; τηρῖ,, 

ΝαζΖιοαγη.2.1.38.8(Μ.37.1226Ὰ}. 
Ἐσυμφαιδρύνω, γαἴὸ ὑγίραί, ἐαπι56 ἰο γε)οίεα αἱ ἐϊπε φαμδ ἐϊηη6 ΟΥ̓ 

ἐορείμον μετ, Μαχ..Ρ.2(}1.01.3038); τε, ος.7:2(Ν.τοῦ.6040). 
συμφαίνομαι, σρῥέαν αἰοΉρ τοί ΟΥ ἰορείδεν, τεῖ. σθη,6:4 μετεσχη- 

ματίζοντο Ξς, οὗ ᾿Εγρήγοροι]...εἷἰς ἄνδρα καὶ ἐν τῇ συνουσίᾳ τῶν 
ἀνδρῶν αὐτῶν συνεφαίνοντο αὐτοῖς 1. Κοη. 5.6. 

Ἐσυμφάμιλος, [1,Αἴ. ξ»1114] θείην τοί εἶ μος ανεῖϊν, ΤΑπαβι. δ. 
γε! ΞΌΡΡΙ].(ΟΟ 2 Ρ.87.20}; ΤΕρΒη εἤγοη.ρ Ζτό(Μ.τοβ.γόξαη.); τ. 
Ῥ.Ξ3δο(βόκπΑ), 

Ἐσυμφατνιάζω, [ἴδ τοῖίβ ἴῃ α ἨΙαΉΣΕΥ ὃ θεὸς λόγος ὃ ἡμῖν ἀλόγοις 
συμφατνιάσας ΤΕΡΙΡΗ.ζοη!.6(Μ.43.5 040). 

Ἐσυμφατριάζω, ἔοΟΥ ζσνμφρατριάζω», εοηςῥίγε ΜΊΚᾺ ὁ Μελίτιος... 

οὗ ϑοὴὺ ἢ Η. Ομοβί, ὅτ, 

κατὰ τοῦ ἐπισκόπου σ, αὐτῷ [5ς. τῷ Ἀρείῳ} ϑοοτ,ἢ.6.1.6.30(Μ.67.538}; 
ἐκβληθεὶς διὰ τὴν αἵρεσιν σ. μετὰ ᾿Ιωάννον.. «καὶ ἄλλων Ογτιϑιυ δα. 84 
(ρ.τ80.26). 
Ἰσυμφέναξ, ὁ, ῥεἰἰοιο ἠηροσίον, ῬΆ]1.0 ΟἾιγγς. δ(Ρ.44.23; Μ.47.26). 

᾿ Ἐσυμφερομένως, ΤΉ: ἀργοον θη, λανριοηοιιδίν, Τηάνψυ, Ὀ 5.2: (ΔΜ, 
20.1161Ὰ}. 

συμφθάνω, 1. οἵ {Πίηρβ, 4016 ἰ0 βᾶξς, δὲ ἀεεονρἑφἠοᾷ τὰ ἔτη τῶν 
χρόνων συνέφθασε... καὶ πάντα ασ. τὰ προφητευθέντα ταί, ΑΜ εἰ Ζαεεῇ, 
τζοίρ.588,}; 28. τ2τίρ.6ο) ; τὰ πράγματα α. ϑοοτ,ἦι,6.1.32,2(Μ.67.1648}; 
Βα5,561,υ. Τἰεοί τ Μ 8ς. ΞοοΒ); 2. οἱ ρούβοῃβ, δὲ ῥγθβοηὶ, Βαβ,γεσ.ῦν, 
τ3δ(2.4δτα ; Μ.321.1172}}; 3. αἰίαΐῃῃ οὐ γιαηαρε ἰο, διμεεεσα ΤΏ μὴ συμ- 
φϑάσας ἄραί τι πρὸς βραχὺ ἔχον ἐφόδιον Ἐπι5.Ὰ}.ςογ»1.21.12(Μ.86.437}). 

Ἐσύμφθασις, ἡ, αγγίναί, ΤὨατιΒεπα.εΡ}.2.το] ΜΝ ,ο0.1 5688). 
συμφθέγγομαι, 1. 5αγ ἐπε βαρῆδ ἐμίηρε ἃ5, ΞΡεακ ΟἿ Ομ νοΐεθ 

συνήργουν, τάχα δὲ καὶ συνεφθέγγοντο τοῖς νεωτέροις ΔΤ. ἢ. Αν.55 
(0.214.22:; Μ.25.76 00) ; 2. εονηδίηε ἰο ἐχβγεβς χρυσῷ...ὁ περικείμενος 
πέπλος..«τοῖς παραγεγυμνωμένοις καὶ ἀχρύσοις τοῦ σώματος εἰς 

ἀφραστόν τι σ. κάλλος 1 710.1). Ἄγίονι, 52(0.87.23; Μ.οό.12008); 3. ρστδξ 
ὙΠ οὗτος τοῖς ἄλλοις ζσυμγφθεγγόμενος ῬΗΙΠ]οκί.ἐ..6.1τ.6 (φθεγγόμενος 
Μι65.4648); ἀδϑϑμὶ ἰο, αεβηοιοίεάρε τὴν... ἔσχυν [56. τοῦ βασιλείου τοῦ 
μεγάλου] καὶ τὸ κάλλος... ἐβιάσθη [5ς. ῬΆΠοΞΙ.} α. ῬΗοτ, εὐά,Δο( .1ο3. 

138). 
συμφθίνω, τρῶηδ ; οἵ ἴῃ ἅν, Εοιῃ, Μ 6]. (4.5  ρ.185), 
Ἐσυμφιλιάΐζ-ω, 1. ᾿πίτχϑη5., Ῥηαΐρε ἐγιομες τοι μὴ συμφιλιάξῃς μετὰ 

αἱρετικοῦ ἘΡὮτΤ.3.360Ε; 1.3.2704; ἐΡτος,ν. 17 το. 1.87.1 χοῦς); 

«ἐκ τῷ πολλῷ πρότερον συμπτωθείσης.. 

συμπτώσσω, Ξ᾿γίη, ξοῖθ6ῦ τῷ φόβῳ σ, Μᾶς. Μρη. αροον.2.7(ρ.6. 

μένους αὐτῇ Οτιεχριΐῃ Γι τ ττοί ,17.1760), 
Ἐσυμφιλιόω, ο. ἀδῖ,, παῖε α {γἱεηά οἵ, Ἠεβν ἢ. 5. ἐόνιρ.1.33(Μ.03. 

14028) ; Ρ855., δέζοη:6 ῥριθη 5 ΜΕ, ἸΟΡΉΓΧ.1.121Ὲ,. 
Ἐσυμφιλοπονέω, τύογἑ ἰορείδεν, Οτο εἷς. τιχφίρ.66.27; Μ.11.6814). 
συμφιλοσοφέω, 1. ἠΐνέ ἃ νγ6]] -τορυ]αιοα ἐξξε ἱορείἑεν τοῦ;  οἰοι 

α τῦαᾶν οὗ {6 ἱορείδον τὸ συγγενὲς σαρκίον ἀπολαβοῦσα ἶξο. ἡ ψυχή] ᾧ 
τὰ ἐκεῖθεν συνεφιλοσόφησε ΟΥ.ΝᾺΖ.ογ.7.2τ.,35.78χ0); οἵ ἔε]]ον το- 
Ἰρίοιιϑ τοὺς σ. σοι 770.1}).8..}.1͵(Μ] οσντοιθα); 2. 291: τη ῥβῖϊο- 
ϑορἠϊχίηρ, ἀἸδο 5ΞΊΉΡ, ΟΥ̓ εἰμάγνίηρ σ. σοι...τὰ σά ΟΥ̓ ΝᾺ 2Ζ.ε}.222(Μ, 
37.3610). 

συμφιλοτιμέομαι, ἀεςοεῖαίς οπεξείῇ ἐρωτᾷ [3ς. ΓΒ 1151] μὲν ὑπὲρ 
ἡμῶν ὡς ἄνθρωπος, σ. δὲ ὡς θεὸς τῷ... «πατρί, διανέμοντι...τὰ ἀγαθά 
νυ. 7ο.ττ.δ(4.966Ὲ). 

συμφλέγ-ω, «εογεῖ θάλατταν ὁ ἥλιος...-αει ῬΆΠοΚι, ἡ.6.3.το( Μ ός. 

4934). 
Ἐσυμφοινίσσομαι, δὲ γε ἂς τοὶ 45, ΟνΥ. Ζαεῖ; οπ(4,784Ὲ). 
᾿συμφοιτάω, ἐγεφιεη! ἰορεί μον; ἤδπος ὅσ ἃ εοηιραμίοη, οἱ... 

ἀποστόλοις σ, ἴγεη.6. ον. ἀΡ.1υ5.}..6.ς.20.4(}],20.4834}. 
συμφοίτησις, ἡ, σεγχμαϊπίαηπεε, γε ἀσῆῖρ, Ῥτος.6.6.τοϑ( Μ.87, 

2751). 
συμφοιτητής, ὁ,  οίίοιυ αἰδοίρίε, τεῖ, 1ο.13:8 οὐ μόνον τοῦ ᾿[ἶησοῦ 

κατηγορεῖ [3ς. ὁ Πέτρος ].. ἀλλὰ καὶ τῶν σ. Οτ. 70.32.6(π; 0».435.0; Μ. 
14.7568); 10.32. 21(13; Ρ.463.2: ; ϑο10). 
συμφόρησις, ἡ, 1. ὑγιηρΤῊΡ ἰοροίπον, ὝΠΝΟΙΣ οὗ 50] διὰ θοάγ 

ἷπ ΤΆΒΠ, Πδθοπι. ΠΝ οεὶ.2. 20(Μ. 86.15818); 2. ἢ αἀνηΐχίμγε τοὺς καρ- 
ποὺς ζιζανίων ἀμιγεῖς καὶ πάσης ἀχυρώδους ἄχνης καὶ σ, καθαρούς ΜαΧ, 
ὠρηδιρ. (ΝΜ 0τ.13578). 

σύμφρασις, ἡ, :. εοηηεχίοῃ, Οτ. 7ο.6.6(3; Ρ.1τ13.33; Μ.14.209}}; Οτ, 
Ννβ85. ορη.3 τῷ Οαηὶ.(Μ.44.1064}; 2. εοπίεχὶ ἐκ τῆς α. κατανοητέον... 
Οὐ. 7ο το. ίτ ; Ρ.200.23; Μ.14.52ς 0); ΙΔ. εονμη Εον.γ 7. (}1}5 τ 
Ρ.13); Ἐπ5.6.1}ι.3.3(ρ.153.24.; Μ.24.0068); τ γε9. σι. 3(2 ρ.14.1; 

Μ.45.5770). 
συμφράσσ-ω, 1. ῥγέες εἰοφεῖν ἰορείδον ; ταεῖ., πιϑά,, τρρειδ, ἐοηοῥῖγε, 

ΤΒαΐ.ερ.τ52(4.1314); εἰς.ο.τὸν τούτου ἶβς. τοῦ Ἀθανασίου] διωγμὸν 
πᾶσα ἡ οἰκουμένη σ. Το. Μοβοῖ ῥγαί. το] (.87.2ο858); 2. ὀγίηρ ἵη]ο 
εἰοδθ προ, δἰϊεῖς ἰοροίθογ «τὠμεν.. «ἀλλήλους (γγ5. 05.4.4 τῇ 
2Τλ655.(11.5358}; τὸ συμπεφράχθαι, τὸ ἀλλήλων ἔχεσθαι 1.2.1 
(515); τὸν θεὸν τοῦτο δοξάζει, τὸ σ᾿ ἃ, ,ἤον»ι.27.3 τ Κομκ.(0.722}}. 

Ἐσυμφρονίζομαι, ρμά55., δὲ ὀγομρἠϊ ἰο οπεὶς 5φΉξο5, ὃ6 γϑϑίογο ἰὸ 
οπδ᾽ 5 γἱρία νερά, 170. 76]. ἐπε βῥοοητὶ, (Μ.88.το564}. 

Ἐσυμῷφρονικός, 5.ν.],, ἢ ἀργεραδίθ ἱο ῥνμάφηεε ὃς ἐξιστῶν τῶν σ, ... 
ἐπὶ πᾶν βοσκηματῶδες.. «πάθος ἐλαύνει καἰ. Αροε.τΑ4: ετ(ρ.303.6) ροτῇ. 
ἴΟΥ σωφρονικῶν. 

συμφροντίζω, 
Ι002Α). 

Ἐσυμφρουρέω, σμαγά οὐ τραϊεἰ! ἰορείπεν, 1.6, ὁπ. ΜΉ ΒΠΟΙ ΠΟΥ; 
Ρίορὶ. ρᾶ55.ν. }εἰΐοτυ ταρίοε, ΤΠαγ.Θεμα,ἐρΡοτ, ΞοΔ] 9.10 400). 

συμφρύγω, ρΡ4535.» δὲ φετίθ δγη ἀρ; Οἵ ἃ τααχίγτ᾽ Ὀσηξ5, ὉΠ γ5, 
αη, νος. (2.603); Οἱ ρϑύβοῃβ Ὀν ἴδιηηθ, δὲ αἀγίε τ, δἠγθο ἰδ, 
ΤΒα , Εχεε,.24:981,(2.878), 

σύμφρων, οὐ πε τπἰη4, ἀργεεῖησ ; ἃ5 ϑιιυϑῦ, πιᾶβο. ΟΥ̓ [διη., ομὸ ἐϊ|ι6- 
γεϊηάσά, ϑνηραϊλίζον, ῥραγϊδα Μοντανὸν..«καὶ Μανιχαῖον τὸν σ. 
αὐτοῦ 1514. ε],͵Ρ}.1.245(Μ.78.2220); ᾿θατη ἐγορλιρτοοτη.2(Ρ.190.0). 

συμφυής, ἃ. ἴῃ βεῃ.; 1. δογη τοί σπε, σοι σοη ταὶ, μαϊγαί, ΟΡΡ. 
ἐπιγενητός : ἄρ᾽ οὖν ἐπιγενητή ἐστιν ἡ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ βασιλεία καὶ 
οὐ σ. αὐτῷ; Οὐ, 70.1.28(:0; Ρ.35.22; Μ.14.768); ὁ ἐν ἀνθρώπῳ σ. λόγος 
Ἐᾳ5.6.1}.1.2ο(ρ.91.23; Μ.24.884) ; 18. 2.τό(ρ.119.35; 9360); οἰκείας 
αὐτῷ ἰβ3ς. ΒυϊηΔῃ ὨΔ]η] καὶ σ. ἀναγωγῆς Ἰίοη, Ατ.ε.λ.2.11.(Λ1.3.13}8, 
140Ὰ}); 4180 οὗ ννῆαῖ 15 ῥγορεν ἴο Ο04 τὸν ἐν θεῷ σ, λόγον Εἰι5.6..}.2.] 
(ρ.τος.23; 9120); 14. Μ]αγεοὶ,.2.τ(ρ.31.3ο0; Μ.24.7774}; 2. παιμγαὶ, ἴῃ 
αεςογ ἀαΉ0Ε τοῦ μαΐεγε, τοί, ὈἸΣΓ οὗ (Ἀγ βι ὑπερφνᾶ τε καὶ σ. καρπὸν 
ἐβλάστησε [3ς. ἡ γαστήρ] ἸΜεῖῃ. δ γρ».εἰ ἀπη.4(Μ.18. 2560}; 3. »»ΟΙΘΉ 

ἰορείμεν, μητ!6α, ε5ρ. οὗ ραγίβ οὗ [με Ὀοᾶν, αἰϊαολεά, αὐλενίηρ, [ογηι- 
ἱη σπὲ ὀγραμ; οἵ Τα ΙΧ ἔτοσα ἰσὮ ραΥ οΌΪΔ βίομθ 15 μεννεα, 
στ, ΝΥ β5, ἤονι. οῤτΓ3ο(Μ.44.2530}; Οποβί. ζιζάνιον σ. τῇ ψυχῇ, τῷ 

τοῖς 

ἀεἰδεγαίε, εομίόγ, ϑγυιθβιγερη.2οί(ρ.46.8; Μ.66. 

᾿χρηστῷ σπέρματι (Ἰδπὶ,ἐχε, Τἠάοί, (Ὁ. 124.π16; Μ.ο. 6840); πιδῖ., αἱ- 
ἰαελιεά, Κοἰ οτος τὸ νικᾶν σ, τοῖς σοῖς πόνοις ῬΔᾺ].5}}, δορὰ, ΤΟΝ. 
86. 2:10) : κε ὦ πλάσμα γαστρὸς συμφυὲς τοῖς βατράχοις (ςο, ΡΊ5. 
εαγηῖ.τ.66{Ρ.3). 

Β. τΠ60].; 1. Τιῖπ., ογραπίεαϊἑν οπε, παϊμγαίϊΐνγ μητϑὰ, τοῖ. Μι, 
τό: τ6{. ἐπέγνω. ..τὸν σ. καὶ συναΐδιον κλάδον τοῦ θεοῦ Ἰιάνιη. Τ τ, 
2ο(}.320.4174}; ἐπίεργαὶ οἰκεία καὶ σ. καὶ ἀχώριστος ἡ κοινωνία ΒΒ. 
δι. 63(3.538; Μ.32.1848); τοιτϊεᾷ ὃν παίΐμγε, οΓ ὁ:6 παίμεγε, οἵ ϑοὴ 
ψ ἢ ΕΔΙΠοΥ τὴν ἐξ ἀιδίου ὕπαρξιν, τὴν ἀπαθῆ γέννησιν, τὸ ασ. τῷ πατρί 
Δ. Ειι.2.το(1. 2500; Μ.20.δοτΟ); τὸ προσεχὲς καὶ...σ, τοῦ μονογενοῦς 
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πρὸς τὸν πατέρα ΟΥΟΝ γ85.47}}.695.7(}.32.327}}; Νοπη.ῥαγ. 76.140 
(Ά1.43.8688); Βορῆχ. Η.ογ.2.3ο(31.8).322530); οὗτος σ. γόνος πέλων 
7Το.1),εαγρεβφορ᾿.6Β(ρ.2ττ; Μι06.8280) ; οὗ τῃ6 ἴτε Ῥβιβοῃβ σ. καὶ 
συναΐδια Απαβί, Πἀ.(ρ.272) ; πλέκει ἐκ τριῶν ἰσοσθενῶν καὶ σ. καὶ 
συναϊδίων προσώπων συνιόντων εἰς μίαν οὐσίαν καὶ δύναμιν καὶ βού- 
λησιν καὶ..-κυριότητα τι ρτ, Εςοῖ,4.τ(}.ο8.920Ὰ}; βαρει]., ]0.}. 
σαν ροΉ}. 42(ρ.2τ4; Μ.06.836Ὰ}; 2. (Ὠτῖβίο0]. ; ἃ. οἵ (μτιϑι 5 πυτηδῃ 
δίχα, Τα ση6 ΜῊ σ. ἑαυτῷ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἡνωμένην 
κατακτησάμενος, καὶ διὰ τῆς συγγενοῦς ἡμῶν σαρκὸς αὐτοῦ πρὸς 
ἑαυτὸν ἐπανάγων πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα 8Βα5.(ἦγ. ρετιογαί.2(2. 
ΞΟ6Ὸ ; Μ΄.3τ.14608) ; Ῥ. οὗ (Ὠτῖβτ ἴῃ 16]. το τηδηκὶηᾷ, οὐ δε παΐεγ τῷ 
πατρὶ ὁμοούσιος καὶ ἡμῖν σ. καὶ ὁμόφυλος Το. λον. τ2(Μιο6, 5648); 

α. (ΔΡοΙΠηδγ141)} οὗ (τ ϑ 5 Πεθἢ ψ ἢ Πὶ5 ἀϊντηλίν ζῶν... Χριστὸς 
σῶμα θεόπνουν καὶ πνεῦμα ἐν σαρκὶ θεϊκόν, νοῦς οὐράνιος..., σὰρξ 

ἁγία θεότητι σ. ἈΡΟΙ]]. [ν.τ55(0.240.5)4ρ.1, εοηΐ.Β., ῥοῖ}. (Μ.86.19648); 
οἱ, τίς δέ ἐστιν ὁ ἔνσαρκος ἐκεῖνος νοῦς, ὃ σ. τῆς σαρκὸς καὶ ἀχώριστος; 
τ. Ν β5. 4ροϊ!. 45(Μ.4π.τ2οιΟ); θὰ ποῖ οὗ αἰνηῖτν ὙΥ] ἢ σοπηποη 
Βο5ἢ ὁ μὴ σώματι σ. θεὸς ἀμεταβλήτως ἑνοῦται πρὸς σῶμα ΔΡΟΪ]. ἤ- ἑ 
134(0.220.30)0. ἘΠΕ ἐγαν.2(4.172). 

Ἐσυμφύησις, ἧ, ἃ δὐαγίηρ ὁ} ἐξά ξῳρ Ἠαίμγε, βεῖηρ οὗ ἰἶκε μαΐμγε, 
οἵ (ἢ γτιβι᾿5 το] οη ἰο πη Κη οὐ προῦὐποστάσης τῆς πρὸς τὸν λόγον 
ἑνώσεως τῆς..«αὐτοῦ σαρκός, ἀλλ᾽ ἅμα τε φύσις καὶ ασ. τῷ ὑπερφυεῖ 
ΤΠ εοπί. ΗΝ εςί.1.14{(Μ.86.14570). 

συμφυΐα (συμφυεία), ἡ, φγοιοίηρ ἰορείδιον, μη οη; 
Α.. τὰ σεη.; 1. αἤίηπείν, ΕΙΉΣΙΡ, ἴῃ βρίσῖταδ ἢΐε ἀμπελών ἐστιν ἡ 

ἀθανασία...ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ πρὸς τὸ θεῖον ὁμοίωσις, καὶ ἡ παντὸς 
κακοῦ ἀλλοτρίωσις...ἕλιξ δὲ τοῦ ἀμπελῶνος, ἡ πρὸς τὴν ἀΐδιον ζωὴν 

περιπλοκή τε καὶ σ. ΟΥ̓ Ν γΒδιίονῃ, 2 ἴῃ (απ. (}1.44.ϑοος) ; Ρεΐνεοη 
Ρθίβοηβ, οἵ Ῥοπᾶ οἵ σοπιτηοῃ ΠΙΙΠΔΉΪΨ νενοσηκότας ἡμᾶς οὐ 
περιόψεσθε, οὐδὲ τῆς ἑαυτῶν σ, ἡμᾶς ἀποπέμψοισθε 1ο.Ν' ΟΡ ἐῤ.(Μ.ο6. 
14178}; 2. εοὐεξίον,, μΗ1ν τίς ἡ κοινωνία τούτων πρὸς ἄλληλα [30. τῶν 
οὐρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων), καὶ σ., καὶ σύμπνοια; ΟΥ.ΝᾺΖ.0γ.28.τό 
(ρ.46.τ4; Μ.36.484); τῆς ἁπάντων ὁμονοίας τε καὶ σ. ... ἀπεργαστική 
[5ε. ἡ θεία εἰρήνη] ἸΟΙομ Ατ, Δ η.ττ.τ(}}1.3.0480}; ἐῤιττοζίο 00); οὗ 
ΤΩΘΙΏΌΘΥΚ5 [ἢ Βυπη8 Ὀοαᾶν καθάπερ καὶ ἐν ἡμῖν γίνεται διὰ τῆς πρὸς τὰ 
μέλη σ, ... τὸ πᾶν τῷ πεπονθότι συνδιατίθεται στ ΟΝ 95. ΑΓ ροὶ]. 2τ(.4ς. 
ττό τ}; οὗ ἃ ΜΟΥΚ οἱ τί, σολμεγθμὶ τοῆοῖο, ΜΗ πανθαυμάστῃ.. «τέχνῃ 
πρὸς μιᾶς σ᾿ ἰδέαν συναρμοσϑέν 1 70.1). 4γίδηι. 52 (ρ.87.21; Μ.οδ6.1300Ὰ}); 
ὅ, ΠΟΉΗΡ ἱορδίθον ἐμὶο με, μΐομ ; οὗ τοϊαῖίοη Βαδίνγθεη βοὰ] ἀπά 
Ῥοᾶγ, ὕτιΝυβ5.ογ αἰδοἤ ττίρ.57.8; Μ.45.444)}; 14..4.Ροὲ1.44(Μ.43. 
1220Ὰ}} 1.ἀΉ1}.εἰ γε5.(Μ.46.44 00,480); ὡς ἐπὶ ψυχῆς καὶ σώματος, 
ἥντινα ἕνωσίν τινες σύγκρασιν ἐκάλεσαν, ἤγουν σ, 70.1).ἀταἰφεί. 6 (Μ.04. 
6644}; 1Π 5Ρ1.π|8] νγουἹα, το, τ70.4:18. εἰ, μεταποιηθεὶς ὃ φόβος, 
ἀγάπη γένοιτο' τότε εὑρίσκεται μονὰς τὸ σωζόμενον, ἐν τῇ πρὸς τὸ 
μόνον ἀγαθὸν σ., πάντων ἀλλήλοις ἑνωθέντων τ ΝΝγϑς, 051.1.5 τη Οαη. 
(1 .44.τττόο) ; 4. ἸορΊσα] εομἐημμτίν, τοηπεκίοη δοκεῖ μὴ ἀκολουθεῖν 
«ἔστι δὲ πολλὴ μᾶλλον ἡ α. ὕγτ Ρς.τ8:8(}71.60.8224); δεικνυμένης... 

τῆς περὶ τὸν ὀρθὸν λόγον τοῦ ἡμετέρου φρονήματος ὑγείας τε καὶ σ. 
ΤΟΝ ΟΡ εὑ.(Ν1.06,14338); ὅ. ΤΟΥΆ] ρθη τῆς πρὸς τὸ κακὸν σ. 
ἑαυτὴν ἀποστήσασα ΟΥΝ 55. ΠΟΉΙΣ τῇ (ἀπὲ (Μ.44.τοοτα)}; ὄχερ. 
Μι,26:30 οὐκ ἀντιπτώσεως, οὔτε δειλίας, α. δὲ μᾶλλον ἐντελοῦς καὶ 
συννεύσεως Μαχ.ορηΞε Μ.οτ.658)., 

Β. {Π60].; 1. Ἴτιη., ομεηθδ5 οἱ παΐμιγ6, ΜΉ ἀρνησίς ἐστιν... θεοῦ.. 
μὴ σέβειν σ. (τ. ΝαΖ. ΓΩΡ!.1.2.34.154(}.37.0564}; νῷ καὶ λόγῳ καὶ 
πνεύματι, τῇ μιᾷ σ. τε καὶ θεότητι 1ὰ.0».12.τ(1.2ς. 8444); ὧν [50. 
πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος] πλοθτός ἐστιν ἡ σ., καὶ τὸ ἕν 
ἔξαλμα τῆς λαμπρότητος 1.10.5 (Μ.36.3648}; τριῶν ἀπείρων ἄπειρον σι; 
θεὸν ἕκαστον καθ᾽ ἑαυτὸ θεωρούμενον 1τ.40.4τ(41718); τῆς πρὸς τὰ 
ἔτερον σ. τε καὶ σχέσεως οὐσιώδους (νΥ, .0. Ι «5(4. 460); ἀφῃῖεα Ὀγ 
Ἰσλιπουπ 5 γεγεννῆσθαι παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ υἱοῦ τὴν οὐσίαν...οὐ κατὰ 
ῥεῦσιν ἢ διαίρεσιν τῆς τοῦ γεννήσαντος σ. ἀποσπασθεῖσαν ΟΝ. ΡΟΣ, 
Νγϑε. ΕἸρι.4(2 ῃ.57.3; Μ .45: 6288); μηδεμίαν... τῆς ἀληθείας μήτε τῷ 
θεῷ συμφυΐαν προσμαρτυρούσης τϑιτχᾷ ρΡ.38ς.5ς; 11130);2. (Βτ]βζ0], ; 
σοηηίης ἰορείμεγ το Οη6; ἃ. οἵ αὐτου οὗ παΐατεβ [τοτ.5:471.} 
νομιστέον λέγεσθαι... οὐ κατὰ τὸ φαινόμενον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὸ 
νοούμενον, κιρναμένων ὥσπερ τῶν φύσεων, οὕτω δὴ καὶ τῶν κλήσεων, 
καὶ περιχωρονσῶν εἰς ἀλλήλας τῷ λόγῳ τῆς σ. ΟΥΝαΖ.ερ.τοῖ(Μ,ι5]. 
1ϑ10); ὡς διὰ τὴν συνάφειάν τε καὶ σ. κοινὰ γίνεσθαι τὰ ἑκατέρας 
ἀμφότερα τ υ55.ΞΉ 5, 5(2 Ρ.124.16; Μ.45.70 50); τὴν πρὸς τὴν σάρκα 
τοῦ λάγου σ. ἀχώριστον εἶναι ΤιΘοητ, ΒΒ. ἐ5ὲ.εἰ {{ππ|.2(44.86.13324}} 
περὶ. «τῆς πρὸς ἄλληλα... .ἐνώσεώς τε καὶ σ., ἣν οὗ πατέρες οὐσιωδῶς 
γεγενῆσθαι ἐφρόνησαν», Νεστόριος δὲ σχετικήν τε καὶ γνωμικὴν ταύτην 
εἰσάγει ἰα, ἐγ. (Μ,86,2ΖοοφΟ); 1,φοπι. ΣΝ εςί,τιτβϑ( .86.14680) οεἷΐ, 5. 
ἐκθέωσις ; τῆς σαρκικῆς σ. 1.5.23(17458}; κιρναμένων..«τῶν..«φύσεων, 
καὶ περιχωρουσῶν εἰς ἀλλήλας τῷ λόγῳ τῆς σ. καὶ τῆς ἑνώσεως ΤΏΙ, 
ἘΔΙ ὐεο(ρ το. 15; Μὲ οτιτ4ο6λ); τὰ φυσικὰ ἰδιώματα τῇ πρὸς 

συμφυῶς 

ἄλληλα σ. ... ἐνίζουσα ἴβο. ἐπε μγροβέαίςις υπ]οῃ} Μδχιορμδε (91. 
960}; ὅταν 56. λέγωμεν]...«ἐξ ἀμφοῖν ἅμα, ἕνωσιν, κοινωνίαν...σ. «(- 
φάσκομεν ΤΌνΥ. Τγῖπ. α4(65.200; Μ.77.11658); Ὁ. οὗ πιο οὗ νν}}}5 διὰ 
τὴν ἕνωσιν καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλας διόλου τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν α. ακχ. 
οβπδς (Μ.οτ,τοοῦ); 16. (τοτα); εἰ., τεθέωτο, τῇ τοῦ θεοῦντος...σ. 
τεθέωτο 1Ὁ.(488). 

συμφυλέτης, ὁ, τηοηῖδον οὗ ἐμ βαρ ἐγῖδε, Ἡοττοΐδβ ἐγγῖς Β(Μ.6. 
11774}. 

Ἐσυμφυλέτις, ἡ, ἴεπη. οἱ συμφυλέτης, [514,}}6],6ῤ}.1.7(}1.γ8.1840). 
σύμφυλος, οὗ ἰἦπξ φατὲ δίοον; οὐ ἐΐδ βαμὶσ εἰασς ΤΏ, σορηαὶξ 

φησὶ γὰρ ἡμᾶς εἰ μὴ ἐκεῖνο λέγομεν μήτε. «πρὸ πάντων εἶναι [80. {116 
501] λέγειν μήτε 'σ. εἶναι θεοῦ᾽...τὸ δὲ σ. εἶναι θεοῦ ἄπαγε. μηδεὶς 
οὕτως ἐν Χριστιανοῖς ταπεινὰ..-ὀνοματοποιήσειε ῥήματα, ὦστε τὸν 
ὄντως ὄντα θεὸν σ. θεοῦ καὶ μὴ ἀληθινὸν ἀνακηρύσσειν θεόν...εἴποι γὰρ 
ἂν καὶ ἐκεῖνος [50. Εὐνόμιος}...τὸ σ. αὐτὸν εἶναι θεοῦ ΑΡΟ]]. [γ.55(ρ.217. 
το) ΡΥ Ν γβ5. 4 ο  .28(}1.4:.τ1848,0}; εἰρῆσθαι τὸ σ. ὅπερ ἐστὶ συμ- 
φυῇ τε καὶ ὁμοούσιον γι ΝΥ 55. βοϊϊ τοί .45.ττ618}). 

συμφύρδην, εοηξιξοάϊν, '“Ταῖ,οναί.χ(0.2.8; Μ.6.8ο058). 
Ἐσυμφυρμός, ὃ, »εηρίτηρ,; τηοῖ., ἐθοϊυδηιθηξ σ. πονηρίας ΕἸΘΙΏ. 

115.2.2.2. 
σύμφυρσις, ἡ, 1. αὐγηϊχέμγε να ἐν} εἰς., Πϑοη Ασ,.λ.3.3.(ΜΝ.2. 

τό50); Μαχ.ςολοὶ,ε.1..3.2(84.4.524}); Τπατ δύ, ερ}.2.2το( Μ.99.16644); 
2. ἴῇ90]., νηχίμγο, εὐη μδίοῃ,, Ττῖη. ἑνοῦται.. ὥστε ἔχεσθαι ἀλλήλων" 
καὶ τὴν ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν ἔχουσι [56. ῃγροδίαδδ5 οἱ ϑοὴ ἃπὰ 
Η. ΟΠοβϑὶ] δίχα πάσης συναλοιφῆς καὶ σ, Τύντ. Γνίπιτο(δθιτδλ; Μ. 
77.11448); ἀσύγχυτον ἔχουσαι τὴν ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν..«ὦστε 
ἔχεσθαι ἀλλήλοωυν..«μηδεμίας γινομένης συναλοιφῆς, ἢ σ. ἢ συγχύσεως 
70.1). βιο.τιιφίΜ.ρ 4. 8608); Ομυβῖοὶ, τὰ φυσικῶς ἑκατέρῳ μέρει τοῦ 
Χριστοῦ προσόντα θατέρῳ πεποιημένον, χωρὶς τῆς ἑκατέρου μέρους 
πρὸς θάτερον κατὰ τὸν φύσει λόγον μεταβολῆς καὶ σ. Μαχ.αραηϑδιρ.(Μ. 
ΟἹ ΤΟΟΟΑ). 

συμφύρω, 1. νεῖχ, δὰ. Ρά4585. ; ἴῃ [6 τηϊπά, σοι εξ σ. τὰ ἄμικτα 
Ατ..4γ.1.18(Μ.26.4094}; 2. ΜΙ ΡΟΙΒΟῚ5. βΒοοα]ἷν, ἀδεοοίαίε, ἐοη- 
Ὁέγςε, ῬᾺ]]. ἢ. 1 ατι5.28{ρ.83.17; Μ.34.τ0074}; 56 χα !ν, 1514. ΡῈ]. ἢ}. 
1.464(Μ.γ8.4378}; 3. γεῖχ τιρ, «οηϊο ὦ; Ρα55.) δ πῖχεά τ}. ΜΔΊΉ, 1π’ 
υοϊνεά ἴῃ, Ὀϊοπ.Α].Δρ,Ἐλι5...4.).7.2(}1.20.64388); ΑἸΙοχ. ΑἹ ερ. «Α4{επ.6 
(Ρ.23.17; Μ.18,5 560); ΓΑ τἢ ἀοεί, ἀη!πό(Μ.28.ς5 808). 

Ἐσυμφυσιόομαι, 1. ῥέε βαγίεά ὡς ἃ Ξεεομά παΐτιγα συμπεφυσιω- 
᾿ μένον τι ἔχω βοδ5έ55 ΒΟΙΩΘΊΒΙΠΡ ας σεεομά παίηγε αἱ ἁγίαι δυνάμεις ἐκ 
τῆς πρὸς τὸ φύσει ἅγιον κοινωνίας... «συμπεφυσιωμένον τὸν ἁγιασμὸν 
ἔχουσι Β85. ΕΉΗ.3,2(1.2748Β; Μ.20.6 608); 2. δεεογε α Ξόεομά μαίμγέ, 
ἐοαίοφες τοῖίξ ἐμ παίπγε οὗ ὃ ὑετὸς δένδρεσι καὶ φυτοῖς σ. ἘΡΙΡΙΗ αηε.δό 

(ρ.γ70.10; Μ,43.136Ὰ). 
σύμφυσις, ἡ, φγΟΙΟΤΉΡ ἰοροίθον; Ἰδπος ὠρμΐοι οὗ 500] δηά ὈΟΟΥ 

μετὰ τὴν εἰς τὸ σῶμα οσ. τῆς ψυχῆς γίγνεται τὸ παράπτωμα, ὅτι τὸ 
συναμφότερον ὁ ἄνθρωπος ΜεΙἢ.γ65.1.ππ(ρ.214.16; ΝΕ. 41.11404). 

σύμφυτος, 1. δονη ἵπ, Ἰηηαί6 τοῦ...σ. νόμου σωτῆρος οἷα καὶ 
ἰατροῦ Ἐλι5.}.6.6.6(2 το; Μ.21.4250) ; ὅτε τὸν Ἠδὰμ.. ἔπλασε ὁ θεός, 
μήτιγε α. αὐτῷ δέδωκε τὴν ἁμαρτίαν; ΤΑτΆ. ΑροἹ]α τβ(Μ,26.11208); 

2. παϊπγαὶ, εοσηαϊς, κτημάγοα τὸν οὐράνιον διψῶσαι καὶ σ. τόπον ετῃ, 
Ξ)ΉΉΡ. 4. τίρ. .51.2; Μ.ϑ. 938); 3. φρο; ἰορεί ον, μηδ, τεῦ, Ἰλοπχόες 
σ. ἐγένου τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου τοῦ σωτῆρος (νΥ, Ἡεαἰφεΐι, 2.12; 

γενόμενοι σα. τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου τοῦ... υἱοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος 

ΚῊ Βαρ!.(ρ.4ο1); Επολοὶ. {0.28}. 
συμφύω, 1. 116 (Ἰτγϑη5.), ἥττεσ. Ρετῦ, συμπεφυῶτες ἐμῷ... «θάμνῳ 

«συμπεφυῶτες ἐμοί ΝοΟΠΉ,ΡαΓ. 7}ουὸ14(Μ.43.87324}}} οὗ αρίοι ΓΚ 
ργᾶςε τοῦ θεοῦ τοῦ...ἐν πᾶσι πληρουμένου, μελῶν δίκην, κατὰ τὴν 
ἀναλογίαν τῆς ἐν ἑκάστῳ πίστεως αὐτῷ συμφυεῖσιν Μαχιοριδε (Μιοτ. 
258); Ομ σῖϑῖοί. ἡ σὰρξ γενομένη τῇ φύσει θεότητος σάρξ... ὅπερ ἦν 

καὶ θεότητι συμφυεῖσα μεμένηκε τὴν φύσιν τὴν ἐνέργειαν ΤΗΙΡΡ. 
ον. Η εἰ.2(Ρ.322.24; Μ.1ο.8334); 2. ρεγῆ, ; 8. δ τοῦ ομδ ἔγοηὶ δίγιμ; 
ΡΊΟΡΙ., μπαίγναὶ ὀμνύομεν κατὰ τῆς σ. εὐδαιμονίας τοῦ...βασιλέως 
Με 5; τοῖ. ἘζΖες.τ:6 ἑτέρας...«ἐν ἑαυτῷ σα. κεφαλὰς ἔχειν Μί6.ἢ. 
γε5.2.το(Ρ.352.4}; Οἱ Υδᾶθοιρῃ 1Π πιδῃ τὸν σ. λόγον ΟΥ̓ [ο.το.24(τ6; 
Ρ.1ού.21; Μ.14.3408}); ΔΈΝ. ροη!. 4ο(}1.25.81Ὰ}; Ὁ. δέ μητεα διακεῖσθαι 
κατὰ τὸν λόγον καὶ συμπεφυκένοι αὐτῷ ΟΥ 0.8.5τ|6; ρ.225.1το; Μ.14. 
δόρυ) ; ὥσπερ ἡ σκιὰ τῷ σώματι ἔπεται οὕτω καὶ ἡ ἁμαρτία τῇ ψυχῇ σ. 
1885. ας. πα. ποοῖ ; Μ.31.τ4450). 

συμφυῶς, 1. παίηγαϊϊν; σ. ἔχω ῥέεαγ ἃ γείαιοηδῖῖρ το, παῦε απ 
αἰξητὶν ψ 1 τὴν νοερὰν... «φύσιν ἣν καλοῦμεν ψυχήν, ἀκόλουθον α, πρὸς 
τὸ ἡνωμένον ἔχειν τ. Νγ85.απῆρι.οἱ γος. (Μ.46.458});} 2. 1: ἀεζογάσαηξε 
«τ ομεὶς μαϊγὸ τὴν θεαρχικὴν ἀκτῖνα..«.τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς...σ, καὶ 
οἰκείως διεσκευασμένην ον. Ατνειλ.τ.2(Μ..3.1210}; [ἃ ,,5.4.π6{Μ..5. 
7130); ἰά,6}.9.1τ(Μ.2.ττοβα}; 3. τΠ60]., εονπαίεγαίϊν, οἵ τηοάς οὗ 
οχιβίδηῃσε οὗ φαοῃ Ῥούβοη οὗ Ταϊη, ἰπ τα]. ἴο {Π6 οἴθοῖβ πατέρα...ἐν 
υἱῷ, ὡς ἐν ὁμοουσίῳ γεννήματι, σ. ... μένει...ὁ πατὴρ τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστί, 

ας τι δαο, χα ς  χν α δρος τς ξεν οἱ ευκεννο, 



ἐὰ ΩΣ 

συμφώδης 
κἂν ὑπάρχῃ σα. υἱῷ... «καὶ πάλιν ὁ υἱὸς οὐχ ἕτερόν τι...κἂν ὑπάρχῃ σ. ἐν 
πατρί ὕγτ. ο.τ.π(4.468,0). 

["συμφώδης, ἴοΣ σομφώδης, βογοῖϊίδ, ΣΡΟΉΡΥ αἱ σ. τῶν ἠπείρων καὶ 
ὕπαντροι Βε5.ἠεχ.4.6(Μ.20.920 ; σομφώδεις 1.288); τεῖ, ἴοπραε δέον... 
αὐτὴν δέρμα σ. γ᾽ ἔχειν πρὸς τὰς ἀνακλάσεις τε τῶν ἐδεσμάτων (σεο. ΡΙΒ. 
ἠεχ. 3 (Μ 9 2.τ480Ὰ ; σομφῶδες φέρειν Ρ.625). 

συμφων-ἐω, 1. δὲ 1: ΠαγΗΙΟῊΝ τοῖ!λε; 1{{ αὐ πιδί. ; οὗ βέοῃδϑβ, δὲ 
ἰορείδιεν ἡρμοσμένοι ἦσαν καὶ συνεφώνουν τῇ ἁρμογῇ μετὰ τῶν ἑτέρων 
λίθων Ἡεττὴ υἷς.3.2.6; οἵ Ξἰαϊογηδηίθ, ἀργϑε, τεῦ. βουρίατος. ταύτῃ 
τῶν ἡμερῶν τῇ ἀκριβείᾳ αἱ γραφαὶ σ. ΟἸετα. ἢ". 28(ρΡ.2τ7.}; Μ.9.7578); 
τοῖς διδάγμασι τοῖς παρὰ τοῦ πνεύματος ἡμῖν δεδομένοις τὸν λόγον 
συγκρίνοντας, ὃ μὲν ἂν ἐκείνοις σα. εὕρωμεν καταδέχεσθαι Β85. ἘμιΉ..2.1 
(1.220Ὰ ; Μ.20.5 7320) Σ ταύτην τὴν μαρτυρίαν τῇ δεσποτικῇ σ. διδασκαλίᾳ 

Ὑμάτ, ἢ 6.2: ΞΕ (3.556); [ῃ90],, οὗ τπξ Ῥειβοὴβ 1ὴ ἴῃς ΤΠηϊν, Ὀν 
Αϑίογμιβ τηϑᾶθ [Π6 Ὀδϑὶβ οἵ ππϊοη ἕν.. εἶναι καὶ ταὐτὸν Ἀστέριος 

Α - Η , ᾿ Α ᾽ὔ . ΑῚ φν » ἃ ν᾽ “- « 

κατα τοῦτο ἀπεφήνατο μόνον τὸν πάτερὰ Καὶ Τὸν υἱον, καθ οἐεν πτάασιν σ. 

ΜάΆτΟΕΙ!. Κγ.63 ἀρ. Ἐλι5. Μαγεεὶ. τ. 4{ρ.20.1ο; Μ.24.772}; οὐ οἶσεα ὃν 
{86 ογίμοάοχ οὐκοῦν εἰ διὰ τὴν συμφωνίαν ἕν ἐστιν ὃ πατὴρ καὶ ἃ υἱός, 
εἴη ἂν καὶ τῶν γενητῶν τὰ σ, οὕτω πρὸς τὸν θεόν ΑΤΏ Ἔγη.48(0.273. 
4; Μ.26.7804Ὰ}; ν. συμφωνία; 2. ἢἶα ὃν ἀργοδιμθηΐ τὸν καιρὸν ὃν 
συνεφώνησε μετὰ τῶν Μελιτιανῶν προφέρων [35. Βὰ5. ΝΙΟ.] ΑἸ. 
αῤοΐ,5εε.δοί(ρ.140.12: Μι25.3570); 3. ξομερῖνο εἰς τὴν καθ᾽ ἡμῶν συμ- 
φωνήσαντα βλάβην Βα5,ἠ ον. 8. (τ. 63; Μ.321. 2080); 4. γταῖδ 116 ςμὖ- 
76εἰ οὗ ἃ ἰγωμδαςίίοη οὗ ἐξωνούμενοι τὸν ἐξωνούμενον τῷ ζωοποιῷ αὐτοῦ 
αἵματι τὸν κόσμον σ. τριάκοντα ἀργυρίοις ἘΜ ΕΊΉ, ῥαϊν.7(}.18.3074}; 
ΟΠ γνβ.ἤσρι. 1.5.2 ἐη ΒΜ (ττ. 2130); Χριστὸς --εἴταί τε καὶ πιπράσκεται 
Ἐναρυ, ἦ.6.1τ.2(ρ.}.3; Μ.86.2424}}). 

Ἐσυμφωνητής, ὁ, ον ραπίοη, βίο, ἀροῤῥί, Ῥαὶγ.(Μ.65.3778). 
συμφωνία, ἡ, 1. ερμεογά, ἩΠ 5ΟΉ ; ταρί,, ΠαΡΟΉΜΨ, ἀργεερηθηΐ, 

8. τεῖ, (μυιβιίθῃ γονϑ]τοη ἡ σ. νόμου τε καὶ προφητῶν τῇ κατὰ τὴν 
τοῦ κυρίου παρουσίαν παραδιδομένῃ διαθήκῃ ΟἸονα. οἐγιδιτείρ.405.6; Μ. 
9.340}; 1δ.6.ττί(ρ.476.1το; 3008); οὗ Ῥτορμοῖθ ψ ἢ ἀρόβι 65, Μεῖῃ. 
ἀγδηγοτ(.146.τ0; Μ.18.241Ὰ); Ὀεΐνγεδαεπ δνδηρο] δῖα, Επι5...6.6.31.53 
(Ν1.20.5 024}; 15. στοιιηα ἴπ Η. μοβὶ τῆς σ. τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
διὰ πολλῶν καὶ διαφόρων προσώπων...-«μαρτυρούσης ατο!!], [γ.48 8Ρ. 
Επ5.Μανγεοῖ.2.2(ρ.3ς.8; Μ.24.7844); Η. μοβὲ α|5οὸ (ῃ6 ρτουπα οὗ 
τα πιδὶ απιΐν θοΐνγθοη (τ δ ϑηβ ἡμεῖς... «καθὼς ὃ πατὴρ καὶ ὁ υἱός, 
οὕτω γινόμεθα ἕν τῷ φρονήματι καὶ τῇ τοῦ πνεύματος σ. ΑἸΉ. 41.3.23 
(Μ.26.3724}; Ὁ. {Π60]., τοί. Τα η. οἰκονομία συμφωνίας συνάγεται εἰς 
ἕνα θεόν ΗΙΡρΡ.Νοδὶ, τ4(}.το,ϑ2τα ; 0]- συμφώνως ρ.257.4)} τοῦτό εἰμι 
ἐγώ [53.. Χριστός], τοῦτο βούλεται ὁ θεός, τοῦτο συμφωνία ἐστί, τοῦτο 
ἁρμονία πατρός, τοῦτο υἱός (ἴοτα, ῥγοὶϊ, τρις ς; Μ.8,2418); Οτι( εἶς, 
8.12(ρ,230.1; Μ.11.15330) οἷξ, 5. βούλημα; δοσερίοα Ὀγν πο58 ΠῚ 
Ααδη ἐπ ΠΟΙ65 45 ρτοιπα οὗ το Ροῦνθθη ῬΈτβοπβ οὕτω... ἔφη 
ἴ53ο. Ἀστέριος]" καὶ διὰ τὴν ἐν πᾶσιν λάγοις τε καὶ ἔργοις ἀκριβῆ σ., ἐγὼ 
καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν δτοεὶ!, ἐγ.63 ἃΡ. Ἐπ 5.Μ]ωγεοῖ τι 4(ρ.20.1τ; Μ. 
24.712}; τῇ μὲν ὑποστάσει τρία, τῇ δὲ σ. ἕν δγνηδ. Απὶ.(34τ)2ίρ.240. 
43; Μ.26.7248) ; το]δοι α 45 50 ΟΥ̓ ΜΘτσθβ 15 οὐ διὰ τὴν ἐν ἅπασιν 
οὖν λόγοις τε καὶ ἔργοις ἀκριβῆ σ., ὡς Ἀστέριος ἔφη, ὦ σωτὴρ λέγει 
[10.1το:30], ἀλλὰ διότι ἀδύνατόν ἐστιν ἢ λόγον θεοῦ ἢ θεὸν τοῦ ἑαυτοῦ 
μερίζεσθαι λόγον...«ποία γὰρ ἐν καιρῷ τοῦ πάθους σ. τοῦτο λέγοντος 
[Μι|.26: 39] ΜδτΟΘΙΙ, Γγν.64 ἈΡ. Ἐπ5.}]αγεοίϊ.2. 2(ρρ. 27. 20,38. 4) Ἰὅ8Α, ,8)} ; 
πῶς σ΄. ἔχειν πρὸς τὸν πατέρα ὁ νἱὸς δύναται ἢ ὃ πατὴρ πρὸς τὰν υἱόν; 
τοῦ υἱοῦ [70.16:15] λέγοντος ; 14.» «6 κ 1Ὁ.(0.38.18 ; γβ80) ; ὁρᾷς ὅτι οὐδ᾽ 
ἐνταῦθα ἀφίσταται τῆς σ. ἰὰ, )γ.66 ΔΡ.Θππα.6.4}.2. τοί. 123.28; ΝΜ.24. 
9440); 3 8η6 ὃν Βοπιοοιβίαπϑ ἰ Ιῃ ΡΘΗ. εἰρηκέναι αὐτὸν ἰδ σε οὐδβοι.. 
ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν, διὰ τὴν σ. καὶ τὴν ὁμόνοιαν Οθϑατα, οριεαίξ. 
Δρ.ΤὨαε.}.6.2.8.4.5(3.846):; τὸ ἕν εἶναι τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν" εἰ μὲν 
οὖν τῇ σα. τῶν δογμάτων. ..ὡς οἱ Ἀρειανοὶ λέγουσι, φαῦλος ὁ τοιοῦτος 
νοῦς" καὶ γὰρ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ μᾶλλόν γε ἄγγελοι. «τὴν τοιαύτην ἔχουσι 
πρὸς τὸν θεὸν συμφωνίαν ΑἴΉ.“γ».48(ρρ.272.32,273.2; Μ.26,780Α}; τὴν 
σ. κατά σε ἶϑε. ἴῃε Ατδῃ] ἢ τὴν θεότητα κατὰ τὸν ὄρθον λόγον ΤΑΤΉ. 
ἀΐρ.ο(Μ,28,4484}); ϑϑά ἴῃ σοπ)αποίίοι ψ ΙΓ οἴποΥ ἀβ Ππιοη5 οἵ 
αἰνίηθ ὑυπλὲν ἕν ὁμολογοῦμεν τῆς θεότητος ἀξίωμα, καὶ μέαν ἀκριβῆ 
τῆς βασιλείας τὴν α. ϑγηιδ. “π|.(345)ο(ρ.254.2: Μ.26.7330); τριὰς αὕτη 
ἁγίᾳ καλεῖται, τρία ὄντα μία σα. μέα θεότης ἘΡΙΡἢ, ἀνε. δγ{ρ.82.5 ; Μ, 
43.1370); τοῦ μὲν πατρὸς βουληθέντος, τοῦ δὲ υἱοῦ σαρκωθέντος, 
τοῦ δὲ πνεύματος συνεργήσαντος..«πᾶσι συμφωνίᾳ τε καὶ ἑνότητι καὶ 
ταυτότητι τῆς μιᾶς βουλῆς τε καὶ αὐθεντίας καὶ βασιλείας τῆς ἐν τριάδι 
0 πε5.Ν 42. τα]. τ61(Ν]..28.ττ20); 2. ἴπ σοποτεῖβ βθῆβο, αργθοριεηΐ, ῥαεὶ 
εἰ βούλοιντο τὴν προτέραν ο. ὄρκοις βεβαιῶσαι ΓΠρΠη.εὐγο..28τ(Μ. 
τοϑ.6038) ; 2. ξοποο ξε ἔτους πρώτου βασιλεύοντος τοῦ Ἀντωνίνου... 
ἦν σ. πολλὴ τῶν Χριστιανῶν δὲ (Οἰνειτ(ρ.12 ἢ); 4. Ἐ1]Ὶε οὗ ἀποβί. ὈοοΪς 
ΟΥ ὈΟΟἕΞ5 τὸ μὲν γὰρ Συμφωνίαν μικρὸν δῆθεν βιβλίον καλοῦσι, τὸ δὲ 
μέγα Συμφωνίαν ἘΡΙΡΗ ἤαόγ.40.2(ρ.82.οἵ, ; Μ.4τ.6808). 

σύμφωνος, Παγριοηίομδι 1. σΟΉ ΟΥ̓ ΦΩΉΣ, ἐοηοἸδίοηξ, οἵ βοτρίαγεϑ 
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ΑΓ. ἢ. .4γ.56{Ρ.214.35; Μ.2ς.Ἴόο Ὁ); ἁρπάζουσι.. 

συμψηφίζω 

παραστῆσαι τὴν δοκοῦσαν διαφωνίαν σ. ὑπάρχειν ΟΥ,.70.1το.22(15; ρ.194. 
21; Μ.14.3450); τεῦ, 15.0: 6, τούτοις...σ. ἦν καὶ ἅπερ ὃ Γαβριὴλ τὴν 
παρθένον εὐηγγελίζατο Ἐλπ|5.Μαγεεί,.2.τ(0.22.5; Μ.24.7804); ὅτι... «ἡ 
θεία γραφὴ καὶ σ. .-. ἑαυτῇ καὶ καθ᾽ ἑαντὴν διηγουμένη (οϑπι, πᾶ. 
ἰορ.5 τιτ.(Μ.88.156Ὰ}) ; 2. οὗ [Π6 561}, φμεργαίεα αὕτη ἴΞςο. ἴῃ ῥβδὸς οἵ 
ΟὨΒχΙ51}...οὐ μόνον. «πάντας κοινῇ πρὸς ἀλλήλους συνάπτει, ἀλλὰ καὶ 
ἐδίᾳ ἕκαστον ἑαυτῷ σ. ἀποτελεῖ Τάτ, Ηφγαο]. ρ.εαΐ. 70.14:27(0.352. 
27} 3.. οὗ το] οπ5 θ6ξ. ῬϑΊβοηβ, ἤγεομάϊν,, πραῖ, ΟἷΌΥ, 85 βιιῦϑί., 
παγηβϑην, ΗΙΡΡ. Ῥ αν.4.4η.δ; 4. ρ655., ἀργεεὰ πέρορ, βαδά; πὶ σοη- 
οτεῖε βεῆθ6, ποαΐ, ὈΪΌΓ,, ἀργξερηοηΐ σ. ... πρὸς ἐμὲ πεποιήκασιν 
ΑΟΤλοη,Α, τοβίρ.220.4); δωρεὰν ἦλθεν ὁ Χριστὸς ἐκχέαι τὸ αἷμα... 
ὑπὲρ οὗ σ. σὺ ποιεῖς ΟΠτγΒ5.,γοά, {π6.1.3(2.281Ὲ}; τῶν γαμικῶν σ. Α.ἢ. 
ΒοΠοΙαβί, οοίζ,9.12(ρ.110}; 5. Ξε ῥαείμμα, τθαγ, μἰμά ἐν οἴῳ δή ποτε 

. συμφώνῳ, ἢ ἔκοντα ἢ μὴ ἕκοντα, ὅμως δὲ τῷ σταυρῷ ὁμολογεῖς 
προσηλῶσθαι “4.(᾿α55.).4ἀν.Ἀ αἰρ.8,15}; 29.8 αίρ.8,2-; Μ.2.12244Ὰ}; 
ὥσπερ εἰσὶ κύρια καὶ γνήσια τέκνα.. οὕτω καὶ ἀναδόχων πλεῖστα τὰ 
σ. γνωρίζονται ΤΟ,ΟἸτη ῥαφί, χ2(ΝΜ.88.11898}; 6. Ὑ αἱη., ἠὲ ΠαΥΡΙΟΉν, 
ΤῊ ἀργεφηιεηΐ φασὶ [35. ΑΥ15]...ἐπεὶ...ἐν πᾶσίν ἐστι 50. ὁ υἱός} σ. 
αὐτῷ [5ς, τῷ πατρί]...διὰ τοῦτο αὐτὸς καὶ ὃ πατὴρ ἔν εἰσι ΑἸΏ..45.3. 
τοί Μ.26,34τΑᾺ). 

Ἐσυμφωνότης, ἡ, καγηποηγ, ἀργεθηιθηὶ, ΟΡΡ. διαφωνία, ΟΥ̓ ΟΉΡΉ. 
ἴω Μ|(ρ.5.1τ4:; Μ.12.8228), 

συμφώνως, 1. τὐἦ ομὲ υοῖζο, τη: ἀεσεορά ; 8. ΤῊ σΟΉ ΚΟΥ, οἱ χοροὶ 
μαρτύρων, εἷς μὲν τῆς διαθήκης τῆς καινῆς, θάτερος δὲ τῆς παλαιᾶς, 
ἀντίφθογγον ὕμνον σ. τῷ ... θεῷ..-ἀναπέμποντες Μεοῖἢ.γ65.1.56(ρ.2τ6. 
1ο); πάντες σ. λεγέτωσαν καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου [,1{λ0.(οηδὶ. 
4Ρ|.8.12.4:; τχλεῖ. αὖτε ὀφθαλμὸς ὑγιῶς ἴδοι μὴ κοινωνὸν ἔχων τὸν 
ἕτερον, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ σ. προσβάλλων τοῖς ὁρατοῖς Βα5.εΡ.ογίϑιτοτα; 
Μ.32.4938); Ὁ. τηοῖ., ὠμαπίποιεῖν τὰς δυνάμεις [5ς. τοῦ ᾿]ησοῦ] σ 
πρὸς ἁπάντων μαρτυρουμένας Ἐλι5.ἢ.6.1.13.2(Ν1.20.1208)}; πάντες σ. 
ἔγραψαν τὰ δόξαντα ΑἸ ἐν», ατ(ρ.220.9; Μ.26.7014); παρὰ πάντων 
σ. .«- θρυλλεῖται [5.65.6.48(3.142Ὰ. , Μ.322.32854); 2. 2 ἀεεογάαηεε τυτίῇ, 
ΤΟΥ ρομάτηρ [0 τροφὴ...τῇ.« «παρὰ τοῦ διδόντος ..-χορηγέᾳ σ. ἅπασι... 
παροῦσα ΟἸετη.517.3.2(ρ τοβιτο; Μ.8.11088); πήχεις δώδεκα σ. τῷ. 
ἐλιγμῷ τῶν μηνῶν ιβ΄ 1δ.6.ττ(ρ.475.2ο0; Μ.9.32004}; σ. τῇ προαιρέσει 
τὴν ξωὴν διεξάγειν ΒΔ5.6ρ.203(3.431Ὲ. Μ.32.10364); 8. , «οπικογάαπεν, 
[ ΔρτεεΡΙΘΗὶ, ον. [ο.6. 43(:6; Ρ.152.23;} Μ. 14. 2708); τὸ ὁμοούσιον σ΄ 
τοῖς ἐκ τῶν γραφῶν περὶ τοῦ σωτῆρος εἰρημένοις ἔγραψαν ΑἸ, ἄδεν.:Β 
(0.25.3; Μι25. 4680); Β85. ι4.6(2.2598 ; Μ.31.6028). 

συμφωτίζομαι, Ρ435., δέ ῥα ῤῥ!χοι ἰογειλον ὁ ̓ Ισραὴλ.. 
ὑπὸ τοῦ χυθέντος αἵματος Με]. ῥᾷς5.30 [9.5.22. 

Ἐσυμψάλλω, «΄ηρ [ρ5α]»:5) τοῦ, οὐ Ἰοροίθον σ. τῷ πλήθει “4.1. 
2α(ρ.250.3); Οτ ΝαΖ,ον,5.25(Μ.35.6038)}; ΟΥΟΝ ν85.Φ.2(Μ46.τοτ 38); 
γυναιξὶ δὲ παραγγέλλεσθαι ἐν ἐκκλησίαις μὴ λαλεῖν...«μήτε σι )ίάαξε. 
αν. δίρ.τ8,2); οΥ̓ΠΟΥ ἔμ8π Ῥϑαίταβ, ΡᾺ]].λ. ας. 43(ρ. 130.17; Μι34. 
1210} οἸΐ, 5. ἀντίφωνος ; τηδῖ., 4..6.9π(Ρ, τοῦ. 5) οἷξ, 5. ὀγδοάς, 

σύμψαλμα, τό, ἃ «ομμδέρρ ΤῊ ΘΟΉΦΟΡΙ, τ᾿! φμοαάηηοάμηε Ἐγη- 
}εαίνια ἀϊοίμν συοεῖς εορμαΐο τη ἑαμίαράο, τα ἀϊαρεαίνια ἀπ εἰἴο 
ἐαγρη, 1514. }71.οἰγι.6,τθ.τς. 

Ἐσυμψαλτέον, ογό τμμ5ὶ ςἴηρ ῥβαΐνις ἰοφείθον, ΤΠάγι διά, οῤ}ιτ. 40 

(}1.ο9.τοπ6Α). 
συμψάω, οὐἰτίογαϊο, ἐγαδε; τηϑῖ., ἀΐφβοξο οὗ τὸ θνητὸν.. ἀπωλείᾳ σ. 

Ἐλι5 ἐς τοίρ.244.24; συμψηφίσας Μ,320.14130}; εἶσαμ ὃν ἐγαξίηρ 
συμψήσας τὸν χάρτην ΗΙρρ.ἐαδν.4.28(ρ.54.7; ς]. συμπτύξας Μ,τό, 

30008). 
συμψέλιον, τό, ν, συμψέλλιον, 
συμψελλίξω, ΞἰανΉον τοῖϊμ, εὐρ. ΟΠ] άτοη, θαρίπηοῦβ ὡς διδάσκαλος 

σ. παιδίοις Οτιαὐμοὶϊ,ῖν; Ὀϊτ: 31(Μ. 17.244}; αὐ Ν υ85.σοη πο (Μ 45. 
τ81:..); (δτνϑβ.᾿ο»".3.9 τι ΤῊ. (11.745Ὲ); συῴ-, ΝΙ] ερῥ.τ.127{Μ.70. 
1374). 

συμψέλί(λγιον, τό, (1,81. εὐδεοἰ τα} δοηεξ; 5θθὴ ἴῃ Πουτηαβ᾽ νἰ βίοι, 
Ἠδττη,υἿ5.3,.1.4.; 18.3.2.4; 18.4.τὸ.τ; 15. ἔθ Γ Ἰορϑ συ πο] Ζίτισ ρεγίδο- 
ὥστ, 20.3.10. ; 10.3.13,3; ΒΥ 1180] οἵ {ταῖῃ, ΟρΡΡ. καθέδρα (Ὁ {τἱροά) 
οὗ ἔξαϊβαε ὑγορμοῖ, 1Φυρηιαμάττ; υβρα ΤῸΣ δὴ 4181 παρέθηκαν...σ. ὃ 
εὗρον ἐκεῖ, καὶ...«ἐπέθηκεν ἄρτον τῆς εὐλογίας 4. Τ ον ἃ φοίρ.τός.το); 
ΔΥΤΊΟἾΪ6 οἵ σλαγοῃ Τυχητέατο τὰ σ. καὶ τὸν θρόνον καὶ τὴν τράπεζαν 

«τοὺς τοιούτους... «ἐπὶ 
συμψελίοις δήσαντες ἘΡΊῚρΡΗλαθν. πΒ8.τ(ρ.3:8,23; Μ.41.10 728), 

συμψεύδομαι, ἐΐε, {εἰ ὦ 116 ἰοσείμεν τοτί, ἢρ. τοιαῦτα ψευδομένης 
τῆς ἐπιστολῆς, σ. τοῖς γεγραμμένοις καὶ ὃ κονιορτός Μοη.όχε. ΚΟΉ1.10 
(0.218.28 ; Μ.112.0244). 

Ἐσυμψηλαφάω, φγοῤά αἶδο, 7οΐη τη ξροϊτη, Τιοοητ.Ν σ γι. (ΜΝ. 

93.17058). 
συμψηφίξω, 1. γερο; σοὶ ἩΡ συμψηφίσας τὴν ποσότητα τῆς 

δαπάνης Ἠδττη.δῖ»,.5.3.7; Ἰᾶ οἷς.3.τ.4.; δοσουπίθ, Οτιεορηπῖς ΕΡΆ. 
τττοίρ.241); ΤΑτΒ ἀοεὶ, ἄπ]. τ6(}.28.ς800}; ν. συμψάω; 2. τηρᾷ, ; 

ε«συνεφωτίζετο 



σύμψηφος 
συοίε τοῖίδ, ἀργέδ, ἀρῥῆουνε οὐ σ. ταῖς ἡμετέραις γνώμαις, οὐδὲ συν- 
υπογράψαι ταῖς περὶ αὐτοῦ ψήφοις ἐξενεχθείσαις ἠβουλήθησαν (ΟΡ 
(360)ε}.ΔΡ.ΤῊαεΕ.}..6.2.28.53(3.000); ΤὨατ ογῶρ.τ(4.6); οὗ ἀοα παρα- 
λήψομαι συνεργοῦντά τε καὶ συμψηφιούμενον τοῖς ἐμοῖς πλεονεκτήμασιν 
«οὐπατέρα ὕγτ, 0.5.2(4.402Ε}; ἀπα (τβί ἀπόστολόν με προεβάλετο, 
φησίν, ὁ δεσπότης θεὸς συμψηφισαμένου καὶ τοῦ υἱοῦ ἽΠα1,.2171»1.1: τ3. 
676); 3. Ραᾳ55., δὲ  ε«απάτάαίϊε αἰοηρ τοι προεβλήθη ἐπίσκοπος Παλ- 
λάδιος.. -«συνεψηφέσθη δὲ Παλλαδίῳ καὶ ᾿Ιωάννης ΤὭΡΠΠ. εἰγοη.ρ.ττό 
(1 τοϑ.220Α}. 

σύμψηφος, 1. υοἵτησ τορι οΥ “οροίηιον; Βδποα γα νίηρ σ. ἐπ᾿ [Ξς. 
ὈΙΞΠΟΡ] καὶ συνίστορα τῆς δίκης τὸν Χριστόν (μοί. Ρ}.2.47.2; 2. οὗ 
ἐπε βαγπα ορίμίοη, ῬὮ]].2:2 οἷἱ. ἃ5 σ., τὸ ἕν φρονοῦντες Ἐν ΝΥ ἩΡΕΝ 
(Ρ.245.33) ἴον σύμψυχοι (Ὠτγβι λον. 5.1 τῃ. ῬΡῚ (ττ.2280), 3. ἴῃ Ὁ8α 
56η88, ΦΟΉ [φἀδγαίε ο. γεγόνασι [8ς. ῬΠΑΥΒ665 αηα ΠΘτοά]δη5) ΟΠ ΓΚ 8. 
μον σος τῷ ΜΠ ().687Ὲ). 

Ἐσυμψυχία, ἡ, μηαηῖηηίν, Ππαγηιοην, Οὐ ΝαΖιεαγρη.1.2.34.τοοί, 
37.057}: Ψ΄ι ΟΠ ς.5ο(0.325.}); Ὑδατιδεμα..}.5,134,140,177(}.90. 
14320,14454,1540}). 

σύμψυχος, 1. οὐ οἠε νη, Ἐπ5.ΝΊς, δε (ρ.6ς.τ4:; ν.1. ἴογ συμψή- 
ῴφους Μ.67.112.}; Πρ, 85 ΒΕ ΟΞΈ,, ΜΗ, τὸ σ. τῷ ἑτεροδόξῳ λύσαντες 
τ, ΝΑΖ.0γ.33.2(Μ.36.2168); 2. ἰπ Βαα 5βεῆβς ἐσῃεδεγαίε, ν. σύμψηφος; 
3. τοῦ ἢ; αἱ τηΠαδιίαηὶς, τὐτιξ αἰΐ οη δοαγά, εἴς. σεισθήσεται ἡ ̓ Επτά- 
λοῴφος καὶ καταποντισθήσεται σ. ἐν βυθῷ ῤῥος, Πα (ρ.ττο); τὰ... 

σκάφη ἐνέπρησε καὶ σ. κατέκαυσεν ΓΗΡΠη. εἰγοη.Ρ. 20 5(}, τοϑ.721Ὰ). 
σύν, 1. τοί, ἰορείμϑν τοί; ἸΏ 60]. ; ἃ. ἰπ Θαυν ἀοχοϊορὶθϑ ΠἸηκίαρ 

Ῥευβοῦβ Οὗ Ταῖη, πα Πευθπεν ᾿Τησοῦς Χριστὸς. «ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ 
πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι ΜΙ. Βοΐνε.22.3.; 16.14.3 οἷ, 5. διά; εὐχάριστον 
αἶνον τῷ μόνῳ πατρὶ καὶ υἱῷ, υἱῷ καὶ πατρί.. σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
ΟἸεπι. ῥαεά.5.τ2(0.201.9; Μ.8.6814); εὐχαριστοῦμεν τῷ πατρὶ τῷ 
παρασχομένῳ τοῖς ἰδίοις ἡμῖν τὸν τῶν ὅλων σωτῆρα... ᾧ ἡ δόξα... σὺν 

ἁγίῳ πνεύματι ΑἸΤΙΟ.8Ρ.Β45.}7γ.73(2.624 ; ΝΜ,32.2040); τῷ..«θεῷ 
πατρὶ καὶ υἱῷ..«σὖν τῷ ἁγίῳ πνεύματι δόξα καὶ κράτος οι. Α].1.72 

(6οΕ; Μ.2018); τὸν τῶν προφητῶν ἅγιον θεὸν φωταγωγὸν διὰ τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ σ, ἁγίῳ πνεύματι καλέσαντες Ἐπι5.1Ὁ. 
(το ; Μ.2044}); ἐν Χριστῷ... δι᾽ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ αὐτῷ τῷ πατρὶ σ. αὐτῷ 
τῷ υἱῷ ἐν ἁγίῳ πνεύματι... "δόξα ΑΒ της. 57.2(}1.25. 107Ὰ); Β45.3}17.1 
(54; Μ., 978) εἰ. 5. μετά; ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ...ᾧὦ ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος...σὖν τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι Οτ ΝΑ. 67.17.τ3(Μ.ς. 

οδτα); ΟὙΝγββ.7γες. τί }.46.6288) ; Β. σταάθδ!ν ἐοπαΐηρ' τὸ Ὀς 8ρ- 
Ρτορυϊαῖθα ἔοσ {Πῖτα Ῥετβοῃ ἐν Χριστῷ...δι᾿ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ τῷ πατρὶ 
ἡ δόξα...σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι ΑΠιερ. ϑόγαρ.4.71(}.26.6488) ; ἤδη... 
᾿Ωριγένην ἐν πολλαῖς τῶν εἰς τὸὺς ψαλμοὺς διαλέξεων εὕρομεν 'σ. τῷ 
ἁγίῳ πνεύματι᾽ τὴν δόξαν ἀποδιδόντα Βα5.)}1γ.73(3.616 ; Μ.32,2048); 
μοι..«ἀμφοτέρως τὴν δοξολογίαν ἀποπληροῦντι τῷ θεῷ καὶ πατρί, νῦν 
μὲν μετὰ τοῦ υἱοῦ. σ. τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ᾽, νῦν δὲ διὰ τοῦ υἱοῦ ἐν 
τῷ ἁγίῳ πνεύματι᾽ 1Ὁ.3(30; Μ,720}; ὁ...ἐπισυνάξας καὶ χαρισάμενος 
τοῦ μέλλοντος τὴν ἐνέργειαν, διαφυλάξειεν ἡμᾶς ἐν αὐτῷ ἀβλαβεῖς... 
αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σ. τῷ ἁγίῳ πνεύματι 1ἃ.᾿ογ.23.4(2.πθοο; Μ, 
21.600Ὰ}; οἵ. ἡ πατρὸς καὶ υἱοῦ οὖν ἁγίῳ πνεύματι δοξολογία Ὀντ.Ή. 
εαἰξολ,δ.τ; Χριστῷ ᾿Ιησοῦ..«ᾧ πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ κράτος σὺν ἁγίῳ 
πνεύματι εἰς δόξαν θεοῦ πατρός ΟΥ.Να2.0γ.44.τ2(Μ.536,621.}); ΕΡΙΡΆ. 
ἀαεγ.76.53(ρ.409.10; Μ.42.6208Β) εἰξ. 5. ἐν; ΙΔ 6 ρ. ἀγα Ρ.ἤαεν.78.24 
(Ρ.475.2; Μ.42.737}} α. οὈ]εςίεα ἰοὸ ὃν ΑὙΒΠ8 8.5 ᾿πηρ] νἱηρ᾽ σαπια ἐν 
οὔτε μὴν σ. τῷ πατρί᾽, φασί, ' καὶ τῷ υἱῷ᾽ τὸ πνεῦμα τακτέον, ἀλλ᾽ “ὑπὸ 
τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα᾽ 85. εν. τ3(2.τοῦ ; Μ.22.888); 1ΠΕ6Ὶ1 τδαβοιβ 
ἴΟΥ Ῥσδίουγιηρ ἐν το θα πῶς οὖν, φησίν, ἡ γραφὴ οὐδαμοῦ συνδοξαζό- 
μενον πατρὶ καὶ υἱῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν, ἀλλὰ....ἐξέκλινε τὸ 'σ. τῷ 
πνεύματι᾽ εἰπεῖν, πανταχοῦ δὲ τὸ 'ἐν αὐτῷ᾽ δοξάζειν ὡς ἁρμοδιώτερον 

προετίμησεν; ἐγὼ δὲ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς φαίην ἀτιμοτέρας εἶναι διανοίας 
παραστατικὴν τὴν ᾿ἐν᾽ συλλαβήν, ...καὶ ἀντὶ τῆς 'σ.᾽ πολλαχοῦ κειμένην 
αὐτὴν τετηρήκαμεν 18. ξϑ(404,8 ; Μ.1730,}}; ἅ. σοπιρατίθοι ΨΥ ἐν: ἡ 
μὲν 'σ.᾽ τὴν πρὸς ἀλλήλους συνάφειαν τῶν κοινωνούντων παρίστησιν..«ἡ 
δὲ ᾿ἐν᾽’ τὴν σχέσιν τὴν πρὸς τὸ ἐν ᾧ τυγχάνουσιν ἐνεργοῦντες δηλοῖ...εἴ 
τῷ φίλον ἐν δοξολογίαις τῇ καὶ συλλαβῇ συνδεῖν τὰ ὀνόματα καὶ δοξάζειν 
ὡς ἐν εὐαγγελίοις ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος μεμαθήκαμεν. . οὐδεὶς ἀντερεῖ... 
“ἐν τῷ πνεύματι", φησί, 'τῷ ἁγίῳ τὴν δοξολογίαν ἀποδοτέον τῷ θεῷ, 
οὐχὶ δὲ καὶ πνεύματι᾽', καὶ ἐκθυμότατα τῆς φωνῆς ταύτης ὡς ταπεινω- 
τικῆς τοῦ πνεύματος περιέχονται ἐδ. ο( τοι), ; Μ,1τ770[.); ὥστε ὅπου μὲν 
οἰκεία καὶ συμφυὴς. ..ἡ κοινωνία, σημαντικωτέρα φωνὴ ἡ “σ.Ἶ.. «ὅπου δὲ 
προσγίνεσθαι ἡ ἀπ᾽ αὐτοῦ χάρις καὶ πάλιν ἀπογίνεσθαι πέφυκεν, 
οἰκείως..«τὸ ἐνυπάρχειν λέγεται 1.6 4(:38; Μ,1848); ἡ μὲν γὰρ 'ἐν᾽ τὰ 
πρὸς ἡμᾶς παρίστησι μᾶλλον, ἡ δὲ σ.᾽ τὴν πρὸς θεὸν κοινωνίαν τοῦ 
πνεύματος ἐξαγγέλλει. διόπερ ἀμφοτέραις κεχρήμεθα ταῖς φωναῖς... 
οὕτω καὶ “ἐν τῷ πνεύματι᾽ τὴν δόξαν προσάγομεν τῷ θεῷ καὶ 'σ. τῷ 
πνεύματι᾽ 10. 6δ(5γ8Β[, ; ΜΝ το. Β1.); 6. σοπιραυίβοη ψΠῚ καί, ἐδ. 50 
(Ξοα,Ο,; Μ.1760,1778) οἱξ. 5. καί; ἐδι6Β(Φ 70; ΜιΙο6Α}); 2. ἴῃ σοτη- 
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συναγόορένω 

Ρουηάᾶς, ἐορϑίμεν τοῖιἢ, τὸ θ6. ἀνοϊαςα (6.0. ἴῃ συμπροσκυνέω) τεῖ. 
Ομβι Β ὕοὸ ΠΒΓΠΧΘ5. 45. ῬΟΞΒΙΌΪν ΠΡΊ γΙΩΡ ΌΟ ΡΟΥΒΟΏ5, ΟΥΤ. ΟΡ. 4 
(0.28.4; 53.240) εἷζ. 5. συμπροσκυνέω -ὁ ῬαΙΩΡΠ.Ἡ ραπορί,(ρ.611)}; 
Ονγτ.αῤοί, ογεηὶ. Β(Ρ. 50.278. ; 61.1804}; ἀπαγ,βατχηοβ. 7.-ρ.Οντ.αροί. 
ογτἹεμὶ, 8(ρ.48. 131 1770). 

᾿"συνααρών, ὁ, {είϊοιυ Ααγοη, 1.6. σοδα)αϊοῦ ἔστην σ, Γρηγορίῳ 
γενέτῃ ΟΥ.ΝαΖ.εαγηι.2.1.08.4(}1.37.1451Ὰ}.Ψ 

Ἐσυναγαλλιάομαι, --- συναγάλλομαι, ῇΝεν.οἱ «ἀεὐ.8(ρ.7.31). 
Ἐσυναγαλλίασις, ἡ, γεγοϊεῖηρ ἰοροίδμον, Τάτ. ϑιπα.4}}.2.τ45(Μ.90. 

14578). 
συναγάλλομαι, γεγοῖεο τοῖἦι σ. μετὰ τῆς..«σοφίας ΤΡτος,α.Ἐγ.5:τ 

(Μ.8᾽.12658}); α., γεγοῖες ἰορσείεν τῇ ἐπιστροφῇ [56. τῶν αἱρετικῶν] 
χαίρων καὶ σ. ΜΑΧ.ερ.τ2(Μ0χ.4650) ; ἴῃ 5ρι τ Χριστῷ σ. ΒαΒ,γΉμΗΪ. 
τοί(2.211Ὲ; ΝΙ.31.6480); ταῖς ἄνω δυνάμεσι σ. ϑΟρίητ. ἢ ον. 5(Μ.87. 
322128), 

Ἐσυνάγαμαι, «λαγέ οπε᾽ς τρομάεγ, του. ἀτ.}.7.2(Μ.3.τοϑτ0). 
συναγελάζ-ω, 1. ἐμεγά τοί, σαμδ ἰο δὲ μεγάφαά ἱοροίμεν, υυϑί. 

μήποτέ με..«ταῖς ἀλλοτρίαις τῶν σῶν ποιμνίων ἀγέλαις ἡ τῆς ἀληθείας 
ἄγνοια α. τ Ν γ55.ἤσηι.2 τῷ απ (ἡ. 4.ϑοτο); ἢ Ποοκ οἱ (τιβῖ, 
16 ΟΠυγΟἢ τοὺς πεπλανημένους....σ. ... οὕτω τοῖς ἁγίοις προσκυνηταῖς, 
παρατιθεὶς ἑαυτὸν ὡς ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ Ογτιαάον.τ2(1.427}}; τοῦ, 656 
οἵ 1ο. Βαρί. τὸ ῥυέν σου αἷμα...σ. λαὸν..«δοξάζειν θεόν Ἵ Πήτιδιμα, 
εαπὶ.14.3(0.368); 2. τπεῖς; 8. ἰπ (ΒΌτοῃ, 2οπ ἰοὸ ἐπε βοελ, μηδ 
καθαρίξων αὐτὰ 5.0. τὰ πρόβατα]...διὰ τῆς μετανοίας, καὶ πάλιν σ. 

αὐτὰ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ )Λι΄άαϑδς, ᾿᾿αἰν.8(ρΡ.17.19); Ρᾳ55. σ. τοῖς προβάτοις 
ντ. Η εαἰοε.6.36.; 1ῃ [6 ἀΒΘΟΓΊΌ]ν, τοῦ. δ θπα τὴν ττεν τῶ 
πλήθει σ, Ἰδυπυ.(,5, 45(Ρ «οὐ.30; Δ1.20,11058}; τοῦ, μον οἱ (οηϑί. το... 
σκῆνος.ε««τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ σ. 1.4. 71. 147.13; 12250}} τοῖς ἁγίοις σ. 
[514.} 6]. }}.Ξ. 460 (. 78.τ6οοᾺ) ; Ὁ. 2015: ὀπαδοὶ ἴο ἃ το] σίοι5. ΘΟ π1- 
ΤῸ Π1ν μοναχοῖς σ. Ἐναρτ.ἦἶ.6..5.26(μ.123.22; Μ,86, 2052)" ; 6. ἴῃ ΠΠ 6 
ἴο σοπὶα ἀπέθανς...δι᾿ ἡμᾶς... ἵνα... «τοῖς αὐρανῥοςς “εσθαι παρα- 
σκευάσῃ χοροῖς (νυ, 0.6.τ(4.648.). 

Ἐσυναγένητος, τἰπεγεαίοα ἰοσείδον τοτῖβ, αἰϊκὲ ἱπεγεραίε; 1. οὗ γτηδῖ- 
ἰγ, 616 Ὀν τϑοκβ 8η6] ΜΙ ΟΒθδη5 ἴο θ6 ἀπογραῖθα Ἀ]οηρ ΜΙ τΠ8 
ἀουηματρα, {π|5ι.εομζμϊ, 2 (Μ 6,15 450); 0.1). ] αη.2(Μ.06.13330); 
2. οἵ υπίνετβο, ἔπ ὉΠΟΥΘΑ ΘΠ 085 Οὗ ΨΜΠΙΟΘΗ ἰ5 μ6]α τὸ Ὀ6 Πρ] 166 Ἰῃ 
Οτρεπ 5 ἰθδομηρ οὐ 115 οἰογηϊέν, Μειῇ. ἐγφαΐ.γ(ρ. 408,18; Μ.18, 
4408); ἀπα ἴπ Μαμιοῃ. ἀοοσίτγιπο, ἜΠ Βοβι απ (ΜΝ. τβ, του 34); 
3, οἱ Τιοροβ σ. ὧν τῷ θεῷ 1᾽85,6.ε}1.3.3(0.154.1; συναγέννητος Μ.24. 
οοὔζ). 

Ἐσυναγέννητος, πγδεροί 71 ἰσφεί μον τοῦδ, αἰτὰς Ἰηρέπεγαίε; 1. οἱ 
ϑ0ὴ ΜΠ ἘΔΊΠΟΥ Φιλογονίου καὶ ᾿Ελλανικοῦ καὶ Μακαρίου, ἀνθρώπων 
αἱρετικῶν ἀκατηχήτων, τὸν υἱὸν λεγόντων οἱ μὲν ἐρυγήν, οἱ δὲ προβολήν, 
οἱ δὲ συναγέννητον Α΄ εῤ. Επε5.(0,2.7, ν.]. ἀγέννητον Μ.42.212}; οὐδὲ 
γάρ ἐστιν...σ. τῷ πατρί 1Δ.9Ρ.Δἰοχ.(Ρ.12.11, ν.]. συναγένητος Μ.26. 
ἼοΟΟ) ; ἡνῶσθαι τῷ θεῷ καὶ σ. εἶναι αὐτῷ τὸν λόγον ἔφασκεν [5.. Ματ- 
(611.5] Ἐπι5.6..}..2.3(0.102.14; Μ.24.0040}); οὔτε μὴν συνάναρχον καὶ σ. 
τῷ πατρὶ τὸν νἱὸν εἶναι νομιστέον ὅνηιδ, “ἀπι|.(34ς)3(ρ.252.16; Μ.26, 
Ἴ20Α); 2. οὗ [Πς υπίνοιβο απ τπϑιτου νυ ἢ 6 ογθαΐου ; ἰπ ραρᾶῃ 
ῬΒΠοβορΡὴν δημιούργημα σ. ἐστι τῷ ἀγεννήτῳ δημιουργῷ 105, {πες 
(ἢν. 4. 3(Μ .6.1452Ὰ} ἴῃ ἤστοθν οἱ Ἰοττποροποβ ἐξ ὑποκειμένης ὕλης 
καὶ σ. τὸν θεὸν ἔφη δημιουργῆσαι τὰ πάντα Τηατ μαέν,τ τοί 4.311), 

Ἐσυναγερτικός, ἐοἰϊοείοα τολ ἴη ἢ Ἔρδόγε οἵ, αγγαπισεά πηον {πὲ 
φγίηείρίο οὗ θέλημά ἐστι φυσικὸν..«θέλημα δὲ γνωμικόν, ἡ τῶν καθ᾽ 
ἡδονὴν συναγερτικῶν ποιὰ καὶ διάφορος κίνησίς τε καὶ ὄρεξις Μᾶκ. 
ορηϑε(Μ.ο1.28ο0Ὰ}). 

συναγιάζω, ΞοἸ ἐν ἰορείπεν, τηακο μοὶν τοί, οἴ. Ἰλομλ.τι ταῦ ἕνα 
«ὖλον διὰ τῆς ἐν ἑαυτῷ ἀπαρχῆς σ. τὸ φύραμα ΟΝ γ85. τ μη.4(2 Ρ.6ς, 
27; Μ.45.6278); 16.12(2 ».270.1το; 8800); Ογγιαρ.εαὶ Π εριϑΡΡὈ]. 2:1 
(ρ.403.28); ντ ιν, Ογγίας.(Ρ.222.26). 

Ἐσυνάγιος, οὗ ἐφμαΐὶ οΥ οὗ οπε Πποίτηεςς, τεῦ, ΤΏ, τρία ἅγια τρία α. 
ἘΡΙΡἢ. απο. δη(ρ.82.2; Μ.43.1370}; 1 465.Ν42. ϊαἰ..(Μ.38.861), 

συναγνοέω, «ἤαγέ {πὸ ἱσμοναηεσ οὗ, δὲ 1η ἱρπόγαηεε ἰορεί θεν τὴ ἢ 
συνηγνόηκε ἶϑς, ὃ σατανᾶς]...τοῖς ἐσταυρωκάσιν, ὅτι πέπονθεν ἑκών 
ντ οηὶ Ραξεῇ. 1. “(5 .2340). 

συναγόρευσις, ἡ, 701:1 αὐυοέίασν συναγόρευσιν... 
δογμάτων. . ἀναλαβὼν ντ.( βγη. (51.γ)680). 

συναγορεύω, 1. σάνοεαίε 7οΐμἶν; ῥίεαά [6 ταμεθ οὗ σ, 55. 
ΝεβΙΟΥ 15]... «τῷ ἁγίῳ πνεύματι, περιυβρέζει δὲ τὸν υἱόν Ογτ. Ν᾽ εί. 4.2 
(Ρ.8ο.43; 61.103); 1δ.2.το(Ρ.47.34,40; 528,0); 2. 7201 ἴθ ῥίεαάτηρ, 
μιαῖό 1οἱηπὶ δ ρῥίτεαϊοη. Μ᾿ΤῊ ἐν τῇ προσευχῇ σ. τῷ Δανιὴλ πρὸς τὸν 
θεόν ΗΊΡΡ. αἩ.2.το.2(Μ0. το. 6774}; 3. ἀργέο, ἰαἰΐν νἰἢ τῇ λέξει α. ἡ 
ἱστορία ΟΥ. [0.5.2(ρ.τοῖ.132; Μ.14.1888) ; 4. καγηιοηῖξε ΤῊ πῶς ταύτῃ 
δυνήσεται σ. τῇ διηγήσει τὸ ᾿ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ"; ΟΥἐοτμ τη 
Κορ δ: δ {{}18.τ3.0.364); 5. ἐογεῥὶν τοῖν, οὐξέγοθ τοὺς φαρισαίους 
«Ὁ. τῷ νόμῳ προσποιουμένους ὕντ. 70.3.4(4.270). 

ὑπὲρ. τῶν ἱερῶν 



συναγραυλέω 

συναγραυλέω, ἰΐυσ ουἱξ οὗ ἄοοΥϑβ ἰορείμεν; πεῖ. ἰΐυδ τολ!, δε ἃ ἐοην 
φίαμὶ φοΡ ρα ΘΗ αὗται [56. ΡγΥΑΥΟΥ, ἐαδεησ, ἈΠ ῬΒΔΙτηοαν] ὁ. σοι 
Βαβ.ἠοη1.13.7(2.τ2τα ; Μ.31.440})). 

συναγρυπνέω, κέεΡ υἱρτὶ τοῖέδ, τοαϊεἶ ἰορείδεν, Κ΄. εξ Σ τοίρ.Ζ2το. 
26). 

Ἐσυνάγχω, εὐ γῖεὶ, σνμωμοδις ἃ σομεϊηθηίία ἐρηγείμϑ οἱ ῥγαεζοσα- 
Δοηε ἀϊεία, Ογαεεῖ ἐμ]ῆὶ συνάγχειν εομ μεγ6 ἀϊομηϊ. φμῖ ΠΗ: ἤος 
ἡ ἴο ἰαϑογαη!, ἀοίογε ἐωμσίη ῥγαςξοσαηίη, 514. Ἡ ον. 4.6.6, 

συνάγτ-ω, Α. δΡΙῊ ῬΕΙΒΟῚΒ5 ἱορείδεν; 1. ΟΡΙΉΡ ΟΥ ραΐϊδον Ἰορϑίλον 
ῬΕΙΒΟῊ5 650. ἴον ἀεΠΠοταίΐίοι οὐ ἐοϑεϊν ον ; ρΡ855., Οὗ 81) 600], σοπιη ἢ], 
δὲ γαϊξεγεά, γπεεί, ΑΙΓΠ.αροί, πος. τ(ρ.87.14; Μ.25.2488} Θβοῆαῖοὶ., ἕνα 
κἀμὲ σ. ὁ κύριος..«μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ Γί, Βοῖνε.22.4; τά. 
9.4 οἷζ, 5. Βι1; συναχθήσεσθαι τὸν λαὸν..«καὶ εὐφρανθῆναι σὺν τῷ 
Χριστῷ ἅμα τοῖς πατριάρχαις [πιδί. ἀταί,δοιτ(Μ.6.6648); ποβί., τοῦ, 
7ο.1το:} ὅταν αὐτὸς εἰσέρχηται, καὶ τὸ σπέρμα συνεισέρχηται αὐτῷ 
εἰς τὸ πλήρωμα διὰ τῆς θύρας συναχθὲν καὶ εἰσαχθέν (Ἰετη,εχε. Τἠάοί 26. 1 
{(ριτις, τ; Μ.0.6720); οἱ, μέχρις ἂν ἐνταῦθα τὸ σπέρμα μένῃ, συνέχεται, 
καὶ συναχθέντος αὐτοῦ πάντα τάχιστα λυθήσεται 1(.ῳ.(1.5.36(0.182.20; 
Μ.0.6418);2. ἀςϑδενηδὶθ ἃ σον σα ἸΟῊ ἴΟΥ ΜΟΥΒΗΪΡ ; μοί α ξεγυῖσο 65ρ.. 
οἵ Ἑςεἰευβέπρ σας μαγιβί; ἃ. βοΐ, ἴγϑ5, 884 ΖΔ ΈΓΘΏΒ. «Αἰμιλιανὸς... οὐκ 
εἶπέν μοι..«μὴ σύναγε..«οὐ γὰρ περὶ τοῦ μὴ σ. ἑτέρους ὁ λόγος ἦν αὐτῷ 
Πιοη. ΑΔ], ρΡ.ΕἘπ5,}.6.7.11.4(Ν}.20.6648); ““όντων ἡμῶν συνήθως ἐν 
εἰρήνῃ, τῶν τε λαῶν εὐφραινομένων ἐπὶ ταῖς συνάξεσι ΑἸΉ..ἐρ.θηεγεῖ,2 
(ρ.1γο.24; Μι,25.2258Β); ἐλθεῖν τὸν πρεσβύτερον σ. αὐτάς Ἐἢχ.2. 
1150 ; Οἱ Ποτδίοβ ἃ Πα ΞΟΠ Ιβυη 5 μή τις.. «««Ττολμήσῃ Βλι5..(.,. 
δείρ.112.1ι; Μ1.20.11414}; συγχωρεῖται τοῖς Μελετιανοῖς ἔκτοτε καθ᾽ 

ἑαυτοὺς σ. ἘΡΙρΠ.μαεν.68.δ(ρ.146.8 ; Μ.42.τ03Ὰ}; 1.68, (ρ.145.12,1τ8; 
1028); ὅ..«κλῆρος ὃ Ἀντιοχέων... «κεκρυμμένως σ. ... πλῆθος ἀπέστη 
τῆς ἐκκλησίας σ. ἐν τῷ ὑπαίθρῳ ῬΆ]] υ Ονγς. «δία. ο8.1ι,15; Μ.47. 
55); ἴοΥ ἃ Ῥαρτίδῃ), Τὴ οι. ΑΥ.6...2.2.4(}. 3.30320) ; ΠΘΙΘΒ ΟΥ̓ αμ5Ε 
8. ἰρβίσναὶ ἡ μήτηρ ἡ ἐμή...«ἦἣν ἡ τῷ θεῷ ““ουσα καὶ κοσμοῦσα τὴν 
ἑορτήν το Ν γ95. ηα}1.2(Ν.46.7854}); παῦσαι τὴν ἑορτὴν τοῦ σα. ΤΆ]. 

υΟλγγς.ο(ρ.57.14; Ν1.47.33} καἰ ἱορείδεγ, 1.6. ᾿ν Ὀφὶπρ Ελ6 ὁσσαβίοι 
οἱ δὴ ἀϑθϑιηθὶ]ν ὁ μακάριος Παῦλος, ὁ τήμερον ἡμᾶς σ. (Βεν5.ἰαμά. 
Ῥαμῖ.4.τ(2.400Ὲ) ; Ῥ. ρ455. Ἰπίταηβ., σαΐδον, αδϑδορηδίε ἴον ΤΟυΒΙρ τὰ 
««ὀστᾷ αὐτοῦ ἀπεθέμεθα...ἔνθα ὡς δυνατὸν ἡμῖν “-ομένοις ἐν ἀγαλ- 

λιάσει καὶ χαρᾷ Μὶῖ, Ῥοῖνε.τβ.3; κατὰ κυριακὴν δὲ κυρίου σ. κλάσατε 
ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε 14. 14.1; πυκνῶς... 

ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 1.16.2; ἔνθα σ. εἰσί [5ς. οἱ ἀδελφοί], κοινὰς εὐχὰς 
ποιησόμενοι Ἰπβῖ. Ιαροΐ δς. τ(λῖ,6.4284}; τῶν... .λαῶν...«ἐν ταῖς ἐκ- 

κλησίαις συναχθέντων ΑἸΏ.ἐρ.ϑηογνεί, 3(0.171.24; Μ.25.2288); 2οἿη! 1ἴἢ 
χονβογαΐδ τοῦς ῖρ, δὲ βγέξομξ αἱ σμεβανγῖδί εἰδότες ὅτι καὶ αὐτοὶ 
ἁμαρτωλοί εἰσι τῷ ἁμαρτωλὸν εἶναι τὸν σι μετ᾽ αὐτῶν ΟΥ ΟἿ 
τον." : (71.5.0 0.363); οὐκ ἔστιν λαϊκὸς οὐδὲ οα. 1. 41αἱ.π(Ρ.120) ; 
ἘφΙΡΗ ἤαεν.δο.το(ρ.τόο.ϑ,το; Μ..4.2.2178); οὗ πετεῖ, σϑεμουίηρβ τινες 
γυναῖκες...σ. ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἰς ὄνομα τῆς ἁγίας παρθένου. . ἱερουργεῖν 
διὰ γυναικῶν ἰ8.ἐῤ. ἀγα... ἤαόν.γ78.23(ρ.473.1ττ; 7368); διατάξεις 
πανταχοῦ ἔπεμψεν μὴ ἔχειν αὐτοὺς [1.6. ΑΥ̓ΔΏ5] ἐκκλησίας ἢ ὅλως 
“εσθαι Οἠγον. Βαςφεἢ.Ὁ.323(Μ.02.8284); 3, αὐἀνΐ ἰο ἰδὲ σύναξις ΟΥ 
ἐπεμαγῖδί μὴ “οειν τοὺς διγάμους μηδὲ κοινωνεῖν αὐτοῖς ὡς παραβεβη- 
κόσιν Οτιεονηη, ἴῃ τον.7:8(} {5 ιε Ρ.503); αὐτούς, οὐ δεηθεὶς 

ἐπ᾽ αὐτῶν ἑτέρου βαπτίσματος )]οη.Λ}. 80. π5.Ά.6.7.7.4(Ν1.20.6464Ὰ) ; 
καθῃρέθη 3.5. ΙΒΟΠγΓΑ8] καὶ λαϊκὸς σ. ΡΜ αγοοί.τ ἈΡ. Ατἢ ἀροΐ.5εε.}4 
{ρ.154.4; Μ.25. 4810); ἘΡΙΡΗῊ κεν. 42.τ(ρ.05...; ΝΜ.4τ.606})} ; ἀναγκαζο- 
μένου Ἀλεξάνδρου...οσ. τὸν Ἄρειον 1}.68,6(ρ.146.24,27; Μ.42.τ030}; 
μετὰ χρόνου διάστημα σ. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῇ κοινωνίᾳ 10.68.2 
(0.142.14; Μ.42.1884}); ῬΆΒ8., δε ἃ 1161: 6» οὐ ἐ{ι6 “ΘΗ γέϑαΙΊΟΊ,, δὲ ἴῃ 
τοηιμίον τοῖς οὐδὲ ἀποστάντας, ἀλλὰ “εσθαι μὲν δοκοῦντας... 
προσφοιτῶντάς τινι τῶν ἑτεροδιδασκαλούντων [)ίοπι.. 1.4. Ἐλι5.}.6.7. . 
4(640Α}); τῶν...σ. ἀδελφῶν 1α.18.7.0.2(652.Α); ϑελήσαντα.. αὐτὸν σ. ... 
μετὰ Μελιτιανῶν.. οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν ἘΡ. Μαγοοὶ.τ ἀρ. ἸΏ ἀροΐ.566. 
γά(ρ.154.17; Μ.2:.384λῪὴ; ἐπίσκοπον...«μετὰ Ἀλεξάνδρου σ, 5οζΖ.ἦ..6.2. 
25.4(Μ.67.τοοτα) ; 4. ἰαΐξδ οὐ τη, σβοτυ ποορταϊτν ὄντινα...ἐν ἐσχάτῳ 
κινδύνῳ..«λαβὼν σα. ατο. ίδοιν Βονρῆ.τ4; 5. τῆογα], ὀγήηρ ἰοσείπεν, 
γέσομεῖε; εοπεῖίταίε, ἩΡΡ.Νοδὶ.τ4(0.257.4; Μιτο, 8214) οἰξ. 9. συμ- 
φωνία ; (ῃγψπ,ἠθη1.7.2 τῇ. οἱ. (ττ.31734}); γαϊΐν, φοὲ ἱορϑίμεν, μητὲρ, Ἰὰ.. 
ἀοηῃ.27.4 1 Δ( ον (το. 6320); 14. ἀοηι.19.2 ἦπι Εἰ οδ.(ατ. 1830}; ταγϑῖ., 
τήϑη ΨΨ]Π σα εἰς θεοειδῆ μονάδα “-ὁμεθα πρὸς τὸ ἕν “ὐεσθαι ὨἸΟῊ. ἂτ. 
6....3.3.8(Μ.3.4374}; οἵ ταοηκβ ἰῃ Ραχέϊοα]αγ, 1Ὁ.6,3.2(5320); οἵ Δἢ 
ἱπά4ιντάπα), εοἰ ἰδεῖ Οτιθ56} τὸ φεύγειν τοὺς πονηρούς, καὶ πρὸς ἑαυτὸν 
συγκεκροτημένον καὶ συνηγμένον εἶναι ἅπαντα τὸν βίον (Ὦγγ5.6}.1Ή 
Ρ- 140: τοί(5.4420} ; οἵ, (.2. 

Β. ὑνίηρ ἱορείμον,; ἵν. ἴῃ σϑη., τεῖ, εὐομαγιδεῖς Ὀτεδα ὥσπερ ἦν 
τοῦτο {τὸΣ κλάσμα διεσκορπισμένον ἐπάνῳ τῶν ὀρέων καὶ συναχθὲν 
ἐγένετο ἕν, οὕτω συναχθήτω σου ἡ ἐκκλησία. .-εἰς τὴν σὴν βασιλείαν 
Ῥιά,.4ς τοῦς Κηοψίοαᾶρε αὐ νοηταὶ...τῶν ἀγγέλων δυνάμεις τὰς 

“Εν 

σ. ζητοῦντες τὰ ἀνήκοντα 

1205 

ϑοριδίτηρ [ον Ἰθ0» ἘΣ} 10 οὐδέποτε παραφίοντες.. 

συναγωγή 

ἁπλᾶς... ἔχουσι νοήσεις, οὐκ... «ἀπὸ... αἰσθήσεων, ἢ λόγων διεξοδικῶν 
σπουσαι τὴν θείαν γνῶσιν Του. Ατ.4.»..7.2(Μ.3.8688); τοῦς οἰ οἔ 
Τοηρτ885 ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ν΄’ διὰ πνεύματος ἁγίου συνάξας ἂς ποτε διεῖλεν 
γλώσσας, οὐρανόθεν τοῖς ἀποστόλοις δίδωσι. (Οδηὴ. [πα,ἐ0}.3(Ν}1.88, 
1278); γείγίευο, Νογιος, 2 οἰῖ, 5, ἂλς; 2. μηπιΐδ, ΤΥΙΉ. τριάδα ὅμος 
οὔσιον...εἰς μίαν σ. κοινὴν κυριότητα ἄνευ προσωπικῆς ἀναχύσεως 
ΒΟΡἤτ. Η.6}ιόνη.(Μ.87.2152}0}; ΟΠ Γ]510]. αὐτὸς ἑκὼν, τὸ μέγεθος πᾶν 
τῆς θεότητος εἰς ἑαυτὸν συναθροίσας καὶ --αγών, τοσοῦτος ἦλθεν ὅσος 
ἠθέλησεν ΤΟ Πγγϑ.}αΞεἶ;.6.4(Ρ.τόπ.14; 8.270 0) ; τὸ ἑδρυμένον καὶ ἐν ταὺυ- 
τότητι πεπηγὸς ὑποδηλούσης τῆς οὐσίας αὐτοῦ μετὰ τοῦ “"εσθαι ντ, 
70.τ.5(4.5428); 3. οἵ ἃ ψυυζοτ, εοἰεεὶ, οὐσ. πιδῖθυ]; ρῥμὲ ἰοροι ἐδΥ 
αἰ] χεπὲ ράθϑαρσοβ, Οτ. [0.0.37(21; Ρ.140.2; Μ.,14.2648)}; ἐονρῖΐο ἃ 
ΟΣ Κ, Τπι5..6.ς.21τ.5(}}.20.4804); 110). ΑΚ ἀ.».2.0(Μ.3.6488}; 4. 805,, 
παῖ ἃ εοἰξδείίοη, 56. οἵ αἰταβ, Οῃγψβ. ον. 43.2 τῃ ΤΟ ογ.(το.4ο2ς ; συλ- 
λέγειν (σα 18}; εοἰϊδεὶ, ἀρπαδς ΘᾺ] ἢ, Μδτς, δου, ονρ τ; τοὺς 
«εὐμισθοὺς ἡμῖν σ. [36. ὁ Χριοτός] (γγϑ. οι. 20... τῷ Μ11.(7.260}}}; 
5. ἐοηῃουεί, ἀδυΐδα ἃ υἷοῖ τὰς κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν “-ων ἐπιβολάς 
ντ. Ἐξ στ 3(Μ.6ο.7οόῃ). 
( ὀγίηρ ὦ ὭΣ 1, σομεεμιγαίε, τοί. ΜΊ.τ4:25 ὅ... ᾿ΤΙησοῦς.. -τῶν ὑδάτων 

τὴν ῥέονσαν οὐσίαν σ. ἐπύκνωσε δος. ἱρηςαῤοῦ,.3.τ2(ρ.δ06.13); 2. γτ6- 
εαἰΐ ἰῃδ τῦπα ; ψ ἢ διάνοια εἰς., γεεοίἑθεί ογδεοὶ ὁ δὲ φαιδροῖς 
ὄμμασι τοὺς πάντας... «ἐμβλέψας κἄπειτα σ. αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν τὴν 
διάνοιαν λι5,ν.(᾽.3,ττ{(ρ.82.1τ4; Μ.2ο.τοῦδ84}; τὸν σώφρονα σ. λογισμόν 
10.2.3(ρ.41.17; ΟΒ1Α}; ὅτε..-συναγήοχεν αὐτῶν τὴν διάνοιαν ἀπὸ πολυ- 
θεΐας ἘΡΙΒΠ.ἐαθγ.66.71{(0.112.20; Ν.42.1410); Ἰθιοπι Αγ ,η.4.0(Μ.4. 
Ἴοα}); δίέαςο. [ἀε.3.4{0.5.1}; εἴ τις α. τὸν νοῦν ἀπὸ παντὸς μετεωρι- 
σμοῦ ἐξωτέρου ῬΏΠΟΧ.:}.27(0.1γ6); εοπεοηίγαϊε τῶν πολεμούντων... 
καρδίαν διεγηγερμένην..«.συνηγμένον νοῦν (Ἤτγπ.ἤοηι.17.2 τῷ. ρει. 
1244}; οὗ, Αι; 8. δε ρ, τὶ δυραμιθηΐ μετὰ ἀποδείξεως καὶ συγ- 
καταθέσεως καὶ τοῦτο συνηγάγομεν τὸ ζήτημα [υδι.ἐταΐ,123,)(Μ.6. 
7648); αγησμη ἰσ αἵ σ. χρόνον ἐτῶν φμη΄ 10ὰ5.}.ς.τοιυ(4ὅ3:); Μ.21. 
805); 1(.(.6.8,2{ρ.368.2ς; Μ.22.6ο0Ὰ}; τπεΐ., οἱ βιαϊεπιθῖβ τὸ εἰρη- 
μένον..«εἰς τοῦτο σ. [51 ῳ1αΐ, δι. Ξ(660Ὰ); 4. ὀγίηισ τη, ἐμιγοίμεο σ, 
τὸ τῶν ἱερέων εἰς τὸ αὐτό (Ἤτνϑ. οηι.30.2 τῳ. δ11.{7.4340}; 5. ἐὐη- 
εἰμεθ, τη ξεῦ; Ῥά55., δὲ Ἰηυοίθοιί, ζοίϊοιῦ ἴγοιι ἤξουσι...οἱ Χαλδαῖοι, 
ἔσονται δὲ καὶ τοιοίδε, καὶ τόδε τι δράσουσι.. καὶ τὸ σ. ἐκ τούτων, τὸ 
ἄρδην... ἀπολέσθαι τοὺς ἠσεβηκότας (ντ, ἄθας, τοί(3.52:1)) ; συνῆκται... 
ἡμῖν Ιοη ΑΥ, εἰ τοι (Μ.3.272}}; 1Δ.6....6,3,5(}}.3.5301}}.Ψὕ 

Ώ. δυτηὴρ αδονέ; 1, γεοαξίσο ἴβο, ἴῃ 1μγ0.] ὁ Μελχισεδὲκ ““εται" ὁ 
ἀμήτωρ, ἀπάτωρ γίνεται τ. Να2.07γ.38.2(Μ.30.3134}; 2. ὑγίῃρ ὠοιθη 
προ, δθ "δα σαιιδε οὗ ἴο ἀποίποσ δυνατὸν.. συγγνώμην αὐτοῖς σ. ἀπὸ 
τῶν εὐχῶν [Ὠγγϑ.ἠο»η.41.5 τῇ ΓΤ ογ.(1ο.3038,0); ομεβο μυρίας 
ἑαυτῷ σ. νόσους, ἀνεωγμένων αὐτοῦ τῶν ὀφθαλμῶν [(1.ἠογ.27.4 1ῃ 
Μ(7 4310); 18.4.3.2(4544). 

συναγωγή, ἡ, αοεεδίν; 
Α.. οἵ ρδύβοῃβ; 1. δοῖ οἵ σαϊξεγίηρ ἱορείθέν, αϑϑειηδίϊηρ τὰ ἀγαθὰ 

᾿Ισραὴλ ἐν σ, φυλῶν, ἃ ποιήσει ὁ θεός ᾿ς, δαί. τ7.5ο; 2. ἀδϑεριφίαρε, 
ἐοἨμ Ομ 56, ἐγοιθα πεπλήθασι.. «πολλῆς ἀταξίας...αἱ σ. αὗται [3ς. ἐπὶ 
τὰς θέας] (Ἰοτη,  αφά.5.ττ(ρ.278.2ς; Μ.8.6538); “41. 7]ο.26(ρ.τός.4); οὗ 
8. Β001] σαϊμθ»ῊΡ ταῖς... ἐπὶ τῇ εὐφροσύνῃ α. (Ἰοιπ.ραεά.2.τ(ρ.156,18, 
2854); πὴ πἔἰι6 οἵ πιαϊϊοηβ, τοῦ, σδηιβοῖιι ὁ Χριστὸς...πολλὰς σ, 

συνεκρότησε Ἐλι5.41.6.2.π{0.54.22; Μ.22.1Ο1Ὰ}; 3. “ΗΟ ΜῈ 
(σοῦ “εἷς ἅγιος᾽ καὶ τῶν ἑξῆς... “πρὸς τὸ ἕν τῆς θείας ἁπλότητος 
κρυφίον γενησομένην τῶν μυστικῶς... 

δηλοῖ Μαχοηγο, τ (Μιο1.606}). 
Β. οὗ τῃϊησδ; 1. ὀγίηρίησ οὐ ἀγαιοτηρ ἰορειδον προσευχή..«ἐστιν... 

εἰρήνης ἀσφάλεια, τῶν διεστώτων σ,, τῶν συνεστώτων διαμονή ΟΥ̓. 
Νγββ.ογ. ἄοηι τ(ρ.8.8 ; ΜΙ μ4.11248); 2. εοἰϊδείτον; οὗ τ[πουσηιβ, 1.6. τ- 
σοΙ]βοίοἢ ταῖς σ. τῶν λογισμῶν τὸν ὄγκον τῆς σαρκὸς ἐπαποδύῃ ΝΙ}, 
Επορτ( Μ. 79. τορδα); Του. Ατ.6.}.,3.3.8(.1.3.4374}} εονιδτηα! ἸσΉ σ, 
ἀρετῶν Ογτ.Ξελοὶ τη (αη1.712(Μ.17.2818}; τῶν αἰσθητηρίων σ. (ὮχνϑΞ. 
6}.2.12(3. 550Ἐ}; ἡ τοῦ μύρου σύνθεσις σ. τίς ἐστιν εὐπνόων ὑλῶν [)10ῃ. 
ἀτδ..4.3.4({81.3.4770}; 3..Ὁ ἐοηῃίση! ἵνα..μὴ ἄπρακτοι μείνωμεν... 

ἐπισυνάπτει πᾶσαν τοῦ βίου τὴν α. [15.1:τ6] {8485.15.320(1.4100 ; Μ΄.20. 
1030) ΟΥ Ῥόβ8. δελθημθ; 4. ἐομείμἐδτου,, διρνῦηανν ἐπανάληψις καὶ σ. 
Ιου. ἀτιά.το {ἰ{.(Μ.3.2720). 

Γ(. ἴῃ σοηποχίοι ΙΓ ΡΟ] ς νγοσϑηὶρ; 1. 1 5}; 8. ἃς οὗ αε- 
.τῆς σ. αὐτῶν (ογι5]. ἡρῥ. 

2.60.3; Ὁ. ὠεεομδὶν οἵ ρείβοῃβ [Ὁ ΜΟΥ ΏΙρ, ἐὐησγοραϊη οἱ ἀγα- 
πῶντες σ. ὁσίων :5.5αϊ.χ7.τ8; τῶν...σ. μὴ ἀπολειπόμενος ΟΥΟΥ.2 
(ρ.3ο2.20; Μ,11, 4210) ; οἱ ἀπόστολοι κηρύξαντες ταῖς τῶν ᾿Ιουδαίων σ. 
τά. λον. 4.8 τη ογ.(ρ.24.6; Μ.132.288.); ἐπεί εἰσίν τινες συνάγοντες σα. 
ἐξ αἱμάτων νΒΤΙΟΙΘΙν ἐχρίαἰπθί, Ἰιάγπι. Ὀςτπτ4(Μ.30.12280); ̓ς, 1πὸ 
εὐπργεξαίῖοη οὗ Ι5υϑοὶ (Ξξ ὈΠΡῚ καὶ σ, ᾿Ισραὴλ δοξάσουσι τὸ ὄνομα 
κυρίου Ῥὲες. δαί, το,ϑ; ἐν σ. ᾿λρθα λαούς 1Ρ.17.48; ἵστατο μεσῶν τῆς 
σι ΤΌ ον τις; τῆς ἐγυρδὴλ σ. ... τῆς σ. τοῦ ᾿Ιούδα Οτιἤονι. 4.1 τῷ {67.Ψ 

ἐθνῶν... 

«τὴν. 
ϑ' ιν «τετελεσμένων, σ᾿ τε καὶ ἕνωσιν 



συναγωγικός 

(Ρ.23.22.; Μ.13.2850); ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ..-πρὸς τὴν τοῦ ἀρχι- 
συναγώγου θυγατέρα, τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων σ. 14. ἔγ.1.5 τῇ [,ε.8:τ4τ(Ρ.240); 
δύναται... Μάρθα μὲν εἶναι καὶ ἡ ἐκ περιτομῆς σ. 1.30 15: τοῦ 28(0.252); 
τῆς ᾿Ιουδαίων σ. οἱ καθηγεῖσθαι λαχόντες ΟΥΤ.]5.1τ.τ(2.20}}}; 85 ΤΟΥΘΌΘΘΤΙ 
οἵ ΟΒυτοῇ, ν. ἐκκλησία; Ορρ, ἐκκλησία, ΟΥ [7.12 τη Γ,“.8: τδ(ρ.228); 
ταῖς ᾿Ιουδαίων προσομιλεῖν σ, ΟΡΡ. ἐκ προσώπου τῆς ἐκκλησίας βοᾷ 
Ἐλι5.6. ἐπ .τ.4{ρ.64.12; Ν΄.24.8334}; τὴν πολύπαιδα ἐνίκησε [8ς, ἡ ἐκ- 
κλησίᾳ] σ. ΟὨγγβιεονη τη Οαἰ. 4: 3τ(1ο.7120}; 1ᾶ λοηι.3.4 ἴῃ Μ|1.(η. 
388); δχϑρ. (δηΐειι ὡς εἶδεν ἡ ἐκκλησία στεφανώσασαν αὐτὸν ταῖς 
ἀκάνθαις τὴν σ. ῬτοΟ] ΟΡ ογιἰαμά. ΒΜΤ ο(ρ.τογ.1; Μ.6 ες. 6800) ; τουτ- 
ἔστιν ἡ σ. τῶν ᾿Ιουδαΐων, μήτηρ γὰρ Χριστοῦ αὕτη κατὰ σάρκα νοεῖται 
Ῥίαὶ ΟἸγτςί οἱ {π|4.τ2(0.70.20); ἃ5 ταρτεβαπίίηρ 76 5} τα]ρίοη τὴν 
ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν... «θυγατέρα τῆς ἐπουρανίου Σιὼν ἢ καὶ τῆς προ- 
τέρας σ. ἀποκαλεῖ, διὰ τὸ πάντας ἡμᾶς τοὺς ἐξ ἐθνῶν.. πεπιστευκότας 
γεννήματα εἶναι... Χριστοῦ... «οἷα ἐκ μητρὸς τῆς τῶν ᾿Ιουδαίων σ. 
προελθόντας Βιι5.(.6.0.τ7(ρ.441τ.18; Μ,22.712Ὰ)}; Α5ι.ϑορῃ,"ορ.3 τη 
Ῥε-, 5(41.40.4178} οἷτ. 5, ἀντέζηλος ; τοῦ ἐν ἄδου δεσμωτηρίον τύπον τὸ 
τοῦ ᾿Ιωσὴφ δεσμωτήριον ἔνθα αὐτὸν ἡ μοίχαλις α. κατέκλεισεν 1 ΕΡΙΡΗ. 
ἀο.3(44.43.4607)}; τῇ ἀπιοτίᾳ τῆς ᾿Ιουδαίων σ, ὕντ, εἰαῤἐισεη. 3. 
920) ; ΟΡΡ. τὸ εὐαγγέλιον: ἡμαυρώθη ἡ ᾿Ιουδαϊκὴ σ., κατηύγασε δὲ 
τὸ εὐαγγέλιον ἘΡΊΡΠ ἤαθγ.5ο.2(0Ρ.247.20; Μ.41.8884); 4. τ1ῃη6 7ενν:5ἢ 
ἐορμν Σαλώμη] θυγάτηρ Γαδία.. συναγωγῆς Αἰἱβρέων (σ-(1τ 
Ριτ (τ Οἰς φθο0, 88ε6, 1ἰ οὐ 11); 6. Ῥίαεε φΓ τρον θ ρ, ϑγμαρορμ 
ΡΥ: 18} τόπον τὴν σ., οὐχὶ δὲ ἐκκλησίαν ὁμωνύμως προσεῖπεν (]6πι. 
δίγιτ.τοίρ.ὅ2.2; Μ.8 5134}; ; [συν]αγωγὴ ᾿Εβρ[ αἰων) ((-Ὁ1 τ.6 -- 
Οονίμί 8.11ττὴ ᾿Φιμάϊηρ ΒΟΥ Ρ.ΟΙ β86ς, 11 ΟΥ̓ 111}; Οτιογ.Ζοίρ.344. 
4: ΝΜ.ιι 480Ὰ}; οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων σ. Ἰᾶ.᾿ογμ.12 
τη 1,κ.(Ρ.83.12); 4. πηπάγ.οἱ ΜΙΕπά(ρ.81.8); οἱ τὰς κατ᾽ αὐτοῦ [56.Ψ 
ΕΟ γῖ51] ἀρὰς ἐν ταῖς ἑαυτῶν σ. ποιούμενοι Ἐλι5,4.6.το.3(ρ.46ο,27; Μ. 
22.418); (ἀπ. ΑΡΡιός; 1δ.71; ἃ5 τβρυεβθητηρ ἴῃ 6 [εν τὰ ἐκ τῆς σ. 
δόγματα ΟΥ̓ ΝΝ Υ85. μη τ1(2 Ρ.263.7: Μ.45.872Ὰ}; ἔ. σγηαρορμε οἵ με 
ϑαγηδταηϑ, [5τη.ἐοά.τ.5.17(ρ.56); Οἠγοη Βαξεῖ.Ρ.327(Μ.92,841Α}; 
2. ΒΥ ΞΕδη ; 8. “ΟΥ̓ΉΡ Ἰορεέμογ, Ἡιεε ΤῊ ον τον ἢ Ὁ πυκνότερον σ. 
γινέσθωσαν ἴστι. Ῥοὶνε.4.2: οὐδὲ τῆς αἰσθητῆς ἡμεῖς μετὰ τοῦ κυρίου σ. 
ἀπέστημεν Το. Α1.8Ρ.15.}.6.7.11.12(Μ.20.66 50); κατὰ μέρος ἔσον- 
ται σ. Ἰποη.Α1.1}.7.11.τὴ(6688) ; οὐχ... ἁπλῶς τὴν σ. βούλομαι γίνεσθαι, 
ἀλλ᾽ ἵνα αἱ καρδίαι αὐτῶν παρακληθῶσι ΟἾγνΒ5. ἤθη1.5.2 τ (οἱ (τπτ, 
3600); Ὁ. φεφεριδὶν οἵ βδίβοῃβ ἔοσ ψουβηὶρ, (Βυβεδη εοησγεραΐουι 
ὅταν. ..«ἔλθῃ εἰς σ. ἀνδρῶν δικαίων Ἡεττη,»παμά.ττ.0; εἰ δέ τις ἐν τῷ ὅλῳ 
σώματι τῶν α. τῆς ἐκκλησίας ΟΥ̓ ἐστ, ἦν ΜΠ.13.24(0.245.22; Μ.13. 
1157Ἀ}; οὐ γὰρ ἐπὶ τὸ κοινὸν τῆς σ. ἀνάπαυμα ἐν τῇ κυριακῇ καταντῶσιν 
(οηοὶ. ΑρΡ.3.6.5; ἐκκλησία καὶ ἡ κατ᾽ οἶκον σ, τῶν εὐσεβούντων 
λέγεται Ἠδδν ΟΠ... ς.67:27(ΝΠ.03.1228}0}; 85 στοργοβθητίησ (ΠΌτοῆ 
καθάπερ ἐν θαλάσσῃ νῆσοΐ εἰσιν. ..ἔχουσαι..«λιμένας πρὸς τὸ...ἔχειν... 
καταφυγάς" οὕτω δέδωκεν ὁ θεὸς τῷ κόσμῳ. ..«τὰς σ., λεγομένας δὲ ἐκ- 
κλησίας ἁγίας ΤΠΡΗ]. ΑὨτ. μοὶ, τ4{(Μ.6,το768); ἀλήθεια οὐρανόθεν... 
ἐπὶ τὴν σ. τῆς ἐκκλησίας ἀφιγμένη (611.5ἐγ.6.3(ρ.448.17; Μ.0.2520); 
ἀξίως ἀπετμήθη τῆς τοῦ κυρίου σ. (ὑοηδὶ. 4.}}.2.43.4; 6. τἴῈ 6. ψῇο 6 
ΟΒπβιίαη Ροάν, Ολωγεῖ τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν ὡς οὖσι μιᾷ ψυχῇ, 
καὶ μιᾷ σ., καὶ μιᾷ ἐκκλησίᾳ...τῇ ἐξ ὀνόματος αὐτοῦ γενομένῃ Τυϑῖ. 
ἄϊα1.63.5(Μ.6.6218), Ρὶπτ., οὐ Τα νν βἢ ἀπα ΟΠ τίβεϊαη σΟΙΠΤ 1165, 
ἔτθη ἤαθν. 4.4τ.τ(}.6.τοόδο) ; τὸ σῶμα αὐτοῦ... «ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐκκλησία 
«ὐσ, εὐλογημένη ΟἸεπ ἐπε. Τ αοί. ταί(ρυτττ. τ; Μ.0.6648) ; δαιμόνων... 
σπουδαζόντων..«τὴν σ. αὐτοῦ ἶϑε, τοῦ θεοῦ) σκορπίζειν Ψιεῖ. 7.0: 40 
(Ρρ.366.90); ἅ. τε σύναξις, ῥμδ[ὴς τρονςβῖρ τὸ. τῆς σ. ἔνθεον... ἀπο- 
θέμενοι (Ἴοπὶ, ῥαεά.3.ττ(Ρ.28ο.22; Μ.8,6ς 70); καταργεῖ...τὴν καλὴν 
γῆν... ἐρχόμενος εἰς σι καὶ μὴ καρποφορῶν Οτολον.18.5 τη 167. 
(ρ.τρηιτ; Μ.13.4134}; 6. ῥίαεε ὁ τοονοδῖρ, ΟΠτιβδη εὐμγεὶ ἀπὸ τῶν 
κοιμητηρίων..«ἠρχόμεθα ἐπὶ τὰς σ. ΟΥ, πον. 4.3 τη [67.(Ρ.25.50; Μ.13. 
2880); ποιήσω αὐτὴν [50. τὴν οἰκίαν μου] α. Χριστιανῶν “4. Ῥβῖ) το 
{0.22.3}; οἰκοδομήσωμεν σ. καὶ ἐπιοσκοπεῖον ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ 
2}.88(0.34.18)}; 3. 85. ἔδττὴ οἱ σοηϊειηρε; 8. Πογοῖ, φοηργ ρα  ἸΟΉ,, 
(οηδὶ. ΑΡ.6.5.2:; ἵνο, καὶ ἑαυτῷ σ, ποιήσηται τῶν ἠπατημένων ΞΡ ΙΡΗ. 
μαεν.536.τ(Ρ.44.17; Μ.41τ.6328); ὃς τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Εὐνομιανῆς 
σα. ἐπῆρχεν ῬΗΠοΒΕ. .6.τ2.ττ0Μ. ὅς, 6208); Ῥ. ῥαγίγ, Ξεείΐ, οἵ [Ο]]Ονγ 5 
ΟΕ Αδίπιβ τὴν ὁμόδοξαν σ. 1}.53.14(Μ 65. 5ο18); α. τηδεηρ-ποιίδε, 
εοηυεηίτεῖς ἐπὶ τοῖς Μοντανιαταῖς καὶ Τασκοδρούγοις καὶ ᾿Οφίταις 
θεσπίζομεν.. ὥστε μήτε σ. τινα τολμᾶν αὐτοὺς ἔχειν Τιβέπ,εοά.1. 5.18 

(ρ.56). 
Ἐσυναγωγικός, αὐῤεγίρρ ἰο {{|6 σγηαρορμθ, Οτον. τίρ.345.8; Μ τι. 

4800). 
συναγωγός, 1. ῥνϊηρίηρ ἱορείϊενγ, τίη; οἱ σοα, Τοπ, ἀτ,ειζοτοτ 

(Μ..3.τ205);2. φἔ γεεο  δεϊτον οὐ εοπεσμίγαϊίον, Ἰῖοτι. Ατ,ο, ἢ.15.4(3334); 
3. 85 βαϊβί., οὔτε το ερηδγασος οὐ θη γος, οἵ ϑίτπδομ, Ιου ΜΕ]. 
(5 ΒΒΑ͂ΨΨ τϑοδ5 ρ.τ8ῳ). 

συναγωνιάω, σοηϊεη αἰοηρ τοι, ἰαΐκε ἐξ6 οἱ άθ οὗ πάντα... αὐτοῖσιν 
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σ. ἠδὲ βοηθεῖ Ογαε.δὲΡ.3.712; δυνάμεις ἱεραὶ συμπαρέχουσαι τῷ 
ἐπικήρῳ ἡμῶν γένει καὶ...σ. ΟΥο εἰς.8.64{0.280.14; Μ.11.16124). 

συναγωνίζομαι, ἤρἠϊ [ον, γμγίλον ἐμὲ σατέδε οὗ, πεῖ; ἀμφότεροι τῷ 
θείῳ σ. ᾿51ἃ.Ῥε].6ρὈ.2.8:(}1.78. 5204}; τῷ Βενιαμὶν συκοφαντουμένῳ σ. 
Τμάτι φι. τοῦ τη σθη.(1. τοϑ); εϑρ. 7σἴῃ τ σμρῤῥιήεαιοι ἀπ ῥγανον 
σ. μοι ἐν τῇ πρὸς τὸν θεὸν δεήσει ΗἹρΡ. απ εἶν. 2(0.5.21; Μ.το.7208); 
μετὰ βίον σ. τοῖς πιστοῖς Ῥτος,(. 65.1: το(Μ.87.90 70) ; σ. μοι ἐν ταῖς 
προσευχαῖς ΑἸοχ. 86}. Βαγη τοίη. 3(0.4378). 

Ἐσυναγωνισμός, ὁ, ἀεὶ, σμρῥογὶ εἰς σ. ἦλθε τῆς ἀληθείας {70.1}. 
Β.7.26(δ1.οδ.ττοτο). 

συναγωνιστής, ὁ, ὁη6 τῦῦο σἤαρες τοῖα ἀπιοῖμεσ 1 ἃ ἐομίεδι ; ν τἢ 
ΟὨτιβὲ σοὶ τῷ σ. αὐτοῦ ΟΥἁ»ιαν!. 36(0Ρ.33.1τ8; Μ.11.600}) ; ἴπ α ψοταν 
Ὀαίε, Μοίῃ.γε5.1.27(0.25. 5.2; Ν|.41.11327})}; ἴῃ 5ρίγζαβ] ςοῃῖεϑι οὗ 
πιοπαβίϊς Ππ|ὸ, ΚΘ Ή. ῥ᾽. 384.4); ὁπὲ τοῖο σοοῤόγαίες ἦρε ἐπ6 ἐαπιδὲ οὗ, 
Μεἰϊοιυ ἐϑογκεν σὺ ὅ ἐκείνων σ. καὶ συγκληρονόμος Ἰ514.ὈῈ6]. ἐΡΡ. 1.454 
(Μ.78.4220}; ἀρετῇ σ. 1.5. .13(1332}); ; παρῆν...σ. τοῦ γυναίου 30. 
ῬοΟΌΡΗΑΥΒ Ψ 16] διάβολος ὁ τῆς μοιχείας ἀγωνοθέτης Β45.36].0».8.2 
(Μ.ὃς.1244}.ὕ 

συνάδελφος, ὁ, 1. ὀγοίλον τοῖί ὁπεδοίξ; οἵ ἔδ! ον (τι βτίαῃβ, 
“Α.4πάν.Β το(ρ.63.12); οἵ 1π6 Ῥοοῦ ῥογεύσας ὑπῆρχεν συναδέλφοις 70. 
Μοβοη ῥγαΐ τβπ( 4.87.30600}; ταοῖ., ἀοιδίθέ οὐ ἀμῥίϊεαίσ ἴθ ἃ τοχῖὶ 
ἐστὶν αὐτὸ συναμφότερον ἢ α. τῇ λέξει ἦ ἐπίκειται Β᾿ΡΊΡΗ, »Ιδης5.8 (1.43. 
2498); 2. {π80]., ὀγοίδιον ὁ; ἃ5 8.4}., σμαγίηρ ὁγοι μεν μοοί τοί, ΓΥΪΠ. 
υἱὸς..«ἀεὶ οὐ συναλοιφὴ ὧν τῷ πατρί, οὐ σ. ἘΡΙΡἢ ἀπε δ(ρ.12.12; ἀν 
43.258); 85 ἀραῖπδί ΘΒΌΘΙ]]115 υἱὸς...οὐ σι ὧν πατρὶ...τὸ πνεῦμα... 
συνάδελφον πατρί 14 μαεγ.62.4,4(0Ρ.302.12,10; Μ.41. το530, Ὁ); ἀρεῖ, 
ΑὙδπ5 εἰ κατ᾽ αὐτοὺς ἦν ἡ τῆς ἀληθείας διάνοια... οὐκέτι υἱὸς ὁ υἱὸς ἦν, 
ἀλλ᾽ ἀδελφός, σ. συνόντος 1.69. πά(ρ.2ο1.4; Μ.42.28 50); τὸ ἅγιον πνεῦμα 
««οὐ σ., οὐ προπάτορον 1.76.50(0.304.5 ; 6044}; ἀρϑῖ. Ῥποιπιδῖο- 

πιδομοΐ » 1δ.74.ταίρ. 330. τ2[. .20; 497,0); ΒίάαΞε. Ῥαίγιρτοοτα. (ρ.8..18). 
Ἐσυναδολέσχης, ὁ, οἠε ἰγαϊημεά τη ἐξιὸ φανπδ δεϊοοὶ οἵ τῃουρῃς σ. 

τῆς νομικῆς παιδείας Τδο5.ΝαΣΖ, ἀταϊ. τΊο(Μ.38.11.33). 
Ἐσυνᾳδόντως, 1: Παγ ΟΉῊ»} ΜΈ, δορί βιομν πάνυ σ. ... εἴρηται 

ΟΥ. 35.12 τη 70.(ρ.404.15}; 14 (εἰς.4.70(0.340.17; ΜΟῚΙ.11528); α. 
τούτῳ. .«φησίν ἘΡΊΡΗ ἤαον.21.δίρ.24ς.8 ; Μ.41.2030)) ; 15.66.44(0.81.22; 
Μ,.42.960). 

συναδοξέω, οἠαγέ τ: ἠπρεϊϊαϊίον, Βαβι μοηι.2ο (2. 161}; Μ.531. 

5374). 
Ἐσυναδρύνω, ᾽παίηγ6, ργοῖν ἰορείμεγ να, ΟΥτναρ.εαί.1,.2:44 

(Ρ.26.4). 
συνάδ-ω, 1. εἴγε ἰοσείμεν ψὶ τ ψαλλούσῃ “ποντες προφητείᾳ (Ἴδῃ). 

ἈῬαεά,τιτίρ.οο, 6; Μ.8.2404); τούτοις...κὐειν Μαιῃ,αγδέϊγιτίρ.147.4; 
Μ.18.2418); Ἰἱοη. Ατ, ε.ἢ.3.2(Μ.3.4258) ; 2. εοἰεδναίε ἰορειθδν τ βοὴ 
“μόντων τὰ θεῖα μυστήρια Μεῖὰ αγΟτὶν. τίρ. 147.ττ: Μ.18.24185); 3. ὑδ 
μι ἀερογί, ἀργ66 ψΤῊ ἃ νόμος “-ει.. αὐτῷ [536. τῷ νόμῳ] ΟἸδιη. 5 ν.2. 
23(Ρ.103,23; Μ.8.τορό). 

Ἐσυναέξομαι, γ156, πιομηΐ ἰορείθεν τού, ῬΔᾺ]. 5] αριδο, 5 (Μ.86. 
2255). 

Ἐσυναθάνατος, ΠΙΠοιρῖδε {ηριογίαὶ τοῦ ἀθανάτου λόγου καὶ τῆς σ. 
αὐτοῦ ψυχῆς Ατιδαϑῖ.5. ἠοά. τ2{(Μ,80.204). 

συναθετέω, 5εἰ αἰ παιρἠὶ ἰοροίλιον τοι ὰ, ἘΝ]. ῥγ.ῥαξελτ(Ν.79.1492.). 
συναθλ-έω, εἤαγέε α εοπέεσί, ἐομάση ΟΥ̓ ἰαϑοιεῦ αἰσηξ τοι ἦς συγ- 

κοπιᾶτε ἀλλήλοις, “εἴτε Ἰστ Ῥοῖνειδ.1; ὦστε σα. μοι καὶ ὑπουργῆσαι 
ΤΡίοπ,ο, Ῥοῖνε.23.: οἵ..μαθηταὶ καὶ οἱ α. αὐτοῖς ..«ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ΟΥΥ, 
Μπεΐ. κο(3.441Ὰ}; σύνταγμα...ἐν Χαλκηδόνι...-οοῦσαν εἶχεν Εὐφημίαν 
τὴν μάρτυρα ϑορῇτ. Η.ἐῤ.δνη.(Μ.81.31858}; οἱἨ 5ο] δὴ ον μετὰ 
τῆς ὁσίας ψυχῆς καὶ τὸ σ. αὐτῇ σῶμα )]οη.Ατ.ε....7.3.9(Ν]..3.56 58) ἐδ, 
7.1.τ(5 524); οὗ (μηδὲ, Τμάγ.ϑίυα. ἐῤ}Ὀ.2.Ξο(ΜῸ00.1268) οἰτ. 5. σὺγ- 
κουφίζω; ταρῖ,, ξεέομά, τ ρβονὶ αι Ξἰατειηεηΐ ἐπαγωνιεῖται... καὶ σ. 
τῷ λόγῳ καὶ ὁ σοφὸς ᾿]Ιωάννης Ογγϊησιηιροη. (ς.711Ὲ}. 

Ἐσυνάθλησις, ἡ, 7οἿη} εοηθ5ι, οογμοῊ οἰγασρίε, Βαβι γερ. [5.35.3 
(2.3808 ; Μ.3τ, τοῦδ), 

Ἐσυναθλητής, ὁ, οη6 τοῦο δαγες {πὲ ἐομίδςι; Ἰθῶσα γεϊϊοιυ ἰαθομνον 
ὁ Κλήμης... Παύλου συνεργὸς καὶ σ. Ἐπ5,}.6.3.4.ο(Μ.20.221ΑῚ; ἐεἐΐοιυ 
ἡπαγίνν, ΜΊγ.σεο.4(Ρ.43.8); ΤΠάτ,δταά, ἐῤῥ.2. (38(Μ .99.12334). 

[“Ἰσύναθλος, ὁ, Ξξ συνάεθλος, εοτηῤῥαμίου τα ἰδε δἰγαρρία ὁμολογη- 
τῶν σ. καὶ συμμέτοχος ἴο. Ε]ςετην. Τ γε. 2ο(ρΡ.140); ΤΠατ,δίυα,ρῥ, 
2.ττ(Μ.00.11458). 

συναθροίζω, 1. σαϊμεν Ιορείμεν, ἀοϑροδίδ; Ῥᾶββ. 1αΐγϑηβ., οἱ 
ΟΠ ΓΙΒ ΔῊ 5. ΙΟΥ ΜΟΥ ΪΡ οὐκ εὐσυνείδητοι...διὰ τὸ μὴ βεβαίως κατ᾽ 
ἐντολὴν σ. ἴστι.αρη.4.τ; ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ σ. (οη5,..4.}}.5. 
19.3; σ. ἐν τοῖς κοιμητηρίοις...καὶ τὴν..«εὐχαριστίαν προσφέρετε 10.6. 
30.2; εἰ μήτε ἐν οἴκῳ μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ α. δυνατόν, ἕκαστος παρ᾽ ἑαυτῷ 
ψαλλέτω 1ὖ.8.54.το; 2. ππΐ!6, ἄγατο ἴαϊο Ομ αὐτὸς 80. Χριστός] ἑκὼν 
οοτὸ μέγεθος πᾶν τῆς θεότητος εἰς ἑαντὸν σ. καὶ συναγαγών, τοσοῦτος 

. ἦλθεν ὅσος ἠθέλησεν 1 ῃγγβ5. ῥαξοῖ, 6,4(Ρ.16ς5.14; 8.279) ; 3. οὗ τῃϊηρϑ, 
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συνάθροισις 

ϑαιμεν ἵπῖσ θη 551 τηοὶ,, ἅσαρ ἀρο ὍπῈ τῆς εἱμαρμένης αὐτῷ σα. 
τὰ χρήματα 65. μεχό. "(ι.574; Μ. 20.1 330). 

συνάθροισις, ἡ, 1. οἵ τΕϊηβ5, “πα85, ΜΊ δ οΡ 1σεὶ.τ.3 2. οἵ ῬΕΙΒΟΏΒ, 
γα ῥιογίηρ, ΤΟΥ ΘΟ ΟΠ Υ]β᾽ ἵνα συνέδῃς τῶν μυστηρίων τὴν ἔκβασιν, καὶ 
μάθῃς τίς καὶ ποταπὴ ἡμῶν ἡ σ. ΤΜ ΘΙ, δ γηιεἰ ηη.2(Ν.τ8.352Ὰ}. 

συνάθροισμα, τό, εοἰϊεείτοη, εοἰϊδείε τας; 1. οἵ [Ὠ]πρ8 τὸ πάντων 
ὑδάτων σύστημα καὶ σ. Μαοι ἴσῃ, αροείν.3.τ(ρ.8:5.1); 2. Οὗ ῬΘΙΒΟΏΒ ΤΟΥ 
ὙΤΟΥΒΠΪΌ τῶν πιστῶν τὸ σ. ΟΡΡ. συναγωγὴν Χριστοκτόνων (οηδὶ, Αι 
4.61.2; τὸ τῶν ᾿Ιουδαίων σ, Τ,δοπξ. Βυρηοοοροη (Μ.86.1ο0801}; οὗ θοαν 
οὗ 186 δι ἢι} λέγων ὡς ἀπὸ κοινοῦ τοῦ τῶν πιστῶν σ. ..- ἱπάτερ 
ἡμῶν᾽ κτλ. Οοηςὶ. ΑΡ}.2.18.τ, ἐξ ἀλλήλων ἶϑς. Ο]οτρν ἀηα ]αϊν].. «ἡ 
σύστασις τοῦ σ. (οηεὶ. Αρ}ιεῤρί!.τ.20; οὗ βαϊηεβ ἴθ ἤδάνθα, 1 Πιβί,ψι. 
οἱ γε: .16(Ν.6.12178). 

Ἐσυναθροιστέος, ἐλαὶ τητ5ὲ δὲ αςϑεηϑίδα ἀναγκαία ἐστὶ διάγνωσις 
συνοδική, ἣν καὶ πάλαι ἔφημεν σ. Ἰππος.ε. εἶεν. (Μ..52,5.38). 

Ἐσυναθυμέω, δὲ ἀεερομάσηξ ἐμ σνριραίδν πὶ τῃ, ἘΒα5.ἐοη5ί.20.2(2. 
Βόρ0; Ν΄.321.12028} οἷΐ. 5. ἀστοχία. 

συναθύρ-ω, ῥίαν τοῖ δι, Ῥ ΛΙοΒι, ᾿..6. το. ττ( ὅς, 5028); τῶν «-όντων 
αὐτοῖς δαιμονίων Όντ. σάον. δίτ. 2110), 

Ἐσυναϊδιάξω, γηακε εοοϊεγηαὶ, 

6248). 
συναΐδιος, ἐοείεγμαὶ, 1. οἱ ΤΉ. ὁμοτίμου τε τῆς ἀξίας καὶ σ, 

βασιλείας ἐν τρισὶ τελειοτάταις ὑποστάσεσιν (Ρ(3281).}.ΔΡ. Βα τ.}.6. 
σιοιχί(3.1031); τρία πρόσωπα...σ. ἘΡΊΡἢ. ἦκαον.72.ττίρ.266,ς ; Μ,42. 
4078); μέα ἐστὶ θεότης, ἔση δόξα, σ. μεγαλειότης ΤΑΤΗ τνηὗ.2(Μ.28, 

τσϑπα); 7Τ0.1),λονι.τ τί Ν ο6,545Α}; 2. οὗ ατιτιθυῖζες οἱ Οοά ἡ δύναμις, 
καὶ σοφία, καὶ πᾶν θεοπρεπὲς ὄνομα, συναΐδιόν ἐστι τῇ θεότητι ατ Ν γ85, 
“Αροϊ π2(Μ.45.12408}; συνάναρχον καὶ σ. τῇ μακαρίᾳ φύσει τὴν περὶ 

τῶν εὐεργετησομένων καὶ δημιουργεῖσθαι μελλόντων ἐκέκτητο βούλησιν 
Ζαομ. Μη ορί (Μ. 8: τοο)α); 3. οὗ ὅοη, ἀδηϊεα ᾿ν Αὐΐπϑ οὐδὲ γάρ 
ἐστιν ἀΐδιος ἢ σ. ἢ συναγέννητος τῷ πατρί ΑΤρ. Αἰθχ.(ρ.τλ.ττ; Μ.26. 
Ἴοοο) ; δ ττιθα Ὀν οὐποῦον, ΤΙ Βοϑε, ῥν.1.κ8: κίρ.172}; ΣΕ πβε, ας. 
τοίρ.30.3); ἄκτιστος καὶ σ. Χριστὸς θεῷ ιάντα. ({Β45.)} Εμη.4(1.2874; 
Μ.29.6898)}; τοῦ, Μί,τό: τό ἐπέγνω δὲ [3ς, Πέτρος] τὸν συμφυᾶ καὶ σ, 
κλάδον τοῦ θεοῦ Ἰά. Τγῖη.1.30(Μ.30.4174}; σ. ἐστι γέννημα ὡς ἀπαύ- 
γασμα φωτὸς ἀιδίου [ΑἸἢ «ἀταϊὶ. Τγίρ.2.τό(Μ.28.11844}; ΟὨγγϑ.λουι. 4.3 
15: [ο.(8.2 80); ΟγτιΟλγαίι, (ς}.7178) οἷς. 5, γεννάω ; Ορ᾿ πίοι ἀβοτιρεα 
ἴο ΕἸ ποτπ|5 τείατεα σνναΐδιον, φησί, καὶ αὐτοὶ τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ὅμο- 
λογοῦμεν εἶναι, καθὸ τὴν τοῦ δύνασθαι τεκεῖν αὐτὸν ἐξουσίαν εἶχεν ἐν 
ἑαυτῷ καὶ πρὶν αὐτὸν τέκῃ, εἰ τὸ δύνασθαι γεννᾶν τὸν πατέρα σα. αὐτῷ 
τὸν υἱὸν εἶναι ποιεῖ, καὶ οὐχ ὅτι συνὴν αὐτῷ γεννητῶς,. τί κωλύσει 
λέγειν ὅτιπερ ἐπειδὴ τὸ δύνασθαι κτίζειν ἦν ἐν θεῷ, ἔσται πάντως αὐτῷ 
καὶ τὰ ποίηματα σ.; Ἰᾶ ἔπος. κ(5..408); ἀΐδιον ἀποφαίνει [3ς. τὸν υἱόν], 
καὶ τοῦ πατρὸς σ., καὶ τῶν ἁπάντων δημιουργόν ΤΠαΙ, Π ἐδ, Ρτοεπι.(3. 
544}; ἱκανὴ γὰρ ἡ εἰκὼν [50. ὡς Φῶς ἐκ φωτός) παραστῆσαι τό τε σ. 
τό τε τῆς οὐσίας ταὐτὸν τό τε τῆς γεννήσεως ἀπαθές Ἰὰ..γεεὶ, οΉ ΓΟ(Μ.6. 

12210}; οἵ σεπευδέϊοῃ οἱ Ἰορὸς ἄχρονός τε καὶ τῷ πατρὶ συναΐδιος 
710... μονν. τ (}.ο6.7444}; ἀΘΘΟΥΤΊΟῊ ΟΥ̓ σοοτοτη εν οὐ (ΠΥ 9 ̓5 ΠυΤηΔ ἢ 
πϑίαταε σπατρεα ἀσϑιηβὲ ΑΡ0]]. νῦν μέν φησι θείαν εἶναι τὴν σάρκα τοῦ 
λόγου καὶ σ. ΟΥΝ γο5, βοϊϊ 4τ(Μ.4ς.τ2174}; ἀδηϊρα ὈΥ οὐ ποᾶοχ εἰ 
δὲ ὁμοούσιος τοῦ λόγου ἡ σὰρξ καὶ σ. ἐκ τούτου ἐρεῖτε καὶ τὰ πάντα 
κτίσματα σ. τῷ τὰ πάντα κτίσαντι θεῷ ΤΛΊΒ, βοίϊ,τιτ2(Μ.26.ττ128); 
τὴν γὰρ ποιηθεῖσαν τῆς ἀνθρωπότητος φύσιν, μὴ τῇ ἑνώσει τοῦ λόγου 
εἶναι ἐδίαν, ἀλλὰ σ., καὶ τῇ τοῦ θεοῦ φύσει ἐξισουμένην τῇ ταυτότητι 
τῆς φύσεως ἐννοεῖν, ἀσεβές ἐδ.τ. Ξ(ττοοῦ) ; 4. οἵ οτεαΐεα {Πϊηρϑ, ᾧ [π51. 
ἐεοη μι (1.6. ττοϑᾺ}); πῶς ὃ οὐρανός, ὁ ὧν ἐκ τῆς ὑλῆς καὶ τοῦ εἴδους, 
συναΐδιος ἀμφοτέροις ; 1. 52 (Ὁ 6 15450}; ὁ ̓ Ὡριγένης.. ἔλεγε σ. εἶναι τῷ 
μόνῳ..«θεῷ τὸ πᾶν Με. ἐὐφαὶ, (ρ.404.τ6; Ν.18,3338); τῶν ᾿Ελλήνων 
παῖδες σ. τῷ θεῷ τὴν κτίσιν εἶναζ φασιν. ὕλην γάρ τινα τῷ θεῷ σ. 
ὑποτίθενται Ῥτος, αἰ ὐδμς σόοι, (}.87.20Ὰ}}; εἰ σ. ὁ κόσμος τῷ θεῷ... 
ἐκ θεοῦ ἔχειν αἰτίαν οὐ δύναται ποιητικήν Ζϑ οῖ. ΜῊ οριξ 85. 1ΥΥ20)}; 
ἡ δὲ κτίσις ἐπὶ θεοῦ θελήσεως ἔργον οὖσα, οὗ σ. ἐστι τῷ θεῷ" ἐπεὶ οὐ 
πέφυκε τὸ ἐκ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγόμενον, σ. εἶναι τῷ ἀνάρχῳ καὶ 
ἀεὶ ὄντι Τντ. Τγ]η.γ(65, τοὶ ; Μ.)7. τ 40}; οἵ δῆρσεῖὶα τὰ δὲ ἑπτὰ 
πνεύματα εἰσὶν ἄγγελοι ἑπτά" οὐχ ὡς ἰσότιμα δέ, ἢ σ. ... τῇ ἁγίᾳ τριάδι 
Οεςσατα, ἄρῥος.ττδίρ.34); ἀΙ5ῖ, ἴτουα αἰώνιος : χρὴ..«οὐχ ἁπλῶς συναΐδια 
θεῷ τῷ πρὸ αἰῶνος οἴεσθαι τὰ αἰώνια Λεγθίμονα Του. Αὐιάπιτο, 3 (Μι. 

9404). 
Ἐσυναϊδιότης, ἡ, οοείεγητέν εἷς θεὸς λέγεται διὰ τὸ ἕν καὶ τὸ ταὐτὸν 

οὐτῆς συναϊδιότητος Το Ἡ.ἼεοΉ.4(Ν.96.13538); τῆς τοῦ ἁγίου 
πνεύματος τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ συναϊδιότητος τὸ ἀκατάληπτον (ἠγοΉ. 
Ραςεῖΐ,.Ρ.3.ο4{Μ.92.7724}. 

Ἐσυναϊδίως, δοείεγηαίίν, τοῦ, σετιθσαίίοτι τοῦ, θη κύριον πρὸ αἰώνων 
σ. τε καὶ συνανάρχως...γεννηθέντα {Πππ51. π.20(Ρ.50.9); ὁ υἱὸς 
ἀπαύγασμα τυγχάνων, οὐ ποτὲ ἔσται, ἀλλὰ ο. Ὠτάντη.({ΒΑ49.) Εμη.4{(1. 
281τΑ; Μ.29.6768); ΑΛ ἀταϊ, Τρῖῃ.τ.6(}}1.28.11254}); Οὗ αἰνίηθ ὙϑΊβάοχῃ 

ΟΥΝ 85. ΕἸ91.4(2 }0.53.21; Μ ἀξ. 
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᾿ τοῖιΐι, σαν τῇ βεγο ΡΘΗ κινεῖται... 

συναισθάνομαι 

σ. ὑπῆρχον ὁμοουσιότητι παρ᾽ αὐτῷ ΤΡτος.Ο,}ν.8: 3ο(Μ.87.12070) ; 
οὗ ΗἩ. δμοβὲ ἐκ τῆς μιᾶς καὶ ἀνωτάτω θεϊκῆς φύσεως ἐξεφάνη συν- 
αἱδίως τὸ ἅγιον πνεῦμα ἱάντη. 7 γ1η.2.25(}1.20.7484). 

Ἐσυναιματόομαι, δε σἰαϊπεά τοτίἤ, δίοοά ἰοσείμενγ ΤῊ; τεῦ, ϑοη 5 
ΔΑΒ ΤΙΟῺ οὗ δυχήδη ἤδβῃ απ Ὀ]οοί, ἀπαβί5, σά. τ] (Μ.89.265λ) 
Οἷζ 8. συμβάπτω. 

Ἐσυναινέτης, ὁ, 076 Ἰοῆῖο ἀϑεεπὶς οὐ ἀῤῥβγουες, 70.1). ἱγίσαρ. τ(Λ,95. 
240). 

συναινέω, σάνίξε; ο. ἄδξ,, Μ1ιγ. Αγίον.32(0.46.23); ΟΥτΟΥ 1 Ναβῖ, 
ΔΡ.Οντ.Ν εεἰ.2.8(6,.47Ὲ)} ν. σύνειμι. 

σύναινος, οὗ ἴδε ξανιό ορίηίονη οἷς ἐγὼ οὐ σ. εἰμι Ταβι.α1αἰ.47.2(Μ.6. 

5771}. 
συναίρεσις, ἡ, 1. εοηίγασίίοη, (ἴῃ 50],} παρ] ]6α ἐλ ϑ8 6] Π8π ἀπὰ 

Μδυοε δη ἐχροβιεοηβ Οἱ ἀοοίτίης οἵ ΤΥίη, καὶ ἡ Σαβελλίου α., καὶ ἡ 
Ἀρείου διαίρεσις ΟΥΝΑ2.0».22.12(Μ.2:.11454}; τὴν-..-Σαβελλίου σ. 
ἀσεβεστέρᾳ διαιρέσει... λύοντες 1.43.3. (Μ.56.5374); 10.42.1τ6(4760) ; 
οὐ γὰρ ἕν λέγομεν τριώνυμον κατὰ τὴν τοῦ Σαβελλίου καὶ Φωτει- 
νοῦ καὶ Μαρκέλλου ο. τε καὶ σύγχυσιν Τπάϊ. 7 γέη.28(Μ.75.ττι8860}; 
Μας,Απεγηῦ.(Η.3.ττόρ0) ; ξντ. Τγέρ. το(όϑ, τόὰ ; Μ.77.11448)}; δῃᾶ 
Ἐπγοπίδη (ΝΜ τιβίοϊοσν τὴν Εὐτυχοῦς μετὰ τὴν ἕνωσιν εἰς μέαν οὐσίαν 
τῶν ἐνωθέντων...σ. αχ.ορηδε. (ΝΠ 91.400) ; Βανὶηρ πὸ ΡΪθος ἰῃ ΟΥ̓, 
βίαδτεπηδηῖβ τριάδα ὁμοούσιον...εἰς μίαν συναγομένην κοινὴν κυριότητα 
ἄνευ προσωπικῆς ἀναχύσεως, καὶ ὑποστατικῆς ἐκτὸς σ. ΟΡ Η .4Ρ. 
σγη.(Μ.87.21520)}; μονάδα μὲν κατὰ τὸν τῆς οὐσίας..«λόγον" ἀλλ᾽ οὐ 
κατὰ σύνθεσιν ἢ σ. Μαχοννεί, 22(Μ.01.7ο1Ὰ}); Ιάνορηθε, (Μ.0 1.888); 
2. ῥοσίῥομεμιθηξ ἴῃ τπετοτίς, σγημαδγέδίς ὁ5,, ἐὸν ἀτῇεγίρμες αἰἰφμΐά, 
Ῥεῖϊεμίες μὲ αἰτμὰ ἐπονίνα πος ρεγηταηι ἀἴεεγε, 1514. 1.6, }ν».2.21.48. 

συναιρεσιώτης, ὁ, ζεϊίοτυ ἴπ {“ι6 ξεεὶ, γείϊοιο μοόγεις μηδὲν ἀποκρύ- 
πτεὶν τοὺς σ., ἑτέρῳ δὲ μηδὲν ἐξειπεῖν ἩΪΡΡἤεν.0.23(0,250.3; Μ.1ό. 
32402Α); Ροβέ.ἢ.6.2.8(Μ}.6 5.472}; δ.4.4{(520Β). 

συναιρέτης, ὁ, ἴ. σηέ τῦϊο ἐοηϊγαείς οὐ τηαϊπίαϊης ἃ σοΉΪ γα ΠΟΉ ἴτε 
οἱ τῆς ἀρεύστου τριάδος σ. τ. Να 2. αγ».2.τ1τ.1τ76(Μ 1.37. ττοσὰ}); 
2. ἐο ραΉΟΗ ἐμ ἤόγέδγ, πογοιεαὶ ξοἰ σιθεν ἡ... σύνοδος τὸν... Μακάριον 
σὺν τοῖς αὐτοῦ σ. τοῦ μὲν ἱερατικοῦ σχήματος ἀπεγύμνωσε (Ομβῖ. 
Ῥοροῃ.5αεν.3(Μ.}}.. 96. 2010). 

Ἐσυναιρετίξω, 7οἷμι ἦτε μέγεσν, δὲ α ζείΐοτυ μεγει ἦε, ΤΠαγ. δια, ». 
1.26(Ν.09.1032}). 

συναιρετικός, ὁ, ἐεϊΐοισ τιόρεϑεν οὗ ἃ Ξςεεί, εο- μενεῖς, ΤἈΡΠπ. εἄγοη. 
Ρι31ο(Μ.τοϑ.)7 20). 

συναιρέω, 1. ὑγηρ ἰορείμον,, εἰοςς τῆς. τηουτῃ οὗ ἃ σοΥρβς τοὺς 
ὀφθαλμοὺς καθῃρημένους, καὶ τὸ στόμα συνῃρημένον (Ὦγγοα. Ποη1.1.6 ἐπ 
2(γ.(το.4260}; Εὐνομίον τὸ..«στόμα [3.. τοῦ Ἀετίου] συνελόντος καὶ 
τοὺς ὀφθαλμοὺς... .περιστείλαντος ῬΏ]Π]οΚΕ.ἀ.6.0.6(Ν. 65. 5738}; 2. ἘΠ ΠΕ 
ἐμιδ ςρια σοριραδε, ἐπογίθη; γάμος ὃ ΠΌΤΊΌΕΙ εἰς δύο σ...«τὰς.. 
δυνάμεις Ὀοη Ατ,ἄ.»η.4. τ6(Μ.3 120}; 16.6.1. .(Μ. ἃ: ἸΟΒ0Π); ; 3. δορτ- 
Ῥγῖβε ἴῃ οὐκ εἰς τὸ εἶναι σ. τὸ δειχθὲν ἀκολουθεῖν...τὸ μὲν 'συναιροῦντες" 

ἴσως ἄν τινες τῶν αἰνιγματιστῶν εἴποιεν ἀντὶ τοῦ ᾿συνάπτοντες᾽ αὐτῷ. 
νενοῆσθι ἘΠ. ΆΡ.ΟΥ ΝΥ 55. Εμητίτ ρΡ.207.8,τό ; Μ.45.45:0,456Α}; 
4. τηφα,, ἄργξα ἰο ἀπειθοῦσι τοὺς ἀπὸ Σικίμων τὴν.. αὐτοῖς... «συνειλέ- 
σθαι περιτομήν..«ἀπεκτόνασι τοὺς συνελομένους τὰ ἴσα φρονεῖν αὐτοῖς 
Ογτ, ρἰαρλίσοη (1,140, 5. τοίου αἰἰ ἱγαες οὐ; εἰδῶν ατῦαν ἃ ταθα], 
τεΐ, 1,0.14:21}8Ηἅ{ οὐ συνεῖλε τὰ προκείμενα, ἀλλ᾽ ἑτέρους ἐκάλεσεν 
ΟἸγνβιεοριηι τη (σαΐ.2: 2 0(1ο.6044); ᾿τεραταεϊοης ΤΟΥ 4 βϑουϊῆσο, Ἰά, 
πον ό.ο τῷ ΚΜ (7. 2160). 

συναίρ-ω, 1. ἰακε τ ἰοροίμον, γαῖϑα ἰοροίθον ἴτοτη ἀθαῖῃ Χριστῷ 
συνθανέειν γὰρ ἐέλδομαι, ὡς συναερθῶ (τ. ΝαΖιξαγη.1.2.2.66( 1.37. 
6234}; 2. σ, λόγον εαϑὶ ἩΡ̓ ἀσσοιηῖβ ; 4150 ἀοίά ἃ ἀορθαΐο, εομάπεὶ Δ Π 
ἘΙΡΌΤηετΐ ᾧ πᾶν στόμα σ. λόγον οὐκ ἠδύνατο εγ5.(ῃ.3.τ8); πεισθῆναι 
θέλομεν, “ὄντων ἡμῶν λόγους μετ᾽ αὐτῶν 18.(0.28.17}; 3. τηρᾷ, ἐακε 
ῥαγί ἴπ, εορεδτηδ, σοορογαΐδ ἴτι δα νΊ σσεται.. «πρὸς τὸ... «συνιέναι 
ὑμᾶς τὸν ᾿Ϊησοῦν Τυ51,416.122.τ(Μ.6.7γ81τ0}; τὸ πᾶν σ. πρὸς τὴν 
τελειοτάτην σωτηρίαν (οτη.εἰγ.7.7(0.35.22; οοα, συναιρεῖται Μ.0. 
4694}; οὐδ᾽ ἄν συνήρατο πρὸς τὴν Χριστοκτονίαν ὁ λαός Ψίος Με. 
τοι 46(0.387.33); 408. τοῦτον..-συστρατιώτην καλεῖ, ὥστε παντὶ τρόπῳ 
συνάρασθαι (ἢτγδ. ον. 1.1 ἐπι Ὀλῖι(ατ.7750); 4. ἐμ ρῥογί οὐδ ἐπὶ απ 
οῤϊηπίοη, Ὀλάντη. Τυῖη.3.3(4.30.8248}; 5. κα Κρ ἰοτοϑμὴρ ἰϊῃ, )οΐη, 
Ὀχ.ο7.3τ(ρ.390.8; Μ.τι. 5564). 

συναισθάν-ομαι (συναίσθ-ομαι), ῥεγεείυα; 1. Ὁν τῆ 5Ξθηβθβ; 
8. μαυξ 56η5ε ῥεγεερίίορς πῶς... αἱ κολαζόμεναι ψυχαὶ σ. μὴ σώματα 
οὖσαι; (Ἰεπι ας. ΤΠάοϊ, ταίρ.ατι.2ο; Μ.9,6640); ΤῈ. δ6 φϑηοῖδίε αἰθὴρ 

«εἰς ὀρέξεις τὸ σῶμα φυσικάς, καὶ 
σϑεται..«ἡ ἐνοῦσα ψυχή, συμμετέχε: δὲ κατ᾽ οὐδένα τρόπον γτ,Ξεἰοί. 
Ζπειϑίρ.220.20; 51.782); 2. οὗ τηθηΐδὶ ΟΥ Ά βρίτιυ8] ρεσσθερίοη ; 
αι. ῥεγεεῖυε αἱ ἰδὲ ξαρῖς {1916 ο. τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας καὶ τῆς τῶν 
ἀκουόντων ἀσθενείας (]οτα, ῥαεά. Υ.Ο(ρ.128.10; Μ.8.3404}} ΒΙΤΏΡΙΨ, ρεγ- 
εεῖθα τοῖς μηδέπω..-συνησθημένοις τὴν πολυποίκιλον σοφίαν τοῦ θεοῦ 



,ὔ 
συναίσθησις 

ΜοΙμ ον. 8ιο(ρι01.15; Μι18,1528); Ὁ. φἴαγα ἐπε βοηξμιθηὶς οὗ, δὲ 
οΓ ἐδ φαγῆε ηυϊμα σπεται.. «τοῦ λέγοντος (ἸΘτη.517.2,1τίρ.,141.253; Μ.8, 
οϑ0Β); 10.2.2ο(ρΡ.174.22; τος 7); Ομ ἤοη.10.15 10. [ἐγι(ρ.τ74.33; Μ. 
13.4060}; ΙΔ εἰς.1.τ2(ρ.66.20; Μοττ 6ϑοο) ; 6. δδ αἰοαγε ΟΥ το  οῖοι5 
οἵ, γεαΐταό ἴῃ ὁπ θβο Γ σ. ὅτι ἁμαρτάνουσι (Ἰς[.5ἐν.2.13(0.144.2; Μ,8, 
οο68) ; κολάζων τὸ ὁρατικόν, ὅταν ἡδομένου ἑαυτοῦ κατὰ τὴν προσβολὴν 
τῆς ὄψεως σ. 1.7.12(ρ.54.24; Μ.0. 5.54); ΟΥο οἰς.2,76(ρ.197.τ8, ν.]. 
συνῃσθημένως Μ.11.0138); 1.3,.04(ρ,258,4.; τοο40); ΙΜάρκελλος...σ, 
ἑαντοῦ εἰς ἄτοπον ἐκπεπτωκότος προστίθησιν Ἐτι5. Π] αγεεῖ[.5.4{ρ.585.0, 
1; 31.24.8174;8); τῆς ἐκ θεοῦ συνησθημένος βοηθείας Ἰᾶ.ἢι.6.0.0.το(Μ, 
20.8244}); Ἰοπ. τι ά,η.3.30}1.3.6848); ἃ. ρ655., δὲ ῥεγεσίυεξά, ΟἸγτηρ. 
7οὉ 4:τ3},(}1.93.76Δ}. 

συναίσθησις, ἡ, ῥεγεεῤέϊοῃ ; 1. 56.156 ῥϑγοοῤῥηοη τὴν κατὰ συναίσθη- 
σιν ζωήν ΑἸΠοηδρ, γε. το(ρ.68,3; Μ,6. 100 5}0}}; ῥότθεν 4Γ ΦΉΣΩ ΤΟ. ἅ... 
᾿Ιουλιανὸς.... βληθεὶς νόσῳ ἐπὶ τεσσαράκοντα τὰς ὅλας ἡμέρας ἀποτάδην 
ἔκειτο, μήτε φθεγγόμενος μῆτε τινὰ σ. ἔχων ῬΠΠοβι, ἡ.6.7.το( ὅς. 
5480); 2. βαγιἰομίαν ἐξεοίϊηρ, δε ΠΟΉ ; σε ΡΘΗ: δι᾽ ἀκοῆς ἐγγίγνεσθαι 
τῆς ἀγάπης τὴν σ. (ἼεΥῊ. οἾ».5.1(0,334.1}; προαίσθησιν Μ,0.288) ; 3. ῥδγ- 
ἐοῤ]οΉ, ἀρῥγεβοηξίοη, ςοηδε; ἃ. ἀεξι δεῖς ΟΥ̓ πιο] βοΐ] οὗ δὲ ἀμφὶ 
τὴν παιδείαν διατρίβοντες τὴν σ, χορηγοῦνται, καθ᾽ ἣν τῶν μέτρων οἱ 

ποιηταὶ καὶ τῆς λέξεως οἱ σοφισταὶ καὶ τῶν σνλλογισμῶν οὗ διαλεκτικοὶ 
καὶ οἱ φιλόσοφοι τῆς..-«θεωρίας ἀντιλαμβάνονται, εὑρετικὸν γὰρ καὶ 
ἐπινοητικὸν ἡ σ. 1δ.τ,4{ρ.τ7.11,14; Μ.8,7174}; οἷ..«φιλόσοφοι οἱ εἰς τὴν 
οἰκείαν σ. πνεύματι αἰσθητικῷ συνασκηθέντες 10,6.τη(ρισττι, 4; Μ0. 
3854); Ῥ. ΠΟΙᾺ] 8η4 5Ρ0ΊΤΙΓΠ81}; ἱ. οὈ]δοῖνε ἡ ὀξυτάτη σ. τῶν ἀγ- 
γέλων 1.7.7(0.20.2; 4534); ἀντέθηκεν.. αὐτῇ [3ς. τῇ κατὰ φιλοσοφίαν 
αἰσθήσει) τὴν ἐν θεοσεβείᾳ αἴσθησιν... τοῖς γὰρ ὑπὸ φιλοσοφίας δεδι- 
καιωμένοις βοήθεια θησαυρίζεται καὶ ἡ εἰς θεοσέβειαν σ, 1.1.4{(ρ.17.30; 
Μ.8.7170}; Οὐ. }0.13.0(0.233.26; Μ',14.4120); προσθήκην δὲ [36. λέγει] 
θλίψεως τὴν σ. τῶν αἰτίων, δι᾽ ἃς καὶ τὰ κακὰ αὐτοῖς ἐπενήνεκται ΤΏ. 
Ηεγβοὶ. 5.28: τοί Μ.18.13178}; τῆς σωτηρίου θεότητος σ. ... εἰληφώς 
1.5...( ὕτϑίρ.250.4; Ν.20.14370}; ὑπορραΐσας [5ς, [1118}} πόλλᾷ μὲν 
κατεγίνωσκεν ἑαυτὸν τῆς ἀθεμίτου τόλμης, καὶ τὴν δίκην ἐκεῖθεν αὐτῷ 

"ἔλαβε καταρραγῆναι ῬΗΠοΒΙ.}.6.7. τοί ὅς, 480); πεπωρωμένη 
ψυχή, μαστιζομένη οὐκ αἰσθάνεται, καὶ εἰς σ. ἐλθεῖν τοῦ εὐεργέτου 
οὐκ ἀνέχεται ΤΉΔΙ. ἐοη!.2.6τ(Μ.01.14.448}; ἃ αἰνίηα σας ἡ [8ς, θεία] 
δύναμις καὶ ἐντέθησι ταῖς φρεσὶν ἰσχύν τε καὶ σ. ἀκριβεστέραν (Ἰοτὴ, 
οἰ7,6.17(0.515.3; Μ.0.2938); ΟΌΡ. ἐπέγνωσις, οἱἨ ἁὠσοπβοϊοιβηθθθ οὗ 
(οά διηοηρ Ποαίμεη ἢ σ. εἰς τὸν παντοκράτορα ἐπιβαλλόντων τὸν 
νοῦν ἐθνῶν ΟΡΡ. τῷ κατ᾽ ἐπίγνωσιν εἰδότι 18.5.τ4{0.417.31: 2ΖΟΟΑῚ; 
ἰ1. βιθ]εοίϊνε σοηδοϊοδηξες, αἰραγεηεςς, τοῖ, ἈΡος τοι οἵ, βίβλον 
μίαν, ἡδίστην κατὰ τὰς ἀρχὰς νοουμένην...πικρὰν δὲ τῇ ἑκάστου 
τῶν ἐγνωκότων σ. τῇ περὶ ἑαυτοῦ ἀναφαινομένην ΟΥ. [0.5.7(4:; Ὁ.1ο4. 
22; Μ.14.1030); μετὰ πάσης φιλοτιμίας καὶ σ. τῆς ἀνθρωπίνης 
ἀσθενείας ἰά, [7.1 τθ {67 (ρ.τοῖς.11}; τοῦ, 70.13:8 εἰς σ. ἐλθὼν τῆς 
ἐδέας ἀναξιότητος Βδ5.7μά. (2. 2210. ΚΜ .31. 6728); 650. εὐμῃυϊείϊοῃ, 
56η56 οἵ 512, τοί, Ῥβ,τ2δ:5 εὔχεται... «τοὺς ἀναισθήτους ζτῶν» τῆς 

αἰσχύνης ἔργων εἰς σ, ἔρχεσθαι ΟΥτοἤορι. 5.5 ΤῊ [6γ.(ρ.46.11; Μ.13. 
8030) ἐδ.20.6(ρ.1τ86,22 ; 5130}; τὸν ἀναισθητοῦντα τῶν ἰδίων πξαἰσμθν 
τῶν εἰς τὴν σ. ἄγων καὶ μεταμέλειαν ἀληθινήν 1Β485.1ς,.73(τ42τα; 
Μ,30.24τ0)}; ὁ Δαβὶδ ὑπὸ σ. ὑγιοῦς νγτ."ς.3716(}}.6ρ.φόσα) ; οὐκ 
ἀρκεῖ. «στεναγμός, ἀλλὰ καὶ τρόπων ἐπιστροφή, ὅτε τις ἑαυτοῦ λαμ- 
βάνει σ. Ῥτος,(.1ς5.230: τ5(}1.87,22658}); αἰξαϊπεα ἘὨτουρἢ 5 την 
τοσούτοις παλαίων κακοῖς..«συναίσθησιν τῶν..«τετολμημένων αὐτῷ 
λαμβάνειν Ἰύὰβ.υ.(.1.57(0.34.τῷ; Μ|.20.9728Β); λιμοῦ κατατήκοντος... 
ἐκαλοῦντό τινες εἰς σ. μόλις τῶν. «τολμημάτων, ἤδεσαν τε λοιπόν, τοῦ 
κακοῦσθαι τὰς αἰτίας ὕνγτ, Ζαεΐ. -ο4(3. 1838); ; γενναίως δ᾽ ὑπομεΐνας τὰ 
ἀλγεινά, ὁ ἐντεῦθεν ἐν σ. γενόμενος τῶν οἰκείων πλημμελημάτων 
ΤΡτου.,γ.16: 4(}|.87.1385Ὰ}; δ. φονηηρ ἰο ομεϑείῇ, σοἰξ. ρος ςθεοίοη, 
γϑεο  θο 00} ἡ δ᾽ εἰς σ. ἐλθοῦσα Ἐλι5.γ. ἡ] αείτι.5.τ(Μ.22.0408}); ῬΔ]]. 
ἐμ. 1αμ5.33(ΝΠ.34. το Ὸ ; Ρ.07.13}.}); Οὗ ἀθοῦ ΒΟρδα ἐν σ. γεγονυῖαν 
ΤΈΡΙΡΗ. ορ{ αεν. τ(ρ.361.12); 4. ἐεἰϊσιυ- ρείτησ μετὰ πολλῆς τῆς σ. 
καὶ συμπαθείας Αὐδο.Β.οῤ.Ογν.(ρ.τοο.τδ ; Δ]. 77. τοτ0); 5. ἀργεοημθη, 
τὶν εἰς σι ἦλθον Απιαβῖ, 5. δογημι παρ. 3(Μ 80.ττ560), 

Ἐσυναισθήτως, ΘΟΥΤΟΙ ἴῃ ΟΥ, {5.138} τη ΜΠ||Ὶ.(ΜΠ.17.2928 ; συναισθήσει 

Ρ.69). 
συναίσθομαι, ν. συναισθάνομαι. 
Ἐσυναιχμαλωτεύω, ἑωλε εαρίϊυε αἰοηρ τοῖξ, ΤῊΡΒπ. εἤγοῃ.}.244. 

(Λ1.τοϑ,8280). 
Ἐσυναιώθης, νΟΧ ΠΙΏΠΙ ἴῃ Τμάτ.Θευ,4Ρ}.2.2τ3(Μι09.16410 ; ΕἼΓΟΥ 

ἴογ συνηνώθης). 

ἐσυνακέφαλος, ὁ, ἐῥείΐοτυ Αεερῥαϊίίε (11ξ., ἐχμαϊζν τοτίμομ! ἀδαά) 
τοὺς τῶν ἀϊκεφάλων σ. ἘΠαγ. Θά, ἐφ. (Ν] 99. τϑ:6Β)αρ. Ῥγοορε τι ΠΟΥ, 
ἀἄοεί. (Μ1.88.τ6128). 

συνακμάξω, 1. ἠοιιγίεί αἱ ἰδα φαγῖθ ἔριθ, οὗ Ὀ]αηἶβ, ΡΕΥΒΟΠΒ, 
Ἰπβεϊτατ]οη5 εἴς, ; πιοῖ., ΥΣΡΕΉ Οὐ τπαΐμγε τοι φρόνησις κτλ. σ. τῷ 

1208 συναλλακτῆς 

χρόνῳ ΟἸειη.ῥαεά.3.53(ρ.247.12; Μ.8, 5814}; 2. δέ ας οἷά ἂς τὸ ἔνδυμα α. 
αὐτοῦ τῷ ἐκεῖ βίῳ ΝΙ}..41δ.(Μ.70.7.88). 

Ἐσυνακμαστής, ὁ, οη τοῆῇο Ποιγίδἠιο5 αἱ [6 φα»ι ἰὑηέ, ἘΡΊΡΒ λμαεν. 
68.1{(ρ.140.23; Μ.42.1840). 

συνακόλουθος, 85 511081., “ΟΡ ΩΜΊΟΗ οἱ διάκονοι οὗ σ. μου ΤΊρπι, 
“π|.1. 

Ἐσυνακουμβίζω, (οἵ, Ταῦ. πεεμιδο) γϑεϊμδ αἱ ἰαδίθ οὐ δέ οἰ ΠῊΡ 
ἰορείὴεν τοτί, ΝΜ, 6ρ.3.02(Μ.79.4281)). 

συνακρο-άομαι, 7010. 1: ἀσαγτηρ ἃ σᾶϑα παρὰ τῷ ἰδίῳ καταδικαζέ- 
σθωσαν μητροπολίτῃ, ““ωμένων δύο ἐπισκόπων τῆς συνόδου ΑΙἰῆ. 
ΒῈΠοΙΪαβέ. οί, τ. 2(Ρ.1ο). 

Ἐσυνακροατής, ὁ, εἰΐοιν εἰπμάφηί, ξείϊοιυ ἀἱξείρίο, ΜΙ. ]ρη. ἀπίναι 
συνακτέον, οηε 1η|ι5ὲ ὑγὴρ ἰορείμεν, Ἰὸπςα ο6 μημιδί ξογηϑίη ΟΥ 

γεεοηεῖ 6 βιατοπλοπ 8 σ. ἀμφότερα καὶ ἕνα λόγον ἀποδοτέον ΟΥ, ῥ»Ίηε. 
3.1.24{0.243.0; Μ.1τ1.3018). 

συνακτήριον, τό, 1. ῥίαεε οὗ πιροίϊηρ ; γαξῖ., οἵ ΒΜΚ τὴ τοὶ. τὸ ἴης., 
ΤΠατιδίπα παν, ΒΨ τ Μ δ. 08:Ὰ); 2. τιεείηρ- κοιιδε, εοπυσφηιτοίς 
Οἱ μιούϑῖῖσβ, ΤΡ ψαρν (}|.86,608})}; οὗ αἱρετικοὶ σ. ποιεῖν οὐ 
δύνανται [υ5Γη.(0(.1.5.4(0.55}; ΤῊρΡΠπη. γον. ο4(Μ.τοῦ, ς240); τὰ 
σ. αὐτῶν ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησία λαμβάνει ῬΠοί πορῖοε.τ2.2(Μ}.1ο4. 
8608); 8. τηδῖ,, δομέ, ἐξα! τολτεἶ μος γασὶ σὺ [30. ΒΜΝ] πτωχῶν 

. εὐθυμίᾳ... στατούντων σ. γε. 4.5 τ 0.537). 
συνακτικός, ῥεγίαι ΤῊ ἰο ἐξ6 οὐναξις ; οὗ ἃ σαττηδηΐ, τον ΓῸΥ ἐδπὸ 

ἐποϊαγὶδὶ λεβιτῶνα τὸν σ. ἀῤορίμἠ αὶν. (1.6 ς. 1968), 
Ἐσυνάκτιστος, αἰξο μγιεγεφαϊθ; μπεγεαΐοᾷ [πὸ δινοῖθοῦ σ. τῷ πατρὶ 

εὐτὸν υἱόν (ε] (γχ.ἢ.ε.2.16,22(Ν ὃς, 12654}; ὁ σωτήρ, ὡς θεός, τῷ 
σ. αὐτοῦ ἐχρίσατο..«πνεύματι Ττάγτι, Τγῖν.2.6(Ν 1.30.5 560). 

συναλγέω, τὔαγε ΤΏ: τμβενίηρ; ϑἐγηιραϊμῖσδ, Α1380. ο, βοπῖ. ταὶ 
ἐλεῆσαι...καὶ σ. τῆς ἀπροσεξίας τοὺς ὀλιγώρους τῆς εὐπαιδευσίας 
ἐξεταστάς Μᾳχ.Ξεἠοὶ. Ὠτον.ἄγιρτοόθπι,(}1.4.17}). 

Ἐσυνάλγησις, ἡ, σγιηραίδν, ΤΠατιϑιεπα,εῤῥ.2. 2,8(Δ1.00.12328). 
[Πσυναλειφή, ἡ, ν. συναλοιφή. 
συναλείφ-ω (-αλοίφω), 1. αποίΐη! ἱμογοισμϊΐν, πιεῖ. γυνὴ.««τῷ 

σωφροσύνης ἀμβροσίῳ χρίσματι “-“ἐσθω.. καὶ αὐτὸς ὁ κύριος σ, τῷ μύρῳ 
ΟἸετα, ῥαεά.2.δ(ρ.197.1,4; Μι8,4728); 2. βμιδ6 Ἰοροίθεν ; Ῥα55., σοί 65εέ, 
ἔγοα. ἴῃ Τα. σοηγονοτβυ ; 8. εοριδίη οὐκ εἰς μέαν ὑπόστασιν τὴν 
περὶ αὐτῶν ἔννοιαν ο., ἀλλὰ φυλάσσοντες μὲν διῃρημένην τὴν τῶν ὑπο- 
στάσεων ἰδιότητα τ Ν γ55.Εππιντί ρ.τ64.4; Μι4 5. 4058); Β. εοη ομη, 
ἐὐηξεϑε ἴπ τποιρῃΐ, γεραγά ας οπε απὰ ἐπε δαριε ττῶς οὖν ὁ ᾽᾿Ιωάννης 
περὶ τοῦ νἱοῦ λέγει, ὁ δὲ Παῦλος περὶ τοῦ πνεύματος; οὐχ ὡς σ. τὰς 
ὑποστάσεις, ἀλλὰ μίαν ἀξίαν δηλοῦντες εἶναι (Ἤγνπ.ἤομι. 6 8,2 ἦν [6.(8. 
4074); Ἰ4,λο».20.3 1ῃ: τ ογ.(το.262}0)}; οὐ “των τὰς ὑποστάσεις... «ἀλλὰ 
εἰδὼς καὶ τὸ τούτων ἰδιάζον καὶ διῃρημένον, καὶ τῆς οὐσίας τὴν ἑνότητα 
ἃ ..ση1.30.2 1 2 Ὸγ.(το,6520}; ΕΥΤΟΥ 855. ΘΆΌΈ]ΠΠπ5. οὐδὲ εἰς ἕν τὰ 
τρία α. ἵνα μὴ τοῦ Σαβελλίου νόσον νοσήσωμεν Ῥαμηρῃ.Η, βαποῤὶ.τό.1 
(ρ.642); ὡς ΖΣαβέλλιας σ. καὶ συγχέων 1 4θ5.Νᾳ2Ζ.41αἰ.3(Μ.38.861); 
Ο. Ρ8585., εσαξέδες εἰς ἕν αἴτιον καὶ υἱοῦ καὶ πνεύματος ἀναφερομένων, 
οὐ συντιθεμένων, οὐδὲ α, τι Νὰ 2.ογ.20.7(Μ.35.1073.) τε 70... 0.1.8 
(Μ.94.8294) Ξε ζΟντ. Τγίμ. το(68,16α.; συναλοιφομένων Μ.77.11448); 
ἐν ἀλλήλοις φῶτα [30. τῆχξδε, ῬΕΙΓβΟ 5]: μήτε --όμενοι... καὶ οὔτε.. ἡ 
μίᾳ οὐσία εἰς ἕν πρόσωπον..-συνηλείφθη ΤΔο5.ΝαΖ.αταϊ.3(6,28.86ο) ; 
71ο.Ὦ. 7αεοδ.8(}1.94.τ4764}); [56. αἱ ὑποστάσεις] ἀσύγχυτον ἔχουσαι 
τὴν ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν" οὐχ ὥστε σ. ἣ συγχεῖσθαι Ἰά. ζ.0.1τ.14(Μ. 
94.868); ἃ. ῬΆ55.,, δέ εοηεοῖυεά ας εοαϊεξεῖη καὶ βασιλικῆς τριάδος 
τὴν θεότητα τεμνομένην, ἔστι δὲ ὑφ᾽ ὧν καὶ “-ομένην σ ΝᾺ Ζ.07.24.12(Ν. 
35.1185.}; ὑπὸ μὲν τῶν, ὡς θεός, τιμᾶται καὶ σ. [50. ᾿ποατηδίς Ὑγοτά], 
ὑπὸ δὲ τῶν, ὡς σάρξ, ἀτιμάζεται καὶ χωρίζεται 1.38.15(Μ.36.2204) -- 
19.45.27(66οο). 

συναληθεύτ-ω, 1. 2010} ΟΥ ἀρτέξ ἴῃ τῤφακτηρ {ἢπ ἱγμίἑ ᾿Ιώσηπον... 
ταῖς θείαις “τοντα γραφαῖς Ἐλι5,ἢ.6.2.το. τοί }1.20.1618}; 2. δὲ ἱγμε αἰδο, 
δὲ ἐφμαὶΐν ἵγπε, Τιεοπτ, Βιαγρ.ϑου.(}1.86.10368); τὰ..«ἐναντέα, οὐ σ. 
ποτε δος. ΗΝ ἐπὶ.4.53.(Μ.86,1 7010); τὴν ἀντίφασιν δείξας σ. Μᾶκχ. 
αγηδῖρ.(Μ.οτ. το 520). 

[ξ]συναληφή, ἡ, ν. συναλοιφή. 
συναλίζομαι, εαἰ 5811 τοις, τεῖ, Ας,τ:4 (ν, συναυλίζομαι), (ἢν. 

ἐἠβονμ.3.11 ἴῃ ξιῤγίης. (3.768); Τῃγυϑυ λον. τ2(13.247:); [Κ60 Μϑρ. 
6Ρ}.28.πτ(ρ.17.3; Μ.Ρ]..κ4.7744}.ὕ 

συναλιφή, ἡ, ν. συναλοιφή. 
συναλλαγματικός, 1, εογγαείκαί α. μαὰ ὑρήνμα τὴν.ο«λύτρωσιν ὅν. 

Νγβ5. ογ.εαἰθεΪ.2α(Ρ.9ο.1τ; Μ.45.644}); τινα τῆς βασιλείας τὴν 
ἐμπορίαν τοῖς ἀλιδυμέμοιε προσγΐίνεσθαι Ἴθι 14. ἱπίαηί. (Μ,46,.160Ὰ); 
2. εομτηηθγείαί, δαγεαίγτης πραγματευτικῇ τινι καὶ σ. διαθέσει κατεμ- 
πορευομένους τῆς ἐναρέτου ζωῆς Ἰᾶ.Ὁ. Μος.(Μ.44.4200}. 

συναλλακτής, ὁ, (4130 ρατοΧντΟΠΕ) ; 1. ὁπ τοῦ τοῆοῆῖ σμδ ἀδεὲς 
διιδίημεδς, διιδίμεςς ἀσφεοζίαίεα λογοθετήσω τοὺς σ. ΓΤ υνϑ5. ἀοη.τ4(12. 
2550}; πηδΐ. γαστὴρ σ. ἐστιν ἀπιστότατος 585. 0η1.2.7(2.15 8, Μ.2:. 



συναλλάσσω 

τοῦΒ); ῥαγίν ἰο ἃ εοπίγαοί οὐ Ἡέροϊα οΉ κυρωθήτω τοῖς σ. ἡ ἀφεφις 
τον 55.9ογ. ον. πίρ.96.25; Μ.44.1ττϑο0}) ; 2. πὲ φηραρεά τη ἐονηεγο 
μηδὲ κακοὶ σ, γίνεσθε 8Βα5. ον ᾿διττκί.3758Β; Μ.30.1120}; 
Χριστὸς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ, οὐχ ὡς σ. πραγμάτων Ματο.]Ὑ οριέδε, 
ι2τ(Μ.6ς.0338). 

συναλλάσσω, 1. [πττ8η5.,) μᾶνε ἐμίογεοιγδε, ἀδδοσίαίε τοῖς; οἵ 
56ΧῈ8] Ἰπίοσσουτβε, ΟΡ(3βι)εαρ.τ4; 2. τῆακα ἃ τομίγαεὶ τοτϊ, Ἠδτι 6 
ΤΟΥ σ. ὃ δεῖνα τῇ δεῖνι, τουτέστιν, ἔγημε ὈΠγγ5.ἠοηι.723.4 τη ΜΖ..(]. 
7134}; 3. ἐἰαηρε αἱ ἐδα ξαγηα ἐρηθ δεῖ τούτου ἴϑο. τοῦ ἀνθρώπου) λαμ- 
βάνοντος ἀλλαγὴν..., συναλλαγῆναι τὸ πᾶν πο, ἴση. ροῦν. 4.3ο(ρ.222. 

30). 
Ἐσυναλληγορ-έομαι, δὲ τηϊογργείο! ἐμ γοῖν αἰϊορογίεαϊν, θ6 

ἐνεαίφά ἂς α σον ῤίσίσ αἰϊέροῦν “-ουμένοις τοῖς ὅσον..«μὴ γεγενημένοις 
Οτιργίμοι Δ. (Ρ.3321.12; Μ.1τ.38ς8). 

συναλλοι-όω, οὐσηρε αἱ {6 δαμιε {1:16 ΟΥ̓ ἰοροί μεν τοτίδ; Ῥά85. 
Ἰηΐταῃϑβ., ΜοΊῃ.γες.3,6(ρ.307.23; Μ.18.3210) ; τῇ συνεχείᾳ τῆς κατὰ τὴν 
κίνησιν ἑτερότητος --οῦται το γ55. ζαἱ.(Δ1.45.1538}); γεῖ, πο. τὸ... 
φύσει... «ἀναλλοίωτον ἀεὶ τοιοῦτόν ἐστιν, οὐ --οὐύμενον τῇ ταπεινῇ φύσει 

ὅταν ἐν ἐκείνῃ κατ᾽ οἰκονομέαν γένηται 14.6.5(Μ.46.10208) : εἷς... ἐφ᾽ 
ἑκατέρων τῆς οὐσίας ὁ λόγος, οὐδὲν τῇ παρόδῳ τοῦ χρόνου σ. 14. ΕπμΉ. 
τί Ρ.74.2: Μ.45,3048). 

Ἐσυναλλοτριόω, αἰϊέηαίε ἰσρείδενγ; ῬΆ55., δὲ ΠογΕΙΡΉ αἰδο ἰο ὃ τῆς 
ἀγαθῆς οὐσίας ἀμέτοχος καὶ τῆς τοῦ ἀγαθοῦ... ἐπωνυμίας σ. ΟΥΝΥ88. 
Ετμίττ( Ρ.252.1τ; Μ.45.857}); δος. ΠΟΙ Πιβ᾽ ιριτηοηΐ τὸ τοῦ 
πάθους ἀλλότριον α. ... καὶ τῆς γεννήσεως 16.4(2 ἢ.Ξ1.320; 6218). 

Ἐσυνάλογος, νοχ Ὠ1ΠΙ]}1} θάτερον τῶν ἰχθύων τὴν ἐγκύκλιον, τὸν 

λοιπὸν δὲ, «τὴν ἐπαναβεβηκυῖαν μηνύειν φιλοσοφίαν, αἱ δῆτα συνάλογοι 
λόγου τοῦ κυριακοῦ (Ἰεχη.5,7.6.τ1(0.479.14,) ΠΟΠ]. 
συνανάλογοι; Μ.0.53164}. 

συναλοιφή ({᾿συναλ(ε)ιφή, [δ]συναληφή), ἡ, εραἰοβείηρ, τἀ Ή11- 
Μεαβοη; 1. τὰ βεη. σ. ... καὶ σύγχυσιν..«τῶν ὅλων Ἐλ15.4.}}}.3.τ5(Ρ.172. 
12; Δ.24.τοΟ28})} ; οἵ ᾿παϊνιπ 8} ῬΕΥβΟ 5 πῶς... ἠδύνατο... εἶναι ἕν ὡς 
κατὰ συναλοιφήν; ἘΡΙΡΗ.ἤαεν. 57. τοίρ.356.τ4, ν., συναλειφήν Μ.41. 

ΤΟΟ0}3}; τεῖ. ΟΠγβυδη ππὶῖν ποιῶν ἡμᾶς ἕν...οὐ κατὰ σ. μιᾶς οὐσίας 
κατὰ δὲ τελείωσιν τῆς εἰς ἄκρον ἀρετῆς Ἐλι5.5.1}....τ8(Ρ.170.20 ; τοφιο); 
2, Ττίη. ; 8. ἀδηῖθα ὃν οὐτῆοαοχ. εἷς ἐστιν οὐ συναλοιφῇ τῶν τριῶν, 
ἀλλ᾽’ οὐσίᾳ μιᾷ ΤΟΥ, γγιΐη δ1: 28:τϑ(ρ.22-ς; Μ',ο 17.300}; αἱ δὲ τρεῖς 
ὑποστάσεις, μηδεμιᾶς ἐπινοουμένης σ., ἣ ἀναλύσεως, ἢ συγχύσεως ὅτ. 
Ναζ.ον.20.7(}1.35.10734}; ἕνα μὴ σ. ἡ τριὰς νομισθείη ἘΡΙΡΠΏ.ἐχ. Πά, 
τ6(ρ.517.3; λ΄.43.812Α); 1. τϑί(ρ.π2ο.6; 8208); οὐ α. τις ὧν ὅ υἱὸς τῷ 
πατρί, οὐδὲ τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἀλλ᾽ ὃ πατὴρ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς υἱὸς καὶ 
ἅγιον πνεῦμα ἅγιον πνεῦμα 14, ἀκα γ.76. 6(Ρ.: 4416.20; Μ.42.5258); ὁ υἱὸς 
«ἐξ αὐτοῦ γεννηθείς, οὐ σ. ὧν τῷ πατρί [10 βε5. ΝᾺΖ, ταί. τοί .38.868); 
μηδεμιᾶς γινομένης α. ἢ συμφύρσεως ἣ ἢ συγχύσεως 70.1). [.ο.τ.τ4(} 1.04. 
8608) ; ἀ55ϑσίιομ ὈθεΙηρ ΟΩ6 Οὗ ἔννο ρρροβὶὴηρ δὐτοῦβ μήτε χαφίζωμεν, 
μήτε σα. ἐργαζώμεθα ντ.Ἡ. εαἰεεῖ.ττοτϑ; ἢ κατὰ σ., ἢ κατὰ υἱοθεσίαν 
Ἐριρμυλαον 60. 5 4{(Ρ.201.5; 2850) ; τριὰς τελεία οὖσα καὶ μέα θεότης... 
οὔτε σ. τις οὖσα οὔτε ὑποβεβηκυῖα 1Ὁ.72.τ{0.25.5.23.; 284Χ}; Ὁ. ἀΘη14] 
οἴοῆν αἰτεοϊοα ἀρσβί, 56 ΒΡ] Π8 0 Πποτδδν μήτε ἀπαλλοτριώσωμεν, μήτεσ, 
υἱοπατορίας ἐργασώμεθα Ὀντ.Ἡ εαἰδεξ ττοτό; ἐδ.4.8; οὐ σ. ἡ τριάς, ὡς ὃ 
Σαβέλλιος ἐνόμισεν ΤΡΙΡἢ λαον..62,3(0.302.3; Ν΄.41.10528}; τὸν Σαβέλ- 
λιον. «τὴν σ᾿ παρεισφέροντα 1Ὁ.62.4(0.303.}, ν.]. συναλειφήν τορ68) ; 
Ζαβέλλιον.. «τὸν νομίζοντα τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα α. εἶναι 1δι6ο,60 
(0.217.32: Μ.42.3130) ; σ. τῶν ὑποστάσεων εἰσάγεται, καὶ ὀνόματα ψιλὰ 
.εὐἐπὶ τῆς.««τριάδος, κατὰ τὴν Σ᾿αβελλίον...κενοφωνίαν ῬΑΙΩΡΆ.Η. 
Ῥβαηοβὶ.7.2(ρ.624); οὐ...κατὰ τὴν Σαβελλίου συναίρεσιν..«τὴν ἐν ἀλλή- 
λαις περιχώρησιν ἔχουσι δίχα πάσης σ. καὶ συμφύροεως 70.}. [0.1.8 
(Μ.94.8204) --- ΤΥ. Τγίμ,το(6δ, τό; ΝΜ,77.11448); ἡ κατὰ συναλοιφὴν 
ἕνωσις, ἐπὶ τῶν ἀποσπωμένων, καὶ αὖθις ἀποκαθισταμένων- οἷον 

λαμπάδος ἐκ πυρός ϑελοί. ἴὰ Μαχ οριδο, (ΜΙ οτ. 2130); ο. αἶδο δραϊηβί 
Νιοξδίιβ διὰ τὸ μὴ νομίζεσθαι σ. εἶναι πρὸς τὸν υἱόν, τὸ ἅγιον πνεῦμα 
σχηματίζεται ἐν εἴδει περιστερᾶς ΤΡΊρΡΠ.ἠαον.57.4(0.348.25, ν.1. συν- 
αληφήν Νί.4τ.Ἰοοοῦ) ; 6η4 Ῥα11}. ὅδηι. οὐ πατρὸς ἅμα λόγῳ συναλοιφῇ 
πεφηνότος, ὡς ἄνθρωπος ἅμα τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ φαινόμενος ἰδ.6ς. Ξ(ρ.8.7, 
᾿οὔ, συναλιφῇ Μ.42.200); ἅ. αρδῖ. Ῥπρουχηβἐοτηθοβοὶ τό... 
οὐκ ἀλλότριον πατρὸς καὶ υἱοῦ. 

᾿ 
εἰσὶν ἄλογοι, 

ἐπε ε α β ατος 

οὐ σ. δέ ἐστι πατρὶ καὶ υἱῷ 1. 4.11 

φ. 329.14; 406); οὔτε συνάδελφος υἱὸς πατρὶ οὔτε σ., καὶ τὸ πνεῦμα 
οὔτε σ. οὔτε συνάδελφον πατρὶ καὶ νἱῷ 1Ὁ.14.τ2(ρ.330. 153}:: ; 4070). 

[ἘΠσυναλοίφω, ν. συναλείφω. 
συναλύω, δὲ ἀἀϊδίγαρη! αἰοησ εὐτίξ, 

256}. 
Ἐσυναμαθαίνῳ, δὲ ας ἱρησγαηί ΟΥ̓ ας δε δεῖσος ἃς τοῖς ἀγνοήσασι σ. 

Όγτ. [0.5.2(4.4834}); 14,6. σο(ρ,οὔ.1 ; ς5,165}) ; ἰ[ἀ,Οἠγαρ, (τ1.751Ὲ}.Ψ 
Ἐσυναμαρτήμων, ὁ, ἐείϊοτο εἴπηεν, Τιβοιί, Ἡ ΟΝ  ςεί.7.τ(Μ.86.17608). 
συναμείβω, Ρ455., δὲ ἐΠᾳηρεί αἰοηρ τοίϊπ, Οὐ Ν υ55.βον.ΟρΊ.22. 5 

(Ν1.44.2050). 

Βαβιπορι. 5. 8(2.4τῸ; Μ.531. 

1200 συνανάγω 

συναμιλλ-άομαι, 1. εἰγερρίε ἰορείπεν ἀρσαϊπβῖ, ἐὐηι6 ἰο ργῖρα ἢ 
ἀγγέλων...ασχῆμα φοροῦντες, τῷ διαβόλῳ -“-ὠμεθα Ἐλρῃγ. τ Τ12Ὰ; τοῦ 
προσέχειν καὶ μὴ σ. τοῖς δηλητηρίοις ΡΙΡἢμαδγι ΡΥοοιη.2.3(ρ.171.18 ; 
Μ.41.1778); 2. υἱδ τοῖν, γῖνα! (56. ἴῃ γουβ]ρ) τοῖς ἀθροιζομένοις 
συμψάλλων καὶ σ. Μέτγιεο.4{(Ρ.31.11); 3. 4Ὁ5., εομίσ ἰορεὶ δ 
συναγωνιστὰς κέκτημαι τοὺς πρὸς τὸν δρόμον τῆς ἄνω πορείας συμ- 
πονοῦντας καὶ σα. 0.1}. 8..}.1δ(Μ.ο6.τοτ6Α}). 

συνάμιλλος, γίναί, (ντ,ἐλε5.τη(5..1818). 
Ἐσυναμφιέννυμαι, δ εἰοί με 1. ὧ5 τὐοίξ ΟΥ αἱ {6 καρ ἴθ, ἀὐιαϑῖ, δ. 
μοά.τ͵ (ΝΜ .80.2658). 

συναμφότερος, 56. (σ0]] 6 Εν6) ἀπα Ρ]ατ., δοίἑ ἰορείθον, οἵ Ῥου- 
ΒΟΏ5 ἴῃ Ττῖη. συνεργάζεσθαι [55. τὸν πατέρα]..«τῷ υἱῷ, οὐχ ὡς δύο 
νοοῦντες διῃρημένως. «οὐδ᾽ ὡς ἔν τὸ σ. Ογτ. 7ο.τ.5(4.481})) Σ οἴτηοτε [ΒΔ ῃ 

ἔννο, αἰ ἱορείδεν ἣ εἶδος, ἢ γνώμην, ἢ δύναμιν, ἢ ἀξίαν, ἢ τὰ σ. ὲτά τα. 
Τγίη τ το (}.39.3360) ; πεῖ, ἔχοι, 45 βιθθε,; 1. εογιδιηαί ον, 650. οἵ 
γᾶ ἃ5 ἃ σοι θιπδίος οὗ Ὀοαν δηᾷ 5011] λέγω...σ, τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ 
σώματος ἄνθρωπον ΑἸΠΕΠΔΡ.765.1ϑ(ρ.70.25 ; Μιδ,τοορο) ; μετὰ θάνατον 
οὐδὲ... ἔστιν ἔτι τὸ σ. χωριζομένης..«τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἐξ.(ρ.71. 
11; 1ΟῈ2Α}; 2. 25(ρ.γ78,12; Το218Β}; τοῦ ἀνθρώπου ἤτοι ἐν ψυχῇ ἢ ἐν 
σώματι ἣ ἐν συναμφοτέροις Ογ. 70.2.2τ(1ς; Ρ.78.4; Μ.14.1400}; πες 
οἱ (ΠῚ Β ̓πδῃῃοοα τοῦ κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα σ. τοῦ... Χριστοῦ, 
ψυχῆς λέγω καὶ σώματος Μαχιαριδίρ.(Μ.91.13254}; ΟΠγὶσίο], οἵ 
αἰνιηςε δηά Πιχήδη πδίογδβ ἀπ: α ἴῃ ῬΘυβοη οἵ (τ τὸ σ. ἔχων ἐν 
ἑαυτῷ τήν τε τοῦ θεοῦ οὐσίαν καὶ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἨΗ!ρρ. Βαϊ,.(Ρ.82.3; 
Μ.το.θος5Β); φασὶ...τὸ σ., τόν τε λόγον καὶ τὸν ἄνθρωπον, εἶναι υἱόν 
ΤΑΙ, ψ“γ.4.2τ(ρ.68.4 ; Μ..26. 5008); τὸ σ. ἕν... οὐ τῇ φύσει, τῇ δὲ συνόδῳ 
Οατ.Ν82.ον. 80. δίρ.τ2ο.1ο; Μ.36.1128); ποτὲ μὲν.. "ἀνθρώπῳ... “ποτὲ δὲ 
«εἰθεότητε.. ἵνα γοῆται τὸ σ. γτ,ἰος. 24(5' .2318}; ὁ τῆς μιᾶς ὑποστά- 

σεως δηλωτικός, καὶ τοῦ σ. παραστατικός ζ ντ. Τγῖνπ.25(63.30; Μ.77. 
11684}; ποτὲ μὲν ἐκ τοῦ σ. Χριστὸν ὀνομάζομεν...ποτὲ δὲ ἐξ ἑνὸς τῶν 
μερῶν τρ.21(338Β; Μ.11720); 2. ᾿Πξοτασν ῥαγαϊοἰ, ἘΡΙΡΗ,»ηθγς, (61,43, 
248). 

Ἐσυναμφοτέρως, 10: Ἵ1Ὸγ6 ἸδαῊ με τρᾶν, ἴῃ ἔὐο φᾶγε αἱ οἾεθ τὸ 
αὐτὸ μὲν ὑπάρχον, διαφόρως τε ὀνομαζόμενον...σ, ἐκφωνοῦνται ἘΡΙΡΗ. 
τπεης5.8(}1.4.3.2404Ὰ}; 1Ρ.τγ(φόπο). 

συναναβαίνω, 1. ροὸ ἩΡ τοι, ἀϑεορά ἰοσοίμογ, στ Μίοθοσ ἘΡ 
Βιηδί, ΟἸοιη. έν, 5.12{(ρ,377.30; Μ.0 1168}; ἢ ΟΠ τγΙβ αρ (ἂς Μουηΐ 
οἱ Τταπβῆσυγαίίοη, Οὗ, 70.13.47(46; Ρ.273.21; Μ.14.4844); Μακ. 
αμδίρ. (Μ Οτ. 1125); ἢρ., ἴτοτα τὰς νναέειβ οἵ θαριίβηι σ. μετ᾽ αὐτῶν 
καὶ συνηρμύσθησαν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου Ἡδττ.5197...0.16.7.; οὗ 
τῆς 5ρ᾽ 5 5εθ πὶ ἀϑοθπαϊησ ὙΠ Θαιηθεὶ, Ογνεηρασί. 7(ρ.290.9; ΜΝ. 
12.1ΤΟ210}); 2. γῖξε, 1.6, γϑῖϑς 1Π6 τηϊηα ἰὸ Ηἰρῆου [Ὠίηρβ, σϑεερά ἴῃ 
ΒΡΙΧΙ ἐορεὶ λον τ01}}} ὁπόταν τις...σ. αὐτῷ [3ς. τῷ κυρίῳ) ἔνθα ἐστὶν ὁ... 
θεός ΓἸεπη.ςἐγ.7.ο(ρ.4τ.το; Μι9,480Α}); εἰ καὶ “γνώκαμεν κατὰ σάρκα 
Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν' τῇ σῇ τοίνυν συνανέβη προκοπῇ.-- 

χωρησάσης σου ἐνορᾶν θτ, δρβμοί τη αν 6: (Μ, .17.2 714) ὅσῃ δύναμις, 
ὑψοῦν μὲν τῷ λόγῳ τὸ πνεῦμα, ὑψοῦν δὲ καὶ πρὸ τοῦ λόγου κατὰ 
διάνοιαν’ οὐ γὰρ δυνατόν ἐστι σ. τῇ διανοίᾳ τὸν λόγον Οτ ὌΝ 85. Μακε. 
20(Μ.45.13284); 2. τηδέ, ; 8. γδε ἰο {μὲ ἰδυεὶ οὗ τοῖς τῶν μειζόνων 
ἀκροαταῖς σ, πως αὐτοῦ τὴν ἐξήγησιν τά.πεχ.4(Μ.44.658}; Ὁ, ΟΜΉ ΟΥ̓ 
γ156 ἰ6 ἐσγγεβομα ΜΉ τῷ ἀναβαίνοντι ἐναρέτῳ συναναβήσεται ἡ δόξα 
αὐτοῦ Οτ.Ξεἰ τη Ῥς.48:τ|(}1.12.14480); ὃ λόγος οὐ σ. τοῖς θαύμασιν 
Αμδϑί. πΐ. εγη!.2.4(Μ.80.1388}). 

Ἐσυνανάβασις, ἡ, αξοεηΐ ἰοσει εν πρὸς τὸν ἐπὶ τὰ ὑψηλότερα χειραγω- 
γεῖν ἐθέλοντα λόγον: οὐ προσιζομένη τὴν σ,, λέγουσα [85. ἡ ψυχὴ 
ἐθισμοῖς ἀκολουθοῦσα] Ν1], ἐχεγε..4(Μ.70.γ8:0). 

συναναβλαστάνω, ργοῖῦ ἩΡ τοί; οὗ ἃ Ῥεῖβοη ΜΠ] ἢ δὴ οΥρϑηϊο 
ἀοίθος, Βα5.56].07.3ς.τ(}1.85.32720). 

Ἐσυναναβλύζξω, ρεδὴ ζον Ἰορ ει πεν τὸ τίμιον αἷμα σ. ὕδατι Ὀγτ ΐηε. 
μηϊσεη. {5}. 6817} ; 1, “ον τοι τ(ρ.280.2; Μ.74.8δοο). 

Ἐσυναναβράσσω, ῥοτὶ οὐ ἤοαηε ἰορείπον ; οἵ τμ6 αῦγϑβ, Μαχ.ριτ(Μ, 
οΙ.2810). 

Ἐσυναναγεννάομαι, ῥὲ γορομεγαίο ἰορείλον ψἸ, οΥὁἨ ΓὉὨΠτιβίίδῃ 
Ὀγείησθη τοὺς...ἐν Χριστῷ ἡμῖν συναναγεγεννημένους ΟΥ.ΟΥ.28.2 
(Ρ.37γ6.8; Μετ. 210). 

συναναγινώσκω, γεσί ἱοροίδεγ, Πδποὸ οἰμαᾶν ἰορείμεν Θεοδόσιος... 
ἀνεγίνωσκε. .«καὶ σ. αὐτῷ ἄλλος νεώτερος [0.4]. εἤγοη.τ4 Ρ.352(Μ.07. 
5258}; ΡΙΘΡΙ. 85 βιθβι,, ῥοέϊοτυ εἰμάθηϊ, ἐθ. 5 Ρ.τ34(2208)}. 

συναναγκάζω, πεεεςοταίο αὐ ἐπε σατῖς ἐΐριδ; οἵ Ὑπ8 8 ΤΟΒΌΣΤΘΟ- 
ἰϊοη 85 Ωρ] 166. Ὀγ (τι 8, Ὁ γυϑιίονι.30.1 τῷ ᾽(ογ.(το. 5630). 

Ἐσυναναγορεύω, εαἰΐ (1.6. παη6) τη. αὐἀὐάτοη, ΤΆΡΒΗ, ἐἤγον, Ρ.402 
(Δ τοῦ.9570}. 

συνανάγω, ἰαξέ οὐ ἱεαά αἰοξέ τοὐτῖδ (οπ6), 1.6. τὸ Ὠσάνθηῃ ταύτην 
[30. τὴν καλὴν παρακαταθήκην] πιστεύω σοι σήμερον" ταύτῃ καὶ 
συμβαπτίσω καὶ σ, σε τ.Ν82.0»ν.40.4τ(}1.36.4178}; συνανήγαγε.. «ἡμᾶς 
εἰς οὐρανοὺς ἀνερχόμενος 70... }.34(Μ.06.τι8ολ). 



συναναδείκνυμι 

συναναδείκνυμι, τἤοτῦ αἱ ἰδ βαριδ ἐδ; Ὅδ55., δὲ βἤοιθη ἰὰ 8 1η.- 
φοῖυδά οὐ ἐμ ἠενθηὶ ἴῃ συνημμένως...σ. τῇ βουλῇ καὶ τὸ ἔργον τ Ν ν88. 
μόχ. ΤΩΝ. 44. 69): : 14. τρί Ῥ.1τ07.2; Μ.45.) 02 ; πάλιν σκοπήσωμεν 
τὴν σ, ἀτοπίαν τῷ λόγῳ 18.τίτ Ὁ.211. Ἰο: 4608). 

Ἐσυναναζυμόομαι, δὲ ἰεαυεμοα ἱορείμεν, Ῥ.οί. τον." 16}, (ϑι68Ὁ 
Ρ.552.20)4ρ.ἐαὲ. τί ον." 68 (Ρ.96.2}}). 

Ἐσυναναθάλλ-ω, ῥμὲ ῥογίἠ ποῦ δδοοίς ἰορείμεν, τ γβ5.0.}705.20 
(Μ..4.2ο ποῦ; ἤρ., Σργίηρ πἩ 6 ἐορείδεν ; οἵ ναῖτι Τπουρ 5, (Ἰ]ἸΘ ΤᾺ. γ,2.18 
(ρ.τός.0; Μ.8,10378); ὁ πολυειδὴς τῶν θείων ἀρετῶν κόσμος ἐστί, τῶν 
“"όντων τῷ πνεύματι τ Ν υγ55.ἀον,2 τῇ απ. (}]}.44.Βοοῦ). 

Ἔσυναναθέω, ρὸ “ ἰορείδεν ; ἴο Τοτιβα]θπι, ὑγτ. 7ο.8(4.600Ε). 
Ἐσυναναθρώσκω, 1 

Μωσεῖ Ογτ. ρἰαρῆ. Ἡδιλϊτς 4204}; σ΄ ... ἐπὶ τὸ ὄρος Δ. αἄογ.τοί,.3280) ; : 
2. σοὺ ἩΡ ΟΥ γῖδε ἐορείῃον σ. τῷ ΗΝ καυλῷ καὶ εἰς ὕψος αἴρεσθαι...τὸ 
ἰσοστατοῦν 1}. (2088), 

Ἐσυνανακαινίξομαι, δέ γερεισσά ἰορσείμεν; οἱ βρίτπὰ] ταπᾶναὶ 
ββροίρα ὃν (μτιβί, υσιον βαδεῖ,.9. 2 (52. 100Ὲ). 

συνανάκειμαι, ρΡ855.; γεεἰἴη6 ἐορείἠον αἱ ἰᾺὉ]6, ἘΡὮτ.2. 950. 
συνανακεράννυμαι ἐπ" κίρναμαι, {"Πικιρνάομαι), 1. δὲ »ηρίεα 

ἱορείλεν, δἰομάεά, τεῦ. ἨδὈ.4:2. ἄρα γὰρ ἔμελλον..-συνανακιρνᾶσθαί τε 
ἀλλήλοις, καθάπερ ἀμέλει καὶ οἶνος ὕδατι, καὶ ἀνάχυσίν τινα τῶν 
ὑποστάσεων τὴν εἰς ἀλλήλας παθεῖν... ἢ μᾶλλον ἑνοῦσθαι κατὰ ψυχήν 
νυ Ν εεὶ.τ.3(ρ.22.16; 6,,150); ποῖ το θὲ δρρ!]!εἀ το Η. σμοβὶ ἃς 1ῇ 
8. 5επι-αἰνίηςθ Ὀείπρ οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται μίξιν τινὰ τῶν ἐναντίων καὶ 
συμπλοκὴν ἐννοῆσαι τοῦ κτιστοῦ πρὸς τὸ ἄκτιστον συνανακιρναμένων 
τ Ν, γββακεά.τη(Μ.4:5.1324});2. δε ἱμνπαίεῖν εμτε, τεῖ. Ττις. τὴν 
σὴν παχύτητα κατεδέξατο διὰ μέσου νοὸς ὁμιλήσας σαρκί, καὶ γενόμενος 
ἄνθρωπος ἃ κάτω θεός- ἐπειδὴ συνανεκράθη θεῷ, καὶ γέγονεν εἷς ὅτ. 
ΝΖ.0».20.τοίρ.102.2; Μ.26.ἸΟο ̓) οἷξ. Μαχ αρηεδὶν. (ΜΟΙ τοφοΓ); Οτ, 
ΝΥνβ5.ογ εαἰσεῖ,, 3 )(ρ.148,4; ΜΙ .45.960) ; δουλείας συνανακιρναμένης τῇ 
κυριότητι 14. Εμης.τοί2 Ρ.244.25; -κιρνωμένης Μ.45.8488); οὗ (τοι 
ΜΠ 5οὰ}, Μοίῃ ον»».7.4(0.75.18; Μ.18,12960) ; οὗ Θασ Βα τ βί!ς πηΐϊοπ, 
γίνεται..«ἐν ἡμῖν ἃ υἱός, σωματικῶς..«ὡς ἄνθρωπος, συνανακιρνάμενός 
τε καὶ συνενούμενος δι᾽ εὐλογίας τῆς μυστικῆς νγτ. 70 ττι τ2(4.τοο τ); 
ἔδει.. αὐτὸν... .συνανακιρνᾶσθαι... ὥσπερ τοῖς ἡμετέροις σώμασιν διὰ 
τῆς ἁγίας αὐτοῦ σαρκός Ψὶοῖ. Μῖς.14: 22{{.{0,423.190) Ξε Ῥείχ.1,Δο(. ἢ". 
ἢ Με. τ4:22(Μ.86.3228Ὰ); οὗ ἱπάϊνιἄπα]5. πχαΐια}ν ἴῃ ΟΠυγοὶ 
συνανακιρνᾶσθαι.. «ἡμᾶς ἀλλήλοις βούλεται...ὡς ἕν νοεῖσθαι τὸ σύμπαν 
τῆς ἐκκλησίας σῶμα ὕνγΥ. [ο ττοττί4.00 78). 

συνανακλίνομαι, γδεΐτηε τοῖίϊ, ΕἸ. ῥαεά.53.4{(0.253.22; Μ.8, 5074}; 
αὐ ἴ0|6, Ἐπι|5.ν.(, 3: τοίρ.84.8; Μ.520.10728}; {Επι5ι.᾿ ἀτ.τοίρ.35.8). 

Ἐσυνανάκλισις, ἡ, ὦ γεϊ τη ἰοφείλον, ΤΈβι.} α5.2ο(Ρ.43.4). 
συνανακομίζομαι, ρᾷι55., δ φγεγεά { ἱορείμεν οὐ ἴῃ: αὐάτ οη; 1Ὸ 

σεμίδαλις..-συνανεκομίζετο τῷ μόσχῳ (γτ.αάογιττίτ, 4008); ἐδ.17(1. 
6124}; τί τὸ κωλύον ἐστὶ ταῖς ὑπὲρ αὐτῶν προσευχαῖς σ. τὴν θυσίαν; 
4. ἀεξεηπεί (Ὁ.542.τῦ; Μ.76.14240). 

Ἐσυνανακουφίξω, γαΐξε ἰορθ ιν οὐ αἱ ἐδ φαριε ἐἴηῖδ; οὐιο᾽β ΓΠουρ ἴβ, 

ΝΗ ἐπεγς, τ 5(}1.70.}378). 
Ἐσυνανακράζω, {ΠῚ ἩΡ 1μ6 νοΐέο, ἦν οὐ ἱορειἑον τοτβ, Ογτ λον. 

Ῥαξεῖι τς τίς 2, τ088}. 
Ἐσυνανάκρασις, ἡ, 1. δἰεμάϊηρ, ΟἸΗΠΙΉ ΘΙ ΤΗΣ; οἵ τῆς 56 5106 απ 

1η 16} σ 0 }6 ἴῃ πιᾶπὶ πρὸς τὴν αἰσθητὴν κτίσιν γίνεταί τις τοῦ νοητοῦ σ. 
στον υ85,ογιεαϊεοῖι 6(ρ.31.1.; Μ.45, 250); οὗ ἴτοῦ ἴῃ ἴῃς ἢτε ἃ5. 80 
Ἰπηδδ8 οἵ ἴῃς. ὥσπερ οὐδὲ τῆς οἰκείας τὸν σίδηρον 30. ἐξίστησιν) ἡ 
ἄκρα καὶ δι᾽ ὅλου πρὸς τὸ πῦρ σ. τε καὶ ἕνωσις ΜΑχΧ.ορης (Μ ο τ. βοῶ; ὡ 
οὗ ἴῇοβε ἴῃ Ὀεαζιμᾷς ἑκάστου τοσοῦτον... μεθέξοντος, ὅσον ἐπόθησε" 
καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ φύσει ποθούμενον ἄμεσος σ, ἴδ. (247) ; 2. οὗ ΡεΕτβοῃ8, 
αϑεοείαίίοη, ἱηίεγεοιῦςο, Τπατιδιαᾶ..}}.2.142(Μ.00.14480); 3. μηϊοη 
οὗ παΐυσοϑ ἴῃ (γδῖ ὅταν ἐπιφανῇ τὸ φῶς... τοῖς ἐν σκότει... καθη- 
μένοις, διὰ τῆς πρὸς τὴν φύσιν ἡμῶν σ, Οτ ἾΝ νβ5.ἤόη. 5 ἴῃ αι. (Μ.44. 
8640); 1Δ.ογιοαίεελ, τδ(ρ.70.13.: Μ.4.5.528); τὸν πρὸς τὴν φύσιν ἡμῶν 
ἀνακιρνάμενον διὰ πάντων δέξασθαι τῶν ἰδιωμάτων αὐτῆς [55, τῆς 
φύσεως ἡμῶν] τὴν πρὸς ἡμᾶς σ, 1δ,27(0.1οΙ.12; 606); 4. ἐμ ΟΠ Δ Ιβτς 
ΜΉΪΟΉ τῶν δύο φύσεων μετέχωμεν...κατὰ συνανάκρασιν τοῦ σώματος 
καὶ αἵματος Το.) ὄπαρ.3. 26(}, 94.12488). 

᾿σσυνανακρατικός, ϑογυΐηρ ἰο ἔεδο ἱορείδεν, πῖυε; οὗ τὴς ἜΥ̓ΡΟ: 
βέδεις υηίοῃ, 1 δολτ ΗΔ, Ν  ςί,τ,τδ(}.86.14680). 

συνανακρίνω, ἐχανηΐηε ἱορείδον, Του Αὐ, 6.7. 3(Μ. 3. τοβιο). 
Ἐσυνανακτίζε:ω, γέείογε ἰἰατρΊς 6 ἔδει... «τῆς ἰδίας εἰκόνος καινουργου- 

μένης, καὶ αὐτὸν τὸν τῆς εἰκόνος οἶκον “- εσθαι Β65.861.}αφελ. τ. (Μ. 

28.,1ογ768). 
συναναλαμβάν-ὦ, 1. ἑακό πΡ αἰοηρ τοελι, τοῖ. Τπο., ἀϑϑίῖε ἰσρεί πεν 

το ΟΥ αἱ 116 φαῦμε ἰΐηι ἂς ὥσπερ... ἀνείληφε σῶμα... οὕτως σ. τῷ 
σώματι καὶ τὰ ἀλγεινὰ αὐτοῦ Οτο( εἰς.2.23(0.152.24: Μυττ. 8410); 
2. ἱπεονρογαϊῖε, ἱπείμασ τὴν καρτερίαν...ο. ταῖς ἄλλαις [Ξς. ἀρεταῖς] 1. 
8 δείρ.281.2; 16138Β); “-ομένου τοῦ αὐτῶν ἀριθμοῦ ἘΡΊΡΉ.ἤσθν.70.12 

1300 

. δὸ 1 ἰορείμον, ἀϑεση τοτίς σ. εἰς τὸ ὄρος | 

συνάνα ρχος 

(Ρ.245.21; Μ.42.365Α); ἅμα Παύλῳ συνανειλημμένους Οἔγομ Ῥαδεῆ. 
Ρ.214(Μ.02.5248); πιϑά,, εοηδίάον Ἰηεϊμαάσα ἴῃ, ἀποσείαὶς τοὶ ἢ τὸ 
ἅγιον πνεῦμα θεολογήσαντες τῇ ὁμοουσίῳ τριάδι συνανελαμβάνοντο 
ϑοοχ..4.3.1.2(Μ.67.32924}. 

συναναλάμπ-ω, 1. κἠτηε ἱοσοίἤον νΙἸῊ, τποῖ. ἡ τῷ ἀληθινῷ φωτὶ τὰ 
πρῶτα “-ουσα ΟτιΝ γ5δι λον. 2 10 (ἰαμὶ.(Μ.44.Βοοῦ); Οντ,ερ.ππίρ.40. 
171 5..114Ὲ}} 2. εἰΐμα γογίἑ ἐη ῥγοῤονίοη το, ὑγίρ θη αἰοηρ τοι ἢ τῇ 
τοῦ ὀργάνου τελειώσει ““οὐυσαν [30. τὴν τῆς ψυχῆς δύναμιν] τ Ν γ85, 
λον ορε 20 (Μ.44.2520). 

Ἐσυνανάλογος, ν΄. ουνάλογος. 
Ἐσυναναμετρ-έω, γα 576 οἱ τῷ ἀεσεογάαμες τουτί “-οῦντος..«τοῦ... 

θεοῦ τοῖς τῶν πταισμάτων ἐγκλήμασι τὰς ἀῤ᾽ ἑκάστῳ δίκας ᾧντ. 
Ζαεἢ,.3ο(3.δοϑο). 

συναναμίγνυμαι, 1. οὗ ΡΕΙΒΟΏ5; 8.. ὙΠΠ ΟΠΘΥΙ ΡοΊβοηβ; ἰ. γεχ, 
αδϑοοίαίς ΤῊ καλὸν..«μὴ σ. τοῖς ἀτάκτοις (Ἰεπι.  αθά.2.τ(ρ.τόο.17, 
Μ.8.2938); Βα5.γερ. [ι5.τ4{(2.3558Β; Μ.31.0952.); 1αϊ, Ττρηιοὶ Αφμτῖ. 
114 ν"; 1ϊ. 2οἵηῃ ἩΡ π᾿ κελεύει καταλιπόντας 56. τοὺς στρατιώ- 
τας] τὸ ἄστυ τῇ 'ῬΡωμαϊκῇ πληθύϊ οα. ΤῊΡΗΠπ,ιελγοη. Ὁ. 23τ(Μ.τοβ, ὅταν; 
Ῥ. ὙΠ τιίηρο, δὲ φῆχε τ ρ ὐἱδ, Ἰηυοίυξά ἐπ σ. καὶ συναπογραφό- 
μενος τῶν οὐκ ἀστείων τὰ πταίσματα Μίδας. ΜΝ η ἀροῦν... Δο(ρ.125.22}); 
2. οἵ τϊηρο, δέ ξιδε ΟΥ δίομαεά χωρήσας αὐτοῦ [5ς. τ6 ὈαριΖ6 4} 
τὰ ἐπισκοτοῦντα καὶ συναναμεμιγμένα αὐτῷ πάθη (Ἰφηλεχο Τ πάοί. 4 
(ρ.11τ9.29; Μ.0.677}}; Ῥτορουίοθ οὗ ἀἰνίπθ Ῥοίβοηβ, Οὐ Ν υος Ζ }, 
6ε55.7(Μ.32.240Ὰ) οἵδ. 5. ἐπιμορφάζω. 

Ἐσυνανανεύ-ω, ἀργέθ ἴἢ γεξιξίηρ οὐ ἀδηνίηρ μετέθετο πάλιν πρὸς 

τοὐναντίον τὸν λόγον καὶ ἀρνεῖται τοῦ νἱοῦ τὴν πρὸς τὸν γεγεννηκότα 
σχέσιν' πάλιν..«.«καὶ τούτῳ ““ονσιν, ὥσπερ αἱ τῶν σωμάτων σκιαὶ τῇ 
αὐτομάτῳ μιμήσει ΟΥΝ ν85. ἔπη. 4(2 Ρ.72.22, ν.1. συννεύουσιν Μ.45. 
6458). 

Ἐσυναναπαίρω, ἰαζε ατὐαγ, γεγποῦσ τοῦ οπδ, Ὀντιαάον.τ(τ.33λ), 
συναναπαύ-ομαι, 1. ρά55., [6 ἀσίθη τοῦ; οὗ ψανθβ, δ δείάρ αἱ 

ἐπε δαηῆε ἐἴηιε ας, ϑνηεβ.Ρ. 4(Ν.66.13320); 2. ταρα, ἀπά ρᾷ85., γε- 
εςῖ οπέφοί  ἰορείθον ν τ, δὲ γεξγεϑ!θά αἰκςὸ ἐπέσχον αὐτὸν. ..“-ὅμενοι 
αὐτῷ 44..[σιτϑίρ.τότ.2); συνδιέτριψα τοῖς Κορινθίοις ἡμέρας ἱκανάς, ἐν 
αἷς συνανεπάημεν τῷ ὀρθῷ λόγῳ ΠορεδιΑ 0. Ετι5,.}.6.4.22.2(Ν 20.377}; 
85. τὸν ἔνθα συναναπαύσεται τόπον ΟΥ(Οαπ.3(ρ.2οχ.1ο; Μ.14.1 650}; 
85 ἃ 5ίαϊξ οὗ 501}, δδ γεξγες με τοί (Ήγῖβε νύμφη α. ἐν κοινωνίᾳ τῷ 
νυμφίῳ αὐτῆς ἀναπαύσει θεϊκῇ Μᾶς, Αερι οηι.τϑ.7(Μ.34.6 408); ζῆς τὴν 
αἰώνιον τέως ξωήν, ἐκ τοῦ παρόντος ἤδη τῷ Χριστῷ σα. Ἰὰ εἰευ.τ(Μ., 
44. ΟΟοὉ) ; ἀναπαυομένῳ....καὶ καταλύοντι, «“όμεθα καὶ συγκαταλύομεν 

Ογτιαάον. τοί1.353Ὲ): 1διπ(1634Α); 3. οΙοῤ, ἐδαξὲ ἰοροί ἢν τοὶ  συνς- 
μετρήθη τῷ βίῳ τοῦ δωρουμένου βασιλέως καὶ α. τούτου τῇ τελευτῇ τὸ 
δωρούμενον Μδηιόχε, δοημ, ίρ.τοο, 32; Μ.1τ4.8818). 

συναναπέμπ-ω, ΔΟΡΗΪ [0 51 Οσα 990. ΟΥ̓ ΤΠΠΟΥ͂ςᾺΓΔΏΓ6 ἐσρεὶ μϑν νυ ἢ 
εἰ μὴ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ τελευτήσαντος μετὰ τῶν γονέων “-ονται εἰς τὴν 

ἐκείνου διαδοχήν ΑἸ ΘΟΠοΙΆ51. οἱ, ο.τοί(ρ. τοῦ). 
Ἐσυναναπέτομαι, ἦγ Ἡῤ ἱορείἠον, ταεῖ. σ. κατὰ διάνοιαν τ Ν γβ5. 

ον. ἄστη. 2 (0.22.6; Μ.44.1τ40Ἀ8).ὕ 
συναναπηδ-άω, ἀσυεῖορ αἰοησείάε “-ὦσης.. 

μέτροις καὶ τῆς..-συνέσεως Ογτι  νιη (τ᾿.760Ὰ}).. 
συναναπίπτω, γεεϊΐηε ἱορεί πον; Ἵ. 116 ἀοινη ῥοοιάφ ἧ.. ἄρκτος...σ. 

τῷ ἁγίῳ Μ.Ταντοί(ρ.474); 2. γεείϊηξ οὐ ετὶ ἱοσοίλεν αἱ ἰαῤίε; οἵ (τῖξὶ 
Ὑ1Ὲ τήθη, ΠΡὮΥ. 2.160 ; (ἢγγο, ἤση.21.1 τη [6.(8.π210}; οὗ Θροβίϊες 
ἢ Ομ γισί, ὩΡΙΡΏ. ἤσεν.42.1ττ(0.149.20; Μ.41τ.γ7640). 

συναναπλάσσομαι, 1. δὲ ἐφ λτον δα ΟΥ ζογηιεά αἰοηρ τὐτίὰ τὰς θείας 
ἐντολὰς ἔχων..«καὶ ὡς σ. καὶ πεποιημένος αὐταῖς, καὶ οἷον ἡνωμένος 
ΟἸντΡ. 7οὐ 23:τ2(Μ.02.2520); 2. οὗ αἰνίπε απ Πυτηδη δ] θηβ 1ὴ 
Ομ χβέ, δέ ῥῃ ἰοσείμεν, εορῃροςεᾷ κατ᾽ οὐσίαν συνῆφθαι καὶ σ. ὅτ. ΝᾺ 2. 
ἔριτοτ 8ΔΡ ΟΕ ἢ ἀεὶ. τ( Ὁ τ.τ.2Ὁ.44.2; Η. τι τ4 8.) α͵δὸ ἀρ. Πθοην Η. 
4πόοη}}.(Μ.86.τ8298) ἴοτ κατ᾽ οὐσίαν συνῆφθαι καὶ συνάπτεσθαι τ. 
ΝΖ. ».τοῖ(}].37.1808}). 

συναναπλέκω, ἐμ ϑΐηδ αἰφο; ταϑθί., εοραϑτηδ, 701 τὴν μυστικὴν 
μετάληψιν λέψει.. συναναπλέξας τῷ θεοπρεπεῖ τὸ ἀνθρώπινον Ατημοη. 

19.6:2})(Μ.85.14338}. 
Ἐσυναναπτερόομαι, τηεΐ,, δὲ Ξεί οἡ ἐπ τοῖτιρ αἰδο, δὲ ρίθδη τοῖτιρς 

ἰορείμεγ ψἱἢ ἡ σὰρξ...τῇ ψυχῇ σ. (ἢτν5. ο»ι.12.8 τη Εοριο. 

5608). 
συναναρτάομαι, δ ἀρ πρὸ. πθησς ὅδ ἐγπεῖβε ἱοσείδον, γτ. 0.5. 

τί(4.466}). 
Ἐσυνάναρχος, Α. αἰφὸ τοϊἱπομὶ δερίπηΐηρ, ἰἰβειυῖσο ὠμογίρίπαϊδ, 1.0, 

ἴῃ 16]. το σοἀπῃεαά; 1. οἵ ὅοη ἴῃ 16]. ἴὸ ΒΆΓΠΟΥ τῷ..-πατρὶ πρέπει 

- - 

.τοῖς τοῦ σώματος 

δόξα...σὺν τῷ σ. αὐτοῦ υἱῷ ΛΙἢ τοῦ. 4π(0.28,25; Μ.2ς.4760); ὅμολο- 
γοῦντες.. υἱὸν εἶναι αὐτὸν ο. τοῦ θεοῦ Ὠϊάντη. ΤΡΙΉ.τ το (}.30.30.8} 
υἱὸς θεοῦ ἐστι...α. τῷ πατρί καΐ. [0.713 8(Ρ.260.16}; τὴν πρὸς ἑαυτὸν [530. 
πατέρα] τοῦ υἱοῦ σ. σχέσιν ΝῚ δΙαρη.3(Μ.70. τος 30); σ. ἔχει τὴν 
ὕπαρξιν τῷ ἰδίῳ γεννήτορι γτογοςρι(Ρ. 58ο.26; 65.884); ἀδηϊοα ὃν 



συνανάρχως 

ΑὙΙΆΠ5 οὔτε...σι καὶ συναγέννητον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν εἶναι νομιστέον" ᾿ 
σ΄ γὰρ καὶ συναγεννήτου οὐδεὶς κυρίως πατὴρ ἢ υἱὸς λεχθήσεται δγνιην. 
«4πΙ1.(345)3(0.252.τ6; Μ.26,7204); ἔτεα. ψ ἢ συναΐδιος, 6]. γχ, 6, 
21. 30 ὃς, τ2570); 1δ.2.τ6.τ6(1 2640) ; υἱὸν τοῦ πατρὸς συναΐδιον, καὶ 
κλάδον τῆς ῥίζης ο. 1Β45.1η:.(0.285.13}; ἐστι σ. [30. ὁ υἱός κατὰ 
χρόνον, καὶ συναΐδιος τῷ ἰδίῳ γεννήτορει Ογτ, Αγεαά,π(ρ.63.τι; οἦ. 
444); Ἐ10.}..8..}.2(Μ.06.8738) ; ΤῸ ὁμοούσιος ΞροοΙβεἃα 45 ρείποϊραὶ 
ΔΛ α ε5. οὗ ϑεσουα Ῥείβοῦ, ΤΑ, ἐφηρὶ, (ριχαχ.13; Μ.28.14290) 
οἷτ. 5. προκηρύσσω; Ὠιάντη. 1 γέροι, τπ(}1.30.208Ὰ}; ἡ δὲ ἁγία σύνοδος 
ὁμοούσιον καὶ σ. ὧρισε τὸν υἱὸν τῷ πατρί Απαβί.ϑ,λοά, (Μ.80.τοολ}; 
τοῦ δὲ υἱοῦ...τὸ σ. καὶ ὁμοούσιον καὶ γεννητόν {Β85.} ηγε!, οί ρ.303. 
31); ΜΠ συνύπαρκτος, Απαβει δι οά, τί .89.400); πταγρ. ᾿]ησοῦ 
Χριστὲ... .ὁ σ. λόγος τοῦ ἀνάρχου πατρός 1.11. Μίαγε. Βυϊρ ἰγηΔῊ Ρ.124. 
22)3 2. οὗ ΗἩ. σδβοβὲ θεὸν σ. καὶ ὁμοούσιον τῷ πατρί Ἰ)άγντη. Τγ1}.3. 

2(Μ.39.ϑοο0); σ. πνεύματος γνώρισμα Αγ. ἐγορἢΞῸΡΡΙ.(ρ.282.2); 
3. οἱ Τηη., (οβη, [πα 6(}1,88..3330); 70.1), ἐν ΑἸιος. 220Α}); 10 868. 
ΝαζΖ. ἀ]αἱ.3(}1.38.861) ; ἄναρχον τὸν πατέρα, σ. τὸν υἱόν, καὶ τὸ πνεῦμα 
ἐκήρυξας Το. οη ἄνηηη. Βας5.3(Μ.06.12720}; 4. οἱ αἀἰνίπε δἰἰσθαῖζας 
σ. καὶ συναΐδιον τῇ μακαρίᾳ φύσει τὴν περὶ τῶν... δημιουργεῖσθαι μελ- 
λόντων ἐκέκτητο βούλησιν Ζαρῃ ΜΠ Πρ (1.85. τοῦ 7Ὰ}; 5. ἐπ οοη- 
ἰτονϑύϑιθβ ἢ ραρϑη5 ἀπ Πογεεῖοβ, ἀθηϊθα οἵ 8, τπβίίϑε εἷς θεός" 
ὕλη... καὶ εἴδεα... Ελλήνων πινυτοῖσι νοούμενα ὡς σ. ΟαΥΝαΖιξαγηε, τα, 
4.4{}}.37.416Ὰ}; οὐ...σ, καὶ συναΐδιον τῷ θεῷ. «νοεῖσθαι τὴν ὕλην ὈγΥ. 
7ιἰη 2(63, 544}; Ὁ. δν}]} τινὰς μὲν σ. τῷ θεῷ τὴν κακίαν λέγειν ἐδίδαξε 
Το. υύηαρ.2.2(Δ1.04.12858), 

Β. ἐοιρῖδε τοϊβομὶ δοίγοθ ΟΥ ογῖρίη, ἴπ [215 βθῆβε α15Έ. ἔτγοτα 
συναΐδιος αηΠ ἀφδπῃϊοα οὗ δ0η απηὰ Η,, ΟΠοβέ [πὶ τε]. τὸ ΕδίΠοῚ συναΐδια 
-««λέγουσοι τῷ πατρὶ τὸν υἱόν, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐ σ, δέ: συναΐδια 
μέν, ὡς ἐξ ἀπείρου τῷ πατρὶ συνυπάρχοντα" οὐ σ. δέ, ὡς οὐκ ἀναίτια 
ἼΠι4],ἐδρ, 4. τοο( }.9χ1,14608,0). 

Ἐσυνανάρχως, αἷδο εὐτποιὶ δερίμμίηρ κύριον. συναϊδίως τε καὶ ] 
σ᾿ ..-. ἐκ πατρὸς. .«γεννηθέντα Ὁ Ἐλι5:. 7 .α5.20(ρ.50.10). 

συνανασκάπτω, 701" τῷ ἀτρρίηρ ἀρ; ταοῖ,, 7010. 1η: ουεγιπγοτυΐηρ 
8. ΤΌ ]οΥ, ΤΏΡΒη.εἤγοη.Ρ.342(Ν,τοϑ.8248). 

συναναστρέφ-ω, 1. ἰδσε ἰορείδεν, ἀςεοείαϊε τοί ἦι, τατοῖν αοί. “ὐοντός 
μου πᾶσιν ὑμῖν Αἰ. πάν, Γγ τ6(0.44.21); τηρα, ἀπ ρα55., οὗ ἃ ρόβῦ!θ5 
ΜΙ ἢ ΟΠ γδῦ αὐζεν Ἐκεβυστεοίοῃ, Οὐρὶ, ῤῥ.5.1.20: οἵ Ομγτίβι τ τῇ 
ΒΡΟΒΈ65 ἐνδιέτριψεν ὃ κύριος..«ἕτερα γ΄ ἔτη σ. τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
νον Ῥαδοθηρ. τοί Μ.02.5240); 2. ἢ να τη, οιρ. ρῬατῖϊς. οἰτοῦτῃ- 
βίδῃορϑ θλίψει σ, ΤΙ ΜΝ βἦ.4.2; ΟΥ ῬοΙΉ, τὐγεσίϊδ τοτὶξ (εἴ, τ ςπ.30:8} 
3, ῥεΐαῦυε ἐδίδαξα τοὺς δεσπότας ἐπιεικῶς σ, τοῖς δούλοις Μ΄. ὈΡεὶν.εἰ 
Ραμ. 37(ρ.150.15); 4. ἴἴνο ἐη ἀεοογάαηες τοῖ! οἷς συνανεοτράφη ΟΒγν5. 
λοηι. 5.2 ἵν [7|.(7.74Ὰ} ο]. ἀδάπηθ συνανετράφη); ἐν τοῖς αὐτοῖς “σονται 
τά, ἤσμι.30.9 τῷ ΕΡ᾿.((Δατὴδ; ἀναστρέφονται τ1.158., ν.]. “πουσων) ; 
5. ἰἴυε οὐ οὐ ἀρτοηρ, τοῖ. ΟΠ τΙβι 5 δοϊουτη ἀρομ δαυ ἢ : βοσοτη- 
απ θα Ὀγ ἡνοτάβ βρη ψΊησ, οὐ 1561} ἀθποίηρ, ποῖ ΟἿΪΚ ἀβϑοοιδίοῃ 
Ῥυΐ {π|8 85 τη ΔΙΊΟΠΡ ΤηΘῃ διὰ τῆς θείας οἰκονομίας τοῖς ἀνθρώποις 
σ. 4..Ρεῖνγ οἱ Ραμ. 43(ρ.τ08.5); τοῖς ἀνθρώποις σ, κατὰ τὰς ἡμετέρας 
εἰδέας, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ “ἰφερης. [ς.Β 2ιττί(ρ.344); ἀνθρώποις σ. ὡς 
ἄνθρωπον, θεὸν ὄντα λόγον καὶ ἄνθρωπον (οηεὶ..4.Ρ}.1.26.3; σ. ἀνθρω- 
πίνως ἡμῖν Βορἢχ, ,6ρισνη.(Ν1.87.21770); [1]. }ας.(Ρ.200.24); τοῦ. 
Β81.3:38 σαφῶς θεὸν ἐπὶ γῆς ὥφθαί φησι, συναναστραφῆναί τε τοῖς ἐν 
αὐτῇ Ογτ, } ἴηι. δ(65.2820); ΤΒατ, Τρ. (Μ.75.11568); Πἑαὶ Ολγίδί, σὲ 
κα δίρ.57.21); ΟΥΠΕΥ ῥσοῦ. γτοίογθποθβ τοῖς ἀνθρώποις σ. Τ΄ ΠαΉ 5, 
18; οὗτος ὁ ὧν, καὶ ὁρώμενος ἄνθρωπος. ..ὁ ταπεινὸς ἡμῖν σα. [ο.) ἄοηι. 
ΣυΙϑ( οὐ. 5720); κατῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς..««οὐκ.. ὥφθη μόνον, ἀλλὰ καὶ 
σ, τοῖς ἀνθρώποις" τοῦτο γὰρ ἴδιον ἰατρῶν γνησίων...τὸ σ. τοῖς ἀρρω- 
οτοῦσι καἰ. ἰ,εἰτοῖ 50.88.10); ΒρΕΟΙΠοΆ1}}νν ταξευσθα ἴὸ 8 Βασαν 
ἵνα μή τις ὑπολάβῃ ἕτερον εἶναι τὸν ἀόρατον... «παρὰ τὸν ἐνανθρωπήσαντα 
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὀφθέντα καὶ τοῖς ἀνθρώποις σ. ΟΥ̓. [σ.6.3ο(τξ ; Ὁ.140. 
20; Μ.14.2534); τὸ κατὰ σάρκα βλεπόμενον, καὶ τοῖς ἀνθρώποις σ., 
εἶχέ τι ἐν ἑαυτῷ ἑαυτοῦ τιμιώτερον τον γβ5, 4 ῥο1.27(Μ.45.ττϑτ0) ; 
τά πονα.13 τῷ Οαπὶ. (Μ.44.το484} οἷτ, 5. προσωπεῖον; ὁ αὐτὸς... ὡς θεὸς 
ἐἰσοσθενὴς τῷ πατρί, ὅ αὐτὸς καὶ.. «κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοῖς ἀνθρώποις 
σ. Ν.6ῥ.3.0 (31.70.428}0))}; ἡ ϑεότης ἔπλασεν ἑαυτῇ ἀνθρωπότητα, 
γυμνῇ τῇ οὐσίᾳ τοῖς ἀνθρώποις σ. οὐκ ἐβούλετο Ττερσεπε, Δὲ: (1.86. 
7000); ἴπ ἃ σποβέ, υυσϊεηρ ΡαὰἘ πο τποατῇ οἵ ϑαΐβη ψμὸ ἰ5. οοπ" 
σξῖνεα τὸ Ὀ6 ἱρποσδηΐ οἱ ἢὲ5 ἀϊν!ηὲν τοῖς βροτοῖς σ. 4.11.8. 20 
(0.326). 

συναναστροφή, ἡ, 1, ἰυΐηρ το, μανίαν τμ!ογεοινες ᾿Ἰακώβου... 
ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου κληθέντος διὰ τὴν σ. ἘΡΙΡΗ ἤαεν.20.3(Μ|,41.42038; 
(06, Ρ.334.13, 64. σννανατροφήν); ἃ κύριος ἡμῶν...ουἱὰς..«τοῦ ᾿Ιωσὴφ 
λέγεται, ἐπειδὴ τῶν υἱῶν αὐτοῦ... .ἀδελῴφός ἐστιν ἐκ τῆς σ. ΗἩῚρΡΡ.ΤΉ. Κ». 
τιδίρ.1ο.5, ν.1. συνανατροφῆς ΝΊ.117.10418); ἀντὶ τῆς πρὸς τὴν γῆν 
ἐπιστροφῆς τὴν μετ᾽ ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς α. οΥτα.ΟΡ ον. τ( 1.98. 220 ; 
2. ἩΙΘΉΜΕΡ οὐ Πα χηροσύνη μετὰ. «ἀχράντου ο. ἘΡΙΡΙ. ἐχρ. βά.5:τ 

1301 συνανίστημι 

(Ρ.522.3; Μ,42.8244}; ὅ. οὗ (Βτιβ 5 Βο]ουση ὑροη βασίῃ τῆς εἰς ἡμᾶς 
αὐτοῦ σ. 17ο.1).6Ρ.Τἀρρ[ . τ2(Μ.05.36ο0). 

Ἐσυνανάστροφος, ἐἠαγίηρ σηεὶς τποῦφ οὐ {6 σε [55. θεοτόκε] μεθ᾽ 
ἡμῶν σα. ἔχειν ὁμολογοῦμεν (οχτῃ ΟὈ ὁγ.7(Μ.08.3:74}. 

συνανατείνω, ἐχίεγια ἰο σον αἶδο τὴν μαρτυρίαν εἰς ξαυτὸν σ., 
ψευδῶς..«λέγων ἘΡΙΡΗ ἠαθν.4.2.τ2(ρ.τ69.14; Μ.41.7038). 

Ἐσυνανατελ-έω, ὑξ ῥεἰἰἰοά αἷς πεφηνότος ἤδη Χριστοῦ «-εἴ.. τῆς 
ἐν πνεύματι περιτομῆς ὁ καιρός Ὀγγ,ρίαῤῥι(όῃ.3(τ.ΒοΑ). 

συνανατίθημι, σε οη6 ἩΡ τοῦ αποίδιον, ἀφάϊεαὶς ἰορείλμεν αὐτοὺς 
σ., φησί, καὶ ποιῶ προσφοράν (Ἐτγ5.4ρ.εαὶ. 0.17: το(Ρ.374.2) ἴοτ 
αὐτούς σοι ἀνατίθημι 1ὰ,[ο»ι.82.1 τη α.(8.4840}). 

Ἐσυνανατολεύς, γίδίης αἱ ἰἦσ δαρηδ [ΗΘ Οὐ ἰοροί μον ὅ..«τῆς δικαιο- 
σύνης ἥλιος... «Στέφανον... «τὸν πρωτομάρτυρα συνανατολέα τῶν ἀθανάτων 
ἀκτίνων πεποίηται Ῥτος. ΟΡ ὁγ.17.τ(Μ.6ς.8ορά). 

συνανατρέπω, γέξιεε ἰορείξδον τοῖλδ βοταθί μὴηρ εἰβα ἀνατραπεῖσι... 
τοῖς προειρημένοις συνανετράπη καὶ τὸ συμπέρασμα Οτ(Οεἶς.5.το(ρ.148. 
τ; Μ.11.833}), 

συνανατρέφω, 1. ρεΙβοηβ, γΕΩΥ αἰογρ εὐτιἦ, ὑγίηρ ἩΡ ἰορείδεγ, ἘΡΡΆΣ. 
2,ΧΧΧΟ; ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου καλούμενον διὰ τὸ συνανα- 
τραφῆναι αὐτῷ ἘΡῚΡΠ απειδο(ρ.7ο.:ο; Μ...3.124Ὰ}; 2. τὨΙΠρ5, 76. ἴῃ, 
ὑγίτι ΜΡ ἀρισην σ. αὐτοῖς ἀθεότητα (ἰδτὴ ῥγοί δ(ρ.51.1ς; Μ.8.1728). 

Ἐσυνανατροφή, ἡ, ν. συναναστροφή. 
Ἐσυναναφανίζομαι, 5,ν.1]., ἀἰξαῬέατ οὐ ῥεγίϑἊ ἰορείλον τοῦδ, ϑόνου, 

ΔΡρ.ΤΠαΐ ἐγα.3(4.254) οἶξ, 5. ἔνδυμα, ροτῇ. ΕΥΤΟΙ ἔογ συναφανίζομαι. 
συναναφέρ-ω, 1. ἐαγνν αἰοηρ τοί τῇ τοῦ κόσμον κινήσει --μενον 

ΟἸδρλ ας. Τμάοί, ὁοίρ.120.18; Μ.0.6028); 2. Ρ455., δὲ ταϊξεὰ ἰο ἰδ ἰουεὶ 
οἵ, οἱ Βυτλαπῖςν οὗ (Πγβι ὁ... «ληφθεὶς...σ. τῇ τε ὀνομασίᾳ καὶ τῇ τίμῃ 
τοῦ... υἱοῦ Τπάτ, Μορβ νη. (ρ.99.3; Μι66.τοΣ 0) ; 8. Ρᾶ55., ἐξ οβενσά 
ἰοψείθεν σ. δεῖν τῷ προβάτῳ φησὶ τὴν σεμίδαλιν Ὀνγιαάογ.τ7(1.6128)}; 
{δι ττίποςο). 

συναναφλέγω, 7201: ἦν: Ξεἰϊτηρ βγς ἰσ; ταδί. 7οΐῃ ἴρε ΦΗΤΑΡΤΗΡ ΟΥ̓ Ξεἰ- 
ΠῊΡ οη:6 αραϊηξὶ τὸν Κωνοτάντιον...σ, κατὰ τοῦ Γάλλου ῬΒΙΠοβτ. 6.4.1 
(Μ.6ς, 5174}. 

Ἐσυνανάφυρσις, ἡ, νχτηρ εῤ, 7μενιδίθ, Τιεοπὶ ΗΝ ςὶ.τ.τϑ( 1.86. 
14600). 

συναναφύρω, ρ835.; 1, δὲ πη χε τ ρ, ντἢ (Πΐπρβ ταῖς πραγματείαις 
σου σ. ταῖς πονηραῖς ἨεγΙη.νΐς.2.3,.1; ἢρ., τοαϊίοτυ ἴῃ πῖτο, ΤΉδΧ, 
Μορβ. Ναἢ.3: 1538}(λ{.66.4210; ἀδϑοείαϊε; ναὶ ῬΘυβομβ, Οὐχ 0᾽.12 
(1.4228}); 2. δὲ εονηδήηεά, ἑπεογρογαίεά, Αρορ͵μἤ αν. (Μ.6ς.84.). 

Ἐσυναναφύω, ἰπίγαη5. ἈΠα Ρᾷ85., φγοῖν τῷ ἱορείλεγ; οὐ νιϑεάς, 
ΟἸΕΓᾺ.κἐν.7.το(ρ.65. 5; Μ.9.528Α}; πιεξ., οὗ μογββίεβ, ἐῤ.6.8(ρ.46ς.27; 
280Α). 

Ἐσυναναφώνησις, ἡ, σεπέγαῖΐ οἰπογις οἢ βομηά, Ογτ.1ς.1.3(2.878). 
συναναχ-έω, ᾿855.; ἴ. ὑδὲ τιϊτιρίοά, τιεγροά, νεῖ, ποβῖ. δθοη 

ΤΒοίδειβ, Ισϑῃ ἤάϑγτ τα τί Μι7.5644); 2. Ττίη., δὲ εοηξομηάθα οὔτε 
κατὰ τὸ ἀγέννητον τῷ πατρί, οὔτε κατὰ τὸ μονογενὲς τῷ υἱῷ “μενον 
[3ς. τὸ πνεῦμα] τ Νν8ς. ]αεεά,2(Μ.45.13048}. 

Ἐσυνανεγείρω, γαΐ56 τ ἰορείμεν; ἴτοτη 1ῃ6 ἀεαᾷ, ζ1|.Δ[αγειαρ. 
ΡΕγὶ.ν" 45. 

συνάνειμι, (ἰδ0) Ἑ. ρῸ ΜΡ τοίἱξ, Μοβε5 τὸ 5᾽παὶ, ντιαάονγ. τοί. 
328Ε); Ργος..Εχ.534:3(Μ.87.688.); Ομ τ δὲ το βεανεη, αὐ ΝΆ 2Ζ.0γ.38. 
τη(}.36.3328); αἱ τάξεις τῶν ἀγγέλων...βροτείαν φύσιν θεασάμεναι 
συνανιοῦσάν σοι..-ἀνυμνοῦν σε 70.1).σαγηλι ας ει ρὲ. Οἢγ7.23(ρ.226; Μ, 
οὔ. 8440); πιγϑῖ, εἰς οὐρανοὺς ἀπὸ γῆς ἀνιόντι τῷ λόγῳ συνάνεισι Μᾶχ. 
ανιδὶς. (Μ.91.13840,13854}); 2. τηρί., γήβε ἰο, δέ ἐφμαὶ ἰο τίς ἂν εὑρεθείη 
δύναμις λόγων συνανιοῦσα τῷ μεγέθει τοῦ θαύματος ΟΥΟ, ΝΝ γ85.υἹ7.2 
(Ρ.255.14:; Μ.46.3240), 

Ἐσυνανελίττομαι, τηξρά,, ῥοίϊσιυ οπα ῥδαεῖ, γευεῦϑε ἱοροίμον το 
ταυτολογίαις σ. καταδεξόμεθα 1,6. ΗΝ ἐεὶ.4.31(Ν}.86.1606}}. 

συνανέρχομαι, σοὶ { τοί, Ἰεθὰβ ἃρ Μουπὶ οὐ Τγαπξῆρυγχαίίοσι, 
Οτιεἰς.6,77(0.146.2 5; ΜΟιτ,τ41τ6Ὰ); ἴο ἃ πιοηαβίθευ τούτοις διὰ τῆς 
Ἀρμενίων σ. γῆς ΘΟΡΆΓΗ͂. νυ παςὶ. (Ν].02.17204}; ἀδεσηά τοῖς σ. 
αὐτῷ εἰς τὸ ὕψος Τ᾽, Νερὴ.5.7; οὐδεὶς ἀναβέβηκεν [8ς. εἰς τὸν οὐρανόν] 
ἕως ὅτε αὐτῷ συνανῆλθον ἘΡΙΡἢ ἦαον.}5.7(0.3320.20 ; Δ1...2.513})}. 

συνανθρωπιστικός, ἀρ» πες εαἰε4; οἵ Ὀϊτάκ, Βα5.ψδχ.8.3(1.730; Μ. 
20.1728). 

᾿ συνανιάομαι, ρ455., 5767 αὐήϊοίίον ἰοροίμεν, ϑγυιοβ. ρ.46(Μ.66, 
13764}. 

Ἐσυνανίπταμαι, ἦγ αἴϑαν ἰσρείμεγ, Οτ.Να2.07.21.2 5 (Μ.3-ς 1124}; 
ταϑί., Ἐπάγδιυα.ρῥ.2.2Ζοβ( .00,1629}). 

συνανίστημι (συνανιστάω), 1. (1875. 1 Ὀγε5. ἀηἃ ΔοΥ. 1; κανδ ἰο 
γῖδε ἰοροίπεν ; 650. γαῖσθ ἔγοτη ἴῃς ἠεδα τολζ οποβς!, οὗ (Ὁ τϑι τοὺς 
«δεσμίους ὄντας..«συνανέστησεν ἑαυτῷ Οντ. Ἐς.67:71(Μ'ι6.τα4 5 Ὁ}; 
ἔμελλε Χριστὸς... «ψυχὰς συνανιστᾶν ἑαυτῷ Ῥτοσ. α΄ 1 ΚῊρ.2:6(Μ.87. 
1ο848); 2. ἱπίταπβ. 1η ἔπιε, δηα δου. 2; 8, γίδδ, σϑὶ τῷ αἱ ἰδ δαηιδ 
ἐΐγιδ, ταεῖ. ἀνισταμένης σου συνανέστη ἴ5ο. ἡ παρθενεία] σοι 1. Νόγ. 



συνανίσχω 

οἱ (εἰ. δ(ρ.6.20); Ὁ. γὴφε ἴγοτα ἐμ ἀδαᾷ το ἐ}}} ᾿συνετάφημεν᾽ τῷ Χριστῷ 
εὐκαὶ συνανέστημεν αὐτῷ Οὐ ον. 1.16 ἐπ ἐγ. (ρ.15.7; Μ.153.276Α}; 
ΟσΥΝγ985, Ροὶ. 3ο(}.45.11808)}; ἅπασα ἡμῶν ἡ. φύσις... «αὐτῷ συν- 
ανέστη ὙΠαΥΜΟΡ5. ον». 6:6(Ν.66.8018) ; συναναστήσεταί μοι, φησίν, 
ἡ πεσοῦσα τοῦ ἀνθρώπου φύσις Ὀγτ. 70.4.2(4.353}). 

συνανίσχω, 1. τομδίατῃ, πρῥοίά πη μαϊΐν; οἵ Ἰονε οἵ σοάᾶ δαπάᾶ 
ΠΕΙΡΉΡοΟυΣ, Ὀντιαάογ. γι. 2180); 2. τηρᾷ,, γίξε αἱ ἐδ ξαριὸ ἐΐγηδ; οἵ 
βίατβ, ΡῃΠοσβί ἀ. 6. τὸ Μ. ὅς, Ξϑοο), 

Ἐσυνανομολογέομαι, ράᾶ85., δέ φεηόγαὶν ἀργϑε οὐ ἀεεερίεά σ. 
παρὰ πάντων [ῖοτι.Α].Δρ.Ἐπ5.1.6.7.25.1(}1.2ο.692Α}. 

"συναντάρτης, ὁ, }εἰϊοτο γεδοὶ, ὙΠΡΠΠ.. εἤγονι.ρ.243(Μ.τοϑ.6128). 
συνάντημα, τό, 1, σλαηεο μα ρβεηίηρ, εοἱποίάεπεσ ορρ. θεοῦ γνώμη, 

Ρτοοισ, Νμρ.τότ2τ(Ν.87.8408); Ὑδατιδταᾷ,οΡ}.2.214(Μ 99. τό 440); 
2. υἱδτίαίτον οὗ, ἐπεομμίδν τὐΐί ἃ ἀδτήοῃ, Βαβ.6Ρ.6.τ(3.70α ; Μ.32. 
2410); Ἐππιβίταξ, υ. ̓μέγοῖι 5τ(Ὁ}.86.23320); ΝΊΓΘΡΙ τον δγηιιτό (Ὁ, 
86.31468). ' 

συνάντησις, ἡ, ε!εοίτηρ ἐξῆλθεν... εἰς α. Παύλου Α Ραμ οἱ ΤΆδεϊ.2 
(Ρ.236.7); ΟΥ. [0.13.30(20; Ρ.254.1:; Μ.14.4400); 4.Μ|.π2(ρ.232.τ2). 

συναντιβάλλ-ὦ, ἐοπιραγε “-ὀντων ἑκάστου τὴν ἑαυτοῦ ἑρμηνείαν 
Τγρῃἤαεν,3.21.2(Μ.7.048.); (Ἰεπλ, ον.1.22(Ρ.92.το; Μ.8.8034); Πολη. 
Οἴφη.τ4.8. 

"συναντικός, ΨΥ ΠἼῊρ τοῖτβ ποκσίτίδ ἐμίδηὶ, »ποϊοείίηρ; οἵ ἴῃς ον, 
ΤΟθτνβ,ῤγες. ( Επελοὶ.Ρ.583; Μι64. τούς). 

συναντιλαμβάν-ομαι, αἱά, μοῖρ, Ὁν Ῥγαγετθ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς 
““ομένων ἡμῖν Βαβ.γ6ρ. [ιι5.2(2.3366; Μ.51.9ο80); ΜΙ. ΤἼάοί. τ 5(ρ.65. 
10); 8Ππ4 1η ΟἾΠΕΥ τγανβ, (ῆγγβ. οι. 44.2 1η: ΤΟ ον (το. 400 Δ); οὐδένα 
ἔχω τὸν ““ὁμενόν μοι τοῦ εὐαγγελίου Ἰἅάκοη. ΤΟ. 1ῃ 271,.(ττ.7200) ; 
οὐ σοὰ κούφην τὴν ἀρετὴν ἐποίησεν ὅ θεός, συνεφαπτόμενος ἡμῖν.. καὶ 
σ. ἰά μοι. 6.1 ἴηι ΜΊ.(7.220Ὲ}; οἵ ΟΠ τίβε, Ὑμᾶτιβεια. οῤ}.2.5 5 (Μ.00. 
τ2όϑ860) οἰξ. 5. συγκουφίζω, 

ἐσυναντιλήπτωρ, ὁ, ἐείϊοτυ ΦΡῬΟΥΙΟΥ οὗ ἃ σαυβ8 σ, ...Ψ 
ἀγωνιστήν Μοίἢγ65.1.27{(ρ,255.2; Μ.41.11220)), 

“συναντινεύω, 7οη τη: ἀἹξαρῥγουΐηρ, «ἔσο α {δ6 εἰρη οἔ ἀΐξαρ- 
γουαΐ, ὕεο, ΡΙΞ. καγηη.2.8ο(ρ.7). 

Ἐσυνανυμν-έω, 1. 701 τη: 5ἸΉρΡΤΗ ῥργαΐξες πῶς -τησαν πηλίνοις οἱ 
πύρινοι; Ἀοῃλ.Μ6]. (ΒΖ 24{τ923}ρ.6); 2. ῥγαῖδε οὐ φεϊοῦγαίς οὴς τοί ὰ 
ΘΠΟΙΉΘΙ ἰπ ἃ ὮΨΤΩΠ, αἱ ἐ{6 ξαρη {ἰη16 εἴτι ΟΓ κἂν τις ὑμνῶν τὸν 
Πέτρον οὐκ αὐτὸν μόνον.. «ἀλλὰ “«οήσοι σὺν αὐτῷ ἅπαντα τὸν ἀπο- 
στόλων χορόν Το.) ἐγίδαρ, τ4(Ν,ος.480). 

᾿συνανυψ-όω, ἐχαΐ! ἰοροιἢον ἵνα...-.ὥσῃ 55, ὈΒτῖθ:} τὸ κάτω 
νεῦον ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας γ.Ν82.0»γ.58.14(ΜΝ.36.3288); ἐπ Αβοδηβίοη σ.Ψ 
αὐτοῦ τῇ θεότητι ὁ πλαστουργὸς τὸ πλαστούργημα ΝΙΙ. Ῥ.αξεόης.3(Μ. 
9.1 10) ; τούτου τοῦ ὁρατοῦ [5ς. (Πυ51᾽ 5 Βοαν] ὑψουμένου, “-οῦται 
τὸ ἀφανές μου οΙῃ.Μ6].(,4.5 1 ρΡ.153). 

᾿ἐσυνανωθοῦμαι, έ ῥιιοσά τ ἰοροίζιον τοί; τοθῖ., δ μρ᾿ἱβεά, 
γαϊςϑά ἧ.. σὰρξ... ἀπὸ τῆς φθορᾶς συνανωσθεῖσα ἐπὶ τὸ ἄφθαρτον (τ. 
Νν55. πη. (2 }0.125.}; Μι4ς,γοβ). 

συνάξιμος, οΓ ἀεεεριδίν, τοῆεη ἰδὲ δμσμαγίςὶ ἐς οὔογοά δευτέρᾳ... 
ὥρᾳ οὐ σ᾿ ἡμέρας ὁ σεισμὸς ἐνέσκηψεν 502.ἦἢ.6.4.16.4(}1.67.11 56.) 
“προ 7οἵη τη ἐμ ῤῥ[ϊεαϊΐησ, Οοά, ΟΥι εἰς. 8.δ4(ρ.28ο.ττ; Μιτι. 

1614). 
σύναξις, ἡ, Α. ἃ ὀγίμρίηρ ἰορείμον, τοριδίμαξίοη, δέρι, Οδροη. 

Ραξεΐ.Ρ.13(}8.92.93). ᾿ 
Β, γαιπεγίησ, ἀεοοριδὶν ἴοὺ ῬΌΡ]ς ψουσῃρ ἀπά ἱποίταποιίομ, 

γείερίοιες φεγυΐφ, 1, ἴτι σοῖι., ἱποῖ. δαομαγίβέ ἡμεῖς.. ὅσον ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
συναγόμεθα, τηροῦμεν τότε ποίμνης μυστήριον' ὅτε δὲ ἀμελοῦμεν τῶν 
σ., μιμούμεθα τὰ ἀποσκιρτῶντα...πρόβατα, καὶ δύνανται καθ᾽ ἡμῶν... 
οἱ ἐχθροί Οὐ, Ὀ:.77:52(ρ.120); πράγματα οὐκ ὀλίγα ἔχει..«δυνάμενα 
ἀσχολῆσαι ὡρᾶς οὐ μιᾶς σ., ἀλλὰ καὶ πλειόνων ἰάδηφασί, τ(ρ.283.21; 
Μ.12.10138}); συναγόντων ἡμῶν συνήθως..«τῶν τε λαῶν εὐφραινομένων 
ἐπὶ ταῖς σ, ΑἸ. ὁῤ πονεῖ. 2(ρ. 170. 54; ΝῈ,25.2258}); 1ἃ.ἢ.4γ.2π(ρ.τοῦ. 
25; Μ.25.7210)}; Οντ. Η. αϊσεῖ.τ.6; ἐδ.18.53; σπουδάζοντος περὶ τὰς 
σ. ἀπαντᾶν ὁσημέραι (ποι. Ρ}.3.50.6; ἀχώριστον εἶναι..-«τῶν ἐκ- 
κλησιαστικῶν σ. Τιάντη, Τγ1,.2.27(Μ.50.768.}); οὐ καθ᾽ ἑκάστην σ, .. 
ἀλλ᾽ ἐν ἑορτῇ μόνον (ῃγνβιδαρι Ἐν. τ(2.3674}; ὅταν μὲν καιρὸς 
συνάξεως πρὸς τὴν ἐκκλησίαν καλῇ 14, 7μ4.2.3(1 6ο5Α}; ὁ μὴ ἀπολιμ- 
πανόμενος τῶν ἐκκλησιαστικῶν συλλόγων ἤγουν τῶν κοιϑῶν σ: καὶ 
εὐχῶν Ἰα.ἐεἰ.48(12.7758); καὶ εἰσελθόντες μετὰ ψαλμῶν, γέγονε ἡ σ. ἐν 
τῇ-.-ἐκκλησίᾳ νγοϑιν, αι δτ(ρ.163.1}; ἔου ρα] ς Βαρτάϑηι5, ῬΆ]}. 
Ὁ ΟΝγγο.ο(ρ.56.26; Μ1,47.33); δι (ρ.58,8; Ν.47.34); 458. λιταί, δ ῤῥιίῖε. 
ΔΡ.Εναρτ.ἦ.6.2.8(ρ.57.320; Μ.86,2:240); τὸν ἔπαρχον ἐν ταῖς σ. καὶ ἐν 
ταῖς λιταῖς τότε ἐπενόησεν ἀκολουθεῖν ὁ βασιλεύς ΤᾺρΒη.εἤγοη.Ρ.128 
(Δ1.τοϑ.3534); 2. ἐν τῇ σ΄ ἀηνγίηρ ἃ ξεγυῖε, οἵ, ἘπΙΡΊ5ῃ. “ἐη ἐμοὶ 
ἐάν τις λαλήσῃ ἐν τῇ σ. ῬΆΟΗ.γερ.Β 32(}1.40.0484}); οἱ ἀδελφοὶ ἐν τῇ σ. 
ἑστῶτες εὐλογοῦσι τὸν θεόν ἘΡΒΥ. τ τοάΟ ; 1.2.117Ὰ ;14. 2. 1718; Οἤγοη. 
Ῥαρξε.Ρ.202(ΝΠ.02.720Ὰ}); 3. σ, ποιέω εοηάμεὶ ἃ δογυΐες (οχ εοϊεῤγαίδ 

καὶ συν- 
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ἐδε φσπαγίεἢ) ἰδίᾳ σ. ποιούμενοι (βηρτ,ερ.(Ὲ1.1.520Ὲ); οὐ δεῖ 
Χριστιανοὺς ἐγκαταλείπειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ..«καὶ σ, ποιεῖν 
(Ιμδοα. ἐαΉ.35; εὔχεσθαι ἐκτενῶς... .ὡς ἀδιαλείπτως σ. ποιῶν ΑἸπΙΠΟῆδ8 
σβηϑε..5(0.463.5}; Το Μοβοῃ ῥγαϊ, 27(Μ.87.28738); 4150 σ. τελέω: εἰ 
τελεῖται σ. ἐν ἐκκλησίᾳ, παράβαλε ΝΙ] ραγαθη τος Μ.79.1260Ὰ}) ; οἔ. 
περὶ τῶν ἐν τῇ σ. τελουμένων Ἰ)ίοπ. Ατ,ε.ἢ.4.χ τ.(Μ..2.4248}; ἀπ σ. 
ἐπιτελέω, Μ΄.5α}.8,3(ρ.122.32); ἘΡΙΡΒὀαρ. βά, 22(ρ0.522.26,:523,0, 
τς; Μ.42.8258Β,828..8); Τα. οῤ, τδοί4. 1330); Ποητ.Ν ὐ. δγηη. 2 (1.03. 
τό85Ὰ}; 4190, ἕϑσεῖν, δὲ ῥγέξεηϊ αἱ δμμεπαγίδε, ρὸ ἰο, αἰἰοηά ἃ Ξογυϊεδ 
πάντας μετὰ..«ἐμμελείας τὰς σ. ἐπιτελοῦντας (Ἤτγν5.5εαμ.το(3. 5068); 
88. παραβάλλω τῇ σ.: ὁ μὲν ὄκνῳ, ὁ δὲ δειλίᾳ, οὐ παραβάλλουσι [536. 
0 ΡΓ1Ε5[5] τῇ σ. 1ἅ,6}.21ο(3.7174}; α150 βάλλω τὴν σ., Τρἢτ. 2 τι ςὰ, 
θαξ Ρβυῃ. ἴῃ 56ῆ86, γϑεῖσ ἰΐε οὔτε; 4. ἀπολύει ἡ σ. ἰδ διιεμαγιδὶ τς 
ΟΕ, ἐπε Ἡμδο ἰῊΡ τς ἀϊςρεγοῖηρ, ὀγθαδίηρ ἐρ, Τρτ. 2.48; ρορκίλ, 
Ραὶνγ.(Μ.65.2414}; εὐχαὶ ἀπολντικαὶ τῆς σ. [{1|..α.((Ν ΒΡ τοῦ Ρ.τος); 
5. ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ ; ἴῃ ΟΟΙΠΙ ΠΙΟΤΆΓΟΝ οὗ ΤΠ Γίγτβ ἐπιτελοῦντες... «ἐν ἢ τὸν 
στέφανον... .[35. ὁ μάρτυς] ἀπείληφεν ἡμέρᾳ ο. πνευματικήν δ. 5α᾽.8.3 
(Ρ.123.32); τὰς σ. ... τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν καὶ μαρτυρίων 1]άντη, 
Τγῖη.2.τ6(31.30.7214}; ἴογυ [Π6 4οηα σ, ἐν τῷ καλουμένῳ μαρτυρίῳ τῶν 
ἀποστόλων ἐπὶ τῇ Κωνσταντίνου τελευτῇ Ἐλι5,0.,4.71 {π|.{ρ.117.2ς} 
Μ.20.12254}; οὐκ αἰσθάνονταί τινος εὐεργεσίας καὶ αἱ τῶν ἁμαρτωλῶν 
ψυχαΐ, γινομένων ὑπὲρ αὐτῶν σ. καὶ εὐποιῶν καὶ προσφορῶν Τ ΛΊΠ. σε. 
ἀπ|.34(Μ.28.6174}; 6. Πχδβ: [ΟΠ] ΠΡ ἃ ν]ρὶ] τοῦ λαοῦ τινες 
ἐπαννύχιξζον προσδοκωμένης σ. ΑἸΏ, μι ρ.24{(Ρ.84.τ|; Μ.25.67320}; ἐπὰν 
οὖν ἐγρηγορότες ὦμεν νυκτὸς μὴ τὴν σ. τῇ ἀκηδίᾳ ἀνακλίνωμεν..-«πρὰ 
συνάξεως διυπνισθέντες λογιομοὺς φωτὺς..«προγυμνάζωμεν ΝΙ] δον. 
8(Ν 1.79. 11040}; Θαυ]ν ἴῃ πιοτηίηρ ἔξυπνος γινόμενος μὴ δυσόκνει τοῦ 
ἐγερθῆναι εἰς σ. ἘΣΡΉΓ.2.048; μετὰ τὴν σ. πρωΐ ΚΟ Ραελ. ᾧ Βδίρ.5ο. 
21}; ΟΥ̓ ἸΡΟῺ Ὀτθακὶπρ οἵ ἔθβί νηστεύσαντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ... 
ἑσπέρας ἐπετέλεσαν τὴν ἁγίαν σ. Ματο, θιάσου, Βονῤδό; οἡ Ὑν Θά η8- 
αἀἂγβ δηᾶ ΕΥΙήαΚ5 αἵ πἰπῖ ἢ Ποὺ Πδη ἕαδε οπαθα, δχοθρί ἰῃ Ῥοπίο- 
ΟΟΒία] βθάβοη ὑνΠῸΠ ΤΠ. γν85 ΠΟ ἔδβδι δηά διιηάον σὰ]6 οὐ ἃΠ ΘΔτ]ν 
ποσπίησ ΒΟῸΣ ργονα θα, ἘρΙρη. ἔαρ. 4.22 Ῥαβϑιτη(Ρ. 552. 26}, ; Μ΄. 
43.825); ἔπ ΒΟΠῚΘ Ρ]6 065 4150 οὴ ϑαϊυγάαδγϑ, 1δ.24{0.525.18.. 8224); 
ἢδηος σομρ]θΙηΐ οὗ ἃ σοπργορϑέίοη ἢ 6 οσπβίοπι 88 ποῖ ΟὈβοσνε 
ἔρχεται..-κυριακή, καὶ ποιεῖ τὴν οσ. ὧραν ἐνάτην, καὶ οὐ φυλάττει τὴν 
νενομισμένην τάξιν τῆς ἁγίας ο, 70. ΜΟΒΟΠ ῥγαὶ.27(Μ,87.28738}., 7. αἱ 
ΨΥ ΏΙΟΙ. ἃ ΒΘΙΤΊΟΙ ΟΥ̓Ϊ 5 γα ΟἿ 0 γγ85 ρίνοη τῶν ἐπισκόπων ἐν συνάξεσι 
προσομιλίαι ἔπιπ,».(,4.45 (τι(ρ.1ττ6.1τ6; Μ.20.ττο6Ὰ}; καθὼς ἤκουσας 
ἐν τῇ κυριακῇ διαλεγομένων ἡμῶν ἐπὶ τῆς α. Ογτ 1 οαἰδελ,το,τ4; 1.14. 
26; 10.23.1; κατὰ τὴν εἰθισμένην σ, τὸν.. «λαὸν διδάσκων ἘΡΙΡΗ ἤσον. 
6ρ.2(ρ.154.3; Μ.42.20 58); οἵ Οτοερσαςί, τ(ρ.283,21; Μ.12.10138}); απ 
σΥΕΘα γροϊϊρα ἐν πάσῃ σ. ἐπενόησε τὸ σύμβολον λέγεσθαι ὙΠατ,1,6ςε. 
᾿..6,.2.48(Μ.86.2ο0Ὰ}); 8. ἄμε τενθύθησα τὸ Ὧ6 5ῃονι ἴπ πηι το 5 οὗ 
ἄτεββ, ἄρόορ Βαῖν (Μ.65.2494,8); 9. οἵ σατῃοτίηρβ οὐ βο βγη ῖοβ 
ΟΥ̓ Ὠετατίςβ, Γπ|5.ν.0᾽,3,6ς εἰτ,(ρ.75.18; Μ.20.11414}; (Ἰσδηρτ,.(Π,. 
1.530), ΓΙ αοά,καρ.3ς. οἿΤΕ, 5,2 ΒΌΡΙΑ; παρασυναγωγὰς δὲ τὰς σ. 
τὰς, -παρὰ τῶν ἀνυποτάκτων πρεσβυτέρων ἢ ἐπιοκόπων καὶ παρὰ 
τῶν ἀπαιδεύτων λαῶν γινομένας Βα5.ρ.τῦβ ἐαπ.τ(3.268Ὲ ; Μ.22.665Α}; 

ἐκ τῆς Μαρκέλλου σ. εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν τ Ν γ55.6}, 
5(Μ.46.1ο200); οἵ Οπορξίξοβ. αὐτὴν...«τὴν σι αὐτῶν ἐν αἰσχρότητι... 
φύρουσιν ἘρΙΡΗ. αον.26.3(0.279.4; Μ.41.3368); οἵ Μεϊεῖππ5 ἔχων 
ἰδίαν τὴν σ, σὺν τοῖς ἰδίοις {Ὁ.68.4(0.144.2; Μ,42.1808); ΜΟΒΒΑΙ ΘΠ 5 
ψαλμῳδιῶν τε καὶ σ. ἱξ,8οιδ(ρ.491.17; 7650); Ε0. Ραγίίο, πὲ διιελαγί δι: 
Ὑ6116 σ. οἴΐεδη ςἰρηὶῆδβ ᾿θυοΠγίβι᾽ 15 τηδαπῖπρ ποῖ αἰννανβ ἀδίοτ- 
ΤΟΪΉΔΌ]ς ἰπ ἃ ῬΘΙΕΪΟΌΪΑΥ Ῥάββαρ; ἴῃ [86 [Ο]]ονγπρ Ποννενθυ {πὸ 
ἸΔἀθητΙποβίοη πᾶν γθαϑοηαῦν Ὧδ ἰπίρισοα ἔτοτη οοπίοχί: ρἢτ. 
2.242Ὰ.} πάσχα...οὐ νηστεία ἐστίν, ἀλλὰ ἡ προσφορά, καὶ ἡ θυσία, 
ἡ καθ᾽ ἑκάστην γινομένη σ. ὕμγν5. πά.3.4(1.6118}; εἰρήνη ὑμῖν 
εὐνέν ταῖς ἁγίαις..-συνάδοις ἦτοι σ. παρ᾽ αὐτὰς τοῦ μυστηρίου τὰς 
ἀρχάς, τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀλλήλοις φαμέν γε. 70.12.1(4.τορ30); Βα5.86], 
τ. ΤῊ δεῖ. 2. τϑ(Μ.85, 960) ; Ὠιοη, Αα,6.ἢ..3.1 εἰῖ.(Ν1.3.4248}; 1δ.4.2(4734}; 
Αἄρορἤμ Ῥαὶγ».(}1.65.2418); ἑὼς ἂν ἴδω τὸ πνεῦμα οὐκ ἄρχομαι τῆς 
σ. ὅταν δὲ θεάσωμαι τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ... «πνεύματος, τότε καὶ τὴν 
λειτουργίαν ἐπιτελῶ Το. ΜοΞοΠ ,γαϊ.27(}1.8).28730); Μαχοηγςεδ(Μ, 
ΟἹ 6888); τοῦ ἀχράντου σώματος μετασχεῖν ἐν τῷ τῆς σ΄ ... καιρῷ 
ΟΣ] εαμιτοι ; παῖ ϑιονηαχ (Μ.80.8208); Οὐ Μαρ, 41αἷ.(ἰτ.Ζας}.} 
2.22 (Μ. ΡΙ..66.177Ο}; εὐχὴ τοῦ θυμιάματος τῆς εἰσόδου τῆς σα. [1]. 
7]ᾳ.(ΝῈΡ τοῦ Ρ.42); δ585. κοινωνία: ἐκσπόνδους εἶναι καὶ ἀκοινω- 
νήτους τῶν ἐκκλησιαστικῶν σ. ΤΔΌΘτ, ΡΜ αεεά 6 ρ.ϑοοτ,ἦ.ε.4.12.37(Μ. 

67.4030}; οὐκέτι...«τὸ μακάριον ἐκεῖνο τῶν ψυχῶν ἀγαλλίαμα, τὸ ἐπὶ 
ταῖς σ. καὶ τῇ κοινωνίᾳ τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων ταῖς ψυχαῖς 

ἐγγινόμενον τῶν πιστευόντων εἰς κύριον Βα8.Ή}.243.2(3.374.; Μ.32. 
ΘΟ5Ε); τῆς σ, ἀπαρτισθείσης μετὰ τὴν τῶν μυστηρίων κοινωνίαν 
Ομ γγβ λοι. 27.1 16. τον. (το. 240Ε}; ἐνιαίως ἀνηγόρευται κοινωνία τε 
καὶ σ. Ὀιοη,Ατ.ς.}...1(Δ1.2.4240); 18.3.2 {π.(4258}; 1Ὁ.4.1.1(4720); 



συναξογράφιον 

παρατηρεῖ. ..εἰς τὴν ὥραν τῆς σ. ἰδεῖν τί ποιεῖ ἅ ἀδελφὸς εἰς τὴν κοινωνίαν 
Πογοἀσοί.0.2(Μ.88.17170) ; ο]164 φρικώδης, ὈΒτγ5.5ἰαί, 5.7(2.714}; οἵ. 
τὰ φρικώδη μυστήρια...«τὰ καθ᾽ ἑκάστην τελούμενα σ΄. 1(.01,1.2 5.3 1᾿ἢῈ 
Δ1|.{7.3100}; το αϊτηρ ΘΡΙΒΟΟΡΑΙ Πσθηςσα τοὺς... κανόνας πατήσαντες 
οἱ μὲν καθαιρεθέντες, οἱ δὲ ἀκοινώνητοι γενόμενοι, ἐν τοῖς εὐκτηρίοις 
ἑορτάζουσιν οἴκοις σ. ἐπιτελοῦντες ΤΗαϊ.6}.158(4.1327}; 1διτόοί(330) ; 
χειροτονίας καὶ σ. παρὰ τὴν ᾿Ιωάννου γνώμην ἐποίησεν ΤΡΒη εὐγοη. 
Ρ.δγ(Δ1.τοϑ,2178}); 11. Ἰἀθ πῆρα ἢ Η οἷν Οονητημηΐοη. ὁ δεῖνά με... 
ἐπείγει, καὶ οὐκ ἀναμένω τὴν σ." καὶ..«πρὸ τῆς τῶν πιστῶν εὐχῆς 
ὑπεξῆλθεν Ὁ8Βα5.15.10(1.3028Β; Μ.30.1528); τὴν πρὸς τὸ ἕν ἡμῶν... 
ἑερουργοῦντα κοινωνίαν καὶ σ. Τοη.Ατ.ε.ἢ..4.1ττ(Μ.5.4720}}; 10.3.3.2 
(4254); ἀρᾷ ψ  {Π8 δἸθιποηῖβ {πο πηβεῖνεβ ὥκνησας μετασχεῖν αὐτῷ 
τῆς σα. “Βα5..}.τ5δ(3.2460; Μ.32.6174}; θη. Ατ,6.}.3.3.3(}1.3.4204) 
οἷ, 5, ἁπλοῦς, 

Ο, οὗ ἐπε ὅν οα ψΠΙΟἢ ἃ σύναξις ννὰ5 61, ῥϑαςὶ ἄαν, ξεξεναί σ. .. 
οὔσης τοῦ ἁγίου Τιμοθέου Ἐξαδίταϊ, ἡ. μέγολ.37(Μ.86,23178); τῇ ἡμέρᾳ. 
τῆς ο. τῶν.. ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, κατέλαβε πρόκουρσον 
τοῦ...Χαγάνου Οἠγοη, Βαδεῖ. Ρ.302(}.92,τοοςΒ) ; 1Ὁ.}.3222(8218). 

Ὦ.. τῆοβε δβϑεηηὶςα ἔογ ἃ βοσνίος, σσῃργεραίίοη κἂν ἀχώριστος τῶν 
αἰσθητῶν σ᾿ εἶναι δοκῇ 845. πον ΐη ᾿ς. 28(1.358ς ; Μ.30.738); κατα- 
λείψαντες τὴν σ. τῶν ἀδελφῶν ΓΓ, αεἰ,.4 τίρ.123.5}; ἀπέλυσε...τὰς σ, 
10. Μοβοδ ῥγαΐ, 270} 1.87.2080Ὰ} ; 48 τερυθβθοπίπρ' πὸ σμιγοῇ πᾶσαν 
τῶν πιστευόντων..«τὴν σ. ας. Νρη αροῦν.3.28(ρ,120.17). 

ΕἸ. ἔοττα οὗ ὑγουβῃ! ΟΥ̓ Ῥτᾶνοσ ΟὈΠραίουν ὩΡΟῚ το Κ5 8πα πιιη8, 
ΡΕΓΙΉ. 5ουηθτπε8 το εστὶπρ ἕο δας Πατῖβί Ὁ 8150 ἴοὸ πὶ οὔἶεε μετὰ τὴν 
ἐκπλήρωσιν τοῦ κανόνος τῆς συνήθους σ. ἘΡΉΥ.2.Ο6Ὰ ; ἔδον περισιτῶμαι 
πάντοθεν, καὶ οὐδὲ τὴν μικράν μου σα. εὑρίσκω βαλεῖν... ὅτε δὲ ἤμην ἐν 
τῷ καοινοβίῳ...ἡ.«μεριμνά μου ἦν εἰς τὴν σ. μου 14.2.τοῦα; ὅτε ἤμην 
νεώτερος, καὶ ἐκαθήμην εἰς τὸ κελλίον μον, μέτρον συνάξεως οὐκ εἶχον' 
ἡ νύξ μοι καὶ ἡμέρα, σ. ἦν ἀῤῥορίμνς Βαΐν.(Μ. δε. 220,0); κατὰ δύναμίν 
μου ποιῶ τὴν μεκράν μου σ., καὶ..«νηστείαν.. καὶ εὐχήν, καὶ..-μελέτην, 
καὶ... «ἡσυχίαν 1. (2200); πρεάζα} ἴου {πὸ 5οὰ} ὥσπερ ὑετὸς αὔξει 
απόρον, οὕτως καὶ ἡ σ. πρὸς ἀρετὴν ψυχάς ἘΞΡΏΤ.2.1120 ; [ο ἀδίευ ἔσομη 
ὙΓΒΊΟΘΗ 15 ἀτη Ὀ᾽τοὴ οἵ δ ν]], 14, 1Ο18 ; ΝῚ. Επμίορ. Β(Μ,.79.ττοο) ; Απέ. 
Μοη.λμοηι,26(Μ,80.1 5160); πο] Δηρ γεαήίπρ οὗ βορίισε ἤρξατο ὁ 
γέρων τῆς σ. αὐτοῦ.. ἐτέλεσεν...ὅλον τὸ ψαλτήριον... «ἀρξάμενος τοῦ 
ἀποστόλου... οὕτως ἐπλήρωσε τὴν σ. Αροῤ[ιῇ Βαϊγ.(4τ6..,8}; τὰς ἐν 
ταῖς σα. ῥαθυμίας, ὅτε αὐτὸς μὲν ὁ θεὸς διὰ τῶν γραφῶν διαλέγεται 
1.76]. οσητὲ, εομὶ,υἱγρ, (Μ.88.το618}); 5814 ἴπ οοίάτηοπ, Αἰμ σΐγσιτό 
(ρ.51τ.0; Μ.28,272Α); ἘΡΏΤ,Τ.3260; 14.2.1718; μετὰ. «τὴν καθολικὴν 
τῶν ἀδελφῶν λειτουργίαν τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ σ. Ἰ7. Βαεΐ,.Σ' τοίρ.220.3}; οὐ 
Ργναξε!ν ἐπιτελέσεις τὴν σι μετὰ τῶν ὁμοψύχων σον παρθένων" ἐὰν δὲ 
μὴ ἔχῃς ὁμόψυχον, μόνη ἐπιτέλει τοῦ θεοῦ συνόντος Αἰἢ ὐἱγροτό(ρ.5Ι. 
9; 2724}; ροῤβμ! Ῥαὶν (Δοτο,Ὁ); ἐϑ.(416,Β); τεςιτθα βανεγβὶ Εἰπ65 
ἄδην δ Πχϑα ἤουτγβ μετὰ τρίτην ὥραν συνάξεις ἐπιτέλει... καὶ μετὰ τὴν 
σ. τῆς ἐνάτης ἔσθιε τὸν ἄρτον σου ΑἸἢ υἦγρ, τ2(ρ.46.0,τ6; ΝΙ.28.265Α.,8); 
ὅταν κρούσῃ εἰς τὴν σ. ΒΡΗΥ, 2ΙΊΟΙΒ ; ἴπ0]. [Ππ6 Πρ κρούουοσιν... 
εἰς τὴν νυκτερινὴν σ. Κ Ῥαεΐ,. Δ τοίρ.143.13}; 1δ.2ο(ρ.156.28); οΥ 
ὈΓναῖοὶν δ 4 νϑυαθΐς μουσ, ἄρορλιΡαὶν. (064); ἐγερθῶ...πρὶν 
ἀποθάνω, καὶ βάλω τὴν σ. ... καὶ πάλιν τούτῳ τῷ λογισμῷ... 
ἀνθέστηκε" καὶ ἔβαλε τὴν σ,, καὶ ἐνίκησε τὸν λογισμόν {δ,(φοιο,)). 

Ε, εὔγίμε: 1. ΟΣ 106 τιϑυῖγβ τὰς σ. τῶν μαρτύρων ἣ τὰς ἐν αὐτοῖς 
γινομένας λειτουργίας ΓΟ ΔΏρΡΤ, ἐαΉ.20; 2. ταοπαβίευν ἐλαρῤδῖ οὐ εἰμγοεῖι 
αἱ ἀδελφαὶ... προσέλαβον αὐτὸν... καὶ.. .ἐπέκλεισαν ἐν τῇ σ. τοῦ μονα- 
στηρίου ΒΙΡΌΓΥ.2, 1150); πόρευσον μελετῶν ἀχρὶ τῆς θύρας τῆς σ. 
Ρδοῆ.γερ.Β τ(}.40.0484}; τῆς σ. ἀπολυόμενοι 1. δίο48); μηδεὶς ἐξείτω 
τῆς σ., τῶν ἀδελφῶν εὐχομένων 18. π(0484); κατέβη εἷς τὴν σ, εὔξασθαι 
»Ραελ. Φ 8β(0.59.17}:; ἐν ταῖς σ. ἀπερχόμενος, τοὺς σεπτοὺς οἴκους 
ἀναθεωρεῖσθαι κελεύων Τάτ ἐς ρ. 7ο.Πϑ,ῥγηαν.3(}],04.15307}0); ςἔ. 
Ατῇ. ἐμσ.4{Ρ.70.20; Μ',25.640Ὰ); οἴ, Β.2 βαργα, βοῖχιθ οἵ ψῇῃϊος τὸ- 
ἔθυθησθβ τῆὰν ὈσαΥ [Π15 5686. 

Ἐσυναξογράφι(ο)ν, τό, δεεϊδεἸαςίεαὶ σαἰεμάαν ψηλαφήσαντες τὸ σ. 
ηὗρον, ὅτι ἡμέρα τῆς ἀθλήσεως τοῦ ἁγίον Ἀρτεμίου, εἰκὰς τοῦ ᾽Οκτω- 
βρίου μηνὸς ἦν Μῆτν, Αγίφηι. 4ο(Ρ.67.22). 

συναπάγ-ω, 1. μ655,; 84. δφ ἰοὰ ατσαν ἰορείλον, ΟἸογα. ξγ.τ4(ρ.2οο. 
8)4Ρ.Επ5.}..4.2.0.3(}1.20.τ57Ὰ}; Ὁ. Τηξξ, ὁ δικαστὴς .-«προλήψει...σ. ... 
κενῇ ΟἸεγ,. ον. ττίρ,283.18.; Μ.8, 2880); ΟΥ. ἐν.63 τη 76γ.(ρ.220.18}; 
Ια. ».γ6 τη. ᾿ιαν.(0.265.το) ; ὈῪ εττγοτ, δέ ἰδ αεῖγαν τῇ γνώμῃ σ. Ἐπ. 
δε μ.τιη(ρ.65.23; Μ.24.8360) ; 1δ.2.2τ(ρ.131.1}; 9574); Εὐσέβιον δὲ καὶ 
Μάριν καὶ Θέογνιν σ. μὲν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ, ἀνενεχθῆναι δὲ τῆς 
μεταβολῆς ΡὨΙΠοΒΕ.᾿.,6.2. τη} ]1,6ς.4774}; Όν Ραββίοῃβ, δέ εαγγίει ατυαν, 
ΟἸοτη. οῖν. τ. τ7(ρ.54.22; Μ. 8.800}; ἘΡΡΏΓ,2.1Ο1Β; ἀπε Μοη. ον βιί Μ. 
80.16778); 2. τηξά,, εοΉ ον τοί ἢ τοῦ μὲν ἐπιεικοῦς... «ὑπερορᾶν ἠθισμέ- 
νος, ἥκιστα δὲ ἀγαπῶν τὸ τοῖς ταπεινοῖς σ. Ὀτ.αὐηο! ἦτε Π) .τ41τὸ 
(Μ.1:7.250); ἵνα..-μάθωμεν τοῖς ταπεινοῖς “"εσθαι Οντ.7,2.4:28(Μ.72. 

5498). 

1303 συναπέρχομαι 

Ἐσυναπαγωγή, ἡ, σοϊηρ οἱ Ἰοροίμϑν, ἐομογηρ, ἘΠαγ.Βιμα,..}}.2. 
142(Μ.,00.14480). 

Ἐσυναπαθανατίζομαι, ὀεεονιε τρρπογίαί, αἰαῖ ἰο ἱπιογίαϊϊεν 
αἰοηρ τοῦ τὸ φθαρτὸν. -ἡμῶν ἀφθαροίαν ἐνδυσάμενον σ, τῷ μὴ 
ἑωρακότι διαφθορὰν ὁσίῳ τοῦ θεοῦ Πάντα. ΒΞ» ας το (Μ.30,12230). 

Ἐσυναπαθίζω, ἤγεε {Ἰκειοῖσε ἔγοηι σε) ε ἸΟΉ. ἰὸ ἰδ ΤΉ μη εέ οὗ ἐμὲ 
ῬαΞ510Ή}5 ΟΥ̓, γεμίζεν ἰτκοιυῖσο ανπέπε ἤγονι στη με ἐγηοἰτοης σ, [50. θεάς] 
αὐτὴν [36. τὴν σάρκα] ἑαυτῷ, καὶ τρεπτὸν φύσει...εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ 
ἀτρεψέαν Τιϑουί.Ἡ. Ν  ςει.τ.6(Μ.86.1425:0). 

συναπαίρ-ω, 1. ρὸ ατόαγν αἷφο, ἰέαυέ ἰορείδεν ο. ... ἡμῖν...τὰ ἔργα 
τὰ ἀστεῖα καὶ συνίπταται τῷ τῆς ἀληθείας πτερῷ (]επι.ῥγοί. το(ρ.68, 
25; Μ΄.8,2ος 0} ; ᾧ [3ς. κυρίῳ ].. ἀπαέροντι μὲν τοῦ κόσμου... “-ομεν κατ᾽ 
ἴχνος ἰόντες τὸ δεσποτικόν Οντ αὐογοτοίι.3ς520); ὙΠαάτιφι. 8 1π 7ος.(ς 
300}; 4. Βαν.τί2.630) ; “εἰ ομὶ ἰορεί εν ὙΠ σα. καὶ συγκαταλύειν αὐτῇ 
[3.. τῇ νεφέλῃ] τοὺς ἐξ ᾿Ισραήλ Οντιαάογ. (1.163); ἐδι(χός ; ἐδιτο 
(353); 2. σὸ αἴοῶν αἱ {πὸ σαηη6 ἐς τῇ τύχῃ συνέμεινας. ἔπειτα σ. 
αὐτῇ ὥϑγηο5..}. 46(}}.66.1376.). 

ἐσυναπαιωρέομαι, δὲ ἔμ ἔτοτη οὐ οὐ ἑορει μον τοί οὐ, δὲ π}- 
ἰνιρά οὐχ ἰορείδεον τὐτίλ τῷ ἐπὶ ξύλου συναπῃωρημένῳ ληστῇ (868. 
Ναχ.άταὶ.τ43(Μ.28.το03). 

Ἐσυναπαλλάσσομαι, ἀεραγὶ ἤγουν ἱμῖς {76 τοί σ. ἐκείνοις ἀσμενέ- 
στατα ἰλοη. Α].8Ρ. Ελι5....6.2.22.7(Μ.2ο.6880). 

Ἐσυναπαμφιάζω, ἰακε ὁ ομά σατηιοπῖ ερίίμ αποιἤξν, ταρξί. τὴν 
αἰσχύνην τοῖς λοιποῖς σ, πάθεσιν 70.1}).βονη.15,τό(Μ.06.8ο4Ὰ). 

Ἐσυναπάντημα, τό, ἢ εοηῃδῥίγαςν δῆσον πᾶσαν ἀρχὴν...τὴν κατ᾽ 
ἐμοῦ φθεγγομένην....τὴν καταλαλιάν, τὸ ψεῦδος καὶ τὸ σ, ἔἶχογε.(ρ.344). 

Ἐσυναπαριθμ-έομαι, δ6 γεεκοπεα ἩΡιοσείθεγ; γεεξομπεὰ τυτίδ, 1η- 
εἰμάει τοὺς προφήταις -“οουμένους Ἡ]ετ οἱγ. 1} {ττιβορῇτ, ΡᾺ].)2τ(ρ.22. 
2; Μ.Ρ1..23.6408). 

ἐσυναπαρν-έομαι, ἄδην αἱ 16 Ξανῖς "916 διὰ τῶν εἰκόνων ἀριδήλως 
““οὐμενοι τὰ πρωτότυπα ΤΠατ.διθα.6Ρ}.2.4τ(Μ1.00.12414}. 

Ἐσυναπαρτάω, Ρ455., Σ. δὲ ἡμηρ Ἰορείμογ, ΓΒ 85.115. τ2ε(α, 4660; Μ. 
30.3218); 2. έ ἰϊκειοῖϑε ἀφρεμάθηι οτ,, [ζϑε5. Νὰ Ζ. ϊαἰ.τ 56 (}..38,116), 

συναπαρτίζ-ω, 1, ἐπίδη οὔ, εομιρίείε, ἀεεονηρ τοῖα, βογζθεὶ ἰορείπον 
ΟΥ αἱ ἐδ βαγμιε ἔἴτιθ, ΟἸετη εχε, ΤΠ άοι. 4τίρ.ττο.18; Μ.9.6770); ὅ... 
κατὰ πρόθεσιν ἁμαρτάνων τῷ τάχει τῶν νοημάτων “-ομένην ἔχει τὴν 
ἁμαρτίαν Βα5.λονι.3.τ(2.17}0; Μ.31.201Ὰ}; τὸ τοῦ σώματος κάλλος 
σεται ΟΥΟΝ γ85.᾽οηι.13 τη (απ (Μ.44.το 528); δι᾽ ἑκατέρων σ. εονη- 
Ῥίοίε τη δοι ἢ τερρεεὶς, ἸΔ. Ετριιτία Ρ.2τ1.18; Μ.45.4608); 2. 2οἷη ἴῃ 
ΠΟΡΙ ΙΗ ΟΥ ῥεν δοίη συντελεῖ.. «καὶ ἡ τῶν χειλῶν ὑπουργέα ἐν 
διαφόρῳ τῷ τῆς κινήσεως τρόπῳ ποικίλως συνεφαπτομένη τοῦ φθόγγον 
καὶ τὸν τῶν ῥημάτων τύπον σ. ατΝ 55. ΕἸ.12(10Ρ.271.23; Μ.45.0778); 
Ρ855., δὲ ῥεγξεοείθα αἰδο Όν συντελειοῦται τῷ πιστῷ καὶ “᾿εταῖ αὖ τῇ 
ἐκ μαθήσεως περιγινομένῃ 50. πίστει] (Ἰ6Γη. 5». ς.1(0.327.13; Μ.Ο. 
128); 3, δον ες ρον τοῦ; Ῥά585., δὲ »ιαδθ [0 ξονγεςροηα τυ] σ. ... τῷ 
φθαρτῷ τούτῳ κόσμῳ καὶ ἡ τοῦ χρόνου φύσις τοῦ παραρρέοντος Ἐ885. 
ἰς.66(1.427Ὰ ; Μ.30.2326); ἑτέρῳ τινὶ πέρατι...ᾧ “υόμενον τὸ διάστημα 
ἑαυτὸ περιγράφει τ Ν 85. ἔπη, τί Ρ τῶ δ δ; Μ.45.3618). 

Ἐσυναπαυγάζομαι, Ξεἧτηε σμὶ εὐ αποομςῖν, ΟΥὨΝ γε, 655. 

(Μ4.32.3370). 
συνάπειμι, (10) σὸ αἴθαγ, ἀδραγί ἱορείμον; ταβῖ,, ρὸ ἐπε τᾶν οἵ, 

7οἰΐοτο (56. ἴῃ ἃ σουγβα οὗ σοπ ποῦ), ΤΆΡΠη.εὐγοηρ.2οτ(Μ.τοβ.7134). 
Ἐσυναπείργτ-ομαι, δὲ σ᾿μὶ σμὲ, δ ἐχεϊμα εα ἰσρείλον τοὐ ἢ ὥστε τοῖς 

πᾶσι καὶ τὸν μονογενῆ θεὸν τοῦ ἀγαθοῦ “εσθαι ΟτΙΝ 55. ἔπη ττίΖ 

Ῥι251.51; Μ,45.8:70). 
Ἐσυνάπειρος, ἐϊξοισῖεο Τηβηίο, οἵ ΒΤ Υ ἴῃ σε), τὸ ϑοη απ Η, 

Ομοβί τὸν πατέρα. . τοῦ μὲν υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος, ὡς γεννήτορα, καὶ 
ὡς πηγὴν ἀΐδιον καὶ σ. ΤὭΔ]. ἐεηί.4.οοὐ .ο1.14608). 

Ἐσυναπεκδύομαι, ἀδεροιί ἰορείἤον; ταοῖ., να ΟΠ τῖβε (οἵ, ΟΟ]. 
2:15), ΟΥ̓ πανί. 42(0.39.23; Μ.11.6τ170). 

Ἐσυναπελέγχω, ἐρη είς ἰοσεί ον ΟΥ αἱ ἰδ ξαηῖε ἐσ, Βα5. μη. 
τιτ(τ 2οδο ; Μ,20.Ξο1 4); τ νυβ5. ἤροὶϊ. 35 (Μ.45.12ο Ὁ); 1. μη 8(2 
Ρ.175.71; Μ.45.7681.); Τμάγ Μορς. ον: τ4{0.144.55; Μι66,Β26ς); 
εοηυῖεῖ ἱοροίμεν, αὐ Ν γϑο. Ειτί Ρ.6η.6; Μ.4-. 2660). 

συναπεμπολάω, 56εἰ! «οτὶ, ΟἾγνϑ. μορ1.11.3 ἡπι α ΤΠ ες, (ατοσο 50); 
ἤδηςβ, ῥαγί τρτίλι, ἰοϑα αἷἰδο καταληφθήσεται.. «τῷ τῆς ζωῆς τέλει, καὶ 
ὁμὸδ τῇ σαρκὶ σ. ταῦτα Οντ. Ὀς.56: το( Μ΄. 69.9200). 

ἐσυναπέραντος, ἐϊβειοῖδε τηβηῖς ἀδύνατον...τὸ γενέσεως ἀρχῇ 
περιορισθὲν σ. εἶναι τῷ ἀπεράντῳ ΜΟΊ, εγεαὶ. Ξ(ρ.407.5; Μ.18.3374}}; 
τθ.7(ρ.408.τ6; 3408). 

συναπεργάζξομαι, φ»ηδεἰϊς! τὴν τῆς μορφῆς ὦραν σ. τ Ν γββιερ.το 
(Μ.46.τογτο). 

συναπέρχεοομαι, Ὁ αἴϑῶν ἰορεί εν ; ἤθπςε 1. σήσαρῥεαν αἰτο ἀπελθόν- 
τῶν τῶν ὀδυνώντων ἡμᾶς, ““εται καὶ ἡ μνήμη (Πτνβ,ῥαγαῖνί.2(3.5360) ; 
2. γρὸ τοῖίθ, ῥοίΐοιῦ τοῖς σ. αὐτῷ ὄχλοις Οτ.(εἰς..δα(ρ.τβόιτο; Μ ῖι, 
8978); πηδὲ, φύεται ἐν Περσίδι τύραννος... .καὶ σ. αὐτῷ πολλοί ΤΆΡΒη. 



συναπιστέομαι 

εὐγοη. Ὁ. 3πό(Μ. τοβ. 8008) ; 8. ἀερανὲ (56. 1815 11{6) τοῦ πλοῦτος:.«οὔτε 
συμπροῆλθε πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, οὔτε σ. τισιν Βα5.ἤονι.2τ.5(χ.χό)ς; Μ. 

31.54098). . 
Ἐσυναπιστέομαι, ὑῪ ἀϊεδεϊευεά 1 οὐ ἀομδίσά α5 τοεὶΐ εἰ. «πνεῦμα 

ἀπιστεῖται, καὶ λόγος σ. Τιάγτῃ ({Β45.} πεν. β(α,307Ε; Μ.20.7378). 
συναπλόω, εἰγείεἶ, ομὲ ἰοσείμεν, Μακχ.ῤ. τί Μιο1.6040). 
συναποβάλλω, γε7εεί αἰδο ΟΥ αἱ ἐξ6 δαμξ {26 ἀποβαλόντα τὸν 

λόγον σ. καὶ τὸ δόγμα Οτ.( εἰς. 8. πτ(ρ.266.1ς; ΜΆ11.15020}; τὴν διαστη- 
ματικὴν ἔννοιαν ἐπὶ τῆς θείας σ. γεννήσεως τι γβ5. ξιμη.3(2 0.28.1; 
Μ.45.59038); 10.6(2 μ.146.18 ; 1320); ὕγτ..9.2.4(4.17}}}}. 

Ἐσυναπόβλητος, ἐφμαΐΐν ἰο δὲ σαδὶ αισαγ ΟΥ γεγεείεά, ΤΑΙΠ.ἐρ. 
(αεὶ.2.3(}}.28,88ο0). 

συναπογενν-άω, σομέγαΐε ΟΥἩῤνούμες αἱ ἰδ ξαγηθ {1916 παραπλησίως 
τοῖς ἀλόγοις “-ηθῆναι πάντα ὁ δημιουργὸς ἡμῶν οὐ συνεχώρησεν [Β88. 
ἰς.6(}}1.30.1288 ; -γενηθῆναι τ.3828}); ρ6.58., ([Π60].) δὲ δεροίίοη τοῦ τὶς 
ῥείηρ εοεχίςθηΐ τοί, υἱὸν.. «ὡς συναπεγεννήθη ἐκ τοῦ πατρὸς ἀιδίως 
ἡ ὅμοια δόξα καὶ δύναμις ΑΤΠ. ἐχρ. βά.2(Ν1.25.2040); “-ηθείσης ἄνωθεν 
αὐτῷ [30. τῷ υἱῷ} τῆς δημιουργικῆς δυνάμεως Ἐδπιη,αροὶ,το(Μ.3ο, 
8400); ὁ υἱὸς...“"ηθεὶς ἔμφυτον ἔχει τὴν ἀγαθότητα Τιάντη. Τγ1".2.3 

(Δ1.30.4770). 
συναπογίγνομαι, 1. δέ ἰακεν αἰσαν οὐ ἀεείγονεί ἰορείἑεν οὐ αἱ ἐξα 

βαρ ἰΐρηδ οὔτε.. εἰ ὑποθώμεθα τὰ ἐκ τοῦ θεοῦ γενόμενα... «ἀπογενέσθαι, 
τούτοις καὶ τὸ.. οὐσιῶδες αὐτοῦ...θέλημα συναπογενήσεται Μαχ. Ῥγνν. 
{Μ.01.2038); Ζ. 5.ν.}., δὲ ῥγοάμεεά, οογηδ τη δείηρ αἱ 6 «αι ἐΐρι 
ὧ5, ν. ἴοτοα. : 

συναπογράφομαι, εηἰεὶ τοὶ, δ6 α Φ ῥΟΥΙεν οΓ,ταεῖ. τὰ καθαρὰ τῶν 
«««Ψυχῶν. «σώματα σ. καὶ συναθλήσαντα Ἰοη.Ατ,6...}.1(}}1.3.ς 534}; 
φηδεοῖδε ο, δος Μ οι αροῦν.3.30(Ρ.125.22) ΟἿ, 8, συναναμίγνυμαι. 

συναπογυμνόομαι, ἠὲ εοἰγίῤῥεά πακοά αἰοηρ τοῖν, ταϑῖ., ὃς 4ε- 
φροϊϊο ἱορεί ον τ! ἔδει...σ, τῷ ἄδῃ τὸν τάφον Βα5.56]. ῥαξεἶι.2.2(}}. 
28.10848). 

συναποδέχομαι, γεεσίυε αἱ ἰδ Ξαγη6 ἰδ, Ὑπατιϑεαάᾷ,ερ}.2.4τ(Μ. 
99.1240}). 

συναποδημέω, σὸ αὐγοαΐ, Ἰγαυεῖ τοτίϊ; νηϑῖ., τὸ τῇβ. πεχὶ που] 
πρὸς τὴν μέλλουσάν σοι ξωὴν α. (Ὠγν5.ἤοηι.52.4 τὴ ΜΠ... 5550}; ἰὰ, 
ἀονι.1.4 ἴῃ: Κορ. (0.4350) ; σ. πρὸς τὸν οὐρανὸν ἡμῖν Ἰά,Ποη.8.2 τ. 70. 
(8.52.4); ψΊ ἢ συμμεθέίστημι, Ἰὰ ῥαγαίγὶ,χ(3,338); Ἰα ἠοηι. 7. τη: ΤΊηι. 
{(π1.6488}; μεθ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν μέλλουσαν σ. ζωήν 1ἃ.᾿0η1.38.5 ἐπ 70. 
{8,224}. ᾿ 

συναπόδημος, ὁ, ῥείϊοιο ἱναυείίον, ἱγαυεϊϊηρ ἐονεραμίοη; οἵ [εἰΐονν 
τηατίγιβ, Επ5..Ἐ.ο(ρ.920.7; Μ.20.14924)}; 1διττ(ρ.942.9; 15988); 
συνέμπορον ἔχων 86. 85. Ιρηδίϊαβ οα τῆς τολά ἴο χηδυίνσάοιῃ) 
᾿Ιησοῦν καὶ σ. τῆς... ὁδοιπορίας (Ὠγγβ, απ. ἰρη.4(2.5088). 

συναποθε-όω, ἀεέξν ἰορείδον; Ὁγ ΟΒτΙβι 5 σ]ουιβοδτίοη, Επι5..6.4. 
14(0.173.14: Μ.22.280ᾺΑ) οἷξ, 5. ἄνθρωπος; Ργ [ης, ὁ... θεὸς...κατέμιξεν 
ς Ἁ “- 2 ; [ μὰ “ “- ᾿ , “- ᾿ ἑαυτὸν τῇ ἐπικήρῳ φύσει, ἵνα τῇ τῆς θεότητος κοινωνίᾳ ““ωϑῇ τὸ 

ἀνθρώπινον ΟΥ̓ Ν, ν855.0», αἰ δε. 37(0.152.1; Μ.45.078)}; 1Ὁ.3:(ρ.130.4; 
88Α}); 4, ροϊϊιτπί .4.5.1τ520), 

συναποθνήσκ-ω, 416 ἱορεί θεν ψιϊῃ πρὸς τὴν ὕλην νεύει [55, δε 
50] ἀενοϊα οὗ {γα }}}] κάτω, σ. τῇ σαρκί 'Γατ,ογαὶ,13(0.14.22: Μ.6. 
8238); εἶτα...οὔτε σ. οὔτε ὑπεραπέθανον αὐτοῦ. .«νῦν δὲ ὑμεῖς σ. (εἾ5. 
ΔΡ.ΟΥΟεἰς.2.45(Ρ.167.τοῖ,; Μ.1τ. 8688); οὐδέποτε σ, τοῖς τελευτῶσιν 
αἱ ἀρεταί Ματοϊδη.ΠὩρ.(οη5,. δ αν. (ρ.121.17; Η.2.676.Ὰ}; τεῖ, ἄφατῃ 
οὗ Ομ γῖβί εἰ... θεότης τέθνηκε, πῶς συναποτεθνηξόμεθα οἱ ἐν σαρκί, τῇ 
θεότητι; σαρκὶ σὰρξ σ., καὶ συνεγείρεται στ Ν γ55..ἀῤοϊ!.53ο(Μ.45. 
11808}; εἰ γὰρ αὐτὴ τέθνηκε τοῦ μονογενοῦς ἡ θεότης, σ. ταύτῃ πάντως 
καὶ ἡ ξωή, καὶ ἡ ἀλήθεια κτλ. 1δι5(11320) ; ϑενεταρ. Τα τ ἐγωη.2(4. 
254) οἰ. 5. ἔνδυμα ; ταγϑί., ἰὰ ΒΑΡΈΙΪ5Π (ς, 2Τ]11Ὶ.2: 11) σ. Χριστῷ. ..τῇ 
ἁμαρτίᾳ κατὰ τὸ βάπτισμα Τολ. Ατ.6..,.2.5.6(Μ.3.4044); ψῖῖῃ ΒΜ 
σοὶ..-θνησκούσῃ “"ειν μακάριον [0.1).}051.0.8(}1.96.726}}). 

Ἐσυναποθρηνέω, ἰαη6Ήΐ ΟΥ̓́ΠΙΟΉΚΉ αἱ ἐπ Ξατηε ἐπε, Βα. οτ.4,3(2. 
28Α; Μ.31.225Ὰ}. 

Ἐσυναποθρώσκω, ῥγέαξ αἴϑαγ, σφοείς ἱοσείδεν, Ογτ.αὐογ.τοίτ.3414Ὰ). 
Ἐσυναποκείρομαι, δὲ 5Π07Ὴ οὗ αἱ ἐ6 ξανιο ἔρια; ταθῖ., ΡΠ Ι]οβί. ἢ. 5. 

9.1γ(Μ.6ς.5818). 
Ἐσυναποκεντέω, ῥίόγεε ἰξγοι σὴ ἰοσεί ον ϑ τὸν μαθητὴν τῷ 

διδασκάλῳ συναπεκέντησεν Ῥεῖχ. 6 .6ῤ.(ρ.87.18; Μ.4.ς.2418Ὰ 
συναποκλείω, εἧπξ πρ, 5ἰονε ἀτύαγ, τι γ85.ογ, ἄορ 4(ρ.0ο.2; Μ, 

44.1τ760}; οὐμὲ πρὸ τοῖι; Ῥαι55.» τηςῖ,, δὲ οὐμὲ ὩΡ οΥ ἐοηβηεά ἰο μὴ 
συνδιατεμνομένη 535, ἡ ψυχή] ἢ σ. αὐτῷ [8ς, τῷ σώματι) Μαχ.αρηδίρ, 
(ΔΜ οτ.ττοοά). 

συναποκληρόω, 1. αΞς:ρη αἱ 146 φαριδ ἐΐμι6 ἡ...δημιουργὸς..«τόπους 
ἁρμόζοντας τοῖς γινομένοις σ. ας, Νοτι αῤοεν.4.2(ρ.150.16); 2. 0885.» 
δὲ ἀφοῖρησα ἰο ἰδ ἰοΐ οὗ, ]ο.ΝῚ Ἡ.ν..79. Ὠ .8(}1.94.4400). 

Ἐσυναποκυέομαι, δέ δόνῊ ἱορείξον, στ Ν γδ5. πη τι Ρ.29}.13; Μ, 
45.τοοϑ8). 

1304 συναποτίθεμαι 

συναπολαμβάνω, γεεεῖτιε τΏ, ΞΟ 0, ἐ5Ὸ. 1 μ8Ὲ ὙὙΙΟἢ 15 ἀὰ8 τὰ 
οὐὐτῶν ἱερῶν ψυχῶν ὁμόζυγα.. «σώματα... συναπολήψεται τὴν οἰκείαν 
ἀνάστασιν Ὀϊοπ Ατ,6...7...χ(Μ.3.5534). 

συναπόλαυσις, ἡ, ἐμ]ογνηεης τι εοπιμιοη,, 7οἷπὶ μαῤῥίηοες, ΤΙ, 
Βοβι αν. [ν.(Μ.18.1 2600). 

Ἐσυναπολεπτύνομαι, γεβηε τ: ἀεεογάαμεε το, ὥντ. [0.4.3(4. 

3730). 
συναπολήγω, ἰεαῦε οἱΐ, ἐξαξε αἰοηρ τοί, 1514..ῬῈ] ρ}.τ.430(}}.18. 

4200) -- ἐδ.4.το7(12858); ἸηΐγΆΠ5., ἐοη56 ἰο ὧῊὸ ἐπα τοῦ! ἢ οὐ ἰορεὶ μδν ὁ... 
ἀριθμὸς [56. οὗ Ππαρίε15]1...σ. ... τῇ ἐπιστολῇ ΕατΠᾺ]. ὈΙαςσ. ἐρῥοεαί. 
(.8ς.6724}); 808. αὐ [3ς. πηγαί]...σ. τε καὶ συναύξονται ΟΥΟΝ γββ5.ἠθα.5 
(Μ.44.684); Ἑυκι. οπ..ρ.(Μ.δό,9οΒΑ). 

Ἀσυναπολούω, τὐαεὴ! ατὐαν αἱ ἰε Ξαριε ἐἴηιδ, ΝΊΠΘΡΗ ὑὔγιυν ὄγνη, 
216(Μ,86,218:8). 

συναπομειόω, ἐϊηῖπίφι ἰοροίμεν, ρα 55. ἰῃταῃ5, εἰ τοῦτο. συν- 
αὐξοιτο καὶ σ. --- τῷ σώματι Ἰ,δοπν. ΗΝ ἐ5ὲ.τοτ( Ν .86.14058). 

Ἐσυναπονεκρόω, 1. κεἰ ἱορεί μον ντἢ ἐπὶ τοῦ ὄφεως ὁ τὴν κεφαλὴν 
πλήξας, ὅλον σ. τὸν κατόπιν ὅλκον ΟΥΝΥβ5.υ. δος. (Ν.44.3538); οὗ 
ΡΟ], τὸν... θεὸν.. θνητὸν εἶναι κατασκευάζει... καὶ ἐν τῇ.-«νεκρώσει 
τοῦ σώματος, καὶ τὴν θεότητα συναπονεκρωθῆναι τῷ σώματι τι Νᾷ2. 
6Ρ.203(Μ.37.333}}); 2. τηοῖ,, ἀοείγον, ᾿Ὠτοι βρη Πεγεθν, Μασ η.ἐῤ.12 
(Μ.Ρ1.87.186.). 

Ἐσυναποξενόομαι, δέ 1»: κίε ἰορείμεν, Ἐπ|5.}5.4.:.3(}1.23.113}). 
Ἐσυναποπέτομαι, 1, ἥν ατὸὰν ἰορείμον, Βα5.ἤονι.13.7(2.1208 ; Μ.31. 

4494}; 2. τηςῖ., ἀΐξαῤῥέαν, ΟΥ̓ ΝΥ β5. Ειπιχ( ρυτο5.1τ4; Μ.45.4418)}; 
ΝΙΓΘΡΗ.Ττυ γι ο( .86.30414); αδοῖ. 8δογῖ. ρΡίορ). συναποπτάσας 
αὐτῷ [3ς. τῷ ὀνείρῳ]...τὰς οἰδήσεις ἐπεγίγνωσκεν ΟΡ ΓΕ] εν ΟΥΤ οἱ 
7ο.τ6(ΜΜ.87.34]34}; Ποῆοο ἀΐε, Τμαγ.ϑεαα. ρ}.2.το7(Μ.09.15074}. 

συναπορέω, ῥὲ ἴῃ: ἀομδὶ αἰδο, ΤΙ άτιϑῖμα, ρ}.2. τόδ }}.09.15328). 
ἐσυναποριζόω, γοοὶ οἱ τονιρίεοιοῖν οὐ αἰΐ ἰορείδεον; τηεῖ,, ν]σδβ 

[ζοσὰ ἴ86 5οὰ], Μαχ.6}.2(Μ.91.307}). 
συναπορρήγνυμι, ρ455.» δὲ ἰογη αδμηάεν αἱ ἰδ δῶρ ἰτη16. ταδὶ. σ. 

ταῖς συλλαβαῖς τὰ πέρατα (τ.ΝᾺ2.0}.21.535(ΝΠ.25.1125.}. 
Ἐσυναποσιωπεάομαι, δέ ῥαξΞε(ἀ οὐεν ΤΉ διίδηεο ἰοροί μον τὴν ἔκθεσιν 

νυν καὶ, ἀσεβέστατον τύπον 1.6. οἵ (ὐσηδίθη9)}, οἷα τὰς... ἐπ᾽ αὐτοῦ 
Χριαστοῦ...«δύο φυσικὰς θελήσεις...τῇ «μιᾷ θελήσει... -συνεξαρνηθῆναι 
καὶ -οηθῆναι ΟΙΑἴετιεαη. 8 (ΠΕ δτγά.32.923Ὲ), 

Ἐσυναποσμήχομαι, τοίρε εἰξαη, τοῖρε οἵ᾽ σονερίοἰεἶν, Μας. ρα. 
ἀροῦν. 4.τό(Ρ,187.9}; 1δ.4.30(0.222.31). 
συναποσπάω, ἱξαν οἱ ἰορείδιον τοί ν᾽ τηβῖ., Ρᾷ 55.» γαῖ ατοᾶν, τοτίδ- 

ἄναισ αἱ 1{|ὸὲ φαληε ἴρηξ Οὐ ἱορει μον σ. ... καὶ ἠκολούθησεν αὐτῷ [30. 
Τεν:}], καὶ συνέπεσε πλῆθος..«τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ τεταγμένων ἀγγέλων 
7ο.Ὁ),,,.0.2.4(Μ.94.8768)}; {70.}..8.}.7(Μ.ο6.9ο8Ὰ}. 

Ἐσυναποστατ-έω, {αὶ αἴϑαγ, ἀροΞίαἰῖφε Ἰορεὶ εν Με ἸτᾺ τινὰς τῶν τῷ 
Νεστορίῳ “--ησάντων σξΕρῃ.(42:)ρ.( (Ὁ 1.1,3 Ὠ.7.21; Η..:,15088); 

γεῤεὶ {ἰπειυΐδε πλείστων ἀγγέλων μοῖραν σ. πείσασα ἀπὸ θεοῦ Ατείῃ. 
«ροε.ττταί Μοτοῦ. 6648). 
συναποστάτης, ὁ, {[εἰϊοιυ γεδεὶ οὐ ἀρῤοείαἰε, δγποβ.ρ,66(Μ.6ό, 

4004}; οὗ ΤᾺ] η,{π|ρ., ΟΥΝΆΖ.ογ.21.22(Μ4.35.11208}; Οἱ αϑβοοῖδίεβ οἱ 
ΤΉΡΗΙ. ΑἹ. ρθε. (ἢγγβ., [5:4.Ῥε] ῤῥ.1.152(Μ.18.2854}; οὗ {Π6 Θν!]} 
δῆρεϊς, Ατοίῃ. ρος ιλί(οτοῦ. 6644}. 

συναποστέλλω, 7οΐη ἐγ Ξομάϊηρ, οἵ ὅοῃ σ΄ ... 
7σ.2.ττ(6; μ.66.34; Μ.14.1328). 

Ἐσυναπόστολος, ὁ, ἐεϊϊοτυ αροΞι6 Πέτρῳ τῷ σ. ἡμῶν “44. Τὐον Ἀ, 86 
(Ρ.202.13); Εἰι5.4.6.3.π(ρρ.125.28,τ26.10; Μ,22.2130,2Ζ16Ὰ)}; ΟὨγυϑ. 
μογι.33.3 ἡπ 70.(8.1010}; οἵ 8. Ῥα}}, Οοηϑὶ, 4.Ρ}.32.24.4; ΟὈΥγ5,ἤοηι, 
ἐμ Οα1.2:11(3.3770}; οὗ τὰς Τὶ ψεἶνε ἴῃ τεϊδίίοη το 5, Ῥϑὰ], 14 κόρη, 
ἐπ Οαϊ.᾿ τρίτο. 671Ὰ); ἀπᾷ τὸ 5. Βασῆθδθαβ, ΑἸεχ. 54], Βανη. ρσόθιῃ. 5 
(4370); ΔΡρ] δ τὸ ῬΏΠΙΡ τὰς Ῥδδοοη, Οοηϑὶ, Αρ}.6.7.2} 5 τηοάθ οὗ 
αἀάτεβϑ, δγοίλεν αροςίὶς λέγει 85. ὃ ̓ Ιωάννης] τῷ Φιλίππῳ" ἀδελφέ μου 

καὶ σ. (ΡΒ. 32(0.1τ6.22). 
Ἐσυναποστυγέω, ῥαίε ας τοῦῖ!, νυ. 7ο.το.2(4.Ο10Ὰ}. 
Ἐσυναποσχίζ-ομαι, δὲ Ξευεγεά εογηρίοίοῖν ἱοροίλιον νἘΏ, Τλεῖ,, δὲ 

ἰογ μι οσ οὗ ἃ. ὙποῖΒ Ὑοδυπΐηρ' ΟΥΘΥ ΜΟΙ ΟἸ]Π]ἃ τὸ τὴν καρδίαν 
αὐτῆς τῷ τεχθέντι “-εσθαι στο γε5.υἱγρι3(ρ.262.6; Μ.46.3328). 

Ἐσυναποτελεστικός, πεῥίγιρ 19 “ονηῤίδίδ, δον ρἰεηιόθίανγν τὸ σῶμα 
ἐσ. τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ογγ.6}.5ο(ρ.92.10 ; σ᾽, 1608). 
συναποτελέω, [»855., δὲ εομιρίοιεαί αἱ {κε δανιε ἔριο, 1:Βα5.Ξἰγηεί, 

λοηι.1.20(1.322}0); Μ.30.324}; Βοποα ργοῦῦ ἩΡ τοί, 6.0. ἃ ἀἰβα ὈΪΠΠΙΕν, 
στιν, ν85.αμῖνι.εἰ γε5.(Δ1.46.1404). 

συναποτέμν-ω, εμὶ οἢἢ αἱ ἐπε τανε εἶμι, τηβῖ. τὸν..«υἱὸν τῆς τοῦ 

πατρὸς φύσεως ἀλλοτριοῦντες “"ουσι καὶ τῆς αἰωνίου ξωῆς ΟΥὙἸΟΝγ55. 
ἘΕππιτοίς Ρ.222.50: Μ.45.8330) ; (οποί Ῥοροηπ. εάτ εἰ. (Η.,3.1456}). 

συναποτίθεμαι, πιεᾶ,, ῥεὲ οἱ ἴῃ εονιραπν ἢ αὐτῷ ....σ, τὸ σῶμα 
Οτ, 3γ.7γ0 ἴῃ 70.(ρ.546.18}; ρᾶ55. πᾶσα δυσμένεια...τῷ βίῳ τούτῳ σ. 
ὥγηθ5.ρ.σδ(λ1.66,1408}). 

τὸν ἅγιον πνεῦμα ΟΥ. 



συναποτίλλω 

συναποτίλλ-ω, ῥἰμεκ ΟἿΣ ἰορει ἢ} ΨΥ ΌΠ., τιβα,, τηδῖ, τῇ. .--φιλαυτίᾳ, 
ὡς ἀρχῇ.-“πάντα τὰ ἐξ αὐτῆς...“-εσθαι Μακχ.6.2(Μ.9τ,307})), 

Ἐσυναποτρέχω, γμη: 0} ἰορεί μεν πρόβατα...καὶ βόας σ. Ὀγτιαάον. 

(1.438). 
συναποφέρ-ω, 1. ὀγίηρ ἀδομ ἰορείλον ΜἸΓῊ σ. τῇ ἀρχῇ τὸ τέλος 

Τμάτγιϑευ,ε}}.2.77(Μ.06.13160)}; 2. πιρα,, αννν αἰοηρ ὐὐεἱ ομοϑεῖζ,; 
τπδῖ., ὅξαν 10} 115 6}} τὰς κηλῖδας τῶν ἁμαρτιῶν σα. 30. ὁ πλοῦτος] 
Α(Τἤον. ἃ δδ(Ρ.183,15); ἰαΐα ΟΥ ἱεαᾷ αιυαν τοτί τὸ μὲν γὰρ πρὸς 
᾿Ιουδαϊσμὸν εὐθὺς ἀποφέρεται, καὶ ἑαυτῷ σ. τὸν λέγοντα ΒορΡὮγ. Ηρ. 

Φγη.(Μ1.8).21530); Ῥᾷ55., ὃς δογῆξ αιυαν αἰδὸ ὅταν δύσῃ [3ς. ὁ ἥλιος], 
σ. τὸ φῶς Τυϑί. 41αἰ.γ528.5(}.6.776Ὰ}; 3. ρᾶ55., πχεῖ., δ6 σαν», αἴϑαγ 
τῇ κοινῇ καὶ ἀλόγῳ φήμῃ σ. Αἰπεῃαρ, ερ.2.4(Μ.6.8068Β); 1ῤ.1τ.ῖ 

(912Α}); ἡ λογικὴ ..«δύναμις.. «ὀφείλει... διακρίνειν τὰς φαντασίας καὶ μὴ 
σ. αὐταῖς ΟἸΕΙΊ.Ξ γ.2.3ο(Ρ.173.24.} Μ.8,χοςόλ); ἐδ.7.1τ(0.45.}; ΝΟ. 
4884); Ογτιαάον. (τ. ιτοὺ; δὲ εαγγίεά αἰσαν {κ6 ΟΥ τοῦ τί δακρύεις, 
μῆτερ; τί ταῖς ἄλλαις γυναιξὶ “νη; Ἀοτλ.Μ 1. (4.5 τ ρ.1ο2}. 

Ἐσυναποφθέγγομαι, 5ὯἋν τοίῇ ΟἿ͵6 τυοίσε ΟΥ τοῦ οὐδ φοΉ ΕΗ, 
Μ.5 εἷ.13. 
Ἐσυναποφοιτ- άω, ἀέφογ; ρὸ ἔα} ἴτοτῃ κύων.««πόρρω τοῦ θηρολέκτου ᾿ 

σ. 1 δ65.ΝᾺ2Ζ.ἀταϊ, τλο( ΝΜ, 28,1072); τηεὶ., ἄἀΐϑενσε εἰ χωρίζεις τὰς 
φύσεις, “-ἤσειεν ἂν αὐταῖς καὶ τὰ ἑκατέρας ἴδια φυσικῶς ντ. Ν ἐ5|.2.12 

(Ρ.50.35 ; 6'.578). 
συναποχρ-άομαι, 7011 τῷ χα ρίοϊτηρ ταῖς γραφικαῖς οἱ αἱρετικοὶ 

κατὰ τὸ αὐτοῖς δοκοῦν συναποκέχρηνται Ἰδοπί. Βιαγσοδευ(Μ,δό. 
Τ020Α}; τῇ τοῦ καιροῦ “-ὥμενοι ταραχῇ-.«ἐπλάνησαν ΒδῖΘρδἢ.Π)οχ.εῤ.(Η. 
3.7178)}. Ἢ 

Ἐσυναπτήριον, τό, 1» 5 γε θη 9Γ μπΐοη, ἰΐμᾷ, ταθξ, χαῖρε, θεοτόκε, 
εοὐτὸ πρὸς θεὸν ἀνθρώποις φρικτὸν α. ΤΠατ.δεπά.παίυ. ΒΜΤ ἡ(}.96. 
δο6Β) ; σταυρός, οὐρανοῦ καὶ γῆς εἰρηνοβράβευτον σ, ἰά.ογ.2(Ν.00. 

6970). 
Ἐσυνάπτης, ὁ, ἐογηρομηάεν, οομίγίσεν, ὙΠατιϑέαα,6ρ}.1.22(Μ 1.90. 

ο760). 
συναπτικός, 1. σορηραοίτηρ, μι ἴυε πάντων μὲν οὖσα περιληπτικὴ 

καὶ σ. Ὠϊοη.Ατ ἄν... 5 (Μ1.3.5034}; ἀγάπη γάρ ἐστιν... ἑνωτικὴ καὶ σ. 
τῆς ψυχῆς διάθεσις πρὸς τὸ ποθούμενον ΙΔ .Ὧρ.μαϑι.8. εν ηιαρ.3 
(}1.80.11774}; 2. οἵ πχοταὶ ὑΠ]ΟῸΠ, 5 ἰο ᾿μτΐδ, σοηπ ει αίονν 
σα. καὶ συνδετικὴν.««φωνήν,..: εἰρήνη πᾶσιν᾽ Τυιδίταϊιυ. Εμνεὐ π(Μ. 
86.22044}; τό τε ἁπλοῦν τοῦ ἤθους καὶ χαρίεν πρὸς τοὺς φίλους καὶ σα. 
τοῦ γένους ὙΠπάτ. Θά, ἐρ}.2.144(Ν00.14520). 

συναπτικῶς, εοηοϊην ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ κυριακοῦ σώματος τῇ 
φυσικῇ συναφείᾳ ἡ θεότης σ. καὶ προσκυνεῖται καὶ δοξάζεται ΤΉΘΥ, 
διμα,αρεγγ. (Μ.90.3444). 

συναπτός, 1. 7ο1η6ὦ ἱοροίμον, μρτἰσά; τι σοι γεβε θ6.. 5οὰ] οὗ ἀὐδιὴ 
ϑιλα βου] οἵ (ῃγιϑί τότε μὲν χωριστὰς θεοῦ τὰς ἑαυτῆς δυνάμεις... ἔσχε, 
νῦν δὲ σ, θεοῦ...τῇ καθ᾽ ὑπόστασιν ἑνώσει Απαβί. 5. Ξε μα. 3(Μ.80. 
1728); 2. οἵ ἔπη ; ἃ. εομετημμοιιδ, ῥγοϊοηρεά ὧν ἀπέσχετο βρωμάτων, 
καὶ σ. ἀσιτιῶν Ν1 Επίορ.33(Ν1.79.11370}; Ὁ. φμζεεςεῖυε νηστεύειν 
ἑβδομάδας σ. ΚΔ, απ. (ρ.256.26) ; 3. τὐτρ., Οὗ ἃ Ῥτάνεῦ σοπϑιβέησ οὗ 
ἃ ΒΆΤΟΥ οὗ Ξυἔγαρσοϑδ Ψ ΙΓ ΓΕΘΡΟΏ565 ΟΥ Πέδτν ὃν νν ΠΙΟΒ Ὀ58]ΠῚΒ ΟΥ 
ῬΤΆνΟΥΒ ψοτὸ ΠηΚοα Τοροίμου ; ἔγθα. 805, συναπτή [56. εὐχή] ἰπαπν ; 
8. ἡ μεγάλη ο. ἴῃ ἨϊυτρΥ καὶ ἡ σ. σὺν τῇ ἐκφωνήσει {,1|.Β ας. (Ὁ.31ο. 
14); λέγει ὁ ἀρχιδιάκονος σ. [.τἰ, [1ας.(Ρ.τ66.14}; ὁ διάκονος τὴν σ. 11]. 
Μαγε(Βυηριτηδη ρΡ.119.16); ἀστὴρ ΟΠος οὐ νΈβροὺβ ὁ ἱερεὺς τὰς 
εὐχὰς ἐπιλέγει τοῦ λυχνικοῦ" τέλος δὲ κἀκείνων...«τὴν α. σὺν τῇ 
ἐκφωνήσει ἐπιτελεῖ Πάτα ῥγαῤεαμεὶ (ΜῈ 00, τόβ860); ἰπ νΈΘΡΘΥ5 
οἵ νιρηβ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν [50. τῶν εὐχῶν τοῦ λυχνικοῦ] λέγει 
τὴν μεγάλην σ." ὁ δὲ διάκονος...λέγει τὴν μικρὰν σ," εἰ δ᾽ οὐκ ἔστι 
στιχολογία.. «λέγει τὴν μεγάλην σ, ξπεβοῖ (ῃ}ρ.41.; Ρ.24 ποΐ.24); Ἀ. ἡ 
μικρὰ σ. ἴῃ ἀα1]ν οἴ 65, αἔου Ῥβα]πλ5 καὶ μετὰ τὸ κάθισμα, λέγει τὴν 
μικρὰν α. Ἐποξοί,(ρ.30; Ρ.38 ποί.4}); 6. οἷ Οὐ ΠΟΥ ΟσΟΘΒΙΟΠ5 γίνεται 
πρὸς τοῦ διακόνον εὐχὴ σ, (οποὶ, διμά,3)(}]1.00.17170}; 4. οἵ δὴν 
Ῥύάνψου πη κίησ ΓοΟσοίμου οὐ ΠῚ Ῥσανοῖβ, {τ|. ας. (ρ.102.13). 

συνάπτ-ω, ἴοτοα οὗ [ἢ6 νγοτα ὀχριϑιηβα τοῦ συνῆφθαι λέγειν, τὸ 
τῆς κολλήσεως ὄνομα, μείζονά που πάντως καὶ ἀξιολογωτέραν τὴν 
ἔμφασιν ἔχει" εἴπερ ἐστὶν ἀληθὲς εἰπεῖν, ὡς τό τισι κολλώμενον, ἐν 
ἐπιτάσει πολλῇ τὴν συνάφειαν ἔχει ννιπγοη (51. 733Ὰ}; 

Ι. ἴὰ ρθη. ; Α. 2017; 1. τηδίθυ!α] {πίηρσβ, Κασίθη, αἰαῖ σταυροῦ τρή- 
παιον ἐκ φωτὸς συνιστάμενον, γραφήν τε αὐτῷ συνῆφθαι λέγουσαν" 

τούτῳ νίκα Ἐπ5.υ.(.1.28(ρ.2τ:.17; Μ..20.0448}; ἐκ τοῦ μέσου, καθ᾽ ὃ πρὸς 
ἑαυτὸν “-εἜται [50. σταυρός] ΟὙΟΝ γϑδ.ογ οαἰδολ, 3 2(ρ.ττρ, δ; Μ,45.80}); 
οἱ βίσθατηβ, τε, ΓΤ ῆγνϑ. [ογά (το.}784}; 2. πιεέ. συνῆψεν ἐν ἑαυτῷ 
τοὺς δύο λαοὺς.. ὥσπερ... γωνιαῖος λίθος ἀμφοτέρους συνδεῖ τοὺς τοί- 
χοὺς ΜΕΙΒ. ἔγιτο τη [9 (ρ.516.23); 3. αὐ δίταοίβ ἡ..«μέμησις...σ, πρὸς 
ὃ μιμεῖται τὰ μιμούμενον γῃθϑ.ρ.5τ(Μ.66.1560Ὰ}) ; 2ὁ. τ7(12968) ; 1, 
τδοζτ: όσα); αὕτη γὰρ [56. σοφία]... ἀεὶ τὰ τέλη τῶν προτέρων “-ουσα 
ταῖς ἀρχαῖς τῶν δευτέρων Βϊοη.Αγ..5.7.3(}1.2.8728)}; 4. μηῖὶθ 

1305 
, 

συναίπτῳωῳ 

Β6ΧΈΌΒΠΥ ἐτόλμησέ τις εἰπεῖν κατὰ τῆς Μαρίας, ὡς ἄρα ὁ σωτὴρ αὐτὴν 
ἠρνήσατο, ἐπεί, φησίν, συνήφθη μετὰ τὴν ἀπότεξιν τὴν τοῦ σωτῆρος τῷ 
᾿Ιωσήφ Οτοὐοηι.7 τῷ 1,ε.(Ρ.40.10); ἘΡΙΡΠ. απο. 13(0Ρ.22.8; Μ.43.444}; 
14.}αε».3ο.18(ρ.357.22; Μ.41.436Α); τὴν δορυάλωτον..«θρήνῳ τοὺς 
οἰκείους τιμῆσαι, εἶτα.. «συναφθῆναι Πα  ἠαον.ς.16(4.438)}; δοηῖα 
ἰορείἠεγ; οἵ ἴῇοβα ψῇο μάνα πα {πεὶγ τρδυτίαρε αἰββοῖνεα, Ατῃ. 
ΒΟΒοΙαβί. το 4.42 2(ρΡ.64); δε γεϊαϊρά ἰ0 ὃς ἶϑ85, Δομετιανός) πρὸς γένος 
συνῆπται τῷ βασιλεῖ ΤὭΡΠΗΥ]. οχε. ρεηί. δ(ρ.485.2; Μ.113.0450}; 5. αἀά, 
ϑνγης5..}.70(Μ.66.14454}; αὖθις δὲ “σπει τούτοις, λέγων... Ελι5. ΔΙαγεεί!. 
1.4{ρ.20.1ττ; Μ.24.7560}; ψοταβ, τεδήοτη, [αϑι.ἀ1α|.65.2(Ν.6.6258); 
(Ἰς πὶ. :ἐγ.2.22(ρ.186.6; Μ'.8.1ο814); Οὗ. 7ο.6.3ο(15; Ρ.140.2ο; Μ,14. 
2534}; ἕν᾽ οἱ πολλοὶ...ἐκ τῆς προτεταγμένης ἡμῶν κατηγορίας ἡμέτερα 
εἶναι νομίσωαι τὰ συνημμένα ΒΔ5.6}.224.τ(3.3420); Μ1.32.8368)}; 6. εοη- 
ἐΐμπις πάντα τὸν βίον τοῦ ἁγίου μίαν “-ομένην μεγάλην εἴποιμεν εὐχήν 
Οτον.τ2(0.325.2; Μ.11.4520); 7. ταθηία!]γ, ἐΐπῖ, ἀϑϑοείαίε, σομηεὶ 
“Ἑρμῆς ὁ Τριομέγιστος ἐπικαλούμενος “των τὸ ἔδιον αὐτοῖς [536. θεοῖς] 
γένος ΑΙ Βεπαρ. ἶδρ.28,4(Μ.6,9568); οὗ δὲ ἐπιστάται, {τρισχίλιοι καὶ 
ἑἕξακοσιοι τυγχάνοντες, τῷ τοῦ ἕξ τελείῳ ἀριθμῷ οἱονεὶ ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
πολυπλασιαζομένῳ “-ονται ΟΥ. [0.το.20(22; Ρ.216.20; Μ.14.4844}; οἷ 
Ἀρειανοὶ..«ποτὲ μὲν τῇ κάμπῃ “-ουσι τὴν σοφίαν, ποτὲ δὲ συνυπάρχειν 
τῷ πατρὶ..«λέγουσι Α[Π..4γ.2.40(Μ.20.2328):; Σεκουνδιανοί, οἷς ““εται 
᾿Επιφάνης ἘΡΙΡΠ. απ. 13(Ρ.21.20; Μ.43.40Β); οἱ τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ 
λόγου τολμῶντες κατηγορεῖν, καὶ τὸν υἱὸν τοῖς γενητοῖς α-εἰν σπουδά- 
ζοντες Ὀγτ δος. 2ο(π᾽ Ἰ008); πη Ἰορίο; ρϑτῖ. ρῖςρ!. ρ858.,) οὗ ἃ 
5 ΠορΊβιη, εοπίαϊπτηρ ἡγρῥοϊποίεω! ῥγΟΡΟΣΊΠΟΗ 85. ῬΥΘιΠ55, Κ0Ή- 
εμεΐθδ, ΟΡΡ. διεζευγμένον, ΤΗΙρμρ. γίοηι, Ρ.1λπ5.....5.28,12(Μ,20. 
5164}; εἰγίμς ἰορεί πεν ΤᾺ 56 1168 καὶ πλείονας συνάψουσι θεούς ΑἸΉ. 
44ν.3.τ6(Μ.26.5356.Ὰ}; ρΡετΐ. ρίορὶ. ρα85., εομϑεσμίῖυε τρεῖς πρὸ τοῦ 
πάσχα ἑβδομάδας... «συνημμένας νηστεύουσιν ϑοοτ.ἦ.6.5.22.32(Μ.67. 
6228); 8. τηόχα νυ, αἰαεῖ, δίμά τὴν προαίρεσιν τῇ σωτηρίᾳ συνάψαντες 
ΟἸεπι. ῥγοὶ, τοί ρ.75.15; Μ.8.221Α); μὴ ἀπάγου.. ἀλόγοις ὁρμαῖς μηδὲ 
μὴν τοῖς πολιτικοῖς ἔθεσι συνάπτου 1.5 ἱ7.3.τ15(ρ.240.28 ; Μ.8.11074) ; 
ΑἸΠ.ρρμ!.2(Μ.2ς5.8Ὰ}; ἐμὲ πολλὰ μὲν ἦν. «τὰ “-οντά σου τῇ τιμιότητι 
Βαβ.ερ.θ4(3.τεγ)ς; Μ1.32.4200). 

Β. εονμιῤομμά, σονραεί, εοναδίπε; Ἐν ἴῃ σοι. στὼν. «ὡς ἕνα τῷ περὲ 
τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου τὸν περὶ τοῦ ἰδίου σώματος λόγον ΟΥ, 7ο.το.2:(20; 
Ῥι2ορ.το; Μ.14.3600}; ἐκ πάντων συνεστῶσά τε καὶ συνημμένη 36. ἡ 
ἐκκλησία] τῶν ἀποστόλων Νίο. ἢ ονΡιΡ.7.7(0.78.3, ν.]. συνηνωμένη Μ. 
18.1228}; τίς ὁρῶν τὰ ἐναντία τῇ φύσει συνημμένα καὶ σύμφωνον 
ἔχοντα τὴν ἁρμονίαν, οἷον... ξηρὸν ὑγρῷ κεκραμένον...οὐκ ἂν ἐνθυμηθείῃ 
ἔξωθεν εἶναι τούτων τὸν ταῦτα συνάψαντα; ΛΔ. γεηὶ.36{Μ.25.728); 

ΟΡα55., ΟἹ ψοχζαθ, φσὸ ἰορείδιον, δέ αϑεοσιαίεά, ΟΥ,( εἰ5.4.332(0.302.21; 
Μ.τΙ.τοϑοα) ; 7015 ξογεθς Θεοδόσιος.. «τῷ Οὐαλεντινιανῷ συναφθεὶς 
στρατεύει κατὰ Μαξίμου ῬΏΠοΒι.ἤ.6.τοιδ( Μ δε. 894); 2. οἵ πηοτδ] 
ὈΠΙΟΠ ; 8. εὐήμδτηξ, πείε τῆς.««κατ᾽ εὐχὴν ἐπανόδου εἰς εὐφροσύνην 
«χαρᾶς “-ούσης τοὺς πάντας [11].}ὉἙῬᾶρβ ἐῤ.Αἰδχ.ρΡ. ΑἸ αροΐ,δ6ς.53.4 
(ρ.134.20; Μ.2-.24π0}; Βγγπεβ.ρ.τοί .66.13538}; σ. ... ὑμᾶς ἀλλήλοις 
διὰ τῆς ἐπιστολῆς 1. τ2τ(1 5120}; ἤδη δ γεεομοῖο τὴν.. «κακῶς γεγενὴ- 
μένην ““εἰ διαίρεσιν ΤΠαΐ. Σύ Ὁγ.1: (3.165); Ὁ. ἡπεογρογαίς ΡΟἸΌΟΘΙΥ 
πρὶν ἢ τὴν ᾿Ιουδαΐίαν τελείως συναφθῆναι “Ῥωμαίοις ἘΡΙΡΗ ἤαάν.91.22 
(Ρ.288.22; ΜΙ.41.0288); 6. 7010 ΤῊ ΤΟΥ ΜΗΤΟΗ ἵνα. «παύσωνται τῆς πρὸς 
ἐκεῖνον μυσαρᾶς κοινωνίας καὶ λοιπὸν ἑαυτοὺς συνάψωσι τῇ καθολικῇ 
ἐκκλησίᾳ Ὀδατα.ρ. Αἰοχαρ. ΑΙ .ἀροΐ.56ε.50.χ(ρ.118.7; Μ1.2ς. 2160}; 
τηθ4., ῥα ἦτ ἐοηαεΏ,ΟῊ, τοῦ, Β85.6}.26ς. 3(2,4108 ; Μ1.32.080Ὰ}. 

Ὁ, Ἰπίτϑη8.; ἢ. 7010: 0 ἡ τετρὰς τῶν ἀρετῶν καθιεροῦται τῷ θεῷ, 
τῆς τρίτης ἤδη μονῆς -οοὐύσης ἐπὶ τὴν τοῦ κυρίου τετάρτην ὑπάστασιν 
ΟἸδιη.οἰγ.2.1 δί(ρ.τός.τ; Μ.8.10178)}; αἱ ἀρτηρίαι ἂς ἔφημεν. «πρὸς 
τὴν μεγάλην “-οὐυσιν ἀρτηρίαν ΗἸρρ.ἠαεν.6.τ4{Ρ.140.24; Μ.Ῥ1τ6.32158); 
2. εομέϊηιες ἴπι, αὐ ἤογε ἰο ἃ αν οἱ Πἴδ πολὺν χρόνον...σ, ἀσκούμενος 
Ατῇυ.«ἀπίομ.τ2(Μ.26.8618). 

11. 1860].; 
Α. Τύμι. ; 1. 0855., δέ ὠμτφὰ Μάρκελλος... θεὸν.. «ἕνα ὀρθῶς ἀριζόμε- 

νος, τοῦτον αὐτὸν λόγον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ἡνωμένον καὶ συνημμένον αὐτῷ 
φησιν Ἐλι5.6. ἐἦιτ π(ρ.64.22; Μ.24.8338); 1δ.1.2ο(ρ.87.21; 8774}; συν- 
ἧπται μὲν ὁ υἱὸς τῷ πατρὶ ἀδιαστάτως" συνῆπται δὲ τῷ υἱῷ τὸ πνεῦμα 
Βα5.ἤοη.24.4(2.103Ε; Μ.21τ.6098}; ὁ νἱὸς...ἐξς τῆς οὐσίας ἐξέλαμψεν 
τοῦ πατρὸς ἀδιαστάτως, ἀχρόνως πατρὶ συνημμένος Ν1].6}}.3.2232(Μ.70. 
2570); Ογτωρμίελ. (ρ.40.22; 553.1635}; ““Ἔται διῃρημένως 151. ΠΡ. 
εἄτεὶ.(Ὁ.τοῦ.25; Ν.86.27068); ρασέ, ρίορ!. πϑιῖ. ἃ5. βυῦβε., περ 
ἀπαύγασμα εἴρηται ἵνα τὸ συνημμένον νοήσωμεν Βα5.περ.τ.2ο(α. 
2310; Μ.20.5 560) ; 2. πητς ττι ΤἘπουρῃς, Τύῖπι. πρὶν συνάψαι διαιροῦντες, 
καὶ πρὶν διαιρεῖν “-οντες τι Να.Ζ.0γ.6.22(Μ.3ς. 7400) ; ΔΊΟΥ ἀπα ὅ0η 
ἰῃ ΤΙ. τῆς διανοίας ἡμῶν ἀπὸ τοῦ υἱοῦ δι᾿ οὐδενὸς κενοῦ πρὸς τὸν 
πατέρα χωρούσης, ἀλλ᾽ ἀδιαστάτως τὸν υἱὸν τῷ πατρὶ “-οὐσης ΒΔ43. 
Επη.2.τ2(χ.2470 ; Μ.20.5020}; οἵ. (τεῦ, 70.1:2) τῇ προσθήκῃ τοῦ "ἄν" 
τῇ ἀιδιότητι τοῦ πατρὸς τοῦ μονογενοῦς “ων τὴν γέννησιν 1δ.2.τε(2ξοκ , 



, 
συναίπτΤτω 

ΜιδοΙΟ); ἀπαθῶς...-των τὸν υἱὸν τῷ γεννήσαντι τι Ν νε5. ἔπ ..4(2 
Ῥι99.17; Μ.45.676}); Ἡ. σμοϑβί (αχθρ. τύοσ.τ:τ2) τῆς μὲν κτίσεως 
αὐτὸ ἀποχωρίσας ἁπάσης, θεῷ δὲ συνάψας ὙΠαάτ.Μορβ.Ἔνηῖδ.(ρ.08.6; 
Μ.66.1τοΙ74). 

Β, (ἢ τ500]., ζοῖμ; 1. δοῖ., οὗ δϑϑιετηρίϊοη οὗ ἤστηϑῃ πϑίαγε τὸν 
ἀγαπηϑέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἄνθρωπον τῷ ἑαυτοῦ συνῆψεν λόγῳ ΜδτΌΕ]]. ἔνι; 
ΔΡ.Ευδυ ]ανεεῖ,τ.2(0.9.3ο0; Μ.24.7320); τοιαύτη γέγονεν ἡ συναφὴ 
ἕνα τῷ κατὰ φύσιν τῆς θεότητος συνάψῃ τὸν φύσει ἄνθρωπον ΑἸἢ. 4.2. 
70(}1.26.2968) ; ὁ δι᾿ ἑαυτοῦ --ὧν τῷ θεῷ τὸ ἀνθρώπινον ΟτοΝ γ85,ε77. 
(Ρ.204.18; Μ.46.2770) ; δττη βιβρεσί δἔζου δἀοριίοη ὃν ΤΗάγ. Μορ5. 
αηα Νεβῖ, ἄνθρωπον... γενόμενον ἐκ γυναικὸς... ἀπορρήτως συνῆψεν 
ἑαυτῷ ΤΒατΟ ΜΟρϑβ5. νη. (ρ.08.21; Μ.66.1ο 178); Ογτιλονι ρακεῖ. 27(:3. 
3238) οἰζ. 5. ἄνθρωπος ; οἱ..«τολμῶντες λέγειν ὅτι τὸν ἐκ σπέρματος 
τοῦ Δαυὶδ ἄνθρωπον ἑαυτῷ συνῆψεν ὁ θεὸς λόγος καὶ μετέδωκεν αὐτῷ 
τῆς ἀξίας Ἰά.ἐρ.Ξο(ρ.54.30: 525,1824); τοίῃγηρα Ἰαίευ ἴὸ οὐἱποῦοχ 
ταθδηϊηρ μορφῇ τε σῇ συνῆψας ἀνέρος φύσιν ΤΟ τι Ναζ.Οἢγυβραϊ,τ536 
{}.38.,2504}; 2. ῥᾷ55.; 8. οἵ σοἂ Ἰοϊηεα ἴο τϑῃ ἕν᾽ ὁ πρωτότοκος 
λόγος θεοῦ πρωτοτόκῳ ἀνθρώπῳ “-όμενος δειχθῇ ΗἸρρ.}».2 ἐπ ΤΚερ. 
{Ρ.121.12; Μ,1ο.8648); εὐδόκησεν θεοῦ λόγος ὧν..«τῷ κοινῷ πάντων 
ἡμῶν σκηνώματι συναφθῆναι Ἐπιβ.ἀ,6.το.τίρ.450.14; Μ.22.7240)) ; τὸν 
«οὐτοῦ θεοῦ λόγον... εσθαι τῇ σαρκί Βαβι μον η Ἐς. Δλ(ι τόξο; Μ,20. 
4004}; εἴ τις..«λέγοι,. «μὴ κατ᾽ οὐσίαν συνῆφθαί τε καὶ «“-εσθαι...ἃ.. ἔ. 
Ὅτ, ΝΑ Ζ.6ρ.τοτ( .37.1808); ΔΡΟΪ]. Κν.81(0.224.14)αρ. τι Ν γ85..4ροὶ!. 
30(Ν.4:.12120) οἰξ, 5. ἄνθρωπος ; καὶ τῆς συναφθείσης τῷ ναῷ θεό- 
τητος 18Β453.36].0γ.38.2(Μ.85.4050) ; τῇ ἀφοριστικῇ ἰδιότητι τῇ ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς “-εται πρὸς τὴν σάρκα ὥσπερ ἀμέλει τῇ --οὐσῃ αὐτὸν φυσικῇ 
ἐἰδιότητι τῷ πατρί, τὸ διάφορον ἔχει πρὸς τὴν σάρκα Τ,εοπτ. Βιεαρ.5υ. 
25(Μ.8ό,τοο9}0); ἔῃ Νεβίουϊαβ᾽ ἐεδοῃίηρ ἐγέννησε τὴν ἀνθρωπότητα, 
ἥτις ἐστὶν υἱὸς διὰ τὸ συνημμένον υἱόν... ἐπειδήπερ ἐκείνῳ συνῆπται τῷ 
ἐν ἀρχῇ ὄντι υἱῷ τῷ πρὸς αὐτὸν συναφθέντι, οὐ δύναται κατὰ τὸ ἀξίωμα 
τῆς υἱότητος διαίρεσιν δέξασθαι Νεϑδῖ, Κ.Ὁ το(ρ.274.1]8 )αρ.ὈντΟΝ δοὶ. 
2.2,8(ρρ.36.32,44.1τί. ; 6᾽,368,478)}; Νεβι. »». ττρ.278.3)ἐ.1.2(Ρ.2ο. 
2: 128) Οἷτ, 8, ἄνθρωπος ; Ῥ. οἵ τηδη Ἰοϊπρᾷ ἰο (οα ἠξέωσεν τὸν 
πεσόντα διὰ τῆς παρακοῆς ἄνθρωπον τῷ ἑαυτοῦ διὰ τῆς παρθένου 
συναφθῆναι λόγῳ Μδβτοεὶ!. [γ-ο6 Ἀρ.Επ5. 7 αγεεὶ!.2.53(ρΡ.50.533; Μ.24. 
800Α}); ΑἸΤΏ..4γ.2.7ο(}.26,296Ὰ}) οἰξ, 5. ἄνθρωπος ; 1δ.2.6γ(2ΖΒο() ; τὸ... 
ἀχωρίστως θεῷ συναφθὲν καὶ ταὐτὸν ἐκείνῳ. ..«γενόμενον ΔΡΟ]]. 7γ.12 
{ρ.2ο8.5)4Ρ.Πμδομς.Β. 4 }ο]]. (Λ1.86,10644); πῶς εἰς ἡμᾶς διέβη ἡ τῆς 
ἐνανθρωπήσεως ὠφέλεια, εἰ μὴ τὸ ἡμέτερον σῶμα, τῇ θεότητι συναφθέν, 
κρεῖττον ἐγένετο τῆς τοῦ θανάτου ἐπικρατείας ; .85.6}.262.2(3,4048 ; 
Μ.32.0730);. ἀνθρωπεία φύσις θεότητι “σεται, μενούσης ἐφ᾽ ἑαυτῆς 
ἑκατέρας τῆς φύσεως Ἐὰν. Απί, Κγ-6(Ρ.το))αρ. ὙΠαϊ ογαη.2(4.τ60) ; ἴῃ 
τεδομῖπησ οὗ Ραμ]. ὅ81η., δηᾷ ᾿“Νεβίοσίαη᾽ ἀοοίτγῖπο οἵ “7Ἔβϑιι5 (μα βὲ᾽ 
συναφθεὶς τῇ σοφίᾳ Ῥαμ], Θδτῃ. Κ΄ .(ρ.337.18); ΠΡ} 58πι. Κγ.5(ρ.330.20) 
οἰτ.5. ἐνέργεια ; ἔ ῬΑᾺ] ὅδ τη. ἐν.3(0.330.14) οἷξ, 5. προκοπή ; ἐπειδή τινες 
παρηνόχλησαν ἡμῖν...οὐ θεὸν σαρκωθέντα ὁμολογοῦντες... «ἀλλὰ ἄνθρω- 
πὸν θεῷ συναφθέντα...ὁμολογίαν ποιούμεθα ΔΡΟΪ]]. μά. εε ῥὶ.3ο(ρ. 178. 
τι; Μιτοιυστόθ); ἄνθρωπον...γενόμενον ἐκ γυναικὸς. .«ἀπορρήτως 
συνῆψεν ἑαυτῷ ΤΠαν ΜοΟρδ. γρι(ρ.98,21; Μ,66.1ο178); ᾧπερ οὗτος 
ἴϑς. ὁ θεὸς λόγος] συνημμένος τε καὶ μετέχων θεότητος κοινωνεῖ τῆς 
υἱοῦ προσηγορίας τε καὶ τιμῆς 1δ.(ρ.ο8.20; τοΙ70) ; κατὰ...τὸν τῆς εὖ- 
δοκίας τρόπον τῷ θεῷ λόγῳ συναφθεὶς...ἐξ αὐτῆς τῆς μήτρας ὃ.. «ναὸς 
ἑεμένηκεν ἀδιαίρετος, τὴν ἐν πᾶσιν αὐτοῦ ταυτοβουλίαν καὶ ταυτουργίαν 
ἐσχηκώς, ὧν οὐδέν ἐστιν συναφέστερον 1Δ.6Ρ. Τόν. (ρ.330.7; Μ,66. 
1134}; ἐπειδήπερ ἐν τῷ ληφθέντι θεός, ἐκ τοῦ λαβόντος ὃ ληφθείς, ὡς 
τῷ λαβόντι συναφθείς, συγχρηματίζει θεός Νεβί, Κγ.Ο ο(ρ.262.12)60. 
ΟΥτΟ Ν ἐεὶ.2.τα(ρ.51τ.8; 6᾽,588); τὴν συνημμένην τῇ φύσει τῆς θεότητος 
σάρκα 80. πάθους δεκτικὴν εἶναι] Νεβί.6}.γγ.2{(ρ.31.2ο; Μ.72.530); 
οὐκ ἐπὶ ψιλὸν... βρέφος ἀλλ᾽ ἐπί τι σῶμα συνημμένον ἀρρήτως θεῷ τὰ. ὅν. 
1) κίρ.354.25)}}0.Οντο Ν ἐε!.2.ο(Ρ.46,40 ; 524}; 500ἢ. νίοτνβ σοπἀοτηηθ 
Ἐν ὕγπ!, ἐῤ.τ7(Ρ.37.27; 53.720); 1διλπατῃ. ττίρ.41.20; 770); δι18 
(Ρ.1τ4.6; 790}; 16, 5ο(ρ.92,4.; 1608); 2δ.πο(ρ.59.11; 1884}; ς. οὗ ἔννο 
ΠΤΏΥΘΒ τόν τε λόγον καὶ τὸν ἄνθρωπον. .-συνημμένα.. «ἀμφότερα υἱός... 
ὀνομάζεται ΤΑΤΉ. “Ἅγ,4.2τ(ρ.68.ς ; Μ.26. Ξο0Β) ; ἀσυγχύτους φυλάττομεν 
τὰς φύσεις, οὐ κατ᾽ οὐσίαν, γνώμην δὲ συνημμένας" διὸ καὶ μέαν αὐτῶν 
τὴν θέλησιν, ἐνέργειάν τε καὶ δεσποτείαν ὁρῶμεν Ναβί, Κ».Β ο(ρ.224.6) 
ΔΡ.ΟἸματετ. αεῖ. Ξ(Η,,3.8060) ; Νεβι,᾿Β 188. οὐ οι ὈΚν γι, οὐχ ἕν τι 
νοεῖται πρὸς ἡμῶν τὸ ἑτέρῳ τινὶ σχετικῶς συνῆφθαι λεγόμενον ; δύο γὰρ 
πάντως τὰ ἀλλήλοις συμβαίνοντα καὶ οὐχ ἕν αὐτό τι τὸ ἑαυτῷ “-άμενον 
νοοῖτ᾽ ἂν εἰκότως ΟΥΥΟ Ν εςὶ.2.8(ρ.46.4; 61. ΞΟ}; ἐκ δύο φύσεων νοεῖται 
συνημμένος ὃ ᾿Εμμανουήλ Οδουτῃ, βοε.τ: τῇ, (0.32); 3, αοῖ,, μη ἱ!6 ἴῃ 
Ῥυτηδπ {πουρῃ, τοῦ, 1οιτοῖ 36 τῷ ἁγιαζομένῳ συνάψας τὸ ἁγιάζον 
ἈΡΟ]] εονΡ.εἰ ἀτυ.τλίρ.τοτ.ο; ΜΟΡΙ 8,854); τὰ τῶν φύσεων χωρί- 
ζοντες ἴδια, τὴν τῆς ἐνώσεως ἀξίαν συνάπτωμεν Νεδίιλονι τη Ηεδ.3:1 
{ρ.242.15; Μ.64.4028); Ὀνγτεῤ.τΊ απαϊδ. (ρ.40.30; 53.768) οἷξ, 5. 
συνάφεια. 
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111. Ξριπῖμα!, μπζία, οἱ (Ὠγιβ 5 ψγοσὶς ἴῃ σϑλὴρ οτεαΐαγαβ ἴο 
(οᾷ οὐ γὰρ κτίσμα συνῆπτε τὰ κτίσματα τῷ θεῷ, ζητοῦν καὶ αὐτὸ τὸν 
“οντα Α[Π..4γ.2.60(Μ.26.2934}); αὕτη [30. ἴῃ6. ρααὸθ οὗ (μ151] σ’εὶ 
«τοὺς ἐν ἕξει αὐτῆς γινομένους τῷ πατρί ΤΙατ, ΗΠ σδο] ἀρ. καὶ. [ο. 
14: 27(ρ.352.24); ἵνα τῇ πρὸς ἑκάτερον κοινωνίᾳ δι᾿ ἑαυτοῦ συνάψῃ τὰ 

διεστῶτα τῇ φύσει ΟΥ̓ Ν 55. 2.3(2 Ρ.32.5; Μ.45.5 970); Ογτ.Ος.28 
(3.520) οἷξ. 8. ἕνωσις ; Ρ655.; οἱ Η. σδποβὲ υπὶϊίξα ἕο πιαηβ θοᾶν, 
ΤῸ μτνβ.  αςεί,6(0.173.2; 8.2718); οἱ 500]5 ππὶῖεα τὸ σοά ἴῃ (δὲ 
τέλειοι κατεργασθέντες τῷ πατρικῆς θεότητος ἀλέκτῳ φωτὶ συναφθη- 
σόμεθα, φῶτα καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν συναφείας γενησόμενοι 
Ε5.6..}..3.18(0.170.33; Μ.24.τοΔ410}; οὐ συναφθήσονται τῷ πατρὶ μὴ 
ἔχοντες τὸν...ἐξ αὐτοῦ φύσει υἱόν ΑἸἢ...41γ..2.43(Μ.26.2408); ἄνθρωπός 
τις ὧν, υἱὸς θεοῦ γίνεται, διὰ τῆς πνευματικῆς γεννήσεως Χριστῷ 
““όμενος ΟΥ̓ Ν ν55.ξεῦι.3(2 Ρ.41τ.18;, Μι45.6004Ὰ); κατὰ φύσιν αὐτῷ 
“σόμεθα Ὀγτ ε5.15(5},1710)}; πῶς ἂν εἴη ποίημα, τὸ [85. πνεῦμα] δι᾿ 
οὗ τῷ θεῷ....--όμεθα; 1δ.34(3000) ; τυγβῖ. (χορ. 15.6ὅ1: 10) βασιλίδα ὡς 
συναφθεῖσαν τῇ θεότητι τῆς δόξης τοῦ μονογενοῦς Μας.Αορ.ε}.(Μ.34. 
4174); 164. ῥεγξιοίρ.1ο.22) οἷζ, 5. γνῶσις; τὴν διὰ τῶν ἀποφάσεων 
ἄνοδον... αὐτῷ ““ουσαν, καθ᾽ ὅσον καὶ ἡμῖν ἐκείνῳ συνάπτεσθαι δυνατὸν 
Ῥιοη. τ. ἀ.η.13.3(Μ,3.0818); τὴν δύναμιν εἰς τὸ νοεῖν...δι᾿ ἧς “-εται 
πρὸς τὰ ἐπέκεινα ἑαυτοῦ 1}.7.τ(86ς56) ; ἐδιτ,τ(58ς 8), 

συναπωθ-έω, ῥμδὶ αἰοαγ ἰορείδον; ταςῖ., ἐχρεὶ ἰοφεὶ έν ἢ τὴν 
ἀλλόφυλον ἡδονὴν τῷ ἐμπαθεῖ λογισμῷ ...--εἴσθαι χρῆν παντάπασι τῆς 
ψυχῆς Μαχιαριδιρ.(Μ οτ. 120 18). 

Ἐσυνάρθρως, τἰδίηρ ἰδε ἀεβηῖε ἀνεὶς, εὐτΐ ἰμ6 ἀεβητς αγίτεῖε, 
Ογτ. [ο.τ2.τ(4.ττοῦῸ). 

συναριθμ-έω, 1. ἐαζε Ἰπίο ἀεεομηΐ, τμεϊμάε, Τρτι. βεἰαά.ς5.2; Ῥᾶ85.» 
δὲ πιρηδεγεά τοτιῆ, ἱπεϊμασαά αῃτοὴρ “-ουμένην [50. ἰ(ῃ6. Βαιηδγιῖδῃ 
ΜΟΙΏΊΔΠ7 τοῖς κατὰ ἀλήθειαν προσκυνηταῖς ἨφΥΔοΙξοῊ Δρ,ΟΥ, [σ.12.16 
(ρ.240.}; Μ.14.4210); ϑαταρ.δμεῖ,τ2.5;2. ῥμὶ οἡ ἃ ἰφυεὶ τοί, ρίας τ: 
ἐ᾿ὸ ξαρῃδ εαΐθρονν ας; 1.60]. ; 8. γεῖ. 50 πῶς μονογενὴς ὁ τοῖς πᾶσι 
κατ᾽ ἐκείνους “"οὐύμενος ; ΑΙοχ.Α]κἐριἐπογεί. 4(ρ.9.1; Μ.18.576.Ὰ}); Ευ8. 
δ μοτιτοίρ.68.21; Μ.24.8410); οὐκ ἄρα μετὰ τὴν σάρκωσιν, καθ᾽ ὑμᾶς, 
συνθεολογεῖται ὁ υἱὸς τῷ πατρί. εἰ δὲ οὐ συνθεολογεῖται, οὐδὲ “-εἴται 
κατὰ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ βαπτίσματος ΜΑΧ. ΡΥ, (Μ.ο1.3480); Ὁ. οὗ 
Ἡ. ποϑὶ 85 πὸ οτδραΐυγε οὐδαμῶς..-ὡς “-ουμένον τοῖς πᾶσι τοῦ 
πνεύματος Β45.Ἐπ"ἩἬ.3.7(1.278ς0 ; Μ.20.66060); τίς ἡ ἀνάγκη... «τῇ 
δουλευούσῃ κτίσει “-οὐμενον; ΟΥ̓͂Ν 85. Μαεοά, τ](Μ.45,13210}; Ἀαϊ 
1τὴ6 ἐχαϑὶ οἵ Ἐδίῃου δηᾶ ϑοῃ εἰ.. ἀλλότριον ἦν τῇ φύσει, πῶς 
συνηριθμεῖτο τὸ πνεῦμα; Βα5.Π0η1.24.5(2. 104}; Μ.31.600}}; τὸν 
“αοὔντα αὐτὸ καὶ συντάσσοντα πατρὶ καὶ υἱῷ ἰᾳ,δὲγιδοίζικοι; Μ,22. 
1078); ατ.ΝαζΖ.ογ.41.ο(}ῖ.36.4418) ; ἃ5 ᾿Π] ΡΠ. ε4 Ἰῃ Ὀαρείβτιαι ἰογηλαϊα, 
Βαβ.. ϑρὲγ. βίο ; Μ.1ο30); ἴο ψίισῃ ἀποτηοεβδηβ ΟὈ] οί α τὸν παρά- 
κλητον..-οὔτε τῷ πατρὶ «“οὐμενον' εἷς γάρ ἐστι καὶ μόνος πατὴρ ὁ ἐπὶ 
πάντων θεὸς Ἐπ ἐχρ. β4.5(0.258); οὔτε μὴν σὺν τῷ πατρί, φασί, καὶ 
τῷ υἱῷ τὸ πνεῦμα τακτέον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα, οὐ...σ. 
ἀλλ᾽ ὑπαριθμούμενον Βα5.5ῖή».12(τοῦ ; Μ.888); δ. οὗ 4}1 (γος. Ῥεῖ- 
5028, τοῖ, ὅεπ.3:22, 11τῦ, ὨΙάψτα ({ΠΒα5.) 5 (α. 3150; Μ,20.γ7560). 

συναρίθμησις, ἡ, εοη ἸΠ γαϊ ἸοΉ}1. δείηρ πιϑογει ἀγιοης, ΤΠαΓ, 
διευά,ἐῤῥ.τ τϑ δῖ, οο οόπο) ; 2. γα κίηρ τοῦδ, Ἰπιρ  γηρσ βησα]ῖν, τεῖ, 
Ῥοσβοῦβ οὗ Τιίη. ἡμεῖς [1.6. ΑἸΟΙΠΟΘΑΠ5] τοῖς... ὁμοτίμοις φαμὲν τὴν σ. 
πρέπειν Β85.5)}17γ.42(3.36..; Μ.32.1454}; εἰ ἐν τι.. «ἀπὸ τῆς κτίσεως 
προσαφθείη, πᾶσα ἡ κτίσις συνεισελεύσεται εἰς τὴν τοῦ πατρὸς καὶ 
υἱοῦ σ. τά, ἠον.24.5(2.1048Β; Μ.31.6124}; τῆς..««τριάδος τὴν θεότητα... 
εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐπανήγαγεν, ἐν ὅροις μείνας εὐσεβοῦς ἑνώσεώς τε καὶ α. 
(εἰ. 5. Ὀγργίδῃ) τ. Να2Ζ..ν.24.13(}1.35.118ς5.}. 

συναρίθμιος, ημγηδογεα αἰοηρ τοῦ, εομμιδὰ ἦῃ τ] ἢ αἷς συναρίθμια 
«ὐτῶν ἀνατολικῶν προέδρων τὰ γράμματα λέγομεν ΘΟΡΒΓΟῚ ριΣνΉ, 
(Μ.8᾽).31880) ; εομηεά ατιοτρ, 1.5. οἸαββεα ἃ8 τοῦτον...σ. ἀγγέλοις... 
τάσσων ἘΡΙΡΗ.ἤαεγ.24.2(ρ.2:8.τ2; Μ.41.3000); θνητός..«τοῖς θνητοῖς 
σ. ἐστι Τιοοπῖ, Η.}) εε,.γ.2(}|.86.1γότ); ὅπως σ. σε τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
καταστήσειεν ϑΊορῃ. Ὠίαο.ν δίοῤλ(Μ.Ιοο.11334). 

Ἐσυναριστ-έω, -- συναριστάω, ἰαξε ὀνεαλ αϑὶ οὐ ἱμπείσον εὐτέλι, τεῦ, 
1ῃ6 ψεάαϊηρ Ὀχεακίαθι δὲ απ ἱπυϊ δά ρμεοὶ ὡς φίλον αὐτοῦ καὶ 
μεσάσαντα τῷ γάμῳ καὶ “-οὔντα αὐτοῖς (γοη. Ραδεῖ.Ρ.313(Μ.02. 

γ060). 
συναρμόζω, 2010, τπϊ 6 ῬαΥβοπ5, Β85. 5) 1γ,28(3.338.; Μ.32.1404}; 

Όεο. ΒΙ5.εαγη.2.3ο(ρ.5); ρ8855. συναρμοσθῆναι [50.. (Π5010165. Οἱ 0. 
Βαρέε.} τῷ τελείῳ διδασκάλῳ ΟΥ. [ν.4.5 ἴπ 70.(ρ.520.5). 

συναρμολογ-έω, (οἴ. ἘΡἢ.2:21,4:τ6); 1. Μὲ ἰοροίἑιογ ἀνάγκη... «τὸν 
θεμέλιον τοιοῦτον εἶναι, οἷα καὶ τὰ ἐποικοδομούμενά ἐστιν, ἵνα καὶ 
“οεῖσθαι δυνηθῇ ΑἸτῇ..4.γ.2.74(Μ.26.3048); ἀεί.«πὼς ἐν ταῖς γωνίαις 
τῶν οἰκοδομημάτων δύο συμβαίνουσι τοῖχοι, καὶ ἀλλήλοις “-οὔμενοι 

κατασφίγγονται πρὸς ἑνότητα ὕντ.[5.3.2(2.3084); ΜεΙεῖ αὶ, ἤοη.30 
(Μ 64.128) ; ρᾳ55., δέ ῥῃ ἰοσείλον, ξορηνηεα, 514 Το ρῥιαιχοοί 1.78. 
2000) ; τπεᾶ., ρΎΆΤη., ἀργεέ τῷ ὑπαρκτικῷ -“-ούμενον ῥήματι εαἱ, ἄροῦ. 



συναρμοστής 

τι: δίρ. 433. 17); 2. οὗ ταβ ψτ ΟΠ τιβί, 1οἷη εἰοςεῖν ἴο, ΜΉ1|6 τὸ ᾿ολῦ 
μὲν οὖν...οὐκ ἔχει..«τοὺς ““ουμένους, αὐτῷ" μονογενὴς γάρ ἐστιν" 
[Ῥι.8:.23] δι’ ἡμᾶς ϑεμελιοῦται.. ἵνα ἡμεῖς, ὡς σύσσωμοι «-οὐύμενοι καὶ 
συνδεθέντες ἐν αὐτῷ... ἄφθαρτοι διαμείνωμεν Α1ἢ...4.γ.2.74{Μ.26.3048, 
2054); ΠΙΟΠ,ΑΥ.6...3.3.12(Ν1.3.4.448};} ψυχῆς τρόπον πρὸς σῶμα ἐν 

πνεύματι “-οὔντος ἑαυτῷ καὶ συμβιβάζοντος Μαχ. ανιδιῷ (1 91.10978}; 
ἴῃ (Πυτοῇ μὴ ἔχοντες τὸν -οὔντα αὐτοὺς καὶ συμβιβάζοντα, λελυ- 
μένοι εἰσὶ καὶ ἐσχισμένοι ἀπ᾿ ἀλλήλων {Β85.1ς.τογί(1.4528; Μ.30, 
2024). 

συναρμοστής, ὁ, 02:6 τοῖο 7οἵη5 ἴῃ τη! πον ἐγὼ τούτον σ., ἐγὼ 
ψνυμφοστόλος (τι ΝᾺ2.07.40,18(Μ,36.3818). 

συναρπαγή, ἡ, 1. γοῦδεγν, ῥίμπάεν,; ταεῖ., οὗ 80] Ὀν Ὀοάγ, 
Ατβεπαρ. γε5.2τ(ρ.74.4; Μ.δ,τοτόα); 2. γαμά, ἀέςεριίοη μηδένα τῶν 
ξένων.. “ἄνευ συστατικῶν προσδέχεσθε..-πολλὰ γὰρ κατὰ συναρπαγὴν 
γίνεται (ἀπ. ΑΡΡ.33; ἀπὸ σ᾿ ... πεποιηκότες [Πιγγ5. πον ΐῃ ΒλΙ  Ρτόϑτη. 
(11.101); τὰ ἐν Τύρῳ πάλαι πραχθέντα, ἐκ σ. ἐγεγόνει ὅοοχ..6.2.χ).8. 
(ΝΜ.67.220Ὰ); 3. ἃ5 αοἰϊπρ ΠΡΟΣ τπδη ἔχοπι ψἱτπουῖ, δεσιενιδηὶ; ἃ. οὗ 
ταὶπα Ὀν [Ἀ]5386 Το οΠο 5 τοὺς κατὰ σ. καὶ διαστροφὴν τῶν διδασκάλων 
ἠξπχατημένους Ἐλι5.15.54:τ328.(λ1.24.1124}} ὑπὸ τῶν δοξασάντων τότε κατὰ 
συναρπαγὴν παραβεβλάφθαι ΤΡ τ ρ. αερά 0. ϑοοΥ, ἦ.6.4.12.35(Μ, 
67.4038) ; κατὰ συναρπαγὴν περιπεπαρμένους τῇ ἀσεβείᾳ ΝΊ]. 4. 2.100 
(1,70. 3008); ; Β. οἵ δοὰϊ ὃν εν] εἰ... κατὰ συναρπαγὴν τοῦ ἐχθροῦ 
ἐδέξω τῇ ψυχῇ βουλεύματα Βαβ.ἤον.1Ἢ. Ῥε τα 68; Μ.29.225Ὰ}; γτ. 
5.37:5(}]1.60.9578); Ν1].6}}».3.262(}4.70.516Ὰ}; ς. οὗ 56η565 τὸ σαν- 
δάλιον τῆς ᾿Ιουδὶθ ἥρπασε τὸν ὀφθαλμὰν τοῦ “Ολοφέρνου, καὶ ἡ σ. τοῦ 
ὄμματος εἰς θάνατον ἐτελεύτησεν Ἰᾶ ῥγαεδεὶ.22(Μ.70.τοῦδᾺ}) ; 4. ἃ Ξουτος 
Οἱ δοίίοῃ Ὑνι μη ΟΠ βο!ῖ; ἃ δείηρ εαγνίφα αἰῦαγ; κατὰ συναρπαγήν ΟἩ 
4" τριριἶδε τὰ [35. πταίοματά μου] ἐκ σ. καὶ ἀπροσεξίας ἘΡΗΤ,3.4840; 
τῷ κυρίῳ ἀπελογησάμεθα ἐφ᾽ οἷς κατὰ συναρπαγὴν ἡ ψυχὴ ἡμῶν διετέθη 
πρὸς τὸ συμβάν Β45.6}.χοοί3.4366 ; Μ.22.1το454}; ῥοπή τίς ἐστι καὶ σ. 
τὸ πρᾶγμα" καρτερήσωμεν μικρὸν καὶ τὸ πᾶν ἠνύσαμεν (Ὦχγνβ.ἤοηι. 
50.3 τῷ: “ἴς.(0.3764}; ἐκ σ. τινος ἀνεπαίσθητος ῥυπωθεῖσαν τὴν ψυχήν 
Ὀϊδα. ρον 7.38(ρ.44.16); εβ5ρ. οὗ τὴς. ραββίουῃϑβ τῆς τοῦ πάθους σ. (Βγγ5. 
ἦιον"!.1 5.2 ἦι ρ᾿(ττ.τ12})}; ἵνα..«μὴ νομίσῃς θυμοῦ τὰ ῥήματα εἶναι 
«ἢ κατὰ σ. τινα 10.εοληηλ. ἴ Οαἱ.τ (το, 670); ΟΡΡ. ῥτεπιξαϊταιθᾷ 
ΒΟΙΙΟη5 οὐ γὰρ ἀπὸο. διαπράττονται τὸ κακόν, ἀλλ᾽ ὥσπερ τι ἀναγκαῖον 

ὝΠαΓΜΟΡϑΚ. "5.30: )(Ρ.128,17; Μ.66.6688)}; (Βτνϑ8.ἤονι.22. 5 ἴῃ τη. 
(4.200Α}; ἀπὸ περιοτάσεώς τινος καὶ σ,, οὐκ ἀπὸ μελέτης Ἰά ἤσμι.τό.7 
τη. Κορ, (0. 6130); π. τινος συναρπαγείς ο]. (σαταπθὴ ; 1Ρ. 5.τ(ο. 4600). 

συναρπάΐζ-ω, 1. «παίεὐ αν σαννν ατῦαγ τοῦ ἶ Ομ, σεῖχε, Ταβῖ, Ταροὶ. 
58.2(Μ.6.4168) ; Ιγοῃ ἤαθν, ρτόοθτι (Μ.7.441Ὰ}; 2. τηεξ. ; 4. τϑτεὶν ἴπ 
ΒΟΟΩ 56Π86, Ωγ ΟΠ ̓5 Δ ἀΙθησα τοί σΉ6, καγγν εοπυϊείίομ, οἵ τῃε 
ΒΡοΟΚθὴ ψοσζα ἀκωλύτως... φέρεται ῥεῦμα τοῦ λέγοντος, καί που τάχα 
καὶ συναρπάσαι δυνάμενον (Ἰετῃ.δεἰ.27(ρ.144.32; Μ.0.7128Β); αξὰ. ὉΚ 
ΒΡΘΟΪΟΙ5 ΔΥριιπηθη 8, ΚΩ͂, αἰθαν, πιϊδίσα( σ. καὶ σοφίζεσθαι ΟΥ. 70. 
20.24(20; Ρ.358.20; Μ.14.6288); 18.13.3(0.228.21:; 4044}; ΡΗΠοβί.ἢ.6. 
2. (ΝΜ. ός. .4684); ; οἵ Ππορίιοβ, ΟΥ 70. 20. 33(27; Ρ.37.0.8; 6488); --εῖν 
οἴεται τοὺς ἀκούοντας ...τὸ.. τὴν τρίτην ὡσαύτως οἴεσθαι ὅν. Νυ95. ΜΉ, 
4(2 Ρ.8ς.42; Μ.4ς.66ο"); σ. τοὺς πλείστους τῶν μοναχῶν, ἀνθρώπους 
ἀκεραίους... «ὄντας ϑοοτ,᾿.2.6.7.2τ(Μ.67.6850); Ογτιεῤ.:3(ρ.67.28.; ἢ, 
86Α); 1Ὁ.44{ρ.35.6; 1328}; ρ855., δὲ εαγγίδά ατὐαν Ὀν ἴῃς βυθ]βεῖ οἵ 
{Π6 ἀτρττπεπέ μὴ --όμενον ὑπὸ τῶν δυνάμεων, τίς μὲν ἀπὸ κρείττονος 

τίς δὲ ἀπὸ χείρονος τὰ τοιαῦτα ἐπιτελεῖ, ἵνα ἢ μὴ πάντα κακολογῶμεν 
ἢ μὴ πάντα ὡς θεῖα θαυμάζωμεν ΟτΟεἶς.2.5τ{(Ρ.174.23; Μ.1τ.8)70); 
Ῥ. ρ855., ὅδ α ῥΥδν ἴο; δὲ ξεϊξϑῆ, σανίδα ἀτῦᾶν ΟΥ φιθερὶ οΓ ομδ᾽ς ἤδοὶ 
Ὀν ραββίομιβ, [51. ταροΐ.5.2(Μ.6.33268) ; (Βτγβιλορι, τό.2 τη. ΕΡ᾿ (τ. 
Τ20}) ; 1. ἀοηι.13.1 τη Κονπ(ο. 580); μὴ συναρπαγῇς" μόνον κράτησον 
σαυτοῦ, καὶ κρατήσεις τῆς τοῦ διαβόλου ἐπιβουλῆς 14.Πσμι.3.6 ΤΙ Πδδς, 
(1τ.4508); Ν1].6}}.2.τ4ο(.79.2Ζ610}; δύο πώλοις εὑρεθῇς δυσηνίοις 
““ὅμενος Ἰ514.ῬῈ] ἐρ.1τ.423(Μ, 78.4110); (νυ αον.1(1.2410}; ὈΡΡ. 
ἀεΙθογαῖο 51π, ἢ γγβ.ίοηι. 5.1 1: πον (ο. 4698); ς. μᾶ85., ῥὲ ἃ Ῥγεν 
ἴο, δὲ εαπρἀϊ ἩΡ, ἐπίαηφεά 1 1π Β8α ΠδαΌΙ5 ὥστε γενέσθαι ἡ ἡμῶν τοὺς 

ὅρκους ἔθει μᾶλλον ἢ κρίσει. “όμεθα γοῦν ΟΥ ἄορι. 5.12 1ἢ. [6 6.(0.40, 
32; Μ.13.3212Ὰ) ; ἃ. ῬΆ485., δε γαρὶ, γαυϊεἠεή ὃ δὲ ἐν ἁγίοις συναρπαγεὶς 

εἶπεν Ματς. ἴδον Ρονρίντοι; 3. δεαἰεῖ οπ6 ππαιθαγες, ἱγαρ, δερμῖϊα 
εἰώθαμεν λέγειν, οὐκ οἶδα πῶς ὁ δεῖνα ἐλθὼν σ., οὐκ ἄγνοιαν προβαλλό- 
μενοι ἀλλὰ ἀπάτην τινὰ... καὶ ἐπιβουλὴν ἐμφαίνοντες (Ἔν 5.᾿01.13..1 
τη Κορ» (Ὁ. 5580); ϑοοτ, ἦ.6.2.8.3(Μ6)}.1τ068); ἕνα τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
εἰς προδοσίαν συναρπάσαντες ᾧ70.1).8, 7.7(Μ] δ, 920); 4. δὸρ 6 
φιεπίτοη σ. τὸν λόγον Οτ.( εἰς... 5τ(ρ.173.22; Μ.11.8760}; 405. ἵνα μὴ 
α. δοκῶ 1.1.32(ρ.84.22; 724Ὰ}); 5. ρ488., δὲ λαϑίν ἴῃ 7μάσεγιοηΐς, ξογηὶ 
γαρὶι ἡμαρσομιοηὶς ἐν χρόνῳ μακρῷ, ὥστε μὴ εἰπεῖν, ὅτι συνηρπάγη τὸ 
δικαστήριον (Ἤγγϑιλοι. 5.1.1 τὰ «4τ.(0.3708). 

Ἐσυναρπακτικός, Φῤρεεῖοι5, δεριτηρ, τ. Να2.ο».26.3(λ8.3:ς.1220}).ὄ 
Ἐσυναρπακτικῶς, ςῥεοϊοιεῖν, λάντη. Τγῖ,.2.3(Δ1.20.476Ὰ}); 2.2.6 

(5458). 
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ἄναρχος ὁ πατὴρ..«.μεσότης δὲ σ. ὁ υἱὸς.. 

συνασπισμός 

συναρρωστέω, ΦΗ 67 ἤγορε ομα {Πίπρ ὡς τοεὶΐ ἃς ΔΏΟΤΠΕΥ σ. τε τῇ 
πορνείᾳ τὴν ἀπόστασιν Ογτ.α40γ.4{1.1το90). 

σύναρσις, ἦ, ΞτΗῤῥογί, ἀδεοϊδίαμεο, ἔεὶρ μυρίας φωνὰς... ἐκ τοῦ 
νόμον πρὸς σύναρσιν ἔλαβε ας. Μη αροετ.3.34(Ρ.120.2); τῆς παρ᾽ 
ἀλλήλων βοηθείας καὶ σ. Απτ. Μοη λον.) (Μ 80. 0680); ἔτοπι σοα 
διὰ τῆς ἐκ θεοῦ δοθείσης αὐτῷ σ. (ΕἸ ΟνΣ.ἠ.6.2.1.1(Μ.85.12240); ποῖ 
ϑρρτορτίαϊβ το ΘΟΟΡοΥϑ θη οἵ ῬΕΥΒΟΠΒ ἴῃ ΤΥη, οὐκ εἰς τὴν οὐχ 
ὁμοίων ἐξέτασιν, τῶν συνάρσεως τῆς ἀλλήλων καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ χρόνου 
δεομένων Τ]άγτη, Τγίη.2.7(Μ. 39.51730). 

Ἐσυναρχάριος, ὁ, ῥείϊοιυ πουΐεο, ΠΡΉΓ.τ, ΞΟ σα, 
σύναρχος, 9} οἠέ απ ἐπα ξανηο δομεθ, ποῖ ἈΡΡΙσΆΌ]6 ἴο οὐεβϊοπ 

ἴῃ Χ6]. το οᾷ πῶς οὖν σ. λέγουσιν “ἕλληνες τά τε ζῷα καὶ τὰ φυτὰ τῷ 
θεῷ; 17υβιρηξε α(Μι0.14968); ταύτης [3ςς θείας προόδου) ἀρχὴ μὲν 

,τέλος δὲ...τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ῬτοςΟ, Ῥγοεῖ. (Μ.87.2792"Ὰ}; πῶς...ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἡνώθη τῷ 
χαρτίῳ... «ἵνα ὑπάρχει τὸ Κουράνιόν σον λόγος σ. τοῦ θεοῦ; ΒαΥ( ἢ. 655. 
ραν. (Α.το4.1206}). 

συνάρχωῳ, τποα., δερτη τοί οὐ αἱ ἰ᾿δ δαῖτ ἰἰηπ6 ἂς τὴν σύντροφον 
καὶ συναρξαμένην Αὐγούστῳ φιλοσοφίαν ΜΕ]. [γ.1(0.308; Μ.5.1212.}; 
᾿ρὶρῃ. λαόν. 66.1τ(ρ.32.21 ; Νἴ.42.450); (Οπνοη. Βαξειθρ.12,14(Μ.02. 
80,034). 

συνασελγαίνω, ὑὲ α εοφηραηίον τΏ ἀοθαμοίογν, α5.μοηι.τ4.7(2. 
1280; Μ|.31.460Ὰ) ; (δηφὶ. Αρ}.2.8.χ. 

συνασθεν-ἐω, δὲ 111 ἰορείῆεν, 767 τοί ἀσθενοῦντι “--εἴν καὶ 
ἐσχύοντι συνευφραίνεοθαι Οτ.Να2.ογ.6.6(}.3-ς.7294}; τοῖ, σοποϊαβίοι 
οἵ Ατίδῃ δυρυμηεηί5 ρους παΐπσχε οἵ ϑοη ἀνάγκη...σ. καὶ αὐτὸν ὡς 
κτιστῆς ὄντα φύσεως (γτοἰϊε5.1 (οὐ, τοο0); οὗ πδη ἢ (Π τΙβὲ ὅτι... 
ἡμεῖς ζήσομεν σὺν αὐτῷ, συνησθενηκότες αὐτῷ κατά γε τὸ ἀποθνήσκειν 
τέως Ἰὰ Ἐμεἢ (ρ.58.τι; ς5.χ750). 

συνασκ-έω, 1. ῥγαείἐξε, ἰγαῖρ!, 650. 1ἴπ ΒΡΙΣΙᾺ4] 16 ἡ δὲ ἡμετέρα 
φύσις... ἐγκρατείας δεῖται, δι᾿ ἧς πρὸς τὸ ὀλιγοδεὲς “υουμένη συνεγγίζειν 
πειρᾶται...τῇ θείᾳ φύσει ζΊδγη. 5 »γ.2.1ϑίρ.155.16; Μ.8,10208) ; σοφίαν 
συνασκηθῆναι χρὴ εἰς ξξιν θεωρίας ἀίδιον ἐ.6.7(0.462.3: ; Μ.9.2844}; 
τεῖ, βογιρίαγο, Ετπι5,᾿ἢ εν οι τυτ(Μ.20..4.568); ἑεροῖς μαθήμασι “-οὐμενος 
ῬὨΠοϑι.Ὺ.6, 3:20 (}}.65. 5000) ; 2. ἰτῦξ ας απ ἀϑεοίῖς εὐἱΐ ἀπετάξαντο τῷ 
βίῳ καὶ συνήσκουν αὐτῇ Α-Μαμΐεἰ Τἰεεὶ. φ. 271π. ) 

συνάσκησις, ἡ, 1. ῥγαειῖζε, ἐγαϊπτηρ ἡ εἰς ἐπιστήμην σ. (Ἰδτη.5,7.1.4 
(ρ.τ7.15; Μ.8,. 7114); ἡ -οὐγνῶσις σ. ... ἐργάζεται ἐδ.6.ο(ρ.468,28.; Μ.0. 
2064}; σ. γνωστική 1}.7.18(0.77.το; ὡ 56}; ἐπὶ τὴν πίστιν ἐκ σ. κορῶς 
εἰς σύνεσιν ἰδέαν ἄγονται 1.6.1Ἴ(ρ.5 1111; 3858); ἐδεῖτο χρόνου καὶ σ. 
ἕν᾽ οὕτως ἴδῃ τὸν ᾿]ησοῦν ΟΥ, ἐγ.93 τη [9 (Ρ.ς556.20} ; 1ὔπι|5.}.6.0.χ(4010 ; 
Μ,ι2τ.ὅϑ1.Α); 2. εἰμεν οὗ βουιρίυσε, 14.λ.6.9.6.2(Μ.20.8οϑο) ; 3. ἀ566- 
{1εαἱ ἀϊεεῤίϊηε, 1.7.532.5τ(730 4). 

Ἐσυνασκητής, ὁ, γείϊοτυ αϑεοϊῖς, ξοϊίοιυ τηολ, ΑἸΠυ,ἀπίοη πε (Μ. 
26.024); 110..8. }.18(Μ.96.το2 5}; 16 “2τ(τοφοο). 

Ἐσυνασκήτρια, ἡ, ζεἰίοτυ ἩΜμΉ, ῬᾺ1}}. 1.1 αὐ5.δτ(ρ.157.3; Μ.34.12280)). 
συνασμενισμός, ὁ, ἑακίης ῥίσαςμγε ἰοροίἤεν, δη)ογίηρ ομδϑοὶ ἢ γι 

ΟΡ αΉν φεύγοντες τὰς πόλεις, μήποτε τῷ σ. σπάσωσί τι τῶν πολιτι- 
κῶν θορύβων ἐκπίπτοντες τῆς προθέσεως ῬΑ]}  δαπς. Θδί(ρ.163.7; Μ. 

34.12180); συμπαίξειν..«τῷ... Ισαὰκ ἀπαξιοῖ, μή πως τῷ σ. ὑποούρῃ 
τοῖς αὐτοῦ ἐπιτηδεύμασι 14. (ἢ γγ5.το(ρ.123.10; Μ.47.60). 

συνασπάζομαι, οπὗγαςε ἰοσείδεν ἃ νὰν οἵ [τς τὸν αὐτὸν βίον αὐτῷ 
σ. ἀρορκίμ Ραὶν. (δ ς. 152). 

συνασπίζ-ω, 1. δμρῥονὶ, ὁσεομαᾷ, αἰΐν οπεϑοί τοί, τηρα, τῷ δια- 
βόλῳ τῇ ἡδυπαθείᾳ “-ομένους ΒΑ5,ΡΉΜΗΪ, 6(2. 208Β ; Μ. 31. ὅφος); ; 8(ῖ,, 

ΡΕΙΒΟΩ5 ἱπ ἃ ζοηϊονεῖβν, ῬΒΠοβι..6.4.12(Μ, ὅς. 525.,8); ΡῬΟΥΙΒΟΙΒ 
Ϊῃ ἃ. ςΟΌΤΒΕ οἴ δοίίοῃ, 1514,Ρ6],}}.3.153(}1.γ8.8454}; ἂπ Ορ!πίοη οἱ 
παρ᾽ Ἕλλησι σοφοί, σ. τῇ πλάνῃ γτ, ξ.ο: το(}1.60.}734}; ἃ ρΥαΟΕΪΟΘ 
οὐχ ὅπως..-παραλύουσαν...τὸν ἐπὶ τῷ σαββάτῳ νόμον τὴν περιτομὴν 
εὑρήσομεν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ “τουσαν 1ᾶ..70.4.7(4.4304}; γεϊη ξογεε δοῖς οἵ 
ΜΠ τὴν..«πτουσὰν αὐτοῦ τοῖς θελήμασιν ἐνέργειαν 1.5 χ(4580}; 
2. ἡσί ἐλοιίάον ἰο ἐμοιίάφν, εἰοσε ἰζ γαηὶς ἐκεῖνοι ἑαυτοῖς ο., καὶ 
ἡμεῖς τὸν ἡμέτερον συνασπισμὸν διαλύομεν ΟΥΟΝ νβ5. ον. (Μ,46. 

5488); ἀσθενεῖς... .ὅτι...οὐ σ. ἀλλήλοις (μεν β λον. 59. 5 ὅτι ΜΠ. 

6024); οἵ (οα προεστηκότα τε καὶ πτοντα τὸν τῶν ὅλων ἔχοντες θεόν 
νυ σίαρλ. Ν πηι. (, 4870}; ἴσασι...ὅτι ο. θεός Ἰὰ, Ὀς.32:2.(Μ. 69. 8810). 

συνασπισμός, ὁ, 1. ρλιηρ ἐορείλιεν, ὙΠ ἐοφηδωΐ σ. καὶ... ἐπι- 
μαχίας Βα5.ἤεχ,8,π(1.758Β; Μ.20.1768); 2, εἶοςε ἐογηιαίίοῃ, εἰροε 
γαπῆς; ταϑῖ., οὗ (ΒΥ β δ τὸν ἡμέτερον σ. διαλύοαμεν τι Ν γ85,ογή τη, 
(Μ.46.5488); (οπϑι, ας ἰαμά. 28 (}1.88,ς12λὴ); συγκροτήσατε, καὶ 
συσφίγξατε, καὶ οἷόν τινα σ. ποιησάμενοι ΟἸψτΏρ, 7οὺ τ7: ττ(Μ.02. 
1034}; ἢν... οὗ τοτλδίηβ οὗ ἃ ΤΠΔΥΤΨΥ ἐγεγόνει...τις, ὡς εἰπεῖν, σ. τῶν 
μελῶν πρὸς τὴν κίνησιν, μὴ τολμῶντος ἑνὸς προπηδῆσαι τοῦ σώματος 
ΒΟΡΒγ Η νι ηπαςί, (Ν].02.17 004}; 3. π΄ σοη., γαμῖς; τηοί., οὗ 1τῃ8 
τηϑγίγτϑ νηπίων..«πλῆθος...«τὸν σ. ἀνεπλήρωσεν [οηβὲ. ας ἰαμά 4(Μ, 
88.4848). 



, 
συνασπιστῆς 

Ἐσυνασπιστής, ὁ, δῃῤῥογίεν, αἰάον αμά αδείίογ, Β85. δ ὲνγ.77(3. 
65Ε; Μ.32.21 34)} ΤὨΡΗπ. εὐγομ.Ρ. 326(Μιτοϑ.8128). 

συναστατ-ἕω, δ Πἰπετυῖξε τη βδ ἰδ ΟΥ πηζεγίαΐη τῆς καρδίας... 
ἀστάτως κινουμένης “-οὐσας εἶχε καὶ τὰς ἐλπίδας (σεο. 15. ;5.3.τ62 
(}1.92.12444}. 

Ἐσυναστεΐτης, ὁ, {εἰΐοιυν ετἰίσεν, Τα ε5.Ν 82. ἄτα τ4ο(Ν.538.τοῦΡ). 
Ἐσυνάστερος, δογῊ ἩΉΗΩΥ ἰδ σαριδ δσίαν, τι ΝαΖιδαγριντιτι πιο. 

31-425}). 
συναστράπττω, βασι πὸ ἱτρμϊμήηρ ἰορείλον, οἰΐηε Πβειοῖδε, τεῖ. 

Ναπι.22:23 “σοὐύσῃ ῥομφαίᾳ τ αάογ.δ(1.1020); {Π60}., οὗ ὅοπ ψττὰ 
Ἑαῖΐδεν ποντα τοκῆϊ..-«ἀνθρώπονυ πάλιν υἷα Νοπη.ῥαν. 9.6: 62(Μ,43. 
8ο18); 1.13: τ(8608), οἵ Οοάμοαά βρᾷ τπβηβοοά ἴῃ ΟΒτϊβὶ μετε- 
φντεύθη...ἡ βάτος τῆς θεότητος .«συναστράψαι ἐν φωτὶ προσώπου 
Χριστοῦ.. «ἐν αὐτῇ..«κυοφορηθέντος, καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ φυλαχθεῖσα ἄφλε- 
κτος, ἧ-.- “παρθενομήτωρ Μοα ἄονηιν.3(Μ.86.32850). 

συναστρξω, εοτημείάθ τὐὐέϊ ἃ δίαν; Ἀδπιοα ῥά ἐαυομγαδίε, Ῥγοσρεν 
καλῷ ἄστρῳ ἐγεννήθη, διὸ καὶ σ. αὐτῷ τὰ πάντα [51π13.4].5ϑνγη.22.2(Μ. 
86,4530). 

συναστρία, ἡ, ςο  Σἴο: οὗ τὴρ οίαγβ οἴεσθαι τὰς τῶν πόλεων 
εἱμαρμένας, ἐν τοῖς τῶν σεισμῶν καταπτώμασι τὰς σ. ποιεῖν στ. Νγβ858. 

{αι (Μ.45.τ688). 
Ἐσυναστρός, ὁογη τιον ἰδ σαρτθ σίαγ, ΤΟ δ αἱ.4. 6(}}. 122.1321Α). 
Ἐσυνασωματόω, ρίαξε ἱηκογρογεαὶ {ἰβειοῖδε, 16. γεραγά ἃς ἴη- 

εοΥρογραὶ {ἰἀε, Ναβε κοι Ηε.2: 1(0.242.13; Μ.64.4028). 
Ἐσυνασωτεύομαι, δὲ αὶ ἐοΡ!ΡαἨΊοΗ ἴη ῥγοβίραεν, Οτ,( εἰς.5.67(0.26ο. 

1; Μ.ττιτοοϑβ). 
συνατιμάξω, ἀεργαάε ἰο ἐς ξαριέ ἰευεὶ ἢ καὶ ταύτην ἶΞο. τὴν γῆν]... 

ϑεοποιήσει ἢ καὶ ἐκεῖνον [30. τὸν κύριον] ταύτῃ σ. ΟΥ.Ν γ85. μη ατία 
Ρ.268.530; Ν.45.8778). 

συναυλία (ἃ), ἡ, φκοηεεγὶ, 1.6. ρίεος οὗ εοηοογί σα τηρδῖε; ἐἕογας οἵ 
νοΐσεβ τίς οὐ κατακλᾶται τούτων τοῖς ὀδυρμοῖς, οἰκτρὰν ξυναυλίαν 
ἁρμοζομένων; στ, ΝάΖ.0γ.τ4.1τ5(Ν.35.8738); ταῦτα δακρύων ἄξια καὶ 
θρηνητικῆς σ᾿ στ Ν ν85. την ττ(2 Ρ.259.6; Μ.45.86: 0); ϑγπθβ.ε,.4(Μ. 
66.13280). 

συναυλία (Β) (συναυλεία), ἡ, ἀνε! ηρ ἐορεμμιεν; 1. τεῖ. ΘΠΊΡΕΤΟΣ, 
δεῖηρ αἱ φομγὶ ΔῊ πολλοὶ λέουσι συνοικεῖν...ἡρετίσαντο, ἣ τὴν σ. 
ποιεῖσθαι μετ᾽ ἐκείνου ΙΟ.ΝῚ Η.υ.7ο.}).2(Ν1.04.4320}); 2. εἰοδα α5- 
σοσίαίίον;, Ἰηϊριασν, τεῖ, Ῥϑ,82:1τ|ι τὸ παραλελογισμένον τῆς συναυ- 
λείας ἐπίπροσθεν ἄγων τῆς τῶν ἁμαρτωλῶν ἀστενοχωρήτου καὶ 
ἐλευθέρας διαίτης καἰ, ἄροο.3:0.(Ρ.227.20) ; 5. εοηργεραίίοη οἵ ἴ5τϑεὶ 
ἀπρακτούσης.. τῆς ἐν νόμῳ λατρεΐας.. καιρὸς ἦν ἤδη, τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων 
ἀποπέμπεσθαι σ, καὶ συναγωγήν ΟΥΥ. οἰαῤῥμ(σεη. (αι 8τΑᾺ). 

συναυλίξομαι, 1. ατοεῖϊ ἰορείλον ; ἰἴυε εἰ ὃν ςἱάε, Οἰϑμιρ.τ (1.2. 
524}; οἵ [τΌορ5, δὲ ἐμεαηηρεά 9146 ὃν ε4ε, ΤΠΡὮν] χει εμέ, τε .112. 
Ο5ῚΒ ; συνηλέζοντο μ.488,27); 2. ἀςεοεσίαίε τοῖίξβ τοῖς... ἀφορισθεῖσιν... 
καὶ συναναστρέφεσθε καὶ ο. (ομεὶ, Αρ}.2.40.Σ; ἀνόμημα.. «τὸ τοῖς... 
αἱρετικοῖς σ, φιλεῖν Ογτ, ρίαῤἧι. ἔδυ. (1.3510); οὗ (Εχῖβο ἴῃ Ὧ15 ΤῊΝ 
16 τοῖς οὔπω κεκαθαρμένοις οἰκονομικῶς σ. 1Δ.} ε. 5: 30 (ΝΣ, 2. 5090); 

τοῦ, Ασεχτ4 (ν. συναλίζομαι) δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος 
αὐτοῖς καὶ σ. Ἰϑι5ιις, Μ͵αγίη σι βῥί,τοττί Μ.22. του); ἘΡΙρΡἢ.ἐα. 4.1] 
(ρ.5τ8.17; Μ.42. 8174); (61. ΟνζΖ.ἢ.6.2,24.20(Μ8ς. 1305Ὰ). 

ἐσυναυλισμός, ὁ, σαγηρῥίηρ ἰοσοίλιον, διοανιρηιδηΐ, Ὀγτιαάον.τοίι. 
3544). 

συναυξάνω (-ξω), 1. ὑπεγσας Ἢ εἶζο, βγ7οῖὸ αἰοηρ τοι, τεῖ, 1θι. 20: : 5 
οὐδὲ αὐτὰ τὰ ὑποδήματα ἐπαλαιώθη οὐδὲ τὰ ἐνδύματα κατετρίβη ἀλλὰ 
καὶ τὰ τῶν νεωτέρων συνηύξανε Τυβειίαί. 131 6(}}. θ.γ8τ0) ; σγοῖῦ τοῖτίξ, 
ἡπόγθαςο ἰϊεινίδε αἷ.. ἐκ παίδων μαθήσεις σ. τῇ ψυχῇ ΤῈ η “. Ῥίον. Ρ. 
Ἐπ5.᾿.6.5.20, 6(Μ. 20. 4834); ; οἰκονομεῖ ᾧ θεὸς μὴ εἶναι μετ᾽ ἀλλήλων 
τοὺς φαύλους...ἵνα μὴ σ. αὐτῶν ἡ κακία ΟΥβοηι.1.2.4 1. 767. (ρ. 91.15; 
Μ.13. 3840); ἀναλόγως.. “τῆς τοῦ σώματος... τελειώσεως, καὶ τὰς τῆς 
ψυχῆς ἐνεργείας τῷ ὑποκειμένῳ σ. (τ. ΝΥβ55 «ἄονι. οί. 29.6(Μ..4. 2378); Ρ 
5ΥΏ65.6}.9(}1.66.12484); 2. μεῖρ 10 Ἰπέγέασε αἷ...διαπορήσεις...τὴν 
θεωρίαν συναύξουσι ΟἸοτη.οἐν.8,6(ρΡ.90.20; Μ.ο. πο). : 

συναύξησις, ἡ, φγοιυίλ, Ἰηογέαϑο, Οἴδπι. ον δ, τλίρ. 482. 4; Μ.ο. 3214}; : 
ῬΙΈΌΤ,, ἘΟΉΜΉΘΉ ργοιοίλ, ργοιοίτσ ἰορει 6} τοί ἢ κατὰ τὰς τῶν χρόνων σ. 
ΤΞἰα ῬῪὶ. ΦῤΡι2 τοί Μ.γ8. 5608), 
συναφαιρέω, ν. Ἐσυνυφαιρέω. 
Ἐσυναφαμαρτάνω, 7οἿη ἴῃ: οἰηητηρ ἀραίΐηςὶ, Ὀγτιαάονγοῖ κα. 5274). 
Ἐσυναφαυαίνομαι, τὐΐ 87 ἰσρείδον τοῖμλι, Μεῖη. 4ν}21.7.2(0.72.12; 

Μ.18.1288), 
συνάφεια, ἡ, ρίοη; 
Δ, ἴπ βεῃ.; 1. εονδίμαίϊίοη, ἐοη)μμοίϊοη; ἃ. αϑϑομδὶν οἱ Ῥατίϑ, 

ταῖ. γϑϑισυθοῖίοη οἱ διαλυβέντα σώματα: τῆς ἑκάστου τούτων. .-πρὸς 
ἄλληλα σ. εἴ γε δεῖ καὶ σ. εἰπεῖν ὡς ἑτερότητί τινι κεχωρισμέ- 
νων Αἴδβεπαρ,γ65.ττίρ.50.17; ΝΜ. 6,.99034}); παγηριοην ὃ Τατιανὸς σ, τινα 
καὶ συναγωγὴν...«τῶν εὐαγγελίων συνθείς Ἐπι5.}}.6.4.20.6(Ν1.20 4014}; 

τοῦ συνάφεια 

ΡΘΙΒΟΠΒ] ᾿᾽έσεοα ΟΥ εομίαεί ἐπεὶ δὲ τὴν σωματικὴν σ. πολλὰ τὰ δια- 
κωλύοντα, λειπόμενον ἦν διὰ τοῦ γράμματος κοινωνεῖν ὑμῖν τῶν 
παρόντων ΒΏ5,6}.28.τ(3.τοός ; Μ.22.3040}; πιεῖ, γωνίᾳ δὲ παρεικά- 
ζει τὸ γράμμα τὸ ἱερόν, τὴν σ. τῶν δύο λαῶν ΤΑΤΩΠιοΟΙ. 1|.23:42 
(Ν,4.85.1385Ὰ); Τδάΐ.15.6:4{0.32.3; 2.208); Ὁ. 56χίιαὶ μρίοῃ, οί, 
ὅεπ. 5: 4(}1.32.15600) ; ΕΡΙΡΆμαδν,21.2(0.220.23; Μ,41.2888}; τοῦ. ΜΈ. 
1188, μήπως ἐντεῦθεν μετὰ τὸν θεῖον τόκον νομίζεσθαι...τὸν... Ϊωσὴφ 
ἔχεσθαι τῆς γαμικῆς σ. Ῥτοο] ΟΡ ογ.6.7(}}.6ς.2320); ὙΠπατ (μη. 
Ῥγοθπῃ,(2,134}; οὗ τηβυταρε πρὸς τὴν γυναῖκα. .«ἐνομοθέτησαν...κολ- 
ληθῆναι.... καὶ ἑτέραν μείζονα σ. ἐπεζήτησαν (Ὦγχγε, μομ!.6 2.1 τ Μ!ι.(7. 
6214}; τὴν νόμιμον σ. ΓΒάτι, ΝορΡΞ5.: Τήηι.3:2(Μ.66.9418); ο. τα! οῊ οἵ 
Βυχἤδη Ροᾶν δπα 8οιὶ τῆς ἀποδύσεως τῶν φυσικῶν παθημάτων διὰ 
τῆς πρὰς τὸ πνεῦμα σα. Ελ1Π8]. ας, Ραμ, (Μ.8ς,)ς 24); τῆς σ. 
ψυχῆς πρὸς σῶμα ΤΠαι,γεεί. εοπξατ(}.6.12288}); οὐδὲ τῆς ἀνθρωπίνης 
ψυχῆς τὴν πρὸς τὸ ἑαυτῆς σῶμα σ. φυσικῶς πάσχειν ἄνευ τῆς θείας 
δυνάμεως Ἰεοηΐ. Βιαγρ δου, (Μ.86.10408); «. μηἶν τὰ δὲ κλάσματα 
αὖθις οὐκ εἰς σ. ἄρτων ὡς ἦσαν ἐποίησε ἘΡΊΡἢ.αγι:.48(0.57.25; Μ.43. 
1018); ὅ ἄρτος ἐκ πολλῶν συγκείμενος κόκκων ἤνωται.. ἄδηλον δὲ 
αὐτῶν εἶναι τὴν διαφορὰν τῇ σ. Ομτνϑ. 07.24.2 Ἰη} ΣΟΥ (το.213Ε}; ἡ 
ὑπεροχὴ δόξης οὐ ποιεῖ τῆς πρὸς τὰ λοιπὰ μέρη συναφείας ἀλλοτρίωσιν 
1ᾶ.ῥαη. Κοηαιτ τί. 6118); πιοῖ. πόλις... «οὕτως ἦν φκοδομημένη ὡς 
δοκεῖν ἕνα εἶναι οἶκον διὰ τὴν σ. καὶ ἁρμονίαν τῶν ἐν αὐτῇ οἰκοδομημά- 
τῶν ἴὅπ5.Ἐ5.12τι τ(Μ.24.134}; 6. ἡμδῖση τὸν σίδηρον ἀφηλάφητον ποιεῖ 
τοῦ πυρὸς ἡ σ. ΝΙ!, ἐρΡ.3.: 55(Μ. 70. 4518); 2. γεία!τοπεηρ; ἃ. εἰμδηΐρ, 
σοηηεχίοῃ διὰ τὴν πρὸς τὸ σωτήριον γένος σ, Αἰτίς ερ. Ἀντὶ, 5(Ρ. 61.21; 
Μ.ιο.ότϊΑ); Ὁ. βρ τῖτι! 8] τε ΠΟπΒΪρ, το] σίου ἐστε ν ἀποπη- 
δῶντα τῆς τῶν οἰκείων ἀδελφῶν σ, Ἐπάν. σῖαα, ἘΡΡιλ. ιΔ4(Ν. 99. οτθι}; 
ΓΠ. ΡΒ1ο5., εχϑρ. τ ΟΣ. 15: 28 σ. τινα πάντων καὶ ἕνωσιν σημαίνειν 1δ1|5, 
ἐἰἐπ.3.τπ(Ρ.173.4; Μ.24.10280); ἡ μὲν τῶν ὑποστάσεων διαίρεσις πρά- 
γματι θεωρεῖται... ἡ δὲ κοινότης καὶ ἡ σ. καὶ τὸ ἕν, λόγῳ καὶ ἐπινοίᾳ 
θεωρεῖται Τγτ. Τρίμ. το(63,14Ὲ.; ΝΙ.77.11410}; εἴϊεοίοα ἢ ὅοῃ εὐδοκία 
πατρὸς ἐν τῷ μονογενεῖ υἱῷ τὴν τῶν ἁπάντων σ. συνεκρότησεν 70.]}, 
ἤν. τδίΜ 06.573}; ἅ. Ἰορίςσα] γρίαιο; υἱὸς δὲ ἢ δοῦλος ἢ φίλος 
μόνης τῆς πρὸς τὸ συνεζευγμένον ὄνομα συναφείας ἐστὶ δηλωτικά 118. 
Ἐπμη.2.0(1.245Ὰ ; Μ.20.5880) ; 6. ἰορίεαί τομηχίοι, κοπίεχέ λόγους... 
τοὺς ἐν σ. τῶν εἰρημένων..«καὶ τοὺς ὁμοίως συνημμένους κατ᾽ ἐπακο- 
λούθησιν [υϑι. 41α].65.3(Μ.6.6250); ἑξῆς καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ὑπὸ μίαν 
σ. διανοίας 15τ|5.4,6.6.13(ρ.265.25; Μιν22.4260}; τεῖ, [0.3:14 τοῦτο 
δοκεῖ ἀπηρτῆσθαι τῶν ἔμπροσθεν, πολλὴν δὲ καὶ αὐτὸ τὴν σ. ἔχει 
Ομγγβ λον. 27.1 τὰ [0.(8.151Ὲ}; ταῦτα τῆς τῶν ῥημάτων ὄντα συν- 
αφείας τὰ μέλη διαστιῶντες Νεεῖ, ποιπη Ἠεδ.3:1(ρ.234.1; Μι64.484λ); 
ἕ. κατὰ συνάφειαν εομδεεμίίυσίν οὐ γὰρ ὥσπερ ἡμεῖς ἀθρόως συν- 
ἄπτοντες τὸ πᾶν ἀνάγνωσμα διερχόμεθα, οὕτω καὶ ὁ προφήτης κατὰ σα. 
πάντα λόγον τῆς προφητείας τροχάδην ἐξηνέγκατο Ἰδυ5.}5, 16:12 {{Μ, 
24. 2054); 3, ἸΠΟΊᾺ]} αϑεοεϊαίΊοῃ ; 8. Ξοεῖαὶ ἐμ θγοσγ 56 πόσων κακῶν μοι 
αἰτία ἡ σ. αὐτοῦ ἘΡὮΥ.1.2ο08 ; τῇ σ. κατευφραΐνειν τὸν ἅγιον ϑορῆτ.Η,, 
υ.“παςὶ,  1.02.τ716Ὰ}; δομᾷ οἵ θοῦ οη, θα ρ οὐκ ἐπὶ τῷ 
χωρισμῷ δυσφόρως ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ἐξ ἀρχῆς σ. χάριν ἔχειν Βαϑ5. ον». 
5.6{2.388 ; Μ.31.2400) ; αἰαεληιθη! τῆς ἐπὶ τὸ κακὸν σ. ἀπαλλαγῆναι 
τα ἰομη Ἐς. 33(. 1530; Μ,20.2768}); Ὁ. ροΟ τς] ἐμεογῥογαίϊον; τῆς 
«Αὐγούστου πρὸς ᾿Ιουδαίους συναφείας ΒρίρΙ:. ἤαξν. δι, 22(Ρ. 288.21; Μ. 
41. 0288); Σ σ. ἐοπεον, πρίν ἴῃ ὈΠΌτΟΗ ἄς [53ς. ἐπιστολάς] ἐπὶ συναφείᾳ 
καὶ εἰρήνῃ τῶν λαῶν..-συνέγραψε Ἐ5.υ,. 53. Ξο(ρ.τοῦύ.14; Μ.20.11288); 
ὅπως ταῖς ἐκκλησίαις... ἡ θεῷ ἀρεστὴ γένοιτο σ. 7ο. ΑἸτ,εριΟνγ α(ρτος, 
6; Μ.7).248Α}; τηρεῖσθαι.. ἑνώσει βούλεται τοὺς 
μαθητὰς... ὡς μέχρι τοσούτου προελθεῖν τὴν ἕνωσιν, ὥστε καὶ εἰκόνα τῆς 
φυσικῆς ἑνότητος, τῆς ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ νοουμένης, τὴν προαιρετικὴν 
γενέσθαι σ. ... ὃ καὶ γενέσθαι συμβέβηκεν Οντ, 7ο.ττιοί(4. 9728); ἤδπῦς 
εονετ που; ἀσπάσασθαι τὴν πρὸς τὰ οἰκεῖα μέλη σ. τε καὶ εἰρήνην 
ΟἩΙετ. (335)6ρ.(ρ.248.15; Μ.26,7208); μετατίθεσθαι πρὸς τὴν τῶν ὀρθῶν 
σ. βουλομένους Βα5.6ῤ.125.1(3.214Ἑ; Μ.32.5458}; οἵ, σεαυτὸν τῆς τῶν 
οὐρανίων ἀγαθῶν σ. ἀλλότριον κατεσκεύασας {76ο.1). Β.7.2(}.06. 
8730). 

Β, [Π60],; 1. Ττῖη. ; 8. ἰπ ρθη. οὐκ ἔσασιν ὅτι μήτε ἀπηλλοτρίωται 
πατὴρ υἱοῦ ἦ πατήρ, προκαταρκτικὸν γάρ ἐστι τῆς σ. τὸ ὄνομα Π΄Ίοη. 
ΑἹ.Αρ. τ, έση. τ]. τ(Ρ.58.20:; Μ.26. 5040); ; ὀγηεῦ, “ἴηι. (345)9(ρ. 253. 
36; Μ.26.7338) οἷ, 5. διάστημα; οὐκ ἐν τῷ αὐτὰ εἶναι ἐ ἐκεῖνο, πρὸς ὃ ἕν 
ἐστιν εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτὸν ἐν τῷ πατρὶ καὶ τὸν πατέρα ἐν τῷ νἱῷ, τὴν 
σ. καὶ τὸ ἀχώριστον ΤΑΤΉ, “γν.4.1τ7(0.62.7; Μ.26.4028); συνῆπται μὲν ὃ 
υἱὸς τῷ πατρὶ ἀδιαστάτως" συνῆπται δὲ τῷ υἱῷ τὸ πνεῦμα. τὸ γὰρ 
διορέζον οὐκ ἔστιν...τὴν ἐξ ἀϊδίου α. Βα5. λόρῖ. 24. 4(. 103Ε; ΜΝ. 31: 6095); : 
Ιᾳ4,,ρίν. τα(3. 100; Μ.32.880) οἷἷ. 5. διάστημα; τῆς κατὰ τὴν ἁγίαν 
τριάδα α. καὶ δυνθεῖας τ. ΝᾺ 2.0γ.43.68(Μ.36. 585}; καινὴν καὶ παρά- 
δοξον διάκρισίν τε συνημμένην καὶ διακεκριμένην σ. ΟΥΝ, γοο ἠ )ιεδς 4 
(}1..32.3524}; τοῦ θεοῦ πάντως υἱὸς νοεῖται διὰ τὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ 
πρὸς τὴν ἐξ ἧς ὑπέστη συνάφειαν ἰᾶ. Ἐπη.3(2 Ρ.31.20; Μ.43.5078}; 

Σ» - ν᾿» φ ͵ «ἐν τῇ καθ᾽ ὁμόνοιαν... 
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ἐφιβϑ(Σ Ρατβτυιτ; 1730) οἷτ, 8. ἄμεσος; ἡ...[5ς. τριάς] ἀδιαίρετον ἔχει 
διαέρεσιν, καὶ ἀσύγχυτον φέρει σ. ϑορῇτ, ΗΕ .ὁῤ.5γη.(}1.87.31534}; οἷον 
ἐν ἡλίοις τρισὶν ἐχομένοις ἀλλήλων καὶ ἀδιαστάτοις οὖσι, μία τοῦ φωτὸς 
σύγκρασίς τε καὶ σ. Τσγτ, Τγῖη, το(65,τ6Β ; Μ.77.11440); μήτε τῆς 
οὐσιώδους ἑνώσεως καὶ ο. τε καὶ ταυτότητος διαειρουμένης τὸ σύνολον 
συ Ν 95. ον. 1.15 τη [0((Ὁ.08.13}} Ὁ. 1ὴὼ τοδομίηρ οἵ Ρϑιὶ, βϑτη. 
τὴν δὲ σ. ἑτέρως πρὸς τὴν σοφίαν νοεῖ κατὰ μάθησιν καὶ μετουσίαν, 
οὐχὶ κατ᾽ οὐσίαν, οὐσιωμένην ἐν σώματι Ῥαι]} 58. [γ.(0.322.26; Μ. 
86.12038); 'πα ἘΠ Ι ΟὨΪ 685 τὸν., Χριστὸν προφήτην λέγουσι τῆς ἀληθείας 
καὶ Χριστόν, υἱὸν (δὲν θεοῦ κατὰ προκοπὴν καὶ κατὰ σ. ἀναγωγῆς 
τῆς ἄνωθεν πρὸς αὐτὸν γεγεννημένης Ε;ΡΙΡὨ ἠον,30.18(0.358.5; Μ,41. 
4368); 2. (Πγ510]. ; ἃ. ἴῃ δα ΠΥ ὑγτιΐευβ ψιτποὰὲ Πιπί οἱ Πεϊεγοοχυ 
πολλὰ..«περὶ τῆς πρὸς τὸν ἄνθρωπον σ. εἰρημένα εἰς τὸν περὶ τῆς 
θεότητος ἀναφέρουσι λόγον Βα5.6}.2το. (3. 3168,; Μ.32.7768); ἡ σὰρξ... 
τοῦ κυρίου...διὰ τῆς σ, τῆς πρὸς θεὸν ἀνυψώθη 1[Β85.15.6ό(1.4270; ΜΝ, 
30. 2338) Ξεὸ Ρυος.Ό. ἰ5.2 
ἵνα καὶ ἄνθρωπος γένηται θεός, τῇ σ. ταύτῃ πρὸς θεϊκὴν δόξαν ἀ ἀναγό- 
μενος Το, ποι βου. π(ρ.83,25; Μ.77.135 60); τὴν σ. μὴ μέριζε, ἵνα 
μὴ μεριοθῇς ἀπὸ τοῦ θεοῦ Ῥτοςὶ. ΟΡ ογιϊαμά, ΒΜ Β(Μ.6ς. ὅδοα; ἔνωσιν 
Ρ.1ο6.25); ἀδηοίρ οἷοβα ἄδσρτοο οὗ πίοι δοῦλος ὁ κύριος καλεῖται 
καὶ. «πλαστὸς ὁ ἄκτιστος ὀνομάζεται τῇ σ᾿ ΑΡΟΙ ἐονΡ.οἱ ἀἶπ,4{0.187.4; 
Μ,ΡΙ,.8.8720); οὕτω γὰρ ἔζησεν τὸ σῶμα θεότητος ἁγιασμῷ καὶ οὐκ 
ἀνθρωπίνης ψυχῆς κατασκενῇ, καὶ ὅλως τὸ ὅλον ἐν σ, ἰδ. τχίριτοο.το; 
8754}; ἰᾶ, ἐγ. 138(ρ.240.23)ρ. Τα δγαη.3(4.255); αὐ μὲν πληγαὶ τοῦ 
δούλον ἐν ᾧ ὁ δεσπότης, αἱ δὲ τιμαὶ τοῦ δεσπότου περὶ ὃν ὁ δοῦλος" ὡς 
διὰ τὴν σ. τε καὶ συμφυΐαν κοινὰ γένεσθαι τὰ ἑκατέρας ἀμφότερα Ὁ. 
Νυββ μη. "(2 Ρ.124.π6ό; Μ.45.70 50); τῇ γὰρ ἑνώσει καὶ τῇ σ, ἔν ἐστιν 
ὁ θεὸς λόγος καὶ ἡ σάρξ (Ὠγγ5.ἠ0η1.11.2 ἴῃ 0.(8.6ηΑ); 1514. ῬῈ]}.ἐῤ}Ὀ. 
χοτοοί 1.78.2000); τῆς πρὸς σάρκα συνδρομῆς καὶ τῆς καθ᾽ ἕνωσιν σ. 
Οντ ταὶ. Τγίη (τ, 6050) ; Ὁ. δὲ ὧν Τάτ. Μορβ. δᾶ Νεϑί., ἘΠατ, 
Μορϑ. [γἰπειϑίρ.299.25; Μ,66,9818) εἶτ, 5. ὑπόστασις ; ὁ δὲ ἄνθρωπος 
[Ξς. λέγεται] πολλῷ γε μείζονος οὔσης ἢ κατ᾽ αὐτὸν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀξίας 
ἀπολαύειν διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον σ. ἐδ. τ(ρ.2ο6.18 ; ο880) ; ὥστε καὶ κύριον 
αὐτὸν ἀποφῆναι τῶν ἁπάντων διὰ τῆς πρὸς ἑαντὸν σ. 1α. ἡν..4}οϊ.(ρ,32τ. 
9; Μι65.τοοτΒ}); λέγει [55. ἡ γραφή] πολλάκις καθ᾽ ἕνωσιν τὰ ἑκάτερα 
τῶν φύσεων ἰδιαζόντως προσόντα, ὡς ἂν τὴν πρὸς τὸν λαβόντα ἕνω- 
σιν τοῦ ληφθέντος ἡμῖν παραδηλώσειεν, ὅσα τε τούτῳ ἐκ τῆς πρὸς 
ἐκεῖνον γέγονεν σ. τ. (ρ. 321. το); ὰ “γι. (ρ.98. 26; Μ .66. τοῦ 70) ΟἿ, 8. 

ἀχώριστος; οὐχ ὥσπερ ἡμῶν ἕκαστος καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ὑπάρχων υἱός.. 
ἀλλὰ μόνος ἐξαίρετον ἔχων τοῦτο ἐν τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον σ. ... ἀναιρεῖ 
μὲν πᾶσαν ἔννοιαν δυάδος υἱῶν τε καὶ κυρίων 1Ὁ.(ρ.00.6; Τοτ7}0)) ; 
παρέχει δὲ ἡμῖν ἐν τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον σ. πᾶσαν ἔχειν αὐτοῦ τὴν 
πίστιν 1δ. (0.00.8; τοΙ7}) ; ἕνα...κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν..-πρωτοτύπως 
μὲν τὸν θεὸν λόγον νοοῦντες τὸν κατ᾽ οὐσίαν υἱὸν θεοῦ.. συνεπινοοῦντες 
δὲ τὸ ληφθέν, ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὃν ἔχρισεν ὁ ϑεὸς...ὡς ἐν τῇ 
πρὸς τὸν θεὸν λόγον ο. υἱότητός τε μετέχοντα 1.(ρ.00.13 ; ΤοΦΟΑῚ ; τὴν 
μὲν τῶν φύσεων ἐπήνουν διαίρεσιν κατὰ τὸν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ 
δεότητος λόγον καὶ τὴν τούτων εἰς ἑνὸς προσώπου σ. Νεδβῖ,εῤ.Ονγ.2 
(0ρ.20.1τ0; Μ.77.520); εἶναι μὲν οὖν τῆς τοῦ υἱοῦ θεότητος τὸ σῶμα ναόν, 
καὶ ναὸν κατὰ ἄκραν τινὰ καὶ θείαν ἡνωμένον α., ὡς οἰκειοῦσθαι τὰ 
τούτου τὴν τῆς θεότητος φύσιν 1δ.(0.31.26; 564}; ὁ...«ἐκ σπέρματος 
γεγεννημένος Δανείδ, παντοκράτωρ τῇ σ. θεός 1. ἐν Ο 8(0.248.τ0); 
ὁμολογεῖ τὸν ἄνθρωπον πρότερον καὶ τότε τῇ τοῦ θεοῦ σ. θεολογεῖ τὸ 
φαινόμενον, ἵνα μηδεὶς ἀνθρωπολατρεῖν τὸν Χριστιανισμὸν ὑποπτεύῃ" 
ἀσύγχυτον τοίνυν τὴν τῶν φύσεων τηρῶμεν σ., ὁμολογῶμεν τὸν ἐν 
ἀνθρώπῳ θεόν, σέβωμεν τὸν τῇ θείᾳ σ. τῷ παντοκράτορι θεῷ συμ- 
προσκυνούμενον ἄνθρωπον 19.{0.248.20)}4 0. Οντ, λεςὶ.2.τ3(ρ0.52.268Σ, ; 61, 
δοΟ); Χριστὸς ὁ θεὸς λόγος ὀνομάζεται, ἐπείπερ ἔχει τὴν σ. τὴν πρὸς τὸν 
χριστὸν διηνεκῆ" καὶ οὐκ ἔστι τὸν θεὸν λόγον ἄνευ τῆς ἀνθρωπότητος 
πρᾶξαΐ τι, ἀπτηκρίβωται γὰρ εἰς ἄκραν σ., οὐκ εἰς ἀποθέωσιν 1.( τὸ 
(Ρ.275.10) ; διαέρεσις οὐκ ἔστι τῆς σ΄ ... καὶ αὐτοῦ τοῦ εἶναι Χριστός", 
τῆς δὲ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος ἔστι διαίρεσις 1δ.( τχίρ,.280.18)αρ. 
γτ Ν ες1.2.6(0.42.1; 440); σφόδρα τις τῆς θεότητος ὑπῆρχε σ. καὶ ἐν 
βρέφει τῆς δεσποτικῆς καθορωμένης σαρκός" ἦν γὰρ ὃ αὐτὸς καὶ βρέφος 
καὶ τοῦ βρέφους δεσπότης ἐδ. 15(ρ.202,2); σ. κηρύττομεν καὶ οὐ σύγ- 
χυσιν, ἕνωσιν, οὐ κρᾶσιν Το. Απε. οῖ.(Ρ.84. 20); ; δ. ΔρΡραχεπαν ἔχ 
οΥλἸοἰχοά Όν ἴγι, τοῦ συνῆφθαι λέγειν, τὸ τῆς κολλήσεως ὄνομα, 
μείζονά που πάντως καὶ ἀξιολογωτέραν τὴν ἔμφασιν ἔ ἔχει" εἴπερ ἐστὶν 
ἀληθὲς εἰπεῖν, ὡς τό τισι κολλώμενον, ἐν ἐπιτάσει πολλῇ τὴν σ. ἔχει 
γι λνη. (51.733Α}; σ. ὀνομάζων, τάχα που τὴν κατ᾽ ἐγγύτητα μόνην 
καὶ κατὰ παράθεσιν ἢ γοῦν σχετικὴν νοουμένην ἸὰΝ 5 !.2.5(0.41.38.; 6᾽, 
440); 18.2.8(0.46.12Ε,; Ξ0Ὲ1.}; δῃηα τε)εσίεα 48 δὴ ἱῃπονδιίοῃ, 14. 
Οἠνη.(53.733Ὰ}} οἷτ, 5, ἕνωσις ; ἈΠ6. ἃ5 γα} ἴῃ Πηθδηϊὴρ παραιτοῦνται 
μὲν τὴν ἕνωσιν, σ. δὲ ὀνομάζουσιν, ἣν ἂν ἔχοι τυχὸν καὶ ἕτερός τις πρὸς 
θεόν, ὡς ἐξ ἀρετῆς καὶ ἁγιασμοῦ μονονουχὶ συνδούμενος....συνάπτοιτο δ᾽ 
ἂν καὶ μαθητὴς διδασκάλῳ {δ.(7338); τὸ τῆς σι. ὄνομα παραιτούμεθα, ὡς 

1300 

(1.8. 1872); ; θεὸς ὦ ὦν, ἄνθρωπος γέγονεν, 
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οὐκ ἔχον ἱκανῶς σημῆναι τὴν ἕνωσιν 14 ἐῤ.τ͵(ρ.36.τῷ ; 5.718}; οὐ σ. 
ψιλῇ καὶ ὡς ἐν ἰσότητι μόνῃ τῶν ἀξιωμάτων συνημμένον ἄνθρωπον θεῷ 
4δ.τϑί(ρ. 114.5) 700); κατὰ μόνην τῆς υἱότητος τὴν ὁμωνυμίαν καὶ κατὰ 
μόνην τὴν ἰσότητα τῶν ἀξιωμάτων, Ἴτε τις ὅλως συναφείας οὑτοσὶ 
νοεῖται τρόπος Ια αροὶ. Τ μά. τίρ.113.24; 6 ̓.2070}} γέγονεν ἄνθρωπος 

καὶ οὐχ, ὡς σὺ φῇς, ἀνέλαβεν ἄνθρωπον, σχετικὴν αὐτῷ δωρούμενος τὴν 
σ.; καὶ τῇ τῆς υἱότητος χάριτι στεφανῶν καθάπερ ἡμᾶς 1Ρ.3(0.110.24: 
2136); οὐ κατὰ σ. σχετικὴν ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος 1΄.(ἦγ. 
τ. (160Ὲ}; 85 Ιδασίησ τὸ ΠΙΓΈΠΘΙ ΘἸΓΟΥΒ τὸ γὰρ λέγειν ὅτι διὰ τοῦτο ὁ 
θεὸς λόγος Χριστὸς ὀνομάζεται ὅτι ἔχει τὴν σ, τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν πῶς 
οὐκ ἐναργές ἐστι δύο λέγειν Χριστούς, εἰ Χριστὸς πρὸς Χριστὸν ἔχει σ., 
ὡς ἄλλος πρὸς ἄλλον; 18.6}.44{0.36.21 ; 53.1240}; οἱ διαιροῦντες. «τὰς 

᾿ νας Α ͵ ᾿ - ὑποστάσεις μετὰ τὴν ἔνωσιν...ἐπινοοῦντες δὲ συνάφειαν αὐτοῖς τὴν 
᾿κατά γε μόνην τὴν ἀξίαν, δύο που πάντως ἱστῶσιν υἱούς Ἰὰσχρί, χὴϊ καρ. 
(Ρ.19.6; 6',1490) ; ἃ5 ἰανουχεα ὃν Νεβί. ὥσπερ συνῆν τοῖς προφήταις, 
οὕτω, φησὶ [5ς. ΝεστόριοςἾ καὶ τούτῳ, κατὰ μείζονα σ, ... φεύγει 
πανταχοῦ τὸ λέγειν τὴν ἕνωσιν, ἀλλ᾽ ὀνομάζει σ. 1ἃσριτταί(ρ.χγ7χ.16; Μ. 
17.850); οοηίταβίεα ψῈΓἢ οσϊποάοχ [αστηϊηοίορνυ θεὸς ὧν φύσει γέγονεν 
ἄνθρωπος...οὐ κατὰ συνάφειαν ἁπλῶς..«τὴν θύραθεν ἐπινοουμένην ἤτοι 
σχετικήν: ἀλλὰ καθ᾽ ἕνωσιν ἀληθῇ ἸΔΟΝ ες. Ὁτοεπλ.(ρ.33.5; 318); 
οὐκοῦν ἀναγκαῖον εἶναί φαμεν τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν τοῦ λόγον 
πρὸς τὴν σάρκα, καὶ οὐχὶ δὴ μόνην τὴν ἐν προσώποις καὶ κατὰ θέλησιν 
ἤτοι ο. ἁπλὴν 1. ἀγοαῆ.(ρ.103.,0; π2.1032Ὲ}; οὐκ ἄρα ψιλῇ σ. τῇ πρὸς 
θεὸν λόγον τετιμημένος ἄνθρωπος ὃ Χριατός, συνόδῳ δὲ μᾶλλον τῇ πρὸς 
τὸ ἀνθρώπινον καθ᾽ ἕνωσιν οἰκονομικὴν υἱὸς εἷς καὶ κύριος 14.Ἐμίελ.13 
(ρ.44.1:; πδιτο4); πδῆσβ σ. Ὀθοδγὴθ (θϑὶ Μοσα εἴ τις ἐπὶ τοῦ ἑνὸς 
Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις μετὰ τὴν ἕνωσιν, μόνῃ συνάπτων 
αὐτὰς σ. τῇ κατὰ τὴν ἀξίαν... καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον συνόδῳ τῇ καϑ' ἕνωσιν 
φυσικήν, ἀ. ἔ, τὰ. Ρ.1τῇ αμπαϊ᾿.3(0.40.20: 52.768); οἷ. ἀδιαίρετος ; 
ἃ, υϑεᾶ, πονόνοῖ, ὃν 1 Μαρ. (τεῦ, τ7ο.5:4-8) τὰ τρία ἕν ἐστιν 
καὶ ἀμέριστα μένει καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν χωρίζεται σ., 
ἐπειδήπερ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία ἐν ταύτῃ ζῇ καὶ προκόπτει τῇ πίστει, 
ἵνα μήτε δίχα τῆς ἀληθοῦς θεότητος ἡ ἀνθρωπότης μήτε δίχα τῆς ἀληθοῦς 
ἀνθρωπότητος ἡ θεότης πιστεύηται ἴ,Ξ0 ΜαρΡ.6.28(ρ.τ8.21; Μ.Ρ],.54. 
1184}; Δπα ΟΟΟΑΘΙΟΠΔΙΥ ὃν Ἰαΐοι οὐἱ ΠΟΙῸΧ νυυζογ5 ἐν. τῷ λόγῳ τοῦ 
μεγαλείον τῆς θείας φύσεως, ἀκοινώνητον τὸ τῆς ἑνώσεως. .«.ἐπεὶ οὐκ 
ἔσται φιλανθρωπίας συγκατάβασις ἀλλὰ φυσικὴ τοῦ ὑψηλοῦ πρὸς τὸ 
ταπεινὸν ἡ σ. Τιϑομε. Βιαγρ. ϑευ(Μ.86.το40Ὰ}; πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην 
φύσιν ἕνωσιν τοῦ λόγου καὶ συμπλοκὴν καὶ σ. ἀληθεστάτην ΤΌΥΝ 85. 
μοηι.3.44 τη [ο.(ρ.τ47.6}} 19.7.1 54(0.279.11); 1Ὁ.10.33(ρ.3ος.29); τί 
δὲ καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως ἀπωνάμεθα, τοῦ πρωτοπαθήσαντος μὴ 
σεσωσμένου, μηδὲ τῇ σ. τῆς θεότητος ἀνακεκαινισμένον ; 0.1). [.0.3.τ8 
(Δ1.04.1ο0720}); 6. οἱ (Ὠγτιβι 5 Βαπίδη Ψ}1] ἴῃ τοὶ. ἴὸ {πΠ6 αἰν!ηθ, χοῖ. 
7Το,5:2ο οὐκ ἄλλο μὲν τοῦ πατρὸς τὸ θέλημα, ἄλλο δὲ τὸ αὐτοῦ" ἀλλ᾽ 
ὥσπερ μιᾶς διανοίας ἕν θέλημα, οὕτως ἐμοῦ καὶ τοῦ πατρός. καὶ μὴ 
θαυμάσῃς, εἰ τοσαύτην εἶπε σ. (Πτν5.λοη1.39.4 ἴη 70.(8.2320). 

ΟΕ. ςρεῖτθα); 1. οἵ υμιοὴ οὐ ὈΕ]Ιονϑῖθ ΜΙ οἣς ΔποεεΥ ἀναγ- 
καζόμεθα γὰρ πάλιν τὰ αὐτὰ ὀδύρασθαι.. οὕτω σφόδρα ἀπ' ἀλλήλων 
ἐσμὲν ἀπερρηγμένοι, δέον ἑνὸς σώματος μιμεῖσθαι σ. (Ὦγγπιλονι.1 8.2 
ἦη 20 ογ. (το. 698) ; 2. ἀπ οἵ με ανοῖς ΜΈ Οοά πα ΟΠ γχιβῖ, ; βι. ἴῃ 
ϑεη. ὅτι ἡ πρὸς θεὸν σ., καὶ τὰ τοῦ νόμου περιέχει πνευματικῶς εἰς τὸ 
συζῆν Χριστῷ ἘπΊΒΑ), Βίας, ἐρῥ. Ραμ. (Μ.8ς.7680) ; Οτγϑ ἄον.9.3 τη 
Ἐρλ.(ατ.71Ὲ}); οὐ κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν πάλιν διαδοχῇ τινι σωματικῶς 
τικτόμενοι, ἀλλὰ θείᾳ δυνάμει διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν...ο. τὴν γένεσιν 
δεχόμενοι Τμάτ.Μορ5.09.1:τ4(Μ.66.7228); κεκλήμεθα δὲ δι᾽ αὐτὸ καὶ 
θεοί, ἅτε δὴ τῇ θείᾳ τε καὶ ἀπορρήτῳ φύσει, τῇ πρὸς αὐτὸ σ. κεκοινωνη- 
κότες Ογτι ταί, Τνῖμ.7(51.630Ὲ); 1ἅ.Ος.28(3.52) οἷΐ, 5. ἕνωσις; ΤΠαΤ, 
Κορ. :4(3.60); εἴ εοῖθα ἐπτουρη ΤΙης. ἄνθρωπος... γέγονεν ὁ δημιουρ- 
γὸς.. «ὅπως διὰ τῆς αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίας, καὶ ἡμῶν πρὸς αὐτὸν 
συναφείας ὑπολωφήσῃ τῆς ἐν ἡμῖν ἁμαρτίας ἡ εἴσδυσις ἘΜ ΘΙ, δ γηη.6ὲ 
Αηη.13(}}.18.2890) ; ττουρῇ Ὀαρείδηι, ΟΠγνβι ον Οα].5: 28(το. 
7040); τηράϊαιθα Ὦν “ρποβίϊο᾽ μᾶλλον ἐπιτείνει τὸ γνωστικὸν ἀξίωμα 
ὁ τὴν προστασίαν τῆς τῶν ἑτέρων διδασκαλίας ἀναλαβὼν. ..δι᾽ ἧς πρὸς 
τὸ θεῖον συνάφειάν τε καὶ κοινωνίαν ἐμμεσιτεύει (]6Ιὴ.ἰγ.7.0(0.328.3τ; 
Μ,ι09.4738); ψαϊηεα ὃν [ο]ονίηρ, Ομ σίσε, Τά τῇ ἢ. (Μ.26. 12440) ΟἹ. 8. 
“ἄνωσις; ; Ὁ. Θαομασβέῖο ἡ μυστικὴ πεξθλοϊιε ὥσπερ τινὰ φυσικὴν σ. 
ποιεῖ ΑἸωπιοη, .7]ο.6:(Μ.8ς. Ἰ440Ε): Ἔχε. τύοσ.ο: τό οὐ {π6 τ86 οἵ 
ἴατπὶ κοινωνία: ἠβουλήθη, καὶ πολλὴν ἐνδείξασθαι τὴν σ. (Πτνβιλοηι. 
24.2 ἴῃ ΤΟ σγ.(1ο.2120). 

Ὁ. τανϑίῖ.; 1. οἵ ΟΒδυγοῃ ἢ ΟΠ τιδί τὴν σι τῶν μελῶν τοῦ σώματος 

τοῦ Χριστοῦ Βα3.ερ.τε6.τ(3.2450 ; Μ.532.6130}; μέλη Χριστοῦ πάντες 
ὑμεῖς, οἱ διὰ τοῦ πνεύματος ἀναγεννήσεως τὴν πρὸς αὐτὸν δεξάμενοι σ. 
μάν Μορβ. τον δ: τεί(ρ.181.2; Μ.66.8840) ; τῆς σ., ἣν ἡ ἐκκλησία 
συνῆπται Χριστῷ νυμφικῶς ἅμα καὶ μυστικῶς ὅον. Απίιαρ ταί ΓΡείν. 
4τη(ρ.6ο.:2); ἦλθεν οὖν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίον καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡ ἐκ- 
κλησία ἑτοίμη πάρεοτιν τῶν ἀμυθήτων ἐκείνων τυχεῖν ἀγαθῶν τῇ πρὸς 
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συνάφεσις 

Χριστὸν σ., Οεξοιτη. 4βοο.το: 7(ρ.202); γάμον δὲ ἀρνίου τὴν τῆς ἐκ- 
κλησίας πρὸς Χριστὸν λέγει σ. ἧς ἁρμοσταὶ οἱ θεῖοι γεγόνασιν ἀπό- 
στολοι" δι’ ὧν αὐτῇ ὁ ἀρραβὼν ἐδόθη τοῦ πνεύματος, ὡς ἀποληψομένῃ 
τότε τὴν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον εἰλικρινῆ σ. Απατ.(865. ρος. 56 
(Ν.τοό.3070); 2. οὗ ᾿Ἰπα!]νί 18] 5οὰ}5 ψΊΠ σα αἀπᾷ Ὠγσι ἐπιποθῶν 
τὴν περί σε τὸν ἅγιον σ. ΔΙΠιεχΡ. 5.62: 4(Ν1.27.2770); τῆς σῆς 
ἀντεχόμην, ὦ δέσποτα, σ. 1Ὁ.72:28(3320) ; ἵνα κερδάνωμεν τὴν σα. ἡμῶν 
τὴν πρὸς θεὸν ἐν Χριστῷ γενομένην ΤΑΤΕ, ῥ».(}1,26.12448}. ψυχὴ... 
τετρωμένη γὰρ τῇ εἰς αὐτὸν [5ς. Χριστόν] ἀγάπῃ ἐπιποθεῖ...τὴν πρὸς 
αὐτὸν..«μυστικὴν συνουσίαν κατὰ τὴν ἄφθαρτον σ. αρ.Δερ.ε}.2(Μ. 
44.4160); Βα5.6ῤ.46.2(3.1325Ε; Μ.22.2724); ΟΥΝ γε5ι ἤσουν δ ἴῃ Οαπὶ.. 
(Μ.44.9488); 1δ.1(7768); Θορἢτ. .ο»ν.4(Μ1.8᾽).3300Ὰ}; προαγωγικὸν καὶ 
κινητικὸν πρὸς ἐρωτικὴν σ. τὴν ἐν πνεύματι, τὸν θεὸν εἶναί μοι νόει 

Μαχ.τα.5.88Β(}.90.12858) τῷ. 14.ςεἰοί,Δ.η.4.τ4(Μ.4.2650); ἐκολλήθη 
γὰρ ὄντως ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ, συναρμοσθεῖσα αὐτῷ 
ἀρραγεῖ . 1]ο.1)..8,..40(}}.96.1226}); σοῃδαχαπηαῖοα ἴῃ ποχί ννου]ά 
ὑπ᾽ αὐτοῦ [3ς. (ΠΥ]51] σοφίᾳ... καὶ ἀρετῇ πάσῃ τέλειοι κατεργασθέντες 
τῷ πατρικῆς θεότητος ἀλέκτῳ φωτὶ συναφθησόμεθα φῶτα καὶ αὐτοὶ 
ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν σ. γενησόμενοι, καὶ υἱοὶ θεοῦ κατὰ μετοχὴν τῆς τοῦ 
μονογενοῦς αὐτοῦ κοινωνίας ἀποτελεσθέντες Βα 5.6.{.3.τϑ(ρ.179.24; 
Μ|.24.το410}; ὁ θάνατος οὐ χωρισμόν, ἀλλὰ σ. τοῦ ποθουμένου 530. 
ΟΠ γ151] ποιεῖ στ Νι νββ.υΐγρι(ρ.264.16; Μ.46.3330). 

συνάφεσις, ἡ, 7οἱπὶ αὐεϊσηίίοη, τι ρτ. Εεοὶ. 3.1 (Μ.04.856Ὰ). 
συναφή, ἡ, ἐομησχίοη; 1. εογιδίηαϊοη; τεῖ, ΟἨγσιβιϊαη. ἀπα 

Ἠε]εηῖς ἐμουρῃς ἡ ο. τῶν δογμάτων διὰ τῆς ἀντιπαραθέσεως τὴν 
ἀλήθειαν μνηστεύεται (Ἰετη,5ἰγ.τ.2(ρ.14.4; Μ.8.7008); 2. «ον μεν 
διὰ τὴν σ. τῆς καινῆς 50. διαθήκης) πρὸς τὴν παλαιάν ΟΥ,.70.τ.132(14; 
Ρ.18.1τ7; Μ,14.48Ὰ); Ἐπι|5.(,6.8,χ(ρ.378.33; Μ.22.6128) ; 8. αὐηϊν, γε- 
ἰαίοη εἰ γάρ τις καθ’ ξαυτὰ τὰ μέρη τῆς κτίσεως λάβοι....οἷον... ξηρὰν 
καὶ ὑγρὰν οὐσίαν διέλων ἀπὸ τῆς πρὸς ἄλληλα σ, ΑἸ. κεηπί.27(Μ.25. 
538}; Ποπ  ἀτι 4 ηςττ.2(Ν.3. 9400}; 4. τηοτ8} αἰ ασληιοηὶ εἰ δέ τις... 
φαντασίᾳ...ἀπιστεῖ, μήτοι καὶ κατ᾽ αὐτήν ποτε πορισθῆναι τὴν εὐδαί- 
μονα σ, [1.8. συνάψαι τῷ νοητῷ τὸν..«πεπλανημένον] ϑνΠΕ65. Ζ»}5ΟΉ12.4 
(ρ.151.12; Μ.66,12880); δ. (ἢχτιβίοὶ., οἱ ὠμίορ ΟΥἩἨἁ ͵Ζπδίυγοθ τοιαύτη 
γέγονεν ἡ σ. ἵνα τῷ κατὰ φύσιν τῆς θεότητος συνάψῃ τὸν φύσει ἄνθρω- 
πὸν ΑἸΉ,.4γ.2.70(}1.26.2068). 

συναφής, μπἰϊεά, σοηηδείσά;; τῆ ς0]., οὗ τεϊδιϊο. οὗ Τίοροὸβ ἴο 
ἙΑΓΠΟΥ λόγος δέ, ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς τὸν πατέρα, ὡς πρὸς νοῦν λόγος" 
οὐ μόνον διὰ τὸ ἀπαθὲς τῆς γεννήσεως, ἀλλὰ καὶ τὸ ο. τ. Ν2.0».30.20 
(0.10.5; Μ.36.1294); τὸ σ. τῆς οὐσίας 1.34.13(2538); Οὐ Ν γ85.Ε μη.8 
(2 Ρ.1ϑο.21; Μ.45.7}38}; 1δι.ο(2 ρ.2ο8.2ο ; δοκοῦ) ; ἐδ.(2 Ρ.217.το; 8160); 
ΕΟ γσίο]. τῷ θεῷ λόγῳ συναφθείς...ὁ τεχθεὶς ἐκ τῆς παρθένον ναὸς 
μεμένηκεν ἀδιαίρετος, τὴν..«ταυτοβουλίαν καὶ ταυτουργίαν ἐσχηκώς:" 
ὧν οὐδέν ἐστιν συναφέστερον ΤΠάτν, ΜΟρβ..}. ον. (ρ.330.0; Μιδ6, 
1ΟΙ2Α). 

Ἐσυναφθαρσία, ἡ, {κε ἐπεονγ ῥ  δη εν; οἱ ΒΜΨ, σϑύτα.Ρ ογ.6(Μ. 

98.3450)}. ΝΣ 
Ἐσυναφθαρτίζω, ταΐκε ἱηηπονίαὶ αἷσοὸ σῶμα Χριστοῦ...σ. ... ἡμᾶς 

70.10. ἐόν. (1.0 ς,4048,4000), 
ΓΕσυναφιστάνω, ἐγαη ῥονὶ ἱορείξον, ἰακε αἴῦαν τοί ἶι σ. τῷ λόγῳ τὸ 

σῶμα τῆς γῆς ΓἸ]οτη.:17.7.7(0.30.22; Μ,9.4568). 
συναφομοιόω, τηςά,, δέεομις {Πἶἀε, ο. ἀαι., Τύναρτ. ἢ ε.χ.2τί(ρ.30.25; 

Μ.86.248095). ᾿ 
συναφορίζω, Ε. ῥαμῖς τοῦ! εἶναι σὺν κυρίῳ πάντοτε, καὶ μὴ τοῖς 

ακοῖς.-.-«συναφορισθῆναι ΤΟ ΑΥΔ,6}.8.5(Μ.3.1ο0 78}; 2, σχοομηημηῖ- 
ἐαϊε ἰορεί μεν τῆ, Ἐ Β85.βοθΉ. ΟΉ.3(2.5 274) Μ.32τ 3 πο). 

Ἐσυναφραίνω, δέ α εογεραπίοη ἴῃ ζοϊΐν, Ἰοΐη τπ Κοῖζν νεὶτ, Οντυ. 70. 
5.2(4.4840). 

Ἐσυνάφραστος, {κειυΐτε ἱπάοξονίψανε οὐ ἱπεβανίε, ας ΡΙβιλθα. 
ττ(Μ.92.τπό0Α). 

Ἐσυναφυπνίζομαι, σίραξό ἰορείπον ἔγονι εἶθερ, Οτν 855. πηι. τ) 

Ρ.335.20; Μ,45.10534). 
Ἐσυναχρειόω, ρ455., δὲ ιαίε τοογίἠϊοες αἱ ἰδ ξατηξ ἐΐγτε, δὲ ἰατηί σά 

ΟΥ̓ εονγ βίο ἐορείδιον τῷ φθοροποιῷ πρὸς τὸ ὑγιαῖνον ἀναμιχθέντι ἅπαν 

τὸ ἀνακραθὲν συνηχρείωται ΟΥ̓Ν γ85.ογ, οαἰφεΐ,. 47(ρ.143.6; Μ.45.030). 
σύναψις, ἡ, εοηίαεί ; ΞΕΧᾺΔΙ ἐπίεγεομγϑε, ΤΑΤΗ, 44γ.4.22(0Ρ.69.11; Μ. 

26.5 018}; τὴν γαμικὴν σ. ῬτοΟΟΙΟΡ ογ,6.γ(Δ 1.6 5.733). : ; 
Ἐσυνδαίμων, ὁ, ῥεϊΐοτυ ἀφηιοῖε ; οἵ {110 ΓΟ] οννεῖβ οἵ Νιεβίοσιιβ, Γυυ. 

μομι. ἀήν.ττίς53.382Ὲ). 
Ἐσύνδακρυς, 1. 15: ἰφανς5, Π ον. Ο]εη1.12.7; σ. ἐγένετο ϑοοΥ.ἢ..6.4.25. 

271(Μ.67.5138); 170... }υτο( Μ,ο6.0408); 2. ῥγοηε ἰο ἱεαγς οὔ ϑγηι- 
βαϊδν οἱ περὶ τὸ φιλήδονον ῥέποντες, συμπαθεῖς καὶ ἐλεήμονες, καὶ σ., 
καὶ κόλακες 70. ΕἸτηλ.  εα], τε Μ.88,880Α). 

συνδαπαν-άω, σΟΉ Ξ1.}16 ἐορει θεν οὐ αἰοησ τοί, Οὐ ΝαΖ.ογ. 43.490 (1. 
Δι 400); πῶς ὅ..«νοῦς...τῇ ἀφαιρέσει τῶν σωματικῶν ἰδιωμάτων 
““ὠμενος ; τ ἾΝ ν55.σἩτηη.οἱ γες. (Νἴ,46,415); Ογγιαίον.7(1.250}). 

1310 συνδέω 

συνδείκνυμι, ἐεηηοηίγαϊε αἱ ἐπα σαηῖθ ἐΐριθ, ΟΥ γ85. πη. 4(Λ1.4:. 
6210), ν.]. συνενδ- 2 Ρ.52.20). 

συνδειπνέω, ἀΐηδ ΟΥ̓ Φρ ἰοσείμον τοὐ δι, Ταϊ.ογαὶ. τϑίρ.2ο.5; Ν.6, 
8458); (Ἰδτη. αφά.2.7(Ρ.10ο.12;) Μ.8,4578); {1 π51.} 5,3,8(ρ0ρ.28.3, 
33.10}; ἰῇ ΘΙ Οἢαγβὲ ἀποκληροῖ.. τὸν οὐχ ὁσίως αὐτῷ...σ. Ἰομ. ΑΥ. 
ε....3.3.1(Μ.3.4288)}. 

Ἐσυνδεισιδαίμων, ἐξκειυτδε δ ῤῥογς τ οι5, τηυοίυο ἸΉ ΦΏ ρον ΕΙΣ ἴοῖς 
ἰορείδον τοι τὸν ὁμόφρονά τε καὶ σ. αὐτῷ Ογτ. {μἰη.4(65,1258) 

Ἐσυνδέρ-ομαι, ἀξ ὑξαίδῃ ἰοσείμεγ ψλΓἢ εἶχες τὸν βασιλεύοντα [1.6. 
Βη511...ἐν τῷ δέρεσθαι “-ὁμενόν σοι τῇ διαθέσει ΤΏαΥ Βταά,εῤῥ.2.5ς 
(Μ.99.1268Ρ). 

συνδέσμιος, ὁ, ἐείϊοιν ᾿γιδοηον, Μὶ. δε ίοεὶ.3.4. 
σύνδεσμος, ὁ, 1. δομά οἵ ᾿πΙοη, οὗ Τη8 'π πΠΊνουβα σ. ἁπάντων τὸν 

ἄνθρωπον κατεσκεύασεν Πα τ φιι.20 ἐη εη.(1.30); Οὐϑιη,1π.10}.2 
(Μ.88.1208); σ. [8.. ὁ ἄνθρωπος ]...ἐστιν ὁρατῆς καὶ ἀοράτου, ἤτοι 

αἰσθητῆς τε καὶ νοητῆς κτίσεως 0.1), υοἰμμέ τ ε(Μ.95.1448); 165. 
Ναχζ.ἀϊαϊ. τόο( .38.1120) ; ΠΟΤᾺ] τῷ σ. τῆς ἀγάπης τῆς πρὸς αὐτὸν καὶ 
ἡμᾶς ἡνῶσθαι (Ἡϊοτ, (350) }.{ρ.137.10; Ν΄.25.3520); ΑΙ. “45,3,2τΜ. 
26.3688) ; (Πγγβ. ἤν. δ 8,2 τῷ. 70.(8.5270); [Ώ60].. οἵ Ἡ, δοκῖ α. τῆς 
τριάδος ᾿ὉΡΙΡΠ..μαεγ.62.4(Ρ.302.27; Μ.4τιγοξόα) ; 1δ.74.1τ(0.329.2; Μ, 
42.4974}; 1δ.76.46(ρ.40ο.5; 6138); 2. βαίηρ οἵ ἀἄκτε οἱ  δβίου ἐκ 
τριῶν..-«συνέστηκεν ὁ τοῦ πάσχα σ. ἸΣΡΊρἢ.ἡαε7.70.χ1(ρ.243.24; Μ.42. 
3604}; 3. {παι ΨΏΙΟῊ 15 θουπα τοροίποῦ; 8. ὀαμά, εοἰΐορε τοὺς... 
πρεσβυτέρους...συνέδριον θεοῦ καὶ...σ, ἀποστόλων Ἰρῃ. γα }.3.1; 
Ὀ. ἤρ., κηποὶ, σπαγό, ἀἰβέομίν πλέκων συνδέσμους, καὶ διαλύων κρατού- 
μενα στ, Νὰ ζ.ογ.28.ττ(Ρ.30.4; Μ.36.40Ὰ); 4. δαηάτην ἰοροίδον, ἐοη- 
δρίγασν, Οτλονι.ο.4 τὰ 7εγ.(ρ.60.3}., Μ.τ.35308}); ἡ ᾿Ιεζάβελ.... 
ἐβόησε “σ., σ.᾽, τουτέστιν ἀποστασία καὶ τυραννίς Τάτ (4.5 ἐπ 
3 Κερ.(1.401); ἃ φιι.38 τῷ 4Κερ.(ι.53}). 

Ἐσυνδεσμόω, δίη ἰορειον, τλ ΥΆ}]Ὺ ἡ πίστις συνδεῖ τοὺς ὁμόφρονας, 
καὶ ἡ ἐλπὶς συνενοῖ τοὺς εὐθύφρονας, καὶ ἡ ἀγάπη σ. τοὺς θεόφρονας 
ΒΟΡΒγ, Η͂ ὁριεγη.(1.87.321400). 

Ἐσυνδεσπόζ-ω, γηίθ ἰορείπον τ πνεῦμα...σ. τῷ..πατρὶ καὶ υἱῷ 
ΒΙάντη. Τγίη.2.8(}1.30.6214); Χριστὸν. «τὸν ἀιδίως αὐτῷ [3ς. τῷ 
πατρί συνεδρεύοντα καὶ τῆς οὐκ ἀιδίου -οοντα κτίσεως ΘορἈγ.11.υ.Ον. 
εἰ [σ.15(Μ.8;.3306}). 

Ἐσυνδεσποτεία, ἡ, 7οηὶ γεΐθ οὐ ἀμί μονίίν, τεῖ. [0.τ4τι6 "ἄλλος"... 
τοῦτο δὲ σ,, ἀλλ᾽ οὐκ ἀτιμίας ὄνομα Οτ. ΝᾺ Ζ.0».41.12(ΜΠ,30.44ς4). 

συνδεσποτεύω, γμΐε ἰσρείἑιον νυ ἱτπι; οἱ ὅοη ἢ ΕΔΊΠΟΥ, ἄντα. 
Τγῖη.3.2(ΝΠ1.20.7074}.Ψ 

Ἐσυνδέσποτος, οὐ {πὲ αμέπογῖν κοινωνόν σε τοῦ οἴκου μου τίθημι, 
καὶ σ,, κατ᾽ ἐμέ [ο«.ὙἹ Η.υ.}0. Π. τοί .04.4454). 

συνδετικός, ὀήημαάτηρ ἰορείἠον, φεγυΐηρ ἰο μη φθέγγεται καὶ αὐτὸς 
τὴν συναπτικὴν καὶ σ΄. ... φωνήν, λέγων παντὶ τῷ λαῷ ᾿εἰρήνη πᾶσιν' 
Ἑπρίγαϊου, μέγεϊ, Δ ( Ν].86,2304Α}; ποῖ. 5 βαθϑῖ., δόμα οἢ μπίοη, οἵ 
Η. Οἰιοβί 85 Ὀυϊηρὶπρ ἀρουξ αηϊν οἵ (ΠΥ βεϊατιβ τό...σ. τῆς ἐνότητος 
ταύτης, ἡ δόξα ἐστί' δόξαν δὲ... τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ΟΥΝ γ5.ἤο»1.1.5 Ἢ 
(απὶ.(Μ.44.ττ171}. 

συνδέ-ω, 1. ῥίμα ἰοροίμον, δίμά ἰο; ἃ. ἢρ. ἡ συνδοῦσα ζώνη καὶ 
συσφίγγουσα τὴν πρόθεσιν τῆς ψυχῆς εἰς ἁγνείαν Ἄφ.ῃ.Ἐγη1}.4.6(ρ.52, 
5; Μιτ8.968) ; ““ουσα 36. ρ6866] τὰ ἄκρα διὰ τῶν μέσων τοῖς ἄκροις 
Βιοη Αὐτά ηιττ.2(Μ.3.052.}; Ὁ. πιοῖ, τὴν ψυχὴν σ. τῷ σώματι πρὸς 
κόλασιν ΟΥτ(ῥγίηε.τ,δ,τίρ.06.11); ΑἸΒΙ σερ, 34(Μ.2ς. σο,68λ); οὐ δὴ 
τοιοῦτος ἦν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ" οὐ γὰρ συνεδέδετο τῷ 
σώματι 14. ἱμπε.τ7.4(λ1.25.1250}); συνδουμένης ἐν αὐτῷ [56. τῷ ἀνθρώπῳ] 
πάσης τῆς κτίσεως (Ο5ΠῚ.1π6,10ῤ.2 (ν.]. συνδονουμένης Μ.88.121Ὰ}; 
2. Τπογα]; ρε85., δέ τ: μηῖομ ΝῊ, ἸἸοη. Ατ.6.ἢ.3.3.7(}1.3.426ΑᾺ}; οἵ 
{π6 ᾿παϊν! 8} ννίἢ σα συνάφειαν... ἣν ἂν ἔχοε...τις πρὸς θεόν, ὡς 
ἐξ ἀρετῆς καὶ ἁγιασμοῦ μονονουχὲ συνδούμενος ντ λυ. (51.7338}; 

1 3. ῥἱηά ἰο, τοι οἱ ἢ παρ᾽ ἡμῖν γίνεται συμπάσχων ἡμῖν, καὶ συνδέδεται 
ἡμῖν Οτ,ο κε τι Ἐσεελ, 4 το 1.13.7 814}; ἴπὶ τῆ6 τηϊπα οὐ ἐπουρὰϊ οὗ 
ταϑῇ φύσει τῇ καθ᾽ ἡμᾶς τὸν..«λόγον συνδοῦντες εἰς ἔνωσιν γγ,ἦον». 
Ῥαξεῖι.τη.2(55.2360); δίμα ἰοσοί μεν, ἀϑϑοείαίε ἴῃ ἀπο ἀνάγκη σ. εἰς 
ἕνα κύριον καὶ Χριστόν Ἰὰ Ν᾿ 65.5.5 (ρ.72.20; 61.900); διπλῆν θέλησιν 
δογματίξεις, “των ἀλλ᾽ οὐ δι στῶν ἢ μερίζων ἰδίως Απάτι τ, ἡ ψαιδοχτό 
(οἴ. Μ.07.14448); ογοατίοη ἴο (Ἡτιϑὶ ὁ τὸ πᾶν πρὸς ἑαυτὸν σ. τε καὶ 
συναρμόζων ὙΟΝ γ85.0γ,εαἰδε,, 52(0.ττο.8; Μ.4-.800); 4. 05. ; 8. ῥίπα 
αἱ εἶι6 5ξαγηέ ἵἴρπε δέδεσαι γάμῳ ; καὶ τῇ σφραγίδι συνδέθητι (τ. ΝΑ Ζ.ον. 
40.τ8(}1.36,3818); Ὁ. δτμα ζασξὶ, σοηβγρα, ορρ. λύω: ἐπικουρίᾳ γὰρ 
εὔνοια μὲν συνδεῖται, λύεται δὲ ἔχθρα (Ἰοτη,εἰν.2.τοί(ρ.τόρ.ττ; Μ,8. 
1το484); αὐ. Ν 42.07.38. 1τ(}1.30.3244}; α. λαρερεν ἃ.. «ἡ ἄγνοια σ. κακῶς, 
ταῦτα διὰ τῆς ἐπιγνώσεως ἀναλύεται καλῶς (Ἰ]οτη ραεά, τ. 6(ρ.107.32; 
Μ.8,2858); τοὺς τρυφῶντας..-καρηβαροῦντας, διατεινομένους, συνδεδς- 
μένους, κλίνης δεομένους ὈὮγγπ, λον, 39.0 ἦτ τύ ον. (το. 3770}; 5. ριΆ πα, 
τδϑῖ., δὲ ῥομη πρὸ οὐ ἀδϑοοταίει τοί ὥσπερ τάφον τὸ σῶμα περιφέρει 
μυρίοις συνδεδεμένον κακοῖς (ὮγνΒ, ο»".79.0 τῷ ΤΟ ογ.(1ο.3760}; ἡ 



συνδημιουργέω 

κτίσις τῇ τοῦ ἀνθρώπου χρείᾳ...συνδουμένη Τμαίφη,20 τη σέη.(. 
20); ῬΕΙ͂, ΡΊΟΡΙ. ρᾶ88,, οἱ ἃ Πἰτούατν ψοΥΚ, ἐμ ρεμάϊοιι, Μα]εῖ.παὶ. 
ἠουιορὶς, (Μ.64.τογ7.). 

συνδημιουργ-έω, 1. 7οἱηᾳ τη εὐεαίτηρ, ραγεείραϊο τη: τη ΟΥεαοη; 
οἵ ϑοῦ ἢ Βαίμεσ, ΕΡΙρἢ  αης.τ5(0,24.1:; Μ.43.440); 14 ἀαέν.23.5 
(Ρ.253.1ς ; Ν.41.32040); ἡ τριὰς. -συγκτίζουσα καὶ σ΄. 1δ.16.44{}0'.308.2; 
Μ,42.6128); ἙΞπππομλίαη ἔμαθεν ...ὅτι καὶ υἱὸς αὐτοῦ ἔσται, καὶ --ήσει 
τὰ πάντα Ὀντ ίἤες.γ(τ᾿.580); 2. ἐὐεαὶδ τοὶ ἶ ΟΥ αὐ 1.6 Ξαγμὲ εἶμ ἀνάγκη 
«υνἢ συστολήν τινα τοῦ θεοῦ λέγειν...ἢ καὶ ἑαυτὸν τῇ ὕλῃ σ᾿ βς. 1 σοα 
5 [ὰ 411 πιδτίςτ) Μβτῃ  αγδὲϊ» δ(ρΡ.τόο.ο; Μ.18.2528); [ψδοητ. ΒΛ δ. εἰ 
Εμι.3(}}.86.τ36ος) ; Ῥ4Ὰ}. 51}, αγηδο.(Μ.86.225τ0} ; οὗ 5ο0] ἀπα Ροᾶν, 
ΤΠατ ἐγαη.π(4.180); Τβὲη.Φρ.ΟΡ(Μ.86.0028) ; 3. ἐγεαίΐε τη {16 φατε 
τᾶν ἀγαθὸς...ἐκτίσθη [3ς, ὁ ὄφις], καὶ τοῖς ἀσωμάτοις σα. ΤΠαΙ. 4.34 

1. σφη.(τ.46). 
συνδημιουργός, ὁ, 7οἱηπὶ εγεαίον, ζεἰΐοιυ ἐγεαίον; οἵ ὅοι ἢ ΕΔΊΠΕΥ, 

ἘΡΙΡΗ.μαεν.23.π(ρ.252.11; Μ.41.32040) ; ἐδ.60.55(}.202.14; Μ.42.2880); 
ΤῸ ῃτγ8. 7 γ12η.(1.8220); (1. ν2.}..6.2.1τ4.5(}1.8ς.12560}; φύσις... ὑπ- 
ουργὸς μὴ σ. ... τοῦ προστάττοντος Β8.5.36],0γ.21.2(Μ.8-.2574). 

συνδιαβαπτίζω, τηηηεγεε, ἀγεέμοδ, ταεῖ. τῇ ἰλύϊ τῶν... αὐτοῦ} 
ῥημάτων σ. τὸν λάγον τ. ΝΥβ5. βροϊϊ, 20(Ν.45.12128}; ΙΔ μη. τοί 
Ρ.235.7; Μ.45.8274}; τηδᾶ,, ῥέε τπίο, ἐμένα ὁπεςοὶξ ΤΏ τοὺς μὴ 
σ. ««- ταῖς.. ἀπάταις Ἰὰν.705.(Μ.44.3208). 

συνδιαβαστάζω, ᾿ερ ἰο σαγνν, {10.1).«γίομε, Β(ρΡ.157.17; Μοῦ, 
τόδ). 

Ἐσυνδιαγράφ-ω, εαρεεὶ ἱοσοίδεν, ἐαγιεεῖ αἰοτρ οἰ ὥστε ἑνὸς ὄντος, 
πάντα ἐν αὐτῷ νοεῖσθαι, καὶ μὴ ὄντος, τὰ πάντα “-ἐσθαι ΟΥΝ 85. Αβοί!. 
5(Μ,415.11320}); τῷ..«ἐλλείποντι τῶν ἰδιωμάτων ὅλος ὁ τῆς οὐσίας 
αὐτῷ “-“εται λόγος Ἰα. πη. τι Ρ.γ76.1τι; Μ.4ς.2050). 

συνδιάγω, ρο ἰἠγομρὴ ἰοροίμον, 1, ρα85, δρομά “ἴη16 ἰορείμεν, ΟΥ. 
Νυββιοῤιτ( ΝΜ 46, τοοτο); 2. οὗδεγυθσ αἷδο ἃ. δϑῖνα! τὴν μνήμην τοῦ 
μακαριωτάτου Πέτρου παρὰ Σεβαστηνοῖς πρώτως ἀγομένην ἐπιτελέσας, 
καὶ... «τῶν ἁγίων μαρτύρων μνήμας κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον συνδιαγαγὼν 
ἐκείνοις... «ὑπέστρεφον ἐ.(ν.1, συνδιαγαγόντων ἐκείνῃ τοοτΑ). 

συνδιαγωγή, ἡ, 1. Πυίηρ ἰορείδεν, ἀσεσείαίτου τοι ἀξιοῦσθαι τῆς ἐν 
οὐρανοῖς τῶν ἀγγέλων σ. Ἰαβίπ,Ογ.(ρ.105,24: Μ.86.057}); 2. σὐανγτηρ 
οΥ ἰδ βαρ τῶν οὗ ἰδ, σογηημο, {{{6 κοινωνεῖν αὐτοῖς τῆς τοιαύτης σ. 
Ταβε41αἰ,417.3(Μ,6,5778); συνασκήσας.. «αὐτῷ τὸν μονήρη βίον ἐν..«τῷ 
αὐτῷ μοναστηρίῳ τῆς ἐκεῖσε σ. ἀναμιμνήσκει αὐτόν Τί πιεοηξ (0.1οϑ. 
17; Μ.86,.10 310}; οἵ (Βτβ 5 ἐαυίῃ]ν 116 ΜΠ τηδη τὴν μετὰ πορνῶν 
καὶ τελωνῶν ἀδιάφορον σα. Μακχ.Ξοοί, ἀ.5.3.2(Μ.4.2360); μέαν τῶν 
ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ..᾽ τουτέστιν ἐπὶ γῆς συνδιαγωγῆς αὐτοῦ 
εαἱ.1,κ.17 τ 2(ρ.130.1). 

Ἐσυνδιαγωγός, ὁ, ἡ, σον! ρα]; οἵ ΒΜΝ νυκτοπορούντων συνοδοι- 
πόρος καὶ σ. 7ο.1),λοηῖ. (Μ.06.6608). 

Ἐσυνδιαζάω, «ῥεμά ομεῖς {ϊξε τοῦ, ἴῦὸ αὐηοηρ μὴ σ. κακοῖς ΡΤ. 
ΤἸΟ2Α; {Π885,6}.42.4(3.1280; Μ.32.353}})). 

[Π]συνδιάξω, ν. συνδυάζω, ᾿ 
Ἐσυνδιάθεσις, ἡ, 1. ἀϊεροΞςτίῖοη ἰο, εγγηβαϊμείῖς αἰοεϊίοη, τηοϊίηα- 

ΠἸοΉ καλοῦ καὶ κακοῦ γνῶσις ὑπὸ τῆς γραφῆς ὠνομάσθη, σ. τινα καὶ 
ἀνάκρασιν ἑρμηνευούσης τῆς γνώσεως ΟΥΟΝ 55. πον. οΡ17.20.53(}1.44. 
2008); θεοῦ... ἴδιον ἡ τῶν ἀγαθῶν ποέησις" ἀνθρώπου δέ, ἡ πρὸς αὐτὰ ο, 
Μαχ.οῤ.τ4(Μ.91.5338}; ἡ πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀνθρώπων...σ. 1.13 
{5124}; ἀμ γεὶ. (ΝΜ 91.712}; φευκτὴ ..««ἡ μετὰ τῶν παραπικραινόντων 
τὸν θεὸν σι Απατ,Δ65.δρ.εαὶ, ἄρβοε,τδίφ(ρ. 558,0) ἴοτ καὶ διαέτησις 4, 
Αρος, ΞΜ .τοῦ.3858); Τάτ. ίαα.,ρ}.2.1τ) (Δ ,99.1548}); 2. γεαάτηξες 
ἰο ἀργεε, ΦΡΊνιΣ οὗ οομεϊἸαϊτ0Ήη ἔχαιρον ἐπὲ τῇ..-πρὸς πάντας συγκατα- 
βάσει καὶ σ. Ἰ»ῖοτνι. Α1.4Ρ.Ἐλι5.}.6.7.24.9(Ν.20.6960). 

συνδιαθέω, ρὸ αδοιμὶ τοῦ, ἀσεον αΉῊΨ ;Σ α. ἀατ,, Ογτ ρίαρ᾿, χα. ,(ι. 
3241). 

Ἐσυνδιαίρεσις, ἡ, ἀϑίςτοη τέλειος... ἐστὶ θεός... τέλειος ἄνθρωπος ... 
εἷς.. «ἄνευ τῆς οἱασοῦν σ. γνωριζόμενος Το. ).πονι.4.τ2(Μ.06,6120). 

συνδιαιρ-έω, ἀτοϊά6 ἱορεί θεν ᾿ 1. Ρ8.55., δὲ ἀτυϊά σά πξι6 ΟΥ αἰοτρ τοτίῇ, 
τρί, μέαν.. αἴσθησιν εἶναι φυσικὴν τῆς ψυχῆς...σ, δὲ αὐτῇ διὰ τὸν ἐκ 
τῆς παρακοῆς..«ὄλισθον ὁ τόνος ταῖς αὐτῆς τῆς ψυχῆς κινήσεσιν Ὀ]αδά, 
βενξι)οί.32.1ο) ; Ταίπ, ἡ..φύσις μία ἐστίν... τοῖς μετέχουσιν αὐτῆς τοῖς 
καθ᾽ ἕκαστον οὐ «“οουμένη ΟΥ̓ Ν γϑδ ίγες Δ (Ν|.4τ.1208); ἐξ. (12324}; 
φυλάσσοντες μὲν διῃρημένην τὴν τῶν ὑποστάσεων ἰδιότητα, οὐ -“-οὔντες 
δὲ τοῖς προσώποις τὴν τῆς οὐσέας ἑνότητα 6,Εππ).τ(τ Ρ.164.5; Μ.45. 
4058); ταῖς προσηγορίαις ὁμοῦ καὶ τὴν οὐσίαν παχυμερῶς σ. δοξάζοντες 
Τάτ, ΤΠδιπ,. ρ. Ῥλείαρν. (}]. 46. ττοάο); 2. τηεά., ἀΐυϊάς τοἱδ, εἰαῖρι 
ἃ σἴαγέ οὗ ὅ.. ὕπνος ὥσπερ τελώνης τὸν ἥμισυν ἡμῖν τοῦ βίου σ. χρόνον 
ΟἸευα. ραεά.2.ο(ρ.207.τό ; Μ.8,4068) ; 3. Ῥα55.; δὲ ἀϊβεγεμεαίε {πξε- 
τοῖδθ, ὉΟΥ̓Ψ τοι τῇ διαφορᾷ τῶν τῇ φύσει διαφερόντων ζῴων ἡ κατὰ 
φύσιν σ. τροφή Αἰπεπαρ 5. δ(ρ.ς54.24; Μ.6ιοϑΞΑ}); Ρτος α, Ῥγοε (Μ, 
87.2702}}; [ἢ60]., Οὗ παπιθ5 Ὁγ Ψ ΠΙΟΙ ἅτ πον Ῥευβοπβ Οἱ ἼΤΙΠ., 
τ. ΝΑ 2.ο»ν.20.12(ρ.03.1; Μ.36.024) εἷἴ, 5. ἐπίνοια; ἀπᾷ παίυγεβ οὗ 

1311 συνδιανίστημι 

Ομ τιϑέ ἡνέκα αἱ φύσεις διΐστανται, ταῖς ἐπινοίαις σ. καὶ τὰ ὀνόματα 1}. 
2ο.8(Ρ.120.7; 1138). 

συνδιαιτάομαι, ἐΐσε, ἀτοεῖ! ἰορείδον ; 1. οὗ ἀπίγηβ]β, Τα, ΤΊ, δ:ς 
(4.669) ; αϑι.. οἵ ῬοΙβοηβ; οὗ (γε 5 5βο]οιῦσηι ἀροσὶ εατί!, νυ. 7οεὶ. 
34(3.2268); οἱ εομίεδεγηαὶδε οὐ βρὶ Π8] ΟΠ ΡΑΠΙΟἢ5. γυναιξὲ...σ. 
ἘΡΙΡΗ.μαον.47.3(ρ.218.17; Μ.41.8530); 2. τηρῖ,, οἵ ΟΠ χΙδῖ᾿ 5 Πυτηδην 
Ψ 1 {δ αἰνίη!ν ζἢ...«ἐκ δυνάμεως θεοῦ τῷ θείῳ πνεύματι...σ. ὁ 
ἄνθρωπος Ειιϑῖ. γῇ Ργ.8.122(Ν1.1τ8.684Α); σ. κυρίως ἡ ψυχὴ τοῦ 
Χριστοῦ τῷ λόγῳ καὶ θεῷ 14. "».(Ρ.91; Μ.18.6800). 

συνδιαιωνίζ-ω, Α. γεγηαῖη Κον δυεν τοῖἱξ ; Ἐ. 411 ομθ᾿β πὸ σ. αὐτῷ 
τὴν βασιλείαν εἰσαεὶ δοκοῦντος ἴ7ο.10. Β. }.14(Δ|.96.0818}; 2. ἔογ 4}} 
δἴθυπῖν ; ἃ. οὗ ἀἰἸνὴπο σ 5, οίο,, ἢ τηδῦ, ΤΠαγ. Ησγδο!..} στ τα(Μ, 
18.13520); ΟΥΝ42Ζ.07.41.15(ΜΜ.36.448λ}); σὺ ὦ ψυχὴ...εἴ σοι μέλει τοῦ 
σ. σοι τῆς εὐμορφίας τὴν χάριν τ Ν γδβ. ον.2 τ απ]. (Μ.41.8058); 
τὰ παρὰ θεοῦ, τοῖς λαβοῦσι ““οντα Ογτο ον ραδεῖ,.24.4{53.2058); 
Ῥ. οἵ δησεὶβ ἢ (οά, Μας. Μρη αροεν,4.τ8(0.104.20); ς. οὗ τηδῃ, 
ἰτῦὲ γον δεν τοί οὐ αγπιοηρεὶ τοῖς δὲ.. «λογικῆς κρίσεως μεμοιραμένοις 
τὴν εἰς ἀεὶ διαμονὴν ἀπεκλήρωσεν ὃ ποιήσας, ἵνα..«τούτοις σ. ἀπόνως, 
οἷς τὴν προλαβοῦσαν ἐκράτυναν ζωήν Αἰμπεηδρ.γ65.τ2(ρ.ὅι1ο; Μ.δ, 
9078); ἐῤ.25(0.78.21; ΤοΟ210) ; Β85.19:5..αϑεὶ.3(2, 2018; Μ.31.6240}; οἵ 
{Π6 5018] σ. λοιπὸν...τῇ μακαριότητι, καὶ τῇ ἀναμαρτησίᾳ ΝᾺ] Ρ}.2.82 
(Μ.79.23270)}; 8πη4 Ροαγ δεῖ, «τῷ τῆς ψυχῆς ἀτελευτήτῳ σ. τὴν τοῦ 
σώματος διαμονὴν κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ΔΊΒΟΠαρ,γ65.15 (0.67.7; 
ΤοοσΒ) ; ἢ, ἀνάξιον εἶναί φασι [1.6. Ῥ]αἰοπΙΒὲ5 ἀπ ΟἸΠΕΙ5] τὸ ὑλικὸν σ΄ 
ψυχῇ Μαχ.πελοί.6...7.1.2(Μ.4.1764}; ἃ. 1π Β6]} : οὗ τηδῃ, γεριαῖῃ ΚΟΥ 
εὐεν το οὐ τη ἡ αἰσχύνη... μέλλουσι σ. οἱ ἁμαρτωλοί Βαδβιὀκονιῖη Ἐς. 
33(..1470; Μ.20.361Α}; Οεσαπι. ρος. τ (}.113); οἱ δἴδγηαὶ ρα] 5ἢ- 
τηθηΐ σκώληξ...ὃ τῷ πυρὶ σ. (Ὠγνβ.μοηι.23.3 τῷ ἘΡἢί(1τ. 780}; 
“ποὐσης αὐτοῖς τῆς τιμωρίας Τ70ο.1).8. }.8(}1.96.0288Β); 6. τεῖ. Μι. 
13:45. ἔχει [5ς. ὁ Χριστός] τὴν ἐξουσίαν τῶν ζώντων ἐν τῷ ἀγρῷ. ἔχει 
τὴν δεσποτείαν τῶν νεκρῶν ἐν τῷ θησαυρῷ. ἔχει τὴν πρόσληψιν, ἐν τῷ 
μαργαρίτῃ ““ουσαν ἘΡΗΓ.2.274Ὰ. 

Β. δὲ εοείεγπαὶ τοῖλ αἱ τρεῖς ὑποστάσεις σ. ἑαυταῖς εἰσι ΤΑΤΉ, 
τγνηϑιτ(Μ.28.1π84Ὰ}); ποντος...τῇ ἀληθείᾳ τοῦ κραταιωϑέντος ἐφ᾽ ἡμᾶς 
ἐλέους Ἡοαγολ. Η. [γ. ς.ττῦ:2(Μ.93.132364}. 

συνδιάκει-μαι, 1. ῥὲ τγηιραϊπειοαϊἑν αβοειοά σ. ... τῇ γῇ καὶ οἱ 
κάτοικοι ντ.Ος.56(3.660)) ; 2. δὲ ἀγαιθη ἰθ λέγεις μοι, κατὰ τίνα τρόπον 
εἰς τὴν ἔρημον “σαν καὶ ποθεῖς ἐμμένων..«οὕτως ; ΟΠτΥΒΙΡΡ. δηειῖη 70. 

Βαῤὶ,π(ρ.35.3}; 1δ.4{0.34.2). , 
συνδιακονέω, 7010} 102 ΤΗΪΗΤΣΙΘΥΤΉΡ ΟΥ̓ ΞΕΡΌΤΉΡ, ΠΗ δίν αἰδο. (τεῖ. 

Ἐοχλ.15:8) οὗ Η. ποθ σι (τὶ, ἘρΙρῃ. ρς δβ(ρ.82.24; Μ.43. 
.1408}; οὗἩ τηδηϊι81 οΥΚ, Ἰ)ογιάοεί.4.το( Μ.88.τ6720). 

συνδιάκονος, ὁ, 1. ἐεἰΐοιν τεϊνίδίον, ζοϊϊοιῦ ἀφασον ; ἴθττα οτηρ]ονθά, 
βῖβ. Ὁγ ὈΙβῆομβ, τεῖ, ἴπο88 ἴῃ οἴου ογάθυβ οἵ τηϊπἰβίσν, ποῖ Ὡ6665- 
ΒΘΙΠΥ αἰγανγθ ἀξασοπβ, ΔΙοχ, Τμε55.ερ.Α{ι(ρ.τά4π. το; Μ,25.3688); 
Βα5Ξ.σ».δη(3.τόοῦ ; Μ.32.4284}; 1.265.τ(4οοα ; Μ.ο85Α); ἘρΡῚρΠ. χα. 
Μά. είρ.526.8; Μ.42.8320)}; οὐ πρεσβύτεροι τὸ παλαιὸν ἐκαλοῦντο... 
διάκονοι τοῦ Χριστοῦ... ὅθεν καὶ νῦν πολλοὶ συμπρεσβυτέρῳ ἐπίσκοποι 
γράφουσι καὶ συνδιακόνῳ (Ὠγγπιἤση!.1.1 τῷ Ῥ α (ατ.τ058); 2, ζείίοιν 
ἀδαεοη, ἘΡΡΗΓ.2.2ΟΟ0,210Ε,3.157Ε); ὁ ἅγιος ἡμῶν σ, Στέφανος (οηεὶ. 
Αρῥ.5.8.τ; ἔσῃ. ; οὗ ροβεῖθϑ᾽ νγῖνεϑ ψῇῃῸ Βα ρΡΡΟβϑαϊν δοίθα α5 {ΠΕ ῚΓ 
ἀεδοοπθββαβ, τοί, τόσος ὡς ἀδελφὰς περιῆγον τὰς γυναῖκας σ. 
ἐσομένας πρὸς τὰς οἰκουροὺς γυναῖκας (Ἰο6ηλ.5ἐγ.3.6(0.220.22; Μ.8. 
11574}. 

συνδιακοσμέω, τηεῖ., αάογη, μοποιν, ῬΆΔΜΟΒΕ ἢν τι (Μ ός, ςο6.Ὰ). 
Ἐσυνδιακρατέω, Ρ855.. τηεῖ., δέ δομμά ὮΝ ἃ ἰανγ, (τ. 7ο0.4.1(4. 
7). 

Ω ΟΣΈΥΤ ΗΝ οχαρεῖηο ἰοροίἤον τοῦ ἐαγε απὰ ῥγεγίβτοη σ. τοῦ 
Χριστιανισμοῦ τὴν ἔννοιαν ͵Φγηηδ. δίγηα παι. 27(ρ.256.10; Μ.26. 

Ἴ400). 
Ἐσυνδιαλάμπω, «{ΐηὲ ἐμγομ σι Οὐ ζογί ἰορείμεν, Οὐ ΝΝ υββιπομτιΣ ἸΉ 

(αη!.(81.44.168}0). 
Ἐσυνδιαλοιδορέω, γατὶ ἐφιαϊΐν αἱ, Μαχ, ορτίδε, (ΝΜ .ο1.26 00). 
συνδιαλύω, ἴγαη5., 155 ἱοροί μεν το ΠΟΥ αἱ ἐπε ξατης ἐἴτια, Νῖακχ, 
ρμδς ἔνι τοοΟ). 

συνδιαμένω, γεμιαίη ΟΥ̓ σμάμγε ἰορείπεν, εομείηεμιε ἰο εχῖδὶ τοτίξ, 
οἵ ϑοη ἴδιον...τὸ ἀεὶ εἶναι, καὶ σ. σὺν τῷ πατρί ΑἸἢ..4γ-τ.8(Μ.26. 
1334). 

συνδιανέμω, “5515 αἶξο εἰσὶ γὰρ συνδιανενεμημένοι.. ἄγγελοι κατὰ 
ἔθνη ΟἸειλ, σγ,7.2(0.6.18 ; Νῇ.9.4008). 

συνδιανήχτομαι, τὸν} αδομί το, γρθῖ, τῆς ψυχῆς τὴν διάθεσιν, 
““ομένην ἀστάτως τοῖς ῥέουσιν δχ.φιι. Τἤαϊ Ῥτοστὰ (Μ.ο9ο.26ο0). 

Ἐσυνδιανίστ-ημι, Ἐσυνδιανιστ-άω, ἵ. ἠεἰΡ 1ο γαῖξδό μῤ, γεσίογε φίλων 
ψυχὰς ““άναι (Ὦγν5.0.15.0 τῷἪ ΜΠ (7 2οτα; ν.}. “στῆσαι Οδθμηε); 
ὃ. «καταπίπτων τῇ ψυχῇ, πολλοὺς ἔχει τοὺς...““ὥντας αὐτόν [Β488, 
εομ οὶ, 18. 2(2. 5618; Μ.31.12844Α); 2. πιρά,., γίδε τῷ ἰορείεγ τοῖον 



συνδιανυκτερεύω 

θυμοῦσθαι λέγεται [βς. τὸν οὐρανόν) καὶ “πασθαι τῇ ὀργῇ τοῦ θεοῦ 
{8Β485.1ς.2όρ(ι. 5848; Μ.30.5928). 

Ἐσυνδιανυκτερεύω, «ρέμα ἦι πῖσκὶ τοῖα, Ἐλι5.υ..4. 5](0Ρ.141.1; Μ. 
20.1200Ὰ}; 1δ.Ὀἰτι(ρ.117.2; 12080) ; σ, αὐταῖς ἐν ταῖς προσευχαῖς Β85. 
6}».223.5(3.340 ; ΜΙ.32.8204}); οὐδὲ ὀφείλει...σ. ταῖς γυναιξί ΝῊ ῤῥ.3. 

150(Μ.79.453}). 
συνδιαπίπτω, ῥεγίε ἰορει θεν ἢ, ΟΥ ΟΝ γ85.. Δ ρο  5τ(Μ.4.12488), 
συνδιαπλέκ-ω, ρ455, ἰλἴχαηδ,» δἰοηα τοί ἑνοῦσθαι [5ς. τροφήν] τῷ 

τρεφομένῳ σώματι “-ομένην τε καὶ περιπλαττομένην πᾶσι τοῖς τούτου 
μέρεσιν ΑἸμεπαρ.γ 65, 6(ρ.54.11; συμπλεκομένην Μ.6.9847). 

Ἐσυνδιαπληκτίζομαι, ἐραγ, τυγαΉφίε τοτίἢ α. τοῖς ἀγνωμονοῦσιν Βᾶ5.. 
γέρ, {ι5.0.2(2.2510; Μ.31.94τ0). 

Ἐσυνδιαπορεύ-ομαι, σέο ΡαῊΝ ΟἿ ομε᾽ 5 ἸΟΜΡΉΘΥ, ΡΆ55. σταυρὲ.... 
ὁ ἐν τῇ δευτέρᾳ... αὐτοῦ ἐλεύσει μέλλων --θῆναι ταῖς οὐρανίαις δυνάμεσι 
ΘΟρΡΒσ ἢ ον, (ΝΜ ,87.3313}). 

συνδιαπορέω, 1. εἰαγί ὃν ἀομδίίηρ ἰοροίθεγ σ. αὐτοῖς περὶ ὧν 
δοξάζουσιν ΑἸΒεηαρ.γέ5.τ0(ρ.71.27; Μ.6.τοΙ20}; 2. κἰαγί απ ἰἩΦΗΥν 
ἱορείλμεν, Π ον ΟἾδηι.2.5ο, 

Ἐσυνδιαρρήγνιμι (ἐσυνδιαρρήσσω), :. 7στ τπ ὀγεαϊίτσ, ἃρσ, τὰ 
δεσμὰ τῆς ὑλικῆς προσπαθείας τῶν ψυχῶν, ἀνδρικῶς τῷ λόγῳ συνδιαρ- 
ρήσοσων Μαχ.ανηδὶρ, (Ν οτ.13840); 2. Ῥά55.», δὲ Ῥγοβέη, 5ἠμαϊ ον ε, ἸΟΥΉ 
ἤῃι ρίοοος αἷξο, τβῖ. παντοδαποῖς ἕλκεσι τὴν γαστέρα σπασθείς, 
συνδιερράγη καὶ τὴν ψυχήν ῬΏΠοΚΙ.ἢ.6.7.το(Μ.65.5480). 

συνδιασείω, τιοῖ., σήαξο, ἀἰείμγν ἱορείμον, (το νββ5.υγριτάίρ.3ττ, 
2; Μ.46.3844}). ᾿ 

συνδιασκέπτομαι, Ἰηυεείσαίε ἰοροίμονγ, ΛΊΠΕπαρ, ες τοίρ.71.28; 
Μ.ό. τοι 20); ατ. ΝαΖ.εαγη,.1.3.28.207(}1.37.878}). 

["Ισυνδιασμός, ὁ, ν. συνδυασμός. 
συνδιαστέλλω, ρΡ858. ἰπίταπϑβ., ἐαραφα τ ὁ θεός, μήτε...σ. ταῖς 

τῶν ὄντων οἷς ἔνεστιν ὡς ὧν ἀπείροις διαφοραῖς, μήτε..-συστελλόμενος 
κατὰ τὴν τοῦ ἑνὸς ἰδιάζουσαν ὕπαρξιν Μαχ.αριϑὶρ.(Ν.01.12578). 

ἐσυνδιαστρεβλόομαι, δε τοπίογιεά, ἀἰπίογί ὦ αἰδο, ΟΥ ΝΝ γϑ5. μη. ὃ 
(2 Ῥὲ1ο4.τ6; Μ.45.7808). 

Ἐσυνδιασχηματίζω, »ποιϊα, ἐπαρα ἱορείλον, τ Ν 5, μον ορτ.8.8 
(Ν1.44.1404}. 

Ἐσυνδιασχίζ-ω, ἐῤίδ ρ, ἀϊυίάε αἷξο ΟΥ αἱ {με ξάπιε ἐΐριε οὐ τὸ 
ὑποκείμενον ταῖς ἐννοίαις ταύταις “οντες τ  Ν 55. μη τ2(1 Ρ,349.10; 
Μ.45.τοδο6) ; ἐδ.γ(2 Ὁ.170.3; 1600) ; ἡ ψυχὴ τῇ διακρίσει τῶν στοιχείων 
συνδιασχισθῆναι τὴν φύσιν οὐκ ἔχουσα Ἰά,αηἴ».εἰ γε5.(6.46.458,484}); 
οὐ μὴν “-εται τῷ χωρισμῷ τούτων [1.6. 50] ἀηα δοᾶν αἱ (Ἀτίβι 5 
ἀβϑίῃ] ὁ ἁπλοῦς καὶ ἀσύνθετος, ἀλλὰ....ἕν ἐργάζεται 1ᾳ..4ῥοϊϊ.17(}1.45. 
1568); συντέμνει [86. {πὸ ἔπ Ατΐδτβ, 580 ΑΡΟΠ ΠΑ Σ115) τῇ φύσει τὴν 
βούλησιν... «τῷ ὑποβεβηκότι πρὸς τὸ προέχον σ. τὸν τῆς θεότητος λόγον 

1δ.3τ(ττο20). 
συνδιασώζω, Ε. 7οἱρῃ τὴ Ξαυΐηρ, μοῖρ ἰο ξαυέ προνοήσατε τῆς ἑαυτῶν 

ψυχῆς, καὶ ἀλλήλους σ. (Βτγβιλοηι. 4.2 ἵπι σιν 1(3.13210}; 2. δαῦξ ας 
τὺ 6} οὐ αἱ {{πῈ σαμε ἐΐριε ὥστε..«δεῖν.. «ἀκοινώνητον ταύτῃ 55. τῇ 
προσηγορίᾳ] σ. καὶ τὴν οὐσίαν Ἐππιαῤοί, 9(Ν.30.8440); ἔτοτη ἰο88 δ 
568, Μασιδεσ, ῥαϊ. 6(Μ.34.888Α); οὗἨ βεἰναίοη εἤξεοϊεᾷ Ὁν (Βτὶβί 
ἵνα διὰ τῆς ἀναληφθείσης παρ᾽ αὐτοῦ...σαρκὸς ἅπαν συνδιασωθῇ τὸ 
συγγενὲς αὐτῇ ΟΥ̓͂Ν Υγ55.0»γ.εαἰδεῖ,. 55(ρ.130.5; Μ.45.884). ΜΝ 

συνδιαταλαιπωρέω, πι64., ἐράμγ μαγάς ἢ τοί ἢ οὐ ἰοφείπεν, ΟὮγγ5. 
δίαριχ.τίι.154). . 

Ἐσυνδιατέμν-ω, εἰ 1: ἰτῦο αἰπο, ἀϊυϊάδ αἱ ἐπα δαπια ἐριε, τ 85. 
απῖριεἰ γε5.(Ν1.46.488); οὐδὲ τὸ ἀΐδιον τῆς θείας ζωῆς διπλοῖς ὀνόμασι 
«ὐγνωριζόμενον...τῇ διαφορᾷ τῶν ὀνομάτων π"εται 1. πη, τ2(1 Ρ.350. 
τ; Νι4 τ το 600); ἡ ψυχὴ ..«μὴ “-ομένη ἢ συναποκλειομένη αὐτῷ [Ξε. τῷ 
σώματι) Μαχιανιρῖ (Δἴ ΟἹ Ττο 4}; τὸν κατὰ σάρκα ἡμῖν ἐπιφανέντα 
οὐνθεὸν... ἑαυτὸν ἐπιμερίζοντα καὶ τοῖς μετέχουσιν οὐδ᾽ ὁπωσοῦν “-όμενον 

1δ.(1τ720). 
συνδιατίθ-ημι, 1. αγγατισε αοσογἸῊΡ ἰο μὴ γὰρ ὅτι προεπινοεῖται τοῦ 

υἱοῦ ὁ πατὴρ...διὰ τοῦτο καὶ τὴν τῶν ὀνομάτων τάξιν ἀξιούτω τις τῇ 
τῶν ὑποκειμένων αὐτοῖς προσώπων ἀξίᾳ καὶ τάξει ““εσθαι ΟΥΟ ΝΥ 88. 
Εμωπιᾷ Ρ.203.21; Μ.45.452Ὰ}; 2. μᾶ855., δέ ἀϊδροδεά ΟΥ̓ΡῥΥΘΉΘ ἰῸ 
μετασχεῖν ὁμολογοῦμεν κύριον γεννήσεως κτλ. ... καὶ ὅσα πρὸς τὰς 
σωματικὰς ἀχθηδόνας ἡ ψυχὴ...““εσθαι πέφυκε ΟΥΝ υ55. μη 6(2 
Ρ.137.24; Μι45.Ἴ210}; 3. Ρᾷ58., δῥογίθηεα, μι ἀθγρο τότε, βαπτισθέντα 
εἰς τὸν θάνατον τοῦ κυρίου, συνδιατεθῆναι τῷ θανάτῳ, ὅπερ ἐστὶ νεκρω- 

θῆναι τῇ ἁμαρτίᾳ {Βε5.δαῤί.τ.2.το(2. 636}; Μ.31.15410). 
Ἐσυνδιατμήγω, εμΐ πὶ πθο; ταθῖ., βουθν, ΤΏΡ εἀγοη..284(}.τοϑ. 

6970). 
Ἐσυνδιατρέχ-οω, γώ ἰἠγοι σὴ, γαῆσε, οἵ ΔΏΡΕΙΒ. οἱ “ὔοντες τὰ 

ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια Εν. Βανι () Α55.Π|6ν 0.19); ἄθηος γεαοθ ΟΥ̓ 
ῥεμείγαίς το, τηρῖ. τὸ..«φῶς.«.τῷ πέρατι τῶν ἀτοπημάτων σα. [Β85. 

ἐοη δὶ. (2.547; Μ.31.13538). 
συνδιατριβή, ἡ, ερεηάϊτρ ἔνε τὐτίβ, αδϑοεϊα!οη, τεχνίτης ἐκ τῆς ἐκ 

1312 συνδιομολογέομαι 

πολλοῦ τοῖς λόγοις σι στ. ΤὨδυη ραη,Ον,τ4{0.33.71 Μ.το.10034}); τὴν 
μετὰ τῶν θνητῶν σ. τοῦ θανάτου Ἐ 51. .62.21τ(Ρ.44.3); ἀπϑοςίαίτοη: 016 
οὐ ἀποϊδιον ἐν προσώπων ἐνδόξων σ. καὶ συνεστιάσεσι ἐφ.2(ρ.27.0}; 
συγγενικῶν σ, Ὠϊαά.} εν}. 55(ρ.6ο.22); οἱ ΟὨγίϑε Ψ ΙΓ πλθη τῆς μετὰ 
τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ σ. Ἐπι5.4.ς.8.2(ρ.387.22; Μ.22.6250); ΑΡΟ] Κγ. 
1τ4(0.234.26)4.1,οοπι.Β, Αροὶ  (Μ.86. τό); τῆς... «αὐτοῖς σ. καὶ 
διδασκαλίας ἘΡΙΡ ἦαεν.30.32(0.377.25; Μ.41.464λ). 

συνδιατρίβω, 1. ῥά55 ΟΥ̓́Ξῥεμα τἰπια τολἐἠ ΟΥ̓ Ἱορείμεν, τοῖς ἴο.τ 830 
τὴν ἡμέραν ἐκείνην συνδιατρίψαι τῷ νἱῷ τοῦ θεοῦ ΟΥ, 70.2.36(20; Ρ.95. 
14: Μ.14.1800); 2. ᾿Ἰπἴχζαηβ., ἐσέ εομσίαμεϊν τὐὐϊ, ἐβΡ. οὗ ἀΙβΟῚΡ]85 
ΜΙῈΠ ἐμοῖσ τπαβίοσ; οὗ (Ὠσὶϑὶ σ. τοῖς μαθηταῖς ΟΥ, [6.13.6ᾳ(6ο ; Ρ.297. 
22; Μ.14.524Ά); Επ5.4,6.το.Β(Ρ.400.32; Μ.22.7880}; ταν β. 108} ν τοῦ 
θεωρήσαντος τὸν θεὸν καὶ ὁμιλήσαντος αὐτῷ καὶ σ. τοιαύτῃ θέᾳ ΟΥ. 0. 
32.27(17} Ρ.4172.22; 817λ}; ΤΠ, υἱὸν θεοῦ καὶ Χριστόν...συνόντα καὶ 
σ. πρὸ αἰώνων τῷ...-πατρί δγηιδ. 4 π|ι.(Δλτ)δ(ρ.25.6; Μ.26.7328). 

Ἐσουνδιατριπτέον, ο6 Ἠτιεδὶ ἀϑεοείαίς ΠΗ, τίσι σ. ΟἸοπ). ῥαδά.3.4 
πτ(ρ.2σι,τρ; Μ.8.5028). 

συνδιαφεύγω, ἐξεαῤε οπς τὨϊηρ᾽ ας ἐὐεἰΐ ας ἀποῖμογ, Ουτγιαάογ (ι. 
160}; δι (1950). 

συνδιαχέω, ραᾳ55., δὲ ἀϊςεοἰνεά ἴπὶο δοκεῖν μὲν συνδιακέχνται, κατ᾽ 
ἀλήθειαν δ᾽ εὑρήσεις ἕτερον μὲν τὸν ἀέρα, ἄλλο δὲ τὴν ὀδωδήν Ττ ΝΥ58. 

᾿Π ἄγ.ει ϑαδ.τ2(Μ.4ς.12070). 
Ἐσυνδιαχωρίζ-ω, ςεραγαίς ἰϊαιυΐδε ΟΥ̓ αἱ ἐμ σαριε ἰθηε τῇ τῶν 

φύσεων διαφορᾷ “ονται ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ αἱ παρὰ τούτων ἐνέργειαι 
τιν 55. Τγίη. (0.78.4; Μ.32.6034); ἴα. ωμ.4(2 Ρ.95.18; Μ.4.5.6720). 

Ἐσυνδιαψελλίζομαι, [αἰξ ἱπαγιτεμίαιεῖν, αἰ δαὸὃν ἰαηπρμαρο τῇ 
μήτηρ εὔσπλαγχνος τοῖς ἀσήμοις τῶν νηπίων κνυξζήμασι σ, ΟΥ̓͂Ν Υ885. 

Ἐπμηνττίι ἢ.3322.20; Μ,45.1040}). 
Ἐσυνδιδασκαλίτης, ὁ; ογε τοῖο ἰσασλας ἱοροι θεν τ ῃ Οἴμθτ9 ἀρχὴν 

ἔχω τοῦ μαθητεύεσθαι καὶ προσλαλῶ ὑμῖν ὡς σ. μου Ἰρι. Ερὴ.3.1. 
Ἐσυνδιδάσκαλος, ὁ, ζείίοιο ἱεασῖεν παρακαλοῦμεν ὡς ἀδελφοὺς καὶ 

σ. Ὀγτιρ.07(Ρ.30.18; 5",τοῦο). 
συνδιδάσκω, ἱεαεῖ εομεμγγεμεν (1.6. οὴ6 τπϊηρ Βα] Δ ηθοιβὶν 

ὙΠ ἀποΐμου) πατέρα.. «μαθόντες, τῇ αὐτῇ φωνῇ καὶ τὴν εἰς τὸν υἱὸν 
πίστιν συνεδιδάχθημεν ΟΥΝ γ 55. μη.2(2 Ὁ.200.7; Μ.45.4608). 

συνδιεγείρω, γαΐδε ἰορείλον, (Πγν5. ἤγεΐ Ῥγ τ Ζιτοί Μ,64.9620). 
συνδιέξειμι, (160) 1. σο ἰμγομσὰ ἰορείμεν συνεῖναί [535. ἀπορίαν] σοι 

διαπαντός, καὶ α. τὴν παροῦσαν ζωήν ΤῬτος.(.γ.ὁ: τ1(}1.87.12720}; 
ταεῖ., ἩΉΠ 6 Ἰο ῥεγυαάε τὸ πᾶν περιέχων...τῆς μεγάλης δυνάμεως τῷ 
ἀγαθῷ θελήματι συνδιεξιούσης ΥΝ ν85.6ρ.4(}].46.1ο28Ὰ}); 2. κὸ μὲ τη 
κοι ῥαην τοί; ταοῖ,, ἰσϑέε ἐογί τοῖν απ ρεγυαάδ τὴν συνδιεξιοῦσαν 

ταῖς ἀνθρωπίναις γενεαῖς..«-κακίαν Ἰα ἰαπ Βας.(Μ.46.702}). 
συνδιεξέρχομαι, 1, εονθ οὐ εὐτ ἢ τὸ τοῖς ῥήμασι σα. πνεῦμα 6. 

Νυβξ5,0γ.εαἰδεῖ.4{0.10.7; Μ.45.200); 2. πιρῖ., ρὸ ἰμγομρ, βεγυαάξ ἡ 
ἀρχὴ τοῦ θανάτου ἐν ἑνὶ γενομένη πάσῃ σ. τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει ἐδιτὸ 
(0.71.11; 520); τῇ πρώτῃ...«τῶν πρωτοπλάστων φωνῇ συνεβλάστησε καὶ 
τῇ διαδοχῇ τῶν ἐπιγινομένων σ. 16. μη.2(1 Ρ.360.33; Μ.45.τορ6 4). 

συνδιξίτω, ἡπαμαρέ ἰορείμεγ, ἐἤαγε δὶ οἴπιοα Οὐ γοβροηβι ὈΠΠΠτν τοῦῖλ 
σοι α΄. τὴν ἱερωσύνην ὅ.. θεός Οτ ΝᾺ Ζ.ΦΡ.οτ(}.27.16:8). 

συνδιΐστημι, Ἐ. ἐὐαηρα οὐδ {ΠΙηρ᾽ τοῦ ἉποΙΠ ΕΓ συνδιέστησας..«τῷ 
τόπῳ τὴν γνώμην ϑγης65.6}.128(Μ,66.1 5280) ; 2. Ρα55., ΔἸ} αἶδὸ οΥ αἱ 
ἐδ φαρτς ἔΐηιδ εἰ... «διέστηκε...«ἐν τῷ λόγῳ τῆς φύσεως πρὸς τὴν γεν- 
νητὴν ἡ ἀγέννητος συνδιαστήσεται πάντως καὶ τοῦ ἀγεννήτου τὸ ἴδιον 
ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ γεννητὸν ἰδιάζοντος τ Ν 85, τ’), τ(ρ.τ68.13; Μ.45. 
4128). 

συνδικαζω, 1. μαῦε α σἤανε ἐπ μάρσίηρ ; Ῥα55., δὲ 7μάσεά αἰοηρ τοί, 
ΜειΒ. β.Σ ἐμ 79} (ρ.51ττ.5);2. ῥα55 ἐπ φαμὶ μά ρεμιθηὶ, σοΉ ἤΥΗὲ ὅσον 
σοφοὶ νοοῦσιν, ὅσον φύσις παιδεύει, καὶ πεῖρα σ. {ἢ ῬΑῈ]. 51} ἐόγηι Ῥγ λ. 

ττ(Ν.86.2263). 
συνδικαστής, ὁ, 1. ῥοϊίου Ἰμάρε, τοῖ, τιον 28. οὗτοι [86. οἱ 

ἀπόστολοι]...σ. καὶ σύνθρονοι κατηξιώθησαν γενέσθαι Μας. Αερίλονη, 
28.6(Μ.34.7130); εἴτις ἐν δίκῃ ὑποπτεύων 36. ἐστί] τὸν ἄρχοντα, σ. 
λαμβανέτω τὸν ἐπίσκοπον ΑΤΉ.ΒΟΠοΙ]Αβί, οἰ  (ρ.15); 2. ἀδξεςϑοῦ τῶν 
δικαστῶν ἣ σ. ᾿ δίῃ. ἐσά.τ.15.2(0.69). 

συνδιογκόομαι, «τοδί ΟΥ γίδε μίρῃ; οἵ ψᾶνθβ, ΟΥΝ 8. ΠΟΉΟΣΙ 
ἦμ Οαπὶ.(}1.44.0068). 

συνδιοικέω, 7 πὶ αὐἀηη]διονῖησ; Δ05., σἤαγε ἰδε ρονεγημιθμῖ 
ΜΠ, οἵ ὅοπ ΨΠῊ ἙαίΠοΙ σ. τῷ γεννήσαντι Β45.36],0γ.24(Μ.8ς. 
2854). 

Ἐσυνδιοικονομέω, Ξἦαγε τ γερμίαϊηρ, περ ἰσ τπάπᾶρε πᾶσαν αὐτῇ 
[3ς. ὮΕΥ το ΠΕ 1] σ. τὴν ἐπικειμένην φροντίδα ΟΥ̓ Ν γϑ5... λον. (Ρ.376. 
τ; Μ.46.ο65Ὰ}). 

Ἐσυνδιολισθάνω, εἰ ατοαν τοί, ο. ἀαὶ., ὈΙάγτα, Τγΐη τ τ π(Μ.30. 
4088). 

Ἐσυνδιομολογέομαι, ρᾶ55., ὃς ἀργεξά, εοπεεάρά ἂς τοοῖΐ, Μαχ.}.6 
(Μ1.ο1.4288). 



συνδιορθρίζω 

Ἐσυνδιορθρίζω, γίδε φαγίν τολϊπ, Βα. ἤοχ.8.7(1.77Ε; Μ.20.1818)., , 
συνδιπλόω, »ηεἰρὶγ ὃγ Ἧωο, ἀσώλῖε; Ὠδησα ρΆ85., δὲ δορ ἀσεδίε, 

δὲ ἱμιγηεά δασεῖς ὁπ σε ξ κατὰ μικρὸν ἐν  ὙΜῊΡ υὰ ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ ἡ 
νεφέλη, μέχρις οὗ ἔνδον ἐχώρησε τῶν ὙΕΌΣ Τατερεηι 5 }.(Μ.86, 

710). 
Ἐσυνδιυλίζω, Μίμεν, γέβηε ἰοροίμον, ΟἸδτη. χε. ἡ βάοὶ ἀτίρ.ττο,21; 

Μ.9.6)70. 
συνδιψάω, 7εεἶ {μῖγεὲ αἰοτρ τοι οσ 1186, οἱ ὈὨτῖβὲ συμπεινῶν ἡμῖν 

καὶ σ. Οτ. εἰ. 1 Ἐπεε το  Μ.13.78τ1Α})ν» 
Ἐσυνδιωκομένως, ἀαείτν οὐδὲ τροχαλῶς καὶ ο. ὁμιλητέον ΓἸδτη. 

ῥαεά.2.γ(ρ.192.21; Μ.8,46τ0). 
[ΠΙσυνδοιάζω, ν. συνδυάξω. 
[᾿"]συνδοιασμός, ὁ, ν. συνδνασμός. 

συνδοκτικός, ἀργεεί, αἀρῥγουσά, Ἀπαϑί. 5. μοά τοί Μ.89.τ400). 
Ἐσυνδολιχεύω, ἰαδί αξ ἰση ας τῷ παντὶ αἰῶνι σ. 70.) ἤογ.12.21 

(Μ.οδ,.8ο90). 
συνδοξάζ-ω, σἰονίέν ἰορείλιον; 1. ἴὰ σεῦι. ἵνα συνδοξάσῃ τὴν κατὰ 

θεὸν αὐτοῖς γενομένην εὐδίαν ΤΡῊ .ϑηένγη.11.3; τὸ μὲν τῆς τρισμακαρίας 
ψυχῆς σκῆνος [3ς. οἱ (οηβι.] τῷ τῶν ἀποστόλων προσρήματι ““ὁμενον. 
Επ5.ν.(.4.71{(0.147.12; Μ.20.12258); οἱ γὰρ νυνὶ συμπάσχοντες, συν- 
ἔσονταί τε διαπαντὸς καὶ συνδοξασθήσονται καὶ συμβασιλεύσουσι ΟνΥ. 
Μέίολ, οί. 4204); 2. τῇεοὶ. ; ἃ. Ττίη., οὗ ϑοὴ ἰὴ τὸ]. τὸ Εδίπου 8π4 
Ἡ, Ομοξί ἡ εἰς τὸν ἀεὶ “-όμενον τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι... 
πίστις {Ἐλιβτ, Πα2.5(ρ.20.5)}; 7α5ξ,1τρ.6Ζ16[.(ρ.200.17; Μ.86.27960) ; 
το Η. ΟΠοξί οὐ γὰρ ὁμοδούλον δημιουργός, ἀλλ᾽ ὁμοτίμῳ “-όμενος 
ΟΥ ΝᾺ 2.0γ.31τ.τ2(ρ.τόοσ.10; Μι,36.148Ὰ)}; ὁ Δαβὶδ λόγον καὶ πνεῦμα 
"ων []άνπι, {84ξ5. ) τη. κί. 3070; Μ.29.73278}); τεῖ, ἹΡ]Ἰοβτίοηβ οἔ 
ΑὙΙΔΉἾ πὰ τό ποτε μὴ ὃν τῷ ἀεὶ ὄντι συνθεολογεῖται καὶ ““εται ΑἸὴ..47. 
1.17(Μ.26.488); οὗ Ἡ. ΘΕοβε ἴῃ τε], τὸ Ἑαΐβεῦ ἀπά ὅοη, ἴ4.ἐῤ.7ον.4 
(Μ.26.82ολ); Βα5. δ, δέγ. σδίξ4οα ; Μ.32.1730); Ὀιάντμ, Τγίη.2.τ(}.30. 
4528); 4 {8 85. τ μ. ίοθα ; Μ.7338); ΕΡΙΡἢ, λαον.)6.ο(ρ.35ο.5; Μ, 
42.5328); ΤΠάοτ, Λπο. ΟΣ 24(Μ.77. 1348); 71..Ὁ. {.ο.1. δ(Μ. θά. 
8218); ἴῃ οΥ6 44] Ξ(αἰεμπιθηΐ τὸ πνεῦμα τὸ..«σὖν πατρὶ καὶ υἱῷ συμ- 

προσκυνούμενον καὶ “σὄμενον δ'γμιδιΆ. Ἐρίρβ. απειττδίρ.147.13; Μ.42. 
2320}; δγρθι ΝΊς.-ΟΡ(Ρ.8ο.14; Ἡ.2.2888); Ὁ. ΟΒγιβίοὶ., οὐ (σε 5 
Βυϊηδπιν ἔπρεπε δὲ τὸν μηδέποτε κεχωρισμένον τοῦ μονογενοῦς 
συγχρηματίσαι τῷ μονογενεῖ καὶ συνδοξασθῆναι αὐτῷ Οτιῤγίῃςε.2.6.4 
(Ρ.143.23; Μ.ττ.2120); πιστεύομεν ὅτι τῷ λόγῳ τοῦ θεοῦ συμπροσ- 
κυνεῖται καὶ συνθεολογεῖται καὶ ““εται ἡ τοῦ κυρίου σάρξ 81. ΑΡο]!. 
αροΐ.2(ρ.288.4)4Ρ.1.Θοπτ.Β. Αροί!. (ΝΜ. 86, 19538); ; πῶς οὖν συνδοξα- 
σθήσεται ὁ τῆς παρθένου υἱὸς τῷ θεῷ,. εἰ ἄλλης φύσεως καὶ ἄλλης 
ὑποστάσεως; 0.}). Κά.Ν εκ. Ἅπ(Ὁ. 578); 58 ζοηδἀοιηποά Ὀγ Ὄγτ. 85 
ἀεποίηρ αἰν δου οἵ Ῥεῖβοῃ, ἐῤ. 27(Ρ .41.13; 55.76Ὲ}; ἵνα μηκέτι 
Χριστὸς ἘΠ’ ὁμολογῆται καὶ υἱὸς.. ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος ἰδικῶς καὶ κατὰ 
μόνας νοοὔμενος, μόνῃ συναφείᾳ τῇ κατὰ τὴν ἑνότητα τῆς ἀξίας τετιμη- 
μένος συμπροσκυνῆται καὶ σ. ἰᾷ σχρί χτὶ σα. (0.21.4; 6᾽.το2ΑῚ ; α, τοῖν 
ΔΏΡΟΙΣ οὐδὲ “ὔομεν ἀγγέλους θεῷ Ῥίάγτα. ([Β45.} ἔπη. (χα. 3040; Μ.20. 

290). ᾿ 
πσυνδοξολογτέω, 1. Ἰοΐῃ 1 σἰονίγνίης ἡ ἡ [5ς, κεφαλή] τῶν χερουβὶμ 

ἰσότιμος, ἡ τῶν σεραφὶμ “-οὔσα τὴν ἁγίαν τριάδα (ΠγνΞΙρρ.δη ει η 70. 
Βαρὶ,τε(0.47.14)} δῖ. Βα5.{ρ.312.23); 2. σίογίξν Πσιοῖσε οὐ ἰοροίδιεν 
ΜΈΓ δοξολογίας... τοῦ θεοῦ διὰ Χριστοῦ “-ουμένου ἐν τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
συνυμνουμένῳ ΟΥ.οΥ.33(ρ.401.15; Μ.11.5578); “-οὔμεν.. «τῷ πατρὶ τὸν 
υἱόν ὕντ, ρἰαβρλ σϑη.3(1.1040)}; 10. ε"ρίσαριτο(Μ.ος.44Ὰ), 

σύνδορπος, ὁ, εο»ῃηραπίοῃ, αἱ ἰαρὶς Χριστὸς.. “κλητὸς ἔ ἔην σι Νοηη. 
βαν. .0.2:2(Μ.43.76οο)}; οἵ 7.445 ἀνὴρ.. ὝΜΕΥΥΡΥ σύνδορπος ἐπε- 
σκέρτησε τραπέζῃ ἐν.13: τϑ(β644). 

"συνδοτήρ, ὃ, Μείϊου β1Ὁυεν, βανίμιογ, ἴῃ ῥεξίοτοΐτς τὰ ἡτοιμασμένα 
παρὰ τοῦ θεοῦ ἀγαθὰ εἶπεν, ὅτι τὸ πνεῦμα ἀπεκάλυψεν ὡς σα. ὨΙάντη, 

7 γ15.2.2(Μ4.30.4574}; οἵ (τῖϑε ἅπασιν ἁγιασμοῦ χορηγὸς καὶ σ., ὡς 
θεός (γτιαάογ.τοίι.3520) ; 16. εςἰ.3.4{(0.70.12; 61.874}. 

σύνδουλος, ὁ, αηᾷ 84]., (υλο 15) ἃ {εἰϊοτυ κἰαυε, «ἰατνε Οὗ ἰδ φαρτε 
ἡπα δ δῦ; 5664 ὈΥ 8 ὈΙΒΠΟΡ ἴῃ δα σγοβϑίησ ἄδαοοι, οἵ. [0].1:7,4:7 διὰ 
ὐτοῦ ἀξιοθέου ὑμῶν ἐπισκόπου καὶ πρεσβυτέρων ἀξίων. ..καὶ τοῦ α., 
που διακόνου χη. 16’ η.2.1; ἀσπάζομαι τὸν ἀξιόθεον ἐπίσκοπον καὶ 

ϑεοπρεπὲς πρεσβυτέριον, [καὶ] τοὺς σ᾿ μου διακόνους ἰᾶ εδηῖνγης 12,2; 
ἃ, Ῥμιϊαά, 4.1; ΙΔ. ἘΡ᾿.2.1; εἰβϑεούνῃοσε Ρεῦννεοεπ (ΓΙ βείδῃ5. ἴῃ ΩΝ 
ποῖ Πτ]64 ἕο ἀδβοοηβ ἀδελφοὶ καὶ α, (ἰδηι. εομίεεὶ. Β(Ν.2.328); ΟἸ δι. 
4}.τη(}.2.53Α}; (ὑοηεὶ. 4ΡΡ. ζιτο.1; οὗ Πεν ἢ] ἀ5 587 οὐ τὸ ἀοά πκα 
ΟἴΠΟΥ οταβέμγοβ ὃ εὐεργέτης οὐκ ἐνεποήβθη; ὁ δὲ σ. προεπιστεύθη [1.6. 
ἴῃ. ̓Ραταάϊ56]} ΤΑτΚ ἄτα. (ρ.6.30). 

Ἐσυνδραματουργ-έω, ρίαν 4 βαγί ἤη ἱμὲ οἰδαΐην οτ. τοϊεβεάηθεος οὗ 
μεταπεμφθῆναι ἜΠΘΕΙΝΗΣ καὶ τοὺς -πήσαντας αὐτῷ ΟνΥ. {δε}. (ρΡ.τη.6; 
Η..1.14880}. 

συνδρομή, ἡ, 1. οὗ ῬεΙβοηβ; 8. ποβέ,, εορεοιϑδ οἵ βονγοῦβ γίνε- 
ται τῶν δυνάμεων ἡ σ. οἱονεί τις τύπος σφραγῖδος κατὰ συνδρομὴν ἀπὸ 
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πληγῆς, παραπλησίως πρὸς τὸν ἐκτυποῦντα τὰς ἀναφερομένας οὐσίας 
ΗΙρρ. μαδν. :5: τρίρ ττϑ,5Γ.; Μ.16.31824}; γέγονεν...ἐκ πρώτης τῶν 
τριῶν ἀρχῶν σ. μεγάλης μεγάλη τις ἰδέα σφραγῖδος, οὐρανοῦ καὶ γῆς 
ἐρι(ρ.1τ8.11; 31828) ; Ὁ. ἀδεοεϊαίίον, εονπΐηρ ἰορείπεῦ τῶν ἀνομοίων τὴν 
σ. οὐκ οἷδε τιμᾶν Ονγγ μον, ῥαδελ, ἢ. 2(τ5.225}) ; Ο. Ἱπιενηηρίίηρ, ἴὰ 
ΒΕ ΧῸΔ] ἱπίουσουῦγϑθα πορνείαν...οὐ μόνον οἷδεν ἡ γραφὴ τὴν πρὸς τὸ 
θῆλυ τοῦ ἄρρενος ἀσελγῇ σ., ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ ἔκκλισιν 
Ατεῖῃ, ἥρος.14:8(Μοτοῦ.6888) ; . οπείαμραϊ, αἰἰακὶ τῇ καθ᾽ ἡμῶν...σ. 
Ογτ 9.41 :8(Μ},60. ΤΟ 88}; τηρῦ. τῇ τῶν πειρασμῶν σ. (Πτγ5.ἤονι. 1 8.6 
1 Κορ (.630Ὰ); 2. οἱ {Πϊηρ5; 8. εοἰϊδείτον,, εονιδιμαίζονε μῖξις τῶν 
ἐναντίων καὶ σ. ΟΥΟΝ γ55.0γ.εαἰθεξ,χ(ρ.το.9; Μ.45.16.Ὰ}; σ. πανταχόθεν 
ἀστέρων...ἐγίνετο ῬΏΙΠοΚΙ. ἦς τοιο( ΜΘ ς. 5808); οἱ πιδῃ τὸ σῶμά ἐστιν 
ἐὐνσι τῶν στοιχείων τ Ν γεβ.αητη εἰ γε5.(Μ.46.248}; ἐδ. (481,8); Ια, 

ΟΥ̓ «οαἰδε, τα(ρ.68.4; Μ.45.400); ἐδ.(ρ.69.1τ6; 524}; ἧ...σ. τούτων τῶν 
δύο [5ς. ψυχῆς νοερᾶς καὶ σώματος] ἄνθρωπος καὶ ἔστι, καὶ λέγεται 14. 
“οἱ. 2(}1.45.1χ1288}; Β. εομειγτεηεε, εονιδιηαοΉ, οὗ ΟἸΤΟυΠβί Δ Π 65 
ΟΥΙ δνεηῖβ σύμβολον τέθεμαι τῆς.. «περὶ ἐμὲ προνοίας, τὴν σ. ταύτην 
οὕτως τοῖς ἔτεσι διηριθμημένην τ Ταῦ ῥαη ΟΥ. (ρ.ατ.1α; Μ.1ο. 
τού40); γγιαάον. (1 2110}; οὗ 48} 165, εἴας. ἀκούσαντες Παῦλον, 
ἑτέρων ἰδιωμάτων σ. ἐνοήσαμεν Βα5.Ετ7.2.4{1.2408; Μ.29. 5804}; εἶδεν 
τοσούτων ἀγαθῶν σ. περὶ μίαν ψυχήν τι Ν᾽ γ55.}71εἰεἰ.(Μ.46.8ς 70); τῆς 
πνευματικῆς λατρείας ἡ δύναμις...σ, ... δέχεσθαι φιλεῖ καὶ τὴν ἐξ ἔργων 
ἀγαθῶν εὐοσμίαν νγτ Ῥε.σο: το( ΝΜ δ. τοῖο); σ. [Π60]., τοῖ, Ὑ τίη. 
ὑπόστασιν εἶναι τὴν σ. τῶν περὶ ἕκαστον ἰδιωμάτων τ Ν γ55.0 77.55.6 
(Μ.32.3360); 8. ξοηομγνθητε, αργεσηιεηΐ τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν εὐδοκίμων 
φιλοσόφων πρὸς τὰς ᾿Ἑβραίων δόξας σ. Εμ5,}.6.15.1{7808 Μ.2ι, 
1203) ; πίστις δὲ διττή" ἡ μὲν ἐκ λόγου βίας... «ἡ δ᾽ ἔτοιμος σ. τ. ΝΖ, 
ΦΩΥΉΪ.1.2.34.156(}.37. 9564); Ογτος. 120. 1070); σονηβίταμςε, «οΉε5- 
5Ἷ0Ή: ἐπλημμέλησε ἴξς. ἡ ψυχή]. ποτὲ μὲν.. «ἄλλοτε δὲ κατὰ συνδρομὴν ἐν 
χάριτος μέρει καὶ. θεραπείας τῆς τούτου [30. τοῦ σώματος] συστάσεως 
ΑἸΒεπαρ. ες. 2τ(ρ.74.5; Μ.δ.τοιδα) ; οἵ {πὸ Ψ}}, ατ. ΝΖ. καγρη.τ.2.34. 
35(048.) οἷἵ. 5. βούλησις ; Ἃ5 Ὀεΐ. Ῥεύβοης οἵ Ττίη, μόνη... θέλησις θεία 
καὶ πατρική, δι᾽ υἱοῦ μονογενοῦς αὐτουργοῦντος τὴν οἰκείαν σάρκωσιν, 
καὶ πνεύματος ἁγίου συνδρομῇ, ταύτην εἰργάσατο Μαχιοῤδς(ΜΟοτ. 
2370); 4. ΞΉΡβονί, αδείξίαπες ἐκβληθῆναι μὲν κελεύει τῶν βασιλείων 
τὸν Ἀέτιον' ὕστερον δέ, τῇ α. Ἀκακίου, καὶ καθαιρέσεως ὑποβληθῆναι 
ψήφοις...καὶ πάλιν ἐνταῦθα συνδρομῇ τοῦ Ἀκακίου.. ὑπογράφουσι 
πάντες ῬἸεΪοϑι.ἢ..6.4.τ2 (1.65. Ξ28Δ.,8); ταῖς ἐξ ἀνθρώπων σ. ἐπικουρού- 
μενοι νυ Ν ἢ. 31τ(3. 5088); Το Μόβομ, ῥγχαί.43(Μ.87.28070); ατ Μαρ. 
41αἱ. (τ. ΖαοΒ 1.4(Μ.}Ρ1..77.τ6 78}; δια (Μ.ΡΙ,.66.1294}; ἐκαληουρ- 
γήθη τὸ ἔργον τοῦτο διὰ συνδρομῆς “έοντος προτοπρ[ εσβ)υτέρου ΟΙΟ 
4.883) (Ὁ Ῥοβὲ 8οο); δ. 8820; οΥ ΡΟΞΒ5, 5.0 3, “0 ΓΕ Σ5ΊΘΉ , Ῥεγνιϊδδίονι; ; 
5. εἰονί, χεαὶ, τεῖ. Ἐπ5, ΝΙο. μεθ᾽ ὅσης νομίζεται σ. ἅτε δὴ ὑπὸ τῆς 
συνειδήσεως αὐτῆς ἡττώμενος, μεθ᾽ ὅσης δὲ αἰσχύνης τῇ πανταχόθεν 
ἐληλεγμένῃ ψευδολογέᾳ συνίστατο (οπβίρ. ΤΏΙ, ἢ..6.1.20.6(3.700) ; 
βρῶσιν αὐτοῦ τὴν ἡμετέραν καλεῖ πρὸς ὃ βούλεται συνδρομήν ΤΙαατ, 
ἐπιτοά, 2ίρ.8ο; Μ.98.1280Ὰ}; 6. (Πτιβίοὶ., σηῖον; οὗ πδίαγεβ ᾿π ὉΠ σιβί 
σ. οὐσιώδης. ϑσ ἸρτηδίΖεα ἃ5. ΑΡο]]ξπαγίδη συνδρομὴν οὐσιώδη καὶ 
μῖξιν θεσπεσίαν...θεότητὸς τε καὶ σαρκός, μίαν τε ἐντεῦθεν ἀπο- 
τελεσθῆναι φύσιν...τοῦτο.. «τοῦ... Ἀπολιναρίου τὸ ἀτόπημα ΤΟμτγβ.ερ. 
(αες.(3.743Ὰ}, Ὀὰΐ Ξίαπάϊπρ δἰοπα σ. νγὰ5 βαἱορίθα ἰπῖο οὐ ποάοχ 
νΟ ΔΌΌΪΑΥν 8485 Βν ΟΏ νη οὗ ἕνωσις ΟΥὉ 85 ἀσποίηρ ἰἴ5 τηοάς δύο... 
φύσεων τελείων σ., θεότητος φημὶ καὶ ἀνθρωπότητος, τὸν ἕνα ἡμῖν 
ἀπετέλεσεν υἱόν, τὸν ἕνα Χριστόν, τὸν ἕνα κύριον Ῥαυ]. τη. ἤοηι.τίρ.το. 
25; Μ,77. 14365):; ντιρ.4. 3(Ρ. 27.5; 58 .230) οἷ. 8. ἀνθρωπότης; τδι4ς 
(ρ. 153.21: "δὲ δ' 270); ; σύνοδον μέν τιγᾷ καὶ τὴν.. .σ. εἰς ἕνωσιν... “ἀνομοίων 

πεπράχθαι φύσεων [ἃ ἱηειμτιῖσον.(5.. 6880) ; 14. .70.4.2(4.2618}; πρὸ σ. 
τῆς εἰς σάρκα 1δ.4.3(375Ε); Γξοπε. ΒΝ ες εἰ Ἐπί τ(Μ.86.12938) οἷς. 5. 
ἀνακεφαλαιόω; Ἰωροπί. ΠΝ ες. ο(Μ.86.172098); ΒΟΡὮγ.Π]1.0»γ.2.42(Μ. 
7.32738) 1δ.2.48(22848); ἀπαβι.5.μοά, 2(}1.80.696) οο ΖΑ Ὁ} ἀγ.(Μ. 

28.5440)) εἷϊ. 5. ἕνωσις; ΤτΝ νυ 55,μονι.3.30 ἴηι [σ.(ρ.143.27); 1δ.7.154 
᾿ (ρ.,270,10) ; εαἰ. ἢ 6.1 τ7(0.322.4}; μπΐοη οἱ ψ}}}5 ἡ τῶν ἐνεργειῶν σ. τὸ 
ἑνιαῖον εἰσφέρει ταύταις, οὐ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ καθ᾽ ἕνωσιν Γγτ. Τγῖν.ἴο 
(65.233; Μ.77.11570}; 7. οἵ Ἰλά Ππρ οὗ τῆ Η. ΟΠοβί συντρέχειν... 
δεῖ τῇ κατ᾽ ἀρχὴν καινότητι τὴν νῦν ἀνακαίνωσιν καὶ τὴν σ. Ἰϑϊάγτη. 
(845. ἔπη. (1.393Ε; Μ.20.720Ὰ}. 
Ἴ 'σύνδρομος, Α. γμηηΐηρ ἰορσείἤεν, ᾿ς, τεεείϊησ,; ἴὰ {ἰτὴδ, εοἱποίάεηί 
ἡ..«παροῦσα ζωή, σκηνή ἐστιν εὐτελής, οσ. ἔχουσα τῇ συμπήξει καὶ τὴν 
κατάλυσιν 1514, }6].6}}.1 Ὅ5(Μ. 78. βξ0} ἐν χρέναμε ἔχοντα [3-. (ἢ τ51 5 
Ῥοάν απᾶ 808} τῇ ὑπάρξει τὴν ἔνωσιν...σ. ἔχοντα τῇ φυσικῇ τοῦ λόγον 

συμβάσει τὴν ὕπαρξιν ΘΟΡἢΥ 6.5}. (Μ.87.31618). 
ΒΒ. γμεμηίηρ αἰοηρείάε; 1. 845 βυϊβῖ,, ζεϊϊοτῦ ὙΜΉΉΕΥ ὅ ταχυδρόμος 

καὶ ὅ σα. αὐτοῦ Ἐῤ.Αδριπ(ρ.282.21); ἐδ.7(0.282.6); 10. Ἐ]οδγα,υ Τ νεῖ. 
(0.123); εογῃεραμίοη τὸν βαπτιστὴν....τὸν τῶν ἀγγέλων σ. (ΠγγΒΙΡΡ. ἐπε. 
ἴῃ 9. Βαῤὶ.3(0.33.13});2. ἀεεοτηῥαηνίηρ Χριστῷ σα, ἦλθεν ἔσω... αὐλῆς 
Νοηηραν, 7σ.τ8:ττ(Μ.43.8028): ἢσ, ὅς...διαστείχει...σ, ὄρφνῃ 1ὖ. 

συ 



συνδυάζω 

ΣΙ: 1ο(8400); 4008. σ. ἄλλον ἔχων κορυνηφόρον ἐόμὸν ὁδίτην. 1δ.18:3 
(ϑ89Α}; τηξῖ. σ. ... ἔχω παλιναυξέα τιμήν 20. 17: τοίδ85); 3. ἴῃ {ἶπιε, 
φΟΠΙΥΥΘΗΪ, οϑη δ ῥογαμδομδ᾽ μήτε μὴν παντὶ τοῦ βίου μήκει σ. ἔχοιμι 

τὴν πληγήν ΟντΌΡς.48:6(Μ.69.9764); τοὺς σύνδρομον τῇ ζωῇ τὸν δι᾽ 
ἀπιστίας ὑπομένοντας θάνατον ΑπατΆ68. ρος. 353(Μ.τοῦ.321Ὰ) ; τεῖ, 
Θοηθτγαϊίοη οἱ ὅθι ἐνταῦθα...σ. τῷ εἶναι τὸ γεγεννῆσθαι ΟΥΝ42.Ογ. 20. 
οίρ.85.6; Μι36.85.); ὁἐ Οὐ] ἴῃ τοὶ; [ὸ τηδη ἃ σ. πάντα θεῷ... ὧν γὰρ 
θεός, γίνεται ἄνθρωπος, οὐκ ἐκστὰς τοῦ εἶναι θεός Τῃτγπ.παϊυ.2(6. 
3028) : 4. ΚΑΘ ΠΗ ΐΑ]]Υ ; 8. ἀργοσίηρ, ἴῃ ἀργεσηιθηῖ τοτίβ σ. .. . ἀλλήλοις 
εἰσὶ περὶ τὴν τῶν θείων δογμάτων ἐξήγησιν Ογυ. [0.τ(4.88} σι. ἔχω σε 
τοῦ μίσους μου ΑΥ̓ΤΉ. Ἄροε,Σ: 6(Μ' τοῦ. 5208); ; Ῥ. 1ἡ Ῥαά βδῆβθ, ἐεθπ- 
ΘΗ Ηρ ταῖς τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπονοίαις σ. ἦν ὁ Πιλᾶτος Οντ.ἴς. 5: τί2. 
Ἴ46Ὲ)}; 85 βϑιθρϑβί., αἱδεγ αμὰ αδοίονγ ἄλλων. .«δημευθέντων ὡς σ. 
“Ὑπατίου ΤὨΡΒΗ.ξἤγοη.Ρ. 8 (Μ'ι1ο8,428.); 5. ον δ βροηάηρ; ; κθ0γι- 
γηέροαγαϊο; δοίης; ἀρῥγοῤγίαίϊε; ἃ. οἵ ΤἸὨΙηρθ πότερον ἀπάδει τῆς 
οὐσίας ἢ σ. ἐστι κατὰ τὴν ἔννοιαν; ΟΥΝ γββ, μια Β.20γ.21; Μ.45. 
456Α}; τότε σ. τῇ κατὰ σάρκα γεννήσει δέχεται τὴν κλῆσιν [56. τοῦ 
Χριστοῦ) ὕγτ.]ς.4. 4(2 (65 6Ὲ}; 14. ς.τττί3.1438)}; 805. ἡ ψυχὴ... τῆς 
αἰωνίου σωτηρίας σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις καταξιοῦται ἅτε δὴ κοινωνὸς καὶ 
σ. κατὰ μίμησιν αὐτῶν. ο"διαστραφεῖσα Μδο. Δερ. ἄσην. 4. 21(Μ. 34.4040); 
λέγε Χριοτὸν παθόντα, καὶ σ. εὑρήσεις τὸ ὄνομα τῆς σαρκός ἘλιΙ ΠΟΥ. 
φημὶ, τοί Μ. 28.1368}); χρὴ..-ἑνὸς ὄντα ποιήματα τοῦ τ ἄθελα θεοῦ, 
σ. ἔχειν τὴν ἀποκάθαρσιν ΟΥΥ. Πδιττ: 30(ΝΜ. 72. 7134); Β. {Π60]., οἵ 
νϑιῖοιβ ἀἰνίπς αἰὐτιθαίεβ, ΟΧΘΡ. 1]0.14:9 τὸ ἀγαθὸν τοῦ θελήματος, 
ὅπερ σ. ὃν τῇ οὐσίᾳ ὅμοιον καὶ ἴσον, μᾶλλον δὲ ταὐτὸν ἐν πατρὶ καὶ 
υἱῷ θεωρεῖται Βδ5.δῥίνι2τ(3.188Β; Μ.32.1058})}; ὁ..«υἱὸς σ, ἔχει τῇ 
γεννήσει τὴν τελειότητα ὙΠαῖ, Π 6.7: 28(3.503); σ. ἔχει θεὸς τῇ φύσει 
τὴν θέλησιν 1 Γαι, β΄ ,Δρ.Μαχιοριδς (Μ1.2808}) ; 65Ρ. οἱ σοάΒ Ῥονγεῦ 
'ὴ τα]. το Π]δ νν1}}] ἡ βούλησις, σ. ἔχουσα τὴν δύναμιν, ὑπεστήσατο ὅσα 
ἠθέλησεν ΤΑΤΛΒ τα, Τγίρ. τ 8(Μ].28.ττ294}; 1δ.1.4(πι21τ0)}; ἐπὶ τῆς 
θείας φύσεως σ. ἐστι τῇ βουλήσει ἡ δύναμις τι Ν γβ5.Π6ν.7(}1.44.604}; 
1Δ,ογ.εαἰεομ.ϑίρ. 5.24; Μ.45.404.)}, ὙΒαΈΡε, Β8:0(1.1232); ἰἅ, αη. 
3:42{.{2.1τ20); [0.1).[.σ.τ0] (ΝΜ .94.8058); εκορ, Ρ8.32:6. (τεῖ. ΔΥΡῸ- 
τηδηΐ πϑουρεά το Μασδάοῃίαηβ πὲ ὕογα οἵ σοά Βεσὲ -- ἰπι- 
᾿Ροτβοπαὶ λόγος προφορικός) οὐ γὰρ ἔσχεν ὃ λόγος σ, τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ 
ἐνέμεινεν τὴν τοῦ υἱοῦ ἐνέργειαν ΤΑΤ αταὶ, Τ ΐη.3.24(Μ.28.12408); οἵ 
Η. σμοϑβὶ 85 δύναμις οὐσιώδης: πρὸς πᾶσαν πρόθεσιν σ. ἔχουσαν τῇ 
βουλήσει τὴν δύναμιν ατινΝγβ5.ον. εαἰδε.2(ρ.15.8; ΝΙ. 45. 170). 

συνδυάζ-ω᾽ {[")συνδιάξω, ["]συνδοιάζω), 1. οἴῃ οπεδοὶ β ν ΔῈ, 
εονηδίηε, ἀςδοεῖαίε οπεξεἰ [ νἱ ἢ πλησίον γινομένους καὶ πύοντας (Ὦτν5. 
μον .6.3 ἴῃ ΤΊ (αι. 7600) ; μὴ ἀνασχόμενος συνδιάσαι τῷ μιαρορρήμονι 
ΝΕ ἐρῥ.τ.14){(Μ,79.1448); οἱ ᾿Ιουδαῖοι σ. μετὰ “Ελλήνων Ατητηοη. “46. 
14:2(Μ.8ξ.τ5440, ν.], συνδιάξουσι) ; 2. μαγδοί, ἐπ ογέατη ὉΠοΌρἢ 5 σ. 
λογισμοῖς ἀκαθάρτοις ΝῚ,,Ερ}.3.81(Μ.79.425Ὰ}; Ματς. Ετιοβηδς 4(Μ. 
65.0074Α}; (γγ. 5. Επδνηιι οίρ. 73: 1); 3. χῃηρ4,, δέ ἴῃ οοἰϊσίονι τοί, 
5 δεῖ, εἰς τὸ μὴ συνδοιάσαι μετ ̓ ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἀνοθεύτως ἑρμηνεῦσαι 
Τρίρῃ ηδης.3(Μ.43.2410);, ἄνευ τοῦ πρὸς ἀλλήλους σ. 1δ.τ)(26:Α}}; 
ὥστε τὴν ἁγίαν σύνοδον... εἰς συνδυάσαι σοι ἀναγκασθῆναι 1,εὸ ϑρ. 
ἐβρ.τοθ.2(ρ.57.2ὲ ὙΠ ΤΟΡΊΘΑΒ: Ὁ 5, ἐμοῦ, ὅπερ ἀπείη, “-οντος 1. 
τοά.2(ρ.ὅο,9; 9968); 4. εὐηερῖγε σ. μετὰ τοῦ..«δαίμονος τὰς κατὰ 
τῆς.. «ἐκκλησίας ἐπιβουλὰς κατεσκεύασεν 0. ΜοϑΟΙ Ργαὶ.43(Μ.81. 

28070). 
Ἐσυνδύασμα, τό, αεἰ οὗ ξργηϊεαίίοη,, ΤΟτερεηζ, ἀρ. (Μ.86.720Ὰ). 
συνδυασμός, ({"]συνδιασμός, ["Ἰσυνδοιασμός), ὁ, εογηδτμαϊίοη οὗ 

οὔ αὐ οηέ, ἐοΉβἰ ίρ; :Σ, εορμἰαϊΐο, εοϊοη, τεῖ. Αἀαπι᾿5 οτθδ ἢ 
μὴ ἐκ σ. ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀλλ᾽ ἐκ τῆς θείας χειρὸς διαπλασθῆναι 45. 

Ετρνιτιις(ι.2270; Μ.20.548Ὰ); Ῥιάνπι. (8849. μη. 4(. 2828 ,2820; Μ. 
20.ὅϑοκ »ὅ818); τεῖ. δοῃβ ρεποσαίοη ᾿πρμε τῶι εὐὖτι μὴ καὶ τοῦτο 
τολμᾷς, σ. τίνας ἐννοεῖν τ. ΝᾺ 2.0».20.4{ρ.78.4; Μ.36. 710); λόγος... 
ἀπαύγασμα λέγεται διὰ τὸ ἄνευ σ. ... γεγεννῆσθαι ἐκ τοῦ πατρός Τόν 
Τυΐη. ϑ(6,. πο; Μ.77.ττ260); Το. Ὁ, 10. τ.8(Μ.94.8130}; ἡ Μαριάμ. ..ἐξ 
αὐτῆς, οὐκ ἐκ σ, συλλαβοῦσα (μι βΈ οα Ἰπτετρτοίοά ταῦ, βουιρτασθ) 
ΟἸετη, οἐν.7.τ6(ρ.66.26; Μ.0.532Ὰ); οὐχ ὁμοίως ἀνθρώποις ἐγεννήθη 
(οὐ γὰρ ἴδε σπορᾶς καὶ σ.) (πο, (258). 5γη.Δ 0 Τρ ΡΠ λαδν. 73.9 
(Ρ. 279.20; Ν1.42.420Ὰ); οὔ Οὐ ΟΝ γ85.ογ.εαϊφεἰ. τηίριδτ.5; Μ.4.5.45Β}); ; οὐκ 
ἀπὸ σπέρματος ἀνδρὸς συνελήφθη ἵνα μὴ σ. καὶ παραπλοκὴ ἐν τῇ 
ἐνσάρκῳ γεννήσει γένηται ἘρίρΒ, ἐμαεν.60. 4 π(ρ. 175. 24; Μ.λ2. 3444); οὐδὲ 
«ἐτέτεκτο ἐκ σ. «... ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς θείας τοῦ πνεύματος ἐνεργείας 

δ πλαυτο ἜΠΩΥ Μορϑ. πο γ(Ρ.2906.30; Μ.66.9774); {ύγτ. ΤΡΙΉ.14 
(65,200; Μ.77.11524}; 2. Ρ]υτ. ̓ σοσῖαὶ τρεγεθυιγσε, κοι αμτομ  Ρ 
τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων σ. καὶ κοινωνίαι Μβο. Ἄερ. βοηι.ο. 1τ(Μ.34. 

540Α}); : ΝΙ Ἐ}Ρ.. 328(Μ. 79: 5400); 3. μαγδοιγίηρ τὰ τὰ 6 ταῖπα φυλάτ- 
τε ἑαυτὸν ἀπὸ σ. αἰσχρῶν λογισμῶν Οντ. Θιν,. Επμλγηι. 50(Ρ. 74. 6); 

ἐνέστηκε...ἡ πάλη, διὰ τὸ ὑμᾶς καταφρονῆσαι εἰσελθεῖν καὶ τὴν προσ- 
βολὴν καὶ τὸν σ, 70. 6].ἀσεί.τ(ρ.220}; ἄλλο δέ ἐστι προσβολή, καὶ 
ἄλλο συνδοιασμός...σ. δέ ἐστιν ἡ παραδοχὴ τοῦ ὑποβαλλομένου λογισμοῦ 
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ΟΤνῖη.3.το(Μ.30.856}) ; 

ΤΠ ΟΥ̓ ΒΠΡ0]5 ἄρ᾽ οὖν.. 

συνέδριον 

παρὰ τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οἷον μετ᾽ αὐτοῦ μελέτη καὶ ἐνήδονος ὁμιλία ἡ παρὰ 
τῆς προαιρέσεως ἡμῶν 10..6ρτρηε4.{.05.034Α} τε ἘΡἢχ.3.4200,0 
(συνδιασμός) τε ΣΑΤΠ ῥοΐτι. (συνδνασμός Μ.28.140ο᾿}). 

"συνδυαστέον, οπθ πδὶ ἀεὶ τη εοἰϊμδίον ΔῊ ἀδελφῷ περί τινος 
φαύλου πράγματος μὴ σα. ΝΊΠΓερῃ. τιν δγηι.36(Μ,86.3017}). 

Ἐσυνδυναμόω, γίνε ἐπε ξαγῖξ ῥοιυέν ἰθΘ Ὅτι ἃ5 ΔΏΟΙΠΟΥ, ἐηζμεθε εὐἰϊᾷ 
ἐφμαὶ ῥοιυόν, (υ]ϑίο]. σ. σῶμα γήινον τῇ θεάτητι εἰς μίαν δύναμιν 
ἤνωσεν ἘΡΙΡΗ ἀπέ ϑο(ρ.τοο.26; Μ.42.τ680), 

Ἐσυνδυσχεραίνω, δὲ ἐπογομρὴϊΐν ἀπηπογρά σ. ἐπὶ τῇ ἀμελείᾳ Ὁ τ. 
Νυβ85,ν. σεν. (ρ.412.15; Ν.46,9970). 

"συνδύω, ἄνέες αἱ ἐπ βαρ ἰτη6, ταδὶ. ἐνδιδυσκομένης σον συνεδύθη 
[3ς. ἡ παρθενεία] σοι ΔΝ εν. οἱ Αεἰ.8(Ρ.6.20). 
συνεγγράφω, βαϊῖηι 08 τπῖηρ τολίῇ ἀμοίμόν, ῬΆΒ8., δὲ ραϊηϊοά οἵ 

ἀρριειοά {ἰἰεῖνῖςε ὁ σταυρὸς ἐγγέγραπταί σοι, ὁ δὲ σταυρωθεὶς οὐ 
συνεγγέγραπται ΤὨδ  Θύπα, γε (Μ 00. 4560). 

σύνεγγυς, 1. οἵ ΡΙδοθ, πέα7, εἰο56 ἰο, τηξῖ, τὸν γνωστικὸν τὴν 
ὑπέκβασιν παντὸς τοῦ κόσμου... ἑκουσίως ποιούμενον, ἐνδεικνύμενον... 
ὅτι μάλιστα σ. ἔσοιτο τοῦ θεοῦ (Ἰογη.5ἐγ.7.7(0.30.28; Μ.9.4568) ; 2. οὗ 
τἰπγδ, ἰαἑεὶγ ἐκ τοῦ σ, Ασδς, Β.ἐρ.Ογγ.(ρ.90.8 ; Μ.77.1008). 

συνεγείρ-ω, 1. 7010, ΤῊ γαϊοτης ; 5.ν.1., οἱ ταἰϊβὶηρ τηοθον, σα γΉ τῷδε 
τῷ βίῳ προσμεῖναι πονοῦντα. ..καὶ τὸν ἐντεῦθεν “τὌντα πλοῦτον ΤΗατ. 
ψνγεί.τ4(3.1207) θὰ ΡΥΟΌ. {.1. ΟΥ συναγείροντα; 2. ταῖξε ἰορείδεν, 1.6. 
οἠ6 ΗΠ ἈποίΠποῦ; πιθα. 86 Ρᾳ88.,) γ156, ρεὶ πῦρ ἰορείλον, Ἰστ Ῥοῖνε, 
6.1; ἴτογη {πὸ ἀεδα “υόμεθα ἐν Χριστῷ ὙΒαβιδαρί.τ.2.1 κί. 490; Μ. 
31.15520); ΟΥ ΝΥ 55..4Ροϊϊ.3ο(Μ.45.ττ808); ΜΠ ΟὨτβὶ ὁ συνεγερθεὶς 
τῷ Χριστῷ ἴ8Β45.15.60(:.4208ΒἘ; Μ.30. 2378); ἰδ. ,βϑδίξοςΒ ; Μ.6174); 
(οπεὶ. ΑΡ.7.45.1; Ογτ. ἀγνεαά.(Ρ.112.20; 3.118.) 

“ευνεδικζόμενος, ΝΟΧ ὨΪΏ1)| ὁ ὄνυξ. μαρμάρῳ ἐστὶ σ., σὺν τῇ τοῦ 
αἵματος ἰδέᾳ ἘΡΙΡΗ σορι.τ2(Μ.43.3018, Π0}}. συνδιαζόμενος). 

συνεδρεία (συνεδρία), ἡ, 1. «εαὶ ἴηι, ταδηιϑένο ῖρ οὗ, ἰδ δαπλοάνιη 
οἱ. πρεσβύτεροι καὶ ἱερεῖς,..ἱερώτεροι κατὰ τὸν νόμον, καὶ τῇ σ. 
τετίμηντο (γτ. Ζαεΐ.2ο(3.677}); 2. {Π60]., εοηϑοσείομ οἵ ϑοπ ὙΠ 
ἘΔΙΠΟΙ ἐπανῆλθε...εἰς ἰδίαν τὴν ἐκ δεξιῶν τοῦ..-πατρὸς σ, Ὠάνπι. 

ἧ...σ. οὐδὲν ἕτερον δείκνυσιν, ἢ τὸ ὁμότιμον 
(μτγϑ.ἤορι.2.3 τῷ Η εδ.(12.τ00). 

Ἐσυνέδρευσις, ἡ, ΣΙ ΠῊΡ ἰοσεί μον, ἐοπδεςδίοη οἵ οὶ ψ ἢ ΕΔΈΠΕΣ, 
ΕὙΡΟΡΟΙ 6γ Ἐπ 50.21 ; 6᾽,180}}). 

᾿συνεδρευτής, ὁ, 956 το εἱς τοῖί ἢ, οσ. 5 ἀϑϑδέσσον πρεβυτέριον... 
σύμβουλοι καὶ σ. τοῦ ἐπισκόπου {ἴρτι. Τγαὶ!. Ἧ: 

συνεδρεύ-ω, 1, οὐϊ ἰορείπον, Ἀδποο, {Π0]., οἵ ὅοπ 885 βι(ἰἰηρ αἵ στίρῃς 
δπα οἵ Εδίμεσ αὐτῷ σ. τῷ πατρί, καὶ τόρτο δ δεξιῶν ὕγυ. 7ο.3.κ(4. 
204}; ἸΤΡΙψΙπρ ἐα σα} 1 ν ἀπό τε τοῦ σ. αὐτὸν τῷ πατρί, καὶ ἀπὸ τοῦ 
κεκλῆσθαι κατὰ φύσιν υἱόν, εἰς ἀκριβεστάτην ἐρχόμενος τοῦ μυστηρίου 
κατάληψιν... [Ηε}.1: 5] ἐδ. 5. 4(ςο5.}); τ. (7210); {Πεγείογα πθνοῖ οἵ 

ιἀντ᾽ ἐκείνον τῷ πατρὶ “-“σομεν, καὶ ὑπό- 
θεσιν ἀσεβείας τὴν τοῦ τιμῶντος ποιησόμεθα χάριν; 1δ.1.0074Ὲ}; 1α. 
ἀϊαὶ Τυῖη {51.5536Ὰ}; οχοαρὶ ἴῃ (Ἀγ πποντοὸς τοῦ... Χριστοῦ, ἐφ᾽ 
ὅλην δραμεῖται τὸ καύχημα τὴν ἀνθρώπου φύσιν τά. 76}.ττο(Ρ.3284.22) ; 
οοπίτον. Ναβίουαϑ μὴ ἀλλότριον τοῦ λόγου τὸ σῶμα αὐτοῦ, μεθ᾽ οὗ 
καὶ αὐτῷ σ. τῷ πατρί, οὐχ ὡς δύο πάλιν “οόντων υἱῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἑνὸς καθ᾿ 
ἕνωσιν μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός 182 .4(0,28.,6; ς2,246) ; Ιά ,ἀρῤοἱ,ογέομι 8, 
(Ρ.50.2,20; δ᾽, 170Ε,1800) ; 2. ἀϑϑορηρίθ, ἐοΉρΥεραίς, ἴΟΥ ΜΟΥΒΏΙΡ ; οὗ 
Ομδὲ τ ᾿ ν 5ἢ τ] ταάθ ἱῃ Ἔδπιρ]θ, 1 5.6.,6.8.,2(ρ.288.τ4; Μ, 
22.6288); οἱ (Πτιβείαπ σοηρτορσαίίοσϑ ὁ... ᾿]ωάννης μετὰ τὴν ἁμιλίαν 
τὴν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὴν εὐχὴν καὶ τὴν εὐχαριστίαν καὶ μετὰ τὴν 
χειροδεσίαν τὴν ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν σ. ποιησάμενος Α΄. [ο.46(Ρ.172.22}; 
16.(ρ.173.17}} μήτε... «ἀπολειπέσθω τις τοῦ “-εἰἶν Ηονπἰφηι. 5.60; τὸ. 
9.22; ἐδιτττὃ; πολλοὶ τῶν σ. ... ἡμῖν ἐγκαλέσουσιν (ΠΥγ5.ἠθη1.43.1 
ἐπι ΤΟ ογ (το. 4018); οἱ} ἐπὶ ἐμμγεῖ ὅταν...μήτε ἀγρυπνῇ, μήτε φροντίζῃ, 
ἀλλὰ ἁπλῶς σ, ἐν ἀδείᾳ Ἰα.᾿οτ.1.5.2 τὴ ἡ Τηηι. (τι. 626). 

συνεδριάζω, 1. εἱΐ τοῖν ΟΥ ῥερῖάε, 85 ἃ ΤΔΥΚ οὗ ΠΟΠΟῺΓ σ, αὐτῷ τὸν 
υἱὸν ἐκέλευσεν. ὃ δέ, τῇ πρὸς τὸν πατέρα εὐλαβείᾳ... τοῦτο μὴ θελήσας 
ποιῆσαι 110. 1)... 7.260} .οδνττοτοῦ ; τ. (Ὑτ058); , 10. 20(1 1234}; ἴΠ:60]., 
οὗ σοπβεββίοη οἵ ὅοὸῃ Ὑ}Π ἘΑΊΠΟΥ τὴν κάτω φύσιν...ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
συναγαγών, σ. τῷ θεῷ καὶ πατρὶ πεποίηκε Τἀτοροηῖ, Δ 0.(Μ.86.7724}); 
2. »νιδεὶ ἴῃ ἐομμεῖ οἱ δὲ...σ. ... πέμπουσι...«τὴν κοινωνίαν αὐτῶν 
ἐπιζητοῦντες ῬὨ]οβὲ, ἠ,6. τοι τ(Μιόπ. 5848) ; 2Ὁ.4.τοῦ.(5248,0). 

συνέδριον, τό, Α. εομηεῖϊ, 1. Ῥτοῦ. οὗ Τεννίβῃ σαρἠεάγίγι, Βες. δαὶ, 
4.112. οὗ σοΟἸ]Ἰδσα οὗ ρσγεβθν ἐθ15 45 ὈΙΒΠΟΡ 5 ΠΟ ΠΟ] τῶν πρεσβυτέρων 
εἰς τύπον συνεδρίου τῶν ἀποστόλων Ἰρτι. αρη.6.1; τοὺς... πρεσβυ- 
τέρους ὡς α. θεοῦ 14. Τταϊϊ,.3.1; ἐὰν μετανοήσωμεν εἰς ἑνότητα θεοῦ καὶ 
σ. τοῦ ἐπισκόπου Ἰᾶ Ὀ) Παα.8.1; ὁ καθεζόμενος ἐν πρεσβυτερίῳ συνειδότι 
μεμιασμένος...τὸ Χριστοῦ μολύνων σ. Οτ. [7.50 ἴῃ 67.461: 21τ(ρ.223. 
23; Μ.13.580Ὰ}); (γι. Αρ.2.28,4 εἰἴ. 5, βουλή; 3. σ. ἐπισκόπων 
εοππμεῖ, ἐγηοά ὅτι δ᾽ ἂν ἐν τοῖς ἁγίοις τῶν ἐπισκόπων σ. πράττηται, 
τοῦτο πρὸς τὴν θείαν βούλησιν ἔχει τὴν ἀναφοράν (οηδῖ,ρ.Ἐπ5.υ.Ο.. 
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3.2ο(Ρ.87.11; Μ.20.το804); Το Απί ἐῤιρορ. ΟΡ(ρ.129.9; ΜΒ τφοΒὴ; 
εἶ, τοῦ ἀρχιερατικοῦ σ. ΤΠαΐ.6.42(4.τ100}; 05. ποία... σύνοδος ἐπι- 
σκόπων ἦν τότε; ποῖον σ. ἀληθείας ἐχόμενον; ΟΑἸΕΧ δ ριαΡ ΑἸ, ἀροΐ, 5 ε. 
8(ρ.94.5; Μ.25.2610); ΑἸ τγηιτίρ.231.0; Μ.26,6814); ῬΑ]. ΟἾγγ5.5 
(ριτόντο; Μ.47.12); ΡΒ] οβί. ἡ.6.2.7,1τ(Μ.6ς.4724,4738); σ. ποιέω, 
στ. ΝᾺ 2.ον.27.ο(ρ.1τό,5; Μ.36.244}; σ. συγκροτέω, Ῥα]].υΟἤνγς.7(ρ.38. 
1; Μ,47.23); σ. καθίζω ῬἈὨΪ]οκβι.}.6.8,4(Μ.6ς. Ξ6φΑ); οὐ 4 οουποῖὶ 
Ἰδοκὶπρ ΡτΌρευ 800]. Δ μουν τῷ τῆς ἀποστασίας σ. (ΕΡΗ.(431)εάη.. 
1,2; ἤδησ8 8. 565 5107, φιΕ ῊΡ ΟἹ ἃ ΘΟ] τὸ σ, τῆς συνόδου συν- 
εκροτεῖτο ΟΛτίτη.ῤισηδίιτ ἀρ. ΑἸΠ ἐγ. το(ρ.237.23,35; Μ.26.697.,8); 
σας. Μ8]. μοι. (ρ.90.0; Μ.77.14684); Β. εομεπεἰϊ-εἰανηϑεν ἵν".. αὐθαίρε- 
τος εἰσέλθη εἰς τὸ σ. ῬΑ] νΟἠγγ5.4(0.22.20; Μ.47.15}; ἐδιΒ(ρὈ.45.24, 
46.12,τ5; Μι47.27}); Τπάτξιἠαεν.4.2(4.3:53). 

Β, οὗ ποῃ-Ἰερίβιατῖνε Αββοι}165; 1. δὴν ῥμδίῖς ραϊμεγίηρ, εοπ- 
ἐρμνσε, ΟἸετῃ. ραδά.5.ττί(ρ.278.27; Μ.8,656.Ὰ); 2. ἀϑϑρηηδὶν, ἐοηργέρα- 

ο ἑΐονε; 8. 8.5 55 νης ΔΟ]6Ὲ θοᾶν οὗ Τενγβ οὐ ΟΠγιβταπβ καταλέλοιπε 
"εἰ λόγος τοῦ θεοῦ τὸ ᾿]ουδαίων σ. καὶ ἄλλο σα. καὶ ἐκκλησέαν ἑαυτῷ 
πεποίηκε τὴν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ΟΥ 01.14.15 τὴ 7εγ.(0.122.1; Μ.12. 
4230); ἀπηλλάγη τοῦ α. τοῦ λοιμικοῦ, καὶ περιέτυχε τῇ σωτηρίῳ πηγῇ 
ΠΥ. λον, 5001 ἴῃ [0.(8.344}0)); ἐξεβάλλετο...τοῦ κοινοῦ σ, 14. ἤον.5. 
2 5: ΤΠ την (11.576Ὲ}; Ὁ. ἸΟΟΑΙ ἀββοτη ν᾽ ΟΥ οοπρτερίίοι ἄνδρες οἱ 
ἐλθόντες εἰς τὸ σ.. τοῦ Χριστοῦ καὶ θέλοντες εἰς τὸν ᾿Ϊησοῦν πιστεῦσαι 

ε 4 ΤἼο. Α 37(0.154.10); οἵ ρα τΠοτίπρϑ οὗ ΟΡ τες, Οὐ εἰς. 6. 2Β(ρ.ο8. 
10; Ν1.11,13468) ; οὗ Οἴδσ μεγετὶςβ οἴκους, ἐν οἷς τὰ σι ταῦτα πληροῦτε 
Οοηβίρ.Ελι5.0.(...6π(ρ.112.12; Μ.320.1141.)}; ς, οἵ {Π6 Ὀυϊάϊηρ, 
ὙΒεῖΠοΥ οὐωγοῖ ὅπως ἁγίων ἀνθρώπων ἄξιον σ. ἀποδειχθῇ (οῃβί.ἦ). 
3.53(0.100.27; τ1τ6Ὰ}; ΟΥ εοπυθηείεῖς τὰ τῆς δεισιδαιμονίας ὑμῶν σ. 

- Οοπϑβί..3.65(ρ.112.28 ; ττ4τ0). 
᾿σύνεδρος, 1. δεαϊοά τοῦ; 1Π60]., οὗ ὅοη ψιϊῃ ῬΔΊΠΟΥ ᾿τηρ] νἱπσ 

Θααθ}1ν σ. ἔχων τὸν ἴδιον υἱόν Ογγ, [0.5.4(4.5050; [4.ἀΔτΤαἷ. ΤΊ, Ἅ(εἰ, 
5364); ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανὸν ἕνα σ. εἴη τῷ πατρί 14.1,..24:458.(Μ. 
12.0498); οἵ Ἰπσαγπαία ΤΟΥ 85 σα θεὸς...ὧν κατὰ φύσιν καὶ σ. τῷ 
θεῷ καὶ πατρί Ἰὰ. Π]εὖ.2: τ4(ρ.393.5); ὡς θεὸς...σ. ἦν τῷ γεγεννη κότι 16. 
4}.17(ρ.35.25; 52.708}; 2. οἰ τοί ἢ Οὐ ἰορείλιεν ἴῃ εομηεῖϊ ἐπισκό- 
ποὺυς.««τῶν σ. ἀνίστασαν μάρτυρας ϑγτε5,ερ.67(Μ.66.14178). 

συνεζευγμένως, 17: σον εηείοΉ,, σοῊ)ομΐν, ἴῃ ἀτιοπ. δοουβδίου 
ἃραϊηβί Β85. οὗ [οΠ]ονίηρς ΑΡΟ]]. ἰπ Θα εΠἶδπ τεθοῃίηρ σ., μᾶλλον δὲ 
-ἡνωμένως Β65.6}.τ20.1τ(3.2206 ; Μ.32:5570); τὸν ἔλεον καὶ σ. αὐτῷ τὴν 
ἀνάστασιν. «ἡμῖν αἰτεῖ Ογγ. 5.40: ττ(}.60.0078); νοεῦται σ, ΑἸαϊποη. 
0.21: ττ(Μ8ς 1214). 

ἐσυνεθέλησις, ἡ, ὦ τοῖϊϊϊη ἰδ ϑαηιδ, ἐρΉσΉ σας Οὗ τοῦδ], ἂϑ Βεῖ, 
ἘδΊμεσ ἀπα ὅοη, ὕγτ. 70.4.5(4.411.48). . .᾿ 

Ἐσυνεθελητής, ὁ, ογ16 Ἰ0}}0 τοῖίϊς ἰμ6 ξαπιξ ας αποίμαν; ἴὰ σοὴ., 13ε- 
πηπάσά Ῥέγβοη, Ογτιαάον.τ4(1.482Ὲ); ἃ. 70.4.ς(4.4018}; τἢεο]., οὗ 
ΘΠ. 85 (Οπβθμτθ μα. ΜΠ ἘΔΊΠΟΥ ἰδιογνώμων. οὐδαμῶς, σα. δὲ..«τῷ... 
πατρί 1.5. (5210); ἰσογνώμων....καὶ. σ. ... τῷ γεννήσαντι πρὸς πᾶν 
ὁτιοῦν 1. {5308}; 10.2.ο(2300). .. 

συνεθέλω, τοῦ! ἐδ ΣαΉ16 ἃ5 Ἀποῖπου, τεῖ. ὅοπ 89 οοηβθηϊίεπε ὙΠ Π 
Ἑαῖμοτ, νυτ. 70.5.5(4.521Ὲ). ᾿ 

"σύνεθνος, ὁ, 7,606}. Οὐ ἐπ6 Σαηι6 γαξεδ οὐ παΐΐοῃ, ἐεϊίσιυ εοτιπγνν- 
"ΔῊ καθὰ καὶ..«λέγουσὶν οἱ σι. ὑμῶν Α(ΡΠ.Α. 2.4(ρ.22:); Το. Ὀίβοῖν, 
Ἐρίῤλ.(Μ.41.250); ὕγτιβιν διαδ.γο(ρ.:72.8). 

συνείδησις, ἡ, συνειδός, τό, 1. εὐγιδεϊομσηπεςς, μη; 
Α, ἴῃ ββη. ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναχθέντες τῇ ο, Τ]6)3.34.7 ἢ τε 

τοῦ σς ... τῆς ψυχῆς δύναμις ΟἸοτη. ε γ.7.7(0.29.3; Μ.0.4534}); γυμνὴ δὲ 
ἡ ψυχὴ ἐν δυνάμει τοῦ σ. Ἰά χε. Τμαοί, 27(ρ.τ1τό.2; Μ.9.6734); μετὰ 
τοῦ λόγον εἰσελθόντας εἰς τὴν παντὸς οὐτινοσοῦν α. Οτ.( εἰς. πιτίρ.1.7; 
Μοττ ττδι); {Βα5.δαρί.2.8.6(2.6648; Μ.31.1όος})}; ἀἱφροσίϊίον: τὴν 
᾿αὐτὴν σ. τῇ...«ἐκκλησίᾳ.. «φυλάττων (τ. Ν 82. ,δε:.(Μ.37.2808). 

Β. 85 ρείναϊβ δῃα βθοτεῖ αὐταὶ καταγελῶσιν ὑμῶν αἱ συνοικοῦσαι, εἰ 
- καὶ μὴ φανερῶς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ συνειδότι [ἢγνβ. δέν απ. 240); 14. Πεά. 
8.8(1.6870) ; οὐ μόνον τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ φαινομένου σώματος ἀλλὰ καὶ 
τοῦ σ. αὐτὸ τὸ ἀπόκρυφον δο.Μρυ ἀροῦν.4.25(ρ.209.2); καλαὶ μὲν αἱ 
πράξεις. ἐὰν δὲ φυλάξῃς τὴν σ. ἀπὸ τοῦ πλησίον σου, οὕτως σώζῃ 
Αρορἤμ"ς Ῥαΐν. (Μ.65.360Ὰ}}; 1δ.(3724). 
Ὁ, 68ρ. τεῦ. Ὁ σι βεδηβ πεπεισμένος οὖν πάντῃ τὸν θεὸν εἶναι πάντοτε 

καὶ αἰδούμενος μὴ ἀληθεύειν ἀνάξιόν τε αὐτοῦ τὸ ψεύδεσθαι γινώσκων, 
τῇ σ. τῇ θείᾳ καὶ τῇ ἑαυτοῦ ἀρκεῖται μόναις (Ἰεγη. 5 ν.7.8(ρ.38.,24: Μ.0. 
4134); μόνη δὲ σ. πίστεως ἀνύπουλος διαμένει διὰ μέσων οὐρανῶν μετὰ 
ἀληθείας ἀνερχομένη (ὐοηεί, (1 Ρῥ.1.33.3; ΟΒγγβ, λοτη.γ. 4 ἐμ 2 ον, (το. 
4230); τῶν ἀποστόλων...ὃ λόγος ἐξέλαμπε τοῦ σ. αὐτοῦ φωτίζων τὰ 
ἀπόκρυφα Μας. Μρηαροῦν.3.28(ρ.ττο.26). 

Τ|. κηοιοϊεάσε τπαγε τοί οἰδὲγς Εὐσέβιος... ὑπὸ τῆς σ. ὧν οἶδε 
πληττόμενος ΟΑΙΘΧ.δριΆρ. ΑἸΠ ἀῤοϊ,ς6ε.6(ρ.92.το; Μ.25.2 570). 

ΠῚ. οὐξεγυαίίονι, ευτάδηεε μαθηταῖς...τεθεαμένοις τὰ τεράστια τοῦ 
᾿Ιησοῦ καὶ παριστᾶσιν ἐναργῶς τὸ εὔγνωμον τῆς ἑαυτῶν σ. συγκατα- 
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᾿θώμεθα, ὁρῶντες τὸ ἀπάνουργον αὐτῶν, ὅσον ἔστω ἰδεῖν συνείδησιν ἀπὸ 
γραμμάτων Οτο εἰς,3.24{ρ.22ο.2οἵ. ; Μ.11.0488). 

ΙΝ. ἐοηβοίθηες; 
Α΄. πδίυτα ἀπά [0 ποῦοπβ ; 1. παΐαγαὶ ἐπαἀονχηθηξ οὗ ταϑη, Με, 

ΓΟ; τ 

[ῦ 10 ἐπ 7οὉ (ρ.5τ3,0; Μ.18,408Ὰ); δύο... διδάσκαλοι γεγόνασιν ἡμῖν 
ἐξ ἀρχῆς, ἡ κτίσις, καὶ τὸ σ.' καὶ οὐδέτερος αὐτῶν φωνὴν ἀφιείς, 
σιγῇ τοὺς ἀνθρώπους ἐπαίδευον. ἢ τε γὰρ' κτίσις διὰ τῆς ὄψεως ἐκ- 
πλήττουσα τὸν᾿ θεατήν, εἰς τὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὴν θαῦμα παραπέμπει 
τὸν ὁρῶντα ἄπαντα' τὸ δὲ σ, ἔνδον ἐνηχοῦν, ἅπαντὰ ὑποβάλλει τὰ 
πρακτέα ΟὮγΥΒ, ἄπηα τ.3(4.7030); ὁμοῦ γὰρ πλάττων τὸν ἄνθρωπον ὁ 
θεός, τοῦτο αὐτῷ ἐνέθηκε δικαστήριον ἀδέκαστον, τὴν ἐν ἑκάστῳ τοῦ σ. 
ψῆφον Ἰᾶδχρ ΐηι Ἐς.τ47:0(5.486}) ; φυσικὴ βίβλος ἐστὶ σ. ὁ ἐμπράκτως 
ἀναγινώσκων αὐτήν, λαμβάνει πεῖραν θείας ἀντιλήψεως Ματςο. Ετιόῤμδε. 
1187(Μ.6ς. 9280) ; ὅτε ἐπδέησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἐνέσπειρεν -αὐτῷ 
τί πότε θεῖον, ὥσπερ λογισμόν τινα θερμότερον... «φωτίζοντα τὸν νοῦν 
καὶ δεικνύοντα αὐτῷ τὸ καλὸν ἀπὸ τοῦ κακοῦ. τοῦτο κατακαλεῖται 
συνείδησις ὃς ἐστιν ὁ φυσικὸς νόμος Τθοτ ἀσεί.5.1(Μ.88,16 520) ; 2. 50}- 
Βοίδης ἔοσ ἰδ ϊπρ' ἃ τπο τ] Ἰΐς ἀρέστη γὰρ πρὸς τὴν ἀκριβῆ αἵρεσίν τε 
καὶ φυγὴν. ἡ σ., θεμέλιος δὲ αὐτῆς βέβαιος ὀρθὸς βίος (Ἰ]ειη.ςν.τοχ(ρ.ς. 
21; Μ.8.6028); ἡ σ. οὐ συγκρίνει τοὺς..«λογισμοὺς τοὺς ὑπακούοντας τῇ 

. ἁμαρτίᾳ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐλέγχει. οὐ ψεύδεται γάρ, ἐπεὶ τί εἴποι ἐνώπιον 
τοῦ θεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως μαρτύρεται, ὡς πάντοτε ἐλέγχουσα 
ΜεςοιΑορσ. ἤονι.3ς.34(Μ.34.507}); ἀρκοῦντα γὰρ ἔχομεν διδάσκαλον τὸ 
σ.γ καὶ οὐχ οἷόν τέ τινα ἀπεοτερῆσθαι τῆς ἐκεῖθεν βοηθείας (Πγγ5.λονι. 
54.1 ἴηι (ὐδΉ.(4.5228); τοῖς δὲ ᾿Ϊουδαίοις ξξαίρετόν τι ἐπραγματεύσατο, 
τὸ καὶ διὰ γραμμάτων δηλῶσαι τὰ νόμιμα...ἡ μέντοι πᾶσα φύσις ἡ 
ἀνθρωπίνη ἀρκοῦντα εἶχε τὸν ἀπὸ τοῦ σ. νόμον Ἰα.ἐχῤ.ΐη -ς.14710(ς. 
486Ὲ}; 14. .απ.4.5(1.7504}; ζητῶν θεραπείαν, ἐπιμέλησαι τῆς σ." καὶ ὅσα 
λέγει, ποίησον..ε«τὰ κρυπτὰ ἑκάστου ὁ θεὸς οἷδε, καὶ ἡ σ." καὶ τούτων 
αὐτῶν λαμβανέτω διόρθωσιν αγς, ΕΥ ορτδειτιδοῖ. (Μ δι. 9130); τῇ σ. 
εἴξαντες οἱ πατριάρχαι, καὶ πάντες οἷ ἁγιοι πρὸ τοῦ γραπτοῦ νόμου, 
εὐηρέστησαν τῷ θεῷ Ὠοτ. ἀσεὶ,4.τ(Μ.88.τός2}); λόγος δὲ θεοῦ τὴν 
ψυχὴν πρὸς ἀρετὴν. ..διεγείρει, καὶ μάλιστα τῶν ῥᾳθυμοτέρων περὶ τὴν 
ἐργασίαν τῶν θείων παραγγελμάτων...τοῖς μὲν γὰρ σπουδαίοις... ἱκανὴ 
καὶ ἡ σ, πρὸς διδασκαλίας ὑπόθεσιν, πάντα τὰ ἀγαθὰ συμβουλεύουσα, 
"καὶ πάντων τῶν πονηρῶν ἀποστρέφουσα Ἰ,δοπι. Νιν, 5 γηι.2(Μ.93. 
τ6600); 3. 85 Ἰυᾶρε τὸ σ, λέγω...οὐκ ἔστιν οὐδεὶς δικαστὴς οὕτως 
᾿ἄγρυπνος ἐν ἀνθρώποις, οἷον τὸ ἡμέτερον σα. οἱ μὲν γὰρ ἔξωθεν δικασταὶ 
καὶ ὑπὸ χρημάτων διαφθείρονται... καὶ πολλὰ ἕτερά ἐστι τὰ λυμαινόμενα 
τὴν ὀρθὴν ἐκείνων ψῆφον: τὸ δὲ τοῦ σ. δικαστήριον οὐδενὶ τούτων 
εἴκειν οἶδεν ΟΠΓν5. αρ.4.4(1.7454}; 14, ἢον1.1.7..1 τι Οδη.(4.1340}; 1ά. 
ι᾿ον.42.3 τη Μ|1 (7. 4550}; ἄνοιξόν σου τὰς θύρας τοῦ σ., καὶ βλέπε τὸν 
ἐν τῇ διανοίᾳ σου καθήμενον δικαστήν 18. ον:.0.3 τη 2(ογ. (το. 502Ε})} 
Ρυῖ νίτπουῖ ΡΟΨΟΥ τὸ ΔΌβοῖνα τότε ἐρχόμεθα ἐπὶ δέησιν, ὅταν ὁ 
δικαστὴς ἡμῖν μὴ ἀφῇ ὁ ἔνδον, τὸ ο. λέγω τὸ ἡμῖν ἐγκαθήμενον. οὐδὲ γὰρ 
ἐξουσίαν ἔχει τοῦ ἀφιέναι Ἰὰ χροΐ ΡΞ. 142:τ0(ς. 4480}; εἶχε γὰρ ἕκαστος 
κριτὴν ἀδέκαστον τὴν ἰδίαν σα. ΝΠ, ἐχόνε.5(Μ.70.7248); 4. 5 ΤΟΒΟΠοΥ τὸ 
σ. διδάσκει ΟΥ. ΝΑ 2.0».τό.5(}1.35.941Ὰ}; ἀπὸ τοῦ τῇ φύσει τῇ ἀνθρω- 
πίνῃ ἐγκειμένου τῷ σ. διδασκάλου ὁδηγούμενος (Ὦγνυϑ5. πον, 52.4 ἴῃ: 
(ἐπ. (4.5120)}; εἶχε. γὰρ τὸν κατὰ φύσιν διδάσκαλον ἐρρωμένον, τὸ ἴδιον 
σ. ῬΑΙ] .  ιατι5.4(Ρ.19.25; Μ.34.1017Ὰ)}; 5. ἃ58 δοσυβὶηρ 8π4 (θη - 
ἀἐτηηϊηρ μὴ τὰ αὐτὰ παθεῖν βουλομένους ἅπερ αὐτοὶ τοὺς ἄλλους δια- 
τιθέασι, καὶ ἐν α. ἐχθραῖς ταῦτα ὀνειδίζοντας ἀλλήλοις ἅπερ ἐργάζονται 
Τα. 41α],03.2(Μ.6.6078); ἡ δυσωπία ἡ πρὸς ἑαντὴν τῆς ψυχῆς ἐκ 
συνειδήσεως (Ἰαηη,εἐγ.4.6(ρ.26ς.0; Μ,8,12404); ὅ...δεσπότης...διαπλάτ- 
τῶν τὸν ἄνθρωπον, τὸ σ᾿ αὐτῷ ἐνέθετο κατήγορον ἀδιάλειπτον (ἬΓν5. 
ἤν. 7.1 τὸ θη, (4.1340); ἐννόει μοι.. «τοῦ σ. τὴν κατηγορίαν, καὶ ὅπως 
ὠθούμενος..οὑπὸ τῆς σ, οὐκ ἔστη μέχρι τοῦ εἰπεῖν "οὐ γινώσκω᾽ 1. 
1φ.2(1640); γυμνὸς δὲ ἕστηκε... ὃ κατήγορος, τοῦ α. δημίου τάξιν 
ἐπέχοντος 14,6}.1.2(3.585Ὲ); Ἐοτη.Μ6].(.4.5 τ Ρ.14}); βλέπε μὴ πρὸ 
καιροῦ κατακρίνῃ σε ἡ σ. σου 110. [6]ῥοοηῖ ον υἱγρ. (Μ 88. τούοο) ; 
6. οἴμοι διυποίίουβ διὰ τί δὲ καλεῖ τὴν σ, ἀντίδικον ;.. «ἐπειδὴ αὕτη 
ἀντίκειται πάντοτε τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ κακῷ Τοτ,ἀοεὶ.4.1(Μ.88. 
τό530); θέλει γάρ τις φυλάξαι συνείδησιν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τὸν πλησίον, 
καὶ πρὸς τὰς ὕλας. καὶ πρὸς μὲν τὸν θεόν, ἵνα μὴ καταφρονῇ τῶν 
ἐντολῶν αὐτοῦ.. «ἡ δὲ πρὸς τὸν πλησίον ἐστίν, ἵνα μὴ ποιῇ τις τίποτε... 
εἰς ὃ εἶδεν ὅτι θλίβει ἢ πλήσσει τὸν πλησίον...τὸ δὲ πρὸς τὰς ὕλας φυλάξαι 
ἐστίν, ἵνα μὴ κακῶς κέχρηταί τις πράγματι 16... 53(τ6ς68,() ; τὸ σ. σοι 
ἔσοπτρον τῆς ὑποταγῆς ἔστω Τ0.(]]π|.5καϊ.4(Μ.88.7128}; 7. Ταποίίοπβ 
ΨΑΥΨΊΏΡ' 806, ΟἸΤΟΌΙΊ ΒΔ ΠΟ65 ἀεὶ... «ἡμᾶς κεντεῖ τῶν ἁμαρτημάτων τὸ σ.» 
μάλιστα δὲ κατ᾽ ἐκείνην τὴν ὥραν, ὅταν μέλλωμεν ἐντεῦθεν ἀπάγεσθαι 
πρὸς. .«τὸ φοβερὸν δικαστήριον ΟΠ. α5.2.2(1.720Ὁὴ ; ὅρα σοφίαν θεοῦ. 
οὔτε διηνεκῆ τὴν κατηγορίαν ἐποίησεν εἶναι τοῦ α. (οὐ γὰρ ἂν ἠνέγκαμεν 
τὸ φορτίον, συνεχῶς ἐγκαλούμενοι) οὔτε οὕτως ἀσθενῆ, ὡς ἐκ πρώτης 
καὶ δευτέρας ἀπαγορεῦσαι παραινέσεως. εἰ μὲν γὰρ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
καὶ ὥραν ἔμελλεν ἡμᾶς κεντεῖν, κἂν ἀπεπνίγημεν ἀπὸ τῆς ἀθυμίας" εἰ 
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δὲ ἅπαξ καὶ δεύτερον ὑπαμνῆσαν. ἀπέστη τῆς ἐπιτιμήσεως, οὐκ ἂν 
πολλὴν ἐκαρπωσάμεθα τὴν ὠφέλειαν 1Ὁ.4.5(7588}; ἀεὶ...κεντεῖται. τὸ 
σ., μάλιστα δὲ ὅταν περὶ τῆς κρίσεως διαλεγώμεθα Ϊο. [6]. ῥοεπτ,εοηϊ. 
οἵγρι(ΜΕ.88.τοόβ0); 8. ἴῃ ταὶ. ἴὸ σοῃβοίθμοθ οἵ οἴμειβ, βχθσ. τογ. 
1οῖ25-20. διὰ τὴν σ.᾽ οὖν ἀφεκτέον ὧν ἀφεκτέον. ᾽σ. δὲ λέγω οὐχὶ τὴν 
ἑαυτοῦ", γνωστικὴ γάρ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου", ἵνα μὴ κακῶς οἰκοδομηθῇ 
ἀμαθίᾳ μιμούμενος ὃ μὴ γινώσκει, καταφρονητὴς ἀντὶ μεγαλόφρονος 
γινόμενος (Ἰδτη.5}γ,4.το(ρ.291,26}. ; Μ.8.1305.Ὰ); οἵ18.4.7(0.273.12; 
12658); τοῦ. βοάῆᾷαὶ ρίνεπ ἴο Νεβίοσίβῃβ Ὀγ ἴστῃ θεοτόκος: μάτην 
ἡμεῖς...δῆθεν ἀκριβείας περιττῆς ἕνεκα πρὸς αἱρετιικὴν κακοδοξίαν μόνον 
βλεπούσης τὰς σ. τῶν ἀδελφῶν εἰς οὐδὲν δέον πληττομένας περιορῶμεν 
Το Δμτ ΟΝ ἐεὶ, 4(ρ.95.22; Μ.77.14564}). 

Β. οὗ θα οοπβοίεπος ; 1. ς6 1568; ἃ. 5[η ἰὴ ρα. ἐπὲ τῷ καθικέσθαι 
διανοίας τοῦ τὴν σ. μεμολυσμένου ἐπί τινι ἁμαρτίᾳ Οτοἶοηι. 6.2 ἐπ 76. 
(ρ.49.2; Μ.13. 3254}; ΟἸσγβ, λον τ. 1 τη τΟογ.(το. τσ 1Ὲ}; Ὁ. βρεοίῇς 
5115 ἡ σ. μου συνέχει με περὶ τῆς ἀσεβείας μου Τ «Κειρ. 4. 3; ὁ χωρὶς 
ἐπισκόπου καὶ πρεσβυτερίου καὶ διακόνων πράσσων τι, οὗτος οὐ καθαρός 
ἐστιν τῇ α. Ἰρπ.Τγαϊ.7.2; τὴν θεόθεν ἥκουσαν σ. ἀπιστίᾳ κατεμίαναν 
ΟἸφαλ., οἰ. 2.6{(ρ.120.1; Μ.8,ο654}; (θα ε] } 8) μέτγεβν οὗ τῷ ὅρῳ 
ἀρεσκόμενοι πολλοὶ συνείδησιν πεπληγότες Ηὶρρ,ἤαεν.9.12(0.240.18; 
Μ.16.32868); μηδὲ συνείδησιν. ἐπὶ ἀνόμῳ κέρδει μολύνειν 1δ.0.23(ρ.250. 
2; 34024}); ὦ. βίῃ οἱ Αἀδῃηὶ ἀπὰ ἔνς, Τπάτιφι. 26 τη φη.(1.41}); 1δ. 
42(τ.46); 2. ἰΐΞ. τογπιθηΐβ. ψυχὴν.-«περιφέροντα α. βαρούμενον ὑπὲρ 
ἐφορτίον βαρὺ᾽ καὶ βαρούμενον ὑπὸ τοῦ τῆς ἀρνήσεως πτώματος ΟΥ̓. 
γπαγί,30(ρ.27.8; Μυιτ.ότ6Ὰ}; ἁμαρτίαν δ᾽ οὐ δεδοίκαμεν, ὅπερ ἐστὶν 
ἀληθῶς φοβερόν, καὶ πυρὸς κατεσθίει τὸ ο. (Ἀγγ 5.5 αἱ.5.3(2.640); οὐδὲ 
ἡνίκα καθεύδωσι, ταύτης ἀπαλλάττονται τῆς ἀγωνίας, τοῦ πονηροῦ σ. 
ὀνείρατα πολλῶν γέμοντα φόβων ἀναπλάττοντος αὐτοῖς 14.[05}.12.7 
4η Εορη(0.5538); 14,}1.0»}.5.3 ἢ 2 Τήν. (ττ.6800)} ; 3, 115 οοοῖϑ ; ἃ. υπ- 
Ὀ 6116 τὸ μὴ πιστεύειν ἀπὸ πονηρᾶς γίνεσθαι σ. ΟΙγγ5."|051.18,3 ἴῃ: 70. 
(8.1638);. πολλῶν γὰρ πεπληρωμένον τὸ σ. πονηριῶν, δεδοικὸς .-.τὴν 
μέλλουσαν ἀντίδοσιν, ἐπειδὴ μὴ βούλεται ἀπὸ τῆς μεταβολῆς τῆς ἐπὶ τὰ 
κάλλιστα τὴν παραμυϑέαν πορίξεσθαι, ἀπὸ τῆς ἀπιστίας ἀναπαύεσθαι 
βούλεται 14. ἤοη,.17.3 τη ΤΟ ον. (το.τ 400) ; 1Δ. 1.0.3 ἦι ον, (Ο. 5148); 
Ῥ. ἔφα οἵ ἀθατῇ, [ἃ.ςἐαἱ,.6,3(2,770); ξἢ᾿}Ὀα] λποη.ττ.τπίρ.57.22; Μ. 
635.4520); 6. ΟἾΔΟΥ σοπθοαθοης 85 βαρύτητα τὴν τῆς σ, εἰς ἀπόγνωσιν 
ὥθησιν μετ᾽ ἐπιτάσεώς φησιν τῇ, Ἐν}. 5.37:5(}}.27.1840}; οὐ τολμήσει 
καταφρονήσας εἰς ἐκκλησίαν θεοῦ εἰσελθεῖν, πλησσόμενος τῇ σ. αὐτοῦ 
(οηϑςὶ. .ΆΡΡ. 2.1ο,3; (. 115 Ἔχίοετμα} ΘΧρτεβϑίοῃ εἰ μὴ τῷ χρώματι τοῦ 
προσώπου δείξουσι τὴν συκοφαντίαν’ τοῦτο γὰρ τοῦ σ. ἔλεγχός ἃ ἐστι. 
οὕτω τοὺς μὲν ἐπιβουλεύσαντας τῷ ᾿Ιωσὴφ ἡ σ. ἤλεγξε ΑἸΏ αροὶ, Οαδεὶ. 
τ2(Ν.25.6598,0}; κατηφὲς..«ἀεὶ τῶν δυσσεβῶν τὸ πρόσωπον. ..τοῖς τοῦ 

σ. ἐλέγχοις ἀχϑοφοροῦντος τοῦ νοῦ Οντ.1ς5.4.3(2.65.40). . 
Ε. τὰς πατάερηρα σοηβοίδπος, οἔ τ ΤΊιη.4:2 εἴ τις ἐπέσκοπος...ἐν ταῖς 

ἡμέραις τῶν ἑορτῶν οὐ μεταλαμβάνει κρεῶν καὶ οἴνον, καθαιρείσθω ὡς 
κεκαυτηριασμένος τῆς σ, (απ. ΑρΡ.53; τὸ δὲ σ. κεκαυτηριασμένοι, 
τουτέστι, πονηροῦ ὄντες βίου (Ἀγνβ.μ0»1.12.1 ἴῃ αΤίμ (ττιότοο) ; ὅταν 
γὰρ ἡ σ. λέγει ἡμῖν, ποιῆσαι τόδε ἔτι, καὶ καταφρονῶμεν, καὶ πάλιν λέγει, 
καὶ οὐ ποιῶμεν, ἀλλὰ μένωμεν καταπατοῦντες αὐτήν, λοιπὸν καταχων- 
νύομεν αὐτήν, καὶ οὐκ ἔτι δύναται τρανῶς λαλεῖν ἡμῖν.. οὕτως εὑρισκό- 
μεθα μὴ αἰσθανόμενοι ὧν λέγει ἡμῖν ἡ α. ἡμῶν, ὡς νομίζειν ἡμᾶς σχεδὸν 
μὴ ἔχειν αὐτήν. οὐδεὶς δέ ἐστιν ὁ μὴ ἔχων αὐτήν Ὁοτ.ἄοεί.5.τ(Μ.88, 
τό52.,8); πρόσχωμεν, μήπως οὐκ ἐκ καθαρότητος, ἀλλὰ περικακῆσαν 

ὥσπερ, τοῦ ἐλέγχειν τὸ σι ἐπαύσατο 10.( Ἐπὶ, φεαἰ. 5(}.88,7808). 
Ὁ. τὰ φυτβοριίοι οὗ σοῃβοίθησε; 1. Ὁν ὈΔΡΓ5Πὶ συνείδησις δέ 

ἐστι λόγος καὶ ἔλεγχος τοῦ ἡμετέρου φύλακος τοῦ ἐκ βαπτίσματος 
παραδοϑέντος ἡμῖν. διόπερ οὐδὲ τοσοῦτον τοὺς ἀφωτίστους εὑρίσκομεν 
τυπτομένους ἐπὶ ταῖς. κακαῖς πράξεσιν ἐν τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ ἀλλ᾽ 
ἀμυδρῶς πως Το. Ἰ τη. Ξεαἰ,26(Μ.88,τορ2Α) ; τὸ μυστικὸν ὕδωρ ἐποιεῖτο 
τῆς σ, κάθαρσιν Μαχ.γ... Πα 6(Μ.00.2818); 2. ΤὨτοιΡΗ σοπ εββίοῃ 
δεῖ...καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων πταισμάτων ἐξομολόγησιν σύντονον 
προσφέρειν τῷ δεσπότῃ..-ἄχρις οὗ πληροφορηθῇ ἡ σ. ἡμῶν ἐν δακρύῳ 
ἀγάπης. .-προσέχειν δὲ δεῖ ἀδιαλείπτως τῇ αἰσθήσει τῆς ἐξομολογήσεως, 
μήπου ἄρα ἡ σ. ἡμῶν ψεύσηται ἑαυτήν... «ὅτι πολὺ κρείττων ἐστὶν ἡ τοῦ 
θεοῦ κρίσις τῆς ἡμετέρας σα. Ἰδιαὰ, ῥενῇ. ΤΆ6 6: τις 158.); αῃάὰ τϑρεη- 
(ᾶπορ, Ομγνβ5.5.α!.18,3(5.1868), : 

ἘΣ. οοκίταβς Ῥεῖ, ΒοΟΩ δῃα 84. σοηβοΐθησα. καθάπερ γὰρ τὸ 
πονηρὸν σ. ῥυπαροὺς ἡμᾶς ἐργάζεται, καὶ εἰς ἀπόγνωσιν ἡμᾶς ἐμβάλλει' 
οὕτως ἄν ἐδαφίσωμεν ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας, ἄν ἐκκαθάρωμεν τὴν 
πονηρίαν, δυνησόμεθα διαβλέψαι εἰς τὸν πνευματικὸν πόθον, καὶ μετὰ 
πολλῆς τῆς προθυμίας. καλεῖν τὸν θεόν (τς. ἐχροῖη 5.4ττ)(ς. 128ΑᾺ}; 
οὐδὲν γὰρ οὕτω βαρεῖ ψυχήν..«καὶ πιέζει κάτω, ὡς ἁμαρτίας συνειδός' 

οὐδὲν οὕτω πτεροῖ καὶ μετέωρον ποιεῖ, ὡς δικαιοσύνης κτῆσις 14, ἤθη:, 
438.3 ἐπ Μ|.(7.4200) ; οὐδὲν γὰρ σ. κεντουμένης μνήμῃ πράξεως πονηρᾶς 
ἀσθενέστερον, πάντα ἡγουμένη ἐχϑρὰ.. καὶ πρὸς ἄμυναν ἐπιτήδεια, δι᾽ 
ἣν ἔνδον ἔχει κολάσεως ἀεὶ προσδοκέαν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις κακοῖς, 
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κἂν μηδεὶς ἐλέγχειν δύνηται...«ἀλλ' οὐχ ἡ καθαρεύουσα πονηρίας οὕτω" 
πολὺ γὰρ αὕτη τὸ πεποιθὸς ἔ ἔχει οὐδαμόθεν ὁ ὁρῶσα καταγνώσεως εὔλογον 
αἰἱτίαν.. «τὸ ἀνυπαίτιον ἔχονσα παρρησίας ἐφόδιον ἘΝῚ], ῥονῖδί.12.8(Μ.70. 

9530). 
ῸῈ, ῬυτῈ σοπβοίεπος οὗ (γιβείδης ; 1. 1 βϑη., σοΐίεηι.τ.3) ἕκαστος 
ὑμῶν...«ἐν ἀγαθῇ α. ὑπάρχων 1δ.4τ.1; ῬοΙγο.6ρ.5.3; 2. σαιδε ἡ δὲ 
ἀγαθὴ α. ἀπὸ βίου καὶ πράξεων ὀρθῶν (Ἀγν5.ἤορι. 1 ἴθ 2 οΥ.4:13(3. 
2604}; 3. εἴεςῖς ; ἃ. τειηονὶ οὗ ἴδασ οὗ ἀδδίῃ, (ἱεσι. ἰν.7.τ2(ρ.56. 
25; Μ.0.5008); ΗΙΡΡ.ἤσεν.ο.26{(Ρ.26ο.24 ; Μ.16.34030); Ὁ. ον δπὰ 
οοπβοϊατοα, ἀτῃἐαρ.5.36:8(Μ.27.18ο4); οὐδὲν γὰρ ἡμᾶς οὕτως 
εὐφραίνειν εἴωθεν, ὡς α. χρηστόν (Ὠγνβ.σμὀτηίγ στίι.2450); εὐθυμίαν 
γὰρ καὶ χαρὰν οὐκ ἀρχῆς μέγεθος, οὐ χρημάτων πλῆθος..«οὐκ ἄλλο τι 
τῶν ἀνθρωπίνων ποιεῖν εἴωθεν, ἀλλ᾽ ἢ κατόρθωμα... .«πνευματικόν, καὶ σ. 
ἀγαθόν 1ὰ.ἀοηη.1.4. τΏ Εον.(0.4350) ; εἰ γὰρ ἀπὸ τοῦ σ. γένοιτο χαρά... 
οὐδὲν λείπει εἰς εὐθυμίαν ὑμῖν καὶ παράκλησιν' οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ 
παράκλησιν, ὡς καθαρὸν σ. Ἰὰἦονι.30.1 τῷ 2 ογ (το, 640ΕῈ.}; εχερ. 
2ΟΟΥΙ:12 “ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν..«τὸ μαρτύριον τῆς σ. ἡμῶν᾽- τουτ- 
ἔστιν, ἡ οα. ἡμῶν, οὐκ ἔχουσα ἡμᾶς καταδικάζειν.. «κἂν γὰρ μυρία 
πάσχωμεν δεινά,..«ἀρκεῖ εἰς παραμυθίαν ἡμῖν, μᾶλλον δὲ οὐ μόνον εἰς 
παραμυθίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ στεφανοῦσθαι, τὸ σ. καθαρὸν ὄν, καὶ 
μαρτυροῦν ἡμῖν, ὅτι δι᾽ οὐδὲν πονηρόν, ἀλλὰ διὰ τὸ τῷ θεῷ δοκοῦν, 
ταῦτα πάσχομεν 1Ρ.3.τ(λ4τεῖ.) ; α. σοηβάδπος πὰ πορο, Οὐ. 70.20.21 
(25: Ρ.368.25; Μ.14.6454Α); οὐδὲν γὰρ οὕτω χρηστὰ ἐλπίζειν παρα- 
σκευάζει, ὡς ἀγαθὸν α. (Πγγ5.ἠόνη.9.2 τὰ ον (0.5141.Ν});} ὥστε μὴ 
πλέον δυνηθῆναι τὴν ὕβριν ἐν τῷ συντρίβειν, ἢ τὸ ἀγαθὸν σα. ἐν τῷ 
ἐλπίζειν..«καὶ ἔστιν ὡς ἀληθῶς βέβαιον πρᾶγμα τὰ σ. εἰς πάντα τὰ 
ἀδίκως συμπίπτοντα... παραμυθείτω τὴν ἀγάπην σου αὐτὸ τὸ σ., 
ἄδελφε τιμιώτατε, ὅπερ ἐν ταῖς θλίψεσιν ἔχει τὴν παραμυθίαν τῆς 
ἀρετῆς Ἰπηποσιῤ.λγγνς.(.52.531}} 4. 4150. Υἱϑὶκ οἵ ρ6 οὐδὲν γὰρ 
οὕτως ἀπόνοιαν τίκτειν εἴωθεν, ὡς σ. ἀγαθόν, ἐὰν μὴ προσέχωμεν 
Ομ σνϑ.λον»,.3.. τη 1ς.6: τ(6.1120). 

Ο.- Οοἄ δπᾶ Ἴοηῃϑοΐίθποα ; 3. ἴῃ ρθη. οὐχὶ καὶ αἱ προαιρέσεις φθάνουσι 
πρὸς τὸν θεὸν προϊεῖσαι τὴν φωνὴν τὴν ἑαυτῶν; οὐχὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς 
σ. πορϑμεύονται; (Ἰ]6πὶ.Ξἐγ.7.7(0.20.1το; Μ.0.4528); θεὸς μαρτὺς τοῦ 
ἡμετέρου ο. Οτ.(εἰς.τ. 4δ(ρ.96.1τ6; Μ.11.7458); τῶν ἀμέμπτων πατὴρ 

«διὰ συνειδήσεως ἐρευνᾷς ἑκάστου τὴν γνώμην (Ὁηεὶ. 4Ρ}.7.33.2; 
μετὰ ἀσφαλείας...τὸ μαρτύριον τῆς σ. ἡμῶν κατεργάζεσθαι ἐνώπιον 
τοῦ θεοῦ Ὠϊδα. ῥογξ 40.18.26); τοῖ, σταος ἡ μὲν χάρις..«πρῶτον 
μὲν θεοπρεπῶς διεγείρει τὴν σ. Ματς. Ετιορτεδε.2. 6(Μ.6ς.0370); 
2. Ῥυτα σοπβοίθσπος πρραρα ἔοσ ΟΥΒἢ] ἴθ ρθῆ, μετὰ καθαροῦ 
σ. ἐπιτελεῖν τὴν ἡμέραν τῆς.. «ἀναστάσεως ΟτιΑπίείμησ. τ (Μ.88, 
τϑό5.}; 650. ἴου Οουππιιηῖοπ ἁγίασον... διακόνους, ἵνα.. «δυνηθῶσιν 
καθαρᾷ σ. λειτουργεῖν καὶ παραστῆναι τῷ ἁγίῳ σώματι καὶ τῷ ἁγίῳ 
αἴματι ϑεταρισίεἰ.ττ, 3; οἵ.1}.27.2} Ἔχερ. τύ οτ.11:28 σφόδρα φοβερῶς 
περὶ αὐτῆς διελέχθη, τὸ κεφάλαιον τῶν ἀγαθῶν κατασκευάζων, τὸ μετὰ 
καθαροῦ προσιέναι σ. αὐτοῖς...οὐ γὰρ ὅπως παρασκευασμένοι καὶ τὰ 
κακὰ ἑαυτῶν ἐκκαθάραντες...προαέλθοιμεν σκοποῦμεν, ἀλλ᾽ ὅπως ἐν 
ἑορταῖς, καὶ ἡνίκα ἂν ἅπαντες. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ὁ Παῦλος ἐκέλευσεν, 

ἀλλ᾽ ἕνα καιρὸν οἷδε προσόδου καὶ κοινωνίας, τοῦ σ. τὴν καθαρότητα 
Ομγυϑ λον. 28.1 τῷ τον (το, το ς,0}; χρόνος προσόδου ἔστω ἡμῖν τὸ 
καθαρὸν σ. ἰα λοηι.6.3 ἴῃ τΤύπ(ττ.ς5 770); ΙΔ. Ποην.δ0.3 πα ΜΕ(]. 
8358); συγχωρῆσαι δὲ ἕκαστον τῷ ἰδίῳ σ. τῶν μυστηρίων μετέχειν 
Θοοστ εις το (Μ. 67.617}; οἴ Στ Ομσγϑι(ρ.300.25); ἴῃ τυ Υ Ὀδἔοτα 
(ΠΟ ὁ θεὸς... «ἀνάκρινον τὰς σα. καὶ ἔκβαλον ἀφ' ἡμῶν πᾶσαν 
ἔννοιαν πονηράν 1.11.{αε. (ρ. 224. 7)} ποίῳ γὰρ σ. ... προσέρχῃ τοῖς 
μυστηρίοις ;.««ἔχων ἔνδον τὸ σὸν σ. κατήγορον Απαβδί. 5. γηακχ. (}.80, 

8320). 
Η. ἴῃ βρι για] [1 ; 1. ΧΙ ΠΘ ΟῚ ΟὗὨ ΠΟΙ ΒΟΙΘΠΟΘ ; 8. ΡΙΕΒΟΓ ΒΕΩ͂ 

ἕκαστος ἡμῶν ἐξετασάτω τὴν σ. ἑαυτοῦ ΟτοιὝονι.20.0 ἦπ [εγ.(Ὁ.102. 
το; Μ.13.5210)}; ἴογ το κβΒ τῆς ἡμέρας παρελθούσης..-«πρὸ τῆς 
ἀναπαύσεως ἀνακρίνεσθαι προσήκει τὸ σ. ἑκάστου ὑπὸ τῆς ἰδίας 
καρδίας Βαβιαϑεεί.τ.5(2.3220 ; ΜιΆτ 581.) ΤΟΥ σαἰδοπυτηθηβ ὧδε οὖν 
ζητεῖται. ἶνα τις ἐξ ὑμῶν πιστὸς ἐκ συνειδήσεως εὑρεθῇ. ἄνδρα γὰρ 

πιστὸν ἔργον ἐστὶν εὑρεῖν... οὐχ ἵνα ἐμοὶ δείξῃς σον τὴν σ, ... ἀλλ᾽ ἵνα 
τῷ θεῷ δείξης τῆς πίστεως τὸ ἄδολον Ογτ, ἢ, εαϊθοΐ,.5.2; εἰς τὸ σ. 
εἰσελθὼν τὸ σεαυτοῦ, ἀναλογίσαι τὰ πεπραγμένα σοι παρὰ πᾶσαν τὴν 
ζωήν (γχγε. πον η Μ|.:8:22(3.61)); ἕκαστος...εἰς τὸ ἑαυτοῦ συν- 
εἰσελθών, καὶ ἀναλογιζόμενος τὰ πεπλημμελημένα ἀπαιτείτω τὰς εὐθύνας 
ἑαυτὸν ἀκριβεῖς ά ἦον!. 5.6 τὰ Κορε (ο.4608Β); Ὁ. 115 τηοί Ποῦ τὸ α. τὸ 
ἡμέτερον καλέσαντες ποιήσωμεν αὐτῷ λόγον τῶν ῥημάτων, τῶν πραγμά- 

των, τῶν ἐνθυμήσεων' ἐξετάσωμεν, τί μὲν εἰς δέον ἀνήλωται, τί δὲ ἐπὶ 
βλάβῃ τῇ ἡμετέρᾳ" ποῖος λόγος ἐδαπανήθη κακῶς, εἰς λοιδορίας; εἰς 
αἰσχρολογίας, εἰς ὕβρεις" ποῖον ἐνδύμημα τὸν ὀφθαλμὸν εἰς ἀκολασίαν 
ἐκίνησε" τίς λογισμὸς ἐπὶ βλάβῃ τῇ ἡμετέρᾳ εἰς ἔργον ἐξηνέχθη, ἢ διὰ 
χειρῶν, ἢ διὰ γλώττης, ἣ διὰ τῶν ὀμμάτων αὐτῶν Ἰᾶσγα! 4(2.66:Α) ; 
ἐν τῷ καιρῷ τῷ μετὰ τὰ δεῖπνα... ἡνέκα ἂν μέλλητε κατακλίνεσθαι, 



συνειλέω. 

καὶ. μηδενὸς παρόντος πολλὴ ἡ ἡσυχία.. «τὸ δικαστήριον ἔγειρον τοῦ σ.» 
εὐθύνας ἀἁ ἀπαίτησον αὐτό, καὶ ἃ μεθ᾽ ἡμέραν ἐβουλεύσω πονηρά, ἢ ἢ δόλους 
ῥάπτων, ἢ τὸν πλησίον ὑποσκελίζων.." «ταῦτα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡαυχίας 
ἐκείνης εἰς μέσον ἀγαγών, καὶ τὸ σ. ἐπιστήσας τοῖς ἀτόποις τούτοις 
λογισμοῖς, κατάξαινε αὐτούς, καὶ δίκην ἀπαίτει ᾶἐχριίῃ Ἐς, 4τοίς. 
180); ἴο ΡῈ ἄοῃο ἀδῖϊν, 1δι(τοα); 680. ἴῃ 1μο πὶ ἡμᾶς δίκαιον.. «μὴ 
ἁπλῶς τὰς ἑβδομάδας τῶν νηστειῶν παρατρέχειν, ἀλλὰ διερευνᾶσθαι τὴν 
ἑαυτῶν α., καὶ τὸν λογισμὸν βασανίζειν, καὶ σκοπεῖν τί μὲν ἐν ταύτῃ τῇ 
ἐβδομάδι ἡμῖν κατώρθωται, τί δὲ ἐν τῇ ἑτέρᾳ, καὶ τίνα προσθήκην 
ἐδεξάμεθα εἰς τὴν ἐπιοῦσαν, καὶ ποῖον τῶν ἐν ἡμῖν παθῶν διωρθώσαμεν 
14, πόητι 1 1.2 ἐπ σθη.(4.84Ε); 1. Ποη.42.3 τ ΜΕ(7.4550}:2. ρυσὶν οὗ 
ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΣ ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ ΤΟΥ ὈΥΆΥΕΥΙ προσευχὴ δὲ ἐκ καλῆς σ. ἐκ θανάτου 
ῥύεται 2 ἰοιη.τό,4; οὐ προσήξεις ἐπὶ προσευχὴν ἐν σ, πονηρᾷ Π)14.4.τ4; 
ποῖον γὰρ θεῷ δῶρον ἀπὸ τοῦ λογικοῦ μεῖζον ἀναπέμπεσθαι δύναται 
εὐώδους λόγου εὐχῆς, προσφερομένης ἀπὸ συνειδότος μὴ ἔχοντος δυσῶ- 
δὲς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας; Οτ.0γ.2.2(0.3200.14; Μ.τ1.4204); προσευχαὶ ἀπὸ. 
σ. καθαρᾶς τᾷ..(εἰς.8.1(0.234.20; Μ.11.15444}); Οντ.Η. εαἰδεἢβ.22.0; σ 
ἀγαθὴ διὰ προσευχῆς εὑρίσκεται, καὶ προσευχὴ καθαρὰ διὰ σ." θάτερον 
γὰρ θατέρου κατὰ φύσιν προσδέεται ατο. Ετιορβιδειττοοί Μ.ὅς.9298)};᾿ 
ὅταν γὰρ ἡ σ. ἡμῶν ἑαυτὴν τοῖς ἐλέγχοις ταράττοι, οὐκέτι τῆς ὀσμῆς ὁ 
νοῦς τῶν ὑπερκοσμίων ἀγαθῶν παραχωρεῖται αἰσθάνεσθαι, ἀλλ᾽ εὐθὺς 
εἰς ἀμφιβολίας μερίζεται, θερμῇ μὲν κινήσει διὰ τὴν προλαβοῦσαν πεῖραν 
τῆς πίστεως ὀρεγόμενος, μηκέτι δὲ αὐτῆς ἐπιλαβέσθαι ἐν αἰσθήσει 
τῆς καρδίας διὰ τῆς ἀγάπης δυνάμενος διὰ τοὺς νυγμούς...«τῆς ἐλεγ- 
χούσης σ. ιλά, βενζ.22(0.24.20,27); ἡ μεσότης τῆς ἐνεργείας τῆς ἁγίας 
γνώσεως οὐ μικρῶς ἡμᾶς λυπεῖσθαι παρασκευάζει, ὅταν ἐκ παροξυσμοῦ 
τινος ὑβρίσαντές τινα ἐχθρὸν αὐτὸν ἑαυτῶν κατασκευάσωμεν. διόπερ 
οὐδέποτε ἐνδίδωσι νύττουσα τὴν α. ἡμῶν, ἕως ὅτε...εἰς τὴν πάλαι ἐπαν- 
ἀγάγωμεν τὸν ὑβρισθέντα διάθεσιν 1δ.02(0.132.1ο). 

1, τεῦ, δἴθγηαὶ Ῥυπιβῃτηθηΐί, αχθρ. 15.66:24 τὸ κριτήριον τῆς 
οἰκείας αὐτῶν σ., ὃ δίκην σκώληκος ἀτελευτήτου ἐν αὐτοῖς ἐνειλεῖται 
Τάτ Ηδγδς!. 1 ς.66: 24{Μ.18.1277}};} σκώληξ ἐκεῖθεν ἐσθίων ἀιδέως" 
μέσον συνειδός, ἄγραφος κατήγορος τ. Ναζιεαγηι.τ.2.8, τοδί} .37. 
6634}; ὅτε ἡ σ. ἐπιστρέφειν εἰωθυῖα πρὸς πεπλημμελημένα τρέμει τὴν 
«κόλασιν ΤΝΙ], ῥρεγ15:.7.τ(}1.70.8608); 1)οτ,ἀσεί.τ2.5(Μ.88.,17534}); 
σκώληκα δέ φησιν ἀτελεύτητον τὴν ἐν τῷ μετανοεῖν τῶν ἰδίων ἁμαρτη- 
μάτων σ. Ῥτος,(.1ς.66:24(}1.87.2716}) ; διὰ τὴν τῶν ἔργων ἀτοπίαν τὸ 
σκότος ὑποδέξεται... καὶ ὁ ἀκοίμητος σκώληξ. «καὶ τὸ πάντων βαρύτα- 
τον, ἡ ἐν τῷ σ. αἰσχύνη πέρας οὐκ ἔχουσα Μαχ.ε}.4(Μ.01.6418).Ψ 
τα. αἰν!ζοα ἴῃ Θ.ΟΙΟΙβιὴ θεὸν εἶναι μόνον φασὶ τὴν ἑκάστου σ. 
ΤΆΡΒΙ Απει τοὶ. 2.4(Μ.6.τοδ2Ὰ}. 

. συνειλτέω, ἐγοτο] ἱορείπον; δτρμα ἱορεῖθεν ; ΡΆ55.,) ταδξ., δέ δομμ ἀρ. 
το ἢ τὴν οἰκείαν ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ μονῇ ταυτότητα “-ουμένην διὰ 
παντός Μαχ.Ξολοῖ.ε.}..15.4(Μ.4. ἸΟΘΌ). 

. ὙΠ ὝΒΑΠΡΜΕΥΟΤΙ: πὶ σομιδτηαίτοι ἐν αὐτῇ [30. τῇ αὐτοὐπεραγαθότητι) 
«οὐτὰ ὄντα πάντα... «καὶ τοῦτο ἀσχέτως, καὶ σ., καὶ ἑνιαίως δου, ΑΥἄ ἢ, 
5.6(}}..3.820}})). 

Ἐσυνειλοχώς, ν. συλλαγχάνω. 
σύνειμι, (εμη), 1. εχίδί τοι οὐ αἰοηρεῖάε, εὐεχίδί ; Ἅ. ἸΠ 8επ. 

συνυπάρχον ὡς χρόα σώματι οὗ ἄνευ οὐκ ἔστιν (οὐχ ὡς μέρους ὄντος, 
ἀλλ᾽ ὡς κατ’ ἀνάγκην συνόντος παρακολουθήματος) Αἰβεπαὰρ εἱρρ.24.2 
(Μ.6.9458): τὸ δὲ ὑλικόν, μέχρι σύνεστι τῷ κρείττονι, μένει (λετη δεῖ. 
25(Ρ. 143,32; Μ.9.γ000}); οἱ σοπβεϊξαθης ραγῖβ οὗ πιδῃ ἄνθρωπος... οὐ 
μέρει μέρος, ἀλλὰ ὅλῳ ὅλος σ, ἰὰ ἐχο Τβάοὶ, 5τίρ. 122.18; Μιο. 6844); 
οἴου! δηα Ὀοᾶν ἴῃ πιδῃ οὐδὲ σ. ἀεὶ τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα Ἴμει: ἀταὶ.6.2(Μ. 
6,4808) ; συνῆν...ἐξ ἀρχῆς αὐταῖς καὶ τὸ σῶμα ε(ἢ,γε65.τ. 4(ρ.21τ.5; 
Μ..41.1τ1458); τὴ Π8 ἢξε ἴο σοῖηθ τὸ σῶμα ἐν τῇ κατὰ τοὺς αἰῶνας δι- 
αγωγῇ ."«συνέσεσθαι τῇ ψυχῇ ἐδ.τ.32(ρ.260.12; Μ.18,2688) ; Ὁ. 1π οἴετ- 
ἰΐν ΠὩ σοά; ἢ. τοῦ Ογδαίοη πότερον ἔκ τινος συνόντος ἀεὶ τῷ 
θεῷ, ἢ ἐξ αὐτοῦ καὶ μόνου Ἰά, ,ἀγῥίϊγ.2(0.149,24; Μ.18.2440); τὰ πάντα 
εὐὐκεκτίσθαι.. οὔτε σ. τῷ. θεῷ, οὔτε προὔπάρξαντα ἘΡΊΡΗἐχρΡ. βά.τΆ 
(Ρ.514.23; Μ.42.8ορα) ; ἐξ. Ττίη., τοῦ, ὅδη,3:12 ἀριθμὸν τῶν ἀλλήλοις 
συνόντων, καὶ τὸ ἐλάχιστον δύο, μεμήνυκεν Τυβῖ. 41αἰ.62.3(Μ.6.,6178); 
οὗ ϑοπ᾽ 5 ργϑ- οχίβίθποα ψ]Ἡ Ἐδέπου, 1δ.62.4(6170) ; ὅ.. υἱὸς... καὶ σ. 
καὶ γεννώμενος Ἰἰά. 2Ζαῥοϊ.6.3(Μ.6.4.52Ὰ}); ας. Μδτοθῆιβ. μόνον εἶναι 
λόγον φάσκων..«τῷ θεῷ...σ, καὶ ἡνωμένον, οἷος ἂν εἴη καὶ ὃ ἐν ἀν- 
θρώπῳ λόγος Ἐλπι5. Μαγεεϊ,.2.τ(ρ.31.31; Μ.24.7774}; 8δο. Επ|5. οὐ πὸν 
αὐτὸν ὄντα τῷ πατρί, καθ᾽ ἑαυτὸν δὲ ὄντα.. καὶ ἀληθῶς υἱὸν σ. 14... 
1. 8. 66.20; Μ. 24. 8278); ὅ..υνἱὸς ἦν πρὸς..«τὸν θεὸν σ. καὶ συμπαρὼν 
αὐτῷ ἀεὶ καὶ πάντοτε 1. 2. πάρ. 116.3Ὁ ; 9224}; σ. ... καὶ παρῆν (αὐδτῷ 
πρὶν καὶ ὶ γενέσθαι τὸν οὐρανόν 1. 3. 3(ρ. 154. 23) 9078); : δηά ΑἸῇ. εἰ-..οὐκ 

ἀιδίως α. ὃ λόγος τῷ πατρί, οὐκ ἔστιν ἡ τριὰς ἀΐδιος Αἴἢ,447.1. ἙΝ, 
26,484}; 1ὴ οτεϑαβ πιστεύειν...εἰς ἕνα υἱὸν..«συνόντα τῷ γεγεννηκότι 
αὐτὸν πατρί δγηηδ..4π|.(34τ}τ ἀρ. ΑἸ νη, 22(ρ.249.2; Μ.26,721Ὰ}); ἴῃ 
Ἰαΐον τυυιτἰηρϑ ὁ ϑεὸς λόγος... υἱὸς καὶ θεὸς καὶ συνὼν τῷ πατρί Νιεβί. Κγ. 
Οτοί(ρ.2}5.2) 8 0 .ΟντΟΝ ε5,.2.8(Ρ.44.8; συναινῶν 61.47Ὲ}} ἐκ τῆς ἡμετέρας 
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οὐσίας σε ἐξεγέννησα, συνόντα καὶ συνυπάρχοντα (Ο5τη.[Πη6 0.5 (}, 
88.568); ἐξ. (ῃγίβίοὶ. ἡ σοφία.. ἀπαθής... κἂν τεμνομένῳ συνῆν... 
σώματι ἴετῃ ΡονΡκ.2(Ρ.5οό.4; Μ.18.4048); ὅ...τὸ πάθος ὑπομείνας... 
ἐν τῇ σαρκὶ..«συνούσης αὐτῷ τῆς θεότητος ἘΡΙΡΉ.ἜαΡ. βά. τ](Ρ.517.10; 
Μ.42.8120); οἵ ἴδε αἸνιπῖν 1 {86 σ]ουῆοα Ροαν τῆς θεότητος 
συνούσης τῷ... «σώματι ἐδ. {(ρ.518.13, ν.}. συνηνωμένης 8168); ἀδπῖεα Ὦν 
Μδχοε 5 πῶς ἔτι τὴν τοῦ δούλου μορφήν...α. τῷ λόγῳ δυνατὸν γένοιτ᾽ 
ἄν; Μτοε]], ῥ᾽ .1ο4 ΔΡ.ΕῸ5. αν οὶ .2.4(0.54.26; Μ.24.8160); ΟΥ̓ 6χ- 
ὈΙαϊπεά αὐσὰν ἄρα μὴ ὧν [3ς, ὁ λόγος] ἐν τῷ θεῷ, ὅτε τῇ σαρκὶ συνῆν ;... 
δραστικῇ γὰρ ἐνεργείᾳ μόνῃ φησὶ τῇ σαρκὶ σ. Ἐπ. Μανεείϊ.2.4(0.57.7, 
14; 82ο0,8214}); (ῃτίδτοὶ,, υϑαρὲ σοπαάστηπεα εἴ τις...«τὸν θεὸν λόγον 
σ. τῷ Χριοτῷ λέγει γενομένῳ ἐκ γυναικὸς... ἃ, ἐ. Τυβίη. ἐοη ξαπαϊ᾿.3 
(ρ.90.2ς; Μ.86.τοῖδα) -ὸ-  ΟΡ( 2) αι ἢ. π(Ρ.168); 2. δέ τῇ, δέ 
7σίημϑά τουτί; τεῖ. (ΠΥ σοί τ ὉΠΠΥ τοῖς λειπομένοις πᾶσιν ἐπικουροῦμεν 
καὶ α. ἀλλήλοις ἀεί 75ε, ταροὶ 61. τ(Μ.6.4208); τεΐ. ππίου ἢ σοα 
πολλοὺς... «καταγηράσκοντας ἀγάμους ἐλπίδι τοῦ μᾶλλον συνέσεσθαι τῷ 
θεῷ Αἰμοπαρ. ἰορ.33.τ(Μ.6.965Ὰ); ὃ γνωστικὸς...δι᾽ εὐχῆς σ. σπεύδων 
τῷ θεῷ ΟἸεπι. 5 γ.7.7(0.20.20; Μ. 9.4560); ἵν᾽ ἣ σ. [3ς. [Π6 ΔηρῈΪ5)} 
αὐτῷ καὶ ἀπολαύσωσι μακαριότητος, ἢ. ««κρίνωνται Μοίῃ.γ65.1.37 
(Ρ.278.τς; Μ.41.11048); μαθὼν καὶ σ. ... καὶ ἔπεσθαι θεῷ ΟΥτ.Ἴ Παυπι. 
Ραμιον.τοί(ρ.54.1ττ; Μ.ιο.το930) ; οὗ 604 ΜΓ τηδη ἐν πᾶσι μένειν 
καὶ ἑκάστῳ σ. Οτ ΝΥ 55.ογ, εαἰφεῖ. 3Δ(0.1τ27.8, Μ.4-.858); οἱ ὈδρΕ Πα] 
σγαςο, 1δι(ρ.129.4; 85:0); 3. δὲ οὐ δεεοιπέ αζφμαϊμοά τοί ΟΥ̓ Ρ5 
τῶν νῦν ἀκουόντων... καὶ τοὺς ὕστερόν ποτε συνεσομένους τῷ λόγῳ 
Β45.μη.τ.3(1.2118; Μ.20. ο8Β); ἐχρεγίεπες, ἥμά εἰς ἀρρενωπότερον 
ἀνακτήσομαι, καὶ τοῦ λοιποῦ.. «ἀκλινεστέρῳ βϑς. μοι] συνέσεσϑε Ὅν τιδ5. 
6Ρ.56(Μ.66.13810); 4. ἰἶνε τοῖα ΟΥ̓ ἸΟρΟΙ ΜΕΥ οἱ δὲ ἐν.. «ἀθανασίᾳ σ, 
᾿υβτιάταὶ 45. 4(6.6.,5724}; Εὰς. αγεεῖ,,2.υ(0.33.24; Μ.24.7800) ; οἵ ἃ 
τη8ὴ ὙΨΊΓΠ 15. ἩΜ]δ, ΘΒ 65.6ρ.τοσ( Μ.66.14854}); 5. γεΐ. σἴαίεβ, δξ 19, 
ἰἴυε 1: συνέσο γλυκείαις ἐλπίσιν 1. 31(186οΑ). 

συνείρω, 1. εἐογιδίηε τὰ τε ὄντα τά τε μὴ ὄντα ἑαυτῷ σ. [:6, 
Μδτοο]]5] Επι5.  αγεεὶ!.τ.4{Ρ.27.33; Μ.24.71694}., ΓΠτίβίοὶ., οὗ ἀοὴ 
οὗ παίυτοβ μεσιτεύει...καταλλάττων ἡμᾶς τῷ θεῷ. ...καὶ σ. ΕἾΑΒΩΝ εἰς 
ἕνωσιν τὰ... .διενηνεγμένα ΟνΥ.γηοι5.5(0.482.5}; 2. ὃ ΙΟΥ συναέρω καὶ 
ΡΟΣ κεὰρ δσοουτῖβ τὸν τελώνην.. τῶν ἐκ τῆς πλεονεξίας χρημάτων 
τοὺς λόγους σ. ΝΊος Με. Ζττ4(Ρ.288,11). 

συνεισάγ-ω, ὑγίηρ ἴηι ἰορείδεν; Ἱ. ἱπιγοάμες αἱ ἰδ Ξαμιδ ΠΡ  ΟΥ 
ἐογρείμεν, εἰσ. ἱπίο 8 αἀἰβοουτβα συνεισήγετο.. τὸ περὶ πνεύματος. ..ὅτι 
ἐστὶν ἐν τῇ αὐτῇ θεότητι ΤᾺΡΟ]] ρ. Βας.2(Μ.32.τἸο8.}; λανθανόντως 

ἑαυτὸν σ. (βτνβ.λοη.24.1 1 ΜΠ. 000}; [ἃ ἤθ7.5.2 τ5. Εοτη(Ο. 
4638): οὐσίας... οὐδὲ ὀνόματι μνήμη τοῖς ἄλλοις λόγοις συνεισήγετο 
ῬΠΙοβι. .4.4.8(1.65.5218)}; πῶς...““ετε πρώτῳ καὶ μόνῳ...θεῷ καὶ 
πατρὶ τὸν υἱόν; Ὀγτοίξε5.27(5..2478); 2. τπεϊμάδ, Ἰουος ἐερίν, την 
υοῖυε αἱ [π6 φαγριδ Πτπὸ ΟΥ ἰορεί μεν τ τὴν ἐπέκεινα.. ζωήν, ἥτις 
ἑαυτῇ σ. τὴν ἀνάστασιν ΑἸ πεπαρ.7ε5, τό(ρ.68.17; Μ.ι6.1τοοϑαΑ); ἡ τοῦ 
ἑτέρου γνῶσις...σ. τὸ ἕτερον ΟΥ.ΝΑΖ.ο».50.το(ρ.132.0; Μ,36.1248); 
τῆς.««τῶν φύσεων δυάδος οὔσης νοερᾶς ἐξ ἀνάγκης καὶ θελημάτων αὐτῇ 
συνεισαχθήσεται δυάς Ῥοίοτῃ. Κγ.([1εϊζιηαπη Ρ.276.17}; ΤΑ .Π ταί. 
Τν1.2.22(Μ.28.1τ024}; οὗ ζοΥτο δεῖνα ΤΟΥΤῚ 5 συνεισάγεσθαι.. «ἀλλήλοις 
τὰ τοιαῦτα πέφυκε ΜΑΧ.ρ.τ2(Μ.01.4734}; τεῦ, ΓΈ Π 6 Υ δή 5οὴ 85 ζου- 
τοῖδῖνε τοσπῖβ, Βᾶς. το. τ (121 5Ὰ.; Μ.20.5174}; σ. 55. πατήρ] τὸν 
υἱόν, οὐκ ἀλλοτριώσει, κατὰ... τὴν τῶν κλήσεων τούτων δύναμιν ΟΤ. 
Να2.ὃν. 20 1ό(ρ.08.12;. Μ.36.06Α}; ἡ τοῦ υἱοῦ προσηγορία σ. ... τὴν τοῦ 
πατρὸς ὕπαρξιν Ογτ μος. τ)(τῖ.1124}; 3. ἐεοηίγῖθμὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς εἰς τὸ 
ἀγαθόν τι σα. Οὐ, ῥγὲηε.3.1.24{0.243.12; Μ.11.3018); μηδὲν διὰ δωρεᾶς 
υὐτούτοις [βς, ΠπΟΠ-ΟΔΥΠΟΠ]105] σ. (τ. 1.61. ἐμ εγαμ) (οά..4.[.22; 
4. ὑγίησ οὐ ἀϊερίαν ἃ ἡσα]ν τῶν προσιόντων...σ. τὴν πρόνοιαν 
ῬΆΠοΚβε. ἢ.6.9.4(Μ|.-6ς. 5608}; οἴ. συνεισακτέον; 5. ὑγίην ἴηι, ἐπιγοάτίεε ας 
ερίγίαὶ εονραηίοη, οἵ ἴμ6 ορροβὶξε ξεχ (ν, 5. συνείσακτος) ὅσοι ὑπὸ 
τοῦ “-ειν ἑαυτοῖς γυναῖκας ἐξέπεσον, οἱ δ᾽ ὑπωπτεύθησαν ΜΑΙΟἢ.ἐ.8}. 

Επ5.}.6.7.30.12(}1.20.716Α}; μηδὲ --άἄγῃς ἀρσένα κηδεμόνα ΟΥΝαΣ. 
εανη!.2.2(ἐΡΊρτ.)18,2(Μ.328.024). 

Ἐσυνεισαγωγικός, εαεὴ ἑπυοίπηηρ ἰκ6 οἰμέν, εογγεαἰΐυε, ΜαΧχ ἐῤ.12 

(Δ1.01.4720). 
Ἐσυνεισακτέον, "6 μηδὲ ὉΥΙΉΡ οὐ ἀϊοερίαν, ἐσ. ἃ 4011 πολλὴν 

προσοχὴν σ. τῷ εὐλαβῶς ἐντυγχάνοντι.. «ταῖς θείαις βίβλοις ΟΥΟῥνῖηο. 
4.λιδ(θ.321.15; Μ.11.2858). 

συνείσακτος, ὀγοηρὶι ἴῃ, ἱπιίγοάμερα ἰορεῖ μεν ; ἈΡΡΙοα τὸ ἃ ν]γρὶπ 
σοτηραπίου οὗ ἃ σο! ραΐδ ΤΒΠ ΟΥ̓ῺΘΟΏΨΘΥΞΕΙΪΥ ; ἔτεα. 45 δι051., ΟἹ 
ἃ ΙΏ8Π ἄρσενα πάντ᾽ ἀλέεινε, σ. δὲ μάλιστα ΟΥ.ΝᾺΖ.ἐαγηῖ.1.2.2.οὐ(.17. 
5864} -- 1}.2.2(ερ1ρτ.}14.1(Μ.38.88Α); οὗ ψόσῆεη σ. καὶ ἀγαπητὰς 
ἐπικαλουμένας ἘΙΡΡΙΡΠ μαεν.8.ττ(ρ.461.21; Μ.42.:716Ὰ}; τοὺς ἔχοντας 
παρθένους σ. (Ὠγγπ.διμίν ταῖ,(1.228Α}; 1. ἀεῖ., εἴ, σ. δέ φησι, τὰς 
ἑλομένας συνοικεῖν ἱερεῦσιν ἀζύγοις, τὰς πρὸς τὰς ἀναγκαίας χρείας 
αὐτοῖς διακονουμένας Ματίπαδυ5 ΜοΟΠδΟΠῈ5 σελοὶ ΟΝῚς, (325)εαη.3(}}. 
110.12060) ; εἶπόν τινες ἐπείσακτον ἢ σ. εἶναι τὴν ἀντὶ νομίμου γυναικὸς 



συνεισάλλομαι 
συναχθεῖσαν, καὶ συνοικοῦσάν τινι πορνικῶς" ἄλλοι δὲ εἶπον εἶναι 
πᾶσαν γυναῖκα συνοικοῦψάν τινι ἀλλοτρίαν ἐβνώρΣ κἂν ἀνύποπτὸός ἐστι 

ΤΠατ. Βα 5.σολοὶ ΟΝ ο, (225) εαν..3(Ν4.137.2328); 2. φαι δϑε τὲ οἱ 
ἴεγτι Ἄρρεδῖβ ἕο θῈ δὲ Απίϊοςῃ. ταῖ. Ῥαμ). ϑαπι. τὰς...σ, αὐτοῦ 
γυναῖκας, ὡς Ἀντιοχεῖς ὀνομάζουσιν, καὶ τῶν περὶ αὐτὸν πρεσβυτέρων 
καὶ διακόνων, οἷς καὶ τοῦτο καὶ τὰ ἄλλα ἁμαρτήματα ἀνίατα ὄντα 
συγκρύπτει ΜαῖοῃΡ. 8. Ἐλι5...6.} «30. 12(}. 20. 7130); ; 3. 5υῦ]δοῖ οὗ 
ἰερί5]ατίοη μήτε ἐπισκόπῳ. "μήτε ὅλως τινὶ τῶν ἐν τῷ κλήρῳ ἐξεῖναι 
σ. ἔχειν, πλὴν εἰ μὴ ἄρα μητέρα ἢ ἀδελφὴν ἢ θείαν, ἢ ἢ ἃ μόνα πρόσωπα 
πᾶσαν ὑποψίαν διαπέφευγε ΟΝΙΊο.(325)εαΉ.3; περὶ τοῦ μὴ ἔχειν σ. 
κληρικὸν οἱονδήποτε 70.Βομοϊαβι. οὶ]. 4.11; περὶ ἐπισκόπων καὶ κλη- 
ρικῶν συνόντων γυναιξὶ σ. ῬΒοΙ. ποῖος, 8.τ4(ρ.520; ΜΙ το. 10920}; οἵ. 
ἐῤίδοορηδ νεῖ φιείϊέδει αἰξμς εἰογίξιες αμὶ σογόνερε αμὶ Πίίατι υἱγρῖηθηῖ 
ἀϊοαίαρι Πεο ἰαμίμμι ἐοόμηι μαϑέαί; ἐχίγαηδαη ποφμαφμαηι λαδογα 
Ρἰαομ, ΟΕ εν τδηυτη(ϑοδ)εαῃ. 21; τὰς.. πρββυ παίος παρθένους 
τισὶν ὡς ἀδελφὰς ἐκωλύσαμεν Ὀδης (321:4)εαποιρ ; 4. ἴῃ [μ6 [Ο]Ποννπρ 
ΞΟΟΈΟΙΚ τῇς Μψοτα συνείσακτος, ΠΟΙΕ ποῖ ἐοιηά ἴῃ ἐπα πητηράϊαίθ 
σοπίεοχέ, τᾶν Ὀ6 υπαεγβίοος. ἃς β]ςος οἱἨ δαϊπου β γοιηδῖκο, 
6.5. ἘΒα5.εομίμδιττ,(Ν.320.8128); Ρεγῃ. ἴμ6 ἴα ἴο ψὨΙΟ σας 
ὈΡριοδίστη ψγ85. αἰτδοῃδα (δὲ ΟὮγνβ. ὰ8. ἀμ ηρ (Ὸ ΕἸΩΡΙΟΥ͂ 
ιι, ΟὨτυβ. 7. γες. 3(:. 2540); ; ἃ. ΟΡΡ. Ὀοῖῃ τηαττῖοα δης ἰγαΐν (6]1- 
Βδῖδ τοὺς... «οὐκ οἶδ' εἴτε γάμῳ δώσομεν, εἴτ᾽ ἀγάμους θήσομεν 
Οὐ αξ ἐύ ἠέ 2, ΤΥΥΉΒΑΙΙΘῚ 34(Μ.38.89Α)}; ὃ μὲν γάμος οὐδὲν ὄνειδος 
τῶν δὲ σ. φείδεται οὐδὲ λίθος 1Ὁ.14.6(894); ΟὨΠγυ5.Ἔμδτηίγοτίτ, 
2288); 1δ.6(236},}; οἵ Ἰά, νειγεριτ(1.248Ε,249Α); πολλῷ...βέλτιον 
γαμεῖν ἐκείνως, ἢ παρθενεύειν οὕτως 1δ.3(254Ὰ); Ὁ. σἰαΐὰβ οἱ σ΄, 

ἀείεπαεα ὁπ στουπα παῖ [τ σον! θα Ῥχοίθοῖίοι ΓῸΥ ἩΘΑΪΚΟΥ 56 Χ 
ἐρεῖς, ὅτι διὰ Χριοτὸν αὐτὸ πράττεις προνοούμενος τοῦ ἀσθενοῦς σκεύ- 
ους 1Βαβ.εοηίεδιο(Μ.30.8248); παρθένε...μηδὲ συνεισαγάγῃς ἀρσένα 
κηδεμόνα τι ΝΖ. εανηι,2.2(ερὶρτ.)18,2(}1.38.024); οἵ. παρϑένε, μὴ 
συνοίκει προστάτῃ 1ἢ.1.2.3,67(}}.27.6384); ΟΣ. ϑεδτηῖγιδ(τ.235Ὲ)}; 
ο[.6. βντινορ. (1. 25 54} ; 8π4 ΒΡΡ βά ΤΏΘΗ 8 ῬτδοΙΙΟαΙ πδα6ᾶ5, [Β85. 
ἐστ, ο(θ248); ; ἐπισκόπου. ..ἐσχηκότος.. «τοιαύτας γυναῖκας ἀξιντήϊε: 
τουμένας αὐτῷ, φημὶ δὲ σ. ἘΡΙΡΗ.ἡκαον.63.2(ρ.4οο.το; Μ.41. Ἰοῦ 5); 
σ. γυναῖκας, [δι ἃς εἴωθαν [3ε. ΗΙδΓαΟΙ [65] φιλοτιμεῖσθαι ἔχειν 
εἰς ὑπηρεσίαν 1. 67. δ(ρ.τ40.το; Μ.42.1844); οἱ, διὰ τὴν αὐτῶν δια- 
κονίαν ὑμᾶς κατέχουσι (Ὦτνϑ5. Ἰγρρι. γέριΔ(255Ὰ}; ο. πιοϊζνεβ: Ῥαβία 
τηοῖϊνε ΔΠ]ορ6α το 6 νοΪ ρτιιο5 Ρ] ΘΆΒΌ͵Θ, ΘΟΠΒΟΙΟῸΒ ΟΥ̓ ὉτΟΟΠΙΒΟΙΟΙ5, 
Οα Ρατί οὗ πη, (ῃγνυβ.ἐμδίμένι (1.228 --2208); ἀπ ναϊηρίουν οα 
Ῥατί οὗ ὙΡΌΤΊΔΤτι, οὔ ἃ. ξδηπιγε. 6(1.259.) ; οὐδὲ γὰρ ἡ δουλουμένη τοὺς 
ἄνδρας γυνή, ἀλλ᾽ ἡ αἰδουμένη, αὕτη... ἐστιν αἰδέσιμός τε καὶ ἐπίδοξος 
1ῦ.(25 900) ; τεραγάβα ὈΥΚ βούὴς Ὑυ ιοῚβ 85 ὯὨὉ ὩΟΓΘ ΤΏδη ἃ ΟἷοαΚ ἴοτ 
ἸΩΣΊΟΥ ν, {Β85.ἐοπίεδιο( Μ.30,8240) ; ἐδ. το(8240); τῆς ἐπιπλάστου 
ἀδελφοζωΐας, τὸ δ᾽ ἀληθές,..-τῆς ἀσχήμου κακοζωΐας περὶ τῶν καλου- 
μένων σ. ῬᾺ]}}.Ὁ.Οἶγγε.π(ρ.31.το; Μ.47.20); ας ρτοβθθ δίῃ ποῖ ἀξὰ. 
ΔΙΙεσθα οὔτε...τὸν ἑβδομηκονταετῆ γεγονότα πείθομαι ἐμπαθῶς 
συνοικεῖν γυναικί Β85..}. 553. 1400; Μ, 32. 4044}; ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ. 
ἄν εἴποιμι, ὅτι τὰς συνοικούσας φιλοῦσιν ἣ Εὐλλθν δον (Πγνϑισηδίηγ.2 

(2308); οἔ14. ἐρητιγερ. (2530); 1. 5(2580); ἃ : « το ἰοηβμῖρ οὗ σ. σοπ- 
ἀεμηπθα ἃ9 σαυβε οἱ οἤξποθ τὸ παρά τινων ὑγιῶς γινόμενον ἄλλοις 
ἀφορμὴ πρὸς ἁμαρτίαν ὑπάρχει Βα5.6}.55(4. 1400; Ν΄ .32.404Ὰ}; (γγ5, 
φτεδτηῖγ.3(1.25310); ο[14 ῥα. γέρ.ο(τ, 2574. }; δ οσζαβίοῃ οὗ ἱπηρ τ Υ 
1ὴ Τποῦρῃςξ 1 ποῖ τὰ τοὶ ἂν πάλιν γυνὴ τῶν ἰδίων ἀποστᾶσα συγγενῶν 

ξένῳ ἀνδρὶ συνοικεῖν ἐπιχειρῇ "τῆς ἐπιπλάστου ἀγάπης ἕνεκεν, τοῦτο 

μῖξις λοιπὸν συζυγίας ἀθεμίτου πυρκαϊὰν ἐργαζομένης {Βα5.εσπίμν, 
5(Μ.30.820}}) εἴ ραββῖτι; ΟΒτγβ, ΩΣ δ(σ35αί. ); ΤΕ α, βνειγερ.α,3 
(2401),2538) ; κάκιστον μοναχὸς σ., ὡς πῦρ εἰς καλάμην Ἤγρετγ.»θΉ, δ5 
(Μ.79.14804}) οὐ ΕΡ᾿Υ.2.350 ; 85 ἃ στανε ἀἰβίγαοίίοι ἴῃ 1156], ἘΒ45. 
εομέμδιττ( .30.825.)}; ἀπά ἰπ. νἰτίας οὗ Ῥυκίπθϑς ταβροπϑ δ εῖες 
τη δεγία κε οὴ Ὀ6Π41} οὗ {δ νἱτρίηβ, (μγγϑ.μδίη!γ. δ(1.236Ὰ}; [μος 8 
1π 8106} τεϊδ Ποπβῃῖρ ὙΟΙ]Ω ᾿ἴνα ἴο τερτεῖ τ, 1Β85,εοῃέδ. (8248) : 
μὴ ἔχειν γυναῖκα σ. » καθάπερ τινὲς ἀγαπητὰς ἐπέθεντο αὐταῖς ὀνόματα" 
τάχα δὲ ἐναντίως μισηταὶ αὐτοῖς εὑρεθήσονται ΤΑΊΉ, Ἔγηίαρ.2.7(0.123; 
Μ.28.8270) ; πᾶ αοεδα ἃ τουτῖθ]6 ἡπάροτηςηΐ, ἘΒαβ.ἐοημδ.ττ(β28Ὰ); 
1}.8(824.); θυΐ σοπαοπηπαίίοπ επίεῆν ΟΣ σγτοιηᾶβ οὗ ΞΟ ά,], Β45. 
ἐῤ.55(3.τΑ0 0, 1δοα ; Μ,22.404.,8Β); μὴ σκανδαλίζετε τὸν κόσμον, οἱ τὰς 
σ. ἔχοντες, μὴ γὰρ γῆμαί σε ἡ γραφὴ οὐκ ἐπέτρεψε; ΤΒα5.εσμίμν. 4(Μ. 
20.8208) ; μηδὲ συνεισάκτῳ σὸν βίον ἐξυβρίσῃς ΟΥ. ΝΖ. ἐαγηι.2. ΖίξθΡΙΡΥ. .) 
17.4(Μ.38,014}; τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν ὑβριζομένην...διὰ τὴν ἡδονὴν ταύ- 
τὴν Ομτγϑ. μδτηΐν. τίτ. 2280); 1δι8(2Ζ4ου, Ὁ); ; οι ζέρ 3(. 2538, Ἐ); 
ἡ οὐπαρθενία αὕτη ἡ μετὰ ἀνδρῶν πορνείας χαλεπώτερον παρὰ πᾶσι 

διαβέβληται τ.(254λ).. 
-Ἐσυνεισάλλομαι, γδἧ ἐγ: αἴδο, ϑγτα5,.ρ. 35 (ΝΜ .66.1 3610); ὥγτΡς. 

40:11(Μ.69.0070). 
:συνεισβαίν-ω, 1. σο ἐπ ἰορείδεδν, δηΐεν. τὐὐμᾷ μέχριπερ ἄν..-τρανῶς 

ἐποπτεύσῃ Χριστῷ συνεισβᾶσα 56. 1ἴῃ6 ὕμιτο }]} Μετῃ .5γ)η1:.8.ττ(ρ.94. 

131δ΄ ῥ συνεισφέρω 

11; Μ.τ8,1564}; 2. δὲ τηοϊμάθα, οἵ Ῥεβοπς ἰὴ Τιη, ἅμα τε θεὸς 
νοεῖται ὁ πατήρ, καὶ συνεισοβέβηκεν εὐθὺς ἡ ὕπαρξις τοῦ δι᾿ ὅν "ἐστι 
πατήρ, καὶ...τὸ.. «ἅγιον πνεῦμα γτ, δας. 35(3.540Ὲ); πατρὸς μὲν .- 
νοουμένου τε καὶ ὄντος...τοῦ πατρός, υἱοῦ δὲ.««νοουμένον τοῦ υἱοῦ, 
σεοντος. «τοῦ ἁγίου πνεύματος Ἰα, 70.1.5(4.46}). 

συνεισβάλλω, ἐπέογ)εο! ἐπίτριπτον λόγον σ. ΤΠατιϑιυά.4}}Ὀ.2.162 
(Μ.99.15128). 

Ἐσυνεισδέχομαι, 1. γεοεῖθε οὐ ἰορείμεν τὐὐΐ Ἀποῖμοσ, ἰαΐε τη αἱ 
ἐ1ὲ ξαηῖς ἐΐγηδ, τεῖ. ἰσλαρο δηα ΠΚοηθ85 οἱ Οοα συνεισδεξόμεθα τῷ 
υἱῷ τὸν πατέρα στ αἰαὶ. Τνῖν, 3(5, Ἄοτ0); 2. αἀρεἶῖὶ, αἰΐοτυ τὰ...καθ᾽ 
ὑπόστασιν. . ἐνούμενα, οὔτε τροπὴν ο., οὔτε γνωρίζει διαίρεσιν ϑορῃτ.Η. 
ἐριγη.(Μ.87.31648). 

συνεισδύομαι, ἐΉ 6 ἰορειλιον, Ογτιαάον.3(τ.000), 
συνεισέρχομαι, ἐμ67 αἰοηρ τὐἱτ[, οὗ Ῥδυβοὴβ τοῦ χρόνου τύπος ἂν 

εἴη Μωῦσῆς...ὡς μὴ σ. ἐκείνοις σωματικῶς εἰς τὴν κατάπαυσιν ΜΆΧ.. 
αὐηδιρ.(Λ.οτ.τ1τ648); αὐτῷ... ὥσπερ εἰς νυμφῶνα, τὴν ἀνάπαυσιν τῶν 
καινῶν αἰώνων...-συνεισελεύσεσθαι Μεοῖῃ.5γ»»:».7.3(0.74.1; Μ.18.1280) ; 
Απαάγιύδοϑ ρος. Ἰ(Μ.τοῦ,3970); Οποβῖ, τὸ σπέρμα σ. αὐτῷ εἰς τὸ 

᾿ πλήρωμα διὰ τῆς θύρας ΟἸετα, χε, Τἰὐάοὶ, 26(ρ.115.20; Μ.0.6720) ; δ. 
5(ρ.α18.16; 6760) ; 1ῤὁ.86(0.133.9; 6978); πιγϑῖ., τεῖ, ἰηάννε] ρ΄ οὗ 
ΤΊ. σ. τὸ πνεῦμα ΑἸΠ.ἐρ. ϑέγαρ.τ.31(Μ,26,6918) ; οὗἩ Βοιι] ἱπῖο αἰνίῃδ 
ταν ΒΓΈΤΙ65 τῷ Μωὺῦσῇ σ. εἰς τὸν γνόφον τῆς...θεωρίας ΟΥΝ γ85,ἢδχ.5 
(Μ.44.650); οἵ τρῖπρβ εἰ ἕν τι.. ἀπὸ τῆς κτίσεως προσαφθείη, πᾶσα 
ἡ κτίσις συνεισελεύσεται εἰς τὴν τοῦ πατρὸς καὶ νἱοῦ συναρίθμησιν Β88. 
ἠονι.24.5(2. 1048; Μ.31.6124Α); οὗ σοποξρ(ἰοηβ τῇ τοῦ πατρὸς ἐννοίᾳ ἡ 
υἱοῦ σ. 1α.η.2.12(1.2478; Μ.20.5030); τῇ-..τῆς θεότητος ἐννοίᾳ πάντα 
τὰ τοιαῦτα νοήματα σ. ΟΥ̓ Ν ν85.]1αεε4.6(Μ.4ς.13004}. 

συνεισηγέομαι, ὑ»]Ὴ 5 10, Τηϊγοάμος ἰορείπον οὐ αἱ ἐξ Ξαγης ἐΐηιξ, 
Ρετῇ. πῃ Ῥᾶ88. 56η56 αὕτη [5ς. ἡ παράκλησις]..-παρ᾽ αὐτῶν...συνεισή- 
γητὸ Ὦγχγϑ8.μουι.3.1 ἵμι 2 ογ.(το.442Ὰ, ν.}. συνεισήγετο Οδυτηε), 

Ἐσυνεισθέ-ω, ὙΗΉ: Τηΐο ; 1. ἘΠ ΦΥ τοἹ ἢ οἱ τῷ Νῶε σ. εἰς τὴν κιβωτὸν 
Ονγ. σίαρ} Οδη. (1.384); 2. ἀεοονηβαηγν, δὲ ἀδερεϊαίεά ΜΚ μετά- 
πεμπτον...ωσέα, “Ὄντος Ἀαρών Ἰὰ αὐογ.τ(1.440)}; τηοῖ., οἱ ΤἸἈϊηρ8 
γινώσκομεν..«δι αὐτοῦ 50. τοῦ υἱοῦ) τε καὶ σὺν αὐτῷ τὸν πατέρα, 
“ποντος..«τῇ τοιᾷδε γνώσει καὶ τοῦ ἐλεεῖσθαι ἐδιττί4ο: 0) ; τῆς ἀγαθουρ- 
γίας οἱ τρόποι τῇ τῆς φαυλότητος ἀνατροπῇ ““οντες ἰᾶ, Ιτοὐ..2ο(3. 
4000); οὗ τῃξ Η, ΟἤΠοβῖ ἴῃ Τυίη. συνθεολογουμένου τε καὶ “Ὄντος 14, 
μοι βραδεῖ, .τ5.3(53.2040). 

Ἐσυνεισκομίζω, 1. ξαν»» ΟΥ̓́Τ ΤῈ αἰοηρ τοὐτδ; ἰαῖο τλ8 αὐκ, ὕγτ. 
φἰαρλισεη.2(1.38.); 2. ἱπιγοάμοσ αἰδο οὐ αἱ πὰ Ξατιε ῥοΐηι ἴῃ 8. ἀ15- 
ΘΙ ΒΒΙΟΤ, ἐπείμδ τῇ τοῦ μυστηρίου παραδόσει καὶ ὁ περὶ τῆς ἀναστά- 
σεως τῶν νεκρῶν ουνεισκεκόμισται λόγος γτ.Ἶ5.3,1τ(2.3:48}; Ἰᾶ. Γἶη.0 
(65,2910); Μαχ.ανεδὲρ. (ΜΟΙ. 1ο 720). 

"συνεισκομιστέον, 00:6 τε51 τπεϊμάο, Ογτ.αάον.  (τ.808). 
συνεισκρίνω, ἡπείμάε, ὑρὶν, ΤὨάτγιδιυά. ἐΡῥ.2. ΖοφίΜ.00.16218}); 

1δ.2.2τ2(τ6 400) ; Ρ888, σ. ... ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἡ ἑκατέρου γνῶσις Ογγτ.αὐον.1 
(1.2358); ΤΗατιβιαα.ρ}.2.212 ἴος. οἰτ, 

Ἐσυνείσοδος, ἡ, ον ἰοσείλφν; οἵ Τῶν ΜΠ Ισγαϑὶ ἰλῖο Ῥτγοιηϊβεά 
Πλπα, Μαχ.αηδὶρ. (ΜΛ .01.11648). 

συνεισπέμπω, Ξςεμὦ 1: αἰοηρ τοῦ; γαςῖ., ἐμιγοάμεε, ΤΉ ΕΠ Ιορεὶ ἢ ον 
τπουρηῖς, 514.ὉῬε}.6}}.3.01(Μ.78.γρόο). 

συνειστρέχ-ω, 1. γεν τη Ἰορεί μεν οὐδ σύοντας τῷ κηρύγματι τοὺς 
ἀγῶνας ντιλοηι, βαςεῖ,ο.τ(53.1078) ; 2. ζὸ τοῦθ, δὲ αἀξεοεϊαίφα τοϊΐ 
εἰσφέρεται.. «δι ἀμφοῖν ἡ θατέρου περίνοια, καὶ σ.. .- ὀνομασθέντι τῷ 
πατρὶ καὶ ἡ τοῦ γεννήματος μνήμη 1. }0.5.2(4. “0ΕῸ.: ἢ συνεπινοουμένου 
καὶ σ. 1.1. 2(194); ; 3. τὴ τἴτηρ, οοἵμεῖάε Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ὠνόμασται... 
τῆς..«κλήσεως ὃ καιρὸς “ωουσαν ἔχει τὴν γέννησιν Ἰᾶ,Ν εεὶ.1.7{0.28.10; 

61.244). 
συνεισφέρ-ω, 1. γοΐη 1: βαγίηρ ; ἱπίτΆηβ., ναῖε ἃ εοη γί δεείίον ἴῃ 

τπόπον {τεῇ. Μο.12:44) ἢ δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως συνεισήνεγκεν [Ἰετὴ, 
“17.4.6{(ρΡ.264.}; Μ.8.1248.)}; ΟΥ 760.10.88.(2; ΡΡ.3ογ.; Μ.14.54081.); 
ΤΒαβιδαρί.τ.2.τ(2.6206 ; Μ.31.15258}; 2. ἴῃ σοη. ; 8. εοηίγιθμίε, νεαλδ 
οπμε΄ς5 εὐπἰγεδμέομ βούλομαι...σ. τι καρποφορίᾳ αὐτῶν Ττοῖϊ. ἢ }.1.4.4 
(Μ.7.4848); ταῦτα... ὑπὲρ ἁγνείας...σ. Με... »»:ρ.3.τ4{(ρ.45.6; Μ.18, 
850); προθυμίαν ἄφατον αὐτῷ σ. Ἐπ5...:.6.23.2(Μ.20,5768); 
ἔχῃϑ τι...σ, εἰς τὴν σὴν σωτηρίαν (γγπ5.λοη!.14.6 ἴῃ Κονπ.(ο. 5854}; ὅ 
δὲ. «τῷ θεῷ θαρρῶν, καὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ α. ΤΠάτιφιιΐη 2! αν (1.507); τὰ 
τοιαῦτα τοῖς κάμνουσι σ, ΟἸντηρ. [ον 30:25.(Μ.093.3174}; ἡ..«ἑβδομὰς 
τῶν μαρτύρων νόμῳ θανοῦσα τὴν χάριν «-εἰ (σοο. ῬῚ5,εαγη.21.2(0.5 1}; 
τηρᾷ. οὔτε τὸ ἀγέννητον τοῦ γεννητοῦ δέεται εἰς τὸ “-εσθαι ἑαυτοῦ τῇ 
οὐσίᾳ ἘΡΙΡΗ ἐαον.76.28(ρ.301.7; Μ.42.5 970}; τῷ βίῳ συνεισενεγκά- 
μενοι 1.77 τ(ρι4τδισι; 6418); τὰ παρ᾽ ξαυτῆς συνεισενεγκαμένη 
Ομγνβ5.ἤσηι.12.5 τη (οἱ, (ττ.4208)}; Ὁ. φμρῥὶν, γωμνηῖοιι σ. εἴ τι... 
παραλέλειπται Οτιερ.τ τ(Μ.1τ1.404Ὰ); αὐτὸς δφάνας τοὺς λόγους τῆς 
συκοφαντίας, τούτων μόνον συνεισενεγκάντων τὸ ὑπογράψαι ῬΆ]].υ. 
Οἠγγϑ (0.39.2; Μ.41.24}); ο. ἀεὶ ἰσ ὑνίηρ αδομί; 90 ἰο πιαΐε μῤ τὰ 



ξ 

συνεισφορά 

εὐαγγέλια καὶ... «τὰ ἐν νόμῳ, τὴν. ἐν Χριστῷ γνῶσιν ἡμῖν. ἁὍποντα ὕγτ., 
αἄογ.δίτ. 2ΒδοῚ; ; τὰ μέρη σ. τοῦ, «ἑνὸς κάλλους. τὸ ἀποτέλεσμα 14. -ς. 
20:8(Ν }.69.8ς68) ; ῥοπὴν “-οὐσαν..«τὸ κατ᾽ ἐνέργείαν ἐν πράγματι τέλος 
Μαχιαριδῖρ, Ω. οι. τ2ότ0); 3. τ γοάμεε ἰδ6 ποίτοη οἵ, ἱριρῖν (αἱ {6 
δαμι Τρι6) τὸ γέννημα σ. τῇ ἑᾳυτοῦ οὐσίᾳ τὸν αἴτιον ἈΑδι. ὍΡ ἜΡΙΡΒ. 
λαεγ.76. 38(0Ρ.390.7; Μ.43.5060) οὁ τὸ γέννημα σ. τῆς ἕαυτοῦ οὐσίας τὸ 
αἴτιον ἙΑΙ, ϊαὶ, ΤίΉ.2. 22(}. 28. 1102); οὔτε τὸ γέννημα σ. τὴν ἑαυτοῦ 

οὐσίαν" εἰ γὰρ ἄν, πάντα τὰ γεννητὰ, τὴν αὐτὴν συνεισέφερον οὐσίαν 1Ὁ. 
(11928) ; σ. .-.. ἐξ ἀνάγκης τὸν ἀριθμὸν ἡ Ν᾿ διαφορά 70.}). 76 αεοῦ. 21(Μ. οΆ. 
Σ4488); αἰταύνατν ΟΉἨ ξεὶ, ταξα, τοὺς ἀποστόλους...τῇ ““ομένῃ τὸν 
λόγον [3ς, τοῦ κορίου] δυνάμει πρὸς ἐργασίαν ἀποχρησαμένους Μδϑτο. 
Εγ. οριιδέ.3. τ(Μ «ὃς. 9650) ; ; Ῥ685. ἐν τῇ τοῦ πνεύματος χάριτι πυρὸς 

δήλωσις “-εται ντ. 5.40: 30). ὅ9.1ογ76}}; 4. ἱπ τεχίπδὶ σοπδιβίοῃ 
ψ ἢ συμφέρω; ἃ. ὀνίηρ, ἰαΐα μέριμναν συνεισενεγκάμενος ἘΡΙΡῊ. Πάν. 
69.ττ(Μ. 42.2170; συνενεγκ- Ῥ. 16ο.25}; Ὁ. ὁγίη ἰορείἠον, ν.1. ἴον 
συνενεγκὼν ΟνΥ. ΥΡΙ αἵ αρ.δ(ρ.23.12:; 6᾽.1540). 

συνεισφορά, ἡ, 1 
τὴν τοῦ διδράχμου σ. ἐποιήσατο, καίτοι κατὰ φύσιν ἐλεύθερος ἃ 
υἱός Ογτ. φἰαρὴ. Ἐκ. (τ. 3ο60); Ἰά Ολνορ (51. 7340); ὃὶ φαΐῃ ὡς σφόδρ᾽ 
ἄπληστον, καὶ ξένης σ. τ. ΝΖ. καγ.τ.1.6.40(Μ.37.4334}); 2. ἰπ ρεη., 
ΔῺΥ εὐμ γι δξίον τῆς ἀπὸ τόπου ἢ χρόνου σ. ΒΔ5.᾽)}17.4(5. 40; Μ. 32. 
730); ἀλλήλοις διάδοτε, ἃ ἃ οἶδεν ἕκαστος, τῷ μὴ εἰδότι... καὶ οὕτως ἐκ 
σ. ἀλλήλους συνεστιάσαντες 1άἰον!.22. τί2. 1850; Μ.51. 5800); ; ἦ τοῦ 
ὑψίστου δύναμις. «τὴν ἐκ τοῦ παρθενικοῦ σώματος πρὸς τὸ ἀφ ϑμν 
σ. παρεδέξατο συ Ννυββ. Αροὶ!. 54(}. 45. 12568); οὐδὲ γὰρ ἔπεται. τῇ 
θελήσει τὸ θεληθὲν...χωρὶς τῆς τοῦ ταύταις ὑποκειμένου ἐν ᾧ καὶ εἰσὶ 
συνεισφορᾶς Μακχ.ανπϑὶρ. (ΜΠ 0Τ1.12610) ; 650. το νίγίπε, δίς. πρὸς τὸν 
κατ᾽ ἀρετὴν βίον σ. τι ,ἴ΄ψβθιυ ος.(Μ.44.3260); πρὸς τὸ καλὸν... 
14.υγ, ΓΤ παμνι. (Μ.46.8038); ἡ.. «τῶν πλειόνων κατορθωμάτων σ. τῆς 
τελείας ἀρετῆς τὴν εὐοσμίαν ἐργάζεται. Πα .}5.132: 2(1.1512); 
3. φενΐηρ, τοί. ἴβισ ει τοῦ προφήτου βδελυσσομένον τὴν ἀπὸ τῶν 
τοιούτων σ. τι γϑθ.ογ ἀον 4(ρ.86.22; Μ.44.τ1730); 4. α ὑγίηρτην 
ἐοφείξεν, γεαίίοη, αϑϑθοίαίίοη, οἵ ἀϊνίης Ῥοννεγ ΜΠ Πυπδπ Τα- 
ΞΡΟΏ5Ε τοὺς μὴ χρησαμένους τοιαύτῃ σ. ... κατέκρινεν, εἰπών [1ο. 

8:40] Ματο. ΕΥορηδε.3,1(Μ 6 ς. 0650). : 
᾿ συνεισφρέω, ορμέεν ἰορείἦεν, Ογτ β ρἢ}..22(4.6 6328). 
συνεκβάλλω, εαεὲ οὶ αἷοηρ τοτίι, γεγθοῖ οπε τυ αποίμον, αΥΝ γ88. 

“4}ο]}.27(Μ.45.ττβτοὺ); (μγγβ. λον. 33.2 πὶ [σ.(8ιτοτο). 
συνεκβιβάζω, ξαγγν οἰ, ἐχϑειείξ ἘππίΈπςα, αδοζθα, εἴς., ΘορΡΒχ. Αἱ. 

ἐδ ε}}.(0.23.531; Η.2.3361). 
κὐαρονυνο, ἐπάίεαϊς αἱ ἰἢ6 ἔχη ΠΡ ΟτΝνϑβ. ἐγες Οὐ (Μ.4ς. 

1330 
΄συνεκδέχομαι, αἰϑαΐϊ! σ, ... τὴν ἀνάλυσιν τῆς ψυχῆς καθ' ἡμέραν 

ΡᾺ]].λ. δαμςιρτοειη(ρ.το. β; Μ.34. του). 
συνεκδημ-έω, σὺ αὐγοαΐ ἰορεῖδιον: παιδί, ; 1. οἵ ἀφρασγίηρ ἔγοιη ἘΠ]5 

ψγΟ]α ἔοσ ()6 ποχέ οὐκ ἐθέλει [56, χρνοῦε] τοῖς κτησαμένοις σ. Β45. 
μον. 2τ.2(2.τ65Ε ; Μ.31.5450); ““εἶν ἐκδημούσῃ τοῦ θεοῦ. τῇ μητρὶ 
ἐφιέμενοι Το. λον ο(Μ.06.7368) ; σ΄ ... διὰ θανάτου ὁ τοῦ ᾿Ιωάννου 
πατήρ 7. ΟῚ Η.ν.7..}. τ3(Μ. θΆ. 4495); 2. οὗ Ἡνίῃρ δρδτῖ ἔτοτῃη {Π15 
ὙγΟΤ])Α τοῖς Χριστιανοῖς... «ἀναγκαιότατον. . «ζωῆς τῆς παρούσης σ. Τγτ. 
Ττγῖμ. τίδδιτα ; Μ.77.1120Ὰ). 

συνεκδημία, ἡ ἡ, ροϊηρ ἱογείπον ἡ ἃ 7σεγηεν αὗτοαά, οἵ τὴς ἀξ ἴο 
βίη τὸ φώτισμα...α. Χριστοῦ ατ.Ν42.0γ.40.3(Μ. 36.3618). 

συνέκδημος, ὁ, ον ρα ]Οη τη ἱγανεῖ, ξείίοιυ ἰγασνεῖίον ; 1. οἵ Ῥδτ- 
5005; τηδί,, Οὗ σοπηρϑηΐοι ἴῃ ἀβαῖῃ δέξαι με οὖν σ. σου «4..Δπώῶν.ἃ ἡ 
(ρ.50.14); σ. κἀμὲ τοῦ βίου λαβεῖν 0.1). 8. 7.2Δο(Μ.06.12288) ;2, ταχεῖ. 
οὗ ἐππρβ φύλασσέ μοι τὴν καλὴν παρακαταθήκην ἡ ζῶ καὶ πολιτεύομαι, 
ἣν καὶ. σ. λάβοιμι τ. ΝαΖ.0γ.40.4τ(Μ.36.4174) οὁ [βίη ἐοη .{0.78.3; 
Μ.86.9099) ; τὴν ταῖς ἡμετέραις σ. ἀρετὴν... «πρὸς... ὦπαν εἶδος ἀγαθουρ- 
γόν Ογτι λον αδοοττ. η(τ8.τ4 70). 

συνεκδίδ-ωμι, ἐραν! αἰτκε ῖο κατὰ τὸ συνεχὲς..«τῆς φύσεως ἐκ τοῦ 
μέρους ἐπὶ τὸ ὅλον “-ομένη [530. ἡ ἀνάστασις σε γεοῃ γαίσοδιίρι 17. 
ἢ. συνδιδομένη Μ. 45. 800). 

Ἐσυνέκδοσις, ἡ, 7οἷηΐ ῥρμδ᾽εαίοη, ῬΠοΙ, ἐοά, 28ο( ΝΜ. τος. ἘΠ ἢ 
συνεκδοχή, ἡ, τοῖν οὗ τιπάενείαμάίηρ σ. ... πλείονας... «λαμβάνειν 

ΟἸΘΙῊ.σἰγ.5.ο(Ρ.264.20; Μ.9.888),. ὁ 
,συνεκδοχικός, οἵ «νηξράοεὶιο σ. τρόπῳ...ὁ καπνὸς παρείληπται" 

οὔτε γὰρ καπνὸς ἄνευ πυρὸς ὑφίσταται εαἱ. ἄῤῥοε.τα: 8(ρ. .408.26), 
συνεκδοχικῶς, 1. ὧν τοαᾶν οὔ τγπεκάρεοε, ἃ ἄρυτγε ἴῃ ΨἈΙΟΝ τῆς 

Ῥασὶ 5 τηϑῖς ἴο 5ίαπά ἴου {με ὙΒΟΪς ΟΥ νὶσα νεσβᾶ ; Ἔχϑρ. Βορίυσα 
᾽Ηλιας, σ. οὐχ εἷς μόνος ἀλλὰ πάντες οἱ προφῆται Οτ,εογαηι τη Μ|.12.38 
(ρι155.1ς; Μ,13.10724}); Βαδ,ἠόχ.τ. τ. 80, ΜΝ. 20. 200); τῸ 1,.5.22:100 
συγκεφαλαίωσις.. «τῆς ὅλης. οἰκονομέας τόδε τὸ μυστήριον: ἐκ τοῦ 
κυριωτέρου μέρους σ. τὸ ὅλον ἐπισημαινόμενος Τάτ δια αηγν.1. 

τοί δέ. 99.2400); 2. ἴα Ῥιεαδηνε, ραν αἰϊν τὴν ἀληθῆ τῶν ὄντων....σ. 
ὑποδέξασθαι γνῶσιν Μαχιανιδιρ, (νοι, τ1 520). 

1310. 

. 7οτηὶ οομιἰγέβειιέοηι, οὗ ΤΛΟΠΕΥ͂, τοῦ, Με.τ7: :24Ή.. ] 

συνεκτείνω 

᾿συνεκθεόω, γησὰς ἀἰσΐης αἰοηφ τοτίϊ, (Ὠγϊϑῖο], τὸ τῆς θείας φύσεως. 
ἄτρεπτον κατεκράτησε τοῦ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τρεπτοῦ καὶ... 
συνεξεθέωσεν αὐτὴν ἑαντῷ Τιεοπὶ, ΗΝ δεί.4.21(Μ.86, τόδε). 

συνεκκεντέω, ῥίεγεε ΟΥἉ Ξἰαὖ οπὲ τοί ἢ ἀποίμεν, τ. ΝΑ 2.07.14.3(Μ.35. 
8614). 

συνεκκλησιάζω, 1. δὲ {εἰΐοιυ γτπερῖδέγς ἢ ἰδε Ομμγεῖ, (ἸΙεπι.ραρά.2. 
8(0.203.2; Μ.8.48:0); Ῥαιρῃ.Μοη δέον, 2(ρ.115.22); 2. αοῖ, ἀπά 
Ρᾶ88. ἱπέτϑῃβ., ξαϊμεν ἴῃ εἰμγεῖ ἰορειθον τ ἢ, Ὀιάντα. Τγ 15.1.27 
(Μ.30.3974}; δοπτ. πομορ (Μ.δό, τοσοῦ) ; τὸ. (1876); ἀπέβη τοῦ 
στύλου... .σ. ΤΒΠατ.],οοξ.λ.6.1.32(Μ.86.181.). 

συνεκκόπτω, ἐπὶ οἱ αἱ ἰἠδ σαν ἰἴγηξ Οὐ ἱορεί πον νι; πιδῖ,, 
Ομ] άσθη ἢ ρατεπίβ, 151,6}. ἐρ}.τ το ς(Μ.78,2088). 

Ἐσυνεκκυλίτω, γοἰΐ οἱ ΟΥ̓αῖσαγ ἰορείμον; τιεῖ., αθμδ ἰο ἀξ μη 
τοτίβ τὸ δὲ πρὸς ᾿Ελληνισμὸν ἐκκυλίεται, καὶ ἑαυτῷ “-εἰ τὸν φάσκοντα 
Βορῆγ ἢ... γ».(}}.87.31530). 
,συνεκλαμβάνω, γεκεῖσε ἔγοηι; πιεῖ,, ρ455., δὲ ῥγοάμεοά, ξογγμε τὸ 

ἐκ τῆς..«συνηθείας συνεκλελημμένον ἦθος ΑἸεχ Ιγο. ἤΖαη.τ(Μ.18, 
4120). 

Ἐσυνεκλαμπρύνομαι, Ξἠΐηε ζονιἢ ἰσρείμεγ, ἸΘορῆχ Η ογαί.(Μ.87. 

4004). 
συνεκλάμπω, οἠτησ Κογ ἢ ἰορείπδν ΤῊ ; ἢρ., οὗ βα1π|85 ἢ Οἢσδὲ 

οὗ λύχνοι...σ. τῷ λαμπαδίῳ ὕγτ.Ζαεἢ.24(3.6850}; πιοῖ, τῷ καθαρῷ... 
τῆς γεννήσεως αὐτοῦ [536. οὗ {Π6 80η] συνεκλάμψασα [586. παρθενία] ἅτ. 
Νγϑϑισῖγρ.2(ρ.253.15; Μ,46.3210) ; οὗ ὅοη ὁ τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς σ. ἰἅ, 
Ἐπ (2 }0.313.21; Μ.45.4850}; οἵα, Π 4.(Ν1.4.5.1408). 

συνεκλεκτός, ἐὐόξεη ἱρρείπεν Ὀγ Οσοά ; οἵ μυσοι ἴῃ Ἰλοτης, καί, 
ΣΡεΙγ.5ττ3(0.82.31). 

Ἐσυνεκνήχομαι, ετϑένι ατύαν τοιίδ, ο. ἀαϊ,, πιθί., Βαβίερ ἰδ, σεη 4 
(Ρ.4«8; Μ.31.5720). 

Ἐσυνεκπίμπλημι, ἐμεἰπὶ, αἀεοονιῤδἢ πὲ τὨϊὰρ τοῦδ αἀποίδεν, 
Αἰδεπαρ.γ65.7(ρ.56.:1; Μ.6.0888)}. 

συνεκπίπτω, δαὶ ΜΝ ἰορβείλετ; 1. ΩΝ αἴθαν ἰορείπον τοῦ ὅπως δὴ 
καὶ αὐτοὶ ἶβϑο. ΠΙ6Π] συνεκπέσοιεν αὐτῷ [{π6 1)6ν}}} ΟἸ]επι.5,7.2.13 
(Ρ.142.2ς5; Μ 8,06 Ὰ}) ; δύναμίς τις..«τῷ ἀποστάτῃ σατανᾷ συνεκπεπτω- 
κυῖα Ατεῖῃ. ρος. ιτ (Μ τοῦ. 672λ) ;2. αἰ ατοαγ αἰδο οὐ αἱ ἰδ ὁαγμε 
ἔγπε ἴτοτα ἡ.. «ζωὴ. «τῆς τῶν ἀγαθῶν μετουσίας ἐκπεπτωκυῖα, συνεκ- 
πέπτωκεν καὶ τοῦ θείου βουλήματος τ. Ν  ν85,0ογ,ἀονι.4{(0.76.30; Μι44. 
ττ688Β); 3. εὐμιε ἔογί ἰορείἠεγ τῶν...ἀπ' Αἰγύπτου συνεκπεσόντων 
ἐπιμίκτων Αἰτίσιοῤ. γε, (ρι ὅττι; Μ.το,ότΑ). 

συνεκπληρόω, σεεονρ[ϊεῖ ἰο ἐπε {μὲ}, ϑγηιδι ἀπ|.(341}1 ἀρ. Α1. 
5)η.22(0.249.5; Μ.26.721Α). 

συνεκπολεμ-όω, ἐχείί ἰο 101} ἵπὶ 067 αραϊηβέ “-ὥσαΐ γε αὐτὸν 
Πέρσαις ἥεπ.ἐχε. ρεμὶ, τδίρ.459.18; Μ.113.8200), 

Ἐσυνεκπονητέον, 056 τε τον οἰ ἱμπογομρηϊν ΟΥ ἰο κονρἰοἰϊοη, 
ΟἸε 1. :!γ7.2.ο(Ρ.127.1ο; Μ.8.οϑτΑ). 

συνεκπορεύ-ομαι, σὸ ῥογιἦς ἰορείπεν , ἰ(ῃεοἱ., οὗ Η. (Ποβῖ, ῥγοσεοά 
ον το 16 δεῖ εοοχίεί θη! το1}}} ὁ υἱὸς ..συναπογεννηθϑεὶς... καὶ τὸ ἅγιον 
πνεῦμα “θέν, κατὰ φύσιν ἐστὶν ἀγαθόν Ἰ)τάντι. Τνῖη.2.3(}1.30.4}}0). 

Ἐσυνεκπορνεύω, ερηηϊ} ἐογηϊεαί οι ἱορεί πεν τουτὶ ὃ... «ἁλοὺς τῇ 
αἱρετικῇ κοινωνίᾳ, οὗτός ἐστι ὁ ἐκπορνεύσας εἰς θεόν, καὶ ο. δυνάμει καὶ 

«καὶ τῷ λαῷ.. 

τῷ σώματι Τματι δια, καἰεεῖ βαγυ.3(ρ.6). 
᾿συνεκπτύω, τῤίϊ σμί οΥ τονδὶ αἱ {με ξατς ἐΐτπε, ἴ.6. οὐς την 

ΟΊ δηοίμου, ΟΥ̓ Νγϑβιἤορ. 5 ἡη Εσεὶ, (Μ. 44. 6800); ῬΑ] υμΟἤνγγς.8 
(ρ.45.1ο; Μ.47.2}}. 

Ἐσυνεκριζ-όω, γοοί ομἑ ἰορείπεν; ταοῖ., συ Ν γββ,σηῖν, ε γος. (Μ.46. 
6ςΑ}); οὐχί, τοῦ πνεύματος... ἐρχομένον, καὶ ἡ... ἐπιθυμέα “-οὔται μετὰ 

; τῆς ἁμαρτίας ; ας. Αερ,᾿οηι.26.20(Μ.34.6168). 
Ἐσυνεκριπίζ-ω, τοίπηοτο ομὶ ἰορεί πεν ὡς ἄχυρον τῷ τῆς ῥαθυμίας 

᾿ ἀνέμῳ τοῖς κατηχουμένοις ““ονται Νοκί, πον ῃ Πεδ.4:τ(ρ.241.24:; Μ. 

64.480). 
συνεκτείντω, ἐχίεμά ἰαρεί εν οὐ αἰοηρ τοῖ ἢ, ττᾶτιβ, πα ἱΛΈΓΔΠΒ, ; ̓ 

1. ἴῃ 5ρδςε; 8. ἐχίεηὦ αι5 ἴδ ἃ5, Ῥα85. Ἰηἴσϑηβ. παραστάδες τῷ μήκει 
τοῦ νεὼ συνεξετείνοντο Ἐλιπι’ (ΟΊ, ἃ. 27(Ὁ. Ὁ4.12; Μ.20. τορ7Α}); Η τρυεαά, 

σἰγείε, ἂρ. τούτου ἴϑο. φυτοῦ 5:6} γ]ὴρ Ομτίβι] ταῖς μὲν ῥίζαις 
ὑπορριζοῦμαι, τοῖς δὲ κλάδοις “"ομαι ξζῆγνβ, ῥαξεῖ. (ρ.177.0; ὃ 
2724}; Ὁ. οἰγειοῖι οἱ! ΟΥἱ ἃ ΟΥΟΒΒ.; ῬΆ55., δὲ εγμεῖβεά πθονται αὐτῷ δύο 
λῃσταί 1δ.; τηγβῖ. ὁ Χριστῷ... συνεσταυρωμένος καὶ “-ὄμενος αὐτῷ 
καταλαμβάνει τὸ πλάτος κτλ. Οτγιεοηηηῃ ἘῤΠιαιιδῖ, (8.412); 2. ἴπ 
(της, ἐηάηνε, αςὶ ΚΟΥ, ἐουεν δι Ῥετὶοα οἵ {τἴπης, τεῦ, Ῥ8.04:8 σήμερον ἡ 
ἀνελλιπὴς τοῦ θεοῦ ἡμέρα τοῖς αἰῶσι ““εταῖ (Ἰεπὴ, ῥγοί.ο(ρ.ὅ4.4; Μ.8. 
τοῦς) ; κατὰ τρεῖς βασιλεῖς ἡ προφητεία... συνεξέτεινε ΟΥ̓ ἢ071.1.2 ἴηι 
1}6ν.(Ρ.2.17; Μ.13.257.}; ἴῃ οἴογπῖίν, πη μγε ἐμγοιρἠομ ΟΥ αϑ ἰῷ ας 
ἀνακαινισμὸς....διαιωνιξζούσῃ παρατάσει --ὀμενος εαὶ. ἄρος.τ4:8(ρ.30ι. 
14}; [ἢ 90}., οὗ ὅοῃ ἃ5 οοβίςτπαὶ ἢ ἘΔΊΒΕΙ συντρέχων τῇ τοῦ 
πατρὸς ἀιδιότητι καὶ “-όμενος Ογτολες. ε(ς1. 410) ; 8. ἴῃ ροη. ; 8. ἐχίεηά 
α5 7 ας, οἰγείοῖ ομ αἱοηρ τοϊ ἦι, Ῥα55. ἱπῖταπβ. τὸ σ εσθαι... τοῖς 



συνεκτέμνω 

μεγάλοις καὶ συνεξισάζεσθαι...τὸ δὲ βραχύνεσθαι ἐν τοῖς μικροῖς καὶ 
συστέλλεσθαι Μεῖῃ. ῬοΥΡἢ.2(ρ.ζος.12; Μ.18,4010); τὴν πρόνοιαν...τῇ 
τῶν πεπληθυσμένων ἀκαταληψίᾳ --ομένην Μαχ.ανηδὴρ. (Μοτ.χ1034); 
Ρ.ἡπαᾶΐε ἐοτησηδμγαὶε ὠτίῆ, τοῖ, Τῆς. τοῦ θεοῦ λόγου τῇ τοῦ σώματος 
ἡλικίᾳ κὐοντος κατὰ βραχὺ τῆς σοφίας τὴν ἔκφανσοιν Οντ.,2.2:40(Μ.72. 
5088); α. γησῖε ἐφιαὶ τοτίϊ οὐ χρὴ...»“εἰν ἑαυτοὺς τῷ υἱῷ κατὰ τὴν 
φύσιν Α(ἢ..ἀξεν.31(Ρ.27.21; Μ.25.4730); Ρ855. ᾿πίτδης. οὐδὲν ἔστι ὃ 
τοῖς ἑνοῦσι αὐτῷ 80. τῷ θεῷ) πλεονεκτήμασι ““εται Οντ.]ς,ς.2(2. 
800). : ; 

συνεκτέμνω, ἐχεῖξε ἱορείἠιον ; ταοῖ,, ἐμὲ οὔ, ἐχίεγειίηαι ἰορείθον, ἱ.ς,, 
ΟἿΘ ψ1 Δποίμευ, 1514. Ρ6]. 6 ρ.1.195(Μ.78.5088). 

συνεκτικός, αρί ζον ποίάτην ἰορείδον; 1. αεἰγίμρεηὶ τὴν.. ὄσσωπον 
πόαν...σ. ἔχουσαν τὴν ἐνέργειαν ΟΥτο ΡΞ, τοι ο( Μ, 69 Ἰορός); 2, οἵ 
ἃ πὰ οὗ ἐαυ56, ἀρρυοχίτηδίϊηρ ἕο {με εὐ εῖδημί σασβε τὰ μὲν [30. 
αἴτια] προκαταρκτικά, τὰ δὲ σ., τὰ δὲ συναίτια, τὰ δὲ συνεργά Γ]ετα. 
δίγι8.ο(ρ. τοι. τ, Μ[.9.6οο0) ; οἴ. τῶν αἰτίων τὰ μὲν προκαταρκτικά, τὰ 
δὲ σ., τὰ δὲ συνεργά, τὰ δὲ ὧν οὐκ ἄνευ 1δ.(ρ.05.27; ζο20) ; 4οβουΒοά 
σ, δὲ ἅπερ συνωνύμως καὶ αὐτοτελῆ καλεῖται, ἐπειδήπερ αὐτάρκως δι᾽ 
αὐτῶν ποιητικά ἐστι τοῦ ἀποτελέσματος. ἑξῆς δὲ πάντα τὰ αἴτια ἐπὶ 
τοῦ μανθάνοντος δεικτέον. ὁ μὲν πατὴρ αἴτιόν ἐστι προκαταρκτικὸν τῆς 
μαθήσεως, ὃ διδάσκαλος δὲ σ., ἡ δὲ τοῦ μανθάνοντος φύσις συνεργὸν 
αἴτιον, ὃ δὲ χρόνος τῶν ὧν οὐκ ἄνευ λόγον ἐπέχει ἐδι(ρ.ος. 31}; 5020); 
προκαταρκτικὰ μὲν αἴτια ἑνὸς γίνεται πλείονα κατὰ γένος καὶ κατ᾽ 
εἶδος..«τὰ δὲ ο. αἴτια κατὰ γένος μόνον, οὐκέτι δὲ καὶ κατ᾽ εἶδος, τοῦ 
γὰρ εὐωδιάξεσθαι κατὰ γένος ἑνὸς ὄντος πολλὰ τὰ αἴτια κατ᾽ εἶδος ἰδ. 
(ρ.τοο,τό ; 004); τῶν μὲν οὖν προκαταρκτικῶν αἰρομένων μένει τὸ 
ἀποτέλεσμα, σ. δέ ἐστιν αἴτιον, οὗ παρόντος μένει τὸ ἀποτέλεσμα καὶ 
αἰρομένου αἴρεται. τὸ δὲ σ. συνωνύμως καὶ αὐτοτελὲς καλοῦσιν, ἐπειδὴ 
αὐτάρκως δι᾿ αὐτοῦ ποιητικόν ἐστι τοῦ ἀποτελέσματος 1δ.(ρ.τοι.188.; 
θοο0,0); τὸ σ, αἴτιον οὐ δεῖται χρόνου ἐδ,(ρ.ο8.19; σούς) ; οὐδὲν τῶν ἐκ 
τοῦ σ. αἰτίου τοῖς αἰτιατοῖς παραμένειν πέφυκεν, μὴ τοῦ αἰτίου 
παρόντος 1 κολῖ. ΒΝ οί. οἱ Ἐπὶ. 2(Μ1.86.13200); ψΙ ποιητικός, οἵ 
(οὰ 85 οτδβῖου δηᾶ ῥσεβεύνει θεὸν...τὴν πάντων ποιητικήν τε καὶ σ. 
αἰτίαν ΟΥΝΑΖ.ον.28.6(ρ.29.4; Μ.36.520); ἰά οαγι.τ.ι.6.4{Μ.37.430Α}; 
70.Π λονιιτο,(Μ.06.7600), οἵ, 3; 3. ποιάν ἱορείκον; »τιαϊηϊαϊμίηρ, 
ΟΉΦΕΥΘΉΡ; ὃ. ἔτεα. ΥἱΤᾺ ποιητικός; ἡ τοῦ θεοῦ δύναμις, ἡ ποιητικὴ τῶν 
ὄντων...«ἡ σ, τῶν γεγονότων τ Ν γ85.0γ.εαἰδεῖ, (ρ.22.3; Μ.45.218)} 
Μαχ. αριδὶς (ΝΜ οτ.τοδιο); ζΟγτ. Τρίη. γ(65,88; Μ.77.113224}; οἵ (ἢ τ β 8 
Ἠυχηδῃ Μ}]}] προσηγόρευσαν αὐτὴν [56, τὴν ἀνθρωπίνην κίνησιν] δύναμεν 
"ονὡς...σ, ἀναλλοίωτον ΜΑχ. Βγγγ.(Ν.91.3524}; Ὁ. ψΙῊ περιεκτικός: σ. 
δυνάμεως, καὶ περιεκτικῆς ἀποπερατώσεως Ὀοπ. Ατ, εκ. τ4(Μ.3.321Ὰ}ν 
τὴν περιεκτικὴν καὶ σ, τοῦ..«κόσμου..«δεσποτείαν ΜεΙεῖ.παί, πον τ(Μ. 
64.11524); 4. ἐςφοηίαὶ, εαγάϊηαὶ, ἐηιρογίαμί, ἰραάίτρ οὐ πάσας ἀνα- 
λέξομαι..«τὰς φωνάς, μόναις δὲ ταῖς σ. χρήσομαι Ἐπ|5, αγεεῖ τ τ(ρ.8. 
20; Μ.24.1280); ἔτεα, 5 ρε1]. σ. δόγμα 14.}.4.7.πο(3178; Μ.21.5368); 
ἃ δὴ καὶ σ. γένοιτ᾽ ἂν τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων...«παρὰ μόνων “Εβραίων 
πεπορισμένοι [5ς. (ἀ6} 1168] 1διτοιτί(άθου; Μ.768Ὰ) ; ἕν τι τῶν μάλιστα᾽ 
σ. τῇ προκειμένῃ πραγματείᾳ 18.το.Β(4820; Μ.8048); ϑγπε5.:».6)(Μ. 
66.14244); τῶν ἀστέρων..-τοὺς σ. 60. ]5.πεχ,68(Μ,92.14624}; ποι. 
85 ΒΒ 5ῖ,, εαγάϊπαϊ ροϊπὶ, ἐφηβρονίαηι ῥγῖμεῖρίὶθ, θςεσηεε οἵ ἃ τπατίου τὰ 
α. τῶν πρὸς γνῶσιν φερόντων (Ἰετη,Ξγ.6.11(ρ0.477.20; Μ.9.3120)}; εἰς 
τὸ σ. κατερχόμενοι ΕἘΡΊῚΡΗ μαον. 69. 4π(ρ.το3.4; Μ.42.202}0)} ; τὰ... ἀναγ- 
καῖα καὶ σ. ... τοῦ νόμου νγ. ] 6. 1ττ42(Μ.72.7164} ; ΞΌΡ61]). ρ]ατ. τὴν 
εὐ)νῶσιν. «τῶν σ. τῆς κατὰ τὸῤ σωτῆρα.. οἰκονομίας Ἐπ5,}.6.τ.χ(4ς; 
τῆς σ. Μ.21.28.}; 5. τε περιεκτικός, εγηδγαείηρ, ον γεμοηαίτισ, Μαχ. 
αγηδίρ (Μ οτ.1136}); οἵ πι8} 845 8 τη οσγοσοβπὶ ὁ ἐπὶ πᾶσιν, ὥσπερ τι 
τῶν ὅλων συνεκτικώτατον ἐργαοστήριον..-ἄνθρωπος 1δ.{(τ2054}; οὗ 
ΟΠ τῖβι σύμπλεγμα κοσμικόν, τῆς ποικίλης καὶ ἀνθρωπίνης οὐσίας σ. 
{μγνβ.ραςεἢδ(ρ.179.5; 8,2728); οἵ ἀοα ἀρχηγική, τελειωτικὴ. καὶ 
σ. φρουρά Του Ατ,α.5.τ.}(Μ.3.5960) ; πρόνοιαν...σ, τοῦ παντός Μᾶκ. 
απιδὶρ. (Μ01.1133}}; πεὰξ. 5 βυϊρβῖ,, αςεθριδὶν ῥοῖηὶ, ροίηὶ ὁ εοἰϊδε- 
ἐἴοη τὰ.. «νῶτα 385. ἐμφαίνειν] τὸ σ. τῶν ζωογόνων ἁπασῶν δυνάμεων 
Πιοη.Ατο εὐ, ς.3(Μ.3.3320), - 

συνεκτικῶς, 1. ὃγ τὸαγν οὐ τματηἰαϊηϊηρ Οὐ ῥγεεογυίηρ, Ὀοπ, Ατ,.". 
4.:ο(Μ..3.708.}); 2. ἐβεομυεῖν, εοπεϊηδίνεϊν συνεκτικώτατα ἀνθυπήνεγ- 
κας..«εἰ.. ἠνείχοντο. ..συναριστεῖν ῬΆ]] ὁ Οἰγγν5.13(ρ.79.14; Μ.47.45}); 
Μαχιαριδίρ, (ΜΟοτ. τόξα). . ι : 

πσυνεκτίλλω, ῥίκον πρὸ Ἰορείδον ; τηεῖ., ἐμὲ δῇ Ρευβοηβ, [βἰ4.Ῥεὶ. 
ἐῤ}ιτιτος( },γ8.2088), ᾿ 

Ἐσυνεκτιμάω, μ655., δὲ πΠοπομγεά ἰορείδον Οὐ αἱ ἰδπα ξατδ για, Βαβ. 
561 πεῖ μάν α(Μ 28, ττοιβ). 

ἐσυνεκτίστης, ὁ, 0η6 τοῖο ἡοΐηις ἴῃ γεραγίηρ, ἘΝΊ παν.) (1.70. 
6300). : 

συνεκτρέπομαι, δέ ἱμγηε αετάε, αςο.ῬῚ5. Πεγαεὶ.2.35(Μ.02.1310Ὰ}. 
συνεκτρέφω, ΡΙΟΡ], Ρ455., δγομρἧξ π ρ ἰο, μαδιπαϊσά φόνοις καὶ 

ἁρπαγαῖς συνεκτραφείσαις χώραις Ματὶ. Απὶιῥα»".2(Μ.47.χΧ11}}... 

1320 ζ 

συνέλευσις 

Ἐσυνεκτυπιόω, ΤΉῤγόδς, ΤΉ ῤΥῖηὶ τοῖς ἤθεσιν... “ποῦσθαι τὸ ὑπήκοον 
ὡς σημάντρῳ κηράν 1514.᾿ὈῬε].6}}.1.319(Μ.γ8.468.4). 

Ἐσυνεκτυφλόομαι, ὑὲ ὑἰπάεά ἰορείμεν ΤῊ; ο. ἀαξ,, Ὑμάτιδιυά. 
ἐΡ}.2.66(Μ.00.1280}). ὔ 

ἐσυνεκφανίζ-ομαι, τἠν! ομ ἰορείθεν, ἀῤῥέαν ῥίαίμείν τοΐὴ πάντων 
ἑαυτῷ..«τοὺς ἀληθεῖς βούλεται “εσθαι λόγους Μαχιαγηδί».(Μιοι. 
11568). : 

ἐσυνέκφρασις, ἡ, 56 οὗ Ἄγηοηγηις, πυο- οϊά ἀεεογίῥιίοηβ, ΤΑΊΝ. 
αηημηί τοί Μ.28.9328). 

Ἐσυνεκφροντίζω, ἐξέπκ ομἱ ἰορείδεν Εὐαγρίῳ τῷ...-πολλὰ μοι συγ- 
καμόντι καὶ σ. (τ. ΝαζΖ.ἰεεί.(Μ.537.3038). 

συνεκφων-έω, 1. 707 1: εἴηρίηρ, (Πγγβρρ.εηειῃ Τῶν. (ρ.54.}}; 
2. ῬΕ55., δὲ ῥγνομομμεεα ἰορείμεν ΟΥ εἰριμαμεο εῖν, ΑἸΠο παρ, ἰρρ.22. 
2(Μ.6.9374); τοῦ ἰῶτα στοιχείου ἢ προστεθέντος ἢ συγγραφομένον 
μέν, μὴ “-“ουμένου δέ 1514.}Ὀε].6}}.4.υτ2(Μ.78.1τ81.4}; 3. ρᾶ85., δὲ 
τιεμ οηε ΤΉ ἰδ6 απ ὀγεαίἑ ; οἵ τοῦτ, δδ μδϑά ἰοφοίἠεῦ α. τῷ κυρίῳ 
τὸ πνεῦμα ΒΆ5.ῥὴ».43(3.316Ε ; Μ.32.1484); Οὐ ΝᾺ Ζ.ο». 31 το(ρ.167.16; 
Μ.36.1538); οἱ Μαχιαρηδῖρ. (Μ.0τ.12600) ; Ττίη., ταξ, Θοὴ 85 γέννημα: 
διὸ οὐδὲ τὸ --εἶσθαι τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ ἀνέχεται Αξι.5γ}η.37 ἀρ. 
ἘΡΙΡΗμαον.76.53(ρΡ.407.21; Μ.42.628Α}; ἑτέρῳ δὲ τῶν κεκτισμένων τὸ 
θεὸς ὄνομα οὐ “-εἴται ἘΡΙΡΗ.ἀαεν.76.532(ρ.4οϑ.το ; 6280); ἐδ. (ρ.4ο9.6; 
6298). 

συνεκφώνησις, ἡ, 1. εὐνπμϊαηδοις μεεγαμεα, ξαγίηρ ἰορείδεν τὴν... 
τῆς εὐχῆς σ. ΟἸογη.5,7.7.7(0.30.21; Μ.9.4568); 2. εογγεςῥοηάτηιρ τεϊεν- 
αμεδ ἂν γὰρ προαναφώνησίν τις εἴπῃ καὶ σ. αἰτιάσηται, προφητείας 
εἴδη λέγει 1δ.τοτο(ρ.6ο.2ο; Μ.8.8008); 3. εονηον ἐκῥυφοϑίονι, ἐὰ ῥγεδ- 
δἴοῃ ἸΏ ἐαεὶ! εαφέ ἡ..«τῶν ὀνομάτων σ. ἐπ' ἀμφοῖν ΟΥ.ΝΑΖ.07.31.10 
(Ρ.τόρ.το; Μ.36.1ς6.}). 

Ἐσυνεκχαλάω, ῥεέοντε ἰοθδε ΟΥ οἰασὰ αἱ μὲ φαηιε ἵΐηπε; Ρετα. 
δέξο τυδαΐ οΥ γείαχει αἰδὸ καθ᾽ ἣν [36. βάσανον] ἔξω γεγόνασιν αὐτοῦ 
τῶν φυσικῶν θαλάμων οἱ ὀφθαλμοί: δῆλον γάρ, ὅτι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 
κρυφίων συνεξεχάλασαν μόρια Μῖνγ. Αγ!δ6η,.24{0.35.6). 

συνελαύν-ω, 1. ἀγίυε ἰορείλεν; πιεῖ,, ἔαγνγν, ῥογβθεμὶς τοὺς "τῆς 
ἐκκλησίας διακρινομένους συνήλαυνεν...καὶ Νανατιανοὺς.. συνη- 
λαύνοντο οὖν καὶ οὗτοι ϑ0οτ.ἢ.4.2.38.5(Μ.67.3240}; 2. ἀγίτνα, ῥογεδ, εονη- 
ῥεῖ μηδενὸς “ποντος Ἐπ5.αγεεῖ,.2.4{ρ.58,27; Μ.24.8248); τὸ πῦρ... 
πρὸς μὲν τὸ πᾶν φέρεσθαι ὑπὸ τῆς ἐγκειμένης τῇ φύσει δυνάμεως 
““όμενον Οτ Νν55,ἠσχ.τ4(Μ,44.774}; τοῦ πυρετοῦ. «πρὸς τὸν βάνατον 
ποντος Ἰάυ, Δί αεν.(ρ.300.18; Μ.46.0770); γεάμεε εἰς ἀφωνέαν συνελά- 
σας.--τὸν Ἀφθόνιον ῬὨΠοβι, ἀ. 6.3.1 ( 1.65. σοϑᾺ} ; τεῖ. βαρϑη οὐβο]ου τὸ 
ἀσθενὲς αὐτῶν καὶ πεπλανημένον διελέγχειν τῇ θείᾳ προνοίᾳ συνηλαύ- 
νοντο 1δ.7.τ2(5400); 3. ἄγαιο, ἱπάμεε, ξομδίγαϊη Ῥουβοῦβ; τὸ ροοα αὖ- 
τοὺς σ. -.. τὰς ἐλπίδας... ἔχειν (Βτγ5,ἠον.6 5.2 ἢ Μ1.(7.647Ὲ}}; ἐδ.17.7 
(7.2220); σ- ... πρὸς μετάγνωσιν Ὀγτιφαε.ο(3. 24}; 14 .αὐον.8(ι. 
2538); [0 6Υ1] ὁ πονηρὸς... «πρὸς ἀδικίαν ἡμᾶς...α. ΜεΙΉ.γ65.2.7(0.342. 
4; Μ.18.305Ὰ}); ρᾳ585., δὲ ἀγαιυη πο εἰς μάχας καὶ. ..εἰδωλολατρείας σ. 
Ἰάνεγηηριτοτίρ.122.1ο; Μ,τ8.1034};; δι τοι 4(ρ.126,10; 200Α}); 4. Ράᾶ58.» 
οἵ τπίηρϑ, δὲ ὀδγομσὴμ αδοιεῖ, ογάεγεά σκόπει πῶς συνηλάθη τὸ πρᾶγμα, 
ὥστε ἐν ἑορτῇ γενέσθαι (Ὦτγ5, ἤθη. ὃ 4.2 ἢ: Μ|Ι.(7.8ο5}0); 5. ἄνατὸ οὐ 
ἐῦη6 (ἰσ απ ὁμα) τῆς...εἰς Βαβυλῶνα... αἰχμαλωσίας εἰς πέρας... 
“ποὐσης ἴιι5.(.6.8.2(0.367.28; Μ.22.5078); αΌ5, “-Ὄντὸς τοῦ καιροῦ 1Ὁ. 
1το.ϑ(Ρ.402.13 ; 7801). 

ἐσυνελαφρίζ-ὦ, 7ο᾽ῃ} τι ἐπ ΗΤΗΡ ΟΥ̓ γνεϊϊευίηρ, ἰἰρίίεη ὃν οο- 
ορότϑίϊοῃ αὐτῷ... συμπονοῦντα...““ειν τοὺς πόνους αΥ. ΝᾺ Ζ.ΓαγΉ1,2.1, 
τπιφοοί Μ.37.10634}; ἔσχεν “"ουσας.. «τὰς δύο πτέρυγας τοῦ ἀετοῦ ταί, 
«ροειττταίρ. 6 ς.22). 

συνελέγχω, ἵ. ἐσηυΐαὶ αἰἶδο οἵ, ἐχροδό αἱ ἰδ ξανῆο ἔἴρηα τὴν ἀκρασίαν 
τοῦ Ἀπόλλωνος νικήσασα σ. αὐτοῦ τὴν μαντικήν Ταῖογαί,8(ρ.0.18; 
ἤλεγξας Μ.6.825Α); 2. ἐοη [πεῖ κηρύττων τὴν ἀλήθειαν λίχνους τοὺς 
φιλοσόφους...σ, 1διτοίρ.21.6; 8494); 18.3(ρ.3.18; διήλεγξεν 8004); 

ῬΑ85., 1δ.35(Ρ.37.17; 8770). ᾿ 
συνέλευσις, ἡ, ΞΟΡΉῊΡ ἱοροίδεν ; 1. ΟἵἙ ρετβομβ, σϑϑθηδῖν, ραϊπεγίηρ, 

ἐοηργεραίίοη, αἱ πρωτοκαθεδρίαι...ἐν ταῖς σ. Β45.γη π|.8(2. 260; Μ. 
31.6448); τὴν γὰρ βουλὴν [ΗΠ εὈγ. ΠῚ 9] ὁ μὲν Ἀκύλας καὶ ὁ Θεοδοτίων 
συναγωγὴν ἡρμηνεύκασι, σ. δὲ ὁ Σύμμαχος ΤΠατ Βς ττό(ι.615).; Εχερ. 
Ρτ,26:26 συνέδριον [ΡΥ, δι 5]: ἀνακαλύπτει...«τὰ ἑαυτοῦ παραπτώ- 
ματα ὃ ἐν σ. ... εὐδιάγνωστος ΤΡτος.Ε.}γ.26: 6(Μ,87.14804); 8. ἴοι 
ΒΟΟΪ41 Ρύγροβεβ, (ετη,ῤαεά.2.7(ρ.180.28; Μ.8,4560); Μείῃ,σνηρ. 
Ρτοσῖη.(ρ.4.12; Μ.18.298); Ὁ. ΟΥ̓ ΨΟΥΒΠΪρ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σ. γίνεται Ταβῖ. 
ταῤοὶ.61.3(Μ.6.4208}); καινῇ πάντες τὴν σ. ποιούμεθα 1τῤ.67.8(45ο0) ; 
ἐπὶ τῆς τῶν ἁγίων... «ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐκκλησίᾳ γινομένων συνελεύσεως ΟΥ. 
ογ.Ξτ(ρ.400.20; Μ.11,.5550); τὰς σ. τὰς..«τεταγμένας Ἐρίρη. ἤσεν.8ο.4 
(ρ.489.22; Μ.42.7644); σ. τῆς ἑορτῆς ΤΑΛ σηπη τ(Δ1.28.0174}; ὑπὲρ 
τῆς ἁγίας ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ τῶν σ. ἡμῶν [1 αν (ΒΥ ἈτΙηδη Ρ.121. 
24) Ἀοτεῖ, οὐ γὰρ ἀγάπην εἴποιμ᾽ ἂν τὴν ο. αὐτῶν [50. (ΔΥ᾽ροοτα 85] 



συνέλιξις 

ΟἸδιλ. οἐγ.3.2(ρ.2οο,7; Μ.8,ε1124}; τῆς πανδήμου τῶν πεπλανημέ- 
νων σ. ἘρΙρῃ ἐαῤ .}4. τι(ρ. 511,12; Μ.42.8018); ΠΕΠΟΘ εοπυδηί εἶθ 
τὰς αὐτῶν ἐκκλησίας ἢ ἤτοι φωλεοὺς. καὶ σπήλυγγας (οὕτω γὰρ εἴποιμι 
τὰς τῶν αἱρέσεων σ!) 1ᾶπαδν.52.:2{(Ρ.312.28; Μί.41.0560); δ. ἴοι εοοὶ. 
σΟΆ ΠΟΙ] Ἄρειος ἡμῖν ὁ τῆς μανίας ἐαίων εὐξειναὶ τῆς σ. αἴτιος ΤΕ 8. 
αἰΐος,(Δ,18,676Ὰ}; ΑἸ, γη.τ(0.231.12; Μ.26.6818) ; σ. τῶν ἐπισκόπων 
ΘοοτΙ, ἦ.6.1.8.14(Μ.67.644}; ἐν Χαλκηδόνι τὴν θείαν ποιεῖται θεόθεν σ, 
ΒΟΡΠΚΗ. ἐῤ.5γη.(}.87.31858); ἃ. οὔογμς οἵ Δηρ6]8 ἀγγελικὴν σ. 
ΜΕ. γε πη. 4(Ν.18,3574}; 2. γκροίίηρ, σμοοπμίον, 0.1), Β.}. 
28(Μ.06.12208); 3. εονηρ ἰορείμογ, γαρῥτοοϊομιομὶ, τοῖΐ. 1,0.23:12 
τὴν γεγενημένην ᾿Ηρώδου..«καὶ Πιλάτου... κατὰ τοῦ Χριστοῦ σ. 7051. 
ταροϊ,4ο.6(Ν4.6,3804); 4. τεῖ. εἰηιῈ τῇ σ. οὐδ ἃ ῥενοά οὐ τῇ τοῦ 
τοσούτου χρόνου σ. συνέστη αὐτοὺς μηδενὶ τρόπῳ πεπεῖσθαι δεδυνῆσθαι 
ϑΑΙητ5 ΔρΡ.Ἐπι5.}.6.0.τ. (1.20, Βοοο) ; 5. [Π50]., ὠῃῆοῃ; ἃ. ΓὨτΙϑῖο]. ὁ 
θεανδρικὴν φήσας ἐνέργειαν...τὸ τὰς δύο ἐνεργείας ἕν εἶναι τῇ σ. ... 
δεδήλωκεν {ῦγτ, Τγίμ.το(65,258Β; Μ.77.1157}); ἡ τῶν δύο φύσεων ἐν 
μιᾷ ὑποστάσει σ, 77ο.1).8. 7.τοί .96.10294}; Ὁ. οὗ ἰηάϊν!ἀμ 4} ψΙΈῊ 
Οοὰά τῆς..«γνωμικῆς σ. Τ,δομτ. ΗΝ εί.2.2ο(}.86.15818); 6. ((ποΚί.), 
ΦΟἸῊΡ ἰορείμεν, ππΐοηε οὗ ἀθουβ,  α]. Ομ ἀρ. ἘΡΙρη μαόν.31.(ρ.301. 
9; Μ.4τ.4810); 7. --- ἔλευσις, τηδ5βῖαπὶο εσηγσ, ρος, Βαγ.γεῖ.3.8, 

Ἐσυνέλιξις, ἡ, γο  ΠῊΡ Ἡ ΟΥ̓ ἱορείδεν ; 1. ΞΟ ΓΡΉ ΩἸΟΉ ἴὰ Ομδ ἀγθὰ ; 
οἱ βἴαγβ, ΡῃΠοϑε, ἢ 6. τοιρίο]. ἴου συνέλιψις ; Ν δ: 5808 ςο]. σύνθλιψις); 
2. ταρῖ., γαῖ. δοιϊνεν οἱ βρίγἰταα] Ῥείπρβ, ἐμγουθγεῖοη, οἰστι ἐγίησ 
εοποεγαϊίον; οἵ βριτιτι] [αου {165 ὁ θεῖος ἔρως ...διὰ τἀγαθὸν... 
καὶ εἰς τἀγαθόν, ἐν ἀπλανεῖ σ. Ὀϊοη Ατ..5.4.14(Μ4.3.7120); αἱ [8ς.Ψ 
τῶν νοητῶν οὐσιῶν] περὶ ἑαυτὰς ἀμετάπτωτοι σ, 1.4.2(6968); ψυχῆς 
οὐ κίνησίς ἐστι, κυκλικὴ...ἡ εἰς ἑαυτὴν εἴσοδος ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ 
τῶν νοερῶν αὐτῆς δυνάμεων ἡ ἑνοειδὴς σ. ἐδ.4.ο(ἽοκᾺ}); 1Ὁ.7.2(8680) ; 
ψΏαΐ 15. Τυτποα ονοῦ ἴῃ {πὰ τη δηᾶ τπϑάδ [π6 ϑα)]θοῖ οὗ οου- 
οοητγίίοι, ζγμ οὗ πτιοταίίοη, γεβεείίοη διακρῖναι... «τὰς συνοπτικὰς 
καὶ ἐνεαίας...σ, 16.3.2(6818). 

συνελίσσ-ω, γοὶΐ τι} ἰορείδεν ; ταεῖ.; 1. δίμα πρὸ το ἦν, εοπησεὶ 
κυβερνήτης..-τὸν πελάγιον δρόμον τῷ κατ᾽ οὐρανὸν φέγγει σ. Βα45.5ε], 
ογ.8.τ( 1 8ς. 1120); 2. ἐμγη τρεσαγάς, ςομοσηίγαίε ἀναλαβόντες ἅπαντας 
εἰς τὸν ἕνα..-ἔρωτα, καὶ πάντων αὐτῶν πατέρα συνελίξωμεν ἅμα Τίοη. 
Ατ,4.η.4.16(}4..,3.7130); Ρᾶ88., δέ γεεοίεείε τῇ ἀμεταπτώτῳ ταυτότητι 
περὶ ἑαυτὴν “-“εσθαι 1ἃ.«.}.1τ5.4(}1.2.3338).Ψ 

Ἐσυνέλιψις, νοΧ ΠΙΠΠΙ, ν. συνέλιξις. 
συνελπίζω, ἀσῥβό ἔον αἷοηρ τοί ἧι, ἘΒΑ5.1ς.δ6(1.427Α; Μ.30.2320), 
συνεμβαίνω, φγηϑαγᾷ; ταςξ,, ΠΝ ΘΟ, ἐμίενγ Ἰμῖο, ΟἸοτᾺ. Σἰγ,1,2 

(ρ.13.10; Μ.8,700.). 
συνεμπίπτω, 1. {αἱϊ Ἰηο αἱ ἰ᾿6 δαγηδ ἰΐηιδ; ταεῖ., οστουῦβ, (πὶ. 5 γ... 

6.1)(ρ.481.24; Μ.0.3200); ταῖς τῶν ᾿Ἑλλήνων ἣ ἣ τῶν ᾿Ἰουδαίων σ. δόξαις 
Ου, Νυ95, Αροϊ!. 4(Μ. 45. 11200); 2. Δι} ἡ υὐτίῇ, ΦΟΉΦΗΥ ω ΟΡ οηβ 
ἐννοήσαντες ὅτι οὐ χρὴ εἰς τὴν αὐτῶν ταπεινότητα αὐτοὺς σ. . . ἐγ- 

καλούμενος [5ς. (τ]51] αὐτοὺς... εἰς τὸ... μὴ σ. τοῖς πολλοῖς Ψίοι. Με. 

8: 0(Ρ.346.1,8); ρ458, οὐδενὶ τῶν ταπεινῶν νοημάτων σ. τι Υ55, 
Επμπτίτ Ρ. 19. το; Μ .45. 4440); 3. ῥέα! οὐ ὀεσαν ἰορείλιον, εοἱπείάε 
μετ᾽ αὐτοῦ. .-τὸν λιμὸν εἰς τὰς πόλεις σι (Ὦχγβ,ἤο».4.1 16. ΜΠπ.(7.4 18): π 
οὐκ ἕνι ταῦτα πάντα εἰς γυναῖκα μίαν σ. 1}. 30. 5(7. 254ᾺἈ; συμπεσεῖν 

Οϑυη6); ὁ συνεμπεσών 956 τοβον! οη6 εἤαηεες ἰο τηδεὶ, εὔαηεε υἱδίίον, 
Βα5.76΄. [45.32.2(2.375Ὲ; Μ. 31. φο60); 4. Αἱ ΩΣ (ἰ ϑαηιὸ πε τηῦ 
πάντα... ἀλλήλοις σ. καθ᾽ ὁτιοῦν πάντως, εἰ καὶ μὴ πάντη Μαχ.αρδῖρ, 
(Μ.0τ.152128). 

Ἐσυνεμπορεύομαι, 7σΐη ἴῃ διρέδειε: ἐγασ τη: τοναβαην τὐἱἢ 5 ταξῖ,, 
ϑγη 65.192 50Ή1}.14{(0.174.7; ΜΙ. 66.12088). 

ἐσυνεναπόκειμαι, δέ Ξἰογεφα τ} τοῦ ἢ ΟΥ ἸΟρεΙ δον; ταβῖ,, Ῥοϑ δ 17 ΟΥ 
εοοχῖς! τοῖβ, Τϑουτ. ΠΝ δορί. . 2ο(Μ.86.17410). 

δυνενδιϊωνυμὶ, τηρά,, οἤοιυ, ῥοίηξ το αἱ ἢ|6 ξαγε ἐπι, Οὐ Ν γ85.Ποα. 
ο(Μ.44. 728); 14. ἔπη. "(2 Ρ.1ός.28; Μ.45.7568); Πιάνιι. Τγίρ.2.τ4(Ν. 
29.6034}; ἱπ Τα πη. (ΟΠΙΓΟΨΕΙΒΥ, στ. ΩΝ Εμηατδία Ρ.319. τ6; Μ.4-. 
10330); τὴν τοῦ πατρὸς κλῆσιν..«ἥτις καὶ τὸν υἱὸν μεθ᾽ ἑαυτῆς σ. 10.2(2 
Ρ.300.15; 472Α); ν. συνδείκνυμι. 

᾿συνένδειξις, ἡ ἡ, 2στηὶ ἐιδιοα!ίοη ἡ ἡ λαμπρὰ τῶν ἐσθημάτων τῷ φωτὶ 
τοῦ προσώπου αὐτοῦ γενομένη σ. Μαχ.αγιδὶρ. (Μ οι. 11568). 

᾿συνένδημος, τηξῖ., αἱ ποιὸ τοτιῇ, ἰυΐηρ μαϊμγαϊγν ἴηι ἀεεογάσηες 
το ὡς ἄνθρωπον τὸν θεὸν... τελείῳ τῷ κατὰ φύσιν διὰ φιλανθρωπίας 
λόγῳ συνένδημον ἴα ΧΟΡ. (ΜΟΙ 4000), 

Ἐσυνενδιάω, εἰαγ τ: ἃ ῥίαεε τοί ἑτέρῳ...σ. μαθητῇ Νομη. ραν. 7ο. 
20:2(Μ.43.0ο80). 

συνενδίδωμι, σίυεδ ταν; τομεεάε εἰ... 
εἶναι (Ἰοτι.  αδά.τ. δ(ρ.ττό.τ4; Μ.8.3010). 

συνενδύομαι, ῥηὲ ὁἩ 1Ή το ραην τυτίς, ῃρ. συνεκδυσάμενος αὐτῷ 
τὸ κακοπαθοῦν ἔνδυμα καὶ σ, ... τῆς ἀπαθείας τὸ πέπλον Μας. δῇ. 
ἀροῦν. 4.τ6(0.181.12). : 

Ἐσυνενθυμέομαι, ῥογον αἰσηρ τοίϊίι; ς. ἀαῖ,, διδρὴ 6Ρ.4(Μ.2.378). 

τι 2 

συνενδῴη τις αὐτοῖς ἄλλο τι 

1321 

. [τεη ἠαέν.3.18,7(}.7.0378); αοα νἢ ογθαῖϑα τΠϊὴρ8 “- ὠθῆναι... 

14, ψαὶ.(}1.45.1528}; Ῥᾷᾶ85. 
. συνεξαλλασσομένης Ατμοηδρ.γες. 6(ρ.52.28 ; Μ.6.0848). 

συνεξαλμυρόομαι 

συνεν-όω, 1. τγτ8; 70 γι; Ῥετῖ, Ῥᾶ55., δὲ 7οἴπεά ΟΥ μητοά; οἱ 
αι ἰἰζεσαγν ἡγοσκ, δά εοηρεείσά, εοἤοτε πᾶσα πραγματεία ἐξ ὑπαρχῆς 
σ. ... καὶ. .«διηρθρωμένη Μεϊει."παἱ πον ερις.(Μι64.1ο0774}; ὁΐ ψογάβ, 
εἴς,, δὲ πιεχί, γοϊοιοίηρ τῶν σ. αὐτῷ στίχων 1 τὶ Ρνσεσαπεί.(Ρ.346.15); 
2. εονῖ ἱορείλον τηῖο, εις ἰο ἤογηι τέσσαρα μέρη γενόμενος τέσσαρας 
σίλικας συνήνωσεν Α( Ρείγ. εἰ Ῥαμ.77(0.21τ.11}; Ρᾶ55., δὲ ῥμὶ ἰορείδεν 
τοσαῦτα.. «περὶ τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ τῆς τούτου... «συνθέσεως συνήνω- 
ται Μοϊεξιπαι μον. 3ο( Μ.64.12808Β); 5.ν.]., οὗ Ὧπ 1πϑίγασπεπί χαλκεὺυ- 
θῆναι ἶΞο. ὑδροσκόπιον]) καὶ σ. ϑγπθ5.ερ.τ5(Ν.66.1.1524}; ν. συνάπτω 
3. ΜΉΤ 6 τόσα }ν ᾧ συγκέκραται, καὶ συνήνωται ἡ ψυχὴ ἐν τοῖς θελήμα- 
σιν ας. Αορ.πονι.τ.8(Μ1.34.4570);} ἡ ἐλπὶς σ. τοὺς εὐθύφρονας ΘΟρἢ τ Η. 
ἐ}.5γη5.(Μ.87.31 400); 4. [Πφο].; 8. μρῖΐε Ὠλδη] ΠΩ 1 Οοὰ εἰ μὴ 
συνηνώθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ οὐκ ἂν ἠδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας 

τοῖς 
ὁρατοῖς αὐτοῦ κτίσμασιν Μασ, Αδρ λοηι.4.0(Ν.34.4804Α}; Ὁ. ΟΠ τ βίο]. 
μι, 7οΐτη τατιμβοοά τὸ σοαμοδα ὁ θεὸς...σ. καὶ συγκεράσας 386. 
Ὠυχηᾶπ παΐιτο] τῷ λόγῳ Μείῃ Σγηρ».3.5(ρ.31,20; Μ.18,688) ; λόγον... 
πᾶν εἴ τι ἔστιν ἄνθρωπος ...εἷς ἑαυτὸν τῇ ἑαυτοῦ θεότητι “-ὥσαντα 
Ἐρίρῃ ει αρ.ἠμαεν.οίρ.228.ς, Μ.41.2730); Ρᾶᾳ58. ὁ ἀπροσδεὴς τῇ 
προοσδεομένῃ συνῆλθε καὶ συνηνώθη σαρκί ΑΡΟΙ],φμοά πη (ἤν. ο(Ρ.30ο, 
22; Μ.28.1208); Ραᾳ58., οἱ ( σιβε᾽β υσῆδη ἡδίιγο, ΕΡΙῚΡἢ. ἤαογ.δο.64 
(ρ.2Ζ13.ττ; Μ.42.3050) οἵ. 5. ἐνανθρώπησις ; τὸν ““ωὠϑέντα τῷ λόγῳ ναόν 
Ογτοίμειηΐρεη 5} .6808); οὗ ΟΠ τ δε β ρ]ου πε Ὀοάν τοῦ σωτῆρος τὸ 
σῶμα..«συνήνωται.. τῇ τοῦ λόγου.. ἀφθαρσίᾳ Ἐρὶρῃ απε.δτ(ρ.73.25; 
Μ.43. 128.}}; τὸ σῶμα... εἰς θεότητα σ. ἰά. μαεγ.44. 6φ. 107. 22. ΝΜ 41. 
8290); ν. σύνειμι; ς. ΜΙ ἕνωσις, ἔργ ἃ απίοη τὴν... ἔνωσιν κατὰ 
δύναμιν πατρὸς συνηνωμένην 2. 51: δ8(Ρ.354.13; Μι41.10088); 5. ππ1|6 
ἱπᾷ!ντἅμ4]5 τὸ ΟὨσβὲ τὸ “νῶσαν ἡμᾶς τῷ σωτῆρι..-«τὸ ἅγιον πνεῦμα 
αὐτοῦ ἐστιν Ογτ. .ο. το.2(4. 8578); οἵ ΚΠ ΕῺ) 80, Ρά585. συνηνῶσθαι αὐτῷ 

[Ξς. Χριστῷ) ἐν πίστει καὶ γνώσει, καὶ ἀρεταῖς ΝΙ. ἐΡΡ. 1. 254(Ν. 70. 
1760); τοῖς ἁγίοις.-.“-ωθεῖσιν αὐτῷ διά τε τῆς πίστεως καὶ τῆς... ὅσιό- 
τητος Ογγ. 7ο.το.2(4.8588) ; ἐῥ. (Β66Ε); πὰ Ομυτοὶι, τοῦ. πενν ὈαρεΖοά 
συνδεθῆναι καὶ -“-ωθϑῆναι τῇ ποίμνῃ ΘΟΥΔΡ ὀμεδ..22.2. 

Ἐσυνεντίθημι, ῥπὲ τη αἱ ἰΐ6 ξαριε ἐμέ, ἸΉεγὶ αἶδο οὐχ οἷόν τε ἦν... 
μή τινος φυσικῆς δυνάμεως συνεντεθείσης ΟΥΟΝ γε5. ο».ΟΡ7.30.ττ(Μ. 
44.2408). 

Ἐσυνεντρέπω, ῥμὶ ἰ0 ὁΠαη!ε ἰορσοῖθ εν τὐτἢ σ, τοῖς ἤδη παρ᾽ αὐτοῦ... 
ἐντραπεῖσι καὶ τούτους ὁ μακάριος Κύριλλος (Ἰ,Αἴετιαεί. (Η.3.0ο8}). 

Ἐσυνεντρυφάω, ἀείίρἠϊ ἴῃ ἰορείπεν το ἢ, ΟΥτ.Ν42.ερ.6(Μ.37.200). 
Ἐσυνενυπόστατος, πμαυίηρ τπάεῤρεπάεηϊ ἐχίςιθηοε ἰορ ΠΕ ἴηι 0ηΦ 

ἐνροςίαείς, (Ὠγβίοὶ., σδεϊ Ὴρ ἴπ οη6 ΒΕΥΦΟΉ τοϊἧ τοῦ δὲ ἀνθρώπον, 
σ. ἐστιν ἡ θεότης" καινισθέντος...καθ᾽ ὑπόστασιν! ἀντὶ γὰρ ἰδικῆς, 
κοινήν" καὶ ἀντὶ ἀνθρωπείας, θείαν κτησαμένον ὑπόστασιν Τιοοπὶ Ἦ,, 
Νεεὶ, "οί Μ.86.τ749}). 

Ἐσυνένωσις, ἡ, ἃ. Ὠτὲν οὗ ΟΠαγοῆ, Ερίρμι λοι 6ο, τχ(ρ.τόϊ.22; Μ. 
42.2200)}; 2. πηορ οἵ παΐυτος ἰῃ (Ὠτγιβὶ τὴν... δόξαν... ἡ σὰρξ... 
λαβοῦσα ἐν τῇ. σι. τοῦ θεοῦ λόγου 1δ.60.8ο(ρ.228.16; 3320); περὶ τῆς 
ἐνσάρκου παρουσίας τὴν ο. δηλῶν 1Ὁ.60.77(Ρ.225.1ς; 3288); μέαν 
ἑνότητα σημαίνων τῆς τοῦ λόγον σ. καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως 16.57.8 

(Ρ.354.7; Μ.41.τοοϑᾺ). 
"συνεξαγμένως, 5.ν.}., ἡ δεῖ αἰῦᾶν ἂς ἰ0 δὲ δγομρῆϊ ομε ἸΟΡΦΙ ΜΕΥ 

οὐ αἱ ἰδέ σαηῖο ἰΐγδ νοεῖται σ. Ατατηοη.8ρ.εαὶ, 70.211: τ2(ρ.408.10) ἔοτ 
συνεζευγμένως ΑΙΩΠΊΟΠ. 7ο. 2ι:ττ(Μ.8ς. τ521Ὰ}. 

συνεξαιθερόω, εἐἠσηρό πο αἷν Ἰορείμεν, δγτιεβϊμδορηη(Ρ.162.τ6; 
Μ,66.τ2970). 

Ἐσυνεξαιτέω, 7οἿ}} 10. ἀδκτην ζον, ὈΠτγορρ.επειίῃ Τἰάν. (0.71.2). 
Ἐσυνεξακουστέον, οη γημεὶ μμάργείαμα αἰδο ας τριῤἰϊφά ἴμ σ. δὲ 

τούτοις τὸ ἄρθρον εἰς ἐντέλειαν τοῦ νοήματος Ατείῃ, ροζιττι(Μ τοῦ. 
160). 

; ὩΣ ΠΟΎΝΝ ῥἰοὶ ομέ, αϑοΐ!ς} ἰοσεί εν οὐ αἱ ἐξ σαγῖε ἰΐμιδ, αΥΝ γ88. 
ποηι.13 ἐμ Οαμὶ (Λἴ.λλιχολοα) : Ράᾶ55., Ἰά απὴνη.εἱ τὲς. (Μ.46.400). 

συνεξαλλάσσω, ΦΑΥ͂ΨΘΟΥ εἰαηψε «οἱἱὦν ὃ ἀγεώργητος ἄρτος...τῷ 
πολυειδεῖ τῆς ποιότητος κατὰ τὰς τῶν ἐσθιόντων ἐπιτηδειότητας α. τὴν 
δύναμιν τ Νυγ85.υ.}7ο5.(}1.44. 3680); 1. 25(3080); ; σ, τῷ χρόνῳ τὸ 
εἶδος, ἀνθῶν, κυπρίζων..«πεπαινόμενος ἸΩ ἤοτη.3 τη Οαπί. (Μ .44. 8280); ̓ 

τῆς. οτροφῆς.««τῷ τρεφομένῳ σώματι 

συνεξαλλοιόω, ἐὔαηρε ἰσρείμεν οὐ! α. τοῖς σκεδαστοῖς τῆς ψυχῆς 
τὴν διάθεσιν ἥδᾶχ.φι. Τμαὶ. (Ν οο.26ος) ; ρ855., ἃ αγνιδῖ. (Μοττ 1000). 

συνεξάλλτομαι, 1. ἰεαρ ομὲ αἶξο, ταεῖ. ἐξωθείσης...τῆς ἁμαρτίας, 
συνεξήλατο καὶ ὃ θάνατος Ογτ.ς.4ο: ττ(Μ.69.0070); 2. ἱξαρ ὠὦρ μὴ 
τοῖς ὑπὸ δαιμονίας νόσου παραπεπληγόσι συνδιαστρεβλοῦσθαι καὶ 
“εσθαι καὶ συγκαταπίπτειν τῷ σώματι ΟΥ. Νγ55. μη ϑί2 ρ.1το4.16; Μ. 

45.7800). 
Ἐσυνεξαλμυρόομαι, ὀεεονιο ὑγῖηγ; δὲ τιαᾶς σαὶ, 41.70.30 (Ρ.170. 

ο). : μι 



᾿ 

συνεξανύω 

συνεξανύ-ω, γΗΉ ἰοφειλεν τοί; σον ρί εἰς ἰοβείμον, τιοδῖ, τὸν εὐαγ- 
γελικὸν δρόμον τῆς μητρὸς τοῦ διαπόζχον, “οὔσης τῷ υἱῷ Μοάυπμὶ. 

μη. 1.86.32768). 
Ἐσυνεξαρνέομαι, ἄδην αἰοηρ τοτ ἢ ΟΥ̓ αἱ ἰδὲ 5α»Ἰ6 {17:6 ας εἴ τις. «τὰς 

δύο ϑελήσεις...ο, καὶ ὅν) ἘΠΟΡΕΛΛΕΙ σα Ε εἴη κατάκριτος ΟἹ ἴδε απ. 4; 
ἐδ.τῷ οἵ. 5. συναποσιωπάομαι; Ῥᾶ55. σ, . μετὰ τοῦ υἱοῦ καὶ τὸ πνεῦμα 

τὸ ἅγιον ΔΑτὰ δαδείζ τοί Μ.28.1120}. 

Ἐσυνεξαστράπτοω, πε} Πξὲ ᾿ἰρὶ Ηρ τοῦ ΟΥ ἀγομμᾷ “-ούσης 
αὐτῇ [3.. ψυχῇ ]..«δυνάμεως Ἐυπίγαϊ.Ξ αἰ απίν.τ4{ρ.420). 

Ἐσυνεξαφανίζω, 1. ἐαπ56 10 ἀἰδαρΡεαν ἰοσείλον; ἀο ατοᾶγ τοτίἑ αἰπὸ 
οἰόμενος...σ, τούτοις 5ς, τΓ ΓΘ. Ὑροοτα8] τῆς ἀληθείας τὸν λόγον 70. 
ΥἹ ΟΡ ερ.(Μ.06.14288) ;2. ρ655., ἀδαῤῥεαν ἱοροίξεν, ΑΞ ,λαεν, τῇ(Μ, 
28,5168). 

Ἐσυνεξελληνίζ-ω, ἐπεὶ ἡπῖο Ογρεβ, ῥμὶ τη. ἃ Ογοεξ 7οννι ἀστέρων 
διαμνημονεύει πονσα τῇ φωνῇ Πλεῖοδα καὶ Ἀρκτοῦρον καὶ ᾿Ὡρίωνα 
τινᾶς αὐτῶν καλοῦσα Ἡγνραΐί. Κγν.(Ρ.128.17}). 

Ἐσυνεξεταίρω, {7} οἱΓ αἷξο οὐ αἱ δι σαν ἐΐηι6 θελόντων. ...ἀποτυλίξαι 
τὴν σινδόνα...σ, πάσας τὰς σάρκας αὐτοῦ ὙΠατ,,Εοί, Ρ.(Μ.86. 2244): 

συνεξεργάζομαι, 7οἷρῃ τη Ἰοογ ΚΤΉΡ οὐ ΟΥ ἀεοονρ  δἠἶτρ ἐμοὶ..«συγ- 
᾿ψράμματα [30. αἸν᾿πίίοι Ὦν ἄτξδτη5] συνεξείργασται ϑγγι65.: δογηη. 
τ4(ρ.175.2; Μι66.12ο80). 
αἰ συναξερεύνομοι, μἰΐον αἱ ἐδε ξαῦμδ ἰἴγπε; γέζοῦ, ἀδογῖδε αἱ ἰδ6 
6 {716 μετὰ τῶν ἄλλων μαθητῶν διδασκόμενος ὁ Πέτρος, σ. τῷ 
διδασκάλῳ τὴν δόξαν Β45.3ε1.07.25.4(Μ.85.2074}. 

συνεξετάζ-ω, 1. ςεαγεῖ ομἱ ἀρὰ ἐχαρείηθ ἰορεί μεν, 1,6. οπα τὨΐην 
ὙΠ δποίμεσ; πϑῆσε οὐηῆῥαγε "πνευματικοῖς.: «πνευματικὰ συγ- 
κρίνοντες᾽, τῷ “-“εἰν τήνδε τὴν λέξιν τῇδε τῇ λέξει Οτ, ἐσνηγπΐῃ ΤΟ ον. 
2:12(715 9 Ρ.2490); [4..7}0.1ο.27(17; Ρ-109.36; Μ.14.356.Α); τὸν... 
«Χριστιανῶν βίον...σ. τῷ τρόπῳ τῶν ἀμφὶ τοῦ Ἀβραάμ Ἐλι5.4,6.1.5 
᾽(Ρ.20.29; Μ,22.440}; 2. ρ455., δὲ γεσξομεᾷ απ ΟῊΡ οὐ ἀϑεοσίαίεα τρτ 
ὃ πρὸ ἐμοῦ διέπων τὸν τόπον τῆς ἐπισκοπῆς ...καὶ νῦν “-ὀμενός μοι διὰ 
τῶν εὐχῶν ΑἸδοχ, ἘΕ, γγιρ. Ἰ5.}..6.6.11.3(Μ 10.205}. 

Ἐσυνεξέτασις, ἡ, 1. εἶοξε Ξογ ΤῊΝ οὐ ὁχάππαίίον οὗ βεαϊεσιεῃίβ, 
στ νι ν 85. ἔπη. τ2(1 Ρ.302.23; Μ.45.1τοι30); ὙΠατ.ΜΟρϑβ. Σογ. τ: 221. 
(ρ.174.8; Μ.66.88οᾺ); ἐμφμῖγν, ἀτεειεςςίοη τὴν περὶ τοῦ υἱοῦ...σ. ΑἸ. 
415)».42(Μ.28,4060); 2. Ξεαγελιίηρ ομ θεοῦ τὴν σοφίαν τὴν ὑπερβαίνουσαν 
σ. ἘΡΙΡΗ ἦαον.76. 3 5(Μ.42. 580; πᾶσαν ἐξέτασιν Ρ.385.26). 

Ἐσυνεξεταστέον, 016 τ:5] σομραγε σ. ὕδωρ πηγῆς τοῦ ᾿Ιακώβ... 
ὕδατι τοῦ ᾿ΤΙησοῦ ΟΥ,τομηἷη Μί.12.8(0.70.14; Μ.13.9020); 1ἃ,.70.1.2ς 
(24: Ρ.30.18; Μ.14.68Α). 

᾿ς Ἐσυνεξήχέω, φομηἃ Κογ ἢ ἱορεῖδον, 7οἷη ΤΉ οἰηρίηρ, Ἐλι5.ἢ.6.2.17.22 
(Μ.2ο.τ844}). 

Ἐσύνεξις, ἡ, “ΗΟ τῇ διαιρέσει καὶ τῇ σ. τοῦ θεορρύτου λόγου ξο. 

ΡΙ5.κόχ,τ84(31.02.14474). 
συνεξιστόω, Ε. ἐφμαίε σα. τῶν πάντῃ διεστηκότων τὰς δυνάμεις 
ΑἸΒομδρ ες, ο(ρ.58.1; Μί.6ιοϑοο) ; ἐδιτό(ρ.6᾽).26}. ; τοοσο}); τὸ κτίσμα 
“ποῦτε τῷ θεῷ ΑΒ εῤ.ϑέγαρ.τ. 20(Ν.26.5974}); 4.6}. Ερίει,ο(ρ τς; 
Μ,26.τοόπΑ); Ραᾳ85. τῷ ἀνενδεεῖ κατὰ τὴν φύσιν, τὸ..-μέτριον κατὰ τὸν 
τῆς ἀπαθείας λόγον “-οὔται τ Ν υγ85.07.Δοηι.4(0.78.1π; Μ.44.ττόϑ}}) ; 
2. Ῥᾶ535. ἰπίταῃ5., δέ ἐμαί, γαηλ τοῦἤ, ΑἸΒεπαρ.γ ες. τδ(ρ.6η.16; Μ.6. 
1ΟΟ58Β); καίπερ ὄντα νέον “-οὔσθαι τῇ τοῦ πρεσβυτέρου Ζαχαρίου 

μαρτυρίᾳ Ἐρ.Γρά αρ. Ἔα. ἀ.6. 5 πιο Μ.Ζο,4124); τὸν παράκλητον... 
οὔτε τῷ υἱῷ “-ούμενον" μονογενὴς γάρ ἐστιν, οὐδένα ἔχων ἀδελφὸν 
ὁμογενῆ Ἐπαπι ἐχρ, Πἀ.χ(0.258). 

Ἐσυνεξόδιος, ΟΡ ΟΥ ξοΐηρ οτεὶ ἰορείδον, Αὐαβὲδίμσα, τ 2(Μ.80. 
τοῦοο}). 

“συνεξόλλυμαι, τηδα., ῥεγίφρ; μηογὶν ἰορείμον αὐ σ.. 
παροξύνουσιν ὁ ἘΒΡΆΜΊ Ἱένος ὕντ, ζόηι. βασελ, ττ.δ(τ3 .1558). 

συνεξομοιόω, ἱγεαὶ ας εἰριίϊαγ, ἐφμαὶς μήτε...«τοῖς ὀνόμασιν σ. 

πειρᾶσθαι τὰς σημασίας Εππιαροί. 180,1. 20,853.) 
Ἐσυνεξοπλίζομαι, πιοά., γῇ ομ σε Γ ἱμογομράϊν, Οντ πον βαξεῖ, 

8ι2(5᾽.ο6Α). 
συνεξορίζω, ρᾳ885., δὲ ῥαμίξηεα ἰοσείπον, Οντ.Ρ.27(0.45.36; τ, 

οχο). 
συνεξορμάωυ, 1. Ξεἰαγί οἱ αἱοηρ τοῖίϊ, ΟΥο ργίηο.3.1. τίρ. 212.7; Μ.ττ. 

2681); 2. γἱείά ἰο ἰδ τριριΐδε οὗ ἐρυνφυδι λόρεφε, «(Καὶ σ. αὐτοῖς [5ς, 
ὉΠ ΌΤΟΚΕΘῊ (0115] Β45. ἤθη. 5,8(2.428; Μ.31,2570). 

Ἐσυνεξορχέομαι, ἀαηες ατοᾶγν ΜΙ, 7οΐη ἴῃ ἀαηξες ἢ, ὅγης5. 
εαἶν.δ(ρ.2οτ.7; Μ.66.11778). 

Ἐσυνεξυβρίζομαι, δὲ Ιγοαϊεα τοῖς τηοοΐεηεο, ἐπομί σα αἱ {ἢ βαριὰ 
ἔπιε, Ἑλαϊορ, ἐν ΟΝ ουαὶ αρ.ῬΒοΙ, εὐ. “8ο(Μ τος. 3280). 

Ἐσυνεξυφαίν-ω, 1, τεῦς ἱορείβεν, τυϑαυδ ἡπ ομε ῥίδεε, Γοβτα. “πᾶ. 
10.5(}}.88,2138}; 2. ῥμὶ ἰορείμεν, εοτβοσα, ξογηῆῖ ἰορείμεν σ. ῥήματα 
Μεϊοί. αὶ λοι (Μ.64.12818}; ἡ..«ψυχὴ ἀρχῆθεν σὺν τῇ σπορᾷ τῷ 
σώματι “-εται δ Ξγ ΠΟρ5.(τοβδ0). 

συνεορτάζω, 1. ἐξαςὶ ἰοροί μεν ; οὗ ΤιΑΖαύα5 ψ ὰ ὉΠ σίῖβι, ξΕπιϑι, Π5.8 

. τοῖς 

1322 συνεπιδίδωμι 

ὉΡ.33.12}); 7οἵῃ ἐφ αὶ ταδττῖαρε ξεασὶ, Α. Τἄοηι. Β 6π(ρ.44.17}; ατι Νὰ. 
4}.232(Μ.3).376Ὰ}; 2. 7οἵπ ἴῃ εεϊεὐγαϊτηρ α γεαςί, 70ἷτι ἴῃ ἃ  εριυαὶ; 
8. ΜΠ ῬΆρΡΘΠ5 οὐ δεῖ τοῖς ἔθνεσι σ, ΓἸ,Δοα. 4.39; ἵνα σ, ἡμῖν καὶ 
θύσῃς τοῖς θεοῖς Κ΄. Αἰεχ. Αεοόηη. τ2(ρ. 666.14); ». ψΨ} ἢ) [6ν8, Ο] ποά. 
(α53.37;} οὗ Ὁ τῖβί σ. πονηροῖς. τὸν ἀγαθόν ΑΡΟΪ]].8Ρ.εαἱ. }».71:6{(ρ.261. 
τ); ; ἡ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν αὐτοῦ ἑορτάζει... .καὶ 
οὐκέτι ᾿Ιουδαίοις σ. Ἐπτγοῦ, ῥακελ. 4(Μ.86.23060)) ; τοῖ. Ἐ556} 685 τοῖς... 
παρατυγχάνουσι ο. ἴο.) ἠαογ.χ2(Μ.94.6858) ; ς. τοῦ, ἔοραβίβ οἱ Οδατος 
σα. ταῖς φιλεόρτοις ψυχαῖς ΟΥ.Ν4Ζ.0γ.50.1τ0Μ.46.3458}; οἵ Οῇγιβῖ, 
ΔΠΡ6Ϊ5, δπ4 ἴπε ΟΒυχοι ἐπτρμδηῖς ΙΓ ΟΒΌΧΟΙ οἡ δάτῖῃ, ΟὮγυβ, 
γος ΟΠ γ.3(2.4418); ἴ4.ῥαδει.3(3.7534}; χορὸς ἁγίων ἐκκλησιάξζει ἡμῖν" 
καὶ ἄγγελοι μετὰ ἀνθρώπων σ. Τβϑορῆτ, Η ογαί, (Μ.87.40ο10) οὐ Κ͵ὶ. 
“ἄγη.(0.425)}; τὰ ἄνω τοῖς κάτω σ. Ἐϑορῆσ. Η. ογαϊ.(40048) -- ΕἹΙ, 
“ἄγη. (0.426); 10.) ἀοηι.χ.τ( .06.5454Ὰ); τῷ πνεύματι συμπαρόντες, 
καὶ σ. τοῖς ἐκεῖσε τιμιωτάτοις πατράσι καὶ ἀδελφοῖς ΤΜΟΙΠδγηνεἰ 
“πη. τ2(Μ.18.280Ὰ}; 3. ἴἢ ρθη., ἔδορ {εδηυαῖ; ἃ. ταεῖ,, τοῖς, [Πο56 ἡ ηῸ 
δθταςα οοαἸραΐς ΠΠ{6, τ Ν ν85.υἱγρ.2ο(ρ.327.25; Μ.46.4006) ; Ὁ. πῃ 
11ἴ6 ἴο οοῖπα α. τῷ Χριστῷ τὴν χιλιονταετηρίδα τῆς ἀναπαύσεως ΜεΤΗ. 
φγρ.0.5(ρ.120.14; Μ.τ8,. 1804}; 2Ὁ.9.3(Ρ.117.18.; 1844}; ἴῃ Πδᾶνϑη σ, 
καὶ συμβασιλεύσοντας 1514.Ῥε].4ρ}.2.ττ1τ(Μ.78.5520). 

ἐσυνεόρτασις, ἡ, 7ο1ηὶ εοἰεργαίϊομ, 5σμαγίηισ 1η| έδίαὶ 105} ἐπὶ 
συνεργίᾳ...καὶ σ. τῆς τἀνδρὸς σωτηρίας Ὠ)]οΠ.ΑΥ.6.1.2.2.4(Ν.53.53030).Ψ 

συνεπάγ-ω, ἰεαΐά ἰορείπεγ οΥ ὑγίηρ τῇ ἀσαϊπδὶ; 1. ὃ βεγρείγαϊε, 
ἀρῤΡὶν πιβάβυτεβ ἄλλα...τῆς αὐτῆς κακοτεχνίας σ. ῬΒΠοΒί.ἀ.ε.7.4(Μ, 
ὅς. -4160); 2. πιδά. ; ἃ- ἑαξε ΟΥἩ εαγνν τοις ομ αὐτὸν. .«ἐπὶ λωποδυσίαν 
ἐξιόντες “ονται (Ἰετη.4.4.5.42(ρ.188.21; Μ.ο. 6480); κατιόντος... .τοῦ 
Μωσέως. ..καὶ σ. τὴν γαμετήν ΟΥΝνΒ85.0.705.22(Μ.44.2084); ἑαυτῷ 
κεκηλιδωμένην σ. συνείδησιν ΜᾺΧ.ρ. Δ(Μ 91. 416Ὰ}; Ὁ. ὑγ]ῊΡ 12, τηΐτο- 
ἄμε ἰορείδον ; αὐάιέεδ; ἴῃ ἀτρυτηθηῖ, ΑἸΠ.}. ϑόγαρ.τ.τ4(Μ.26.5658); 
Β45.τωι.2.27(1.263Ε; Μ.20.6330) ; α. ἰσαά (αςίγανγ) τοΐἑ πεσε [ ἑαυτόν 
τε κατακρημνίζων, καὶ τοὺς ἑπομένους “μενος Βδ5.γ6Ρ. {μ5.25(2.3700 ; 
Μ.ζτιοϑςΒ); 4. 5.ν.1., εοηδονὶ τοί! τοῖς ταπεινοῖς κ-εαθαι ΟΥΤΟΆΡ.εαἱ, 
1,.ω.4:38(ρ.40.8) ἔοτ συναπάγεσθαι ντ.1.ε.4:48(Μ.72.5408). 

συνεπαίρ-ω, γαΐξε οὐ {{}| τοί οὐ ἰο ἰδια ἰσυεὶ οὔ; 1. Ῥά55., δε ἐἐξεά 
τοι οὐ τὸ ἐπε μεῖρλὶ οὐ “ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὦμον αὐτοῦ' (τῷ γὰρ σταυρῷ 
σὴ τ ΝΑ Σ.ογ.38.2(Μ.36.3138) ; 2. οἵ πιδηῖ8] οὐ διποίίομαὶ χα ὶ τα το 
ἀμήχανον ταῖς ὑπερβολαῖς τῆς ὑποθέσεως σ. τὸν λόγον ΟΥΙΝ 85.75.2 
(Ρ.254.9; Μ.46.3210); σ. τοῖς ἰδίοις λογισμοῖς τὴν μητέρα Ἰή.0. ἴαεν. 
(ρ.381.8; Μ.46 .9698); ; Ρ888. τὴν ψυχὴν... «τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως... 
δυνεπορθεῖδαν τοῖς λεγομένοις ἐδι(ρ.329ο.8; Ο778); Δ. ἐπ ξαηι!, (1.46. 
τότ); 3. 1ῃξο]., ἐχαϊ! αἰοηρ τὐτί, γαῖσε ὃν μηΐση τὐτίλ, τεῖ. στεαιίοῃ 
οὗ πιδῃ,, 501} 45 61} 85 θοᾶν ὧς ἄν συνεπαρθείη τῷ θείῳ τὸ γήινον Οτ, 
Ν᾽, νϑ85.0γ.εαἰεο.δ(ρΡ.21.8; Μ.45,28Ὰ}} τεῖ, ἴῃς, σι, ἑαυτῷ τὴν φύσιν [5ς. οὗ 
τη80}] Μαχιαριδί (ΜΟΙ. τοφ80); τεῖ. ρου ποαιίοη οὐ (ἢ χϑῖ, ἴῃ 
ἘΞυτΥ ΓΟ ὴ. ὁ διὰ τῆς ἀναστάσεως συνεπαρθεὶς τῇ θεότητι τ Ν γ85. 
ογιεαἰδεἢ,.22(0.1τ17.1; ἡ."συνεπαρθεῖσα 808); 14... ροϊΐ, ες (Μ.45.12570); 
ἴῃ Αβοθηβίοη ἐνωθεῖσα...τῷ κυρίῳ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις “-εται τῇ θεότητι 
1δ.2τ( τό), ἐδι(ττόδΑ); 4. ταγϑῖ,, τοῦ. ἀἰβοιρίεβ οα. πϊοιμηῖ οὗ 
Τιαηϑηραγαίοη συναναβῆναί τε καὶ συνεπαρθῆναι αὐτῷ Μαχ.αριβὲρ. 
(Μοτ. τ 2). 

Ἐσυνέπαρσις, ἡ, αγγοράπεε, ῥγίάε, Τματιϑιυᾶ.}}.2.124(Μ,00. 
14048). 

ἐσυνεπαρτίζ-ω, ῥγέραγε ἰορείβεν; Ῥᾳ55. ἰηἴγη5., δέ γεαάνγ εὐἱ ἢ ΟΥ̓ 
ὧδ 500 α5 ὁ...κατὰ πρόθεσιν ἁμαρτάνων τῷ τάχει τῶν νοημάτων 

““ομένην ἔχει τὴν ἁμαρτίαν ΝῚ].}}.4.1τ(}1.79.540Ὰ). 

᾿συνεπεγείρω, πεῖ ἰο τοιιβε αραϊηδὶ, Ογαε. 51}.1.220. 
συνεπέρχομαι, εὐ7)6 ἩΡΟΉ, ἐο»6 ἀραῖμει ἱορείδον, ΜΙ. Ῥοῖνε.1.ι. 
Ἐσυνεπερωτάω, ἀεί αἶξο οἵ αἱ {8ε ξαγὸ ἰΐηε, Ὠιάντα  ({Β45.) πη. 5 

(1.213Ε; Μ.20.7520). 
συνεπιβοηθ-έω, εὐ-ορεγαίε, αϑεῖςί ἄνδρα... ἤγαγεν ἐνταῦθα, “-ἥσοντα 

καὶ κοινωνήσοντα τῶν..«πόνων ΟΥ ΤΔυτα.βαΉ,ΟΥ,  (Ρ.13.18; Μ το. 
τοῦδΑ}). 

Ἐσυνεπιγνώμων, ὁ, 701η1|: αἀϊμάίεαϊον, ἡμᾶσε αἰσηρ τοῦδ, Τυβῖ, 
Ταροΐ,πό.3(Μ.6.4τ5}). 

Ἐσυνεπιδαψιλεύομαι, ρ455., δε ἰαυϊεἠσά, ἔγεεῖν δεοίοισοά αἶδο, 
1Βα5.εἰγρο μόμτ.τ βϑ(1.3288Β ; Μ,30.208), 

συνεπιδημ-έω, 1. Ξο͵σεγη, Ὀοπ. Α].4ρ.ΕἘπ5.}.6.7.1τ.12(}].20.6ός0) ; 
2. τπηξεῖ., είαν, γορμαΐηῃ τῆς θείας φύσεως ἀπαύγασμα. ..ἐνανθρωπούσῃ 
ψυχῇ. ---τοῦ ᾿]Ιησοῦ “αήσει ΟΥτ(( εἰς.7.17(Ρ.168.16; Μ.11.1445Ὰ}; σ 
ταύτῃ καὶ φῶς... ἔδει γὰρ τοὺς φωτὸς ὑπηρέτας σὺν φωτὶ παραγενέσθαι 
ΘΟΡὮγ ἢ. 4παςὶ.(Μ.02.170 88). 

συνεπιδίδωμι, 1. σίυε τ τοποὶϊν οὐ το ησὶν ἢ Ἀετσε οεν, ἱρά, οὐ 
εοπίγίδίε αὐ πη ρὶν ἀξιωσάντων τῶν Σαμαρειτῶν σ. βοηθείαν "Ἰουδαίοις 
ἘΡΙΡΗ λαεν.τοίρ.204.12; Μ.41.2334); τῶν Μελετιανῶν.. .συκοφαντη- 
σάντων αὐτόν... Ἀρειανῶν δὲ.. -συνεπιδόντων ἑαυτούς 1}.68.7(0.148.1; 
Μ.42.1068); 2. ἱπογεαςε αἰοηρ τὴ ἢ οτ αἱ ἐπε ξάμπς ἰἴηηε, τεῖ. Τ,..2:52 



συνεπιθεωρέω 

θεότητος φανέρωσις ΑἸΠ,.4»,3.53(Μ,26.4320); ὅγηοβ, ῥγουϊά. 3(Ρ.6ο. 
1τι; Μιδό,12160}; σ. καὶ συναύξεται Μεϊεῖ. πα πομιϑγπορβ. (ΝΜ. 64. 
ΤΟβ8})). 

συνεπιθεωρ-έω, ΡΆ88., δέ ἐπυϊδαρο ἰορείδεν, τεῖ, ΕἙΠΠΟΙ ΙΒ ὥστε... 
νομίζειν τοῦ θεοῦ τὴν οὐσίαν, ἀχώριστον ἔχουσαν καὶ “-ουμένην ἑαυτῇ 

τὴν ἐνέργειαν, ὥς τι συμβεβηκός ΟΥ̓ ΝΥΞο5. ώπ.τί Ρ.82.14; Μ. 45. 
3138); ; ΤΑΙ ταὶ. Τνῖη.2.26(Μ.28. 1107}; ; τοῦ θείου...«μηδὲν..«κατ᾽ 
οὐσίαν διάφορον συνθεωρούμενον ἣ ἢ σ. ἔχοντος Μαχ.ρ. ΚΜ. 91.3648); 
Ἰά «ανηδίρ. (Μ ΟἹ, 11840); οὐδὲ γάρ ἐστι τὸ.. "γενητὸν κυρίως ἁπλοῦν.. 

᾿ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ τῇ οὐσίᾳ ἔχει τὴν συστατικήν τε καὶ ἀφοριστικὴν 
διαφορὰν “-ουμένην ἐν. (π4000); 1ῤ.(14018). 

συνεπικαλέομαι, 2010} ΤΉ ἱπυοξίτιρ, ὑγτιφώογ. 7(. 2411)}. 
[“]συνεπικεράννυμι, »εἷὰ τοί τῇ πειθοῖ σ. τὴν βίαν ῬΆΏΠΟοΒΙ.ἦἢ.6. 

4.0(Μ.65.5 244}. 
Ἐσυνεπικερδαίνω, σαΐῃ ἰορείζον, ᾿ Δι οεεηγς.3(Ν1.28.,0774}. 
Ἐσυνεπικομίζομαι, τηεά., ὑγέηρ τοῖς οπέ, ὑεαν αδοιὶ τολ!ὴ ὁπό, Μαχ. 

απδίρ(Μ.οχ.ττς30). 
Ἐσυνεπίκουρος, ὁ, αἰΐν, μεῖῥεν, 110. [).««γἱόνπιτ(ρυισιιτς; Μ.ρό. 

1252Ὰ). 
ἐἘσυνεπιμαρτύρομαι, -- συνεπιμαρτυρέω, 7017: 171 αἰϊεσίηρ, ΡΒ οβί, 

μιε.1.2(Μ.δς, 4ότο), 
Ἐσυνεπιμαχέω, εἰαπά ὃν; ἀεξεμά, τας. σ. τῷ ἐπισκόπῳ Ορηςϊ. 4}. 

2.17.2. 
Ἐσυνεπίμαχος, ὁ, τ ῥογίεν δεδε ἀἰνῷ τοὺς πρεσβυτέρους... 

μύστας τοῦ ἐπισκόπου καὶ σ. δεηὶ. 4.Ρ»}.(0.8). 
Ἐσυνεπιμοχθέω, ἰαῤοιν ἱορείῤον, ἰοἱΪ αἰοησεῖάε, δος Μρυ αρού.3. 

39(Ρ.136.14). 
συνεπινο-έω, ἱπείμάε τη ἐμὲ ἰάσα οὗ; μηαεγείαηά αἶξο οὐ ἴηι εονιη6- 

«ἴον, τοῖίμ Σ ἐπῖη ὁ ἰσρειῆσν, Ἐπ. δροί. 17(1.6248Β; Μ.30.8520) ; ἅπερ 
πάντα τῷ...τῆς ἀφθαροίας --οὔσι ὀνόματι Τιδοπί. ΒΟΝ δ, εἰ ΕἸ.2(Μ. 
86.1321Α) ; τεῦ. Ῥεγβοηβ ἴῃ Ἰτη, πῶς ὁμολογήσει Χριστόν, ὃ μὴ σ. τῷ 
χρισθέντι τὸ χρῖσμα; ΟΥΝ 85. Μαεεά, το Μ.4:.χ 2200) ; ταί, Ῥευβοι οὗ 
(τῖβε σ. τῷ ἐν ἀρχῇ ὄντι λόγῳ τὸν φανέντα ἄνθρωπον 14,.4 οἷ. τ3(Μ. 
45.1148.Ὰ}; τὸν θεὸν λόγον νοοῦντες...σ. δὲ τὸ ληφθέν, ᾿Ιησοῦν Τπάνγ. 
Μορϑβ.γηδι(ρ.90.1ι; Μ.δό, ἸΟΖΟΑ); ; ΤποΠΟρΡἤνβιἴα, ϑὲν. πτΐ, ΚΓ .ἅρ. 
Ἐπβέ. Μοη.ἐ}.(Μ.86. φοϑΑ) οἷζ, 5. ἐπένοια, 

ἐσυνεπιπάρειμι, δὲ ῥγεξέηι ἡμ αὐἀάτίϊοη, Ἐλι5,4,6.3,4(0.114.19:; Μ. 
22.1τ060). 

συνεπιπλέκω, 1. ἐπογιθεαῦε τοΐίκ; ταεῖ,, δίεμά, Ονγ. 70.2.5(4.214Α}; 
Μαχιαρηδῖρ (ΜΟΙ. τ 361 Α}); Ρᾶ85., δὲ ἐπυοϊυρά, Αἴπο. ἐΡ. ἄγει ΟἹ, 1ο. 
δόλ; ν.]. ἐπεπλάκη Ρ.58.17}; 2. ὑηῤ]Ἰεαὶδ ΜΗ σ. αὐτὸν τῷ... ὑγια- 
σθέντι βουλευόμενοι ΟνΥ. 7σ.2.5(4.2108). 

Ἐσυνεπιπνέω, (δϑῖσί τοῦδ! α ζαῖν τοῖμά, ταεξ. βουλομέναις...ταῖς 
ψυχαῖς ὁ θεὸς σ, (Ἰοτι4.1.5.2τ(ρ.173.1τ0; Μ.0.6258). 

Ἐσυνεπιπολάζω, οαὶ ἰογείδεν οΉ ἰδ σώγίασε (ὁ ἢ τϑαϊεν), Β5.8ε]. 
0γ7.5.2(Μ.85.810). 

Ἐσυνεπιπρεσβεύω, 7: ἴῃ ἐδ δα ες, Τάτ. δέει. }}.2.25(Μ 00. 
1200). 

συνεπιρρέω, ἤοω ἰϑνδοδε: ταρί., εομίγίθμ!ε ἐξ ἧς αἰτίας καὶ ἑτέρων 
συνεπιρρυέντων ῬὨΙοβι.λ.6.3.28(}} ὅς. 5164). 

Ἐσυνεπίσκοπος, ὅ, 1. μεἰϊοῖυ δίεμορ, ἘΡὮτγ.2.2οοῦ,210Ὲ ; 1ἃ.3.1578 
πρὸς τὸν σι ἡμῶν Ἀθανάσιον γράφων ΟΑἸοΧ.ορ.ΔΡ. ΤΏ «ἀροἱ.5δε.βϑ(ρ.94. 
20; Μ.25.2648); Οοά, ἄγ ρσοθτα. (Η.1 86); ὁ σ. αὐτοῦ 10. ΜΌΒΟΒ. 
ταί, 2το(Μ.87.31ο18) ; Ῥμοί. πομῖος.0.7(ρ.545 ; Μ.τοά. ττο 44}; ἔῃ το ίου- 
[Ὁ ι» Ρορε ἴο ΟἴΠΕΥ Οἷβῆορβ περὲ...τοῦ.. «ἡμᾶς ὑποδεδέχθαι εἰς 
κοινωνίαν τοὺς σ. ἡμῶν 7]. ΆΡὰ ὁ}. Π)Ίαη αΡ. ΑἸ ἀροΐ.56ε.27(ρ,1ο7.1 ; 
2920); [ηπος.6}.εἶδν. (Μ.52.548); Οὐ Μασ. ἀταὶ (ἐγ. ΖΑ .}.)1.5(Μ.1..γ}. 
1788) 1 ἴῃ Ταΐθσθποβ ὈῪ ΟΥΠΕΥ ὈΙΒΠΟΡϑ ἴο Ῥορε ὑν ««ἀδελῴῷ ἡμῶν 
καὶ σ. ᾿Ιουλίῳ τὰς δεήσεις... -«παρέχειν ΟΘατά, κα; 2. χορ. ῬΆΣ] στα 
(τοα της συνεπισκόποις καὶ διακόνοις) ἜΒΑ ὈΡΕΣ ΠΧ πρεσβυ- 
τέρους οὕτως ἐκάλεσε (υγπιἤονμ. τ. ἡη Ῥ (τι. τ04Ὲ}}; οὐχ... ὥσπερ 
ἡμεῖς ᾿συμπρεσβυτέροις᾽ γράφειν εἰώθαμεν" οὐ γὰρ πρὸς τὸ ἑαυτοῦ 
πρόσωπον εἶπεν τὰ ᾿αὐν᾽.. ἀλλὰ πρὸς τὸ “πᾶσιν ὙΠπάγ, Μορ5. ῬΆ1].τττ 
(Ρ.20ο.13; Μ.66.9218), 

συνεπισπάω, ἄγατο οὉ ἱορεί δῦ; ταρᾶ. ; 1. ἄγατο οἡ αἰοηρ τοὴ ὁπὲ; 
οὗ τηΐηρβ, ἐρισοίυδ, ὑγίηρ ὁΉι; αἴ5ο, ἰακδ αἰσαν (τυἱ ει οπδὺ οὐδέν τι τῶν 
ἑτέρων. φώτων ἐν ἑαυτῷ [85. ἃ ἰδὴρ ΨΏΪΟΝ μα8. θθαπ χοιπονθα] 
συνεπισπώμενον Ἰποη,Ατ,ἄ.5.2.4(}1,3.6418); 2. δγίηρ πρ, 1.6. υογμῖῖ 
ἰσρείδιον, ϑγπεϑ ῤ. τοί 66, 1ποολ). 

συνεπίσταμαι, δὲ ἐμεϊΐν εομδέϊοιες οὔ, ἔοι ῥενζοοὶϊν τα]; Ἀδπσα οὐ 
σ. ἑαυτόν δε ῥαβει, δὲ αἱ α ἴο55, ποὶ ἰσ ποῖ τοῦτο ὁπ 15, ̓ . (Ρα:5.) 
Ῥείγ.εἰ αι, Ξ(ρ.140.1}). 

Ἐσυνεπισυνάπτω, τε ]οΐη, αὐά τούτοις εὐθὺς σ. Τάτ γάρ. 2(4. 
τη1).. 
'συνεπισφραγίζ-ω, τηρα,, ςφαἶ ὋΓΙ αῤῥγουέ πα τοῖμι ἀποίμοι τοῦ 

“συμ- 
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αὐξάνοντος ἐν ἡλικίᾳ τοῦ σώματος, συνεπεδίδοτο ἐν αὐτῷ καὶ ἡ τῆς 

συνεργέω 

«πατρὸς αὐτῶν [50. οἵ 1[Π6 860Π5] ““ομένον ἴτοπι΄αεγ.1.2.6(Μ, 7. 
» Α 
ἌΡΒΒΕΥΝ ἐχίομαά οὐ ἡπέγεέασε αἰδὸ οὐ αἰοηρ τοι τῷ κατὰ φύσιν 

ἐντεῦθεν τὸ ὀπτικὸν τῆς ψυχῆς σ. λόγῳ Μαχ.ατιδίρ. (Μιοτ.τττόο). 
συνεπιτελέω, εεἰεῦγαίσ ας τοεὶΐ, 1.6. οὁμ6 {πὶπρ ὙΠ ἀποίμευ τὴν 

τῶν φώτων. . ἡμέραν θεοφανείας προσηγορίᾳ τιμῶντες, οὐκ ἔλαττον, 
καὶ αὐτῷ σωμοτοειδῶς ἐπιφανέντι σ. τῷ πνεύματι Το Μοπ, ίμε.2(Μ. 
86.351τ60), 

ἐσυνεπιτηδεύω, ῥγαεί156 αἱ ἰδ δαγιε ἐἶγιδ τῇ εἰς θεὸν ἀγάπῃ σ. ... τὴν 
εἰς ἀδελφούς Ογτ,αάογ.7(1.2188) ; Ἰά Ν᾽. τ6(3.4954}) Δ, ἤσηι βαφεῖ.αΒ 

(5,.240Ε). 
συνεπιτίθημι, πιεή.; 1. 7οῖμ τη αἰἰαελίη σ. τοῖς ἀδικοῦσιν ὅοοΙ. 

ἦ..ε.3.3.2(Μ.67.284Ὰ}; κατὰ τῶν ἀνδρῶν σ. Ὠϊοη.ΑΥ.6}.8.6(Ν1.3.1Ἰ 08}; 
2. Ξεἰ αδομὶ, ἀρῥὶν οπεσεί  ἰο σ. τοῦτο δρᾶν (Πτυ 5. λοη;.62.2 ἢᾳ. Ψ1|.(7. 
621). 

συνεπιφθέγγομαι, 1. μίαν ἰορείμδν, 101 τη ῥγομομΉ Ήρ σ. τὸ 
ἀμήν Ποπ.ΑἸ. ». 80. Επ5.}...7.0.4(Μ.20. 656); 2 . ΠΡ αἱ {πε ταριε 
ἐΐηιθ ταῖς τοῦ μύρου... ἐπιβολαῖς ἰσαρίθμως τὸ ἱερὸν..«μελῴδημα σ, 
Ὀοπ. Ατ.ε.}..2.2. Τ(Ν. 3.3060); 3. Ξρεακ οὗ ἰορείλιεν, 5ρεαὶ οἵ οπδ {πππρ 
{1} ἈΠΟΙΠΕΙ ταῖς εἰς Χριστὸν ὁμολογέαις σ. τῆς σαρκὸς τὴν ἀνάστασιν 

Ογτ. 79.τ1.ο(4.8οῃ)). 
συνεπιφύομαι, ῥγέ55 ΜΟΊ, γηβῖ., οὗ σμβεση]65 οἱ ὈΠυγοῃ, ὑντιΖαελ. 

54{(3.1334). 
Ἐσυνεπιχωριάξ-ω, δέ 10} (6 φα»16 ρίαοε τὰ ἀλλήλοις ἀντικείμενα τῷ 

αὐτῷ μετ᾽ ἀλλήλων “-εἰν φύσιν οὐκ ἔχει ΟΥΟΝ γδ5.ἤονι, 10 τὰ σαν (Μ. 
44.9818). 

συνεπιψηφίζω, ἀοί, ἀπ πιεᾷ., 7οἵη τῷ γα νης οὐ αῤῥγουΐη τῇ 
συνόδῳ ἡμῶν...σ. δι᾿ ὑπογραφῆς ὑμετέρας ΟΒΑτα ἐῤ.εαἰδιαρ. ΑἸ ἀροὶ. 
δ566.47(0.123.22; Μ.25.3360) ; ῬΒΠοβί. ἤ.6.3.28(Μν6ς. ς 1:68). 

συνέπομαι, ον ἷ,, ἀϑεοείαίς τοῖὰ, ἴθ τοί γαμικαῖς ὁμιλίαις τῇ 
Πλακιδίέᾳ συνήπτετο ̓ΡΗΙοβί. ἢ....12. 40. 6π,612., (06. συνήπετο). 

συνεποτρύνω, 7015: 1: μγρίηρ ση, ΜΑ]ΟῊ χε, ρθη, 4(0.571.2ς; Μ. 

113,1854). 
συνεπτυγμένως, 1. ἰορεί πεν τῷόΕ ομδ, ἱηείμοιυεῖγ τὸ ἐνιαίως τε καὶ 

σ. δωρηθέν Ἰοπ. ΑΥ.ε.λ.1.4(Μ.3.3768}; 2. ηρποαῖῖν τὰ α΄ ... ῥηθέντα 
«««ἐξαπλοῦντες Μαχιαριδίρ. (ΝΜ .01.1356}). 

Ἐσυνεπώνυμος, ἀποῖυν ὃν ἰδ6 δαριε παρε ἃς ὅ σ. τούτῳ [3ς. τῷ 
᾿Ιωάννῃ Θεολόγῳ]) Γρηγόριος Ατοίῃ. Αροοτετ(Μ. τοῦ. ΒοΟΑ). 

συνερανίζω, 70τι ΠΣ οοπίγιδιίίην, εοπίττδμίε 7οἱμεΐν Σ Ἰἰϊογατν σοη- 
τηδυςοης ἐκ τῶν ἰδίων πόνων σ. αὐτῷ τὰ λεξείδια ΟΥ. ΝΥβ5. Ἐπ. 
(2.159.10, ν.]. συντρανίζων Μ.45. 80); Ῥα55., ΟΠ Ἰβίο], ἐκ... τῆς 

- ἀμιάντου παρθένου ἡ τῆς σαρκὸς μοῖρα σ. 14,.ἀροὶ! 6(Μ,45.ττ560).Ψ 
συνεραστής, ὁ, ἐείϊοιυ ἰσυενγ ὦ... τῆς ἀληθείας σ. τ. ΝᾺ2.0».28,3 

(0.24.0; Μ.36.204). 
συνεργάζομαι, 1. τοογῖῦ αἰοηροίάε, [5 ταροΐΪ.9.4(Μ.6.3408); 

2. τυογὰ τοῖϊξι, εο-ορεέγαίε; οἵ ἙΑΊΒΟΥ ΜΠ ὅθοη συνθαυματουργεῖ. μοι 
«οὐκαὶ σι ΟγΥ, 70.5.2(4.4034}; 8. εοπίγίδιμε ἴο ὁ γάμος σ. τι τῇ κτίσει 
ΟἹ εν. σίν. 3.0(ρ.226.18 ; Μ.8.11680), 

συνεργάτης, ὁ, ῥεἰΐσιυ τοογβέν; οἵ ἘΔΊΠΕΥ ΜῊ ὅ0π, ντ. 7ο.ς.2(4. 

4934). 
συνεργάτις, ἡ, ἴείη. οὗ συνεργάτης, ἐοίΐοτυ τοογῖεν, οἵ ΟΣ δε 5 

ΒαΠΊδΔῚ Ὠδίατα σ, ὥσπερ τινὰ...τὴν ἁγίαν αὐτοῦ σάρκα λαμβάνειν... καὶ 
ζωοποιεῖν καὶ θεραπεύειν δι᾽ αὐτῆς καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἀφῆς καὶ φωνῆς 
Μαχοριϑε, .οτ. 1018); ἐδι(αο10), 

συνέργεια (συνεργία), ἢ, 1. τοογκίηρ τὐἱ (ἦι, εο- ορεγαϊίοῃ,, τὮιθο].; 
8. οἵ Η. δος ΨΠΠ ἘΔΙΠΟΥ 'ποιήσωμεν᾽ εἶπεν, ἵνα τὴν σ. εἴπῃ ΤΑΊ. 
ἄϊαϊ, Τγῖη.3.τ6(Μ.28,12280}; μετὰ τῆς τοῦ πνεύματος σ. δ.3.1](1228}); 
ἵνα ἐκ τῆς σ. τὸ ταὐτὸν τῆς φύσεως δείξῃ 1Ὁ.3.1τ8(1 2328}, Ὁ. Οἱ Οοά 
ΜΠ τυδῃ τῇ ἐκ θεοῦ χάριτι καὶ σ. Ἐλι5.ἢ..4.3.37.3(Μ.20.293Π}); ὑπὸ 
θείας σ. ... μετεφερόμην ΤΒάϊ, Εγεοΐ,.3:12(2.703); οἱ Τιοροβ, Οὐ. 0.28, 
τοίο ; ἢ.40ο.18 ; Μ,14.7008Β) ; ἰά.ον.3ο(0.303.23; Μ.1τ. 5484}; οἱ (Ὠγίβι, 
Τμαι. Ρ.11.4:3(3.470); δ. Δηρεὶὶς τὰς ἀγγελικὰς σ., τινὰς μὲν εὐτρεπι- 
ζούσας αὐτῷ τὴν ὁδὸν ἐν ταῖς ψυχαῖς ΟΥ. 70.1ο.28(18; ρ.202.0; Μ.14 
3570); τεῦ. σ6] 65 Ὲ14] ὨΙςσατοὴν ἀνάγεται πρὸς τὴν θείαν σ. ΤΠ, ΑΥ, 
ε..3.1(Μ.3.τ68Ὰ}; ἡ πρώτη τῶν οὐρανίων οὐσιῶν διακόσμησις...«κοινω- 
νίας θεοῦ καὶ σ. ἠξιωμένη τὉ.7.4(212Α}; οὗ θεν} διαβόλου ἐνέργειαν, 
μᾶλλον δὲ σ. [Ἰεηη,ς͵γ.7.1τ(ρ.47.16; Μ.9.4924); Οτ,Οεἰς.6.4π(ρ.116. 
25.28[.; Μ.11τ.1360Ὰ); 1δ.3.53τ(Ρ.228,14:; ο608); 2. αεείδίαηεε, δεῖ 
πάντας ἀναστήσει [β5ς. ὁ Χριστός] θελήματι, συνεργείας μὴ δεόμενος 
(οηϑί..4.Ρ}Ρ.5.7γ.18; ΟΥ̓ Ν  β5.0.} 0 ς.(Μ.44.322Ὰ}; ἰδι(4400)}; σ. πρὸς 
τὴν..(σαφήνειαν Ἰα ἰγες αἰ (Μ.4-ς. 120), 

συνεργ-έω, 1. ἐο-οῤῥεγαίε, ον κ αἰδο; ἃ. Τὰ σοπ, αὐτὴν [5ς᾿ τὴν σάρκα, 
ἐν ἢ κατῴκησε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον) συγκοπιάσασαν τῷ πνεύματι, καὶ σ. 
ἐν παντὶ πράγματι Ἡδττη.ἐἴη.5.6.6; εἰς γένεσιν ἀνθρώπου ἄνθρωπος 
σ. ΟἸετη. αφά.2.το(ρ.2οβ,τι; Μ.8.4078); ὁ γνωστικὸς... εὔχεται, “-“ὧν 
ἅμα καὶ αὐτὸς εἰς ἕξιν ἀγαθότητος ἐλθεῖν Ἰᾶ,ς!γ.7.7(0.30.1; Μ.0.4520); 



συνέργητος 

τὸ σῶμα.:- πρὸς «τὸ δίκαιον καὶ ἄδικον σ. ΜΕΕΠ γέ5.τ.54(ρ.311.12; 
Μ.41.11458); ἐστ ορογαὶθ ἸΏ τῶν σ, ταῦτα δαιμόνων Οτι( αηὶ.2(Ρ.130. 

30; Μ.13.1140}} Ἰθίοῃ. Ατιἄ,πνττ. 5(Μ4.3.9534}; Β. [Π60]., οἱ ἘδΌμοΥ 

μη Ομ τίβι, σεῖ. Το. δ: 18 σι τε καὶ συμψηφιούμενον τοῖς ἐμοῖς 
πλεονεκτήμασι τὸν θεὸν καὶ πατέρα Ὀνγτ. 0.5.2(4.492Ε)- οὗ ϑοη ψ ἢ 

Ἑαΐπετ, στιν υβ8..“γ.οἱ δαδι(Μ.45.12880); οἵ Η. απο ψ τ 

ἘΔΙΠοΥ σ. εἰς τὴν δημιουργίαν τῶν ἀνθρώπων τὸ πνεῦμα ΤΑΊ ταί. 

Τγῖμ.2(}1.28.12280; 6. οὗ Πον}}, Οὐ αη.2 Οἷτ, Βαρτα ; σ. τοῖς οἰκείοις 
ὃ τῶν ἀνθρώπων ἀλάστωρ Τμαΐ.2 Τῆν.3:τ3(3.600); 2. τοογ ε0Ή- 
εαγγομῖϊν οὐ ἰόσεί μεν Ὀὰϊς ποῖ ἴῃ σο-Ορεσδίϊοη σ. .-.- τὸ κακὸν τῷ 
ἀγαθῷ, προαιρέσει οὐ καλῇ Μας. Ἀδρ. ἐμέ, εον.τ2(Μ.34.8332}) 1Δ.ραί.6 
(Μ.34.8δοο) ; 8. πηοά., εοηιθ ἡμίο ορεγαϊίοη οὐκ ἄνεν.. αἰτίας μεγάλης 
ἡ τοιαύτη “-εἴται οἰκονομία ΟΥΟΝ γ 85. μη. 5(2 ρΡ.18.16; Ν.45.5844}); 
4. εο-ορεγαῖο, αεε15,, Οὗ αἰνίπε δϑβϑιβίαποβ ἰο τηδπ' θεὸν αἰτώμεθα σ. διὰ 
Χριστοῦ ἡμῖν ἐν ἁγίῳ πνεύματι πρὸς ἀνάπτυξιν ΟΥ. [0.τ.τ5(Ρ.19.33; Μ, 
14.408) ;. δ...θεὸς σ. τοῖς τῆς ἀρετῆς ἐρασταῖς ΤΗΔΈ, Ὀς.80::17(1.1256); 
κύρις εὐλόγησον καὶ ο. [1|.}αε((Ν ΒΕ Ῥ.30}; οἵ ὅοη τὸν μὲν [80. 
πατέρα] εὐδοκεῖν, τὸν δὲ σ., τὸ δὲ ἐμπνεῖν ατ. ΝᾺ 2.07.28.1(Ρ.22.2; Μ. 
36.250); οἵ Η. ἀμοβῖ, Βαβ.δρίγ.55(3.470; Μ.32.1728); ΤβᾶτιΟαί. 
δι ῖ,(3.302); Ῥα55., δά ᾿εὶροά; ΟΥοῤγίης.3.τ.13(0.217.1; Μ.11.2734}}; 
Β45. 5 }ρίγι55(..6.}; Μασ. Αερ μ δέ, οον.8(},34,8250); 5. τοογὰς ἤον, φϑςῖςί, 
βινιλον τὰς ἐπ τὸ θῈ ορίαϊπιθα πρὸς τὴν ὑγείαν σα. ἡ κρᾶσις ΟἸΘΠι. 
Ῥαρά.2.2(ρ.τ7ο.13: Μ.8.4168); σ. αὐτοῦ τῇ σωτηρίᾳ ΟτθΕώογ, 6(ρ.314.17: 
Μ.11.4370);14..0.2.ττ(δ; 0.67.2; Μ:14.1328); σ. πρὸς τὸ χωρῆσαι ἡμᾶς 
τὸ..«χάρισμα ἐ}.20.32(26; μ.369.23; 6450); ἐδώ α μαμὰ πλῆθος ....“-οῦν 
κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἰδιτοι2π(τό; Ρ.197.24; 3524). 

Ἐσυνέργητος, ἢ τονκεά, οἰ εείεά ἡ ὀφεοδαίμονος συνέργητος παρα- 
δοχή στ. Ὑαυμη αηημηὶ, 2(Μ.10.11578). 

συνέργιον, τό, σε, ἐονηραην οὐ γεϊΐοιυ τοογβηιθη, ἰγαάς ἀϑϑοεῖα- 
[19 τῶν σ. ἤτοι συστημάτων 70. 4]. εἤγοποιο ρΡ.246(}1.0᾽.3760). 

συνεργός, τρογκίηρ ἰοσείλον, οτΐηρ οὐ μεὶρίη τη τυονῇ ; 1. Ἰὰ ρεπ., 
μεῖρίηρ, εοἀμοῖυνε πάντα...σὶ πρὸς ἀρετὴν ἐποίησεν [50. ὁ κύριος} (Ἰ]ετη, 
σἰγ.7.2(ρ.0.22; Μ.9.4τ64λ}); ὅ...τοῦ θεοῦ φόβος τῆς ἀρετῆς σ. Τῇ, ἴς, 
33:18(ρ.135.7; 2.313}; δόλῳ χρώμενοι συνεργῷ εἰς ὄλεθρον ἰά4,1 7 λέ5:. 
2:3(3.507)}; 2. οἵ α Κίπα οἵ σαι88, εὐ-ορεγαίυε, ερη γί δμίοῦν τῶν 
αἰτίων τὰ μὲν προκαταρκτικά, τὰ δὲ συνεκτικά, τὰ δὲ σ., τὰ δὲ ὧν 
οὐκ ἄνευ ΟἸοτη.5ἐγ.8,ο(ρ.95.28.; Μ.0. 5920) ; ὃ δὲ μεθ᾽ ἑτέρου ποιεῖ, ἀτε- 
λὲς ὃν καθ᾽ αὑτὸ ἐνεργεῖν, σ. φαμεν καὶ συναίτιον... «ἀπὸ τοῦ ἑτέρῳ συν- 
ελθὸν αἴτιον γίγνεσθαι ὠνομασμένον ἐῤ.γ.2ο(ρ.63.16; Μ.8,.8160); τὸ σ. 
ὑπηρεσίαν σημαίνει καὶ τὴν σὺν ἑτέρῳ λειτουργίαν... .τὸ....σ, αἴτιον τῷ συν" 
εἐκτικῷ...βοηθεῖ 1.8. ο(ρρΡ.τοΙ,22,το2.1; Μ.9.6ο1Α); οὐκ... ἐστι συνεκτι- 
κὸν τὸ οὗ μὴ ἄνευ, σ. δέ ἐδι(ρ.08.0 ; 5068); ἡ...τοῦ μανθάνοντος φύσις σ. 
αἴτιον [56. τῆς μαθήσεως] ἰδι(ρ.9ο6.4; 5924); τεῖ, οΙάςε οὗ ΡΗΠΟΘΟΡΩΥ 
ἴπ Κπον]βαᾶρα συναίτεον {τὴν φιλοσοφίαν καὶ σ. λέγοντες τῆς ἀλη- 
θοῦς καταλήψεως 1}.τ.2ο(ρ.63.8; Μ.8.8160); 3. 5 Ξαδ8ι., πείρεν; οἵ [πὲ 
Βοάν ἰῃ ταὶ. ἴο 5οὰ], ΜΙ 6(ἢ.γ 5.1. 31 (ρρ.267.17--2όρ.1; Μ.41.11441-Ὸ}} 
νοήσει... «φίλον πως καὶ σ, ἐστι σιωπή τ. ΤΒδυπι, ῥαη.ΟΥτίρ,2.17; Μ.το. 
ΤΟ528}; οὗ ἡσυχία: πάσης ἀρετῆς σ. ἘΡὨτ.3.το3Ὰ; οὗ σοα τὸν θεὸν σ, 
ἕξομεν, καὶ αὐτοὶ αὐτοῦ συνεργοὶ ἐσόμεθα (Ὦτγ5. ΟΊ. 141 τη Κόρα, 
(9.592); οὗ ρσταοβ ἔχοντες σ. τὴν χάριν τοῦ πνεύματος ΤΠατΟᾷὶ, 
ς: 17(3.301); ἴῃ Ἔν], αὐδίίογ, αεεοηιρἰΐεσ ὃ σ. γινόμενος τῇ.--πονηρίᾳ 
ΟἸδηι. ἐγ. 4.τοί(ρ.282.25; Μ.8. 1285); σατανᾷ τῷ..--κακέας...σ. Οντ.Η. 
εαἰρεἶ, το. 4; 4. ἐπαγίγιρ ἐδ Ξαη16 τοογὶΣ τοὺς σ. σου [58ς. οὗ τῆς ὈΙΒΠΟΡ] 
τῆς ζωῆς καὶ τῆς δικαιοσύνης ἐργάτας διακόνους (ηεί, ΑΡῥι5.τό.τ; 
85 50 βι,, ῥαἰΐοιυ τοογίον, οοἰϊδασιθ, ἸὈϑον εν ΤῊ Τἕ6 δα ἔαμδε, οἵ 
ΒΑτηΔ035 σ. τοῦ Παύλον (Ἰ6πι.ςν.2.2ο(ρ.176.1; Μ.8.τοδ08}; οἱ πιδῃ 
νας (σα σ, αὐτοῦ γινόμενος πρὸς τὸ πλεονάσαι αὐτῷ τοὺς σωζομένους 
Οσηςρί, 41Ρ}.2.54.4.; οἷ.. «ἀπόστολοι εἰς τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων σ. 
ἐπειδὴ τοῦ. πνεύματος ἦσαν.««ναός ΤΑΊῊΤΝ ταὶ, Τνῖη...17(}|.28.1228}); 
ΟΠ γυβ.ἤοηι.1 4.11 ἴηι Κορ, (0.59020) οἷ, 5.3 βαρτβα; οἱ δηρεὶς ὡς τὰ 
λόγιά φησι, θεοῦ σ. γενέσθαι, καὶ δεῖξαι τὴν θείαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ 
ῬΙοπ. Ατ,ς. ἀ.3.2(}1.3.1658}; [Π60]., οὗ ὅοη. ψῖῖρ ῬΑΊμοΥ, 201ηΐν 
αείτυο, ἐμαγίη ἐπα βαμεθ αεϊτυν τὸν θεὸν υἱὸν..-σύμβουλον καὶ σ. 
Τιάντα ({Β65.)} τοι π(1,217Ὰ; Μ.29.7608); τῷ θεῷ ὃς τὰ πάντα 
πεποίηκε σ. χρησάμενος τῷ υἱῷ Τάς, ΕΡἘ.5:ο(3,410)}; Ιᾶ τ Τ ἰεϑς. 5 τιο 
(3.523); ὃν [56. (τ 51]...ὠνόμαζεν [5ς. Νεστόριος],. .τῆς θείας συνή- 
γορον ἤτοι σ, αὐθεντίας. ὈντΟΝ 65ϊ.2.ττ(ρ.48.30; 6᾽.548)}} ῥαῦτα ᾿βου- 
λευόμενος σύμψηφον ἔσχε τόν... Χριστόν, καὶ ἐπιτελῶν σ. Τα τ,2 Τ γε, 
εἰ το(.678); οὗ Η. ΟΠοβί τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σ. ... πατρὸς καὶ υἱοῦ 
ΤΑΙ ἀταϊ. Τγίη.3.17(}8.28.12280); ΤΑ ΤΠ ΜΠ] αεεά, ἀϊαὶ.τ. τΊ(Ν1.28.13170); 
οἵ Η. δοβὺ ψἱτὰ (ἢ σίϑε ἴῃ τα ἰδέοσίηρ ργασα τὸ τη8η, ΟΥΎΟΣ. (0,207. 
σ: Μιιτ4τ6Ὰ}); οἵ {π6 ἴῆγθε Ῥεγβόμβ τρία ἐνεργὰ τρία σ. --- ἀλλήλοις 
συνόντα ἘΡΙρΗ σης. 67(ρ.82.3; Μ.4Ά.1270) τε Δ} α6γ.14.4{0.318,17; 
Μι.42.48χΑ)}); ἴῃ (ἰ5 56η536 ποῖ το Ὀ6 ρῥγεάϊοαϊθά οὗ ἀηρε]5 ἴῃ τε]. ἴο 
(οὐ οἱ ἄγγελοι γενόμενοι, σ. μὲν οὐκ ἦσαν τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ λειτουργοί 
ϑανεγ.ογφαὶ,4,6(Μ.:6.4658). ἝΩ. νος 

1324 σύνεσις 

Ἐσυνερέτης, ὁ, {εἰϊοισ οανξηαη, δας Με], λον (ρ.90.10; Μ.77. 

14688). 
Ἐσυνερμηνεύω, ἐμίεγργεί αἰοπροίάδ ΟΥ 15 ἐδ δαρηδ τθαν, ο. ἀδῖ,, 

τ Ν 55. ωη.4(2 Ρ.85.9; Μ.45.660}). 
συνέρχ-ομαι, 1. ἐοη16 ἰορείἠεν, αϑϑεηιδὶθ, πιθεὶ; οἵ ΟὨ τ βι18η. 85- 

ΞΘΙΩΘΙΥ σ΄ εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν Τρτὰ. ΕΡἠ.13.1; 10.20.2; 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ “-όμενοι σνυζητεῖτε περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος ΒαγΜ.4.το; 
μὴ συνελθέτω ὑμῖν ἕως οὗ διαλλαγῶσιν [14,14.2; τοῖς μὴ οὕτω 
φρονοῦσι οὐ σ. ἀλλὰ καὶ ἀναθεματίξζω [,11.}ας.((Ν ΒΡ Ρ.38); 2. ἰτμέ 
τοῖει απ συνείσακτος οὐ Ξρίτζυ8] σοι ρδΏΊΟη τὰς...α. παρθένους τισὶν 
ὡς ἀδελφὰς ἐκωλύσαμεν ΟΛης. (314)εαμ.το; οἵ. κωλύει ὁ κανὼν τὰς 
παρθενίαν ἐπαγγελλομένας “-ἐσθαι ἀνδράσιν, ἀντὶ τοῦ συζῆν συνοικεῖν 
Ζοπαταϑ ἰὼ ΟΑης, (314) εαη τοί Μ.137.1τ810); 3. οἵ τϊηρϑ, δὲ 7οἱγιϑά 1ῃ 
οπδ, μη σά, οἵ ἴμ6 ὕνο παῖατεβ πῃ Ρόύβου οἵ (Ὁ σχῖβε, 4. είν οἱ Ῥαμ, 
22(0Ρ.128.8} οἰζ. 5, δόξα; ἐν ἐνὶ. .«προσώπῳ ἀμφοῖν τῶν φύσεων συνεὰλ- 
θουσῶν 1ιδοπί. ΗΝ ε51...1(Μ.86.16048); ἰά,ποηορῆ.25(Μ.86.17858); 
ἡ.. «κατὰ σύνθεσιν ἕνωσις.. ἀσύγχυτα τὰ συνελθόντα διαφυλάττει (ΟΡ 
(ς-4)αηπ αι 4(ΠΒη ρ.τόο; [1.3.τ0660)}; ἐκ θεότητος αὐτὸν ἴσμεν καὶ 
ἀνθρωπότητος συγκείμενον, καὶ ἑτεροφυῇ τὰ σ. γνωρίζομεν ἘΠ]ΟΡ. 
 γ.ἀορνν.(Μ.86.20574}; 4. (Ξ 1.Δὲ.. φμδυεμῖο) μοῖρ, Οοά, Α7.55; 
ΟὨτγϑὶρρ.εηετη ΤἼἠῖάν(ρΡ.68,11). 

συνεσθί-ω, 1. ἐαὶ ἱοροίδεν Πέτρος..-«μετὰ τῶν ἐθνῶν σ. Οτιεἰς.,..1 

(Ρ.127.24; Μ.τι.7968) ; πολλοὶ...ἦσαν... Ἀρειανοί, τούτοις τε σ. ΑἸΗ. 
ἀροϊΟοηςί.25(Μ.25.6258); 408., δέ α ἰαδίε ἐονραηίοη πάντας τοὺς σ. 
παραδραμών {Ἐυ5ῖ. 1 .α5.2(ρΡ.27.7}; πιο, ΟΥ Ῥδ55. ἴογ δοῖ, δορυφόροι 
καὶ οἱ “"όμενοι ἄρχοντες ΤὨτφι. 16 ἐπ 2 Κερ. 5 1228..(1.464); οὗ 
ΟὨτῖθὲ ὁ δατίῃ συμπεινῶν ἡμῖν καὶ συνδιψῶν, καὶ “"ων καθαρὸν 
ἐσθίουσιν ἄρτον, καὶ συμπίνει τὸ ὕδωρ Οτ. Ξε τη Εκεολιτο(Μ.13.7181Ὰ}; 
αἴτοσ Ἐδθυσυθοτίοη σ. αὐτοῖς καὶ συνέπιεν ὡς σαρκικός δι. ΘΎΤΉ.3. 
4; Οσηϑδί. Αρ}.5.1.30; 1δ.6.30.0, ΟὨΙ αϑεῖς πάλιν παραγενήσεσθαι ἐν 
"Ἱερουσαλήμ, καὶ τότε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ συμπιεῖν πάλιν καὶ σ. {ι5ῖ, 
ἄϊαϊ.5τ.2(Μ.6.π80Ὰ); 2. ἐαὶ οας {πἰτρ' τοῦ ἦς Δ ΠΟΙΠ ΕΓ πικρίδας σ, τοῖς 
ἄρτοις τοῖς οὐκ ἐζυμωμένοις Οντ, αάο».2(1.808). 

σύνεσις, ἡ, 1. 1τἰϊρεηεῦ, μπἀονείαπ ἀἸῊ οὐ δι’ ἑαυτῶν δικαιούμεθα 
οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας ἢ σ. ἢ εὐσεβείας ΤΟ Ἶδνη.32.4; οἵ σα ἴπ 
Οτεαίοη τῇ ἀκαταλήπτῳ αὐτοῦ σ. διεκόσμησεν αὐτούς 1.33.3; Ηδιτη. 
υἱς.1.3.4; ἃ5 οἵ οὗ Οοὰ αἰτοῦ σύνεσιν πλείονα ἧς ἔχεις Ἰρη. Ῥοΐγε.τ.3; 
ΘΧοσοιβθ ἴῃ [θϑτίηρ οἰαἰΠλθ οὗ Ῥσορῃεῖβ δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε. 
σα. γὰρ ἕξετε δεξιὰν καὶ ἀριστεράν 14.12.1; ἀπα ἰπ Ῥτον Ἰηρ [ῸΥ 
Βιορμβί κατὰ τὴν σ. ὑμῶν προνοήσατε, πῶς μὴ ἀργὸς μεθ᾽ ὑμῶν 
ζήσεται Χριστιανός 1.12.4; ἜΧΟΙ τΕα ἴπ τερεηΐδπος ἐγώ, φησίν, ἐπὶ 
τῆς μετανοίας εἰμὶ καὶ πᾶσιν τοῖς μετανοοῦσιν σύνεσιν δίδωμι. ἢ οὐ 
δοκεῖ σοι..-αὐτὸ τοῦτο τὸ μετανοῆσαι σ. εἶναι; τὸ μετανοῆσαι, φησί, σ. 
ἐστι μεγάλη. συνίει γὰρ... ἁμαρτήσας ὅτι πεποίηκεν τὸ πονηρὸν...καὶ 
ἀναβαίνει ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἡ πρᾶξις ἣν ἔπραξεν, καὶ μετανοεῖ... 
βλέπεις οὖν ὅτι ἡ μετάνοια σ. ἐστε μεγάλη Ἡετπι πα" .4.2.2} Ϊῃ 
ἱπτεγργείατίοη οὗ γενοὶατίοῃβ ὃς ἄν... δοῦλος ἢ τοῦ θεοῦ... αἰτεῖται παρ᾽ 
αὐτοῦ σ. καὶ λαμβάνει..-καὶ γνωστὰ αὐτῷ γίνονται τὰ ῥήματα τοῦ 
κυρίου τὰ λεγόμενα διὰ παραβολῶν ἰὰ.κἦ»1.5.4.3., 1δ.0.2.6; ΟΡ. 
αὐθάδεια, 1δ.0.22.2--3.} ἃ5. ροτβομιβεα νἱτίας, 16.9.15.2; 88 ΒΡΊΤΙΓΙΔΙ 
σίδο, ο1.15.1τ:2 ὁ μὲν γὰρ λαμβάνει συνέσεως πνεῦμα, ὁ δὲ βουλῆς, ὁ 
δὲ ἰσχύος Ταβτ 4͵αᾳ].30.2(Μ.6, 5608); σοφίας μὲν γὰρ πνεῦμα Σολομῶν 
ἔσχε, συνέσεως δὲ καὶ βουλῆς Δανιήλ ἰδ.87.4(6848); οἵ ῬοΟΙΠΕἸοΑ] νν]8- 
ἄοτῃ οὗ ἐπΊΡΕΥΟΥ ἡ σύμπασα οἰκουμένη τῇ ὑμετέρᾳ σ. βαθείας εἰρήνης 
ἀπολαύουσιν ΑἸποπαρ ἰδρ.1.2(Μ.6.8028).; 1δ.6,2(οοΤΑ); ἡ σ. ὄψις ἐστὶ 
ψυχῆς ΟἸεπιι ῥαφά.τ.οίρ.135.8; Μ.8.3410); ὁρᾷς τίνα τρόπον ἡ σ. μέγα 
βοήθημα ἡμῖν δέδοται καὶ παντὸς ὅπλου κρεῖττον, οὗ δοκεῖ ἔχειν τὰ 

θηρία Οτ.Οεἰς.4.78(ρ.348.8; Μττιτι400); οὐ γὰρ ὑπέβαλε τοὺς ἀνθρώ- 
ποὺς τοῖς θηρίοις ὁ θεός, ἀλλὰ τῇ σ. τῶν ἀνθρώπων ἁλωτὰ δέδωκεν εἶναι 
τὰ θηρία καὶ ταῖς ἀπὸ συνέσεως ὑφισταμέναις κατ᾽ ἐκείνων τέχναις δ. 
4.8ο(Ρ.350.15; 11534}; ταῦ, σαρδοίτν ἴὸ ὈΠάοιβία πα ρΌβρεὶ ὀστᾶ γὰρ 
καὶ σάρκα σοφίας ὁ λέγων εἶναι σύνεσιν καὶ ἀρετὴν ὀρθότατα λέγει, 
πλευρὰν δὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας τὸ παράκλητον Μεῖἢ.5}}.3.8 
(ρ.36.8; Μ.18.730}); οὐ γὰρ ἂν πώποτε δικαιοσύνης αὐτῆς ἢ συνέσεως ἢ 
εἰρήνης ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατό τις μέγεθος ἢ σχῆμα ἢ κάλλος" ἐκεῖ δὲ ἐν 
τῷ ὄντι, ὡς εἰσίν, ὁλοτελῇ βλέπονται καὶ σαφῆ 1Ὁ.8.3(0.84.4.; 1418} εἰ 
δὲ καὶ αἴσθοιντο καὶ οὗτοι τῆς χάριτος τὸ μυστήριον, τότε δὴ καὶ 
αὐτοῖς, ὁπότε ἐπέστρεψαν καὶ ἐπίστευσαν, κατὰ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν 
σ. γεννᾶται [30. ὁ Χριστός ἰδ.8.ο(ριθτ.10; 1528}; ξύλον παρὰ τὰς 
διεξόδους πεφυτευμένον [5.1:3]...διδασκαλέα καὶ ἀγάπη καὶ σα. ἐστιν, 
ἐν καιρῷ προσήκοντι τοῖς ἐπὶ τὰ ὕδατα τῆς ἀπολυτρώσεως ἀφικνου- 
μένοις διδομένη ἰδ.9.3(ρ.1τ7.24; 1848); ἡ περὶ τὰ θεῖα σ, Ἐπι5.}..6.4.23.8 
(Μ.2ο.288Α}; δώῃ σοι ὁ θεὸς σ., ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων 
ΤΑΙ δαὶ, Τνίν.3. 29 (Μ.28.χ 2405) ; τοῦ, ἀἰνῖπια τυ ϊβαοπι τὴν ἀγαθὴν καὶ 
αἰωνίαν ζωὴν... ὑπὲρ πᾶσαν σοφίαν καὶ σ. ὑπεροῦσαν. οὐ γὰρ μόνον ὃ 
θεὸς ὑπέρπλήρης ἐστὶ σοφίας, καὶ τῆς σ' αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἀλλὰ 



συνεσκιασμένης 

καὶ παντὸς λόγον. «καὶ σοφίας ὑπερίδρυται Τιοπ. Ατ.ἄ.». 7(Μ. 3. 
8658); 5 πάσης σοφίας καὶ σ. αἰτία" καὶ αὐτῆς ἐστι πᾶσα βουλή, καὶ παρ᾽ 
αὐτῆς πᾶσα γνῶοις καὶ σ. .(8684); ἃ5 γαϊεπί. ἀθοῦ ρβιγεά νι 
ἐσύρορι Ιτεπ. αδν. τ. τ. 2(Ν. 7.4498)}; ἘρΙρῃ. ἰαεν.31.2(Ρ.386. 1; Μ.41τ. 
4774}; 2. τηείτηεί: κατανόησον. «τὴν ἐν αὐτόϊς τοῖς ζώοις δεδομένην 
σ. πρὸς τὸ γεννᾶν καὶ ἐκτρέφειν ΤΏΡ Απί. Αμίοί. τι (Μ.6.10334); 
3. «Αἰ γενναῖος παλαιστής, μέγας ὧν τῇ συνέσει καὶ τῇ ἀνδρίᾳ ΑΤΠἵπις, 
24. 1(Μ. 25: 1318); ;4. μιθηΉρ, εἰρηίβεαπεε ἐ ἐπὶ τῷ γνῶναι καὶ ὑμᾶς τοῦ 

μυστηρίου τὴν σ. ΤΏατΜΟρ5. Ἐρὴς 2: ϑίρ. 155. 22); ; ὅ. ἀδεϊςίοη, 7μάρε- 
γΙ6ῊΗ} κατά γε τὴν τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ὑμετέρας προαιρέσεως σ, τε καὶ 
βούλησιν (σπδέιρ. Ετι5.υ.(...δίρ.ττο.το; Μ.20.1137Ὰ)}; 6. εοριδεμὶ 
ὅπως τὴν τῆς Δομετίλλας φθάσει α. ΜΔ. Νεγ.εἰ εἶ τοίρ.18.12); 7. 8.5 
5ίν]6 οὗ δα αγε55, ἐπ εἰ ρόησς, τοϊδάονι τὰ γραφέντα παρὰ τῆς ὑμετέρας 
σ. (οηείρ.Εύ5.0.0,3.δ2ίρ,τορ,30; Ν,20.11260}; 14.6ρ.ΑῈἢιαροί, δε. 
δθίρ.146.33; Μ.25.372.); Μαο,Αερ.ε}.(}1.34.4000); δεῖ δὲ τὴν σὴν 
ἱεραρχικὴν σ. μὴ χαλεπαίνειν ἐπὶ τοῖς πεπλανημένοις Ὠϑτοη.ΑΥ.6.}.}.3... 
ττ(Μ.3.ς 684); 8. ργϑητη., «οογαϊπαϊίοη, ἐομ)μησίοη οὗ δεμίθηςες, 
τεῖ. 7ο.::20 ἀναγνωσόμεθα.. «οὐ πάντως προστακτικῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 
σ. μᾶλλον καὶ ὑποστιγμῇ γτ. 70.5.2(4. 2600). 

Ἐσυνεσκιασμένης, ν. ᾿συνεσκιασμένως. 
"συνεσκιασμένως, 1. οἵ ἘΧΡΥΕΒβίοπ, οὐξεμγεῖν, ἐπίφηιαϊοαϊίγ, τοῖ, 

βου ρίαγε τῶν ἱερῶν λογίων, τὰ πολλὰ σ. προενηνεγμένων Ἐπ5.}.ε. δ το 
(βου. ; Μ.21.476}) ; 14..6.7.τ(ρ.313.6; Μ,22.5120); ; προφητεία ἦν... 
ἀπαγγεῖλαι ἔδει (Ἤγγο, ἐεἰ.34(12.607Ὲ}; βλέπει δὲ αὐτὸν ἡ νύμφη ὀπίσω 
ἑστῶτα τοῦ νόμου.. «διὰ τὸ σαφῶς ἐν τούτῳ τὰ περὶ αὐτοῦ, καὶ συν- 
ἐσκιαομένης εἰρῆσθαι ΝῚ Δ Ρ.Ῥτοσ σαηϊ. 2:9(Μ.87. τοσοῦ ; Ρυοθ. 1. 
συνεσκιασμένως); τὰ σ. ἐν τοῖς ψαλμοῖς λεγόμενα Μαχ,Ξελοῖϊ.6.ἢ.3.3.- 
(Μ.4.1τ4τΑ}); τεῦ, Ομ γίδες ψόσας ἐν. «προοιμίοις. σ. ..ν προϊὼν δὲ 
σαφέστερον (Ἶτνϑ.ἤονι.28,3 1ἢ᾽0: 0.(8.1τ638); τὸ. πάθος οὐ..«γυμνῶς 
τίθησιν, ἀλλὰ σ. 1Ὁ.27.2(8.τπόο) ; σ. ... ἰὸν ἀν οός αὐτό 1ᾷ.}}07.41.2 
τη Μ|.(7.446Ὲ); τεῖ. 5. ῬαᾺ] ἐπειδὴ ...περὶ τῆς Ρωμαϊκῆς ἀρχῆς τοῦτό 
φησιν, εἰκότως ἠνίξατο, καὶ τέως φησὶ σ. 4 ̓ ον!.4.1 ἵῃ 2 ΤΉεςς, τ. 
5200); 1πα4γεείϊν, αἰμοτυεῖν ἐν τῇ πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῇ κινεῖ μὲν 
αὐτό, ο. δὲ καὶ ἐν βραχεῖ 1Δ.}|015.20.1 1ἢ ΤΟ» (το. 2580); ἴῃ τατον 
ἐν. «ταῖς ἄλλαις ἱερουργίαις ἀνακεκαλυμμένως καὶ ἀνενδοιάστως ἡ 
ἱερουργία ἐπιτελεῖται" ἐν δέ γε ταύτῃ σ. καὶ πενθηρῶς Τάτ, σταᾷ, 
ῥγναεεαμεὶ (Νί οο.τ6888); 2. το δεάϊν, πο ὶ εἰσαγῖν ἀσαφῶς καὶ ἀπαιδεύ- 
τως καὶ σ. γράφεις ΤΑΤΛὨ ἀταὶ. Τνῖη.2.290 (1.28. τ2οοΟ) ; 3. οὗ αοίζοτις οὐ 
δνοηί5, ἐμ α ἀϊάάεη ἸαΉΜΕΥ συνῴκει. «τῷ μνηστῆρι ἡ Μαριάμ, διὰ τὸ 
σ. γενέσθαι τὴν γέννησιν (Πτγϑ5.ρ.εαὶ, ἤ71.1τ:τβϑίρ.10.153); οἵ (ῃγδι 8 
ἤἢγβί οοταϊηρ οὐχ ὡς τὸ πρῶτον ἐν παραβύστῳ καὶ σ. ... ἀλλὰ παρρησίᾳ 
καὶ φανερῶς Ατγείῃ. ἄρβοε.τ:,(}. τού. σορο). 

συνεσταλμένως, 1. ὑγίεβν, ἐοπείξεῖν σ. μὲν...ἐμφαντικώτερον δέ 
Ομγτνϑβ.ἤοηι.27.2 15 70.(8.1568); 14, ἀονῖ.32.1 ἦπ Φογ. (10. 5008) ; ὕντ. 
{επ6:τ(Μ.72.8ο00); 2. ἐμμεδίν σ. χεῖρας ἐπαίρομεν Ογτ. Ὀς.21: 1(Μ. 
69.856). 

᾿ συνεστίασις, ἡ, ζδαπήηρ ἱοροίδεον, δμιογίαίμίηρ, ΤΕ πι51.1,α5.2(ρ.2]. 
τοὺ ; ἸΞ14.Ρὲ}.σρὈ.2.146(Μ.18.: 920); ΟΝΊς.(γ87)εαη.22. 

συνεστιάτωρ, ὁ, ἰαῤίε εονραμίομ, γε, Αϑι. Ασχιλον(Μ.40. 
3124). 
" συνεστι-άω, 1. ἠεἰρ ἰο ἐπ ογίατη, ταεῖ, ἐκ οἰὐνῥι φυραι [Ξς. οὗ Κπον- 
Ἰεᾶρε] ἀλλήλους σ. Βα5,ἤοη,.23.τ(2. τϑ50; Μ.31. 5800) ;2. Ρ6558., ἐΐϑε οὐ 
αεὶ τοί; οἵ Τιατατὰβ ἢ ΟΠ σιβι τῷ ἐγεέροντι κυρίῳ σ. ΤΈΞτ.1 α5.8 
(0.34.2); τηρῖ, τούτῳ 50, φυτῷ εἰρη ϊγίην ΟΠ τΊ51] “-ὥμαι ξβΒγγϑ. 
βρακελ.6. (ρ.171.8; ὃ. 2724). 

συνέστιος, 1. “μανία ἐπὸ 1αδίς ὁ ΟΥ τοῖί, Ῥοΐηρ α ἐεϊϊοιο ρμεςὶ σα. 
δαιμόνων (6]5.80,.Οτιδἰς.8., 28(ρ.243.28: Μχτ.15578); τοῖς ἀγγέλοις... 
ὅσ. ... γινομένων ΟΥΥ.27(ρ.27ο.2; Μτ ςΙ38) ; Οὗ τῆ ἈΡοβί!ββ σ, καὶ 
ὁμοτράπεζοι τοῦ...«δεσπότου γεγένηνται 1514.Ῥε].6}}.2.5(Μ.78,4618); 
88. 5} 5ι., ἑαδίε εονεραπίοη, ρηδεί, οἵ τὴ6 ἀἸβοῖρ]65 τοὺς ἑαυτοῦ [86.Ψ 
τοῦ θεοῦ] σ. ((ε]5.8Ρ.Οτ,( εἰἶ5.2.2ο(ρ.148.τ4; 8364) ; 2. ἴῃ ρθη. ; 8. δείῃρ 
αἱ μομεσὶ τηϊηαΐε τοῖς οἰκοῦσι τὴν Καπαρναοὺμ σ. ἣν [58ς. [Π6 σεη- 
(τ 0}}} καἰ. ἶ,ς.7: τί. {ρ.55.22) ; τηοῖ, σ. τρυφή ΟἸδτη, ῥαεά.5.3(0Ρ.240.6; 
Μ.8.ς840) ; Ῥ. 85 βιϑῖ., ἐμέφηαΐε σονηραπίομ, οἵ 8. Ῥϑῖου Ἷὴ τε]. ἴὸ 
Οὐγιβί ὁ κλητὸς καὶ ἐκλεκτὸς καὶ σ. καὶ συνοδοίπορος (ἰεηι.ἐρ.τ(Μ.2. 
234}; πιεί, ὁ γνωστικὸς..«σύνοικος ὧν τῷ. κυρίῳ ὀαριστής τε καὶ σ. 
κατὰ τὸ πνεῦμα διαμενεῖ (6π|.5]».2.2ο(ρ.170.12; Μ.8.το404Ὰ)}; φῇ 
αἰνίπο ᾿ηδρῸ ἴῃ ΙΔ Π σύνοικον εἰκόνα, σύμβουλον, συνόμιλον, σ. 14. 
Ῥγοϊ,α(ρΡ.46.18; Μ.8.1570). 

Ἐσυνεστραμμενόθριξ, ομγίγ- παϊγεά, οἵ ΟΠ τΙΒὲ οὗλος τοὺς βοστρύχους 
ἤγουν σ. ΤΗΙΡρ. (ΤῊ. ἐγ 2τίρ.55.14; συνεστραμμένος θρίξ Μ.ττΊ.τοκόΑ). 

Ἐσυνετάω, ρισο πον ειαΉΠἸΉΡ 0, Ἰ)οτ ἀοεῖ.7.6(Μ.88.1γο8.). 
Ἐσυνετής, ὁ, ση6 τοῖο ερἀργοίαμς, ν, συνήγορος. 
συνετίζ-ω, 1. σίσε επάογείαπαάϊησ, μιαξα τοῖξε; οἱ (οα ἀπόστολοι 

“όνται ζ1ορΉ.12.0 ἵνα ὁ ἀγαθὸς..-φωτίσῃ αὐτοὺς καὶ σ. τ ρ.Οσηςεί, 
Αρρι8.6.τ; Ῥα}}. ἢ απς. τδ(ρ.58.2}; ὁ ὑπὸ θεοῦ συνετισθεὶς ἄνθρωπος 

1325 συνεύχομαι 

ΟἸνΡ. 7οὐ 28:0 (Μ.03.2924}; οἱ Η. ποβί οὗ... προφῆται ὑπὸ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος ἀεὶ “σόμενοι Ἠ1ρρ.)ν..3.2.3; ἘΡὮτ.1.2268; ΟΥτ. ὁ. 
1ο.2(4.925Ὲ}; οἱ (Πτιβῖ, ἘΡΗτ. ττότα ; οὗ ἀη 8ηροὶ, Πδετηπαηά.4.2.1. 
τοί, Ὁ δη.9:22 ὅπως αὐτὸν σι πρὸς τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ ζητούμενα ΗΪΡΡ. 
}αη.4.20.2:; [845.56].0γ.38.2(Μ.8ς5,.4044}; Αηαβι,ηΐσερρι. 3. τ(Μ.80. 
1285}; ΤΑπαβί.5, μά ἀπε ρ.3(Μ.80.12408); οἵ ΟΥΠΟΥ βθουτσοθθ οὗ 
τἀπαετιβίδηάίηρ μνήμη [50. τοῦ θεοῦ} σ. τοὺς ἔχοντας αὐτήν Τύγτ. 
εοἰ Τί 5. ΚῸΒ ; Μ.77.12648); τὰ ἔβνη συνετισθέντα τῷ διδασκαλικῷ 
λόγῳ Ατείῃ. ἄρβοε.χοῖ(Μ.τοῦ.7400)}; 2. ἐαπεδε ἰοὸ ππάεγείαμ, ἱπείγμεῖ 
δέδοταί σοι... σύνεσις τοῦ συνετίσαι τοὺς υἱούς σον περὶ τούτου Τ΄ Γεν. 
4.5; καὶ ἐδίδασκέ με... «καὶ ἦν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν “ων με ἰῤ.0.8; καὶ 
δοθήσεται αὐτοῖς καρδία “"ομένη τὸ ἀγαθὸν καὶ λατρεύειν θεῷ μόνῳ 
ἄρος. Μ1ο05.13(ρ.1); ὅτ.Ν82.0γ.43.66(Μ. 36. 5854}; ; Ατεῃ. ροςξιτιο 
(Μ.1οό.5240}; τεῖ. 1.0.2: 52 τὸ “σεσθαι κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τὸν 
Χριστόν ΤΠαι. 5.15:7(1.602). ̓  

συνετῶς, ἐνμεἰἰξρεηίν, τοϊσεὶν ; ἴσταρ. σομιρ. συνετωτέρως, (ὮγνΒ. 
ἤονη. 5 8.1 τῇ 70.(8.3374}). 

Ἐσυνευαγγελιολυτέω, 70Ἷγ τ μπάοίϊηρ, ἀραγίης ἐμ6 ροφρεὶ τῷ 
εὐαγγελιολύτῃ σα. ΤΠατ.5ιυα. ἐρῥιτ4ο( ΜΝ φο. χοϑϑο). 

συνευδοκτ-έω, 1. 2010. ἴηι ἀῤῥνουνης, ρθε ομεῖς σοηδεηΐ; ἤδηος 
ἄξγεε, ἰο, ἀρῥγουο οὗ τἸϊηρβ οὐδὲ τῷ... .τῆς ἀδικέας καιρῷ σ. Ῥίορη. 0.1} 
σ. τῇ ἐπιστολῇ ῬοΟΙγΟΙΟΆΡ. Επ5.}.6. 5:24 8(Μ. 20.4074}; 2. αργϑὸ ΟΥ̓ 
ϑγηηραιλῖσε 11 Ῥαιβοηβ οὐ μόνον οἱ πράσσοντες... «(ἀλλὰ καὶ οἱ. σ. 

αὐτοῖς τοίση.35.6., 3. ῥαγιείραίο, δἤαγο ἴη, ὃν ϑνηιβαϊαν ΟΥ κοηδοηὶ 
οὐ μόνον τοὺς ποιοῦντας... «ἀλλὰ. καὶ τοὺς σ, αὐτοῖς εἰς ταῦτα [53ς. τὰ 

ἄτοπα) Μετῃ.γες.2.4{0.336.7; Μ.4τ.1τ680); ὁ ἄγγελος ὁ α. μοι ἐπὶ 
τῆς τραπέζης }7.ΖοΞ.2ο(ρ.τοδ.1); (τ ΪΞο0]. τῆς θεότητος “-οὐσης εἰς τὰ 
εὔλογα ἘΡΙΡΠ. ἐπε. 3(0.230.22; Μ,41,21774}; ἔλαβε...σῶμα... «(ἵνα ἐν αὐτῷ 
“-ἤσῃ τοῦ παθεῖν Ἰὰ «᾿καόγ.60.2η(Ρ.174.2τ| Μ.42.2414}.. 

τονψνευδομητής, "ὁ ὃ, 9π6 τοὴο ἀρύξες, ὦντ. 10ο.ς.5(4.5 254}. 
"συνευδοκία, ἡ, 5.ν.1., γοτμὶ ΦΘΉ ΘΙ ΟΥ ἀρῥγτουαὶ, ἘΡῚΡΗ ἦεν. 69. 50 

(Μ.42.Ζούῃ ; σὺν εὐδοκία. Ρ.207.13). 
“συνευδοκιμέω, δὲ ἐεἰσογησά σφμαϊίν τοτίἦ, σἤανε εοηημεμάαίίοη σ. 

τοῖς ἄγαν ἐξειλεγμένοις. Ογτιοάον. αἰ. 1260). 
συνευεργετέω, δὲ δεπεξεεη! αἰδοιοΥ ἰοροίλεν τοί; δὲ ΕΆΊΠΟΥ ΨΙΉ 

50.) δηα Η, σβμοβῖ, Βιάντη. [χήμ.2.12(Μ.30,6770). 
᾿συνευθύν-ω, ἀϊγοοί; σουόγη: ἰορείθον τοῖίβ θεῷ... 

π-οντί σοι βασιλείαν ΤἸ]λυ51,.αἰϊος.(Μ.1τ8,673}). 
Ἐσυνευλογέω, ῥΐσες ὁπ6 τοῦ ἀποίπευ, δίσες αἱ {6 βαρ {ἴπῖδ, 

Ταβτ αταὶ,χ50.1τ(Μ.6.7930); Ρτοο. Ὀὲ.33:70}1.87.οΒ18}; Ἃ60,Ρ15. 

- . ἢ ἢ 
“Τῷ τὴν ἐπίγειον 

Ρὲεγξ.3.428(Μ.92.τ2574); Τπάτιϑιυα,ρ}.1 ο(συλλογῆσαι Μ.0ο.Το068). 
Ἐσυνεύνεια, ἡ, εἰσορίηο ἰορείδεν; φοσπαὶ ἐμίογεομγσο, Τῦδος. ΝαΖ. ῆ " ᾽ 

ἀταί. τ20(Μ.38.το45). ᾿΄ σζοι 
Ἐσυνευοδιάξζ-ω, ῥηὲ ἠπὶ {6 γἱρὴὲ τον; Πποῆοε εογηνηση τῆς τῶν 

ἔργων φαιδρότητος, “-οὐσης παρὰ θεῷ Ογτ.ς.36:7(Μ.60.92885). 
Ἐσυνευπαθέω, εἦαγέ α Κεἰ οἱ τρε]]-δείηρ, δὲ αἱ ξαςε αἷξο, ΟΥ. 70. 

το. 6(2ο; Ῥυξιτατ; Μ.14.3738). 
᾿ συνευρίσκω, ῬΆξδ., δὲ οι τοῦ; δὲ ῥγεέξεμὶ τοῦτ, Μᾶχ Ργνγάμ. 
(Μ.01.288λῚ). 

τὐὐνευρυν μένω; Ῥ488., πιρί,, δὲ αἰϊμεμεώ ἰο, Τστι ῬἠἊαά.1.2. 
["]σύνευσις, ἡ, ν. σύννευσις. 
Ἐσυνευτελίζ-ω, ἀεῤγεεία!ε αἰσηρ τυΐιἢ ὡς καὶ τὰς ὑψηλὰς ἐνεργείας 

αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸ ταπεινὸν ἐπειμιξίᾳ “εσθαι στ Ν γββ ον εαἰεελ. τά4(ρ.62, 
15; Μ.4..484}); εαἰ. ζοντο: τίρ.412.11). 

συνευφημ-έω, 1 70ἷγι τὴ ῥγαῖδε ΜῊ, οἵ (οηβί, “οήσει τῇ θεολογίᾳ 
Ετι5... τίρ.τοῦ, 18; Μ.20.1220Ὰ); 2. ρᾶ85., δὲ ῥἰδεβθά ἱορείηεγ ἰτῃ 
σ. τοῦτον [8ς. τὸν υἱόν] τῷ πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι 70.) ἐγίςαρ, τ ος. 

488). 
᾿συνευφημίζ-ὠ, αὐείαίηι τἰρεαηεομδῖν σεται 56. εἰρήνη] σὺν 

αὐτῷ [50. Κωνσταντίνῳ ΤὨΡΒπ,εάγονι. Ρ.- 204(. τοϑ.Ο40Α). 
συνευφραίν-ομαι, γε7οῖεε ἱορείπεν ; διὰ. 1 ἀαΐ. σ. μετ᾽ αὐτοῦ ἐν 

πᾶσιν Τ, Αδν. ἃ 4(0.81,24); ΜΟΝΕν εἰ Αεὐο(Ρ.8.530); ἡ..παρθενεία ἀγ- 
γέλων συνευφρανθείη καὶ συναγαλλιασθείη σοι 1δ.8(ρ.7.31); οὗ 5. Β451] 
ἴῃ Πδαᾶνϑῆ εἰσελήλυθας τὸν ἀνείδεον γνόφον... «ὁμιλεῖν... καὶ σσεσθαι 70. 
Μοπιγρηη, Βας. τοίΜ οὔ. 13778). 

"“συνευχαριστέω, ἢ 7οἷη ἴπ ἱπαπκερίυίηρ, ΤΑ ἀΔἰαδ.γ(0.7.40). 
- δυνεύχ-ομαι, Α, ῥγαγ τοΥλ, ῥγαὰγν ἱορείδεν: 1. αοῖ., ϑγιιθβιεριτοι 
(Μ .66.14695); ἐδιταοί( 5138); 2. τηρά.; 8. ἃ8 Βεδνθθα (μηξιίαπβ ὅ 
γνωστικὸς..-.σ. τοῖς κοινότερον πεπιστευκόσι []ετὴ.5,».7.7(0.37.1; Μ.0. 
4605); α. ὅπως ὅ...θεὸς.. «προθυμίαν ἐμποιήσῃ Βαβ.6ῤ.22 13.340 ΜΝ. 
32.817}; νῦν τε ὑπερευξόμεθά σον τῆς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ λοιποῦ σ. 
ϑυπαβεῥ. 71.(Μ 66. .14368); οὗ σογροταῖβ ΡΥαν ΟῚ ἡμῶν “-ομένων καὶ 
συννηστευόντων αὐτοῖς [3ς. ζαπαϊάαϊοβ ΤΟΥ Ὀαρτί5π|]) 75. Ιαροί.61.2 
(Μ.6.4200}; οὐδὲ ἐν τοῖς μετάλλοις ἀλλήλοις ἐκοινώνουν ἢ σ. ἘΡΙΡΆ. 
ἠαεν. 68,3(0.143.27; Μ.42.1808); οὗ α πιϊϑρυϊάφα ἀβοεῖὶς οὐδενὶ ὅλως 
σ. ἸάόΧρ. βά.τ3(0.512.12; Μ.42.8ϑοξα); ἂἃ5. ἃ βῖρτι οὗ υὑπὶῖν οὐ δεῖ 



συνεύω 

αἱρετικοῖς ἢ σχισματικοῖς σ. (] ἀοα.ἐαη.35; ΜΜεελετιανοὶ..«σχίσμα 
ὄντες..«μὴ σ. τοῖς ἐν τῷ διωγμῷ παραπεπτωκόσι ἘΡΡΙρΒι.απαςιοδίρ.2. 
4; Μ.42.128); οὗτοι 8.. «ὐδιεανοί]..:οὐ σ΄ ... ἡμῖν. 1δ.7ο(0.220.7; 
4368); Ὁ. οὗ Δηρεῖ5 ἢ ποι ἀνθρώποις... εὐχομένοις τῷ θεῷ μυρίαι... 
σ. δυνάμεις ἑεραΐ ΟΥτ,(εἷς.8,64{0.28ο.13; Μ.11.16124}; ἐῤ.8.36(ρ.252. 
2: 151720}; 14 0γιχτ(ρ. 324; Μ.11.4528}; 6. οὗ (μτῖϑὲ ψ ΙΓ τηβη τοῦ 
««“ λόγου θεοῦ...σ. πρὸς τὸν πατέρα τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ μεσιτευομένῳ ἐδιτὸ 
(ρ.320.19; 4450); ὁ ἀρχιερεὺς τοῖς γνησίως εὐχομένοις σι 1δι1τ(Ρ.321, 
15; 4488); ἅ. οὗ τῆᾶν ΠΏ ΟΠ τσὶ εὐχομένῳ αὐτῷ καὶ δεομένῳ τοῦ 
πατρὸς..«διδασκόμεθα σ. Ἐ:ι5,4.6.4.το(ρ.1τ8ς.3ο; Μ.22.3008). 

Β, εὐίφἦ; με τοεῖΐ τὸν δὲ γυμνὸν...τῶν ὑποπιπτόντων τῷ τέλει... 
““όμενοι παραπέμπουσι ΟἸοτη.οἰγ.4.1ϑ(ρ.2909.27; Μ.8.12258); ἐκείνῳ... 
ἐπαρῶνται..«τούτῳ σ. ΘΒ τυ «ἦονν.22.5 τ ΤΟ ογ.(το. 1908). 
[“Ἰσυνεύω, ν. συννεύω. 
“συνεφαπλόω, εὐ νὰ «ρεχί θη δυεῖν ψ ΙΓ, αἰσρίαν Ως ΠΝ ἃς 

ταῖς ἀκτῖσι τοῦ ἡλίου σ, ... αὐτῶν... ᾿λ οηβϑ ρος τὸ φαιδρόν Βα5...221 
(23.3240; Μ,32.8174). 

συνεφάτπτ-ω, ἰαἶέ ῥανί αἰοηβ οτδ, 1οἵηε τὰ ἃ σουγϑε οἵ βδεοίιοῃ, 
δος. θείας ἄνωθεν ““οὐσης χειρός Μας.Αερ. εν. ΚΜ. 24.8410} } τηρᾷ, 
τεῖ. δοϊίοῃ οἵ Ττῖπ, ὁ υἱὸς τῆς. δημιουργίας τῷ πατρὶ σι Β85.  τ7.2.21 
(1.2574Α; Μι20.6178); οὐχ..-ὁ πατὴρ ποιεῖ τι καθ᾽ ἑαυτόν, οὗ μὴ σ. ὁ 
υἱὸς τς Νγ85.ἰγες ἀτ(}.45.1250}; οὗ ἀϊνίηε ρτᾶοε βοηθείας “-ομένης 
Μβοιάερ. ρον. 1τ(}1.34.8404}. 

συνεφαρμόξω, ἀὲ αἰοης «οἰϊἔῇ;, τηθῖ., σῤῥίν οὐ ἀβογῖδε αἷδο τὴν... 
ἀκολουθέαν τῷ περὶ τοῦ υἱοῦ λόγῳ συνεφαρμόσει τ Ν 95. μη 8( 
Ῥ.190.16; Μ.45.706.Α). 
ισυνεφέλκ-ω, 1. ἀγαῖυ αὐ ΟΡ ΟΥ αἰσηρ τοί! οηδ; αἼῖ. δια πιϑα,, 

ἤξδπεα ὀγίηρ' οὐϑν ἴο Δ Ορίηοπ ἡ δὲ πεισθεῖσα τοὺς ἀδελφοὺς “-εται 
ῬΗΠοβι.ἤ.6.0.οΟ(Μ.65.5768); 2, τηρά,, αὐξογ ἱπῖο οπςβοὶῇ τῇ τροφῇ 
καταμεμιγμένον σ. τι φαρμακῶδες Αἰμοηδρ,γ65.6(ρ.54.20; Μ.6,.985Α}; 
ὅ, Εὐφράτης...πλείστους..«ποταμοὺς εἰς τὴν ἑαυτοῦ προσηγορίαν σ. 
ῬΠΠοβι. ἡ.6.3.8(}1.65.4800) ; 3. ἄγαιῦ οὐ ἄγαρ ἴῃ, ἱπεϊμάθ, ϑγυιθβ..ρ τά 
(Μ.66.1τ556.). 

Ἐσυνεφευρίσκω, ἀἰδεουεν ομα τὨϊηρ αἰοηρείάθ ΟΥἨ ἀεεοηιραη Ηρ 
δηοίπογ, τιν 55. ζα!.(}]1.4ς.τό4}. 

συνεφίστημι, Ρᾳ55. ΜΓ 507. 2 δοί., σἰαμά οὔθ ; ταεῖ., ζοῖη ἐπι 1η- 
δΙΘ ΠΡ ΟΥ̓ ῥΜ ΤΣ ῥγέδδγε ἩροΟΉ ο. τῷ βασιλεῖ (ΒτγΒ.ἦονι.43.4 1Ἡ 
Μ|(7.4640). 

συνέχεια, ἡ, 1, ἐοηπμτν, σΟΉ ΟΣ ἐμεεόςείοη, τοῖ. Ὀδρ ΐϑτα 
οὐ μὴν τελείως ἀφανισμόν, ἀλλά τινα διακοπὴν τῆς τοῦ κακοῦ σ. ὕ τ, 
Νγβ85.0», εαἰδελ. 35 (0.124.13; Ν΄.4ς.808); εοη)μείοη αἱ φωναὶ ἐπετε- 
λοῦντο ἐκ τῆς τῶν ὁρωμένων σ. δημιουργούμεναι στοιχείων Οτ.5εἰ. 10, 
ι.4ττΜ.τ2.8ο84); οὗ ἃ ρεστοά οὗ τἰπιδ, ἐεησι, ἀμγαίίοη ἡμέρα 
κατὰ συνέχειαν σχεδὸν τριπλασιάζηται Ἰ)»10.ΑΥΤ.6ῤ.7.2(Μ.2.τοϑοῦ) ; 
2. σεφοηεε, ἐομηόχτου;, τὰ τοὶ. οὗ Ὠυτϑη τρᾶβοη ἢ ΟΠ 5ὲ τῆς τοῦ 
λόγου χάριν πρὸς ἑαυτὸν οἰκειώσεώς τε καὶ α. Ἐπ5.4.ε.4.6(ρ.16ο.4; Μ, 
22.265) ; ἴῃ {Πουρηϊ ΟΥ ἜΧργθϑϑίοη ἵνα ἦ κατὰ συνέχειαν ῬΆοΙ. ἴον. 
7:8Π(ϑίαδθ ρ.504.27; Μ.τοι. 12578)αρΡ.εαϊ. Κοη.7 :8(Ρ.96.21); οΡρ. 
κατὰ πλάτος: κατὰ σ, μὲν οὖν εἴρηται, οἷά ἐστι τὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν 
προφητῶν, καὶ τὰ ἱστορούμενα πάντα μετὰ τῆς καινῆς διαθήκης" κατὰ 
πλάτος δὲ λέγεται, οἷά ἐστι τὰ τῶν ψαλμῶν καὶ ὠδῶν καὶ ἀσμάτων 
ῥήματα ΑἸΠ.οῥ. ΜΙαγεοῖ].27(}}.27.494}; οἵ 86 σοπίίπποιβ πατγαῖῖνε 
μίαν α. φυλάττειν Ῥτος,σ, ΣΡαγΟΌτόξτη.(Ν 1.87.1 2014}; 3. εὐ μαΉἐΟ 
οὗ, ρεγειδίθησο τὰ ΔῈ δος, Β65. δ. (2. 5008 ; Μ.31.14484}); 650. δ0:- 
ἐμαὶ γερο ον, τῇ σ. τῆς διαλέξεως κόρον... «λήψεσθαι (ΠΥγϑ5.41α}.τ.χ 
(2.246Ά); τοὺς..«λόγους ἀνακυκλοῖ, ἵνα τῇ σ. παγίαν τὴν μνήμην 
ἐργάσηται Τα ψΙ.Υ τη ι.4τχξί(τ. 261); ἰά χε. 98 τι Νιμιι βι (1. 

239). 
ες συνεχής, ἔ, οἵ ϑρᾶςρ, ξοεμοιίς; οὗ ἃ ὈΘΊΠ, ἐμ άϊδος, τ. ΤΆδυτη. 
Ῥαπιθν.τ4(0.32.11,23; Μιτο,ἸΟ028Β,0); οὗ ἃ σοπίϊπιιοιβ ϑθϑίαποα 
τὸ σ. σῶμα διατέμνει [5.. ὃ τοῦ κηρύγματος λόγος) Ν}]. Ξόγ. (Μ.70. 
12720}); πδΕϊΐ, 45 510 5ξ., δοψ Ή6 6 ΟΥ̓́Τ μππϊὲγ τὸ σ. τοῦ λόγου (Ἰ6 1). 
δἰγ.7.τ(0.3.15; Μ.0.4044}; ἡ.. «ἀνάστασις... κατὰ τὸ σ. τε καὶ ἡνωμένον 
τῆς φύσεως ἐκ τοῦ μέρους ἐπὶ τὸ ὅλον συνεκδιδομένη ΟΥΟΝ γ58.0». 
εαἰθεὶ. 32(Ρ.ττη.6; Μι.4ς5.8ο0); 2. ερπέϊσμομα; εμγεόσειυε; πεοαΐ. 
Ῥίαγ, ἃ5 βαρβε,, τοὐαὶ Κοϊϊοιυς ΟΥ δονιὲς πεχὶ τὰ...σ. τούτοις ΜΕΙΉ. 
γεδ.τ.46{(ρ.206.14; Μ.41τ.11178); ΤΒάτΡ ες 68: χό(ι.1ο84); 14, οπα τς 
3.26); 3. εομ)οϊηδά, οἵ ῬοΥβοαβ οἵ Ττίη. ἔχει ἐξ ἑαυτοῦ ἀνάρχως... 
ἡνωμένως καὶ ο. τὰς ὑποστάσεις Τλιντη, Τ γ7».2.6(Μ,30.520})}; 4. οἵ 
Ἐπιε; 8. εορἸηοιδ, ἐμεσσδαμὶ, μην θη τ διηνεκῆ μὲν ταύτην [50. 
τὴν κατηγορίαν τοῦ συνειδότος] ἐποίησεν εἶναι.. οὐ μὴν σ.- διηνεκῆ μέν, 
ἕνα..«ἀεὶ καὶ μέχρι τελευτῆς ὑπομιμνησκόμενοι νήφωμεν' οὐ σ. δὲ 
οὐδὲ ἐπάλληλον, ἵνα μὴ καταπίπτωμεν ἀλλὰ ἀνέσεις τινὰς λαμβάνοντες 
“«««ἀναπνέωμεν (Πτγ5,Παξ.4. κί, 580); Ὁ. "εφιιοπὶ, ἐοηδίαμεϊν ὁσομγ- 
τίηρ, οἵ ἃ ψοτὰ εὑρήσει...σ, τὴν ἀλήθειαν τὴν χάριν κτλ. Ὠῖοη.ΑἹ] ἜΡ' 
Ἐλι5.λ}.ε.1.25.21(Μ.20.70 18). 

1320 συνηγορέω 

συνέχ-ω, Α. ἴταη5.; 1. κοοῤ ἰορείδον, ΒεῚρ ἤγοηι ἀτερεγοίησ; πθπος 
γιαϊηίατη ; ἃ. οἵ (οα, Ξμδίαΐη (τη ἐχτοίσηοε) ὑφ᾽ οὗ λόγῳ δεδημιούργη- 
ται καὶ τῷ παρ᾽ αὐτῷ πνεύματι “-εται τὰ πάντα Αἰδεπαρἶεν.6.2(}}.6. 
φοιον); 1δ.13.2(9168); Οτοιῤγέηο,τ, 3. (ρ.56.1; Μ.11.1508}; Οτ  Ν γ85.0γ, 
εαἰεοί,, 2ο(ρ.ο96.3; Μ.4.ς.65}}; ὁ...τὰς πρώτας οὐσίας καὶ πρὸς τὸ εἶναι 
παραγαγών, καὶ...σ. Ὠιοῃ ΑΙ.ε.}.132.4(Μ.3.308Ὰ}; θεὸν... «δύναμιν... 
περιέχουσαν τὰ σύμπαντα, καὶ σ., καὶ προέχουσαν ο.Ὦ.. ζ.0.χ.8(Μ.94. 
8080) ;.1ὴ (σποβῖ. νῖδϑυν οἵ αἸνΊηδ δαίοπ ἴῃ Οτσδαίίοη θεία τις.. «δύναμις 
«.νἡ σ. τὰ ὅλα, ἣν καὶ θεὸν δικαίως ἂν εἴποιμεν Μετῃ αγὸτίν.2(Ρ.140. 
το; Μ.τϑ.2440); τεῖ. (ὨχιβιΒ θοαν ἔφαγεν...οὐ διὰ τὸ σῶμα, δυνά- 
μει ““όμενον ἁγίᾳ ΟἸεπη. 5 ἐγ. 6,ο(ρ.467.1ι; Μ.0.2920}; πιεῖ. αἷμα τῆς 
πίστεως ἡ ἐλπίς, ὑφ᾽ ἧς ““Ἔται ἃ ῥαεά.τ.6{(ρ.113.6; Μ.8.296})}; 
Ὁ. »παϊπίαϊη ᾿ἰδ, οὗ τὴς. ον ογραπϑ απ ἔμποιοηβ τὴν παροῦσαν 
σ. τῶν ἀνθρώπων ζωήν ΟΥΝ γ85.07.εαἰεεἠ,. 2Ζβ(ρ.το".α; Ν.45.730}; ς. σ. 
ἑαυτόν τιαϊπίαϊη ομεδεί[, δέερ ροίηρ ἡ τοῦ σώματος ἡμῶν φύσις 
εεἰὐδιὰ τῆς ἐπιρρεούσης αὐτῇ δυνάμεως σ. ... ἑαυτήν 1.23)(ρ.145.6; 
930); ἃ, »παϊνμαΐνε Βοοῖαὶ ἀπ ΡΟ τς] οὐάεσ, οὗ δῆρεὶς. ἃ5. ἃΡ- 
Βοϊμίςα ἴο φῥατγίσιϊαι βρμετεβ δύναμις,..ἡ τὸν περίγειον τόπον 
σ. τε καὶ περικρατεῖν τεταγμένη 1ϑ.6(Ρ.32.13; Μ.45.284); 2. εθη.- 
ἰαΐῃ, γεξίγαϊη, κεερ 1π ἡ πηγή, ἐὰν σ. τὰ νάματα πὰρ εανυτῇ, 

σήπεται (βιγβ. ῥοηι. 47.4 ἴῃ Με. 4028; ἐὰν μὴ ἔχῃ συνεχῆ ἀδυτηο); 
ἸὩΟΓΑ] ἑαυτὸν σ, καὶ ἐκόσμει ἀρετῇ 7051.1αροϊΪ.12.2(}1.6. 3410); 

ὀργὴν ““ἔτω (ΟἸοτα, ῥαεά,3.τ2(ρΡ.200.18; Μ.8,68ο4); τηεξν, οὐ πιδπ᾿β 
γοβϑυσγεοίίοη Ὀοαν οὐ τοιούτοις ἔτι βευ μας οἷς καὶ τὸ πρῶτον συν- 
έσχετο Μίετῃ.»γε5.2.21(Ρ.375.12); ἐλευθερίαν καὶ ἄνεσιν τῶν σ, ἐκήρυτ- 
τεν ᾿πιβ.4.6.0. ἴοίΡ. 427.21; Μ4.22.6804}; ρετβοηβ, ἀφίαΐη, περ ἱ 1,1, 65Ρ. 
ἴῃ ῬΓΙΒΟῚ σ. τὸν ἘΙΘΙ  ΈΦΗΣΝ «παῖδα ἐν δεσμοῖς Τ.705.14. 3; ἐν οἰκή- 
ματι “-ομένῳ ΤΠΡΒΙ Απει  πίοί,2.τλ(Μ.6.10724}; τοῖς ἐν φυλακῇ... 
““ομένοις []δγη.5ἐγ.6.δ(ρ.454.16; Μ.0.268.) ; αγγέδὶ εὐθέως δὲ σύνεσχεν 
τοὺς.. «πρωτεύοντας Ματο.ΠΙδον. ονῥὴ.21; 3. εομῥεὶ, εοηείγαΐη, 
ϑδήεεί ἀβύσσων..«κρίματα τοῖς αὐτοῖς ““εται προστάγμασιν ΣΟ ἰέη. 
20.5; συμπαϑείτω μοι εἰδὼς τὰ σ. με ἴσῃ οηι.θ.3; τῇ ἀπληστίᾳ 
““ομένων (Ἰεπ, ῥασά.2.τ(ρ.162.8; Μ.8.307Ὰ); τὸ σ, ... καὶ ἐλαῦνον 
αὐτούς Ἐπ5.4.ε.6.12(ρ.263.35; Μ.22.4.330); ΡΒ ΥΒΙΟΔΙΥ ἐν λεπτῷ... καὶ 
““ομένῳ τῷ ἄσθματι ΟΥΝγ55.0. Ια. (Ρ.305.1τ4; Μι,46.0810); 4. ἐαμεδέ 
2αίη, αὔ]ξὶ ἡ συνείδησίς μου ο. με περὶ τῆς ἀσεβείας μου Τί, Κεμὃ.4.3. 
Ἐπ5.0.(.1τ.4τ(ρ.27.6; Μ.2ο.0568); [4.4.6.τ0.8(Ρ.482.23; Μ.22.7760); 
Ον ΒΒ. 38: τῷ .60.0520). 

Β. ἱπίταπβ.; 1. ρἴορ!ὶ., ἐφιρογίαμί, φεσεμίϊαὶ περὶ τὰ ἀναγκαιότατα 
καὶ σα. τὴν πίστιν καταγίνεσθαι (]6π|.57.1.τ(0.13.6; Μ.8,7088) ; ἐπὲ τὰ 
σ. τὸν λόγον τρέψωμεν Β85..ὴν.42(3.36} ; Μ.32.1450); ἐν τοῖς 

κεφαλαίοις καὶ σ, ἡμῶν τὴν ζωήν (ἢγνϑ,μόοηι. 1.2 τη Μ|.(1.6Α}; τὰ 
κατεπείγοντα ἑρμηνεύει καὶ α. μάλιστα, καὶ δι᾽ ἃ ἡ παραβολὴ εἴρηται 
19.4.7. 1τ(7.4884}; οι. }74.τ4:66(Ρ0.432.7}; πϑαξ. αβ βιιδ5ιῖ., {πὸ τισῖῃ 
ἐμτησ, ἐβεόμσε οὗ ἰἤξ νιαϊεν τὸ δὲ νῦν σ. ῥητέον κτλ. Ταῖ.ογαί. το(ρ.τ6. 
τη; Μ.6.83278); 1δι4τ(ρ.41.1π; 885Α)}; τὸ “νὸν ἀκουέτω ΜεΙΠ,αγδίϊγ.6 
(ρ.159.8.; Μ.18.2:24}; 2. 5.ν.1., δὲ «ταὶς [07 οὐδὲ...σ, [5ς, [ρας 6 τ 
Ὀ649] ἐπιστρεφομένοις τοῖς εὐναζομένοις ἐν αὐτοῖς (Ἰοτη. ῥαεά.2.0 

(Ρ.204.27; Μ.8. 4800) ; 3. τῶν -όντων ὑπὸ τὸν πόλον 1 αϑι»ῃοηπαγεῖ τ 
(Μ.6.321:32., Ρετῇ. ἴοσγ συνεχομένων). 

συνεχῶς, Ε. ῥεγρείμαϊίν, μηγομττηρὶν, Ἀσποα οἰ ἀκούων ταῦτα 
σ. ἐταράττετο (Πγν5. λον. 26. τῷ [0.(8.1408}); 2. τοϊρομ ἰσαυΐη απ 
1πίογυαΐ, αἱ ομερ, ἱρμμεάιαίεῖν ἐὰν συμβῇ σε ἀσθενείᾳ περιπεσεῖν, μὴ 
σ. γράφε τοῖς..«γονεῦσι..«ἀλλὰ μᾶλλον μακροθυμήσωμεν ἘΡΏΓ.1.314Ὲ; 
ΟΥΝ Κ55. μπιΑ(2 Ρι5 5.0; Μν45.6258); ΟΠγγβ λον. 16.3 τη [6.(8.044} 
ἃ, αἰζαγς, 1.6. ἐγεφμεμ εν, γορεαϊεαϊν οὐδὲ σ. καὶ πολλάκις (τῆς) ἡμέρας 
λούεσθαι καθάπερ εἰς ἀγορὰν θαμίζοντες ΓἸ]Ἰεμη ῥαφά.5.0(0.263.27; Μ. 
8,620 Ὰ}); ὑφ᾽ οὗ [5ς. τοῦ πατρός] καὶ αὐτὸς ἀπεστάλθαι σ. ὁμολογεῖ 
Ἐπ5. 4 .τδ(ρ.ὅς.ῳ; Μ.24.836Ὰ}; σ. ἐκπίπτων τῆς πίστεως (Ἤτν 5. ἠονη. 
24. τῷ [6.(8.χ41Ὰ}; 4. ἐοπςεειἐυεῖγν, τ ΟΥ̓ΔΕ ΟΡΡ. διεσπαρμένως : 
σ. τὰ στοιχεῖα μανθάνοντα (Ἤτγνπ,ἀοηι.20.6 ἐπὶ ΤΟῸν.(το.267}). 

Ἐσυνηγεμονικός, ἐφμαϊϊν ἀμί Ποντίαιτυε, οὗ ἐφμαὶ αἀπίποντίν, ΟΥ. 
ΝαζΖ.ερ.τοι(Μ. 27.1858). 

Ἐσυνηγόρευσις, ἡ, αάνοξα!γ οὐ ῥἰεαάίηρ οὐχ ἀποίμογ᾽ 5 Ὀ6Π 4], Ογτ. 
Ν μύ με τ τ ούδεν ; 61.5.44}. 

συνηγορτέω, 1 - Ρίεαά ἴῃ εομγὶ μισθοῦ σ. (Ἰεπι. 5 γ τ τδίρ.51.1ς; Μ. 
8. 7020); ; τηξέ, ἡμεῖς οὐ σ. ὑπὲρ θεοῦ ἘΡΙΡΠιαπε. ΤΡ. 14.8;. Μ.432.280}; 
2. ἴῃ Βεη.; 8. αὐνοςαίς, μοί ἃ ὑνιεξ ζογ, ἀεξομα ἡ μὲν δνὴ σ. τῇ 
πορνείᾳ 585.Ποη1.12.0(2.τοῦΒ ; Μ. 31.40.0); Μαοιλορ.εῤ.(Μ.34. πῶ; : 
ΤΗσιΡ 9. ῥνοεηι (1.603); ἈΝ πιρα. ὁ [53.. Χριστός ]...τοῖς τῆς φύσεως 
νόμοις...“-ούμενος Ογτ,α40γ.1(1.2378); Ὁ. φεῤῥονγὶ, βερομα κ-ἢσαι 
Εὐσεβίῳ... βουλόμενος Ἀστέριος ΜΆτΟΕΙ]. γγ.30 Δ ρΡ.Ἐπιι5. ΛΖαγεοί, τ, αἰρ.10. 
24; Μ,24.7564); δτοβὶ, 9γ.7} 1Ὁ.(Ρ.20.22; 7574}; τῆς..«-συνηθείας 
“"οὕσης τῷ πράγματι ϑον. πίιγές, (ρ.8οό.6; Μ.46.06320); 6. μρ485., δέ 
ἀεζεπάεά, βηὰ φέρ ῥογί ἴτι νομίζων ὑπὸ τοῦ ῥητοῦ “--εἶσθαι ἘΠΡΡ. 
ἐΠαόν.8.17(0.237.1ο0; Μ,16.2366.4); ἅ. ρᾶ55., δὲ αρῥεαϊεα ἰο, τυοξοά 



συνηγορητέον 

ἄνθρωποι ἦσαν οἱ πρὸς αὐτῶν “-οὐμενοι.. καὶ οὐ θεοί Ἰρ!ρἢ.λαεν.7).1] 
(ρ.42..21; Μ. 42. 6640}; 3. δος. ὕντ., τηῖσῃξ Ὀ6 Τογοςα ἰπἴο βευνίηρ 8 
εἐαυίνα!επε οἵ ἰσηγορέω ρέαξκ ας σῇ ἐφμαὶ τβουρὴ (815 ὑοῦ ]ά Ὀὲ 
ἃ ἀενιατίοη ἰγόϊῃ 118 ΡΤΟΡΟΣ ἸὩΘΘΠΪΏΡ ἀλλ᾽ ἴσως τὸ σ.- τάχα που 
ὑπεμφήνειεν ἂν τὸ ἰσηγορεῖν..-συνηγορίαν δὲ λέγων... οὐχ ἕτερόν τι 

πάλιν ἑτέρῳ “-εἴν Ογγ. Ν᾿ εςἰ.2.το(ρ.48.5,14; 6). 530),544). 
. συνηγορητέον, ογ6 ημέδὶ ῥίεαί Κ0ν, ὁρεαΐ ἴηι ἀσξόγεο οὗ τῇ νηπιότητι 
ἡμῶν ο. (Ἰετὰ “Ῥαϑά. τ.δίρ.ττο,26; Μ.8,2924). 

συνηγορία, ἡ, 1. αἀνοσαέν οὗ ἈΠΟΙΒΕΙ 5 ἐαῖι5ε, Υεῖ. αρδισαςίβ τῇ σ. 
τῆς ἀληθείας Β.Δ5,6}.7(3.808 ; Μ.32.2454}); Οτ, Να2.6.202(Μ.37.3328); 
δὲς, γτ. ΠΕΟΟΒΒΑΤΙΙν ἱπιρ ΐες ἈΠΟΓΒΟΥ ΡεΙβοῦ συνηγορίαν δὲ λέγων 
«οὐχ ἕτερόν τι πάλιν ἑτέρῳ συνηγορεῖν Ογτ. Νεςί.2. τοίρ. 48.14; οἷ, 

544), ραὲ οἵ, 2.8;2. ἀφίρηεο, ἀροίορν, Ρίεα; 8. ΟἹ Ὀ6Π4] οὗ δΔῃοῖῃεσ 
οὐ. “μοι πρόκειται, τό, σ. τινὰ τοῖς... "ἐναντιώμασιν ἐπινοῆσαι τι βδ. 

ἐεχ.τ.6(}1,44..680}; ἡ ἐπὶ μικροῖς..«κατηγορία, μεγάλην σ, τῆς δεξιό- 
τητος τοῦ κατηγορουμένου παρίστησιν 16. πη. τίρ.54.11; Μ.45.2844});. 
προσθήσει... οτὴν ἀπὸ τοῦ καιροῦ σ. ΟΠσυ5. δἰαί.3.1(2.368); προβάλλεται 
«εἰς σ. τοῦ πάθους τὸν ἀποστολικὸν ῥητόν ΤΝΤ] υτέ,οορ.(Μ.79.14528); 
δ. οἢ οπμθ᾽8 οὐῃ Ὀεδ] βία νόμον εἰς ασ. προβαλλομένη Οθσγϑ, ἀϊπεῖςς.. 
Οἤαη.2(3.4340); 4. ἀον.52.2 τῷ ΜΠ (7. 210); ἐρανίζεσθαι τὰς ἑαυτῶν 
σ. ἴϑια. Ρε]. εῤὈ.1.447(λ1.78.4280) ; 3. σβῇῬογὲ ἴῃ σοπίσονουον ἡ κατα- 
σκευὴ..«τοῦ παρόντος λόγου σ. γίνεται τοῖν γ85.0γ.εαἰδε.44(0.126.1ὸ; 
Μ.4ς.85Α); σ. τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ δόγματος 4. μητ(ι Ρ.74.21; Μ.4ς. 
2040); τοῦ χρυσίου πείθοντος πάντας...εἰς τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ σ. ΑἸοχ. 
841]. Βαγη.34(0.4470). 

συνηγορικός, τ ῤῥογέϊη, ΠΟΥΓΕ ΡΟΉΔΙΗΡ τὴν πολιτείαν καὶ τὴν σ. 
ἐπιστήμην ΤΟντ οὐἹῖ.(Μ.77.11174}.Ψ 

συνήγορος, 1. ςρεακίηρ τοι ; τι Ββαγηον τοῖίδ; τὴ ἀργοόηιθηι τοί 
τὸν βίον σ. τῆς φωνῆς ταύτης προστήσασθαι ΟΥ̓ Ν γ88,0». 405}. π(ρ.112. 
26; Μ.44.11024}; ΟΥἨ Ρεῖβοῃβ τὸν ἀπόστολον...σ, τῆς..«κατηγορίας 
προστήσασθαι ἰα,ογ.καἰφεὐ,.7(0.38.16; Μ.45.328}; τιϑυΐ, 45. βιθρϑῖ., 
πΉ1γ τὸ.. «τῆς Τριάδος σ. καταλύσασα ΟΥ.ΝᾺ2.07.21.22(Ν 1.25. ΤΙΟ8Ὰ}); 
8.8 βι05ῖ,, οῃ τοῆο οἱάθ5 τοι, ΦΡΡΟΙΟΥ ἵνα τούτους [30. τοὺς θεούς] σ. 
ἔχοντες τῆς κακίας μοιχεύωσιν Αὐίϑῖ. αροὶ 8.4; ; τοῦ σ. τῆς αἱρέσεως 
ΑἸΏ..4γ.3.2(Μ.26.3240) ; ̓Ιουδαϊκῆς μανίας κοινωνοὶ καὶ α. ας. ίση. 
ἀροῦν.3.τ4{Ρ.01.6}; 2. ῥρίεαάίμρ, Ξῤῥίϊαμ τὸν σ, λόγον εο. ΡΊ9. Ῥὲγς. 
1.152(Μ.02.12084}; 88 5υ5έ., οπς τοὐῖο ςρεαΐ5 ἔον, 1.6. οὐ ὉΠ Δ] οὗ 
αἀποίπεγ, αὐνοξαϊες σ. τῆς ἀληθείας ΟΥΝ 85, 2 1.2(2 Ρ.3220.5, ν.]. 
συνετής Μ.45.4038); Ογτ Ν 65ὶ.2.το(ρ.42.31; 6᾽.534}; οὗ ϑένεσγι5 ὁ α. 
καὶ ἀντίδικος Ἐλιπὲ. οη, εὐ. (Μ.86.0058); Ὀείοτε σοα, οὗ (ἢγϑὶ τὸν 
σωτῆρα..-«τὸν τῆς σῆς σ. καὶ παράκλητον ψυχῆς (ἸοΙη. Φ..5.2:(ρ.176. 
23; Μ.0.6290); ἔστιν...ὁ κύριος σ. καὶ ὄφελος πάντων Κ7.Ζος,22(ρ.τοϑ. 
23); ἴὰ ἤδᾶνθῃ ὁ οὐδ ήνν εὐποιῶν πένητας πολλοὺς... εὑρήσει σ. κρινό- 
μένος ΤὈΡὮΤ.1.38Ε; ὅ.. «πνευματικὸς πλοῦτος...α. γίνεται... οἷς ἂν ἐκεῖ 
συναπέλθῃ ΟἾγν5. ΠΡ δ τ(3.338); 3, τῤῥαξίηρ τοῦ πὸ υοῖσε οἵ, 
σρδαθης ἂς, 1.6, ΜΠ οα08] δ ΒΟΥ ἐγ προσκυνῶ δὲ σὺν τῇ θεότητι 
τοῦτον ὡς τῆς θείας. α. αὐθεντίας Νε5ῖ. ἐν. ο(ρ.26ο.6)ρ. ὑγτ, Δί θεοὶ. 2.τὸ 
(0.47.12; 61.520}; ὃν..«ὠνόμαζεν..«τῆς θείας σ. ἤτοι συνεργὸν αὐθεντίας 
ΟυυΝ οί. 4.1ττ(ρ.48.34; 54); 1δ.2.το(ρ.48.21; 548). 

συνηδύνω, ῥίδαξε ἱπογοιρμίν, ἐἤαγρα, Μας.Αθριλοηι.3.3(Μ.34. 

4690); 1Ὁ.15.28(593}). 
συνήδω, 1, γεήοϊοθ 1 τοῖς..«καρποῖς...σ. ΤΓΉτνπ, ραδοἦ, 6. (ρ.177. 

14; 8.272}; δι. τηδᾷ,, βρη ῥίεαξινο ἴῃ, γος, 405. μὴ σ. διὰ συμ- 
πάθειαν δοκῶμεν (Ιοπὶ, ῥαοά,2.π(ρ.186,13; Μ.8.4404) ; οἱ. ««γαργαλιζό- 
μενοι καὶ σ, Μασ. Αδρ. ἤσηι. 5.50 (Μ.34.6οὁ00) ; 2. γεϊίοίμαιο τῇ--«πόλει 
ὅτι κτλ. Ῥτος..6}.7ο(Μ,87.27730). 

συνήθεια, ἡ, 1. ῥαδιὶ, διμπ,0η, ῥγαοϊδεο, Ηον, ἴδηι. 5.2 ς οἷζ. 5, 
δεύτερος ; αἶδο οἵ θ64 Βαρῖὶβ ; τοῖ, ἸΔοϊαίσγψ, ΟἸθιῃ νοὶ, ἀ(ρ.35.123, 
43.5; Μ.8.13:8,1618); τοί, ρᾶρδη Ἰξο ἴπὶ σοη,, ἐδ. τ2(0.83.8.; 2278}; τοῦ, 
7εν 5 (ὐδα!οηβ, ὐδμοὶ, ΑΡ}ι.6.το.1: 2. μαδτὶ οὔ τηῖμ τὴν ἀπατῶσάν 
σε σ. ἀποσκευασάμενος [)10Ρ}..2.1; οὐχὶ τῇ κοσμικῇ ἐνέχεται σ. (Ἰοτη, 
δἰγιχ τ(ρ.7.31; Μ.8.6068); Εναρτ ἦ.6,2.5(ρ.53.17; Μ.86.25168); 3. εἰι5- 
ἐονπ, ἰγαάηιοη ; ἃ. οἵ ὈΒΌΤΟΝ τό... ἅπαξ σ. ἐσχηκὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ 
ὑπὸ συνόδων βεβαιωθέν 7]. ῬΑρα 4}. αν. Ρ.ΑἸΠ ἀροΐ,56ε.22(ρ.103. 
29; Μ.25.2840); ἐκ τῶν ἀποστολικῶν... «χρόνων ἡ τοιαύτη σ. [].6. 
βίαπάϊησ ἰπϑίθαα οἵ Κπροὶηρ ἴῃ ῬΆΒΟΙΑΙ Επ|6} ἔλαβε τὴν ἀρχήν 
78 «εἰ γέριττθί Μ.6.13648) ; οὐκ ἔχομεν τοῦτο ἐν σ. ἐκκλησιαστικῇ 
τὸ παρατήρημα. Βα5.6}.188 εαπιο(3.2744} Μ,32.6770); διὰ μακρᾶς τῆς 
σ. ταῖς ἐκκλησίαις ἐγκατερρίζωσαν ἴᾳ4,,δρὴγ.7τ(2.6οα ; Μ.22.2 000) ; τοῦ. 
Οηρθη τῆς σ. τὸ ἰσχυρὸν δυσωπούμενος 1}. 7ϑίθιο; Μ. 2048); Ῥ. οἵ 
Πογθέϊοβ οὐ.,.δίκαιον..- τὴν παρ᾽ αὐτοῖς [3ο. τοῖς αἱρετικοῖς) ἐπικρατοῦ- 
σαν σ. νόμον καὶ κανόνα τοῦ ὄρθου ποιεῖσθαι λόγου τ γε5. Τγῖη.3 

(ρ.73.12; Μ.32.6088Α); 4. εμίογιανγν δαρ οἵ ἰαηρσιαρε; ογάίμανγ, 
οὐέγνδαν ἰαπρμαρε οἵ εἰρη βεαϊίοῃ οἵ νεοτ5 ἀπὸ τῆς σ. ΟΥΟργίηε.3.ττι 
(0.213.4; Μ.11.2688); ἐπὶ τῆς σ. 14..70.12.43(ρ.270.2; Μ.14.4760); ἐν 
τῇ σ. τ.(ρ.270.5; 4760); Ογνϑ8.ἤοῦη.1.4 τῷ ΒΡ} (ατιδ) ; 4 Πονι..4.2 
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ἰομιθά,; 5ῖ5. σ, σϑηϊῖ, σ, τῆς... 

Ὁῃγίβε ἢ ἔνο παίυτοϑ, ζοήηίϊν, ἐπι μον ἐγίνετο.. 
μένως.. 

συνηρεμέω 

τη ΤΊ, 1. 5600) ; 5. τπιραρὲ οἵ ἰδηριαρσε, "ποάε οὗ σα βῤγέσσῖον 
μαθόντες τὴν σ. τῆς θείας γραφῆς ΑἸῈ..417γ.2.1](ΜΜ.26.1810); κατά τινα 
α. τῆς γραφῆς ἰδιάζουσαν τὸ ᾿ξως᾽ παραλαμβάνεσθαι εἴωθεν Ἐπ5.ε.1ἢ}. 
3.τ4{ρ.170.20; Μ.24.10250); παρὰ τῇ σ. τῆς θείας γραφῆς Οδουγη ρος. 
21: Π1{Ρ. 241); ; οὗ δῇ ἱπαϊνΙάμα! οὐ μόνον τὸ τοῦ δόγματος βλάσφημον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς σ. ἄτονον ΟΥ. ΟΝ ΥΒ5, Ἐπὶ. τλ(ι Ρ.353.31; Μ.45.1:0764); 
6. ξοννεμίαγν σ. σαφὴς καὶ σύντομος... .τῆς πίστεως ἡμῶν ΤΑΤΗ, ροϊῆ!. 
(Μ.28.14010}; 7. Ρ]ατγ., εμεδίονιδ, ἀμες, ἰσ “5.Μι:.4.11 (401-518). 

συνηθέω, 5.ν.1., ΕἸ οὐ {ον Ἰορείδεν οἵ ᾿πογομρηΐ ; τηβῖ., δὲ 
ρηῖχεΐ τὸ ἴὰ συνήθησα ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ πόδ 5, ΡΒ: 6(Μ 8, ττοοῦ, 
σοΠ]. συνείθισα). 

συνήθης, 1. Ξτοεΐαδίε παιδερασταί, σ., ψυχῇ μεγάλῃ ἩΪΡΡλαεν.4.20 
(ρ.52.1; Μ.τό.3ο860); ἰδ.4.21{0.52.10; 30874}; 2. ἠαδιιμαϊεά, ἀεοης- 

«φωνῆς (Ἰ]εγη ἐχε. 1 μά οί. (Ρ.1ο7.3; Μ.0. 
ὅπ60). 

Ἐσυνηθίζω, [οοἰπεά ἔτομι συνήθης τοῖῃςγ τῇδ ἃ νατίαπὶ οὗ 
συνεθίζω: ἀοτΙ. ᾿πῆπ, συνηθίσαι, ΓΙΟΥ͂, σεσυνήθικα, ΡὈΪσρΡ]. σεσνυνηθη- 
κώς, σεαυνηθικώς], ἸηϊτΔη 8.» φ»γοῖῦ ἀεεμδίοιδά, δέξο τἰδσὰ, 10, ]πι. 
φεαἰ το(Μ.88,8894); ἐδ. (0000); 1δ.4(6074); 16. 26(1ο2 50). 

συνηλικιώτης, ὁ, ομε οὗ {ἰἶκὲ ἀρέ, ἐστ ραΉ]ΟΉ τοὺς πρεσβυτέρους... 
τιμᾶν.. «καὶ..-ἀγαπᾶν σ. ἔν. Τβονπ. ἃ 6.2(0.145}; Ῥ4}}.}. 1 ατε5.τ (0.30. 
12; συνηλίκων Μ.34.1το4τᾺ)}. 

Ἐσυνηλικιῶτις, ἡ, ἔθη. οὗ συνηλικιώτης, 0π6 ας οἰά ἂς, ἃ5 Δ]. σ, 
ἐστι ἶβο. ἡ νηστεία) τῆς ἀνθρωπότητος Βᾳ5. 01.1.3(2.3Ὰ.; Μ.51τ.τ68.). 

Ἐσυνήλικος, οΥ οπεῖς οἵρὴ αρὸ, Οὗ 1κὲ σαηῖθ αρε, Α. Ρ ἶ. 40(Ρ.18.36). 
σύνηλυς, 1. φοΐηρ ἰορείλον τολτὐ, δοίη τοῦ! ἐγγύθι..«σταυροῖο σ. 

ἦσαν ἑταῖροι Νοηη.}αγ.76.το: 25(Μ.43.0048) ; 10.2:12(7610); 1δ.1}:22 
(8388); 2. αςεενηδίεά, σαϊἠεγεί ἰορείλεν Πιλᾶτον λίσσαντο σ, 1δ.19:31 
(θοπΑ); ἐν οἷς ἦν ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος καὶ σ. ἄλλοι πρεσβύτεροι καὶ 
διάκονοι (ς}. νΖ.λ,ς...15.11. 

Ἐσυνήλυσις, ἡ, ραϊϊεγίνισ, ἀϑ θη: ὶν ; Ξοοῖα], (Ἰεπη.  αδά,2.1(0.1ς6. 
το; Μ.8.28:Α}; ἐδ.3.1τ(ρ.278.25; 6528); τοὶ! ρΊουβ. τὰς διατριβὰς καὶ 
τὰς σ. [3ς. οὗ (ΒΒ 5114}5] Εἰπ|5.}.6.2.16.2(λ1.20.1738); ἐπισκόπων ἐπὶ 
ταὐτὸν σ. [1.ς, ἴον ἀφαϊ]οατίοη οὗ σμ ΧΟ 65] 1δ.10.3.1(848.)}; οἵ Βετε ες 5 
μεταγενεστέρας τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τὰς ἀνθρωπίνας ο. πεποιή- 
κασιν {]επλ.517.7.17(0.75.8; Μ.9.5484}); πιςί., οὗ Οἤυτοἢ ἁγίαν σ. 
ἀγάπης, οὐράνιον ἐκκλησίαν 4, βαεά.2.τ(ρ.157.2- ; 3884). 

συνημμένως, 1. ἐομημεείεαϊν, ἢ: εἰοδε ΦΟΉΜΕΧΊΟΗ σ, μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
συνήγαγε Οτ Ν 95. οἱγρ.13(Ρ.307.23 : Μ.46.3808); Ι4.γε5.τ(Ν1.46.6044) ; 
ὃν ἐρ Ἰραϊοη ΟΥ ἀξεοείαίϊΟΉ τὴν περὶ τοῦ υἱοῦ ἔννοιαν σ. αὐτῇ.. 
συνεισάγειν [Ξς. ψιοτᾷ πατήρ) Β45.μη.1. πίι. 215Ὰ; Μ. 29. .517Ὰ}; δὲ. 

Νν 55, ἔπη, τ Ῥ.179.4; Ν.4ς.4244}; Ἢ ἐοημεχίοη τοί ἐι, τὰ ἰμ15 ἐ0η- 
ΠΕεχΊΟΉ τὰ εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν τοῦ βαπτίσματος σ. εἰρημένα 885. 
δαρί.τ.2.ο(2.63-ςτν; Μ.31.1 5400}; ἐ.χ.2.το(ό360; Μ.15444}; ἐπι ἐομζτις- 
1ἴοπι, Ιοσειῖξεν διεσπασμένως μὲν... ἕκαστόν ἐστιν εὑρεῖν, σ. δὲ.. οὐδαμοῦ 
δεικνύειν ἕξουσιν Βδ5. δὲν, 5δ(3.4οῦ ; Μ.32.1764}; κἂν λόγῳ διακρίνῃς 
τὸ σχῆμα τοῦ σώματος, ἡ φύσις οὐ παραδέχεται τὴν διάκρισιν, ἀλλὰ σ. 
νοεῖται μετὰ τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον ΟΥΝΙ ν55.41}}}.455.1(ΜΜ.32.3370}; ΤΕ ῖ, 
Οτϑαίίοη ὈΥ Οοἂ σ. καὶ ἀδιαστάτως συναναδείκνυται τῇ βουλῇ καὶ 
τὸ ἔργον Ἰᾶ,ἠδχ.7(Μ.44.60Ὰ)}; τὰ τρία σ. ἡμῖν συνεισάγει πρόσωπα 
ΤΒατ δεῖ. ἐοη ξ,5(Μ.6.τ2168}; ἐδ. (τ2τ6},12170) ; εομπμομεῖν, τοϊἤομί 
α δγεαΐ εἶτα σ. καὶ ἐφεξῆς Ονγ,αάον.2(1.56Ὲ) ; 2. [Π0]. ; ἃ. οἔἩ ῬοΥΒΟῊΒ 
ἴπ ΤΥΏ., ας ἐοη]οίπεά, ἐπ μμΐΐν τοῦτο μὲν ἴβο. τὸ πνεῦμα] τοῦ 
ἀποστόλου σ. ἡμῖν παραδιδόντος, καὶ νῦν μὲν Χριστοῦ λέγοντος, νῦν δὲ 
τοῦ θεοῦ Β45. ξτιη.2.534(1.2718; Μ.20.6ς528); πῶς οὐχ ὅσιον, ὡς ἔχει 
φύσεως, οὕτω καὶ τὴν ὁμολογίαν σ, ἀποδιδόναι; 14. Ιγ.δο(3. 588; Μ. 
32.τοῦο) ; ἕν ὄντα διῃρημένως, καὶ διαιρούμενα α. τ. ΝΆ 2.07.22.8(Μ.3-, 

᾿ ΤΙδΟΟ() ; σ, ἔχεται τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον Οτ, Ν γ55.Επη.8(2 Ρ.102.27; Μ. 
45.788); ᾧ [5ς. (οά] σ. καὶ ἡ τοῦ υἱοῦ ὁμολογία συναναδείκνυται 10. 
(2 Ρ.197.2; Ἰ920); ἀκολούθως τε καὶ σ. ἃ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ 

πνεῦμα...ἐν. «τῇ τριάδι γνωρίζονται 4.7] αεε4.12(Μ.45.1 2168} ἴὴ τῆς 

Μαοσφάοηϊδῃ νον κατὰ καιρούς τινας ποτὲ μὲν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ θεωρεῖσθαι 
[3.. τὸ πνεῦμα], ποτὲ δὲ α. καταλαμβάνεσθαι ἐφ ττ(1 2130); κατὰ τὸ 

[1,ἀν.26:1τ1ἴ.] τὰ τρία σ. ἡμῖν συνεισάγει πρόσωπα ὙΠ γε, ΓΟῊ 7.5 
(Δ1.6.12168); [06 4].4:6] σ. ἡμῖν τὴν περὶ τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ 
πνεύματος ἔννοιαν παραδιδούς δ.{12160) ; Ὁ. (Ὠτίπῖο!., οὗ ἀοτίν!ν οὗ 

«ταῦτα οὐ διῃρη- 
ιὧστε τὰ μὲν τοῦ σώματος χωρὶς τῆς θεότητος. ..δείκνυσθαι" σ. 

δὲ πάντα ἐγίνετο, καὶ εἷς ἣν ὃ ταῦτα ποιῶν κύριος Αἢ..6}. 5 γα}.4.14 
(Μ.26.6ςγΑ). 

συνηνιοχέω, 70Ἷη ἐγ ἀϊνσεηρ οὐ ρμίαϊηρ, ταθῖ. σα. 56. ἡ ταπεινο- 
φροσύνη] τῷ..-βασιλεῖ τὴν..«ἀρχήν ΟΥ̓ Ν γ85. ΒΙασΙ (Μ,.46.802Α), 

συνηνωμένως, ὃν ΜΗΤΟΉ ΤΉ θη6, ππτραϊν; οἵ ϑθη ἃ5 θοσοίίοη ὈΥῪ 
ΔΊΟΥ τῇ..-προκριτέου ὁμοουσιότητι ἐκ τοῦ τετέχθαι σ. ἔχων τὸ 
ἀξίωμα ἘΡΙΡΕ, μαεγ.16. τοίρ. 464.32; Ν.42.5:21)). 

συνηρεμ-έω, 1. γεριαίη “ΠῚ ΟΥ εἰαίΐομαγν τοί (δ τῇ νεφέλῃ... 



συνῃσθημένως 

ἠρεμούσῃ σ, Ὀγτ.αάον. (1.165) ;.2, τηδξ,, δὲ αἱ βέαρε τοῦτ σ. .1. αὐτῇ ὁ 
κολάζων νόμος Ογτ, 5.4: «(ΜΝ,.69.7278}; μηδὲ τῷ σώματι “"οὔντος τοῦ 
νοῦ ΒορΓ Η υ,παςὶ.(Μ.02.1708}). 

Ἐσυνῃσθημένως, ν.], ἔοΥ συνῃσθημένος ν. συναισθάνομαι. 
συνηχ-έω, Ξτομγ ἰορο εν ΟΥ τη ἀεεογά ; ταεῖ., οἱ ρδυβοηβ ἴῃ ΒρΤΕ6- 

ταδηΐ, εἰῖηηδ ἐπ ὅ... Παῦλος “«-είτω βοῶν Ὀντιαάον.τ4{(1.4024). 
συνθάπτω, ὑπγν ἰορεί θεν; ταθῖ., ρ855., οἵ (μχίβίίαπ τι ΟὨτὶβὶ 

(Βοιη.6:4) ζῶν... ὁ λόγος καὶ (6) συνταφεὶς Χριστῷ συνυψοῦται θεῷ 
ΟἸεια, ῥγοὶ,2(ρ.20.1ο; Μ.8.974}; ΟΥνλόνιι το. τα ἴῃ 7εν.(Ρ.172.238. 1 Μ. 
13.4030}; (σηδί, 4Ρ.7.32.6; 10.7.43.5; οἱ Ῥαιγιδυςῆς. καὶ αὐτοὶ συν- 
ταφέντες τῷ Χριστῷ συνανέστησαν αὐτῷ ΟΥ. 70.20.12(Ρ.342.το; Μ.14. 
θοοῦ). 

Ἐσυνθαυματουργ-έω, τρογί τοομάεγς αἰοηρ τοί τι, 7οΐμ ΤΉ τυογ τη 
ηηγαεῖες, οἵ ταᾶτὶ 1 Οοά “--εῖν αὐτῷ, χάριν παρ᾽ αὐτοῦ ἐκομίσαντο 

[514.}6].6}}.1.τ6(Μ.78.1800}; οὗ τὴῆ6. ΕΙΠοΥ ἢ ΟἾγὶϑε -οοῦντος 
αὐτῷ τοῦ θεοῦ (γτ. 7ο.το.2(4.0140)); ἐδ. 5. 2(402}). - 

Ἐσυνθεῖα, ἡ, ἐρεφμαὶ ἀἰϊυΐηῖίν τῆς κατὰ τὴν..«τριάδα συναφείας καὶ 
συνθεΐας Υ.ΝᾺ2.ογ.42.68(Μ.36. 850). : 

Ἐσυνθέλησις, ἡ, εὐηδδηϊ, ρίυϊηρ σΟΉΣΘΉΪ σ. τὴν εἰς ἁμαρτίαν ὕντ. 
αάον.7(1.248}) : ᾿ 

Ἐσυνθελητής, ὃ, ο716 τοῖο ἴς μηδ Ί ἢ ἀποίμοι ἐφε τοῖν; 1. οἵ 
Ααδτὰ Βεΐοτς ἘΔ]] ἃ5 σι ψ ἢ σοά, (ΟΡ(6δι)αεῖ.8(Η.3.11810); 2. οἵ 
ΟΠ τῖβὲ 85 σ. γι Εδτηει ὥσπερ γάρ ἐστιν ὁμοούσιος, οὕτω καὶ σ. τῷ 
ἰδίῳ γεννήτορι (νΥ, [0.το(4.8284); Μαχιορηες (Μ.91.770); σ. αὐτῷ 
πεφυκώς Τ0.}).δονι.4.23(Μ].96.6210). 

σύνϑεμα, τό, 1. --- σύνθημα, ΔῊΥ αργεθά εἱρηαῖ; ραςειυογά, ΒΆ5.8Ρ. 
10.}.}αγα}}.(}1.05.12738) ἴογ σύνθημα Βα5.Κονι.1.3.4(2.ττ7κ; Μ.31. 
4328): 2. ἐμένα Οἵ ἀἰβοοῦγβο ΟΥ̓ ΠΓΕγασΚ σοτηροβί οι τὰ τῶν ποιητῶν 
ὑμῶν σ. ... ἀκρασίας ἐστὶ μνημεῖα 7 Ταβί ογισγ. τ(Μ.6.229Ὰ}; ὅ...πατὴρ 
.εἰἔπεμψέν μοι τοῦ λόγου τὸ σι τι πε, δαρί.2.τ(Μ.88.18728); 3. εονη- 
ῥοείοη, ΟΕ Ῥεσβοη οἵ (ῃγίϑὶ δ5 σα δῃηᾷ τῆβῃ σ. σὸν νοέοντα λαλεῖ 
σιγώμενον ὕμνον ΟΥ ΝΑ Ζιεαγη1:1.1.20,1ο(Μ.37.5 084). 

Ἐσυνθεματίζω, ῥίεήρε οηεϑεὶῇ πμαϊν, ἘΡΉτ.2.3450. 
ἐσυνθεοκατηγορέω, 7οἵη 1: τρεαϊίηρ αἀσαΐηδί ΟΥ̓ αεομδίηρ Οοά, 

Τπαγιδιυά,ερῥιτ4ο(Μ 09.τοϑδ0), 
συνθεολογ-έω, Α, γεραγά ας ἐφμαίϊν ἀϊυΐηε, ἀσεομηΐ α5 αοὰ αἶξο; 

Ὶ, Τυΐπ,, ταῦ, ᾿πρ ΠΟΘ ΈΙΟΠ5 οὗ Αὐδηϊβιη τό ποτε μὴ ὃν τῷ ἀεὶ ὄντι 
““εἴται καὶ συνδοξάξζεται ΑἸΉ..(γν,1.τ7(}1.26.488) ; οὗ ϑοῃ ψΠΠ ἘΔίμοΥ 
υἱός, ἔχων τε αὖ πάλιν ἐν ἑαυτῷ τὸν πατέρα, “-εἴται καὶ συνδοξάζεται 
Ὀγτ, ἐλ65.32(5᾽.2820); οἵ Ἡ. μοὶ ψῇτἢ οἴθοσ Ῥείβοπβ, ἐφ.1,34(12Ε, 
3494); ὁ πατὴρ ἐν ἰδίᾳ ἐστὶν ὑποστάσει καὶ ὁ υἱὸς ὡσαύτως, “-ουμένου... 
τοῦ ἁγίου πνεύματος 1. 70.τ.2(4.15Ε}; τοῦ..«πνεύματος...-οουμένου τε 
καὶ συνεισθέοντος 14 Πποτη ῥαφεἦ,τ5, ,(53.2040); 2. (Ὠτίκίο!, ; ἃ. ΑΡο]]., 
οἵ Ομ τιβε᾿ 5 ἤββῃ ψ τ ἀϊνίηῖτν, να]. Ρ0]]. αροΐ.2(ρ.288.4)8.1,Θοης. 
Β. Αρβοϊ (Μ8.86.19538) οἷξ, 5. συνδοξάζω; Ὁ. οὗ Ομ τίσι 5 Πυϊηδη 
ῃϑίυτα, Νεβῖ, [ν Ο ο(ρ.263.12); τὴν θεοδόχον τῷ θεῷ λόγῳ «“-ῶμεν 
μορφήν, τὴν θεοδόχον τῷ θεῷ μὴ σ. παρθένον 14. ἐν. τοίρ.2γ6.4[.); εἴ. 

Οὐτρ.τοίρ.112.2; 55.350); σι ΔΡΡΙΟΘΡ]6 ἴο ἱποδυηαῖς Ὑγοτά δαυαὶϊν 
ΜΠ οαβιοαά οΥ ρτα-ἰποαγηαία ήοτά, Μαχ. Ργνν.(Μ 0 1.2480) οἷς. 5. 
συναριθμέω ; 1δ.(3408). 

Β, λοίά {6 δαμιθ ἐμεοϊορίοαὶ υἱόῖυς, ἀργός ἴῃ ἱπεοϊορίεαὶ! νιαιίεῦς 
παρῆτε...καὶ ὑμεῖς σὺν τῷ οἰκουμενικῷ ἀρχιποίμενι --οὔντες Γοπβῖ, 
Ῥοροῃ. σαν, 4(Μ. ΡΙ,.ο6.308.).. 

Ἐσύνθεος, αἰΐκό σοί, ἀϊυΐηο ἀλλ᾽ οὔτε αὐτὴ [3.. ΒΜ] ψιλὸν τέτοκεν 
ἄνθρωπον, οὔτε ἐκεῖναι [86. [ῃξ6 τοδί οὗ ΨΟΙΏΘΗ} σ. 86. ἄνθρωπον) 
πώποτε γεγενήκασι Τ,ϑοπί. ΗΝ ἐε,.4.56(}}.86.1γοδο) ; τεῖ. 1)4}.3:25 
ὥσπερ ἐκεῖνος ὃ ἐν τῇ καμίνῳ. εἰς τύπον Χριστοῦ ὀφθεὶς.. ἔμπυρος, 
καὶ σύμπυρος...οὕτως...ἡ τοῦ Χριστοῦ ἀνθρωπότης... ἔνθεος, καὶ σ. 
ἀπαβί. δ οά. τ Μ.80.2818). 

Ἐσυνθεότης, ἡ, ἐρ-ἀἰυϊμίν τὐἱμὰι, πίον τοῖι 11ε Οοάδμεαά οἵ 
ἀλλότριον τῆς τοῦ πατρὸς σ. ΤΊ άγτα, 7 γύρ.τοι 5 (Ν1.30.3218), 

Ἐσυνθε-όω, γπαδα ἀϊυΐν ἰοροίδεν τοῖίμ, οὐ Ἡγροβίδεις υπίοη τῇ 
θείᾳ.- «σαρκὶ ὡς “ωθείσῃ αὐταῖς [5ς. ἴἢτες ῬΕΙΒΟΙΠ5] καθ᾽ ὑπόστασιν 
φύσει..συμπροσκυνητέον κατὰ τὸν ἕνα υἱόν Τιεοηῖ. ΗΝ δεί.χ.44(Μ.86. 
15040); ὥσπερ...ἐν Χριστῷ. .«ἡ ἀνθρωπίνη τεθέωτο φύσις" οὕτω δὴ καὶ 
ἡ θέλησις συντεϑέωτο, καὶ ἡ ἐνέργεια ΤΟγτ. Τγίμ. το(68.25Α; Μ. 77. 
11570). ; ; οἶς 

Ἐσυνθεραπαινίδα, νοχ π81]1, ΓἸΕπι. γ᾿. (2 1.8.7258; σὴν θερα- 
παινίδα [».21.1οὴ. 

Ἐσυνθεράπων, ὁ, 1. {εἰϊοιυ Ξογυαηΐ, τεύτὰ βοᾷ Ὀν (οηϑξ. οἵ Ηἰπι- 
561 1 σα]. το (γι βείδηϑβ ὅ σι ὑμῶν (οπβί.αρ.Ἐπ5.0..2.6ο(ρ.68,27; Μ. 
20.10418}; τῶν... «τοῦ θεοῦ λαῶν, τῶν α. λέγω τῶν ἐμῶν 1Ὁ.2.72(0.71.0; 
1ο484); 2. ῥεϊϊοισ τηΐμίςιεν οὗτος..«καὶ οὖς φησιν ἔχειν σὺν αὐτῷ 
συνιερεῖς τε καὶ σ. ΤΡΙου.α Ροΐνε.3ο. - 

συνθερίζω, γέαῤ ἱορείδεν οὐ αἱ ἐπ βαγμπε ἱὔπε; ἢρ., Τιδοπί. Β. 
ῥαναςε, (Μ.8δ.τορῦδο). 

1528 ᾽ 

σύνθεσις 

σύνθεσις, ἡ, Α. 1. ῥ ῊΡ Ἰορόϊπον, ον ῥοσίοη,, εογηδὶπαϊίον; 
γ᾽ ΠμδΓ 15 ρὰΐ τορείμποσ, εουερίδα τοὐοὶς τὰς ἐν τῇ ἁρμονίᾳ τῆς πάσης σ. 
αὐτῆς [50. τῆς γραφῆς ]...συνοχὰς οὐ συντριπτέον ΟΥ. 79.τ0.18(12.; 0.180. 
11; Μ.14.3378); ἐκ λέθων οἰκίαν γεγονέναι... οὐκέτι λέθοι μένουσι τῇ 
οὐσίᾳ γενόμενοι οἱ λίθοι---τῇ γὰρ ποιότητι τῆς σι τὴν οἰκίαν γεγονέναι 
Με, αγδεγ.τοίρ.171.12; Μ.18,2570) ; ε5ρ. οἵ εοηηροςτ θη ΟΥ ἐοησ με- 
ἐΐση οἵἱἩ τλδῃὶ ἃ5. Ὀοαγ ἃ πα 508], Ο]ε .. ἐν. 4.26(0.321.2ο; Μ.8,1376.Ὰ}); 
Οντιεῤ. 45(Ρ.154.4; 55.137Ὲ} οἷτ, 5.7 ἰηΐτα,, ἅμα...γένεσις, ἅμα σ,, 
ἅμα καὶ ἡ κατὰ σύνθεσιν ἐξ αὐτῶν τοῦ εἴδους συμπλήρωσις Μαχ.εῤ.1ς 
(Ν1.01.552}0); ἈΡ05. δεσμῶν ἔκλυσις [35. ὈΔΡ 51], σ, μεταποίησις ΟἿ. 
Νδζιον.40.3(Μ.36.3618) ; τῆς κάτω σ. 1δ.40.7(3 650) ; α͵50 οὗ Σγθι  Υ5 
οὗ Ῥοᾶγν, Απάττ.ον.7(Μ.07.9370); 2. εοποιγμείίομ. τὰ εἰς τὴν σ, 
παραλαμβανόμενα τῆς σκηνῆς ΜεΙΉ ΣγΡρ.9.2(ρ.116.26; Μ.18,1818); ἴῃ 
σοπογεῖΐα 56η56, γομϑίγμείτονι, διοτάίηρ Σαλομὼν.. ἐποίησε σκολιὰν σ, 
ΤΕΡΙΡΕΙνιῥγορπ. 15.10.20; Μ.43.3970); 3. εονηροιιάίηρ; οἵ ςὨγίβιη, 
Τι5ι. ἀ1α].86.3(}1.6.6814); Ὀίοη.ΑΥ.6.}.4.4(}1.3.4770); 19. (4Βοα); οὗ 
Ἰῆσθηβε τὸ ϑυμίαμα ἐκ (οΥ τῆς) α΄, (οἴ, Ἐχ,2ττιι, δἴς.) ; ὀσμὴ..«θυμιά- 
ματος ἐκ σ. κατεσκευασμένου Ηὶρρ.λαδγ.5.τοί(ρ.117.1; Μ.τ6.31708}; 
ΟΥΝ, νβ5. λον ἐπ απ. (Μ.44.0574.0); Το. Μοπ γι ΝΜ νν ΒΜ. 
96.1288}}; τηδῖ., οὗ {Π6 τ ἸΠΙΞΊΓΥ ἐοικότας φιάλαις τοῦ ἀρώματος" διὰ 
τὸ ἐρριξωμένον ἐν αὐταῖς ποικίλον ἐν πάσῃ σ. γραφῆς λόγον Οτ.“ελοὶ. 
ἢ απ 5: τ4(Μ.17.2168); 4. Ἰἰΐοταχν ; 8. σομεροςι Ἴοη σ. λόγου καὶ 
προφορὰ φωνῶν καὶ ἠσκημένη καλλιλεξία ΟΥ. 7ο.1.8(το; μ.13.28.; Μ.14. 
404); οὗ, μύθου σ. Ἐυδιιηραςὶ, δ(ρ.58.2ς ; Μ.18.660Α); πλάσματος 
αὐτοσχεδίον ο. ἐστιν ἡ μυθοποιΐα {.27(ρ.50.2; 6608) ; Ὁ. ἑαῤπαταγά 
εογεδίπαϊοη οἵ ποτάβ; ςγηϊδεϑδὶς 56. ἐ5:}, μδὶ εα οριῃμῖ ραγίε εὐ ξιδα 
ΘΗ: ὑεγδα, 1518. εἰν»ι.1.37.20; 5. ἴῃ ναγίοιιβ Βρεοὶ δ᾽ !ζοα 5θηβ65; 
8... 85 8. ἰη 6] εοἴπα] ορεταίίοη ; ἴῃ ρθῃ,, σγηϊμεςῖς, εομιδίπαἰοη τὴν 
«Ἀκρᾶσιν τῶν ὄντων ἦτοι σ. τῆς ἡμετέρας γνώμης εἶναι σύμβολον 
Μαχ.αριδὲρ. (Μν91.1136Ὰ}; Β. τηδίῃ,, αὐτί ον; Πρθσ φέρῃ, ἰοίαὶ, ΟΥ. 
.70.28.τ(ρ.38ρ.1τ0; Μ.14.6808); ας. ρὨ]ο5., εὐτηροσίον; τορι ῤίοχεὶν 
ΟΡΡ. 5 ]1οἰτν, εἰ. οἵ {πῈ τηομδά σ. «-.. ἀρχὴ μάχης ΟΥ.ΝΆΖ.ον. 28, 
1(0.32.1; Μ.36.330); σ. ... ἀρχὴ διαστάσεως 1}.4ο.γ(36ςΟ) ; οὐ γὰρ ἐπὶ 
μόνων τῶν ἁπλῶν κατὰ φύσιν τὸ ἕν ἀληθῶς λέγεται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
τῶν κατὰ σύνθεσιν συνηγμένων, ὁποῖόν τὶ χρῆμά ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, ὁ 
ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος (γτ.ερ.46{(ρ.τόο.3; 52.1438}; δυὰς.. ὕπαρξιν 
ἔχουσα τῶν μονάδων τὴν σ. Μαχιανιδὶρ (Μιοτιττβ40) ; ἃ. ἴῃ Πίοπ. 
Ατι οἵ τπ6 γτηδηϊοϊὰ Ἀπ σομρΊεχ βγυβίομη οὔ βυθοῖς ΒῪ ΜΉΘ 
ΟΕ]Ε5 [14] τρα τῖθβ, βἰπιρὶα ἀπά ἀπκποναῦϊε ἴπ ἱπαπιβοῖνοβ, ΔΥ6 
Ἐχρτεββεά, Πίοη τ. }.2.2(Μ.3.1378,0); ἐν ταῖς ἱερογραφικαῖς τῶν 
λογίων σ. 1δ.1.3(1244Α); ἁπάσης... ἱερᾶς θεοφανείας καὶ θεουργίας ἐν τῇ 
ποικέλῃ σ. τῶν ἱεραρχικῶν συμβόλων ἱερογραφουμένης 1Δ.6.}..4.5.12(Μ. 
3.4858); 1δ.3.3.τ(4284}; 6. τῆ60]., ποΐ ΔΡΡΙΠΟΘΌ]6 τὸ ἀϊνίπο παίυσθ, 
Οὐ Ν γ85.ογ. εαἰδελ χ(ρ.0.1ι; Μ.45.130) οἰξ, 5, διπλόη; ποί ἴο (04 85 
ὙΠην θεὸν ἕνα φαμὲν τὴν τριάδα, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἐκ σ΄ .. «(μέρος γὰρ 
ἅπαν ἀτελὲς τὸ ἐκ σ. ὑφιστάμενον) ΑΡΟ]]. 5.5 ες.Ρὲ.τ8(Ρ.173.τ41.; Μ.το. 
11128); πῶς ὁ θεὸς ἀσύνθετος λέγεται... ἐκ..«πατρὸς..«καὶ νἱοῦ καὶ... 
πνεύματος..«τὴν σ. ἔχων ;...ἐπὶ μὲν τοῦ θεοῦ τὴν ἀΐδιον λέγομεν ουν- 
ὕπαρξιν, οὐκέτι δὲ καὶ σ, 1 7υβῖιφψη εἰ γεςριτοοί Μ.6.12808,0) ; δέος... 
μὴ σ. τις ἐπινοῆται τῆς ἀσυνθέτου φύσεως [80. ἴῃ ΠΠκοπίηρ ΤΥὶπ, τὸ 
[Π8 βυη, [πε σὰν, δηᾷᾶ τῆς Ἰρῃ1)] Οὐ Νζ.ον. 21.32(ρ.χ87.χῖ; Μ.36. 
1608); 18.31.33(0.τ80.1ο; 1724}; μονάδα μὲν κατὰ τὸν τῆς οὐσίας..«λόγον 

«ἀλλ᾽ οὐ κατὰ σ. ἢ συναίρεσιν, ἢ.. σύγχυσιν Μαχ. τη!) ει, 25 (ΜΟΙ. 7οτ ); 
7. ΟΠ Π510]., ρθη Οὗ πᾶτατοβ ἴῃ ΓΗ τίβτ ; 8. 45 ρατα αὶ οὐ ἐηαϊναϊθης 
οὗ ἕνωσις: κατὰ τὴν ἕνωσιν καὶ τὴν σύνοδον καὶ τὴν σ. τὴν ἀνθρωποειδῆ 
ΑΡο]].Ρ. Βίοη, τοο(ρ.26ο.τ; ΜΡ Ὶ..8.9348); ἐνοίκησιν ἀντὶ σαρκώσεως 
κατεσκεύασαν, καὶ ἀντὶ ἑνώσεως καὶ σ. ἐνέργειαν ἀνθρωπίνην Ἰὰ χεοά 
μη (ἐν. 3(ρ.206.6; Μ.28.1240}; τὸ κατὰ σύνθεσιν ἕν λέγει ὁ διὰ τὴν πρὸς 
σάρκα ἕνωσιν λέγων 0.1: 14] 4.3 .τ23(Ρ.237.22).Ρ.Τῆάτιεγαη.τ(4.70); 
μετὰ τὴν σ., ἤγουν ἔνωσιν Ἐλιϑτ Μοι...(Μ.86. ΟΒβΒ) ; ὅπου..«ἔνωσις 
φυσικὴ μὴ προέρχεται, μηδ᾽ ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν γίνεται σα. ΘΩΡΗν Η, 
97.2.46(Μ.87.32804); οἴ. κατὰ σ., ἤγουν συμπλοκήν, ἣ κρᾶσιν, ἣ 
ἔνωσιν..«τὰς οὐσιώδεις... σχέσεις Τιδολτ, ΒΝ ἐεί. εἰ Ἐμὶτ(Μ.86.13044); 
οἴ, δύο τὰς φύσεις εἶναι φαμὲν τὰς ἐνωθείσας, ἕνα δὲ Χριστὸν...δεξώ- 
μεϑα πρὸς παράδειγμα τὴν καθ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς σ. καθ᾽ ἥν ἐσμεν ἄνθρωποι 
Ογτιερ,πί(ρ.154.4; ς3.γ37Ὲ}; ἀπια, {κα ἔνωσις, τιι5δἃ οὗ Ιῃς. συγχρόνως 
αὐτῇ τῇ σαρκὶ ἔχοντι τὴν σ. αὐτοῦ Τιεοττ, Η, Λεςι.4.3(Μ.86,16570); 
σάρκα προσλαβὼν... οὐ προὔποστᾶσαν δὲ τῆς πρὸς αὐτὸν...σ. ΘΟρΡΙΓΗ. 
οΥ.2.46(Μ.87.3217710); Β. ἃ ἔανοιιχίϊε ἜΧργεβϑίοη δθοηρ ϑονουίδης 
(ν. 5 σύνθετος) ΜΠηΟ Ὀε]ονοα {παξ ὃν {Π|5 τασϑηβ ἴμεΥ ἡγεῖς ανοϊάίπσ 
οοπδιβίοη οἵ σοαῃοδα πὰ τηϑηῃοοά τῶν ἐξ ὧν ἡ ἕνωσις...ἐν α. ὑφ- 
εστώτων, καὶ οὐκ ἐν μονάσιν ἰδιοσυστάτοις....τὰ ἐξ ὧν εἷς ὁ Χριστὸς ἐν τῇ 
σ., τελείως καὶ ἀμειώτως ὑφέστηκεν ϑεν.ΑπίΔΡ.Τ,δοητ Η πόμορῆ. 
(Μ.86.1848.); πῶς καὶ σ. ἀνομάζεις ἶδο. Θεγρία5. ΟταΙητηδτίοιι5] τὴν 
σάρκωσιν; ἔστιν ὅπου..«λέγεις, μιᾶς γεγεννημένης καθάπαξ οὐσίας ἣ 
ποιότητος" ἄρα γὰρ ἤρχθη μὲν ἡ ἕνωσις ἐκ συγχύσεως, καὶ πέπαυται δὲ 



συνθέτης 

ἤ. σῃ καὶ εἰς μίαν" οὐσίαν μετεχώρησεν; 1. (18488); : ̓οἷς γὰρ ἂν λόγοις, 

Τὰς ὑποστάσεις εἰς ὑπόστασιν συναγαγόντες, ἀτρέπτους ταύτας ἀπο" 
δείξητε, τούτοις καὶ ἡμεῖς ἀρκούμεθα εἰς τὸ τὰς φύὕσεις εἰς φύσιν σὺν- 
ξιθίψαι καὶ ἄτρεπτα ἐν τῇ τοιαύτῃ σα. τὰ ἐνωθέντα φυλάττειν 1,βοπτ.Β. 
(νοϊοίηρ ατριυτιδηὶ οὗ ᾿ἰ5 ορροποηίβ)αγρ. δεν. (Μ.86.10324); Ὀαΐ ἰπ 
ἴδε σύνθεσις ἔγγὸ φύσεις (εαυδτεὰ ὙΠ ὑποστάσεις) ὙΤΕΙΕ ἀἰβπρυ!5Ἀ- 
ΔΌ]6 ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἰάξαᾳ ἐν τῇ ἐπινοίᾳ διαιρουμέναις᾽ ταῖς φύσεσιν ἤγουν 

ὑποότάσεοιν, συνεπινοεῖται τὰ πρόσωπα.. «ἐ(ἐν σ. δὲ. ὑφισταμέναις ταῖς 
φύσεσιν ἐξ ὧν ὁ εἷς Χριοτός, καὶ μίαν ἀποτελούσαις ὑπόστασιν καὶ 
φύσιν ϑεν ΑΠτιΆρ. στ. Μοι.ε (Μ,86,008Ὰ); ο. ἀπιοὴρ οΥΈΒΟΟΟΧ σ. 
Ργεβουνθα 115 ΟΥΙΡΊΠΑΙ ἔοτοξ 88 βοπιθίἷπρ σοιηροβῖίε ΟΡΡ. ἴδε ΒΙΠΊΡ]Θ, 
τλε πηοηδα ἐν τῷ Χριστῷ δύο φύσεις, καὶ ταύτας ὑφισταμένας ἐ ἐν τῇ σ. 
ΒυβίΜοη. εΡ. ΟΝ. 86. 9120); ἡμᾶς τοὺς εἰς μιᾶς ὑποστάσεως ἕνωσιν 
μόνον πιστεύοντας εἶναι τὴν σ. τῶν φύσεων 1,δοητ ἩΝ ετ, 8(Μ. 86. 
14334); ἔῤδιτ.τ4(145718) εἰΐ, 5, ἄνθρωπος; 1.1. τδ(τφόξῃξ. ); ; ἡ μὲν 
τεκοῦσα τὸ σύνθετον, πάντως καὶ τὸ ἁπλοῦν τέτοκεν... ὁ δὲ τὸ ἁπλοῦν 
τεκών, οὐ τέτοκε καὶ τὸ σύνθετον..-μητέρα ἀληθῶς καὶ τοῦ ἁπλοῦ: διὰ 
μέντοι συνθέσεως γενομένην ἴσμεν τὴν ἀμίαντον 1δ.4.3(16570); τί οὖν 

, 2 ᾿ [ » κ᾿ .» γφ Ψ , 3. Ἁ ᾿ [έ 5 ἐποίησεν ἡ σ. ἐπὶ Χριστοῦ; οὐδὲν ἕτερον ἀλλ᾽ ἢ τὰ πρώην ἀσύνθετα. 
ἀλλήλοις, σύνθετα εἶναι κατὰ μέαν τὴν θατέρον τῶν συγκειμένων 
ὑπόστασιν 1δ.1τ.40{15128}; σ. ... ὁμολογουμένης καὶ τὰ μέρη ἐν τῷ ὅλῳ 
ὑπάρχει, καὶ τὸ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσι γινώσκεται [αδίη,εοηζ.(ρ.14.20; 
Μ.86.007Α); αἷ σ. τῶν ἐν τῇ ὑποστάσει ὄντων, καὶ οὐ τῶν ἐν ἑτέρῳ, καὶ 
οὐκ ἰδίῳ λόγῳ θεωρουμένων, εἰσί...εἰ.. «τῶν θελημάτων σ. λέγετε, καὶ 
τῶν ἄλλων φυσικῶν τὴν σ. λέγειν ἐκβιασθήσεσθε ΜΆΧΟΡγνν (ΝΜ οτ. 
2068) ; ἀοποῖϊίηρσ ἃ ρατςαϊαῦ Τογπὶ οὗ ἔνωσις ἃ5 5πονγ . 16 Ρῆταβα 
ἡ κατὰ σύνθεσιν ἕνωσις: ἡ κατὰ σ. ἕνωσις τὴν σύγχνσιν καὶ διαίρεσιν 
ἀποβάλλεται αβᾶι. ἐρΉ .(. 16. 32; Μ.86. ὁ οῖιδαι ΟἸμαϊοτ εὶ. 3(Π. 3. 
1030); εἴ τις.. "οὐχ ὁμολογεῖ τὴν ἕνωσιν... κατὰ σ. ἤγουν καθ᾽ ὑπόστα- 
σιν γεγενῆσθαι...ἀ. ξ, (ΟΡ(ς53)αηαι ἢ.4; τὴν κατὰ σ. ἤτοι καθ᾽ ὑπόστα- 
σιν τῶν φύσεων ἕνωσιν (Ἰ,Αἴεχιοαη. δ; ἡ..«κατὰ σύνθεσιν ἔνωσίς ἐστὲν ἡ 
εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν χωρὶς ἀφανισμοῦ περιχώρηοις...τινὲς τῶν 
πατέρων τὸ τῆς κράσεως ὄνομα ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου οὐκ 
ἐδέξαντο, τὴν κατὰ σ. ἅπαντες" αὕτη δέ ἐστιν ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσις, 
ἡ κατὰ σ. 70.}). ἀταϊεεί, όπ(Μ.94.66181.) ; γεγενῆσθαι τὴν ἕνωσιν: οὐ 
κατὰ..-σύγκρασιν ἣ ἀνάκρασιν...οὐδὲ προσωπικήν, ἢ σχετικὴν.. «ἀλλὰ 
κατὰ σ. ἤγουν καθ᾽ ὑπόστασιν 14, ἔ.0.3.3(Μ.04.9038). 

Β. αργέφρισηῖ; 1. φοημοογᾷ τῇ κατὰ τοὺς δικαίους σ. τε καὶ ἁρμονίᾳ 
ΟἸεια, Κ᾽. 36(ρ. 218,32: Μ.ο. 1694); ;2. αςοοηὶΐ ἤρκεσε τούτοις πρὸς τελείαν 
ἀποτροπὴν τοῦ ἐγκλήματος ἡ τῆς ὑγιοῦς ὁμολογίας σ. 70. ΟΡ ε}.(Ν. 
96.14209}). 

(.. ξεἰ; 1. τιἷΐ οἵ οἱοίπες νεανίσκον ἐνδεδυμέενον σ, ἱματίων τῷ 
χρώματι κροκώδη Ἡρττη.57;}.6.1.5; οἵ ΑἸ ἀσεὶ, ἀπ τϑ(Μ.28, 5818); 
2. 5ίπρ!ς φάη ἴῃ ἃ τπϑίοῃ ; αἵ αἷςε, ᾽ὶ ἐΐγοιο οὗ μὲν σφόδρα πλούσιοι, 
ἑνὸς νομίσματος ἑκάστην σ. παίζουσιν Ῥποί,πόμοε.13.2ο(ρ.650; ΜιΙοΖ. 

964}; οἴ, Τυϑῖη. οσά.3.43,4(ρ.147). 
συνθϑέτης, ὁ, αἰέμογ, εὐ γεν ὡς ἂν σοφιστὴς τῶν κακῶν καὶ σ. ΟΎ. 
ΝΑ 7. ἐαγ 1.2.1. 1τ.786(Μ.37.1ο834). 

συνθετικός, εὐνρίος ἀναλυτικὴ ἴϑς. μέθοδος], ἡ τὸ συνθετικώτερον 
ἀναλύουσα εἰς τὰ ἁπλούστερα 0.1) .ἀταϊφεὶ, 8 (Μ,94.6720). 

σύνθετος, τηλ86. Βη6 ἔδπη., ἔσῃ. 8͵5ο συνθετή; 
Ι. ῥμεὶ Ἰορειίσν, τονηροιμάθά, εονροσιῖδ; 
Α.. ῬΒ1]1ο5., ΟρΡΌ. ἁπλοῦς, (Ἰοηηοἰν.8.3,δ(ρΡ.83.28,0 τη; Μ.ο. “ἬΝ 

5848); ΗΙρρ. μαεγ.7.2τ(ρ.τοῦ.16; Μ.τό. 33034); στ. ΝἈΖ..γ.45.3(Μ.36.ὕ 
6288); τό...σ. ἁπλῶν τινων μῖξιν μηνύει Με αγῥτὶν. 12(ρ. τ76.3; ; Μ, 
18. 2600); ᾿ αςϑοοϊατοᾶ ὑ1 ἢ {Π6 πιαίθτα] οἰόμενοι χεῖρας... ἔχειν ὡς σ. 
ζῷον τὸν πατέρα τῶν ὅλων ᾿αϑῖ. γαϊ ττά. 3(}. 6.7408); πνεῦμα...«ὦ θεός 
«κρεῖττον παντὸς αἰσθητοῦ καὶ σ. σώματος Ἐλ15. αγεεί. τ. Νὰ 5: 
τος Μ.24. 7214}; ἰῖά.6.1}.3.Ψ 3(ρ. 157.1) Μ.24.τοοΙΒ) οἰΐ. 5. (1; σ. ..- τὸν 
ἁπλοῦν, καὶ σωματικῶς αὐτὸν ἐπινοοῦντες ΑἸΠιδγ,. 34(Ρ. 26τ. Ν 7; ΝΜ. 
26.7538}; φύσιν τοῦ σώματος σ. οὖσαν καὶ εἰς διάλυσιν ῥεοῦσαν ΤΥ. 
Νγβ5.ογ. εαἰφεῖ. 7(Ρ. 39.ο; Μ.4ς.320}; ἐμμένειν. «πρὸς τὸν ἔσω ἡμῶν 
ἄνθρωπον, ὅ ὅπου οὐκ ἔστιν... «θεωρία τῶν σ. Ῥ[μἶοκ. ({3δδο)ερ. 22(ρ. 174); ; 

οὕτως..«τὰ σ. γέγονεν 10. ὈΜαη. (Μ. οὔ.13208) ; Οσῃματαοίςετιϑίὶς οὗ ἴῃς 
“ΟΤ]4 σῶμα οὕτω στερεὸν...καὶ σ. καὶ ἀλλοιούμενον Ταϑβῖ ἀἰαὶ.5.2(Μ.6. 
4884); ΠΑ οὗ {πε στηδη 501} ψυχὴ... ἦ τῶν ἀνθρώπων πολυμερής 
ἐστι..«αυνθετὴ γάρ ἐστιν, ὡς εἶναι φανερὰν αὐτὴν διὰ σώματος Ταῖ. 
ογαὶ. τοίρ. τό.1.; Μ.6.827Ὰ); ἃ5 8Π ερ πεῖ Οὗ Ὠυτηδῃ παῖατς τὸν παν- 
των ἄρχοντα δημιουργῶν ἐκ πασῶν α. οὐσιῶν ἐσκεύασεν.. ἄνθρωπον 
ΗἸρρ.ἤαεν.το. 33(Ρ. 200,2; Μ.16.34504)}; σ. εἶναι τὸν ἄνθρωπον μεμαθή- 
καμεν ἀπὸ τῶν ἱερῶν γραφῶν {πΤΒ655.ς:23] Οὐαὶ. 6(0.136. 5); σ : 
ζῷον...ἐκ πολλῶν συμπαγὲν ὁ Σ ἄνθρωπος Με. ἱέῤγ. οἔρ. 463. 9); : ἡμῶν... 

τοῦ σ. καὶ ταπεινοῦ καὶ κάτω βρίθοντος κράματος Οτ. ΝΑ 22.07.28. (0.26. 
το; Μ.36.208}); ἡμεῖς...οὐ σ. μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετοι καὶ ἀλλήλοις καὶ 
ἡμῖν αὐτοῖς ἐν.3τιτεί(ρ.164.3; 1498); Τμαϊ.6γα5.2(4.75); σ. οὗ ἄνθρω- 
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ποί εἰσιν..-«πρῶτον μὲν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς" δεύτερον δὲ αἱ ψυχαὶ ἐκ 
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6404}; 4. ἀρεἰηςς Ατίδηδβ εἰ μὴ ἄρα σ. .-.- 

σύνθετος 

τῶν οἰκείων μερῶν, εἰ δεῖ λέγειν ἐπὶ ψυχῶν τὰ μέρη" τὸ δὲ σῶμα ἐκ τῶν 

δ΄ στοιχείων καθέστηκεν ῬΡ. Ρδοι.(Μ.88.5418) ῬΆΤΩΡΆ. Ἡραπορὶ. 
6.τ(ρ.614) οἰξ. 5. ἄνθρωπος ; 115 ἀρηΐαὶ ομοβθῃ ἃ5 8ῃ ἱπβίαπος οἱ ἡπδῖ 
15 ποΐ Και δπᾶ ἴβ ποῖ {ππ|6 ἡ σφαῖρα τετράγωνος... .οὐ α. ὁ ἄνθρωπος 
ἜΣ ΝΑ2.0ν.31. 23(0.174.11:; Μ.36.16ολ). 

« Ραχίίς. ΔρρΙ]ςατίομβ; 1. οἵ τηϊπρβ φοΙηροβοά οἵ αἰτεῖ 
Ε αν Ἑυπιαροὶ. τοί .30.8:20) οἷς. 5. ((3 ἰηῖτα; ογηαπεηϊδά, 
ναγίεραίεά βασιλεῖς...οἱ ᾿Ιουδαίων...σ. καὶ ποικίλῳ χρώμενοι στεφάνῳ 
ΟἸειι. ῥαφά.2.ϑ(ρ.τοΚ.23; Μ.8,4680); ΟλγοΉ. ΡαΞεῖι. Ρ.382(Μ.902.0778); 
2. οἵ τ[πϊηρβ οοπηιροβοᾷ οὗ αἰ εχεηΐ ἱπρυεάϊεηῖβ, οι ῥομηπάρά, πεϊχεᾶ, 
οὗ ᾿πορῆβα {τεῖ, Εχ.30:24) τὸ θυμίαμα...τὸ σ, Ὀ]ετλ.5.7.7.6(Ρ.26.18 ; 
Μ.9.440Ὰ}; 50, τοῦ, Ῥβ,14ο:2, τιδῖ,, οὗ ρσάναῦ, Οὐ άονι. δι10 ἐπ 76’. 
(Ρ.164.7; Μ.13.4844); οὗ ἃ ἘΥΠορίππι 85 σοπηροβοα οἵ ἴῃγθα β:ρ]}6 

β[δτεπηθηΐβ, ΟἸςπι.οἰν.8.2(Ρ.83.14; 5658); ; οἵ ἃ ἀἰβῇ, 6.5. βαϊαά, ρχεά 
ἄρτους, λαψάνας, συνθετὰς ἐλαίας, τυροὺς βοῶν ῬΑ]. ἤ ας. 32(ρ. 95. 
9; Μ.34.11058}; ξ}Ἐ4|].λυγιοη.2.(0.25.18; Μ,34.10278)}; 10.8.40(Ρ.44. 
4: 1146Α}; 5.ν.1., οὗ ἃ ἐογαῤίθα ΟΥ τον ρἐἸεαϊφά βίτυσίατε σκολιάν, σ,» 
ἀνυπονόητον ΤΕΈΡΙΡΗ. ἀρ Ολγομ Ραςξο το 5(Μ.02.3818) ἴΟΥ σύνθεσιν 
ΤΕΡΊΡμιν, »γορὶ.1ς.χ(ρ.26; Μ.43.307}0}; 3. 45 βυθβῖ., σέρε Οἵ Ὡμτη- 
Ῥεσγδ, Οὐ. 6.28.τ(ρ.280.7; Μ.14.6808). 

(. τῃ60]., εογροςίίο, σμαυρα ἀρϑίηβί Αὐἱβιίοῖθ]δηβ οἱονεὶ ζῷον σ.» 
ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συνεστηκότα λέγουσι τὸν θεάν ΑΙΠΘΏΔΡ ἰερ.6.3 
(Μ.6.οοτο); ποῖ προ ἴῃ ΟΠ ϑδη ἀοσίγπε οὗ νόροβ, ΑἸ. ρεμένΑι 
(Μ. 25.810) οἷ. 5. εἰμί; εἰ...τὸν θεὸν ἡγεῖταί τις εἶναι σ. ὡς ἐν τῇ οὐσίᾳ 
τὸ συμβεβηκὸς ἣ..«εἶναί τινα περὶ αὐτὸν τὰ συμπληροῦντα τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ.. «μεμφέσθωσαν.. ,τὴν σύνοδον γράψασαν ἐκ τῆς οὐσίας εἶναι τοῦ 
θεοῦ τὸν υἱόν Ἰ4.ἀδεν.22(ρ. 18:1; Μ, 25. 4520); ΠΟΥ οὔ ΤΠη. οὐδὲ ἄνθρω- 
πὸν ἐκ τριῶν ὑπονοῶν σ. ... οὕτω καὶ θεόν...τὰ γὰρ τοῦ σ. μέρη... «πρὸς 
τὴν ἀσύνθετον... «φύσιν οὐδεμίαν ἔχει κοινωνίαν ΤΑΙ δαδοὶ!. τ5(Μ.28. 
1178); ΠΟΥ ἰ5 ἰξ το Ὀ6 ῥχεαϊοαῖοα οἵ Η, (πμοβῖ, συ Να2.0γ.51.6(ρ.1ς52. 
8; Μι26.1408); Ἐναρυ, Ροηγ, ρ. τοί Μ.32.2648); 845. ποίΐοῃ ννὰβ τα- 
ἰδοϊθα 8}κὸ Ὀγν οὐἱποάοχ ἀπά μοσϑίῖοβ ἰδ γ85 πι564 Ὁν ὈΟΤΝ 51465 ἴῃ 
γεάμείο αὐ αὐτωγάμνηα Δυριγηθηῖβ ; 1. ἀραῖπβί Ματγοθ]] 5 σ. τοῦ ἑνὸς 
θεοῦ τὸ μέν τι πατέρα καλεῖ, τὸ δὲ υἱόν, ὡς διπλῆν τινα καὶ ο. οὐσίαν ἐν 
αὐτῷ εἶναι Ἐπ5.ε. {1.5 (Ρ.64.24; Μ.24.8338); 18.2.14{0Ρ.115.7; 9286); 
τὸ λέγειν εἶναί τι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ θεοῦ σα. τι ὑποτίθεται καὶ σωματι- 
κὸν πάθος 1}.3.3(ρ.157.7} ΤοΟΙΒ}; 2. ἀραϊπϑὶ 58 6 }}15 εἰ μὴ οὐσιώδης 
σοφία καὶ ἐνούσιος λόγος, καὶ ὧν υἱὸς...εἴη ἂν αὐτὸς ὁ πατὴρ ο. ἐκ 
σοφίας καὶ λόγου ΤΑΊΤΆ,44γ.4.2(ρ.45.7; Μ.26.4604}; 3. Ὀν Ατιὰβ πὰ 
Ἑπποτηὶα5 ἀρϑιηβὲ οὐϊδοάοχ, τοί. Βοση. ει :36 εἴ ἃ]. ὡς μέρος αὐτοῦ 
ὁμοουσίου καὶ ὡς προβολὴ ὑπό τινων νοεῖται, οσ. ἔσται ὃ πατὴρ καὶ... 
σῶμα κατ᾽ αὐτοὺς...ὃ ἀσώματος θεός ΑτΥ.6ρ.«4ἰοχ.(ρ.12.18; Μ.26. 
7124}; ΑἰΠ.ἀδον.22(ρ.18.21; Μ.25.4530); σ, τὸ ἐξ ἑτέρου καὶ ἑτέρον 

συγκείμενον. τὸ δὲ σ, οὐκ ἀγέννητον Ἐππιαροί τοί Μ.30.8530); ἡμᾶς 
μορμολυττόμενος...ὅτι εἴπερ ἕτερών τι εἴη τὸ φῶς παρὰ τὸ ἀγέννητον, 
ἀναγκαίως ἡμῖν ο. ὃ θεὸς ἀποδειχθήσεται ΒΔ45.ἘμΜ5.2.28(1,26ξε ; Μ,20. 

τὸν θεὸν ΑἸΉ..44γ.2.,8(Μ,26, 
2280); ἰᾶ,ῤ..44ρ.1.18.1τ6(}}.25..738}; ἰ4.Ὑρ. 4 [ν.8(Μ.26.10448) εἰϊ. 5. 
βελτίωσις , ἀπα Ἐπποπιίδηβ πολλαὶ οὐσέαι θεοῦ...ἢ σ. ἐκ τούτων 5ς. τὸ 

᾿ ἀθάνατον, ἄκακον, ἀναλλοίωτον) τὸ ϑεῖον ΟΥ.ΝΑ2.0γ.20.τοίρ.88.1ι; Μ, 
ἢ “-- , Α Ε] “- 1 “- . ᾽ - ᾿ 

36.888); οὐκ ἄν αὐτὸν οἶμαι τοῦτο εἰπεῖν, ὥστε ποικίλον τι χρῆμα καὶ σ. 
νομέζειν τοῦ θεοῦ τὴν οὐσίαν ΟΝ γ85, μη τ Ρ.82.12; Μ.45.3128); 
1δ.(1 Ρ.213.2; 4614} οἷἵ, 5. ἀντέκειμαι, 

Ὁ. Ομ ηκῖοὶ.; 1. οὗ Ομ υῖβε αἃ5. αἰνιηὴς δηα πυμπίβπ; 8. ἰη ΘΑΥν 
αὐΐδοῖβ δῶρα ἅ-..σ. τινι ἐκ θεοῦ καὶ ἀνθρώπου θνητοῦ προσήνεγκαν 530. 
{πε Μαρὶ)] Οτ εἰς. δοίρ.ιαι.21; Μ.11.772Ὰ); περὶ μὲν τῆς ἐν αὐτῷ 
θειότητος λέγοντι [7ο0.14:6].--περὶ δὲ τοῦ, ὅτι ἐν ἀνθρωπίνῳ σώματι ἦν 
[10.8:40] σ. τε χρῆμά φαμεν αὐτὸν γεγονέναι 1δ.1.6δ(ρ.119.2:1 ; 7848); 
1δι(ρ τ2τ.1; 785Α}; ἕν πρόσωπον ο. ἐκ θεότητος οὐρανίου καὶ ἀνθρω- 
πείας σαρκός ᾿δγηιδ. Απὶ.(χδο)χ(ρ.6.12; ΗάΠη Ρ.182}; ΟΡΡ. τῇ θεότητες 
οὐδ᾽ ὁ πρὸ τοῦ νεκροῦ ᾿Ϊησοῦς ὁ σ. ἀθάνατος ἦν ΟΥ.(εἰς.2.τό(ρ.146.11; 
8228); τὰ μὲν ὑψηλότερα πρόσαγε τῇ θεότητι... .τὰ δὲ ταπεινότερα τῷ α., 
καὶ τῷ διὰ σὲ κενωθέντι καὶ σαρκωθέντι.. καὶ ἀνθρωπισθέντι, εἶτα καὶ 
ὑψωθέντι...ὃ μὲν ἦν, διέμεινεν: ὃ δὲ οὐκ ἦν, προσέλαβεν τ. Νά 2.0ν. 
20. τϑέ, (ρ τοτοῖς; Μ.36.078})}; Ὁ. Όν Μάᾶχςθ]]}}8 τοῦ ἑνὸς θεοῦ τὸ μέν τι 
πατέρα καλεῖ [3.. ΜδτςΕ] 15], τὸ δὲ υἱόν, ὡς διπλῆν τινα καὶ σ. οὐσίαν 

ἐν αὐτῷ εἶναι Τι5.ε 8 π05(ρ.64.24; Μ.24.8338); ο. ἰπ Ατδῃ ἀοοίσιπε 
πῶς Χριστός, εἰ μὴ ἕν πρόσωπον, μία σ. φύσις ; Τκις.Α]. "γι βαξελιαρ. 
οεῖ, Ῥαϊν.(Ρ.65.20) ; ἃ. ἴῃ ΔΡΟΙΠ πα τίατι νυ πρθ ΑΡΟ]]. ἀρρθαῖβ ἴο 
το ]θοῦ ποίϊοι ἰπ το}. ἴο ῃτὶβί τὸ ἁπλοῦν ἕν ἐστι, τὸ δὲ σ. οὐ δύναται ἕν 

ννεἰ δὲ καὶ τὸ ασ. ἕν ἐστιν ὥσπερ ἄνθρωπος, τὸ κατὰ σύνϑεσιν ἔν 
λέγει ὁ διὰ τὴν πρὸς σάρκα ἕνωσιν λέγων [Ἶ0.1:148] ΡΟ]. [γ.123(0.237. 
το )αρ.Ὑ μάς ἐγαη.τ(4.70); οἷ. μὴ οὖν τοῖς διατέμνουσι πρόφασιν 
διδότωσαν οἱ δύο λέγοντες φύσεις" οὔτε γὰρ τὸ σῶμα καθ᾽ ἑαυτὸ φύσις... 
οὔτε ὁ λόγος.. ἐπειδὴ ἐν σαρκὶ ὅ κύριος... ἐπεδήμησε τῷ κόσμῳ. «εἰ δὲ 
ἕν ἑκάτερόν ἐστι κατὰ τὴν ἕνωσιν...καὶ τὴν σύνθεσιν τὴν ἀνθρωποειδῇ, 

ι ἀ 
ειναέ. 



[4 σύνθετος ᾿ 

ἐν καὶ τὸ ὄνομα τῷ σ, προσεφαρμόζεται ἴά 6}. ίον.τ.ο(ρ.26ο.2; Μ, 
ΡΕ.8.9348}; Ὀὰχῖ ἀθβουῖθεβ παξατο τοβα] ἰπρ' ἔτο πὶ ῃΐοῃ 85 φύσεως 
σ. μεταξὺ οὔσης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἰά. ξγιτττ(0.233.28)αρ. Γυδῖπ, 
τπομοῤρἧ(ρ.16.30; Μ.86.11210); 50 αἶϑο ἢ15 ἔ  ] Οὐ 5 οὐ γέγονε διφνὴς 
ἢ διθελὴς σαρκωθεὶς ὁ λόγος.. «ἀλλὰ σ. οὐ γὰρ ποσότητι φύσεων 
ἐπηυξήθη σαρκωθείς, (ἀλλ᾽ ἐξ ἁπλοῦ γέγονε σ, ἔπη. ΒεΙτΉ. γγ.(ρ.276.Ψ 
25) αρ. Ποεὶ, Βαὶν.4τ(ρ.300.98.}; τὸν Χριστὸν εἶναι μίαν οὐσίαν καὶ 
φύσιν σ. Τα]π.ΑΡ0}].ε}.(0.277.10)4ρ. Ποεῖ, Ῥαὶν.4τ(ρ.3ο08.4); δαΐ 
Ῥοϊδυιοη τυ Υ 65 οἵ Τίπι. Βεγγί. οὐκ αἰσχύνονται μίαν φύσιν τοῦ λόγου 
σεσαρκωμένην καθάπερ μίαν σ.᾿ ὁμολογοῦντες" εἶ γὰρ θεὸς τέλειος καὶ 
ἄνθρωπος τέλειος" ὦ αὐτός, δύο φύσεις ἄρα ὃ αὐτός, καθάπερ ἡ τῶν 
Καππαδοκῶν εἰσηγεῖται καινοτομίᾳ ῬοΪΐδΠη. 7γ.(Ρ.274.10)40.1, δοπτ. Ἡ. 
τοποῤρὶ (Μ.86.186460); ἀπ Το 5 ὑπόστασιν μίαν σ. καὶ πρόσωπον 
ἐν ἀδιαίρετον Το. ρ. Ἔν». (ρ.286.22)4.1,εοπὶ.Β. 4οὶ}.(Μ.86.το 520); 
6. υϑεα ἀραϊπιϑί ᾿ΝΝεβίοτίδηβ κατὰ τὴν ὑπόστασιν οὖν ταῖς φύσεσιν ἡ 
σύνθεσις..«οὔτε δὲ φύσις σ. ἐκ τῶνδε γέγονεν, οὐ γὰρ κατὰ σύγχυσιν 
συνετέθησαν [ἃ5 ἀραϊπδῖ ΕΠ Υ ΟΠ 85}, οὔτε ὑπόστασις σ. ὅτι [56. ἴῃ 
[815 5εη88 88] οὐκ ἐξ ὑποστάσεων Τιεοης. ΗΝ ἐς! τ. 2ο(}.86.14850) ; 
Ζδ.τ.40(15128) οἷ. 5, σύνθεσις ; οσ. δὲ γενομένου τοῦ φυσικοῦ αὐτῆς 
[3ς. τῆς τοῦ θεοῦ λόγου ὑποστάσεως] λόγου 1.2. 2ο(τ596}); μετὰ 
προσλήμματος γάρ τινος πρόσφατος γινώσκεται, καὶ οὐχ ἁπλῶς λόγος 
λοιπὸν ἀλλὰ σ, Χριστὸς ὀνομάζεται 1}.4.3(16578}; ἔ. ϑονεοτίαηβ ἀπά 
ΠΙΟΠΟΡγϑιῖοϑ δαορίεα μέα φύσις σ. ἃ5 1πεῖτ ται ψοτγα εἰ δὲ ἡ 
ἁπλῇ καὶ ἡ σ. μίαν κατ᾽ αὐτοὺς φύσιν δηλοῖ, λεγέτωσαν τὴν διαφορὰν 
τῆς σ. κατ᾽ αὐτοὺς Χριστοῦ φύσεως καὶ τῆς ἁπλῆς τοῦ λόγου φύσεως 
Τεοηῖ. Βιεαρ.δευ,τ4(}.86.1οο40}.}; τὴν μίαν, ὡς αὐτοί φασι, σ. τοῦ 
«Χριστοῦ φύσιν... τῆς δὲ Ἀπολιναρίου ἀσεβείας καὶ τῆς Ἠρείου ἀρνεῖσθαι 
τὸ τέλειον τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἀνθρωπότητος 
1διτο(τοοϑΒ) ; τὰς φύσεις μόνῃ τῇ ἐπινοίᾳ καὶ ἡμεῖς θεωροῦμεν" ἑνώ- 
σαντες μὲν οὖν ταύτας, λοιπὸν μίαν ἄμφω φύσιν καὶ ταύτην α. εἶναί... 
φαμεν [1.6. ῥτοβεπίδιοη οὗ Ϊβ ὁρροηεητ 8 ἀιραπιθηι] Ἰ4 ἀγρο δου. 
(Μ.86.1029})}; εἰ μία φύσις... ἧ.. «ἀρχὴ τοῦ εἶναι ταύτης τῆς α. φύσεως, 
πότε τε καὶ ὅπως; Τ,δοπί. Η »πομορὴ. 5 (}1,86,17728); εἰ μέα σ. φύσις τοῦ 
Χριστοῦ, μία δὲ ἁπλῆ φύσις τοῦ πατρός, πῶς τῷ πατρὶ ὁ υἱὸς ὁμοούσιος ; 
10.36(17028); ταῦτα τερατείαν ἐπιφημίζων ἑαυτῷ τὴν Ἀκέφαλον καὶ 
φύσιν μέαν αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ φανταζόμενος σ. ϑορἢτ. Η͂. 
4ρ.5νη.(Μ.87.31034}; 4150 γεΐ. ἐνέργεια οὗ ΟΠ τΞ᾽ τὴν φωνὴν τοῦ... 
Διονυσίου... «τὴν λέγουσαν..«τὴν θεανδρικὴν ἐνέργειαν..., μίαν ἐνοήσαμεν 
σ΄ ... ἑτέρως ἡμῖν νοηθῆναι μὴ δυναμένην Θεν, πέρ. Ποεῖ. Ῥαὶϊγ.4ι 
(Ρ.309.21); οἷ. τηοποίμε 6 αϑϑοστίοη μέαν ὑπόστασιν σ. ἐν δύο καὶ 
μετὰ τὴν ἕνωσιν κηρύττοντες φύσεσι... καὶ ἐν θέλημα... «νοοῦμεν Ῥαὰ] ΟΡ 
4ρ.Τλμάν. (ΡῈ. 87.954}; δ. ἰὴ τϑρὶν οὐγμβοάοχ ἀφῆηςαᾷ 115 τηβαηίησ 
ΜΠ ρυθαΐευ ργθοϊβίομ ἐν. τῷ σ. ὄνομα τὸ ποῖόν φατε προσαρμέόζε- 
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σθαι; εἰ μὲν τὸ ὑποστατικόν, ἀναντίρρητος ὁ λόγος" εἰ δὲ φυσικόν, τίς, 

αὐτῷ ἡ ὑποκειμένη φύσις; 1,δοπὶ, Ἡπομορὴ (.86.18720); ἐξ ἐκα- 
τέρας φύσεως...ἕνα Χριστὸν σ. λέγοντες, σύγχυσιν τῇ ἐνώσει οὐκ 
ἐπεισάγομεν [αϑὶη.ἐοη}.{ρ.74.15; Μ.86.0074); 1Φ.(ρ.76.51; φοοῦ); εἰ 
δὲ φήσωσί τινες, ὅτι ὥσπερ μία ὑπόστασις σ. εἴρηται ἐπὶ Χριστοῦ, οὕτω 
δεῖ καὶ μίαν φύσιν ο. λέγειν, ἀποδείξομεν καὶ τοῦτο ἀλλότριον εἶναι τῆς 
εὐσεβείας 1τδ.(ρ.86,218,; τοορῦ,0); εἴ τις λέγει κατ᾽ εὐδοκίαν τὴν 
ἕνωσιν γεγενῆσθαι... οὐχὶ καθ᾽ ὑπόστασιν... «καὶ διὰ τοῦτο μίαν αὐτοῦ τὴν 
ὑπόστασιν σ. ... ἀ. ἔ. τϑιαμα νι α(ρ.90.36; Μι86.το 58); τὸν αὐτὸν... 
ὁμολογοῦντες ἐν θεότητι...καὶ ἐν ἀνθρωπότητι, ἐξ ὧν καὶ συνετέθη, 
διαίρεσιν μὲν...οὐκ ἐπιφέρομεν τῇ μιᾷ αὐτοῦ σ. ὑποστάσει, τὴν δὲ 
διαφορὰὼν τῶν φύσεων σημαίνομεν Τδι. ΠῊρ.φϊεἰ.(ρ.2οο.2; Μ.8δ, 
27078); πρεσβεύομεν... ἐπὶ Χριστοῦ μέαν ὑπόστασιν σ., ἐκ δύο συντεθει- 
μένην φύσεων ζνυτ. Τγῖπ.τ8(65.248; Μ.77.11574); 1Ὁ.27](338; Μ.77. 
11728) -Ξ 7ο.}). (.0.3.4(81.094.9978}; σ. ... τὸν Χριστὸν δοξάζομεν, τῇ 
τῶν ἁγίων πατρῶν ἀκολουθοῦντες διδασκαλίᾳ Ἡδταο]. δε .(Η.3.7930); 
καὶ γένεται σ. ὁ ἁπλούστατος ΤΟτ.Ν γε5.ἤοη.3.8 τη [0.(ρ.13].18}; τὸ... 
σ. φύσεως ὑπάρχον, καὶ σ. κατὰ φύσιν δηλονότι ἐστί' τὸ δὲ κατὰ φύσιν 
σι, τῷ κατὰ φύσιν ἁπλῷ οὐκ ἂν εἴη ποτὲ ὁμοφυὲς καὶ ὁμοούσιον. οὐ 
θέμις οὖν μίαν τὸν Χριστὸν λέγειν σ. φύσιν τοὺς εὐσεβεῖς... ὑπόστασιν 
δὲ μᾶλλον Χριστοῦ σ. μίαν ὁμολογεῖν, καὶ δύο φύσεις Μαχ.Ερ.τ2(Μ.01. 
4808,0); 1δ.13(5160- 5170, 525)--5204}); ὑπόστασιν μίαν παρεῖχεν δρᾶν 
ἐκ τῆς ἑνώσεως σύνθετον, τῇ κατὰ φύσιν τῶν ἐξ ὧν συνετέθη μερῶν 
ὑπάρξει συντηρουμένην 1δ.1τ5(5560) ; ἐκ δύο φύσεων, τουτέστι θεότητός 
τε καὶ ἀνθρωπότητος ἕνα Χριστὸν...μίαν.. «φύσιν σεσαρκωμένην.. ἤγουν 
μίαν ὑπόστασιν σ. γτυϑ Δ]. εαῤ.6(Π1.3.13418}; εἰ.«μιᾶς φύσεως σ. ὧν 
ὁ Χριστός, ὁμοούσιός ἐστι τῷ πατρί, ἔσται ἄρα καὶ ὃ πατὴρ σ. 70.Ὁ. 

},0.3.3(0808}; οὐχ ὡς τῶν δύο φύσεων μεταβληθεισῶν εἰς μίαν φύσιν 
σ. ἀδύνατον γὰρ ἐν μιᾷ φύσει ἅμα τὰ ἐναντία φυσικὰ γενέσθαι ἴῤ.4.18 
(1840); μία φύσις οσ. ἐκ διαφόρων φύσεων γίνεται, ὅταν ἑνουμένων 
φύσεων ἕτερόν τι παρὰ τὰς ἐνωθεῖσας φύσεις ἀποτελεσθῇ...ὁ δὲ... 
Χριστός, ἐκ θεότητος ὧν καὶ ἀνθρωπότητος, καὶ ἐν θεότητι καὶ ἀνθρω- 
πότητι.. «ὅπερ ἐπὶ τῆς ασ. φύσεως οὐκ ἔστιν εἰπεῖν... οὐ μία ἐστὶ σ, φύσις, 
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ἀλλὰ μέα ὑπόστασις... καὶ δύο φύσεις ἐν μιᾷ σ, ὑποστάσει ἰὰ, παϊχ(Μ ος. 
1120 - 1138); ΒΒ. 85 Δραίηϑί τη ]116 ΠΕΙΕΘῪ πῶς... «τὸ ἐκ τῶν 
ϑελημάτων, θέλημα προσαγορευθήσεται; οὐ γὰρ δυνατὸν τὸ σ. τῇ 
τῶν συντεθειμένων ὀνομάζεσθαι προσηγορίᾳ. ἢ οὕτω γε καὶ τὸ ἐκ 
τῶν φύσεων, φύσις Μαχ. Ῥγνν.(Μ 9 1.2060) ; πάλιν αὐτὸν θελήμασι τοῦ 
πατρὸς χωρίζετε, σ. θελήματι σύνθετον καὶ μόνην χαρακτηρίσαντες 
φύσιν ἐῤ.; εἰ δὲ ὡς ὅλου σ. ... πάλιν αὐτὸν τοῦ πατρὸς ἠλλοτρίωσας, ο. 
θελήματι μόνην χαρακτηρίσας ὑπόστασιν σ, Ἰὰ ορεδς. ( οχ1.56Ὰ}); 2. οὗ 
(μηδ᾽ 5 μυμπηδπ παΐατα Ορρ. ἴμε ἀϊνίπε ἀσύνθετος: τὰ μὲν ὑψηλότερα 
πρόσαγε τῇ θεότητι... τὰ δὲ ταπεινότερα τῷ σ. καὶ τῷ διὰ σὲ... 
ἀνθρωπισθέντι τ, ΝᾺ2.0γ.20.τϑίρ.1ο].15; Μ.36.078); τὸ μὲν γὰρ σ. 
μερίζεται, τὸ δὲ ἀσύνθετον λύσιν οὐκ ἐπιδέχεται" ἀλλὰ παραμένει μὲν τῷ 
μερισμῷ τοῦ σ. ἡ ἀσύνθετος φύσις, καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος 
ἀποχωρούσης οὔθ᾽ ἑτέρου χωρίζεται ΟΥ̓ Ν γ55. 4ροἱ τ] Μ 45. τ 568); 
Ῥιοη Ατ.ε.}.3.3.12(Μ.3.4444} οεἷϊ, 5, ἁπλοῦς. ὔ 

Ἑ, τεῦ, Τοσηδοπ οἵ ἃ σποβί. θοῦ ὈγῪ ψοΟΪῈ Ῥ]εσοπηα ἡ τοῦ 
δευτέρου Χριστοῦ, ὃν καὶ Σωτῆρα λέγουσιν, ἐξ ἐράνου σύνθετος κατα- 
σκευή ἴτε μαεν.1.3.1(41.}.4684). 

ΤΠ. δογνηρηηρ α ἐοπιροσίίο τομοῖς (ΝΠ); 
Α΄ς, Ττη,, Ἐχορ. τοτ.2ταΣ, τοῦ, στρ οὐκ ἔτι τὸ ἐν αὐτῷ [ἀ5 ἰπ' 114] 

ἵνα μή τις σ. τὸ πνεῦμα νομίσῃ ΤὮτν5. Τγίηπ.(1.8288). 
Β, ΟΠ τΙβῖο],, τεῦ, τόσ: 17 πῶς οὐ πολλῷ μᾶλλον θειοτέρως...ἕν 

ἐστι τὸ ποτε σ, πρὸς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ; Οτ,( εἰς.2.0(ρ.137.3; Ν΄.11. 
8124). 

συνθέτως, ὃν εογηροϑίίονη; 1. Ὑτὶπ., ἐχοϊυεα ἔτγοση οοποερίβ οἵ 
ΤΊη. μήτε ὁ σοφὸς θεὸς μεθέξει σοφίας σ. σοφὸς ἡμῖν νοεῖται, ἀλλ᾽ 
ἀσυνθέτως αὐτός ἐστι σοφός ΟΑπο.,(358)ερ. γη. ἀρ. ἘΡΙΡΗ λαεν.73.6 
(Ρ.2γ6.18; Μ.42.4130); οὗ ϑοη ἐπεὶ μὴ ἀγεννήτως ἔχει μηδὲ σ. ἐ.8. 
εὐπη6.73.8(Ρ.270.6; 4170) ; τὸ ἕν καὶ τὸ τρεῖς προσέστι τῷ πῖ καὶ τῷ θεῷ" 
ἀλλὰ τῷ μὲν πὶ γενητῶς καὶ σ., τῷ δὲ θεῷ ἀγενήτως τε καὶ ἀσυνθέτως 
ἀΠυβύιφυ εί γες ρ.τ29(Μ.6.13800) ;2. (Ὠσί5[0]. ; ἀοο, Βανετίαηϑ, ρρ ο- 
8016 τὸ απίοτι Οἱ σοποδρέια!}ν ὥστε τὰ δύο τὰ ἐξ ὧν ἡ ἕνωσις, ἐν τῷ 
συντεθεῖσθαι τῷ νῷ μόνον ἀπ᾿ ἀλλήλων σ. διακρινόμενα ϑεν.Απί.8ρ. 
Επιδέ, Μοη.ρ.(Μ.86.9360); δος. οὐποάοχ, αἰξοὸ οπιίοϊορί σαν καϑ' 
ἑτέραν μὲν αὐτοῦ [50,1,.0605] γέννησιν, ἀϊδιόν τε ὑπάρχειν αὐτὸν... καθ᾽ 
ἑτέραν δὲ ἀρχόμενον τοῦ σ. εἶναι Τιεοπῖ, Η͂, Ν᾽ 6|.4.3(Μ.86.16:)8). 

συνθεωρ-έω, ἱ. “66, οὔξεγις ἱορείπεν, 1.6. οα τΐπρ ἢ ἀποίῃοι 
ἐν ᾧ [3ς. φωτί] τὰ πάντα --εἴται (Ἰ6πι.Ξ,ν,6,τό(ρ.502.2; Μ.9.3648) ; 
ΠΏ [Π6 τηπα᾽5 ἐγε, 566 αἱ ἰΐε βαρις ἰμιε τὸ ποιητικὸν αἴτιον... 
““οὔντες ἴϑο. ἃ5 1Πε6 τεβεοτίοι ἰπ ἴῃ 6 ΤαΪγγοτ] ἐῤιτιιοίρ.6ο.25; Μ.8. 
8000); Ρ855., δέ 5680: ΟΥ̓ δηυϊξαρρά ἰοσείθον, αν γββ γος ἀμπι|Μ.45. 
1280); ὅλῳ... «τῷ θεῷ ὅλως σ. ὁ λόγος ἰά. βά.(Μ.45.τ4τΆ}; Ιὰ. Ἐπ η.2(2 
ΡΡ-3οο.10,305.4; Μ.45.472.,416}0) ; τὸ πνεῦμα... αὐτῷ σ, 1δ.(2 Ὁ.301.0; 
4730); Μαχ.ατηϑὴρ. (Μ.ιο1.12060}; οὐδεὶς... εἴποι ἂν ἄπειρον εἶναι ᾧ ἐξ 
ἀιδίου σ. τι ἣ συνεπιθεωρεῖται κατ᾽ οὐσίαν διάφορον ἐδ.(11840) ; Ιά4.εΡ. 
τ(ἴ.91.2648). 

ἐσυνθεωρία, ἡ, ἃ ἐϊπὲ ἐπυϊξαρίησ, εἰρεμίανδοιι5 συμδιάεγαϊοη μὴ 
«θατέραν τελείαν υἱότητα, ἄνευ τῆς σ. τῆς ἑτέρας φύσεως εἰδέναι 
Τιξοιξ. ΗΝ δε. 3.1(Μ.86.16048)}. 

Ἐσυνθηκάρι(ο)ς, ὁ, φεὐονιον ἔξω βάλε τὸν σ. καὶ Μανιχαῖον..«μετὰ 
σοῦ ἐστι, καὶ συνθηκίζει τοὺς ἐπισκόπους (ΟΡ(ς6)αεί. -(ρ.86.12; Η.2. 
13568). 

συνθήκη, ἡ, 1. ἴὴ ρέῃ., ῥμέηρ ἱορείπεν, εοπιῤοσίίίον, αἀςεοειαίίον 
διὰ τῆς σωματικῆς τῶν ποιοτήτων σ. ΟΥ̓ Ν ν85. Εμγ 2(1 Ρ.371.34: Μ. 
45.11040}; εονδίηπαϊίοη οὗ ἀἰετεπι βυθβίαποες ἐν εἰκόνι [56. οὗ 
ΝΕΡΟΟῃδάηοζζα] τῶν ὑλῶν... τὴν σα. ΤΑΙ. Πα»..2: 31}},{2.τορ1ὴ ; εον»:- 
»οεῖίϊον, εοης πε οη οἵ τὰς ον, Μας Μρηιαῤῥοεν.3.τ12(ρ.81.21); ἐδ. 
3,.13(0.88.8); μαὐγίο οὗ ἃ Ποιιβα, 1δ.4,τ6(ρ.187.27}; 2. ΠΓΕΓΑΓΥ κορ- 
Ῥοείοη; 8. στανητα., εοηδίγμοίίονι πολὺ δὲ ταύτης κἀκείνης τῆς σ. 
τὸ μέσον [τεῖ. ἱπβδΙίίοπ ΟΥ̓ ΟΠ βϑίοη οὐ δυίίοϊα ψἱΓ ρτθάϊσβίο] 
ΟὨγνβ. ἠοηι.7.4 ἵη 2 ον. (το. 4864); Ὁ. τποῦα ρϑῃ., βἰγμείμρε οὗ β6η- 
ἴεποββ, τη 0ἦδ οὗ ἐχργόσείοη, εἶνε δυσερμήνευτος.. .ὅ νοῦς διά τοι τάς 
τε τῶν προσώπων εἰς πρόσωπα μεταβάσεις, καὶ τὸ τῆς σ. τραχὺ καὶ 
οὐ βάσιμον νῷ παντί Οντ.15.2.3(2.2548); 1δ.(2798); ἰἅΟς, τρίς τδτ0); 
παραμεΐἔβοντες τὴν ἐν τῇ λέξει σ΄ 1ὰ. 70.4.6(4.4200) ; τῇ διανοίᾳ καὶ τάξει 
τῶν τότε λεχθέντων... ἀκολουθήσαντες, δι᾽ ἑτέρας μόνον...σ. καὶ λέξεως 
τὸν ἄλλοις προπονηθέντα πόνον φκειωσάμεθα Β688.56].», ΤἬεεὶ τ(Μ ὃς. 
4808); ῥημάτων κομψείαις καὶ Ἀττικῶν ὀνομάτων ἁρμονίᾳ τε καὶ 
σ. Ζαομ ΜΠ, ἀϊ}.(Μ.8ς.το374}; ΟρΡΡ. οοπίδηξζ, 5 ] οι -πιαιζει ἀπ᾽ 
αὐτῆς τῆς ἀπαγγελίας καὶ τῆς σ. τὴν παρρησίαν δηλοῖ (Ὡγγπ.ἢσν»:.10.3 
ἴῃ Αει(ο. 858); οὐ φράσεως δεῖ, ἀλλὰ νοημάτων..«οὐδὲ ο., ἀλλὰ φρενῶν 
14. λον. Ὑ 5.2 Ἧι ΤΊ. (11.638); ἡ δύναμις... τοιάδε ὑπῆρχεν. εἴποιμι 
δὲ αὐτήν γε δήπου τῶν λόγων τὴν σ. εη ἐχε. Κονπ. (Ρ.τ76.1τ0; Μ.113. 
8608); 6- ἰπ σοπογδὲβ 56 Π56, ἃ ξοη ρος ἸΟΉ γέγονε..«λιγυρὸν ἀπήχημα 
τῇ εὐρύθμῳ γλυκερᾷ σ. Το. Μοπ. γνιη Ολννς. 6(Μ.06.13818); ἃ. κατὰ 
συνθήκην τ ἴηι ἰἰέεγανγν ΓΟΥΗΣ ΟΥ̓ ἢ ῬΕΥρΡ ταβὶβ ἔου Ῥτορὶ. οἵ συντέθημι: 



συνθη κίζω 

γραμματικοὶ καὶ ποιηταὶ.«τὰς κατὰ σ, ἱστορίας ἐγράψαντο Μας.δρ. 
λον. 45.2(Ν1.34.7884); 3. ραϊπογτηρ οἵ ρξορὶε διαβαλεῖν Χριστιανισμόν, 
ὡς συνθήκας κρύβδην πρὸς ἀλλήλους ποιουμένων Χριστιανῶν παρὰ τὰ 
νενομισμένα Οτιδἰδιτιτ(ρ.56,2; Μοττ.652.); Ια παγὶ.τ7(ρ.16.15; Μ. 
11.5854}; 4. ραεῖ, ἀργεενη θη! ; αἰδῖ. ἴγοτη διαθήκη, 1514.}6].6Ρ}».2.ποῦ 
(Μ4.78.6410) εἰξ, 5. διαθήκη; ἃ. οὐἨ τηθττίαρε νονν8, ἮΙΡρΡ. ἰαετ. 5. 26 
(Ρ.120.3; Μ. τό, 3109.); ; αἶθο οἵ ἃ ΡΙΟχηΐβα οἵ πλλτιϊαβε εἰμὶ σός" καὶ εἰ 
μηδέπω τῷ γάμῳ, τῷ νόμῳ λοιπὸν καὶ ταῖς ἐπὲ σοί μοι γεγενημέναις σ. 

Β45.561.υ. ΤἈδεὶ. τ(Μ.8ς. 4808}; Β. ψὴει Οσοά; ἱ. εουεπαμὶ, οἵ ΤᾺΝ τὴν 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ μέχρι γῆς...σ. Οἴδπι, οίν. β.6(ρ.347.7; Μι0.:60); ᾿Ιουδαίοις 
«οὐτοῖς τὰς ἐπαγγελίας ἐπὶ συνθήκαις εἰληφόσιν Οτ,( εἰ5.8.δο(ρ.286.28 ; 
Μ.ιι.τ6218)}; τῆς μὲν γνώσεως αὐτοῦ 5.. Ἀβραάμ] προώδευσεν ἡ 
πίστις, τῆς δὲ πίστεως ἀκόλουθος ἦν ἡ σ. (οηοί. “ρ,.1.33.4. ἡ. ῥἱεάρε, 
εοτηνιθρ ᾿πνοϊνοά ἴῃ ΟΠ τιβδῃ ῥσο[εβϑίοι εἰ. «τὰς ψυχὰς ὀφείλο- 
μεν τοῖς ἀδελφοῖς, καὶ τοιαύτην τὴν σ. πρὸς τὸν σωτῆρα ἀνθωμολογή- 
μεθα ΓΟἸοτη,φ..5.37(0.184.12; Μ.9.6410);, Οτ..70.5.2(ρ.τοῖ.12; Μ.14. 
1888); μία τις ἐν ὑμῖν ἔστω πίστις, μία σύνεσις, μία σ. τοῦ κρείττονος 
Ὁὐπβίρ. Ἐλι5.ν.(0,2.71{(0.70.27; Μ.20.10458); Οἱ ὈδρΕΙΒιηαὶ ῬΤΟηἾβ65 
τὰς καλουμένας τοῦ θεοῦ διαθήκας ἐπὶ συνθήκαις παρεδεξάμεθα αἷς πρὸς 
αὐτὸν ἐποιησάμεθα ἀναδεχόμενοι τὸ κατὰ Χριστιανισμὸν βιοῦν. καὶ ἐν 
ταῖς πρὸς θεὸν οσ. ἡμῶν ἦν πᾶσα ἡ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολιτεία ΟΥὮ, 
γηαγί,χ2ίρ.τ1ι.24; Μ.11.5770}; εἰ τοίνυν ὁ παραβὰς τὰς πρὸς ἀνθρώπους 
σ. ἄσπονδός τίς ἐστι καὶ σωτηρίας ἀλλότριος, τί λεκτέον περὶ τῶν... 
ἀθετούντων ἃς ἔθεντο πρὸς θεὸν σ.; 1Ὁ.τ7(ρ.1τ6.17}},; 5854); τῆς 
ὁμολογίας τῆς πίστεως, καὶ τοῦ βαπτίσματος τὰς σ. 1) Ρἢτ.2.378}0 ; ἕνα... 
ἢ τὸ.--μύρον σφραγὶς τῶν σ. Οοη!..4.}}.7.22.2; σ, πρὸς θεὸν δευτέρου 
βίου καὶ πολιτείας καθαρωτέρας ὑποληπτέον τὴν τοῦ βαπτίσματος 
δύναμιν Οτ. ΝΑ 2.07.40.8(ΜΜ.36.3688}); 111. Τηοπαϑίϊς οτος παραδεχθέντα 
«ὐὐεἰς τὴν ἀδελφότητα... εἶτα τὴν ὁμολογίαν ἀθετήσαντα, οὕτω χρὴ 
ὁρᾶσθαι, ὡς εἰς θεὸν ἐξαμαρτόντα, ἐφ᾽ οὗ καὶ εἰς ὃν τὴν ὁμολογίαν τῶν 
σ. κατέθετο Β45.γ6’. [45.14(2.3558; Μ.31.0400) ; βλέπε, ἄδελφε, οἵας σ. 
δίδως τῷ Χριστῷ Εμελοὶ. (0,370); τ. ἰσαρμθ ὙΠ Ἔν} ἔστι ποτὲ 
συνθήκας θέσθαι κακῶς..«.ἀθετεῖν μέλλω τὰς α. τὰς πρὸς τὸν κόσμον... 
ἕνα ἀναλάβω οὐρανίους ο. Οτ,ἤοηι.20.7 τη. [67.(0.187.88-.; Μ.13.5164.,8); 
λύσας τὰς..-πρὸς ἄδην σ. Ογτ.Η.«αἰδεΐτο.Ο. 

Ἐσυνθηκίζω, ἡπίγίρμε τοί, ΠΟΡ(ς36)αεὶ. (ρ.86.14; Η.,2.13568) εἴῖ. 
5. συνθηκάριος, 

Ἐσυνθηλάζω, δὲ Ξ«μοκίεά, δος ὀγομρίξ μρ, ἱορείμεν, ΜΙΝ εν. εἰ 
«ἀεὐιτς,τ(ρ.15.3,20.18). 

σύνθημα, τό, Α. Δηντηρ ἀρτορα προμ; 1. ῥγεεομεογίϑα εἰρηαΐ, 
ἀργερὰ ςἸΡΉ ; ΒῸΡΡοβδαϊν διηοὴρ (τί βιαῃϑ τὸ πιστὸν ἡμῖν ἀφανοῦς 
καὶ ἀπορρήτου κοινωνίας οἴεται εἶναι σ. [1.6. ἀΌΞΘΠΟΕ οἱ ΔΙΊΆΥ5, ἱπιΆ ΚΡ 68, 
8Π4 50τ1π6] Οτ( εἰς,8.17(Ρ.234. 11; Μετ. 5414}; 2. τυαϊεἰπυογά, ρα55- 
«οογά; αἱ ρναΐεβ οἵ ρατϑᾶϊβδε εἰρήνης σ. ποιεῖται τὴν πίστιν ὕγυ. 
0.5. 1(. 466Ὰ); ἰτγαηβδὶεβ ν δῦ [ΧΟ ςοαά.}, Ὑμάξψι, το τα 
7μά.τ2:6(1.336); ἴο δηρδὶ δἵ τοπῖρ οἵ (μτβε συμβάδιζε φέρων 
ἐπὶ τοῦ στόματος τῆς βασιλείας τὸ σ. τι Δηϊτ εἰ μη ρ.] (ΝΜ .ο8.1856}); 

3. ξογηιμανν τριὰς ἡμῖν καταγγέλλεται καὶ πιστεύεται..«(ἐκδ συνθη- 
μάτων ἀκοῆς ἘΡΙΡΗ.ανιο,6γ(ρ.8:1.22; Μ.43.1378); 4. τε 1,δἴ, ἐυδεῖίο, 
εν, τοαγγαηΐ ἴοὸ τανε} Ὁν ἱταρετυίαὶ ροβί, οἵ. σά, ΤΠ ς.8. 5 τὰ; 
δημοσίοις -σ. ἀπεστάλησαν ῬᾺ]] σι ἤγγς.4(0.22.14; Μ.41.15}; ἰεῆεν οὗ 
ἐηιγοάμείομ, ΟΥ.ΝαΖ.ον.4.τττί.35.6480); 5. Δὲν ΟΝ ΕΗ ΟΥ̓ Ξρη; 
περιμενέτω τῆς συγγνώμης τὸ σ, ὅγ7ηε5..}.6η(Μ.66.14258)}; οἵ ΟΤ 
ἴγρε χρὴ-..τὰ θυσιαστήρια σ. τι τῶν κατὰ τὴν ἐκκλησίαν πραγμάτων 
φέρειν οί Ἐν. 5.8(ρ.ὅ2.1τ9; Μ.18,1124}; οὗ ἂμ δοίβα ῬάτΔΡΙε, 
ϑγμιδοὶ ἐφιζήσας.. «σποδῷ σ, τοῖς ἄλλοις ἐδίδου τὸ χρῆναι καὶ ἀσιτεῖν, 
καὶ..«ἐξαιτεῖν τὸν ἔλεον ὕνγτ, 705.22(3.3844}; ἱπ ίοη. ΑΥ, οὗ ϑγυγη-. 
Ῥο]ὶς ἰαπρυαρε ἴΠ ΒΊΟΝ ὑγαπβοθηάθηςξ τε τε πᾶν ἴοὸ θὲ δχ- 
Ῥγεββεά ἡ τῶν.-..θεολόγων..-σοφία...διανιστῶσα...τὸ ἀνωφερὲς τῆς 
ψυχῆς...τῇ δυσμορφίᾳ τῶν σ. [1.6. σογῃρ 6 Πρ τε] Ζαῖοη οἵ {ΠΕῚ0 1η- 
βιἄοαπδον ] ε.}.2.2(Ά1.3.1418}; τῆς..«θεοπλαστέας ἱερὰ σ. φαινόμενα τῶν 
κρυφίων 16.6Ρ.0.τ(}|.3.11058};}; τὰ ἱερὰ σύμβολα..«ταῖς αἰτίαις... 
ἀναπτύσσειν ὧν...ἐστιν ἐκφαντορικὰ σ. 1δ.9.2(1100Ὰ}; ἴῃ ἃ ΡΥ ΓΟΏ]ΑΥ 
᾿πϑίδῃσθ τὴν..«στερεὰν τροφήν, σ. φέρειν οἴομαι τῆς... 1.9.4(1112ΑᾺ}; 
εἰρη οἵ τῆς. οτοββ, [0.1)},λονι, , τ Μιο96.5800); 6. εἰαπάαγά, οὗ τ86 
ἸΑΌΔΤΌ Τα μεταποιεῖν ἔγνωκεν [50. 7Τυ]η. Ιπμρ.] εἰς τὸ πρότερον σχῆμα, 
τὸ κορυφαῖον τῶν ἱἹΡωμαϊκῶν σ., ὅπερ [ζωνσταντῖνος....εἰς σταυροῦ σύμ- 

βολον μετετύπωσεν 502... 5, 17. “(ΜΝ 61. 12058); ή. Ῥίεἶξε εἰσεδέξατο 
ὁ πατὴρ τοὺς ἐξ ἐθνῶν σ. δοὺς αὐτοῖς εἰρήνης, τὴν σωτηρίαν τὴν διὰ τῆς 
«ὐπίστεως Οτ, ἤστην. 1.5 ἐπὶ [κε (0.τοῦ.6); οὗ δασματγιβὶ τὰ τῆς σωτηρίας 
σ. 1514.Ὁ}61.6}}.2.31(}}.78.4800). 

Β. ἀργεεμιδηΐ, σουθηῶηΐ; 1. αργεσητθηὶ, αεεογὰ, ἃ5 Ὀεύμψερῃ, (ἢ χ15- 
τἰαπϑ, Οτι εἰς. 3.τά(ρ.212,10; Μ.11.9274}; ἐξ ἑνὸς σα. ἐπιδημεῖν [56. 
8156]5] ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ καὶ σωτηρίᾳ τῶν εὐχομένων θεῷ τν.8.34{0.240. 
2; 15684); οἱ πλεῖστοι τῶν ἀφελεστέρων πρὸς τὸ τούτων ἔζων σ. 
Οὐοπδίδηξιαβ Ιτὰρ.8Ρ. ΑἸ αροϊ Οοηςί.Ξο(}.25,6238)}; 2. ἀργεεγιεη, 

1331 
,. 

σύνθρονος 

ἀξεεμ τὸ οταἀϊπαϊίοη, Οοηοὶ. ΑΡΡ.8.4.ς; ἐκθέσμως μὲν οὖν [50. [88 
οταπαῖίομ]...εἰ μήτε ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατέστη, μήτε παρὰ τριῶν 
ἐνθάδε, καὶ εἰ τὸ σ. τῆς χειροτονίας ἐκεῖθεν ἐδέδοτο ϑγτιε5.ἐῤ.6)(Μ.6ό. 
14164}. 

Ἐσυνθήμων, ὁ, ρῥίοίίογν, Ἑλιάοσιγργ.1.ο2(Μ.8ς. 8:60). 
["]συνθιασωτεύω, -- συνθιασιτεύω, δ α ἐεϊίοιῦ τεονϑεν οὗ ἃ θίασος ; 

ἴπ ββῃ., σϑϑοείαϊ ΜΔ ξυνέπεσθαι.. «τῷ κυρίῳ καὶ σ. οι αγΡρ. δ. 5 
(Ρ.69.25; Μ.18,1214}. 

συνθιασώτης, ὁ, ῥατίμεγ τη ἰἦε θίασος ; ἴῃ χ6ηι., εοτηγαάε, αςδοείαίδ; 
οἴ ἴπ6 ρσορπεὶβ νι Μόοβο5, ΟἸοια, ῥγοί, β(ρ.60.23; Μ.8.1894). 

[᾿συνθλαύω, ν. συνθραύω. 
συνθλά-ω, 1. ογδὴ ἰοσείδεν, ογεσῖ, ταεῖ, ὅτε. τοῦ θανάτου τὴν 

ῥαβδουχίαν σ. ας ρη ἀροε;.3.14{0.90.}}; σκῆπτρα “ὔσασα Περσικοῦ 
κράτους... Παρθένε Οεο. ῬΙ5,εαγηι.63.2(}5 14 Ὁ.60); Ραᾳ58., οἵ τὰς 
νυ οἰ οά, ΤΙ άντη, 5. τοῦ: 5(Ν.39.15414}; 2. ὀγεαΐ α. αὐτῶν τὰ σκέλη 
4.Ρ1. τα. 2(ρ.311); ὀγεαΐ πιρ, ὁπ ι εν 50 85 ἴο ἀεείνον, [Βα5βαρί. 
1.2.7(2.6348 ; Μ.31.15374)}; τὴν δάμαλιν [30. τὴν χρυσῆν]...σ. Ογτ, 
Ος.χτάλ(3.146Ὰ}; εἰ Ρ5,τοδ: τό αἱ χαλκαὶ πυλαὶ συνετρίβησαν καὶ οἱ 
σιδηροὶ μοχλοὶ σ. [1.6. αἱ ἀξεβοςηΐ ἰηίο Η44ς5] 4.}}. 21.3(0.328); 
ΟΥργης.4.3.ττίρ.340.11; Μ.11.3064}; [0.8 λοη.4.22(Μ.06.6200). 
 συνθλίβω, 1. ῥγέδς ἱορεί εν, ον Υέ55: ξῆσς ογοιθά ἵνα μὴ α. 
τὴν χεῖρα τῶν πρεσβυτέρων Οτ.70.32,22(14; Ρ.46ς.3ο; Μ.14.8058); 
2. τηοῖ.; ἃ. οῤῥυέξς, οἤεἰ ἐπιμένει [5ς. ὁ πειρασμός] καὶ σ. 70. [ε}. 
ἀοεί. τ(ρΡ.220); Ρ455., σεν ἰγιδωϊαίίον τοῖς, (τυ 5. ποτ. 5.1 ἴῃ 2 ΤΊ, 
(11.6864); Ὁ. Ρ855., δέ ῥ,εβϑϑά οὐ ῥογεοᾷ ἴθ δτρυχηθηΐ πρὸς μιᾶς 
θεότητος ὁμολογίαν σ, ΟΥ̓ Ν ν85.07.εαἰφελ.ρτοετγη. (ρ.6. 3; Μ.45.120); 
ς. Ρ488., δὲ ἀεῤγεδεεί, ἀοινηκαξί σ. δι’ ὧν ἔπασχον (ὮΥγ8.ἢ 07.14.1 
τ Ῥληδ(ατ. 3040). 

Ἐσύνθλιψις, ἡ, αὐπέἝείοη, Τματιδιίαάα,ερ}ι2 ττ(Μ 99.11450); ν. 
συνέλιξις. 

συνθολόω, 1. »παΐε μενδτά, εοηξμδε, σεο. ΡῚ5. δα. λ(συνθολεῖ Μ.02. 
14274}; ἈΠἅ, 5ποο 1818 15 ἀοπε ὈΥ 5ΕὙγ]ηρ', 2. ρ485., δ οὐ γί οά, δὲ 
βεηὶ σριημτηρ, ἰδ. τ] 28(1 5684). 

Ἐσύνθραυσμα, τό, ἔγαρνιόηὶ ὀστράκινον εἰς λεπτὰ συνθραύοιτο, ὡς 
τῶν α. ἕκαστον ἀχρεῖον εἶναι (γτ.1ς.3.2(2.4240)). 

συνθραύ-ω, ῥγεωΐβ ΤῈ ῥίσεες, βἰμῖοεν; ταεῖ. κωφοῦται..«καὶ ὅλως 
“σεται, μηδὲν δυνάμενος λαλῆσαι Ἡδρτπιαμά.11.14; ὅλον μου τὸ 
σῶμα συνθλαύεται ἐκ (510) ἀθυμίας καὶ γυμνότητος Ει5...}.5673.21.14 
(}1.86.4414Ὰ}; ψ ΙΓ σοπίτιτοη ἀπέλνσε τῶν τῆς ἁμαρτίας δεσμῶν τοὺς 
συντεθρανομένην ἔχοντας καρδίαν ντ.,ε.4.: 18 {Μ.}2. 5410); φηβαῖν 
τὰς ἐνεργείας.. «συντεθραυσμένας 14.5.33: 21(Μ.69.8034). 

Ἐσυνθρηνέω, 7017 1γ: ἰαγιεναίίονε σ. τῷ πεπονθότι Βα5.ἤονη, 5.8(2, 
41Ὲ; Ν.31.257Ὰ);9 στ Ναζ.ον,6.18(}1.2ς.7458); ΔΜιν.Ανίοη, 34{ρ.52. 
1); 405. οὗ συγγενεῖς συνέκλαιον καὶ σ. Μίτγ.Οδο0.4{0.30.13}; πιεῖ, ὁ 
οὐρανὸς σ. αὐτῷ ἀῤροῤῥίῥμας, Αερ.(Μ.34.221Ὰ). 

συνθριαμβεύω, :ἤαγε ἴῃ ἃ ἐκ ΡῈ οἷ..«ἐν Χριστῷ μάρτυρες...σ. ὡς 
κοινωνοὶ τῶν παθημάτων αὐτοῦ Οτ,πανὶ.42(Ρ.29.24; Μ.1τ.620.), 

σύνθρονος, ς“ἤαγίηρ α ἰάγοηε, γείρμίηρ οἱ}; Δα]. ἀπια βυθ5:.; 1. ἴῃ 
ρβθῃ. ὁ σ. ὑμῶν Ῥενς,(ρ.28,18); ἢρ. πᾶς ὃς ἂν διδάσκει καλὰ καὶ πράττει 
σ. ἔσται βασιλέων Τ.].δυ.13.0; Ξεαϊεά δέδιε ἐφαντάζετο α. αὐτὸν τῶν 
ἀποστόλων γινόμενον ἘὃᾧἑἙῈΔΆ}],λ,»ποη.8,17(Ρ.27.14; Μ,34.11308); ἐν τῷ 
ὀχήματι οσ. τῷ ἐπάρχῳ ϑοοΙ.ἢ.6.2.1τ6.8(Μ.67.2160); ππιεῖ., οὗ ἐφμαὶ 
τὐογίἑ οὐ ἀϊρηἶίν, νγαμἶεά ἱοροι ΕἾ τὴν εἰς τὸν θεὸν... εὐσέβειαν καὶ τὰς 
σ. ταύτης ἀρετάς Οτο( εἰς... κο(ρ.246.19; Μ.1τ.οβοο); θεὸν. .«ᾧ οὐχ 
ὕλη σ. Δαδτη ταί. ς. 28(Μ τ τϑϑ4α, ν.]. σύγχρονος Ρ.240.0); Ηεταο!. 
ποῦ.22(0Ρ.34); τοῖ. ὈΪΒῃορϑ, ἐλαγίηρ ἃ ἰἤγομε, 1.6. ἃ 5366 σ. γενέσθαι 
Παυλίνῳ τὸν Μελέτιον Θοοχ.ἢ.ξ.5.ς.2(Ν].67. 5600}; οὗ ἃ ΘυισΌΘ 5501 1Π 
8 866 ὅ...σ. τοῦ ἁγίου Γρηγορίου [ϊ.ε. τ. Π]Ὶ.] Το Νις, παν (06. 
14264Α}; 2. [60]. ; 8. οὗ 50Ὲ δ5 σόϑάπᾷὶ νι Ἐδίμοσ, Ευβ. ἢ κι: 28 
(Μ..24. 5400) ; ἱερεὺς ὧν τοῦ... θεοῦ καὶ τῆς ἀγενήτου δυνάμεως σ. Ἰα .ἀἄ.ε. 
4.τε(ρ.179.1τ9; Μ.22.20720); ΟΥ.ΝᾺ2.07.4.78(Μ.35.6048}; σεσιη.Ο ον. 
2(Μ.08.25320); 805. τὸ.. εὔχεσθαι, οὐ κατὰ θεόν, οὐδὲ κατὰ α. (ὮγνΞ, 
μονη.64.3 ἐπ 70.(8,3860); Ἰά λον. 30.6 τῃ. τον. (το.31710); σ. τὸν υἱὸν 
ἐκήρυξεν, οὐ λειτουργὸν τὸν ὁμοούσιον ἐστηλίτευας ῬτοΟ] ΟΡ ογ.2.τ(Μ. 
6π5.6920}; δπὰ ἢ Η. μοβί ἄτρεπτος... ἡ θεότης, συναΐδιος τῷ 
πατρὶ καὶ σ. τῷ ἁγίῳ πνεύματι 70.Νὶς, παῤ, (,96.144060); Ὁ. οὗ 
Η. Οποξὶ τὸν σ. καὶ ὁμότιμον ΒΑ5.. ῥῖγ.το(3.12Ε ; Μ.322.924}; ΤΑΊΗ. 
ἐφ ρὶ (ρ.1τττ.13; Μ.28.14324) οἷϊ, 5. προκηρύσσω; ς. οἵ ογδαῖμῃγεβ, 
ὈΥ ρύδεε οἱ Οοα, τεῖ. Ῥ5.81:6 θεοὶ τὴν προσηγορίαν κέκληνται, [οἱ] 
σ. τῶν ἄλλων θεῶν (Ἰ6πι.517.7.τοίρ.41:.24; Μ.9.4800); οἰ «Ἐρἢ,1:6 ὁ 
λόγος....ἔμελλεν.. «τὴν ἀνθρωπίνην ἀναλήψεσθαι σάρκα. «ἶνα...μὴ μόνον 
ἄφθαρτον αὐτὸν...γενέσθαι παρασκευάσῃ, ἀλλὰ καὶ σ, ἐν οὐρανοῖς τῷ 
ϑεῷ Μδτςο]!. ἔν 98 8Ρ. Ἐπ5.]αγεεί,.2.3(ρ.51. 1θ; ΜΝ. 24. 8000); : ἀπόστολοι 
«καθεζόμενοι σα. τῷ κριτῇ ἘΡΉΓ.3.522Ὰ; οἱ σ. αὐτοῦ πάντες οἱ ἅγιοι 
ἘΡίρῃ «μαον. 66. τοίρ.44.1ττ; Μ.42.570); ΟΠ γυβυλοηι. 5.1 τὴ Οοἱ (αι. 
358Ε}; 3. πειιὶ. 85 ἈΝΥΝ γαϊξεά 5εαὶς οὐ δίελοῤρ απ ῥργεξυγίεγς τὰ (ἢ 6 



συνθρύπτω 

ΑΡ86 οἵ 8 σπυτοι, αἷ5ο οὗ ὁπὲ βιιοἢ 56αὲ ἐὰν μὴ διαλλαγῇς τῷ πλὴσίον 
σου..«μὴ ἀνέλθῃς ἐν τῷ σ, Τ(ῃτγπ.(δ ξεϊοηἰα(το. 8410) ; οἵ, Ἐλι5.Α1. 
βόγα(Μ.86.3450); τὸ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σ. τὸν ἀρχιερέα... ἐστιν ὅτι ὁ 

υἱὸς τοῦ θεοῦ μέλλων πληροῦν τὴν..«οἰκονομίαν [Β65.}γεγεί.36(ρ.266. 
10}; τὸ σ. ἐστι τύπος τοῦ δεσποτικοῦ θρόνου...σ. δὲ λέγεται..«διὰ τὸ 
συγκαθέζεσθαι τὸν υἱὸν μετὰ τοῦ πατρός" τὰ λοιπὰ σ. δηλοῦσι τὴν τιμὴν 
ἣν μετὰ τὴν ἀνάστασιν ὀφείλουσιν ἀπολαβεῖν οὗ δίκαιοι ἔϑορῆγ. Η. 
{ϊενρ.2(}1.87.30844}); μετὰ δὲ τὸ Τρισάγιον ἀνέρχεται ὃ ἀρχιερεὺς ἐν τῷ 
σ. βασταζόμενος ὑπὸ τῶν διακόνων ἐδ. το(3οοὐο) ; τοῦ πατριάρχον...ἐν 
τῷ σ. καθεζομένου ΤΡ, εἰγοη..211(Μ. τοϑ, 8808). 

συνϑρύπτω, ὀγεακ ἴῃ ῥίέεος ; ταεῖ., τοί, ἂς. 21:12, Βα. ἤοηι.18.7(2. 
1470; Μ.31.5948}; ιάντηρ. αὶ. .4.2.21:13(0.347.11}. 

Ἀσύνθρυψις, ἡ, ῥγεαξίηρ 14 ῥίσεος, ἐγσίμηρι 1. οἵ ἃ οΥΟΝα, 
ἐγ ΐηρ, ἐπγοηρίηρ τὴν τοῦ λαοῦ...σύμπνιξιν καὶ σ. ἀλλήλων Βἴξορῃ. 
Ῥίον διορλ.(Μ. τοῦ. ο774}); 2. τηβῖ., οὗ τ[μς πεατῦ, ῥγεακτηρ, ὈΙάγτη. 
ἃΡ.εαἱ..4..21:1τ3(0.347.10). ; 

Ἐσυνθυμι-άω, δΏΡΗ αἱ [ἦς σαηιθ ἶηη6 “υωμένης αὐτῷ 50, ὅλο- 
καυτώματι] σεμιδάλεως Ογτ.αάον.ττίτ.Δ00Ὰ) ; 1. τ](622Ε). 

Ἐσυνθυραυλέω, [Ὁε ἐσροὶ πεν τπᾶδρ καηύας, σαθὲρ οὐ ἰορείδεν, 
νπδ5.γερη .Ἰ4{0ρ.31.10; Μ,66.1τοΊ70). 

Ἐσύνθυρος, ἀπείη τολἶ, αἰτ ἰο δειλίαν τὴν ἀπῳκισμένην καὶ σ. 
αὐτῇ [3ς. ἀμαθίᾳ] Εναρτ.ἦ.6.5.το(Ρ.215.7;} Μ.86.28328). 

συνθύτης, ὁ, ζεἰΐοτο οὔξεγεν οἵ Ξαογίβεο; οἵ [εἸ]ονν ρυιθβίβ, ΟΥ.Ναζ. 
εαγη.2.1.7.1(Μ.37.10244}; 1δ.2.1.33.τ6{(132064), : 

συνιαίνω, ἀεἰρἠὲ τη ἰορείμεν, ατι Νὰ 2 σαγηῖ.1.2.τ.7(}1.327.5220). 
᾿ Ἐσυνιατρός, ὃ, {εἰϊοιυ ῥἠγνειείαῃ Κοσμᾶν καὶ Δαμιανὸν...σ. καὶ συμ- 

μάρτυρας ϑορῆτ. Η.»»γΟγγοεὶ 70.230 (Μ.87.35200). 
συνιδρύτ-ω, ρ455., δὲ «εαἰφά τὐτίΐ οὐ ταρά,, ἑαζα ομοὺς οἰαϊίοη τὐτίλ; οἵ 

Η, Ομοβϑὲ οὐκ ἐξιστάμενος...τοῦ “σθαι..«τῷ πατρί Τλιάγντῃ. [71.2.4 

(Μ.39.4848). 
συνιερατεύ-ω, ἐχεγοῖδε ἐξ ῥγίεςν οὔδεθ ἱορείθεν τοῖα ὅ πων 

ψεϊϊοιῦ ῥγ εξ οἱ τῷ Ἠαρὼν “σοντες Ογτιαἄον.τ3(1.4544Α); σ. καὶ συλ- 
λειτουργοῦντας ἀγγέλους Ι4.Ζαεΐ.τοί3,6768); ἴῃ ΟΠαΤΟΙ τοὺς ὁμοπί- 
στους..«καὶ σ. αὐτοῖς ΟΒΡΙ.(431τ)60.(,40 0 τ.1.53 μ».66.26; Η,1.τ6130)}; 
μετὰ ἀρχαγγέλων δοξάζοντα, καὶ θεῷ “σαντα Ἐπδίταῖϊ,α, Επένελ. 82(Μ. 

86.25688). - 
συνιερεύς, ὁ, [εἰ]οτυ ῥγίεεὶ; οἵ ΓΠτΙβιίδη ρῥχιεβῖβ, ΣΡίονν, Βοῖγε.3ο; 

Οοά.Α432.41]. 
Ἀσυνιερεύ-ω, Ξ-- συνιερατεύω, ὀκχεγοῖςε οπσὶς ῥγιθοίμοοά ἰορεί μεν 

ὙΠ ἐπὶ τὸ ἄνω θυσιαστήριον ἀναπέμψοντα τὰς θυσίας, καὶ Χριστῷ 
σύσοντα ΟΥ.Ν82.07.2.}3(Μ.35.4818). Υ̓ 

Ἐσυνιερουργία, ἡ, 7οἱπίηρ ἴηι οβεγίηρ (5ε. ἴμε (Βυ βείδῃ 5δου 6) 
ἐν τῇ τοῦ μοιχοζεύκτου παραδοχῇ καὶ σ. Τμάτιδιιά,ερῥ.ι.23(Μ,00. 

ΤΟΙ 70). ἐν 
Ἐσυνιερουργός, ὁ, ζοἰΐοτυ οὔεγεν ἢ φαογίβει, ῥοϊίοιν ῥγῖσεὶ, ἜΛατ, 

Θέ. ,}ιτ 4Ἅ8(Μ.00.τογθ.}). 
συνιζάν-ω, 1. οἱπῖ οὐ Ξεἰ 6 ἀοτῦη; ἈρησΘ ἀΐρηηδῇ μιμεῖσθαι τῶν 

σκιῶν τὰς. μεσημβρινάς, ἢ τῶν γραμμῶν τὰς κατὰ πρόσωπον ἀπαντώσας, 
ὧν “-“εἰ τὰ μήκη ὅτ. Να2..}.5τ(}.37.1ο05Ὰ}); 2. Ξε συνίζω, 51 ἰορείδιεν 
ἵπι σουποῖ!, Εὐα5.ν.(.1.44{(0.28.22; Μ.2ο.960Α). 

συνίζω, κ{ϊ Ιορείπεν, ἄδηςσε μοὶ ἃ 565510Ή., εἶ! το εομοίάεν; ταξῖ, 
Βοι.Ν6].(.4.5 τ ρ.126. Ν᾿ 

συνί-ημι, [ργο5. Ρ(ΟΡ]. συνέων ΤΑΡΟ]] γε, ΡΠ ς.17:26{Μ.33.12334}} 
ῥεγεεῖυε, μον είαπα ; 1. ἐ5ρ. ΒΡΙΠἴα8] τα τῇ Όν υϑείομια] ρυόσθββαϑ σ. 
τὸν κινοῦντα [85. τὸν κόσμον ]..-εἶναι θεὸν Αὐϊδέιαροῖ.1.2 85 ΜῈ}] 5 ὉΚ 
ΒΡΙΓΠ181} ἔοι 165, τοί. 10.10: 27 σ. γνωστικῶς τὰς ἐντολάς (6πὶ,5 7. 
6.τ4{(ρ.486.12; Μ.9.3298); σ. τοῖς ἔνδοθεν ὠσίν ΟΥ, ῥ".287 ἐμ Μι. 
(0.128); ΟΙεπι. του Κὶ τπακε σποῇ ρετοερίίοη ἀδρεπάθηξ οπ {ταϊπεά 
ἰατο οί, ςἐντδ{(ρ.23.7; Μ.8.7208); στε ποῖ ψεῖ ροββεββοᾶ οὗ 
{πὸ πεοθββασν ρόνοιβ, Πἱοη ἀτ.θ,ἢ.7.2.ττ Μ0 2, ό 0}; βίο Ῥετοςρ- 
{οη τὰν θ6 ἱπηροαςα Ὀν ἴδε Ψ1}] καλεῖ... ἀνόητον τὸν καλούμενον 
σοφόν, ὡς συνιέναι τὸ δέον οὐκ ἐθελήσαντα Τμαΐ, Ρς.48: τοῦ, (1.910); 
ἀβούλητον...τὸ σ. τοῦ ἀγαθῦναι Τλοη. ΑΥ.ἄ.᾽1.4.3.35(Μ.3.7364}; δπὰ 
5 ἃ φίες οἱ σοά, Τι5τ αϊ,7.3(Μ.6.4020); χάρις παρὰ θεοῦ....εἰς τὸ σ. 
τὰς γραφὰς αὐτοῦ ἐδόθη μοι ἐδ. 58, (6 84}; 1.121.4{(7570) ; Ταίϊ,ογαί.20 
(Ρ.30.12 : Μ.6,868.) ; 45 πιοῖὲ [μη ΡεΒο]απρ οὐ μρατιηρ ἡμῖν... ἐδόθη 
καὶ ἀκοῦσαι καὶ σ. καὶ σωθῆναι διὰ... Χριστοῦ Ταπί. ἀταὶ. τ2τ.4 (7570); 
σ. μετὰ πάσης ἀκριβείας Ταῖιογαὶ. 3ο(ρ.39.25; Μ.6.8818)}; τὸ,..α. 
γινώσκειν λέγεται... οὔτε γὰρ ἐκ τοῦ θεωρεῖν ἤδη καὶ τὸ σ. παράκειται 
Αἄἀαπι.41α1.τ.23(0.44.18,20:; Μ.11.17524) ;2. Βογπθ ΟὈ] ες οἱ βρίτί 8] 
απ αοτβίαηαίηρ ; 8. συ ῆσαπορ οἵ Ἔνεηῖβ ἐκ τῶν ἔργων καὶ ἐκ τῆς 
παρακολουθούσης δυνάμεως σ. πᾶσι δυνατόν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὅ καινὸς 
νόμος Ταβὶ 11α].1τι4(Μ.6. 5004}; 16.12.2(Ξοο0); (Ἰεγη.γοἱ,2(ρ.20.. ; 
Μ.8.074}); θ᾿. 5ριἴμδ] ἐχερεβὶβ οὗ ΟΤ, Βαγῃ.4.6; 19.10.12; τοῦτο σὺ 
οὐ ζητεῖς..-τοιγαροῦν λέληθέ σε ὁ Χριστός" καὶ ἀναγινώσκων, οὐ 
“"ς Ταβει{1αἰ.1ττ3.τ{7368); ἐ6.34.τ(5484}; καθάπερ...ἡ μαγνῆτις λίθος 

1332 συνίστη μι 

οὐτὰ βιβλία. «τοὺς οἵους τε “"ἔναι...ἐπισπᾶται (]6τη.εεἰ.27(0.145.7; Μ. 
9.7120}; 14, μαεά.2.τ2(ρ.228.18; Μ.8. 414}; τοῖς ἀναγινώσκειν νομί- 
ζουσι τὸν νόμον καὶ μὴ σ. αὐτόν, μὴ “-ναι κρίνων ἐκείνους, ὅσοι μὴ 
ἀλληγορίας εἶναι ἐν τοῖς γεγραμμένοις νομίζουσι Οτῤγίης.4...6(ρ.31ὅ. 
13; Μ.11.53694}; 6. (Ἡτίϑ᾽ 8 ρβυϑθϊεβ οὐκ ἐβούλετο τοὺς μὴ ἐσομένους 
«οὐἀγαθοὺς «-ἔναι τῶν μυστικωτέρων ὃ σωτὴρ καὶ διὰ τοῦτο ἐλάλει 
αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς Οτοργέπε.3.τ.τ6(}.224.7; Μ.τ τ 2814); Τὰι5,ς, 
48:4(Μ.23.42060); μυστηριωδῶς... «ὑπὸ τοῦ σωτῆρος διὰ παραβολῶν 
μεμηνύσθαι τοῖς “-εῖἶν δυναμένοις Ιτεοη,ἠδε.1.3.τ(Μ.,7.468}}); 
ἃ. τυγϑέουϊοβ οὗ (η6 ΒΔ Σολομῶν... τὴν τοῦ ἀληθινοῦ νεὼ κατασκευὴν 
σ. οὐ μόνον ἐπουράνιον εἶναι... ἤδη δὲ καὶ εἰς τὴν σάρκα διαφέρειν, ἣν 
ἔμελλεν οἰκοδομεῖν ὅ...κύριος εἴς τε τὴν αὑτοῦ παρουσίαν (Ἰδτη. ῥγ.36 
(Ρ.218.25; Μ.9.7680) ; 6. κποῖν (ῃγίβί πρὸς τό...σ. ὑμᾶς τὸν ᾿Ιησοῦν 
7Ταϑι 41αἰ.1322.τ(Μ.6.78:0}; θὰ ποῖ Οοά ἴῃ Ὠἰπηβεὶξ εἴ τις ἐδὼν θεόν, 
σ. ὃ εἶδεν, οὐκ αὐτὸν ἑώρακεν, ἀλλά τι τῶν αὐτοῦ τῶν..«γινωσκομένων 
Τιοπ Ατ,ρ.τ(Μ.3.τοῦδα}; 3. ρῥεγεεῖυε αἰνεῖν, ἤανε αν τηλί τη οἱ σ. ... 
μὴ δ᾽ ἀκριβοῦντα ΟΥ,. 70.20.2(σοτΥ.Ρ.328.23; συνθέντα Μ.14.576Ὰ}; οἵ. 
Ταϊογαί.39(0.30.25; Μ.6.8818) οΤ(. βιρτᾶ. 

Ἐσυνικέτης, ὁ, {εϊΐοτυ μι ῤῥίϊαημι, ἐπ ευσέσϑοῦ ἡ οπεὶς δεμαί ἐπί 
τινα τῶν ὁσίων ἀνδρῶν... «γενέσθαι συλλήτιτορα, καὶ σ. Ἰοη. ΑὙ.6.}..7.3.6 
(Μ.3.5618); 70.Μ8]. εὐγοη.ς Ρ.124(Μ.07.2170}. 

- συνιππάζ-ω, γἱ46 εὐτίἠ  ταεῖ., ἀσεονε ρα Ην λόγοι... πνευματικοὶ βίον 
σεμνὸν..«μὴ ἔχοντες πτοντα στάχυές εἶσιν ἀνεμόφθοροι ῬᾺ]]. ἢ. ατ|5.47 
(ρ.140.10; Μ.34.1202Ὰ). 

συνίπταμαι, ἐν ἰορείλεν οἵα, ἂρ. ἡμῖν ασ. τῷ τῆς ἀληθείας πτερῷ 
ΟἸοτα. γοί.τοίρ.68.26; Μ.8.2050); (60, ]5, ἐάν. 86(Ρ.54). 

Ἐσυνισοπροσήγορος, ὁ, ον εὐγεἰαηεομςὶν απ ἐφμαΐίν αὐάνεοοοή, 
τεῖ. ὅεπ.1:26᾽. ἡ.. «τοῦ 'ποιήσωμεν᾽ σημασία τὸ εἶναι πρόσωπον συν- 
δημιουργὸν σημαίνει καὶ σ. εἰσάγει (ο], ν2.}..4.2.τ4.5(Μ.8ς. 2560), 

συνιστάνω, ν. συνίστημι. 
συνιστάω, -- συνίστημι, Δάαδιη ἀϊαί.5.7(ρ.188.20; Μ.11.18444}; 
ΜαςοιΑερ λον. 4.24(31.34.4924}); Ὠάγῃι. 7 γ15.2.12(Μ.30.6730). 

συνίστ-ημι, 1. {τα η5.; Δ. Ξεἰ ἱορείδον; 1. εογιδίηε, ασεοείαίε “Ἰέρωνα 
τῇ διαδοχῇ τοῦ χρόνου συνέστησε [1.ε. επϑατεοα ἢἐ5 ἴα π|6} ΘΥΠ6Β5,.ΕΡ. 
40(}.66.137}4); ἔσγηι, εἰαγὶ, ἃ ἄδῃςε, ΤΠαΐ. 7οη. τόθ. (2.1460); 
2. ρ485., δὲ πιαέ οὐ αἰϊοιυεά 1ο εἰανάᾷ οὐ (5ς. τὴς ἔα ἘΠ ξ}} ν. 11.4.6 
ἰπίτα, Β85.ε}.217 «αἩἡ.57(4.3260 ; Μ.32.7078). 

Β. ῥιεὶ ἰορείδιον 80 ἂ5 ἴο ἔοσηι ἃ ΨΠΟΙς ; 1. διι]ά ἃ οἰῖν, ΟΠ γνβ. ον. 
241.1 ἴπ 70.(8.1740}; 2. αν, εοηδι είς; ἃ. ἵτεα. οὗ ἀοα ογοδίηρ 
απίνειβα, σύ θηη.27.4; Αὐἱβζιαροὶ,τια; ΑἸΠ. ση. 2 ε(ρ.ὅς.το; Μ.2ς. 
5178}; λόγος...ἐδημιούργησε τὸ πᾶν καὶ “-ἡ καὶ διεκόσμει 1ᾶ, έμ! 46(Μ 
25.038); ἐκ τοῦ μὴ ὄντος αὐτὰ “"ἢ 14 ἴπ|.44.υ(Μ.25.1738}; 10.. [.0.1.5, 
(Μ.94.γοδο) ; {| κτίξω, Α.ἢ..4»γ.2.20(Μ}.26.π“ο86) ; μ455.ν δὲ ὀγομρὴϊ τπῖο 
δείηρ, δ.2.ττ(τ60Ὰ}; εἰ...κτίσμα...ὁ υἱός, οὐχ ὑπάρχων πατρί, εἰς 
τὸ εἶναι συστήσεται καὶ ὃ πατήρ Ῥεοῖγ.1 ΑἹ ἐπενεῖ ἈΡ (ΤῊ ,ἡ.6.4. 
22.18(Μ.33.1284Ὰ}; Ὁ. οἵ (σά ἴῃ τε]. ἴο Τιοροβ αὐτὸς ὁ πατὴρ προνοίᾳ 
τῶν ὅλων πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων συνεστήσατο 3.. τὸν λόγον] Ε115, 
ἀ.6.4.6(ρ.159.22; Μ.253.26560); ας. τεῖ. ἴπς., ἔογμιὶ ἐκ παρθένον μόνης 
ἑαυτῷ συνεστήσατο σῶμα Αἰ. ἦμε.40.τ(Ν.25.1848)}; τὸ ἅγιον ἐκ 
τῆς παρθένου “-αται βρέφος ἈΡΟ]] ἐονρ.εἰ ἀϊυ τ ίρυιοτ,; Μ.Ρ ]..8, 
8758); ἐπουράνιος... ἄνθρωπος ὁ κύριος, οὐχὶ ἐξ οὐρανοῦ τὴν σάρκα 
ἐπιδειξάμενος, ἀλλὰ τὴν ἐκ γῆς ἐπουράνιον συστησάμενος ΤΑΊΤΏ, βοὶὶ, 
2.τ6(Μ.26.ττ6οΑ); τὴν ψυχήν, Χριστὸς ἀναμάρτητον...«συνεστήσατο ἐν 
ἑαυτῷ 1διυ. τοί 1250}; οὗ ππίοη οὗ αἰνίη!ν ΗΠ ἤθη ΟὨΪῪ ἐν ζῷον 
ἐκ κινουμένου καὶ κινητικοῦ --ατὸ καὶ οὐκ...ἐκ δύο τελείων ἢ αὐτοκινή- 
των Ἀρο]], ἐγ. τογίρ.232.17)8ρ. [υδεπηομοῤἧ(ρ.17.5; Μ.86.11244}) 
ἰ4.ἐον.εἰ ἀϊν.(ρ.χ8η.8; Μ.ΡῚ,.8.8730}; ἅ. ὕγάπιε, εομεοεὶ αἱρέσεις 
νι σ, Ηἰρρ ἀκεν.4.τπ(ρ.45.0; Μ.τ6.20750); 16.8.4{0.225.14.; 23474}; 
6. συνίσταμαι ἐκ δὲ ζογηπεά ἔγον, ἰακε ομεὶς τῖδε 1η,, ἘΤαυπγηαγμί. 
5.2.4; ἡ ἀρετὴ..«ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἐξ ἡμῶν “ταταε ΑἸΒν. ἀπ|οΉ.20' 
(Μ.26.8734}); ἐδ.(8120); τίη. εἰ-..ὁ υἱὸς..«ἐξ οὐκ ὄντων γέγονεν, ἐξ 
οὐκ ὄντων “-αται τριάς Ἰά. Αγ.χ.17(Μ.26.488); 14.ἐρυϑέγαρ.τ.28(Μ.26. 
5Ξο6Α); ἐκ μεταβολῆς καὶ προκοπῆς λέγονσι {1.6, ῬΠΕΌΙΠΔΙΟΠΊΔΟΙΟΙ] 
“ϑασθαι τὴν τριάδα 1}.3.6(6368); 3, σείαῤ εἶ, [οπά, ογραπῖξε, ΟἸΛΌτΟἢ 
ὃ Πέτρος τὰς ἐκκλησίας συστησάμενος μνημονεύεται Ἐιι5ιἐἠεορἧ!. [γ.δ’ 
(0.20 .14; Μ,24.6280); 14.4.6.2.3(ρ.77.24; Μ.22.1408) ; οἱ τελῶναι [80. 
προσελθόντες μοι] κατέλιπον τὰ τελώνια, καὶ συνεστήσαντο τὰς ἐκ-- 
κλησίας ἘΡΏΓ.2.2080; Εἰι5.4,6.1.τῴρ.5.8; Μ.22.204Ὰ) οἰΐ, 5, ἐκκλησία; 
Ῥτος,Ο.1ς.66: Π.(}1.87.27010}; ΟΥ̓ ΠΕῚ ΤὨϊηρ5. ῥητορικὴν, ἐπ᾽ ἀδικίᾳ 
καὶ συκοφαντίᾳ συνεστήσασθε Ταί.ογαί,τ(ρ.2.14:; Μι6.8058); ἀρχὴν' 
ἔχοντος τότε καὶ “-αμένου τοῦ βίου Τὰλι5.4.6.1.ο(ρ.40.15; Μ.22.770); 
ὁ θεὸς. «δύο αἰῶνας συνεστήσατο Πονπ, Οἰθηι.2 0.2; μοναστήριον. ..δ᾽ 
συνεστήσατο... Ἀβράμιος Το. ΜοΒΟΠ. γα! τ8)(Μ.8).306 40), 4. ῥεί,. 
ῥίαεε τη, ἀϑεγίϑε ἴο ἡ βάρβαρος φιλοσοφία...ἐν μὲν τῇ μονάδι “οἷσιν 
οὐρανὸν ἀόρατον (Ἰετη.εἰγ.5.14{0.388.1; Μ.9.1318). 

Ω. ὑτπρ απὰ Κορ ἐοροίῃου, »παϊηίατη; 1. ῥγεβεγυε τὰς ἀναλογίας: 



συνίστημι 

ἑκάστου “οάνουσιν Τοπ.Ατ.ἄ.5.8.ο(}1.2.80974}; 2. τιαϊη αΐν, σι ῥῤῥονὲ, 
σεοοηιριθηά α πα οὗ δοίίοῃ οἵ ἃ ροϊπί οἵ νίεν, ]6πι, οἰ. 6. 12(ρ.481. 
1; Μ.9.220Ὰ}; ““ἄνουσι δεῖν τὸ πάσχα τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ τοῦ πρώτου 
μηνὸς φυλάσσειν Ηἱρρ.᾿αογ.8.18(ρ.237.16; Μ.16.33668); ΟΔΙΕΧ ρ.ΔΡ. 

ΑἸΠσροὶ,5οειτοίριτοι. τ; Ν.25.280Ὰ}); τὴν ξωὴν πνησι τὴν ἡμετέραν... 
“πολιτείας... .«ἀκρίβεια (γγΞβ.ἤοηι.46.3 τη Μ|Ί.(7.4858) ; ὁπθ᾽5 οὐγῃ 8858 
ΟΥ Ροϊπὶ οὗ νον τὰ ἴδια σ. βουλόμενος, τὰ τῶν ἄλλων ἀτίμως ἐκβάλλει 
Ὀτιχριΐῃ νι ιτο(Μ.17.220Ὰ}; τὸ συστῆσαι τὰ οἰκεῖα {Μαχ. ωρ.αἱ. 
πε. Μ 00. τ4ο9Ὰ); 8. εχ Ἰδέ; ἃ. Θα᾽Θ ενοῖν, δυΐηεα “ η...ὁ λόγος τοῦ 
σωτῆρος...τὸ ἐμβριθὲς καὶ αὐστηρὸν τοῦ τρόπου Ἐπι5.(.6.3.6(ρ.1322.28; 
Μ.22.2240); Ὁ. οὈἠ]δοξίνεῖν, ῥγέσεμί φοβερὸν καὶ δίκαιον σνησι θεὸν 
Πο» ΟΙδνι. 7.5} 4. ορηη θη Ομ Θ561} ἴο ΟἴΠοΥ5 οὐ γὰρ ἡ λέξις ἀλλ᾽ ἡ 
διάνοια καὶ ἡ...«ἀγωγὴ “σι τὸν πιστόν ΑἴΠ.ἐρ. 446. 18.0(Μ.25.5570}; 
Ῥγαῖξε, Ἐπ5.}.6.6.10.3(Ν}.20.5610) ; “-ἄνειν ὡς καλῶς φρονοῦντας ΑἸΆ. 
4γκ.2(Μ.26.164); (Ὠγνβ.ἤρνη.34.1 1π Ηοὗ.(12.3120}; 5. ῥγόδεηϊ ρεῖὶ- 
τίομϑ, εἴς, Ῥέα ἀρ ματ.λ.6.2.τ6.τοῖ, (3.866); 6. Ξἰα"ά Κογ, οἴη ΐν 
ἡ ῥάμνος τὴν ἁγνείαν “-ησι Μοίἢ. ὁ γηρ.1ο.3(0.124.17). 

Ὦ.. γπαξκό φοϊϊὰᾷ οὐ βγη; πθῦοβ βηδείαμεαΐε, σοηῆννι, αἰἐεδὶ, ἴτε. 
καεν.τ.9.1(Μ.7.537Ὰ}; οἱ δὲ διὰ τῆς τῶν ἄστρων ἱστορίας αἱρετικοὶ 
θέλοντες τὰ ἑαυτῶν δόγματα σ, Ηἰρρ.΄αεν.4.47(0.γο.6; Μ,16.21110); 
“νἄνειν τὴν ᾿Ιησοῦ θείαν διδασκαλίαν Οτ,( εἰς.1.46(Ρ.ο6.τ1) ; Μ.11.7458); 
σ. τὸν διὰ ᾿Ϊησοῦ ὡς σωτήριον τοῖς ἀνθρώποις λόγον 10.3,28(0.225.11; 

9564); Επ5.4.6.3.7{ρ.142.1; Μ.22.240Ὰ}; σ. ... τὴν... ἑρμηνείαν ᾿Ιωάν- 
νης 1}.7.τ(ρ.298.31; 4808); οἱ ἐτερόδοξοι σ. ἀπὸ γραφῶν τὰ τῆς 
θρησκείας αὐτῶν ἀποροῦντες Ἰυϊάντα, 7γίη τ, ο(Μ,30.2804); Αἄδπηι. 
«ἀϊαϊ.τ.22(0.42.25; Μ.11.17408); ΟΡ. καταργέω, ΑΤΠ ὗης.48.5(Μ.25. 
τ810); ρΡ855., Ἐπι5...3.5(0.120.8; 2204); Ομγγπιλοη, 1.5 τι Μ1.(]. 
τς 58}; σἤοῖῦ, ἀεποηίγαϊθ, Ρ855., Ἐλιβ.ἅ.6.7.3(ρ.240.20; 5564}; 16.8.4 
(ρ.307.2; 6414}; ἰδ.6.2ο(ρ.287.4; 4728). : : 

Ἐ. ὑνΐηρ ἱορείψον ἐπ ὁρβοσίτοη, ὀρροςο, Α[τὶς,ερ. ἀν ῖσί. (ρ.54.24; 
Μ.το. 534). 

11. Ἰμίχαμβ., Ἀ.. βἰσμά ἱοροίον; 1. οἵ ἱπαϊν! 415, 1) οπ. ΑΤ ῥ. 
ἡ.2(Μ.2.τοβ1Ὰ) ; 2. εἰαη τοι, ἀεὶ ἦν δ βρβονὶ, αἰΐν οπεςεῖ κἂν μόνος 
εὔχηται, τὸν τῶν ἁγίων χορὸν “-άμενον ἔχει (]6τλ.5ἰ7.7.χ2{(Ρ.56.8; Μ, 
9.5080); γέγραφεν “-ἄμενος τοῖς... ὑπὸ Εὐσεβίου γραφεῖσιν Μάδγοε]!. Κα. 
29 ΔΡ.Επ|5, Μαγεεῖ τ α(ρ.τριττ; Μ.24.7530); τοῦ Χριστοῦ. .«τὴν θεότητα 
οὐ ἀθετοῦσιν ἐπὶ προφάσει τοῦ -“ασθαι δοκεῖν τῇ μοναρχίᾳ δγηεδ. ηἰ. 
(34:)6(ρ.252.3; Μ.26.7324}); ὅ.. «φόβος τοῦ θεοῦ τῇ σωφροσύνῃ “-αται 
Βαβ.ἠοηι.τ2.ο(2.τοῦΒ ; Μ1.31.40 50); “-“αμένους...«τοῖς τῆς ἀληθείας 
δόγμαοιν (Ὠγγ5.ἠομ1.3.1 τη. Κονμ (9. 4480); Εὐσέβιος πταται τούτῳ 
σε .ΟΡ φγηιλαογο(Μ 98.48.4}; 3. ἐοηβγνι ἃ. βιαϊεταθηΐ, ὡϑϑεηὶ ἴὸ 
80 δοσυβαίίοῃ μετ᾽ αἰσχύνης τῇ --«ἐληλεγμένῃ ψευδολογίᾳ “-ατο Οοπδβῖ. 
ΦΡΙΎΒατ.}.6.1.20.6(2.7090); 4. οὐ»: ἰοσρείδεν, αδϑερεδίε, ἘΡ.Ϊαισά. 80. 
Ἐπ|5,}.6.5.1.4](Μ.20.4258); ὄχλον..-συνεστῶτα εἶδεν Π ον Οἰδηι.τθ.1; 
5. ἰαζ6 οπεῖς οἰαμᾷ, δἰαπᾷ ἄγη; ἃ. οἵ Ῥούβοῃβ οἵ..«θαρροῦντες οἷς 
λέγουσι τούτοις καὶ εἰς πρόσωπον συστῆναι δύνανται (ϑαγάΕρ.εαἰῆ,. 
δρ. ΔΑ. αῤοΐ.5ε..42(0.120.12; Μ.25.328.}); Ὁ. δίαρμα ἴῃ ἃ. οοῃηραιίβοη 
ἡ γὰρ ἡμετέρα βιοτὴ οὐδὲ συνεστάναι δοκεῖ τῇ σῇ παραβαλλομένη ζωῇ 
Ὑμαί. ᾿ς. 28:6(1.8ς52); ο. είαπά, μοϊᾷ ρουά, γερναΐη ναϊϊά μηκέτι τὸν 
Μωσέως νόμον μανθάνειν, τῷ μηκέτι συνεστάναι αὐτόν Ἐυι5..6.0.14 
(μΡ.4324.30; Μ,22.7ο1Ὰ}); ἴδωμεν εἰ τοιοῖσδε οὖσιν αὐτοῖς συστῆναι οἷόν 
τε ἦν τὸ ἐπιχείρημα 1}.5.4{Ρ.117.23; 2014); Ε ον Ἴδη. το.19; οἱ νογὰβ 
ἴῃ ἃ σοπέεχί, (Πτυβ ον. 24.1 ἴῃ ΜΠ|.(7.3008); 4. ἴῃ αν, οἰαπά ὃν 
8. ΠΠδΙρα ΟΥἩἉ Ό]68 ἀπαντήσαντα καὶ συστάντα τοῖς ἑαυτοῦ δικαίοις ῬᾺ]]. 
φπσνς.τλ(Ὁ.87.13; Μ.47.49); σ. ἑαυτοῖς ἐπί ῥγοῦε ομεὶς καϑὲ τοτί 
γοραγὰ ἰο, οἰδείαμεαίε συστῆναι ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἐγκλήμασιν 1.8 
{ρ.41.17; Μ.47.26); 6. οὗ Του σταᾶα οὗ ρῥβηϊζθηΐβ 85 β]ονεᾶ ἴὸ 
οἰαηά τοῖα ἴῃς Αἰ τΏἴα] ἀυτίηρ οἴοεῖπρ οὗ δαοματίβι ΑἸ πουρΡΉ 511] 
ἀερατγθᾶ ἔτοιῃ (οτασαιπίοῃ ὁ δὲ... «μόλις παρακαλούμενος συνεστάναι 
ταῖς προσευχαῖς ἀνέχεται (οἵ οπδ᾽ ποῖ ππάδῚ ρϑηῖΘη 18] 4150] ρ] 16) 
Βιοπ.Α], 0. Ἐλπι5,}.6.}.0.5(}1.20.6568); ἡ σύστασις, ἵνα ““αταῖ τοῖς 
πιστοῖς, καὶ μὴ ἐξέρχηται μετὰ τῶν κατηχουμένων τ ΤὨδυτϊη ἐρ, (ΠΗ. 
ττ( το, τ0488}); οἱ συνειδότες ἐκελεύσθησαν...δεχθῆναι εἰς τοὺς συν- 
ἐστῶτας ΟΛπο, (214) αΉ.25; συστήσεται μόνον τοῖς πιστοῖς, προσφορᾶς 

δὲ οὐ μεταλήψεται Β45.6}.211 ξαῊ.56(3.3268 ; Μ.32.7974); συνεστὼς 
ἄνευ κοινωνίας δ. σαη  58[.(326}); Μ.],6.); δύο ἔτη συστὰς. .«τοῖς πιστοῖς, 
οὕτω λοιπὸν καταξιούσθω τῆς τοῦ. ἁγίου κοινωνίας 1}.ἐα.75 (2288 ;. 
Μ.δο40); ΟἼΤτ]1.645.87; αἷδὸ οὗ πα βιὰ} τὰ ἴδε ρει τοηΐθ 
εἰσεδέξαντο καὶ συνήγαγον καὶ συνέστησαν καὶ προσευχῶν αὐτοῖς... 
ἐκοινώνησαν ἸἸομ.Α].Ρ.Ἐπ5.ἢ..6.6,42.5(6130). : 

Β. οὐνη:6 ἰορείδσν ; 1. τεῦ, βιαἴοβ οὗ βχίβίθησε ; 8. δὲ ΜΠΊορείμεν, δὲ 
ἤρυνπεά, εοηῖς ἵη0 δοῖηρ δι᾽ αὐτοῦ...τὰ πάντα συνέστηκεν Ατίϑτ, αροί,τ. 5; 
πάντα δι᾽ αὐτοῦ οὐ μόνον ἐν ἀρχαῖς τῶν ὅλων συνέστη, ἀλλὰ καὶ εἰς 
ἀεὶ γέγονέν τε καὶ γίνεται Ἐλ|5.4,ε.4.π{ρ.15 5.14; Μ.22.2608); ΑΙ Κόη, 
4ο(Μ.25.800)};, ΟΥΝ γβ5.ε}.24(Μ,46,10028) οἷἕ. 5. ἐν; τέσσαρες ..-- 
Ε Ἂ ἀρεταί, ἐξ ὧν ὁ κατὰ διάνοιαν πνευματικὸς συνέστηκε κύσμος Μίαχ. 

1533 συννεκρόω 

ανιδίᾳ. (Μ.91.12454}; Καμπανῶν ἔθνος ἐν ᾿Ιταλίᾳ ουνέστη ( γοη. Ραφεῆ. 
ριτόδ(}.92.4134); οἵ θοὰγ οἵ (μτῖϑε, ΤΟῃγγϑ. βακελ.2(8,2570) οἷζο 8. 

ἀσύντριπτος ; Ὁ. Ῥετῖ, Ρῖορ]. πϑαΐ,, ἰπ σοπογεῖς βεη56,  ογηπαί0Ή, 

εἰγειείηγε ἐξαίρει πᾶν τὸ συνεστηκὸς τοῦτο Ῥετ5.(ρ.30.0); Ο. συνέστηκα 
ἐκ οοησῖσὶ οἱ, Ατίϑι. ροῖ.4.2; ὅ...θεὸς...οὐ,..σ, ἐκ μερῶν ΑἸΒΕπαρ ἶσος. 
8.2(Μ.6.905 4}; 1δι.6.3(φοτ0); ἡ ἐκκλησία...ἐκ πολλῶν συνεστηκυῖα 
μελῶν ΟἸεταιῥασά.τ 6(ρ.114.3; Μ.8.2068); Οτ, ῥῤγύνε.4.2.4{(0.313.2; Μ. 
11.3654}) οἷξ. 5. ἄνθρωπος ; ΕὉ5.}.6.4.5.2(}1.20.3004Ὰ); ΑἸΔ, ΚΈη.43(Μ. 
25.858); τῶν τεσσάρων στοιχείων, ἐξ ὧν καὶ αυνέστηκεν ἡ τῶν σωμάτων 
φύσις 1δ.27(564}; Τεῖτι. οὐκ ἐκ διαφορῶν...συνέστηκεν ἡ.«ο«τριάς ΔΕ. 
δέγα.3.6(}1.26.636.Ὰ); ἃ. συνέστην ἐκ δαυθ οπεὶς ογίσίη τη, ἰακέ 
οηεῖς γἱδὸ ἔγονι, οἵ Ἡθανὶα ἀιιὰ ϑοϊοσποη συστάντες ἐκ φυλῆς ᾿ἰούδα 
Ἐπ|5.4...7.3(0.347.26; Μ.22.5658); ἐξ ἐκείνου [Ξο,. Ἀβραάμ[Ἵ...τὸ 

᾿ ρυδαίων συνέστη γένος ὙΒαΓ ᾿ς.118: τ6ο(1.1478); οἵ (1515 πυπιδὴ 
Βοάν ὅ.- «λόγος ἐπιπαρὼν...ἐν τῇ συστάσῃ αὐτοῦ ἐξ ἁγίας παρθένου 
σαρκί Ἐπ5.4.ε.6.2ο(ρ.286.18; συστάσει 4690); τὸ..«σῶμα συνέστη ἐκ 
παρθένου μόνης ΑἸΉ.ἦηε.2ο.4(,1.25.1328); τὸ σῶμα τῆς τοῦ λόγου θεό- 
τητος...ἐκ τῆς οὐσίας τῆς σοφίας συνέστη 4.6. ΕΡ τοί. 2(Ρ.5.10; Μ.26. 
10538); ἐσαρκώθη μίαν λοιπὸν..«φύσιν ἔχων, κἂν ἐκ δύο συνέστη τῶν 
ἐναντίων Οδευτα (οἷ.2:ο(ρΡ.455.5}; 6. δε δαξρά οὐ ἰομμάσά ὌΡΟῺᾺ 
ἀληθινὴ παιδεία ἐπιθυμία τίς ἐστι γνώσεως, ἄσκησις δὲ παιδείας “-αται 
δι᾽ ἀγάπην γνώσεως (Ἰετη.Ξἐγ.6,15(ρ.402.20; Μ.9.3440); αἱ-..-κρίσεις 
οὕτω “-ανται κατὰ τὰς.««γραφάς ἘΡρ.ΑἰοχαΡ ΔΊ ἀροΪ.56ε.73(0.152. 
14; Μ.25.3808); τὴν καθ᾽ ὅλης τῆς οἰκουμένης τῷ Χριστῷ ὀνομαστὶ 
συστᾶσαν ἐκκλησίαν Ἐπ5.4.6.4.τ6(ρ.192.28; Μ.22.3214}; ἢ. δὲ ἐ0η- 
Ξεγυδὰ ἔμενε.. αὐτοῦ συνεστὼς ὁ ὀφθαλμός ἘρΙρΡΙἐαεν,6ὴ.3(ρ.136.18; 
Μ.42.1774}; Βεπος ὀχίδὲ οἱ μὲν ἄνθρωποι, οὐ δυνάμενοι καθ᾽ ἑαυτοὺς 
εἶναι...καὶ συνεστῶτες ἐν τῷ.««λόγῳ ΑἸ. ἀδεν.ττ(ρ.1ο.2; Μ.25. 441’ 
(433}0}; ἐν ᾧ [3ς, τῷ λόγῳ] τὰ κτίσματα γέγονε καὶ συνέστηκεν Ἰα, 
Ῥίομ (0.47.8; Μ.25.4818}; ὥσπερ τὰ δι᾽ αὐτοῦ γενόμενα συνέστη Ἰά, 
44γ.3.61(Μ.26.4524}; αἰ5ο πιρᾶ., 1δ.2.2(1528); γεγπαίη, Ἰὰ, ρεμὶ. Ἱ(Μ. 
25.530}; 14. ἀδον.ϑίρ.8.13; 437 (420)0}; διὰ τοῦτο “ἱερουσαλὴμ ἐπὶ 
τοσοῦτον συνειστήκει (ἃ ,ἴγις.40.2(Μ.2ς.1654}; 2. δὲ εονημεέη θα ΟΥ̓ 
ἐπιγοάμοεά παρ᾽ ἑτέρων αὐτοῖς συνέστησαν ΤΠΑΙ,20ογ.3: (3.301); 
3, δὲ γεζομειοα τῷ θεῷ συστάντας Ὦϊοπ.Α}. "Κ» (Ρ.ὅτ.1}; 4. δὲ αϑ- 
Ξοεϊαϊοα τοί, ἡπάϊεαίυε οὗ ἐκ τῆς τοῦ ὀνόματος ἑρμηνείας ἀεὶ “-αμένης 
τῆς...βασιλείας Ἐπι5.4,6.7.τ{Ρ.310.24; Μ.22.5ο80). 

(. δὲ εοτεραεὶ, εομεεηίγαϊεί, τοἰϊά; 1. ταεῖ., δέ εοποοηίγαίεα, ῥγε- 
οεομῥδά, τοῖ. το ΟΡ. ῬΟΟΥ καταγελῶμεν αὐτῶν ἀγρυπνούντων, αὐτοὶ 
καθεύδοντες" καὶ συνεστώτων ἀεὶ καὶ φροντιζόντων, αὐτοὶ ἀφροντι- 
στοῦντες καὶ ἀνειμένοι Βα5. ον. Ῥς.τφίτιιτοῦ; Μ.20.2724}; 2. δέ 
εὐηδιοίθηϊ, δὲ αρῥίϊεανίό, Ἐπ5.4.6.4.τό(ρ.184.20; Μ.22.3080); μόνως 
δ᾽ ἂν συσταίη..«εἰ.. «περὶ τῆς φυλῆς ἁπάσης λέγεσθαι ταῦτα νοήσαιμεν 
1.8.τ(Ρ.357.2}; 5818); οὐ συνέστηκεν ὁ λόγος αὐτῷ 19.7.3(0.344.32; 
5610); 3. δὲ ἐφίαὐ]ομεά, τας εἶδαν ; τι. δ.. συνέστη διὰ τοῦ [1)8.67:12] 
Ἐλι5.4.,6.3.1(0.95.32; Μ.22.1684); συνέστηκεν ἀψευδὴς ἡ πρόρρησις τ. 
7.3(0.345.8; π610); ἐρρήθη.--οὕτω...διὰ τὸ συστῆναι θεομισεῖς τὰς μὴ 
κατὰ..«λόγον εἰσπροεδρίας Ὀιάντη. Τγῖν.3.20(Μ.39.048.}; Ὁ. ἱπΊρεΥ8. 
συνέστηκε 1! ἰς τοοῖ! ροιονι, 1} ἰς εἶξαν ΟΥ εὐϊάεηὶ ἐπαῖ; αἰδθὸ συνέσταται: 
ἀνατρέχουσιν εἰς μίαν ἀρχὴν..., σ. ἡμῖν, τὰ τῆς εὐσεβοῦς θεολογίας 
Ἐπ5.4.6.5.8(ρ.230.20; 2814); σ. φανερῶς ὅτι Α1ἢ..4γ.2.6ο(ΜΝ,26.2760). 

Ἐσυνιστόρησις, ἡ, εὐσηηίυανεῦ αἴ ΟΥἩ Το ρ εἶν ἵπι; ο. σεπῖτ., ΕΡτ, 
1121. 

συνίστωρ, 1. ἀποισίηιρ ας τοοῖϊ ἃ5 δι ῖπου, οὗ ἃ  Ἰπη685 σύμψηφον 
ἔχει [56- ἐπίσκοπος] καὶ οσ. τῆς δίκης τὸν Χριστόν ζοηεὶ. 4.Ρ}.2.47.2; 
2. ἃ5 βυρ5ί., ἐχῤῥομεηὶ οὐ οπεὶς υἱεῖῦς, σνριραι δεν, φάυοεαίε ᾿Ελισάβετ 
οοὐτῆς νηστείας τὸν σ. (ΒΥ βρρΡ.εηειῖη 0. Βαρὶ.3(Ρ.33.9); τούτων οἱ 
σ. καὶ βεβαιωταὶ καὶ ὑπέρμαχοι 70.) ἀαον. 85 (Μ,04.7444). 

Ἐσυνισχύω, ὑέ ΞἰγοΉρ αἶδο ΟΥ αἱ ἰδ 5απι Πηη, 6.Ρ., ἴῃ ΔΠΟΊΉΘΥ 
τεβρεοΐ ἐπειδὴ.. ζωὴ ἦν, καὶ θεοῦ λάγος...διὰ τοῦτο ὡς μὲν ζωὴ καὶ 
δύναμις ὧν σ. ἐν αὐτῷ τὸ σῶμα ΑἸ ἔηε.21.5(Μ.2-ς.1338). 

σύνκρουστον, ν. σύγκρουτον. 
Ἐσυνλιτουργός, ν. Ἐσυλλειτουργός. 
σύνναος, ἠαυΐϊηρ ἰδέ βαηιε ἱφιρὶε φιλοσοφίας, καὶ τῆς σ,' ταύτῃ 

ποιητικῆς ϑγ) 65. 1(}}1.66,13214). 
Ἀσυννασυτίλλομαι, ἠαυΐρσαίε, «αἱ! ο5 ἰορειἠδν τὴν αὐτὴν ἀλλήλοις σ. 

'ϑάλατταν ΤΠγγπ, πσηι  ρῥὶ (Μ.64.46.0). 
συννεάζω, δὲ γοιηρ τοῦ; ἤσποα γεραΐῃ νστο αἰοηρ τολδι, τεῖ. Βί, 

20:5 δ. τῇ ἐσθῆτι τῶν ὑποδημάτων ἡ χρεία Βδ.5.86].0γ.31.1(}1.8ς.3400)}. 
συννεκρ-όω, 1. ῥμὶ ἰο ἀεαίῃ τοι ἐπὶ τοῦ ὄφεως, εἰ κατὰ κεφαλῆς 

τὴν καιρίαν λάβοι, οὐκ εὐθὺς ““οὔται τῇ κεφαλῇ καὶ ὃ κατόπιν ὁλκός 
ΟτιΝ νβ85.0γ. αἰ οεἠ. Ξο(ρ το 4; Μι.45.760) τὸ ἰά,παϊῖυ.(Ν,.46.11334}; 
2. τηεῖ. {τεΐ. (ο].3: 5) γπονηῖν οὐ Χριστῷ σ. τὴν γλῶσσαν ἡνίκα 
ἐνήστευον στ, Νὰ Ζ.ἐῤ.ττοί Μ.37.2138}; [0 865.Ν8Ζ. ταί, τ4ο( Μ.328.1048); 
Χριστῷ συσταυραῦσθαι καὶ “-οὖσθαι τῷ κόσμῳ ὕφτας. ΟΡ ογ(Μ.98. 

2370). 



συννέκρωσις 

᾿συννέκρωσις, ἡ, ἀντ τοὶ, οὐ ἰαϑῦπρ ἡμῖν. τὴν ο. Χῤιστοῦ 
τοῦτο δύναται, καὶ κάθαροίς ἐστι προεόρτιος ΟΥ.Να2Ζ.ογ.40.3ο(Μ.36, 
4018). 

συννεύρωσις, ἡ, πίον ὃγ εἴμαος, Μεϊεῖ αὶ πον 5 ομ5.(Μ. 64. 
1120Ὰ}); οὐ μόνον συνάρθρωσις καὶ διάρθρωσις, ἀλλὰ καὶ σ. καὶ συγ- 
χόνδρωσις 1.288, (τ26π50), 

σύννευσις, ἡ, Ε. ἐσησεγσεηεε; τηεϊ τα οη, ἱεμάφηεν πρὸς τὸ ἕν 
Ποῖ. Ατ.6.}..2.3.5(}1.3.4ο18}; ἐ}.2.3.8ϑίφοαον; πρὸς τὰ θέῖα ἐδ.3.3.} 
(4368); τὴν πρὸς τὸ ἕν τῆς ὅλης κτίσεως...σ, δείξας ἐν ἑαυτῷ [1.6. 
ΟΠ σῖϑέ Ὀγ αββυτηρέοη οὗ πυσάϑη πδίυσα] Μαχ.ανδὲρ (ΜΟΙ τ 3οοο) ; 
πρὸς φόνους σ. αἱμάτων δίχα (60.Ρὶ5, Ῥενς.2.144(Μ.02.12214}; τοῖ. 
ΒΡ66ά, ἢ σῤῥγονϊγπαίίοη, ἡ ἐφμαϊ ἐγ ἡ τοῦ τάχους α. ἀντωθουμένη Ἰά. 
μεχ,ττά(σύνευσις ΜῈ.92.14404}; 2, ἀργερηηεμ, ππίοη οὗ ν}}} ἴα (σοά- 
Πεδα μοναρχία δὲ...ἣν φύσεως ὁμοτιμία συνίστησι... καὶ πρὸς τὸ ἕν 
τῶν ἐξ αὐτοῦ σύννευσις ΟΥ.ΝΑΖ.ογ.20.2(ρ.75.ς; Μ.36.768); οἵ (Ὁ τίδε 
γι ἢ ΕΔΊΠΟΥ, τοῦ, Μι.26: 30 τί σοι δοκεῖ; συστολῆς ὑπάρχειν ἢ ἀνδρείας; 
σ. ἄκρας, ἢ διαστάσεως ;..«συμφυΐας...ἐντελοῦς καὶ σ. Μαχιοῤιοο(Μ. 
91.654Α}; οἵ ογτεϑέισοβ ψὶτἢ Οοα πάντα εἰς ἔν ἀγούσας [80. Δ ΡἘ]5] 
πρὸς μίαν σ. τοῦ τὰ πάντα δημιουργήσαντος Οτ.Ν42.0»γ.28.3τ(ρ.7τττ; 
Μ.36.720); οὗ ἃ τηδῃ τῆς πρὸς αὐτὸ [80. τὸ πνεῦμα] τελείας σ, Μαχ. 
οριδε (Μ. τ. 800); 5.ν.}., αργεθηιεηί, σοηδεηΐ, γ. 5. σύμπνευσις ; “0}- 
δεηὶ, γε ΤῊ τῷ..«δελεασμῷ κάμπτειν εἰωθότι πρὸς σύννευσιν ΝΊ]. 
Μαρη.2(Μ4.79.972.). 

συννεύω, ἴ, εὐηϊγαεί, παγγοῦῦ; ἤΘησ8Β. σοηϑεῦρε μεμηχάνηται... 
ἅπαντα συννεύειν εἰς ἕν ϑνπδ5.6}.1πφ(συνεύειν Μ.66.15568); ἐοηεεη- 
ἔγαίε τηνικάδε 30, αἴ ΤὩρῃ 1] ἡ ψυχὴ πεπαυμένη τῶν αἰσθήσεων σ. 
πρὸς αὑτὴν καὶ μᾶλλον μετέχει τῆς φρονήσεως (Ἰετη.εἰν.4.22{(ρ.51ο. 
11; Μ.8,12208);:; ΟΥΝΑ2.0γ.42.24(Μ.36.4888);, Οτ,Ν υ85.ἰωμα, Βας. 
(Μ.46.7034}); 2. ἐοηϑεηδ, ἀργέε οἷς ἂν λέγοι Χριστὸς...ο. ντ.1ς.3.2 
(2.3068); 3. δεοξοη σ, ... ἡ Σάρρα τὸν Ἀβραὰμ...ἐλθεῖν Τι Αὐὖν.Α 6 

(Ρ.83.5). 
συννέφεια, ἡ, εἰομάν εκγ, ταεῖ, ἵνα φωτίζωνται τῆς αἱρετικῆς 

φαυλότητος αἱ σ. ἴ,ρο 1Τ| Ῥαραᾷ 6Ρ.(Μ.Ρ7..06.4934}.Ψ 
"συννεώτερος, ὁ, γομῊ δ ΤΠΟῊ Οὗ ἐδ ξα6 ρὲ τὸν φίλον ὄντα καὶ σ. 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἴο, Μα)]. εἰγο5..7 Ρ τϑι(Μ.07.2808). 
Ἐσυννηπιάζω, δόεονηε ὧἢ ΤΉ απ τοί! σ. υἱὸς τοῦ θεοῦ... «τῷ ἀνθρώπῳ 

Ἰτοπ μαδν.4.38.2(Μ.7.1107Ὰ}; σ, καὶ συνηύξησε, καὶ συνέφαγε ΑἸῊἕης. 
εἰ ε..4γ.22(Μ.26.το240); ὁ τέλειος τῶν νηπίων διδάσκαλος σ, τοῖς 
νηπίοις ΟΥΥΗ εαἰδοβ.τ2.τ} τοοῖ,, σοῖς ἀοτοη ἰο ἐδ6 ἰφυεὶ ὁ α εἰὰ 
ἐπειδὴ... «ἦσαν οὕτω δυσμαθεῖς.. οἰκονομικῶς ὃ σωτὴρ σ. ... αὐτοῖς ΌνΥ. 
.0.2.0(4.2270). . 

Ἐσυννηστεύ-ω, 1. ἐαδὶ τολ] ἢ ΟΥ ἱορείπον συνευχομένων καὶ σ. αὐτοῖς 
[30. σϑπἀ!ἀαῖεβ ἴου Ῥαρί θη} Τυβί, ταῤοὶ,δτ.2(Μ.6.42ο0ο) ; Νινευῦταις 
«τὰ ἄλογα α. Βαβι λοι. (2.80 ; Μ,31.1808) ; ἵενται... ὀκνηρῶς ἐπὶ τὸ 
«οὐ βάπτισμα...μετριώτερον σ. Ὀγτιαάον, 5(1.170}); οἱ [Πδ Τοτηρῖου τοῖς 
νηστεύουσι “-“εἰν, αὐτοὺς οἰήσει φενακίσαι βουλόμενος Μασ. Αορ ἰϑογί, 
μιεπὶ.1(Μ.34.0400); 2. οὐδέγυα ἰξ8 ξαμιὲ Καςίς ὧϑ, σέιαγε ἰδὲ γαείς 
9Γ συσσαββατίζων...καὶ α. ... εὑρίσκετο 55. ὃ ἀπόστολος]... «ἵνα τῇ 
συνηθείᾳ..-.ἐφελκύσηται αὐτούς ῬΔ]] υΟἠγγ5.τοίρ,124.22; Μ.47.70}} 
περὶ ὀρθοδόξων..."--όντων ᾿Ιουδαΐοις ῬΒοί, πορῖος.12.τε(ρ.622; Μ.το. 
12018)}. , 

Ἐσυννοητός, εὐ Πογείαπάαδίθ οὐ γὰρ συνοπτὰ οὐδὲ σ. πᾶσιν... εἰ μή 
τῳ θεὸς δῷ συνιέναι Τι5{.ἀ1α1.}.3(Μ.6.4020); Αἀδπι.41αἰ.3.τ2(Ρ.126.1; 
Μιττ.τβοβα). ᾿ 

συννόμως, 19: εογερίταμει εὐτίᾷ ἐδ ((κγῖς.η}) ἰατῦ μηδεὶς... κρινέτω 
τὸν ἱερουργὸόν..«καὶ εἰ τὸ ῥάθυμον ἔχοι πρός γε τὸ βιοῦν ἐλέαθαι α. ὕντ. 
αὐον.τ3(1.471}). : 

Ἐσυννυμφεύομαι, δὲ γπιαγγίεά ἰο; τηρῖ., οὗ ϑ᾽Ιοη ΒΒ τηδττίαρε ἴο {τὰ 8 
ἔαϊτῃ, {Β465..ς.46(1.4168 ; Μ.320.2ο084). 

συνοδεύ-ω, 7σμγν τοτίδ, ἐο τοί; τεῖ. συνεισακτοί (εομίεδεγηαϊε5) 
αϑςϑοεῖΐαίε ΜΙΓΠ. γυναιξὶ...σ, καὶ συνδιαιτώμενοι ἘΡΙΡΠ.μαόν.47.3(Ρ.218. 
17; Μ.41.8530); τηεῖ, “σόν μοι ταῖς προσευχαῖς σου ῬΆ]].}.} ατ5.6ο 
(ρ.154.17; ““σάτωσάν μ. αἱ πρεσβεξαί σου Μ.534.1236})}; οὗ σοα ψ|Ὰ 
τῇδ ἐμοὶ σ. ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης κύριος Βαγη.τ.4; ἵνα σ. ταῖς ψυχαῖς 
ὑμῶν Οτιλοη!.21 15 1,κ.(0Ρ.149.17}; ᾿Ιησοῦ σοντος ὑμῖν 1ᾶγιαγὶ. 36 
(ρ.34.4; Μιτι όχ2 4); οἵ ρεᾶοε οἵ οά, “4.7λονι. ἃ δγ(ρ.18ς.3); οὗ 
᾿δηρεῖθ; ὙΠ (τί, ΠΡΡ.,.20 ἡ Ῥςς.(Ρ.147.8; Μ.το.Θο00) ; ἀοσοῖις ᾿ 
ἄγγελος “-σας αὐτῷ ἄνωθεν τὴν' Μαριὰμ εὐηγγελίσατο 14.}πεγ.8.τὸ 
(ρ.220.13; Μ.10.33255Ὰ}; ΜΠ τήδῃ, ΟΥ,ον, 3τίρ.300.16; Μοτι, 56Ὰ}; οὗ 
ϑαΐδη, (Ἰοηλ. ἦγ. 4.14{0.290.12; Μ.8.13010). 

συνοδία, ἡ, 1. ἡομνη εν ΤῊ ἐοριραην ; οΥδὲϊ ΟἹ μεανεπὶν θοᾶν, ὈίοΏ. 
ΑἹ,ΑΡ. Ἐλι5.ῤ.6.14.25(778Α.; Μ.21.12808); 2. (Πτβτδη ἐεϊϊοιυς μῖρ, 
εοραην οἵ τῆε ἐδ τ π}, Ἰοσϑὶ ἐομργεραϊοη ἀφιστάμενος τῆς τῶν 
ἀδελφῶν σ. Ἰτεη.ἦαέν.3,4.3(λ1.7.8574); ἐρρῶσθαί σε ἅμα τῇ α. εὔχομαι 
«Αἰτίσ ρ.Ον.(ρ.8ο.1ς5; Μ.1τ.48.}; μνήσθητι... «τῶν κατὰ τόπον ὀρθοδόξων 
σ. καὶ τῆς ἐνθάδε ἐν Χριστῷ σ, ἡμῶν {{||..7ας.(0.210.17}: 3. ραϊπενίηρ, 

1334 σύνοδος 

ἀεεεηδίν ἴου ΟΥΒΠΡρ μήτε εἰς ο. βουλόμενος εἰσελθεῖν ῬΑΙΪ. ἢ. 
1 αι5.2τ(ρ.64.13; Μ.34.10738); 4. εοτηνμενεῖίν οἱ το] σίουβ προσήκει... 
τῷ προεστῶτι..ὑποχείριον εἶναι τὴν σ. Βαβ.αδεεί.1.3(2.221Ὰ; Ν.31. 
8768); ἕν γενέσθαι σῶμα...πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς σα. 1δ.2.1(3248; Μ.8810); 
τῶν ἐν τῇ σ. ζώντων 1}.2.2(3258Β; Μ.885Α); ἀνδρῶν. εἰσὶν αἱ σ. ... καὶ 
παρθένων 1δ.(3268; Μ.888Α); μηδαμῶς ἀλλαχόσε ἀποβαίνειν τῆς 
ἑαυτοῦ σ. (ΓΡ(8)αεἰ,.(4 Ὁ 2.1.1 }0.τότ.3; Η.2.1880); (41. Ηγ. 
(Ρ.1ο6); ὑπὸ ξυγὸν συνοδίας Ογτ.5.».70.Πε:5.2ο(ρ.21].3} 4.0. Επνηι. 
οίρ.18,1,5}; Οὐ Μαρ ἀ1αἱ (1γ.2Ζ40}.}λ4.13(Μ.Ρ],.7}.3428}: ν. 5. συνῳδία. 

ἐσυνοδικάριος, ὁ, ἢ ῥίδλοῤ᾽'ς ξεεγείαγγ, δίελοῤρ' 5 ἐκαρίαίη ἀπορία 
Θεοδώρου διακόνου Βυζαντίου ῥήτορος καὶ ασ. Παύλου ἀρχιεπιοκόπον 
Κωνσταντινουπόλεως ΤΠάγΟΡ φε αχιιτ (Μ οι. 2168); σάκρας... 

σταλείσης διὰ τῶν ἐκεῖθεν ἀποσταλέντων σ. παρὰ... Ἀγάθωνος (οῃβί, 
Ῥοροπ.σα.ν. 5 Ἰηϑον (ΜΡΙ οὐ. 3870). 

συνοδικός, 1. οὔ α τνηοά οΥὨ εοιμεῖ τόμου σ. ΟΥ ΝΑ Ζ.ρ.τοῖ(Μ,37. 
177Ἀ}); τὰς συνήθεις ἔγραφον ἐπιστολάς, ἃς σ. καλοῦσι 802.᾿..4.7.11.3 
(Δ.6γιτφᾳτο); τῶν σ. συλλαβῶν τὸ ἐπίτομον ΘΟΡΠΤ Ἡ ἐριενη.(Μ.87. 

341608}); οὗ πνηοάϊεαὶ ογίρίη, οὗ εοπεῖϊαν ἀμ βοὴν τὰς παραδόσεις... 
δέχομαι" τἄς τε δεσποτικὰς ἀποστολικάς τε καὶ πατρικὰς καὶ σ᾿ 1.1}. 
7 αε(Ν ΒΡ Ρ.38}} 65ρ. τὸ σ. (τῇ οὐ Ψ ζθοιξ γράμμα), Β45.6}».92. 
φ(3.186ς ; Μ.32.484λ)}; ΟὈΠαϊς αεέχτ( (Ὁ 2.1.3 0.47.3; ἘΠ.2.ς400); 
10.Μα] εἰγομτδ Ρ.40τ(Μ.07.712Ὰ}; ΤΏΡΒη ἐὐγομ ΡὈ.ττό,,88(Μ.τοβ, 
2280,028Α}); ἡ σ. (ΙΔ οὐ ποι ἐπιστολή), (σά. Α7ν.0ο; Τυβίπιερ. 
Τμάν. ΔΠορε.(Ρ.63.30; Μ.86.τοβτΑ}; τὰ σ. [56. βιβλία] αεἰς οὗ τομιπεῖξ 
καθὰ ὃ Σαβῖνος ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν σ. φησι ϑοοτ.᾿.6.3.το ττ(Μ.67. 
4004}; οἷ, ἐν τῷ Συνοδικῷ Ἀθανασίου τδ.1.13.τ2(τοΒ0); ΤΉΡΠπ.εὐγοη. 
Ῥ.274{(Μ.τοδ,6808); 2. τοῆῖσ φαὐφενῖδδς ἰο {κὸ Ομαϊςεάσοηΐαη ἀφβητίίον,, 
ογἱβοάοκ (ςἶ. συνοδίτης) τῆς ἁγίας ἐκκλησίας τῶν ὀρθοδόξων τῶν σ, 
Αροῤῥιμι αὶ. (Μ.6ς.4334} 3. ἀβίτοη., οὗ α πδῖο Ῥιοοη ; ΠΘπσα Ῥιοοη- 
ἰεες τὴν σ. νύκτα ϑγ)65.}.4(,1.66,1.3374). 

Ἐσυνοδικῶς, 1. ὧν ἐδϊα ῥγοπομηεοιθηὶ οὗ α τνησά, οἱ ἐομεῖ αν 
αμίδογῖν ἄδειαν διδοὺς πράττειν ἅπερ ἐν Ἀντιοχείᾳ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν σα. 
διεπράξατο ῬὨΏΠοΞΙ ἦ.6.9.3(Μ 6ς, 694); τὰ ἐν Χαλκηδόνι δογματι- 
σθέντα σ. κυρώσαντα (γτ.8.υ.ϑ αὖ. πο(Ρ.140.14); ὅπως ἂν...«ἡ μὲν 
βέβηλος σ. ἀποσταίη, ἡ δὲ ἀληθὴς ἀντισταίη πίστις ΑπαβιΒιἤπον. 
(0.269); τὰς ἤδη σ. ὁρισθείσας φωνάς ΤΟ.Ἱ] ΟΡ ἐρ.(Μ.96.1424.8); ὃν 
4 εὐιενεῖ τὰ κατὰ σφᾶς ἱκετεύοντες σ. κριθῆναι Ἑναρτ.ἶ.6.2.2 {0.30.1 
Μ.86.24800) ; Τπάτιϑτυα.ρ}.1.34(Μ.00.10248}); 2. ἀβίτομ., ὃν κοῃ- 
7μπείοη, 1.6. οἵ δύπ ἃπᾷ τποοθη γίνεται... ἔκλειψις ἡλίου α. ὑπο- 
δραμούσης αὐτὸν σελήνης ΟΥΞεἠοὶ τη Μ|.2]:45(Μ.17.3008) ἴον συνόδῳ 
Οτ. [.556 π᾿ Μι.(ρ.228). 

.- συνοδίτης, ὁ, 1. {είϊστο ἱγανεῖίον, σονεραμίον ὁπ ἃ 1ομγηξν, τοδὶ, 
, ἐπέρχεταί...σοι...τὰις βλαπτικὸς σ. ἧ.- ἀπορία ΤΡτος, (,}γ,6: ττ(Μ.87. 
1272); πόσοις... .ὁδοιποροῦσι τῇ εὐχῇ γέγονεν σ΄; ϑίορῃ. Ὠίδςο,ν. δίορὴ. 
(Δ τοῦ. τ: 530}; 2. ομς τοῦ τρεενγῖδες ἰο τὸ ΟΠαϊεσάομταν ξογημμΐα 
τούτου 36. ᾿Ιουστινιανοῦ]..-τῶν σ. ὄντος Τ1,δοί. Β. «τε! (Μ.86.12200) ; 
πεῖσαι γενέσθαι σα. 1δ.(1242Α}); τὉ.γ7(12480). 

συνοδοιπορ-έω, 1. ἡγαυεὶ ἱορείξεγ, τχεῖ, ἡ πλάνη... «ῥυθμίξζουσα τὴν 
ψυχὴν τοῦ “υοῦντος αὐτῇ ΤΑΤΉ ἀἰς.45(Μ.28, ΟΟΒῚ ; 2. δὲ οὐ ἰαΐε ῥίαεε 
οὐ ἃ ἤομνηεν τὴν..«“οήσασαν συνεξέτασιν 1δ.42(4ο60). 

συνοδοιπόρος, ὁ, ἡ, ον ἘΡαΉΊΟΗ 1 ἰγαυεῖ, {εἰστυ ἰγαυεῖϊεν; ταρῖ., οἵ 
ἃ ἔθ ονν τηαγένυ ὡσεὶ σ. ἐν ὁδῷ τῆς αὐτῆς ἐλπίδος ΜΡ ΡΡ.τπ(ρ.8ς.5); 
οὗ 5, Ῥεΐοσ ψ τ ΠΗ τῖβο, Οἰθηηιορ.τ(Μ.2.334}; τὴν σὴν βοηθείαν σ. ἔχων 
10. Μοβοῃ,γαϊ. τϑοί .87.20 520); οὗ ΒΜΝ μόνη τῶν νυκτοπορούντων 
σ. καὶ συνδιαγωγὸός 1 7ο Ὦιλοηα (Μ.ο6.6608); οὗ (σοά σύμπλους καὶ σ. 
αὐτῶν [536.. οὗ ἴγανε! 615] γενέσθαι καταξίωσον 1πι  Μαγε (ΒΡ τσ, 
Ρ.127.14). 

σύνοδος, ἡ, Α. -- συνοδοιπόρος, ΞΟ ΡαΉΟΗ ΟἩ ἃ 7ομγηεν, γοίϊοιυ 
ἐγαυεί εν ἐστὲ...ο. πάντες Τστι. ΕΡῆ.9.2; 4 Ραμ, εἰ ΤἼφεῖ,τ(ρ.23ς.3}; οὗ 
ΓΟ τισί, Αἰ Τ λον. αὶ το(ρ.216.6) ; τηδί. πανταχοῦ τὴν ψαλμῳδίαν εἶχεν, 
οἷόν τινα σ. ἀγαθήν τ Νν55.υ. Ἴαεν.(Ρ.374.5; Μ.46.ο644) ; οἵ τῃΐηρε 
1881 ρὸ ἰορσοίμοσ, ἐφμϊοσαίεμί ἑκάτερον... θατέρου σ. τε καὶ ἰσοδύναμον 
[56. τεσο]]δοζίου δα ροτίγαναὶ οἵ {πὸ Ῥαββίοῃ] Τμάτ, τυ, }}.2.36 
(Μ.99.1212}), 

Β. οἵ ΡδΥβοηβ, ΦΟΡΗΉΡ ἱορειἤεν, τιδεηρ; 1. ΙῸΥ Ῥυγροβθ5. οἵ 
ἀοΠθογϑίιομ, θςο], σγησα, εοτηεἴϊ δὶς τοῦ ἔτους σ. γίνεσθαι ΟΝΊς.(325) 
αΉ.5) οἷ, δεύτερον τοῦ ἔτους σ. γινέσθω τῶν ἐπισκόπων (απ... }}.37; 
ἐπισκόπων τε καὶ σ. ἐπιστολαῖς Επι5. Μ]αγεοὶί. τ. 4{(0.19.4; Μ.24.}538); 
1Ὁ.2.4{Ρ.56.33; 8200); ΑΡΟ]]. ἐπε. 4(0.3οὅ.21; Μ.28.020); Θεόδωρος...- 
μαχόμενος τῇ τε ἐκκλησιαστικῇ παραδόσει καὶ πάσαις ταῖς σ. καἰ. 1 Τῖρη. 
3:2(0.26.2); οὗ ΡαΓγ[σι] ΑΓ συ ποάβ ἀηα σοι Π6115 : τοί, Οὐαττοάεοίμηδι 
ΠΟΠίΤΟΝΕΙΒΥ σ. δὴ καὶ συγκροτήσεις ἐπισκόπων ἐπὶ ταὐτὸν ἐγίνοντο 
Ἐπ5.}.6.5.23.2(Ν},20.4924); τεῖ. Μοηϊβῃίβτη ταῖς σ, τῶν ἀδελφῶν ἐν 
᾿Ϊκονίῳ καὶ Συνάδοις Ἰ)ἴοπ. Α].1}.7.7.Ξ(6404Ὰ}); ἐν ταῖς μεγίσταις τῶν 
ἐπισκόπων σ. 1.7.5.5(645Ὰ}; τεῖ, ΒΕτν]ΗΙ5 τῆς δι᾽ αὐτὸν γενομένης σ., 
ὁμοῦ τὰς ᾿Ὡριγένους πρὸς αὐτὸν ζητήσεις Ἐπι5.1}.6.33.3(:038); ἀραὶῃ 



σύνοδος 

ἴῃ Αταθία τότε συγκροτηθείσης οὐ σμικρᾶς ο. πάλιν Ὠριγένης παρακλη- 
θείς 1δ.6.37(5078); τεῖ. Νονακίδη σ. μεγίστης ἐπὶ Ρώμης συγκροτη- 
θείσης 1δ.6.43.2(6168); αἱ πος, 1δ.6,46.2(636Ὰ); δῃὰ τεῖ, Ῥαὰ]. 
Θ8π|., 1δ.7.2}.2(7058); οὗ Ολης.(214) τῆς σ. ταύτης ΟΑὨς (314) εα". 
δ; οἱ ΟΝΙς,(325) τῇ κατὰ Νίκαιαν σ. Μίατος] ρ.Ρ.ΕΡΙρΒ ἐαον. 
72.2(Ρ.256.16; Μ.42.2840) ; ΟΑἸΕΧΟερ.ΔΡ. ΑἸ ἀροὶ,ςεε.6(ρ.92.6; Μ.25. 
2570); ἡ οἰκουμενικὴ σ. ΑἸἢῃ.“4γ.1.7(}Ά.26,258); οἱ ΟΓΡ(336) τὴν ἁγίαν 
σ. ἐν τῇ βασιλικῇ συνελθοῦσαν πόλει ἐξ ἐπαρχιῶν διαφόρων. .-στηλιτεύειν 
τὸν ἄνδρα [1.6. Μδτς6}15] Επι5. αγεοὶϊ.2.4(0.58.7; Μ,24.8210)}; τεῖ, 
σοπαετηηδίίοη οὗ Αρο]}, ὃν ΟΠ τη.(370) ὑπὸ τῆς δυτικῆς σ. τι Ν 82. 
δρ.τοτ( Μ.37.177Ὰ}; 2. ἴου Ὁ σίβείδη ὑγουβηΐρ, σϑρερηδίν, χαϊμένίηξ, 
τισείηρ; ἃ. οὐδαμῶς. ..ἔξεσται...σ. ποιεῖσθαι ἢ εἰς τὰ καλούμενα 
κοιμητήρια εἰσιέναι Ὀϊοη.Α}.ρ.Ἐλι5....6.7.ττο τοί .20,6658); τὴν ἐν 
ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς σ. τερατείαν ἣν μηχανᾶται [56. Ῥαιι!ΐ. 8ὅ4πι.]} 
ΜδΙΟΠ.Φρ. 10. Ἐπι5,ἢ.6.7.30.9(7120); ἀναγινώσκειν, οἷα δὴ ἔθος ἐν 
ταῖς σ. Ἐπι|5.». .τ5.8(0.048.28., Μι20.15166); τοὺς οἴκους τοῦ θεοῦ 
τιμῶμεν καὶ τὰς σ. τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὡς ἁγίας καὶ ἐπωφελεῖς ἀποδεχόμεθα 
ΟὈδπρτ,ἐαη.21; πᾶν.. σάββατον ἄνευ τοῦ ἑνὸς καὶ πᾶσαν κυριακὴν. 
ἐπιτελοῦντες σ. εὐφραίνεσθε (ηδὶ. ἄρ.5.20.το ; οἱ πατέρες...ἐτύπωσαν 
ἡμέρας τεσσεράκοντα νηστείας, εὐχῶν ἀκροάσεως, σ. (Βγν5. [μά.3.4 
(16:10); ἴῃ σοπητηθιπουϑίοη οὗ πΠ6 ἀδραχίεα τῆς ἐν τοῖς κοιμη- 
τηρίοις σ, Ἐπα5.}.6.0.2(804.) ; ἐβρ. τη γγυβ τόπον ἐπίσημον μαρτύρων 
περιφανείᾳ, καὶ πολυανθρωπίᾳ συνόδου τῆς κατὰ ἔτος ἕκαστον... 
τελουμένης Βα5.6.οπ( 1800 ; Μ.32.4800); συνήγαγον πάντες ἐν τῇ σ. 
τοῦ μακαρίου μάρτυρος Εὐψυχίου..«τοὺς χωρεπισκόπους 1Ρ.142(2358Β; 
Μ. 5028); οἱ φυσμαγιϑὲ ἡ ὑμετέρα σ. τῶν ἅμα τε καὶ ἀκουόντων καὶ 
συνᾳδόντων τὰ θεῖα μυστήρια ΜΕ. αγῥὴγ.χ(ρ.147.10; Μ.18.2418); 
ἐν ταῖς ἁγίαις...σ, ἤτοι συνάξεσι ΟνΥ. 70.12.τ(4.τορ30); 1δι(1τ040); 
Ρ. οὗἩ ρατπετίπηρσ οἵ Ὠεγοίῖοβ, Ηρρ.λαέγ.ο.25(0.258.1:1; Μι16.332008) ; 
3. 45 βαθίνα!εηΐς οὗ ἐκκλησία, ΟὨγγπ5. χρη Ἐς. τ40: τίς. 4080) οἱ. 5, 
σύστημα; τὸ-.«αὐτοὺς καλέσαι... «ἀπὸ τῆς σ᾿ μόνης Ἰᾶ σον Ἰ αἰ.τ12 
(χο.6628) ; ἃ. [Π6 ῬΕΙΒΟΙΒ ἀββοι ]6α, σον: ῥαῊν (50. οὗ [ἢ6 εἰθοῦ) ὅπως 
διὰ τῆς ἐμῆς ἐξόδον...ἡ τῶν πολλῶν μου συγγενῶν σ. γένηται 4.4πάν. 
Β ο(ρ,63.4) οο 4(Ραε5.) Απάν.Β τ4{(Ρ.32.27; Μ.2.12454}); εσηργεέρα- 
τόμ, τερτθβοιεϊησ τῆς ΟΠ Υ ἢ Ἰοςα]ν ταῦτα πάντα [56. ρΡΙ4οε5 οἵ 
ΟΥΘΠΙΡ σοΓροσαῖεὶν ΟὙΠ6Α] τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς, τοῦτ᾽ ἔστιν τῷ 
σώματι [αὐτῶν] καὶ τῇ ο. [ἑκάστῳ] αὐτῶν ἀποκαταστῆναι κελεύσεις 
Τ1οἸητα5 1π|ρ.40.Ἐπ|5.}.6.τον τ. ττ(}},20.8840) ; τὰς σ. διατέμνουσι [1.6. 
᾿ΌῪ αβεπεηρ {ΠΕπΊβεν 65] σμγυβι ζοντο. ἴῃ Εν. (12.1834}; ὈΚ ποῖ 
ΟὔὈΒοσν]ηρ [εβαναϊβ 1 ΟΒΌγΟΙ Ὀὰΐ αἱ οἴ ΠεΥ {{π|65, 14. 7μά.3.5(. 
6138); Β. Πα ηρ ἴθ ψΕΙΟἢ σαι Πουίπρε τοοὶς Ρ]αςο, ἐἰπηγεῖ! οἱ τὸν 
περίβολον τῆς σ. τειχίζοντες αΥ ΝΑ 2Ζ.ἐρ.57(Ν.37.1128}; οἵ, Β65..}».286᾽ 
(3.4250; Μ,42.10218Β}; 4. ἐμιόγεσανςε τῆς ἐν ὑμῖν διχονοίας ἐγερθείσης 
ἡ μὲν σ. ἠρνήθη, ὁ δὲ..«λαὸς... σχισθείς (οτιϑῖΑΡ,.Ἐπ5.0.(,,2.6δο(ρ.68.2ς ; 
ΜΜ.20.10418)}. ᾿ 

6, οἵ τῃΐηρθ, εορηΐηρ ἰορείδον; 1. ξονηδίμα οι, μμίοη ἡ εἱμαρμένη 
ἐστὶ σ. πολλῶν ἐναντίων δυνάμεων []6π|.δπχε Τἠάοί, ο(Ρ,129.1ς ; Μ.0. 
6924}; εἰ πολλὰ [5.. αἴτια] κατὰ σύνοδον ἑνὸς αἴτια γίνεται πολλά Ἰᾶ. 
σἰγιδιο(ρ. το, ; Μ.0. 5070); τὴν ἐν καιρῷ μητέρα καὶ παρθένον. ἐπέρα- 
'στος ἡ σ. ῬΎΟΟΘΙΌΡ ογιαμα, ΒΜ τίρ.τοβ.7; Μ.δς. 6ΒοΟ) ; ορρ. διάστα- 
σις, ΟΥ ΝΑ 2,ον.531.32(ρ.180.4; Μ.56.τ690) ; {| ἕνωσις : ὅπου γὰρ ἕνωσις 
ὀνομάξεται, οὐχ ἑνὸς πράγματος σημαίνεται σ,, ἀλλ᾽ ἢ δύο, ἢ πλειόνων 
Ογτ.ορ.44{Ρ.36.8 ; 52,1338}; ἐμὶν τὴν κατὰ σύνοδον πίστεως ἐγειρομέ- 
νην ἐκκλησίαν (ἴετη. [γ.36{(ρ.218.29; Μ,9.7604Ὰ) ; 2. (τῖςτο]. ; θη οὗ 
πϑίμτεϑ ἴῃ (Πτίβί εἰ,. «καὶ τὸ συναμφότερον ἕν, ἀλλ᾽ οὐ τῇ φύσει, τῇ δὲ 
σ. τούτων ὅτ. ΝᾺ2.ογ.3ο.βίρ.12ο.1τ; Μ.36.1138); ΟΥ ΝΥ 55. πη. 6(2 
ΡΙΙ5ο.20; Μ.45.1374) οἷξ. 5, μέῤξις; Ογτιερ.17 ἀπα!].3(ρ.40.30 ; 5. 
68) οἷζ, 5, συνάφεια; σ΄ ... ἀληθῇ γενέσθαι φαμέν, ἐνώσαντος μὲν 
ἑαυτῷ τοῦ λόγου τὸ σῶμα, μεμενηκότος δὲ ὅπερ ἦν Ἰὰ. Νεεὶ.2.γ(ρ.34. 
35; 6.33}; 10.2.τ2(0.50.12; 574); δύο φύσεων σ., καὶ ἑνὸς υἱοῦ τάκος 
του ΟΡ ογ.3.2(Δ1.65.7084}; {{ συνδρομή : οὐ γὰρ ὁμοούσιον τῷ..«λόγῳ 
τὸ σῶμα. ἕν δὲ τῇ σ. καὶ τῇ..«συνδρομῇ Ογτ. 70.4.2(4.3618); διἐσχυριζό- 
μεθα δέ, σ. μέν τινα καὶ.. συνδρομὴν εἰς ἕνωσιν, ἀνίσων τε καὶ ἀνομοίων 
πεέπράχθαι φύσεων ἃ ἱμειεπΐσεη. (ξ1, 6880); {{ ἕνωσις : ἀναμιγνὺς ὥσπερ 
ἑαυτὸν τῇ ἡμετέρᾳ φύσει διὰ τῆς...α. τε καὶ ἑνώσεως τὰ. 70.1ττιττ(οο88); 
ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν καὶ πρὸ τῆς πρὸς σάρκα σ. καὶ ἑνώσεως ἀληθοῦς καὶ 
μετὰ τοῦτο ἔτι Ἰὰ μίσλ,(ρ.27.το; κ. 1208}; οὈ]εσοη οἵ Τμάϊ. σ. 
καθ᾽ ἕνωσιν φυσικήν, κρᾶοίν τινα καὶ σύγχυσιν...γεγενῆσθαι διδάσκων 
τῆς τε θείας φύσεως καὶ τῆς τοῦ δούλου μορφῆς δρ.τοτ(4.1292); 
δα ορίεα Ὀν ΤΠΟΠΟΡ γ51165 θατ ψ [ἢ τη τῇδ εἰρη βοδίίοι θεωρημά- 
των ἄθροισμα ἀλλ᾽ οὐ φύσεων σ., τὸν Χριστὸν εἶναι ὁρίσῃ Τιδοπί, Β.ανρ. 
δεν.(Μ.86.10328); τῶν φύσεων:..τὴν σ, ἴστε, καὶ..«τὸ ἀσύγχυτον 
ὁμολογεῖτε τῶν συνελθόντων Τ,δουί. ΗΠ ποηορἐ 25(Μ.86.17858); ἴῃ 
Ιαΐδυ δι πουβ, ΒΟρΡἢσ. Ἡ:ριγη (Μ.87.3τ658) οἷξ. 5. φυσικός; μὴ τὴν 
πρὸς τὴν σάρκα τοῦ λόγου ο. ἀκούσιον ποιώμεθα Μαχ.Ερ.13(ΜΌΟΙ. 
5174); 1διτο(π πότ}; τὸ...ἔκ τινων ἀσυγχύτως ἑνώσει τῇ κατὰ σ, 
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φυσικὴν ἀποτελούμενον, καὶ τὰς φύσεις... .ἀτρέπτους διατηρεῖ, καὶ τὰς... 
συοτατικὰς ἀμειώτως διασώξει δυνάμεις..-κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ... 
παραδείγματος τῆς ἐκπυρωθείσης μαχαίρας, ἧς τὴν τομὴν ἐπιστάμεθα 
καυστικήν, καὶ τὴν καῦσιν οἴδαμεν τμητικήν, πυρὸς γὰρ καὶ σιδήρου 
καθ᾽ ὑπόστασιν γέγονε σ. 1δ.το(5938); ἐδ.12(4844) οἰϊ. 5. ἕνωσις ; ὁ μὲν 
τὴν φύσιν, ὁ δὲ τὴν οἰκονομέαν...ὧν ἡ σ. τὸ μέγα τῆς ὑπερφυοῦς ᾿Ϊησοῦ 
φυσιολογίας ποιησαμένη μυστήριον 14.αγηδὶρ. (Ν,01.10528); ἀληθῆ τῶν 
πραγμάτων κατ᾽ οὐσίαν γεγενῆσθαι τὴν σ. λέγειν οὐκ ἀνεχόμενος ϑ8ς. 
Ναεβίου 5] ἰάοῤωδο(Μ9χ.410); ἘΜ ει γηνοεὶ ἀηπαχ(Μ.18,3760). 

συνοδυνάομαι, ἐγ ῥαΐῃ 1π ἸΦΠΉΗΠΟΉ (τὐ11})} τῆς καρδίας ὀδυνω- 
μένης, σ. τὸ σῶμα Ἐ10.}.8...22(Μ.96.10570). 

Ἐσυνοζένω, «»"εἷ], οἰἠπξ, ταϑῖ, γηΐνης πράξεως τῷ κονιορτῷ σ. 30. 
᾿ἡ ψυχή μου] τ Μαρ ἀταὶ, ({τ.Ζας}ν.}1 ργοεῖα.(Μ.Ρ 1.77. 1514). 

Ἐρυνοικεσία, ἡ, ἰἐσίηρ τὐ!ἢ οὐ Ἰορείδεν, οἵ σε! θα 65. 8. “βρΊ 8] 
σςοΙηραπίοῃϑ᾽ ἥ-..σ. τὴν νόσον ἐγγὺς ἔχει ΟΥ ΝΖ. οαγηῖ.2.2(6Ρ Ρτ.}18.8 
(Μ.38.924}; οὗ 11ὲ οἵ ῥτοξεβξβεα νἱγρίῖτν τὴν μετὰ Χριστοῦ ο. 
ΤΟΒυνβ.ποηιτοί 3.239). 
᾿συνοικέσιον, τό, 1. φιαγγίαρε ἴστασθαι τὸ σ. Ἔδ5.6} τοῦ 465.22(3. 

2938; Μ.32.7218); νόμιμον ποιεῖ σ. ... τὸ.μετὰ σωφροσύνης καὶ 
σεμνότητος τὴν συνέλευσιν γίνεσθαι (ῃγγπ. μον. 6 6.2 τη, σϑη.(4.541Ὰ}} 
τοὺς ἁρπάζοντας γυναῖκας ἐπ᾽ ὀνόματι σα. (ΓΒ 4]ς,(Ω».217; τυεάϊοεξ 
τὰ τέκνα τῶν κληρικῶν ἐν σ. (ττ. 1αἴ. »παϊγίγηοηῖο) (οὐ, Αν.21; 
2. ηιαννῖδα ἐομῤίς εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν τοῦ σα. ποιῆσαι “.Τἤον!.Α 127 
(Ρ.235.22) ; ἔξεστιν τοῖς σ. ...- ὡς βούλονται, διατίθεσθαι ΑἸΉ ΒΟΠοΪαβί. 
601}1.0 Ῥατδτιε, τ2(ρ.110); συνοικησ-, ἦδι1ο.2(ρ.113}; 3. εομαῤτίαϊίοη, 
᾿ἰυΐηρ Ἰορείλον ; ἃ. οὗ Πυβθδηά ἀπά ψ]ἶε πολλοὺς μὲν γεγαμηκότας τοῦ 
σ. ἐχώριζε ϑοοτ.ἢ.6.2.43.3(Μ.6).3534}; Ὁ. ἴῃ σοποιθίπαρε, {0.6}. 
Ῥοεητ. (Μ.88.1τ00 40); ς. μηίοη ἤδη..«αὐτῷ τὸ πονηρὸν ἐλέλυτο σ. 
ΘΟΡΆΤ Η υ, ἡ παςὶ.(Μ.02.16034). 

συνοικέτης, ὁ, »ηηδό7 οὗ {1:6 5αηιὸ μομϑεμοὶά, Ἰλλοτι ΑΥ.ρ.8.4(Μ. 
2.τοοδΑ). 

συνοικ-ἕω, ἀευεἰ!, ᾿νε ἰορείἠον ; 1. ἴῃ ρθη. ; 8. τηβῖ., δ ἀϑϑοείαἰδά, 
ΟἸοτῃ.οῖν.2.12(ρ.141.26; Μ.8.9808); 18. ς.5(0.342.26; Μ.9.484), ΑἸῊ. 
ἀροΐ.(ονς1.24(61.25.641Α}; Ὁ. 1ἴνε ἐπ τοραϊοεῖ; γηεῖ., οὗ {πε βου], Οσ. 
Ἶο.13.9(Ρ.233.25; Μ.14.4120); ο. ἐΐοδ ἰορεί μεν ἃ5 ὈὉτοίμευ δηα 5β:βίεσ, 
οὗ 5ρ.Υπ8] οοτηρδῃίοσιβ (ν. συνείσακτος), οὗ τηξῃ ἄλλοι...ὡς μετ᾽ 
ἀδελφῶν προσποιούμενοι σ. ... ἠλέγχθησαν Ιτοηἤαόγ.1.6.3(Μ.},5094}; 
γυναιξὶ κατὰ τὸ φανερὸν “-οὔντες καὶ ἀδελφότητα τὴν τοιαύτην συμ- 
βίωσιν ὀνομάζοντες τ ΝΝγπ5.οῖνρ.23(ρ.348.6; Μ.46.4098); ὑμῖν αὐταῖς 
καὶ τοῖς «-οὔσιν (ὮγΥ5. ξοπιιγερ.3(1.2538); αΌ5. ἔστω ὁ σ. ... μὴ τῶν 
εὐτελῶν τις ἰδι6(2504}; οὗ ψοϊηεπ, {Βα5.εὐπμδ. (Μ,30.820}); περὶ 
τοῦ μὴ τὰς κανονικὰς σα. ἀνδράσιν (Ὦτγϑ.[εηειγερ αἰϊ.(1.2480); Ῥτδοῖϊος 
ἐδηταπιοιπὶ ἴο 8 ἀδπία] οἵ νον οἵ ν]ἱτριπιςν ὡς ἐὰν ἐπαγγελλόμενός 
τις τῷ ὀνόματι, ἔργῳ τὰ τῶν γυναιξὶ -οούντων ποιῇ Β45.6}.55(3.1400; Μ. 
42. 4010}; [15 ρον. οὗ αἰίϑομχηθπε ΠΠυβίτατεα ὅ.. “εόντεος...κωλυό- 
μένος σ. αὐτῇ, δι᾿ αὐτὴν ἑαντὸν ἀπέκοψεν, ἵν᾽ ἐπ᾽ ἀδείας ἔχῃ διατρίβειν 
μετ᾽ αὐτῆς ΑἸΉ. μερ.26(ρ.8ς.28; Μ.2ς.6778}; ο[.18.}.4157.28(ρ.τοῦ,2ξ.; 
.Μ.25.725Ὰ); οὔτε πρῶτοι, οὔτε μόνοι... ἐνομοϑετήσαμεν γυναῖκας 
ἀνδράσι μὴ σ. Β65.6ρ.πεί 4ος; Μ.32.4010); ““οὔντα.. «παρθένοις, καὶ 
προσδεδεμένον...καὶ τὴν ψυχὴν προϊέμενον μᾶλλον ἢ τὴν σύνοικον, καὶ 
πάντα καὶ παθεῖν, καὶ ποιῆσαι αἱρούμενον, ἣ χωρισθῆναι τῆς ποθου- 
μένης (Πγγ5.ςμδίγγ.κ(1.234Ὲ); 2. (Πτσῖοὶ. εἶχε [56. τὸ σῶμα]. ..τῆς 
ἀφθαροίας τὴν φύσιν ἐκ τοῦ “σαντος αὐτῷ λόγου Τ΄ΑΤΒ σέγη. Πα. 
(Ρ.}; Μ.26.12680). 

[“]συνοικήσιον, τό, ν, συνοικέσιον. 
συνοίκησις, ἡ, ἐἰυτηρ ἰορείδον; 1. ἴῃ σεῆ. οὐ γὰρ ἡ σ. κατακρίνει 

τοὺς δικαίους οὺν τοῖς ἀδίκοις, ἀλλ᾽ ἡ τῆς γνώμης ὁμόνοια (ὁηε|. Α͂ρΡ. 
2.14.0; 2. ταῦ, σοἸθαΐθ ρούβοπβ ὑνὶπρ ΤΟΡΈΤΏΕΥ 85 ᾿βρι τ ἴ4] Ὀτοῖμεῦ 
δηά 5ἰβίοτ᾽, οἵ [πὸ οἱ συνείσακτοι: μισῶ καὶ τὴν προσηγορίαν αὐτὴν 
οὐ καὶ προσίσταταΐ μοι καὶ ἡ ἐπωνυμία τῆς σα. (Ὦγν5. ἔείπιγες.3(1.2540); 
ἡ ψυχρὰ αὕτη σ. δι (2588); ἡ ἡδίστη αὕτη α. Ἰὰ.κεδίμιν τ(1.2200); 
8. ςάυδε οὗ 5οδηᾶα] οὐκ ἄρα δόξαν ὑμῖν χρηστὴν προστίθησιν αὕτη ἡ 
κοινωνία τῆς σ. ἰά. ἤει γορ, (2590) ; πα ἔΥΔΏρΡΗΙ ὙΠ πΟΥΑ] ἀδηΡοΥβ 
οὔτε γὰρ εὐσχήμων οὔτε ἀκίνδυνος ἡ τοιαύτη σ, 14.5ας.3.1]{(0.91.1; 
1.2994}; σφοδρά τις..«καὶ τυραννικὴ τῆς σ. ταύτης ἡ ἡδονή 4. τ τη! 

. τ(..2280) ; ἡ σ. αὕτη.-..δι᾿ ἔρωτα καὶ πόθον ἐῤ. Ξ(2350) ; 3. πχεῖ,, μαν 
᾿δομγίηρ οἵ ον} τπουρμῖβ5. οὗ... τοῖς ῥυπαροῖς.. «λογισμοῖς συζῶντες... 
ἀπαλλάσσονται τῆς πονηρᾶς αὐτῶν σ. τ Νγβου Μ6ς.(Ν.44.348})). 

συνοικία, ἡ, 1. α Πυτηρ ἰορείλεγ, εονπιοη {6 ἃ Χριστὸς... εἰς φιλίαν 
καὶ εὐλογίαν καὶ μετάνοιαν καὶ σ. καλῶν, τὴν ἐν τῇ αὐτῇ γῇ τῶν ἁγέων 
«ὐὐ μέλλουσαν γίνεσθαι Τυϑῖ.ἀΐαὶ.γ130.4(ΜΠ.6.γ 060); πιεῖ, τὸν. τοῦ παντὸς 
πόλεμον ἑνούσης 50. τῆς θείας εἰρήνης] εἰς ὁμοειδῆ σ. ΘιοΠ.ΑΥ,». 
«τ 1(Μ.3.0404}; 2. ὁοάν ὁ} μεοῤρὶς πυΐηρ ἰορείμεν, ἐορμμηϊν, οἵ 
τε] σίοιι5 Παχώμιόν φασι... συνοικιῶν ἡγούμενον ὠφελεῖν πολλούς 502. 
λ.8.3.1τ4.0(Μ.6}.χο72.)}; καθάπερ μητέρα τὴν ἐν Ταβέννῃ νήσῳ σ. 
ἡγοῦντο 1Ὁ.3.14.17(10738); μοναχικῶν σ, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν 1.4. 



- ᾿ 
συνοικίζω 

20. 2(11734); : μοναστικὰς σ. 1.0.1. τοί 5060) ; 3. “ΟἸΜΉΙΟΉ γε: Ὁΐ 50 ἢ 
Δ ΟΟΥΩΠΊΠΣΥ τὰ χαλεπώτερα: τῶν ἔργων πονεῖν " καὶ οὕτω μετέχειν τῆς 

αὐτῶν σ. 1.3.τ4.12(101728); 4. ἢ οτεἰ-δωιϊἀϊηρ οἰκίας καὶ σ. ϑγπε5.εαἴυ. 
ο(ρ.2οη.δ ; Μ.66.11848). 

αυνοιεί,. τω, 1. 7πῶῖῆξ ἰο ἰΐυε τοι οὐ ἰορεί δον, ῬεΥ, Ῥίορ!. ῬΑδ5.,τυΐγε, 
Μας.Αδρ. οἰευ.ο(1.34.80)4}; ; οἰ Ἰα, ποι. 4. το(Μ.34. 4845); ; ἴῃ ΒΡ: 04] 
ἙΟΙΔΡΘΠ ΟΠ 5 Π]ρ᾽ ἄνδρας τινὰς..«τὸν πάντα “-οὐυσι Χρόνον Οβγ5. ἤρηι. 
τά. 2(. 250Ε); 2. Τηνϑῖ., τ μ]ς ὁ.«νοῦς...σ. ἑαυτῷ πᾶσαν τὴν ψυχὴν 
πρὸς ἐκεῖνον ἰς. τὸν θεόν] ΟΥνγϑο ἐμοί (ρι75.9; Μ.34.4205). 

συνοικοδομ-έῳ, 1. 7010. 1η δι Ἰἀδίηρ, μοῖρ 1ο δμι4, ταρῖ. δύναμις...σ. 
τῷ μὴ δυναμένῳ ΟΥ,Ξεἰ.11 ὙΠ ΠΝ ΤΕ ΕΠ: ““οὔντος τῷ προθεμένῳ 

«τοῦ ϑεοῦ ΟΥ. 7ο.6.τ(Ρ.τοῦ.ο ; Μ',14.107.}; 2. διε: ἱορείλεν; Ῥά88., 
ἫΝ Ὁ οὗ Τρ βου ἀεξαά Ῥεΐοτε (ἢ τίβὲ ἀλονδηεήτοι συνῳκοδομήθησαν 
Ηδτπλ.51}3.0.1τ6.7. 

σύνοικος, 1. ἰΐοίηρ οὐ ἀτοοϊϊηρ οὐ ἰὰ ἴῃς βάτο ἤοαβς, οἵ νἹγρίῃβ 
ἱινίπρ ψ ἢ ΟἸΕΥΡῪ ΓΕ '5ρ Πτ8] σογηρδηϊομβ᾽ (ςΐ, συνείσακτος) σ. - 
καὶ συνέστιον καὶ συμπότην ἔχοντες ΟΛΊΟΧ,ερ.ΑρΡ. ΑτΉ «ἀροΐ, 56. τ4(Ρ. 98. 

5; Μ.25.2728); οἱ τὰς σ. ἔχοντες παρθένους (Πγγϑ.ἤοπι.17.2 ἐμ Μ(]. 
2244}; τηρεῖ, δαέμονα ἔχειν σα. (Ἰ]διῃ ῥαεί.Σ τ(ρ.τός,τ2; ΜιβιφΟφΑΥ; ἃ8 
βαθεῖ, ὁ γνωστικὸς...σ. ὧν τῷ κυρίῳ 4. ὑδν 5. δοΐρ. τοί ἢ Μ.Β.τοφ0Ὰ); 
ἐκεῖ δι’ ὅλων αἰώνων σύνοικόν σε ποιήσεται ἰ(.4.4.5.32(ρ.τ8τιτς; Μ 0. 
6380); 2. 45 βυϊρβί,; 8. τπιᾶβο., ἀμδοθαηά, (ῃγγϑ ἤθη. 17.4 τπ Μ|(. 
227}; Ὁ. ἔογη,, το 75 νυμφὴ καὶ σ. αὐτοῦ Μας.Αδρ.ζονμις (Μ. 34. 
5768); 10.4. τξ(4845); } οἰ14. εἰδυ.ο(Μ. 34. 8074); ; τηρῖ,, ἐϊξξ βαγίμεν τὴν 
ἀληθινὴν σοφίαν σ. τε καὶ βίου κοινωνὸν ἑαυτῷ λαμβάνειν τιν 85, 
υἱνρι2ο(ρ.327.21τ; Μ.46.4008); :Σ ὦ’ ἱφριημαὶ! φοπραηίοπ᾽, Ο(Πγν. 
σεϑιηίγο σα Δ, Ε). 

συνοιμώζξω, ἰωπιθηὶ ἰορείλεν, Οντ.Ος.536(3.66}). 
συνοκλάζω, 1, οἵ 8δη. οἸδρΡΠαπῖ, δημθοὶ ἀοίῦη, Βαβ.μθχ.ο.5(1.85Ε ; 

Μ.29.2οτα); 2. πιεῖ., εοη16 ἀρίθη 0, εἴηλ ἰο {ἴι6 ἰευεὶ οὔ, τον γβ5.υ. 
Μ͵ο-ς.(Μ.44.3245). 

συνολισθαίνω, οὐτῥ ἀοιοη ἴπ6 τῃτοδὲ εὐτέἢ διὰ τὴν πολλὴν λειότητα 
σ. τῷ πινομένῳ ὕδατι ποτ λεχ. (Μ.18. 7480). 

. συνολκή, ἡ, ἀγαιοίηρ ϑαεῖς παραπετασμάτων ο. Απάχ (465..4ροε. 
κ8(Μ. τοῦ. ΔοιΑῚ. 

ὦ ΟΡ ὼ, (ὁ ὲξῷ ὑπριφεδυδυς, οὧὗ καιειὶ τὸ σι. χὐὐρ με ἐγ .4 . 4 ΧᾺ0. 5... 2} «1.10. 

30040); μηδὲ ὑποχωρήσητε τὸ σ. ΜεΙῃ.Ἔγη.8.13(ρ.07.1ς; Μ,18, 
Ι60Α); τὸ σ. οὐ παρορᾷ ΑἸ. 7ηπε.το.τ(}}.25.1120}); 8150 τὸ σ. ὅλως: 
οὐδέ ἐστιν [5ς. ὁ θεός] τὸ ο. ὅλως. .«αἴτιος κακοῦ ΜοΙΝ,γες.1. 38(ρ.281.2; 
Μ.18.265})); 1δ.1.4τ(ρ.287.4; 2690). 

συνομαρτέω, 0» αἰοης τοί, αἰερά ογ; ταθῖ., δὲ εομιδοφιφηὶ 
τροη, ξοϊϊοιῦ ἕπεται... καὶ...σα. ταῖς ἀποστροφαῖς ἡ ἡ ὀργή Ὀγτ.“4π.τς. 
265Ε); Μαχ.Ρ. 28(Μ. ΟΙ δ γλὴ:; 

[᾿]συνομελέω, ν. συνομιλέω. 
[“]συνομελία, ἡ, ν-. συνομιλία. 
Ἐσυνομήγυρος, ὁ, “ΟΊ: ῥαηΟΗ; οἱ [ΕἸ]οὸνν ΟΠ τβυίδηβ, ΡΨ. ἄδεγε.}} 

(0.53.17) Ξε, Αεις ρ αρλιτι(ΣΥῪ ΝΟ...) 
συνομιλέω, ἐοηφεγες τοί, ΠονΟἰδημος; οἵ Ὄϊνοβ τῇ 

ΑΡγάδατη, ἀάδατῃ ἠϊαἰ.2,ττίρ.78.13; Μ.1τ.17774}); τοῖ, ςα. τ: 26 ἔστι 
τις δύναμις, ἦ συνήθως α. ὁ θεός )ταΐ, Αἰ}, εἰ Ζαςεῖ.τ13(0.0); λοϊά 
ΖΟΡΉΌΦΥΣΘ ΟΥ̓́ΣΟΡΏΜΉΗΘ τοί, παῦε ἐμ θγεομγ 86 τοί α. τοῖς σώμασιν ὁ 
νοῦς ΑἸΆ. γόη1.2(},25.8.Α}; τηγϑξῖ, μεγάλην... ἐσχήκασιν οὗτοι τιμήν, 
ἀγγέλοις ὁμιλήσαντες καὶ τὸν θεὸν.. «θεασάμενοι Μειῃ. 5 γ»}.7.5(ρ.76. 
20; Μ.18,1228); ἐ8.3.4(0,31.4; 684); οὗ αν] ψιῖτ τὰς Ομυχοῖ, ΡΆ. 
Οατγρι  σηϊττί}.40.320); οὗ ταδῃ ΜΙ Οοά ἵνα...ἔχων.. χάριν. «κα 
«οὐδύναμιν...σ. τῷ θείῳ τῇ, σεη!.2(Μ,25.5 Ὁ}; σὺ δὲ καυχοῦσαι σ. τῷ 
ἁγίῳ πνεύματι διὰ τῶν..«γραφῶν ἘΡὮΤ.3.2310 ; συνομελ-, 1ᾶ.2.00Ε. 

συνομιλία, ἡ, εὐηυεγείηρ, ἘΠΡΏΥ.3.2310 ; συνομελ-, 14.3.00Ὲ, 
συνόμιλος, 1. ΓΟ ΞΟΥΉσ, ἀςοοείαϊίηρ, Ηλίας...οὐδὲ μετὰ γυναικῶν 

σ. ἐγίνετο ἘΡΙΡΗ ἠαεν.63.4{0Ρ.402.13; Μ.4τ.τοῦ88Β) ; 2. ἃ5 50 58., 20}.- 
οἰαημὶ ΟΡ βαμίοη,, αϑϑοείαίθ; ἃ. Εϊ., Αἱ Τ ποτα. Α τορίρ.221.1); ἐδιτας 
(0Ρ.241.15}; μεχρὶ τούτων τῶν ὑὕπάτων οἱ σ. τῶν..-ἀποστόλων ἐπί- 
σκοποι γεγονότες ἐγνωρίζοντο ἦγον. Βακεΐ.Ρ.252(Μ.92.6128) ; οἵ Ομ 5 
Βυβραπά ὁ σύζυγος καὶ σ. μου 7ο.ἘπῸ. ἐσηεερί. ΒΜΨΥ Β(Μ 1.9 6.142}; 
Ὅ. τιοΐ,, οὗ νιγίιιθ5 σύνοικον ἔχειν καὶ ασ. παντότε τὴν σωφροσύνην ΟΥ. 
ΝαζΖ.ερ.244(Ν1.37.2850); οἵ αἰνίπα ἱππᾶσα. ἰῃ τηδῃ σύνοικον εἰκόνα, 
σύμβουλον, σ. (Ἰεῖα, ῥγοὶ, 4{0.46,17; Μ.8.1 570}; οὗ Πρμῖ οὗ Η. βοβὲ 
διαφνυλάσσοντα ὡς γνησίαν κοινωνὸν καὶ σα. Οτ.ΝΆ2Ζ.0γ.3τ.22(ρ.1οο.8 ; 
Μ.36.1728)}; οἱ (τιβί, τοῦ, σΤΊτη. 5 : 5 οὐκ ἔχεις σ, τὸν ὁμόδουλον, ἀλλ᾽ 
ἔχεις τὸν δεσπότην ΟΠ γνβ, ον δ. 4 ἐπ 1 Τὶ ΒΕ ΣΙΆ7) ; Οἱ ϑαπῆβοῃ 
ΜΠ Οοᾶ, Ῥτοο].ΟΡ ογ.ς. (ΜΝ ,6ς.7178). 

Ἐσυνομογνωμονέω, ἀοίϊά ἰδ φαῦλα Ορτηοη 85, ἀρῦϑε ΔΕ; ο. ἀαϊ,, 
ΤματιδεαάᾶερΡ.2. τοο(Μ,99.1580})}. ᾿ 

1336 συνόρασις 

᾿συνομόδουλος, ὁ ὁ, οπς ᾿πδεισῖδε ἃ σίαυε, }εἰΐοω οἰαῦό οἰκέταις ὡς 
οἰκέτης καὶ σ. προσελάλει ωσῆς τοῖς ἀρχαιοτέροις Ογγιαάον.δ(ι. 
4898). 

Ἐσυνόμοιος, {έ, ΣἸΡΉΪΠΑΥ οἱ σ. σου Τι ἀὐν.Β. ο(ρ.11.3.21). 
Ἐσυνομοκέρωτος, ἠανίηρ λέ 5αγη6 τιρηδϑεῦ οὗ ποτ τοῦ λεγομένου 

δεκακεράτου συνομοκερώτους Ταγ. ϑευᾷ, εε, (Μ 00.18168). 
συνομολογ-έω, 1, ἴῃ αἰδοιβδίοη, αεκηοτοϊφίρε ὅτι...τὸν Χριστὸν 

τοιοῦτον εἶναι δεῖ.. ὑμεῖς -““ἥσετε ΑἸΉ...4γν.2.16(Μ.26.180Ὰ); σ. ὡς 
ἐδ.3.4λ4(4168}; μᾶ55. ἱπιροῖβ. συνωμολόγηται...ἐκείνους μόνους εἰς 
τὸ διηνεκὲς ἀποθνήσκειν ὧν ἤ τε ζωὴ καὶ ὁ κα εμμ σεσιώπηται 
Ναγοίδηῃ. Πρ. εογιδί. Βίων. (ρ.121.22; Η.2.6768Β); 2. ἴῃ τπδκὶηρ Ρτο- 
[εβϑίοα οὐ δι, αεκησιυϊεάψε, ΜΎΧΝ αἰδὸ οὐ αἱ {δὲ βαΐηε {{|Ὲ 
Χριστὸν νἱὸν εἶναι ὁμολογεῖ τοῦ...θεοῦ, καὶ..«ἐκ παρθένου γεγενῆσθαι 
καὶ πνεύματος σ. Ἦ!ΡΡ. ἀαεν.ΒιτἹ(ρ.237.6; Μ.16.3366 4); τὸν μὲν... 
θεὸν ᾿Ϊουδαέων.. εἰδέναι διϊσχυρίζοντο, καὶ δεύτερον, τὴν σάρκα 
τὴν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένον, συνωμολογήκασιν [30. ΘΑΌΘΙΠυ5. ἀρὰ 
Μάτοο]1115] Ἰὑπι5,6...1.7(0.65.2ς ; Μ.24.83260); ἀπὸ τοῦ πατέρα ὁμο- 
λογεῖν ἀρχομένου, καὶ εἰς τὸ υἱὸν “-εῖἶν πατρὶ προβαίνοντος Μαᾶκχ. 
αηδὶρ. (Ν οτ.τ2ότΑ}; 3. σοηξεδ5 Ξὶπ, Ρῃοί. ποριοθζ.. 2οίρ.55ο; Μ'.1ο4. 
11Ο08Ὰ}; 4. ἀργεξ τοι, δέ ῥγορονοημαίο ἰσ τῶν ποδῶν αὐτοῦ πρὸς τὸ 
ἄλλο τοῦ σώματος μὴ “-οὐντων τὸ ὕψος ῬΒΙΪοβΊ,ἢ,.6.10.11(}1.6ς.5028); 
5. δὲ α ἐείίοιυ ΓΟ 6550} ἱερόν σου τὸ πάθος, στήριγμα τῶν “-οὐντων 
Ἐπατιδέυα.ερῥ.2.47(}1.00.12528), 

ἐσυνομολογητέος, ἐῤαί Ἠμιξὶ δὲ σεβηοιοϊξάρεά, Ἐλπιξτ η σαί. 1] 
(0.44.1; Μ.18.64098). 

ὁ οὐνομόλανηνής; ὁ, ζεἰίοιυ το ΐεδεον, Τάτ δια.» Ὀ}.2.,)1(Μ.90. 
1301}). 

Ἐσυνομόλογος, {7 ἀργσοΡΙ ΘΗ αὐτὴ α. τῆς τοιᾶσδε δόξης (Ἰ6Π.5!γ.ς.8 
(0.357.21; Μ.0.γ76Ὰ). 

Ἐσυνομολογουμένως, ν - ᾿συνωμολογημένως. 
Ἐσυνόμορος, ῥογάδγιΉρ ΟἾ, ἃ5 ΞὈ5ῖ, σ, καὶ γείτονας Απάτ τον, 

τοί .07.12178). 
["συνομότης, ὁ, -- συνωμότης, γοίϊοιυ ἐρηπρίγαίον, ἐοη [ξάἀέγαίε, 

ΑἸ. ἐῤιηιονί..4γ.4(Μ4.2ς. 6880); συνωμότης Ρ.179.20). 
Ἐσυνομοώοονέω. αρνς ΜΉ : α. ἤαδῖ.. Τῆήν Θι κ.». τοί Μ δὸ 

1 ΟῸΝΠ τὸ μὲν στιεσσαι Τῷ «ἱριστὼ Τὸ πνεῦμα Τὸ ἀγίον.. «ατόπον ἐστι 

τὰ ἀνόμοια τῇ φύσει σ, καὶ συνδοξάζειν 1Δ,δρ.δέγαρ.το( ΜΝ .26.::528); 
2. Ἰπομάε πε α πάριθ, εαὶὶ ὃν ἐδ6 δαπῖο πάηι, τον γ85.οἵγρ.τ(ρ. 25 1.18; 
Μ.46.32900); ὀνομάτων κατάλογος οἷς ἀπαραλλάκτως ὁ μονογενὴς τῷ 
πατρὶ “-εται Ἰὰ. ἔπιεν. 7(2 Ρ.162.24; Ν.4ς.1520) ; τοῦ. Ἑπιποιηῖατι νίενν οὗ 
ΟΜ τί οὐκ ἐκεῖνο ὄντες, ὅπερ ἐστὶ κύριος, ἀλλ᾽ ἐκείνου μετέχοντες, καὶ 
τῷ μετεχομένῳ “-ὄμενοι 14. .ροὶ,28(Μ.,45.11τ840); οἵ ὅοπ. ὈῪ σοῖ- 
τεϊδϊίοη ψιἢ ἘΔΙΠΕΙ ὁ υἱὸς...«κατὰ τὸ σιωπώμενον ἀεὶ τῷ πατρὶ 
“μενος 14. πη τί Ρ.109.0; 4450); ἐν συζυγίᾳ τινὶ σχετικῇ τῷ πατρὶ 
πάντως ““ἄμενος λέγεται 1δ.53(2 Ρ.44.1τ8; 612}). 

συνοπαδός, [οἰοιοίησ αἰοηρ τὐτί, ἀεσεοογμιραμγίηρ; 85. βιθβῖ,; 
1, εονεραπίοη, ΟἸδια, ῥαεά.3.1(ρ.250.7; Μ.8.6ο08); Ὀίοη. ΑΥιά,η.13.4 
(Μ.3.οδιο); 2. ῥοἰϊοιυεν ἐραστὴν ἀληθῆ καὶ σ. ἡγεμόνος ἐνθέου Ὠϊοπ.Ατ. 
ε.}..2.23.4(Μ.3.4οτΑ). 

συνοπλίζομαι, Ρ855., δέ α εογηιβαπίοη ἐπ ἀγηῖς, ταεῖ. ἢ [56. πόλει] 
καὶ θάλασσα σ. γτ. 50ρ᾿.24(3.6ος0). 

Ἐσυνοπλιτεύω, “6756 ας α Ξοἰάτεν τοὐ ἢ ασ. τῷ ὁπλίτῃ ϑγη65.γ6ρ.15 
(ρΡ.2ς.1το; Μ.66.τογ34). 

σύνοπλος, αἰϊεά; ἃ5 ϑι 051. ὁ σ. τὴν κτίσιν λαβών ΟΥ. [γ.82 τη. 1,ε. 
23:44{ρ.273); ὕγτ. ] μἰπιρτοαπι. (6.30). 

᾿συνόπορος, 5.ν.}., ἀρορηβαμγ της ΟΥ̓́, 85 51 1., φο ραν οη ἴπ 
ἰγαυεὶ εὐχὰς ἡμῖν συνοπόρους πέμψατε στ Ν γβε.πομε ἴηι τον. δ(Μ. 
46. 1100Ὰ} Ῥτοῦ, ἴου συνοδοιπόρους (ε]. Ζαςαρηι118), συνοπαδούς, ΟΥ 
συμπόρους. 

συνοπτικός, 1. οὗ ἰδηρστιαρα οἵ Ξίγ]ς, εομάθηδεά, ἐορ ῥγέξφεᾷ σ, ... 
ὅρους Ιου Ατ,.5..3.2(Μ.3.6818Β)}; ἀναπτύξαι...τὰς σ. καὶ ἐνιαίας... 

συνελίξεις 1δ.; τὴν αὐτοπτικὴν...θέαν καὶ τὴν σ΄ .-.. διδασκαλίαν ἐδ. 
(όϑιο); Μαχιαδιρ (.ο1.10530}; 2. ἀῤῥγεμεμάϊηρ Ἰηπείανμν, οἵ τὰ6 
ΔΏΡΈΪΙΟ Ἰητο]]δοῖ σ, τῶν θείων νοήσεων ἀμερείᾳ Ὀϊσοη, Ατ..»..7.2(Μ.2. 
8688); 3. 45 διιδξῖ,, ἐπίογυϊειῦ ἵνᾳ..«ἡμεῖς οἱ εὐτελεῖς τύχωμεν τοῦ 
πρὸς τὸν ἀρχιερέα σ. Τάτ, ϑτι 4. Ρ}.1.22(Μ00.τοΙ6Α}). 

συνοπτικῶς, 1 α ἐσμάφηξεά οὐ ον ῤῥγνεδϑεά εἰγίε τὰ σ. εἰρημένα... 
διακρίνοντες καὶ ἐκφαίνοντες ιου. Δγ.ἀ.5.3.,.(λ}.3.6840)}; μυστικῶς... 
σ., ὡς ἔθος αὐτῷ 536. 15414}} Μαχιαρδιρ. (ΜΟΙ. 2810). 

σύνοπτος, ἐριεἰηρέϑ]ο, Τυβι41αἰ.γ7..(Μ.6.4920). 
"συνόρασις, ἡ, 56 ΤΉ ἐπ τοὐ οἷς ἰορείμεν, ἰακτης τη ἰδὲ τοβοὶς αἱ 

α ξίαμεε τὴν ἐνόραοίν τε καὶ περιόρασιν καὶ σ. ΟἸ6Π).5:».6.17(0.512.24; 

Μ.9.3880). 



συνοράω 

συνορ-άω, 3. Ξ66, εογιρῤτε ον, 5[5. ο. πΘὨϊζ, σ. -.. τούτων ἁπάντων 
«ὡς ἐν. σώματι κεφαλῆς δεησομένων Ἐπ5.4,..4.τ(ρ.τοτ.2; Μ,22. 
2528); δηῃά ς, δῦς, αῃᾷ ἰηβη. σ. .-- μισεῖσθαι τὴν αἵρεσιν ΑτὨ,ἢ,. Αγ, 
42(ρ.2ο1.2; Μ.:2-ς.7208}; ἔστι “-ἂν, ἤρκει σ, εἴς., 946 “ΔῊ. 566, 1 ἴδ 
ευϊάοηΐ εἰ...ἐπὶ τεχνῶν ἐστιν ἀληθὲς... «πόσῳ πλέον ἐπὶ τῆς τέχνης τῶν 
τεχνῶν..«ἔστι συνιδεῖν Οτ. 7σ.11.46{ρ.272.28; Μ.14.481.}); “-ἂν ἔστι 
καθαρὰς ὑμᾶς..«ἀεὶ τὰς εὐχὰς ἀνενηνοχέναι πρὸς τὸν θεόν Τὰ ΡαΡὰ ἐβ. 
ΑΙἸοχ. ἀρ. ΑἸ, αροΐ, δες. 52(Ρ.135. 23; Μ.25. 3440); ; ἥἤρκει..-αὐτοὺς συν- 
ἐδεῖν..-μὴ εἶναι ἐξ οὐκ ὄντων..-τὸν υἱόν ΑἸΤΏ. 47. .2.1(Μ.26. Σ48Α); ; 
2. ἀφιφγη} η 6, ἃ. 506 Ο7,6᾽5 τῶν ἐὰν “ἃς, κύριε: καὶ οὐ συνεχώρησέ 

μοι Τοτ ἀσεί.4.ο(Δ7.88.τ6690) : Ὁ. ἀεεῖάε σα. τὰ κατὰ μέρος... εἰρημένα... 
συναγαγεῖν ΝΊος, Μσιρτοριῃ,(ρ.263.8); σ. μὴ καταλιπεῖν αὐτὸν τὴν 

ἑαυτοῦ λαῦραν ὕντ.ϑ5.υ.δαὖ.35(0.122.3}; ὡς ἂν σ. οἱ ἱερεῖς, ποιήσωσιν 
Ῥεγς.(Ρ.38.8); δ. οὔ ΟΙ41}ν, ἀδεγθε σ. τὰ ὀφείλοντα δοθῆναι εἰς ἀνανέω- 
σιν ἑκάστου σεβασμίου τόπου ντ.5.υ.δαϑ.73(0.177.4); Ηπετρο! ρ.(Μ. 
92.ἸΟΖ1Ο,το2 5,0); ΟΟΡ(όδι)αεί.13(Η.3.13320) ; ἃ, ΙΓ περ'., γεζιβε: 
οὐ σ. ἀπολῦσαι αὐτὸν λέγων" μηδαμοῦ ἀπέλθῃς Οντιδιυ. με βγηη.20 

(ρ.33.15). 
συνοργιάξω, 7οἷη! ΤῈ σοίοδγαιηρ τεγϑίεγίος ΟΥ γὙἱ65 σ. σοι τὰ 

φιλοσοφίας ϑγτι65.ε}.τοτ(συνεργ- Μ.δ66,15528). 
συνουλ-όῳ, 1. ἐσιι56 ἰο εἴφαϊγίοε εοριρίείοἶῖν; ἢρ., ῬΑΙ] Οἢννς.} 

(Ρ.40.20; Μ.47.24); Ρᾶ855., δέ κονηρίοιοῖν ᾿δαϊοά; ταρῖ., οἵ ΟΠύτΟΝ 
ΘΙΏΠΕΤΡΈΑ ἵτοτῃ ρουβθουςῷ!Ὼ0η τῆς παλαιᾶς ὑγιείας, τάχιστα τοῦ διεστῶτος 
“-οθέντος ΟΥΝα2Ζ,0γ.21,32(}.35.11208); ΝΠ ἐῤῥ.ιτοά(Μ.79.1280); 
2. Ἰηίγαη5., εἰ σαί γῖσα, ἤδαὶ οὐ τον ρῥ  εἰδῖγ, ταβα,, ΤΡ εἠγοη τὸ 
(Μ.τοϑ.808}; πιοεί. οἶδεν 56. Βεοῦ Αγ ̓ Ποταίατο] ἀναστομοῦν τοὺς τῶν 

τραυμάτων “-ὌὭσαντας μώλωπας [514,}6].6}}Ὀ.1,62(Μ.γ8.2240}. 
συνούλωσις, ἡ, ἐσ ἰδί6 οἱφαἰγίξαίτον; τηρῖ., ερριῤίεἰε ἀδαϊτηρ οἵ 

ΨΟΙΠΩ οἵ 510 εἰ... θεραπεύσοις τὴν ἁμαρτίαν, τάχα ἂν τις ὑμῖν ἔλθοι σ. 
στ Ναζοεῤ. 2ι](Ν .37. 3530); : νῦν δ᾽ οὐδὲν οἶδα φάρμακον, πλὴν δακρύων, 
ἐξ ὧν σ. μὲν ἔρχεται μόγις ἃ. 2 Ω7}1.2.1.12 408(Μ. 37. 1202Α); ῃ ἡ σ. τὴν 

τελείαν ἴασιν δηλοῖ ἜΠαϊ, Γ67.40: 6(2.556); ΟἼΤΤΕ]]. ἐαη.το2 ; οὗ ψουπᾶ 
οὗ Β  Πὴρ ὴ ΒΜ οααβεα Ὀν (γυοιῆχίοῃ τὸ τῆς ἀραστὸ θείως θαῦμα 
σ. παντελῆ τῆς τομῆς ἀπειργάσατο ΤστιΝ γ85.ὁἐοηγς.(Ν}.46.11168). 

συνουλωτικός, αὐἷέ ἰο ἐεαΐ εονεῤ[εἰεἶγ, ταϑῖ. [0 5,13:0] τί φάρμακον 
εὕρωμαι σ.; τ. Να2.0γ.26.18(Μ.3ς.12528). 

συνουσία, ἡ, 1. μαδτιίμαὶ! αϑϑοείαίίον,, {τυΐηρ τοι, τὰ Οοά 
ἀφθαρσίας καὶ σ. καταξιωθῆναι 7αβαΣ αῤοί. το. 3(Μ.6, 3414); μεταβᾶσα 
δὲ τῆς οὐρανίου σ. τῶν ἐλαττόνων μετουσίαν ἐπεπόθησεν Ταί. ογαί.20 
(Ρ. 22.14; Μ.6. 8524); ; πρὸς ὀλίγον ἔσται ὁ χωρισμός [5ς. ὈῪ ΑΒΟΕΠΒΙΟΗ], 
καὶ διηνεκὴς ἡ μετ᾽ αὐτῶν σ, (Ὦτγπ5.ἠοη:.79.1 τὴ 0.(8.46 50); 2. ἴτεα. 
ξεχιαὶ ΤῊ ϊγεο 5; ἀπ Καοῃ τὸ ΒΜΥ͂ εἰτλεῦ Ὀοίοτο Ὀϊστῃ οὗ Γμτξῖ, 

7υξε.ἀἐαἰ.84.1(Μ.6.6738); ἰδ.) 8. 2(6570); τὸ ἐκ τῆς παρθένον Μαρίας 
τεχθὲν ἄνευ α. κυριακὸν σῶμα ΤΑῸ ἐαρ. β4.2(Μ.25.2058); ΟΥ̓ ΑΥΕΥ 

οὐδὲ ἔχουσιν αὐτὴν ἀποδεῖξαι, ὅτι σα. ἐχρήσατο μετὰ τὴν ἀπότεξιν 
τοῦ σωτῆρος Οτ.ἤση!. 7 ἐμ 1..(Ρ.40.23}; 3. φονΗν οὗ δπϑοηε6, 
τοπεμδείαπταίν, οἵ Ῥοιβοῦβ οἵ ΤΉ. τριῶν ἀσωμάτων τελείων 
ἀχώριστον δέχον τὴν σ. Β15.Ποη1.24.π(2.το3Ὲ ; Μ.531 600) ; ἀδιαίρετον 

δεχώμεθα σ. συνόντων ἀλλήλοις ἀδιαστάτως ΤΑτΤῊ.δαδεῖ!. τ2(Μ,28, 
ΙΙ6ΟῚ; ν. 8. συνουσίωσις.. | 

συνουσιαστής, ὅ, 0η6 τοὴο αἀςϑόνίς ΓὨτΙβι 5 βθβἢ ἰο δό οὗ "6 ξῶμε 
ἀπδεμεθ ἃ5 [5 αἰνην ; πϑπὶὸ ΔΡΡΙρα τὸ Αρο ΠΠδιίδηβ, Τὴοά. 
σγηοις.α τἰ(Μ.33.1 5604) ρ. 1 ,εοπὶ. ΒΒ. Ν᾿ ἐςέ οἱ Ἐπὶ. 3(Μ.86. 1385); Όγτ. 
σγηομς. Εἶϊ.(ρ.476.4); ἘΞ. Μοη.οΡ. (. 86. 9404); Πολέμων ὁ σ. Ἰοηΐϊ. 
Ηποπορ. (1.86.1τ8648). 

Ἐσυνούυσιάω, ν. συνουσιόω. 
Ἐσυνούσιος, “λα, ΤῊ αἩ Ἔ5σθησο; Ἰ. (Ατὶδτ) ἃ5 μανὶπρ θη ΚΊ δ 

4 8αγε οἤ οὐ ἰακδη τμῖο ῥαγιθναῖρ τοῖα ΔῊ ὁπ πΘΉ 6 υἱός... «ὁμοούσιος 
τῷ πατρΐ, οὐ σα. ..: τουτέστιν οὐκ ἔξωθεν τοῦ πατρὸς γεννηθείς ἘΡΙΡΗ. 
απῃοιδ(ρΡ.12.τ4; Μ.43,258); 2. (τοῦ. δα 6] 8 σοηξυβίοη οὐ ῬΟΥΘΟΙΠ5) 
ἃ5 ῥαῦϊηρ 4 ῥογ οη Οὗ ΟἿ οβθηε6 ἸΠΆΒΤΩΜΟΙ 5. ΠΕΤΟ 85. ὯῸ 
εἴεσπαὶ αἰξεϊποίίοη ἴῃ (οσποαα πίστευε... ὁμοούσιον τῷ πατρὶ τὸν 
υἱόν, μὴ σ. κατὰ τὴν τοῦ Σαβελλίου παροινίαν Τ([6ι65. Να 2. Δα]. το(Μ. 
48.868). 

συνουσι-όω, ΑΔ. αεἴ,, δμαξε γεαϊ ἔρως ““ὥσας τὴν φιλάλληλον 
σχέσιν (σεο. 15. καγηι.4.37. 

Β.. Ρᾷ55.:1. δείοης' ἐ55 θη αἱ γ᾽ τὴ ῥὲ ἐπ ποεξβ ΤΉ ΟΥ Τηγτησῖς ἰο τῶν 
ἐλάφων φύσιν, οἷς ἀφανιστικὴ τῶν ἑρπετῶν “τωται δύναμις ΟΥ̓͂Ν γ85, 
ες. Β τ2(}4.44.553Α}; χρώματα οὐκ ἐξίτηλα, ἀλλὰ σχεδὸν σ. τοῖς 
ὑποκειμένοις (ἢγγδ.ἠοη!. 1.2.4 τη. Ποὃ.(12.1278); “σ- σθαι τὰν ἁγιασμὸν 
τοῖς οὐρανοῖς ΤΑ ταὶ, Τνῖη. .3: 24(Μ .28.12400) ; ΟΡΡ. Ψ ΠΑ 15 στα, 
τεῦ, ΟΠ. ΙΙ1:2Ὶ τοῦτ᾽ ἔστι τῶν κατὰ ἀλήθειαν σ. ἐν τῇ ῥίζῃ Αὐαβῖ,ϑ. 
ἀοά.8(Μ.80. 1258); ; τοῦ δὴ παΐατα τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ τὸ 
θυμοειδές, εἴτε “᾿ωμένα τῇ ψυχῇ..«.εἴτε τι ἄλλο παρ᾽ αὐτὴν ὄντα καὶ 
ὕστερον ἡμῖν ἐπιγιϑόμενα Όε. ΝΥ 55. αΉΤΡ εἰ γέ5. (. 46 .498); , 10. (528); ὁ : 
ἄνθρωπος οὐ κατὰ φύσιν οὐδὲ -οὠμένον ἔσχεν ἐν ἑαυτῷ παρὰ τὴν πρώτην 
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᾿ τῷ θεῷ λόγῳ]... 

συνουσίωσις 

γένεσιν τὸ παθητικόν τε καὶ ἐπίκηρον Ἰὰὐτγριτ2(ρ.208.4; Μ.46.3608); 
οὗ θυμός ἃ5 δῇ ἀρρεῖτϊε ἱπα ἤεσεπί ἴῃ ἰἴϑε 1 ἄνθρωπος δέ τις ὧν καὶ 
θυμὸν σ. ἔχων τῇ φύσει Ἰὰ ΒΡῈ: ΗΒ το 44. 5800) ; εὐρήσει...σ. τε καὶ 
συμπεφυκυῖαν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν ἐπὶ τὸ καλὸν..«ὁρμήν, καὶ τῆς νοητῆς... 
εἰκόνος..-ἔρωτα συνημμένον τῇ φύσει Ἰά 1511. {0.46.7}; Μ,46.2884); 
πᾶσα ἡ λογικὴ διήρηται φύσις, ἡ μὲν ἀσώματος. ..ἡ δὲ διὰ σαρκὸς εἰς 
γῆν ἐπιστρεφομένη.. «ἦ μέν τοι τοῦ καλοῦ... ἐπιθυμία, ὁμοτίμως 
ἑκατέρᾳ “θη τῇ φύσει τἀ.ογ.ἀοηι. 4(ρ. η6.6; Μ.44.ττότ); τὴν παρ- 
ρησίαν.. "τὴν ἐξ ἀρχῆς “μένην τῇ φύσει Τὸ. 53(ρ.04.26; τ1804}; οὗ 
αινίης ᾿ηᾶσε Ὀρρ. Κοηθ55 ὃ μὲν παρὰ τοῦ γε δϑνὸν ἐδίδοτο τῇ 
φύσει ἡμῶν οἱονεὶ ““ωὠμένον {ἘΒ45.Ξἰγεί ἤοηι.τ.2ο(1.323Ὁ0; Μ.30.22Α}; 
τῆι5 [εσπὶ δ 5 τοΐεσεηος ἴο τη 5 παῖζε 5 ογοδιςα ὃν οὐ τοῦτο 
εὐλέγει, διὰ τὸ ἠσθενηκέναι τὴν φύσιν ἐκ τῆς ἐν Ἀδὰμ παραβάσεως... 

᾿οὐ μὴν ὡς ““ωμένης ἡμῖν τῆς ἁμαρτίας ΟἸντΩρ. οὐ 14:4ἴ.(Μ.03,1ό 50}; 
Ραΐ Μαγοϊοηϊΐοβ σου] βρξακ οὗ τοῦ δαίμονος τούτου τοῦ “-ωὠμένου 
τοῖς ἀνθρώποις ΤΉ (Ρ λαε).(Μ.86.408); ὙΏΙΟΝ δος. τεῦ ΤΠθοΥν 
νγᾺ8 σοπβοαιεηος οὗ Αἀδηη 5 ΟΠ βγη ΤΟ. οὐδὲ γάρ ἐστιν ἱκανὸν τὸ 
ἅγιον βάπτισμα τὰς ῥίζας τῶν ἁμαρτιῶν τὰς “-ωμένας ἀρχῆθεν τοῖς 
ἀνθρώποις ἐκτεμεῖν 16.(488); 2. τηεῖ,, δὲ ἀτοοεταίεᾷ οὐ πτἰφα τοί τοῦ 
σταυροῦ..«ᾧ σπουδάζει [3.-. Παῦλος) “--θῆναι (ῃγγβ, οηι.13.1 π 
Ρμάϊ(ατ. 2088); σ. [530. βασιλεύς] τοῖς φίλοις τὴν δύναμιν ἑαυτῷ 
πολυπλασιάζων ὅγη65.γερη ττίρ.24.0; Μ.δό,το720) ; ὃσ ἐςϑομ ταὶ ἐ0}." 
μεεσα τοτίλ ἡ..««.τῶν ψαλμῶν ἱερολογία --ωὠμένη πᾶσι σχεδὸν τοῖς 
ἱεραρχικοῖς μυστηρίοις Τϑοσ. Ατ,.6.}..3.3.4(Μ.3.4200}; 3. τῆς0]. (πχοβιν 
ἴῃ Ποτεῖ. βία: ΠΊΕ Π15}; 8. τεῖ. [ης. ; ἡ. γε ῖ, αἰν]ηἶῖν, ἃ ΠῚ6 ἸΠΟΔΤΠΔ- 
ἴοι ἀθηϊθα τὸ δὲ ἀνώτατον φῶς τοῖς ἑαυτοῦ “-ωὠμένον ἔδειξεν ἑαυτὸν 
ἐν τοῖς ὑλικοῖς σώμασιν σῶμα ΜΑπ.6Ρ..444.2}.Ἐυβε. οι.ἐρ.(Μ,86. 
ΘΟ4Α); 1. οὗ Ομ 5᾽ 5 συν ἐπλάσθη προηγουμένως ὡς ἄνθρωπος 
ἐν γαστρὶ ““ωμένος τῷ ἀνθρωπίνῳ ῬΆᾺ}]. 541. Κ».Β 14{(Ρ.324.2}8. 
1,δβοπς.Β.Λί δε οἱ Ἐπὶ. 3(Μ.86.153030); τοῦ. τοδοηίηνσ οὗ Εὐπογηϊυβ τῇ 
τοῦ υἱοῦ φύσει “-ὥὦσθαι τὰ πάθη ΟΥΝ γος, ΕὨΉ.12(2 0.286.16; συν- 
οἰκειοῦσθαι Μ.45.807}0)}; ἃ5 ἀραίηϑδι Νοβίοσίαβ οὐ... ψελὸς ἄνθρωπος ὁ 
Χριστός, ἕνα τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἀνελλιπῶς “-οωϑῇ Τπάοτ, ποι λοι. 4.8 
(ΝΜ .7γ.1τηο14}); 11, ἔγοαᾳ. 'ἴπ ΑΡΟΙΉπατδη βἰαϊοσηοπῖθ. οὐἠἨ ἁ 6556 Π118} 
ὈΠῚΓν οὐ ΟὨ τῖβτ 8 ἤθ8 ἢ ἢ αἰν᾽πὶῖν ζωοποιεῖ.. ἡμᾶς ἡ σὰρξ αὐτοῦ 
διὰ τὴν σ. αὐτῇ θεότητα ἈΡΟ]!, [γ-ττό(ρ.235.8)40.1,δοης. Β. ρο}(Μ. 
86.το64}0)}; ὡς καὶ πρὶν τοῦ κατελθεῖν αὐτὸν υἱὸν ἀνθρώπου εἶναι, καὶ 
κατελθεῖν ἰδίαν ἐπαγόμενον σάρκα ἐκείνην... -προαιώνιόν τινα καὶ σ. Ἰά. 
}».τόπ(ρΡ.263.28).Ρ.Οτ.Ν 82.6.20 2(Μ.37.2220} ; Οὐ ἘΠ ΟΡ μαεν.(Μ.86. 
408); καθὼς ἐκεῖνός φησιν, οὐχὶ ἐπικτητὸς ἐπὶ τῇ εὐεργεσίᾳ γίνεται ἡ 
σὰρξ τῇ θεότητι, ἀλλὰ σ. καὶ θεότητι, ἀλλὰ σ. καὶ σύμφυτος ἈΡΟΪ]. ἢ. 
36(0.212.25) 4 Ρ.ΟτΝ 85. ροὶ},τ)(Μ.45.11574}; κατὰ μηδένα λόγον 
"““ὥσθαι αὐτὴν 56. τὴν σάρκα) τῇ θεότητι γράψας ΤΊ. Βογγί.ε». 
Ἡονιοη.(ρ.218.10)4 0.1, ,δοπε.Β. ρο (τρδοῦ); ἈΑΡΟΙΠ παυίαθ. τἰβαρα 
οοπαριηπεά τοὺς δὲ λέγοντας ....»“-ωμένον ἐσχηκέναι τὸ σῶμα ἣ οὐρα- 
νόθεν τοῦτο κεκομικέναι.. «ἀναθεματίζει ἡ...ἐκκλησία ΑΥΛΌΥ. [γυσγηιδ. 
8Ρ0.ΤἼατ, ἐγα.2(4.141); οὐ.. «σάρκα σ. οὐρανόθεν ἑαυτῷ συγκατήγαγε 
κατὰ τοὺς Ἀπολιναρίου μύϑους Μαχιαγεδιρ. ΜΟΙ. το480) ; οὐδὲ λαβών, 
ἀλλ᾽ ἄνωθεν καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς “-ωὠμένην αὐτῷ κατενέγκας, ἤνωσεν ἑαυτῷ" 
καὶ τὴν..«οἰκονομέαν ἐφάντασεν 14 ρος. (ΜΝ 01.038); ἐν. Ὀὺ1 τπδῖ 1ἱ 
15 οοπίεχὲ σαίῆου {πη οχά 1861 ΨΠΙΟῊ 15 Ποσεί, 15 βϑῆ΄ονπ ΒΥ 
ὁ --ούμενος τῷ κατ᾽ ἄνδρα θεοῦ λόγος καὶ θεὸς καὶ πρὸς μίαν ὑπόστασιν 
τοῦ "]ησοῦ Χριστοῦ συντελῶν κατὰ τὴν θείαν φύσιν καὶ, ΑΙ ροε.τ2:7 {Ἐς 
(0..359.2); Ὁ. τεῖ. Ἡ, Οποβί τὸ πνεῦμα φυσικὴν ἔχει τὴν ἁγιότητα, οὐ 
κατὰ χάριν λαβὸν ἀλλὰ -“-ωὠμένην αὐτῷ Βα5.6Ρ.150.2(3.2480 ; Μ.32. 
6218); 45 δαυίϊψαϊεπὶ οἵ ὁμοούσιος : ὁμοσθενοῦς...καὶ “οὠωμένου 50, 

πνεύματος 70.1).ἐαγηι ροη 6Δ(ρ.21ς ; Μ.96.83068); 
4. εοοχῖξί ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ συνυπάρχουσι καὶ “-ωὠνται τὰ ἐναντία 70.}). 
Μαμ.τ.23(Μ.04.1 5288). 
᾿᾿Ι΄συνουσιωμένως, ἐδϑεμί ταὶ γ, 1 1.6. 25 Ζἐ ἐεδεμίταὶ αἰὐρέδνῆὲ τὸ πνεῦμα 

τὸ ἅγιον..-πάντα ἔχον καὶ αὐτὸ σ. κατὰ τὴν φύσιν, τὴν ἀγαθότητα... 
Βα5.ο»".15.3(2.1320; Μ.41τ.4680). 

συνουσίωσις, ἡ, 1. {ειδίοη οὗ ἐξδέπίες, ἃ ψνοτὰ ἱπηρ  γἱπα Αροὶ- 
᾿Ἰηδυδη ΟΣ Επΐγοῃίδη ςοηξαβίοη οὔτε μὴν φυρμὸν ἣ συγκράσαι ἢ τὴν 
θρυλουμένην παρὰ τισὶ σ. ὑπομείνας Ονγρ. ὅ5(ρ. 54. 27) 5..1810)}; 
περιττολογοῦσι...οἷ.. «κατὰ σύγκρασιν ἤγουν σ. ἐν τῇ φύσει τῆς... 
τρὶάδος χωρῆσαι τὸ σῶμα λέγοντες 1ἃ.γ65}}.(65.201Ὲ ; συνουσίαν Αὐιδοτῦ; 
Πολέμιός...τις...σς λέγει γεγενῆσθαι, καὶ κρᾶσιν τῆς θεότητος καὶ τοῦ 
σώματος ΤὨαΙ ἐαέγ.4.0ο(4.363); εἰ κατὰ τὴν σ. θεότητος καὶ σαρκὸς 
εἷς υἱὸς ὁ υἱός, δῆλον ὅτι πρὸ τῆς α., οὐκ ἦν εἷς ὁ λόγος, οὔτε θεός, οὔτε 
υἱός. ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς σ. θεὸς καὶ υἱὸς ὁ λόγος" Ῥᾷ ἐπὶ τῆσδε ὁμοίως... 
προσκτήσει τῶν οὐκ ἐνόντων, γέγονε Χριστὸς... νυΐός Τιοουτ ΗΝ ει. 

τ. 4ο(Μ.86.Ἰϑοοθ--Ἰσοτα); οὗ πο γγ, γγ88 ἐπερεῖ Ὁ. Νεβίουϑῃβ 
τὸ δὲ τῆς σ. ὄνομα οὐδὲ ὅ τί ποτέ ἐστιν, ἴσμεν ὅλως. εἰκὸς δὲ τοὺς 
τοιαῦτα γράφοντας ἐκεῖσε ἀπολογουμένους περὶ τῆς προπετείας τῆς ἐν 
τῇ ᾿Εφέσῳ καθ᾽ ἡμῶν γενομένης εὑρησιλογεῖν τοιαῦτά τινα ΟΥΤ.ΕΡ.54 



, συνόφρυς 

φ. τόδ, 14; Μ.77.2800); ἴῃ οὐ ῃοάοχ. οὔατρε ἀρϑϊηβὶ ΤΠΟΠΟΡ [65 
τοὺς οὐχὶ ἕνωσιν καθ᾽ ὑπόστασιν.. "ὁμολογοῦντες, ἀλλὰ σύμφυρσιν καὶ 
σύγχυσιν καὶ σ. ἀσεβῶς τερατευομένους, οἵτινές φασι τήν τε τῆς θεό- 

τητος φύσιν καὶ τὴν τῆς “σαρκὸς μίαν ἀποτελεοθῆναι φύσιν Ογτ.85. 
υ. Ἐπ δγηι.27(Ρ.43.17); ἀναιροῦντες [5ς. {πε οΥΒΟΔΟΧ] τὴν Εὐτυχοῦς 
σ. 7υβίῃ, ἩΠΟΗΟΡῆ. φ. 8.33; Μ.86. 1080); ; εἰ ὁμοούσιος ἡ τοῦ..«λόγου 
σὰρξ τῇ ἀκτίστῳ αὐτοῦ θεότητι καθ᾽ ὑμᾶς, σ. νοσεῖτε Το. Ὁ, ] ΘΕῈ 2ο(Μ. 
24.1448Ὰ}; 18. (4560); ; 8η6 τροποί ΒΕ τ68, Μαχ. οβιξε, . 91.288); 
1. (400); ἵνα μὴ σ. δογματίσωσι, καὶ οὕτω κατὰ τῶν τὰς δύο 56. 
ἐνεργείας} πρεσβευόντων... .πολεμήσωσιν 1. (2ο8}); 2. τάγεὶν ἴῃ οτίδο- 
οχ 86, ἐὐεχιε Ήε6 τὴν μὲν τῶν αὐτοῦ φύσεων ἀρχὴν οὐ τῆς οὐσιώσεως 
ἀλλὰ τῆς σ, μόνον ἐν τῇ ἁγίᾳ παρθένῳ λαβεῖν, τουτέστι τὴν τοῦ λόγου" 
τὴν δὲ ἑτέραν..«ἤγουν τὴν τῆς σαρκός, ἀρχὴν τῆς τε οὐσιώσεως καὶ σ. 
ἐν αὐτῇ λαβεῖν 1,δοπτ.Ἡ Λ͵εςί, 4. ΤΊ}. 86.τ6848) ; “θεοῦ μον᾽ οὐχ οὕτω 
τῆς..«θείας φύσεως... ἀναιρετικόν, ὅσον τῆς σ. παραστατικόν Αγρίῃ. 
ροε,α: ταδί. τοῦ. 5570). 

συνόφρυς, ευἱξδι πιεειτπηρ ἐγεΐγοιυς; οἵ 5. Ῥαμ], 4 Ραμ οἱ Ὑ ποεῖ. 

(Ρ.237.8). 
συνοχέομαι, γἱώε ἴπ α εἰανίοι τοῖμ!; ς. ἄατ., 

τοσό0). 
'συνοχεύς, ὁ, ἐδαὲ τολτοῖ πος Ἰορείμεν (ἴτατ5. 56Π56); 1. ᾿ἴτισα ξυν- 

οχῆας ἀνακλίνουσι θυρέτρων διζυγέων ῬΑᾺ].51 δοῤλ.ς72(Μ.δ6. 2141Α); 
οἱ δηνιπίηρσ ἡ Πῖςἢ Πο]ας τορεῖμου, 1. πλο(ῃ.242 ; συνοχῆρας 2140Ὰ ἴῃ 
σττοχὴ; 1. ὀρδ(Ξτ464); 2. 68Ρ. οὗ σοἂ 85 τρἠῥοίδνγ Οἱ στε τὸν 
τοῦ εἶναι αὐτὴν [5ς,. τάξι] σ. καὶ αἴτιον Π)]οη.Ατ..}.7.2(Μ.3.τοϑοο) ; 
εἷς...«ἐστὶ θεὸς...τοῦ παντὸς ποιητής, σ. τε καὶ κυβερνήτης 1.. ἢ. ῥο. 
1.5(}{.-94.8ο018) -- {Ὀυτ. Τγίη 4(65,5Ὲ ; ΝΙ.77.11288); τῆς... κτίσεως τὸν 
σ. χερσὶ συνέχεις [58ο. ΒΜΨΝ] Το.Μοη.ἀγηη Νῖς Μίγν. (Μ.96.13884}; 
Ατεῖμ άρσε.4: τοί Μ.1οῦ. 5768); ὈΚ τοῦ ὀχοσοῖβε οὐ ΜΠ], σῇ γ5.8Ρ. 
Μαχιοῤηδε(Μ.01.2818); 3. τοῦ, 1πο., ἀσεμὶ οὕ πρτοη ἠλίθιον αὐτοῦ 
παρόντος, ἕτερον ζητεῖν σ. ἐπὶ τῆς αὐτοῦ συνθέσεως 1,Θοπ!. ΗΝ δεί.τ.1ς 
(Μ.86. 14528). 
συνοχή, ἡ, Δ. (συνέχω) ἠοϊά της ἰορείμον; 1. εοημϑδεγυσίϊοη, ῥγέ- 

σεγυαίίοη, οἵ σοα πᾶσα ἀρχή, πᾶσα σ., πᾶν “πέρας Ττοπ. Ατ. ἄ.,.4.τὸ 
(Μ.3. ἸΟ50); ; 1δ.4.4(ΠοοᾺ}; ἐδ.1.Ἴ(Ξ96}) ; ἡ ταύτης [5ς. τῆς κτίσεως] σ. 
τε καὶ κυβέρνησις Τ0.}). [.ο.τ.τ(}ἴ.04.7808); ἡ τῆς κτίσεως σ., καὶ 
συντήρησις τν.τ.53()060) ; 2. τη ψΠ]σὴ ΠΒοΙα5 ἱορϑῖμου; ἃ.  αριδηιΐηρ 
οἵ 4 θεῖ; οἵ ὁπε οὗ {6 Ζόθθβ οὗ {Π6 [οιγοβί για] 5ΡΒετα, Μϑς Μρῃ. 
ἀροον.2.2ο(ρ.30.11); Ὁ. ἨΙΦΟΉ ΟΥ ὅτουπά φΓ ΜΉΙΟΉ, δοηά ὃν ἀνείληφεν 
οὗτος ἴδε. (οά ἰμε ϑ0η] ἄνθρωπον, ἀπὸ τῆς τῶν ἀνθρώπων σ. ... τῇ 
φύσει τὸ γένος ἔχοντα ΟΥ.70.1ο. 41(25; Ρ. 218,50; Μ, "14- .3888); ΞΥπ65. 
ἀἄγγιτ. 4. τού(ρ. 31) Μιδό.τόο); πάσης οὐσίας.. «ἀρχὴ καὶ αἰτία, καὶ 
πάντων..«ἀσχέτῳ σ. περιδεδραγμένη Ἀιοπ. Ατ,ε.ἀ.7.4(Μ.3.2120); αὖ 
ἀδιάλυτοι σ. τῶν ὄντων 14.4,».4.7(Μ.3.7040}); οὗ σοἄ ὑποβέβληταί σοι ΄ 
τὰ πάᾶντα..«ὡς συνοχῇ καὶ φρουρᾷ τῶν παρενηνεγμένων ΤΜΕΙ,Ἔγρι. 
εἰ 4πη.6(Ν}.18.3618). 

Β. (συνέχομαι) α δεΐμρ ἐοϊὰ ἱοροίθον ; 1. ΤΟΉ ΒΦΉΙΦΉ; οὗ Ἔα ΥνῸ 
ἴπ Μοπ, ΜΕ(ἢ. δ γΡ}.2.6(ρ.23.8.; Μ.18, 574}; 1Δ.γ65.2.2ο(Ρ.372.8; Μ. 
18. 2854); ἀείθμ]107), ἐηρη δονμριθριὶ, Ρίά.τ.5; 2. εἐγεεἷ; οἵ Ῥφορίς, 
ἐγοιοά πῶς ἦν βέλτιον μετὰ “μέρος καὶ διῃρημένως τὸν λαὸν μετ᾽ 
ἐπικινδύνου σ. ἣ ὄντος ἤδη τόπου τοῦ δυναμένου δέξασθαι πάντας., 
συνελθεῖν ; ΑἸ αροὶ, Οσπί.τ6(}1.25.616Ὰ); 3. τλεῖ,, ΔἸ δΙγέ85, αὐ ειΐοη, 
ΤΕυΞ λον. (Μ1.18,7930); Βαβ.ε.46.5(3.τ29Α ; Μ.32.3770); 18.2ο)(32 118 ; 
Μι764Ὰ); 1ο. Μοπιγηηη Νίο Μ γε. Θ(Μ.ο6.1388.}); 4. εἰγισρίε, ἀϊβεμν. 
τὴν σ. τοῦ ἄσθματος ΟΥΝΥΆ585. . Μαρ;(Ρ. 389. ιό6:Μ 46. 0774}; ; εἴ}. 
φ. 305.14; 9810); ; δ. εσἰπογόμεε τὰς..-εὐτονωτάτας καὶ στερροτάτας σ. 
οὐ συντριπτέον οὐδὲ διακοπτέον Οὐ. 7ο.τοιτϑίχ3; Ρυιδοιῖι; Μ.14.3370); 
6. «πῖοῃ οὗ ἀδῖατοβ τὰ (υϊβῖ τὴν διάκρισιν τοῦ λόγου ἀπὸ τοῦ συγκει- 
μένου αὐτῷ παρεχωρήσατε, τὴν δὲ σ, ὑπὸ κρείττονος εἶναι συνεισάγετε 
Τιβοπί. ΗΛ ἐεί.τ.ῖ 3(Μ.86.14520); 7. [μαϊ ὙΠΟ ἢ 5 Καρί τορείμοτ, 
«ογιδιπαϊΐοη, τολοῖο τὰ συνεχόμενα πάντα κατὰ μίαν...σ. ἀσῴαλι ζομένην 
[5ο. ὃν σοὰ] Βϊοη Ατ..:.το. τί. 4.0374}; διασώζουσαν πάντα ἐν 
ἀσυγχύτῳ πάντων σ, καὶ ἀμιγῆ καὶ συγκεκραμένα 1.11. 32(θ490). 

. συνοχικός, ἐοηϑογυηρ, ῥγεέβεγυίηρ, οἵ (οα τὴν.-..εἰς τὸ εἶναι τὰ 
ὄντα παρακτικὴν καὶ σ. ἀγαθότητα Πιοπ. τ. 4.η.1.3(Μ.2.ς 800) ; ἐδ.4.τὸ 
(1ο50); τῆς ζωοποιοῦ...καὶ σ. αἰτίας 1δ.6.γ(8568). 

συνοψίζω, 1. ὑγὴηὴρ ἴη!ο α ξεηπεγαὶ υἱδῖῦ, σα τ ρ} δῦσα ἐρ οηηΣε 
. τὴν ἐν τῇ-- τριάδι πίστιν ΓΑΤΆ, ῥοϊἐ τ(Μ.28.153068); ἐδ. (3964) : 

2. εριέριαίε οὗ προθέμενοι οἰκοδομίαν ποιήσασθαι, συνοψίσαντες πρό- 
τέρον τὰς ἁρμοζούσας ὕλας ἀποτίθενται Ῥηάγτη. ΤΥ15.3.1(Μ.30.7810}; 
3. μΆ55., τ1δδὶ α. τῷ...«Μαξίμῳ ΤΆΡΒΗ. εἰγοη. . 27 (τὸν... Μάξιμον Μ. 
τοβ. 681) ; δὲ βγαπίεά,. μαῦε απ ἱμίογυτειν τοτ ἀπέστειλε Παγανὸς... 
πρὸς τὸν βασιλέα αἰτούμενος σ. αὐτῷ 1Ὁ.0.367(8770); 1ϑ.Ρ.31τ(7560); 
Ὑμάτιδιμα, ἐΡΡὈα. 48(Μ.ο9.τοδρ0). 

σύνοψις, ἡ, 1.4 β6είριᾳ αἰϊ ἰορείλεν, σγμοριῖς οΥ ρόμεγαϊ υἱεῖῦ ὅσῳ 
πρὸς τὸ ἄναντες ἀνανεύομεν, τοσοῦτον οὗ λόγοι ταῖς σ, τῶν νοητῶν 

1338 

.1458); ἡ 

50Ζ.ἢ.6.3.0.3(Μ.67.᾿ 

Ογνβ. εαΐδεΪ, 4.7(0.173.13); 

, 
ΟΥΥΤΆΚΤΕΚΟΚ 

περιστέλλονται. Πιοπ.Αὖ, γηγσί. 30}. 2. 10338) ̓. ΣΤΟΥΣ φρόντισον... «ἐν 

τάχει τὴν σ΄ ποιησάμενος, εἰς τὴν τάξιν ἀνενεγκεῖν, ἵνα τὰ θειωδῶς 
- προσταχθέντα ἐπὶ πέρας ἀχθῆναι δυνηθῇ ΕἸανΊι5 ΦριΡ. ΑἸ ἀροΐ, Ξεειδς 
(ρ.1τό4.:ο; Ν.25.4018); ἐπγαϊς σ. γενομένης πρὸς ἡμᾶς γράψαι 
σπούδασον, ἵν᾽ ὅσων τ᾽ ἂν καὶ ὑποίων χρε εἶναι... ἐπιγνῶμεν Γοτιβῖ, 
8Ρ. Επ5..((,2,.3τ(Ρ. 92.23; Ν'.20. 10920}; 2 «8 ῬΑΤΠΟΌΪΑΓ ἀΡρεε! ἣν ὁτὲ 
μὲν “Ἱερουσαλὴμ οἱ προφῆται κατὰ τὴν σ, τῶν ἐπιφερομένων, ὅτὲ δὲ 
νύμφην, ὁτὲ δὲ Σιὼν ὄρος-. 'κεκλήκασιν Μεῖμ νη. 8. 5(ρ.87,2; Μ.18, 

ἡ ἐκκλησία κατὰ τὴν τῆς σελήνης α. 1.8. δίρ. δβ8.0; 1488); 

3. ὀνῖεῇ μι εονηβργεδιδηδῖυε εἰαίεμιεηι, σομορεείης “έων..«μιᾷ κυρώσει 
καὶ σ. πάντα τὰ... εἰρημένα... .ἐπισφραγίζεται Τιδοπτ. ΗΠ ποηπορὴ (Μ.86, 
τ8440). 

"συνόψισις, ἡ, σἰψπὶ οἔ, τηθοιίης τί ἃ ΡΕΙΒΟΙ κἀνταῦθα...καταξιῶ-. 
σαι τῆς τε τοῦ υἱοῦ σον σ. καὶ συναγαλλιάσεως αἰωνίου ΤΠατιδιθά,ερῥ. 

᾿2.145(Μ.09.14518). 
Ἐσυνοψισμός, ὁ, ΞΞ ίοτερ., Τατιδίαα,.ρῥ.2.28 (Μ 00. ττοῦμ). 
συνταγή, ἡ, ἔ. ῥγορεῖδο, ὠμπάεγίακίησ, Α. Ρείν. εἰ ἀπμάν. Σ(ρ.126. 

27}; Μαυς. Πι ον. Ῥονρἢ.327; οἱ ΡὈΥΤΟΓ 65 οὐ νονϑ ἰοὸ (6; οἵ νὶτ- 
σιηιν ὃν ΒΜΨ, αἱ. Βανι. 4{0.135.22); καὶ ψεύστης πρὸς σε τῆς σ. 
ἐγενόμην παι. 5. ς. 6(Μ.80.1οδ48); 650. αἴ Ὀαρίβῃι ὁμολογίαν τῆς 
πίστεως καὶ τὴν σ. τοῦ βαπτίσματος ἘΡὮΓ. 2 Ιο5Ο ; μανθανέτω τὰ περὶ 
τῆς ἀποταγῆς τοῦ διαβόλου καὶ τὰ περὶ τῆς σ. τοῦ Χριστοῦ (οηοί. Α͂ῤῥ. 
7.40.1; τὴν ἀποταγὴν τοῦ διαβόλου καὶ τὴν σ. τὴν πρὸς τὸν Χριστόν 

μνησθῶμεν τῆς ἀποταγῆς, καὶ σ, τῆς 
γενομένης ἐν τῷ βαπτίσματι 0. .λον.2.6(Μ.06. 8:0); 2. εονεηαηίὶ, 
ἀργεονιθηὶ, τοῖ. Ὀδῖχαψα] οἵ (ἢτιβὲ τὴν σ. περὶ τῶν ἀργυρίων Ἐλχι5.4.ε. 
τοιτ(ρ.452.0; Μ.22.728.}; Ρ]ατ. σ. ἔχουσι κατ᾽ ἐμοῦ Ἡδογοῦ ΗΒ ς τὶ, 
7ο(Ν1.27.9330); 3. σεεῖρηαίίον; ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ λαλεῖ πᾶσῃ γυναικὶ 
ἐν α. κακίας ᾿55.5α1.4.5. 

σύνταγμα, τό, ἰ᾿αὶ τοὐτεῖ ἰς ΡΠ ἱορειδιδν ἐηὶ ογάον; 1. οἵ Ῥϑυβοπβ; 
ἃ. δαμά οἵ 50[416γ5, ΘΙΟΠ. ΑΔ]. ρ.1ξ5.1.6.6.41.22{}1.20.6128); Ὁ. δὴν 
οἸραηἰΖοα ῥαν οὐ ἐοτη ραν μονὴ δέ...σ, πρὸς σωτηρίαν τ. ΝΖ, εαγηι. 
1.2.34.118(Μ.37.958.}; 16.1.2.34.224{0614}; οἵ 5εοῖβ Ορρ. Ροάν οὗ 
ΠΌΤΟΝ πρὸς πᾶν ὁμοῦ τὸ α. τὸὰ...ὥσπερ τὶ μέλος νενοσηκὸς τοῦ 
ὑγιαίνοντος σώματος τῆς ἐκκλησίας ἀπορραγέν Β45.μΉ.τ.2(1.200Ὲ ; 
Μ.29.5 040); καθαροὺς μὲν τοὺς ὅσοι αὐτῷ ἐπλήρουν τὸ κατὰ τῆς 
ἐκκλησίας ὀνομάσας σ. Ἑυ]ορ ἰγ Νουα! ΔΡῬ ΟΣ, ἐοἀ.28ο(Μ.το4.3 530}; 
ς, εσοἱ. ερτγιεῖϊ τέταρτον ἀθροίζεται σ. ... ὅπερ ἐν “Χαλκηδόνι... «ποιεῖται 
«συνέλευσιν ϑΟΡγ, Η. ἐῤ ϑγη. (Μ. 87. 31854); ; οἱ προφάσει τοῦ ἐν 
Χωλνηδένι σ. τοῦ τόμου ἀποσχίσαντες τῆς..-ἐκκλησίας 70.) μαεγ.83 
(Μ.94.7414}); 2. ἱγεαιίςε, τυογῖ, δοοῖ; οἵ βουϊρίατεβ, Τυδὲ, Ταῤοὶ,63.τὶ 
(Μ.6.4240; ΟἸεια ῥγοί ο(ρ. δε.) : Μ.8.200Ὰ) ; Μείῃ.γες.2.5(ρ.328.17};} 
οὗ σοπιπιρηΐατίθβ ΤΠ θοη πολλὰ πολλῶν σ, ... εἴς γε τὴν Παλαιὰν καὶ 
τὴν Καινὴν γραψάντων ΑἸΔ..4».1.4(Μ.26.20 4); οὗ (τ ἤδη Ρο]εγιίοδὶ 
ΠΑ ΟΥΠΕΥ ἡγοῦ ἔστιν δὲ ἡμῖν καὶ σ. κατὰ πασῶν τῶν... αἱρέσεων 
συντεταγμένον [πι5ῖ, ταροΐ,26.8(Μ.6.369Α); καλῶς ᾿]ουστῖνος ἐν τῷ 
πρὸς Μαρκίωνα σ, φησίν Ἰτοη, ἦκεν.4.6.2(Μ.7.0578}; τῆς συμμετρίας 
τοῦ σ. [5ς. τὰς Ῥαφάαρορι5] (Ἰετα. ρασ.2.τ(ρ.154.1; Μ,8,3778); Β85. 
ἐΡ.223.4(3.3300; Μ,32.8280); οἵ Πογοῖ. ΤΟΥ Κ5 κατὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν 
προφητῶν σ,. ἐποίησε [35. ΑΡ6}165] ΗῚΡΡ.ἤκεγιτο,ο(ρ.28τ.1; Μ.τό," 
34380); οὗ 5πῈ|1:- (τ ύδτι ροϊοσηὶςβ τὸν Κέλσον ἄλλο σ. μετὰ τοῦτο 
ποιήσειν Οτι εἰς.8,γ76(0.203.8. Μ.11.16328); οὗ ἃ σοιῃρί]ατίοπ τὸ 
παρὸν σοι προσενήνοχα σ., ἐκ διαφόρων μὲν πατέρων... ἀπανθισθέν 
ἐλ, ῥοϊτ τ(Ν.28.1296.}); 3. ῥγομομμεφηϑηὶ, ἀφβητοη, ἐπιχειροῦσιν 
ἀνατρέπειν πᾶν ἀληθείας σ. ΟΑτίπι,ἐρ (ησί.τ(Ρ.237.34; Μ.26.6078). 
υνταγμάξιον, τό, αἰμπλῖπ, οὗ σύνταγμα, {16 ἰγεαϊῖςο, {11}|16 τσογὰ 

αἰτῶ...τὸ ἐν ἰάμβοις ἐκεῖνο α. ϑγηεδβ.Ρ. τι4τ(Μ.66. γ1533.)}; οἵ ςοτῃ- 

᾿ πιξηξασίθα 7} ΒΟΥ] Ρῥατες τούτων [8ς, οὗ Οτίροη ἀπα ΤΠοορτιοβίι5]... 
τοῖς περὶ τούτων σ. ΑἸΉ.ἐῤ. δέγαρ.4.ο(Μ.26.6408); ἔτεη. οὗ Βετεῖ, 
ψγοσΚ5 ἰστέριος...ἐν τῷ ἰδίῳ σ. ΑἸἢ,.47.1.30(Ν].26.764}; 1Ὁ.1.32(718); 
14 ἐνη.τϑ(0.245.23; Μι26.7138); σ. τι ... ὃ εὐαγγέλιον τοῦ ᾿Ιούδα 
καλοῦσι 85, (6]η1165] Ἐρὶρὰλαον.38.τ(ρ.62.14: Μ.41τ.6:6Ὰ)}; ὈγΓ 
Αδέϊ5, 20. 16. τοίρ.351.τ6; Μ,42.52320}); ἐὖ. .16. τα(ρ.36ο.1τ; 5458). 

συντακτήριος, ἑαναωεῖ, υαἰδάτείογν γέγραπται. «αὐτῷ καὶ σ. πρὸς 
τοὺς Ἀντιοχέας λόγος Ἐναδρτ.ἤ.6.4.40(Ρ.191.26; Μ.86. 2784); ; Γρη- 

γόριος..«τὸν α. αὐτοῖς προσᾷφωνήσας λόγον... «εἰς η» ἰδίαν παραγίνεται 
χώραν, τὴν ἡσυχίαν ἀσπαζόμενος (στη. τγηπ λον, 22(Μ 08. 61Α}); 

ΤῊρΡΒπ.εὐγοηρ ο( Μιτοβ,2ΟΟΒ); 85. λόγος, ΟΥ.ΝαΖ.ον.42.25(Μ.36, 
4804); παι. 85 βυιβί. ὅτι βλέπουσι τοὺς γνωρίμους 56. αἱ {π6 1ιαϑὲ 
Ἠαν]...οἱ ἄϑλιοι.. .ἀποχωριζόμενοι, θρηνοῦσι τὸ σ. ἜΡἢτ.Δρ.770.Ὁ, 
Μά ἄρον τ(Μ 95.276); ΤΗάτι διά, ρΡ.2,71(Μ.90.1300})). 

ἐσυντάκτης, ὁ, ΤΟΥ, σοηιβοϑεῦ; οἵ ΟΥρεη, ἘΡΙΡἢ.ἢσεγ.63.1 
(ρ.298.17; Ν΄. 41. ἸΟΟ1Ὁ); 14 σηαε, δᾳ(ρ. 214.1; Μι4τ. 8400). 

συντακτικός, 1. το» εν, ἐπι ὐτ τ Πρ ΟΡΡ. ᾿διδασκαλικός, ΟἸεπι,εὶ. 27 
(ρ.144.30; Μ.0.7128Β); ἃ5 βι5ξ,, ἐοηβοσον, γεν ᾿Ὠριγένους τοῦ... 
α. ἘρΙρμ.αηας.(Μ.42.8688) ὉὰΣ συντάκτον απαςιδ4(0.214.1; Μιχα. 



συνταλαίπωρος 

8400); 2. .-- συντακτήριος, Γαγεισοὶί, αἰοάτείογγν σα. ... ὁμιλίαν ἘΠι5.! 
ν.Ο.3.2τ(ρ.87.25; Μ.20.το808Β); 3. οὗ δἰαιεπιρηΐβ, ἐο-ογάϊπαϊε, ἘΝῚ], 
Ερίει.63(}8.79.1308}). ᾿ 

Ἐσυνταλαίπωρος, Π|856, ΟΥἉ ἔξηη.; εοραμίοῃ, τη. πη ςγογίμηε, οἔ. σ., 
τ ἐδὶ σον ϑεγοηόη, Τετῖ αὐνεγσς ΜΙ αγείοηθηι 4.0(Μ.Ρ1.,.2.4050}); 
τῇ σ. εἰς τροφὰς κομίζω Π οὐ ΟἸφ.τ 2.18. --ν 

Ἐσυνταλανίξζω, 7015 1. οαἰδηρ οὐ. ἀδορηηρ πμπαρΥ ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας. .«.ὅν..«τῷ προφήτῃ σ. (οηβι,Ρορομπ. εὐτεί.(Η.3.τ468.). 

Ἐσυνταξιαρχ-έομαι, δὲ σηγοϊϊες τοι Ζαχαρίας...ὃ τοῖς ἁγίοις 
“-ούμενος (Ὠγνϑἱρρ.ἐγειΐῃ 70. Βαῤ!.2(Ρ.32.5). 

σύνταξις, ἡ, 1. δι ΠῊςν Ἰορεί μεν συντάττεται τῷ πατρὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ 
πνεῦμα..«οὐ γὰρ ἄλλο.τι τῆς ο. ὁ λόγος παρίστησι, ἀλλ᾽ ἢ πατρός, καὶ 
υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος τὸ τῆς οὐσίας ταὐτόν ΤὨαΤ, γε, οΉ (4.6. 
12170); 2. μι της τη γεν; Ἀδῆσς ἃ. ογάε, αγγαηρόημιθηὶ διὰ τῆς 
παναρμονίου ταύτης 35. τῆς κτίσεως} σ. γινώσκειν τὸν δημιουργόν 
ΑΤΆ. σεη!.4(Ν1.25.00}; Β. ἃ γα ἸῊρ ομοϑοϊ ΔῈ τὴν ἀπόταξιν τοῦ 
σατανᾶ καὶ τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν ο. ΟΥΥ Ἡ σαἰθεἶτο,δ; ς. ἀξενίῤῥίίοη, 
γεγο 6 πρὸς τὰ γενόμενα τὴν σ. ἔχειν ΑἸμ,γ.1.2τ(}},26.568); 
ἃ. Ξοχμεὶ, εοημαοη -τῶν προτέρων λόγων ἀποδοῦναι τὴν σ. ἣν. 
βούλεσθε ατιλπτιδαρὶ,ιτ(Μ.88.18728); 6. ἴῃ τηϊϑὶς τε σύνταγμα, 
αὐγαηρεθηξ οἵ ποΐθβ, τιϑάδ, σεαὶσ ἡ ἁρμονία... δείκνυται καὶ ἡ σ. 
ὀρθή, ὅταν ὃ κατέχων τὴν λύραν πλήξῃ τὰς νευράς ΑἸΉ. σεμί 2τ(Ν.2:. 
644); 3. 65ρΡ. ἴῃ Ψυϊηρ ; 8. σονηροστίτον, τοντηρ οἵ ἃ ὈΟΟΚ τὴν..«τῶν 
λόγων σ. ποιήσασθαι Τυβὶ.9αῤῥοί,τοτ( Μ.6,441τ4); ΟΥ. 70.5.2(ρ.1οῖ.5; 
Μ.14.1888); ὁ δὲ “ουκᾶς ἀρχόμενος..«τὴν αἰτίαν προύθηκεν δι᾿ ἣν 
πεποίηται τὴν σ. ἶβο, ἴῃε ΡΌΒΡ6]] Ἐπ5.λ.6.3.24.15(Μ.20.2688) ; 
ἴν. ογάεγε εοἰϊδείίοη,, σονερτίαϊοη ὃς [3.. Πέτρος] πρὸς τὰς χρείας 
ἐποιεῖτο τὰς διδασκαλίας, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ σ, τῶν κυριακῶν ποιούμενος 
λογέων ῬΆΡΙα5 8Ρ.π|5.}..6.3.30.15(Μ.20.3000); τῶν γεγενημένων ἡμῖν 
λόγων...α, ποιήσομαι Τ[α51.ἀταἰ.8ο0,5(Μ.6.665.)}; ς. ογϑβίοχηδίις 
ἐγεαίῖδε, οὗ νατίουϑβ ΟΠ ΓΙΒΌΔΗ ὙΠ ῊρΒ οὐδενὸς τῶν ἁγίων ἐκδεδωκότος 
σ. πλείονας ΟΥ. 70.5.2(ρ.τοΙ.14; Μ.14.1888); θειοτέρως διηγήσαιτο... 
ἐν προηγουμένῃ σ. ἃ (εἶδ.2,δοίρ, 1ο1.21; Μ,ΙτιθοςΑ.; τὰς τῶν διδα- 
σκάλων σ. Αἰὰ, ρεμ!.τ(Μ.25.48); τ. ερ.72(ρ.18.1τὸ; 55,200Ὰ); ὅσον οὗ 
ΒΙΌ]6Ὲ ἀρχόμενος τῆς κατ᾽ αὐτὸν σ. γράφει [70.1:1] ΟΥ« 7.1 ἐμ 70. 
(ρ.484.8); Του ΑΥ.6.}.,3.3.5(Μ..3.4328); ἃ. τηοτα ρσεῃ., δοοῖς, τυγτηρ 
ΟΡΡ. βρεεοΐ διὰ τῆς οσ. παραπεμπομένης τῆς φωνῆς (]δΠη.δεἶ,27(Ρ.145. 
2; Μ.0.1120); 4. φρη δ γμοί0η:; ΟΥ̓ΤΑΉΕΡΙΘΉΣ Οὗ τοογάς οἵ εἰαιδές, 
Ταϊιογαί.12(0.13.22; Μ.6.8320); ἀπὸ τῶν νοημάτων δὲ καὶ ἀπὸ τῶν 
ῥημάτων καὶ τῆς σ. αὐτῶν εἰκότως ἕτερος οὗτος παρ᾽ ἐκεῖνον ὑπολη- 
φθήσεται [1.6. ΔΌΪΠΟΥ οἵ 8. Ἰομ π᾿ 5 ὕο5ρεὶ δα Ἐρίβεῖεβ ἔγοπι ααΐῃοῦ 
οὗ Ἀροοβίνρβε] Ὀϊοη. 1. ρ. 5.},6.7.2 5.17 (Μ.20.7οχΑ}; ταῖς σ. τῆς 
ἑρμηνείας 1Ρ.1.25.25(7044}; τολμῇσαί [530. Τατιανόν) τινας..«μετα- 
φράσαι φωνάς, ὡς ἐπιδιορθούμενον αὐτῶν τὴν τῆς ᾧράσεως σ. [3ς. ἴπ 
{η6 Τλιαέρϑβασο] [πι5.}..6.4.20.6(Ὁ.20.4ο1Ὰ});. ἐναλλάξασα τὴν τοῦ 
λόγου σ., τὴν διάνοιαν ἐσώσατο 14 .(1.64.6.τ4{ρ.268.1ς ; Μ.22.4414}; μὴ 
λίαν ἀκριβολογεῖσθαι πρὸς τὴν τῆς λέξεως σ. ἀλλὰ πρὸς τὸν εἱρμὸν τοῦ 
νοήματος βλέπειν ΟΥ̓͂Ν Υ85.ἤον!.2 τ: 4η1}.(Μ.44.706λ}; τὰς σολοικο- 
φανεῖς τοῦ λόγον σ, ἐκ τῆς γραφῆς καταλέγειν ἰὰ ἐγες 411(Μ.45.1320}; 
οὗ ἀη ΕἸΠρΈ 4] ἐχργοββίοη, ὕνυτ. ς, 38:0(Ν.60.0778); 5. ἔργηι οὗ 
ΜΟΤαΞ, ταῦ, Ἰηνοσδίίοπ οὗ Ττίη, δ ὈΑΡ 51ὴ τὴν..«παραδεδομένην τοῦ 
λόγου σ. Β48.δ)ὶνγ.43(3.36Ε ; Μ.32..48.); 6. ῥαφεαρέ ἴχ ἃ ὈΟΟΚ τὰ 
Παύλῳ Κορινθίοις γραφέντα, σ, ἔχοντα τοιαύτην ΟΥ̓ [5.435 1: 70.(ρ.52ο. 
14); 7. ἃ ργεβουθίησ οὐ ογάδσίηρ; ἃ. ἀϊδείρίϊηο, γαΐο οὐ "6 ἐν τῇ 
Χριστιανῇ α. γεγυμνασμένος Ἐρ.1μρά Ρ.Ἐλπ|5.}..6.5.1.43(}1.20.4254}; 
Ὅ. σοοῖρηηη ἐπαγγέλλειν τὸ μάθημα τὸ ἐπιτεταγμένον, καὶ ἀπο- 
δοῦναι τοῦ ἐργοχείρου τὴν σ. τῷ προεστῶτι ἘΡἢΓ.1.2280; 8, Ὁ εοπίοεὶ, 
γιαϊεἢ παρορᾶται...ὦ ἀθλητής... ἀλλ᾽ εἰς τὴν σ, συμβαλλόμενος (ἸεΙη. 
σἰγιτ οί ρ.29.13; Μ.8.7400). | 
συνταπειν-όω, 1. αὖαδέ ΟΥ ἤμρεδίε ἰορεί μεν εὐτ ταπεινούμενος [98ς. 

ὁ Ἄρειος], “-οῦν ἐτόλμησεν ἑαυτῷ καὶ φύσιν θεότητος ΟΥ,ΝᾺ2.07.43.30 
(Μ.36.5378); τοῦ σώματος ταπεινουμένου, -“-οὗται καὶ ἡ ψυχή Ἰ)οτ. 
ἀοεϊ.,.0(Μ.88.1τ6528); Απαϑ ϑιφι οἱ γεϑρ. 64(}].80.6618); 2. ἰοισοῦ, 
γεώμεε ἰο ἐδ6 ἰδυεὶ οὐ τιξαξιγε οὗ σῶσαι ἑαυτῷ θεότητος μορφήν 70. 
Μοπμιάγνιν. Βας.τοίΜ.06.12774}; 5 ρὶν, ἰοιθόν, γοάτιοε πρὸς τὸ τῆς 
φύσεως τῆς ἡμετέρας μέτρον -«-οὔνται καὶ αἷ τῶν... -ἀνομάτων ἐμφάσεις 
το, γ85.0γ αἰδοῖ, τίρ.8.8; Μι45.138); 3. ρᾳ88., δὲ ἰσιρεγεά οὐ ἀς- 
Ῥγεσεε ἱορείδον τοὶ ἦ ςνουμένη [35. ψυχή] τῇ κακοπαθείᾳ τοῦ σώματος 
Βα5.σδεεὶ.γ,3(2.2210); Μ.31.877); τῷ ἡμετέρῳ «-ωθῆναι πάθει αν. 
Νγββι Μαον.(Μ.46.0778). 

Ἐσυνταρταρόω, εαεὶ ἡμίο Ποῖϊ τοῖίᾳ, Ογτ. 5.30: τ8(}1,60.8648). 
συντάσσ-ω, Α. ῥμὲ τῇ ογάθν ἰορείδμον οὐδ᾽ ἐναλλάξαι θέμις ἢ ὡς 

συντέτακται 30. ΠΔΙΠ65 Οὗ ῬΕΙΒΟΠ5 ἴῃ Ττίη. ἴῃ Μί.28:10] ΑἸΠ εὑ. 
δέγαβ.4.5(Μ.26.6 440); Βεπος 1. ὀγίηρ Ἰηΐο με; ἀϑδοοία!α τὰ ἕτερα 
τοῖς ἑτέροις σ.. Ὠϊοη, Ατ,4.:.0.4(Μ.3.0120); φίλα τἀγαθὰ...καὶ μιᾶς 
ζωῆς ἔκγονα, καὶ πρὸς ἕν ἀγαθὸν συντεταγμένα 1Ὁ.4.21(724Ὰ}); ὑφ᾽ ἧς 

1339᾽ συντάσσω 

[56. ἀϊνπο ῃπὶτν], καὶ ἐν ἢ, καὶ εἰς ἣν πάντα ἐστί, καὶ συντέτακται 1Ὁ. 
13.3(0808}; οὗ (τῖδι τ [ἢ τα κιηα ἴῃ ἴπο. πῶς... ]ησοῦς.. ἀνθρώ- 
ποις οὐσιωδῶς συντεταγμένος ; Ἰὰ.6.4(.3.1τ0724}; 2. τιδηΐα]}γ, γαπὶ 
τοί κι, ῥίαοσ τη ἰξπ6 δαρῖε σαίέρονγ, τεραγά ας εο-ογάτηαϊε ; ἃ. 1τῃ θη, τὸν 
βασιλέα...τοῖς ὑπηκόοις σι ΑἸΉ,“4γν,.1.18(Μ.26.494}; πιεα, σ΄ ... τού- 
τοις καὶ ἐπαριθμοῖτο ἂν Ογτ,αάον,Ο(1.107Ε)}; Ὁ. ΤΉΗ, ; 1. οί, οὐ γὰρ 
γπομεν υἱὸν τῷ πατρί, ἀλλ᾽ ὑποτεταγμένον δγγηεδιδέγηι,τ απαὶ᾿ τᾷ; 
ΑἸ εῤ.ϑέγαρ. τ τί .26. 5608); ἐ}.1.2(5338) ; συναριθμοῦντα αὐτὸ καὶ 
σ. πατρὶ καὶ υἱῷ Βαβι δὲν. δορί, ρα; Μ.32.1078)}; :δ.24(3.21ὰ; Μ. 
1124}; πατρὶ καὶ υἱῷ αὐτὸ διατελεῖ ““ὡν, τῇ κτίσει δὲ οὐ συνέταξε 
πώποτε Τματ, ἤαον.53(4.389); 05. πολλοὺς υἱοὺς σ. Αἴδ..47γ.2.το(Μ. 
26.1884Α); ρᾶ85.,) Βδβ.. 5 }17.24(20Ε ; Μι,ΙΟ0 0); αὗ σὴν αὐτὴν τιμὴν καὶ 
ἐνέργειαν ἔχουσαι ὑποστάσεις..«μόναι. «συμφύεσθαι, καὶ σ., καὶ παν- 
'ταχοῦ συνεπινοεῖσθαι δύνανται τῷ ἑνί Τάντη, Τγ5.2.6(Μ.30. 5200) ; 
ΤΠατ.γεεί. οΉ .1(8.6.12170); 1. ρᾳ55., δὲ ἐπ {π᾿ βαρ καίερονν, 
δε ωςεοοϊαϊεά, 1.6. ἃ5 Ὀείηρ σοΘα 8] εἰπάτωσαν τίς ἐκ πάντων 
τούτων ἐστὶν ὃ τῇ τριάδι --όμενος; ΑἸΒ.ἐροϑέγαρ.τ (4.26. ς6οκ) ; 
κτίσμα δὲ εἰ ἦν τὸ πνεῦμα, οὐκ ἂν συνέταξεν αὐτὸ τῷ πατρί: ἵνα 
μὴ ἢ ἀνόμοιος ἑαυτῇ ἡ τριάς, ξένου τινὸς...“"ομένον αὐτῇ 1}.3.6 
(635 0,6364}; ἕνα μετὰ πατρὸς καὶ νἱοῦ συνταχθῇ [5ς. τὸ πνεῦμα] καὶ 
γένηται ἡ τριάς [ὰος. ῬΠρυπιδίοΙΏΆ6Π01) 1δ.3,7(6360) ; τὸ..«πνεῦμα..- 
διὰ τὴν ἐκ φύσεως κοινωνίαν συντέτακται τῷ θεῷ Β45. 5} ῖγ7.20(3.250; 
,Μ.22.1214}; 1δ.44(3.36Ε ; Μ.1488); Εὺπποχηίβῃ νἱονν οὔτε μὴν οὖν τῷ 
πατρί, φασί, καὶ τῷ υἱῷ τὸ πνεῦμα τακτέον, οὐ συντεταγμένον, ἀλλ᾽ 
ὑποτεταγμένον, οὐδὲ συναριθμούμενον, ἀλλ᾽ ὑπαριθμούμενον 1διταίτοῦ ; 
Μ.888Β); ΟΥΝ 55.Εμηντᾷ Ρ.67.26; Μ.45.2074}); δε αςϑοοίαἰεά ἴῃ ΔῸ 
ΘΔΟΙΟΙ πνεῦμα γὰρ τῷ ζῶντι λόγῳ συντεταγμένον εἰς τὸ δημιουργεῖν 

Ια ντα ({Β85.) μη. π(1.303Ε ; Μ.20.}28})); 111. σ. εἰς οὐ ἐν ἐπείμάε (ἴπ 
ἐπε καίσφονγ ὁ) ἐν τούτοις [30. τοῖς γενητοῖς]... αὐτὸν [86. τὸν υἱόν] σ. 
οὗ περὶ Ἄρειον ΑἸῊ,.“4».1.22(Μ.26, 578}; τὸν..«λόγον εἰς ἕκαστον τῶν 
ποιημάτων σα. 1δ.2.ττ(τ600) ; τὸ πνεῦμα κατάγοντες εἰς τοὺς ἀγγέλους 
εἰς τὴν τριάδα σ. τὰ ,(ριδέγαρβ.τ τοί .26.5574}); ἐν ἀγγέλοις τὸ πνεῦμα 
α. 1δ.1.τ2(5644); Ρᾶ55. ἔδει... καθ᾽ ὑμᾶς, ἅπαξ ἀγγέλον.. ὄντος τοῦ 
πνεύματος, καὶ “-ομένου εἰς τριάδα, μὴ ἕνα, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 
κτισθέντας ἀγγέλους “-εσθαι ταύτῃ 1Ρ.1.20(5078) ; 3. τοῦίε, ἐομεβοξς, 
ἐομερεϊε αι ψιτλϊῖεπ ΟΥΚ. σα. βιβλία πολλά Ογ. 70.5.2(ρ.τοο,τ6; Μ.14, 
1884); τὴν ἐπιστολὴν σ. ΜΆΤΟΕΙΙ. [7.77 ἈΡ. ΕΛ Ματεεῖ!.τ.4(0.20.34; 
Μ.24.7518); τοῦ, ΟΥ ἐν βιβλίοις ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν προφητῶν συντε- 
ταγμένας Τυβῖ. Ταροὶ,3ττ(Μ.6.276Ὰ}; τοῦ, ΝΤ, Ια ἀταὶ.το1.8(Μ.6. 
7110}; Επ5...Ο χγ(ρ.256.20 ; Ν.20.14330}; 1α...6.1.12.4(Ν.20.120Ὰ}; οὗ 
ΨΆΤΙΟΥΙΒ δατΐν Ομγϑίδη τῆσδ, [π51. Ταροὶ.26.8(2604} ; πολλοὲ τῶν 

. μακαρίων ἡμῶν διδασκάλων εἰς ταῦτα συνταχθέντες λόγοι ΑἸΉ, σεμΐ τ 
(Μ.25.44}); οὗ ἴῃε ψνουκϑ ἰπ παηα, μικροί, τε. 2(Μ.6.4680) ; ΤΑῖ. 
σγαὶϊ.42(Ρ.43.1το; Μ.6.888.}); τυγτίε, 1.6. 156. ἃ ῬΑΙΓΟΌΪΆΙ ὑνοτγα (τεῖ, 
1,..22:43) τοῦτο [80. ἐνεσχύω]...σ. καὶ Μωῦσῆς ᾷοας ᾧδήν [0 1.42:.43] 
Θιάναι. Τγὴη.3.21(}.39.9134}.Ψ 

Β. αγγαήρε, Ξεἰ 6, ῥγδδεγῖδε; Ὦδποθ 1, ὁηαεὶ, ἔδδιε δὴ βαϊεΐ, (οπβῖ, 
ΑΡ.Επ|5.Ὁ.(.2.5τ(ρ.62.30; Μ.20.τΟ280);. τηρα., Ελ5.1}.1.χτ(ρ.12.28 ; 
9240); 2. τηρά., σίυσ ογάεγε, ἘΡὮΏ,.2.τϑ6 0; 3. ἀγγαηρε, δοἰ δ, ἈΠΑΙΥΒ 
ΘΘΏΒΥΔΙΠΥ ; τη64,, οοἐ δ οπϑὶς αῇαῖγς Ὀεΐοτα ἀθαῖῃ, Επ5.».,3.46(ρ.07. 
1; Μ.2ο.ττοκο) ; 4. εομοίτμΐε, τιατπ αν οἷ... φωστῆρες ..«μίαν συνταξά- 
μενοι μελῳδίαν τὰ.ἐ. τίρ.τοϑ.8; Μ.20.13210). 

(. τπιεά.; 1. ῥγοιμῖδθ πάντως...«ἔχουσι πολλά σοι συντάξασθαι 
Μαις ας. Ῥονρἢ.29, Απαβί. δι ἀεξμπεί. (Μ.89.12οο }); 14.5.6 (8.80. 
ΤΟ848Β); Ρᾶ55. μακάριος ὅστις ἐφύλαξε καθὼς καὶ συνετάχθη ἘΡΉΓ.2. 
2174;2. στυδαῦ αἰϊορίαηεε ἰο, 44. Βαγη.τ2(ρ.296.24); εἰς ἃ βεβαπτίομεθα, 
εἰς ἃ πεπιστεύκαμεν, καὶ οἷς συντετάγμεθα [πιδῖῃ.ε05{.{Ρ.72.15; Μ.86. 
9054}; ἴῃ 8. ἰοσπιαΐα τϑοιϊεα ὈΥ οαπάϊάαϊε ἴον Ὀαρ δηη μετὰ...τὴν 
ἀποταγὴν..«λεγέτω..«-Ὅμαι τῷ Χριστῷ Οοησί..4}}.1.4τ.3; μετὰ τὸ 
εἰπεῖν 'ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ, καὶ σ. σοί, Χριστέ (Ὠγνβιἠονη. δ, 4 ἴῃ 
(οἱ, (ττ. 690); Ν1}.6}}.3.287(Μ.79.52 50); εἴ, πάντες ὁμοίως τῷ δια- 
βόλῳ ἀπεταξάμεθα, ἐμφυσήσαντες αὐτόν: καὶ πάντες ὁμοίως τῷ 
Χριστῷ σ. προσκυνήσαντες αὐτῷ ἘΡΏΓ,2 9058; (ἢ γυϑιλον. 1.3 ἵν 
Ἐρλ (ττ.6Ὲ) οἷς, 5. ἀποτάσοω ; ὑπὲρ..-«τῶν ἐσχάτῃ νόσῳ κατειλημμένων, 
μελλόντων τε διὰ τοῦτο βαπτίζεσθαι, καὶ ἀποτάττονταί τινες καὶ σ., τὴν 
οἰκείαν..-κιχρῶντες φωνὴν τοῖς νόσῳ πεπεδημένοις (γτ. 0.7(4.683Ε); 
οὐδὲ γὰρ...ὡς ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἐγὼ τὰς ἀποταγάς, ἢ τὰς... ὁμολογίας 
ποιοῦμαι: ἀλλ᾽ ὅτι ὃ παῖς ἀποτάσσεται καὶ σα. Ὠϊοπ.Ατ.6.}.7.3.1τ(Μ.2. 
πό86) ; ἰδ.2.2.6(3068). 

Ὦ. τηρᾷ, -Ξ- ἀποτάσσομαι; ἰακε οπεὶς ἰεαυε, δι ομς ἐαγειυεὶΐ ἐγὼ 
ἀνῆλθον εἰς τὴν Ρώμην σα. τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ τῷ ἐπισκόπῳ ΑἸ αροΐἁ δός. 
52(Ρ.133.14; Μ.25.3444); Ματο Ὀ]αςν Ρονρῆ 36; Ἐλπ5.4].ςεγητο(Ν. 
86.2038}); 8058. συνταξαμένη ἔσπευδεν... ἀπελθεῖν Α΄ Χανβιρβ.31(Ρ.84. 
6); μετὰ δακρύων...α. ῬΆ]1 ΟΠ γγς.το(ρ.6ο.26; Μ.47.35}; ΠΓΡ(μ8) 
αεἰ (40 Ὁ 2.1.1}.128.321:; Η.2.1484}); διά ἃ ἰαεί 7ανειοοὶ! ἴο υἱοῖς... 
καὶ θυγατράσι σ. «... διανεπαύσατο [3.. (Οπβῖαπϊ5} Εα5.»,.χ.2χ(ρ.18, 



συντείνω. 

τ; Μ.20.0278); ΑΙΠυυ, Απίοηι οτ(Μ.26.9608) ; 85 νατδπΐ οἱ ἀποτάσ- 
σομαι πὶ ἴ,6.9:61 ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον... συντάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν 
μου Βαβιδαρῤὶ.τ.1τ.4(2.6278Β ; Μ.31.1521Ὰ}; Ἔαισα: μον. 68.5 τὸ Μ|.η. 

6170). 
Ἐ. 5.ν.1., ἀϊοιμενδ, γοιεδα, ργοῦ. ἴῸΓ συνταράσσω : Δημήτριος... «πᾶσαν 

κατ᾽ αὐτοῦ τὴν ὑχιβεδον: σ. Τμαι. 27 η.4:τ41.(,.60Ὁ}.Ψ 
συντείν-ω, 1. εἰγαΐη, ἄγατο ἐρ[ὶ, ὅγασε ἐρ; 1᾿τ, πα τηθῖ, ; Ῥ855., 

δε ἀϊεισπα θά ; οἵ γεὶπβ, (]οτη ραϑά,τδ(ρ.ττό,2ο; Μ.8,2044}; 2. Ξἰγαΐη 
πο τὸ ἐγγὺς σ. ἀυλέας Μαχ.Ξεἰοὶ,ε,ἠι.τ.3(Μ,4.364}); 3. ο. εἰς, οἵ τἰπη6, 
ἐχίφα (οὐ εν ἃ Ῥευοα) ; οὗ πυιηθεῖβ, νιαΐα ῤ, ἀπιομηΐ ἰο δι σάτα ἐξα- 
κισχιλιοστὸν..«ἔτος...ἀπὸ Ἡδὰμ εἰς δεῦρο ο. Μεῖπῃιογεαί.τ2(0.490.20 ; 
Μ.:8.3448); εἰς ἔτη ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα σ. Ἐλι5.4.6.8,2{0.379.15; Μ. 
22.6130); ἐδ.(0.3281.32; 6170); “-ὀντων εἰς εἰκοσιδύο ἐπισκόπους ῬᾺ]]. 
υισβεγνς.3(Ρ.83.14; Μ.47.47); 1δ.τ4{Ρ.80.0; Μ.47.50); 4. δὲ εοπεργηεά 
οὐ ἐρηηφείεα τοτίθ, γείαϊο ΟΥ̓ ΥΕΓΕΥ ἰσ τὸ βητὸν καὶ εἰς τὸν Χριστὸν...σ. 
καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀποφηναμένου [30. 5. Ρ40}} Μεῖῃ.:γη:}.1.2(ρ.29. 
τό; Μ.18.648) ; 14.765.2.25(0.380.18}); τὰ πρὸς τὸν θεοφιλῆ ““οντα βίον 
Επι5..,.ςτττίρ.12.2τ; Μ.20.9240); τοὺς χρόνους καὶ τὰ τούτοις “τοντα 
Ι4.4,6.8.2(0Ρ.375.1; Μ.22.δοϑῃ}) ; τὰ σα. κεφάλαια τῶν δέκα λόγων 14,ἢ.6. 
2.τῷ,5(Μ.20. ᾿Ἰβ5); Α..47γ.1.34(Μ.26.810). 

Ἐσυντέκνη, ἡ; ν. σύντεκνος, 

Ἐσυντεκνία, ἡ, ἐ0-ῥβαγέμίασεο, 5ρΡΊΥἱζαα] τε Εἰοπβηὶρ Ὀεεγθεη ΜῸ 
ἔβη ῃδ5, 6.5. θαίνγθοι Ρασθῖ5 ἀπ σοαραγθηῖβ ΟΥ̓ ΒΡΟΏΘΟΥΒ οὗ ἃ 
σαπάϊατο ἔογ ὈΔΡΤβιη ΟΥ̓ σοτι ΒΥΓΛΆΤίοτι ἢ ΟΥ θθίννθθη μεβξ πΠ8ὴ ἀπ 
ὈΥΠΔεσιηδ 5 οα [ἢ6 πα Ὠδηα δηα ὑγῖα6 ἀπα σγοοτ οὐ {πε οἴδετ; 
τε] σίοιι5 θοῖην [οτ  ἀα 6η ἴο αοΐ 85 ΞΒΡΟΠΒΟΓΒ σὺ σχοίης μετὰ κοσμικῶν 
ἀδελφοποιΐας ἢ α.. ὁ φυγὰς τοῦ κόσμου καὶ τοῦ γάμου Τάτ. ϑέσα ἐ6ς,.8 
(Μ.99.18208) ; 14.ρ}Ὀ.τ. τοί .00.9418}; ΡΥΔΟΙααΘα τηατγαρο, ΓΠΟΌΡΗ 
ΟΠ. ΒΟΠΩ͂ οἱ 5ρ᾽γ 1.8] γο]  ἘΟΠΘ μ᾽ ταῖρῃϊ μὲ Τοτειῆοα Όν ΔΠΟΙΠΕΓ 
γαμβρὸς...μὴ βαπτίσει...τὸ δὲ κατὰ ἀδελφοποιητοῦ.. γαμβρὸς... 
βαπτισάτω.. ἐν τούτῳ γὰρ στερεώτερόν ἐστιν ἡ συγγένεια, καὶ ἡ α., καὶ 
ἡ φιλία αὐτῷ ἡ καθαρὴ καὶ ἀγαθή Νογῖος.271; ἀθιι5ε οὗ ἔῆ6 σϑ]ατίοη- 
ΒΠ1Ρ Τορϑσαθα ΨΊῈΠ ΘΘΡΘΟΙΆ] ΠΟΥΤΟΥ 1Π|πὸ ἰπσοβί οὗ τὸν ἅγιον βάπτισμα 
ἀρνησάμενοι, καὶ οὗ πορνεύοντες περὶ ἄφλεκτον μύρον τῆς σ., καὶ ὃ 
πορνεύων εἰς μητέρα καὶ θυγατέρα ρος, ΒΜ 23(0.123.20). 

Ἐσυντέκνισσα, ἡ, γεϊίοτο πιοίξεον ; οἵ σοατηοίμευ ἴῃ Ὑε]. ἴο ἹπΟΈ ΠΟΥ, 
7ο. 15]. εαμοηαγ. (Το 70). 

σύντεκνος ὁ, ἡ, (αἰ50 συντέκνη, ἡ), 1. ἴῃ οοππδχίοη ΜΠ ἢ} ὈΔΡΈΙΒΓΩ, 
ἐεἰϊοιυ μανεπὶ (τι τοϑρθοῦ οὐ πυαῦααὶ τοὶ ΠΏ ΒΡ οὗ ρβϑιθηΐβ πᾶ 
ΒΟαΡΒΥΘη 8) τές ἡ εὐδοξία... σου, ὅτι τηλικοῦτον...σ, προσεκτήσω 50. 
ἴοοῦ οὗ πηαυῦγε ὈΥΟΌΡΏΕ ἴο Ὀαρ δηι 85 Βροηβου  ὙΠατ δια οῤ.1.17. 
(Μ.ροιρότο) ; (10 2015; τρατγίαρσο θεῖ, ἴΠπο86 50 τϑ]αιθα τεραυα θᾶ ἃς 
Ἰησοβἔμουϑ, Ἰότερεπε ες. οι. (Μ.86.6ο88); 70. 6]. εαπομαν. (το 70); 
τῶν ὑψηλῶν αἱμομιξιῶν...α. ἢ θυγατρὸς ἧς ἐδέξατο [].6. βοα-ἀδαρῃέε:], 
ἢ μητρός 170. [ε]}.Ξόν» (Μ.88.10294); 770. }6}.ΡοθΉ 1. (4.88. 1806 Ὰ}}; 
τρδύτασα ΜῈ σοα-ΟὨ]άσοη θην Του ἀάρθῃ, οὗ, Ταβίῃ οοά,5.4.26 
(0.197); 85. εἶβο. πιαυγίαρε ᾿εΐνψεεη σύντεκνοι, οἵ, ΟἼΤΤῸ]].εαν,53; 
ΠΟΙ ΘΥΒΟΙΥ͂ ἃ ᾿υἹθϑὲ τηϑὲ ποῖ Ὀδρ Ζα ΠΝ Ὀνρα ΟὨΠ]ἃ ἀπα 50 θθσοπΠιδ 
σ. ΜΈ 15. νγ]ῖ8, Δογμοῦ. "4; Ῥτοβειτίοη οὗ τηβτγασο δχιθηαρα. τὸ 
αἴτεοὶ ἀεβοσπάαπίβ, 1δ.180; 5οῖὴθ δας που 165 Βηο] ἀεα οΟ] αἴδγα}θ 
διά σοητεηαοα ἔογ ΔΘ ΠΥ οὗ ἰτοαίτηθεηξ Ῥεΐνεεη το βρί εἰϊα 8] 
αἰδπηῖϊςν πὰ σοηβαηρσυίηϊν, ἐδιτοο; ἐδ.τ84; 2. ἴῃ σοππδχίοη ψ ἢ 
ΙηΔΊτασε {ΞΞ παράνυμφος) δόδί ΜΙΔῊ ΟΥ ὀγίάἀεονιαϊα ἴῃ τοϊδίϊου ἰὸ 
στοοίὴ 8δηα σᾶς, Επμελοὶ, (0.311); ἐδ.(0.310) ; [15 το] ἸΟΉΒΗΙΡ 8150 
φοιβυ Ὁ]ὴρ ἃ ὈΔΥ ἴο ΤΔΥΥΪΔρΡ6, Ν᾽ ε.το 7. 

συντεκνόω, δεαγ οἰϊάγεν ἴο, 4...Ανηάγ. [γ.4(0.30.20). 
- συντέλεια, ἡ, Α. 7οΐμὶ εοπ γίδμίοη ἰο ρμδίῖς βεμάς ἴῃ τόπον ΟΥ 

ΚΙπά ; φιοία οἵ σσπττ θατίοη. ὅ εἰς χρῆσιν λαμβάνων ἀκίνητον πρᾶγμα 
«υδιδότω..-ἔτερον ὁμοίας προσύδου τε καὶ σ. ΑΙ ΘΟΒο]αβῖτ, οί ,2,2 
(Ρ.30). 

Β. ἐμά; 1. τὰ σεῖ, ; κι. μά οἵ τῆς ἄαν, ἤσ. πρὸ τῆς σ. τῆς ἐν τῷ βίῳ 
τούτῳ ἡμέρας πνευματικῆς ΟΥ..70.32.2(0.426.12; Μ.14.7418); οὗ οὔ ̓ 5 
{ππ οὐχὶ ἑκάστῳ ἡ σ. τὸ τῆς αὐτοῦ ζωῆς πέρας ἐστί; (Ὦγγϑβ, λοη,Ο ΟΣ ΤῊ 
τ βεςς, (ττ. 4864) ; οἵ οἴπεου {πὶπρϑ τὸ ᾿συντελῶν᾽ δηλοῖ ὅτι πέρας ἔχουσι. 
πάντες λόγοι..-πίστεως θεοῦ... «οὐχ ὥσπερ ἦν τὰ ᾿Ιουδαίων καὶ μετέ- 
πεσεν εἰς τὰ νῦν, ἀλλ᾽ ἐπὶ συντελείᾳ πάσης πίστεως... δέδοται ὁ νῦν τῆς 
πίστεως λόγος Οδουτα. Κορ: 28(ρ.420.6) ; Ὁ. εογερίείον, ξεϊμξος ὅ... 
θεὸς δίδωσι τόπον μετανοίας καὶ οὐχ ἅμα τῷ ἁμαρτῆσαι κολάξων φέρει 
τὴν σ. τῆς κολάσεως ἐπὶ τὸν ἡμαρτηκότα Οτ.ἠοΊη.7.1 τῷ. 76γ.(ρ.5τ0το; 
Μ. 13. 2204}; ὀλίγα πρὸς. ἱερωσύνης τελείωσιν συνεισφέροντες, πλείω 
πρὸς φιλοσοφίας α. ἀντελάμβανον ΟΥ.ΝᾺ2.0γ.2τ.2ο( 7.25 1140); ὅτ. 
ΝΥβ8, μη, τίι Ρ.26,1; Μ.45.2538}); α. ἐπ, ἀεείγμείτον, ἐχίγηιηαίοῦ 
εἰς μετάνοιαν καλεῖ, ἀὐργελοῦντα βέλη πρὸς συντέλειαν τῶν ἀσεβῶν... 
ἀποκείμενα ἔχων Π ον. (Ἶθρ.τ6.20; ταῦτα... «αὐτοῖς τῆς σ. ἔσται καὶ 
τοῦ θανάτου τὰ αἴτια ΤΉΘΥ ΜΟΡ5.}ς,58:1τ4(0Ρ.288.21: Μι66.684.); 
ἐὰν ἀποθάνῃς, γενικὴ γίνεται σ΄; ΟἸγτηρ. 7οῦ τ8 Ῥγοοτι.(Μ.03.1060) ; 

1340 
, 

συντέλεια 

2. εὐπϑε πα Ἰ0Ή, ἐπ οἵ τὶ 856 ΟΥ Ρογιοά μετ᾽ ἐμὲ προφήτης οὐκέτι 
ἔσται, ἀλλὰ σ. ΜαχΧΊγΏΗ]Α ἀρ. ΕΡΙΡῊ, ἦεν. 48.2(Ρ.222.2; Μ.41.8578); 
{Ομγυς.ραδολι5(8.262λ) οἷξ, 5. διάστημα; ἐ5ρΡ. τεῖ. ΗςὉ.9:26 σ. τῶν 
αἰώνων ἀπ Μί.13:30 σ. τοῦ αἰῶνος ; πΙΘΑΠΙΠΡ ἀΙβου 5564 ὥσπερ σ. τοῦ 
ἐνιαυτοῦ ὁ τελευταῖός ἐστι μήν, μεθ᾽ ὃν ἀρχὴ μηνὸς ἑτέρου ἐνίσταται" 
οὕτω μή ποτε, πλειόνων αἰώνων..«συμπληρούντων, σ. ἐστιν ὃ ἐνεστὼς 
αἰών, μεθ᾽ ὃν μέλλοντές τινες αἰῶνες ἐνστήσονται, ὧν ἀρχή ἐστιν ὁ μέλ- 
λων Οτ.0γ.21(0.374.1τοῦ, ; Μι1Ι. 5200) ; σ. ... ἐπὶ τὴν "]Ἰερουσαλήμ, ὅτε 
ἡ αἰχμαλωσία ἐστὶν ἡ Ναβουχοδονόσορ. καίτοιγε ἐρεῖ τις ὅτι...σ. τῷ 
λαῷ ἐπὶ τῆς τοῦ...Χριστοῦ παρουσίας 14 ἤον.7.1 ἐπὶ 7εγ.(ρ.52. 6; 
Μ.13.3200); ἃ. τεῦ. Ηθῃ.9: 26 ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τῆς σ. φανερὸς 
ἐγένετο ἘΤΘΥΤΆ. 5 173.0.12.3; ἡμεῖς οἱ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων ἐληλυθότες 
ΟτΥηραςί. τοί ρ.294.12; Μ.12.1Ο280}; τοῦτον πιστεύομεν ἐπὶ σ. τῶν 
αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας σάρκα ἀνειληφέναι ϑγηδ. 5 εἰ. .(0.258. 
11; Μ,26.7454}; ὃ υἱὸς... ἐπὶ σ. τῶν αἰώνων κατελθὼν... τὸν ἡμέτερον 
ἀνείληφεν ἄνθρωπον ΤΑἸΛ ει. βά.τ(Μ.25.2018); ΑἸ. έοη ο(ρ.52.14; 
Μ.25.4034}); τὸν ἑαντοῦ λόγον οὐκ ἀπέστειλεν εἰ μὴ ἐπὶ οσ. τῶν αἰώνων 
1ᾶ.,.4γιτ.20(Μ.26.720); ἐπὶ σ. τῶν αἰώνων γενομένην τ Ἣν σεστεν 
μονογενοῦς Ονυ, Ρς.8:1τ(Μ.60.7514); Ὁ. γεῖ, ΜΈ.13:30 4].; . τοῦ: 
αἰῶνος ΟΥ̓ τῶν αἰώνων 8] 1οΥπαῖϊνε ἜΧρτοββίομβ, νυ, {πίῃ ἰοόι 5300)» 
Οεουτα, βοειτο: ττ(Ρ.1285) ; σ, τῶν ὅλων Πομι ἴοι. 9.0; σι τοῦ παντός 
ΗΙΡΡ.᾿λαδν.ο.3ο(ρ.264.16; Νῖ.τ6.24118)}; σ. τοῦ κόσμου Τατοογαὶ,τ5(0.14. 
13; Μι,6.823Α}; σ᾿ τοῦ ΠΝ ν, 5. βίος ; Ἀ05., ΗεΥπιοΐς. 3.8.0; Ατιιορ. 
δέγαρ.τ τί Μ.26. 60Α}: οηςί. ΑρΡι6.τϑιο; 11. ᾽πὶ το]. τὸ (πη8 μεχρὶ σι: 
ὑπεράνω μὲν τοῦ δημιουργοῦ, ὑποκάτω δὲ ἢ ἔξω τοῦ πληρώματος μεχρὶ 
σ. Ἰγεη.μαδν.τ.5.3(Μ.7.4074}); οξ, ἐν δεξιᾷ τοῦ δημιουργοῦ... κάθηται... 
μεχρὶ σ. ὈἸεγαιχε, ΤἼάοι, 6 (0.128,53; Μ.ο,δβοα) ; μετέχει... «ἡ βασιλεία 
τῶν Ῥωμαίων τῶν ἀξιωμάτων τῆς βασιλείας τοῦ... Χριστοῦ.. ἀήττητος 
διαμένουσα μεχρὶ τῆς σ. (Ὀ5τὴ.1πα,10}.2(Ν.88.1254}; τῶν ἁγίων αἱ 
ψυχαὶ τὸ αὐτὸ ποιεῖν οὐ παύσονται μεχρὶ τῆς σ. Ἐλιβίγδΐ. 51αἱ απῖη.26 
(ρ.535); ἀχρὶ τῆς α. ὈἸ]Ἰοη χε, Τλάοί, 6 (0. τ28,1τ; 6898); ἡ ψυχὴ μὴ 
γνοῦσα τὴν ἀλήθειαν... βάλλεται εἰς τὸ μέγα πῦρ ἀχρὶ τῆς σ. σροπι. 
ἀγελοττ(ρ. τβ.τ2; Μ.το.14458); ἕως σ.: ἕως σ., ὃ ̓ ἀνταναίρεσις᾽ ὠνόμα- 
σται ᾿σελήνης᾽ [5.71:7} ΟτΟργέηε, 4.1. π(0.200.12; Μ.11.3408}: τοῖ. 
1).4η.9:27, ταὶ Οἠγςί οἱ Γμάᾶ,τ(ρ.82.132}; ἐν τῇ σα. Οτιελοὶ τη ΜΙ]. 
13:47(Μ.17.2074}; οὗ ἄνθρωποι... υἱοὶ θεοῦ καθιστάμενοι ἐν τῇ σ. 
τοῦ κόσμου (Ὀϑτη πα ἐσ. 2(Μ.88.,125Ὰ); ἐν ἡμέρᾳ συντελείας ᾿[αἴ. 
ογαϊ. τη(ρ.18.18; ΝΜ. 6, 8410); ἐπὶ τῇ σ. ΟΥτ.70.6.12(7; Ρ.122.24; Μ.14. 
2240); μετὰ τὴν σ. ΟΥτἤσν.12.10 τὴ [εγ(ρ.96.16; Μ.12.32028}; τοῦ. 
Μί.28:20 οὐκ ἀναιρῶν τὸ συνέσεσθαι αὐτοῖς καὶ μετὰ τὴν σ. Ἰδι5.6. ἐξ. 
3.14{Ρ.170.33;; Μι24.10250) ; 111. 115 ΟΠαταςίοτ ; ἃ τηγϑίοτν, ἔπ|5.,6.6, 
τ8(ρ.278.28 ; Μ.22.4:70}; ἐπείγεται μανθάνειν. «ἡμῶν ἡ διάνοια...τὸν 
περὶ τῆς σ. καιρόν (Πγγβ.λονιιθ.1 ἴηι ὙΤ λβέδς.(ττ.485}); μόνος... οἶδεν 
ὁ θεὸς.. «τὴν τῆς σ. ἡμέραν Ογτ. Ζαελ.τος(2.8ο00}) ; ἀββοοίδιθα ϑηΓἢ δῇ 
ΒΡΟΟΘΔΙνΡ56, «4.70.14{0.150.15}; 1 βεσοπα οομηϊηρ οὗ (τὶδί ἴῃ 
βἴοτν, Μείῃ.γες.3.17{(0.414.14; Μ.18.3254}; Επι5.4.4.1.τ(0.4.1π;Μ.25 
178}} Τμάτ Μορβιαϊ, τ:4{.-{0.6.14; Μ.δό,.ΘοοΑ) ; (Πγνβδαρ(.2(2.3690 Ὁ); 
ἢ Ἰυάρειηθσηΐ ἀπά ψυαῖῃ οἱ σοῦ, Οτ σης. 2.10 τὰ εν (ρ.96. 
12) Μ.13.3028); ΕἸ 5,7,..27:28},(Ν1.24.5854}; [ἢ ΓΘ 64] ζουγγπΐαθ τὸν 
εὐὐυϊὸν.. «ἐρχόμενον ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος κρῖναι ξῶντας καὶ νεκρούς 
δγηδ. 4π|.(34τ)4(Ρ.25τ.0; Μι26.7250); δννηδ. ϑίγηι.(Ρ.254.2ς; Μ.26. 
7368); Μ1 ἃ γοΐυσγη ἴο ομδοβ, (οηβῖ.ογ.ς,.χ(ρ.170.17; Μ.20, 1268); 
ΡΑβϑηρ αὐναν οἱ 4}} (πρ5, Ῥσος,.1ς.24:21τ(Μ.87.22030}; Ὀνὲ ποῖ 
οοτηρ είς ἀδβίσιοιίου οὐ πάντως δὲ ἡ σ, τοῦ παντελοῦς ἀφανισμοῦ 
ἐστι σημαντική" ἀλλὰ τῆς κατὰ τόδε ἐνεργείας..-κωλυτική ἼΒα5.1 5ι:ὅο 
(1. 4230; Μ. .30. 2240); ΤΑΊΠΕΥ ἃ {ΥΔη5ἰΟΣΙ ΔΓ ΙΟΠ σ, καὶ μεταβολὴν τὴν 
ἐπὶ τὰ κρείττω τοῦδε τοῦ παντός Ἐπι5.4.6.3.3(ρ.112.19; Μ.22. .1934); ; 
κατὰ τὸν τῆς σ. καιρὸν ἑτέρα τις ἔσται τῆς ὁρωμένης κτίσεως ἡ κατά- 
στασις Οντ. Ζαεῖ, τοκ(3.Βο0Α}) ; τρατϊκεᾷ Ὀγ τεϑυσσεσέοη οἱ θοᾶν, Ταῖ. 
ογαί. δ(ρΡ.6.16; Μ.6.8178); Βα5. βά.4(2.2210; Μ.31.6858); (γγΥ 5.5 γηι. 
“7,4 τῇ σοη.(4.6801}); Θϑι δ Ὁ Ἰβησηθηϊ οὗ πο ᾿οτβαίοση, Ῥσος α.1ς. 
66: ο(Μ.87.27134}; τὴς Κιηράοιι οὐ (ὨχΙΞΕ ἐπουράνιος... «καὶ ἀγγελική 
[5.. ἡ τοῦ Χριστοῦ βασιλεία], ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος γενησομένη 
Ηερεβ.8Ρ.1π5.}.6.3.20.4(Μ.20.2520}; ἀρξαμένον τούτων ἁπάντων [1.8. 
ἴης!, ΟτΞτ᾽ 5 ΚΙπράοπι) ἐκ τοῦ δηλωθέντος χρόνου, ἔπειτα καιρῷ τῆς 
σ. τούτων ἁπάντων ἀθρόως παυθήσεται Ἐπ5. ΛἼαγεεῖϊ.2.4(0.κ6.31; Μ. 
24.8208); Ποη5Ότα ρα δῃ ἀτῦςὶς οὔ α!τῇ ἀναθεματίέζομεν.. τοὺς... 
Χριστὸν... μὴ εἶναι πρὸ αἰώνων θέλοντας, ἀλλ᾽.. .ἐκτότε 1.6. ΤῊς.7.. «τὸν 
Χριστὸν ἀρχὴν βασιλείας ἐσχηκέναι ἐθέλουσι, καὶ τέλος ἕξειν αὐτὴν 
μετὰ τὴν σ, καὶ τὴν κρίσιν ὅγγιδι “4π|.(,45)5(ρ.252.40; Μ,26.7324); 

ἦν. τεῖ. δἰουηϊν οἵ σοά (Π6 ὅοη εἰ... ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ παντὸς ἔσται 
ὁ λόγος ἐν τῷ θεῷ..«πῶς ἔσται ὃ λόγος ὃ προελθὼν τοῦ θεοῦ ὥσπερ 
καὶ πρότερον ἣν πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς σ.; Ἐπι5.....2.ο(ρ.τοϑ. τ 40; Μ.24. 
οτός); 18... Βίρ. τός. 21; ΤΟΙ7Ὰ}; εἶ... διὰ τὴν κτίσιν ἐπλατύνθη... ἔσται 
μετὰ τὴν σ. μονὰς ἀπὸ πλατυόμοῦ ΤΑτ..4“γν.4.πτλ(Ρ.59.11; Μ.26.4888). 
᾿Εν, ΡῬΟΙΉ. ΤΟΥ συγγενείας: τῶν..«τριῶν υἱῶν τοῦ Νῶε, καὶ τῆς α. 



᾽ 
: συντελειόω 

αὐτῶν, καὶ γενεαλογίας, ἐγένετο ἡμῖν ὦ κατάλογος ἐν ἐπιτομῇ ἐν ἧ 
προειρήκαμεν βίβλῳ ΤΏΡΙΙ. Δπε.  μοΐ.2. 31(Μ. δ. ΤΟΙΑ), 

συντελειόω, ρᾶ88.; δός πιαΐε, ῥεγζεεί ὑπὸ τοῦ κυρίου σ. ΟἸεπι, τίν. 3, ..6 
(Ρ.221.2ῆ; Μ.8.11608); ἡ δὲ [8ς. πίστις]...σ, τῷ πιστῷ 1δ.5.1(0.327. 
13; Μ.9.12Ὰ); Ῥ4]} 0.1 ππ|5.48(0ρ.143.7; Μ.34.χ2110); Ογτισάον. (1. 
126}. 

συντελείωσις, ἡ, 1. “ον ρὶείοη; γαμητέον...καὶ τῆς πατρίδος ἕνεκα 
καὶ...τῆς τοῦ κόσμου...σ. ΟἸδλ,5,7.2.22(ρ τθο,τό ; Μ,ι8,τοδ08); 2. ῥόνγ- 
[εειϊοη τοὺς σπευδόντας εἰς ο. 1δ.4.2τ(ρ.3Ο0Ὅ.11; 13418).Ψ 

Ἐσυντελεσμός, ὁ, -- συντέλεια, ἐπ, το ΙΗ ΙΑΠΟΗ μεχρὶ ἡμέρας 
κρίσεως αὐτῶν καὶ σ. ἄβος. ἔπ.χο.12. 

συντελεστής, ὁ, 1. ΓΠΘΙΡΕΥ οἱ 84 ὈΟΩ͂Κ ΤΕΒΡΟΙΒ1016 ΤΟΥ ΠΟΙ] ΘΟΙΊΟΣ 
ἈΠῸ ραγιπδηΐ οὗ 115 ἴαχϑβ, Θ0Οσ. ἧ.4.4.34.5-(Μ.67.556.}; ἐγίδωίανγ, 
οἵ οὔ σὰ]1δγ ἴὸ ἃποῖθει ἐγένετο αὐτοῦ... δοῦλος, τουτέστιν σ. (βτοΉ. 

ἡ σοφία... α. «ΡακΞελ.Ὁ.το)(Μ.02.2858); 2. σεοονρ μεν, ῥέεν ει ἡ 
καὶ μεταποιητής (τ ΝᾺ 2.07.30.15(0.131.15; Μ.36.124.}); τῷ σ. τῶν. 
ἀμηχάνων σου Ι5 λοχ. τοϑ( Μ1.02.151324}; τὸν. «τοῦ θεοῦ λόγον...σ. 
τοῦ αἰῶνος αχ.αγηδιρ. (Δ.91.11208) ; Ὁ.(12578). 

συντελεστικός, 1, εογρίοίηρ, ῥεγζρείϊησ, ΜεΙοί πα, μομαιβγτιορ5." 
({(Μ.64.11040}; 2. οἵ [ῃ6 συντέλεια τοῦ αἰῶνος, τεῖ, Νίο.13:22 οὐδεὶς 
οἷδε τὴν σ. ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν ΤΟΥΟΝ γ85..4γ.6, δοὐ.6(}1.4:5.1280Ὰ). 

συντελ-έω, 1. ὑγίηρ ἰσ αγὸ ἐπ, σονηρίείε, βηέσῖ ἐν ἑξακισχιλίοις 
ἔτεσιν ““εσθήσεται τὰ σύμπαντα ΒΩΥΉ.15.4; μετὰ τὸ σ. αὐτὸν τὰς 
ἐπιλύσεις Ἡττ. Ξ,».8.11.1; ἐπὶ.. «τοῦ σωτῆρος...τά τε παραπτώματα 
παλαιοῦται καὶ αἱ ἁμαρτίαι σ. Αἰτις, εἰγοη.τό.2(Ν.1ο.808); τεῖ. τθα- 
ἰίοτι χρονικοῖς δξ διαστήμασι σ. τὸν κόσμον ἤον,.(ἰ6»:.17.0; τὴν 
οἰκουμένην σ. [1.6,. ὙΥΙΒάοτα}] ΑἸΏ..4γ.2.82(Μ.26.3200); ρΡ455., οἱ 
ἃ διατνοθῖ, δὲ ναϊπεγεά πη, Μεῖμισγηριο τίρ.114.0; Μ.18.1774}; 
2. Ρ635. ἱπίγϑῃηϑβ., ἥπίϑἰ ἵῃ εἰς πῆχυν ἄνωθεν σ. (Ἰοτηεἰγ.6,1τ(ρ.475.6; 
Μ.9.3088); 3. σεεοτη ἰδῆ, καγτν ομὶ, ἐχεεμίθ, ἘΠ οττὰ. δῖηι.ς.3.}.. τὰ... 
νόμιμα α. Ἐπ5.4,6.τ.6(ρ.28.29; Μ.22.578); 10.1.7(0.38.20; 720); ρὸ 
Ἰπιγομρὰ τεταρίαίοι, 1 1.“ Ροϊ.,.ο(.26,11484}); Ρα585., δέ δγομρὶι 
αδομί, ΟἸδιη. ἐγ. 6,15(}.497.8; Μ.0.2352.Ὰ}; οὗ Ρτόρῆξον, δὲ {μἰ ||, 
Τυβι. ταροὶ.32.6(Ν.6.280Ὰ}; 4. ἢ πιρᾷ, οὐ ρᾷ55., δέαγ τερον, δε εὐη- 
εέγηεα το! τὸ..«κεφαλαῖον τῆς προφητείας... .ἐπὶ μεγάλοις συνετελεῖτο 
Ἐπ5..6.5 Ρτοεῖη(ρ.2οὅ.22; Μ.22.344Α}); 5. πιαῖϊέ αἢ ἐπά οἵ, ἀεσίσον 
σ. .--- τοὺς υἱοὺς ᾿Εμμώρ ΤΙ ευ.5.4.; Δάδτα Δήα],.1.13(0.28,21; Μ,τι. 
17370); Τάτ Μορ5.}.5.58: 14(ρ.288.20; Μ.66.6844}); 6. ῥμὲ ἰο ἀσαί, 
“4..Ῥεὶν,εἰ Ῥαμ.7ο(Ρ.212.13); 7. ῥαν. ἐοτυαγάς ΣΟΒΉΗΟΉ ἐχῥθΉξες, βὰν 
ἰαχές; ῥγουϊάέ γϑογαϊῖβ τὸν...-πούμενον ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν κατὰ κώμας 
στρατιώτην ἐξηργύρισεν 5οσχ.ἦ..6.4.34.5(Μ.67.5 5320) » ΒΈΠ,, οἵ ῬΕίβοηΚ, 

νοντάξ, γίνε, Ἡεττη. πη ά.12.3.2; Ἐπ|5.4.6.1.1(0.2.1τ; Μ.22.160}; οὗ 
τῃΐηρϑ, εομγίδμς; ΜΊΓᾺ περ., σμαγά ἀραΐηει, Σραγε,. ον σ. ... πρὸς 
τὸ μηδὲ. «ἡμᾶς ἐναπομεῖναι ταῖς... φαντασίαις οη. ἀτ.ε. 1.1. (Μ,2. 
2408); 4αἴ., δὲ ῥγοξίαῤία, μοῖρ; αΌ5., Ῥτος α δη.3:24(Μ.8).228}); 
8, δεϊοη ἴο ἃ (1455 τοὺς ἐς τὸ σῶμα --οὔντας τῆς ἐκκλησίας ΟΥΝγ85. 
λον. 14 τῷ Οαμ|.(Μ.44.τοῦ4Ὰ}; 16. τη. τίι Ρ.202.23; Μ.45,.4400); τῶν 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν δοκούντων “-εῖν ΟΠ υνϑβ υνριτ4(1.278Ε). 

συντέμγ-ῳ, 1. ομἱ ἀοτοι, οἴ ββονὶ; ταθῖ,, εαγὸ ἄφεσιν βούλει λαβεῖν; 
«οὐτὰ πάθη σύντεμε ΟἸοτη.Φ.4.5.4ο(ρ.187.3; “-ε Μιο, 456); 2. οὗ 
ΨΕΙΌΒ] οχρσϑϑϑίοη, στρ (ἐλ ταὶ δ7}) οἤογὶ, τπακὲ απ ἐη4, οίαὶδ ὀγίεν,; 
ἔτϑα. οἵ [με ροϑρεῖ (εἴ, 15.10.22 οἵ. Ἐοτη.9: 28; 15.28: 22) ὁ Παῦλος... 
ὁ τοῦ συντετμημένου λόγου κῆρυξ τ.Να2.07.27.1{(Ρ.2.2; Μ.36.12Α}; 
τὸν σ. τοῦ εὐαγγελίου λόγον τ Νυβς, ον τά τῷ Οαπϊ.(.44.τογ 70}; 
Τοπί.Β. Λ᾿ δοέ εἰ Ἐπὶ τί(Μ.86.12078}; τὸ εὐαγγέλιον πλατὺ καὶ μέγα, 
καὶ αὖθις συντετμημένον 1)1οπ. Ατιηγοί.τ.3(Μ.3.τοοοΒ) ; Χριστὸς συν- 
“πετμημένῃ πίστει δικαιῶν Ῥτος.Ο,}ς.28: 22(Μ. 87. 22404). 

συντηρ-έω, 1. ἀσέῤ, τἩιαϊπίατη εἰσσεὶν σ. τῷ λόγῳ, «καθ᾽ ὃν ἐγένετο 
Οτ.ΝαΖ.ον.28.31{Ρ.70. 7) Μ .36. 124); παϊμίαϊμ,. ῥγέδεγυε ἴπ Ὀεϊηρ 
θεοῦ τὸ σ. διὰ προνοίας τὰ ὄντα τ Υγ85.0γ.εαἰθελ. (0.59.4; Μι4 5. 
440); Μαχιμδιν. (ΜΟΙ ΤΙ 560); τὴν τὸ φῶς “-οὔσαν τῆς γνώσεως 

θεωρίαν 1.(ττ250); τεῖ, Πγροβίδξςο ππίοη ὑπόστασιν μίαν... τῇ κατὰ 
φύσιν τῶν ἐξ ὧν συνετέθη μερῶν ὑπάρξει “οουμένην. 146. τοί 01. 
5560); ἢρσ,, τοῦ, Μί.ς :12 τὸ ἁλίζον καὶ σ. τὴν γῆν ΟΥ. [0.6.5οί28; ρ.τ68. 
12; Μ.:4.3044}; ἴῃ βαΐοίν μετ᾽ αὐτῶν ἔσομαι καὶ σ. αὐτούς Ηδτη. 
“παρά. 5.1.}1 ὃ υἱὸς κατέστησε τοὺς ἀγγέλους ἐπ᾽ αὐτοὺς τοῦ --εἷν αὐτούς 
14.5192.5.6.2;. Γυϑτ.ἀταϊ.30.21,(Μ.6. 5404}; Βα. Ολγ.(Ρ.401); 2. οὔξεννε, 
Φγαείςε ἀδελφότητα σ. ἘΤεττη Ῥαη4.,8.το. 

. συντήρησις, ἡ, 1. ῥηεξεγυσίίοη, νεαϊηίομαηεε τὴν ζῴων ψύχωσιν, 
μᾶλλον δὲ τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ σῶμα ΟὙΝα42.0».28,ϑίρ.δς.6,.Μ.56. 
658); ἡ ψυχὴ...ὅλη παροῦσα τὰ...μέλη.. «πρὸς τὴν τοῦ ἕν εἶναι σῶμα σ. 
ἐπισφίγγει Μέαχ.ανηδὴρ. (Δ .ΟἹ.ΙἸΟΟΒ) ; ἴῃ Ὀοίηρ τὴν σ. ... τῆς σωματι- 
οκῆς οὐσίας τι Ν' ν85.ογ ἰαπ.4{0.78.28., Μ.44.ττ604); οὗ δασπατιβΕ 
αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα εἰς σύστασιν: τῆς ἡμετέρας ψυχῆς τε καὶ 
σώματος χωροῦν. “οὐκ εἰς ἀφεδρῶνα... ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἡμῶν οὐσίαν τε καὶ 

1341 συντίθημι 

πεποιήκασιν οἰκονομίὰν καὶ σ. τ. ΝᾺ 2.0γ.30.1τῷ(ρ.125.1; Μι36.1178)}; ἡ 
τῆς κτίσεως συνοχή, καὶ σ. 70.1).ζ.0.1.3(Μ.04.7060); τὴν.-.«κατασκενὴν 
καὶ ο. τῆς κτίσεως 77]ο.1).8. }.χη(Μ.9ὅ.1ο124); πάντα..«διὰ τὴν σὴν 
πρόνοιαν καὶ σ. γεγονότα Μεῖϊειπαί, πον. 32.(Μ (64. 12770); 2. οὗξεγ- 

υσηεό, ΕΟ ῤΊῊΡ σ. τῶν ἐντολῶν... Χριστοῦ Μ' ἐγ το, 4 Θρ]ορ. (Ρ.44. 2); 
3. κεερίηρ, ποίάϊηρ ἤπ μεὶς Ῥοκφεβείοη, τὸ. «πατρῷον ὁ παῖς οὐ 
παρεδέξατο μίασμα, ἀλλὰ τοῦ κλήρου τῆς δυσοεβείας ἀποστάσιον 
ἐποιήσατο... ἐἐ ας ἐρλν μεμφόμενος ϑορῇτ, νυν, ἀπας, (Μ.02.τ6848), 

᾿συντηῤητῆξ,, ὁ , τρλοίάογ, ῥγόξεγυεν, γε, ρος. 4ντο( τοῦ, 

5768). : 
συντηρητικός, 1. εὐημδεγυίϊηρ, ῥγεδεγυίησ τὰ θείης, οὗ σοῦ ὑπερ- 

κεῖσθαί τινα δύναμιν ποιητικὴν τῶν γινομένων καὶ σ. τῶν ὄντων κατα- 
λαμβάνομεν τ Ν γϑ55.ον.εαἰδεῖ, τ2(ρ.58.τ6; Μ.4ς.440), 1ᾶ..4ρ1.(Μ.46. 

᾿ δ640); Βορἢγ.Η.6ρ.5γη..(1.8).21574); Μαχιρ. (Μ.01.1133}); [ο.Ὁ.Ψ 
1.ο.1τ.8(Μ.φᾳ4.8οδ0); οἱ ὅοη, τ. ΝαΖ.ον.30.2ο(ρ.139.τό; Μ.36.1208); 
οὗ ψμοὶς Τιῖη., Οὐ Ν γβ5 σες ἀπ Μ.45.1280); 2. ῥγοίεεϊθε α. φωνὴν 
[1.6. εἰρήνη πᾶσιν) Ἐπαβίγαι,. νει. 5(Μ.86.232044). 
-συντίθ-ημι, 1. δεῖ. ἀη4 ρμά85.; Α. ρίας οὐ ῥμὶ ἰορείδιεν; Ῥά55., οὗ 

ΨνΑΙΟΊΒ ΡΆγ 5104] ἔραϊυγοβ, δε εἰοσ ἱοροίηεν ὀφρύσι συντεθειμένοις 
ΗἸρρ.λαδν.4.τ7(ρ.50.20; Μ.16.2083}); ὀφθαλμοῖς. ..ο. 1δ.4.2ο(ρ.51.22; 
οἱ 30860}) ; πΠεηρα, οὗ δαγ8, δέ εἰοϑο ἰοὸ ἰξιε πεαά, 1δ.4.22(0.52.1 5 ; 3087.}; 
οὗ Ὠδὶῖγ, ἐδε εἰοϑε ἰο ἐδ θα, δὲ φηιοοίἑ τριχὶ καλῶς συντεθειμένῃ τ.4. 
2Ζοίρ.51.232; 4ο860). 

Β. ῥμὲ ἰορείξιον εομείγμοίτυεῖν 50 ἃ5 ἴο τηᾶ Κὸ ἃ ΠΟΙ] ; 1. οι ροιηά 
τηραϊοῖϊπθ5, Βαβ,ἄορι.τ4.4(2.125Ὲ; Μ.31.4528}; ἢρ. «Χριοτὸς...«ἐκ τῶν 
οὐρανίων “-εἰς ἀρωμάτων τὸ μύρον []ετη, βαεά.2.8(0.197.2; Μ.8.4728); 
απιε Ἰαννβ, Ατὐϊβί,αρῥοῖ.τ3.}) τεῖ, Ογεαίίοη οὐ.. «σύνθετος ὃ θεὸς ὃ τὰ 
πάντα εἰς τὸ εἶναι συντεθεικώς ΑΤΉ..ἐρ..4}γ.8(Μ.26.10448); 2. Ρά55. 
ΜΠ ἐκρ δὲ εοπιροςοά οἵ, εοηείδε οἵ, ΟἸδαι, ἐγ, 24(ρ.1οο.30; Μ.8. 
φο88Β); τὴν ὕλην..«ἐξ ἁπλῶν τινων συντεθεῖσθαι Μειἢ. αγδίϊν. τ2(ρ.176. 
51..; Μ.18, 2600) ; τεῦ. πιδπὶ ; οὗ ὈοαΥῪ δῃά 508}, [,γ65.χ.34{0.272.0; Μ. 
41. τοο Ὁ) οἰέ, 5. εὐρδρω ον τϑ.τοπο(ρ.20 4.10; Μ.18,2800); Ογτ.θρ.45 
(ρ.154.7; 5..1284}; Τιροητ ΗΝ 641.το τό 1,86, 14608); ; 3. ἐονροδα ΟΤ 
εοπερονί ὁμεϑεί! ἐὰν... ἀνεπιτηδεύτως συνθεῖσα ἑαυτὴν εἰσέλθῃ Ο(Βτγ5. 
ἀορι. 28. 5 τῷ ἢ εὐ.(12.2654}; 4. ἴὰ ψυιηρ, βαγγαίΐξ; εἐοτιροθα τπυλβῖο, 
τεῦ, Ἀοηλ.:25 ὡς εἴ τις τὸ μὲν μουσικὸν ὄργανον ἐπαινοίη, τὸν δὲ 
συνθέντα καὶ ἁρμοσάμενον ἐκβάλλοι.. πῶς γὰρ ἂν ἔγνωσαν ἄλλως 
οἰκοδομὴν..«ἢἣ λύραν, μὴ οὐχὶ..«τοῦ ἀρχιτέκτονος οἰκοδομήσαντος, καὶ 
τοῦ μουσικοῦ σι; ΑἸΉ, επί, 47(Ν 25.96.48); 5. 7οἵη, ὠπῖίε τὰ διὰ τῶν 
μέσων συσοφιγγόμενα ἢ διακρινόμενα τῇ αὐτοῦ διαταγῇ τε καὶ συνοχῇ, 
καὶ διατηρεῖσθαί τε καὶ “-εσθαι 1,εοητ. ΗΝ ες ἰ.1.13(Μ.86.14528}; φύσις 
πυρὸς.. «συνετέθη τῇ φύσει τοῦ σιδηροῦ 1τδ.τι4ο(15128); [6 ν}5 ἢ 
δε η {1165 ἢηὴ ΟΗυγΟῇ ᾿Ἰσραὴλ..-περιμένων δέ, ὥσπερ ἐκ τῆς τῶν ἐθνῶν 
κλήσεως ὑποστρέφοντα Χριστὸν...τῷ τῆς ἀγάπης νόμῳ μονονουχὶ καὶ 

συνθῆσαι [515] τοῖς ἄλλοις γτ, ρἰίαρὴΟεη. (1.168). 
Ὁ. 2ιῖδεεο ἰοσείδεν, ἐοηεοοί, ἀουΐξσ, ἸῈ αἰΒρΑΥαρΊπρ 56 ηβε ἐκ τῆς... 

μετανοίας κατεμάνθανον τὴν κατὰ ᾿θανασίου συντεθεῖσαν συκοφαντίαν 
Ατῇ.}...44γ.70(Ρ.22).23; Μ.25.7800); οὗ τὰ πρῶτα πλάσαντες αὐτοὶ καὶ 
ταῦτα συνέθηκαν ἰα ἀροϊ,Οση5ι.2(ρ.28ο,6; Μ.25.5 074}; ἐμελέτων καὶ 
συνετίθουν 14.6Ρ.ὁπονεῖ.δ(ρ.τη5.το; Μ.25.2268); σ. τὸν ὁμώνυμόν σον 
θεόν τ. ΝΑ Ζ,ογ,20.18(Ρ.1οΙ.7; Μ.26.978)}; οὔτε... συνέθηκαν 386. οἱ 
μάγοι] ἀπὸ τῆς τῶν ἄστρων κινήσεως τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι (Πγχγ5. ον. 
6.1 ἴῃ {Μ|.(η.85Α) ; κατά τινων σ. συντριβάς ντ Μ ο.τό(ρ.ὅ2ς,τό; 

Αὐρετὶ ομλ.); ἃ οτεβᾷ; οὗ ΤἈεορηγόηϊα5 οἱ Τγᾶπα, Ατἢ.5γ}η.24 
(ρ.25ο.ς; Μ.26.7240); οἱ ΟΒιστη. (357) ἀὐυμ αὖθις πίστιν 1.2} 

(Ρ.254.14; 1364). 
Ὦ. (γίϑῖοὶ, {(ρ455.}; 1. Αὐδὴ [[0.1:14} ἀντὲ τοῦ συνετέθη σαρκί, 

οὐ μὴν ψυχῇ Ταῖς, ΑἹ, ἔα. ῥακξολιαρ. Ὀοεῖς Ῥαιγ. ο(ρ.65.17); 2. ΔΡΟ]}., δέ- 
ἐομῖὸ πε τοῖς, δὲ Ἰἀοβεά εὐ; ἃ. οἵ τὰς ἤδθη, Αρο]]. ἢ.χογ(}.232. 
13,21}8Ρ. [υϑ᾽πωπηοηορὴ, (1.86,11244} οἰζ, 5. αὐτοκένητος ; Ὁ. οἵ (ῆς 
αν! ἰν τὸ ἀόρατον καὶ συντεθὲν πρὸς σῶμα ὁρατὸν... μένει καὶ ἀόρατον 
1Ὁ.133(ρ.230.21)80. ΤΠΠΤ. γα. 2(4.112}; δεῖ. τῇ πάντων ἐπέκεινα... 

᾿ ἣ ΐ . ἸΨ : -- Η ᾽ ι . , ᾿ ᾿ ᾿ 
φύσει σώζεσθαι καθαρῶς τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀσυμμιγὲς ἑτέρῳ, καὶ τὸ μὴ 
συντεθεῖσϑαι δοκεῖν ἔν γε τοῖς καθ᾽’ ἑαυτήν ΟΥΥ νοι ,5.2(Ρ.480.11); 
Ιου Π, Ν  ς.χ τό(Μ.86.14618) οἷϊ. 5. ἄνθρωπος; 3, οἵ Ὀοὴ παΐαγοβ, 
δὲ εοπ]οῖμεά οὐ ὠμτἰδά μίαν τὴν θατέρου τῶν συγκειμένων ὑπόστασιν 
οἰδιτι οί 5128}; οὐ. «δυνατὸν τὸ σύνθετον τῇ τῶν συντεθειμένων ὀνομά- 
ζεσθαι προσηγορίᾳ ΜΑΧΟΡγν».(Μι01.2960); Ια αφιδὶρ. (Μ.οΙ. τοῦ 8); 
4. δὲ πε ΟΥ ῥδέεονηθ εοηεῤοσιίο, αὐ Νὰ Ζιαγηι.τ.τ.1ο.25(Μ.47.4674) 
οἷξ. 5. ἀνθρωπολάτρης; τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς...ἐν μιᾷ τῶν αὐτῆς ὑποστάσεων 
ἐκοινώνησεν [56. ἡ θεαρχία], ἀνακαλουμένη πρὸς ἑαυτὴν καὶ ἀνατιθεῖσα 
τὴν ἀνθρωπίνην ἐσχατίαν, ἐξ ἧς ἀρρήτως ὁ ἁπλοῦς ᾿Ϊησοῦς συνετέθη 
Ποη. Ατ,ἄ.ν.1.4(}1.2.5024); Μοά. ἄογηι. τ 2(Μ.86.22004) οΟΙἐ, 5. ἁπλοῦς ; 
5. ΨΠῊ “ἐκ, οἵ (ῆγιβε 45 θα δπα τδη ἴῃ ὍΠΕῈ Ῥϑύβοη περὶ τοῦ 
συνθέτου, καὶ ἐξ ὧν συνέκειτο ζὃ᾽ ἐνανθρωπήσας ᾿]Ϊησαῦς ΟΥτ.()οἰς.τ.δ6 

σ. 10.}. ΔΙ (1.96. 140960); ε5ρ. ἐοηδεγυαίίον; Οὗ οὐβαϊίου τὴν ὧν  (ριιΖιιΣ; Μ.11.7854}; οὔτε συγκέχυται τὰ ἐξ ὧν συντεθεῖται φυσικῶς 



, 
συντικτοωυ 

ϑανου ΓΤ ύήη.2:51.(Ρ.337.1); τῶν φύσεων, ἐξ ὧν καὶ συνετέθη Ταβζῃ. 
ἐοη (Ρ.74.19; Μ.86.0074}); τὰν αὐτὸν... «ὁμολογοῦντες ἐν θεότητι...καὶ 
ἐν ἀνθρωπότητι, ἐξ ὧν καὶ συνετέθη Τα. Ἰτηρ.ἐἀ4᾽εἰ Ὁ. ναρΡΥ ἧ,6.5.4.} 
(Ρ.199.24; Μ.86.27978); Χριστὸν... ἐκ δύο συντεθέντα τῶν φύσεων 
ΟΙ,Αἴου αΉ..1; πρεσβεύομεν... ἐπὶ Χριστοῦ μίαν ὑπόστασιν σύνθετον, 
ἐκ δύο συντεθειμένην φύδεων ἐοντ. Τγίη τδ(6᾽.248; Μη]. τι 57}; ΠᾺ 
27(338Β; 11728);- ὑπόστασιν μέαν...«σύνθετον, τῇ κατὰ φύσιν τῶν ἐξ ὧν 
συνετέθη μερῶν ὑπάρξει συντηρουμένην ΜΆΧ..Ρ. 15(}. ΟἹ. 5560). 

1. πιεά.; Α. ἐχεορηίαϊε, ἀδυΐξε ἤν ομεβεὶ ί ἅπερ ἔκρυψαν αὐτοὶ 
πράξαντες, καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἐν γωνίᾳ συνέθεντο ΑἸ «ἀροὶ,5εε.2(ρ.88, 
18; Μ.25. 2400)... 

: Β. ἄργέθ Μ]Γἢ ῬΕΥΘΟ 5. ὦ.. Χριστός, εἰ μὴ ἦν ἀνάστασις σαρκός... 
συνέθετο ἂν αὐτοῖς ἶϑο. τοῖς ἰαδϑουναίοιεὶ Μείῃ.γ65.τ. τ(ρ.305. 5; Μ. 
τ8,28:4}; μή με βιάζου ἀκρίτως συνθέσθαι σοι Πονπ. ΟἾδη,.16.4.} σ. τοῖς 
Ἀρειανοῖς ΑἸἢ..ἐΡ. ϑγαρ.τ. τοί 1.26.5 568); ἀργεὲ τηδΐ ὅτι... εὐσέβεια 
καλόν, κἀγὼ σ. Τυβι.414].4.7(Μ.6.48ς50}; ον, ἴδηι, 2ο.6; μαρτυροῦν- 
τες οἰκείᾳ φωνῇ [1.6. 1η τῆς ᾿ΑτιοηἾ καὶ “-ἔμενοι ὡς ἀληθές ἐστι [56. 
Βοαν πᾶ δ]όοα οἵ (Ὠμτιβί ἴπ σα ματιϑ1] Θορῃγ Η εν. Ογγ εἰ [0.538 
(Μ.87.35684) ; ἀσγέέ ΟἹ. ΟΥὙἩ ἀΡοιμέ πάντων. . ἐπὶ τούτῳ συνθεμένων ΑἸΉ. 
σγη.ο(ρ.236.:8; Μ.26.6936); ἀλλήλοις σ. περὶ τῶν ὑποδτάσεων 14. 
ἰον» τοί .26.8ο80) ; αΌ5., δέ αργεεά συντεθεμένων πάντων Τπιδί ἡ1αἱ.τ30. 
τ(Μ.6.7778); ἠναγκάσθησαν συνθέσθαι Ηο».Οἰδηι.12. 3} Αἴ, }».5 
(Μ.26.10378). 

Ε. πεεθμὶ ἰο ἀντειπὼν πολλάκις οἷς συνετέθης Πιβι. ἀζαϊ.61. πῷ.6. 
6220); τῷ ἀληθεῖ σ. 1Ὁ.44.τ(5608); Βαδ5.ἀο»ι.τ3.τ(2ττ40; Μ.31 4258); 

. τῇ -ναἱρέσει σ. ἨϊρρΡ.ἤαεγ.8.τοίρ.238.19; Μ.16.33674}; ΑἸ ἀροὶ, πε .4 

(ρ.71.5; Μ.25.6498). 
Ὁ. ργαηὶ, εομεεάς, αἰΐοτυ ταὶ ἐγὼ φαιδόμενος ὑμῶν, ὦ οὗτοι, ταῦτα 

συνεθέμην. Μεῖδ,σνρηρ.3.13(0.42.23 ; ΜΝ χϑ,844); δυλτα, θυ λθ αν 
1530); σ΄ --- ὅτι...ἐνεδήμησεν 14.1074.7(}.26. 8048); σ .: Βελτίονα... 
εἶναι ἐδ. δ(βο4Α); Τοῦ «[.ο.1..(Μ4.04.7068); αὐ, οὔτε σ. οὔτε ἀποτάσ- ᾿ 

σομαι ἘΡΙΡΗ 4η:,43(ρ.53.1τ0; Ν..43.030). 
Ε), ἐουσηαηΐ ΟΥ ἀργέέ ἴο ἀρ ; οἵ 501 οΥ5 45 θοπηᾶ Ὀν τὴς ςαογαηση- 

ἔμι: τοὺς “-εμένους καὶ ἐορολεροῥέμονε στρατιώτας 751. Σαροΐ,30.5 
(Μ.6.2880)}; εοηδόηὶ. ἴο τεπιρίδιιοη ταῖς..«κακαῖς.-:ἐπινοίαις...σ. 
ον ΟἸοηι,.12; σ. ταῖς κακαῖς..«ἐπιθυμίαις ἐδιττι3; ῥγονείδα ἴο ἀο 
σ., ὀμόσας μηκέτι ἱερατεύειν ῬΑ] } ἢ. Γιαμς. τϑ(ρ.54.13; Μ.34.1ο5 08); 
προσπεσόντες σ. αὐτῷ μηκέτι προσεγγίζειν τινέ Ὀγτιϑ.υ. δαν.ξο(ρ.1όο. 
24) ἐδ. δ(ρ.τπο,8); σ. τῷ ἁγίῳ οὕτως ποιεῖν Ἰά ὦ, Εμἦννι.43(0.63.28); 
᾿πληροῖς ὅσα συνέθου τῷ θεῷ 1. τοίρ.20.11); σ. τῷ θεῷ μηκέτι ἀδικῆσαι 
ἄνθρωπον Ἰᾶὰ.υ.Θ᾽αὉ.34{Ρ.120.1}. 

συντίκτ-ω, 1. ῥγοσγεαίς ἰορείδον, Ὠίορ]., οὗ ραγθηῖβ μονογενὴς... ἐάν 
γὲ κράτῃ τὰ ὑμέτερα, μὴ μονώσεως ἀδελφῶν, ἀλλ᾽ ἐρημίας τῶν 
“πόντων δηλωτικόν εἶναι Β45. ΕΏΉ.2.2τ(1.257Δ} Μ.20.61τ7Β); 2. εοη- 
ριιμά, σοπξηδα οὐκέτ᾽ ἂν ἐν τῷ κοινῷ τῆς φύσεως τὸν τῶν ὑποστάσεων 
λόγον “νειν αἰτιαθείημεν. ἐπειδὴ τοίνυν τὰς μὲν ὑποστάσεις...ὁ τοῦ 
αἰτίου διακρίνει λόγος τι Ν γ858.ἰγός ΔΠ(Μ.4-.13320). ̓  

Ἐσυντολμητής, ὁ, ῥοίίοιυ αὐνεμέμγον ; οἱ ΒΑγταθΡᾶ5 5 αρεονβ οε 
οἵ [86 7εννβ, 1514, ῬῈ] εῤὈ} ει. 202(Μ. η8, 3538). 5 

συντομία, ἡ, 1. ὑγευτίν, Το 5655} [π΄ ΠΟΠΟΥΘίΘ 56Π56, ἐρτ ον, 

εονῥοπάζη, τοῖ. 7οι.3:4ἴ., τῇ σ. τοῦ κηρύγματος ἕπεσθαι, ἧς 
ὑπακούσαντες οἱ Νινευεῖται...τὴν καλὴν ἀντικατηλλάξαντο σωτηρίαν 
ΟἸδῖα ῥγοὶ. τοίρ.72.14.; Μ.8.2138); τὴν ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς πρακτικὴν σ. 
Μαχιαρμιδιν.(Μ.01.112560); δμγίμεδς, αὐγωρίμεες μεγάλη...σ., τοῦτό 
ἐστιν, εἰπεῖν ὅτι τὸν κόσμον ἔξελθε Τ. Ανγν.Β 4(ρ.τορ.τ); σμἀἀδηηδες 
τῆς τοῦ θαύματος σ. ΟΥτ. Μαρ τα ({γ,280}..}2, τ ΜΡ ,.66.1924}; ἐν σ. 

᾿ἕῃ ἃ φἤιονὲ τολῖΐο, σοῦ ἀποδώσει τὴν ψυχὴν ἐν σ. Απαάτ, τον. τοί 1.97. 
12458); 2. αϊοϊδίοη, τοῖ. βοπίβηη ὥστε μηδεμίαν... τῆς ἑνότητος 
συντομίαν περιεργάζεσθαι (τ. 1,αἰ. εοπεῖδτο) (οά. Αξν.68. 

συντόμιον, τό, ἰδεξέγα, ἰαϊΐν, ἰοξεη, 70 .ΜΑ]. εἄγορ.152 Ρ.322(Μ.07. 
4844}; 7ο.Μοβοῦῃ, γαΐ. 184{(Μ.87.30578). 

Ἐσυντομολογία, ἧ, -- συντομία, ὑγευϊίν, ΤΑΤΛΉ ἀεξ,1.2(}1.28.5230). 
σύντομος, οἰ σἤογί, αὐγιάσεί; 650. οὗ αὶ τοβά, ϑἠονὶ οσαΐ; 1. οἵ 

ἰαπρτιασο; 8. δοησῖδο, ὑνίεξῦ, ἐν σ. ἐμ ὑντεῦ, Η]ρρ.ἠαεν.7.τάί(ρ τοι. 
1π; Μ.τ6.32958); Ομγυϑβ.λοηι. 120. ἦῃ Π εϑ.(12.1218)}; οὗ ἴῃς ροβρεὶ 
(εἴ, 15.το:22 -- οτη.9:28) ὁ σ. τοῦ εὐαγγελίου λόγος Ἐπι5.4.6.2.3 
(ρΡ.8ο.8; Μ.22.1448}; διδάσκει τοῦ κηρύγματος τὸ α. ΤῊΣ, [ς.το: 25, 
(Ρ.57.18; 1.246); Ὁ. εηγὲ, ἰόν ας, εἰφαη-ομὶ βραχεῖς...καὶ σ. παρ᾽ αὐτοῦ 
λόγοι γεγόνασιν. οὐ γὰρ σοφιστὴς ὑπῆρχεν Ἰαβῖ, Ταῤοὶ,τ4.5(Μ.6. 
3494); τοῦ κελεύσματος τοῦ σ. ΠοριἸον. το; ΟΥΥ ἀρ. καἱ.ἴ,..14: 28 
(ρ.115.3)}; σξιντ, ἢ ε.14: 2 λ(συντονωτέρας Μ.72.7020) ; 2. τοῦ, Εἰπια, 
ῥγοπιηρί, φμΐοῖ, τμδάθη σ. μοι [30. τὰ θηρία) ἴστι. Κοηι.5.21 σ. ... 
θάνατον ΟΥΌΡΞ5.54:2τ(ρ.50); Οἤγνβ.10:».22.3 ἐμ Ἐρλ(ττ. 1688); τὸν 
σ. πρὸς βοήθειαν... Ἀρτέμιον ΜΠ[1[γ..Δγίεη.33(0.51.2); πευΐ. ἃ5 βυϊϑί., 
τοί. Ῥ5.75:7 νυσταγμὸν..-ἐκάλεσε τοῦ θανάτον τὸ σ, ΤὨατ,[ς.1ο:26 
(Ρ.58.17). 

1342 συντρέχω 

Ἐσυντομουργός, τοοργξῖηρ φιϊολῖν τὴν σ. τοῦ θεοῦ λεπτονργίαν 
σεο.ΡΙ5. όχι δ. (ΜΝ .02.1 50 Ὰ). 

συντονία, ἡ, 1. ῬΠΥΞ1ΟΑΙ ἐφησίοη ; οἰγαϊ ἨΡ οἵ ΤῊ γε; ἤρ., οὗ τῆς 
εγς οἵ {πὲ 308], Β᾽οη Ατὐνει δ. ΜΠ .3.228Α}); 2. σεαὶ ἴθ [Ὠε νὰν οἵ 
Ομ βῦδη Ῥετέβοτίοπ, 51: Ῥεὶ.ἐρ}.1.285(Μ,78,3404}; 1δ.1.2ο2(3120); 
ὅ. ἐπι οηδὶν Οὗ ΡΟ ΕΥΘ ΟΥ̓ ΔΟΌΙ65 ἐν σ. τοῦ ϑείον..-ἔρωτος ΟΠ ΑΥ, 
ειἾν,4.2(Μ.3.180Ὰ); τῇ πρὸς τὸ ἐν ἐν σ. συννεύσει 14.4.}.2.3.8(Ν.3. 
4040); τὴν αἰώνιον αὐτῶν [58.5. ἴμε 5εΥαΡὨ ]...«ἐν σ. πάσῃ καὶ 
εὐχαριστίᾳ τῶν θείων ἐ ἐπιστήμην τ, 4.3. π(4ϑοο). 

σύντονος, 1. εἰγαϊπεά {ἐσ λὶ, ἰφμὶ; Οἵ ἃ τοδά, εἰγαῖη!, ΟἸετη. ῥαφά...3 
(Ρ.9ς.23; Μ.8.2608); 2. ἐπ δησο, δαρεν, φδλιδνιδη; οὗ Ροννεῖβ, 650. 
ἀεϑῖτεβ, απ ϑοΐίοηβ προστάγμασι σ. (Ἰεπη.4. ἃ. 5.34{0Ρ.183.2; Μ'Ο, 
6400); Ὠδιΐ, 85 δᾶν., τρίφηϊίν ο. βλέπειν Βα5.1ερ. Ἰΐδ, σδηὶ ἀρ 40 ;Μ, 
31.5738Β}; Ὡδτῖ. 85 βιιβί., σεαΐ, ἐασεγηδες πὰ τῇς αν οὐ ΟΠ τιςτίδη 
Ρουθ οἢ τὸ σ. τῆς ἀληθείας στη Ῥοΐνε.7.3; τὸ πρὸς τὰς εὐχὰς σ. 
ΑΓ. Απίορ.4(Μ.26.845Α); εἰγαΐμ τὸ...σ. τῆς. «πορείας ΟτιΝ γ85. 
υ.Μο5.34(Μ4.44.3128}.Ψ 

συντοξεύω, «ἦἠοοὶ ἰορείμεν, 1.6. ἰγότὴ ἴπ 58π|6 54 εῚ ἸῺ 8 ὙΨΔΓ, [514, 

ΡῈ] ἐῤ}.3.3(Μ.18,720 4). 
-Ἐσυντρανίζω, ν. συνερανίζω. 
Ἐσυντραυλίζω, ἐΐεῤ᾿ ἰορεί πον μὰ σ. τοῖς νηπίοις (Ἰ]Ἰ6πι. ῥαφά.τ.6 

(ρ.τοφ.ττ; Μ.8, 2880). 
συντρέχεια, ἡ, εὐ ρίϊαμεό ἀχλοτιοβεολν ρον ουζυδεὶς καὶ σ. ἀπα- 

τώντων ΟΥΆΡ καἰ. ΕΡἠ,4:τλ{(Ρ.172.5) [ΟΥ̓ ἐντρεχ-, Ἰά οι ἷη ρα. 
4:τ48.(Ρ.415}. 

συντρέχ-ω, Δ. γῆ ἰορει μεν 850 ἃ8 {0 πιεεῖ; ἴ. αϑϑορδὶθ, μαϊδδν, 
ἴου βϑυποά ὥστε...ἐπισκόπους ...σ, κατὰ τινὰ σκέψιν πολιτικήν Θγγ 65... 
6η(Μ.66.1421.}); προσέταξεν ἐκεῖ σ. παρεγγυήσας τὴν σύνοδον ὙΠαΐ, 
ἦἢν.6.5.26.τ(3.802); ὥρισε.. δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σ΄ ... τοὺς ἐπι- 
σκόπους (ΒΑΓ, εαη.10; οὗ ραγίβ, δὲ αϑϑερηδίε, Αταρῇ λον, (Μ, 
30.654}; 2. οἵ ἐνεηΐβ, σοι, εοτη οί πολλὰ... ἐφ᾽ ἕν ἀποτέλεσμα α. 
ΟἸοιη. οἷν. 8.ο(Ρ.97.16; Μ.9.5930); 650. ἐγηευγομῖζε συνδραμούσης τῇ 
τοῦ σωτῆρος... διδασκαλίᾳ... τῆς τῶν ἐθνῶν πάντων ὁμονοίας Ελιϑ.1.(.17 
(Ρ.257.20; Μ.20.14360) ; οὗ ἘΠῚ65 ΔΠ6 5ραβοηβ, Αἴτγίοεάγορ.τθ.2(Μ,1ο, 
818); κατὰ τὸ αὐτὸ -“όντων τῶν χρόνων τῆς γεννήσεως αὐτοῦ καὶ τῆς 
συμπληρώσεως τῶν παρὰ τῷ Δανιὴλ.. ἑβδομάδων Επ5.4.6.8,2(ρ.383. 
14; Μ,22.620})}; ἀϑίτο],, οἵ σοπ] αποίίοη οὗ βίδυβ, ϑυπεβρ. 4(Μι6ό. 
Ι 3314) ;3. οἵ Ἰἴαυ!αο, ηῆηρίὶς; ταρῖ,, εθαίεδεε, εοἰμεῖάε δεῖ.. «ἀμφοτέρων 
τὴν πίστιν σ. καὶ τοῦ ὑγιαζομένου καὶ τοῦ ὑπερευχομένου Αππποη. Ἄς. 

4:πό{(Μ.8:.15258}; οὗ ΡΕΥΒΟΙβ, εἶχ οὐ ἀφεοείαΐο τοι τῷ ἀγαπῶντι τὸν 
θεὸν σ. Τ. Βεη).4.5; μετὰ ἁμαρτωλῶν καὶ πονηρῶν σ. Βαγη.4.2; 7010 
ἰορείμον, δε πμϊ ὦ πάντες ὡς εἰς ἕνα ναὸν ““ετε Ἰρῃ. Μαρη.7.2; τεῖ. 

70.14:27 οὐκ ἄλλο δὲ τοῦτό ἐστιν ἢ τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτῶν εἰς 
μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν σ, Τυπῖ, Πρ. Ἔ411ε| 80. Ἐ ναρτ. ἐν. 6.5.4 
(ρ.τοϑ.ς; Μ.86,27064); :δ.(}.200.32; 2800Β); οἵ Ὀοᾶν δπὰ βοὺ] ἴῃ 
τηδῃ, νυ.  ἐν.2:τ4(Ρ.463.21; Μ.74.0640); ἀπαβῖδιλοά,2(Μ.80.690); 
4. (τ 5ῖ0], ; 8. οὗ παίισοϑ υπηϊτοαὰ ἴῃ (Ὠσιϑὶ δύο φύσεις εἰς ἕν σ. ὅτ, 
Να2.ον.31.2(Μ.36.285Α); Ογτ λον βαξεὶ,, τη. 2(τ3,226Ὲ)}; ΙΔ ἐγηοιδις 
(0.482.7); ΙΔ ρ.τ(Ρ.1 5.22; 55,08) οἷζ, 5, ἀνακέρνημι; σωζομένης...τῆς 
ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἐν πράσωπον...“-οὐσης δ γρ}}.Ολαϊῖε. 
(ρ.129.33; Η.2.4560}; εἰ δὲ δύο φύσεις ὑποθώμεθα ἔχειν τὸν Χριστόν, 
οὐδὲν τούτων ἀναιροῦμεν τῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ πάντα ““οντα εὑρίσκομεν: 
Τιροπ .Β. }».( 1.86. 2οτόλ); οὔτε τινὸς ἑτέρου σὰρξ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς 
ἀνθρώπων γέγονε πώποτε, καὶ τότε τῷ θεῷ λόγῳ σ. καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν 

ἐποιήσατο σύνθεσιν ΒΟΡΠΤ.Η.ογ.2. 46(Μ. 87. 32770); ; δ..-τῆς ἐνώσεως 
λόγος τῆς φυσικῆς. «τηρεῖ συνδραμόντα πρὸς ἕνωσιν ἄτρεπτα ἰὰ.ἐρ. 

“γη.(Μ.87.31658); Απατ τ, ραϊξ.87(Μ.07.14414}; Ὁ. οὗ τὴε τνο, 
ψ 1} δύο φυσικὰ θελήματά τε καὶ ἐνεργείας... .-πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρω- 
πίνου γένους καταλλήλως “ϑοντα ϑιγηὺ Ρ(681)(Ώ1.3.14018). 

Β. γμη αἰοηρείάο, γε ραγαϊ εἰ τοῖ!ἧ; 1. ταοῖ. ἅμα τῷ βουληθῆναι 
γνησίως τὸ σωθῆναι σ., ὁμοζυγούντων.. «προαιρέσεως καὶ ζωῆς (Ἰ]επ᾿. 
Ῥγοί,ττ(ρ.82.26; Μ.8,2360); 2. γερ α γάζε τοῖϊβ, τάδε 1π ἐονηβαην; 
τπδῖ., οὐ Ογιβίίδῃ τασθ σ. συμπάσχετε Ἰστι. οϊγε.6.τ1: 3, ξομίμν, 
ἀργέέ ; εὐπεράς 8. Ῥοϊτιξ ᾿π ἀτρατηοηέ συνέδραμε τῷ λόγῳ (Ὦγτγϑ. ποηι. 
6.4 ἴπ Κονι. (9.477) ἀρΥδε, σοΉ ον ἰθ. ἐονερῖν τοις σ. τῇ γνώμῃ τοῦ 
θεοῦ ἴστι. ΕΡ᾿.3.2} σ. τῇ τοῦ ἐπισκόπου γνώμῃ τῦ.4.1; μελετήσαντες σ. 
τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ Γ]Ετη.ςἰγ.4.2τ{Ρ.307.7; Μ.8.13448}); οὐκ ἤλλαξαν 
[56. 7ονν5 ἴπ {τπηὸ οἵ (ῃτίβΕ].. «ἀλλὰ συνέτρεχε τῷ χρόνῳ τῶν προγόνων 
ἡ γνώμη Β65.56].0γ7,4τ.2(Μ.8ς.3418); 5146 τὐῖΐξ, αλλ ἰΐδ βᾶανι οὗ, αδεὶ 
σ. τοῖς κατ᾽ αὐτοῦ συκοφάνταις Ἐπιδ,4,6.5.ς(ρ.120.28; Μ.22.2200) ; 
παραδοθέντες εἰς κρίσιν θανάτον, μετὰ τοῦ συνδραμόντος αὐτοῖς... 
δαίμονος Να]ε τ Τγὴρ.ρ.ἐρίδειαρ ὙΠατ.Ὺ.6.4.8,6(3.058); 4. δὲ ερη- 
ἐδ ροναπεέοις τὐτιΐ, ἐπάπγε ΚΟΥ ΟΥἩὨ ας ἰοηρ ας τὴν τοῖς ἀπεράντοις αἰῶσι. 
“κουσαν εὐημερίαν ἀποληψόμεθα (γτ. ίαρὰ. Π..(1.420Ὰ}; τΠε0]., οἵ 
505. 85 οοδέεσμαϊὶ ψν ἢ ἘΔΊΠΕΥΙ σ. τῇ τοῦ πατρὸς ἀιδιότητι 14 ̓ Ξ. 
(τ᾿ 410). 



συντρ ιβή 

᾿ συντριβή, ἡ, 1. δίιαΐοι εἰργάζετο ψίαθον τοσαύτην ὑπομένων σ., ὡς 
«τὰς, χεῖρας :κεντωμένας αἵματος ἀφιέναι γΌΡαοΣ δγ(ρ.26ς.2ο); 
2. ὑγεαλίμρ, ἐπαιογίηρ ;. ἃ. ἴθ δοη., Πἰ, ἀπά ἤρ. ἐπιδέχεται βϑςο. τὸ 

σκεῦος] μετὰ τὴν σ, ἐπανόρθωσιν Οτ,ἤσηι.1 8.1 τη 76γ.(ρ.150.24; Μ.13. 
4644); οἴ, σ. .«.. ἀδιόάρθωτον ὕντ.Βς.2:0(Μ.69.1240); 18.33:21τ(8938); 

835 81 ςὶ οἱ ἀἰνίπε Ἰυβίϊοε τὴν ἐπενεχθεῖσαν αὐτοῖς [3ς, τοῖς ᾿Ϊου- 

δαίοις] ἐρήμωσιν καὶ τὴν ὁλρτελῇ σ. καὶ ἀπώλειαν 14 Ν᾽ αἠ.6(3.483Ἀ}; 
Ῥν Ομεῖβὶ ὡς λίθος ἐσχυρὸς ἐτέθη εἰς σ. Βαγη.6.2; ἁπάντων ἔσται σ. 
καὶ πτῶσις Ἐλι5.15ττιτ(Μ.24.1694};. ἀφημοϊ θη εἰκονοκλάσται...τὰς 
«ὐσεπτὰς εἰκόνας... συντριβῇ, καὶ πυρὶ παραδεδώκασιν 70.1).βαέν.το2 
(Μ.04.7734}; δ. τλοῖ,, σε γεββίοη ; οἵ (γιϑι 5 ψοτά, τεῦ, 1ο.8: 37, 
Οσ. 7ο.2ο.δ(ρ.334.6; Μ.14.5858); σῤῥγεδσίοη; κατὰ τῶν ἀσθενεστέρων 
σ. Ογτ.Ζαεῖι.36(3.7120) ; τοεἰρἨὶ, οἰγαἿΉ ἄνδρα...τεταλαιπωρημένον ἐκ 
τῆς σ. τοῦ κόπου τοῦ πολλοῦ 70.Μοβοῦ ῥγα!.37(Μ.87.2888.); 3. ἀϊ-- 
ἐγθδς, ἱγομδίθ; ἃ. ἴὰ σφεα, ἵνα..-πᾶσα σ. ἀποστῇ ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν 
Οτιλοῦι.12.13 ἢ 7εγ.(ρ.τοτ.21; Μ.13.308})}; ᾿ἡ κακία αὐτῆς᾽" τοῦυτ-. 
ἐστιν, ἡ ταλαιπωρία αὐτῆς, ἡ α. (γν5.λονι.22.3 ἴηι Ἀ71.(η.2708}; ἡ α. 
σημαίνει ποτὲ μὲν τὴν ἁμαρτίαν, πῆ δὲ τὴν τιμωρίαν 14. ἐγ ΒΥ τό: τ 
(1.64.7094}); ὈντΜ πο τδ(ρ.625.τ6; Αὐδοετῖ οτλ.); Β. εὐμγείοη, τῆς ἡ 
κατὰ διάνοιαν σ. ΤΗτγ5.ἤοη!.10.3 τὰ Μ|Έ.(7.248Ὰ}; τὴν σ. ψυχῆς [56.Ψ 
οἱ Πανὶ 4] 1}.3.5(438); σ. καρδίας Ἰά ἤον.9.4. τ. Η οὗ (τ2.90Ὰ}); Τάτ. 
ΜΟρϑβ. τύ ον.5: κ(ρ.1η8.18; Μ.66.8818); τὴν τῆς διανοίας...σ. Τμαΐ, αη. 
6: τοί2.1181}; ἃ τηφ8ηῃ5 οἱ ρχορ ἰϑτίοῃ τὴν ἐξ ἀμυθήτων πταισμάτων 
σ. Απαϑί.5.Ρς, 6(Μ|.80.τοβολ); ο[.170.}..}.34(}1.06.11850); Εἰατηξηῦ 
ἴῃ ἔπιῖτ οὐ ϑρὶ πε, ἐδιατ(ο498).. ᾿ 

συντρίβ-ω, 1. «ἠαίίογ, εμῖυέν, ογτιδἧι, τ. βραχίονές εἰσι Φαραώ, ἡ 
κακία..«καὶ..«τὸ φρόνημα σαρκός, οὖς βραχίονας ὁ θεὸς σ. ΟΥ̓. Κ᾽ .«ἵ5 
Ἐσεε,. 30: π(ρ. πο; Μ.17.288.,8); ἥτις ῥάβδος, πάντας τοὺς ὑψηλοὺς 
συντρίψασα, ταπεινώσει Ἐλι5. ἴξ τα τ τ(Μ,24.τ608); Βα5.ἠοηιῃ 5.44 
(1:.τόπ Ὁ ; Μ.20.4040) ; τπεῖ., ἐγμϑέι, ἀεείγογ οὗτοι.. ἀποκτεῖναι θέλουσιν 
τὸν λόγον καὶ...σ. αὐτόν, τὸ μέγεθος μὴ χωροῦντες αὐτοῦ ΟΥ. [0.20.6 
(Ρ.334.2; Μ.14,5858)}; ἐδιτοιιϑίτ3 ; Ρ,τϑ0.15; 3370); Οομπρί,αρ. ΑἸΆ, 
ἀροΐ. 56ε. 86(ρ.τός.33; Μ.25.406); εἰς τέλος συνέτριψαν σατανᾶν ὑπὸ 

. τοὺς πόδας αὐτῶν ἘΡΆΤ.Ι.1784; σ. τὸ σῶμα τῷ βάρει τῶν ἐσθιομένων 
ΒαΞ. λον. 4(2.30; Μ.31.τ680) ; βούλεσθαι τῷ τε χρόνῳ καὶ τῇ περι- 
ουσίᾳ καὶ τῇ δυναστείᾳ σ. αὐτούς [1.6. ἴὰ ΠΌΡΑΙ ΟΠ] ὙΠάτΜΟρβ. 
τΟον.6:18}.(Ρ.179.τοὸ; Μ.66. Β8το); 2. ᾽πὶ, εἰγίκε, ΟἩγγβ. δίαϊ.τ.τ2(2. 
180); ἄρας λίθον ἵνα κρούσῃ ἕνα τῶν ἁγίων, κατὰ τῆς ὄψεως τοῦ 
ἡγεμόνος ἤνεγκεν τὸν λίθον καὶ σ, αὐτοῦ τὴν ὄψιν Μί. δες; τοοιεπά, 
ἀανηασε ὈΥ 5ἰτἰκίπρ πατάξας συνέτριψε, τουτέστιν ἐτραυμάτισεν ΤὨϊ, 
φι.δό ἐπ 2 Κερι2τ:37(1.500); 8. οὔ] τοῖν δ έδς ; δι. οἱ δῃιχ εἰν οὐ ρτίεῖ 

᾿ τὴν τῆς μιᾶς ἡμέρας φροντίδα ἀρκεῖν εἰς τὸ κακοῦν ἡμᾶς καὶ σ, (Ὦτνϑ. 
Οβοηῖ.22.4 τ ΜΠ.(7. 2800) ; ῥγεαΐ,, τοεῖ. ἂς. 21:12 ἐκείνην τὴν ἀδαμαντίνην 
. ψυχὴν σ. δάκρνον ἴσχυσε ἰὰ.}ο»ι.4.4.:1} τ Τἤό55.(1τ.4570}; Ρ455. ἡ τῶν 
συντετριμμένων φροντίς Ῥ4}].υ,Οβγγ5.τ3(ρ.8ο.4; Μ.47.45); τοῖς. φιλη- 
δόνοις καὶ ταῖς τοῦ παρόντος βίον τύρβαις..-συντετριμμένοις Ονγ Ός. 
43: 21(Μ,60.8934}; Ὁ. Ῥα55. ἱπίτϑηβ,, ὄγεαϊ ἀοίθη κατεκλάσθη 530, 

᾿ ΤΟΞΕΡἢ], συνεμαλάχθη, σ., καὶ ἔκλαυσε ζῇτγ5. ον". 4.5 1. αΤῆδος (τι. 
4584); σ᾿. Οπαβε!Ὲ ψ]} σοπίΠ οη σ. τὴν διάνοιαν πλημμελοῦντες͵ 

, Δ ἠονν 4. αὶ τῇ ΣΟ ογ.(το.4620);. σ. αὐτοῦ τὴν ψυχήν, καὶ ἁμαρτωλὸν 
ἑαυτὸν ἐκάλεσε 4 ἠονηῖς Β 1: 18(3.3008Β); ἕνα.: μεταμελείᾳ τινὶ 
κατὰ τὸν παρόντα βίον συντρίψας ἑαυτόν, δυνηθῇ τῆς μελλούσης σωτης- 
ρίας ἄξιον ἑαυτὸν καταστῆσαι Τάτ, Νορ5.1(γ.5: 5(Ρ.178.1τ6; Μ.δό. 
8818); 10. Μοβοῃ ῥγαϊ,ο7(Μ.87.2οςόσ᾽; Ρᾳ 55. ἡμεῖς... «τῶν συντετριμ- 
μένων τὴν καρδίαν, οὐ τῶν --ὀντων (Ὠτνβ5.ἠοη!.1.2.2 τη: (οἱ (ττ.4158); 
ῬΕΙΙ, ραξ5., 6 οοη 6 καρδίας καθαρᾶς καὶ πνεύματος συντετριμ- 
μένου ἘΡΉτ.1.210Ὲ ; ΕΝ]. ρῥεγίςι τι α(Μ,70. 9008) ; ΣΡΊΟΟ] ΟΡ ἱκαεὶ (Μ. 
65.840); εἶδον αὐτὸν πάνυ συντετριμμένον 70. ΜοΞςοι ργα!.78(Μ.87. 
20320); ρετῖ, Ῥίςρ!. ρᾳβ8. Ὡδαξ, δθ β051., ἐομ ὙΠ ΠΟῊ τὸ ταπεινὸν 
καὶ σι. καὶ εὐμετάδοτον τοῦ ἐξαγορεύοντος 0.6]. ξαποπαν.2(ρ.438); 
ἃ. πιογίϊξν σ. τὰ σώματα αὑτῶν κατὰ τοῦ διαβόλου γ᾽. ἔλα. (ρ.53.20). 

σύντριμμα, τό, 1. ὀγεαξίης 0 ῥίεεες, σηια βῆ; οἱ νϑῃλο]εβ, τ .Ν 82. 
ογ.8.15(Μ.35.8ο84); ΑΥΩΡΗ δείφης. τ64(Μ.37.15884); τηεῖ., γηΐρ, 

. ἀοριγμοίίοη, τοῦ πολέμου τὸ σ. Ογγ. Με}. 22 (Δ. ΔττᾺ}; οὗ ἃ σαπεα οὗ 
οὔδεηςο τὸ θέλειν αὐτὸν [50. τὸν πλησίον] ἀναγαγεῖν ἐν καλῇ φύσει, μέγα 
σ. ἐστι τῆς ψυχῆς Ἐ5.0»γ.8.τό(ρ.59) ; οἵ δεἴεγηα] τππ,, ρον Δ 05 τοῦ κατὰ 
τὸν Ἀπολινάριον...τοῦ κατὰ τὸν Ἄρειον πτώματος, ἔσον..«τοῖς κασα- 
πίπτουσίν ἐστι τὸ σ. ΟΥ.ΝΥβ85..(ρο}]}.26(}1.4ς.ττ80Ὰ}); ΓΘ, ΑὙὐρ.8(Μ. 
4.το030); 2. οί τηρ; δὉ5., οὗ τηδβδιμυθδίίοη, 770. 76].5όγηη.(}.88, 
1021); τηδῖ., ορῬηοςϑίοη σ. ... φησι τὴν πλεονεξίαν τὴν κατά γε τῶν 
ἐν ὑφέσει καὶ ἀσθενείᾳ Ογτ.]ς.ς.5(2.8530), 

συντριμμός, ὁ, 1. γεΐη, {Β45.15.τϑίχ.380Ὲ ; Μ,30.1458); 2. ερη- 
“γἰοη, 5. ἃ Ὀτθακίπρ οὗ τη6 Πεαχί, Βαβ.λονῖη 5. 44{(1.1650 Μ.20. 
4040); τὸ ἰσχυρὸν τοῦ σ. καὶ τῆς ταραχῆς παρίστησιν Τάτ. Μορ5.Ὁς. 
6:30 (0.32.1; Μ.66,6490); ἔστι σ. καρδίας ὁμαλὸς καὶ ἐπωφελής, εἰς 
κατάνυξιν αὐτῆς...ἀγρυπνία, καὶ προσευχὴ...σ. ἐστιν ἀνεπηρέαστος 

1343 συντυχία 

Ματς. Ἐτιορμβετ τοῦ (ΝΜ 6ς. 0088); ἐδ.2.τογίοότΑ) ; ἔτεα. ΜΠ ταπείνω- 
σις οἵ ζορπαῖε Μοσάβ καρδίας σ. ἢ ταπείνωσις φρονήματος Βαβ,γεῇ. 
Μιρ.8.2(2 3500; Μ.31.0400); ὁ...σάκκος σ. καὶ ταπεινώσειώς ἐστιν 
ἐφόδιον [Β85.15.121(1.470Ὲ; Μ.30.3328); Μαςιἀερ ἀοηιλτ 3(Μ.34. 
6098); ΡῬΆΠΟΧ. (1 Ἰβαδο)ερ.τ8(Ρ.170). ᾿ 

Ἐσυντριπτέον, ὁη6 1151 «»ηιασὶ! οὐ ἀεείγον, ΟΥ. 7σ.τοιτϑ(13; Ρ.180. 
12; Μ.14.3370). : 

Ἐσυντρομάζω, τἤαξε, ἱγεριδῖς, “τε. δ(ρ.46.8); ΟΥ̓ Μαρ. ἀΐαὶ (τ, 
Ζ4ς.).χ( 1. },.71.2224}.Ψ 

Ἐσύντρομος, ἐγενηδίτηρ ; ϑῈ ἐτηοίίοη, ΗΠ ον, ΟἸδηι.12.7; ΜΊΤΗ ΓΘΑΥ 
δαίμονες...σ. Α( λον. Α 43(ρ.161.7}; (4}}.0.Ηγ}»}.(Ρ.94}; ΜΙ αννς; 
οἵ ΒΜΨΥ αἱ Αππυποίβίοη, ἤγοίσυ.ττ.τίρ.22); ὡς...τὸ ὅραμα εἶδον, σ. 
γενόμενος ἀπῆλθον 4.Βαγνη.4{0Ρ.203.7); τὰς δεσποτικὰς δυνάμεις ἐθεά- 
σατο, καὶ πάντες σ. γενόμενοι ἀπαϑι, 5. ἀοέμηο (Μ.80.12008); ὡς ἦλθεν 
ἡ ὥρα τῆς προκομιδῆς, σ. ὅλος καὶ σύνδακρυς γέγονε ΤΆΠπαϑι. 5. γεἰαί. 

51(00 40.12.3). 
σύντροφος, 1. οὗ ρεΙβοπῃβ; 8. ὀγομρὴϊ ἩΡ ἰοσειμεν τοῖτἶ; ἃ5 βιβῖ., 

ρείεν-δγοίμον ; αἶβο ἴθτι., ξοϑίεν- δεν μήτηρ...καὶ.. «ὁ ἀδελφός... «καὶ... 
ἡ σ. μου (σ-(] τΡ.125; Ὁ. Πυίηρ ἰῇ; ἃ5. βαῦϑτ., εονιραμίοη οἵ 
ἴηϑπι 8.5 οτεξαϊεα ἀγγέλων ἐποίησε σ. 70.) δον 4(Μιοό. 5 520); ἡπαὶξ 
δότω τῷ οἰκέτῃ αὐτοῦ ο., καὶ ὁ ἐλεύθερος αὐτοῦ σχήτω γυναῖκα 
{στερεηί ον. Ποη,Βο( Ν.86,6124}); τηεῖ, γνῶσις καὶ πίστις, αἱ τῆς 
φύσεως ἡμῶν σ. Ματς.τιοῤιδειτιτοςί( Μ.ός.ο 170); 2. οὗ {πῖπρδ, 
μαδτμαὶ, ξανεϊαν; παΐεγαὶ; οἵ ΟΕ τΙβτ 5 παππαπ Ὀοάγ, Ἔχερ. 0. 
τ 14Ὸ διὰ τοῦ σ. σώματος ἡμῖν ὥφθη (τυ. ἠσηι...2.1 τπ [0.(8.660). 

συντρώγω, εαΐ τοὶ ἢ οὐ ἱορείπεν σ. αὐτοῖς Τ΄. Ζαθ.14.2; ΑὈ5., ΝῚ].ἘΡ}.2. 
τ6η(Μ.79.28ο}). 

συντυγχάνω, ηιεεὶ, τιδεί τοῦ ὰ 9 ἤδποα ςρεαῖ ὁ σωτὴρ τοῖς μαθηταῖς 
σι πεποίηται τοὺς προειρημένους λόγους ΟΥ. 70.15.5τ(50; Ρ.279.17:; Ν΄. 
14.492); τοῖς ἁγίοις [1.6. τῃ6 ργορμεῖβ) δυνατὸν ἦν αὐτοὺς σ. ΑἸΉ. 
ἵπε.12.4(λζ.2ς.1178); ΠοριΟἰοι.τη.τ2; Κ͵ Ῥαπ.(ρ.68.17}; ἑαἰκ, εαννν 
ΟἩἡ ἃ ἐοπυεγεαϊοη, Τδοπῖ.Ν.υ.ο. Εἰθεηι (ρ.11.90); Οὐ Μὰρ ἀταὶ ({τ. 
Ζ4.}.}λ4..0(Μ.}1..77.370Ὰ}; αὖϑ. καθεζομένων... αὐτῶν, καὶ σ. Απαβί.ϑ. 

ΔΡ.]οΠιύηαρσ,(Μ.96,13034); πιεά., Μασ Μη αροῦν.3.τ4{Ρ.02.18}} 
ἐε1] δθουΐ σ. αὐτῷ περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων αὐτῇ Βατίῃ. 
ἘΔε55..(σαν.(Μ.104.14250); ἃ5 5 ]εοῖ οὐἩ δϑοβίὶς αἰ βοιρ) πε οὐ σ. 
τινί: ἡσυχάζει γάρ Ογτ.Β.υ. Εἰ ἤγηιιτοίρ.19.10); στιχολογῶν, καὶ μὴ 
σ. τινί 7ο. ΜοΞο ἢ ῥγαὶ, τοῦ( Μ.87.20654}); ἀπᾶ οἵ σαποηίοαὶ ἰΘρ]8]α οι 
εἴ τις σ. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ...«ἐπικατάρατος ἔστω Ῥοεη.ρΡι1.τ4; ὁ σ 
ἀπὸ τῶν ἀποδείπνων, βαλλέτω ἀνὰ μετανοίας ν΄ ὙΠάγιδέθα ῥόεη.1.20 
(Μ.99.1η368). 

συντυπόω, ἡργόδς ὁπ86 {Ππὶπρ αἰοηρ τοῦ ἀποΐμετ; ρα55., δε 
σἰανιρεα αἰοηρ τυτίλι οὐ αἱ ἐμὲ σαπι ἑΐτις, δοχ.ἢ..6.1.8.13(Μ.67.8814). 

Ἐσυντύπτομαι, δε επί ἰορείδεν, ὙΒαγ διά. }}.2. 5 (Μι00. 
1268) οί. 5. συγκουφίζω. ' 

συντυραννέω, «παγέ 1η: αὐεοίμδ ῥοτοδν τοῦδ; ῬτΟΡΙ., {εἰσι ἰγγαηὶ, 
Ἐπ|.}.6.8.1τ4.ττ(}.20.784}). : 

συντυφλόομαι, δὲ ὑἱἱπά ας γεραγάς οὐδ {πὶπρ ἀπά ἀποΐδεν, δὲ 
ἀομδὶν δἰ σ. τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τὸ ψυχικὸν βλέμμα 
οὐκ ὠξυδόρκουν Αγηρῃπδεορεπί, (Μ.320.1250). 

συντυχία, ἡ, 1. οἵ [λἱηρθ, ἐμαηεε φισείλνν, ΞΟΉ ΓΟΉΡ56 σ. τις ἀτόμων 
τὰς τοσαύτας ποιότητας πεποίηκε, καὶ κατὰ τοσαῦτα εἴδη Οτ(εἰς.4.)ς 
(ρ.345.Ὸ; ΜυΙιστ450); 2. οὗ ροΐβοῃξ ; 8. αϑϑοεία ΟΉ., γεϊαοησῆτρ, οἵ 
Μοβοβ αηᾶ ἀάτοῃ (τεῖ, Εκχ.32:27), στιν γβθυ Μ1ο5.(}1.44.306..,8}; 
". ἴῃ βέη., 8008] φορίαεὶ, ἀεεοείαϊοη, ἐοησεγβαἴςη. τὴν σ. ... 
ἐπωφελῆ... γεγενῆσθαι τὴν πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς (οη51:..4.,}}.4.10.4; θέλω 
ὐτὴν ἄκαιρον σ. κόψαι... «ἀφελεῖν γλῶτταν αὐτοῦ Ἀοτα. Με]. (4.6 
Ρ.180); ΜΟΝεν. εἰ Αεἰ.7(0.6.1); ΟΡΡ. ἀπουσία, 151ἀ.}6].ὉΡ}.1τ.281τ(Μ.. 
18.3488); Ρ]υτ. αἷ,.«συνεχεῖς σ. ... αὐταῖς..-ἐστι νόσος ΤΙ Κεμδ.6.3; 
ἔστω 56. ἡ παρθένος] μὴ ῥεμβὰς..«φεύγουσα τὰς τῶν πολλῶν σ. (οηΞί. 
4}Ρ.4.14.3; ἐν. «ταῖς σ. ἀλαζονικὸς τοῖς ἀγνοοῦσιν αὐτὸν ἐνομίζετο 
ϑοογὐ.6.6.3.τ4(Μ.67.6698); ἃ 5Ξυθ)εοὶ οὗ ἀβοετὶς ἀἸβοϊρηπςε, Βα8.γ6. 
Μις.33(2.3168; Μ,31.0078); τὰς σ. ἐξετράποντο τῶν πολλῶν ΝΙ] ἐχέγε. 
6ο(Μ.79.7920); ὙΠΑ]. ἐὐηΐ. τ, 681.(}1.01.14330); 6. ἰπ σοποτγαῖε, ςϑεισίν 
ὕποπτος ἦν ὁ βίος, ὕπουλος ἡ κατάστασις, αὐτὸ τῆς ο. τὸ πρᾶγμα 
τεθόλωτο ας. Μρυαροεν...42(ρ.146.10) ; ἅ. 5:πρὶςε ἐρέονυίειν, τιδείτης, 

- εὐπιυεγαἰἰοῃ πρώην-..σ. πεποιηκὼς..-πρὸς αὐτὸν (ς Βαγη.τ](Ρ.208. 
το); Αβίιλτι,»γοά (ρ.113.8); οὗ καὶ σ. ἔσχηκα τέσσαρας ΡᾺ]}}. ἢ. 1 ατὲ5.4 
(Ρ.19.20; Μ.34.10120}; σ. ποιήσασθαι πρὸς αὐτὸν καὶ διαλεχθῆναι 
αὐτῷ περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως ΓὈΟΡ(448γαεί. τ( 4 Ὁ 2.1.1}0}.το2.3; Η.2. 
1120); τοῦ λοιποῦ οὐκέτι εἰς ο. τὸν Σεβηριανὸν ᾿Ιωάννης ἐδέξατο ὅοογ. 

ἀε.6.23 ΞΏΡΡ].16(Μ.67.733}) ; 6. εοπυεγεαίτον, ἰαἰξ ἡσυχάζειν... μήτε... 
τινὰ δέξασθαι εἰς α. παρεκτὸς μόνου τοῦ ὑπηρετοῦντος αὐτῷ Ογγίϑιν. 
ϑα.4τ(ρΡ.132.5); εἰς πλάτος ἐλθεῖν συντυχίας 14.0.70. ἐδγεΐι τπ(ρ.213. 
22); α. ὠφελεῖ μόνη ἡ πνευματική ὙἘἨΔ].ἐδηΐ.τ.68(14330); εἰ μὲν διὰ 
τὸ εὔξασθαι παρεγένου ἐνταῦθα, εἰς τοῦτο...τὸ στόμα σου ἀπασχόλησον- 



συντυχικός 

εἰ δὲ σ. ἕνεκεν, γέγραπται [Μῖ.21:13] ΓΡΟΠΌΝ.Υ, 70. Εἰδονι. 42 (Ὁ.84. 

11); ΡΙαγ. συντυχίας τινὰς ποιήσαντας ἐσημειώσατο 70.(Πἰπ|.5εαἱ. 

4(Μ.88.7018); 

10418}; οἵ ἴπε ἐσμῦεγσε οὗ ΠΟΙ πιεπ οὐ οἱ ΒΟΥ τἈΐπρβ τῶν λαῶν... 

γλυκαινομένων αὐτοῦ τῇ σ. ῬΑ] Ονγ5.5(0.,29.11; Μ.41.10}; περὶ 

κῆπον «ἀσχολούμενος καὶ περὶ σεμνὰς σ. 4.1.1 απ. ὁτίιζι ; Ρ.15].10; 

Μ.34.12334}); τῶν εὐχῶν σου καὶ τῆς ἀγαθῆς σου σ. Ογτ.ϑιυ. γνίας. τ 

(0.233.21); Οὐδίαρ ταὶ, ((χ.Ζ6οἢ.)4.28(Μ.Ρ1}..77.3660). 

συντυχικός, αεεϊάεηίαὶ, ξογίμτίοιις ἀπρονοήτῳ καὶ σ.. Μοῖ.γέ5.2.1τὸ 

(ρ.349.16); οὐ...σ, ὁ κλῆρος...ὅτε λέγει κλῆρον θεοῦ Ῥτος.Ὁ. 765.18:1 

(..87.τοξδο) ; ἱπ ἀἰδοιββίοῃβ οη. Ογαδίοη ΟΥ αϊνίπε Ρχονιάθηοθ σ. .-.: 

καὶ αὐτόματον εἰσηγησάμενος τὴν τοῦ παντὸς διακόσμησιν Ἐπ5.}.6.1.} 

(ιρ; Μ.21.568); ἄλογόν τι καὶ σ. καὶ αὐτόματον ἐν τοῖς θεόθεν 

ὑφεστῶσι νοεῖται οὐδέν Οτ Ν γ85. δα. (Μ.44.134}; 4. (α|.(}1.45.τ644}.ὕ 

Ἐσυντυχικῶς, αεεϊἀφηίαϊν, ξογμεἰοιεὶγ, αἱ γαπάοηι ἀλόγως καὶ σ. 

καὶ οὐκ ἐξητασμένως ἀκούσαντα ΟΥἕοηηη ἦτ τον τοιτί [15 τὸ Ρ.43); 

ἰά,μονν.8.2 ἴω {6γ.(ρ.51.1; Μ.13.3378); ΟτΝ 85. ἔμπιτᾷ ρ.170.18; 

Μ.45.4138); Ῥτου.Ό..705.18: τ(Μ.87.10360); ἔτεα. τοί, Ὁτοδίίοπ φησιν 

[Ξς. (ἰΕἶϑι.5]...σ. ... καὶ οὐ κατὰ πρόνοιαν..«ταῦτα συμβαίνειν. Οτο εἶς. 

4.75(0.344.21; Μ.11.11458); τῶν.-. «φασκόντων... «τὸν κόσμον.. «αὐτομά- 

τως..«καὶ σ. ὑφεστάναι Ἐ5.}.6.7.ττ(320Ὰ; Μ.21.541Ὰ}; 18.7.τη(3306; 

Μ.5 578); τεῦ, ργονίδεησε οὐδέ...τι σ. οἴομαι συμβαίνειν Τιάγτλ. ΕΣ. 

40: το(Δ1.50.13168,0). 
συνυβρίζω, ρα55., δὲ ἱηφμεα ας τοεῖΐ οὐ αἱ ἔδ6 φάη ἔΐηιε, Οτ. [0.10. 

2τ(τ6; ρ.197.24; Μ.14.352Ὰ); ΟΒτγϑ.ονι.39.3 ἦῃ 0.(8.2270)}. 

συνυμν-έω, 1. 70» 1 ῥγαϊΐξα τοῦ σοοῦντος ἡμῖν τοῦ θεοῦ λόγον 

ΟἸοπα. ῥγοὶ. τδίρ.84.20; Μ.8.241ᾺΑ}; 805.» ΘΟΡΗγ Ἡ πὴ. γγοοῖ 79.35(Μ. 

87.35488); 2. ρᾶ55., οἱ Ῥεῖβοηβ οἵ Ττίη., δέ ῥγαϊδεί ἐορεῖμεν 1, 

“ἠαγὸ εημαὶ ῥγαΐδε «ἰΚᾺ δοξολογέας...τοῦ θεοῦ διὰ Χριστοῦ συνδοξο- 

λογουμένον ἐν τῷ ἁγίῳ πνεύματι σ. Οτυον. 43(ρ.φοτ.τ6; Μ.11.5578); 

Ὀϊάντι, Τγίη.2.6(Μ.30.5450}; σύνεδρον ἔχει [50. ὁ θεὸς τὸν υἱόν) 

“"οὐμενόν τε καὶ συμπροσκυνούμενον Οντ. Ἄϑαε. οί3.555Α}; τὸν υἱὸν 

μὐσυμβασιλεύοντα τῷ πατρί, μεθ᾽ οὗ καὶ συγκαθέζεται καὶ σ. Βυΐϊιρ. 

ΟΌΡ (μβ)αεί(4(0 χ.τ.τ Ρ.142.31; Η.2.1654). : 

Ἐσυνυμνολογέω, οἰ ἐαμελεῖες τοῦτ, ΝΝΊΟΘΡΕ του, δ γνν, τ2](Μ.8ό. 

31040).. 
'συνυπακούω, 7010 τ: μὲ γέΒροΉ ες γυναιξὶ δὲ παραγγέλλεσθαι ἐν 

ἐκκλησίαις μὴ λαλεῖν...«μήτε συμψάλλειν, μήτε σ., εἰ μὴ μόνον σιγᾶν 

καὶ εὔχεσθαι θεῷ δι᾽ ἐντεύξεως καὶ σεμνῆς πολιτείας Ριάαςε. Ραὶϊνγ.8 

(.18.3). 
ἀσυνύπαρκτος, εὐεχίείδηΐ; οὗ Ῥοιβοηβ οὔ Τσΐη., ἘρΊρι.ἤαεγ.14.4 

(ρ.318.17; Μ.42.4814) οἰξ. 5.. συνυπόστατος ; οἵ ὅοὴη ΠΗ ΕΔΙΠΕΥ, 

Απαβι.ϑιλοά τί .89.49}). 
συνύπαρέξις, ἡ, 1. ἐσεχίεί δε; ἃ. οἵ 500] ἀπά Βοάγ, Μαχιαρδίρ, 

(Μ.91.13258,13418); Ὁ. ἴΠ60], εἷς ἐστιν ὁ θεὸς τῇ σ. τῶν τριῶν θείων 

ὑποστάσεων  [υϑὲ.ψι.6ἱ γ65}.130(Μ.6.13920); ἐπὶ μὲν τοῦ θεοῦ τὴν 

ἀίδιον λέγομεν σ., οὐκέτι..-σύνθεσιν 1διτχο(3800) ; ὥσπερ.-.«-ἐν τούτοις 

[1-ς. ὅτε ἀρᾷ Π681] τὸ ἐνυπάρχειν τὰ ἐξ αὐτῶν οὐκ ἀναιρεῖ τὴν σ, ... 

οὕτω καὶ ἐφ᾽ υἱοῦ Οντ. 70.1.τ(4.120); τ. ὈΠτίβῖοὶ. ἕνωσιν ἀληθῆ 

πιστεύομεν, καὶ σ. αὐτῶν [50. τῶν φύσεων ].--φυσικὴν δι᾿ ὑποστατικῆς 

ἑνώσεως Ἰιροῦς. ΗΝ 6ε,.2.τ2(Μ.86.15570}; τοῦ λόγου...ἐξ αὐτῆς [36. 

ΒΜ] ἀρξαμένου τῆς μετὰ σαρκὸς...σ,» δι᾽ ὑποστατικῆς ἑνώσεως 10.3.2 

(τόοφα); 2. εονηΐηρ ἱμίο ἐχι θΉτε τὐ ἡ τῶν ψυχῶν μυθευομένη σ. ἐν 

τῇ ἀπαφρίσει τοῦ ἄρρενος Ἐῦαο9. Ναζ ἀΐαὶ τοί Μ.38.το40); ἐλ.(1ο48). 

συνυπάρχ-ω, εὐεχίδὶ ;ΟρΡΡ. ἐνυπάρχω: τὸ..-κυρίως καὶ ἀληθῶς “σειν 

ἐπὶ τῶν ἀχωρίστως ἀλλήλσις συνόντων λέγεται. τὴν γὰρ θερμότητα τῷ 

μὲν πυρακτωθέντι σιδήρῳ ἐνυπάρχειν φαμέν, αὐτῷ δὲ τῷ πυρὶ σ., καὶ 

τὴν μὲν ὑγίειαν τῷ σώματι ἐνυπάρχειν, τὴν δὲ ζωὴν τῇ. ψυχῇ σ. Β45, 

δ ρίγι61(4.53Ά; Μ.32.1848) ;ΟΡΡ. μεθυπάρχω, Τμεοητ. Ἡ. Ν᾿ ο..4.3(Μ.86, 

τό568); 1. ογίφίμαϊο ἰοροίλιεν απ επῖξὶ αἰρηροῖάε, εὐεχῖςί γλῶσσαν καὶ 

δάκτυλον. ..ἱστοροῦνται ἔχειν, οὐχ ὡς σώματος ἑτέρου “ποντος αὐταῖς... 

ἀλλ᾽ ὅτι αὐταὶ φύσει αἱ ψυχαί..-τοιαῦται κατὰ τὴν οὐσίαν ὑπάρχουσιν 

Μείῃ,τες. 5. Ἰϑίρ.41 5.18; Μ.18,2284}; τὸ...σ. οὐχ ἑαυτῷ ἀλλ᾽ ἑτέρῳ σ. 

Αἰι..4γ».1.32(Μ.26.778); 18.2.38(2280); κἂν ὁ γονεὺς τῷ χρόνῳ δια- 

φέρῃ...ἀλλ᾽ ἔσχεν ἂν καὶ αὐτὸς ἀεὶ “αον τὸ τέκνον 1.1.2δ(68.) ; ὡς ἂν μὴ 

ἅμα τῷ γενέσθαι τὴν γῆν, τῶν ὁρῶν συνυπαρξάντων αὐτῇ Πιοά. ε. 

80:τ(Μ.33.16240) ; ἱπηροββίθ]ε ἔου τ αϊπρβ πα ]}}ν ΟΡ βεα ἀμήχανον 

σ. ἀλλήλοις φῶς καὶ σκότος ΟΥ. 7ο.το.τί5; Ρ.323.4 Ἐπ μος, οἱ 

ροοά πὰ εν], 14.ρ.εαΐ, 7ας.4:4{0.26.17}; τὰ μηδέπω σ. ἀλλήλοις 

δυνάμενα, χαράν τέ φημι καὶ πένθος Μακ.αηδὶρ. (Μ.91.12120); 

ἐχοϊαάρα ὃν παίατε οὗ ἱπβπῖεν δύο.. ἄπειρα σ. οὐ δύνανται ἤοιη. 

ΟἸονι.τθ.17; εἰ..«ἄπειρόν τι εἶναι οὐ δύναται ᾧ ἐξ ἀιδίου “-εἰ ἕτερόν τι 

κατ᾽ οὐσίαν διάφορον, ἄπειρον εἶναι οὐδαμῶς ἐνδέχεται δυάδα Μακ. 

αναρίρ (ΜΟΙ ττβ5Ὰ)}; 2. ἴῃ σεη., δέ εοπίθριρῥογαποοις σημεῖον δ᾽ 

εἶναί φασι τὸ προηγούμενον ἢ σ. ἢ ἑπόμενον..-σημεῖον δὲ τοῦ εἶναι τὸν 

σωτῆρα ἡμῶν αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ αἵ τε προηγούμεναι τῆς 
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ἰά.ραςι τ4(41.88.12000); Ὑμάτιϑιυᾷ, ἐῤῥ.1.38(Μ.09.. 

συνυπάρχω 

παρουσίας αὐτοῦ προφητεῖαι.. αἵ τε σ. τῇ γενέσει αὐτοῦ τῇ αἰσθητῇ περὶ 

αὐτοῦ μαρτυρίαι, πρὸς δὲ καὶ ζαἷδ μετὰ τὴν ἀνάληψιν... ἐμφανῶς 

δεικνύμεναι δυνάμεις αὐτοῦ Οἰεπι. είς. δ. 15(ρ.493.58.,; Μ.9.3454); 3. δὲ 

ἐπιγίτισίς οὐ δείονιρ ἐεδεμίϊαϊϊν ἰο ἔγοηι [δε δερτπηΐηρ τοῖς «σώμασιν 

ἕύκυει καὶ τὸ σκιὰν ἔχειν {751 [5 .(ρ.30; Μ.6,1507λ};} τῷ τοῦ ϑεοῦ 

ἀγαθῷ ὃ κατὰ συμβεβηκὸς ἐστιν αὐτῷ, καὶ σ. ὡς χρόα σώματι ΑἸμοπδρ. 

ἰ6ρ.24.2(Μ.6.9458); τὸ... πνεῦμα τὸ ἄγιον.. ἔχον τὴν ἀγαθότητα. ..«ἐκ 

φύσεως αὐτῷ -“οὐσαν Β45. Επη.3.3(1.274Ὲ; Μ.32.6618); οὐδὲ εὐσεβὲς 

ον ἐπὶ τοῦ πνεύματος μεθεκτὴν λέγειν αὐτοῦ τὴν θεότητα..«καὶ οὐχὶ 

φύσει αὐτῷ “-εἰν 1.3.5(2716Ὲ ; Μ.6650); ἀντὶ τοῦ “οειν αὐταῖς ἔξωθεν 

παρεπόμεναι ΟΥΝ 85. Εωποχ( Ρ.82.6; Μ.45.3138); τὸ ἐπιθυμητικὸν 

καὶ τὸ θυμοειδές, εἴτε συνουσιωμένα τῇ ψυχῇ, καὶ παρὰ τὴν αὐτὴν 

εὐθὺς τῇ κατασκευῇ “-οντα, εἶτε τι ἄλλο παρ᾽ αὐτὴν ὄντα καὶ ὕστερον 

ἡμῖν ἐπιγινόμενα Ἰὰ. απΐν».εἰ γες. (Μ.46.498); εὐγνωμόνως... .τοῦ πάθους 

ἀκουστέον...τὸ φύσει σ. τοῖς οὖσι Μαχιαριδρ. (ΜΝ. 91.10738); 4. δὲιυτίῇ, 

γριπαίῃ τοὔνμ ὃ Χριστὸς ““Ἔτω σοι φίλος ΟΥΕΧΡ ἴη Ρν.τττὴ(Μ.17. 

2000); ὃ δὲ ἵρῃ ἐπα δαπ!δ εαϊέροῦν τοί ΟΥ ὁ μαννα τὴς εὐἱἢ τοῖς ἐσομέ- 

νοις ἀγαθοῖς ἀνδράσιν οὐδὲν “τουσιν [56. π088 ἐπουρπῇί ἴο πᾶνε σοιη- 

χαϊττρ ᾿π]υβεοο] ΗΠ ον, ΟἾδηι.τ5.8; 5. μαυε ἐπε σαμιέ ογῖρίμ πόθεν 

υσ. τῷ Ἡδὰμ τὴν ψυχὴν νοήσωμεν, ἄνευ.. «σπορᾶς δημιουργηθέντε ;-.. 

πῶς γὰρ ἡ ἀφθαρτος..«τῷ φθαρτῷ...σ.; Τῦδεβ. ΝΖ άταὶ. τλο(Μ.38. 

το48.); 6. τῆθοϊ., εοόαῖςί, δέ εοεαίδί θη νι ἀοα (πιρ] γὶπρ οο- 

οἴδυπι γ}; 8. οὗ πιδίῖοῖ, να]επί. πότερον ἔκ τινος συνόντος ἀεὶ τῷ 

θεῷ, ἢ ἐξ αὐτοῦ καὶ μόνου, ““οντος αὐτῷ οὐδενός... ἔδοξέν μοι σ. τι 

αὐτῷ, ᾧ τοὔνομα ὕλη Μεῖῃ ἀνὲν. 2: (ρ0.140.24,153.14; Μ.18,244}0, 

2488); 1δ.7(0.162.6; 2534}; οὔτε ἀνάγκη σ. αὐτῷ τὸ πᾶν δεῖν λέγειν διὰ 

τὸ μὴ ἀναγκάζεσθαι λέγειν ἠλλοιῶσθαι Ἰά ἐγεαί. 4(ρΡ.406.20; Μ.18. 

4360); Ὁ. οἴ απ ορροβίπρ ῥΡτίηοίρ]α τὰ... οὐκ ὄντα. .-πῶς ἠδύνατο σ. τῷ 

ἀεὶ ὄντι ϑεῷ; Αἰδ..4γ.1.20(Μ.26.720); τὸ κακὸν... ἐπάγει 55. ἴῃ8 

Μαπίομβδῃ] ὡς ἀίδιον καὶ σ. θεῷ ΟΡ οὶ. (Μ.88. 5568); α. οὗ ὅοὴ 

μιὰ Ἑαΐδοσ, πιαϊηταίηβα ἀραϊπθε Ατίαηβ οὐ συμφωνοῦμεν αὐτῷ 

νοὐλέγοντι...Ἔὐει ὁ υἱὸς ἀγεννήτως τῷ θεῷ Ατιρ. πὸ. (ρ.2; Μ.42. 

212}; λέγειν τολμῶσι. ἱπῶς..«δύναται ὁ υἱὸς ἀιδίως σ. τῷ πατρί; 

ΑἸῃ.Αν.2.34(Μ.26.2200) ; ΠΟ ἡγνετα [ΟἹ] ον εά ὈῪ Ευποτηαϑ8 ἴῃ ἀεξην- 

ἴῃς βοῃ᾿Β σοσχιβίθησε καταγέλαστον, τοὺς ἕν μόνον παραδεξαμένους 

ἀγέννητον, ἢ προὔπάρχειν τι τούτου φάσκειν, ἢ σ. ἕτερον.. εἴτε 

κϑοι 56, τι], τῇ πρὸς θάτερον κοινωνίᾳ τοῦ ““εἰν ἑκάτερον, ἀφαιρεθήσε- 

ται τὸ ἕν μόνον εἶναι Ἐππ.αροὶ, το( .30.8450); ΟΥ̓ ΜΠ τσ οο- 

δχἰβίδηςο οἵ σοα᾽β νείβάοπι ἀπᾶ ρονεῖ Ὀὰϊ ἀεηγίηρ τπεἰτ ἰἀΘπτ ΠΥ 

«τὴ ΟὨσῖσε, Αϑίϑορῃ. ρι.1 ἀρ. Ατμισγηϑίρ.246.4; Μ.26.7130); δύο 

«ὐσοφίας φησὶν εἶναι, μίαν μὲν τὴν ἰδίαν καὶ σ. τῷ ϑεῷ, τὸν δὲ υἱὸν ἐν 

ταύτῃ τῇ σοφίᾳ γεγενῆσθαι Αἴῃ. 4γ.1.ς(Μ.26.218) ; ποτὲ μὲν τῇ κάμπῃ 

συνάπτουσι τὴν σοφίαν, ποτὲ δὲ σ. τῷ πατρὶ.-«λέγουσι 1Ὁ.2.4ο(23228)}; 

λέγειν μὲν σοφίαν σ. τῷ πατρί, μὴ λέγειν δὲ ταύτην εἶναι τὸν Χριστόν... 

πὸνινεσον οὐχ ἑαυτῷ, τινὶ δὲ κ-εὶ 16.2.38(2288,0); ἘΌΘΘΌμι5 οὗ (δοβαῦθα 

αἰβο ἀδηγίηρ ἰὐ ἡ μὲν αὐγὴ σ. τῷ φωτί, συμπληρωτική τις οὖσα αὐτοῦ... 

ὁ δὲ πατὴρ προύπάρχει τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς γενέσεως αὐτοῦ προὐφέστηκεν, 

ἢ μόνος ἀγέννητος ἦν Ἐ15.4,6.4.3(ρ.153.4; Μ.22.256Ὰ}; ἡ.--αὐγή..- 

οὐσιωδῶς σ. τῷ φωτί, οὐκ ἂν δύναιτο ἐκτὸς ὑφεστάναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν" ὁ 

δέ γε τοῦ θεοῦ λόγος καθ᾽ ἑαυτὸν οὐσίωταί τε καὶ ὑφέστηκεν, καὶ οὐκ 

ἀγενήτως σ. τῷ πατρί ἐν.5.1(0.213.18,20; 452,0); οοοχίβίεποθ δα- 

πιϊτἐθα Ὀγ Μδτοο]]ι5 εἷς θεὸς καὶ ὁ τούτου μονογενὴς υἱὸς λόγος, ὁ ἀεὶ 

σ. τῷ πατρί Ματοο]}. ερ.4Ρ.Ἐρίρῃ. λαεν.72.2(Ρ.257.22; Μ.42.3858); 

πᾶ φοποίβίθπον αϑϑοτίοα Ὀν οὐτποάοχ, τεῖ. Ἠεθ.1:3 ἀδιαέρετόν 

ἐστι τὸ ἀπαύγασμα πρὸς τὸ φῶς, καὶ ἴδιον αὐτοῦ αὐον τούτῳ φύσει, καὶ 

οὐκ ἐπιγέγονεν ὕστερον Αἴδ.ερ.4:ν.1.18.τ(Μ.:5. 5680}; ὥσπερ λόγος 

ὧν..«τοῦ πατρὸς, ἔχει..«τὸ μὴ πρότερον καὶ ὕστερον, ἀλλὰ τὸ ““εἰν τῷ 

πατρί ἰδ.τ(571Ὰ}; ι4..4γ.1.2](Μ.26.680}); 1δ.3.26(3808); ἰΙάὐ.Απίομ.δο 

(Μ.26.941Α}; εἰκόνα τοῦ θεοῦ...σ. καὶ παρυφεστηκυῖαν τῷ πρωτοτύπῳ 

ὑποστήσαντι. Β85. Ἐμ.2.16(1.2510; Μ.29.6ο5Α); ἵνα ἐκ πηγῆς ἀεὶ 

οὔσης ἀΐδιος πηγὴ σ. ἘρΙρ..αεν.76.35(0,385.17; Μ.42.5880)); εἰ 

λέγοιτο χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως τοῦ πατρός, ἀχωρίστως τε ἅμα καὶ 

προσπεφυκότως ““Ὄντα γοεῖ Ογτ ταί. Τυΐμ (τἰ, ςε80); 14..76.1.1(4. 

128); Τάτ. Ηἐὖ.1: (3.547); εἰ μὴ ἐξ ἀρχῆς δῶμεν τὸν νἱὸν σ. τῷ 

πατρὶ..-τροπὴν τῆς τοῦ πατρὸς ὑποστάσεως παρεισάγομεν ΤΌγτ. ΤΥῖη.1 

(6.90; Μ.77.11334}; ἅ. ΟἩτίςτοὶ. ὁ ποιητὴς τῶν ὅλων..-μόνῳ πατρὶ καὶ 

πνεύματι “-ων ἀθάνατος,-.-ἐκ παρθένου γεννώμενος ΑἸΡΉ. ἢ".3(}Π1.50. 

τοροὺ); εἰ..«προὐπάρχει μὲν ἡ θεότης, ἡ δέ γε ἀνθρωπάτης οὐ σ. ΤΏΙ, 

ἐγαπ.2(4.00); 7. αποβῖ., οὗ ὁπε δέοῃ 845 οτὶ σ᾽ πατπρ ἀπά σοεχίβο τσ 

ΜΙ ἀποῖδοσ αβ ἃ ραὶγ "πθειν δ᾽ αὐτῷ [8ς. Βυθῷ)] καὶ "Εννοιαν σθῃ ἐσέ. 

τα τ(Μ,7.4454.,8}); αος, ἃ ΔΙ ἤδγεπε ἘΠθοΥῦν ἄγοι τειγαα νγὰβ οἵ ουνεῖβδ 

ςοπιροβεᾷ τῇ μονότητι σ. δύναμις, ἣν.««ὀνομάζω ἑνότητα... «ταύτῃ τῇ 

μονάδι α. δύναμις ὁμοούσιος αὐτῇ ἢν.. «ὀνομάζω τὸ ἕν 1διτιττ, (5654}; 

ἐδιτιιςξια(ότ2Ὰ) -- ΗΙρρ ἤαεν.6.4ο(ρ.τὅ1.6; Μ.16.32758); ὁ Πτολε- 

μαῖος...δύο συζυγίας τῷ Βυθῷ...ἐπενόησεν..«τὴν μὲν "Εννοιαν ἀεὶ σ. 

αὐτῷ φήσας. «τὸ δὲ Θέλημα ἐπιγίνεσθαι ἘΕΡ ΡΒ ρ1.μαον.343(ρ.363.1.). 



συνυπηχέω 

Ἐσυνυπηχέω, δεἶισ, αΉΞΊΘΕΥ ; τηϑ., ΟΥ Ν͵ γϑβ.παϊυ.(Μ.46.11204). 
Ἐσυνυπνόω, αἶδεῤ εὐἱ δι, ἘΡΙρΡἢ.ἤαον.40.τ(ρ.242.3; Μ.41.88οο), 
συνυποβάλλτω, ἱπίταηβ., ἔογηῃ ἃ Ἰομμάδαϊΐου; ἱορείμεν οὐ 7οἱγε ἴῃ 
ΦΟΉ δι ΉΡ, τηςῖ, πρὸς...τὴν τούτων θεωρίαν ἡ τῶν καθ᾽ ἕκαστα 
γνῶσις καὶ ἡ τῶν καθόλου “ει ΟἼρΙη, εν. 8,6(ρ.90.1ς ; Μ.0. 5818). 

συνυπογράφω, σρδιοογτῦσ αἰοηρ τοῦδ ΟΥἩ ἰογοίλον ἴο αι βιαϊδιηρηῖ, 
ΑἸεχ. Α],ορ. Α16χ.τ4(Ρ.29.15; Μ,τδ,ς6οο); ἅμα τοῖς πολλοῖς...σ, ϑοοΥ. 
ἀν6.τ.8,34(Μ.6}.698); Απαβὶ, δι λοά,το( Μ.80. 1400). 

συνυπόκειμαι, δέ “μδ7εοὶ οὐ ἰζαῤίε ἰσ σ. ταῖς ποιναῖς ΟΥΥ αάογ.τ7(ι. 
θοιο) ; 14, 60.1:2(ρ.367.28). 

ἸἘσυνυποκουφίζω, μοῖρ 10 ᾿έρλίδη οὐ γοίέσυο, Οτ.ΝαΖ.ον.τ8.0(Μ.3ς. 
0008). 

συνυποκρίνομαι, ῥίαγ α βαγὶ αἰσηρ τοί ἑὰ, οἵη ἴη ἀἰοεύραίέον, 
Ὁ γγϑ8. ον ἷη αὶ,2: τλ(το, 6880) ; 14.Ὺο»».1.5.7 ἐφε Μ1ι.(7.τοάτὴ. 

συνυπολαμβάνω, εοηεεῖυε οΓ 046 ἰλΐηρ ας τοῖτὴ ἀποίον, οπυΐδαρε 
ἰοροίδον οὐ μὴν παρατάσει τινὶ διαστηματικῇ τῆς τοῦ πατρὸς ὑπάρξεως 
τὸν μονογενῆ διορίζεσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῷ αἰτίῳ τὸ ἐξ αὐτοῦ σ. το γε5. ΟἹ. 
855.1(Μ.32.3370).Ψ " 

ἐσυνυπομέν-ω, ἐμάμγε ἰοσείλεν, δε βαγίακεν ἐμ οιρββεγίηρς, τοῖ, 
2Τ᾽Π2.2:12 σύοντες συμβασιλεύσομεν. (Ὠγγπ,ἠοηι. 1.1.2 ἴῃ Ρβείνασ, 
2864). 

Ἐσυνυποσπάω, ἄγαρ αἰοτρ τοί, ἄγατο ἠρ ἰζὸ τραξε οἵ; πιδξῖ., συ. 
Νυ55. ξωριτί Ρ.τοϑι2ς ; Μ.4ς.4454). 

συνυπόστασις, ἦ, ΟΡ ΗΠΟΉ ἠγροΞίαϑσίς, οἵ Ῥξύβοι οἵ (Πχδῖ αἂ5 Βοίἢ 
αἴνια πα μυπίβῃ χωρὶς....τῆς...σ. ἑτέρας οὐσίας [1.ς. ἴῃ μυχηδηϊν} 
Τβοηΐ, ἢ, ἐς. 5.22(}}.86.17458). 

Ἐσυνυπόστατος, 1. οὗ 0516 6556, τοηδεδοίαηαὶ τρία ὑπαρκτὰ τρία 
συνύπαρκτα..«τρία ἐνυπόστατα τρία σ. ἀλλήλοις συνόντα Ἐριρὶ κεν. 
14.4(ρ.318.18; Μ,42.4814}; 2. βογιπίηρ ὁπὸ ἀγροςίαεῖς τοί ἦι οὐ Ἰορείλιον 
ἐν τῇ τοῦ σιδήρου ὑποστάσει, φύσις πυρὸς ἀνυπόστατος καθ᾽ αὑτὴν 
οὖσα, συνετέθη τῇ φύσει τοῦ σιδήρου, σ. αὐτῇ γενομένη ΘΟ ΕΝ ες. 
τ4ο(Μ.86.15128}}; τί δὲ ἄρά ἐστιν αὐτοῖς [5ς. Ποἀὐπιεαά πᾶ ταβῃΠοΟα] 
ἢ μόνον σ, διὰ τῆς ἑνώσεως τῆς καθ᾽ ὑπόστασιν; ἐδ. ς.31τ(1752}}. 

ἐσυνυποστηρίζ-ω, εμρέαΐη 7οἱμεῖν, 7οἷηε τη ρίοϊηρ σΉῥβονὶ οὔτε γὰρ 
ἄν ποῦς ἀσφαλῶς βαδίσειε, μὴ “Ὄντος τοῦ ἑτέρου ΒΑ5.6}.ογ(ξιχοιὰ ; 
Μ.32.4038). 

συνυπουργέω, ἐοοῥεγαίο, τον τυτίς ἐποίησε... πάντα ὁ θεὸς δι᾽ υἱοῦ, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸν υἱόν. οὐ γάρ ἐστι σὺν πᾶσι" σ, γὰρ τῷ πατρὶ καὶ συμ- 
προσκυνεῖται ἘΡΙΡῊ.ἠεγ.76.52{(ρ.407.3; Μ.42.62ς0). 

ἐσυνυπουργός, ὁ, ἀϑοισίαμί, Επελοὶ.(ρ.226). 
συνυποφέρω, Ρᾶ58., δέ ζαΥτ]ϑ  ἀτοαν ἰορείλον τοῖί; ας ἄατ,, Οντ, 

1ώ.12:4({ΜΜ.12.1250); Τάτ, δέχ ῤῥ,2. τοί ϑ:.90.1302}). 
συνυφαίν-ω, τοραῦο ἰορείλεν ; τπεῖ,, ἐπ ογισθαυα, ἀςεοοίαίε, Ἐπα5.4,6.4. 

2(ρ.152.16; Μ.22.2530); ΟΥΝΑΖιον. 28,2 4(ρ. 581; Μ.526.60Ὰ); Μεϊεῖ. 
παϊ, μοι, ο(Μ.64.τ28ο0); τύφαυε ἱπῖο ἃ παιγαῖϊνε σ. ἡ γραφὴ τῇ 
ἱστορίᾳ τὸ μὴ γενόμενον ΟΥ,ῥγίρε.4.2.0(0.322.1; Μοττ.3764}); 16.4.5. 
(0Ρ.325.3; 3778); ϑορῆν. Η νει γγ δὲ 70.37(Μ.87.“ςό6τα); ἀπο ]., οὗ 
ὑηΐοη οὗ παίαγοϑ ἰῃ (τί ἀπ᾽ ἐκείνου ἤρξατο θεία καὶ ἀνθρωπίνη 
“εσθαι φύσις Οτι( οἶ5.3.28(0.226.:4; ΜΙτ,ο560); Αδε,ςγηΐ.20 8Ρ. 
ἘΡΙΡΒ.ἐαον.76.46(Μ.42.613Ὰ ; συνεμῴ- ρ.399.24). 

Ἐσυνυφαιρ-έω, ἰαῖό αίσαγ, γόπουθ ἰορείμογ ; ταθῖ,, Ῥε88., ἀτσαρῥέαῦ 
τοτΐ ΟΥ Ἰορείδεν πάσης..«διαφορᾶς ὑφαιρουμένης “-εἴται...τὸ τῶν θεῶν 
πλῆθος τον ν85.0γ.εαἰεεΐ, ργοετ (ρ.6.0; συναφαιρεῖται Μ.45.120) ; ἰά. 
Εωποτ Ρ.τοῦ.24:; Μ.45.2454)., ; 

Ἐσυνυφεστώτως, ας εοοχΊοίοπὶ ὃ κύριος... ὡς..«ἀίδιον φῶς σ. καὶ 
ὁμοουσίως ἐκ τοῦ πατρικοῦ φωτὸς ἐκλάμψαν Τϊάντη. Τγη.3.3(Μ.30. 
8088); 10.(8218); ἐπὶ μὲν τῶν κτισμάτων ἡγεῖται Ξο. Η. (μοβι] τῷ 
χρόνῳ ὁ πρωτότυπος" ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ...σ. καὶ συμπροεληλυθότως 1Ὁ.2.2 
(4608). 

συνυφής, τοσνοη; ἰορείμεν ; ταξῖ., ἐμίσγιοουθη, οομμοείεα τὰ ὀνόματα 
λεγόμενα μετά τινος τοῦ α. αὐτοῖς εἱρμοῦ Οτιεἰς.τ.24{ρ.75.6, ν.}. 
συμφυοῦς Μ.ττ.7054). 

συνυφίστ-ημι, Δ. ἴγαη.; 1. δγὴηρ ἑηίο ἐχιδιη:6 οἰριμπαρδοιεῖν οὐ 
αἰοηρ τολε τὸ τέλειον ἐν πᾶσι τῷ ἐξ αὐτοῦ συνυποστῆσαι τον 85. 
ξμπιτί Ρ.141.15; Μ.45.3800); 2. φῶμδε ἰο 5ἤιαγε τοί! σνιθσεῖξ υἱόν... 
κτισθέντα καὶ τὸ ζῆν καὶ τὸ εἶναι παρὰ τοῦ πατρὸς εἰληφότα, καὶ τὰς 
δόξας συνυποστήσαντος αὐτῷ τοῦ πατρός ΑΥ.οῤ.Αἰδα(ρ.τ4; Μ.26, 
Ἴ008); τηρά,, ἐἤαγε, μπάθγρο ἰορεῖπεν πὴν περιπόνησιν ὑμῶν “-ἄμενοι 
ΤΒατγιδιυᾶ,ερῥ.1. 56 (7,99. ττορο). 

Β, ᾿πέγϑηβ. ; 1. φοηῖθ ἐπί οαίφίθησδ ἱοραίδον οὐ δἱρεμ αμεοιεὶν τὐτίᾷ 
ἡ ψυχὴ τῶν ἀλόγων..«τῷ προστάγματι συνυπέστη Βαϑ.ἠδχ.ο.3(1.82Ὰ; 
Μ.29.1928); τῇ βουλήσει τοῦ θεοῦ ἀχρόνως συνυφεστάναι τὸν κόσμον ἰᾧ. 
χ.6(1.78; Μ.174); ἐφ. 5. 3(τιπ4π; Μ. 520); 14.} τ͵ηι.2.2τ(1.2578; Μ.20. 
6170); ὁποία τῶν νοημάτων ἡ φύσις τοῖς τοῦ νοῦ κινήμασιν ἀχρόνως 
““ἀμένη 1δ.2.τ6(1,2524 ; Μ, 6054); συναπερχόμενος [56. ὁ χρόνος] μὲν 
τοῖς φθειρομένοις “σάμενος δὲ τοῖς γινομένοις ...συνελπ; ζόμενος δὲ τοῖς 
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ἔτι μέλλουσιν 11345.1ς.66(1.4274; Μ,30.2320); δύο μὲν οὐρανοὺς λέγει 
γεγενῆσθαι, ἕνα μὲν τοῦ ὁρωμένου ἀνώτερον, ὃν καὶ συνυφεστάναι τῇ γῇ, 
θάτερον δὲ τὸν ὁρώμενον Ὀ]οά, αἰ. Ρ.ῬΏοΙ, εοά.223(Μ.1ο3.8728) ; οὖ- 
τινος γὰρ τῷ χωρισμῷ διαλύεσθαι πέφυκε τὸ σῶμα, τούτου δηλαδὴ τῇ 
ὑπάρξει κατὰ τὴν γένεσιν...καὶ συνυφέστηκεν Μαχ.ανηδίρ.(Μ.91.13378); 
2. ερτ-ἐαχξί, φεδδῖσί ΤῊ ὦ μμτῖν ἡ μὲν αὐγὴ συνυπάρχει τῷ φωτί, συμπλη- 
ρωτική τις οὖσα αὐτοῦ. «ὁμοῦ τε καὶ καθ᾽ ἑαυτὸ συνυφέστηκεν Ἐπ5.4,6. 
4.3(ρ.154.6; Μ.22.2564), ΟΥ̓ Ν γ85. ει Ρ.172.12; Μ.45.4168); ἐν 
κέντρῳ πᾶσαι αἱ τοῦ κύκλου γραμμαὶ κατὰ μίαν ἕνωσιν συνυφεστήκασι 
Ἀίοη. ΑΥ.ἅ.Ή.5.6(Μ.3,8214}; 3. δ {ιμεά ἐσϑεμίίαὶν τοΐιλ, δδίογις 
τοϊγίησίοαϊ ν ἰο ὄγκῳ...“αται τόπος ΟΥ χρυ ΐῃ Ἐγααντι(Μ.17.136})); 
Νεπιδβπα. βοηι.3(Μ.40.600Β); ΠΙάντη. Τγέμ, τι (ΝΜ .39.2844); ἴῃ ροη., 
δε αφεοοίαίεα τολ , ππκοά τολἱδ πάντα.. λογικὰ σὺν ἀλόγοις, θνητὰ σὺν 
ἀθανάτοις, καὶ εἴ τι τούτοις ἕτερον συνυφέστηκεν τε καὶ συνύφανται 
Ἐπι5.4.6.4.2(ρ.152.15; Μ.22.2530); 4. [ῃ60]., δρεχέδί ἔγουη δἰθυη 
ὙΠ Οοά ; 8. ἀεπίεᾷ οἵ τηδίϊοσ, 1 Τπὲιφιιλν.3.3(Μ.6.14260,0); ορρ. 
γίνομαι, 1.2.8(τ428.,8); Ὁ. τεῖ. ὅοη, Ἐπ5.4.6.5.τ(ρ.213.27; Μ.22. 
3530) οἷϊ, 5. ἀνάρχως ; ΤΙ άψπι. Τγίη.3.3(Μ.30.8138); ὁ υἱὸς συνυφεστη- 
κὼς τῷ ἰδίῳ γεννήτορι Ογγ, Π εδ.τ: 8(0.376.1; Μι74.961.); πᾶσά πως 
ἀνάγκη συνυφεστάναι νοεῖν τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ἀληθῶς ὑπάρχῃ πατὴρ ὁ 
θεός τὸ.(ρ.375.13.; οὔο6) ; 14, {μεἰ5.8(65,2640) ; συνομολογεῖ....τὸν...ἔδιον 
αὐτοῦ θεὸν λόγον, ἀεὶ συνυπάρχοντα, καὶ ἀχρόνως συνυφεστηκότα, καὶ 
συμπροσκυνούμενον υἱόν 1.(255}}) ; 5, ΟΠγΙδίο],, διεδοῖδ 12 ἃ ἩΦΉΪΥ, 
ονηι οπθ ἡγροσίαςίς τοῖν ὁ τρόπος...τῆς ἐνώσεως..«ὡς εἶναι ἐν τῇ 
τελείᾳ ἀνθρωπότητι τὸν λόγον, ὅπερ ἐν ἡμῖν ὃ ἔσω ἄνθρωπος... 
συνυφεστὼς καὶ εἰς τὸν τοῦ ὅλου ὅρον συντελῶν μετὰ τὴν ἕνωσιν 
᾿μβοηί. ΒΝ δρι. οἱ Ἐπὶ 3(Μ.86. τ 3800) --- 1. ἐγ (Μ.86,2Ζοσοοπ); τὸ δὲ ληφθέν, 
οὐχ ὑπόστασις.. «ἀλλὰ φύσις, τῇ φύσει τοῦ λόγου ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ ὑπο- 
στάσει συνυποστᾶσα Τ,εοπῖ, ἢ, Ν 5,.7.2(Μ.86.17618}; ἐδ. 5. 5τ(17528}} 
συγκείμενόν τε καὶ “-ἄμενον, καὶ οὐδαμῶς καθ᾽ αὑτὸ γνωριζόμενον 
Μαχιοριδο (ΜΠ οτ.1 400); διὰ.. τῆς ἐνώσεως δηλοῦται, τί ἔσχεν ἐκά- 
τερον ἐκ τῆς τοῦ συνυφεοτῶτος αὐτῷ...περιχωρήσεως ΤΟγτ. Τνΐπ. 
24(65.205; Μ.77.ττόδο) ; 10.Ὁ. )αεοΡ. ο(ΝΕ.94.1476}); οὗ ἴῃ ἐνέργειαι: 
μηδετέρας τῆς φυσικῆς ἐκοτάσης ἐνεργείας διὰ τὴν ἕνωσιν, μήτε μὴν 
ἄσχετον αὐτὴν κεκτημένης μετὰ τὴν ἕνωσιν, καὶ τῆς συγκειμένης καὶ 
συνυφεστώσης διακεκριμένην Μίαχ.αγηϑῖρ, (ΜΟΟΙ.Το608). 

Ἐσυνυψ-όω, 1, ὁχαὶ! ψἸἢ ΟΠ τίσι (οῇ, οιη,6: 4, ( 0]. 2:12) (ὁ. 
συνταφεὶς Χριστῷ “-οὔται θεῷ ΟἸοία, ῥγοὶ,2(ρ.2ο 11; Μ.8.974); ΟΥ. 
ΝαΖ.ανγ.1.2.10.573(Μ.37.7214}; Πυταδὴ παΐατε ᾿γ γροβίδεϊς απίοπ 
ἵνα ὅ..«λόγος...“οὐσῃ τὴν ἐνωθεῖσαν αὐτῷ ἀνθρωπότητα 1,εοπῖ.Η. 
Νεεί,5.τ(}.86.17240); θεοῦ μὲν συγκαταβαίνοντος τῇ τῆς σαρκὸς 
“κοινωνίᾳ, ταύτης δὲ “-ουμένης ἐνώσει τῇ πρὸς αὐτόν Ῥτος.(.1ς.2:3(Ν. 
87.18738); 2. γαΐξε, οἰθύαίε ἴπ τηϊπα ἐκ... τῆς ἀστρονομίας γῆθεν 
αἰωρούμενος..«τῷ νῷ ““ωθήσεται οὐρανῷ ΟἸετη. είν. 6,1ο(ρ.471.28; Μιο. 
301}; Τηγϑβῖ., Ψ ΠῚ ἴῃ Τοροβ, Μαχιαριδίρ (Μι91.13858); 8. εςοί,, 
εἰευαίσ, ἠοίά τοῦ 10 υἱσιῦ ἀποδεθεὶς τῷ ζωοποιῷ σταυρῷ ὁ τίμιος 
σπόγγος καὶ αὐτὸς “-οὔται αὐτῷ Οἤγοη. Ραξελ..385(Μ.92.0888). 

Ἐσυνχρηστός, ν. Ἐσυγχρηστός. 
συνῳδία, ἡ, εοπεογά ; τηεῖ., ἀργδενιθηί, αεεονᾷ ; οὗ ἀἸ οτεηξ ρατίβ 

οὐ βευίρεατε, Γ]θτη. εἰν 6. ττ(ρ.476.13.; Μ.9.3090); κανὼν... ἐκκλησιαστι- 
κἃς ἡ σ. καὶ ἡ συμφωνία νόμου τε καὶ προφητῶν τῇ κατὰ τὴν τοῦ κυρίου 
παρουσίαν παραδιδομένῃ διαθήκῃ 1.6. τείρ.405.5; 3494); οὗ ἙΑίθοΥ 
δηα ὅοη ἴῃ Τιίῃ, ὁ... υἱὸς. ἀναγορεύεται καὶ θεὸς ὁμοδόξῳ σ. Ἐπιϑῖ. 
ἐηφαςίιτοίρ.46.19, ν.1, συνοδίᾳ Μ,18,6 53). 

συνωδίν-ω, πιεί., ὀγίηρ ὕογίἑ, ὀγίηρ οὐ μετρίαν...τοῖς ἀρτίως... 
εἰρημένοις πον τὴν ὄνησιν Ογτ,αάογ.τ(1.180). 

συνῳδός, [|| πα πιοῖ,, τ: πον ἩΠ Ὴ, οὗ 4 θ]ον ΟὨχίβτίλῃ 
ταῦτα ὁ νοῶν εὖξαι ὑπὲρ Ἀβερκίου πᾶς ὁ σ. ΚὙ. Αδενε.77(0.54.5, ν.]. 
σύνοδος) ; πϑουξ, Ρ]ΌΓ. 8ἃ5 ἄν, τούτοις σ. σαφῶς τοῖς λόγοις.. «ἀναφθέγ- 
γεται ΜεΙΠ.γ 5.1. πδ(ρ.315.13; Μ.41.1140}}; εὐθὺς...Δαυὶΐδ.. λέγει καὶ 
Πέτρος τῷ Δαυὶδ σ. ἘΡΙΡΗ απε.34{ρ.43.6; Μ.43.770}; Ογτ.1.ε,9:27 
(0.8ο.15; Μ.72.6530). 

συνωθ-έω, 1. ἀγῖνε ἰορείδον, ἐοτρνεδς ὃν ἔογεο, τεῖ. ἘχΧ.ταιεῖ, τὴν 
«οὐ Ἐρυθρὰν θάλασσαν. «νότῳ βιαίῳ...-οήσας οὕτω διέστησεν ῬΏΪΟΞΕ. 
ἢ. ο.γχιτο(συνωθίσας Μ.δς. 6208); ταεῖ. οἱ... ἑνὲ πνεύματι “πούμενοι 
Ἠ]ΪΡρ. λον. 5.23(ρ.125.21; Μιτόντοιο); 2. ογοισα, ἰμγοη τῷ πλήθει 
“πεἴσθαι Ἐπ5..Ο Ρτοεῖη (ρ.1ο95.6; Μ.20.,19174}; τὸ “-οὔντας ἀλλήλους 
τὸν ἐνδοτέρω τόπον ἐπείγεσθαι καταλαβεῖν (Ὦγνβ.ἤοη1.3.1 ἴῃ 7ο.(8 
168); 8. ᾿εἶρ ἰο ἀγίυε αἰοηρ; θρ.. ΤΟΥ Ν γ85..4γ.εἰ ϑαν.τ4(Μ.45.13οοῦ) ; 
τηδῖ,, ἐγῖνε, ἐομερεὶ ἑτέρους σ. καὶ ἄκοντας πρὸς τὰ ἁμαρτήματα [)]ο. 
ἦαιιἈρ.ῬΏοι. εοα.523(Μ.103,8658); Οτιυϑβ.ον εαϊφε 3 ς(ρ.138.1; Μ. 
45.02Ὰ}; “"-ούμεθα πρὸς τὸν τῆς βασιλείας πόθον (τγγα.ἠοη1.3.2 ἴῃ 
2ΤῊ»".(ττ.6758); πανταχόθεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸν δεσπότην --ὧν Ι(.Πονη, 
17.5 τη. Μ|Ι.(7.228Ε); τῷ τοῦ κολάζεσθαι δέει “-ούμενοι πρὸς τὸ ἄμεινον 
Ογτ, Ρε. 36:0 (}}.69.920Ὰ}; ““ἤήθη..«τὴν ὀρθὴν πίστιν ὁμολογῆσαι 7Τυβῖη, 
ΔΟΉ.(Ρ.94.23; Μ.86.τοιο 4); ἡτήσατο ἵνα...ἐξελθεῖν αὐτὸν μὴ --ἤσωσιν 

ΧΧ 



συνωθίζω 

ΟτοΜαρ. ἀΐα] (1.24 0}.})3.14(Μ,1,.77.2430); 4. πιγρέ, Ἔχίογὶ πρὸς τὸ 

ὑπερβάλλειν τὴν Φαρισαίων πολιτείαν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ σ, Τακιδίαϊ. 

τος. 6(Μ.6.7210); “-οὐμενός τε καὶ συνελαυνόμενος ΟὨτγβυορι. 7.7 ἴΉ 

Μι(γ 2320}; κατεπείγων αὐτοὺς καὶ σ. εἰς τὸ διαναστῆναι 14 01.12.1 

ἐπ 2 ον. (το. π210}); “"ηθήσεται...ἕνα...σοι δαψιλεύσασθαι (1,Δῖ. ῥεγ- 

σμαάρρηίν Οοά. 47.585}. 
Ἐσυνωθίζω, ἀγίοσ, εοηηρεῖ, ταδὶ. ὑπὸ τοῦ φόβου συνωθισθείς ΘΒ γν5. 

6}.τ4.3(4.5088Β); ν, σννωθέω. 

συνωθισμός, ὁ, σή αεῖ τοὺς σ., οὖς κατὰ τῶν..«ἀρχιερέων εἰργάσαντο 

ΤῊρει ρ.ΟΟΡ( 26)αεί. (ρ.39.21 ; Η.2.12858). 
Ἐσυνωμολογημένως, τὐη εεοεάϊν, Ἰπαβτιηραςί.27(Ρ.59.1; συνομο- 

λογουμένως Μ.18,6698). 

συνωνέομαι, δεν, ΟἸογα, ῥασά,3.4(0Ρ.251.20,252.18 ; Μ.8.5028,506 4); 

18.2.τ(Ρ.15 5.14; 3814}. ὔ 

συνωνή, ἡ, 1. 4 δηντησ τι, ἀδϑαΐ, ΟΥ δαγραΐη, ταεί. ὦ τῆς ἐξουσίας ἐν 

ἐμοὶ...τῆς ἁμαρτίας.. «ἄγω πρὸς τὴν φύσιν, καὶ τὰς σ. πραγματεύεται, 

καὶ τοὺς ἀρραβῶνας δίδωσιν, ἕνα πωλήσῃ αὐτῇ τῇ ἁμαρτίᾳ τὴν διάνοιαν 

ἘΡὮτ. 3.008; ἰ4.2.446Α; 2. Ῥηγεῖαδε εἰς σ. ... σίτου ἘΝΗ.ρεγίϑίττοτό 
(Μ.79.928.). " 

συνωνυμ-έω, μανε ἐδι6 ξαγιὸ ἨαΜΙ6 α5 κατὰ μετουσίαν. ...ἐκείνων [1.6. 

ροοι ἰῃϊπρ5 ἴο οοπηο] τὰ [1.6. βοοᾷ {π]ὴρ5 οἵ [Ηϊ5 1|{6] τῇδε “νεῖ αἸεαι. 

ῥαρά.5.τα(ρ.283.20; Μ.8,6654) οὉ 1Ξϊα, ΡῈ]. ρ}.1ι.46ο(}}.78.4408). 

συνωνυμία, ἡ, 1. Ξαριεηός5 ΟΓ παμιθ, ΟἸστα ᾿γοί. 2(ρ,20.28; Μ.8. 

ἸΟΟΑῚ ; 2. Ξ)Ή ΘΗ ΡΗν ὀρ. εαπϊνοσατίου (τοῖ. ΟἿ᾽ δηα ΝΊΣ) ἐκεῖνα 

μὲν ὡς τύποι, ταῦτα δὲ ὡς ἀλήθεια, ὁμωνυμίαν τινά, ἀλλ᾽ οὐχὶ ο. φυλάτ- 

τοντα Ὀτυβιθοηι 4.1 ἵπ 70.(8.700) ; οὔθ᾽ ἡ ὁμωνυμία συνωνυμίαν ἐκ 

παντὰς τρόπου ἐμφαίνει 1514.}6].6}}Ὀ.3.3τ(}8.78.152})). 

συνώνυμος, παυΐηρ {6 σας πᾶνιθ ας; ῬΆ1108., μαυτηρ {δε φαλμέ 

πάρι απ παίμτε αμὰ Ἱμεϊμάρα ἴμ ομε ἀοβηϊοη, ΟΡ. ἑτερώνυμος, 

ΟἸδτη. εἰν β,β(ρ.95. 60, ; ΝΙ.ο.5800,592Α); ΟρΡ. ὁμώνυμος, ΑἸΠεπαρ ἰφρ. 

τ1.2(Μ.6.9128); ΟἸδτη. : ν.8,6(ρ.00.1Ι ; 5818); εἰμὶ τοῦ μακαρίου μὲν 

ἐκείνου ὁμώνυμος, οὐ μὴν σ." οὐκ εἰμὶ ᾿Ιωάννης, ἀλλὰ καλοῦμαι 

ΟἸγ 5. ἠοῖ. 52.5 10. (46.(0.305}). 
συνωνύμως, 1. ἐγπομγηηομδίν, ὃν οη6 απ {πε δαριε παηιε, 1.6. ΟΥΘ 

ζουτι ΤΟΥ τποτα ἴπᾶῃ οπδ πεν σ. κόσμον τε καὶ οὐρανὸν ἀποκαλῶν 

[Ξα. ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ] ΟἸοτη.5ἐγ.5.12(ρ.578.25; ἀνωνύμως Μ.0. 

1178}; τεῖ, Βογη.8:20 κτέσις δὲ σ. καὶ ἐνέργεια λέγεται 1δ.4.π4{Ρ.20ο. 

24; Μ.8.1304λ}; σ. τῷ ἐλαιοτριβείῳ καλούμενον βίθ Ἐρίρμν ρθη. τίΜ. 

41.2134}; 2. ὃγ 1:6 σγμοηγηλ οὐ αἰϊεγηαίίυ ἩΩΡΊΘ, ἴ.6, ἔνγο ΤΕΙΤῺΒ ἴῸΤ 

ὍΠ6 ΘΛ συνεκτικὰ...σ, καὶ αὐτοτελῆ καλεῖται Οἰειη. ἐγ. 8, (ΡΡ.95. 

Ἄτροττο; Μι9.5920,600}). τ 

συνωρίς, ἡ, ῥαΐγ οὐ ΦοΉ [6 ; ταθῖ,, δαπά, ξομηραην οὗ Ῥευβοηβ μετὰ 

τὴν ἀνάστασιν... εἰσερχόμενον πρὸς πᾶσαν τῶν ἀποστόλων τὴν ξυνωρίδα 

ται. 4ν.4.35(ρ.84.21; Μ.26.5210); Οντ. 70.4.2(4.357}}} Οὐ. ΤΏαε.ς. 

1: 2ο(Ρ.9.23); ξοΉ ΜΗ οἱ Ἡὰη8, Ῥματ δια, }}.2,6ο(}1.90.12768)}. 

συνωφελέω, 7σίῃ ἴῃ μεϊῤῥίηρ; βταρὶν, ἀεὶ, ΟἸετη. 5 ν.6.17(0.514.25; 

Μ.9.3034}; 40 8.ν, δά οἵ 156, 14..ἅ.5.1(ρ.169.25; Ν.9.6208). 

ἐρυοθρέμμων, ζ0Υ {ΐπ [ροάΐηρ ὁ ῥρίρε, Οτ.Ν κι σαγηι. 2. 2(ροοπι.) 

5ιτοοίΜ.37.15364). 
Ἐσυόμορφο;, 15 

2138). 
ἘΣυριάζω, «ῥφαΐ ϑγγίας, ΟΥ.Οεἰ5.1.δο(ρ.2το.14; Μ.1τ 15 084). 

ἘΣυριακός, δγγίαῃ, Ποπὶ ϑγγία τὸ σῶμά μου..«ἐνταφίασον...ἐν 

χάρταις σ. .-. ἐν ταῖς χάρταις σφίγξον αὐτὸ παπύροις 4.Ὀ}1|.143(Ρ.83. 

5,23}; οἵ, “δ γγίαεα᾽ [83ς. υἱ[15] νεὶ φμῖα ἀφ δγγία αὐϊαία φεὶ σμΐα πίσγα 

ἐπί, [5ἰᾷ, Ἡ. δίγνη.τ7.5.28 (ἴον ἰϑέξευ Ἰητετρυθίβτοη οἱ. συρικός). 

Συριάρχης, ὃ, ῥγεδίάδηὶ οΓ ἰδὲ ῥγουϊπεταὶ εὐ οῖ! οΓ ὅγνια, Α΄ Ῥαμὶ. 

εἰ Τ)ιοεί.26(Ρ.253.12); Μ΄.οΤαν.τοίρ.474). 

ἘΣυριατικός, 1. δγγίαη, ΑἉΡμ11..43(0.83.18); 2. δγγίας Σαβιθά... 

Συριατικόν ἐστι τὸ ὄνομα, ὃ ἑρμηνεύεται ᾿'ληνιαῖον ἄντλημα᾽ ΒΡΙΡΗ. 

π6η.5.24{Ν1.43.2840). 
Ἐσυριγγόφωνος, τὐὐθ ἃ ῥίῥίηρ ποῖε τέττιξ σ. ΤΌΔε5. ΝΖ. ἀταΐ,τ4ο 

(Μ.28.1072). 
συριγγώδης, 1:6 α ῥίρε, ρενξογαϊεα ; οὗ ἀτι αΌξεεβ8, εἴς.» ἐομμίαν, 

Ἐπ5.0.τ.57(ρ.34.15; Μ.20.0728) -- ἅ.1..6.8.τ6.4(}1.20.7808). 

συριγμός (συρισμός), ὁ, 1. ΗἰδοΉ, 85. οὗἨ βοτρεηΐβ, συρισμός, 

Απίου. αρυ, δ νη, δεν, τοίρ.46.12); 2. «γακκίίηρ οἵ ὅστε, Ἔρῆτ. 3. 

250Β. ἣ 

σύριγξ, ἡ, 1. ὁπερλενᾶς ρίρε; ἸδροΘ Δὴγ λοίίοιυ οἰαϊξ, ἘΡΙΡΆ. 

καογ.δ4.6δίρ.Ξ13.15; Μ.41.11800); 2. ΔηντΗίηρ {κθ ἃ ΡΙΡΕ; πεῆςε 

Βδθ᾽9 οὶ ἵνα...τὰ κηρία πλέκηται...δι᾽ ἐἑξαγώνων σ. καὶ ἀντιστρό- 

φων ΟΥ.ΝαΖ.0γ.28.25(ρ.59.18; Μι36.6οο) ; ΟΠτγϑβ. λον. 6 δ. 5 τὴ ΜΠ.(]. 

6768). 
Συρικός, γε οὐ τ ῥὶ6, Αβοε. Μο5.Δο(Ρ.21); 1710. Οσπεὶ (Μ ος. 

416); οἵ, δγγίσων γεδτὶ οοἰογὶς ριρνιεμίθηι. φοα ΤΙ Ῥβοθηῖεες 

ἦπ ωδνὶ γιαγῖς [πογίϑιις εοἰσμηΐ, 1514. .οἰνηη.το, ΤΊ. 6. 

ἐπε [ογην οὗ στοΐηε, ο.Μ8]. εἰ γοη.. 5 Ρ.χ2ο(ἢ].07. 

1346 συρφετός 

σύρισμα, τό, Ἰαΐογ ἴογπι οἵ σύριγμα; 1. τοἢ δ! πη χειλέων ο. 185, 

εονμϑ.5(4.30.8178); 2. ἀἰδείηρ Εὔα..«δρακοντιαίων σ. ἀγαπήτρια 

ἐσμτυϑβ.λονηΐη Ῥ5.92:3(5.6228). 
συρισμός, ὃ, ν. συριγμός. 
συρίττω, 1. ἀξδς {πκ8 ἃ βεγρεηΐ; οἵ ἀθιηοιβ, Ατῃ ιν.“ πίοη. 26(ΜΜ.26. 

8844}; 1. 3ο(θοΙ}; 2. ᾿ς 85. ἃ βῖρτι οἱ ἀεγιβίοῃ, 866. Τα. Ἰτῃρ. 

[π6 Ῥγασεῖίος οὐ (δυβείδῃβ δ Ὀαρεϑηλ οὐδὲ ἐσύριττεν [5.. 8Δῃ 6χ- 

Ὁ τϊβείαπ ᾿Υΐθβι] ὥσπερ ἐκεῖνοι, αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτόν: ἡ γὰρ ἄκρα 

θεολογία παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι...σ. τε πρὸς τοὺς δαίμονας καὶ σκιογραφεῖν 

ἐπὶ τοῦ μετώπου τὸν σταυρόν 15. 1πιρ.6}.Ἰο(ΒΙ46Ζ Ρ.86.14,16). 

σύρμα, τό, αμγιίην ἀγαρφοά οὐ ἱγαϊδά; ἱγατὶ; ἐβίμια οἵ αἷτ, Οςο. 

Ριβιλοχ. αττί .92.14404). 
Ἐσυρμαιογραφέω, Ὁ ἀγατο ΟἹ ἐγῶεε ἐδέίεγς ποία...χεὶρ τῆς ἐκείνου [3ς. 

9, Ῥα1] δεξιᾶς μουσικώτερον ἐσυρμαιογράφησεν, ἢ τίς ἐπιπονώτερον 

τῆς ἐκείνου προθυμίας ἐσπουδαιογράφησεν ; Τπατιδιμα.ογ.11.1τ6(Μ.00. 

820Α). 
συρμός, ὁ, ". δὴν Φρ ΡΊΉΡ πιοοη; σάῦρε, τσαῦε; ταοῖ,, φργεαῆ 

οὗ οτἱρίμαὶ βἰπ το συῆο]α τὰςθ ἐπὶ πολὺ προσεχύθη καὶ φερόμενον...σ, 

ἐξαισίοις οὐ μόνον ἔξωθεν... ἀλλ᾽..«εἴσω κατέκλυζε τὰς ψυχάς Μεῖὶ. 

5γ1.4.2(ρ.47.1; Μ.χ8,880); 2. πιεῖ., οἱοίσηεε πληγὰς καὶ συρμοὺς 

καὶ διαρπαγάς ΕΡ.]πιρά 0. Ἐ5.}..6.5.τ.7(Δ1.20.4098). 

πΣυρομακεδόνες, οἱ, ῥεορίο ἐπμαδιιηρ ἱπαὶ ρβαγέ οὗ ϑ γα πδαν 10 

Εργρὶ ἷο κερὶ ἐμ6 Μαεράομίαν γεανῦ οἵ τλοπτῃ5 οὗ οχάοτν τὨἰγίν 

ἄδνβ ΜΠ ἱπίθγοαίασν ἄαγβ αἱ ἴμ6 δμά οἵ [μ6 νϑᾶγ, ΕθΓ}Α], Πῖδς, 
ἐρ}.Ῥαμὶ. (Μ.8ς.7138). 

[εἸσυρομάστης, ὁ, ν. σειρομάστης. 
Ἐσυρομένως, ὧν δείηρ ἀναιθη οὐ ἀγαρρεά αἱοῊρ τὰ..«τῷ κινουμένῳ 

ἐνδεδεμένα σ. κινεῖται [{π2ὲ.ἐομζμ 6 (Μ .6.1: 57.) 

Σύρος, ὁ, δννίαῃ; υϑεᾶ ν᾿ ποη- ΟΠ τἰβεϊαηβ ἴο ἄςηοῖε 8 [ΙΕ ΠΥ ἢ 

παρ᾽ ἡμῶν ἀπῆρες ποικίλης σοφίας σεαυτὸν γεμίσας τοῖς Σ, Ασα Ταί. 

(Δ1.8ς.8734}); ΠΕΡΙ οτοίαβ 2.9.20; Τνποίδη Ῥλίϊορ5.τ.τ6. 
Ἐσυρράμων, ὃ, ὁ76 τῦῖ!ο Ξειὸς ἱορείδεν; τηδῖ,, {εἰϊοτῦ “ΟΥΗΥ ΤΟΥ σνμ- 

μύστην καὶ σα. τῆς αὐτοῦ ἀνομίας Το. οηςὶ τοί .9ς5.3374). 

συρράπτω, . Ξεἴρ οὐ σἰἑίεἰ ἰοροίμον; Πρ... ταί. αεη.3:7 τὰ πρόσκαιρα 

φύλλα τῆς ὑλικῆς ταύτης ζωῆς, ἅπερ..«κακῶς ἑαντοῖς συνερράψαμεν 

αΥ Ν,γββ.ογ. ἄοηι.(ρ.τοο.31; Μ.44.11848); 2. τεξ. ἀπΠαριαῖεά Ὀμ1Πα- 

ἰπρβ, ῥαϊεῖ οὐ ῥίδεθ ἱορρίμεν, νιαλε γϑραῖγς οὐδεὶς ὑποστήριγμα 

τίθησιν, οὐδὲ σ. ταῖς παλαιαῖς οἰκοδομαῖς ΟΠῃγγϑβ.ἤοη1.5.3 1 {τ|.(τ΄ 

ἸδΙθὴ; τιεῖ. πῶς, μετὰ τὸ σχισθῆναι τὴν εἰρήνην, σ. ταύτην δυνήσῃ; 

ΑτΒιερ. Ὅγας.(Μ.25. 5 25Α}; 3. τηοδῖ,, οοποοεῖ, ἀευῖδε μηχανὴν θανάτον 

[5Ξς. Κωνσταντίνῳ] σ. Του5.υ..1.41{(Ρ.20.22; Μ,20.0618) τα Ἰά.ἀ.6.8.13. 

τ5(}}.2ο.78ο0) ; διαβολὰς...σ. ῬΆΠΠοΒι.ἢ.6.3.2)(Μ.65.5138). 

συρρήγνυμι, ἀπε ἰορείδεν;; Ραᾳ55. ἰλίτϑπβ.; 1. οἵ Βρδῃεπρ δα 

Πυδττοὶβ, ὕγεαν ομΐ ἄρξαι τῆς αἰτίας ἐξ ἧς ἡ διαφορὰ Ἀλεξάνδρῳ τῷ 

ἐπισκόπῳ καὶ Ἀρείῳ συνερράγη ῬΈΙοΒΕ ἄν διτ 4(Μ.65,.4644);2. Οἔ πηθῃ, 

εογηθ ἱπίο κοἰξίοῃ, δὲ αἱ υαγίαπες τὶ καὶ ἑαυτοῖς καὶ ἀλλήλοις 

συνερράγησαν (Ἐτγ8.᾿οτι. 5.2 ἴῃ ΤΟ ον (το.35Ὲ); 18.349. 5(3608); 3. ὈΡΆ55,, 

ὀγεαΐς ἱγεαὶν τ 1 μεταπεῖσαι ξυρραγῆναι ἐκείνῳ ΜΆΪΟΙν5 ἔα, σεμί. 6 

(Ρ.5714.:6; Μ.τ13,1808). 
σύρρηξις, ἧ, εἰαφὶι, βρλὶ, Οὐ Ναζιέαγηι.2.1.14.π6(Μ.37.12464}} φοί- 

Ἰΐσίου: νεφῶν...σ, 14.0γ.28.28(ρ.δ6.1το; Μ.36.68.). 
συρριζόω, σαπδ6 ἰο ἰαξε γοοὶ, ρίαπὶ; ταεῖ., ρβαϊπιοάν οἵ ὉΠΌτγΟῃ 85 

Ἰοβοϊηρ' ἩΨΟΥΘΒΙΡΡΕΥ νϑτίοιιβ ἀβρϑοῖβ οὗ {τπππι, Το. Αὐ,6.ἢ.3.5.4(Μ. 

4.4200) οἷτ. 5. ἄσμα; εἰγεηρίηθη, ἐπεομγασε ὡς συνερρίζωσας ἡμᾶς... 

μὴ ἐκκακεῖν ὙΠατ.διαα..}}.2.70(Μ.00.13170). 

Ἐσυρρίζεω, ρίαν; τηεῖ., ἐδίαν τοὶ εἰς προῦπτον αὐτὴν ἐξελέγχει τὴν 

πλάνην καὶ τὴν νέαν “εἰν ὡς λαοπλάνον Απάτιτι ραϊμ. 4ο( 1.91. 

1Ι4λος; συρίζειν ΒΖ). 
Ἐσυρριπτ-έω, ἰΐγοιυ ἰορεί ἠδ, ρα55., πεῖ. καιροῖς... «“"“οὐύμενον κακοῖς 

τι Ναζιεαγρι,2.τ.68,.5γ7(Μ.37.14134}. 

συρρίπτω, ἑΐγοῖν ὃ ἴῃ ἩτοΒΊ Πρ τὰ πνεύματα τῶν γιγάντων... 

ἐμπίπτοντα καὶ συμπαλαίοντα καὶ α. ἐπὶ τῆς γῆς ῤος. Επ.α5.11. 

σύρροια, ἡ, εὐρηἤμπ; εοπβμδηεε; ταεῖ.; 1. ασομηπμαϊίοη κακῶν σ. 

Θοοτ ἦ.6.2.26.1(Μ.67.26ς 8); 2. ἥμια τὴν τοῦ πάθους σ. Ο60.ῬΊ5.“αγη!.4. 

χτοίρῃ.14). 
σύρσις, ἡ, ἀγαιοίηδ οτ ἀγαρρίηρ, ϑίερῃ, θίδοιυ, διερὰ (Μοτοο, 

11408)}. 
Ἀσυρτικάς, ἐγατοϊ γι μετὰ τὸν νηπιώδη ασ. ἐπὶ τοῦ ἐδάφους περίπατον 

χειροκρατούμενος Ἀπιαβῖ.5.ἠοα. τ3(Μ.80.2200). 

Ἐσυρφετής, ῥῤγονηΐξεμοιες, καὶ. ἄρβοειτοιτά(ρ.461.9). 
Ἐσυρφετία, ἡ, υμ]σαγτίν, ΝἸ,Ερ}.2.2Δ86(Μ.79.3410). 
Ἐσυρφετολογία, ἡ, {ὠδὶς 0} ἀγγιρησηίς, Ὀϊάντω. Τυΐη, ταδί Μ.30. 

3410); 1,δοπί. ΠΝ δεί.τ.τοί Μ.86.14724). 
συρφετός, ὁ, “τοδερίηρ, γεξμδε, {πεν ; ταεῖ.; 1. ἀο ποῖ ηρ ἃ οΟἸΙςο- 

τοι οἵ ΧΡ ΙΒΗ ΟΥ̓ ΠΟΉ56Πη86, Ξϑσερίηρε, δέγαρτπεαρ, ρὲϊε τῶν περὶ 

Ἄρειον ἐξ ἀγράφων ἐπινοησάντων τοσούτων ῥηματίων συρφετόν ΑἸΏ. 



συρφετώδης 

ὅ}Ὴ “36(Ρ. 263. 15; Μ.26.7574}; τὴν ὀρθὴν. ..«ἐκπολιορκοῦσι πιστιν συρφε-' 
τοὺς εἰκαίων συναγείροντες ἐννοιῶν Οὐντιεῤιποίρ. 97.2) κ᾿); 14. 
Με δο(3.4538); αἰ5ὸ οἵ ρϑύβοῃβ πολὺν πεπορνευμένων γυναικῶν σ. 
αἰγγ5. }μά.τ.2(1, 5908); 2. οὗ πΐπσϑ, δεποιίηρ ΠΊΟΓΑ] νου ἢ] 6 55Π655; 
8. γεξμδε, ραγϑαρὲ κρότου καὶ μέϑης καὶ παντὸς...α. (Ἰ]δι ῥαδά.5.1 
(ρ.28ο.28; Μ.8.66οᾺ); σ. ἀσεβείας [Πγγϑ.ἤονη.2.5 1. “6.(0.210); τῆς 
ἁμαρτίας...ασ. Ογτ. 5.40: 3(}1.60.10774}; ἐγαδὴ τῆς..«κενοδοξίας τὸν 
σ. ᾿Αβί,Ατη ον τ( Μ.40.: 654}; Ὁ. 65 86]., μην τῆς συρφετῆς τοῦδε 
τοῦ βίου κόπρου δῖθρ... ταοινδέορ, (ΜΟΙοο,ττο7.}; 3. οὗ ρευβοηβ; 
8. ὁπ οὗ ἔξ νιοῦ, σον ου ζείζοτυ, τ Ν γεν σν. ἡ λα. (Μ.46.036Α); 
Ὁ. οἱ τὰ τἸλοσα!ν νγοσυίῃ 655, σε, οσὐθερέηρε ἡμᾶς... ἀπεσκυβάλισε 
“οὦσανεὶ ο. τινὰ (τ. ΝᾺ 2.Ε}.88(}7.27.τότο}; Κ].0γ7.27.0(Ὁ.1.2; Μ.36. 
244}; οἵ ἴῃ ἔτνοίουβ, ῥοϊᾳ ἀτακτοὶ καὶ σ. Ν1] ἐρ}.2.40(Μ.79.221Ὰ}. 

συρφετώδης, 1. υμίρανγ, εονηηοηρίασε, πάϊς ησις δα τὴν ἀνεπι- 
στημόνα καὶ...α. διάνοιαν ἘΡΙΡῊ.᾿αόν.δοιοίρ.404.4; Μ.42.7698) ; ἐδ.8ο. 
8(ρ.493.7 ; γόδο) ; τὰ σ. ... 
γτ. Η.οαἰδο.13.ττ; 3, γλοτσα }ν τρογίδίεςς, ῥαδε καθάρωμεν..«ἑαυτοὺς 
«παντὸς...σ. μολύσματος Νεοί, Τάγ.τ5(Μ.39.18338).; σ. διδασκαλίας 
Ἐρίρῃμιλαενγ.το,δ(ρ.222.16; Μ|.41.2680); τῆς τῶν παθῶν σ. ἰλύος Γ᾿ τος. ᾿ 
Ἐγ.2:329(Μ.87.τ24ο0). 
᾿σορίατοιοξ 1. υμϊραγίν σ. βοῶντες (Ὦγγβ, μονα. 1.3 τη Λ1,.(7. 

241Ε); 2. ἱπγοιρῖ εἰμεῤτάτιν ἄπιστοι μὲν γὰρ ἀρνοῦνται τὸ πᾶν τῆς 
πνὰο τ ἰσξῶς: κακόπιοτοι δὲ σ. καὶ ἀνοήτως τῆς.. ἐλπίδος ἐκπεπτώκασι 
ἘΡΙΡἢ αγε.δε(ρ.1ο 3.8; Ν,43,1720). 

σύρ-ω, 1. ἀγαρ, ἄγοιτο, ἱγαῖΐ αἰοηρ; δ. αΌ5., ορρ. ὠθέω: κοντοῖς 
ὠθοῦντες, μακέλλαις σ. (Ἤτγπ5. 00.13.4 1.1 Τί. (τ1.623Ε}; Β. ἀγατ 
ἃ 5Βννοτᾷά, [0.ΜΑ]. εἰγοη. τ Ρ.402(}}.07.7128); ς. ἄγατο, ἑἰακε Ὀτεδῖῃ ὁ 
διάβολος “εἰ ῥόγχον ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐπειρᾶτο πιᾶσαι τὸν 
᾿Ιησοῦν (Πομίγαιά,τ(Ρ.7) οἵ, βάλας ῥόγχον 1δ.2(ρ.9); ἃ. τηοῖ., ρ88585., δὲ 
ὠγαρρεί αἱ ἱμὸ δεὶ, ἰγαϊοά τ ἐπα τἸϑαξε τὸν... «νοῦν ἀφεὶς “-εσθαι 
δεδεμένον ὀπίσω τῶν ἀλόγων παθῶν (Ὠτγ5.ἠοηϊ.60.2 ἐπ Μ11.(η.6βοτὴ ; 
4. 1οη1.13.7 τῷ. Κορε. (ο. 680); 2. ράᾳ88., εγαισί, φτῦαγηι; οἱ ὙϑρΈ 65 
8Π6 Ιῃϑϑθοΐβ, δη ἃ οὗ Ῥευβοηβ; τπεῖ, ἐν τῇ πλάνῃ διάγοντες χαμαὶ 
ἐσύρεσθε (μΥν5.“ο» 5.1 αἰ.4:8(το.70 50}; 14. ἠονι.83.2 1ἢ5 Ἐρλν(ατ, 
1164); 16. ἀον»".6 8, 5 10. Μ|1.(γη.6774}; ρετῖ. ρίορ!. ρα85., ργοφεϊης, 
ἰοῦ, σοιηρεοη: γνώμη .««ταπεινὴ καὶ σεσυρμένη 1δ.66.53().657Δ}); ἀγο- 
ραίΐων..«καὶ σεσυρμένων ἀνθρώπων ἰὰ.ἠση.2..4 τη. Καμι.(0.724Ὰ}; 
3. ὦγαρ ὃν ξογεθ, ἠβαϊδ -τωμεν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔν. Ῥεὶν.3(0.222); 
οὐδέποτε ἐφόνευσα ἄνθρωπον, εἰ μὴ τὸν Βόνοσον ὃν ἔσυρα μετὰ τῶν 
Χριστιανῶν ίάακε. ζαε.τ.54{0.777.25); ἄγατο ἰο ομεϑεῖξ, ἰα τ πουΐ 
ἴοτος ἀπαθὴς... ἡ θεία φύσις, τὸ δὲ σῶμα τὸ πάθος ἐδέξατο" “-οντὸος 
μὲν αὐτὰ τοῦ ἑνωθέντος θεοῦ λόγου, πάθος δὲ ἐκεῖθεν οὐχ ἑλκύσαντος 
Τπαϊ( αηὲις : τοῦ! (2.1τό). 

Ἐσυσθένεια, ἡ, ερηγοιμεά ἩΡἪΪ ΟΥὨ ῥοῖθον μία οὐσία, μία σ. 1868. 
Ναζ.άταί,3(}1.538.86ο). 

συσκέπτομαι, 1. ΖΟΉ ΔΕ σ΄ ... ἀλλήλοις... ἀπελθεῖν Εν, Ῥείγιτο 
(Ρ.302); Ταβι.ἀτα].46.2(Μ.6.5738); 2. ρίαῃ, Ἱπίγίρμο ὁ κτίστης τοῖς 
κτίσμασι συνανεστρέφετο, καὶ ὁ λῃστὴς τοῖς δαίμοσι α. ῬτΟΟΙῸΟΡ ογ.6. 

15(}}.6ς.7498). 
συσκευάζ-ω, Δ. δοῖ., ῥῶ ἰοροίμεν, βγεβαᾶγε οὐ γὰρ ὑπ᾽ ἐμοῦ συν- 

εσκευασμένοι εἰσὶν οἱ λόγοι Τυ5ι.41αϊ.20.2(ΝΠ.6.ς5374}; τὴν παιδείαν... 
χρὴ συνεσκευάσθαι ΓἸ]οΙη..κἐγ.6.1τ(ρ.477.28; Μ.0.4120). 

Β. πιεα. ; 1. ῥαοΐ ομεὶς δαρραρε, ῥγέβαγε; δὲ ῥγουϊάφα ναί ἧκε [50. 
{86 ροοά ϑεαπιδυδη) συνεσκευασμένος ὧν ὃ κινδυνεύων ἐδεῖτο (Ι6π|. 
4.4.5.28(ρ.178.28; Μ,9.6320); Ζ. Ἰὼ 86 56π86; 3. ἴ18}85., ἐδυῖξ6, “0η- 
ἐὐεὶ συσκευασάμενοι τὴν..««παραβολὴν ἵνα τὸν περὶ ἀναστάσεως... 
λόγον ἀπορήσωσι ε[ῃ.γέξ.τ. τ(Ρ.304.10; Μ.18,.2814); ΕΡ.Μαγεο! τ 
ϑρ.ΑἰΠ ἀροΐ,δες.75(0.154.35; Μ.25.2840); ἀπολογήσασθαι περὶ ὧν 
συνεσκευάσαντο αὐτῷ οἱ περὶ Εὐσέβιον ΟΑἸΕχ.ρ.δ.3(ρ.80.6; 2528); 
ἐπιβουλὴν σ. Ἐπι5,...6.4.τ8.7(}1.20,3764}; 16.4.6.1τ.6{Ρ.35.2; Μ,22.680); 
Ὁ. ᾿πΐταπβ., ἐμίγιρηθ, ἀδυΐξε α ῥίοί, Ε}.Μαγεοί.τ ἀρ. ΑἸ ἀροΐ.δεε.7ς 
(ρ.154.20; Μ.25.3848); κατὰ πάντων ἐπιφύονται, καὶ πᾶσι σ. Εῤ.“ερ. 
Ρ.771(ρ.156.21; 3884); ἐπεβούλευον καὶ σ. τῷ ἀνδρί ΟΑἸεχ,ε.1δ.6(ρ.92. 
τ; 2570); Ερίρμιἠαεν,68.γ7(ρ.148.1; Μ.42.1968); 70. 14].εἤγοη.4 Ρ.87 
(Μ.07.τό90}; αἰδὸ ἢ κατά; κατὰ δὴ τοῦ Ἀετίου...σ. ῬΕιοΚϑε, ἦε, 
8.4(Μ.6:, 5604); ας. ἔγαπβ., δίαῃ ἰο ουογίλγοιν, ῥίοί ἀρατηςί, Ἐλι5.ἢ..6. 
το.8.τ4(Ν8.20.9008}; τεῖ, ΝΌΩΙ.22: ΤΠ, πύονται τὸν ᾿Ισραήλ ἃ οπονιαξὶ, 
(ρ.γ8.2); τίνα φρονοῦντα κατ᾽ αὐτῶν .οὐ συνεσκευάσαντο; ΑἸΒ οί. 
ἐμ. Ξ(ρ.69.29; Μ.25.6488); Ῥ4]].}.1 αὲ5.63(ρ.158.5; Μ.34.12358); 70. 
Μα]. εἰγοι.2 Ρ.40(Ν.07.1128), ἅ. ρᾶ88., δΉ ΠΥ τηϊγίσιο, δὲ ῥίοίοα 
ἀφαϊηδὶ ΟΥ ῥείγανε ἅμα τῷ συσκευασθῆναι τὸν... Αθανάσιον (ΑἸἰεχ, 
ἐρ.Ὁ. ΑἸ ἀῤοϊ,δεε.3(ρ.80.4; Μ.25.2528); ῬΑ] Ολγγς. τϑίρ.τ13.6; Μ, 
47.62}; συσκενασθεὶς ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐσφάγη ο, ΜΑ]. εὐγοη.2 Ρ.2-(Μ. 

91.924). 
συσκευαστής, ὁ, 1. οηό τοῖο ῥγέραγος οἱ τῶν πεμμάτων. ...σ. ΟἸεΙ,. 

»αεᾶ.53.4(0Ρ.251τ.24; Μ.8.5028Β)}; 2. ἴῃ Ῥδα 5εῆβθ, οἠέ τοῆο ῥίοὶξ, 
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ἤθη ΝΙ..}}.2.96(Μ.79.2448}); 2. τοογιἠϊοος,, 

συσσεισμός 

σεδεηιεν Εὐσέβιος.. «τῆς Νικομηδείας, ὅ...σ. τῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν... 
βλάβης ΕΡΊΡΗ.μαρν,68,γ(ρ.148,4; Μ.42.το60). 

συσκευή, ἡ, 1. εονιρτίαἰίον γράφει. ..ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς καθ᾽ ἡμῶν 
σ. ὃ Πορφύριος Ἐπ1|5.}.6.τοιρί485Α ; Μ.21.808.); 2. ζαῤγιίεωίοη, ὅτ. 
Νυβ5. μπιτᾷ Ρ.52.24; σκηνή Μ.45.2814}); 3. ἐμίγίρμε, ῥἰοὶ τῆς τῶν 
ἀρχιερέων σ. [1.6. ἀραϊηδί (ὨΥΙ51]. μνημονεύων ΟΥ̓ Γ᾿, ο8: τα(ρ.66); σ 
καὶ ἐπιβουλή Εῤ.Αἰσχιαρ. ΑΊΒιαροί,δος.13(ρ.152.20; Μ.25.38ο0) ; σ. 
καὶ συκοφαντίαν ΟΑἸΕΧ,ΕρΡ.18.8(0.94.28; 2648); ὀψόμενον τῆς σ. τὴν 
ἀποκάλυψιν Ῥα] ] νυ λννς τίρ.7.26; Μ,47.8); σὰ. νυ} κατά : τὴν μέλ- 
λουσαν ἔσεσθαι κατ᾽ αὐτοῦ [50. (ἬΓΙ51} σ. Επι5,.1.6.1.3.6(Μ.2ο.606) ; 
τῆς κατ᾽ ἐμοῦ...σ. ΑἸΏ αροὶϊ Οὐηδὶ,τ(ρ.2709.δ; Μ.2-:. 5964); ἰά, αροΐ,5εο. 
δ88(ρ.167.4; 4084); ρΡὶατ, αὐ κατ᾽ αὐτοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων σ. ὕντι ᾿ς. 40:8 
(ΔΜ 69. 9968); αἰδοὸ ψίζῃ εἰς: τῆς εἰς τὴν..«ψυχὴν ἐπιχειρουμένης ὑπὸ 
«τοῦ, «διαβόλου σ. ΌΙΡἢ.λαδν.26.18(ρ.299.1; Μ.41.3618}; ΟΥ̓ βρΘΙΠ. 
50] ἔσωθεν... εἰργάζετο τὴν α. τῆς ἐκκλησίας τδ.6ρ.ο(ρ.159.18; Μ. 
42.2160); Ιππος. Κγ.ὁρ.Ὁ0.ῬᾺ]}} νυ Οἠγγνδ.2(ρ.21.1ς; Μ.47.14); 4. ὀσνῖεε, 
ϑιεδιεγξαρε ἐροῦσι... οὐκ ἔστιν ἀνάστασις, ἀλλὰ χλεύη τὰ τῶν Χριστιανῶν, 
ἀπάτη καὶ ο. ΟΒυγπ5.ἤον»»".6 2,4 τὴ ο.(8.3138); Μασ. Μρηαροεν.2.10 

(0.33.13). 
συσκευωρέομαι, εὐηίτῖυε, Ἐπ5.4,5.τὸ ρσόρτη. (. 445.6; Μ.22.7168). 
συσκηνία, ἡ, ἐὐ ῬαῊν ἡ καλὴ σ. τῶν τεσσαράκοντα [ξο. μαρτύρων] 

ΟτΝ υ 55. παν τ( Μ.46.7560); τῆς-..«ἀποστολικῆς σ. 16. }]6ἰοι.(Μ.46. 
8524). 

συσκίασμα, τό, οἠσάοιυ, οὐδεμγτίγν, ταςῖ, ἀθόλωτον.. 

ἐλευθέραν σ. τὴν..«γνῶσιν Οντ. 70.12(4.1ο072Δ). 

σύσκιος, ἐἠτεκίν οἠκαάοᾷ;, οἵ 'ρτονεϑ᾽ οἵ ΟἹ ραάρϑῃ βδουῆςσε (οἴ, 
2Ἐ6ρ.14:23, Π ΖΕ ς0}},6:14) τῇ Βάαλ [5ς, ἔθυον)...«ἐν σ. ἢ μετεώροις 
τόποις ᾿5τ,ἠ1αἰ.τ46.3(Μ.6.γ7800) ; πιοῖ,, Ἔἀχερ. Ομπῖ : τό σ. ... φησι 
τὸν νυμφίον διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ἐν τῷ λόγῳ καὶ τῇ σοφίᾳ θεωρημά- 
των τι αηὶ.3(ρΡ.175.27; Μ.13.147}0}; ΟΥ ΤΟροϑ Ὀγ ἰπο. ἔγνω σε, ἤτοι 
γνώσεται ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, σύσκιον τῇ οἰκονομίᾳ γεν ὁμενον ΟΥΝ γ55. 
κοι. τῇ (απ. (Ν.44.8360). 

Ἐσυσκοτασμός, ὁ, ἀαγκηέςς, ΟΥ. ἢ ση.1.2.9 τη εγ.(ρ.06.2,5ἴ.; Μ.13. 

3924). 
Ἐσυσκοτίζω, ἀσγίει, γχδὶ. τῷ μεμελανωμένῳ καὶ συνεσκοτισμένῳ 

φῶς ἀνέτειλεν ἄσβεστον οτη. ΜΕ ].(.4.5 1 Ρ.24). 
Ἐσυσκώπτω, 709: τῷ τποολεῦν ΟΥ̓ ξεοΐίης, ΟΠγνϑ μον. 87.3 ἴῃ Δ. 

(7.820). 
συσμικρύνομαι, τηρα., δ᾽ ς»τα]}} Ἰορει δε τοι, Μᾶς. Αδρ, ἠ01,.32. 

(}1.34.7370). 
συσπ-άω, εοηίϊγαεὶ; εἰοηεῖ, εἰοδε ἐπε μαμά, τοῖ. Ἰὰς] 5.4:31 μὴ 

γίνου πρὸς..«τὸ δοῦναι ““ὥν ᾿)ί4.4.5 τ, Βαγη.10.0. 
συσπείρ-ω, 1. σοῦ ἰορεῖλον τοτίἑ ; Ρα55., τεῖ. φυδβείοι ΒΕ ΊΓΠΘΥ 501} 

ΟἸΙβΙπαίοα ἢ θοαν, Οὐ. 70.2.2ο(24; Ρ.87.χ2; Μ.ι4.τόξο); ἐῤ.6.14 
(7; Ρ.124.0; 228Λ}); ψυχὴ .««συγγεννᾶται, οὐ συσπείρεται. ἡ φύσις ἐστὶν 
ὁ δεσμὸς ἡ καὶ “-ομένη τῷ σώματι. ..κτίζεται ἡ ψυχὴ ὅτε καὶ τὸ σῶμα 
εἰκονίσθη Ῥτος (σ.δη.2.7(}}.87.1538); τηρῖ,, οἱ (ὐσποβῖ. βοοτβ τούτων 
τῶν συσπαρέντων αὐτῷ [Ιτεπ.ἤαογ.1.1-ς.3(}1.7.6214; συμπαρέντων 
Ηδινεν); 2. ρΡᾳ88., δε ἑημαΐο, ἘΝῚ ῥεγϑὶο.6(Μ.79.876}}; σ. ἡμῖν ἡ 
πρὸς ἀγαθὸν ἔφεσις... καὶ γνῶσις Ῥτος,(.(δ5.2: 2(Μ.87.144})). 

Ἐσυσσαββατίζω, οὐδογυο ἐξα δα ϑαιϊῇ τὐτἦ, οἵ 8. ῬΆᾺ] σ. ... καὶ συν- 
νηστεύων 50. ψΨΊΓΠ [6᾽ν}8] πολλάκις εὑρίσκετο ῬΔ]},ν. Οἠγν5ιτοίρ.124. 
21; Μ.47.70). 
δυννόκον, σἤαξε ἰορείλιεν οὐ οὐ αἱ ἰδ6 δαῦηδ {ἴηι τὸ πρόσωπον 
«"σειόμενον.. .σ. πᾶσαν ὁμοῦ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν τράχηλον ΒΟΡΉΥ.ΈΕΙ, 

μῖνιγγοοὶ 0. 63(Μ. 87.36444). 
᾿συσσαρκία, ἡ, γπαγγίαρα προη, τ ΝΑ Ζιεαγηι.χ.2.6,.(Μ.37.6434). 
συσσαρκόω, φξαϊέ56 ἰο ἰαΐε βεδὴ ἰορείπον τοτίλ, εἰοίμο τοῖς ἤθε αἰδὸ 

σαρκωθεῖσα ἡ τοῦ υἱοῦ ὑπόστασις, οὐ σ. ἑαυτῇ τὴν ἀγεννησίαν τοῦ 
πατρός Απαβῖ. 5. οά. ](Μ1.80.2640) ; Ρ655., δέσομες Ηεσὰρ ἰοροίθεν τοτιλι 
ὁμολογεῖν [585. ΝΝΕΒΓΟΤΙᾺ57.» ὅτεπερ καὶ ἡ τοῦ πατρὸς καὶ ἡ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος θεότης συνεσαρκώθη τῷ λόγῳ Ασασ. 6] Δρ.Γ(ΕΡΉ.(431)αεί. 1 
(400 1.1.2 Ρ.38.25; Η.1.1400Ὰ}. 

συσσάρκωσις, ἡ, ἐπ οη ὃν Πε5}, ΟΌΡ. συγχόνδρωσις 814 συννεύρω- 
σις, Με]ετ. πα πον σγτορβ.(Μ.64.1120 4). 

Ἐσυσσέβω, τος Πρ οὐδ ΟὈ]6 οἱ ἐορει δεν τοι ἀπο ΠΕ οὐ α. τῷ θεῷ 
τὸν οὐρανόν Οτι( εἰς. 5.6(ρ.6.18.; Μ.1ι.τχ880). 

σύσσεισις, ἡ, ὁΠπακίηρ, εοπυμίςἴοη ἐνταῦθα...«τὴν μεταβολὴν τὴν 
ἐπὶ τῆς γῆς πραγμάτων σ. ὠνόμασεν ΟΥ.} 5.59: 4(ρ.68). 

συσσεισμός, ὁ, 1. τοὐἹγυϊηά, μΥγΙεαΉς, γοῖς ΔΈ ερ.Ζεα,αι, Οὐ, 70. 

6.46(27: Ρ.τ15ς τὸ; Μ.14.2808); ᾿ἥξει ὁ κύριος...᾽ ἐν σ. ᾿ἐπάνω τῶν 
νεφελῶν᾽ (οηρὶ..4.Ρ}.1.32.4: συναθροίσθητε εἰς τὴν ἁγίαν Βηθλεὲμ. ..ἐν 
σ. ἰδονη. ΒΜ τίρ.90); 2. φαγί μφιαξε, τεῖ. Δ εριτο:τέ,, Οὐ ΝΣ. 
ογ.28, τοί. 40.:16; Μι.36.49 0); 3. τηεῖ,, αἰεφμῖοι οὗ τηϊηὰ, ἡἰνημοὶ! ἐ ἐπι- 
βλαβὲς τὸ ὑλλόις ἐνέχεσθαι.. «τάραχον καὶ σ. σχοίη Τάτ, Μορ5.ἢς, 
59:4(Μ,66,6840); 1.1, ἔοτ σύσσημον, Ὑπάτιϑτυᾷ,ἐρῥιτ )(Μιρ9. 9290). 

«καὶ παντὸς 



συσσείω 

συσσεί-ω, 1. τυἰγὶ βοῦν... εὗρον...καὶ κρατήσας τῶν κεράτων καὶ 
κύκλῳ σ. Τ. {π|ὦ.Ψ 3.1; 2. μῶξκε Ἰο ἱγεριδίθ, σμαξκε σσεὶ [1.6 Ὁν τῆς Πϊσῃὶ 
1ηἴο Ἐρυρί]. “Τἁ χειροποίητα Αἰγύπτου ὙΒάϊ,ερ.τοτί4. 1300) ; 3. ποῖ. 

ἀϊείμγν, ἀρτίαΐε, Τάτ οΡ5..Ὁ 5. 59:4(Μ.66,6840). 
συσσεύομαι, εὐη:6 ἱορείδεν φιεΐοκῖν, βαδίοῃ ἰορείβεν, ομπ. ραν... 

6: 2(}. 43.793.) 
Ἐσύσσημα, τό, -- σύσσημον, τιαγᾷ οὗ ἸΤἀοητῖν, 10.} 4] εἰγοηϑ τος 

(Μ.97.3ο8.). ; . : 
συσσημαίν-ω, εἰρηῖξν αἰοηρ ΟἹ οὐ αἱ ἐδ6 ξαρῖὸ ἐΐγπε, ἐομηοίε ὃ τοῦ 

ἐνεργοῦντος μνησθεὶς καὶ τὴν ἐνέργειαν...α. τ Ν ν85.Εππ.τᾷι ρ.82.26; 
Μ.45.3120); 128ὃ.4(2 ΡὈ.04.20; 6724}; 14,.4ῤῥοϊϊ.27(Μ.45.11844}; ΡΙΟΡΙ. 
ΡΆ 55.» εογγείαΐε συνέζευκται τῷ μὲν γεννήματι ὁ γεννήσας, ὁ δὲ κτίσας 
τῷ κτίσματι, καὶ δεῖ πάντως.. «σώζειν ἑ ἑκάστῳ τῶν πρός τι λεγομένων τὸ 
οἰκείως “-ὅμενον 14. ἔμη.4(2 Ρ.82.2; 6570). 

"σύσσοφος, ΟΉ͵δ ἴῃ τοϊϑάορι; οὗ Τπη., Ἐπ] ρ. Ἴ γίη.2.1(0.364) 
αἷζ, 5. σύγγνωμος. 

["Ισύσστεμα, τό, ν. σύστημα. 
συσσώξω, 1. 7οἷη ζῃ δαυϊηρ. ὃ υἱὸς ἢ τὸ πνεῦμα συμπάρεστιν καὶ...σ. 

ἅμα τῷ..«πατρί Ἰιάντη. Τγ19.2.12(Μ.30.6770}; 2. Ῥᾷ55., δ᾽ ξαυδά 
ἰορεῖμεν αὐτῆι συνσωθῆναι τοῖς ἀγγέλοις Οτἤον!.13 ἐη 1,κ.(ρ.02.το), 

σύσσωμος, Δ. ῥοών 10 δοάν, ἴπ δοάην εορμίαεὶ; οἱ αν δὰ 
ΑΡιβδαρ, Ἐριρἢ.απς.2ο(Ρ.29.18; Μ.432,530); ἰὰ«ἰαογ.δο.46{(ρ.193.23; 
Μ.42.2730). 

Β, τοῖ, ἘΡ᾿,5:6, ομο ῥοάν τουτί: 1. τοῖ, απϑίοη ἢ ΟὨσῖβὲ [τοι ρῃ 
πο. τοὺς σ. ἐκείνου πάντας ἡμᾶς Α1Ά.,.4γ.1.42(Ν1.26.1008); τὰ ἡμῶν 
ἀναδεχόμενος, ἵνα ἡμεῖς, ὡς σ. συναρμολογούμενοι καὶ συνδεθέντες ἐν 
αὐτῷ διὰ τῆς ὁμοιώσεως τῆς σαρκός... «ἀθάνατοι καὶ ἄφθαρτοι δια- 
μείνωμεν 1Ὁ.2.714{3054}); 1δ.2.6τ(2778)}; απα οὗ Ομτῖδι ΜῈ τηδῃ ἕνα 
θεμέλιος γένωμαι.- «τῶν ἐποικοδομονμένων εἰς ἐμὲ...καὶ σ. τούτοις Οντ, 
ἐπεδιτο(οὐ 720) ἀῃα ἴῃ βρθοίαὶ βθῶβα ἢ ΒΜΥ ὁ σύνθρονος τοῦ 
πατρός, σ. ἶϑ0. γίνεται] γυναικός Ῥτοοὶ ΟΡ ογ.6,.ττ(Μ.65.7400); 2. οἵ 
ππίοπ οἱ πιδριηθεῖβ οἵ Ὁμυχοῃ 85 Ομ τβε β θοάν; ἃ. ψ] ἢ (Πτιβὶ 
ἁ.. «λόγος θεὸς..«ἄνθρωπος ὠφθη...«τῆς ἀνθρωπότητος καινοποίησιν 
ἐργασάμενος ..-«ὥστε εἶναι τὰ ἔθνη σ. καὶ συμμέτοχα τοῦ Χριστοῦ ΤΑΙΉ. 
Α}Ροϊϊ.τ.5(44.26.11408)}; εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ οσ. αὐτοῦ γὰρ 
τούτου, οὗ ἡ ἀρχή ἐστιν ἐπὶ τοῦ ὦμου αὐτοῦ [Β85.15.226(1.55οὶ ; Μ.2ο. 
5120}; σ. τοῦ Χριστοῦ καὶ συμμέτοχοι, οἱ τὴν.. -πέστιν παραδεξάμενοι, 
γίνονται ΟΥΝ 85. ροὶΪ.28(Μ.45.1τ840} ; τῷ... τελειότητα....ἐπιδείξαντι 
σ. τε καὶ συμμέτοχοι γενησόμεθα ΤΟτΙΝ νβ5.οεσηνς (ΝΜ .46.ττ520}; 
οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, σ. τε τοῦ Χριστοῦ Ογτ, Με. τοί3.4088Β); Ὁ. ΜΠ 
ΘΔΟῊ ΟἿΟΣ τὰ... ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σ. καὶ συμμέτοχα τῶν ἁγίων 
πεποίηκεν ὁ θεός το ἤα67.1.το.3(Ν.7.5 574); τῶν ἐν πίστει...οἱ ἐξ 
ἁπάσης.--χώρας συνειλεγμένοι, α. γεγόνασιν ἐν Χριστῷ Οντ, ρίαῤι. 
(εη.3(1.670); ἐπειδὴ ἕν σῶμα προσηγόρευσε τοὺς πιοτούς, σ. τὰ ἔθνη 
γεγενῆσθαί φησι ΤΒαι, ρ᾿λ.5:6(3.417); 3. οἱ ΒΜ νι (Ὠγῖβί ἴὴ 
σίοτν χαίροις...θεοτόκε, ὅτι ὃ βασιλεὺς... Τησοῦς ὅ...διὰ σοῦ δωρησά- 
μενος ἡμῖν τὴν ἐπουράνιον αὐτοῦ βασιλείαν, ἐν ταύτῃ σε εἶναι σ. ἐν 
ἀφθαρσίᾳ.. προσέταξεν Μοα. ἄονηι. τοί Μ.86.33018); 1ῤ.π(32800); ἐἦ. 
6δ,14(32034,33128); 4. οἵἨ δασῃαγβίῖς ὩΠΙΟῚ σ, .-.- ἀξιωθέντα γὰρ 
μετασχεῖν τῆς εὐλογίας τῆς μυστικῆς, ἕν πρὸς αὐτὸν γέγονε σῶμα ΟΥΥ. 
10ο.το.2(4.862Ὲ}}; ἐδ. ττ.ττ(τοοοα) οἴ. 5. δύναμις ; ἐπειδὴ... .ἐξ ἑνὸς ἄρτου 
μεταλαμβάνομεν πάντες... «ἀλλήλων μέλη γινόμεθα, ασ. Χριστοῦ χρηματέ- 
ζοντες 10. θ.Ρ.Μι.26: 27(Ν. οὔ. 1400); 5. Τηγϑῖ., οὗ 508] ψι τὰ ΟΠ σῖβα 
τῆς κατὰ τὴν νυμφὴν σημασίας δ. αὐτὴν ..«ποιούσης τῷ ἀφθάρτῳ νυμφίῳ 
Οτς Νυβ5μό.ο τ Οαπὶ. (Μ.44.068.}; αἱ ψυχαὶ...σ. τῷ λόγῳ....αἱ μὲν 
ἐρωτικῇ τινι διαθέσει...αὐ δὲ φόβῳ κολάσεως ἰδ.15(11120}; τὴν δύναμιν 
ἔχουσαν...τῆς.. «ἀναστάσεως, κατὰ... .τὴν εἰς ὕψος τῆς διανοίας..«ἔγερσιν, 
ἵνα γένωμαι σ. αὐτοῦ καὶ σύμψυχος Μαχ.ερ. 2: (Μιοτ, 6120). 

συστάδην, ν. κατασυστάδην. 

σύστασις, ἢ, [. ἔτοται {γ8Π5.. [6565 Οὗ συνίστημι; 
Α. ἃ εἰπῆ ἰορείδον; 1. ἀϊτροσίίον, αἀγγαηροηδηΐ, ΟἸαι.. ςἰν. 6.1} 

(ρ.512.3; Μ.0.3884}; ἐγείφη: οἵ τοοκοπίηρ, ἘΡΙΡΗ  ἤαεγ.70.13(ρΡ.247.1; 
Μ.42.360Ὰ); 2, ογαεγῖηρ, φουεγηηιεμέ μοναρχία...τῆς πάντων ὕπερ- 
κεῖται σ. τε καὶ διοικήσεως Ἐπι5...(7,3(0.201.24; Μ.20.13324}; οἰκετῶν 
ἀρετὴ συντελεῖ εἰς ο. καὶ προστασίαν οἰκίας (Πγγϑ5.ο0η1.22.1 ἴῃ, Ἐρῆ. 
(11.1658); Ὁν σοᾶ πατήρ, τῆς τῶν ὅλων σ. τε καὶ διοικήσεως μόνῳ 30. 
τῷ υἱῷ] τοὺς οἴακας ἐγχειρίσας Βιι5.6.ἐΐ.τ.12(0.73.12; Μ.24.8 5 2Αὴ; 
αὐτὸς μὲν ἀκίνητος μένων παρὰ τῷ πατρΐ, πᾶντα δὲ κινῶν τῇ ἑαυτοῦ σ. 
Ατῇ ρορὶ 42 (ΝΠ.2ς,.8ς5Α}); Ἐπδίσδτυ. μένε, τοί 1.86.2 2850). 

Β, ἃ βοίτηρ ἱορείξον 50 ἃ5 ἴὸ ἴοσπη ἃ ΨΠΟΪΘ, γον α οΉ νέου ἔθνους 
υονσ. ποιήσασθαι Τ)α5.4.6.53.6(ρ.137.20; Μ.22.2320); τίς.««δύναμες... 
τηλικαύτη ὡς ἐξαρκεῖν πρὸς οὐρανῶν σ.; Οτ Ν, γβδ5.ογ,οαἰδολ.4{(ρ.10.2; 
Μ.45.200) Σ τοί, Ῥούβθοι οὗ (τιβὶ ἀτρέπτῳ νῷ τρεπτὸς οὐ μέγνυται νοῦς 
εἰς ἑνὸς ὑ ὑποκειμένου σύστασιν ἈΡΟΪ]. ἤγ.τοτ(0.248.3}; τὰ... κατὰ σύνθεσιν 
πρὸς ἑνὸς τελείου σ. συνδεδραμηκότα ΟνΥ. Τμά:.(ρ.53.2; ; εὶ 150} Ξε ἰὰ, 
ἡπειπῖρο (π,6894}, 

1348 οὕστασις 

Ὁ, ἃ κοερίηρ ἱορεοίμον, δ ῥῥονὶ, τιαϊηηαηεε; ἴ. ἐομ δεν ΠΟΉ, ῥΥῈ- 
δεγυαίίοη ἴῃ Ὀεΐηρ ἐπαύσατο.. τοῦ εἶναι, λυθείσης αὐτοῦ τῇ τοῦ θεοῦ 
δυνάμει... «τῆς ο. Αἴοπαρ ἰερ.24.2(Μ.6.9458) τα Μεῖῃ.γος. τ. 36(Ρ.277. 
11; Μ.41.τἸΟΓ})) ; ἕνα...τὴν σ. ἔχωμεν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀσθένειαν δια- 
κρατῶμεν τοῦ σώματος ζῇτγβ.1.α5.7.5(1.7070}; [0.}).8..1.7γ(Ν.04. 
8οςΑ) ; εὐ παησέ οἵ [.6 ταῦ Ὁν Ῥγοραρτίου, ΟΥΝ γ85.07. ἐσ δεῖ. 28 
(ριτούιτς; Μ.45.738); 2. ὁμδίομαμοθ, Ἡρμγδἠμιεμὶ τὸ πρὸς σύστασιν 
δικαίως μεταλαμβανόμενον ἄριστον (ηςὶ. Α͂ΡΡ.6.1τ.5; τὸ σῶμα ᾧ ἐκ 
τοῦ ἄρτου ἡ σ. ἦν ΟΥ̓͂Ν γ55.0»,εαἰδεὐ,. 3](ρ τάρ.τι ; Μ.45.074}; τοῖς πετει- 
στευκόσι.. ἑαυτὸν ἐνσπείρει διὰ τῆς σαρκὸς [1.6. 1ῃ ΘΙ ΟὨΒΤΙ51], ἧς ἡ σ΄ ἐξ 
οἴνου τε καὶ ἄρτου ἐστί 1δ.(}.152.2; 978); τιεῖ,, οὔ τη οηβ, Οντ Ρς, 
2ιε: τοί. 69. 840Α); 3. γεραῖγ οἵ ἸΔΌΤΙς διὰ τὴν σ. ... τῶν... ἐκκλησιῶν... 
καὶ ἀνοικοδομὴν τῶν. .-καέντων σεβασμέων οἴκων Ὀντϑδιυ, δαδ.72(ρ.175. 
8); 4. ἰῃ σοποῖδία βθηβθ, δ ῥογὶ, μιαϊηδίαν τὸ. κεφάλαιον τῆς τῶν 
γενητῶν ἁπάντων...σ, τε καὶ σωτηρίας αὐτὸς ἦν, ὃν ἐγέννα...ὁ πατὴρ 
υἱὸν μονογενῆ Ἐπι5.ε.1ἢ..3.2(Ρ.142.6; Μ.24.0176}); τηοῖ, τὴν... Ολυμπιάδα 
γενέσθαι ἀρχηγὸν καὶ σ. καὶ σωτηρίαν τοῦ..-«μοναστηρίου Μ΄ ,Οἶγηιρ. 
2.2(0Ρ.45.14); 1δ.2.15(ρ.50.23) ; 5. εοππηεηδαϊίον; οἵ, ἱεξί πον ἴθ, 
ΡΕΥΒΟΠ5 πλεῖον... «τῷ ὄντι εἰς πρεσβυτέρον ο. τῆς ἐν θριξὶ λευκότητος, 
τὸ ἐν φρονήσει πρεσβυτικόν {1845.1-. τοφίι. 451Β8;Μ .30. 2850); ; τοεῖ. 
τῦοτ.8: 6 εἴωϑε.. ἀεὶ τὸ. «πνεῦμα οὐ σ. ἑαυτοῦ ποιούμενον, ἵνα μὴ 

ἡμῖν ὑπογραμμὸν δώσει τοῦ περὶ ἑαυτῶν καὶ ἡμᾶς τὴν σ. ... ποιήσασθαι 

ἘΡΙΡΒ. ἐαθν. 57. 5(ρ.350.2 οἷ. ; Μ.41.το 48}; μὴ εὐγενείᾳ καὶ πλούτῳ καὶ 
τῇ τοῦ δήμου σ. ... θαρροῦντες (Βγγϑ. λοι. 44.1 ἦπ ΤΟ ογ. (το. 4074}; ἴο 
μηδὲ ἔγοπι ΕΔΙΠΕΥ θεόθεν ἣν αὐτῷ δοθεῖσα σ. ΟΥ(( εἰς.3.56(ρ.223. 
το; Μι.ιχ68.); τα ρανὶ.2τ(0.22.5; Μττ. 6008}; Οῃγυβυδαρί Ομν. (2. 
4728); ἔτοτῃ βοσίρξυτε τὸ μέγιστον περὶ τῆς σ. τοῦ ᾿ΪΙησοῦ κεφάλαιον, 
ὡς ὅτι ἐπροφητεύθη ὑπὸ τῶν. «προφητῶν Οτο(εἰς.τ. 4ο(Ρ.1οο.12; 
520); 8π4 τότ ΟἸΠΘΥ βοιτοοβ αὕτη παρ᾽ ἐμοὶ σ. ἀρίστη, ἡ ἀπὸ τῶν 
ἔργων ἐπίδειξις (Πτγϑ μον. 5(1.521Ε}); ἔχω τὴν ἀπὸ τοῦ χρόνου σ, 
μαρτυροῦσάν μοι 1ἃ, μά, 5. 4(ι. 623Ε); 6. ἰεἰ εν 4, τηϊγοάμε τοῦ ΟΥ̓ 
γον η Πα οη; εἴ.. «τις ἀπὸ παροικίας ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ ἐπέλθοι 
σύστασιν ανο με ὑμενοὶ (οηεὶ. ΑΡ.2.58.1; Ἐπ ΓΠ8). Δ... 0. Ραμ, 
(Μ.8ς.γ80Ὰ}; Οῃτγϑ. λον δ. 1 τ δ ον.(το.474{,0}); Ρ]ατ,, ΕΡΙΡΗ ἤαον. 
68. οίρ.149.25; Μ,42.1070}; 7. εοηγηταίίον, ἐεἰαῤ᾽ ἰδἠμιομὶ, σε ρονὶ οἵ 
βίαίειηθηΐβ, εἴς; οἱ ΕΆΠ αὐταρκής ἐστι [50. δ τῇ οὗ ΝΙσδΕ8]... 
πρὸς σύστασιν. ..τῆς...«ἐν Χριστῷ πίστεως Α1ἢ.ἐ. τ ρτεί,τ(ρ.3.5.; Μ.26. 
10524}; πρὸς σύστασιν τῆς τῶν σωμάτων ἀναστάσεως ζ [51,6 γέ5. 
τττ(Μ.6.136οΑ); οὗ βυϊπουιίν οἱ εςοὶ, σαποηβ, ΡΔ]} ιν Οἰγγς.ο(ρ.52. 
27; Μ.41.31); οἵ Ἀοτεθν, σ. τῷ δάγματι ΤΗΠΡΡΌΝ οὗ. 2(ρ.237.4. :Ν. 
Ι0.8054Α}); ἡ δοκοῦσα ο. τῆς κακοδοξίας ΑἸΠἀφογ.2(ρ.2.17; Μ.25..425᾽ 
(417)}); ἰᾶ, ἡέον, τ(ρ.46.τς ; Μ.2:.4808) ; ΟΥ, Νυϑ5. ογιεαίρεβ.7(0.47.τὸ; 
Μ.45.290) ; ἴγοπὶ βουρίιτο εἴρηται. μόνον εἰς σ, τοῦ νὐὐδηθηδι μδνδν 

ΑΕΙο,ἐῤ..ἀγε.(0.57.τ4; Μ.το. 530); Μϑίῃ, ονρῃ}Ὀ.3.8(0.35.3; Μ.18.720); 
ἘΠπ|5.4.,6.1.5(0.22.30; Μ.22.480); πρὸς σύστασιν.. «τούτου [1.6. Μοπία- 
πβ το 10] ΠΙ ἄντ. 1γ1..3.4τ(Μ.30.0848}; οὗ ῬΕΙΒοηΒ νομοϑεσίας... 
εἰς τὴν αὐτῶν σ. Ἐπι5..6.1.δ(ρ.30.25 ; 600); ΟΥ ῬΥβοίίοςβ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ 
Χριστοῦ τὴν σ. ταύτης [1.6. ΟἸΤΟΌΙΠΟΙΒΙΟΠ] βούλονται φέρειν ἘΡΙΡΗ. 
μαέγ.3ο.26(0.368.11; Ν΄.41.4400); ἴῃ ἰανν, ἐξίαὐἰ εἰπῆ, ᾿γοοῇ οἵ 
σβατρέθ, Ῥῃοῖ, πονῖσε.ο. 3ο(ρ. 568; Μ.1οφ.7880); ἐῤ.9.30(ρ. 518; 8168); 
βηπαϊ βομεηιομὶ ; ἀεἰογνεμα οη οἵ ἃ Παρβοοη περὶ.. τοῦ χρόνον τοῦ. 
ποιητοῦ..«.συστάσεως Ταῖ,ογαϊ. 3τ(Μ.6.872Ὰ ; στάσεως Ρ.22.τ6); ὙΠ 
2. .6πτ  γοσιι (ςο88Β ; Μ.21.8440); 8. γεςίογαίίον;, γεεοηεπίμοη, οἱ 
Θεμεγαὶ ταϑυσγεσι οι, διὰ μόνων τῶν ἀνθρώπων τὴν σ. χάριν κρίσεως 
Ταῖογαϊ. δ(ρΡ.6.2ο; Μ.6.8178); οὗ τοβϊοσβείοη οὐ Πυμπίαη πϑίαγα 
τῆσουρη, τεἀειηρείοη, 4.(Πα55..“4πώῶν.3(Ρ.5.18); οἵἱἨἁ γδβϑιοσα θη οἱ 
411 τπίηρς, Βαβ.ἐρ.164.2(3.2 550; Μ.32.6374). 

11. ἔτοσὰ Ἰπίσαῃβ, το η565 οὗ συνέστημι; 
Α. εἰαμάτηρ ἰοσείδον,; 1. ἐςο]., [536. ψ ] ἢ (δὲ [4108 π|] τπ6 ἔουτῇ 

ρυϑάδ οὗ ρεπ ζθ [18] ἀἸ50 ]ρ}1πῈ ἡ σ., ἕνα συνίσταται τοῖς πιστοῖς, καὶ 
μὴ ἐξέρχηται μετὰ τῶν κατηχουμένων Τότ. ΤΒαιγα. ἐρ.ἐαη ττ(Μ.1ο, 

10488); τῷ τετάρτῳ 30. ἔτει] εἰς σ. μετὰ τοῦ λαοῦ, ἀπεχομένους τῆς 
προσφορᾶς Β85. 4Ρ 190 ἐαΉ. 22(3. 293; Μι.32.724}); μερισθήσεται... «αὐτῷ 
ὁ χρόνος εἰς ὑπόπτωσιν καὶ ο." καὶ τότε ἀξιούσθω τῆς κοινωνίας 1. 217 

ἐαη. ὄτ(327Α ; Μ.Βοοα); 2. εορηργοραίἑοη, σονηραην οἵ ΔΉσΕΙς Ὀείπρβ, 
Ιση. 7γαϊϊ.ς5.2; μὴ τάγμα ἕν καὶ μέᾳ σ. -.. τῶν ἀθανάτων Μεῖῃ.»65.1.40 
(Ρ.302.15; Μ.18.2778); οὗ Ἀροβί]εβ, Επ5.4,4.2.3(ρ.90.10; Μ.22.τὅο6); 
οὗ δὴ Αὐίδτι βυποῦ τὴν ἑαυτῶν ἄδικον σ. ὀνομάζειν σύνοδον ἐπιχειροῦσι 

ΟΑἸΕΧ. ρα ρΡ. ΑἸ ἀῤοὶ,ξες.7(0Ρ.92.21; Μ.25.261:Ὰ}; 3. ερηορίγαςν ἀεὶ 
«« συστάσεις ποιήσουσι κατὰ τῆς ἀληθείας ΔΊΉ..Φγη.32(ρ.26ο.8ὃ : Μ.26. 
1408): τοῖ. {π|8} οὗ (Βσῖβὲ οὐχὲ δικαστήριον ἀλλὰ σ. καὶ τυραννὶς τὰ 
γινόμενα (Ὦγχγπ.ἠοηι.72.3 τη [0.(8.4030). 

Β, ξορίηρ ἰορείθοῦ Ἰηΐο ὁπ6; 1. σορεῖηρ τηῖο ἐχΊειοησσ; ΟΥ̓ΡΊΗ ἡ 
τῶν ἀγγέλων α. τῷ θεῷ ἐπὶ προνοΐᾳ γέγονε τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ διακε- 
κοσμημένοις ΑἸΠοπαρ, ἰδρ.24.2(Μ.6.048Ὰ) τὸ ΜΕ ἢ.γ65.1.37(0.278.4); 
Ψα]επι, ἐκ. τοῦ φόβου... τὰ ψυχικὰ τὴν α. εἰληφέναι ἸγοηΠαεν.1.5.4 



σύστασις 

(Μ.7).4974); ὑπὸ τῆς θείας τέχνης.--ἐπιτελουμένοις...γενέσεσι καὶ σ.' 
καὶ τροφαῖς καὶ αὐξήσεσι Οτώμον.4{Ρ.6.7; Μ.11. 5680); τῆς ἀρχῆθεν 
Χριστιανῶν σ. 18. .(εἷς.8.47(Ρ.262.1τ6; Ἢ 11.15884Α}; ἅμα τῇ πρώτῃ σ. 
τοῦ βίου Ἐππι5,4.6.τ.τοί(ρ.43.27} Μ.22.848); οὐδὲ ἐξ αὐτοῦ [30. θεοῦ} τὴν 
ὑπόστασιν ἔχειν [50. 6Υ1}], οὐδὲ τὴν τοῦ εἶναι α. Αἀδτγηἀταἰ.4.2{(ρ.140. 
6; Μ.:τοιϑοβο) ; ςοηγοθ τὴν θεοτόκον...ἀποκυήσασαν τὴν τῆς ἀφθαρσίας 
σι ἹΜεῖ δγηεὶ 4 ηη.9(}].18.32690) ; οὗ Ἰθπιδπ σοποθρίιου ἀπά ὈΙΤΠ 
τὴν σ΄ ... ἐκ συνουσίας εἰληφότες (Ἰ61η.5:7.3.6{(0.217.24; ΜΒ ττ400); 
Οτ.σελοί ἐμ Οαπη.53:τῈ,(}1.17.2690) ; ΑἸ ἦρε.3ς.γ7(}}.25.156}0)}; ἀφη θα 
ἴῃ ταραχα το οα θεὸς ὁ καθ᾽ ἡμᾶς οὐκ ἔχει σ. ἐν χρόνῳ Ταῖ.ογαὶ. 4(Ρ.5. 
τ; Μ.6.813.}; σοπιπηοι ἴο 81} ογδαίασεβ πᾶσιν τὸ εἶναι αὐτὸς [56.Ψ 
(οά] παρέσχεν...οὐδὲ τὴν σ. ἀνάρχως ἔχουσιν ΜΕΤ αγδὲ!γ, 2τ(ρ.2ο6. 
6); ΑἸἢ..44γ7γ.2.24(ΜΜ.26.1078); τὴν σ. ἔχω ἐκ ογίρτηα!ϊε τη, ΣΡΥΪΉΡ οΥ 
ἄἀφγίυε ἤγοι ἡ... Μαρκίωνος αἵρεσις, ἐξ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ τὴν σ. ἔχουσα ἡ 
ΗἸρρ.ἠαον.7.3τ(ρ.2τ6.15; Μ.χ6.22248); τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν λεγομένοις τὴν 
σ. ἔχειν ἐκ γεωμετρικῆς τέχνης καὶ ἀριθμητικῆς 1τϑ.8,15(0.235.24; 
236324}); 65Ρ. οὗ σγθαίιοῃ τὴν τοῦ..«κόσμον σ. ΑΙποπαρ,ἰ6ρ.25.3(ρ.34. 
13; Μι6.9400) ; Με, ἜνΡρ.7.5(0.76.12; Μ.18.13224}; ἐκ πρώτης αἰῶνος 
σ. Ἐλι5...(5.4.66(Ρ.14:.7; Μ.20.12214}; ὧν [86.. ὁ υἕός] καὶ πρὸ τῆς τῶν - 
γενητῶν ἁπάντων α. τά.6.}}.3.3(0Ρ.154.21; Μ.24.0074}; ἄλλοι ὑπό τινῶν 
ἀγγέλων λέγουσιν εἶναι τὴν τῶν πάντων σ. ΑἸΠ.ἀεεγ,τοίρ.16.13; Μ.25. 
4498); ἀρκεῖ τὸ βούλημα αὐτοῦ πρὸς σ. τῶν γινομένων 14..4γ.2.2(Ν1.26. 
152Α}; οὐκ..«.ἐπιδεῖταί τινος πρὸς τὴν ὧν βούλεται σ., ἀλλ᾽ ἅμα τε 
βούλεται, καὶ γέγονεν ὅπερ ἠθέλησεν Ἰζαπ αροΐ,23(1.6217Ὰ ; Μ.20,8008); 
έν, ἔῤῥ. τ. (0.307.27) οἱξ, 5. δημιουργικός ; πετεῖ, οἵ ΤτΙη., εἰπεῖν 
«γενητὴν τὴν τῆς τριάδος σ, Α1ἢ..4γ.1.τ7(Μ4.26.488}; ἐκ προσθήκης 
ἔσχε τὴν σα. τ.(480); οὗ ὅοῖι πρὸ τῆς πρωτοτόκου σ. ἘἙυπιαρβοΐ,24 
(Μ.3.0.86ο0) ; αὐτῆς...τῆς α., καὶ παντός, ὅπερ ἐστί, τὸν πατέρα φαμὲν 
αἴτιον ἰδ. 2τ(857Ὰ}; 2. ἐχτεέεησα; ἃ. ἴῃ εἰθσηϊν πατὴρ...τῆς τοῦ υἱοῦ 
σ. αἴτιος Ἰδυ5,.4.6.4.3(ρ.153.0; Μ.22.2568); 1}.4.15(0.182.2; 3948); 
Β. ἴῃ {ἰπι6 ἐπ᾽ ἐσχάτου τῆς σ. τοῦ ᾿Ιουδαίων ἔθνους 1.8. τίρ,261. 
4; 5800); ὅδ.. «ὅριον θέμενος τῇ κτίσει, καὶ τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν 
παγιώσας τῆς σ. αὐτῆς Ὀϊάντη, Τγίμ.3.22(ΜΜ.30.0170); τὰ..««πάντα... 
ἐκτισμένα καὶ εἰς ασ. ὑπ᾽ αὐτοῦ. «προεληλυθότα ἘΡΙΡΏ.ἠαεν.32.τ(Ρ.440. 
ο; Μ.41.545Α}); τῶν τεχνῶν ἑκάστη δεῖται τῆς ἑτέρας πρὸς α. Τῃαϊΐ, 
αἰξεο!,λ(4.8οβ); τεῖ, (οά ἴῃ ταὶ. ἴο ογεδΐζασεβ ὕλην ὥσπερ τινὰ καὶ 
οὐσίαν τῆς τῶν ὅλων γενέσεώς τε καὶ σ. τὴν ἑαυτοῦ βουλὴν καὶ δύναμιν 
προβεβλημένος Ἐπ|5.(1.6.4.τ{0.151.20; 2520); ζῴων σ, Τλτι ρ.Οσηοὶ. 
4ΡΡ.8.1τ2.τ; οὗ θοῇ τοῦτον ἀποκαλύπτει τοῖς πᾶσι διὰ τῆς τῶν πάντων 
δι᾿ αὐτοῦ σ. καὶ ζωῆς ΑἸῃ. »εη!.47(}1.25.030); ζωὴ δέ, ὅτι φῶς, καὶ 
πάσης λογικῆς φύσεως σ. καὶ οὐσίωσις ὅτ. Ν42.0».30.2ο(ρ.140.12; Μ. 
46.1200}); υἱόν, τὴν τῶν ὅλων σ., δεδόσθαι φησὶν τῇ ἐκκλησίᾳ κεφαλήν 
ΟντΡμίε.(ρ.37.71 55.1448) 3 τοῦ. σοι η 01} ΠΟΙ ἀξ ηρ᾽ [15 565 510} ἡ σύνοδος 
ἐν Σελευκείᾳ τὴν α. λαμβάνει ῬΆΠ ΚΓ ἐ.6.4.ττ(Μ. δός. 5240) ; 6. αεἰμαὶ 
ἐκίςίσηεε, ΟΡΡ. Ῥοϊεπίιαὶ ἑκάστη. «τῶν τεχνῶν διὰ τῆς ἐνεργείας... 
λαμβάνει τὴν τοῦ εἶναι ο. φτ ,αὐδεϊν.2τ(ρ.202.1τ3}; ἃ, σεδείαμεῖσε, τη:- 
ἀερεμάοηῃϊ ἐχίϑιϑησε τὸ λογιστικὸν. «αἴτιον εἷναί φαμεν τῆς σ. τῷ ζῴῳ 
(Ἰογη. ἐγ, 6. τό(ρ. ποσοῖς ; Μ.0.2608); τεῦ, Βυγηδη πϑῖασχα οἱ (Πσιβί οὔθ᾽ 
ἡ σὰρξ καθ᾽ ἑαυτὴν δίχα τοῦ λόγου ὑποστᾶναι ἠδύνατο, διὰ τὸ ἐν λόγῳ 
τὴν σ. ἔχειν ΗΠ ΡΡΝοδί, τε(ρ.250.2ο; Μ.το,8254); ὑπέλαβον ᾿οὐδὲν᾽ 
τυγχάνειν πᾶν τὸ οὐχ ὑπὸ θεοῦ...τὴν δοκοῦσαν σ. εἰληφός ΟΥ, 70.2.12 
(7; Ρ-.68.321; Μ.14.126Ὰ}; τὸ..«γένος εἴπαμεν τὴν α. ἐν τοῖς εἴδεσιν 
ἔχειν, μὴ εἶναι δέ τι ἕτερον καθ᾽ ἑαυτό οί ,αγϑεΐν. τα(Ρ.τ70.8); ἀεπΙδα 
ἴο δοίίοῃϑ ὁρρ. τῆε ἀρεῖ, ἐῤιδίρ.τό8,6; 2566) Ξε Αἄβτη.ἀΐαΐ, 4.0 
(Ρ.τόο.τ8; Μ.ι11.18248); 3. εἰαίδ οὗ εχιίβίθησς, (Ἰθηη ας. ΤΠάοί.22 
(Ρ.114.2; Μ.0.6604}; ποῖον..-«σὥμα...διαφθαρὲν οἷόν τε ἐπανελθεῖν εἰς 
«ὐτὴν πρώτην σι; ον ἐὐμμθν ἐρυονν μι ρ ωΐτι Μ.τ1τ. 2018}; τοῖ. 
Ἐ5.21:15ῖ. τί γὰρ ἂν ἄλλο:. σημαίνοι ἢ νεκροῦ σώματος σ΄; Ἐλι5,4.6. 
τοιϑίρ. 485. 31; Μ,22. 780); τοῦ ζῆν τὴν σι ον Ἶθηι.3.35; ἤρατε οἵ 
ΙὨΙΠ4 τὴν ἁπάντων. .«περὶ τὸ θεῖον διάθεσιν πρὸς μίαν ἕξεως σ. ἐνῶσαι 
(οηϑί.ρ. ἕυ5...(.2.6π(Ρ.ὅγ.το; Μ.20.10378Β); 4. σονηροσι οΉ,, Ξιγιε- 
ἔμγ8, ἐΟΉ ΣΟ ὐδρώπον., ἀληθίδεατα λέγεται κατὰ φύσιν...τὸ ἐκ 
σ. ψυχῆς καὶ σώματος συντεθέν δ. Π.};65.1.234(0.272.8) ; οὗ (ΠΥ. Δ 
σοηρτορατίοη ἐξ ἀλλήλων [1.6.. ΟἸοτον δπα δ1ἴν]... ἐστιν ἡ σ. τοῦ 
συναθροίσματος (οηδί. Α͂ΡΡῥ.8.τ.2ο; (5101, ἡμῶν ἑνί... διαφέρειν 
αὐτοῦ τὴν σ. ἀξιούντων τῷ τὸν θεὸν λόγον ἐν αὐτῷ εἶναι, ὅπερ ἐν ἡμῖν 
ὁ ἔσω ἄνθρωπος ῬΑ}. ϑ6τ. Κγ.(ρ.322.1ο) Δ Ρ.μδοπε ΒΒ. Ν δοένοὶ Ἐπ (Μ, 
86.12034})}; οὗ Βυηδη παίουσα οὐ Ὁ χβὶ πάντα λαβὼν ἐκ παρθένου, ὅσα 
ἀρχῆθεν ὃ θεὸς εἰς σ. ἀνθρώπον ἔπλασε..-χωρὶς ἁμαρτίας ΤΑΊ. 4 ροϊ!. 
2.5(Μ.26.11404}; ὅ γε θεὸς.. «τῷ μὲν ἐκ τῆς παρθένου γεννηθέντι. ..καὶ 
ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος... διαπλασθέντι.... καὶ τήν γε σ. ἐπὶ τῆς γυναι- 
κείας δεξαμένῳ γαστρὸς ἐνῆν ὙΠατ ΜΟΡ5.8Ρ. [αδίπ. εὐ. Τλάγιδίορς, 
(0.53.1; Μ.86.10578}); τὴν...σ. καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ σώματος, ἐκ τῆς 
ἐνεργείας γενέσθαι τοῦ πνεύματος 1,Θοηΐ, ΒΝ ἐεἰ.οἱ Ἐπὶ. 2(Μ.86.1353.); 
1δ. (τ 25); 5.ν.}. ὅ.«λόγος ἐπιπαρὼν...ἐν τῇ σ. αὐτοῦ ἐξ ἁγίας παρ- 
θένου, σαρκί Ἐπ5.4.6.6.2ο( 1.22. 4600; συστάσῃ Ρ».286.18); τὴν σ. ἔχω 

1340 συσταυρόω 

ἐκ δὲ εογεροςοά οὗ τί..«τῆς ὕλης κρείττους οἱ θεοί, τὴν σ, ἐξ ὕδατος 
ἔχοντες; ΑΙ ΠοηαΡ ἶορ.το.2(Μ.6.0208); Μετ ,αγδὲγ.τ2(Ρ.176.1; συνεστώς 
ἐστιν Μ.18.2600); Ἰδπ5.Δ.6.1 το(Ρ.45.6; 850); δ. παμεγέ, ὁ556Ή6 τὸ... 
τοιοῦτον τῆς σ. εἶδος εἰ μὲν ὡς ναὸς εἴη, κατοικεῖν ἐν αὐτῷ θεὸς βού- 
λεται Ταῖ.ογαί.το(ρ.16.22; Μ.6. 8318); ; τὴν.τῆς πονηρίας σ, ἐοικυΐαν 
τῇ τῶν βραχυτάτων σπερμάτων ἴσμεν τ. 3ο(ρ. 3.18; 8688); ἡ τοῦ 
κόσμου γένεσις καὶ φθορὰ καὶ σ. ἐξ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ ουνεστῶσα 
φιλοσοφεῖται ΗΪρΡ.ἤαδν.7.2ο(ρ.214.31; Μ.τ6.33314}; τὸ..-βάπτισμα, ἐν 
ᾧ πάσης πίστεως ἡμῶν ἡ σ. ὁρμεῖ ΤΑΙΝ. Αγ.4.21(Ρ.67.17 ἐ Μ,26.5ο0Ὰ); 
τεῦ. ἘοΙυ5.1ο: 12 ἥ..«ἀρχὴ ἢ τὴν πρώτην ὁρμὴν δηλοῖ τὴν ἐπὶ τὸ κακόν, 
ἢ τὴν σ. ΟἾτγπ, 0η1.1.2 ἴῃ 2 ΤἼσδς (τι.5128); 6. Ῥαυ ΠΟ Ό]ὰΥ πιοᾶθ85 οὗ 
δχιβίθηςα ; 8. ἐσηῃεφηίγαϊοῃ ; δοτὰ μποὶ ΟἹ ἱηρ; ἢ Βεποα ἐσαρμίαί! 00, 

ΟἸοτὰ “ῥαρά. τιό(ρ. 19. τοί.; ν᾽, 8,308); Ὁ. ἐρηδ δίῃ ε6, ἐοἠέγεηςε, βγΡι- 
2655 ἐν τῷ τρεπομένῳ τὸ ἄτρεπτον ἀδύνατον λαβεῖν πῆξιν καὶ σ. 1, 
εἰν. (ρ. 41ο.6; Μ.9.2978); ΟΡΡ. ἀσύστατος, ΑἸῇ, ρεμι.371(Μ.25.730); 
ἤννιπεδς οἵ ομβατασοίεγ, ΜΝ ἐγ. «εἰ Αελ.6(0.5.3); ς. Ιορίοδὶ εοηϑδίδίθηον, 
εοἰόγόησε οὐδεμίαν σ. ὁ λόγος ἔχει ΟΥΟΝ 55. Εηι.τ( ρΡ.143.17; Μ.45. 
3844); εὐηδισίεπεν δειιυεση ἴτθο, αργεόπιεηὶ τοιαῦτα...ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
κυρίον λεγόμενα τὴν σ. ποιεῖται νόμου.. «πρὸς τὴν καινὴν διαθήκην 
ἘΡΙΡΒ, ἐλιαετ. 23. δίρ.25 5.1; Μ. 41 .3050); 7. εεείαηεο ἅλες... εἰσὶ τηρη- 
τικοὶ τῶν ἐπὶ γῆς σ. τοῦ κόσμου οἱ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι Οτιεἰς.8.}0 
{(. 287.3; Μιχχ,τ6210); κατὰ μὲν τὴν σ. τῆς περὶ τῶν ὅλων θεωρίας 

οὐὐτῆς σοφίας νοουμένης, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὰ λογικὰ κοινωνίαν τῶν 
τεθεωρημένων τοῦ λόγον λαμβανομένου 1. 7σ.τ.τοί22; Ρ.23.22; Μ.14. 
568); δοκεῖ σοι τὴν οὐσίαν σωματικήν τινα σ. εἶναι Με, αγῥηϊν. δίρ.τ06. 
4); ἥτις λέγεται μορφὴ δούλου, νοερά τις σ, νοουμένη ΤΛΊΒ.«“4Φ0οϊ.2,1 
(}1.26.11334}; 18.2.2(τ126Ὰ}; ὅπον..-σαρκὸς τὸ ὄνομα, ἐκεῖ πάσης τῆς 
σ. ἡ ἁρμονία χωρὶς ἁμαρτίας 1δ.2.τϑ(1 1648). 

συστατ-έω, ν εείαδἰἸεΐι, “ε|6 «-εῖν μὲν περὶ σεαυτὸν τοὺς ὁμοψύχους, 
δηλῶσαι δὲ καὶ χρόνον καὶ τόπον τῆς συντυχίας 585,6 Ρ.τοτ(3.2840; Μ. 
42.7010). 

συστατικός, 1. τὐὐϊεῖι σοῖς ἱσ γαῖ ρ ἴῃ ΨΠΟΪς, ἐστε βοηδηί, ξοη- 
ΣΗΙΜΦΉΗΪ τὰ σ, κεφάλαια τῆς θείας γραφῆς Μϑτο ΒΥ Ορπδειτο (Μ θπ. 
1170}; τὸν ὁρισμὸν ἐκ γένους καὶ συστατικῶν διαφορῶν συγκεῖσθαι, 
τὴν δὲ ὑπογραφὴν τῶν ἐπουσιωδῶν 70.) .ἀταϊδει. 8(Μ.04.5578); οὗ 5Βοιι} 
δηᾷ Βοᾶν ἴθ Αἄβδπι, Πδοπὲ. ΗΝ ες .4.7(Μ.86.τ6658Β); τεῖ, ΟΕΥΙβτ᾿ Β 
πϑίατεθ, Επιϑί. Μο. ἐρ.(}1.86.0378); δπὰ νι 5, Μαχκιορμδς (ΜΟΙ. 
46,2210)}; 2. ζΟΉ ΟΥΌΣΗΡ μίαν ἴσμεν ϑεότητα.. εἴτε τῶν..«ἁπάντων 
δημιουργικήν, εἴτε προνοητικήν, εἴτε σ, καὶ συντηρητικήν ΘΟΡΒΥΗ͂ δ. 
5γ.(}}1,87.21574}; ἢ 88. ἸΓΆΡΟΤΙΑΙ {16 νικᾷ ἡ τύχη Κωνσταντίνου 
μεγάλου βασιλέως τοῦ συστατηκοῦ νικητοῦ ΟΪΚ( 4.8788.. 3. εονινηεμία- 
ἰογν σ. λόγος Γρηγορίου εἰς ᾿Ωριγένην ϑοοτ,ἦ.4.4.27.6(}}.67. 5360); 
ἔτϑαᾳ. (ψἸ οὐ ψ πουΐ ἐπιστολή ΟΥ γράμμα) οἱ Ἰεῖ οτ5 οἵ ἱπιτοα πῃ σ οι 
ΟΥ̓ Ἰοζτοῖς οὗ σοταπιππίοη εἴ τὶς κληρικὸς ἢ λαϊκός... «ἀπελθὼν ἐν ἑτέρᾳ 
πόλει δεχθῇ ἄνευ γραμμάτων σ., ἀφοριζέσθωσαν οἱ δεξάμενοι καὶ ὁ 
δεχθείς (απ. Αρ}.τ2; σ. ἐφωδιάσθησαν γράμμασι Τπαΐ,2(Ὁγ.3: τ(3. 
401); σ., τουτέστι παραθετικῶν, ἐπιστολῶν καἰ. 2 ογ.3: τ(ρ.364.23); 
65Ρ. 85 ΠΥ Θα Ὦν ΟἸογρν οὐ τϑ]!ρίοιιβ χανε! Ππρ ἴὸ ΟΥΠΕΥ ἀΙΟσΘ565 ΟΥ 
ῬΙσ65 Πογο ἔμπον μετα ποῖ Κπονῃ, Γ᾿ ρΘη αι ρ. Πἀ. τ(Μ.18,13ο1 4}; 
Οβατάαρ.9; Οαπ.41Ρ}.33; τοὺς..«κοινωνικοὺς τῆς ἐκκλησίας, μετὰ 
σ. ἐλθόντας γραμμάτων (Οπετο(Μιτοῖ.1128); (4}}.ν. Πγν}(ρ.το4}; 
ξένους κληρικοὺς καὶ ἀναγνώστας ἐν ἑτέρᾳ πόλει δίχα σ. γραμμάτων τοῦ 
ἰδίου ἐπισκόπου μηδ᾽ ὅλως μηδαμοῦ λειτουργεῖν ὈΓΠαΙΟ εανη:.13 ; ΟΡΡ. 
ἐπιστόλιον : πάντας τοὺς... «δεομένους ἐπικουρίας μετὰ δοκιμασίας ἐπι- 
στολίοις εἴτουν εἰρηνικοῖς ἐκκλησιαστικοῖς μόνοις ὡρίσαμεν ὁδεύειν καὶ 
μὴ συστατικοῖς, διὰ τὸ τὰς σ. ἐπιστολὰς προσήκειν ΤΣ οὖσι μόνοις ἐν 

ὑπολήψει παρέχεσθαι προσώποις (ὈΟΒαΪς απ τι; 4. ἰεοξνίηρ ἴο; 
ἐΟΉ  υηταϊοῦν ταῦτα πάντα τῆς ἰσότητός ἐστι σ. [1.6. οἵ δοὴὰ ΜῈ 
Ἐδίμοι] βτγβποητιφο.8 ἦη 70.(8.200Ὲ). 

συσταυρ-όω, 1. ἑαΐε ῥατί τῇ “γμεϊγίηξ ὅ...ταύτας [30. τὰς καϑολι- 
κὰς νηστείας] λύων συμπαραδίδωσι τὸν σωτῆρα καὶ “οἵ {}ὈἘ4]}.λ»οΉ. 
8.ς8(ρ.48,25; Μ.34.1τ488}; 2. ρα58., δέ ἐγμεϊβεά εὐὐϊι; ἃ. οὗ τῇς 
ὕνο τηδ]οξαςίουβ, Οτ. [ο.1το.τό(4; Ρ.316.24; Μ.14. 5560); ᾿Δ.Ρὴ.Ὰ 9.5 
(0.245); Οτ.Ν82Ζ.0νγ.29.2ο(ρ.τος. 15; Μ.326.1018); Ὁ. οὗ (ῃσβῖδη 
Ὀυτῖβε (0 4].2:20, Εοπι.6: 4.) Ἰὼ Ὀαρίδπι πρῶτον “-οῦται, ἵνα... 
παιδευθῶμεν, ὅτι...ὅ..,συσταυρωθεὶς τῷ Χριστῷ ἀπαλλοτριοῦται 
παντάπασι τῶν κατὰ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ζώντων Βα5.δαῤῥὶ.1.2.14 
(2.630Ε; Ν.531.15400); ὦστε τὸν βαπτιζόμενον..-αὐτῷ συσταυρωθῆναι 
Ορηεὶ. 4}. .43.5: συννεκρούμενοι προθύμως Χριστῷ, καὶ α. καὶ 
συνθαπτόμενοι ἐ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκὸς 
ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ ἐ ἐν τῷ βαπτίσματι ἸΛΡΡΆ. οἶγε,τοο(Ρ.218}; 
τὸ βάπτισμα σταυρός ἐστι, καὶ συνεοταυρώθη ὁ ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρω- 
πος..«καὶ πάλιν [Εοπλ.6:4] Ὁμγν5.κον.0.3 ἢν ΠΗ ε.(12.060}; Ὁ πιοττ]- 
δοαίίοη ὁ καταξιωθεὶς συσταυρωθῆναι Χριστῷ διὰ τῆς...τῶν παθῶν 
ἐκκρούσεως καὶ δεξιῶς αὐτῷ “-οὐμενος, τουτέστι μετὰ λόγου καὶ γνώ- 
σεως πᾶσαν διεξιὼν ἀρετήν Μαχιανηδὶρ, (Μ.91.11738,0) σοτηπιεπεηρ 



συσταύρωσις 

οὐ ὅτ. ΝαΖ.ογ.45.24(Ν1.26,6 560); τῆς τῷ Χριστῷ συνεσταυρωμένης 
τοῦ ἀποστόλου σαρκός (ἀρττ.ΟΡ ὁγ.τ(Ν.08.236Ὰ}; ἴῃ (Πυτοῦ 85. ΠΙΒ 
Ῥοᾶν ὥσπερ τὸ αἰσθητὸν τοῦ ᾿Ιησοῦ σῶμα ἐσταύρωται. .«οὕτως τὸ 
ὅλον τῶν ἁγίων Χριστοῦ σῶμα Χριστῷ σ. Οτ.7ο.το.ποί(2ο; Ρ.210.3; Μ. 
14.3728}; ἴῃ ἰταγρ, ασὲ οὗ ΠΌΤΟΝ συνεγεέρομαι σήμερον ἀναστάντι 
σοι, συνεσταυρούμην σοι χθές 10.) εαγηπραδε,, 26(Ρ.218; Μιοό.840}). 

Ἐσυσταύρωσις, ἡ, ογμειξντηρ ἰορείπεν ἡ σ. τῶν δύο λῃστῶν ΟνΥ. 70. 
τ2(4.τοπ 00). : 

συστέλλ-ω, Α. ἀἄγαιν ἱορείπεγ; 1. ὅγασε, ρίγά “εἰν χρὴ τὰς 
γυναῖκας κοσμίως καὶ περισφίγγειν αἰδοῖ σώφρονι, μὴ παραρρυῶσι τῆς 
ἀληθείὰς διὰ χαυνότητα (Ἰοτι.ῥαεά.5.ττ(ρ.260.18 ; Μ.8.6228) ; οΥ Ῥετῇ. 
5πΏ0]ν ἄγέ5ς5, οἵ τΤΊγα,2:0; ρᾶ85., τηφῖ,, δέ δγασοά 0, ῥμὶΐ οποροῇ 
ἰοσείμεν παρόντες μὲν καὶ τῆς ἀκροάσεως ἀπολαύοντες, “-ἀμεθα" 
ἐξελθόντες δὲ...τὸ πῦρ τῆς προθυμίας σβεννύντες (Ἤγγπ, θη. 5.1 τη 
1.0 ).71); ἐν ταῖς τρυφαῖς ἀναπίπτομεν, ἐν ταῖς συμφοραῖς μᾶλλον 
““ὀμεθα 1Ὁ.77.4(7460)}; 1δ,40,5(4448); 2. σαΐηξν ἰορείδεν τὰ... ἀρρε- 
νικὰ μετὰ τοῦ λόγου συνεστάλη, τὰ θηλυκὰ δὲ...ἑνοῦται τοῖς ἀγγέλοις 
ΟἸδιη εχε. Τἰάοὶ, 2τ(ρ.113.25: Μ.0. 6686) ; ἘΝῚ]. εγῖσί.το.τ( Μ.70.8884); 
Πταγρ, λαβὼν τὴν Μοῦσαν σ. τὰς ἐν τῷ δίσκῳ μερίδας ὑποκάτω τοῦ 
ἁγίου ἄρτου ὥστε...«μὴ ἐκπεσεῖν τι [τἰΟἧγγς.(Ρ.350.26); αὖ ὁὺπα οἵ 
Ππυτρὺ εὐχὴ ἐν τῷ α. τὰ ἅγια μυστικῶς ἔ1|.Βας.(ρ.41τ1.23}; 5.ν.1., 
ῥίομ λέγουσι αὐτὸν...ἐν αὐτῷ [3ς. τῷ φυράματι συνεσταλκέναι ἐπειδὴ 
ἦν αὐτὸς ζύμη ἴτοηἤαόγ.1.8.5(}}.7.52904; συνεστηκέναε ἩδΥνθον); 
3, ἄγαῖυ τῆς πίστεως ἡ κοινωνία... «πρὸς τὸν παθητὸν ἄνθρωπον, τὰς 
σαρκικὰς ἐπιθυμίας ἐξορροῦσα, εἰς ἀιδιότητα σ. τὸν ἄνθρωπον (Ἰετη. 
}αεά.τ.δ(ρΡ.120.30; Μ.8.4124}; 4. γεδίγῖεὶ ; 8. γοοί γα τῶν δεσμῶν μὴ 
ἐώντων ἐλευθεριάζοντα χρῆσθαι ταῖς ἡδοναῖς, ἀλλὰ --ὄντων καὶ τὸ 
δίκαιον διδασκόντων τιμᾶν Μοὶδ.»65.1.21τ(ρ.266.0; Μι41ττφτο); 
τύεσθαι... καὶ κατευνάζεσθαι τῇ πίστει τὴν ἁμαρτίαν εἰς τὸ μὴ οἷσαι 
καρποὺς βλαβοποιοὺς...«τὰς βλάστας αὐτῆς...π“ομεν 1.τ.4τ{(ρ0.287.ς,8; 
Μ.18.2600); μὴ τοῖς πτεροῖς ἄδειν τὸν κύκνον ἡ ἀλογία συνέστειλεν ; 
Βιοή. πὲ ρ.ῬΏοι. εοά. 2232(Μ.το2.8ς570}; φιλαργυρίαν...σ, ἀκτημοσύνη 
οὐ πλανώμενον νοῦν σ, ἀνάγνωσις λογίων θεοῦ Ν1].1:5ἰ.(1.70.1236Ὰ}; 
τοῦ, (οα τοξγαιηϊπρ ἔγομη θχουσῖβο οἱ Π15 νν}}} οὐδὲ... ὅταν σ. τὴν ἐνέρ- 
γειαν κατὰ μεταβολὴν σ. τῆς δυνάμεως ἵ πιβί,φ Οἢγ.2.7(Μ.6.14254,8}; 
εἰ μὲν γὰρ “-ομένης τῆς ἐνεργείας, οὐκέτι ἠδύνετο ὁ θεὸς τῇ παυσαμένῃ 
ἐνεργείᾳ κεχρῆσθαι, δικαίως ἂν ἐλέγετο φθορὰ ἐνεργείας: εἰ δὲ ἀεὶ 
δύναται τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ὅτε βούλεται προβάλλεσθαι, οὐκ ἄρα 
φθείρεται ἡ ἐνέργεια τοῦ θεοῦ --ομένη ἐδ (14250); Ὁ. δοτΐηε, [νηὶ οὐκ 
εἰς πολλοὺς ἐρχομένη, ἀλλ᾽ ἑαυτὴν εἰς τοὺς ὀλίγους σ. Μί. ΤΠάσί Ι ὃ 
(ρ.66,21}); ὈΒΥνϑισῤῥοηρη.2.9(1.720); Ἐχρτοβϑίοῃ τὸ... τραχὺ βραχέσι 
συστεῖλαι ῥήμασι... ἐπὶ τὰ ἡδύτερα μεταπηδῆσαι Ἰά υἱγρ,20(1.2801) ; 
σ. τὸ μῆκος τῆς ἐπιστολῆς ὅγηθ65..}.142(Μ.66,15320) ; Ρ655. οὐ κατὰ 
τὴν τοῦ σώματος σμικρότητα “-“εται καὶ συμμετρεῖται ἶβο. ἡ ψυχή] ΔΙΉ, 
φβεηὶ.33(Ν 0.25.6 50); (ἢτγϑ.ἤοηηίδο.Σ 10. 70.(8,4730); συνεσταλμένη μὲν 
γὰρ ἡ διὰ Μωσέως χάρις..-μακρὰ δὲ...ἡ διὰ Χριστοῦ ὕντ.1ς,4.1(2. 
622); τὴν ἀσθενῆ καὶ συνεσταλμένην..«τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ὑλαίων ἀριθμῶν 
συμμετρίαν Του. τοι λιτ4(Μ.3.321Ὰ}; οὗἩἨ τογάβ, δὲ ἰἰγηϊοά, δόσομια 
σὺ κἀκεῖ μὲν.. «κατιὼν ὁ λόγος, κατὰ τὸ ποσὸν τῆς καθόδον, πρὸς 
ἀνάλογον πλῆθος ηὐρύνετο- νῦν δὲ.. «ἀνιών, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνόδον 
ποεται ἰἀΔ ηνο . 3(Ν|.3.1τ0220}; ἔδερ ἴο Ομθβ9 1] οὐδένα τῶν παραδο- 
θέντων ἡμῖν. «λόγων εἰς ἑαυτοὺς συνεστείλαμεν 14.4.5.13.4{(Μ,3, 
9824); ς. γοίμεο, ἐμάμε, ΟἸδτη. 5 .7.2.3(0.10.24; Μ,9.4174Ὰ}; Οἢγνϑ. 
ἤονι.22.1 ἦτ 2 ογ.(το. 5800); Αξπ ταὶ. (Μ.8ς. Βο6ΑῚ ; γεϊῖσυε Ῥαὶῃ αἱ... 
τῶν ῥόδων... ἀποῴφοραὶ ἡσυχῇ οὖσαι ψυχραὶ σ. καὶ ἐπιστύφουσι τὰς 
καρηβαρίας ΕἸετα, »αεά.2.δίρ.2ο1.4; Μ,8.481Α); 5. Ῥᾷ85., εοπιγαεῖ; 
Ροσί. ρᾳβ88., οὗ ἃ ντπογρά μαηᾶ, (πγν5,ἠο».8 8,2 θ Μ|Π|.(7. 8208); 
ἢρ,, οὗ τὴς ραγβίπησηίοιιβ ἡ χεὶρ... ἐστὶ συνεσταλμένη πρὸς διάδοσιν 
1.8 8..(820Ὲ}; φαμὲν..-περὶ τῶν ἀποσειομένων αἰσχροκερδείαις, ὅτι 
συνεσταλμένην ἔχει τὴν χεῖρα (ὑντ.ἴς.5.4(2.8208}); οὗ Ἰσῃϊ σ. ἑαυτὸν 
«ον ς φῶς ὄψεως ὑπὸ τοῖς βλεφάροις συνεσταλμένον ΠΙΡΡ.᾿ἠαέ7.8,τὸ 
(Ρ.229.2γ1.; Μ.16,33540); τὸ φῶς...-οόμενον τῇ νυκτὶ τὴν πάροδον 
ἐδίδου Ορρ. τὸ φῶς...περικεχυμένον, Ἵ αΤ.γδεί, οΉ ξ τ 2(Μ.6.τ22οο) ; 
οἵ τὴς. 5011} ἐκτείνεται...ἡ ψυχὴ ἡμῶν πρότερον συνεσταλμένη, ἵνα 
δυνηθῇ χωρῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ θεοῦ Οτλοηι.δ.2 ἐπὶ [δγ.(ρ.7.27; 
Μ.13.340Ὰ}; οὐ κατὰ τὴν τοῦ σώματος σμικρότητα “-εται καὶ συμ- 
μετρεῖται ΑΒ. σεμ!. 530] .25. ὅς); οἵ, οὔτε “-εται, οὔτε διαχεῖται 

τὸ νοητόν τ δ Κγβ5.“Ή1».εἰ γες. (ΜΝ 46,450); [60]. (ποπ-(Ἡγ] ΞΕ") 
εἰ...τὸ συνεκτείνεσαθαι μὲν τοῖς μεγάλοις... «τὸ δὲ βραχύνεσθαι ἐν τοῖς 
μικροῖς καὶ α. ἀδύνατον, οὐκ ἦν δύναμις ΜοΙῃ. Βογρβ 2(ρ.5οδ.τά4; 
Μ.τϑ.4οτ9) ; Ταῖπη., τοῖς ἐρϑομιηρ οὗ ΘΑ 6] 15 ἀπὸ τῶν Στοϊκῶν...δια- 
βεβαιουμένων σ. καὶ πάλιν ἐκτείνεσθαι τὸν θεόν ΤΑἸΉ..243γ.4.15(ρ.57.4; 
Μ.26.4840) ; τὸ μὲν εἰς ἀριθμὸν ἕνα τὰ τρία “-εἰν...τῆς Σαβελλίου Ἶϑε. 
ὄν] καινοτομίας ατ.Να2Ζ.07.21.1τ2(Μ.35. το 68}; απ ΜΆτΟΟ] 15 τῆς. .«ἀν- 
αλλοιώτου οὐσίας, ἐφ᾽ ἧς τὸ εἶναι μόνον ἐπιπρέπει νοεῖν...μὴ σ., μὴ ἐκ- 
τεινομένην Βχι3.6. ἰξ,.2.ο(ρ.τοῦ.324:; Μ.24.0174}; ν. πλατύνω; οἱ (ὈνΥ. 70. 
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1.2(4.17.}; ἴπ οὐ μποάοχ τι86 πονεὶ οὗ ἀινηε πδζυτα οὐχ οὕτως αὐτὸν 
[5-. τὸν λόγον] ἐν τῷ πατρὶ λέγομεν, ὡς ἐν τοῖς λοιποῖς εἶναι, οὐ διὰ τὸ 
τὴν οὐσίαν ἐν τοῖς ἄλλοις ...»"εσθαι, ἀλλὰ διὰ τὸ τῶν δεχομένων μέτρον, 
ἀτονούντων τὴν εἰσδοχὴν τὴν θείαν ΤΕ, γε, ΟῊ.11(12370); μέαν... 
φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην ὁμολογοῦμεν... -σμικρύνεται σωματι- 
κῶς καὶ πϑεται, καὶ θεϊκῶς ἐστιν ἀπερίγραπτος 70.1), ζ.0.3.7(Μι04. 
1Ο128}; 6. Ρ885.; 8. δὲ Ξφοδεγεά, σεδάμεά, γνεογαϊηεα, ΟἸςτὴ.5,:7.7.12 
(ρ.54.1; Μι0.ςο044); 18Β45.1ς5.146(1.4828Β ; Μ.30.2574) οἷζ, 5. ἄμπελος ; 
κατεσοφίσθημεν, συνεστάλημεν στ. Νά 2.6}.203(Μ.32).23268)}; (ἢγνϑ. 
μο»1.31.3 1 70.(8,170Ὲ}; τοῖ, Ἡετοὰ οὐκ ἐχρῆν θυμωθῆναι, ἀλλὰ 
φοβηθῆναι καὶ συσταλῆναι 14.Πονκ9.1 ἐμ ΜΠῈ.(7.130Ὰ}; 85. τϑβαϊτ οἵ 
87 ἐατῖθσαδκε, Ἰά,μονμ.7.2 10 Αει(ρ.ΚΟΑῚ; τοὺς τετραυματισμένους 

συνεχῶς θεραπεύων ἰατρὸς “-εται ῥᾳδίως, ἐν ταῖς ἑτέρων συμφοραῖς 
τὴν ἀνθρωπίνην καθορῶν φύσιν 14 ἠοηι.81.3 1π| [0.(8,4820}; ἴῃ. σα τῸῃ 
ἐνταῦθα μὲν ἡμῖν ἡ καρδία “-εται, ἐξελθόντες δὲ πάντα ῥίπτομεν 1.70.5 
(4710); ὃ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ διακονούμενος...α. τότε καὶ σεμνότερος 
γίνεται 1ἃ. ποη!.20.2 τη ον (0.6 588); Ογτ. 5.34: τοί Μ.ὅρ.οτΑ); ἢ 
ταπεινός ΘΠ ζορηδῖδβ : ἄρχεται ἀπὸ ταπεινῶν καὶ συνεοταλμένων, καὶ 
καταφεύγει εἰς τὸν πατέρα (Ὥχγπιπογι. 6 δ.1 τη [9.(8.405Ὲ}; τα ἄον, 
22.1 10 2(ὑοΥ.(τ1ο. 5008); 14..Π10᾽}.13.4 τῷ «Ας.(Ο.τορῸ) ; Ὁ. δὲ εαϑδὶ ἀοτυη, 
ἀϊεῤηγεά, Ατμν. ἀπιοητ4( 1.25. 865 Α); κἂν ὑβρίσῃ τις, δακρύομεν 
καὶ “-όμεθα (Ὦτγδ.λονε.70.5 τῷ Μ|ιὶ.(7.765Ὰ}); τὖ.8ο.4(7714Ὰ}; ἂν τὸν 
δικαστὴν... .[5ς, ἔδωσιν] οὗ στασιάζοντες, συνεσταλμένοι γίνονται, οὐχὶ 
διαχέονται 1(.λοη1.5.3 1 44.ς.(0.458}. 

Β, ἀγατὸ ἴηι οὐ ϑαεὶς, το μάγατυ ; 1. ἴγαηβ, ἥλιος ἐπαφιεὶς τὰς ἀκτῖνας 
πολλαῖς κηλῖσι, πάλιν αὐτὰς σ. καθαράς (Ὦγγπ. 07.25.1 ἴῃ 107. 
(1ο.2210); Τάτ, ψι.26 τη σεπ(ι,103); Ναῖθηΐ., οὗ δου (ἢ σιβὲ αὐἕου 
ἑοτγηδίϊοη οὗ ἘΠΕ νσηθβὶβ ἀναδραμεῖν ἶ5ς. ἴο Ῥ]ΕΙΌΙΊ8] συστείλαντα 
αὐτοῦ τὴν δύναμιν χα ἤπογ,1.4.τ(Μ.7.4804}; 2. Ρ55. γεῖγ6 τοῦ κατα- 
βάντος ἐπ᾽ αὐτῷ... πνεύματος...οσυσταλέντος, ἵνα καὶ εὐεργετήσῃ ὁ 
θάνατος (Ἰοηϊ ας, Τἱάοί, δτ(ρ.127.17; Μ.0.6880) ; Αριστοῦ..-συσταλέν- 
τὸς εἰς τὸ πλήρωμα 1}.33(0.117.25 ; 6768); τὸ κέντρον... προπηδᾷ καὶ 
πάλιν πὔεται (φρο. ΙΒ.  γς. τι 4(}1.02.12044}; 3. χεῆσχ, πα Ρ855.» 
τοι άγαιο πο βοταβ σα, ἐμαυτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἢγοίευ.2-:.τ(Ρ.40}; 
οὐ δύναται ἡ ψυχὴ..--«τὸν θεὸν ἐπιγνῶναι ἐὰν μὴ σ. ἑαυτὴν ἀπὸ τῶν 
ἀνθρώπων ΑἸηγηοπδ5 ἐρ.τ(ρ.422.6); 1ὁ.(0.432.1); 4. γεηιουσ, ἰαδε 
αἰθαν, ΜΝ ν.ο ΑΙ οἰ.τϑίρ.18.3)}; ἱοπ Αὐνρ.8(,1.2.το888) ; ρ655. ἀπὸ 
τοῦ συσταλέντος ἀπὸ τῆς μητρός [τα .ἦκεγ.1ττ.τ(Μ.7.5644); τῆς σκιᾶς 
συνεσταλμένης ΟΥΥ. 5.44: :1](Μ.69.10440); εἰ.. «ἀποσταῖεν τῆς προ- 
θυμίας, καὶ τὸ δοθὲν..«πνεῦμα ασυνεατάλη ἰ(.4.4.5.21(0Ρ.173.20; Μ.0. 
6250); τοῦ, ΟΒτιδέ σὴ τῆ6 (Ὑο85 οὐ γὰρ αὐτὸς ἐγκαταλέλειπται, ἢ ὑπὸ 
τοῦ πατρός, ἢ ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ θεότητος. .«ὡς ἂν φοβουμένης τὸ πάθος, 
καὶ διὰ τοῦτο συνεσταλμένης ἀπὸ τοῦ πάσχοντος ΟΥΝᾺΖ,οΥ, 30, π(ρ.115. 
4; Μ.36.1τ09Ὰ}; 5. τοτμμοϊά, γεξδε ὁ λόγος σιωπᾷ... ὁ ἰατρὸς τὰ φάρ- 
μᾶκα σ. (Ὠγνϑ.ἀϊηςς Πα. 5(4.436Ε) ; πρὸς αὐτοὺς [3ς, σα ΘΟ ΥΠΘῚ 5 
δηα ΟἸΠ6Υ5] ἡ τῶν πανιέρων θέα καὶ κοινωνία ““εται Ποπ Ατ,6.ὐ..3.3.} 
(}1.3.4230); 6. ἐμὲ οὐ, Ῥμὶ απ ἐμά 10 τῆς φιλανθρωπίας τὸν κύριον ὅτι 
μὴ ἄρδην τὸ ὅλον συνέστειλεν Ῥεῖτ.}1 ΑἸ ἐπονεί.2 ἀρ. ΤῊ Ε.}..6.4.22.6 
(}1.33.12778); ΟὨγνϑβ, ἤονι. 5.3 ἦπ (ς.(0.450}; οὗ ἄχηε, Ῥᾳ55., δὲ ἐμὲ 
ὁλογὶ (οἷ, τί οτ.7:29), Μ.εΡ.2,3(ρ.,117.35); ὡς τοῦ καιροῦ πάντων 
παρόντος, συνεστάλη τὰ ἔτη ΑΤἸΉ, {μ6.14{(0.78.10; Μ.2ς. 6610}; ἡ ἐμὴ 
ὑπόστασις συνεσταλμένη ἐστί γτ. " ς.38: 6(Μ,60.0γ6ΑᾺ}; ἐπὶ δἠιογί, δγέαῖ 
ΟἹ ΞΡρεθοῦ οὐ ψυττηρ, ΠΥ 5.0.1, 58,5 τῷ [6.(8.343Ε}} Ἰάτἤπονι, δ, 8 
ἴῃ κοι (0. ΞΟ 80). 

συστενοχωρέω, ρ655., δὲ εἰγαεηδα τοῖς, σα δΡ ἀἰβιεμ δε εὐἱ ιν, 
ΜΟΝε εν. “εἰ Β(Ρ.6.2}). 

συστεφανόω, εὐ ΟἸΟΉ ΟΠ 6 τοί ἀποῖμευ, Οντυ σον. τ2(1.446})). 
Ἐσυστήκ-ω, ῥ͵ε5. ἰγοχὴ συνέστηκα (ρετῖ, οὗ συνίστημὴ; 1, σἰαμᾶ 

τὐτι [30. τῆς [418 ]], οὗ τπε ουστῃ σταας οὗ ρεηϊ θη (ν. συνέστημι) 
καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιτρέπειν σ. μέν, τῆς δὲ κοινωνίας... ἀπέχεσθαι Βῆ5.ἐρ. 
τ88 εαπ.4(3.272Ὰ.; Μ.532.6728Β); 2. εοηοῖσί, φαῤεῖσι, ΑἸΠ σεη 28 (Μ.2ς. 
568): 3. ἐκῖξί ἱορείδεν, ςἸάδ ὃν 5146 ἐκ... «τοῦ πᾶσας τὰς βασιλείας ---εἰν 
δείκνυται μήπω ἐληλυθὼς ὅ... Χριστός Αάατη ταὶ.1.2:(ρ.48.8, ΜΙ. 

17534). 
σύστημα, τό, 1. εὐ βοσῖίε ἀπ ογάεγῖν τοὐοίδ, τγδίοηε ὃ βίος ὁ 

“Χριστιανῶν...σ. τί ἐστε λογικῶν πράξεων (Ἰοτ ῥαρά,1τ.14()5.151.2ς ; 

Μ.8.376Ὰ); ἕκαστον... εὐαγγέλιον, σ. ἀπαγγελλομένων ὠφελίμων 
τῷ πιστεύοντι ΟΥ.70.1.5(7) Ρ.1το.2; Μ.γ4.324}}; 10.2.18(12; ᾿.75.10; 
1450); ἔτρα. οὗ πϑάνθῃ 8π6 βατῖῃ οὐ μόνον τῷ περιγείῳ τόπῳ ἀλλὰ 
καὶ παντὶ τῷ σ. τῷ ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς 1διχιαςίρ.19.22; 404}; 14. 
(εἰς. 6. Ξο(ρ.129.20; Μ.11.1280Ὰ}; Βα5.. 17. 52(2.4:Ὲ ; Μ.32.168.) ; ΟΥ, 
ΝαΖ.07,38.τοί Μ.36.3218); τὸ σύμπαν σ. τῆς νοητῆς καὶ αἰσθητῆς 
κτίσεως Ῥτος.[, 5.6: τῇ (Μ|.87.10370); τῶν ὁρωμένων ἁπάντων τὸ σ. 
Το. λον, (96. 6ο0Ὰ); οἵ Βιιπδη Ὀοᾶγν, ἢρ. αὐτὸς... ἀντὶ χειρὸς 
ὧν τῷ σ. ατ.Να2.0».21.21(Μ 3: ττο5Β); τηεῖ., ῥοάν οὗ πυτοι, Οἴει. 
6Ρ.7(Μ.2.418); μὴ ἐκβαίνειν τοῦ σα. τῆς ἐκκλησίας, καὶ καθ᾽ ἑαντὸν 



σύστημα 

κατάρχειν..«σχισμάτων [Βα65.πονη ᾿5.28(1.3581:; Μ.30.734});2. ἐοηιι 

}οείοη, εομϑ ον, οὐδὲ πῶς τῶν..«ξύλων ἡ φύσις, καὶ τῶν ὑδάτων 

τὰ σ΄. «-- γινώσκεται ΑΤΒ.εῤ.ϑέγαρ.τ.18(Μ.26,572}); 3. Ξε σύσταοις, 
για! οη; ἐγεαΐίορ, οὐδὲν τῆς ἀνθρωπίνης σαπρίας συνεσπάσατο ἶϑο. 
ἀπῖᾶπῃ πϑίατε οἵ (σῖβ6] ἀλλ᾽ ὅπερ ἦν ἐν τῷ σ. ΟΥ̓͂Ν ΥΞ5.ε}.3(Ρ.23. 

14; Μ.46.τοζτοῦ; 4. εοπεμομ! ῥαγὲ ἀρχὴ σωφροσύνης νηστεία, 

τουτέστι, θεμέλιος καὶ σ. (Ὠτγ5.ἤον!.1.2 ἴω 2ΤΉΗδες5.{Τ1,5128); ΦΥΟΉΡ 

ΜΠ] τ ἃ ἰαῖρεῖ Ῥοᾶν χορῶν συστήματα καὶ στρατῶν τάγματα ΟΥ̓. 

ΝαζΖιον.22.3(Ν.3:.11330); την τὰ.-«μέλη τῆς νύμφης συστήματα 
τυγχάνοντα πλείονα, χοροὶ μέν εἶσι Οτοσομοί ἠὲ (αἀπὶ.71: τ(Μ.17.28 00 1.); 

5. ογραπίχεί ρουεγηρησηξ, σὐη δ μίση, οἵ ὈΒΌΤΟΝ νομίσας δυνατὸν 

εἶναι... καταλῦσαι...τῶν ἐκκλησιῶν τὰ σ. στ Ν γ55.» νι Τβαμηι, Μ.46. 

9440); Ξἰαίε περὶ τοῦ πεσόντος αὐτῶν οἴκου...καὶ κατὰ παντὸς αὐτῶν 

τοῦ σ., ὡς μηκέτ᾽ ἀναστησομένων Ἐλι5.4.6.4.τδίρ.τρο.7; Μ.22.317Ὰ); 
ὁ. ογραμίχε εοημηἶγ, βοοϊεῖγ; 8. ἴῃ βθὴ. ὁ δῆμος ἀστεῖόν τι σ. 
καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ὑπὸ νόμου διοικούμενον ΟἸδπι. ο ἐν. 4.26{0.324.28; 

Μ.8.12814}; πόλις ἐστὶ σ, ἀνθρώπων... «ἐπὶ κοινωνίᾳ βίου συγκεκροτη- 

μένον {Β45.15.τοίτ3010; Μ,20.1408); ὠφέλησε Χριστὸς τὰ ἐν κόσμῳ 
τῶν ἐθνῶν σ. Ογτ ρίαρ.. ἔχ. τ(ι.2 588); ϑενεν. ΕΡ᾿..2:21.(Ρ.307.28) οἱ. 5. 
δημιουργικός ; Ὁ. εονιβαην, φᾷ θήκη διαφέρουσα τῷ σ. τῶν λημενη- 
τῶν λινοπωλῶν τῆς Κωρυκαιωτῶν ΜΙ ΑΜΑ͂ 3.770; τοῦ συσστέματος 
τὸν εὐγενεστάτον τραπεζιτὸν 1}.3.771 -- (σ- ΟΤ Τρ.τῶῖ; α. δοάν οὗ 
οἰ ίργς, τογΡ5 ἕκαστον ἱππικόν τε καὶ πεζικὸν σ. ΘΥΠΘΒ.γΕ67,.13 

(9; Ὁ.27.9; Μ.66,10730); ἅ. δαμά οἵ ἀθπιοῦβ ἄρχων τοῦ τῶν δαι- 
μόνων σ. Τ.5αϊ.}.2 ΜΒ Ὁ; ΟτΟεἰς.7.]ο(Ρ. 21.183; Μ.11.15208}; οὗ 
Ὀηραηάς, Τηαε φι. 6 5 τη ΤΚερ. (1.403); ἰδαριιε σ. πονηρῶν ἀνθρώπων... 
ἐπ᾿ ὀλέθρῳ... τῶν ἐκκλησιῶν συγκροτούμενον Ἰ(.}..6,2.27.1τ(3.804); 

Ἵ. ξοῖ, φορημαηἶν, φοεῖείν; ἃ. ἴῃ βοπ., [τρηςλαθν.4.33.8(}.7. 
1ο778}; ὃν ἔκβαλε ἐκ σ. πνευματικοῦ Οτοοχῤιῃ ΒΥ, 2: τοί Μ. 17.220); 
τοῦ σ. Χριστιανῶν Ἰᾷ(εἰς.3.τ8(ρ.216.14; Ν.11.9418); Ν.6Ρ}.1.261 
(1.79. 1βϑιΑ}; τῶν εὐσεβῶν τὸ α. ὙΒατι( ἀη.6: το, (1,134); Θορῇγ Η, 
ἐρ.ογη.(1.87.3185Ὰ}; ΟΡ[, οἷνἢ βοοιϊείν ἡμεῖς...«ἐν ἑκάστῃ πόλεις ἄλλο 
σα. πατρίδος κτισθὲν λόγῳ θεοῦ ἐπιστάμενοι Οτ,( εἰς.8.75(0.292.5; 
γ6200) ; ΟρΡ᾿. Ὀ]οοα γε] ΕἸ ΟΏΒ}}Ρ πατριὰ μὲν γὰρ ἡ συγγένεια λέγεται, 
φρατρία δὲ τὸ σ." ἐν δὲ τοῖς οὐρανοῖς συγγένεια μὲν οὐδεμία, σ. δὲ 
καὶ πολλά Ἰπάτι ΜορΒ. Ερ᾿.3:ταῖ.(ρ.150.14; Μ].66.9174}; ἴῃ ἀοΠηϊ- 
τίοηβ οὗ ἐκκλησία: τὴν ἐκκλησίαν. .«πόλιν μέν, διὰ τὸ σ. εἶναι νομίμως 
οἰκούμενον Βα5.ἠο: 5 κοία.1920 ; Μ.20.4688); τὸ τῆς ἐκκλησίας 
ὄνομα καὶ σ. ἤδη συγκεκροτημένου ΟΙΓΥΒ.Π0Μ1.1.1 ΤΉ ΤΤῊθ5ς.(1τ. 
4264); ἐκκλησία...σ. καὶ συνόδου ἐστὶν ὄνομα ἰά.ἐχρ.ΐῃ Ῥς.τ4ο:τί. 
4080); τὸ ἐξ αὐτῶν [365. πιστῶν ἄνδρων] σ., ἐκκλησία καλεῖται 

Απηοη. 4ς.12: τ(}1.8ς,15404}; ἔστιν..«ἡ..«ἐκκλησία, τὸ α, τῶν ἀπ᾽ 
αἰῶνος ἁγίων πατέρων, πατριαρχῶν κτλ. [ο.Ὗ Η ἑτοη.ττ( Μ.06.13570); 
οἵ 53ἰπἴ9 ἰπ ραταάίβο, {Β85.ραγαΐ.τ2(1.3510 ; Μ,30.728); οἵ ]Ο0048] 
σΟΠΡΤΕΡΘ ΟΠ ΟΥΙ ΘΟΠΊΠΙΠΠΙΥ τῆς τῶν Κεγχρεῶν ἐκκλησίας τὸ σ. 
Τῆᾶι ορτδ: τ ,(3.156); Ὁ. οεομιδίν, Ἠιθε της, οΉργ σαί. συν- 
ἄξεων συστήματα ἘΡΗτ.2.242Α ; τ ΝΑ2.0».41.8(}].36,4400); ὕντ, ἤονη. 
ἀϊν.4(ρ.102.14; 55.355}; δεῦτε πανηγυρίσωμεν σήμερον, ὦ φιλόθεον 
σ. 70.Π).λονπ.τα(Μ.ού. 5454}; ΤΜεῖμ. ϑγηνεὶ “ηη.3(Μ.18.3534}; ὁ 
φγομὺς οἵ ἰπασίγοῖθ συστήματα κατὰ τόπους ἐγίνετο βουλῆς καὶ 
σκέψεως, τὸ τίς ἂν εἴη ὁ φανείς Πον ΟἸοηι.τ.6; ατιᾷ οἱ πευείϊοβ οἱ τὰς 
αἱρέσεις διὰ τῶν οἰκείων πληροῦντες σ. (οηβῖ,8Ρ.ἔπι5.υ.(.3.64(ρ.τττ. 

20; Μ.20.11408}}; ἐδ... δς(ρρ.112.16,113.2:; 11418,0) ; μηδαμοῦ γῆς αἷρε- 
τικοῦ α. μηδὲ σχισματικοῦ λειπομένου Επι5.10.3.66(0.113.26; 11448)}; 
Ονγ Ἡ. αἰ εεἶ!.τ8.26 οἷς. 5. ἐκκλησία; (Βγν5,ἑονι.46.1 ἐμ ΜΜι.(7.4800}; 
ἴου διίρῃομπαΐ βἰαρίηρ, 50Ζ. ἦ.6.8.8,1(Μ,67.15568) οἷτ. 5. ἀντίφωνος:; 
(. γεϊίρίομς κομργεραίίοη, τορηρημμῖίν οὗ τη ΚΘ ΟΥ πὰπ8 σ,. ἀνδρῶν 
ἀσκητῶν ἘΡΏὮτ.1.275}; μηδὲ ἐξουθένῃ..«ἀδελφούς, ὡς ἐξ οἰκτροῦ σ. 
ὑπαρχόντων 14.1.3078 ; ἦμεν..-«τοῦ αὐτοῦ σ. ἀμφότεροι 1(..3.256Ὰ ; ἦν δὲ 
σὺν ταῖς ἀδελφαῖς αὐτοῦ σ. παρθένων ἑβδομήκοντα ῬΆ]}}. ἢ. Γαπμ δ. τ(Ρ.1ό. 
τά; Μ.34.τοι08); ΤΗαι. }γεἶ.27(3.1282); Κγ͵ ΑἸοκ. Ἀρεηι δ(ρ.661.15); 
φοἸϊοςῖϊνε, οὗ τηοηδϑίοῖβπι 85 δὴ ἰηβι ας πόλις πιστὴ᾽ .«οἷον 
ἀποικίας τινὰς στέλλουσα τῶν μοναζόντων τὸ σ. Ῥτος.(.}5.1:24{ ΜῈ, 
8᾽.18648}; ἅ. εοἰϊερε, δον, ογάεγ νομοθέταις... -προφήταις..«διδασκάλοις 
καὶ παντὶ πνευματικῷ πληρώματι καὶ σ. στ, ΝΆ 2.ογ.21.3(Μ.35. τοῦ 5}; 
θρέψον διάκονον καὶ ἱερατικὸν σ. (Ὠγγϑβ.᾿οηη.τὅ.4 τῷ ἀει(0.150Ὰ}; τῶν 
μαθητῶν..«τὸ σ, Β45.36].0γ.25.2(Μ.8ς.280Ὰ); 6. 566! ΟΥ̓́ραγίν τῷ τόμῳ 
τῷ παρὰ τοῦ οα. Εὐδοξίον συντεταγμένῳ Β85.6}.244.5(3.370Ε; Μ.32. 
Ὁ2ΟΑ); τῶν ᾿Ιουδαίων ἅπαντα τὰ σ. (Πτγπ5.αηοηῖοτι.τ(1.5420) ; [988. 
96].0γ.24.2(}1.85,3728)}; 8. ἀπογρδηϊζεα Ὀιτ 4} τορσϑίποσ, ἰαγξε 
φμωρείέν, νιας5, εοἰἐδοίοη, οἵ νδῖευ τῶν φρεάτων ἐν σ. τὸ ὕδωρ 
ἐχόντων τι Ν γβ5.ἤσηιο ἠῃ Οαπὶ.(Μ.44.0170}; ῬΆΠοΒε, λ)6. 9. τ4(Μ 6, 
Φ80Β); ΡῬτοοῖ ΟΡ ογ.8. τί}. 6ς. 7640); οἱ 5} ἴῃ ἃ πεῖ, [3815.55].0}.29.2 
(1.8ς5.3324}; οὗ ἐπουρῇῃτ5 δηα ἀδϑίγοβ, ἐσ ρίθν, πδεθογὰ τὰ τῆς ψυχῆς 
αἰσθητήρια ἐν οἷς συστήματα πονηρῶν διαλογισμῶν καὶ πλῆθος ἐπι- 
θυμιῶν {8485.1ς.2ροί(τσοος; Μ,2ο.628Α); 5.ν.1. ἐξάρατε τὸ πονηρὸν 

1351 συστρέφω 

σ. ἀφ᾽ ἑαυτῶν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰς κακίας ἐπιθυμίας 4Ῥ}} Ὁ αατίρ..43. 

11). 
[ΠΙσυστοιχεία, ἡ, ν. συστοιχία. 
Ἐσυστοιχειόομαι, δε τοριδίηεά, οὗ εἰειηθπίβ, 1ιι8..6.4.5(Ρ.150.6; 

Μ.22.260}). 
συστοιχ-έω, Ε. γαηᾷὰ τοῖς ὁ ἀφαιρούμενος τῆς δεσποτείας τὸ ἀξίωμα, 

καὶ εἰς τὸ τῆς δουλείας ταπεινὸν καταβάλλων, οὐχὶ δῆλός ἐστι καὶ διὰ 

τοῦτο “-οὖὔντα αὐτὸν τῇ πάσῃ κτίσει δεικνύς ; Βα5,μΉ.2.τ(τ.2όϑᾳ ; Μ, 

29.6440); 2. εογγεεῥοηά ἰο τὰ μηδεμίαν ἔχοντα κοινωνίαν ὡς “ποὔντα 

τοῖς εἰρημένοις προστίθησι ΟΥΝ γ55. ΕΜΉ.4(2 Ρ.88.20; Μ.45.6640). 
συστοιχία, ἡ, εοογάϊμαῖε δογῖες, εἰαςς φάσκουσιν.. «τῆς..-αὐτῶν [586. 

τῶν ἀγγέλων] εἶναι σ. καὶ αὐτό [5ς. τὸ πνεῦμα] ΑἸΒ,ερ. δέγαρβ.τ τοί Μ. 
26.556); ζωὴ...καὶ φῶς...«τῆς ἀγαθῆς σ. ἐστί τε καὶ νομίζεται ὥγΠ 65. 

εαἰν.ττ(ρ.211.7; Μ.66.11888); γεδρβέεεὶ ἡ περὶ τῶν θείων διάληψις...δύο 
συστοιχείαις..-προτεροῦσα φαίνεται 6 ε].( 805. γγ.1(0.44.0)}; τεῖ, Ὑτίη. 
τοιαύτης σ. καὶ ἑνότητος τῆς ἐν τῇ.-«τριάδι ΑἸΠ,Ζρ. ϑέγαρ.τ.2ο(576}) ; 
ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ σ. κατατεταγμένων τῶν ὀνομάτων [1.6. οὗ ἼὙ]}.} 

Βα5.δρίν.42(2.31Ὰ; Ν.32.1484}; οὐ πεποιηκότος ἐνέργειαν, ἀλλὰ γεν- 

νήσαντος φύσιν ἐν τῇ τοῦ υἱοῦ θεωρεῖ σ. ΟΥΝ γ85,νρι.4(2 Ρ.88,25; Μ. 

45.66.40). 
συστολή, ἡ, ἀγαισίηρ ἰορείδιεγ, ἀνατοίηρ πρ, «ομ γ οί ἴοι} 1. ταθῖ,, 

φοἠγίηβίησ, ἀγεαά, ρμειαρίνην εἴ, ἁ ποτε αἰσθάνοισθε συστολῆς περὶ 

τὴν ψυχὴν ὑμῶν ΟΥυμαγί  4(ρ.5.11; Μ.11.5684)}; πᾶσα ἡ κτίσις ἐν 
τρόμῳ καὶ σα. [85.5ἰγεεί, Π0η1.2.0(1.342}; Ν1.30.520); τὴν...σ, πρὸς 
ἀνδρείαν μετάγων καὶ δύναμιν Μαχιορμδ5ι.(Μ.01.72Ὰ}; ἵνα τῆς ἡμῶν 
φύσεως πᾶσαν θανάτου σ. ἀπελάσῃ 1δ.(840) ; τεΐ. (Πτῖϑὶ καὶ κατὰ φύσιν 
μὲν δειλία ἐστί, δύναμις κατὰ συστολὴν τοῦ ὄντος ἀνθεκτική" παρὰ 
φύσιν δέ, παράλογος σ. τὴν οὖν παρὰ φύσιν ὁ κύριος,...οὐ προσήκατα' 
τὴν δὲ κατὰ φύσιν...ἐδέξατο 1 ΡΥ (ΝΜ 01.2070); τὴν..«ἀφορμὴν ἐν 
τῷ καιρῷ τοῦ πάθους, ἑκουσίως τὴν πρὸς τὸν θάνατον σ. ποιήσασθαι 
1δ.(2Ω910); τεῖ, Μι.26:30 συστολῆς ὑπάρχειν, ἢ ἀνδρείας ; συννεύσεως 
ἄκρας, ἢ διαοτάσεως; ἰάορηες (Μ.οοτ. 658); 2. [Π60]., οοη ας 00 τὸν 
θεὸν...εἰ δὲ ἐν πᾶσι εἶναι λέγοι.. «ἀνάγκη ἢ σ. τινα τοῦ θεοῦ λέγειν... «ἣ 
καὶ ἑαυτὸν τῇ ὕλῃ συνδημιουργεῖν οι, αγδἧϊγιδ(ρ.16ο.7; Μ.18,2528} 

-ς Αἀαχα ταἰ.4.5(ρ.148.12; Μ.11.18138)};} 680. τοῖ. τεδοῃὶπρ οἱ 
ΘΔ 6 1115 τὸ μὲν εἰς ἀριθμὸν ἕνα τὰ τρία συστέλλειν... .τῆς Σαβελλίου [50. 
ὄν] καινοτομίας, ὃς πρῶτος θεότητος σ. ἐπενόησε αΥΝα2.07.21.12(Μ. 
4ς.τοοῦΒ); πᾷ οἱ Μαγζε!αβ, δια Ῥάρα ἀπαϊμιαρ, Τμαΐ, ἡ.ε.5.11.5(3. 
1037) οἷτ, 5. ἔκτασις ; ἀφηίοά, ῬΒοιίηὰ5 δὲ 8].6ρ. ἀρ. ἘρΊρ, μαέν.72.12 
(ρ.266.6; Μ.42.3070) οἷξ, 5. πλατυσμός ; ἱπνοϊνεα }} Πιιπιαη σόποτα- 
εἴίοι, ΠΡίρῃ μαρν.76.3τ(ρ.380.24; Ν,.42.5808}; θυ ποῖ 1ῃ ἀϊνίης, τ). 

᾿η6.6{(Ρ.346.33; 5250) οἷξ, 5, πλατυσμός; 3. ΡΥΆΠΊΠΙ., “ἡογίεμῖηρ οὗ 
α ἰοηρ εν αὐ, ορρ. ἔκτασις, Οτωπανὶ 46{0.42.15; Μ.11,628λ); 
4. εὐἰϊμάγατθαϊ, γομιουαῖ; 8ι. (γα 8. σὺ... εἶ...ὁ ἐξαγαγὼν φῶς... καὶ τῇ 
γούτου σ. ἐπαγαγὼν τὸ σκότος 11 ἀρ.Οὐηει. Αρι8.τ2.0; τῆς μὲν 
φνσικῆς ἀπεχόμενος θεωρίας, τῆς δὲ προσευχῆς κατὰ τὴν ἐκ πάντων 
πρὸς ἑαυτόν τε καὶ τὸν θεὸν τοῦ νοῦ συστολὴν ἀντεχόμενος Μαχυφα, 

Τλαϊ Ἴο(Μ.90.4518}; Β. ἱπίχατιβ, ἡ ἐν νυκτὶ τῆς ψυχῆς σ. ἀπὸ τοῦ 
σώματος ΓἸδτη.Ξ,γ.4.22(ρ.31ο.14; Μ.8,13408); ἡλιακῆς ἀκτῖνος κατά- 
δυσις, καὶ φωτὸς σα. Ογτ, Λήτεἶι.32(3.4198); 5. γατίμγε ἰο ἐχέγεῖξε, 
μοὶ ῥμεπηρ ζογιβ ἡ τῆς ἐνεργείας σ. Τ7υδῖ. μι. Ον.2.1(Μ.6.1425Ὰ}); 
6. ὃ 4 δεεομιίηρ ἱμυΐεῖδίο, ἘΡΙΡῊἤαεγ.26.12(0.291.20; Μ.41.3528); 
7. ἰρεαϊίον, της σπογὶ, τοῖ, τοΥ,7:20 αἴτιον εἶναι τῆς τῶν γάμων 

σ. Ἐπ5.4,6.το(Ρ.40.32; Μ'.22.770)}; διὰ τὴν τοῦ καιροῦ σ. ΟΥ̓ Νψεβιυΐνς, 
8(Ρ.28ς.12; Μ.46.356}) ; 64 πρὸ μὲν τῆς τῶν αἰώνων σ. ΟνΥ. [0.4.6(4. 
426). 

συστομόομαι, ρμετῇ. ρᾶ55., δε 7οἱπεά τιοιίι ἰὸ πιομὶδ, ΟΥΝΥ 5, 

᾿ βοιη.ορτ.20.22(Μ.44.2408); ΜεΙεῖ, παι. μονιιδυτιορ5.(1.04.11250}; οὗ 

5685 τὴν ᾿Ερυθρὰν...τῇ μεγάλῃ συνεστομῷσθαΐ φασιν Ἰτος, ,Οἐη.1:9 

(Μ.8᾽7.768); 1865. Ν 47, αταὶ δι(Μ.38.048). 
Ἐσυστρεβλ-όω, ῥεΐλαυε οππϊηρίν, ἀφαὶ ἐγαζϊγ ἰοροίπεν τοτἢ ἐν μὲν 

τοῖς ὁσίοις ὅσιός ἐστιν ὁ θεὸς..«ἐν δὲ τοῖς στρεβλοῖς οὐ στρεβλός, 

ἀλλὰ -“τοὔμενος αὐτοῖς διὰ τὸ εὔφημον Οτομ8εῖ, 1 ἢ 5.11:261,{}1.Χ2. 

12330). 
σύστρεμμα, τό, 1. ἰγοο, εογηραην, τεῖ, τΆερ.30:8,15,25 τὸ δὲ σ, 

γαδδοὺρ ὁ “Εβραῖος καλεῖ ΓΗάξ,χι.6 5 ἦν 1 Καρ.(1.403); 2.  ἰγᾶρμε σ. 
καὶ ἐπιβουλὴν ἐπ᾽ αὐτόν τινα ποιησαμένον Οντ.Ος.τ(3,80) ; 3. σι αγηὶ οἵ 
Ὅεο5, σδηπϑα, βγ.6η.53:8(}].85.16374). 

συστρέφω, ἴ. γοὶΐ μ ; Ὠδποδ ζογη Ἰηΐο αἩ ογραωμῖεά τοϊοίο, μΉῖ ες 
φετῖ, Ῥίορ!. ραβ8. ἡνοῦτο,..τὰ τοῦ κοινοῦ σώματος μέλη..«μόνη τε ἡ 

καθολικὴ ....«ἐκκλησία εἰς ἑαυτὴν συνεστραμμένη διέλαμπεν 15.0.0... 

66(Ρ.113.25; Μ.20.11448}; οἱ τ᾿δῃ 1. ἠϊξς ἐμεῖγοῖν ἄνδρα ὀνομάζειν 

ἔθος τὸν εὐσθενῆ καὶ σ. (γτ.ιαάον.12(1.410Ὰ}); 2. Ρδ55., εὐπδρίνα, ΠΔ]]. 
υ.Ολνγς Βίρ.45.τ2; Μ.417.21)}; 3. εοἰΐέει, φαϊδεν, ππεῖ.; 8. ὄγαζε ἐκ- 
λυθέντας τῷ φόβῳ...σ. λέγων Γμτγβ.ἤον!.75.3 τη. Μ11.(7.128Ὰ}} ΤΕ ῈΧ.ν 
Ῥη οηθ561} ἰορείδεν συστρέψαντας ἑαυτούς, διεγείρωμεν πρὸς ἀρετήν 



συστροφή 

14. ἢονι.2.6 ἐπ οἱ, (11.342); ἰᾶ ἤστην. 18. 2 ἡ α Τύπι(ττ.6 570}; θὲ ρᾶ58., 
δὲ εὐηπεοηγαϊεά, φαγμδϑί, αἰογὶ ἑστὼς συνεστραμμένῳ προσώπῳ κατε- 
σταλμένῃ τε φωνῇ Ἐπ5.0.(.4.20(0.128.24; Μ.20.11778)}; ΟΠτγϑ, ἐόν. 
17.8 ἦι ΣΤ, (ττιόξοῦ) ; 1ἃ.Ποηι.3.4 ἵπ 2ΤἪ 55. (1τ.527Ε}; σι εἰς ἑαυτόν 
δὲ γεροἰϊεείεά, (το Ν2.07.28,5(0.24.12; Μ.36.294); ΓΘ ΑΥ ει λεχ τ. 4 
(Μ.3.3331Α); 4. ορῥγέσθ, σμδάμε τῇ ἡμέρᾳ τῇ τελευταίᾳ...α. ψυχὴν 
ἁμαρτήματα (ἢγγ58.ἤονη. 53.5 10. Μ|Π,(). 5458); τὸ...συνειδὸς αὐτὴν [530.Ψ 
τὴν ψυχήν] σ., κατεστάλθαι ποιεῖ 14. Πογη.0.4 ἦη; ΠῚ οὗ (τ2.004}. 

συστροφή, ἡ, Δ. ποϊξέϊηρ Ιοφοίδδν; 1, ἐοπύεγςο, ξαρεἰταγίν διὰ τὴν 
περὶ μόνα τὰ σαλευόμενα τοῦ νοῦ α., Μαχιαρδίρ. (Μιοτ.13-ς 20); 
2. ἐμγητηρ γοιρια, 1,6. ἴο Ἰοοῖς Ῥεῖ, ΤὨΡὮΥ]. εχ ες ον. (ρ.225.9; Μοῦ 
113.0327}}. 

Β.. τὈ8αι ΘΒ 15 το θα ἰηΐο ὁπ6 πη8535; 1. ἐομεσμίγαϊίοη, τιαςς; 
οὗ Ρβίξοηβ, ψαίμογίνιρ, ξοηεθηγ 56; ταδῖ,, οὗ ἴῃς ὀεσόηος οὗ ἃ αα]] ν, 
οἵ Ομηβί οὔτε τανότητι τῶν τριχῶν ἐπασπασμένος, ἀλλὰ συστροφῇ 
κοσμιότητος σεμνυνόμενος ΤΗΪΡΡ. ΤΉ. [γ.2τίρ.ς 5.109}; 2, σ΄. πνεύματος 
τορι ὐὐηά ; 4150 σ, ὑδάτων τοβίγίροοϊ, Μ.οΤΙάοί, τ τοίρ.67.1:). 

συστυγνάζω, ῬΠΟΗΡΗ ἰορείμϑν τοῖς λυπουμένοις σ. Βοοχ,ἦ.6.7.2.4(Μ. 
67.7414). : 

Ἐσυσφαιρόω, γηαλε γομηά, γομμά, ΑἸλε παρ ἰοσ.τ3.τ(Μ6.0168). 
συσφίγγεω, 1. γαβίοη οὐ δίπα ἱορείδεν, ποιά ἰορείδεν ; ἃ. ἴπι σϑτι. : τῆς 

Βαῖσ, ΜῸΡενΡ.2οίρ.91.19)}; τὰ τέσσαρα ἄκρα τοῦ σταυροῦ διὰ τοῦ 
μέσου κέντρον κρατοῦνται καὶ πσονται 70... {.0.4.ττ(}].04.11208}; οὗ 
ΟΟΤΠΘΥ-ϑίοηε5. οὗ 4 ΡΠ] ησ, Τοτ, ἀοοί.τ4.2(Μ.88.1776Ὰ}); ἢσ., τεῖ, 
ἘΡἢ.2: οὔ. ὅπως...ὅ ἀκρογωνιαῖος Χριστὸς...συσφίγξη ἡμῶν ἀμώ- 
μων εἰς ἅπαν τὸ πᾶν οἰκοδόμημα Απακί.5.λοά.τ(Μ.80.480) ; τοῦ τὰ 
κατερραγμένα ἀνορθοῦντος καὶ τὰ συντετριμμένα σ. Αγεῖῃ. Αρόοε.5:3 
(Μ.τού. 5778); Ὁ. ρᾳ55., οἱ ἔτπιιϊε, σϑὲ φασὶ...τὰς τῶν καρπῶν ἀπορ- 
ρεούσας ἡμέρους συκᾶς, διὰ τῶν ὀλύνθων τῶν ἀγρίων --εσθαι Τ514.Ρεὶ. 
ΦΡΡὈ.3.84(Μ.78.780})), οὗ ῬΙην ποι μιττιδτι τ. τπράϊς., δέ, τιαΐ 
ἐροίυθ, ΜΙ Νεγ.εἰ εἶ 4(0.5.τ8)}; ἅ. (6 πΐνετθε λόγος... θεοῦ... 
συνήγαγεν τόδε τὸ πᾶν καὶ σα. Ἐχι5.1 ττ(ρ.228.21: Μ.20,13848); 
ἀνάγκη λογίζεσθαι...ἔννοιαν τοῦ ταῦτα συναγαγόντος καὶ σ. ΑἸΉ. σεμί. 
28(Μ.25.76Ὰ}); τὰ. «πάντα εἰς ἑαυτὸν συνέχει καὶ σ. 1δ.42(848); λέγει 
[55. Πλάτων ]...μέαν...«εἶναι τοῦ παντὸς τὴν ψυχὴν...τὴν συνέχουσαν καὶ 
σ. τὸ σωματοειδὲς τοῦ κόσμου Νοτηθδβ,παί, λον. 2(Μ.40.58οᾺ); τὰ 
οώματα...δεῖται τοῦ συντιθέντος καὶ συνάγοντος καὶ ὥσπερ σ. καὶ 
συγκρατοῦντος αὐτά, ὅπερ ψυχὴν λέγομεν ἐῤ.(τ404}; διακρατῆσαι καὶ 
σ. ὈΠγγ5.λοηι.3.2 ἐπὶ (οἱ. (ττ.344}}} 6. ποῖος ρΈΠεγα Ϊν,, δίμα ἱοσείδον, 
εοηιδίηδ, ΜΉΪ6 συνεσφιγμένων ἐν τῷ συγκρίματι τῶν στοιχείων 
τι Νυβ5. αρέηιι οί γες. (Ν 46.450}; πάντα ἐκεῖνα αὕτη [3.. ἡ ἀγάπη] 
σ. Ὀμγυβ,λοηι, 8.2 ἐν Οοἱ (ττ.3828}); Πδοπὲ. ΗΝ δεί.τ..2(Μ.86.14528}); 
ἴ. ἴῃ ππογὰὶ βθη8ε τῇ ὁμονοίᾳ “ὐεσϑε ΤΠαΙ. 20 γ.τ4:ττ(3.356); ἴῃ 
ἀερσανίν, Ονυ, 70.4.5(4.4018); φιλόχριστος ὄχλος..-οὕτω συνεσφιγμέ- 
νοι τυγχάνετε τι Αὐτηπ  πτσ(Μ.88,18488}); 2. δίμα το; ἃ. σ. καὶ 
συγκρατῶν τὸ ὑπόδημα περὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ ΟΥ, Κ».18 ἐμ 70.(ρ.408. 
20); Β. τηξί, ἡ συνδοῦσα ζώνη καὶ σ. τὴν πρόθεσιν τῆς ψυχῆς εἰς 
ἁγνείας, ἐστὶν ἡ πρὸς θεὸν ἀγάπη ἩδΊῃ. Ἔγ»!Ρρ.4.δ(ρ.52.ς; Μ.18.068); 
ἴο Οοᾶ τὸ...πάσχειν με “-εἰ θεῷ ΟΥΝΕ2.σανγηη.1.2.8.2οτ(Μ,37.663.}; 
ὅ.. .«βασιλεὺς...πίστει πρὸς τὸν θεὸν συνεσφιγμένος (ε].γΖ...6.53.0, 
1; οἱ,.«πειρααμοὶ σ. καὶ ἑνοῦσιν αὐτὴν [50, τὴν ψυχήν] τῷ θεῷ ον. 
ἄοεί.τ3.0(}}.88.17720); 3. Ποϊά τη; ἃ. ρἱγά ἡ ὄσφυς... οὐκ ἔζωσται... 
οὐδὲ συνέσφιγκται ΟΥ̓ ΘΉαΥγ ῖπι 7οὉ 4ο:3(Μ.17.0718)}; ΟὙΝ γι ος. 
(Δ1.44.3560) ; Ὁ. ἐοπιγοὶ, σουεγη τὴν ἄσκησιν τῆς ἁγνείας..«τὰ αἰσθητή- 
ρια τηρεῖν ἑαυτοῦ καθαρὰ καὶ συνεσφιγμένα δὶ Ἔν». ττίρ.130.22; 
Μ.τ8.2οϑλ); ξσῃγνϑβ, μον. 2(13.206 Ε)}; σ. σωφροσύνη τοὺς οἰκείους 
λογισμούς ΝΊ δρῥ.τ.271(λ1.79.τ810); τὴν τὰς μερίζουσας τὸν νοῦν 
“πουσαν αἰσθήσεις..-πίστιν Ῥτος,Ο,(ἰη.8:0(Ν.87.17768); ὅστις ἑαυ- 
τὸν ἐν τῷ τῆς ἁγίας ἀναστροφῆς κανόνι δυνάμει σα. ὅτ. Μαρ ἠταϊ, (τ. 
Ζ40}.}.18(}}..}1.,.77.2674}; σ. δπά ΜΡ 50 δ5 ἴο οἷοβε οἵ ᾿ξ τΠ6 
ΤᾺ ἀρότρου δίκην διατέμνειν εἰδὼς τὰς συνεσφιγμένας αὐτῶν καρδίας, 
καὶ νοῦν τὸν κεχερσωμένον ΟΥΥ,]ς.3.2(2.404ΑᾺ}); 50. 85 ἴ0 5ΠοΙΘἢ ΟΥ 
᾿γαΠ τπ8 {ἰπ|8 τῶν μελλόντων σ, τὸν χρόνον Απιηοῃ. “44.17: 30(Ν.8ς, 
15658); (1, γρῆρθχ., δὲ ἐγοιοάφα ἱορείἠεν διὰ.. «τὴν τοῦ τόπον στενο- 
χωρίαν τὸ τοῦ λαοῦ πλῆθος ἑαυτοὺς σ. Οὐ Μασ ἀταὶ (ττ.Ζ60}}.}3.30(Μ. 
ΡΙ..77.2818); 6. κὶ εοπάδηε, οἵ αοτίοη οὗ 50) τὰ ῥυπαρὰ....καὶ σεσηπότα 
ξηραίνει καὶ “σει 17ο.}),. 7.51(Μ.06.1τότᾺ}; 4. δίῃ ἴο ὀΉ πε], ἰαν 
7αεὶ μοι οὐ, 4. ΡμΙ1.24(ρ.13.3); Ἔκαρ, Ο5.11:4 ἐξέσπασα....αὐτοὺς...τῇ 
ἀγάπῃ συσφίγξας τῇ ἐμῇ ΤΠάτ, Μορς.Ος.1τ:4(Μ.66.τ80}0)) ; τουτέστι, 
σ. καὶ συνέσχον ὡς ἐν δεσμοῖς ἀγάπης Ογτ,Ος, τ26(3,1508}); 5. ὄγαζε, 
δἰγδηρίβθη; ἃ. ΤᾺ. ραταίγεῖο, Ὁητν5,Ὺ.),.37.1 νη 70.(8. 2128); Β48. 
56].0γ,25.1(Ν.8ς.2730) ; Τιδοηι. ΒΒ. εσορόμ. (Μ.86.1ο85Ὰ); Β. ερίτῖζα- 
Δ} σ. ἑαυτὸν ὁ Ἀντώνιος, ἀπήρχετο εἰς τὰ..-μνήματα ΑἸΉ νυν. ἀπο. 
8(Μ.56,8530); ΟΠγγϑ. 05.81.5 τη ΜΠ|.(7. 7818, ν.1. σφίγξαντες); τὴν 
εἰἀρχὴν ἷν.}. ψυχὴν] ἡμῶν σ., ζωννύων τὴν ὀσφύν ἰά.Πο᾽.23.1 ἐπ 
Ἐρλν(ιτ.1758). 

1352 σφαιρίον 
σύσφιγξις, ἡ, ὀγαοίη, εἰγεηριποηΐης τῶν παραλύτων ἡ σ. ϑορῆτ. Η, 

ἐρ.σγη.(Μ.81.31768); 19, Οσηδι. 3(Μ.95.3164). 
σύσχεσις, ἡ, 1. εονδίγαϊμί τῇ σ. τοῦ φόβου (ὨτυΞιρρ. δῆ. ν; 70. 

Βαρῤὶ.(Ρ.40.18);2. μαρρεμίηρ, ν. σχέσις. 
συσχηματίξ-ω, τηθ 4, ἀπα Ρ885.; 1. εοηξογηι; δι. ἴῃ ρεπ., Γ5ι. τα]. 

ο91.2(Μ.6.6034); “"ονται αἱ περικοπαὶ πρὸς διαφόρους ποιότητας προσώ- 
πων Οτ. ον τη, Κη, 7. τ4{}17.5 τῷ Ὁ.15}; ἡ τῶν σωμάτων ασκιὰ τῷ 
τύπῳ τῶν προηγουμένων «“εταῖ ΟΥΝ γεβ.παΐίυ,(Μ.46.11418}; Ὁ. ἴΏ60]. 
ὁ δὲ λόγος οὗτος ἴ5ς, τοῦ κυρίου] συναρμόζεται καὶ “"εται καιροῖς, 
προσώποις, τόποις Ὀ]ετη. ῥαεά.2.4{0,183.21; Μ.8.4448); δύναμιν... συγ- 
κατιοῦσαν καὶ...“-ομένην τοῖς τῆς ἄκρας ἀπολιμπανομένοις Ἐλι5. τι 
(0.227.20; Μ.20.13818) οὁ 1.4.6.4.π(ρ 150,5 Μ.22.265Α); τοῦ Χριστοῦ... 
κτιστὸν, «τὸ κατὰ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν συσχηματισθὲν τῷ σώματι 
τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν ΟΥΝγϑ5, πόνι.13 ἐμ Οαπὶ.(Μ.44.τοαΞ0}; 14 ον. 
εαἰθεί!.2](0.το4.2; Μ.45.728); ταῖς ἡμετέραις ὀλιγοτιμίαις π’εται κύριος 
Ονχ. 70.2.4(4.1128}; 2. γ»παΐκε φεοίμγες συνεσχηματίζοντο τοῖς σώμασιν 
Ὁιοη.Α].8Ρ.1σ5.}...6.41.22(Μ.2ο.6128). 

συσχηματισμός, ὁ, 1, ξοΉ σιγά! οΉ; οἵ βῖατϑ, ΕἸ ΡΡ.ἠάθν.4.7(0.39. 
22: Μ.1τθ.3070Ὰ}; 2. εοηξογγμαίίοη,, οἵ Ο γιβὶ οὐ γὰρ ἐσμίκρυνεν ἐν 
ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τοῦ ἀοράτου θεοῦ τὴν δόξαν ὁ πρὸς ἡμᾶς σ. αὐτοῦ 
{Ευ5ι.} .ας.2ο(ρ.43.2). 

ἐἘσύσχημος, τοδαγτηρ ἐδ6 φατε ἄγέςς, 1.6. εογρῃραηίομ, δι ρΡῃ. Ὀίας. 
σοδίορλι (Μ τοῦ. 1334). 

ἸἘσυσχιδής, αἱοτάεά, τ. ΝΖ. ἐαγηι.2.1.τ4.το(Μ.3}.12454).. 
συφεών, ὁ, ῥιρείν, Ογγβιλοπ;. ὃ 8.4 ἢν Μ|ι,(7.8Β300) ; τασῖ., θορῆσ. Η, 

μην ΟΥΥ εἰ [ο.τ(Μ.87.34240). 
συχαντός, ν. σιχαντός, 
συχνάζ-ω, δέ, ρο, ΟΥ̓ ἀρ ἐγεφμεηῖν εἰς τὴν ἐκκλησίαν σ. Ν1) βαγαθη. 

65(}8.79.12530); ΤΠΔ].σδρ. τι Ο( ΜΝ] 01.14330); στῶν ἐν ταῖς προόδοις 
1]0.0.8.}.5(Μ.06.8020) ; οὐ διέλιπε σ. πρὸς αὐτόν ἐξ. το(τοχςο). 

Ἐσυχνότης, ἡ, ̓ γέφμεηεγ, ματι διυᾶ, 6.2.1 0(Μ.00.14410). 
["]συψελλίζω, ν. συμψελλίζω. 
σφαγή, ἡ, 1. εἰσι εν δέχομαι τὴν σ. δὲ εἰαίη, ΤΠας, Ὀς.γ7:6ά(ι. 

1163); ΙΔ Ος Ρτοσηη.(2.1211); 14.}..6..3.χ4.2(3.041}; ἴῃ Ξαοτίῆος θυσίας 
εὐξῴων ἀλόγων καὶ ἀνθρώπων σφαγάς Ατῇἐπειττι (Μι 25. ττόο) ; οὗ 
ἀεβί οἵ (ἢγῖβὲ ὁ μόσχος ὁ ᾿Ϊησοῦς ἐστιν, οἱ φέροντες ἄνδρες ἁμαρ- 
τωλοὶ οἱ προσενέγκαντες αὐτὸν ἐπὶ τὴν σι Βανη.8.2; Μεὶ.ῥᾷ55.3 Ὁ.1.12 
οἰΐ, 8. ἄφθαρτος ; ὁ ἀμνὸς... κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς φιλανθρωπίαν καὶ τὴν 
σ. ἀνεδέξατο 0 1. 70.6.55(35 ; Ρ.162.1; Μ.14.2020)) ; 1δ.6.58(47; Ρ.167.3; 
3014}; οἱ τυατίντάομη σφαγὴν νίκην ἐργαζομένην ΟἬτγΚ5.1 5 μεν .2. 
3(6.210); 2. πιεῖ., ῥεγϑεκιίίον,, ὑσκαίίοη τὴν ἄδικον...σ. ὑπεμείναμεν 
Τμαϊ ῤιταγ(4.1190); τὴν καθ᾽ ἡμῶν... «γεγενημένην...α. ἐδ. ττβ(Ι 200); 
αἱ τῶν ἐπισκόπων σ, 1ὰ,ἠ..6.1.20.1(3.707})} εἴ. τῶν...«ἐπισκόπων ἡ παρα- 
πλησίᾳ σ. ἸΔ.Ρ.1τ3(1180). 

σφαγιάξω, «εἰαγν, εαπεε ἐπε ἀσαιὰ οὗ, ΜΙΝ ν εἰ Αεἰ.4(0.3.2}). 
σφάγιον, τό, υἱείΐίηη, οὔεγίημ, οἵ βασυῆσα οὐ (Πτβὶ οὐδέπω τὸ 

κρεῖττον..«καὶ θεοπρεπὲς σ. παρῆν ἀνθρώποις Ἐπ|5.4.6.1.το(ρ.45.15; 
Μ.22.850); ΟΥ̓ ΝᾺΖ.ον,45.13(}.36.6 400) οἴτ. 5. ἀφθαρσία, 

σφαδαϊῖσμός, ὁ, ν. ς. 
σφαδᾳσμός, ὁ, 1, ραϊϊτη, ἐχαερεναίίοη, Μεῖῃ Ῥονρῆ.τ(ρ.50..3; 

σφαδαϊΐσμόν Μ.18.400Ὰ}); 2. ἡ ἐρηρεἶδε σ. τε καὶ λογισμῶν ἀνοικείων 
ἐπληρώθημεν 14.γ65.2.6{(0..30.14; Μ.1τ8.3048). 

σφάξ-ὦ (σφάττω), :. εἰσι ἐ εν ἃ σἱοϊίτι ἴου βϑοχιῆςο, οὗ ἴϑᾶδο τοῦ 
κυρίου τὴν θειότητα αἰνίττεται μὴ σφαγείς ΟἸετη, ῥαξά.τ. (ρ.104.2; Μ. 
8.2778}} οὗ 5. Ῥαὺ] ὁ μέν, ὡς πρὸς τοὺς ἐδίους σπεύδων, ἐγάννυτο 
““όμενος ΑΤτῇ. ἐρ.τϑίρ.81.8; Μ.25.6680); οὗ δὴν ΚΠ] ηρ πάντων 
πιστῶν... «ἀναιρουμένων καὶ...“-ομένων ΗῚΡΡ. αΜ.4.51.1; 2. ταεῖ.; 
Ἀ. ἰσγηηδμί, βεν σεις ὅπως παυσώμεθά ποτε ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν σφατ- 
τόμενοι Αἰμδηαρ ίεσ,τ (Μ,6,8934); Τμάτισριτ4τ(4.1235); Ὅ. ΡῬ655.» 
ΔΡΡῖ ν., δὲ γεααγ ΟΥ τοῖἱὲμρ ἰο δὲ ςἰαίῃ; οἵ 8. Ῥαὼὰ] Ὀεΐογε μἰβ σοῃ- 
ΝΘΙΒΙΟῊ τὸν. .«ὑπὲρ.. τῆς περιτομῆς σφαττόμενον καὶ ἑτέρους ἀποσφάτ- 
τοντὰ (Πγν5.εοπη, ἴῃ σαί, 6:15 ξ.(10.720.} ΟΥ, ΡΟ85., δ τον ομ τ ἸᾺ 
Οὐδ᾽ 9 αθοιτβ. 

σφαῖρα, ἡ, δαϊἰ; 1. διειίον ἤχεᾷ οὐἱ τῃ6 ροϊπί οἵ 8 [ο]], εἴο., ΟἸθα. 
δίγ.2.υ4{Ρ.145.10; Μιδ.ἸοοοᾺ}; 2. 8δῃ ᾿Ἰηβίγαχηθηΐς οἱ τογίατε ταῖς 
μολυβδίναις σ...«δερόμενος.. «πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν ΜΟΝετ.εἰ Αεῆ.. 
τγ(ρ.τ6.τ). 

Ἐσφαιρητικός, 9} οὐ 70γΥ ῥίαντηρ Ῥαϊί, (Ἰοτ. οἰγ.2.6(Μ.8.οὅοΒ ; ν.]. 
Ιου -ριστικούς Ὁ.126.18). 

σφαιρίζω, ῥέαγ αἱ δαὶ, τρτίζ, 1.6., ρίαν τὰ ἂς α δαϊϊ, οὗ ἀξτηοηβ 
τοῦτον [56. ἅγιόν τινα εὐχόμενον) ἐσφαίριζον Ἐναρτ, Ῥοπτ.ο9γ.11τ(Μ.70. 
110920); Κ΄.Ζο5.2ο(Ρ.107.27). 

σφαιρίον, τό, αἴτη. οὗ σφαῖρα; 1. οἱἨ σο]6ς 114] φῤῥθγε ὄψει τὸ τοῦ 
ἀστρονόμου σ. μικρόν ΟΥΝ γ85,γε5.3(Μ.46.668.); Μαο. Μρπιαροεν. 4.17 
(ρ.101.18}); 2. σοτηεβε: 016 ἴῃ [Π6 ἔοσπι οὗ 8115, 1δοπτιΝ, υμδγηριες 

(Μ.93.17318). 



σφαιρισμός 

σφαιρισμός, ὁ, 5.ν.1., Ὁ ἀμδη ἶηρ ὠθισμοῖς καὶ σ. Κὴ Μαχ.2.27(Μ.0ο., 
τό4). 

σφαιροειδής, ρἱοὀμίαν, ἐρἀογίεαϊ; οἵ ἴῃ ἤδανεηβ, Μθί ἢ, σγη.8.14 
(ρ.τοι.12; Μ.18.τό40); ἀδηϊρά, (τγϑβ.οη.14.1 τη Ηερ.(12.1408) ; οὗ 
ὉΘΙΕΒ.141 Ὀοά 65, ΟΥ.ογ.21(Ρ.397.5; Μ.11.5528); οἵ Π6 τϑϑυσσθοῦοῃ 
Ὁοαᾶν ἴῃ ἃ ἱμθοῦῖν αἰ ραΐεα το Οὐρεϑη εἴ τις λέγει... ἐν τῇ ἀναστάσει 
σ. τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐγείρεσθαι σώματα... ἀ. ἔ. Τυδιπ.Ογ.απαϊᾷ. Ξ(ρ.213. 
25; Μ.86.0808); εἴ τις λέγει ὡς τὸ τοῦ κυρίου ἐξ ἀναστάσεως σῶμα... 
σ. τῷ σχήματι, καὶ ὅτι τὰ τοιαῦτα καὶ. τὰ τῶν λοιπῶν ἐξ ἀναστάσεως 
ἔσται σώματα...ἀ. ἔ. (ΓΡ(ς43)παϊῆ.το. 

Ἐσφαιροκύλιστος, γευοίυΐη ον ἃ εἰγομίαν ἐονϑε, ΤΌβ 65. ΝαὰΖάταί. 

οΒ(Μ.38.964). 
Ἐσφαιρόμορφος, ἐῤῥογίεαϊ; οἵ ἴπ6 να] οὔ πρᾶν, θο. Ρ βἠεχ. 

86(Ν.02.14364). 
Ἐσφαιροσύνθετος, δεῖ ἐμ 16 ῥογηι οὗ α ἐρήδγε, (σξο. Β δ. μθχιι4το 

(Μ4.92.1542.). ἡ: 
σφαιρόω, 1. ταί τηίο ἃ γοιρμά; θποα αἰΐοι ΤᾺ6 βίοσπαοῃ ἰο΄ 

Ῥγοϊγμάρ, (δο. 5, καγηῖ.χ βτ(ρ.3); 2. Ρά55.; ἤογης ρίοδμζες , οἵ ταδηη, 
Οὐ υ85.0.Μ0ς.3ο(}1.44.3120}; 3. τηδί,, Ρ858., εἴγεῖς γοιρπα, φιυαγηος 
μελιττῶν περὶ τὸν ἡγούμενον σφαιρουμένων ῬὨποκβῖ.ἦ.6.τοιο( ].ὅς. 

5808). 
σφαίρωμα, τό, ἀηνίμίηρ ρο]οθυϊαῦ; φῤῥογε, οίαγ, Ογας.δ1}.,.88, 

{δ.13.60. 
σφαιρωτήρ, ὁ, εἰγαρ, ἱδοηρ, οἱ ἃ βαπάδὶ σ. φησι τὸ παρὰ τοῖς 

πολλοῖς λεγόμενον λωρίον, σ. δὲ λέγεσθαι διὰ τὸ πολλάκις κυκλοειδὲς 
ἀπεργάζεσθαι τὸ δέρμα τὸν τεχνίτην, καὶ οὕτω τέμνειν. τινὲς δέ φασι 
τὴν κλῆσιν λαβεῖν ἀπὸ τοῦ σφυρὰ τηρεῖν (Ὦγν 5.4 0.ῬΏΒοΙ.ἐσ4,274(Μ, 
104.2370}; ἑμάντα φησὶ τὸν σ, τοῦ ὑποδήματος οί. Δω.1:7(0.269.27); 
ἀπὸ σπαρτίου ἕως σ. ὑποδήματος Τ,ξοπί, Πμποηορὰ (Μι86.τ88δορ). 

Ἐσφαιρωτής, ὁ, παν ὁ εῤῥξγες, οἵ ζηβὶ κόσμου κτίστας... 
σφαιρωτὰς ἄστρων ὥνηρπ, ἤγη:. "5. τ (Μ.66,1θοβ), 
[σφακελλισμός, ὁ, -- σφακελισμός, φαηργεηε; γοΐ; τηρῖ,, ἐθη- 

φηίοη,, Ξραξηὶ σ. ἐστι ζέσις καὶ κίνησις θυμοῦ Ἐναρτ. ΡΟ καρ. Ἀ(Μ. 
40.1265.). 

[Πσφαλάκρωμα, τό, --- φαλάκρωμα, δαϊέμεςς, Αβοὲ. αν. Β(Ρ.41). 
σφαλίζῳ, ἰορες μ, εἰοξα ἄοοΥβ, Οἶνον Ῥαξεδ.. “πο( Μ 92.884); 

ἃ ὈμΠάτηρ, 1δ.Ρ.3328(8818); ΤὨΡΠΒη.κἤγοη.Ὁ.2ο2 (Δ. τοϑ. 5210); ΤΥ. 
σι,» },2.2Ζτο( Μ.ρο.τ6658). 

σφάλλω, 1. ρ455., ΟΥἨ ΡΟΥΒΟΙ5, δΡ,, δὲ νεϊδία θη, ο. Ῥίορ], ἐσφάλη 
παραγνοὺς τὸ τοῦ Ζανιήλ ΑἸΉ «ἀρῤοὶ, (οηςὶ.τ](Μ.25.6174}; 1Δ..4γ,..1. 
15(Μ.26.444}; Ρετῖ, Ρῖορ!. ρ455.,' ΟΥἨ τεδοῃίηρ, ἐγγοηδοιές, ([6]5.8}. 
Οτξεἰς.4.ττ(ρ.281.22; Μ.11.1ο40})); ὈΡΡ. ὑγιής, Οτ.1δ.7.63(0.213.3; 
τσορο) ; Ψιου ς.8: 14{}.{0.342.26}; 2. ρ655., ἰῃ [16 τοτα] 5ρῆοτο, 40 
τογοηρ, ζαἰΐ ἐλευθέρᾳ προαιρέσει καὶ κατορθοῖ καὶ σ. {.Ταρῤοΐ,43,4 
(}1.6.3034}); ὡς μὴ σ. περὶ ἃ μὴ προσῆκεν ΟἸεΙη. ῥαφά.2.1(ρ τορος; Μ.8. 
4574}; Εδβδ185 07.3.2(ρ.9; οἵ. Μι40.1τ090}). 

σφάλμα, τό, [αἶ56 Ξἴ6Ρ ; χδί.; 1. γηϊδίαξο, ΕΥ̓ΤΟΥ ἀκούσιά.. φησιν 
[Ξς. ῬΙαΐο] εἶναι τὰ ἁμαρτήματα... κατὰ ἄγνοιαν...καὶ σ, τοῦ ἀγαθοῦ 
ΗΙΡΡ.βαεγ.τ.τοίρ.23.8; Μ.τ6,20458); τὸ... «περὶ τὰ ὀνόματα σ. Ὁτ. 70.6.41 
(24: Β.150.21; Μ.14.272Ὰ}; τοῖς πλημμεληθεῖσιν εἴτ᾽ οὖν κατὰ σφάλμα 
συμβεβηκόσι (ομβι.Ρ.Επι|5.νυ.(.4.42(Ρ.125.7; Μ.2ο.ττ920); κατά τι σ. 
γραφικόν Ἐππ5.}..6.2.το τοί Μ.20.1618)}; Β45. 5 ᾽)17.12(3.0Ε; Μ.32.850); 
ἴῃ. ἀοςίχγπηδ τὰ τοσαῦτα παρ᾽ ἀνθρώποις ἐστὶ περὶ θεοῦ α. Οτ.(εἾ5.7.44 
{(ρ.105.5; ΝΙ ττ.14840) ; Επ5. )ἤαγεοϊ. τ. (0.12.1; Μ.24.740Ὰ}); περὶ τὸ 
σῶμα οσ. ἔχουσι, λέγοντες μὴ ἐκ Μαρίας ΑΤἸᾺ,.44γ.2.43(Ν1.26.23270); 
2. ἐμμϊὶ, ςτη θέλει... διὰ καινοτέρας διορθώσεως. .«ὦ θεὸς τὰ σ. ἀναλαμ- 
βάνειν Οτι(εἶ5.4.6ο(ρ.3530.5; Μ.1τ.11270); βάλε μετάνοιαν. ..καὶ τὸ σ. 
παρέρχεται Ἐ54185 07.2.2(0.0; οἵ, Μι46.1100})}; ἥμαρτον...«καὶ τὸ σ. 
μοὺ ἐπιγινώσκω Κ᾽ .αεῖ..Δ 36(ρ.τ6ο.36); ἐδ.1,2(ρ}.124.0,125.5); λύω 
ὐ Πέτρῳ σ. στ, Ναζι ἤγιρα! ϑτ(Μ.38.202Ὰ); οἵ 5ὶπ οἱ Ααδη) 
ἀνώρθωσεν τὰ τοῦ Ἀδὰμ ο. Ηϊρρ. δεν. [αε.22(ρΡ.3].11); ταπεινοῦται... 
ἀπὸ σ. τὸ ἔνδοξον [55. ἡμῶν τὸ σῶμα] Με.γ65.3.14{ρ.411.3). 

Ἐσφαλτός, »»"είαξοη, Βανί. Εἄθβθ, ἄραν. (Μ.104.14458). 
ἘΣφαρφωτίμ (ἘΣαφὰρ φωτήμ), (Εἴεῦτ. ΕΘ ἼὉ) ἐδε Ῥοοῖ οὔ 

ιᾶρες, ἘΕΡΊρΒιυ Ῥγορλ.Δ1α].3(Ρ.30; ἀϊοϊοίρε Μ.43τος; ρυο. ἔον 
«Σφαρσωφτίμ). 

σφάττω, ν. σφάζω. 
σφεδανός, νεἠεηιδηὶ, υἱοϊοηί; οἱ τὴ 6 Οτοββ, ῥοινεν[μἷ, πα ς. γΡν. 

1.212(Μ.8ς.84ο0). 
Ἀσφενδοβόλον, τό, «ἰἴη, 1ο.Μ8].εἤγοη. 5 Ρ.12](Μ.97.2210}; 1.12 

Ῥ.206(4488). 
σφενδονάω, δίμα {πὸ ΠΑΙΥ 1 ἃ σφενδόνη οὐ μεαάδαμά ἴῃ ἴῃ 6 5η8)ρ6 

οὗ ἃ βίίπρ, αὐ ΝΖ. εαγη.2.1.11.771(Μ.37.1ο824}. 
σφενδόνη, ἡ, 1. εἰΐηρ; δυνίβησ 50 5παρεά : 8. γίηρ μὴ σ. τοῖς 

δακτύλοις σου περιθῇς (ὐηθεί. Α͂Ρ.1.3.0; τάοσε Ῥυοροτν πα δεζεὶ 
ὄρνιν.. .ἀποτυποῦσι ταῖς σα. ΟἸοΙη ῥγοϊ.4(ρ.46.35; Μ.8.1608); ΟΥ̓͂Ν 85. 
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Εμ.4(2 Ρ.094.5; Μ.4-. 6600); ΟὨγγ5.}αη.Μ εἰδὶ (2. πτοο); Ὁ. αν εηά 
οἵ {με εἴτουβ, 10.Μ8].εἰγοη.7 Ρ.1ὴ5(}}.07.281.Ὰ}; ἐδ.12 Ρ.2ογ(4644); 
Οἠγοη Ῥαφξεῖ,,Ρ.330(Μ.02.8858); ὙΤὨρΡΒη.εὐγομρ.2οδ(Μ.1ο8.7490)}; 
2. εἰομὲ οἵ {Ππ6 5]1πρ; οἵ Παι]ϑίομοβ χαλάζης σφενδόναι ΤἼΘΙ.  ς5.24:6 
(Ρ.98.17; 2.200). | -“" ᾿ 

σφενδονίζω, 1. εἰγίκε ὃν εἰϊηρίηρ, Τ΄ }ἀ.1.ς; 2. κὶ τοῖμά γομπά; 
ἃ τυσθδῃ, 10. 4].εἀγοι 18 Ρ.457(Μ.97.6608) ΟΥ Ροβ5., ογμαριθμὶ εὐτίλ 
α ἰαϑ5εὶ, 

Ἐσφενδονίτης, ὁ, 5.ν.}., »εῖσοτίς [τότ ἃ 5]]1ὴρ δέχου ὁ ᾿Ιακωβίτης... 
παρὰ ᾿Ιακὼβ λίθον α. Απμαβδῖ, δι ἠοά 8(Μ.80.129Ὰ ; Ρετῇ. ]. σφενδονέτου, 
σ. Ὀεΐπρ 8 νϑυδηΐ ἴογτα οἱ σφενδονήτης, 4Π}9 67}. 

Ἐσφενδών, ἡ, {αν ἐμὰ οἵ {Π6 οἴτοιβ, 5ὺὸ βαιηθα ἈΡρδυθητ]ν ἔγοτηῃ 
115 5Βῆδρε οὐκ ἀπὸ λευκῆς ἐπὶ σφενδόνα μιλιοδρομῶν [50, ὁ ᾿Ηλίας] 
ἀλλ᾽ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν {ἢ γγϑ.εἶγε.(Β8,88Α}); τὸ..«πέλμα τοῦ ““ππικοῦ 
τὴν γῆν πᾶσαν εἶναι, τὸν δὲ Εὔριπον τὴν ϑάλασσαν...τὸν δὲ ἐπὶ τὰς 
θύρας καμπτὸν τὴν ἀνατολήν, καὶ τὸν ἐπὶ τὴν σ, τὴν δύοιν Οἤγοη. Ῥαξεῖ,. 
φ.ΙτΖ(Μ.02.2964}; 1Ὁ.0.302(7578,760Α). 

Σφερτελλείμ, (Ηεῦτ. Ὠ ῬΠΙῚ ἼΘΌ) ἐὴτ6 δοοῖ οὐ Ῥξαίης, ᾿ΕΡΙΡΆ. 
νυ ργορ᾽Μαϊ.Ἀ 3 ἀρ Ομ γοη Ραξο τ 53(Ν.02.3760), δὴ δυσου ἕοσ ἐξέ 
δοοῖ οὗ μάρες (Σφαρφωτέμ Ὁ.30). 

σφετερίζ-ω, 1. ἀῤῥγορνίαίε “-οντες μὲν τοὺς λόγους, διαλεγόμενοι δὲ 
καθάπερ τυφλὸς κωφῷ Ταῖ ογαί.26(ρ.28.1; Μ.6.86τ10) ; 2. ιιϑὰ. πιρά,, 
αἰϊαελι ἰο οπόϑεῖ  ΟΥ ἰὸ ομεὶς βοὶηί οὗ υἱεῖν, τοῖν οὐεν πλείους... ἐπὶ τὴν 
πλάνην σ. Ἐπ5.....2.13.τ(Μ.20.1684}; τὸν νοῦν τῶν γεγραμμένων 
κλέπτοντες τοὺς πολλοὺς “σονται ατ. ΝᾺ 2.07.3 ο τ(ρ.1οβ. 5; Μ.36. το 40); 
3. τηρά,, ξαπά οὐδεν, ἰγαμς [δν τὸ κράτος εἰς τὸν ἴδιον ἀδελφὸν σ. ΤΏΡΠΗ, 
εἰγοη.Ὀ.4οζ(. τοβ.9578). 

Ἐσφετέρισμα, τό, σῤῥγοῤγίαξίοη, δογγοιυτηρ; οἵ Ἰάεα5, ΗἸΡΡ.δαδν. 
η.2ο(ρ.τού.ο ; Μ.τ6.32302}). 

σφετερισμός, ὁ, ἀῤρῥγοργίαϊίομ, αὐοενηῖηρ, ΟΠ τγβ ἤθη. 56.1 τη Μ1!. 
(γ.566})). 

σφηκίον, τό, ταςΡ, ἘΡΊΡΗ.ἤαεν.20.ο(ρ.333.1; Μ.41.4054}; 1.44. 
(Ρ.198.16,20,27; 8228,0). 

Ἐσφηκιώδης, τὐαςρίϑἢ; οὗ ἃ πεύοβυν, ΕΡΙΡἢ σεν. 44.1(0Ρ.100.3; Μ. 
41.8320). 

σφηκόω, ὀΐηά ἐἰρλιΐν; οἵ δῆ ηρ οἱ ΓὨχϑὲ το τοβθ σφηκώσατε 
τοῦτον ὀλέθρῳ Νοππη.ραγ.9.1τ0:6(Μ.43.9ο0Ὰ}. 

σφήν, ὁ, ξκεγείοηδ, (60.Ρ15.πεχ,τάτοί Μ.92.1542Ὰ); ὁ τὸ πᾶν τῆς 
οἰκοδομῆς συνέχων εἷς ὑπάρχει κορυφαῖος λίϑος...ὃν α. οἱ οἰκοδόμοι 
προσαγορεύουσιν ΤΌ 4685.Ν62.τ1αϊ,τ4ο(Μ.38.1057}); τοί.» οὗ 508] 1ῃ τεὶ. 
το Οοά ἐκβαλὼν τὸν σ. τὸν ψυχοκράτην, ὡς...ἔσφιγξε καὶ λύει μόνος 
ςο.ῬΙς λοχ.τάτό(1 5424). 

σφιγγία, ἡ, γαραείϊν, ΓΝ υὐ,.3(}1.79.11410). 
ἀσφιγγοπρόσωπος, τοΐΐ ἰμ6 ζατθ οὗ α ερλίηκχ δαίμονα...σ. Τ δαὶ. 

18.1. 
σφίγγ-ω, 1. δἠπα ξαεὶ σειραῖς τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων δεδεμένος καὶ 

ἐσφιγμένος ΟΥ..7ο.28.7(6; ρ.308.8; Μ.τ4.6068); 2. δίπά ΟΥ δοίά 16- 
ρείμον ὑδὼρ..-σωλῆνε “-όμενον τ ΝΑ 2.ογ.20.1(ρ.74.:ο; Μ.36.764}; οὗ 
(ὐοά 7οἰπίηρ 580] ἀπᾷ Ὀοάν ἴο τῆακε πιᾶπ, ὅ6ο, 5. δα. τ417(Μ.02. 
1042}; πιαί, εἰ... ἐσμὲν... «ἄλας....δεῖ σι» οὐ παραλύειν (Ἡγγϑ.ἤο»!.2.5.2 
ἴῃ ΤΟ ογ.(το.2220); σ. [5ο. Ξοιηα ἀοοσίτηε]}, καὶ οὐκ ἀφέησι διαρρεῦσαι 
Ἰ4.μογι.15.7 ἴῃ ΜΠ ποθ); 3. ποία οὐ ῥγέδς ἰορει εν ἀπιαὰ 80 εἶσϑε, 
Τ.ϑαϊὶ.22.14; σ. τὸ στόμα σοῦ Βα5.7γεη μη! Β(2.2ο00; Ν.31.6444}; 
οἵ 5161||5 μὴ δυνάμενοι διὰ τὸ ἐσφίχθαι αὐτὰς ἀνελεῖν {Ἰδυβίιπέα, 
(Μ.18.7294}; 4. μεαὶ οὐ οὗ ραγδὶ γϑῖβ, βἰγεηρίμθη ῬὨΥΒΊΟΔΙΥ σ. τὸ 
σῶμα τοῦ παραλελυμένου (Ὦγνβ.ἤονη.20.2 τη ΜΗ͂Ι.(1.3440) 1514]. 
ἐῤῥ.2.5(Μ.18.4614); Εοιη.ΜΕ].14.8(.4.5 τ ρ.103}; τηοτα}ν ἀπά 5ρίτὶ- 
τυ} }ν δείκνυσιν ὁδὸν... τίκτουσαν ἀγάπην καὶ “-ομένην ὑπὸ τῆς ἀγάπης 

ΟΠ τγβιεοηη ἴῃ Οαϊ.5:τό(το.7100); δῆμος ἀγάπῃ ἐσφιγμένος ἰῇ α. 
εχῖϊ.τ.2(3.4τ60) ; στῦλοι [1.ς. οἵ ΟΒΌΧΟΝ]...οὐ σιδήρῳ δεδεμένοι, ἀλλὰ 
πίστει ἐσφιγμένοι ἰδ.(4168) ; σ. [5ς, ἡ τοῦ πνεύματος περιβολή] τὴν 
ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν Αποηιαρ.Ρτος. α.Οαηὶ.8:0(Μ.87.17450); τεβεχ., 
ὕγαεε, δὲ βγηι τοί ἢ οπεϑεϊξ, οτ. ἄοεί.3.3(Μ.88.16568); ν. συσφίγγω; 
5. πιοῖ,, οἰγεηρίλοη, γείηξογεε, ἘΡΙρΡ λαδν.42.12(Ρ.162.14; Μ.41. 
"844}); ἡ φιλία --εται (ῃτγβ. λον. 48.7 τῇ ΜΙ.(].502Ὲ)}; 6. γιακε βγη 
θέρμη---“πουσα 50. τὰς ὀπώρας] εο. 5. πεν, ,26(Μ.02.14504), 
᾿σφίγμα, τό, πεχς παρακρατεῖ τὸ σ. τῶν κυλισμάτων ας0.ὈΪ5.λόκ. 

1τ5(Μ.92.14404}; οὗ ἃ ἄοπια, 1δ.141τ(15424}. 
σφίγξις, ἡ, ὀϊμάτηρ ἐρῆ!, εοηοιγϊείτον,, 1. τυτηρίηρ οἵ ἴῃ Παπᾶς 

ἡ σ. χεροῖν ΟΥΝΑΖ,καγη1.2.1.11.1458(Ν1.37.11304)}; 2. ὑγαςίηξ, 
εἰγοηριοηῖησ οἵ ἃ ρϑταϊγίϊς τῆς μὲν τῶν ἁμαρτημάτων ἀφέσεως 
τεκμήριον, τὴν τοῦ σώματος σ. ποιεῖται (ἤγγνε, ον!.20.2 1η ΜΙ (]. 
2448) 14, ἀοηι.39.3 ἐπ 70.(8,2318); σφίξις 10.) ,4ἱς}.τ(Μν04.15078). 

[ΠΙσφίκωμα, τό, -- σοφήκωμα, εογά, Ἐπελοὶ.Ρ.40ο. 
["]σφίξις, ἡ, Ξ-Ξ σφίγξις, 70.1).ἀτδρ.τ(}1.94.1:5078). 



σφογγᾶτον 

Ἐσφογγᾶτον, τό, ἢ σογηΘ 5006 οἱ ΠΡ, Θροηρν ἰεχίατε, ὃ οροηρε 
εακε, Μ͵τγιεο. τοίρὈ.1ο4.8,τοῦ.2). 

[Πσφογγίζω, νατίδῃΐ οὗ σπογγίζω, εῤοηρε, τοῖρέ αἴσαᾶν, τοῖρε οὐ 
σ. τὸ δάκρυον ΝΙ]].}}Ὀ.2.27ο(Μ.79.33718)}; 70.Μοβομυ ῥγαὶ. ο2(Μ.87. 
20408). 

σφόδρα, πειιῖ, οἷα, οἱ σφοδρός ἃ5 δάν,, υὲγν τμοῆ, ἐκεοσεάίησίν, 
ΨΊΓ ΞΈΡΕΙ], ὡραιότατον ο, ΟἸΘΙῺ  ῥγοί,4(ρ.38,}; Μ.8.1400) ; α͵5ὸ ῥχδ- 
οραϊηρ (πε δα]., 14,ραθ4.53.ττ(ρ.276.}; Μ,8.6494); Οῃγνυβ.άονπ, 9.1 ΤῊ 
ΤΟον (το. 50); τερβαϊρα κατίσχυον σ. σ. ΟΥ..70.2.27)(22; Ρ.84.20; Μ, 
14.1618); οὐ σ, μοὶ ϑόγν ρέει, αἶδὸ ϑέγν φεμεὰ Ἠοΐ, αν ἤγοῆε οὐ σ. 
ἄτοπον ϊοπ ΑΥ.ε.}.1τ53.3(Μ.3.2000), 

σῷφοδρός, 1. οὗ τἈΐησε: ΣΟ κημὸν.-.σ. (ΠΥγβ. ποηι, 4 4 τη ο.(8, 
22Α}; 2. οἵ ῬΕΥΒΟΠΒ, υἹοίεηϊ, τ ρῥείμοιδ; οἵ ἃ Πάρε, μαγοῖ, δευξγε, 
Ομγγβ λον. 0.5 τη 70.(8.3580). 

Ἐσφοδροτάτως, 5Ξ11061]. βᾶν., ἰογπβα ἴτοτα σφόδρα; ηιοϑὶ νεῖιδ- 
φιομΐν, (τ, Μαρ. ὦτα (ἰτ.Ζαοἢ. )5. τί. ΡΙ,.66.1278). 

Θφουβητηξ, ἡ ἡ, 1. Ξεσεγείν τοῦ κρίματος τὴν σ. Βε5.7μα.6(2. Ζιοῦ; ΜΝ. 
31.6650); 2. πεαὶ, αγάσ μετὰ πολλῆς τῆς σ. ... ἐσπούδασαν τὴν 
ἀκρόασιν Ομτγβ λόνη.Σ.9 τ 70.(8.30}; ἘΚΑΓΨΩΣ ἡ Μ|.(,.6300). 

[ΠΙσφουγγίζω, ΞΞ σπογγίζω, τοῖρε τοί ἃ ςροηρε, φροηρε οἵ τὰς 
ψίχας σ. τῶν τραπεζῶν ἘΡὮΤ.2.303Ε φο ῬΔ}}. ἢ. 1, ατι5.34. οἷϊ. 5. σπογ- 
γίξζω. 

σφραγίζ-ω, Α. ἴῃ ξεη. ; 1. Ξε ας ἃ 5σεαἱ ἐν τῇ πέτρᾳ ἐσφράγισε [5ς. 
7ε θηι8}}} τῷ δακτύλῳ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ γέγονεν ὁ τύπος ὡς 
γλυφὴ σιδήρου, καὶ νεφέλη ἐσκέπασε τὸ ὄνομα ΤΕΡΙΡΗ Ψ ῥγορῆ, 767.13 
(Ρ.22; Μ.43.4000); 2. 5φῶϊ; αδί θη ΟΥ εἶσ τοῖίξ αὶ δεαὶ; οἵ ΤΘΙΏΡΙῈ 
ἄροχ (τεῦ. ἘΖϑοἢ.44: 1--3) πέσε ὃν (ἢ γϑί αὐ Ῥυεβοηιατίον, (δτη. 
(Ρ ογ.3.2(Μ.98.5930); οὗ πατρίκιοι. ..ἔφυγον...καὶ ἐσφραγίσθησαν οἱ 
οἶκοι αὐτῶν [1,6. ἴῸΥ σοηῇβεοδίοη) Οὐγορ Ῥαςελ.Ρ.34ο( .92.8888); 
ἜΧεαρ, πηγὴ ἐσφραγισμένη ((δῃϊ.4:12}): δεύτερον ὃ κῆπος κεκλεισμένος 
ἐρρέθη, τὸ μὲν ἐπὶ προκόπτοντος, τὸ δὲ ἐπὶ τελείου, ὅτε τὸ ἡγεμονικὸν 
αὐτοῦ καθοραθέν, τῇ τῆς θεολογίας σφραγῖδι τετύπωται" ἢ καὶ νῦν μὲν 
ἡ νύμφη κῆπός ἐστιν κεκλεισμένος μόνον, ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι διὰ τὴν 
τελειότητα καὶ τὸ βέβαιον, καὶ πηγή ἐστιν ἐσφραγισμένη Οτ.δεξοϊ μ 
(αηὶ.4:12(Μ.17.2734}); ον1}.8:6(2858); τὴν ἀκρότητα ἔοικεν ἀρετὴν 
μαρτυρεῖν τῇ νύμφῃ ἐνταῦθα ὁ ἔπαινος, ὅτι ἀνέπαφος αὐτῆς μένει τοῖς 
ἐχθροῖς ἡ διάνοια, ἐν καθαρότητι καὶ ἀπαθείᾳ φυλασσομένη. τῷ ἰδίῳ 
δεσπότῃ “-εται τὴν πηγὴν ταύτην ἡ καθαρότης μηδεμιᾷ νοημάτων ἰλύε τὸ ἡ 
διαυγὲς. «τῆς καρδίας ἐπιθολώσασα (τον γ55.ἤοηιο τη Οαηὶ. (1.44. 
9654}; πηγὴ δέ ἐστιν ἐσφραγισμένη, ἵνα μὴ πρόχειρος ἦ τοῖς ἀναξίοις 
ἀντλεῖν ἐπιχειροῦσιν’ αἱρετικῶν γὰρ ὀφθαλμοῖς... .«ἄψαυστον εἶναι θέλων 
τὴν νύμφην, πηγὴν αὐτὴν καλεῖ ἐσφραγισμένην, τῇ σφραγῖδι τὸ 
ἀνεπιβούλευτον σημαίνων ΝΊΔΡΟΡτος. Ο δηΐ.4:12(}4.87.16648); ἡ δὲ 
πηγὴ τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἐσφράγισται, ᾧ χριόμεθα μετὰ τὸ βάπτι: 
σμα ᾧγτ, ἐγ.Οαη].4:τ2(Μ.69.τ2804Ὰ); εἰκότως τοίνυν αὐτὴν πηγὴν 
ἐσφραγισμένην καλεῖ ἰγεῖ, 10.4:14], ὡς μὴ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀξίοις 
προκειμένην. οὐ γὰρ τοῖς ἀμυήτοις, ἀλλὰ τοῖς μεμυημένοις πρόκειται τὰ 
θεῖα μυστήρια" οὐ τοῖς ἐν ἀνομίαις μετὰ τὴν μύησιν κυλινδουμένοις, 
ἀλλὰ τοῖς ἀκριβείᾳ συζῶσιν, ἢ διὰ μετανοίας καθαιρομένοις Τπάτι πΗ!. 
4:12(2.103) ; πηγὴ ἐσφραγιαμένη" τῇ τοῦ Χριστοῦ σφραγῖδι, τῇ ὑπὸ τοῦ 
λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας ῬΉ «Οδτρ απ, ττ4(Μ.40.9610--974}; δηξ, 
41:12 85 8] 5οη τὸ ΒΜ περὶ ταύτης τῆς πύλης [τεῖ. ἘΖΕΟΠ, 44:2] καὶ 
ἐν τοῖς ἄσμασι...ὃ προφήτης...καταλέγεται κεκραγὼς..-πηγὴ ἐσφρα- 
γισμένη- ἔμεινεν ἐν τῇ παρθενίᾳ ἡ ἁγία... κόρη..-ἔνδον ἔχουσα τὸν 
θεὸν λόγον ΤΡΙΡΗ, λον. 5(Μ1.43.4026); ΟΕ ΕρΗτ. 5.520Ὲ ; πάν, Γχιογ 4 
(Δ1.97.8728); χαίροις...ἐσφραγισμένη πηγὴ τοῦ ἀθανάτου ῥείθρου 
Τϑορῆγ Η ἰγιοά (Μι8). Β6οΑ); χαῖρε πηγὴ ἐσφραγισμένη, ὁ βρυτὴρ 
τῆς ἀφθαρσίας, ἡ τὸ ῥεῖθρον τῆς ζωῆς Χριστὸν ἐκβλύσασα τῶν σημάν- 
τρῶν μηδαμῶς τῆς παρθενίας λυμανθέντων Τάτ ϑεπα που ΒΜ ἢ 
(Μ. φό. 6028); 3. Ξεαἱ ἀοτον, ρῬγε55 δαίμονας σφραγίσας [3ς. ϑοϊοπιοη) 
κατέχωσεν Τστεροηί. ἀϊοΡ. (Μ.86.6444); --εἰ τὴν ὄσφρησιν δράκοντος 

Ἠνρετγρο (Μ.70.τ480Ὰ); 4. 4εαἱ τρ, ρὲ ἀτῦαγ, τοῖ. Τῦδτι.9:24 
ἐπειδὴ γὰρ πλήρωμα νόμου καὶ προφητῶν αὐτὸς παρῆν;...ἔδει τὰ ὑπ᾽ 
ἐκείνων λαλούμενα “εσθαι, ἕνα ἐν τῇ τοῦ κυρίου παρουσίᾳ πάντα 
λυθέντα φωτισθῇ καὶ τὰ ἐσφραγισμένα ΗἸΡρΡ.θα".4.34.2(Λ1.το.ό530) ; 
κεκλεῖσθαι καὶ ἐσφραγίσθαι τὰς θείας γραφὰς οἱ θεῖοί φασι λόγοι, τῇ 

κλεῖδι τοῦ Δαυίδ, τάχα δὲ καὶ σφραγῖδι, περὶ ἧς εἴρηται τό, ἐκτύπωμα 
σφραγῖδος ἁγίασμα κυρίῳ: τουτέστι τῇ δυνάμει τοῦ δεδιον ἤτοὲ αὐτὰς 
θεοῦ, τῇ ὑπὸ τῆς σφραγῖδος δηλουμένῃ Οτιεοιμλῖη Ἐς, 1(Μ. 12. τογός); : 
οὐ γὰρ ἀποκλεῖσαι καὶ ὥσπερ σφραγίσαι τὰς προφητικὰς ὁράσεις ἐπι- 
δεδήμηκεν ὁ σωτὴρ...ὅς γε καὶ πάλαι οὔσας ἀσαφεῖς καὶ κατεσφρα- 
γισμένας, ὥσπερ ἐπικειμένας περιελὼν σφραγῖδας, ἀνέωξέν τε καὶ 
ἀνήπλωσεν...οὐκ ἄρα ἀποκλεῖσαι ὅρασιν καὶ προφήτην ἐλήλυθεν ὁ 
«Χριστὸς..-μᾶλλον δὲ ἀναπετάσαι...ὅθεν δοκεῖ μοι κυριώτερον ᾧ Ἀκύλας 
φάναι τοῦ τελέσαι ὁραματισμὸν καὶ προφήτην. ... 
τὴν τῶν ἑβδομήκοντα ἑρμηνείαν τοιαύτην ἔχειν διάνοιαν τὸ τοῦ σφραγίσαι 
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δύναται δὲ καὶ κατὰ 

σφραγίζω 

ὄρασιν καὶ προφήτην' ἐπεὶ ὁ νόμος καὶ οὗ προφῆται μέχρις ᾿ἰωάννον 
διήρκεσαν, ἐξ ἐκείνου τε διαλελοέπασιν οὗ πάλαι παρὰ τῷ ᾿]ουδαίων ἔθνει 
πνευματοφορούμενοι Ἐλ15.4.6.8.2(ρ.372.8 ; Μ.22.6040); ἐσφραγίσθη γὰρ 
ὅρασις καὶ προφητεία μετὰ τὸν τοῦ σωτῆρος σταυρόν Ὀγγ.1ς.1.2(2.37}); 
ἰὴ ρθη. τὸ σφραγίσαι Ξς. ἐστί] τὸ καταπαῦσαι ἁμαρτίας 113Δ5.356],ογ. 
48.2(Μ.8-ς.4ο8.}); 5. σεαὶ πῦρ, ῥγέδεννε τηίαεὶ ὅσοι δὲ ἠπίστουν αὐτῷ, 
«τούτων αἱ ἁμαρτίαι ὡς ἀναφαίρετοι ἐσφραγίζοντο ΗΙΡΡ. ζ)4}..4.32.5 

(Δἴ.το.6528) ; οἱ ἐν ἀπιστίᾳ διαμείναντες, ἀναφαίρετον καὶ ὥσπερ ἐσφρα- 
γισμένην ἔσχον τὴν ἁμαρτίαν Τάτ. ΗοΥΔ 0]. ρ.ἐαι. 9.10: ττ(Ρ.362,20) ; 
οὗ νιτριμλῖν, τεῖ. ΒΜ ἐγκαταλείψας αὐτὴν... ἐσφραγισμένην παρθένον 
ἀμόλυντον ΤΑΤΗ φηναἱ τϑ(Μ,28.780Ὰ); τὴν παρθενίαν ἐσφραγισμένην 
διαφυλάξαι [ὁ.1Ἱ Η, ἰεοη 1 (Μ.ο6.12560}) ; ’ὰ ροη., ΜΙΝ εν! Αἀε.7(0.5. 
22}; 6. ῥγέϑεγυξ ἔον, δεαὶ ας δε ΟἩΡΤΗΡ ἰσ θεῷ τὸ κάλλος ἐσφραγισμένον 
τηρεῖν θέλουσα ΟΥ̓ ΝΖ. αγη!.1.2.1ο. οα(Μ. 37. 7404); 7. Ξε ᾳ 5οαὶ μρόῃ, 
εοτρίεὶε τὸ σφραγίσαι καὶ τελειῶσαι τὴν πᾶσαν ἡμῶν... «πραγματείαν 

ἘΡΊΡρἢ. ἤαεγιϑο.τοίρῃ.404.26; Μ.42.772.),9, ΝΗ Νμίορ.32(Μ,79.ττ460); 
σπουδὴ σφραγισθεῖσα θεοῦ δωρεαῖς 14 χόγε.τοί Μ.70.7458); 8. σοὶ 
ἰτηητίδ ἰο, ἀεῆηε τὰ τοῦ εὐαγγελίου --ει [36. 5. ῬΔῺῸΠ Ογτιαρ εα  Π εν. 
5ΏΡ0].7: τ(0.545.2}; 9. εἶμ ἐπ, τριργίδοη ὁ σφραγίσας σε 535. 186 
4660] ἐν ἑπτὰ σφραγῖσιν Αἰβῥος. Βαγ.γοῖ.,.8:; 10. αἰϊεεὶ, τοηίγηι; οἵ 
ΙΒ Όν [οΥ9᾽ ρϑτῖ ἰῃ ΟΥ̓ ἸΠ8 1101, ΟΡ. ὈΪΒΗΟρΡ᾿ 5 ργοσοραῖϊνο οἱ οὐ 81}- 
ἴησ, ΟΗΙρρ ἰγαά. αρ.ο.8; τὰ σεη., Ονσ, 70.3.π5(4.3000) ; ὁ ἑερεὺς...5- εἰ 
τὴν πίστιν τῆς τριάδος 1 Βα 5. »εγ δὶ, Ξ8(ρ.302.27}; 11. Ξεἰ α ἀἸξηρμῖςἢ- 
τηρ τπαγὰ (οἵ ΟὙΠΕΓΒΏΙΡ) ῤοη, ὀὑγαπά, ὈΥΪΒΟΠΕΙΘ. ΘΠ σοην!οίϑ, 
Τστερθηί εν. ον. (Μ.86.5848) εἰ, 5, σφραγίς; σφραγίσας, ὡς ἔθος 
Πέρσαις, τὸν ἅγιον πρὸς τὴν. «φρουρὰν προσέταττεν ἀποφέρεσθαι 
ΞΟΡΒΤΗ ὦ. παςὶ. (Μ.02.17128); βοϊάϊοτβ, ν. σφραγίς; τηοῖ., οὗ 
σαἰθο μα πΊθη5. σφραγισθέντων νεολέκτων στρατιωτῶν Χριατοῦ ΚΊΙ. 
Βαρὶ.(Ὀ.392); ἴῃ (υροοσδίϊαῃ Ἰη1 18 .}]|0 ἢ. πυρὶ τὰ ὦτα τῶν “-ομένων 
κατεσημήναντο ἘΤΘΤΔΟΙδοΝ ΔΡ.Γ]6πλ.εεἰ.25(0.143.22; Μ.0.7008)}; ἰπ 
ΟἸΤΟΌΙΠΟΙ5ΙΟΙ, 85 Υ}06 οἱ Ὀαρτῖϑπι, ἸΡΙΡΗ.ἤσεγ.42.12{ρ.150.09; Μ.41. 
7770}} τηρέ., οὐ (Πσῖβῦ ϑθαὶ πρὶ ΟΥ̓́Τ ΒΥ ΚΙπρ οι ἢ Η. (ποϑῖ, 
Με]. ῥα55.36 Ρ.1τ.8; οὗ ἔδοβ οἵ Μοβοβ ἂἃ5 πηδυθα ν ἢ ἀἰνὶπο ΘΊΟΥΥν 
τὸ πρόσωπον ἐσφραγίσθη τῷ ἁγίῳ πνεύματι ΑἸ. ὗπε εἰ ες. .(γ.15(}.26. 
ΙΟΟΘΒ); οὗ ὅ0η. 85 ᾿βθβ]βα᾽ ὌΥ ἘΔΊΒΕΥ, δηα οἵ ΠΊΘη ἃ5 “5686 6᾽ ψ [ἢ 
αἰνῆς παρα, ν. σφραγίς; 12, «αἱ ἀραΐϊηδί ΘΝῚ], οἴο., ῥγοίϊδεὶ, οἵ 
Μοβε5 Βα] τὴρ ἀοοΙ8 οὗ ᾿βσδο 65 Ποιβ65 (ΌΥ Ῥαέβονεν ΠΟΙ ΠΕ]Πρ), 
Με]. ραδςιῖς Ρ.3.4; ταρὲ, (τοί, ῬΆΒΒΟΝΕΥ ΒΠΟΙΠ ἸΠρὴ αὖ κατησφαλι- 
σμέναι τῷ αἵματι [55. τοῦ Χριστοῦ) καὶ σφραγισθεῖσαι ψυχαί Ἡΐδ.}}. 

ΦνῈρ.0.τ(ρ τις, 18; Μ.τ8.1808); 13. σίυε σμ λον ν ἰο, δπος ἀρ- 
Ῥοῖηί ἴο οἤϊοθ ὃν καὶ ἐσφράγισε...εἰς ἐπίσκοπον «{, Βαγη.2ο(ρ.200. 
15). 

Β. εἰρη ΜΠ ΟΥΟΒ5 ; ἰπίταηβ,, ταξε ἐμ εἴρη (οὗ ἐδ ἐγο 59) (οἴ. Αἰτα 
5014}, 4. 79 ττπίρ.3215.1); πολλὰ σφραγέσας ἑαυτόν ΑΜ |ι.1τ(ρ.228. 
4); σφραγίσας ἑαυτὸν εἰσήει εἰς τὴν πόλιν Α. ΧαωρρΡι)(Ρ.62.14); 
αὐτὸς ἐσφράγισεν 1δ.τοίρ.64.35); συνήθως ἡμῖν τὰ πρόσωπα --ομένους 
τῇ τοῦ Χριστοῦ σφραγῖδι 1᾽υ5.4.6.7.14{0.434.20; Μ.22.701.}); ὑμεῖς 
σφραγίσατε ἑαυτούς Αἰῃ ιν. Απίοη. τ (Μ.26,804λ); ἐδ. 35(8038); τῷ 
δακτύλῳ ὑμῶν σφραγίσατε τὰ πρόσωπα ὑμῶν 44. αγη.1(0.146.21); 
σφραγέσας τὸ ὕδωρ [1.8. ἔοτ 'δε ἴῃ Θχοτγοίβιη) ΕΡΙρἢ πεν. 30. τοί ρ,345. 
19; Μ.41.4210); ἐν βαλανείοις εἰσιόντες ἅμα τῷ τὰς θύρας ὑπερβῆναι 
σονται (Ὠγνγβιἤοη!. ΤῸ. αὶ ἐπε κε. (. 870); 85. Ριορην βοῦς ἀραϊηβὲ 
ἀεπιοῃϑ, 1α, μά. 8,8(1. 6874); πιστὴ εἶ; σφράγισον Ι4.λονι.13.5 τῇ (οἱ. 
(τ. 3874}; μὴ ἁπλῶς ““ὅμενος, ἀλλὰ τὰ τοῦ σταυροῦ πάσχων ΓΙ 

13.1 τ ᾿λη (ττ. 2088}; σῶν. «μέτωπον καὶ στῆθος σημείῳ σταυροῦ 
ΝΙ..}}.3.278(Μ.79. 5218); : σφραγίσας τὸν τόπον ΑῤορΨι᾿.} αίν (Μ. 
6ς.257Ὰ)}); σφραγίσας ἐμαυτὸν ἀπῆλθον Ἰϑοτ.ἀοεί.".τ(Μ,88,160γ0) ; 
σφραγίσαντος τὸ πάθος 7ο.οβοῃ  ῥγαϊ, 6(4.8).20124}; τοῦ, τλατκ οἵ 
ΓΟ γΙβί δίδωσιν... ἐπὶ μέτωπον τὸν δυσσεβῆ χαρακτῆρα, ἵνα ἐξουσίαν 
μὴ ἔχη ὁ ἄνθρωπος σφραγίσασθαι τῇ δεξιᾷ τὸ σημεῖον Χριστοῦ ἸΡἢγ. 
4.126Ὰ; χάριν τούτου “-εἰ τὴν δεξιὰν τοῦ ἀνθρώπου, αὕτη γάρ ἐστι ἡ 
“πουσα ἅπαντα τὰ μέλη ἡμῶν 19.13268.; αἵ ρτὰςς αἵ τα ῦ]ς σφραγίσον, 
εὐχαρίστησον ΓΠγνβ5,ἠοη!.12.1 τ 1 1 ὩὩἢππ͵. (1τ.6118}; πτὼ εὐχαριστίᾳ ΝΙ], 
Επίορ.,2(Μ.79.ττ460) ; Οἔ ΑἸ υἱγρ.τ3(0.47.2; Μ.28.2050}; ἴῃ Ὀ]δββίηρ 
ἀπέλυσεν αὐτοὺς..-μετ᾽ εἰρήνης σφραγίσας τῇ τοῦ στανροῦ σφραγῖδι 
Μίδγο, δον Ρονρέμντ; σφραγίσας αὐτῶν τὰ μέτωπα καὶ στήθη ἀπέ- 
λυσεν αὐτούς Τιοολτ, Ν δ νΡ,,2ο( ],.93.16906.Ὰ}; σ. ὁ ἱερεὺς τὸν λαόν 
ἔτ Ἴαγε.(Βυϊσῃῖχηδῃ μΡ.118.132); τὸ δὲ “πεῖν ὃ ἱερεύς, κατὰ μίμησιν 
τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως, ἧ καὶ τοὺς ἀποστόλους ἐσφράγιξζεν 70. [6]. 

ἰτιγρι(ρ.441τ); Βα5. ἀν γηνοὶ. 36(ρ.266.10)}; ἴῃ οταϊπαιοη, οὔ Ὦγνε. 
Ππμά.εἰ σεηί (1.5 714); ἰὰ φυςβασίϑεϊς αοϊίοη, οἱ δἰσαμσ τῆς εἰ6- 
τηρπῖβ, οἵ. 4. Τ λον. Ἀ, τοίρ.τόδ,18); “πεὶ [8ς. ὁ ἱερεύς] τὰ δῶρα {:1|. 
.7αε.(Ρ.2οο.7); σ. τὸν δέσκον {1 Ἴαγε ΒΥυ]ρΗττπδη ἢ.124.8); ἐσφράγισε 
τὰ δῶρα 1.δοητ. ΠΗ πόμορ.(Μ.86.τἸ0008}; σεσθαι τὴν προαφοράν 
Τϑορυ Πἰπενρ. (4.87. 20804Ὰ}; ν. σφραγίς; ἴῃ Ὀδρτ πηι] σοπεῖρηδ- 
(οη, ν, πίττα Ο; βευῆῃ. οἱ ν]510]6 πηᾶτῖς οὗ γοββ ὁρᾶτε... ποίῳ τύπῳ 



σφραγίς 

ἐν τῷ μετώπῳ ἐφ ραγεσθημενε: 

ΜΟῖνε.2.3(Ρ.13".34). 
α. τοῦ. Βαρεβπι 85. ὀοηξοσυϊηρ βέδπιρ οἵ 04 ΟΥ̓ΠΘΙΒὮΪΡ οἱ 

ΒοΙίδνοβ; 1. ὃν νἱτίμε οὗ 1 Ὀοίηρ βαοσζαιηθηΐ οἵ ἱηννᾶγα Β᾽Π οἵ 
Η. σδοβὺ, οὐ ΝΜ 6 1.ρας5.36}.11.8; μέλλει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον “-εἰν ὑμῶν 
τὰς ψυχάς Οντ,. Η. εαἰδεῖι.3.3 τῇ βασιλικῇ αὐτοῦ δυνάμει ἀναγεννώμεθα 
καὶ “-όμεθα..«τοῦ ἀναγεννήσαντος καὶ: σφραγίσαντος ἡμᾶς ἁγίου πνεύ- 
ματος ὨΙάντη. Τγίη.2.12(Ν.20.680Ὰ); ν. βάπτιομα, σφραγίς; 2. οἵ 
Βαρίίβια. ἰπ βΚ6η. ἃ5 σοηίθυσιηρ 568} οὐ Ὀθ ΐθνοὶβ ἱεροφαντεῖ δὲ ὁ 
κύριος καὶ τὸν μύστην ““εται φωταγωγῶν (Ἰεῥγοὶ.τ12(ρΡ.84.25; Μ.8, 
2414); “εἰ διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας 44. Χαπέληρ.28(0.78.34); 
τάχυνον τοῦ σφραγίσαι με, ἵνα καὶ εἰ καὶ φθάσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ θάνατος 
ἀπέλθω πρὸς ἐκεῖνον τὸν εὔσπλαγχνον 1δ.1τ32(0.67.2); τῶν ἐσφραγισμέ- 
νων Χριστιανῶν .4. Βαγη.τίρ.292.6) ; σὺ γίνῃ.--προφήτης ἐν τῷ λουτρῷ 
εὐὐἔνθους γινόμενος καὶ σφραγισάμενος (ΒΥγ8.0η1.3.7 ΤΉ 20 ογ.(1ο. 

" ᾿] “-- “κι » ᾿ ᾿ 

«καὶ εἰποῦσα ταῦτα, ἔδειξε τὸν σταυρόν' 

4548); πῶς δὲ ἐνδύσῃ 50. Χριστόν] ὁ μὴ σφραγισάμενος ; πῶς ἐνδύσῃ ὃ 
μήπω τὸ βάπτισμα εἰληφώς ; [Β85.5Ἰ }μεὶ, ἤομι.(1.334Ὲ.; Μ.30.338); πολ- 
λοὺς κατηχήσασα [30. ΤῊςο4] καὶ σφραγισαμένη Βα5.5 61. υ. } ἀεεί.τ 
(1.85.5 570); 3. 5θα!Π]ηρ αϑβοοϊαις ἃ 68ρΡ. ῬΠ Ρόνναῦ οὗ {δγβεῖο!α.. 
Νϑῆιε ἴῃ Ῥδρτβπι διὰ..-«πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος σφραγι- 

σθεὶς ἀνεπίληπτός ἐστι πάσῃ τῇ ἄλλῃ δυνάμει (Ἰετη Ἔχε, Τμάοί. 86 
(0.13.5; Μ.9.6078); εἰς πατέρα καὶ υἱὸν διὰ τῆς ἐν τῷ βαπτίσματι χάρι- 
τος ἐσφραγίσθημεν ΒΔ5.μΉ.2.22(1.2 588; Μ.20.620}); 4. δἀηα 68ρ. 
ΜΈ ροβί- Ῥδρτϑιμαὶ ςουϑισ πα! υυἱτἢ ΟΠ ΓΙ5ὴ τοῦ σφραγισθῆναι ὑπὸ 
τοῦ ἐπισκόπου (ΟΥ̓. 0.1 15.1.6.6,43.τ5(}].20.6244}; χρίσεις πρῶτον 
ἐλαίῳ ἁγίῳ, ἔπειτα βαπτίσεις ὕδατι, καὶ τελευταῖον σφραγίσεις μύρῳ 
Ουηϑὶ. 4.Ρ}.7.22.2: ὃ ἐπίσκοπος δι᾽ οὗ ἐσφραγίσθητε ἐλαίῳ ἀγαλλιάσεως ἡ 
10.2.32.2; τῷ μύρῳ “-ὄμεθα ὕστερον [1.6. αἰζεγ ὈΔΡΓ 511] 1 δὲ. φε,εἐ 
γε: .1537](Μ.6.τηϑοῦῦ ; οἵ Πιοπ, Ασ.5.λ.2.2.7(}1.3. 4960}; ΟΡ (38ι)ζσαη, 
1; ΟἼΤΤα ἢ], ἐαρ ος ; Τμάγιδίαα..}.2.21το φ,τά(.99.τόδ54}) ; ρεΙ. οἵ. 
τοῦ. 70.6:27 ἢ τὸ ἐσφραγίοθαι πάλιν, ἀντὶ τοῦ κεχρίσθαι τεθεικώς" 
κατασφραγίζεται γὰρ ὃ χριόμενος ΟνΥ. 0.3.5(4.2000}; 5, Οἱ ὈΔΡΈΒΠΙ 85 
σονοπαηΐ 564] (1.6. αἰτοβιβτίοη, οἵ. ἀ.τὸ 5 0τα) σῴράγεσον τὴν συγ- 
κατάθεσιν τοῦ δούλου σου ϑεταρ δμεἶ,.21.1. 

σφραγίς (σφρηγίς), ἡ, 5εαἰ [86ς. σφραγῖδαν ὨΙΕΊΓ. ΘΎ., 
Φρταρ. 9]; 

Α. ἴῃ φεη.; 1. 5εαὶ, εἴρηει; οἵ διυσμπατίβεις θοᾶν οἵ (τί, 
᾿Πκοποά ἴο 868] ἔγοπὶ πίοι ΤΠΒΩΥ ΡΤ ββίομβ 816 ἴθ κθὴ ΜΏ116 χἱ 
το πηαῖτι5 ἰηαςῖ, Ἐπ γοῃ, ῥαξελ.2(}1.86,24030) ; 2. ἀδειρη ὁη. ἃ δεαὶ; οὗ 
Ραρᾶπ τὐγ  βοϊορίοϑὶ ἀ6βῖρηβ, ΟἸδμ, ῥγοί.4(ρ.46,33; Μ.8,1608); οὗ 
ἀεϑίρῃϑ ϑαϊ8}0}6 ἴου ΟΠ ϑείδηβ αἱ δὲ σ, ἡμῖν ἔστεον πελειὰς ἢ ἰχθὺς 
ἢ ναῦς οὐριοδρομοῦσα ἣ λύρα μουσικὴ. ..-ἢ ἄγκυρα ναυτική...«οὐ γὰρ 
εἰδώλων πρόσωπα ἐναποτυπωτέαον..«οὐδὲ μὴν ἐξΐῴφος ἢ τόξον τοῖς 
εἰρήνην διώκουσιν ἢ κύπελλα τοῖς σωφρονοῦσιν 14,ῥαεά.3.ττί(ρ.270.7; 
Μ.8,6334); οἵ (δ υιβο Βα βε8}5 οα ἰδίου ἰὼ Αὔραγ, θεατίησ ἀεβίρῃι 
Ἐ ΨΧΕΥΡΑ, δπᾶ εχρίαπαίίομ οἱ ἀδϑίστι, Ερ}..«4ϑρ.2(0.281.17); οἵ 
ΘΟΪοσλο 5 ππᾶρὶς 568], Τι αἰ ραββίτα; Ὀϊημἀϊηρ ἄδιποιβ, ἐΦ.5. ττ( ἢ. 
122,13248}; οἴ.18.7.8(12284) ; 1Ὁ.14.2(15360) ; 3. ἐριῤῥγεδοίοη οὗ ἃ Ξσαἰ; 
8. ΔῈ Π ΘΠ ΠσΘ Πρ ἃ ἀοουτηδηΐ, ἢρ. τὴν συνήθη εὐλογίαν οἷόν τινα σ, 
τοῖς γράμμασιν ἐπιτέθεικε Τά τΟαί.6: τ8(3.397); μεπος ἱ, αἰεκίαἰον,, 
νου τῇ δικαίᾳ ψυχῇ θεία τις ἀγαθωσύνης δύναμις. «οἷον ἀπαυγάσματος 
νοεροῦ καθάπερ ἡλιακῆς ἀλέας ἐναποσημαίνεταί τι, δικαιοσύνης σ. 
ἐπιφανῆ, φῶς ἡνωμένον ψυχῇ δι᾿ ἀγάπης (Ἰετη.: γ.6.12{(ρ.484.18; Μ.ο. 
2258); οὗ ὈαΡ.Ι5Π1Α] τεππποίαζίοη οὗ 61} δηᾶ Ῥτοΐβββίοι οὗ ΆΠἢ 85 
568] δεῖ οὐ οοπνογβίοι, οἱ Ογιλοηι.12.( τη Νιαη(ρ.1ο5.25; Μ.12. 
6όςο); οἵ οἰτουπηοϊδίοῃ 85. αἰίοϑιδιίοη οἱ σονθηδηΐ, [ἅ,Π05:.3.3 ἢ 
Οδη.(ρ.42.2; Μ.12.17}}); ἀπά δβ αἰτεβίδθοι οἵ ΑΡταματη’ 8 Πρ; τςεοιιϑ- 
Ἠ6855 οὐχ ἃς δικαιοσύνης ποιητικὴ ἐδόθη, ἀλλὰ σ. καὶ σημεῖον τῆς ἐκ 
πίστεως δικαιοσύνης τοῦ Ἀβραάμ ϑενοτῖ. στη. 4: ττί(ϑίδα Ρ.217.11); 
ον μτγϑ. ἄορι. 9.3 ἰῃ Εν, (9. 000); οὗ ὑτόρἤθοϊοβ αἰζοϑίϊηρ σοβρεὶ 
ΤοοοΙά τὰς εὐαγγελικὰς.. «παραθήσομαι λέξεις, εἶθ᾽ ὥσπερ ἁρμονίους 
σφραγῖδας τὰς προφητικὰς αὐταῖς ἐπιθήσω μαρτυρίας Επι5.4,6.7.2 
(Ρ.3237.18; Μ.22. 5400); εἰ δὲ χρὴ ταῦτα ἐπισφραγίσασθαι προφητικῇ σ. 
14.4..}..3.17(0.176.1; Μ.24.το368) ; οὗ νἱτρὶπι ΙΣΤ 85 βίρηι οἵ Ὁ γιβι 5 
αἰνϊηϊῖν, Εὐ]ορ. ραίῃ.τοίΜ.86.202324}; 11. φοη β νι ΠΟ, γα πεαί 05} 
οἵ δρίβοοραὶ ἀποϊ περ 85 568] οἵ οονεπαηῖ, οηςί,. 4.,Ρ}.1.22.2; οἵ ΒὰΡ- 
εἴδη 85 τ βοδΌοη οὗ οὐἴμποάοχ Ὀρ θῇ, ΤΗ͂ΙΡΡ, ΦΟΉ ΙΗ. 4πᾷρ. 30. 
20» Μοτο. 9454); ἔ εστι γὰρ τὸ βάπτισμα σ. τῆς πίστεως, ἡ δὲ πίστις, 

θεότητος συγκατάθεσις ΒΑ5, ἔμη.3.5(1.276}; Μ.20.6656); οἵἨἁ ΡΙΆΨΕΥ 
αἰαὶ ὈΘμὶπὰ ΔηρῸ δ8 σγαςτβοαϊίοη οὗ 411] Ῥσγάγψευβ οὗ τῃ6 ἔβι τ 18], 
σεται. ΟΡ εοηέορερὶ. (Μ.08.4520}; Ὁ. βϑϑϊεηρ ἃ 5ε8] προη; Πεποα 
τον ρὶφίοη, ῥόδο: βίῳ μὲν ὁδηγῷ θεωρίας, θεωρίᾳ δὲ σφραγῖδι 
βίου χρησάμενος ΕΥΝΑ2.0γ.21.6(Μ.35.τοβ88Β); οἱ γι} 85 σ. τῶν 
πατέρων Αῃδδί.5. ο.](Ν1.89.1130); οἵ Κπον]εαρσαε κυρίαν εἶναι τὴν σ. 
τῆς γνώσεως, ἐκ φύσεως, καὶ μαθήσεως, καὶ ἀσκήσεως συνεστῶσαν 
ΟἸδιη.ογ.τ. π(ρ.20.17; Μ.8,7254}):; δ. 566] 1ηρ' ὍΡ ἃ ]Ἰεϊίεγ, Ὀοοῖ,, εἴς. 

Αὔρτο, 

1359 

“τὰ πνεῦμα ἐν ἡμῖν σκιαγράφου δίκην τὴν θείαν οὐσίαν ζωγραφεῖ. 

σφραγίς 

σφραγῖδας λύοντες ἐσφραγισμένα τὰ γράμματα αὐταῖς ταῖς σφραγῖσιν 
ἀποδιδόασι" πίσσαν καὶ ῥητίνην καὶ θεῖον, ἔτι δὲ ἄσφαλτον ἴσα τήξαντες 
κολλυρίων σχήματι πλάσαντες φυλάττουσι" καιρὸς δὲ ὅταν ἦ λύειν γραμ- 
ματίδιον, τὴν γλῶσσαν ἐλαίῳ δεύσαντες, εἶτα ἐξ αὐτῆς τὴν σ. χρίσαντες, 
πυρὶ συμμέτρῳ τὸ φάρμακον θερμάναντες ἐπιφέρουσι τῇ σ. καὶ μέχρι ἂν 
παγῇ παντελῶς ἐῶσι, καὶ τούτῳ δίκην σημάντρου χρῶνται..οὕτως 
μὲν οὖν καὶ τὰς σ΄ λύειν ἐπιχείρουσι τὰ ἔνδον γεγραμμένα μανθάνειν 
πειρώμενοι Ηἱρρ.ἡἠαεν.4.34(Ρ.6ο.τ6; Μ,16.30930); οὐ νΔ] 6 0168, οἱ. 
ΟἸθιη. ῥασά.5.ττ(ρΡ.268- 9; Μ.8, 6350); 7ο. Μοβομ ῥγαϊ τοδί Μ.87.3ο8 54); 
οα ρηίβοιι ἄοοτβ, οἱ. ἡ. Τἰονι ἃ τετίρ.260.17}; οὐ ΟΠ εΙβε ᾿ 8 [ΟΒ]Ὁ, 
1ϑορηχ Η ἐγίοά.(Μ.87.30408); οἵ 566]9 δεῖ ὃν ἀοα οἡ {με ΑὌγδο 
ἄκουε, γῆ, τῆς φωνῆς τοῦ κτίσαντός σε ἐν τῇ περιουσίᾳ τῶν ὑδάτων, 
ὃ σφραγίσας σε ἐν ἑπτὰ σφραγῖσιν, ἐν ἑπτὰ καιροῖς ρος, Βαγ γεὶ, 
3.8) τηεῖ, τὸν θησαυρὸν τὸν ἐν τῇ σ. τοῦ Χριστοῦ ὑπουργήσαντα καλῶς 
7ο ΤΆεϑο. ἄἀογημ. ΒΜ 2.12(0.427.5}; ἄφηςθ, ἴῃ φοη. οὗ ἃ ῥτοίεοξινς 
568] ΟΥ βαξερυαγά; οἵ δὴ διεὶ, ΒΟῊΗ τη.638; ταοῖ,, οἵ ῬγΆΨΟΥ 
8.5. 568] οὗ νἱτρίημν, ΟΥΟΝ γ85.07. ἄδρι. τίρ.8.πτοὸ; Μ.44. 11248) (γιὲ 
8.5. 568] οἱ νἹτριπν οἵ ΒΝ, Μακιαρηδὶρ(Μ ΟἹ ἸΟ250); ᾿ιεηὸδ 4. οἵ 
(5681 οἱ 5εσποὸ αἴκε φυλάξῃς χείλεσιν ὑμετέροισι σοφὴν σφρηγῖδα 
σιωπῆς ΝοΟπηραν. [οιττιδο( Μ.43.8458) ; τοῦ, ἀϊτειῤίίηα ἀγεαηῖ τἄλλα 
δὲ εἴσω μαθήσῃ τῆς τριάδος χαριζομένης, ἃ καὶ κρύψεις παρὰ σεαυτῷ 
σφραγῖδι κρατούμενα τ. Ν42.0»γ.40.45(Ν}1.36,4254Ὰ}; 6. 85. ΠΕ Κ ΟΥ̓ 
Ὀταπα οἱ ΟΥ̓ ΠΕΥΒΠΡ: ὁπ δ {16 καὶ τὰ ἄλογα ζῷα διὰ σφραγῖδος 
δείκνυσι τίνος ἐστὶν ἕκαστον" καὶ ἐκ τῆς σ. ἐκδικεῖται ΓἸργηθαε, ἢ Παοί. 
δ86(ρ.132.4; Μ.0.6018); οἵ. τοῦ, Ὀαρίϑυι (ν. 1πἴτὰ) ὁ θεὸς...διὰ τῆς 
αὐτοῦ σ. ἐπιγινώσκει τὰ ἴδια πρόβατα Α.Τ ον. χδίρ.141.18); οἡ 
σοηνιοὶβ σημείῳ τινέ, ἤγουν σφραγῖδι σιδηρᾷ σφραγίσαντες πεπυρακτω- 
μένῃ ἐπὶ τοῦ μετώπου ΤΟτερεηί εν. Π οΉ}. (Μ.86.: 848); οι οαρίν 65 
υἱοὶ καὶ θυγατέρες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πονηρᾷ, ἐν σφραγῖδι ὁ τράχηλος αὐτῶν 
ες. δαὶ.2.6; οἴ ϑορηγ. Η. ὦ, μπαςί.(Μ.92.17128}; οα ΒΟ] 41 εγ5, ΟἬΤΥ5. 
ἤοτι.3.7 ἴῃ δ ον (το. 4544.,8); οἷ, {τγεῖ, ΟἸχοιτας!Β10ὴ οὗ Ασα μ8}}) οὐχ 
ὑστέρα δὲ μόνον τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ σφόδρα αὐτῆς καταδεεστέρα, 
καὶ τοσοῦτον, ὅσον σημεῖον τοῦ πράγματος οὗπέρ ἐστι σημεῖον" οἷον 
ὅσον ἡ σ. τοῦ στρατιώτου τᾷ ἤον.0.2 ἴω, Κονη(θ. 5000) ; εἴ Νερείμιβ 
ὧδ γε τηϊίτίαγὶ τ.8,2.5; 0 οὗ Ἰτηαρε ΟΥ̓ ἱπιργοϑβίοιι οἵ 5βαὶ; τηξῖ,, οὗ 
50ῃ ἰπ τα}. ἰο Εαίμοσ ἡ μὴ κινουμένη σ., ἡ ἀπαράλλακτος εἰκὼν ΟΥ, 
Να2.07.38.12(ΜΜ.36,3258); ὅμοιον τῷ γεννήσαντι..«ὡς εἰκόνα καὶ ὡς σ, 
πάσης τῆς τοῦ παντοκράτορος ἐνεργείας καὶ δυνάμεως, σ. τῶν τοῦ 
πατρὸς ἔργων καὶ λόγων καὶ βουλευμάτων πῃ παρ. ἢ 4.2(0,257); τεῖ. 
70.6:27 ὥσπερ...«ἐν κηρῷ τις ἐμπήξει σφραγῖδα χρυσῆν..«ὅλην ἐξ 
ὅλης τὴν αὐτῆς ἐμφέρειαν ἐνσημαίνεται- οὕτω καὶ ὃ.. «πατὴρ τοὺς τῆς 
ἑαυτοῦ φύσεως χαρακτῆρας οὐσιωδῶς ἐμπρέποντας ἔχεν τῷ υἱῷ καὶ 
τοῦτό ἐστι τὸ ἐσφραγίσθαι λέγειν αὐτὸν παρὰ τοῦ πατρός (γτ. Ἄγ(αά. 
(Ρ.98.23; 55.074}; σ. γὰρ τοῦ θεοῦ... νἱὸς ὅλην αὐτοῦ... «ὁμοίωσιν ἔχων, 
καὶ ἐν ἰδίῳ κάλλει τὴν τοῦ γεννήσαντος ἀναστράπτων φύσιν ἰὰ,.ἱ5,20(3. 
650 Ε); 1ἅ..70.3,5(4.39020 8}; σοφία... ἡ ἀπαράλλακτος τοῦ πατρὸς εἰκών, 
ἡ ζῶσα σ. .-- ὁ ἀκριβὴς χαρακτήρ οι Μοπολγη  λννς. 8(Μ.ο6.13848); 
οὗ ἴχῆδρε οἱ σοά πηρηηῖϊοα οα τδῃ αἵ (Ὑξϑίὶοπ τῇ γὰρ αὐτοῦ μορφῇ 
ὡς ἐν μεγίστῃ σ. τὸν ἄνθρωπον διετυπώσατο }ΐονη,Οἰεηι.1].7; οἵαν. 
τό6.1τ0; καθάπερ τινὰ σ. τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἐνέπηξεν ὁ δημιουργὸς τὸ 
πνεῦμα ἅγιον, τουτέστιν τὴν πνοὴν τῆς ζωῆς, δι᾽ ἧς πρὸς τὸ ἀρχέτυπον 
διεπλάττετο κάλλος, ἀπετελεῖτο δὲ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος...«δυνάμει 
τοῦ ἐνοικισθέντος αὐτῷ...«πνεύματος Ογτ. [σ.0.τ(4.8220}; οἵ Η, μοβῖ 
8.5 8641 ὃν ΨὨϊοΝ σΠαταοῖου οὗ Τίοροβ 15 ἸπΊργοββοα Θὴ ΟΥ̓Δ ΙΟΗ εἰ δὲ 
τὸ πνεῦμα...σ. ἐστιν, ἐν ᾧ-.ο«σφραγίζει πάντα ὁ λόγος" ποία ὁμοιότης ἢ 
ἰδιότης.. "τῆς σ. πρὸς τὰ. εἰὐσφραγιζόμενα; οὐκοῦν καὶ κατὰ τοῦτο οὐκ ἄν 
εἴη τῶν πάντων αὐτό" οὐ γὰρ ἂν εἴη ἡ σ. ἐκ τῶν σφραγιζομένων,-.« ἀλλ᾽ 
ἴδιόν ἐστι τοῦτο τοῦ..-σφραγίζοντος λόγου Α1Π.ἐρ. δόγαρ.χ.24(Μ.26, 
σϑςα); οἵ αἰν]ης ἱπιαδὲ ἱγαρτπίεα οα (ἘΠ τιβοδη Ὀο] ον τα ΓΠΥΟΌΡῊ 
οοπξογπιδτίου τὸ (Πτιβῖ ; σοι ἱπρα ἢ σοποερί οὗ ᾿βθα] ὴρ ἀρ’ 
Βυμδη Ἐπουρης5, οἴς, προτρέπεται αὐτὴν ὁ νυμφίος πᾶν νόημα καὶ 

πρᾶξιν μορφῶσαι τῷ ἑαυτοῦ χαρακτῆρι...ἣ τοῦτο λέγει ὁ νυμφίος πρὸς 
αὐτήν, θές με ὡς σ, πρὸς τὸ σφραγίζειν τὰς ἐνθυμήσεις σου ΟΥ,5εἠοὶ. 
10 καη|.816(}1.17.2858}); σοπἔοτγπατίοη ἴἰο πε ἱπιασο Ὀοὶπρ ἐἤοοϊοα 
τῆτουρἢ ΒΟ] Θνουβ᾽ ροββοβϑίος οὗ Η. Οδοβί, ἐξ νσ, [0.3.5(4.302Ὲ); τῷ 
ἁγίῳ πνεύματι σφραγιζόμενοι πρὸς θεὸν ἀναμορφούμεθα...οὐ γὰρ δήπου 

««ἀλλ᾽ 
αὐτὸ θεός τε ὑπάρχον καὶ ἐκ θεοῦ προελθόν, ὥσπερ ἔν τινι κηρῷ ταῖς τῶν 
δεχομένων αὐτὸ καρδίαις ἀοράτως δίκην σφραγῖδος ἐνθλίβεται...καὶ 
κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ δεικνύον αὖθις τὸν ἄνθρωπον Ἰάἰ{65.34{5}.36 0 ἘΠ}; οἵ, 
Μαοιἀςρ λοι. 30.5(Ν1.34.7240); δποε οἵ Η, σμοθῖ ἃ5. τᾶῦκ οἵ 
Ομτιβυ β ΟΠΟΥΒΠΙΡ ἴὸσ τϑοορηἰοη αἱ Ππαροιπθηΐ μέλλει. 
οὐρανῶν κατέρχεσθαι..«καὶ εἰς δύο μέρη στήσει πάντας, καὶ τοὺς 
ἔχοντας τὸ ἴδιον σημεῖον, τουτέστι τὴν σι τοῦ πνεύματος, τούτους ὡς 
ἰδέους προσφωνήσας ἐκ δεξιῶν στήσει... καὶ τότε δόξῃ θείᾳ τὰ σώματα 
τούτων περιβληθήσονται...καὶ δόξης πνεύματος ἔσονται. πλήρεις, ἧς 

«ἐκ τῶν 
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ἀπὸ τοῦ νῦν εἶχον ἐν ταῖς ψυχαῖς 1δ.5.τ2(5174}; ζητήσωμεν. «τὸν 
καυτῆρα τοῦ κυρίου καὶ τὴν α. ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν" ὅτι ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
κρίσεως, γινομένης τῆς ἀποτομίας τοῦ θεοῦ...ὅταν καλέσῃ ὃ ποιμὴν τὴν 
ἰδίαν ποίμνην, ὅσοι ἔχουσι τὸν καυτῆρα ἐπιγινώσκουσι τὸν ἔδιον 
ποιμένα, καὶ ὁ ποιμὴν τοὺς ἔχοντας τὴν ἰδίαν σ. γνωρίζει. ... εἰς δύο γὰρ 
μέρη ἵσταται ὃ κόσμος, καὶ γίνεται μία ποίμνη σκοτεινή,..«καὶ μέα 
πλήρης φωτός, ..«αὐτὸ οὖν ὃ νῦν κτώμεθα ἐν ταῖς ψυχαῖς, αὐτὸ ἐκεῖνο 
λάμπει καὶ φανεροῦται, καὶ τὰ σώματα ἐνδύει δόξαν 1ὃ.12.τη(564}}; 
568] Πρ ΓΟΒ56 ΟἹ [ἢ6 [ΑἸ Πα] Ῥοϊηρ ᾿ανγατα ργδβοποα οὗ Η. (ποδί, 
οἵΟτΥιεονι ἷς Ἐρῤ}ιτττ(ρ.243); Η. Ομοβ 5 σφραγίς ἀπά χρῖσμα, 
ΒΙάνπι. Τγη.2.1(Μ.39.4520); αἰνίπε, ροσν Βεὶπρ τονεθαϊθα ὈῪ 
Η. Οβοβὲ 85 568] οὐ ἱπιρυϊηΐ οὗ (σοά διὰ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ πνεύματος, 
τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καθορῶμεν" διὰ δὲ τοῦ χαρακτῆρος, 
ἐπὶ τὴν οὗ ἐστιν ὁ χαρακτὴρ καὶ ἡ ἰσότυπος ο. ἀναγόμεθα Β85.5 ῥῖγιὅ4 
(3.544; Μ.32.1850); ἀἰβείπρυ πῃ ϊηρ γλατῖ οὗ ΟΠ τιβιίαῃ ἃ ῥτοϊβοϊίοη 
ἀραίηϑί ἀαπηομβ ἤδη φερέτω σφραγῖδα πατρὸς [1.6. τϊβάοτα] ἱκέτις 
ψυχά, δεῖμα μὲν ἐχθροῖς δαίμοσιν...σύνϑημα δὲ σοῖς ἁγνοῖς προπόλοις 
ϑγηθϑιλνη.3.62τίρ.24; Μ.66.1602); ἀπά, ἂ8 θοσπὸ Ὁν Ομποβί. το- 
ἀβθιηθσ, ἀραϊηϑὲ ΒΟ] σοβηνία ροννεῖβ τούτου με χάριν πέμψον, 
πάτερ" σφραγῖδας ἔχων καταβήσομαι, αἰῶνας ὅλους διοδεύσω ΡῬ-.Ναας. 
ἃρ.ΗἸρΡΡ. ἦσεν.5.το(ρ.τοϑ.18; Μ.16.31508); οἵ, .4..}}1].π44(Ρ.86.6); οὗ 
ΒΜ Ν᾿ 85 86Ὰ] ᾿ἱπῃργεββίηρ βίϑιπρ οὐ Βυσηθη πϑίασε ου ὅοη, Τάτ, 
ϑέπα, παν, ΒΜ Κ᾽ 1(Μ.96.6928). 

Β. οἵ 5σῃ οἵ στοββ 88 αἰβεϊηρυ ϑῃίπσ πιατῖς οὗ (Βτιβείαπ ἀπά 
βϑίερυδτα ἀραϊηϑὶ ἀβπιοηβ σῆμα δέ τοι τότε πᾶσι βροτοῖς, σφρηγὶς 
ἐπίσημος τὸ ξύλον ἐν πιστοῖς Ογωε.51.8,244; οἵ. 4. 7σ.ττοίρ.215.1); 
ὦπλισεν τὸ μέτωπον αὐτοῦ τῇ σ. τοῦ τιμίου σταυροῦ Μί «δ α5.ττι2(ρ.04. 
31); τίς θεώμενος τῷ σωτηριώδει σημείῳ πάντας τοὺς εἰς Χριστὸν 
πεπιστευκότας σφραγῖδι χρωμένους, οὐκ ἂν εὐλόγως καταπλαγείη 
ἀκούων πρόπαλαι τοῦ κυρίου εἰρηκότος" “..«καταλείψω ἐπ᾽ αὐτῶν 
σημεῖον' Ἐπ5,4.6.6.25(Ρ.205.4; Μ.22.4840) ; συνήθως ἡμῖν τὰ πρόσωπα 
σφραγιζομένους τῇ τοῦ Χριστοῦ σ. 1δ.7.14{0.434.20; γοτΑ)}; Χριστὸν 
ἀπειπεῖν μετὰ τῆς σ. ἄνω βλέψαντας τ. ΝᾺ 2.0»,4.84(Μ.25.6124}; ἃ5 
Ραγὲ οὗ τρρθ αν (Πγϊβιίθη ργϑοῖίοε ἡ σ., ἡ προσευχή, τὸ βάπτισμα 
στιν 85. ΕἸτιατ(2 Ρ.271.1; Μ.4ς. 8800); 65ρ. δἴδβοϊνε ἂς Ῥιορηγίδοες 
ἀρδῖηϑί ἀθηηοῃβ ὑγῇςη π|564 ἴῃ σοπ] αποίίοῃ ψ τ πάτὴς οὐ Ομεῖβε, ἰἅ. 
υ.Ον. Τίαιρη.(Μ.46.9528,0); ἐπετίθει τὴν σ. τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τῷ 
στόματι καὶ τῇ καρδίᾳ Ἰάυ Μαεγ.π(ρ.308.τ8; Μι.46.9854Α); τὴν σ, 
ἐπιθῶμεν τῷ στήθει καθάπερ τινὰ χαλινόν ΟΠ γνΒ.κον.17.4 ἴῃ Ἄε(0. 
1410); ΟὨΠάγθη ἴο Ὀς ἰδιρῆς ἴο τηδκα βίρῃ οὗ οσοββ, ἰά.ἤοῦρ. 2.7 
ἐπ ΤΟΥ (1ο. τοΒ Ὰ}} 568] ᾿Πκεπθα τὸ τ] ατν τρρτῖ οἵ Ιἀφητέν, ᾶ. 
εαἰεεἶ,.2.5(2.444 1}; Μναταϊηρ ΟΥ̓ δἰίδοκβ οὗ ἄειηοπβ, Εναρυ ῬΡοηΐ, 
φκῶρβ. βγαεὶ, Ἀ, 66(Μ.40.12400); χρήσασθε...τῇ σ. τοῦ σταυροῦ ΝΠ. 
3.98(}1.79.4290); ποιήσας τὴν ἐν Χριστῷ σ., τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ σημεῖον τοῦ 
σταυροῦ ἐπὶ τῷ μετώπῳ καὶ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ᾿Ὠίαὶ. Τίνι. εἰ Αἰφμῖ!.76 ν": 
οσηϊταβίεα ὙΠ} ππᾶτκ οὗ δητοτιβί, Ηἱρροαρίξεΐν.δ(ρ.8.το; Μ.το, 
7338}; ἘΡὮΓ.3.125}- 1268; τὴν ἑαυτοῦ 56, τοῦ δράκοντος] α. ἀντὶ τοῦ 
σταυροῦ 1(.2.225}0; εἴ, φασὶ δὲ καὶ διδόναι χάραγμα καὶ ο. τὸν ἀντί- 
Χριστὸν τοῦ οἰκείου ὀνόματος Οεουτη. ἄρος.13:τε(ρ.157); ἴῃ τεσθρτίοῃ 
οἵ σαἰβουιπηθη8, οἵ, ΗΙΡρ. ἱγα.αρ.2ο.8; Ματο Γίδουυ, Ρόνρ..:1; Ὀίοη. 
Ατιδ.}.2.3.4(Μ.3.400}}}; Ἰὰ Ὀαρ(ίβηηα! σοπβὶρπδιίοη, ν. πέτα (4.8; 
δι ΟΥΑΙ ΠΙΆ ΟΝ ἡ σταυροειδὴς δὲ πάλιν σ., τὴν ἀνενεργησίαν δηλοῖ τῶν 
σαρκικῶν ὀρέξεων ῬΊοη. ΑΥ 6. }..6.3.3(5480) ; ἴῃ αἰρπίηρ' οὗ ἐποματίϑτὶς 
εἰειηθηίβ, Τεστα. ΟΡ εοπίφρρὶ. (Μ.ο8,440Ὰ}; ν. σφραγίζω; ἴὰ δρῖξοο- 
ΡΑὶ ὈΙεββίηρ, Ροβιτίοη οἵ Ὀίβμορ᾽5Β ἤπρεῖβ ἀθποιίπρ ὄξοο (μυτηθο τ 
οὗ γεᾶτϑ ἴο Ῥαγοιβἰ8), ἐδ.(4174); 568} οἵ στοββ συθγβηΐδεβ ΥΘΑ Ἐν 
Οἱ 5δογαιπθηΐαὶ ρτᾶος, ΤΟ Ὦγν5,σάογ.1.2(3.822Ὰ); βίρτι οἵ ΟΙΟΒ85. ΡΟ55. 
χηθῖκθα νΊΒ1ὈΪΥ ΟΠ ΡΕΥΒΟῚ5 Οὗ βοῖὴθ (τ ίδηβ παρθένος... εἶδεν... 
τὸν τράχηλον αὐτοῦ λαμπρὸν ὡς χιόνα καὶ σ, ἐπάνω ΤΡΊοπ.» οῖνε. 
21; οἱ. 4. Αηπάν.οἱ ΜῈρμ.27(ρ.τος.8); Ομγγβ.σχῤιίη Ῥειτορ: 3(ς.2 508); 
Μααΐνε.2,3(ρΡ.13}.34); σφραγῖδες σταυροῦ ᾿πά θη Ὀ]ν ραϊπῖεα ὃν 
ΓΙ ΤΘΟ]ΟΙ8. Τηθ8ῃ5 Ὁ ΘΑΓΠιδηΐβ οὗ 765 σΟΠΟΘΓηΡα ἴῃ Τα] Ἰ4π᾿5 
αἰζοιηρὲ ἴο τε ρυ]α Τεταρ]ς, ϑοογῪ.6.3.20.14(21.67.4324); 5ῖρτι οὗ 
ΟΙΌΒ5 Θηρτάνεα οη ἱπίαρε οἵ Κοτβ θοΙΠα ἰπ ΕρΡυρείδη ρχοσοβϑίοη δἵ 
ἘΡΊΡΗδΩν βθαβοπ, ΕΡΙρἢ ἤσαν, 51.22(ρ.28ς.18). 

(, οὗ 864] σίνεη το (γι βείδης ἴῃ Ὀαρέϊβπι, σοπβἀογρα α8 ἢ15- 
ἘΠ ΩρΡΌ ΙΒ ηρ τλαγκ οἵ ΟΠ χίϑι᾽ 5. βοοῖς ἀπά 4180 5 Ῥχοΐροϊη αραϊηθὶ 
εὐ}, ἀδιποηῖς ρόννεῖβ, εἴα. 1. οὗ ἱπννατὰ ροββοββίοη οὐ Η. Ὁ Βοβὲ 
τεςεῖνοά ἴπὶ ὈΑΡΈΒΓΩ (οἴ, Α.3. Ξιρτ4), ΟἸοιη ἔχε, ΤἼάοι8δίρ.133.5; Μ. 
9.6078); οἱ, ΗἹρρ,απέτενν. πο(ρ.40.1; Μ,το. 7804); 85. βῖρτι Ὀν ψΜἘΪΟΗ 
ὈΘΙΙανεῖβ Μ] θῈ τϑοορπίζεα αἵ 1,δϑὲ αν πῶς ἀντιποιηθῇ σου ὁ 
ἄγγελος; πῶς δὲ ἀφέληται τῶν ἐχθρῶν, ἐὰν μὴ ἐπιγνῷ τὴν σ.; Βα5. 
ἠιον.13.4(2.ττΊ8; Μ|.31.4320}; σ., ὡς συντήρησις καὶ τῆς δεσποτείας 
σημείωσις στ, Νά Ζ.ον.40.4(Μ.36.3644); ἱάντη. Τγέρ..2.1 5(Μ.30.7174); 
(υιβυϊδηθ᾽ ροββθββίοη οἵ Η,. (μοβῖ, τερον ἴῃ ῬαρΏβη, οοττε- 
βροπάς (ο ΟΤ᾽ 568] οἵ οἰχτοιχηοϊϑίοη ἀπά 15 Πκοηθα ἴο σφραγίς οἵ 
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50] 1εΥ, ΟὨγγς. ον,.3.7 ἦπ ΖΊ ον (το. 4544,8); Επ5.Α]. δον. (Μ.86. 
2404}; 868] τΤεσεϊνεὰ δἱ θαριεϊβπὶ 15 τοβουθὰ ἑτοπὶ εν} ΓΠὨγου 
τερεβίδμος δηα γχρβοσαίίοῃ οὐ βίῃπεσ, Ευϊορ. ἡγΝ ουαὶ, Ξ(Μ,1ο4. 
3420.) εἴ τις οὐκ ἐνεσημάνθη τῇ σ. τοῦ πνεύματος, σημειωθήτω φωτὶ 
τοῦ βαπτίσματος, καὶ τῷ ἀχράντῳ αἵματι τὰς νοερὰς ἐπιχρίσει φλιὰς... 
οὐ γὰρ ἄλλως τὸν ὀλοθρευτὴν διαφεύξεται (οηβί. Πιαο ἰαμα.3)(Μ.88. 
5210); Η. Οδοβῖ γερεῖνεα Γπσουρἢ Ὀαρέϊδια 5 του] 5641 νυ ΒΙῸΣ 
(Ὠσῖθε δταηαᾶςβ ἢἰβ 5ῆδερ, 170.1).ἐρη  3(Μ.05.2858); πόποθ 2. Ρδρ- 
τίϑην 156} 5. ἃ βεδϊίηρ, ἃἀπὰ σφραγίς -- βάπτισμα; 45 5684] ἴο δὲ 
ῬΓΈΒΟσν α ὈΠΡτΟΚΘη ἐὰν μὴ τηρήσωμεν τὸ βάπτισμα ἁγνὸν. .., ποίᾳ 
πεποιθήσει εἰσελευσόμεθα εἰς τὸ βασίλειον τοῦ θεοῦ;..«τῶν γὰρ μὴ 
τηρησάντων...τὴν σ. ὃ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει 20 ἰε».6.0,}.6; ἄρα 
οὖν τοῦτο λέγει" τηρήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν σ. ἄσπιλον, ἵνα τὴν 
ζωὴν ἀπολάβωμεν 1.8.6; λαὸν.. «λαμπρὰν σ. ἔχοντα ἈΒοτοιερῥαρἧ.ο; 
ΟἸδιη.οἐν,2.3(Ρ.118.32; Μ.8. 9410); εἶεν δ᾽ ἂν αἱ τρεῖς ἡμέραι [τεῖ, 
Καβιισγεοιοη] τῆς σ. μυστήριον, δι᾽ ἧς ὁ τῷ ὄντι πιστεύεται θεός 1δ.5.11 
(Ρ.375.17; Μ.0.1124}; Ἰ4.Φφ.4.5.42(ρ.188.18.; Μ.9.6480) ; 85 564] νν ΐϊοι 
βαίερυδχας ὈΘΙΕΝΟΓ ἃ5 ΟΟα᾽5 ροββοββίοῃ πληρωθέντων γὰρ τῶν 
κενῶν, τότε ἦ ο. ἐπακολουθεῖ, ἵνα φυλάσσηται τῷ θεῷ τὸ ἅγιον ἴα. δεῖ, 
τ2(ριι4οτο; Μ.9.7040); Ὀς ψΏΊΟΙ 56415 Ρ ἴμδ δν}} Βρ χϊβ ἰπ τὴς 
ΒΟ ἸΠ]685 [θεν 8γὰ Ὀγενὶουϑὶν Ἄχογοῖζεα, 14 ἐχο, Τἠδοὶ.83(ρ.132. 
17; Μι9.6960); τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν κυρίῳ σφραγῖδος μεταδόντων αὐτῷ 
Ἐπ5.}.6.6,5.6(}1.2ο.5330); τῆς ἀθανατοποιοῦ σ. (οπβοί.αριευπα,ν,,4. 
62(ρ.143.8; Μ,20.12164Α); σ. ἁγία, ἀκατάλυτος ντ. Ἡ ῥγοκαίεελοτδ; 
προσέλθετε εἰς τὴν μυστικὴν α., ἵνα εὔγνωστοι ἦτε τῷ δεσπότῃ ἰά. 
οαἰθε..1.2; τὴν σ. τῆς ζωῆς ΒΡὮτ͵.2.6ς ; (σηεὶ, 4,Ρ}.2.1τ4.}; ἀββοοϊαϊεὰ 
γΊ ἢ φωτισμός, ΓΠγγ5.λον.3.4 ἴῃ ᾿Ὀλτ (ατ,21]0}; τὴν δεσποτικὴν ἐττι- 
θεῖναι...σ, ΤὙΠατ. ἢ. 6.4.18.11(3.979); Δαταϊπίβξετεα ᾿ν ΤΉςοΪα το τηΔ την 
σρηνοτίβ ἡ μάρτυς διὰ τῆς σ. ἐστρατολόγησε τῷ Χριστῷ Βα5.ϑε].ὺ. 
1 μεοἰ τ( 8: 484}; οἴ 1}.(Ξ 570); προσῆλθον τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι, καὶ 
λαβόντες τὴν ἐν Χριστῷ σ. ... Τατεροητ ἀϊ50.(Μ.8ς5.ἼΒοΟ) ; τὴν σ. ... 
τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος Τ170.1). 8, 7.18(Μι0ὅ6,1 0218); οἷ, τοὺς 
πιστεύσαντας καὶ τὴν σ. τοῦ βαπτίσματος δεξαμένους Κ.νΡέγε.8 
ΜΠ δγς ἰάδα οὗ Ὀαρίϑπι ἃ5 ργοοῦ οἵ ΤΟΚεπ οὗ ἔδιτῃ πιᾶν 6 παρ οἷς; 
. ὈΑΡΕΒΙΏ8] 568] 1πρ 85 ἀπεϊΐνρε οἵ δποϊπτπρ οὗ ἀοογ-ροβῖβ αἵ 
Ῥαββονϑῦ, οἵ. Με]. }α55.5 Ρ.3,48-,; 16.316 ρ.1τ.48{, Οὐ Ν 8Ζ.ογ.1.3(}1.35, 
3974); ἰάνεαγ.τ.τ.9.οτ(Μ.37.4644Ὰ); {Ομ γνβ. ασε.τ(β.254Ὲ--2558); 
Οσηβι. τα ἰαμά,37(Μ.88. 210); 4. βεα]πρ τοίθγγε τὸ ρασι σα Αγ 
Ῥατΐί οὗ Ὀαρί[βπιαὶ τίς ; 8. θαρίίβι ἴῃ ὑναῖου ἡ σ. οὖν τὸ ὕδωρ ἐστίν 
Ηδττη.σέρτιοτθ. 4: (Ραμ εἰ Τἠεεὶ, ς(ρ.253.7-0}; οἴ. δοκιμάσεις δὲ 
αὐτοὺς ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ ᾿Ιορδάνου...τοῦτο τὸ σημεῖόν ἐστι τῆς 
μεγάλης σ. Αβοε. Βαγ.γεῖ.6.23; ὈΥΟΌ. ἱταρ]164 : (οηϑί,8Ρ.Επι|5.0..4.62 
(ρ.143.8; Μ.20.1216Ὰ); 864} Ῥεϊηρ αϑβοοίαϊεα ΨΊΓ λουτρόν, Οντ.Η, 
εαἰεελ.5.6; τὸ λουτρόν ἐστι δευτέρου βίου σ. ΟΥ.ΝαΖ.εαγη.1.2.34.237 
(}1.37.962Ὰ);5 ἘΡΙΡἢ. ἠαογ.30.4{Ρ.350.1το; Μ,41.4128);Σ; διὰ ΜῈ 
κολυμβήθρα, Ῥιάγπι. Τγὴη.2.τ2(Μ.320. 6804); 568] 15 οοηΐεισθα ἴῃ 
ΟἸΪὨ1041. Ὀαρέϊθπι, Ομγγϑ. λον. 7.4 τῷ Η εὐ (12.135 0}; Ὁ. ΠῚ ροβὶ- 
ὈΔΡΈΙΒΙΩΔΙ ΟΠ ΤΙ Ί Δ ΙΟΙ. 8 ΠΩ 650, Ῥ] ΓΕ ΠΟΙ βιβτιϑίϊοι ὈΥ Οίβδῃορ ΜΠ 
Βίρῃ οὗ ΟΓῸ55 (τ, Β ΒΆΡΓΑ); οἵ, ΗἸΡΡ γα. α}.22.1--; 85 ἐπισφράγισμα 
τῆς σ. Α(ΤἼονι, 6(ρ.141.18); οἔιοτπ. ἀρ. Εν5.1.6.6.42.1:(Μ.20.6244); 
Ἐυβ.ἀ.6.0.14{ρ.434.28; Μ.22.7ο14)}; ϑοιαρ.εεῖ,.2 5.2; ἐλαίῳ ἐλίπανέ 
σου τὴν κεφαλὴν ἐπὶ μετώπου διὰ τὴν σ, ἣν ἔχεις τοῦ θεοῦ, ἵνα γένῃ 
ἐκτύπωμα σφραγῖδος, ἁγίασμα ϑεοῦ Οντ. Η εαἰδελ.22.1; οἵ, βάπτισμα 
διὰ τοῦ σταυροῦ" δεῖ γὰρ ἀναλαβεῖν τὴν σ. (ἢγγς. ἤοη!.14.1 τὰ Ῥ δή (τ. 
2084}; ὈΙοη Ατ.θ.}.2.3.4{(Μ.3. 4000} ; ΟὨχτϑιια ἴοη, νυ οσσηυ]α σ. 
δωρεᾶς πνεύματος ἁγίου Κι! Βαρὶ, (Ρ.408); υιϑϑα 85 τῖΐε οὗ τεοοπο]ϊην 
οογίαίῃ Πογεῖίοβ ἀπ ἀἰβι. ἤτοι Ὀαριίϑτα, ΟΟΡ("βι) εαη.7; ΟἼΥΟΙ!, 
εαηνος ; 6. ψΠΠ ἐγ ραβῖβ οὐ σῃτβιηδιίοη 1156} γαῖ μευ [Π8 πὶ ΟἿ ΒΡῈ 
οὗ ογοββ, δὲς. Ῥλοὶ, 45(51.88.:720); Πιάντη. 1 γἱη.2.1(}}.30.4520}; 
Τρᾶτ(χπί.τ:2(2.30); α. 455. ΤῊΠΙτατίδη ᾿τοξεβδίοι οὐ ἔβη ἢ, ψ ῃϊοἢ 
ἰβ “ΠΟΙΚν ἀπά τον] 5Ξεα]᾽, Ἐρρἢ. ἶης3(ρ.241.12; Μ.41.2770}; θεότη- 
τος...«ἐν μιᾷ σ, ὀνομάτων πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος τοῖς 
φωτιζομένοις κηρυττομένης ἰάἤαεν.76,2ο(ρ.367.14; Μ.42.5 574}; τ, 
διὰ. «πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίον πνεύματος σφραγισθείς (Ἰοτη Ἔχε. 
Τλάοι, δο(ρ.131.28; Μ.ο.6968); οἵ. ἔχων τὸ κεφάλαιον τῆς πίστεως 
ἐν τῷ βαπτίσματι, καὶ ἐν ταῖς τρισὶν ἁγίαις σ., δι᾿ ὧν εἰς σωτηρίαν 
ἀναγεγέννηται ΛΑΤΗ, δαδεῖ!.8(Μ.28.τορ0) ; 5. 568] εαπαῖοα ψ 1 ἀἰνὶπα 
ἰγχαᾶρε τ ρυπϊε ὁπ 500] 1η Ὀαρ παι, οἵ. ]επη σχο Τ κάοί. 86(0.133.5; 
Μ.9.6018); Μεῖῃ, Ἔγηῃρ.8.Βίρ.91.2; Μ.18.1524}; Πιάντη. Τγίη.2.15(}}. 
39.7174}, ν. Β, βρτα; 6. θαρίί5πι 85 8 564] ΨΏΙΟΝ τπυβί ποῖ Ὀ6Ὲ 
θτόκθη ΒΥ βαθβεαμπεπὶ βη, δ ϊθηι.).6, ἰδ.8.6 οἰτί. 5. (.2. βυρτα; 
οἱ πιστεύσαντες καὶ εἰληφότες τὴν σ. καὶ τεθλακότες αὐτὴν καὶ μὴ 
τηρήσαντες ὑγιῇ ἩδΥτΩ..»ἴ».8,6.3; μέγα, τὸ προκείμενον βάπτισμα"... 
σ. ἁγία, ἀκατάλυτος Ογτ, Η ῥγοκαϊφεΐ, τό; α. ἀνεπιχείρητος Βαβι οι. 
13.5(2.117} ; Μ.,31.4334}; ἔσει ΟΡ εοπέθρρὶ (Μ.08.3888); ΠΠΚεποά 
ἴ0 566] ὁ ἃ Τησηεν -θαρ, 10. Μοβοπυῤγαί, τοΒ(Μ.87.3οΒς 0); 7. Ρεπᾶποα 



σφράγισμα 

83 ΤΟΊ Δ] οὗ ὈΔΡΈ5ΠηΑ] 568], Ηθστι, νι. 8.6.3; 8. οὗ οἰχουτησίβίοη 
45 ΟἸβ  ΠΠρΡΊ Π5ΠΙ]ηρ 568] οὗ οἷά σονοηδηΐ, Βαγη.9.6; ἃ5 ἴγρε οἵ 
Βαρείβια μετὰ τὴν πίστιν ὁμοίως ἐκείνῳ [55, ΑΌΓΔΠΒΙΏ] τὴν πνευματι- 
κὴν λαμβάνομεν σ." ἁγίῳ πνεύματι διὰ τοῦ λουτροῦ περιτεμνόμενοι.... 
τὴν καρδίαν ΟγγΗ ἐαἰφεΐι. 5.6; (Πγνβ.λονη.2.2 τ ἘΡ᾿ (τ, τα). 

Ό. οἱ Ομγιβίδη ἀοοίγιπα 85 568] ᾿πηρχιηΐθά οἡ ἴπ6 ἔβιτμξα! (εξ. 
ὈΔΡΟΙ5Π.Α] ργοίεβϑίοη οἵ ἔβί[Π, (0.4.4, Βα ρτα) Θωμᾶς ὁ ἀπόστολος...σε 
διδάξει τὴν σ. τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματός μου, ὅτι θεὸς ὧν ἐνηνθρώ- 
πησα δι᾿ ὑμᾶς Α(Τἰον!. ΒΒ, κδ(ρ.40.34). 

Ε.. ροτῇ. οἵ ὀιοματῖβὶ 85 (ἢ σβιδῃ σονεπαηΐ-βῖστι πα ἀϑϑύτσζαπος 
οὗ βαἸναίίοῃ ; ἰὴ τερμαϊβίίοη οὗ ἄρα {Π8ὲ γεοθρίϊοη οὗ βαοσατηθηΐαὶ 
ΡΙθάρεβ σα αἴβρεπβα (ΠΥ δη5 ἴτοπι ΟὈ]Πραοη οἵ σπαυν τὸ {Π6 
ΡοοΥ {τεξ. Μι.25:44) οὐ σ. τοῦ σώματός σου ἔχομεν; Ἐπ5..}. γ᾽}. 2 1.14 
(Μ.86.4490), οὐ ρει. οἵ Ὀαρτίϑπι 85 568] οὗ τπθιιθευβῃρ οὗ Ροαν οἱ 
Ομχτιβι. 

σφράγισμα, τό, Ζῤγεδειοη οὗ ἃ σϑαὶ, φεαΐ; ἤδτος 1. φοπεϊδτοη ἵνα 
ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ σφραγίσματος μάθωμεν ἀναγνόντες τὰ παρὰ σοί 
ἘρΊΡρῃ.λαεν.42.12(Ν|.41τ.8128 ; ν.]. ἴου συντάγματος ρ.182.17}; 2. 17:- 
φρο, ταν κίμρ οὶ; 
στουπά, τι αρ ταὶ ({τ.Ζ4.}.}2.12(}..}}..77.2424}; ταθῖ., 1π οομι- 
Ρατίξου οὗ (Πχιβθδη ἘΠ Ρΐδοα οἵ τόπον βἴαιηρεα ἡ]  τογαὶ 
πρὸ πᾷ παῖ (τοῦ. Ὀαρτίβιηα] 5684}} ἡ ψνχὴ...τὸ τῆς ἀληθείας 
λαβοῦσα σ. (Ἰεηη, χε. Το! 86(ρ.133.7:; Μ.9.6078); πομπὸς ςεαὶ οἵ 
Ὀαρ(ϑὴ ὥρα καὶ ἡμᾶς ἀπολαῦσαι τῆς ἀθανατοποιοῦ σφραγῖδος, ὥρα 
τοῦ σωτηρίου σ. μετασχεῖν ἔχι5,0.(,4.62(0.143.8, Μ.2ο.1216Ὰ).Ψ 

σφραγιστής, ὁ, φςεαἰον ; οἵ οὴς ῆο ογαβίηβ ἱερέων οὗ σφραγισταί 
ἴ5ς, π6 8Ρ051]65] Ερἢτ.3.462Ε. 

[᾿Ἰσφραδάξ-ὠ, ναγϊαηΐ οὗ σφαδάξω, εἰαΐξε, δὲ εἰγαηρεῖν τπουρ ΟΥ 
ἐχοὶδά τὸν θυμὸν “ποντα καὶ κυκώμενον βς, [λ6 6]6Υ Ὀτοίῃαι) ἀϑί. 
Απι.ῤγοά,(Ρ.1τς.12). 

[Πσφράττω, -Ξ φράσσω, ἤέπεε 151 ῥμὶ μρ ἃς ἃ ξεηεο, 70.) σα. 
11.12(Μ.06.7768). 

σφριγάω, 1. δὲ υἱρογοις, ἐπὶ {εἰ} ποαϊ ἦς; ἀπά εἰγοηρε, ΜΠ δΊμεσ οἱ 
ΡΕΙΞΟΏΒ5, ΔΠἰπΊα 8, ΟΥὐὁἨΘΜ νερείδτιοι ; τηδῖ. σφριγήσασαν ἔχων εἰς τὸ 
ἀγαθὸν τὴν γνώμην Ογτ. [οεἰ.535(3.2200); ΤῊΡὮν!] θχε σὁηϊ. 3Ξ(ρ.48ο.2ς; 
Μ.113.9400}; 2. πηδῖ., «τοοὶἑ Ἡ]ῸΠ ΘΉΘΕΥ οὐ ἀδβῖγα (1. ἔουπὶ σφρίγω) 
ἤδη τὰ θηρία ἐσφρῖχϑαι καὶ μέλλειν ἐξορμᾶν ΑἸοχ. ΤΉΘ55,εΡ. 10.8}0. 
Ατἰῃ αροί. Ξ ἐς. δο(ρ.16ο.26:; Μ.25.32030). 

σφριγώδης, εροίίεη, διε Ὴρ; ΟΥἨ ῬΆΒΒΙΟΠ 8. τὸ... 
ξσίαρἧ. ἔχ. 2(1.2780). 

Ἐσφυγμή, ἡ, ΞΞ σφυγμός, πηῤεαϊγ ἐχοϊίομαθηι, ἘΡΡΗγ.2.365ῈΕ. 
σφύξ-ω, ἑάγοῦ, δεαὶ νυἹοΐσν; οὗ τπμ6 ραβϑίους. Ασεῖῃ. ἄρος.τό:2 

(Μ.τοῦ.7048); γαρό τὴν “ουσαν τῶν διωκτῶν μανίαν ΤΠατιδια ῥ. 
2.22(Μ.99.11850); πιοῖ,, δδ ΘΑ͂ δαρὸν, ἰομρ σ. ..«.« αὐτῷ προσλαλῆσαι 
σεο.Ρ 5. εχ. 2τ6(Μ.92.14504}); 14, εαγηὶ.τ.36(0.2). 

σφῦρα, ἡ, ΠανΉ ΗΘ, ΒΡ ἔν Ίηρ' τορτοοῦ οἱ μὲν οὖν δυσίατοι.. «πρὸς 
τοῦ πυρὸς καὶ σ. καὶ ἄκμονος, τουτέστιγ ἀπειλῆς, ἐλέγχου, ἐπιτιμήσεως 
ἐλαύνονται ΟἸδτη ῥαεά,τ, τοίρ,14ς.20; Μ.8.3618); οὐ 16 Τ)6ν!], Οὐ. »». 

30 15. }6».27 .23(0.214.0). 
σφυρηλατέω, ᾿αηΟΥ, ῥϑαΐ; 85 ἃ ἰοτπὶ οὗ ἰοτίυχε, Βορῃγ.Η. 

τ παςὶ, (Δ1.92.τ72τΑ}). 
σφυροκοπ-έω, ῥέαὶ τοι ἃ παρῆν, Ἡοττὴ, υἷς.1.3.2; Ομ σγϑ. λον. 

20.6 τη: ΤΟ ογ.(το.177Ὲ}; τηθῖ, πεέσθω τὸ σκληρὸν τῆς ἀπιστίας 
ΟγτΗ.ῥγοεαίδεξ τς. 

σφυροκοπία, ἡ, ῥαγημόγτηρ, [0.Ν 8]. εἤνοη αι Ρ.4(Μ.97.684). 
σχάδιον, τό, -- ἰσχάδιον, ἀγίεὦ ρ, Ογτ.8.υ.70.Η ες. (ρΡ.220.1ο). 
σχάς, ἡ, ΞΞ ἐσχάς, ἀγτο ἤρ, ἀσο. σχάδαν, Ογτ.ὅ.υ, 70. ἐς. (Ρ.22ο.15). 
σχάστης, ὁ, ἰογπὶ οὗ αθιιδε σχάστα.. ἀλλότρια χρήματα ἔκλεψας 
ΡᾺ]Π.λ. 1 απς.τ(ρ.δς5.8; σχάτα Μ.34.1τ073}0). 

Ἐσχάτα, νος. οὗ σχάτης, ἔοτ σχάστης. 
σχεδάριον, τό, 1. τιοπογωμάμη! συναγαγεῖν τὰ σ. τὰ πρὸς Εὐνόμιον 

εοὐπηγορευμένα τ Ν ν55.6ῤ.20(Μ.45.25374.; σχιδάρια Ρ.84.5}); διὰ... 
σημείων καὶ σ. τὰ κατὰ τῶν αἱρέσεων. «γράψαι καὶ διορθώσασθαι 
ἘΡΙΡΒ. εχ. βά.2π(ρ.526.5,8; Μ.42.8220Ὁ); ΤΑΙ Μδερά, ταὶ τ(Μ.28, 
1292Α}; 2. ΔῈΡ 5ῃοτί ἀοειγηθηὶ τὸ...σ. τῆς δεήσεως τὸ παρ᾽ ὑμῶν 
ἀποσταλέν γτ..ρ.τοίρ.112.6,12; 53,380 {.); ὁ,.-«σηκρητάριος ἀπὸ σ, 
πραχθέντος ἐν ὑπατείᾳ τοῦ... Μαρκιανοῦ.. «ἀνέγνω ΟΟΒΑΙς σε. 4(4 0 
2.1.2 Ὀ.92.12; Ε.2.3840) ; 21Ὁ.(0Ρ.03.3; 3854}; εὗρον.. αὐτοῦ [56. τὸ μαρ- 
τύριον] ἐν σ. ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ ΤΗ ἐβγοῖ. Η.»..1 οπριτα(Μ.93.τ5δοὶ), 

Ἐσχέδη, ἡ, ἀγαξί; δποα ἀρομεθηὶ ἀνέγνω σεκρετάριος ἀπὸ σ. ἐπὶ 
λέξεως ταῦτα Ἐναρτ.ἦ,.6.2.τβϑ(ρ.86.17, ν.}. σχέδους Μ.86.2:778). 

σχεδία, ν. Ἐσχεδιαστής. 
σχεδιάζ-ω, Α.. ἀο Βοιπεί εἴην οβ απ ΟΥ̓ ΘῊ ἐἦι6 ΣΡΌ ὁ ἰΐ:6 γηομ θη: 

ἐηῤγουΐδε; 1. ρῬευΐ, ῬΆβΒ., δε γεωάν τπαάε, γεαάν ἰο παμά τονε: 
σμένον παρέχων τὸν πλοῦτον (Βγγειίαμα Μαχ.τ(3.2118); 2. αεί 
τοί ἡ Ἰπειβεῖοη ἐαγδ; Ἰθτιοβ γηαξε, σον ᾿ασίτΐν ΟΥ γαβλϊν, τοῖ, 

σ. ἀνέχειν ὕγτ, 

1357 

οὗ ἄρχε οὗ οἷτοῖα τηβτικο οαΐ ὁπ {π᾿ 

σχέσις 

οοπβεοσαίίοη οὗ 8 ΟΙβῃορ παρὰ κανάνας ἑαυτοῖς ἀνεπλάσαντο 
ψευδώνυμον Ἀντιοχείας ἐπίσκοπον οἷ.. αἱρετικοί, καθάπερ οὖν καὶ 
Πέτρον τῆς Ἀλεξανδρέων ἐσχεδίασαν ατίϊη,ΦΡ. ττ(Μ.}}..87.1780}; 
οὗ. «πποντες τοὺς ἱεροὺς βαθμούς δελοί. ἴὰ Οδαγα, εαη τοί ση.2 0.660); 
3. ὀνίηρ αδοιἐὲ ὠηποττηρὶν, δὲ ἰδ σεραξίοη οἵὗὨ τοῦ σιτευτοῦ ἀπήλαυσε 
μόσχου, καὶ ἑορτὴν μεγίστην ἐσχεδίασε τῷ πατρέ ἜΠατ ἀσεν.5.28(4. 
478); 4. «ῥέακ ΟΥ̓ τρίτο αἱ γαμάονι, ΟΥ, [9.1τ3.ττ{(ρ.220.10; Μ.14.4218) ; 
ἄνεν θείας ἐπινοίας ἐσχεδίασται Ἐπι15.4.6.8.2(0.377.21; Μ.22.6128). 

Β. ψιξμουῦΐ τῃ6 ἰάδα οὗ ἱπηρτονβα ΟΠ ΟΥ̓ ΘΘΙΕ Θβθη655; ἴ. Ζ05}5{1- 
ἐμίρ, ἔογηι δύο.. φύσεις.. -συναφθεῖσαι μέαν υἱότητα....οὐ “υουσιν; ΤΑΤΉ, 
»».(Μ.26.12360)}; Απαβί.βιφ. δὲ γ65}.οδ(Μ.80.7370); ΤΗρδηεὐγοη. 
Ρμιττ(Μ.τοϑ.81.); ἐὔϑαΐς κἀκ μὴ ὄντων εἰς τὰ εἶναι παρήγαγε, καὶ 
οὐκ ὄντα πρὶν ἐσχεδίασε ϑορῆτ.Η.6ρ.Ἐγμ.(Μ.87.32180}); τεῦ. (Ὠ τῖβ 8 
Βυπηδῃ Μ01] εἰ... εἶχε τότε, καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς εἶχεν ἐξ οὗ γέγονεν ἄνθρωπος, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὕστερον ἐσχεδίασεν Μαχιοῤμδος (Μ οτ.τούσ); 2. ὀγίηρ 70γ- 
τυαγ, αϑϑεγὶ, ϑεταρ. απ. αδ(ρ.64:; Μ.18.12220); ὅσα σ. ἡμῖν νῦν ἡ 
μνήμη ὡς γνωριμώτερα τ. ΝΆ Ζ.0»}.2τ.5(Μ.325χοδϑ.}) ; ξένον εἶναι τοῦ 
νόμου τὸν Χριστὸν σχεδιάσαντες ᾿151α.Ὀε].ῤῥ.1.371(Μ.78.302.}}; 
3. βαδς Ἰυἀροιηθηΐ ΟΥ βεπίεηοε τὴν κρίσιν σ. καὶ, Αβοςιτοι ττίρ.458,1}), 

σχεδίασμα, τό, τοὐτνι, σαῤνίοε σ. καρδίας ἩῚΡΡ. ἤαεν.το.33(0.291.0; 
Μι1τ6.345τλ). 

Ἐσχεδιαστής, ὁ, τη δηοῦ, τ ῤγουῖσεν ἐρωτικῆς σ. ἀδημονίας, ὁ 
κῶμος (Ἰετ, ῥαεά.2.4{0.181.17, σου]. 666, [οΥ σχεδέας τῆς Μ.8.44098), 

σχέδος, τό, 1. ἢ ῥαῤνγιις κἠξεὶ ἀντὶ σχέδους τὴν τετράδα κατέχοντες 
οὕτως ἐξεθέμεθα πα. 5, λοάΡτοθτη.(Μ.80.26Α}); ν. σχέδη ; 2. δοοὶ 
τῷ δὲ περὶ οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεώς τε δὴ καὶ προσώπου... 
ἐνέτυχον σχέδει Θεοδώρου τοῦ τῆς Φαράν Μαχιοῤώδε. (Μ.οτ.1560). 

σχέσις, ἡ, 1. ῥοΞεδέδείοη οὐχ ἡ σ. ... ἀλλ᾽ ἡ ἀναίρεσις..«φθορά Όίοη, 
Ατιά.η..4.23(Μ.3.7258}; 2. ῥαγῃείραίοη ὅ πάσης ἀρχῆς ὑπεράρχιος... 
καθ᾽ ὅσον ἀμίμητος καὶ ἄσχετος, ὑπερέχει τῶν μιμήσεων καὶ σχέσεων, 
καὶ τῶν μιμουμένων καὶ μετεχόντων 14.4}.2(Μ.2.τοῦθΑ); θεοῦ...τὸ 
πάσης ἐλεύθερον α. Ζαςῃ. ΜΙ Ορ  (Μ δς, ττοος); 3, λαῤῥεητηρ τὴν ἐν 
ἑνὶ καιρῷ σ. πάντων ἘΡΙβ λαεν.31.τ(ρ.383.17, ν.]. σύσχ- Μ.41.4730); 
4, κἰηά, εαίερονν τὰς ἀμφοτέρας σ. τῶν αἱρέσεων ἐλέγξας 1.28.6 
(Ρ.319.7; 3858); 1δ.42.12(ρ.18ο,10 ; 8098); 5. ΠΆΙΠ6 οὗ ἃ σῃδίοσοαὶ 
ἤρατο, σεἰεσῖς ὁποηιαίον τα ἑμάο πονπίμμνε σοη͵μμείονεινι φμοάανε 
αστνηδίί, ἐορμίαία, μὲ πρῶτα, πῖχ, ργαμάο, Ῥγοεείϊαε, )μινεῖμα, τορι, 
514. . εἰν. 1,36. 12: 6. εοπήτοη,;, ἃ. ῥοξίωγε ἡ σ. καὶ εἰς τὸ εὖχε- 
σθαι παρασκευή ΟΥτ.οΥ.0. 2(Ρ. 318. 23: Μ.11.4440); Ὁ. παίμγο, φίαίῖν σχέ- 
σει λογισμῶν, δωρεῶν ὑ ὑποσχέσει (60. ῬῚ5.δεἰ!, ἄναγιοοί Μ.92.12714}; 
Ο. ΟΥ̓ΤΩΉΡ ἘΗΦΉ τὸ πολύπειρον τῆς σ. ἠφάνισαν ΡΙΡΗ. μαε67.8.Βίροτος.ς; 
Μ.41.2208}); ἅ. 1ηἰ6]]6οῖα] ροστίον, ΑἸΉ σεπὶ. (Μ.25.0Ὰ}; τῆς πρὸς 
τοὺς Ἀρειομανίτας σχέσεως ἀποστάντες Ἰὰογπ.1(Μ.26.79068); 7. γε- 
ἰαοηοἶρ; 8. ἴθ ρει., ΟἸδιλ.σῖν. 2. τό(ρ.152.}; Μ.8.τοι20) οἷτ. 5. 
ὁμοούσιος ; ὃ θεὸς λέγεται εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ...τῇ σ. καὶ τῇ οἰκειώσει 
τῇ πρὸς τοὺς ἀγγέλους (Πγχγβ.ἠον.16.3 ἴπ Η εὖ.(12.τό1Ὰ}; πῶς ἐξῆλ- 
θεν; οὐ τόπῳ, ἀλλὰ σχέσει καὶ οἰκονομίᾳ τῇ πρὸς ἡμᾶς, ἐγγύτερος ἡμῖν 
γενόμενος διὰ τῆς κατὰ σάρκα περιβολῆς Δ ἤοηι.44.3 π ΜΠι1.(7.470 0); 
οὐ σχέσεσι τοπικαῖς..--παραστήματι δὲ διανοίας γτ, Ζαελ.64(3,7448); 
οὔτε γὰρ μέρος, ἢ ὅλον ἣ σ. ἐστὶν ἡ μονάς Μαχ.ανηδίρ. (ΜΝ οχ.11858); 
ἐπειδὴ ἡ ἕνωσις σ. ἐστί, καὶ οὐ πρᾶγμα, σ. ἄρα, καὶ οὐ πρᾶγμα ἡ τοῦ 
Χριστοῦ ἐνέργεια 1( Ῥνγν (Δ1.91.240}--3414}; κατὰ σχέσιν Ορ᾿. καθ᾽ 
ὑπόστασιν, [0.10 λόηι.τ. 4(Μ.ο6.5520); Ὁ. 8Δ5[10]. τὸ αὐτὸ σχῆμα τῆς 
σα. τῶν ἀστέρων ΟΥ (εἰς. 5.21τ(0.22.2:,27; Μ.11.1212Ὰ}; 6. [60]. ; 
1, 1 Τιΐη. τῆς πρὸς ἄλληλα σ. ΟΥ.ΝαΖ.0γ.23.8(Μ.3ς. ττδοο) ; οἵ 
ἘδΊμοσ δπα ὅοη ἐξ αὐτῆς τῆς προσηγορίας [1.6. οὗ Μάδτοε]]5] ὁ υἱὸς 
τὴν πρὸς τὸν πατέρα φυσικὴν α. παρίστησιν Ἐλι5.6. 1 τ|το(ρ.69.1: Μ.24. 
84τ0); τὸ θεὸς τὴν φύσιν δηλοῖ" τὸ δὲ πατὴρ τὴν σ. τὴν πρὸς τὸν υἱόν 
Άτῃ. ἀ1αἱ, Τνήη. τ. (Μ.28,1τ530}; οὔτε οὐσίας ὄνομα ὁ πατήρ... οὔτε 
ἐνεργείας, σχέσεως δέ ΟΥ. Να2. ογ.2ο.τὄ(ρ. 98. 7; Μ.36 964) 4}.; κ᾿ τοῦ 
πατρὸς κλῆσις οὐκ οὐσίας ἐστὶ παραστατική, ἀλλὰ τὴν πρὸς τὸν υἱὸν 

σ. ἀποσημαίνει τιυ85, Επ.2(2 Ρ.3202.25; Μι.45.4738); ἐξ. ΟΠ γβῖΟΙ., 
ΟΡΌ. οὐσία, Τπαγ.Μορβ.Ζαελ.τ:7-πο(Μ. 66. 040); ἀνοήτως ἔτι ξωὴν 
εἶναι δώσετε, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ζωῆς τῆς παρ᾽ ἑτέρου μέτοχον, σχέσει δὲ 
μᾶλλον καὶ οὐκ οὐσιωδῶς εἰς τὸ τοῦ χορηγοῦντος ἀνακεκλημένον ἀξίωμα 
ὕγσ. 70.4.3(4.3606) ; οὗ τὴν ἔνωσιν μὴ κατ᾽ οὐσίαν ἀλλὰ κατ᾽ ἐνέργειαν, 
"ἢ εὐδοκίαν ἢ ἄλλην τινὰ τοιαύτην σ. δογματίσαντες, κατ᾽ οὐδὲν μὲν τῇ 
ἀληθείᾳ ἐγγέζουσι Τ,δοπϊ. ΒΟΝ Ξε . οἱ Επμὶ α(Μ.86.13008) : ΟΡΡ. φύσις: 
ἀνθρωποτόκος μὲν γὰρ τῇ φύσει... θεοτόκος δέ, ἐπείπερ θεὸς ἦν ἐν τῷ 
τεχθέντι ἀνθρώπῳ, οὐκ ἐν αὐτῷ περιγραφόμενος κατὰ τὴν φύσιν, ἐν 
αὐτῷ δὲ ὧν κατὰ τὴν σ. τῆς γνώμης ΤΥ ΜΟΡΞ5. 7γ..ἵπειτπίρ.31ο.20; 
Μ.δύ.9020); δύο δὴ πάλιν ἀναμφιλόγως υἱοί, εἴπερ ἐστὶν ἀληθές, ὡς 
ἕτερόν τι καὶ ἔλαττον κατὰ φύσιν ἐστὶ τοῦ τὴν μέθεξιν ἐμποιοῦντος αὐτῷ, 
τὸ σχέσει τῇ πρὸς αὐτὸν τιμώμενον ΟΥτ. Ν εεί.2.2(Ρ.36.5 ; 61,35Ὲ} ; ΟρῬ. 
ἕνωσις, γπογαὶ τείαι τος πῖρ (ν. 8 1πἔγΑ) ; δος. Νεϑι. ἄνθρωπον συνάπτει 
θεῷ κατά γε τὴν ἔξωθεν σ. 1.2. ττ(ρ.40.18.; 560); ὅ... Νεστόριος ἔλεγε 



σχετικός 

δύο φύσεις, οὐκ ἔλεγέ δὲ αὐτὰς δέξασθαι ἕνωσιν. ἀλλὰ σχέσιν πολλὴν 
ἔχειν τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον πρὸς τὸν υἱόν, ὥστε καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἐνεργεῖν 
ὅσα βούλεται 11, δοηΐϊ. Β. 5 6εΐ.τ. 4(Μ,86. 1200}; τοσαύτη ἦν ἡ φιλία καὶ ἡ 
α. τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς τὸν ἄνθρωπον ὅτι οὗ δύο εἷς υἱὸς ἐλέγοντο τὖ. 
(12008); εἰ δὲ καὶ ἄνθρωπον, καὶ θεὸν ἀπεκάλει τὸν Χριστόν" ἀλλ᾽ οὐκέτι 
ὡς ἡμεῖς, ἀλλὰ τῇ σχέσει καὶ τῇ οἰκειώσει. ὥσπερ λέγομεν περὶ δύο 
τινῶν φίλων πάνυ ἀλλήλους ἀγαπώντων" ὅτι οἱ δύο οὗτοι μίαν ψυχὴν 
ἔχουσι 19.4.4(122τ0}; εἴ τις λέγει...«κατ᾽.. «ἀναφορὰν ἢ σ. ... τὴν ἕνωσιν 
τοῦ θεοῦ λόγου πρὸς ἄνθρωπον γεγενῆσθαι... ἀνάθεμα ἔστω [π5ΐη.εοηΐ. 
(ρ.9ο.3ο; Μ.86,τοτ6Α) -- (ΓΡ(ςς2)αμαῖ.4; ἡ κατὰ σ,. ἕνωσις, ἐπὶ 
τῶν γνωμῶν εἰς ἕν θέλημα Μαχ οριδε, (Νῆ.οτ.2138); ἡ δὲ τοῦ κυρίον 
ψυχὴ παντελῶς πρὸς τὸ κακὸν ἀκίνητος ἦν, αὐτὸν ἔχουσα τὸν θεὸν λόγον 
ἐν ἑαυτῇ" οὐ κατὰ σ., ἀλλὰ καθ᾽ ἕνωσιν ΤΌ γτ, Τγίη. τ6(65,22Ε ; Μ.77. 
1153} [0.1),λσνι.τ  (Μ ο6.552})) τε 14, 9 γ.Δ11.17: 2} 1.96. 1408}; ΟΡ. 
σωματικῶς, οἷ, τιδμαντίαντί πανηψμ6 1 ἐο ομιηῖς ῥἰομίϊο αἀϊυϊμηαϊς 
εὐγῥογαϊτον ; τὰ 65, πο ῥὸν βαγείραίεν σε φεῤεοῖηε οἰρερίϊεϊίον, 
φμαδὶ ἰμρεΐηε ἐμἰμεομίθ, Ογταβοβοί της. (ΡΒοΥ 6 Ρ.550.0; Μ.75. 
13938); 1]. οἵ Π|. (ποδὶ ἴο ϑοῃ τέ οὖν ἐστί...ὃ λείπει τῷ πνεύματι 
πρὸς τὸ εἶναι υἱόν ;...τὸ δὲ τῆς ἐκφάνσεως, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἢ τῆς πρὸς 
ἄλληλα σ. διάφορον, διάφορον αὐτῶν καὶ τὴν κλῆσιν πεποίηκεν τ ΝΑ 2. 
ΟἹ 3τιο(Ρ.155.15; Μ.36.1410); ἃ. Ὀν σταςβ, Ὀείσθθη τῆδη απ σοά 
ἀναλαμβάνων πραεῖς ὁ κύριος᾽, κατὰ σχέσιν δηλονότι.. ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτό 
ἔστι τὸ ἐνανθρωπῆσαι θεὸν Ογτιαροῖ. ΤΠ άϊ τοίρ.138.το; 61.232); οἰκεῖοι 
πάντες ἐσμὲν Χριστῷ κατὰ σ. μυστικήν 14, 70.7(4.665}) ; οἵ 53. Ῥ41] 
δοῦλον ἑαυτοῦ καλεῖ ἃ θεὸς οὐχὶ ὡς σχέσει ὄντα δοῦλον καὶ διαθέσει, 
ἀλλ᾽ ὡς φύσει δοῦλον" τοῦ γὰρ ποιητοῦ δοῦλον τὸ ποίημα Ὑπαΐ. 76ν. 
43::13(2.570); ὁ Ναβουχοδονόσωρ δοῦλος ὁ δυσσεβής,. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν 
φύσει- βραὰμ δέ, καὶ Δαβίδ... καὶ οὗ κατὰ τούτους καὶ σχέσει 1, 
1Τη.δ:ττ(3.670); σχέσει δὲ καὶ χάριτι καὶ οἱ δίκαιοι λέγονται θεοί 
Απᾳϑίϑ.ἤοα 2(Μ.89.520); 8, γεϊα!τομοῖιρ, αἰϊαείιση! Ὀ6Έ. ᾿ ΥβοΒ 
δηα ΤὨ]ηρ5, 68ρ. οὗ 501] ἴο εαυί ιν οΥ πδάνθηὶν Ἐπίηρβ πρὸς ἕτερον 
κόσμον διὰ τῆς σ. μεταβαίνοντες Βαβιγέζ. ξι5.5.2(2. 3428; Ν. 31 .921Ὰ); ; 
τὸν “προσιόντα τὴν οἷον προτέραν ζωὴν ἀπεκδύσασα καὶ μεχρὶ τῶν κατ᾽ 
ἐκείνην ἐσχάτων σ. ἀπολύσασα Ἰ)ίοη.ΑΥ.6.ἦ..2.5(Ἀ}.3.4014}; κόπτε τῶν 
πολλῶν τὰς ο., μὴ σου ὁ πόλεμος πρὸς τὸν νοῦν περιστατικὸς γένηται 
Αρορλμμ. αι; (Μοδς τότ ; νῷ πάσης ἐλευθέρῳ τῆς πρὸς ὁτιοῦν πάρεξ 
θεοῦ ασ. Μαχιανηδὶρ (ΜΟΙ. 1178); ἀδύνατον τὸν νοῦν σχολάσαι τοῖς 
νοητοῖς, εἰ μὴ τὴν σ, τὴν πρὸς τὴν αἴσθησιν καὶ τὰ αἰσθητὰ ἀποκόψῃ 
ὙΠαΪ. ἐρη1.2.4τ(}.01.14418}; πολλοὶ. ..ἔγραψαν εἰκόνας τῶν ἀνθρώπων 
εἴτε [οἷ] γονεῖς τῶν τέκνων...διὰ τὸν πόθον καὶ τὴν σ., ἣν εἶχον πρὸς. 
ἀλλήλους 10.) ,(οη41.2(Μ.05.3134); Βοξννεθη δὴ ἴσοι ἀπ 15 ΟὈ]δοξ, 
ν. εἰκών; τῆς πρὸς ἄλληλα κοινωνίας τε καὶ σ, ἀμέτοχα Τμάτ,δεαά, 
απίγγ.3.4.1(Μ.00.4280) ; ἡ σ. κατὰ τὸ εἶναι ἐν τῷ πρωτοτύπῳ τὸ παρ- 
ἄγωγον εἴρηται 1.3.3. το(4240}; οὐδὲ αὐτῆς τῆς ἀναστηλωθείσης σαρκὸς 
ἡ φύσις πάρεστιν, ἀλλ᾽ ἣ μόνον ἡ α. 1δ.1.12(3448); πῶς οὖν ἔσται μία 
προσκύνησις τῆς εἰκόνος πρὸς Χριστόν; εἴπερ ἡ μὲν σχέσει, ὁ δὲ φύσει 
προσκυνεῖσθαι ὡμολόγηται. οὐκοῦν δύο προσκυνήσεις ἐν τῷ ἐνὶ Χριστῷ 
διὰ τῆς εἰκονικῆς προσκυνήσεως" ὅπερ ἀσεβές 1.3.5.ο(4240); Ὀεῖ. 
ῬΕΙΒΟῚ5 τίς ἡ τῆς φύσεως ὁλκὴ καὶ πρὸς ἄλληλα σ. τοῖς γεννῶσι καὶ 
τοῖς γεννωμένοις; (Υ.Ν42.0».28.2 (0.55.7; Μ.36.568); ὑπὸ τῆς ἐρω- 
μένης δεδέσθαι τὸν ἐραστήν, οὐ σωματικῶς, οὐδὲ τοπικῶς, ἀλλὰ κατὰ 
σ. Νεπιεβ.ηαί. μον. 3(}.40.6 08}; εἰώθαμεν δὲ καὶ ἡμεῖς τοῖς προσ- 
κρούουσι λέγειν τὸ 'οὐκ οἶδά σε᾽ οὐχ ὡς ἀγνοοῦντες πάντως, ἀλλ᾽ ὡς 
τῆς πρὸς ἡμᾶς ἀγάπης καὶ ο. ἀλλοτριοῦν ἐθέλοντες Ογγ.Ὀς.536: τϑ( 60. 
034); ἡ τῶν γονέων σα. καὶ φιλία πρὸς αὐτόν 170... 7.25 (Μ.96.τ9 930); 
ῬΙατ. τὰς δὲ σ. ἀποσεισώμεθα ὙΠατι διά. ἐρῥ.2.66(Μ.00.12028). 

σχετικός, Ε. ΦΟΉΟΤΗΙΗΡ δεσμὸς δὲ τῆς σαρκὸς ψυχή, σ. δὲ τῆς ψυχῆς 
ἡ σάρξ “Ῥατιογαΐί, τε(ρ.τό.21 ; Μ.6.8378); 2. ὃ οὗ μαδὶϊς χελιδών Ῥῆνγς, 
Β τϑίρ.228. 1); 8 « οὗ γοία οι  ρ; ἃ. ἴὰ ρει. ἄσχέτον μὲν τὸ αὐτὸ 
εἶναι, σ. δὲ τὸ ἄλλου εἶναι 1 Ππιϑύ φη..δἱ γέΡ. τιβίΜ. 6. 1361τ0); τὰ γὰρ 
᾿θεὸς᾽ ὄνομα φύσεως ἐστὶ θεωρουμένης...τὸ δὲ πατὴρ’ σχετικὸν καὶ τὸ 
“υἱὸς ὁμοίως ΤΑΤΉ Μ αερα ἀταὶ,τιτ(Ν],28.,12028}); πατέρα ἡμῶν τὸν 
πατέρα τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς καλεῖν προσετάχθημεν, αὕτη πάλιν ἡ σ. 
σημασία ΟτΝ ψεο Κη τᾷ Ρ.1τ8.6: Μι45.4288); “Τιμοθέῳ γνησίῳ 
τέκνῳ", «τῷ σ. ὀνόματι ΤΗΔΕ.  ΤΊη.1:2(3.620); Ῥτος.. [ς. 57: τῷ]. 
87.2 5810); [Ιδοηΐ  ἔ. Λ᾽ εβὶ. ς.24{(Μ.86.τ7456}; Ὁ. ΟἸἈσίβίοὶ., γείαϊίυε, 
ἹἸπαϊάομίαὶ, 1.6. ποΟΉ- 655 Ή1αἷ; οἵ απίοη οὗ παίαχεβ δος. Νοϑεόστις δηά 
ΟἴΠΟΥ ΑΠΈΟΟΠ ΘΒ εἰ...σ. ἐν ἀνθρώπῳ τὴν ἐνοίκησιν ἐποιήσατο Ογγ. 
Νεεὶ.τ.2(ρ.2ο.20; 61,134}; σα. λέγει [55. ΤΠοΟδοΥΕΙ] τὴν ἕνωσιν τοῦ 
θεοῦ λόγον πρὸς τόν τινα ἄνθρωπον Ταβίπ,εοηγ, (ρ.04.16; Μ.86.τοτ 0) ; 
Μαχ.Ρν»»  (1.91.3374}; 14.6}.12(Μ.01.4818); Τιϑοπῖ ΒΝ ἐς. εἰ Ἐπιὶ.3 
(1.86. γ2800); οἵ, δχϑτηρ]ες οἵ σ. ἕνωσις: σ. ἕνωσίς ἐστιν, ἡ τὰς 
διαφόρους γνώμας εἰς ἕν συνάγουσα θέλημα" σ. δὲ διαφορά ἐστιν, ἡ τὸ 
ἕν θέλημα γνώμης ἑτερότητι διατέμνουσα κίνησις Μαχ.ορηϑς (Μ. 91. 
1520}; 14.6ρ.1τ2(Μ. οΙ. 4844); : πενταχῶς δὲ λέγεται ἡ ἕνωσις" συγχυτική 
«ο“διαιρετικῆ...σ. ὡς τὰ ἔθνη ἐν τῇ πίστει- θετική...καθ᾽ ὑπόστασιν 

1358 σχῆμα 
Απαϑίβ.μοά.2(Μ.80.600) τῷ ξ τ. ἀεζ. 5(}1,28,..44{,0}; ἕνωσις σ., ὡς 
φίλου πρὸς φίλον 70.1).41Ἰαἰδεὶ. 6 κ(Μ.94.6618--6648) ; 650. οἵ συνάφεια 
σα. (ν. συνάφεια) : οὐκ ἄνθρωπός τις ἀνὰ μέρος τε καὶ ἰδικῶς νοούμε- 
νος, καὶ σ᾿ ἔχων συνάφειαν πρὸς θεόν Οντιαῤοί,ογτομ  Β(ρ.40,18 ; 6., 
1708); ἐθελοντὴς ὃ μονογενὴς γέγονεν ἄνθρωπος καὶ οὐχ ὡς σὺ [5ς. 
Νιαβίογί 5] φής, ἀνέλαβεν ἄνθρωπον, σ. αὐτῷ δωρούμενος τὴν συνάφειαν 
ἰὰ αροϊ. Τά. 3(ρ.1τ19.23; 6᾽.2130); αος, Τπεοοάοτο δια Νεβέοσίαβ 
ψιλὸν ἄνθρωπον... κατὰ σ. συνάφειαν Τπιδέπ. οΉ (0.08.1 ; ΤΟ218) ; κατὰ 
μόνην τὴν σ. συνάφειαν τὴν ἕνωσιν γεγενῆσθαι ΜᾶΧ.ρ.τ(Ν.01.4844}; 

οΥΠοῦοχ ΟΡ] οί ΙΟη5 ἴο ἕνωσις σ.: κατοικῆσαι δέ φησιν ὁ θεσπέσιος 
Παῦλος ἐν τῷ Χριστῷ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, ἵνα μὴ 
ἁπλῆν ἢ γοῦν σ. τὴν κατοίκησιν ὑποτοπήσειέ τις, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔφην 
ἀρτίως, ἀληθινήν τε καὶ καθ᾽ ὑπόστασιν Ογτ Ν᾿ εδὶ.τ.8(ρ.30.31 ; 284}; εἴ. 
Του! Βιαγρ δεν. (Μ.86.104000}) οἷτ. 5. ἀντιδίδωμι ; εἶ...τις. «λέγων ὅτι 
«χρὴ καὶ τὴν ἀνθρωπένην φύσιν τοῦ Χριστοῦ ἰδίαν ὑπόστασιν, ἤτοι 
πρόσωπον ἴδιον ἔχειν, πρόδηλός ἐστιν ὁ τοιοῦτος ὅτι προὔποστάντι 
ἀνθρώπῳ ἐνωθῆναι λέγει τὸν λόγον, καὶ σ. γεγενῆσθαι τὴν ἕνωσιν 
7Ταβιπ.εση (ρ.88.6; τοι18); ΤΒατ αἰ ἡηπει(ρ.το1.18; Μ.91.14928)}; 
7ο.Ὁ. 7αεοδ 81 (Μ.94.1480Ὰ}; α. οὗ απο ἢ οα Ὀγ ρταοθ, οἵ, 
ἰρτίμν τὰ Οἰγίδιο τρτίαϊονν σππανε ϑεγανήφμε, ἐγεάϊνηις ἐαείανε: 
δίῃ απίεν τη ποδὶς ἱμπαῤτίαγε ἀϊεαίμν, δεδοίίεανι Τρ ξαεῖεὶ τημαδτία- 
ποπερι, νυ. δεβοί της. 2 (Ράβεν 6 ρ.550.7; Μ.7ς.12084}; κατὰ μέθεξιν 
σ., ὧς καὶ ἡμεῖς κολλώμενοι τῷ κυρέῳ κατὰ τὸ γεγραμμένον ἕν πνεῦμά 

ἐσμεν πρὰς αὐτόν 14.6}.τ7.5(ρ.326.19: 52.718}; ὅταν ἀκούσωμεν ἕνωσιν 
πατρὸς καὶ υἱοῦ, τὴν φυσικὴν νοοῦμεν: ὅταν δὲ ἕνωσιν θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπων, σ. νοοῦμεν τὴν ἐκ πίστεως γινομένην τοῖς ἁγίοις ΑΤηΙΆΏΟΗ. 
17ο.τ4:5235(}4.85.14920}; Μαχ.ανιδὲρ, (ΜΝ .91.11928); ἃ. οὗ υπίοῃ οὗ δῇ 
ἴσοοη ψιἢ 105 οὈ] δος ἐπεὶ καὶ ἐπὶ τύπου σταυροῦ τῶν τε ἄλλων θείων 
ἀναθημάτων, ἀλλ᾽ οὐ φυσικῇ ἑνώσει...σ. δὲ μεταλήψει, ὅτι χάριτι καὶ 
τιμῇ τὰ μετέχοντα ἘΠατιϑευά, αν γγ.α. τ 2(Μ.990.32440); 68. οὗ γείαϊίυε 
ψοηϑυδίίοι 16 ἴο ἸΠΟΠ5 ἐπ᾽ αὐτοῦ δὴ Χριστοῦ λατρευτικὴ ἡ προσ- 
κύνησις...ἐπὶ δὲ τῆς εἰκόνος, ἡ αὐτὴ μὲν...α. δὲ ὅμως, ἤγουν ὁμωνυ- 
μική" προσκυνῶν γὰρ αὐτήν..«προσεκύνησα Χριστόν, οὐ διαιρούμενον 
καθ᾽ ὑπόστασιν, ἀλλὰ διαφορούμενον κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον ὅπερ 
ἐστὶ σ., ἀλλ᾽ οὐ λατρευτικὴ 14.6}.2.8:(Μ.00.1329λ}; εἴ τις τὴν κατὰ τὴν 
εἰκόνα σ. προσκύνησιν τοῦ Χριστοῦ, εἰδώλων προσκύνησιν... ἀποφαΐνοι, 
καὶ οὐκ αὐτοῦ Χριστοῦ... αἱρετικός ἐστιν Ἰὰ αΉ ΠΥ τ. ο( Μ.909.2400) ; 
ταύτας 3. εἰκόνας] σ. πόθῳ προσκυνοῦμεν ΤΑγαΒ.ΑΡ.ΟΝΊς.(γ781)αεί.2 
(Π.4.το40); τὴν σ. τῶν σεπτῶν εἰκόνων... -προσκύνησιν.. τὸν περὶ τῆς σ. 
προσκυνήσεως λόγον ΤὨΡΒΩη εἰγοη. Δ4ο(Μ].τοϑ.8208,821.4), ν. προσ- 
κύνησις. 

σχετικῶς, 1. ὃν γεϊα!οΉ  ρ σ. τῆς προσηγορίας ταύτης [3ς, νἱός] 
καὶ τὸν πατέρα συνεμφαινούσης ΟΥ̓ Ν γ85. 4 }7.655.7(}1.32.340λ}; 2. ὃγ 
αη ἐαίεγηαὶ γεἰαϊοηαῖρ, ἴῃ αη ἱπεϊάφμίαί τρῶν; αι. ΟἘ τίβτοὶ., τε, 
το τομαὶ» Ὀοΐνοθη [6 παΐυγαβ, ΟΡΡ, φυσικῶς, οὐσιωδῶς εἴς. ; 
ἱ. αος. Νεβῖ, συναφθέντα θεῷ σ., κατὰ μόνον τὴν ἰσοτιμίαν, ἤγουν, 
αὐθεντίαν Ουτ.ρ.4ο(ρΡ.27.8; π2 1168); τὴν ἕνωσιν τῆς θεότητος μετὰ 

τὸν τόκον τῆς ἀνθρωπότητος...γενέσθαι πρὸς αὐτὴν σα. 1.δοπίΗ. 
τποπορ 86. τη 85}; 1δι(αϑο9}) ; σ, ... ἐν πρόσωπον τοῦ θεοῦ λόγον 

καὶ τῆς σαρκὸς ΤΠ ,οοηΐ, Β. “εἰ. τ. 4(Μ.86.11528); 1]. οὐ ποάοχ ἀξηῖα] 
“ἐν αὐτῷ᾽ φησι ᾿ κατοικῆσαι πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος᾽, οὐ μεθεκτῶς 
μᾶλλον ἢ σ. ἢ γοῦν ὡς ἐν δόσει χάριτος, ἀλλὰ σωματικῶς, ὃ ἐστιν 
οὐσιωδῶς ΟγτΟ Ρεϊεσλ, τοί ρ.37.18; κῃ .γ44}0); οὔτε μὴν κοινὸν ἄνθρω- 
πον ἰσότητι μόνῃ τῶν ἀξιωμάτων τετιμημένον α. συνῆφθαι τῷ λόγῳ 
διοριζόμεθα ἰά ἀροὶ. Τα (ρυττςιτο; 61. ΖορΟ) ; θεός ἐστιν ὦ υἱὸς προ- 

αἰώνιος, οὐ α. ... ἀλλὰ φυσικῶς ΗΙοτῊ. Τγῖη. (Δ].40.852.Α}; ὁ τρόπος 
οὐὐτῆς ἑνώσεως οὐσιωδῶς, ἀλλ᾽ οὐ σ. γεγονώς Τιδοπὶ. ΒΟΝ 65 εἰ Ἐπὶ, 
(Μ.86.τ 2800); Ἀ. οὗ ππΐοῃ οἵ Ὀϑ]ίθνουβ τὰ σοα ἐν ἡμῖν ἐστι 
θεός, καὶ ἡμεῖς αὐτῷ συναπτόμεθα σ., καὶ κοινωνοὶ τῆς θείας αὐτοῦ 

γεγόναμεν φύσεως ντ. Ν᾿ εεὶ.2.τ3(ρ.52.5; δ᾽, 00); ὁ ἀληθὴς μεσίτης 
Χριστὸς ᾧ κεκολλήμεθα σ. τά ρἰαρἢ. ἔχ. (1. 5160}; ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ ἐστι 
φυσικῶς, ἐν ἡμῖν δὲ σ. ΑτηπΊοη. 79.14:20(Ν.85.14026}) ; ς. γείαϊτυεῖν, 
τοῦ, το αοηϑῃΐρ Βδῖ. ᾿σοη πα 1{5 οδίεςέ, Τπάτιδιυια αηπέγγος Β(Μ. 00. 
2378); τοί. σία εῖνε νεπεγαέίοη ἀπὸ ἴο 81 ἴσο προσκυνῶν τὴν εἰκόνα 
Χριστοῦ. «προσκυνῶ.. «αὐτὸν Χριστὸν οα.14.6}.2.85(Μ.00.12208); {{0τ.11 
Ῥαρὰ 6ρ.1.ἐοη.1(Ή.4.50} οἷ, 95. προσκύνησις ; ΤΑΥΑ5. ῥγαρδεη ΒΜ 
(}1.οϑ. τ4060) ; προσκυνητής εἰμι ο. ἀλλ᾽ οὐ λατρευτικῶς Ἐποβοί.(ρ.25 Ὁ). 

Ἐσχέτλη, ἡ, τὸσὸ τὸ ᾿οὐαὶ᾿ ἐπίρρημά ἐστι σχετλιαστικόν" α. δὲ τὸ 
ὀδύνην ἐπιφέρον καλεῖται Ατοίῃ «4ροενοττ Μ. τοῦ. 20 Ὰ). 

Ἐσχετλιαστικῶς, τοτίἑ ὑτέϊεν εορεῤ[αϊμὶ, [Β85.15.82(1.4260; Μ.30, 
2530); Μαχισρηφε. 01.52.4); Απαβί δι φιν οὲ γε ρ.αἹ(Μ.80.485}). 

σχῆμα, τό, 1. «ἔῶρε, ἔογηε ἀεπηεα σ. ... τὸ ἐκ τριῶν γραμμῶν 
τοὐλάχιστον συνιστάμενον ΤὨτ, δια αηενν.3.τ. οἴ Μ 00.4048); 151. 
ἔγοι μορφή: ἐδίδασκε δὲ καὶ ὅσον πρὸς τὰ παρόντα τῆς ἀρετῆς τὸ 
διάφορον. ταῦτα γὰρ ἐκάλεσε σ., τὴν ἀρετὴν δὲ μορφήν" ἦ μορφὴ δὲ 
ἀληθῶν πραγμάτων σημαντική, τὸ δὲ σ. εὐδιάλυτον χρῆμα ΤΠαϊ, 



σχῆμα 
Βονι.12:2(3.130}; οὗ τῖϑηι κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ᾽ γεγονέναι ὁ ἄνθρωπος 
εἴρηται, οὐ κατὰ τῆς κατασκευῆς τὸ “σ. (6 1.5 γ.6.τό(ρ.5οο.33; Μ.Ο. 

3614}; ταδί.» οὗ [8 Ψοη] ᾳ τοῦ πρόσθεν σ. ἀπολλυμένου ΜοΙΠ.γε5.τ.48 

(ρ.30ουτι; ΜΝ 41, 11200)}; 1δι(ρ. 300,15; ΝΜ|.4τ.11214}); 2. ἀϊγμθηδίοη, τὰ 

τριττὰ τῶν σωμάτων σ. ... πλάτος..-μῆκος..«βάθος Του. ἀτ. ἄ....0.50}}. 

3.013}; 3. ϑΚαγιο, ἔογρι, τεῖ. (Ὁ υλβεβ υτηδπῖον (εἴ. ῬῈ]1.2:1) τὸ 

αὐτὸ σα. (τοῦ σώματος καὶ τῶν μελῶν καὶ εἰκόνα καὶ σάρκα τὴν αὐτὴν 

τῇ ἡμετέρᾳ φορέαας ἐφάνη ΜΕ Π.γ65.2.18(0.360.17}; ΟΥΟΝ γ85..Δροϊὶ. 5] 

(Μ.45.12640) οἷξ, 5. ἀνθρώπινος ; καλῶς ὅπερ ἀνείληφε σ. λόγῳ τε καὶ 

ἔργῳ φυλάττων γτιίλμες.ο(5,.718); ὁ ἀσχημάτιστος ἐν σ. ἀνθρώπου 

ὡράθη Τμάτ, ϑιυ 4. αν ΐνν.3.1.13(}],09.3968) ; δούλου μορφὴν μορῴφωσά- 

μενος καὶ φύσει καὶ σ, γενόμενος ἄνθρωπος 70. πορῃετ Α(Μ.ο6.5528); 

ἴῃ ορϊηΐοα οὗ Ῥαι]. ϑϑτα, ὁ φαινόμενος οὐκ ἣν σοφία’ οὐ γὰρ ἠδύνατο ἐν 

σ. εὑρίσκεσθαι, οὐδὲ ἐν θέᾳ ἀνδρός ῬΑ]. Θατα, [7.{ρ.337.14)40.1.ποηῖ. Β. 

Νοεί.οἱ Ἐμὶ.3(}1.86,13020) ; 85 ποτα οασνγαχα ΒΡΡΕΆταΠΟΘ ; ἸῺ ΟΡΙ Ια 

οἱ Ναϊεπίίπα, Βα5,6}.261.2(3.402} ; Μ.32.9600) οἸτ. 5, ἄνθρωπος ; τεῖ.᾿ 
Ματοίοη 5 (ῃγίβίοίορν τὸ-. σχήματι εἶναι ἄνθρωπον, οὐκ ἔστε φύσει 

ἄνθρωπον εἶναι (μυγϑ.ἠοην. 8.2 τἢ. ἘΔ (11.2460); τῶν τολμώντων 
λέγειν ὅτι σχήματι ἐνεδύσατο σῶμα ὁ κύριος, καὶ σχήματι ἀπέθανεν 

ΤΟμυυβιαφεθης, 46.5(3.7638); ἀςο. ΑΡΟ]]. ἀντὶ τοῦ ἔσωθεν ἐν ἡμῖν 

ἀνθρώπου νοῦς ἐπουράνιος ἐν Χριστῷ" ὡς γὰρ ὀργανικῷ χρῆται σ. τῷ 

περιέχοντι, οὐ γὰρ οἷόν τε ἦν τέλειον ἄνθρωπον αὐτὸν γενέσθαι ΤΑΊΝ. 
4.1} ο]1.1.2(64.26.τορ68}; εἴ. ΔΡο]}} φμοά τιν Οἷγ ατίρ.302.τ4; Μ.28.1324) 
οἵδ, 5. βάπτισμα: σχήματι εὑρῆσθαι ὡς ἄνθρωπον, ὡς οὐχὶ τοῦ ἀνθρω- 
πίνου εἴδους ἐν τούτοις δηλουμένου, φαντασίας δέ τινος ἀπατηλῆς καὶ 
δοκήσεως τ. 42.6}.το ( Ν.37.1070); ἴῃ Ναβίογιαμι σοηίτονογν, οἵ. 
ορἠγοηίμς ε τ α υοτοῖνι δίγε οἰαῖν, εἰ τ ἃ ἐϊό ἐμαῖν, πον ρας Τ᾿ αῤῥαγοηοε 
ἀρ Ια εἰαῖν, τναῖς ἰὰ παΐεγε ἀπ ἰᾳ ἐἰαΐν, εεεΐ ἃ ἀΐγε ἐἰαῖν ἢ} υόντϊό, 
Νεβι. Ηδγαεῖ. τον π(ρ.11); 4. α5010].) εἴρη οἵ ζοάϊαο, Μείῃ.  γηηρ.διτς 
(ρ.τοψτ; Μ.18.τ68.); 5. αἰ οἱ Ὀοαν τὼ χεῖρε δ' ἐκτεταμένος 
εὐχομένου σχήματι Ἐπ5.0..4.τ5(0.123.26; Μ΄.20.11648); οὗ τηᾶπ᾿β πΡ- 
τίρῃτ βίδηςθ, Βαϑ.ἤσηι..8(2.248; Μ.31.2160); οἱ Κηξεηρ, θίοη ΑΥ, 
4...5.3.7(Μ.3.516Ὰ}; 6. ῥοςίοη τοὺς μὲν γὰρ τῶν εἰδώλων κατέλυον 
τόπ(ους), τοὺς δὲ τῷ θεῷ ἀνακειμένους κατελέμπανον ἐπὶ σχήματος 
ΤΠάι.1ς.36:7{(ρ.143.26; 2.218); 7. αοἰϊοΉ,, ἀεὶ γνώσῃ καὶ τοῖς σ. καὶ 
τοῖς ῥήμασι ὡς ὅλην ἀποπέμπῃ τὴν ἀθεΐαν στ. Να2.0».49.45(}1.36.4244); 

ἀποβιοῦντα ἐκκλησίας σ. ῬὨϊΪοΒΙ,λ.6.2.13(}}.65.4760); ἴῃ Ρῆταϑε 
τὸ αὐτὸ σ. {μ6 Ξανι ἰης ἅπαξ οὖν καὶ δεύτερον ποιήσας τὸ αὐτὸ ο,, 
νομὴ πάλιν τὸ αὐτὸ σι ποιήσῃ ΤιδοπτΝ .70. ΕἸ δεν. 42(0.84.4,6); ἐν 
ἄλλοις χρόνοις ἐγένετο τὸ αὐτὸ σ. 70. α! εἰγοη. 17 Ρ.4τ8(Μ.07.626Α); 

8. εἰοιμίτρ, καδὶν; ἃ. βϑουΐατ ἀνὴρ.. σχήματι ποιμενικῷ Ἡοττη 9 ]ς, 
σα; Οὐ Ρ.6ρ.2 ΔρΡ.Ἐπ5...6.6.10.τ4(},20.5694)}; ὙΠπάῖ,ἢ.ε.3.τ4.τοί3. 
920); Ὁ. [ον 5}. δα εοο]. τὸν Ιουδαίων ἀρχιερέα ἐνδύντα τὴν ἱερατικὴν 
στολήν... «ὦφθαι αὐτῷ τούτῳ τῷ σ. ΟτιΟ εἰς. 5, πο(ρ.54.24; Μ.ττ. 2608); 
τὸ κανονικὸν σ. Ἡατο.Π᾽άσιν, Βονρά το ; ὈΔρΕΒπηΑ], ἐδίτοι ; ΘΡΙΒΟΟρα] 
τινὰ ἐν σ. ἐπισκόπου Τ)οτ ἀοεΐ.5. (1.88. τ6810) ; οὗ ἀδβοοπβ5565 κἂν εἰ 
,ὐσυνοικοίη τινὶ μετὰ τοῦ ῥηθέντος ὀνόματος ἢ σχήματος ]ιιῖη."οῦ. 

6.6(ρ.44) ; ο. πιοπαβίο; 1. ἴῃ ββη. τὸ ἅγιον καὶ ἱερὸν ὑμῶν σ. ϑΕΤΒΡ. 
φρυιοη Β(Μ1.40.0338); τὸ συμβολικὸν σ. τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μοναχῶν 
Ἐναρτ οί. εαῤ,ῤγαεὶ. ἃ Ῥχοθηλ (}].40.12200) ; 1. ἔπ νὉ ΘῈ 5 Ρῆταβ68, 
φιομαςίϊο {6 ΟΥ ογάεγ ἐνεδύθην τὸ σ. Τ᾽ Ῥαεὶ,.Δ τϑ(0.142.4)} λαμβάνειν 
τὸ σι ἀροῤ! αὶ (Μ.6ς.τ640); φορεῖν τὸ σ, 1.(1618) ; εἰς τὸ σ., ἐν 
τῷ σ. 1. (1888); τοῦ τῶν μοναχῶν σ. .... ἀξιωθείς ΟγτΒ.υ. Βμϊἤνηι,10 
(ρ.71.15}} ἢ. οἵ α πονίςε τὸ ο. τὸ ἀποτακτικόν ῬάΟΠ.γερ. Β τό(Ρ.14.3; 
Μ.4ο.949Α); ἰν. ἀἰδι[πηςτίοι Ὀεύννεεη μέγα (6150 σ4]16ἃ ἀγγελικόν) 
Δα μικρόν: ἀββᾶ "Ὡρ...σ. ...- ἔχοντα ἀγγελικόν Ἐ}4]]. ἡ σπον..2.τ(Ρ.24. 

τς; Μ,34.10260); [δοπτ. Ν υ, δ νη». 12(}1.03.16850); τὸ ἰσάγγελον τοῦ 

μοναχικοῦ βίου σ, 1ά.υ.0. Ἐϊοόμι,24(0.49.22); [Πἰ58. ἀἰδπποιίοη α15- 
ἀρρτονϑᾷ οὗ οὐ δοίης ὅπερ λέγουσι μικρὸν σ., ἔπειτα ὡς μέγα" ἕν γὰρ 
τὸ σ., ὥσπερ καὶ τὸ βάπτισμα, καθὼς οἱ ἅγιοι πατέρες ἐχρήσαντο 
Ὑμπατι διά. ε}}».1.το( 99.941); θα Κορὶ ἴῃ στα οἵ οοτΠ]πρ ἃ τηοηκ, 
Επελιοῖ.(ρ0.382,407,41ττὴ; ἅ. τιρξ, εἰ φιλάργυρον ἔχεις τὸ σ. τῆς ψυχῆς 

ΟΥτ Η.ῥγοεαίεοῖι.4:; 9. υἰβεᾶ οὗ 8ες σ. μὲν τὸ τῆς σαρκὸς ἕτερον καὶ 
ἕτερον ὁρῶμεν γεγενημένον ἄρρενος καὶ θηλείας Τυῖ. ἀταί.253,5(}.6, 
Ξ288}; τοῦδε τοῦ σ., ᾧ διακρίνεται τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ ΟἸΕΥῊ.5,γ.3.13 
{ρ.239.4; Μ.8.τ1938); ἐδ.6,12(0.482.12; Μ.0.3218); ἐπ’ αὐξήσει γὰρ τοῦ 
γένους τῶν ἀνθρώπων διαφορὰ σχημάτων διεπλάσθη ἐν τῷ Ἀδὰμ "καὶ 
τῇ Εὔᾳ (οηοὶ.4,ΡΡ.6.1τ.6; 18.7...8; ΤὨατ, ῥγουϊά.7(4.589); 10. γαηξ, 
Ῥοσοη ἐν. τῷ τοῦ Καίσαρος σ. πέντε ἐνιαυτούς ῬΒΙΠοβί, ἢ. 6.7. τ. 
ὅς.5 530); οἱ εὑρισκόμενοι ἐν τῷ κλήρῳ ἔσονται ἐν τῷ αὐτῷ σ. ΓΝΙς, 
(αε)εωη.8; ἰδιτο; παρέλαβε τὸ σα. τῆς ἐπισκοπῆς “Ἰεροσολύμων Συμέων 
Το. Μ41].εἰγοόμοτο Ρ.250(}1.97.3020), οἵ. 6 Ξαργα ; 11. φωτγε ἴῃ υῃείουο 
καὶ τὸ ψαλμικὰν μεμίμηται σ." καὶ γὰρ ἐκεῖ ὁμοίως ἐρωτῶσέί τινες" τίς 
ἐστιν οὗτος ὃ βασιλεὺς τῆς δόξης; Τῇάι. ]ς.63:τ(ρ.245.14; 2.388); οἵ, 
δείονια, ἰά ἐεἰ ῥεν[φείαρε ξεγριοηθης ἐομθκιοηθηι, ἸΒ1. 11. δὲγηι.1.35.7) 
“οἰεριαία ἐκ Ονασοο ἴῃ ᾿αἰΐπιη εἰοφείηι βρηγαῦ ἱρμεγρυοίωμίμν, φα 

1359 σχηματικός 

βμμὶ τ νεγϑὶς νοὶ βεηθνη5. ῥὲν υαγίας ἀτεϊϊομηι ἤογηῖας ῥγΌΡίον 
εἰσοφμῖὶ ογπανιεηίνη, ἰδιτιαδια; 12. ῥἠηγαβεοίορν σ. πολεμικόν ΟΥ. 
δελοϊ ἱη Οαπὶ.7 ττ(Μ.17.2800); Οφουτη. ἄρος,ττ2(0.33); 18. κεμά, οογὲ 
ἐναλλάττει τὸ σ. τοῦ χρόνου: τὰ γὰρ ἤδη γεγενημένα ὡς μέλλοντα 
λέγει Τμάϊ.Ζαεῤ.}:τ2(2.1624); ἐπηρμένου...τῆς συναγωγῆς τοῦ ἄνω 
σ. ἰά4.1ς5.6:4(2.200}; 70.1),καεν.81(Ν1.94.741., ν.}. σχίσματος) ; 
14. ἀῤῥεαγαμε ΟΡΡ. το! ν; 8. σεμηδίαημεε πιστεύειν τῷ σ. τῶν 
Χριστιανῶν εἶναι νομιζομένων Ἐπ5.0.(,4.54{Ρ.139.32; Μ.20.1205Ὰ)}; 
ΑἸεχ. ΑἸ. ἐρ.Αἰοκ.2(ρ.20.2τ; Μ.18, 5400); Βα5.ἠοηβ.1.2(2.20; Μ.51. 
1058}; σ. ἅπας ὁ παρὼν βίος, καὶ ἀπάτη, καὶ ὀνειράτων οὐδὲν διενήνοχε 
Ομχν5,"οηι.3.5.7 ἦρε ΟοΉ.(4.3600); Ὁ. ἀῤῥεανάηεε ἡ ἀντικειμένη δύναμις 
ἀεὶ μιμεῖται τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς δικαιοσύνης τὰ σ. οί, νη το, 5 
(ρ.127.1; Μ.18.20ο0) ; 'διέρρηξε τὰ ἱμάτια’ τῷ μὲν σ. πρὸς τὸ πάθος 
ἀποσυρόμενος, τῷ δὲ πράγματι πρὸς τὴν ἀρετὴν ἀποδυόμενος ΤΌ ὮΥνϑ. 
ἤοηι.3:4 ἴῃ Ποδ(δισοτο); 6. Ρ]αγ., οὗ ναηῖτ165 οὗ [Π15. νγου]ά, Μοίῃ, 
Φνρ.8ιτίρ ϑτ.τς; Μ.18.120Ὰ}; Πιοη. Ατ.ε.ἢ.6.3(Μ.3.5364); σχήματα 
μὲν καλεῖ τὰ τοῦ παρόντος αἰῶνος, οἷον πλοῦτον καὶ δυναστείαν καὶ τὴν 
ἄλλην περιφάνειαν" πράγματα δὲ τὰ μέλλοντα ὙΠα . Κοη:.12:2(3.129); 
15. ἤριγε, 'νρὲ ο. πληρῶν μόνον ἕστηκεν ὁ ἱερεύς... ἡ δὲ χάρις...ἐστιν 
ἡ τοῦ θεοῦ (Ὠγγαιργοά. [|4.2.6(2.3044Ὰ}; διὰ πολλῶν σ. τοῦ πανσόφον 
Μωυσέως τὸ ἐπὶ Χριστῷ προανατυποῦντος μνστήριον Ογτ.7.3.2(4. 
2648); ὁ Χριστὸς ..«αὐτὴν ἡμῖν... ὑπέδειξε τὴν ἀλήθειαν, οὐκ ἐν τύποις 
ἔτι καὶ σχήματι τὸ τῆς ἀρετῆς καταγράφων εἶδος 1δ.το(8350) ; 16.5.1 
(,δοΑ}; μεπσε ηφαρίηρ, ᾿ηἐογβνδίαϊοη ἐν ἱστορίας σχήματι ΟΥ.( εἰς. 
5ι31(0.32.20; Μ.ττ.12288)}; σ. ... τῷ λόγῳ περιτέθειται βαθύ ὕγτ.7ο. 
(4.442); ἐδ. 5.1(4608); 1(.ἐλ65.32(5'.3004}; 16. ἤογηι οἵ ἰποιρἠϊ τὴν 
ἑτερότητα τῶν ποικίλων τοῦ θεοῦ κατὰ τὰς πολνειδεῖς ὁράσεις σχημάτων 
Τοπ. τ, ἄ..0.ς(1.3.9120); Το. λαογ.83(Μ.94.7414}; 17. σελμόηιθ, 
Ρίοὶ, Ἐλοτα. Με]. (4.5 τ ρ.180) οἷΐϊ, 5. σκάμμα; 18, ΕΥΤΟΥ ἴοΥ ὄχημα: 
γῇ δὲ ποσὶ μὲν ὑποβέβηκε σ. Β85.56].0γ.91(Μ 8ς,128Ὰ)}. 

ΞἘσχηματάριος, ὁ, ἀξεοῖνεν, 70.1},ραγαϊ. (Δ.96.464). 
σχηματίζ-ω, 1. ἔογηι, ξαςίοη τὸ ἄρρεν {μὲν μορφώσας, τὸ δὲ 

θῆλυ σχηματίσας Ἐλι5... ττ(ρ.228.09; Μ.20.13844); ἢρ. ὁ παιδοτρί- 
βης “ων τὸν παῖδα (Ἰ6π.5γ.6.17(0.514.23; Μ.9.3934); 10.}.7{0.27]. 
20; 4400); Οἢτγβ, ο»".22.4 ἐμ Μ1|.(7.280Ὰ}; γτ. 7.3.5(4.3050) ; 2. ἐ"- 
ἄν τοί ξογηι οὐ σωδείαηεο εἰπὼν “ἐν δεξιᾷ᾽, οὐκ ἐσχημάτισεν αὐτόν, 
ἀλλὰ τὸ ὁμότιμον ἔδειξε τὸ πρὸς τὸν πατέρα (Ὠτγπ.ἤοη1.2,3 ἢπ Η εὖ. 
(12. τοοὺ); μὴ “-Ὡς τὸ θεῖον ἐν ἑαυτῷ προσευχόμενος Ἐνδρτ, ΡΟΛΙ ΟΥ,δ6 
(1.70. ττϑτα) ; οἵ ἴπο. μετὰ τὸ σχηματισθῆναι ἤτοι σωματωθῆναι ΝΊ!, 
Ἐρ}.2.40(}}.70.2130); 3. ξίνε ἤογηι ἰο, γεῤργέδεη τὸ πνεῦμα...ἐν εἴδει 
περιστερᾶς “-εται ἘΡΊῚρΡ  ἤαον.62.6(0.394.27; ΝΙ.41.10578}; τὸ πνεῦμα 
οὐνὲν τῷ πραοτάτῳ “-μενον ζῴῳ ὄντ. 70.2.τ(4.1274) ἐδ.6(5640); ἄγ- 
γελος δέ, καὶ ψυχή, καὶ δαίμων, εἰ μὴ σωματικῶς καὶ παχέως, ἀλλὰ 
κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν, καὶ ““ονται καὶ περιγράφονται 0.1} υμπαρ.3.24 
(Μ.94.1τ34481.); 4. γεῤγόθθηὶ, ἀοξεγίθε οὐ γὰρ ταὐτὰ νομίζω σημαίνεσθαι 
ἐν τῷ “ἐμαρτύρησεν᾽ ὅτε δηλοῦται τὸ ῥῆμα, παρ᾽ ὃ ὁ μάρτυς ἐσχημάτι- 
σται τοῦ θεοῦ τ. 7ο.32.18(ατ; Ρ.456.29; Μ.14.7024}; “"ει δὲ αὐτὸν [86. 
τὸν λόγον] διεξοδικῶς ἡ γραφὴ ΒαΒ.ἠ6χ.3.2(1.228; Μ.20.564}; ΟΥ ΝΥ 88. 
Αροϊϊ, κ(}1.4ς.11328}; λόγον προφορικὸν αὐτὸν σχηματίσας Ἐρίρῃ. 
απαειδπίρ.1.6; Μ.42.94}; τὸ φιλάργυρον οὕτως ἐσχηματίσαμεν ΟΒτγϑ5. 
μομι.28.5 ἴῃ Μ|.(.3408}); ἡ θεολογία τοὺς οὐρανίους ἐσχημάτισε νόας 
Ὀϊοπ Ατ.ς ἡ.2.3(Μ.3.1418); 5. ἱνρίξν, ἐνριϑοί γε τίνος οὖν ἕνεκεν. .«τὸ 
βιβλίον ῥαντίζεται...ἢ τοῦ τιμίον αἵματος ἄνωθεν “υομένου ; (ὮΓΥΒ. 
βογι.16.2 ἐπι Ηεὑ.(12.1598}; {ϑορῃχ. ΗΠ ἰπμηριατί(Μ,87.3002Ὰ); 6. δυ- 
ῥγέξς ἕν τι γένος ἐκάλει Σαβαὶ {ὁ ᾿Εβραῖος, παρ᾽ ὃ ἐσχηματίσθαι 
τὸν Σαβαώθ ΟΥ.70.1.53τ(34; Ρ.38.23; Μ.τ4. 814}; Βαβ. λον, 5. ΔΆ(1. 
τ648; Μ.29.ΔοΙα); τῇ εὐχαριστίᾳ “-εἰ τὴν εὐφημίαν ὙΠατ. 27 }ες55. 

τ:3(3.528); 7. φιέεαη λέγει μὲν γὰρ ὅτι..., ἐσχημάτιαε δὲ οὕτως... 

ΤΒάτ. ορβυδον 8: 26{ρ.140.ς ; ΝΙ.66.828})); 1.8: 27(ρΡ.141.7; 82080); 
8. τηρα., ηίαϊε α σπου οὔ; ἤθῆσα ἤσίρη, εομμ εν οὶ, Ὁ Γαδῖισολ ν.20 
(Μ.6.2760); οὐ πρὸς ἡμᾶς ἔχουσιν τὴν μάχην οἱ Ἀρειανοὶ περὶ τῆς 
αἱρέσεως, ἀλλὰ “-ονται μὲν πρὸς ἡμᾶς, πρὸς αὐτὴν δὲ τὴν θεότητα 
μάχονται ΑἸΏ..4γ.2.32(Ν}|.26.2130); “π“ὀμένοι τὴν εὐσέβειαν ἼΠΑῚ Ἐς, 
34010(1.795); οἵ Ομτγιβὶ ἅπερ οἷδεν ὡς θεός, ἀγνοεῖν ὡς ἄνθρωπος “-εται 
ὕγσ. [0.5.5(4.5200}; ἀσθένειαν ὁ λόγος --εται, ἔχει δὲ οὐχ οὕτως κατ᾽ 
ἀλήθειαν, ἐπείπερ ἴσος ἐστὶ τῷ πατρί Ἀτηπιοη. 70.5:3ο(Μ.85.14200); 

᾿ “- διν , Η - Ν ΄ ε - 
οὗ οά προνοητικῶς δὲ ἐσχηματίζετο οἰκονομῶν τὴν σωτηρίαν ἡμῶν, 

ἵνα δείξη πόσον δύναται μετάνοια 70.) Δ αη Βο(}1.04.15804}; 9. ἀδίτο!., 
ῥὲ ἔῃ το σε γα!οΉ τοὺς ἀστέρας, οὖς νομίζουσιν ἑαυτοῖς ἐσχηματικέναι 
κατὰ τὸν καιρὸν τῆς τοῦ δεῖνος γενέσεως ἐσχηματισμένους οὐτωσί ΟΥ. 
ερτηη}.ἦη: Οδη Δ Ρ. 1 5.}.6.6.ττ(οταῦ,; Μ.12.724}} 1δ.(2958; Μ.δοῦ); 
10. ἢ ἐχαγεῖη ἐνέγκαντες μαΐας πιστὰς πρὸς τὸ σχηματίσαι αὐτήν, καὶ 
σχηματίσαντες εὗρον αὐτὴν τοῦ καθαροῦ καθαρωτέραν (ἤγ.ϑας. Α(ρ.59). 

σχηματικός, ἢ ογ6 τοῖο δοίίευες ἐμαὶ (Πτῖβι᾽᾿ 5 Πυταϑηλον 15 ον ἴη 
ἀρβέαγαηεε, ποῖ ἴῃ τϑα! έν Αἴγυπτοι, οἱ καὶ σ. καὶ μονοφυσῖται 1ο,1), 
μαον. 85(Μ.04.74τΆ, ΡτῸΒ. 11. ἔογ σχισματικοῦ). 



σχημάτισμα 

σχημάτισμα, τό, ῥγείθηεε κενοδοξία...ο. φιλοπονίας ΤΙΝΙ] υἱ(Μ. 
70.11440). 

σχηματισμός, ὁ, 1. ξογηι; ἃ. σὔαρε, εἰρη μᾶς, οἵ ἀθνὶ]5 ἀλάτ- 
τοντες τὰς μορφάς, καὶ τοὺς παῖδας ἐκφοβοῦντες, τῇ τῶν ὄχλων 
φαντασίᾳ καὶ τοῖς σ. ΑΙΠ νυ. πίοη.28(Ν1.26.888.Α); οὗ ἸΠΟοΥρΟΥΘΆ] 
Ὀεῖηρθ 8 αἀεριοίεά. ὡς δυνατὸν συγγενέσιν ἀναπλάττειν τε καὶ ἐκ- 
φαίνειν σχηματισμοῖς )οη.Ατ.«.}.2.2(Μ.3.1370); ἐμπυρίοις σ. Ἰά, ορ. 
9.2(Μ.2.1το80}; τοῖς... «μὴ ἔχουσι ασ. σωματικῶς 10.1) παρ.3.24(Ν.04. 
13440); Ὀ. εχίογμδὶ ἔογηε Οὐ ἀῤῥεαγαηεε, Μεῖμ σγριτο. (ρ.127,3; 
Μ,.τ8,2000) ; τὸν ἔνδον καρπὸν..«οὐ τὸν ἐκ φύλλων ἐπικείμενον σ. Νίας. 
Αδρ.ρ.2(Μ4.34.4130}); τοὺς ἔξωθεν σ. οἷς τὰ πάθη ἡμῶν ἐπισκιάξομεν 
Τ7Β465.1ς5.62(1.4248; Μ.30.2288); (νι. »᾽.ΜΙ.23:26(Μ.72.4408); οἵ 
ΒΜΨΝ, Απάτιῦτιμας.(Μ,07.τ30 40}; Βδπος 0 ῥγείδηῃιεα ὄργανον 
ἀπάτης καὶ τέχνη σχηματισμοῦ 865. μη.τ.4(1.2136; Μ.20.5134}; 
2. εἰνγὶςξ οἱ ἀτγθθθίηρ Βαϊσ, (Ἰθιη ραδά,3.2(0.242.23; Μ.8.5728}; 
3. αϑίχο!., εοηβ ωγαίίοη οἱ ἀστέρες κατὰ τοὺς διαφόρους σα. Οτ σον. 
15. δη ἈΡ.Ἐλ}5.}.6.6.ττίεϑιο ; Μ.12.52Ὰ}; ἐδ. (,βδο; Μ.6τΑ); ἰα (εἶς. 
5.21(0.22.23; Μ.11.12134)}; 12104. Κα Άρ.ῬΏοΙ, οοά.223(Μ.το3.86ο}) ; 
4. ἴῃ ἰαπριαρε; ἃ. ἤσηζε οὐ Ἄρϑεοῖ, ΟἸδπι. ἐν. 6. τπ(ρ.407.τ6; Μ.0. 
2538); ΤΠατΜορβ. Κο».8: )οίρ.τ40.1; Μ.66.8280); ἐδ. (ρ.τ40.52; 
8208); 4. ς.χ7:τποί(ρ.τχ4.1; Μ,66.664.); [514.}6].6}}».2.1717(}.18. 
6204); Ὁ. ργαμρηαϊοαὶ ἐοηἰγείίοις ὃ δὲ σ. τῆς ἡμετέρας γλώττης μὴ 
συμβαίνων τῷ σ. τῆς ᾿Εβραϊκῆς εὐγλωττίας ΟτιΝΝ γ85.ἠο».2 τη (αηΐ. 

(Μ.44.7968). 
Ἐσχηματόγραπτος, εἰγει» δον ει 12 ἃ ἔρνη τὸ σῶμα [1.6. (ἢ τΊ51᾽8] 

σ. πέλει Τπάτι τα. ἐαγηϑ. 21(Μ.00.1τγ9 20). 
Ἐσχηματολογία, ἡ, ἐγα»δ σγόμςς οΓ ἀρῤῥί[ϊ᾽σαίίοη, Ογτ. Κορι.7:13 

(Ρυβον καὶ Ρ.201 ποίΐ,). 
Ἐσχηματολόγιον, τό, ἐογεῤίείε γιοηαξίτς πανὶ! τίθησιν ὃ ἱερεὺς 

ἐπάνω αὐτοῦ τὸ σ. Επελοῖ,(ρ.385). 
σχηματοποι-έω, ρίυε ἃ γεῤγεσεμίαίίον οὗ, γεργεδεηί, Παβι.4:αῖ.30.2 

(Μ.6.540Ὰ)}; τὰ τῆς κωμῳδίας αἰσχρὰ....διηγεῖσθαι...“-οῦὔντες τῶν 
παλαιῶν τοὺς μύθους ὈΡῚρἢ, παδν.13.τ(ρ.268.2; Μ.42.401Α}; ἰά ἐχρ. 
2 4.τό(ρ.517.4; Μ.42.8134}; ΤΠάτ. ορβ.. 5.49 ῥτοειη.(ρ.324.1τ6). 

σχηματοποιΐα, ἡ, ἤρμγαίυο γεῤγεςεμίαϊοη συνθέσεις φησὶ τὰς 
εἰρημένας πλάσεις καὶ ο, Μίαχ, Ξεἶοῖὶ,ε.}}.2.2(Μ.3.574}.Ψ 

σχηματουργέω,  αϑἤϊοη, τπακε, Οεο. ΡΙ5.κεχ. το, (Μ.92.1π16Ὰ}; 14. 
Ηεναεὶ.2.τ3ο(Ν.02.1.2264}; 1.2.2οκ( 3314). 

σχηματουργία, ἡ, 1. ορηβρηγαιίον ; οὗ Ξῖατβ, Ταῖογαί. ο(ρ.1ο,22; 
Μι6.928.); 2. εννηδοϊίφ! διὰ τῆς παραπεποιημένης αὐτῶν 580, 
Αἀαπιῖε5] σα. ΕΡΙΡἢ. ἦεν. 52.χ(ρ.314.1ττ; Μ.4τ.9570). 

Ἐσχιαστή, ἡ, α Κίπά οἵ ἐς, 70. 18]. ἐἤγοτδ Ρ.451(Μ.07.66098). 
Ἐσχιδακίξζω, εἰεασ, «ῥρίϊηίεν, ἘΡΙρΡἢ. ἀπε, τοξίρ.τ24.τ6; Μ.43.2 044). 
σχιδανόπους, τοίτζ ῥαγίοα ἰοες, ΟἸφτα,. 5.7.8 (0.78.2; Μ.0.ς 568). 
[ΠΙσχιδάριον, τό, ν. σχεδάριον. 
σχίζα, ἡ, εἰδαυαρε; Πδπσα ἕογὰ οἵ ἃ τοδά, ϑγιθϑ, γουα. (0.60.4; 

Μ.66.τ2τόο). ; 
σχιζίον, τό, 5»4]} ῥίεεο, Οντιϑιυ, δ αν.24(ρΡ.το].35). 
σχιζόπτερος, τοῖέλ εἰουφη,, ἴ.ε. ξραϊξπεγεά, τοῖηρε; οἱ Ὀἰτάθ, Βαβι ἦες. 

8.3(1.72Ε; Μ.20.τ6ο0). 
σχίξ-ω, 1. {γα η8., 4υτάξ; ἃ. ἴὴ σεῆ, σθοντας τὴν τῶν προσεχόντων 

αὐτοῖς ψυχήν Οτι(εἰς.5.3(ρ.4.4; Μιττοττδςα); τὸν βίον αὐτῷ “-ὀμενον 
πρὸς ἀρετὴν καὶ κακίαν Βαᾳ5, μου ἢ Ῥς τίτ οτος ; Μ.20.2244}); ". 1860]. 
μιὰ θεότης...ἐν τριάδι"... καὶ πεῖν αὐτὴν εἰς διαφόρους φύσεις τολμᾶτε 
Ατῇ, γι τδίΜ.26,480); μὴ “τὼν τὴν προσκύνησιν, ἀλλ᾽ ἐνῶν τὴν 
θεότητα 1885. Ξἰγμκί, ποθ. τ. (1, 3250: Μ,30.128); μήτε τὸ τῆς μοναρχίας 
σσέσθαι κράτος εἰς θεότητας διαφόρους κατατεμνόμενον ΟΥΟΝ γ858.0». 
ἐαἰεοἤ, (ρ.τό.ὃ; Μ.45.17}0}; ἐν υἱῷ γνῶθι πατέρα, ἐν πατρὶ δόξασον 
υἷόν.«μὴ “τε τὰ ἄσχιστα. κἂν γὰρ θέλῃς, οὐ “-εται Τηάντη ({[Β45.) 
ξιωηπ(ι.31τ7Γ; Μ.20.7600); 2. ἀϊυϊάο, φοραγαΐς, δε ἴῃ βεὐίξδηι, οί. 
εἴ τις -τοντιὶ ἀκολουθεῖ Ἰσῃ. Ρλμαά,3.5:: ἕνεκεν τοῦ μὴ σχῖσαι ΤΙ ολ.ΑἹ. 
ἈΡ.1.5.ἢ.6.6.4:-(Μ.20.6338}; Αὐβοη Ηψρϑβ.}.(Ρ.147.1τ6; Μ.25.3120); 
τοὺς... Ημιαρείους..«καὶ τοὺς ἀπ᾽ αὐτῶν σχίσαντας ΕΡΙΡΉ.ἠα6᾽.73.37 
(ρ.3ττ.2ς; Μ.42.4724}; Ρ855. τέμνονται καὶ πῦονται καὶ στάσεις ἰδίας 
ἔχειν ἕκαστοι θέλουσιν (Ε]5.80.Ο τ. εἰς.5.ο(0.21ο.16. Μ.11.3020}; μετὰ 
τοῦ “εσθαι καὶ ἀποπίπτειν τοῦ θεοῦ Οτ. (εἰς. 8. 62(0.278.22; τόσ00) ; 14. 
.]0.13.τ2(Ρ.237.20; Μ.14.420Ὰ}; (Ὀηβί,αρ. 5,0, ,2.δοί(ρ.68:25 ; Μ,20, 
10418}; μὴ ““εσθαι τὰς ἐκκλησίας [}Ραρα ἀρ. ΑἸΏ.ἀροἱ.56ε. 22(ρ τι. 
7) Μι25.3010); 3. εἰμὶ οὔ, ξοραγαίε μὴ δέξησθε.. τὰ γράμματα αὐτοῦ, 
ἀλλὰ σχίσατε καὶ δυσωπήσατε τοὺς κομίζοντας ΑΒ. ὁρ.Φπεγνεῖ. Τ(ρ.176. 
26; Μ.2:.2378); 4. γαξὸ ἃ ςεἰίτῃ 1 τοῖς σύουσι τὴν ἐκκλησίαν 

ΟΠγνβι λον, 1.5 τη. Ἐρν(ατ.Β6ΕῚ; τοῦ εἰς αἵρεσιν ἐμπεσεῖν τὸ τὴν ἐκ- 
κλησίαν σχῖσαι οὐκ ἔλαττόν ἐστι κακόν τὉ.(88.). 

σχίσις, ἡ, εἰδεαυαρο, βαγίηρ; οἵ τἷνουβ, ΗἸρρ.μαον.6.τοίρ.τ4τ.1 5; 
Μ.τό.32150}; οἵ {ῆ6 βξανθὴβ αἱ (ῃτίϑες θαρείβπα, Οὐ, ὅγ.20 ἐμ 70. 

(ρ..50ο.20). 

1360 σχολάζω 

σχίσμα, τό, 1. ἀϊυϊσίομ, εἰφαυαρε, νἰτῖπ Οσαμοαα ἢ τοίνυν δὸς 
ἐκεῖ σχίσματα, ἵνα εἴπωμεν τρεῖς θεούς...ἤ, εἰ οὐκ ἔνι ο., εἷς θεὸς πατὴρ 
καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα ΤΑτΤΙ ἀταί, Τγῖμ.τ. (Μ.28.ττ200) ;2. ἀτυϊείοη, 
σεῤίϑηι, ἀἸβῖ, ἔτοπὰ ἤστεϑν, Βα5.6}.188 ξαη.τ(3.2680 ; Μ.32.665Ὰ) οἰϊ. 5. 
αἵρεσις; Μελιτιανοί, οἱ ἐν Αἰγύπτῳ, σ. ὄντες ἀλλ᾽ οὐχ αἴρεσις ἘΡῚΡἢ. 
απας.6ϑ(ρ.2.3; Μ.42.124}); Τάτ, δταά ρῥιι 4ο(Μ.99.το52}); ΒΌΣ οἐ, 
αἱρέσεις ἐνταῦθα, οὐ ταύτας λέγων τὰς τῶν δογμάτων, ἀλλὰ τὰς τῶν σ. 
τούτων Ὀμγνϑ5.ἢοη1.27.2 ἴῃ ΤΌ ον.(10.2428}; σι οὐ δογματικὰ λέγει, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνα τὰ τῆς φιλαρχίας Τα. Το. 11: τ8(3.226) ; τὸ θὲ ἀνοϊάεά, 
ΒαγΉ.109.12:; ἡμᾶς ὡς αἰτίους σχίσματος μέμψιν ὑπομεῖναι ΑἸΉ «αροΐ. 
φ6,.32(Ρ.111.8; Μ.25.3010); ἀκμάξοντος...τοῦ σ. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ 
Πναρτ .4.3.22(ρ.τ20.0; Μ.86,26418); παῦσον τὰ σ. τῶν ἐκκλησίων 
{1|.}αε.(ρΡ.21το.23). 

Κσχισματάριος, τεἠίςναίε, Ρ4]1} υπγγς.το(ρ.00.2ο; Μ.47.56). 
Ἐσχισματικός, Ξεἠίογιαϊίε; 1, σ. κακὸν Ἐπ5.ν.(.3.4(0Ρ.78.20; Μ. 

20.10570); 18.3.66{(Ρ.113.26; 11448}; ἀνδρῶν 1δ.(0.112.10; 11448}; 
Μελιτιανοί οἱ ἀεὶ σ. ΟΑἸΕΧ. ρα. ΑἸ ρος ςέειτοίρ.τοι.20; Ν.2ς. 
2800); Ατῃ.υ.«πίοη. 68(Μ.26.9408); 2. ἃ9 Ξυῦθβί, ἡ τῶν αἱρετικῶν καὶ σ. 
διχόνοια (οπδῖΔΡ. Επ5.0.(.,.6π(0.112.21; Μ.20.11418); οὐ δεῖ αἶρε- 
τικοῖς ἣ σ. συνεύχεσθαι ΟἹ, α0α.ςα5.33; μηδεμία ἔστω ὑμῖν κοινωνία 
πρὸς τοὺς σ., μήθ᾽ ὅλως πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς Ἀρειανούς Αἴῃ.ν. 4 πίον. 
οτ( Μ.26.9690). 

Ἐσχισματοποιός, »ΩΡΊΙΗΡ ἃ Ξεἰμῖδηι τοῦ σ. Μαρκίωνος Αὐἀδτῃ ἀἄταὶ. 
τ.ϑί(ρ.τ8.2; Μ.11.17208); τὰ περὶ "]εροβοὰμ καὶ Ῥοβοὰμ τῶν σ. [ΔΊῃ. 
φγηορς,.(Μ.28.3848); τιᾶ50. 88 βι1058ἴ. αἱρεσιαρχῶν καὶ σ. ἘΡΙΡΗἐχρ. 
4.τ2(ρ.5τ2.17; Μ.42.8048). 

σχισμή, ἡ, ἐγαεῖ ; ἴὰ ἃ βίοῃμθβ, Ἠδχιη υΐ5,3.6.4; ΕἸΡΗΓ, 4.ΖΙΟΌ ; 1Ππ 
αι 501ῈΚ, Ηδτπι. εἶν. 8.10.1; εἰδξξ; ἴὰ ἃ ταουηταίη, 10.0.1.7. 

Ἐσχοινίζομαι, γοῤέ δεθέντας αὐτοὺς καὶ σχοινισθέντας εἰς τοὺς 
τραχήλους Μ΄.56.7(Ρ.177.2}); ΟΠ γν5.οἰδοηα. τίτ 810 Α), 

σχοινίον, τό, 1. γορδ, [τι ἸΟΟῚ5. Οὗ ἈΠΡΌΪ5 τινὰ τὰ γεωμετρικὰ σ. 
θιοη. Αγ ιλιτς ἰ.(Μ.3.2250}}; ἀΘβου δα Ἰἰαίδυ 85 τὰ δὲ γεωμετρικὰ 
καὶ τεκτονικὰ σκεύη 18.15.5(2338}; ρ΄. ἀναφερόμενοι εἰς τὰ ὕψη...σ. 
χρώμενοι τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἴση. ἔρἐ.9.τ; ἐχερ, Ῥ5.15:6 σχοινία 
γὰρ τὰς ἐπιβουλὰς ὀνομάζει ΤΌατ, ᾿ς τς: (1.691); σ. μέτρον ἐστίν Ογτ. 
Ἐξτςιθ(Μ,.69.812.}; 2. ἃ. ἃ τυδαβαγο, σαπ4] ἴο ἔουΥ π1|65, ΗΠΡΡ.ἤαθν. 
9.13(ρ.251.14}{.; σχοίνων Μ.16.32870); ποησε Ὁ. ψγηδί 15 τηθαβυτθα, 
8 ἰοὶ, ῥογίϊσῃ ; υϑθα ἴου σχοίνισμα {}5.104:11), [0.1).λοηι.2.4(Ν 1.06. 
5848). 

σχοίνισμα, τό, 1. ῥογίίοημ, αἰϊοίνηφηϊ, ἔτρα, ἴθ ΒΙΡἢΠσ4] ῬΏταβα σα. 
κληρονομίας Μεῖῃ αγρριτοι(ρ.128.27; Μ.18.2044}; Ει5.4.6.2.3(ρΡ.66. 
41; Μ.22.1218}; Ονγ. [5.4.τ{2.5700}; ὑμεῖς κλητοὶ ἄγιοι..., σα. κυρίου τὸ 
κράτιστον ὅτ. ΝᾺ 2.0γ.42.0(Ν.36.4608); πλάτυνόν σου ἐν ἐμοὶ τὰ σ., 
τὰς ἐνεργείας τοῦ παναγίου πνεύματος 0.1). κοη!.2.7(Μ.06.ς880); 
2. -Ξ σχοινίον, τον γόρε, ἘΞΡΉΥ.1.2146. 

σχοινοειδής, ἐδ α γὸρὲ οὐ εονάᾷ, αὐ Ν γββιγος,3(}.46.6698). 
Ἐσχοῖνον, τό, γοβε, 7ο.Μα],εἤγοόη αι Ρ.270(Μ.07.4218). 
Ἐσχοινοπλοκ-έω, ἡγπαΐκε ἃ γοβε, τσ, μὴ λάθῃης...πσ-ῶν κατὰ σαυτοῦ τῇ 

συνηθείᾳ τῆς ἁμαρτίας ΓΏγνΚ. ἤγ 15 Ῥγ.5:22(Μ}.64.6600). 
σχοῖνος, ὁ, ἡ, 1. α γεεὰ βόη, ὈἸθτη οἷν. 6.3(0ρ.449.0; Μ.9.2538) 

2. -- σχοίνισμα τ, ΑΡΟ]] εὶς Ῥςτς τ 6(Μ.32.1328}). 
᾿ σχοινοστρόφος, ὁ, γορε-παΐεν, (Ἡγγϑ.εαίδελ.2.4(2.2428). 

Ἐσχοινωτός, ἐοϊξίεα ἰἰβε α γοβρε; οἵ ἃ ΡΥ]Π]ατ, (οβγα. ηἀ. ἰο}.2(Μ.88. 
1018). 

σχολάΐζτ-ω, 1. παῦε ἰσίξτιγε; ἃ. ἀο μοϊμιηρ οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ᾿Ιουδαΐ- 
ξζειν καὶ ἐν τῷ σαββάτῳ σ. ... τὴν δὲ κυριακὴν προτιμῶντας εἴγε δύναιντο. 
σ. ὡς Χριστιανοί ΟἹ, ρα. καρ.20; οὗ ἃ πον] ν-οος Πα τπποὴκ ὀφείλει 
προσκαρτερεῖν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἡμέρας πέντε, “ὧν ἀπὸ παντὸς ἔργου, 
ἄνευ ἀναγνώσεως, εἰ ἐπίσταται Ἐπμεβμοῖ, (0.388); Ὁ. δὲ ὠποσομρτει!, ἐπί- 
σκοπὸς “-ων ἐπὶ “ουσαν ἐκκλησίαν ἑαυτὸν ἐπιρρίψας ΟΑπί.(24τ)εση. 
τό; σ. ἀπὸ τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος ϑτΉ.ῬΑΡΆ. Δρ.Τ Βα. ἦ..6.5.1τ.6(3. 
1ο38); 2. δὲ αἱ ἰείτηγε; ἃ. δὲ 5{1|}, οἷ Ῥϑ,4πττι ὄντινα γνῶναι οὐκ 
ἔστιν μὴ σχολάσαντα καὶ ἐκκαθάραντα τὸν νοῦν ΟΥ 70.10.3(0.201.22 ; 
Μ.14.5298); ἴδιόν ἐστε τοῦ σὔοντος ἐκζητεῖν τὸν θεόν ΒΑ5. πον Ἢ Ἐς. 
4Ξ(α.775Ὲ; Μ,29.4204}); σχόλασόν μοι, τέκνον ατο. ὈΙαον Ῥονῤἢ.26; 
7ο.ΟἸτπι.βεαὶ 20(Μ.88.11528); ΚΕ. δὲ ἔγεε ἴτοπι, 650. ἴγογῃα ἰϊηρθ οὗ 
1815 ννουἹά σχολασάτω ἀπὸ τοῦ κόσμου ὕιάντη.4Ρ. 0.1), αγαϊ (Μ.. 
96.4824); καρδίαν ἀνθρώπου “-ουσαν ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας γτ.1,ς, 
11: 25(Μ.12.7050) ; {} 41] ζνγηοη. τ. )(ρ. ατ,2υ; Μ.34.1τ16}}; ο. δά “γεῦ 
το, λανε ἰἦδ ορ ογέμηϊίν διὰ τὴν εἰρήνην “-εἰ τὸν διαβόητον οἰκοδομῆσαι 
ναόν ΟΥ,7ο.6.τ(ρ.τογ.}; Μ.14.200Ὰ); ἃ05., δὲ ἔὅξέε: οὗ ἃ οίηδη, δὲ 
μηρεϊγοίπεά, 85. Ἔῤριτοῦ ἐαΉ.22(3.2028Β ; Μ.32.7214}; αἴ, ἤατιό γέξέ Οὐ 
γέξρτίε; ἃ. ἐέαδε πάντα τὰ πρὸ τούτου..«νῦν ἀμνηστίᾳ παραδοθῆναι, 
πᾶσάν τε ὑποψίαν σχολάσαι τοῦ λοιποῦ ζοπδί,ΑΡ. ΑἸ ἀαροί δε, 4{0.135. 
9; Μ.25.3488); ἐὰν...ἐάσαι τὸ πῦρ σχολάσαι 1)1Δ4.}εγ.07(}.144.11)} 
ἐὰν...μὴ σχολάσῃ.-«τοῦ μεμνῆσθαι τοῦ θεοῦ ἰδιτοοί(ρ.148.0); πάσης 



σχολαῖος 

ἀπάτης --οὐσης Ῥτοσ! ΟΡ 4γημιτε(ρ.το3.1το; Μ.δς.8680) ; μδπος 11. δε' 
μδεῖοες, αφεἰφμαϊσά τὰ...ἐν Νικαίᾳ πραχθέντα σ. ποιήσωμεν ΑἸὮ.5γν.] 
(ρ.255.1; Μι26.6βοο) ; ἐκελεύθη τῆς προτέρας ἐκδόσεως “-οὐσης 50. οἱ 
7υβπίαπ 046] αὐθεντεῖσθαι Οἰνόη. Ραςεῖ.Ρ.344(Μ|.92.8068) ; 11}. δ6 
οἱ πο αὐαϊ!, ΝῊ Μαρη.τλ(Μ.10.9840); τὸ ἐν τῷ ᾷδῃ “-ειν μετάνοιαν 
εαἰ Αβοε.τ4:τοίρ.392.21); ἐν. ρᾶ55.;) οὗ Π.εν}} αὖ ΟΠ δι᾿ 5 τοτηρίδοι, 
δ δὲ μησμεοσςςξεϊ οὔτε εἰς ὁδὸν αὐτὸν ἔδωκεν [50. Χριστός], ἀλλ᾽ ἀφῆκεν 
αὐτὸν οὕτω --ἐσθαι Ἐλι5..].5εγηιιττίΜ.86.5778); 3. μαυό ἰδίϑηγ 6 ΟΥ 
ἐέριδ ἴου ἃ ταϊπρ, ἀευοίε ομε᾿ 5 ἐὔηε τὸ δι Ἰῃϊηρ,, δὲ Τηίθηΐ οἷν δι Τίηρ, 
Ε50. ταῦ. Ῥσανοῖ (οἷ. το. :5) Οὐ ἐδδείμρ ἐσχόλαζον ταῖς εὐχαῖς ΟΥ, 
κον,.10.13 ἐπὶ 7 γ(ρ.1τ60.13; Μ.13.4804); ἐσχόλαζον ταῖς συνάξεσι ΑἸΏ. 
αῤοϊ.Οοηεί, (ΔΛ. .25.δοο0) ; σ. ταῖς προσευχαῖς (Δοα. φαη.1; σ. θεωρίᾳ 
ρον Ραὶν.(Λ.6ς.2088); ο. ἃσο. τὰς νηστείας σ. (οηϑῖ. Δ, 5. (, 
ἷ24.1ϑ(ρ.86.12; Μ'ι20,10774}; δομᾷ [6 ταϊπα σ΄, τὴν διάνοιαν εἰς τὸ μαθεῖν 
ΟΥτ. Η.ῥγοεαϊεο τό; 4150 Ἰῃ βρεη, ἀμφὲ τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ πάντα τὰ ἀμφὶ 
ταύτην ἔθνη ἐσχόλαζεν Ἐπι5.ἐμεοβρἢ Κ.6(0.20 5.17; Μ.24.6280); 1δ.16. 
(ρ.345.1; 6568); περὶ τὸ ἐξωθεῖν μόνον ἐσχόλαξζον ὅοοΥ,ἡ.6.2.27.,(Μ. 
6η.2600}; 4. τῤόηά {ΐηι6 ἴὰ ἃ ΐαςς, ῥγέφμόμ, δὲ τῷ ὄρει μὲν τῷ 
Ἀμανῷ σ. Τμάτ ἐγεἰ. ο(3.1τ02) ; ἐν εἱρκτῇ διατρίψαντα 14.6}.83(ρΡ.48.26, 
ν.]. σχολάσαντα 4.1145}); σ. τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ Ματο,1Δς.., Ῥονρὴ. 321; 
5. οἱ α ρῥἷαςς, δέ ναεαηϊ ἐπὶ ἐρεμίξοντα τόπον καὶ ἀνδρῶν ἐσχοληκότα 
παριόντες Ἐπι5. φημ. ] αγέη, ρῥί τί Μ.22.οϑ8Β); 1δι(ο818); οἵ ἃ 566, 
ΟΑπίι.(ζ4τ)εαηοτθ; “ὔουσαν καὶ ἐκδεχομένην αὐτὸν τὴν ἐκκλησίαν εὗρεν 
7ι1.Ῥαρὰ ἐρ. ίαμ, (ρ.τορ.4; Μ.25.2018); ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ λέγεται τὸν ἐν 
Ἀντιοχείᾳ θρόνον τῆς ἐκκλησίας σχολάσαι ϑοοτ.ἦ.6.1.24.8(Μ}.67.1458); 
Βαποο δέ γεξεγυεά ἴον ἔδει γὰρ (αὐτῷ μόνῳ “-ειῖν [3ς, (5175 ΤΟΙ] 
τῷ μόνῳ παραδόξῳ νεκρῷ Ἐπ5."Πεορῆ, [γ.2(Ρ.14Ἐ.12; Μ.24.620 4). 

σχολαῖος, 1. οὗ 4 Ὀΐδῃορ, τοΐξ ομὲ ἃ 5εε, ϑοοτ..6.4.}.1τ(Μ.67. 
4738); 2. αἱ ἰφίφηγε, “μποσεερίοα πῶς...ἐγχωρεῖ, τὸν μὲν ἄρχειν, τὸν δέ, 
ὡς ἐν ἀνθρώποις, σχολαῖον εἶναι, ὅταν ὦ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ καὶ ὁ υἱὸς ἐν 
τῷ πατρὶ μένει; Ὠϊάνγται, Τγῖη.τ. τί Μ.29.4254). 

Ἐσχόλασις, ἡ, δεῖηρ αἱ ἰοίξεγα, ὦ ἡσυχία, σ. προσευχῆς καὶ 
ἀναγνώσεως Τζῃγν5.}α1.6ὲ εοϑηρ,(12.810Ὲ). 

σχολαστής, ὁ, ὁ716 τοῦο μας ἰφίδιγε; ἴοΥ σοπῖθτρ οι, 10.Γ] τη. 
σεαὶ,2ο( .88.11528). 

σχολαστικός, τη850, 85 5:10 5. ; 1. ομ τοῖο ας ῥαςϑεὰ ἐμγομρὰ ἐδ 

σχολὴ τῶν γραμμάτων, ὁπὲ τοί αἃ ρεμογαὶ ἐἀμοαίοη ἀπέρχεται πρὸς 
τὴν σχολὴν τῶν γραμμάτων...εἶτα ὅταν γένηται σ. ὅλων τῶν δικολόγων 
ἀρχάριος καὶ ἔσχατός ἐστι Μασ, Δερ ἤοτη.τ5.42(Ν1.34.6040}; σ., ὁ 
μετρίως μαθὼν γράμματα 1ῤ.26.τ)(6858); 2. αἀυοεδαΐε, ἰαεῦγϑν ἐάν τις 
πλούσιος ἢ σ, ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ἀξιοῖτο ἐπίσκοπος γίνεσθαι, μὴ πρότερον 
καθίστασθαι, ἐὰν μὴ καὶ ἀναγνώστου καὶ διακόνου καὶ πρεσβυτέρου 
ὑπηρεσίαν ἐκτελέσῃ (ϑατα. εαη.το; τοῦ ο. Εὐσεβίου ϑοοΥ.}.6.6.6,36(}}. 
6η.681Α}; σ. ᾿Ιωάννης ὃ τοῦ ἐκσπελλευτοῦ ὕγτ,δισυδϑαν.δτ(ρ.163.3); 
Το. Μοβοδῥγαὶ. ττ(Μ.87.20068)}; Ἀναστάσιος πατριάρχης γενόμενος 
Ἀντιοχείαις ὁ ἀπὸ σ. Οδγοη. Βαξεῖ!.».382(Ν1.02.ο804Ὰ); ἴογ σμυτοῆ 
αἴάαϊτα, (σά. Α.01. 

Ἐσχολαστικῶς, 19: ἰδ ζωδἠίοη οὗ ἐμὲ σεδποοῖίς, ΟτΝ γβ5υ μα δίν 1. 
στοχαστικῶς; Μ.44.680). 

σχολή, ἡ, 1. ἰοΐδμγε, γεδι; 8. ΟΝ ἴῃ8 Βα διὰ τὴν πρὸς τὸ 
ἀκούειν τῶν θείων νόμων σ. τὰ καλούμενα σάββατα Οτ.(εἰς.4.3τ(ρ.3ο2. 
4; Μ.ττ.τογθο); Ἐπ5.}.6.7.6(Ξο 40 ; Μ.21.5160); Ὁ. Οὐ ϑΠαΔΥ τοῖς 
ὑπὸ τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ πολιτευομένοις ἅπασι σα. ἄγειν ταῖς ἐπωνύμοις 
τοῦ σωτῆρος ἡμέραις ἐνομοθετεῖ Ἔπ5.υ.(,4.τ88.(ρ.124.151.; Μ.20, 
τιόπΒῖ.), τὴν δὲ κυριακὴν καλουμένην ἡμέραν..«ἐνομοθέτησε [ς΄ 
ΚωναταντῖνοςἾ δικαστηρίων καὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων σ. ἄγειν 
πάντας, καὶ ἐν εὐχαῖς καὶ λιταῖς τὸ θεῖον θεραπεύειν 80Ζ.}..4.1.8.1τῷ}. 
67.881}; 6. [15 ἐπιρ] ογτηθηΐ, ἱπ ΡΒ Ποθορῆν ὁ γνωστικὸς... εἰ δέ που 
σχολὴ καὶ ἀνέσεως καιρὸς ἀπὸ τῶν προηγουμένων, ἀντὶ τῆς ἄλλης 
ῥᾳθυμίας καὶ τῆς ᾿Ελληνικῆς ἐφάπτεται φιλοσοφίας (Ἰοτη.5 6.18 
(ρ.515.18; Μ.0.396Ὰ)}; (τ βεδη ἀ56 οἱ Ἰεϊβατε αἸβῖ. ἔτοτη ρᾶρᾶπ 
αὕτη μὲν οὖν ἡ σ. ἀγαθὴ τῷ σχολάζοντι καὶ ὠφέλιμος, ἡσυχίαν ἐμ- 
ποιοῦσα πρὸς τὴν τῶν σωτηρίων διδαγμάτων ἀνάληψιν. πονηρὰ δὲ σ. ἡ 
τῶν Ἀθηναίων, οἱ “εἰς οὐδὲν ἄλλο εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν 
καινότερον᾽ ἣν καὶ νῦν τινες μιμοῦνται, τῇ τοῦ βίου σ. πρὸς τὴν ἀεί 
τινος καινοτέρου δόγματος εὕρεσιν ἀποχρώμενοι Βα5.ἠοηι ῖη ̓ ς 45(1. 
τ͵δεῖ. ; Μ,20.4204}; οἴ, σχολῆς χρεία πρὸς τὸ γνῶναι τὸν κύριον ΟΥ, 
56]. 15: Ἐς. 4 τττ(.12.14268) τΞ Α(.ἐχ}.ς.45:ττ(}.27.216}}; ᾿'σχο- 
λάσατε καὶ γνῶτε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ θεός" ὥστε πολλῆς σ. χρεία τῷ μέλ- 
λοντι ταύτης ἀπολαύσεσθαι τῆς φιλοσοφίας (Ὠχγπ. δορὶ, τ(2.3604); ἴο 
6 βρεηΐ ἴῃ ρύανοσ, ΟΑσ τη δριοη5,.α ἀρ. ΑἸΠ, γη τοί .238.20; ΜΝ. 
26.709 08}; Βεπος 2. βἐμάν, αἰεπίίοη ἀνεξικάκως ἐπηκροᾶτο βασιλεὺς 
τῶν πάντων σχολῇ τε εὐτόνῳ τὰς προτάσεις ὑπεδέχετο Τὰι5.υ.(᾽,3.13 
(Ρρ.83.18; Μ.2ο.1ο698); χρῆναι τὴν πᾶσαν σ. διδόναι τῇ ψυχῇ μᾶλλον 
ἢ τῷ σώματι ΑἸἰῃ.ν.ἀπίοη. 45 (1.26. 9ο0Ὰ}; ἐβρ. οὗ ἀϊνίης {Π]ηρ5 
τῆς περὶ τὸ θεῖον σ. Ἐπ5.4.6.τ.0(0.40.27; Μ.22,770) ; 18.,}.4.6.τ5(}}.2ο. 

1361 σώζξω 

5538); 3. υαζαμεν; 8. υασεαμὲ σραζσέ ΟΥ ῥίαξξδ, γ᾽ σ. οὔσης ἐν τῇ 
Βηϑλεέμ, κατὰ τὸν Ματθαῖον εὐπόρουν καταγωγίον Ἰᾶα.φμοδίοῤἠ,τθ.5 
(Μ.22.9460); Ὁ. ΚΪᾷὲΈε ἀὐεόδς σ. αὐτοῖς εὐτρεπῆ διὰ τῆς τῶν φρουρῶν 
ἀπελάσεως ἰάφι Μ]ανη Ρῥὶ.τ(}.22.0858); 4. ἀσργίναιϊοη τὸ τῆς 
γνώμης ἡμῶν ἀκόλαστον τῇ σ. τῆς παρακλήσεως κολάζων Ἰ)͵δα. ῥεγΈ.8] 
(ρ.120.13); 5. τεϊαχαίοη οὗ ἃ γ]68 σ. τῇ συνήθει διαέτῃ 1δ.46(0.52.12); 
6. Ξεἰοοῖ, Ρμαγίν ; ἃ. οἵ ἃ {ΠΘΟΪΟΡΊΟΔΙ 50Π00] ΟἹ σγοὰρ ᾿Ηρακλέων ὁ 
τῆς Οὐαλεντίνου σ. δοκιμώτατος (Ἰς1}.5,»,4.το(ρ.280.11; Μ.8,12818); 
Οὐαλεντῖνος.. «καὶ ̓ Ηρακλέων καὶ Πτολεμαῖος καὶ πᾶσα ἡ τούτων σ. 
Ηἱρρ.λαεγ.6.2οίρ.155.20; Μ.16.32358); Σαβέλλιον καὶ τὴν αὐτοῦ σ. 
Ἐρίρ.λαον.θρ,Θο(ρ.217.31; Μ.42.3τ50); Ὁ. οὗ οαἰεομυπιθῦβ δηᾶ 
πεν Ὀαρτζεά ρεΐβουβ, Επὺπ5.}..6,4,3(}1.20.5328); ο. οἵ 5εουΐατ 
ΘΊΟῸΡΒ : ΠΡ ΘΥΪΔ] σιιατα δπα οἰν!! Ὀυτδαιχ στρατιώτης τῶν περὶ τὸν 
᾿βασιλέα σχολῶν Ῥ4]} υ Οἤγν5.2ο(ρ.129.1; Μ.47.12); ἀπὸ τῆς πρώτης 
τῶν σχολαρίων σ. εἰς τὸν μοναδικὸν μεταστάντα βίον Ογτ,ϑ.υ. 5.38 
(ρ.128.18); Οἰνόη Ῥασοξρ οτί Μ.92.1 0048); οἱ εἰϊεμ αν, Ἐν αρτ. "6. 
4.20(ρ.125.12; Μ.86.26530); 7. ἑαϊεηεδς, τϑασίε οὗἨὨ {ἶπηι8 ὁπότε γὰρ τοῦ 
εὐαγγελίου ἀποτροπάδην ἦλθον, σ. περὶ αὐτῶν [30. κανόνων] φροντίζειν 
ΤΒατιδίαα. ει. 24(}1.99.το250}.Ψ 

Ἀσχολιογραφέω, γακῈ Ἠοὶε5 ΟἹ εἴποιμ᾽ ὅτι τὰ μὲν νοήματα τοῦ 
ἀποστόλου ἐστίν, ἡ δὲ φράσις καὶ ἡ σύνθεσις ἀπομνημονεύσαντός τινος 
τὰ ἀποστολικὰ καὶ ὥσπερ σχολιογραφήσαντός τινος τὰ εἰρημένα ὑπὸ 
τοῦ διδασκάλου ΟΥ. ἐγ ΗερΑρΡ.Ἐπύυ5.}..ε.6.25.15(Μ.14.1300Ὰ}. 

σχόλιον, τό, 1. ἐπίεγῥῤγνείαίτον, εονμεμὶ, 5πογὲ ποίσ, ΤΑΤΏ ἀταὶϊ. 
Τγίῃ.2.5(}1.28,1τ640}; 7υϑίπ. ἐομξ(ρ.8ο.5; Μι86, τοοῖ, γοίουσίηρ ἴὸ 
Ογτ. σεμοῖ ἴης.13)}; Ἀπαϑί. δι λοά,ρχοστα. (Μ.80.368); 2. ἐχίγαεὶ, ῥαδοαρε 
φμοίφα (ἸτοτΡΥυθί ἸΟ ἢ. Ὀδιηρ φ41166 ἔλεγχος) σ. ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίον 
τοῦ παρ᾽ αὐτῷ τῷ Μαρκίωνι ἘΡΙρὨ ἤαεν.42.1ι {π|{0.1τ25.1; Μ.41. 
7288); ἐδ. (ρ.125.19; 7280). 

Ἐσχολίον, τό, --- σχολεῖον, ξεοοὶ σ. τῶν παιδίων Ἰ,δομτ Ν υ ὄν, 
4ι(Μ.93.17030)}. 

Ἐσχολιοποι-ἐω, γπῶΐε οὐ ἐχρίαπαίονν ποίεξ ἡ ε-ηθεῖσα σύντομος 
ἘΡΙΡΗ. μα». 42.υτί(ρ.124.22; Μ.41.728}). 

σώζξ-ω, Ξαῦε, ῥγεέβεγυξ, 
ΑΔ. ἴῃ βρέξῃ. ; 1. ἔτοιῃ 51:0 ΚΠ 655 Οὐ ΔΒΠοςοπ5, τίη. κο, 4; [υ5ι.4ταϊ. 

112,1(Μ.6.7338}; δι᾿ οὗ σημείου ἐσώζοντο οἱ ὀφιόδηκτοι ἰδ.04.τ()008); 
Εν. Τ ον. ἃ τ8,2(0.140) ; τές οὖν ἡ διαφορὰ τοῦ “εσθαι καὶ τοῦ ῥύεσθαι; 
ὅτι τῆς σωτηρίας μὲν κυρίως οἱ ἀσθενοῦντες χρήζουσι, τοῦ ῥυσθῆναι δὲ 
οἱ ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ κατεχόμενοι Βαδι λον Ἐς] (1 90Ὰ; Μ.20.2328), 
2. ἴῃ ΠΆΕΙ, 6ΒΡ. 85 8 Βα ἰδ ίοη κεσθε ΒαγΉ.21.0; σωθείης ΑΡοῤῥιλ. 
Μῆαε.44ρ.3.3(}1.34.2400); ἀρορίμι Ραὶν. (.65.240ΑᾺ); 3. ὃ δοηῖε 
βαζοίν ; ἤΘησα ΒΡ φο6 ἄρχεται τὸ λυχνικόν' καὶ ὅπου σώσει ἡ 
ἀπόλυσις, ἐσθίομεν (ηεὶ δι 4.3 ο(Μ.90.1γ7τύ0). 

Β. τεῖ. βαϊναίϊοι; 1. ὉΚν σοά τοῦτο γὰρ τὸ μέγιστον καὶ βασιλικώ- 
τατον ἔργον τοῦ θεοῦ, ““εἰν τὴν ἀνθρωπότητα (Ἰθτη. αξά.τ.τ2(ρ.150. 
4; Μ.8.3600); Οτιῤγέμο.3.1.γ(ρ.2ού,8; Μ.1ι.2600)}; ΑἸ, ἤηε.44.τ(Μ. 
2ς.1738Β); Εαίδεσ, ΟἸδσα. ῥγοὶ. τοί. 68.520; Μ.8,2ο84); Ὁγ ΟὨτβί, Οτ. 
μοι. 17.5 1 76γ.(Ρ.149.6,}7; Μ.13.461τᾺ}; δτξιαρ Οὐμοὶ ΑΡ}.8.1το,το,21; 
Χριστὸς... ππεὶ τοὺς πιστεύοντας ἐν ἀνθρώπου μορφῇ ΤΑ1Π.«(ροϊ(.2.}(Μ. 
26.11448}; τὸ “εἰν τὸν κόσμον οὐκέτι διὰ τοῦ λόγου ἐλέχθη, ἀλλὰ διὰ 
τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ ΤΑΤΉ. 4γ.4.2ο(ρ.67.5; Μ.26.4076); ΟΠ τ 515 θοαν 
ἦλθεν ἐπὶ ταύτην [50. τὴν γῆν] φορέσας σῶμα τὸ σῶσαν Οτοὐἠοη.7.3 ἢ 
76γ (ρ.54.26:; 3330) : ΤΠΧΟΟΡῊ τπδὴ μὴ μόνον ἑαυτὸν θέλειν “-“εσθαι, 
Ἰλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς Μί.Ῥοῖγε.χ.2; πολὺν μισθὸν λήψῃ, ἐὰν 
σωθῇ διὰ σοῦ ψυχή Αἰἢνἱγρ.ο(ρ.43.13; Μ.28,6τ0); οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 
τοῦτο πιστεύειν ἔχω, ὅτι ““ἐσθαι ἔνεστι τὸν οὐδὲν εἰς τὴν τοῦ πλησίον 
κάμνοντα σωτηρίαν (ἢ γν58.Σας, 6. τοί(ρ.150.17; 1.420); ἔμᾶνν ὉΠ40]6 τὸ 
βᾶνθ, Μβίμ. γηρ.το, 2(ρ.152.2,3; Μ.18,1074}; ΑἸ ΠΟῸΡῈ Ἰητοηαδα το 
ἂο 50 μὴ ἐπὶ τῷ βλάψαι ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ σῶσαι ἐδόθη ΜεΙἢ.γ65.2.2(ρ.332. 
6; Μ.18.290Ὰ}; ὁ νόμος...οὐ ““εἰ ΟΠγγπ. ἤν. 1 7.3 τ. Κορε, (0.6240); 
2. οὈ]θοῖβ : σοά᾿ 5 ψ}}} ἴο ϑᾶνς 41} λξη μιμοῦ τὸν θεόν" εἰ πάντας θέλει 
σωθῆναι, εἰκότως ὑπὲρ ἁπάντων δεῖ εὔχεσθαι" εἰ πάντας αὐτὸς ἠθέλησε 
σωθῆναι, θέλε καὶ σύ Ἰὰ. ἢο»1.7.2 1ἢὉ ΤΤΊΡ (1. 5858); 1δ.4.1(ς684) ; ἔενν 
βανθα πόσους οἴεσθε ἐν τῇ πόλει τῇ ἡμετέρᾳ εἶναι τοὺς “-ομένους ;..-. 
οὐκ ἔστιν ἐν τοσαύταις μυριάσιν ἑκατὸν εὑρεῖν τοὺς --ομένους" ἀλλὰ καὶ 
ὑπὲρ τούτων ἀμφισβητῶ 1ᾶἢποη1.24.4 τ Ας.(0.το88}; ὀδύρομαι, ἐν- 
ψοῶν ὅσον πλῆθος ἀπόλλυται τῶν “-ομένων ᾶ. μον. Εοηι.12:20(3. 
1588}; ᾿πο] Πρ 5ΙΤΏΡΙΘΥ ΡΕΟΡὶς ππεσθαι χρὴ καὶ τοὺς ἁπλουστέρους 
προσιόντας κατὰ δύναμιν τῇ θεοσεβείᾳ Οὐτ.( εἰς.6.τη(ρ.82.3τ, Μ τ, 
Τ3000)}; ποῖ {86 ρον! Ὀυς τ.6 Πρ, τ. ΝΑ 2.07.32.22(Ν1.36. 
2Ο0ΟΒ); ἴπ6 501] ψυχὴ γὰρ οὐκ αὐτὴ τὸ πνεῦμα ἔσωσεν, ἐσώθη δὲ ὑπ' 
αὐτοῦ Τατῖιογαὶ, τ(ρ.14.0; Μ.6.8338Β); τε ἤεβῇ, Μείῃ.γές. τ. τ (ρ.3ος. 
ς; Μι18,.281.); τί καὶ περισσῶς σάρκα ἐφόρει, ἣν οὔτε σῶσαι οὔτε 
ἀναστῆσαι προήρητο; 1δ.2.1τ8(ρ.370.4; 2840); ἴῃς Ὀοαγν οὐχ ὡς ταύτης 
[5.. ψυχῆς} “-ομένης μόνης, ἀλλὰ.. «καὶ τὸ σῶμα κοινωνήσει τῆς σω- 
τηρίας ὈΠγγϑ.᾿0η1.15.2 ἴῃ ΤΟ ογ.(1ο.1270); 65 ἢ ἀϑϑαπιθα ὃν (ἈΠ γ]βῖ 



σωκάρην 

πρώτη τῶν ἄλλων ἐσώθη καὶ ἐλευθερώθη ἡ ἐκείνου σάρξ, ὡς αὐτοῦ τοῦ 
λόγον σῶμα γενομένη, καὶ λοιπὸν ἡμεῖς, ὡς σύσσωμοι τυγχάνοντες, 
κατ᾽ ἐκεῖνο “ο“όμεθα ΑἸἢ..4γ.2.61(Μ.26.2778); βαϊπῖ8 οὗ ΟἹ οἱ πρὸ Μωὺῦ- 
σέως γενόμενοι δίκαιοι καὶ πατριάρχαι...““ονται ἐν τῇ τῶν μακαρίων 
κληρονομίᾳ Τιυβι ἀταϊ.67.}(}.6.6324); ἐνῆν γὰρ καὶ μὴ ὁμολογήσαντας 
τὸν Χριστὸν τότε σωθῆναι. οὐ γὰρ τοῦτο ἀπῃτεῖτο παρ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τὸ 
μὴ εἰδωλολατρεῖν, καὶ τὸ τὸν ἀληθινὸν θεὸν εἰδέναι (Ἤγνβ. Ποη1.3 6.3 1Ή 
Με(γ4ιτλ); 3. ταθϑηβ. οἵ βαϊναίίοῃ: Ὁ ΒΕ 5. [ης. πα βυετίηρ 
ταῦτα γὰρ πάντα ἔπαθεν δι᾽ ἡμᾶς ἵνα σωθῶμεν Ιστι.ΘΡΊΥΗ.2; εἰ γὰρ μὴ 
ἦλθεν ἐν σαρκί, πῶς ἂν ἐσώθησαν οἱ ἄνθρωποι βλέποντες αὐτόν; Βαγῃ. 
διὸ; Μ'.Ροῖνε.τΊ.2; οἱ, Χριστὸς... ἣν θεὸς καὶ ἔπασχεν δι᾿ ἡμᾶς αὐτὸς 
ὧν πατήρ, ἵνα καὶ σῶσαι ἡμᾶς δυνηθῇ ΠῚΡΡΟΝοδϊ.2(Ρ.237.20; Μ.1ο. 
8οςΟ); Αὐλι λον Μ{{11:27(Μ.25.2134}; κτίσμα δὲ ὑπὸ κτέσματος 
οὐκ ἄν ποτε ἐσώθη 1ἸΔ.ἐῤ..44ορη.8(Μ.26.τοϑ10); μέρος δὲ κόσμου κόσμον 
σῶσαι οὐ δύναται ΤΑΤῊ. “οἰ [.2.}(Ν.26,11444); [τουρὰ [ΔΙᾺ διὰ τῆς 
ἐν τούτῳ πίστεως πάντες...οἵ πιστεύοντες “-ἐσθαι δύνωνται ΑἸΉ. “γ. 
2.81(Μ4.26.220Ὰ}; τι Ν  Ζιεανηι.2. τ τ. τ 220(Ν1.37.11134}); ΟΠ τγϑ. ἤονη, 
8.1 ἴῃ οι (0. Α01Α)}; ὈΥ σύ ἡ χάρις “πεἰ Ἰά ἀοηι. 4.5.1 τη 46. 
(9.337) ; »] τ τπδπ᾿β σο- ΟΡ ΥΔΙΙΟΣ ἡ θεία χάρις τῇ ἀνθρωπένῃ κιρνω- 
μένη προθυμίᾳ “"εἰ τὸν ἄνθρωπον 151.}6].ἐρ}.4.5τ(Μ.γ78,ττοτ }); οἵ, 
δεῖ γὰρ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι καὶ τὸ ἐκ θεοῦ “-εσθαι τι ΝᾺ2.0γ.37.153(}}. 
536.2070}; ἐν τῇ γνώμῃ κεῖται τῇ ἡμετέρᾳ, τὸ σωθῆναι καὶ ἀπολέσθαι 
Ομγνϑ5. ον!.47.4 τ [0.(8.8τ0}; Απαβιβιφι οὲ γερο. Μ.80.61701.); 
οὐμοᾶοχ Ὀε]οῇ εἴ τις θέλει σωθῆναι, πρὸ πάντων χρὴ αὐτῷ τὴν 
καθολικὴν κρατῆσαι πίστιν ΓΑΤΠ. ςγηηδ.τ( 1.28.1 5814}; [Πγοὰ σὴ [β [ἢ 
Δα γος οὐ γὰρ τοὺς μόνον λέγοντας, ἀλλὰ τοὺς καὶ τὰ ἔργα πράτ- 
τοντας σωθήσεσθαι [Ταβὶ. Ταῤοΐ,τό.8(Μ.6.3528); οὐχὶ ἔχοντας ἔργα 
ἀπώσατο, ἀλλὰ προδεδομένους ἀπὸ τῶν ἔργων χάριτι ἔσωσεν, ὥστε 
μηδένα λοιπὸν ἔχειν καυχᾶσθαι (Ὠτγγϑ.βορι. 4.2 τῷ Πρἧ(ττ.280}; οὐκ 
ἐνὸν ἀπὸ πίστεως μόνον σωθῆναι' χρὴ γὰρ τῇ πίστει κρίνεσθαι τὰς 
πράξεις [514.}6].9}}Ὀ.4.6Ξ (1.78. 11210}; σεσώσμεθα γὰρ οὐκ ἐξ ἔργων 
δικαιοσύνης...᾽ ἀλλ᾽ ἐξ ἡμερότητος τοῦ θεοῦ καὶ πατρός νγ. Αθαε.42(3. 
πΕΊΟΥ; ἴῃ νον ἈβοΥΡεα ἴο ΑΡΟ]}, ἀλλὰ λέγετε, τῇ ὁμοιώσει καὶ τῇ 
μιμήσει ““εσθαι τοὺς πιστεύοντας, καὶ οὐ τῇ ἀνακαινίσει καὶ τῇ ἀπαρχῇ 
ΤΑΙ. «4ρο.1.2.ττ}.26.11400}; Ὀν παραϊαίίοη οἵ ΒΜ οὐδεὶς γὰρ ὁ 
“νὄμενος εἶ μὴ διὰ σοῦ, πανάμωμε σοττη,ΌΡ ὁγ.ο(Μ.08,32808) ; 4. βαϊνα- 
τίοπ Ὀεὶπρ' ἔτοιῃ Βρι τ π|8] ἀθϑίμ, [πδι.ἀτα τον. 6(}.6.7210}; Οτοίοη, 
16.5 1π 76γ.(0.137.20; Μ.13.4458); 84 Ρῆνψ 5108) ἀθαῖῃ, Μεῖῃ ἐνερ. 
φ.2(ρ.ττό.20; Μ.18.1818}; ΙΝ ὐρενεὶ ο. ἄν. 5(},26.0024); 515, {πιι5ῖ. 
ἀϊαί,τττ4(Μ.6.7133Ά); 5. Οποβῖ, ἀοοίημο οὐ ἔμοθα παίθατα!ν Ῥτα- 
ἀϊϑροβεά ἰο βα]ναίϊουι φύσει «"ομένου, ὡς Οὐαλεντῖνος βούλεται, τινός 
καὶ φύσει πιστοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ ὄντος, ὡς Βασιλείδης νομέζει (]εηλ.5 7. 
5.1(ρ.327.26; Μ.0.120); τὸ. «πνευματικὸν φύσει ““όμενον []ετη, 6χς. 
Τλάοι, ς6(Ρ.τ2-5.18 ; Μ.9.6850}; 6. ῥῬαχῖ. Ρἴορ!]. μ455., οὗ ρυιεβῦβ ὑγῆο 
πᾶν ποὶ 0566 ἴηἴο Πετθϑν, τμάγιϑιυβ..}}.2.το3(}].99.τ6170) ; 16. 
2.2ττ(1τ6370}) ; 2δ.2.2τ5(16494).. 

[Ἐσωκάρην, τό, --- σωκάριον, ἀἰϊπηπ. οὗ σόκος, ἰα550, 710.Μ4!. 
εὔγοη.τᾷ Ρ.364{Μ.07.541Ὲ8)}. ᾿ 

Ἐσωκίζω, σαϊοῖ! τοῖϊ ἃ ἰαθδο, ποοςό, ΤὨΡὨη.εἰγοη.ρ.τϑ4(Μ.τοδ. 
48ο0). 

βσῶκος, ὁ, -- [Ἐ]σόκος, ἰα550, ποοδὲ, ΤὨρὨπ εὔγομ. τϑ4(Μ.τοδ, 
4800). 

ἘΣωκρατίτης, ὁ, ὠἀέξείρίε οὗ δον αΐδδ, ᾶύτξ βου τπηε5 σίνεη ἴο 
σοτίαϊῃ (ὐποβίῖοβ. οἱ καὶ Στρατιωτικοὶ καὶ Φιβιωνῖται, παρὰ δέ τισι 
Σεκουνδιανῖται, παρ᾽ ἄλλοις δὲ Ζ, ἘΡΙΊΡΗ αης.13(Ρ.21,17; Μ.43.408); 

1ο.1.λαον. 26(Μ.94.6934). 
Ἐσωλεία, ἡ, ν. Ἐσολαία. 
σωλήν, ὁ, ἐλαηπηοῖ, ἴθ αϊεμπί. ἰγηαρε οὗ ἴπο. τὸν διὰ Ἡαρίας 

διοδεύσαντα, καθάπερ ὕδωρ διὰ σωλῆνος ὁδεύει Ἰτεη,ἤαεν.1.7.2(Μ.1. 
5124); Δάατη, ἀταϊ,ς ο(ρ.τοο.25; Μ.11.18454); ὕγτ Ἡ οαἰδοΐ.4.0; 
Ομτυβλορι. 4.3 ἢπ ΜΠ (7.51); Ὑπάϊ,ορ.145(4,1248) οἷς, 8, πάροδος ; 
Ναυη. ἀρ. Ὁ] Αἰογαεί.3(Η.3.7728). 

Ἐσωληνοδοχεῖον, τό, ῥίρε «οἸ αἾΉΟΥ. Ῥατὶ Οὗ ἃ. τ ιιβῖσα]! Ἰηβῖτα- 
τηδηΐ, ϑαενοσ. ἄδγ δ Μ.κ6.- 58). 

σωληνοειδῶς, {Π{ε α ῥίῥε, ΟΥ Ν γβ5. ἤν. ορίξ.30.25(Μ.44.2490). 
σῶμα, τό, ῥοάν; 
1. οὗ πιβα; Δ, βαγίηϊν; 1. ἴῃ τε]. ἴο 508]; 8. τορεῖμευ: ψΠ 1 501} 

σοηϑυϊταπρ τὰ, ΕἸ5..ε.6.δίσάδα ; Μ'ι21.4170); σα. τέλειον τουτ- 
ἔστιν ἄνθρωπον τέλειον ψυχῇ καὶ α. ἘΡΙΡΒ. απε.ττγ(ρ.14ς.7; Μ.43. 
2208); Νειηεβυταὶ, μονι (1.40.5 044); Ογτγο με μηρϑη. (5}.6070}; [815 
1π6 βου ρίσχαὶ νον, ΤὨατ, ὁγα».2(4.73); Ῥ. ἘΠΕΙΓ ΠΟ ΠΘΧΊΟΝ ἔσπαρ- 
ται κατὰ πάντων τῶν τοῦ σ. μελῶν ἡ ψυχή... οἰκεῖ μὲν ἐν τῷ σ. ψυχή, 
οὐκ ἔστι δὲ ἐκ τοῦ σ. ᾿Ὠϊορη.6.2,3; ἐν τῷ σ. ἐστιν ἡ ψυχή 7151. 
ἀϊαϊ.4.4(Μ.6.48ς4}; δέμας κέκληται τὸ σ. διὰ τὸ δεδέσθαι τὴν ψυχὴν 
ἐν τῷ σ. Οτ,ῤγίηε.ι.8.τίρ.97.3); ἐπὰν..«ἐν σ. λέγηται 50. ἡ ψυχή] 

Σ 

εἶναι, οὖν ὡς ἐν τόπῳ. τῷ σ. ... ἀλλ᾽ ὡς ἐν σχέσει Νειηδδι αὶ, πο. » ϑυχ ω, Τα χ 

1362 σῶμα 

(1. 40.ὅοο4); ἡ δὲ ψυχὴ συνδέδεται τῷ σ. ὅλη ὅλῳ, καὶ οὐ μέρος μέρει" 
καὶ οὐ περιέχεται ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ περιέχει αὐτό, ὥσπερ πῦρ σίδηρον 
7Τ0.Ὁ. 0.1. 30}1.94.8534}; ογεαιθα βἰμ]ταημβουβὶν μήτε ψυχὴν πρὸ 
τοῦ σ. μήτε χωρὶς ψυχῆς τὸ σ. ... ἀλλὰ μίαν ἀμφοτέρων ἀρχήν ΟΥΝ 85. 
μον. ορΊ1[.20.3(}1.44.2368); οὐδὲ προὐπάρχουσιν αἱ ψυχαὶ τῶν σ., ὡς 
οἱ Μανιχαῖοι δογματίζουσι ΤΑΤΗ ψ. ἀν τ6(Μ,28,6οϑΑ); ἅμα δὲ τὸ 
σ. καὶ ἡ ψυχὴ πέπλασται" οὐ τὸ μὲν πρότερον, τὸ δὲ ὕστερον, κατὰ 
τὰ ᾿Ωριγένους ληρήματα 10.10..}0.2.12(Μ.04.9214}; φάσκοντες 50. 
Οσρθη βι5] τὴν μὲν ψυχὴν προὔπάρχειν τοῦ α.9, τὸ δὲ σ. τοὺς δερματί- 
νοὺς εἶναι χιτῶνας ϑδεβοὶ. ἴπ Τιεοπί.εἰ 70.5αογ.2(Μ.86.20364); ο. ἴῃ 
{πραγ σοπδιζαϊοι οὗ πᾶπ ὁ ἄνθρωπος συνέστηκεν ἐκ σ, καὶ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος ΟΥΟῤγη6.4.2.4(0ρ.313.2; Μ.1ι.3654); ἐκ τριῶν 
εἶναι τὸν ἄνθρωπον... .«πνεύματος καὶ ψυχῆς καὶ σ. ΑΡΟ]]. Κν.8δ(ρ.226. 
25)ρ. τιν υ85..4}6}1.46(}1.45.12330}; 2. ἴῃ τε]. το ἤδβῃ οὐκ ἔστι τὸ 
αὐτό 50. σ. καὶ σάρξ]. μὴ δυνάμεθα τὸν οὐρανὸν σάρκα ὀνομάσαι, σ. 
δὲ ὀνομάζομεν απ ταὶ. 5.2(ρ.176.10; Μ.11.18324}; ἕως.--ἐστε τὸ σ. 
τὸ ἀνθρώπινον σὰρξ καὶ αἷμα Ογτ. τύ ογ.15: κο(ρ.315.18; Μ.74.0128}; 
τὴν δὲ σάρκα [1.6. οὗ (Βγ51] τί νοοῦμεν; σ. μόνον, ὡς Ἀρείῳ καὶ 
Εὐνομίῳ δοκεῖ, ἢ σ. καὶ ψνχήν; σ. καὶ ψυχήν ἙΠατ,εγαη.2(4.73); 
3. 115 τπουία! εν ἔστε δὲ τὸ σ. φύσεν θνητόν...οὐ γὰρ ἡ ψυχή ἐστιν 
ἡ ἀποθνήσκονσα' ἀλλὰ διὰ τὴν ταύτης ἀναχώρησιν ἀποθνήσκει τὸ σ. 
ΑἸῇ κερὶ, 33(Μ.25.658,0); τὸ μὲν σ. θνητόν ἐστι καὶ ἐπίκηρον (Ὦγνϑβ. 
μοι Μ|.7:14(3.250); θνητὸν μέν σου τὸ σ., ἀθάνατος δὲ ἡ ψυχή ΝΙΊ!. 
6}}.4.τ(}1.79.5480); ονεγσαπις ἀβαί ἃ ὈὉν νἰγίια οὗ Πῖο, τὸ ἡμέτερον 
σ., τῇ θεότητι συναφθέν, κρεῖττον ἐγένετο τῆς τοῦ θανάτου ἐπικρατείας 
Β45.9}.262.2(3.4048 ; Μ,32.0730) ; ὁΔη θὲ {γϑηβιατοά δῃα δορά οὐδὲν 
ἐνεπόδισεν αὐτοῖς [Ξς. ΕΠΘΟΝ ἀπ ΕΠ ])4Δ}} τὸ σ, πρὸς τὴν μετάθεσιν 
καὶ ἀνάληψιν Ἰτοπ.ἤαεν.5.5.1(}1.7.χ1340); ᾿Ηλίας ὅλος ἀνελήφθη ἐν 
σ. καὶ οὐκ εἶδεν ἄχρι τῆς δεῦρο θάνατον ἘΡΙΡΠ απειοϑίρ.1το.9; Μ. 
43.193}; το. Αάδηλβ ΕΔ]] τὸ σ. αὐτοῦ γέγονεν οὐ μόνον θνητὸν ἀλλὰ 
καὶ παθητόν [51.Ῥ6].6}}.4.204(Μ.78,12028};; οἷ, οὐχ ὅμοιον δὲ μορφὴν 
καὶ σ. ἔχουσι τοῖς ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ σ. (Ἰεηλ,εχε. 1 ἠάοί. τοί(ρ τοῦ, 
22; Μ.οιδδοο); 4. 115. τροσὰὶ ἠδΐατα; 8. εν]! δος, Μαπίςῃ, ἴῆφοτν 
τοῦ μὲν φωτὸς εἶναι μέρος τὴν ἐν ἀνθρώποις ψυχήν, τοῦ δὲ σκότους 
τὸ σι καὶ τὸ τῆς ὕλης δημιούργημα ΠῈΕροπι. ἄγε. 7(Ρ.9.1τ6; Μετο. 
14314}; Ἰπῃουρῇῦ Ὀν βοῖηβ ἴο θὲ ρίνϑη ἴο τηδη 885 Ῥαϑμπιδηϊ [ῸΓ 
βίη, Μείῃ.γες.1.33(0.267.27) ; 1815 ἱἹποογγθοῖ, Ὀβοδιβα 51Π5 ΔγῸ σΟΙη- 
ταϊτεα ποῖ Ὀν, θαῖ τὰγοῦρῃ, ὑοάν, ΑἸ ἦμε.56.3(}}.25.1068); Ογτ.Η. 
εαἰφεἦ,.4.23; 1Βα5.“οΉ5|.2.2(2.5428,0; Μ.31.12418)}; ὅτι δὲ οὐδὲ κακίας 
αἴτιον τῇ ψυχῇ τὸ σ., δῆλον ἐκ τοῦ δυνατὸν εἶναι καὶ ἄνευ σ. παρυφ- 
ἔστασθαι κακίαν, ὥσπερ ἐν δαίμοσι Ἰ)ϊοη.Ατ.ἀ....4.27(Ν1.3.1280}; δηὰ 
Ῥεοβϑιβε οὗ ἰβ θοᾶν τλῆ οδῃ τερθηΐ ἀνεπίδεκτος μετανοίας ὅτι καὶ 
ἀσώματος [30. ἄγγελος]. ὁ γὰρ ἄθρωπος διὰ τὴν τοῦ σ. ἀσθένειαν μετα- 
νοΐας ἔτυχεν 70... 7.0.2.3(Μ.94.8688}; Β. τλογα}}ν ἐπ ουθηΐ ἐν τούτῳ 
ἡ ἀρετὴ τοῦ σ., ἐν τῷ εἴκειν τῇ ψυχῇ, ἐπεὶ καθ᾽ ἑαυτὴν οὔτε κακὴ οὔτε 
καλή (Πγγβ, ἰόν. 5.4 τη ΒΡ (ττ.370}; 5. 115 Βα πον μὴ νομίσῃς ὅτι 
.ὐτὸ σ. γέγονε διὰ συνουσιασμόν. ... ἵνα ναὸς ἢ τῷ κυρίῳ ΟΥοηηη:. 
ἴῃ τῦογ.δ:τ3(} 1.5 0 Ρ.370) ; ἵνα ὦσιν ἅγιοι σ. καὶ ψυχῇ [1 ρ.(ηεὶ, 
41|ΡΡ}.8.1ττ.4:; αἴτεν ἀβάτῃ ἴῃ οᾶβ6 οἱ βα᾽ πἴϑ᾽ θοα 65 τὰ σ, τῶν ἁγίων ὡς 
τιμηθῆναι καὶ μήτε κενὰ γενέσθαι ἐνεργείας μήτε δυνάμεως θείας ϑΕΥΆΡ. 
Μαποτίρ.34; Μ.40.οο9Ὰ) ; Ογγ. Η.εαἰεελ.τ8.τ6; Οσηςί, Αρρ.6,30.5; τὰ 
τῶν ἁγίων σ. καὶ πηγὰς καὶ ῥίζας καὶ μύρα καλῶ πνευματικά (Ἤγγϑ. 
Ραμ. ποι π|.2(2.6050}; κἀν τοῖς μαρτυρίοις δὲ ἡ ἐφεδρεύουσα τοῖς σ. 
τῶν ἁγίων χάρις τούτους [30. δαίμονας] βασανίζει 1514. ῬῈ].9}}.2.8.(ΝΜ. 
η8. 5288); εἰ γὰρ ἐν ψυχῇ καὶ σ. τὴν θεοφιλῆ ζωὴν ὁ κεκοιμημένος ἐβίω, 
τίμιον ἔσται μετὰ τῆς δοίας ψυχῆς καὶ τὸ συναθλῆσαν αὐτῇ σ΄ κατὰ τοὺς 
ἱεροὺς ἱδρῶτας ον. ΑΥ.6...}.3.0(4..3.5658); οὗ γὰρ ἅγιοι καὶ ζῶντες 
πεπληρωμένοι ἦσαν πνεύματος ἁγίου, καὶ τελευτησάντων αὐτῶν ἡ χάρις 
τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀνεκφοιτήτως ἔνεστι καὶ ταῖς ψυχαῖς καὶ τοῖς σ. ἐν 
τοῖς τάφοις 10.) ἴσιασιτοτοί Μ.94.12490) ; 6. τοῦ. οἴεοϊ οὗ βασχαιηθηῖβ 
δεῦρο δὴ ἐπιφοιτήσας ὁ Χριστός, κουφότερον ἡμῖν τὸ σ, διὰ τοῦ 
βαπτίσματος πεποίηκε, τῷ πτερῷ τοῦ πνεύματος διεγείρων 1514,}Ὲ]. 
6}}Ὀ.4.204(Μ.78.12928)}; μὴ εἶναι δυνατὸν ἐν ἀθανασίᾳ γενέσθαι τὸ 
ἡμέτερον σ., εἰ μὴ διὰ τῆς πρὸς τὸ ἀθάνατον κοινωνίας ἐν μετουσίᾳ 
τῆς ἀφθαρσίας γενόμενον τ Ν γ85.0γ.εαἰθε.37(ρ.144.6; Μ.45.930); τὸ 
παχὺ τοῦτο καὶ γεῶδες σ. διὰ παχυτέρας, καὶ συγγενοῦς ἁγιάξεσθαι 
μεταλήψεως καὶ καλεῖσθαι πρὸς ἀφθαρσίαν ντ. 70.4.2(4.3628); εἰς 
φυλακτήριον ψυχῆς καὶ σ. 70.1), ξι0.4.13(Μ.94.11484}); 7. ἄμα] ἀρδτην ; 
ἃ. ΟΥρθηῖβε νίονν ἡ ψυχὴ...τάχα κατ᾽ ἀξίαν τῆς ἐπὶ πλεῖον ἀποπτώ- 
σεως τῆς κακίας ἐνδύεται σ. (τοιδοῦδε ἢ τοιοῦδε ἀλόγου ζῴου ΟΥ̓ ῥγΐηε. 
1.8. 4(ρ.το4.13; Μ.11.1808); εἰ δὲ τὰ ὑποτεταγμένα τῷ Χριστῷ ὑπο- 
ταγήσεται ἐπὶ τέλει καὶ τῷ θεῷ, πάντες ἀποθήσονται τὰ σ." καὶ οἶμαι 
ὅτι τότε εἰς τὸ μὴ ὃν ἔσται ἀνάλυσις τῆς τῶν σωμάτων φύσεως, ὑπο- 
στησομένης δεύτερον, ἐὰν πάλιν λογικὰ ὑποκαταβῇ 1Ὁ.2.3.χ(ρ.118.5,6); 
ὅτι τῶν λογικῶν τὰ ἁμαρτήσαντα καὶ διὰ τοῦτο ἐκπεσόντα τῆς ἐν ἡ 
ἦσαν καταστάσεως κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων 
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τιμωρίας χάριν σώμασιν ἐνεβλήθη καὶ καθαιρόμενα πάλιν ἀνάγονται ἐν' 

ἢ πρότερον ἦσαν κατασϊάσει παντελῶς ἀποτιθέμενα τὰ σ. καὶ πάλιν 

ἐκ δευτέρου καὶ τρίτου καὶ πλεονάκις διαφόροις ἐμβάλλονται σώμασι 
πρὸς τιμωρίας ΤακίπιΟγ (ρ.19ο.2οΕ, ; Μι86.9494); οομαθτηπα εἴ τις 
λέγει, τὰ λογικὰ τὰ τῆς θείας ἀγάπης ἀποψυγέντα σώμασι παχυτέροις 

τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς ἐνδυθῆναι καὶ ἀνθρώπους ὀνομασθῆναι" τὰ δὲ ἐπὶ τὸ 

ἄκρον τῆς κακίας ἐληλακότα ψυχροῖς καὶ ζοφεροῖς ἐνδυθῆναι α. καὶ 

δαίμονας ἢ πνευματικὰ τῆς πονηρίας εἶναί τε καὶ καλεῖσθαι, ἀνάθεμα 

ἔστω ΟΟΡ(-42)αηαῖ}.4; εἴ τις λέγει ὅτι ἡ μέλλουσα κρίσις ἀναίρεσιν 

παντελῇ τῶν σα. σημαίνει,.. «ἀνάθεμα ἔστω ἴδιττ; Ἔ. τοϑΌττθο !οῃ 
κέκληκε δὲ ὁ θεὸς εἰς ζωὴν καὶ ἀνάστασιν τὸν ἄνθρωπον, οὐ τὸ μέρος 
ἀλλὰ τὸ ὅλον κέκληκεν, ὅπερ ἐστὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σ, Τ7υϑ5ῖ. ἢ΄.γ65. 

{ρ.46; Μιδτοδςο); οὐ γὰρ ψυχῶν ἀνάστασίς ἐστι τῶν μὴ πεσουσῶν, 

ἀλλὰ α. τῶν τεθαμμένων ἘΡΙΡΒ.ἤαεγ.64.δ(Ὁ.5ο2,.16; Μ.41.1180Ὰ)}; εἰ 
ΙῚ ᾿ 5. ἢ ᾿ Β'.ν} Ψ“ θ ᾿ « . "» θ ᾿ 

γὰρ μὴ ἀνίσταται σ., οὐκ ἀνίσταται ἄνθρωπος" ὁ γὰρ ἀνθρωπος οὐκ 

ἔστι ψυχὴ μόνον, ἀλλὰ ψυχὴ καὶ σ. ΟὨγγ 5.765. Ή:07].7(2.4340}} μή μοι. 
λέγε, πῶς δύναται ἀναστῆναι τὸ σ. πάλιν καὶ γενέσθαι ἄφθαρτον ; ὅταν 
γὰρ ἡ τοῦ θεοῦ δύναμις ἐργάζηται, τὸ πῶς μὴ προσκείσθω 1}.(4330)} 
πάντες ἄνθρωποι ἀναστήσονται σὺν τοῖς ἑαυτῶν σ. ΤΑΤΉ ἜγΡηδ,τ(}}.28, 
15840); τεῖ, ἐπαξατε ρα βῃγηθηξ τοῖς αὐτοῖς σ. μετὰ τῶν ψυχῶν γινο- 
μένων καὶ αἰωνίαν κόλασιν κολασθησομένων 7υ81. ταροί.8,4(Μ.6.3370); 
ἡ ψυχὴ. ..ἀνίσταται...σὺν τῷ σ. θάνατον διὰ τιμωρίας ἐν ἀθανασίᾳ 
λαμβάνουσα Ταῖ.ογα}.13(Ρ.14.14:; Μ.6.82324Α); μήτε τὴν ψυχὴν μόνην δεῖ 
κομίσασθαι τὰ ἐπίχειρα τῶν μετὰ τοῦ σ. εἰργασμένων..«μήτε τὸ σ. μόνον 
Ατβδηᾶργες, τβ(ρρ.70,30,71.1; ΜΙ.6,τοο90); ἐ.2τ(0.74.16; τοΙ68); εἰς 
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ κρίσιν δικαίαν ψυχῶν καὶ σ. δγηηθιαρ. ΕΡΊΡΗ. 

ἀηειχτοίρ.140.3; Μ1.42.2368); εἰς ἀνάστασιν νεκρῶν, εἰς κρίσιν αἰώνιον 

ψυχῶν τε καὶ σ. ΤΑ ὐρέονρν.(ρ.66.27 ; Μ.26.12328). 
Β. οὗ τοξασσβοιίοη ον ; ;. 146 Έ108] τυ] Θαυτη]ν τὰ νεκρούμενα 

καὶ εἰς γῆν βαλλόμενα πάλιν ἀπολήψεσθαι ἑαυτῶν σ. προσδοκῶμεν 
Ταβξ. τωῤοὶ.τ8,6(λ1.6.3568); τῶν μὲν ἀνισταμένων σ. ἐκ τῶν οἰκείων 
μερῶν πάλιν συνισταμένων ΑἸΒΘΠδΘ,765.1(Ρ.55.14: Μ.6.9850)}; ὡς 
ἑκάστῳ σ. ἡ ἰδία ψυχὴ ἀποδοθήσεται Ἰτεη. Κν.12(Μ.7.122364}; ἅπερ 
ποτὲ ἐχαρακτηρίζετο ἐν τῇ σαρκί, τοῦτο χαρακτηρισθήσεται ἐν τῷ 
πνευματικῷ σ. Οτ. Ξε] .1: ῬΞ.α Ἐ(Μ.12.τορόΒ) ; οἵ, κἂν ῥευστὴ ἦν ἡ 

φύσις τοῦ σ., τῷ τὸ εἶδος τὸ χαρακτηρίζον τὸ σῶμα ταυτὸν εἶναι ἰδ. 
(10028); οὗ αἱρετικοὶ..«λέγουσιν ὅτι ἕτερον σ. πίπτει καὶ ἕτερον σῶμα 
ἀνίσταται ΟΕ γγΚ5.ἤοη1.41.2 1ῃ τ ογ.(1ο.387Ε): ποῖον δὲ τὸ σ. τῆς 
ταπεινώσεως ἡμῶν; τουτὶ τὸ ἐκ γῆς..«ἔσται δὲ ὁ μετασχηματισμὸς οὐκ 
εἰς ἑτέραν τινὰ φύσιν ἀποκομέζων ἡμᾶς, ἐσόμεθα γὰρ ὅπερ ἐσμέν, 
τουτέστιν ἄνθρωποι, πλὴν ἀμείνους ἀσυγκρίτως" ἄφθαρτον γὰρ καὶ 
ἀνώλεθροι, καὶ πρός γε τούτῳ δεδοξασμένοι ὕντ. ΤΟΥ 15: κι(ρ.316.20:. 
Μι74.οτ34}; ΤὨα  ἐγαΉ.2(4.121); 2. Ῥας Ἑμαηρεᾷ ἴο Ὀεοοχῖε ᾿πςοΥ- 
τυΡΈ]ε τὸ γὰρ σ. τοῦτο ἐγείρεται, οὐ τοιοῦτον μένον ἀσθενές, ἀλλ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο ἐγείρεται' ἐνδυσάμενον δὲ τὴν ἀφθαρσίαν μεταποιεῖται, 

ὥσπερ σίδηρος πυρὶ προσομιλήσας γίνεται πῦρ... ἐγείρεται μὲν οὖν 
τοῦτο τὸ σ., ἀλλ᾽ οὐ μένει τοιοῦτον, ἀλλὰ μένει αἰώνιον, οὐκέτι τροφῶν 
τοιούτων χρείαν ἔχει πρὸς ζωήν, οὐδὲ κλιμάκων πρὸς ἀνάβασιν" γίνεται 
γὰρ πνευματικόν, θαυμάσιόν τι, καὶ οἷον εἰπεῖν κατ᾽ ἀξίαν οὐκ ἔχομεν 
Ουτ Η.καἰδοΐ,τβ.1Β8; ἐγειρόμεθα τοίνυν αἰώνια μὲν πάντες ἔχοντες τὰ 
σ., οὐ πάντες δὲ ὅμοια. ἀλλ᾽ εἰ μέν τίς ἐστι δίκαιος, λαμβάνει σ. 
ἐπουράνιον, ἵνα δύνηται μετὰ ἀγγέλων ἀναστρέφειν ἐπαξίως. εἰ δέ τις 
ἁμαρτωλός ἐστι, λαμβάνει σ. αἰώνιον, ὑπομονητικὸν τιμωρίας ἁμαρτιῶν 
οὐοὐδὲν γὰρ χωρὶς σ. ἡμῖν πέπρακται 1Ὁ.18.τ0; οἵ. 1δ.4.52τ; ὅμοια 

τῇ τῶν φωστήρων καὶ ἀστέρων δόξῃ οὐ πάντων τῶν ἀνισταμένων τὰ 

σ., ἀλλ᾽ ἢ μόνον τῶν εὖ βεβιωκότων καὶ σωφρονησάντων' κἂν γὰρ τὰ 
τῶν φαύλων σ. ἄφθαρτα ἐγείρονται, ἀλλ᾽ οὖν στεροῦνται τῆς τῶν 
ἐπουρανίων δόξης Ὀἰάντηα, Σογ.15:4τ(ρ.9.278.}; ΟΒγγ5.γΈςπον!. (2. 
4310); οὐ τὴν σάρκα ἀποθέσθαι βουλόμεθα, φησίν, ἀλλὰ τὴν φθοράν, οὐ 

γὸ σ. ἀλλὰ τὸν θάνατον 1}.(4328); τὸ σι. τῶν ἁμαρτωλῶν ἄφθαρτα 

ἀνίστανται καὶ ἀθάνατα' ἀλλ᾽ ἡ τιμὴ αὕτη ἐφόδιον αὐτοῖς κολάσεως 

γένεται καὶ τιμωρίας: ἄφθαρτα γὰρ ἀνίσταται, ἵνα διαπαντὸς καΐηται. 
ἐπειδὴ γὰρ τὸ πῦρ ἄσβεστόν ἐστι ἐκεῖνο, τοιούτων αὐτῷ δεῖ καὶ σ, 

μηδέποτε δαπανωμένων 1.8(435.); ἐκείνῳ, τῷ καθημένῳ ἐν δεξιᾷ τοῦ 

πατρός, σύμμορφον τοῦτο τὸ σ. γίνεται ἰᾶ, ἠοη!.13.9 1. ῬΛΠ] (1τ.3008); 

οὔ 14. Δρἰς.6(3.3431:.,Ε); αὐτὸ..«τὸ σι τὸ φθειρόμενον καὶ διαλυόμενον, 

αὐτὸ ἀναστήσεται ἄφθαρτον 70.ὮὉ.. [0.4.2] (Ν.94.1220Ὰ); τεῦ, νἱενν 

Αβουθοα το Οτ. οὐχὶ ἐναλλαγὴ τοῦ δ. εἰς σφαιροειδὲς σ., καθώς τισι 

πλανηθεῖσιν ἔδοξεν Απιάτιβε5. ἐἠόγαῤ. Κγ.2(ρ.τ66.τοῦ,); 3. τιβαπίῃρ οἵ 
σ. πνευματικόν (οἴ, ἀερώδης) : ἀναγκαῖον χρῆσθαι σ. πνευματικοῖς, οὐχὶ 
τοῦ εἴδους τοῦ προτέρου ἀφανιζομένου, κἂν ἐπὶ τὸ ἐνδοξότερον γένηται 
αὐτοῦ ἡ τροπή ΟΥ.Ξε1 1: Ῥο.τὶ π(Δῖ.12.τοῦ3})) ; ὅτι δὲ ἔστι σ. ψυχικὸν 
καὶ ἔστι α. πνευματικόν, οὐκ ἄλλο σῶμα πνευματικὸν καὶ ἄλλο ψυχικόν, 

ἀλλ᾽ αὐτὸ ψυχικὸν αὐτὸ πνευματικόν ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.64.63(ρ.502.2οΗ.; Μ, 
4τ.11808); ἐπειδὴ δὲ ἡ τοῖς πάθεσιν ἐμμένουσα ψυχή, εἰκότως καὶ τὸ 

τῆς τοιαύτης ψυχῆς σ. ψυχικὸν καλεῖται, ἐὰν δὲ ὑπεραναβῇ τὴν 
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παθητικὴν ἕξιν ἡ ψυχή, γίνεται πνευματική, καὶ λέγεται τὸ σ. τῆς 
τοιαύτης ψυχῆς τῆς συμπλεκομένης αὐτὸ πνευματικόν Τάντῃ. ΤΟΌΥ. 
15:44-46{ρ.το.2τπἴ|.); δεδιψήκαμεν γὰρ οὐ τὴν τῶν σ. ἀπόθεσιν, οὔτε 
μὴν ταύτην εἶναί φαμεν τὴν λύτρωσιν' ἔσεσθαι δὲ προσδοκῶμεν τὸ σ. 
πνευματικόν, τουτέστιν ἀποβεβληκὸς εἰσάπαν φρόνημα τὸ σαρκικὸν καὶ 
γεῶδες, καὶ τῆς ἁμαρτίας τὸ κέντρον Ογτ. Κοπ.8:24(ρ.217.26[.; Μ,74. 
8248); 4. οΔ]16 ἃ τιν ϑί]ς 8] ἀετούς. «τοὺς ὑψιπετεῖς καὶ τοῦ μυστικοῦ σ, 
ἐφιεμένους, ἐν τοῖς...εὐαγγελίοις ὠνόμασε ΤΠατῥγουϊά, (4.550). 

Ὁ. Ροᾶν οἵ Νίοβε58 Ἰἀθητβεα ἢ ἴ5γ86] ὅταν γὰρ περὶ τοῦ Μωυσέως 
ἀκούσῃς σώματος ἐν τῷ νόμῳ, γραφῇ νόμιζέ σοι χαρακτηρίξεσθαι τὸν 
ὅλον ᾿Ισραηλίτην λαόν (ῃτγπΙρρ. ἐπ. μη Μοὶ (0.93.0). 

Ὁ. Βοᾶν οἱ ΒΜΥ͂ οὐ μὴ ἴδῃ διαφθορὰν τὸ ὅσιον καὶ τἰμιόν σου σ. 
Πογ. ΒΜΨ τοίρ.98); ἀμφοτέρων 50. οἵ (ηγίδί ἀπὰ ΒΜ] σ. μὲν 
ἀφαντάστως ὑποδεξαμένων, διαφθορὰν δὲ μηδαμῶς ἐνεργησάντων 
σευ.ΟΡ ογ.6(Μι08.345}0)}); ἔσται τὸ τίμιόν σου σ. μετατιθέμενον ἐν 
τῷ παραδείσῳ, ἡ δὲ ἁγία σου ψυχὴ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ον! ΒΜ 30 
(Ρ.τοβ); μετετέθη τὸ ἄμωμον καὶ τίμιον αὐτῆς σ. ἐν παραδείσῳ 1.48 
(ρ.111); τὸ τίμιον σ΄, ... ἀπέθεντο ἐν μνημείῳ καινῷ... μετὰ δὲ τρίτην 
ἡμέραν ἀνοίξαντες τὴν σορὸν.. «ηὕραμεν μόνας τὰς σίνδονας, διότι 
μετετέθη [γὰρ] ὑπὸ τοῦ ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ εἰς 
ἀένναον λῆξιν 70.ΤΗ 55. ἀογι ΒΜ Α τ4(Ρ.401.28); εὗρον τὸ τάφον 
κενὸν καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτῷ τὸ σ. τῆς θεομήτορος 1δ.Β 38(ρ.4ος.0); 
ὧν [5Ξς. 558. Ῥαὺ] ἀηά Ῥεῖξ:] ἐκ χειρῶν πάντων ἀποσκοπούντων τὸ 
ἄχραντον ἀφηρπάγη τῆς παρθένου σ. καὶ ὁ μὲν ἁρπάσας αὐτό, πᾶσιν 
ἄβλεπτος’ θεὸς γὰρ ἣν ἀθεώρητος Οεγτη Ρ ογ.Β(Μ.08,3600). 

11. οἱ (Πτῖβι σ. γὰρ πιστεύομεν εἶναι τήν τε ἐκκλησίαν, καὶ τὸν 
ἅγιον ἄρτον, καὶ τὸ σταυρωθέν...διὰ γὰρ τὸ τοῦ αὐτοῦ πνεύματος 
μετασχεῖν τούτων ἕκαστον, τοῦ χρίσαντός τε τὸ σταυρωθὲν ἐκεῖνο, καὶ 
ἁγιάζοντος τοῦτον τὸν ἄρτον, καὶ τὴν ἐκκλησίαν πάλιν διὰ τῆς μετα- 
λήψεως αὐτοῦ πᾶσαν ἁγιοποιοῦντος, σ. Χριστοῦ νοοῦνται πάντα' ὡς 
Χριστοῦ οὖν, ἕν: εἰ μέντοι ἁπλῶς τάδε ὡς σώματα κρίνομεν, τρία εἰσί, 
τὸ τε Χριστοῦ ἰδικόν, καὶ ὃ ἀρτάς, καὶ ἡ ἐκκλησία Τ,δοπί. ΗΝ 5,.3.12 
(Μ.86.1648.1.). 

ΔΑ. δἷ5 υσηδηῃ Ὀοάν; 1. τοῦ. νατῖοιβ ΟρΙπἰοη5 οὐ παύονται ζυγο- 
μαχοῦντες περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ κνρίου' οἱ μὲν ἀνειληφέναι σ., 
οἱ δὲ ἀσώματον αὐτοῦ τὴν ἐπιδημίαν γεγενῆσθαι διοριζόμενοι" καὶ οἱ 
μὲν παθητὸν ἐσχηκέναι τὸ σ., οἱ δὲ φαντασίᾳ τινὶ τὴν διὰ σώματος 
οἰκονομίαν πληροῦν" καὶ ἄλλοι χοϊκόν, ἄλλοι δὲ ἐπουράνιον σ. Β45.εῤ. 
26ο.8(3.4οοσ,0; Μι32.0658); 2. ἃ5 τεὰ] ἀληθινὸν ἦν τὸ σ΄. ... ἐπειδὴ 
ταυτὸν ἦν τῷ ἡμετέρῳ Α1Π..6ῤ. ΕΡΤει 7(ρ.ττ.14.; Μ.26.1ο618); τὸ...σ, 
εὐκοινὸν ἔχει τοῖς πᾶσι τὴν οὐσίαν (σ. γὰρ ἦν ἀνθρώπινον) 14.1Ώ:ς.20. 
4(}1.2ς.1224}; 8. σγραῖδα εἴ τις λέγει ἄκτιστον τὸ ο. τοῦ Χριστοῦ, καὶ 
ὁμολογεῖ αὐτὸν τὸν ἄκτιστον τὸν θεὸν λόγον ἐκ τῆς κτιστῆς ἀνθρω- 
πότητος τὴν σάρκωσιν καὶ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐπιδειξάμενον, καθὼς 
γέγραπται, ἀνάθεμα ἔστω Οτ Ταύτῃ. Πάτα ρ.χ2(ρ.147.10; Μιτο. 1284); 
τίς γάρ, ἄκτιστον ἀκούων τὸ τοῦ κυρίου σ., ἑαυτὸν δὲ ποιηθέντα καὶ 
κτισθέντα εἰδώς, οὐκ ἐννοηθήσεται ψευδεῖς μὲν εἶναι τὰς ἁγίας γραφάς, 
ἑαυτὸν δὲ μὴ ἔχειν πρὸς Χριστὸν κοινωνίαν; ΤΑΊ, ροὶ .1.4(Μ.26. 
1008); ΠιΙάντη {885} πρριιπ(1.2088; Ν.29.7168}; Ὀὰ1 Γαϊανῖται, ἤτοι 
᾿Ιουλιανισταὶ ἄλλοι, οἵτινες καλοῦνται καὶ Ἀκτιστῆται" λέγονσι γὰρ ὅτι 
οὐ μόνον ἄφθαρτον ἐξ αὐτῆς τῆς ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ ἄκτιστον γεγονέναι 
τὸ τοῦ κυρίου σ. τα ΟἹ λαεν.(Μ.86.440); Ὁ. Βαπροτγίηρ εἰ μηδὲν εἰλήφει 
παρὰ τῆς Μαρίας... οὐδ᾽ ἂν εἰς τεσσαράκοντα ἡμέρας .-«νηστεύσας 
ἐπείνησε, τοῦ σ. ἐπιζητοῦντος τὴν ἰδίαν τροφήν Ιτεπἦσεν.3.22.2(Μ.7. 
0574); τὰ ἐσθίειν καὶ τοῦ σ. ἡ ὄψις ἐδείκνυεν αὐτὸν καὶ ἄνθρωπον ΑἸῇ, 
ἐρ.ϑέγαρβ.4.τ8(Ν.26.665 4); Ὀμπι οἴ. ἔφαγεν...οὐ διὰ τὸ ο., δυνάμει 
συνεχόμενον ἁγίᾳ, ἀλλ᾽ ὡς μὴ τοὺς συνόντας ἄλλως περὶ αὐτοῦ φρονεῖν 
ὑπεισέλθοι, ὥσπερ ἀμέλει ὕστερον δοκήσει τινὲς αὐτὸν πεφανερῶσθαι 
ὑπέλαβον Γ]6τη.εἰν.6.0(ρ.467.11; Μ.9.29020); ταῖς τοῦ σ, ἀνάγκαις ὁμοίως 
ἡμῖν οὐδαμῶς καταδεσμούμενος, οὐδέτι χεῖρον ἢ μεῖζον αὐτὸς ἑαυτοῦ τῆς 
θεότητος ὑπομένων, οὐδ᾽ οὕτως οἷα ἀνθρώπου ψυχὴ τῷ σ. πεδούμενος 
Ἐπ|5.4.6.7.τ(ρ.4202.6,9; Μ.22.4064}; ο. Βα ῥεχαρ, ἴα οοη τα δε ποίΊοη 
ἴο {πὸ ἀϊ νι} μανϑανέτω ὅτι ὁ λόγος τῇ οὐσίᾳ μένων λόγος οὐδὲν μὲν 
πάσχει ὧν πάσχει τὸ σα. ἢ ἡ ψυχή Οτ.(εἰς.4.τ(ρ.285.14; Μοττ,το48Ὰ)})}; 
ΑΤΆΡ. Ερτεὶ,δ(ρ.το,τγ,το; Μ.26.τοῦος) οἷξ, ἰηῖτα 2.0; ἐνεργεῖ γὰρ ὡς 
ἀληθῶς ἡ θεότης διὰ τοῦ περὶ αὐτὴν σ. σωτηρίαν, ὡς εἶναι τῆς μὲν 

. σαρκὸς τὰ πάθος, τοῦ δὲ θεοῦ τὴν ἐνέργειαν ΟΥ̓ ὟΝ 55. ΕΝ Ή.6(2 Ρ.120.23; 
Μ,4ς.7134}; ἐπειδὴ δὲ τὸ γεγονὸς αὐτοῦ ἴδιον σ. πέπονθε, ταῦτα πάλιν 
αὐτὸς λέγεται παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν' ἦν γὰρ ὁ ἀπαθὴς ἐν τῷ πάσχοντι σ. 
Ογτ.}.4{ρ0.27.17}.; 55.244{}; τὰ ἱμάτιά μου, τουτέστι τὸ σ. μου' 
ἀπαθὴς γὰρ ἡ θεία φύσις, τὸ δὲ σ. τὸ πάθος ἐδέξατο ΤΠατ (απὲνπττο 
(2.115); τοῦ παθητοῦ σ. τὸ πάθος εἶναι φαμέν, τὴν ἀπαθῆ δὲ φύσιν 
ἐλευθέραν μεμενηκέναι τοῦ πάθους ὁμολογοῦμεν Ἰᾶ,ἐγα.3(4.100); ὑπὲρ 
μὲν τῶν σ. τὸ σ. δέδωκεν ἰά ,ἐγαπ.  ρ0ὶ.4(4.274); ἃ. ἀγὶῃρ τὸ γὰρ γεγεν- 
νημένον ἀπὸ τῆς παρθένου σα. ἦν ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ὕλης συνεστηκός, 
δεκτικὸν τῶν ἀνθρωπίνων τραυμάτων καὶ θανάτου ΟΥΕ( εἰς,3.25(0.222. 
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4; Μ.ττ.052.); εἰ δὲ λέγεται Χριστὸς τεθνάναι καὶ τεθάφθαι, περὶ τοῦ σ. 
αὐτοῦ τοῦτο ἐκληπτέον, οὐ τῆς ψυχῆς ϊάντα. τύ ογ.τ5:3-4{0.6.10); 
6. σοΥΓΙΡ 018, ἀσπιεά ΒΥ Αρμιπασγιοάοοσοθίδε ἔδικτον γράφει [36. ὁ 
᾿Ιουστινιανός], ἐν ᾧ ἄφθαρτον τὸ α. τοῦ κυρίου κέκληκε Ἐναρτ.ἢ.6.4.30 
(ρ.190.17; Μ.86,27818); ὁ μὲν γὰρ ᾿Ιουλιανός...ἔλεγεν ὅτι ἀφθαρτόν 
ἐστι τὸ σ. τοῦ Χριστοῦ! εἰ μὴ γὰρ εἴπωμεν αὐτὸ ἄφθαρτον, ἀλλὰ 
φθαρτόν, διαφορὰν εἰσάγομεν πρὸς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διαφορὰς δὲ 
εἰσαγομένης, δύο φύσεις εὑρίσκονται ἐν τῷ Χριστῷ... πρὸς ταῦτα 
ἔλεγεν ὁ Σεβῆρος ὅτι δύναται καὶ ἄφϑαρτον εἰπεῖν τὸ ο. τοῦ Χριστοῦ καὶ 
διαφορὰν εἰσαγαγεῖν καὶ μίαν φύσιν εἰπεῖν ΤΠ ,Θοπτ.Β.ς δεῖ, ς,3(Μ.86. 
1220} 1.) Γαϊανῖται, ἤτοι ᾿]ουλιανισταί" οἵτινες λέγουσιν, ἐξ αὐτῆς τῆς 
ἑνώσεως τὸ τοῦ κυρίου σ. κατὰ πάντα τρόπον ἄφθαρτον εἶναι Τπη.ΟΡ 
ἤφεν. (Μ.86.448); ἱποοταιρτθ]6 οη]ν ἰπ βρθοΐαὶ βθπβα πρὸς ταύτην οὖν 
τὴν φθορὰν τῆς ἁμαρτέας, ἄφθαρτον, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἀναμάρτητον λέγομεν 
τὸ πανάγιον καὶ πανάμωμον σ, τοῦ Χριστοῦ Ατιακί.5.}ο4.22(Μ.80. 
30ΟΑ); ἢ, ποῖ 8 τήθδτα δρρεδγδησδ, 85 'π ἀοσεῖς νίενν, ΑἸΉ..4.γ.2.43 
(Μ.26.2370); εἰ γὰρ θέσει ἦν ἐν τῷ σ. ὃ λόγος κατ᾽ ἐκείνους, τὸ δὲ 
θέσει λεγόμενον φαντασία ἐστίν, εὑρίσκεται δοκήσει καὶ ἡ σωτηρία καὶ ἡ 
ἀνάστασις τῶν ἀνθρώπων λεγομένη, κατὰ τὸν ἀσεβέστατον Μανι- 
χαῖον, ἀλλὰ μὴν οὐ φαντασία ἡ σωτηρία ἡμῶν οὐδὲ σώματος μόνου, ἀλλ᾽ 
ὅλου ἀνθρώπου ψυχῆς καὶ σ. ἀληθῶς ἡ σωτηρία γέγονεν ἐν αὐτῷ τῷ 
λόγῳ ΑἸ .ἐῤ. ΕΡΤεΙ Τ(ρ.1τ.8,12:; Μ.26. τοῦτ); ἐνανθρωπήσαντα.. «σῶμα 
καὶ ψυχὴν καὶ νοῦν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἀνθρώποις, χωρὶς ἁμαρτίας, 
ἀληθινῶς καὶ οὐ δοκήσει ἐσχηκότα ΤΑΤΠ ἐμέεγῥγι(ρ.66.17; Μ.26.1232Α); 
οἴ. ἀνθρωπίνου μὲν σώματος εἰκόνα ἔχειν αὐτόν, ἀνθρωπίνης δὲ σαρκὸς 
μὴ ἀνειληφέναι ἀλήθειαν 1,0 Νίαρ.4ρ.35.τ(ρ.40.31; ΜΙ, ΡΙ, 54.806 4}; 
8. υηἰτοά τῖτἢ Βαπιδᾶτὶ 508] εἴ τὶς λέγει ἄψυχον ἢ ἀνόητον τὸ σ, τοῦ 
Χριστοῦ καὶ μὴ ὁμολογεῖ αὐτὸν τέλειον κατὰ πάντα, ἕνα καὶ τὸν αὐτόν, 
καθὼς γέγραπται, ἀναθεματιζέσθω Οτ. ΤΠαιπι. βά.εαβ.2(0.τ46.τ2; 
Μ.1ο.1133Ὰ}; πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου.᾿ 
τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα, οἱ μὲν Ἀρείον καὶ Εὐνομίου τὴν θεότητα τοῦ μονο- 
γενοῦς εἶναι φασίν: ἄψυχον γὰρ ἀνειλῆφθαι τὸ σ. νομίζουσι ΤΠάτ, γα. 
ἘΡΡί.12(4.277}; ἈΡοΙ] πατίδη νίαν ψυχὴν οὐκ ἀνέλαβεν, ἀλλὰ σ. 
μόνον, ἡ δὲ θεότης ἀντὶ ψυχῆς ἐνωθεῖσα τῷ σ. πάντα τὰ τῆς ψυχῆς 
ἀνεδέξατο 10.2(111): Ἡ. ροβδεββίοη οἵ νοῦς ἀεπιεα Ὁγ Αροὶ]. ὥσπερ 
ὑμεῖς λέγετε νοῦν ἐπουράνιον ἐν σ, ἐμψύχῳ ΤΑΤΉ. Αῤοϊ! τ. 20(Μ.26, 
11288); τ. Ν82.6}.203(Μ.37.3334); ἜΠ4 τ. ερ.τοφ(4.1174) οἷξ. 5. νοῦς : 
ἱ. ΒΙΠΉΠΑΥ ἴο 811 τηθτι᾿β θοαὶθς εἰ καὶ σ. μοι ὅμοιον ἀνθρώποις ἦν, ἀλλ᾽ 
οὐ καὶ τὴν δύναμιν οὐδὲ τὴν οὐσίαν τοῖς πολλοῖς ὧν ἐμφερής Ἰουι5.4.6, 
τοιβίρ.481.27; Μ.22.7730); εἴποι ἂν ἴσως ἐνεργείᾳ μόνῃ οὐχὶ δὲ 
οὐσίας ὑποστάσει καὶ ἐν τῷ α. γεγονέναι' δραστικῇ γὰρ ἐνεργείᾳ μόνῃ 
φησὶ [36. Δέατο6]1115] τῇ σαρκὶ συνών Ἰά, Μαγεεῖ].2.4{Ρ.57.13; Μ.24. 
8214}; ποῖ Ποῃηοοιβίοϑ δος, ἘπγοΠες ἕως σήμερον οὐκ εἶπον τὸ σ, τοῦ 
κυρίου καὶ θεοῦ ἡμῶν ὁμοούσιον ἡμῖν, τὴν δὲ ἁγίαν παρθένον ὁμολογῶ 
εἶναι ἡμῖν ὁμοούσιον καὶ ὅτι ἐξ αὐτῆς ἐσαρκώθη ὁ θεὸς ἡμῶν Ἑαυϊ.8ρ. 
ΟΡ(μ8)αεῖ.(ρ.142.13.; Η.2.1648); οἵ, ἀρκέσει τῷ ἐξ ἡμῶν σώματι, τὸ 
τῆς κατὰ χάριν υἱότητος Ἰλϊοά, γηποιις, (Μ.33.ττόοο); μὴ τῆς Μαρίας 
υἱὸς ὁ θεὸς λόγος ὑποπτευέσθω' θνητὸς γὰρ θνητὸν γεννᾷ κατὰ φύσιν, 
καὶ σ. τὸ ὁμοούσιον τῷ.; οἵ, αὐτοσδμοούσιον, αὐτοἑτεροούσιον σ. τῇ 
θεότητι διὰ τὴν ἕνωσιν λέγοντες [50. ΡΟ] Πδτίατ5] γα]. Αρ0}},αροΐ.5 
(Ρ.288,23; Μ.86.10530)}; . 45 πνευματικόν: ὁ δὲ Χριστὸς πνευματι- 
κὸν ἔσχε σ., ὅλην δεξάμενον τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν παρουσίαν καὶ 
δηλοῖ μείνασα ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ περιστερά Οξοατα, ΤΟῸγ.15: 44(0.443); Κι 85 
ψυχικόν, αοα. ψΑ]οΠΕΠ5 ἀσώματον...τὸν Χριστὸν...σ. ψυχικὸν παρὰ 
τοῦ δημιουργοῦ κομισάμενον, ὅπερ ἅπτον καὶ ὁρατὸν μὴ ὃν πρότερον 
γέγονεν ὕστερον ΘΊτ.ΟΡ ἀαον(Μ.86,178}; 8. τεϊδ ]οηΞῃὶρ το Πρὸ; 
8. οΐ σοηνθεεθα ἱπίο ἀἰνὶπο πδέισγε οὐδὲ ἡ τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ ὁῶμα 
ἕνωσις μεταβολὴ σώματός ἐστιν, καίτοι τοῦ σ. τὰς θείας ἐνεργείας 
παρεχομένου τοῖς ἐφάψασθαι δυναμένοις ΑΡρο]]. (᾽.τ28(ρ.238,281. 
ΔΡ.-ΤΗσε σγαη.2(4.171); 1δ.147(0.246.23}4,)α 0.1 ,Ξοπι.Β. 49ο11.(}.86. 
Ἰρόξα[.); θεῖον μὲν εἶναι φαμὲν τὸ ο. τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ καὶ θεοῦ σ. 
ἐστι...ὅτι δὲ εἰς θεότητος φύσιν μετεβλήθη, οὔτε τῶν πατέρων τις τῶν 
ἁγίων ἢ πεφρόνηκεν, ἢ εἴρηκεν, οὔτε ἡμεῖς οὕτω διακείμεθα ντορ. 45 
(Ρ.156.τ6 . ; 55.1408}; ποῦ ἀϊνίπδ πϑίυτο ἰηῖο ἴτ οὔτε οὖν ὅ λόγος εἰς 
σ.; ὡς εἴπομεν, οὔτε εἰς λόγον τὸ σ, ἠλλοίωται Τιεο Μαρ.6}.35.2(ρ.41. 
25; Μ.ΡΓ..54.808Α); ΑΡΟΙΠΠϑτίδη νίενν σ. ἀνθρώπινον [οὐκ] ἔσχεν ὁ 
Χριστὸς. .«ἀλλὰ...θεϊκόν... ἔμψυχον ἣν τὸ σ. ... θείᾳ ἦν ἐμψυχίᾳ ψυχωθέν 
1λ τὰ ὐταὶ, Τνΐη.4.τ(Μ1.28.12401}1.}; απιβυνετοαῖ τὸ σ, φύσει μέν ἐστιν 
ἀνθρώπινον, τῇ δὲ ἑνώσει τῆς οἰκονομίας θεῖκόν 1.4.2(12534)}; πῶς 
ὑμεῖς πάλιν λέγετε ἐξ οὐρανοῦ τὸ σ΄; ΤΑΈΞΆ. Αρο11.τ.7(Μ.26.11048}); οὐκ 
εἶπεν δὲ σῶμα, ἵνα μὴ εἴπωσί τινες, ὅτι οὐράνιον σῶμα ἐφόρεσεν 
ἀὐηση, 7ο.τ: τ4(Ν].85.13070); τοῦ Εὐτυχοῦς.. λέγοντος... .οὐρανόθεν 
κατελθὸν τὸ α. αὐτοῦ Απαβὶ, 5. 104.7(Μ.80.1134}; σῶμα λεγόντων 
ἔχοντα τὸν κύριον.. οὐράνιον ΤΒατδευα, γε Δἴ 9.44 5ο); Ὁ. ἰἴη- 
ἄγγεϊε Ὁν Τοροβ ἐν τῷ περιτμηθέντι σ,, καὶ βασταχθέντι...ἦν ἃ 
ἀπαθὴς καὶ ἀσώματος τοῦ θεοῦ λόγος ΑἸΠ.ἐρ. Ερτεὶ, (ρ.9,1ο; Μ.26. 
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ΙΟΘΟΑ) ; ἦν παράδοξον, ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πάσχων καὶ μὴ πάσχων, πάσχων 
μέν, ὅτι ἴδιον αὐτοῦ ἔπασχε α., καὶ ἐν αὐτῷ τῷ πάσχοντι ἦν' μὴ πάσχων 
δέ, ὅτι τῇ φύσει θεὸς ὧν ὁ λόγος ἀπαθής ἐστι. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ ἀσώματος 
ἦν ἐν τῷ παθητῷ σ. 1δι6(ρ.το.τ7,10; τἸο6ο00); ποῖ οὗ [6 οὐσέα οὗ 16 
Τιορο5, ἐδ.2(Ρ.5.2; το524}; οὐ τὸ σ. ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν υἱὸν ὁμοούσιον...τοῦ 
πατρός, καὶ τοῦτον μὲν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, τὸ δὲ σ. ἐκ ἤαρίας.... 
εἶναι πάλιν κατὰ τὰς γραφάς 1.4{ρ.7.8,1ο; τοσόΒ,0 ἢ.) ; ἐδιδίρ.14.2.; 
τού48Βἴ.); Τωορὸβ ποῖ ἰἀθητοα] νὐτἢ 1ἴ οὔτε ὃ ἀνείληφεν σῶμα ταὐτὸν 
ἦν τῷ ἀνειληφότι νἱῷ τοῦ θεοῦ Ἐλι5.6.}.τ.δ(ρ.6π.7; Μ.24.8264Ὰ}; μὴ τὸ 
σ. ἦν ὃ λόγος, ἀλλὰ σ, ἦν τοῦ λόγου Α1ἢ.4}Ρ. Ἐῤτεῖ.δ(ρ,γο. 5,6; τοδ08) ; 
ς. τππιτοα νὰ ἸΟρῸΒ -.«ἵνα καὶ τολμῶσι λέγειν οὐ προσκυνοῦμεν 
ἡμεῖς τὸν κύριον μετὰ τῆς σαρκός: ἀλλὰ διαιροῦμεν τὸ σ, καὶ μόνῳ 
τούτῳ λατρεύομεν ἈΉΡ. ἀείρὴ 5(Δ1.26.χο))Ὁ}; οὐ γὰρ ὁμοούσιον τῷ 
ἐκ θεοῦ λόγῳ τὸ σ." ἕν δὲ τῇ συνόδῳ καὶ τῇ ἀπερινοήτῳ συνδρομῇ ὥγτ. 
.70.4.2(4.3618}; μιᾷ προσκυνήσει τιμᾶν εἰθίσμεθα τὸν ᾿Εμμανουήλ, οὐ 
διίστάντες τοῦ λόγου τὸ ἐνωθὲν αὐτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν σ. ἸάΝεεῖ.2. 
1ο(ρ.47.30; δ᾽.534); 14 ,ἀροἱ,ογίομί. τί Ὁ. 58.585; 6᾽,1020); δἀορ[ουίδί 
νίεν αὐτὴν δὲ τὴν σοφίαν δι᾽ ἑαυτῆς ἐπιδεδημηκέναι οὐσιωδῶς ἐν τῷ ἐκ 
Μαρίας σ. ῬΑ]. ϑάτα, Κ".(0.322.24)4Ρ.1 δοης. ΒΝ οὶ οἱ Ἐπί. .(Μ.86. 
13928); 1.(ρ.323.27:; Μ.1.ς.); διὰ τοῦ σ., ὡς δι᾽ ἀστρακίνον σκεύους, 
ἐνοικήσασα ἐν αὐτῷ ἡ θεία δύναμις Ἐλι5.4..6.4.τό(ρ.180.1-; Μ.22.3168); 
ἅ. ἴῃ τε}, ἴοὸ ἀεἰτν οὐδ᾽ ἡμεῖς ὑπολαμβάνομεν τὸ βλεπόμενον τότε καὶ 
αἰσθητὸν τοῦ ᾿Ϊησοῦ σ, εἶναι θεόν ΟΥ̓ Οεἰς.2.ο(ρ.τςιτςο; ΜΟΙ, Βοβ ΕΒ) ; 
ὅλον θεὸν καὶ μετὰ τοῦ σ., ἀλλ᾽ οὐχὶ κατὰ τὸ σ. θεόν 1ιδγτηδ. 4 π|.(260) 
(Ρ.6.13}; οὐ γὰρ ἀνθρώπον τινὸς ἦν τὸ βλεπόμενον σ., ἀλλὰ θεοῦ 
ΑΓ ΙρΟΜακχ, 2(Μ.26.τοββ8Β); ἴῃ ἰσοποοϊαβίῖϊς ἀὐριιπιθηῖ ἢ τὸ θεῖον 
περιγραπτὸν καὶ τῇ σαρκὶ συγχυθέν, ἢ τὸ σ. τοῦ Χριστοῦ ἀθέωτον καὶ 
διῃρημένον (ΓΡ(γκ4)άεεν.(Η.4.365 4}; 6. Τίοσος ποῖ βυ δα Όν Του- 
ἰδεῖ ψ Ὀοαν, Επ5.(,6.4.132(0.170.20; Μ.22.2854); μηδὲ ἐκ τῆς 
σαρκὸς ὁ ἀμίαντος ἐμιαίνετο μηδὲ συνεφθείρετο τῇ τοῦ σ. οἰκείᾳ φύσει 
ὁ ἀπαθὴς τοῦ θεοῦ λόγος 1δ.7.τ(ρ.302.18 ; 4064); ἔ, Τιοροβ Ξεραταίεή 
ἔτοτῃ θοᾶν ὃν ἀδαίῃ ὁ λόγος...τῷ πατρὶ παρατιθεὶς τὸ πνεῦμα...οὕτως 
ἄφετος καὶ ἐλεύθερος αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν ἐκ τοῦ σ. ἀναχώρησιν 
ἐποιεῖτο 1.3. 4(0ττ5.4.; 1074}; 115. ἀεπίεα εἰ δὲ ὁ θεὸς ἐχωρίσθη 
τοῦ σ., καὶ οὕτως ἡ νέκρωσις ἐδείκνυτο, πῶς τὸ α., χωρισθὲν τοῦ 
ἀφθάρτου θεοῦ, τὴν ἀφθαρσίαν ἐπεδείκνυτο; ΤΑΊΒ. 4}01}.2.1τ(Μ.26. 
11574}; τούτου τοῦ πνεύματος ἡ ἀποχώρησις γέγονεν ἀπὸ τοῦ σ. ἐπὶ 
τοῦ σταυροῦ, καὶ οὕτω ἐνεκροῦτο τὸ σ. καὶ αὐτοῦ γέγονεν ἡ λύσις, θεοῦ 
τοῦ λόγου ἀμεταθέτως ἔχοντος πρός τε τὸ σ., πρός τε τὴν ψυχήν, πρός 
τε ἑαυτὸν ὄντα εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐν ἐπιδείξει ἀτρεπτότητος 
18.2.τό(11618}. 

Β. (Ἰτιϑ 5 τεβαττεοίίοη μον, ν. ἀνάστασις; 1. Ἰἀεητίοα! τ (ἢ 
οτοδεα Ὀοᾶν ἐκεῖνο τὸ αἰσθητὸν τοῦ ᾿]ησοῦ σ. ἐσταύρωται καὶ 
τέθαπται καὶ μετὰ τοῦτο ἐγήγερται ΟΥ. 70.το.36(2ο; ρ.2τ0.1; Μ.14. 
2728); ΑΒ». Ερτοί,)(ρ.12.2; Μ.26.τ10618); ἐκεῖνο τὸ σ. τὸ μὲν πρό- 
τερον εἶδος ἔχει, καὶ σχῆμα καὶ περιγραφήν, καὶ ἁπαξαπλῶς εἰπεῖν, 
τὴν τοῦ σ. οὐσίαν Τα , ἐγαη.2(4.126) ; οὐ μετεβλήθη οὖν εἰς πνεῦμα τὸ 
σ. ... μετὰ τὴν ἀνάστασιν σ. τὸ σ. μεμένηκεν Ἰὰ ἐγαη. ρΡί,το(4.272); 
ὈύΓ οχϑ!εα πρῶτον οὖν τὸ ἴδιον σ. ἤγειρεν ὁ κύριος ἐκ νεκρῶν, καὶ 
ὕψωσεν ἐν ἑαυτῷ ΑΤΗ ἵμε.εὶ ε..4γ.τ2(Μ.26.1το048); ΟΒτνβ. ἀση.41.2 
1η τον. (το, 2881); ποῖ 50} 6οῖ ἴο ἢυτηδη ἔγα!!ν Ὀχι ἱποουγαρτ 818, 
ΑΤΉ ῤ. Ερτεὶ, τοί(ρ.τ6.12; τούδΑ}; οὐ σ. παθητὸν ἔχων, ἀλλ᾽ ἀθάνατον. 
λοιπὸν καὶ ἄφθαρτον, καὶ οὐ δεόμενον τροφῆς. οὐ τοίνυν διὰ χρείαν 
μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἔφαγέ τε καὶ ἔπιεν" οὐδὲ γὰρ ἐδεῖτο λοιπὸν τὸ σ. 
τούτων ΟΠ γγ5.ἦοηι. 8.2.2 ἴῃ Δ1|.(7.184Ὰ}; μετὰ...τὴν ἀνάστασιν ἣν μὲν- 
αὐτὸ τὸ σ. τὸ πεπονθός, πλὴν οὐκέτι τὰς ἀνθρωπίνας ἀσθενείας ἔχον ἐν 
ἑαυτῷ. οὐ γὰρ ἔτι πείνης, ἢ κόπου, ἢ ἑτέρου τινὸς τῶν τοιούτων 
δεκτικὸν εἶναί φαμεν αὐτό, ἀλλὰ λοιπὸν ἄφθαρτον Ογγ.Ἔ}.4π(ρ.τπό.1 : 
55.1200)}; πρὸ μὲν τοῦ πάθους, φθαρτὸν ἦν τὸ τοῦ Χριστοῦ...ο. μετὰ δὲ 
τὴν... ἔγερσιν ἄφθαρτον Απαβι. 5, λοά.22(Μι80.3008) ; 5014, Οτοεἰς.2. 
6τίρ.183.2ς ; Μι11.8024); εἴ τις λέγει ὡς τὸ τοῦ κυρίου ἐξ ἀναστάσεως 
σ. αἰϑέριόν τε καὶ σφαιροειδὲς τῷ σχήματι, καὶ ὅτι τὰ τοιαῦτα καὶ τὰ 
τῶν λοιπῶν ἐξ ἀναστάσεως ἔσται σ., καὶ ὅτι αὐτοῦ τοῦ κυρίου πρῶτον- 
ἀποτιθεμένου τὸ ἴδιον αὐτοῦ σ. καὶ πάντων ὁμοίως εἰς τὸ ἀνύπαρκτον 
χωρήσει ἡ τῶν σ. φύσις, ἀνάθεμα ἔστω (ΓΡ(ς43)απαί!.το; 2. τοταϊπρα 
Αἰζου Αβοθηβίου ; ἀδηϊβα Ὀν Ηδτηορθηδβ ἀνερχόμενον εἰς τοὺς οὐρα- 
νοὺς ἐν τῷ ἡλίῳ τὸ σ. καταλελοιπέναι, αὐτὸν δὲ πρὸς τὸν πατέρα 
πεπορεῦσθαι Ἠ]ρρ.λαε».8.17(ρ.237.9; Μ.τ6.3366.); αξβοτῖθᾶ Ὀν 
οὐϊμοάοχ καὶ μετὰ τὴν ἀνάληψιν σ. καλούμενον τοῦ δεσπότου τὸ σ. 
ΤὨάτ.γαρ.2(4.124); εἰ τοίνυν τοῦ ὄντως σ. ἀντίτυπά ἔστι τὰ θεῖα 
μυστήρια, σ. ἄρα ἐστὶ καὶ νῦν τοῦ δεσπότου τὸ σ., οὐκ εἰς θεότητος φύσιν 
μεταβληθέν, ἀλλὰ θείας δόξης ἀναπλησθέν τ.(125) ; ἀνελθόντα εἰς οὐρα- 
νοὺς ἐν αὐτῷ τῷ σ. ἐνδόξως καθίσαντα ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ἐρχόμενον 
ἐν αὐτῷ τῷ σ. ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς ΤΑΤΉ ἐπίδνΡγ (ρ.66. 
2οἵ, ; Μ.26.12328); 3. σοηβίἀοτοα 85 Ἰηζοσγηβαϊαίο Βοΐψεθη ἤδϑηϊν 
Ὀοᾶν δηᾶ βου], Οὐ εἰς.2.62(ρ.184.13; Μοττ. 8930) οἷτ, 5. ἀνάστασις 5: 
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οὐκ ἔτι μὲν σάρκα, οὐκ ἀσώματον δέ, οἷς αὐτὸς οἶδε λόγοις θεοει-, 

δεστέρου σ., ἵνα καὶ ὀφθῇ ὑπὸ τῶν ἐκκεντησάντων, καὶ μείνῃ θεὸς ἔξω 
παχύτητος τι ΝαΖ.0γ.40.46(}.,36.4240). 

ΕΣ. ΘΠ τιβες, ν. ἀντίτυπος, τύπος, σύμβολον, ὁμοίωμα, μυστικός ; 
1. ἴῃ ρξῃ.; 'ἵψοτὰβ οἱ ἰμβϑεταϊοι οἰϊεα, ᾿ξ δρ.(οηϑὶ. 4Ρ.8,12.36) 
Τὴ Ομγς,(ρ.428.6); 1.1..Βας.(Ρ.328.6); ἐκεῖνος τὸ σ. ἐξίσης ἔδωκε... 
καὶ γὰρ ὑπὲρ ἁπάντων ὁμοίως ἐκλάσθη, καὶ σ. γέγονεν ὑπὲρ ἁπάντων 
Γῆν. λοι. 27.4 ἴῃ ΤΟ ον, (το.246}); 2. τῃουρμῖ Όν ἰσοποοϊαβίβ ἴο ὈῈ 
ΟὨΪν ἔσθ πᾶσα οἵ ΟὨτιβὲ ἰδοὺ οὖν ἡ εἰκὼν τοῦ ζωοποιοῦ σ. αὐτοῦ, 

ἡ ἐντίμως καὶ τετιμημένως πραττομένη (ΟΡ()54)άεεν.(Η.4.3680); 
ΤΠΘΟΙΥ͂ ἀεπίοα οὐκ εἶπε" λάβετε, φάγετε τὴν εἰκόνα τοῦ σ΄ μου ΟΝῚ]ς, 
()8 7} )γο μ.(Π1.4.3600}; οὐδαμοῦ οὔτε ὅ κύριος οὔτε οὗ ἀπόστολοι ἢ 
πατέρες εἰκόνα εἶπον τὴν διὰ τοῦ ἱερέως προσφερομένην ἀναίμακτον 
ϑυσίαν, ἀλλ᾽ αὐτὸ σ. καὶ αὐτὸ αἷμα τὉ.(Η.4.3600); 3. ἴῃ τε] ΠΟπ ἴο 
Ομ 5 βαγίπὶν ῬοαΥῪ ; 8. δββθηῖια] ἰἀοπεὶτν, Ομγγβ.λονι,24.4 ἴῃ 
τΟογ. (το. 21141.}; ἐνταῦθα κείσεται τὸ σ. τὸ δεσποτικόν, οὐχὶ ἐσπαρ- 
γανωμένον, καθάπερ τότε, ἀλλὰ πνεύματι πανταχόθεν ἁγίῳ περιστελ- 
λόμενον 14. ῬὨλϊοροι,.3(1.408.Ὰ); οὐ μόνον τοῖς ἕνδεκα ἀποστόλοις, ἀλλὰ 
καὶ τῷ προδότῃ, τοῦ τιμίου μετέδωκε σ. τε καὶ αἵματος ΓΒ ΣΟΌΥ, 
τι: 2:(3.238); ἐν ἀληθείᾳ α. καὶ αἷμα ὁρατὸν καὶ κτιστὸν καὶ γηγενὲς 
Χριοτοῦ εἶναι Ατιαϑί. 5. μοά, τ2(Μ.89,2080); Ἀ. αἰδί, θέα τὴν πᾶσαν 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίαν ὅπως οὐ περὶ ἧς ἀνείληφεν σαρκὸς 
διελέγετο, περὶ δὲ τοῦ μυστικοῦ σ. τε καὶ αἵματος Ἐ115,6.1,.3.τίρ.τ68,3; 
Μ.24.10218); μετὰ..«τὴν αὐτοῦ παρουσίαν, οὐκέτι χρεία τῶν συμβόλων 
τοῦ σ., αὐτοῦ φαινομένον τοῦ σ. Τμάϊ, τ ογ.1τι26(3.238) ; 4. ἴῃ τα]. ἴο 
Ὀτοδα; ἃ. ἴὰ Πἰξατρίοαὶ το χ β : ἴῃ δρίο 6515 παρακαλοῦμεν τὸν φιλάνθρω- 
πον θεὸν τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐξαποστεῖλαι ἐπὶ τὰ προκείμενα, ἵνα ποιήσῃ 
τὸν μὲν ἄρτον σ, Χριστοῦ, τὸν δὲ οἶνον αἷμα Χριστοῦ, πάντως γὰρ οὗ ἂν 
ἐφάψηται τὸ ἅγιον πνεῦμα, τοῦτο ἡγίασται καὶ μεταβέβληται. Οντ.Η. 
εαἰεεἢ.23.1; ἐπιδημησάτω...ὁ ἅγιός σου λόγος ἐπὶ τὸν ἄρτον τοῦτον, 
ἕνα γένηται ὃ ἄρτος σ, τοῦ λόγου ϑεταρ. Ἐμοί, 1.15; ἀξιοῦμέν σε, ὅπως 
«ὐκαταπέμψῃς τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἐπὶ τὴν θυσίαν ταύτην..-«ὅπως 
ἀποφήνῃ τὸν ἄρτον τοῦτον σ. τοῦ Χριστοῦ σου {πὰρ Οὐπεὶ, ΑρΡ.8. 
12.30) προθέντες τὰ ἀντίτυπα τοῦ ἁγίου σ. καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ 
ἕρισε παρακαλοῦμεν. .«ἐλθεῖν τὸ πνεῦμά σον τὸ πανάγιον ἐφ' ἡμᾶς καὶ 
ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ εὐλογῆσαι αὐτὰ καὶ ἁγιάσαι καὶ 
ἀναδεῖξαι τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον αὐτὸ τὸ τίμιον σ. τοῦ... Χριστοῦ ΓΤ. 
Βας-.(ρΡ.320[.); ἱκετεύομεν κατάπεμψον τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον ἐφ᾽ 
ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον 
τοῦτον τίμιον σ. τοῦ Χριστοῦ σου, μεταβαλὼν τῷ πνεύματί σου τῷ 
ἁγίῳ Γι γγΩ.(ρ.330); ΓΜ αγε (Βτεϊσῃΐγηδη Ρ.134) ; αὐτὸ τὸ πνεῦμά 
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σου τὸ πανάγιον κατάπεμψον, δέσποτα, ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα 

ἅμα δῶρα ταῦτα, ἵνα ἐπιφουτῆσαν τῇ ἁγίᾳ... αὐτοῦ παρουσίᾳ ἁγιάσῃ καὶ 
ποιήσῃ τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον σ. ἅγιον Χριστοῦ [11.ας.(ρ.2ο6.10}; ἴῃ 
ψοτᾶς οὐ δα πηἰβίσατοη σῶμα Χριστοῦ παρ. (οηδι. ΑρΡ.8.χ,τε; 
σα. ἅγιον τοῦ κυρίου καὶ δεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῖς 
πιστοῖς μεταδιδόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον 1]. 
]αε(ρ.224.8}; σ. ἅγιον τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Τησοῦ 
Χριστοῦ [1{Μαγε(Βυϊρμτπιδη Ρ.140); σ. καὶ αἷμα τοῦ κυρίου καὶ 
θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Ατιακι.5.λοά.τ2(Μ.80.2080); 
ῬΌ. το ϊοπβῃῖρ αἰβουββθά μὴ πρόσεχε οὖν, ὡς ψιλοῖς τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ 
οἴνῳ" σ. γὰρ καὶ αἷμα Χριστοῦ κατὰ τὴν δεοποτικὴν τυγχάνει ἀπό- 
φασιν...μὴ ἀπὸ τῆς γεύσεως κρίνῃς τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ὑπὰ τῆς πίστεως 
πληροφοροῦ ἀνενδοιάστως σ. καὶ αἵματος Χριστοῦ καταξιωθείς ὕντ. Η, 
εαἰφεῖι.22.6: ᾧ φαινόμενος ἄρτος οὐκ ἄρτος ἐστίν, εἰ καὶ τῇ γεύσει 
αἰσθητός, ἀλλὰ σ, Χριοτοῦ 19.22.9; ΟΒγνΒ5. οθμ!ο(2.350Ὰ) ΟἿ. 5, 
ἀπουσιάζω; α. ἐστι καὶ αἷμα Χριστοῦ εἰς σύστασιν τῆς ἡμετέρας 
ψυχῆς τε καὶ σ. χωροῦν, οὐ δαπανώμενον, οὐ φθειρόμενον, οὐκ εἰς 
ἀφεδρῶνα χωροῦν...ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἡμῶν οὐσίαν καὶ συντήρησιν 1.1}. ο. 
4.τἈ(Μ 04.115 2Ὰ}; ὥσπερ φυσικῶς διὰ τῆς βρώσεως ὁ ἄρτος, καὶ ὁ οἶνος 
καὶ τὸ ὕδωρ διὰ τῆς πόσεως εἰς σῶμα καὶ αἷμα τοῦ ἐσθίοντος καὶ 
πίνοντος μεταβάλλονται, καὶ οὐ γίνονται ἕτερον σ. παρὰ τὸ πρότερον 
αὐτοῦ σ." οὕτως ὃ τῆς προθέσεως ἄρτος, οἶνός τε, καὶ ὕδωρ, διὰ τῆς 
ἐπικλήσεως καὶ ἐπιφοιτήσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος, ὑπερφυῶς μετα- 
ποιοῦνται εἰς τὸ σα. τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οὐκ εἰσὶ δύο, ἀλλ᾽ ἕν 
καὶ τὸ αὐτό 1.(π145Ὰ}; οἷ, απίεφμαμι δομε  βεεμν ῥαηῖς, ῬΩΉΦΗΙ 
ποηβηαημς.: ἀϊυίΐπα αμΐϑη ἐπι βαπεβεαμίε ργαϊία, φιοάἀἸαμέε 
φακεγάοίε, {ἰδογαίμδ 65ὲ φιίάρηι αὖ ἀρῥεϊαίίοηε ραμῖς, ἀσητις αμίθηα 
μαδίμες ἀοητίμίεϊ ἐογρογῖς αρρεϊαϊίομε, εἰϊαγησὶ παίμγα ῥαΗῖΣ ΤΉ ΤρΡ5Ὸ 
Ῥεγηιωηςίς, εἰ πο ἄπο ξορογα, 5ε4 πητρι ἐονρι5 ἈΠ ρῥγαραϊεανηι5, 
ΤΟΒγγϑ5.ερ.(ἀες.(3.1440) ; τὸ φύσει σ, σῖτον καὶ ἄρτον προσαγορεύσας, 
καὶ αὖ πάλιν ἑαυτὸν ἄμπελον ὀνομάσας, οὗτος τὰ ὁρώμενα σύμβολα τῇ 
τοῦ σ. καὶ αἵματος προσηγορίᾳ τετίμηκεν, οὐ τὴν φύσιν μεταβαλών, 
ἀλλὰ τὴν χάριν τῇ φύσει προστεθεικώς ὙΠάϊς,ἐγαη.1(4.26) ; οἵ, 16.2 
(126); οὐκ ἄρτος λυτός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡνωμένος θεότητι' σ. δὲ ἡνώμενον 
θεότητι, οὐ μία φύσις ἐστίν, ἀλλὰ μία μὲν τοῦ ο., τῆς δὲ ἡνωμένης αὐτῷ 
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θεότητος ἑτέρα' ὥστε τὸ συναμφότερον, οὐ μία φύσις, ἀλλὰ δύο 0.1). 
ο.4.13(11408}; δύο φύσεις ἐν τῷ μεταλαμβανομένῳ ὑφ᾽ ἡμῶν σ. τοῦ 
Χριστοῦ, ἡνωμέναι καθ᾽ ὑπόστασίν εἰσιν ἀδιασπάστως, καὶ τῶν δύο 
φύσεων μετέχομεν, τοῦ σ. σωματικῶς, τῆς θεότητος πνευματικῶς ἰά, 
ἵριαρ.3.26{(Μ.04.12488); Ο. τε] ἸΟΠΒΏΙΡ εἰεοσίεα ὁ. ΓὨΧΟΌΡΗ ΡΥΑΥΕΥΒ 
οἵ τατον ἡμεῖς δὲ τῷ τοῦ παντὸς δημιουργῷ εὐχαριστοῦντες καὶ τοὺς 
μετ᾽ εὐχαριστίας καὶ εὐχῆς τῆς ἐπὶ τοῖς δοθεῖσι προσαγομένους ἄρτους 
ἐσθίομεν, σ. γενομένους διὰ τὴν εὐχὴν ἅγιόν τι καὶ ἁγιάζον τοὺς μετὰ 
ὑγιοῦς προθέσεως αὐτῷ χρωμένους Οτ.(εἰς5.8.33(0.240.7; Μειτ κόπο); 
ὅταν αὐτὸν [50. ἄρτον) τὰ μυστήριον ἱερουργήσῃ, ο. Χριστοῦ λέγεταί 
τε καὶ γίνεται τ Ν Ν ν55ιδαρί (ἢ γ.(Ν1.46.5810}; σα] ηρ ἄοννῃ ψοχὰ οὗ 
(οά, ΑἸ .Δρ.Ἰυὐγοῃ.Ρασε.Β(Μ.86.24018) οἷζ. 5. μυστήριον; τὸν τῷ 
λόγῳ τοῦ θεοῦ ἁγιαζόμενον ἄρτον εἰς σ. τοῦ ϑεοῦ λόγου μεταποιεῖσθαι 
᾿πιστεύομεν' καὶ γὰρ ἐκεῖνο τὸ σ., ἄρτος τῇ δυνάμει ἦν, ἡγιάσθη δὲ τῇ 
ἐπισκηνώσει τοῦ λόγου τοῦ σκηνώσαντος ἐν τῇ σαρκί ΟΥΟΝΥΒ85.0γ. 
εαἰδεῖ,.37(0.149.3; Μ.45.96})) ; 1ζ. ἘὨχΟῸ ἢ Θρίο] 6518 ἴῃ ράτίς., Οντ.Η, 
εαἰθείι.το.} οἰἰ. 5. ἐπίκλησις ; ἐν τῇ ἐπικλήσει τοῦ ἁγίου βαπτίσματος 
«καὶ ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς μυστικῆς τὸν ἄρτον τὸν κοινόν, σ. ἰδικὸν 
τῆς αὐτοῦ σαρκώσεως ἀποφαῖνον 1514.Ῥε].ἐρ,.1.τοοί Μ.78,2560); διὰ 
τοιούτων τοίνυν εὐχῶν τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ ἁγίου πνεύματος προσεδό- 
κων, ὅπως τῇ αὐτοῦ θείᾳ παρουσίᾳ τὸν προκείμενον εἰς ἱερουργίαν 
ἄρτον, καὶ οἶνον ὕδατι μεμιγμένον, αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ σ. καὶ αἷμα τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριοτοῦ ἀποφήνῃ τε καὶ ἀναδείξῃ ΤΡτΟΟ ΟΡ 
ἐγαο (Μ.δ5.8524); ἐρωτᾷς, πῶς ὁ ἄρτος γίνεται σ, Χριστοῦ... λέγω σοι 
κἀγώ’ πνεῦμα ἅγιον ἐπιφοιτᾷ, καὶ ταῦτα ποιεῖ τὰ ὑπὲρ λόγον καὶ 
ἔννοιαν [0.Ὁ0. ξ.σ.4.12(λ}.94.11414}); ἐδι.(.1454); 111. ὃν ψογὰβ. οἱ 
Ἰηϑεϊ ΠΟ ὁ ὥρτος...οὐ διὰ βρώσεως προϊὼν εἰς τὰ σ. γενέοθαι τοῦ 
λόγον, ἀλλ᾽ εὐθὺς πρὸς τὸ ο, διὰ τοῦ λόγον μεταποιούμενος, καθὼς 
εἴρηται ὑπὸ τοῦ λόγου ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ σι μου ΟΥΟΝ γ85.07γ. καἰ δελ..31 
(ρ.150.2,3; Ν,.45.07.}; τοῦτό μού ἐστι τὸ σ., φησί" τοῦτο τὸ ῥῆμα τὰ 
προκείμενα μεταρρυθμίέζει (ὮγγΞ. ῥγοά. μά.2.6(2.304.); 5. ἴο Ὀξ το- 
οαϊνοα Ἡἱ ἢ οτραΐῖ τόνεσεηος, Οντ. . αἰδεΐ,.23.21; τοῦ καθαρᾷ τῇ 
συνειδήσει τὸ ἅγιον ὑποδέχεσθαι ο. Οτ Νβ5.ρε7.(Μ.46.2680) ; ΤΒαῖ, 
χύογ.ατ τ 27(3.228); Αμαβίθιεγηαχ (Μ1.80.8228) ; 6. 5ιβτα!πὴπρ θοα 65 
οὗ χροιριθηΐβ ἀπᾷ υπιίηρ μοὶ να (Ὠχιβὲ γένεται ἡ εὐχαριστίᾳ σα, 
Χριστοῦ, ἐκ τούτων β0. ποτήριου, ἄρτου] δὲ αὔξει καὶ συνίσταται ἡ τῆς 
σαρκὸς ἡμῶν ὑπόστασις Ἰτεη.ἠπέ7.5.2.3(.1.7.11258); ἵνα γένῃ μετα- 
λαβὼν σ. καὶ αἵματος Χριστοῦ σύσσωμος καὶ σύναιμος αὐτοῦ, οὕτω γὰρ 
καὶ Χριστοφόροι γινόμεθα, τοῦ ο. αὐτοῦ καὶ τοῦ οἵματος εἰς τὰ ἡμέτερα 
ἀναδιδομένου μέλη Οντ. Ἡ.εαἰεοΐ,.22.3.. ΟἹ ἾΝ γ55.0γ.εαἱεελ,37(0.142.21.; 
Μ.45.0341.}; τὸ ἀθανατισθὲν ὑπὸ τοῦ θεοῦ σ. ἐν τῷ ἡμετέρῳ γενόμενον 
ὅλον πρὸς ἑαυτὸ μεταποιεῖ καὶ μετατίθησιν 1δ.(Ρ.143.4: 938}; 7. ἴοχι- 
ἴπῃσ τοορίεηῖβ ᾿ηἴο οἱς Βοᾶν τί γάρ ἐστιν ὃ ἄρτος; σ, Χριστοῦ. τί δὲ 
γίνονται οἱ μεταλαμβάνοντες ; σῶμα Χριστοῦ. οὐχὶ σώματα πολλά, ἀλλὰ 
σ. ἕν (ῃγνβ.ίορι. 2 4.2 τη: ΤΟ σγ.(10.213Ε}; γεγόναμεν ἡμεῖς Χριστοῦ 
σ. ἕν καὶ σὰρξ μία 14. ἀρηι.82.5 τῷ Μ14.(|.7880); 1τ[λπ8 ἃ τθᾶπ8 οἱ 
ἘΠΠΥ ᾿εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ 
ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν.᾽ συνδεῖ γὰρ ἡμᾶς εἰς ἑνότητα τὸ ἐν ἡμῖν σ. 
Χριστοῦ, μεμέρισται δὲ κατ᾽ οὐδένα τρόπον...διὰ τοῦ σ. τοῦ Χριστοῦ 
πρὸς ἑνότητα τὴν πρὸς αὐτόν, καὶ πρός γε τὴν εἰς ἀλλήλους συνενη- 
νέγμεθα ΟΥτΟ Ν ἐεὶ.4.π(ρ.85.39ῇ.; 61.1118); 8. ποῖ τενεγηρ ἴ0 τηθτε 
ῥγεδά 18 ποὲ σοῃβυτηθα ἀκούω δὲ ὅτι φασὶν ἀπρακτεῖν εἰς ἁγιασμὸν τὴν 
μυστικὴν εὐλογίαν, εἰ ἀπομείνοι λείψανον αὐτῆς εἰς ἑτέραν ἡμέραν. 
μαίνονται δὲ ταῦτα λέγοντες" οὐ γὰρ ἀλλοιοῦται Χριστός, οὐδὲ τὸ ἅγιον 
αὐτοῦ σ. μεταβληθήσεται, ἀλλ᾽ ἡ τῆς εὐλογίας δύναμις, καὶ ἡ ζωοποιὸς 
χάρις διηνεκής ἐστιν ἐν αὐτῷ Οντιορι(αἷος.(ρ.6οό.1; 63,3658); 9. ψῃοΙΘ 
Ῥοάν ἰ5 τεοείνεα ὅλον... ἄπας τὸ ἅγιον α. καὶ τὸ τίμιον αἷμα τοῦ κυρίου 
δέχεται, κἂν εἰ μέρος τούτων δέξηται" μερίζεται γὰρ ἀμερίστως ἐν 
ἅπασι, διὰ τὴν ἔμμιξιν Ἐπιῖγοῃ.ῥαΞελ.2(Μ.86.23030). 

Ὁ. (Πυχο ἢ 45 Ὁ τθο 5 θοάν, ν. ἐκκλησία; 1. ἴῃ ΡῈ π., ἴση ΉΨ». 
γ.2; ΓἸ]οτα. ἰν.7.τ4(ρ.ὅ2.10:; Μ.0.5218); σ. τὴν ἐκκλησίαν καὶ οἶκον 
θεοῦ ἐκ λίθων ζώντων οἰκοδομούμενον ΟΥ. [0.το.30(23; Ρ.215.30; Μ.14. 
4818); 14.( εἰς, 6.7ρ(ρ.151.2; Μ.11.14170}; τοῦ σ. τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
(μγυβ.κονιτος ἴῃ Ἐρλι(τ. 868); ΤΠάτ Μορβ. Ερὴ. 5: 23(ρ.184.22; Μ. 
66.0208); α͵5ο οὗ ἃ βιηρίε (ῃτιβδη ἕν σ, εἶ τοῦ Χριστοῦ, φέρε τὸν 
σταυρόν' καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἤνεγκε"... «τοιοῦτον ἐκεῖνο τὸ σα, ἦν ὈὮγγ5.ἤον. 
3.3 ἐῷ ΕΡ] (ατι2τΒ,0); 2. 115. σοτηροβιίίοη ; 8. δὶ {π6 886, ν. 
κεφαλή; Ὁ. (γι δείδη5 15 τπϑιηθθουβ ἡμῖν τῷ κοινῷ Χριστοῦ σ. ΟΥ. 
ΝᾺΖ.0γ.32.το( Ν.36.1858); ν. μέλος ; ο. τοϊαίίου θεῦννεεη Ὀοαν δπὰ 
Πεαα ἀϊβουββεᾷ σ. Χριστοῦ εὑρίσκοντες λεγομένην τὴν ἐκκλησίαν, 
ζητοῦμεν πότερόν ποτε, ὡς παρὰ τὴν κεφαλὴν τὸ λοιπὸν σ., ὄργανον τῆς 
κεφαλῆς δεῖ αὐτὴν νοεῖν, ἢ ὥσπερ τοῦ ἀνθρώπου σ., οὗ σ. μέρος ἐστὶν 
ἡ κεφαλή, οὕτως Χριστοῦ σ. ἐστι ψυχούμενον ὑπὸ τῆς θεότητος αὐτοῦ 
καὶ πληρούμενον ὑπὸ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ ἡ πᾶσα ἐκκλησία Χριστοῦ, 
ἢ ἄλλως πως δεῖ ταῦτα ἐκλαμβάνειν. ἐὰν μέντοιγε τὸ δεύτερον ἡ, ἔσται 
τὸ μὲν ἀνθρωπικώτερον αὐτοῦ καὶ αὐτὸ μέρος τυγχάνον τοῦ ὅλου σ,, τὸ 
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δὲ θεῖον καὶ ζωοποιο[ῦ]ν πᾶσαν τὴν ἐκκλησίαν ἡ ὡσπερεὶ ψυχοῦσα 
αὐτὴν δύναμις θεία Οτιοονηπι. τη ἘΡῪιττ23(ρ.401); τοῦ, τ ΟΥ.121:12 
οὕτω καὶ τοῦ Χριστοῦ τὸ σῶμα, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐκκλησία. καθάπερ γὰρ καὶ 
σ. καὶ κεφαλὴ εἷς ἐστιν ἄνθρωπος, οὕτω τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸν Χριστὸν 
ἕν ἔφησεν εἶναι, διὸ καὶ τὸν Χριστὸν ἀντὶ τῆς ἐκκλησίας τέθεικε, τὸ σ, 
αὐτοῦ οὕτως ὀνομάζων. ὥσπερ οὖν, φησίν, ἕν τι ἐστὶ τὸ ἡμέτερον σ., εἰ 
καὶ ἐκ πολλῶν σύγκειται" οὕτω καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἕν τε πάντες ἐσμέν 
Ομτν5. θη. 30... τῷ τον. (το. 270Ὰ}; ἅ. χα] Πα, ΠΟ ἴου ΠΠ ΘΠ ὈΘΥΒΒΙΡ 
τί δέ ἐστιν “ἕν σ,᾽; οὗ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πιστοί, καὶ ὄντες καὶ 
γενόμενοι καὶ ἐσόμενοι' πάλιν καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας 
εὐηρεστηκότες, ἕν σ. εἶσι Ἰαμονι.10.1 τῳ ἘΡ[ι(ατ.15Β); σ. καὶ μέλη 
λέγει Χριστοῦ, τὸ σ. τῶν πιστευσάντων καὶ βαπτισθέντων ὥδνεοΥ. 
σύ ογ.6: τ5(ρ.241.17}} οἵ, ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν πάσῃ τῇ καθολικῇ 
ἐκκλησίᾳ μία ἐστὶ μάθησις καὶ ἡ αὐτὴ διδασκαλία, ἣν εἴ τις μὴ δέχεται, 
οὔκ ἐστι μέλος τοῦ σ. τοῦ Χριστοῦ Τεὸ Μδ8ρ. ἐΡ. 35(ρ.40.24;:; Μ.ΡῚ.. 54. 
δοδΑ}; ὅ. [5 τοϑτγθοιοη τὴν γενομένην ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ 
τοῦ κατὰ τὸν σταυρὸν πάθους περιέχειν μυστήριον τῆς ἀναστάσεως τοῦ 
παντὸς Χριστοῦ ο. ΟΥ̓ [0.1το.35(2ο; Ρ.209.32; Μ.14.3728); ὅτε δὲ 
γίνεται αὐτὴ ἡ ἀνάστασις τοῦ ἀληθινοῦ καὶ τελειοτέρου Χριστοῦ σ.; 
τότε τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ τὰ νῦν, ὡς πρὸς τὸ μέλλον, ξηρὰ ἀστᾶ 
συναχθήσεται 1διτο.26(2ο; Ρ.210.32; 3734}; ἐγερεῖ καὶ τὰ μέλη τοῦ σ. 
αὐτοῦ, ἵνα χαρίσηται αὐτοῖς τὰ πάντα, ὡς θεός, ὅσα αὐτὸς ὡς ἄνθρωπος 
ἔλαβεν Αταἵηε,οὲ ἐ..4γ.12(Μ,26,1τοο0 48}; 4. ἐχορ. Ερ᾿.1:23 ἂν γὰρ μὴ 
ὦμεν πολλοΐ, καὶ ὁ μὲν χείρ, ὁ δὲ ποῦς, ὁ δὲ ἄλλο τι μέρος, οὐ πληροῦται 

ὅλον τὸ σ. διὰ πάντων οὖν πληροῦται τὸ σ, αὐτοῦ, τότε πληροῦται ἡ 
κεφαλή, τότε τέλειον σ. γένεται, ὅταν ὁμοῦ πάντες ὦμεν συνημμένοι καὶ 
συγκεκολλημένοι (τυ 5.ἤοην. 3. 2 ἴῃ Ερβ. (11.20.,8Β); ὥσπερ γάρ, φησίν, 
“ἐν πᾶσι τὰ πάντα πληροῖ", οὕτως καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πληροῦται κατὰ 
τὸ εἶναι α. τοῦ Χριστοῦ. Χριστοῦ οὖν σ,, πλήρωμα δὲ θεοῦ ἡ ἐκκλησία 
ϑενου Ερἢ.τ:23(0.307). 

1Π|. οἵ (οά: Ξα14 Ὀν Ατὶαϑ ἴο Ὀς ἃ σοηβθαοποθ οὗ Ποιποοιιβίδῃ 
ἀοοίτσίπο, ἀὐνρ. Αἰσχ. (0.13; Μ.26.γ7ο9ο--7124) οἷζ, 5. ὁμοούσιος, 

ΕΝ. οὗ ἀπρεῖβ τὰ δαιμόνια ᾿ἀσώματα᾽ εἴρηται, οὐχ ὡς σ. μὴ ἔχοντα 
(ἔχει γὰρ καὶ σχῆμα" διὸ καὶ συναίσθησιν κολάσεως ἔχει), ἀλλ᾽ ὡς πρὸς 
σύγκρισιν τῶν σωζομένων σ. πνευματικῶν σκιὰ ὄντα ἀσώματα εἴρηται. 
καὶ οἱ ἄγγελοι σ. εἰσιν" ὁρῶνται γοῦν ΟἸοτη. ἐχε. ΤΠ οἱ. τά(ρ.ται.τ5ἴ.; Μ, 
9.6648); ἄγγελος δέ, καὶ ψυχή, καὶ δαίμων, πρὸς μὲν θεὸν συγκρινό- 
μενοι, τὸν μόνον ἀσύγκριτον, σώματά εἰσι: πρὸς δὲ τὰ ὑλικὰ σ΄, 
ἀσώματοι Τ7ο.1) Ἰρηαρ.3.25(Μ.04.1345Ὰ}; τῷ ὄντι. «ὡς πρὸς ἡμᾶς 
ἀόρατοί εἰσιν" ὡς ὁραθέντες δὲ παρὰ πλειόνων αἰσθητῶς πλεονάκις τῷ 
εἴδει τῶν οἰκείων αὐτῶν σ. 7ο. ΤῊ 655. 77.8.0. Ν1ς.(γ87)αεὶ.5(Η.4.2030). 

Ψ, ἤρηγε οὐ ἰἤγες ἀϊνηθηςΊοης, ςοἰτὰ τὰ τριττὰ τῶν σ. σχήματα Ὅϊοη. 
Ατιάνη.0. (ΔῈ. 3.0124}; σ. δέ ἐστι, τὸ τριχῇ διαστατόν, ἤγουν τὸ ἔχον 
μῆκος, καὶ πλάτος, καὶ βάθος, ἤτοι πάχος Τ0.10. 7.0.2.12(ΝΜ 04.025 4}. 

ΨῈ, δσοῖ, υοἶμηαα, ΟΡ. ρΆΡ ΥῸΒ γο]] ἕν,..σ. τῆς γραφῆς ὡς ἑνὸς καὶ 
μόνου τὰς ἁπάντων ἡμῖν ἐκθεμένου φωνάς Ῥτοςσ,σσεριρτοοῦι, (Ν.87, 
214}; βιβλίον ἔχον ὅλην τὴν νέαν διαθήκην..«.ἐν σώματι πολὺ καλῷ Το. 
Μοβοῃῥγαΐ,134(Μ.87.29074}; βιβλίον...ἐν σώμασι ἀργυρένδετον (ΟΡ 
(6διγαεὶ, τοί .3.12ο1Ε} ; ἐδ. (τ208})}. 

ΨΙΠ]. εογρογαίε δοάν, σξογῥογαίίον τῷ προειρημένῳ α. τῶν Χριστιανῶν 
Ο(οηβίρ. π5.᾿λ.δ.το, 5.12(}].20.885Α). 

ΨΙΠ. ῥοάν, πὶ τοῦ τὸ ἕν σ. τῆς ἀληθείας μετὰ σοφίας συναχθῆναι 
Ογ. 70.13.46(ρ.272.21; Μ.1τ4.4814}; ποῦ νῦν εἰσιν οἱ τὴν παλαιὰν δια- 
βάλλοντες, οἱ τὸ σ. τῆς γραφῆς διασπῶντες ; (ΠΥγ5.|0:2.2.2 ΤΏ 2 ον, 
4:13(3.270})); τά. πορμιίη 6γ.10123(6ι. τόσο) οἷἱ. 5, γραφή. 

ΕΧ. γεαϊεν, ᾿ΡΟχγ.5.0 (ϑαθο, 111--ἰν) οἱὲ, 5. πνεῦμα. 
Χ. κογπεῖ, οεδεμίϊαὶ ῥαγὶ οἵ ἃ θΟΟΙς ὡς τὸ σ. καὶ τὸ ὕφος τῆς. προ- 

φητείας ὑπαγορεύει ΓἸΘΤῊ.δἰν.7.τό(ρ.68,0; Ν.0.5338); τὸ σ. τοῦ ὅλου 
λόγου ΟΥ. ο.6.3(1: Ρ.τοϑ,14; Μ.14.201Α}; ὡς ἂν μὴ τὸ ο, τῆς παρούσης 
ἡμῖν διακόπτοιτο ἱστορίας Ἐπι5.υ.(,4.24(ρ.80.1το; Μ.2ο.τοϑ5Ὰ}). 

ΧΙ. δοίζιῖν ἀϑρεεὶ οὐ ἔουηι; Ἀθτιος οὗ ΠΠζογᾺ] 56π56 οὗ βοτὶρίμιτα, ν, 
γραφή; οἱ μὲν τὸ σ. τῶν γραφῶν, τὰς λέξεις καὶ τὰ ὀνόματα, καθάπερ τὸ 
σ. τὸ Μωῦσέως, προσβλέπουσιν, οἱ δὲ τὰς διανοίας καὶ τὰ ὑπὸ τῶν 
ἀνομάτων δηλούμενα διορῶσι (Ἰε,.ε γ.6.τπ(ρ.408.29,30; Μ.0.3514}; 
μὴ τὸ σ. τῆς ἐπιστολῆς ἀναγινώσκειν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν κάτω κει- 
μένην πρόσρησιν (Ὠγγδιβοη. 1.1: τῷ οηι.16:3(3.1728); ἩΠατ όγαη. 

ῬΤΌΘΙ,. (4.30). 
ΧΙ]. Ῥεγδομαὶ δεγϊοε κελεύει δὲ ἐκ τούτων ὀκτακόσια μὲν ἐν σώμασι 

λειτουργεῖν, τὰ δὲ λοιπὰ ἐν ἀπαργυρισμῷ ΑἸΠϑοΒοίεακι, εοἰ,2.ττ(ρ.41). 
σωματεῖον, τό, σογβογαίε δον ἀπεκατεστάθη αὐτοῖς τὸ ἴδιον ο. Ἰσῃ. 

ΘἸΉΥΥΉ. ΙΖ; ταεῖ, τὸ γὰρ προφητικὸν πνεῦμα τὸ σα. ἐστιν τῆς προφητι- 
κῆς τάξεως ῬΟχνγ.1.5.0, 

Ἐσωματέμψυχος, ἠαυΐηρ ῥοίήᾳ τοαΐ αμὰ ῥδοάν ὁ λόγος... ἑαυτῷ 
ἥνωσε τὴν ἡμετέραν σ. φύσιν, οὐκ ἄψυχον Ἑα]ορ. Κ.. ΤΡΙΉ.3.τ(ρ.568). 

σωματικός, 1. ῥοάϊίν, οὐ ἰδο δον, εογρογεαὶ; ἴῃ σϑη, οὐ σ, γὰρ 
τὸ ἐκείνου 50. (ἢ γ51] βάπτισμα, τὸν μετανοοῦντα πληροῦντος ἁγίου 
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πνεύματος καὶ θειοτέρου πυρὸς πᾶν ὑλικὸν ἀφανίζοντος καὶ πᾶν γεῶδες 
ἐξαναλίσκοντος Οτ. 76.6. 32(11; 2 Ρ.141.27; Μ.14. 2561); : τῆς σ. ἐπι- 
φανείας [1.6. οἵ (τῖ51] ΑἸ ἤηε.29.1(Μ.2:5.1200); σάρκα γεγονότα... 
ἄνευ μεταβολῆς καὶ μειώσεως, ἄνεν σ. ἀλλοιώσεως Βορῆτ.Η.0»γ.2.26(Μ. 
87. 3265); ; υβεᾶ οἠἷν πιεΐ, οὗ Οοά ἐὰν ἐκ γαστρὸς ἡ γραφὴ λέγῃ, οὐ σ. 
δεῖ ταύτην ἐκδέχεσθαι ΤΑἸΉ..“ν.4.27{ρ.75.17; Μ.26. 5000); μηδὲ στόμα 
θεοῦ σ. ὈΙάγτα [Β88. γένη, κί: .206Ε; Μ. 20. 1368); οὗ σομηαηῖοπ 
ψί Οοά τῆς πρὸς αὐτὸν ἐχόμενοι κοινωνίας, οὐχὶ μόνον πνευματικῆς 
ἀλλὰ καὶ σ. Ογτ. 7σ.το.2(4.864.4}: Ἀδυτ, ἃ5 βαθδῖ,, δοάτίν παίμεγε ἐκ 
τούτου μὲν γὰρ τὸ σ. τοῦ κυρίου σημαίνεται, ἐξ ἐκείνων δὲ τὸ ἀΐδιον τῆς 
θεότητος αὐτοῦ ΑἸΏ. οη.2οίρ.61.12; Μ,35.200Ὰ}); ΟΙΌΥ. οὗ μὲν τὰ σ, 
βλέποντες τοῦ σωτῆρος 14.6.5 εγαρ.4.15(Μ1.26.6578); 2. μαυΐηρ α δοάν 
σ. ... ἐστιν οἰκήτωρ κόσμου Ττ. Βοκι. 7 4».2.2(Μ.18.11374}; 3. ἐον- 
Ῥογαὶ σ. ὅρκον ὑποτελῶν ἐν τῇ παρ᾽ αὐτοῦ γενομένῃ διαθήκῃ ΑἸΉ. 
ΘΟΒοΪαβῖ οί, α.4{ρ.1ο1); τὸν σ. ἐπὶ τῶν προκειμένων ἀχράντων τοῦ θεοῦ 
εὐαγγελίων καταβαλλόμενοι ὅρκον (σρΡ(όϑιηαεί. τοίΗ.3.12488}}; 1.18 
(13524); ; 4. δοάτίν, Πεσλίν, βεχηαὶ σαρκικῶν καὶ σ. ἐπιθυμιῶν Π)14.τ.4; 
ὁ Αὔγουστος..-«σωφρονήσας ἀπὸ σ, ἁμαρτίας 10. ΜΑ}.εὔγον το Ὁ.232 
(Μ.0).2578); πϑδιυῖ, ἃ5 βθϑί. κακῶς βιοῦντες πρὸς τὰ σ, 1Ὁ.18 Ρ.430 
(644Α); 5. εομεεγηθα τοτίΐ ἐογρογεαὶ οὐ εαγίμἶν ἐδησ5; ἃ. Οὗ {Π]ῃρ5 
Δη4 αὐϑίγβοῖβ, 81. ΟΡΌ. πνευματικός: οὐ τὰς σ. «... πράξεις... «ἀλλὰ... 
τὰς πνευματικάς Οτοί εἰς.4.44{0Ρ.317.τὸ; Μυιτ.ΤΙΟΙΑ); σ, περιτομῆς 
καὶ σ. σαββάτου καὶ σ. ἑορτῶν καὶ σα. νουμηνιῶν 1Ὁ.2.7(0.133.14; 8051}; 
ὑπεράνω μὲν τῶν αἰσθητῶν καὶ πάσης σ. φαντασίας γινόμενος, πρὸς δὲ 
τὰ ἐν οὐρανοῖς θεῖα καὶ νοητὰ τῇ δυνάμει τοῦ νοῦ συναπτόμενος ΔΙἢ, 
φεμὶ.2(Μ.2:.8.}; εἰς γάμον σ. κληθεὶς [1.6. αἱ (απ4] (γτ. Η εαἰδείι. 
22.2; τὸ δὲ πλῆθος τῆς σα. δυνάμεως ἐμπόδιόν ἐστι πρὸς τὴν σωτηρίαν 
τοῦ πνεύματος Βα5.ἠογπη Ξς. 3 2(1. 1418; Μ,20.3430); “ὁ λόγος ὁ σὸς 
ἀλήθειά ἐστι᾽" τουτέστι, οὐδὲν ψεῦδος ἐν αὐτῷ....καὶ ὅτι οὐδὲν τυπικὸν 
δηλοῖ πάλιν, οὐδὲ σ. (Πγγπ.ἠοηι.8.2.1 ἐπ [0.(8.4844}; οὐκ ἔστι [50.Ψ 
ξαϑίηρΡ] σ. γυμνασία, ἀλλὰ πνευματική 14. ἤ0η1.1..2 1 Σ Τρα. (τις 
6124}; σ. ἔννοιαι ὕντ. [0.3.6(4.3200) ; Ὁ. οὗ ρετγβοπβ, σον λἰν-η πε ὁ 
σ. θεολόγος τ. Ν γ55.Εμη τοί μιτοο τό; Μ.45.7854}; τοῖς σ. ᾿Ιουδαίοις 
ΤΟΒγυϑ.ραξολ. (8,26 Β); ο. πϑαῖ. Ρἱαγ. 85. ϑυθβῖ,, σαγίμν ἰδίηρς, 
ΟἸδχη. εἰ. ττ(ρ.1539.26; Μ.0.7044Ὰ}; ἐλθὼν οὐκ εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν, 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπὶ τὰ σ. καὶ αἰσθητά, βαλεῖν ἀλλὰ μάχαιραν ΟΥ..70.1.32 
(Ξ:6; Ρ.40.32; Μ.14.854}; οὗ ἐν α, νοοῦντες εἶναι τὸν θεόν Αἰἢ..1::..15.2 
(Μ.2ς.1210}; οὐκ ἀργήσεις σωματικῶν, ἵνα ἄρῃς πνευματικά; γτ. 
Ὀγοκαϊεεῖ. δ; διὰ τῶν σ. αὐτοὺς ἐπὶ τὰ πνευματικὰ ποδηγεῖ ὙΠαί,γι. 
46 1. Ἐχ.(τ.148); 6. εοπογεῖο, βῥμγείεαὶ; ἃ. ἴῃ σε. ἐὰν λάβῃς τὰς 
φυλὰς ταύτας σωματικάς... «ποῦ εβ' χιλιάδας εὕροις; ΟΥ. ρος, 2{{1ΠῸ 
25 Ρ.10}; ποῖος γὰρ σ. δράκων ἐν τῷ α. τῆς Αἰγύπτου ποταμῷ ὀφθεὶς 
ἱστόρηταί ποτε; 14, .ο.6.48(2; Ῥ.157.12; Μ.14.2841})}; διὰ τοῦτο ζῶντές 
εἰσιν Ἀβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ, ἐπεὶ καὶ αὐτοὶ συνταφέντες τῷ 
Χριστῷ συνανέστησαν αὐτῷ, οὐ πάντως κατὰ τὴν σ. τοῦ ᾿"Ιησοῦ ταφὴν 
ἢ σ. ἀνάστασιν αὐτοῦ 1.20.12(ρ.342.2οἷ. ; δοοῦ) ; εἰ ὁ εὐαγγελιζόμενος 
“ἀγαθὰ εὐαγγελίζεται", πάντες δὲ οἱ πρὸ τῆς σ. Χριστοῦ ἐπιδημίας 
Χριστὸν εὐαγγελίζονται ὄντα 'τὰ ἀγαθά᾽ 18.τ.τε(ρ.10.18; 494); ταῦτα 
τροπικῶς λέγεται εἰς παράστασιν τὴν ἀπὸ τῶν συνήθων καὶ σ. ὀνομάτων 
τῆς νοητῆς φύσεως 16 ( εἰς.6.7ο(ρ.140.3; Μ.11.14046) ; Ὁ. εχίογηαῖ, οὗ 
7ενΊθἢ ουβηὶρ ᾿μόδιον᾽ δὲ συμβολικῶς κέκληκε τὴν συναγωγὴν τῶν 
᾿Ιουδαίων καὶ τὴν σ, τοῦ νόμου λατρείαν τῶν πάλαι ἐν τῷ γράμματι συμ- 
βόλων ἰἅ.}7.12 τῇ. 1,κ.(Ρ.238}; τῆς ἐν τῷ τόπῳ σ. λευϊτικῆς καὶ ἱερατικῆς 
λατρείας ἸΩ, 70.28.τ2(11; Ρ.402.22; Ν.14.1048); τὴν παραίτησιν τῆς 
κατὰ τὸν Μωσέως νόμον σωματικωτέρας λατρείας διδάσκει Εὺπ5.4.6.6.3 
(Ρ.255.5; Μ.22.420Ὰ}; οἵὗ Ψψοιᾶβ ορρ. ψυΠηρ ἐκ νοὸς εἰς νοῦν, διὰ 
μέσου λόγον, σωματικοῦ μέν, ἀυλοτέρου δὲ ὅμως, γραφῆς ἐκτός ΟΠ. 
Ατν διὰ. 4(Μ.3.3760}; α. {Πιογαὶ, αεἰμαὶ; 1. τεῖ. ἰηϊτεγρτγεϊδτίοη οἵ 
βοτὶρίατεϑ ἢ προϊέμενος τὰ τέσσαρα εἶναι (ἐρεῖ τ ἀληθὲς αὐτῶν οὐκ ἐν 
τοῖς σ. χαρακτῆρσιν ΟΥ.7ο.1ο.2(2; Ρ.173.31; ΝΙ.14.2128); προέκειτο... 
αὐτοῖς [3ο. {Π6 ἜνΔηρε 155] ὅπου μὲν ἐνεχώρει ἀληθεύειν πνευματικῶς 
ἅμα καὶ σωματικῶς, ὅπον δὲ μὴ ἐνεδέχετο ἀμφοτέρως, προκρίνειν τὸ 
πνευματικὸν τοῦ σ., σωζομένου πολλάκις τοῦ ἀληθοῦς πνευματικοῦ ἐν 
τῷ σ., ὡς ἂν εἴποι τις, ψεύδει ἐδιτοι (4; Ρ.175.10; 2120); οἱ ̓ Ιουδαῖοι τὰ 
βάθη τῶν γραφῶν μὴ συνῃσθημένοι καὶ πάντα σ. τὸν νόμον ἡγούμενοι 
καὶ τοὺς προφήτας εἰρηκέναι Με Σγ 9. τ(ρ. τις,6, Μιτβ,18οκ); 
ὅταν ἀκούω ᾿ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετῆρας᾽, οὐκ ἄμπελον σ. περι- 
βλέπομαι, ἀλλὰ τὸν λαὸν νοῶ ΤΑτ}.ἀ͵αἰ. Τνίη.3.271(Μ4.28,12454Α}; τῆς 
σ. τῶν ὀνομάτων ἐμφάσεως ΟΥ̓ Νγβ5. ἔπε .8(2 Ρ.187.12; Μι4-. 7818); ; 
γι ἤηι.5(3.2 580); 11. {|ογαϊ-μάρά; οὗ ἴμῃ6 Τονβ, ΟΥ̓ ΉΜΉ.1Ὲ 
Μεμττ.τδίρ.52.20; Μ.τα. 9400); 1. [0.τοιτπ(12; Ρ.185.25; Μ.14.3320); 
οἱ σ. καὶ τοῖς αἰσθητοῖς φίλοι δοκοῦσίν μοι νῦν διὰ τῶν ᾿]ουδαίων 
δηλοῦσθαι 1διτο, 28(2ο ; Ρ.200.5; 2600); 1}. ποις. 85. βαῦξί., ἱπεγαὶ 
56η56 οἱ βοτρίυχε, ν. γραφή, ἔνδυμα; κατὰ τὸ σ, ἐϊεγαὶϊδν ἐκ τῆς 
ἐδιψῆν᾽ φωνῆς καὶ ἐκ τῆς 'πεινῆν᾽ κατὰ τὸ σ. δύο σημαινόμενα 1.13. 
2(ρΡ.227.τπ; Μ.ΥΔ4.Δο1Α}; κατὰ τὸ σ. οὐ πάντες ἄνθρωποι σπέρμα εἰσὶν 



σωματικῶς 

τοῦ Ἀβραάμ 1.20.2(ρ.328.13; 5730); Ορρ. κατὰ τὴν ἀναγωγήν, 1. 
42.2](17; Ρ.472.24: 8160); τὸ σ. ἐκβαλών, τὸ πνευματικὸν πληροῦν 
ἐπαγγέλλεται Ῥτος,(.ἰ5.1:1τ-πο(}.8).1485}}}; ἅ. ἢ ἡαεἰμαὶ ἀναγκαῖον 
πνευματικῶς καὶ σωματικῶς Χριστιανίζειν" καὶ ὅπου μὲν χρὴ τὸ σ, 
κηρύσσειν εὐαγγέλιον, φάσκοντα μηδὲν εἰδέναι᾽ ζἐν) τοῖς σαρκίνοις 
(ἢ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον᾽, τοῦτο ποιητέον ΟΥ̓, 7ο. 
1.71(9; Ρ.13.4; Μ.14.318); 6. εοἰτὰ τὰ α. τοῦ κόσμου στοιχεῖα ἴτερη, 
μαθγ.1.4.2(44.7.4844}; ἔ. πιαίξεγταὶ εἰκονίζονται μὲν οὖν σωματικῶς, ὡς 
εἰκόνισε Μωσῆς τὰ χερουβίμ, καὶ ὡς ἑωράθησαν τοῖς ἀξίοις, ἀλλ᾽ 
ἀσώματον καὶ νοητήν τινα θεωρίαν δηλούσης τῆς σ. εἰκόνος 0.1). 
ἐριαρ.3.24{Ν.04.13448). 

σωματικῶς, 1. ἐη: δοίην ξογηι; δ. ἴὰ σεη. ἐκθεοῦνται τοῖς ἀνθρώ- 
ποις καὶ σ. ἀναπλάττονται, Δίκη τις καὶ Κλωθώ κτλ. Οἴστα ῥγοὶ,2{(Ρ.10. 
27; Μ.8.968); Ἀβραὰμ εἶπεν...» σ. ἤθελον ἀναληφθῆναι 1..4δν.Β ἢ 
(ρ.112.7}; Ῥ. τεῖ, Ὁῃτῖβε, δὲ Τταηβῆσυταίου σ. ἐπεδείκνυτο πρὸς τὸ 
καὶ τοῖς θνητοῖς αὐτῶν εἰς θέαν ὑποπεσεῖν ὀφθαλμοῖς ΟΥ̓. [".22 10 1.6. 
(0.242) -- ὕγτ. [.0::29(}}.72.65 68); ἴῃ Ιης. σ. παρών ΑἸ ἔρε.18.2 
(Μ1.25.1284}; ᾽]ησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον ο΄... ὁ αὐτὸς πνευ- 
ματικῶς, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας ατ.Να2.0».30.2τ(ρ.144.2; Μ.36.1224λ});.. 
παρέδειξε ο., ὡς καὶ αὐτοῖς ὄμμασι καταθεᾶσθαι παρὸν Ογγυ με πμροη. 
(51.703); ἰῃ ῥΊοτν ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς κεκάθικε σ. [0.1). ..0.4.22(}1.04. 
12058); 6. τεῖ. ΕἸ]. σμοβὶ δἵ Ῥεηϊθοοβί ἔπρεπε. .καὶ αὐτὸ φανῆναι σ. 
γ.Να2.07γ.4τ.ττ(}1.46,4440) ; 2. τολοη τη ἐπ δοάν κατὰ τὸν σ. ὑπὸ τοῦ 
κύριου διδαχθέντα τύπον ιάντηῃ ({Β85.)} πη. 5(1.303Ε; Μ.20.7294Ὰ}; 
3. πνοιὴ πὸ ῥοάν μὴ ἐνεργούσης ἔτι σ. τῆς ψυχῆς [1.6. ἴῃ 51660] 
ΟἸΙδιη. ασά.2.ο(Ρ.207.22:; Μι.8,4οός}; 4. ὃν ἩΣΙῊΡ δον ἰεγηῖ μὴ 
τοίνυν διὰ τὰ σ, περὶ τοῦ θεοῦ λεγόμενα, ὡς ἐχώρουν οὗ παλαιοί, σῶμα 
τὸν θεὸν νομίζωμεν ΟΥ̓, ἐγ. 4 1 1 Κορ.(ρ.206.24; Μ.17.440): Τάτ. ΜΟρ5. 
Βς.37:4(0.223.25}; περὶ γὰρ τοῦ θεοῦ..-σωματικώτερον ἔθος τῇ θείᾳ 
γραφῇ λαλεῖν Πα... ς.6: (1,635); ὅσα τοίνυν περὶ θεοῦ σωματικώτερον 
εἴρηται, συμβολικῶς μὲν λέγονται" ἔχει δέ τινα ὑψηλοτέραν διάνοιαν 
Τῦντ. Τυη. τ)(68.28Α ; Μ.77.11484}; 5. ἡῃ γεβρεεὶ ἢ μιρηαηῖν, ΟΡΡ. 
θεϊκῶς ; οἵ Ομβέ, Ογτ. 70.1τ.12(4.Ἰο01Ὲ} οἷϊ. 5. ἐν; 6. δον, ἐχερ. 
(Ὁ].2:ῷ τὸ γὰρ σ, κατοικεῖν τὸν πατέρα καὶ τὸ πνεῦμα ἐν Χριστῷ, 
ἐπειδὴ σὰρξ γέγονεν ὃ λόγος ΤΠ1οη.Α1.6 Ραμ, δανι. (0.32); ΄.-.σ.᾽, 
ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ κατοικεῖν πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος νοητέον 
Ατῃ μενεῖ ε..4.γ.4(Μ.26.οϑοο) ; “σ.᾽" τουτέστιν οὐσιωδῶς ΤΙ άντῃ. Τγήη. 
τ.271(ΜΜ.30.4018}; φασὶν ὅτι τὴν ἐκκλησίαν λέγει πεπληρωμένην ὑπὸ 
τῆς θεότητος αὐτοῦ...τὸ δὲ σ. ὡς ἐν κεφαλῇ σῶμα ὈὨτνβ.ἠμοηι.6.1 
τη Οοἱ (11.366); ἡ ἐκκλησία πλήρης ἐστίν, ἐν τῷ Χριστῷ δὲ κατοικεῖ 
σ., τοῦτ᾽ ἔστιν ὡς σῶμα ἡνωμένον κεφαλῇ ϑονετ,Οοἰ.2:0(ρ.322.8); 
Βαϊ οἵ. τινὲς τῶν διδασκάλων ἐνταῦθα Χριστὸν τὴν ἐκκλησίαν ἔφησαν 
ὠνομᾶσθαι..«οὐκ οἶδα δέ, εἰ καὶ σ. ἁρμόττει τῇ τοιαύτῃ τοῦ νοήμα- 
τος θεωρίᾳ...σ., τουτέστιν ὡς ἐν ἰδίῳ σώματι ΤΠάϊ,Οοἱ,2:0(3.4851.}; 
σι. ἐγὼ δ᾽ οἶμαι εἰρῆσθαι ἀντὶ τοῦ οὐσιωδῶς [514,}ς6].6}}.4.πθο 
(Μ.78.1256Ὰ}; σ., ἵνα μὴ ἀπλὴῆν ἢ γοῦν σχετικὴν τὴν κατοίκησιν 
ὑποτοπήσειέ τις, ἀλλ᾽... ἀληθινήν τε καὶ καθ᾽ ὑπόστασιν γτ Ν ςί.τ. 8 
(Ρ.30.37; 61.284}; ἐν αὐτῷ φησι κατοικῆσαι πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς 
θεότητος, οὐ μεθεκτῶς μᾶλλον ἢ σχετικῶς ἤγουν ὡς ἐν δόσει χάριτος, 
ἀλλὰ σ., ὅ ἐστιν οὐσιωδῶς, ὡς ἂν εἰ καὶ ἐν ἀνθρώπῳ λέγοιτο κατοικεῖν 
τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, οὐχ ἕτερον ὃν παρ᾽ αὐτόν ἰὰ, πεῖ (ρ.37.το; 55. 
1440); σ., ὅ ἐστιν οὐσιωδῶς Ἐμππϊγοῇ ῥακοῖ,53(}1.86.2396.Ὰ); ἢ σ. 
νόει οἷον σεσαρκωμένος Οξουτη(οἷ.2:0(ρ.455.3); ἕνα μή τις νομίσῃ 
σχετικὴν εἶναι τὴν κατοίκησιν, ἢ συναπτικὴν ἁπλῶς, τούτου χάριν εἶπε 
'σ.᾽ ἀντὶ τοῦ οὐσιωδῶς Το.) (ὐοἱ.2: ο(].95.80328}; "σ.᾽, τουτέστιν, ἐν 
τῇ σαρκὶ αὐτοῦ 14. ζ.0.3.7( Δί. ο4 το. 48}; 7, ΤῈ ἃ εογῥογέαϊ οὐ ῥἧγεϊοαϊ 
ταν; ἃ. (χε ἀληθῶς σα. ἀνέστη Τ7α5ι. [7 .γἐδ,(ρ.46; Μ.6.1580 4}; 
ἀναστρεφόμενος σ. Εν. Τλον.Β. χ(ρ.158); παρθένος οὖσα ἐν γαστρὶ σ. 
παρὰ τὴν κοινὴν συνελάμβανε φύσιν, σ. μὲν ὡς ἐν σώματι, πνευματικῶς 
δὲ ὅτι ἄνευ κοινωνίας ΟτἝἶον!.7 τ Σιες(ρ.54.0,1τὺ; οὐδὲ... χωρίξομεν 
αὐτὸν τοῦ πατρός, τόπους καὶ διαστήματά τινα μεταξὺ τῆς συναφείας 
αὐτῶν σ. ἐπινοοῦντες δ γριδι4η.(345)09 ἀρ. ΑἸ. ὁ γη.26(ρ.253,26; Μ,26. 
7338}; οἱ.-τὸν Σαμοσατέα καθελόντες σ. ἐκλαμβάνοντες τὸ ὁμοούσιον 
Ατῇ.5γη.45(0.260.37; Μ.26.7720); οὐχὶ παρὼν τοῖς μαθηταῖς ὁ Χριστὸς 
σ. μόνον (Ὠγγ5.᾿ο»,.43.1 15 70.(8.2540)}; τὸ...ἐν Βηθλεὲμ σ. γεννηθῆναι 
ἘΜΕΙ ϑγηνιεῖ ηη.3(Ν.18.3524}; Ὁ. τοῦ, Ῥαρθβιη τῇ δὲ ὕδατος 
φυσικῇ καθάρσει, σωματικώτερον αὐτῷ διαγγέλλουσαᾳ Ὠϊοη. ἀγ.ε.ἢ.2.3. 
τ(}1..2.3078); δ. τεῖ, γπϑη β πηΐοῃ ΜΠ ΟΠ τὶβῖ, 650, δ δυο Βατῖβὲ 
γίνεται μὲν γὰρ ἐν ἡμῖν ὃ υἱός, σ. μὲν ὡς ἄνθρωπος, συνανακιρνάμενός τε 
καὶ συνενούμενος δι᾿ εὐλογίας τῆς μυστικῆς ὔντ. 0.1ττ.12(4.τΟ01Ὲ}) : τὸν 

γὰρ φύσει τε καὶ ἀληθῶς υἷόν, οὐσιώδη πρὸς αὐτὸν ἔχοντα τὴν ἕνωσιν, 
λαβόντες ἐν ἑαυτοῖς καὶ σ. καὶ πνευματικῶς.-..τῆς ὑπὲρ πάντα φύσεως 
μέτοχοι καὶ κοινωνοὶ γεγονότες δεδοξάσμεθα τ. (το. 28}; διδασκέτω... 
τῆς μυστικῆς εὐλογίας τὴν δύναμιν, γίνεται γὰρ ἐν ἡμῖν διατί; ἄρ᾽ οὐχὶ 

καὶ σ. ἡμῖν ἐνοικίζουσα τὸν Χριστὸν τῇ μεθέξει καὶ κοινωνίᾳ τῆς ἁγίας 
αὐτοῦ σαρκός; 1ὖ.το.2(8620) ; οὐ γὰρ ἦν ἑτέρως ζωαποιηθῆναι δύνασθαι 
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τὸ φθείρεσθαι πεφυκός, εἰ μὴ συνεπλάκη σ. τῷ σώματι τῆς κατὰ φύσιν 
ζωῆς τουτέστι, τοῦ μονογενοῦς 1δ.(8638) ; τί μάτην ἡμῶν καταφλναρεῖ, 
λέγων ὡς ἐπείπερ οὐ σ. τῆς πρὸς αὐτὸν κοινωνίας ἐξήμμεθα, πίστει δὲ 
μᾶλλον καὶ διαθέσει τῆς κατὰ τὸν νόμον ἀγάπης, οὐ τὴν σάρκα, φησί, 
τὴν ἰδίαν ἄμπελον ὠνόμασε, μᾶλλον δὲ τὴν θεότητα 1Ὁ.(8644); ταῦτά 
φαμεν, οὐκ ἐπιχειροῦντες ἀναιρεῖν τὸ συνενοῦσθαι δύνασθαι τῷ Χριστῷ, 
διά τε πίστεως ὀρθῆς καὶ ἀγάπης εἰλικρινοῦς, ἀποδείκνυντες δὲ μᾶλλον 
ὅτι καὶ πνευματικῶς καὶ ασ. ἄμπελος μὲν ὁ Χριστός, κλήματα δὲ ἡμεῖς 
1δ.(8648); ξωοποιούμεθαι καὶ εὐλογούμεθα καὶ σ. καὶ πνευματικῶς ἡ. 
[εἰ 22ττο(Μ.72. 9030}; 8, εογρογεαϊίν, ῥαγείοαϊίν, Τεὰ5.ἢ.6.π.3.χ5 (1.20. 
738); σ. ««- χρισθέντα 1Ὁ.τ.3.τ8(730) ; χιλιάδα τινά φησιν ἐτῶν ἔσεσθαι 
μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, σ. τῆς Χριστοῦ βασιλείας ἐπὶ ταυτησὶ 
τῆς γῆς ὑποστησομένης 1Ὁ.3.30.12(2004Ὰ}; 9, ἐπ ὦ πιαίογταὶ τοᾶν εἰκονί- 
ζονται [50. ἸΠΟΟΥΙΡΟΙΘΆΙ Βείηρ5]...σ., ὡς εἰκόνεσε Μωὺῦσῆς τὰ χερου- 
βίμ, καὶ ὡς ἑωράθησαν τοῖς ἀξίοις 70.1).παρ.3.24(Μ.94.13448}; 
10. ἰογαϊίν, ἐμ α ἰϊογαὶ ςορδο, δα. ΟΡΡ. πνευματικῶς, ταῦ. Βοτ]ρτΩτΑΙ 
ΘΧΟρΡΌΒΙ5 ἀναγκαῖον πνευματικῶς καὶ σ, Χριστιανίζειν ΟΥ. 0.1.7(9; 
Ρ.13.4) Μ.14.378); ἀληθεύειν πνευματικῶς ἅμα καὶ σ. 1διτοιδίᾳ; 
Β.175.17; 3130}; οἷ,.«ἁπλούστεροι καὶ ἀκεραιότεροι θαυμαζέτωσαν τὰ 
μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ κατὰ ταῦτα’ οἰκοδομεῖ γὰρ καὶ σ. νοούμενα 1ἅ. 7}.15 
ΤῊ 1,8:ά4τ(ρ.230); ἡ Μάρθα σωματικώτερον ὑπεδέξατο τὸν λόγον...» 
ἡ δὲ Μαρία πνευματικῶς ἤκουεν αὐτοῦ 19. 40(ρ.252); οὐδὲ περὶ τοῦ θρόνον 
τοῦ σωματικώτερον νοουμένου αἷ πρὸς Δαβὶδ ἦσαν ἐπαγγελίαι Ἐλι5. Ὁ. 
ΔΈ Ρ".15.3(Μ1.22.020}0)); μηκέτι σ΄. .-. ἀλλὰ πνευματικῶς διανοεῖσθαι 
περὶ τοῦ θεοῦ ΔΊΠ.ἐΡ, 5 όγαρ.4.τοί }.26.668.}); τῶν..-«σωματικώτερον 
τοῖς γεγραμμένοις ἐντυγχανόντων ΟΥ̓͂Ν 55. ἔμη.7(2 μ.154.28; Μ.45. 
744Α); τηρῆσαι σ. τὰ σάββατον 8|85.1-ς.23(1.3970; Μ.30.1648}); οὐδὲ 
οοὐτὴν γῆν ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ πατουμένην σ. θέλει λέγειν περὶ 
θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ὑποκειμένην τῇ θεϊκῇ ἐξουσίᾳ Ὀιάντη. ({Βα5.) μη. 5(3. 
4ιός; Μ.20.7570); Ερίρῃιλαεν.8,7(ρ.193.15; Μ.41.2168); ὕντ.15.2.4 
(2.2088). 

σωμάτιον, τό, 1. σάν (ΙΓ πὸ ἀἰπΊ. 56η56), ΠΗ Ροΐγε.τ.1; ΟἸετη. 
δἰγ.7.7(ρΡ.36.15; Μι9.4680); ῬᾺ]]. ἢ. 1ατις τοίρ.ὅο.25; Μ.34.το6)Ὶ}; 
2. οἰαυε α. πρίασθαι (οπηεὶ. 4,}}.2.62.4; 3. τολοίε ϑοάν, τηξῖ. προσ- 
αρμόσας τῷ τῆς ἀληθείας σ. Ἰτοπιἠαεγ. το ἀ(σωματείῳ Μ.1.5484); 
4. δοοῖ,, νοΐηπε οἵ ῬΑτομπιθης (ΟρΡ. Ῥαρυτυβ το  ]) πεντήκοντα σ. ἐν 
διφθέραις (οηβῖ.4ρ0.Επ5.ν.(.4.26(0.121.24; Μ.2ο.1185.); Β45.6}.261 
(3.3.54Ε; Μ.32.ϑ6το); Μαοιλορ λον. 26.6(Μ.34.6)}8). 

Ἐσωματοβόρος, τπαη-εαἰηρ, ΡΠ ον.(Μ.88.τ6130). 
Ἐσωματογραφέω, ἀεῤἑεὶ ας μβαυίηρ α δοάγν, Ὑπάτιϑιιὰ ερῥ.2.}4(Μ. 

99.13000). 
σωματοειδής (σωματώδης), σογῤῥογεαὶ; 1. 1 δοάτγ ἔογρι α. τὸ 

θεῖον ὑπολαμβάνουσιν ΑἸΉ. ρεηϊ.22(Μ.2ς.440); 2. τιαϊεγίαὶ, -τώδης, 
ΟΝ υ85.Επρεχζίι Ρ.28ό.το; Ν.45.00930); -τώδης, 14 ,1η2}αη|.(Μ.46. 
173λ,8)}; 3. ῥοάτῖν προσκυνήσεως Τοπ. ἀτ.ε.}..2.2.3(Μ.3.2030}; 18. 
2.8.7(4048). 

σωματοειδῶς (-τωδῶς), 1»; δοάηϊν ξογηὶ εἰ τὴν ψυχὴν αὐτὴν σ, ὁ λόγος 
διέπλαττε Το Ατ.4.2.0.5(}1.3.0134}; σ. τὰς ἀσωμάτους διαπλάττει 
Εππίταϊ, σἑαϊ ατεῖρτιτοίρ.406); Κ7Ολνγο. οί .325.8); σὴν σωματωδῶς... 
ἐνδημίαν 70.1).εαγηι ρθη. τῇ (0.217; Μ.06.8370). 

Ἐσωματοκάπηλος, ὁ, σἰαυε-ἀξαΐεγ, ΟΠτγβ.ἠονη.40.5 ἴῃ τον. (το. 
2858). 

σωματοκτόνος, ὃ, οὐδ τοῦο Κιϊϊς οὐ τιον δες 6 δοάν ἡμεῖς οὐκ 
ἐδιδάχθημεν σ., ἀλλὰ παθόκτονοι ἀρορ͵μῥ Εαὶν. (Μ.65.3684}); τεῖ. 
Μί.2ο:28 μὴ φοβηθῶμεν τοὺς σ. Τπάτ.διαᾶ,}ῥ.2.28(Μ.09.11074). 

σωματόμορφος, 195: ῥδοάτίν ἐβαβρε οἱ. «σωματόμορφον τὸν θεὸν... 
δογματίσαντες Αὐαϑί.Θιἠόχ, 7 (Δ ,80.9630). 

σωματοποι-έω, ἴ. ῥγουΐάέ τοῖῇ α δοάν ; ἃ. ἴτι σοτι. συνέστηκεν ..««πρὸ 
τῶν δερματίνων σεσωματοποιῆσθαι χιτώνων τὸν ἄνθρωπον ΜΕΙΠ.»γ65.1. 
30(Ρ.282.6: Μ,41.1τοδᾺ}; πνεῦμα σεσωματοποιημένον Τ΄. δαὶ. 4.Ἅ(σεβω- 
μάτω (Ὁ) πεποιημένον Μ΄.122.13214})}; εκ ΤΗσ ἃ δοάν ὁ τὸ εὐτελέ- 
στατον οὕτω σ. [3ς. 04] ὕντ, Η εαἰεεῆ.18.0; ἰλῖτανβ. ἐξ ἀσωμάτων 
σ. Ἰτεπ ἠαόγ.1.5.2(}1.7.4034}; ας. ἐριδοαγ ὃ δὲ σωτὴρ ἐπιδημήσας καὶ τὸ 
εὐαγγέλιον σωματοποιηθῆναι θελήσας τῷ εὐαγγελίῳ πάντα εὐαγγέλιον 
πεποίηκεν ΟΥ. 7ο.τ.6(8; Ρ.ττις; Μ.14.23}}; ταξῖ,., οὗ νγου 8 οὐ Βοσιθα 
ἴῃ ψτϊτπρ, οὗ της φυυιτπσ οα τΠ6 Μ08]}} τὸν λόγον...--εἴσθαι καὶ σχῆμα 
ἀνθρώπου ἀναλαμβάνειν Ηρ}. αΉ.3.τ4.6; ὃ τῷ πνεύματι σωματο- 
ποιηθεὶς ἄνθρωπος χαρακτήρ Επρι.» ἢ Ρν.8:.)2(Μ.18.677}) ; (. δρη.- 

βοίϊάαίε, τιαϊογΙαίχε οὐδέ ἐστιν [3ς. ἡ ξηρὰ ψυχή] κάθυγρος ταῖς ἐκ 
τοῦ οἴνου ἀναθυμιάσεσιν νεφέλης δίκην “-ουμένη ΓἸοτη ῥαεά.2.2{(ρ.174. 
τό; Μ.8,425Ὰ}; πίστις..«βρώματι ἐπεικάζεται, ἐν αὐτῇ “-“ουμένη τῇ 
ψυχῇ 1δ.τ.δ(ρ.112.28; 2064}; οὗ Στρωματεῖς τῇ πολυμαθίᾳ “-οὐμενοι 
ἴᾷ,5!ν.1.2(0.14.0; Μ.8.7ο00}; 6. ἀερίει τ δοάτ!ν ξογηι, γόργέδθμὶ ΤῊ 
αγί τὴν ἀσώματον ψυχὴν “-εἴἶ Ἐλυβίται, ἰα  αρῖ»ῃ.τοίρ.406); μὴ γὰρ 
εἶναι θεμιτὸν ἔλεγεν ὁ Ξεναίας ἀσωμάτους ὄντας ἀγγέλους “-εἴν 70, 

Ὀϊδοτ. Κγ. [6 ρ.ΟΝ!ς. (γ87)αεὶ. 5(Η.4.3050); 2. »ιαῖε ἱμίο δοάτϊν ἤονηι, 



σωματοποίησις 

ἐπεαγηαίε πατρικὸς χαρακτὴρ ἄνωθεν μετενηνεγμένος ἐνθάδει σωματο- 
ποιηθείς ἘἈΙΡρΡ.ἠαεγ.5.τ7(ρ.115.2; Μ.16.3178.); ἐσωματοποίησεν 
ἑαυτὸν ὅ...θεός Μασ. Λερ.κορι.4.0(Μ.34.480Ὰ}; βαοταχηθηία!]ν αοεῖ... 
ἑαυτὸν καὶ εἰς βρῶσιν καὶ πόσιν ὁ κύριος ἰν.4.τ2(4818); σ. .;. ἑαυτὸν 
ὥσπερ εἰς βρῶσιν πνευματικήν ἸᾺ.οἰου.](Μ.34.18964); πιρᾶ. εἰς 
ἀνάμνησιν τοῦ τε σ. αὐτόν Τυϑῖ. 4Ἰαἰ.70.4(}}.6.6414Ὰ}; 3. φριδανᾷ ον ἐξ 
ὀοάν οἵ φιαῖρ ῥαγὲ οὗ, εὐηείγμεί, ΟΕ αι υϊτίθαι τνουῖκ πρότερον μὲν... 
ὑποσημειώσασθαι τὰ κεφάλαια...εἶτα μετὰ τοῦτο «οῆσαι τὸν λόγον ΟΥ. 
(εἰς ρτοοτη. δ(ρ.55.2; Μ.11.6498); βραχέσι αὐτὸ μόνον παρασημειώσεοσιν 
χρήσομαι, εἱρμῷ καὶ τάξει “οὧν τὸν λόγον Επ5 Μαγοοί,. τοτ(ρ.2.26; Μ. 
24.1130} 4. ταεῖ,, ἡπῶΐε ἱμίο οη6 δοάν οΥ τολιοῖδ, εοἰσεὶ ἰορείμεν ἀπὸ 
τῶν ἐσχάτων ἀνάγει ὁ θεὸς καὶ α. τὰς νεφέλας ΟΥἠοτη.8.4 ἐνὶ ] δ. (ρ.59. 
28; Μ.13.3418); εἰ συγκλώσαιμεν εἰς ἕν “υοῦντες τὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις 
γεγραμμένα 14. 70.6.22(13: Ρ.132.8; Μ.14.2208}; ἡ δρόσος ἐκείνη ἡ ἐκ 
πολλῶν συναγομένη σταγόνων, ὑφ᾽ ἕν “-εἴται καὶ συμπήγνυται Ἐι5. 
Ἐς 122:3(Μ.24.280); ὅσα. «λυσιτελεῖν ἡγούμεθα... .ἀναλεξάμενοι...δι’ 
ὑφηγήσεως ἱστορικῆς πειρασόμεθα σ. 14.}.6.τ.π.4(Μ.20.524}; δ. σίυε 
πα ογίαὶ ἐχίδίθησε ἰθ, γεργθσθηὶ ὡς ἡπαϊογίαὶ (ςῖ, σωματοποίησις), 
ταῦ. οιαρίονιθηΐ ἴῃ βουρίατα οὗἩ ᾿πϑίϑρῆοῦβ σοποοσπίηρ θΟαΙΝν ΟΥ 
τα ῖουλ] ἰὨΐηρ5 το ἘΧρυθββ ἔγατῃ ἀθου  βρισίτιι] τΠΐηρϑ, βοιπει πιο 
ἴο Ὀ6 {γληβαίθα ῥεγδοηίν οὐδὲ γὰρ ἀνόητος οὕτως τις ἦν ἵνα σ. 
δάκρυα παραπλήσια τοῖς τῶν ἀνθρώπων ἐν τοῖς καταβεβηκόσιν ἐξ 
οὐρανῶν ἀγγέλοις Οχ((εἰς.5.55(ρ.59.12; Μ.1τ.12694); ἀναγινώσκων 
τὸν ᾿Ιεζεκιὴλ καὶ ὁρῶν τὸν θεὸν τῷ λόγῳ οἱονεὶ “οούμενον ἸᾺ. Πογ.1 1.5 
15. [6γ.(ρ.83.1ττ; Μ.13.3730); σ. ... τὴν ἐκκλησίαν ὁ λόγος εἰς τὸ τῆς 
νύμφης εἶδος ΟὙ Ν γβ5, λοι. 7 τ απ (Μ.44.020Ὰ}; ἐδ. τἀ(1ο808); τὸ 
δὲ ᾿ἀπὸ προσώπου᾽ «-ἦσας περὶ τῆς ὀργῆς ἔφησεν ΤΒαΥΜορςΞ. ..37:4 
(0.223.17); σ- ... τὸ πρόσωπον τοῦ σατανᾶ ἡ γραφή ΟἸντΩρ. [οὐ 4οἴτι 
(Μ.03.4258). 

σωματοποίησις, ἡ, ῥἠὴνεἰεαί γεργεδοπίαϊἑομ, ἀβεὰ οὗ διαρ]ονιηδηΐ 
ἸῺ βοτίρζαζε οὗ τηθίδρῃοῦβ σοποουπίηρ᾽ ΒΟΥ ΟΥ̓ πηαίουία] {ΠῚ ηρ5 τὸ 
ἜΧΡΙΕθ8 {γα ἢ ἀρουιὶ αν πα [Πΐπρϑ (εἴ. σωματοποιέωλ) ὁ θεὸς κάθηται 
ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοθ᾽. τῇ σ. τὸ γενόμενον διηγούμενος ὙΒάτ. ΟρΞ. 
Ἐξ 46:ο(ρ.300.15); ἠκολούθησεν τῇ οἰκείᾳ σ. ὡς γὰρ στρατηγοῦντος 
αὐτοῖς τοῦ θεοῦ καὶ προηγουμένου καὶ οὕτω διάγοντος αὐτοὺς τὴν 
θάλασσαν, ἐφάνης φησὶ προοδεύσας ἡμῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐῤ.86: 20(Ρ.516. 
13); 1δ.17:8(ρ.113.8; Μ.66.661}). 

σωματοποιΐα, ἡ, δοάτίν γεῤγεξεπία!οη τοὺς θεολόγους ἐπὶ σωματο- 
ποιΐαν ὅλως τῶν ἀσωμάτων ἐληλυθότας Ῥιοη, τε. ἢ.2.2(Μ.3.1270); 
τοῦ... «δαίμονος διαγράψαι ὡς ἐν α. τήν τε κακίαν καὶ ἰταμότητα ΟἸνηρ. 
.]οὐ 40 Ῥχοθγλ (ΝΜ .03.4218); 1}.4τ25(4495). 

"σωματοπράτης, ὁ, εἰαυο-ἀδαΐογ, Βατίμ. Ἐά 655. (ραν (Μ, τος. 
14254). 

᾿σωματοπρεπής, 5, τφ [0 φοΥῥογθαϊ ἱπίηρο, Του, Ατ.ἄ.η.4.τ2(Μ.3. 
7008). . 

"σωματοπρεπῶς, ἦ; ξογβογεαὶ ξονηϊ, Του Ατὐ.ερ.0.τ( 1.3. ττοκα). 
ἐσωματοτροφέω, ποι 6]; ἰὴ ὑοάν, τι Τμαυτη,ῥαπιν. τς(ρ.3ς.6; 

Μ.οτο.τοο68). ' 
σωματουργέω, φηπήοιυ τοί τοἱ ὦ ςιεδδίαπεε, 0. Ῥὶ5ι εχ. αοι( Μ.02. 

15584). 
σωματουργία, ἡ, τοὐοὶθ τοονὶ οὗ Ογεαίΐοη, ὕδο. ῬΙ5,ἠεχ.τ48(Μ.02. 

14434). 
σωματουργός, ἐγεαίυ6 Οὗ δος τέχναι καὶ χειρουργίαι τούτων ὑπ᾽ 

ἀνθρώπων εὕρηνται σωματουργοί Του. Α1].4Ρ.Ἐλι5.}.6.14.26()8οο; 
σωματουργῶν Μ.21,12848). ᾿ 

"σωματοφθόρος, (εεἰγογίηρ {16 δοάν, Οντ. λον. ἀϊοιτο Μ. 77. ττορα). 
σωματοφόρος, τυεαγτη ἃ δοάν ; οἔ (Βτῖβε, Το. οπ. ἄγρην, Βας.(Μ. 

96.13760); Ια ἀγνηπ Ολνγς. Λ.ο6.τ28οο). 
ἔσωματοφυλάκισσα, ἡ, ῥοάνφμαγά, Ῥεγς.(ρ.20.2). 
Ἐσωματοφυῶς, αροογαϊηρ ἰο 16 παίηγε οὗ ἐδ6 ὑοάν οὔτε τρεῖς ὗπο- 

στάσεις μεμερισμένας καθ᾽ ἑαυτάς, ὥσπερ σ. ἐπ᾽ ἀνθρώπων ἐστὶ λογί- 
σασθαι, ἵνα μὴ πολυθεΐαν.. φρονήσωμεν ΤΑΥἸΒ όχῤ. βά.2(Μ.2ς.2044). 

Ἐσωματοψύχως, τοῖίἑ α δοάν αμὰ ἃ Ξομϊ, Ἀπαβὲ. 5. βογητριαρ. (Μ. 
89.110) εἰΐϊ. 5. εἰκών, 

σωματ-όω, ὀγιδοάνγ ; 1. ΟΕ Ἴ,Οροβ ἑαυτὸν ἐσωμάτωσε [{Δε5.ΝαΖ.άΐαὶ, 
χϑλ(}1.38.ττόο); Ρ858., δὲ ἐηιδοάϊεί, ἑακε δοάὲϊν ξογηι σωματωθεὶς ὅ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ ΤΑΤΉ Ἔγηορς. πο. Μ.28,416.Ὰ); πῶς σαρκοῦται ϑεός, πῶς 
σ-οὔται; ἈΡο]] φρο μη ἦν. ,(Ρ.05.22; Μ.28.1248); μετὰ τὸ σχημα- 
τισθῆναι ἣ σ. ΝῚ.6ρ}.2.40(Μ.79.2130); σεσωματωμένος ἐξ ἀσωμάτου 
Πεοης. ΗΟ Νεεί.4.τα(.86.τ6810)} ; μέαν.. ὑπόστασιν... ἐς τῆς ἁγίας ἀει- 
παρθένου “-ὠθεῖσαν 70.1).πᾶ].0(Μ1.05.125Ὰ}; 2. ἡπαἘε ἐγῖο α δοάν α. τὰ 
ποικίλα εἰς σάρκας (σεο. ΡΙ5,λεχ. τ220(Μ.02.15204}; τηρα, ὁ σπόρος... 
““οὔται τῇ κυήσει τὸ βρέφος 1Ὁ.135δ(15274); ρᾶ55., δὲ ενηδϑοάίεά, δὰ 
τισάδ Ἰμίο ἃ δοάν τότε δὲ ἄνθρωπος λέγεται, ὅτε ἡ λογικὴ ψυχὴ “-οὔται 
καὶ τὸ σῶμα ψυχοῦται ΤΑΤἢ. ἀταϊ. Τνῖμ, 5.0(Ν].28,12648); Ογτ. 70.1.0 
(4.810); εἰ ἐπὶ γῆς διάγουσι αἱ ψυχαὶ πρὸ τοῦ ἐν μήτρᾳ σωματωθῆναι 
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ΑΠΠΡ.Βοκί. Κ» ἀρ. μεοηΐ, ες 70. ἐαεγ.2(Μ.86.20520); οἱ βρ᾿τἰξι4] Βεὶπρβ 
εἰς διάφορα τάγματα «-ωθέντες ΟΥ(ῥῤγίρς.χ.8.τ(ρ.97.6); οἵ ἀ΄ ἀπρεὶ, 
Ογτ. Μαὶ. τ(3.8174}); ταεῖ. ψυχουμένης τῆς ἀρετῆς κατὰ γνῶσιν, καὶ τῆς 
γνώσεωξ...“πουμένης κατ᾽ ἀρετήν ΤΡτος,α.»γ.9:τ(Μ.87.1300})}; ἐν 
σεαυτῷ δεικνὺς τὸν θεὸν ταῖς ἀρεταῖς “-ούμενον Μαχιαρεδίρ. (ΜΟΙ. 
10328); τηρῖ,, οἵἩἨἁ νογὰβ εη θοα δα ἴῃ ψυϊτίπρ ὁ λόγος οὗτος ὃ προ- 
φορικὸς κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἀναφής ἐστι καὶ ἀόρατος" ὅταν δὲ ἐν 
βιβλίῳ γραφῇ, καὶ οἱονεὶ “υωθῇ, τότε καὶ ὁρᾶται καὶ ψηλαφᾶται ΟΥ. 
σομοὶ τ ΜΈ. ττϑ(Μ.17.2804Ὰ}); “-οῦται...ὁ λόγος διὰ τοῦ γράμματος 
ΘονοΥ. ΣΡ ὴ].6(Μ.63.ς432)}; Μαχιαριδίρ.(Μι91.τ285 Ὁ); Μεϊοῖοταὶ ον, 
ΒΥ ΠΟρ5.(}].64.1104})). 

σωματώδης, ν. σωματοειδής. 
[ΠΙσωματωδῶς, ν. σωματοειδῶς. 
σωμάτωσις, ἡ, Ε. φηδοάγίηρ, οἵ (Ὠτῖδε τῷ μυστηρίῳ τῆς αὐτοῦ σ. 
ΤΗΙρρ. Βεν. Η εἰ.2(0.322.33; Μ.1ο.8238); τῆς...τοῦ θεοῦ σ. 1δ.3(ρ.323. 
20; 8364); ἡ πρὸς τὸ σῶμα συνάφεια οὐ κατὰ περιγραφὴν τοῦ λόγου, 
ὥστε μηδὲν ἔχειν πλέον τῆς α. ἈΡΟΪ], ἢγ.138(ρ.240.25)6ρ.ΤὨδι ἐγαν.3 
(4.255); ἡ τοῦ λόγου α. Ῥτος..Οδη.1:26(Μ.87.1200); Μαχ οῤτίδε, 
(Μ.91.2378); 2. οογῥονεαίτν τῆς σ. τούτου τοῦ κόσμον ῬΗΪΟΧ.εῤ.21 
(0.172); 3. δἰ οὗ ψΈΙΟΏ. Ὀοάΐ65 ἀγα τηβάς πῆ δὲ προβάλλει σωμα- 
τώσεις ἀρρένων ; (ξο.Ὀ]5.λεχ.6ςό(Μ.02.14864). 

Ἐσωμαφορέω, λαὺε ἃ δοάν (ρετῃ. ἴου σῶμα φορέω), ΙΞδᾶς εορ.(Μ. 
86.880). 

Ἐσωμεραστής, ὁ, ἰουεγ οὗ ἐπε δοάγ, 1.6. οὐδ βόχμα!ν ῥασεϊοηπαίο 
Αβι, Ατη ἤον, (}1.40.2408). 

Ἐσωμεραστία, ἡ, ἰοῦ οὗ (6 δοών, ἱ.6. «εχμαὶ ραςείον, ἀβϑι. Ασα ἄορι. 
χ3(Μ.40.360Α). 

Ἐσωπούνιον, τό, ν. Ἐσαπούνιον. 
σωρεία, ἡ, 1. ἃ ἀεαῤίηρ μὸ ψάμμου στιν 85. Εμπιτοί μ.226.3ο; 

Μ.45.8370); ταδί. τοῦ κακοῦ Ἰα γος. 1(Ν|.46.6ο0Ὰ); (Πγγβ5.ἤονι. 44..5 ἐπὶ 
{Μ|.(1.414λ}} τῶν χρημάτων 1δ.63.4(633Ε}; 2. 45 ἃ ἄρυτε οὗ ΒΡΘΕΟἢ, 
συν γε. ἔμπα Ρ.24.12; Μ.45.2520); ὅ μὲν λόγος πολλῶν ῥημάτων 
σ. τίς ἐστιν καὶ σύνοψις Αἴ, ΒΟΡΠ ἄνες ἡ Ῥ ες, 5(Μ. 40. 4ο0Α); 3. 5 ἃ 
ἸΟΡΊΟΑΙ ἤρτιτο, δογείες, Ταίΐιογαὶ.27(0.29.14; Μ.6.8658) ; 4. εονεδϊτιαίέονι 
οὐ κατὰ σωρείαν συντιθεμένων αὐτῶν ἀλλὰ... ἀνακιρναμένων ΝΕΠΙδΒ. 
παι, Ποῦ (Μ.40.6208); σ. μονάδων ἣ χύσιν μονάδων 710.}. }αεοῦ.5ο 
(Μ.04.14570}; ἐδ. 8τ(1480.Α); 5. ζδαρ, φμαμετν, Οὐ ΝΝ υ85.αρμέρμνὶ νὸς, 
(Μ.46.1368); 14.υ.}7ος.(Μ.44.3450); 14. Εμπιχι Ρ.142.18; Μ.4ς. 3810). 

σώρευμα, τό, ραϊπεγίγι, νεδείτηρ, ΤῊΡΒ πα ἐἰγον. Ρ.ὩοΟ(Μ.τοβ.7Ζτο). 
σωρεύ-ω, 1. καίβεγ, ῥίμεξ τοῦ ουσαι ἐκ τῶν δένδρων τὰς ἐλαίας ΟΥτ. 

Μὰρ ἀταὶ (ἰτ.Ζαο}..)1.γ7.}1.1..17.1830); 2. εοἰϊδοὶ πύσαι πνοὴν τοῦ 
λαλῆσαι ΟτΜὰρ ταὶ (γ.Ζ4.}.}4.1τ(}8.Ρ1..77.3384);5 Ρ888., δέ 
ξαϊδογεά, εοἰϊεεϊφά ἱοροίδιον ; οὗ ρεύβοηβ, ΤῊρῃπ.εἄγοη. ρ.24ο(ν.1, σορ-; 
πορευθέντες Μ.τοϑ,6248); Βαγίῃ. Εο5ς. 4ρανγ.(Μ.τοι.14294). 

σωρηδόν, ὃν ἧξαῤς, τι φμαμείος, σμνμμαιίυοῖν, ΡΟ] ιρά ἀρ. Ἔλπ5. 
ἦ.ε.5.1.7(Μ.20.4008); Ἐπδ8.ἢ...8,6,6(Μ.20.7534); Οντ. ἴς.1.4(2.070). 

σωσικόσμιος, Ξαυΐηρ ἐπε τυογἰ ἡ σ. ἐκ παρθένου γένεοις 70.Ἐ8}. 
εοηεερὲ, ΒΜ τοί .96.14764). 

ἐσῶσμα, τό, γέεουεγν ; ἴτοτη 5ἰοῖζηθββ, ΘΟρητ ἐγ. 6.18(Μ,87. 
3]61Α}); ἀεϊνεγαπεε ἐνέγκαι μετὰ σώσματος τὸ πλοῖον Τ,δοπί. Ν Ὁ. 7ο. 
Εἰεενι.26(Ρ.54.22); ξαἰναίϊοη ; ἴτοτη πούδβν, Τμάτιβιια.ρ.2.1 8(Μ, 
99.14930). 

Ἰἐσωστικῶς, 1: ἃ Ξαυΐηρ τπαρηόν, Ὁομ. Ατ,ά,».4.24(Μ.3.7250); 
Μαχοριγεί, (Μ οΙ.6818). 

Σωτάδειος, ἰϊδ6 δοίαίες, 1.6. ΒοιττΠ]ου5 ὁ κίβδηλος καὶ σ. Ἄρειος 
Ατῃ..4γ.1.4(84.26.200) ; πϑιιΐ. Ρ]υγ. α5 βυθβέ, φομγγίίοις βομρς πα 
1βοβε ὃν βοΐδαες, [υϑῖ.ϑαῤροΐ,τς.3(Μ.6.4604}; ατ Ν γϑ5. ἔμηιχ( Ρ.25. 
11; Μ.45,2534). 

σωτήρ, ὁ, ξαὐίομν ; 1. οἱ (οὰ τὸν θεὸν...τὸν...σ. εἴς τε τὸ παρὸν εἴς 
τε τὸ μέλλον (ἸΕΤῺ.γ.4.2ο(ρ.304.23.; Μ.8.13370); σὺ... εἶ ὁ σ. ϑοτάρ. 
Ἐπιεΐ5.ττ; σ. γὰρ καλοῦμεν τὸν θεόν, οὐκ ἀνὰ μέρος μὲν τῷ πατρί, ἀνὰ 
μέρος δὲ αὐτῷ τῷ υἱῷ, τοι τῷ ἁγίῳ πνεύματι τὰ ἐφ᾽ οἷς ἠλεήμεθα 
ἀποκομίζοντες χαριστήρια, ἀλλ᾽ ὄντως τῆς μιᾶς θεότητος κατόρθωμα 
λέγοντες τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν ὕγτ. 70.το.2(4.8580) ; 14. ἀγεαά.(0.83.37, 
39; 55.75..8}; 2. οἵἩ Ο(ῃτῖβτ; τιδηβίατίοη οὗ “7οβυβ᾽, Τυδῖ. ταῤοὶ.33.7 
(Μ.6.5818); ΣΑΊΠ,.4γ.4.36(ρ.86.ς ; Μ.26.5248); ἔγοᾳ. ἰῃ ρίασε οἵ πϑιπς 
7εβὰ5 οὐ (ῃσιϑῦ, Τυϑι.41α1.8.2(Ν1.6.4020); Οτιρὲς.6,.43(ρ.114.8; Μεττ. 
1365.4}; ΑἸῃ..4»γ.2.8(Μ.26.1τότ0); ἃ5 ρῃγϑίοϊίαπ ἦλθε σ. ὁ κύριος ἡμῖν 
μᾶλλον ὡς ἰατρὸς ἀγαθὸς τοῖς ἁμαρτιῶν μεστοῖς ἢ τοῖς δικαίοις ΟΥ, 
(εἰς.2.51{Ρ.189.17; 0018); Επ5.4.6.4.τοί(ρ.168.12; Μ.22.2800); ἔννο 
56η865 ἡἸ5ῖ. ἐπικαλεῖται σ. διὰ τὸ σώζειν τοὺς αἰχμαλώτους" ἐατρὰς 
ἐπικέκληται ἐπειδὴ οὐράνιον καὶ θεϊκὸν φάρμακον δίδωσι Μας,Αθρ. 
μομϑ.26.23(Μ.34.680}})}; 85 Βα νίουσ οἵ 41} πῶς δὲ ἂν εἴη σ. καὶ κύριος, 
εἰ μὴ πάντων σ. καὶ κύριος ; (ἸοΙῺ,5,γ.7.2(ρ.7.17; Μ.9.4124}); ὅλῳ τῷ 
γένει τῶν ἀνθρώπων σ. Οτ(ζ εἰς.4.00(Ρ.373.16; τ1808); ἁπάντων σ. 
Ἐκ5. Μαγοοὶϊ.2.4{Ρ.57.34; Μ.24.8210); ὁ πάντων δεσπότης καὶ σ΄ ΑἸΠ, 



σωτηρία 

ἔπε. 4(Μ.2:.1120}); ποϑῖ. τοῦ δευτέρου Χριστοῦ, ὃν καὶ Σ. λέγουσιν 
Ιτεπ.ἤαθγ.1.53.1(Μ.7.468.}; εἰς τοῦτον ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος κατελθεῖν 
ἐκεῖνον τὸν ἀπὸ τοῦ Πληρώματος ἐκ πάντων Σωτῆρα ἐν εἴδει περι- 
στερᾶς 1Ὁ.1.1.2(5134}; ἐληλυθέναι τὸν σ. ἐπὶ καταλύσει τῶν φαύλων 
ἀνθρώπων καὶ δαιμόνων, ἐπὶ σωτηρίᾳ δὲ τῶν ἀγαθῶν ΗἸρρ.΄αε»γ.}.28 
(Ρ.209.12; Μ.16.32234); ΤΠατ ἠαθ}.1.7(4.208); ν. Χριστός; 3. οἵ 
τε: οἱ Ὀρηβί, οἷα λυτρωτὴν σ. τε καὶ εὐεργέτην Ἐπ|5.},.ε.0.0.ο(. 
20.824Ὰ}; οἵ ἈΡοΞβ[165 ἐκπέμπει... ἀποστόλους, σωτῆρας τῶν ἀνθρώπων 
ΟἸ]ειη. οί. τόί(ρ.141.14; Μι9.7058); ΤΗδι, αβεὶ. Β(ρ.101.2; 4.004); οὗ 
5. ὕθοῖρο, [ο.Μοη ἀψρεη εο. (Ν.06.1306})); οἵ 8. δίορμεη, ΒΟῊ τ 
Ρ.294 (βᾶεο. ν). 

σωτηρία, ἡ, Α.. ῥγεξογψα 101}; 1. ἸΏ ΒΟ ΚΉ 655, 1.6, γϑοουεγγ θάνατος... 
προεκηρύσσετο τῷ ὄφει, σ. δὲ τοῖς καταδακνομένοις ὕπ᾽ αὐτοῦ ]ι5ῖ. 
ἀταί,οτ, 4(Μ1.6.6938);, Βα5.861.υ. 7 ̓ φεῖ.2.25(Μ.8ς, ὅσο), ΝΊΓΘΡΕ τ. 
ϑυϑ νη. 80(Μ. 86.30690)}; 2. ᾽ἴπ πα 4], 1.6. τοεὶϊ- δοίης, :οοίξαγα, ἐ50.. οὗ 
ΘΙΊΡΕΤΟΤ, [ἢ ῬΥΔΥΕΙΒ ΔῊ οὐτβ ὑπὲρ τῆς σ. εὐχόμενος ΑἸΒἀροϊ Οὐηοὶ.. 
τοίΜ.25.6οϑα); τὴν α. τῶν βασιλέων, ἀπολύσατε ἡμᾶς (ΓΠαϊΪς ἀεί, Ἵ 
(4(Ὁ 2.1.5 Ῥὰὼρ9.τ4; Η.2.6448Β}; ἴπ ἃ Ἰοιίευ τῷ ἀδελφῷ ἡμῶν.. 
αἰώνιος ΠΝ ἐν εἰ οἰεττίρ.το. 7). 

Β. «αἰυαίίοη; 1. ἃ5 ῬΌΤΡΟΒΟ ; 8. οὗ Τῆς. ἄνθρωπος γενόμενος... ὑπὲρ 
σωτηρίας τῶν πιστευσόντων αὐτῷ υδῖ. ταροΐ.63.τ6{}.6.4258)}; ἀπ᾽ 
οὐρανοῦ καταβὰς διὰ τὴν σ. τῶν ἀνθρώπων Αγἱδί.αροί,τπ.τ; τὸν 
σαρκωθέντα ὑ ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας σ. ἰτεριΐασν.τ.το,τ( 1.7. 5494); Οτ. ». 
1 τη 70.(0.483.10); ΑἸ ἤηε,τ. 30). 25.070); (Βυγνβιλονιη 0.5: τοίδ. 
2500); 1ἢ οΥδ4] ϑιβδίθγηθηΐβ τὸν διὰ τὴν ἡμετέραν σ. σαρκωθέντα 
δγηι αες.(Ρ.43; Μ.20.15378}; τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ 
τὴν ἡμετέραν σ. κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα δγηδ.Ν ς, (32 ο)(ρ.5τ; 
Μ.20.15408}); δγγηθνῖε.- ΟΡ(Ρ.8ο,7; Η.2.2888), εἴο. ; Ὅ. οὗ ΓὨγβ 8 
Ρδβϑβίοη δηα Ογιοιχίοη, σύ 6)}.7.4. οἴτ, 5. αἷμα; τοῦ σταυροῦ, ὅ ἐστιν 
σκάνδαλον τοῖς ἀπιστοῦσιν, ἡμῖν δὲ σωτηρία καὶ ζωὴ αἰώνιος ΤρῺ. Ε ἢ. 
18.1; πάσχει.. ὑπὲρ τὴν τῶν ἀνθρώπων α. Οτ.( εἰς.4.73(0.343.2; Μ.11. 
11448); διὰ τοῦ σταυροῦ. ..«τὴν σι ΑἸΠ, ἔηε.26.1(}1.25.1400)}; εἰ γὰρ κατὰ 
φαντασίαν ἐσταυρώθη, ἐκ σταυροῦ δὲ ἡ σ., καὶ ἡ σι φαντασία (γτ.Η. 
εαἰφεί,.τ4.37; ΟἾγνβ8.ἤσηι.57.2 ἵρ 70.(8.τπςο); ΤὨάι.φη.37 ἢπ στη... 
40); οὗ (γιβὶ 5 ραβείοη, ἀφαῖῃ, ἀπα Β δϑασσςοϊίοη, ΤΑΙ, Αροὶ!2.5 
ΟΙ. 26, τι400); 2. 85 πλεθπΐτιν οἵ τῃ6. πῆς ᾿ΤἜβιιβ᾽ ᾿Ϊησοῦς..., ὃς 
ἑρμηνεύεται πὴ μὲν σ., πὴ δὲ σωτήρ ἡ ΑΓ τα ρ. Π.3(Μ.25.2ο5Ὰ); 3. ρου- 
ἐεοιοα ἰπ (ητίβὲ Βεοαιδε οἵ Ηἰς τε ἰδ ΟΠ 5Π]Ρ Ὀοῖῃ ἴο ἙδίπεΥ 8π4 ἴο 
ΤΏ6 ἢ σοῦ γάρ εἰμι λόγος, καὶ ἐπειδὴ σὺ μὲν ἐν ἐμοί, ὅτι σοῦ λόγος εἰμί, 
ἐγὼ δὲ ἐν αὐτοῖς διὰ τὸ σῶμα, καὶ διὰ σὲ τετελείωται ἐν ἐμοὶ τῶν 
ἀνθρώπων ἡ σωτηρία, ἐρωτῶ ἵνα καὶ αὐτοὶ γένωνται ἕν, κατὰ τὸ ἐν 
ἐμοὶ σῶμα καὶ τὴν αὐτοῦ τελείωσιν Α1Ώ..4».3.22(Μ.26,260Ὰ}) ; γγοτῖκ οὗ 
ΞΟ. ἐν τῇ τοῦ πνεύματος χάριτι ΟΥ ΟΝ γΒοιίγες ἀἰτ( Ν]},4.5.1208); οὗ ψΉΟ]ς 
Τηη. (Π}} αἰξοαδβίοι οἱ (Π60]. ῬΧΟΡΙετη), 18.(1298,0); 4. δοσχαίγβα 
ἔτοιῃ οά παρ᾽ ἐκείνου μόνου σ. καὶ βοήθειαν ζητεῖν “1051. ἀταϊ. το. 6(Μ. 
6.713); ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γοῦν σ. πολλαπλάσιόν ἐστιν εἰς ὑπερβολὴν 

τὸ ἀπὸ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν Οτ. ῤγέτς.3.τ τοί ρ.233.6 ΣΜ.ι. 
2028); οὐ γὰρ ἐν δυνάμει ἀνθρώπου, οὐδὲ ἐν σοφίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χάριτι 

τοῦ θεοῦ ἐστι ἡ σ. ΒεΒ.ἠον, ἴηι Ἐς. 53(1.1440; Ν.20.3530); ΟΒγγ5, Ποηῖ. 
7.1 ἡ τον. (ο. 38); ΤΠαι δορὶ.3: τοί.1570); [ὨΠΤΟΒΡῚ ΒΟΥ ΙΓΟΒ ἡ 
οἰκονομηθεῖσα ὑπὸ θεοῦ εἰς ἀνθρώπων σ. δοθῆναι γραφή Οὐ ῥγίηε. 4.2.4 
(Ρ.312.4; 2654); ἡμῶν ὡς ἐχόντων πρὸς σωτηρίαν τὰς θείας γραφάς Αἴ. 
ἐῤ. ἐεεὶ 30(Μ1.26.τ4568); ἡ σ. ... ἐξ ἀποδείξεως τῶν θείων ἐστὶ γραφῶν 
νυ Η, καἰ δεῖ. 4. 11; ΙῺ ΙηΔΠΥ͂ πέάνε, ΟΥΝαζΖ.0».32.25(Μ.36.2044}; οὐχ 
εἷς σωτηρίας τρόπος, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ διάφοροι (γΥ 5. ΟΡΡΗΡΉ.5.κ(Σ, 
830); 14.Πσηηι.4.5.2 τη ΜΠ (7.4780}; ὃν Ὀαράϑηι, τὸ πρὸς σωτηρίαν 
βάπτισμα Πον»,Οἴἰδηι,3.520; Οντ. Ἡ καἰθοἦ.3.πτο; Βδ5..δὴν.26(3.21Ε ; Μ. 
32.113}; πίστις δὲ καὶ βάπτισμα δύο τρόποι τῆς σ. ἰδ. 28(22Ε; Μ.1178}); 
ΟΥΝα2.0γ.40.14(Ν1.36.376) ; δι Βαυίβί πιστὸν εἰς σι ΟἸ]οτη ῥαρά,τ. 
{(Ρ.99.12: Μ΄.8,2688) ; οἵ. ὑπόμνησιν ποιεῖτε τῆς σωτηρίας τῆς ὑπὲρ ὑμῶν 
Ομ νβ. λον. 1.4 τῷ ἘΡἧ.(11.220); δχογοίβτηβ Ὀείογε Ὀδρβιη τοὺς 
ἐπορκισμοὺς δέχου μετὰ σπουδῆς" κἂν ἐμφυσηθῇς, κἂν ἐπορκισθῇς, σ 
σοι τὸ πρᾶγμα Οντ. Ἡ ῥγοκαϊεεΐο : ἀποιίοη οὗ ἀφ τὴν ὁλικὴν αὐτοῦ 
σ. ἱερουργοῦσα Τλιοπ.Ατ.6....7.Ο(.,4.5658}; Ὀγ Γαι ἢ, Ταβε “τω].47.4 
(1.6.577γ0); Ὀν τίρμῖ Ῥεῖ, ΟἸδπι. αθά. τ δ(ρ.τοδ,τῖ; Μ.8.2850); 
ΟΒχγβ.ἠοηι.33.Σ τη σ.(8. τον) ; Ὁ. οὐἱποᾶοχ Ῥτοξεδβίου, στ ΝαΖ.ον, 
22.25(Μ.36.204Ὰ}); 514.}6].ἐῤῥ.4.5τ(}.78. 11 018}; Τα51. ταρ σε, αρ. 
Ἐναρτ. ἢ. 6.ς5.4{0.108.8; Μ.86.2706.); ὍΥ γνῶσις ἀπ σοοά νΟΥΚΒ, 
ΟἸεσ. εἰν. 6,15 (0.403.26; Μ.9.3450}; οἵ, 1δ,7.γ(ρ.36.1τ; 4686); ἡ σ. τῆς 
λογικῆς φύσεως ἡ γνῶσίς ἐστιν ἡ τοῦ θεοῦ ΟΥ. Ἐς,53: 2(ρ.55); Ὀγ ἔα [ἢ 
ΔΠ4 δὴ ὑρτραῦ 16, ΟΠ γγϑβ.ἤονι.31.1 ἐῃ [0.(8.1Ί5 08.) ποῖ ὃν Τὰν, 
Μίϑι. σγρη. το. (ρ.122.1τ; Μ.18.1034}; ἀοροπαάςξηξ ὁπ ἔτεα ψν1}]1, ΟΥ. 
ῥγυίηε. τ τδ(ρ.224.4; ΜΟττ, 2814}; 5. Θ0ορα οὗ βαϊνϑίίοῃ ; βοῖηξε ποῖ 
βανεα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς ἀνομίας" ἐπίστευσαν δὲ ἐν ὑποκρίσει, καὶ 
πᾶσα πονηρία οὐκ ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν- διὰ τοῦτο οὐκ ἔχουσιν σ. τι. 
υἱς.3.6.1; Ἰαπαπά.12.3.6; εἰς ὀλίγους τὰ τῆς σ. περιΐσταται ΓὨγγΞ.} 0». 
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᾿ ξύλον α. ΤΠατ, Ρς. σοῖο ί.930) ; οὗ βῖρτι οἱ ογοβϑ σ. ... 

, 
σωτηριοτοκος 

τ Κορ. 12: 2ο(3.158Ὲ}; Ὀυΐ βαϊναίίζουι οἰετε ἴο 4}}, ΑἸΠ ἐρεκτ. (Μ, 
25.1400) ; ΓΑΤ “ροί τι (}1. 26 ττοῖα); προθέντος ἅπασι τοῦ θεοῦ καὶ 
πατρὸς τὴν διὰ Χριστὸν σ, νυ ονινττ:2(0.228.26; Μ.γ4.8450); ΞΠ- 

Ῥτασίηασ θοάν 85 νν6}} δ5 βοι], Οὐ. ρ'.36 τη 70.(ρ.512.0}; ΑἸΏ ον. 
"(Μ.26.8048); ἕνα τελείαν τὴν σ, κατεργάσηται ὅλον τοῦ ἀνθρώπου, 
ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ἵνα τελεία ἧ καὶ ἀνάστασις ΤΑΛΒ«(ροϊ]. 
τ .26.11214}; ργαᾶοβ οἱ βαϊνδ!οη μετέχει μὲν σ. τινὸς καὶ ἡ 
δίγαμος, οὐ μὴν τοσαύτης μακαριότητος, ὅσης παρὸν διγαμεῖν καθαρεύ- 
σασα Οτ, ἤσηι.20.4 τῷ [67.(Ρ.182.20; Μ.12.ποϑο) ; εἴ .1ἀοημ.17 1 1.ς. 
φ. 121.11); 6. ἀρθηΐβ οὗ ἸὩΔ}8 βανδῦοη ; ΒΜΝ σωτὴρ γάρ μου ἐστὶν 
ὁ θεὸς σ. ἐξ ἐμοῦ χαριζόμενος τῷ κόσμῳ τΡ.δ(ρ.58.16); τὴν α. δι᾽ αὐτῆς 
ἀπεκδεχόμενοι 0. ἘΠῚ -“οΉ κερὶ, ΒΜ ττ(Μ.οῦ. 14760}); χαῖρε, ἀφορμὴ 

τῆς πάντων σ. Ἴ Αγα5. γαεέσεηι ΒΜΨ τε(Μ δ. τξοομ); ἡ Ἄννα μετὰ τὸ 
γεννῆσαι τὴν παντὸς τοῦ κόσμου σ. ΤΗΪΡΡ.ΤΉ. Κ'.τό(ρ.49.1); Δρε}5 
τὸ εἶναί τινας ἀγγέλους καὶ δυνάμεις κρείττονας, λειτουργικὰς τῆς σ. 
τῶν ἀνθρώπων ΟΥὉβγέηει ρΥοΎτα, το(ρ.1ό.2:; οἷ Μ.11.1 2000) ; ΔΡΟΞΈ]65, 
Ταῖς. Ὀς.48:.2(1,014); [4 ομ.τ : (3.16); βα]ναείομι ργογηοϊβα 8150 Ὁν 
[εἸονν ποτὶ συμφέρει ἡμῖν ἐάν γε σωτηρίας ἄξιοι γενώμεθα δι᾽ ἄλλων 
κολαζομένων, ἡ ἄλλων κόλασις. καὶ ὡς συνήνεγκεν τὸ παράπτωμα τοῦ 
᾿Ισραὴλ τῇ σ. τῶν ἐθνῶν, οὕτως συνοίσει ἡ κόλααίς ςτινωνὴ τῇ ἑτέρων 
α. τι λονι.12.6 τῷ [6γ.(ρ.03.τ2{{{ 2 Μ΄. 388.1.}; τοῦτο γὰρ ἡμῶν καὶ 
σωτηρίας ὑπόθεσις γενήσεται, ὅταν μὴ ὑπὲρ ἑαυτῶν μόνον σπουδάζωμεν, 
ἀλλ᾽ ὅταν καὶ τὸν πλησίον ὠφελῶμεν καὶ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας ὁδὸν 
χειραγωγῶμεν Ογγϑ. κοηι.3. ᾷ 1: στη.(4. 108); ; ἐδ. .9. 2(δοςΟ); 7. ἤπα] 
ΒϑΙν τ ]0ὴ ἕκαστον ἐπ᾽ αἰωνίαν κόλασιν ἢ σ. κατ᾽ ἀξίαν τῶν πράξεων 
πορεύεσθαι Ταβῖ. ταῤῥοὶ,τ2.τ(}}.6.34160}; 1α. .ἀγ᾽αϊ,τ3τ.2(Μ.6,78ο9 0); “σ.᾿ 
καλεῖ τὴν παντελῆ τῶν κακῶν ἀπαλλαγήν, ἥτις αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ μέλλον- 
τὸς αἰῶνος προσγένεσθαι ἔμελλεν ΤΠ ΟΡ5. ον».8: 24(0.120.20; Μ, 
66.8288Β) ; θέλημα μέν ἐστιν ἥ λογικὴ σ. καθ᾽ ἡμᾶς τε καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς 
οὐσιῶν" ἡ δὲ οὐχ ἑτέρως γενέσθαι δύναται, μὴ θεουμένων τῶν σωζο- 
μένων Ὀϊοη,Ατ, 6. .1.3(Μ.3.3730); 8. ἰῃ Οποκτίς ΤΠεοΥν μὴ γὰρ εἶναι 
τὴν ὕλην δεκτικὴν σωτηρίας Ἰτεη. ἤαόν.1.6.1(Μ.7.5ο5Ὰ}; ΗΠΡΡ.ἤαδν.7. 
28(ρ.200.13; Μ.16.33234}) ο11. 5. σωτήρ; τὸν δὲ Χριστὸν...κατεληλυθέναι 
ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ ἀποπλανηθέντος πνεύματος, ὃ κατοικεῖ ἐν τῷ ἔσω 
ἡμῶν ἀνθρώπῳ 1δ.το,τ3(ρ.274.1τ) 34278); ἐδιτοιτοίρ.280.1ο ; 3438). 

Ἐσωτηριοποιός, ταορειαγαϊηρ, Τπάτγιϑιαα.}}.1.2 (1.90 9008). 
σωτήριος, 1. ξαυΐηρ, οὗ ξαἰυαίίον,, ὑγίμρίηρ φαϊνα! 05 σ., εἰ καὶ 

πικρός, ὁ φόβος ΟἸετη.ῥαεά. τ ο(ρ. 120.2; Μ.8. 3408); : 1 π|.Ψ 8Ρ. (οποὶ, 
Α}.8.δ,ς; οὐδὲ ἐλήλυθέν τις κενὸς αἰ ὐτήλίειν καὶ ἁγίων σπερμάτων ΟΥ. 
7.0.20.5(ρ.333.τ8; Μ.14.584})}; 10.13.43(ρ.270.22; 4778); τὰ σ. σπέρ- 
ματα τῆς τῶν ὀὐρ νῶν βασιλείας Ἐδπι5.ἢ..6.3.3).τ{(Μ.20.2034}; οὗ ΟΥΟ85 

σφραγῖδα 16.ἢ..6. 
3.11.1(3.033); οὗ ἴδε Ἰαθαγατη σ. «... σημεῖον 15π|5.0..2.τό(ρ.47.21; Μ. 
20.90360}; σ. τροπαίῳ 18.(ρ.47.22; 0038}; οἱ Βακίοι ζοβίϊναὶ, 16.3.14 
(ρ.83.26 ; τούσο) ; Τμάϊ.6}.37(4.1007) ; τὸ. 3ϑί(τορβ); οἵ ϑυυπάαν τὴν σ. 
καὶ κυριακὴν ἡμέραν Ἔπι5.0.(΄,4.18(ρ.124.1τ| 11658); οἵ Ὀαρξιη δηᾶ 
ὈδΡΌΒτηαὶ νναΐου, Οχ. [9.13.20(ρ.253.31; Μ.14.4400}; σ΄ ... λουτρῷ 
Ἐυ5.υ.(.4.6τ{(Ρ.143.20; Χ2120); ἐν τῷ σ, ὕδατε ἀφανίζεται [56. 1)6ν}}} 
Οντ Ἡ μαἰδεῖι.το.3; τοῦ σ. βαπτίσματος Β45.:͵1.3.2(1.2730; Μ,.20. 
ὅς70) ; ὥγσ. εἰμ. γ)(63,2484}; οὗ διισμαγβτϊο δ᾽ πιεπίβ τοῦ σ. σώματος 
καὶ τοῦ τιμίου αἵματος (ηοὶ. 4,Ρ}.2.33.2; βρῶμα σ. ϑενοτ.ἐγεαί,.6.4. 
ἀΡ.Ὀοβιη Τ, 9}.το( Μ.88,425Ὰ ; θυσιαστήριον Μ,ς6.488); οὗ ΡΥΆΨΕΙ, 
(γυγϑ9.ἢον».3.2 τπ Ῥβίϊε.(α1.7888); οἵ ἀοοίτγίπεβ, Οτῤγέρε, τοι 
(Ρ.292.7; Μ.11.2444}; οὗ ἃ οτϑεᾶ, (Ομαϊοιαεί. (Ὁ 2.1.2 ῬὉ.τ28.τ6:; 
Η.2.4530); οὗ οὔμτομοβ, ᾿δγςιεαῤὶ. (Μ.86.32364}; 2. οὗ ἐδ ταυΐοιν 
τοὔνομα...τὸ σ. ΟἸδτὴ,5ἰγ.6.1τ(0.473.26; Μ.9.2054Α}; τὸ σ. γένος Αἰτίο, 
εῤ. γῖξι, (ρ.ὅ1.21; Μ.Ιο,61Α}; τοῦ σ. πάθους Οτ. ".25 1 7εγ.(ρ.216. 
21); τῆς ἐν τῷ σ. σταυρῷ γεγονυίας ἐκλείψεως 1 ου Ατ.6ρ.}.2(Μ.5. 
ΙΟϑ1Α); ταῦ. Ομυσοη οἵ Ηοὶν ϑδρυ ίοθτα τὸ σ. μνῆμα Ἰδι5.ν..4.Ας 
(Ρ.136.13; Μ.2ο.11964}; ΟΗΐοτ.ἐρ.ρ. ΑτΠιαροὶ,56ε.84(ρΡ.1τ62.33; Μ.25. 
2010); τὸν σ. --- τάφον ΤΠΝΙ.ἢ.6.1.16.5(3.,790}; 3. ξαυτηρ, ῥγθδΈΥΤῊΡ 
τὸ ἀσθενὲς τῆς μνήμης τῆς ἐμῆς ἐπικουφίζων, κεφαλαίων συστηματικὴν 
ἔκθεσιν μνήμης ὑπόμνημα σ. πορίζων ἐμαυτῷ ΟἸοτη.Ξ γ᾿ τ(ρ.1το.26; Μ, 
8.7044); 4. ἀεαίτηρσ, Βαβι δον ΐη ει δυ(τίτοῦε; Μ.29.4778); (σηςὶ. 
“4ΡρΡ.6.28.1; ΜδοιΜρηροεύν.τ (ρ.1.5); ΤὨάᾶε.Ὺ.6...18,4(4.7094)} 
μεαμθξμὶ, Ογυ. 70.7(4.6798); 5. πιδαῖ. ἃ5 βυῦβῖ.; 8. βαϊυαίϊΐονι; 1. ΤᾺ 
θεπ., [ππι,ἀταί.153.1(Μ.6. ςοΙΑ); ΟἸδπλ. Σίν. 3,τδίρ.24.4.21; Μ.8.12οϑ0) ; 
τὸ διὰ τοῦ σταυροῦ σ. ΑἸΠΒ,6ῤ. {{5|.22(ρ.295.1το; ΜΙ.26.14332.4}; 11. οἵ 
Ὀμβι τὸ σ. ἡμῶν ᾿]ησοῦν Χριστόν τΟΐερι. 6.1; Συμεὼν... «λαβὼν τὸ σ. 
τοῦ θεοῦ 0 γ.}ο.το.43(27; Ῥ.222.0; Μ. "14. 1934); Οντ ρἰαρ Οὐ. 4(ι. 
1090}; Ὁ. ῥμέαεε- Οὔεγτηρ νόμον σωτηρίου ΤΊ] εν.0. Ἰ(ν. των); [ἴδ 
Ρτεῖεὰ οἵ ΤΕΘΟΝΟΓΥ͂ ΟΥ̓ ΤΕβοαῈ τὰς δὲ θυσίας σωτηρίου" δηλοῖ δὲ καὶ 
τοὔνομα ἀρρωστίας, [ χαλεπῶν τινῶν ἑτέρων ἀπαλλαγήν Τμαι. 41.4.1 ἴῃ: 

1 ευ.(1.171}} οὗ ΟΒτβδη τπδηκ- οὔ ουίηρβ, Οοηςί. ΑΡ}.2.26.0. 
Ἐσωτηριοτόκος, δεαγίηρ ἰδ6 ϑαυΐοι, τοῆο ἐς τηοί εν οὗ 16 δαυϊοην 

ἐγὼ δὲ λέγω καὶ Χριστοτόκον, καὶ κυριοτόκον, καὶ σωτηριοτόκον, καὶ 



σωτηριώδης 

θεοτόκον τὴν ἁγίαν παρθένον κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ ἀγγέλον ΤΑΤΗ παΐτο. 
Ομν. (1.28, 960). . 

σωτηριώδης, ἑεαφίηρ, οὗ Ξαϊυαϊϊοη τῷ σ. σημείῳ Ἐπι5.4.,ε.6.25(ρ.29ς. 
32; Μ.22.4840); τοῦ σ. σταυροῦ ΑἸΒ.6. ϑέγαρβ.τ.2ο( Μ1.26.57}8); α σ. 
εὐτελεταί [ἱοη.ΑΥ.6.}..3.3.7(}1.4.4360); ἡ σ. οἰκονομία τοῦ..-σωτῆρος 
Τατδ5..}».2(Μ.98,14360) ; πειῖ, 85 δα 5ῖ., εαἰσαΐίοη, ΕΡΙΡἢ.ἦαθν.42.τ6 
{ρ.τὅς. τ; Μ.41.8168). 

σωτηριωδῶς, 12. ἃ ταυΐηρ ταν, Οὐ απ, ρα. Ογ. (ρ.14.1ς; Μ, 
το.τούϑο0) ; ἘρΙρἢ ἀσεν,8,7(0.103.12; Μ.41.2τ6Ὰ); ἀπάτ, τιον 6 (1.07. 
οτόο). 

σωτηρίως, 1. ἐη α ταν ἱπαὶ ὀγίηρς ξαϊυαίίομ, ΟἸοτα, ῥαρα, τ Β(ρ.132. 
τό; Μ.8.340Ὰ}); ΟΥ( εἰς.53.χ](ρ.2τό.3; Μιττ.θ41.Ὰ}; ὈΙοη λτιε.4.4(Μ. 
3.1818}); Μετ. γι. μη ττί(,18,2720); 2. ἦρε α τον εομάμεῖυε 
ἐο ᾿οαϊ! σ. τὸ σῶμα διοικοῦσα (Ἰετη. ῥαδά.2.τ(ρ.158.0; Μ.8.3880); 3. ἐπὶ 
α τοῶν εοπάμεϊοο ἰο τροἰ -δεῖηρ τῶν ἐν οὐρανῷ σ. τῷ παντὶ χορευόντων 
ἀστέρων ΟΥ.ογ.7(ρ.3τόντι ; Μ΄. 4400); ΑἸ. σομέ Δ (1.25. 8ος) ; ἸἩιοι. 
Ατ,ε.}..3.5.6(21.3.4320.,432}). 

σωφρον-έω, 1, δέ τποάεγαϊθ τ: δοηδαὶ ἀεεῖγες;; ἤθτος ὃς ἐἰαρίό, 
7Ταβι.2Ζαβοῖ.2.2(Ν.6.4444}; εἰ..«μὴ δύνασθε... «παντάπασι “«-εῖν...ἐπέ- 
τρεψα..«ταῖς σφῶν αὐτῶν κοινωνεῖν γαμεταῖς δτἢ, ἜνηΡ.3.ττίρ.30.17; 
Μ.18.778)}; ὈΒγνβ λον. 27.3 τη τύ ογι(το,3484Α); οἵ γοιτῃβ Ὀοίοστο 
τηϑττίαρθ, 1, ἄρα τιδ(4.7100)}; 2. ΞΞ-Ξ σωφρονίζω, εἰαξίοη, τιαῖε ἰο 
ἐδαγη 5οἰγ- οοπίγοὶ ἐπὶ σωτηρίαν παρακαλέσαιμι ««οὔσαν (]διη. ῥγοὶ,12 
{ρ.84.3; Μ.8.2408); πόρνην γυναῖκα, ἣν καὶ λαβὼν ἐσωφρόνησεν Τ15. 
ῥγορἠτ(Μ.22.12648, υπη͵655 ἔοσ ἐσωφρόνισεν). 

σωφρόνισμα, τό, ἐἠαΞποηιθηὶ, στ. ΝαΖ.0ν.45.28(Μ,36.6618). 
σωφρονισμός, ὁ, οὐακδοριθηὶ, ΜΠ ἴῃ σγηρ.τ.τίρ.8.22; Μ.18,270}; 

Οντς.7: τοί 1.69.7508); 70. Π] τ ῥαςὶ,τ2(Μ.88,ττβοο). 
σωφρονιστήριον, τό, ἠοτδ6 οὗ εογγδείίοη, Ἰθα5.4.6.4.τ(ρυτςτοῖ; Μ. 

22.2528); Κ᾽ Οσηδὶ. τϑ(ρ.5.535,22). 
Ἐσωφρονολογ-έω, τῥεωΐ τοῖέξ γιοάδγα! 07: ΟΥ̓ φῤφαΐ τοῖδέι ἐπα ῖςε- 

φηδηὶ τὸν ἀρχάγγελον Μιχαὴλ ἐπὶ τοῦ Μωύσέως σώματος “"οὔντα καὶ. 
“«ρβοε.χο: τοίρ.456.23). 

σωφροσύνη, ἡ, Δ. δεν ἰοη, τιοάογαϊοη; Ἐ. ἀε, απ ῥτορετες 
ὁρίζονται... .τὴν δὲ α. ἕξιν ἐν αἱρέσει καὶ φυγῇ σώζουσαν τὰ τῆς φρονή- 
σεως κρίματα (Ἰ6ηλ.5.}.2.1τϑίρ.τ54.τᾶ; Μ,8.1ο178}; ΟΡΡ. φρόνησις, 1.6. 
τϑίρ.495.8; Μ,0.349Ὰ) οἰξ, 5. φρόνησις ; 85 ΡῚ οἵ (οί, 1.2.2ο(ρ.181, 
το; Μ.8,χο72.}; νναῖεῦ [15 φάρμακον, Ἰά,ῥαφά.2.2(ρ.τ68.τ2; ΝΙ.8.4124}}; 
σωφροσύνης ἴδιον, κοσμίαν ἑαυτῷ διὰ πάντων ἄγειν (οπδίαπίϊαβ ΠΏΡ. 
ΔΡ.ΑἸΠ ὡροὶ (ον. 30(Μ.2:.6320); σ. ... τὴν τῶν παθῶν ἐλευθερίαν 
Τηαο ῥγουά, 6(4.566); 2. εἤεοῖβ ἡ δὲ δι᾿ αὐτὴν αἱρετὴ σ., κατὰ τὴν 
γνῶσιν τελειουμένη...κύριον καὶ αὐτοκράτορα τὸν ἄνδρα κατασκευάζει 
ΟἸεπα, εἰν 7 στίρ.40.2; Μ.0.4030); κοπεβ5 ἰο αοά, 1}.4.23(ρ.316.2; Μ. 
8.13614}; 8. ἴῃ τὸ]. το οἵπεοῦ νἱτίαθθ, σοιρὶθα ὙΣ ἢ δικαιοσύνη, 
ἀνδρεία, εὐσέβεια, φρόνησις, (Ἰοτα, ῥαε.5.τ2(ρ.230.13; Μ.8.5 440); ἐδ. 
3.ττίΡ.272.5; 6404); 4530 νη ἢ. κοσμιότης ἀπ ἁρμονία, 1(.5|7.1.2ς 
(ρ.1ο3.22; Μ.8,0120); σ. ... οὐκ ἄνευ ἀνδρείας 18.2.τϑ(ρ.155.7; ΤοοΑ}; 
Οτ,ἤοη,.12.11 ἐμ [δν.(0.07.τ6; .Ν.13.3934}; ψ ἢ παιδεία, ΜΟΙ, ας. 
1.31(Ρ,264.0; Μ.41.11414}; περιβεβλημένοι σ. καὶ δικαιοσύνην ΑἸΠ..6}. 
}εξἰ.4ο(Ρ.3ο6.31; Μ.26.14408}); 4, ΟρρΡ. νίοαδ5: ἐπιθυμία, ΟἸ]ἸΕΙη.51».4.23 
(ρ.215.16; τ2600); ἀκολασία, 1ὖ.4.τοί(ρ.304.16; 12364)}; [4ῥαδά.2.1 
(ρ.τό4.2; 4οο0); ἀπαιδευσία, ἐδ.3.4{Ρ,254.4:; 5978); ἡ σ. φύσει ἀγαθόν, 
ἀκολασία δὲ ἐναντίον σ. Μεῖῃ.Σγηρ.8.το(ρ.χοῦ, 4, ; Μ.18,. τόρ); 
5. σοϊηπΊΟη ἴο πδη 8π4 ΜΟΙ Θ, Ο]ΘΠ. ἐγ. 4.8(ρ.275.8 ΕΠ, ; 12724}}; 
ΟἿ.14.ῥαεά.τ. 4{(ρ.96.3; 2600); 6. ταιρμς ᾿ν (τίβι, ορρ. μέθη ἰδυρμὲ 
ὃν ίοπνϑβιβ, Αἴῃ.ἐῃς.40.3(Ν).25,1840); 7. --- μομεείν, βυορίϊν λῃσταί 
τινες,.ε«τοὺς σώφρονας συναριθμοῦσιν ἑαυτοῖς καταψευδόμενοι τῆς 
ἐκείνων ο-. 14. Πίσῃ. τ(ρ.46.18; Μ.2ς.4808). 

Β, 65Ρ. Β6χ αν ; ἤδποα ἐἤακίτέν ; 1. οΘουρ! δα τ Οἵ ΠΘΥ νἰσίαεβ, 
ἐγκράτεια, εἴο., ΤΟ ίορι.62.2; 1δ.64; Τρὰ. ΕΡδ.το,3; Τα, ταροὶ, 6 τῷ. 
δ.3360); ἰα.“τ1α.8,5(}1.6,4034); ΟἸδη,. 5 γ.3.12(ρ.235.21; ΝΙ.8.11884); 
ἐδ. 3.τίρ.το7.8 ; 11048) οἷξ, 5, ἐγκράτεια ; ΜοΙῃ.Σγ».τ (0.12.6; Μ.18. 
448); ΝΙ]. ορίγιηιαὶ, 4(Μ.70.1τ480}; 2. ορρῃ. πορνεία, [δὲ Ταροΐ.14.2 
(Μ.6.3488); δάπ!τεγν, τοῦ, Μύις: 28, 1,15 χ(53404); ΟἸειη, ῥαεά.3.8 
{(ρ.261:.1; Μ.8.6134); ΟΠ γἰϑτίαπ σι ΟρΡ. ραρβϑὴ ἀκρασία, Ἰὰ βγοί.4{(0.47. 
τ8; Μ.8.τ61Α}); πορνεία, ΒΒα5.6.26ο.7(3.400Β; Μ.32.9654}); 3. ἐρηπιραὶ 
τὴν γαμήλιον σ. ἑταιρικαὶ καθυβρίσωσιν ἡδοναί (Ἰ]Ἰδιη. αεά.2.το(ρ.215. 
25: Μ.8. 5134); δ.3.12(0.282.22} 6644): 14,5 ἰγ.2.23(ρ.1τ02.7; Μ.8.10038); 
ἀϊβέ, ἔτοτη παρθενία ΜΈΙΟΝ 15 ΔΡονε 1, Μεῖῃ ἐνηρ..2(ρ.το.22ξ.; Μ. 
18.418); υἱὲ οἱ.10.τ.3(0.11.21; 444); τῆς μετ᾽ αἰδοῦς καὶ σ, παιδο- 
ποιήσεως 10.8,2{(ρ.82.1ο; 1400); ἀἰπξ, ἔχοτῃ παρθενία, ΑἸΏν ἀπ οη.}9 
(Μ1.26,0534); τὴν ἐν γάμῳ κατορθοῖ σ. Ὑάτ, ΧΟ ο»γ.7: τἴ. (4.203); ἃςς. 
ΟΚΠβδη (ορΡ. ραραπ) ϑϑοίπρ, βατὰς βἰδαπαδζα ΤῸ ῬΟΙἢ 56 χθϑ, 
28.7:3(201); Θαβαηπα 115 ΟἿ᾽ Ἔχϑρὶς, ΟΥ̓. 7ο.28,5(4:; Ρ.304.22; Μ. 
14.6880); οἵ ψίᾶοννβ, (]δηι. ἱν.7.12(ρ.:2,3; Μι0.σοοΟ); οὗ ρεγΐεοι 
οΟΠπΈΠαποε ἴῃ πλδττίαρο, ΤῈ. ἢ.6,4.13.χ(3.960); 4. οἵ ψουτῃς Βεΐοτα 
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τηϑυτίαρο, (Πγυ58. ἤρα τιδ6(4.7100}; ΤοβΈΡᾺ ἰἴ5 ΟΥ Ἔχϑίαρὶςο, ΟΥ. Κν. 
ἴῃ 1 αηι.(ρ.270.1; Μ.χ3.6130); Β45,.}.2.3(3.734; Μ.32.2280); 5. νἱτ- 
ΘΊηΑ] διαδέχεται τὴν ἐπὶ μιᾷ γυναικὶ συναλλαγὴν ἡ σ., μέχρις ἂν τε- 
λείως τὴν ἐκ τοῦ ἔθους ἐπὶ τὴν συνουσίαν καταφοράν ει ἢ. δ γηη.1.3 
(ρ.11.21; Μ.18.444}); παρθένοι, οσ. ἀχράντου θυγατέρες 1.8.4(1448); 
ΑἸ. ζη.,48.(Ὁ.2:.1818}; 6. ἐπἀδηρετεοά Όγ ρυιάς, ΑἸἢ υἱγρ.22(Ρ.57. 
20; Μ,.28,2770}; 7. ΨΙΠΟΥ, 115 συ το] (εκαρ, Ῥ5.126:2), Με νη». 
4.4{Ρ.49.15; Μ.18.924). 

τι Υ. ταῦ. 

ταβελλάριος, ὁ, ν, ["]ταβουλάριος. 
ἘΤαβεννησιῶται, οἱ, Πδτη6 οὗ Δ ΟΥΕΣ ΟἱἉ χηοπκ8 ἴῃ τῃς ΤΠ 414, 

ἘΡΔ}].μυποη.3.1(Ρ.27.9; Μ.34.11310); 502.ἠ.6.6.28,4(}1.67.1372}). 
τάβλα, ἡ, (1.41. ἰαδμία) 1. ἰαϑίεὶ, Οκγοη.  ἀδελρ. (84.02.85); ἰαδ εἰ, 

.«4..41πάγ.εἰ Μ|ι.3(Ρ.68.6); 2. ἀϊεο-δοαγά, ΔΡΟΙ]ΟΙ.ΔΡ.Επι5.ἢ..6.ς.τϑ,1τι 
Μ,.2ο.4808). 

ταβλίζω, ν. ταυλίζω. 
ταβλί(ο)ν, τό, Ε΄. εἰγίρε (εἰαυμ5) οὐἱ ὈΟΥάΘῚ οὗ μαχτηθηΐ, ἀθηοτ]ηρ’ 

ΒΘ ΒΘ ΤΟΥ4Ι γϑηκ, [0.14]. εγοη.2 Ρ.33(}1.07.1Ο 44}; ἐδ.17 Ρ.412(6128); 
Οἰγορ. ασελ..ττ](}1.92.205.Ὰ}); 1δ.0.4322(8618); 2. ἑαδίθ, Τιεοπτ Ν υ. 
δγηιντ(Μ.02.1700Ὰ). 

Ἐχαβλοπαρόχιον, τό, τοῦ [οΥ ἀἴοε-ἰαδίες, 10. Μ4].εἤγοθ.τ3 Ρ».345 
(11.097. 5164). ] 

Γ"]ταβουλάριος, ὁ, τε ταβελλάριος, (1.41. ἑαδιείαγεμ5) γερΊΣΙΤαΥ, γὲ- 
εογάογ, Ἐλι5.»!..0.2(ρ.928.1ο; Μ.20.140214}; Δ] Οὐδένα (ρ.τροῖο; 
ταβελλάριος Μ.47.14); ΝΠ] Ρ}Ὀ.2,21τ4 τὰι.(Μ.70.3120); 85. σοτγημηη5- 
ϑίομευ ἴοσ αἴπάανι, ΟΕ Ρἢ.(431)αε, 4(,41 (Ὁ τ.τ.3 Ρ.1τριτο; Η.1.14028). 

ταγή, ἡ, 1. εομμαμά, ἀϊγεείίοη ; ΟἹ οά, Μείῃ σγηηροιτίρ.136.16; 
Μ.18,2134}; ΡΙατ., τΟίορι)οϑ; Νίο,σγρηβετο,τ(ρ.122.8; 1934}; 14. 
Ῥονρβιιίρ. 5.3.1; Μ.18. 2070); 2. ῥγεβεγίθεᾷ αἰοιθαηεο; οἵ ἴοοά, 
Ολγομ Ῥακοῖ.Ρ.τ28(Μ.02.3440); 1. 254(6138). 

Ἐταγίζω, ῬΟ55. ἴοχσ ζφαγίζων Κὶ ἀρῥοίγι! βογίίοη οὐ Ζυοά ἰο, ῥεεὰ 
ἐπότισαν καὶ ἐτάγισαν τὰ ἄλογα ΤΆΡΠη εἰγοι..266( ΜΝ τοϑ.ιόθοσ, ν.1. 
ἴου ἐπότισαν τὰ ἃ. ας Βοοτ). ! 

τάγμα, τό, Ξοιηρτϊηρ ογάδγε Οὐ δυσϑηρθα ; 1. χε οὐ ἐεἰτηναϊεά 
Ῥαγ»ιθηὶ, οἵ ἃ ΝΟΥ εὐχὴν καλεῖ τὴν ὑπόσχεσιν, ὃ πολλοὶ τ. προσ- 
ἀγορεύονσι Τματ. 4.38 ἐπ [,εὐ.(1.215); υοίτυε οὔεγτηρ λαβόντες. τῶν 
γυναίων τὰ τ. ... Κύρῳ μηδὲν καὶ ᾿Ιωάννῃ τοῖς μάρτυσι. --«προσκομέ- 
σαντες ΒΟρΡΒτ, Η»ην Ογν οὶ 70.40(Ν.87.36058); 2. αϑοιρηεά ῥοΥΠΟῊ; 
οὔ Ἰαηᾷ, Οτ,ἠουν. 2 5.3 τη 705.(Ρ.456.22; 1.87. το 400); 3. γεριίαν δοάν, 
βουνπαϊΐοη; οἵ ἴτοῦρβ, Ιβπιοηι σα; Ἐ5.0.(.2.3(0.41.28; Ν,20. 
9818); ϑ η65.}.4(}1.66.13334); Ρΐυτ., 502.ἢ.6.1.8,1τ(Μ,67.8800); 
Ολνοι. Ῥαφεῖ.Ρ.2ο0(Μ.92.7408); οὗ οἔῆσουβ, σἰαξῇ, ἔα5...0.4.67(0.145. 
13; 12218}; πιθί. κατὰ πόλιν καὶ κώμην.ε«πολλὰ τῶν πιστευόντων τὰτ. 
Ομτγϑ.ἤονι.2.4 τη. Κορι(9.4414}); οἱ 76 νν5, Ογν. "ς.34: τ2(Μ.69.9044); 
Τάτ, σον Οἢιτγ8.(5.τοο); 4. ογάον, γαπἧ, βοϑίοη; ἃ. ὈΛΙΠτατΥ, 
Ἰέυπ5.υ.Ονχ. 54(ρ.32.27; Μ.20. 9680); Ῥ. ον}; οἱ βῖαταβ. οὗ οἰτίςξ5, ΟΥ, 
βοηι.90.5 ἥς [ο5.(ρ.423.16: Μ.87.10200); οὗ ΤᾺ} Κ5. ἰὴ ΟἾΝῚ] 5ογνςα, 

Ἐπ5.υ.,.4.τ(ρ.118.13:; 11524}; τηδῖ., τεῖ. Ὠεανεην οἷὐν ὅσα τῶν 

δήμων ἐκείνων τὰ τ. Ομγγπιλονι, τ. 8 ἴῃ Μ|.(7.184}} α. οὗ ΝΆΤΙΟΙΒ 

ΟἸΆ58565 ΟΥΓὁ οχάρις ἴῃ (χιβίίαη Ὀοὰν ἕκαστος ὑμῶν...«ἐν τῷ ἰδίῳ τ, 

εὐχαριστείτω θεῷ...μὴ παρεκβαίνων τὸν ὡρισμένον τῆς λειτουργίας 

αὐτοῦ κανόνα τΟΐδηι.4τ.α; Οἱ Ὀαριϊζεά ἀπᾷ σαἰοομότηειιβ, Οἵ, εἰς,3. 

στι(ρ.247.9; Μ.ττ.ο884); δύο τ. ... τὸ μὲν εἰσέτι στοιχειούμενον, τὸ δ᾽ 

ἤδη διὰ τοῦ λουτροῦ πεφωτισμένον Ευβ5.ἀ.6.2.3(0.17.25; Μ.22.1408); 

οἵ οἴετρυ, [ΠΒ αὶ, αηα οατοσπυχίεηβ, ἐδ.7.1{0.311.17 ; 500); δύο τ. 

εὐνδν μὲν τῶν ἐν γνώσει καὶ..«τοῖς...τοῦ-..«πνεύματος χαρίαμασιν τελει- 

ουμένων, θάτερον δὲ τῶν διὰ βίου κατορθούντων 1δ.6.χϑ(Ρ.279.31; 4600); 

ἃ. οὗ Ἰαϊζν εἴτε τῶν ἐν κλήρῳ, εἴτε ἐν λαϊκῷ τι ΟΝΙς, (325)εαν!.5; 

σσρῴβιγ)εαν. 6; ἐν τῷ τ. {δὲ τῶν λαϊκῶν» καὶ ἐν κλήροις ἘΡΙΡᾺ, 

λαεν.68.:(ρ.142.14; Μ.42.188Ὰ); οἵἩ πιοηκβ ἀπά Ἰδἱεν, Ἰ1θι5.Ὰ1. νη. 

(Μ.86.5164Ὰ) ; 6. οἵ οτήεγβ οἵ πυϊηϊβίτν, Οϑατά, αν το; ἘΡῚΡἢ. ἤσεν. 68, 

3(ρ.142.8; Μ.42.1880); ὙΠάτ.:Σ Τύπιρτοθμι, (3.638); ΒΟΡΒΥ Η υ γγ. 

εἰ 70.5τ(Μ.87.36130}; Ατεῖμ. ἤροε.4: 5(Μ.τοό.5600) ; οὗ οἰετῖςαὶ ογάεν 

45 ἃ ΜΠΟΙΘ μὴ δεῖν πρόσφατον φωτισθέντας προσάγεσθαι ἐν τ. 

ἱερατικῷ Ὁ], δοά,ἐαη.3: Πρ ρἢ.λαθν.15.7(Ρ.339.8; Μ.42.5120}; τελεῖν 

ἐν τῷ ἱερατικῷ τ. ΤΝ1).παγγ.6(Μ.70.6768); τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυγ- 

χάνοντες τ. ϑοοτιῪ.6.4.16.1(}.67. 5000); μηδένα δὲ ἀπολελυμένως 

χειροτονεῖσθαι μήτε πρεοβύτερον μήτε διάκονον μήτε ὅλως τινὰ τῶν ἐν 

τῷ ἐκκλησιαστικῷ τ. (Ὀβα]ς,εανη.6; μνήσθητι, κύριε, πάσης ἐπισκοπῆς 

ὀρθοδόξων..-«παντὸς τοῦ πρεσβυτερίου...καὶ παντὸς ἱερατικοῦ τ. 1.1:. 



τάγχαρας 

Ολννς5.(0.332.12); αἰδῖ, ἔγοιη τροηκβ οὔτε ἐπίσκοποι, οὔτε κληρικοῖ, 
οὔτε ὅλως ἐκ τοῦ ἱερατικοῦ τ. ὄντες, ἀλλ᾽ ὡσανεὶ μονάζοντες Τί, .ΟΡ 
ἤκεν,(Μ.86.334); ἄλλος ὅ τρόπος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τ΄. καὶ ἄλλος τῶν 
μοναζόντων ΒΟΡΗΥΗ «οη.(Μ.87.4365Ὰ}; οὗ Ξἰα νῦξ οὗ ἃ σμυγοῦ τὸ τ. 
τῆς δεσποίνης.. «Μαρίας τῆς νέας 10. Ἡοβομ, ῥγαὶ 6τ(Μ,87.20128); 
Ῥατίϊα,, οἵ ὈΙΒΠΟΡ5 τὸ πάντων ἁγιώτατον τ. Οτ.Ν42.0).43.26(Μ.56, 
5320); Ὀγιεβίβ τὸ τῶν πρεσβυτέρων 1. ΟΒγνΒ. ἤοη,.11.1 ἐμ αΤύνν ατὶ 
6940); ΤΗαΊ.}..6.2.24.12(3.800) ; τοῦ σεμνοῦ τῶν ἱερέων τ. Τϊοη ΑΥ.ε. ἢ. 
3.2.το(Μ.3.440Ὰ); ἀδαοοηβ, Οσηρὶ ἀρΡ.8.46.π6; ἀξασοποθθεβ δια- 
κονισσῶν τ. ἐστὶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ΕΡΙΡΗ.᾿αέ’.70.3(0.478.16; Μ.42, 
7440); νἱτσίηβ, ΜΘ. 5 γη:}.7.3(Ρ.75.2; Μ.18.1208); ἐδ.(0.74.6; τ28}0)}; 
ἐν τῷ τῆς παρθενίας τ. καθιέρωσεν αὐτήν ΜΙΝεν.εἰ Αἰ εἶ. (Ρ.9.11); 
ψιάοννβ, ΡΠ] υμλγνς. Ξ(ρ.32.το; Μ.41.20); τποηῖβ οὐ δεῖ ἱερατικοὺς 
ἀπὸ...τοῦ τι τῶν ἀσκητῶν εἰς καπηλεῖον εἰσιέναι (1 Δοᾶ.ἐα5.24:; 
Ἐρὶρῇῃ λαόν. ο.τ(0.232.17; ΝΙ,42,3404}; τ. τῶν μοναζόντων Β43.6}.100 
ξαμτοί3.2020 ; ΝΊ.32.7200); τ. τῶν μοναχῶν ῬΑ] Οἐνγε.6(ρ.37.13;. 
Μ.47.33); τῷ μοναδικῷ τι ΝΙ] 6} ῥ.2.63(Ν.79.22 80); Ε15..1.ϑϑγ.1 
(Μ|.86.316Ὰ); αθβ., 1υθοπτῖ, ΒΝ δεὶ, οἱ Επι.3(Μ.86.13610); τεῖ. ἀἰνϑίοπ 
οἵ πιο κβ τηΐο ῥτοιρ5 ἐκέλευσε. ..εἰκοσιτέσσαρα τ. εἶναι καὶ ἑκάστῳ 
το... στοιχεῖον ἑλληνικόν ῬΔΙ]Π] ἢ. 1, ανι5.32{0.90.3{{.; Μ.324.ττοολ) ; ἔν οἵ 
ΒΉΡΘ]Ο ογάοτβ, Οχργίμε τ ϑ(ρ.97.6); ἄλλο...γένος τὸ τῶν ἀγγέλων 
καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀρχῶν... «ὅτι μὴ τ. ἕν καὶ μία σύστασις...«τῶν ἀθανάτων, 
ἀλλὰ γένη...καὶ διαφοραί Μείῃ.γ65.1.40(ρ.302.1π; Μ.18.2778); Ετι8. 
ε.1}..2.2ο(ρ.τ28,14.; Μ.24.0528); θεὸν...ἑνὸς παρακλήτου διὰ Χριστοῦ, 
καὶ τῶν ἄλλων τ. ποιητήν (πδί, Αρῥ.6.1τ.2; ἀρχιερέα [56. (Βτῖδι] 
πάντων τῶν λογικῶν τ. 1δ.6.30.1ο; τὰ ἕτερα τῶν τ. πλήθη, ἀρχάγ- 
γέλοι, θρόνοι 1ὖ.7.35.3; ἕκαστον τ. τῶν οὐρανίων δυνάμεων ΟὈΡίς43) 
ἀπμαϊμ. π(ρ.228); τὸ ἀγγελικὸν τ. μετὰ τῶν ἀνθρώπων τὰς ἱκεσίας 
τῷ θεῷ προσάγουσιν Ἐπιδίγαϊ. ξἑα  αρπῖν.ττίρ.306); ὁ. οἵ ἀθπιοπβ τὰ 
διάφορα τῶν δαιμόνων τ. ὙΠαΐ. ΕπεεΪ,.34:28(2.074); Ὦ. οἵ νατῖουβ 
στδᾶθϑ 1ὴ Γαΐαγα 16 κατὰ τάγματα τῶν ἀνισταμένων ἔσονται ἀνα- 
παύσεις ΟΥ,Ποη1.8,6 ἐφε [6γ.(ρ.61.τ; Μ.13.3448}; τὰ διάφορα...τ. τῶν ἐν 
«Χριστῷ ζωοποιηϑησομένων 1. 70.32.3(0.429.27; Μ.14.7484}; 5. εἶχες, 
αϊυϊξίοιι; ἃ. ῥαγίν ὑπάγεσθαι τούτους τῷ ἑαυτοῦ “τ. βουλόμενος 
ἴ3ε. εν 1] ΟἸδχη. ον. 3. το(ρ.24ο.το ; Μ.Β.ττοῦο) ; ὅτε μεσίτης γίνεται 
θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, μέσος ὧν ἑκατέρου τ. Ἐλι5.]αγεοίϊ. τ. τίρ.8.0; 
Μ.24.128.)}; οὗ Ῥᾶρδὴβ τὸ τῶν ἐναντίων τ, ἴἄ,Ὁ,.07,4.5π{ρ.140.τ4; 
Μ.2ο.τ2οβο);, ἰά.} ,Ρχοειη (ρ.τοῦ,τι ; Μ.20.13170)}; ΟΒβδη5. δῃα 
Ῥάρβδτιβ, δ.ο(ρ.221.31; 13724}; [6νν5 τὸ...τ' τῶν ἐκ περιτομῆς Ογτ ς. 
74:5(Μ.69.ττ880); Ὁ. τεϊρίουβ. φγείο ἦν [50, Χριστιανισμός) τὸ 
μεταξὺ ᾿Ϊουδαϊσμοῦ καὶ “Ελληνισμοῦ. τρίτον ἡμῖν ἀποδεδειγμένον τ. 
Ἐπ, ὦ.6.τ.2(ρ.8.321; Μ,22.254Ὰ}; ς. ἀϊυϊξίον οἵ ἃ. 5 ]6εοί, Οτ. 0.2.3 
{ρ.57.0; πράγματα Μ.14.1138):; ἃ. ἴπι σοη,, ργοι, ἀϊυϊξίοη, ἘΓοτπι. 
51)}.8.5.2; εἰς δύο διελόντες τ. ἁπάσας τὰς αἱρέσεις (]ἸΕΓῊ.5,».3.π(0.214. 
τος οΟ4, πράγματα Μ.8,11448}; Οτιἦοηι.50.4 τη [67.(Ρ.182.2; Μ.τ3. 
δοῦθ): Ευ5.4,6.3.5(ρ.131.22; 221Ὁ);. 14. ἡ δορῆ!. [γ.14{ρ.335.6; Μ.24. 
680Α}; 6. ὁγάεν οὗ 5ῃσςεββίοῃ (Ξ- τάξις), ΗεΥτλ. ").8.,4.2; 1Ὁ.8.2.8, 

τάγχαρας, ὁ, ἰογεῖστι τγοτὰ ἴον ροϊά, (οϑτη. Γηα.ἱ0}.2(}1.88,τοο0)}. 
ταινία, ἡ, λεαάβαπά " ἴῃ ἀγομίτοοζατς, ἐσγηίοθ, Ογτ.αάογ, 8(1,248Ὲ). 
ταινιάζω, ἐγοτρΉ ; Τηβτ., αάσγη εὐφημίαις τοὺς ἡμετέρους ἐταινίασας. 

λόγους ὙΒατιοῤ.2(4.τού). 

Ἐταινιάω, το α} 4 ἘΥΟΦΉ ἐν οἷς εἱστήκει κατὰ τοὺς ταινιῶντας καὶ 
τῶν ἐπόάθλων ἐφιεμένους ἀγωνιστάς ἘΝῚ. ῥεγίςί. το, 7(Μ. 70, θοο6 ; ροτῃ. 
1.1. ἴοτ ταινιοῦντας). ᾿ 

τακερός, 50}, τυεαῖββ τακερὰν. «τὴν σάρκα φαρμάκοις (]οτη. ῥαεά.3.2 
(0.230.20; Μ.8. 5610). 

Ἐτακτέος, ἐσ δὲ ῥἰαςεί, ὄγτιοϑ. δ ἱοη τίρ.234.}; Μ.66.111324). 
τακτικός, 85 βιβί,; τηᾶβο., τεῖ, Πϑη.6:2, οὗ ΒΡ τη Κη 

Βαρν]ομῖαπ οἴἶποῖα] ὙΠ] δυϊδουν ονεῦ βαῖταρθ, ῥγεσίἀφηΐ, 
τρίς, ΗἸΡΡ. θαη.3.τὸ. 5; Ἀπ. ἢ..4γ.45(ρ.2ο0.ὃ; Μ,2-ς,7480) ; πφαί,, 
ἐμαὶ το πιεῖ! τεαγδἤαὶς ΟΥ ὁγάονς, (Ἰογη. ςἐγ.1.24(ρ.τοο.τ4; Μ.8.οοδΑ). 

Ἐταλαιπωροποιός, τακίηρ νεϊδεγαίς ἡ ἁμαρτία τ. ἐστι Ἰ)οτ, ἀοεὶ.7.3 
(Μ.88.17ο 0). | 

ταλανίζ-ω, 1. εαἰΐ, ῥγομομηεσ μππαρβν, νυϊδεγαδίε, Οὐ. οἰ η Β 5.10 
Ῥτόδιη.(Μ.12.15204}; οὐ ( εῖβε γέλωτι...μηδαμοῦ χρησάμενος.. ἀλλὰ 
καὶ πυὼν τοὺς κατεχομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ ΒΑ5.γέρ. {μ|5.17.τ(2.3608 ; Μ.521. 
οὔτο); ἘΡΙΡΗ ἤαεν.3ο.8(ρ.343.τ6; Μι4τ. 420); ἴῃ πιογαὶ 56η56 «οὐ 
μικρὸν τὸ κέρδος “-εἰν ἑαυτόν (γνβ.ἤ0η1.53.3 ΤῊ [0.(8.5150); 
ταπεινώσεώς ἐστι τὸ ἑαυτὸν “νειν Ἰ)οτ.αοεὶ.0.4(Μ.88. 7210); 2. ἀ6- 
ἨΟΜΉΓΟ σει τοὺς ἄφρονας τοὺς ἐξ ἀπαιδευσίας κλέψαι τοῦ μονογενοῦς 
τὴν ἀξίαν τολμήσαντας Μας.Μρηἀροῦν.2.8(ρ.0.8); τὰ παρὰ τῷ 
προφήτῃ --ὄμενα σάββατα 8Βα5.ἴς.2ο(1.4020; Ν.30.1770); (Ἤγνϑ. 
ἐοι,1 7.4 ἴηι Κομπ,(ο.6274); ΝΠ] ΦρὈ.τ.τό(Μ.70.τοῦ) ; 3. ἀορίογε, Το. 
ΕΥ.τοηεερὶ ΒΜ τί .ο6.1461:Α}; 4. αἰΐαεῖ, ἀεειεδε, δίαμιε, 170... 
Β. 7.1τ2(Μ.96.ο808); 5. ἀεῤγεείαὶς σύουσα τὸ σῶμα αὐτῆς [ο.ΜΌΞΟΗ. 
Ῥγαωϊ,2Ζοκ( Μ.87.2οο60); 6. εογρηίξεγαίο τὸ κύριον ὄνομα τιθείς, ὃ μᾶλλον 

1371 ταμιεῖον 

“οντος ἦν καὶ ἀνακαλοῦντος ἢ ὀργιζομένον Τ]οπ,ΑΙ. » ἶπ 1,..22:48 
(Ρ.248.13; Μ.1ο.τ5οῦΒ); 7. νέα, ἰογίμγε ἀφ᾽ οὗ...«ἐθεασάμην σε 536. 
θάνατον Ἶ...τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ πολὺ κνεται 7. Αδγ.Α Ζοί(ρ.το3.8); (Ἤν. 
ἀτηπῖςς. ΟΠαΉ.2(3.434Ὰ). 

ταλανισμός, ὁ, 1. τῦοῦ Ῥγοποιποοα οἢ ὉΠ8 ἐν τῷ κατὰ ατθαζον ὁ 
πρὸς τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους δεύτερος τ. ΟΥ. 70.20.34(0.372.3; 
Μ.14.6400); εἰς ἑαυτοὺς ἀναστρέφειν τὸν τ. 11π15..15.24: τό(Μ,24.261Ὁ)} ; 
8488. ἰς.τ)δϑ ΠΟ90 ; ΜΠ.20.420Α); ὕβγγϑβ,ἤοηι.οο τὰ Μ|ι.(7.8420); 
διατέ.. «τὸν τ. τοῦ προφήτου ἐφέλκεις ; ΝΗ, 6Ρ}.2.177(}}7,79.2024Α}; Δπῖ, 
Μοηλονει οί Μ.ὅ0.1 5888); ΟρΡ. μακαρισμός, ἘΡΗτ.2.334Β(([{)); 
Επ1}4].115ο..4ς.(Μ.85.62324}; 2. εΐδεγψ, τοῦθ μεμνημένοι. «τῶν πολ- 

ὡς ΓΕ , 4,“ ἂν. ἢ “- 
λῶν αὐτῶν καμάτων ὧν προύπήνεγκαν ἐν ὀνόματι Χριστοῦ καὶ τῶν τ. 
ῬείυΙ Α].ρ.ἐαη τ Μ] τβ, 4960 ; οοά. τανταλισμῶν). 

ταλαντεύ-ω, Α.. ΙΠ[ΤΔη5., σοῖς ἰο απ ἔγο; ταρῖ,, πῆρ ἐπ ἰδ 
δαίαηεο “οούσῃ ἐκβάσει Οε].(νχ.ἢ..6.4.τϑ.1τ8; δτοῖτσ ἴθ ἃ Ῥαυ οἶα τ 
αἸτεςίίοη ἡ ἕξις τῆς ἀρετῆς.- εὐκόλως ...«“πουσα ἐπὶ τὰ ἐναντία ΝῚ) Φῤ. 
2.224{Μ.79.3178); {Ν1] ῥενὴςὶ,τ2.5(}1.79.9480); τρανεν ἐν ταύταις μου 
ταῖς διανοίαις Αγιᾶϑῖ. ΑὨτ γε }.(ρ.254). 

Β.. ττατιβ. : 1. τρεῖρὶ, ἀῤρβγαῖξε παρὰ θεῷ “-Ἔται καὶ νόημα πᾶν, καὶ 
λόγος, καὶ πρᾶξις τ. Ν4Ζ.0᾽γ.32.τ4(Μ.26.1808); ὕντ.1ς,2.5(2.341Ὲ); οὐ 
τρία [85. ἴῃ ΤΥΠ]-..-ἀνόμοια, ἀλλήλων ὑπερκείμενα, νῷ καὶ γλώττῃ 
μετρούμενά τε καὶ “-όμενα, κατὰ τὴν τοῦ Ἀρείου διαίρεσιν Γμάϊ, ἽγτΉ. 
28(}1.75.ττ880}; 2. τοοῖρῃ ἀσιθῃ τὸ πῦον αὐτὴν [56. τὴν ψυχήν] εἰς τὸ 
φθορὰν κάτω.. σῶμα οτἢ,»65.1.2ο(ρ.250.6; Μ.41.11374). 

Ἐταλάντιον, τό, {1116 ἰαἰεπὶ φόλης, ὃ καὶ τ. καλεῖται ἘΡΙΡΒηθΗς. 
(Μ.43.2924). 

τάλαντον, τό, τυεῖσίϊ, ἴῃ σ6ῃ. φεῦ τοῦ τ. τῶν ἐκεῖθεν μαστίγων τ. 
Ναζ.εανηι.γ. 2. τοι ετ( Ν.37.6014}; ἐχερ, Μι,2 5: Ε, ψιλὸν ἄνθρωπον 
ὁμολογοῦσι πεφηνέναι τὸν Χριστὸν εἰς τὸν βίον, τῆς θεότητος αὐτοῦ τὸ 
τ. ἀρνούμενοι ΗΙΡΡ. Κ. 1 ΜΠ.25:54(Ρ.2ο0.6; Μι1ο.Βόβαν; τὴν παρα- 
βολὴν πρὸς πᾶσαν θεοῦ δωρεὰν εἰρῆσθαι Βαβ,γορ ὃν. 253(2. 5000 ; Μ.::, 

12528); τάλαντα γὰρ ἐνταῦθά ἐστιν ἡ ἑκάστου δύναμις (Ὠγγβ.ἠοηι.78.,3 
ἴῃ Δ11.(7.754Ὲ}; 1α. Γπά.4.7(1,626Ὲ}; 14.,λ0η4.30.2 10: Η εὗ.(12.2824); 
κατορύξας τῇ σιωπῇ τὸ πνευματικὸν τ, ΝΙ].6}}Ὀ.2.30(1.70.2120). 

ταλαντόομαι, εἵπὰ τη ἰδ ξεαΐε; ταδῖ., ομιτυοίρα, Μειῃ.νΡι}.4.4 
(ρ.49.16; Μ.18,02Α}. 

ταλάντωσις, ἡ, οΞξειαίοη; εὐὖ απὰ ἤοσιυ, Βαβ. εχ. 6. ττᾷι. 618; Μ. 
20.1440). 

τάλας, ἵττερ. 5161]. ταλανώτατος, ἐχίγενμεῖν μη δεγαδίε, ΓΒα5.1ς. 
τϑοί(τ. 409} ; ΝΙ.30.3280}). 

Ἐταμβούρα, ἡ, ἃ ἀἴδοδ8ε οἵ {πὸ Ἔγε, ἔχογε.τ4(0.337). 
[Ε]ταμεῖον, τό, ν, ταμιεῖον. 

Ἐταμειοφάγος, ὁ, 056 τὸῦο ῥγὸνϑ Ὡροη ἐμ ἱγραφωνν, ρεζμίαίον, ΑἸ, 
ἀμ. Αγιστίρ.212.11; Μ,2ς.7530). 

ταμιακός (ταμειακός), 1. ῥείοηρίη ἰο ἰἤδ ἤβουβ, ΡΠ! Ολνγνε.3 
(ρ.2ο.τ6; Μ.47.14); ὙΤΠαΐεῤ.42(4.1τοι}; Οὐγομ Ῥασε Ρ.2ε6(Μ.02. 
6244); ποι, ΡΙαγ. 85 βαρδῖ., ίοπεν ἀπε ἰο ἐμὲ ἤδπουϑ, Αἰἢ.ἦ..4γιῆς 
(ρ.22 5.1; Μ.25.7840) ; 2. δεϊοησίης ἰοὸ ἃ εἰφιναγά (ταμίας) ΟΥ̓ α ἠοιδε- 
Κεερον (ταμία), ΟΠ γγα υἹά.(1.3430). 

ταμιεῖον {{"]ταμεῖον), τό, ἔ. ἐγεαξανγ, Τ΄705.0.2; Ἐπι5.υ.Ο.τ.τό6 
(ρ.16.1ττ; Μ.20,9228)};. (Βτν8.5αε.τ ίρ.Ζο,2; 1.23608); οὗ ἱπιρεῦῖδὶ 
βεεμς, Ἐλιβ.ἐ.6.6.2.13(Μ.20.5258); 14.0.(,.2.2τ(}.50.2; Το008); ὙΠαΐ, 
ἦ..6.3.12.τ(3.025} πηεῖ. τὰ τ. τῆς εὐλογίας τὰ ὄντα ἐν τῷ οὐρανῷ Αῥοε. 
ἬΛ111; κἂν ἐν ποταμοῖς ἐκδαπανηθῶ... «ταμείοις ἐναπόκειμαι πλουσίου 

δεσπότον Ταῖ.ογαί, 6(ρ.1.2; Μ.6.820Ὰ); Μοτῃ ἐγρροιτ(ρ.133.21; Μ.18. 
2008); Οὗ {Π6 50}} τὸν κλέπτην διαφυλάττειν μὴ λαθὼν διορύξειε τὸ τῆς 
ψυχῆς τ. Ἐπ5, ἤν. ],ε.12:42(Μ,24.5640); ΟΒγψβ  ομῖ,τ.2(2.460)") ; τ. ... 
κακίας καὶ θησαυρὸν ἀναισχυντίας 1514.}Ὀ6],4}}.2.τοβ(}1.γ8.5494}; 
2. οἰογεΐοιδε, ΟἸοτη, ραφ.3.το(Ρ.264.28; Μ.8,6214); ΤΊ Βοδ .ἔςε, 
8: 5(0.173.18); Βαδ.ἀον.8.6(2.6 8); Μ.31.3208}; ἴογ σοβπ5 οὗ ἀδδᾷ 1 
Ερνρι, Το βγη. 8,23(ν.1. μνήμασὼ ; 3. γεεερίαεῖο, ΒαΒ.μονιι τ. τοί2.0Ὲ ; 
Ν.31,1844}; τηεῖ,, ΟἸθηη,ῥαθά.τ τ ίρ.140.12; Μ.8.2680) ; ἀεὶ ἦν οὐσία 
οὖσα, οὐχ ὕλη ὡς θεοῦ τ. Ηον. ΟἸδημ.το. τ] ; στιν υ85,ογ. αἰ εἶ. 2λ(0.88,. 
9; Μ.45.610); οἵ [ἴῃς τηϊπα τοῖς τ. ἐναποθέσθαι τῆς διανοίας (Ἤγνϑ. 
μονι.25.1 ΤΏ ο.(8,1438); γαστέρα...τὸ τῶν λογισμῶν τ, ἐκάλεσεν 
Ται.Ξ.30: τοίι.799); 4. ἐρῆμον ἐἰαμιρεν, Τ΄ [05.3.3; ΟἸεπι. οἰγ.χ.6 
(Ρ.22.16; Μ.8.γ7280); ἐν τῷ τ. προσεύχεσθαι μετὰ τῆς ἡσυχίας (Ὦτν5. 
ἤοηι.61.3 ἢ 70.(8.3χ650); Ἐα5.γερ.δγ.277(2.5τ3Α; Μ.321.1277λ}; ῥγ1- 
υαΐε ἀραγίπιεηι τ οἵ χοχηθη, Βαβ.υ.(,τ.34{0.23.τὸ; Μ.20.9408) ; οὗ οπ- 
ῬοΙοΥ, 1δ.4.22(0.125.21; ττ60Ὰ}; 14. ορ.218,ς; Μι2ο.γ2610); τησῖ,, 
οὗ βοῦτοε οἵ ἃ τίνει νάματα.. «ἐκ τῶν οἰκείων ἀνεφαίνετο τ. ΤΠατ. ἡ τεί. 
Ι(3.1110); τοῖ. σοά βασιλεὺς δ᾽ οἷα ἐν ἀττορρήτοις εἴσω τοῖς αὐτοῦ 
τ. ἱδρυμένος τὰ πρακτέα βουλεύεται Ἐπ|5.6.1.2.1τ7(0.121.4; Μ.24.09370); 
οὗ ΒΜΥ͂ ἔτι...ἔνδον ἐν τῷ τ΄ τῆς κυοφορούσης με φερόμενός [5ς. 
ΟΠ 1151] σε, τὸν θεόν μου, ἑώρων 1ᾶ..ε.το.Βίρ.481.33; Μ.22.7764}; οὗ 
Ὠδατί, πηϊηᾷ, ἀηα 508] τ. καρδέας ἐπίσταται [5350. σοἂ] Ὁ 55..8α1.14.5; 



ταμιεύσιμος 

εὔχεται κἂν ἐν αὐτῷ τῷ τ. τῆς ψυχῆς ἐννοηθῇ μόνον Γἴδθχη.5,7.7.7(}.37. 
141 Μ.9.4600); 156, ῥενξ,.28(0.30.24) ; ἐν τῷ νοερῷ τ. τῆς ψυχῆς, τοῦτ᾽ 
ἔστι τῷ νῷ, ἔχειν διὰ τῶν ἀρετῶν τὸ κατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ὁμοίωσιν {], 
ΟνΖ.ἢ.6.2.1τ5.0(}1.8ς,12608); οὗ ἤδανθὴ τὴν ψυχήν, τὸ πνεῦμα αὐτοῦ 
ἀνάπαυσον ἐν τόποις χλόης, ἐν ταμιείοις ἀναπαύσεως ϑβεταρ,δμεῖι,30.2. 

Ἐταμιεύσιμος, ποι. 45 βιιυι., τοογίξτηεςς ἰο δε ραγμεγεά, Ατθίῃ, 
“ροειοιταίΜ.τοῦ.6324). 

Ἐταμιεύτρια, ἡ, αἰ όηδογ, εἰειθαγάεσες, ἤσ. 
ἀγαθῶν..«δωρεῶν τι ἀπάτα, οὐ τοί Μ.97.1212}}. 

ταμιεύτω, 1. φτιωηῶρε, οομίγοῖ; τορᾶ,, οἱ Οσοα τὴν..-«ποιητικὴν 
ἐξουσίαν μέχρι τοῦ προσήκοντος ἐταμιεύσω (Οῃδί.07γ.5.ς.2ο(ρ.τ85.14; 
Μ.29.12078); 2. τηβᾶ., ἅδε} τῇ: γέδεγυξ ; ἤθποβ βοοίῤομε, Βαβοπονγ,β.6 
(3. σι8ὴ; Μ.32.12288)}; σώματα μὲν προκαθαίρειν, ψυχῆς δὲ κάθαρσιν 
“εσθαι ΟΥΝΆΖ.ογ.40.12(}}.26.3764); (Βτνϑ5.5ἐα!.7.5(2.0ο0Ὰ}); 3. τηδά., 
ἱδαῦε ᾿μοχῤγέσοοα, δεβῥγεςς, Ἠδατιίμγοά, τ2δ(Μ.08.12080}; 68ρ., 
ἐχεγοῖδε γεέδεγυε ἴῃ τοὶρίοιβ. Γοδομίηρ εἰς καιρὸν εὔκαιρον τὸν περὶ 
αὐτοῦ «πόμενοι λόγον Ἐλιβ.6.ἰἢ,..2,.2ο(ρ.120.16; Μ.24.09538); μυστικῶς 
πρότερον οἱ τοῦ θεοῦ προφῆται διαφόροις αὐτὸν ἐδόξαζον ἐπηγορίαις, τὸ 
ἀπόρρητον ἀποκρύπτοντες καὶ...τὴν εἰς πάντας ἀποκάλυψιν αὐτοῦ 
““όμενοι 1δ.1.20(Ρ.08,4.:; 8068) ; ἐπειδὴ νῦν πρὸς “Ἕλληνας ὃ λόγος ἦν 
αὐτῷ...διὰ τοῦτο “-εται τέως Ὀβτγϑβλοηι.50,4 τη; ΣΟ ογ.(το.τἸ3Ὲ}; 
Δ 5., δὲ γεδεγυδά, σερ μεῖς ξομηδεὶ ἐταμιεύσατο λέγων οὐδέν 70. 
Μοβοῃγχαϊ. “οΞ(Μ. 87.30024}; 4. ρᾶ558.ν, δὲ σἰογεά ΟΥ παυεί ἘΡ) Σ Π6ποΘ 
Ὀα γεδογεει, 5εῖ ἀρανγὲ θρόνος τῆς βασιλείας... «παισὶ... ἐταμιεύετο Ἐλι5, 
υΟτιρίριττ.ιο; Μ.20.0218); ὅτ, ΝΑ 2.0».8.23(Μ.35.8160); δὲ ἀραγί, οἵ 
ἀοα 85 ἐγβηβοθηήθηΐ πάντη καὶ πάντων ἐκτὸς ἐν ἀπορρήτῳ βυθῷ 
γνώσεως τεταμιευομένον Ἐπι5..(, τ2(0.220.25 ; Μ.20.12858}; 5. ρ485.; 
δε ῥγοκονδεά, δαμίς θα περὶ κληρονομίας οὐσιῶν τῶν μαρτύρων καὶ 
ὁμολογητῶν καὶ μετοικισθέντων καὶ “-θέντων Ἐλι5.υ.(,2.2ς π|.{ρ.37.Ψ 
22; Μ.20.10128). 

[Ἰταμιουλκέω, ν. τιμιουλκέω. 
ταμιοῦχος (ταμειοῦχος), ὁ, Κσέῤον οὗ ἐΐι6 τυαγάγοδε, Αἰ. ΤΠοτ. ἃ ττὰ 

(0.223.13); οἰειθαγά, καὶ, ρος, το 1)(ρ.413.10}); Το. Μοη ἤνηιη. ΒΒ είν. 5 

(Δ1.06.13934). 
ταμιϑει, τε ταμιεύω, ἄς βεέηϑό, ῬατΡῃ.Μοη. ΓΗ τίρ.115.4). 
Ἐτάνη (ἡ τάνυς), ἡ, ἃ Κίπα οἵ {γ66 {πὸ ἃ νἷπθ ψ ἢ τα Ὀσαποῆς5, 

Ῥὰν5.Β 2(ρ.155}); τάνυς, ΤΕ} ΙΡΗ.ῥὰγ5.3(}1.43.: 2). 
Ἐτανότης, ἡ, ἰδηφίἦ, ΤΗΊΡΡ.ΤΉ. ἐγ 2τ(ρ.55.τ8) εἶτ, ς, συστροφή. 
Ἐτανταλισμός, ὁ, ν. ταλανισμός. 

᾿ ἘΤανταλιστής, ὁ, ογ6 ας γἱοῖ ας Ταμίαϊις τὴν δὲ δημώδη παροιμίαν 
εὐτὴν λέγουσαν" τὰ Τανταλιστῶν φάγονται κροταλισταί Ν1,ἐῤῥ.2.153 
(Ν7.70.2720). 

τανύθριξ, ἰοηρ-αϊγεά; οἵ ρεύβοπβ, Νοηπ. αν. 9.18: 22(Ν.42.8038). 
ἐτανύμετρος, ἰοηρ, ῬΘῸ}. 5, αρῖδο. 8 (Μ.86.2255Α). 
τανυμήκης, οἰγειεἠησά ἰσηρίπευῖδα, ἰαϊΐ, Ογας. 5 1Ὁ.1.262. 
τανύπλευρος, οἰγεεἠε δγοαζιυαγς, τοϊάδ; οἵ ἃ Ῥοτοῦ, Νομηραν. 

10.51:.2(Μ.43.7840.. 
τανυπλόκαμος, τοτίζ; ἰοηρ ἰοςὰς οὗ μαΐν τ. Γαλιλαίων Νοπη.ῥαν. 70. 

1:44{Μ..43.1518}. 
ἐτάνυς, ἡ, ν. ἔτάνη. 
Ἐτανυσκόπελος, τοί ἦ δτρ εἰς, Νοπη,ραγ.0.4:21(}1.43.7778}). 
Ἐτανυσμός, ὁ, εἰγείοἰἴτρ, τογαεδίηρ, ΗΠ γηιρ. ἤἼ γισεσ.(ρ.148.22). 
Ἐτανυστέον, οη6 τπιεδὲ εἰγείεἶι, δκί θη χεῖρας πρὸς οὐρανὸν τ. συχνῶς 

ΝῊΡ 4.4τ(λ1.79.5698). ᾿ 
τανύ-ω, εἰγείεἠ ; Ἀδποα Ἑῤγεαά ἃ ᾿χαϊά, βο,Ιβ,ιοαγηι Οἱ}. 534{0.52}; 

εχίεμά αὐπίχαοίβ δέ ἑτέρης ἑτέρην δὲ κράτος ““σειε θαλάσσης ΤΆΡΟΙ. 
ες, 71ι8(Μ.33.14138); σὴν ἐλεημοσύνην, βασιλεῦ, ποθέουσι “-ασαις ἐξ. 
35 :ττ(1 2600) ; ἐγ [6 δγὰ ἑκεσίαις τεὸν ὄμμα, μάκαρ, “-σειας ἐμῇσι 
τφιτό:τ( 2208). 

Ἐταξατίων, ἡ, (1,4ἴ. ἰαχαξο) ἰαχαϊίον, ΑἰΉ ΘοΒοΙ αϑι. οἱ. 5.4{0.13). 
Ἐταξατιών, ὁ, ([,αἴ, Ἰαχα! το) ρμαγγίδον, ΤῊΡΒη, εἠγοη.. 3Ξοο( Μ. το. 

1528). 
ταξᾶτος, ὁ, (1,41, ἑωχαϊμ5) γερμίανγ σοίάτον, ΟΝ ]ο,()γ8η)αο. 4(Η 4. 

2210}; ΤἈρδη,εὐγομ.»». 27 τ(Μ.τοβ. 6728). 
ταξείδιον {{Ἐ]ταξίδιον), τό, Ε, γ»Ἰἰτίανν ἐχρεάείον, ξογοΊση βογυῖσα 

ἐπὶ ταξειδίων.. «ἁμαρτάνοντες καὶ ἐξομολογούμενοι 70, [6] .σαἸ ΟΉα.1 
(1110); τάξει {70.6}ῥῪοεμε. (Μ.88,το124}; ταξιδ-, ΒΑ; ἘΔ ες, 
«ραν. (Μ.τοά ι4οτΑ); 2. ῥογείση ἱγασεῖ ὅταν μέλλει ἀποδημῆσαί τις 
ἐν τ, Επελοὶ (ρ.680); Νονπος. 340. 

ταξεώτης (ταξιώτης), ὁ, "παρτοίγαἱε᾽ς οὔίεεν, δεγρεαμ, ΟΊ ΣΟΥ ; 
ΤπθΥ οὗ {πὸ έα ραϊαϊίηα, ἘΡΟΡΊ1(0Ρ.67.18); Βογαρ. οῤ. ριον.) 
(21.49.9334}; 1} 4]],λεπιοη.τθ6.5(0.72.1; Μ.34.1τ640); Μαο.Αδρ,ἤοηη, 
15.48(}1,34.600Ὰ)}; ρυδτὰ οὗ αι ρτϑίεοίϊ, ϑοοτ,᾿.6.7.14.6(Μ.67.γότ; 
Ἡστορθηις εν. Πορι. (Μ,86. 5 80Ὰ) : ὁ τ. τοῦ ἐπάρχου τῆς πόλεως (ἠγοῃ,. 
ῬαΞε.Ὀ.383(Μ.92.9818). 

ταξιαρχ-έω, 1. ῥὲ α ταξίαρχος, Μ.Ἄτας.2(0.7628}; 

ἀρετὴν...τὴν τῶν 

2. εοριαμά, 

1372 τάξις 

οἱ Ομ τῖβε ὅτε... ἀγγέλοις ““ὧν ἐπιστατεῖ, μεγάλης βουλῆς ἄγγελος 
ἀναγορεύεται Ἐπι5.,6.4.τοί(ρ.1τ68.6; Μ.22.2800); οὗ ἀοα --ἥσας τὸ ἔθνος 
(οβπι. πα ἰορ.(Μ.88.2214};3. δὲ α ἰραίον οὗ α εὔον δ, γηεῖ, εἰ.. τὸ μὲν 
κορυφαῖον [1.6, Τρ ἀοσίχ]η6] “-οη, αἱ δὲ [55. τῆς. νίττι:65] χορεύοιεν 
εὐ χορὸς στεφθήσεται 15ἰὰ,ῬΕ] ἐρῥ.5.24ο(Μ.78.14778); 4. ἐοϊά {πε 
οἵδε οὗ ταξιάρχης Ἰὴ. α τηομαβίετν, Τπαγιδιια σρδιιτ( Μιοο. τ7840), 

ταξιαρχία, ἡ, 1. εομηπαμά, Οςο.ΡΙ5. ΒΒ εγ5.2.2ο(Ν.02.12144}; 
2. ῥνυίηεῖρίο οἔ ογάσν, 1.6, Οοα τοῦτο... ἐστι... τῇ θείᾳ τ. θεοπρεπῶς νε- 
νομοθετημένον, τὸ διὰ τῶν πρώτων τὰ δεύτερα τῶν θεαρχικῶν μετέχειν 
ἐλλάμψεων Πϊοπ. Ατ.ε.}.8.2(Μ.3.240}); τὴν ὑπερούσιον...τ, 1δι.0.τ(2:78); 
ἡ πάσης εὐκοσμίας ὁρατῆς καὶ ἀοράτον τ. 1δ.13.3(3010); ἡ τῶν ἱερῶν 
ἁγία τ, 1Δ.ἐῤ.8,1τ(Μ,3.τοϑοᾺ}) ; 3. ογάον τὰς τῶν οὐρανίων ταγμάτων τ. ... 
ἀρχῆθεν ἐκ θεοῦ κεκτίσθαι κωλύοντες ΞΟΡΏΓΗ. ἐῤ. γη.(Μι87).31810). 

ταξίαρχος (ταξιάρχης), ὁ, εονενμιαηάεν οὗ α ἀείαεῆμεεη!, ἔπ, Ο, 
4.51(0.128.10; Μ.20.1201.}; ἐδ.4.68(ρ.145.32; 12244}; χης, Βα5.ἤοΊη. 
ἑπ Ῥγ.ό:4(2.62οκ ; Μ.3τιτβοο); ϑυηεβ,εῤ. 62(Μ.66.140 50}; τηοδῖ., οὗ 
Οοά 85 οἸφαΐοσ οὗ οὐάου {τάξις): ἐκ τῆς τῶν γεγονότων εὐρυθμίας τὸν 
τ. καὶ ἡγεμόνα καὶ δημιουργὸν τοῦδε τοῦ παντὸς ἐννοεῖν (ντιαὐογ.6(1, 
810) ; τί τῶν ὄντων οὐχὶ τὴν ἐδίαν τετήρηκε τάξιν καὶ μονονουχὶ τὸν 
τ. ἀναφωνεῖ 1δ.(2Ζοο0); οἵ ΔΙΟΠΔΗΡΟΪΒ 85. ΟΟΥΠΙΏΔ ΠΕΥ5. Οὗ ΔΠΡΕΙ5, 
Ραρ.Οἢν».(Ρ.436); ΜὶνΟεο.ττίρ.1οϑ.18); οὗ ταξιάρχας τοὺς τέσσαρας 
᾿ἐκλαβόμενοι, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Οὐριήλ, Ραφαήλ, οὐκ ἀδοκίμως ἠνέ- 
χθησαν, φιλεῖ γάρ πως τῷ τ. τὸ στίφος ἕπεσθαι Αὐςτῃ. ῥοςιοιτόί(Μ. 
τοῦ.6528); οὗ 5. ΡΔ}}, χης, Οοβυη.η6.10}.5(Μ.88.207}0}; οὗ 5. Ῥεῖευ, 
Οςο.Ρ 5, εαν»,.82,3(ρ.62); οὗ ὈΙΒΗΟΡ πειρᾶσθε κατὰ πάσας συνόδους 
ἔρχεσθαι, ἵνα μὴ ὡς λειποτάκται ὑπὸ τῆς τοῦ τ. ἀδυναμίας ἁμαρτίας 
ἔγκλημα λάβητε (ἴση. Ρ.17(Μ.2.534}; ΓΟ] ον ηρ ατα 4}} ἴῃ ἔοστι -χὴς: 
οὗ ποδᾶ οὗ ἃ σοθῃο πὴ κοινοβιακὸν μετέρχονται βίον... ὑφ᾽ ἑνὶ τ. καὶ 
προεστῶτι... «ἑαυτοὺς ἔταξαν 70.10.8, }.12(Μ.96.οὅ94) ; οὗ ἃ τηοηδδῖῖς 
οὔδποίαὶ, ἃ βἴεννασα βϑεῖηρ ἴο οτάδυ, 68ρ. ἴῃ σποὶτ δηά τοίθοίζουν, 
Οοηεί δὲμ, 28 (ΝΜ .00,17130) ; Ρἱδοίηρ Ὀτεῖῆτθῃ 10. ΠΟΥ δοοοτγαὶηρ ἴο 
488, Ἰδυηἱπρ', νοῖὶςο, εἴς., Καορίηρ τερίβζευθ, Ὀσηρίηρ 60 Κ δὴν ΨγΠῸ 
ΤΠ αννᾶν Δ Πα Δοῖ]ηρ' ἃ5 βδουβίαη, Ὑπατιϑίμα, ῥοϑη.τ. το υ--τογί 00. 
17434,8}; ΙΔ Ἰαρεδιττ( Μ. 90. 1784). 

Ἐταξιδεύω, ἰγαυεὶ, Βατῃ. 655. ραν, (].τοά.1425})). 
[Ἐ]ταξίδιον, τό, ν. ταξείδιον. 
τάξις, ἡ, Ε. ῥοάν οὗ ἱγοοῤρδ: οἵ ἀπρο!ς μοβίς, Μεῖμ. ννρ.3.6(ρ.32. 

20; Μ.18,60Ὰ); (5π1.η4.100.5(}}.88.30 10); ΄ἴὰ σΕη., δαμά, σοη ραν 
ἐν τ. ἁγίων ΟΥ. 70.2.τ7(1π; 0.74.5; Μ.14.π1440); Οὐηδί. Αρ}.2.57.51; 
2. ῥοϑξί οΥὁ ρίασε τη ἰδ ἰἴησ οὗ δα {6 καθάπερ...οὐ λειπτέον τὴν τ. ἣν ὁ 
στρατηγὸς ἔταξεν τῷ στρατιώτῃ, οὕτως οὐδὲ ἣν ἔδωκεν ὅ λόγος... 
γνώσεώς τε καὶ βίου λειπτέον τ. ΟΙετα. Ξἰγ.7.τδ(ρ.7ο0.τ6; Μ.0. τ 278); 
ῥοξτίίοῃ, ῥίαεσε κατηχούμενος ἐὰν εἰσέρχεται εἰς κυριακὸν ἐν τῇ τῶν 
κατηχουμένων τ. στήκῃ ΟΝ εοσαο5, απ. 5; 8. ογάδν ; ἃ. ΟἸΤΟΠΟΙΟΡΊΟΑΙ, 
ον ἴδηι. 2.16; (Ὠγνβ.μονμ.2.6 τὰ ον (0.4450); Ῥτοο.ὐδη.4:2 
(}1.8).2270); Ὁ. ΡΙυγ,, φμεερβϑῖοηδ, {τὶ ρ θηει. Α͂ΡΡ.8.τ.τε; 
α. ΡΙ0Γ,, ἀδργεῖς τ᾿ παραπτωμάτων Τππ5.ἢ.6.6.46.τ{Μ.20,6350} ; ἅ. τοῦ. 
ΡΟΒΠΊΟΙ τὸ ποσὸν...περιΐσταται.. καὶ ἀπὸ τῆς τι, οἷον πρὸ τοῦδε, καὶ 
μετ᾽ ἐκεῖνο, καὶ ἐπ᾽ ἀρχῆς, καὶ ὕστερον Τιδομπί.Β.εαῤ. δεν. 20 (Μ.86. 
0120}; οὗ θΟΟΚΒ ἴῃ ΟἹ ὁποῖα τὴν τ᾿ εἶεν ΜΕ]. [γ.3{0.300; Μ,.5.1213}} 
οὗ ψοτάβ ἴῃ ἃ ὈΟΟΚ, ἐθχὶ οὗ 8. ὈΟΟΚ καθ᾽ ἣν ἔχομεν τ. τῆς γραφῆς ΟΥ. 
(εἰς.2.46{ρ.168,2Ζ4; Μ.ττ.860Ὰ}; ἐδ.6.ο(ρ.1οο.3 ; 13404); 6. ἀγζαηρε- 
μιθηΐ, ἐγοίθη ᾿ῃ ΟΥ̓ ΘῚ]Ὺ σοΙηροβι ΠΟ οἱ ὈοοΪτ5, δεπἴθηοσςβ, εἴς, άρ- 
κος.««ὅσα ἐμνημόνευσεν... ἔγραψεν, οὐ μέντοι τάξει, τὰ ὑπὸ Χριοτοῦ ἢ 
λεχθέντα ἣ πραχθέντα ῬΆΡΙ85 77.2.15; Γ]οτη, ἐγ, 6,1(0,.423.4; Μ.9.2οΟ0ΛῚὴ; 
Οτ. 7ο.τιατί24; Ρ.30.30; Μ΄.14.844} ἐδ. 2ιτοίις; ρΡ.76.17; 1480); (τυ 5. 
μορι.3.2 ἐμ ἘΡἢν(11.20Ὰ); ἵπ αἴαιϊτβ οἵ [{{0, Θίοπ, Δ] Δρ.Ἐ 5.1.0, 
6.42.6(616.}; ἴῃ οτραΐβα απῖνοτβο, ΤΌΝ ρὴ.3.2; ΟἸΕΙη οἷν." χ(Ρ.331. 
Ἰ; Μ.9.204Ὰ); 1.6, τό(ρ.ποφς ; 3698); νοεῖν ἀπὸ τῆς τ, τοῦ κόσμον 
τὸν πεποιηκότα Οτι(εἶς.8,38(0.252.18; Μ.11.15730}; Πονμε Οἴονηδ.το; 
(οηϑὶ. 4.Ρ}.7.30.2; Λεη ἀταὶ (ἈΠ 8ς, Ογ60}) ; 'π ταλ 5 παΐατο, ΤΟΝ ρῆ. 
3,4,51 Οὗ παίῃγ8] Δ Πα ΔΥΓΠ014] ΟΥΟΘΥ τ., ἡ μὲν φυσική τίς ἐστιν" ἡ δέ, 
κατ᾽ ἐπιτήδευσιν" φυσικὴ..-ὡς ἡ τῶν κτισμάτων κατὰ τοὺς δημιουργι- 
κοὺς λόγους διαταχθεῖσα..«-ἀριθμητῶν θέσις...τῶν αὐτῶν πρὸς τὰ 
αἰτιατὰ σχέσεις... ἐπιτετηδευμένη..«καὶ τεχνική, ὡς ἡ ἐν τοῖς κατα- 
σκευάσμασι..«καὶ μαθήμασι. .«ἔοτε τε τάξεως εἶδος οὐκ ἐκ τῆς παρ᾽ 
ἡμῶν θέσεως συνιστάμενον, ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ κατὰ φύσιν ἀκολουθίᾳ συμ- 
βαῖνον Β85. ἔπρε.τ.2ο(1.221Ὲ ; Μ.29. 5560); 4. ογἀεγίτιεδς, γορμίαν ἶν 
οὗ 1ῃ6 5ίβτβ, Ασιβί αροί. 4.2; 5. ογάογ, ἀιξεῖρἠηδ τὰ ΟΠ ἢ πάντα 
τάξει ποιεῖν ὀφείλομεν ὅσα ὁ δεσπότης ἐπιτελεῖν ἐκέλενσεν ΤΟ ἰθγ, 401} 
Ηο»».Οἰεηι.3.61; Ογτ. Η  ῥνοεαίεεῖ.4.; οὐκ ἐπιτρέπομεν... «πρεοβυτέρους 
χειροτονεῖν.. «ἀλλὰ μόνοις τοῖς ἐπισκόποις" αὕτη γάρ ἐστι τ. ἐκκλησια- 
στικὴ καὶ ἁρμονία Οοηοί. Αρ.3.1τ.3; οὔτε διάκονον προσφέρειν θυσίαν 
θεμιτόν...οὐ γὰρ ὅσιον ἀνεστράφθαι τὴν τ, 1δ.8.46.11:; τάξεως... ἐστι 
στρατιωτικῆς ἁρμοδιωτέρα αὕτη ἡ τ᾿ τῆς ἐκκλησίας (Ὦγνβ. Ποη}.10.2 
τ ΣἸΤδοςς (ττ. 4068); 6. τηοπαβίὶς γμΐδ ἀφιέναι τὴν τ. τῆς ἀποταγῆς 



τάξις 

καὶ τὸ μοναστήριον Ετι5.4.}.56»»}.22.1{8}1.86.4600); (οϑτη. 4, 0}.2(Μ. 
88.734); 7. ογίίον, ογάϊηαμοα, ῬΑΡίδ5. ,».4; ΟΥ.70.32.3(0ρ.430.24; Μ.14. 
480}; τῆς.-..«ἀγιωτάτης καὶ σωτηρίου... θεοῦ τάξεως (οπβί,Αρ.6εὶ. 
Ὀγχ.},4.2.1.22(Μ.85.1236}); ΟὨγνϑ8. ἤονι. 70.1 ἴῃ 4: (. 2050); 8. γαηᾷ, 
}οεῖοη, οἵ Ἰυμπῖου βίαίαβ πρέπει μὴ συγχρᾶσθαι τῇ ἡλικίᾳ τοῦ ἐπι- 
σκόπου, ἀλλὰ....πᾶσαν ἐντροπὴν αὐτῷ ἀπονέμειν, καθὼς ἔγνων καὶ τοὺς 
ἁγίους πρεσβυτέρους οὐ προσειληφότας τὴν φαινομένην νεωτερικὴν τ. 
ἀλλ᾽ ὡς φρονίμους ἐν θεῷ συγχωροῦντας αὐτῷ Ἰστι. Δήαρη.3.1 ἸῺ βεη. 
εἰς τοσαύτην αὐτοὺς 50. Οἰτιξ 815] τι ἔθετο ὁ θεός, ἣν οὐ θεμιτὸν 
αὐτοῖς παραιτήσασθαι θίορη. 6. το; τὴν τ. τῆς ζωῆς (Ἰοχα. 4.4.5. 20(Ρ. 172. 
22; Μ.0.6240); ἡ τ. ἡ μετὰ τῶν ἁγίων δυνάμεων Οτνμοη.1ο. 7 ἴῃ 76ν. 
(Ρ.77.16; Μ.13.2656); ὁ διάβολος...τῆς προτέρας τ. ἐκπεσών ΤΠαΐ. 
ἀαέν.- ϑ(4.0 Ὁ : Ῥτος. 6 εη.4:2(Ν.87.2374} οὗ τϊηρ5, (]θπη. .4.5.20 
(0.179.1; 6330) ; ταῦτα ἐλάττονα ἔχει τ΄ --- τῶν γεγεννῆσθαι λεγομένων 
ἐκ τοῦ θεοῦ ΟΥ.7ο.20.τ5(13; Ρ.345.36; Μ,14.6058}; Ογτ, 70.3(4.270); 
οἱ οτάεσ οὗ Ῥευβοῦϑ οἵ Τ τίη, υἱὸν αὐτοῦ τοῦ ὄντως θεοῦ μαθόντες καὶ ἐν. 
δευτέρᾳ χώρᾳ ἔχοντες, πνεῦμα δὲ προφητικὸν ἐν τρίτῃ τ. 71. Ταρῤοΐ. 
13.3(Μ.6.3484}; τὴν ἐν τῇ ἑνώσει δύναμιν καὶ τὴν ἐν τῇ τ. διαίρεσιν 
Αἰβεηδρ. ἰεριτο 3(Μ. ό 9008); ; τὸ ἅγιον πνεῦμα... 
πάντων τῶν ὑπὸ τοῦ πατρὸς διὰ Χριστοῦ γεγενημένων Οτ. } 9.2.το(δ; 
Ρ.65.2ο; 1288); τοῦτο μὲν [56. τὸ πνεῦμα] τρίτην ἐπέχον τὴν τ. Ἐπι8, 
}. 6.1. ρί3250} Ν.21 .5490); Αὐίδῃ νῖθν τρίτον ὃν τὸ πνεῦμα.. «τὴν τ΄ ̓  
οὐκ ἂν πρῶτον εἴη τὴν φύσιν Ἐππαροί. 25(Μ. 320.8618)}; τρίτον αὐτὰ 
ἀξιώματι καὶ τ. μαθόντες, τρίτον εἶναι καὶ τῇ φύσει πεπιστεύκαμεν 1. 
(8618); οὐ ποάοχ νίενν τίς... «ἀνάγκη, εἰ...τῇ τ. τρίτον ὑπάρχει τὸ 
πνεῦμα, τρίτον εἶναι αὐτὸ καὶ τῇ φύσει; Βε5. ΜμΉ.3.τ(1.2128; Μ.20. 
6538); τίνος... ἕνεκεν ἀθετεῖ τὴν τ. ἐπὶ θεοῦ λαμβάνεσθαι ;.. ἡμεῖς... «κατὰ 
μὲν τὴν τῶν αἰτίων πρὸς τὰ ἐξ αὐτῶν σχέσιν προτετάχθαι τοῦ υἱοῦ τὸν 
πατέρα φαμέν- κατὰ δὲ τὴν τῆς φύσεως διαφορὰν οὐκέτι, οὐδὲ κατὰ τὴν 
τοῦ χρόνου ὑπεροχήν 1δ.1.2ο(2528; Μ.5578); τὸ μετὰ τὸν πατέρα πῶς 
τὸν υἱὸν λέγουσιν; ὡς χρόνῳ νεώτερον ἢ ὡς τάξει; 14.,5)}17.14{3.10}); 
Μ.32.88.0); ἀκολούθως μὲν κατὰ τὴν τι, συνημμένως δὲ κατὰ τὴν 
φύσιν τῶν τριῶν τ Ν γ85.41}}.ε55.4(Ν].32.3220}; φαμεν...μηδεμίαν τῆς 
οὐσίας ἐπὶ τῆς..«τριάδος διαφορὰν ἐξευρίσκειν ἐκτὸς τῆς τι τῶν 

.τ. γάρ ἐστιν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ παραδοθεῖσα, καθ᾽ ἣν ἐκ 
πατρὸς ἡ πίστις ἀρχομένη διὰ μέσου τοῦ υἱοῦ εἰς τὸ πνεῦμα. .-.καταλήγει 
14.6}.24(31.46.το92Ὰ)}; ἦν ἀνάγκη συνομολογεῖν..εὑποκεῖσθαι.. «τῷ 
πατρὶ τὸν υἱὸν ὡς οἰκετικὴν ἔχοντα τ.,...εἴπερ ἐστὶ κατ᾽ ἐκείνους 
ὀψιγενής ντ, [6.τ,τ(4.13Ἐ}}} προτέταχε τὸν Χριστὸν τοῦ πατρὸς οὐ τὴν 
τ. ἀνατρέπων, ἀλλὰ διδάσκων ὡς ἡ τ. τῶν ὀνομάτων, οὐκ ἀξιωμάτων καὶ 
φύσεων διδάσκει διαφοράν ΤὨατ.6}.τ46(4.1250); 9. γοΐο, οἥἶεο, (ἴοτα. 

εἰγι6.τόί(ρ.πο2.6; Ν΄.0.3648); ὅ μὲν προεστὼς ὑστερεῖ..., πρεσβύτεροι 
δ᾽ αὐτοῦ παρόντες τὴν αὐτοῦ τ. ἐπλήρουν Ἰδπ5.0.(᾽.3.71(0.8ο.21; Μ.2ο. 
τοῦ 18); Οντ. Η. ῥγοσαϊδοῖ,4; τοῦ δεσπότου τὴν τ, ἁρπάζεις δυν5.ἤοηι. 
11.2 15 ΤΟ γ.(1ο.808}; ἣν ἐπέχει τ. ὁ Χριστὸς τῇ ἐκκλησίᾳ..-ταύτην 
ἐπέχει τὴν τ. ὁ ἀνὴρ τῇ γυναικί Ὑπάτι Μορ5. Ερ᾿5:23(0.183.29; Μ.δὅ, 
0208); εἰ ἦν... ἐλάττων τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, οὐ ταπεινοφρονῶν ὑπήκουσεν, 
ἀλλὰ τ. ἐπλήρωσεν Τπάτ ΒΕ 1.2: ττ(3.456); ὦ τάξις μεσίτου ὑπερφνυής 
(οσϑπα Τπᾷ ἰσρ.5(Μ.88.,2458); 1ἴπ φὐτηϊηϊδίτδιον, ἀφραγίμισηὶ, δεείτοι 

«εἶναι. 

, 
προσοῦπων.. 

Εὐπίράϊκτου κανκελλαρίου τάξεως καθολικοῦ [6 .45.1τ1Ὁ0.13 (Ὁγπίουδ,, 
5866. ν); 16.220 (Μηδία, βαθο. ν]); 10. ῥηύορίθ, ΑἸΒΘπαρ ἰδρ.2.3(Μ. 
6.8ο64}); 11. εἰας55, σγοι, ογάδν ; ἴτι σθιι., Οὐ εἰ. 6. 6τίρ.1531.29; Μ,ττ. 
13028) ; οὗ ΟΙογῖσα! οτάθυ ἴῃ σϑη. εἰ δύνανται οὗ λαϊκοὶ... «προάγεσθαι εἰς 
τ. ΟΑπο.(ζ4)εαη.3; ἐδιτ; ΟΝ Θοσαρϑ εάν; ΟἹ, Αοα,καη.24; οἵ {πε 
βονοῖαὶ ογάδυβ οὗ τηϊπἰβίσν ὁ... κανόνας τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ τάξεις δεδωκὼς 
εἰς ὠφέλειαν καὶ σωτηρίαν τῶν ποιμνίων ϑεγΑΡ θμο.26.1 ; μεταλαμβα- 
νέτω ἑκάστη τ. καθ᾽ ἑαυτὴν τοῦ κυριακοῦ σώματος (οηοὶ. 4.}}.2. 57. 

τ; 1.8.46.3; ρατέϊς. οὗ δροβί!εβ, Οὐ. [0.32.τϑίτι ; Ρ.456,32; Μ.14. 
ἈΕῚ: ΑΡ} 1. 3ο(ρ.16.11); ΟΠτνϑυῤγοά. {.τ.2(2.310Ὰ}; Ῥτορμεῖβ, 
Ἡτδοίθοη 8Ρ.Ου. 7ο.6.2ο(12; Ὁ.120.3; 2364); ὈΙδδορθ, ἘΡῚΡΠ ἤαεγ. 
ἡπιΔ(ρ.5326.5; Μ.42.5οϑῦ); ργβϑίβθ, [τεηκἤα67.3.χτ.ϑ(}.7.8868) ; 
ῬὨ]οβί. ζ.6. το τ2(Μ.δς. 5920} ; πιο κβ, ΕΡΉΓ.2.4128 ; τ.11 Ραρα εσηΐ. 
(Μ οτ,το 40}; {10.Π.8..}.48(}1.06.12210}; οἵ ΟἹ ΒΙρῃ-Ρεθβιποοά, 
Επι5.4.6.7.3(ρ.345.2; Μ.22.5610) ; οὗ δηρεῖβ, Πεγβοίθοπ ἃρ. ΟΥ. 7ο.13. 
δοίξο; Ρ.292.32; 164); Οτιργίηο, τ. 6. (0.81.4; Μ.11.167Ὰ}; Οδσυτῃ. 
ἤροι.4: 4(0.60); οἴ (ἄνγς. φ. 470.7})}; οἵ υαμηδῃ οὐοσ οὗ Ὀεὶηνσ 
τότε ὁ ᾿Ιησοῦς μετῆλθεν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην τ. καθὼς ἐγεννήθη δι 
ἡμᾶς (οηπίναά,τ(0.7)} οἱ ἃ οἶαθ5 οἱ Ἐπῖηρ5, Βεσαρ. απ τίριόο; Μ 
18.12250) ; 12, ρηἷατ., γέεογάς, αείξ, Ατῇ ἀῤοΐ,Ξοε. 6(ρΡ.1πό.0; Μ.25. 
2400); αἱ τῶν ἐπισκοπικῶν ὑπομνημάτων τ. δηλοῦσι 1,εοὸ Μδρ.4ρ.20.1 
(0.45.1; Μ.ΡΙ,.54.7828); 1δ.28.τ(ρ τ; 7564}; 13. ῥοῦηι, ογάεν ; οἵ 
ΌΔ] ΟΥ σετεπηοηΐαὶ, τι ον. 4 τ 05.{ρ.201.26; Ν.87. τοοξΒ); : 
ΤΟ, Ραρα εὐ. ίανιαρ. τα. αῤοΐ. 5 δε. 3ο(ρ.τος.24; Μι,25 20ο Δ); 11|.αε. 
ππι(ρ.τὅο.1}; Ἐπμελοῖ (0.208); 1.(0.238); 14. ΡΏγαϑεδ: κατὰ τάξιν, 
ἴπι ὁγάεν, [ΊορΉ.8.1; [τ αριΟοησ ΑρΡ.8.13.τ14; ΤΠαϊ.}}.6.5.40.3(3. 
1088); σἱερ ὃν δἰορ, τᾶ φιι,37 τῷ Πιευ.(1.2ττῸ; πρὸς τάξιν, ἢ 4π6 ΟΥ̓Δ, 
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τάξει (πρῶτονΣ - 

. ἢ .88 τι [.κ.πτ13(0.275}; μικρολόγῳ φύσει καὶ τ. -.. 

ταπεινότης 

ΤὨΡΒ]Αὐτι  μο[.2.τ2(}.6.10728}; 19.2.25 (10028); μετὰ τάξεως, ἴῃ 
απ ογάεγίν ταν, ΟἸετη. ῥαεά.2.τ(ρ.163.7; Μ.8.3970); εἰς τ. ἄγω, ὑγίηρ 
ἴηῖο ογάεον, Βε85.ἢδχ.2.2(1.138Β.; Μ.20.224}; ἐν τ᾿, ἡῃε ἐμὲ ογάεν, ΤΟ Νερῆ. 
2.8; ΟἸδπι.Ξν.).3(0.12.26; Μ.0.4244); ίοη.Α}.8Ρ.ὺι5.}..6.7.24.8(Μ. 
20,606) ; ἦη τἶ6 ῥοσίοι οἵ ὁ γνωστικὸς...ἐν υἱοῦ καταλεγεὶς τ, (Ἰετη. 
5[γ.7.ττίρ.49.14; Μ.9.4064); ἐν τ. τοῦ πνεύματος ὁ νόμος ἦν (Ὦγτγϑ5. 
εονηι ἢ Οαἰ.πῸτϑ(το. 7210); ΟγχγιΟς. το(3.1624}; ἐπ ἐπε ἐἰαγαείον οἵ, 
Ομτνβ.μοηι. 4.6 τη. Η εϑ.(12.400); ἰα ἤν. 6.1 ἴῃ ς.(0.550); Ογτιος, 
127(3.1590); οὗἉ ΤΒηρ5, ἦπ ἐμ6 τοῶγ οἵ, ὃν τῶὸαν οἵ, ΟΠγγ5. λον. 8 4 
ἡ Μι. (. 1254); Οντιαρ. καί. Η ε.5ᾺΡΡ}].τ1: δ(Ρ. -36ο. 13); Παῦλος, οὗ ὁ 
ἀσπασμὸς ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς αὐτοῦ ὡς ἐν τ, σημείου δανόν 
πά.29}.5(Μ.88,2970}; τ... ἐδ ἤογης οὗ, ὠπάεν {6 ἔογηι οἱ ἑαυτὸν... 
τ. θυμιάματος νοητοῦ τῷ ἰδίῳ πατρὶ προσαγαγών 1λιάντη. Τὶ θην 
(Μ.20.9444); ἐν τ. μακαρισμοῦ ὈὨγγΒ,ἤον.1.5.2 τη. ΜΔ (187Ὰ}; 1α. 
μον.24.3 τῇ δ( ογι(τοιο00) ; Ογγ. ἄη».66(3.3230). 

Ἐταπεινολογέω, σῤεαΐ μμνεδίν, ἘΡΉΓ.1.26Α; Ν1].6}}.2.322(Ν1.70. 
4578); Οἢ, 1514. ΡῈ] ἐῤ}. .342(Μ. 8.3770) ; Β415. γ65. (Μ.88.1:816}). 

Ἐταπεινόλογος, ἀηιδὶο ἴῃ ἐρεεεὴ, ΗΠ εβγ ἢ. ΗΠ, Ες.111.33(Μ.27.7738).Ψ 
Ἐχαπεινόνοος, (-νους), ἀπρηρίο-μάρά, Τ70.Ὀ]Ἰγὴ.5εαϊ. 2: (Μ.88. 

ΙΌΟΟΒ). 
Ἐταπεινοποιός, πωρ παϊηρ, ἀϊοεριγιησ, 865.15.256(1.5758Β; Μ. 

20.5600}). 
Ἐγαπεινορρημοσύνη, ἡ, ἀνρηδίε τρεεεΐ, ΟΠγβ.ἤοη.3.. τη αἱ Τέμπη, 

(τ1.561}). 
ταπεινός, 1. ἰοῦ, ρος. ἔπ.26.4{Ρ.τ6.30}; 2. ἀεῤγεδεεά, ἐαΐμὶ- 

᾿δαγίεά ἔδει ἀποθανεῖν" οὐκ ἐγένετο τ. (Ὠχνδιλον. 1.2.4 τῷ Ῥβτ(τ. 
2064}; ἰἅ.όνη.1.1 τῷ 21 μ655. (τι 5114}; 3. οὗ ρείβοιβ, τα, ΟΟΥ͂, 
ες. δαὶ.κ.14.; τοὺς ἐν θλίψει σῶσον, τοὺς τ. ἐλέησον το ϊομ.59.4.; ΕἸ ον». 
Οἴθηι.το.23..} οὗ (τί τ. ἐπὶ γῆς καὶ ἔνδοξος ἐν οὐράνγῷ 1.Βε7.9.5; ποῖ 
ΔΡΡΙΠΟΑΌ]6 ἴο ῥτε- οχίβῖθηϊ ϑ0Π, Ογτ. ἱμεπ.2ο(ϑ᾽ .1048); : ΟΥ ΒΝΝΥ ν. 
ἤμην καὶ ἀπερριμμένη καὶ νῦν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν μεταβαίνω Οτλόην, 
8 τῷ κι (ρ.59.23; οἵ, Μ.13.18218}; ἴῃ ΡΟ τα βοἰ ξ-ἀδρχεοϊατίοη, Μακ, 
δῤ.τϑ Μ  οτ Όθ0) ; 19.15(5440}; ΤωβοπίΝ, νυ. 70. Εἰεενι. 2 τ(ρ.38,16); ἃ5 
ἀεβιρμδίϊοη οἵ αθΡοίῖ οἱ πιοπαβίεσν, [Ὁ «ἐς. 15.238 (δαττπατίοα, 
5866. ν᾽ ν}); 4. οἵ Ἰάῆσυδρο, τμτσά ἰο 6 ἀπνηϑίθ στοιχεῖα... τοὺς 
ταπεινοτέρους περὶ τοῦ Χριστοῦ λόγους ἐκάλεσε ΓΠα . Ε εὖ.5: τ2(3.576); 
5. Οὐ {πϊηρϑ, γιδανὶ, ἰοῦ, ΥΩ Ε}}. ἔγι τς 0. ἔλι5,6.ἢ..2.τ(ρ.118.26; Ν',24. 
9330); Ττ, ̓.γεἰ.2(3.1122}; τιεαϊ, 85 βυβῖ., ῥουεγίν, τυξακηξος τὸ τ, 
τῆς ψυχῆς στ. μαστη.ραη.Ογ.Β(Ρ.22.1; Μ.10.10778}; 6. δαςε, ἀεργαάεά 
τ. «ν᾿ ἐννοίας ΟἸΘΙη.5:}.7.7(0.29.18 ; ΝΙ.0.4.528}; τ΄ ««. οὗ νομίζοντες περὶ 
σωματικοῦ ἄρτου λέγειν τὸν διδάσκοντα μὴ μεριμνᾶν περὶ τῆς αὔριον ΟΥ. 

οὐ χρὴ μαθημά- 
τῶν θείων κοινωνεῖν ΜΟΙ, για τ(ρ. 9 1; Μ.18.408); ἔστι...τι ... 
ὃ κατὰ τὴν ἁμαρτίαν πορευόμενος Βεαβιὀοιπη Ἐς 3 σ Ὁ; Μ.20. 
3800); Ογυβιβοηι.66.3 τη Μ|Ι.() 656 Ε); 18.γ1. (605 0}; 7. ἡμεηιδῖε, 
ἰοιυῖν, ἴὰ φορά βεῆβς ὁ δέκαιος καὶ τ, αἰδεῖται ποιῆσαι ἄδικον Τισαά 
5,3; Βαγηιιοιθ; ὁ μηδὲν ἔχων ἔπαρμα, μηδὲ φρονῶν ἐπί τινι τῶν 

ἀνθρωπίνων, οὗτος...τ. τῷ πνεύματι Βα5ιπορμιῖη Ἐς. 3,2 (1 τ; Μ.20. 
2800); τ. ἄνθρωπος ἢ ὁ τῇ συγκρίσει τῆς τοῦ θεοῦ μεγαλοπρεπείας τὸ 
μηδὲν ἑαυτὸν λογιζόμενος" ἢ ὁ διὰ μετριοπάθειαν τὸ ἀλαζονικὸν ἀπο- 
θέμενος φρόνημα" ἢ ὁ διὰ τῆς ἁμαρτίας ἐκ τοῦ πρώτου ὕψους ἑαυτὸν 
καταρρίψας {8458.1 ς,86(ι.620Ὁ ; Μ.3ο.2δολ); λόγος ταπεινοῦ μάλαγμα 

ψυχῆς ΝῚ ορίγοηαϊ, τοί Μ.70.11640); προσευχὴ ταπεινοῦ ἐπικάμπτει 
θεόν τ. ; οὗ οὴς ΨηὴΟ ἀϑοῦὶρ65 ποιῃίηρ τὸ Ἀἰγηβ6 1, Τάτ. ό»η.τ: τί, 
18); ὃ τ΄ ... οὐ παύεται ἀδιαλείπτως δεόμενος τοῦ θεοῦ 1Ἰ)οΥ.ἀοεῖ.2.8 
(Μ.88.16400)}; σκόλοψ καὶ βάρος τῷ τ. τὸ οἰκειόπιστον' ὥσπερ τῷ 
ὑπερηφάνῳ τὸ ἐτερόλεκτον 70.(Ἰἰτη.5εαἰ. 25 (1,88. τοσοῦ) ; οὗ ΠυΡ]ς 
ταϊπα 45 ἀἰβο ρτ 5ηϊηρ' σΠαταςιετί τὶς οὐ (ἢ τιβείαη, Ἠδβυοῃ. δ, ἐεηερ. 
τ.82(ΝΠ.93.1 058); πε, 45 βυρβὲ,, ἀπε εν τὸ τ. τῆς ψυχῆς ὙΟἴογης πε, 
φ; τ. Να2.07γ.22.1το(Ν.36,1068,0}; 8. νοσαίϊνα ταπεινέ, ῥοῦ Κείίσευ, 
Τιϑοπέ. Ν, υ, δγ»η. 6 (Μ.03.1τ7164}. 

Ἐταπεινοστρεφής, γευοίυϊγρ ΤῊ ἰοῖῦ ΟΥ̓ΣΤῚΣ ΟΥ ΣΡἤεγεδ; οἵ ϑἴδυϑβ, 
Μεῖμ σνηρ.Βιτοίρ.92.18, Μ.18.1538). 

Ἐταπεινόσχημος, ἡπμριδίφ ἴῃ ἀρῥέαγαπεο οπῖν, Ἠδϑδυοῇ ΒΡ ςτ|. 

33(Μ.27.7738). 
Ἐπαπεινόσωμος, ᾿πρηδίδ, πιῶ ἴῃ δοάγν, σεο. ῬΙ5. εχ. το ο( 1.92. 

1514Ἀ}. 
ταπεινότης, ἦ, 1. ἰοτυηε55, ἴοι ετίμαϊοη, σοοσταρΒῖοα]ν, ΟΥ. 70.6. 

Δοί3ο; Ρ.15σ8.51; Μ.14.288.}; ἰοιυεγίηρ οἵ Ἀ1]5, ῬΏΠοϑι. ἤ.6.3.0(Μ.6ς. 
4034}; 2. δαξοηέςς, εαγιμἰΐμεσς, στ ϑαπι ῥαη.ΟΥγ. ο(Ρ.23.20; Μ.1ο. 
ΙΟΒβΟοΑ) ; κατὰ ᾿Ιουδαϊκὴν τ. (γγνϑ. λον. 51.4 τι Δ11.(7.525Ε}; Ἰά πον, 
22.3 Τῇ τύ ον (τοιτοϑς) ; εἰς τὰς χαμαιζήλους ἐμπαθῶς ἐμπαγῆναι τῶν 
εἰκόνων ταπεινότητας [10..ΑΥ.«...2.2(Μ,3.1404}; καθαιρεῖται πρὸς 
ταπεινότητα τὸ μεγαλεῖον τῆς θείας φύσεως, εἰ καθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ 
ἡμετέρου πνεύματος...τὸ ἐν αὐτῷ πνεῦμα ὑπονοοῖτο 70.1}. (.ο.1.7(Μ. 
04.8οβΕ); 3. βμηπῖτν οἵ σοά ἴῃ σοπαεβοθηβϑίοπ ἴο πιο πόσῃ τ. τῶν 



7) 
ταπεινοφρονέω 

λόγων κέχρηται (Πτυ5,ἢ 4.28.3 ἴῃ Οδη.(4.2720)}; οὗ Ομ τῖδὲ ἴῃ ἔπ ο. 
τῆς δουλικῆς τι ἣν ὑπῆλθεν κατ᾽ οἰκονομίαν ὁ κύριος ΟΥ ΝΥ 65. Ετπι τι 
(2 Ρ.264.π5; Μ.45.872}0); οἵ ἢ Βυτηδηϊον ρρ. αϊνίπιῖν, Ομτνβ. 
ἡιοηι.2.2 τ Η ὃ. (12.150); 4. 8.5 561- ἀδρυξοϊδίογν βίν]ς 650. υβεά Ὀγ 
Ῥιβῆορβ τῇ ἡμῶν τ. ἘρΡΙρΠ.λαεν,78.τίρ.452.4; Μ.42.7Ο08); 10.40.3 
(Ρ.244.1:ο0; Μ΄. 41.8810) ; τὰ γράμματα τῆς ἡμετέρας τ. (Ατΐπι.ορ.Οοηὶ. 
2 0. ΤῊ .ἢ.6.2.20.2(3.87η8). 

ταπεινοφρον-έω, 1. δέ ἐμ δίοτμάφα, ἰοιοῖν ἐπ ἤσαγί, οἵ ΟὨτῖβὲ 
οὐκ ἦλθεν ἐν κόμπῳ..ὑπερηφανίας, καίπερ δυνάμενος, ἀλλὰ «-ῶν 
ταίομι.τθ.2; ἃ8β Ἔχϑιηρῖβ ἴο παρα, 20.τ6,17; ΕΡΙΡΒ λαεγ.60.2ο(ρ.178, 
26; Μ.42.2480); ΟὮγγϑβ. ἤον!.70.2 ἐπ 0.(8.415}; τοῖ, βχρσθββίοιβ ἀ6- 
ποίϊηρ ᾿ηξουϊοτιν ἰοὸ ΕΆΓΉΘΥ οὗ Ἰησατπαῖς (γἰϑῦ τέ... οὐκ ἔδει -ποῦντα 
ἥττονα τοῦ πατρὸς ἑαυτὸν ἀποδεικνύναι; Τάτ Νν55..“1γ.εἰ δα}. ατ(Μ. 
45.12950}; τΡ.τ4(13000) ; οὗ Το. Βαρε., Τότ. Κν.220} ἴῃ ΜΈ (ρΡ.τος); 
ὕγτ. [ο.τ.τοί4.1τ11Ὰ}; οὗ πιθὴ ἴῃ ββη. οὗ πατέρες ἡμῶν εὐηρέστησαν 
τ. πρὸς τὸν θεόν τ(ἰδμι.62.2, Ἡδγτη.517)9.5.3.7; ἐν κραδίῃ τε --εῖν 
Ογναρ.δ1.8.480; ΗἸρρ. θαν,.4.2.0(Μ.το 6814); τοῖς ““οὔσι πρὸς τοὺς 
ὁμοιοπαθεῖς ΜοΙῃ ἱορν.τ2(Ρ.466,16); τοῖ. Πα Πἶν τοααϊγεὰ ἴῃ 
Ρτορείβ, (οηδὶ, ρὈ.8.2.το; τοῦ, αν 8.5 βοισοθ οὐ νυ βάοτη, 
Μαγο ὑτιορηδειτ. δι(Μ όπιοτ6 4); ἄλλο “πεῖν, καὶ ἄλλο ἀγωνίζεσθαι 
““εἴν.υτὸ μὲν πρῶτον τελείων" τὸ δὲ δεύτερον ὑποτακτικῶν ἀληθινῶς 
10. ΟἸτηχ.σεαΐ. 25 (Ν1.88.9054}; ταῦ, Γειηρττοηβ ἃ5 Β6Π00] οὗ παγα  Πτν, 
ΓΒΑ]. ἐφηΐ. 4.37(Μ τ. τάδτο}; 2. δὲ ἀοῤγεςοθά, ἀϑαςεῖ, ΟὨγγϑ8. μοηι. 8.5 
1. 21 π|0.{1τ.}12}}.Ψ 

Ἐταπεινοφρόνημα, τό, 1. αεἰ οὗ μεν, ΑἸΠ. θα. Ρς.85: τί 1.27. 
3130); Ζ. ἰσευϊϊηεε5 οὗ βσαγί, 70.) .Ἔρῖνιδ4.7( 1.0 5.818}. 

Ἐταπεινοφρόνησις, ἢ, ΞΞ- ταπεινοφροσύνη, μην, Ἠδττη. εἐρι.Β,7. 
6; Του Πδη 747.τ2(Μ..Ρ}..2.το2ο0) ; ἐδ.13(10228) ; δι τό(1 8284). 

Ἐταπεινοφρόνως, ἠεπιδῖν, ΒΔ5.6.210.2(2.332), Μ.25.8124}; Οσπεί, 
4}Ρ.1.3.8; ΒΡΙΡἢ.ατ.22(ρ.322.τ8 ; Νί.43.6ο00). 

ταπεινοφροσύνη, ἡ, Δ. ἀμηηϊιίν 1. ἀδῇ. δηα ἀρδϑουριίοηβ ἡ τ᾿ 
πραότης ἐστίν, οὐχὶ κακουχία σώματος (ἸρΙη. 5 γ.53.6(ρ.218,18.; Μ.8, 
11528}; τι, μὴ φρονεῖν ἐπάξιον (τ ΝΖ, εαν».1.2.34.86(Μ.37.ο51Ὰ}}; τί 
οὖν ἐστι τ᾿; τὸ ταπεινὰ φρονεῖν" ταπεινὰ δὲ φρονεῖ οὐχ ὁ ἀπὸ ἀνάγκης 
ταπεινός, ἀλλ᾽’ ὁ ἑαυτὸν ταπεινῶν (ἢγγπ. λοι. 6.2 τ ῬἪ (ττ.2560); 
τοῦτο οὔτε τ. ἐστὶ τὸ ὄντα ἁμαρτωλὸν νομέζειν εἶναι ἁμαρτωλόν. τ΄. γάρ 
ἐστιν, ὅταν τις πολλὰ καὶ μεγάλα συνειδὼς ἑαυτῷ, μηδὲν μέγα περὶ 
ἑαυτοῦ φαντάζηται 1. ΤΟΥ ΦΉ5.5.6(τ. 4800) ; ἀἰδί. [τοπὰ εὐγνωμο- 
σύνη, ΜΓ ὮΙΟΝ Δοκπον)εᾶσοδ Βα α]π655, 1. ἤση, 4.6 τη 4ε.0: τ(ς παρ; 
οοηδιβίβ ἴῃ Ὀαθυῖηρ [Δ] 1165. ρϑΕθητν, ἴ4,}ιον».27..5 ἢ: ΠεΡ.(τ. 
2534); Εϑα185 σ7.25.2(0.183); τὴν ὄντως τι, οὐ τὴν ἐν λόγῳ μόνῳ καὶ 
σχήματι ταπείνωσιν, ἀλλὰ διάθεσιν εἰδικῶς ταπεινὴν γενομένην ἐν 
αὐτῇ τῇ καρδίᾳ ᾿)οτ ἀοεὶ.τι(Μ.88,1625Ὰ}; τ. ἐστὲ πύργος ἰσχύος ἀπὸ 
προσώπου ἐχθροῦ 0. Ἰἰτὴ, Ξεαΐ, 25 (Μ.88,9030); ἐφι(τοο4Δ); τ. ἐστὶν 
ἄβυσσος εὐτελείας πᾶσι κλέπταις οὖσα ἀνεπιχείρητος ἐδ. (00 3}}; τ. ἐστὲ 
προσευχὴ συνεχὴς μετὰ δακρύων καὶ πόνων Μαχ.εαγτϊ.5.87(Μ.0ο. 
10448}); 2. [πηἀαπηεηΐαὶ νισίας πᾶσα ἐρώτησις τ. χρήζει ἨεΥπ υἱς.5. 
1ο,ὅ; τῶν μακαρισμῶν ἐντεῦθεν ἤρξατο ὁ Χριστός. ὥσπερ...θεμέλιον... 
μεγίστης οἰκοδομῆς καταβάλλεσθαι μέλλων οὕτω τὴν τ. πρώτην ἔθηκεν. 
οὐ γὰρ ἔστιν..-ταύτης σωθῆναι χωρίς (Ὦτγπ. ἤοη1.32.3 τ [0.(8.1044}; 
πάντα ἀκάθαρτα...τ. ἀπούσης Ἰάπορεΐη ᾿ληΐ1: τδ(3. 302}; ῥγτὸ- 
ἔευγαα Ὀν βουϊρίατε, στιν υβο, Ρίαει . (Μ.46.8024}; “πιο ποτ᾽ οὗ 4}} 
οἰβεύβ, Ομτγβ,λοη!.)ου ἐπὶ 7ο.(8.4τ40}; Ἰ4.Ποηι.30.3 ἦμι 42.(0.237Ὲ}} 
ΡΡαεῖ,. ᾧ τητίρ.85.12); οὐκ ἄσκησις, οὔτε ἀγρυπνία, οὔτε παντοῖος 
πόνος σώζει, εἰ μὴ γνησία τ. ἀροῤ͵ίιῥ, Ῥαὶγ. (Δ.6δς.2044); 1.(3338); πρὸ 
παντὸς χρήξζομεν τῆς τι Ἐϊ5α185 07.3.τ(ρ.7); 1διτό,π(0.93}); Ποτιοεί.,.τ 
(Μ.88,16490); μὴ παρούσης τ. πάντα ἡμῶν ἕωλα Το. τη. 5 εα]. 2: (1.88. 
9934}; ποῖ ἴο θὲ ἔοπιπα ἴῃ Πογοίϊοϑ, {δι(0068) ; 3. οΥἱρίπ ; 8. παίασα; 
αϑορεῖς ἐἤοσῦ, δέδοι θριδοηιντο, δ(}1,34.6480); Γετηθιγαησο οἵ ραβδὶ 
βίῃβ, Επναρν Ροη τ ἐαριῥγαεὶ, ἃ 22(Μ.40.12288)}; Ματῖς. Ετιορι56.3.12 
(Μ.ὅς.9844}; τ. ... μετὰ πολλῶν ἀγώνων κατορθοῦται Ὠϊαά.Ρόγζιος 
(ρ.128,30); οδεάϊεπες, ἐδ,4τίρ.46,23); ὁ σωματικὸς κόπος ὁδηγεῖ εἰς 
τὸν τῆς τ. τρόπον ἀῥοῤῥίμἢ Βαϊ (Μ.65.3068); τὸ μὴ πλῆξαι τὴν συνεί- 
δησιν τοῦ πλησίον τίκτει τὴν τ. Ἐβαϊας 97γ.16.4{0.92}; (0 Ὀκ Ἰεαγπϑά, 

Ἰλοτ, ἀοεί. τ. δ(τ6254); Ὁ. βιρογηαίασγα!; ΟΕ οἱ Ἡ. μοβὶ, ΜαςΑερ. 
εξ, ον. τ4(Ν1.34.8408) ; 14 ἤοηι,τ8,.8(}]1,34,6400); τὴν θεοδώρητον ταύ- 
τὴν ἀρετὴν τῆς τ᾿ Αττ, ΜΟη. λον". 7 (Μ.80.16408) ; Ἡ 5 γοἢ. 5. ἐρηρ.τ.64 
(Μ.93.Ἰροτα); τ. ἐστὶ σκέπη θεία, ἐπὶ ἀβλεψίᾳ τῶν οἰκείων κατορθωμά- 
τῶν Το. Ἰπτὴ,Ξεαὶ.25(003}})); 4. ψΔτῖοι5 τη εϑια τ οη5 πολλάκις.. σάκ- 
κὸν ἠμπίσχετο ταπεινοφροσύνης ἔνδυμα (Ἰετα, ῥαεά.2.το(ρ.224.22; Μ.8. 
5328}} 1 ΔΑβτπτηηρσ Ὀΐδτηθ, Βα5.ε.128,2(3. 2100; ΝΙ.22,5 560) ; τεκμή- 
ριον βαθυτάτης τ. καθέστηκε τὸ τὰς μὴ παρούσας ἡμῖν αἰτίας... 
εὐτελείας χάριν σχηματίζεσθαι Το. (] τι, Ξεαί. 25 (1.88, 0970) ; ἴῃ αϑ]κῖπρ 
σου 56] οὗ οἴμευβ, [845.15.57(1.4226; Μ.30.221Β); Ογγϑ. ἤο».23.4 
ἴῃ (ΤΉ.(4.3388); γ]Θ]ΔἸηρ το ἰπέετίουβ, 1δ.(3294); Ὑμάτ. 76.211. 
559); Νίαχ. αν}. 3.οο(Ν.90.1ο454}; ποῖ Ἰπάρίηρ οἴμεοῖβ, ΤΑ Ια φη. 

1374 ᾽ ταπεινόφρων 

“4π|.93(}1.28,656.Ὰ}; θεαγίτασ ἰπβα 5, ἀμτ Μοη, ἠἤο».7ο(Μ.80.16374}}; 
5. ορΥθας ; 8. ἃ5 νἸγίας οἵ θερίῃηηθιθ ἦν ὡς νεόφυτος, χθὲς γενόμενος 
μοναχός, τ. πολλῇ..«κεκοσμημένος Κ΄, αὶ, Φ τορίρ.71.35); 8. ποτα 
οἴΐθη οὗ [π6 δάναῃοεά, αἰ5ῖ. ἔτοτπ α. ἔχει ἐκείνη μὲν ἡ τ. τὰ πολλὰ 
καὶ ἀθυμίαν, αὕτη δὲ χαρὰν μετὰ αἰδοῦς πανοόφου 1»). ῥογξιθπ(ρ. 140. 
12); τελείαν τ. κτησάμενος [0.(Π τη. οαὶ, 2ξ(τοο ΙΑ); οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ 
φύσιν ἐπιεικὴς καὶ. «πρᾷος οὗτος ἔφθασε εἰς τὸν βαθμὸν τῆς τ. ΙΞλὰς 
5677.20(Ρ.10); α. ᾿υἰσῆοϑς Ξἴαρε ὅρος τῆς τ. λήθη τῶν κατορθουμένων 
προσεχής Οἷα ῥεγξ ρτοει.(ρ.5.7); ὅτε...«ἐν αἰσθήσει πολλῇ καὶ 
πληροφορίᾳ ὁ νοῦς ὑπὸ τῆς ἁγίας χάριτος καταυγασθῇ, τότε ὑπερῴυσι- 
κὴν ἔχει τὴν τ΄. ἡ ψυχή 1δ.οπ(ρ.140.7); τῶν ἁμαρτωλῶν ἁπάντων πρῶτον 
ἑαυτὸν φάναι καὶ αὐτὸν ὑπερβαίνει τῆς τι ὅρον Ἴ μαι, Τύτττεί. 
643); τῶν ἁγέων οἱ κορυφαῖοι, ὅτε τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀξιωθῶσι, τότε 
μάλιστα πρὸς τ. ὁρῶσιν Βα5.56].0γ.28.1τ(Μ.85.3178); 1)οτ ἀοεὶ.2,2(Ν. 
88.16416); 6. οἴϊεσίβ ; δι. ογρίνεηδϑα οὗ βίῃβ δηά τῆδτον οὗ (ρα, 
τοίσηι.58.2; θεωρῶν ἃ κύριος. «πῶς βιάζει ἑαυτὸν... εἰς τὴν τ. ... ποιεῖ 
μετ᾽ αὐτοῦ τὸ ἔλεος αὐτοῦ Μαο,Αδρ.ομο, ον. 13(Μ.34.8378); διὰ τῆς τι 
ἐπιοπᾶται τοῦ θεοῦ τὴν εὔνοιαν Ὦτνϑ. σγαϊ. 4(2.6 640}; ὁ τὴν τ. κτησά- 
μενος ἀποκαλύπτει αὐτῷ ὁ θεὸς τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ Ἰὐδαίας 07.17.2 
(0.103); 1ὁ.26.3(ρ.τ84) ; καϑάπερ..«ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτω 
καὶ τῇ τ. τὸ ἔλεος ἴαθο ξεγη.τοί(ρ.71); Ὁ. ρα δ πος ἃπα σοηίοπιρί οὗ 
561} ἡ τ. δίδωσι τὸ φέρειν ἐξουδένωσιν Ἰὐϑαϊαβ ὁγ.17.6(ρ.το8}; 2}. 2101 
(0.120); Ἰ)οτ.4ἀοεί. τ δ(Ι 6240); τῆς τ. τέκνα εἰσὶ τὸ ἑαυτὸν μέμφεσθαι, τὸ 
μὴ πιστεύειν τῇ ἰδίᾳ συνέσει, τὸ μισεῖν τὸ ἴδιον θέλημα 1διτισ( 6288); 
Ὁ, νἹοΐοΟΥΥ ΟΥΕΓ ἀδιθοῃβ τ. πολλῆς ἐπιμέλησαι καὶ οὐ μή σον 
δαιμόνων ἐπήρεια καθάψηται τῆς ψυχῆς Ἰναρτ Ροηΐ,ογο6(Μ.70. 
11880); «ροῤῥ(,, Βαὶν. (65. 2048}; διὰ.. τῆς τι πάντα τοῦ ἀντικει- 
μένου διαφθείρεται Ἰυδαϊὰδ σγ.5.τῴίρ.7; οἴ 1.40. Ὑτοβ0); Ἰγογοἰοεί.2.α 
(61.88,τ6400); 10. πι.δεαϊ, 4(6888); ἃ, Ξρίτίτιια] φἀναποοιηθηῖ μέγα 
««ὐἐφόδιον πρὸς τὸ εὐχόμενον ἐπακούεσθαι ἡ τ. ΑΤΠ,ό ΡΟ ὃς ττ(Μ, 
27.3130}; ἐὰν.. «ἀναλάβῃ τ. καὶ ἐπιγνῷ ἑαυτοῦ τὰ μέτρα,... ἐπανέρχεται 
εοεἰς αὐτὸν ἡ ἐμμάρτυρος γνῶσις ῬᾺ]1. ἢ. Σιατε5.οπ(ρ.140.7; Μ. 34.1202Δ); 
ἡ τ. ὑψιπετεῖ καὶ ἀεροπόρον ἀποτελεῖ τὸν ἄνθρωπον ἈπίΜοπ.ἠομ.7ο 
(Μ.89.τ6374}; πόσην τιμὴν κέκτηται ἡ τ. καὶ πόσον ἀνώτερός ἐστιν ὁ 
βαθμὸς αὐτῆς Ιβαδςο 5» όγη1.2ο(ρ.76); 7. σοι ποα ψ τῆ οἴου νίτέμος 
ἐπιείκεια Ἀτιὰ πραότης, ΤΟ ἴθ. 50.6; ἐῤ.κ6.1; μακροθυμία, Ἡοτιη. ἕν. 
8.7.6; κατάνυξις, Ἐναρτι Ροπ᾿, εαριῤγαεὶ. Β. ο7(}1.40.12488); μεγαλα- 
ψυχία, (Βεγ5.᾿ο»».7.1.2 τη. 70.(8,4188) ; παρρησία, Γ΄. ΠαεὶΦ ττ2(ρ.73. 
30); ὑποταγή, 1διτ4φίρ.90.10); ἀγάπη ἀπὰ ἁγνεία, 70.1.5 εαἱ. 250}, 
88.0930); 8. οἵ (δ τιδὲ ὁ ᾿Ιωάννης θεασάμενος τὴν τοσαύτην τ. ..- 
ἤρξατο διακωλύειν αὐτόν ΤΗΠρρ ἐλ σορἧ.4(ρ.250.17; Μ,το,βπόμ); ἴῃ 
Ἰῆς, ὁ κύριος διὰ πολλὴν τ. οὐχ ὡς ἄγγελος ὥφθη, ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος 
(Ἰεπη. χε. ΤΠ άοί, 4(ρ.τοῦθ.13; Μ.9.6 564}; ὀχορ, 1)5.21:7 εἰς τὸν Χριστὸν 
ἐκλαμβάνει..-σκώληκα λέγει οὐ διὰ κακίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν τ. Μοιτὰ. ἐν. 
δ ἐμ }ον(ρ.512.18}; ΟΧαηιρ]8 οὗ πυαμι ν τὸ Ὁ σι βε μη, Βάϑιγεν. [ε5. 
10,2(2.3528; Μ,31.0450); σκεπάσαντα τὴν ἑαυτοῦ δόξαν ἐν τ. ἰϑαδς 
ΦΡΥ}}.2 (0.76). 

Β. μμρη αἰ οη., τὰ βθιβε οὐ σοϊμμίανν ῥγίθαϊίον ἐκ τῆς τ. σου ὁ 
εἰληφὼς ἐμπλήσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν Ἡεγπὶ. κένη. 5.3.7; 80. μεσῃ, αἷβὸ 
εὐχαῖς... .καὶ ἐλεημοσύναις διαρκεῖν καὶ ταπεινοφροσύναις ΝΠ Ρ}ι4.δὲ 
(Μ.γ0.58οΑ). 

Ὁ. 561 ἀεργεοϊαίοτιν 5έψ]8 οὐ βθύβοηαὶ ταΐθγοποα πϑοα Ὁγ ίϑμορβ, 
Ηδάτι Ραρὰ ἐρι οηςι, (Μ.06.1222})). 

ταπεινόφρων, 1, δαξε, αὐγεέοὶ, ΟἸδτη. ῥαφά.2.τ(ρ.159.2; Μ.8.3808) ; 
2. ἱμεριδἰδτνεμάεα, ἰοτοῖν ἴπ ἀξαγί, Τρὰι ἐρλ.το,Σ; Βαγη.10.3; τοὺς τ. 
ἡ δόξα, ἣν ἐδόξαζον τὸν θεὸν... «δοξάσει αὐτούς τιν ΤΥ 20. 23(}1, 
17.248); Τοῖ, ργραΐηδϑβ οἵ τῆς Βυ0]6, Ομ υγϑ λον. δ 5.5 τἠτηι Μ1|.(]. 
ὅ5οσ) ; Θοιῃρ., 14.}ιο».2.2 1 2((ογ.(το.420Ε); ὁ διδάσκαλος ὀφείλει 
εἶναι...«πάσῃ δυνάμει τ. ἀῤρορλιιαὶγ. (Μ.δς. 2044); οματσδοῖου οἵ 
παΐν ΔυτηΪς, 1βᾶδο σϑνρῃ, 2ο(ρ.79) ; ἐδ. 56(0.224); τὰ μυστήρια τοῖς τ΄ 
ἀποκαλύπτονται 1δ,2ο(ρ.80); τοῦ πνεύματος τῶν ἀποκαλύψεων καὶ 
δεικνύοντος τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἷ τ. 1δ.; ηὐἱοίυᾶς οὗ [μ6 ΒυΉΡ]ο, 
1δ.δτ(ρ.312); ὁ τ. ὅταν ποτὲ μόνος γένηται αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ ἰῥ.; τ. 
τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ ἑαυτοῦ φρονήματι τοῦ 
ταπεινοφρονεῖν...«καὶ..«χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ ἑαυτοῦ 1δ.20 
(0.79); ὁ ἀληϑινὸς τι οὐχὶ μόνον οὐ θέλει βλέπεσθαι... ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 
πων... ἀλλὰ...εἰ δυνατὸν..«γενέσθαι ὥς τινα οὐκ ὄντα ἐν τῇ κτίσει καὶ 
οὐκ ἐλθόντα εἰς τὸ εἶναι 16. 8τ(ρ.311); προσεγγίζει ὁ τ. τοῖς...θηρίοις 
καὶ. «ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν...«διότι τὴν ὀσμὴν..«τοῦ δὰμ πρὸ 
τῆς παραβάσεως..-ὠσφράνθησαν 1δ.2ο(Ρ.78); ργαγεῖς οὗ Βυχηθ]α ατὸ 
Ὠθατα, 1Ὁ.56{Ρ.228) ; οὗἩ {τιν ΠΌσαΌ]Ὲ ορρ. ἴμοξο ἢ ἄτα μι} ]68 ἴῃ 
ψΟΤα οπἶν, ΒΆΥ5.γ6 5. 5(Μ.88,1816}) ; διακριτικοί τε καὶ τ. 70.(] πο. 
δαὶ. 4(Μ.88.688.Α); μοναχὸς τ. οὐ πολυπραγμονήσει ἄρρητα 1.2: 
(9920); Ἀυμηθ]ε ΠΕΔΙ 8}} τοτηρίαἰίοπβ, Ὑμα],κερη. τας] ΟἹ. 4405); 
πραΐ, 85 5 051., ἀιρμττιν ὁ ΟΕ τῖβε, 1]1οη.Α1. γγ ἦτε 1,..221.42{ρ.23-. 
6; Μ.ιοιτδοδο). 



ταπεινόω 

ταπειν-όω, 1. ἰοτυεν, ἀοῥγέδς; ᾿τ., Ῥ:5.ϑαίτια; Αρος. ΒΉ.τιδ(ρ.18, 
17}; 2. αδαϑε, ὑνίης ἰοιυ, ἼΡῥγέδ5, Τ. Βοη).5.5; Οὐ. 7ο.1. 12(13; Ρ.18. 
5; Νιιά. 450); οὗτος...ὁ σωτὴρ “-ὦσας συκοφάντην διὰ τοῦ ἑαυτὸν 
τεταπεινωκέναι ἐδ.ὅ.55(37; Ρ.164.10; 2974}; τόπος κακώσεώς ἐστι τῆς 
ψυχῆς τὸ χωρίον τοῦτο ἐν ᾧ τεταπεινώμεθα α ἡπαγὶ.2ο(ρ.το.4; Μ.11. 
π804}); ὅσῳ αὐτοὺς [56. (ἢ τΙδίϊ4 5] ἐταπείνουν βασιλεῖς... .καὶ δῆμοι... 
τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο ἰα..(εἰ5.7.26(ρ.177.28; Μ.11τ.1457}) οἵ τ8 8 
βοᾶν αἰΐζεσ ἘᾺ], Μεῖμ.γες.3.τ4{ρ.411.3); ΤῊ, μι ττ : 2ο(2.1282); 
ἃ. Ρα55.; δό ἀερῤγε5564,, ἀρ)δεοά, (ουδὲ αρ.ο] Ογχ,ἢ,6.5,18.5.; ΟΠ ν5. 
5α0.5.4{0.1321.12; 1.417Ὰ}; ἴά.λοηι.13.4 τη Μ11.(}.1720}; δὲ μι αϊοά, 
αϑαξεά, ΔΡΟΪ]. ἐγ .3(Ρ.2οπ.1ϑ)αρ.ΤΠατ ογαρ.2(4.173}} 4. ἐπιωρνιδίθ, πιαδο 
ἰοιυΐν ὃ ἁμαρτήσας... μετανοεῖ...καὶ “-οἵ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν Ἠριττη. 
1π406.4.2.2; ὑπὸ τοῦ σωτῆρος προσκληθὲν τὸ “οὥσαν ἑαυτὸ πνεῦμα 
ἅγιον Ὀτιεοηηη Μϊ. 13.18(Ρ,2526.24; Μ.13.11418); ἔστι...τ 
ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον..«.τὸ μιμήσασθαι τὸ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας ἀνθρώπων 
“"ῶὥσαν ἑαυτὸ τὸ πνεῦμα ἅγιον 1. (ρ. 227. 21: 1144); ; οὐ διδάσκομεν... 
ὅτι αὔταρκες...τὸ διὰ τὴν μοχθηρίαν ἑαντὸν --οῦν πρὸς τὸ δεχθῆναι ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ Ἰὰ (εἰς...62(ρ.256.28; Μ.Ιτ τοοΙῸ); οὐκ ἐταπείνωσε... εἷς 
ἑαυτὸν ὀπίσω τοῦ ἑτέρου... 

ι - 
ο “ῶῴσᾳαι 

Ραΐϊν.(Μ.δπ. τοσοῦ); οὐδὲν οὕτως πτωχὴ κατάστασις καὶ προσαιτῶν δίαιτα 
ψυχὴν “-ὥσαι δεδύνηται πώποτε Το. ]πλ.56ἰ.2 5.88. τοῦτο) ; τπεα. 
ἑαυτὸν δι᾽ εὐλαβείας τῷ θεῷ ἐταπεινοῦτο (.6].νγ2.}..6.3.0.1; Ρ8.55.» 
μιρηδίς ομσδε οὐ πάντως ὁ ταπεινοφρονῶν ἀσχημόνως καὶ ἀπαισίως 
““οὔται, χαμαιπετὴς ἐπὶ τῶν γονάτων καὶ πρηνὴς ἐρριμμένος Οτ( εἷς. 
6.1π(ρ.85.20; 12120}; ΤὨΥΟῸΡΉ δϑποξίοηβ, {Π65.1ς.τ46{1.4828 ; Μ.30. 
Δ51Α); τοσοῦτον “ποὔνται ὑποκάτω παντὸς ἀνθρώπου.. ὡς ἑαυτοὺς 
πάντων ἐσχατωτέρους καὶ ἐλάττους νομέζειν Μασ, Δερ,ἠοηι.τϑ,8(Μ.34. 
ὅ400) ; οὐκ ἐταπεινώθησαν τοῦ διορθώσασθαι ἑαυτοὺς καὶ πορευθῆναι 
τῇ ταπεινῇ ὁδῷ τοῦ Χριστοῦ Αροῤῥάλ. Ραΐν. (Μ. ός. ΤΟ ΙΑ}; δεῖ. «λυπεῖ- 

σθαι.. ἡμᾶς συμμέτρως ὡς ἐγκαταλειφθέντας, ἵνα πλέον “θῶμεν καὶ 

ὑποταγῶμεν τῇ δόξῃ τοῦ κυρίου 144 .Ὀ6)7. ὁρίρ.84.24); ἐξ ἀρχῆς.. 
εἰ ἐταπεινώθη [3.. Αἀδιη]...οὐκ εἶχεν ἐκπεσεῖν Ἰ)οτ ἀρεῖ, τ 8(Μ. 88. 
16258); ἕνα “-ωϑῇ ἡ ψυχή σου καὶ ἐλεηθῆς 1.(τ628.4); ἔστιν...ὅτε 
«-οὔταί τις διὰ δόξαν 1ὁ.2.5(16458}; ἡ ψυχὴ ὅταν “-"οὔται, τότε καρπὸν 

φέρει καὶ ὅσον ποιεῖ καρπόν, τοσοῦτον “οὔτοι 1.2.6(16458); ὃ τὰ ἔσω 

τεταπεινωκὼς ὑπὸ χειλέων οὐ κλέπτεται 7ο.ΟἸτπι.ςεαὶ. 2 5(0038); Ό. αἀαΐ., 

Το Μαμ. τ 84(}|,.94.15818); πῶς “-ωθῶ τῷ δικαίῳ μου πατρί; ΓΠατ. 
διυαᾶ.ερῥ.τ1.3(Μ1.00.9138). 

ταπεινῶς, 1. ἢ: απ ἐαγίμίν, τιδριγείμαὶ ἐασβίοη, τοῖ. Τα 88 
ΕΧΟρεβα οἱ ΟἹ ῥτορἤδοίεβ οὐ Ομ γιϑέ, Ταβι.ταϊ.ττ5.1τ(Μ.6.7234}; 
Μειῃ. ὁ γη.4.π(ρ.50.25; Μ.18.038)}; τεῖ. Ομ σιβι β αὐΐογαησεθ 85 
αὐἀὐαρίοα τὸ 15 μοαγοῖβ, γγϑ ορ.84.1 τῷ ΜΠ.(7 080); 2. μιιιθῖν : 
γεῖ. ορϑάϊεηςς ἴο βρισίτι8} ἔαῖμοσ, 70. Πτὴ.9}».(Μ.88.6250). 

ταπείνωσις, ἧ, Δ. αὐωΞξενιεηΐ, τ αξίοη, ἰοῦ ὁδίαίθ ; 1. ἴῃ βξη. 
δύο γὰρ ταπεινώσεις" ἡ μὲν κενή, ἡ δὲ πλήρης" ἡ μὲν ἐπαινετὴ περὶ ἧς 
φησιν ὁ σωτήρ... ἡ δὲ ψεκτὴ ἣν ταπεινοῦται ὁ ἁμαρτωλός ΟΥΠον!.20.5 
1: 1ος5.(ρ.422.22} Μ.87.10224}; οὗ Ῥοᾶν ; ρῥτοαιιοοα Ὀν ΡϑηϊτοπΈ]8] 
Θχογοῖβοθ, Ἐπ5.4..6.2.5(ρ.124.16; Μ|,.22.212}}; ὑ᾽Ραεοᾧ ταί(ρ.9.10); 
τὨτοῦρη ρονοτίν, Πομι Οἴδιμ.το.23.; ἴῃ 561{-ἀΠρτθοίϑεοη ἐπαισθανό- 
μένος τῆς ἐμαυτοῦ τ. Β55. βά.τ(2.2230; Μ.31.6760) ; τὴν εἰδώλων τ, 
Β8.5.36],07.3.3(}.8 5.578}; 2. σοπάϊτοη οὗ ππδῃ 8.5 οτθαΐμγοβ, 85 ὉΡΡ. 
οα, Ογτ ες. 23(51,2208) ; τὸ ἐξ οὗ τῶν ποιημάτων κατηγορούμενον 
οὐ κατοίσει πρὸς τὴν οἰκείαν τ. ... τὸ τοῦ πνεύματος... θεῖκόν 19.323 
(3258); 3, σοηϑδαμοησα οἱ 510; 8. ΟΥΡΊΠ8] τοῦτο... «ἡμῶν τὸ σῶμα... 
μετὰ τὴν παράβασιν σῶμα ταπεινώσεως λέγεται" οὐ γὰρ ἂν εἰ μὴ 
ἔνδοξον ἦν, ταπεινώσεως νῦν ἐκλήθη ΜεΙΠ.γε5...τά(ρ.411.2); 10.4.16 
(ρ.412.το ; Ν1.1τ8,3174}; Ὁ, αοῖι8] ἡ κυρίως τ. οὐκ ἄλλη τίς ἐστιν τῆς 
ἁμαρτίας, ὥσπερ ὕψωσις ἡ κατόρθωσις ΟΥ. 7γΣ.20 τπ Πανι.(Ρ.243.26; Ν. 
13.6178}; ΑΥΉιο . ΒΡ ς.τ2: 4(Ν1.27.06}0}; μεγάλη τ. ἡ ὑψηλοφροσύνη 
Μας. Αθριλονμτο, τϑί. 44. 6480); ; Ὁ. 85 σοχγξοίινα τοπηθαν παιδείᾳ 
παραδοθείς.. ὡς ἂν γνῶ ὅτι ἡ τ. ἡ γενομένη μοι κατὰ χρηστότητα 
καὶ παιδείαν ἐγένετο ΑἸΠ. ἐαρρ, Ἐς. ττϑτ6η(4028); 4. οὗ (Πτιδὶ τὴ Ἰπς,, 
ΑἸοχ.ΑἹ, εΡ. ΑϊἸεκιοίρ. .25. 18; Μ.18.5618); τῆς μετὰ σαρκὸς αἰκονδμαν 
ὁ λόγος καὶ ἡ διὰ τοῦτο ἀξροββδνη τ. νι. [ο0.1. 3(4. 220); 14 ἐππδς.το(εΐ, 
Ι05Α}; τὸν ἀνθρώπινον χαρακτῆρα... Χριστοῦ τοῦ θεοῦ... ἀναστηλοῦσθαι 
ὁρίζομεν δι᾽ αὐτοῦ τὸ τῆς τ. ὕψος τοῦ θεοῦ λόγου κατανοοῦντες Ἡδᾶτ, 
Ῥαρα 9. Ταγας.(ΜΡΙῚ, οδ.τ2350); 5. οὗ 5οα], Ξ- ἀφ᾽ φείοη ἣν εἶχες 
πρότερον συντριβὴν καὶ τ. διὰ γὰρ πῶν πολέμων προκόπτει ἡ ψυχή 
ροῤΨῥιᾷ. Ραϊν.(.6ς.2ο80); ΤΠαι, 5.34: τ4(1,823). 

Β. μην, 1. Ἀδορσβασν ; 85 βίρτι οἱ (μι βτίαμλν, Μας Αδρ, 
ἐον".1ς.37(Ν|.24.6ο18); δίχα...τ. οὐ δύναται ὑποταγῆναι ταῖς ἐντολαῖς, 
οὐδὲ ἐλθεῖν εἴς τί ποτε ἀγαθόν Τ)ογ ἀοεῖ τ. (1.88. 16280); ΔΏΓΜΟΝ, 
δον τοί .80.14880); Ἐεθν ἢ. 5, ἐφηηροτ ΒΔ] 03. Ἰπορ9 0}; 2. οδιβεά 
Ὀν 8. 56 κπονεάρε ἡ ἀπὸ τοῦ ἐπάρματος καὶ ὕψους ἀλαζονικοῦ... 
πρὸς τὴν οἰκείαν ἀξίαν ἐπάνοδος τ. ἐστιν Β585..ς.86(1.4388 : Μ.20. 
260Α); ὁ μὴ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐλλείπει ἐκ τῆς τ΄ ἴβαδο 
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«διὰ τοῦτο ἔμειναν ἔξω τῆς πύλης ΑΙρορῤρῥίῇ.. 

τάρταρος 

5ογγ,.2τ(Ρ.85}; οἱ. 7ο ΟΠ μα, σοαϊ, 2 (Ν}.88,0034); Ὁ. Καον]εάρε οἵ αοα 
ἐπίγνωσις θεοσεβείας, ἐπίγνωσις τ. θ45,.γεμμη!οτοί(Ζ.2τις ; Μ.3τ. 
6488), Μαχ.6ρ.τ2(Μ.01.5124}; ψῃοβε βἰ 11 15, 1διτ2(π050) ; 1βαδς 
Ξεγηι.2ο(ρ.80); 3. ἀενοϊορεα ; ἃ. {γοιρ}ν ἀβοθῖϊς (ΥΒΙἸηρ᾿ ; Ὁ. ἐχ- 
ΤΕΥΏΔΙ αςῖς, οὗ ψΠΙσῃ (σιβι 5 ψναβῃϊῃρ οἱ (ἰΒΟ]Ρ 6 5᾽ ἔροῦ 88 8ἢ 
ΟΧΘΠΙΡΙΪς, 70.1.5 οαἰ.25(}}.88. ΤΟ00}) ; ἐμποιεῖ...τ. ἀληθῆ.««τὸ ἵνα 

τις τῶν πέλας τὰ κατορθώματα... -περιστρέφει ἩΙΟΞν ΟΠ. 5. 1ΦΉΡ. τ 64(Μ. 
Ο3.ἸΒΟΙΑ); τ. .-- οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ᾽ ἣ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς 

δι᾿ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη 588 56 ;}.21(0Ρ.85); 
Ῥ. τῃτουρῇ ᾿γϊτατοη οἵ μτι5ὲ, 65.» τοί2.211Ὸ; Μ.3τ,6488); 
Μας, Αερ εν, εον. τ3(Μ.34.8374}; ὄνπερ ἴ5ε. Χριστόν] μιμούμενος... 
ἐνδιαθέτως καὶ αὐτὸς ἐκτήσατο. .τὴν τ. Μαχορι(Μ.0 1.5 000); 
4. ἄεστοῦϑ δύο...εἰσι ταπεινώσεις ...«ἡ πρώτη τ. ἐστι. .«τὸ εἶναι ὑποκάτω 

΄ εφι ᾿ ᾽ ιν , - μεὲ ᾿ , 
«πάντων. ἡ δὲ δευτέρα τ. ἐστι τὸ ἐπιγράφειν τῷ θεῷ τὰ κατορθώματα. 
αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία τ. τῶν ἁγίων )οτ.ἀοεὶ.2.4,6(Μ.88.1τ6446--τό450); 
ἄλλη ἡ τῶν μετανοούντων σκυθρωπὴ τ΄ «... καὶ ἄλλῃ ἡ τοῖς τελείοις 
δι᾿ ἐνεργείας θεοῦ προσγινομένη μακαρία πλουτοταπείνωσις 0.(]1π|. 
βεαἰ. (7778); 5. 45 πηγβί, δίαϊε ταύτην τὴν τ. οὐδεὶς δύναται λόγῳ 
φράσαι πῶς ἐστιν... ἣ πῶς ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ ἐὰν μὴ ἀπὸ πείρας μάθῃ 
αὐτὴν ἄνθρωπος" λόγῳ δὲ οὐδεὶς δύναται μαθεῖν αὐτήν Ἰ)οτγ, ἀοεΐ.2.7 
(τ6480); 18.2.8(τό400); ἰδυρὰς Ὁγ ΟΠηβῖ, 70.(Ἰ1πη. 5 εαΐ, 2: (1.88. 
0078); τ, ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν τῆς πολιτείας 
ὑποδέχονται οἱ τέλειοι ἅγιοι ἴπαδο δογηη.2ο(Ρ.70) ; 6. εἴἴδοῖξ : ΗΠ οταίοι 
ἔτοπῃ βίη 8η4 ραββϑίοῃβ, 7 αά 5,3, Ἐβαϊαβ 97.0.2{(ρ.66); Ποτ,άοεὶ.2.3 
(Μ.88.τ6448); ἐκ τ. ἀπάθεια 70.] 1.5 εα  4(Μ.88. 7000) ; ἐδ. “Ξ(ΙΟΟΙΒ) ; 
ὁδὸς ἐπὶ τὴν γνῶσιν, ἀπάθεια καὶ τ. ἨεΞγ ἢ, 5. ἐερ.1.67(Μ1,03.15ο10); 
ἐῤ.τ.75(τ 5040); ἀιδοοσγησηθηΐῖ, [0.(Ππτῃ, σεαί, 2ο(τοο4Ὰ); πηΐοη ψ ἢ σα, 
11, ῥεν7.12(0.14.13); 1δοτ,ἀσεϊ.2.2(τ6444}; 7. 85. 561{-ἀορτε δ ουν 
βίν]β οὗ ρϑυβοῃϑὶ τϑΐθσοηος, 566 65ρ. Κ᾽ ὈΙΒΠΟρ5, Βα5.}}.79(3.172Ε ; 
Μ.32.4530}); (Πτγβ8.6ῤ.25(3.6ο088); ΟΠΙντ ριρ.Τατ, ᾿,6.4.0.3(4.061); 
{6τ.1] Ρᾷρα 6}. [εσπ.τ( Η.4.12Ὲ). 

Γ. ἐχμαμδίοη τὴν τῶν ἵππων τ. ΤΏΡΒη.εὐγοη..Ζ4ο( 1. τοϑ,ιδο5Ἐ}. 
Ἐχταπεινωτής, ὦ, αδαξϑεν εἰπών: ἔλαιον ἅγιον εἰς ἁγιασμὸν ἡμῖν 

δοθέν,..«σὺ εἶ ὃ τ. τῶν σκληρῶν ἔργων 44. πον. ἃ τατίρ.231.1), 
Ἐπαπεινωτικός, 1. ἐἀιρηαϊηρ, αἀδαδτηρ δυσπρόσιτος..« ἐστι τοῖς τ. 

πάθεσι Βαβι κονεῖν Ῥς.Β(Τ ΤΊ08Β; Μ.29.2938); τ. μάλιστα πάντων ἡ 
ἁμαρτία τὖ.553(τπ 5; Μ.3800) ; τ. τῶν ματαίων φυσιώσεων λόγος {Β88. 
ἰςιτϑί(ι 2908 ; Μ.30.1480); 2. τμάτοαίυε οὐ τηξεγτογτίν, σμεδογάϊμαϊποη, 
1π τοϊαίϊοη οὗ ϑοη ἴο βίου πότερον ταπεινωτικὰς [80. μαρτυρίας 
εἶναί ῴαμεν ἢ...«τὸ μεγαλοπρεπὲς τοῦ μονογενοῦς.. 
δρίγι τοί. 12Ὰ ; Μ.32.02.}. 

Ἑταραξανδρία, ἡ, (α Ὑγοπιαη, ὙΠῸ 15 6) ῥίασιε οὔ τιεη, ΡᾺ}} υ ἡ νς. 
4(Ρ.2-ς.ττ; Μ.47.16); ἴῃ ἔογηη ταραξάνδρα παῖπα ΔΡρ]]6α ἴο οπα οἵ {πα 
ΘΙΌν 15 Ὀεοδιβα 5816 αἰδίαγθοά πχεη 5 της, (Ἰ]δμ.ο γ.1.Ζτ(ρ.82.18; 
Μ.8.8684) ; Ογας, δΊδιρτόςι. 45. 

Ἐταραξάρχης, ὁ, ἰεαίεν ἴῃ ἀϊξογάεν, ῬΑ ἀγν5.4(0.27.14:; Μ.47. 
18). . 

ταραξίας, ὁ, γεφομίοξεαξκέν, ἘναρΥ. ἢ. 6.5. τ8(0.213.0; Μ.86.28288), 
ταραχοποιύς, 1. οὗ ρεΐβοῃβ, τ:]5εἰουσηδ, πη βοβίεξοπακίηρ, ΤΌνΥ. 

ἐονι ἀτυ.τ4(5 5. 4128); 1οοπί.Β. ἐγ» (Μ.86.,20308); 2. οὗ τῃΐηρβ, 270- 
ἀμείηρ ἰγοιεδίς, ἐν μίφηϊ, Ογτοϑιυ δα. Βδ(ρ.193.9); Οοβια. Με]. οδοὶ, 
(41.28.442) τὰ Οτ ΝΖ. καγ.2.1τ.46.50, 

ταρίχευσις, ἡ, τηεῖ., τραϑίϊησ, ΝῚ] ἐρῥ.2.268(Μ.70.3260). 
[Ἐ]ταρταραῖος (-ρειος, -ρεος), οὔ οὐ δεϊσηρίηρ ἰο Τανίαγιις, εἰ Π16 

οἱ ἀετηοηβ, 1. ΒΊοπ.τ4ιττ; ἱποὶ, ραραη ροάβ, Βαβι βον, Τ ἠφεὶ τί Μ. 
85.4078); ὁ σατὰν τοῦ ἄνω φωτὸς... ἐξέπεσεν καὶ εἰς τοὺς ζοφωδεστά- 
τοὺς τ. μυχοὺς κατωλίσθησεν ΤΙ ἄντη, Τγ1|.2.2](}1.30,768.Α); ταρτά- 
ρειος: τ. Χάρυβδω..-μόνας τὰς ἁμαρτίας εἶναι νομίζετε (ἰδηαιρ.τ4(Μ. 
2.408}; φιλήδονος καὶ φιλενδείκτης ὑπάρχων οὐ μακρὰν ἀφέστηκας τῆς 
τ. Χαρύβδεως Νἠ.ΔΡ.0.1),ῥαγαϊ (ΜᾺ. 1 3400) ; ταρτάρεος : οὗ Ἰζοτης, 
Ογαε. 51.5.178.; οὗ ἀδιιοηβ, τ ΝΑ Ζιεανηι.τ.1.7.10(Ν]},37.4444Ὰ}; ἐδιτοτ, 

35.9(5174). ; 
ἙἘπαρταρηφόρος, ἐδαὶ δγίηρξ ἰὸ μεὶϊξ μέθη μύωψ, κρημνηστά, ταρ- 

ταρηφόρε (τι ΝΖ. καγη1.1.2.25.531τ(Μ.37.8ςοΑ). 
Ἐταρτάρινος (-τάριος), ἤει! ὦ φθόνε, πλοῖον πιοσοειδές, τ΄, 

ναυαγιοφόρον: σὸς ναὐκληρός ἐστιν ὃ διάβολος Τἢγγ5. πον ΜΙ. 

᾿ [4 

.ἀνακηρύττειν Β88. 

ΟΙΖ1:4(το.50Ὲ}; οὗ ἀξηπομΐο ΡΌνΕΥΒ ἡ ΠῸ 566. ἴο ΟρΡοβα ρᾶβϑασο 
οὗ βου]ὶ5 ἴο ἄδανθὴ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου. ..ὅ...ἐν φόβῳ εὑρισκό- 
μενος...ἐλευθερίῳ τρόπῳ τοὺς τ. οὐ παρελεύσεται ἄρχοντας δά βεγί. 
τοοίρ.15ο.8ὺ}; οἵ ἀφτηοηβ κόλασις ἀτελεύτητος... «σκώληξ ἀκοίμητος 
καὶ τ. δαίμονες Το.) .λαογιτοτί( Μ.94.7720) ; τηθίὶ,, λογγεδίσ, ΤΆΑΡΟΙ], 
μιεῖ. Ρ5.τ] 1 6(Μ.33.1222Ὰ}; ταρτάριος, οὗ Π6}}, νας. δέδια τοι; 1}.2.201. 

τάρταρος, ὁ, 1. Παιες, ἰδ πείμον τοογῖἃ, Οναε, ϑίδιτιτο; Ὀ]ΌΥ., 
οε. 54.(ρ.27}; 2. μεὶὶ, ἃ5. Ῥίασε οὗ ἑογπιοηῖ ἀπ αθοαε οἵ )6ν}}; 
8. Ράρσαῃ, Ασϊϑιαῤοί (15 Ρ.104.27}; ΗἸΡΡ. λαοί. τοϑ.:ς; Μ.τό. 
2167Ὰ}; Ηομι. ΟἾἰορι.1.4.; Ὁ. Τενβῃ, νας. δΊδ.χ το; Οὐριήλ, ὁ εἷς τῶν 



ταρταρότης 

ἁγίων ἀγγέλων, ὃ ἐπὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ τ. Αρος. ΕΉ,,2ο.2(ρ.48.21); τὰ 
κατώτερα μέρη τοῦ τ, “41)ος. ΕΞ. (ρ.28); ς. ΟΒχγβείδη ; ἃ5. ἀροάδ οὗ 
ὮΝ}, Τι δα. 6.3(21.122.13240); Ηον ἴον. 209; ἃ5. ἴῃ6 ἀταροη, 
«4.Τἰομι. ἃ 32(ρ.140.18); (ς Βμιττοίρ.43.6); 5 ρίδος οὗ εἴεγηαὶ ἄδυκ- 
π655, ΗἸΡρΡ. ΆὴΉ.21 ἴῃ: Βγ(ρ.τόφιτι; Μ.1ο.6218Β); 14.ἦεν.1ο.34{ρ.292. 
15; Μετό.34544); ἃ5 ὈΙᾶδε οὗ (ο], ΟΡ, σεβεημα, Γγγχιλοιν ἀϊν. ταί, 
404λ}); Ρίασο οὗ ρυμιβηπεπῖ, ἄρορλιίς αν (Μ.6ς.17328); ταύτην [8ς, 
ΟὈΘα θη 66] ἀθετήσας ὁ Ἠδὰμ εἰς τὸν βύθιον ἀπωλίσθησεν τ. ἸδϊΔα. ῥέεν. 
4τ(ρ.48.1); Μαχιεῤριτ(ιοτ. 2810); ἐ.(23858); αἶδῖ, ἔτουυ Ηδάθβ. 8.5 
θείην γϑβεῦνεα [ῸΥ τνουϑῦ Οἤθηάευβ, ον, Τονν 5} χαυγάσχουϑ οἵ (Ὁ εβί, 
ΟΡΡ. ἸΔο]αΐοτα, σάρου. [9.22(0.89}; 5 φιδ!]Ἕηρ' δὲ ρίαπος οὗ (μχβὲ, 
Μ. γίνη (ρ.τόρ.το) ; 8. τηρί., οὗ {π|5 χοῦ], Ορρ. ἤφᾶνϑθῃ ψυχὰς... 
ἀγαθὰς...καταλιπούσας τὸν ὑπερουράνιον τόπον ὑπομεῖναι ἐλθεῖν εἰς 
τόνδε τὸν τ. καὶ σῶμα ἀναλαβούσας τῶν ἐν γενέσει κακῶν (Ἰογη.: 7.1. 
τδίρ.42.16; Μ.8.γ604); 4. σγποπ. τῖτῃ ἐθευΐΐ, Ουτϑιν, Εμίλγηι.24 

(0.37.13). ; 
ῬἘταρταρότης, ἡ, ἐἠεί δίμσδς, Το. Ὀδτρ.εαῤιοα(Μ.8ς. 18:6). 
ταρταροῦχος, εὐη γνοίη μεἰΐ καταχθόνια.. «πνεύματα ταρταρούχων 

ἀγγέλων ἩΠρρ. .45.2.29.1τΜ.1το.8684}; ἐκφεύξεσθε...τ. ἀγγέλων 

κολαοτῶν ὄμμα ἀεὶ μένον ἐν ἀπειλῇ Ἰα ἤαδν.το.34{0.202.17; Μ,ιτό. 
3454Α); παραδοθήτω ἡ ψυχὴ αὕτη τ. ἀγγέλῳ καὶ φυλαττέσθω ἕως τῆς 
μεγάλης ἡμέρας τῆς κρίσεως βοε. Ραμὶ. τϑ(ρ.48). 

ἘΤασκοδοῦργοι, οἱ, ἔοΥ τασκόδρουγοι, ὨϊοΟΪταΘ. οἵ Μοπίδηϊδε 
βεοῖ, ΞΟΡὮσ. Η ἐῤιογη.(},87.31930) -Ξ τασκοδρουγῖῦται. 

ἘΤασκοδρουγῖται, οἱ, πΙοκηδηης οὗ Δαἀπεγθηῖβ οἵ αίαρηγυρίαπ 
Ἀείεδν, ἃ νδυδίν οὗ Μομπίβϑηϊθπι κατὰ Φρύγας, οἱ καὶ ΪΜοντανισταὶ 
καὶ Τ, ἘρΙΡΒιαηας, 4δ(ρ.211.}; Μ.41.8450); ἡ 56. αἵρεσις] Πεπου- 
ξΖιανῶν, ἡ Ἀρτοτυριτῶν, ἡ Τασκοδούργων ϑορῆτ.Η .ἀρ.ΟΟΡ(δβι)αεί. τι 
(Η..3.12928); οἵ. φιεῖς μηφμανι Ραςεαϊονγηείμίας εἰ Αἀβεαάγοδος, εἰ 
«γιοἰγγαϑ..«[ὶ αἰἴσμα ραγὶς Κομμαμῖὶ ογϑῖς αμάτοτ! ἢ Ἡ]οτ ονηη τη 
σα. (Μ.Ρ}..26.3820) ; οἵ. αἰτὲ φυσι Αἀςεοάγορτίαν ἐπ σαίαϊία, φμῖ μίγοηι 
ἐηβαίμεμι ῥομμηὲ δὲ φοοβενγιθηὶ ΤῊ δια δφεοίσδῖα, οἰ εἰγεμητοιιμὲ ἐπῆε 
ἱῃβαμτεμίες ῥοίίϑιιδ, ῬΆΙΠ βινα5 ἤσαν. 75 (ΜΡ ,,τ2.1τ874}; ταθαπίηρ 
οἵ πᾶπηξ καλοῦνται δὲ διὰ τοιαύτην αἰτίαν Τ, τασκὸς παρ᾽ αὐτοῖς πάσ- 
σαλος καλεῖται, δροῦγγος δὲ μυκτὴρ..«καλεῖται, καὶ ἀπὸ τοῦ τιθέναι 
ἑαυτῶν τὸν δάκτυλον τὸν λεγόμενον λιχανὸν ἐπὶ τὸν μυκτῆρα ἐν τῷ 
εὔχεσθαι...ἐκλήθησαν ὑπό τινων Τ' τουτέστιν πασσαλορυγχῖται ἘΡΙΡΉ. 
ῥαδν.48.τ4{0.230.1281.; Μ,41τ,8778); σελ. ΟΡ ἀαον.(Μ.86.138,16Α}); 
ὉΡΡ. Ῥαββδιουϊηοηϊϊας, φηΐ ἀϊρτέμηι ἐμιροηθηΐδς ἱρε παγές..«Εἱ ἐμ ἰαῤία, 
φμαδὶ 516 ΠἸῊΉΣ ΘΘΉΕΡΕΥ ἐχογεθηί, ῬΈ αϑύτ5 πεν.) (1884); τα ποίβ 
Τ. οἴτινες παλαιὰν καὶ νέαν διαθήκην δέχονται, ἑτέρους δὲ προφήτας 
παρεισφέρουσι μετὰ τοὺς προφήτας, οντανόν τινα αὐχοῦντες καὶ 
Πρίσκιλλαν ἘΡΙρηναπας, 4δ(ρ.211.}; Μ,41.8450); ν. Ἀσκοδρουγῆται, 
Ἀσκοδρουπῖται, Ἀσκοδρούται, Πασσαλορυγχῖται. 

ἘΤασκόδρουγοι, οἱ, ΞΞ ἔοτερ,, Ταϑπ.εὐά.τ. 5. τϑί(ρ.56); απο οχγ- 
τοης, Τίμα, ΟΡ ἀαεν.(Μ.8ό.138,164}. 

τάσσω, τοι τ. τῷ θεῷ... μηδένᾳ ἀμύνεσθαι τῶν ἐχθρῶν σου ΤΉΡΒη. 
εἰὔγοπ.θ.312(Ν.τοᾶ,7578). 

ἘΤατιανοί, οἱ, ἰο]οὐγεῖβ οἵ Ταῖίδη τοῦ Τατιανοῦ καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ Τ. 
καλουμένων ἘΡΙΡΒ λαεν.46.4{0.207.26:; Μ.41.8444}; 1.61. τ(ρ.28ο.14; 
ΙΟ4ΟΟῚ; οὗ, οὗτος [30. Ταῖδη] συνήκμασεν ᾿Ιουστίνῳ τῷ μάρτυρι, ... 
μετὰ δὲ τὴν τοῦ...᾿Ιουστίνου τελευτὴν προσεφθάρη τοῖς τοῦ Μαρκίωνος 
δόγμασιν... ἕτερα προσθεὶς παρ᾽ ἐκεῖνον Ἰὰ,απας.4δ(ρ.4.5; Μ.41.5818). 

τ (ταῦ), τό, [6 ἰδίτου Τ᾽" 85 πυσηεγαὶ τ΄, 300, τεῖ, σδη.14: 14, 
17:26--27 μάθετε.. ὅτι Ἀβραὰμ..«.ἐν πνεύματι προβλέψας εἰς τὸν ᾿[ησοῦν 
περιέτεμεν, λαβὼν τριῶν γραμμάτων δόγματα- λέγει γάρ" καὶ περιέτε- 
μεν Ἀβραὰμ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἄνδρας δεκαοκτὼ καὶ τριακοσίους. -.. 
τὸ δεκαοκτὼ ἰῶτα δέκα, ἦτα ὀκτώ" ἔχεις ᾿Ιησοῦν. ὅτι δὲ ὁ σταυρὸς ἐν 
τῷ ταῦ ἤμελλεν ἔχειν τὴν χάριν, λέγει καὶ τοὺς τριακοσίους. δηλοῖ οὖν 
τὸν μὲν ᾿Ιησοῦν ἐν τοῖς δυσὶν γράμμασιν, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ τὸν σταυρόν 
Βανη.9.8;, οἵ, αγεοις φμῖάαμι εἰ Οοἰογδασις που! ἐαεγεσίηι δὰ 
(γαέοογάε αἱῤῥαδείο φοτροηθηίδσ. ΥΟΡΙΟΡ παησ ἐπῖρε καμδαρι 
Ομνίριηα ἀἰκχῖφοο; ἐσο τι Α εἰ Ὡ, ἀομίφμε ζη σε: Ολγέδίμηι 
ἀεςοοηάῖ556, τὰ εἰ, εοἰμριδανι ἢ 7 σσιέα ὑδηῖδςο, σία γασοο πορμῖνα 
εἰ: περιστερὰ ῥγοημιηίτείμν παδεγε βου μνῖς ππμέγιη ΠΟΌΟΙ (6. 
ΟΠ Ιβίμ8 ΞξΞὸ α-ω Ξε ὅοι ; περιστερά -- 80- Ξ-τοο-ΊΟ-  2οο-Ἐ 200 
ἜΕΙΟΟΓΙ τὸ 801 τἨ «:ιἝω; [ἋΠοτοΐογχε (μηδ - περιστερά 
Η. (ποβῦ), Του] αν ἤσεν. οί Μ. ΡΓ..2,88.). 

ταυλίζω, --- ταβλίζω, ῥίαν αἱ ἀϊεε, ἘΡὮΥ.2.3700 ; ταβλ-, Ταβίηπου, 
123.το(ρ.603.2); υδοητ.Ν ὐν δ γηι. 7(}.03.τ7400). 

[Π]ταυρέα, ἡ, -- ταυρεία, 1. οχ-Ἰάφ το ρ, ΑἸ. ἢ “γ.δο(ρ.216.24; 
Μ.25.765.); ῬΑ] λ.  απς,τό(ρ.41.2; Μ.34.το410)}; 2. ἄγη, Το. α]. 
εἤγομιττ Ρ.272(Ν.07.4120). 

[᾿Πταυρελέφας, ὁ, ΞΞ ταυρέλαφος, “δι - εἰ ρηαη ; ἃ παρε οχ ν τη 
188. Βί4ε οὗ δῇ εἰερῆῃδπῇ, ργο. γχΐμοεεγος, ῬΊΜΙοβι. ἢ. 6...ττίρ.40.4; 
Μ6ς.4068). 

--- ----Ξ 

1376 ᾽ 7 
ταῦτο ειδής 

ἐταυριανός, δογη ἐπάενγ Ταμγς, Βα5.πέχ.6.6(1, πες; Μ.29.1200) - 
Τύδε5.Να2.41α],τττ(}.38.,088). 

ταυροειδής, δε ἰδὲ; οἵ 8116] ({ 1161} ἴῃ Ορῃῖτο ἀΐδστατω, Οὐ. 
( εἰς.6.3ο(Ρ.τοο.το; Μ.11.12404).Ψ 

"ταυροπολέω, δὲ ἀγατθς ὃν ἃ γόῖα οὗὨ δια; οἵ Αὐΐθγηῖβ, 170.Ὁ), 
γίεμι, 42(ρ.τ62.24; Μ,ο6,12808). 
ταυροπρόσωπος, δμἰϊ- [αεεᾷ, (60.185. σαη. οί Μ.02.1 5864), 
Ἐταὐταληθής, αὐεοίμίεῖν ἱγμο; οἵ ΟΠ γϑῖ, Οὐ ρτ. ρεὶ. 3,5 (Μ.ο8. 

8920). 
Ἐταὐτεμφερής, οὗ ἐπ σα» ον, ἐχαειν Πξε, Ὑμιάτιϑευα, ανένν, 4.3 

(Μ.00.4258); 10.3.2(420 4,0). 
ταὐτίζ-ω, ἀεηεξν, γπῶλε Ἰάρηϊίεαὶ ὑπόστασις σύνθετος, τὴν φυσικὴν 

τῶν ἄκρων διαίρεσιν ἐν ἑαυτῇ...“-οὐσα Μαχ,ορτέδει ΜΈ.01.2044}; Ρᾳ88., 
ΟΒΓΙ5[Ο] ἐν οἷς διακρίνεται τοῦ πατρὸς ὁ λόγος...τούτοις...καὶ πρὸς τὴν 
σάρκα “-“εται Ἐ]Πορ. ἐγ ἄορ. (Μ.86.2048Ὰ); ἡ σὰρξ λόγος γέγονεν, οὐκ 
ἀπολέσασα τοῦθ᾽ ὅπερ ἐστί, “οομένη δὲ μᾶλλον πρὸς τὸν λόγον καθ᾽ 
ὑπόστασιν Τ0.1) ἡγιαρ.5.6(λ.04.13258); εἷς οὖν καθ᾽ ὑπόστασιν πρὸς 
ἑαυτὸν “-όμενος, τῶν δ᾽ ἄκρων τοῖς χαρακτηριστικοῖς ἀφοριζόμενος 
ἰδιώμασιν 1. [αεοῦ.8ο(Μ.94.14778}; λάμπει... «τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς 
ὁ ἥλιος- φωτὶ γὰρ ἀύλῳ ““εται καθ᾽ ὑπόστασιν Ἰὰ ἤσηι, τ. 4(Ν1.ο6.ς 20); 
τεῦ, ἀπίοῃ οὗ βαἰηῖβ 1} σοῦ ᾧ [56. ϑελήματι] πεφύκασι πρὸς τὸ 
θεῖον ““εσθαι Μαχιοῤμδο 01.250); τεῦ, Ἰἀθη εἴν οὗ πππᾶρθ5 ψῈῈ 
ΟΥΡΊΠΑ]5 τῇ ὁμοιώσει “-ομένη 50. εἰκών], ἠλλοτρίωται τῆς οὐσίας τοῦ 
ἀρχετύπου ὡς εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ πρὸς... Χριστόν ὙΠάτ. δε, αΉΠΥγ7.3.2 
(Μ.90.4178}; τοῦτο... φύσις εἰκόνος, ““εσθαι μὲν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ 
πρωτοτύπον, διαφορεῖσθαι δὲ κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον ἐῤ.3.4(4324})}; 
1Δ.ρ}.2.65(Μ.00.12888); 2δ.2.17τ(1 5270). 

Ἐταὐύτισμός, ὁ, άεηετίν, Τμάτιδέμα.6}}.2.84(Μ.09.13288). 
ἑταὐτοβούλητος, λαυίηρ ἰμδ σαηιθ τοῦ, 770. ὐησί. (Μοος. 

2128). 
ἐταὐτοβουλία, ἡ, τὠφημγ Οὗ «ΟἹ; 1. Ττὶπ. κατὰ τὴν...τ. τοῦ 

πατρὸς ΟΥΥ. [0.4.5(4.4148); κἀκεῖνο κατὰ Ἀρειανῶν σημειωτέον, ὅτι 
ἐν τῷ εἰπεῖν ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν᾽ οὐ τῆς τ. ἡ δήλωσις, ἀλλ᾽ ἡ τῆς 
οὐσίας ἑνότης σημαίνεται 18. (Ῥυβεν Ρ.254.24:; Ααθετι οηι.); ἐῤ.5.5 
(526) οἷξ, 5. ταὐτολογία ; Η εν οἢΗ, ἐγ. ς,4ο: ττ(Μ.03.11030); ἐν τ. 
καὶ ταυτουργίᾳ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος τ. 
Νγϑ5,λορ.2.24 τη 70.(ρ.1το.21}; πατρός, νἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος... 
ἐν συμφυΐᾳ καὶ τ. Με]ει, παι ἠονι, τ(Μ.64.1Ἰ40}) ; 2. ΟΕ το]. τῷ θεῷ 
λόγῳ συναφθείς...ὁ τεχθεὶς ἐκ τῆς παρθένου ναὸς μεμένηκεν ἀδιαίρετος, 
τὴν ἐν πᾶσιν αὐτοῦ τ. καὶ ταυτουργίαν ἐσχηκώς ὙΠαΤΙΜΟρς εὑ. Πονηη. 
(Ρ.339.8; Μ.66.τοΙ 24); ΟΡ]δοιϊίοπβ ἴο Νοβιογίαῃι 56 φασὶ... ὅτε τῇ 
ἰσοτιμέᾳ, τῇ τ., τῇ αὐθεντίᾳ ἀδιαίρετός ἐστι τοῦ λόγου ὃ ἐν ᾧ κατῴκηκεν, 
ἄνθρωπος ΟνΥ.ἐῤ.46{Ρ.162.2ο; 553.1458};; 14,11 εῤ.(ρ.420.12; ΝΙ.74.το048); 
φασὶ τὴν ὑπόστασιν ἀντὶ τοῦ ταυτοβουλίαν καὶ ὁμογνωμοσύνην σημαίνειν 
τῶν φύσεων Τιδοπί. ΗΝ δοι.2.1(}}.86.1:25 0); μήτε ὡς ὁ... Νεστόριος 
σχετικὴν τὴν ἕνωσιν λέγομεν ἢ ἐσοτιμίᾳ καὶ τ. καὶ θελημάτων..«ταυτό- 
τὴτι παραληροῦμεν τὴν σύμβασιν Βορῃτ. Ἡ.ἐρ. νη. (Μ.87.3τ654}; ἡ γὰρ 
τ. βουλῶν ἐστιν ἕνωσις φυλάττουσα τὴν τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἡνωμένων δια- 
φοράν Μαχιοῤιίος.(Μ.0 1.458}; τὴν ἕνωσιν ποιησάμενος ἐξ ἧς καὶ τὴν τ. 
συνίστησιν ἢ πολυβουλίαν εἰπεῖν οἰκειότερον τ. (τ920) ; ὁ δὲ Νεστόριος 
ἄλλας ἐπενόει ἑνώσεις κατὰ τὴν ἀξίαν...καὶ ὁμοτιμίαν καὶ τ. Τ0,Ὁ. 
αϊαϊσοι, ὁπ(Ν.94.6648); εἰ γὰρ κατὰ χάριν καὶ τ. καὶ σχέσιν καὶ ἀγάπην 
εἰπῶμεν τὴν ἐνανθρώπησιν, καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ πνεύματος λέξομεν 
τὴν ἐνανθρώπησιν 14. ἐν. Ν᾿ εξὶ.42(ρ.577); ἴα 5θῖβα οὗ μρεῖν, οἰριρίοριθος 
οὐ ὩὉΝ Νεστόριος ταυτοβουλίαν ἤγουν ἕν θέλημα τῶν πλαττομένων 
αὐτῷ δύο προσώπων ἐδόξασεν ΟἹ ,Αἴετ,αεί. 4{(11.3.8528}; ἐδ. ς(ρο40); 
ΤΠΟΠΟΡἢγϑιῖθ, ἀπαβῖ. 5. λα τ(Μ.80.488) οἶς. 5. ταὐτοπραξία; 3. οὗ 
ΤΊΟΤᾺΪ] [ἀφ πεν οὗ Ψ}}}} Ὀδῖννεαη πλθη, Ουτιαάον.7(1.2478); ἰ4. 70.11.0 
(4.9724) οἷξ, 5. ἔνωσις ; Ἰυον. ῥα .Δορη. (61.86.20 408). 

Ἐταὐτογενής, οὗ ἐπε ξανγηέ βόηεις, βουσὶ, ΗΝ ἐςί.τοτο( Μ.86. 1440). 
Ἐταὐτόγνωμος, 5.ν.]., Ομ εογάαη! τὴν ἰσόρροπον καὶ τ. τὴν περὶ τῶν 

θείων συμφωνίαν ΤΠατ, Βταα. ἐρῥ.1.26(Μ.90.9928 ; ροβ8. ἴου ταυτογνώ- 
μονα). 

"ταὐτόγνωστος, λαυΐηρ {{6 ξαγιὸ κησοιοϊσάρε, Ὁ 70.) (θη (Μ ος. 
3128). 

ἡταὐτόδοξος, 07 1ἤε Ξα»η ρίονν, 1 λ65.Ν ζ. τα]. γ28(Ν.28.το25). 
ἐταὐτοδύναμος, λαυϊηρ {πὸ φαρῖο ἔογοθ ΟΥ ψιδαμίηρ, Του Ατ. διὰ, 

7.3.2(Μ..3.5560); Τγϊη., μαυΐηρ ἶμ6 ξαητς βοῖῦόν, 70.1). πον. 4.4(Μ.ο6. 
0054) οἷζ. 85, ταὐτοτελής ; {10.}).Β. 7.το(Μ.06.1ο288Β) οἰξ. 5. ταύτο- 
θελής. 

ἐταὐτοεθνής, οὗ {66 ξαγῖθ γε τοὺς κατὰ πίστιν ἡμῖν ἰδίους καὶ τ. 
Ὀγντιαάον 4{(1τ.1118). 

ταὐτοειδής, οὗ Τάρηϊ σαὶ ξογηι μίαν... θεότητος φύσιν τὴν ἐν τρισὶν 
ὑποστάσεσιν ἰδικαῖς, αἱ σύμμορφοι καὶ τ. ἀλλήλαις Ογτ αὶ, Τυΐμ.3(εἸ, 
4010); ὅτι δέ ἐστιν ἐν ταὐτότητι τῇ κατὰ πάντα τῷ... πατρί, διὰ τὴν 
φυσικὴν ἐμφέρειαν καὶ τὸ τῆς οὐσίας ταὐτοειδές, διεσάφει 1. ς(553Ὲ}; 



Υ ἡ κ-- 

ταὐτοειδῶς 

ἡνίκα τινὰς ταὐτογενοῦς ἢ ταὐτοειδοῦς...ὁ λόγος ζητεῖται Τιεοπί. Η. 
Νεςί.ττο( Μ.86.1440Α). 

Ἐταὐτοειδῶς, ας Τἀσηίοαὶ τῷ ἔογῊΣ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μονοειδῶς καὶ τ. 
ἀφοριζόμενον [56. 606] Βίομ. Ατ,4.5.0.4(Μ.3.90τ20). 

Ἅ 'ταὐτοενεργ- ἐω, τοογῇ τη ἰἦπδ ξαρῖς τᾶν, ορεγαίε Σ μπτίν “εἴ. οἦ. ̓ 
τριὰς καὶ ἅπερ ἂν δρῴη καὶ βούλοιτο ὃ πατήρ, ταῦτα καὶ ὃ υἱὸς κατὰ τὸν 
ἔσον τρόπον, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα νγ. Ν ἐδ .4.2(0Ρ.8ο.20; ταὐτοεργεῖ 
6᾽.10324}. 

ταὐτοέπεια, ἡ, Τἀεηἰτίν οὗ δρεεεί!, Οντ. Ῥς. 46: το(Μ.ὅ9.1ο578). 
ταὐτοεπέω, 1. γεῤρεαὶ οηοποίξ, ν6 ἑαμίοίορος, Ῥλάντι. Τγίη. τῷ, 

30.7810); Ὀνγ Μ τοι. 35(3.4210); 2. σαν ἐξα βαρ ἰζμτηρ, ΣΡέακ τοτίδ ὁπῈ 
ὈρΙΣεὶ 25: τε οαὶ ἰεγηηδ, νυ, 1 5.3.5(2.5228). 

Ἐταὐτοεπή β, ἐφμίοίϊορσοιιδ : πθαΐ, ἃ5 βιρϑῖ,, ἐσιίοίοργ, Ὀντιαάον τι. 

3344). 
Ἐταὐτοεργία {("ταὐτουργία), ἧ, ἃ ἀοτηρ οὗ ἐδ βαρ ἱμίῃρ, Ογτ. 

ς.36 ρτοειη.(Μ.69.9248)}; 14.«(407.12(1.430Ὰ); ἐφ. τά4(ς1 00); ΤΙ]Η., 
τἀοπίϊέν οὗ σρεγαίοη θεὸς ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν εἰς ταυτοβουλέαν καί, ἵν᾽ 
οὕτως εἴπω, τ. ἀναβαίνει τῷ φύσαντι 14. 70.5.5(4.531Ὲ); ἐνδέχεται... 
κατὰ μόνην τὴν τ. εἰς ὁμοίωσιν ἀναβαίνοντα τῷ πατρὶ τὸν υἱόν, καὶ 
ὑποβάθρᾳ.. οὐκ ἐρηρεισμένον φυσικῇ... 'ὑπομεῖναι. εἰτροπήν 10.3.5(2040); 
(Ἀσῖβτο!. ὁ γὰρ ἑτεροφυῶν εἰδὼς ταυτουργίαν σύγχυσιν ὁμοῦ φυσικὴν 
καὶ δ δεσῖν αὐτῶν εἰσηγεῖται προσωπικήν ΤΗΙΡΡ.Β6ν.Η εἰ.δίρ.325.6; 
Μ.το, 8370). 

Ἐταὐτοθελής, ἠαυτηρ εἰπ6 φάμα εὐ πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς 
ἐκπορευόμενον...τ,, ταὐτοδύναμον, συναΐδιον, ἐννπόστατον {70.1).8. ]. 
τοί Μ.06. 0288}. 

ἡταὐτόθρους, ἀφείαγίηρ ἰδ σανης ἐξίπρ, οὗ {6 ξαρτα ἐμεβονί, Όντ. 
7.0.6. τί. 6240). 

Ἐταὐτοκίνητος, τηουσά τ ονεν ; ΔΡΟΙπατίαη, οἱ ἀἰνὶπα ορρ. 
Παταδα τηϊπα οὗ Ομῆβε, ΑΡΟΙ]. ἐγ τοτίρ.241.30) ἃρ. οεὶ. Ραϊνγ.41 (ρ. 307. 
12) εἴ. 5, αὐτοκίνητος ; οἵ ΔΉΏΡΈΙςΣ Ῥεϊηρο τῆς οἰκείας αὐτοκινήτου καὶ 

το... τάξεως ἀρρεπῶς ἀντεχομένας Τίοη Ατις.1.7.2(Μ.3.2 088) ΣΕ 
Μακχ.βελοί.ε,1..7.2(4.4.680) ; οὗ τε, Βιοη Ατ, ἦν το, 2(3208) ; οὗ ραχ- 
Γ|ΟΌΠᾺΓ Οὔ] εοῖ 5 ἕως ἂν... ποιήσειεν [Ξ3ς, (σο4] ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ὅλῳ 
σύμφωνα καὶ τ. Μαχ. ίέ, Τμαί. 24(Μ. 00, 2728). 

Ἐταὐτόλεκτος, δχργέσοίηρ ἐπ 5α»ηὸ ἐπίῃ, ΘΟΡὮγ Η,ον.7. 130} .87. 
4344Α): ΤΒατιδεπα, ῥγοδί. τοί Ν.90.481})}. 

Ἐταὐτολεξία, ἡ, ἐάρμϊτίν Γ᾽ νιδαηίηρ, Τιοοπε, Ἡποηορή(Μ.86. 
1816}). 

ταὐτολογ-έω, 1. σαγ ἐδ ταμιε ἐπίῃ, ἀργέϑ τ φρεφε “--ὦ τῷ πέμ- 
ψαντί με πατρί ὥντ. 7σ.5.4(4.5140); .ὁ παράκλητος...ἐπείπερ ἐστὶ 
πνεῦμα ἐμόν, ταυτολογήσει..-πάντως καὶ τὰ ἐκ τῶν ἐμῶν ἀναγγελεῖ 
θελημάτων τὖ.ττ.τ(0300) ; 2. γέρεα! οπεϑεῖξ, [αξτιάταί δε, (Μ,6.677Α}); 
Οτα εἰς.2.22(ρ.159.8; Μ.11.8528); δόξει “-εῖἶν ὁ εὐαγγελιστής, οὐδὲν 
πλέον λέγων ἐν τῷ, ᾿οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν᾽, παρὰ τό, 'καὶ ὃ 
λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν᾽ 14..0.2.0(5; Ρ.62.0; Μ.14.1248). 

ταὐτολογία, ἡ, 1. περάϊεςς γερο οη, Οτοεἰς.7.54{ρΡ.204.8; Μιτι, 
14070}; ΑἰΠ.2η-ς.20.3(Μ.25.1324}; ΟΠ γγβ. ἤονι.3.5.5 ἴῃ τον. (το.3288); 
Ρὶυγ., Ὀγγιζαρἤ. τί3,6530); 2. τάσηϊτῖν ὁΓ μέεγαηες, οἵ τῆς. θη 
ἀδίδακτόν τινα μάθησιν...ἐκ τῆς τοῦ γεννήσαντος ἰδιότητος ἔχων... «εἷς 
ταυτοβουλίαν τὴν ἐφ᾽ ἄπασι καὶ τ. ἀναβαίνων τῷ θεῷ καὶ πατρί ὕντ, 

.0.5.5(4.5268). 
"ταὐτόματον, τό, ματα, παρ, 1π ΡΠ γαβ6 ἀπὸ τ. ὧν ἐπαηεε, (τυ. 

ἤθη. 51,1 ἴῃ ΜῈΈ.(7. 5208); αἶδὸ ἐκ τ. Ατῇ δον. το(ρ.τό.το; Μ.25.4404). 
Ἐταὐτονόητος, ἐχΡγεδείην ἐξέ ϑαρξ ἰξομρλὶ, Τάτ ϑῖμα ῥγοδίντο 

(}1.09.4810). 
Ἐταυτονομία, ἡ, σεηεγαὶ ἱσηεί, Ἔλα, Βοστῆ. ἐν. δ σπιδπη Ρ.276. 

24). 
Ἐταὐτοούσιος (ἔταυτούσιος), οὗ ἐα Ξαγηδ ἐμῤείαηεο, ἰἀεηίϊεαϊ ἴῃ 

ἐ5ϑόηεα; ΤΥΙΗ. ; 1. αἸδί. ἔσοπι ὁμοούσιος Ἀπ γοϊδοῖτεά Ὀν οὐ μοάὸχ 
οὐ δύναται δὲ εἶναι ἑτεροούσιος τῷ γεγεννηκότι οὐδὲ τ., ἀλλὰ ὁμοούσιος 
ἘρΙρῃ.μαενδς ϑίριττ.το; Μ.42.25 4}; οὐ λέγομεν...τ, ἵνα μὴ ἡ λέξις... 
“Σαβελλίῳ 'ἀπεικασθῇ..«ὁμοούσιόν τε φαμεν 1Ψ.76.7(0.348.13; 5280); 
2. Ἰάδπειῆεα νυ ὁμοούσιος πα το]εοιο4 Όν ᾿Θϑιηὶ- Αὐΐϑηϑ᾽ εἴ τις... 
ὁμοούσιον... ἢ τ. λέγοι τὸν υἱὸν τῷ πατρί, ἀ, ἔ, ΟΑτις.(35β)απαίδ.το : 
δοςορίεα ὃν οὐἱμοάοχ τὸ γὰρ ὁμοούσιόν ἐστι τὸ τ. ΤΑΤΗ Μαερά ἀταὶ, 
2(Μ,28.13360}; πιστεύω εἰς..«τριάδα...τ. καὶ ὁμοούσιον 0. νηεὶ. 
2(Μ. 95. 3128); ταυτούσιος : ΤΠειζ. 85. ΒΕ ΒΓ, “κατὰ τὸ σύμμορφον καὶ 
τ. ... ἀπαύγασμα εἶναι δόξης Ὠάντη. Τγέμ.τ.τ6(Μ.30.3378). 

ταὐτοπάθεια, ἡ, 1. ἐώἀεηίίοαὶ τ εγῖην, ΤΠατΒιέαα, ρ}.1. (Μ ρο. 
9124); 10.1.5 6(11008}; 2. οονγ ες ῥοη ΔΉ σΗ εν τηρ; οἱἨ ῬαΠΙΒηπιθπὶ 
αὐῦ, ἰός ἰαἰοηΐξς, ΟΝΊο. (γϑγ)εαη.4; Ῥμοῖ,πογηοε. τ. ὙἸ4(Ρ. 410; Μ. ἴοΆ. 
5044). 
Ἐχαὐτοπαθέω, ΦῈ} {πε ξαγη, ΤΒατ. ϑευά 0.2. βοί(Ν. 99. 18878); ; 

1ὁ.2.τ54{(14808). - 
Ε. 
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ταὐτοπαθής, μἰεγρο]ηρ [6 δαῖηε ἐχρεγίθηεα ἐχῥεγιθηείηρ ἱμδ΄ 

ΥΥ 

ταὐτότης 

δαηδ δηβονγῖηρ λέγοντες τὴν μὲν προσληφθεῖσαν τῷ λόγῳ σάρκα 
γενέσθαι ταὐτουργὸν τῇ θεότητι διὰ τὴν πρόσληψιν, τὴν θεότητα δὲ 
γενέσθαι τ. {τῇ σαρκὶ διὰ (τὴν) κένωσιν ΤΗΠΡΡ. Βεγ.ἢ εἰ. κ(ρ. 324.14; 
Μ.1ο 8260). 

ταὐτοποιέω, γηαξκε ἰο δὲ ἰ᾿ ξαγης, μπῖξν; ταρᾶ,, Μαχοριγεί τί 01. 
δόδο). 

Ἐταὐτοπραγέω, ῥεγζογηι ἰδ δαῦπε αεἰϊοησ, ΤΠάν. δια. ρῥ.2.τοῦ 

(Μ4.99.15930). 
Ἐταὐτοπραξία, ἡ, τάση!τίν τη ἀεὶ μονοφυσῖται ταὐτοβουλίαν καὶ τ. 

ἐφαντάσθησαν Ατιαδί. 5. ἐοά.τ(Μ.80.488). 
Ἐταὐτοσθενής, ὁ} 5α»16 ζογεθ ΟΥ Ροιυεῦ, Οντιάταϊ, Τνῖῃ. 3(5..4608). 
Ἐταὐτοτελής, λαυΐηρ ἰἦδ σαγηθ ἐπ τη υἱόῦ, οἱ (Ὠτίθὶ ὡς μὲν θεὸς 

τ. ὧν τῷ πατρί 10.100, [.ο.3.24{Μ.04.10028}; οἱ Η. (ποδί τοῦ πατρὸς 
ἐκπορεύεται ὁμοσθενές, τ., ταὐτουργόν, ταὐτοδύναμον Ἰἰά ἐόν. 4.4(Μ. 
οὐ.δοςα). 

ταὐτότης, ἡ, Α. ἀομίτν; 1. ἀοἴ. τ. ἐστὶν ἀπαραλλαξία, καϑ' ἣν ὃ 
τοῦ σημαινομένου λόγος τὸ πάντη κέκτηται μοναδικόν, μηδενὶ τρόπῳ 
διαφορᾶς γνωριζόμενον Μαχ.ορτίδε.(Ν.Ο1.1528}; 85 ρΈΠΟΙΙΟ ἸΠομ ν, 

᾿ ΟἸεμι. οἐγ.8.6(ρ.92.8; Μ.9.5854); Μαχιανηδίρ. (Μ.οτ.13120) ; 2. 1π ρθη. 
πάντων τῶν λογικῶν τὴν παραγωγὴν νόας ἀσωμάτους...γεγονέναι δίχα 
παντὸς ἀριθμοῦ καὶ ἀνόματος, ὡς ἑνάδα πάντων τούτων γενέσθαι τῇ 
τ. τῆς οὐσίας καὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον 
ἑνώσει (ΟΡ(ς45)ωπαίΝ.2; οἱ παίιγαὶ ἸΔθ Εν οἱ τυϑη]κεῖὶπα, ΑἸ εὑ. 
ϑέγα}.2.3(Μ.26.6128), οὗ Ιἀδητιῖν οὗ παῖηρ, Τμαϊ.}.6.2.26.3(3.802); 
τ. ἔσται τῆς γνώσεως καθάπερ καὶ τῶν ὑποστάσεων ({ Ῥ(ς4:)απαίῇ,. 
14; ἐχαςί ἐογγεςρομάφησε, τάἀσηϊτέν οὐ εογίθηΐ, Οντ. 0.4.5(4.4018); 
3. Τῆπ., οὗ Ιἀε ΠΥ οἵ θοη ἃ5 οα ψ ἢ Εδίμεσ τὸν ἐν τ. λόγον 
θεὸν ἐν θεῷ φαμεν (Ἰ]εχη.ἐχε ΤἼπάο!, Β(ρ.τοβ.2ο; Μ.9.6:70); ἐν ἀρχῇ 
ὃ ἐν τ. λόγος, κατὰ περιγραφὴν καὶ οὐ κατ᾽ οὐσίαν γενόμενος [ὁ 
υἱός ἰδι τοί(ρ.112.28 ; 6650); ὁ...ἐν τι μονογενής, οὗ κατὰ δύναμιν 
ἀδιάστατον ὅ σωτὴρ ἐνεργεῖ τὐ.8(ρ.1οϑ.27 ; 6604}; ἀνάγκη γὰρ καὶ ἐν 
τούτῳ τὴν τ. πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα σώζειν Αἰἢ..ἀεε7.23(0.19.17; Μ, 
25.456}; ἐν τούτῳ γὰρ μᾶλλον χαρακτὴρ ὧν καὶ εἰκὼν τοῦ πατρὸς 
δείκνυται, μένων ὅ ἐστι καὶ οὐκ ἀλλασσόμενος, ἀλλ᾽ ἔχων ἐκ τοῦ πατρὸς 
τὴν τ. 4,.,4γν.1.22(Μ.26.574}; ἤκουσας υἱόν; νόησον τὴν πρὸς τὸν 
πατέρα ὁμοιότητα... -ταυτότητα λέγω, φυλάσσων υἱοῦ καὶ πατρὸς 
ἐδιότητα...οὐκ οὐσιῶν σύγχυσιν, ἀλλὰ χαρακτήρων ταντότητα Β88. 
ἀισρι.23,4(2.1888 ; ΝΙ.31.5070}; ὄντος τε καὶ ὑφεστηκότος ἑκατέρου, καὶ 
ἐδέαν ἔχειν λεγομένου τὴν ὕπαρξιν ἡ τῆς οὐσέας τ. βραβεύει τὴν ἔνωσιν 
Οντἀΐαὶ, Τγῖμ.τ( εἰ, 4080); οὐχ ἕτερος ἂν νοοῖτο παρ᾽ αὐτὸν ὑπάρχειν, 
ὅσον τ, φυσικήν 1δ. χ(άοϑο) ; ὥσπερ ἡ σύνεσις ἡ ἐν ἡμῖν... καὶ ἡ σοφία τοῦ 
θεοῦ καὶ πατρός, τουτέστιν ὁ υἱός, οὐχ ἕτερόν τι παρ᾽ αὐτὸν ἐστιν ὅσον 
εἰς οὐσίας ταυτότητα λέγω, καὶ φύσεως ἀπαράλλακτον ὁμοιότητα 1ἅ, 
.]0.5.5(4.5250); ὁ υἱὸς μέαν ἔχων ὡς πρὸς αὐτὸν τὴν οὐσίαν, καὶ τῇ τ. 

τῆς φύσεως ὥσπερ ἐνυπάρχων πρὸς τὸν γεννήσαντα ἰά.1ἠε5.32(ς". 
284Ε); αὐτὸ τῆς πατρικῆς οὐσίας τὸ ἴδιον ὑπάρχων ὁ υἱός, ὅλον ἐν 
ἑαυτῷ φορεῖ τὸν πατέρα καὶ ὅλος ἐστὶν ἐν πατρὶ κατὰ τὴν τ. τῆς οὐσίας 
15.τ2(1τ1Ὲ}}; υἱός... .«δευτερότης ὑποστάσεως ἐν τ, φύσεως Απαβὶ.5,ἠο4,2 
(Μ.89.564}); οἵ ἸΙάἀεπτν οὗ Ἔββθησς οὗ τπς ἴγοε Ῥοιβοβ αὔτη γὰρ τῶν 
ἰδιωμάτων ἡ φύσις, ἐν τῇ τῆς οὐσίας τ, δεικνύναι τὴν ἑτερότητα ΒΔ5. 
Ἐπη.2.28(1.265 0; Μ.20.6370); ἡνωμένως τῇ ἑτερότητι νοεῖν ἀναγκαῖον 
τὴν πρώτην τ. καὶ δευτέραν καὶ τρίτην..-τὴν αὐτήν. ὅπερ γάρ ἐστι 
πρώτως ὁ πατήρ, τοῦτό ἐατι δευτέρως ὁ υἱός, καὶ τρίτως τὸ πνεῦμα Ἰά. 
6}.τ20.τ(2.22ος ; Μ.32.5570}; εἷς θεὸς ἐστί τε καὶ εἶναι πιστεύεται, οὐχ 
ἧττον διὰ τὴν ὁμόνοιαν ἢ τὴν τῆς οὐσίας τ, τ. ΝᾺ 2.ογ,6.12(}}.25.740Ὰ}); 

οὗ συναλοιφὴ οὖσα ἡ τριὰς οὐδὲ διῃρημένη τῆς ἑαυτῆς τ. ἘΡΙΡΗ ἦἤαξν, 
62.7(0.305.28 : Μ.4τ. τοόοα) ; Ι4«φης.τοί(ρ.18,17; Μ.43.368); μὴ τρεῖς... 
οὐσίας.. «νομίζειν, ἀλλὰ μίαν τῇ τ. τῆς θεότητος γνωριζομένην Πα, 
Μορϑ5.5γριδι(ριοϑετι; Μι,66.1ο17Ὰ); τῆς. «τριάδος διὰ τὴν τ, τῆς 
οὐσίας εἰς μέαν θεότητα δι᾽ ἑαυτῆς ἀναπλεκομένης ὡς εἶναι μόνην τὴν 
θείαν οὐσίαν τὸ κυρίως ἀγαθόν Ογτ ιἦες. γ)(ς᾿ 311Ὰ}; τὸ κοινὸν δὲ τῶν 
ὀνομάτων τὴν τ. τῆς οὐσίας δηλοῖ ΤΒαΙ 5. του: τ(1.1202); οὐδὲ γὰρ 
ἐξίστησιν ὅλως τῆς ἀρχῆς τὰ ἐξ αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἀνεκφοίτητα πάντη ταύτης 
τηρεῖ, διὰ τὴν τῆς οὐσίας τ., εἰ καὶ ὡς ἴδια πρόσωπα πρόεισι Τ τος. Ο. 
Ργοεῖ.(Μ. 81. 27928); ἐβ8ηη-Ατἰίδπ’ ἀοοετίπε οὐδὲ ὁ υἱὸς ὅμοιος κατ᾽ 
οὐσίαν γενόμενος τῷ...«πατρὶ εἰς τ. ἄξει τοῦ πατρὸς τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν, 
ἀλλ' ἐπὶ τὴν ὁμοιότητα ΟΑπο.(3258)ορ νη. Ρ. ΡΙΡἢ. ἀαεν.73.ο(Ρ.28ο. 
το; Μ.42.4200}); οὗ μὲν...τὴν οὐσίαν ἐν οὐδεμιᾷ τ. παραδεξάμενοι, τὴν 
ὁμοίωσιν ἔξωθεν φέροντες τῷ υἱῷ προστιθέασιν... οἱ δὲ τὴν ὁμοίωσιν 
τοῖς ποιήμασι πρέπουσαν εἰδότες, ἐν τ. μὲν τὸν υἱὸν συνάπτουσι πατρί, 
ὑφειμένῃ δὲ τῇ τι ἵνα μὴ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἣ μέρος πατρὸς..«οὕτω θεός, 
οὐχ ὡς ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἐκείνου ΤΆΡΟΙ] εὐ. Βας.χ( Μ.32.1το40}; 
ἴῃ ἀοοίγπο οὗ “ἐπ πο βῖϑ᾽ μέαν ϑεότητα ἤγουν θεὸν.. «ὁμολογοῦσιν, οὐκ 
ἀριθμῷ, ἀλλὰ τῇ ἀπαραλλάκτῳ τῆς θεότητος τ. Τί, ΟΡ ἤαον.(Μ.86. 
61}; τοί, τηραπῖῃνσ οὗ ἱὁμοούσιος᾽ : τὴν λέξιν τοῦ ὁμοουσίου ἀκούοντες 
εἰεἷς ἐπὶ ἀσωμάτων διανοούμενοι τὴν ἑνότητα τῆς φύσεως καὶ τὴν τ΄ 



» ; 
ΤαῦτΤΟΤΡΟΊΤ ως 

τοῦ φωτὸς μὴ διαιρῶμεν Ατῃ. ἄδον. 24{0.20.5; Μ.25.4570}; τὸ ὅμοιον οὐκ 
ἐπὶ τῶν οὐσιῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σχημάτων καὶ ποιοτήτων λέγεται ὅμοιον' ἐπὶ 
γὰρ τῶν οὐσιῶν οὐχ ὁμοιότης, ἀλλὰ τ. ἂν λεχθείη ἰὰ,Ἐγη.53(0.276.26 ; 
Μ.26.7886); τὸ ὁμοιούσιον ἔδει λέγεσθαι...ἐπὶ τῶν σωμάτων, ἐφ᾽ ὧν 
καὶ ὁμοιότης, τὸ δὲ ὁμοούσιον ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων, ἐφ᾽ ὧν ἡ τ. ΤΑΊ. 
Μαιεεά. ἀϊαὶ.(Μ.28.15360); αὕτη δὲ ἡ φωνὴ [56. ὁμοούσιος] καὶ τὸ τοῦ 
Σαβελλίου κακὸν ἐπανορθοῦται" ἀναιρεῖ γὰρ τὴν τ. τῆς ὑποστάσεως καὶ 
εἰσάγει τελείαν τῶν προσώπων τὴν ἔννοιαν Β45.6}.52.3(3.1464; Μ.22. 
2030); ὅμοιον γὰρ καὶ ἀνόμοιον κατὰ τὰς ποιότητας λέγεται" ποιότητος 
δὲ τὸ θεῖον ἐλεύθερον: ταυτότητα δὲ τῆς φύσεως ὁμολογοῦντες, καὶ τὸ 
ὁμοούσιον ἐκδεχάμεθα καὶ τὸ σύνθετον φεύγομεν Ὡναρτ. Ροπῖ,ἐρ.3(Μ. 
42.2400) ; τοῦ. Ἰπαννε Πρ οὗ ΤΥ π. εἰ δὲ ναοὶ χρηματίζομεν, ἑνὸς... καὶ 
οὐ δύο θεῶν, ὅταν ἡμῖν ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὰς ἐναυλίζωνται, ποῖος..«λόγος 
συστέλλει πρὸς ἐνότητα τοὺς δύο, τῆς κατ᾽ οὐσίας τ. οὐκ ἐχούσης 
τόπον; Ονὐγ. 6.το(Δ4.8320) ; οὗ 5δοοπά 8η6 {πι|γτὰ Ῥεύβοηβ Χριστὸν... 
τὸ πνεῦμα καλεῖ... οὐκ ἀλλότριον αὐτὸ δεικνύων τῆς τοῦ λόγου φύσεως, 
ἀλλ᾽ οὕτως ἡνωμένον, εἰ καὶ ἔστιν ἰδιοσύστατον, ὡς αὐτό τε ὑπάρχειν ἐν 
υἱῷ, καὶ υἱὸν ἐν αὐτῷ διὰ τὴν τῆς οὐσίας τ. 14.1}65.33(5}.334Ὲ}; οὗ 
ἰάομειεν οἵ 1} θεΐψοθῃ Ἐδίμου ἀπά ὅοτι, ν. βούλημα; οἵ ορεγαῖίοη 
ἡ τῆς ἐνεργείας τ. ἐπὶ πατρὸς τε καὶ υἱοῦ καὶ πνεύματος ἁγίου δείκνυσι... 
τὸ τῆς φύσεως ἀπαράλλακτον τ Νγβ5. Τγίπ. (0.80.4; Μ.32.6030); 
ἐπειδὴ ....τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ἰδεῖν ἀμήχανον ἦν, ἀπὸ τῆς τῶν ἔργων...τ. 
τὴν ἀπόδειξιν τῆς κατὰ τὴν δύναμιν ἀπαραλλαξίας παρέχεται (ἩΓΥ5. 
μο»β.61.2 ἠῃ 70.(8.3640}; τὸ ταυτὸν τῆς οὐσίας καὶ τῆς ἐνεργείας... 
τήν τε τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς δυνάμεως...τ." οὐκ εἶπον ὁμοιότητα, ἀλλὰ 
τ." καὶ τὸ ἕν ἔξαλμα τῆς κινήσεως 10.}). [ο.τ.8(Μ,04.8280); 4. (Βτῖδτο]. 
τὴν γὰρ ποιηθεῖσαν τῆς ἀνθρωπότητος φύσιν μὴ τῇ ἑνώσει τοῦ λόγου 
εἶναι ἰδίαν, ἀλλὰ...τῇ τοῦ θεοῦ φύσει ἐξισουμένην τῇ τ. τῆς φύσεως 
ἐννοεῖν, ἀσεβές ΤΑΤΗ. ροί τ. (1.26. 11000) ; ταυτότητι ὑπάρξεως καὶ 
φύσεως κοινότητι ὥφθη ὃ κύριος 1δ.2.1τ(11408}; ὁ τεχθεὶς ἐκ τῆς 
παρθένου...ἄνθρωπος..-ταυτότητι γνώμης αὐτῷ [530.. λόγῳ] συνημμένος 
ΤΗάγΜορϑ. Ρ' ἴρηε,τ4{ρ.311.27; Η.3.8068 ; οἵ, Μ.66.9044); πιστεύειν... 
εἰς τὸν...«ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, οὐχ ὡς ἕτερον ὄντα παρὰ τὸν... 
λόγον, οὐχ ὅσον εἰς οὐσίας ταυτότητά φημι... ἀλλ᾽ ὅσον εἰς τὸ τῆς 

ἀληθοῦς νυἱότητος χρῆμα Ογγ. 7ο.ο(4.7634)}; ἡ ἄκρα ἕνωσις καὶ τ΄ ἔχει 
καὶ ἑτερότητα" ἣ τ. οὐσιῶν καὶ ἑτερότητα προσώπων καὶ τὸ ἔμπαλιν. 
εὐνἐπὶ τῆς.««τριάδος τι μέν ἐστιν οὐσίας" ἑτερότης δὲ προσώπων. .«.ἐπὶ 
ἑωτοῦ ἀνθρώπου τ. μέν ἐστι προσώπου, ἑτερότης δὲ οὐσιῶν... ὁμοίως... 
ἐπὶ... Χριστοῦ τ. μέν ἐστι προσώπου, ἑτερότης δὲ οὐσιῶν: ἑνὸς γὰρ 
ὄντος προσώπου ἤτοι ὑποστάσεως, ἑτέρας οὐσίας ἐστὶν ἡ θεότης καὶ 
ἑτέρας ἡ ἀνθρωπότης Μαχ.οριδο(Μ.91.1458); ὑποστατικῇ τ. ..- αὐτὴν 
[3ς. σάρκα] τοῦ προσλαβόντος λόγου θεώσαντος Ἰὰ ατιδίρ. (Μ.01.10400}; 
το, Τταπδῆρσυταίίοι μένων... αὐτὸς ἐν τι παρ᾽ ὃ τὸ πρὶν ἐφαίνετο νῦν 
τοῖς μαθηταῖς ἑωρᾶτο φαινόμενος 70.1).πονι.1.12 0.06, 640). 

Β. ερηεΊείεηεν, βαῖίν, ἱημημαδίν, ἴα ρθη. τὰς γνωστικὰς ψυχὰς... 
ταυτότητι τῆς ὑπεροχῆς..-τετιμημένας διαμένειν (]ΕΠη.5.γ.7 3(ρ.τοιῖς; 
Μ.9.4τ60); Ἐπ5.4.6.4.3(ρ.154.6; Μ.22.2574};} τῆς γνώμης ταυτότητι 
Μαχ.αριδίρ. (Δ1.91.1044Ὶ4}; [μ 60]. ἐν τ᾿ ... ἀγεννήτῳ ὁ ὧν αὐτὸς μόνος 
ΟἸοια. ἐγ διτδίρ.σοι. το; 2644); τὸν ὄντως θεὸν τὸν ἐν τ, τῆς δικαέας 
ἀγαθωσύνης ὄντα 1δ.1.3(0.12.2; 4208); τὸ θεῖον ἐν τ. ὑπάρχει καὶ οὐκ 
ἐπιδέεται προσθήκης οὐ δόξης οὐ προκοπῆς ἘΡΙΡΒ ἀη.6(ρ.12.7; Μ, 
43.254}; κάθηται... ἡ πάντων. .««δημιουργὸς σοφία τοῦτ᾽ ἔστιν ἀκλόνητον 
ἔχει τὴν ἐν τ. διαμονήν Ογτ.1ς5.1.4(2.τ020};} ἁπάντων ἐπέκεινα τῆς 
ἐπέκεινα πάντων ὅλης ἰδιότητος ταυτότητος Τοπ. Ατ.ἀ...2.4(Μ.3. 
6414}; οὗ θεῖοι νόες...ἀνεκφοιτήτως μένουσιν ἐν τ. περὶ τὸ τῆς ταυτό- 

τητὸς αἴτιον καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἀκαταλήκτως περιχορεύοντες 10.4.8 
(7οςΑ); τεῖ. ΒΝ ἡ...ταύτης γαστὴρ... ἐν ταυτότητι διαμείνασα τῆς 
παρθενίας ἩΜεΙΉ. δν»,. εἰ πη 4(Ν1.18.3560). 

α. μηϊίν, μαγμιοὴν τὴν τῶν δογμάτων τ. ΟΥ(εἰς.Ἴ.πο(Ρ.2ο8.25 ; 
ΜυΙχΙσοσα}; ἴῃ οτραϊρα ογάευ, Πιάντη. Τ γ1η.2.1(Μ,30.4528}; Μᾶκχ, 
αρεϑίρ (Μ οτ.ττδοα); δισοὴρ ΟὨγϑείαπβ, (Ἱθ πὶ. δ ν.2.οΟ(Ρ.125.11; Μ.8. 
9778); ἴὰ ΟΤ, 1.3.2(ρ.το9.20; ττ00Ὰ}; ἡηεγάφρεημάσηξε οἵ Ἀπον]εᾶρε 
οἵ οἄ πᾷ εοἴεσπαὶ βαϊνδῖοη, 16.4.22{(0.208.20; 12484). 

Ὁ. ρἷαι., γερειίοης ἀνέπλασαν κατὰ περιόδους ταυτότητας ΟΥ̓. 
Οεἰς.4.τ2(ρ.282.13; Μ.11.10418). 

Ἐταὐτοτρόπως, 19: ἐπε ξαηὴξ ἨΙΩΉΉΦΡ 85 τ. ... 
ῬΙ5.καγη:.24.3(0.52), 

Ἐταυτουργείς, ὡς τῷ θεῷ. καὶ πατρὶ τ., εἶπε 
40: ττ(}1.93.110920}; ΡΥΟΌ, ΟΥΓΟΥ ΤΟΥ ταυτουργός. 

Ἐταὐτουργία, ἡ, ν. Ἐταὐτοεργία. 
Ἀταὐτουργός, ῥεν ογημίηρ {{π ξανθὸ τόογὰ, ΤΠῚΡΡ. Βον. εἰ. 3(0.323. 

28; Μ.το. 8268) ; 1δ.5(0.324.13; 826) οἿ[. 5. ταὐτοπαθής.; ταύτην ἴα. 
Ὀ] σϑίηρ οὐ ομτίβιη] οἱ θεῖοι καθηγεμόνες..«ὡς ὁμοταγῆ καὶ τ. τῷ 
συνάξεως ἱερῷ τελεστηρίῳ...διετάξαντο ΟΠ, ΑΥ.6.}..4.3.3(}1,3.4160); 
οὗ Ἡ, Ομοβὲ ἴῃ τεὶ. το Εδίμογ, 0.1). ον. 4.4(Μ 06.605.) οἷξ. 5. 

᾿ , 
ταὐτοτελής. 

τοῦ διδασκάλου θο, 

Ἡεβγοῖ ΗΠ. γ.Ρ-. 

132γ8 τεάφιον 

- κι ταὐτούσιος, ν. "ταὐτοούσιος. 
πταὐτοφυής, οὗ ἐΐε ξαπιθ Ἠαίηγ6 ποῖον ἴστε ἱερέα τ. τῷ ἱερατενομένῳ 

ποτέ; Τιϑοηῖ. ΗΝ ἐς. 5.4(Μ.86.17280). 
Ἐταυτωνυμία, ἡ, ἰάἀδμετιν οὗὨἨ παμιε ἕνωσιν γεγενῆσθαι λέγοντες οὐ 

κατὰ. «σύγχυσιν... «φάσκομεν' οὐδ᾽ αὖ πάλιν... κατ᾽ ἀξίαν ἢ...τ., ὡς ὁ 
Νεστόριος... ἔφη 10.10. [αεοϑ.ϑτ(Μ.94.14804Ὰ). 

ταὐτώνυμος, εαἰϊφά ὃν ἐ“6 σαγρῖθ παριε, ΤΌ Βε5. ΝᾺ 2. ταὶ, τ28(Ν1.38. 
1025). 

ταφεών, ὁ, δηεγίαἰ-ῥίασε, ταεῖ. τ. ψυχῶν Ἐπ5.υ.(,3.26(0ρ.89.32; Μ. 
2ο.τοξβδ0), 
ταφή, ἡ, δηγίαὶ, οἵ ΟΠτιβί κατὰ τὴν σωματικὴν τοῦ ᾿Ϊησοῦ τ. ἢ 

σωματικὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ ΟΥ..70.20.1τ2(0.342.21; Μ.14.6ο00) ; οὗ [50.Ψ 
16. βίπηςι] χάριν μὴ φεισάμενος σταυρῷ καὶ θανάτῳ καὶ ταφῇ 
συνεχώρησεν παθεῖν.. «τὸν υἱὸν τὸν ἀγαπητόν (Ὁηδὶ. 4Ρ,.2.24.3; τῆς 
τριημερονύκτου τ. Ῥνοοπί. ΒΟΝ ἐ5ι.εἰ τω. 2(Μ.86,13368); τοί. οὔβοι- 

νάπος οἱ Ηοὶν ϑαίυσααν ἕν.μόνον σάββατον ὑμῖν φυλακτέον ἐν 
ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ, τὰ τῆς τοῦ κυρίου τ., ὅπερ νηστεύειν προσῆκεν (ΟἨϑί. 
4Ρ.1.23.4; τοῦ. Ὀαρίϊδπι τίς οὖν ὁ τρόπος τῆς τ΄; καὶ τί ἐκ τῆς μιμή- 
σεως χρήσιμον; ΒΑ5,. Ρῖγ.35(3.28Ε ; Μ.32.129Ὰ); μιμούμενοι τὴν τ. 
τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος 10. (20Ὰ; Μ.1298); τὸ, ὕδωρ τοῦ 
θανάτου τὴν εἰκόνα παρέχει, ὥσπερ ἐν τ. τὸ σῶμα παραδεχόμενον 1. 
(ζος; Μ.1290)}; τὸν...βαπτιζόμενον ἡ συμβολικὴ διδασκαλία μυσταγω- 
γεῖ ταῖς ἐν τῷ ὕδατι τρισὶ καταδύσεσι τὸν θεαρχικὸν τῆς τριημερονύκτου 
τ. ᾿Ιησοῦ..«μιμεῖσθαι θάνατον Ὀϊοη.Ατ.6.ἢ..2.3.7(}1.3.4048). 

τάφιος, ἔν δμγίαὶ τ. ἀθόναις Νοητ. ραν. 9.20:}(Μ.4.3.900Ὰ). 
τάφος, ὁ, ἰογενϑ; 1. 11{., τοῦ, γπδυίνυ οὐ] 15 πάντα ἐπληρώσατε τ. καὶ 

μνημάτων Τα]π.ΠῊΡ.84Ρ.Ὁγτ. {μἰηπ.το(65.3350}); οἵ ΟΕ γιβι 5 ἰομὶῦ προσ- 
κυνοῦμεν.. τὸν τι τὸν ἅγιον, τὴν πηγὴν τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως [0.1}. 
ἤπαρ.3.34(Ν1.04.13538} οὗ ἃ ἢνίηρ' τοια κολακεύσατε τὰ θηρία, ἵνα 
μοι τ. γένωνται στι. Κορι.4.2; τίς ἄν.. ἀνάστασιν πεπιστευκὼς [ἐπὶ] 
σώμασιν ἀναστησομένοις ἑαυτὸν παράσχοι τ΄; Αἰεπαρ ἰεσ.36.1(Μ.6, 
9608); ἦν ᾿Ιωνᾶς...ἐν ζῶντι τ. φερόμενος [5α5.86].07.12.2(Μ.8ς.1644}» 
4.5 5 η0η. ὙΠ ἀεδϑίῃ μετὰ τὸν τ΄ ... ὁ μέλλων... βίος Ὑπατ, ( ον,.6:13 
(3.107); 2. οἵ τπ6 Ψομ ἀναλογισώμεθα...«ἐκ ποίου τ. καὶ σκότους ὁ 
πλάσας ἡμᾶς...εἰσήγαγεν εἰς τὸν κόσμον αὐτοῦ χ( Ἰεηι.38.3., ΟἸ6Πὶ. 
εἰν. 2.18(0Ρ.163.23; Μ.8.το36.Ὰ}; 3. τηεῖ, ἐὰν... «περὶ... Χριστοῦ μὴ λαλῶ- 
σιν, οὗτοι ἐμοὶ στῆλαί εἰσιν καὶ τ. νεκρῶν Ἰρῃ, ΠΕ αά.6.1; οἵ τοπιρ]ος 
οἵ ραρϑῃ ροάβ, (]δι, ῥγοί.3(ρ.34.6; Μ.8.1.324}; οὗ Ὀοᾶν ἃ5 τοι οὗ 
50], 1.5 ἱγ.5.1τ(ρ.230.25; Μι.8.11774}; οἱ ϑἰπία! ἴθ, Οὐ, }0.20.237(20; 
Ῥ.378.6; Μ.14.6314). 

ταχινός, στρ; 1. Δάνευ ιν τ, ... ἱκάνω Νοηπ.ραν. 76.141π8(Μ. 
43.8608}; σοπιρ., 19.132: 27(8640); 2. πουΐ. 45 βΒι 8ῖ., ΟΠ γγ5.ἤ 051. 54.5 
ἐπ Μ|.(7. 5540). 

Ἐταχύγουνος, 5τ0}}1-οοἱσά, Νοπη ραν. 9.6:20(}1.43.7060); 1. 
1τ: 21(8448). 

ταχυγράφος, ὁ, «ἀογιπαμά-τονίίον, νας, δίδιρτοθτη.; Ου, 70.6.2 
(ρ.τοϑ.ς ; Μ.14.20ο0); Ἐπ5.ἢ.6.6.23.2(Μ,20.5768); Β85.6}.134(3.226Α ; 
Μ.22.572Ὰ}; τ. βασιλικός 1 7ο.1). Δ γίοηι.2(ρ.152.22; Μ.06.12538). 

ταχυδινής, τυμίγίηρ φμίεξίν, Νοππ.ραν. [0.5:35(Μ.43.702.). 
ταχυδρομέω, γε {α5ἰ, ΡΊΟΡΙ]. ἃ5. βαῦβί,, εσωγίον, ᾿ΓΓΠΡΗΨ] ἐχε, 

ροη!π(ρ.481.34; Μ.113.0418). 
ταχυδρόμος, φιΐοκὶν τεηηΐηρ, 4..0.5(Ρ.153.23); Ατῃιν, Α πίον 31 

(1.26.8800); οὗ 5ῃῖρ5, ὕ6ο.Ῥ15. ενς τ. 2δοοί Μ.02. 1211}; ἃ5 β0θβιῖ., 
ἐομγίεγ, ΑΤἰἼααά,.2(Ρ.274.3}; Ερ. 48. 3(Ρ.281.31); ἘΡΙΡ ἤαον.66.7 
(0.28.1; Μ.42.460); τηρί,, δε ισοσθησαῦ, ΤΟΉΥΥνΒ. οπ τρί. 0. 
Βαρί.(2.795Ὲ). 

ταχύμητις, “01} οΥὐἨἁῺ ἐἠαείν ἴμ εομηδεὶ, Νοπη.ραν, [9.1:41](}1.43. 

7510); 1διτον 4(8070). 
ταχυπετής, φιΐεῖὶν ἡνίηξ ; πουϊ. 45 βαθεῖ, ορεεά τη Πἰσϊ, ἰδίου. 

Ατ.ε ἢ... 5.8(84.3.3374}. 
τπιαχυπήκοος, σμΐοῖ ἰο οὗεγ; οἵ ΒΜΝ, ΤΗΙΡΡ. ΤΉ. [γ.χ7(Ρ.50.3). 
ταχυπλοέω, «αἱΐ ξαξί, (πηι. Τα ἰορ.2(Μ.88,80Α). 
ταχύποτμος, ὑγέησίηρ ἀφαιδ 50. τ. ἑὴν [86. οἵ ΟὨτίξ1] αὐτάγρετον 

ὥρην Νοππ.ῥαν.7}0.71:33(Μ.42.8οο0). 
Ἐταχύρεμβος, φιτελίν-πουΐηρ, Ἰυαοοιγρτ.2.147(}} ὃς. 8ς2Α}. 
ταχύς, πουΐ. 68 5βι:5ῖ., βδειτηιρηδ55, φεῖεκηεες ἰὸ βογίδη, ΑἸοχ,Πνο. 

Μα».25(0}.37.23). 
Ἐταχυσυγχώρητος, φρϊεκίν 7ογρίυεη, 0. 6]. εαπόπαν.2(0.438} 

{70. 76] ῥοφη. (Μ.88.10040). 
Ἐχαχυτέρως, ἄν. ἰογιηεα ἔγομι σΟΠΙρ. οἱ ταχύς, πίον φμιεκῖν, 

Ηἰρρ.λαον. τοί ρ.15.28; Μ.16,30360). 
πταχυφάρμακον, τό, «ῥεεάν εμγε τούτων οὗ μώλωπες τῷ τῆς 

μετανοίας τ. καθαίρονται (Πτγβρριεπεη ΜΊελ,(ρ.02.32). 
[Ἐ]τεάφιον, τό, -- θειάφιον, εμίράμν ἐξῆλθεν ὁ δαίμων...καὶ 

ἐπλήρωσε...τὸν τόπον δυσωδίας ὡς καιομένου τ. γτ, ιν, ΕμίδγΡι.24. 
(Ρ.37.27}; (οπίγαά.2(Ρ.0). 



τεθεωρημένως 

Ἐτεθεωρημένως, 1. εὐ εἰγειηδῥροείίοῃ, εαγεξωϊν, ΟΥτι( εἰς.τ.26' 
(ρ.γ8.0; Μ.11,7008); 14..}9.20.36(20; Ρ.371.8; Μ.14.6608); ΜεΙΠ Ἔγρ. 
3.12(0,40.14; Μ.18.770); 2. ἀεϊἐδεγαίοῖν, οὐ Ξεὶ ῥηνροσα τ. παλλακὰς 
προσηγόρευσε τὰς ψυχὰς τὰς προφητικὰς ὁ λόγος 18.7.4{0.75.22; 
1200); 14ἰφργ.ο(Ρ.463.12); 3. ερίγμαϊγ ὁ.. λόγος...τ. ἐκλαμβανό- 
μενος Βαβιἠδχ.3.ο(1.3:Ὲ; Μ.20.768); προφέρειν... τὰ ἀρετῆς... 
ἐπίχειρα ιάγμῃι. Γγΐη.1.2ο(Μ.30.3600). 

Ἐτεθήμερος, ν. τετραήμερος. 
Ἐτεῖσις, ἡ, εἰγείοδτηρ, τισὶ Του πιβα ἔγομι νου τείνω (αΐ. τενῶ) 

Δα Ιηἰτοαποδα ἴο }πιδ1ν Θρε! Πρ Τιτάν νυ αΙΡΗΙΠοηρ Τειτάν, 
Οεουχῃ. ἤροε,τ3:τϑ(ρ,158). 

τειχίζω, δε 4 ἃ τραὶ! (αγοιι),; ταοί,, βου βν τῇ πίστει καὶ ταῖς 
εὐχαῖς καὶ νηστείαις ἐτείχιζε τὸ σῶμα ΑἰμιυΑπίοη.(}1.26.8488) ; 
Ῥεσί. ρᾶ88. τετειχισμένοι τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ 1δ.13(8641}); τὸν νόμον 

ᾧ τετειχίσμεθα τ. ΝᾺ2.0).15.5(}1.35.0208);  έάαςε. ζας.Ξ.2ο(ρ.91.9). 
τεῖχος, τό, τοαἱὶϊ, Ὦρ΄., οἔ ἐς τεςῖῃ, (60, Ρ 5, ἐαγη ΟἹ 46{0.53);. 

Ὠιεῖ. τῷ τ. τῆς ὑπομονῆς Ιππος.ἐρ.εἰφν. (Μ. 52.538); τι δὲ ὁ κύριος, 
ὡς πολλάκις εἴρηται Οεξσυπι. ἄρος.21: τοίρ.242), 

Ἐτεκνάδελφος, ὁ, ὑγοίδεν᾽ 5 ξοη, πορῆεο, Αβροῤῥἑ Ραὶν.(Μ.6ς.- 
1018); ΑΤΆΒοδοϊαβι. οἰ ο. το(ρ.το4). 

ἐτεκνάρπαξ, «γαίεἠίμρ σἠτάγοη, (60. ῬῚ5,  ευ.372(Μ,02,τό49Ὰ), 
Ἐτεκνοβόρος, ἀδυοΉἹῊΡ οἨε᾽ς οὐὐπ εἰτίάγεμ; οἵ τόπος, ον. 

Οἰδνι.ς.23. 
τεκνογον-ἔω, ὅσαγ εἰ γ6η: γαμοῦσιν [56. (ΤΙ ΒΓΙΔ 5] ὡς πάντες, 

““οὔσιν, ἀλλ᾽ οὐ ῥίπτουσι τὰ γεννώμενα Πῖορη.5.6; τὸ μὲν γὰρ εἰς 
παρθενίαν... -προκόψαι τὸν ἄνθρωπον..«δοκεῖ μοι καλῶς διελέσθαι, τὸ δὲ 
μηκέτι χρῆναι λέγειν τοὐντεῦθεν “-εἶν οὐ καλῶς Μεΐῃ.κγ}.2.τίρ.1ς.8; 
Μ.18.488}; 45 Δ1τὰ οἱ τηαττίαρο, νυ Η. εαΐδελ.4.2ς, 

Ἐτεκνογονικόν, τό, ἐπεμίν οΓ ῥεροιηρ εἰτίάγεθ κατ᾽ εἰκόνα... 
λέγεται πᾶς ἄνθρωπος κατὰ τὸ τοῦ νοὸς ἀξίωμα... ἤτοι τὸ ἀκατάληπτον 
«νὰ μὴν καὶ τὸ ἀρχηγὸν καὶ τ᾿ καὶ οἰκοδομικόν 70.1),ςρίγιπεφ. (Μοος. 

974); ἘΡΠΓ.3.4338... 
Ἐτεκνοθυσία, ἢ, σαεγίβεε οὐ εἰτίάγοῃ, ἸΏ, σομὶ. 2: (Μ.25.406) ; τα. 

ἐορἧ,.τ. τίρ.τ03.5). 
Ἐτεκνοθύτης, ὁ, Ξαεγίβοον οὗ εὐηϊάγεη,, Τιθουτ. ΝΡ. 70. θιύπαρ.(Μ. 

94.1388.). 
τεκνοκτονέω, γπη γον οἰτίάγεη,, ΟἸδιη. ἐγ. 8, ϑῴ. 97.175 Μ.0. 964}. 
“τεκνοκυΐσκ-ω, δερεὶ, ῥγοζγεαίε εἰμίάγεη μετὰ γὰρ τὸ προφητεῦσαι 

[Μωῦσῆν..«οὐκέτι “ει ἘΡΙΡΗ.ε}..ἀγαθιαρ.μαον.γ78.τ6(}1.42.7240; τέκνα 
κυΐσκει Ρ.466,21), 

Ἐτεκνολογία, ἡ, [15 οὗ εἰμἰάγεη, Ογτι ρίαρἠ (Οϑη.τ(1.224}. 
τεκνοποι-έξω, 1. δοΐ,, δερεὶ οἰἰάνοῃ; οἵ ϑοῃ (ΑὙ8η) ἀρχὴν δὲ τὸν 

υἱὸν ἔθηκε τῶν γενητῶν ὅ ἄναρχος καὶ ἤνεγκεν εἰς υἱόν, ἑαυτῷ τόνδε 
τεκνοποιήσας Δτ, Τβαΐ. ΚΚ.2.1(ρ.217)αρ. ΑἸ }υ νην (ρ.242.1-; Μ.26. 
7050); 2. αὐορὶ ας α εὐ ; ταςα,, ῬᾺ]]. ἢ. 1, απ|5.5(ρ.22.το; Μ. 34-1οτ88) ; 
10.Μ4}.εἰγοη.τό Ρ. 4οτ(Ν. 97. 5938); ΟΣ ὕδύχοῇ ϑυγατέρα αὐτὴν προσ- 
αγορεύων, οἱονεὶ -“-ούμενος αὐτὴν διὰ τῆς ἀγάπης Βεδιπορ 5.44 
(. τ670; Μ,29.4034); ρᾶ85. ἦσαν..«καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ υἱοὶ...διὰ τοῦ 
υἱοῦ ““ούμενοι [λτ. “4γ.4.20(0.77.24: Μ.26. 5134); ῬΆΒ5. αὐτῆς [3-. 
Οτοϑίίοη]) μετὰ πάντων τῶν τεκνοποιηθέντων πρωτότοκος ὁ κύριος ΑἸΉ. 

“4».2.63(Μ.26,28τ0). 
ἐτεκνοσφαγία, ἡ, εὐϊία-5ἰαιιρίίογ, Ὀγτιαάον.τίτ.158). 
Ἐπεκνοτρεφής, δγηηστης ἩΡ εἰϊάγεη; πιϑαΐ, α5 βυῦξί,, ΤΠατιδεμά, 

ΦὈΡ}.32.τ44{Μ.09.14520}. 
ἐτεκνοτρόφος, δΥΓΗΡΙΉΡ ἩΡ εἰηϊάγοηι, ΤΟβγγβ. λονη.3.4 τη σρη, (6. 

5510). 
Ἐτεκνοφαγέω, ἐαἱ εἰϊάγοη; οἵ (γοῆος, ξ 7α51.ογιν. 2(Μ. 6. 2328) 
τεκνοφαγία, ἡ, φαΐ ἢ εἰηἸάγεη, Αἰδεπαρ.γες. 4{(ρ.52.τ0; Μ.6, 

9810); ΟΥΟΝ γϑβ.υἱγρ. 3(ρ.266,5; Μ.46.3360); Ογτ..70.5.4(4.5τ70). 
τεκνοφάγος, ἐαίϊηρ εἰπϊάγεη. ; οὗ (ἀσποο, ἜΠΡΙΝΩ Απι,τμοῖ.5.3(Μ. 

6.11254)}. 
"τεκνοφόρος, εἰμ] 4- δεαγίησ, οἱ ΒΜΥ ἡ μόνη πασῶν παρθένων τ 

Τπατιδιυά παν. ΒΜΤ ἡ(Μ.06.6808). 
"τεκτονάρχης, ὁ, εἶεΓ ἐαΡβεηΐδν, γα ρημαΉ,, οἵ (οὰ οὗτος γὰρ ὁ 

γενγώμενος τέκτων, ὁ τοῦ τι παῖς, τὸν τρισύστατον οὐράνιον ὄροφον 

ἐτεκτόνησε πανοόφοις τέχναις ἔεγς.(0.12,18.; Μ.1ο,τοτᾺ). 
τεκτονεύω, ἤονξε ἃ 501614, ἀφο. 15, κάνη, 1 .40. 
"τεκτόνημα, τό, , αῤν αι ον τὴν ὕλην.. «κακίστην καλεῖ[5ς. Μαχοίου 

καὶ τὸν κόσμον τοῦ πονηροῦ τεκτόνημα Τί, ΟΡ ἀαον,(Μ.86.16.). 
τεκτονική, ἡ, 36. τέχνη], 2οἱηονὴς τοογῆ, ἐαΡβομῖγν, ταεῖ, τ, ἐστι 

κατὰ πνεῦμα ἡ πρακτικὴ τῶν ἀγαθῶν ἀρετῶν ἐργασία ΟΥἐχρ.ΐῃ ῬΥ, 
11: 21(Μ. 17. 1920). 

τέκτων, ὁ, “γα ϑπαπ; τηδί,, τύογῆϑν, ἀρόη τι αὑτῷ καὶ ϑιάσωτας... 
προχειρισάμενος [3ς. ὃ δον] Απαβέ, 8 «(ἦν (Ὁ. 250). 

Ἐτελειοδύναμος, οὗ ῥεγξεο! ῥοῖοεν, Ὁλου. Ατ.,»..8.7(Μ1.3.8ο6Ὰ). 
τελειοποιέω, Ῥαΐε ῥεγζεεὶ, Μαχ.ςεἠοὶ,ο.}..3.τ0}.4.404Ὰ}.. 

1379 τέλειος 

Ἀπελειοποιός, 1, ῥεγγζεοίίηρ τὰ...τ. τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 
διδάγματα Μεῖϊμ. ἐγεαί, τίρ.404.8; Μ.18,3324.)}; πνεῦμα ἅγιον... «τὴν 
πηγὴν τῆς ἁγιότητος, .. χάριν τ΄, δι᾽ οὗ υἱοθετεῖται ἄνθρωπος Βα5.6}.τὸς 
(3.2008 ; Μ.32.5138); χωρὶς ἀγάπης καὶ ἡ τῶν.. «χαρισμάτων....ἐνέργεια 
καὶ ἡ τι ἐντολὴ ἀνωφελής {8Βα5.δαῤί.τ.2.24{(2.6468; Μ.31.15 650) ; 
καλεῖται. ..θεὸς καὶ ἐν τρισὶ τοῖς μεγίστοις ἵσταται, αἰτίῳ καὶ δημιούργῳ 
καὶ τ." τῷ πατρί, λέγω, καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ...«πνεύματι τι ΝᾺ 2.0γ.34.8 
(}1.36.2494}); τελειότατον... καὶ τ., ὃν [80, νόμον] αὐτὸς θεσμοθετεῖ, 
ἀγαπᾶν. ..διδάσκων Αγδοη ἐδη. (}].66.16240)) ; οἵ Ξριχίζῃα] ον, Πιδά. 
Ῥεγ,ιδο(ρ.6ό.24); οἵ Ὑ]ΒαΟΠῚ, ἜΡτοο, α.}»γν.2:6(Μ,87.12368); ἡ τῆς 
ψυχῆς... "ἐκθεωτικὴ καὶ τ, ... κατάστασις Μαχοηγοὶ,22(}.01,6078) ; οὗ 
θυ Παγίβί τοῦ τελειοτάτου καὶ τ. τῶν θυσιῶν δώρου 14.5εἰοἱ,ΦΡὈ.)ίοη. 
“44γ.8.6(Ν1.4.5564}; 2. ρατίϊο., εοηδεεγαίίης, ξαμει γίηρ, αὐ Νὰ 2.0 ν.40, 
“Δ6(Μ,36.5906), 

Ἐπελειοπρόσωπον, τό, ῥεγΓ ΟΠ Π0Ὁ2 ΟΥ̓ ΚΟ ρ δἰ Ήε5 5 ΟἹ ῥεύξοῃ, τεῖ, 
Ομ τς ἐν τῷδε οὐδὲ τὸ ὁμοούσιον τῶν ὑποστάσεων τοῦδε, οὔτε τὸ τ. 

τῶν ἰδικῶν δυνάμεων ὅμοιον ἡμῖν 1,δοπί. Η. Ν ἐεί,τ.52(Ν|.80.15218). 
Ἐτελειοσπώγων, ἠαυηρ ἃ βέγζεοί ῥεαγά, 70. Να]. εἤγοηοχλ Ρ.ιτ(Μ. 

97.4688). 
τέλειος, 1. ῥεγζεεὶ; 
Ἀ. τεῦ, (οά; 1. ἴῃ ρθη. οἵ.. ἐφιέμενοι τῆς τοῦ τ. θεοῦ γνώσεως 

τελειοτέραν διὰ τῶν ἀγώνων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τὴν μαρτυρίαν λάβωσιν 
Ταῖιογαὶ. τ2(0.12.27; Μ.6.8320); ὁ τι θεός {δια ο(ρ.16.20; 8378); 1.1} 
(Ρ.τ9.18; 8440); πάντα γὰρ ὁ θεός ἐστιν αὐτὸς αὐτῷ... «κόσμος τ. 
Ατβεπαρ ἰςρ.τό,2(Μιν6.9200); τ. δὲ ὧν [30. θεάς] τέλεια χαριεῖται (]6Π|. 
Ῥαεά.τ δ(Ρ.1ος.29; Μ.8.281.}; ὁ θεὸς...τ. μάνος {δ.1.το(ρ.145.25; 3614); 
2. τεῖ, Οτραίίοῃ οὐχὶ τ. πάντῃ δι᾽ ἑαυτὸν καὶ ἀπροσδεής...τὸ γὰρ αὐτὸ 
δι᾿ ἑαυτὸ ἑαυτοῦ πλήρωμα ὃν καὶ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ μένον, τ. εἶναι τοῦτο 
μόνον δοξαστέον ;...οὐκ ἄρα τ. φατέον...διὰ κόσμον τὸν θεάν; οὔ. ὅπως 
δι᾿ ἑαυτόν, ἀλλὰ μὴ διὰ κόσμον... αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν τ, εὑρίσκοιτο 
Μεῖῇῃ.εγσαὶ.3(Ρ.405.1--25; Μ.18,3330--2364Ὰ); οἵ .1}.7(0.401.31 70} 2404}; 
εἰ τ. τότε νοοῦμεν τὸ τ᾿ ὅτε πάντα κέκτηται τέλεια, τ. δὲ ἄκρως τὸ καθ᾽ 
ὁτιοῦν προσθήκην ἢ αὔξησιν μὴ δεχόμενον, πῶς ὁ θεὸς μὲν προῦὐπάρ- 
χων τῆς κτίσεως, ὕστερον δὲ τὴν κτίσιν ποιησάμενος, οὕτω θεὸς τὸ 
δημιουργὸς ὄνομά τε καὶ πρᾶγμα προσέλαβε, καὶ ἐκ τοῦ θεὸς εἰς τὸ καὶ 
δημιουργὸς εἶναι τὴν αὐξησίν τε καὶ τὴν γένεσιν δέδεκται ;.. ἐπειδὴ 
οὖν τὸ τ. τοῦ θεοῦ ἐν τῷ αὐτὸ εἶναι, διὰ τοῦτο οὐκ αὔξει αὐτὸν τὸ ἄλλου 
εἶναι. καὶ καθάπερ τὸ ἀρχὴν εἶναι ἀριθμοῦ οὐδὲν συντελεῖ τῷ ἐνὶ πρὸς 
τὴν αὐτοῦ τελειότητα (καὶ γὰρ μὴ ὄντος αὐτοῦ ἀρχῆς ἀριθμοῦ, τ. ἦν...) 
οὕτως καὶ ὁ θεὸς πρὸ τῆς κτίσεως ἦν τ᾿, καὶ μετὰ τὴν κτίσιν οὐκ 
ηὐξήθη {7} αϑῖΟφιν. οἱ γος ρ ατ3(Μι6.132618,0}; τ΄. --- ἐστιν οὐ μόνον ὡς 
αὐτοτελές, καὶ καθ᾽ ἑαυτὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μονοειδῶς ἀφοριζόμενον, καὶ ὅλον 
δι᾿ ὅλου τελειότατον, ἀλλὰ καὶ ὡς ὑπερτελὲς κατὰ τὸ πάντων ὑπερέχον 
ἐντὶ δ᾽ αὖ λέγεται καὶ ὡς ἀναυξὲς καὶ ἀεὶ τ., καὶ ὡς ἀμείωτον, ὡς 
πάντα ἐν ἑαυτῷ προέχον, καὶ ὑπερβλύζον κατὰ μίαν τὴν ἄπαυστον... 
καὶ ἀνελάττωτον χορηγίαν, καθ᾽ ἣν τὰ τ. πάντα τελεσιουργεῖ Ποπ.ΑΥ, 
«.ηπ.14.1τ(Μ..3.0778.,0}; 3. ἃ5 Ἑδίμει, ΑἸθχ. 1. 6ρ..4165.7(0.23.20:; Μ. 
τθ,5578) ΟἸΐ, 5. ἀνελλιπής ; εἰ τ., φησίν 55. ἈδτΕΙ]ο], ἔστιν ὁ πατὴρ 
ἐν τῇ οἰκείᾳ μεγαλειότητι καὶ οὐδὲν ἐλλείπει πρὸς τοῦτο τῇ αὐτοῦ 
φύσει, περιττῶς ὡς πλήρωμα τῆς θεότητος αὐτοῦ ὁ υἱὸς ἐπεισφέρεται, 
τ. μὲν ὁ πατὴρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ μεγαλειότητι"...τ. δέ, οὐχ ὅτι μόνον ἐστὶ 
θεός, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ πατήρ. εἰ γὰρ ἀφέλοις τοῦ θεοῦ τὸ εἶναι πατέρα, 
ἀναιρήσεις τῆς θείας φύσεως τὸ καρπογόνον.. φυσικὸν οὖν τῷ πατρὶ τὸ 
καρπογόνον, καὶ διὰ τοῦτο τ᾿ ὑντοίδες. κ(ς.370-384}; 4. ρετγίεοείοη οὗ 
Πιοροβ; 8. ΡΕΓΓΘΟΊΙΟΙ ει σγθαίασα οἠ]ν κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον ΑΥ. 
6ρ.Αἰοχ. (0.12; Μ.26.7004}) ; Ὁ. ἀϊνίπε ρευξεσείου δα πη 64 νυ τβουῖ 
ΘΒΒΘΤΈΙΟΣ Οἵ ᾿οηιοοι 510Ή πιστεύομεν. ..-εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
«τι ἐκ τ δγμιδι Αηπ|.(341}2 ἀρ. τῇ. 5γ)η. 23(Ρ. 249.15; Μ.26. 1210); 
δγηδι πὶ. (3:)}3 1. 24(ρ. 25Ό,11; 7240); ; εἰ καὶ ὑποτέτακται τῷ πατρὶ 
ε,(ἀλλ᾽ ὅμως πρὸ αἰώνων γεννηθέντα ἐκ τοῦ θεοῦ θεὸν κατὰ φύσιν τ. 

εἶσαι ϑγηιῦ. ἤπ|.(345)4 δ. 26(Ρ.252.31; 1290); ς. {π|} ρογίδοτίοπ οὗ 
αἰν ΠΥ ὉΡΠΕ]α εἷς ὁ λόγος, ἵνα τ, μόνος αὐτός ΑἸἢ.«“δεγ.17(Ρ.14.τὸ; 
Μ.25..452᾽ (444)0) ; γέννημα τ. ἐκ τ. 14. 4. 2.35(}]. 26.2210}; ΤΑΙ͂Ν. ἔαρ. 
Μά. 1(Ν. 25. 2οΔ0); ; ἐρέσθαι γὰρ αὐτοὺς δίκαιον, εἰ ὁ λόγος, ἐ ἐν τῷ θεῷ 
ὧν τ. ἦν, ὥστε καὶ ποιεῖν δύνασθαι. εἰ μὲν οὖν ἀτελὴς ἦν ἐν θεῷ ὧν, γεν- 
νηθεὶς δὲ τ. γέγονεν, ἡμεῖς αἴτιοι τῆς τελειότητος αὐτοῦ... «εἰ δὲ τ. ἦν ἐν 
θεῷ, ὥστε καὶ ποιεῖν δύνασθαι, περιττὴ ἡ γέννησις αὐτοῦ" ἠδύνατο γὰρ 
καὶ ἐν πατρὶ ὧν δημιουργεῖν" ὥστε ἢ οὐ γεγέννηται, ἢ γεγέννηται οὐ δι᾽ 
ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅτι ἀεὶ ἐκ τοῦ πατρός ἐστιν ΤΑΤΉ..4γ.4.ττίρ.55.5 8 Π.; Μ.26. 
4818); ὁμοούσιον τὸν υἱὸν τῷ πατρί...«καὶ τ, ἐκ τ. ΤΑΤΠ ΑΡοϊϊ.1.2 
(Μ1.26.1οο6Α}); τ. δὲ ὁ πατὴρ διὰ τὸ πάντα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τελείως" 
τι ... καὶ ὃ υἱός γγ.70.1.3(4.21Ὰ); ὁ δὲ θεὸς...τ, ὦν, καὶ τ. καὶ 
ἐνυπόστατον ἕξει τὸν ἑαυτοῦ λόγον 10.}). ζ.ο.1.6(Μ.94.8044); 5, οἵ 

Η. Ομοβί πτέρωσις γὰρ ἡ τῆς ψυχῆς πνεῦμα τὸ τ. Ταῖνογαί. χο(ρ.22. 
12; Μ.6.852Α}; πιστεύομεν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον..«τὸ τ᾿ ΤΑΤΉ ἠηεγρν. 
(ρ.66.23; Μ,26.12328); 6. οὗ Τῆη. ὄντα καὶ ὑφεστῶτα πατέρα τ. καὶ 
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ὑφεστῶτα υἱὸν τ, κα ἱὑφεστὼς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τ. ῬΆΜΠΉ. Τ σγνηδ. 
(ρ.434.34{.; Μ.42.6728); ἡ πίστις ἄτρεπτον καὶ τ΄ ... οἷδε τριάδα τῇ. 
Ἂνγ.τ τϑ(Μ.26.408); δείκνυται τ. εἶναι ἐν τούτῳ [53.0. πνεύματι] τὴν 
τριάδα ἸΔ.6 «ϑΈγαΡ. 1.25(Μ.26.5808); 1.1. 28(596Α); ; 10Ὸ.4.τ (6520); 
ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος λέγοντα, τὰς τρεῖς ὑποστάσεις τ. δείκνυντα [ἃ Κοη. 
ἴ ΜΏΙΙ 27(Μ.2ς.22Ο0Α}; ἡ.. τριάς, καὶ λαβόντος ἐκ Μαρίας σῶμα τοῦ 
λόγου, τριάς ἐστιν οὐ δεχομένη προσθήκην οὐδὲ ἀφαίρεσιν" ἀλλ᾽ ἀεὶ τ. 
ἐστίν ᾿Ἰ4.Ἐρ. Ἐρτεί, ο(Ρ.15.12; Μ.26,1ο6 58); ὥσπερ γὰρ ὁ υἱός, ὁμοούσιος 
πρὸς τὸν πατέρα ὁμολογούμενος, τ. πρὸς τέλειον ὁμολογεῖται, καθὰ καὶ 
τὸ ἅγιον πνεῦμα’ ὁμοούσιος γὰρ ἡ τριάς ΤΑτΗ. Ἄροϊ χα ο(Μ.26.1τορὰ}; 
Ῥενεοοι οἵ Τυϊηϊτατίαη πυταθοτ, ΑἸΉ, 9 γη.28(ρ.3257.25; Μ.26.7444); 
(ῃθοΐοσν, ἴα, .4γ.τιτ8(}}1.26.404}; Τ8 11}, 14,6}. 4 .ττ(Μ,26,1ο488). 
Ἔ. οἵ (Βσιβί; 1. τὰ οαάπεοδα σήμερον ἀναγεννηθεὶς ὃ Χριστὸς ἤδη τ. 

ἐστιν...μή τι οὖν ὁμολογήσουσιν ἄκοντες τὸν λόγον, τ. ἐκ τ. φύντα τοῦ 
πατρός, κατὰ τὴν οἰκονομικὴν προδιατύπωσιν ἀναγεννηθῆναι τελείως ; 
καὶ εἰ τ. ἦν, τί ἐβαπτίζετο ὁ τ΄; ἔδει, φασί, πληρῶσαι τὸ ἐπάγγελμα 
τὸ ἀνθρώπινον (Ἰετη.ῥαφά.τιδ(ρ.1ος.78.; Μ.8.2800); τοῦ ᾿]ησοῦ θεότης 
εὐντι μὲν ἔστιν ἐν τοῖς ἀτελέσιν, ὡς τελετάρχις' ἀτελὴς δὲ ἐν τοῖς τι» 
ὡς ὑπερτελής ΤοπιΑτ ἄ.η.2.το( Μ.4.6480); 2. ἴῃ τπαμποοά ἐν τῷ 
ὀνόματι ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ... αὐτοῦ με ἐνδυναμοῦντος τοῦ τ. ἀνθρώπου 
Ιρη. 5 »Ἐν7}3.4.2; πάντα δὲ ὁμοῦ τ. οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις ἀνθρώπων, ἔτι ἄνθρω- 
πος ὦν, πλὴν μόνον ὁ δι’ ἡμᾶς ἄνθρωπον ἐνδυσάμενος (ἸθΙη.5ἰν.4. 
Ζι(ρ.2ο5.21; Μ.8,12408)}; καθὸ δὲ ἄνθρωπος ἦν...ὑπέμεινεν ὡς...τ 
ἅπερ ἐχρῆν ὑπομεῖναι Οτ.( εἰ5.1.17(Ρ.168.28 ; Μ.11.14458); ὁ λόγος... 
ἄνθρωπος τ. ΑἸ ΗΚ. οἱ εἰἄν.Β(Μ.26.οο60)}; ἐν τῇ τ. ἐνανθρωπήσει 
ΕρΊρμυσχΡ. βἀ.τ)(ρ.517.19; Μ.42.8128); Οοβπι.[π4.10}.2(}}.88,1288); 
3. ἴῃ θοῇ παίιτοϑ οὕτως ἂν λέγοιτο τ. θεὸς καὶ τ. ἄνθρωπος ὁ Χριστός" 
οὐχ ὡς τῆς θεϊκῆς τελειότητος εἰς ἀνθρωπίνην τελειότητα μετα- 
ποιηθείσης, ὅ ἐστιν ἀσεβές" οὔτε μὴν ὡς δύο τελειοτήτων κατὰ διαίρεσιν 
ὁμολογουμένων.. «ἀλλὰ καθ᾽ ὕπαρξιν ἀνελλιπῆ" ἵνα εἷς ἢ τὰ ἑκάτερα, τ. 
κατὰ πᾶντα, θεὸς καὶ ἄνθρωπος ὁ αὐτός ΤΑἸΠ.«4ῤοϊϊ.τ.χ6(}.26.112τ0-- 
ΤΥ244}); τ. ἔχει τὴν διπλῆν φύσιν ὁ Χριστός, ἵνα μὴ ἀπολέσαι τὰς δύο 
ἘΡΆἨ..2.263Ε); ἐκ τ. τέλειος, ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπος, ἐκ θεοῦ θεός, ἐκ 
παρθένου Χριστός 14. 263; ὁμολογεῖν... Χριστὸν...τ. τὸν αὐτὸν ἐν 
θεότητι καὶ τ, τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι δγριῦ αϊε(ρ. 129.24; Η.2. 
4560); Ταβι Πρ. τεϊ. (Ρ.109. 441 Μ. 86. 27978); ὁ ὃ τῶν πατέρων χορός, 
τ. τὸν Χριοτὸν πρεσβεύει ὥσπερ ἐν θεότητι, οὕτω καὶ ἐν ἀνθρωπότητι 

Ἐρηγιάπο, . (Μ.δό6.2τοδΑ) ; ὃ μονογενὴς υἱὸς... ἐκ.. «Μαρίας γεγέννηται 
Καὶ ἄνθρωπος τ. ἐξ αὐτῆς γέγονε"... θξὸς τ. ἐστιν ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος 

το, ἐκ δύο φύσεων 70.Ὁ), βο.1.2(Μ.04.7034}; οἔ, Θεοδόσιον, τὸν μικρὸν 
ἀληθῶς βασιλέα, τὸν οὐδὲν τ. ἐπὶ Χριστοῦ φρονήσαντα Απαϑί. 5. ἤσεν, 
(ρ.261); 4. θὰϊ ΙΓ ταδη οοᾷ Ἰπιροβίηρ Ἡτηϊταοηβ οὐ σοαπεδά ὁ 
ἄρτος ὁ τ. τοῦ πατρός, γάλα ἡμῖν ἑαυτὸν παρέσχεν ἴτϑη,᾿α6»).4..8.τ(Μ.- 

ἡ.ττοόκ}); καὶ τὴν ἀρχὴν ὃ μὲν θεὸς δυνατὸς ἦν διδόναι τὸ τ. τῷ ἀνθρώπῳ, 
ἐκεῖνος δὲ ἄρτι γεγονώς, ἀδύνατος ἦν λαβεῖν αὐτό... καὶ διὰ τοῦτο 
συνενηπίαζεν υἱὸς τοῦ θεοῦ, τ. ὦν, τῷ ἀνθρώπῳ, οὐ δι᾿ ἑαυτόν, ἀλλὰ διὰ 
τὸ τοῦ ἀνθρώπου νήπιον οὕτω χωρούμενος, ὡς ἄνθρωπος αὐτὸν χωρεῖν 
ἠδύνατο 10.4.38.2(ΤΤΟ7.}) ; Ἔχερ, Ῥ5.5:7, ΕΡἢ.4:12-15 ἡ προφητεία 
τὸ τ΄ τῇ τοῦ ἀνδρὸς τετίμηκεν προσηγορίᾳ καὶ διά γε τοῦ Δαβὶδ ἐπὶ 

μὲν τοῦ διαβόλον ἄνδρα αἱμάτων᾽, φησί, ᾿βδελύσσεται κύριος", “ἄνδρα 
αὐτὸν ὡς τ. ἐν κακίᾳ καλεῖ, λέγεται δὲ καὶ ὃ κύριος ἀνὴρ διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὸν τ. ἐν δικαιοσύνῃ.. σαφέστατα δὲ,. ἀπεκάλυψεν [8ς. 8. Ῥ4.}} τὸ 
ζητούμενον... λέγων, ᾿μέχρε καταντήσωμεν. ..εἰς ἄνδρα τ. ...᾿ ταῦτα 
λέγων εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστι.. ἀνὴρ ὁ μόνος 
ἐν δικαιοσύνῃ τ., ἡμεῖς δὲ οἱ νήπιοι... τελειούμεθα τότε, ὅτε ἐσμὲν ἐκ- 
κλησία τὴν κεφαλὴν τὸν Χριστὸν ἀπειληφότες ΟἼδτα, ῥαεά, τ. (Ρ. τοῦ, 
τ6}1, ; Μ.8.,2608); Χριστοῦ ἐπιδημίαν καὶ πρὸ τῆς κατὰ σῶμα ἐπιδημίας 
τὴν νοητὴν γεγονέναι τοῖς τελειοτέροις καὶ οὐ νηπίοις.. ὥσπερ δὲ πρὸ 
τῆς ἐμφανοῦς.. "ἐπιδημίας ἐπεδήμησε τοῖς τι, οὕτω καὶ μετὰ τὴν 
κεκηρυγμένην παρουσίαν τοῖς ἔτι νηπίοις [9}. .}ο. Ὶ, 109; ῬΡ.ΙΙ1,27- -12.2} 

Μ.:4. 368; ΘΟ); ὁ δὲ τοῦ θεοῦ υἱός, ἐπεὶ προκόπτειν οὐκ εἶχε, τ. ὧν ἐν 
τῷ πατρί, ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν... οὐκ ἄρα ὃ λόγος ἦν, ἡ 
λόγος ἐστίν, ὁ προκόπτων, ἅ τ. ἐκ τ. ὧν τοῦ πατρός..«ἀλλὰ ἀνθρω- 
πίνως εἴρηται καὶ ἐνταῦθα τὸ προκόπτειν ΑΤΉ. 44».3,52(}1.26.45328,0); 
διὰ τοῦτο ὃ τ. τοῦ θεοῦ λόγος τὸ ἀτελὲς περιτίθεται σῶμα, ..«ἵνα, ἀνθ᾽ 
ἡμῶν τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδούς, τὰ λείποντα τῷ ἀνθρώπῳ δι᾽ ἑαυτοῦ 
τελειώσῃ ἵδ.2.66(2888); τὴν ἄγνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἐν τῷ σώματι ἔχων 
ἐὐντὶ καὶ ἁγίαν παραστήσῃ τῷ πατρὶ τὴν ἀνθρωπότητα 1Δ.6}.δεγα β.2.9 
(Μ.26.624Ὰ}; 5. τοί, σοπίτονουθν ἢ ΑΡΟΙ ΠΙΠδ δα ῃ85 : μοσεῖ. ὑΤΌροβὲ- 
τίοπβ: ρογέεσξ τηδημβοοῦ ἱπνοῖνεβ 51η, ΣΑΊΤΗ 4ρ011.1.2.(Μ.26.τορ68) 
οἷα. 5. ἁμαρτία; εἰ γὰρ ἕτερός ἐστιν ὁ Χριστὸς παρὰ τὸν ἐπουράνιον 
μοῦν τὸν ἐν αὐτῷ γενόμενον, τ. δὲ καὶ ὃ νοῦς, δύο ἄρα καθ᾽ ὑμᾶς 1Ρ.τ.. 
τϑ(τττός) ; οὐ ποάοχ τορ]165: τ. τὴν καινότητα ἐπιδειξαμένου τοῦ 
Χριστοῦ, ἵνα τ. τὴν σωτηρίαν κατεργάσηται ὅλου τοῦ ἀνθρώπου, ψυχῆς 
λογικῆς καὶ σώματος, ἵνα τ. ἦ καὶ ἀνάστασις 1δ.τ. τε(112τᾺ}; σῶμα ἀντὶ 
σώματος, καὶ ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς δέδωκε, καὶ τ. ὕπαρξιν ὑπὲρ ὅλου 
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ἀνθρώπον τΡ.1τ.17](11254}; 6. οἵ ἱποαγηᾶία δοπ᾿β Κπον]θᾶρε οἵ 
ἘδιῆοΥ τῷ γινώσκειν αὐτὸν...ἐπὶ τ. γνῶσιν, ἣν γινώσκει ὁ υἱὸς τὸν 
πατέρα, ἐδοξάσθη... καὶ ἑαυτὸν γινώσκων, ὅπερ καὶ αὐτὸ οὐ μακρὰν 
ἀποδεῖ τοῦ προτέρου, ἐδοξάσθη ἐκ τοῦ αὐτὸν ἐγνωκέναι ΟΥΤ. 7 0.32. ,“Β(ιδ; 
Ρ.413.14; Μ.14. .3178); 7. οἵ τπΐπρβ τοἰδτπρ ἴο (τί υἱὸς ἐν πατρί, 
καὶ πατὴρ ἐν υἱῷ" καὶ πῶς οὐ τ΄ ἡ παιδεία τοῦ παιδίου ἐκείνου ; (]επλ, 
}αφά,τιπ(ρ.το4.14; Μ.8,2770); μέχρι τοῦ... Ἰησοῦ ὃ τ. ἐβλάστησε λόγος 
Ο τ. 7σ.1τ.2(4; Ρ.6.14; Μ.14.28}; ἡ ἀνάστασις τοῦ...τελειοτέρον Χριστοῦ 
σώματος 1δ.το.36(2ο; Ρ.210.32; 3734). 

Ὁ. οἵ ᾿πβη; 3. το δον! ν οὗ μυτηδπ ρετέδοτίοη, τεῖ, ῬΡΒ1],3:12-4 
ἐμοὶ.. «θαυμάζειν ἔπεισιν ὅπως σφᾶς τ. τινὲς τολμῶσι καλεῖν καὶ 
γνωστικούς, ὑπὲρ τὸν ἀπόστολον φρονοῦντες... καὶ τ᾿ μὲν ἑαυτὸν ἡγεῖται, 
ὅτι ἀπήλλακται τοῦ προτέρου βίου, ἔχεται δὲ τοῦ κρείττονος, οὐχ ὡς ἐν 
γνώσει τ., ἀλλ᾽ ὡς τοῦ τ. ἐφιέμενος" διὸ καὶ ἐπιφέρει 'ὅσοι οὖν τ., τοῦτο 
φρονοῦμεν᾽, τελείωσιν δηλονότι λέγων τὸ ἀποτετάχϑθαι ταῖς ἁμαρτίαις 
καὶ εἰς πίστιν τοῦ μόνου τ. ἀναγεγεννῆσθαι (Ἰογη, ῥαεά,τιδ(ρ.121.0Ὲ,; 
Μ.8.3128,0); ὡς γὰρ τ΄ φαμεν ἰατρὸν καὶ τ. φιλόσοφον, οὕτως...καὶ τ΄. 
γνωστικόν- ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων, καίτοι μέγιστον ὃν, εἰς ὁμοιότητα θεοῦ 
παραλαμβάνεται. ... μή τι οὖν τ. γίγνεσθαι ὀφείλομεν ὡς ὁ πατὴρ 
βούλεται; ἀδύνατον γὰρ.. ὡς ὁ θεός ἐστι γενέσθαι τινὰ τ.- βούλεται δὲ 

ὁ πατὴρ ζῶντας ἡμᾶς κατὰ τὴν τοῦ εὐαγγελίου ὑπακοὴν ...τ. γίγνεσθαι 
Ἰ.“ἰγ.7γ.τ4(ρ.63.78.; Ν. 9. 5210--5244); 2. γϑδοῃεα ὈΥ Ῥγορτββθβ ὁ γεν- 
νητὸς..«ἄνθρωπος κατ᾽ εἰκόνα...τοῦ ἀγεννήτου γίνεται θεοῦ! τοῦ μὲν 
πατρὸς εὐδοκοῦντος.. τοῦ δὲ υἱοῦ... δημιουργοῦντος, τοῦ δὲ πνεύματος 
τρέφοντος...τοῦ δὲ ἀνθρώπου ἠρέμα προκόπτοντος, καὶ πρὸς τέλειον 
ἀνερχομένου, τουτέστι, πλησίον τοῦ ἀγεννήτου γινομένου" τ. γὰρ ὁ 
ἀγέννητος" οὗτος δέ ἐστι θεός ἴτου.ἦκαεέν.4.38.3(}]1.7.11088); καθάπερ 
τὸ ἔμβρυον...κατὰ μέρος γίγνεται εἰκὼν καὶ γεννᾶται, οὐκ ἤδη δέ ἐστι 
τ. ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ αὐξάνει ἐν ἔτεσι πολλοῖς... ὡσαύτως κἀν τοῖς πνευ- 
ματικοῖς...κατὰ μικρὸν ὁ ἄνθρωπος αὐξάνει καὶ γίνεται εἰς ἄνδρα τ, 
Μας,Αερ οτος. 4τ(Μ.34.6048,0); 3. Ομτίβτίαη ἰη ρει. οαἰεα τ᾿: 
τ., ζῶμεν δὲ ἤδη οἵ θανάτον κεχωρισμένοι (Ἰετη. ῥαξά.τιδ(ρ.τοῦ.3; Μ, 
8.2818); Οτιεἰς,3.6τ(ρ.255.20; Μττ.τοοο Ὁ); Ἔχερ, τοΥ.2:6 τ. δὲ 
τοὺς πεπιστευκότας (Ὦγν5.ἢ051.7.1 ἴῃ: ΤΟογ (το. 0,9}; ΟΡ. [6νν8, 
14 λον τοτ ἴῃ ΗΠ οδι{τ2.58}; οἵὗἨ Ὀαρτίζεα ΟΡ. σβίθο μα σηξβ εἰ δὲ μή 
εἰσι τ. Χριστιανοὶ οἱ κατηχούμενοι πρὶν ἢ βαπτισθῶσι, βαπτισθέντες 
δὲ τελειοῦνται ΤΑΤ Μ]αεεά. ἀΐαὶ. τ. 6(Μ.28,12078); οὐ Ὀϊοπ Ατε.}.3. 
3.6(Μ..3.4320); ἴῃ ῬΤΆΥΕΥ ἴοι σαιφομυτηθηβ κύριε.. αὐτοῦ τὸ ἦθος... 
διαφύλαξον, ἵνα..«αοὐ τῷ τῶν πάντων ποιητῇ δουλεύῃ πρὸς τὸ τ. αὐτὸν 
οὐνἀποδειχθῆναι ϑογαρ.ἐμσλ,2τ; 4. οὗ τῆς “ρεχέεοι᾽ 5 αἰςξέ, ἔτογη οἴ με ὺ 
Ομ Ξταπβ ; 8. ἀεξ, κατὰ νόμον...τις ἂν εἴη τ., ὃς ἀποχὴν κακῶν ἐπαγ- 
γέλλεται (Ἰετα.5:».4.2τίρ.205.22; Μ.8,13406}); τ. γὰρ ἐκεῖνον καλοῦμεν 
τὸν μετὰ τῆς πίστεως βίον ἔχοντα ὀρθόν (Ἐγγβ5.ἤον.6.2 τ. Η εὑ. (12. 
946); Ὁ. σμαγασίεσίζεα Ὀν ἀπίου ἢ σοά σπευστέον ἀπανδροῦσθαι 
γνωστικῶς καὶ τελειοῦσθαι ὡς ὅτι μάλιστα ἔτι ἐν σαρκὶ καταμένοντας, 
ἐκ τῆς τ. ἐνθένδε ὁμοφροσύνης μελετήσαντας συνδραμεῖν τῷ θελήματι 
τοῦ θεοῦ εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς τῷ ὄντι τ. εὐγενείας τε καὶ συγ- 
γενείας εἰς τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ τὸ ἐκ καταρτισμοῦ τελείως 
ἀπηρτισμένον. ἤδη συνορῶμεν ὅπῃ καὶ ὅπως...ὁ θεῖος ἀπόστολος τὸν 
τ. λέγει καὶ ὡς τελείων ἐμφαίνει διαφοράς (Ἰεηη. 5 ἐγ.4.2τ(ρ.307.68.; Μ. 
8,13448}; περὶ δὲ τοῦ τ. καὶ κολλωμένου τῷ..««κυρίῳ ΟτκῪά εἰς.6.47 
(ρ.ττρι; Μ.ττ.13730); ὁ μὲν τ᾿, ἀεὶ ἐν τοῖς λόγοις ὧν καὶ τοῖς ἔργοις 
καὶ τοῖς διανοήμασι τοῦ τῇ φύσει κυρίου λόγου θεοῦ, ἀεί ἐστιν αὐτοῦ 
ἐν ταῖς ἡμέραις καὶ ἀεὶ ἄγει κυριακὰς ἡμέρας. ἀλλὰ καὶ ἀεὶ παρα- 
σκευάζων ἑαυτὸν πρὸς τὸ ἀληθινῶς ζῆν 1δ.8.22(0.229.12; 15400)); ὅταν 
ἡ ψυχή σου κοινωνήσῃ τῷ πνεύματι...τότε εἶ τι ἄνθρωπος ἐν θεῷ 
Μας. Αδρλοηι.22.6(Μ.34.7310); ἀπ ἢ Οτοβθ οἵ Ὁ σῖβί, ἐδ.17.1 
(6248); ς. Ὀν ΒΌΠΆΠΠΥ ἴδιον τῶν τ. τὸ μὴ ἑαυτοὺς ὑπεραίρειν 8.85. 
6}.204.4(3.394Ε.; Μ.32. Ἴ49Ὰ); ΟΒχγϑ. ἠοηι.12.2 ἴῃ ΔΙῚ .(1τ.2034}; τ. 
(χζοξὼ ; ἅ, Ὀγ μασιν ὁ γνωστικὸς... "μάρτυς τε ἐπὶ τοῖσδε ὀρθότατα 
ὁμολογήσας δι᾽ ἀγάπην γένοιτο... οὐδ᾽ οὕτως φθάσει τ. ἐν σαρκὶ κληθείς, 
ἐπεὶ τὴν προσηγορίαν ταύτην προείληφεν. ἡ συμπεραίωσις τοῦ βίου, 
φθάσαντος ἤδη τοῦ γνωστικοῦ μάρτυρος τὸ τ. ἔργον ἐνδείξασθαι (Ἰετη. 
317.4.2(ρ.306.1{Π{ 3 ΝΕ.8.12414}; οὗ γὰρ τ., τῆς θεωρητικῆς ἤδη μυστι- 
κῶς ἀξιωθέντες θυόλο αὲ, καὶ πάσης φαντασίας ὑλικῆς τὸν νοῦν καθαρὸν 
καταστήσαντες...τὴν θείαν ἀγάπην ἐν ἑαυτοῖς ἐνστερνισάμενοι φαίνονται 
Μὰχ ἀρ. Σ 8(Μ 90. 1208); 6. ὈῪ Καον]εαρε τοὺς δὲ τῶν ἐντολῶν 
λόγους, ἐν οἷς ἡ τῶν τ. ὑπάρχει γνῶσις, τῷ ϑεῷ παραχωρεῖ διὰ τῆς 
πίστεως... ὃ τ., οὐ μόνον τὴν τῶν εἰσαγομένων τάξιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν 
προκοπτόντων διαδραμών, οὐκ ἀγνοεῖ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ κατ᾽ ἐντολὴν 
γινομένων τοὺς λόγους 1Ὁ.2.14{{Μ.00.12250); ἅ. Ὁγ σοτηδίῃδίοη 
οἵ οσοπίεοιηρ ατίνα δηα δεῖνα 16, ΑἸΉ, ὑγν Βς.ό4 ἐονηρη.(Μ.27.5168 ; 
Ῥ:17); δ. οὔ τηατίγιβ, Ερ.Τρά ἀρ. Ἐπ5.ἢ.6.5.2.5(Μ.20.4364}: Ῥιοπ.Α]. 
ΔΡ.Ελι5.}.2.}.ττ. 4(Μ. 20. 6728); Ὠϊοη.Α}.1}.7.22. «(6888); Ἡ. οὗ τη Κβ 
πρὸς ζῆλον μὲν. «τῶν τ., πρὸς οἰκοδομὴν δὲ...«τῶν ἀρχομένων ἀ ἀσκεῖν 
ἘΡΆ1]. κιρεοηι τόση (Ρ.4.7; Μ.65.4458); τὴν τελειόστάτην αὐτῷ [5ς. 



τέλειος 

ἈΘΨ]Υ Ρτοίεβδεά πη0 8 Κ] ζωὴν ὑφηγεῖται, μαρτυρούμενος, ὅτι χρὴ τῆς 
μέσης αὐτὸν ὑπερανεστη κέναι ΠΙοη.Ατ..}.6. (ΜΝ .2. 5338); 2 τελειοτάτην 

ἐμφαίνει τῶν μοναχῶν φιλοσοφίαν 1.6, .3: 2(5220); οὗ μὲν ἀρχάριοι 
πληροῦσι τὸ ψαλτήριον...οἱ δὲ τ, μόνον εὔχονται 70, [6].ἀοεϊ.5(Ρ.230); 
1πεῖγ “Ρογίξοι᾽ νὰν οἱ 1Πἴὸ ϑἱρηιῆθα Ὁν παῖς, θιοπ. ΑΥ,6,1.6.3.4 
(5368); . οὗ ρεχίδοϊ ορρ. Ὀερίπποῖβ ἀπά τῃοβα 5111] ργορτεββίηρ τοῖς 
το ΟΡΡ. τοῖς πιστεύουσι, Οτγεσγπ ΐη Μ|1.12. 3ο(ρ. 133.20; Μ.12.τοφολ[.); 
οἱ δὲ προκόπτοντες, καὶ μᾶλλον ἔτι οἱ τι, ῥᾳδίως ἃ μετίασι κατορθοῦντες 
γάννυνται Ῥίοη. ΑἹ ἌΡ. Ἐπ: }πά. “γ(γϑτὸ; Μ.21. 12858); ; ἡ θεία γραφή, 
τοὺς μὲν εἰσαγομένους...τῆς θείας αὐλῆς τῶν ἀρετῶν, φοβουμένους 
καλεῖ: τοὺς δὲ κτησαμένους σύμμετρον ἕξιν τῶν κατ᾽ ἀρετὴν λόγων... 
οἶδεν ὀνομάζειν προκόπτοντας' τοὺς δὲ κατ᾽ αὐτὴν γνωστικῶς ἤδη 
γεγενημένους τῆς τῶν ἀρετῶν ἐκφαντικῆς ἀληθείας τὴν κορυφήν, προσ- 
ἀγορεύει τ. ἴαχιφι. Τβαϊ. το( Μ.90.2888) -- 14.Φ“ὦ}.τ.68(Δ.90.τ2οκο). 

ὩὨ. οὗ (χίϑείδῃ νισγῦεβ πα ἀοοίτίηθϑδ: [8 τῇ οὐδὲν δὲ ἐνδεῖ τῇ 
πίστει τ. οὔσῃ ἐξ ἑαυτῆς ΟἸαπι ῥαφά.τ.δ(ρ.το7.17; Μ.8,285Ὰ}); ἰονε, 
Οτ. }6.20.34(27; Ρ.372.321; Μ.14.65 20); Μαχφι ΓΤ μαὶ,29(Μ.90.3658);. 
σοιθιποα ψΨΙΓΠ ἔδασ τὴν ἀληθινὴν ἀγάπην, ἣν λέγει ὁ ἅγιος τ., καὶ 
αὕτη ἡ ἀγάπη φέρει αὐτὸν εἰς τὸν τ. φόβον )οτ,ἐσεί.4.τ(Μ.88.1τ6:70)};. 
φθάσαι τὴν τ. ἀπάθειαν ἥπτς, Πίαδσιυ, Ρογρ.8; νδάοτῃα 8ηα Κηον- 
Ιεάρε τ. γὰρ ἡ σοφία θείων οὖσα καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἐπιστήμη 
ἐμπεριλαβοῦσα τὰ ὅλα (]ετα, ῥαρά.2.2(ρ.171.τό; 420Α); ὈΙΆΨΘΙ ἀπ 
ΨΟΥΒΗΙΡ εὐχαὶ καὶ εὐχαριστίαι...τ. μόναι... «θυσίαι Πιδι,ἀτα].ττΊ.2(}. 
6.7450); θεωρία, (Ἰ]ετη. 5 γ.}.3(0.12.22 ; Νί.9.421.}); θεοσέβεια, ΟΥ̓. 70. 
13.13(0ρ.238.12; 4208); εὐχαριστία, Ματο θ1δσ, ΡΟ ρἢ.2ι,; ὑπο 
ἢ Οοά, Τιοη Ατ.6.}.2.3.4(ΜΜ.3.4000); 10γ, Οἰδιχ ῥαεά.τ.δ(ρΡ.11τ1. 
30; 2038); 14,ςἐν.1.24{ρ.90.23; Μ.8,9058); αἀἰνιπθ δἀορίοι ἡ-..εἰς 
τὴν τ᾿ υἱοθεσίαν διὰ τοῦ υἱοῦ ἀποκατάστασις 1Ὁ.2.22(ρ.187.8.; ΤοΒ4Ὰ}; 
ταδτίγτάοτμα τὸ μαρτύριον...τ. ἔργον ἀγάπης 1Ὁ.4.4(ρ.255.3; 12288); 
19.4.2τ(ρ.306.2; 123414}; ΟΠ τίϑαῃ πἀηϊῦν, Ἔχορ. 70.17: 22. μεῖζόν τι 

Η [φ “- } - Υ καὶ τελειότερον περὶ ἡμῶν ὃ κύριος αἰτεῖ... ἵνα καὶ αὐτοὶ γένωνται τ.» 
ἔχοντες πρὸς τοῦτο τὴν ἑνότητα, καὶ εἰς αὐτὸ ἕν γενόμενοι" ἕνα.. «πάντες 
ὦσιν ἕν σῶμα καὶ ἕν πνεῦμα, καὶ εἰς ἄνδρα τ. καταντήσωσιν Α1ἢ..γ. 
3.22(Μ.26.2368.- 3604}; ρατγίΐα] Καον]θᾶρα ἡ Θαγ ορρ. ρετίεοϊ 
Κπονεᾶρε ἴῃ πδάνεη, Οτλορι.δ.7 τῇ ἐγ (ρ.61.28; Μ.13.3440); 
τοϑατγγροῦοι, 14. 70.1ο.35(2ο; ρ.51το.το; Μ.14.3720); Τηρη. Ατ.6.}.7.3. 
οἵ Μ.3.5658Β); βεοοῃᾷ ἀάνεπι, Αποηαρ.Βιι5.ἢ.ε.5.17.4(Ν1.20.4738); 
Ἐβοβδίοὶ. τ, ἡμέρα (Ἰεπγῥαει.3.τ2(ρ.201,7; 6δο0). 

Ε. τοῦ. Αἄδιαῃ; 1. 45 οὐϑαίβα ροχξδεοί τ. ὧν πως ἀτελὴς διὰ τὴν 
παρακοὴν γέγονεν...«ὁ ἄνθρωπος ἐξέπεσεν ἐκ τ. ἐπὶ τὸ ἀτελές ΟΥ̓, 790. 
13.37(0.262.20,22; Μ.14.4648,0) ; ΑΕ..4γ.2.66(}}.26.2888} οἴ. 5, ἐλλι- 
πής; 2. ἃ5 οτεαϊβα ᾿τηιηδίυχε εἰ δὲ λέγει τις᾿ οὐκ ἠδύνατο ἃ θεὸς ἀπ᾽ 
ἀρχῆς τ. ἀναδεῖξαι τὸν ἄνθρωπον; γνώτω, ὅτι τῷ μὲν θεῷ..-πάντα 
δυνατά: τὰ δὲ γεγονότα, καθὸ μετέπειτα γενέσεως ἀρχὴν ἰδίαν ἔσχε, 
κατὰ τοῦτο καὶ ὑστερεῖσθαι δεῖ αὐτὰ τοῦ πεποιηκότος... «κατὰ τοῦτο 
καὶ ὑστεροῦνται τοῦ τ᾿ καθὸ δὲ νεώτερα.. «καὶ ἀγύμναστα πρὸς τὴν τ. 
ἀγωγήν. ὡς οὖν ἡ μὲν μήτηρ δύναται 71. παρασχεῖν τῷ βρέφει τὸ 
ἔμβρωμα, τὸ δὲ ἔ ἔτι ἀδυνατεῖ τὴν... δέξασθαι τροφήν" οὕτως καὶ ὁ θεὸς 
αὐτὸς μὲν οἷός τε ἦν παρασχεῖν ἀπ᾽ ἀρχῆς τῷ ἀνθρώπῳ τὸ τ᾿, ὃ δὲ 
ἄνθρωπος ἀδύνατος λαβεῖν αὐτό" νήπιος γὰρ ἦν Ιτϑῃ ἦκαεν.4.38. ἼΝ: ́: 
ττουα-Ο);ν, δάμ. 

Ἐ. ἐμὶν Ἰηειγμεοα, ἴζοῦι, σοὶ ἔξεστι τελείῳ κατὰ τὴν γνῶσιν εἶναι, 
μὴ πιστεύοντι τῷ μονογενεῖ θεῷ ΟΥΝΥΚ 955. μη. 12(1 Ρ.234.5; Μ.4ς. 
0324}; τ, γίνομαι δὲ ἐμηαϊδά, ἰ.ς. δαριἑποα ἐπιγνόντι σοὶ τὸν Χριστὸν 
τοῦ θεοῦ καὶ τ. γινομένῳ εὐδαιμονεῖν Τυ51.41α],8,2(}1.6.4034}); (ποῖ. 
οὐ δύναται...σωθῆναι ὃ τ. ἄνθρωπος, ἐὰν μὴ ἀναγεννηθῇ διὰ ταύτης 
εἰσελθὼν τῆς πύλης ΗἸρρ.ἤσεν.5.8(ρ.93,4; Μ.16,31468); οὐδεὶς τούτων 
τῶν μυστηρίων ἀκροατὴς γέγονεν εἰ μὴ μόνοι (οἷ γνωστικοὶ τ, 1. 

(ρ.94.24; 31410). 
Ο. οὗ παμιθεῖβ ἐπὶ τὸν τ᾿ ἀριθμὸν τὸν ὑπεράνω τῶν ἐννέα (ἸΘΤΩ.5γ.2. 

αα(ρ.140.6; Μ.8,988Α}; οἱ φύσεις ἀριθμῶν ἐρευνήσαντες πρῶτον μὲν τ. 
τὸν ἐξ εἰρήκασιν... δεύτερον δὲ τ. φασιν εἶναι τὸν εἴκοσι καὶ ὀκτώ ΟΥ. 0. 
28.τ(ρ.380. 1; Μ,14.6808); ἰᾳ..Φεἰἦμ 5.66: )(}1.12.15048) εἴ. 5, ἐξ; 
πρῶτος γὰρ ὁ ξξ τ. ἐστι" τ. δὲ τοὺς ἐκ τῶν ἑαυτῶν μερῶν ἀπαρτιζο- 
μένους φασί.. οἱ δὲ παρὰ τοὺς τ. ἀριθμοὺς συντιθέμενοι, ἢ λείπουσιν ἢ 
ὑπερβάλλουσι...ἔδει οὖν τὸν κόσμον τ. ὄντα ἐν τῷ πρώτῳ τ. γενέσθαι 
τῶν ἀριθμῶν Ῥτος, δη.2:2(Μ.87.1408,0). ᾿ 

Η. οὗ ἐν] {πἰπρϑ: ἁμαρτία, Βαγη.8.τ; Ἡδττη.υἷς.1.2.1; ΟἸΨ ΤΏΡ. ἢ. 
1,μι.2: 22(Ν1.03.7410}; ὅ τ. κακοποιός, ας, Αφρ,.ἦοη!.43.3(λ1.34.7130}. 

1. {εἰ} ἴορ στίξας τ. στιγμήν Απαϑὶ, Βιίεα,ο ἰπῖ, ορρ. ΟἸδξιῃ. 
(ΟΌ 3 0.224.32; Ο[.Μ.80.1ο04}). 

11. πϑεΐ, 5 βυϑί.; 
Α. ῥεγξεοίοη, ἀεῖ, τὸ τ. εὑρίσκω πολλαχῶς ἐκλαμβανόμενον κατὰ 

τὸν ἐν ἑκάστῃ κατορθοῦντα ἀρετῇ (ἸΕΠ).5 ν.4.21(ρ.305.18; Μ.8.13408); 
οἱ (οὐ ἀναγεννηθέντες γοῦν εὐθέως τὸ τ. ἀπειλήφαμεν, οὗ ἕνεκεν 
ἐσπεύδομεν, ἐφωτίσθημεν γάρ" τὸ δὲ ἔστιν ἐπιγνῶναι τὸν θεόν, οὔκουν 
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τελειότης 

ἀτελὴς ὁ ἐγνωκὼς τὸ τ΄ Ἰ4ῤραεά,τοδίρ.τοκ τξ, ; Μ.8.2808); τὸ τ, .-- τῆς 
τοῦ πατρὸς οὐσίας ΑἸΠ,..4γ.1.2ο(Μ.26.538}); οὗ (τ Κι ἐπὶ δὲ τῆς θείας 
σαρκώσεως οὐχ ἅμα, ἀλλὰ κατ᾽ αὔξησιν τὸ τ. δογματίέζεται ΤΔίῃ. 
απρπμ!.6(}1.28,0254); τοῦ ἀναληφθέντος ἀνθρώπου τὸ τ. Τμαϊ,ρ. 
εαἰ. Η εδ.2:0 Βαρρὶ.(ρ.395.34); οἱἠἨ ἁ ἀηρεῖβ, ΟἸειη, εχ, Τβαάδί. το(ρ,τοο, 
30; Μιο.δότλ}; ν. ἄγγελος; εϑβοβαίοὶ. τὸ τ. μετὰ τὸν βίον ἐστίν ΟΥ, 
εηρασί. ο(ρ.292.25 ; Μ.12.10250); οὗ (ῃγβίίαῃ ροτίβοτίοη ; οοηϑβιηρ 
ἴῃ ἵχσαβ γγβάοπι, ΟἸ6Π).517.1.2Ζ8(ρ.χορ.2:; Ν.8.9240); [Π8 8812 6 ἴοσ 
16 Π 8ΠᾺ ΨῬΟΙΏΘΗ, 1.4.2ο(ρ.3οκ.0; ΤῊ δΑῚ: ἴῃ (τσὶ, Ομ σνβ. ἤν. 5.2 
ἤῃ Οοἱ (ατ. 3604}; οὗ ρταγοσ, Πιϑὰ, ρον ξδτ(ρ.70.13); οὗἩ σματγ, ἐδιοο 
(ρ.128.15 {Ὁ}; οὗ ννίβάοηι, συ Νυβ5. .(ρῥοί .28(Μ.45.11858). 

Β. εομερίοίϊομ, ςοη σι ΠΟ ΟΉ τὸ τ. τῶν ἁμαρτιῶν Βαγη.5.1ττ; τῆς 
γνώσεως 1.13.1; τῆς πίστεως ΟΥ..0.1τ0.43(27; Ρ.222.15; Μ.14.3038); 
τὸ δὲ τ. τῆς ἀναστάσεως ἦν, ὅτε γίνεται πρὸς τὸν πατέρα 1.1ο.27(21; 
Ρ.212. 1: 2164}; μεμαρτύρηται...ὁ Δαβὶδ ἐπὶ τὸ τ. τῆς προφητείας 14, 
ἐηβαϑί. οἵρ. 202.27} Μ.12. Ι0250); ε πάντα τὰ διὰ γενέσεως ἐν χρόνῳ ἔχει 

τὸ τ. ᾿ϊοπ. τι ά.ηπ.4.25(ΜΜ4.3.7288). 
Ὁ. ᾿ταχρ, δηᾷ βδογαγθηῖα] ; οὗ Ὀδρτβιὴ. καλεῖται... «τὸ ἔργον τοῦτο 

φώτισμα καὶ τ. (Ἰει, ῥαεά.1.6(ρ.105.23; Μ.8,2814}; οὗ ΟοΙηνηο ἢ 
εὐχῆς δὲ μόνης κοινωνῆσαι ἔτη δύο, καὶ τότε ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ τ. ΟΑΤΟ.(314) 
εα,.4; ἵνα τὸ τ. τῇ τετραετίᾳ λάβωσι 1τδ.-; 1.6; 1.0; Ρ]αχ.» ΠαΥΡῪ 
οἵ τὰς ἔα [1] ὡς ἀτελέστων ἀποδιαστέλλει τὰ τ. Ἰοη.Ατ.6,...3...0(Μ. 

3.4338). 
Ὦ. Ρὶατ,, ἐῤίηπο μηρς ἡ δὲ [50. ψυχή]. .«διὰ τὸν χωρισμὸν τὰ τ. καθ- 

ορᾶν μὴ δυναμένη Ταῖογαὶ.13(Ρ.14.20; Μ.6.836Ὰ); τὰ τελειώτερα ὈΡΡ. 
στοιχεῖα, (Ἰετη. ἐν. 5, ϑ(0.36ο.ς ; Μ.0.80Ὰ}; ὥσπερ τοῖς μηδέπω χωρεῖν 
δυναμένοις τὰ τ. διαλέγεται ὁ σωτήρ ΑἸΠ.6}. Θέγαρβ.4.ττ(Μ.26.6 528). 

τελειότης, ἡ, ῥέε» [δε Ἰ0Ή.; 
. Α΄; ἀφῇ, πα Τδαταοιετίβτο5 ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ πρὸς τὴν τ. τοῦ πνεύ- 
ματος καταντήσῃ, τελείως πάντων τῶν παθῶν ἀποκαθαρισθεῖσα, καὶ 
τῷ παρακλήτῳ πνεύματι διὰ τῆς ἀρρήτου κοινωνίας ἐνωθεῖσα....καὶ 
καταξιωθῇ πνεῦμα γενέσθαι συγκεκραμένη τῷ πνεύματι ας. Λορἤοηι. 
τ8.1το(Μ.34.6414}; ἰ4.ρ6»}.(Μ.34.848.); αΥΝΥ 55. ἔπ. 4(2 ρ.76.27; 
Μ,4π 6400) ; 1158 γᾶ γΚ8 ἐπυτηδταῖθα, ΤΗατ, ΤΟ ονγ.6:7(3.106); τὴν τ΄ μὲν 
ὃ δεσπότης ὁρίζεται τῇ παντελεῖ τῶν χρημάτων ὑπεροψίᾳ, καὶ τῇ 
αὐθαιρέτῳ πενίᾳ Ἰὰ. 2 ογ.8:13}}.(2.220); αὕτη οὖν ἡ τελεία τῶν τελείων 
ἀτέλεστος τ. καθὰ μοί τις αὐτῆς γευσάμενος ὑφηγήσατο, οὕτω λοιπὸν 
τὸν νοῦν ἁγιάζει, καὶ τῶν ὑλῶν ἀφαρπάζει, ὡς τὸ πολὺ τῆς ἐν σαρκὶ 

ζωῆς, μετὰ τὴν κατάληψιν μέντοι τοῦ οὐρανίου λιμένος, ἐν οὐρανῷ 
ἐξεοτηκότα αὐτὸν πρὸς θεωρίαν ἀνυψοῖ 70.(ἰπλ.σ καἰ. 2ο(Μ,88.11480) ; 
τί ἐστιν ἡ τ΄; μισθὸς ταπεινώσεως" ὅπερ ἐστὶν ἡ κατάληψις [ρ6 τ. ]. 
κατάλειψις} πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων 5880 5εοί α ἴῃ Το. 
ΟἸΐ πὶ. Ξεαἰ.6(Μ.δ88, το 36). 

Β. οἵ ἀϊνίπε ρευξβοποη ; 1. ἴῃ μη, ἡ θεία μακαριότης. .«ἀνενδεὴς 
ἁπάσης τ. ιοπ.Ατ.ε. ὐ.3.2(Μ.32.τ650}; ἔστι γὰρ οὐδὲν, «ἀπροσδεὲς 
καθόλου τ., εἰ μὴ τὸ ὄντως αὐτοτελὲς καὶ προτέλειον 1δ.1το.3(2730); 
χέλειον δ᾽ αὖ λέγεται..«ὡς..«ὑπερβλύζον κατὰ μίαν... χορηγίαν, καθ᾽ ἣν 
τὰ τέλεια πάντα τελεσιουργεῖ καὶ τῆς οἰκείας ἀποπληροῖ τ. 1Δ..1...13.1 
(Μ.3.0770); τεῖ, δ. ς:14. τὴν. στερεὰν τροφήν, σύνθημα φέρειν 
οἴομαι τῆς νοερᾶς καὶ μονίμου τι καὶ ταυτάτητος ἰᾳ.4}».9.4(Μ.3.11124}; 
2. τεῖ. ΔΊΟΥ δηα ὅοὴ τὸ δὲ ἑνὶ κεχρῆσθαι λόγῳ τὸν θεόν,...δείκνυσι 
καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ λόγου τὴν τ. ΑἸ, ,ἀδεγ.τό(ρ.14.1; Μ.25..452᾽ (444)}4}; 
τὸ δὲ γέννημα, ἐὰν μὴ ἀεὶ συνῇ τῷ πατρί, ἐλάττωμα τῆς τ. τῆς οὐσίας 
αὐτοῦ ἐστιν ἰά,.4γ.1.20(Μ.26.734}; ὁ δὲ τὴν ἐν τῷ οἰκείῳ γεννήτορι τ. 
πληρῶν, πῶς ἂν ἐλάττων νοοῖτο; ὕντ. 70.1.3(4.218); ὁ μονογενὴς υἱὸς 
σύνδρομον ἔχει τῇ γεννήσει τὴν τ. Ὑπαῖ. Π εὐ.7: 28(2.593). 

Ὁ, ἴῃ τηβῃ ; 1. σα 85 τρᾶπ᾿Β ριάς ἴο ροΥΓ[ΕΟΈ ΘΗ τῆς προνοίας τῆς 
ἐπὶ τ. ἡμᾶς ἑλκούσης Οτ,λο»!.6,2 τη [ἐγ {ρ.50.0; Μ.13.3284); εἰς δὲ 
τὰ περὶ τῶν ψυχῶν, οὐκ ἄλλως δυναμένων τῆς τ. τυχεῖν χωρὶς τῆς 
πλουσίας καὶ σοφῆς περὶ θεοῦ ἀληθείας Ἰά, ῥγῖης.4.2.1(0.3219.,4; Μ αι. 
3128); διὰ ποίας δεῖ γνώσεως εἰς τὴν προδεδηλωμένην τοῦ κυρίου 
ἡμᾶς ὁδηγοῦντος καταφθάσαι τ. Ἀιδά εν. Ῥιθεῖν (ρ. δ. 16); ; ἀγαπῶ [5ς. 

ΟΠ γΙ51] γάρ σου τὴν...ἐν ἀρετῇ τ. ... ὡς τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ νομοθετηθεῖσαν τ. 
τελοῦσαν ὙΠατΟδπὶ.ς: 2(2. 100); ; 2. Ομτβι 18 Ραιίοτα ἀκολουθεῖν... 
τῷ σωτῆρι, ἀναμαρτησίαν καὶ τ. τὴν ἐκείνου μετερχόμενον καὶ πρὸς 
ἐκεῖνον ὥσπερ κάτοπτρον κοσμοῦντα.. «τὴν ψυχήν ΟἸοιη, φ..5.2τ(ρ.174. 

.Β; Μ.9.6250); τῆς λογικῆς φύσεώς φαμεν ὅλης κρατῆσαΐί ποτε τὸν 
λόγον καὶ μεταποιῆσαι πᾶσαν ψυχὴν εἰς τὴν ἑαυτοῦ τ. Οτ.(ἐεἰς. 8, 2 
φ. 288. 25; Μ.ιι,χ6240); τεί. Ομτίει᾽ 5 Ρτε- οΧΙβιηρ Βυπιαι 808} τάχα 
γὰρ ἡ μὲν τοῦ ᾿Ιησοῦ ψυχὴ ἐν τῇ ἑαυτῆς τυγχάνουσα τ. ἐν θεῷ καὶ τῷ 
πληρώματι ἦν, καὶ ἐκεῖθεν ἐξεληλυθυῖα.. ἀνέλαβεν τὸ ἐκ τῆς Μαρίας 
σῶμα 14. 7σ.2ο.τοίτῦ; Ρ.351.26; Μ.14. 6164); ῷ, Βτον ἱ ἴῃ Ῥεσίεσιίοι 
χρὴ δώδεκα βαϑμοὺς παρελθεῖν. τινα, καὶ φθάσαι εἰς τὴν τω ἐν καιρῷ 
τις ἔφθασε καταλαβεῖν ἐκεῖνο τὸ μέτρον, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν τ. Μδς. 
Ἀεᾷ. δον:.8. 4«(Μ. 34.5200) ; [Ὠχουρἢ εἀποδίίοῃ τ΄ δὲ κατ᾽ ἀρετὴν οὐδ᾽ 
ἡντινοῦν τῶν ἄμεινον φύντων κατηγορεῖ, ὁπότε καὶ οἱ κακῶς πεφυκότες 



τελειότης 

πρὸς ἀρετὴν τῆς προσηκούσης παιδείας τυχόντες ὡς ἐπίπαν καλοκαγα- 
θίας ἤνυσαν (Ἰοηη.“(γ.1τ.6(0.22.26; Μ.8.,7204}); [ὨΤΟῸΡῊ ΝΆ ΟῚ 5 νΊ ΓΕ 65 
πᾶς ὁ περικαλλὴς τῶν ἀρετῶν στέφανος, διὰ τῆς πρὸς θεὸν ἀγάπης 
τὴν τ. δέχεται Μασ. Αδρ, εν ξ.13(Ν1.34.8400}; πρὸς τὴν τ. ἀφορῶντας 
συμβαίνει δύο τὰ κάλλιστα γίνεσθαι, σύντονόν τε καὶ ἀδιάπαυστον τὸν 
ἀγῶνα ἔχοντας εἰς τὸ πέρας διώκειν... «τύφῳ τε μὴ ἁλίσκεσθαι, ἀλλὰ 
μετριοφρονεῖν, καὶ μικροὺς ἑαυτοὺς ἡγεῖσθαι διὰ τὴν μήπω τοῦ τελείου 
κατάληψιν Ἰὰ ον ττ( 1.34.8618}; ἵνα ἡ τ. τῇ καθαρότητι πιστευθῇ τ. 
Να2.0γ.18,13(ΝΠ.2ς τοοτα)}; ἡ ἀγάπη τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου τῆς ἐν 
Χριστῷ τ. Τα. εν. τ7(Ρ.22.11}; ἐν ἐγκρατείᾳ καὶ τὴν τ᾿ ὑπέδειξε Τα, 
τί ον. τ61.(3.202}; τοῦ. τοτηρίατοηβ ἡ κακία ἔνδον ὑποκαθημένη.-. «τὸν 
ἄνθρωπον... ἐξάγει πρὸς οἴησιν τελειότητος... «ἦ κακία τοσαύτας χιλιάδας 
ἐτῶν γεγενημένη...ἐνέδρας οἷδε τοιαύτας ἐν ἀποκρύφῳ τῆς καρδίας 
ἐπινοεῖν. «ὥστε τὴν ψυχὴν ἑλκύσαι πρὸς οἴησιν τελειότητος; ὃ μέντοι 
θεμέλιος τοῦ Χριστιανισμοῦ, κἂν πάσας τις μετέλθῃ δικαιοσύνας, μὴ 
ἐπαναπαύεσθαι τούτων Μασ, Αερ,εαγί!.30(Μ.34.9334}; τοῖ, ὕτοββ οἱ 
τέλειοι Χριστιανοὶ οἱ καταξιωθέντες ἐλθεῖν εἰς μέτρα τελειότητος.. «τῷ 
σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ πάντοτε ἀφιερωμένοι εἰσίν τά ἠσνι.τ7.τ( 1.34. 
6248); ἐδ.17.2(6240); ἀεβοιρίοηθ οἵ ρύοσρθθ οὗ σγτονίῃ.: ἐὰν οὖν 
ἀρξώμεθα θερμῷ ζήλῳ τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ διαπράττεσθαι, ἅπαντα 
ἡμῶν λοιπὸν τὰ αἰσθητήρια ἐν βαθείᾳ τινὶ αἰσθήσει φωτίζουσα ἡ χάρις 
τὰ μὲν ἡμέτερα ὥσπερ καταφλέγει ἐνθυμήματα, ἡδύνουσα δὲ ἡμῶν τὴν 
καρδίαν ἐν εἰρήνῃ τινὶ φιλίας ἀνενδότον πνευματικά τινα καὶ οὐκέτι 
σαρκικὰ λογίζεσθαι ἡμᾶς παρασκευάζει. τοῦτο δὲ τοῖς ἐγγίζουσι τῇ τ. 

- “ ᾿ " Ψ Μ᾿ ᾿ “- , Ν᾽ ἢ 
συνέχως αγαν συμβαίνει, οἱἰτινες ἀπανστον εἐχουσιν εν ΤῊ καρδίᾳ ΤῊΡ 

μνήμην τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ ΤῆΔα, ῥέεν ,ΒΒίρ.124.1); γοξ, Ἐόγη.14: 17 ἅτινά 
ἐστιν ὁ καρπὸς τῆς τελείας ἀγάπης. ὥστε οὖν γεύεσθαι μὲν αὐτῆς 
ἐντεῦθεν συνεχῶς οἵ εἰς τ. προκόπτοντες δύνανται, τελείως δὲ αὐτὴν 
οὐδεὶς δύναται κτήσασθαι, εἰ μὴ [ἂν] ὅταν τελείως καταποθῇ τὸ θνητὸν 
ὑπὸ τῆς ζωῆς 18.0ο(Ρ.128.27}; 4. Ῥεγεσίοη ἀϊπῖ, ἔτοπι οταϊηαῦν 
Ομ βίίδη 6; 4. τεῖ, ἔδι τῇ τ. πρὸς τὴν κοινὴν διαστέλλεται πίστιν 

ΟἸοτλ, είν, 4.τ6{(ρ.293.2; Μ.8.132088); τεῦ, τ οΥ.2:2,1ὸ ὁ ἀπόστολός πρὸς 
ἀντιδιαστολὴν γνωστικῆς τι τὴν κοινὴν πίστιν πῇ μὲν θεμέλιον λέγει, πῇ 
δὲ γάλα ἐδ. 5.4(0.342.2; Μ.0.454}; Β. τοῦ, τηοτα 5 μακάριοί γε ὅσοι δεό- 
μένοι τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοιοῦτοι γεγόνασιν, ὡς μηκέτι αὐτοῦ χρήζειν 
ἰατροῦ τοὺς κακῶς ἔχοντας θεραπεύοντος μηδὲ ποιμένος μηδὲ ἀπο- 
λυτρώσεως, ἀλλὰ σοφίας καὶ λόγου καὶ δικαιοσύνης, ἢ εἴ τι ἄλλο τοῖς 
διὰ τελειότητα χωρεῖν αὐτοῦ τὰ κάλλιστα δυναμένοις ΟΥ̓. 70.1.20(22; 
Ῥ.25.1ο; Μ.14.60Ὰ); ὁ δεσπότης... ἐδίδαξε... ὡς καὶ δίχα τῆς τι δυνατὸν 
τυχεῖν τῆς αἰωνίου ζωῆς. ἐρωτηθεὶς γὰρ ὑπὸ τοῦ νεανίσκου, τί ποιῆσας 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; οὐκ εὐθὺς αὐτῷ τὴν περὶ τελειότητος 
διδασκαλίαν προσήνεγκεν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀνόμνησεν ἐντολῶν Τ Βαϊ, 
20 ονγ.8:τ3}.(3.320); δόγματα δέ, τὴν εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν ἐκάλεσεν" 
ἐπειδὴ ἐν τῇ αἱρέσει τῆς γνώμης κεῖται τῆς τ. ἡ κατόρθωσις..«ταῦτα 
γὰρ οὐ νομοθεσία, ἀλλ᾽ αὐθαιρέτου γνώμης τὰ. ΕΡ᾽.2::τ4.(3,414) 5. τεῖ. 
Ῥοτίβοίίοη οἵ ρΌΞΡΕ] ορΌ. 18Κ νηστεύει...καὶ κατὰ τὸν νόμον ἀπὸ τῶν 
πράξεων τῶν φαύλων καὶ κατὰ τὴν τοῦ εὐαγγελίου τ, ἀπὸ τῶν ἐννοιῶν 
τῶν πονηρῶν ὈἸοτῃ.517.7.τ2(ρ.54.12; Μ.0.5048); Χριστοῦ... τοῦ τελειοῦν- 
τος ἡμᾶς... ἀπὸ τῶν νομικῶν στοιχείων ἐπὶ τὴν εὐαγγελικὴν τ᾿ ΟΥἁἤονι. 
12.13 ἴῃ [6γ(ρ.τοουτι; Μ.13.306})}; οἶνος μὲν οὖν εὐφραίνων νεανίδας, 
τὰ νομικά, ἡ δὲ τ᾿, τοῦ νυμφίου μαστοί Ἰά (Οἀπένιτίρ.τττ.30; Μ.12.00}) ; 
ἄρτος ἦν ἐκείνου ζωτικώτερος, τοῖς τὴν πατρῴαν κληρονομίαν διὰ τὴν 
τ. [δεῖ] ἀπολαβεῖν δυναμένοις ἀποδιδόμενος 14. [0.6.45(26; Ρ.1τ55.2; Μ, 
14.2808); οἴ.1δ.το.το(12; Ρ.1τ85,27 ; 3320); καὶ τῇ τῶν ᾿Ιουδαίων ἀσθενείᾳ 
τὸν..--«νόμον ἁρμόδιον" καὶ τῇ εὐαγγελικῇ τ. τὴν τοιαύτην νομοθεσίαν οὐ 
περιττήν ΤὨατϊ. φι.1 τῇ ἔνευ.(τ.170}; Δαβὶδ... τὴν εὐαγγελικὴν πόρρωθεν 
ὁρῶν τ. 140. 4:5 }.(τ.96ο) ; 6. ρετίδοϊοη πα ῬΑ 18πὶ πῶς δὲ οὐ 
θέλεις προσκυνεῖσθαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, εἰς ὃ ἐβαπτίσθης ;-. «πῶς δὲ 
οὐχ ὁμολογούμενόν ἐστιν, ὅτι τῆς προσκυνήσεως τὸ βάπτισμα μεῖζον, 
ὅπου γε καὶ κατηχούμενοι προσκυνοῦσι πατέρα καὶ υἱόν, οὐκ ἔχουσι δὲ 

"Ἀ Α θ “" ᾽ ᾿4κν Δ , Ν “" ΠΡ " -- 

τ., ἐὰν μὴ βαπτισθῶσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ 

ἁγίου πνεύματος ; εἰ δὲ μή εἰσι τέλειοι Χριστιανοὶ οἱ κατηχούμενοι πρὶν 
ἢ βαπτισθῶσι, βαπτισθέντες δὲ τελειοῦνται" τὸ βάπτισμα ἄρα μεῖξόν 
ἐστι τῆς προσκυνήσεως, ὃ τὴν τ. παρέχει ΤΑΤΗ. Μακε, ἀταὶ.τ.6(Μ.28, 
12018)}; ἐν τῇ σφραγῖδι τῆς μυστικῆς τ. {Ὁ Δ65.ΝαΖ,ἄταϊ. τ2(Μ.38.860); 
7. ἃ5 οἴαΐθ οὗ ἔπίαυσε "ἴδ, τοῦ, Μειβετο τῶν ἐσομένων ἐν τῇ αὐτῇ 
κληρονομίᾳ καὶ τ. (]οπη χε. Τ άοΙ, 23(ρ.1τ4.20; Μ.9.672.}); τοῦ. 7ο. 
4:21,23 οἶμαΐ γε τὸ μὲν πρότερον δηλοῦν τὴν ἔξω σωμάτων προσκύνησιν 
ἐνστησομένην καὶ τὴν τ." τὸ δὲ δεύτερον τὴν τῶν ἐν βίῳ τούτῳ ΟΥ. 70.13. 
τ4(0.248.21; Μ.14.4200); τοῖς ἐπὶ τελειότητα φθάσασιν ἐν τῷ μέλλοντι 
αἰῶνι Ἰά. [γν.38 τη 70.(0.514.22}; 8. ῬοΟΒΒΙΌΗΠν οὗ τοϑομίπηνσ ρετίθο 05 
τῆς τ᾿ ἔξεστιν ἐπ᾽ ἴσης μὲν ἀνδρί, ἐπ᾽ ἴσης δὲ καὶ γυναικὶ μεταλαβεῖν 
ΟἸδιλ. "ἐγ. 4 τοίρ. 3οο.ς ; Μ,8.13284}; ΡῬτονϑα ἔτοτα Μί.ς :48, (],1:28, 
οἴο, πρὸς τοὺς λέγοντας ἀδύνατον εἶναι τῆς τ. ἐφικέσθαι, καὶ τῆς εἰσάπαξ 
ἀπαλλαγῆς τῶν παθῶν... ἀναγκαῖον τὴν ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν μαρτυ- 
ρίαν ἐπενεγκεῖν, καὶ δεῖξαι κακῶς εἰδότας αὐτούς Μασ. Αδριογ ττ(Μ.34. 

1382 τελειόω 

86τΑ}); 9. ἐνὶ ἃ5 ἴδοὶ οἱ ρεγίδοιοπ κακὸν. «ἐρημία τῆς τῶν οἰκείων 
ἀγαθῶν τ. θιοπ.ΑΥ.4.5.4.24(Μ.2.728.4}; κακὸν αὐτοῖς [50. δαίμοσιν) ἐκ 
τῆς τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἀποπτώσεως, καὶ ἀλλοίωσις ἡ... ἀσθένεια τῆς 
προσηκούσης αὐτοῖς ἀγγελοπρεποῦς τ. 1ὁ.4.34(1330); 10.. το, σοι η856}5 
8Π4 ῥτεσθρίβ εἴ τινὶ ὁ ἀπόστολος δι᾽ ἀκρασίαν... δευτέρου μεταδίδωσι 
γάμου... οὐχ ἁμαρτάνει... οὐ πληροῖ δὲ τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολιτείας 
τὴν...τι ΟἸ]Θ η.οἐγ.3.12(0.232.20; Μ.8.11844}); 11. Ἔχορ. Ῥβ.118:66 τὸ 
ἔξοχον τῆς γνώσεως ὁ προφήτης ὧδε παραστάς" χρηστότητα καὶ 
παιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξόν με" κατ᾽ ἐπανάβασιν αὐξήσας τὸ ἡγεμονι- 
κὸν τῆς τ. (6Π|.5͵».7.7(0.28.7; Μ.0.4528Β); τ οτ,6:} τοῦ γνωστικοῦ 
τὴν τ᾿ ὑπογράφει. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀδικεῖν ἔστησι 
τὸν γνωστικὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀμνησίκακον εἶναι διδάσκει, μηδὲ 
εὔχεσθαι κατὰ τοῦ ἀδικήσαντος ἐπιτρέπων 1.7.τ4{(ρ.6ο0.20 ; 5178}; (οἱ. 
41:14 οὐκ εἶπεν, ὅτι κορυφή ἐστιν, ἀλλ᾽ ὃ μεῖζόν ἐστι, σύνδεσμος"... 
κορυφὴ μὲν γὰρ ἐπίτασις τελειότητος, σύνδεσμος δὲ συγκράτησις τῶν 
τὴν τ. ποιούντων, ὡσανεὶ ἡ ῥίζα (Ὠγνπιλοηι, 8.2 τη Οοἱ,(ττ.3834}); 
12. ποβῖ, τὰς φωνὰς...τῶν μὴ βιούντων ὀρθῶς Βασιλειδιανῶν, ὡς 
ἦτοι ἐχόντων ἐξουσίαν καὶ τοῦ ἁμαρτεῖν διὰ τὴν τι (Ἰ]οτη.5 7.3.1 
(. τοῦ,το; Μ.8. 1044); 13, Ῥγιπαροσέδῃ Πυθαγόραν... Ηρακλείδης 
ἱστορεῖ τὴν ἐπιστήμην τῆς τ. τῶν ἀριθμῶν τῆς ψυχῆς εὐδαιμονίαν 
εἶναι παραδεδωκέναι (Ἰ6ΠῚ.5,7.2.2τ(ρ.184.0; Μ.Β.1το7]Ὰ ἀρετῶν [ογ 
ἀριθμῶν) ; 14. ροΠ το 5ἴν18 οἵ Δ ἀγε85, 650. ἴοσ ὈΙΒμορ5 ἀπὰ πιοὴκβ 
παρακαλῶ τὴν ἀσύγκριτον ὑμῶν ἐν Χριστῷ {. Βα53.ε}.22(3. ΟΖ ; Μ. 

32.206.);,9 (τ, ΝΑ Ζ.6ρ.04(Μ.37.1250); ΟΥ̓ ΝΥΚ535.ε}.25(Μ.46.του 30); 
ἡ κατὰ θεὸν σοῦ τ. Τάτ. ερ.83(ρ.40.8 ; 4.1146). 

Ἐτελειοὔμνητος, ῥεγξεειν ἐνγημσά, ΓὨχγϑβ.αάον (11.8248). 
τελει-όω, 1. με πὶ, ῥοΥ ΟΥΊΗ ἐὰν... «ἀγνῶς τελειώσωσι τὴν διακονίαν 

αὐτῶν, δυνήσονται ζῆσαι ΠΙΟΥΤῚ.5΄η1.0.26.2; ἐπέμφθη ὁ σωτὴρ...-ἵνα 
τελειώσῃ τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ καὶ ἕκαστος τετελειωυμένος οἰκειωθῇ τῆ... 
στερεᾷ τροφῇ καὶ τῇ σοφίᾳ συνῇ ΟΥ̓. 70. 13. 31(Ρ. 26ὅ2.24; Ν..14. 4648); ; ὡς 
δὲ ὀφείλοντος γενέσθαι τοῦ θανάτου, οὐχ ἑαυτῷ, ἀλλὰ παρ᾿ ἑτέρων 
ἐλάμβανε 50. (ἬΥ151] τὴν πρόφασιν τοῦ πελείῶϑαι τὴν θυσίαν ΑἸτἢἾηε. 
21.6(Μ.25.1338); σοῦ γάρ εἰμι λόγος... καὶ διὰ σὲ τετελείωται ἐν ἐμοὶ 
τῶν ἀνθρώπων ἡ σωτηρία 14..4γ.3.22(Μ.26.3604); οὐ βασιλικῷ 
προστάγματι τὰ τῆς συνόδον “-οὔται ἸΔ,ἢ,.4γ.ιτίρ.188,3-; Μ.2ς.70 50); 

ὅ.. ἑεράρχης..«μνεῖ τὰς θεουργίας ᾿Ϊησοῦ.. ἃς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους 
ἡμῶν. . ἐτελείωσεν ον. ΑΥ.6.ἢ.3.3.12(ΜΠ.3.4410})}; 65ρ. οὗ ρεγξοστηίηρ 
(οα᾿β ΨΠ]| ταχὺ καὶ ἐξαίφνης τελειωθήσεται τὸ βούλημα αὐτοῦ τορι. 
23.5; οὐδὲν ἐν τῷ πατρὶ πρὸ τοῦ λόγου, ἀλλ᾽ ἐν τῷ λόγῳ καὶ ἡ βούλησις 
καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὰ τοῦ βουλήματος εἰς ἔργον --οὔται ΑἸΏ.,.4».3.67(Μ,.26, 
4654); 2. {μἰπ| Ρτορἤθοῖθα οὐ νὶβίομβ, Π υτη.υ]ς,4.1.3.; πᾶν. ῥῆμα, ὃ 
ἀφῆκεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ [35. ῬΟΙΥΟΒΥΡ] καὶ ἐτελειώθη καὶ 
τελειωθήσεται Ν. Βοῖΐνε.τό.2; τὴν μίαν τὴν ἐκ προφητείας εἰς εὐαγ- 
γέλιον τετελειωμένην δι᾿ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ κυρίου διδάσκων σωτηρίαν 
ΟἸετα. 5 ν.2.6(0.128.28; Μ.8.ο640); τὸν ἐγχειρήσαντα εὐλαβούμενος 
τετελείωκε τὴν προφητείαν ΑἸΉ..ἐρ. ὥγας. Κ(Ν.25.5208); 3. βηϊεὶ, αε- 
ἐονῤἰ ἰδ ταῦτα... «πάντα τελειώσας, ἐπήνεσεν αὐτὰ καὶ ηὐλόγησεν 
το ϊονι.33.6; προσέχειν..-«τῷ εὐαγγελίῳ, ἐν ᾧ τὸ πάθος ἡμῖν δεδήλωται 
καὶ ἡ ἀνάστασις τετελείωται ἴρτι. Θ,ΉΥΤΉ.7.2; ἡ ἔκτη ὥρα τῆς..«οἶκο- 
νομίας.-.., καθ᾽ ἣν ἐτελειώθη ὃ ἄνθρωπος (Ἰδην. “7.6, τ6(Ρ.π03.27; Μ.0. 
3604); ἡ μὲν...τοῦ κυρίου... διδασκαλία ἀπὸ Αὐγούστον καὶ Τιβερίου 
Καίσαρος ἀρξαμένη μεσούντων τῶν Αὐγούστου χρόνων --οὔται, ἡ δὲ 
τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ μέχρι γε τῆς Παύλου λειτουργίας ἐπὶ Νέρωνος 
““οὔται 1.7.17([.75.11; 5488); ἡ τοῦ λόγον ἐπιδημία τετελείωκε τὸ 
ἔργον τοῦ πατρός ΑἸΉ,Αγ.τ.5ο(Μ.26.1360}; ἔπρεπε... «αὐτὸν... ἐλθόντα 
τελειῶσαι τὸ ἔργον καὶ δούλον λαβόντα μορφήν, κύριον ὀνομάζειν τὸν 
πατέρα 1.2.5 ο(23234); ταύτην..«τὴν πρόθεσιν... θεός τελειώσειεν 1ἃ.Ὁ. 
“Αἀπιοπιρτοει.(Μ.26.8274}; οὗ ὁπα οὗ [16 ἐτελειώθη... ὁ δρόμος τῶν 
ἁγίων ἀποστόλων...μηνὶ ᾿Ιουνίῳ κϑ' ΑἹ Ῥεὶγ.εἰ Ῥαμί.ΒΒ(ρΡ.221.11); 
4. εονιρίοίο, βονίσοὶ, τὰ θη. μνήσθητι, κύριε, τῆς ἐκκλησίας σον, τοῦ 
ῥύσασθαι αὐτὴν ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ τελειῶσαι αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπῃ 
σου Ὠτά,τοι"; οὐ γὰρ ὠφελήσει ὑμᾶς ὁ πᾶς χρόνος τῆς πίστεως ὑμῶν, 
ἐὰν μὴ ἐν τῷ ἐσχάτῳ καιρῷ τελειωθῆτε 1.16.2; ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθη- 
σαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ τ( ΐονι,40.ς ; οἱ ἐν ἀγάπῃ τελειωθέντες 
“ἰἔχουσι χῶρον εὐσεβῶν 10.50.3; οἷ. ὃ μὲν.««πρῶτος βαθμὸς τῆς 
σωτηρίας ἡ μετὰ φόβον διδασκαλέα..., δεύτερος δὲ ἡ ἐλπίς,...--οἴ δὲ 
ἡ ἀγάπη. «γνωστικῶς ἤδη παιδεύουσα (ἸΘΙη.Ξ !».4.71(μ.212.22: Μ.8. 
12654}; πίστις πάντα...-“-οἵ ΗἩρτηπαηά, 0.10; οἴ. οὗτοι δ᾽ ἂν εἶεν οἱ 
ἑλόμενοι οἰκεῖοι εἶναι αὐτῷ, οἱ διὰ πίστεως --οὐμενοι ΟἸθη.5.γ7.7.2(0.8. 
3; Μ.9.4120); τοῦ, γνῶσις: διὰ ταύτης “-οὔται ἡ πίστις, ὡς τελείου 
τοῦ πιστοῦ ταύτῃ μόνως γιγνομένου 1Ὁ.7.τοίρ.40.24; 4110); ““οὔται 

γοῦν τις καὶ ὡς εὐλαβής, καὶ ὡς ὑπομνηστικὸς..«καὶ ὡς μάρτυς καὶ ὡς 
γνωστικός 1}.4.2τ(ρ.2ος. το; Ν,.8.123408); ἡ««σωφροσύνη, κατὰ τὴν 
γνῶσιν “-ουμένη..., κύριον καὶ αὐτοκράτορα τὸν ἄνδρα παρασκευάζει ἴδ. 
τιατίρ.40.2; Μ.0.4030); αὕτη... ἡ ἐνέργεια τοῦ τελειωθέντος γνωστικοῦ, 
προσομιλεῖν τῷ θεῷ διὰ τοῦ μεγάλον ἀρχιερέως 1θ.7.3(0.10.17; 4174}; 



τελειόω. 

γνῶσν..«-ἔργῳ τε καὶ λόγῳ “-οὔσϑαι διδάσκων 1δ.4.171(ρ.296.17; Μ.δ.. 

13174}); οὐ Πϊοπ λα, .1.7.3(}1.3.2000) ; ὅταν..«τελειωθῶμεν κληρονό- 
μοι τῆς διαθήκης κυρίου γενέσθαι. Βαγῃ.6.τ0; σοπηθοίοα ψ]ἢῃ 
νἱΓρΊ ΠΥ 85. Βαργειηθ υἱἰτῖιθ, Μοῖμ.σγηιρ.τ, Ζ(ρ.τοιρ; Μ.χ8,41Ὰ}; 
τἈχουρῇ Ῥγοξεϑβίοι οἱ 1411} τοὺς δι᾿ ὁμολογίας τελειωθέντας (Οηδῖ.0ν, 
5.6. 12(0.152.7; Μ.20.12608) ; ἴῃ τοὶ, ἴο Βρὶγιτα4] ρτόρτεββ, Οἰθτη χε, 
Τάοί. τε(ρ.111.27; Μ.9.665Α}; εὐσεβούντων..«ἡμῶν οὐκ ἰσχύει [Ξς. 
βρίττα8] ἐπειην], ἀσθενεῖ γὰρ προκοπτόντων καὶ νεκροῦται “υουμένων 

Οὐ. 9.35 ἴηι Τιαρι(ρ. ότι; Μ.13.6 280); ἡδὺς... ἐστι καὶ τίμιος ἅπασι 
τοῖς θεοειδέσιν ὁ κατὰ θείαν ζωὴν τετελειωμένος Ὀϊοη Ατ.ε.}..7.3.8(}}. 
Δ.565Α}; τὸ ἐπιχεόμενον ἔλαιον ἐμφαίνει κατὰ τοὺς... ἱεροὺς ἀγῶνας 
ἀθλήσαντα καὶ τελειωθέντα τὸν κεκοιμημένον ἰδ.; οὐ συνίσταται διά- 
δημα βασιλέως ἐξ ἑνὸς λίθου καὶ οὐ “-οὔται ἀπάθεια, ἂν μιᾶς ἀρετῆς καὶ 
τυχούσης ἀμελήσωμεν 70. τα. 5εα].2ο(Μ.88,11490); α5. δοΐ οἱ σοῦ, 
Τιοη.Ατ.ἄ.η.2.ττ(Μ.3.6400); αὐτὸς ὁ πάντων αἴτιος δι᾿ ἀγαθότητος 
ὑπερβολὴν πάντων ἐρᾷ, πάντα ποιεῖ, πάντα “-οἴ δ.4.το(7ο88); 1δ.13.2. 
(οϑοο) ; 85 Ψουκ οἱ ἀϊνίπε πρόνοια, ΟΥ.ἠο».6.2 1 [6γ.(Ρ.50.8; Μ,13. 
4284}; ταῖς, αἰταϊηταθηΐ οὗ ρεσίεοξίοη ἴῃ δηα τὰγοιρῇ (Βτ]βῖ, ΟἸθη. 
ῥαφά.τ.π(ρ.το3.23; Μ.8.2774}; ἡμεῖς... οἱ νήπιοι...“τοὔμεθα τότε, ὅτε. 
ἐσμὲν ἐκκλησία, τὴν κεφαλὴν τὸν Χριοτὸν ἀπειληφότες 1δ.(ρ.τοτ.3; 
2724}; ἡ φιλοσοφία, προοδοποιοῦσα τὸν ὑπὸ Χριστοῦ “-ούμενον 1α. 

δἰγιτιπίρ.τβι5; Μ.8.720Ὰ}; τὸ οἰκητήριον τοῦτο... «πνεύματος ἁγίου... 

καταξιοῦται, τῷ τοῦ σωτῆρος καταρτισμῷ “-οὐμενον 1δ.4.26{(ρ.320.28 ; 
1273Ά}ὖ,; οὐκ ἀποχῇ κακῶν μόνον δικαιωθείς, πρὸς δὲ καὶ τῇ κυριακῇ 
τελειωθεὶς εὐποιΐᾳ 1ῤ.4.6(ρ.261.7:; 12414}); πᾶς ὃ τετελειωμένος ζῇ 
οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ζῇ Χριστός ΟΥ,ο.1τ.4(6: 0.0.1; Μ.14.324}; προσ- 
ἔχωμεν ἑαυτοῖς πάντα πράττοντες..ἵνα ἐν Χριστῷ. .«τελειωθῶμεν 1ά, 
ἤορ!.12.13 ἴηι [6γ.(0.1οτ.21; 2070); 18. (ρυτοο το; 2060) ; ΟἸτὶβὲ ῥρβτ- 
ἐεοίηρ Ὀοζῃ τθη 8854 δῆρο]5, Ἰᾶ. 70.1.31(34; Ρ.38.31; 814); ρεγίθοι- 
ἴῃσ ογραϊίου τὨγουρῃ [πο., ΑἸ. 41γ.2.67(ΜΝ}.26.2804.,8); ὡς...γέγονε 
ἄνθρωπος εὐθὺς διωρθώθη καὶ ἐτελειώθη τὰ ὅλα 14. ἤσηι.2 τη ΜΕ, 
ταν 27(Μ.2:.212Δ}); Ττουρῃ Πἰβ βϑουῆοσς, 14..“Κγ.τ (1658); πα τὸ- 
ἀετηρίίοη οὗ τηϑηΚὶ πα τετελείωται τὸ ἔργον, ὅτι λυτρωθέντες ἀπὸ τῆς 
ἁμαρτίας οἱ ἄνθρωποι οὐκέτι μένουσι νεκροί 1δ.3.23(3720); ἴπ τεῖ. τὸ 
ψοτῖῖς οὐ Η, ΟΠοβῖ πνεῦμα, ἐν ᾧ τὰ πάντα ὁ πατὴρ διὰ τοῦ λόγου -οσοἴ 
8.6». 5έγαρ.τ,ο(}}.26.5538); Βαβ.δ)ὲγ.538(3.321Ε; Μ.32.1368) εἷΐ, 5. 
δημιουργέω; 1δ. οἷϊ. 8. δημιουργία; τὰ λειτουργικὰ πνεύματα... 
παρουσίᾳ...τοῦ πνεύματος “-οὔσθαι 1δ.; θέλει [56. ὁ πατήρ] διὰ τοῦ 
πνεύματος “-οὖν 1δι(32Α; ΝΙ.1260); τι ΝᾺ 2.0γ.40.43(Μ.36.4200}; ἦν 
οὖν ἀεὶ...--οὔν, οὐ “ούμενον 1.4τ.0(4418); 88. ΜΟΥ οὗ δήρε]ο 
Ὠἰετατοῖν, Πίοπ. Αὐ....6,3.3(41.3.5570); οὗ τιθῃ διδιπίπρ τὸ ῬοΙ- 
ἐροτίοη οἱ δηρεῖβ, (]δμ.εί. Ξγ(ρ.154.7; Μ.9.7250) ; Οτ,( εἰς.4.2ο(ρ.298. 
13; Μιιχ τοδοο); τεῖ. ΟΤ᾽ 9αϊπῖβ εἰ γὰρ ἦν προφητῶν διαφορά, οἱ 
τετελειωμένοι καὶ διαφέροντες οὐκ ἐπεθύμησαν ἰδεῖν, ἃ εἶδον οἱ 
ἀπόστολοι: τεθεωρήκασι γὰρ αὐτά 14..70.6.3(2; Ρ.τορ.26; Μ,14.204Ὰ}); 
οἵ τε ἄλλοι ἅγιοι...οὐχ αἵματος ἐκχυϑέντος ἐτελειώϑησαν, ἀλλὰ διὰ 
πίστεως ἐδικαιώθησαν ΑἰΏ.4}.Ἅ6ρ.1 1. 2τ(.25.5888Β); οἱ ἀροβε!εβ 
ΟΒΡ. οτάϊπαγν Ὀε ί νοι, Οὐνλορι. τό.5 1. [67.(0.13}.25; Μ.13.4458}); 
τοί, Ομχιβα ἃ5 πιδη ἀνὴρ γενόμενος..«προέκοπτεν. οὐδεὶς γὰρ προκόπτει 
τετελειωμένος ἐξδ.1.γ(ρ.6.23; 2648); (ποβί, ἡμεῖς οἱ πνευματικοί, 
ἐνθάδε καταλελειμμένοι διακοσμῆσαι...καὶ τελειῶσαι τὰς ψυχὰς κατὰ 
φύσιν ἐχούσας μένειν ἐν τούτῳ τῷ διαστήματι ἘΠΡρ.ἐαεν.1.25(ρ.203. 
2; Μ.16.22144}; 5. ΡΈ55., ξ0η16 ἰο τορι ῤῥίει 00} ὁ κύριος... ἐφανερώθη 
οὐὐἕνα κἀκεῖνοι τελειωθῶσιν τοῖς ἁμαρτήμασιν βα7η.14.5.; ζοΉ16 10 

"παϊμγίίν, ΟἸΘτα. εἰν. 2.τα(ρ.τός. το; Μ.8,10378); Με, γηῖρ.1.2(ρ.9.24; 
Μι18.4οΟ) ; 6. Ρ655., δὲ φοριρίεἰδά;, οἵ Ῥοτιοάβ οἵ τἰπὴθ τρία διαστή- 
ματα μυστικὰ ἕξ ἑβδομάσι “-ούμενα ΟἸ6Ιη.5ν.1.2τ(ρ.92.3; Μ.8,8800) ; 
7. ῥεγζοεὶ ἐπγοι σῇ δαεγαμιεηίαϊ ἀρέπεν, ἱπίπαίε, τϑέ, Ουιοβέ, ἰρϊτία- 
ΤΙΟπ5 ἐπὶ τὸν ἀγαθὸν ἄγει, “-“ὧὥν τοὺς μύστας τὰ ἄλαλα μυστήρια Η]ΡΡ. 
ἐμαεν.π.24(ρ.126.1; Μοτό.3τοῖ Ὁ); τοῖ, οτι ποάοχ Ὀδρίϑηι “νοῦται δὲ 
τῷ λουτρῷ μόνῳ καὶ τοῦ πνεύματος τῇ καθόδῳ ἁγιάζεται (]ειηῥαεά.τ.6 
(ριτοσιθ; Μ.8,2800) ; βαπτιζόμενοι φωτιζόμεθα, φωτιζόμενοι νἱοποιού- 
μεθα, υἱοποιούμενοι “-οὐμεθα, ““ούμενοι ἀπαθανατιζόμεθα 1δ.(ρ.1ο5.21; 
2814}; τοῖς..«ποουμένοις συγγίνεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ΤΏρῃ ἄγρῥο!. 
γ(ρ.76.12; Μ.το.24οΟ) ; τὸ, «πνεῦμα σφραγίς ἐστι τῶν “υουμένων 
« «ἐπὶ. «τοῖς. «τελειωθεῖσιν οὐδεμία περιλείπεται συγγνώμης ἀπολογία 
1δ.(0.76,20; Μ.1.6.); Κωνσταντῖνος Χριστοῦ μυστηρίοις ἀναγεννώ- 
μενος ἐτελειοῦτο Επ5.ν..4.62(ρ.143.20; Μ.20.τ2168); ἐκέλευσε... «ἡμᾶς 
βαπτίζεσθαι. ..εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος" οὕτως 
γὰρ “υοὔμενοι νἱοποιούμεθα ΑἸΠ..ἀ6ε7.3τ(Ρ.27.25; Μ.25.4130); ὃν ὁ υἱὸς 
βαπτίζει, οὗτος ἐν πνεύματι ἁγίῳ “-οὔται 14..4γ.2.4τ(Μ.26.2364}; τὸ 
ἅγιον..«λοντρὸν..«εἰς πατέρα καὶ νἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα δίδοται, καὶ 
οὕτω “-"οὔται τῶν βαπτιζομένων ἕκαστος 16.ρ.δόγαρβ.4.12(Μ.26.6534}; 
Οτ.Να2.0γ.40.43(ΝΠ.326.4200) ; γαῖ, σδίφοιγσηθηβ. ἀνακεκαλυμμένοι.... 
εἰσὶν οὗ τῶν συμβόλων λόγοι τοῖς... ἱεροτελεσταῖς, οὖς οὐ θεμιτὸν 
ἐξάγειν εἰς τοὺς ἔτι “-ουμένους Το ΑΥ.6.}..1.5(Δ1.3.377Ὰ}} ογάαϊη: 
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τελείωσις 

ΟΤ ρτίεθῖς, τ. ΝαΖ.ον.41τ.4(4330); (Βτιβείδη ρυϊεβίβ, Ὀομ αὐ, ᾿. 

5.2(5098); ἐδ.2.3.3(4οο0) ; εογισδοναίδ: Ὀδρ βγη8] νγαῖετ, ἐδ.2.2(3060) ; 
Ππγίβτα, 1Ρ.4.τ(4720}; 4 συγοῦ, ΑἸ .αῤοὶοηεὶ,τ4{Μ.25.6128); 6.18 
(61:7); 8. Ῥα58., δὲ ῥενῥονιο ὃν ἀεαίλ, ἀΐε, οἵ ἀροβῖϊεβ, “4. “πάν. 
Β ττίρι64.4); 4.ὈὈ}μ1.τ37(ρ.69.3); .4,Βαγη.ο(0.295.21); Οὗ τ λΓΨΥ5, 
Αποη Δρ. Επ5.}.6.5.16.22(Ν.20.4720); Ἐρ.Ικιρά.1}.5.5.3(426Ὰ); ΡΆᾺ]]. 
ΤῊΠπι.ο.1}.8.τοιο(γόκο); Επ5.}.6.6.2.τ2(5258); 10.6.3.13(5298); Ατῇ, 
υ.ἀπίοη. 46(Μ.:6.οο00) ; 14.ἐρ.}ον.τ(Μ.26.816.}; τοὺς ἐν τῇ φυγῇ 
τελειωθέντας μὴ ἀκλεῶς ἀποθνήσκειν, ἀλλ᾽ ἔχειν καὶ αὐτοὺς τοῦ μαρ- 
τυρίου τὸ καύχημα Ἰὰ. {ι6.τ](ρ.80.1τι; Ν.25.66ς0) ; οἵ Μοβεβ αηά ῥὕστο- 
Ρδεῖς, 14.2». Ὦνας. Ξ(ΜΜ.25.5204); ἰά..4γ.3.52(Μ.26.4328); οὗ (ἈτΙΒΕ 1818 
ἴῃ ροη., Βα5.0.0᾽,3.41(0.07.15; Μ.20.1το84); Αἴηιν, πίον, οο(θ680) ; 
14 σἵγσιβ(ρ.42.το; Μ.28,2614); ΡΑ]].}. ]ατι5.4(ρ.10.17; Μ.34.τοτ20)}; 
Ῥιοπ. Αγ. λ.7.α3(Μ.3. 5560); τοῦ. Ομ τβο 5. ἀθβαῖῃ μόνος γὰρ ἐν τῷ 
ἀέρι τις ἀπαθνήασκει, ὁ σταυρῷ “-“οὐμενος ΑἸΉἴηε.25.5(Ν.25. 1400}; 

᾿ πίς. τῶν ἐν τῇ γραφῇ μαρτυρουμένων ..-«σταυρῷ τετελείωται ὑπὲρ τῆς 
πάντων σωτηρίας; 18.37.τ(16οᾺ). 

τελείωσις, ἡ, εονερίοίίοη, εομεηπαίοη, βεγξθείοη; ἐαπειβεα- 
[0Ή, ΓΟἨ ΞΕ ΟΉ; 

Α.. οὗ τιοῖϑ} 8η4 βρί τυ] ῥεγεείίοη; 1. ἀξ, ἀπα ἀεβουρηοηβ ; 
8. ἰῇ ὈΔρΕβιη8] οοπίοχί τὸ πιστεῦσαι...καὶ ἀναγεννηθῆναι τ΄ ἐστιν ἐν 
ζωῇ (Ἰεια.ραφά.τ.δ(ρ.τοῦ.8; Μ.8.2818}; τ΄ .-- λέγων τὸ ἀποτετάχθαι 
ταῖς ἁμαρτίαις καὶ εἰς πίστιν τοῦ μόνου τελείου ἀναγεγεννῆσθαι 1Ὁ. 
(Ρ.121:.19; 3120); Β. ἴῃ ρθη. ἐνταῦθα...τῆς γνωστικῆς ψυχῆς ἡ τ. πάσης 
καθάρσεώς τε καὶ λειτουργίας ὑπεκβᾶσαν σὺν τῷ κυρίῳ γίγνεσθαι Ἰὰ, 
εἰγ) τοίρ.42.1; ΝΙ. 9, 481Ὰ}); οὐ γὰρ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν αὕτη ἐστὶν ἡ τ΄, 
ἀλλ᾽ εἰ εἰσῆλθες εἰς τὸν νοῦν..«καὶ ἀπέκτεινας τὸν ὄφιν τὸν κατώτερον 
τοῦ νοῦ..«καὶ πᾶσαν τὴν ἐν σοὶ ἀκαθαροίαν ἐξέβαλες Μᾶς. Αορ,ἠοηε.τδ, 
το( Ν1.34.6338); τοῦτο γὰρ ἡ τ., μηδὲν τὸ παράπαν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς τοῦ 
αἰῶνος τούτον γνώρισμα φέροντες αΧ..Ρ.τ(Μ.01.3768); α. τοῦ, ΔΏΡΟΙΣ 
Πἰδγατομίεβ ἔστι γὰρ ἑκάστῳ τῶν ἱεραρχίαν κεκληρωμένων ἡ τ., τὸ 
κατ᾽ οἰκείαν ἀναλογίαν ἐπὶ τὸ θεομίμητον ἀναχθῆναι [)ϊοη. τε λ. 
4.2(Μ.3.τ658); 2. τηεδὴβ οἵ 115 διιαϊητηδηῖ; 8. Ραυ πολ ΟΠ τοὺς 
Χριστιανοὺς ἡ ἐν τοῖς πειρασμοῖς δοκιμασία πρὸς τὴν τ, ἄγει Βα5.ἐρ. 
τοι(3.107Ὰ; Μ.32.5050); προστεθήτω δὲ καὶ ὕσσωπον τῷ σπόγγῳ τῆς 
ὕβρεως, ὅπως ἂν τελείως ἐμφέροιτο τῷ ὑποδείγματι τὸ σχῆμα τῆς 
ἡμῶν καθάρσεως. τὸ μὲν γὰρ δριμὺ τῶν ἀγώνων ἴδιον, τὸ δὲ καθαρι- 
στικὸν πάντως τῆς τ. ὈΙΔα. βρέ» τ(ρ. 6.22) ; ἅγιά τε τῶν ἁγίων εἶναΐ 
φαμεν τοὺς τῆς μυστικῆς τ. τρόπους. οἷς οὐκ ἂν τις ἐμβάλοι. .«μὴ οὐχὶ 
πρότερον πάντα ῥύπον τὸν ἐξ ἁμαρτίας..«διανιψάμενος Ογτιἤσν, βάπε}.. 
26(ς2.304}) ; Ὁ. [411 εἰ δέ τις Ελλήνων ὑπερβὰς τὸ προηγούμενον τῆς 
φιλοσοφίας τῆς ᾿Ελληνικῆς εὐθέως ὥρμησεν ἐπὶ τὴν ἀληθῆ διδασκαλίαν, 
ὑπερεδίσκευσεν οὗτος, κἂν ἰδιώτης ἢ, τὴν ἐπίτομον τῆς σωτηρίας διὰ 
πίστεως εἰς τ, ἑλόμενος ΟἼἸΘ.η. 5 ».7.2(Ρ.9.2Ζι; Μ.0.4164}; διὰ πίστεως 
περιπατῶν, οὐ διὰ εἴδους, εἰς τοσοῦτον ἐπήρθη τῇ μεγαλοφυΐᾳ τῆς 
γνώσεως, ὥστε ὅρος νομισθῆναι τῆς ἀνθρωπίνης τ. τ Ν γ85. 2.12 
(1 Ρ.241.12; Μ.45. 9400); σι Βορε δηὰ σμπατιῖν πρόκειται δὲ τοῖς εἰς τ΄ 
σπεύδουσιν ἡ γνῶσις ἡ λογική, ἧς θεμέλιος ἡ ἁγία τριάς, πίστις, ἐλπίς, 
ἀγάπη (Ἰογ,. ςἐν,4.7(0.273.5; Μ.8.12058); τὴν τ. ἀπειληφὼς τοῦ κατὰ 
ἀγάπην δρωμένου 1}.1.7(0.20.32; Μ.0.4560); 1δ.7.τ2(ρ.ς 9.17; 5084}; 1. 
ἡ.χφίρ.6ο.6; 5174}; ἅ. οἵπεῖ νἰγίμδϑ οὐ γὰρ ἡ σκέπη μόνη τῆς παντευ- 
χίας καὶ ἡ τῶν ἁμαρτημάτων ἀποχὴ ἱκανὴ πρὸς τελείωσιν, εἰ μὴ 
προσλάβοι τὸ ἔργον τῆς δικαιοσύνης, τὴν εἰς εὐποιΐαν ἐνέργειαν 1ῤ.6.12 
(ρ.484.2; 3240) ; ἀφορμὴν εἰς τ. τὴν διάπρασιν τῶν ὑπαρχόντων Βδ5. 
6.223.2(3.3370; Μ.32.8248); τὴν τοῦ νέον τ. ἐν τῷ τὰ ὄντα δοῦναι 
πτωχοῖς δρισθεῖσαν ΟΥ.ΝΆ82.0».τ4.30(Μ.3ς.0004}} ἡ τ᾿ τῆς ἀρετῆς χρήζει 
τῆς ταπεινώσεως Ἰ)οτ.οοί.τ4.2(Μ4.88,17760); 6. σοτ-ορογαῦοι 8πα 
πίοι ἢ οά ἡ ἡμετέρα τ. οὐχὶ μηδὲν ἡμῶν πραξάντων γίνεται, οὐ 
μὴν ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπαρτίζεται, ἀλλὰ θεὸς τὸ πολὺ ταύτης ἐνεργεῖ ΟΥ( ῥΥΠηε. 
24. τοί 8; Ρ.232.1τ; Μ.11,29024); ἡ τῆς ἐνοειδοῦς τ. ἔνθεος μέθεξις, 
αὐτοῦ τοῦ ἑνὸς ὡς ἐφικτόν Ὠϊοπ. Ατ.6.}.1.3(Μ.3.3764) ; ὅν γπομιαβτὶς 16 
ἡ τῶν μοναχῶν. .«διακόσμησις...εἰς τελειοτάτην ἀναγομένη τι ἰδ.6.1.5 
(5320); Δ. ΡΙΠΟΘΟΡ.Υ ἃ Ῥτεραγαίίοῃ ἴου ἰἴ, ἀδβίρηβα Ὁν (τοΐ ἔογ 
ὕτρεϊκς, ΟἸδιη. ἐγ 6.τ4(ρ.487.1ττ; Μ.9.3334); 1δ.6.1γ{ρ.5το.23; 3840); 1δ. 
γ.2(ρ.9.18; 4150) ; 3. συ 465 ἐονναγάϑ 1 : ΠΟΙΊθ6Γ5 οἵ 600]. Πδγαγοῖν, 
ἸὨιοπ.Ατ.δ λιν ς.1.2(Μ..2. 048}; ἐδ. 5.1 4(ςο0 54}; ΔΗρΡΕΠς ἈρΘΏΟΙΕ8. πρὸς 
τὴν...τ. ἡγεμόνας, τὰς περὶ θεοῦ πρωτίστας οὐσίας 1}.5.1τ.2(9ο1ΑᾺ}; οἵ, 
1}.6.3. (5366); 4. ἄδρτοαβ οἵ ρουξθοϊίοη ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν, ἦν τινες 
τ. ἡγοῦνται, καὶ ἔστιν ἁπλῶς τοῦ κοινοῦ πιστοῦ.. ἡ τ᾿ αὕτη" τοῦ δὲ 
γνωστικοῦ μετὰ τὴν ἄλλοις νομιζομένην τ. ἡ δικαιοσύνη εἰς ἐνέργειαν 
εὐποιΐας προβαίνει" καὶ ὅτῳ δὴ ἡ ἐπίτασις τῆς δικαιοσύνης εἰς ἀγαθο- 
ποιΐαν ἐπιδέδωκεν, τούτῳ ἡ τ. ἐν ἀμεταβόλῳ ἕξει εὐποιΐας καθ᾽ ὁμοίωσιν 
τοῦ θεοῦ διαμένει Ἴδη, Ξἰγ.6.7(ρ.462.τοῖϊ. ; ΝΙ.9.281},0}; ἐδ.6.12{0.483. 
20; 3248); τὰ δὲ [536. σοτπτηαπάτηθηϊ8] προκοπὴν ἐμποιοῦντα πρὸς 
τελείωσιν ἄγουσαν τῆς πρὸς θεὸν εὐαρεστήσεως Τβα5.δαῤί.2.4.2(2.6ςθς ; 
Μ 311 5804}; 85 ἰοϑὶ βίαρβ οὐ ἰῃγεοίοϊἃ νὰν αἱ μὲν ἅγιαι τελεταὶ 



τελειωτής 

κἀθαροίς εἶσι καὶ φωτισμὸς καὶ τ. Τ)ϊοπ.Ατ.6.1.6.53..(Δ}.3.536}0); Δηρε]ῖο 
πρόοδον ἀμυδρουμένης εἰς δευτέρωσιν τελειώσεως 1α.«.}.8.2(Μ.3.2400}; 
Οποβξ. ἀρχὴ τελειώσεως γνῶσις ἀ(νθρώπου, θεοῦ δὲ) γνῶσις ἀπηρτι- 
σμένη τ. ἨΊΪρρ.᾿αεν.5.6(ρ,γ8.141.; Μ.16.31268) τε 0.5. δίρ.96.γ1.; 
321508}; 5. οἱ σοβρεὶ 845 ρετίεοζίοῃ οὗ [ὰνν, τεῖ, τοχ,αζε τι ἡ δὲ ἐν 
Χριστῷ νηπιότης τ. ἐστιν, ὡς πρὸς τὸν νόμον (]οιη, ῥαεά, τ. δ(ρ.11ο.25; 
Μ.8.2924}); νομικοῦ μὲν τ. γνωστικὴ εὐαγγελίου πρόσληψις, ἵνα γένηται 
ὁ κατὰ νόμον τέλειος ἰὰ.«͵γ.4.2τ(ρ.320ς5.25; Μ.8.12400); 6. τεῖ, Αὐγὴ 
ἀἰδὰμ...ἐν τῷ γίνεσθαι τὴν τι. ἐλάμβανεν καὶ δι ὑπακοῆς ἐδικαιοῦτο 
(Ἰδηι.5,γ.4.23(Ρ.315.0; Μι8,12608); Βαϊ [815 Ῥευξεοοι, οἷν ἃ ἴδῃ- 
ἄξηον, ἐγιβιγαϊςα Ὁν ἘΔ]] ἐπειδὴ δὲ οὐ συνέφερεν αὐτῷ πρὸ τῆς τ, 
γνῶναι τὴν φύσιν ἑαυτοῦ, ἀπηγόρευσεν αὐτῷ μὴ γεύσασθαι τοῦ ξύλον 
τῆς γνώσεως..-οὐκ ἐβούλετο δὲ αὐτὸν ὁ θεὸς πρὸ τῆς τ. γνῶναι τὴν οἰκείαν 
φύσιν, ἕνα μή...τῆς σωματικῆς ἐπιμεληθῇ χρείας, καταλιπὼν τὴν τῆς 
ψυχῆς πρόνοιαν... "παρακούσας δὲ καὶ γνοὺς ἑαυτόν, τῆς μὲν τ. ἐξέπεσς, 
τῆς δὲ σωματεξης χρείας ἐγένετο Νεπιρβιηαίκονι. ι(Μ “40. ΚΊΘΑ, Ἡ); εἴ. 

τὸ μὲν κατ᾽ εἰκόνα εὐθέως κατὰ τὴν γένεσιν εἰληφέναι τὸν ἄνθρωπον, τὸ 
καθ᾽ ὁμοίωσιν δὲ ὕστερον κατὰ τὴν τ. μέλλειν ἀπολαμβάνειν ἐκδέχονται 
(Ἰεμι. 5 ,γ.2.22(0Ρ.185.27; τοδοΎ) ; 7. (Πτιδὲ δη6 Ῥουξθοιοι Χριστῷ μὲν 
ἡ τροφὴ τῆς πατρικῆς βουλῆς ἡ τ. ἦν (Ἰεπι, ῥαφά.τ.6(ρ.117.1το; Μ.8. 
2040); 14.5͵7.2.7{(ρ.1τ3τ.1τ6; Μ.8.06098) ; οὗ Εἰ5 σίογν, Οοηϑί. ΑρΡ.2.26.2; 
τὸν ἄνωθεν ἥκοντα ἄνω ἀνιέναι ἐν τ. θεότητος ἘΡΙΡΗ ἤαον, 58.8(ρ.354.8; 
Μ.4τ.τοοϑα); τὴν πασῶν ἱεραρχιῶν ἀρχήν τε καὶ τ., ᾿Ιησοῦν ΤΟΙ ΑΥ. 
6,κ.1.2(Ν.3.3738); ἀφηϊοα Ὁν Ασίαῃβ εὑρεῖν δυνηθέντες, πόσον ἐνδεῖ 
τῷ μεγέθει τοῦ μονογενοῦς θεοῦ πρὸς τὴν τ. ΟΥΝ γ55. πντ ρΡ.00.12; 
Μ.4-. 3320); 8. τεῖ. ΗἩ. Ομοβί 85 δυΐμοῦ οὗ Ροτίροεξιοη ὅ.. “ἁγιασμὸς 
ἔξωθεν ὧν τῆς οὐσίας, τὴν τ. αὐτοῖς ἐπάγει διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ 
πνεύματος Β85.5ρ17.28(3.21Ὲ; Μ.32.1468); τ. διὰ τοῦ πνεύματος Ἰά. 
ἔξ. 5.5(1.276} ; Μ.20.6658 

Β.. Βδοτγαηηθηΐα] 0565; 1, ̓ Βαριίβπιβι; 8. δὰ. ΖΗ] Πα] ΟῊ εἰς ὄνομα 
πατρὸς καὶ υἱοῦ δίδοται ἡ τι Α1Ή.417γ.2.42(Μ.26.2260) ; ἡ τοῦ βαπτίαμα- 
τος τ. 1Ὁ.(2278); τὸ τῆς καθάρσεως καὶ τ. ... ἀγαθόν τ. Ν82.0γ.8,20(Μ. 
35.8120); ΕΡΊΡΗ ἐαρ, βά, τδ(ρ.516.31; Μ1.42.8120) ; Ὁ. ταῦ. Ὀαρίϊβεηδὶ 
ΟὨτθπηθτίοσι 85 σοπβαχηχηδίϊοα οὐ Ὀδριϑιη ἢ τῆς κατηχήσεως τὸ 
χρῖσμα λαβεῖν, ἤτοι τὸ τῆς τ. ἐπὶ τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι Ονγτ. 70.7(4. 
6838); ἡ γὰρ ἱερὰ τῆς θεογενεσίας τ. ἑνοῖ τὰ τελεσθέντα τῷ θεαρχικῷ 
πνεύματι ϊοη.Ατ,6.ἢ.2,8(Ν}.3. 4040) ; ο. τεῖ. Ὀαρίίβια οὗ τηδτίγγάογη 
ἐνήλατο τῷ ὕδατι τούτῳ, τῆς διὰ τοῦ θανάτου λοιπὸν ἐρῶσα τ΄ Βα5.8ε]. 
υ, Το (Μ 85. 5368); ἃ. ρογίδο περ οὗ πηδη ὈΥ Ὀαρίίβιη τῇ δι᾿ ὕδατος 
ἀναγεννήσει... δι᾿ ἧς ὁμολογοῦμεν θεῷ τὴν τοῦ κατὰ Χριστὸν ἀνθρώ- 
που μόρφωσιν καὶ τ. ΟΥ.Να2.07.1τ8,12(Ν|.35,ἸοΟ ΤᾺ}; 2. ΘΔ Υ ΒΕ 1 ; 
8. τοῃδεογαΐξίοη, οἵ Εἰεγμεπίβ, 85 σοηϑιμηπιίίοῃ οἱ τΐα μέχρι τῆς τ. 
τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου ΝΗ.}}.2. "20 4(Ν. 9: 3450); ; ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν τ. 
τῶν μυστηρίων’ οὗτος ὃ ἄρτος καὶ τοῦτο τὸ ποτήριον, ὅσον οὕπω εὐχαὶ 

««ψεγόνασι, ψιλά εἰσιν’ ἐπὰν δὲ αἱ μεγάλαι εὐχαὶ... ἀναπεμφθῶσι, 
ἀν πα Βαδυει ὁ λόγος εἰς τὸν ἄρτον καὶ τὸ ποτήριον, καὶ γίνεται αὐτοῦ 
σῶμα ἘλιγοΒ. ῥακε 8(Ν.86.24018); Ὁ. ΘΙ Πα δὲ 8.5 ΠΟΠΒ ΘΕΟῚ 
Οὗ ΟἴΠΕΙ βδογδιηξηῖβ ταῖς τῶν' ἄλλων ἱεραρχικῶν συμβόλων μεϑέξεσιν, 
ἡ τ΄. ἐκ τῶν ταύτης [5ς. συνάξεως] θεαρχικῶν καὶ τελειωτικῶν ἐστι 
δωρεῶν Ἀϑϊοη.Ατ.ε.ἐ.3.τ(Μ4.3.4240}; τῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τ. ΟΝΙΊο.()87) 
γέξ!.(Π1.4.2600) ; 3. οὗ σοῃδθοζδέϊοη οἱ ρϑύβοηβ ἴο βοσνίος οἱ σοά: 
ΟἹ ρῥυιθβϑίβ, Ὀϊοη τ. δι. 5.3. 5(5128); ἀροβίϊθβ, 1ι(ς 120); Ὀγιθβίβ 
οὗ λυτοι, ὕγτάον.τ)ίτ 41τα}); Ομ, Ατ ει. (σοοα}; ὈΙ5ΠΟΡ5, 
Ἐπίγαϊ.ν. πίνε, 5 Μ.86.23044}; οἵ τε]ριουβ ρτοίδββιοη μυστήριον 
μοναχικῆς τ. Ιου. Ατ.6..6.2 τ1,(5324}; 4. οἱ σοπδεσγαίιοι οἱ οὈ]δοίβ: 
ΒοΙν 0115, ἰ.4.3.4(4770); Ὁ.4.3.το(4848); αἰἴαγ, 1ὁ.4.3.τ2(4847)). 

Όσ, οἵ ἀεβίῃ 85 σοῃβιπησηδίίοσ οὗ "5 ; 1. ἃ5 βυῃοηντη οὗ ππαγίντ- 
(ΠῚ τι τὸ μαρτύριον καλοῦμεν οὐχ ὅτι τέλος τοῦ βίου ὁ ἄνθρωπος 
ἔλαβεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλ᾽ ὅτι τέλειον ἔργον ἀγάπης ἐνεδείξατο (61.517. 
4.4{0ρ.255.1; Μ,8.12288); οὕτως ἔσται ἡ τ. μον 4.,Ὀλε1.τ40(},73.12); 
ΑἸ Του. τθγ(0.282.3); 8385 ὉΠ6]6 ἡ τ Θωμᾶ “4. μον (ςοη 51.) 
{τ|(ρ.289.1); Ἐπ5.}.6.6,2.15(Μ.20. 5250); τά. τ3(ρ.940.6; Μ.2ο. 
1517Ὰ}); ΕΡΙΡΠ ἦα εγ.45.12{(ρ.172.1; Μ.41.7878); 110.1).Ἀγιεη.ο(Μ. 
96.1288ς0); 2. οἱ ἀεατῃ οὗ οἴπεῦ βαϊηΐβ, Επβέγατιυ. Εμίγελ.84(Μ.86. 

2372}; 170.0). 8. 7.Δο(Μ.96. 12378). 
Ρ. οἱ Ἐβοῖο]. σοησ η 05) οὗ καθαροὶ δὲ τῇ καρδίᾳ τὸν θεὸν 

ὄψονται, ἐ ἐπὰν εἰς τὴν ἐσχάτην ἀφίκωνται τ, ΟἸεπι, εἰν. 5. τίρ. 330. τ6; Μ, 9. 

178}; τεῖ. Ὁποι Οἱ [ἈΠ], πὰ πδανεη κατὰ δὲ τελείωσιν τῆς εἰς 
ἄκρον ἀρετῆς Τθι5.ε.1}..3. τϑίρ. 119.20; Μι24.1το410}); τὸ πεποιημένον 
συναριθμεῖται τῷ ποιήσαντι εἰς τὴν τῶν πάντων τ. Α.ἢ..4ν.2.4τ(Μ..26, 
2338); οἵἨ ΔηΡῸΪ58 τ. δὲ ἀγγέλων, ἁγιασμάς, καὶ ἡ ἐν τούτῳ διαμονή 
Β453.5)}1γ.28(3.31ΕῈ ; Μ,32.13268). 

Ἐς, οὗ Ξα δ ἢ αβ σοηδυχησηδίίοη οὗ γαίῃ τὶ κόσμου (ηΞί. 
“3,.}}.7.16.5. 

τελειωτής, ὁ,- φεζον 1 ἤν, βηΐδθον, οἱ οὰ ὁ τῶν τελουμένων τ. 

ἐΜςΊ. ὅν εἰ ἀπη.5(Μ.18.2608). 

χλ84 
, 

τελεσιουργία 

τελειωτικός, 1, οὐμοηπαίίηρ, ῥεγξεοιτηρ τὴν τ. ἀγάπην (Ἰειη. ἐν. 
δι1ε(ρ.402.22; Μ.0.3440); τὸ ξύλον, τὸ ὕδωρ, τὰ τ. τῶν μαρτύρων ΒΆ5. 
ἐρ.τόλ.2(3.255ς0; Μ.32.6374}; τεῖ. (ῃγιβείαῃ θαρίδιὴ ορρ. ἴπᾶϊ οἵ 
7οδη ἐκεῖνο εἰσαγωγικόν,.. «τοῦτο τ΄ τ΄. ο»}.13.1(2.1148Β; Μ.31.42:4}; 
τὸ.. «θεοπρεπὲς κάλλος... ἐστι...τι ἐν τελετῇ θειοτάτῃ ὨἸοπ.Ατ.ο.ἠ.3.: 
(}1.3.164Ρ}; οἵ Εϊγϑί ὕδιιβα ἀρχηγικὴ καὶ τ. καὶ συνεκτική ἰὰ,ἀ.η.1.} 
(Μ.3.ςοὔα); ἡ τοῦ νοητοῦ φωτὸς παρουσία. ..ἐστὶ...τ. καὶ ἔτι ἐπι- 
στρεπτικὴ πρὸς τὸ ὄντως ὃν 19.4.6(7018); τῆς τῶν ἐποπτευθέντων ἱερῶν 
τ. ἐπιστήμης ἰάᾶ.6...3.3(τ65 0}; ὁ...θεῖος ἀνὴρ... πρὸς τὸ τοῦ... 
θεοειδοῦς ἄκρον ἐν...τ. θεώσεσιν ἀνηγμένος 1ὰ.6.}..3...1(Μ1.3.4330}; 
2. ραϑζίϊο., ῥεγζεείϊηρ ἱβγομρὶ; σοηδοεγαϊΐοῃ ΟΥ Ξβαηοβεαίΐοη τὴν 
ἱερατικὴν διακόσμησιν... «εἰς καθαρτικὴν καὶ φωτιστικὴν καὶ τι εὐταξίαν 
διαιρουμένην 1 .5.τ. 3(ςο40); ἡ..«τάξις τῶν μοναχῶν..«.«ταῖς τῶν 
ἱεραρχῶν τ. δυνάμεσιν ἐγχειριζομένη 1Ὁ.6.1,3(5320}; ὁ τ. ἀσπασμός [1.6. 
ἴπ οταϊπαίίοη] 10.5.3. τ(ςοοΟ) ; ἡ...τοῦ μύρου τ. χρῖσις ἶδα. ἴῃ ροβί- 
Ὀαρτβιμδὶ οὨσιβιηδ ΠΟ] εὐώδη ποιεῖ τὸν τετελεσμένον 1Ὁ.2.3.8(4040); 
οἵ 1δ.4.3.1(4738})} οὗ φυσπαχιβί, ἐξ.3.1(4240) ; τῶν τ. μυστηρίων ἰᾧ.; ἡ 
ἱεραρχικὴ τάξις ἡ τῆς τ. δυνάμεως ἀναπεπλησμένη 1δ.5.τ.δίφοςο) ; οἱ. 
1Ὁ.4.3.3(4160); ἡ τ. τῆς πάσης ἱερατείας δύναμις 1ῤ.5.3.7(6ς130); ταῖς 
τῶν λειτουργῶν τ. ἐπικλήσεσιν ἐ.5.2(5008). 

τελειωτικῶς, 50 ὧ5 ἰο τομδεογαίε, Ἰλῖοτι. Ατ.6.}..3.3.3(Μ..3.420Ὰ). 
τελέσιος, εονρίείεῖν ἰγαϊηεά, γεαάν ἔον, Θορῆσ Η .ν.«παοὶ. (Δἴ ,02. 

τδοός). 
τελεσιουργ-έω, 1. ῥγίηρ τμεὶγ γουηρ ἐσ ῥεγξεείτονι; οἵ νἱνιὶρατουβ 

διῃἰγα δ; τηθέ, οὐκ ὠοτοκοῦσι [50. αἷ νυκτερίδες)... ἀλλ᾽ εὐθὺς ζῷα 
τίκτουσι, τοιοῦτοι..«καὶ οἱ δαίμονες, εὐθὺς καὶ σὺν πολλῷ τῷ τάχει 
““οὔντες τὴν πονηρίαν 7Β45.15.07(1.4470; Μ.20.2718}; 2. ἐμἐμέ, τεῖς 
ΡΙΌΡἤξοΙο5. δηᾶ ἴγρεβ, Μεῖῃ,σγηηρ.4.5(ρ.51.15; ΜιΙβ.030); ἐπεὶ... 
προώριστο ἐκ τῆς ὀφιώδους τῶν ᾿Ιουδαίων φυλῆς τὸν κύριον ἀνατεταλ- 
κέναι... καὶ διὰ θανάτου.. ζωῆς αἰωνίου γενέσθαι παρεκτικὸν..., ἡ ἐπὶ 
τοῦ ξύλον ἀνάρτησις ὄφεως τοῦ χαλκοῦ τελεσιουργηθῆναι προώρισται 
σεπη.ΟΡ ον τ(Μ.ο8.232Α); 3. ἀοσοογηρίϊοἤ ἔχρῃζε κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ 
γεγονώς, καὶ τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἀπολαβεῖν, ὅπερ τελεσιουργῆσαι 
καταπεμφθεὶς ὁ λόγος εἰς τὸν κόσμον, τὴν ἡμετέραν μορφὴν.. ἀνέλαβε 
Μειῃ.κ»»ηρ.τ.4(ρ.12.23; Μ.18.440}; οὐ μετεδόθη τῷ σώματι εἰς τὸ 
τελεσιουργηθῆναι ἡ ἐπιθυμία ἰὰἰφρν.6(Ρ.459.3); τίς..-«πιστεύων εἶναι 
πανταχοῦ τὸν θεὸν...ἢ τὴν ἔννοιαν τὴν πονηρὰν παραδέχεται ἢ --εἶ τὸ 
κακόν; [Β45.15.46(Ἰ1416Ὰ ; Μ,30,208Α) τε (γι. ς.72: 27 (Μ.69.ττῦδο); 
τὰ παράδοξα τοῦ θεοῦ σημεῖα ἐτελεσιουργεῖτο σὺν τῷ πνεύματι [1 ἀν]. 
{{845.} μη. βίι 2ο8Ὸ ; Μ,20.7160); ἀπάθειαν ἄσκησον... ἐγχωρεῖ γὰρ 
τοῦτο καὶ ἐν μέσῳ τοῦ κόσμου τελεσιουργηθῆναι ΝΙ!],6}}.2.182(Μ.79. 
206Α); πρῶτον τελεσιούργησον πᾶσαν ἀγαθὴν πρᾶξιν καὶ...τότε... 
παίδευε τοὺς ἄλλους 1.3.1τπό(4570); τῆς θειοτάτης εὐχαριοτίας... 
““οὐσῆς...τὴν͵ πρὸς θεὸν κοινωνίαν ΤοπιΑΥ,ἐ...3.1(}}..3.4254}; τῆς 
συνάξειος..«καὶ τῆς τοῦ μύρου τελετῆς τελειωτικῆς τῶν θεουργιῶν 
γνώσεως... δι’ ἧς..«ἡ πρὸς τὴν θεαρχίαν.. ἀναγωγὴ καὶ... κοινωνία 
“«εἴται τῦ.5.τ.23(τ040}; τῆς διὰ... θανάτον τοῦ Χριστοῦ --,ςουμένης αὐτοῦ 
οἰκονομίας 1885. τηνι Δοίρ.391.3); ἡ πόλις τοῦ μεγάλον βασιλέως, ἐν 
ἡ τῆς σωτηρίας ἡμῶν ἐτελεσιουργήθη μυστήρια ΤΜεΙΠ,  γη οἰ π|η.13 
(Μ.18.280Α); 4. εονρίείο, ὑγηρ 10 βεν εείίοη τὰ πάντα ἐξ ἀκοσμίας 
κοσμῶν [36. [ῃε Ὑνοτα 1}, αὔξων τε καὶ “ο«ὧὥν Ἐλι5.41,6.4.13(0.171.12; Μ.22, 
2858}; ὅροι φύσεως...δι᾿ ὧν τόδε τὸ πᾶν μηχάνημά τε καὶ ἀρχιτεκτόνημα 
τοῦ παντὸς κόσμου --εἴται 1α. Π ογοεί, δ(πι5κ; Μ,22.8οπΑ}); μιᾶς κοσμο- 
ποιΐας διὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ “-ουμένης ΤΑ. 5ο»ηη.2(Μ.28.148.); κἂν πᾶς 
μὲν ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανὼν ἐπιτεθείη, ἡ μυστικὴ δὲ..«εὐχαριστία καὶ 
κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ μὴ γένηται, οὔτε ὁ ἐκκλησιαστικὸς 
ἐτελεσιουργήθη θεσμὸς καὶ ἐλλειπής ἐστιν ἡ λατρείᾳ τοῦ μυστηρίου Νίας, 
ἀδρ.εαν.20(Ν}.34.0320); ἡ τῆς πάντων ἐπέκεινα θεότητος ἀγαθότης... 
φωτίζει τὰ δυνάμενα πάντα καὶ δημιουργεῖ καὶ....--εἴ ϊοη Ατοά.η.4.4 
(Μ.3.6070}; χορηγίαν, καθ᾽ ἣν τὰ τέλεια πάντα “-εἶ καὶ τῆς οἰκείας 
ἀποπληροῖ τελειότητος 1δ.14.τ(0770); ἡ θεία μακαριότης..«φωτίζουσα 
καὶ ““οὔσα ἰά.ε...3.2(Μ.3.τόπ0}; τάξις ἱεραρχίας ἐστὶ..«τοὺς μὲν 
τελεῖσθαι, τοὺς δὲ --εἶν 1. (1658); ἐν. 7: 3(2ο00); : 1.8, τ(2408}; τῇ τοῦ 
πατρὸς εὐδοκίᾳ καὶ ἃ υἱὸς τὰ πάντα ἐποίησε καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἐτελεσιούργησεν [ο.Ν Η, ἑεση. 4(Μ.06.13524}; 5. ῥφζογηιν ἃ βαεγϑιὶ γἱΐα 
ΜΜωσῆς..«.«τὴν ἱερατικὴν τελείωσιν ἱεραρχικῶς ἐτελεσιούργησεν Ἰοη. 
Ατδιλ.5.3.5(}1.2.ς 120}; τὸν..«ἑεράρχην..«χρὴ..«ὑπὸ θεῷ κινοῦντι ταύτας 
[50. ΒΘ Τα Ιη6η15] ἑἱεραρχικῶς καὶ οὐρανίως «-εῖν τῷ.(513Ὰ}; ὅ...τύπος 
τῆς παραδόσεως τῶν μυστηρίων παρὰ πάντων ἀπαραλλάκτως ὁ αὐτὸς 
ἐτελεσιουργεῖτο, καθὼς καὶ ὁ κύριος. «τοῦτο παρέδωκε Τβορῆτ. "1. 
πινρ.χ( 4.87. 3ο810); 6. εοηδεεζαίο, Ἰϑιου ΑΥ. σις ςα(Μ.3. σοδο); τῥ.6.1 

(5328). 
τελεσιουργία, ἡ, 1, εοτπρίειον οὗ τοοῦὶ, Οοηβί.ρ. Εμ5.ν.(.4.35 

(Ρ.130.33; Μ.20.11844); ΑΠἀροϊ Οοηδὶ, τ8(}1.25.617}); ἐκκλησιάζων 
ἐπὶ τῇ τ. τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 802.᾿..6.4.26.τ(Μ.67.11078}; 2. γεαξ!5α- 
οη, μίση! ἡ τῆς κακίας τ΄ θάνατον ἀπεργάζεται (ῃγγϑ. ἢ". 71οὐ 



τελεσιουργικός 

τα: 44{(Μ.64.6170}; ἡ οὖν τ. τοῦ πνεύματος ἐν τῷ θελήματι τοῦ ἀνθρώϊ 
που κεῖται Μασ. Αδρσ. λοηι.38.το(Μ.34.7574}; οἵ ΓΒ] πιεπέ οὗ ΟΤ᾽ ἴῃ 
ΝΊ, Π΄οη.λε.6.}.3.3.5(}}1.3.4228); 3. ον ῥἰοτοι,, ῥεγγξεϊοη: μετὰ τὴν 
τῶν πάντων τ. ΔΊῃ,.4γ.2.5)(Ν 26.260.) ; ὁ τὸ πνεῦμα περιαιρῶν, τὴν τ΄ 
τῶν ποιουμένων ἀπέκοψεν Ιάντη, ({Β65.} μη. 5(1.3078; Μ.20.736}); 
Βιοπ, τ. ἀ,7.3(Μ.32.2 600}; 14.6.}.5.1.7(Μ,3.5 080}; 4. ἐρΉϑέεγαἰΐοτι, 
τ. 5.3: δίς120); δ.-.2. 6(5138); 5. . Ῥευξουριαηζε οὗ ξαεγανπθη αὶ γ116 ἔστι 
ταύτης [80. ΘΙΘΒ51151] ὁμοταγὴς ἑτέρα τ, ἴϑε. μύρου τελετή] 1.4.1 
(4120); Η ἐδ. 4. 2(413}); ; τῷ. «μύρῳ χρῆται πρὸς παντὸς ἱεροῦ τελεσιουρ- 

γίαν 1Ὁ.4.4.το(4844). 
Ἐτελεσιουργικός, ῥεν φεϊηρ τῶν ἱερῶν ἡ..-ἐπιστήμη.. «ἐνδίδωσι... 

αὐτοῖς 5.0. σα ΘΟ τη 6}58].. «τὴν πρὸς τὰ φωτοειδῇ καὶ τι κοινωνίαν 
Βιοη. τ. δ.}..3.3.6(Μ.3.4334}; τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τ. τῆς τῶν πάντων 
ποιήσεως 0.10. ξ.ο.1.12(Μ.94.8409.4}.. 

Ἐτελεσιουργικῶς, ῥογξεοιίν, τῷ. ἃ ἨΙΩΉΉΘΥ ὀγίηστηρ ῥενζεείίοη, οἱ 
ϑεολύγοι... ἐπισκοποῦσι... 
κοσμίως καὶ τ. ΤΠ. ΑΤ.Ρ.0.2(Μ.3.ττοϑΒ). 

τελεσιουργός, 1. ῥεγ[δείϊη αἱ τ. τῆς θεαρχικῆς δυνάμεως εἰκόνες 
ἀποτελοῦσαϊ πάντα τὰ..-σύμβολα Ῥϊοπ. Ατ,ε.}. 5. τ(.3.5058)}; 
ἑεραρχῶν τάξις τελειτοτικὴ καὶ τ. 1. (9080); οἱ ἀϊνίηα νυἱβάομι, 1ἅ.ἐ. 
9.4{(Μ.3.11128}};; οἵ (ῃτβί ὁ...τ, πάσης κτίσεως γον. Βακεῖ  τοοί ἡ, 
92.4808); οὗ τοροηθγδαίίοη τὨτουρὴ Το γιδηιαίέοη, []οῦ. ΑΥ.6.}..4.3.10 
(Μ.3.4844); οἱ ἐπιφοίτησις οὗ Ἡ. (ποπὲ ἴῃ σοπβεογαίίοη οἵ ς γίβτα, 
1Ὁ.2.5.ϑ(λο 40); τῆδβο. δ βιθρβῖ., οἵ σϑὶθϑῖϊα! Πἰθγαγοῦν, Ἰά.ε...3.3 
{(Μ.3.1684}); οἱ δος]. δίοτασοῖν, [ἃ,6.ἢι.1.τ(3728)}; οἵ [48] ορρ. 
οαϊεσπυχγηςηβ, 1ὁ,3.3.6(4320) ; 2. πουΐ. 45 βυϊδῖ.», δοῖεν οὐ ῥεν ει ηρ, 
14.4,...4.2(λ1.3.6068); 3. εοηδεογαϊίηρ, Ὀιοπ. Ατ,ε. 8, 5.1.4{(Μ.3.5054}; 
ἐδι(ξοσο) ; 4. πιφιξ, οἷαγ, ἃ βαϑί,, ἐσογεᾷ γέϊες, ἐδ. τ τι (ξοςῶ. 

τέλεσμα, τό, ἔ, τησηόν ῥατά, ραγτηηθηξ; οὗ τοῦ, (γγβιλονι 1.3 
τ ΜΕ( θτ4Ά); ἰᾷ.μοηι.17.3 ἴηι 2 ον (το. Ξ62Ὰ); οὗ δςο], ἄνιε5, 14. 
λον! 4 ἴῃ ῬΪα (ατο ρον); οὗ ἰάχοβ, βᾳ. ἕνα [30. κύριον]... οἱ πάντες 
κεκτήμεθα τῇ τῶν τ. καταθήκῃ πρὸς δουλείαν καταγραφόμενοι ὕντ.7ο. 
2.5(4.180Ὰ); 2. Βαργεῦ γἠϊδ; Οἱ ΕἸ 51 ΠΊδ τηγβέοσιθϑ, Γ]θτλ,»γοί. 2(ρ.τό. 
21; Μ.8.88Α}; οἵ (μη βι 5 οἤξοηρ δ5 τηραϊδίοι, Οὐ ΝΖ οανΡ,.2.1.τ. 
1:30(}.37.0704}; οὗ ταῖταοὶεβ ρεσίογηχθα Ὀν ἀετλοῃβ, Ογτ δοῤἧ.28(3. 
615Ε)}; [ὨΥΟΙῸΡΉ τηᾶρὶς, Ν1] Ἐρ}.2.148(Μ.70.260Ὰ); ὈὉΥ ΑΡΟ]]οΛίι5 οὗ 
Τγβϑμᾶ εἰ θεός ἐστι δημιουργὸς... .τῆς κτίσεως, πῶς τὰ Ἀπολλωνίου τ. ἐν 
τοῖς μέρεσιν τῆς κτίσεως δύνανται; 1 Γπιβέιφη εἰ γ65Ρ.24(Μ.6.12600}; ὁ 
.“-« Ἀπολλώνιος... «κατὰ... τὴν ἐπιστήμην τὰ τ. ἐποιεῖτο, οὐ κατὰ τὴν 
ϑείαν αὐθεντίαν 1δ.(1272.}; ἔδει... αὐτὸν..«λόγῳ μόνῳ ποιεῖν..«καὶ μὴ 
τ. τισιν ἐπιτρέπειν τὰ παρ᾽ αὐτοῦ πραττόμενα ΑὨδκί. δ. φ εἰ γος. 2ο(Μ.. 
97.525); 3. Ιαἰϊενιαη, ἀραϊηβῖ βοουρίομβ, [0.214] ἄγομτο ᾿.264{Μ. 
97.401}; πιοβαιῖορ5, ἐδ.(4018) ; Βοοάδ, ἐδ. .223(3608), 

τελεστήριον, τό, 1. ρῥίαεε οὗ ἱμταϊίον (ράφαυ), ΟΙδγα, ῥγοί. τ(ρ.2, 
27; Μ.8.534}; 2. φαεγεά γε, «αεγαρτεηΐ ἀμύητοι [5ς5. σλ ΘΟΠΕΙΊ6 8] 
παντὸς ἱεραρχικοῦ τ. ὨϊοΠ.ΑΥ,6.}..3.3.6(Μ.3.4320}; οὗ διισματίϑε, ἐδ. 

4.3.3(4760). 
τελεστής (τελετής), ὁ, 956 τυῦ!ο ἑηταϊος ῥμίο ἨΙΜΘΙΟΥΊΘΣ ἢ ῬΆΞΒΠ, Ου. 

(εἰς.7.48(0.263.το; Μι11.15 880); ἐῤ.(ρ.262.17; Μ.1...}; »ιαρτείαῃ, 70. 
Μα]. εὔγομ.το Ῥ 233(Μ97. 2608); ΟΠ 5118} ; οὗ ἃ ρῥτίθβῖ, Ρτος, σ(ὐαηὶ. 
8:1τ(Μ.87.17774}; τοῖς τῶν ἱερῶν τελεταῖς []. τελεσταῖς] Ιου, ΑΥοἦ. 
4.2(Μ.3.τ65Ὰ}; τηδῖ. Βασιλειδιανοΐ, τῆς αὐτῆς αἰσχρουργείας τ. ἘΡΙΡΗ. 
ἀηαξ.24{ρ.235.5; Μ.41.2818); οἵ, 70.1),λαον.24(Μ.04.632.}). 

τελεστικός, 1. ΟΓ ΟΥ δεϊοηρτηρ ἰο᾽ 186 τηγδίογίες αἱ, «τοῖς ἄνθεσιν 

ἐοικυῖαι ἐσθῆτες βακχικοῖς καὶ τ. καταλειπτέας λήροις (Ἰ6τὰ.ῥαδά.2.τὸ 
(0,222.11; Μ.8.,: 250}; 2. γιγείϊεαὶ διττὴν εἶναι τὴν τῶν θεολόγων παρά- 
δοσιν..«τὴν μὲν συμβολικὴν καὶ τ., τὴν δὲ φιλόσοφον καὶ ἀποδεικτικήν 
Τοπ, σι ριο τί Μ 2. ττο50); 3. ξομδειγαίϊηρ ὃ λειτουργὸς. ..τελειού- 
μένος. «ταῖς τῶν λειτουργῶν τι ἐπικλήσεσιν 1Δ.6.}1..5.2(Μ.3.5008}; τὰς 
δὲ τ. ἐπικλήσεις οὐ θεμιτὸν ἐν γραφαῖς ἀφερμηνεύειν 1Ρ.7.3.το(φό50) ; 
τὰ τῆς ὅλης ἱεραρχίας τελεστικώτατα 1}.5.3.7(516.}; 4. ῥεν εοίϊηρ 
τελεσιουργούς, ὡς ἐπιστημονικοὺς τῆς τ. μεταδόσεως τελεῖν τοὺς τελου- 
μένους Ἰἅ.2.}.3.3(Μ1.3.1684Α}; 1δ.7.2(2ο8.}; τ. ... δυνάμεις οἷ. πρῶτοι 
νόες ὀνομάζονται 1δ.8.2(2400) ; οἷ..«λευτουργοὶ καθαρτικὴ τάξις, οἱ δὲ 
ἱερεῖς φωτιοτική, τ. δὲ οἱ θεοειδεῖς ἱεράρχαι 16.6....6.3.5(5260}; ὁ 
ἑεράρχης ἐπὶ τὴν ἱερωτάτην εὐχαριστίαν καλεῖ τὸν τετελεσμένον καὶ τῆς 
τῶν τ. μυστηρίων αὐτῷ μεταδίδωσι κοινωνίας 1.2.3.8(4040)) ;. τ. 
αὐτοῖς [5ς. ΤΩ ΟΠ Κ58] ἐδωρήσατο χάριν: ἡ ἱερὰ θεσμοθεσία 1δ.6.τ.3(5334}. 

τελεσφορ-ἔω, ῥγὴηρ το ῥογζφοιίον οὐ {εἰΐ ργοιοίἦι : οἵ (σοῦ 5 δοίίοι ἴῃ 
ὈΪεθθίησ ἔπα5. οὐ [Π6 βατ, οἐΗΙρρ. ἰγαά. αρ.28,5. Ἐπολιοὶ,Ὁ.522: 
ἀδύνατον ἀνθρώπου τελεσφορηθῆναι γονήν, μὴ μορφώσαντος αὐτὴν 
καὶ ἐμψυχώσαντος τοῦ κυρίου ΜΟΙΉ.5γ}}.2.3(ρ.19.2; Μι18. 528}; γϑῇ. 
οὐδαίοπ οἱ τπᾷὰ Ὀν δηροὶα (80ς, δαϊαπιηι8) γενομένου..«τοῦ 
ἀνθρώπου διὰ τὸ αὐτῶν ἀδρανὲς μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελεσφορῆσαι, 
κεῖσθαι δὲ..-χαμαὶ...ἕως ἡ ἄνω δύναμις... «ἀπέστειλε σπινθῆρα ΠΡΙΡΗ. 
μαεν.23.τ(0.240.7; Ν΄.41.3008}; τοῦ, βριτιῖαθὶ ἀενεϊορπηθαὶ δὸς 
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ἈΝ ᾿ Ε ΄-- ᾿ [ἢ Ἶ ᾿ ε 

«τὰ μὲν ἀνθρωπικῶς καὶ μέσως, τὰ δὲ ὑπερ-. 

᾿ “Ὁ. 
Ἤν ΤῶΩν 

4 , ᾿ Α ’ Η “- ᾿ 2 ΄ 

ὑπόληψις κενὴ τὰ μυστήρια καὶ τοῦ δράκοντος ἀπάτη... 

τελετή 

αὐτοῖς, ἵνα..«ἀνθήσουσιν ἐν τῇ σῇ διακονίᾳ καὶ τελεσφορήσουσιν ἐν τῷ 
πατρί σου (.. Τλονη. Ἀ, 25(Ρ.141 .9); μήτρας δίκην ἐν τῷ δοχείῳ τῆς 
ψυχῆς τὸ θέλημα ““ἥσαντες ἀλώβητον τοῦ λόγου Μειὰ. 1. .3 8 
(Ρ. 37:15; Μ.1δ. Ἰ6Ὰ); ; τοῖς οϑ θοἘΠ5 τῶν ἑερῶν ἡ... ἐπιστήμη πρῶτα 
μὲν αὐτοὺς τῇ..«τῶν..«λογέων εἰσαγωγικῇ τροφῇ μαιεύεται, “-ἥσασα 
δὲ τὴν πρὸς θευγενεσίαν αὐτῶν ὑπόστασιν, ἐνδίδωσι.. αὐτοῖς..«τὴν πρὸς 
χὰ φωτοειδῆ..«κοινωνίαν ϊοη.ΑΥ.ε...3.3.6(Μ.3.4324}; οἵ ργοντῃ οὗ 
δν] ἱπ 5οὰ], Πονμ.Οἰοη.4.18, ΟΝ γ88.υ. 10ς.(Μ.44.353Ὰ). 

τελεσφόρησις, ἡ, ῥεγξεοίτον,, μὲ βτγοιο θεωρῆσαι ἄξιον, εἰ 
καματηρά ἐστιν ἡ τῶν ἀγγέλων πρὸς τὸ ἐνσπείρεσθαι ψυχὰς σώμασιν 
λειτουργέα...ἐν καιρῷ τῷ τεταγμένῳ ἀρχομένων τε τὴν περὶ ἑκάστου 
ποιεῖν οἰκονομίαν καὶ εἰς τ. προαγόντων τὸν προπεπλασμένον ΟΥ̓, 6.13. 
ξοίφο; Ρ.277.25; Μ.14.4804}; ὁ θεὸς... «ποικίλαι τοὺς τρόπους ἀξιώσας 

ἢ ᾿ , Φ - ᾿ ᾿ , ᾿ Ε θῶ , 

προς τελεσφόρησιν ὧν τοῖς οὔσιν οἰκείων κατεσπέειρέν ἀγαῦων μέχρι 

τῆς πάντων ἀποπερατώσεως τῶν αἰώνων Μαχ.αριδὶς. (Ν.01.13578). 
τελετάρχης, ὁ, σμδον οὗ εοηεθεγαίϊοη; οἵ ἀοά, )]οη. Ατ,6.λ.5,3.2 

(}1..3.509}); 1ὁ.5.3.5(5120); 10.7.3. γ(5644); οὗ ὈΒτίϑε, ἐδ. 5.3. 5(5120). 
Ἐχτελεταρχία, ἡ, δοίγες οὐ ῥγνίπεῖρίο οὗ ἐοηιξεεγαίτοῃ, οἱ (οά ἕνεκα 

τῆς ἡμῶν..«θεώσεως ἡ φιλάνθρωπος τ. ... ταῖς αἰσθηταῖς εἰκόσι τοὺς 
ὑπερουρανίους ἀνεγράψατο νόας δὴ Ἀπ μα ΞΕΝ, ἀ:τϑλλ)ὺ 18.3.2 
(1654); ΠΡ ΘΠ ΟΘΟ; 1Ὸ.7.3(ΖΔοουν) ; ἰἅΔ.4.5.1..(ΜΜ.3.5800}. 

τελεταρχικός, 1 « δεῖηψ {με ϑοιγεξ οὗ εγγρειΐον τὸ.. θεοπρεπὲς 
κάλλος.. ὡς τ., ἀμιγὲς μέν ἐστι. «πάσης ἀνομοιότητος Ὀίοπ, Ατ, 4.1 
(Μ..3.1τ640}; ᾿ .4.1{(70}; ἰδ.8.2(2490) ; τ. ἤγουν τελειοποιοῦν Μᾶχ. 
Ξεδοϊ.ε.λ...τ(1.4.404};2. δοίη (δ σοισε οὐ ῥγῖμεῖρὶε οὐ σοι δϑογα Ἰ0Ή, 

Ὀίοῃ Ατ.4,}.,5.3,.3(}{.3.512.4}; 1Ὁ.5.3.5(5120); 16.5.3.7(5130) ; 16.1.3.1 
(5648). 

"τελετάρχις, 1. "παβίηρ Ῥεγίεεὶ ἡ...τοῦ ᾿]ησοῦ θεότης. .«τελεία... 
ἔστιν ἐν τοῖς ἀτελέσιν ὡς τι ὈΙΟΒ ΑΥἄ.π.2.το(Μ.2.6480) ; 14.ε...1.3.} 
(Μ.5. 5640); 2. εὐπδδογαϊίης ἡ τ. ἱεροθεσία ἸΔ.6.}..1.3(Μ.3.1210). 

τελετή, ἡ, 1. γήϊξ, 650. οὗ ἰηϊτϊ το, ἴῃ τιγβίεσιεβ ἀηά οἱ βδογὰ- 
ΤηΘηΑ] τἱζαβ; 

Α, Ρᾶρδῃ; 1. 1π σεπ, ἄρτος καὶ ποτήριον ὕδατος τίθεται ἐν ταῖς τοῦ 
μυουμένου τ. μετ᾽ ἐπιλόγων τινῶν [ΜΙΓΒγΑΙ0] 751. ταροἱ.δ6.4(ΜΠ.6, 
4204); τελετὰς καὶ μυστήρια ἄγουσι Ατμομαρ ἰφριτ τ(Μ,6.8924); 
ἀφραίνοντες ἐκτόπως τελετῇ βακχικῇ ΟἸεῖη ῥγοί. τ(ρ.4.5; Μ.8,538); 
Αἰγύπτιοι.. πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις..«τελετὰς καὶ ὄργια θεῶν... 
κατηγγελκότες, ἱερὰ καὶ..«ἀνεξαγόρευτα τοῖς μὴ τετελεσμένοις τὰ 
Ἴσιδος ἔχουσι μυστήρια ΗΙΡΡ.ἤκεν.5.7(ρ.84.1; Μ.16.31348); ΟτΡΉΪς, 
1δ.5.2οίρ.121.22; 21868); ΕἸΘιβίμῖαπ, ἐδι(ρ.121.27; 4186}; οἵ τιΐα 
ςοποουπδα ἢ ΝΗ, {Ρ8}} λεηιοπ. 8,2 5(ρ.40.4.; Μ.34.11408}; οἵ Ρετ- 
αἰδὴ γχἱΐαβ, ἄγον. Ρασεϊρ. 4ο(Μ.092.1564}; 2. (μυι βίη αὐτὰς 

.., τὰς ἀμυήτους 
ὄντως μυήσεις καὶ τὰς ἀνοργιάστους τ. εὐσεβείᾳ νόθῳ προστρεπομένων 
ΟἸαπι. ῥγοὶ.2(ρ.17.3; Μ.8,88.Α); τὸ τῆς ἀτελέστου τ. πέρας. .-ἀλλότριον 
τῆς Χριστιανῶν... εὐσεβείας ΟΥ.(οἰς.6.33(ρ.το.0; Μ.11.13488) ; σοηι- 
Ρδγβοι ψὶ (ΟΠ τ βΈδπ ΠΙ65 σα]θοϊεὰ ἐπαγγέλλεται ὁ Κέλσος τ΄ τινα 
Χριστιανῶν τελετῇ.. “Περσῶν συνεξετάσαι 1ὁ.6.24(0Ρ.94.1- ; 12288)}; 
μετὰ τῶν ἀτελέστων τ. καὶ τῶν καλουσῶν δαίμονας μαγγανειῶν 1.5..8 
(Ρ.42.29; 12414}; 19.3.34(0.231.3; 9648); (ΠΕΙΤ δϑόσθου, (ἴθι ῥγοί.2 
(ρ. 11.132; 724); Επ8.0.(.,.4.2π(ρ.126.1τ6; Μ.20. 11728}} ; δΥπιΡοἸίξιη παρ᾽ 
οἷς [Ξς. Πέρσαις] εἰσι τελεταί, πρεσβευύμεναι μὲν λογικῶς ὑ ὑπὸ τῶν... 
λογίων, συμβολικῶς δὲ γινόμεναι ὑπὸ τῶν...-«πολλῶν καὶ ἐπιπολαιοτέρων 
Οτι δὶς. τ )ίρ.δς.121 6776}; ἃςο. ΡΠ οβορῆοις οὐκ ἄλλως... αὐτὸν τὸν 
ἀόρατον δύνασθαι γνῶναι ἢ διὰ.. «ἀγαλμάτων καὶ τ. ΑἸ εμέ τοί Μ.25. 
400). 

Β. Οποβί. Χριστιανοὺς ἑαυτοὺς λέγουσιν...καὶ ἀνόμοις καὶ ἀθέοις τ. 
κοινωνοῦσι Ταϑι.ἀταἰ.3ς.6(Μ.6.5528); Ναάθδεπα μόνῳ τῷ νάας ἀνα- 
κεῖσθαι πᾶν ἱερὸν καὶ πᾶσαν τ. καὶ πᾶν μυστήριον καὶ καθόλου μὴ 
δύνασθαι τ. εὑρεθῆναι ὑπὸ τὸν οὐρανόν, ἐν ἣ ὁ ναὸς οὐκ ἔστι καὶ ὁ νάας 
ἐν αὐτῷ Η]ρρ. κεν. 5.ο(ρ.τοο.21; Μ.16.31550}; Ματοοβίδῃ τὰς ἀτελέ- 
“τος αὐτῶν τ. μυσεράς τε μυσταγωγίας Επι5.1.4.4.11.4(81.20.3204}. 
. ἴῃ ΟΤ;; ᾿υρίοαὶ πὰ ϑυτωθο οαὶ, ΟἸ]δηλ.:,7.2. 2ο(Ρ. 171.3; Μ.8, 

10498}); ὁὅ..«νόμος.. 'μυστηρίων τελετὰς δι᾽ εἰκόνων καὶ σκιογραφιῶν 
παρεδίδου, χειραγωγῶν.. "πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίαν Οτ.».9 ἴῃ 
Ποι(ρι4οι.11}; τῇ κατὰ νόμον ἱεραρχίᾳ, τ΄. ... ἡ πρὸς τὴν πνευματικὴν 

. λατρείαν ἀναγωγή Τοπ,Ατ.6,ἢ,.ς.1.2(Μ.3.Ξοτο). 
Ὁ. (με βίδη ; 1. οὗ βαογαιπδπὶαὶ τ 65 ἰῃ ρθη. αἱ τ. γίνονται νυκτὸς 

μάλιστα, σημαΐνουσαι τὴν ἐν νυκτὶ τῆς ψυχῆς συστολὴν ἀπὸ τοῦ σώμα- 
τὸς ΟἸ6ηπ.517.4.22(ρ.310.12; Μ.8.13408) ; αἱ τ. τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἀνέδην 
οὐ δείκνυνται, ἀλλὰ μετά τινων καθαρμῶν καὶ προρρήσεων 1τδ.5.3(ρΡ.330. 
δ; Μ,9.370); Βπδ.ἐ ,ρτοοι, (ρ.1τοῦ.8; Μ,20.13170); οἷς δὴ τὰς θεοπρε- 
πεῖς τ΄. ἱεροφαντούμενοι ὧδέ πη θείων ὀργίων ἐφαψόμεθα 1τῦ.(Ρ.τοῦ.12; 
Μ.1...}; Πιοπ. Ατ.ρ.9.τ(Μ.2.1τοδᾺ}; οὗ μὲν ἀπερισάλπιγκτοι καθόλου 
τῶν ἱερῶν τ. 14.6.}..3.3.6(Μ.3.4320); οὐδὲ γὰρ ἴσον..«τοῦ παντελῶς 
ἀμυήτου καὶ τῶν θείων τι ἄκρως ἀκοινωνήτου τὸ μετουσίαν τινὰ τῶν 



τελετής 

ἱερωτάτων ἐσχηκὸς τελευτηρίων, ἔτι δὲ ταῖς ἐναντέαις...ἐνεσχήμένον, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτοὺς ἡ τῶν πανιέρων θέα καὶ κοινωνία συστέλλεται τὸ. 
2.3.1(4338); οἱ τῶν τ. ἀμύητοι καὶ ἀτέλεστοι τῦ.(4368); αὕτη μὲν 50. 
σαἰεσμυτμηθπϑ᾽ τάξις] ἀμύητός ἐστι καθόλου πάσης ἱερᾶς τ. καὶ πρὸς 
οὐδὲν... «τῶν ἱερῶς τελουμένων ἐποπτεύειν αὐτῇ θεμιτόν 1.1.3. (τ π10}; 
2. οἵ Ῥαρτίβπη, οἰ ΟχΟεἰς.3.5ο(ρ.254.14; Μ.11.τοῦ9.}; τῆς ἑερᾶς τῶν 
μυστηρίων τ. ἀξιωθείς (Ὦτγς. Τμάγ.τ. απ]. 280); ἡ τῆς ἱερᾶς τ. θεογενε- 
σίας Τῆοπ,ΑΥ.6.λ.2.5,1(}.3. 3974); ; τὴν ἱερὰν τῆς θεογενεσίας τ., ἐπειδὴ 
πρώτου φωτὸς, μεταδίδωσι καὶ πασῶν ἐστιν ἀρχὴ τῶν θείων φωταγωγιῶν 
ἐκ τοῦ τελουμένου τὴν ἀληθῆ τοῦ φωτίσματος ἐπωνυμίαν ὑμνοῦμεν 1.3. 
τ(4254}; αὐτῷ τῷ τελεσθέντι τὴν ἱερωτάτην τῆς θεογενεσίας τ. τὴν τοῦ 
οὐὐπνεύματος ἐπιφοίτησιν ἡ τοῦ μύρου δωρεῖται τελειωτικὴ χρῖσις ἐὖ. 
4.3.τπτ(4840); ἀηα ρΡοξί- θαρεβεηαὶ σἢτιβυπβίϊοη, 16.4.τ(47210); 1Ὁ.4.2 
(4734); 1}.4.3.12(4854}; ἐδ. 5.1. 2(5048); 3. οἵ ἐπσμαηβί ταύτης... τῆς 
φρικωδεστάτης τ. (Ὦγγβ.5αε.3.4{(ρ.52.18; 1,58324}; κοινωνῆσαι τῆς ἀπορ- 
ρήτου τ. ϑγπεβ. ε}. ο8(}].66,14044); οἱ ἀπόστολοι... ἦσαν προσκαρτεροῦν- 
τες τῇ τοιαύτῃ θείᾳ τ., ἀεὶ τοῦ κυριακοῦ μεμνημένοι λόγου ΤΡτοο ΟΡ 
ἐγαεί, (ΜΠ 65. 8400) ; τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας τὴν τ, Τοπ. Ατ. οι .τ.τ(}.3. 
412}; ἔστι...τελετῶν τελετή ιὉ.3.τ(4240); ὅτου...ἕνεκα τὸ κοινὸν καὶ 
ταῖς ἄλλαις ἱεραρχικαῖς τ. ἐκκρίτως αὐτῇ. .««ἀνατέθειται καὶ... .«ἀνηγόρευ- 
ται κοινωνία τε καὶ σύναξις τ᾽, ; 1Ὁ.(425Α}); τῆς ἁγιωτάτης τ. ἱερουργίαν 
καὶ θεωρίαν 1.3.5(4258); 1Ὁ.3.3.3(4204) οἵέ, 5, ἁπλοῦς ; 18.3.3.4(4200); 
14.4}.8.6(Μ.3.10078}}; τάξις... καὶ ἀκολουθία τῆς κατὰ τὴν ἁγέαν σύναξιν 
ἑερομύστον τ. Γτὶ. 7]αει(ρ.τ6ο.3); 1δ.(ρ.1τ96,6) ; ἐπιστάμεθα μέαν προνή- 
ὄτιμον ἑβδομάδα, ἐν ἧ...«ἀποχὴ...ἐπετελεῖτο, μηδαμῶς. . τῆς τῶν ἀγέων 
προηγιασμένων τ. γενομένης. ἕξ δὲ ἐν αἷς αἷ.. -προηγιασμέναι ἐπιτε- 
λοῦνται...τῇ δὲ τοῦ πάθους ἑβδομάδι ξηροφαγία νενομοθέτητο, οὐ μέντοι 
προηγιασμένων τ. εἶτα τῇ ἁγίᾳ πέμπτῃ ἡ τῶν μυστηρίων τ., ἐν ἡ καὶ 
ἀπήρξατο Ἶ0.1). 767.5(Μ 05.600); ἐν τῇ ἱερᾷ προσκομιδῇ τῆς τ. τῶν 
θείων μνοτηρίων μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν λαὸν τὸν τρισάγιον ὕμνον Ἰἃ ἰγίξαρ, 
27 (Μ.95.57 0; 4. οἵ οτγάϊπαϊίοη, οπ. Αγ. .ἦ.5.1.2(Μ.3.Ξοτ1 4}; 1δ. 
(φοΙ) ; 5. τεῖ, ραυγραίίοι, ᾿Πατηϊπδεϊοη, ρευξβοιίίοη ἃ85. ἘΠ ΡῈ εἴεςί 
οὗ βδούδιηβηΐβ ἧ..-«ἀγιωτάτη τῶν τ. ἱερουργία πρώτην μὲν ἔχει... 
δύναμιν...τῶν ἀτελέστων κάθαρσιν, μέσην δὲ τὴν τῶν καθαρθέντων 
φωτιστικὴν μύησιν, ἐσχάτην δὲ τὴν τῶν μνηθέντων...τελείωσιν ἐδ.5.1.3 
(Ξο44Α) ; τῆς ἁγίας τῶν τ΄ ἱερουργίας ἡ τρισσὴ δύναμις 1. {(Ξ04}); 16.6.3. 
δ(536})}; {.5.2.8(ς 164). 

Ε- τηρῖ, παρθεΐα.. ἡ παρθενία... καλεῖται..., ὡς δὴ μόνη τὸν ἔχοντα 
καὶ τετελεσμένον αὐτῆς τὰς ἀφθόρους τ. θεῷ παρεικάξουσα ετῃ ἐγ. 
διτίρ.81.6; Μ.1τ8,1370) ; οὗ ἸΆΥΠΑΒΕ οὗ τετελεσμένοι τὴν γαμήλιον...τ 
1.2.2 (Ὁ. τό. το; 404). 

Π. ηγδίενν, τοῦ, απϊοπ οὗ νἱτρίπϑ ΜῈ ΟΠ τισέ ταῦτα τῶν ἡμετέρων 
οὐὐτὰ ὄργια μυστηρίων" αὗται τῶν ἐν παρθενίᾳ μυσταγωγηθέντων αἕ τ. 
ΜοιΒυσνη. 6. π(ρ.6ρ.τό; Μ.18.1200}; ἠπίστατο [Ξ6. Ψ6γ6}1]...τὴν 
μακαρίαν καὶ ἐπώνυμον τοῦ σωτῆρος τ. (οηϑῖ.07.5.κ τοί(ρ.182.23; ΝΜ. 
20.12024}; σιγὴ δὲ βαθεῖα καὶ τ. τις ὁ θάνατος ατ.Ν42.ο».8.22(Ν.2ς. 
8120}; κοίμησις τῆς..«θεοτόκου, περὶ ἧς..«φοιτῶσι.. «ἀπόστολοι, ὡς 
μόνος ἐπίσταται θεὸς, ὁ.. .συναθροίσας αὐτοὺς εἰς πανίερον τ. θεομητρι- 
κῆς αὐτοῦ κοιμήσεως Μοα.ἄον.7(Μ.86.22060). 

τελετής, ὁ, ν. τελεστής, 
Ἐτελετηφορία, ἡ, γ16, ϑγηθ5. ἀγρ).3.4π(ρ.8; Μ.66.1504); ἐν. 451 

(Ρ.2ο; τόσο). 
δ: λυεουρν ζῶ ΠΗ. }7 ξαογαριεημίαϊν, Ἰθιοη. Ατ.6.}.14,4(Μ.3. 

2058); ὁ τὴν κάθαρσιν τῷ θεολόγῳ “-ὧν ἄγγελος 1ὁ.(305}0)} ; ἔστιν οὖν ἡ 
ἱεραρχικὴ τάξις ἡ..«τὰ τελεσιουργὰ τῆς ἱεραρχίας ἐκκρέτως “-οὔσα 14. 
4}. τ. 6(Δ1.4. τος) ; 1}.4.3.1τ2(4840). 

Ἐτελετουργία, ἧ, ῥεγξογεμαμες οὗ α δαεγοά γἱὴ6} οἵ 5δογθιηθηῖα]) 
τΐας ἴῃ ρεη., Πιοη. ἀγ. δ. }..6.τ.τ(}}.3.5 224}; οἵ Ὀ]Θϑϑῖπρ οἵ ΟὨτίδ5πι, 10. 
4.3.3(4168) ; 1Ὁ.4.3.χ)(485Α}; 1δ.5.τ  τ(Ξ 0} ; οἵὗἩ σομβοοσδίιοι οὗ αἸίδγ, 
ἐδ. τ τ. σ(σοςο) ; οὗ ογταϊπαίίοῃ, 16.6.1.3(5324). 

τελ-έω, 1. ἀεροηιρ εἶ, ἐκϑομῖθ, ῥενέογηι νηστείαν τ. ἘΪΘΥΠῚ.5:2,.5.1. 
δ; διακονία..."“-εσθεῖσα 14. »παμ.2.6; ἐντολὴν τοῦ κυρίου τ. 1}.5.2.4; 
“"ἔσειν δὲ αὐτὸν [53ς. ἀδτηϊγρο6)} τὴν κατὰ τὸν κόσμον οἰκονομίαν μέχρι 
τοῦ δέοντος καιροῦ ἴτεπ. ἠκέγ.1.1.4(}1.7.5178}; οὗ ἁμαρτάνοντες..«τὸ 
θέλημα τῶν πνευματικῶν “-οὔντες τῆς πονηρίας Μοίῃ.Ἐγ»:}.4.4{Ρ.50. 
3; Μ.ιδ8,020); τοιαῦτα “-ὧν ἔργα... ἃ.. «θεὸν λόγον αὐτὸν ἐγνώριζον 
Ατῃνέρειτθ.4(Μ.25.1240); ἑκάστη ..«τάξις..«ἐκεῖνα “-οὔσα χάριτι..«τὰ 
τῇ θεαρχίᾳ φυσικῶς. .«ἐνόντα -ΤῬοτ ΑΥ.6...3.3(}}.2.1τ684}; 2. {μἰΠὶ, 
ὑγησ ἰο με πίνμιθηὶ κύριος... ὑπὲρ. «ἁμαρτιῶν ἔμελλεν..-προσφέρειν 
θυσίαν ἵνα καὶ ὃ τύπος ὃ γενόμενος ἐπὶ ᾿Ισαὰκ...-“εσϑθῇ Βαγ’ι.7.3.; τὸ 
τοῦ πάσχα μυστήριον τετέλεσται ἐν τῷ τοῦ κυρίου σώματι Με]. ῥα55.34 
Ρ.9.27; τὸ τοῦ κυρίου πάθος ἐκ μακροῦ προδηλωθὲν...σήμερον οὕτως 
τυγχάνει τετελεσμένον 1δ.0.9.38; ἡ μὲν [5.. ΟΤ] ἔφη τὰς ἐσομένας 
᾽Ιησοῦ θεουργίας, ἡ δὲ [5.. ΝΤ] ἐτέλεσε Τ)1οπ.Ατ.6....3.3,5(}1.3.4228}; 
οὗ ὈῃΠβΓ 5 ρσόρἤδοίεβ ταῦτα ὄψει καὶ ἐνεργείᾳ ἁρῶμεν “-οὐμενα Ταβῖ. 
41α1.4.5.20(Ν1.6. τ 400); 3. ἀενιοηείγαίε ὃν αεἰτοη ἐπεχείρει [536. ΑδΕ1157... 

1386 τελέω 

διὰ γεωμετρίας... καὶ. «σχημάτων περὶ θεοῦ λέγειν...) διδάσκων τε καὶ 
““«ὧν ἘρΙρῃ. μαεν.16. 2(ρ. 342.4; Μ.42.5170); 4. ̓ Πηΐεβ, ὑγτηρ ἰο αἡ πὰ 
μετὰ.. τὸ ““εσθῆναι τὸν πύργον Βεττλ.»ῖς5.3.0.5; λέγειν τὸν πεντη- 
κοστὸν ψαλμόν, ἕως ἂν ““ἔσης ΑἸΠυἱγρ.ι2οίρ.5 5.190; Μ.28.2760) ; τ. 
τὸν βίον σοηῖθ ἰο πες ἐπ, Οτ. ον. 5 τη 1,ει(ρ.1τος5.4); 5. δείοηρ ἰο, 
ῥε γεεξομθα ανποΉρ, οἵ ΟἸΟΤΡΎ ὅσοι τε εἰς τὸ βῆμα τοῦτο “-εἴτε ΟΥ. ΝΑ. 
0γ.5.33(Μ.35.70 50); οὐκ ἐν ποιήμασι “εἴ [3ς0, 506] ΠΙάντη. ἔγ1η.1.7(Μ. 
20.2724}; μαθητὰς..«καλεῖ καὶ τοὺς μὴ “-οὔντας εἰς τὸν χορὸν τῶν 
δώδεκα (Ὠγγβ.ἐον!.21.3 τη Α4ε.(0.1128}; ὁ εἰς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
“οὧν 1ᾶ.ἤονι. 5.5.2 ἐμ [0.(8.1450}; εἰς τὴν σάρκα αὐτοῦ -οσοὔμεν, καὶ 
ὥσπερ σῶμα κεφαλῇ, οὕτως ἡνώμεθα 14. ἤον!.10.2 ἴῃ ον. (0.5228); 
εἰς ναὸν τοῦ θεοῦ “-οὔμεν ΤΠάτ. Μορβ. Ερ᾿.2:21τ(ρ.153.22; Μι6ό,916})}; 
τῶν δοκοῦντων “-εἴν εἰς Χριστιανούς (γύ. [ο.6.τ(4.5886}; οἱ ἐξ ἐθνῶν 
πιστεύσαντες. .«εἰς μίαν “-οὔντες ἀγέλην 1α.}5.22:τ(Μ.60. 8400) ; ὑπερ- 
θρώσκοντος τὸ “-οῦν ἐν γενητοῖς Ἰ΄, σἰαρά εη.2(1.53Ὲ); ἐτέλει... «ἐν τοῖς 
γεγονόσιν ὁ δράκων ὁ ἀποστάτης ἐδ.τ(70}; οὐ εἰς τὸν ἑερὸν κλῆρον 
“οοῦντες ὙΠ .}.γεἰ.2(3.1130}; κληρικοὺς εἰς ἐκκλησίαν “-οὔντας..-μὴ 
ἐξεῖναι εἰς ἄλλης πόλεως τάττεσθαι ἐκκλησίαν ((ΠΔ]Ο. (4.20; πρὸ... 
τῆς.--«σαρκώσεως, μιᾶς φύσεως ἁπλῆς ἤτοι τῆς θείας, μία “-ὧν ὑπό- 
στασις, οὐδὲ Χριστὸς ἦν 10... ]αεον.78(Μ,04.14130); δὲ ἱμεϊμαφε, ἐχτε 
ἴῃ ἐν τῇ οὐσίᾳ --οὔσι [3ς, αὐ ὑποστάσεις] τῆς ἁγίας θεότητος 1.12 
(14410}; ἐπὶ τῆς.««τοῦ κυρίου οἰκονομίας ἐνούσιον.. «φαμεν τὴν ὑπό- 
στασιν, ὡς ἐν ταῖς οὐσίαις “-οὔσαν 1. ; “0716 ἰο δοίΉΡ ἰο, Ἰοη: ὁ παῖς ἐκ 
τοῦ Καίσαρος εἰς τοὺς ἐν Βλαχέρναις ἀναγνώστας ἐτέλεσεν ῬΠοϊ.ε04.70 
(Μ.το3.25324}; 6. ςεγϑε ἀπάσυ, εοριὸ πάν ἰ{6 7γ͵δα Το! Ἰ0Ὴ οἵ, δὲ “μδ- 
76εἰ ἴο ἡ-.«γυνὴ ὡς ὑπὸ τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἐξουσίαν “-οὔσα Τάτ, Τύ Ὁγ.1117 
(3.224); Βοσπορίον ἐπισκόπου ὑπὸ τὸν αὐτὸν “τοὔντος Κολωνίας... καὶ 
ἑτέρων ἐπισκόπων καὶ χωρεπισκόπων καὶ μοναστηρίων ὑπὸ τὸν αὐτὸν 
“νούντων Θεόδωρον ]Τι5ῖη οη (Ρ.1τοϑιο; Μ.86.το3τ0); τοὺς...γονέας 
παραδιδόναι τὸν παῖδά τινι μεμυημένων ἀγαθῷ τὰ θεῖα παιδαγωγῷ καὶ 
τὸ λοιπὸν ὑπ᾽ αὐτῷ τὸν παῖδα “-εἴῖν, ὡς ὑπὸ θείῳ πατρί Ἰ)]οη, ΑΥ.6.ἀ. 
γ.3.ττ(Μ,32.5688); 7. εοιεπὶ 45, δέ γοεκομεά 45, αριοιῃ ἴο ἀξιοῦμεν, μὴ 
ὅτι Χριστιανοὶ λεγόμεθα...κολάζεσθαι {τί γὰρ ἡμῖν τὰ ὄνομα πρὸς 
κακίαν “-εἴ ἢ) ΑἸμεηδσ ἰορ,.2.3(Μ.6.8οδΑ); ἔξ [πϑτ.ἐσηζμ.5(Μ.6.15578}; 
ΟΠ γνβ. ἤοηι. 8 5.4 τη 1 (7 Βτοα); γτιῶς, τΒ(3,30Ε); 8. δέγυξ ἃ5, δέ, 
Τυβὲ. 42αἰ.150.1τ(Μ.6.7030); ἡ δ᾽ [50. Περί ἢ 8 ἀδιρηϊου] εὐγενῶς 
σου τὸν τύπον τῆς σαρκὸς...-“-οῦσα, ἔκραζε Μεῖῃ..Ἔγηρ.ττίρ.134.22; 

Μ|,18.212Α}; 9. εεἰοῦγαίς, φοϊεγημῖζε; ἃ. [δαϑῖβ γενεσίων ἡμέρας 
“-ουμένης [ϑτ.ἀταἰ,40.4(}71.6, 5840); ὁπότε τὸ πρόβατον σφάζεται καὶ 
τὸ πάσχα βιβρώσκεται καὶ τὸ μυστήριον --εἴται ΜΕ], α55.28 ρ.3.8; 
ἄνεισιν..-εἰς “Ιερουσαλήμ, τὴν ἑορτὴν τοῦ πάσχα “-εσόμενος Οτ.ἤονη. 
το ἴῃ 1ε.(ρ.126.16}; ΑἸἢ.ἐαρ.Ἐς.7310(Μ.27.336Ὰ}; τοῦ. Ὀαρί πὶ τῶν 
ἱλαρίων ἡμερῶν “-ουμένων ΘΠ ΑΥ ἀρ. 8. τ(Μ 0.3. χορ 70); Ὁ. Τἱΐ65, 650. 
οὗ ἰδίου δηα βασσζδαιηθηΐς; ἔν, γαῖ. ρᾶρᾷπ τηγβίοσίθα Κρόνου 
οὐμυστήρια “-εἶν ἐν τῷ ἀνδροφονεῖν Πιβί.2αῤοί.12.ς(Μ.6.4640); 
ἱεροφάντης ...“-ῶὧν τὰ μεγάλα καὶ ἄρρητα μυστήρια [οἵ 11611515] ΠΙΡρΡ. 
μαον.βϑ(ρ.9ό.17; Μ.16.21506); ΜΊτηταις, Πίοη. Ασ.4}.7.2(}1.3.τοδτα}); 
1ϊ, οἵ ΟΤ᾽ τἱΐεβ; 88 Τγρῖοϑὶ δπα ϑυχηθο οθὶ, Με μι ςγρρ.ουτ(ρ.115. 
ιτ; Μ.τ8,1808); ὅσα... Μωῦὐσῆς.-..ἐν συμβόλοις “-εἴσθαι παραδέδωκεν 
Ερ.λι 6.1... 80. 20.770}; δεδωκὼς. «τοῦ ἀμνοῦ τὸ μυστήριον, διέξοδον 
δέδωκε τῇ ὀργῆ, ὅπως..«μὴ ἅψηται τῶν αὐτοῦ “-οὐντων τὸ μυστήριον 
Α(ΠοχΡ. Ῥ5.17:50(Μ.27.3564); (γγ, ἢς.03: τί Μ. ύο. 12330); "1. οἵ 
ΓΟ βταπ ΒΔ ΤΑ ΠΙΕηΐ5, 1 βΈΠ. τίνα λέγει... “ἐπουράνια; τὰ πνευματικά. 
εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ γῆς “-εἴται, ἀλλ᾽ ὅμως τῶν οὐρανῶν εἶσιν ἄξια (ὮτγΥ8. 

ἄσημα. 14.1 τη Πεδ.(12.1414Ὰ}); οὗ Ὀαρζίδηη περὶ τῶν ἐν τῷ φωτισμῷ 
“νουμένων []οπ,ΑΥ 6. .2.1. 1.(Μ.3.2924}; 1.53.2.8(29074); 1.4.1 
(4254); οἱ ροβί- αρέβιηδὶ στιβιιδίϊοη οἱ δὲ ἱερεῖς...-οοῦσι τὴν τῆς 
χρίσεως ἱερουργίαν 1.2.3. δ(Δοτα) ; οὗἩ ΘασΠαγιβί τῆς ψυχῆς...τὴν θείαν 
“«ουμένης μυσταγωγίαν (Ὦγγπ. Ῥἀιίοσ, τ(τ.404Ε}; τὰ μυστήρια. ..τὰς 
θύρας κλείσαντες ἐπιτελοῦμεν...οὐκ ἐπειδὴ ἀσθένειαν κατέγνωμεν τῶν 
“-ουμένων, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀτελέστερον οἱ πολλοὶ πρὸς αὐτὰ ἔτι διάκεινται 
14. κον.23.3 τη ΜΠ|.(7. 2880); 14 .5ας.3.π(ρ.54.4.; 1.3828)}; τὴν φρικτὴν 
θυσίαν τελεσάμενον ῬΆΪ]οβΕ.},.6.2.12(Μ.6ς.4760) ; θυσιαστήριον ἐφ᾽ οὗ 
τοῦ Χριστοῦ “-εἶται μυστήριον ὕγτ. ρἰαῤὶι(σεη.3(1.331Ὲ); ΤΡτος.ΟΡ 
ἱγαεὶ.(ἅ.6ς.8ς28); Τοπ,Ατ,6.}.3.1(4240), 18..3.3.12(4444}; τὰ τῆς 
θείας κοινωνίας τελέσει μυστήρια 1.5.2. (τος Β); τῆς..«“οουμένης ἁγέας 
συνάξεως Μαχ.νγεὶ.24(Μ.01.701})}; τὸ δηλούμενον διὰ τῶν -οουμένων 
μυστηρίων 1δ.(7ο44}; [11.85.(Ρ.344.22)}}; ΟΠτνβ8.Ξας.3.Δ(ρ. στα: 1. 
4828): ῬΗΠοβε, ἢ.6.8.4(5 608); οὗ οσοποεογαϊοη οὗ οὨχίβγῃ, [ἰοη. ἀν. 
ε.ἢ.4.1 κ.(4720}; οἵ Ὀυγ1Α] τἰΐεβ, Ῥμιοϑβι. κ.ε.9.6{5738}); ΠΙομ, ἀτ,ιἢ, 
7.1 {{π.{{520); τὰ...ἐπὲ τοῖς ὁσίως κεκοιμημένοις “τ“οὐμενα 1.7.1.3 
(5568); 1.γ.4.τ(556}) ; ἐν. οἵ (ῃγιβίίδη 5ρ γ8] βου ῆσεβ θεοῦ γάρ 
εἰσιν ἴΞο. ν»ἱάονν5] ἔμψυχος βωμός, εἰς ὃν ἀνακομίζοντες.. .τὰ ἑκούσια 
θυσίας “-οὔμεν κυρίῳ ΜΕΙΠ Ἔν» ρ.5.8(ρ.62.23; Μ.18.,1128}; ν. Ρ855. 
Ῥίορι. πραξ, οἰαχ, 85 βυδδί,, σαεγαμιεηὶς, εαογεά γΠ6 5; οἵ ὈΔΡΙ50), 
Πιομ.ἀτ..}..2.3.τ(3078)}; 8.2.3.2(3070); οὗ ευσμασίβῖ, ΟἾγγϑ, πορ, 



͵ 

τελεωτικός 

14.2 ἴῃ Ηερ.(τ2.τ4τᾺ}; ίοπ. ΑΥ.6.}..5.2(4284}; 1.3.3.3(4208}} τοῖς 
““ουμένοις παρεῖναι Ἐναρτ.}..6.2.3(0.40.25 ; Μ.86.24038); ΒΙοη. ΑΥ,6.}, 
7.3.3(5 570); οἱ ἔηογα] τἱῖο5, 1δ.7.3.1{5574}} 1Ὁ.7.4.0(5658)}; 10. ἐμείταϊα 
8 Ρεύβοπ; 8. ποβῖ. ταῦτα μὲν ἐπιλέγουσιν οἱ αὐτὸν “υοῦντες" ὅ δὲ 
τετελεσμένος ἀποκρίνεται ἴτϑη.{α67.1.21.3(Μ.7.664ᾺΑ) ; μυρίζουσι τὸν 
τετελεσμένον τῷ ὁπῷ τῷ ἀπὸ βαλσάμον 18.(6648); ΗἸρΡρ.ἦαεγ.-.24 
(Ρ.125.20; Μ.16.21010} ; ὁὀρκίζουσι τοὺς κατακούειν μέλλοντας τούτων 
τῶν μυστηρίων καὶ “-εἶσθαι παρὰ τῷ ἀγαθῷ τὉ.5.27(0.132.26; 32024); 
Ὁ. 1ῃ οὐἰ ποάοκχ ΒΑΡ 5Ιη τοιούτους... ἐχρῆν παρ᾽ ὅλον τὸν βίον φαίνεσθαι 
««τΤοὺς Χριστῷ -“-ουμένους, οἵους σφᾶς ἐν ἐκκλησίαις ἐπὶ τὸ σεμνότερον 
σχηματίζουσιν (Ἰδπὰ.βαφά.3,ττίρ.28ο,16; Μ.8.6578); οἵ τα, ῥγοί, τ2(ρ.83. 
28; Μ.8.2404Α); τ.Να2.6}.77(}1.37.1410); Βιοη, ΑΥὐ.6.}}.5.2.6(Μ.3.5050); 
ὅ,. ἱεράρχης. «ἀναβοησάντων πάλιν... τὸ ὄνομα τοῦ -“-ουμένου τῶν ἱερέων, 
τρὶς..«αὐτὸν βαπτίζει 1ν.2.2.} (3060; δ.2.3.6(4ο10); φωτοειδεῖς ἐσθῆτας 
ἐπιβάλλουσι τῷ “-ουμένῳ 1Ὁ.2.3.δ(4040) ; τοῦ. ρῬγα- θα Ρ δτη8) ἀποίοι 
πρὸ τοῦ... 
“κουμένῳ 19.7.3.8(5654); τεῦ, ρῬοδί-ὈαρΒπιαὶ ΟὨτιϑηηίοη ἡ...τοῦ 
μύρον τελειωτικὴ χρῖσις εὐώδη ποιεῖ τὸν τετελεσμένον" ἡ γὰρ ἱερὰ τῆς 
θεογενεσίας τελείωσις ἑνοῖ τὰ τελεσθέντα τῷ θεαρχικῷ πνεύματι 10.2...8 
(4040); τῷ “-εσθέντι τὴν.. «τῆς θεογενεσίας τελετήν, τὴν τοῦ..-«πνεύ- 
ματος ἐπιφοίτησιν ἡ τοῦ μύρου δωρεῖται τελειωτικὴ χρῖσις 1.4.3. 
(484); ὁ ἑεράρχης ἐπὶ τὴν...-εὐχαριστίαν καλεῖ τὸν τετελεσμένον 1.2.3.8 
(4040); τέλος... ἡ τῶν θεαρχικῶν μυστηρίων τῷ “-ουμένῳ μετάδοσις ἰὖ. 
3.1(4250}; τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας...τὸ χρῖσμα καὶ χάρισμα τῶν 
“Φουμένων ὅςο.Ρ[5.ἠεα,τ774(Μ.02.15714); ο. τεῖ, ΟἿ ᾿πτδτίοη 
“«οὕμενοι...οἵ πρὸς τῶν νομικῶν συμβόλων ἀναλόγως ἐπὶ τελειωτέραν 
μύησιν ἀναγόμενοι Ῥίοπ. Ατ,6.ἢ..5.2(21.3.ποτ0); ἃ. οὗ ᾿πϊ !ατίοη Ἰηἴο 
τηγϑίδσιθϑ οὗ ἀοσίτίπε “"εξῖται [5ς, ΤΙ γ51.5] ἅπαντα τῆς σωτηρίας 
τὰ δόγματα διὰ Παύλου Μαχ.ργοὶ. Πίσῃ, (Μ.4.τ70); 11. ἐομδδεγαίε; 
8. ἴῃ σϑη, ; Ρ655,, δε ἀεήάϊεαίφά, ἐοη δεεγαία ὃ. «τῷ Βεελφεγὸρ --οὐύμενος 
ΟΠ τυβ ον. 8.2 τη ΜΜ|.(7.χ25Ὰ}; τῶν τῷ διαβόλῳ «-ουμένων 1.6.7 
(998); οἱ [5., ΜαηΙΟΠμ6Δ5] τὴν κακίαν ἀκίνητον εἶναί φασι, τῷ 
διαβόλῳ “-ούμενοι 1.26. 5(3218); ἡ "Εφεσος...ἐτελεῖτο...τῇ Ἀρτέμιδι 
τά λοι: τη Ἐρῤῥιθτοδια. 1τ.1 4}; Ὁ. οἔ ογαϊηδίίοη [ὁ...ἑεράρχης 
“«κ«ούμενος Ο'οη. ΑΥ.6 τ. 3(}. .27320); ἧ.. .τῆς ἱεραρχικῆς χειρὸς ἐπί- 
θεσις.. διδάσκει... «ἅμα καὶ πάσας --εῖν τὰς ἱερατικὰς ἐνεργείας, ὡς ὑπὸ 
θεῷ πράττοντας τοὺς “-εσθέντας 1ν.5.53.3(512Α}; οὐκ αὐτὸς ἰδίᾳ χάριτι 
τοὺς “-ουμένους ἐπὶ τὴν ἱερατικὴν ἄγων τελείωσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ θεοῦ κινού- 
μενος 1ὖ.5.3.5(5128); πάντες καὶ αὐτὸς ὅ τελέσας ἱεράρχης ἀσπάζονται 
τὸν τετελεσμένον 10.5.53.6{5128}; ὁ δὲ λειτουργὸς... ἐπὶ κεφαλῆς ἔχει 
τὴν τοῦ “-οὔντος αὐτὸν ἱεράρχου δεξιάν, τελειούμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ 1ῥ. 
5.2(5 008}; 6. Οἱ πιοηδβίις ῥσοΐθϑϑίοι, ἐν.6,.2{(5324}; 1δ.6.3.4(53268); 
1Ὁ.6.3.τ(ς26})}; 4. οὗ σοηδϑδοσαιίοῃ οἵ αἰΐϑυ, 10.4.3.γ)(βτα); 12. ρμὲγ- 
γε, ΠΣ ενεεί, ὈΙοη αν λ,3.1τ(Μ.3.1640}; 10... χ(τ65Α}); τάξις 
ἱεραρχίας ἐστὶ τὰ τοὺς μὲν καθαίῤῥεσθαι, τοὺς δὲ καθαίρειν" καὶ 
τοὺς μὲν φωτίζεσθαι, τοὺς δὲ φωτίζειν" καὶ τοὺς μὲν --εἴσθαι, τοὺς 
δὲ τελεσιουργεῖν 1Ὁ.(165Β); 19.3.2Δ(τ650); ἐδ.6.τ(2οο() ; 1}.).2(Ζοδ) ; 
ἐξ ἱεραρχικῶν μυστηρίων καὶ παραδόσεων τετελεσμένους 1τ4.60}.τ01 
(ΝΜ .3.3724}; 19.1.3(3730}; 1δ.5.πιτ(ξοΙα); τοῖ, ἀοιβοδίίου στ ἐσθῆναι 
κατὰ τὰ θεῖα, καὶ θεωθῆναι 1Ρ.1.2(372)}; σωτηριώδεις...τελεταὶ τῶν 
““ουμένων θέωσιν ἱερουργοῦσαι 1ῥ.5.5.7(4360) ; 1ἃ.4.5.τ.2(ΜΠ.3.5800);. 
13. ΡΆ85, ΡΙΟΡΙ. πϑαΐ, 5Βίῃρ. Ἀ5 Βι58{., ἐδε μιωθεν ἦι μαμὰ γνῶσις γὰρ 
ἢν τὸ “"οὐμενον καὶ γνῶσις τελείᾳ ΡΗ ἤοιι.80.1 τη τον. (το.τ600). 

Ἐπτελεωτικός, ΠΟ, ΠΩ ΤΉ, Ρεγξδειίηῳ, οἵ ψνίβάομι ἴῃ Β45|Π1668᾽ 
ἀοοίτιης ἄρχοντα... ἐκπλαγῆναι.. «καὶ τὴν ἔκπληξιν αὐτοῦ φόβον 
κληθῆναι ἀρχὴν γενόμενον σοφίας φυλοκρινητικῆς τε καὶ διακριτικῆς 
καὶ τ᾿ καὶ ἀποκαταστατικῆς (Ἰ6}7,5,γ.2.8(0ρ.122.4; Μ.8.072Α}. 

τελικός, ἡμαϊ; 1. ἴῃ 5Ξ6η56 οὗ σέῤγενηα, βενζεεὶ, ΟἸδτη, ἐν. 2. τίρ. 182. 
12; Μ.8.1ο]20}; ὅρος κυρίου τὸ τ. ἀγαθόν Οτεχε.ῖη Ῥ5.23:3(Μ.1]. 
1130); 2, οἵ ἔπι] σϑβοβ ἀρχὴ πάντων τὸ καλόν, ὡς ποιητικὸν αἴτιον... 
καὶ πέρας πάντων καὶ ἀγαπητόν, ὡς τι αἴτιον Ἰλῖοπ  Ατ ά,η. 4.7(Μ.3. 
ἼΜΑΣ: 1.4. το(7050); ; οἵ Αἥδβπὶ ἴῃ σε]. ἴο Τῦνε αἴτιον δὲ οὐ ποιητικόν, 
ὡς θεός.. ἀλλ᾽ ὡς τ. Ῥτος.ρη.2: τ8(Μ. 87.1600). 

πτελικῶς, τοῦ ἐλ γ  ογ ΘΗ ε6 το απ ἐπ ἐγὼ... 
σε ᾿ μὲν εἰς Χριστιανισμόν, ποιητικῶς δὲ ΟΥ.ἐῤ.2.τ{(ρ.64.20; Μ.τι. 
884). 

τελίσκω, 1. {εἰ {|, αοεονερ οι τὶ τὰ λεγόμενα 4..Ποηι. ἃ Βτίρ.τοϑ. 
3}.)}; 2. βηῖξ, ἰδιχ7(ρ.125.8}; 1Ὁ.18(ρ.126.9); Ῥα}1.}.Παπι5.2(Μ.34. 
ΙΟΙΙΒ; ν.]. ἴοΥ τελειῶν Ρ.17,4); 3. ῥεγξογμι α βασγεά γίϊε (ρᾶρ8}), 
ΟἸοπι. ῥ»οί.  (ρ.ατ,6; Μ.8,724}; ἐδ.(ρ.12.6; 76Ὰ}); ρᾳ55., δὲ ἐεοηϑεεναϊφα; 
Βεηος ἐπὶ αἱεά, δι(ρ.15.2ο; 818); ΕΡΙΡΗ. ἐν. βἀ.τ2(ρ.512.13; Μ.42. 
8048) ; 1δ.ττίρ.511,7; 8011}; 4. ρα85., δδ α μαγίοϊ, Τὶ [ι4.τ2.0; Ῥτος,Ο, 
}1.23:τ|(Μ.87.0330). 

Ἐτελματήσιος, ῥοϊοηρίη [0 γηπαγςῖες, 
960). 

Ἐτελμιστή, ἡ, »εμά, «τοαρ, ἔα Κῖ εχ. (Μ.18,7458). 

Ἐ(δ865.Ν 82. Ζ1α].το2(}.38, 
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βαπτίσματος πρώτη μέθεξις ἱεροῦ συμβόλου δωρεῖται τῷ’ 

«ἐβουλόμην καταχρήσασθαί 

τεράστιος 

τελωνάρχης, ὁ, εομίγοίϊεν οὗ εμδίονας, εκῖφξ ῥμοίΐεαμ, πλεῖ, παρα- 
γίνονται... ἐφ᾽ ἡμᾶς.. δυνάμεις οὐράνιοι καὶ τῶν ἐναντέων δυνάμεων οἱ 
τοῦ σκότους ἄρχοντες... οὗ τι καὶ λογοθέται καὶ πρακτοψηφισταὶ τοῦ 
ἀέρος καὶ σὺν αὐτοῖς ὁ... διάβολος ΤΌ γτι, πον» ἀἶν, τ(58. 4058 : ΕΜ, ὅς, 
2098). 

τελωνεία (τελωνία), ἡ, 1. ἐαχ-εοἰϊοείίης, Α5τι Ασα λοπ.τ24(Μ4.40. 
3570); 2. κἰαίε 91} δείηρ α Ἰαχ-εοϊδείον, ΟΠτνβ.μόηι.30.1 τ Μ|(7. 
4480); τηδῖ., εαϊογήίοη εἰ μὴ ἀνέλαβε σάρκα [3.. ὈἸΓ51].. πῶς 
Ζακχαῖος ἠδύνατο...τὸ πάθος τῆς τ. καὶ ἁρπαγῆς καταπαῦσαι Ἐπ15.]. 
δγη.3(Μ.86.3208). 

τελων-ἔέω, ἔ, δὲ ἃ ἰαχ-εοίδεῖον, Αϑι. Αυγιποηι, τ 3(}.40.3570); 
2. ἰαΐιε ἰοἱΐἱ οὐ τὸ τῶν σοφιστῶν γένος, οἷς τέχνη τὸ “-“εἶν τοὺς λόγους 
ἐστί τ Ν γβ8.εῤ.27(ρ.82.2; Μ.32.το0260); Βα5.36].0γ.35,3(Μ,85.2818); 
ΠΑΠΆΘΌ ΞΟ ς 6 (Μ.80.τοβιΑ); 3. ἐχαεὶ, ἐχίουὶ, ΤΡτος.  Ῥγ.τι :24(Μ.81. 
13228); 4. τηρᾶ., δ ἃ μαγίοί, Τ᾿, [μά.τ2.0π.Ψ 

τελώνης, ὁ, 1. ἰαχ-εοἰϊθείον, ρωῤίϊεαῃ ; κυριακὴ τοῦ τ. καὶ Φαρισαίου, 
δΠη8 ρσίνθη ἴὸ ἔοασίἢ ϑαπάαν Βείοτο Ὀοριππὶησ οὗ 1βηὶ ἤθη 
Ρατϑῦϊο οὗ ῬΏΑγιβε πα ΡΌΡΙΙσΔπ 1 5 ταδί, οἱ. Ὑγιοάτοη (Κοιηο τ870, 
ὉΡ.1--2) ; τηδί., οὗ ον]]} ΒΡ χ15 ΨΠῸ 5[ὉΡ ἀπὰ ὀχατηΐης 50Ὲ5 ἴῃ {ΠΕ ῚῸ 
αϑορηΐ ἴῸ ὝΟΝΝ οἶδα καὶ ἄλλους τ., οἵ μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἡμῶν ἀπαλ- 
λαγὴν ἐπὶ τοῖς τέρμασι τοῦ κόσμου παθεζάμονοι. οἱονεὶ τελωνοῦσι καὶ 
κατέχουσι, μήτι αὐτῶν ἐν ἡμῖν ἐστιν ΟΥ,Ἁἦο»".21 τι 1,ει(ρ.1τ54.25; Μ. 
12.188 61}0) ; ποῖα..«μέλλομεν πράγματα ἔχειν ὑπ᾽ ἐκείνων τῶν τ. τῶν 
ἐρευνόντων τὰ πάντα ὅταν τις αὐτὸς ὅλος λαμβάνηται ἀντὶ τέλους; 1. 
(ριτδπ. 1; Μ.1.6.}; 4..Τλον.Α τ48(0.257.11}; 1δ.1τ67(ρ.281.10); ἕἔκα- 
στον πάθος ψυχῆς καὶ πᾶν ἁμάρτημα ἰδίους τ. ἔχει καὶ φορολόγους 
Τσγτι ον ἄτυ. τ4{53, ΔοδΟ) ; 2. σοπρ. 7.» τον ἐχίογ οηαὶς οἱ τελωνῶν 
τελωνότεροι Ἰδορῆτ. Η.». πη Ογν.εἰ [9.(}1.8.36718).ὕ 

τελωνικός, Ῥγοβεγ ἰο ἃ Ῥεδίίεαῃ; τηβῖ., οἱ βιρηρ ἰὼ ΡΥΑΥοΥ 
στεναγμοὺς προσοίσωμεν τ. τῷ κυρίῳ Τγίοάιοη (Ἰλομπηα 1870, Ρ. 6). 

"τελωνικῶς, {8ε ἐμέ ριδίέοανι μὴ Φαρισαϊκῶς, ἀλλὰ τ. προσεύχον.. 
ἵνα καὶ σὺ δικαιωθῇς ὑπὸ κυρίου ναρτι Ροηΐ, ον τοί Μ,70. 1808); 
ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ θεοῦ, τ. διὰ νηστείας κράζοντες Τγίοά!οΉ 

(Κοπια τ70, ρΡ.1). 
τελώνιον, τό, ῥίαεε οΓ ἰοἱ!, ἐμ είομιδ- πομδο; τηεῖ. τοῖ, βτορρίπρ πὰ 

ΘΧΔΙΏΪΏΒΓΟΠ οὗ βοι15 οα {ΠΕἸγ ἀδοθηΐ ἴο ἤθανϑῃ ἡ ψυχὴ διὰ τοῦ ἀέρος 
εὐὐὐψουμένη, εὑρίσκει τὰ τ, φυλάττοντα τὴν ἄνοδον καὶ κρατοῦντα τὰς 
ἀναβαινούσας ψυχάς {γτ, πον" ἄϊυ.τ4{τ2,. 4050}; οὔθ βυςῃ οἷαος Βοίηρ 
ΘιβϑΙ στ θα ἴο 51η5 οἵ δϑοῇ οἱ (86 ἥνξᾳ βθηβ8θ5, ἐδ. (405 Ε--406}8}; δύο 
ἄγγελοι εἰς τὸν οὐρανὸν ψυχὴν ἀνθρώπου φέροντες, ὡς οὖν προσέγγισαν 
τῷ τ. τῆς πορνείας καὶ τῆς μοιχείας...ταῦτα γάρ εἰσι πάντων τῶν τ. 
αἰσχρότερα, ἤρξατο ὃ ἄρχων τοῦ τ. ταράττεσθαι Κ΄. ας. ερ.7.2(Μ.34. 
224,1). 

Ἐτέμπλον {ἐτέμβλον), τό, (1,αἴ, {Ἐρ] τ) 1. τοριρίο, (4. Βαγίδἤοι 
(Ρ.130.14); 2. ΞΩΥΕΘΉ ΟΥ ῬΑΤΓΓΟΤ,, ΞΕρατατίηρ' ἈΙΈΔΥ ἔτοιη σπαὶῃ θοαν 
οὗ σΠΌΥΟΝ πα ςονοιρα πε] ἰσοηβ, τέμβλον, ΤΠάτι τα. αν. 43(Μ. 
99.796 Α). 

Ἐτεραστικός, 7Παγυείίοι5, ᾿Βαβ. νι ρεηπενα! (2 ποσο; Μ.31.146 50). 
τεράστιος, 1. ἡπαγνεϊίοις, σχιγαογάΐϊμανν, ἴὰ σθη. οἶμαι. τὰς παρα- 

δόξους καὶ τ. δυνάμεις κατ᾽ αὐτὸ τὸ παράδοξον καὶ ἐκβεβηκὸς τὴν 
συνήθειαν θαυμάσιόν τε καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον γινόμενον τέρατα ὀνομάζε- 
σθαι ΟΥ. [9.1τ4.6(δο; ρΡ.29ό.21; Μ.τ4. 5218}; οὗ ἀἰνίηο 555 Δ ΠΠ ἡγΟΥΚ5 
ὅ...θεὸς τοὺς μὲν ἐντολαῖς, τοὺς δὲ ἀπειλαῖς, ἔστιν δ᾽ οὖς σημαίοις 
τινος ἐπιστρέφει πρὸς σωτηρίαν (Ἰοτη.ςἐ».6,3(0.444.12; Νή.9.2440) ; 
ἴδετε τὰ ἔργα κυρίου τ. ὄντα καὶ παράδοξα Βακ.ἀσηπ νη 5. 45(1.1758; 
Μ.29.4284Α); οἵ ΟΤ᾽ πηΐγβο]εβ. τὰς...διὰ Μωῦσέως τ. δυνάμεις ΟΥ, 
Οεἰς.3.5(0.207.4; Μ.1τ.Ο28Α}; Ἰα. ῥγ.75 τ 10.(Ὁ.542.18}; οἵ ΟὨγ 5.5 
πΉΓΘ0165, 1ἃ δίς, χα, ο(ρ.τοτ.τό; 7528); αἷ...τ. δυνάμεις τοὺς κατὰ τὸν 
χρόνον τοῦ κυρίου γενομένους προκαλεῖσθαι ἐπὶ τὸ πιστεύειν ἐδύναντο 
14..7}ο.3.24(28, Ρ.02.8; Μ.14.173}0})}; 16.153. πο(οδ; 7».201.7; 5120}; [8. 
ἰ πτ4(Ρ.244.8; Μ.20.1τ4134}; Μᾶς ΜρΈ ἀροοτ.2.ττῴίρ.19.90); τοῦ, ΜΟΥ ΚΒ 
οἵ δροβί]εβ ὁ Παῦλας...τὸν λόγον προετίμα τῶν τ, ἐνεργειῶν Οτι(εἰς.3. 
46{(Ρ.242.25 : 800) ; 1Ὁ.8.47{(0.262.22 ; τ5884}: οὗ ννοπάογξι βρθοΐδοίθϑ, 
ΗἸρρ. α".3.20.5; οἵ 5, Ῥαῦ 5. ν]βίομι διὰ τῆς τ. ἐπιφανείας πεπί- 
στευκεν; εἰ δ᾽ οὐκ ἄλλως ἐδύνατο πιστεύειν ἢ διὰ τῆς τι ἐπιφανείας, 
ἀκολουθεῖ κατ᾽ αὐτοὺς καὶ αὐτὸν εἶναι ψυχικόν ΟΥ, [σ.τ4.6τ(ςο ; Ρ.293. 

᾿ 27: 5160); Οἱ Ῥτοροσίδ5. οἵ (γί 5 αἰνίπθ παίτγο, ϑορῆτσ. ΗΕ, 6. 
γνη.(Μ.87.31164}; 2. πϑυΐ, ἃ5 βυθβξ.; 8. τυοομάογ, τιαγυείίοιις ἀρθή, 
μεῖγαείε; οἵ ψΟΥΚΒ οἱ (σα ἴῃ σεπ., Οτοργίηε,.τ. ](ρ.228.4:; Μετ. 
28:8}; Ἦ 3.1 πτοίρ.Ζ11.τὸ; 2658); ἐζητνο ἐβαη. Βαν.2.23(2.575Ὲ}; ἴῃ 
ΟΤ, Οτιῶϊς. )ι48(ρ.17ο.0; Μι1τ. 8724}; 1ῤ.3.2(ρ.20 4.11; 9210); [4. 
ῥγῖηξιϑ. τ ττίρ.212.11; 2684}; {8685.5.548(1.5680; Μ.30.5568}; ΓΠγν5. 
ἀουι.14.3 ΤῈ ΜΚ ϑιΒ); οὗ (του 5 ταϊγαοῖθβ, Οὐ, εἰς.2.40(Ρ.171. 
τό; 8734}; 14.70.14. )ίτι ; Ρ.280.22; Μ.14.4064}); εἴπερ ἦν τ΄ τι γενό- 
μενον οὐ συμβολικὸν ἑτέρου, ἐγέγραπτο ἂν αὐτὸ τὸ τέρας πεποιηκέναι 
τὸν ᾿Ιησοῦν τὉ.1τ5.64(6ο; Ρ.206.21 ; 5210}; ἐπίστευον μὲν αὐτῷ κατὰ τὸ 



τεραστίως 

δρατὸν διὰ τὰ τ., οὐκ ἐπίστευον δὲ τοῖς βαθύτερον ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομέ- 

νοις ἐδ.2ο.3ο(24: Ρ.361.33;) 6448); τῶν..-σημείων καὶ τ., ἅπερ οὐκέτι 

ἄνθρωπον, ἀλλὰ θεὸν δείκνυσι τὸν Χριστόν Αἴῃιιυ, ἀπηἰοη.15(Μ .26.0404}; 

ἃ λαὸς.. «βλέπων τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γενόμενα τ. οὐχ ἑώρα Ὑ8Β85.15.188(1, 
5188; Μ.30.4400); ᾿Ιησοῦς... οἷα θεὸς τὸ τ. πεποίηκεν [)Ἰάγτη..“4ε.9:33 

(Μ.30.10728}; θεοῦ γάρ ἐστι λόγου τεράστια... ἰσχὺν ..-τοῦ δημιουργή- 

σαντος παριστῶντα ΡτοΟ] ΟΡ ογ.τ.τ(Ν.65.6934); οἵ ἀροβί!εβ, 4.70. 

Ϊ20(ρ.170,13}; Οτ, »᾽ηδι4.τιπ(ρ.2οτ.5; Μ.11.2524}; Ὑμσγ8.5αε.2.5(0.40. 

18; 1.3770}} 85 ψνοχῖς οἱ Η, (ποβὲ τὰ ἄλλα τ., ἅπερ ἅπαντα εἰργάζετο 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν ἡμῖν (ἢτνβ.ἤοη!.29.2 τη Κονη.(0.732.4}} ὙΠαγ. 

ἩεΥβο]. αρ.εαί..70.το: 5σ(ρ.297.28) ; πὰ ΟΒυχοὶ ἐκκλησία... «ὀνομάζεται... 

περιοχή, ὥσπερ ἔχουσα τὰ τοῦ θεοῦ τ. Σβορῃν  Η ἰτίμν.2(Ν1.87.30844}} 

π τεῖ, ἴοὸ ργθβομίηρ, (ῃγγϑβ.δας.4.7(0.121.3; 1.4128)}; θαυματουργεῖν 

καὶ διὰ τῶν τ. τὰ τῶν ἀναισχύντων ἐμφράττειν στόματα 1δ.4.3(ρ.ττονχ15; 

4088) ; αβρου θα τὸ πιατίγεβ, Βορῃν Π ηῖνιΟγν οἰ 0.20(}1.87.35000) ; 
δηᾷ οἴδοις ἐξαίρει δὲ...ἐν τεραστίοις καὶ βίῳ Εὐσέβιον τὸν Νικομηδείας, 
ὃν καὶ μέγαν ἀποκαλεῖ ῬὨοϊ. εὐ. 4ο(}.103.72})} ; Ὁ. 1ῃ. Ἀ864 5656, οἱ 

ταδρὶς ὑπο κκβ απ ἔαῖθε τηίγβοεβ ὅ,,.᾿]ησοῦς ἐπιστρέφων. .--ἀπὸ τοῦ... 

προσέχειν..«τοῖς ἐπαγγελλομένοις...ποιεῖν τεράστια Οτ εἰς. 2.40(0.171. 
τ; Μι1ι.8720); 16.2.77(0 .το0.32; 9174}; εαἱ.1,.253:7(0.164.17}. 

τεραστίως, 21γασμοιδῖν, τπαγυε ομδῖν, α5 α τἩπαγυεὶ πῶς... ἄπιστα 
αὐτοῖς καταφαίνεται τὰ διὰ Μωσέως...τ. ἐπιδεδειγμένα ; ὈἸοτη «δἐν 6.3 
(Ρ.444.το; Μ.9.2440); Οτι εἰς.7.51(0.2ο6.22; Μιττ τσοτ0); τοῦ, ΟΒτιβὲ 
αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων δημιουργὸς ἀκολούθως τῇ ἐν τῷ λέγειν τ. πιστικῇ 
δυνάμει συνέοτησεν αὐτόν 1.3.36(ρ0.233.5 ; Ο684). 

τερατεία, ἡ, 1. ξαδπίοιις, βογίθηίοιι5 ὩὨΘΉδΘΉδΟ; οἵ Ῥάρϑη ἸΔεπιῆσα- 
ἕο οἵ Οοά ψ ἢ εἰδιηθηΐβ ταῦτα.-..τ. κἀὶ πλάνη τῶν γοήτων ἐστίν 
ίοση.8.4.; τοῦ. τηγϑίευίθϑ ὄργια. «τερατείας ἔμπλεα (16 πὶ, ῥγοί.2(ρ.12. 
το; Μ.8.738); τὴν ἐν ταῖς,.«συνόδοις τ., ἣν μηχανᾶται, δοξοκοπῶν καὶ 
φαντασιοκοπῶν ΜΙΑ]Οἢ. 6. Ρ.ἘΏ5.}.6.1.30.0(Μ.20.7120); ᾿Ελληνικῆς 
τε πλάνης καὶ νομικῆς τ. τ. ΝαζΖ.ογ.18. 5(}1.35.9800); οἱ Ποτοβίθβ, 1΄. 
δρ.τοῖ(.37.1020) ; οὗ βουρίατγαὶ ἀπε ΠγορομιοΥρΐϑηηβ ἀπαουβιοοά 
Ἰϊλογα!ν, Τίομ. Ατνερ.ο.τ(Ν 1.3. 1τ040); 2. νεγαεῖσ; οἵ (Βτὶβῦ, Τθ5.}.(ς 
14{0.243.τ; τεραστεΐας Μί.20.1400}). 

τερατεύ-ομαι, ἴ, ἀευΐτο ἐαδμίοιια δἰονγίθδ., οἵ Ῥάρατιβ ὑπο ᾿παίαῖα 
ΟΤ τὐὐγαοϊε-ϑιουῖθα, ΟἹομῃ, εἰν. 6. 2(0Ρ.444.5; Μ.9.2448); οἱ (σποβέϊοβ, 
Οτιεἰς. κ ἀχίρ.6ς.18; Μοτττ2ϑια)}; 2. ἐεἰΐ ἠαδμίομξ ἰαΐθς αδοπμί, 
Ἐφίριιἠαον. το (Ρ.221.0; Μ,41.2658); Οεπηβά. ἡ» εη.α: τ(}.85. 
τό25 4}; 3. »παϊπίαϊη ἐαπίαςίϊο ἰΐθονν τιοῖ, Το, ξαίΑΡ.ῬΉοΥ, οο.223 
(Μ.103.8618); τὸ... Ἐὐτυχοῦς.. «δόγμα τὸ καὶ τὴν παρθένον ἑτερούσιον 
ἡμῖν “«-ὄμενον Οεσυμῃ. ἄῤοςιτιτίρ.136); Χριστὸν...«σὺν διαβόλῳ 
βασιλευθησόμενον...“-ονται [5ς, ΟΥΡΈΠ15815] 10. λαόν. 64(}1.94.716Ὰ}; 
προνται [30. Μ6558}8Π5]}..«ὡς χρὴ...ἐπὶ τοσοῦτον προσεύχεσθαι... .ἕως 
ἂν..«τοῦ πνεύματος...τοῦ ἁγίου..«τὴν εἴσοδον αἰσθητῶς ὑποδέξωνται 16. 
βο(73220); 4. απημοιέῖσε ἰῃ ἃ φιαγυείϊοιις τῦαν ὅ.. «ἀστὴρ οὐράνιόν ἐστι 
μήνυμα ἐπὶ γῆς “-“ὄμενον Ῥεγς.(ρ.14.6; τερατουργούμενον Μ.το.το ΔΑ}; 
5. ῥεγίογνι ὧς ὦ ϑοριξ νεγαεὶθ ᾿Ιησοῦν... ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἀποτεθνη- 
κέναι, ἵνα μηδεὶς ἔχῃ λέγειν ὅτι.. οὐκ ἀποτέθνηκε..«( ἀλλ᾽) ...ἐτερατεύ- 
σατο τὴν.. «ἀνάστασιν Οτο εἰἶ5.2.πδίρ.18ο.23; Μ.11.8888Β); τὰ πρὸ τῆς 
δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ὑπὸ τῇ πλανώδει τοῦ ἀντιχρίστου 
ἐπιδημίᾳ τερατευθέντα καἰ. ρος: τ(ρ.311.30). 

τερατολογέω, ἐεἰϊ βατίαςίῖς ἰαἰθε; οἱ Οποβίοβ, ΗΙρΡρ.ἤαέγ.4.8(ρ.4ο. 
12; Μ.16.30708}}; 1Ὁ.4.5τ(ρ,75.31 31224}; ἐδ.0.13(0.251.21; 32870). 

τερατολόγημα, τό, αὐδιγά εἰονγν, οἵ ποβῖο5 παυσάσθων...οἱ τῶν 
αἱρεσιαρχῶν δογματισταί, οἱ δυνάμεις καὶ αἰῶνας καὶ προβολὰς 
ὀνομάζοντες κενὰ τ. ἐφευρίσκουσιν Ηὶρρ.)α».2.30.5. 

τερατολογία, ἡ, »παγυείΐοις ἰαΐε, αὔτ σμᾶ ξαμίαςις βίονν 
ἐνεργῆσαι ἶβε. ἀφτηοη5} τ. ἡγήσασθαι τοὺς ἀνθρώπους τὰ περὶ τὸν 
Χριστόν Τυβῖ. Σαροΐ.54.2(Μ.6.4ο80) ; Κύήρινθος .--τερατολογίας ἡμῖν ὡς 
δι’ ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγμένας ψευδῶς ἐπειαάγει (απ Ε΄ ΔΡ.Εἰι5,}.6. 
3.28.2(Μ.20.2730) ; μείζοσιν ἐπιδαψιλεύεται [50. ΜΘ ΠΘΠάΕΥ] τ,, ἑαυτὸν 
μὲν ὡς ἄρα εἴη, λέγων, σωτήρ Ἐπι5.},6.3.26.χ(2728); πῶς.."οὐ τ. αὐτῶν 
[Ξε. Αὐΐδτι5] ταῦτα, λέγειν μὲν σοφίαν συννπάρχουσαν τῷ πατρί, μὴ 
λέγειν δὲ ταύτην εἶναι τὸν Χριστόν; ΑἸΏ.44γ.2.38(Μ.26.2288); τῶν 
Γαλιλαίων ἡ σκευωρία..«ἀποχρησαμένη..«τῷ φιλομύθῳ...τῆς ψυχῆς 
μορίῳ, τὴν τ᾿ εἰς πίστιν ἤγαγεν ἀληθείας Τα ]η. Πρ ὉρΟντ, {ἐμ π(θἧ, 
308); ἐοικέναι...τερατολογίᾳ...τὸ λέγειν τὸν αὐτὸν καὶ παθεῖν καὶ μὴ 
παθεῖν Ὀγτι ἤγομη.(5᾽.7668); ἡ. τραγικολογέα : τοῦ. Τενν5 8 Ἰοοῦ [αν 
φυλαττομένοις τὴν ᾿Ιουδαϊκὴν τ. ἀφηηφα, β΄. Εοηι. τό: τη(0.41τ7.τ0; Μ'. 

85.1728.}. 
Ἀτερατομυθία, ἡ, »παγνυοϊϊοιις, τησηδίγομς βεοΉ τὸν ἀνθρωπο- 

λάτρην Νεστόριον..«Διόδωρόν τε καὶ Θεόδωρον καὶ τοὺς τὴν αὐτῶν τ΄ 
πρεοβεύσαντας, ὡς νοήσαντας ἐπὶ Χριστοῦ προσωπικὴν δυάδα... «ἐκ- 
διώκω Τατα5,6}.5(}1.08.14640}. : 

τερατοποιέω, ἀο τύρηάογς, Ογτ.70.2,5(4.2038). 
τερατοποιΐα, ἡ, γηγαιῖς-»οησεγίνιῷ τὰς ἐνθέους.. «δυνάμεις οἱ φαῦλοι 
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δαίμονες καθυπεκρίνοντο διὰ πολλῆς τῆς τ. ΕἘπ5.}.6.5,.2(182Α; Μ.21. 
168); Ονγιἠγν. (5,. 7608); 7Ζιρρίεγγ, Ἰᾶ,ερ.41(0.47.21 55.1314}. 

᾿ τερατουργ-ἔω, 1, ῥέεγίογηι τοομάρνς, τον ὶ πηγαείθς, 'π ΟΤ οὐ 
πάντα τῇ ῥάβδῳ “-εἶ Μωνδοῆς..«ἵνα μὴ τὴν ῥάβδον μαγικαῖς ἀπάταις 
τελεῖσθαι..«νομίσωσι Οτ.Ξεἰ. 1 Ἐχ.ο:290(}1.12.2844); ΠΕ υτ λές, (Ν.τ8, 
88Α}); 70.1).δαγηηι ῥασεϊ.τἼ(ρ.218., Μιοό. 8400) ; [ο«Μοη ἤγηηη. Βίας. 
Ἰ(Μ.οδεφοβα); οἵ δροβίίδβ ψιλοὲ ἦσαν ἄνθρωποι διὰ πνεύματος 
«“νοὔντες ΑἸημηοῃ. -.14:το( .85,15458); οἱ (Ἡτι5ὲ τοιαῦτα διὰ τῶν 
δούλων αὐτοῦ «-οὔντι ΟτΝ γ85.ν Ογ. Τἰαμι. (61.46.0570); 170.1). 
Αγιίοη οί Μ.06.13050}; οὗ σοά, Ῥμιοκι,λ,6.7.12(Μ.65.552Ὰ); “ὐήσει 
υὐννκαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ὁ τῶν ὅλων θεός, εἰ καὶ μὴ ἐμφανῶς... ἀλλ᾽ οὖν νοητῶς 

συγ Ζαελοτ(3.780Ὰ}; ν. τερατεύομαι; 2. Ἰηυεηὶ ξαδίες; οἵ Ναϊεη- 
ππῖαη5, ΗἸρρ. λον, 6. π5(ρ.180.7; Μ.16.2291.}. 

τερατούργημα, τό, 1. ηγαείε, τοομάθν, οὗ (Ὠγβῖ τοῖς.. ὑπὲρ λόγον 
τ. θεὸν ὄντα κατὰ φύσιν ἑαυτὸν ἐπιδεικνύς Ογτ,ἠοτι ῥαδελ ατίτϑιτ60 4); 
οἱ τῶν ἐμῶν τ. μάρτυρες 1Δ.1.ε.9: τ8(Μ.72.6488); Μ΄. Ἅγιον, (ρ.161.18; 
ΜΙ ο6.1278}0); οὗ ἀροβέϊεβ, 170. ἐρ. Τὴρλ!, 3(ΜΜ4.05.3409Ὰ}; οἱ ϑαϊηΐβ, 
ΟΝ 55... Εράν.(Μ.46.8450); ἴῃ ΟἿ᾽, τοῦ. ρίαριεβ οἵ Ἐρυρί, Οντ.]ς, 
4.τ(2.5680); 2. εἰογν οὗ πηῆγαεῖες τοῖς τῶν ἁγίων κατὰ πᾶσαν γενεὰν 
πνευματικοῖς διηγήμασι καὶ τ. ἘΜ οτΠ δ», οὐ ἀηπιτοί(Μ.18.2720). 

τερατουργία, ἡ, 1. τρογετην οὗ νείγαεῖες, ἵν ΟἿΓ μετὰ μυρίους ὅσους 
τοὺς περὶ πίστεως λόγους καὶ τερατουργίας ἐπίδειξιν, τετηρήκασι τὸ 
δυσήκοον Ογτιαἄονγ.2(1.73Ε); τοιαύταις...τ. εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ἀγα- 
θήν τινα γῆν {10.}),8,..7(Μ.96.9128); οἱ (Πυἰδῖ καταπεφρονήκασι τοῦ 
πάντων. «σωτῆρος Χριστοῦ, καίτοι ταῖς διδασκαλίαις προσεπάγον- 
τος καὶ τ. ὕγτ, 7οη.2(3.3684); Χριστὸς δι᾿ ἀρρήτου τ. καταπλήττων 
ἐθαυμάζετο ἐδ. (560. ) ; ἰά.1.ε.4:.38(Μ.72.5 520}; οὗ Ξατηἰ5, Τα. ἤ. ι1, 
23.0(3.8ος); 1.}..γ6[.3(3.1142}; οὗ οὐαί 85. τπασνε!ουβ ἡγουκ οὗ 
Οοά, ΟγγΡς. 45:9(Μ.60.τοφ0}); 2. τυομἀδγοιθογεῖησ; ἴῃ δα 56η56, οὗ 
τηαρίς, οἴο,, Οντιαάογι (τ. 2110}; οὗ [α]58 ὑγοπᾶεγβ περὶ τῆς τῶν εὐαγ- 
γελίων τ. καὶ σκευωρίας ΤῸ], [πὰρ 80 Ὁγτ. {εἰη.7(65.218.}. 

τερατουργός, ὁ, τυοπάεγ-ειυογκεν, οἱ οα α5 ογδαῖου τῷ τ. θεῷ τὴν 
προσκύνησιν νέμοντες 0.1) .ὑπασοτ. τ] (Ν.04.1248.). 

["]τερεβίνθη (τερέβινθϑος, ["Ἶτερεμίνϑη), ἡ, 1. ἐργεδτμίδ, {νροηη 
ἰγθε, τερέβινθος, 4! ῬῪεὶγ.οἱ Ῥαμὶ.84(0.216.15); εἴ 4..{Ρὰςς.)}Ὀ εὶν,εἰ 
Ραμῖ.63(ρ.172.13}: Ἐπ5.οῃοιαςί.(θ.76.2); 2. γεσῖη 85 Ἰπρτεάϊθηϊ οὗ 
οὨχίβπι, ὥμοβοὶ,(Ὀ. 508); τερεμένθη, {δι (0. 500). 

τερετίζω, 1. εὐ; οἵ τμὲ εἰοαάα, (δια ῥγοί. τίρ.3.1]; Μ.8.524}; 
2. ἵμεηι, Ῥ4}}.᾿. Παπς.χ8(ρ.57.2; Μ.34.τοῦπ) ; 3. εἱηρ (ἴτα5.), Βορῆτ. 
Ἡ.υςΟγν. οἱ 70.4(Μ.81.23858); 770.1).8..}.35(Μ.06.ττ924}; 4. τοἰ πες 
αἱ, τποεΐ αἱ, Απιαβῖ. 5. μοά,τα( Μ.80.2018). 

τερετισμός, ὁ, 1. "οΐε οἵ ἃ Ξιτἱπρεά ἰπϑίτατηεπι, ΝΠ αρηθ{Μ. 
ἡρι πος) : 2. μοί ον, ῥγαμῖσ, δαδδϊο, Ἡϊεῖῃ.γ 5.1. 55(0.314.9); Ογγ. 
αἄον.ττᾷ(τ.307Δ). 

τερθρεία, ἡ, 1. Ξεδεἰδίν, Ξορλιΐειγν, ΟἸδην, έν. τ. 3(ρ.15.2; Μ.8,7128); 
ΟγτικοητιραΞεῖ. τα(55.τ068) ; ΤΗδε, εὑ. τό(4.1ο78) ; πάλιν τ. λόγων, πάλιν 
μάχη δογμάτων Τιδοπί. Η, Λ͵δοί.2.14{Μ.86.τ565.}; οὗ τῆς ᾿Ωριγενιανῆς 
τ, μυστηριάρχαι παμμίαροι ϑορῇγ,. Ηρ. νη. (Μ.87.31028); 2. ἐρεροδ- 
ἐπγδ, εἰαρίναρ, Οοποιαητίας Πηρ. ἀρ. ΑἸ, αροί Οοηδι.30(Ν.25.6334}; 
Μαςορη αροοῦ.2.1π(ρ.24.1); Ὀγτιαάονγ, (1 1510); Οὗ Ραραῃίδιη, ἘλΙΒ. 
2.2.5 Ῥτοαιπ(82ο ; Μ.21.1530); (Ἤγγπβαει4.δ(ρ.ττ9.2 5; 1.411Ὲ}}; προ- 

᾿βάντας..«τῷ ὄρει τῆς κατὰ Χριστὸν ὑψηλῆς φιλοσοφίας, μετὰ τὸ 
διαπτύσαι τὴν ᾿Ελληνικὴν τ᾿ ΝΡ ῥ.2.40(Μ.79.2200); Τυἀαι5ηι, ὕντ. 
Νδϑὶ.3.3(ρ.ὅς.9; 61,790}; μετοϑυ, 14. .70.0.το(4.785Ὲ); ΤΒατιογα».τ(4. 
44); οὗ ΟΤ δος. ραρβϑῆβ, 7. Ἄγίθ (ρ.τό3.15; Μ.ο6.12810)}; 3, οὗ 

τΐηρο, ἤρηηιονν, σαὶ. Αροςιόττε(ρ.281.10). 
Ἐπέρθρευμα, τό, ῥίξεε οἵ ξοϊΐν, ΟἸοτα, ῥαρά.5.ττ(ρ.272.2; Μ.8,6 404), 
Ἐτερπνοειδῶς, τοῦίζ ἀΔοίτρσαὶ, Τμάγ. ει, τανε, τοδί ἤ.9.18050). 
τερπνότης, ἡ, ἀεἰέραι, ῥίσαξαμπίπεες ; οὗ οὐ ἴθ (οά, 7. 7οὉ 44{Ρ.132. 

20); ἡνυ"πρὸς. «τὸν θεὸν σχέσις..«ὅλης τοῦ θεοῦ..«μετέχουσα τῆς τ. 
Μαχυη οί. (ΜΟΙ δδος); οἱ (μγβε ὁ υἱὰς ὡραῖος τερπνότητα τῆς 
σαρκὸς αὐτοῦ ὃς τὴν ἄμορφον..«φύσιν ὑψώσας ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρὸς 
θεώσει.. «ἐκάθισεν Ογτ Ρ τς τττ(Μ.69.8130); οὗἩ εἴθσμπαὶ ΠΠὸ, 1710.Ὁ, 
8. 7.2: (}..οὐ.τορ60}). 

Ἑτερπωλός, ἀεἰρἠϊεονῖε, ρίαά, ΤΆᾺΡΟΙ] οὶ ς.41:5(}}.33.13600); 
ποι. ἃ5 βι88ϊ1., εἤαγρε, ἀεἰ ἱρὴ! τὸν θεωρητικὸν..«ἀγαπήσας....βίον καὶ 
τὸ ἐν αὐτῷ τ. προκρίνας ΟΥ̓ ΓΟΡΉπ η ΜΠ χ2.41τ(ρ.163,23; Μ.13.τοβοὶλ), 

τεἐρψίνοος, ρἰαἀδεπίηρ ἐδε ἔδανγί, ΝΟπη.ῥαν.70.12:25(Μ.43.8530). 
τεσσαρακονϑήμερος ({"]τεσσαρακονταήμερος, τεσσαρανθήμερος), 

1. οἵ ξογίν ἄαγς, Ὀγτιαάον. δ(τ.2)70); 2. ἰαςιίτρ [ογῖν ἄανε; οἱ ΟὨτΙβτ᾿ 5 
[λϑῖ ἴῃ ΝΠ] ΔοΣη 655, -ταήμερος, Ἐπ|5.}..4.3.24.0(Μ.20.2658); Ογτ. Ε», ὅδ:το 
(Μ.66.ττό40) ; 45 ρτουπᾷ οἵ 1.δηἴθη οὔβογνϑηςο, (οβπη. [πα 10ῤ.5(Μ. 
88,1τ078); Ὑπάτι δια, απεΐγγιτ τοί 90.340 0); οὗ 1μεηῖ, ἔλι5. βραδεῖ. 4 
(Μ.:4.69 70); ἐδ. Ξ(Ζο08); Βορῇγ. ον. (Μ.87.32124}; ἴδ, 45. βυθβῖ,; 
οὗ ἴαϑὲ οἵ Μοβεββ, Ἐριρῃ.ΐαεν.77.τ6(0.429.22; Μ.42.6624) ; οὗ ρετοα 
Ρεΐψνεεπ ᾿εβυτγγεοϊΐοη 8π4 Αβοθηβίοι, 1ὁ.77.35(0.448.12; 6ρ6Ὰ); οὗ 



τεσσαράκοντα 

Αἀνεης ἰαβὲ ἴγοὴ Νον, 15 (ἀδαν αἴξε ἰδαβδὲ οὗ 5, ῬΕΙΠΡ) ἰό 
Οτίβεηιββ, Νσηιος,433.; τεσσαρανθήμερον, Ἐπμολοὶ,(ρ.1}5}; 3. Κονὶν 
ἄαγς οἷά; οἵ (Ὠτίξε αἵ Ῥτεβεηπίβείοη, 4... 11.Β ττιπίρ.314); παιδίον 
θεὰν τ, καὶ προαιώνιον ζΟντ. Η͂ ,οερμνς.4(Ν1,33.11024}.Ψ 
ο ξεσσαράκοντα [σαράκοντα (ἦγον, Βαβελ.Ρ.τϑε(Μ.02.4568), εἰς. 
ρΥίν; οἱ ἄαγϑ οἱ Μοβεβ᾽ ἴαϑί, σύίοηι. "3,2; εἰς καθαίρεσιν τῶν τῇ 
φύσει τοῦ σώματος ἀκολουθησάντων ἁμαρτημάτων τ. νηστεύει Μωσῆς 
ἡμέρας, ὁμοίας δὲ καὶ ᾿Ηλίας καὶ ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων ὁ 
σωτήρ Οὐ. Κ5.70 τη 70.(0.546.20); οὗ [τίγ- ποῦν ξαϑῖ Ὀείοτο Εδβίοσ ἴῃ 
Βοὴ6 Αϑίδειο σμιισοῆθ5, ἴσϑη.6. Κ᾽ ἐε.80.Ελπι5.}..6.5.24.12(}1.20. ΞΟ ΙΑ}; 
οἵ {δε [οτίν πιαγίγυβ οἱ ϑεῦαβῖε, Βαϑ5.ἤσηττο. τ(2.1408Β ; Μ.31,5ο8Ὰ); 
7885.6Ρ.365(3.4668 ; Μ.32.1τοϑ0) ; οἵ {μεἸΓ σ 6} 168, 502. ἢ.6.9,2.1(Μ.67. 
15078})}; ὁρκίζω σε, κάμπα, κατὰ τοὺς σαράκοντα μάρτυρας Πέχογε.2 

.234}} τὰ τι (ρϑτῃ. ἴὺΣ τεσσαρακοστά) γπερπογία! οἵ τπὲ ἀδαά οἡ 
[ον θῖῃ ἀαν αἰΐευ ἀδαῖῃ, 17ο.Ὁ. βαά, ἀογηι τε Μ.95.2ὅτο). 

" 

οἱ Μίοβεβ 85 δ]!θροτν οἵ βίαρεβ οἵ βρί τα] ΠΠ{π ἐπὶ... τῇ δευτέρᾳ τ. ... 
τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων ἀπεοχόλασε {8 885. ̓ς, Ργοσπχ,(1.5382Ε ; Μ.30.1204}. 

[“]τεσσαρακονταήμερος, ν. τεσσαρακονθήμερος. : 
τεσσαρακοντάκις, ἔογὶν ἐΐηδ5, ἴπ. ἀοοίτίπε οἱ ΑἸοϊδίβ65, {πὲ 

ϑντίθῃ ΕἸ]ομΘΖαιίθ, οα θαριῖβηη οὗ 510Κ δα ροββοϑββοα διδάσκων καὶ 
βαπτίζεσθαι ἐν ψυχρῷ τ. ἐπὶ ἡμέρας ἑπτά ἨῚρρ.Παεν.ο.τό(ρ.2-ς4.17; 
Μι16.22910). 

Ἐτεσσαρακονταοκτώ, ἐογίγ-εἸρβ!, ΟἸδιη, ἐγ, τίρ.8ς.26; Μ,8.8738); 
σαράντα ὀκτώ (οπμίγαά,(Ρ.6). 

τεσσαρακοντάπηχυς, ζογίν εμδεὶς 1: Πεῖρβὲ; οἵ ῬΠΠ|ΑΥ οὗ ϑγγηθοι 
δύντος τὴ6 οἸἄοσ, Εναρτ.λ.6.1.τ3(ρ.22.57; Μ.86.24 566) ; ἃ5 ῬοΙβοπαὶ 
πἰοκηδηλε, Του ποι». (Η.4.320}). 

τεσσαρακοντάς, ἡ, ρεγίοά οὗ ῥογίν ἐανε;: οἵ Τ,επὶ, τ. Ν γββημανί.2 
(Μ.46.γ650}; Βεύνεεη Ομ τ βι᾽᾿ 5 ὈΙσμ ἀπά ρτγοβθηϊδίίοη ἰη ΤΈΠΊΡΙ6, 
Με. ὄγρμνεῖ «4ηπη.4(Μ.18.356ΑᾺ}. 

. Ἐτεσσαρακοντοῦτις, ἴετη. 841]. ({π., οὗ ἤογέν γεαγ5), οὗ ξογὶν ἀαγς 
ἡ ἄλιμος αὐτοῦ τ; νηστεία Τιβοπί. 1. Ν 65,.2.2ο(Μ.86.15800). 

τεσσαρακοστά, τά, εο»ηοηογαϊοη οὐ ἐδπε ἀδαΐ ση ἰδὲ ῥογεϊοὶἑ ἄαν 
αν ἀδαϊξ ; σαβζοτα ἴῃ δοοοχγάδῃος νεῖ Μοβϑὶο ἰανν, Οσμεί. ΑΡΡ.8.42. 
3; ΟΡ βθυνβα ἴῃ τηοπδβίειθβ, ΡᾺ]]. ἢ. 1ατ5.2τ(ρ.68.1ς ; Μ|.34.1076ΑᾺ}; 
ΤΒατΡείυ. Τάς, (Ρ.25.25); Ηϊατρν οὐἰογαῖθα οἢ [Πἷβ ἄδυ ῸΙ 
ἀερατίεά, {70.0ὺ. μι. ἀονμι.22-.-24(Μ.0ς,.2600). 

τεσσαρακοσταῖος, οὗ ζογῖν γέαγς, Ἰ)δτοά, ᾿5.94:8(Μ1.33.τ6285). 
τεσσαρακοστή, ἦ, [5ς, ἡμέρα] [π᾿ ἔογτη σαρακοστή, ὈΠΤΥΒΙΡΡ. δηε. 

ἴῃ 79. Βαρὶ.(ρ.48.1}}; ᾿ 
Α. νησί ἀαν Ὀεΐοτε Ἐδϑίοσ ; βεῆσα πιϑι14] ἔδευπὶ ἔου 1, πὲ; 1. ἴῃ 

ΒΕ... σύνοδοι γινέσθωσαν, μία μὲν πρὸ τῆς τ. ΟΝΙς, (2325)εαη. 5 (Ὀαὶ 
ῬΈΤΉ. στῆτε ῬΤΌΡ. ἴῃ βεῆβο ( ἰηξγα: ν. 5. ϑδίανης, Εεάος 4 Ογϊεηὶ, 
Ῥατβ τθιο,ΡΡ. 658.) ; ΟΙοά.ἐαη.4:; ἐν αὐτῇ τῇ ἁγίᾳ τ. περὶ τὸ πάσχα 
ΑἸ ἐῤιἐπεγεῖ.4{Ρ.172.12; Μ,2-ς.222Α}; τῶν ἁγίων καὶ θείων τῆς ἁγίας 
τ. ἡμερῶν Νεοῖ, Τλάν, 8(Μ.30.18280}, ϑοοτ.ἦἢ..6.5.22.35:(Μ.67.6334}); 
τὴν..«καλουμένην τ., ἐν ἢ νηστεύει τὸ πλῆθος, οἱ μὲν εἰς δέ ἐβδο- 
μάδας ἡμερῶν λογίζονται...οἱ δὲ ἑπτὰ... ἄλλοι δὲ τρεῖς 902Ζ.}.6.7.τ0. 
"(Μ.67.14774}; ἀρχόμενοι μὲν τῆς ἁγίας τ. ἀπὸ πεντεκαιδεκάτης τοῦ 
Μεχὲρ μηνός, τῆς ἑβδομάδος δὲ τοῦ σωτηριώδους πάθους ἀπὸ εἰκά- 
δος τοῦ Φαρμενὼθ μηνός, περιλύοντες δὲ τὰς νηστείας τῇ πέμπτῃ καὶ 
εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ μηνός Οντιπονα ραδεΐ. γ(:3,τ60); ἐν ταῖς τῆς ἁγίας 
τ. ἡμέραις Ογτιϑιυ, Ἐπ δγεμ, ΑἸ(ρ.56,13); 2. ἀἰδε, ἔγοτα Ηοὶν Ὑήεεϊκς 
[αβι, (οηςι. Α͂ΡΡ.5.1Ά.3; τὴν τ., τὴν πρὸ τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν τοῦ...«πάσχα 
«φυλάττειν εἴωθεν ἡ αὐτὴ ἐκκλησίᾳ ἐν νηστείαις ἘΡΙΡΗἜαρ. βά.22 
(Ρ.523.τό; Μ.42.8288) ; ἐν τῇ τ. τῶν νηστείων τὰς πάσας ἡμέρας διὰ δύο 
ἤσθιεν... τὴν δὲ ἁγίαν πασχαλίαν πᾶσαν εἷλεν τὴν ἑβδομάδα μηδενὸς 
μεταλαμβάνουσα Ματς. Ὀίασιυ Βογρλ,το; 3. οὐδ] οῖ5 : Θοιηιποιπογα- 
θη οὗ γιὲ β. πολιτεία ἀπα νομοθεσία, Οοηςί. 4 Ρ}.5.13.5; Ῥεηὶ- 
ἴοποο, (μγγϑ.λοη,.1.7 ἴῃ 46.(0.12Ὲ}} ταΐεαβα ἔγομι "βου ρ᾽ οὗ 51η, 
ἀβίτη κόρα. τ4{Μ.40.3808); 5ρί για] Ποα!, 1δ.(23814); ῥσδραγα- 
οη οὗ σα θουτηε 5 ἔου Ὀαρτίϑγη, Οντ. Η, οαἰ εἶ. 4.3; ργοραγαϊίοη ἔοτ 
Οὐπηπιπίοη, (ἤγυβ λοη.3.4 τῇ Ἐρἐμ(ττ.228); ἰἅ. 7μά.,3.2(1.6ο8}); 
Οἤεπηρ το σοά οἵ ἃ Τεπίῃ οἵ ἀαγϑ5 οὗ γεαγ (4,8. 7 ψεοκϑ, ἀεάυςτηρ 
ϑαϊυτάδυβ 6 πα ϑυπάανβ, ΟΥ 346 ἀν9) 85 ογάεχεα ὈΨ Ἀροβί!θβ, ἀπ 
ΕἸρΉ (ἢ γε Κ Βεΐπρ' ἰαΐου αἀἀθ4 ἴῃ Βοπουγ οὗ 40 ἄαγε οἵ (ἢ γβι "5 ἔαϑί, 
Τ)οτ ἀοεί. τε. τ(Μ.88,τγβ8α ΗΠ}; θας οὐ γὰρ...δεκάτας τῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
νηστεύειν νενομοθετήμεθα" κανὼν γάρ ἐστιν ἀριδήλως τ. νηστεύειν 
νομοθετῶν" αἱ δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ δεκάδες οὐ τεσσαράκοντα 70.})..7ε}.3(Μ, 
95.680); οἷ, οὐ δεῖ νηστεύειν ἑβδομάδας ὀκτὼ ἐν τῇ μεγάλῃ τ. ὡς οἵ 
Ἀρειανοὶ ὑπερβαίνοντες τὸν παρὰ τοῦ κυρίου δεδομένον ἡμῖν ἀριθμὸν 
τῶν μ' ἡμερῶν ἐν τῷ προστιθέναι ἑβδομάδα μέαν Απαβῖ,Β φο,δὶ γέ: Ρ.64 
(Μ.8ο.6ότ0) ; 4. ἀβοβῦς ΡΥβοί δ ; Οὔβαγνδπος δηξοχοθα οἡ ρεπδὶ ἐν οὗ 
ἀερτινδιίοῃ. ἔοτ οἰθυῖοβ ἀπ δχοογησπιποαιίοη ον ἰαϊεν, Οσῃ. Αρῥ. 
ὅρ; Ὀπΐ ἔββεηρ 8 τηϑτίευ οἵ γνώμη ΥΑΊΠΟΥ {Π8πὲ σοτηρα βίου, ΥἱἹςξ. 
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τεσσαρακονταετηρίς, ἡ, ῥογτοά οὗ ἤογιν γεαῦς, ἴπι ἰηΐεγρτη. οὗ ἴδ. 

τετραγράμματος 

Με.δ:2τ(ρ.292.1); ῥτϑοίσεβ οὗ τλοηκβ. Ταβεννησιῶται διὰ πάσης τῆς 
τ. ἐσθίουσιν ἄπυρον ῬΑ]. απ5.χϑ(ρ.48.5; Μ,324.το514}; ἐλέγετο [50, 
Μδοδτῖ5] καθέζεσθαι τῇ τ. ἐν σκοτίᾳ τ. (ρ.5τ.13; το590); ἐν..«τῇ τι 
ἦσθιε [5ς. Α.40]105] διὰ πέντε ἐ0.43(0.130.8; 12100}; τὰς...τῆς ἁγίας 
τ. ἡμέρας ἀνεχώρει 80. ἘΠΕ γΙΩἢ8] εἰς ὄρος ἔρημον Ογτ,β.υ. μίγη. 
5(ρ.12.20) ; ΒΕΓςὶ ἰαβεϊηρ Ἰητοτγαρίεα οὐ ϑαϊαγάανβ (αχοθρί Ηοὶν 
ϑαΐογαάαν.) ἀπ ϑυπᾶανα, ΕΡΙΡἢ ἐαΡ. βα,2(ρ.523.τ6; Μ.42.8288) ; 
70.1).767.3(Μ.05.608)}; Οσηεὶ ϑιμα, 3ο(Μ.00.17168); Ὀϊ τινες... .τῶν 
Εὐσταθιανῶν νηστεύουσι τ. ἐν σαββάτῳ καὶ κυριακῇ κατὰ τὸ δόγμα 
τῶν λεγομένων..«Μαρκιωνιστῶν...καὶ Μεσσαλιανῶν Απακῖ δ φι σέγεςρ. 

ὅ4(Μ.89.664Α); οὈδεγναπος [ουϑίἀάθη ὃν Αὔτιι5, ΕΡΙΡἢ αριας.7 5 
(ρ.231.1ς; Μ.42.32374}; 5. ᾿ταχρ, οὐ δεῖ τῇ τ. ἄρτον προσφέρειν εἰ μὴ ἐν 
σαββάτῳ καὶ κυριακῇ μόνον (Ἰ,Δοα ἐπ 4 ; ἐν πάσαις τῆς ἁγίας τ᾿ τῶν 
νηστείων ἡμέραις παρεκτὸς σαββάτου καὶ κυριακῆς καὶ τῆς ...τοῦ εὐαγ»- 

᾿ γελιαμοῦ ἡμέρας γινέσθω ἡ τῶν προηγιασμένων ἱερὰ λειτουργία ΟἼὝΓΤα]], 
ΓαΉ.52; το ἔραϑῖβ οὗ τηλυίντϑ οοἰεγαῖοά, (δοά,αρισε; οχοθρὶ [παῖ 
οὗ ἔοττν πιατίγυβ οἵ ϑεῦδαβῖς, Οὐ Ν υ85.»ιαγὶ.2(Μ.46.1850); οὐ δεῖ ἐν 
τ. γάμους ἢ γενέθλια ἐπιτελεῖν (Ἴ,Δοά,ἐ45.52; τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τ᾿ 
ψάλλομεν καθίσματα δ΄ καὶ τριῴδιον (οη τί δίμά, τ) Μ.90.170 08). 
.Β,, Αἀυλμί (οαἸδα ἔλθι οἵ 5, ῬΆΠΣΡ 45 Ρορϊπηΐηρ οα αν αἴζεχ 
Ββαβί οὗ 5. ΡΏΠ]Ρ), ἀπά δαξί οὗ 126 ἀβοφίϊες (ἴτοὰὶ ϑυιη σαν αἰοῦ 
Ρεηζεσοβὶ ἴο [0π6 29), ἄδῆςε οἵ ἴἤγοα ξαϑῖβ οἵ [ὴ8 νοαῦ περὲ τῶν 
ἁγίων τριῶν τ. Απαπε,Απτισέγρι4(Μ.80.13808); τὰς.. δύο τ., τὴν τοῦ 
ἁγίου Φιλίππου καὶ τῶν ιβ΄ ἀποστόλων κρέατος...μὴ μετέχειν τοὺς 
κοσμικοὺς ὁρίζομεν, τοὺς δὲ μοναχοὺς τυροῦ καὶ ὠοῦ {|0. [6].,οοηῖ. 
(Ν1.88.1τοτ6.}; οἴ. περὶ...τῆς τ. τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως γέγραπται 
ἐν τῇ περιόδῳ τοῦ ἁγίου Φιλίππου Απαδῖ. ΑἸτ, ον, 4(13906.Ὰ}); [μος 
τῃογείοτο αἰβῖ. ἃ5. ἡ μεγάλη τ., Απαβδί.ϑι χε γος .64{Μ.8ο.δότο) ; 
(οηεὶ διά, τχ( .00.γ7008); 6.5 ο(17168). 

Ε. Μονιἱοιΐ ἀαν αἴζευ Ἐδϑίοτ, Αξεεηξίοη ἤαν, οἴ. ΟΝΙς, (226) εαη. 
5 Οἷζ, 5.4.1 5ΌΡτα ; οἱ. (ΕἸ]Ἰν τ(Ξοόγεαπ.43; 11Ὀδγαῖαβ ὀγευλαγίμηι τὸ 
(Μ.Ρ:..68.οο:ο). 

τεσσαρανθήμερος, ν. τεσσαρακονθήμερος. 
τέσσαρες, ὕθν; οἵ ρβΌΒρΕΙ5 τὸ ἀληθῶς διὰ τεσσάρων ἕν ἐστιν εὐαγ- 

γέλιον ΟΥ. [0.5.7(0Ρ.104.31; Μ.τ4.1τ030); 10.10.3(2) Ρ.173.21; 3128}; οὗ 
᾿ΓδείαπΒ ἡ )ταϊεδδαγορ (ὨδΥτηοὴν οὗ ρΡΌΒΡ6]5), ἔσει ρ. π5,},6.4,20.6 
(Μ.20,4οτα); τὸ διὰ τ. καλούμενον... εὐαγγέλιον Τάτ, ἠἤαεν.1.2ο(4. 
312}; ΟΥ Ῥαββίοπβ οἵ βορῃίΐα (ποβί.) ὅ...καρπὸς...«εὑρὼν αὐτὴν ἐν 
πάθεσι τοῖς πρώτοις τ. ... φόβῳ καὶ λύπῃ καὶ ἀπορίᾳ καὶ δεήσει, 
διωρθώσατο τὰ πάθη αὐτῆς ἩΠρρ.ἤαεν.6.32(ρΡ.τόο.22; Μ.τό.32434); 
Οταβεί τη [εν 5τ:2τ{Μ.13.6010) ον Οἰδη,.2.52; ἐκ τεσσάρων ἔγοηι 
ἤρεν εογηενς, Μ΄. Εἰομμι(ρ.152.8). 

ἘΤεσσαρεσκαιδεκατῖται, οἱ, ὁ παγίοάεείγιαης, σεἰὈτατηρ Εαβίθυ 
ΟἿ 141 ἀαν οἵ ρΡᾶβοῃ8] σιοοὸμ ψιτποι τοέθσοποθ τὸ ἄαγν οὗ τΠ6 
γγθο]ς, 1.6. ΘΟ 58 1η86 ἀδΥὺ 88 Ῥαββονευ, ΕΡΙρῃ απασιοίρ.21ι.2ι; Μ 41. 
8484); 14.Παόγ. πο. τ(ρ.244.1τ5; Μ.41.8844}; οαϊτηηρ ἴο ἕο ]ονν ἐτααὶ- 
[ἰοπ οἱ 5. Τοῆῃ, ϑοοτ ἤν 6.5.22.28(Μ.67.632.); 8οΖ.ἠ.6.7.τ8,.το( 1.67. 
14724}; ἘΧοοπιπλποαίεα ὈΥ Ρορα Νίεΐϊοσ, ϑοογ. λ.δ.5.22,1π(6280) ; 
τοοενεὰ ἱπῖο ΟΠΌγΟΒ ΨΊΓῊ ΟἸ τἰθτηδίοη οηἱν, (ἸμΔοα.τὰ5.7; τὸ- 
αυϊτοα ἴο δηδιποιηδίϊζε {ποῖγ πόσον, ΟΕΡἢ.(421τ)αε6(.400 τ.τ. 
ῬιΙοσ.24; Ἡ.1.15 178}; ΤῆηΟΡ ἀαον(Μ.86.220); 0.) ἀαεγι οί ῖ.04. 
7094}; οἵ, Τεξϑαγεδεαφάσεαϊία!ε ἀϊοϊ, φῖα ΧΙΡ ἱθπα ῥαδεῆα ειῤηὶ 
7 ωἀαεῖς σδεογυαηάμρε ἐοπίοημάμημί, 1514. Η ον» δ. 5.6τ. 

Ἐτεστάτωρ, ὁ, (1[,41.} ἐεδίαίον, ΑἸΠΘομοϊαβι, οί... 3(0.3:). 
τέταρτος, ἐοα γι ὃ τι ἀριθμός" ὕλικός τις καὶ σωματικὸς ὦν, κακωτι- 

κόὄς ἐστιν" ἐπεὶ τὰ γενικὰ σώματα τέσσαρά ἐστιν ΟΥ̓, [γ.70 1π [0.(Ρ.546. 
24}} ἡ τ. ἡμέρα, αἶϑο ἡ τ., Ἡ7οώμοξαν, Ἐμλιχιε. ΜΙ αγῖη.5.2(Μ.22. 9410) ; 
ΑΔ... γι ε(ρ.214.1τ7; Μ.25.7698); τῇ τ. τοῦ τυροφάγου ΤΠαάγϑιυά, 
εαἰσε;, ραγυ τί Ν ΒΒ 9 Ρ.122); τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τ. [1.6.ὄ ἴθ Ηογ 
ΥΥ66Κ] 18.72 ἱπᾶάοχ (Μ.99.280)}; πειῖ. ἃ5 δαν., ζο:γ ἰΐημες τι. καθ᾽ 
ἑκάστην ἑβδομάδα κοινωνοῦμεν Β45.6.03(3.1860 ; Μ.32.4848) ; γίνεται 
πάσχα...τρίτον τῆς ἑβδομάδος" ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τ. μᾶλλον δὲ γίνεται 
ὁσάκις ἂν βουλώμεθα ΟἾγν5. [μά.3.4(1.6118)}.Ψ 

ἐτετελειωμένως, ῥεγζεοϊγν, εονερίοίεῖν, ἘΡῚρλ ἐμαεν. 0. δτ(ρ.21ο.τ; 
Μ.42.301Α}. 

Ἐτετεχνασμένως, τλίξεεῖν, ὃν ὦ Ξδίογξμρε, Ἐαδὶ, ρακί. 24{0.52.32} 
Μ.18.6618). 

τετηρημένως, αἰΐογτυεῖν, φογῤμίομείν, ῥγεεϊξεῖν, τ. ΝᾺ 2.0ν.34.τς 
(}1,36.2530); Μαχφι. Τ μα, τ(Μ.00.4844). 

Ἐτετράβηλον, τό, Ἔγζμαγε τυεῖΐ, ΤὨρΡἢη, εἠγοηΡ. 4τοί Μ.τοϑ.9034). 
τετραγενής, οὕ ἤομν κἰπάς, ον. ἴον. 6.4; 16.20.8, 
πτετράγιος, ἔθ. ἐΐηηος μοῖν, 70.) ἐγίδαρ.2(Μ,95.25}). 
τετραγράμματος, οὐ ἔριν ἰδίίογς; οἵ Αἀαπὶ ἃ5 ϑἰρῃϊγίηρ [ουΓ 

αυδγίογα οἵ {π6 μουν], νας. 51}.3.24; πιθυῖ, ἂἃ5. βυβῖ., ἴ6 ῥρεγ- 
ἰεεγεά τὰ οἴ 1] 6 παρε οἵ ἀοα (Εκ.3:14) ἔστι δέ τι τ. ἀνεκφώνητον 
παρ᾽ αὐτοῖς, ὅπερ ἐπὶ τοῦ πετάλου...τοῦ ἀρχιερέως ἀναγέγραπται καὶ 



τετράγραμμος 
λέγεται μὲν τῇ Ἀδωναὶ προσηγορίᾳ, οὐχὶ τούτου γεγραμμένου! ἐν τῷ 
τι" παρὰ δὲ “Ἕλλησι τῇ κύριος ἐκφωνεῖται ΟΥτ κεἰ, τη ᾿5.2:τ-2(Μ.12. 
11048)}; 4. ζ᾽η,14.1 τῷ Νιρμι(ρ.τ2τ.); Μ.12.6}18Β); τὸ τ. τούτοις 
γραφόμενον τοῖς στοιχείοις ᾿Ιώθ, ἽΠπ, Οὐαί, " Τήπ, Πίπι ὁ θεός ἔναρτ. 
Ῥοπι.βελοί,(ρ.206) ; οἴ. τινὲς δὲ ὀνομάσαι τὸ σαφηνίσαι φασὶ τὸ τ. παρ᾽ 
“Εβραίοις ὄνομα Ρτος.[,1,9».24: τ6(Μ.8᾽.7818) ; ἐπὶ τῶν τριῶν κείμενον 
τὸ ἄφθεγκτον ὄνομα τὸ ἐπὶ μόνου γραφόμενον τοῦ θεοῦ, τ. ὄν Ἰ4(σεη. 
1τ8:τ-.3(Μ.87.3648) ; 1518. }},εἰγν»».7.1.16.; (Υϑ5}1{οταῖοα Ὀγ ᾽]εύω, οἵ. 
Ῥουρῆνυν ΔΡ.πι5.}.6.τρίσια ; Μ,21.724). 

τετράγραμμος, -- ἰοτγεξ. τὸ τ΄ ὄνομα, ὃ περιέκειντο οἷς μόνοις τὸ 
ἄδυτον βάσιμον ἦν" λέγεται δὲ ᾿Ιάουε, ὃ μεθερμηνεύεται ὁ ὧν καὶ ὁ 
ἐσόμενος ΟἸοπη, οἐν.ςδ(ρ. 348. 17: Μ. 9. 570) ; ἱκύρις᾽ διὰ τοῦ τ. ὀνόματος 
ἐν τῷ “Ἐβραϊκῷ φέρεται, ὅπερ...«ἐπὶ μόνον τοῦ θεοῦ παραλαμβάνειν 
εἰώθασιν, ἡ ἡμεῖς δὲ καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ λόγου θεότητος ἐν πλείσταις κείμενον 

γραφαῖς προαπεδείξαμεν Ἐππι5.(.6.0.7(0.420.28; Μ.22.6770); χωρὶς τῶν 
τεσσάρων στοιχείων τῶν παρ᾽ ᾿Ἐβραίοις ἀνεκφωνήτων, ὧν διὰ τῆς 
συνθέσεως τὸ σημαινόμενον ὄνομα ἄρρητον ὑπάρχον... οὐδέπω ποτὲ 
ἐπὶ ἀγγελικῆς παρείληπται δυνάμεως, ὡς ἐπιστήσεις καθ᾽ ὅλης τῆς... 
γραφῆς, ἔνθα ὁ θεὸς ἢ ὁ διὰ τοῦ τ. δηλούμενος κύριος ἀναγέγραπται 
κεχρηκέναι τισί" πότερον ἐπὶ τὴν ἀγένητον... 
δηλούμενα ἢ ἐπὶ τὸν τούτου λόγον ὃν...ἐκ τοῦ παρ᾽ ᾿Εβραίοις ἀρρήτου 
ὀνόματος προσαγορεύειν εἴωθεν ἡ..«γραφή 1α.6εἰ.τ(}.22.10250}; οἴ. 
ἨΟΜΙΘΉ. τ. φεοά ἀνεκφώνητον, τά δεί, Ἰποξξαδτίε ῥιμαυόγμηῖ, φμοά μὶς 
Ππογὶς οεγεδιίγν, 10}, ΗΕ, Κα, ΗΕ, Πΐετ.ρ 2: (ΝΜ. 1,.22.420); 
Ταιφ.όο τῇ Ἐχ.(α.τ66); ἄφραστον ὄνομα...γράφεται...διὰ 
τεσσάρων στοιχείων, διὸ τ. αὐτὸ λέγουσι... καλοῦσι δὲ αὐτὸ Σαμαρεῖται 
μὲν ᾿]αβέ, ᾿Ιουδαῖοι δὲ Ἀϊά 18.1 5(133); (οδηι [πα 0.5 (Μ.88.2130).Ψ 

τετραγωνιαῖος, ἐφ αγε- παρεά; τηθῖ., αηρρμίαν ἄ... καθήμενος μετὰ 
ἀδελφῶν οὐκ ὀφείλει εἶναι τ., ἀλλὰ στρόγγυλος, ἵνα πρὸς πάντας κυλίη- 
ται ἀῤορῤῥϊμ. Ραϊγ. (ΝΜ .65.2030). 

Ἐτετραγώνιος, ἐφμαγέ, 4 ς6η.2(ρΡ.42.3). 
τετράδερμον, τό, σγομη ςἤεεὶ, ΜΙ. Ῥεῖ». .41.(Ρ.70). 
τετράδιον, τό, 1. σμαγά οὗ ἔργ βξοἰάϊονς, φμαίεγμίοη, 4..(} 55. 

«πάν. ο(ρ.22.0) ;2. ἤοιεν-ἰραυε βαρ ρλεὶ, φμα!θγηϊ ὁ οὗ ῬΆΡΥΓΤΙΙ ΟΥ 
ΡΔγοϊηηδηί, ϑντιθ5.6ῤ.142(Μ.66.153274}; Ὀντοοῤ.τοίρ.111.23; 55.358}; 
γοῖ, δοῖβ οἱ ΟΝις, (325) μόλις ἐδυνήθην εὑρεῖν φανερὰ τῶν ἐκεῖσε... 
ἐγγραφέντων...ἐν τι παλαιοῖς 6], γΖ.ἦν.6.τ Ῥγορτη, “τ( Μ,.85.1τ078)}; 
Απμαβίβιμοά, τ(.89.418); 3. οΉη6 οὐ ἐψιδ ἔομν χμαγίογς οἵ τπε νου]ά, 
Μδοι Μρη ροῦν. 25(ρ.111.20), 

Ἐτετράδιπλος, ἐομγ οἷά, Α.Τβαδά.53(0.274η.); πεῖ. ἃ5 βυθβί., ἃ 
κιπᾷ οἔ ἰοιοεὶ, τὉ.(0.274.16). 

Ἐτετραδῖται, οἷ, Πϑηε σίνθη ἰο ΨΆΓΙΟῚ5 ΠοΙοίῖο5; 1. ἴο τεσ- 

σαρεσκαιδεκατῖται, (ΓΡ(:8:)εαη.7; Τα ΟΡ ἀαεν.(Μ.86.724}; 2. τὸ 
Β͵ΤΟΌΡ οἱ ῬϑΙοβΈ πη ΟΥΡΘηἶβῖβ 85 δια ηρ αἰνί!γ τὸ οι] 
οἵ (μηβί, (5 δααίηρ ἰοατἢ Ῥοτβοη ἰο ἀοάποαά, ντιϑυυ, δα. 
β8οίρ.τ97.16); 3. ἴο ΤΟ] Ονγοσς οὐ αιηίαῃ οἵ Αἰοχαηάτια πο ἔουπά 
τῆ πηϊῖν οἱ σοά ἴῃ ἃ ὕπαρξις ὈΓΙΟΤ ἴο πὸ Τῆγεο Ῥέυβοηβ δηα οα]Πρα 
αὐτόθεος, ΤΛΓΡ ῥαεν.(Μ.86.618); αἰξο οὗ [ο]Οννοῦθ οὗ ϑενοτιβ, ἐδ, 
(600); 4. ἴο [Π0586 πο δαορίδα Ῥοῖου ΕἼ] 5 δα ἀ!τοη οὗ ὁ σταυρω- 
θεὶς δι’ ἡμᾶς ἴο ἰ{πιθΑρΡΊΟΠ, {85 Δ]ΠΘσΘ α]ν ϑορατγαιρ σγαοιβεα 
Ομεβε οι ὅοη οἵ ρα «πᾷ πδποα δαάίπσ ἔουτίμ Ῥθρβοη ἴὸ 
(οάπεδά, Βασι οῤ.(ρ.8.18.; Η]1.2.848}). 

Ἐτετραδόφρων, φμαίοντετγ- -πτηάθά; οἵ Νεβίουαβ ψγῆο ὃν ΠΙ5 4]- 
Ἱερεά ἀοοίτπε οὗ ἔνγο Ῥειβοηθϑ ἴῃ ΟΠ τοὶ δααεά  [ουτίῃ Ῥεύβοη ἴὸ 
Ὑπη. Νεστορίου τοῦ διαιρέτου τῆς Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ὑποστάσεως καὶ 
ἀνθρωπολάτρου, καὶ τ. 70. γεοὶ, ἐσηὶ.7(}1.04.14324). 

Ἐτετραέλαστος, ἀγαιοη ὃν ἔομν ἤογξος, ρος, Βαν.6(ρ.88.10), 
τετραέλικτος, ἔθη» ἐΐηιε5 εοτἰσά, ΝΠ .ῥατ. 9.4:35(ΝΠ|.44.7800). 
τετράεντον, τό, ἐκ τ. ΟἹ αἰΪ ον «Ἰἄες, Οξγοη. Ραξεῖ,Ρ.33: 1.92. 

8774}; ἐν τ᾿ 00 “45.1.94. 
τετράζυξ, ἐογ-γοδεά, Νοπη,βαν. 9.19: τοί Ν1.43.9οτΑ). 
τετραήμερος, ὁΓ ἔρμν ἴαγξ, αὐον ἔσμν ἄαγς, οἱ Ἰ,δΖαγαβ νεκρὸν 

“άζαρον τ. ἀνιστᾷ ΤΙΡΡ. 7}γ.18 1 Βες.(ρ.146.18; Μ,το,ὅο04) ; τὴν τοῦ 
“Λαζάρου τ. ἀνάστασιν (γτ. Ἡ εαἰφεἦ, 18.117; αΥ.ΝαΖ.ερ.τοζ(Μ.37.2οτὰ); 
ἴῃ. ἔογῃι τετρήμερος, [865.Να2. ἀταὶ,2ο(Ν1.38,802}; Πδησε 5 γαραϊαῦ 
ερι{μεΐ οὗ ΤΆζατιβ, ἤσμν ἄαγς ἀεαά, νγτ. Ἡ. εαἰεεὶ!.2.ς, ΓΠγγϑβιαηοηι. 
9.1(1.525Ὰ}; Ἑυϊορ.ῥαίη.2(Μ.86.29168); τεθήμερος, Ταες. ΝᾺΖ. 16. 
1Ἴ8(1149); ἃ5 ϑυποῦγπα οὗ [ζαγαβ, Επϊορ, ῥαίη,. 2(ΖοΙ68Β); εὐ. 15. 
γες. π6(Ν.02.13774). 

Ἐτετραθεΐα, ἡ, ἀϊ07}16 φαίγΉ τὴν ΟΡΡ. {υϊηϊῦν ; τεῖ. Ἰπιρ!] σα ]οη οὗ 
π]οποίμε 6 ἀοΟἾΤΙΠο Θβουιθίησ ομε πγροβῖατζίς νν1}} τὸ (ἢ τῖβῖ, νΒΙ ἢ 
5ΠΟ.]Ω͂ ἸορΊσΑΠν ἀβουῖὶθς οὴε 8150 ἴο δαοὴ Ῥδύβοῃ, 9ὸ ροβίαϊατίηρ ἴσου 
αἰνίης νγ1}ς (οπε οὗ {π6 σογαστηοη ἡδίατο πα Τῆτρα οὗ ἔπ ῬΘιβΟ 5), 
Αμπδβί ρα ακχ.2.14{(Μ.00.1524}. 

Ἐτετράθηρος, το 11} [ον ῥδαξὶς τὸ τῶν εὐαγγελίων τ. ἅρμα Ἐζῇγνϑ, 
εἴνγε.(8.88.). τ 

- , ᾿ , ᾿ 
θεοῦ φύσιν ἀνενέκτεον τὰ 

τῶν 

1300 τετραπρόσωπος 

Ἐτέτραθλος, οὐ ἰοῦ ἰαδομνς, [ΓΤ ημοββείηρ Δ(Ν. 50.642). 
τετράϊππος, το ΚΟ πόγϑες γοκεά, Οἤγον Ῥαδε.Ρ.ττ2(Μ.92. 

2038); ηδιἴ, ἃ5 δι 05[., ἤομν μόνϑθ ἐἠανῖοί, φωαάγιρα ἔθετο τὴν ἐκκλη- 
σίαν εἰς τὸ τ. τῶν εὐαγγελικῶν ἁρμάτων ῬΗ.(ἀγρ(ηὶ. τοο( .40.1214). 

τετρακάμαρον, τό, εὐΐβεο τὐτ ἔοι ἀγεΐες, ΤΠ τι δε ἑαγηδιοοί Μ, 
οθυΙϑοιο). 

τετρακέρατος, ἐρμγ-μογηδά;; τηδῖ., τοῦ, [ΟΌΓ νίσεβ ορρ. ἴσυγ νἱγ- 
[65 τὴν τ. τοῦ σατανᾶ θεασάμενος δύναμιν Ν16ρ.1.223(Μ.79.1τ64}). 

Ἐτετρακιόνις, ἡ, δἠγῖηε ὐτμ ἔρον ῥήϊαγς, [0.18]. εἤγοη 8 Ρ.ζοτ(Μ. 
97.316 Δ). 

Ἐτετρακόρυφος, τοῖὦ ξομ7 ἐηάς; οὗ (τοββ, ἤνριη. τις, (Κι 1 0.8). 
τετρακτύς, ἡ, σγορ οὐ ἤομν, φμαίογητιν; οἵ ἢγβί ἴοὰσ ψαϊεηΐ. 

ἀθοη5, [τοη,ἤαδγ.τ.1.1τ(Ν.7.4484); ΗΙρρ.᾿αον.6.34{ρ.162.10; Μ.16. 
2464}; τεῖ. (Πγϊδὲ ἐκ τεσσάρων τούτων σύνθετον γεγονέναι φάσκουσιν, 
ἀποσώζοντα τὸν τύπον τῆς ἀρχεγόνου καὶ πρώτης τ., ἔκ τε τοῦ πνευ- 
ματικοῦ ὃ ἦν ἀπὸ τῆς Ἀχαμὼϑθ καὶ ἐκ τοῦ ψυχικοῦ ὃ ἦν ἀπὸ τοῦ 
Δημιουργοῦ Τταη,ἤαέγ.1.1.2(5138); ἴῃ Μαγοοβίαῃ βυβϑίθια, 1ὃ.1.14.3 
(6οχ 4}; ἐδ.1.14.ο(6128); Μωυσῆς...«τέσσαρα..«ταῦτα ὀνομάσας, θεὸν 
καὶ ἀρχήν, οὐρανὸν καὶ γῆν, τ΄ ... διετύπωσεν ἐδ.1.τ8, τ(6418); οὗ ἴοι τ 
οἰεπηδηῖβ, Επ5..( 6(Ρ.2ο7.132; Μ.20.13444}); ἘΡΑῸ], 5] φόρς γι το 
(Μ.86.2266Α}; τέσσαρα ζῷα ἰσάριθμα τῇ τ. τῶν ποιοτήτων, δι᾽ ὧν τὰ 
στοιχειώδη σώματα ὑπέστη τοῦδε τοῦ ὑλικοῦ κόσμου Ατοίῃ. βοε.4:8 
(ΔΙ τού.5724}); οὗ ἔουν ρόβρεῖβ, 10ι15...6.3.25.1{(Μ.20.2680), Τάτ. 
τ3ο(4.1217); 1δ.τ45(1251); οὗ σαγ]η8] νίττιι65, Εναρτι Ρομτιογιργόδιη, 
(Μ.γο ττόςο); ὅν ηθ5.ερ.τ4ο(Μ.66.153228); οὗ ἴοὰγ ἀςίγαοτοτβ οὗ Οτίρεῃ 
(Με(ι., Ἰσασῖ,, ΑΡΟΪ]., ΤΈΡΗΙ, Α1.), ϑοογλ.6.6.13.4(Μ.67.7ο 1). 

Ἐτετραμιγής, οὐ περ ἃ πη χέμτε οὐ ἔργ, Μοιῃ,γες.2.τοίρ.352. 
15). 

Ἐτετραμόδιον, τό, εοηαϊηηρ ἔοι Ἡιοά τ, Ἰο.Μα]. εὔγομοτιι Ρ.278 
(Μ.07.4200). 

Ἐτετραμόριον, τό, φηανίεγ, ΑἰἸτσ, ἄγορ τ8, 2(Μ.10.024}. 
τετράμορφος, ἐοι»  οἰά, ἐμ ξομ» οἰ ὦ ἔογηα; οἵ ροβρεῖβ, [τε π άαον. 

 24.1ττ.8(Μ.7.88 58); Πογγεςροπάϊηρ το ἔσαν Ὀϑαϑβῖϑ οἵ ἔζοοῃ, απα ἄροσ,, 
10. (8898); ΠΕ 7 Βαβ. πεν βί.44(0.388.27); οὗ τῆς ἔοι Ὀςαβῖβ, Με ῃ.γες. 
2.τοίρ.352.12); ἤγνιπ. 4 (ΚΙΤ τ2|53 Ρ.6}; Ἐυιβίγατϊ, εἰ αν αηῃίρεττ 
(0.494); οἵ βεγαρῖπι σὲ ὑμνοῦοι... τὰ χερουβίμ, τετραμόρφοις ὀχού- 
μενοι σεραφίμ ἘΡΗΓ.32.523Β; οὗ 8π ἴτιασε, (δοΡῚ5. εν: τ 81(Μ.92. 
12024}} τεῖ, [)ὲν]}} περὶ τῆς τ. δυνάμεως τοῦ διαβόλου ΝΙ].6ρ}.1.224(Ν. 
79.165). 

Ἐτετράνυμφον, τό, ἐριεπίατη τοιὐ [ον δαδίης, ἄγον Βαξεῖ.Ρ. 254 
(}1.02.6138). 

Ἐπετρανωμένως, τοι ῥεγἐεεὶ εἰραγπέςς, Τιθοῦῖ ΒΝ δεὶ, ει ἔμ. (Μ.- 
86.13560). 

τετράξ, ὁ, Παη6 ρσίνεπ ἴο {πε γεαγ ἴθ ᾿Εφέσια γράμματα οἔ 
ΡῬγιδμαροζθαπ Ἀπαγοονήθβ, 85. ΟΟμϑιβίηρ Οἱ ἔΟῸΥ βϑάβοπβ, (Ἰθπι, 
βίγις ϑ(ρ.356.ς, ν.]. τετράς Μ.0.720), 

τετραόδιον, τό, ρίαεε τοῖδγο Γοιν γοαάς τιδεὶ, Τί ὃν. ἃ τίρ.17.5). 
Ἐτετραπεδικός, σφμαγεά; οἱ Ξίοπο, στο Ν γ88,ερ.2ς:(Μ.46.10070), 
Ἐτετραπέρατος, το ΓΟ φμαγίεῦς Οὐ εαγάϊμαὶ ῥοΐηίδ; οἵ 1Π6 

ψγοΥα, οχερ. 1).η.7:2 τέσσαρας δὲ ἀνέμους... «τὴν τ. κτίσιν σημαίνει 
ΗΙρρ.θω.4.2.2; τὴν τ΄ οἰκουμένην ΤΟγτι μον. ἀϊυ.ττ(ς2. 4700); ΑἸοχ. 
54], Βαγη τόση). 7(Ρ.428Ε}; τ᾿ κόσμον γα (ΚΙΤ Ρ.8); παῖ. ἃ5 
βαθϑί,, ἐλε τοογίἄ, οκεσ. ἘΖροῃτις τινὲς δὲ καὶ ἐξηγήσαντο τὰ ζῷα 
εἰς τὸ τ. Οτιΐονε.τ τό τ Εσεελ (ἅ.14,681}0)). 

Ἐτετραπλατεία, ἡ, ῥίαεο τυΐῆεγε ἔοι τθαγε τῖσοῖ, Οἐγοη. Βαδελ. Ὁ. 254 
(}1.02.6168). 

Ἐτετράπλοκος, οὗ ἔριν εἰγαπάξ τα Ἀδποθ οὗ σματιοῖ, ῥρνν-πογϑε 
ἡσυχία καὶ προσευχὴ καὶ ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια τ. ἐστιν ἅρμα εἰς οὐρα- 
νοὺς ἀνάγον τὸν νοῦν ΤΠ]. ἐδηΐ.τ.24{(Μ.0τ.τ14200). 

τετραπλόος (-οὔς), 1. ἠομγ  οἰά; 2. πειιῖ. ρ]αγ, ἃ5 βυδβί., ΟΥρεη ̓β 
οαϊτου οὗ ἴουΣ ὉΠΙΕΙ ΟΥὙθοκ νούβίοπβ οἵ ΟἹ διγαπρεά 1π ἴουτ 
σοϊτάηβ, Οτ.εί ῃ σδη.17:4(Μ1.12.1τ410}; Ἐλπι5.λ.6.6,16.4(Μ.20.557)Ὰ; 
ν.]. τετρασσοῖςγ; τ. ... εἰσι τὰ ᾿Ελληνικὰ ὅταν αἱ τοῦ Ἀκύλα καὶ Συμ- 
μάχου καὶ τῶν ᾿Εβδομηκονταδύο καὶ Θεοδοτίωνος ἑρμηνεῖαι συντε- 
ταγμέναι ὦσι ἘΡΊρΡὨηθη5.190(}1.4.3.26800) ; 3. ἔδῃη. 85 βιυῦβί., ζοην οἱ 
ῥαγνηθηΐ οὗ ἃ ἰαχ, Βα. }.2τ(3.088 ; Ν΄.32.2884). 

Ἐτετραποδικός, ἔοη ἔδεὶ ἰοῃρ, Ῥα1].}.] πὲς τϑίρ.40.13; τετραπέδων 
Μ.324.1ο 524}. 

Ἐτετραπόδιον, τό, ἐοπεγ-ἱερρειί ἰαδίε ἕον ρ]αοίηρ Ὀτοαά, οοῦπ, Ῥ 116, 
Δη4 οἱ] ἴοσ ὈΙεβδίησ, ξποἰοί,(ρ.4); δπα ἴον ρδοίηρ ροόβρεὶ Ῥοοκ 
ψΏΘη τϑιηονοϑα ἴγοόγὴ αἰΐατ, ἐδι(ρ.400,707). 

τετράπορος, ἴ. τοῦ; ἤογ ορεπίηρς, ῬαῸ]}.51}. Θορἢ. 5 2ο(Μ.86.21308) ; 
ἰδ.722(21474}; 2. ἱᾳεΐηρ ζόην τῦᾶγς οὗ Ἰοὰτ αυατῖοτβ οὗ γοββ, Νοηπ. 
2αγ.7ο.τοι 6(}1.4.2,900Ὰ}); Βορδτ. Η,ἕαγη.ο. τ8(}.87,37760). 

τετραπρόσωπος, 1. τοῦ [ον ῥαεές, οἵ Ομ πὶ τὰ χερουβὶμ τ. 
καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰκόνες τῆς πραγματείας τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ Ἰτεη. 



͵ 
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μαον.3.1ττ.8(Μ.7.8864); Μείῃ.γ65.2.τοίρ.351.14); 1 ἘΖΕΚΙ6] 5. ν]δβίοηι, 
ἘΠιβθφι οὶ γ65ρ.44(6Μ.6.1τ2804}; πρρὸς τὴν τοῦ προκειμένου χρῆσιν τ. τὰ 
χερουβὶμ ἑώρα" τ. ... ἀόρατος φύσις οὐκ ἔστιν Ῥτος. Ὁ. (»3.5: 24(8]1.87. 
2280}; τ. ... τὰ χερουβὶμ. ..καὶ ὅμως τέσσαρας αὐτῶν οὐ φαμὲν καὶ τὰς 
ὑποστάσεις Τιοοηΐ. ΗΛ 6ε.2.τ6(Μ.86.15720}); οἵ 140]5, {Β45,οδη1.3 
(2ιόοξο ; Μ.31.14808) ; 2. οἵ Ομ βόγϑου ; ἴὰ τποπορἢγβιῖθ ϑυραπιθη 5 
αραϊηδί ἔνο ἤβίαχαβ, ᾿Φθη θα ὙΠ ΡΘΙβοη5 μή, φησίν, ὀφθῇ τῇ 
μεθέξει τῶν δύο τ. ἡ τριὰς νοουμένη ἅξο.ῬΊ5,, δ σ᾽. τάο(Μ.02.16334); τὴν 
σύνοδον Χαλκηδόνος ἐλέγξωσιν.. δύο’ πρόσωπα λέγουσαν ἐν Χριστῷ 
ὅπως τ. εὑρεθῇ..«ἡ τριάς Ατιαβὲ.5, οὐ 6(Μ.80.τοδο), 

τετράπυλον, τό, ῥμτἰδηρ τὐτ δ 0} ἄσονδ, τὰ Απθος, Εναρτ. 
ἢ.2.3.28(ρ.124.20; Μ.86.26528Β); ἰὰ Αἰοχβηάγια (ᾳ σπυγοῦ, ῬΏΘΓΘ 
Τοτηδῖηβ οὗ Γεθ Δ γνούς θα] να το Ὀ6 ἰπίοττθα), δορῆτγ. Ηηἶγ. 
(ν».εἰ 0.36(1.87.3 5600); [οΜοβϑοῦ, ,γαϊ.77(}1.87.20290); 16 ΟΡ, 
Οὐγοη ακξεῖ. Ρ.382(Μ.02,9778); τὉ.0.2τ8(8124). 

Ἐτετράπυργος, το} ἐμ} ἰοτθενς, (οβυι. πὰ ἰο».ττ( 1.88,..4.48). 
Ἐτετράπωλος, τοί ἴον ἤγξες, ταρῖ. τ. ἅρμα τῶν εὐαγγελιστῶν 

ΤΟ γγβιπερ.τί(8.1360) ; ῬΥοο]. ΟΡ ὁν.2.τ(Μ.ός, 6934) οἱἵ. 5. ἄρμα; δεο. 
Ρι5. μον. 3328(Μ.02.1460 4); διωυύρχῶ ὑνιλιν τ αι ; 10.Μαι. 
εἰνοη. 79. 115(Μ. 97.280). 

τετράς, ἡ, 1. [ὴ6 πιθοῦ Ἴρμν κακωτικὴν εἶναι τὴν τ. Οτιαάπμοί τη 
(φῆ. 2321τ(Μ.17.120); Οποβί, ὁ μέντοι γε ᾿Ηρακλέων μηδὲ ἐπιστήσας 
τῇ ἱστορίᾳ φησὶ τὸν Σολομῶντα τεσσαράκοντα καὶ δξ ἔτεσι κατασκενα- 
κέναι τὸν ναόν, εἰκόνα τυγχάνοντα τοῦ σωτῆρος, καὶ τὸν ἕξ ἀριθμὸν εἰς 
τὴν ὕλην, τουτέστι τὸ πλάσμα, ἀναφέρει, τὸν δὲ τῶν τεσσαράκοντα, ὃ τ. 
ἐστι, φησίν, ἡ ἀπρόσπλοκος, εἰς τὸ ἐμφύσημα καὶ τὸ ἐν τῷ ἐμφυσήματι 
σπέρμα τὰ. 70.τ0.38(22; Ρ.214.324; Μ.14.4808); 2. φρο οὗ ξομν; ἃ. τὰ 
θεη., οἱ οαταϊηα] ν]γίιι65, ΟἸδ,. σέν. 2. τϑ(ρ.τός.12; Μ.8.10378); 5υτα- 
ῬοϊΣΖεα Ὀγν ἰησθηβθ, Ο35518, ΟΥ̓Χ, ΒΠΕ τανύτῃ, Εναστι ΡΟπῖ.ογ.1(Μ.70. 
1τ1680) ; οἵ σονεπδηΐβ ψι Αἄδξιη, Νοδῖ, ΑΡσταῆαη, δηα Μίοβεβ, 
ΟἸΘ 5 ἐγ. 5.6(0.348,τ6; Μ.9.570}; οἵ ἰρεξεγβ οἱ τεϊσαρσγδπιτηδίοῃ, ἐξ. 
(ρ.348.20; ὅσ); οὗ ἴοατ οἸθιηεηΐβ, Μ8ο. Μρη. αροῦν.3.13(0.88,21) ; οὗ 
ἀυΒΓίΕΥ5 οὗ ἡγοῦ] πᾶσα τοῦ κόσμου τ. ἐπὶ τὴν τῆς εὐσεβείας μετέστη 
πανήγυριν 1δ.4.1τ2{ρ.178.12}; Ὁ. να!δπξ., οὗ ργοὰρ οὗ ἔουυ δδοὴβ 
Οὐαλεντῖνος...ὁρισάμενος εἶναι δυάδα... ἧς τὸ μέν τι καλεῖσθαι Ἄρρητον, 
τὸ δὲ Σιγήν' ἔπειτα...δευτέραν δυάδα προβεβλῆσθαι, ἧς τὸ μέν τι 
Πατέρα ὀνομάζει, τὸ δὲ Ἀλήθειαν" ἐκ δὲ τῆς τ. ταύτης καρποφορεῖσθαι 
“Δόγον καὶ Ζωήν, Ἄνθρωπον καὶ ᾿Εκκλησίαν" εἶναί τε ταύτην ᾿᾽Ογδοάδα 
πρώτην ΙτϑῃΠα6γ.τ.ττ.1τ(Μ.7.5614}; σαφῶς...δεδήλωκεν ὁ ᾿Ιωάννης 
τὴν τ. τὴν δευτέραν, “Λόγον καὶ Ζωήν, Ἄνθρωπον. καὶ ᾿Εκκλησίαν. ἀλλὰ 
μὴν καὶ τὴν πρώτην ἐμήνυσε τ. ... Πατέρα εἰπὼν καὶ Χάριν καὶ τὸν 
Μονογενῆ καὶ Ἀλήθειαν 10.1.8. σί5564); Μαγοοβίδη τ. κατεληλυθέναι 
σχήματι γυναικείῳ πρὸς αὐτόν 19.1.14.τ{(τ034)}; 10.τ.τς, τ(ότ34,8); 
ΗΙρρ.ἐαογ.6.4ο(ρ.181.11,17; Μ.ιρτ6,32784}); τὰ τέσσαρα στοιχεῖά φασι 
«««εἰκόνα προβεβλῆσθαι τῆς ἄνω πρώτης τ. Ἰτχεπἤαν.1.17.1(6374); ἀπὸ 
το... προῆλθον οἱ αἰῶνες" ἦν δὲ ἐν τῇ τ. Ἄνθρωπος καὶ ᾿Εκκλησία, 46- 
γος καὶ Ζωή, ἀπὸ τούτων οὖν.. -δυνάμεις.. .ἀπορρνεῖσαι ἐγενεσιούργη- 
σαν τὸν ἐπὶ γῆς φανέντα ᾿ΤΙησοῦν 1Ὁ.1.15.3(620Ὰ} ; λέγει [56. Θοσαπαι!8] 
τ. εἶναι δεξιὰν καὶ τ. ἀριστερὰν καὶ φῶς καὶ σκότος ΠΙρρ.ἤαθ8ν.6.48 
(ρ.τ68.8; 3254Δλ); οἵ. ὁ τὰ πάντα περιέχων... ἀντέστησεν.. «τοὺς ἄρρενας" 
Μόνον Τρίτον Πέμπτον ἽἝβδομον, καὶ τὰς θηλείας: Δυάδα Τετράδα 
᾿Εξάδα Ογδοάδα. αὕτη οὖν ἡ Ογδοάς ΝΑ]. ΟΠ. ἈΡ.ΕΡΙΡΠ ἤν. τ.6 
(0ρ.393.7; Μ.4τ.4840) ; ς. ὦ ῥεγντοί οὗ ἔριν τορος, Οὐ. 70.13.4ο(ρ.266.6 ; 
Μ..4.4690);3. φμαίογητέν τὰ οάπεδά, ορρ. Τα ηὶτν ; 8. τη ΡΟ] π8- 
ΤΊ ΔΠα πῃ ρΡἢ. δυρυμηθηΐα ἀντὲ μιᾶς ὑποστάσεως τοῦ... Χριστοῦ 
δύο ὑποστάσεις καὶ πρόσωπα καὶ ἀντὶ τῆς..«τριάδος τ, παρανόμως 
φρονήσαντες ΑΡΟ]] φεοά πριν. 3(ρ.206.0; Ν,28.1240); τὸ δοξάζειν 
δύο φύσεις τὸν ἕνα Χριστὸν τ. τὴν..«τριάδα ποιεῖ 1,Θοπε. Πμπομορλ (. 
86.18130); οἴ, τίς...«τὴν ἀθέμιτον... ἐπενόησεν ἀσέβειαν ὥστε.. εἰπεῖν, ὅτι 
ὁ λέγων ἐκ Μαρίας εἶναι τὸ κυριακὸν σῶμα οὐκέτι τριάδα, ἀλλὰ τ, ἐν τῇ 
θεότητι φρονεῖ; ΑἸὮ.ἐρ. ΕΡΙοί.Ζ(ρ.ς.ς; Μ.26.τος324}; ἐρυθριάσουσι....οἱ 
«ἐνθυμηθέντες δύνασθαι ἀντὶ τῆς τριάδος γενέσθαι τ., εἰ λέγοιτο ἐκ 
Μαρίας εἶναν τὸ σῶμα 1.8(ρ.13.τς ; τοῦ48); ἐὰν ἀνθρώπινον εἴπωμεν 
τὸ ἐκ Μαρίας σῶμα. ..τ. ἀντὶ τριάδος γίνεται διὰ τοῦ σώματος προα- 
θήκην 1τ.(ρ.14.3:; τοό40); Β. δηι- Αρο!]πατϑη δηα τποπορῃγϑιίο, 
δραϊηδὶ σοηΒ ΡΒ δῃ 8} }ν οἱ Ομ σιβε β ον ΜΠ οαάπεαα κἂν μὴ 
ἐκ Μαρίας λέγωσι τὸ σῶμα, ἀλλὰ ὁμοούσιον..«τῷ λόγῳ. .«δειχθήσονται 
λέγοντες τ. -.- τὸ ὁμοούσιον σῶμα τοῦ. λόγον οὐκ ἔστιν αὐτὸς ὁ λόγος... 
ἑτέρον δὲ ὄντος κατ᾽ αὐτούς, ἔσται ἡ αὐτῶν τριὰς τ. ΑἸΠ.6. ΕΡΊεὶ.Ο 
(ρ.14.7:; τοό40); ΤΑΈΒ, ροὶϊ. τ. (1.26, Ἴτοολν); τί ἔτι ἡμᾶς μέμφεσθε 
ὡς τ. ἀντὶ τριάδος λέγοντας, αὐτοὶ τ. ἀντὶ τριάδος καὶ ἄκοντες ὁμολο- 
γοῦντες, λέγοντες ὁμοουσίαν εἶναι τῇ τριάδι τὴν σάρκα; 1δ.1.12(11130) ; 
ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ μονογενοῦς τὸν τῆς τριάδος οὐκ ηὔξησεν ἀριθμὸν 

καὶ τ. τὴν τριάδα πεποίηκεν ΤΠ. 6ρ.1τ45(4.1256) ; {1 ϑοπί, Β. δε (Μ, 
86.1260Α}; εἰ... ὁμοούσιος [5ς. Τοσοβ ὙΠ 658}, πῶς οὐ γέγονε τ. ἡ 
τριάς; Ἐ]ορσ ἀπναιημα!.3(Μ.80.23408); 6. Δ Ὸ- Ν βτουδῃ εἰ ἄλλος ὁ 
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Χριστὸς καὶ ἄλλος ὁ θεὸς λόγος οὐκέτι τριάς, ἀλλὰ τ. Ῥτοσ]ΟΡ ον. 
ἰαμά. ΒΡΑΙ͂Ψ 8ίρ.1τοῦ.23; Μιός,. 6β0Ὰ); τριάδα, οὐ τ. προσκυνοῦμεν... 
ἀναθεματίζομεν δὲ τοὺς λέγοντας δύο υἱούς Ραμ]. Ετη λον. τ(ρ.10.27; 
Μ.77.14360); εἰ δύο ὑποστάσεις τοῦ Χριστοῦ. . οὐκοῦν τ. καὶ οὐ τριάδι 
λατρεύομεν 0.1) νοἰμη (ἽΝ .95.1400}; Ια ἠαογ Ν ει τ( Μ.05.1888); 
ἃ. αραϊηϑὶ αἰδεϊποϊοη οὗ Τοροβ ἴτοια ὅοη (οἴ, Μδγοθ! 5᾽ ἀοοίτίπο) 
οὐκ ἔτι... οὐδὲ εἰς τριάδα κατ᾽ αὐτοὺς ἡ μονὰς πλατύνεται, ἀλλ᾽ εἰς τ΄" 
πατέρα καὶ λόγον καὶ υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον ΤΑΤΏ..4γ.4.2τ(ρ.68.1; Μ. 
26.5008); 4. ἐρεγίῇ ἄγ οΓ διὸ τοεεῖ, Μ᾽ εἀνεδάαγ, ΟΠτγβ.σία!.τ3.1τ(2. 
1334}; ἃ5 ἔλϑὶ ἀὰν νηστεύσατε τ. καὶ παρασκευήν Ὠῖά.8.τ; Βππ, Ῥὶῖ 
(Ρ.9ο8.2; Μ.2ο.τ461Ὰ}; τίνι δὲ οὐ συμπεφώνηται ἐν πᾶσι κλίμασι τῆς 
οἰκουμένης, ὅτι τ, καὶ προσάββατον νηστεία ἐστὶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
ὡρισμένη; ἘΡΙΡΙ.λαεν.15.6(ρ.338.6; Μ.42.5120}); Βισπίβοᾶηποε τὴν μὲν 

- γὰρ τ. διὰ τὸ γενόμενον συμβούλιον ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐπὲ τῇ προδοσίᾳ 
τοῦ κυρίον Ῥεῖγ ΑΙ, έῤ. σαΉ. Ἰ5(. 18.ς088}; (ὐηβὶ. 4ΡΡ. 5.14. 
νηστεύσατε...τ. ..- ὅτι τῇ μὲν τ. ἡ κρίσις ἐξῆλθεν ἡ κατὰ τοῦ κυρίου ἰδ. 
7.23.2; ΠΕ ἘΡΙΡἢ. ΧΡ. Μά. 22(ρ.522.2}; Μ.42.8258); ἃ5 ἀαν οἵ ἀοοϊβίοη 
οὗ Τυἀὰ5 ἴο Ρεῖταν τί, Δπηηοπ. [ο.13:2ο(Μ.8ς.148.40)}; ἔασι τσ 
ου εαπεβάαν (ἀν οὗ Ἠθτπ65) δηά Ετάαν (ἀαν οἵ ΑΡὨτοαίτε) 
5 στ ἔγ]ηρ' δΌβτηθηος γογὴ ἀνάγος 806 ΞΘ] ἐγ, (]δλ.5!7.7.12 
(0.54.5; Μ.0.5 048); ἱπιροτίδπος τὰς καθολικὰς νηστείας..«μὴ ἐξὸν 
λύειν ἄνευ πάσης ἀνάγκης" ἐν γὰρ τ, ὦ σωτὴρ παρεδόθη, ἐν δὲ τῇ 
παρασκευῇ σταυροῦται' ὁ οὖν ταύτας λύων συμπαραδίδωσι τὸν σωτῆρα 
καὶ συνσταυροῖ ΤὈΡΑ]].:9Ή.8. 58(ρ.48.22; Μ.34.1τ1488); οπογοοα οἢ 
Ραΐῃ οἵ ἀδρυιναίίοη ἔου οἰ ῖοθ. ἀμα ὀχοοτηιμμππισδείοη ἴον ἰδεῖν, 
(απ. ρῥιδο; Ῥτασῖίσε ἡ νηστεία φυλάττεται...τ. καὶ προσαββάτῳ, 
ἕως ὥρας ἐνάτης δίχα μόνης τῆς πεντηκοστῆς.. οὔτε ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
᾿Επιφανείων...ἔξεστι νηστεῦσαι κἂν τε περιτύχῃ τ. ἢ προσάββατον 
ἘΡΙρῃιόαρ. 4.22(ρ.523.ς; 8288}; σομαρὶςία αὐϑιϊμεποθ ἔγοιη ἴοοά 
ἘΠῸ] δνεπίησ, ῬΆΙΠΟΒΥ. ἤν ιτο, 2 Μιός, φΟ2 0}; βοτιρίατεβ. τοδὶ δὶ 
ΒΕΤΙΉΟΠ5 ἀΕ] νογρὰά δὲ ΑἸοχαπάγία, ψ] τ πο οοἰεὈγατίοη οὗ οπομητίσί, 
5ΟΟΥ.}.6.5.22.45(Μ,67.636.Α}; ἀλη Κα [ρηΐεη ἰαβῖ, τὰν θῈ τοϊαχοά 
ΤΟΥ Θηςογίϑ᾽ πσηθαΐ Οὗ νβιΠπρ' ἔπξη, Ελι5.4.1. δέρῃ τ(Μ.86,3244}); 
το]θοῖβα ΒΚ. ἀξτιιβ, ΡΙρῃ, ἠαον.75.3(0.3325.1τ; Μ.42.5 088); 4 απαε, 
75(0.231.14; Μ.42.3374}; 5. “μὲ ξομσια γεαν, Οὐ. 10.6.28(14; ρ.138.0; 
Μ.14.2408); 6. φμαϊεγηοη οἵ Ῥαυομτηρηῖ, φμῖγε οὗ ἤοιεν ἰσαῦος Το] θὰ 
ἴο ΤΏ Κ6 βἰχίθδθη βαρεβ, ἰββιῃιθα 45. ραπιρηϊοὶ ἀντίγραφον... τῆς τ. 
ἀποστεῖλον ϑγτιε5. 6. τ4τ(Μ.66,15324)}; Οντ.6ρ.το(ρ.χτο.Ζε; 52.318); 
Β65.38].υ. Τ ἀεεὶ. 4. τό(Μ.8ς. 5034}; θουπα τορϑίμοσ το Του ἃ ὈοοΙκ, 
ἘΡΙΡΗ όχρ. μά. 2Ξ(ρ.526.0; Μ.42.8320); Ρ]}.}.1 απ5.45(ρ.133.13; Μ. 
34.12184}); ΝΠ φρίγπαί. τ4(Ν}.70.Υ1608)}. 

τετρασσός, Γοωγγοἰά , ἀρυῖ, Ρἱαγ, 85 ϑαϊϑῖ,, εοάίεος παυΐηρ ἔρΗΥ 
οἰ »ΉῊ5 τρισσὰ καὶ τ. διαπεμψάντων ἡμῶν Ἐπι5.ν.(.4.37(0.122.10; Μ. 
20.11850) ; 85 Ππαιη8 οἱ Οτρεη᾿β δαἀϊτίοη οὗ ἔουγ ομϊοῦ ατδεκ νοΥ- 
510Π5 Οἱ ΟΤ' ἀτταηρεά ἴῃ ἔουσ σο]υσλπβ, ἰά.}..6.6.16.4{ν.1. τετραπλοῖς 
Μ.20.Ξ 574). 

τετραστιχία,. ἡ, ῥόεόηι Οὗ ον σεγξες, φμαίγατη, τι ξ. αν η.Χ.2.35 
ἰ.(Μ.37.0284)}. 

τετράστιχος, ΤΉ 701} γότῦϑ ΟΥ̓ΤΟΠΥ 565, ΒΡΙῚρῃ. σώ». 6(Μ.43.2070); 
Ογτιαάον.ττί!.3828); ἢ φμαίγαῖη, ΟΥ. ΝΖ. καγηι.1.2.533 1τ.(Μ.37.027.4}.Ψ 

τετράστοιχος, δρηδΊ5ΤῊρ Οὗ (ἴδ ἔομν εἰονπθηὶς, τ Ν γβαιύμαρ(Μ. 
44.13288) ΞΞ- [Δῃδϑβί. β,ϑοριιπαρ ( Μι80.1148.)}; Ποπ.Ατ.ειλ,τς 

(Μ..3.336.}. | 
τετράστομος, τὐτίῤ ἔρμγ τιομίβς, Ῥτος] ΟΡ σηππη! (Μ.8ς.4444). 
Ἐτετράστῳον, τό, ᾿αϊϊ τοῖ ἢ Τοτν γόοις ὁἢ εοἰππνις, [ΜᾺ]. εὐγοη.12 

Ρ.29τ(Μ.97.441τ4}; ΤἈρΒη εἀγοπιροδί Μι τοΒ.280Ὰ). 
τετρασύλλαβος, οὐ ἤομν τν ἰαῤίες; λόγος τ. ἀἃ5 {116 ΟἵὁἨ ΞΘΥΓΊΟΝ, 

ῥ᾽ Ὀθόδβιι58 [5 [Π 6116 15 [οιιτ- 5.8 Ὁ]6 ψγοτα (διάβολος) ΟΥ̓Κ ἐΟΉ5ΊΣΙΤΗΣ 
οὐ ἤρεν μεαάίηρς, ἘΡΉτ. τ δια. 

τετράτομος, 12 ΟΥ τοι [ομγ ἀτυϊδίοηα, Ῥαχ}.5}}, δορἤ. 6(Μ.86. 
2123})}. 

Ἐτετραυπόστατος, εὐγι5δέϊηρ οὐ ἔοι εἰφρηφης ; Οἵ ΜΟΥ]α, καὶ, Αροε. 
5:8 -τοί(ρ.255.20). 

Ἐτετραφυής, οὗ ον παΐμγες ἡ τ. τῶν ὅλων κατάστασις, ἡ ἄσαρκος, 
νοερά τε καὶ λογική, ἡ αἰσθητὴ καὶ ἔνσαρκος... [0 665,Ν82.1αἰ.40(Ν. 
48.021). ᾿ 

Ἐτετράφυλλον, τό, φμαάνιξοίϊμηα, φμανγίο, ΟΟΡ(δβι)αεί, τ4(Η. 3. 
τ36τ0), 

τέτραχα, 15: ον γοιὺς οὐ ῥαγὶς, ΟἸδτη. εἰσι ς.δ(ρ.352.7; Μ.0.640). 
τετραχῇ, Τ ἔομγ ῥαγίς ἡ μὲν οὖν κατὰ Μωῦύσέα φιλοσοφία τ, 

τέμνεται (ἸοΙηδἐγ.1.28(ρ.τοϑ,24; Μιδιο το); ομ ἔριν ς᾽άσς, ΒΡΙρἢ, 
ἤαενγ.30.12(0.347.29); 1τι ἔομν γόος, Οὐ Ν γβοιυ, ος.(Μ.44.53200). 

Ἐπτετραχθόνευτος, ἔΟὩ ἐαγς διγίει ; οἵ Ἰ.ἀζάγαβ, ὕθο, ΡῚ5. τ σαν.) 
(λ1.02.17.33Δ). 

Ἐτετραώροφον, τό, ἐρηγ-5ἰογίεα ῥμτάδίηρ, ΟΠΥνβ. ον. 52.3 ἴῃ ΜΠ. 

(7.533). 



τετρήμερος 

["]τετρήμερος, ν. τετραήμερος. ; 
τετυφωμένως, οὐγοραπίν, οί εναίομεῖν, (Ἰεμλ. ῥαεά.2.3(Ρ.181.2; 

Μ.8.4370}). 
τεῦχος, τό, δοοῖ, υοἰμημε, Ἐδε: ν.(.4.3]{0.132.0; Μ.2ο.ττ850) ; 

(Ὦτγσ. κοη}.3.2 τ ΣΤ. (11.4420} ; οὗ σοΒρε]5, Ηϊοσυἱν 1 (τ ϑορῆτ. 
Ῥᾳ],)ό(Ρ.6.:3); τὸ πρῶτον ωσέως τ. ΤΟ λε5.ΝαΖ. ἀΐαϊ.τ36(Μ.328,1041). 

ἔτεφροποιέω, γεώμες ἰο ἀϑὴες, ἘΌΔε5. Νὰ 2. ἀταί. τοοί Μ.38,984). 
Ἐτεχνεύω, {αδίοη; οἵ Οτραξίοπ, (γυ5.567),.1.3 τη σεη. (4 δος, 

γι]. τεχνιτεύω). 

τεχνήμων, 1, ετρρπίηρὶν τορι; Νοηπη.αγ. 0.9: 26(},43.820Α}; 
Ῥαμ]. 5, αγεδο.ττὴ](Μ.86.22568); 2. τοᾶβο. 45 50 8ῖ., σε βεον θεῷ τ, 
κόσμον ΝΟΠΗ αν. 17ο.1: )Δ(γ404). 

Ἐτεχνίδριον, τό, ῥόον, Ῥ αν; ἐγαζέ τ. μαθὼν ὅθεν τὸν ἄρτον πορίσεται 
ῬᾺ}}. ἢ. [,κπ5.14(ρΡ.38.4; Μ.34.10264), . 

τεχνίτης, ὁ, ΟΥ̓ Πεον, ἐγαβίδηιαη, αὐτδί; 1. τὰ σεη,; οἱ 5Π|64 
νου κοσβ, πο] ἀϊηρ' γαδῖκοῖς οἵ ΒΕΙδυταδδ, Ἔα Ῥαεά,2.ϑ(ρ.1τ9ό.24:; 
Μ.8,472.Α}); Βαϊγάσθββοιϑ, 10.3,2(ρ.245.14; 5578); σοοκβ, ἢ ον ἴον. 
12.6; Δϑίχζοίορουβ, 16.14.12; σΟργὶβίβ. οἱ βου ρίαγεθ, Οοπβίρ. ἔλι5.. 
υ.,.4.36(ρ.131.25; Μ.20.11854}; ϑιγσθοηβ, ( ση5,..4.Ρ.2.44.32; σΠασ ἢ 
Διο τοςέ, (πϑί.ρ.ε].ὈνΖ. ἶ.4.2.7.(τέχνη τις Μ.8π.1 2220); 2. οἵ 
(ἀοά 45 διοῃίζεοι οἵ τῃ6. ὑπένουβε Πα ΘῈ Ρτθὴθ αγίίβί κόσμος... 
κατασκευή ἐστί τινος τ. ΑΥϊδί,αροῖ,4.2; οὐ τοῦτον [8ς. τὸν κόσμον], 
ἀλλὰ τὸν τ. αὐτοῦ προσκυνητέον ΑΙποπαρ ἰερ.τ6.1τ(Μ.6.9200) ; εἴτε... 
τέχνη τοῦ θεοῦ [30. ὃ κόσμος], θαυμάζων αὐτοῦ τὸ κάλλος τῷ τ, 
πρόσειμι 1δ.τό.2(ο21Ὰ})}; Οτ«(εἰς.4.54{0.327.2ς; Μ.ιτ.τ120Ὰ}; ὕλην... 
πάσης ποιότητος ἣν ὃ τι βούλεται δεκτικήν 1δ.6.77(0Ρ.146.21 ; 14130); 
ὅρα τοῦ τ. τὴν σοφίαν ϑενοτ. ἐγοαΐ.2(Ν].56.4.43); Μο]οῖμαΐ μοι. 3 ο(Μ. 
64.12768); ρατί!ς, 45 ἀθϑίρυιοσ οὗ υσσπδη Ὀοᾶν σῶμα... ὡς ἀνδριάντα 
θαυμάσας, δι᾽ οὗ κάλλους ἐπὶ τὸν τι καὶ τὸ ὄντως καλὸν αὐτὸς αὑτὸν 
παραπέμπει (Ι6πη,9,γ.4.τβ(ρ.2990.τ ; Μ.8,1225Ὰ}; ἕκαστον μέλος τοῦ 
σώματος ἡμῶν ἐπί τινι ἔργῳ ὑπὸ τοῦ τ. θεοῦ γεγένηται ΟΥ. [».ἤον.30 ΤῈ 
ἐγ.(Ρ.197.26; Μ.13.5448); (σης. ΑρΡ.1.8,24: πιου]6Υ οὗ πδῃ πηλὸς 
οὐνέσμεν εἰς τὴν χεῖρα τοῦ τ. 2 ἰδμι.8,2; ὃ κατ᾽ εἰκόνα ἐκτελούμενος τοῦ 
κυρίου πρὸς αὐτοῦ τοῦ τ. ἄνθρωπος τέλειος (]6τη.5͵»ν.3.το(ρ.227.24; Μ. 
8.11724}; ἔχεις ἐν ἑαυτῷ τοῦ τ. τῆς σοφίας τὴν εἰκόνα ϑΟΝΟΙ ἐγ αΐ,2 
(Μ.56.443); 85 ΤΊΔΙΚΕΙ Οὗ ΤηοΥΑ] ἀπ ϑρί τι] ογάου, Οτιεονηη ἴῃ ἔχ. 
το: Ζ7(Μ.12.2690); 3. τοῦ, αἰδβίῃ. Ὀείννεοη Οοα 45 οτβαίου ἐὰ ηέμῆϊο 
ἈΠΕ τ. ΨὙΟ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ὈΥΘ- ΘΧΙΒΌΠρ' ταδίίου τί τ, μόνον θέλεις εἶναι τὸν 
θεόν; τί τὴν δωρεὰν αὐτοῦ παραιτῇ ὡς τέχνην καὶ μόνην τῇ ὕλῃ 
χαρισάμενον, οὐχὶ δὲ καὶ τὴν τοῦ εἶναι σύστασιν ; Μετ αγῥτὶν.22(ρΡ.2ού. 
7); οὐ.. «κατὰ τοὺς παρ᾽ ἡμῖν τ. ὕλην προὐποκειμένην λαβὼν ταῖς 
χερσὶν τὸ πᾶν ἐτεκτήνατο Ἐλι5.6.{..1.12(Ρ.71.2; Μ.24.8450}; ὁ θεὰς... 
πῶς ἔτι ποιητὴς καὶ δημιουργὸς...ἐξ ἑτέρου τὸ ποιεῖν ἐσχηκώς ;..-ἔσται 
«ούτως κατ᾽ αὐτοὺς ὁ θεὸς τ. μόνον καὶ οὐ κτίστης εἰς τὸ εἶναι, εἴ γε 
τὴν ὑποκειμένην ὕλην ἐργάζεται, τῆς δὲ ὕλης οὐκ ἔστιν αὐτὸς αἴτιος 
Αἴ. ἤη6.2.4(ΝΠ.25.1008}; 4. οἵ ΠΟρΡῸΚ ἅ ποιῶν τὰ πάντα..«τῷ τ. λόγῳ 
τ. Ν42.0γ.7.23(}1,3.5.7888); ϑασα. ἐρ. αι ρ. ὙΠαΐ.}.6.2.8.4τ(3.845); 
του] ΟΡ ογοίαμά, ΒΜΥ τῴρ.1ο03.21; Μ.ός. 6818); 5. οἵ Ἐδύποσ ἰῃ τεὶ. 
ἴο ὅοπ (Ξπποχηΐδη) ἀλλότριος...κατὰ τὴν φύσιν ὁ υἱὸς τῷ πατρί, 
ἐπειδὴ καὶ τὸ ὄργανον τῷ τι Β45.5ῖγ.6(2.68 ; Μ.32.770}; οτ οᾶοχ 
ἄθπία] ὁ τ. δημιουργός, ἀλλ᾽ οὐχὶ πατὴρ γένοιτ᾽ ἂν τοῦ πρὸς αὐτοῦ 
δημιουργουμένου' τοῦ δ᾽ ἐξ αὐτοῦ φύντος υἱοῦ οὐκ ἂν δημιουργὸς 
λεχθείη Ἐπιβ.εἰξιτιτο(ρ.ὅβ.το ; Μ.24.8418); πατρὶ ἔοικε τὸ γεννᾶν, 
τεχνίτῃ δὲ τὸ κτίζειν ΤΑΤΏὁαρ. .4(Μ.25.2 050); 6, οἱ νοῦς 85 Θτομηίθο- 
ἴΟΗΙς ῬΕΪΠΟΙΡΙΕ οἵ υπίνοτξο, Πρ» ἰδ 6.8; 10.6.24. 

Ἐτεχνογραφία, ἦ; ἰγεαΐῖϑε οῃ γἐἰμείογτε, Ἐυϑί, ηρσαςὶ, 27(Ρ.58.22; Μ, 
τ8.660 4). 

τεχνολογ-έω, 1, ἐεαὶ ἴῃ: φημ ιῈ φεγδίαφε, φμίδῥίε, ΟἸεμι. σὴν. 13 
(0.382.3; Μ.0.128Ὰ}; “οοῦσι λοιπὸν οὐ θεολογοῦσιν οἱ ἄνθρωποι’ ἡ τοῦ 
κόσμου σοφία τὰ πρωτεῖα φέρεται Β45.6}.90.2(3.τ82Ὰ ; Μ.32.4738); 
σήμερον δογματίέσωμεν, αὔριον τεχνολογήσωμεν.. ταῦτα ταῖς ἐκ- 
κλησίαις, ἐκεῖνα ταῖς ἀγοραῖς τ. ΝαΖ.07.4ι.το(Μ.36.4444}; 18.20.15 
(ρΡ.97.4; 938); 2. ἀεαὶ φεδιν τοῖδδ, φωίδῥϊε αδοιιὶ διαφόρως --ὧν τὸ 
ἀγέννητον ΟΥΝ γ85.Ετ21.12(2 Ὁ.234.14: Μ.45.93228); μάτην..«τὰ περὶ 
τῶν ὀνομάτων τετεχνολόγηται 1τῦ.7(τ Ὁ.172.1τ8; 7648); τέ τὸ πιστεύειν 
ἀφέντες, “-οὔμεν τὴν πίστιν; 1ἅ. Κ.,(Μ.46. ττορῸ); τὴν Ἀρείον καὶ 
Εὐνομίου μανίαν, οἱ καὶ “-“εῖἶν τὴν ἄρρητον.- οὐσίαν τοῦ μονογενοῦς 
ἐθάρρησαν Μαχ.Ξελοί, ,η.τ.3(Μ1.4.1920} ; 3, γΡίορ], ρᾶ55,, σεεδισ, φιεῖδ- 
ὑΠπηρ “-ουμένη σοφία τ.ΝΑ2.97.25.6(Μ.35.12058), 
“τεχνολογία, ἡ, 1. Ξτγείογιαίτε ἱεαεήηρ, ἀρείγίηαὶ φγείθηι ἡ περὶ τὸν 

φόβον αὐτοῦ τ. σωτηρίας ἐστὶ πηγή (Ἰεη. ῥαεά,τ.οίρ.137.27; Μ.8. 
3488); ἐν τῇ περὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος τ. ΟΥ Ν 55. μη. 
(1 Ρ.103.20; Μ.45.3374}; 2. σγαμηπαίίεαὶ ἐνείη, ἑογηηποίορν, Οτ εἷς. 
2.20(0.216,8; Μ.11.0728); Β45. Ετγ1.τ (1.221 ; Μ.20.5320); ΟΥ̓ ΝΑ. 
ογ.31.ϑίρ.τθ).1ο; Ν.26.15324}; 3, τπορραὶ σαδιϊείν, ἰορίκτεπορίηρ ἐκ 
τῆς ἔξωθεν σοφίας ἡ περὶ τῶν συλλαβῶν τ. Β45.)}ὶγ,3(2.4α; Μ.32. 

1302 τηρέω 
76.); ας νυβ5.Εμη.32(2:}0.23.27; Μ.45.5 880); ἐβρ. οἱ ἀϊδ]δθςεῖςαὶ 
τηθίμοάβ 564 Ὀγ Ευποτηίυ5, ἐδιτιί(2 ρ.258.21; 8560) ; τὴν θεολογέαν 
τ. ἀπέφῃνε Βαϊ Π,6}.4.3(4.356), κηρνττέτω...τὴν εὐαγγελικὴν ὁ 
λόγος πέστιν.. «μὴ διαλεκτικῶς ..«τεχνολογίας ἀπηλλαγμένος, θεολογίᾳ 
κεχρημένος 1ἃ. Τγίῃ.1.2(Μ.7ς.11408); Μαχ. Ῥγγν.(Μ 01.200 Ὰ). 

τεχνολόγος, ὁ, ὁῃ6. ΠΟ υ565 νε 4] 5} 0] 0 1165, ἰορίσεπορῤόν; 
οἱ Ἑυποταίδη5, στ. ΝΑΖ.ογ.20.21(0.1ο7.7; Μ.26.1044Α}); ΟΥΟΝ ν85. ἔμ. 
τ2ίι Ρ.38ς5.9; Μ.45.11130}; ΤΗΘΕ. Τγέροτ το(Μ.75.1χ68}). 

δτεχνοποιέω, ἡπαζε, ξαῤγίεαίε, Οντ.1ς5.4.3(2.6218). 
Ἀτεχνοποιΐα, ἡ, τιακίηρ ὃν ατγί, ἀευΐοό, Ἐλαδιιηραςί. τ2(Ρ.36.5; Μ. 

18.6408)}.Ψ 
"τεχνορράφος, ὁ ὁ, εοπίγίυον, ΤΠ τγβ.ἠονμ.ο(12.2374). 
Ἐτεχνουργέω, ἐαοῤίοη;, Επι5. ΠΊενοοὶ, τΒ(523:), Μ,22, 45.) Ογτὶς. 

4.2(2. όοοἁ); {δ.4.3(6218); 14..4τ..5(3,3100). 
τεχνούργημα, τό, τυογ οὗ αγί, οἱ ἴῃς. υπίνεοιβε μηδ᾽ ἀναιτίον 

φύσεως ἔργον τυγχάνειν τὸ μέγα τοῦτο καὶ περικαλλὲς τ. Ε5.}.6.7.τὸ 
(2140); Μ.21.5320); οὗ ἰ4ο]5, ὑγτ. 15.4.3(2.620Ὰ). 

τεχνουργία, ἡ, 1. μαπάϊποονκα ; οἱ βουϊρίυτς ορρ. ραϊπησ, Οὐ, 
αὐἀηοί ἴῃ 1 ΤΠΡΟῚΣ ῬΙαγ., ἀτπάς οὗ μαμαάϊρογί, 151α.Ῥὲ]. 
ἐΡ}.τ.403(Μ.78.4088); 2. ἐγεαίϊοη, ῥίαμ οὐ ἐγεαίπομ, ἘΡῚΡΕ ἠαεν.23. 

3(0.251.27; Μ.41.3010); 16.23.4{Ρ.252.21 ; 3044). 
τεχνουργός, ὁ, ανβεεν, Ἐὰ5. Ἡ ρνοεὶ. τϑίρ22}); Μ.22.8240) ; γτ. 

Ο-ς.6(3.τοι 0}; ἸΔ.αἄον.ττ(1.378Ε); οὗ ἀοα, Μοϊεςιμαί λονπιρυόθῖὰ (Μ. 
64.ττ76.). 

τεχνύδριον, τό, -- τεχνίδριον, ῥεὶγ ἀδυῖεε, ΟἸΕΥη.517.1.3(0.14.24 
Μι8,7128); ἐδ.1.8(0.27.11; 7374}; στ. ΝᾺ 2.07.27.2(0Ρ.3.12; Ν.36,138). 

τί αγγάριος, ὁ, --- σαγγάριος, εοὐδίεγ, τ Μαρ ἀταὶ (τ. 2. 6}.)4.38 
(Μ..}..71.3818); τζάγκαρος, Νονιοι. 475) σαγγάριος, 1δ.το2, 

τίάγγη (ἔτξαγγίς), ἡ, εαμάαϊ, ἘΡΒΏΥ.1.420 ; τξαγγίς ἰ(.3.152}0. 
Ἐτζαγγίον, τό, ῥοοὶ, 70. Μα!, εὐγοη. 7 Ῥ.412(Μ.07.6128}; ἽΠρΡΠη, 

εἰγοη.Ὁ τλλί( .τοϑ. 3928). 
Ἐτζαγγίς, ἡ, ν. τζάγγη. 
[Ἐ]τζάγκαρος, ὁ, ν. τζαγγάριος, 
ἐτζανδάνα, ἡ, εαπάαἑυοοί, (σβτη. [πα.10}.ττ(Μ 88,445). 
Ἐτζούκζω, 5.ν.}., ΦῬποΐο, Ττεροπε τς. ἤοηι. 6 (Μ.86.6ο18). 
τηγανίζω, ἔγν ΘΉ ἃ τήγανον; 1. 85 ἰοτίιγε, ΕΡ.1 σά Ρ.Ἐλι5.}}.Ζ. 

ς.1.38(Μ.20.424Α}); πῃ Π611, Αροε Ῥεὶν. Βὶ φ'ειίρ.87.21); δι. τοί, τίς ἢ 
τῆδυὶ οὗ Τ᾿ ο.τό: 24, ΕΡὮΧ.2.038; (Ἤγχγϑ.ορι.27.3 τη [0.(8.1588}; 1ᾶ. 
ἐοηι.1.2.4 ἴθ ἀεί, τοῦτ); ἰά, ἤονι.10.2 τη. ΖΦ ογ (το. τ. Ὁ}; [51α.Ῥεὶ]. 
ἐῤΡῥ.τ.31ο(Μ.78.3778}; Μαχ.ερ.τ( Μ.91.2884); 2. γοαςὶ ἰῃ δας οὗ 5ύτι, 
αἀροῤῥμ. Ῥαὶΐν,(Μ.65.1718). 

τήγανον, τό, ἐγγίηρ ρᾶπ, 1 Δ65.Να 7. ἀταϊ.73(Μ.38.041); ἃ5 ἐπδίσα- 
τηϑθηΐ οὗ ἰογίατο, ἔρ.!ρά ἀρ. Ἐτι5.}..6.5.τ.56(Μ.20.4208}); Μ.ΕἸεμβ. 
5(0.153.10); ΠΡὮΓ.3.2408.; ΟἩγνβ.λοηι. 3 8.4 ἐπ Μ|.(7.4308); τϑιδρυΙ 
(8334); 14. }μ.5.2(1.6300}; ξ865,Ν 42. ἀταϊ. τορί(οϑο). 

ἔτηκεδανός, τοασίίηρ; οἱ αἸβεαβθ, βούγον, ὥγας, δδιτά.τοά; (τ. 
ΝαζΖ.ανη.1.2.0.27(Μ,327.6604}). 

Ἐτηλαυγότης, ἡ, ὀγίρἠΐπεος, ἀπαρλ ΡΒ γ(0.446). 
τηλίκος, 50 φγεαὶ, Νοπηῥαν. [0.014.3(Μ.43.8200) ; οὗ ἃ πιυγάογ, 50 

ἐεγγτρὶο, τὸ.τϑ - Σοίβο6Α} ; οὗ δὴ δνθηῖΐ, 50 δἰγαηρε, δ.0:22(Β200). 
"τημελοῦχος, ἐμίείαγγ, ρμαγάίαν, οἵ Δ Ρ 615 τὰ βρέφη ἐξαμβλωθέντα 

«ἀγγέλῳ τ. παραδίδοσθαι ρος, είν Ρ.ΟἸοτη φεἶ, 4Β(Ρ.1πο.9; Μ.0. 
7200); τὰ βρέφη τὰ ἐκτεθέντα τ. παραδέδοσθαι ἀγγέλῳ ὑφ᾽ οὗ παιδεύε- 
σθαΐ τε καὶ αὔξειν (]ετη. εἰ. 4τ(0.140.1; 7170}; τ. ἀγγέλοις, κἂν ἐκ 
μοιχείας ὦσι, τὰ ἀποτικτόμενα παραδίδοσθαι παρειλήφαμεν Μείῃ. 
5γ}ὴ2.2.6(0ρ.23.13; Μ.18.574}. 

Ἐτηξίφρων, Ξομί-ἰσασίηρ, ΜΟΙ σνρηριτι (Ρ.146.1τ; Μ.18,2121:}). 
τηρ-ἕω, 1. γσιαγά, πέρ, Ῥγέξδονυε, τοῖ. Ὀδρτίβιη τῶν... «μὴ “-ησάν- 

των..«τὴν σφραγῖδα 20(ἰδη.7.6; “τήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν 
σφραγῖδα ἄσπιλον, ἵνα τὴν ζωὴν ἀπολάβωμεν 1Ὁ.8.6; ἐὰν μὴ --ἤσωμεν 
τὸ βάπτισμα ἁγνὸν καὶ ἀμέαντον, ποίᾳ πεποιθήσει εἰσελευσόμεθα εἰς 
τὸ βασίλειον τοῦ ϑεοῦ;; 1.6.0; οἷ... εἰληφότες τὴν σφραγῖδα... καὶ μὴ 
τηρήσαντες ὑγιῆ ΠΟΥ .51η.8.,6.5.: ἴῃ ρΈη. ““σατε τὴν σάρκα, ἵνα τοῦ 
πνεύματος μεταλάβητε 2(1δ».14.3} “-εὶ τὴν ἁγνείαν καὶ τὴν σεμνότητα 
καὶ ζήσῃ τῷ θεῷ Ἠαττη.»αμά.4.4.4.:; οὗ ομαβίιγ, Ο(Ἱοτη, ἐν.3.7(0.224. 
7; Μ.8.11648); ἰἅ.δεἰ.χοίρ.146.8 ; Μ.0.7130); τὸ ἀειθαλὲς ἄνθος.. τῆς 
παρθενίας ““ἢσαι δίῃ. νΉΡ.2.7(ρ.25.21; Μ,18.608}); -“εἶν τὴν ἑαυτοῦ 
σάρκα παρθένον 1.3.14{0Ρ.44.14; 85ΑᾺ)}; ἡ πρὸς θεὸν ἀγάπη, ἣν...ὅ 
᾿]ησοῦς.. «ἄρρηκτον. .--«μέχρι τέλους “-ἢσαι παράσχοι ἐδ.4.6(ρ.52.0; 968); 
οὐ μόνον ἄφθορα τὰ σώματα “εἶσθαι δεῖ, ἀλλὰ τὰς ψυχάς 10.1.1 
(ρ.8.9; 378); δεῖ τὴν παρθένον πρὸ τοῦ σώματος μάλιστα «-εἶν τὴν 
ψυχήν {ΒΑ5.Αποινίγρ.τ3(Μ,30.6930) ; οὗ γγοτῖκ οὗ [νΟΡῸΒ ἰη βιιβίαἰπηρ 
οὐρα 0 μὴ... πάθῃ [3ς, ἡ κτίσις} ὅπερ ἂν ἔπαθεν, εἰ μὴ ὁ λόγος αὐτὴν 
ἐτήρει, λέγω δὴ τὸ μὴ εἶναι ΑἸῊ εμί, 4τ(Μ.25.848}); τοῦ, σαὶ μΘ οδ ] 
Ἰηβίσποιιοη τὰ λεγόμενα μάνθανε καὶ “-εἰ εἰς τὸν αἰῶνα Οντ. Η, 
ῥγοεαίεε τι, ; σει τοὺς λογισμοὺς καὶ φεῦγε ἀπὸ κακίας, ἵνα μὴ 



τηρήμων 

“"εἴτε ἀεὶ μηδένα λογισμὸν ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἄλογον μὴ εὔλογον, ἕνα 
οὕτως ῥᾳδίως ἐπιγινώσκῃς τοὺς ἀλλοφύλους Πεόν ΟΠ .5.ἐδηηρ.τ 40(.02. 
1496}; τὰς... αἰσθήσεις... «ἀσφαλῶς ““εἴ τϑ.τ.τ(14818); πέφυκεν. . «ἡ 
καρδία ἀδιαλείπτως “-ουμένη..«λογισμοὺς φεγγοειδεῖς... κνΐσκειν 1.2.3 
(τς 2Ο}; ἀκριβῶς τὸν νοῦν “᾿“ήσωμεν καὶ ἐν πύλῃ καρδίας ἡμῶν στῶμεν 
τῤιτιτοοί: 5128}; ὁ ἐνοικῶν τῇ καρδίᾳ θεὸς... εἴπερ εὑρίσκει τὸν ἀέρα τῆς 
διανοίας... ὑπὸ φυλακῆς νοὸς “-ούμενον ἀνάπτει τὸ διανοητικὸν ἡμῶν 
πρὸς θεωρίαν, ὡς φλὸξ κηρόν 10.2.53(1512}}}; ὅ. «πάσῃ σπουδῇ “-ὧῶν ἀεὶ 
τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, ἕξει διδάσκαλον τὸν.. Χριστόν 19.2.84 
(15408}; 2. τραίεἰι, στυε μεεά ἰο, Βαγη.το.τι ; (Ἰο τι. 5 ἐν.2.4(ρ.120,3; Μ.8. 
9454); Μεῖίῃ.γε5.1.2(0.221.20); 6. εἰς, ΟἸδῃλ. γ᾿ τ(ρ.12.16; 7ο50); 
3. τοαίοῖ! ἔον, [16 τη τοαῖὶ ον, τῦ.τιλαίρ.τοι. 28; ΘοθΑ); “-εἴἶ μὲν μὸν 
ἡ τούτου θηρεύτρια: μῦν δὲ νοητὸν ἡσυχαστοῦ ἔννοια 70.(]Ππη.5εαἰ.27 
(Μ1.88.10078}; ὁ...τὴν κεφαλὴν “τῶν τὴν τοῦ ὄφεως καὶ δι᾿ ἀντιρρή- 
σεως.- βήματι χρώμενος... 
2.76(Μ.03.15374)}; 4. ποίϊεο, οὔξογυο, Οὐ εἰς, τι ποίρ χτο. 3; Μοστ. 
Ἰό80); [Ια εορηβῖη Δ πο. 2 (ρ.30.5; Μ.13.806.)}; Οὐχ ΝαΖ.ον.20.5 
(0.80.4; Μ.36.800); 5. Κεέρ, οὖξεγυέ αὶ ἴδ οὐ ἐηραρσειηθηξ, 7. ΠΘΉ 
τ; 2(1δν.8.5, ΟἸεπι, σίγ.3.ττ(Ρ.228.0;.Μ.8.ττ720}; Οτ εἰς. 5.26(Ρ.26, 
25; ΝΙ.11.12208}; ἔεβίσνα!β, [πϑτ.4ταϊ.το.3(Ν.6.4066); οὗτοι πάντες 
ἐτήρησαν τὴν ἡμέραν τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ πάσχα ῬΟΪνΟΥΆΡ. 
Επ5.}.6.5.24.6(}4.20.4064); οὗ προστάντες τῆς ἐκκλησίας... «αὐτοὶ μὴ 
“κοῦντες εἰρήνευον τοῖς ἀπὸ τῶν παροικιῶν ἐν αἷς ἐτηρεῖτο ἸτξῊ,ἐΡ. 
γε. Ὁ. Ἐπι5.}.6.5.24.τλ(ξοδα); 6. κερ ἃ. βθοχεῖ, ἴῃ ἰηϊτἰϑίοπ δίῃ 
Δα Ἰβῖεσθα ὈΥ͂ [5{1π τῆς ποβῖῖς ὀμνύω τὸν ἐπάνω πάντων, τὸν 
ἀγαθόν, --ἢσαι τὰ μυστήρια ταῦτα καὶ ἐξειπεῖν μηδενί ΗΡΡ.ἠδέγ. 5.2} 
(Ρ.133.2; Μ.τ6.32934}; 7. μαῦνδ γεραγα [ΟΥ, γευέγοηεθ τοῦ αὐτοῦ θεοῦ 
[1.6. οἱ ΟἹ δὴὰ ΝΊἸ] πρὸς ἡμῶν --ονμένου (Ἰοτη.5.7.3.12(Ρ.234.τ6; 
Μ.8.1τ840) ; ἕνα...“νοὔντες θεόν ΟΥἁπομι. 180 τη, [6γ.(ρΡ.162.15;Μ.12. 
4818); 8. γείαΐηῃ, Οὐ. }ο.6.2(1; ρ.1τοϑ.2; Μ|.14.2000); ἄλλους ἐν τοῖς 
καλοῖς “σ-εἴσθαι.. ἄλλους τε αὖ...τοῖς κακοῖς παραμένειν Δ ῥγηξ.3.1.23 

(Ρ.242.3; Μ.11.3008}; οἱ τοῖδιηϊηρ Πἰτ γα] 56 ηβ6 οὗ βορτοτς, 14,76. 
13.21(Ρ.245.20; 436Α)}; 9. γέδεγυε ἀμετανόητος “-“εἴται εἰς αἰώνιον 
κόλασιν Τ᾽, σα 1.5; τὰ «-οὐμενα τοῖς ὑπομείνασιν ἀγαθά Μ΄. Ῥοῖγε. 
2.3) τὸ τῆς.. αἰωνίου κολάσεως τοῖς ἀσεβέσιν “-οὐμενον πῦρ {δ.ττ.2; 
τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπολαύσεις ἀποκεκρυμμένων, τῶν ἐμοὶ τετηρημένων 
ΟἸεχμ.ῥγοί.τ2(Ρ.83.20; Μ.8,2408); ὁ κύριος..-«παρατίθεται τῷ πατρὶ τὸν 
πεπιστευκότα αἰῶσι “-ούμενον τ. (ρ.84.26; 2414}; 1Δ.ῥαφά,τ.6(ρΡ.τοΊ. 
13; Μ.8.285Α); κρυπτόντων 30. τὰ ἀπόρρητα] τῶν ἄλλων ἀγγέλων, 
μᾶλλον δὲ κυούντων εἰς τὴν τοῦ κυρίον παρουσίαν 1α,Ξἰγ.5.1(0.222.20; 
Μ,0.248); τὸ δὲ ἀκραιφνὲς τῆς τοῦ πατρὸς θεωρίας εἰλικρινῶς υἱῷ σὺν 
ἁγίῳ πνεύματι τετήρηται (γτ. Η εαἰεεἶ.7.ττ. 

Ἐτηρήμων, κεεῤτηρ, ρμαγάτηρ, Ονακ, δ δ.5.40ο. 
τήρησις, ἡ, 1. σμαγάϊηρ, ἀεέεπεες, ῥγεσεγυαίϊίον ἡ σωτηρία τ. οὖσα 

τοῦ εὖ ἔχοντος (θγη.κἰγ,.2.1ϑίρ.τδ5.1; Μ.8.ἸοΟ20Ὰ)}; οὐ αδίεποθ. οἵ 
ἰταατοη, Ζδιτοτ(ρ.9.1ο; 7008); τὸν ζῶντα ἄρτον ἀναλαμβάνοντα εἰς 
τὴν τ. ἑαυτοῦ Οὐτι(ἐεἰ5.6.44{0Ρ.114.21; Μ.11.13658); δεῖ... ἀεὶ τῇ 
προσευχῇ σχολάζειν ἐν τῇ τ. τοῦ νοῦ, κἂν ἔξω που αὐλίζοιτο τῶν 
εὐκτηρίων δόμων Ὠϊδά, εγξ.07(0.144.9); νοῦ τ. οὐδ᾽ ὅλως προβήσεται 
χωρὶς νήψεως σὺν ταπεινώσει καὶ εὐχῇ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Ἠδβγοβ ὃ. 
ἱεπιρ.2.66(Μ.03.15334}; ὅταν τῶν..«μυστηρίων Χριστοῦ. .«ἀξιωθῶμεν... 
τότε μᾶλλον τὴν νῆψιν καὶ τὴν τ. τοῦ νοὸς... ἐπιδειξώμεθα 1δ.τ 1οὸ 
(15124}); ἡ καθαρότης τῆς καρδέας ἤγουν ἡ τοῦ νοῦ τ. καὶ φυλακή 1Ὁ.2.ττ 
(15τ6.}); νοὸς τ΄. ... ἦ ἐστι καὶ λέγεται πρακτικὴ φιλοσοφία νοός 1Ὁ.2.ς 
(15290}; ἀκολούθει μοι πρὸς τὴν συνάφειαν τῆς μακαρίας τοῦ νοῦ τ. ... 
καὶ διδάξω σε..-πολιτείαν νοερῶν δυνάμεων 10.2.07(15444}; 2. οὔεεν- 
ναίΐον; ἡ φρόνησις...τηρήσει τῶν ὁμοίων καὶ μεταβάσει.. ἐμπειρία 
προσαγορεύεται []6Π|.5ἱγ.6.τ7(ρ.512.2; Μ.0.2884); ΟΥτ«( εἰς.4.οδ(ρ.360. 
6; Μ.11.11730); {Βα5.(δνι ρομογαί. (2.ὅοος ; Μ.531:.14604}; 3. οδξεγ- 
φαημοε φυλακὴ. «τῶν ἐντολῶν τ. οὖσα αὐτῶν ἀβλαβής ΟἸογη. "ἐγ.2.18 
{Ρ.154.24; Μ.8.1ο178); ; 1}.5.ο(Ρ. 135. 8: 0774}; περὶ τῆς ἐν τοῖς εὐαγ- 
γελίοις τ, πάντων τῶν γεγραμμένων Οτ εἰς.3.2τίρ. 217.10; ΜΙ. 
9448); ; ὅτε... “τις καμὼν ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τ. τοῦ λόγου.. οὐκέτι αὐτὸν 
τετήρηκεν, τότε τὸν θάνατον ἐθεώρησεν ἰά. 70.20.30(31; ρΡ.382.21; Μ, 
14.6680}; ἐὰν..«ἄρξηται προβαίνειν ὁ ἄνθρωπος τῇ τ. τῶν ἐντολῶν καὶ 
ἀπαύστως ἐπικαλοῖτο τὸν κύριον ᾿[ησοῦν, τότε καὶ ἐπὶ τὰ ἐξωτερικὰ αἷ- 
σθητήρια τῆς καρδίας τὸ πθρ...- ἐπινέμεται χάριτος 1 1Δ.}εν..8τ(ρ.ττ6. 
2); δεῖ.. «ἀεὶ εἰς τὴν τῶν..«ἐντολῶν τ. ἀποσχολεῖσθαι τὸν νοῦν 1δ.οὔ 
(Ρ.142.21); τ. ἐντολῶν θεοῦ τίκτει ἀπάθειαν ΤῊ]. εση!.2. 250} .οτἹ.14400)., 

Ἐτῃρητέος, 10 δε οδξεγυεί, κεῤὶ οὐδεμία νομοθεσία κατὰ ῥητὸν τ., 
ἐπεί τις..«ἄλογος τυγχάνει ἢ ἀδύνατος ΟτΟῤγίμι.4.3(ρ.329.3; Μετ. 
4844); τίς οὐκ ἂν εἴποι...ἐντολὴν “τίμα τὸν πατέρα᾽.. «χωρὶς πάσης 
ἀναγωγῆς τ΄; 1Ὁ.(0.330.2; 3848); τὸ .(ρ.330.6; Μ.1.6.). 

τηρητής, ὁ, 1. τραΐελον, «Ἀςερης.1ς.3,τ4(ρ.02)}; 2. ουεγϑεξν, ἰαςκ- 
"παϑίεγ, ἀρορλι, Ῥαὶν.(Λ1.6ς.2) 30); 8. ῥροϊϊεεπαν, 1.(3888). 

1593 

σκοτισθεὶς ὁ νοῦς ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων βλέπῃ ΤΏΒ]. ἐδ». τ 86(Μ.01.14368) ᾽: 

ἀπεκρούσατο τὸν πολέμιον Ἡοδγοῦ. 5, ἰόηηρο, 

τίμιος 

[“Ἰτήρων, ὁ, ν. τίρων. 
τιάρα, ἡ, 1. »ηἼτίαγγν πδαά- ἀγές5 οἵ Ῥειβίδη οτἱβίη ; σα ὈΥ̓͂ Ευθς- 

Βίας οἵ ϑαπιοβαίΐα ἱπ 9ο]άϊογ᾽ 5 αἰδραῖβθ, Ἰμάτ,ἤ,2.4.13.4(4.060)} 
2. εονὶΐ, ῃοοά; 65ρ. οἵ ἃ χηοηϊς, 50Ζ.}..6.3,14.7(}4.67.τούρ0). 

[ἢτιαρηφόρος (τιαροφ-), τὐξαντη 5 ἃ τιάρα, Ῥαὶὶ ἢ. Π ατι5.3(Ρ.1ο7. 
11; τιαροφ- Μ.3,.11700). 

[Ἐ]τιάφιον, τό, ν. τεάφιον. 
τιθηνία, ἡ, πογδίηρ αἱ ἰδὲ ὑγεαδὶ, ΤΓΝῚ]παγν.6(Μ.70.6ς 70). 
Ἐτιθηνίζομαι, πη 756, γεαῦ, ἘΡΡῊΓ.2. 291. 
Ἐτιθηνοκόμος, ΠΗ ΣΙΉΡ, δικοί ἰηρ τὴν τ. καὶ κουροτρόφον τοῦ θεοῦ 

ἐκκλησίαν Ῥ41]}.0.Οἠνγ5.2ο(ρ.14τ.τ4; Μ.47.19). 
τίκτ-ω, ῥξαγ ΟΥ̓δερεὶ, ὀνγίηρ ῥονίκ, 1. οἵ ϑοῃ᾽β. ροπεγδίοῃ θεὸν 

ἑαυτοῦ τὸν πατέρα φησίν, καίτοι φύσει θεὸς ὑπάρχων ..-.καὶ κατ᾽ οὐδένα 
τρόπον τῆς τοῦ τεκόντος ὑπεροχῆς ἡττώμενος ντιαρῤοί, Τά! 6(}».120. 
17; 6΄.2230}; ἐκ θεοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ φύσιν καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ 

᾿ τεκόντος ἔχοντα δόξαν 14..15.5.2(2.777Ε); αὐτός ἐστιν ἡ τοῦ τεκόντος 
δεξιὰ πανσθενής 1δ.(778}); 2. οὗ ΟΠ γΙπι᾿ 5 ὈΙΤΤΕ τὸ μὲν σῶμα ὡς σῶμα 
ἐτίκτετο.. αὐτὸς δὲ ὁ συνὼν τῷ σώματι θεὸς λόγος... δι᾽ ὧν εἰργάζετο ἐν 
τῷ σώματι, οὐκ ἄνθρωπον ἑαυτὸν ἀλλὰ θεὸν λόγον ἐγνώριζεν ΑἸΠ. πε, 
τϑ.1(Ν.2:.1:28.4}; πρότερον μὲν τὸν δεσπότην ἡμῶν διὰ τῆς παρθένου 

τετέχϑαι, ὕστερον δὲ τὸν ἀστέρα φανῆναι Μέδτο!]]. [γ.26 ΔΡ.Ε 5. 
Μανεεὶ!.,.,(ρ.φο.τς; Μ.24.8οβο); ὁ λόγος τοῦ ἀοράτου θεοῦ διὰ παρ- 
ϑένου τεχθήσεσθαι ἔμελλεν Μᾶτοε!]]. ἔν .οϑ 1δ.(ρ.51.1ς; 8008); πρὸ τοῦ 
«διὰ τῆς παρθένον τεχθῆναι λόγος ἦν μόνον Μδγ(Ε]}. 7.42 τ.(0.35.2; 
7844) : τέξεται ἡ δάμαλις καὶ ἐροῦσιν οὐ τέτοκεν" ἐπειδὴ. εὐτινες λέγουσιν 
αὐτὸν μὴ τετέχθαι, διὰ τοῦτο τὸ τέξεται, καὶ...οὐ τέτοκεν, ἐπειδὴ οὐ 
τέτοκεν Μαρία ἐκ σπέρματος ἀνδρός ἔρ:ρῃ. λαεν. 30. «30 (Ρ. 314: τό; Μ.41:, 
4570); θεὸς ἦν καὶ ἔστι, γέγονε καὶ ἄνθρωπος δι᾽ οἰκονομίαν, ... πεχθεὶς 
ἐκ παρθένου δι᾽ οἰκείαν φιλανθρωπίαν 6εϊ. νυν. ἐ.6.2. 10. 2(Μ ὃς. 1281}; ; 

οὔτε.. .αυλλαμβανόμενος, οὔτε ὅλως “-“ὁμενος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης τὰς 
θύρας τῆς σῆς μήτρας ἠνέῳξεν Τοργοῦ. Η. τενηι. (.93.14648); εἰ 
ἐγίνωσκες ἄνδρα, οὐκ ἂν ἔτεκες θεὸν τὸ. (τ4π0})}; παρθένον ἔχεις 
“"ουσαν κεκλεισμένων τῶν ὀργάνων τῆς φύσεως 1διδ(14808) ; ἡ ἄφθορος 

τῆς παρθένου μήτρα καὶ μετὰ τὸ τεκεῖν ἄλυτος ἔμεινεν [(ῃγν58. ΒΛ 2.2 
(8.240Ὰ); ἡ παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον “σεἰ Βοιη, Με}.(ΒΖ 24 
Ρ.3}); δι᾿ ἐμοῦ τῆς σε τεκούσης παιδίον νέον 1Δ.(8Β2 24 Ρ.9); ὥσπερ... 
συλληφθεὶς παρθένον τὴν συλλαβοῦσαν ἐτήρησεν, οὕτω καὶ τεχθεὶς τὴν 
αὐτῆς παρθενίαν ἐφύλαξεν ἄτρωτον 70.1). 7.0.4.τ4(Μ.94.1τ61.4}; δι᾽ 
ἀκοῆς... ἡ σύλληψις, ἡ δὲ γέννησις διὰ τῆς συνήθους τῶν “-ομένων: 
ἐξόδου, εἰ καί τινες μυθολογοῦσι διὰ τῆς πλευρᾶς αὐτὸν τεχθῆναι τῆς 
θεομήτορος 1δ.; 3. οἱἩ σεποτδίοη οὗ 4}} τπἱηρς δος. ΒΔ51Π1665, ΗἸΡΡ. 
ἤκαεν.7.24(0.202.15; Μ.τό.33110); 4. οὗ ὈΪΓῚ οὗ ΒΜΥ ἡ στεῖρα “-εἰ 
τὴν θεοτόκον Βοιῃ. Μ6].(.44.5 τ Ρ.108); ““εται...«ἐν τῷ τῆς προβατικῆς 
τοῦ ᾿Ιωακεὶμ οἴκῳ καὶ τῷ ἱερῷ προσάγεται 7ο.1). ζ.0.4.τ4{Μ.04.11578}; 
5. οὗ Ξριπῖυδ] γί, Νοηῃ.βαν. 70.3:43(34.43.7658); ἡ ἐκκλησία... 
τέκνα ἐν λύπαις “-εἰ...“εὶ δὲ αὐτὰ διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας Ῥτος.. 
Οεη.53:τ6(ΜΜ.87.21324}; 6. πχεῖ,, ῥγοάμερ, σομθναΐϊε ἡ διάνοια..." ει.., 
φθόνον Τ΄, Βεη7.7.2;. Οἴοπα, ῥασά,2.τοί(ρ.221.το; Μ.8.5254Α); λογισμοῦ 
ἁμαρτήματος...τεχϑέντος ἐκ πλάνης τοῦ ἐχθροῦ (οπεοί,αρ. 6]. γ2. 
ἐι.6.2.7.35(Μ85.1 2400}; ἡ ἀπιστία βίον “-εἰ πονηρόν (Ἤγτγπιλομ. 6.2 
ἦμ Ηεῦ.(12.630)) ; “-ουσιν [56. ἀΔΉΡΘΓ5] ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωήν 1ἃ.ἤση}. 
τοῦ ἵη Τό πβο); ἀθρ. τέξομαι, Ἰὰ,5ἰαὶ.2.3(2,240) ; οἵ ἀἴδειβεβ, 
ὀγνθεά, τοῦ. ϑριστιῖα8} ἀΙ5εαβεβ οὐδὲ ἁπλῶς ““εται τοῦτο τὸ νόσημα 
[35. να πσίοτν ], ἀλλ᾽ ὅταν πολλὰ κατορθώσωμεν τῶν ἐπιταττομένων Ἰ΄. 
λομιτουῦ τῇ Μι|ι.(7.2440)}; τὰ. μσνι.3.4 τὸ Ἐρίκ(ατ. 22}; τα ἤοηι.1 4.3 
ἦ5 Πεδ.(12.τ530); οὗ ρούβοὴβ ἀπὸ τῆς τρυφῆς. «νόσους τεκάντες 1. 
μονι.2.4 τῷ. ΒΡλμι(α5Α}; τᾶ ον ἴη σαὶ, τ](το. 6608) ; 1. ἀο»1.39.4. ἦτ 
Ἠεδ.(12.276 0). 

Ἐχιμιολκός, ὁ, ν. Ἐτιμιουλκός. 
τίμιος, 1. οὗἩ ροΙβοη8, ᾿δἰά τη πομομν, τοονίἧν οὗ κομομν, οἵ αοὰ ὁ 

γνωστικὸς τίμιον, σεμνὸν. ..εἶναι τὸν μόνον θεὸν πεπεισμένος (Ἰ6η1.5 ἐν. 

.4{Ρ.16.12; Μ.9.4288); τὸν πάντων. .«-τιμιώτερον Οτ. [0.το.δ(4; Ρ.176. 
25; Μι14.3165}; τὴν τοῦ μόνου τιμιωτάτου τιμήν Ποιν, ἴεηνιττι; 
ἃ δημιουργὸς τῶν ἑαυτοῦ δημιουργημάτων φύσει τε καὶ ἀξίᾳ τιμιώ- 
τερος (οηεὶ. 4.Ρ}.7.23.4; οἵ ΟΠ γίδὲ ὦ παιδίον τ, Α{Μ|ιὲ.32(ρ.2το.9η.); 
οἵ Η. (ποβὲ ὡς...ἀληθὲς προσιέμεθα τὸ πάντων διὰ τοῦ λόγου γενο- 
μένων τὸ ἅγιον πνεῦμα πάντων εἶναι τιμιώτερον ΟΥ. [ο.2.το(6; ρΡ.ὅς. 
20; 1288}; οἵ ΒΜΥ, ΜδοιΜρπιαῤοῦν.4.28(Ρ.216,26) ; τὴν τιμιωτέραν 
τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφεὶμ....«τὴν ὄντως 
θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν (δι. ΜΕ] ἄγη. 1(12.45)Ρ.τος; Μ.98.485:4}; 
οὗ 5αϊπῖς, Οὐ, [0.6.7γ(4; ἢ.115.20; 2124); πρώτου κατειλεγμένου τοῦ 
Πέτρου εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα, τάχα ὡς τῶν λοιπῶν τιμιωτέροι 
16.3).δ(ς; ρ.435.20; γπ60); ἀπάτι τ ἐφεονεεὶ. (Μ.07.14360) ; οὗ τιδη ἴπ 
ογραξίοῃ, Π]θηι ῥγοὲ,τίρ.9.2: Μ.8,640); Μας. βρη, ροῦν.4.28(ρ.217.1); 
οὗ τῃ6 ν]γίποιβ πηδη, Βδ5.ἰδρ ἰ. επί. 4(2.1770; Μ.31.5 720}; οὗ νἹτρίηβ 
πολλῶν ..«οὐσῶν..«τῆς ἐκκλησίας τῶν θυγατέρων μία μόνη ἐκλεκτὴ καὶ 



τιμιότης 

τιμιωτάτη ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῆς...τὸ τάγμα τῶν παρθένων ΜοΙΠγΡ.]. 
Δ(ρ.75.1; Μ.18,1208); Οὗ τῃ6 ᾿βποβειο᾽ ὁ τ, τῷ θεῷ ἐν ᾧ ὁ θεὸς 
ἐνίδρυται (ἸΘη,.517.7.5(0.21.20 ; 4404); 2. ἃ5 σοΙΩρ]Ἰθπΐατν ἰοτπι οὗ 
δάάτεββ, κοπομγαδία (αδὰ, 5 ρ61].} ἴο ὈΙ5ΠΟρβ, Ὀοπδίαρ.6].νγ2.ἦἢ.6. 
4.7.Ο(}1.8ς.12330); Ετι5.6. ἐλιρσον (ρ.6ο.1; Μ.24.8240);, ΑἸΉ,αροί,Ξεε. 
7](Μ.25.2850}; Βαβ.οριθο,τ(3.18 18; Μ.32.4720); ἴο ῥΙ6βῖ5, ΒΡΙΡἢ. 
Ἔχρ. Πα. 2π(ρ.526.0; ΜΝ.42.8320); 14. γόδοντ(ρ.155.4; Μ.41.1570}; ζὮγνβ. 
4}.22(3.6018); ἴο ἃ ἄδδοοι, Εριρῇἐχρ, βά.25(ρ.526.8; 8320); ἴο 
Εἶν] αἰρηιαχίεβ, ΠΠδροπι, ἄγε π(ρ.8.2; Μ.10.14368); Οοπδῖ,ρ. 5. 
ἀν ε.το.ς. τ5(Μ.20.8858); 3. οἱ τῃίηρο, ρῥγεοίοις, ναϊμαδίε, ῥγίτεά, Ἰῃ 
56}. τὸ τιμιώτατον πάντων τῶν ἐν ἀνθρώποις κτημάτων..-τὸν λόγον 
ΟἸοια, ραε,2.π(ρ.τᾶς,τς; Μ.8,4484Α); τὸν λόγον, δι᾽ ὃν ἢ σὰρξ τιμία 
ὕδατι ἀναγεννωμένη 1.2.τ2(ρ.228.7; 5400); πολλά ἐστιν ἀνθρώπον 
τιμιώτερα ΟτοΟ( εἰ5.4.29(}.208.4; Μ.11.10698)}; ψυχὴν γὰρ παντὸς 
σώματος. «φαμεν εἶναι πρᾶγμα τιμιώτερον 1Ὁ.8.40(ρ.265.3 ; 15808); εἰ 
τιμιώτερον σῶμα ἀνθρώπου τῶν ἄλλων ζῴων, ὅτι χεροί τε θεοῦ λέγεται 
πεπλάσθαι καὶ ὅτι τιμιώτερον τῆς ψυχῆς τετύχηκε σχῆμα ίετῃ.»γ65.2.22 
{Ρ.376.0); οὗ ναἴυς οἵ ἤεδῃ, ἰογτπιοα Ὀγ (οά, ἴῃ το], ἴο ΓΟΒΟΥΥΘΟΈΙΟΝ, 
{{π||. β.γες.(ρ.44; Μ.6.15840) ; οὗ παπὶς οἵ σοά, (Ἰεῖι. ῥγοί. ττίρ.δι1. 
26; Μ.8.2364); ον" Οἴονι.9.22; (σηςὶ, Α͂ΡΡ.5.6.2; οἵ ἀϑῖηθ Βα δοίῃ Ἰὴ 
Μαμηίςοῇ. υβαρε, Ηορσεπι. Ἄγεοιτί(ρ.19.0; Μ.10.14458); 65Ρ. οὗ (ΟΠ τΙβεἾ5 
δον ἀπά Ὀ]οοά, τ] θη!.1.4. οἰξ. 5, αἷμα; Οοηδί. ΑΡΡ(ὰ τήϑεν., τὉ.2. 
57.260; ον ΜΕ]. (4.5 1 ρ.52)};} ἴῃ δαοματίβῖ, 4.7 μον. ἃ 4ο(ρ.166.3, 
βοηθ Μ 55. οἡΪν); (σηϑρί. .4Ρ}.2.57.21, 18.5.14.1; [1ὲ.8ας.(ρ.318.27}; 
1Ὁ.(ρ.330.4); δ ΔΛ] γε Βυισ ΐταδῃ ρΡ.140.18}; οἵ τῇ. γχοββ, Ουγ. 
1.9: ποῦ {Τῦ 34 ρ.80.3: Μι οἵα.}; Απαγ.ΟΥ.ογ.το( }].97.1ο170}; 18. 
(το2ο); οὗ ΒΪοοα οὗ τλϑτῖνβ ὥσπερ τι αἴματι...τοῦ ᾿]ησοῦ ἠγοράσθη- 
μεν,.««οὕτως τῷ τ. αἵματι τῶν μαρτύρων ἀγορασθήσονταΐ τινες ΟΥ̓, 
1ηαγὶ.κο(ρΡ.46.26; Μ.11.636λ); οἵὗἉ 5αἰητ᾽ 5 γο]ος5, Ψ]. οῖγε.τϑ.α; 4“ πάν. 
Β ττ(ρ.64.6); οὗ Ἰσοπθ, 10. ιτιαρ. τοί Μ].94.13334}; 1δ.3.τ(13170}; 
4. ἡδοϊ, 45 50 81., λοηόομν, ἀϊρητέν, ὈοποῖρΡ.Επ5.ν.(.2.71(ρ.70.5; Μ. 
20.10440}; δ.(ρ.70.22; 1τ0458); 5. “ΟΉ [ογγτης ποπόμν, μοπομγαδίθ; οἵ 
Ῥυδβεμοοά, Τ΄,1.6ν.τ7.3; οὗ τηϑτγίασε, (ὐγ5:. ρῥ.6.ττ.6; 6. τοογε 50 
τΠΠ ἢ, - ἀξιος, (Ἰεγη, ῥασά.3.δ(ρ.256,.6; Μ.8.6048). 

τιμιότης, ἡ, ἀσησιν, ἀἰοιηπο 0} τὶ καὶ ἀξίωμα ἡ ταπεινοφροσύνη 
Μας.Αερ εὐ δέ, εον.τ4{Μ.34.8400)); 85. σοι ΡΠ τη ἴατν βύγία οἵ 86- 
ἄτθϑθς ἴο Ὀίβπορβ, (οπϑίρ. τ αροϊ, σης. 23(ΜΜ.25.6248); Ασας.εῖ 
Ῥαι].6Ρ.(ρ.154.20; Μ.41.1574}; ΟΥ Ν 2.6}.6(Μ.37.324}; ΡΆΠΟ ΟἨνγγ5. 
χαίρ.88.τ8; Μ.47.50); ἴο ΔΡοΐβ, ἘΡΙρΡμ βαεν.ρτοθιη.2(ρ.170.25; Μ.41. 
τό ; ΙΔ χρ. βά.2:(ρ.526.4.; Μ.42.8320) ; ἴο πιοπ 5, [ο.ἍἹ1 Η.0.70.}. 
τοί(Μ.04.4454); το ῥτοίεοίβ, αὐ. Ν82..ρ.2ο8(3454); ἴο σομηΐβ, Β43. 

4ρ.15(3.940; Μ.32.2770). 
τιμιουλκ-ἔω, γαΐδο ἐπε ῥγίδο οὐ ὁ “-ῶὥν σῖτον, δημοκατάρατος Β88. 

μοηι.6.3(2.468.; ΜΙ.321.2688); (Πτγβ. δαὶ, δ(1.7060) ; Ατεῖῃ. ρος.6:6(Μ, 
τοῦ. π02Α) ; ἴο Ὀ6 γτεαᾶ ἴπ ρ]δοε. οὗ ταμι-, Απατ, ΟΥ.ογ,.ο(Μ.97.1Οο098). 

πηιμιουλκός, ὁ, οη6 τοῖο γαΐξες ῥγῖεες περὶ. «τῶν προσφορῶν ..--ἐὰν 
μὐὐλάβη (ὁ ἱερεὺς) παρὰ..««τοκογλύφου ἢ τιμιουλκοῦ ἐπὶ σίτου...χωλῶν 
καὶ τυφλῶν προσφέρει..«τῷ θεῷ ΤΑΚΠ ςγηίαρ, 8. ϑ(ρ.154: τιμιολκοῦ ΜΝ. 
28.8454). 

τιμωρητής, ὁ, συεηρεν, ἀροπὶ οὗὨ ῥερδἠηηθη; οἵ ἀτιρεὶβ, Ἡϑυρη. 
οἶρι.).6. οἴ.18.7.1; ΜοΊΒιογηρ.ο.τίρ.115.20; Μ.18.1808). 

Ἐπιμωρητός, ῥμηϊσμαδίε, ἀεδεγυΐϊηρ οὗ ῥεπῖσληπεηὶ, Ἰϑϊον Ατἀ,9..4. 

25(}1.3.7364). ΚΝ 
τιμωρία, ἡν Α. ῥωηίξἠνισηιϊ, Γοἰγιδμίτου αν ἴῃ ρεη. ὁ ἄγγελος τῆς τ, 

Ἠοτπι.ςἔνι.0.3.2; γέγονεν... «ἡ τῶν Σοδομιτῶν δικαία τ, τῆς-.-«σωτηρίας 
εἰκών ΟἸοτ. ῥαθά.53.8(ρ.262.16; Μ,8,6168) ; εἰ οὗ πονηροὶ πονηροὶ κατὰ 
γένεσιν πεφύκασι προνοίας ταγαῖς, οὐκ εἰσὶ... «ἄξιοι τιμωρίας τῆς ἐκ τῶν 
νόμων Μεῖμιεγηρ.8,τδίρ. τατος; Μ,18.172}); οἱ 14.γ65.τ,.3τ(ρ.265.20; 
Μ.41.1141τ0}; Β685.4}.53.1(3.1418Β; Μ.32.3974); ἂν μετὰ καθαριότητος 
προσέλθῃς [5α. ἴο (ΟΙπτπυη!οη], εἰς σωτηρίαν προσῆλθες- ἄν δὲ μετὰ 
πονηροῦ συνειδότος, εἰς κόλασιν καὶ τ. ΟΒγγδιλον.46.4 ἴῃ [6.(8. 
2740); τεῦ, ἀβαΐῃ πειθόμεθα...μὴ μισθὸν τιμωρίας εἶναι τὸν θάνατον, ἐξ 
ὧν αὐτὸν καὶ ἅγιοι ὑπέοτησαν ἣ καὶ αὐτὸς...ὁ Χριστός (οπδί. ἄῤ.5.1. 
9; τοῦ, Αἰοπεπιθηΐ ἡμῖν...κεχρεώστητο τ. σταυροῦ (ε].ὈγΖ.ἢ.6.2.24.2ς 
(Ν.85.τ3040); ὅ...σωτὴρ...τὰς ἡμῖν. χρεωστουμένας τ. εἰς τὴν..-αὐτοῦ 
ὑπεδέξατο σάρκα 1.2.24.26(Μ.1.ς.); 2. τεῖ. Οτροηίξι νοῦν οἵ ΕΆ]] τὰ 
λογικά, τὰ τῆς θείας ἀγάπης ἀποψυγέντα καὶ ἐντεῦθεν ψυχὰς ὀνομα- 
σϑέντα, τιμωρίας χάριν σώμασε παχυτέροις...ἐνδυθῆναι καὶ ἀνθρώπους 
ὀνομασθῆναι Οτιργήμε.2.8.3(ρ.16ο.2); ἐκ τῶν προγενεστέρων ἁμαρτη- 
μάτων λόγῳ κολάσεως ἤτοι τιμωρίας ἐδέξατο τὸ σῶμα ἡ ψυχὴ..«καὶ 
πάλιν ἐκ δεντέρου καὶ..«πλεονάκις ἐμβάλλονται σώμασι πρὸς τιμωρίαν 
1δ.(ρ.16ο.21); ἀεπῖεα μὴ ἐγχωρεῖν αὐτὸ [3ς, τὸ σῶμα] νομίζεσθαι διὰ 
τὴν παράβασιν δεσμὸν ἐπὶ τιμωρίᾳ γεγονότα Μεῖτῇ.γέ5.1.54{0.312.1 ; 
Μι4τ 14:0); 3. τε, ΕἴοσΠ8] ρα ηἰβῃσηθηῖ ὁδός... ἐστὶν θανάτου αἰωνίον 
μετὰ τιμωρίας Βανη.20.1; ὑπομνησθεῖσα διὰ τῆς προσκαίρου τ. τὴν αἰώ- 
νιον ἐν γεέννῃ κόλασιν ΕΡρ.Ιπι σά ρ.Ἐπ5.}..6.5.τ.26(Μ.20.4178}.; Οἴετη. 

1394 τιτρώσκω 

Ῥγοί.το(ρ.66.31; Μ.8.2ο44); τὴν διὰ πυρὸς τ. ἀπὸ τῆς βαρβάρου 
φιλοσοφίας ...ἡ ᾿Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὀφείλετο Ἰα.5|γ.ς.14{ρ.38ς.24; Μ. 
9.1334}}; αἰωνίαν δίκην ὑπ᾽ ἐμπύροις θεοῦ τιμωρίαις παθεῖν ετῃ Ἔγηηῤ. 
ττ(ρυχ3π13; Μ.18.2128); εἶ, τις ἀμύητος κρύψας ἑαυτὸν μεταλάβοι, 
κρίμα αἰώνιον φάγεται...εἰς τ. ἑαυτοῦ (οηρὶ, ΑΡΡ.7.25.6;) μετὰ τὴν 
ἐντεῦθεν ἀποδημίαν κόλασις ἀφόρητος, τ. ἀθάνατοι ΟΠ γγ5.5 αἱ. 5.2(2, 
62}; εἰ...ὅ..-«νὁμων φόβος...ἔχει τὴν ἰσχὺν ὥστε ἀπάγειν. . «τῶν 
πονηρῶν πράξεων, πολλῷ μᾶλλον...«ἡ τ. ἡ ἀθάνατος ἰὰ, ἤ07,3.3 15 
2ΤΡοςς (1τ.5104Ὰ); 4. ἴῃ 6686 οἱ ὑδφησεαηεε; οὗ ΜΆΘΟΙ. σα ἰ5 ἰῃ- 
σἄρδθ!θ, (ἰοσα. βασά. τ ϑ(ρ.131.8; Μ.8,3330); θεὸς...οὐ τιμωρεῖται 
(ἔστι γὰρ ἡ τ. κακοῦ ἀνταπόδοσις), κολάζει μέντοι πρὸς τὸ χρήσιμον 
1ᾳ.5!ν.7.16{(Ρ.72.2ο; Μ.0.5418); 19Ὁ.4.22(ρ.315.24; Μ.8.13614}; 56. οἵ 
σογγδοῖίναε ῥα ἰβῃπιεπὶ θεραπεύεται..«πολλὰ τῶν παθῶν τιμωρίᾳ 
ΟἸοπι, ῥαερά.τ.ϑ(ρ.128.4; Μ.8.2288); ἀπολυθέντων ἡμῶν κολάσεως καὶ 
τ. ἁπάσης, ἃς ἐκ τῶν ἁμαρτημάτων εἰς παιδείαν ὑπομένομεν σωτήριον 
ἴ4.5ἱν.7.τοί(ρ.41.18; Μ.9.4808); βουλῇ θεοῦ..«τοῖς σεβομένοις αὐτὸν 
παραπτωμάτων χάριν ἡ τ. ἕπεται..«ἶνα. «καθαροὺς ἐν τῇ τῶν ὅλων 
παραστήσῃ κρίσει Πον Οἰοηνττ,τό; διὰ τὰ ποσῶς φιλόθεον προσκαίροις 
τ. αἰωνίων σωθῶσι κολάσεων ἐξ.15.0; 6. γοῖ. 600]. ῬΡΕΠΆ] 185 πρεσβύ- 
τερος.. ἀφορίζει... τοὺς ὑποβεβηκότας, ἐὰν ὦσιν ὑπεύθυνοι τῇ τοιαύτῃ 
τ. Ορριδί. Αρῥ.8.28.5; τοῦτο τὸ τοὺς αἰτίους τιμωρεῖσθαι οἰκοδομεῖν 
ἐκκλησίας ἐστίν, ἀσφαλέστερον τῶν λοιπῶν καὶ δοκιμωτέρων διὰ τῆς τ. 
γινομένων εαἰ.200γ.13: τοίρ.443.13); 7. τ. διδόναι ῥὰν πὸ ῥεπαίϊν, 
Ομγνϑβ.5ας.3.17ίρ.9ο.ς ; 1.308Ε}; ΙΔ, ἠον,16.7 τη. 1. {7.2140}} τά ἄορ. 
2.3 τῇ 21 ἠεςς (τι. 5180). 

Β. «εὐενίηρ, ἰογημθηὶ μετὰ πολλὰς ...τ. ἐν ἰδίῳ. .«χωρίῳ τελευτήσαν- 
γος 56. [445] Ραρίδϑβ Κ".3.2; Οὐηεί ἄρρ.5.6.5; τοῦ εὐαγγελίου... 
χάριν..«τὰς παντοδαπὰς τ. ὑπέμενον [50. ἈΡΟΒ51165] ΤΠαι.2 Τήη.1το(3. 
6η8); 1Ὁ.1:12(670). 

Ἐτιμωρικός, ῥπμηείηρ; οἵ δηροὶβ, θοσ. ἄοεὶ.12.3(Ν.88.17520). 
τίναγμα, τό, «μαξτηρ; οἵ βίτοκε οἵ Πρμίπιηρ, τ. Νὰ Ζιαγη1.1.2.14. 

δι(Ν7.37.761Α}; 1.2.1τ.1τ.134{10304}.Ψ 
τίννυμι, ῥὰν Ῥεπαΐϊΐϊγ, Οὐσηςί. 4ρβρ.2.46.4. ΟὨγγϑ. μοη!. 1.0.3 ΤἪ 

χΤύ.(ατ.603Ε); 14. ον. 2δ.: τῷ ο.(8.1594Ὰ); Χριστοῦ... «δεδωκότος 
ἑαυτὸν τῷ πατρὶ ὑπὲρ τῆς ἡμῶν σωτηρίας...καὶ τὰς ὑπὲρ ἡμῶν 
μονονουχὶ δίκας τιννύντος, ἐλυτρώθημεν τῶν τῆς ἁμαρτίας ἐγκλημάτων 

ὕγτ. 7ο.8(4ᾳ.7ο 71). 
τίρων {{"]τήρ-, ["7τύρ-), ὁ, (αἴ. “γοὴ) γεεγμῖι, Μασ. Ααρ, ποηι.43.8 

(Ν1.34.7714}; 1Δ ο δέον ατ( ΝΜ .34.8228); (οὐ. Αἤνιοο; τήρων, ΚΟ Ραεῖ, 
Φ 4(ρ.3.14); τύρων, Μ΄. τ ..(ρ.20). 

τιρωνᾶτος, ὁ, (1,δἱ. ἐγομαίμ5) ὑοάν οὗ γεογμῖῖς, (οὐ. Αγ.00. 
Ἐπιρωνικόν, τό, (οἴ. 1.αἱ. ἐἰγοὴ) ἰαχκ ἰο ῥγουϊάξ γέογ μα δ᾽ ρᾶγ, ὅν τι68, 

ε».70(Μ.66.14454}. 
τιτθίς, ἡ, πμγ5έ, (ῃγγϑ λον. 1.4 15 Ἠεὗ,(τ12.1180); 5 γη65..}.3(}1. 

66.13254). 
Ἀτιτθισμός, ὁ, ῥγέξεμγ οὗ {πὸ φιοϊδονὴς δγϑασὶ ὃν δ σιρεξίγ τμξαη, 
{Ὸβμγυβ. αὶ  Ηεγοάίαά. (8,428). 

Ἐχιτθυρίξω, εἰαϊίεν, ἀπαβί. 5. λοά ο(],80. 1484). 
Ἐχίτλον, τό, ηαγὰ οὐ δἃπ οὔὐεοῖ ἴὸ ἀδποῖξ 18 οομῃβοαίϊοι, ΑἸ. 

ΘΟΠοΙαϑί. οἰ .4.το(Ρ.56). 
τίτλος, ὁ, (1, Αἴ ἐἰμεϊ5) τηξεντρίτοη, ποϊϊεθ; 1. οοάθα Ὀοαγα 

ψὨτοηρα τ μα κ οὐ ψΐοῆ Ἰοττετβ ψασθ τ ςᾺἋ6ὴ ἴῃ ΙΠἸς οὐ θαγηΐ 
πα; οὗἩ ἐμβου ρθοη οὐ ΟΥοβ5 (εἴ, 0.10: 19), Μοὶ, ῥάδ5,ο 5. Ρ.16.8; ὁ τ΄ 
ἀντὶ τοῦ χάρτου ἐπὶ τῷ σταυρῷ προετίθετο Αι. ϑορῃ ἀομι ἴῃ Ἐ5.5 
(Μ.40.3928); Νοππ.ῥαν. 79.τοῖ τοί Μ.43.0018); οἵ Ῥυθ]Π10 ποίίςεϑ 
ΜοΟσΙγετί(ρ.τ2Ἐο); 2. Ἰομιρδείοηε, ΔΙΑ͂ΜΑ τό; 1διτ67; 10.173; 
8. αἰονάᾷ, ας. ἴσῃ. αροεν.2.7(0.5.13); 4. τον θη ποίεε, ἰδ ὁ τῆς 
“Ῥωμαίων ἐπίσκοπος... ἀπέστειλεν...τ, ἰδιόχειρον...διὰ δύο ἐπισκόπων 
Τιοοητι θυ νον. 35 (Μ.98,δοϑΑ); 5. ἀεσαάτηρ; ἤδῆσθ σδεί θη, 
ἐπαρίον ; ἴπι σομο αν ἀοσυχηθηΐα, Οοά, Α{2.133; ἴπ ΠΉΡΘΓΙΔ] Ἰαρίβ]α- 
τίοη, ἔναρτ.λ.6.1.12(0.20,22; Μ.86.24534); οἔ αἰνίδίοῃβ. οἵ ρΌΞΡΟΪΒ5 
ἴον Ἰθουϊοηατν 86 παρὰ τῷ ατθαίῳ τ. ἑκατοστῷ ἐννάτῳ ()οουτη. 
ρος. τχ(ρ.τοβ); ἐδιοττ4(ρ.117}} 6. {ἰ6, τυαγγαηὶ, Μί. ἀνταιδη, 4 
(Ρ.125.21). 

τιτλόω, Ραϊ ἃ πιᾶῖῖς Οἢ. 8π Οὔ ἠθοῖ ἴο ἀοποῖα 115 σομββολίίοη, 9055 
ἤξοαιε, 70.148]. εἰγοη το Ρ.245(Μ.97.376ΑᾺ). 

Ἐχίτλωμα, τό, ἐπδογρίίοη, πατῖ, ἄρος, δᾳη.Β(ρ.30). 
τιτρώσκ-ω, τον 1, βαγ; ᾿ς Πτ,, τες Οβῖ πλευρᾶς ἀχράντου λόγχῃ 

τρωθείσης Οὐ5ηι.Μ 6]. ἀγηνη.τ2(12.41, Ρ.162; Μ.98.5ο040); 2. [1τ,| ἀπὰ 
τηδῖ. αὖ {πὸ ϑᾶπιὸ {{π|6, ΜῈ ἃ ραν οα ἴῃς ννοσά ; οὗ (Ἀυῖϑι τρωϑῆναι 
θέλω καὶ τρῶσαι θέλω «4. [σ«οπ(ρ.197.24}); οὗ ΟἸλ τη ἃ5 ψοσμάδα ἔοτ 
ἴονα οὗ ( τιϑε, 'ἢ ΠΕῚ τλΑτνΥβ ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ. διὰ τῶν 
ἁγέων μαρτύρων, δι᾽ ὧν, ἀγαπήσασα τὸν Χριστόν, ἐτρώϑην, τὸν ὑπὲρ 
αὐτοῦ δεξαμένη θάνατον Ῥῃ (ατρ.(αη.4.(4.40.644}; τέτρωται ἄδης, 
ἐν τῇ καρδίᾳ δεξάμενος τὸν τρωθέντα λόγχῃ τὴν πλευρῖν ΟΟ58),}16], 
νη ΗΒ 2 Ρ.αγτ; Μιο8.4884); 3. πιεῖ, ; ἃ, οὗ 5ο.]5 ννοπηᾶοα ὈῪ 



τληπαθέω 

ἰη οὐ θεν] ᾿Ιησοῦς.. τὸ αἷμα τῆς ἀμπέλου τῆς Δαβίδ, ἐκχέας ἡμῶν ἐπὶ, 
τὰς τετρωμένας ψυχάς (Ἰεπι.4.4.5.20(ρ.179.11; Μ.9.6364); οἱ ὑπὸ τοῦ 
διαβόλου εἰς τὴν καρδίαν τετρωμένοι ΟΥ..6.32.2(ρ.428.35; Μ.14.7458); 
δες. ΝΖ. άξαϊ. το (1.38.1184); ἰα!ἢ ρτονεπίίπρ οἴμου νιγίι65 
ἔσοσῃ Βεΐηρ ἰπ]υτεά, Ομ γγβ ον. 24.2 τῷ ἘΡρ᾿ν(τ.1820); Β. 'π ροοά 
56η56, ΌΚ ῥυίοκ οὗ οοπμβοίθποα τὴν ἀπηλγηκυῖαν ψυχὴν καιρός ἐστι 
τρῶσαι, οὐ θανασίμως, ἀλλὰ σωτηρίως (ἰεπὶ, ῥαφά.1.8(ρ.133.15; Μ.8, 
4404}; ὁ δὲ Δαβίδ,.. αὐτὴν δὲ τὴν ψυχὴν καιρίαν τρωθεὶς Ὁ Β85. ον Ἷη 
Ρ- »Ἱ(1.3648; Μι30.884); 4. τυγϑῖ. (ν. ἀγάπη, ἔρως) ; οἵ 5οι}5 Ὀείηρ 
ψοπηαεά Ὀγν ἴον οἵ σά, Οτ. [ο.1.32(36; Ρ.41.3; Μ,14.858); Μας, 
Αερ λον, 5. 6(Ν .34. 5008); ἐδ. (σοο0); οὕπω ἐτρώϑημεν [50. ἴῆοθε ΨηΟ 
41 ποί γεί ρετίδοι] τῷ θείω ἔρωτι ἐδ.25. σ(660}); ἰὰ.6}.2(Μ.34.4τ60}; 
δίδαξον ἡμᾶς, δι᾿ ὧν εὑρίσκεται σημείων ὁ ἀόρατος, ὡς μηνῦσαι αὐτῷ 
περὶ τοῦ βέλους τῆς ἀγάπης, ᾧ μέσῳ τέτρωσαι τὴν καρδίαν ΟΥ. 
Νγεββ. ον. 13 τη Οαν.(Λ4.44.10458); τέτρωμαι γὰρ αὐτοῦ τῇ ἀγάπῃ, 
καὶ γὰρ βέλος ἐκλεκτὸν ὑπάρχει, καὶ ““εἰ τὰς βαλλομένας ψυχάς 
Τμάτι απ. 2: (2.57}; οὗ ΟΒυτοῦ τρωθεῖσα τῷ ἀσωμάτῳ... «βέλει τοῦ᾿ 
ἔρωτος ΟΥΟΝ γβ5.οη.13 τῷ Οσηΐ, (το480), ΟΠ γν5.5ίαὶ.5.3(2.630) ; οὐδὲ 
τὸν τρωθῶντα ἠρεμεῖν λοιπὸν τῆς μακαρίας μανίας ἐᾷ [0.(] τη. 5 καἰ. 30 
(1.88, 115 6.Ὰ}); πρὸς τὸν θεοῦ πόθον τρωθέντες οἱ ἅγιοι διὰ τῶν ἐνουσῶν 
αὐτοῖς πρὸς τὰ θεῖα φυσικῶν ἐμφάσεων Μαχ.αγηδὶρ. (Μιθτ 1110). 

τληπαθ-έω, τον, ἐπμάμγε, δὲ ραϊίόμὶ “-εῖν.. φιλεῖν ὑπὲρ...τοῦ 
ἀγαθοῦ Ογτ.αἄογ.3(1.834}); 1δ.4(1080}; τὸ ὑπομένειν τῷ κυρίῳ οὐδὲν 
ἕτερον εἶναί φαμεν πλὴν ὅτι τὸ ἑλέσθαι --εῖν ὑπὲρ... τῆς εἰς αὐτὸν 
ἀγάπης ἰά. Ὀς.32:20(Μ',όρ. 8810) ; τρυφὴν ἀληθῶς ἡγούμενοι τὸ ὑπὲρ... 
τοῦ ἀγαθοῦ «-εἴν Ἰᾶ.ἐρ.τ(ρ.1ο.8 ; 55.18); ἴοΥ τενναγὰ ἴῃ ζαΐατα 1Πξ 6, 1ἃ. 
ἰς.3.π(2.3910); “-οὔσι..«ἵνα τῶν παρὰ θεοῦ χαρισμάτων ἀναπιμπλά- 
μένοι θυμηδίας ἁπάσης γένωνται μεστοί 10.5.6(913.4}; ἴου [61{Π, ὅτ. 
Ἀρτ. Εεεῖ.3.τ2(Ν.08.8658); Τμαάτδιυα,60}.2.143(Μ.09.14490). 

τληπαθής, 1. ἐμάμγίηρ, ραϊίθηὶ, ΟΝ γϑ5.γ65.3(Μ.46.6720); ὥντ. 
σάογ,α{(τ.1208); ὁ τληπαθέστατος ᾿Ιώβ ἰᾶ. Ν᾿ ει, 5, πίριτοσ.τ4; 6᾽.136}); 
14. Δ11ε}..43(3.422Ὰ}; πδαῖ. ἃ5. 5ιδϑι., ἐράμγαμεε, Δ, ρ.τοί(3.6370); 
14.0ς.45(4.760}; ΙΔ αάον.4(1.το08) ; 2. νηδεγανίε, Ἰὰ,.Ος.τ8(3.40}). 

Ἐτληπαθῶς, ρα εηΐν, γτ, [0.5.2(4.4008); 14. }οεἷ,τοί3.200Δ). 
Ἀτλησικαρδίως, ραϊ ον, [τ Νὰ 2. ΟἽν. ρα! τοδο( .38.222.). 
τμῆμα, τό, ῥραγὶ εεὶ οδῇ, 1. Ξερνιεηὶ, ἩΠρρ. αδν.4.8(Ρ.41.4; Μ.16. 

0714); Οὐ Ν υ85, και (Μ.45. 1400); 2. 5εεϊΐοη, Με. γΡηρ.δ.ττίρ.24. 
21; Μοτϑ. τς 68}; 3. οὗ ἐἰη16, ἀἐυϊδΊοη,, ΟἼδτῃ. οἐ».5.4{0.340.2; Μ.9.41Ὰ}; 
Ἐπ5...Ονδίρ.207.4; Μ.20.13418}; ἐν τρισὶ τ. τὸ χρονικὸν μετρεῖται 
διάστημα, τῷ παρῳχηκότι, τῷ ἐνεστῶτι καὶ τῷ μέλλοντι ΟΥΝ γ585.07. 
ἀοι.τ(ρ.το. 5; Μ,.44.11240); οὗ 4 πιοηῖῃ τοῦτο δὲ τὸ τ. πρῶτον 
δωδεκατημόριον. ..καὶ μηνῶν ἀρχὴν...«καλεῖν εἰώθασιν" τὸ δὲ πρὸ τούτου 
μηνῶν ἔσχατον καὶ τ. δωδέκατον Ατιδὶ.] Δοά.ἐα: ῥαποῖ, 0. Τπ5.}1.6.1. 
42.π(Μ.10.2124}); οὗ 4 πιίπιίο, τιν υ85. (αἱ. (}].45.1568); 4. δεο- 
σΥΔΡΙΟΔΙ ραγὶ, ἔλιπ.ν.Ο.τιφοίρ.3ο,1το; Μ.2ο,9648); τὰ τῆς οἰκουμένης 
τι Οὐ. Να2.6}.135(}1.37.2224}; ΤΗάτ,ἢ.6.5.7.1(3.1024}; 5. φγοιρ; ἃ. οἵ 
86 Χ ἑκατέρῳ τ. τὸ κατάλληλον τῆς ἀρετῆς ὑπόδειγμα. ..ἐδείχθη (τ. 
Νυβ5.υ. Μο5.12(Μ.44.3010}; Ὁ. οὗ ἃ σγοὰρ οἱ βεγθβίθββ, (]ειη, έν, 3.5 
(0.214.14; Μ.8.11448}); οἱ ρατίϊεβ ἰὰ Ὁβυτοῖ, Ἐναρτιλ,6.3.3ο(ρ.τ26. 
232: χρήματα Μ.86.26:78); 6. ῥογίοη, Μαηίοῃ. τὰ νοητὰ μέρη, ἄτε τῆς 
θείας οὐσίας τ. ὑπάρχοντα, εἰς σύνθεσιν τῶν ἐναντίων οὐδαμῶς ἔρχεται 
Ἀὶςρ. μοι, (Μ.88,541ΑᾺ}; τεῦ, ροτοη οὗ ἀϊνίης βαβίδηος δ] ἃ Ὁγ 
186 ον] ριποῖρ]ο, ἐδ. τ(526})) ; οὐ διαίρεσιν ἢ τομὴν γεγονέναι λέγω τῆς 
θείας οὐσίας, ἀλλὰ προσβολὴν ὁμοούσιον τῷ προβαλλομένῳ" καὶ πρὸς 
τοῦτο διαμάχεσθαι Χριστιανοὺς. ..οὐκ οἶμαι, [οἱ] τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ.. οὐ 
τ. τῆς τούτου πατρὸς οὐσίας φατὲ καὶ ὁμοούσιον τῷ πατρί 70.1). ΛΙαΉ.2 
(}1.96.13218}. 

Ἐτμῆξις, ἡ, σεεϊίοη;, ἀϊυϊείοη, ΟΝ αζ.εαγηι.τ.1.2.21(}1.37.403.). 
τμῆσις, ἦ, 1. φ«δείίοη λόγον...οὐ τ. τῆς ἀπαθοῦς φύσεως, οὔτε 

προβολήν, ἀλλ᾽ υἱὸν αὐτοτελῆ ὙΑἸΏ.ἐαρ. 4. τ(Μ.25.2οτΑ});2. δε εαάτηρ 
οἱ 953. Ῥρίοσ απά Ῥϑὰ] σταυρῷ καὶ τ. τὸν βίον ἐζημιώσαντο Μασ. 
Μρηαροῦν.4.τ4{(ρ.181.15}; 3. ἐοραγαΐίοη ΟἹ ἴᾺ8 ραυῖβ οἱ ἃ νγοσὰ ὃν 
Ἰητεγνρηίπρ ΜΟΤΣΑ(5), οἵ, ὑμοεῖς ἐπὶ φθοο ππῖμς πορηΐηῖς ρὲ ΤΉ16γ- 
ροςτοηοηι ϑογϑογμν, 1514. Ἡ, δἶνηη.1.37.10. 

Ἐπόγα, ἡ, (Ἴ,Αἴ.) ἰορα, 7Τὸ.ΜΑ}.εἤγοη.2 Ὁ.33(}]1.07.το44}; Οἰγοη. 
Ραξεῖ.Ὀ.3το( Μ.92.702Ὰ), 

τοι, ἰπ ρῆγαβε ἢ τἄν, ἢ ἐπὶ τᾶν, Ὁν οΥγϑϑίβ ΤΟΥ τοὶ ἄν, τοϊφίμεν ἐλπὶς 
ταν ΟΥ̓ ἐδαὶ, Ογτιαάον,δ(τ.το8 0), : 

Ἀγοιουτοδύναμος, 50 ῥοινενζμὶ, ΤΙμχ Απτιδγηι(}].86.2440). 
Ἐτοιουτοειδής, οὗ σμεὐ α κἰμά, Ογτ ρίαρι. ἔχ, ϑ(ι.28ςᾺ), 
Ἐποιουτόχρως, οὗ Ξμεῖ! α εοἰοτν, οἵ Ἡψϑοὶπ ἢ -ΟΟ]ουγθα νϑϑίπιθη β 

οἵ" ΒΙΡΉ ρτιςβε βυιο ζίησ (τῖβὲ γινώσκεται...ἐν ὑακίνθῳ..«ἀερο- 
φανεῖ, τ. γὰρ ὑάκινθος διὰ τὸ ἄνωθεν καὶ ἐξ οὐρανοῦ Ὀνγτιφάον. ττίτ. 

3190); 1δ.τ3(4510). ᾿ ᾿ 
["]τοιχάριον, τό, (ἀϊτη. οὗ τοῖχος) Ξε τειχάριον, ϑγπαϊ τραΐ, ΝῊ, 

4}}.2.96(ΜΜ.79.2448). ᾿ 

1305 τομή 
τοίχαρχος, ὁ, ονεγΞεεν οὐ ἰδ γοιοογς ἡ ἐαεῖρ οἱάξ οὐ {δὲ δἑῖῤ, δοαί- 

εἰὐαΐῃ παρεικάσθω ὃ μὲν κυβερνήτης Χριστῷ, ὃ πρωρεὺς ἐπισκόπῳ, οἱ 
ναῦται πρεσβυτέροις, οἱ τ᾿ διακόνοις (ἰδη!.6ρ.14(Μ.2.494}} οἱ διάκονοι 
«ὐνέἐοέκασι.. «ναύταις καὶ τ. (ρη5]..4,Ρ.2.57.4. 

["]τοιχικός, -- τειχικός, φ ἐκ τοαῖϊ τοιχικῇ γραφῇ Οϑγτ.αεἰ.(ρ.94. 
το; Η.2.12680). 

τοιχίον, τό, «για ξογὶ, Δτα, ἐερ.ἐπεγεὶ.4(}1.25.2290; Τυχαίῳ Ρ.173.6), 
Ἐποιχοβατέω, εἰζη!δ α τραὶ], ατς. δον Ρονῤκιοδ; Ογτοϑυυ, 

Επμίμγη δίρ.15.τ6). 
Ἐτοιχογραφέω, ῥαΐμί οἡ α τοαὶ!, Τάτ ϑιια, γε, 6(Μ|.09.4494}. 
Ἐτοιχογράφος, ὁ, τοαϊ!-ῥαϊμίον, Αἀατῃ ταὶ. τό(ρ.204.1ο; ΜΙ. 

18530). 
["]τοιχοδόμος, ὁ, δηίάεν οΓιθα!ς, Ἰοπ.Α1,.4Ρ.Ε15.}.6.14.24(774Ὰ; 

.Μ.21.12734). 
["]τοιχομαχία, ἡ, ΞΞ τειχομαχία, αἰϊαεῖς ὁπ α ῥογίγεδς, Ἰνεορτ.Β, 

᾿ πΘοΡόη.. (Ν.86.τ0028). 
τοιχοπυργίσκος, ὁ, εὠῤῥοαγά ἐπ α τοαἱὶ, ἀγηταγίνη, Μαχ.ϑελοῖ, ἃ. ἢ. 

9.1(}1.4.2694}. 
πτοιχωρύκτης, ὅ, ῥμγρίαν, ΟὨγγϑ. ον.11.4 τ ΤΟ ον (το.91Ὲ). 
τοιῶσδε, ΤΏ ἐμοῖρ α τᾶν, 50, ἦῃ δεῖ τοῖδε οὐδὲν... καθ᾿ ἑαυτὸ τῶν 

πραγμάτων ἡγητέον εἶναι κακόν, ἀλλὰ παρὰ τὴν πρᾶξιν τῶν χρωμένων 
τ. γίνεσθαι Μεῖῃ. 5 γ»η}.2.5(Ν|.18.56Ὰ ; τοιοῦτο Ρ.22.1}; Επ5.4.6.5.1 
(0.214.3; Μ.22.5564}; ἐπειδὴ γὰρ ἡ κτίσις τ᾿, ὁ γενεσιουργὸς ἐναντίως 
Τάγτη. Τρίη. τ. ( Μ.39.3128); ντ. ]ς.2.1(2.2034). 

πχοκετικός, ῥεϊοηρίηρ ἰο εἰτίαῥίνι, ἘΡῚΡΉ.αεν.77.35(0.4471.20; 
Μ.42.6930) ; 1.77.28(ρ.446.3; 6810). 

τοκετός, ὁ, 1. εἰ ἀρεαγίηρ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ 
παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τ. αὐτῆς Ἰρῃ. ΕΡἢ.19.1; τεῦ. ῬΔηρ5 οἵ σμ}α- 
Βίσιῃ ἂθ σοπβοαυθηςε οἵ Βα], ΤὨΡΒΙ Ἀπ. μίοΐ.2.23(Μ.6.τοδολ); 
μελέτα τοὺς.««νόμους, μηθὲν παρατηρουμένη, μὴ κάθαρσιν φυσικήν... 
μὴ τι Ορῃεὶ. 4}}.6.27.1; 2. δίνιδ, οὗ Ομ βῖ, Θορητ παν. (Ρ. 502. 
13}; ἐδ.(Ρ.503.28); τε, τεβασγεσι οι ὁ τ. μοι ἐπίκειται... ἐκεῖ παρα- 
γενόμενος ἄνθρωπος ἔσομαι ἴρῃ. Κοη.6.., 

τοκεύς, ὁ, 1. ζαίδεν; οἵ ἀοά, Νοππιραν. 6.1::τ3(Μ.,43.71528); 1Ὁ. 
ττ34(η568); ἐδι5: Ἰβ7888); 2. αηεεδίον, 1δ.4:20(7714} ἰδ.6: φι(δοολ). 

Ἐτοκεύω, ὀγίηρ ξονιμ, Τματιϑευα. εξ (Μ.00.4370). 
τοκίστρια, ἡ, τέδηγεν ([61.}; τπιδῖ,, οἵ ρεπϊζεπος αὕτη λαμβάνει ἃ 

οὐκ ἔδωκεν, ἡ εὐσεβὴς τ. ἘΡὮτϊ.2.τόο. 
Ἐτοκοληψία, ἡ, πσηζν ; σομἀοιπηεα ὃν ΟΒύτος, ἘΡΙρμ, εαῤ. βά.24 

(ρ.525.12; Μ.42.8324). 
τόκος, ὁ, Α. 1. ἐλ] άρίγι, ραγιιγίοη, οὗ ΒΜΝ οὐδὲ ἁπλῶς ναὸς 

πλάττεται, ἀλλὰ καὶ κύησις γίνεται.. καὶ ὠδῖνες καὶ τ. (ἤγγϑ.δονι.8.3 
ἐμ Μι.(γ.124Ά}; ἀλόχευτον τὸν ἐκ τῆς παρθένου...τ. (ἼτΙ]].ἐαν.70: 
μείνασα παρθένος μετὰ τόκον ΤΆοιη. Μο].(.4.5 1 0.241); ἀσπόρον συλ- 
λήψεως ὁ τ. ἀνερμήνευτος Απατι Οὐ αηιαρ. 2 82(ρ.τ5ς) Μι07.τ2800); 
σὺ τὴν φύσιν ἐκαίνισας τῷ τ. σου, Μαρία Ἰἅ.εαη.].α5.3(Μ.07.13800}; παρ- 
θενεύει γὰρ τ. καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος (οβτη. ΜΕ]. ἐν ἄογηι. 
τοσίρ.183}); ἰλλιγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τ, νοεῖν 70.1}. “αν. ρηὶ. 24 
(ρ.217; Μ.ο6.840Ὰ); ὃ τ. τῆς θεοτόκου...τὴν οἰκουμένην ἅπασαν 
ἐγείρει ψάλλουσαν Ἰα,ἀγηιη.ἄογα. ΒΗΗ͂Ρ ττϑίρ.231; Μ.06.13650}); 
2. δέγιλ; οἵ (μσιβε, Ομγγϑ λοι. 4.5 π ΜΙ] τ; ὁ ἄγγελος δεικνὺς 
θαυμαστὸν ὄντα τὸν τ. ἴδ.4.γ7(588) ; οἵ ρ΄ ταῖαα} Οἰτί μι, τορθηθυϑίοπ, 
Με. νη».3.8(0.37.13; Μ.τ8.76λ)}; κατὰ τὸν τ. τὸν πνευματικόν 
Ομ τγϑ.βερνο.Σ ἐπ οη.(4.688Ὲ}; 3. ῥγοάιοίτοη ; οἵ ἃ Ῥοδιὴ, ϑντιεβ.Ρ. 
τ4τ(Μ.66.1:334}; ογίρίη οἵ ἱπαπίτηαίθ ἱἐπίηρο, τι γβϑ. ζα (ΝΜ .45. 
τό5 0); 4. φβερνίηρ εἰ γὰρ μὴ σὸς [1.6, οὗἩ Ἰοβορἢ] ὅ τ., ἀλλὰ τὰ τοῦ 
πατρὸς ἐπιδείξῃ περὶ αὐτόν (Ὦγγϑ. λοι. 4.6 τη ΜΠ.(7.584}; τ. ... 
σπαργανούμενος ἐν φάτνη ΤΈΟΥΩ. ΜΕ]. (4.5 τ 0.226); τέρπου, θεοτόκε, 
ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τ. σου 7ο.Π),.εαγηη. βραδεῖ ττδίρ.221; Μ.υ6.8..48). 

Ἐ. ἱπίογεσί, Βασ. πονιΐῃ ᾿ς ταί ιτοι ; Μ.29.2728); δι ττΒ; Μ. 
2730); Ουτο »». }αειαττκίρ.446; Μ.74.ΤΟΥ2Ὰ}; τδνν ; οΘοπἀδτηποα ἴπ 
ςᾶ5ε οἵ οἰουοαΐὶ πβύτοτβ, Οαπ..4}}Ρ.44; ΟΝ. (225)εαη. 1} ΟἸν σα. εν, 
4: ΒΆ5.6}.188 εαη.τ4(3.275Ὸ; Μ.32.6810); ΤὙήτ.λ,6.4.10.4(3.064) ; τε. 
Ργβοίίοε ΒΥ ίαονβ, Οοηβί. 4 ΡΡ.3.1.3 ταδὶ, ὁ μεταδοτικὸς καὶ τόκους 
ἀξιολόγους λαμβάνει... «ἡμερότητα...εὔκλειαν (ἼΘΠΊ.5,γ.2.τϑ(ρ.157.21; 
Μ.8.το 244). 

τολμήεις, 1. δοϊά, ἀαγίηισ, Νοηη.}αν,0.9:17(Μ.43.828.}; 2. ῥγε- 
᾿ρηρίμοις, γερο ῖδε5, 15.5: τϑ(Ἴ6 04}; δ.13: (8608). 

Ἐτολμηρία, ἡ, τηδοΐοροο, ἘΡΡΏΤ.3.5446. 
Ἐχολμικόν, τό, οἱοίετιεε, Απιαβῖδιφηνε γε ιοδ(Μ,80.γ7480), 
τομή, ἢ, 4 ἐμ ηρ; 
Α. ἀϊυϊςίον, ἀἰςεοεϊ θη, ΥλετΑ Ρἢγ 510] φεῤραγαϊίοη, 45. 1Ὲ60]. ΤΟΥΤῚ, 

αϑεα ᾿ν ογίμβοάοκχ ἴο δπηρμαβῖζθ γπϑ θυ] τη οὗ Ππούοῖ, σΟΠΟΘΡΕΟΙΒ 
οἵ Θοᾶ; 1. Ττη. Μαρκίωνος. .«δίδαγμα εἰς τρεῖς ἀρχὰς τῆς μοναρχίας 
τ. καὶ διαίρεσις, παίδευμα ὃν διαβολικόν Το, αι ἀρ. ΑἸ ἰδον,26(ῃ.22. 
13; Μ.2ς.4644); οὐ γάρ ἐστιν ἐπινοῆσαι τ. ἢ διαίρεσιν κατ᾽ οὐδένα 



τόμος 

τρόπον" ὡς ἢ υἱὸν χωρὶς πατρὸς νοηθῆναι, ἢ τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ 
διαζευχθῆναι συ Ν ν85. αἰ. 665.4(}4.32. 3320); :; οἵ δοὸη γεννηθέντα οὐκ 
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὄντος πατρός, οὐ κατὰ τὰς τῶν σωμάτων 
ὁμοιότητας, ταῖς τ. ἢ ταῖς ἐκ διαιρέσεων ἀπορροΐαις, ὥσπερ Σαβελλίῳ 
καὶ Βαλεντίνῳ δοκεῖ, ἀλλ᾽ ἀρρήτως καὶ ἀνεκδιηγήτως ΑἸοχ.ΑἹ,ἐρ. 
Αϊοκ.τ2(ρ.27.6; Μ.18.5658); Ἐπι5.(1.6.4.2(ρ τς 4.18; Μ,22.2578) οἰἷΐ, 5. 
διάστασις ; οὗ θεομάχοι...ἕἵνα μὴ τὸν υἱὸν εἰκόνα τοῦ πατρὸς ὅὁμολογή- 
σωσι, σωματικὰ καὶ γήϊνα περὶ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς φρονοῦσι, τ. καὶ 
ἀπορροΐας...κατηγοροῦντες κατ᾽ αὐτοῦ ΑἸἢ..4γ.1τ.21τ(Μ.26.568) ; Ἄρειος 
«πάθος καὶ τ. καὶ ῥεῦσιν προεξεῦρεν ΤΑτῃ, ῥοϊϊ. τ. τ(Μ.26.11298}; 
γέννησιν ἀκούει θεοῦ καὶ κτίσιν καὶ θεὸν ἐξ οὐκ ὄντων καὶ τ. καὶ διαίρεσιν 
καὶ ἀνάλυσιν, ὁ πικρὸς τῶν λεγομένων ἀκροατής [1.6. 1π Ἐπιποτηίδη ἄοο- 
{π|26}] αΥ Ν82.0».27.δ(ρ.1το.Σ; Μ.36.170); κατάβαλέ σον τὰς ῥεύσεις 
καὶ τὰς διαιρέσεις καὶ τὰς τ. καὶ τὸ ὡς περὶ σώματος διανοεῖσθαι τῆς 
ἀσωμάτου φύσεως 1Ὁ.20.8(ρ.84.12; 8460); λέγω...ταῦτα, οὐκ ἐπὶ τὴν 
θεότητα φέρων τὴν πλάσιν ἢ τὴν τ. ἤ τι τῶν ὅσα σώματος 1.51. ττίρ.158. 
13) 1454}; 2. (Βτίβίοὶ, Χριστὸν ἕνα καὶ κύριον ὁμολογήσομεν, οὐχ ὡς 
ἄνθρωπον συμπροσκυνοῦντες τῷ λόγῳ, ἵνα μὴ τομῆς φαντασία παρεισ- 
κρίνηται διὰ τὸ λέγειν τὸ σύν Ογτ.ρ.4(ρ.28.3; εἢ 248); διαίρεσιν μὲν 
τὴν ἀνὰ μέρος ἢ τ, οὐκ ἐπιφέρομεν τῇ μιᾷ αὐτοῦ συνθέτῳ ὑποστάσει 
Πιβῖ. [πιρ. ἐατεὶ. Ρ. Ἐνβρτ, Ὺ.6. .5: 4{(ρΡ.2οο.:; Μ.86. 2798); δύο.. -ἐνεργείας 
ἔχων χωρὶς τομῆς τῶν ἐξ ὦ ὧν ὑπῆρχε... οὐ γὰρ ὑπομένει τ. ἢ σύγχυσιν, ὁ 
μηδέποτε τροπαῖς ὑποκείμενος αχιοῤμεο(Μ.01.360). 

Β. σμρεῦν; Ῥατγῖϊς. οὗ αἰγουτηοβίοη, Νοπη.Ραγ. 6.1:22(Μ.43. 
δοϑ() : 2.7:23(31.1.6.}; τπηξέ, ἔστε δὲ οἱονεὶ χειρουργίᾳ τῶν τῆς ψυχῆς 
παθῶν ὃ ἔλεγχος, ἀπόστασις δὲ τὰ πάθη τῆς ἀληθείας, ἃ χρὴ διελέγχειν 
διαιροῦντα τῇ τ. ΟἸοτη. αεά.τ.8(ρ.τ28,8; Μ.ι8. 4280). 

(. ἀϊυϊδίοη, βαγὶ, φορηιθηΐ, τεῖ. ἘΒΥβ ΟἹ ἀἰν]βίοη οἵ Ῥογαῖὶς 
σοϑῖποβ, ΗἸρρ. ἦσο. 5.τ(ρ.1το4.18; Μ.τ16.3162Ὰ}); πρώτη τ. καὶ 
προσεχεστέρα...«ἐστι τριὰς καὶ καλεῖται ἀγαθὸν τέλειον 1. ; ἀπὸ τῆς 
ἀγεννησίας καὶ ζτῆς) πρώτης τοῦ κόσμου τ, ... κατεληλυθέναι... 
τριφυῆ τινα..«ἄνθρωπον καλούμενον Χριστόν δι(ρ, τοῦ; 21628); οὗ 
ἰοσίοδὶ ἀἰνΊβ!οη ΟΥ̓ Οἰαβϑιβοβίίοη ἡ τοῦ γένους εἰς εἴδη τ. Γ]δγγ.οἰγ.8.6 
(0.92.7; Μ.9.585Ὰ}; οἱ ἀϊν βίου οἵ ἃ ὕοοκ ᾿ῃΐο βοοϊίοηβ, ΕὐΈΠ8Ι. 
Ὠῖδο. ἄειρτοθι.(Μ.8ς. 6208). 

Ὁ). ἀεεῖσιοη, (σά. Αγ. 01 ΑἙ. ἀδεῖςτο ΜΆ, ἀφείς δα). 
Ἐ;, τηοιειυόηεες, ἴ70.1). Β..}.36(Μ.96.12ο0Ὰ). 
τόμος, ὁ, 1. γοἰΐ, σεείτομ οἱ Ῥάρντιιβ, 4. Ὀ11..Α τε.2{(ρ.266) ; ον». 

ΟἸερι.τ.20; Αἰἴῃ εχ. ς.30:8(}1.27.1020)) ; 2. δοοῖ,, ἀτυϊσίοη οἵ ἃ ΜΟΥ, 
Ογ. 7.6. (τ; Ῥ.τοϑ.17; Μ.14.2018) ; ἐδιτοιτίρ.171.6; 2084); ἀοειεποηὶ, 
οὗ ἃ ϑυποαϊοαὶ Ἰδἴτου οὐ ἄδοτξε δείξουσι...ἢ διὰ τι συνοδικοῦ ἢ 
δι᾽ ἐπιστολῶν κοινωνικῶν ΟΥ.ΝαΖ.6ρ.τοτ( Μ.37.1774}; συνοδικὸς τ, 
ἀαμάσου...κατὰ τῶν δυτικῶν ἐπισκόπων ΤΗατ.}.6.2.22.20.(3.881); 
ῬΉΠοϑι.}.6.7.2(Μ.65.5278}; γερτείεν γράφωμεν αὐτὸν [Ξς, (ἸΒγ151] εἰς 
τὴν γραφὴν τοῦ τ. υἱὸν τοῦ θεοῦ 0.ἘπὈ.εοπεερὲ. ΒΜ ταί Μ.οό. 
τ4800) ; τϑ.{(14024}; ῥραηρλίεὶι, ἱγεαίῖςο, ΑἸοχ. ΑἸ ερ. Αἰοχ. τα(ρ.20.τα; 
Μ,18,5 600); ὁ πρὸς τοὺς Ἀντιοχεῖς τ. ΑτΉ ον. (Μ.26.7906 .)}; ὙΠαῖ. 
ἐγα..2(4.138); ῬΒΠοΚῖ ἡ, 6.4.ττίΜ 6 ς. 5240); [0.1 .λπεν.853(Ν.04.7414Ὰ}; 
3. τηεῖ,, οὗ ΒΝ ; 85 θοοϊς οὗ πὲνν σονθηδπΐ, Ργοο] . ΟΡ ογ.6.1)7(} ὅς. 
5614); χαῖρε τ. καινοῦ μυστηρίου...ἐν ἢ ὃ ἀνείδεος λόγος γραφίδι 
ἀνθρωπικῆς ἰδέας ἐζωγράφηται Τδατ.ϑεαα παῖ, ΒΜΤ ἡ(Μ.οὔ.6928). 

τονθορύζ-ω, 1. νΡ, οἱ ΑΑἸδὴβ “τοντες λέγουσιν ὀνόματα 
μόνον εἶναι τοῦ υἱοῦ λόγος καὶ σοφία ἈΠ «ἀδεν. τδ(ρ.12.1τ0; Μ.25.44τ0); 
οὗ περὶ Εὐσέβιον... κατελήφθησαν.. -πρὸς ἑαυτοὺς “οοντες καὶ διανεύ- 
οντες τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὅτι καὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀεὶ... κοινὰ πάλιν ἐστὶ 
πρὸς ἡμᾶς καὶ τὸν υἱόν 1. ο(ρ.1τ6.22; 4400}; 14..4γ.3.ςο( ].26.4204}; 
2. ργενηδίθ, δογρηῤίατη, Μεΐῃ αγδτὶν.ίρ.τ48.16; Μ.18.244Ὰ)}; ὄντ. 
ἑεἰαῤῥιεμ. (τ 510); Ἡμᾶς, Ρλπ1.2: τ4(3.457). 

τονθορυσμός, ὁ, τη, Ογτ ίαῤλιδη. (Μ.ὅ9.2484.; τὰ 
θορυσμῶν 1τ.153})}. 

Ἐτοξοβολία, ἡ, δοτοκίοί, γον. Βακεῖ. . τό (Μ,02.4 00 Ὰ}). 
Ἰτοξοβολίστρα, ἡ, ἐστ Ή6 [ον «βοοίΐηρν ἀανγίς, ΤΏΡ. εἦγοη.Ρ.322 

(Μ. τοϑ. 7770). 
Ἐτοπάριον, τό, σ»"αἱ! ῥίαεε οὐ ῥμηϊάΐην, ἘΡΙΡΗ. ἄαον.8ο.2(ρ.486.3; 

Μ,42.7578). 
τοπάρχης; ὁ, 1. ξουεγηοῦ οὗ ἃ ἀϊοίγτεὶ, ΟἸδτη. [ν.73(0.230.24)}4ρ. 7ο. 

Μα].εἤγονοτο Ὁ.221{Μ.07.3560)}; Αἀὔγαρος τ, πόλεως ᾿Εδέσσης ΕΡ. 
δρ.τ(0.270.3); Επ8.}.6.τ 4(το8Β ; Μ.21.374)}); ὕπαρχοι καὶ τ, οὐκ 
ἀπολαύουσι τοσαύτης τιμῆς ὅσης ὁ τῆς ἐκκλησίας ἄρχων (Ὦγγ5. 0η1.3.5 
ἴῃ 4ει(9.31Ὰ}; Ογτ. θας.τ(3. 5260); 2. ἀβίτο!., ασεεμάσηϊ, ἰσγὰ οὗ ἐπέ 
αἀϑεθηάαηὶ, ἩΙΡΡ.λαεν, τ. τα(ρ.τοϑ,ς; Μι1τ6.3τ660). 

τοπαρχία, ἡ, 1. ἀΐείγιεἰ, Ἐπ5.1., τοί(ρ.248.20; Μ.20.142158); Μϑε. 
Μέρη αῤοοτ.4.ττίρ.170.19)}; ΤῊΔΕΡ ες, 7 7(αττοσ); 2. ἰοεαὶ ρουεγη- 
τρεδηΐ, Ἐλι5..6.8 Ρτοδτη.(ρ.349.21; Μ.22.5680); 14, 5.45:0(}.2.2.4128)}; 
υἱὸν ἀνθρώπου λέγει [3ε. ΠΔη16]]7.. συντρίβοντα πολυαρχίαν τοπαρχιῶν 
«Κηρύσσοντα δὲ τὸν ἕνα θεὸν καὶ χειροτονοῦντα τὴν “Ῥωμαίων 
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μοναρχίαν (οηί. ΑΡῥ.5.20.ττ; 3. ἀβίτο],, ἄσμσε οὗ ἰδ ἀφοεμάαηί, 
ΗἸΡΡ.μαεν. 5 τά(ρ.τοροτι ; Μ.χ6.31670). 

τοπικός, 1. εὐπεεγηεα τὐτίδ, τη γεςρεοὶ οὐ ῥίαεε, τεῖ, οά αἱ... 
τοιαῦται φωναί, καὶ περὶ θεοῦ πατρὸς πολλάκις ἀναγραφεῖσαι, οὐ 
τ. σημαίνουσι διαστάσεις ΟΥ ἢ".37 τη. 70.(ρ.513.0}); τὰς τῆς..«τριάδος 
ὑποστάσεις οὐ διεξευγμένας, οὐδὲ τ΄, ἀλλὰ..«μέαν θεότητα νοεῖσθαι... 
τῆς.««ὁμοουσίου τριάδος {6}. Ὀγ2.᾿.,6.2.22.5{(Μ.8ς. ἼΣΟΣ; Τιδοπί. Η. 
Νος!.2.1τη(Μ.86. 15764}; τεῖ, Ογεβίίοη κινεῖσθαι... αὐτὸν.. «νοητέον οὐ 
κατὰ φορὰν...ἢ τ. κίνησιν. «ἀλλὰ τὸ εἰς οὐσίαν ἄγειν τὸν θεὸν καὶ 
συνέχειν τὰ πάντα Ἰ»1οπ.ΑτΥ.ἀ.5.9.0(Ν].2.οτ60}; τεῖ, Ιπςς οὗπερ τὴν ἐξ 
οὐρανῶν καταφοίτησιν ἀκούων, μὴ τ. μετάστασιν τῆς... αὐτοῦ ὑπ- 
οπτεύσῃς θεότητος, οἰκονομίαν δὲ νόει...τὰ μέγα...τῆς εὐσεβείας 
μυστήριον (σο] γΖ.ἢ.6.2.24.0(14000); ἐπειδὴ...εἶπαν κατελθόντα τὸν 
μονογενῆ..«ἶνα μὴ τ. νοήσῃς μετάβασιν... ἑρμηνεύουσι τὸ κατελθόντα...., 
σαρκωθέντα ΤΠαοί, Αποιεχρ.εγηηδ. τό(Μ,}}.137}4}): συγκατάβασις γὰρ 
θεϊκή, οὐ μετάβασις δὲ τ. γέγονε Τϑετρ αεα ̓ ς, τ]δίριτ44; Μ.02.1344Ὰ}}; 
εἰ ταῦτα μὴ κατὰ τ. περιγραφὴν τῆς ὑποστάσεώς ἐστι τοῦ λόγου, τί 
κωλύει μείναντα αὐτὸν θεὸν λόγον. .«σαρκικοὺς..«ἐπικτήσασθαι διορι- 
σμοὺς κατὰ μίαν τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ; 1,δοητ, Ἡ. ἐ͵εεί.2. 17(15768} 

τεῖ, σά’ 5 ἱπάννε!ηρ, Οτ.ο».23.2(ρ.35ο.τ7; ΜΟΙ .4888); Ὁ μακρύνονταί 
τινες ἀπὸ τοῦ κυρίου οὐ τ΄ διαστήμασιν, ἀλλ᾽ ὥς... “γνώσει καὶ τρόποις 
εν Ρ-. 12: 27(Μ.60.11858); πλησίον...οὗ τοιοίδε θεοῦ" καὶ οὐ σχέσεσι τ. 
«παραστήματι δὲ διανοίας 14. Ζαύ. .64(3. 448}; τοῖ. ϑεοοηά Δάνθηϊ 

οὐ δεῖ τ. «.. ἐκδέχεσθαι τὴν παρουσίαν Βα5ω"πογαὶ,68.2(2.286} ; ΝΙ.31. 
ΒοβΑ}); τεῖ. Δ}} οἵ ϑαΐδη οὐ τι ῥήγματι, ἀλλὰ ἀπὸ τιμῆς εἰς ἀτιμίαν 
δπ παρ οης. 4.}}.8.7.5; 2. ἰοεαί χε, ἰοεαὶ οὐκ ἤδεσαν οἱ Σαμαρεῖται 
ὃ προσεκύνουν" ὅτι τ. καὶ μερικὸν θεὸν ἐνόμιζον εἶναι (ἤγγβ. 05.33.1 
ἴῃ 70.(8.τοοῦ) ; τὴν τ᾿ λατρείαν... -«μετεποΐησεν ... ἀντὶ δὲ τ. λατρείας ἀπὸ 
ἀνατολῶν ἡλίου μεχρὶ δυσμῶν... «προσέταξεν δοξάζεσθαι αὐτὸν (ὑσηεὶ. 
4.6.23.5; Τῇας,.ς.66:1{(ρ.257.23; 2.308); οὗ ἸοσᾺ] Ἑομαγοῆςθ. ἃ5 
Ῥατξ οἵ οπς παστοῦ, 4 η,6: τ(2.122); οὗ Ἰοσα] σοσηο 115, ἀηαβῖ,β, 
ἐοά, κ(Μ.89.1οΙΒ); οὗ Ῥραβοῆαὶ σοῃίσονευθυ 85 νόσος τ. ϑοοῖ. ἢ. 6.1.8.5 
(Μ.67.60}) ; οἱ ἸΙοσα] ρεγβεσατίοῃ, ἐδ.1.3.2(404). 

τοπικῶς, 1: γεββεεί οὗ ῥίαεε, ἰοεαίϊν θεὸς...οὐ τ., ἀλλὰ προνοητι- 
κῶς συγκαταβαίνει τοῖς ἀνθρώποις Οτ3ἀἭἬ εἰς. 5. Ἰ2(ρ.12.1; Μ.ΤΙ.11070); 
ταπεινὴν περὶ θεοῦ ὑπόληψιν τῶν νομιζόντων αὐτὸν εἶναι τ. ἐν οὐρανοῖς 
ἰά,0ν.23.3(Ρ.351.2; Μυττ. 4880) ; ὁ ἐπὶ πάντων θεὸς..-πῶς..«λέγεται...τ. 

ἐπιβαίνειν μέρει τινὶ τῆς γῆς; Ἐπ|5.4,6.6.2ο(ρ,28ς.25; τροπικῶς Μ.22. 
4698); ἘἜρ!ρβΒ. ἤιαεν, 69. 53(Ρ. 200.27; Μ.42.2858); ; οἵ Πορβὸβ ἐξ ἐκείνου 
ἔχων τὴν ἀναφοράν, εἰς ἐκεῖνον ἑνοῦται πάλιν, ἐ ἐκείνῳ τῆς διαστάσεως 
συγκρίσεώς τε οὐ Τ.» ἀλλὰ νοερῶς γινομένης (οπϑβί.ον.ς.ς, χ(ρ. τού, 12; 

Μ.20.1240Α}; τοῖ, Τῆς. τοῦ θεοῦ λόγου οὐ τι μεταβάσεις ποιουμένου, 
τροπικῶς δὲ τὰς..«-οἰκονομίας αὐτοῦ... τῆς γραφῆς ἀποκαλούσης ἴζπ5. 

ἀἄ...6.ο(ρ.250.τό ; Μ.22.4250}; ὅρα, εἰ μὴ μυστικώτερον καὶ οὐ τ. περὶ 

τῆς ᾿Ιησοῦ ψυχῆς ἀκούσει τὸ ᾿ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν" 
Οτ. 7ο.το.22(5; 0.323.27; Μ.τ4. 5688) ; τεῦ. απο ἢ Οοα ὅπου ἔστιν 
ὃ λόγος καὶ αὐτὸς ἔστιν. οὐ...τ. τὴν ἐπαγγελίαν νοητέον 14. ἐν.87 τη 
7ο(ρ.-5 5.2.1}; 10.3.γ(0.513.6); ζητεῖται... .«παρ᾿ ἡμῶν ὁ θεὸς οὐχὶ...τ,, 
ἀλλ᾽.-πραγματικῶς, διὰ γνώσεως Ογγ. δορἐ.4(3. 5824}; ἸΔ4.Ος τ2τί3. 
1526); Πίου. Αγ. ρ.8.2(Μ.3.10028)}; οἵ ἀϊνίπαε δου νιν αἱ δυνάμεις 
τοῦ σωτῆρος, ἐξερχόμεναι ἐξ αὐτοῦ, μεταδίδονται ἑτέροις οὐ μὴν τ. ἢ 
σωματικῶς..«ἀσώματοι δὲ οὖσαι...οὐκ ἐξίστανται αὐτοῦ Ψιοῖ. Με. 

5: Ζε(ῃ.320.18). 
τόπιον, τό, πεἰά, ἔαγη, τ Μαρ. αταὶ (τ. 24. }.}3..(Μ.1..77.235Ὰ}: 

19.5.το(23258); 1Ὁ.(2284). 
τοποθεσία, ἡ, ἴ. σἠμαποη, ρῥίαεο, Ῥεῖγ Ι ΑἹ. ἐν (Μ.18. 5130); ἘΝῚ. 

β.βαξε.2(Μ.79.τηρόθ); Ὀγτδιυ. δα. 30(0.130.23); Ια» πδγη. 3 
(Ρ.64.22)}; 2. ἀίεροσίοη, ἀγγαηρεμιθηί, Τρυι. Τ γαϊΐ. 5.2 οἷτ, 5. ἀρχον- 
τικός ; οἱ πεανεπὶν Ὀοάίεθ ἴῃ τορίοῃβ 800. ΒΒ 1465, ἘΡΙΡΗ ἀαδν. 
24.7{(0.264.4; Μ.4τ.31τ68) ; ὑποθέσεις Χριστιανικαὶ περὶ σχημάτων καὶ. 
τοποθεσίας παντὸς τοῦ κόσμου (οβτη. [η(.ἰ9}.τ(ΜΜ.88.720). 

τοποκρατέω, ὀέξέονε ηιαδίεῦ οὗ α ρίασε, (οϑτα. Τπα,,0}.2(Μ.88. 
1130). 

Ἑτοποκρατία, ἡ, ἰοκαὶ ςουεγεῖσηῖν, Ἐπα5. Ῥς. 45:0[.(Μ.22.4128)}. 
Ἑτοποποιέω, ἑαίε Ξονηδοηεὶς ρίαξε, 10. Μοβο ῥγαϊ τοῦ(Μ.87).οδςΑ). 
Ἐχοποποιός, ὁ, ἀορμίν; οἱ ὧῇ ἃΌθοί, 0. (] τ. εαἰ.4(}1.88.,7018})} 

οἱ ἃ ὈΙβπορ, ἀηαβι. 5. οά. τ3(}1.80.2008). 
τόπος, ὁ, Α. λίαεε; 1. ἴῃ ρθη, οὔτε ὡρισμένον τι) οὔτε ἐξαίρετον 

ἱερόν... «ἀλλὰ τὸν πάντα βίον ὁ γνωστικὸς ἐν παντὶ τι .. "τιμᾷ τὸν θεόν 
ΟἸοχη. οἐγ.7. Τρ. 27.14) Μι .4490); ; τῶν δ᾽ αἱρέσεων, αἱ ἱ μὲν ἀ ἀπὸ ὀνόματος 
προσαγορεύονται, ὡς ἡ ἀπὸ Οὐαλεντίνου... αἱ δὲ ἀπὸ τι, ὡς οἱ Περατικοί 
1δ.7.17(0.76.24; ς520}; τῷ τοῦ τ. δαιμονίῳ ΟτΟ εἰς. 8. 4φδ(ρ.251.22; Μ. 
11.15720}; πᾶς τ΄ χρήζει ᾿ἸΪησοῦ Χριστοῦ Δ. δηραδὶ, ](0.290.15; Μ.12. 
ἸΟ210)}; τ. γενέσεως 1α, [0.2.34(28 : Ρ.02.5; Μ.14.1730); τ. κολάσεως 
1διτο τοί. 220.0; π618}; ἐπειδὴ τοῦ φαινομένου σκότους τ. αἱ δυσμαί... 
τούτον χάριν.. «πρὸς δυσμὰς ἀποβλέποντες ἀποτάσσεσθε τῷ σκοτεινῷ 



τόπος 

ἐκείνῳ...«ἄρχοντε Ογτ, Ἡ ,εαἰδεΐ, το. 4; ἴπ ρῇταβθ ἐν τόποις τόποις 1Ὲ 
τυαγίοιις ῥίαεες, ῬΊΏΠΙοκ.}».35(0.183) ;. Οἱ Ἰοσαὶ ομυσο 65. αὖ πανταχοῦ 
κατὰ τόπον ἐκκλησίαι ΑἸΠ οΡ..ον.2(Μ.26,8164}; 2. οἱ πεανε τ. τῆς 
δόξης ΤΟ Ἰορι.5.4: εἰς τὸν ἅγιον τ. 16.5.1; ἵνα... ἡ σὰρξ αὕτη..«σχῇ τ. τινὰ 
κατασκηνώσεως Ηειτη. 5 ν.5.6.7; τ. τῆς ἀναπαύσεως (1... 7ο.ου(ρ.2οο. 
24); τ. ..- καθαροὶ καὶ λειμῶνες (Ἰετλ. δεἰ,34{ρ.147.τ4; Μ.9.1160}); 
ψυχὴ..«δεομένη κρείττονος ἐνδύματος εἰς τοὺς καθαρωτέρους καὶ 
αἰθερίους καὶ οὐρανίους τ. Οτιεἰς.7.22(ρ.τ83.5; Μι1τ.14650); τὰς 
γνωστικὰς ψυχὰς..«εἰς ἀμείνους ἀμεινόνων τόπων τόπους ἀφικομένας 
(ἸΕΙὰ.οἰγ.7.3(ρ το το; Μ.0.4160) ; τὸν οὐράνιον διψῶσαι καὶ σύμφυτον τ. 
Μειβυονρ.4.5(ρ.51.2; Μ.18,938}; οὗ θειότεροι τ. [βς, πεπληρωμένοι] 
οὐὐτῶν σεραφίμ ἴἀγ65.χι4ο(ρ.303.11; Μ.41.11244}}; ἐν τ. οὗ ἀπέδρα ὀδύνη 
καὶ λύπη καὶ στεναγμός οι. Α1.6.},.7.3.4(Μ.3.5608) οἵἩἨ Ἀξανεηὶν 
7ουιβαίθη, Οτ.ῤγέηο.4.3,8(ρ.335.32; Μι11.3808); 10.4.3.13(0.344.9; 
4080); 3. Οὗ Π6}] δεξιοὶ τ, «4. ο.ττ4{(0.214.}}} τοὺς τ, τοὺς κολαστηρί- 
οὺς ΑἸ δοηι.Α ς7(0.174.1τ1); ἐν τῷ κάτω τ᾿ ὧν Ὀγιεηρασὶ, δ(ρ.292.6;- 
Μ.τ2.10254}}; εἰς τὸν τ. τοῦ πυρός ον! ΟἾδρι.τ.; οἴ. οὗτος ὅ τ᾿ δεσμω- 
τήριον ἀγγέλων ρος, ἔη.2τ.το; 4. οἵ ἴῃε μοῖν ρίϑοςβ, Ὅτ. 70.13.12 
{(Ρ.236.32; Μ.14.4174}; δυσσέβημα παμμέγεθος τοὺς ἁγίους τ. ὑπὸ 
τῶν ἀνοσίων χραΐίνεσθαι μιασμάτων (Ὀπ5ῖΔΡ. Επι5.υ,(᾽,3.52(Ρ.00.28; 
Μ.20.11134}; τὰ γνωρίσματα τῆς...τοῦ δεσπότου. «φιλανθρωπίας, τὰ 
ἐν τοῖς τ. δεικνύμενα ΟΥΝ γ85.ε}.3(}]}.46.τοΙ68) ; τοὺς ἐν “]εροσολύ- 
μοις τ. ἰδεῖν, ἐν οἷς τὰ σύμβολα τῆς διὰ σαρκὸς ἐπιδημίας τοῦ κυρίου 
ὁρᾶται τΡ.2(τοο 08); ἐκ τῶν ἁγέων τ. ἐπὶ τὴν ωνσταντινούπολιν Μ8γα. 
Ἐτιορηδε, 5. 6(Ν.65.1ο370) ; προσφέρομέν σοι, δέσποτα, καὶ ὑπὲρ τῶν 
ἁγίων σου τ., οὖς ἐδόξασας τῇ θεοφανείᾳ τοῦ Χριστοῦ σου Γ1|.7α6. 
{ρ.2ο6.25); τοὺς ἀπὸ τῶν ἔξω χωρῶν ἐρχομένους εἰς προσκύνησιν τῶν 
ἁγίων τ. Αὐτ οη.ἐρ. ἔπ 5,.(}4.80.14288) ; 5. οὗ ἃ ΟΠΌΤΟΝ εἰ μὴ δυνατὸν 
ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι διὰ τοὺς ἀπίστους, κατ᾽ οἶκον συνάξεις..«οὐχ ὃ τ. 
γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἀλλ᾽ ὁ ἄνθρωπος τὸν τ.' ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς 
κατέχωσιν τὰν τ,ι, φευκτέος σοι ἔστω (οηδί. ’Ρ.8.34.8; μετασχημα- 
τισάμενος...τὸ ἱερὸν τοῦτο εἰς τ. τοῦ ἁγίου Στεφάνου (( 8641 (ϑᾶες. 
νῇ); ἁγίασον τὸν τ. ἐκεῖνον Πογη. ΒΜ 42(ρΡ.τορ) ; 6. οἵ ἃ Ρἷαος ἴῃ 
ΘΒύτοῃ, ΤΡΊοη.ν ον); εἰ...τις εὑρεθῇ παρὰ τόπον καθεζόμενος, 
ἐπιπλησσέσθω ὑπὸ τοῦ διακόνου...«καὶ εἰς τὸν καθήκοντα αὐτῷ τ. 
μεταγέσθω (ρηςΞ!..4.Ρ}.2.57.ττ εἰ δὲ πτωχὸς...ἢ ξένος ἐπέλθοι... καὶ τ. 
οὐχ ὑπάρχει, καὶ τούτοις τ. ποιήσει ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὁ διάκονος 1’. 
2.58.6; ἐνθρονιζέσθω εἰς τὸν αὐτῷ διαφέροντα τ. παρὰ τῶν. ..ἐπισκότων 
11{.|.8.5.πο; οἵ βαποΐζυατν ἀπὸ τοῦ θειοτέρου τ. Ἰθϊοπ, ΔΥ.6.}.4.3.3(Μ., 
2.47160); 7. οὗ ἃ υνῖα] ρίαςς, 4. Ρεὶγ.εἱ Ῥαμὶ, δη(ρ.221.5); ΕΡΙΡΏ. 
νοῤγορῆ. 76γ.13(0.22 ; Μ.43.4000)}; 8, οἵ ἃ Ρίδος ὁπ [6 θοάν, Ιτεη. 
ἤκερ.τ τβ,τ(Μ.7.6448); Μεϊετ καί μομι.23(Μ.64.12338) ; 9. ἰοσαϊτν, τεῖ. 
ΟἸσουτηβοτ ριον οὗ τπ6 ἀείτν ; ἃ. τοῦ, βάρη ροᾶϑβ ἑνὶ τ' ἐγκαθιδρυ- 
μέρος ᾿ΕἙλληνικὸς θεός Οτ.(εἰς.1τ.]ο(Ρ 124.το; Μ,11.7800); 1δ.5.2(ρ.3.τ6; 
τ1τ843) ; Ὁ. τεῦ, (ἀοα θεοῦ.. ἐστι μὴ... ἐνὶτ. χωρεῖσθαι" εἰ δὲ μήγε, μείζων 
ὁ χωρῶν τ. αὐτοῦ εὑρεθήσεται ΤὭΡὨὮ], Αηξ, Αμοὶ.2.3(Ν.6.το400) ; οὐ 
γὰρ ἐν γνόφῳ ἢ τ. ὁ θεός, ἀλλ' ὑπεράνω καὶ τ. καὶ χρόνου καὶ τῆς τῶν 
γεγονότων ἰδιότητος [Ἰοτὴ,5.7.2,2(0ττό,4; Μ.8.0474}; οὔκουν ἐν τ. τὸ 
πρῶτον αἴτιον, ἀλλ᾽ ὑπεράνω καὶ τ. καὶ χρόνου καὶ ὀνόματος καὶ 
νοήσεως δ.5.ττ(ρ.374.18; Μ.0.1008); οὐδ᾽ ὡς ἐν τ. ὄντος τοῦ θεοῦ 
ἐροῦμεν" πῶς ἔἴωμεν πρὸς αὐτόν; κρείττων γὰρ ὃ θεὸς παντὸς τ. 
τι ρὶς.γ.34(0.184.14; Μ.ττ.τ4686) ; θεὸς...«ἐν σχήματι ὧν.. «πῶς οὐ 
περιόριστός ἐστιν; περιόριστος δὲ ὦν, ἐν τ. ἐστίν. ἐν τ. δὲ ὦν, ἥττων 
ἐστὶ τοῦ περιέχοντος αὐτὸν τ. ον, ἴθ, 1.4; θεοῦ τ. ἐστὶ τὸ μὴ ὄν, 
θεὸς δὲ τὸ ὄν" τὸ δὲ μὴ ὃν τῷ ὄντι οὐ συγκρίνεται. πῶς γὰρ τ. ὧν, εἶναι 

δύναται; 1Ὁ.17.8; τπρτίεγ ποὶ {πὸ τ, οἵ σοά, Μοεοίῃ, αγδέϊγιδ(ρ.159.9; 
Μ.18,2524}}; οὗ... «φιλόθεοι οὐκ ἐν τ. ζητοῦσι τὸν ἐπὶ πάντων θεόν ἼΠαΐ, 
ἢ λα. :8(2.1071); αὕτη ἶβο, Ττὶη.7] γὰρ οὔτε ἐν. τ. ἐστίν, ἵνα καὶ ἀπῇ 
τινος ἣ ἐξ ἑτέρων εἰς ἕτερα μεταβῇ Τὺῖοπ. Ατ.α.5.3.1τ(Μ}.3.680Β}; ταί, {πὲ 
Ἰρῃοσαηΐ μικρῷ καὶ βραχεῖ τ. ἐμπεριλαμβανόντων τὸν ἐπὶ πάντων θεόν 
ὍΥ.0γ.23.3(Ρ.351.14; ΝΜ ττ.4804Α}; τοῦ, Βοὴ οὐ γὰρ ἐξίσταταί ποτε τῆς 
αὑτοῦ περιωπῆς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, οὐ μεριζόμενος... οὐ μεταβαίνων ἐκ τ, 
εἰς τ. ΓἸΕτη. ςἐ7.7.2(Ρ.5.27; 4080) ; εἴ, καὶ ἄνω φῶς ἦν... καὶ τὸ ἐνταῦθα 
ὀφθὲν οὐχ ὕστερον τοῦ ἄνω, οὐδὲ... «μετέστη δεῦρο, τ᾿ ἐκ τόπου ἀμεῖβον 
ἴά ἐχς. Τμάοὶ, (ρ.τοῦ.το; Μ.9.656.4); 10. οὗ ἴῃ ῥίασε οὐ δροάβ οἵ 
Οοά, 650. τοῦ, ΕΧ. 23:21, 24:1Ὸ τίς ὃ τ. ἐκεῖνος, ὁ παρὰ τῷ θεῷ νοού- 
μένος...τι .«- εἰπὼν οὐ περιείργει τῷ ποσῷ τὸ δεικνύμενον, ἀλλὰ. ...ἐτπεὶ 
τὸ ἄπειρον. «χειραγωγεῖ τὸν ἀκούοντα..«τοσοῦτός ἐστιν ὁ παρ᾽ ἐμοὶ 
τι, ὥστε τὸν ἐν αὐτῷ διαθέοντα μηδέποτε δυνηθῆναι λῆξαι τοῦ δρόμου 
Ὅτι Ν θυ, 105.(Μ.44.405Ὰ); ὅ οὖν ὑποδείξας τῷ ωϑοεϊ τὸν τ. 
παρορμᾷ πρὸς τὸν δρόμον 18.(4οςὉ) ; ὅταν ὁ νοῦς τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
ἀποδυσάμενος, τὸν ἐκ χάριτος ἐπενδύσηται, τότε καὶ τὴν ἑαυτοῦ 
κατάστασιν ὄψεται κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς, σαπφείρῳ ἣ 
οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερῆ, ἥντινα καὶ τ. θεοῦ ἡ γραφὴ ὀνομάζει 
Ἐναρτι Ῥοπί ἐαρυργαει Α 1ο(}1.40.12444}; οὐκ ἂν ἴδῃ ὁ νοῦς τὸν τοῦ 
θεοῦ τ, ἐν ἑαυτῷ, μὴ πάντων τῶν ἐν τοῖς πράγμασιν ὑψηλότερος 
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γεγονώς.--ἐπιφανέντος αὐτῷ τοῦ φωτὸς ἐκείνου τοῦ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς 
προσευχῆς ἐκτυποῦντος τὸν τ. τοῦ θεοῦ 1Ὁ.71τ(12441,8); κἂν ὑπὲρ τὴν 
θεωρίαν τῆς σωματικῆς φύσεως ὁ νοῦς γένηται, οὕπω τέλειον τὸν τοῦ 
θεοῦ τ. ἐθεάσατο: δύναται γὰρ ἐν τῇ τῶν νοητῶν εἶναι γνώσει καὶ 
ποικίλλεσθαι πρὸς αὐτήν 1ά.0γ.5](Μ.70.1τ8ο4}; θεωρεῖ δὲ οὐκ αὐτὸν 
(ἀθέατος γάρ), ἀλλὰ τὸν τ, οὗ ἐστι, τοῦτο δέ, οἶμαι, σημαίνει τὸ τὰ 
θειότατα καὶ ἀκρότατα τῶν ὁρωμένων καὶ νοουμένων ὑποθετικούς τινας 
εἶναι λόγους τῶν ὑποβεβλημένων τῷ πάντα ὑπερέχοντι, δι’ ὧν ἡ ὑπὲρ 
πᾶσαν ἐπίνοιαν αὐτοῦ παρουσία δείκνυται, ταῖς νοηταῖς ἀκρότησι τῶν 
ἁγιωτάτων αὐτοῦ ἐπιβατεύουσα Ῥίον, ΑΥπεγϑί.τ.53(Μ.3.τοσο 0) ; λέγε- 
ται τ. θεοῦ ἔνθα ἔκδηλος ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ γίνεται 70.1), 7.0.1.14(Ν}}.04. 
852Α}; λέγεται... «θεοῦ τ., ὁ πλέον μετέχων τῆς ἐνεργείας καὶ τῆς χάριτος 
αὐτοῦ ἰδ. (8528); 11. (Εὐποπηϊδπῃ) οἱ Η. ῃοβὲ τὸ μὲν γὰρ ἐξ οὗ᾽ τὸν 
᾿δημιουργὸν σημαίνειν βούλονται, τὸ δὲ δι᾿ οὗ᾽ τὸν ὑπουργὸν ἢ τὸ 
ΕΣ κέν Φ᾽ ᾿ Ζ Γ Ἅ 4 ν " 3 , 

. ὄργανον, τὸ δὲ ἐν ᾧ᾽ τὸν χρόνον δηλοῦν ἣ τὸν τ., ἵνα μηδὲν μὲν ὀργάνου 
σεμνότερος ὁ δημιουργὸς τῶν ὅλων νοῆται, μηδὲν δὲ τῆς ἀπὸ τι ἢἣ 
χρόνου συνεισφορᾶς εἰς τὰ ὄντα πλεῖον φαίνηται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
παρεχόμενον ΒΔ5.017.4(3.40); Μ.22.720); τῷ μὲν υἱῷ...«τὴν τοῦ 
ὀργάνου προσηγορίαν ἐπέθηκαν, τῷ δὲ πνεύματι τὴν τοῦ τ΄ τὸ. δ(6Β; Μ, 
718); 12. τεῖ. ἴπιο., οἵ (Πγ]5ι᾿ 5 Ὀθοᾶν τ. ἔνϑεον ἑαυτῷ καθιέρωσεν ἐπὶ 
γῆς ΟἸοτη. '.56(ρ.219.6); 3. τεῖ. ἀἰν!λθ παν! ηρ ; οὗ δοὰ] ἃ5 ρίδοα 
οὗ Η. σμποβί, Ηρυτηηανά. 5.1.3; ὅ.. γινώσκων ἑαυτόν, τ. ἐστὶ καὶ 
θρόνος τοῦ κυρίου ΟἾςι. {γν.31(0.217.25}; 1.5 1γ7.2.τ4(ρ.143.1τ; Μ.8, 
0038); οὗ δῇροδ!ς ρον οὗτοι... εἰσιν ὡς θεοειδεῖς οἱ θεῖοι τ. τῆς 
θεαρχικῆς καταπαύσεως ἰοη. ἀτ.ε,ἠ.7.4(Μ,3.2120}; τανε, (1,3. 
1Τ0338); οἵ ὈΠυτο 85 ρῖδοο οἵ σοά, 70.1). λδ.τ τ2(Μ.04.8ς528); 14. οὗ 
(οὰ 85 ΕἸ ταοηρ δ ἸΠΊΨΕΥΒΕ θεὸς... οὐ χωρεῖται, ἀλλὰ αὐτός ἐστι 
τ τῶν ὅλων ΤΆΡΗΪΙ Απε,ἀμέοϊ,2.23(Μ.6.το490); αὐτὸς ἑαντοῦ τ, ὧν δ. 
2ιτο(τοῦ48); Βε5.ϑ,ῥῖγ. 62.520; Μι322, 1810); 15. οἱ ρίασε οὗ τηβπ᾿β 
ἩΓΟΣΘΠΡ οὐ (σά, 5ριτ}8}}ν ᾿ητουργοῖθα τ, ζητοῦμεν τοῦ ᾷδειν τὴν 
δὴν κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας, τ. τοῦ προσκυνεῖν..«τὸν θεὸν...τίς ὃ τι; 
εὐνἦλθεν ἐπὶ ταύτην φορέσας σῶμα. ..ἵν᾽ ἐν τούτῳ τῷ τ, ... δυνηθῶ 
προσκυνῆσαι τὸν θεόν Οτιλον!.7.3 1». [67.(ρ.54.24) Μ.12.3330)}; ἡ 
θυσία τῆς αἰνέσεως" ἐν ποίῳ...τ. ταύτην προσφέρομεν ἣ ἐν τῷ πνεύματι 
τῷ ἁγίῳ...; τοῦτον τὸν τ. ἰδὼν ὁ ᾿]ακὼβ ἔφη, ὅτι κύριος ἐν τῷ τ. 
τούτῳ" ὦστε τὸ πνεῦμα τ. ἀληθῶς τῶν ἁγίων, καὶ ὁ ἅγιος τ. οἰκεῖος τῷ 
πνεύματι. «ναὸς αὐτοῦ χρηματίζων Βα5.5)}17.6 (3.52); Μ.32.1841); 
16. τοί. απ πιο ί]08} οτάεσ τὸ ἦτα στοιχεῖον σὺν τῷ ἐπισήμῳ ὀγδοάδα 
εἶναι, ἀπὸ τοῦ ἄλφα ὀγδόῳ κείμενον τ. Ηρ}. ἦἤκόγ.6. «2 τᾶς. 14; Μ.τό. 
42838); Οὗ, Ἰγεπιάαεν.τ.τ6.2{(Μ.7.632.). 

Ἐ. γερίου;, βρήμδγδ; 1. ὁ περίγειος τ. τὴς γερίοπ οὗ δῃὰ διουηᾷ [Π8 
Θδυτῇ πολλάκις ἔστιν εὑρεῖν κόσμον τὸν περίγειον ὀνομαζόμενον τ, ΟΥ, 
(οἷς.6.ςοίρ.120.24; Μ.1ι.12804Ὰ); παυπίεαἀ ὈΥ 5ριΓῖ5, ἀσο. Ῥᾶραπ 
{πδοῦν, (Ἰδιη. ἐγ. 6. 2(ρ.446.2ς ; Μ.0.2404}; ὉΡΡ. ρΡᾶγβάϊβε τὸν περί- 
γειον τ., ἐφ᾽ ὃν ἐκβληθεὶς τοῦ παραδείσου... ἐλήλυθεν ὁ Ἀδάμ Οτι(ἐεἰς. 
.δο(ρ.201.14 ; 14030); τεῖ. ἴῃς, τῶν ἐπιδημησάντων τῷ περιγείῳ τ. 
ἀγγέλων διὰ τὴν ᾿Ιησοῦ γένεσιν ἐδ.τ δοίριτεαχ, δ; 7600); καταλείπει ἶϑ6. 
ΟὨΤΙΒ[]...τὴν ἄνω “ἱερουσαλὴμ καὶ ἔρχεται εἰς τὸν περίγειον τ΄ ἸΔ.ἤοηι. 
10.7 τη 76γ.(Ρ.77.14:; Μ.13. 26 πο); τεῦ. Ομρσεη᾿ 5 ἀοοίτγης οὗ ΕΔ} ὥσπερ 
οἱ ἐντεῦθεν... ἀποθνήσκοντες... οἰκονομοῦνται...τ, διαφόρων τυγχάνειν 
κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἁμαρτημάτων, οὕτως οἱ ἐκεῖθεν, ἵν᾽ οὕτως 
εἴπω, ἀποθνήσκοντες εἰς τὸν ἄδην τοῦτον καταβαίνουσι, κρινόμενοι 
ἄξιοι τῶν τοῦ παντὸς περιγείου τ᾿ διαφόρων οἰκητηρίων βελτιόνων ἢ 
χειρόνων 4 ῥγίπε.4.3.το(ρ.327.6; Μ.11.3034}; 2. ὁ σωματικὸς τ. [ῃ68 
γπαϊογταὶ τοογί 4, δοάτῖν ΦΡἤετε τῇ ἑαυτῆς φύσει ἀσώματος ψυχὴ ἐν παντὶ 
σωματικῷ τ. τυγχάνουσα δέεται σώματος οἰκείου τῇ φύσει τῷ τ. 
ἐκείνῳ Οτ.(εἰς.}.32(0.182.22; ΝΜ ττ.14658Β); μὴ ἐᾶν τινα ἐν σωματικῷ 
τ. εἶναι τὸν θεόν 1ὰ.0γ.23.3{Ρ.351.4; Μ.11.4886); οὗτοι...«ἐν σωματικῷ 
τ. δώσουσιν τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν, τ. ἐκ τ. ἀμείψαντα, σωματικῶς 
ἐπιδεδημηκέναι τῷ βίῳ καὶ οὐχὶ κατάστασιν ἐκ καταστάσεως 14..7ο. 
2οιΙδίτθ; Ρ.351.12; Μ.14.612})}; Ρἷατ. ἀναγκαῖον... τὴν ψυχὴν ἐν τ. 
σωματικοῖς ὑπάρχουσαν κεχρῆσθαι σώμασι καταλλήλοις τοῖς τ. Μεῖῃ, 
γές.τ.22(ρ.246.4: Μ.41τ.10028); 3. οἵ 5ρΙΠ Δ] 5ΡΠθῖα τὴν (εἰς 
“Ιεροσόλυμα ἄνοδον σημαίνων τὴν ἀπὸ τῶν ὑλικῶν εἰς τὸν ψυχικὸν τ΄, ... 
ἀνάβασιν τοῦ κυρίον ἨξτΔΟΊεοη ἀρ.ΟΥ. 70. τοι 32ί(ιο; Ρ.2ο06.27; Μ.14. 
3650); ἐπαγγελία ἐστὶν μὴ γεύσεσθαι θανάτου τινὰ τῶν ἑστώτων ἐν τῷ 
'δεικνυμένῳ ὑπὸ τοῦ ᾿Ϊησοῦ νοητῷ τ. ΟΥ. 7ο.20.43(33; Ρ.387.7; 6760) ; 
4. οἵ τῆς ἀϊνίπς (Ναϊεμε.) εὐώνυμοι δυνάμεις... ὑπὸ τῆς τοῦ φωτὸς 
παρουσίας οὐ μορφοῦνται, κατελείφθησαν δὲ αἱ ἀριστεραὶ ὑπὸ τοῦ Τ. 
μορφωθῆναι []εγη ἐχε. Τβάο!.34{(0.ττ18.6; Μ.9.6760); τῆς μητρὸς.--μετὰ 
τοῦ υἱοῦ... εἰσελθούσης εἰς τὸ πλήρωμα, τότε ὁ Τ', τὴν ἐξουσίαν τῆς 
μητρὸς... .«ἀπολήψεται 1δι(ρ.ττ8.8; Μ.1.ς.); οὗ μὲν δίκαιοι, «παρὰ τῷ Τ. 
κατείχοντο κατὰ τοὺς Οὐαλεντινιανούς 1.37(ρ.118.26 ; 6774); ποταμὸς 
ἐκπορεύεται πυρὸς ὑποκάτω τοῦ θρόνον τοῦ τ. ... καὶ αὐτὸς δὲ ὁ τι πύρι- 
νός ἐστι 1δ.38(ρ.ττ8.20; 6778) ; ἐδι(ριττο.4; Μ.1.6.) οἱ. 5. παρακαλέω ; 
ἔστι δὲ πυρώδης, φησίν [5ο. Ὑα ]ΕΠΕϊΠ 5], ἡ ψυχικὴ οὐσία, καλεῖται δὲ 



τοποτηρέω 

καὶ τ. ... καὶ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν ΒΠΡρ.ἤδεν.6.32(ρ.τ6τ.6; Μ.16.32428); 
5. δρἧογε, ἀδραγίνιθηΐ οὔ πον εᾶρε, ΡΠΠΒΟΡΏΥ, εἴς., ΟἸογη.οἐν.6.} 
(ρ.46ο.7; Μ.9.2770); ἄλλαι ἀρεταΐ, αἱ παρὰ Μωῦσῇ ἀναγεγραμμέναι, 
ἀρχὴν Ἕλλησι παντὸς τοῦ ἠθικοῦ τ. παρασχόμεναι 1}.2.18(ρ.153.290; Μ 
8.1τοι68Β); ὁ θεὸς...ἦ μὲν οὖν ἐστιν οὐσία, ἀρχὴ τοῦ φυσικοῦ τ." καθ᾽ 
ὅσον ἐστὶν τἀγαθόν, τοῦ ἠθικοῦ" ἦ δ᾽ αὖ ἐστι νοῦς, τοῦ λογικοῦ καὶ 
κριτικοῦ τ. 1Ὁ.4.25(0.220.17; 13728}; τοῦ ἠθικοῦ τ. ὡς ἐν κεφαλαίῳ 
ὑπογραφέντος 1}.7.18(ρ.78.10; Μί.9.5560}; Οτοοον νι σε ρ.ῥλῖίος. 
14.2{(ρ.60.1; Μ.12.804Ὰ); 14. ἀ051.11.4 τῇ. 76γ.{ρ.81.23; Μ.13.3728}); τὸν 
ἠθικὸν τ. οἴεται [5ς. (6]5115] διαβαλεῖν 14. εἰς.τ.4(Ρ.58.5; Μιττιδότν); 
6. οὗ ὨἈξάνεῃ; 83 δΡδιετε οἵ ἀἰνίπε ΡῬύθβεπορ, ΓἸδγη. νοὶ, 4(Ρ.44.ττ ; 
Μ.8.1538); ἐπὶ τὸν ὑπερουράνιον ἐπὶ τῇ θέᾳ τῶν καλῶν μετατιθέντος 
[5ς. 5. ῬΑ}}] τόπον ΟτΑἧ(εἷς,6.5ο(ρ.130.6; Μ.11.13808); 7. γερίοη, 
εὐμπίνν ; οὗἨἉἁ ΜΏΟΪΕ οὐ Ῥαϊοβέίπε, Οὐ ῥγίῃς.3.6(0ρ.332.2; Μ.1. 3850); 
οὗ αἰϊξέοι οἵ Τογυβα θπι, 2. δρ.τ(Ρ.279.41.}; Βἰεοπαϑεὶς τῇ-...ἐκ- 
κλησίᾳ, «ἦτις προκάθηται ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίω»" ἔσῃ Εὐτπιρτοετα. ; 
Ογτ. ο.τοιτδίτο; Ρ.182.23; Μ.14.225}})). 

Γ, ρῥίαεε, ῥαδδασε ἴῃ ἃ ΌΟΟΚ, τζίοηι.8,4., μυστικὸς...τι Οὐ, 70.6,3ς 
(δ; Ρ.144.5; Μ.τ4.260Ὰ}; Επι5,4.6.1.τ(ρ.6.21; Μ.22.21Ὰ). 

Ὁ. φμδηεεί, ἱορίς περὶ.. «πίστεως καὶ μετανοίας... «πάντα τ. ἐψηλαφή- 
σαμεν τί ἶδηι.62.2, ἑώρα... μείζονος ἐπιστήμης ἑαυτὸν δεόμενον εἰς τὸν 
περὶ τῆς εὐχῆς τι ΟΥΟ»,2.4{0.202.24; Μ.1τ.4210); Μελίτων. .«-φησὶν 
αὐτὸν [5ς. ΑΡβδ]οῃῃ]) εἶναι τύπον τοῦ διαβόλου ἐπαναστάντος τῇ 

Χριοτοῦ βασιλείᾳ, καὶ τούτου μόνου μνησθείς, οὐκ ἐπεξηργάσατο τὸν τ. 
14, εἰ τη ᾿ς. 3:τ(Μ.12.1120Ὰ}; ἐορημοηρίαεε, Ἰὰ Οδἰς.4.4π(ρ.3τ8.0; Μ. 
1111ΠΟΤ0().Ψ 

ἘΝ. οεεαςτον,, σρῥογίμέν, ορεμίην θελήσετε ἀγαθοποιεῖν καὶ οὐχ 
ἕξετε τ. Ἡττη τδ.3.0.5; τον. τῇ εὐποιΐᾳ (Ἰετη. ̓ ᾽.47(0.224.7); ἔσχεν ὃ 
πονηρὸς τ., ὅπως ὑμᾶς πειράσῃ «((Βαμί.τ(ρ.τοῦ.7); τ. ἀπολογίας ΟΥ. 
1.2. τξῷ; Ρ. 72.12; Μ.14.141Α)}); μὴ δῷ τ. τῷ ἀλλοτρίῳ κατ᾽ αὐτῶν 
{1. 8Ρ. (ὐη 5. Α͂ΡΡ. 8. 6.6, 

Εἰ. ἐν τόπῳ τρῃμεάταίεῖν, οἡ εἶδ φροὶ, 70. 4] εἰγομοῖς οϑβλιοςΣ 
5684). 

Ο. ροςτοη, εἰαμάϊηρ ἐν τῇ ἑνάτητι ὑμῶν οὐχ ἕξουσιν [30. λύκοι] τ. 
Ιρη.Ῥλἀτία.2.2; οὐκέτι ἔχουσιν. τ.» ἀλλ᾽ ἔσονται ἔκβολοι Ἠθτηη.υἷ5.2.5.5; 
Οοησὶ, ΑΡ}.4.τ.1; γοῖὶς, ῥαγέ οἱ τὸν τ. πληροῦντες λέοντος Ἐναρτ.ἢ.6, 
2. τδίρ. 67. 26; Μ. 86. 25488); (γον Ραδελ..336(Μ.02.8764); ῥμερεοη 
τὸν τῆς ὑπακοῆς τ. ἀναπληρῶσαι το ΐορι.θ3.τ; οἰξεῖαὶ Ῥοσ οη, οἥϊες 
τοῖς ἱερεῦσιν ἴδιος ὁ τ, προστέτακται 1.40.5; ἐκδίκει σου τὸν τ. ἐν 
πάσῃ ἐπιμελείᾳ ἸξηΡοῖνο.1.2 δέηι; μηδένα φυσιούτω 4. δηεγγη. 6. ; τὸ... 
ὠφελοῦν οὐκ αὐτὸ τὸ καθέζεσθαι ἐ ἐν πρεσβυτερίῳ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ βιοῦν 
ἀξίως τοῦ τ. Οτ,δομ.11.3 1. .7εν. Φ. 81.434; Μ.13.260}) ; δεῖ τινα ὁρίσαι 
ἀντ᾽ ἐμοῦ 50. 5, Ῥεῖδ1) τὸν ἐμὸν ἀναπληροῦντα τι... ἵνα ἐπὶ τῆς 
Χριστοῦ καθέδρας καθεσθεὶς τὴν.. «ἐκκλησίαν οἰκονομῇ Π ον. ΟἾδηι,3, 
40; ὁ προκαθεζόμενος Χριστοῦ τ. πεπίστευται τὉ.3.66; ἀποστόλων, ὧν 
καὶ τὸν τ. φυλάσσουσιν 50. ρτεπΟνίοΓ5)] ὡς σύμβουλοι τοῦ ἐπισκόπου 
Οὐης!..4}}.2.28.4; οἵ ἀδαοοηβ, 1Ὁ.3,10.2. 

τοποτηρέω, αεὶ ἔογ, γέῤγόδεη!; οἵ Ῥάραὶ ἰδεραΐββ, (86].6ρΝ δεὶ. 
(ρ,83.12; ΜΡ ,.5ο.4840); Τεὸ Μαρ.6ρ.τοδίρ.57.17; ΜΟΡΙ, 54.τοοῦδα); 
1δ.ττά(ρ.62.ς ; το3οα); οἱἠἨ οἴμευ ἀδρυῖεβ, Αἰ. ϑοΒοϊαβί. οί. 4.24 
(0.66); Οὐγον Ῥαξεῖ..336(Μ.02.8768). 

τοποτηρησία, ἡ, 1. γεῤγεομίαϊίον, οἥδες οὗ ἀείοραίε, Ορά, ξν.τ4; 
Ματίη.Ρ. 51. ],.8).1520}; 2. ἀείοραίίον, ρέδαξεν, (οά. 4 ν.56. 

τοποτηρητής, ὁ, 1. ἱεραίε, ἀείοσαίΐε, οἵ ρορε, (οἀ.«ἀγιρτοθιη. (Η. 
τ.8614); ΟΕρῃἢ.(43τ)αεί. (400 τ.τ.5.Ρ.2τ.τ; Η.1.14920); (Οδαϊο. 
αεἰ. τὴ 00 2.1.3 }0.04.33; Η.2.636Ὲ); μὴ κεχωρισμένης ὑμῶν τῆς 
ἐμῆς παρουσίας, ὅστις διὰ τῶν τ. ὑμῖν πάρειμε ἴ,Δὸ Μαρ.ἐρ.93(ρ.21.22; 
ΜΟΡΙ..54.0288); ΤᾺΡΒη. εἶγοη. Ὁ. 86(,τοϑ. 2614}; οἱ οἴμαὺ ραίγατοῇξβ, 
Μαχ.Ρν»».(Μ.01.352}); τ. τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου Ἀντιοχείας ΟΝΊΟ. 
(γδη)αεῖὶ, τ(Η.,4.408); οἱ Ὀίδπορβ, Οοά, Αν.56; Ἰεραῖε οἱ ρτγονίῃςε, 
Τμαϊ.ἐρ.4ο(4.10090); ῬΠοΙ ποῖος. τα τ(Μ.1ο4.11528)}; 2. μαγγίξοη 
εσηρηαπάον, ΤΏΡὨη.εἰγοη.Ρ. 220 (Μ.τοῦ,796Ὰ); 3. ἴῃ ρεη., σμδειτ με, 
ἀεῤιῖν, ΑἸΠΘΟΒοϊδβί οἰ. 4.24(0.66) ; 1Ὁ.3.1(0.44). 

Ἐτοποχωρέω, ἀτοεἰϊ, ἔαυσε α ῥίαεε τη, Ατετῃ ροσιτιτ( τοῦ, 
6484). 

"τορκίμ, ὁ, κίηρ (ῦ Ῥεγβίβ}), 70.Ν 4]. εὔγοητι Ρ.270 (1.07. 400Ὰ}. 
Ἐχόρνα, ἰὨΡΉ (πηροτδῦνε; » 1δἵ, ἀϊαἰεοῦ) τὸν δεσπότην τοῦ ζῴου 

προσφωνεῖ.. «τῇ πατρῴᾳ φωνῇ: Τ᾿, Τῇ ράτερ ἜΒΡἤΠπι. εἰγοη. Ρ. ΖιϑίΜ. 

τοϑ. 5 πό0). 
τόρνευσις, ἡ, ̓ εγηΐηρ Ὁν τηθδΠ5 οὗ ἃ Ιαῖῃε, (Ἰετη. ραδά.2.ο(ρ.205. 

22; Μ.8.4020). 
τορνευτής, ὁ, ἐμεγηέ, Π|.ροίίοη.τά; ὁμαῤεν, νιακον, Τδομῖ.Β, 

Ἡ ΘΟ βέη (Μ.86.10848). 
Ἐτόρνη, ἡ, πυῖςί, [665. ΝΖ, ἀταὶ, τ4ο( Μ.28.1τος3). 
Ἐτοσαυταπλασιόνως, 50 ΠΙΠῊΝ ἰός μιογέ, ΟΥ, 70.20. 34(27; Ρ.372. 

χ4; Ἅ.14.6 524), 

1308 τρανόω 

Ἐτοσαυταπλειόνως, ὃγ 50 ΨΔ 7} ἐΐηιες ἐπε μῖογδ, ΟΥ. [0.20.34(21: 
2.23; Μ.14.6528 

ὰ εἰ ὐδα ἐβολμβῳ ᾿ ἐμαὶ υὲνν της, ἰάξη, ΟΥ(βεῖ ἔῃ Ἐς. το: 8(Μ.12. 
τ6480) ; Μας,Αερ.δο».417.13(ΝΠ.34.805Ὰ}. 

Ἐτούβικας, -- τοὺ βίγκας, (Α΄ με υἱπεας) δὲ υἱείογίομς, ΤΏΡΠΙ. 
εἰγοπΡ. τϑα(ἀἰυϊεῖτη Μ.τοδ. 420 Α). 

Ἐτουβίον, τό, τοΐελ, Ὑμάτι τα, ῥοθη.1.14(8.90.17410), ἐἐμελοὶ, 
48. 
Ὁ οὐχέρν τό, (ὁ 1,Αἱ. ἐμίη, ἰοϊέεπι (ἰοἰ0}} δαρσαρε οὗ ΔΉ ἀτηῖν, 

ΤΒρΒη. εὔγοη..212(Μ. τοϑ. 5444}; ἐδ. Ρ.26π(66οΑ). 
Ἐτουρμάρχης, ὁ, εογηηιαηάον οὗ α ἱπγηῖα (πη δάτοη), ΤῊΡδη.εἦγο. 

Ῥ. 266(Μ. τοϑ. 6698) ; ἐδ.0.3οτ(9320). 
Ἐτουρμάρχισσα, ἡ, τοῖξε οὗ α τουρμάρχης, ὙΠπατι δία... }}.2.145 

(λ1.ο9.14530). 
Ἐτοῦφα, ἡ, (1,ατ. ἐμ7α} ἐμ ἸΆΚΘη ἴτοτη τὰς νυν] ὈΜ}}᾿5. 41}; ἢ 

οΥ̓ΆΙηθηΐ ἴου Ποῦβ65 ἀπα βίδπααγάς, (οϑπι. [πα ἰοῤ.ττ(}1.38,..444}. 
Ἐτραγικολογία, ἡ, δονγηδαςί, γοϑοπ ναι, Μεῖῃ.γ 5. τ πίρ.314.10, 

ν.]. τερατολογία; Μ.41.1148}}}. 
τραγῳδ-έω, 1. παΐε α Ξίοῖῦ οὗ, ἐχλῖϑτι ῥεδίϊεῖν οὐκ αἰσχύνονται 

ταῦτα ἐπὶ κατηχουμένων, καὶ τό γε χείριστον, ἐπὶ “Ἑλλήνων “-οῦντες 
τὰ μυστήρια (ΛΊεχ. ερ.(ρ.96.8; Μ.25.268.); οὐ χρὴ...«τὰ μυστήρια 
ἀμυήτοις «“-εῖν δι(ρ.96.11; Μ.1.5.)}; βαμῆ! μὴ “-εῖν τὴν εὐποιΐαν 
Οομεὶ. 4Ρ}.3.14.4; 2. ἰαἰκ ἴηι ἱγαρῖς εἰγίο, ἀδεϊαΐνι, ΥΜας. ἀφρ(. 
34.2244}; Δἀεείαῖηι, τηυεῖρη ἀραϊηεὶ Ἐλ5. Μαγεοίζ, τ. 4{(0.28,4; Μ.24. 
604); Τμάτ Λέει, γόος. (2.1427); τὴν τῆς ἀσεβείας ὑπερβολὴν “ὧν 
14. αμ.5:23(2.1τ60}; Ρτος..6ρ.62(Μ.87.27208}; 3. μὲν βονιροπεὶν 
απ αδεμγάϊν, τεῖ, ταιἱοηδ] σεῖς Ἐχρπβίϊομβ οὗ τγίῆβ ρίνϑη ὈΚ 
ῬὨΙΠΟϑορμεῖβ τὰς τετραγῳδημένας ἐν φυσικαῖς ἀποδόσεσι κομψείας 
Επι5.}».6.15.1{7880; Μ.21.12030); π᾿ σϑη., «4. Τβομι. ΒΒ δο(ρ.42.31); 
4. Ῥίςρ!. Ρ6855., ἱγασίε, καϊαγνηίοις, ὙΠαΤ.ἢ.6.1τ.30.2(3.810); ΜΕ, 
δυο πη (Μ.18, 3090). 

τραγῴδημα, τό, 1. ρίαγ, ΤΡΒΟατρ.ερ.(Ρ.307.28; Μ.32.350 Ὁ; 
2. εὐεμΐ τη ἃ ἰγασεάνγ, ΓῚ Νυϑς5. ῥαπρ.2(Μ.46.4770); 83. τηεῖ,, ρέδερ οὗ 
ῥίαν-αεἰτηρ, ἘΡΙΡΉ καόν. 66. ο(ρ.01.24; Ν.42.1128). 

τραγῳδία, ἡ, 1. ἱγαρεάγ ἡ τ. ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἀποσπῶσα εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἀναβλέπειν διδάσκει (Ἰεηη. 5 γ.5.14{(0.402.15; Μ.9.1608}} 
2. ργαηάδμν, ῥόον, Ιτϑηςἤαϑν.τ.4.3(Μ.7.484Ὰ}; τ Ν 55.07.4, 
(ρ.84.22; Μ.44.11720}); 3. εαἰανμεῖῖν, ἀτδασίεγ, ΟἸἴδτ ραεά.53,3(ρΡ.240. 
το; Μ.8,58ςΑ}); Επ5,}.4.3.6.1(Ν.20.2240); αὙ ΝΝ ν88.6.1(Μ].46.10048); 
4. ῥίοί, ΤΠαϊῖ.λ.6.1.22.53(4.804); δ.1.2ς τ ς(813). 

τραγῳδοποιός, ἰγαρίε, Ματο Ὀιαςν. Βογρῥὴ.2. 
Ἐτραδιτεύω, (1,αἱ. ἐγαάο) ἰγαπορη!, ΑἸ ΒοΠοϊαβί, οἰ 8. (ρ.04). 
τρακταΐξζω, ἄεαϊ τοῦ, Ἰπαπαρε, 4. εὶν εἰ Ῥαμὶ,3(0.179.7}; (σὰ. 

ἀβιφυοοσι (Η.1.864Ε); ἐϑιδο; ΟΟΒαϊς εξ (0 0 2.1.2 }Ὀ.126.1 ἢ1.2. 
4528); 10.Μα4].εὔγοη.τ2 Ρ.305(Μ.07.46ος); Οἠγομ. Ῥαςελ, 320 (Ν.02. 

8854). 
Ἐχρακταϊστέος, ἰο ῥε ἀεαὶὶ ἱτὰ, (οά. Αἠγιρτοο.(Π.1.8ό10). 
Ἐτρακταϊστής, ὁ, οηε κι εά ἴῃ τιαπαρεγηδηὶ οὗ διισίηεςς, ρίαν οὗ 

αϑαῖνς, 70.Μ8].εἤγοη.12 Ρ.314(Μ.01.4720). 
Ἐτρακτᾶτον, τό (τρακτᾶτος, ὁ), (1,αἴ. ἰγαείαίι5) 1. ᾿γεαθ θη, 

ἐχαγπϊηαίτοη οἵ ἃ Πχαῖίου περὶ τῆς πίστεως...τοῦ ἐν Νικαίᾳ τρακτάτου 
Οοά.43,.}».41; Ἑπτγοῃ.ἐ}. ἰρε.(Μ.86.24054}; 2. ἀευΐεό, εοπ γτθαη το 
τρακτάτῳ φυγῆς χρησάμενοι 'Ῥωμαῖοι, ἐδόκουν φεύγειν ἴο. ΜᾺ] εἠγοΉ. 
τῇ ρ.468(Μ.9).6810}); 3. γεῖε, ῥγοσεάμγε εἴ τις τοῦ χειροτονουμένον 
κληρικοῦ κατηγορεῖν βούλεται, ὁ περὶ τῶν ἐπισκόπων καὶ ἐν αὐτῷ 
κρατείτω τ᾿ ΑἸΒΙΒΟΒοΙαβι, οί τ. )ίρ.8). 

τρακτευτής, ὁ, ἐγεαξενν οἠϊεῖΐαὶ, ἑαχ εἰεγὰ ; οὐα οὗ ἴῃοβε ῃο ὅ0 
οὔιοία! Ὀιβίηξθβ ἴου τῆ6 Ρτεΐθοῖθ, Βδβ..ρ.144 τιῖ.(3.236Ὰ; Μ.32, 
5038); Επβίταίν. Ειενε.68(}1.86.23524); ντιϑδιυ, δαδ, 5 4(0.145.22), 

τρακτεύω, 1. ἀεαὶ «οἱ ἧἢ, ἐχαγηΐηε; οἵ 56} -χαπιπαίίοη Όν πηοηκΚβ, 
Δ ρορκι Ραὶγ.(Ν .6ς5.3ο80)}; οὗ ἰτϑδηβαοϊίοη οὗ σομο Πδὺ Ὀϊιβίποβο, 
1,801 Πηρ.6}.Ὧρ.Ἐναρτ ἀ.6.2.ο(ρ.6ο.20; Μ.86.2:20Ὰ}); 2. ἀευΐξε, (0:- 
ἐγῖυε γνόντος...τὸ τρακτευθὲν κατ᾽ αὐτοῦ 7ο.Μ 4}, εὐγοη.1 Ρ.τϑτί 07. 
2808). 

Ἐτρανόλαλος, ἐρεασκίηρ εἰοαγίν, τηϊοἰ ἰρίδίθ; οἵ ἀροβίϊεβ αὐ Ῥοητο- 
οοϑὲ, όσα. Μεὶ. (4.5 τ ρ.163); οὗ τοαάετς πὶ παγῇ, ἐδ.(0.49). 

τραν-όω, 1. »ηακε εἶδαν, ἐχρίατηε ἕν τῶν ἀδυνάτων....--ὦσαι τὸν 
περὶ τῆς εὐχῆς ἀκριβῶς..-«πάντα λόγον ΟΥ.ογ.2.τ(ρ.208.4; Μ.11.4174}; 
οὐδὲ...-οοῦν δύνανται [3ς, πορίϊς5] ἑαυτῶν τὸν λόγον ἴἅ.. 70.13.30 
(Ρ.244.1:; Μ.14.4320); πρὶν “πὥσαι περὶ... Χριστοῦ, τῷ εἰπεῖν ὅτι 
πατήρ, ἤδη ἐδηλώσαμεν ὅτι υἱοῦ ἐστι πατήρ {(γτ. εαἰρεὴ. 8.1; τοῦ 
πνεύματος τὴν θεότητα -“-οὐυμένην ΟΥ.ΝᾺΖ.0».31.27(ρ.180.12; Μ. 36. 
τό40) ; θεὸν ὁρῶν. ..ὃν καὶ νῦν «-οὔσθαι ἡμῖν εὐχόμεθα, ὅσον ἐφικτόν ἰὖ. 

48,18(323.Α); ἐτράνωσαν τὰ περὶ τῆς θεότητος τοῦ ἁγίου πνεύματος 
Ταβτπ ἐσ (0.90.6; Μ.86.10138); σύμβολον. ..--ωθὲν ὑπὸ τῶν ρν΄ ἁγίων 
πατέρων 1δ.(ρ.90.15; τοΙ 30) ; οἵ ᾿πϊογρτεΐβτσι οἱ βουιρίιγε, Οὐ. [6. 



τράνωσις 

τοιιτίο; Ρ.182.5; 3258}, 4 ον ΜΙχοιρίριτι το; Μ.13.857Ὰ}} 
Ευϑι. σαί. τ(ρ.16.22; Μ.18,6138).; ΜδοιΜρηιαῤοῦν.3.23(ρ.10 5.10); 
2. Ῥ655., δέ εἰεαν, ἀϊξίτμεί οὐσίαν μὲν μέαν ἐπὶ τῆς θεότητος ὁμολογοῦ- 
μεν..«ὑπόστασιν δὲ ἰδιάζουσαν, ἵν᾽ ἀσύγχυτος ἡμῖν καὶ τετρανω- 
μένη ἡ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ἔννοια ἐνυπάρχῃ 
Β45.6}.236.6(3.264. ; Μ.32.8844}); ἕἵνα...“-οθϑῇ σοι τῶν προσώπων ἡ 
ἰδιότης Ἰ΄. ἤοη1.24.3(2 ΤΟ τῈ, ; Μ.31.6058); ἐπὶ τῆς παρουσίας ἐναργὴς 
καὶ τετρανωμένη ἐστὶν ἡ ἀλήθεια ΤΟΥ ΝΥ85.0γ.2 τῷ. Οόη. τ. 26(Μ. 
44.2880}; οὗ υπάετιβιαπαϊπρ οὗ βορίυσα, ΟὨτυβιλομ!. 2.1 ΤΉ (ἰς. 
(9.14Ε}; οὗ 600]. ἀφοἰδίομβ, 1Δ δον ΐῃ σαϊ.2: τ](το, 900) ; ὅτι...τῆς 
θείας ἐστὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐσίας, τοῦτο σὺ ἥτησας γραφικῶς 
“οὠθῆναι 514. ΡῈ] ρει. δο(}.78.2218); ὁ λόγος..«γραφικαῖς μαρτυρί- 
αἷς ““οθείς (61, γΖ.ἀ,δ.ττο, (}1.85.1212}); 3. ριεγοίαπά εἰοαγίν, τεῖ. 
βου ρίαυγεβ, Οὐ. [0.2.13(1 ρΡ.68.10; Μ.14.1.330); οὗ Βρίγταδ] ἸηζοΥρτα- 
ἰαοη, ἐδιτοισίᾳ; Ρ.τ75.1τ; 2128); 14.0γ.57.δ(ρ.266,21; Μ.11. 5008); 
4. τηοιίγιοῖ, ἐπ ρἠέθη!, τειεα, γνώσεως τε φωτιζούσης καὶ σοφίας ἐν. 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν “-ουμένης ΤΗΪΡΡ. ῶῷῷβ.12 ἴῃ: Ῥξς.(0.142,4.:; Μ.το. 
7170); ΡΆ55. προφῆται... «λαλείτωσαν....καὶ εἷς διερμηνευέτω" ἄλλου δὲ 

“θέντος, ὃ πρῶτος ὑποχωρείτω (τ, Ν42.0».22.12(}1.36.1880); 1. 
28,4(0.27.11; 22Α); 5. ῥογίγαν εἰδαγίν, υεῖ, Ῥγορῆβοῖεβ τὰ μὲν 
ἐσκιογράφει, τὰ δὲ διὰ χρωμάτων ἐτράνου 1516. ῬῈ].60}.2.62(Μ.78. 

πΟΒΑ) ; 6. μέέον εἰοαγίν ὥσπερ ἄλλῃ διάλεκτος παιδίων καὶ ἄλλη τετρανω- 
μένων τὴν φωνήν, οὕτως πᾶσα ἐν ἀνθρώποις διάλεκτος οἱονεὶ παιδίων 
ἐστὶ διάλεκτος" ἡ δὲ ἀγγελικὴ οἱονεὶ ἀνδρῶν ἐστι τελείων καὶ τετρανω- 
μένων Οτιεογαμι τη ΤΟ ον ταιτός( } 15 τὸ Ρ.33); τεῦ, χεϑίοτθα 5ΡεθοὮ, 
Αἴ ύιε.28.4{(Ν.25.τότ0}; 7. γπακὸ εἶδαν, ἀτειτηςὶ οὐ τῆς διανοίας αὐτῶν 
[3.6. ΟΠ άσγθη δ ΟΒγῖϑτ᾽ 5 πεν τὸ [654] 61} τὸ λεγόμενον ἦν, ἀλλὰ 
τῆς αὐτοῦ δυνάμεως, “-οὐσης τὸ τῆς γλώσσης ἐκείνων ἄωρον (Ὥγγϑ. 
λκομι.ὅγ.1 τ Μ|ι.(7.661Ε). 

Ἐτράνωσις, ἤ, 1. εἰαγίβεαίϊον;, ἐυῥίαπαϊίοη, ΟΥν ον ΤΉ ἰΣρὴντ 113 
(0.243); Βα5.6}.ττ3(3.20 6} ; ΝΙ,32.5284}; 2. εἶξαν ἐχργυδδϑίοη, υ. 
ΝΥ585. μη. τλ(1 Ρ.227.18; Μ.45.024Ὰ}; 3. τἰϊμηπμαίτον,, Ἰηϑγ ΜΟΙ ΟΉ 
οἱ τῆς. Ῥαρτζεα, Με γρ.8,Β(ρ.9ο.18; Μ.τ8. 1400); 2δ .8,. τοίρ.92. 

9; 1534}. 
τρανωτικός, αὐδἰθ ἰο εἰωγτν ; οἵ ΗΕ. ΟΠοβί, στ. Ν8Ζ.0».321.2ο(ρ.185.1; 

Μ.36.168.). 
τράπεζα, ἡ, Α. ἰαδίε; 1. τὰ σεη., τοῦ, Τ,αϑὲ ΒΌΡΡΕΥ σκηνὴ ἐπουράνιος 

ἐδείχθη τὸ ἀνώγεων...ἡ τ. ... τῶν ἐκεῖ τελεσθέντων μυστηρίων νοητὸν 
θυσιαστήριον Ἀπατι( τ. ἰγοί, (Λ.97.1420Ὰ}; πιοπαβίιο ἐν τῇ τ. ... συγ- 
καθημένῳ μοι τῷ μεγάλῳ ἐπιστάτῃ [0.{]Πτη.Ξεαἰ4(Μ.88,.6850) ; χρὴ 
γινώσκειν ὅτι ἡνίκα κλάσει ἀδελῴὸς σκεῦος... «τῷ καιρῷ τοῦ ἀρίστου... 
παρίσταται πλησίον τῆς τι (οί, δά. 35(Μ.00.17178}; ὁ ἐπὶ τραπέζης 
οἴποοτ ἰὴ ομᾶτρο οὗ ππρευῦῖαὶ (48}6, Απαϑίρια ακχ. τ (ΝΜ ,90.1208); 
2. οἵ 4016 οὗ Βῃθ ιν τθδα, σα ίθηι.43.2; γῆς..«-εἰκόνα ἡ τ. δηλοῖ τέσ- 
σαρσιν ἐπερειδομένη ποσί, θέρει, μετοπώρῳ, ἔαρι, χειμῶνε (ἸοΙη.5 γ. 
δ.1τ{(0.475.22; Μ.9.2994}; ΚΓ Ραεοᾧ 34(0.21.16); ματι φι. 60 τη ἔχ. 
(1.164); 3, οὗ πιδηροσ αἱ Βει!εἤδπὶ ἐπὶ φάτνης, τῆς τῶν ἀλόγων τ. 
Τμάί, ῥγουτά, το(4.663); 4. οἱ (γ ΒΌδη δ] ίαγ; 8. Ἰὴ ρεη. ἡτοιμάσατο τὴν 
ἑαυτῆς [50, σοφίας τ΄. ... τὸ τίμιον..«σὥμα καὶ αἷμα, ἅπερ ἐν τῇ μυστικῇ 
καὶ θείᾳ τ. καθ᾽ ἑκάστην ἐπιτελοῦνται, θυόμενα εἰς ἀνάμνησιν τῆς πρώ- 
τῆς ἐκείνης τ. τοῦ μυστικοῦ θείου δείπνου ΤΠΠΡΡ. [’.54 ἦι Ῥγ.(ρ.176. 
“[. : Μ.το. 6288); βαπτισθέντων δὲ καὶ ἐνδυσαμένων, ἄρτον καταθεὶς 
ἐπὶ τὴν τι, ηὐλόγησεν Α(.Τ πον. τ33(ρ.240.6); τραπέζῃ παραστάντα 
καὶ χεῖρας εἰς ὑποδοχὴν τῆς ἁγίας τροφῆς προτείναντα Τΐοπ.Α}.80.Ελι8. 
ἐὦ..6.7.9.4(Μ.2ο.656Ὰ}; ὃ δὲ..«πέφρικε.. τῇ τ΄ προσιέναι Ὁτοη.Α1,4Ὁ.7.0. 
κ(6 568) ; τούτου..-.τοῦ θύματος τὴν μνήμην ἐπὶ τραπέζης ἐκτελεῖν διὰ 
συμβόλων τοῦ τε σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ σωτηρίου αἵματος Εὺπι5.,6.τιτὸ 
(ρ.47.33; Μ.22.80)); ταί. Βοῃ βιιδίϊοβ τὰ νῶτα δοῦναι τῇ τοῦ κυρίου τ. 
ῬΑ] Ομγγνς.τδίρ.114,14; Ν.47.632); μετὰ. «τὰς φοβερὰς... ἐπικλήσεις 
καὶ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ...ζωοποιοῦ.. «πνεύματος οὐκ ἔτι ψιλὸν ἄρτον καὶ 
κοινὸν οἶνον, τὰ ἐπιτεθειμένα τῇ ἁγίᾳ τ., ἀλλὰ σῶμα καὶ αἷμα τίμιον... 

Χριοτοῦ ΝῊ ἐρ}.1.44(Μ.79.1048}; ὄψει τοὺς λευΐτας.. ἄρτους καὶ ποτή- 
ριον..«τιθέντας ἐπὶ τὴν τ. ... ἐπὰν δὲ ἐπιτελεσθῶσιν αἱ μεγάλαι εὐχαί, 
τότε γίνεται ὁ ἄρτος σῶμα καὶ τὸ ποτήριον αἷμα τοῦ κυρίου “᾿ΑἸΠ᾽ ,ΔΡ. 
Ἐπίγοῃ ῥαΞελ.δ(Μ.86,2 4011}; ἥκιστα... θεότητος... «φύσις ἐστὶ τὸ προ- 
κείμενον ἐν ἁγίαις τραπέζαις ἐκκλησιῶν, πλὴν ἴδιον σῶμα τοῦ ἐκ θεοῦ 
πατρὸς φύντος λόγου Ογτ. Ν᾿ εεί.4.6(ρ.80.6; 6,.1164}; ἐπὶ τῆς θείας τ..... 
μὴ τῷ προκειμένῳ ἄρτῳ καὶ τῷ ποτὴρίῳ..-προσέχωμεν, αλλ᾽...πίστει 
νοήσωμεν κεῖσθαι ἐπὶ τῆς ἱερᾶς ἐκείνης τ. τὸν ἀμνὸν τοῦ θεοῦ (Σ6].ν 2. 
ἐἀ.6.2.2τ.6(Μ.85.13174) ἔδει... αὐτὸν... «συνανακιρνᾶσθαι....τοῖς ἡμετέροις 
σώμασιν διὰ τῆς.. αὐτοῦ σαρκὸς καὶ.. αἵματος" ὃ καὶ ἐσχήκαμεν... ὡς 
ἐν ἄρτῳ καὶ οἴνῳ, ἵνα μὴ ἀποναρκήσωμεν σάρκα τε καὶ αἷμα προκείμενα 
βλέποντες ἐν ἁγίαις τραπέζαις Ῥείτ,1,Δοά, ἐγ ἢ Μοε.τ4:22(Μ.86.33288); 
παναχράντοιο τραπέξης Ραυ].51}, ϑορ᾿.72ο(Μ.86.21474); τὴν ἱερὰν 
ἀσπασάμενος τ. Ομ. Ατ.4.},.2.2.4(ΜΜ,2.32030}; οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἀντοφθαλ- 
μῆσαι τῇ ἱερᾷ ταύτῃ καὶ πνευματικῇ τ. ἐφ᾽ ἧ ὃ μονογενής σου υἱὸς... 

1399 τράπεζα 

πρόκειται εἰς ϑυσίαν 1.11. αε.(Ρ.160.14}; ἑἱκάνωσόν με..-«παραστῆναι τῇ 
ἁγίᾳ σον ταύτῃ τ. καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιόν σου σῶμα καὶ τὸ τίμιόν σον 

αἷμα 1δ.(ρ.18ο.6), ϑαμβούμεθα τὸ πρόσωπον τῇ λαμπρᾷ σου τ. προσερχό- 
μενοι ἐδ.(ρ.178.6); δεόμεθα. ..«κύρις.. ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σον ἐπὶ 
τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ ἐπὶ τὰ ποτήρια ταῦτα, ἃ ἡ παναγία τ. ὑποδέχεται 
ἐμ Μαγε.(ΒΩρΒίμμβη Ρ.124.28); εὐχὴ..«μετὰ τὸ ἀποτεθῆναι τὰ ἅγια 

δῶρα ἐν τῇ ἁγίᾳ τ. {ἡ βνγς.(0.319.4); ὁρῶμεν τὸν ἅγιον... ἄρτον... 

κατὰ τὸν καιρὸν τῆς μυστικῆς τελετῆς ἐπὶ τῆς ἀχράντου προτιθέμενον τ. 
Τύβεβ, Ν ζιφίαὶ τόρ( Μ.38.1132}; ἐκκλησία ἐστὶν οἶκος θεῖκός, ἔνθα... ἡ 
τ᾿ ἡ ψυχοτρόφος καὶ ζωοποιός [ογηι. ΓΡ επί ερεῤὶ, (Μ.08.3854); το ϊοβ 
Ρἰδοςα θεμβαῖῃ ἴτ, 4..4πμ᾿άν.Β τι(ρ.64.9); Ολνγον, Ραδεμ,Ρ.203(Μ.02. 
7334}; ν658615 16]6 ἀροη 1, ΟΥ.ΝαΖ.ογ.43.52(Μ..36.5644}; νεδτΠηθηΐ8, 
1Ἰᾶ,εαγη,.2.τοῖττββ4( 1.37. 1614}; οτο58, ΟΠόβτοθβ Ρ. ναρτ,ὐ,ε.8.21 
{Ρ.238.2; Μ.86.28760); βυχγουηάεα ὃν ουτίαίη, Εναρτ,1.5,21(0.216. 
20; 2836Α); Οἰτοῦ]ΑΥ ἴῃ ἔογπη, Β85.86].υ, Τἀδεὶ τ(Μ.8ς. 5604}; Ὀίβμορβ 
σοηβεοσαϊθῆ δ᾽ αἰίθυ, Τ παι. ἢ..6.4.τπ.το(3.072}; ΑἸΐατ βΒυσγουηαθα ὃν 
Ὠτίοβίβ, 85. 1πτοπς οἵ ἀοα ὃν βουϑρἤίπι, ἔεγς εαρι.(Μ.86.32410); 
οαἕῃβ ἰΆ Κεοη ὈΥ αἰταν ἀθβριῖο 660]. σθῆβαγο οὗ ργαςίϊος, (ΠΥγ 8.5 αί,15. 
πί2.1588); ἐδ. (1504); ῬᾺ}} ὑνγς.6(Ρ.35.16; Μ.47.22} τεῖ, ἀοβίσγαο- 
τίοη ἀπ ἀεβεογαιϊίοηι οἵ αἰΐαιβ ργϑοϊίιβεα Ὁν ΟἹ αἰϊερεὰ ἀραϊηβί 
᾿δαΐμεπ, μοσδίοβ, δῃα Ῥαυτ 85. ἴὸ θοοὶ. ἀϊβρυΐες, ΑἸ. ἐπενεῖ.3 
(Ρ.172:18; Μ.25.2204}); [5οῆγσαβ ἐρ.ἀριϑυηα αροΐ,5ες.64{}.143.22:; Μ. 
25.364); ἁρπάσαντες τὰ συμψέλια καὶ τὸν θρόνον καὶ τὴν τ. (ξυλίνη γὰρ 
ἦν) Ατῃ ἢ Αγ. τό(ρ.214.36; Μ.2ς.7600); Βα5.9}».226.2(3.24718; Μ.32. 
8458); 1δ.251.3(23878; Μ.9368); ϑγη65,...67(Μ,.66.14200); Ὑμάς, ἢν, 
3.12.3(3.026) ; Ολγομ. Ῥαδορι3οτ( Μ.92.Ἰοο τα); 85 ρΙασα οἵ γεξὰρῈ ΟΥ̓ 
ΒΘΠΟΈΘΘΓΥ, 5 065,6. Β(140ο0) ; Ὁ. οὗ οἴ πεῖ στη! ατα ϑεα 85 ΔΙΓΔΥ 
ἐκέλευσεν..-«παραθεῖναι τ., παρέθηκαν δὲ συμψέλλιον ὃ εὗρον ἐκεῖ καὶ 
ἁπλώσας σινδόνα ἐπ᾽ αὐτό, ἐπέθηκεν ἄρτον τῆς εὐλογίας 4.1 οι ἃ 40 
(ρ.τ65.19}; 6. ΞγγΊθΟ ἶσ] ἱπέευργείατομβ; {πὸ τπϑηρεῖ, (Βγν5. 
Ρμιϊορον ,(1.4084); 1Β88.λυτιψει.33(0.265.22); ΟΠ ΓΙβι 5. ἰομὶῦ, 1δ.3 
(0.258.8γ; ἐδι Ξοί(ρ.301.14); Βορθτ Ἡ ἰτμινρ.(Ν1.87.30844}); Τεγν ΟΡ 
εοπίοηρὶ (Μ.08.4880) ; ἐδ. (4200); ττοηα οὗ σοά, 1δ.(3854}; ρίαςα οὗ 
(μτιϑος ἄθαί, θὰ τ18], γοϑασγθοίίοῃ, πα ἀβοθηβίοη, ἐδ.(421 4); τ Ὁ ]ς 

οἵ 1,451 ϑαρρετ, τ. (4210); τὉ.(23880) ; ννοιὴῦ οὗ ΒΜΨ, [10.1}.ἐον.4 
(Μ.ος. 4098); ἃ. ργεθριυτεα ἴπ ΟἿ᾽ ὈΚν νομικῇ τιν ἔνϑα ἦν τὸ μάννα, 
ὅ ἐστι Χριστός Τετγλ. ΟΡ εομίθριρὶ. (3880); 5. οὗ τιομᾶβῖϊο γθέβοϊογν 
ΟΥ̓ σουτηοι ἴϑδ]6, Κ΄ Ῥαε. ᾧ τ2(ρΡ.34.12}; Ν1 Επίορ.26(Μ.70.11288}; 
εἴ τις ἐν τ. ἐσθίων φλυαρεῖ, ἐγειρέσϑω εἰς προσευχήν [Β85.βοομμοΉ. 
28(2. 5280 ; Μ.31.12098); εἴ τις ἀπολιμπάνεται τῶν τ., μὴ εἰρηκὼς τὴν 
αἰτίαν, μενέτω ἄσιτος τ. 34(Ξ:290Ὰ; Μ.1300}); εἴ τις ἐγείρεται τῆς τ. παρὰ 
λυχνικοῦ ἰδι4τίς2οο; Μ.13128); ὄστις κατὰ ἀμέλειαν οὐ καθίσει μετὰ 
τῶν ἀδελφῶν εἰς τὴν τ., νηστευέτω λοιπὸν ἕως ὀψέ ὙΠάγιδίυα, ῥο65.2. 
3. (Μ.09.17538}); εἴ τις ἔξω τῆς τ. ἐσθίει, τῆς τοῦ ἡγουμένου χωρὶς 
εὐλογίας ἢ ἀρρωστίας δίχα, ξηροφαγείτω ἡμέρας τρεῖς 1Ρ.2.2](17520); 
ὁ ὑστερούμενος τοῦ ἐξαψάλμον, παρεστηκέτω ἐν τῇ τ. 1δ.1.χ2(17330); 
μοναχός, φαγὼν.. πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς συνάξεως, ποιείτω ἐν τῇ τ. 
μετανοίας ν΄ 1Ὁ.2.5π(α7560}; ταἸΚίηρ ἑογρίἀάεη, ἐδ.1.3τ(17374}; ὅπ 
ἰαυρῃίηνρ, 1δ.2.20(17534); οὐδὲ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς τ. τῆς νοερᾶς ἐργασίας 
[1.6. πηοπίαὶ ῥσανεῦ]) ἐπαύοντο [0.ΟἽπὴ. 5 εαὶ. 4(Μι88,6856); 6. τπεῖ,, 
οἔὗ ΒΜΥ χαῖρε τ. βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν {ϑετρ.αεαϊῃἀπ(ρ.141; 
Μ.02.1340Ὰ}); ΤΕΡΙρμιλονι (Μ.43.4064}; ἦν ἡ ἁγία παρθένος ἡ τ. 
ἔχουσα τὴν ὕλην τοῦ σώματος {0.1).ἐονρ.4(Ν.05.4008}; γέγονεν ἡ 
κοιλία σου ἁγίᾳ τ., ἔχουσα τὸν οὐράνιον ἄρτον Απαάγ (τ εαμ. μΙ ΕΞ ΡΕΉΪ. 
5(Μ.97.14250). 

Β. ψηαΐ ἰ5 8εἴ οἡ ἃ Ἰ80 6, μίξαὶ, ξοοᾶ; 1. ἴὰ ρϑῆ, πῶς ἤρκεσεν ἡ 
τῆς παιδικῆς σαρκὸς φύσις [3ς, οἵ ο. Βαρ!.]..-τ. οὕτως ἐξηλλαγμένῃ 
(γυβ.ἤόπιο.4 ἐμ Μ|.(7.τ440}; τί... τῆς τοῦ μάννα τ. ἤδιον 14. ποτ. 
14.4 ἴ ΤΟ ογ.(1ο.1228}; τραπέζης ἀρχόμενοι καὶ μέλλοντες ἄρτον δια- 
κλᾶν, θεῷ προσάγειν ὀφείλομεν Οντ,ἴ,ε.0: τ2(Μ1.72.6454}; τοῦ. Γαςατα 
Ρυπίβμηθηΐ τροφὴν ἀποίσομεν τῷ πυρὶ καὶ πολλὴν τῷ σκώληκι 
τ. ΟΒγγβ. ἤοῖη,22,3 ἴῃ 20ον.(10.5040}; 2. τεῖ. ρτεθά, βχίταναρθηποθ, 
5615 ῃηε55 τῶν.. «ἀμφὶ τὰς φλεγμαίνουσας κυπταζόντων τ. ... δαίμων 
καθηγεῖται λιχνότατος [δῖ ῥαφά.2.τ(ρ.χός.8; Μ.8.4044}; ὁ γογγυσμὸς 
τραπέζαις ἤδεται καὶ ἐν νηστείαις βδελύσσεται Ἰὰρἢτ,τ.120; περὶ 
γαστριμαργίας ἦν ὁ λόγος καὶ τῆς τ. (Βτγ5.ἤοηι.30.4 1. Μ|.(1.3538) ; ἧ 
τι καὶ ἡ τροφὴ διαχέειν εἴωθε καὶ βαρύνειν τϑ.5.5. 5(5618) ; 5. ἸποΠα 5.10 
πολλῷ αἰσχρότερον διὰ τοὺς τρυφῶντας τὴν τ. ἡμῶν μετασκευάζεσθαι" 
μονότροπός ἐστιν ὃ τοῦ Χριστιανοῦ βίος Βα5.γκξ. [μ5.20.2(2.304Ε; Μ.31. 
9134}; ἐκεῖνοι.«τραπέζης ἀπολαύσαντες, μᾶλλον δὲ νηστείας (καὶ γὰρ ἡ 
τ. αὐτῶν νηστεία), τοῦ φοβεροῦ δικαστηρίου... .«ἀναμιμνήσκουσιν ΟὮτΥ5. 
ἤοηι. 5.5.5 ἴθ ΜΙ(γ πόχο); Κ᾽. Ῥαεῖ. Φ 24{0.15.0); ῬΑ]1.λ. ἔανις.22(ρΡ.12. 
3; Μ.34.τοβΙ}); 4. οἵ ραρᾶῃ [ραβίβ, 45θη. ττίρ.54.3); ϑεῷ θέμις οὐκ 
ἦν αἵματα δέχεσθαι τοιαῦτα, ἀλλὰ ἀλαστόρων δαιμόνων ἡ τοιαύτη 
τ. Ὁβτυβ λον. 3.6 ἐμ δ ον. (το. 4 51Ὲ); ἰά ἤοηη.24.3 τη ΤΟ ογ.{το0.2158); 
ῬΑ} υβνγειτδ(ρ.ο98.:; Μ.47.55}; 5. οὗ Τεννῖβἢ βδουιῆςοβ, Τι ευδιτδ; 



τραπεζάριον 

Τ. 1μά.21τ.5. ΟΠττνε λοι. 79.4 τῷ Μ|.(1.1644}; 6. (ρτο.) οὗ Ομτιβέδη 
ἄραῤθ πᾶς προφήτης, ὁρίζων τ. ἐν πνεύματι οὐ φάγεται ἀπ᾽ αὐτῆς" 
εἰ δὲ μήγε, ψευδοπροφήτης ἐστί ᾿ιά,ττ.ο; τ. κοινὴν παρατίθενται 
[3ς-. ΟΕ 815], ἀλλ᾽ οὐ κοίτην [Μ85 κοινήν] ΙοΡΉ.5.7; 7. οἵ εὐσμα- 
τἰὶδί; δα. ῥγε-βρυτεα Ὁν ὑτεδά δθα σὴς οὗ Μεϊομίζεάεϊς, 70.1Ὁ, 
{.0.4.π2(}}.04.11400}; "Ὁ. ρΡατίο. τοῦ. 1ναδὲ ΒΌΡΡΕΙ ᾿]Ιούδας..«μετεῖχε 
τῆς ἱερᾶς τ. (Βτγδιῤτγοά. μά. τ.5(2.282); ὁ τραπέζης κοινωνήσας 
μυστικῆς, ὁ δείπνου μετασχὼν φρικωδεστάτου Ἰ(.5εαν.τ4(3. 500); 
μυσταγωγοῦσα φίλους ἑαυτῆς τὴν ψυχοτρόφον ἑτοιμάζει τ. ... ἡ 
ὄντως σοφία θεοῦ (Οβτγ,.ΜΕ]. ἢγηπη.δ(τχ.14,ρΡ.19ο; Μ.08.4774}; ξενίας 
δεσποτικῆς καὶ ἀθανάτου τ. ἐν ὑπερῴῳ τόπῳ ὑψηλαῖς φρεσί, πιστοΐ, 
δεῦτε ἀπολαύσωμεν 1δ.(11.150,Ρ.193; 4814); ς. ἴῃ ρεη., {Π|Ρρ. Κ». 
541: Βγ (οἴ. Ρ.τ76.2ἴ.; Μ.το, 6288); μὴ κοινώνει.. «τῇ χρυσῇ [Ῥτοῦ. ἴοτ 
Χριστοῦ) τ. Α«Ρείγ.εἰϑίνπιτ(ρ.80.0); πνευματικῆς...τ. οὐδεὶς μεταλή- 
ψεται, μὴ παρ᾽ αὐτοῦ κεκλημένος καὶ σοφίας ἀκούσας“ ἐλθὲ καὶ φάγε 
Του. ΑἹ, ἐν. Εεεῖ,2:25(0.224.7; ΝΜ το τ 850); δώῃ σοι ὁ θεὸς..-βαπτι- 
σθέντα τῆς αὐτῆς μοι μεταλαβεῖν τ. Πο»".Οἰδηῖ.1.22:; ΟΥΝᾺΖ.οΥ.17.12 
(Μ.3ς.ο808); τὸ βάπτισμα καὶ ἡ τι (ῃγγϑ5.᾽|051.23.3 ἔπ τύ ογ.(το, 
2040); βάπτισμα ἐδωρήσατο: ἔδωκέ σοι τ. ἱεράν 1ἃΔ.ἤον.6 5.5 τη, ΜΙ. 
(γ.δδοΑκ) ; οἴ. μία ὑποδέχεται κολυμβήθρα..--μέα πᾶσι μυστικὴ προ- 

τίθεται τ. Τ(γγϑ,αξοθη5. Ζς.ττί3,7684}; αὕτη...ἡ τι τῆς ψυχῆς ἡμῶν 
τὰ νεῦρα..., τὸ φῶς, ἡ ζωή (Πγγϑ.ἤονη.24.5 τῇ ΣΟΥ, (2180); ὃ 
αὐτῷ τιμιώτερον ἁπάντων, ὁ μονογενὴς παῖς, τοῦτον ἔδωκεν ὑπὲρ 
ἡμῶν. ...καὶ οὐκ ἔδωκε μόνον, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι τράπεζαν ἡμῖν 
αὐτὸν παρέθηκε ἸᾺ.}:ογ1.2 5.4 1: Μ| (3110); τὸ κεφάλαιον...τῶν ἑορτῶν 
αὐτῶν καταλύει, ἐφ᾽ ἑτέραν αὐτοὺς μετατιθεὶς τ. φρικωδεστάτην ἰδ. 
82. γ(7820); καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ καθαροῖς χείλεσι μεταλαμβάνοντες τ, 
μυστικῆς τοιαύτης Ἰᾶποη.1.5 ἦῃ Ερά.(ττ.6}); μέλλοντες προσιέναι τῇ 
φρικτῇ καὶ θείᾳ ταύτῃ τ., μετὰ φόβου..«τοῦτο ποιεῖτε, μετὰ καθαροῦ 
συνειδότος, μετὰ νηστείας καὶ προσευχῆς 1Δ.παϊ1ν.τ.7(3.364Ε); οὐ 
δέχεται ἀπεχθῶς πρὸς ἀλλήλους ἔχοντας αὕτη ἡ τ, Ἰᾶ «ἠοηι. 1ὅς.0 τῷ Γᾶ. 
(7.2114}; εβναὶ! ποῖ ἴο θ6 τηδᾶρ Ῥυθίεχί ἔοσυ ρατιακίησ ψιτμουΐξ 
αἄυς Ξρίγιτιια] Ῥτεραταίίοπ, ᾿α δαῤίιἢγ.4(2.3730); ὥσπερ τοίνυν τῶν 
ἀμυήτων οὐδένα χρὴ παρεῖναι, οὕτως οὐδὲ τῶν μεμυημένων καὶ βυπα- 
ρῶν..-πῶς ἔμεινας καὶ οὐ μετέχεις τῆς τι; ἀνάξιός εἶμι, φησίν: οὐκ- 
οὖν καὶ τῆς κοινωνίας ἐκείνης τῆς ἐν ταῖς εὐχαῖς 1ᾶ..ἠοη1.3. 5 τη; ΕΡῆ.. 
(23Ε); εὐχαριστηρίους ζδὰς οὐκ ἐπιφέροντες τῷ τέλει τῆς τ. τᾶ δαρί. 
ΟἿν.4(314Ὲ) ; ΞΒΡῚΠίμΑ] οἤδοῖβ, 1. ον. 19. ἴῃ Μ|Ι (2580); οὐ γὰρ ἄν... 
καθάπερ ἄρτου κοινοῦ καὶ οἴνου πρὸς πλησμονὴν τῆς γαστρὸς τῆς 
φρικώδους ἐκείνης...τ. μετέχομεν..-βραχέος δὲ μέρους τινὸς μεταδίδοται 
ἡμῖν ὑπὸ τῶν τῷ θεῷ λειτουργούντων ΝῚ.6Ρ}.2.τ44(}1,70.2650}; τῇ 
μυστικῇ τ. σχολάσωμεν, δι’ ἧς κόσμος ἐστήρικται καὶ οἰκουμένη 
συνέστηκεν Τπη.Απτ.δγνη.(Μ.86.2524)}; θεὸς...καταξιώσας ἡμᾶς 
μετασχεῖν ταύτης τῆς ἐπουρανίου σου τ΄ [.π|.7α2.(ρ.248.το}; 8, οἵ 
5ΞΡ1ΠΠΓ08] Τοοά ἴῃ σϑη. βαπτίσματος ἀξιωθέντες ἐπεὶ...τῶν ἐντελεστέρων 
δεῖ μαθημάτων παρατιθέναι τράπεζαν ντ. Ἡ εαἰδε.το.τ; (Πγγβ. κόρ, 
ἀϊν.7.τ(12.3:78); οὗ Ἔχρ δηδιτοη οὗ βοσιρίαγοβ, τὰ ῥγορῤἠ οδδομγτέιτοα 
(6.1600)) ; ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι... μίαν ἔχουσι τ., τὴν διδασκαλίαν τοῦ 
πνεύματος ΠαΓ, [ς.δς: 25(0.257.4; 2.308); ἐγενήθη τ᾿ δικαιοσύνης καὶ 
ἤμην αὐλιζόμενος μετὰ τῶν ἀγγέλων Γ7.Ζος.τϑ(ρΡ.τογ.6) ; οἵ τορεπίδηοε 
8.5 ἰοοα οὗ οἄ μεγάλη ἡ μετάνοια... αὕτη ἐστὶν ἡ τοῦ θεοῦ τ΄, δι᾽ 
αὐτῆς γὰρ ἐσθέει τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρίαν ἘΡΏΥ.3.τόδε ; ἀϊδὶ πολλοὶ 
«έν τῷ νοσοκομείῳ τοῦ παρόντος αἰῶνος τυγχάνουσιν ἄρρωστοι,.... καὶ 

οὐ πᾶσιν ἡ αὐτὴ συμβάλλεται τ. ΝΙ], ἐρ}.3.33(Μ.70.3078). 
Ὁ, λοερτείαδίε δοαγᾷ; Ὦδῆσς μοςρτίαϊν, ΟΥ ΤΒδύσα. ῥαη.Ον.τδ(ρ.36. 

22; Μ.το.τοΟ7Β}); {Β85.ἐρη51.6.4(2.5528; Ν΄.53τ.12654); Οτγβ. μοηι.48. 
6 τὴ ΜΙ.(7.βοτθ); Νοηπ, ραν. 79.1τ3:τ8(Μ.43.8644}. 

Ὁ. νιομεγν-οἠαηρεγ'ς Ιαδΐε, δαη Ὁ τχθῖ., οἵ τη6 Πρασί, (]επι. 5 γ.1.τᾶ 
(Ρ.58.11; Μ.8,.8οςΒ); 1}.6.1το(0.472.8; Μ.9.2018); πίστις μὲν γάρ ἐστι 
τὸ βαλεῖν τὸ ἀργύριον ἐπὶ τῇ τ- ... θεὸς δὲ παρ᾽ ὑμῶν ἀπαιτεῖ τῆς 
παρακαταθήκης τοὺς λόγους ΟνΥ.Η εαἰδεΐ.5.12; Βαβ,ιγερ. δ. 254{2. 
5ΌΟΕ; Μ.21.12520). 

Ἐτραπεζάριον, τό, γεζεείονν, (οηϑί. δἰμα. 2 ο(Ν.00.1712.}.Ψ 
τραπέζιον, τό, γδαὶ, γτ.5.υ.5α᾽.48(0.128.τ6). 
τραπεζίτης, ὁ, πιοηεγ-εἰαΉρεῦ, ϑαηδον; ταθὶ,, ἴθ βαγηρ γίνεσθε 

δόκιμοι τραπεζῖται (1.6, σαρῦα οὐ ἰοβϑηρ δπα ΟΕ Πρ. ΒΠ]ὴρ 
δεΐνγθεη ροοῦ 8η6 Ὀδά ἴῃ σοι ρίοη ἀηα ποσὰ ]5); 1. οἰὐεα ἴῃ [}} 
ψ]Ππουΐϊ αϑοσρίιοη, Οὐχ. Ηϊεαίφεν. 6.37} Οὐπεῖ, ΑΡΡ.2.36.0; 2. τὸ- 
ζογτϑα ἴο 48 βουέρίαυγε (ἡ γραφή), (Ἰεπλ.κἰγ.τ.28(ρ.1ορ.12; Μ.8.0248); 
Οτιεονμη ΜΠ.1Ί.31(Ρ.674.1; Μ.13.15724}; 3. δου θα το (Βτιβί 
τηρούντων τὴν ἐντολὴν ᾿]ησοῦ λέγουσαν": γίνεσθε δόκιμοι τ. 14..70. 
τ9.7(2; Β.3ο7.5; Μ.τ4.540Ὰ); Πον. ΟἸθηι, 2.51; 18.3.50; 16.18.20; ΤΑΙ. 
το δγηατοοί Μ,28.1 5408}; (Πγγυβ.λσηι. 4.2 τη Αι ῤγίης,(3.82Ε}; 4. ἀ6- 
βου θοα ὈῪ ΡῈ 165 85 ἃ βανίπρ Ὧπ {Π8 ρΌΒρε]᾽ δῃᾷ δρρ] 164 ἴο (85 
οἵ ἀἰξοεσπὶπρ τὰ βογίρίασζε βανίηρβ οὗ ἴγαθ (οά ἀπά ἴποβο οὗ ἀδηι!- 
ἀσρο, ΕΡΙΡΗ ἦαογ.44.2(0.τ02.17; Μ.4τ.8240); 5. δου θα τὸ 5, Ῥ81} 
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(οὗ, τΤμ655.5:21), νυ. 70.4.5(4.4074); 14..5.1.2(2.56Ὲ8}; 1 Ν  ςί.τ(Ρ.13. 
28, τρόφιμοι τ. 6.20); ἀοϑονίθοα 45 ἀποστολικὴ φωνή, Τ)»ῖοπ.Α].80. 
Επ5.}.ε.7.}.3(Μ1.20.6480); 6. οἰεατῖν δυάς τὸ ψίτου ἐχϑοΐ αυοία- 
τοι, Ὀ] δ η. 5 γ.6.1το(Ρ.472.0; Μ.9.2018); 1δ.7.1 π(ρ.64.17; 5258); Οτ. [ὁ. 
2ο.32(26; Ρ.369.33; Μ.14.648.); 1δ.32.τ7(1ο; Ρ.454.31; 7880); [ἃ τον. 
πὶ ἘΡλ.4:2:(ρ. 410}; ΑἸ έοη ο(ρ.52.10; Μ.25.4034}; 16. δέγαρ.1. 
21(Μ.26.5814); ΤΑΊ λον. τη ἔς. το: 36(ΜΜ.28.το360); Βαϑ. ον» το. 6 
(2.1038Β; Μ.31.4008)}, 78Β45.15,172(1 ςοζο ; Μ,20.405Ὰ}; ὕνσιαάον. τὸ 
(τ.5680); ἰ4..}ο.4.3(4.3]40); Τυδοπμί. Η πσηοῤρἧ (Μι86.1812.}; τῆοτε 
ἀουδίξα!ν, Οὐ ον. 2ο,9 τη {6γ.(Ρ.102.22; Μ.13.Ξ22τὴ. 

Ἐτραπεζογίγας, ὁ, ἰαὐἰε- ρἸαηὶ, ναϊταηπὶ ἱγεποβέγηίαη, ῬΑ] ΟΣ. 
χ12(0.77.20; Μ.47.44); Μαχοϊηυεεῖ. (Μ.00.2048). 

τραπεζοποιός, ὁ, ὁ" τοῆσ ῥγέῤραγες ἢ ἰαδὶθ, τρατίθν; ταθῖ., οἵ 
ΘΆΪΟΠῚΒ τ᾿ γιγνομένην ἑστιάσεως διαβολικῆς ΠΥνϑ5. ἠοτη.28.,3 τη 2 ον. 
(το 6280); οἱ Μοβε9 ὁ τοῦ μάννα τ. ΤΟΥ 5.ΟΉ Ερί. [9. Βαρὶ.(2. 

7934). ᾿ 
Ἀπραπεζοφορ-έω, ῥέαν {πὲ α αὶ ὦ παρθένε.. 

ἄρτον Χριστόν ΓΕ ῥΡΙΡΠ. δον. 5(ΜΜ.43.4074). 
τραπέζωσις, ἡ, βμεγηεητηρ οἔ α ἰαδίο ὁρῶμεν... .᾿ Τησοῦν...«τὰ θεουργὰ 

μυστήρια παραδιδόντα διὰ τυπικῆς τ. ὈΙΟΠ. ΑΥ6Ρ.9.τ1(Μ.3.ττοδᾺ}); τ. 
φησι τὰ ἐν τῇ θείᾳ τραπέζῃ διὰ τοῦ ἁγίου ἄρτου καὶ τοῦ ποτηρίου τῆς 
εὐλογίας τελούμενα μυστήρια Μακχ.δολοί, ρ 0. Πτοπ. ἄγ. τ(Μι4.ς 654). 

τραυλίζω, ἰΐς», πεϊςργοπομηες ἃ ἰδ ϊδν; ΠΘπς 6 ποτε, Ογας, δὲν, ἤν. 

3.09. 
τραῦμα, τό, τοομμά; 1. 11τ., οὗ ψοιπας οἱ (ἢ γιβὶ ἦν οὖν ὁ ᾿]ησοῦς 

μετὰ θάνατον, ὡς μὲν ὁ Κέλσος οἴεται, φαντασίαν ἐξαποστέλλων τῶν 
ἐπὶ τῷ σταυρῷ τ. καὶ οὐκ ἀληθῶς τοιοῦτος ὧν τραυματίας Οτ,(ἰεἰς.2.61 
(ρ.1β82.18, Μ,11.8028)}; δχορ. 0.20: 24{. ὑπὲρ μιᾶς ψυχῆς [38ς,. 8. 
ΤὭοΙ85] δείκνυσιν ἑαυτὸν τραύματα ἔχοντα (Ὠγνβ.ἤοη1.87.0.1Σ τη [0.Ψ 
(8,στοο) ; χεῖ, ϑεοοηᾷ ανεηΐ ἐρχόμενος ἥξει μετὰ τῶν τ. αὐτοῦ καὶ 
ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ Ηρ. αη.4.το.4. [ΡΕΥἢ, ἴῸΙ 
στρατευμάτων); οἷ. τοΥρη5 φμτάσηη ἐμβεμαῦ, υμίμεγα αμίθηι 6785 
φεγυαῦϊ!, μὲ τι ἀϊε ἡμάϊεῖῖ ῥὈγοβεεγοηί αὐ ἱεοιποηίε βαβείοηῖς 
εοπίνα Πμάαεος, εἰ οἴῆηες, φεὶῖ ἀεπεραπίες βἰΐϊηι ἠεἰ ἐγμεβκηη τῃ 
ἐονῥογε, ἡμάαΐσαμ!, ΓΟ γβιορμς ρει ἐη Μ αἰ μαξμμι(6.9538); 
ἜΧαρ. ΜΊΙ.24:20 τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου..«καὶ 
τί θαυμάζεις, εἰ τὸν σταυρὸν φέρων ἔρχεται; αὐτὰ τὰ τ. μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
φέρων ἔρχεται, πόθεν δῆλον, ὅτι αὐτὰ τὰ τ΄ φέρει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ; ἄκουε τοῦ 
προφήτου λέγοντος" ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν Πγν5.ἐγ6.2.4{2.418Ε) ; 
ὁ αὐτὸς τὰ τι τῆς πλευρᾶς καὶ τὰς διατρήσεις τῶν ἥλων... ἐπεδείκνυ 1,80 
Μανρ.ορ.28.π(ρ.1η.8; Μ.Ρ1..54.7748Β); 458. Ἱπιηρηηῖθα ἢ 5οῖ} φήσομεν 
ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενον μετὰ τὸν λόγον τῶν τ. τύπον, τοῦτον εἶναι τὸν ἐν 
ἑκάστῳ Χριστὸν ἀπὸ Χριστοῦ λόγου ΟΥ,(εἰς.6.0(Ρ.79.22; Μ.τ11.13048); 
2. τηθῖ.; 8. οὗ πᾶτπὶ σαβεὰ Ὀν ἴα]δε τοδοηὶηρ τραυμάτων, τῶν 
ἀπὸ λόγων νομιζομένων φιλοσόφων 1δ.3.75(0.267.1:; τοΙ70}; ᾿ἔπαϑεν ὃ 
λόγος᾽ ἔγνωσαν ἀπαράδεκτον ἀκοαῖς εὐσεβέσι, φάρμακον προσθεῖναι τὸ 
τῇ σαρκὶ τοῖς ῥημάτων τραύμασι ἐδικαίωσαν ΕΠ ΠΟΥ, εοπ  μί, τοί Μ.28. 
13650); Ὁ. οὗ ψουη5 οὗ 501}; οϑιιβοα Ὀν 5η, ΟἸδια ῥαεά.2.2(0.168.23; 
Μ.8.4128); 1(.Φ.4.5.20(Ρ.τ79.6; Μ.9.6320); Οτιῤγίμε, 3,1, τη(ρ.226.0; ; 
Μ.1τ.2844}; 14 (εἰς.4.τε(ρ.285,12; Μιιτ.το484); (ηγνβ.λορ.63.4 τα 
Μι.(7.633Α}; 10. τα, ρακί, τοί Μ.88,11858})}; χορ. Ράᾶγαθ]α οἱ σοοα 
ϑαπιδτιίαπ, Οτ.ἤονι.34 τη [,ο (Ὁ.202.1}; Ο. οἵ μεδα! πρ ουπάς ἰη- 
Πιοῖθα ὃν σοῦ β Ἰονε [πτουρὴ ρῥτομιοη οὗ τῆς ἐουθία θη ἐταϊ 
καλὰ... τῆς ἀγάπης τὰ τ, ... τίς δὲ φίλος, οὗ τὰ τι τῶν φιλημάτων τοῦ 
ἐχθροῦ προτιμότερα [τεῖ. ῬΥ.27:6}; παντὶ δῆλόν ἐστι, τῷ μὴ ἀγνοοῦντι 
τὰ τῆς σωτηρίας μυστήρια... «τραῦμα τοῖς πρωτοπλάστοις ἐδόκει ἡ διὰ 
τῆς ἐντολῆς γενομένη τοῦ κακοῦ ἀπαγόρευσις, τ. γὰρ ἐνομίσθη ἡ τοῦ 
ἡδέος ἀλλοτρίωσις το Νγϑδι μοῦ, 12 τὰ Οαπὶ. (.44.το448.,0}; ἃ. τεῖ. 
ΟΒυτχοῖ, νουπαάβα Ὀν Ἰονε ἔοτ (πειβὶ ὅ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν βλέπων, 
πρὸς τὸν Χριστὸν ἄντικρυς βλέπει, τὸν ἑαυτὸν διὰ τῆς προσθήκης τῶν 
σωζομένων οἰκοδομοῦντα...«ἡ τοίνυν ἀποθεμένη τῶν ὀμμάτων τὸ 
θέριστρον, καθαρῷ τῷ ὀφθαλμῷ τὸ ἄφραστον ὁρᾷ τοῦ νυμφίου κάλλος" 
καὶ διὰ τοῦτο τρωθεῖσα τῷ ἀσωμάτῳ.. βέλει τοῦ ἔρωτος" ἐπιτεταμένη 
γὰρ ἀγάπη ἔρως λέγεται: ᾧ οὐδεὶς ἐπαισχύνεται, ὅταν μὴ κατὰ σαρκὸς 
γένηται παρ᾽ αὐτοῦ ἡ τοξεία" ἀλλ᾽ ἐπικαυχᾶται μᾶλλον τῷ τ. τὖ. 
13(Μ.44.το480) ; αἶδο οὗ {πὲ 508] νγουπαθα Ὀν (ἢ]15 Ιονε, ἐδ.4(8528); 
ὙΏΟΞ6. ΜΟιπα 15 σαιιβοα Ὀν Ὀεΐπρ δι ρρεα οὐ ἩΠαΐΘνΕΣ ταῦ 
Ῥγανθηΐ χηνβίϊσαὶ ἀπίοπ εἰ τοίνυν ἀγαθὸν ἡ τοῦ καλύμματος περι- 
αἶρεσις, ἀγαθὸν ἂν εἴη πάντως ἡ πληγή, καὶ τὸ τι, δι᾽ ὧν κατορϑθοῦ- 
ται ἡ περιαίρεσις...εἰ δὲ καὶ ἐν τραύματι γεγενῆσθαι λέγει, τὴν ἐν βάθει 
γενομένην αὐτῇ διὰ τῆς θείας ῥάβδου τύπον τῷ λόγῳ παρίστησιν,... 
ἐπίσημος διὰ τοῦ τ. δείκνυται ἡ πληγή, ἦ ἐγκαυχᾶται ἡ νύμφη... «οὕτω 
γὰρ καὶ Παῦλος ὁ τῶν τοιούτων πληγῶν στιγματίας τοῖς τ. τούτοις 
ἐπαγαλλόμενος ἔλεγεν" ὅτι τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ σώματί μον 
περιφέρω,..--καλὸν οὖν καὶ τὸ τ. ... δι' οὗ γέγονεν αὐτῇ [5ς, νύμφῃ] τοῦ 
ϑερίστρου ἡ περιαίρεσις ἐΦ. τ2(το2 05.230). 

«“ποῦσα τὸν οὐράνιον 



τραυματία 

Ἐτραυματία, ἡ, ἐπηγν, ΤὨΡΒη εἀγοη.ρ.οΔ(Μ.τοβ,7208). ; 
Ἐτραυματι-άω, ἰσ δὲ τοοεἀεὦ μὴ θαμβηθῇς ὁρῶν αὐτὸν συγχωροῦντα 

τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ ἀγωνιᾶν τὸν θάνατον" τῆς γὰρ ἀγωνίας πτωχίστερόν ἐστι 
τὸ μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ --ἂν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευράν Ῥτος]. ΟΡ 
ἈΡ.ΑὨδδῦ Βμοηορὶ. (Μ.80.1τ88:1»-ττ80Ὰ). 

τραυματικός, τυσἀδά4, (411,0. ΠγὈ.ττ2(ρ.75.8}; ἴῃ 508}, Ν]}.εῤ}.3. 

33(Ν1.79.3978). 
τραυμάτιον, τό, (ἀἸτη. οὗ τραῦμα) οἰέρη τοομηά, 1514. Ῥ6] ἐρῥ.χ 301 

(Μ.γ)8.4041). : 
τραυματισμός, ὁ, τυοσμηάΐηρ, τηεῖ,, οὗ 5]η ὁ μόσχος ἀμώμητος.. εἰς 

τύπον Χριστοῦ..«τὸν ἐκ τῆς ἁμαρτίας τ. οὐκ ἀνασχομένου παθεῖν ΟΥτ. 
αὐογοτοίι.55ολ). 

Ἐτραυματιστής, ὁ, 0η6 τοῆῦο ΤῊ τες τοοᾶς, οἱ 8, Βαγηδῦθαϑ ὅ... 
τοῦ διαβόλον τ. ΑἸ6χ.541. Βαγη.γ7(0.4388). 

Ἐτραυματ-όω, βεχί, ἐἰαίε, ἘΡΊρἢ. λαόν. 66.χ2(ρ.5ο.13; Μ,42.688); 
τοομη, τὰ ϑρίτιτυδ! θθηβ6 ευοῦσι...καλὰ τραύματα οἱ.. «προφῆται τὴν ἢ 
νύμφην καὶ οἱ ἀπόστολοι ῬΗ (δερ. απ. 1300 }}.40,105Ε}. 

Ἐτραχεινός, γομρὴ, ΤὨΡΗπ. εἰγοη. .266(Μ.τοβ,δότΑ), 
Ἐπραχηλιαστής, ὁ, 45 46]., μαμιρίν, Ἰηφοϊ θη, οἱ Νεοβίουα5. ὡς 

δοῦλος τ. ... ἀρνούμενος τὸν ἑαυτοῦ κύριον καὶ ἀτιμάζων τὴν δέσποιναν 
ἑαυτοῦ ὙΠατ, αἰ τη ργαερ.(ρ.τ89.17; Μιοτ.14804). 

τραχηλιάω, αγεῇ ἐδε πέος ῥγομαϊν {κὸ ἃ ἤοσβα οὐ ΡῈ}, ΟΥ.ΝάΣ. 
εαγι.τ.τ.6.οο(Μ.37.4374}; ταεῖ., ἐκαΐ ομέϑείξ, ρος. Βαγ.γεῖ.6.21; οἵ 
ἔ6Π|θὴ ἀηρε 5. αἱ ἀποστατικαὶ δυνάμεις, αἱ διὰ τὸ τραχηλιάσαι κατὰ 
θεοῦ.. ἀφηνιάζουσαι τῆς δουλείας ΒΔ5. 17. "τ(3.420 ; Μ.22.τότ0) ; οἵ 
ϑαΐδῃ, νυ. 7ο.6(4.561.); Ἐπι5. ΑἸ, σόγη!.2τ.4(Μ.86,4288); ΟτιΑρτ. αὶ. 
3.το(Μ.ο8.8808); τὸν σατανᾶν τ. κατὰ τοῦ θεοῦ εαἰ. βοςε,τ2:7} (0.350, 
22); Οὗ Πεγσεῖίοβ, γγ. ρ.63(ρ.1 5.22; Μ.77.3280). 

τραχηλίζ-ω, 1, «εἶχε ὃγ ἰδ πφεῖ, Ιἄγοῖθ; τπθί., Ἐπ5.}.6.5.20 
(224; Μ.21.3858); 14.4.6.3.3(ρ.1το.1; Μ.22.τ804Α); ρᾷ85,, δὲ οὐεγ- 
Ῥοιοεγεά ὑπὸ τῆς..«ἀνάγκης “"όμενοι Ν1 ἐχεγε.8(}1.70.7280) ; 2. ρ659., 
δὲ ἰξγοῖῦ οὐ ἰαϊά ὀρφη; τοῖ. Ταβῖ Ἰπάρσοιηξηςξ ὅταν γένηται πάντα 
γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα 1 ΒΔ5.1ς.63(1.42:8 ; Μ.30,2280) ; (Πτγϑ5. ἤσηι. 
γι τη. ΗοΡ.(12.728Β); τετραχηλισμένα...«ἐκ μεταφορᾶς τέθεικε τῶν θνο- 
μένων ζῴων, ἃ.. «ἄφωνα κεῖται. .«οὕτω... καὶ ἡμεῖς κρινόμενοι... σιγῶν- 

τες.ο.τὴν τῆς τιμωρίας δεχόμεθα ψῆφον ΤΙ. εν.4:τ3(3.560); τὴν... 
ἡμέραν τῆς κρίσεως ἐν ἧ γυμνοὶ καὶ τετραχηλισμένοι. παραστησόμεθα 
τῷ κριτῇ Απιί,Μοη.ἐορι48(Μ 8ρ.τ5844);5, Απαϑίδιςγηαχ(Μ.8ο. 
8458); 1. ς.6(Μ.80. τοβοΒ); 70.) ἐγμαρ.τ.3(21.04,12210). 

Ἐτραχηλι-όω, ἐχαΐ! ὁπ δοίξ, δε μαμσέϊν θεομάχοι ᾿Εβραίων παῖδες, 
οἱ ἀεὶ...ποοῦντες κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ φρυαττό- 
μενοι 1 70.1).6ῤ. ΤΑῤῥιι (Με 5.3560). 

“τραχηλιώτης, ὁ, 85 84]. δι ϊ-ποεκεά, ΗΡΡ.καρν.4.τοίρ.51.12; Μ. 
16.30868). 

τράχηλος, ὁ, πδες πάντα...ἐν τάξει ἐποίησεν ὁ θεὸς καλά... τὸν τ. 
συνάξας τῇ κεφαλῇ ΤΟΝΕερἧ.2.8, τρ., χορ. (βπῖ, 4:4 τὸν τοῦ ἐκ- 
κλησιαστικοῦ σώματος τ, .-. εἴ τις τὴν ἀληθινὴν...κεφαλὴν βαστάζοι, ... 
ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστὸς... εἰ τοῦ πνεύματός ἐστι δεκτικὸς..«καὶ εἶ διὰ τῆς 
εὐήχου φωνῆς ὑπηρετεῖ τῷ λόγῳ....ἐχέτω δὲ οὗτος ὁ τ. καὶ τὴν θρεπτικὴν 
ἐνέργειαν τὴν διδασκαλίαν.. «τοιοῦτος τ. ὁ Παῦλος ἦν στ Ν, γε5, λον.) 
τη (απὶ|.(Δ.44.032Ὰ}} ὁρμίασκον τὸν τι αὐτῆς ὀνομάζει, τῷ μετρίῳ 
κεκαμμένην φρονήματι ΝΠ ΘΡ.Ρτος. φηπὶ.4:4(Μ,87.τ6404); ταεῖ,, 
οἱ Ῥεηάιπηρ {Π6 ποοκ ἴῃ βυι τη ββίοῃ θεμιτὸν... ἐστὶν.. ὑποθεῖναι τὸν τ. 
καὶ τὸν τῆς ὑπακοῆς τύπον ἀναπληρῶσαι ΤΟ ϊεορ.63.1; οὗ Ῥγίαθ, τοί, 
Αἄδιι βλέπεις ὑπερηφάνειαν ; βλέπεις τ΄; Ἰ)οτ.ἀρεί. τ] (Μ.88.16258). 

τραχύς, γοιρἢ ἡ στρεβλὴ ὁδὸς...τ. ἐστι καὶ ἀκανθώδης Βξδττη, 
τπηοη4.6.1.3; ἡ..τῶν σωζομένων 30. ὁδός] στενὴ μὲν καὶ τ., σώζουσα 
δὲ πρὸς τῷ τέλει τοὺς διαπορευθέντας ἐπιπόνως Πον,.ΟἾ61.7.7. 

Ἐτραχυτόπος, ὁ, γομρ; οἰξίφι, ξεξέμια, ἘΡὮΤ.3. 2118. 
τραχώδης, γομρ, Μασ. Αδρ.δονη.26.4(Μ.24.676}). 
τρεῖς, ἰἤγεέ; 

Α. ἴὴ ρεη., οὗ τηγϑίθυϊθϑ οὗ ἴηο. ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς 
αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ κυρίου" τ. μυστήρια κραυγῆς, 
ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ θεοῦ ἐπράχθη ἴση. ΕΡῥντοιι; οὗ σοποερίβ οὗ ἀειν τ. 
αἱ ἀνωτάτω δόξαι περὶ θεοῦ, ἀναρχία καὶ πολυαρχία καὶ μοναρχία 
συ ΝᾺ2Ζ.0».290.2(ρ.74.12; Μ.36.764); οἱ ἀηρεῖῖς Πἰθσατοην πάσας ἡ 
θεολογία τὰς οὐρανίας οὐσίας ἐννέα κέκληκεν... ταύτας...εἰς τ. ἀφ- 
ορέίζει τριαδικὰς διακοσμήσεις ἸΟιοη,Ατ.ε,λ.6.2(Μ.3.200}}; εἰς τρία 
διήρηνται.. «πάντες θεῖοι νόες, εἰς οὐσίαν καὶ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν 1.11. 
2(2840) ; οὗ [γε ογάεξυβ οὗ 6], το ηἰδίχυ, 1ἃ,6.}..5.1.2(}1,3.5 01}; αἱ 
τ. τῶν ἱεροτελεστῶν διακοσμήσεις διὰ τῶν τ. -.. τελετῶν...ἐφεστᾶσι 
ταῖς τρισὶ τῶν τελουμένων τάξεσι 1.5.3. Β(ς16Ὰ}; οὗ [τε Θ ΠΙΠΘΥΞΙΟΙ5 
Δ΄ ὈΔΡΙΒιι Ξρηγὴρ τῆγες ἄανϑ οὗ (μι γβι ᾽5 δμ οταθιπηθηΐῖ, 1}.2.3.} 
(4048); ἀπα βυγηθο! Ζίηρ Τυϊηϊίν, 2}.2.2.7(396})); οὗ {Πγϑϑίο]α ρουτγ- 
ἱὴρ οὗ οἱ] ᾿ηἴο Ὀαρβτηαὶ νναΐου, ἐδι(3οὍ0) ; οὗ ἴχϑε Κίπάς οὗ ἰὰνν (οὗ 
πϑίαυγρο, οὗ Μοβεβ, ϑηᾷ οἱ ργδοϑ), Τπάς. Ὀς,18: χχ.716); Μαχψι Τῇαὶ. 

1401 τρεῖς 

δ4(Μ.00.728Α); οἵ τῆχος ἀομπλπῖοαὶ ρῥυδοορίβ. τ. ... δόγματα...τοῦ 
κυρίον" ζωῆς ἐλπὶς..«δικαιοσύνη....καὶ..«ἀγάπη Βανη.τ. δ; οἵ [6 τῆγος 
ἴγρεβ οὗ [1ξ ἡ φυτική, ἡ αἰσθητική, ἡ νοερά αχ. Ἀγνγι(Μ οτ.3ο1Α); 
65ρ.- τεῖ. {Πτεο ο]α οἹαβϑιβοδίοιβ π8οθᾺ ΌΚ ὙνΕΥ5. οπ τποτα]β δά 
αϑοθίοϑὶ ὑπθοίορυ ἐν τοῖς τ, τούτοις ὁ Χριστιανὸς φιλοσοφεῖ" ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς, ἐν τοῖς δόγμασι καὶ ἐν τῇ πίστει ἰ( «ἐαγτ].4.47(Μ.0ο.10570); 
τ. εἰσιν ἠθικαὶ καταστάσεις γενικώτεραι ἐν τοῖς μοναχοῖς..«τὸ μηδὲν 
ἁμαρτάνειν κατ᾽ ἐνέργειαν...τὸ μὴ ἐγχρονίζειν ἐν τῇ ψυχῇ τοὺς ἐμπαθεὶς 
λογισμοὺς...τὸ τὰς μορφὰς... «ἀπαθῶς θεωρεῖν κατὰ διάνοιαν 10.2.87 
(1οΙ34); τ. εἰσὶ τὰ κινοῦντα ἡμᾶς ἐπὶ τὰ καλά' τὰ φυσικὰ σπέρματα, αἱ 
ἅγιαι δυνάμεις καὶ ἡ ἀγαθὴ προαέρεσις 1ὁ.2.32(003}}} τ. ... τὰ κινοῦντα 
,νἐπὶ τὰ κακά" τὰ πάθῃ, οὗ δαίμονες καὶ ἡ κακὴ προαίρεσις 1δ.2.535 
(ροόὅ.); τὰ τ. ταῦτα τὴν κρᾶσιν κατὰ τὸ χεῖρον... ἀλλοίουσιν" ἡ τῆς 
'διαΐτης ἀταξία, ἡ τῶν ἀέρων μεταβολὴ καὶ ἡ τῶν δαιμόνων ἐπαφή 
ΤΑ], ἐομὶ.3.36(Μν01,14528); τ. ὑπάρχουσι πράγματα, δι᾽ ὧν λαμβάνεις 
λογισμούς" ἡ αἴσθησις καὶ ἡ μνήμη καὶ ἡ κρᾶσις τοῦ σώματος 19.1.46 
(14320) ; οἱ τ. γενικώτατοι τῆς ἐπιθυμίας λογισμοὶ ἐκ τοῦ πάθους τῆς 
φιλαυτίας τὴν γέννησιν ἔχουσιν 1.3.87(1456}); ἀκολουθοῦσει...τοῖς τ. 
οἴ τε τῆς λύπης καὶ τῆς ὀργῆς καὶ τῆς μνησικακίας 1.3. οἴ 1456}; 
τριχῶς τέμνεται ὦ χρόνος καὶ ἧ.. «πίστις τρισὶ συμπαρατείνεται τμήμασι 
Μαχ.εα}}}.3.τοο(το484}.; οὗ ἴἢτοα βϑποσαὶ ν]γίιε5 οἱ ἐαϑίϊπρ, ΡΥΆΥΕῚ, 
Δα 5ιίεπςς, ἘΜαχ.εαρῤ. αἱ. τ24(Μ.00.14204). 

Β. τῆτες ἃ5 ἃ 'πιδῖθ᾽ πυτηῦευ πα 15 συμ θο] πη, ]6πι.οίγ. 6.16 
(ρ.502.27; Μ.9.3654). 

Ο. οἱ τι; 1. οἱ δυπορίιξίβ τῷ παρὰ τοῖς τ, εἰρημένῳ Οτο»αγὶ.29 
(ρ.25.25; Μ.11.600Ὰ); 2. οὗ Ααυΐα, ϑυπιπδοπαβ, )πα ΤΠροἀοζίοη, 
ΟΡΡ. ΕΧΧ καὶ τοῦτο... οἱ τ᾿ ἡρμήνευσαν ΤΠάι,} ς5.18:.6(1.720) ; 16... 
54:ο(ρ.212.20; 2.360); οὗ τ, ἑρμηνευταί 1.61: το(ρ.242.32); 8. οἵ τῃ6 
ἴῆγτος ἄ]5.}ρ165 οἵ Μδηεβ, Ηφρεπλ. γε .13(ρ.22.3., Μι1ο.14494). 
. Ὑτίη.; 1. τεῦ, ῥγε- ΝΊΟΘμΘ δ {1-ἸὩΟϑ το 8η. (εδοξίπρ οὔτ᾽ οὖν 

καταμερίζειν χρὴ εἰς τ. θεότητας τὴν... θείαν μονάδα ὈΙοπ.Ἰλ. ἀρ. ΑἸΠ. 
ἀεεν. 60.23.1; Μ.25.465Ὰ}; τ᾿ θεοὺς... κηρύττουσιν, εἰς τι ὑποστάσεις 
ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας διαιροῦντες τὴν ἁγίαν μονάδα 
Βιοη.Ε.1δ.(0.22.1; 464λΝ); διαιροῦντες καὶ κατατέμνοντες.. «τὴν μοναρ- 
χέαν εἰς τ. δυνάμεις καὶ μεμερισμένας ὑποστάσεις καὶ θεότητας τ. τ. 
(0.22.3; 4610); Μαρκίωνος... δίδαγμα εἰς τ. ἀρχὰς τῆς μοναρχίας τομὴ 
καὶ διαίρεσις Ὀϊοη. .1δ.(Ρ.22.12; 4644); οὐδὲ...τ. ἀρχὰς ἢ τ. πατέρας 
εἰσάγομεν, ὡς οἱ περὶ Μαρκίωνα καὶ Μανιχαῖον ΑἸ. γν.3.1τ(Μ}.26. 
2520); 2. τεῖ, 54,6} }18ὴ (ἀμ ΜδΙςΕ]] 4) ᾿θδοῃίηρ οὐκ ἔτι οὖν πλατύ- 
νεσθαι ἔδει λέγειν, ἀλλ᾽ ἡ μονὰς τριῶν ποιητική, ὥστε εἶναι μονάδα, εἶτα 
καὶ πατέρα καὶ υἱὸν καὶ πνεῦμα ΤΑ1Β..4γ.4.13(ρ.57.15; Μ.26.4854); 
3, ἴὴ Αὐῖδὴ δἴΐδοις οἡ οσίμοάοχ ἀοοίχηθ εἰ ϑεὸς... καὶ θεὸς καὶ θεός, 
πῶς οὐχὶ τ. θεοί; ΟΥ̓ Να2.ον.21.13(ρ.1ό1.9; Μ.36.1488); οἴ. τ. θεοὺς 
πρεσβεύεσθαι παρ᾽ ἡμῶν αἰτιῶνται ΟτΝγ55. 7 γ1η.2(Ρ.72.20; Μ.22. 
6βς); ραγίϊς, τεῖ. ποριοοιδίοη ὃ λέγων ὁμοούσιον τρία λέγει, οὐσίαν 
τινὰ προῦποκειμένην καὶ τοὺς ἐκ ταύτης γεννωμένους ὁμοουσίους εἶναι 
ΑἸ νη. στ(ρ.275.1; Μι26.7848); ςἶ. οὈ]δοῦοη, αἰ]ερεά ἴο πανε Ὀεεη 
Ὀτοιρῆς ΒΚ Ρδ8] οὗ ϑαχηοβαῖα ἀραϊηβὶ 1586 οἱ ἀοημοοιςῖος εἰ μὴ ἐξ 
ἀνθρώπων γέγονεν ὁ Χριστὰς θεός, οὐκοῦν ὁμοούσιός ἐστι τῷ πατρὶ καὶ 
ἀνάγκη τ. οὐσίας εἶναι, μίαν μὲν προηγουμένην, τὰς δὲ δύο ἐξ ἐκείνης 
16.45(0.270.2; 7720); 4. τὰ Αὐδη ἀοοίτίπο τ. εἰσιν ὑποστάσεις καὶ ὁ 
μὲν θεὸς...ἔστιν ἄναρχος μονώτατος, ὁ δὲ υἱὸς.. οὐκ ἦν πρὸ τοῦ γεν- 
νηθῆναι ΑΥ̓Θρ. ΑἸοχ. ΑΡ ΑἸΠ ςγης τδ(ρ.244.8; Μ.26,7098}; δ. ἴῃ ἐδαςῃ- 
ἱὴρ οἱ ᾿Ε Βε ἰαπ᾿ ρατίν τῶν ὀνομάτων [8ς. οὗ ΕδΙΠετ, ὅ0ι, Η. σΠοβ1] 
οὐχ ἁπλῶς..«κειμένων, ἀλλὰ σημαινόντων...τὴν...«ἑκάστονυ.. ὑπόστασιν 
"ὡς εἶναι τῇ μὲν ὑποστάσει τρία, τῇ δὲ συμφωνίᾳ ἐν ϑγηδ. ἀπ|.(341}2 
ἈΡ.ΑἸΏ. 5 γη.2,2(ρ.240.32; Μ.20,7248); τοὺς λέγοντας τ. εἶναι θεοὺς... 
ἀναθεματίζει ἡ... ἐκκλησία δγηιδ. 4ππ|.(245)1.26(ρ.252.6; 7280); οὔτε 
ἐτι ὁμολογοῦντες πράγματα καὶ τ, πρόσωπα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος...τ, θεοὺς ποιοῦμεν 1δ.(ρ.252.22; 208}; εἴ τις 
τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα τ. λέγοι θεούς, ἀ. ἔ. 

ογηδι δίνην ἀπαΐμ.23; ὁ. τὰ οὐ ποάοχ βιδϊοιηδιῖβ, ΤΑ. ἐχρ. Πἀ.2 
(Μ.25.2044) οἰἶζ, 5. σωματοφυῶς ; οὐκέτι χρὴ ζητεῖν τ. οὐσίας ἃ ,δγη.5ι 
(ρ.2γ5.1ο; Ν΄.26.7840); ἐμέμφοντό τινες ὡς τ. λέγοντας ὑποστάσεις διὰ τὸ 
ἀγράφους...εἶναι τὰς λέξεις... .ἀνεκρίναμεν...μὴ...ὡς ἄλλοι αἱρετικοὶ τ. 
ἀρχὰς καὶ τ. θεοὺς λέγουσιν, οὕτω καὶ οὗτοι φρονοῦντες τ. ὑποστάσεις 
λέγωσι; 1Δ.1οτη.5(Μ].26.8ο01Ὰ}); μήτε... εἰρηκέναι τ. θεοὺς ἢ τ. ἀρχὰς... 
ἀλλ᾽ εἰδέναι ἀγέαν..«τριάδα, μίαν θεότητα καὶ μίαν ἀρχήν ἰδι(βοΙΒ); 
ἀποδέχομαι τὴν... «ἑρμηνείαν περὶ τῶν τ. ὑποστάσεων καὶ τῆς μιᾶς 
ὑποστάσεως ἤτοι οὐσίας Ῥαι]1η. Τι γνηδ.(ρ.43ς5.1; Μ.42.6728Β); οὗ οης 
(οά οἵ ὁπε οὐσία οἵ (οα Πεδα ἴῃ [ἢ τεθ πνροβίαϑβϑββ αἰωνίῳ θεῷ, πατρὶ 
καὶ νἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, ἐν τ. μὲν ὀνόμασι καὶ ὑποστάσεσιν, ἐν μιᾷ 
δὲ οὐσίᾳ Μ΄. ἢας.8; μία ἡ θεότης καὶ εἷς θεὸς ἐν τ. ὑποστάσεσι ΑἸΉἕτις. 
εἰ ς..4γ.το( 1.26.1 0008); μηδεὶς οἰέσθω με...τ. εἶναι λέγειν ἀρχικὰς 
ὑποστάσεις.. «ἀρχὴ γὰρ τῶν ὄντων μία, δι’ υἱοῦ δημιουργοῦσα καὶ 
τελειοῦσα ἐν πνεύματι Β45. δ) ̓ν. Β(3.231Ὲ; Μ,32.1368})}; τρία τοίνυν 



τρεπτικός 

νοεῖς, τὸν προστάσσοντα κύριον, τὸν δημιουργοῦντα λόγον, τὸ στερεοῦν 
τὸ πνεῦμα 1Ὁ.(328 ; Μ.1260); οὐ...κατὰ σύνθεσιν ἀριθμοῦμεν...ἕν καὶ 
δύο καὶ τ. λέγοντες, οὐδὲ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τρίτον...θεὸν γὰρ ἐκ 
θεοῦ προσκυνοῦντες, καὶ τὸ ἰδιάζον τῶν ὑποστάσεων ὁμολογοῦμεν καὶ 
μώνυμεν ἐπὶ τῆς μοναρχίας 16.458. .; Μ.1408}); 1ἃ.4}.21το.4(3.215Ὲ; Μ. 
32.1138)} τῆς μιᾶς ἐν τοῖς τ. θεότητος ΟΥ, ΝΑ 7.0γ.28.53τ(0.71.17; Μ.36. 
720); πρὰς ἕν τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀναφορὰν ἔχει, κἂν τρία πιστεύηται 1.31. 
πάρ. 162.14; 1494); ; τ. ἰδιότητας, θεότητα μίαν 1.31. 28(Ρ. 181.5: τό40); : 
εἶ.. καὶ ἰδέα μὲν ὑπόστασις πατρός, ἰδία δὲ υἱοῦ καὶ ἰδία πνεύματος 
ἁγίου, ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τι θεοί, ὅτι μία καὶ ἡ αὐτὴ ἐν τοῖς τ. νοουμένη 
οὐσιώδης θεότης ΓΒ α5.δἰγμεί,βον.τ. (1.325; Μ.30.130}); στ Ν ν85. 
Τγ1η.2(Ρ.72.25; Μ.22.6850}; εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ...μέαν θεότητα ἐν τ. 
ὑποστάσεσιν ἤγουν προσώποις προσκυνουμένην.. «ἀνάθεμα ἔστω (ὍΡ 
{τ 4)αη αι (ΗΠ ΆΠη Ρ.168); πεοτεύομεν.. τριάδα μὲν ταῖς τ. ὑποστάσεσι, 
μονάδα δὲ τῷ μοναδικῷ τῆς θεότητος Βορῆγ. Η.}.5γη.(}.87.31520}; 

διὰ τῶν τ. ὑποστάσεων, πατρότης, υἱότης, ἐκπόρευσις" καὶ κοινὰ τῶν 
αὐτῶν πάλιν ἐατὶν ἡ οὐσία, ἡ φύσις, ἡ θεότης ὙΤΠΆ].ἐεηϊ.2.οοὐ οι. 
14484}; ὥσπεμ..«μέαν θεότητα τῆς..««τριάδος λέγουσιν, οὕτως καὶ τ. τὰς 
ὑποστάσεις τῆς μιᾶς θεότητος δοξάζουσιν 1ὖ.4.85(14684); ἀσυγχύτους 
τὰς ὑποστάσεις τῆς μιᾶς θεότητος διατηροῦσι ἐῤ.4.οκ(τ460Ὰ}); καὶ ἅγια 
τρίᾳ καὶ ἕν ἅγιον ὑμνεῖται θεός, ἡ τριάς Απατ. ταις. 237(Ρ.154; Μ 
97.12734}; τ. ἅγια δοξάζω, τ. ἅγια ὑμνῶ, τ. συναΐδια ἐν οὐσιότητι μιᾷ 
κηρύττω" εἷς γὰρ ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ πνεύματι δοξολογεῖται θεός ἰά. 
Τγτοί. (Ν.07. χάρου) ; τριὰς... ἡ τ. οὖσα καὶ ἕν τδ.(14050) ; οὐ τοῦ πατρὸς 
ἐκστάντος εἰς υἱότητα, οὐδὲ υἱοῦ τραπέντος εἰς ἐκπόρευσιν, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ 
καὶ ἄμφω φῶς" θεὸν τὰ τρία δοξάζω ἐδ,(14088) ; ἐν τὰ τρία τῇ φύσει καὶ 
τρία τοῖς προσώποις 1δ.(14130)); ἕνα θεὸν κατ᾽ οὐσίαν σέβομαι, τ. 
ὑποστάσεις ὑμνῶ διοριστικῶς..«θεότης μέα, ἐν τρισὶ τὸ κράτος τῷ. 
{14178}; τρισὶν ἐνιζομένη ἐν ὑποστάσεσι φύσις ]0.1),εαγηι. ραδεῆ τος 
{Ρ.221; Μ.οδ,8444Α); 7. ΒντΩθο Ζρα ἐὰν μὴ τὰς τ. πηγὰς τῶν ὑδάτων 
διψήσωμεν, οὐδὲ μίαν πηγὴν εὑρήσομεν Οτι ον. 8.0 τῇ [6γν.(ρ.163. 
8; Μ.1.4818)}; τεῦ, 5.6: τὸ.. τρίτον τὰ..«ζῷα.. προσφέρειν τὴν 
δοξολογίαν...τὰς τ. ὑποστάσεις τελείας δεικνύντα ἐστίν, ὡς καὶ ἐν τῷ 
λέγειν τὸ 'κύριος᾽ τὴν μίαν οὐσέαν δηλοῦσιν Αἴπιλονι, τ ΜΙ 1127 
(λ1.25.2204); μηδὲ τριῶν ἡλίων ὑπεθέμεθα τὴν εἰκόνα, ἀλλὰ ἥλιον καὶ 
ἀπαύγασμα καὶ τὸ ἕν τὸ ἐξ ἡλίου ἐν τῷ ἀπαυγάσματε φῶς 16.,.4γ.3.τς 
(Μ.26.,3:20); ἀμέριστος ἐν μεμερισμένοις.. ἡ θεότης καὶ οἷον ἐν ἡλίοις 
τρισίν, ἐχομένοις ἀλλήλων, μία τοῦ φωτὸς σύγκρασις τι ΝΆ2.0».521.τΆ 
Φ. τ63. 3) Μ.36.1404Ὰ}; τοῦ, Ῥϑηΐϊθοοβί τρίτη μὲν εὐμοίρησεν ὡρῶν τὴν 
χάριν, ὅπως ὑπεμφήνειε τ. ὑποστάσεις 70.}),εαγηη.ῥόπὶ. οἹ(ρ.2τό ; Μ.ο6. 

8374). 
Ε.. ΟΠ γίβτο!, ; ̓ῃ ῬΟΪΘ ΠΟ 5 ΤΌ οὐἰβοᾶοχ πα τποποίμε 65, 

τεῖ, συ ῦϊοι νηοί θου ἐνέργεια 15 ΟΙΌΡΕΙ ἴο παίῃχξ ΟΥ ῬΈΊβοη ; 
1, πῃοποῖδμεὶς δοομιβαίοι [παΐ οὐ ποάοκ ἴθασῇ τπτρε ἐνέργειαι Ἰῃ 
ΟΠτβ εἰ διὰ τὸ διάφορον τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων δύο λέγετε 
ἐνεργείας, καὶ οὐ διὰ τὸ μοναδικὸν τοῦ προσώπου μέαν, δύο εὑρεθήσονται 
καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἐνέργειαι διὰ τὸ... διάφορον... «ψυχῆς... καὶ..-σώματος. 
εἰ δὲ τοῦτο, τ. ἔσονται τοῦ Χριστοῦ ἐνέργειαι καὶ οὐ δύο ΜΑχ. Βν»γ.(Μ, 
91.3264}; 2. οΟΥ̓ΠΟΟΟΧ ΓΘΡΙΡ εἰ διὰ τὸ διάφορον τῶν ἐν Χριστῷ φύσεων 
δύο φύσεις..«λέγετε, καὶ οὐ διὰ τὸ μοναδικὸν τοῦ προσώπου μίαν, δύο 

εὑρεθήσονται.. τοῦ ἀνθρώπου φύσεις...καὶ εἰ τοῦτο, τ. ἔσονται τοῦ 
Χριστοῦ φύσεις. εἰ δὲ διὰ τὸ διάφορον τῶν φύσεων...τ, οὐ λέγετε ἐπὶ 
«Χριστοῦ φύσεις, πῶς ἡμῖν... αἱ τ᾿ συναχθήσονται ἐνέργειαι; δ.(3368) ; εἰ 
«οὐ ταὐτὸν τὸ κατ᾽ εἶδος τοῦ ἀνθρώπον ἕν καὶ τὸ κατ᾽ οὐσίαν ψυχῆς καὶ 

σώματος ἕν, οὐκ ἄρα ἀνάγκη ἡμῖν τὴν κατ᾽ εἶδος μέαν λέγοντας ἐνέρ- 
γειαν..«λέγειν...τ. ἐνεργείας διὰ τὸ πρὸς φύσιν ὁρᾶν τὴν ἐνέργειαν τῷ. 
(2160); εἰ..«ταῖς ἐνεργείαις πρόσωπα... συνεισάγεται καὶ τοῖς προσώ- 
ποις ἀκολούθως αἱ ἐνέργειαι συναχθήσονται. καὶ βιασθήσεσθε...ἢ διὰ 
τὴν μίαν ἐνέργειαν τῆς...θεότητος καὶ ἐν λέγειν αὐτῆς πρόσωπον ἢ διὰ 
τὰς τ, ... ὑποστάσεις, τ. καὶ ἐνεργείας 18.(3274}; εὑρεθήσεται. ..τῆς 
ὑπερουσίου...θεότητος...διὰ.. «τὰ τ΄ πρόσωπα, τ. καὶ τὰ θελήματα καὶ 
διὰ τοῦτο τ. φύσεις 10.(2800). 

Ἐ.. 85 ᾿πάδβηϊίϊε πα ΕΥ ἱπα!σατπρ' 8 ἔδνγ οαἶν, θ7έε ον ἔοι"; οἵ 
ῬΆΡΔΙΠ5 Ο τοίπβε τὸ βλρταςς (τ ϑδηϊῖν, Τῆατ, ς, 6ς :7(1.104}). 

τρεπτικός, εβαηρεαῤίε, οὗ οὐξαϊβα πβέυτε ἐπὶ τῆς τ. φύσεως ...τό τε 
ἀγαθὸν...καὶ τὸ κακὸν ταῖς διαδοχαῖς ἀλλήλων ἐναπολήγει μ Νυ55. 
ἦονι. 5 ἢ᾽ι (αη:.(Μ.44.8730). 

τρεπτικῶς, ὧν ποϊείίης ἀπά ὑγτεὰν φιείμοᾶς, Ττερσεπὶ. 15Ρ.2(}1.86. 
δόβῃ). 

τρεπτός, ἐταῤὶφ ἰο ἐμαηρε, παδὶδ; 
Δ. ἸπρῖΒΡΏ 5108] ; 1. ΟδΥδο τ 5ς οἱ τη ῖῖοΥ τ, καὶ γενητὴν οἷδεν 

τὴν τῶν στοιχείων φύσιν (Ἰοτη.οἵγτοττίρ.34.11: Μ.8.γ7400}; τὴν φύσει 
τ. καὶ ἀλλοιωτὴν καὶ εἰς πάντα ἃ βούλεται ὁ δημιουργὸς ὕλην μετα- 
βλητήν ΟτοΟεἰς.6.γ7γ(ρ.146.πῷ; Μ.ττ.1413})}; παθητὴν [535. ὕλην}... καὶ 
στ. Ἰ»ιοη. Α].4Ρ. π5.}.6.7.το(422}}; Μ.21.πό4Α}) ; ἐδ. (2248; Μ.5648}; οὗ 
ΒΌ-ΤΑ ΠΟΊΑ] ΓΘ  ἸΟΏΒΠΡ5 Βαίννθοη ΡΘΙΒΟῺ5 τριττὰ δὲ εἴδη φιλίας... 

1402 
’ 

τρεπτὸς 

τὸ.««τρίτον..«τὸ καθ᾽ ἡδονὴν τ. καὶ μεταβλητὸν ΟἸεπι. έν, 2. τρίρ. 1τ68.23; 
Μ.8.1τ0458); απα οὗ {πὸ σογροτεαὶ τ. εἶναι τὴν σωματικὴν φύσιν 
Με ΊΠ.γός.1 .20(Ρ. 243.2; Μ.41τ.1ο880); {μετείοτε οὗ σοὰ 800. ΘτΤΟΙῸ5 
εἰ δὲ πᾶν σῶμα ἀρὴν ἔχει φύσιν...τ. ... καὶ ἀλλοιωτὴν κ καὶ δι᾿ ὅλων 
μεταβλητὴν.. «ἀνάγκη καὶ τὸν θεὸν ὑλικὸν ὄντα τ. εἶναι καὶ ἀλλοιωτὸν 
καὶ μεταβλητόν ΟΥ,.0.13.2τ(Ρ.24-.6},; Μ.14.433.}; οὐκ αἰδουμένοις 
λέγειν αὐτὸν τ. καὶ δι᾿ ὅλων ἀλλοιωτὸν καὶ μεταβλητὸν καὶ... «δυνάμενον 
φθαρῆναι, εἰ ἔχει τὸν φθείροντα 14.( εἰδ.τ.21(Ρ.72.16; 6974) ; τοϊκῶν 
θεὸν φθαρτὸν εἰσαγόντων καὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ λεγόντων σῶμα 1. δι᾽ 
ὅλων καὶ ἀλλοιωτὸν καὶ μεταβλητόν 1Ὁ.3.75(0.26).4; τοχγ76); 2. Όν 
ΟΒΤΙΒ. Δ Π5 αβϑουίεα τὸ Ὧδ6 τηᾶτκ οἱ σγεαίυγεβ ορρ. σα, Μείῃ. ἐνεαὶ. 
φίρῳοῦστΖ; Μ.18.3368); ΑἸΒ,“4γ.1.36(Μ.26.850); ΟΥ Ν ν985.ογ, καἰ εεῖ, 
2340(ρ.156.0; Μ.4ς.1008); ΤΠατ,εγαρ.τ(4.10) ; Ια, 0».8: 20(3.88) ; εἰ μὲν 
ὐκτιστά, πάντως καὶ τ. 1 γτ. Τγίη.2(63,2Ὲ; Μ.77.11210}; οὗ κόσμος, 
Οτιφἰς.4.6ο(ρ.339.10); ΜοΙΉ ἐγεαί. 3(ρ.495.24; 3364}; πιατκ οὗ [Π]5 
νου ΟΡΡ. πεχί, οἷ, ἐξ ἀμος δαί ἀτυῖρῖί ἀεις ἐγεαϊεγῶηι, ῥγαέ- 
βοηθόν εἰ ἐμίμγρε; τπι {Π|Π0 φιάφηι αὐ ἱμημονίαἰ πα θὲ οἱ τρημ- 
ἐαδτ ἡ αίογε οριπία ἀμείέγς, τῷ ῥταεβομ! δ ὑέγο ἐγέαίμγα ΤῈ ἸΠΟΥΓΘΉΙ 
εἰ γεμαδι ἰαίσηι τηίεγίρε πος ἀϊπῖμοης, ὙΠαΥΜΟρΚ. σε, (Μ.6ό. 
6334}; ᾿σγβοοποι θα ἢ ἀθάνατος: εἰ (δὲ θελήσλειξ τις καὶ αὐτὸν 
τ. λέγειν, οὐκ οἶδα, πῶς καὶ ἀθάνατον εἰπεῖν δύναται αὐτόν 051. 
ΟἸεμι.2ο.ς ; οὗ νι παῖ 15 οτἱρίηδῖε ορρ. [88 Ἡπουριηδίο, ΟἸΘπη, δέν. 1ΤῚ 
(ρ. 34.11; Μ.8.7400)}; Ὀϊοη.Α].ΔΡ.Ἐλι5.}.:.7. τρ(3348; ; Μ,21. 5648); τὸ 
δὲ ἀγένητον αὐτοτελὲς καὶ ἄτρεπτον φανθέν... καὶ... «οὐκέτι ὁ κόσμος τ, 
καθ᾽ ὑμᾶς ἴ..Ε. ψῇο Πε]4 τηδίίοσ τὸ Ὀ6 ἀποτέρί παῖ] Μειὴ, ἐγ ϑαὶ.7 
(ρΡ.408.21; Μ.18.32400); τρεπτῆς.. «φύσεώς ἐστι γενητὸς καὶ κτιστὸς 
ὑπάρχων ΑἸΕχ.Α].ἐρ. πονεῖ. α(ρΡ.8,.0; Μ.18,5 730); Ατὰ,“4».1.51(Μ.26. 
1178) οἷἵ. 5880 Β.3; εἰ δὲ τρεπτῆς [5ς, τῆς φύσεως), δῆλον ὅτι καὶ 
γενητῆς ἧς ἴδιον ἡ τροπή (το ίες. 2ο(ς᾿ τ000); τἄλλα δὲ [1.6.. ΟἾΠΕΓ 
τῆδη Οοά] γενητὰ καὶ τ. Ζαοῃ ΜΙ τορΊ (1 ὃς. 1128); Ρτοσ θη. 
1: 26(}1.87.109.4}; 3. ΔΡΡΙσατίοα τὸ σοα 50 ἀπε Καῦ!]α (μδῖ, βεῖ 
ξοσίἢ δ Ἰορίοαὶ σοποϊαβίοη οἵ τμεῖσ τεποῖβ, [ἴ ννὰβ τηθας Ὀα5]5 οἵ δὴ 
δυσυαϊηρηῖ αραϊηβὶ ΑἸ]δΔη5 ἀεὶ πατήρ, καὶ οὐκ ἐπιγέγονε τῷ θεῷ τὸ πατήρ, 
ἵνα μὴ καὶ τ. εἶναι νομισθῇ Ατἢ..“45.1.28(Μ.26.724}; οὐ γὰρ ἦν ὅπερ οὐκ 
ἔστι νῦν...-ἀλλ᾽ ἔστιν ὥσπερ ἣν ἀεὶ...ἐπεὶ ἀτελὴς καὶ τ. φανήσεται ΤΑΤΗ. 
“4γ.4.τ2(ρ.55.2ς; Μ.26.4810) ; πα ἔογιδα, ἴῃ ἵπ τη, Ἀπ Ατΐδη Δοοιι58 - 
Ἐϊο ἀσαϊηβὲ οτῇ, (τεῖ. Βοσ.τα : 36 εἴ 41.) ὡς μέρος αὐτοῦ ὁμοουσίου 
καὶ ὡς προβολὴ ὑπό τινὼων νοεῖται, σύνθετος ἔσται ὁ πατὴρ καὶ διαίρε- 
τος καὶ τι ... κατ᾽ αὐτοὺς... ὅ...θεός ΑΥερ. Αἰοχ. (ρ.13.1τ0; Μ.26.7124). 

ΒΒ. ποτα]; οὗ ταϊίοπμαὶ Ρείπρϑ, τρμίαδίε, 1.6. αδίε ἰὸ τιογαὶ 
ἰαρϑθέ; 1. οἵ Δῆρε]5 ὅταν οἱ ἄγγελοι μὴ ὦσιν ἄμεμπτοι, τρεπτῆς γὰρ 
φύσεως καὶ αὐτοί ΟἸνταρ. ῥοῦ 4:111.(Μ.03.778}; τ΄ .««. ὄντες καὶ αὐτοί, 
κάμνουσιν ἀεὶ τῇ τροπῇ, ἀναλογιζόμενοι καὶ ἐλπίζοντες τὴν ἐλευθερίαν 
Οὐϑτη.[πα.ο}.2(Μ.88.1250}; τίς οὖν οὐ συνθήσεται, πάντα τὰ ὄντα τ., 
ὅσα ὑπὸ τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν: ἀλλὰ μὴν καὶ ἀγγέλους τρέπεσθαι, καὶ 
ἀλλοιοϑαθαι... ; τὰ μὲν νοητά, ἀγγέλους φημὶ καὶ δαίμονας, καὶ ψυχάς, 
κατὰ προαίρεσιν τήν τε ἐν τῷ καλῷ προκοπήν, καὶ τὴν ἐκ τοῦ καλοῦ 
ἀποφοίτησιν ἐπιτεινομένην τε καὶ ὑφιεμένην...τ, τοίνυν ὄντα, πάν- 
τως καὶ κτιστά ΤΟντ. Τγίῃ.2(63,28..3..; Μ.77.11210--}}; κτιστοὶ...οἱ 
ἄγγελοι καὶ τ. 1(Δ65.Ν82.ἀταἰ. 41(Ν.48.012); 2. οὗ τᾶπ εἰ.. «καὶ 
ἠκολούθουν [50. οἱ μαθηταί] ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ᾽ εἶχον τὸ τ. τοῦ 
ἀνθρώπου ΟΥ. [γι 141 τη. Μ|ι.(ρ.72; Μ.17.2020) ; οὗ, γομαίες αὐΐον γα είμεα 
ΕΣ Ῥγὸ αἰΐεγο, ἩθΉ 7ατε ρᾶγς Αάαηι τ αδτς εἰ ῥϑοκαίς εἸγειενιξτδὶν 
σεὦ (ἠγῖοίῖ, ὙΠπάγ.ΜΟρϑ. Κ» «αἱρεῖ (Θεοῖς 2,ρ.325.1ὸ; Μ.66.10130) ; ΒῚ5 
παΐατδ τ, ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις Οτ, [,.27 πη [συττιτί(ρ.544.24); τ, 
Να2Ζ.6}.32(Μ.37.60}0); τὴν ἡμετέραν.. «σάρκα τὴν διὰ τὸ τ᾿ τῆς φύσεως 
εἰς ἁμαρτίαν πεσοῦσαν τ Ν ν85..Φροϊ 40(Μ.45.1216}}; 14 Μ105.(Μ. 
44.3250}; Ια λον. δ ἴ Οαπ.(}].44.04:0); 16.0γ.καἰδεἠ, ηι(ρ.81.}; Μ, 
45.570); Ογτο ἢ ἴπε. ἩΠΙΘ ΘΗ. (τ, 6835); (βιὰ. [πα .ἰο». δ(Μ. 88.2210}; ἢ[5 
1] τὶ ἐστιν ἡ προαίρεσις τῶν ἔτι προσκοτιτόντων καὶ ἐπιδεχομένη τὸ 
ἐναντία ἰρλὸς οἷς πρότερον προέθετο ΟΥ. 70.32.1τ0(12; Ρ. 459.27; Μ. 14. 
γρδ0) ; 3. ψῇδησα τῆς περᾷ ἴου τραετηρίίοη ἐπειδὴ... τῶν γενητῶν ἡ 
φύσις ἐστὶ τ΄ ... διὰ τοῦτο πάλιν ἀτρέπτου χρεία ἦν ΑἸἢ.4“γ.1.51(Μ.26. 

1178}; βϑύλέγαι ἡμᾶς ὁ λόγος τρεπτοὺς ὄντας κατὰ τὴν φύσιν, μὴ πρὸς 
τὸ κακὸν διὰ τῆς τροπῆς ἀπορρέειν" ἀλλὰ... «συνεργὸν τὴν τροπὴν πρὸς 
τὴν ὑψηλοτέρων ἄνοδον ἔχειν, ὥστε κατορθωθῆναι διὰ τοῦ τ. τῆς 
φύσεως ἡμῶν τὸ πρὸς τὸ κακὸν ἀναλλοίωτον ΟΥΝ γε5. λον. ὃ τ (αἨ!, 
(}1.44.0450}); ὁ ἄτρεπτος ἐν τῷ τ. γίνεται, ἵνα..«μεταβαλὼν ἐκ τοῦ 
χείρονος τὴν ἐμμιχθεῖσαν τῇ τ. διαθέσει κακίαν ἐξαφανίση ἀπὸ τῆς 
φύσεως 1. ΒμΉ.5(2 Ῥ.110.25; Μ.45.700}}); Ια. ροί, (Μ.4ς.1τ1284}. 

Ο, 160]. (οἴ. Α..2); 1. πὸ πιοτα Δρρ]οαΌ]6 ἴο ΤΟρῸΚ5 ἰμᾶη τὸ ΕΔΙΠΕΙ 
πῶς δὲ τ. καὶ ἀλλοιωτὸς ὁ λέγων [7ο0.14:τὸ 4].} ΑἸ6χ. ΑἸ] εηενεῖ, τά 
(ρ.9.17; ΝΜ .18.5768); τοὺς δὲ λέγοντας “ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν᾽...ἣ κτιστὸν 
ἢ τ. ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ...ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἅπο- 
στολικὴ ἐκκλησία δγνεδ. Ν τς. (325 )(ρ.52.4; Μ.20.τ5 400) ; εἴ, εἶναί ποτε 
μφ ᾿ π Η ᾿ , , ᾿ Ε] “- ΑῚ ᾿ ει 

ὅτε οὐκ ἦν, καὶ αὐτεξουσιότητι κακίας καὶ ἀρετῆς δεκτικὸν τὸν υἱὸν 



τρεπτότης 

ποῦ. θεοῦ λέγοντος ΟΝΊς.(325)4ρ.(Ρ.48,3)4.ϑοοτ,ἦ.6.1.90.(Μ.67.770)} 
ἀναθεματίζουσι καὶ τοὺς λέγοντας, ἢ τ. ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 
Τμαοι, Αης.ἐχ.5γ,ηὉ.23(Ν1.77.132450); οὐ...θέμις εἰπεῖν ἐκ τῆς οὐσίας 
τοῦ ἀτρέπτου τ΄ γεννᾶσθαι λόγον, καὶ ἀλλοιουμένην σοφίαν Ὑπαΐ, 
ΔΡ.εαἱ.  6Ὁ.τ:12 Ξαρρ].(0.372.9); 2. Βοτεῖ.; 8. Βαγάδξθβαηῃςβ ἀδθηϊθᾷ 
Ιῃ. 85 ΠΡ  γΙὴρ Εμδηρὸ τ. εὑρεθήσεται ὁ λόγος εἰ κατὰ σὲ γέγονε 
σάρξ Αἀδτὰ ἀταί.4.τ6(ρ.174.τ6; Μ.11.18228); Ῥ. αϑϑβοτίθα οὐ ὅοσι ὉΚ 
ΑΤΙΔΠ8 οὐκ ἔστιν ἄτρεπτος, ὡς ὁ πατήρ, ἀλλὰ τ, ἐστι φύσει, ὡς τὰ 
κτίσματα ΑΥ.ἈΡ.ΑΤΉ..4γ.1τ.0(Μ.26.208}); τὰς μὲν παρὰ τῶν Ἀρειανῶν 
ἐφευρεθείσας...λέξεις...τὸ λέγειν.. «ὅτι τ. ἐστι φύσεως ΑἸΠ..ἐρ. .5 
(}1.26.10378); τ. ὧν φύσεως ἢ ὡς λέθος καὶ ξύλον οὐκ ἔχει τὴν προαίρε- 
σιν ἐλευθέραν Ἰὰ, για. 35(Μ.26.848): εἰ οὖν τὸ θέλημα 35, τοῦ υἱοῦ) 
παραιτητέον, τ. ... ἡ φύσις Αδτίυπ ἀρ. Απδϑοϑπόηπόορλ(Μ. 80. ττδτῈ) ; 
Ἀ5 ὈεΙηρ ἃ σὐραΐαγε συναναλαμβάνοντες τῇ...κτίσει καὶ τὸν υἱὸν τοῦ 
θεοῦ. οἷς ἀκολούθως καί φασιν αὐτὸν τρεπτῆς εἶναι φύσεως, ἀρετῆς τε 
καὶ κακίας ἐπιδέκτικόν ΑἸοχ, ΑἸ. 6. Αἰδχ.ττ(ρ.21.12; Μ.χ8, 5 28}; εἷς..." 
τῶν ποιημάτων...«ἐστι..«διὸ καὶ τ. ἐστι καὶ ἀλλοιωτὸς τὴν φύσιν ὡς τὰ 
πάντα τὰ λογικά...εἰ δύναται ὁ τοῦ θεοῦ λόγος τραπῆναι ὡς ὃ διάβο- 
λος ἐτράπη 14. ἐῤ.οπεν εἰ. 78 (0.8.2; Μ|.τ8,5758); 1Ι4δα ᾿πο 465 ταότα] 
ῬΙΟΡΎΘΘΒ. 85. ΜῈ] 85 ΤΏΟΤΘ] ἀφο] η6, [4.9.4 Ἰοχιττίρ.2τ.12; 5528) οἷς. 
ΒΌΡΤα ; ὡς ὁ Χριστὸς τ. μὲν τῇ γε φύσει τῇ οἰκείᾳ, ἐπιμελείᾳ δὲ τῶν 
ἀρετῶν ἀνυπερβλήτῳ εἰς τὸ ἄτρεπτον ἀνυψωθῆναι ῬΏΠοΚϑι.[.6.8.3(Μ.6ς. 
5578); εἰ τ. ὧν φύσεως ὁ υἱὸς...ἐφέσει τῇ περὶ τὸ ἀγαθὸν εἰς τοῦτο 
γέγονε καταστάσεως, ὡς μηδεμίαν ἔχειν πρὸς τὸν πατέρα διαφοράν (γγ. 
ἐμέξ.τ3(5..126Ὰ}); ΟἩτίβι, ἰπ ἕαοΐ, ἀνοϊπρ ΠΊΟΤΑΙ ἰᾶρβα τῃτουρῃ 
Ἐχεσοῖίβα οὗ ΨΠ}] αὐτὸν τ, τυγχάνοντα φύσεως διὰ τρόπων ἐπιμέλειαν καὶ 
ἄσκησιν μὴ τρεπόμενον ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἐξελέξατο ΑἸδχ. Α],6.«Α16χ.15 
{Ρ.21.21; 5520); καὶ αὐτεξούσιός ἐστι καὶ ἰδίᾳ προαιρέσει οὐ τρέπεται, 
τ. ὧν φύσεως; ΑἸῊ..47.1,22(570}; 1.1.3: (848); αὐτὸς ὁ λόγος ἐστὶ 
στρ ννν ὅτε... θέλει δύναται τρέπεσθαι καὶ αὐτὸς ὥσπερ καὶ ἡμεῖς 1}.τ.- 
(210); τῇ μὲν φύσει τ. ἐστι, τῷ δὲ ἰδίῳ αὐτεξουσίῳ, ὡς βούλεται, μένει 
καλός" ὅτε μέντοι θέλει, δύναται τρέπεσθαι καὶ αὐτὸς ὥσπερ καὶ τὰ πάντα 
16.ρ. Αερ.11ὸ.τ2(Μ.25.5646); Ἄρειος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ...«λέγοντες "...τ. 
«ὐὐἐέστι, δυνάμενος, ὅτε βούλεται, τραπῆναι᾽ ἐξεβλήθησαν τῆς ἐκκλησίας 
14.ςγη.14{Μ.26.70 50) ; 6. τοῖ, ΑΡο  Ππατίαη Ὁ τβιοϊοσν οὐδὲ τοῦτο 
συνιδεῖν ἠδυνήθησαν...ὅτι ὦ μὲν θεῖος νοῦς αὐτοκίνητός ἐστι καὶ ταυτο- 
κίνητος, ἄτρεπτος γάρ, ὁ δὲ ἀνθρώπινος αὐτοκίνητος μέν, οὐ ταυτοκίνητος 
δέ, τ᾿ γάρ, καὶ ὄτιπερ ἀτρέπτῳ νῷ τ. οὐ μίγνυται νοῦς εἰς ἑνὸς ὑποκειμέ- 
νου σύστασιν ἈΡΟΪ]. ,.151(0.248.2)4ρ. Ποεί, Ῥαὶγ.4τ.τ8(Ρ.307.14); οὐχ 
ἡγεῖται [85, ΑΡΟ]].] πρέπειν ἀνθρώπινον νοῦν περὶ τὸν μονογενῆ θεὸν 
ἐννοεῖν, καὶ τὴν αἰτίαν λέγει, ὅτι τ. ὁ νοῦς ὁ ἀνθρώπινος Οὐ Ν γϑ5. Αβοϊ, 
40(}.4.5.12138); τερὶν' οἵ ασι Νψξϑβ. εἰ οὖν ὅ νοῦς διὰ τὸ τ. ἀναβάλλεται, 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, μηδὲ ἡ σὰρξ ὑπ᾽ αὐτοῦ συγχωρείσθω ἐδ. 

τρεπτότης, ἡ, 1. ἐϊαδηίτὲν ἰο ἐπαηρα τὸν ἐν τ. ὄντα καὶ μετατεθῆναι 
δυνάμενον ἐκ τοῦ κακοῦ εἰς ἀγαθόν ΕἾαν. Ἀπειαηπαϊ. 4(Ν1.48.05 0); 
2. ε᾿αησεαῤίφηε55 οὗ [815 1Πἴρ, ΝΗ ἐγαεί.2(Μ.79.12844}. 

τρέπ-ω, ἰμ7η; ᾿ 

᾿ο ἴῃ ρεη.; Α, ἀέσνεγε τὰς αἰτοπείοη, ΟΥ̓ Ν γ55.0γ.εαἰδεῖ, 26(Ρ.07.5; 
Μ.4ς,688). 

Β,, τηογαΐ ; ρᾶ85. ἰπΊΤΆ 5.» ἐΗ7Ή, [ΠΥ αοτ46 τραπομένου πρὸς ἀπό- 
στασιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ εἰδώλοις λελατρευκότος Ογγ. Ν αὐ 5τ(3.ΞΟ8}}; 
(σΡ(43)απαιἠ,2 οἷϊ, 5. ἑνάς. 

11. 1ῃς0].; Α. δοῖ, ἴτ8η8., τηοῦε, φαι586 ἰο ἑμγη ἀραϊπϑί μή πως 
ἀναξίως τῶν δώρων ἁψάμενοι τρέψωμεν καθ᾽ ἑαυτῶν τὸ θεῖον εἰς ἐκ- 
δίκησιν [1|..ας.{Ρ.1τ78.τ1}. 

Β,, τηρά. δηα Ῥ)α55. ἱπίσβηβ., εὐσηρε, πάξγρο ἐπαηρε; 1. ἀπῖνοῖ- 
58} ν δοκπον]οάρεα ἃ5 4116 ἰὸ “οά οὐδὲ... ὡς ἐν θυμῷ τραπήσεται 
θεός, μένοντος αὐτοῦ ἀτρέπτου φύσει τε καὶ γνώμῃ ὙΠατΥ, ΉδτγαοΙ, 
5.28:τ(Μ.18.1320Ὰ}); ὅτι..«ἄτρεπτος [βο. ὁ θεός]...οὔτε πρὸς τὸ 
χεῖρον, οὔτε πρὸς τὸ βέλτιον τραπῆναι δυνάμενος ΟΥΝΥ55.4}.3(}1.46. 
0208); εἶ μετὰ ταῦτα ἔσχεν υἱὸν... ἐτράπη ἐκ τοῦ μὴ εἶναι πατὴρ εἰς τὸ 
γενέσθαι πατήρ ΤΟντ. Τγῖπ,γ(όϑθιος ; Μ.77.113324}; ποῖ ἱπνοϊνεα ἴῃ 
αοῖ οἱ (τα οη οὐ τραπεὶς ἀπὸ ἕξεως εἰς ἕξιν θεὸς καὶ τῇ φύσει 
καὶ τῇ οὐσίᾳ ἀλλοιωθεὶς.. εἶχε γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὸ ἀεὶ δημιουργικόν 
ἘΡΙΡΠ.ἤωεν.76.38(0.391.20; Μ.42:5070}; ἀσοιπβαίίοη πιαᾶδ ἀραϊπβί 
Ῥᾶρδὴ ποξϊοηβ οἱ ἀδιῖν εἰ μὲν ἀήρ [50, Ζεύς].. «ἀλλοιοῦται, εἰ δὲ 
καιρός, σεται ΑἸποηαρ, ἶ6ρ.22.5(Μ.6.040); 2. το]εοϊεα ἃ5. Θ408}]}ν 1η- 
ΔΡΡΙΪΟΔΌΙς το ϑοὴ ἐχάρη μὴ τραπεὶς διὰ τὸ ἐν χαρᾷ γεγονέναι τὸν 
μετανενοηκόταᾳ (Ἰετη.5:7.2.τό(ρ.151.26; Μι8,.1Ο128}; οἷ. πηίρσεμίξες 
ἰδ ἐγιεδ, φμοηῖαη ἴηι ογημίθις ἐπεοη ον δ σι οἱ ἱπεονμμ νης, 
εἰ φῤείαηίΐαϊς ΤΉ ἐο οὐπῆε δοηύθη ἐ5δὶ, φμοα μέΐφε τμανγὲ ἀπε ξομυεν 
ἩμΉφιαηι ῥοΐεξὶ, Ἰἀεῖγεο ρήγα ἐ7μς ας δἴηεογα ρίογία ῥγαφάϊεαίεν, ΟΥ. 
Ῥυΐμε,τ.χιτοίρ.44.2ο0; Μ.11.1428}; οὐκ ἐπειδὴ γέγονεν ἄνθρωπος... 
ἐτράπη ΑἸΏ..4».1τ.48(Μ}1.26.1120); πῶς...«ἡ ἀπερίληπτος θεότης εἰς 
μικροῦ σώματος ὄγκον περιεγράφη, εἴπερ ἐτράπη πᾶσα ἡ τοῦ μονο- 
γενοῦς φύσις; Βα5.6ῤ.26τ.2(3,4ο40 ; Μ.32.0720); τοὺς δὲ λέγοντας 
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ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν ΑΧριστὸν...ἢ εἰς σάρκα τραπέντα...τούτους 
ἀναθεματίξει ἡ καθολικὴ..«ἐκκλησία ΑἸηΡ τ. Κγ.8ρ.0.}0.. 7}αεοὺ.(Μ.ρᾳ. 
14064}; τέλειος θεὸς ὦν, γέγονε τέλειος ἄνθρωπος, μὴ τραπείς, μὴ 
ἀλλοιωθεὶς τὴν.. οὐσίαν τῆς αὐτοῦ θεότητος 1 ΑἸΠ σ᾽». 4(Μ.28.1 5800) ; 
εἷς ἐστιν ὁ Χριστός" εἷς δὲ οὐ τραπεῖσα ἡ σάρξ, ἀλλὰ ἀναληφθεῖσα εἰς 
τὸν θεόν 1. (1502Α}; οὔτε τὴν σάρκα φαμὲν εἰς θεότητος τραπῆναι 
φύσιν ΟΥΥ,ρ.17(0.35.21; 55,70 Α}) ; ἰά Οἱγαρ. (61. 735Ὲ}}; διὰ μὲν γὰρ τοῦ 
᾿ἐγένετο᾽ [ἴ0.1:14} τὸ ἀδιαίρετον τῆς ἄκρας ἑνώσεως ὁ εὐαγγελιστής 
ὑπαινέττεται.. «τὸ δὲ ᾿ἔλαβε᾽ [ῬὨ]].2:7] βοᾷ τὸ ἄτρεπτον τῆς φύσεως... 
οὔτε γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων παρήχθη ὁ ἀεὶ ἄναρχος, οὔτε ἐξ οὐκ ὄντων 
ἐτράπη ὁ ἀναλλοίωτος λόγος Ῥτοο ΟΡ 4γη».6(ρ.190.12; Μ.δς. 8618}; εἰ 
«ἀδύνατον τραπῆναι τὸ ἄτρεπτον οὐκ ἐγένετο σὰρξ ὃ θεὸς λόγος 
τραπείς, ἀλλὰ ἀνέλαβε σάρκα καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν ΤῊατ ρ.Ογτ,αροί. 

᾿ Τά! τ(Ρ.1ορ. δ, ; 51.2048}; τοῦτο τὸ ᾿'γέγονεν' εἰ μὴ σαφὲς γένοιτο, 
τροπὴν αἰνίττεται καὶ ἀλλοίωσιν. εἰ μὴ γὰρ σάρκα λαβὼν ἐγένετο σάρξ, 
τραπεὶς ἐγένετο σάρξ. ..ὁ δὲ τὸν θεὸν λόγον εἰς σάρκα τετράφθαι λέγων, 
οὐδὲ ἕνα λέγει υἱόν. σὰρξ γὰρ αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν οὐχ υἱός ὙΠπάτ,ογαη.τ(4. 
12,14); οὔτε... λόγος ἢ εἰς σῶμα ἢ εἰς ψυχὴν κατά τι μέρος οἰκεῖον 
ἐτράπη 1,6 Μαρ.6}.35.2(0.41.22; ΜΟΡΙ,,54.8ο084}; οὐ γὰρ ἐτράπη τὴν 
θείαν φύσιν Μαχ.Ξεἰοῖ,ε.ἢ.4.4(Μ.4.570}; ταοϑὲ Πογθίῖϊοβ σοποιστγεα, αἵ 
Ἰεαϑί νευρα!ν (ἀο}}.} ἄτρεπτον ὁμολογεῖ τὸν θεὸν λόγον, καὶ οὐκ εἰς 
σάρκα τετράφθαι φησίν ᾽'ΓΠατ, γαΉ.τί4.71); ἔσαν οὗ βυρροβίϊηρ σοη- 
ταςῖ οἵ ἀεἰτν ΜΈ ταταΙΠν Ὀεϊηρ' ρτουπα οἵ ἈΪ5 ἤεύεδν αὐτὸν τὸν 
λόγον σάρκα γεγενῆσθαι μὴ ἀνειληφότα νοῦν ἀνθρώπινον, νοῦν “"όμενον 
καὶ αἰχμαλωτιζόμενον λογισμοῖς ῥυπαροῖς ΑΡΟ]].ρ. Πίοεαος.2(ρ.256.6) 
ἈΡ.Π,θοπί. Β. οὶ (Μ.86,τοῦ0 0); γεῖ ἤσβῃ οἵ ( τῖβὲ γα σμαηρεα 
8ςς. ΑΡΟΙΠΠπαγῖαπ ΤΠΘΟΥν τετράφθαι φασὶν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως εἰς ὁμοουσιό- 
τῆτα τὴν πρὸς θεὸν λόγον σάρκα αὐτοῦ Οντ,γηοις, 3(ρ.480.15 ; οὗ. Μ,76. 
1420}; ὕψτ. Ἀἴτηβ6}} ἀσουβοα ὈΚν Εαϑίδγηϑβ οἱ 5816 ἤθῖεδυ πάντες οἱ 
ἐκ τῆς Ἀνατολῆς νομίζουσιν ἡμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους ταῖς Ἀπολιναρίου 
δόξαις ἀκολουθεῖν...(τοιαύταις γὰρ καὶ αὐτοὶ κέχρηνται φωναῖς, ὡς 
τοῦ θεοῦ λόγου μεταβεβληκότος εἰς φύσιν σαρκὸς καὶ τῆς σαρκὸς 
τραπείσης εἰς φύσιν θεότητος) 14,6 ῤ.44{ρ.3ς.21; κ5.1310); (Νο5.) 
αὐτόν τε τὸν θεὸν λόγον εἰς σάρκα ἐάν τις εἴποι τετράφθαι ἣν ἔλαβεν... 
ἁ, ἔ. Νεξβί. ὅ"΄.Β 4(Ρ.212.12); τί ἐστι ᾿σαρκωθέντα᾽ ; οὐ τραπέντα ἀπὸ 
θεότητος εἰς σάρκα 14. Κ».( τα(ρ.287.4}; (Επιτν οἢ65) ἔφη [55. ἘπΤΥ ΟΠ 65] 
τὸν θεὸν λόγον ἀνθρώπειον ἐκ τῆς παρθένου λαβεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀτρέπτως 
τραπέντα καὶ σάρκα γενόμενον’ τοῖς γὰρ καταγελάστοις αὐτοῦ κέχρη- 
μαι λόγοις ΤΠαΤ λαδν.4.τ3(4.373); (θεν. Απι.) τὰ ἐξ ὧν ὁ ᾿Εμμανονὴλ 
ὑφεστήκει, καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν οὐ τέτραπται δον. ΑΠτΔΡ.Τιδοπί, , 
τιομοῤὴ (Μ.86.18450) ; (Ατῖδ ἢ) ὅοη παξυτα!ν ΠΙΔὉ]6 τὸ ἐδαπρε, Βαϊ 
Ὀν δὴ δοὲ οἵ Ψ|} ἀνοϊαβα σμαπρα (1.6, ἴῃ τηογα] 56 Π56) εἰ δύναται 
ὁ τοῦ ϑεοῦ λόγος τραπῆναι ὡς ὅ διάβολος ἐτράπη ΑἸδχ.Α].ερ.ἐηεγεῖ.το 
(ρ.8.8; Μ.18.5738); 16.ἐρ. Α]οχ. τ(ρ.21.21; Μ.18,55 20}; ΑἸΏ, ἄγον 
(Μ.26,210), 1:Ὁ.1.22(570) οἶτε, 5. τρεπτός, 

τριαγμοί, οἱ, οὗ ἐμὲ ἐνταίς ; Εἶτ]6 οὗἨ ψνοτκ ὃν Ιοὴ οὗ (Πΐοϑ, ΟΙεμι. 
517.1.τ(ρ.81.τὸ; τριγράμμοις Μ.8.8644). 

τριάδελφοι, αἱ, Τὴ ε Τάγεο δτοίονς [1.6. Ἐλί69], ὁγας, δὲς. 215. 
τριαδικός, 1. ἐδγοεξοίά ; ἃ. οἱ Ττὶπ, ἕνα θεὸν τὸ τ. ὁμολογοῦντες 

κράτος Ττεροπξ, τε ρ.(Μι86.6280) ; παράγοντος Σαβελλίου τὸ ᾿ἐγὼ 
καὶ ὃ πατὴρ ἕν ἐσμεν᾽ καὶ ἀναιροῦντος τὴν τ. ὑπόστασιν Ἰ,δοπῖ, Η, 
Ῥοηορὶ.(Μ.86.τ8128) ; ἔλεγε...ἐν πνεύματι θεοῦ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια, 
ἵνα δείξῃ πρόσωπον τοῦ..-συμπληροῦντος τὴν τ΄. ... καθέδραν αὐτῷ καὶ 
τῷ πατρί εαἱ, 41ς.2:.22(Ρ.42.15); τῆς ἁπλῆς καὶ μοναδικῆς αὐτοαλη- 
θείας καὶ κυριότητος καὶ θεότητος τῷ λόγῳ τῆς φύσεως καὶ τριαδικῆς 
καθ᾽ ὑπόστασιν ΤΟΥ Ν, γββ. ἀοη. 5.60 ἐμ [0.(Ρ.103.4}; τὴν τ. ἐνάδα...τὴν 
ὁμόθεον καὶ ὁμοάγαθον Ἰτοπ, Ατιά π.τι (Μ..3.5038); ὑμνήσαμεν πῶς ἡ 
θεία καὶ ἀγαθὴ φύσις ἑνικὴ λέγεται, πῶς τριαδική τᾶ ηγεί.3(Μ.3. 
103324); ΙΔ .4.5.13.2(0814} οἷξ, 5. ὑπερώνυμος; τῷ τ. καὶ ἐνιαίῳ φωτὶ 
τῆς μιᾶς θεότητος {,|.αωε.(Ρ.46.28);} θεολογῶ σε τὴν τ. μίαν θεό- 
τητὰ ἀπαν(τιεαη παι (ρ.1στ; Μ.07.135324); Β. οὗ Θηρε]ῖο οτᾶθτο 
ἡ θεολογία τὰς οὐρανίους οὐσίας ἐννέα κέκληκεν. «ταύτας ὃ θεῖος 
ἡμῶν ἱεροτελεστὴς εἰς τρεῖς ἀφορίζει τ. διακοσμήσεις Ὠϊοπ. τ. ἀς 

6,2(Μ1..3.2000) ; ἐδι(2οτα); δ. τοῦ, 2Ἐδρ.τθ:24 ἐκκαίων ὕδατι τ. τὰ 
διχοτομήματα Βορῆτ. Η.υ..4παεὶ.(Μ.02.τ688.}); 2. εοπιοίοίτηρ οὗ ἰἄγδε, 
ἰοΥΉΩΥν ἡ τοῦ Ἀβραὰμ. ἀντωνομασία κατείληπται σημαίνουσα τὸν τι 
ἀριθμὸν τῶν θεαρχικῶν ὑποστάσεων γτ.5γη.ἀ6}.(Ν1.76.14214}; 3. ῥὲνγ- 
ἑαϊηίηρ ἰο ἐμ Τ την, Τγεητίαγίαν ἐξ εἰδωλολατρείας εἰς τ. θεογνωσίαν 
μετάστασιν Ατηρ. Κν.(Μ. 29. 1054}; ἐν τῷ τ, μυστηρίῳ ΤΟΥΟΝΥ585. 
ἔραν. (Ν1.44.1240}}}; τ, ... ἡ μυστικὴ θεολογίᾳ διὰ τὰς ὁμοουσίους ἁγίας 
τρεῖς ὑποστάσεις τῆς παναγίου μονάδος Μαχιανηδίρ. (Μ.01.12070); ἡ 
παράδοσις τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας οὐ συστοιχεῖ..«τοῖς Ελλήνων φιλο- 
σοφικοῖς εἰς ἅπαν ὅροις" καὶ μάλιστα ἐν τῷ κατὰ Χριοτὸν μυστηρίῳ 
καὶ τῷ τ. λόγῳ Απαδὲ.8,ἠοά τ(.80.408); ὁ ἱερεὺς τὸν λαὸν διδάσκει 
τὴν...τ. θεογνωσίαν ἘΒα5. τηνεὶ. (0.30.2); ταῦτα τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς 
ἀπειθείας πρὸς τὴν τ. δοξολογίαν ἐναντιώτατα τὰ ἔπαθλα ΤΜΕΤΠ ϑγη, 



τριαδικῶς 

εἰ “πη.χ2(Μ.18.2778); 4. ἀεαΐ, 5 δυθϑί., ἐμγεεξοϊα ἐἰμαγαείον ὃ λόγος 
ἕν πρόσωπον ὅλον ὑπάρχων, μία τε ὑπόστασις τῆς ἁγίας τριάδος" ἐξ 
ὑποστάσεων γάρ, οὐ φύσεων τὸ τ. συνείλεκται 1,ξοηῖ. ΗΠ, ἐ5ι.7.4(Μ.86. 
τ͵685Α); ἀσεβὲς... παρ᾽ ὀρθοδόξοις ἑκάτερον...τό τε μοναδικὸν καθ᾽ 
ὑπόστασιν, τό τε τ. ἐν ταῖς φύσεσι Βορβχ,Η.ἐ}.5γη.(}1.87).21530}; εἰ 
ὑπόστασιν τὸ τῆς θεότητος καὶ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος σημαίνουσιν 
ὀνόματα, ὥρα σοι λέγειν καὶ τρεῖς θεότητας διὰ τὸ τ, τῶν ὑποστάσεων 
καὶ ἀπείρους τὰς ἀνθρωπότητας διὰ τὸ τῶν ὑποστάσεων ἄπειρον 0.1). 
.7]αεοῦ.τα(Μ.94.14440}; Ἰα ἰγίραξ.3(Μ.05.208). 

Ἐτριαδικῶς, 1. ἢ α ἰνἱαά, Αὐτοί. ἄρος.4: «Μ. τού, 5608); 2. ὃν ἐξέ 
Τυηὴν (1.5, ποῖ ὈΥ οὴς Ῥείβοη δἱοθδ) τὸ τ. διακεκοσμῆσθαι τὴν 
κτίσιν Πάγτη. Τνῖη.2.τ(Μ.30.4524}; 8. ἦμ ἃ ἐξγεοξοίά τπιαμῆδν, ας 
ἰἦγες τριάδᾳ.. «ὁμολογοῦμεν ..«μοναδικῶς μὲν ἐν μιᾷ οὐσίᾳ καὶ θεότητι, 
τ. δὲ ἐν τριαὶν ὑποστάσεσιν ΝΙ],.Ρ}.1.255(Μ.70.1774}; μέα θεότης 
οὖσά τε μοναδικῶς καὶ ὑφεσταμένη τ. Μαχιαριδὶρ.(Μ.91.το260) ; τὴν 
εὐ θείαν. .«οὐσίαν...τ. ὑμνουμένην διὰ τὴν τρισυπόστατον ὕπαρξιν 1. 
(14000) ; ἡ-.- (θεότης, ἤτοι οὐσία, τ. ἐξαπλοῦται, ἀδιαιρέτως ἐν τρισὶ 
γνωριζομένη ὑποστάσεσι 0.1} ἰγίδαρ. “(Μ. 95.250). 

Ἐτριάδιν, τό, »ιεγεἶ, ἨΪΡ6 ΡῈ: 5 ἩΠΟΥΤΊς, ἃ σάτηθ ΡΤΟΌΔΌΙΥ Ἰϑεατῖοαὶ 
ψ.)1Π (Π6 Ἰποῦθ ῃ Οτεεὶς τὸ τριόδι, Ττοροητ ον. Ηομ. 2) (}1.86,6ο18). 

Ἐτριαδόμαχος, τραΥΥῊΡ ἀραϊηδί ΟΥ ᾿οσίτίδ ἰο {μὲ ΤΥ τοὺς τ. 
ἐχθροὺς τοῦ θεοῦ, Ἄρειον καὶ Σαβέλλιον καὶ Εὐνόμιον Ἰλατη.ἐγοβἐ.ΞΌΡΡΙ. 
(0.28.2). 

Ἐτριάδοξος, ᾿οίάτηρ {πε ἀσείγίπε οὗ ἰἤ6 Τγΐητίν, ΟΡΡ. τηοηο- 
Ῥηνβιῖεβ ψῆο Ὀν δαάϊηρ ᾿οτιοῆξδα ΙῸΓ ι15᾽ ἰοὸ Ταβαρίοη, ψοτα σα Ὁ- 
ΒΕ Πρ ἀπιαἴοτηϊίν ἴῃ ρος οὗ Τα πῖῖν, ξξαιβινρι(ρ.8,18; Η.2. 
8480}. 

τριάζ-ὠ, τὙεᾶΐκ τηΐο ἃ ἐγίμείν, τ. ΝαΖιεαγηι.2.1.ττ.658(Μ.37.το)4Ὰ}); 
Τστεροπί, ἄτερ. τ(Μ.86.6288); Χριστιανοὶ αοντες τὴν θεότητα 1Ὁ. (6280). 

τριακάς, ἡ, σγομῤ οὗ ἰλίγίν; οἵ ναϊδβηῖ. δοοῦβ, ΕΡΙΡΕ ἐαεν. 1.6 

(0.392.10; Μ,41.4848); 1δ.(0.303.4.; 4840); 1δ.(0.303.12; 4840). 
"τριακονταγράμματος, Οἔ ἐμέγιν ἰεἰίεγς, τεῖ. Μαυοοβίδῃ Ρίδτοτμᾶ 

οἵ ἐπ τίν ἘΘΟῺ5 ὁ γὰρ ἐπίσημος ἀριθμὸς συγκραθεὶς τοῖς κδ΄ στοιχεί- 
οἱς, τὸ τ. ὄνομα ἀπετέλεσε Ἰτεῃ.ἤσεγ.τ.14.6(Μ.7.6088) ; εἴ ΗἸρΡΡ.«ἀάεν. 

6.41(Ρ.179.17; Μ.16.32744). 
Ἐτριακονταετηρικός, οὗ ἐξπῖγίν νεωῦΣ5, (56. τ: βοηθοῦν ὁ) (μἱγὲν γεαγς 

οὐ τιΐσ, Ἰθὰβ.ν.Ο.τ.τ(ρ.7.5; Μ,20.9124}; τ. ἑορτάς 16. ,6(ρ.Ζ21:τ.1; 
Μ.20.13404Ὰ}; 45 {16 οἵ ἃ ΒΡεθοῦ εἰς Κωνσταντῖνον τὸν βασιλέα τ. 
4δ.(ρ.193; 12168). 

τριακονταετηρίς, ἡ, (6 ἐξηγίτοιἑᾳ γοαν, Ἐλι5.υ.(,4.47 {.{Ρ.1τό.21; 
Μ.20.11078); ἡ τῆς ἀφιερώσεως ἑορτὴ ἐν αὐτῇ τῇ βασιλέως τ. ... 
ἐπετελεῖτο 1Ὁ.4.4π(ρ.136.27; ττοῦο) ; (ἄγον Ῥαδεῖ.Ρ.286(Μ.02.7134). 

τριακοντάς, ἡ, 1. 106 τι δεν ἐμῖγίν; οἵ ἴῃς. τηϊγὲν ἀἸβορ ε5. οἱ 
7ο. Βαρῖ., ον. ΟἸφηι.2.28; τὰ σ6π., ἔπι5...( 6(ρ.21τ.3; Μ.20.13404}; 
2. σγομρ οὗ ἰἠγίν, οἵ Ψαϊθηΐ. 'βθοπβ γίνονται τριάκοντα αἰῶνες μετὰ 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος- τινὲς μὲν οὖν αὐτῶν ταύτην 
εἶναι θέλουσιν τὴν τ. τῶν αἰώνων, τινὲς δὲ συνυπάρχειν τῷ πατρὶ Σιγὴν 

καὶ σὺν αὐτοῖς καταριθμεῖσθαι τοὺς αἰῶνας θέλουσιν Η]ρρ.ἠαεν.6.31 
{(ρ.158,28; Μ.τ6,22200)}); ὁ μονογενὴς..«γενόμενος ἐν τι αἰώνων, 
εἰσῆλθεν εἰς τόνδε τὸν κόσμον 1Ὁ.8,το(ρ.230.10 ; 33554}; ἀδρίοίβα ἴπ 
ΤΏ8η τὸν ἄνθρωπον... τὴν εἰκόνα τῆς τ. οὕτως ἔχειν..." ἐν μὲν ταῖς 
χερσὶ διὰ τῶν δακτύλων τὴν δεκάδα βαστάζειν" ἐν ὅλῳ δὲ τῷ σώματι... 
τὴν δωδεκάδα.. «τήν τε οὖν ὀγδοάδα.. «ἀόρατον οὖσαν, ἐν τοῖς σπλάγχνοις 
κρυβομένην νοεῖσθαι Ἰγοῃ᾿αόγ.1. τᾷ. τ(Μ1.7.6448); ἴῃ αἰνιβίοη οὗ Εἰπὶ8 
τὴν ὥραν..., τὸ δωδέκατον τῆς ἡμέρας, ἐκ τριάκοντα μοιρῶν κεκοσμῆ- 
σθαι διὰ τὴν εἰκόνα τῆς τ. 1ὖ.1.17.τ(6404} ; τοῖ. σογαρατγδοη οὐ ψ δ]ςπῖ, 
ΟΟΒΙΠΟΡΌΩΣΥ ἢ Ηδϑοα᾽Β καὶ οὗτος μὲν ὁ ἀριθμὸς κατὰ ἀκολουθίαν 
ἀρρενοθηλείας οὕτως ἔχει τὴν τ. ΡΙΡΗ. ἤαεν.41.3(0.387.8; Μ.41.4770; 
τϑιτι(ρ.480.8 ; 4800); 3. ἐξέγιίειᾳ ῥαγί, ἘΡΙΡἢἦαενγ.15. τῷ. 211.3; Μ. 

41.240). 
“τριακογτώνυμος, μαωνηρά ΓΞ ἐμὶγίν (αδοη 8), οὗ ΘΌΡΠΙα τὴν 

τριακοντώνυμον μητέρα Ιτρη ἀαθγ.ι.τ.τ(Μ.7.6 404) θὰ οἵ, 1.841. 84 
Ἰος. : ἐγίρεξίμιαμε ΠΟ Ή15.. παΐγόηι; οἵ. ΗῚρΡΡ.Παον.6.58(ρ.188.2; Μ' 
τό.3200Α). 

Ἐτριακοσιομέδιμνος, ὁ, οπτε ῥοΞςεςεῖης ἰαπά ῥγοάμοίηρ 300 τπράϊρπμ 
γεαγίν, ϑγτιθβϊηϑομη. τ 2(ρ.τόδι9; Μ.66.1301}). 

"τριακοστοετής, οἱ ἐδεγίν γεαγς, οἵ ὈὨσβΌ καὶ ἕως τριακοστοατοῦς 
χρόνου διανύσας Ἶπο, (ΒτΙ51], ἵνα πᾶσαν ἡλικίαν εὐλογήσῃ, τότε ἐπὶ τὸ 
βάπτισμα ἔρχεται (61.ΟνγχΖ.ἢ..4.2.24.25(Μ8ς.12048). 

Ἑτριακοστοτέταρτος, ἰἠ1γγ- ον, Οῤγον Βαξο, Ρ.2οοί Ν.02.5 120). 
Ἐτρίαρχος, Α. 85 5051. γεΐον οὐ α ἐμίγά ῥαγὶ (οἴ. τετράρχης), ΤΆΡΗΙ, 

Ἀπει μιοί.2.5τ(Μι6 το 40). 
Β. 45 δ(].: 1. οὗ ἐγῤία ογίρτη, τεῖ, Ττῖη, ὥσπερ 

τρίαρχος θάλασσα Τ)άτα ἱγοβρἤἢΒΌΡΡΙ.(ρ.281.τ6); 
οὗ δηῖ]εῖβ, Ῥηνςν.Β 4{Ρ.170.3; Μ.42.5 210). 

τριάς, ἡ, ἴ. τπ6 τηϑεν ἐμγδα; ἃ5. Ὑλ βοι ] ]η 6 (πεν 8 Π) ΠΌΠΊΌΘΥ 

«ὐἐκ πηγῆς ἀεννάου 
2. τοῦτ ἰἕγοα ροῖπίς; 

1404 τριάς 

(Οποβι.), ΗἸρρ. αεν. 4. τ(ρ.7 5.1; Μ.16.31108); Επ5... 6(ρ.200.27; 
Μ.20.13248.). 

ΤΠ. σγοιρ οἵ ἰάγεε, ἱτταά; 
Α. ἴῃ ρεη., τεῖ. Μι.18:20 αἰνέσσεται ἧ...τ. ... ἀνήρ, γυνή, τέκνον .. 

θυμός, ἐπιθυμία, λογισμός...σάρξ, ψυχή, πνεῦμα ΟἸδιι. ἐγ. 3.το(Ρ.227. 
12; Μ.8.1τόρ00) ; ἡ ἁγία τ., πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη 18.4.7(0.273.6; 12658) ; 
οἵ βἴδρ68 Οἵ ΒρΙΧ 81 ρτόρταβ5 τὴν μακαρίαν τῶν ἁγίων τ. μονῶν 1.7. 
(0.31.2; Μ.,9.4574); (Ν αἰεπῖ.) οἵ “ππδα οἵ σογγιρίοπ᾽ (ρτΌ. κόσμος, 
θάνατος, φθορά) ἴτοχη ΜΜὨϊΟΙ ὈΘΙΙΕΝ ΘΙ 15 ἀο] νοσρα τὰτουρη Ὀαρὶ δὶ 
διὰ γὰρ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος σφραγισθεὶς ἀνεπίληπτός 
ἐστι πάσῃ τῇ ἄλλῃ δυνάμει, καὶ διὰ τριῶν ὀνομάτων πάσης τῆς ἐν 
φθορᾷ τ. ἀπηλλάγη 1΄4.ὁχε. Γ βάοί.ϑο(ρ.131.20; Μ.0.δοῦΒ); (Ρεγαῖο 
λέγουσιν ἕνα εἶναι κόσμον τινά..«τριχῇ διῃρημένον... ἡ δὲ πρώτη τομὴ 
καὶ προσεχεστέρα.. ἐστιν ἡ τ. καὶ καλεῖται ἀγαθὸν τέλειον, μέγεθος 
πατρικόν" τὸ δὲ δεύτερον μέρος τῆς τ. οἱονεὶ δυνάμεων... πλῆθος τρίτον 
ἐδικόν ΗἸρρ.ἀδεν.το.το(ρ.269.4; 34100); οἵδ. τ (ρ.το4ιτο; 2.024): 
γεῖ, ΒΟΥ {186 οἵ ἐπιθυμία, ὀργή, λύπη πα Ξριτιτυ4] {τδα οὗ λογι- 
αμός, γνῶσις, φόβος, ἔἰον Οἴἰόηι.20.2; τοῖ. 50ῃ5 οἱ (οηβῖ, τριάδος λόγῳ 
τριττὴν γονὴν παίδων θεοφιλῆ Επι5.υ.(,.4.4ο(0.152.0; Μ.20.1188}}; τοί. 
ἀαγϑ οἱ (τβειίου τὸ φῶς, ὅπερ... ἔφη Πωσῆς.. ὁρίσαι τὴν πρώτην τῶν 
εὐἡμερῶν τ΄ Ἰ1οη. ΑΥ.4,»..4. 5 (81.3.70 Α) ; οὗ ἃ {τα οὗ ἀπρο]ς ογίονα, 
14.6ἰἢι 51 τ(Μ.3.5000); 20.6.1.τ(620}). 

Β. ΤΊη, ; 1. 1ὴ ρθη.» ἐπιφά οὗ {πὸ αἸνὶπε ῬΕΙΒΟῚ8 αἱ τρεῖς ἡμέραι... 
τύποι εἰσὶν τῆς τ. τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας αὐτοῦ 
ΤὨρΡΠ], Αηΐ,  πίοὶ,2.1π(Ν,6. 10 778); οἵ, τ᾿ ρΡ]164 56 οἵ ἰδΥπὶ ἴῃ γ᾽ αἰοπτ. 
ὈΔρ Ί5πιαὶ ἱπνοσδέϊομ, (]δτη χε. Τπάοὶ ϑοίρ.131.20; Μ.0.6068) εἰζ. 5. 
Δ Βαργᾷ ; διὰ γὰρ τῆς τ, ταύτης [τοῖ. ὈΘΡ(5Π)18] [Ογπλ114] πατὴρ δοξά- 
ζεται. πατὴρ γὰρ ἠθέλησεν, υἱὸς ἐποίησεν, πνεῦμα ἐφανέρωσεν ΕἸ ρμ. 
Νοῦί.τ4(0.257.11; Μ.το.Β21Β}; τ. ἐστι δόξαις οὐχ ὁμοίαις" ἀνεπίμικτοι 

ἑαυταῖς εἰσιν αἱ ὑποστάσεις αὐτῶν Α΄. ΤΠαϊ. 7».2 ἀρ... ἐγ π(ρ.342. 
25; Μ.26.7084}; θεότης δὲ μέα ἐν Μωῦνοαῇ...καταγγέλλεται, δυὰς δὲ 
ἐν προφήταις σφόδρα κηρύττεται, τ. δὲ ἐν εὐαγγελίοις φανεροῦται 
᾿' ΡΙΡΒ, αῃς.73(0.02.1; Μ.43.1538)}; 2. τῆθο!. ; ἐγέπτιν οΥ Ἱγιμν᾽; 
8. ἴῃ βεη., ΗΙρΡΡ.Νοδί,τ4(0.257.17; Μ.το, 8218) οἷξ, 5, Β,1; οἵ, τα πόνο 
διεδείαμτα ἱγεμτ αἰ φᾶς ρῥγίπεῖρίηη σοὶ δἰ καιεδα οηρεΐμη, Οτῤγέηε, 
4.3.15(Ρ.247.10; Μ.1τ. 4044}; οἱ, πα εἰ τπεογβογεα παίμγα.. ἐγ παῖς, 
18.4.4.5(ρ.356.10; 4074); οἷ. ἑάδηη παρέφθο ἐρ56 φμῖ τὸῖ ἱγτμϊίας ῥγορίεν 
ἀϊειϊπειτοηθηι ῥεγφομαγιη, μῖς πη ἰξιι ἐμιο! ρέμεν βνο ΜΉ αϊδ 
σμῤειαμίίαε, ἸΔ,Οἰαπὶ.3(Ν4.13.1770); ἡνῶσθαι γὰρ ἀνάγκη τῷ θεῷ τῶν 
ὅλων τὸν θεῖον λόγον, ἐμφιλοχωρεῖν δὲ τῷ θεῷ καὶ ἐνδιαιτᾶσθαι δεῖ τὸ 
ἅγιον πνεῦμα" ἤδη καὶ τὴν θεΐαν τ. εἰς ἕνα, ὥσπερ εἰς κορυφήν τινα, 
τὸν θεὸν τῶν ὅλων τὸν παντοκράτορα λέγω, συγκεφαλαιοῦσθαί τε καὶ 
συνάγεσθαι πᾶσα ἀνάγκη Το, ΚΡ. ΔΤ. ἀδεν.26(Ρ.22.1ο; Μ.25.4044}); 
εἰς. «τὴν τ. τὴν μονάδα πλατύνομεν ἀδιαίρετον καὶ τὴν τ. πάλιν ἀμείω- 
τον εἰς τὴν μονάδα συγκεφαλαιούμεθα 1)1οπ.Α].αριδαπα. ον. 1γ7(ρ. 58. 
24: Μ.2:.Ξ05Ὰ}; τ᾿ τελεία, δόξῃ καὶ ἀιδιότητι καὶ βασιλείᾳ μὴ μεριζο- 
μένη μηδὲ ἀπαλλοτριούμενη (τ ΓΠδιιπ|.Φγ»ῃ}.(ρ.2.1το; ΜιιοιοῦςΑ); 
ὁ πατὴρ διὰ τοῦ λόγου τὰ πάντα ποιεῖ καὶ οὕτως ἡ ἐνότης τῆς ἁγίας 
τ, σώζεται" καὶ οὕτως εἷς θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κηρύττεται ΑἸ᾿.. 
ἐρυϑόγαροι 8(Μ.26. 5064); μέα τῆς τ. ἡ θεότης ἐξ ἑνὸς τοῦ πατρὸς 
γινωσκομένη 1δ.3.6(6368); μέα θεότης ἐστὶν ἐν τ. Ἰα..4γ-τι8(Μ.26. 
480); ἕνα διὰ τῆς τ. ὁμολογοῦμεν εἶναι τὸν θεὸν..«μίαν ἐν τ. θεότητα 
φρονοῦμεν 1.3.15(3528}; ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς υἱὸς καὶ πνεῦμα τοῦ πατρὸς 
πνεῦμα εἴρηται" καὶ οὕτως τῆς ἁγίας τ. μία ἡ θεότης καὶ πίστις ἐστίν 
1Δ.ρ.ϑόγαρ.τ.τδ(ς608); τ. ... ἐστὶν οὐχ ἕως ὀνόματος μόνον καὶ 
φαντασίας λέξεως, ἀλλὰ ἀληθείᾳ καὶ ὑπάρξει τ. 1Ὁ.1.χΒ(ξο6 4.11}; εἰς 
ἁγίαν τ. πιστεύειν, οὐκ ὀνόματι τ. μόνον, ἀλλ' ἀληθῶς οὖσαν καὶ 
ὑφεστῶσαν ἰά,ἐον. 5(}1.26.8018); εὐσεβὲς...ἐστι φρονεῖν καὶ ὁμολογεῖν 
τὴν τ. ἐν μιᾷ θεότητι Ῥαυ]η. Τ᾿ ογνηῦ. (Ρ.435.3; Μ,42, 6720); τ.» ὡς 
ἀληϑῶς ἡ τ. ... τ. δὲ οὐ πραγμάτων ἀνίσων ἀπαρίθμησις ἢ ἢ τί κωλύει καὶ 
δεκάδα... ᾿ἀρομάξειι. εὐὦ ἀλλ᾽ ἴσων καὶ ὁμοτίμων σύλληψις, ἐνούσης τῆς 
προσηγορίας τὰ ἡνωμένα ἐκ φύσεως ὅτ. ΝΑ1.0»ν.23.το( ].35.11018}}; 
μονάδα ἐν τ. καὶ τ. ἐν μονάδι προσκυνουμένην, παράδοξον ἔχουσαν καὶ 
τὴν διαίρεσιν καὶ τὴν ἕνωσιν 1δ.25.17(122160); πῶς ἡ αὐτὴ καὶ μονὰς νοῇ 
καὶ τ. εὑρίσκῃ..-μία φύσις, τρεῖς ἰδιότητες 1δ.26.τ0(12520) ; μονὰς ἐν τ. 
προσκυνουμένη καὶ τ. ἐν μονάδι ἀνακεφαλαιουμένη 1δ.6.22(7400); 
μονὰς ἐξ ἀρχῆς εἰς δυάδα κινηθεῖσα, μέχρι τ, ἔστη" καὶ τοῦτό ἐστιν' 
ἡμῖν ὁ πατὴρ καὶ ὃ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα 1.20.2(ρ.175.8; Μ.36. 
168); ἐκ φωτὸς τοῦ πατρὸς φῶς καταλαμβάνοντες τὸν υἱὸν ἐν φωτὶ 
τῷ πνεύματι, σύντομον καὶ ἀπέριττον τῆς τ. θεολογίαν 1Ὁ.51.3(ρ.148. 
11; 1360); λόγεσαι...τὰς μὲν ὑποστατικὰς ἰδιότητας...ἐπαστράπτειν 
ἑκάστῳ τῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ τ. πιστευομένων' τῆς δὲ κατὰ τὴν φύσιν ἰδιότητος 
μηδεμίαν ἑτέρου πρὸς τὸ ἕτερον ἐπινοεῖσθαι διαφοράν Οτ  Ν γ85.4Π}}.655.Ψ 
5(Μ.32.336Ὰ}; ἐπεὶ οὖν τὸ μέν τι κοινὸν ἐν τῇ ἁγίᾳ τ΄, τὸ δὲ ἰδιάζον ὁ 
λόγος ἐνεθεώρησεν, ὃ μὲν τῆς κοινότητος λόγος εἰς τὴν οὐσίαν ἀνάγεται, 
ἡ δὲ ὑπόστασις τὸ ἰδιάζον ἑκάστου σημαίνει 1δ.(3360}; χρὴ διὰ τῶν 



τριάς 

ἐδιαζόντων σημείων ἀσύγχυτον ἐπὶ τῆς τ. τὴν διάκρισιν ἔχειν 1δ.(3204);" 
εἷς ἡμῖν ὁμολογητέος θεὸς..«κἂν ἡ φωνὴ τῆς θεότητος διήκει διὰ τῆς 
ἁγίας τ΄ Ἰᾳ ἰγες ΑἸ(Μ.45.1200); εἰ...τὸ θεώμενον θεὸς λέγεται, οὐκέτι 
ἂν εὐλόγως ἀποκριθείη τι τῶν ἐν τῇ τ. προσώπων τῆς τοιαύτης προσ- 
γορίας ἰδ.(1244}); οὐδὲν μᾶλλον...τρεῖς σωτῆρες..-ὀνομάζονταε, εἰ καὶ 
ὁμολογεῖται παρὰ τῆς ἁγίας τ. ἡ σωτηρία: οὕτως οὐδὲ τρεῖς θεοὶ κατὰ 
τὴν..«τῆς θεότητος σημασίαν, κἂν ἐφαρμόζει ἡ τοιαύτη κλῆσις τῇ ἁγίᾳ 
τ. 1. (1200}; εἰ...θεὸς ὄνομα οὐσίας. σημαντικόν ἐστι, μίαν οὐσίαν 
ὁμολογοῦντες τῆς ἁγίας τ., ἕνα θεὸν εἷκότως δοξάζομεν 14..ἐοηηπ ποσί, 
{(ΜΜ.45.1764}; δυναμένης μὲν ἑκάστης θείας ὑποστάσεως ἀπροσδεῶς 
πάντα ποιῆσαι τελείως, ἵνα δὲ δειχθῇ τὸ συμπρακτικὸν καὶ ἀπαράλ- 
λακτον τῆς τε οὐσίας αὐτῶν... καὶ δόξης...» διὰ τοῦτο κοινῇ παρὰ τῆς 
ἁγίας τ. τῆς κτίσεως πληρωθείσης ϊάντα, Τγῖη.2.τ(}.30.4.524}; 
ὠνόμασας υἱόν, συμπεριείληφας τῇ διανοίᾳ τὴν τ." ἔσχες πνεῦμα ἅγιον, 
κατηξίωσαι τῆς δυνάμεως τῆς πατρῴας καὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ" ἐδόξασας 
τὸν πατέρα, ἐσήμανας τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἘΡῚΡΠ. αης.τοίΡ. τ. 
12; Μ.43.364}); ὦ τι ἁγία ἀριθμουμένη, τ. ἐν ἑνὶ ὀνόματι ἀριθμουμένη" 
οὐ γὰρ λέγεται ἑνὰς καὶ δυάς, οὐδὲ μονὰς καὶ μονάς, ἀλλὰ μονὰς ἐν τ. καὶ 
τ. ἐν μονάδι, μονοειδῶς μονωνύμως εἷς θεός, πατὴρ ἐν υἱῷ, υἱὸς ἐν 

πατρὶ σὺν ἁγίῳ πνεύματι 18.23(0.321.26; 570); πατέρα..«καὶ υἱὸν καὶ 
πνεῦμα ἅγιον λέγων, οὐκ ἀφ᾽ ὧν ἐστιν ἀδιακρίτως ἡ πᾶσα τῆς θεότητος 
φύσις ποιεῖται τὴν δήλωσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν τὸ τῆς ἁγίας τ. διαγινώσκεται 
ταυτὸν εἰς οὐσίαν ἐν ὑποστάσεσιν ἰδικαῖς Ογτ.ἀΐαϊ. Τνίμ. α(5᾽.42217)) ; 
μίαν τὴν τῆς τ, οὐσίαν ὁμολογῶν καὶ τρεῖς ὑποστάσεις διαρρήδην 
κηρύσσει Τάτ, ἡ.,6.5.3.τοί8. τοιβ); ; πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα... 

τ. ἐν μονάδι γινωσκομένη, καὶ μονὰς ἐν τ, προσκυνουμένη Ῥχος ΟΡ 
ἀπημηΐ. 2(Μ.85.432Ὰ); τὴν θεαρχίαν ὁρῶμεν ἱερῶς ὑμνουμένην, ὡς 
μονάδα μὲν..-διὰ τὴν ἁπλότητα... ὡς τ, δέ, διὰ τὴν τρισυπόστατον τῆς 
ὑπερουσίου γονιμότητος ἔκφανσοιν, ἐξ ἧς πᾶσα πατριὸ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς ἐστι καὶ ὀνομάζεται Π)΄οη, ΑΥ,4,5..1.4(Ν 3.502}; εἷς θεὸς ὅτι μία 
θεότης" μονὰς ἄναρχος καὶ ἁπλῆ...«ἡ αὐτὴ μονὰς καὶ τ." ὅλη μονὰς ἡ 
αὐτὴ καὶ ὅλη τι ἡ αὐτή" μονὰς ὅλη κατὰ τὴν οὐσίαν ἡ αὐτὴ καὶ τι ὅλη 
κατὰ τὰς ὑποστάσεις ἡ αὐτή ΜαχΧ.οαρ ἰμεοὶ,2, τ Ν.00.11254}); μονὰς 
ἀσύγχυτος καὶ τ, ἀδιαίρετος ἸΔ.ἐα}.1.4{Μ.00.1180Ὰ}; ταὐτὸν. ...ἐστιν 
ὑπερβαθῆναι δυάδα καὶ μὴ στῆναι μέχρι δυάδος καὶ πάλιν ὁρισθῆναι τ. 
καὶ μέχρι τριάδος στῆναι τῆς μονάδος τὴν κίνησιν 14 ατηδὶν. (ΜΟΙ, 
1036Α}); μονὰς.. «ἀληθῶς ἡ μονάς" οὐ γάρ ἐστιν ἀρχὴ τῶν μετ᾽ αὐτὴν 
κατὰ διαστολῆς σνυστολήν.. «ἀλλ᾽ ἐνυπόστατος ὀντότης ὁμοουσίου τ. 
καὶ τ, ἀληθῶς ἡ τι, οὐκ ἀριθμῷ λυομένῳ..«ἀλλ᾽ ἐνούσιος ὕπαρξις 
τρισυποστάτου μονάδος" μονὰς γὰρ ἀληθῶς ἡ τ. ὅτι οὕτως ἐστί, καὶ τ. 
ἀληθῶς ἡ μονὰς ὅτι οὕτως ὑφέστηκεν- ἐπειδὴ καὶ μία θεότης, οὖσά τε 
μοναδικῶς καὶ ὑφεσταμένη τριαδικῶς δ, (το56Ὲ,0}) ; τ᾿ ἐστιν ἡ μονὰς ὡς 
ἐν τελείοις οὖσα τελεία ταῖς ὑποστάσεσιν ἤγουν τῷ τῆς ὑπάρξεως 
τρόπῳ" καὶ μονάς ἐστιν ἡ τ. ἀληθῶς τῷ τῆς οὐσίας..«λόγῳ 1τδ.(1405}); 
μονὰς κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶν ἡ πάνσεπτος καὶ προσκυνητὴ καὶ πανεύφημος 
τ. τῶν ὑποστάσεων. μονᾶς γὰρ ἐν τ. καὶ ἐν μονάδι τ. ἐστιν ὁ θεὸς ἡμῶν 
ἰᾶάφι. Τἢαϊ, 28(Μ.00.2610); ἡ μονὰς μέχρι τ. ... κινουμένη μένει μονὰς 
καὶ ἡ τ. μέχρι μονάδος συναγομένη μένει τ." ὃ καὶ παράδοξον ΤΠ]. 
ἐθη 4.030 νοτ. τ4688); ὥσπερ δὲ μίαν θεότητα τῆς ἁγίας τ. λέγουσιν, 
οὕτως καὶ τρεῖς τὰς ὑποστάσεις τῆς μιᾶς θεότητος δοξάζουσιν 18.4.85 

(14684); τρισυπόστατον τὴν μίαν τῆς θεότητος οὐσίαν προσκυνοῦμεν καὶ 
ὁμοούσιον τὴν ἁγίαν τ. θεολογοῦμεν 1δ.2.οδ(1448.); τ. ἀχώριστον ἐν 
μονάδι φύσεως Απατ.ΟΥ ἐαη,.1.α5.1(ΜΜ.07.12888); ὦ μονὰς ἁγία τ., ἡ 
μία θεότης' καὶ τ. μονάς, ὁ θεός, τρισουπόστατε φύσις, ἡ ὁμότιμος καὶ 
ἀμέριστος δόξα ἰἃ.ἰγΙοά.2.ο(Ν.07.1400Ὰ}; ὡρισμένον... ἀριθμὸν οὐκ 
ἔστιν εἰπεῖν ἐπὶ τῆς ἀορίστου θεότητος, εἶ μὴ μονάδα μὲν οὐσίας, τ, δὲ 
ὑποστάσεων Το. ὮὉ Πῖραρ. π(Μ 05. 320); : ὥσπερ... τὴν τ. ἀδύνατον λέγειν 
μίαν ὑπόστασιν, οὕτως οὐδεμίαν τῶν ὑποστάσεων τ. λέγειν ὅ ὅσιον 1δ.6 
{274}; λέγεται... θεὸς νοῦς καὶ λόγος καὶ πνεῦμα... καὶ ταῦτα κοινῶς 
ἐπὶ πάσης λέγεται τῆς θεότητος..-καὶ ἐφ᾽ ἑκάστης τῶν τῆς ἁγίας τ, 
ὑποστάσεων ὁμοίως καὶ ὡσαύτως καὶ ἀπαραλείπτως Ἰα.[.0.1.12(Μ.04. 
5480); ἑνὶ θεῷ προσκυνῶ. ..«ἐλλὰ καὶ τριάδι λατρεύω ὑποστάσεων, θεῷ 
πατρὶ καὶ θεῷ υἱῷ σεσαρκωμένῳ καὶ θεῷ ἁγίῳ πνεύματι, ἑνὶ θεῷ Ἰά. 
τασ.τ ( .04.12368) ἢ ἐπὶ.. τῆς ἁγίας καὶ ὑπερυμνήτου τι μέαν οὐσίαν 

καὶ φύσιν θεότητος, τρεῖς δὲ τελείας τὰς ὑποστάσεις σέβομεν 1ὰ. ]αεοῦ. 
Ἰ8(Μ.94. 14730); ἐπὶ... τῆς ἁγίας καὶ εἰ ον ύρ θα θεότητος ἦτοι τῆς 
μοναρχικῆς καὶ ὁμοουσίου τ. ἰδ. 3(14374)} Ῥ . Ῥαττίς. τεῦ. δββθητὶα} 
Ὁ Ϊ Τίς οὕτω τολμηρὸς ὡς εἰπεῖν ἀνόμοιον καὶ ἑτεροφυῆ τὴν τ. πρὸς 

ἑαυτήν; ΑΙΒ.Ε}. δ Ὑαρ.1.2ο(Μ.26.5774}; τὸ ἀδιαίρετον καὶ ὁμοφυὲς.... 
τῆς ἁγίας τ. 1δ.1.:7(5728); Ἰᾶ, λον τι 27(Μ.2:.220Ὰ}); 1Δ.6ῤ. 
ϑέγαρ.4.τ2(6520), ν. ἀδιαίρετος ; τοιαύτης..«συστοιχίας καὶ ἐνότητος 
τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ τ. οὔσης. τίς ἂν διέλοι ἢ τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἣ τὰ 
πνεῦμα ἀπὸ τοῦ υἱοῦ; 1δ.χ.2ο(5760) ; ἥ. οὗτι, ἡνωμένη πρὸς" ἑαυτήν ἐστι 
ἐδιττλ(τ 5 ); ἐπὶ τῆς τ. ... ἄλλος καὶ ἄλλος, ἵ ἵνα μὴ τὰς ὑποστάσεις 
συγχέωμεν" οὐκ ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο" ἕν γὰρ τὰ τρία καὶ ταυτὸν τῇ θεότητι 
ΟΥτ ΝᾺ 2.6 ρ. τοί .37.1808); οὔτε τὰς ὑποστάσεις συγχέουσιν, οὔτε ἐξ 

1405 τριάς 

ἑτερογενῶν καὶ ἀνομοίων τὴν ἁγίαν τ. συντέθενται ΟΥ̓͂Ν γβ85..}.5(Μ.46. 
1022); εἰ..-παρήλλακτο....ἐπὶ τῆς ἁγίας τ. ἡ φύσις, ἀκολούθως εἰς πλῆ- 
θος θεῶν ὃ ἀριθμὸς ἐπλατύνετο 16 |γες ΑἸ (Μ.45.133.Α}); οὐκ ἠλλοτρι- 
ὠμένη ἡ τ. τῆς ἐνότητος καὶ τῆς ταυτότητος' τιμᾶται δὲ ὁ πατὴρ καθὸ 
πατήρ ἐστι, τιμᾶται ὦ υἱὸς καθὸ υἱός ἐστι" τιμᾶται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
καθὸ πνεῦμα... θεοῦ ἘΡΙΡΗ. αηειτοίῃ.τϑ, 17; Μ.43.368); οὐδεμέα στάσις 
ἢ διχονοία χωρήσει ποτὲ ἐν τῇ μιᾷ καὶ ἀχράντῳ τι Ὀγτυμες.Β(5}.63Ε}; 
τὴν... τῆς ἁγίας τ. ἑνότητα καὶ συνήθη στάσιν ἀπαράλλακτον 1. 20 

(255); ἐπὶ τῆς ἐνώσεως τῆς θείας, ἤτοι τῆς ὑπερουσιότητος, ἡνωμένον 
μὲν ἔστι τῇ ἐναρχικῇ τ. καὶ κοινὸν ἡ ὑπερούσιος ὕπαρξις, ἡ ὑπέρϑεος 
θεότης, ἡ ὑπεράγαθος ἀγαθότης, ἁπάντων ἐπέκεινα τῆς ἐπέκεινα 
πάντων ὅλης ἰδιότητος Ὠιοη.ἀτ. 4.μ.2. 4(} (3. ὅ41Ὰ); 
μοναρχίαν πρεσβεύομεν. Ἂν ὁμότιμος φύσει τ., πατὴρ καὶ νἱὸς καὶ 
πνεῦμα συνίστησιν ἅγιον, ὧν πλοῦτος ἡ συμφυΐα καὶ τὸ ἕν ἔξαλμα τῆς 

ταυτότης 

. λαμπρότητος Μαχκ.ανιδὶρ. (ΜΟΥ. τό636ΑᾺ}; ἀδιαέρετον.. «τὴν μίαν θεότητα 
τῆς τ. φυλάττουσι καὶ ἀσυγχύτους τὰς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς μιᾶς θεό- 
τητος διατηροῦσι ΤῊΔ]. ἐπί. Α.οπ( Μ.91.14604); μονάδα ἐν τ. καὶ τ. ἐν 
μονάδι ὁμολογοῦμεν, ὡς διαιρουμένην ἀδιαιρέτως καὶ συναπτομένην 
διῃρημένως 1.4.οδ(τ 4608); ἀραϊηδὲ τδῖοτα 51. ΔΠη4] ΟΕ [α]956 
ΠΟΠΟΘΡι 5 ὅταν... συνάψωμεν τὴν τ., μὴ ὡς ἑνὸς πράγματος ἀδιαιρέ- 
του μέρη φαντάζου τὰ τρία.. ἀλλὰ τριῶν ἀσωμάτων τελείων ἀχώριστον 
δέχου τὴν συνουσίαν Βαϑ5.κονμι.24.5(2.103Ὲ; Μ.31. ὅσος); εἰ μερικὰς 

φύσεις ἐπὶ τῆς ἁγίας τ. ὁμολογεῖτε, ἑτερούσιον ταύτην δοξάζετε.. εἰ δὲ 
ἑκάστῃ τῶν τῆς ἁγίας τι θεαρχικῶν ὑποστάσεων ἰδιάζουσαν δῶτε 
οὐσίαν, ὁμοουσίους δὲ ταύτας κατὰ τὴν κοινὴν οὐσίαν ὁμολογήσετε" 
ταὐτὸν δὲ οὐσία καὶ ὑπόστασις, ἔσται...τετρὰς ὑποστάσεων 0.1}. [ασοῦ. 
τοί Μ.04.1440Α}; δ. 458 5] ΠΊρΡ[6, Μαχ.αρ.πεοὶ.2.τ(Μ.00.11254) οἷτ, 5. 
2.8 ΒΌΡτΑ ; ἰά αγρδιρ. (Μ ΟΣ. 11068); Απατιτι αν παρ. (Μ.97.134ςΑ}}; 
ἐδ. τοσίρ.153; 13614}; σέ, τ., δοξάζομεν.. ἁπλῇ οὐσία 1δ.174{ρ.152; 
13578}); τ, ἀπλῆ, ἀδιαίρετε 1δ.23δ(ρ.154; 137324); ἃ. τοῦ, σοαμοαα 85 
ΔΉ ΒΟΘΠηρ' την Δα {ὙἸηἶν μονὰς ὑμνουμένη καὶ τ., ἡ.. θεότης, 
οὐκ ἔστιν οὐδὲ μονάς, οὐδὲ τ., ἡ πρὸς ἡμῶν ἢ ἄλλου τινὸς τῶν ὄντων 
διεγνωσμένη, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸ ὑπερηνωμένον αὐτῆς καὶ τὸ θεογόνον ἀλη- 

θῶς ὑμνήσωμεν, τῇ τριαδικῇ καὶ ἑνιαίᾳ θεωνυμίᾳ τὴν ὑπερώνυμον [ς΄ 
θεαρχίαν) ὀνομάζομεν... οὐδεμία δὲ μονὰς ἢ τ΄, οὐδὲ ἀριθμὸς... ἐξάγει 
τὴν ὑπὲρ πάντα νοῦν....κρυφιότητα τῆς..- ὑπερθεότητος οπ, Ατ,α,».13. 
4(οβοὉ); 6. 8.5 5 ΡΥ -βϑθητίαὶ, 16. ς. ϑ(8210); Ια φηψσίτ τ(Μ.2,0074}); 
Ὀονοπα Ὀοριπηΐησ, Απάτγι τιεαμμαρ. (Ν1.07.1345}); ἔ. υἱποτραῖρα ἡ 
ἁγία τ΄ ... οὐδὲν ἔχει ἐν ἑαυτῇ τῶν γενητῶν Δ. ἐρ. δέγαρ.τ.3ο(Μ.26. 
ΘοοΑῚ ; οὐκ ἔστι γενητὴ ἡ τ. Ἰᾶ. ἄντ ϑ(Μ, 6.486) » ἐδ.1.58(1228}); ἄκτι- 

στος..-«πέφηνε μόνη ἡ ἁγία τ. τῆς θεότητος ΤΑΛΉ. ρῥοϊ!.τ.3(Μ.26.10074); 
οὐδὲν.. ὅλως τῆς θείας...τι κτιστόν Β85.6}.140,2{3.233Ε; Μ.32.580.Ὰ)}); 

ΟΥ.ΝαΖ.ον.40.42(Μ.36.420Ὰ}; τῆς μὲν ἀκτίστου φύσεως τὴν ἁγίαν τ. 
εἶναι διωρισάμεθα, τῆς δὲ κτιστῆς πάντα, ὅσα μετ᾽ ἐκείνην λέγεταί τε 
καὶ ἔστι αΥΝ 55. Εμέριιτ( Ρ.τοβ.4; Μ.45.34τ0); Ἰᾶ,ο.5(Μ.46.το320); 
οὐδὲν ἐν τῇ τ. κτιστὸν καὶ ὑπὸ αἰτίαν ἐμπίπτον ἐστίν" οὐ γὰρ ἐξ οὐκ 
ὄντων τί ἐστιν ἐν τῇ τ. -.. διὸ ἀναιτία οὖσα τῆς τοιαύτης αἰτίας ἡ τ΄, 
μόνην ἑαυτὴν... «ἐδίδαξε προσκυνεῖσθαι ἘΡΙΡΗἤαον.76.44{0.308.τ4; Μ, 
42.6000) ; αἰτία... ἐστιν ἡ τ. τῶν ἁπάντων,..-«μηδὲν ἐν αὐτῇ κτιστὸν 
.ογινώσκουσα 1δ.(}.308.22 ; 6128); Εναρτ. ΡΟητ, Ξοτ ἡ ποΉ τ 34(ρ.τ64); 
οὐδὲν ἐν τῇ τ. κτιστὸν καὶ πρότερον οὐχ ὑπάρχον,...ἀλλ᾽ ἅμα καὶ 
συνάμα μονὰς καὶ τ. καὶ ἦν καὶ ἔσται εἰς τοὺς αἰῶνας Ευ]ορ, Κ-. Τυῖη.2.1 

(0.364); πάτ. τεσ. ΒΜΥ͂ ἡ(Μ.07.1 3250); (Σ. 5 ρεγίεςι, ἀτῇ. ἅν. 
τιϑ(},26.408); ἰ4.6}.,δόγαβ.1.28(Μ.26.ς906Α); ΟΥ.ΝαΖ.ον.232.801.3ς, 
1τ600) εἶϊ. 5. δυάς; 1δ.26.τοί1 2520) ; Μαχ.αρπδίρ. (ΜΟΙ. τ 2614); ἢ. ἃ5 
ὉΠΟΒΔΊΡΕΔΒΙς, Αἴ. 4γιχ.τ8(Μ,26.408); ἡ ἁγία τ. ἀναλλοέωυτος δια- 
μένει ἐν μιᾷ θεότητι γινωσκομένη Ἰάῤ. 5 έγαρ.4.6(.26,648.); Ο τ, 
Νυβ5.εονρη πο. (1.45.1τ80 4); Το Οεσαπι. ροςξιιν:τΊ(ρ.133); 1. τοῖς 
ῬΥΪΠΟΙΡΙῈ οὗ σαιιβαϊίοι ἴῃ ΟΟἀΠοδα τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἐπὶ τῆς 
ἁγίας τ. λέγοντες, ὡς τὸ μὲν αἴτιον, τὸ δὲ ἐξ αἰτίου εἶναι πιστεύειν, 
οὐκέτ᾽ ἂν ἐν τῷ κοινῷ τῆς φύσεως τὸν τῶν ὑποστάσεων λόγον συντίκτειν 
αἰτιαθείημεν αὙτ Ν γ85,,γες αΥ(61.45.1330); τὰς ὑποστάσεις τῆς ἁγίας 

τ. ὁ τοῦ αἰτίου διακρίνει λόγος, τὸ μὲν ἀναιτίως εἶναι, τὸ δὲ ἐκ τοῦ 
αἰτίου πρεσβεύων τ. 364)} ; τὰ τοῦ ἀνθρώπου πρόσωπα πάντα οὐκ ἀπὸ 
τοῦ αὐτοῦ προσώπου κατὰ τὸ προσεχὲς ἕ ἔχει τὸ εἶναι.. ἐπὶ δὲ τῆς ἁγίας 
τ. οὐχ οὕτως, ἕν γὰρ καὶ τὸ αὐτὸ πρόσωπον τοῦ πατρός, ἐξ οὗ ὁ υἱὸς 
γεννᾶται καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεται. διὸ καὶ κυρίως τὸν ἕνα 
αἴτιον ὄντα τῶν αὐτοῦ αἰτιατῶν, ἕνα θεὸν φαμεν 14. ἐρηποὶ (Μ.4ς. 

1ϑοο); ἕνα...θεὸν, τὴν ἁγίαν τ., εἷς ἕν αἴτιον υἱοῦ καὶ πνεύματος 
ἀναφερομένων Το.10. βο.1.8(Μ.04.820Ὰ}); ). τοῦ. αἰετθαςος. ἀπά ὁχ- 
ΤΟΤΠΆ] ορετατίομ, ἰπ βὸπ. μιᾶς οὔσης τῆς ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον... 
θεότητος τῆς ἁγίας τ., τὰ περὶ αὐτὴν θεωρούμενα τὰ προειρημένα εἶναι 
[3-. ἀγαθότητα, τὰ ἄναρχον, κτλ. ] ὙΠΑ].ἐεπ!.4.84(Μ.01.1468Α) ; τεΐ, 
βίηρ]ς σίοτν οἱ Ττίπ., Ατ..Χ.γ.1.1τ8(}1.26.486); στ νΝ 85,18). 65 5.Ἅ(Μ, 
22.2328) ; Οροσδίϊοη μία...ἡ τῆς τι ἐνέργεια Α1Ή.6}. δέγαρ.τ τ Μ. 
26. δοος); τι ΝΝ υβ85. γες ἀπ] .λπ.τ24Α),5 Μαχιαρηδὲρ (ΝΜ οτ τ 3ούλ): 
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Ἐπελοί.(Ρ.368); ρος ὡς μία τῆς τ. ἡ χάρις, οὕτως ἀδιαίρετος ἡ τ. 
Αἴλιόρ. ϑέγαρ.5.6(6338); ἐδ.τ.3ο(δοος); ΟΥΝΑΖ.ον,28,31(Ρ.71:.11; Μ. 
36.120); 1Πξ, ΟΥΝ γ85.6}.5(Μ .46.10320) ; Ρῥχονίάθηςα, 4 γες ΔΜ. 
45.1280}); στ, Ν υββιηας. (Μ.44.13360); Τϑ1οη.Δτ.ά,η.3.1(Μ.3.6808}; 
Μαχυφ Τβαί. 8 (Μ.00.3648); οὐ ΤΥΐη. 85 θεὸς παντοκράτωρ ἐ 1, [αε. 
(Ρ.162.1) ; Κκ- τοῦ, ϑοπ᾿β βεηθσαίίοῃ πρώτη παρθένος ἐστὶν ἁγνὴ τ. ΟΥ. 
Ναζ.αγ91.1.2,1,20(Ν|,37.5234}; 1. βΒααασν οἵ [ῃς0]. δριτῃςῖβ. οὗ 
Ὑπη., Ἰλαΐορ, Κ᾽. Τγίη.2.τ(0.364); 8. τοῦ, Ἠοτεῖ, τεδοῃπρ; 4. ΒΑ 6] ἴδῃ 
πταΐσαντες.. «περὶ τὴν ὀρθόδοξον, θρησκείαν. .-«περὶ ἕνα τῶν ἀριθμῶν τῆς 
τ. διεσφαλμένοι, ὅτε μὲν τὸν τοῦ πατρὸς...ὅτε δὲ τὸν τοῦ υἱοῦ...ὅτε 
δὲ περὶ τὸν τοῦ πνεύματος Με Ἐγηρ.8,τοίρ.93.2; Μ,18,1538}); εἰ.. ἡ 
μονὰς πλατυνθεῖσα γέγονε τ., ἢ δὲ μονάς ἐστιν ὁ πατήρ, τ. δὲ πατήρ, 
υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα, πρῶτον μὲν..«πάθος ὑπέμεινε, ...ἔπειτα εἰ.. «ἡ 
μονὰς ἐπλατύνθη εἰς τ., τ. δέ ἐστι πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα, 
ὦ αὐτὸς ἄρα πατὴρ γέγονε καὶ υἱὸς καὶ πνεῦμα κατὰ Σαβέλλιον ΤΑΤΉ. 
“Ἅγ.4.1τ3(Ρ.57.8; Μ.26,4854); τ. μὲν πλατυνθεῖσα οὐκ ἔτι μονάς. ἐστι" 
μονὰς δὲ οὖσα οὔπω ἦν τ. 1δ.{ρ.57.18; Μ.1.6.}; εἰ ὁ πατὴρ ἐπλατύνθη 
εἰς τ., ἡ τ. πάλιν ἐστὶν ὁ πατὴρ μόνος 1.4.τ4(ρ.ς8.6; 4858); ἀλλότριοι 
«(οὐ τὴν τ, μὴ κατὰ ἀλήθειαν ὁμολογοῦντες, ἀλλ’ ἐν μονάδι τὸ 

ἀρεσλοῦι: «Κατὰ σύνθεσιν φανταζόμενοι ἌΡΟΙ . βά.ΞεεΟρὶ. (Ρ. τόη.τὃ; 
Μ. ΤΟ, ΣΙΟΒΒ); 19.13(0,.171.21; 110060}; θεὸν ἕνα φαμὲν τὴν το ἀλλ' 
οὐχ ὡς ἐκ συνθέσεως τριῶν ἕνα εἰδότες... ἀλλ᾽ ὡς ὅπερ ἐστὶν ὁ πατὴρ 
ἀρχικῶς..«τοῦτο ὄντα τὸν υἱόν 18.τ8(0.173.11; 11128}; οὗτος [56. 
ΒΔ Β6ΙΠ115].. πρόσωπον ἐν τῇ τ. φησὶ τριώνυμον γα. (ΚΙΤ κ2|53 
Ρ.27}; Ματγοε)ίβηῃ εἰ. διὰ τὴν ἐνρανθρώπησιν ἐπλατύνθη καὶ γέγονε τότε 
τι, ἄρα πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως οὔπω ἦν τ. ΤΑΤΙ. 4γ.4.τάίρ.59.τ; Μ. 
26.488.4); Β. Ατίδη, οἵκασ, Τλαϊ. ΚΚ.2 ἀρ. ΑἸΠ ἐγ. π(ρ.242.25; Ν.26. 
ἼΟΒΑ) οἵ, 5. Β.1 βΌΡΓΙα ; οὗ τὰ Ἀρείου φρονοῦντες... οὐ δύνανται νοεῖν, 
οὐδὲ πιστεύειν περὶ τῆς ἀδιαιρέτου καὶ ἁγίας τ. ΑἸΠἐῤυδόγαρ.τ τ](Μ. 
26.572Δ}; μὴ δυνάμενοι νοεῖν, πῶς ἀδιαίρετός ἐστιν ἡ ἁγία τ., ποιοῦοι 
εἱὲν τὸν υἱὸν μετὰ τῆς κτίσεως τδ.(5 728); εἰ.. «οὐκ ἀιδίως σύνεστιν ὁ 

λόγος τῷ πατρί, οὐκ ἔστιν ἡ τ. ἀΐδιος" ἀλλὰ μονὰς μὲν ἦν πρότερον, ἐκ 
προσθήκης δὲ γέγονεν ὕστερον. τ. 14..4γ-τι17(}1.26.484}; εἰ...ὅ υἱὸς... 
ἐξ οὐκ ὄντων γέγονεν, ἐξ οὐκ ὄντων συνίσταται τ. καὶ ἦν ποτε ὅτε οὐκ 
ἦν τ., ἀλλὰ μονάς" καὶ ποτὲ μὲν ἐλλειπὴς τ., ποτὲ δὲ πλήρης..««ἀνόμοιος 
ἑαυτῆς ἡ τ. εὑρίσκεται...τοῦτο δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰπεῖν ἢ γενητὴν 
τὴν τῆς τ, σύστασιν 1Ὁ.(488Β); οὐκ αἰδεῖσθαι τὰ δοῦλα συνεξισάζοντες 
τῇ εὐγενείᾳ τῆς τ. τῦ.τιτϑ(40Α); “Ελλήνων... ἴδια ταῦτα, ὥστε γενητὴν 
εἰσάγειν τ. 1δ.(498); ἢ..«ἐν φυσικῇ δοξῇ.. τὴν ὅλην τ. νοητέον ἢ μονάδα 
καὶ οὐκέτι τ. λέγειν ἀναγκασθησόμεθα ΑΡΟ]], βά,Ξεει ῥί ο(ρ.τ7ο τ; Μ. 
το τοῦς); δεῖ. «ὥσπερ μίαν τὴν δόξαν ὁμολογοῦμεν, οὕτως καὶ μέαν 
γὴν οὐσίαν ἤτοι θεότητα καὶ μίαν τὴν ἀιδιότητα τῆς τ. ὁμολογεῖν 1δ.τὸ 
(Ρ.170.28 ; τ109Ὰ}; τοὺς κοινωνοῦντας τοῖς ἐκβάλλουσι τὸ ὁμοούσιον... 
καί τι ἐκ τῆς τ. κτιστὸν λέγουσι..«ἀλλοτρίους ἡγούμεθα 1τῤ.34(ρΡ.τὅο. 
22; 1τ170}; ΟΥΝΑ2Ζ.07.31τοίρ.157.3; Μ.36.1448); α΄ Ν 55. μη. τοί 
Ρ.224.20; Μ.45.82350); Οντ ταὶ, Τγῖη. (5. . 4220}; Ταβτη, εοηζιαπαιίλ, 
ς. ἀ6η14] ΌΚν ΤΙΌΡΙΟΙ ἀπά ῬΠΘιπηδιοΙ ΒΟ ΠΟἱ οὗ ἀἰνίπἰῖν οἵ Η, μοβὲ 
τὸ πνεῦμα κατάγοντες εἰς τοὺς ἀγγέλους, εἰς τὴν τ. συντάσσοντες. εἰ 
γὰρ μετὰ πατέρα καὶ υἱὸν... οἱ ἄγγελοι, δηλονότι τῆς τ. εἰσὶν οἱ ἄγγελοι 
Α(ιοριδέγαροτ,το(ῖ.26.557.); διαιροῦντες ἀπὸ τοῦ λόγου τὸ πνεῦμα 
οὐκέτι μίαν ἐν τι θεότητα σώζουσι, σχίζοντες αὐτήν 1.1.2(5334); 
οὐκέτι ἕν δείκνυσι τὴν τ., ἀλλὰ ἐκ δύο καὶ διαφόρων φύσεων συγκειμένην 
αὐτήν, διὰ τὸ ἑτεροούσιον τοῦ πνεύματος 1. ; εἴ τ. ἐστιν. «πῶς τοῖς μετὰ 
τὴν τ. κτίσμασι συντάττουσι τὸ τῆς τ. πνεῦμα; τοῦτο γάρ ἐστι... 

διαιρεῖν καὶ διαλύειν τὴν τ. 1δ.(5338); τῦ.τ. 2τ(σ800) ; κτίσμα. .«εἰ ἦν τὸ 
πνεῦμα, οὐκ ἂν συνέταξεν αὐτὸ τῷ πατρί, ἵνα μὴ ἦ ἀνόμοιος ἑαυτῇ ἡ τ. 
1Ὁ.3.6(6364); 1.1. 2ο(π960) οἷζ. 5. δυάς ; ἔδει... καθ᾽ ὑμᾶς ἅπαξ ἀγγέλου 

καὶ κτίσματος ὄντος τοῦ πνεύματος καὶ συντασσομένου εἰς τ., μὴ ἕνα, 
ἀλλὰ πάντας τοὺς κτισθέντας ἀγγέλους συντάσσεαθαι ταύτῃ" καὶ 
μηκέτι τ., ἀλλὰ πληϑύν τινα θεότητος ἀναρίθμητον εἶναι 1τὖ.(5078); μὴ 
διαιρείτωσαν τὴν τ΄, ἵνα μὴ διαιρεθῶσιν ἀπὸ τῆς ζωῆς, μηδὲ τοῖς 
κτίσμασι συναριθμείτωσαν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 1Ὁ.1.32(6088) ; ἐκ μετα- 
βολῆς καὶ προκοπῆς λέγουσι συνίστασθαι τὴν τ. καὶ δυάδα μὲν εἶναι, ἐκ- 
δέχεσθαι δὲ κτίσματος γένεσιν ἕνα μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ συνταχθῇ καὶ 
γένηται ἡ τι 1δ.3.γ7(6368); ἀρνεῖται...τὴν τῆς ἁγιωσύνης πηγήν, τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὁ ἀφαιρῶν αὐτοῦ τὸ ἁγιάζειν...καὶ τὸ ἅγιον βάπτισμᾳ 
ἀθετεῖ καὶ οὐκέτι τ. ὁμολογήσει τὴν ἁγίαν καὶ σεβάσμιον ἈΡΟ]]. βά.56ε. 
»ι.δ(ρ.τγοιιο; Μιιοιττοῦο); τὸ ἅγιον πνεῦμα...δι᾿ ἑνὸς υἱοῦ τῷ ἑνὶ 
πατρὶ συναπτόμενον καὶ δι᾽ ἑαυτοῦ συμπληροῦν τὴν πολυύμνητον καὶ 
μακαρίαν τ. Βα5.ϑριγ.απ(3.380; Μ.32.1524); οὔτε...«ἡ τ΄ μένει τ. 
ἀφαιρουμένου τοῦ πνεύματος Ἰά ἤον»".24.5(2.1048: Μ.31.6124}; ατ.Νάζ, 
ογ.31.3(ρ.147.14:; Μ.36.1368); Ογτοίῥε5.34(51.3588); 14 ,ἀ1α]. ΤΥ τη. (61. 
4650); ἅ. τεῦ, Ομγθῖο!ὶ, ἤδτθβῖθβ Οὐαλεντῖνος... κοινὸν τῆς τι τὸ πάθος 
λέγει, τῆς θεότητος μέρος τὴν σάρκα φανταζόμενος ΤΑΙΏ, ἄβοϊϊ.2.2(Μ, 
26.11τ260) ; ἐρυθριάσουσι δὲ μεγάλως οἱ ὅλως ἐνθυμηθέντες δύνασθαι ἀντὶ 
τῆς τ. γενέσθαι τετράδα, εἶ λέγουτο ἐκ Μαρίας εἶναι τὸ σῶμα. ὁμοούσιον 
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γὰρ ἐὰν εἴπωμεν, φασί, τὸ σῶμα τῷ λόγῳ, μένει ἡ τ. τ., οὐδὲν ξένον εἰς 
αὐτὴν ἐπιφερομένου τοῦ λόγου: ἐὰν δὲ ἀνθρώπινον εἴπωμεν τὸ ἐκ 
Μαρίας σῶμα, ἀνάγκῃ, ξένου ὄντος κατ᾽ οὐσίαν τοῦ σώματος, καὶ ὄντος 
ἐν αὐτῷ τοῦ λόγου, τετρὰς ἀντὶ τ. γίνεται διὰ τὴν τοῦ σώματος προσ- 
θήκην ΑἸΒ.6},. Ἐρτει.Β(ρ.12.15; Μ.26.τοῦ48) ; οἱ 1δ.2(ρ.5.5; 10534.,8}; 
ἔης. ἱθνοῖνεβ πὸ δϑαϊίίοη ἴο Τιη., ν. προσθήκη; τί ἔτι ἡμᾶς 
μέμφεσθε, ὡς τετράδᾳ ἀντὶ τ΄ λέγοντας, αὐτοὶ τετράδα ἀντὶ τ. ... 
ὁμολογοῦντες, λέγοντες ὁμοούσιον εἶναι τῇ τ. τὴν σάρκα; ΤΑΊΤΗ. “οὶ. 
τ. Ι2(11130) ; Τῆγοα παΐυτοϑ ποῖ ᾿ἱπγούυσοα ὃν [πο. (αραϊπβί πιοπο- 
ἢ γβ 1659) δείξατε ἡμῖν τινα τῶν ἁγίων πατέρων τρεῖς φύσεις ἢ οὐσίας 
ἐπὶ τῆς ἁγίας τ. εἰπόντα καὶ ἡμεῖς σιγήσομεν 0.1}. [αεοὐ.76(Μ.04. 
1472); κηρύττομεν...θεὸν...σαρκωθέντα... ἕνα Χριστόν, ἕνα υἱὸν...μίαν 
ὑπόστασιν, τὸν αὐτὸν θεὸν καὶ ἄνθρωπον, οὐχ ἕτερον ἐν τῇ τ΄ παρ- 

εἰσάγοντα πρόσωπον 1δ.84{14848); τεῖ, ᾿π]Οπορἢγϑῖο αἀαϊίίου ἴοὸ 
ΤΥϊβάσΊοη ἢ... τῇ τ. τὸ τῆς σταυρώσεως προσάγει πάθος ἢ τέταρτον τῇ τ. 
παρεισάγει πρόσωπον ἰά γε. εμὶ, Κ(Μ.04.1420})} ; ν. τρισάγιος ; 4. γεῖ. 
Ιης. εἴτε οὖν Χριστὸν εἴποι τις, εἴτε μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, τούτου τὴν 
πρόγνωσιν μόνη κατ᾽ οὐσίαν ἔχει ἡ ἁγία τ., πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον 
πνεῦμα Μαχ.ι. Τ  αί, ο(Μ.9ο.6240) ; (γίθι 65 ὁπὸ οἱ Ταϊη. εἴ τις... 
οὐχ ὁμολογεῖ τὴν ἕνωσιν τοῦ..«λόγου πρὸς σάρκα...γεγενῆσθαι...καὶ 
διὰ τοῦτο μέαν αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν, ὅ ἐστιν ὃ κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, 
εἷς τῆς ἁγίας τ. ... ἁ. ἔ. ὈΓΡ( 2) απαίἑ.4; εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν 
ἐσταυρωμένον σαρκὶ κύριον ἡμῶν...εἶναι..«ἕνα τῆς ἁγίας τ. ... ἃ. ξ. τ. 
το; Μαχιυρηϑιρ.(Μ.91.126860) ; Ια φῶ Τ καί, δο( Μ.0ο,6240); ἍΠ4].ἐθη!. 
4.73(}1.91.14658); ὡς τριάδος ἕνα σε, Χριστέ, δοξάζομεν Απατ, τ ἐα’ι. 
“πη.7(Μ.01.13130); 14.ἐαη.1.65.3(Μ.07.12800); ΟΠ αγε. (Βυϊρβίιηαιν 
Ρ-117.1}; τὸν ἕνα τῆς ἁγίας τ., τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ 
σάρκωσιν ἕνα Χριστὸν... ὀρθοδόξως κηρύξατε 0.1}. }αεοϑ.ϑδίΜ.94. 
14850}; ἰα ἐγήδαρ, 7(}1.05.498}); 5. τοῦ, ΒΜΥ ἐν σοὶ τὸ τῆς τ. μνστή- 
ριον ὑμνεῖται..«πατὴρ γὰρ ηὐδόκησε καὶ ὁ λόγος ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν 

καὶ θεῖον πνεῦμα ἐπεσκίασεν Ἀπατι τεαη. ΒΜ Κ᾽ 6(Μ.97.13240}; 1.0 
(1220 Α}; Ἰ4ᾳ,σαηππαρ.237(ρ.154; Μ.97.13734}; 6. τεῦ, Δηρεὶβ ἄγγελοι 
καὶ πᾶσα φύσις, ἡ ἄνω μετὰ τὴν τ. ... πρὸς τὸ καλὸν παγιώτεροι τῇ πρὸς 
τὸ ἄκρον καλὸν ἐγγύτητι τ. ΝΆ Ζ.ογ.3τ.τ1ε(ρ.τ64.7; Μ.36.1408)}; τὸ εἰρη- 
ναῖον καὶ ἀστασίαστον, τὸ ἕν εἶναι λαβόντες παρὰ τῆς ἐπαινετῆς καὶ 
ἁγίας τ., παρ᾽ ἧς καὶ τὴν ἔλλαμψιν 1Ὁ.6.13(Μ.3-.740Ὰ}; αἱ πανάγιαι καὶ 
πρεσβύταται δυνάμεις ὄντως οὖσαι καὶ οἷον ἐν προθύροις τῆς ὑπερουσίου 
τ. ἱδρυμέναι, πρὸς αὐτῆς καὶ ἐν αὐτῇ καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ θεοειδῶς εἶναι 
ἔχουσι Ἰϑτοπ, Ατ.ἀ4.5.5.8(Μ..3,82160}); ὦ τ. ὑπερούσιε...σε ὑμνεῖ... «πληθὺς 
ἀγγέλων Ἀπατ. τι αη. ΒΥ 8(Μ.0).12288}; 7. τοῖ. ςρίσίτπαὶ 16 οὗ 
ΕΟ τιβίδπβ ; 8. Κπονίεασε οἵ ἜΠΠ. ; 85 οδ]εοὶ οὗ πόρε, Οὐ. Ὀς, 70:14 
(ρ.91ὺ); κρείσσων γνῶσις τ. ὑπὲρ γνῶσιν ἀσωμάτων καὶ θεωρία αὐτῆς 
ὑπὲρ λόγους πάντων τῶν αἰώνων Ἰὕναρτ,. Ροηΐ. ἐπ ποπττοίρ.162); 
γνῶσις ἀσωμάτων ἐπαίρει τὸν νοῦν καὶ τῇ ἁγίᾳ τ. παρίστησιν αὐτόν 1ῥ. 
136(ρ.τό5); φυσικὴν θεωρίαν αἰνίττεται, ἐν ἧ καὶ ὁ περὶ τῆς ἁγίας τ. 
ἐγκέκραται λόγος, εἴπερ ἐκ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιουρ- 
γὸς θεωρεῖται τὰ .6ρ.12(.1.32.2658}; λόγον ἐπέχει... ἐπισκόπου...ὁ τῷ 
ἁγίῳ μύρῳ τελειῶν τῆς γνώσεως τῆς... ἁγίας τ, Μαχ.αγτ!.2.2τ(Μ.0α. 
9024}; μετὰ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ τὴν ἁγίαν γινώσκων τ᾿ ἐῤ.2.οΒ(τοΙ6}); τῆς 
μὲν τῶν σωμάτων καὶ ἀσωμάτων γνώσεως δεκτικὴ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ 
τοῦ νοῦ δύναμις' τῆς δὲ τῆς ἁγίας τ. κατὰ μόνην τὴν χάριν δέχεται τὰς 
ἐμφάσεις 1ᾶ.ἐα.2.42(Μ.00.123268); ἁγιασμὸς καὶ θέωσις ἀγγέλων καὶ 
ἀνθρώπων ἡ γνῶσις τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τ. “Π4].ἐδηΐ, τι τοοί ΜΟΙ. 
14374}; Ὁ. [6Ἰ[ἢ τῇ Ττη, ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις ὁ προκόπτων φιλοσοφεῖ, 
ἐν ταῖς ἐντολαῖς, ἐν τοῖς δόγμασι καὶ ἐν τῇ πίστει τῆς τ΄ 18.3.28 (1440; 
5 στ οἵ σταοο Ἰπαάνν Πρ 508], Μαχ, εαγῖΐ.4.}77(Μ.90. τοῦδ} ; σσϑ μα] ; 
ν. 9 1ηἴτα; 6. Ἰηανν ! ὴρ οὗ ΤΥη. κατοικητήριον [55, πε 501} τῆς 
ὁμοουσίου τ. ΑἸ6Χ.54]. Βαγη ρτοσπὶ. γ(438Ε) ; ὅ...τοῦ.. πατρὸς... «λόγος 
ἑκάστῃ μυστικῶς ἐνυπάρχει τῶν οἰκείων ἐντολῶν" ὁ δὲ πατὴρ ὅλος ἐστὶν 
ἀχώριστος ἀν..«τῷ.««λόγῳ" ὁ τοίνυν δεχόμενος ἐντολὴν...τὸν ἐν αὐτῇ 
δέχεται λόγον. ὁ δὲ τὸν λόγον...δεξάμενος δι᾽ αὐτοῦ τὸν ἐν αὐτῷ...«ὄντα 
συνεδέξατο πατέρα καὶ τὸ ἐν αὐτῷ... πνεῦμα ἅγιον... γοῦν ἐντολὴν 
δεξάμενος καὶ ποιήσας αὐτὴν λαβὼν ἔχει μυστικῶς τὴν ἁγίαν τ, Μαχ. 
εαρ ἰἠεοΐ.2.7τ(Μ.00.11574}; μακάριος ὄντως ἐστὶ τῆς ἀληθοῦς...τυχὼν 
οὐ μόνον ἑνώσεως τῆς πρὸς τὴν ἁγίαν τ., ἀλλὰ καὶ ἐνότητος τῆς ἐν τῇ 
ἁγίᾳ τ. νοουμένης, ὡς ἁπλοῦς καὶ..-«μονοειδὴς κατὰ τὴν δύναμιν πρὸς 
τὴν ἁπλὴν.. κατὰ τὴν οὐσίαν γεγενημένος Δ ανηδτρ. (Μ ΟτιττοΒ); οἴ, 
ὑπὲρ τὴν ὑλικὴν δυάδα γενέσθαι διὰ τὴν ἐν τῇ τ. νοουμένην ἑνότητα 
(τ.ΝᾺΖ.0».21.2(Μ.35.10848); πάσης τῆς αἰσθητικῆς οὐσίας πρὸς τὴν 
αἰσθητὴν ἀποθεμένους φυσικὴν οἰκειότητα, τῆς δὲ θείας μόνης γνησίως 
ἐπιλαβομένους ἐφέσεως διὰ τὴν.««νοουμένην ἐν τῇ τ. ἐνότητα Μαχ. 
ανηδϑὴρ. (1103); 19. (ατοδ 4}; ἃ. ν]δίοῃ οὗ ὙΠ, ; δαιαίθαᾷ ψἱτἢ Κίπρ- 
(οπὶ οὗ ἤρανοι, στ. Ν82.0γ. 16. ο(Μι35.0 450); 85. ὈΪοβϑίηρ οὗ αϊαγα 
1Πς, 10.43.82(Μ.36.6οκᾺ}; 8. τοῦ, θαρί(ΐϑγη τὸ διὰ τοῦ ὕδατος λουτρὸν... 
τῷ ἐμπαρέχοντι ἑαυτὸν τῇ θειότητι τῆς δυνάμεως τῶν τῆς προσκυνητῆς 

τ. ἐπικλήσεών ἐστιν ἡ χαρισμάτων θείων ἀρχὴ καὶ πηγή ΟΥ. ο.6.53(1| : 



τριάς 

Ρ.142.30; Μ.14.2573}); βαπτίζοντα πολλοὺς εἰς τὸ τῆς ζωαρχικῆς τ' 
ὄνομα 4. Χαρμιβῖρρ.2τ(ρ.73.6); ἐν αὐτῇ τῇ τ. ἕν ἐστι τὸ βάπτισμα καὶ 
μία ἡ πίστις ΑἸΒ.ερ. ϑέγαρ.4.3(Μ.26,6418); ὁ ὑπεξαιρούμενός τι τῆς τ. 
καὶ ἐν μόνῳ τῷ τοῦ πατρὸς ὀνόματι βαπτιζόμενος...ἢ χωρίς γε πνεύ- 
ματος ἐν πατρὶ καὶ υἱῷ, οὐδὲν λαμβάνει τδ.τ.3ο(5070) ; οὐδὲ τῇ τ. 
συναριθμεῖται τι τῶν ποιημάτων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς ἁγίας τ. τὸ 
βάπτισμα καὶ ἡ ἐπίκλησις καὶ ἡ λατρεία ἌΡΟΙ]. βά.5ες. ρί ο(Ρ.τ70.15; ; ΜΝ, 
10.1108}}; σύμφωνον τῷ σωτηρίῳ βαπτίσματι τὴν δοξολογίαν ἀπο- 
πληροῦσθαι τῇ μακαρίᾳ τ. Βδ3.6ρ.οτί. 1830; Μ.22.476}); ἡ ζωοποιὸς 
δύναμις ἐπὶ τῶν.. ἀναγεννωμένων διὰ τῆς ἁγίας τ. παραγίνεται...καὶ 

ὁμοίως ἀτελὴς ἡ χάρις ἑνός τινος οἵου δήποτε τῶν ἐκ τῆς ἁγίας τ. 
ὀνομάτων παραλειφθέντος ἐν τῷ....βαπτίσματι ΟΥΟΝ γ85.6.5(Μ.46. 
10324); ἡμῖν ἐξόδιον τὸ θεῖον.. τῆς παλιγγενεσίας λουτήριον ἔσται, 
ἔνθεν καὶ τῆς τ. ὀψόμεθα φῶς τὸ ἄδυτον (ο5πι. Με] ἀγηηη (Μ 98. 
4724}; ν. βάπτισμα; τεῖ. ῬΥδ- ΡΤ βηη81 ρυοίοβϑβϑιοσι οὗ [8118 εἰ μὴ 
πρῶτον ὁμολογήσειέν τις τὴν τῆς ἁγίας τ. ὁμολογέαν. 
Οοϑπα.Τη4.10}.5(Μ.88,2218); 9. τεῖ. οΥβ ἃ] ῥυο βθβίοη οἶκον ϑεοῦ τὴν 
ἐκκλησίαν καλεῖ..«τούτου τοῦ οἴκου ἀγαθὰ τὰ τοῦ πνεύματος χαρί- 
σματα, τά τε περὶ τῆς τ. καὶ τὰ λουπὰ δόγματα ΟΥ. 5.64: (0.74); οἵ. 
ἐμηῖς ἐπῆρε γι ρον ἩΟῊ γὰρ 7) φμαδ ἐπὶ ἱγίμταίῖς ΚΤ 4ες, ἐπ μα 
ἀορεηάει εἰ μὲν χζμαμι σον οὐιρῖς δεείθοια, Ἰὰ Ποτ.9.3. ἴῃ ἔκ. 
(0.239.23; Μ.12.3658); αὕτη τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἡ πίστις" ἐν τ. 
γὰρ αὐτὴν ἐθεμελίωσε... ὁ κύριος ΑἸἢ.6ρ. 5 έγαρ.3.6(Μ.26,6330) ; 1.1.3 
(όσα); 14..“4»ν.1.18(81,.26.404}) εἴ, 5, ἀεί; ἔστιν ἡμῶν ἡ πίστις. «εἰς... 
ἕνα θεόν, τὸν ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ τελείᾳ τ. γινωσκόμενον 14.6Ρ..ἀγιατ(Μ.26, 
1ο488) ; ϑ'γγηδ. ἀπὶ.(345)9 ΔΡ ΑἸ. γη.26(0.253.40; Μ.26.7338); δγηηδ. 
γι, 1δ.28(Ρ.257.22; 7444); ΟΥ.Να2.0ογ.2τ. 3τ( Μ8.35.11204}; ντ ἀταί, 
Τνῖη. (51.465) ; 10. Ττπ. 45 οὐὈ]εοὶ οἵ δαοταίϊοη, Εναρτι Ροπί. ρ. 
12(Μ.32.2658); ΑΡΟΙ]. βά.566.}..37(Ρ.181.22; Μ.10.11208)}; 1δ.38(ρΡ.181. 
26; Μ.1.6.); τ ΝαΖ.0γ.42.15(Μ.36.4764); Ογτοάταί, Τντη.3(5᾽.4664); 
[1|..[αε.(ρ.226.16); [1 πγγς.(0.384.21); Απατ,ΟΥ, εαμιριας, 2ο(ρ.148; 
Μ.07.13368) ; οἵ ρ!ουϊβορίίου, στ. ΝᾺ 2.0γ.23.15(}{.35.11654}; Ματο, 
Τῆδοιυ, Ρονρ..δο; [{1|.[ας.(ρ.τ6ο.7); 1δ.(0.240.2); Απατιγιεαμριαρ. 
(2850); Ι4.ἐαη. ΒΛΗ͂ΨΙ 4(Μ.07.1 3210}; οἵ ᾿πψοσδίϊοη Δη68 0] στο, 
ΑΤἢ.ἐρ..52γα}.5.6(}1.26.632328); τ Να2.07.29.2τ(Ρ.τογ.13; Μ.36.1048); 
1Ὁ.42.27(4020)}; Τϑορδμτ. Η ογαί, (1.8). Δοοχ0)}; Απατ,(υσαηοίαρ.20 
(ρ.148; Μ.97.13361); 1δ.(13418)} τ. 277(Ρ.155:; 13770}; οἵ {μα πκΚ8- 
βινίηρ, Οδουμη. ἄροεστι: τίρ. 134)} 11. ἀοοίτπθ Οὐ Ταῃ. Δηα ΞΟ ρ- 
ἴτε τ. μὲν κηρυττομένην ὑπὸ τῆς θείας γραφῆς σαφῶς ἐπίστανται, 
τρεῖς δὲ θεοὺς οὔτε παλαιάν, οὔτε καινὴν διαθήκην κηρύττουσαν θτοη. Κα. 
ΔΡ. ΔΙ δεν. 26(μ.22.1ς ; Μ.2ς.4644});- περὶ..«τριάδος.««ἡμεῖς..«μηδὲν 
σοφιζόμενοι... ἐκ θείων γραφῶν. .«μαρτυρίας..-συνηγάγομεν ἘΡΙΡΗ αρε. 
ἡ4(0Ρ.03.8; Μ,43.156Ὰ}; ψαλμὸς.««νομοθετεῖ τὴν τ. ῬτοΟΟ]Ρ ὁγ.2.τ(}. 
ὅς.6934Α); ὁπόταν...«ἡ ἁγία γραφὴ τῷ πληθυντικῷ περὶ ϑεοῦ κέχρηται 
λόγῳ, τὴν δήλωσιν ποιεῖται τῶν..«τριῶν ὑποστάσεων, μυστικῶς τὸν τῆς 
ὑπάρξεως σημαίνουσα τρόπον τῆς...τ. Μαχιφη. Τἱαϊ. 28(Μ.0ο.3610); 
ποῦ ε΄ ες ἐν τῇ παλαιᾷ ἢ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ὄνομα τ. .-. αὐτολεξεί; 10.}. 
ἑμιαρ.  ττί( Μ.04.13338}); Ὀτόρστοββίνοῖν τονθβ]δα θεότης..«μία ἐν ωῦσῇ 
«ὐκΚαταγγέλλεται, δυὰς δὲ ἐν προφήταις..«κηρύττεται, τ. δὲ ἐν εὐαγγε- 
λίοις φανεροῦται ἘΡΙΡΒ, απ ε,73(0.02.7; Μ.43.1528); Οἵ, ΟΥ.ΝᾺΖ.0».31.26 
(Ρ.179.: ; Μι526.1610) ; κατὰ πρόβασιν ἡ ἡμετέρα φύσις τὸ τῆς τι ἐπέγνω 
μυστήριον ΤΟτι Ννοοηαρ. (Ν1.44.13370)}; τηϑηϊοϑίθα αὖ ΟΠ τΙβ 8 
Βαρτϑπι, (οϑιι. Μ 6], ἤγηηη.2(23.1β6,Ρ.172; Μ.ο8.4690) ; αἱ Ῥεηΐεοοβί, 
ἐδιο(14.20,Ρ.202 ; 4808); 1δ.(14.6ς,Ρ.203 ; 4024}; 0.1) ,εαγη ῥεπὶ. δά 
(Ρ.216; Μ.οὔ. βαγλ): 12. ἀοοίτηθ οἱ Τυΐη, 8. ρυδαΐου πιγβίοσν ἤδη 
τοἀετηρείοη, ΑἸΠ..ἐρ. ϑόγα.1.“Ζο(Μ.26.5778) ; [15 ἀπ πουϊίν, Ογτγ δες, 
Ῥγοσῖῃ(ς2,18}; δββθησο οὗ Τυῖη. θείηρ ἀηκηοντι, ἘΠ4].ἐεηϊ.4.9ο( ΝΜ. 
91.14686) ; Κπονἢ ΟἿΪΚ (ο ΤΥίη. ΐ561, στ, Να2.ον.28.3(ρ.25.2; Μ.36. 
204); Μαχ.ανηδῖν (ΜΠ οτ1.ττ688) ; πα παίΐυγε οὗ Ταη. ἐπεγείοτε ποῖ 
Ἰηνεϑεϊραῖοα που ἱταρὶςῖν, Ὀυτ ταὶ. Τνίη. (οἷ .«4664); ; 13, ἴγρὲβ 
8ΔΠ6 ἰππᾶρσὲς οἵ Τυὶη,, τοῦ. 318 ϑευνδηΐβ οἵ Αρύδῃαπι ὁ τριακόσιος 
ἀριθμὸς τ. ἐστιν ἐν ἀκα τοντι δὲ ΟΙδπ. ἐν, θ.1τ(}.473.30; Μ.9.205Ὰ}; 
τγρὶβεᾶ Ὀν Πτοῖ τῃγθα ἀαγϑ οἱ (τεδίίομ, ΤΗΡΗ] Απτ, μὶοἷ.2.τ5(Μ. 
6. το)" Β); Ῥτβῆρατεα Ὀγ τἈτεοθίο]α φαηει5 οὗ βεσαρῇῃϊς Ἀγτηη, οἵ ΟΥ, 
μον. ἴῃ 1ς (ρ.250.1; Μ.13.231}0)}; ΒΥ ἀρρθδίβῃοα οὗ [ῆτεα τήθὰ ἴο 
ΑὈτβμδπη, Μαχοφη. Τλαι. ΖΜ 9ο. 2600); Ὀν τῃ6 ΤΠτεα ΟΒΠ]άτεη, 
(οβπν Με. ἀγριπ, ταί. 157,Ρ.τόᾳ; Μ.ο8,508Ὰ); Ὁν Αὐδτη, ἔνε, δπά 
Βεῖῃ, [τον νεο μας. (Μ.44.12200) ; Ξν το] Ζεα Ὀγν ἴἢε ΡΕΓΜΟΣ ὉΠΕ 
δηα Ἰδτεο, Επ5...Ο δ(ρ.Ζ2το.0; Μ.20.13488); Ὀν Πα ΕΓΒ. ἴῆγεα 8η4 
βονϑη, Μαχιαρηδίρ. (ΝΜ 91.13030); ὈΥ πῆδῃ ἃ5. πᾶσα οἱ ἀοά, 6τ, 
Νυ 985, ἕπας. (Μ.44.13400); , 19. (12208}; Επίορ. [’. Τνῖνι.2.5(ρ.265); “ὙΠ 
ψυχή, λόγος, Δ νοῦς, Τύτι Νν55ι ἑρηαρ.(12238), 18.(13368); οἵ 1Ὁ. 
(2400); 710. (ι3414); 1δ.(13440); Ἑα]ορ. 77. ΤΥΐη.2.6(Ρ.365); 10.2.8 
(Ρ.365)"; οἴ πεσ ἴγῆαροβ οἵ Ττίη. ἴὴ Ναΐατο, 10.) ,ἔριαρ.3.21(Μ. δά: 
13418); ῥγοβριγεᾶ ὃν Ρ]αίο ἴῃ ΤΊριασιις, (ἸΘΥΊ. 5 ἐγ7.5.14{Ρ.305.1ς ; 

9.1568). 
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««οοὐ βαπτίζεται. 

’ τριετίζω 

τηριαυγής, ἰγιῤίγ-δγερηϊ οἱ τρεῖς ἕν ὑπάρχουσιν φῶς..«τριλαμπές, τ΄, 
ἐσολαμπές ΤΔε5, ΝαΖ. άταἰ.5(Μ.38.860). 

τριβακός, μαδτίμαὶ ὦ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας τῆς τι», ὅτι πρὸς τὴν ψυχὴν 
καὶ τὰς συνωνὰς πεποίηκεν ἸὰρἢτΓ.3.446Α ; τῇ πλατείᾳ. «ὁδῷ τῆς τ. 
κακίας ΤΟγγχ, πον ἄϊυ.τ4{(52.4120); Το ΔΥρ.ἐαΡ.5(ΜΜ.85.1830). 

Ἐτριβακόω, τῦεῶν αἴϑαγ, 1ιάγτῃ, "ς.17:46(Μ. 39.1265.). 
Ἐτριβοβατέω, ἐγεαά ἃ ῥαϊΐι; ἤδπος δὲ νεγϑοά τὴ, ΤΑΊΒ φοοδεστρι,Βό 

(.1.28,7404). 
Ἐτριβόλαιος, εἰγηλίησ τῇ ἰἤγες τυᾶγο πνεῦμα τ. εἰμὶ ἐν τρισὶ πράξεσι 

κατεργαζόμενον Τ᾿. αἰ.12.2(0.41Ἐ πιιτο; Μ.122.13338). 
Ἐτριβόλιν, τό, σαι Ἰηυοίυϊηρ ἰἤγθε ἰζγοτος οὐ (δε ἀϊες, Τατεροηί. 

ἰερ. ον. 37(Μ.86.6ο18). 
Ἐτριβολώδης, {εἰ οὐ δγῖεγς, Ἡδττη.δῖν.6.2.6; οἱ Ατἢ ἀοεί, ηέντο 

᾿(Μ.28.5844). 
Ἐτριβουνάλιον (τριβουνάριον), τό, (1,αἴ. ἐγιδωπα!, 1. ἰγιῤμηαὶ, 

ΘοΥρὶα Οἰγηρ.τ.(ρ0,413.20); 2. ἀαὶς ἔτοιῃ ΜΠ] ἢ ΡΈΠΘΙΑΙ ΟΥ ΘΠΡΟΙΟΥ 
8 άγοββθα ττοομ5, Οὐγοη αδο.Ρ.2οτ(Μ.02.7288); 8. πΠαπλα οἵ ρας 
Ρίαοα 'π ΟΡ ψῃεσα ΕἸΏΡΕΥΟΙβ ἡγεα Ρργοο]αἰπιεα, ῬΒΙΠ]οβι. νει τ 2(Μ. 
65.5074}; Ογοη Βαβοῖ..304(Μ.02.7724}); ΤἈΡΠπ εἀγομ.. 21 3(Μ.τοβ. 
5454}; 8Π4 600]. ῥτοσββϑίοῃβ μείά ψ ἢ 1 δηΐθ5, Εμελοὶ. (ρ.640); 
4. ἐπαπεῦῖ; ρατὶ οἱ σμυγοῦ τοβεγνεα ἔοσ οἰεῖρυ, Γσοπί ΑὈνΟν. 
Αργ.72(Μ.98.677Δ). 

Ἐτριβουνᾶτος, ὁ, (1.831. ἐγίδιεγιαίι5) νεϊτίανν ἰγτἱδωπεςαρ, Απάτιτ, 
ογ.17(}1.97.11778). 

Ἐτριβοῦνος, ὁ, (1,Αἰ. ἰγίθιιηι.5)1. νη ίανν ἱγίδεπε, ῬᾺ]1. 1 απ. 
41τ(Ρ.128.16; Μ.34.12330); ]ο.ΑπτιοῤιΧ γεί,εἰ Ογν.(Ρ.332.23; Μ.γ}. 
τ640); Ματς [ῖαςν.Ρονγρή,..7ο; ὅ ἀπὸ τριβούνων ἐχ-ϊγήδωμε, (γν5. 
ἐΡ.14.3(3.5980)}; Οβγο Ῥαξοῖ Ρ.3το( Μ.02.8128); 2. τ, νοτάριος, 
ἐρῃρεγταὶ εἰενα, ΟὈΟΒαΙς, εἰ (Ὁ χιχα Ρ.72.31; Η.3.718); 3. πιοῖ., 
γΏΜαχ.τ2(.90.1250) οἷ. 5, θυμέλη. 

τρίβω, μπὲ οὔ, ΑΙ Π5 ἐχε. ον. Β(ρ.16η.8; Μ.113.7704}; ἀξίαν, 
Μεη.ἐχε. δου. τϑίρ.212.2ς; Μ.113.9168). 

τριβωνοφόρος, τυεαγίησ α ἰφγεαάϑαγε εἰοαΐς, ῬᾺ]].ἢ.1 απ5.31(ρ.1τι. 
4; Μ.34.11850) οἷτ, 5. βιρροφόρος. 

Ἐτριγαμ-έω, ηαγνν ἰἤγεθ ἰηιε5 ἀναγνώστης δευτερογαμῶν, μη 
προσκοπτέτω εἰς βαθμὸν ἱερωσύνης" “-ὧν δέ, πεπανέσθω τοῦ κλήρου 
ΑἸ. ΘοΒοίαββει οί χα, χίρ.3); Τμάτιϑίαα, οι, το ΜΕ 90.10030). 

Ἐτριγάμημα, τό, ἐξ γὰ νιαγγίαρε, ΤΠαγ δια, }}ιχ ο(Μ,90.10924). 
Ἐπριγαμία, ἡ, ἐἐιγά πιαγγίαρε τριγαμίας νόμος οὐκς ἔστιν- ὦστι 

νόμῳ γάμος τρίτος οὐκ ἄγεται Βα5.6β.100 ἐασπ.ξο(3.2070 ; Μ.32.7320); 
το... ἀκρασίας σημεῖον, τὸ δὲ ὑπὲρ τὴν τ. προφανὴς πορνεία καὶ 

ἀσέλγεια ἀναμφίβολος (Ἡξὶ. 4. 2.2.2. 
τρίγαμος, ἐἠγτεε-τπαγγίοὶ ἐπὶ τούτου [535. (4Π|Π5[15] ἤρξαντο 

ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι δέγαμοι καὶ τ. καθίστασθαι εἰς 
κλήρους Ηἱρρ.ἦαεν.0.12(ρ.240.24; Μ.16.33868); περὶ τ. καὶ πολυ- 
γάμων τὸν αὐτὸν ὥρισαν κανόνα..«.τοὺς...τι ἐν τρισὶ καὶ τετράσι.... 
ἔτεσιν ἀφορίζουσιν.. -συνήθειαν.. κατελάβομεν ἐπὶ τῶν τ. πενταετίας 
ἀφορισμόν Β45,ε}.188 εαη.4{(3.27]1}.Ε} Μ.32.673.). 

τριγενής, οἵ ἐδγές ἀἰμάς, Ἰῃγεοξοίά; οἵ 5ομὶ], (16. αεά.4.1τ(Ρ.236. 
4; Μ.8.556.Ὰ}; ἐκ τ, οἵ α ἐῤγοοξοίά γεποναίίομ ; οἵ Μοπορδπαβ, μότῃ, 
δος, Ποςεῖδβο, οὗ χες δοοὴβ δηα ΒΜΨΥ γέγονε.. μόνος τοῖς ἀπείροις 
αἰῶσιν ἐκ τ." τρεῖς γὰρ αὐτὸν ἐγέννησαν... αἰῶνες ΗΪρΡ.ἠαεγ.8,ο(ρ.228, 

5; Μ.16.33518). 
Ἐτριγενικός, 

το 68). 
Ἐπρίγοργος, ἢ ἐἠγίεε-ἰογΥΙρὶς, ᾿ενς.(ρ.23.0). 
τριδέσποτος, ὀείηρ Ἰῆγος [1 ογάς οἱ τρεῖς ἐν ὑπάρχουσιν φῶς... 

τριπρόσωπον...τ. 1 4ε5.ΝαΖ.ἀτ1αἰ.3(Μ.38.860). 
Ἐτρίδομος, οἵ ἰἤνεε ἤοονδ, τοι ἢγδ 6 σἰονῖες καλὸς τ. καὶ τρέστυλος 

θεμέλιος, ἀκακία, νηστεία, σωφροσύνη 70.ΓΠἶππὶ.ςεαὶ, τ(Μ.88,636}). 
τριδύναμος, εὐΐξ ΡΙὸ βοιοοὺς οὐ ἐαεμίος, Ῥεταῖϊς ἄνωθεν... 

κατεληλυθέναι..-τριφυῆ τινα καὶ τρισώματον καὶ τ. ἄνθρωπον καλού- 
μενον Χριστόν ΗἸΡΡ.ἤαογ.5.τ2(ρ.τος.3; Μ.16.31628); οὐ ΓΒατ λαεν. ε. 

17(4.310). 
Ἐγρίεκτα, τά, ἰζγεο εἶχες, αἱ ἀἴςο, Τδοη τ Ν συν ϑγηι. 7(Μ.93.17400,0)}. 
Ἐτριετηρῖτις, ἡ, τοογπαν! ἀαηεον αἱ Ἐσγρτίαπ ἱγἱεμηαὶ [ει υαὶ (1.6. 

ἑμνερίοίά, (]επὶ.ςίν.2.21(Ρ.184.3; προγονικήν Μ δ, 

π' αἰτουπιαῖθ γρδῖ5), ΕΡΙΡΠΒ. εχ. βα.τ2(ρ.512.1; Μ.42.804). 
τριετία, ἡ, ῥεγίοά οὔ ἰἄγέε γεανς; οἵ (ἘτΙσι᾽ 5 τηϊηϊϑίσν, ΜΕ]. ἐν 6(Μ. 

5.12214}, 
τριετίζ-ω, δὲ ἰἀγέὸ γεαγς οἷά; οἵ 5Δογ1Πο]8) δἰ πλ8]5 τη ΟἽ, { Ἰυϑῖ, 

φιι.οἱ γε: .83(Μ.6.13240}; Απαϑτϑι φι,εὶ γέ. 21(Μ. 80. 5538); οὗ ΒΜΥ 
ΜΉΘ ρτρβοηϊθα τὸ ΤΟΙΠΡ]Ὲ πὔουσα πρόεισι τῷ νομικῷ ναῷ ἀνατε- 
θησομένη στα ον. .3(}}. οδ. 2034); Ταχα5. ῥγαθϑεηί, ΒΜΓΡ τ(Μ 08. 
14818); 19.8(1488}0)); εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῷ Ἀβραὰμ. ἐνεγκεῖν προσέταξε 
δάμαλιν --ουσαν..-πρὸς καθαρισμὸν τῶν ψυχῶν, πῶς ἡ παρθένος...οὐχὶ 
«ὐὐκαθαρὰ...καθέστηκε; 1δ.τ4(1496})}. 



τριημερεύω 

ἐτριημερεύ-ῳ {ἔτριση-); ἐῤεηά ἐδγέε ἀαγε; οὗ Ἰοπαὴ ἰή θ6}}ν οἵ 
ἤ5}), ΤὨατιαρ.εα  1:.16:4(0.129.12)}; οὗ Ὁμγιθε. ἀπάευ {π6 θασίῃ 
ἵνα ὁλόκληρον ἐξαναστήσῃ τὸ ζῶον, ψυχὴν καὶ πνεῦμα καὶ σῶμα, διὰ 
τοῦτο καὶ “-εἰ Τῃγνβ,  ῥακεῖ 6. 5(ρ.187.7; 8.2730); τριση-, ἸΌτΙΝαΣΖ. 
ΟἸν.ραϊ δοτ( 38,248). 

Ἐτριημερίξω, φτρερά ἰἤγέο ἄαγς, Τ.7ος.3.ς. 
Ἐτριημερινός, οὐ ἰμ6 ἀαν δέξογε γεξίσγάαγ, ν. τριθημερινός. 
Ἐτριημερόνυκτος, οὗ ἰάγεέ ἄαγς απά πρκὶδ; οἱ (Ἀγιβε 5 θυσία, 
Ἰδοῦ. ΒΟ Ν 65: .ο Επμ.2(Μ.86,13368}; ἰταϊτατϑα ἴῃ Ὀαρεί5πι, ὈΙομ τ. 
«....2.3.7(}}.3.4048} οἷτί, 5. ταφή. 

τριήμερος, 1. ἴεν τἄγεε ἄαγς τ. ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀνίσταται ΠΙΡρΡ. Κ΄. 
τᾶ ἴῃ Ῥςςι(ριτά4διτι ; ΜιτοιθορθΑ); τὴν τ. ἀνάστασιν 1ἃ. Τυιά.3(ρ.19.26; 
Μ.το.Ἴ89Α}); ὁ...ἐκ Μαρίας μόνος τ. ἀνέστη Αἵδε}. ΕΡΊει ττίρ.1η.8; 
Μ.26.1ο688); τὴν τ, τῆς ἀναστάσεως χάριν ΟΥΝ ν585.07.ἐαἰδεΐ,.35(ρΡ.132. 
5; Μ.45.88Ρ); ντ.1ς.3.τ(2.25 40}; τ. ἐγέρσει τὸν κόσμον φωτίσαντος 
Οοβπη. 16]. ἄγη. τ (τ.83,0.1τ63; Μ.ο8, 5ο58) ; 2. ἀμγίηρ, [ον ἰἤγες ἠανε; 
οἵ Ομ γῖβε ἴὴ τον, Νοηπ. αν. 70.1τ0:42(Μ.43.οοϑΑ}); 3. ἰαδέτηρ ΓῸγῪ 
ἐμγεε ἄαγς τ. ... χρόνος Ἐύ5. φορἢ.3(ρ.τφῖντο; Μ.24.620Β); τοῦ τ. 
πάθους ΑτΑΡᾺ, ϑεἰδμ.270(} 1.37. 1505); τ. νέκρωσιν Οτ Ν γε5.ογ.εαἰεο. 
35(ρ.132.το; Μ.45.880}; οὗ Ἐργρίδῃ ἄδυκπεβθθ, Ογτός. (3.230); οὗ 
5, Ῥ8}᾿ 5 Ὀ]Σηἤπε585, [51.}ῬῈ].6ρ}.1.346(Μ.78.3814}; οὗ ταρεηΐδηζε 
οὗ Νιηδνίξεβ, Β65.56}.07.5.2(}1.8ς,770); 4. 5 βαθβῖ, ἔδπι., σφῴᾳεε οὗ 
ἐΐγεε ἀαγς τίς ἡ τριήμερος, ἣν ὑπὸ γῆν ἔμεινε {[(γγος,}αεεῖι.6.2(ρ.133. 
τό; 8,266}; 4530 πϑαΐ., [τοπ.}».20(}}.7.1245Ὰ}; Ἐρίρῃἤαεν. 42.τι 
(ρ.154.2; Μ.41.7728); τοῦ σώματος... ἀψύχου μείναντος τὸ τ. Ἰᾶ ἐχΡ. 
. ά.τγη(ρ.517.27; Μ.42.8130); 5. πδυϊ, 5 βιιῦνϑι,, ἐἠέ λίγα αν ἀναστὰς 
τὸ τ. Ἰάμαεγ.17.20(Ρ.441.24; Μ.42.6848); 1Ὁ.77.35(0.448.τὸ; 6964}; ἐν 
τ. ἀναστάς ΤῊΡὮ]. ΑἸ] ορ.ῥαδεῖ ρῥγοόμι. 4(Μ.6ς. 528). 

Ἐτριημέρως, 1. 1: ἰἕγέε ἄπαγε, Ιτϑῃ.Ἀρ.εαἱ.1,κ.1π:τοί(ρ.το8,22}; 
2. αὐίον ἰβγθε ἄαγο, οὗ Ἰβᾶδς τ. βαδίσας ἐπὶ τὸ θανεῖν Οὐ... πᾶ, 0.5 
(Μ.88.2418). 

Ἐτριθεΐα, ἡ, ἐγεἰπεῖδηι; 1. Οματροα ἀραὶηθὲ οὐποᾶοχ Ὁν Μᾶϑοε- 
ἀοπίδηϑβ ἴῃ γεβρθεΐ οὗ Ὀ6}16Ὲ ἴὴ αἰντηἱν οὗ Η. ΟΠοβί οἷς γὰρ ἂν ὑμεῖς 
[535. Μασραοπίαη5] τὴν διθεΐαν [1.6. σμαγρα Ὀγοιρηϊ ἀραϊπδὶ Μδσε- 
ἀοπίβηβ ΟΥ̓ ἘΠΟΠΙ 85} ἀποκρούσησθε λόγοις, οὗτοι καὶ ἡμῖν κατὰ 
τῆς τι ἀρκέσουσι (τ. ΝᾺ 2.07.3τ.13(Ρ.1τό2.0; Μ.26.τ480); 1.40.43 
(4200); 19.25.18(Μ.35.12248); οἱ ΤΟ δες. Νὰ, ἀΐαὶ. ττ(Μ.38.868) ; 1.12 
(869); 2. οῃαῖροα ἀραϊηβὲ Επποπηίδηβ ἀπά Μαοεάοπίδης Ὁ. οὐἵθο- 
οχ τὴν ἀδιαίρετον... -προακυνουμένην θεότητα εἷς τ. παραλαμβάνουσι 
ΤΠαοΡς, 5γ7:6(1.086) ; 3. σμαγροα δραῖιϑέ Νεϑιοτίδῃϑ εἰ... αὐ ὑποστά- 
σεις οὐδὲν ἕτερον, ἀλλ᾽ ἢ ἰδικαὶ οὐσίαι εἰσί, τρεῖς λέγοντες τὰς ὑποστάσεις 
τῆς.«τριάδος, δηλονότι τρεῖς καὶ οὐσίας φατέ: καὶ ἰδοὺ τὴν τ. ... 

ὑπεδύσασθε Τιδοητ. ΕΠ]. Ν᾽ δε .2.6(Μ,86.1 5408}; 4. τοῦ, ἀοοέτγιπε οὗ Τόμη 
ῬΒΠΟΡοΙΙ5 ἃ πα Πὶβ ΓΟ] 5 ὑνῆο ἀϑβογίεα τῆτες φύσεις, οὐσίαι, ΟΥὉ 
ὑποστάσεις ἴῃ σα 664 ἀριθμεῦται.. ἡ... «τριὰς οὐκ οὐσίαις καὶ φύσεσι 
«ὡς οἱ Ἀρειανοὶ μαίνονται 'καὶ οἱ τῆς νέας τ. λυττῶσιν ἡγούμενοι, 
οὐσίας τρεῖς... καὶ τρεῖς ὁμοίως κενολογοῦντες θεότητας ϑορῆτΗ.ἐρ. 
5γ)}5.(Μ.87.31560); ᾿Ιωάννης... Κόνων τε καὶ Εὐγένιος, οἱ τρεῖς τῆς τ. 
τρισκατάρατοι πρόμαχοι τ. (31020) ; 1δ.(31024}); 5. τεῦ. σοπβεαιδησεβ 
οἵ τΔαπειβοαίίου. οὗ φύσις ΜΙ ὑπόστασις Ὁ ϑόνετιβ8. εἰς τὸ 
Ἀρειανὸν τῆς τ. βάραθρον ἐξεκυλίσθη Απαϑι.5.2ο4.23(Μ.80.30 40). 

Ἐτριθεΐτης, ὁ, ἐγ εῖσί; 1. οὗ ΑΥὐἴπ5, 10.) γεεῖ, εμ!.7(Μ.04.143224}}; 
2. τεῦ, Μδοβαοῃίδη σμαῦρα ἀραϊηϑί οὐ ποάοχ Βε]ΐδνοτῖς ἴῃ ἀν πὶῖν οὗ 
Η, σποβί τέ φατε τοῖς τ. ἡμῖν, οἱ τὸν υἱὸν σέβοντες, εἰ καὶ τοῦ πνεύματος 
ἀφεστήκατε; ὑμεῖς δὲ οὐ διθεῖται; ΟΥΝΑΖ.ον.31τ3(ρ.τότ.τ4; Μ.36. 
1480); 3. οἱ ΤΟ]]ΟννοΥα οὗ Ἰοὴπ ῬΒΠΟΡΟΠπιβ 0 ἀϑϑογίοα τῆγος 
φύσεις, ὑποστάσεις, ΟΥ οὐσίαι ἰῃ τῃ6 ΟάΠοΔα τὸ δόγμα τῶν τ,, οὗ 
αἱρεσίαρχος γέγονεν ὃ Φιλόπονος {1,δοηϊ. ΒΒ, δε. 5.6(Μ,86.1232}); τ., οἱ 
δεχόμενοι. . «τὸν... Φιλόπονον.. καὶ οὐσίας καὶ φύσεις ἐπὶ τῆς..«τριάδος 
«ο-βλασφημοῦντες ΤΊπι.ΟΡ ἤαον.(Μ.86.44.); Βορῆτ, Η, ἐῤ. 6 νη. 1.87. 
41030); 0.1). }αον.84(Μ.94.7444}; οἵ. ἄλλοι τ., οἵτινες τὰ μὲν ἄλλα 

; - - κ»ν Α ι τ ΟΣ, οΣ νὰ , ; ᾿ πάντα συμφωνοῦσι τοῖς ἄλλοις τ., τὸν δὲ κατὰ τῆς ἀναστάσεως..-λόγον 
εοὐτοῦ Φιλοπόνου.. «ἀποστρέφονται ΤΊτα.ΓΡ μαεν.(448). 

Ἐτρίθεος, Πει!. ἃ5 50 81., δοιοῦ 1 ἄνες ροάς πρὸς.. τοὺς ἐπηρεά- 
ζοντας ἡμῖν τὸ τ., ἐκεῖνο λεγέσθω, ὅτιπερ ἡμεῖς ἕνα θεὸν οὐ τῷ ἀριθμῷ, 
ἀλλὰ τῇ φύσει ὁμολογοῦμεν ἔπναρτ, Ῥοπί.6}.2(Μ.,22.248)., ὁ. 

τριθημερινός, ὁ} ἐσ αν δεξογέ γεείεγάαγ, Οτίονι. 5.10 τῇ 76}. 
(ρ.39.2ο; οοηΐ. ἔογ τριημερινᾶς Μ.13.3004}. 

Ἐτρίθρονος, ἐλγίεσε-ἰγοηεά φῶς... ὃ πατήρ, φῶς ὃ υἱός, φῶς τὸ θεῖον 
πνεῦμα᾽ ἀλλ᾽ οἱ τρεῖς ἕν ὑπάρχουσιν φῶς...τ. 1465. Ν ΑΖ. ταὶ. 3(Μ.38, 
860). . ὔ Ν᾿ 

τρίθυρον, τό, ἐγίῤ[α ἀοον, ἴδο. Αορ, μον, 27.το( Μ,34.7ο 8). 
Ἐτρικάμαρον, τό, οι τοτίᾷ ἰἕγες ἀγελδς ΟΥ ἄγος ϑανοα ἐἰπανηδεῦς, 

Ολνοη Βαςεΐ. Ρ.254(Ν}1.02.6138), 
ἡτρικάτοικος, το ἦν {ἄγε παῤτίαϊίοημδ; οἵ νου] ἃς. σοπβίβεηρ οὗ 

ὙΓΑΘΥ, 81, Δα φασί, Ῥεγς.(0.12.20; Μιτοτοτα). 

1408 τριπλασιασμός 

Ἐτρικέραυνος, τοτίλ ἱγτρίο λωηάενϑοί!, οὗ [ἄγεθ πογεϑῖθς σοπαςηηποα 
ὃν ὈΡ(381) τὴν τι Μακεδονίου, Ἀπολιναρίου καὶ Μάγνον σβεννύει 
δυσσέβειαν ΒΟΡὮχ.Η.6}.5γη5.(Μ.87.321854) 

Ἐτρικλήματος, τολἕς ἰΐγες ὑγαποῖες, ΤΑΛΗ ἄἀτερ.56(Μ.28.488.). 
τρίκογχος, τοτίμ ἐγ ἀρ5ες, ΟΙ( 8623; ἀδαΐ. κα βαῦϑι., εἀμγεὴ οἵ 

διτἰάτηρ τοῖὰ ἐγες ἀρϑες, Οἰνόη Βασελ.Ρ.517(Μ.92.8οΒΑ). 
Ττρικόνδυλος, τοΐᾳ ἰἤγεα 7οΐρίς, ΜεἸεί. παὶ, μοηι,26(Μ.64.12524). 
Ἐτρικόρυμνος ({ἔτρικόρυμβος), τοῖἐ ἰδγες ἀραάς μονὰς ἄρρητα 

χυθεῖσα τ. ἔσχεν ἀλκάν ϑγῃθ8. ἔγηη. τ δδ(ρ.ὅο; τρικόρυμβον Μ.66.1580). 
Ἐτρίκρουσμα, τό, ἰγίῤίε εἰγίμτηρ οὐ ἱπῸ Ξοιπαϊηρ-δοαγά πᾶς ὁ 

ἀκούων τοῦ τ. ... καὶ μὴ συνερχόμενος μετὰ σπουδῆς, ἀνὰ κ΄ μετανοίας 
βαλλέτω Ὑπατιδέθα, ῥοόη.τ.τ6(Μ.90.17368), 

Ἐτριλαμπής, σἠίνηρ τὐὐ ἱτὲῤῥίο ὀὑγιρηίποςς φῶς ἦν...ὁ θεὸς... 
ἀειλαμπές, τ., ὀλίγοις θεωρούμενον (τ. ΝᾺ Ζ.ον.44.3(}}.46.6008) ; γνῶσις 
θεοῦ μεγίστου, φάους ἑνὸς τ΄ 14.“αγη.2.1.88.τ74{(Μ.37.1442ᾺΝ}; ὕμνοις 
«ὐμέλπεις οὐρανίοιο τριλαμπέα πνεύματος αἴγλην 1.2.2(ροπΠ).}3.284 

(1500); [8ε5.Ν82. τα ,3(Μ.38.860); πιστεύομεν εἰς..«μίαν θεότητα 
εὐντ. 10... Δαον.(.94.7710}. 

Ἐτριλέξιον, τό, ἃ Κἰπα οἵ 5ογισ, ῬΏΠΟΧ, ορ.30(ρ.186), 
Ἐτρίλιθος, νισ6 οἱ ὁ ἐἦγοε Ξἰομες, Οἰνόη Ραξεῖ.Ρ.303(Μ.02.7644). 
Ἐπρίλιτρον, τό, ἐΐγεε ρομμάς τυεῖρμ, ῬᾺ]1, Ὁ. Παπς.τ](ρ.47.τ6; Μ. 

34-ἸΟ400). 
Ἐτρίλογχος, τοτΐ ἰἤγες ροϊμίς, Το .ΝῚ Η.ν. 70. ἢ. 3(Ν1.04.4338). 
τριμερής, ἐγέῥαν τε, οἵ Ὀτϊποὶρὶε οἵ υἱότης ἴῃ 5γϑίθιη οἵ Βββ ες 

ἦν...«ἐν αὐτῷ τῷ σπέρματι υἱότης τ., κατὰ πάντα τῷ οὐκ ὄντι θεῷ 
ὁμοούσιος, γεννητὴ ἐξ οὐκ ὄντων ΠΙρρΡ.ἠαεν.7.22(ρ.τοῦ,2ς, Μ.τό. 
23060}; οἵ,1Ὁ.10.14{0.274.24) 3427}; τοῦ, {π]ρατί! 6 αἰνΊϑιοι οὗ πιαῃ 
(ον, 50}, πα) κατὰ τὴν τ. τοῦ Ἀπολιναρίου τῶν ἀνθρώπων τομήν 
τ δ υ95..4}ο }.8(Μ.45.1140Ὰ}; ἡ τ. ... τοῦ ἀνθρώπου τομή, ἧς τὸ μὲν 
δίμοιρον ἄνθρωπος, θεὸς δὲ τὸ τριτημόριον 1δ.35(12018}; τὸ τριφυὲς ἣ 
τ. ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃ τις ὀνομάζειν τὸ ἀνθρώπινον σύγκριμα τϑιο(ατ400) ; 
οὗ τῇῆ6 5801}} 45 πηδᾶθ Ρ οὗ λογισμός, θυμός, τι ἐπιθυμία, Οἰδη, 
οἰγ,5.12(Ρ.370.25; Μ.9.1208)}; Ηἰρρ.ἤσεν.ς.γ(ρ.81.6; 31308}; Οτισείς, 
5.47(0.51.20; Μι1τ.τ256.); ἘΡΏΥ.3.4300 - [0.1).υἁἱγέ(Μοος. 964); 
(Βτβίοὶ, σῶμα. .«ἀνελάβετο.. «ψυχῇ τ΄ ζωοποιούμενον ΤΟ γτ. 1 γίη.τᾷ 
(63,208 ; Μ.77.11528}. 

τριμηναῖος, ν. τριμηνιαῖος, 

Ἐτριμηνήτης, αὔν ἀγδε νιοπίδς; οὗ ἀπ τί ἃ5 ἃ ἄθν]], ἴο ὈῈ 
θοτῃ ῥτοιμαΐαγε! ν᾽ ἔγοπι ἃ νἱγρίπ αἱ ὁπ οὗ νου ἐξ αὐτῆς τεχϑεὶς τ. 
καὶ στήσεις τὸν θρόνον σον ἐπὶ τῆς γῆς (ομίγαά.2(ρ.το). 

τριμηνιαῖος (τριμηναῖος), ἑάγεε γιομέδις οἰά, οἵ οα ἴῃ Νεβεουϑ᾽ 
Ὁ τ βἴ0]. βανιηρ ἐγὼ διμηνιαῖον ἢ τ, θεὸν οὐ λέγω Ογτ.:}.23(ρ.66.28 ; 
τριμηναῖον 5.84); οἵ δοοτ.ἦ.6.7.34.5(Μ.67.8130}; Τρ η εἄγομ.Ὀ.7} 
(Μ.τοϑ.24οΑλ). 

τριμίσσιον (τριμίσι(ο)ν, τριμήσιον), τό, (1,αἴ. ἐγενιῖδ515) ἃ οοἷη 
γνοστῃ ᾧ οἱ [πε ατρδις, Οντϑ.ν,δαδ.δι(ρ.187.3); ΒΟρἢγ, Π εν Ογγ. 
εἰ Γο.40(}}.87.23δο5Ὰ}); ΙμεοπῈ.Ν.υ. 0. Εἰδον,(ρ.6.15). 

Ἀτριμόδιον, τό, υδε5οῖ εοπίαϊπτηρ ἰἤγέθ γποάῖι, 10. Μ8].εὐγοη. αὶ 
Ῥ.278(}1.97.4200}). 

Ἐτριμοιρόω, γεάμεε ὧν ἃ λίνα, ΤΟτεροιι ον, οι. ](Μ.86.6128). 
Ἐτρινομ-έω, ἤαὺε ἐἤγεε οὐτης (Ὠἰρ δι βατη νυ ἢ] ἢ ἃ ΠΟ ηΚ ποῖ Πνὶπα 

ἴῃ ΤΠ Δ ΒΌΘΥν γὰ5 ρου 64 το ῬΟΒ5655) εἰ μὲν “οεἴτε.. οὐκ ἀπόβλητοι 
ἐν μοναχοῖς..." εἰ δὲ ἐπάνω δεκανομοῦντες.. γινώσκετε ἔκπτωτοι εἶναι 
τῆς μοναχικῆς καταστάσεως ΤΠατιδίθα,ε}ῥ.2.Ἰϑο(Μ 9.15 970). 

τριοδία, ἡ, ῥίαςσε τοΐογε ἐΐγ8ε γοαάς τηθεί, 5ος. ἢ. ε6.5.21.6(Μ1.67.12814}. 
Ἐτριομβυρατορία (Ἐτριουμβιρατορία),. ἡ, ἐστμριυΐγαϊε, [0.Μα], 

εἤνον.ο Ὁ.218(Μ.07.33178); 1δ.0.2τ4(333Α) Ξε λγοη Βαςεῆ. 186 

(τριουμβιρ-, ΝΙ.92.4578). 
Ἐτριομβυράτωρ ({᾿τριουμβιράτωρ), ὁ, ἐγίηυΐν, 10.Μ8]. εἤγοη: 

9Ρ.214{(Μ4.97.333}4} - ἄγον Βαξελ.Ρ. Ιβδ(τριουμβιρ-, Μ.02.4ς7.}; 70. 
Μα]. εὔγοη 9 Ὁ.218(3378) Ξε ΟἰγοποΡαξολορ τϑο(τριουμβιρ-, 460). 

Ἐτριόροφος (-- τριώροφος), ὁ {δγέ6 οἰογῖός, ΤΑΤΕ ῥγοῤλ τί 1.28. 
Ι : : 

- Ἐτριπάσσαλον, τό, ἰἠϊγὰ ῥὲρ; ἰπ 8. τϑοῖς ἰοῦ ἰογίυτα, ἡ (ας55.) 
“πάν.τοί(ρ.23.10). 

[“Περιπήχυιος, Ξε τρίπηχυς, ἰἤγέέ σὴς πἰρὴ, Ῥτος ΟΡ ὁγ.τς 
(Μ.6ς.8οφλ). : 

τριπλασιάζω, ἐγίῤῥίε, Ηἱρρ,αεν.8.ο(Ρ.228.14; Μ.16.33518); ὁ... 
τρίτος αἰών, ὁ ἑαυτὸν τριπλασιάσας ἐδιτοιτό(ρ.278.1; 3434). 

τριπλασιασμός, ὁ, ἐγ:ρίϊηρ, ἱγιρίϊεαίτοη, οὐ τὐῖρὶα σερειίου οὗ 
ΨΌΣα “οα᾿ ἴῃ Ἀ5.66:7 βυτηθο  ζίηρ Τ απ, τῷ τ. τὸ ᾿θεὸς᾽ ἐπαγαγὼν 
ἑνικῶς τὸ ᾿φοβηθήτωσαν αὐτόν᾽ καὶ τὸ τῆς..«τριάδος παρεγύμνωσε 
μυστήριον καὶ τὸ ἑνιαῖον τῆς θεότητος (ὑντ. 5.06: 8(}1.60.11448); οἱ 
ΔΏΡΕ]ς ἔντηη (1.0.2: 14) Ξγιηθο] Ζίπρ Ττίη, ἐπ [5 ΤΠΓΟΘ ρατιβ τῷ τ᾿ 
τῆς δῆς τὸν τ. τῆς ἁγιότητος εἰσαγαγόντες ΤΜε1Π. δ γ»».εἰ πη, (Μ. 
18,3570). 



τριπλοκίνδυνος 

Ἐτριπλοκίνδυνος, οΓ ἐγτῤῥίε ἀαησον, ὅεο, Ῥ15.Π  γαεῖ.2.01(Μ.92." 
1334). 

τρίπλοκος, ἐῤγεεῥοίά, θιάγπι. (Βα. λξμη. κ(ι. 2170; Μ.20,761Α}); 
ΤΟ Βγγϑυυῖν, βά, (9.8548); τ. πίστις...ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς καρδίας 
φυλαττομένη τὐ.(8558); ΒΥ ΠΟ] Ϊς τηθαπίηρε, ΟἸνταρ. Εεοῖ.4:τ2(Μ.93. 

5334}. 
τρίπλωσις, ἡ, ἐγίρίίηρ, τεῖ. ἀγθασηθης τῃΔ γι βοάοχ (Ὠτβτοίονν 

ἱνοῖνε5 ἰἤγεα (τῖϑίβ (Πορὸβ δηα ἔννο ἤδίαγ65) οὕτως ἔσται ὑμῖν εἰς 
οὐδὲν ἀναλυομένη τῶν διπλώσεων ἐπὶ τὰς τ. ἡ ψηφολογία 1,εομὶ. Ἡ. 
Νεςὶ.7.4(λ1.86.1685.). 

τριπόθητος ([ἘἜ]τριστ-)}, 1. ἰζγῖος (1.6. στβδῖ!ν) ἰσηψεά ζογ, ἀεςϊνεά, 
Ογτ. Πεΐη. το(δ5, 35 5Ὰ); Ῥυος.α. δὶ. 32: ο(Μ. 87. 9608); 10, 1).«γιίοημ. 40 
(ΜΠ .96.1288});2. εαρενὶν ἐχρεείεά τοῦ ἁγίου καὶ τ. πάσχα τοῦ Χριστοῦ 
Πάντα, Τγῖ,.2.τ6(}.30.7214}); 1Ὁ.3.2τ(θο50) ; τὴν.. ἑορτὴν τῆς σκηνο- 
πηγίας τὸν τ. ἡμῖν τῆς ἀναστάσεως κατασημαίνειν καιρόν Ογγ. 7ο.5.τ(4. 
4680); 3. φγεωίν [ὁ δὲ ἀδοίγεί, τιοϑδὶ ἐθεῖγαδίε οὕτω. 
τῆς παρθενίας ἐστὶν.. καὶ τ, κλέος ΜΕ ὁ γη}ρ.7.ο(Ὁ.80.4; περιπόθητον 
Μ.τᾶ.1260); τ.0.4{ρ.τ1τ9.14; 1884); διὰ...τῆς θείας ἐντολῆς παρά- 
βασιν τῆς τ. στερηθῆναι ζωῆς Ἐλι5.}.6,7.τοί(Ξ168.; Μ.21.5230); τῶν 
ἀποστολικῶν κηρυγμάτων τὴν τ, χάριν Οντ,Ος,62(3.960) ; τῶν δεινῶν 
αἱ ὑπερβολαὶ..«τὸν θάνατον τ. ἔσθ᾽ ὅτε δεικνύουσι ἐῤ.ττ7(1488); οἵ 
τοϑυσγθοίϊομ, 14..7}0.1.0(4.810); 4. φγοαιϊν γεργει δά, οἵ τὴς ἀξαᾷ τὸ 
γον. ὄνομα Παμῴφίλον Επ5.»., τ(ρ. 031.12:; Μ,2ο. 14078); τρισπο, 

Αἰεκ. 541. ΒαγΉ  Ρυοδπι δ(ρΡ.4388). 
Ἐτριποθήτως, 1, ὧ5. μας δέει ργϑαιΐν ἀεείγεοί τ. αὐτοῖς ἐμφαίνεται ὅ 

Χριστός ντ, [0.3.4(4.2918); 2. γεν ἐαρεγίν, 1ὰ,15.2.5(2.3400). 
τριπρόσωπος, 1. ὁ ἰἤγέ6 ἀςρϑεῖς ; ΤΎϊη,, 56 θΕ]] 8 πα Ματο δ] δ ῃ 

Μάρκελλος ...«μίαν.. «ὑπόστασιν τ, ὥσπερ καὶ τριώνυμον εἰσάγει Ἐπι5. 
4..}.,.6(ρ.τ64.26; Μ,24.τοτ6 4}; μὴ ἕν οἷόν τε σύνθετον ἀναπλάσσει καὶ 
τ. ἢ ἀνθρωπόμορφον ὅλως τ.Να2,0».42.τ6(Μ.36.4774}); πῶς δύνανται 
τρεῖς ὑποστάσεις καὶ τρία ὀνομάζεσθαι πρόσωπα, καὶ οὐχὶ μᾶλλον μία 
ὑπόστασις τριώνυμος ἢ τ΄; 1 [υϑὐφυ, δὲ γεςρ.τἹ(Μ.6.126406); τὴν τριάδα 
μίαν τινὰ τ᾿ ὑπόστασιν ἐξελήρησεν [53.. ΘᾺ 06}}1π|5], ὅπερ ἐστὶ τῶν τριῶν 
μᾶλλον ἀναίρεσις 1514. 68],6}}.1.24{(Μ.78.3334}; 2. οὗ ἰΐγεες ῬενξοΉς οἱ 
τρεῖς ἕν ὑπάρχουσιν φῶς...τ., τρισυπόστατον Τ( 865.ΝαΖ.ἀταὶ. (ΜΝ .38, 
860) ; οὗ ἰἠγὲο θμξϊες ὥσπερ ὁ ἥλιός ἐστι τ., οὕτω καὶ εἷς θεὸς τρισυπό- 
στατος, ... ἐπὶ τοῦ ἡλίου δίσκος, ἀκτὶς καὶ φῶς.. «ὁμοίως καὶ ἐπὶ θεοῦ, 
πατήρ, υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα ΤΑΤΉ φυ αἰ.4(ΜΜ.28.7766}); τεῖ, Ἰης. οὐ 
τρισυποστάτου τριάδος ὁλικὴν τ. σάρκωσιν Ἀπαϑί.5.μοά Β(Μ.80.1330). 

Ἐτρισαγιολογ-έω, ερίεργαϊς ἴῃ Τγίδαρίοη ἐθέλει ὁ. «πατὴρ τὸ 
πνεῦμα αὐτοῦ συντάττεσθαι αὐτῷ ὡς. τὸν μονογενῆ λόγον...διὸ καὶ 
““εται Ἰάντη, Γγῖμ.2.4(Ν .30.4814}).Ψ 

Ἐτρισάγιος, ἰμγΙσε-ἠοἷν; τι86α, 85 441]. ΟΥ 858 ϑιῦβί. (ὁ τρισάγιος 
(ὕμνος) ΟΥ τὸ τρισάγιον), Ὀοίῃ οἵ (τεςίο!α δαπείμς οἱ [5,6:2, ἀπ οὗ 
᾿γτηη ἅγιος ὁ θεός ; ἰπ Ξογηδ 085865 1 οσἀπηοί δ βαία ψυττἢ σεγίαϊηῖν 
ἴο ἡ ὨΙΟἢ οὗ [ὰ6 ἵννο [πὸ ἔστη ταἔθυϑ.. 

Α, τεῖ. 15.613 τοῦ θεϊκοῦ πνεύματρς.. «συνδοξαζομένου.. «ἅμα τῷ 
πατρί, καὶ τῷ υἱῷ, διὰ τοῦ τι αἴνου ΒΙάγτηι, Τγέη.2.7(1.30.5880}); ἡ δὲ 
τοῦ τι ἄπανστος τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἁγιαστικὴ δοξολογία Νίαχ.»γ},8ὶ. 
24{Μ, ΟΙ. 7098); 10.Ε0}. ΠΟΉΘΘρί... ΒΗΓ 1(Μ. οό. τ4δτ0); ; ἀποκεκαλύφθαι 
τῷ ᾿Ησαΐίᾳ ἐκ θεοῦ. ..«διὰ τοῦ τ. ὕμνου τὴν μίαν τρισυπόστατον θεότητα 
7ο. Ὠἰγίραρ.2(Μ 0 Κ.25Ὰ}; ΠοπσΒ 85. δριίῃοὶ οἱ (οά τρισάγις κύριε 
Δ δὴ, α](Ρ.26.23; ποῖ ἴῃ Ταΐ, οτἱρίμα!); Οοϑια. [πα ἱσρ 6(Μ.88, 
3320); ; ΒΟΙΠΘΕΠΙΠΕΒ τι56α οὗ Τγεαημοίμς ΒΡ αἰΐου Ῥτγεΐαςοθ τῇ Πτασρν 
ἄνω τὰ σεραφὶμ τὸν τ. ὕμνον ἀναβοᾷ' κάτω τὸν αὐτὸν ἡ τῶν ἀνθρώ- 
πων ἀναπέμπει πληθύς (ὨΓνΒ. 0Ή2.1.1 ἐπ 15.(6,.0ς0)) ; τᾷ.ἀονιῖρ Κορ. 
12:20(3.1648); Επι5,Α], βόγηι,τ6.3(Μ.86.4178); οὐχ ἅπαξ τῷ πατρί, 
καὶ οὐχ ἅπαξ τῷ υἱῷ, καὶ οὐχ ἅπαξ τῷ ἁγίῳ πνεύματι τὸν τ. ὕμνον 
προσάγομεν, ἀλλὰ κοινῶς τῇ ἁγίᾳ τριάδι τρὶς τὸν τ. ὕμνον προσφέρομεν 
7Το.1)νῖσασ, 8 (ΝΜ .05.57}0)}; πλήρης γέγονεν ὦ μέγιστος οἶκος τῆς ἐκ- 
κλησίας διὰ τοῦ τ, κηρύγματος ΤΜΡΙΉ ὅγε. οἱ ἄηηπ.12(Μ.18.3778); 
ΒΡΡρΕν. αἶβο 564 848 ἃ ρυίναϊε ἀδνοίίοη ἐατρὸς.. «πᾶσαν τὴν ἡμέραν 
τὸ τ. ψάλλων μετὰ τῶν ἀγγέλων ἀρορῥϊβι. Ραὶν. (ΝΜ .65.848). 

ΒΒ. ϑεα οἵ πγπῖη ἅγιος ὁ θεός' ἅγιος ἰσχυρός": ἅγιος ἀθάνατος" ἐλέ- 
ἢσον ἡμᾶς; 1. οΥὐἱρῖη : ̓Ιαἰτοάασορα τηἴτο τατον Ὀγ Ῥυος!. ΟΡ ἴῃ 438; 
80ς, ἸΕροηΠα ννογάβ ΜΕΤ Γονοαὶ θα τὸ ἃ ΟΠ] ἀυσηρ βόα ΡῈ ΌΠς 
σαἰαπηῖῖν, Ασαο ΟΡ ἐρ.(ρ.18.,8,γ2{{-; Η.2.8448); ΣΕ ΠΧ 111 Ῥδρα 6. 
εῖγιτί(ρ.22.το; Η.2.821Ὲ}; 10.1}.ἐγίδαρ. (ΝΜ 95.570); 5θπρ ὃν [ὙΠ 5 
οἵ Ὀμαίοεάομ, ΟὔΠαΪ]ς. σε τ( 4 Ὁ 2.τ.τ|ρ.τος.30; Η.2.272Ὲ}; 10.}. 
7ζ.0.3.το(Μ.94.τοζτλ--Ο); 2. οοπίδηίβ δηα ᾿Γουρυβεβ 0 ; ὁ τὶ ὕμνος 
οὕτως ἐστίν" ἐκεῖ μὲν οἱ ἄγγελοι εἶπον δόξα ἐν ὑψίστοις... ἐνταῦθα δὲ 
ζἡμεῖς ...«τῶν ἀσωμάτων τὸ ἄσμα βοῶντες πιστῶς Ἅγιος ὁ θεός, ἤτοι ὃ 
πατήρ᾽ ἅγιος ἰσχυρός, ὁ υἱὸς καὶ λόγος.. «ἅγιος ἀθάνατος, τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον τὸ ζωοποιοῦν 1885. ̓ μυεν5ι.534{(ρ.26 5.20}; 1Ὁ.535(ρ.266,0); ἅ τ. 
ὕμνος ᾷδεται, τῆς θεότητος τοῦ υἱοῦ δηλῶν τὴν ὑπόστασιν, καὶ μὴν καὶ 
αὐτοῦ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ζωοποιοῦ πνεύματος Τϑορῃτ. ἢ ἰτέμγρ.ι , 

ὩΒΒ8 
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3 ««ἐπέραστόν τι τὸ ᾿ 

τρισμακάριος 

7.20068); 3. Πτατρ᾽ ; σαηρ αἰτοῦ {1{0|6 Ἐπίταηος, 11. }αει(ρ.τ68,12); 
δ. ας.(ρ.313.28); 4. 5884. 45 ἃ ρῥχϊναῖς ἀδνοζίοη,; Ὀν οολιίεββου 
Δηα 15 ρεηϊῖςηῖ θεΐοστε σοπίεββιοῃ, {0.6].ῥοεμει (Μ.88,1880Ὰ}); 
ὈΥ ῥξεορὶςᾳ ἴῃ ἅλϊτπης οὗ βφαγίμαυδκςε, Οῤγοη. Βαβεῖ. Ρ.284(Μ.02.0848); 
5. {πεορϑβοῆττε δααιϊίομ ὅ σταυρωθεὶς δι᾽ ἡμᾶς, τηαὰς Ὀγ ῬεῖεΥ 
ΕἼΠ]]|Ο, θδσϑιης 5016 οξ οἱ ἂμ ἱπιροτίδηΐ σοηίτονογδν, ροίηρ γο)θοϊεα 
ὃν οτἱμοάοχ οἵ, ποία γραφή σε ἐδίδαξε τὸ ἅγιον πνεῦμα λέγειν ἐσταυρῶ- 
σθαι, ἢ δύο υἱοὺς δογματίζειν, ἢ νοθεύειν τὴν τ. ὑμνολογίαν ;-.«ἐν γὰρ τῷ 
λέγειν σε, ἅγιος ἰσχυρός" καὶ πάλιν κατωτέρω ἐπάγειν, ὁ σταυρωθεὶς δι᾿ 
ἡμᾶς" δύο υἱοὺς, σημαίνεις ««ὅταν δὲ πάλιν εἴπῃς" ἅγιος ἀθάνατος, ὁ 
σταυρωθεὶς δι᾿ ἡμᾶς" εὑρίσκῃ τῷ ἁγίῳ πνεύματι τὸν σταυρὸν ἐπιφέρων 
ζΑςσας. ΟΡ ερ. (ρ. τδ,8; 11.2. 844Α); ἐ εῖκ ΠῚ Ῥαρὰ. ἐῤ.Ὀεὶγιτ(ρ.20.1τ; 
11.2.820Α}; τὸν λαὸν εἰς διαίρεσιν ἤγαγε, καὶ ἐν τῷ τ, Πέτρος, τό, ὁ 
σταυρωθεὶς δι’ ἡμᾶς, προσέθηκεν ᾿ΓΒαγ 1 6οζ..6.1.20(Μ.86.1768); 
Ἐναρυ. ἤ.6.3.44.π(0.1τ46.4; Μ.86,26974); ςἔ. εἴ τις τὴν τρισαγίαν λέγει δι᾽ 
ἡμᾶς σταυρωθεῖσαν θεότητα καὶ οὐχὶ τὸν κύριον... Χριστόν, καθαιρείσθω. 
εἴ τις κατὰ τὴν τ. φωνὴν Χριστὸν λέγει σταυρωθέντα, καὶ οὐχὲ μᾶλλον 
τὸν ἕνα υἱόν, τὸν ἐν μέσῳ τῆς τρισαγίας φωνῆς ἀνυμνούμενον, καθαι- 
ρείσθω Οαϊπὶ.6Ρ.τ2(ρ.17.5; Μ.8ς.1740Ὰ); ἀπαβε,διλοά, τ 3(}.80.2058); 
ΟΤτα  εαη.ϑε; ἰπβογίοη οὗ Χριστὲ βασιλεῦ Ὀδίνεοη (Π6 ἴοχὶ απᾷ 
1815 δα ἀοπ, ἰο σαν ἰὴ6 οὐἰμποάοχνυ οὗ τῇς ἴογπια]α, ἀβογισθα ἰοὸ 
Ῥαίσδτοῃ (ἰσπάϊοπ, ΤΏαγ.1,εος,ἢ,6.2.47(2ο8Ὰ). 

Ἐτρισαγιότης, ἡ, ῥγοείανιαίίον οὗ {ἢ Ἱῃγεοξοίαᾳ ποίίηεςς, τοῖ, 15, 
6:3 τὴν θείαν.. «φύσιν τῇ τρισαγιότητι δοξάζοντα ΛΠ. ἠοιμ ἴῃ Λ!, 
11:2γ(Μ.25.217}). 

Ἐτρισαέναος, ἐἠγίοε ουεγ- Ποιρίη οὔτε ἡ μία οὐσία... «συναιρεῖται 
τὴν τρίστομον καὶ τ. κρήνην τῆς θεότητος [(8Δ65.Ν42Ζ. 1αἰ.,(Μ.38.860), 

Ἐπτρισαθλίως, ἐλῤγίεο- μα βρῥτίν, στ, Ναζιεαγηι. ται. 76 7(Μ.37. 
1Ο82Α). 

Ἐτρισάκτινος, τοῖς ἰγῖῤ[ο δεανι; οὗ Γαπ,, Εα]ορ, [», ΤΎΤΉ.2.1(0.304). 
Ἐτρισάνασσα, “λγ1εε ἃ φιδεη ὦ πανολβία τ, θεογεννήτρια Ἀπαάτ,(Υ, 

07.14(Μ.07.ττοϑΑ}). 
τρισάριθμος, 1. [ἄγε τη πιρηδεν ἡ μανὰς ἐν θεότητι, τὰ δ᾽ ὧν θεότης 

τ. υ ΝΖ, αν η1,1.1.3.74()1.37.4144Α}; 2. ἐχργέδϑοά ΤῈ Ἰεγηις οὗ Ἰἧἤγές 
μονάδα.. «φρονεῖν μιᾷ καὶ ἑνιαίᾳ θεότητι.. .τριάδα δέ...τῷ διαφόρῳ τῆς 
τ. προσωπικῆς ἑτερότητος ΘΟΡΒΤΗ Ἔριν. (Μ.87.21530); ΤΑ Ππαβί. , 
μά, ἀτορ.α(Μ.80.τ2ο8λ). 

Ἐτρισάρνητος, ἐλγίεε-ἰοηγίηρ, τὸ μας ἄγος ἀδηϊεά εὑρίσκονται 
οὗ εἰκονομάχοι οὐκ ἀρνησίχριστοι μόνον, ἀλλὰ γὰρ καὶ τ. Τματιδιυᾷ, 
ἐΡ}.2.84(Μ.09.13280). 

Ἐτρισαυγής, τοῖἑ Γγὴῤ[θ ΞρΙοηἀομν πιστεύομεν εἰς τὴν ἁγίαν τριάδα, 
ἧτις.«(μέα ἙλΠορ. ». Τ τη.2.α(Ρ.364); 70.) .μαον.(Μ.94, 

1110). 
Ἐτρισαύγουστος, ἰἠγεεο-αμριεὶ, ΟΤΑτοτ εἰ, 3(Η.3.8040); ΤΏΡ. 

εἶγομΡ.τος(Μ.τοβ.4204}; 26.}.24τ(6ο 74). 
Ἐτρισέβαστος, ἰλγίσε- ατεριεδὲ; {1116 οὗ δτρθσου, Ρδμ].31} ϑορῆ.9 52 

(Μ.86.21558). 
Ἐτρίσειρος (ἔ-συρος), τοτίὐ ἰΐγει δίγαμάς; οἱ ναὶπ σίοτν, ρυιαθ, 

ΔΠ6 1εαϊοιϑδυ, ΤΙΝῚ υἱὲ. 4(τρίσυρος Μ.70.11440) οἰ. 5. τριφάρμακος ; οὗ 
τηοτηϊην, ροπίΐθποθ, 8πα ὨθΜ]1ν ἡ πανόσιος αὕτη τ. ἅλυσις Το. 
(Ια. 5εαί. 2: (1.88. 0800). 

Ἐτρισείς, ἐἠγεό- 1 -ὁΉ6, ἐγ τ6:6 τρισένα ὑψιμέδοντα ΓΑΤΉ ἰφαῥρὶ (ρΡ.τορ. 
6; ν.]. τρισένη Μ.28.1420Ὰ). 

Ἐτρισεννέα, ἰζγίες πῖμε, τ Ν γϑ5.6ρ.ταη. (Ὁ.4ς.2224), 
Ἐτρισήλιος, οὗ ἄγεθ σις ἐπὶ τοῦ τ. τῆς ἁγίας τριάδος φωτός 

ΤΑΊ  εορη. 5 ΘΗ]. ο( .28.768); τῇ αἴγλῃ τῆς τι θεότητος 1505.4], 
δογ.21τ.3(Μ.86.4284); τῆς ἐνιαίας καὶ μιᾶς καὶ τ. θεότητος ΤΥ Ν Υ55, 
μσημι τη 70.(ρΡ.ττο.4}; πιστεύομεν εἰς..-μέαν θεότητα...τ, 10.) λαεν. 
(λ1.04.7716}; 85 δι ῦϑ8[., ἐγέρίο σώ ἐξ ἧς ἐλήφθη ὁ ἥλιος, εἷς ὧν τοῦ τ. 
τῆς.. «τριάδος Μοα. ἐογνρι.53(}1.86.32858). 

Ἐπτρίσηλος, ν. Ἐτρίσυλος. 
Ἐπτρισημερεύω, ν. Ἐτριημερεὔύω. 
Ἐτρισθανής, ἰλγίερ ρεν οὙ ἀεαὶ, ΟΝ. καγη.2.2(οΡὶρτ.)470( 1. 

28.τογ.}}.Ψ 
Ἐτρισκαιδεκάς, ἡ, ἰῤηγίοεν ῥαγὶ, 

2600). 
᾿ Ἄξτρισκαιδέκατος, ἐψιγέεσεμέν, ΟΠ γγβ. ον. 2 6.4 ἦπ δ ον. (1ο.624Ὰ). 
τρισκατάρατος, ἰλγίεε- αοσμγδοά; ΒΌΡΟΥ]., οἵ πιο γὶβί, ἄρος. 

αμ. (ρ.110). 
Ἐτρισκύταλος, τοέΐἑ ἰδγέε 7οπὶ5; οὗ ἤηροῖθ, Μείοϊ, πα πορι. 20(Μ. 

64.1252Α). 
τρισμακάριος, ἰἠγιεε- ἰοςςεὦ μακάριοι οἱ ἰδόντες με καὶ πιστεύ- 

σαντες" τ. δὲ οἱ μὴ ἑωρακότες με καὶ Αἰλόνα ομρὰ ΕΡ. Αὐρ.χίρ.281. 
2}; ἀπολουσάμενοι ἐπὶ τῇ τ. ἐπονομαοίᾳ.. εὐπνεύματα ἀπελάσαι 
δυνήσεασοθε Ηον ἶενι.οτο; τ᾿ ἐπονομασίᾳ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
βαπτισάμενοι 10.9.23; τὴν...τὶ τιμῶντες τριάδα Ἰδυβ.εῤ. ἐπ ἰαε.(ρ.6ο.14; 

᾿ 
ουσιᾶα...Ττ, 

ΟὨγγβιλορειθ, 4 τη Ῥλά(ατ, 
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τρισμακάριστος 

Μ.24.8254Α}; τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον..«συμπαρείληπται τῇ-..τ. τριάδι 14. 
δ. ἰβ...5(0.τό2.31; Μ.24.10128}; τῆς τ. ἐλπίδος...«ἐν τούτῳ καταστησα- 
μένης τῷ τέλει, ἐν ᾧ ὁ θεὸς ἔσται πάντα ἐν πᾶσιν 1ῤ.3.τ6(0.174.22; 
10334}; τὸ τ. τέλος, καθ᾽ ὃ... ἐπὶ πάντων θεὸς... αὐτὸς ἑαυτὸν τοῖς ὑπὸ 
τῷ υἱῷ βασιλενομένοις δωρήσεται 1Ὁ.3.τ8(Ρ.179.9; 1Τ0414}; τό...μὴ 
παραμελεῖν...τὰ τῆς θείας ἐπιγνώσεως... «τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ πάντων τ. τέλος 
ἰά,ῥ. 6.).8(307} ; Μ.21.5218)}; οἱ Ι5τ8ε], γτ. 4».25(3.2758); τ. ... ὁ 
κατὰ θεὸν πλουτῶν 1α.1.2.12:20(}1.72.7378); οὗ δαϊηΐῖβ, [.5.}.6.7.8 
(3128; Μ.5280); ὁ τ. ἀπόστολος Οἰ,ομά,το27; ΤἈΔΤ, τ ονγ.τ2: τ(3.241); 
Ἰα,ϑορ ἢ. Ρτοθτα, (2,1560) ; ΟἹ Οοπβίαμεης, ἘπΒ5, ἡ] αγοείί.2.4{ρ.58.5; ΜΙ, 
24.8210}; 5. 508], 14.Ὁ,.(.1.2(ρ.7.25; Μ.20.9120); ΒΒ ΤΟΠ]81Πη5, ἐ.4. 
Ἴτ(ρ.147.12; 12258}; οἱ Ηδϊδηα, 1}.3.46{(ρ.97.8 ; 1105}}}; 85. {π|6 οἵ 
ΒΙΒΠΟΡΒ, ἰα, Μίαγεείζ τ α(ρ.18.2; 7524}; Ῥ)οιίπυς 6 4].6}.80.ΒρΡΊρῃ. 
ἤᾳεν.72. ττῴρ. Ζύ5,23; ΜΙ,42.3078}; 5Όρε1)., Τπαΐ,ἢ,6.4.8.τ(3.0ς6). 

τρισμακάριστος, ἐῤγιεεε-ὀἰοοοσά, οἵ ἜΞΕΚΝ ἐν. «ταῖς τ. αὐλαῖς 
Ἰιάντη. Τγίη. τ. 6(Μ.30,2850); τῆς μνήμης τῶν τ΄ μαρτύρων Ν1].6}}.4. 
62(Μ.79.5818); τῷ..«ἐν ἁγίοις τ, πάπᾳ ἡμῶν ᾿Ιωάννῃ ΤιροπτΝ υ..7ο. 
Εἰσερι.τ(ρ.6.1); 1Ὁ.7{(0.12.13);. Ἀνδρέα...«πάτερ τ., ποιμὴν τῆς Κρήτης 
Απατιτιεαροιαρ.(Ν.9).13858); ὦ τ. ξύλον ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστός 
Οὐοϑιη. 6]. νη. τι. δο,Ρ.162 ; Μιο8, 5040); τὸ τοῦ σταυροῦ ξύλον, τὸ 
οτος Το ιύπαριτιτό(}.94.12458}); τὸν τι .-- πατριάρχην τῆς ἁγίας... 
πόλεως 1ά,ἰγίδαρ.τί Μ.95.240}; τ. ὃ οἶκος τοῦ Δαβὶδ ἐν ᾧ ἐβλάστησας 
[5Ξ5. ΒΜΥ] ἔΜοίῃ ϑγνη εἰ πη (ΜΝ .18.360Ὰ). 

Ἐτρισόσιος, ἑἠγίσε- μοῖν, δηλ ΙΓ υ. [ο«Οἰτηι, (.88,δοοΑ). 
Ἐπρισπόθητος, ν΄. τριπύθητος. 
τρισσάκις, ἐΐγίοε, Β..5.9}.236.5(3.362Ε; Μ.22.3844). 
τρισσεύ-ω, 1. γεῤεαὶΐ ποῖεο, ἀο ῥον ἐμε ἐγ νιε οὐδαμοῦ τις... 

ἀπήγγειλεν ἡμῖν, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἅπαξ εἰπεῖν τὸ ᾿ἅγιος᾽ μεγάλῃ τῇ φωνῇ, 
ἐν δὲ τῷ δευτερῶσαι ἧσσον, ἐν δὲ τῷ “-σαι ὑποβεβηκότως Ατἰῃιλομα. 
τη ΜΠ τιν 27(}4.25.2170}; 2. τῆλε, ἱγεαὶ ἃς ἐμγεοξοίά, τ Ν γββ,ἰαμά, 
Βας.(Μ.46.8ο050); “στομεν τὴν θεότητα Ττεροητ,αΐς .τ(}.86,629}). 

τρισσός, ἱμγεεζοία Ὁ πουΐ. ρΡ] Χ., ἐράϊοες μαυϊηρ ἤγδε εἰ}, 
Επι5.0.0.4.37(0.132.τὸ; Μ.2σ. ττ850). 

Ἐτρισσοφαής, οὐ ἐψγεεξοίᾳ ἰἰρλὶ, ΟΥτιεχροῖν Ῥγοτθ: 22(Ν.17.1968) 
οἷϊ. 5. αὐτοζωΐα; στ. ΝΖ. ἐῶν .1.1.4.65(}}.37.421Ὰ}; τ. θεότητος 1Ὁ.2.1. 
13.214{1244Ὰ}; Μαχ.). 1 βαϊ Β(Μ.90.2854}); ΙΔ την 5,.232(Μ 01.718). 

Ἐφτρισσοφεγγής, Σλ]Ή]ῊΡρ τοῖὶ ἰγίρίε ἱρἠὲ λατρευταὶ τ. οὐσίας 70. 
κα, ρθη! 4] (0.21; Μ.06.8364}); ὁ τ. τῆς θεαρχίας τύπος 1. τοζ(ρ.21τ6; 
8378). - 

Ἐτρισσοφεγγόφωτος, τἠϊπίηρ τοῖν ἱξγοεξοίά τρίομάοιν φύσις ἡ τ, 
Το. ιεαγηι ροπὶ οο(ρ.216; ΝΕ.06,82)4). 

Ἐπτρισσόφωτος, οὗ ἱλγεεξοίά τρίεμάοτν τὴν τ. φαῦσιν ΤΡαι].51], 
ἐδένηις νι. τ81(}1.86.2268); τῇ ἀστραπῇ τῆς τ. θεότητος [0.1 ἀοηι.12. 

ο(Ν.96.7938). 
τρισσόω, ἰγίῤῥἶε, ἀο ἰμγίσε, ΞΟΡἢγ.Η.ο»γ.2.1(}1.87.3217Ὰ): Μᾶακχ. 

ονιδίς. (Μ.91.13028). 
Ἐτρισταλαίπωρος, ἰἠγίοε- πη ξεγσῥίο, ΝΙ.εΡ}.2.τ64(Μ.79.277}). 
τριστάτης, ὁ, 1. σπε τοῆο εοητες ἰἐπιγά, εἰαπάς ἴῃ ἔΐς ἰπνγά ῥίαεε, Βα. 

ἐρ.τοοί3.2830 ; Μ.322.701Ὰ}); οἱ ἃ σδιτασοῃ, ἐκγά τη γαηκ, δβνοῇ.Η. 
Αρά.(λ1.93.13534}; 2. πε τοῦο εοηῖες μδΧχῚ ἰθ 86 ξουέγεῖρη απ ἐῖς 
φιέθσης υἱσίον, Οἰνόη Ῥαξοθρ το  (Μ.92.28ςΑ} ; τιεί., ΤΒάτ. ϑεμα.υγ,11, 
ετ(}1.90.8208); 3. εαρίατη, ΟΥ.κ οἰ ἴἢ ἔχ. τ4ν)(}1.12.2880); ΤΟτΝ γ855. 
οεεγ5.(1.46.1ττ680) ; (σου. ογ.2(Μ.08.2844). 

“τρίστυλος, τοῖίῇ ἐξγεε σοΐμηηης, [0.1 πλ.5εα]. τ(Μ.88,636}). 
Ἐτρίστωον, τό, ὀωτἀτηρ τὐτίλ ἐμγδε εοἰοηπαάες, Ῥτος, 3 Κερ.7:28 

(λ1.8).1157}). 
Ἐτρίσυλος, εὐ ἰξγεε παῖς, Ττ Ναζι γι ραί, ταβϑίν 1. τρισήλῳ 

Μ.48.2554}). 
Ἐχρισυπόστατος, οὗ ἐδγεε Ῥεγδοης; 1. οἵ ἀεἰῖν δος, Ἠδγηιείϊο 

ἀοςίτη θεὸν... φράσαι. . ἀδύνατον" ἔστι γὰρ τ., ἀνερμήνευτος οὐσία καὶ 
φύσις 170.})..ἀγἱορι,Β(ρ.τόο. τ ; Μι96,12774});2. οἱ σοάδεδα ὦ πάτερ 
καὶ λόγε καὶ πνεῦμα, ἡ τ᾿ οὐσία καὶ δύναμις Ἐῆτνπ. ἀομμιττί3.2470); 
τὴν ἁγίαν... καὶ τι τριάδα ΟΠ ΓΥΒΙΡρ. θη. 70. Βαῤὶντ 5(Ρ. 47.123}: Ἐϊοη. 
Ατνδ.λ..7.4(}4.3. 2120) ΟἿ, 5. ἑνάς : 1Δ,ἀνη..1.4(Μ.3.5024} οΟἷτ, 5. ἔκφανσις ; 
τῆς μιᾶς τ, καὶ προσκυνητῆς θεότητος (οβια, πα. ἰοΡ. ῬτΟέτη. (Μ.88, 
524}; Μαχιαμεδῖρ (ΝΜ τ, τοζό0) οἷ(. 5. ἐνούσιος ; τ. τὴν μίαν τῆς θεότη- 
τὸς οὐσίαν προσκυνοῦμεν ΤὮΏΘΙ.ἐ6Ήη1.2.οδ( Μι9..1448.); μονᾶδα μὲν διὰ 
τὴν φυσικὴν ἐνότητα καὶ κυριότητα, τριάδα δὲ διὰ τὴν τ. τελειότητα 
(σρ(δδι)αείτϑί(Η,.3.1448Ὲ}); ὁ θεός, τ. φύσις πιά, τ, ἐγίοά.2.0 (1.07. 
14004}; σὲ τὴν τ. μονάδα...ἕνα θεὸν ὁμοούσιον ὑμνῶ 1Δ.ταηυταρ (Μ, 
97.12800}; μέαν θεότητα τ., ἐν μιᾷ τῶν αὐτῆς ὑποστάσεων ὁλικῶς ἡμῖν 
κοινωνήσασαν 1ο.Π),ἤονι.ττ. (Μ.ο6.γ654}; πιστεύω εἰς πατέρα, υἱὸν 
καὶ πνεῦμα, τριάδα ὁμοούσιον καὶ μονάδα τ. 14.γεεἰ. δορὶ, τ(Δ.04.14218); 
μιᾷ προσκυνήσει λατρεύομεν μίαν τ. θεότητα ΤΜεΙΠραΐηι, 5(}1.18. 
3034}; ΤΜΕΙΠ, δγηη.ε ηπ.2(Μ4.18,3520) οἷ. 5. ἑνάς ; τεῖ, βεσδρῇῃς 
Ἀντηη τρισὶν ἁγιασμοῖς ὑμνεῖν τε καὶ ἁγιάζειν τὴν τ. μίαν θεότητα Μακ. μοῖς ὑμ γ ὴν τ΄ μ 
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γηγοί τοί Μ οι. 6960); τρισάγιον ῴδήν, ὡς τῆς τ. θεότητος ἐμφαντικήν 
19. ̓. 1. 3. τοί Μ. 94.10218}; φημὶ.. "ἀποκεκαλύφθαι.. «διὰ τοῦ τρισαγίον 
ὕμνου τὴν μίαν τι θεότητα καὶ κυριότητα Ἰαἰγίξαρ.2(Μ.0ς.25Ὰ}; οἵ, 
Απαάτιβο5. “ροειο(Μ,τοῦ.2570); Ατείῃ ροε.4:8(} τού.5730); ἃ5 
5ΥΠΊΒΟΙΖΕά, ΤΑΊ φη αἰ. 4(Μ.28,7760) οἰτ, 5. τριπρόσωπος ; ὥσπερ ἡ 
ψυχὴ..«μία ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τ., ψυχή, λόγος καὶ πνοή" οὕτω καὶ ὁ θεὸς 
εἷς ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τ., πατήρ, λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον 1.(γ808); 
οὐ γὰρ μίαν τινὰ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ ὁ ἄνθρωπος κέκτηται... .ἐξει- 
κονίζων...τῆς τ. θεότητος τὸ μυστήριον ΤΟΥ Ν γ55.ἤηαρ.(Μ.44.132208). 

Ἐτρίσυρος, ν. ἘἜτρίσειρος. 
Ἐτρισύστατος, εὐγηροΞξεά οὗ τγεὸ ῥαγίϑ; οἵ ναυϊῖ οἵ δανοη, ἤεῦς. 

(0.12. 19; Μ.τοιτοια). 
τρισώματος, το δ δον εονμιροςεά οὗ ἰἠγες ραγίς; οἵ (χϊβὲ ἀσο. 

Ῥοταῖϊς ἀοοίτπο, ΗἸρρ.ἠμαογ. 5. τ ίριτοσ. 3; Μ.16.31628). 
Ἐτρισώνυμος, τοί ἱγερίο γερεί οη οὗ (ἢ πάη ἐμβλέψατε... εἰς τὸν 

οὐὐτοῦ σταυροῦ τύπον καὶ εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐν αὐτῷ τ᾿ ἐπιγραφήν 
Απαβεδιλοά, τ2(Ν.80.2ο 10). 

Ἐχριτάκιον, τό, ῥραγείμηεηί, Εποῆοί, (0.403); 16. (0.655). 
τριτάλας, ἰἠγεε-τογείεἰθα, Ονας, δῖδ. 5.55. 1τΡ.5.137. 
τρίτειχος, το] ἰὴ ἱγιρίε τοαῖἑ, ΝᾺ Ἰμίορ.τοί Μ.70.ττοϑΑ). 
Ἐτριτεννάται, αἷ, [5Ξς. μνῆμαι] γιεριογίαίς οὗ (6 ἀεαι οἡ εΠ|6 ἰ᾿ἰνά 

απῷὦ πἰπί ἄαν, 170.1), βά,ἀονηι.24(Μ.05.2600). 
Ἐτρίτευχος, ἧ, {π8 ἰΐγέε νοϊμνηές, 1.6. Τοβῆια, Τᾶρο5, Κατ, ΑἸΒ. 

ἐρ. ΜΠ αγεεὶ!.2(Μ.27.128). 
τριτημόριος, 1. ἐγίβαν6; οἵ (Πγβῖ 85 ςομΠροβρά οἔ Τμοβοϑ, 

᾿ττα το ἃ] βου], πα θοᾶγ (ΑΡοΟΝμΑΥ Δ) πῶς εἰκὸς τὸν τ. ἐκεῖνον τοῦ 
Ἀπολιναρίου θεὸν τὸν σαρκώδη θάνατον ὑπομεῖναι; ΟΥ̓ΝΝΥΞ5..4)οἷ.20 
(Μ.4κ ττϑοο); 2. πουΐ, ἃ5 βαρ 5ῖ,, ἐγ ραν, ΤΒατ, ἡ 6.1.1τ.4(3.774) 
οὗ ἀϊνίης οἰδηιδηΐ (ΤορῸ5) ἴῃ (Ἡχιβὲ (ΑΡΟΙ πατίαπ), αὐ Ν νο5. ροί!. 
25(Μ.4:.12018). 

Ἐτριτοεκτοεννάται, [50. ὧραι] ἐέγεε, δέκ, απ πόμε, 1ο.1)..76}.5(Μ. 

95.600). 
τρίτος, Α. ἐξιγά, 1. οἵ τῃιτᾷ δᾶνδη εἶδον τ. οὐρανὸν πολὺ φωτεινό- 

τερον..«παρὰ τοὺς δύο 1.1 υ.2.8, ἐν τῷ τ. εἰσὶν αἱ δυνάμεις τῶν 
παρεμβολῶν, οἱ ταχθέντες..-ποιῆσαι ἐκδίκησιν τοῖς πνεύμασι τῆς 

πλάνης 1.3.3; δυνάμει ἀνθρωπείᾳ ἄφθεγκτον εἶναι τὸ θεῖον μηνύων, εἴ 
γε ὑπὲρ οὐρανὸν τὸν τ. ἄρχεται λαλεῖσθαι (Ἰοτὴ.5[».5.12(Ρ.278.1τ0; Μ.0. 
1174}; 2. Τηίη. ; οὗ Η. ἀποβῖ; 8. 1ἴὰ βασ]ν νυ τετβ ᾿]ησοῦν Χριστὸν... 
υἱὸν..«τοῦ ὄντως θεοῦ...ἐν δευτέρᾳ ἔχοντες, πνεῦμά τε προφητικὸν ἐν 
τ. τάξει..«μετὰ λόγου τιμῶμεν Τδι.ταρῤοἱ.153.3(}].6.5348Ὰ}; δύο μὲν οὐκ 
ἐρῶ ϑεούς, ἀλλ᾽ ἣ ἕνα, πρόσωπα δὲ δύο οἰκονομίᾳ, τήν τε τ, τὴν χάριν τοῦ 
ἁγίου πνεύματος. πατὴρ μὲν γὰρ εἷς, πρόσωπα δὲ δύο, ὅτι καὶ ὁ υἱός, τὸ 
δὲ τ᾿ τὸ ἅγιον πνεῦμα ΠΙΡΡΝοδὶ, τ4{Ρ.2:7.1; οἰκονομέαν δὲ τρίτην, τὴν 
χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος Μ,1το.821); ἐξακούω...τὴν ἁγίαν τριάδα 
μηνύεσθαι. τ. μὲν γὰρ εἶναι τὸ ἅγιον πνεῦμα, τὸν υἱὸν δὲ δεύτερον (61. 
οἰγιβιτά(ρ 295 τς; Μ.0.1568) ; Ὁ. Εὺιποτπΐδη τὴν..«τῶν ἁγίων... φυλάσ- 
σοντες διδασκαλίαν, παρ᾽ ὧν τ. αὐτὸ ἀξιώματι καὶ τάξει μαθόντες, τ. 
εἶναι καὶ τῇ φύσει πεπιστεύκαμεν πιπιαροί, τ (Μ.30.861}}; τ. ὃν τὸ 
ἅγιον τὴν τάξιν, οὐκ ἂν πρῶτον εἴη τὴν φύσιν, ὅπερ ἐστὶν ὁ θεὸς καὶ 
πατήρ 1ῤ.; τ. καὶ φύσει καὶ τάξει προστάγματι τοῦ πατρός, ἐνεργείᾳ δὲ 
τοῦ υἱοῦ γενόμενον, τ. χώρᾳ τιμώμενον, ὡς πρῶτον καὶ μεῖζον πάντων 
καὶ μόνον τοιοῦτο τοῦ μονογενοῦς ποίημα 1δ.(8610,}); 6. ἴῃ οὐ Ποάοχ 
Ροξέ- ΝΊςΘηδ τυ τε 5, τοῦ, βεσαρῃὶς ἤγύηη οὐδαμοῦ τις.. ἀπήγγειλεν... 
ὅτι τὸν πρῶτον ἁγιασμὸν κυριολογοῦντα, τὸν δὲ δεύτερον ὑποτάσσοντα 
καὶ τὸν τ. κατώτερον τιθέντα Αἰ ἠοῖ ΜΠ. 11127(Μ.25.220Ὰ); 
τίς. «ἀνάγκη, εἰ τῷ ἀξιώματι καὶ τῇ τάξει τι ὑπάρχει τὸ πνεῦμα, τ 
εἶναι αὐτὰ καὶ τῇ φύσει; Β45.ΕΜΗ.3.τ(1.272Β ; Μ.20.6538}); οὐ πάντως, 
εἴ τι τῇ τάξει καὶ τῷ ἀξιώματι δεύτερόν ἐστι καὶ τ᾿ τοῦτο καὶ τὴν φύσιν 
ἑτέραν ἔχει ἐν... 2(2130; Μ. 6578); ; εἰ οὖν φύσις αὐτῷ ὁ ἁγιασμός ἐστιν, 
ὥσπερ πατρὶ καὶ υἱῷ, πῶς τρίτης ἐστὶ καὶ ἀλλοτρίας φύσεως; ἐδ. 3. 3 

(2140; Μ.66ο}0)}; πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα παραδιδοὺς ὁ 
κύριος, οὐ μετὰ τοῦ ἀριθμοῦ σννεξέδωκεν" οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι εἰς πρῶτον 
καὶ δεύτερον καὶ τ. ... ἀλλὰ δι᾽ ὀνομάτων ἁγίων τὴν γνῶσιν. ..ἐχαρίσατο 
ἰᾷ. δ ρίν.44(4.370; Μ.32.1480); οὐ γὰρ κατὰ σύνθεσιν ἀριθμοῦμεν, ἀφ᾽ 
ἑνὸς εἰς πλῆθος ποιούμενοι τὴν παραύξησιν, ἕν καὶ δύο καὶ τρία λέγοντες, 
οὐδὲ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τ. δι4τί81 ; Μ.1408}; οἱ...«τὴν ὑπαρί- 
θμησιν ἐν τῷ πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τ. λέγειν τιθέμενοι, γνωριζέ- 
σθωσαν τὸ πολύθεον...τῇ ἀχράντῳ θεολογία... ἐπεισάγοντες. εἰς οὐδὲν 
γὰρ ἕτερον φέρει τῆς ὑπαριθμήσεως τὸ κακούργημα ἢ ὥστε πρῶτον καὶ 
δεύτερον θεὸν καὶ τ. ὁμολογεῖν 1Ὁ.47(308 ; ΝΊ.τ 520); 8, οἱ τῃ1τῇ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴῃ 
ΒΏΡΈ ς ΒΙοτατοῖν γραφήσεται [55,8 νἹΤρΡῚ] ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς καὶ 
ἐν τῷ τ. τάγματι τῶν ἀγγέλων εὑρεθήσεται ΑἸ υτνριτοί(ρ.43.23; Μ.28. 
2610); οὗ {πιτά {εϊδᾷ τρίτην ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν οὐρανίων ἱεραρχιῶν, τὴν 
τῶν ἀγγέλων τε καὶ ἀρχαγγέλων καὶ ἀρχῶν διακόσμησιν Ὠ]οη Ατικὶ. 
6.2(Μ.3.2οτα); ἐδ.το.τ(2734}; 4. πᾶταβ οὗ ψδ]θπε. δοοη ὁ τὰ πάντα 
περιέχων. .«δογματίσας...κληθῆναι ἑτέραν ὀγδοάδα.. «ἀντέστησε ἀντὶ 



, 
Τριτότοκος 

τῶν ἀρρένων τοὺς ἄρρενας" όνον, Τ., Πέμπτον, Έβδομον ἘΡΙρ ἤαον. 

31.6(Ρ.393.6; Μ.41.4840). 
Β. πρυΐ. Ρίατ. ἃ.5 505.» μιφηογίαῖ ̓ γαγενϑ δου ἀφαά οἡ γα ἄαν 

ΟΡ ον ἀφαϊ ἐπιτελείσθω δὲ τ. τῶν κεκοιμημένων ἐν ψαλμοῖς καὶ 
ἀναγνώσμασιν καὶ προσευχαῖς διὰ τὸν διὰ τριῶν ἡμερῶν ἐγερθέντα 
(οηδὶ. ΑΡβ.8.42. : ῬΑ], ἡ. ]αμς.τ(ρ.68.15 ; Ν.324.107 64}; μνήμην 
ποιεῖσθαι τῶν προλαβόντων καὶ πάλιν τ. καὶ ἔννατα καὶ τεσσαράκοντα 
110... βά,ἀονηι. τ 5(Μ.05.2618). 

Ὁ, ἔδιη. βίη. 85 βυιῦβε.; 1. γα πομν οἵ ἴῃς ἄαν, 4 “ 0.1τ3(Ρ.212. 
11); 2. ἐόντα, οἶος βα]α αἱ {ηϊχα ΒΟοὺΐ εἰ δέ τινες καὶ ὥρας τακτὰς 
ἀπονέμουσιν εὐχῇ, ὡς τ. φέρε καὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην, ἀλλ᾽ οὖν γε ὁ 
γνωστικὸς παρὰ ὅλον εὔχεται τὸν βίον (Ἰετη,5:7.7.7(0.320.20; Μ.ο. 
4560); μετὰ τ. ὥραν συνάξεις ἐπυτέλει, ὅτι ταύτῃ τῇ ὥρᾳ ἐπάγη τὸ 
ξύλον τοῦ σταυροῦ ΑἸἢυἹγρ.τΖίρ.46.9; Μ.28.26:5Α) ; τι» ἔκτην, ἐνάτην 

καὶ τὰς ἑσπερινὰς εὐχὰς ἐπιτελοῦσι (ἢγνϑ,ἤον!.14.4 τὴ τή (τι. 
ό631Α}); ἔψαλλον τὴν τ. 7ο.ΜοΒΟΒ ῥγαϊ, τ26(Ν.87.30008) ; . ἐπ|γὰ ὧαγν οἵ 
ἴῃ6 ψεςκ, Τηόράαν, Ἐὰ5.φι. δΙαγῖη.2.32(Ν1.22.0410); Οοηοί. 4 Ρ}.5.τ4. 
τ; οἱ Ἰυοκάαν ἴῃ Ηο]ν ὑεῖς τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τ. ΑπατιΥ ντοά. (ἢ. 
97.1τ4008); (οβιῃ. ΝΜ 6]. ἄγη. 4 τ. ο.- 188 ; Μ,08,4734}); Οσπϑιί δὲ, 

3ο(Ν.99.17τ60). 
ΠΤ). ἡξαῖ. 45 δᾶν., ἑμγίεε, τοῖ. δίσῃ οἵ οσοβθ5 ὅταν καθεσθῇς ἐπὶ τῆς 

τραπέζης καὶ ἔρχη κλᾶσαι τὸν ἄρτον, σφραγίσασα αὐτὸν τ. ΑἸΉ ὐἱνρ.13 
(0.47.2; Μ.28,26πο) ; τϑῦ, τεσθρίσου οὗ Ὁοσζησηιηίοη μεταλαμβάνειν... 
τ. τῆς ἑβδομάδος 10. Μοβοῃ ῥγαΐ. τΊ(Μ.8).28654}. 

Ἐτριτότοκος, ἐπίγάτ δον ὁ μονογενὴς δὲ πάντως καὶ πρωτότοκος 
εὑρίσκεται οὐκ ἔχων δευτερότοκον ἢ τ. ΤΠ άντη. Τγ1Η.3.4(Μ.50.8360). 

τριττύς, ἡ, Ε. ΕΊΡΙ[Ἰεῖίν, τοῦ. Ττη. ἡ τῶν ὀνομάτων τ. Ττ [ΔΊ]. 
ΡΟ Παρ». 2 6(Ν 46. του); 70.1)ἐγίξαρ.τ2(Μ.05.458);5. 2. Ιγταά, 
ϑυη65.γ 6 ΡΉ.7(ρ.τό.τπ; Μ.66,τού40). 

Ἐτρίτυπος, οΓ ἐἶγεε ἔογηῖδ, ΝΟ; Επαος.γρ».2.122(Μ.8ς. 

ϑ490). 
τ ριτάνυμδε, ὀοαντηρ ἰδγεα παρέ, ΤΑΊΤΏ, Τ ΐη.1.20(}1.28,11484). 
Ἐτρίτωσις, ἡ, ξεζοπᾷ γερο] ον, ἴ.δ. ἰμίγὰ ἕἕητε, ατνΝυ 55. κσηαρι.ΗΟΙ. 

(Ν.45.1760). 
Ἐτριφαής, ὁ ἐγτρίε ἱρὴ μέα παγὰ μία ῥίζα τ. ἔλαμψε μορῴφά ὅγπες, 

ἀγηι.2.26(0.44:; Μ.δό6.τ502). 
Ἐτριφάλαγγος, τοῖϊἑ ἐἤγες δοη 5 δοίτοθθῃ ἐΐ 7οἼηῖ5, ΜΙ ο]εί μαΐ, πο. 

“Ζδ(Μ.64.1252.). 
Ἐχριφανής, τοῖα ἱξγοεξοία ςρίσμάομν τῆς τοῦ.. 

θεωρίας Βοη.Ατ.ε.}..7.2(}].2.2 080}. 
Ἐτριδάρμακος, εοπίαϊη της ἐ᾿γεοξοϊά ροΐϑοη, οἵ νϑιηρΊοΥν,, Ὀγ]46, 

Πα Ἰξαίϊουβν ἡ τρίσειρος ἅλυσις τῶν κακῶν, τὸ τι κέρασμα τῶν 
παθῶν, ἡ τριττὴ γλώττα τῶν αἱρετικῶν ΤΝΙ] υ1.4(Μ.79.τπτ440). 

Ἐτριφεγγής, οὐ ἰγτρίο ἱτρ μὲ; Ἔαϊη., (σθο, ΡΙβιλόχ, τ82(}1.02.14474}; οὗ 
Ὀαριίβι, 170.) ἤσουν. }1.οδ. 6). ᾿ 

Ἐχρίφεγγος, -Ξ ἴοτεσ., [0.Π) ταν βομΐ τ οίρ.211; Μιοὅ.840Α). 
τριφυής, 1. ὁΓ Πὲγεεξοϊα παΐμεγε (Ῥεταῖ!ο) κατεληλυθέναι...ἐν τοῖς 

“Ηρώδου Χρόνοις τ. τινα... καὶ τριδύναμον ἄνθρωπον καλούμενον 
Χριστόν, ἀπὸ τῶν τριῶν ἔχοντα τοῦ κόσμου μερῶν ἐν ἑαυτῷ πάντα τὰ 

συγκρίματα καὶ τὰς δυνάμεις ΗἸρρΡ.ἤκεγ. "5. τ2(0.1ο5.3.; Μ,16.31628); 
2. ποαΐῖ. 85 βιθ8ι., ἐλγεϑοξοϊά παίμγε, τοῖ. Αρο Ππαυῖαῃ ἐΠΡα τ 6 
ἀϊνβίση οὗ Γ81, Οι. Νγυϑ5. ροί  ο( ΝΜ .45.ττ4ο0). 

Ἐτρίφωτος, ἀγέρα. ὀνϊαηι, ΓΕΡΙρΡΗ λόηι.  (}1.43.4068). 
Ἐτριχεύομαι, δὲ ἱμγηρά τηῖ0 μαῖν, Τύδεϑ. ΝαζΖ.άίαϊ. τ4ο(.48. 1053). 
Ἐτριχῆς, [ἤγεε- οἷ4 ὅσον μὲν κατὰ τὴν δύναμιν εἷς ἐστιν θεός, ὅσον δὲ 

κατὰ τὴν οἰκονομίαν τ. ἡ ἐπίδειξις Ἡρρ.Νοδὶ,8(ρ.249.22 σομ]. τριχῇ 
ἐστι τάξις ; Νί.το. 8168). 

Ἐτριχοβάπτης, ὁ, ὁη2 τοῦο ἄγες ᾿ΐς μαΐν, ϑγποβ. αν. 23(ρ.230.16; 
Μ.66. 1204). 

τριχοκόμος, τοῦ! ἀγοςςεα μαῖγ, Ῥτος].ΟΡ ὁ»γ.0.2(}1.6ς.7730). 
Ἐτριχοκουρία, ἡ, ερἐἑΐτν οΓ 8τὶ ἰπίατι 8 βαΐγ οα. βενεπίῃ αν αἰ ου 

Ὀαρτίβηη, Επεἠοὶ,(ρ.3ο6). 
Ἐχριχομαχία, ἡ, δαϊἶε ὁ ἐῖε μαΐν, ϑγτιθβ. εαίυ.τό(ρ.210.18; Μ.6δό. 

1Ιο6Α). 
Ἐπτριχοπλάστης, ὁ, 956 τὸῦοι ἀγές5ες5 ἤϊς βαὶν εἰαδογαϊείν, ὅτ. 

εαΐυ.τ(ρΡ.220.1; Μ,66.τ2ο4Α). 
Ἐτριχοποιός, ῥγοάπείηρ βαΐν, 

2524). 
τρίχορδον, τό, (ἐνγδὲὺ τοῦ ἐἤγεε ςἰγίγισς, ΟἸθτη. ἐγ ττό(ρ.40.18.; Ν.8, 

Ἴ80Α). 
Ἐτριχοσθενής, τὐὐο56 εἰγεμρίλ ἰαν τη μῖς παΐν οἱ Βάτηβοι, Ἰνδοῃὶ, 

Νεεὶ.4.37(λ1.86.1γοβΑ). 
Ἐγριχοφόρος, τοφαγτης ψαγηιεηὶς οὗ ἠαῖγ; οἵ 7ο. Βαρί., 1514,ὈῈΕ], 

ἐῤῥι1. 316(Ν1,78.306Ὰ). 
Ἐχριψεργία, ἡ, ἱεγρίυσεγεαίίομ, ργουαγίεαίίο Οοά. ἄν. τ28(Ώ.1. 

9488). 

«ἀρχικοῦ κάλλους...τ, 

 ΟΥ ΝΥ 55. λον οβτ 3.0.2] (1.44. 

ἼΔΙΙ τρόπαιον 

Ἐτριῴδιον, τό, 1, Ῥᾶγτι οὗ ὄρθρος ςοπδίπειησ [ἢ ἃ ἔγητη οὗ ἰἤγὸε οὐἱδς 
660 ἢ αἰναθα ᾿ηΐο θεν εγα] ἰτορατὶα, ΠΟ ΡΟΒαα (65Ρ. ὈγῪ ἀπάγ, (ὐ,, 
(βίη, Μεὶ., αηα ὙΠάγν. 54.) ἔου 56 ἴῃ [νδηΐ 8πα ἀανβ ργεοθαϊηρ 
Ομ τιβίπιδϑ πα ἘΡΙρῆδην, οἱ ΜΊΟΠ6ΕΙ υα Τἰεοάονιὶ διμάϊίαθ ττ3(Μ, 
09.216) ; 2. Πἰταγρ. ὈΟΟΚ σοπίβιπιηρ οἰἥοα [ΟΥ̓ τι56 ΠΌΤ ηρ ἴθ ΕΟ 5 
Ὀδίοτς ᾿μαβίευ ἀπῇ εἰσ 66 ΚΒ οί γοοη ἰδίου δα διιηθαν οὗ Α]} 
Θαϊηῖπ ([Ὁ] νη ῬΘητΘΟΟ51); 50 σα! δα θδοαιιβα οἱ 15 πηο! βοὴ οἱ 
ΠΊΩΝ ὈγΠΉη5 οἵ ἴἢτεα οὐδ ᾿πϑίθϑα οἱ Ὠ]η6-οἀ8. σα Π0Π5 οἱ τοϑί οἱ 
ΘΕΑ͂Ι; ΠΟΙ ρΟϑ ἢ. ἀπα ἰηϊτοάποίίοι οἵ Ὀοοῖ ἀπ ἰο πιο σΊοΥῪ 
οἵ ϑυπάϊυτη τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ μ' ψάλλομεν...τὸ τ. (πε. διά, τ(Μ. 

99.11008). 
τριώνυμος, ἐαυΐηρ ἰἤγεθ μαρὸς; 1. οἵ οα νύμφη [5., ΒΜ) 

τριωνύμου μονοθεΐας οὖσα ᾿εγ-ς.(Ρ.13.17; ΜιΙο,τΟοΙ0) ; 65Ρ. τοῖ, 54 6]- 
Ἴδπ ἀοςέτγίπε ψ ΐο ἀσηϊεα Ὠνροβίδτις ἀἸδιϊποίοα οἵ Ῥοσβουβ ἰὴ 
πη... Εα5.6.}..3.6{(ρ.164.27; Μ.24.τοτό Ὰ}; ἐνετείλατο... βαπτίζειν... 
οὔτε εἰς ἕνα τ., οὔτε εἰς τρεῖς ἐνανθρωπήσαντας, ἀλλ᾽ εἰς τρεῖς ὁμοτίμους 
Πρ Ρ τί. ἐ Παβύφ εἰ γ65. 1Μ. 6. 12640); εἷς θεὸς οὐχ ὡς τ. ΤΆΤ, 
Δίίακεά, ἀταί.τ. 18(Μ. 28,13200}; ὃν γὰρ Σαβέλλιος λέγει τ., τοῦτον 
Εὐνόμιος ὀνομάζει ἀγέννητον αΥἾΝ ν55,. μη τοί Ρ.234.27; Μ.4ς. 8360); ; 
ΤΗαΙ, 7 γρ.28(Ν].γ75.ττᾶ80) ΟἿ. 5, συναέρεσις; Σαβέλλιον, ἕν πρόσωπον 
τ. λέγοντα τὴν τριάδα τ π.ε0Ή}.{Ρ.72.24.; Μ.δό.0058); ὁ..«Σαβέλ- 
λιος. «τ. πρᾶγμα ἔλεγε τὸν θεόν ΤΊ δοπ!. Β.56εῖ.3.,(Μ.86,1216λ}; 2. οἵ 
τ Ροϑε]ε ναυὶουϑ]ν 8116 Ὀγ νδηρο! δῖα Τμααάδοιμβ, 16 Όδει5, ΟΥ 
7485 οἵ Τατηθ5, Πθν ἢ. Π φηνου,τ4(.03.14058). 

Ἐτριωρία, ἡ, ρεγίοί οὗ ἰ᾿γέε μος, ψιοῖ, λ΄ ς.6:48(ρ.380.7); εαἰ. ῆ4, 
14:28(ρ.118.16); ΤΠάτ, Μορβ. Μ1|.14:25(Μ.66.7098). 

Ἐτρίωρος, 1: ἰἤγεε πομῦς, 44. [ο.86(0.193.21}; οὗ ἱπήδο ἤοινς, [ο. 
ΟἸπι. αἰ. τ5(Μ.88.860Η). 

τριώροφον, τό, ἐῤίγά ςἰογν οἵ ὈμΠΠαηρ, Οτιΐομι. 2.1 (σϑρι. {1ν.2 5.2 ς; 
Μιτ τόσο) ; τ Νὰ Ζ.ραγη1.2.1.11.1332(Μ.37.1120Ὰ}; (Ὦγχγς. ἠ0η:1.52.3 
1, ἢ11.(7.333}). 

Ἐτρόζημα, τό, ἃ Κἰηά οἵ νορείδΌ!6, 70. ΜΟβοΠ.ργαϊ, τ84(}1.87. 

30578). 
τρομάζω, ἱγεγδίο (αἴ), “Ξϑη.26(ρ.81.1)}; ὃν αὐτὸς ὁ ἄδης ἐτρόμασε 

δγρηὺ. Ν το (3590) ρ Γαΐ, ἢ.6.2.21.4(3.880); Μᾶς. ΜρῊ ἀροον.2.17{0.30, 
6); τὰ μνημεῖα πρὸς μεθοδείαν σωμάτων ἐτρόμαξζον [514.}}0].6}}.1.252 
(}1.γ8.3368). 

Ἐτρομάσσ-ω, ἐγεηηδὶς τοῦ! [αν δι᾽ ὃν [5ς. (Βγ151] ἐτρόμαξεν οὐρανὸς 
καὶ ἡ γῆ Με]. ῥαδδ.04 Ρ.τό.1τ; διὰ τί οὕτως, ὦ ᾿Ισραήλ, ἐπὶ τοῦ κυρίου 
οὐκ ἐτρόμαξας; 1δ.90 Ρ.τ6.32; “4. λον. 24{Ρ.33.20); ἐμνήσθην τὴν 
ὥραν ἐκείνην καὶ ἐτρόμαξα ἸΡἨΉΓ.3.1440᾽ ; ὁπόταν..«τὰ ὄνομα τοῦ 
σωτῆρος..-ὀνομάζηται..«πποντες φεύγουσιν ἀφ᾽ ἡμῶν οἱ.. «δαίμονες ΝῚ]. 
6}}.3.278(Μ.79.5210). 

Ἐπρομικῶς, 10: ἃ δἰαίε οὗ ἱγεριδίιησ, Ογτ Ἡ εαἰσεθ,τδτα. 
τρόπαιον, τό, Α. ἐγοῤἧν, τισειογίαἰ οὐ δῖρη οἵ υἱείονν; 1. οἵ (τοβ5 

δα (μεθ ἀεξαίῃ, [π8.χωροΐ,55.3(}1.6.4128); τ. κατὰ πάσης 
ἀντικειμένης δυνάμεως τὸν σταυρὸν στήσαντος ΟΥ̓ 70.20.36(20; ρΡ.376. 
17; Μ.14.6 570}; σταυρός, τ. κατὰ τῆς ἀδικίας Μεῖῃ ῬοΥΡΙτ(ρ.5ο4.12; 
Μ.18.4008); τῷ τ. τοῦ σταυροῦ εὔξασθαι μᾶλλον ὥφελον ἤπερ δεδιέναι 
4 (ΠΡα55..» 4“πάν.0(Ρ.22.24; Μ.2.12364); οὐδὲ... κατ᾽ αὐτὸ τοῦ σταυροῦ 
τὸ τ΄ ... βίαιον ὑπέμεινεν τελευτήν, ἀλλ᾽ ἑκὼν παρεδίδου τοῖς ἐπιβου- 
λεύουσι τὸ σῶμα. ..«ἐλεύθερος αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἐκ τοῦ σώματος 
ἀναχώρησιν ἐποιεῖτο Ἐπ|5.4.6.3.4(0ρ.114.27; Μ.22.106}}; οἱ ἰἀἠδορᾶ. 
Δ(ρ. 4 πὸ; Μ.24.612Ὰ); τὸ τῆς κατάρας τ. ἰ(.4Δ.6.1τ.το(Ὁ.47.13; 898); 
τῷ τοῦ πάθους σεμνυνόμενος τροπαΐῳ 1Δ...0.3.χ{(ρ0.76.12; Μ.2ο.1ο534}; 
τοῦ..«σωτῆρος τὰ κατὰ τοῦ θανάτου τ΄ τὰ οίρ.221.το; Μ.20.13600); 
οὐδ ςίρ.247.8; 14178); τίς θεὸς ἢ ἥρως, οὕτω πολεμηθείς, ὡς ὁ... 
σωτήρ, τ. νικητήρια κατὰ τῶν ἐχϑρῶν ἤγειρεν; τὸ.χἹ(ρ.258,21; 14378}); 
ἐν τῷ θανάτῳ, μᾶλλον δὲ ἐν τῷ κατὰ τοῦ θανάτου τ,, λέγω δὴ τῷ σταυρῷ, 
πᾶσα ἡ κτίσις ὡμολόγει τὸν... θεοῦ υἱὸν καὶ σωτῆρα πάντων Αἰ. ζπε.το. 
4(Μ.25.1208}; ὃν... ἐνόμιζον ἄτιμον ἐπιφέρειν θάνατον, οὗτος ἦν τ. κατ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ θανάτου 19.24.4(1370); τὸν κατὰ τοῦ θανάτου τρόπαια καὶ 
νέκας ἐπιδειξάμενον ἐδ.20.τ(1458}; καταργῆσθαι τὸν θάνατον καὶ τ. εἶναι 
κατ᾽ αὐτοῦ τὸν..«σταυρόν 1Ὁ.30.τ{(1484}; γευσάμενος θανάτου... «σταυροῦ, 
ὅπως δι᾽ αὐτοῦ τ. κατὰ τοῦ θανάτου ἡ ἀνθρωπότης λάβοι ἘΡΙΡΗ.ἦαε». 
6ρ.62(0.211.15; Μ.42.3044}; ἔλαβε τὸ τ. τοῦ σταυροῦ κατὰ τοῦ δια- 
βόλου 1δ.66.72(ρ.114.20; 1454); ἔνθα ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν, ἐκεῖ καὶ 
τὸ τ. στῆσαι (Ὦγγβ. ποη. ὃ 5.1 ἴῃ 0.(8.5048); τ. ἐξήει βαστάζων, τὸν 
σταυρόν, κατὰ τῆς τοῦ θανάτου τυραννίδος 1. ; ἤδησε 2. οἵ δὶρῃ οὗ {π6 
ΟΤΟ55 οἵἷ.. Χριστιανοὶ... .τὸ τ. κατὰ τοῦ θανάτου ἐπὶ μετώπῳ βαστάζον- 
τες ΗΙΡΡ. αη.4.0.3; τὸ τ. τοῦ σταυροῦ κατὰ τοῦ μετώπου τῇ χειρὶ 

ποιησάμενος {1 0. (ὁπ. Α͂Ρ}.8.12.4; ἠνάγκασε τοῦτον τὸ δέος ἐπι- 
θεῖναι τῷ μετώπῳ τοῦ σταυροῦ τὸ σημεῖον. οἱ δέ [50, ΠΟΙΏΟΠ5], τοῦ 
δεσποτικοῦ τ. τὸν τύπον ἰδόντες, φροῦδοι... ἐγένοντο ΤΠαΙ.᾿..6.3.3.3(3. 
913); οἵ (οπδίαπιίϊπε᾽β νἰβίοη οἵ οὐοββ ἐδεῖν ἔφη ἐν αὐτῷ οὐρανῷ 
ὑπερκείμενον τοῦ ἡλίου σταυροῦ τ. ἐκ φωτὸς ουνιστάμενον Ἐΐ15...(᾽,.1.28 



τροπαιοφορέω 

(ρ.21.16; Ν.20.9448); οἵ ἰαθασιπὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ὅπλων' τὸ τοῦ 
σωτηρίου τ. σύμβολον κατασημαίνεσθαι ἐποίει, τοῦ τε ἐνόπλου στρα- 
τοῦ προπομπεύειν..«μόνον..«τὸ σωτήριον τ. 1δ.4.2τ(ρ.125.16; ττ680); 
νικητικὸν τ., δαιμόνων ἀποτρόπαιον..«ἀντιπαρατάξας, τὰς κατὰ πάντων 
οὐπολεμίων...καὶ αὐτῶν δαιμόνων...ἤρατο νίκας 14.1.0 .6(Ρ.212.6; Μ, 
29.13524); ἃ, τοῦ, Τῆς, τίς. «πώποτε.-«πρὶν ἰσχῦσαι καλεῖν πατέρα ἢ 
μητέρα ἐβασίλευσεν καὶ τρόπαια κατὰ τῶν ἐχθρῶν εἴληφεν ; ΑἸῃ. Ἰηιε.36. 
1(}1.25. 1578); ὃ. «πρὶν τῆς σωματικῆς ἐπιφανείας λαβὼν κατὰ τῶν 
ἀντικειμένων δυνάμεων νίκην, κατὰ τῆς εἰδωλολατρείας τρόπαια 18.37.5 
(1600); 4. τοῦ, (ὨΤ]5Ὁ᾽ 5 ἜΧΟΥ ΟΙΒΙ5 ὁ. μετὰ τὰ πρῶτα κατὰ δαιμόνων 
τ. ἤδη καὶ κατὰ θανάτου παρετάττετο Ἐλι5. ἐΠοο ρἢ. (0.85.1; Μ.24. 
6138); 5. τεῖ, Ομ υϑε 5 Βοϑυγγεοομ, ΟἸδτη. Ψ..5.42(Ρ.100.10; Μί.ο. 
6400}; τ. δὲ ἀθανασίας κατὰ τοῦ θανάτου τοῖς πᾶσι παρέχων ὁρᾶν Ἐπι5. 
ἰΟτ5(0.247.22; Μ,20.14204Α); θνητῷ... «ὅπλῳ κεχρημένος...τ. ἀθανα- 
σίας κατὰ τοῦ θανάτου.. ἔστησεν ἃ Ἰξεορἧ!. (ρ.12 8.20; Μ.24.6170); τὸ 
σῶμα ἀναστῆναι καὶ τοῦτο δειχθῆναι κατ᾽ αὐτοῦ [536. ἀδα.}}]} τ. ΑἸῊ.ἤπο. 
40.2(}{.25.1488); τοῦτο γὰρ ἣν κατὰ τοῦ θανάτου τ., ταύτην [36. Ἐ650- 
ΤΟ ΟΣ ΟΠ] ἐπιδείξασθαι πᾶσι 10.22.4(1364}); τὸ ἴδιον ἐγείρας σῶμα καὶ τ. 
αὐτὸ κατὰ τοῦ θανάτου... «ἐπιδειξάμενος τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ 1Ὁ.32.6 
(1520); ἀνέστησε, τρόπαια καὶ νέκας κατὰ τοῦ θανάτου φέρων, τὴν ἐν 
τῷ σώματι γενομένην ἀφθαρσίαν καὶ ἀπάθειαν 1Ῥ.26,τ(1414); 6. οἵ 
ἔγι 5. οἵ ΟἾΓΙΒΕ 5. ΝΙΟΙΟΥΥ ΟνοΥ ἀδαίῃ αἰβρίανθαά τὰ οοπαιιοὶ οἵ 
ΟὨγβτδη8, 10.20.2(1450); 7. οἱ πιδιῖγυαοπὶ 88 ἰτορῆν οἱ νἱοίοτν, 
Βαβ. ζοντο. Β(ζιδός ; Μ.31.5254}; 8. οὗ ΟΝΙςο.(325) τ. οὖσαν πάσης 
μὲν αἱρέσεως, ἐξαιρέτως δὲ τῆς Ἀρειανῆς Αἴ ε,. ΕΡΊεὶ.τίρ.2.1τ2; Μ. 
26.10528Β); 9. ΞΥΠποῃ. Ὑ1Ὲ σὑτείογγ, γα ρἧ ἣν [δὲ καινὸν τ᾿ ἰδεῖν ἐπὶ 
τῶν πρωτο[τόκων νεἸκρῶν ἐν μιᾷ ῥοπῇ ΜΕ].ραξς.21 0.4.2; οἱ βανίηρ 
αοῖς οἱ σοά, Ομχνβιλοημιτο, το τῇ Δ1..(7.257Ὲ). 

Β, τη δηογταὶ, τηοηηπομὶ ἐγὼ δὲ τὰ τ. τῶν ἀποστόλων ἔχω δεῖξαι. 
ἐὰν γὰρ ϑελήσης ἀπελθεῖν εἰς τὸν Βατικανὸν ἢ ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν ᾿Ὠστίαν, 
εὑρήσεις τὰ τ. τῶν ταύτην ἱδρυσαμένων τὴν ἐκκλησίαν (ἴὰ5 δὰ. Ὁ Ρ.Ελι5. 
ἐἀ..6.2.25.7(}1.20.2004}; οὗ Τηδιλοσα] τὸ ρα ηρ οὗ ἴῃ ψοιηαῃ 1 ἢ 
116 ἰδϑα οἵ Ὀ]οοά, Ελι5.λ.6.7.τ, τ(όβο8) ; οὗ σπαγοῦ οἵ Ββασσθοῦοι 
οἶκον εὐκτήριον, τ. τῆς κατὰ τοῦ θανάτου νίκης αὐτοῦ... ἀνέδειξεν 16, 

ἐ.Ο τβίρ.259.24; Μ.20,14408). 
τροπαιοφορέω, ἐγήερἧ, Ογας δίφιττιοο; ΟἸναρ. οὗ ,6:1(Μ.93. 

3730). 
τροπαιοφόρος, ῥὑφαγίηρ ἱγοῤἠϊός, υἱοϊογίομδ; τὰ σοη., Ογας, 51}.14. 

443; το Νυβ5. διρη.τΖίι Ρ.21|.22; Ν.45.0124); 0.) λον!.4.2τ(Μ.06. 
6254}; οἱ τίβθῃ (ἢ γῖβῖ νεκηφόρος καὶ τ, ΟΥ. 70.6.5 6(31; ρ.τό4.20; Μ.14. 
2978); Οὗ τηϑΙίγηβ, Βα5.ἠ ον. το δίζιτοτο; Μ,31.5210); ΝΠ] Ρ}.2.ττὸ 
(λ1.γ9.4378); ο.Μοπινηπ σοο(Μ.96.1400}); οὗ {τα ἢ νιοϊουοῦβ 
ΟΥΕΙ [8 5θῃοοῦ, ΟΥ̓ Ν Υββ. Θίσρῆ. (ΜΝ. 46.7.0 5}). 

τροπάρι(ο)ν, τό, 1. ἱνοραγίοη; ἴῃ βῈΠ., 8ΠΥ ΓΘ ΟΕ] Θοπαροβἰ ἴοι 
Βα ἴῃ σΒΓΟΒ Βουνίσοβ μετὰ τὸ.. ἀποτεθῆναι πάντα εἰς τὴν ἁγίαν 
τράπεζαν, καὶ ψαλθῆναι τὸν ἈΝ ΑΘΟΝ ἘΝ στέχον τοῦ κοινωνικοῦ, λέγεσθαι 
[ν.1. λέγεται] τοῦτο τὸ τροπάριν (ἔγοη. αδεῖΡ.3οο(Μ.92.τοο10) ΞΞ ἐπ, 
Βας.(0.342.5); προσθήσομεν δὲ τέρψεως χάριν καὶ ὀλιγοστὰ τ. λιγυρώ- 
τατα (Ὀϑηη. 16]. Ξεἰοί. (ΜΝ. 38.531); οἱ τῶν τ. ποιῆται ΤΟΥ. δοῖ. ἐ.,6.1. 
τοί ".86.1730) ; οὐ ΤὨρΡΒα, εἤγοη. .οΒ(Ν τοϑ. 2808) ; {70. 76].}οεμτ (Μ. 
88.18804Α); ὥσπερ οὖν ῥητὸν λέγοντες, ψαλμοῦ τυχὸν ἢ φδῆς, ἐπιλέγομεν 
πολλάκις τ. ἢ μελῴδημα, μὴ τῆς τοῦ ῥητοῦ διανοίας ἐχόμενον" οὕτως 
ὅταν ἐν ῥητοῦ τάξει, εἰς τὸ δόξα πατρί, καὶ νἱῷ, καὶ ἁγίῳ πνεύματι 
λέγομεν, ἐπιλέγομεν τ. ἁρμόζον τῷ υἱῷ μόνῳ 10. 1 ῖδαρ. (}.0ς5.36..8}; 
Τὰ γς (ρ.368,21,28.; 0.378. 20); 2. τὸ τῆς ἡμέρας τ. Ξε ἀπολυτίκιον 
4.ν., ΤῊ Ρραδραμοῖ (ρ.345.3): ἃ. Ὀν ἀπαίορυ, οἱ σπδηῖθ οἱ Κοτηδη 
τυτργ οἱ “Ῥωμαῖοι ἑορτάζουσι τὴν Γέννησιν. «μετὰ ἀναγνωσμάτων 
τελείων, καὶ πολλῶν τ. καὶ στοιχαρίων Το. ΝΊς,παϊῖυ. (Μ.ο6.14450); 1). 

(14498). 
Ἐτροπεύομαι, ἀδφαὶ γα ξεῖν, ΤΗῊρΡΠη.εὐγοπ. Ρ. 328 (Δ. τοβ.7920). 
τροπή, ἡ, ἐμνη; ἸΗΥΉΤΗΡ ; 1. Ὁ]ΌΓ. ; 8. ἴῃς φεαξοης ἥλιος φαίνει καὶ 

τὸν ἀέρα εἰς τέσσαρας τ. τρέπει Εἰον.Ἶδη.3.56; ἐκ τεσσάρων....συν- 
εστῶτες μερῶν κατὰ τὰς διαφόρους τ. διαφόρως τρέπονται 30. οὗ 
ἄνθρωποι] τὰ σώματα 1.20.5; ΤΑΥΟΙΝ δίην, τὴν μέαν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
ὥραν, ἤγουν τ., δηλαδὴ τρίμηνον Απατι 5685. ρος. 54(Μ.τοό.3848); 
οἵ, καλῶς εἶπε 'πάντα πλουσίως᾽, τὰς ἐτησίους τ. αἰνιττόμενος, τὸν 
ἀέρα, τὸ φῶς, τὸ ὕδωρ, τὰ ἄλλα πάντα (Ὠτνβ. λον. 1.1 τπ τ Τύμ. τ. 
ὅς); Ὁ. οὗ [88 βῖιη ἔτοπῃ τποπΐῃ ἴο τποπίῃ μὴν δὲ τροπαῖς δώδεκα 
ἡλίου περίοδον ἐπλήρου Ἐλι5.ἰ ( ,δ(ρ.2ο7.τ7; Μ.20.1244Ὰ}; 2. περΉ, 
εἰαηρο {ρᾶ88., 1.6. ΟΠ ΠΡ ᾿ΠἀΟΥΡΌΠΘ) ; 8. ἰὴ ΡῬἢ., ἃ. ἔοΥπὶ οἱ Το Οἢ 
ΟΡΡ. ἰοζᾷὶ τποϊϊοῃ τῆς γὰρ κινήσεως οὐ μόνον κατὰ τὴν τοπικὴν 
μετάστασιν νοουμένης, ἀλλὰ καὶ ἐν τ, καὶ ἀλλοιώσει θεωρουμένης τ. 
Νν55.ἠονιορέξιι, 4(Ν1.44.1200}); οπα οἱ ὑψὸ σΠ]οΓ ΡΥ ΠΟΙρ] 65 Ὀ]οπαθα 
Ὀν οά ἴῃ ππίνοτϑα ἐναλλάξασα τὰς ἰδιότητας ἡ τοῦ θεοῦ σοφία, τῷ μὲν 
ἀεικινήτῳ τὸ ἄτρεπτον, τῷ δὲ ἀκινήτῳ τὴν τ΄ ἐνεποίησε... ἡ μὲν γῆ 
στάσιμός ἐστι, καὶ οὐκ ἄτρεπτος" ὃ δὲ οὐρανὸς τοῦ ἐναντίου τὸ τρεπτὸν 

1412 τροπή 

οὐκ ἔχων, οὐδὲ στάσιμον ἔχει, ἵνα τῇ μὲν φύσει ἑστώσῃ τὴν τ., τῇ δὲ μὴ 
τρεπομένῃ τὴν κίνησιν ἡ θεία συμπλέξασα δύναμις 1. (1290); ἃ ταγκ 
οὗ τι ῖἷ5 ψοχ]ὰ εἰ οὐρανοὺς καινοὺς...«προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη 
ἄτρεπτος πολιτεύεσθαι... .πῶς αὐτὸς διδάσκεις πάλιν φόβον ἀνθρώπων... 
ὑπάρχειν ἐκεῖσε, καὶ τ΄ ; ΝΙ1] εῤῥ.2.241(Μ.70. 3280); Ῥιοι τ, ε.ἀ,7.1ῖ 
ΘΙ. 3.5 534}; 58π6 οὗ τδὴ δα οτεαῖεα τρίηρϑ ὁ μὲν γὰρ (56. ὁ ὁ σωτήρ] 
ἀτρέπτου φύσεως τυγχάνει, τέλειος ὦν...οἱ δὲ εἰς ἑκάτερα τροπῇ 
ὑποκείμενοι ΑἸεχ.Α],ἐρ.Αἰ6χ.7(0.24.12; Μ.18.557}); ὅσα...ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος ὑπέστη, εὐθὺς ἀπὸ τ. τοῦ εἶναι ἀρξάμενα, πάντοτε δι᾽ ἀλλοιώσεως 
πρόεισιν ΟΥ̓͂Ν γϑ5.ογ.εαἰσε,, δ(ρ.51.5; Μ.45.404Α}; τῆς τ. ἀναγκαίως ἐν 
τῷ ἀνθρώπῳ θεωρουμένης 1δ.2τ(ρ.81.12; 570}; ϑεοδίδακτος ὦν, τῇ μὲν 
φύσει τῶν γενητῶν προσέρριψε τὴν τ. ... τετήρηκε δὲ τὸ ἄτρεπτον 
τῷ ἐπὶ πάντας θεῷ ὕγτ.πγηοιξ.2(ρ.478.26; οἵ. Μ.76.14280) ; τὰ...τῆς 
κτίσεως ἐν ἀλλοιώσει καὶ τροπαῖς..«ἡμεῖς δὲ τὴν φύσιν..«εὐπαράφορον 
οπρὸς ἀλλοίωσιν ἔχοντες καὶ τροπήν Ἰα Ἰμειμηῖροη (5᾽.6830,}; ὧν... 

τὸ εἶναι ἀπὸ τ. ἤρξατο, ταῦτα τῇ τ. ὑποκείσεται πάντως, ἢ φθειρόμενα, 
ἢ κατὰ προαίρεσιν ἀλλοιούμενα ΤΟνγτ, Τγίη.2(65.2Ε.; Μ,77.11210}; Ῥ. ἴῃ 
Ῥμγϑῖςα] πίνοτβα χρὴ..«τῶν ἄλλων πάντων ὑπεραναβαίνοντας ἐπὶ τὸν 
νοῦν ἵστασθαι, ὥσπερ..«κἀν τῷ κόσμῳ τὰς ἐννέα μοίρας ὑπερπηδή- 
σαντες, πρώτην μὲν διὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν μιᾷ χώρᾳ τιθεμένων 
διὰ τὴν ἴσην τι ὕ]θῃ,5 7.2, τα(ρ.140.5; Μ.,8.0884}; ἔτι-.«τροπῆς 
εὐλάβεια καὶ τῆς ἑβδομῆς ἅπτεται περιφορᾶς 10.4.25(Ρ.319.3; 13688); 
ἐπιπορευόμενος τήν τε τῶν ὅλων καὶ τὴν ἐπὶ μέρους ἑκάστου φύσιν τ. τε 
τὴν πολυειδῆ καὶ μεταβολὴν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τι βαυιη ραν. ὃ 
(ρ.22.1ο; Μ.το.107178); τῆς τοῦ παντὸς τ. τε καὶ ὶ ἀλλοιώσεως ̓ ν5,}.4. 1. 
η(ξ22ς; Μ.2Ὶ «8650); σΠριηϊοδὶ κατὰ μεταβολὴν καὶ τ. ὁ ἀὴρ ὕδωρ τὰ 
πρῶτα γεγονὼς εἰς πῦρ ἔληξε διὰ τῶν τροπῶν ἐΠἰονη ἰδῆ. 2.6; Ὀϊο- 
Ἰορίςαὶ, 1Ω Ρἰαπί8, ἈΠΙΠΠ)Α]5, Δα ΤΠ6Ὶ οὗ πλεῖστοι... τὰς αὐξήδεν καὶ 
τὰς τι τοῖς ἄστροις κατὰ τὸ προηγούμενον ἀνατιθέασιν (Ἰοιη.5ἐγ.6.16 
(ρ.507.31; Μ,9.3770); πυροῦσθαι τὸ ἐπιθυμεῖν τῆς μεταβλητῆς γενέ- 
σεως ὀνομάζεται. ἕν δὲ ὃν τὸ πῦρ τροπὰς στρέφεται δύο, στρέφεται γάρ, 
φησίν, ἐν τῷ ἀνδρὶ τὸ αἷμα... εἰς σπέρμα, ἐν δὲ τῇ γυναικὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο 
αἷμα εἰς γάλα. καὶ γίνεται ἡ τοῦ ἄρρενος τ. γένεσις, ἡ δὲ τῆς θηλείας τ. 
τροφὴ τῷ γεννωμένῳ ΠΙρρ.ἠαεν.6.17{(0.143.16.; Μ,160.32108}; τῶν 
τῇδε προσκαίρων ποικιλμάτων, ἃ φύλλων δίκην πρὸς ὧραν θάλλοντα, 
συναφαυαίνονται τοῦ σώματος ταῖς τ. Μοῖῃ, ἐν»ρ.1.2(0.73.13; Μ.18. 
1288); φερομένη ἡ ὕλη..-ὥσπερ ὧδν..«καὶ τὸ..«ἔμψυχον ὧόν, ἐκ τῆς 
ὑποκειμένης καὶ ἀεὶ ῥεούσης ὕλης κινούμενον, παντοδαπὰς ἐκφαίνει τ. 
ΠονΟἰθμιθ.5; τ. οἵ ταοτῖδὶ ἴο ἱπιπιοσίαὶ ον ἀναγκαῖον χρῆσθαι 
σώμασι πνευματικοῖς [36. ἴῃ ἤδάνοη]), οὐχὶ τοῦ εἴδους τοῦ προτέρου 
ἀφανιζομένου, κἂν ἐπὶ τὸ ἐνδοξότερον γένηται αὐτοῦ ἡ τ., ὥσπερ ἦν τὸ 
᾿Ιησοῦ εἶδος καὶ Μωύσέως καὶ ᾿Ηλίου, οὐχ ἕτερον ἐν τῇ μεταμορφώσει 
παρ᾽ ὃ ἦν Μεῖῃ.γες.1.22(ρ.246.10; Μ.41.10028}; ἅ. ἴπ πιυθη 116 ἐν 
τῷ τρεπομένῳ τὸ ἄτρεπτον ἀδύνατον λαβεῖν πῆξιν...ἐν τ. δὲ τῇ συνεχεῖ, 
καὶ διὰ τοῦτο ἀστάτου τοῦ ἡγεμονικοῦ γινομένου, ἡ ἑκτικὴ δύναμις οὐ 
σώζεται ΓἸοτη Εἱγ.6.0(ρ.470.16; Μ.9.2078}; ταῖς ἀχθηδόσι καὶ τ΄ καὶ 
θλίψεσι τοῦ βίου Μεῖῃ. Σγη.8.12(ρ.06.20; Μ.18.1570); τῷ μὴ μακαρί- 
ζειν ἄνδρα πρὸ τελεντῆς διὰ τὸ τῆς τοῦ βίου τ. ἄδηλον παρηγγέλθαι 1115, 
Ὁ Οὐτιττίρ.14.4; Μ.20.9254}; 8. ὨΊΟΥΔΙ τὴν τ. καὶ τὴν ἐπὶ τὸ κρεῖττον 
μεταβολήν Οτοῤτγίηε.3.1 (Λ,11.2530 , ν.]. οὐ προτροπὴν Ρ.200.8); 150. 
αἰρτιϊ ἔνὶηςσ τηοτα] ἀφείς, οἷ, ἀλλοίωσις; ἡ πρὸς κακίαν τ. τῶν ἀνθρώπων 
Οτ Ν υβ5. ωη.4(2 Ρ.51.12; Μ.45.6214); 4, ον εαἰεεϊ. τδ(ρ.66.12; Μ.45. 
498); βούλεται ἡμᾶς ὃ λόγος τρεπτοὺς ὄντας κατὰ τὴν φύσιν, μὴ πρὸς τὸ 
κακὸν διὰ τῆς τ. ἀπορρέειν' ἀλλὰ..«σὐνεργον τὴν τ᾿ πρὸς τὴν ὑψηλοτέρων 
ἄνοδον ἔχειν τὰ «μον. δ τῷ Οαφμὶ.(.44.0450}; τὸ θεῖον..«ἐν τῇ τρεπτῇ... 
γίνεται φύσει, ἵνα τῷ ἰδίῳ ἀτρέπτῳ τὴν ἡμετέραν πρὸς τὸ κακὸν τ. 
ἐξιάσηται Ἰὰ. 4 }οϊϊ.2(Ν1.4.5.11284}; τὸ... «προαιρέσει καὶ οὐ φύσει περί τι 
κρατούμενον, δύναιτ᾽ ἂν ἐφ᾽ ἕτερα μεταβάλλεσθαι....τ. δὲ τοῦτο καὶ πάθος 
Ογτοιλες. τα(ς᾽.1τ254}; ἔδει τὸν ἄτρεπτον τοῦ θεοῦ λόγον ἑαυτὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀντιθεῖναι τῷ πονηρῷ, ἵν᾿ ὥσπερ διὰ τῆς ἐκείνου τ. ἐνικήθημεν, 
οὕτω διὰ τῆς ἀτρεψίας τοῦ λόγου κρατήσωμεν 1δ.2ο(τ081)) ; ἐπὶ τὰ χείρω 
τροπήν ΓΠολ.ΑΥ.6.}..7.2(31.3.553}0}; οὐ.. φύσει τὸ κακὸν, ἀλλὰ τροπῇ 
ΟἸγταρ. ».1απι.3:τ(Μ.03.744Ὰ}; οὐ γὰρ ἁμαρτίαν ὁ θεὸς ἐνομοθέτησεν 
ἀλλὰ προαιρετικῶς τὴν τ. ὑπεμείναμεν 1.3:33(2484); 3. ἐμαηρε, αἰίεγα- 
ἴον (δοῖ., 1.6. σδηρο ἀο  Πθοταίοὶν οἤβοῖθα) ; ἃ. ὃν σοά, ον Ἴενι. 
20.717; 18.20.8; ὑπομενούσης τῆς οὐσίας, τ. τινα τῶν ποιοτήτων αὐτῆς 
πεποιηκέναι Μοῖῃ. αγδτϊγ.τοί(ρ.171.14; Μ.18.2570); Ὁ. ὃν ταᾶρὶο, ἢ] ὁ». 
(ἴφι.2.26; 4. ἴῃ 0]., ἐπμαηρε; 8. αἰίδη ἰο ἀϊνηθ παῖογο ἐπευχέσθω 
λέγων" ὁ θεὸς...ὃ τροπῆς ἀνεπίδεκτος [,11.0.Οὐηδὶ, ΑΡ.8.1π.}; ἡ ἄκτι- 
στὸς φύσις τῆς κινήσεως τῆς κατὰ τ. καὶ μεταβολὴν καὶ ἀλλοίωσίν ἐστὲν 

ἀνεπίδεκτος το Ν γϑβ.ογ.αίεελ,. 6(ρ.34.1; Μ.4ς.280); ὁ ἐν πάσῃ τοῦ ἀγα- 
θοῦ τελειότητι θεωρούμενος κατὰ πᾶν εἶδος τροπῆς τὸ ἀναλλοίωτον 
ἔχει ἰ4.6}.3(Μ.46.1ο20Ὰ) ; ἄτρεπτός.. ἐστιν ᾧ θεὸς....τ. δ᾽ εἰς τὸ ποιεῖν 
τὰ μὴ πρέποντα αὐτῷ οὐ δέχεταί ποτε { [υ5ῖφτ.εἰ γεε,.36(Μ.6,12844}); 
τ. ἁπάσης καὶ ἀλλοιώσεως τῆς κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λύγον ἡ θεία φύσις 
ἀνεπίδεκτος εἶναι πιστεύεται Ογτ. 0.1.4(4.36}}}; ὁ..-«φὕύσει μακάριος 



τροττή 

οὐδεμίαν τ. μμῤ μι μήμς Τμαι. Τύρ.6: το(32,672); κινεῖσθαι... «αὐτὸν... 
οἰητέον, οὐ κατὰ...τ., ἢ τοπικὴν κένησιν Ἰϊοπ. Ατ.ἄ.η.0. ο(Μ. Δ. ἐν 
θποα Ὁ. 8|16π ἴο ̓ ἀϊνίπιο ξεπεγδιίοῃ οὐ τοίνυν ὡς ἕτερον ἐν ἑτέρῳ ἐξ 
ἀπείρων...αἰώνων ἦν ὁ υἱὸς ἀγένητος ἐν τῷ πατρί, μέρος ὧν αὐτοῦ ὃ 
μεταβληθὲν ὕστερον...ἐκτὸς αὐτοῦ γέγονεν: τροπῆς γάὰρ...τοῦτο οἰκεῖον, 
καὶ δύο γ᾽ ἂν οὕτως ἀγένητα εἶεν, τὸ προβεβληκὸς καὶ τὸ προβεβλη- 
μένον Ἐπι5,4,6.5.1{0.212.14; Μ,22.3520) ; χρὴ νοεῖν καὶ τῆς τῶν σαρκῶν 
γενέσεως ἀπηλλοτριῶσθαι τὸν τρόπον, καθ᾽ ὃν ὃ πατὴρ ἐγέννα τὸν 
υἱόν...οὐδὲ γὰρ σῶμα ἦν, ὡς ἀπόρροιαν...ἢ τ΄ ... ἐπ’ αὐτῷ λογίσασθαι 
14,6. ἐμ.τ.χ2(0.72.18; Μ.24.840Ὰ}; μονὰς δὲ ὧν ἀδιωέρετος ὁ θεὸς τὸν 
μονογενῆ αὐτοῦ υἱὸν ἐξ ἑαυτοῦ ἐγέννα, οὐ διαιρούμενος οὐδ᾽ ἀλλοίωσιν ἢ 
τ. ἢ ῥοὴν ἤ τι πάθος ὑπομένων δ.2.ἀ(ῃ.το2.24; ΟΒΑ); γτν μος τοίοῖ, 

780); 6. ΠΟΥ ΔΡΡΙΊΟΘΡΙς τὸ Ἡ, (ποϑβϑῖ οὐ.. δυνατὸν πνεῦμα ἀκούσαντα 
περιγεγραμμένην φύσιν ἐντυπῶσαι τῇ διανοίᾳ ἢ τροπαῖς καὶ ἀλλοιώσεσιν 
ὑποκειμένην ἢ ὅλως ὁμοίαν τῇ κτίσει ΒΑ 5. Ρ΄ῖ).22(3.10Β ; Μ.32.1088}; 
5. (ἢ γχῖϑίο].; 
σἵοηι οἵ ἀοαμοδα ἰηῖο ἤσφϑθῃ ἄνθρωπος τέλειος προελθών" οὐ... κατὰ 
φαντασίαν ἢ τ., ἀλλὰ ἀληθῶς γενόμενος ἄνθρωπος ΗἸΡΡ. Νοδὶ.τη(Ρ.263. 
το; Μ.το, β284Α}); ἐν σαρκὶ ἡ θεότης ὧς τὸ πῦρ ἐν σιδήρῳ... οὔτε ἐκινήθη 
ἐξ ἑαυτοῦ... οὔτε τ. ὑπέμεινε {Β85.Ο ἦγ. σεμεγαί. 2(2. 06 Ὲ,; Μ.31τ. τ46ο 0) ; 
τεῦ, ῬΏΠ|.2:.68, διὰ τοῦ μὲν 'λαβόντος᾽ τὸ πρόσφατον δηλοῦντος, διὰ δὲ 
τοῦ “ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχοντος᾽ εἰς τ. μὴ παρερχομένου ἘΡΙΡΗ, μαεν.76.34 
(0.383. 27; Μ.42. 5858); : τᾶ σης. ταγ(ρ. 145.5) Μ. 43. 2208} ΟἹ, 5. ἄνθρω- 
πος; τὸ γενέσθαι σάρκα αὐτόν, οὐ κατὰ τ. ἢ μετάστασιν" ἄτρεπτος γὰρ ἡ 
θεία. φύσις Ογτ. Η εὗ.5: τά(ρ. 464. 4: Μ.γ4.ο65Ὰ}); εἰ καὶ γέγονε καθ᾽ ἡμᾶς 
τέλειος ἄνθρωπος ὅ.. «λόγος, οὐ τροπήν, οὐκ ἀλλοίωσιν..-μεμενηκὼς δὲ 
μᾶλλον καὶ ἐν τῇ..-«ἀνθρωπότητι τοῦθ᾽ ὅπερ ἦν 1Δ..6}.31(0.72.13; 55.050); 
ἐδιςπ(ρ. 54.526; 1810}; 14. δα ρὶ.οἱὶ σαριτ(ρ.17.12; 6᾽,1470); ἕτερον μέν τι 
καὶ ἕτερον θεότης τε καὶ ἀνθρωπότης..«ἀλλ᾽ ἦν ἐν Χριστῷ ξένως τε καὶ 
ὑπὲρ νοῦν εἰς ἑνότητα συνδεδραμηκότα, συγχύσεως δίχα καὶ τ. Ἰά Οἐν, 
μ.(51.7364}; ἵνα...μὴ κατὰ τροπὴν θεότητος ἄνθρωπον τὸν μονογενῆ 
γεγονέναι νοήσωμεν, ἀναθεματίζουσι καὶ τοὺς λέγοντας ἢ τρεπτὸν ἢ 
ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ Τπαοὶ ποι. τγ,».21(Μ.77.13450}; εἰ 
μὴ σάρκα λαβὼν λέγεται γεγενῆσθαι σάρξ, δυοῖν θάτερον ἀνάγκη 
λέγειν, ἢ τὴν εἰς σάρκα τ. αὐτὸν ὑπομεμενηκέναι, ἢ δοκήσει τοιοῦτον 
ὀφθῆναι, κατὰ τὸν ἀληθῇ λόγον ἄσαρκον εἶναι θεόν ΤΑ, γαπ.τ(4.10) ; 
εἷς ἐστι Χριστός... οὐ τροπῇ θεότητος εἰς σάρκα, ἀλλὰ προσλήψει ἀνθρω- 
πότητος εἰς θεότητα ΤΑΤΉ ον. τ(}],28.1ς5848) ; 16.3(1 5888) ; γενόμενος 
ἄνθρωπος...ὅ,..«λόγος..«καὶ φυσικῆς σαρκὸς περιγραφῆς ἀνασχόμενος 
δι᾽ ἡμᾶς, τ. οὐχ ὑπέμεινεν ΤΗ͂Ι ΡΡ. Βεγ. Ποῖ, τ(ρ.421.26; Μ.το,βΒ22Α}; 
50 Οὗ {Π6 ὕνγο πϑίατοβ οὐ γὰρ ἔγνωσαν ἀδύνατον εἶναι, θείας ἐνεργείας 
φύσεως ἑτεροφυοῦς οὐσίας ἰδίωμα γενέσθαι δίχα τροπῆς 1δ.8(0.325.2ο; 
8370) ; Μαχιορμος (Μιο1.360); δύο δὲ φύσεις λέγοντες οὐ διαιροῦμεν 
τὴν ἕνωσιν, τὴν δὲ τι καὶ τὴν σύγχυσιν φεύγομεν ἴο.1Ὁ. [τοῦ δτ( 04. 
14770) ; ἰὰ ἀεῖ, οἵ Οδίτσγη. (5357) εἴ τος... .τὸν λόγον εἰς σάρκα μετα- 
βεβλῆσθαι νομίζοι ἢ τροπὴν ὑπομεμενηκότα ἀνειληφέναι τὴν σάρκα 
λέγοι, ἀ, ἔ. ϑγριδ. δίγηνσ ἀπαϊ.ταῖ, ; Ὁ. ταδί ν ἴθ τῃ6. τποταὶ 
ΒρΡἤΕΥ ; τροπή τὰ {Π15 56 η88 15 [γε] 6 ]ν 855, Ῥ]Γἢ δ πα ποὺ αἶννανϑ 
αἀἰκί. ἔτοστῃ [86 ξοτθροϊηρ οὐκοῦν ὁ αὐτὸς λόγος μηδὲ τὴν σάρκα τῷ θεῷ 
συγχωρείτω' τὸ γὰρ τρεπτὴν αὐτὴν εἶναι οὐδὲ... «ἀντείποι..«ἀλλ᾽ ὥσπερ 
ἐν σαρκὶ γενόμενος οὐκ ἐμολύνθη, οὕτως οὐδὲ τὸν νοῦν παραδεξάμενος, 
εἰς τ. ἠλλοιώθη τ γε5. Ῥοϊ 40(}1.4.5.12130); μὴ χρανθέντος τοῦ νοῦ 
τροπῇ, ἀλλὰ τὰ ὅλα μὲν ἀνθρώπου λαβών... .τῆς θεότητος συνευδοκούσης 
εἰς τὰ εὔλογα καὶ τὰ ἐκτὸς ἁμαρτίας καὶ τροπῆς ἀπηγορευμένης 
ὑπάρχοντα ΡΙΡΠ ὗε.3 αριλαεν. οίρ.230.14,23; Μ.4τ.27741.}; ἐπειδὴ 
«οἶδεν ὑπομένειν οὐκ εἰδότα τ. τὸν γεννήσοντα, οἷδε δηλονότι καὶ 
ἑαυτὸν ἄτρεπτον ἐξ ἀτρέπτου πατρός" τὸ δὲ τ. οὐκ εἰδός, πῶς ἂν 
λέγοιτό τι καὶ ἁμαρτάνειν; Ογγ. 70.1.1(4.338); ὁ τῶν ὅλων δημιουργὸς 
«δίχα τροπῆς... γέγονεν ἄνθρωπος φύσει κακέας ἀλλότριος ἘΠΊΡΡ. εν, 

Ηεἰ, ϑ(ρ.325.23; Μ.το,β4σα); Ἰποϊπάϊηρ σμδηρα ἴοσγ ἴῃ Βα ίευ 85 
ψγ}6}} 85 ἴου 1Π6 ᾿τοΟΥβ6 εἰ,,. κέχρισται.. θεὸς ὧν ὁ λόγος, ἐπιδεᾷ πάντως 
ἁγιασμοῦ... ὑπομεμένηκεν οὖν ἄρα καὶ τ. τὴν εἰς τὰ ἀμείνω τυχὸν ὁ 
λόγος ὕγτ.ρ.τ(ρ.17.1τ; 52.118); ὦ. θὰ ΔΗ ροά ἴῃ ΟὈ] ΘΟΕ ΟΠ 5 ἀραὶηβὶ 
οὐ οάοχ ἀοοίσγίπε οὐ πο, τὴν.. «λεγομένην κατάβασιν θεοῦ πρὸς τὰ 
ἀνθρώπινα εἰς ἣν οὐ μεταβολῆς αὐτῷ δεῖ ὡς Κέλσος οἴεται ἡμᾶς λέγειν, 
οὔτε τροπῆς ΟΥ (εἷ5.4.τ4(ρ.284.τ; Μιττ,το4 54}; εἰ,. τῷ ἐν νῷ γενέσθαι 
κατηγορεῖ τὴν τ., καὶ ἡ πρὸς τὴν σάρκα οἰκείωσις οὐκ ἐκφεύγει πάντως 
τὴν κατηγορίαν τῆς ἀλλοιώσεως τι Ν υ55, Αῤο]! 6. Μ.45.τ26το); 
ἃ. ομε οὗ [δ ούτουβ οὗ Πδυθίοβ τό...εἰς σάρκα μεταβεβλῆσθαι αὐτοῦ 
τοῦ λόγου τροπὴν φαντάζεσθε Αἰἢ..ἐῤ. ἘΡτεὶ, 4(ρ.8.6; Ν.26.10574); ἄρα 
ὡς τοῦ λόγον τροπὴν ὑπομείναντος εἷς σαρκὸς μεταποίησιν, ἢ ψυχῆς 
ὁμοίωσιν" ἢ ὡς φανταστικὴν τὴν δεῖξιν ποιησαμένου τῆς ἀνθρωπίνης 
μορφῆς ΤΑΤΗ. ῥο[!.2.τ(Δ1.26.11224}} τ. τοῦ λόγου τὴν σάρκωσιν τὴν 
θείαν ὑπολαμβάνοντες [5., ΑΥἸΔΠ5] ΤΑΊΤΙ. 4γ.4.3τ(ρ.81.4: Μ.26.5174}: 
1914. }Ὲ].6}}.τι4οο( Μ.78.4520) οἷξ, 5. ἀνάκρασις ; τ. τοῦ λόγου φαντά- 
ζωνται...εἰς αἷμά τε καὶ σάρκα ντιονηοις.τ(ρ.476.8; οἴ.Μ,.76.14274Ὰ}} 
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ἴπο, ἔτβα ἔτοτη 8}} ἱπηθ]Π]οϑ τοι οὗ τροπή, 1.6. δ. εομῦεγ-. 

τροπικῶς 

οὐχ ἅπας οὔτε μὴν δι᾽ ὅλου μετέβαλεν, ἤτοι τ. ὑπέμεινε 1Φ.2(Ρ.477.20} 
οἴ. 14284}; τὴν τοῦ λόγου φύσιν εἰς τὸ σαθρὸν... .«μετεστοιχειῶσθαι σῶμα, 
καὶ τ. φαντάζονται, τοῦ τ. οὐκ εἰδότος... θεὸς ὦ παντὸς ἐπέκεινα νοῦ 
γενέσεως καὶ φθορᾶς τὴν ὕπαρξιν ἔχων ἐξῃρημένην, ἀμείνων ἔσται καὶ 
τροπῆς Ἰὰ Ρ.καἱ. Π 6Ρ.2.: τό ΞΌΡΡ].(ρ.410.21Π,,}; λέγοντες τὴν μὲν προσ- 
ληφθεῖσαν τῷ λόγῳ σάρκα γενέσθαι ταυτουργὸν τῇ θεότητι διὰ τὴν 
πρόσληψιν.. «τροπὴν ὁμοῦ...καὶ σύγχυσιν... «δογματίζοντες ΤΗῚΡΡ. Βεν, 
Ηεῖ. (0.324.τπ; Μ.το.826}); ἢονν ἀνοιβα Ὀν Νεβίοτγίιϑ τὸν ἐναν- 
θρωπήσαντα τοῦτον λέγοντες τὸν σαρκωθέντα, οὐ τ. τῆς θείας φύσεως 
ὑπομεινάσης εἰς τὴν σάρκα, ἀλλὰ τὴν ἐνοίκησιν τὴν εἰς ἄνθρωπον 
Νεβῖ. γ» Ὁ τγίρ.206.8) ; τὰ ἀδηροῦ οὗ {πὸ Πέτεϑν εἴπερ ἐστὶ ζωὴ κατὰ 
φύσιν...ὅ.. «λόγος, εἰσεδέξατο δὲ κατὰ τ, εἰς ὁμοουσιότητα...τὸ ἐξ 
ἀνθρωπίνου φυράματος, πολὺ δὲ τὸ δέος, μὴ ἄρα τις εἴποι καθαρῶς 
οὐκ εἶναι ζωὴν αὐτόν" οὐ γάρ ἐστιν ἀμιγὴς τοῦ φθείρεσθαι πεφυκάτος 
ΟνΥ ἐγηοη5.2(0.479.12; οἵ.14208}; 6. τηείαρῆον, εἴητε; ἤριγαιίῖθα 
ἰαηρμαρε ἐπέμεινε τῇ τ., ἵνα πλείονα ποιήσῃ τὴν ἔμφασιν (Ἤτγϑ5.ἤοημ!. 
21.2 τη: Ζ( ογ.(1ο. 858); ἐπιμένει... τῇ τ΄... καὶ ὡς ἀπό γε τοῦ συμ- 
βαίνειν εἰωθότος, τὴν τοῦ μυστηρίου ποιεῖται δήλωσιν ὕγτ.Ος. τοδί. 
1808}; ΤΠατ, Ρς, τοῦ: 27(1.1373). 

Ἐτροπίδιον, τό, αἴτη, οἵ τρόπις κεεὶ, (Ἰειπ. ραεά. τ τ(ρ. 00.4; Μ.8. 
240). 

Ἐτροπική, ἡ, ὔγεμτὶ (ρατί οὗ ὈυΠ]α]πρ), ΓΆΡΒΠπ. εὔγον. Ὁ. 37 2(Μ τεῦ, 
8οόΑ). 

τροπικός, ἱ. ἠρμηγαϊΐνε πατὴρ λέγεται ὁ θεός.. «δῶμεν... εἶναι τ. καὶ 
ἐὶς μεταφορᾶς λέγεσθαι...τὴν φωνὴν ταύτην Βα5.ξμ.2.24(1.2608; Μ, 
20.625Β); 2. αἰϊερογίεαί; οὗ Ἰπιεγρτείϊδίίοη. οὗ ρᾶρσαπ τ τ Πο]ορν, 
Οτι(ρὶς.3.43(ρ.238,.6; Μι1τ.90764};}; 18.}.6.ς.23(1824; Μι.21.3174}; 
650. τεῖ, βρισίτσα! φοπθα οἵ βοσρίασο τ, λαμβάνοντες ἐντολήν, τὴν 
φάσκουσαν" πίνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων Οτ((οἰ5.4.44(0Ρ.316.22; Μττ, 
1ΟΟΒ) ; ἡ..«λέξις ἐμβαθύνουσα ταῖς τ. σημασίαις δυσκατανόητον ποιεῖ 
τὸ διὰ τῶν αἰνιγμάτων δηλούμενον ΟτΝ γερο, ον... τῷ (απὶ. (1.4. 
8170); τὴν ἐναντίαν ἐνέργειαν, ἣν ἡ τι σημασία ὄρη καὶ βουνοὺς 
κατωνόμασε ἐδ. κ(βδτι); εἰ..-πρὸς τὴν τροπικωτέραν μεταληφθείη 
θεωρίαν τὸ καθ᾽ ἱστορίαν γεγενημένον, οὐδὲν ἡμῖν ἄχρηστον πρὸς τὸν 
ἡμέτερον εὑρεθείη σκοπόν 14... 105.(Μ.44.3570}; μετατιθέναι τὴν 
ἱστορίαν εἰς τ. θεωρίαν ἰὰ, Ἐπ. 3(2 Ριτοις; Μ.45.5738); τ. ὁ λόγος 
Οεσππι. ρος: (Ρ.50.2}; 3. πουζ, 5 βυδβί.; 8. ἀγροϊπειίραὶ ῥγο- 
»}οοτίοη διὰ δύο τροπικῶν θεωρήματα ΟΥθΚζεἰς.7.1ε(ρ.166.20; Μ.ετι. 
14418); Ὁ. φρῖγιπαὶ τηϊεγῥγείαϊοη οἵ βουτϊρίυσο εἰ δέ τις πρὸς ταῦτα 
λέγῃ ὅτι κἂν ἀλληγορῆται, οὐδὲν ἧττον γέγονε.. ἀκουστέον μετὰ τοῦ 
τροπικοῦ καὶ τῆς φασκούσης λέξεως 14. 0.32.12(7; ἢὉ.445.τὸ; Μ,14. 
1720); 4. τῆδβο, οἷαγ. ἂἃ5 βυιρϑί.; Τγορίεῖ, Ὠογοῖϊος ΠΟ, ΜῈ 51Ὁ- 
ΒΓΔ ἢ Γ4Πν οὐ ποάοχ ἴῃ {δεῖν ἀροιτίπε οὗ {Πε6 ὅοπ, πιϑἰπἰαϊποα {Παΐ 
Η. ὉΒοβέ ἰβ ἃ ογδαΐυσθ; 50 πϑτηδα ἔτουη {ΠΕ Ὁ ̓Δἰβιοτιίοη οἵ τις 
Ρἰίη βοῆξρ οἱ Ξοήρίησε ἴο βαρμογὶ {πεῖν ἀοοίτίῃς οἱ τῷ ὄντι τι, 
συνθέμενοι τοῖς Ἀρειανοῖς καὶ μερισάμενοι μετ᾽ αὐτῶν τὴν εἰς τὴν 
θεότητα βλασφημίαν, ἵνα ἐκεῖνοι μὲν τὸν υἱόν, οὗτοι δὲ τὸ πνεῦμα 
κτίσμα λέγωσιν, ἐτόλμησαν, ὡς αὐτοί ῴασι, τρόπους..«ἑαυτοῖς 
ἐφευρεῖν καὶ παρεξηγεῖσθαι...«τὸ τοῦ ἀποστόλου ῥητόν ΑἸΏ.6}. δ έγαρ.τ. 
τοί Μ.26. 568}; μὴ δυνάμενοι νοεῖν, πῶς ἀδιαίρετός ἐστιν ἡ. «τριάς, 
ποιοῦσιν οἵ μὲν Ἀρειανοὶ ἕν τὸν υἱὸν μετὰ τῆς κτίσεως, οἱ δὲ τ, τὸ 
πνεῦμα καὶ αὐτοὶ τοῖς κτίσμασι συναριθμοῦσιν 1δ.τ.τ7(.728}; τῶν μὲν... 
ῥητῶν..ὧν τὴν διάνοιαν παραποιοῦντες, ἠπάτησαν ἑαυτούς, ἀρκεῖ διὰ 
τούτων διελέγξαι τὴν ἐκ τῆς ἀμαθέας τῶν τ. δυσφημίαν 1.1. τ(580})}; εἰ 
δὲ κατὰ τὴν ὑμῶν τῶν τ. ἐπεξεύρεσιν οὐχ οὕτως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐνυπνιάσθητε 
κτίσμα λέγειν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκέτι μία πίστις ἐστὶν ὑμῶν, οὐδὲ 
ἕν βάπτισμα, ἀλλὰ δύο 1Ὁ.1.3ο(6οοΑ) ; τῶν τ. ἡ ἀλόγιστος μυθοπλαστία 
διαφωνεῖ μὲν πρὸς τὰς γραφάς, συμφωνεῖ δὲ τῇ τῶν Ἀρειομανιτῶν 
ἀλογίᾳ 1Ρ.1τ.22(6ο05 4}; τοὺς πνευματομάχους, τοὺς τ., τοὺς λέγοντας τὸ 
πνεῦμα εἶναι κτιστόν ἡΑἸΉ ἤαεγ. (ΔΈ. 28. ς001)). 

τροπικῶς, 1. ρμγαϊίυείν εἰ μὴ τὴν ὁμοφροσύνην τῶν εἰς κακίαν 
ὑποσεσυρμένων ᾿σῶμα θανάτου᾽ τ. λέγει (Ἰ6Π|.5.γ.3.3(0.204.7; Μ,8, 
11218); μέλι τ. τὴν θείαν λέγει διδασκαλίαν ΗΊΡΡ. ΚΚ.7 ἐπι Ῥγ(θιαδο.ς; 
Μιτο, 178); παρασιωπῶμεν τὰ βαθύτερα, ἐπὰν ἁπλουστέρους θεωρῶμεν 
«οἰκαὶ δεομένους λόγων τ. ὀνομαζομένων γάλα Οτι(εἰς.5.52(0.248.23; 
ἍΜ ττ.9808}); τὴν κακίαν καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς πραττόμενα καὶ τ. λεγόμενα 
ξύλα ἐν.4.τ3(0.282.6; 1Τ0444}; τ, μὲν λεγομένου προσώπου, γυμνάτερον 
δὲ..«νοῦ δι τ δο(ρ.64.2; 1276}; ὕπνου θεοῦ τ. λεγομένου ἢ ὀργῆς 1Ὁ. 
6.64(0.124.23; τ2068); ᾿ἀπὸ γαστρὸς τοῦ θεοῦ᾽ καὶ 'πρὸ ἑωσφόρου" 
ἐλέγετο γεγεννῆσθαι, τ. ἀκουόντων ἡμῶν τὰ τοιαῦτα Ειι5.4.6.4.15 
(ρ.181.26; Μ.22.3044}; ἐν..-.τῷ τόπῳ, ὃν ὁ... Μωσῆς τ. παράδεισον 
ὠνόμασεν ΑἸΉ ρεη!, 2(Μ,2:.88Β); λαβύρινθον δέ φημι τ. τὴν ἀδιέξοδον 
τοῦ θανάτου φρουράν ΟτιΝν85.0γ.καἰδελι.35(0.122.1; Μ.4:.888}; δεῖ 
ὁμολογεῖν... .τὸ κτίσμα, ἐπειδὴ εἶπεν ἡ γραφὴ τροπικώτερον λεγόμενον 
τὸ κτίσμα καὶ τ. τὸ γέννημα ἘΡΙρΗἤαεν.6.34{Ρ.1τ832.4; Μ.42.2568}; 

Γ ΄- 2 ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , 

τροπικώτερον ταῦτα τέθεικε. καὶ γὰρ ἦν προφητεία τὸ λεγόμενον 



τρόπις 

ΟΠ τνβ,ἤσηι,10.3. ἴῃ ΜΠΙ.(].τ434}; 2. αἰϊερονγτεαϊίν, αεοογάϊηρ ἰο ἐδμε 
φρίγίμαὶ ῬΙΘΑΉΪΗΡ οἵ βουῖρταχα τοὺς ὑπὸ ἀνθρώπων γεγενημένους 

λόγους, τ. ..- καλουμένους υἱοὺς ἀνθρώπων᾽ Οτι δἰς.6.}}(0.147.το; Μ. 
11.14τ68); προσχήματος ἕνεκεν τὸ ὄνομα τῆς ναθὼθ.. ᾿λἀμβάνεται: 
ὅλον δὲ τὸ ᾿Ιουδαϊκὸν μυστήριον τ. ἐν αὐτῇ εἴρηται: ἑρμηνεύεται γὰρ 
Ἀναθὼθ ἐπακουσμός Ἰὰ, ἠομι.10.4 τη Γεγ.(ρ.14.1} Μ.13.3618}; ἐὰν... 
θεὸς...ἐν τῷ παραδείσῳ περιπατεῖν λέγηται καὶ ὁ Ἀδὰμ ὑπὸ τὸ ξύλον 
κρύπτεσθαι, οὐκ οἶμαι διστάζειν τινὰ περὶ τοῦ αὐτὰ τ. διὰ δοκούσης 
ἱστορίας καὶ οὐ σωματικῶς γεγενημένης μηνύειν τινὰ "μυστήρια 14. 
ῥυῖης. 4.3.1(Ρ.324.3; Μ11,3774}; ΟἵἩ {Π6 50] ἡ τροπικώτερον καλου- 
μένη “Ἰερουσαλήμ τὰ. [».2.5 τῇ 1αν.(Ρ.246.23; Μ.13,6214}); τεῖ, Ῥάαββ- 
Ον ΕἾ ἀρκτέον ...ἐν τῷ ἐσθίειν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, τουτέστιν τῶν...«ἀρχικῶν 
δογμάτων...καὶ καταληκτέον ἐπὶ τοὺς πόδας, τὰ ἔσχατα τῶν μαθημά- 
των...ὁ γὰρ περὶ αὐτῶν λόγος. «δύναται τροπικώτερον.. «πόδες ὠνομά- 
σθαι τοῦ ἀμνοῦ 14. 7σ.το.τϑίτ3; ρ.ι180.8;, Μ.14.33718); περὶ τῶν ἐν 
Γενέσει γεγραμμένων τριῶν ἀνδρῶν, «παρὰ τῷ Ἡβραὰμ..-μεταλαβόντων 
.ὐὐσεμιδάλεως..-μή ποτε γυμνῶς τ. ταῦτα εἴρηται 1Δ.07.27.1τ{6}.370.14; 
Μι11.5130}; ΜΟΙ, »Ρῃ.7.8(0.78.20; Μ.18,1364); Επι5,4,5.6.0(Ρ.250. 
17; Μ.22.425 0); ταῦτα κατὰ διάνοιαν τ, ἀποδέχεσθαι προσήκει τ. 
7.τ(ρ.307.20; 5044); Τοῖ, ΡΙΟΡ βΟΙο5. ταῦτα καὶ πρὸς λέξιν καὶ τ, 
ἐξειληφότες, πεπληρῶσθαι αὐτὰ δείκνυμεν ἐπὶ τῆς τοῦ σωτηρὸς... 
γενέσεως, παριστῶντες τοτὲ μὲν ῥητῶς...τοτὲ δὲ τ. δεῖν ἐπιβάλλειν ταῖς 
προφητείαις τὸ. (0.3τ0.25; 5210}; ἀβύσσους..«καὶ ὅσα ἄλλα. 
μασται..-τροπικώτερον ἐκληπτέον, ταῦτα μεταφέροντα τὰ σημαινόμενα 
ἐπὶ νοητὰς οὐσίας ἐῤ.ς.τίρ.515,9; 3574}; οἵαν Ν 85. μη.3(0Ρ.20.20; 
Μι4 τ 585 Ὰ}; ἴὰ ΑπΈΟΟμ6π8 ὄχεροβὶθ, Τματ Μορβ.0..4:1(Μ.66,1488); 
Τμάὶ, ὥαρμ.ττ: 4τ(2.1202}; 3. ογριϑοϊϊσαϊίν, ἂς ἃ σγμιδοῖ, οἵ. αὐ τοτα.. 
φρεεῖε ἀπειποηῖς υϑηϊγτοφμῖ τροπικῶς νῆμα ἀαενποηῖα πὐμξωΡαν 
Οτλοι.7.2 ἵπ [ς5.(ρ.281.26; Μ.13,2488); ἰὰ 0. 6. 13(7; Ρ.122.23; Μ. 
14. 2240); ἅ . ἴῃ ἃ ἩΙΩΉΉΦΥ, τη ξορῆε ῥαδἤϊση ὃ κατὰ τὸν ᾿Ιησοῦν τ. 
νοούμενος ἄνθρωπος 1.20.τ2{(ρ.341.24; 5970). 

τρόπις, ἡ, κεῖ, Ἰῖοι.. ΑἸ Άρ,Ἐτι5.}.6.14.24(71}48; Δ1.21.12738); τπεῖ,, 
ρεμάασμοη, φγομηϑονᾷ, ΟὨτν5.ἤονι.30.3 τῷ ἘΡ]}ιᾷι. 1474}. 

τροπολογ-έω, 1, ἐπ ενῥνεὶ βρμηναιίσνεῖν, ἰγθαὶ ας βσμναϊυο ὁ ἐχῖνος... 
ἐστι παρὰ τῇ γραφῇ τάχα “-οὐύμενος ἐπί τινας ἀνθρώπους, ὡς οἱ ὄφεις 
ἐπὶ τοὺς Σαδδουκαίους.. καὶ ὁ ἀλώπηξ ἐπὶ τὸν ᾿Ηρώδην ὙΒ45.15.283(1. 
π040; Μ.3ο,.6168); οὐ τόποις ἀψύχοις...«τὴν εὐφροσύνην εὐαγγελίζεται, 
ἀλλὰ «-εἴ διὰ τῆς ἐρήμου τὴν αὐχμώδη ψυχὴν καὶ ἀκόσμητον ΟΥΝΥ55. 
δωριν. (61.46.5 930); 2. ἐπέογργεὶ αἰϊερογίεαϊίν, την βῥυεὶ ἀὐεογ ΤῊ ἰῸ 
ἐπα ερινγιμαϊΐ, ΟρΡΡ. [ἰτογᾺ], σόρ56 οἵ βοσιρίῃτο ; ἃ. τεῖ, ᾿πξογρτοϊαίίοι οὗ 
Ραρᾶῃ πυντῃβ 45. Δ]Π]ΘρΌΥο5. οἵ παίπγο, Οὐ εἷ5,5.38(0.42.20; Μετ. 
Ττ2400) ; Ὁ. τοῦ. ῬΉΙΠΟ᾽ 5. ΔΙΠΕΡΌΣΙΟΔΙ ΟΧΕΡΌ518, δι 5. οπ(ρ.58.26; 12688); 
ο. τεῖ, Ψαϊθηΐς. ΘΧΘΡΈΒΙ5 προφήτας ἀναγινώσκοντες..«καὶ ὅσα εἰς 

ω ΄ 
ΝΟ “1 εν 

ὁμοίωσιν δύναται --εἶσθαι τῆς αὐτῶν αἱρέσεως, δεχόμενοι ἘΡΙΡ. 
ἀπαειτ(ρ.236.25; Μ.4τ.2840);. οἴ, 0.1), μαον τί .ο6.09074)}; ἃ, ἴῃ 
Πεο- ΡΥ ΠΑ σογθδη πὶ Νουμήνιος...οὐκ ὀκνήσας ..«χρήσασθαι..«λόγοις 
προφητικοῖς καὶ τροπολογῆσαι αὐτούς Οτ,( εἰς,τ.τπ(ρ.67.23; Μ.χι. 
6844}; 6. τοῦ. ρᾷρϑῃ οὐ οίβια οὗ (Βσιβεδη αἰερουίσίηρ οὗ βουιρίαγε, 
ἐῤδ.τ α͵](Ρ.69.}; 6924) οἷϊ. 5. ἀλληγορέω ; ἔ. (τα ἀβᾶρς ; ἈΙΠΘΡΌΓΙ- 
ΘᾺ] ἱπτοτρυοίδειοη σουσβρομβ ἴο ἑμθπίοηβ. οὐ ὈΙΌΠΟΔΙ ννεογο 
ἐπεὶ δ᾽ αὐτοὶ οἱ πατέρες τῶν δογμάτων καὶ συγγραφεῖς τὰ τοιαῦτα 
«"οὔσι, τί ἐστιν ἄλλο ὑπονοῆσαι ἢ ὅτι οὕτως ἐγράφη, ὥστε --εἴσθαι 
αὐτὰ κατὰ τὸν προηγούμενον νοῦν; 1τῬ.4.40{0.322.}; ττοδο}); ὁ εὐγνω- 
μόνως ἐντυγχάνων ταῖς ἱστορίαις..«-κρινεῖ, τίσι μὲν συγκαταθήσεται, 
τίνα δὲ τροπολογήσει, τὸ βούλημα ἐρευνῶν τῶν ἀναπλασμένων τὰ 
τοιαῦτα καὶ τίσιν ἀπιστήσει τῤ.1.42{(ρ.92.24; 7370) ; ΘΧΘΙΏΡΙ65 οἱ τΠῸ 
τοί ῃοῦ θεὸν... καταβαίνοντα ἐὰν λέγωσιν αἱ προφητικαὶ φωναὶ... 
“-οὔμεν. καταβαίνει γὰρ.. ἀπὸ τοῦ ἰδίου μεγέθους... «ὅτε τὰ τῶν ἀνθρώ- 
πων.. «οἰκονομεῖ 1Ὁ.4.12(0.282.20; Το410}; εἰ δὲ τῆς Σιὼν χεῖρες 
“οοῦνται, πόσῳ μᾶλλον τὰ κατὰ τὴν γραφὴν μέλη τοῦ θεοῦ; 14. 7).37 1ῃ 
1 αρ.(ρ.252.20; Μ.13.6290Ὰ}; “-ούντων ἡμῶν χεῖρας καὶ μέλη τοῦ θεοῦ 
1α. (εἰς. 6.61(Ρ. τ32.6; 18020); γοῖ, βίουἹθβ οἵ θη δπα Ἐφ] πάντα 
ταῦτα οὐκ ἀσέμνως «“«οεἴται 1δ.4.30(Ρ.31τ. 18) ΤΟθρΚ) ἴδωμεν “"οὔντες, 
τίνα δυνάμεθα εἰπεῖν τὸν σεληνιαζόμενον εἶναι... καὶ τί τὸ πίπτειν. "καὶ 
τί τὸ μὴ δεδυνῆσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν μαθητῶν Ῥροκευδέναι, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ ᾿Ιησοῦ 1ᾶτορηι ἵη δ114.13.4(ρ.1τ87.21; ΝΜ 13 ττοτᾺ}); ὅπου 
ποτ᾽ ἂν ζύμη ὀνομασθῇ, εἰς διδαχὴν “-εἴται 1Ὁ.12.6{(ρ.77.28 ; ΟοΒ08); τεῖ, 
βεάηαυτεμι, 14. }ο.32.πτπ(8; Ρ. 446.8: Μ.14.7738}); ἀλληνδοεῦντο δ᾽ ἂν 
ταῦτα σαφῶς οὕτως, (ὥς τιςδ καὶ τὴν δηλουμένην διὰ τῆς προφητείας 
ῥίζαν ᾿]εσσαΐ, καὶ τὴν ῥάβδον καὶ τὸ ἄνθος --ὧν ἑρμηνεύσειεν Ἑπι5.(.Ε, 

᾿ιίρ.343.24; ΜιΩρ,δθοο); ἵν. 7.τίριϑ11.12; 5ορΆ). 
Ἐτροπολογητέον, 0716 1451 ΤΉ ΥΡΥ οὶ Ἀρωναι θεῖν, Οτεονε ἴῃ Δι, 

12.8(Ρ.79.13;; Μ.τ3.0920); Τδ.13.5(ρ τοι 0; ΤἸΟ5Ὰ}. 
τροπολογία, ἡ, ᾿. αὶ ἰφεγα το Ὲ θα ῥγθσδίοη, ἤριγε οὗ τρεδελ, Ἐπ5,ῤ.Ξ. 

2 Ρτοφιη (448; Ν|.21.920}; ὅσα... «περὶ οὐσίας θεοῦ ἀναγεγράφθαι δοκεῖ, 
τ. τισὶν ἢ καὶ ἀλληγορίαις, πρὸς ἑτέρας ἐννοίας οἱ λόγοι φέρουσιν Β65. 

1414 τρόπος 

τοι τά(τ. 226} ; Μ.20.5440); Χριστὸς... ϑεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία, 
ἥτις ἐστὶ χεὶρ δημιουργικὴ κατὰ τὸν τῆς τ. λόγον Ια γι. ({1}65.)} πος 
(1.297; Μ.29.7130); ὁ κύριος εἷς ὧν κατ᾽ οὐσίαν, πολνώνυμος γέγονε 
κατὰ τροπολογίαν ἕνεκεν τῆς οἰκονομίας σωτηρίας... «πῇ μὲν πέτρα 
ὀνομασθεὶς καὶ θύρα, πῆ δὲ ἀξίνη Μας,Δθρ.ἐῤ.(Μ.34.4174}; τί ἐστιν τ. 
καὶ κυριολογία ;-.«κυριολογία μέν ἐστιν βεβαία ἀπόδειξις πράγματος, τ, 
δέ ἐστιν ἀβέβαιος ἀπόδειξις 0.1} .ἀτ:}.(Μ.06.13448); [γεαθθηογν ἴῃ 
βουιρίασα, Βαβιλομμιίη 5. 4λ(τ. 618; Δ1.20.3028); 2. αἰϊορογίςαὶ, ΟΥ 
ορίγείμαὶ, ΟΡΡ. Ἰλίοταὶ, τηϊεγρεείαϊ ον ; ἃ. οἵ ταγι ποίορυ, Οτ ἰς.3.43 
(Ρ.239.3; Μ.11.0768); Β. οὗ δογιρίατϊο οὐδὲ ἐνταῦθα ἀπορήσαιμεν ἂν 
περὶ οὐδενός, εἰ τροπολογίας ἔμπειροι κἀν μικρὸν ὑπάρχωμεν Τι51.ταΐ. 
57.2(}],6. 6050} ; νύμφας τε καὶ θεραπαινέδας ἀνάγεσθαι ἐπὶ τροπολογίαν 
οὐχ ἡμεῖς διδάσκομεν, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἀπὸ σοφῶν παρειλήφαμεν, ὧν εἷς τις 
[3ς, 8. Ῥδι)], τοῦ, 6 8],4:24] ἔφασκε διεγείρων. .«.«ἐπὶ τροπολογίας ΟΥ 
(ἐεἰ5.4.44{0Ρ.31τ|.1; Μιιτιττοοο); τοῦ, ΜΙι.22:2, οἱονεὶ γὰρ σιτιστὸν 
παρατίθησι λόγον ἢ διῃρημένον καὶ ἐν τ. λεγόμενον τεθυμένον ὃ τὴν περὶ 
τοῦ..«προβλήματος ἀπόδειξιν πολλὴν φέρων καὶ πλήρη Ἰά ἦση.17.322 1 
ΜΠ (ρ.ό45.3; Μ.13.15 410}; θύσις ἡ διαίρεσις καὶ τ. τῶν προβλημάτων 
Ἰα, [».433 10. ΜΠ. (Ρ.181); ταῦτα κατὰ μίαν τ., ἵνα μὴ νῦν περιεργάζωμαι 
τὰ ὑπὲρ ἐμαυτόν τά. ἤονη.7.3 10 6γ.(ρ.54.4; Μ1.13.3338}; οὐ πάντως 
ταῖς αὐταῖς λέξεσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων χρῶνται αἱ γραφαΐ' 
τοῦτο δὲ ποιοῦσιν, ὅτε μὲν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὅτε δὲ παρὰ τὴν τ΄; 
καὶ ἔσθ᾽ ὅτε παρὰ τὴν σύμφρασιν Ι΄ .εονη Κορ] ΤΑ τ4. 0.12}; 
ταῦτα οὐδ᾽ ἄλλως ἢ μετὰ θεωρίας τῆς κατὰ μόνην τ. τὴν διάνοιαν σώζει 
Επ|5.4.2.7.τ(Ρ.22ο.τὸ ; ΜΙ.22.5248); προφητεύεται.. .σκοτεινότερά τινὰ 
καὶ δι’ αἰνιγμάτων, μακροτέρας καὶ βαθυτέρας τῆς κατὰ τροπολογίαν 
δεόμενα ἑρμηνείας 1δ,6.2ο(ρ.280.14; 4764}; εἰ δὲ προσκόπτοι τις ταῖς 
τοιαῖσδε τ., ὥρα τοῦτον μηδὲ τὰς..«μυίας ἢ μελίσσας..«κατὰ διάνοιαν 
θεωρεῖν, εἰς ἀτόπους δὲ...ἐκπέπτειν μυθολογίας 1δ.2.5(ρ.78.3:; τ400}; ἴο 
Ὅε ἐπῃρίονεά Ώ6Π Ὠροθββαυν ἴου ὄχοροβὶβ, Οτο Ν γβδιλομι ἴῃ (αη, 
Ρτοριη.(Ν,44.75174) οἷ. 5. ἀναγωγή ; καί με μηδεὶς ὑπενοεῖτο διὰ τῆς τ΄ 
σύγχυσιν ἐπάγειν τῇ θεωρίᾳ τῆς λέξεως, ὡς ταῖς ὑπονοίαις τῶν πρὸ 
ἡμῶν..«τεθεωρηκότων συμφέρεσθαι ἰὰ «πόα. 10} .44.810}; ΑΙ ΠΟΟΠΘΠΒ 
ἀοῖς το... ἐστιν ὡς ὅταν, πρᾶγμα διηγούμενος ὁ προφήτης, τὰς φανερὰς 
τῶν λέξεων τρέπῃ εἰς αὔξησιν τοῦ λεγομένου, σαφιζομένης τῆς τ. ἐκ τῆς 
ἀκολουθίας τῶν λεγομένων Ὀὶοά, ῥῤγόσηι, ᾿ς, ττϑί(ρ.92.10) ; ἰτουρο]ορῖσαὶ 
τ μοι οοτγοϑροηάιηρ ἴο 508] ἢπη {πραγ 8 ἀνΊβιου οὗ ππμπι, ΑΛΓ, 
(βε5.βροειργοςπι (Μ.1οῦ.2170) οἷζ, 5, ἀναγωγή; Ἰηβίαποεβ. οἵ {88 
ῃηεῖδοά μέμνημαι τῶν.. «εἰρημένων περὶ...τῶν κατοικούντων ἐν "]ερου- 
σαλὴμ τ." κατοικοῦμεν γὰρ ἡμεῖς, ἐὰν ἃ θεὸς διδῷ, ἐν τῇ “Ιερουσαλήμ 
Οτλοτη.5.13 ἴῃ 76γ.(ρ.41.26; Μ.13.3120}); οἶδα κατὰ τ, πολλοὺς ποτα- 
μοὺς Αἰγύπτου ἐναντίους Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ ποταμῷ, οὗ τὰ ὁρμήματα 
τὴν ἐκκλησίαν εὐφραίνει Ἰὰ,δπε.ῖ: 5.77 11τ4(81.17.147}}} τοῖς. σγοϑ 06 
οἱ ἔνε μετὰ τροπολογέας εἴρηται Ἰά (ὐεἰς.4.38(0.3οΒ,.2ς; Μ τι, το884); 
'πρόσωπον πρὸς πρόσωπον᾽..«οὐ πρόσωπον αἰσθητὸν ἐν τοῖς τοιούτοις 
παραλαμβάνομεν, ἀλλὰ κατὰ τ. νοούμενον, ὡς καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ ὦτα 
1Ὁ.7.38(0.188.21 ; 14730}); 3. ἔνγνιῃ τῶν ἐνθεαστικῶν ἐκείνων ὑμναοδιῶν, 
λέγω δὴ τῆς ἐφυπνίου τ. ΑΙΠατ, ΟΥ̓ ογ.14(}].07.10028). 

Ἐπτροπολογικός, αἰΐερογίεαί, οὗ Ῥαραῆ μὰν τ ΠΟ]ορίθβ, ΝΙΠερῥι4.1 
(Μ.γ)9.544}). 

Ἐτροπολογικῶς, αἰϊέρογῖεαϊ ἑν,» εἰ εαϊίν, Οτολονι. 5. τά τη [6γ.(Ρ.43. 
26; Μ.1τ3.3174}; Μαχιανδερ. (0 χ.136585); [0.8 «ἀὴρ. (Μ.06.132448). 

τρόπος, ὁ, Α. ἱεμάσμεν, ἀϊγεείίοη θεοδιδάκτου. «μου γενομένης τῆς 
ψυχῆς συνῆκα, ὅτι τὰ μὲν καταδίκης ἔχει τ., τὰ δὲ ὅτι λύει τὴν ἐν 
κόσμῳ δουλείαν Τατ.ογαΐ.20.2(Μ,6.8684). 

Β. τῶν, τι ΉΉΥ, ξαδἤτον; πολύτροπον... «οὖν τὴν σοφίαν ἡ 'ποσάκις" 
ἔνδεικται λέξις καὶ καθ᾽ ἕνα ἕκαστον τι ποιότητός τε καὶ ποσότητος 
πάντως σώζει τινὰς ἔν τε τῷ χρόνῳ, ἔν τε τῷ αἰῶνι (]ειη.σἰγ.1. (ρ.18, 
23; Μ.8,7208); τίς...«ὦ τ΄ ... τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ κατασπαρείοσης τῷ βίῳ 
πολιτείας ; Τλι5,4.6.3.3(ρ.109.8; Μ.22.1880); ὑπενόησεν [5ς. (οῃδῖδη- 
15] ἀλλοιῶσαι νόμον. .«τὰ...«τῆς ἐκκλησίας ἀλλάττων ἔϑη καὶ καινὸν... 
ἐπινοῶν τ. τῶν καταστάσεων' ἐξ ἄλλων γὰρ τόπων. ..ἐπισκόπους 
ἀποστέλλει πρὸς τοὺς μὴ θέλοντας λαούς ΑἸ... Αγ. γάρ. 224.20; Μ.2-. 
7848); 1Π νΑτίουβ ἄνευθ 4) ἀδαρο5 τρόπον τινά, τρόπῳ τινί, ΤΏ ἃ (Εγ- 
ἰαΐνι τῶν τ. τινὶ ὅλην γενητήν, ὑπὸ τοῦ θεοῦ γεγονυῖαν ΤΏΡΙΝ. Απί, 

4 οἷ.2.το( Μ 6. τοῦ 58); οὗ... τρεῖς θεοὺς τ. τινὰ κηρύττουσιν, εἰς τρεῖς 
ὑποστάσεις ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας διαιροῦντες τὴν 
ἁγίαν μονάδα Ἰϑου. αι αρ.ΑἸΉ Ζεεν.26(ρ.22.}; Μ.25.4644}); βλάσφημον 
«οἰοὐ τὸ τυχόν, μέγιστον μὲν οὖν, χειροποίητον τ. τινὰ λέγειν τὸν κύριον 
Θίοη. ΕΒ 1δ.(ρ.22.20; 4648); 1 ΡΙαν οἢ ὅθῆβ8 οὗ ἔγοβε πρὸς δὲ τοὺς 
περὶ τοῦ πνεύματος ἀπατηθέντας [1.6. ΤΙΌΡΙΟΙ}, τ. τινί, ὡς ἂν αὐτοὶ 
φαῖεν προσήκει διερευνῶντας εἰπεῖν ΑἸΠ,σριδόγαῤ.1.2(Μ.26.5320}); τη 
Ω( ἩΠΘΩΣΉΥΕ τὸν καθιστάμενον ἐπίσκοπον...δεῖ ὑπάρχειν..«οὐκ ἔλαττον 
ἐτῶν πεντήκοντα, ὅτι τ. τινὶ τὰς νεωτέρας ἀταξίας. ..ἐκπεφευγὼς 
ὑπάρχει (ηδὶ. ΑΡ.2.τ.τ; ἑτέρῳ τ., ἸΏ ἀποίδέν ταν μετὰ θείας τῶν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ μετεχομένων ἱερῶν γνώσεως ἑτέρῳ τ. παρὰ τὸν ἱερὸν λαὸν 



τρόπος 

ἐπὶ τὴν μετάληψιν ἥξει τῆς θεαρχικῆς κοινωνίας Τιοπ.Λτ,6,}.6.3.5(}},3.. 
5360); τ. παντί, κατὰ πάντα τ΄, ΤῈ. αἰΐ τρῶγε δεῖ... τοὺς διακόνους... 
κατὰ πάντα τ. πᾶσιν ἀρέσκειν ἴρτι. Τγαῖ.2.3} πολλὰ τῶν πρὸ τῆς μέσης 
τάξεως...ἐνεργουμένων ἀπείρηται τ. παντὶ τοῖς ἑνιαίοις μοναχοῖς, ὡς 
πρὸς τὸ ἕν αὐτῶν ὀφειλόντων ἑνοποιεῖσθαι καὶ πρὸς τὴν ἱερὰν μονάδα 
συνάγεσθαι ΤῊ ΟΠ. ΑΥ.6.}.6.5.2(Ν1.3.5330)}; τὸ..««κατὰ πάντα τ. τοῦ 
ἀγαθοῦ ἐστερημένον οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔτε ἦν, οὔτε ἐστίν Ἰά,.1.9..4.20 
(Μ.3.7208}); ὃν τ᾿, ἐπὶ πὸ βαριε ταν ἂς ἐν τῇ.ονηδῦι ὁ λόγος ἑαυτῷ τὸν 
οἶκον διεπλάσατο, ὃν τ, ἐξ ἀρχῆς τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς γῆς ΤΑΤΏ..447.4.34 
(0.85.1; Μ.26.:208); ποίοις τι; ΤΉ. τοῖα! τὰν ἢ ἤθελον. ..γνῶναι ποίοις 
τ. με δεῖ δουλεῦσαι τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ Ἐεττα,»απ.12.3.1; τρόπον 
α. σεηϊί,, ὃν τοαᾶν οὗ ἀλεξιφαρμάκου τρόπον..«παρελήφθη ὁ θάνατος 
Μείμγες. τ 4 (ρ. 288,1; Ν.41.11128}; κατὰ τρόπον, γἱρίμἶν, βγοβεγὶν 
παντὸς..«τοῦ κατὰ τ, Χριστιανίζοντος ὃ τῆς ψυχῆς ἐγήγερται ὀφθαλμὸς 
καὶ ὁ τῆς αἰσθήσεως μέμυκε Οτ.(ἰεἰς.7.3ο(ρ.τφο.12; Ν.11.14774). 

Ὁ. κἰμά, βογὲ οἱ μὲν.««κολασταὶ ἐτάζουσι. «σώματα, κύριος δὲ μόνος 
καινὸν ἔχει τ. ἐτασμῶν, ἐτάζων γάρ ἐστι καρδίας Οτ,ἦοὨ!. 2.0.0 τ 14’. 

(Ρ.193.32; ἅ{.13.5254).Ψ 
7». ἡποᾶδ; 1. οἵ οχίβδίθηςε {(Ττη.) ἀσεβὲς...τὸ τὸν κτίστην τοῖς 

δημιουργήμασι παραβάλλειν καὶ τὸν αὐτὸν τῆς γενέσεως τοῖς ἄλλοις τ΄ 
ἔχειν καὶ αὐτὸν νομίζειν ϑγγην..4η|.(,45)8 ἀρ. Ατἢ..“γη.26(ρ.252.35; Μ, 
26.7334}; οὐδὲ πρέπει ζητεῖν πῶς ἐκ θεοῦ ἐστιν ὃ λόγος...ἣ πῶς γεννᾷ 
ὁ θεὸς καὶ τίς ὁ τ. τῆς τοῦ θεοῦ γεννήσεως ΑἸΏ.2ζ7,2.36(}8.26.2244}; τὸν 
δημιουργὸν λόγον φάσκομεν οὐχ ἕτερόν τινα τ. ἔχειν θεότητος ἢ τὴν τοῦ 
μόνου θεοῦ διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ πεφυκέναι 1.3.τ5(3524}; οἵ 14, γ».52(0.275. 
28; Ν.26.7858); ὡς γὰρ ἀπὰ πυρὸς φῶς, οὕτως ἐκ θεοῦ λόγος καὶ 
σοφία ἐκ σοφοῦ καὶ ἐκ πατρὸς νἱός, ταύτῃ...ὅ.. υἱὸς λόγος οὐκ ἀνούσιος, 
οὐδὲ οὐχ ὑφεστώς, ἀλλ᾽ οὐσιώδης ἀληθῶς. ἐπεὶ εἰ μὴ τοῦτον ἔχει τὸν τ., 
εἴη ἂν πάντα, ἃ λέγεται, κατ᾽ ἐπίνοιαν..«λεγόμενα ΤΑΤΗ..47γ.4.2(ρ.46.1; 
Μι26.4600); οὐ γὰρ..«.οἱ δεκτικοὶ τῆς ἰδιότητος αὐτοῦ [5ς5, (οα] τρόποι 
τὸν τῆς ἁπλότητος λόγον παραλυπήσουσιν ἢ οὕτω γε πάντα, ὅσα περὶ 
θεοῦ λέγεται, σύνθετον τὸν θεὸν ἡμῖν ἀναδείξει Βα5, ΕΉΉ.2.20(1.2668 ; 
Μ1.39.6408); τεῖ, Ἑπμποῃλίαῃ ἰεδοβίηρ ἵνα...τὸ ὑφειμένον καὶ τὸ κατὰ 
τὴν φυσικὴν ἀξίαν ἠλαττωμένον τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος ἐπιδείξῃ, 
ἕτερον ἐξ ἑτέρου γενόμενον λέγει" ὡς δὲ μήποτε εἰς οἰκειότητος ἔννοιαν 
ἐκ τοῦ τοιούτον τ. τῆς ὑπάρξεως ἔλθοιεν οἱ τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν 
μεμαθηκότες ΟἸΝ ν85.Επητ( 1ν.84.1τ7; Μ.45.31τ60); τὸ ἀγέννητον καὶ 
γεννητὸν καὶ ἐκπορευτὸν οὐκ οὐσίας ὀνόματα, ἀλλὰ τρόπου ὑπάρξεως" ὃ 
δὲ τ. τῆς ὑπάρξεως τοῖς ὀνόμασι χαρακτηρίζεται τούτοις" ἡ δὲ τῆς 
οὐσίας δήλωσις τῇ θεοῦ ὀνομασίᾳ σημαίνεται ΤΒαΤ.γεεί, οΉ.3(}}.6, 
Τ2ΟΟΒ); εἰ δέ τις τῆς ὑπάρξεως τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ἐπιζητεῖ τὸν τ. μαθεῖν, εἰπάτω δὴ πρότερος τὸν τ, τῆς τοῦ ἀγεννήτου 
ὑπάρξεως, πῶς ἐστιν οὐκ ἔχων τὸν αἴτιον Ἰᾶ αὐόεῖ.2(ρ.64.15; 4.156); τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ..-πατρὸς ἔχειν τὴν ὕπαρξιν μεμαθήκαμεν" ὁ δὲ 
τῆς ὑπάρξεως τ. οὔτε τῇ κτίσει προσέοικεν..., οὔτε τῷ..ουἱῷ 1Δ.μαεν.3 
{4.188}; εἷς ἐστιν ὁ θεὸς τῇ συνυπάρξει τῶν τριῶν..ὑποστάσεων, τῶν 
διαφερουσῶν ἀλλήλων οὐ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ τοῖς ὑπάρξεως τ., ἡ διαφορὰ... 
τῶν τῆς ὑπάρξεως τ. οὐ διαιρεῖ τὸ ἕν τῇ οὐσίᾳ ὦ Τπιϑῖ. ψει. εἰ γεΣ}.τπο( ΝΜ, 
6.13020}); ἐν διαφόροις τῆς ὑπάρξεως τ. μένει ὃ τῆς οὐσίας λόγος εἷς 
ἀδιαίρετός τε καὶ ἀπαράλλακτος 10.(13034Α}; χρὴ..«ἡμᾶς τὸν παντελῇ 
τῆς θείας ἑνώσεώς τε καὶ διακρίσεως ἐκθέσθαι τ. Τοη. ἀτ.4.5.2.4(}1.3. 
6400) ; πάντα κοινὰ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
πλὴν τοῦ τ. τῆς ὑπάρξεως 1.1), [αεοΡ.52(Μ|.04.14618) ;2. γεῖ. Της, ξένον 
ἐκ παρθένου τρόπον αὐτοῦ τῆς ἀποτέξεως Ἐλι5.4,6.1.τ(ρ.3.το; Μ.22.16}); 
οὐκ ἂν ποτε ἀνόμοιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἐτόλμησαν εἰπεῖν, εἴπερ ἔγνωσαν 
τίς ὃ τ. τῆς πτωχείας αὐτοῦ καὶ τίς ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ Δίῃ. 
ἡπενοῖ ε..47γ.1(}].26.οδκαν); ὅτ᾽ ἂν μὲν σώζεσθαι δεικνύναι βουλώμεθα 
τῶν συνελθόντων τὴν διαφορὰν... .δύο..-τὰς φύσεις λέγομεν" ὅτ᾽ ἂν δὲ τὸν 
ἄρρητον τοῦ μυστηρίου διακριβῶμεν τῆς ἐνώσεως τ., μίαν τοῦ..«λόγου 
φύσιν σεσαρκωμένην φαμέν Μαχ.ερ.τ2(Μν01,4778); ὁμολογοῦντες τὴν 
ἕνωσιν καὶ τὸν αὐτῆς... διαρθροῦντες τ. 1δ.(4170); τὸ συγκαταβῆναι.... 
κατὰ τὸν τῆς ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ τ, διαληπτέον (σ6].ν2.}..6.2.24.21 
(λ1.85.1204Ὰ}; ἐπὶ...τῆς τοῦ λόγου σαρκώσεως οὐ φύσεως ἔργον ἡ 
σάρκωσις, ἀλλὰ τ. οἰκονομικῆς συγκαταβάσεως ..-καὶ ἡ σάρκωσις δὲ 
τ. δευτέρας ὑπάρξεως πέφυκε μόνῳ τῷ..«λόγῳ 70.10, }αεοθ.52(Μ.04. 
1404Δ}; δύο.. «φύσεις λέγοντες, οὐ διαιροῦμεν τὴν ἕνωσιν, τὴν δὲ τροπὴν 
καὶ τὴν σύγχυσιν φεύγομεν, λόγῳ γὰρ καὶ τ. τῆς διαφορᾶς ταύτας 
ἀριθμεῖσθαι γινώσκομεν δ. 8τ(14770) ; ἕτερον... καὶ ἕτερον λόγῳ καὶ τ. 
τῆς διαφορᾶς, κοινὰ δὲ ἑκατέρῳ ἑκάτερα τῷ τ. τῆς ἀντιδόσεως διὰ τὴν 
εἰς ἄλληλα τῶν μερῶν περιχώρησιν καὶ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν 1. 
(14808); 3. τοῦ, τη η  ςτατίοη οἵ {πὸ ἀἰνὶπο διττός ἐστι τῆς ἱερᾶς ἐκ- 
φαντορίας ὁ τ΄ ὁ μὲν..«διὰ τῶν ὁμοίων προϊὼν ἱεροτύπων εἰκόνων" ὃ δὲ 

διὰ τῶν ἀνομοίων μορφοποιῶν εἰς τὸ παντελῶς ἀπεοικὸς καὶ ἀπεμφαῖνον 
πλαττόμενος οι, ἀτι...2.2(Μ,3.1408); 4. ἡσπηοΐρ, τραγ, οἵ Ἰ1ΐξ τὴν... 
᾿Ιουδαίων κατηγορίαν....ὅτι.. «ταῖς αὐτῶν γραφαῖς καταχρώμενοι, οὐ 
τὸν ὅμοιον αὐτοῖς μέτιμεν τοῦ βίου τ, Ἐπ|5.4.6.τ.τ(ρ.7.2; Μ.22.218); 

1415 
᾿ 

τροπόω 

αὖὔϑ. τέλος εὐσεβοῦς καὶ φιλοθέου τ. Ἰά.Ὁ.(.1.22(ρ.10.5; Μ.20.0370}; ἕν 
οὐνεἶσιν ἀνὴρ καὶ γυνὴ τῇ φύσει...τῇ ἑνώσει... «τῷ βίῳ, τῷ τ. Οοηοὶ. ΑΡΡ. 
7.2.0; 5. ἐπαγαείογ, ἰρήαρεν ἐξετάζεται διὰ τῆς εὐχῆς ὁ τ. (ἸδΙη. 57.7.1 
(Β.32.22; Δ1.9.4608) ; ἔστιν... «ἡ γνῶσις τελείωσίς τις ἀνθρώπου. .«διὰ τῆς 
τῶν θείων ἐπιστήμης συμπληρωμένη κατά τε τὸν τ. καὶ τὸν βίον καὶ τὸν 
λόγον 1.7.τοί(ρ.40.23; 4710); ὁ Ματθαῖος...τὸ φιλάληθες ὑποφαίνων 
τοῦ ἰδίου τ. καὶ τελώνην ἑαυτὸν ἀπεκάλει 15.4.6... ς(ρ. 126,15; Μ,22. 
216}; ἄρα ἐπινοῆσαι δυνατόν, ἄνδρα διδάσκαλον σεμνῆς πολιτείας... 
γόητα τὸν τ. γεγονέναι; 1.3.δίρ.131τ.10; 2244}; ἀμετάβλητον αὐτοῦ τὸ 
ἦθος καὶ τὸν τ. διαφύλαξον ϑοταριεμελ.2τ Ὀ]γ., πα μΉ Υς, ἤθησο 
εἰμαγαείον οὐ πᾶς... λαλῶν ἐν πνεύματι προφήτης ἐστίν, ἀλλ' ἐὰν ἔχῃ 
τοὺς τ. κυρίου. ἀπὸ οὖν τῶν τ. γνωσθήσεται ὁ ψευδοπροφήτης καὶ ὁ 
προφήτης ᾿Ιάττ,8; ἐξεταζέσθωσαν... αὐτῶν [56, οα ΟΠ 1615] καὶ οἱ 
τ. καὶ ὃ βίος (οηοὶ. Α͂Ρῥ.8,32.2; τεῖ. πγβίδπη οἵ ποσὰ ὶβ διδάσκαλος τοῦ 
περὶ τοῦ θεοῦ..«λόγου καὶ τῆς εἰς αὐτὸν θρησκείας καὶ παντὸς ἠθικοῦ τ. 

Ι ΟτΟεἰς.1.3ο(ρ.81.27; Μ.11.7174Ὰ}. 
Ἐς τμαηπμεν οἵ βρεακίηρ οὐ ψυτηρ, οἰνέε; 1. τοῖν 56 οὗ πιοίΆρ μου 

μυρία δ᾽ ἂν τις εὕροι..-«τῷ κατὰ μεταφορὰν τ. δι’ ὅλης τῆς.-«γραφῆς 
εἰρημένα Ἐπ5.6.1}..3.2{ρ.141.23; Μ.24.0768); ἐδ.(ρ.141.5; 9γ6Ὰ); (Βσν8. 
λονι.34.2 ἴῃ [0.(8,101Ὰ}; 2. εγη οὐ τρερεῖ προϊούσης.--«τῆς γραφῆς 
τοὺς προειρημένους ὑπὸ τοῦ προφήτου τρόπους καθ᾽ ἑκάστην περικοπὴν 
σημειωσάμενοι παραστήσωμεν ὈἾθχη.5 7.6.1 π(ρ.497.34; Μ.0.256λ}}; 
ἀβιάστως δ᾽ ἂν εἴποι τις τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ δίχα παντὸς ἀλληγορικοῦ 
τ. ταῦτα ἐπαληθεύειν 1υ5.6..}..3.3(ρ.151.21; Μ.24.0020}; χρὴ--«τοῖς... 
λογίοις..-«συνεπομένους αἰώνια μὲν καὶ ἔγχρονα κατὰ τοὺς συνεγνω- 
σμένους αὐτοῖς προσυπακούειν τ. Β]ΟΠ. Ατ.4...10.5(Μ.3. 0404}; ζῆν εἴ 
τις φαίη τὴν αὐτοζωὴν ἢ φωτίζεσθαι τὸ αὐτόφως, οὐκ ὀρθῶς ἐρεῖ..., εἰ 
μή που καθ᾽ ἕτερον ταῦτα εἴποι τ., ὅτι περισσῶς καὶ οὐσιωδῶς προένεστιε 
τὰ τῶν αἰτιατῶν τοῖς αἰτίοις 1Φ.2.8(6457)); τὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
τῶν ὁσίων συμπόσια κατὰ τὸν αὐτὸν ἐκληψόμεθα τ. 1.6ρ.9.5 (1.3. 
1112}; 3, ἰγορε, ἤρηγε ἔστι...ὃ τ΄ λέξις παραγεγραμμένη ἀπὸ τοῦ 
κυρίου ἐπὶ τὸ μὴ κύριον κατασκευῆς ἕνεκα καὶ φράσεως τῆς ἐν τῷ λόγῳ 
εὐχρηστίας χάριν ΟἸδτη.οἰγ.6.15()».407.13; Μ.0.3534}; παρ᾽ ἀμφιβολίαν 
νῷ κύριος τὸν διάβολον κατὰ τὸν τοῦ πειρασμοῦ σοφίξεται χρόνον, 
καὶ οὐκέτι ἔγωγε ἐνταῦθα συνορῶ, ὅπως ποτὲ ὁ...τῆς διαλεκτικῆς 
εὑρετής..«παράγεται τῷ κατ᾽ ἀμφιβολίαν ἀπατώμενος τ. ἰδ.τ.ο(ρ.29.31; 
Μ.8.7418}; τ. ᾿Εβραϊκῷ τινι λέγεται περὶ τοῦ θεοῦ...ὅτι ἔθετο σκότος 
ἀποκρυφήν.. ἵνα δηλωθῇ ὅτι ἀφανῆ καὶ ἄγνωστά ἐστι τὰ..-«περὶ τοῦ 
θεοῦ, ἀποκρύψαντος ἑαυτὸν...τοῖς μὴ φέρουσι τὰς τῆς γνώσεως αὐτοῦ 

μαρμαρυγάς ΟτιΟεἰς.6.τη(ρ.ϑδια; ΜοΣχ.τατ68); ΟΒγγϑ.οηι.21.3 1Τἢ 
Δ( ον (το. 585Ε}; ταῖν πσασαϊουβ Οἰτίῃ5 θὰ ΟΤ᾽ οὐ ταύτην μόνον τὴν 
γέννησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκ παρθένον προανεφώνουν οὗτοι οἱ τ. ἃ. ἤοΉ:. 
26.2 ΤΏ 70.(8.15τ0}); ἄλλος γίνεται τ. νέος...ὁ τῶν στειρῶν, προοδο- 
ποιῶν τῇ πίστει τῆς παρθενικῆς ὠδῖνος 1δ,(1 510); τεῖ, ΤΥΟΡΙΟΙ ἐτολμή- 
σατε τρόπους ἑαυτοῖς ἐπινοεῖν καὶ εἰπεῖν τὸ λεγόμενον κτέξεσθαι πνεῦμα 
[τοῦ, Ασλ. 4:13] αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ΑἸΠΙΦΡιδόγαρβια. (Μ.26. 
5488); οἱ τῷ ὄντι τροπικοὶ..«ἐτόλμησαν..«τρόπους ..«ἑαυτοῖς ἐφευρεῖν 
καὶ παρεξηγεῖσθαι...τὸ τοῦ ἀποστόλου ῥητόν {δ.τιτοί(Ξ 568); ῥογ»ι οὗ 
τοργής, ὀχργέσοίον, Ἐλι5.6.1}.3.ς(ρ.τόο,26; Μ,ι,24.τοοδο). 

Ἐς ηπεϊδιοά τοῦ τ. τῆς εἰς αὐτὸν εὐσεβείας Οτ.(εἰς.8.76(ρ,291.ς; Μοττ, 
1632Β); Γεῖ, 5ρι γΓ.84] ϑννατίατγε τοῦτον οὖν τὸν τ. μὴ καταπίπτωμεν τῇ 
διανοίᾳ, μηδὲ λογιζώμεθα ἐν τῇ ψυχῇ δειλίας ΑἸ... π|οΉ.42(}Π1.26. 
9048); Μίατο. Ετιοβιδε. 5. χ2(Μ.6 5. το480), 

Ο. ον οἵ [Αἰ οὐ ρἱεῖν τῆς πίστεως ὃ τ. [1.ς5, ΝΊσΘηΘ οτ06 64} 1 181. 
γί Ρν.βι22 φρτμάϊς ἁ.6.1.8.1(}1.18,6760); τῆς ἐκκλησίας ἀφοριζο- 
μένης τοῦ ἰουδαϊκοῦ τ. 1115. 7 αγεεῖ].τ.τίρ.4.3; Μ.24.717Ὰ}); φησιν ἐκ 
τῶν θείων γραφῶν μεμαθηκέναι τοῦτον τὸν τῆς θεοσεβείας τ. ... κοινὸς 
οὗτος ἁπάντων ἡμῶν τῆς θεοσεβείας ὁ τ., πιστεύειν εἰς πατέρα καὶ 
υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα Μίατοο]], [5.65 ἐδ.τ.4(ρ.18.20 ; 7534}; τὸν νέον τῆς 
εὐσεβείας τ., τὸν πρὸς αὐτοῦ 86. (τ151] πᾶσιν ἀνθρώποις κατηγ- 
γελμένον Ἐιι5.4.6.1.τ{(Ρ.32.31; Μ.22.174}; τρι(ρ.ς.6; 204). 

τροπόω, 1. γομί, ῥμὶ ἰο Πίσμι; ἃ. ἴὰ ρθη. (Ἰοτα, βέγτ (τοι. 
22; Μ.8ιθο04); Επ5.ν.(.2.17(0.48.ς; Μ.2ο.οοόΑ}; Νεςῖ, Τ}λάν.5(Μ.30. 
1828}; Ὁ. τοῖ, (ῃτιβι᾿ 5 ἀοἔεαϊ οἵ ροννεῖβ οὗ εν], Ἐπι5...6.4.το(ρ.τ67. 
4: Ν.22.2770); ΑἸ ωὐ Δ ηἰομ. 42(4.26.θ054); ἄνθρωπος. ..γενόμενος... 
τροπώσος τε καὶ καταργήσας τὸν καθ᾽ ἡμῶν θάνατον Ἰά.6. Δ γα β.2.1 
(Μ.26.6200) ; (Ὠγνβ5.λοηι.78.4 τὰ Μ|.(7.1568); ς- τεῦ, βριπταα] ψρατ- 
Ἔδτο, τι Ν, γβδ.ἤορη. ὃ τη Ετεὶ.(Μ.44.7484}); εἰ... βούλει...τὴν φάλαγγα 
τῶν νοητῶν ἀλλοφύλων εὐχερῶς τροπώσασθαι, ἀνίχνευσον τοὺς τρεῖς... 
τοῦ διαβόλου γίγαντας, λήθην... «ῥαθυμίαν καὶ ἄγνοιαν ἤδγς, ἸΟΤΙορμδε.ς, 
13(}}.67.10408}; θρηνεῖσθαι...θέμις οὐ τὸν τροαπωσάμενον τὴν ἁμαρτίαν 
ον ἀλλὰ τοὺς ὑπὸ τούτων ἁπάντων ἁλόντας [514.}6].ἐρ}.2.285(}{.78. 
17Α}; οὗ ἃ ΤηλΙνῚ ἀνδρείᾳ ψυχῆς τὸν ΖΔιοκλητιανὸν ἐτροπώσατο 
ῬφΏΡἢ. Μοη. ϑοίεγ.3(ρ.118,5}; τοῖν ψαγέασς ἀραϊηβ Πεσεί]ςβ, Μαχ. 
ὀριϑε (Μ.9χ.880); οἵ ἀεῖεαί οἵ (Βσίβιο. εὐγου ὈῪ οὐ ποάοχ ἔοσταυ]α- 
ομβ, 1ἅ.ρ.12(Μ}.91.4808}; 2. ἱεγῃ δαεὶ ἴῃς σοισβα οὗ Ὀβίτ]8, ἱμρη 



τροῦλλος 

ΜΑΙ ἰηῖ0 νἱοΐουν ὁ,..ποιητὴς..«τὸν πόλεμον τοῦτον ἐτροπώσατο 
Ὁ τγβ. λοηα.3.5.6 τη Οεη.(4.3580); τᾶ. Ποτι.27.3 1. ΗΠ εὗ.(12.2508). 

τροῦλλος, ὁ, ἄοτηε, ἀοιπεά δι άδίηρ, 10. Μα] εἰγοη. τῇ Ρ.480(}.07. 
088); ΘΙ Θρἢ. ας, ρἢ. (Μ.1οο.1144}). 

τροφεύς, ὁ, 016 τῦὐο γεῶνς, δγίηρς ἩΡ; Κοϑίεν- [αίπεν; οἵ (Βτιβί, 
Ρίορη.9.6; τοῦ θεοῦ τοῦ τ. καὶ πατρὸς τῶν γεννωμένων καὶ ἀναγεννω- 
μένων ΟἸδηχ, ῥαφά,τιθ(ρ.114.28; Μ.8.,30οΑ); ὁ λόγος τὰ πάντα τῷ 
νηπίῳ, καὶ πατὴρ καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ τ΄ 1δι(ρ.τις.21; 2014); 
ὅ...τ. ἡμῶν λόγος τὸ αὐτοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἐξέχεεν αἷμα 1δ.(ρ.1τό.ς ; 2018) ; 
ἐγώ σον τ., ἄρτον ἐμαυτὸν διδούς 1Ἰ.4.(.5.23(0.175.1τ; Μ.ο.6280)) ; ὁ7:6 
τρὴο ῥγουϊάος βοοά ἴου ἴῃ Ῥοοῦ ὁμολογεῖ [Ξς. (ΠΓ51] τὸν τ. καὶ 
ξενοδόχον (Ἀτνβ.ἢ051.79.2 ἴῃ ΜΙ.(7.161Ὰ}; ΟἹ ΜΆΠΙΓΗ, ᾿ἱμθατουβ᾽ ΨΜῆῸ 
ΒΌΡΡΙς ἰοοά το {πε “εἰδοτ᾽, ΕΡΙΡΗ. σεν. 66. Ξ3(ρ.00.5; Μ.42.τορᾺ}). 

τροφή, ἡ, ζ004, μομγίς ΠΗ}; 1. ἴὰ σοη. γῆ...κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
«οὐτὴν πανπληθῆ... «ἀνατέλλει τ. τΟίφη,.20.4; οὐχ ἥδομαι τροφῇ φθορᾶς 
μυνἄρτον θεοῦ θέλω, ὅ ἐστιν σὰρξ ᾿]Ϊησοῦ Χριστοῦ Ισῃ.ἶο»1.7.3; ἀντὶ 

τραπέζης τῆς πατρικῆς... «ἀμειψάμενος... .τὰς χοιρείους τ. τ. ΓΏΔαΠι. 
ῥαρ.Ογ.χθ(ρ.36.24; Μ.το.Το078Β); τροφῆς καὶ ποτοῦ..-«μεταλαβών ϑς, 
ΟὨ τ 51}, ὁ τρέφων πάντας τοὺς χρήζοντας τροφῆς [10 ..Οὐπ5ὶ..4}}.8. 
12.232; 2. ἴῃ τεῖ, το βρίστιζαδὶ {π; νεροϊατγίδη αἰδοῖ οἵ στυροῖ ΡΠ1ϊο- 
ΒΟΡΠΘΥΒ, (Ἰ]δῃη.5,7.7.6(0.25.1; Μ,0.4454); οἵ ΟΠ γιβέῖδῃ ἀἸεῖ σεμναὶ 
διαπρέπουσιν πορεία καὶ κατάκλισις καὶ τ. καὶ ὕπνος...καὶ ἡ λοιπὴ 
παιδεία τᾶ βαφά,τ.τ2(ρ.140.27; Μ.8,2608}); ἄθετος...ἡ τοιαύτη τ. 55. 
τηθ8 1] πρὸς σύνεσιν ἀκριβῆ Ἰά.“1»γ.7.6(0.26.7; 4488); ἴο ΒΕ 5πλρ]ε, τ. 
1.το(ρ.32.6; Μ.8.7458); ποῖ Ἔχοεβϑῖνοῖν νατὶθα, 14.) α64.2.τοί(ρ.218. 
τό; 5204); Π6γ68}5 τεσοιπιηθηαρα, 76.2.τ{(ρ.1 54. τϑ; 380); : πᾶν.. 
ἀμβλὺ καὶ νόθον τῆς ψυχῆς ἢ ἢ πε υδυϊεῶ οὕτως ἢ καὶ ὑπὸ τ. περιττῶν 

τοῦ σώματος παχυνομένης τι ΓΠαπτη ῥαη,Ον.(Ρ.20.16; Μιοτο.10768); 
ἦν αὐτῷ ἶβς. Απίοῃν]} ἡ τ. ἄρτος καὶ ἅλας καὶ τὸ παϑήν ὕδωρ μόνον 
Ατἴμυ,  πηίον.(}]1.26.852.); 3. τοῦ, ΓΠμἰκβρΊνιηρ ἴοΥ Ἰοοα ὁ ἐσθέων... 
κυρίῳ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ... ὡς εἶναι τὴν δικαίαν τροφὴν 
εὐχαριστίαν (6 πὶ. βακσά.2.τ(ρ.τότ.2; Μ.8.3020); εὐλογήσας. ..ἐπὶ τῆς τ. 
καὶ εὐχαριστήσας μετὰ τὸ κορεσθῆναι Πονμ ΟἾδη!.1.22; εὐχαριστοῦμέν 
σοι..«ὅτι κατηξίωσας ἡμᾶς μεταλαβεῖν... «τῶν σαρκικῶν τ. ... δεόμεθα, .. 
ἵνα καὶ τὰς ἐπουρανίους τι ἡμῖν δωρήσῃ Αἰῃμυυΐγρ.τ4(ρΡ.40.12; Μ.28,. 
2604}; 4. τε. Ἰαοἰδίτν ; οἴετίπρ οἵ ἰοοά ἴο 140]58 ουθιάεδη, (Ἰδπι. 
}αεά.2.τ(ρ.τ50.17; Μ.8,3028Β); ᾿ποξῆβα πα οὐουγβ οἱ βϑουμῆσα ἃ8 
ἔοοα οὗ ἀδτηοηβ, 14.ςἐγ.7.6(0.24.4; Μ.0.4448); Οτωηανγί 4π(ρ.41.10; Μ. 
τ 691Α}); 5. τεῖ. ἀἰδιτ θα οη οἵ ἰσοᾷ ἴῃ ΟΒυτοῖ τὸ ψῖάονβ, ΟΑΐοχ, 
ἐρι(ρ.τοι.2; Μ.2:.2770}; βιροτνίβεα Ὀν ὈΙΒηορ5, (ὐηρὶ, Αρ}.2.55.8; 
Αἰτὴβ οὗ [Π6 ψτοκοὰ ποῖ ἴο μ6 πι564 [ῸΥ ΒΌΡΡΙΥν οἵ Τοοα δι ἴοτ ψοοά 
ἴον Ὀυτγπίηρ, 1δ.4.το.1; 6. δ ῥῥονί, τιδίσμαμες εἰς δημιουργίαν καὶ τ. 
τῆς σαρκός (Ἰοτη.ςἰγ.7.12(Ρ.56.24; Μ 0. σο00) ; Ρίατ,, ἰϊυεϊμοοά, τ. 
(0.52.7; βοοςῦ) ; 7. τηρὲ., ἴῃ σϑη. ἡ ἁμαρτία... ἡ τοῦ θανάτου συνεργὸς ...᾿ 
ἡτοίμαζεν αὐτῷ τροφάς 6]. βᾶξς.54.0Ὁ.9.10: γεύεται δὲ θανάτου, καὶ οὐ 
γεύεται μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμφορεῖται ὡς τροφῆς τοῦ θανάτου, ὃ προφερό- 

μένος τὰ ἐναντία τοῖς ῥήμασι τῆς..-ζωῆς ΟΥ..ο.20.43(33; Ρ.287.4; Μ, 
14.6760) ; οἷ..«τοιοῦτοι...τ, τοῖς ἀλόγοις γίνονται ἐνταῦθα πάθεσιν... 
καὶ ἐκεῖ πάλιν ὕλη καὶ τι τῷ πυρέ (Πτγπ.ἠονμ.τα, ὅ τῇ Δ1|.(7.156Ὲ}}; 
8. οἵ ἔοοᾶ οὗ ἴδε πηπά τ. .., ἢ δεὰ σιτίων ἢ διὰ λόγων λαμβάνεται 
ΟἸεπι.ςἰγ τ τῴρ.ὅ.1τ6; Μ.8,694Δλ); εἰσὶ γὰρ καὶ ψυχαὶ ἰδέας ἔχουσαι 
τροφάς, αἱ μὲν κατ᾽ ἐπίγνωσιν καὶ ἐπιστήμην αὔξουσαι, αἱ δὲ τὴν 
“Ελληνικὴν νεμόμεναι φιλοσοφίαν, ἧς καθάπερ καὶ τῶν καρύων οὐ τὸ 
πᾶν ἐδώδιμον 1Ὁ.(ρ.6.21; 6038); τῆς τῶν λογικῶν ζῴων λογικῆς τ. ΟΥ. 
(εἰς.}.δο(Ρ.2ο9.17; Μί ται τ τοσο); 9. οἵ σρι 8] Γοοα ἴῃ ρεη. μόνῃ τῇ 
Χριστιανῇ τ. χρῆσθε, ἀλλοτρίας δὲ βοτάνης ἀπέχεσθε, ἥτις ἐστὶν 
αἵρεσις Ἰρῃ. 1 γα] .6.1; ἡ πνευματικὴ τ΄, γλυκεῖα μὲν διὰ τὴν χάριν 
ὑπάρχουσα, τρόφιμος δὲ ὡς ζωή, λευκὴ δὲ ὡς ἡμέρα Χριστοῦ (Ἰετη. 
}αεά.τιδί(ρ.τι4.τ8; Μ',8,2970}; κατήχησα ὑμᾶς ἐν Χριστῷ ἁπλῇ καὶ 
ἀληθεῖ...τ. τῇ πνευματικῇ 1ὃ.(ρ.τττι6; 2920); τῆς ἄνω τ. ἐξέχεσθαι 
τῆς θείας καὶ τῆς τοῦ ὄντως ὄντος ἀπληρώτου ἐμπίπλασθαι θέας 1.2.1 
(ρ.τόο.ς ; 3034); ἀγάπη..«τῷ ὄντι ἐπουράνιός ἐστι τ. ἑστίασις λογική 
1 (ρ.157.8; 4858); γάλα μὲν ἡ κατήχησις, οἱονεὶ πρώτη ψυχῆς τ. 
νοηθήσεται, βρῶμα δὲ ἢ ἐποπτικὴ ϑεωρία 1ά. ϑὲγ.5. τοίρ. 310.15; Μ.ο. 
τοΙΑ}); οἵδ, 5. ϑίρ. 3250. 18; 118}; εἰ. «ἡμῖν βρῶμα ἡ ἡ γνῶσις εἶναι συμ- 
πεφώνηται, μακάριοι τῷ ὄντι...οἱ πεινῶντες καὶ δεψῶντες τὴν ἀλήθειαν, 
ὅτι πλησθήσονται τροφῆς ἀιδίου 2ὃ.5.ττ(0.3273.3; ΤΟ50}); τῶν κοσμικῶν 
νηστεύειν χρή, ἵνα τῷ κόσμῳ -ἀποθάνωμεν καὶ μετὰ τοῦτο τ. θείας 

μεταλαβόντες θεῷ ζήσωμεν 14, δεἶ.τ4{Ρ.140.27; Μ.0.705Ὰ}); ἐὰν σιωπή- 
σωμεν μὴ ἀντιπαρατιθέντες.... [1.6. ὌΝΟΥ ἀραϊηδῖ Ποταον] τὰ ἀληθῆ... 
δόγματα, ἐπικρατήσουσι τῶν..«Ψυχῶν, ἀπορίᾳ τροφῆς σωτηρίου ἐπὶ 
τὰ ἀπηγορευμένα σπευδουσῶν καὶ... «ἀκάθαρτα... βρώματα τ. 70.5.8 
(ρ.τος 8; Μ.14. τοῦ}; τεῦ, Ιεββ δάνδπορα ἀοοίχμηο ἡ μέν τίς ἐστιν τῶν 
ἀλογωτέρων ψυχῶν πνευματικὴ ποώδης τ΄ 19.13.323τ(ρ.258,2ς ; 4574}; 
τοῖ. βρί στ π8] ϑοῆβοϑ ἄλλῃ μέν τις ἂν εἴη ἡ ὁρατικὴ τῆς ψυχῆς δύναμις 
καὶ θεωρητική, ἄλλη δὲ ἡ γευστικὴ καὶ ἀντιληπτικὴ τῆς ποιότητος τῶν 
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νοητῶν τ. 1Ὁ.20.453(35; 0.386.27; 6768) ; πολλάκις..«μετὰ πολλῶν ἄλλων 
μοναχῶν μέλλων ἐσθίειν, ἀναμνησθεὶς τῆς πνευματικῆς τ., παρῃτήσατο 
Αἰ πιο 4τ(Μ. 26. Ο00Ὰ}; ἡ στερεωτέρα τ., τουτέστιν ὁ περὶ τῶν 
ἀνωτάτων λόγος ΟΥΥ.αἄον.τ(1.20Β); τίς ἡ στερεὰ τ. καὶ τίς ἡ ὑγρά; 
ταύτας γὰρ ἡ..--σοφέα δωρεῖσθαι.. ὑμνεῖται. τὴν μὲν οὖν στερεὰν 7. 
σύνθημα φέρειν οἴομαι τῆς νοερᾶς καὶ μονέίμον τελειότητος καὶ ταυτό- 
τητος, καθ᾽ ἣν τὰ θεῖα κατὰ... «ἑνιαίαν.. «γνῶσιν μετέχεται.. «τὴν δὲ 
ὑγρὰν τῆς διαχυτικῆς..«.«ἐπιρροῆς καὶ ἔτι διὰ ποικίλων. ...ἐπὶ τὴν ἁπλὴν 
«οθεογνωσίαν..-χειραγωγούσης Βϊοη.ΑΥ.6}Ρ.0.4{Μ.4.ττοῦ}; ς[.1Ὁ.0.3 
(11008}; ἱερᾶς πληροῦσθαι καὶ θειοτάτης τι 1ὰ.ε...4.3.4(Μ.3.48 Ὰ}; 
10. τοῦ. 10.4:24 τὸ θέλημα τοῦ πατρός, τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τ. καὶ 

᾿ ἀνάπαυσις καὶ δύναμις ἣν Ηδταοϊεοι ἀρ,Ότ,70.13.28(0.263.18; Μ.14. 
4658); οὐκ ἄτοπόν γε λέγειν μὴ μόνον ἀνθρώπους καὶ ἀγγέλους ἐνδεεῖς 
εἶναι τῶν νοητῶν τ., ἀλλὰ καὶ τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ' καὶ αὐτὸς γάρ... 
ἐπισκευάζεται ἀεὶ ἀπὸ τοῦ πατρός, τοῦ μόνου ἀνενδεοῦς ΟΥ. 70.13.34 
(ρ.259.τῷ; 4570); 11. οἵ (τ ϑί, 85 Τόροβ, 45 ἰοοα οἱ θοϊενθυβ ὁ 
κύριος, ἡ τ. τῶν νηπίων.. ἡ τ., τουτέστιν (ὅδ κύριος ᾿Γησοῦς, τουτέστιν 
ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σαρκούμενον, ἁγιαζομένη σὰρξ οὐράνιος. ἡ τ. 
τὸ γάλα τοῦ πατρός, ᾧ μόνῳ τιτθευόμεθα οἱ νήπιοι ΟἸετη ῥαᾳδά.τ.6 
(Ριττότ; Μ,8.2018); πίνεται γὰρ ὁ λόγος, ἡ τ. τῆς ἀληθείας... «δυνατὸν 
δὲ τὸ αὐτὸ καὶ βρῶμα εἶναί πως ἔχον καὶ ποτόν, πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο 
νοούμενον 1Φ.(0.117.7; 2048); εἰ..«ἀνεγεννήθημεν εἰς Χριστόν, ὁ ἀνα- 
γεννήσας ἡμᾶς ἐκτρέφει τῷ ἰδίῳ γάλακτι, τῷ λόγῳ. πᾶν γὰρ τὸ 
γεννῆσαν ἔοικεν εὐθὺς παρέχειν τῷ γεννωμένῳ τι καθάπερ δὲ ἡ ἀναγέν- 
νῆσις, ἀναλόγως οὕτως καὶ ἡ τ. γέγονεν τῷ ἀνθρώπῳ πνευματική 1ῥ. 

(Ρ.119.20; 3086}; τοῦ..«πατρὸς ἐπομβρήσαντος τὸν λόγον, αὐτὸς ἤδη τ, 
γέγονεν πνευματικὴ τοῖς σώφροσιν 10.([0.115.0; 3008); πόσοις..«ἤρκει 
τὸ σῶμα πρὸς βρῶσιν, ἵνα καὶ τοῦ κόσμου παντὸς τοῦτο τ. γένηται; 
ΑἸΠ.ἐρυϑέγαρ.4.τοί Μ.26.665:}}; ὁ θεὸς...ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον...τὴν τ. 
παντὸς τοῦ κόσμου, τὸν κύριον... Χριστόν, ἐξαποστείλας 1.11. [ατι(ρ.180. 
τοὺ; τ. Βα5.(Ρ.309.0); ΕΖ, οἱ δυο μαγιϑῖ, οἵ. σύ, δέσποτα...τ. τε καὶ 
ποτὸν ἔδωκας τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπόλαυσιν, ἵνα σοι εὐχαριστήσωμεν, 
ἡμῖν δὲ ἐχαρίσω πνευματικὴν τ. καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον διὰ τοῦ 
παιδὸς σου Π)Ίἄ.το.3; παρέθηκε τ. παντὶ ἰχθὺν ἀπὸ πηγῆς παμμεγέθη 
καθαρόν, ὃν ἐδράξατο παρθένος ἁγνὴ καὶ τοῦτον ἐπέδωκε φίλοις ἐσθίειν 
διὰ παντός ΑΡεΥς εῤτίαρἠιιλξι,; φάγεσθέ μου, φησί, τὴν σάρκα καὶ 
πίεσθέ μου τὸ αἷμα. ταύτας ἡμῖν οἰκείας τ. ὃ κύριος χορηγεῖ καὶ σάρκα 
ἀρέγει καὶ αἷμα ἐκχεῖ (ΟἸειπ ῥαεά, τ δίρ.ττς.22; Μι8, 3014}; διὰ τῆς 
ἐνύλου καὶ τὴν ἁγίαν μνηστευόμενοι τ. 1δ.(Ρ.117.2; 204λ}; τεῦ, το] ΠοῈ- 
5ΕΠΡ οἵ δυσῃδτῖϑι ἰὸ θαρ  ϑγὴ συγγένειάν τινα πρὸς τὸ ὕδωρ..«ἔχει τὸ 
γάλα, καθάπερ... “πρὸς τὴν πνευματικὴν τ. τὸ λουτρὸν τὸ πνευματικόν 1δ. 
(Ρ.120.12 ; 3008}; βουλόμενος παραστῆσαι ἀθλητικὴν τελειοτέροις ἁρμό- 
ζουσαν τ. φησιν" ὁ ἄρτος δέ, ὃν ἐγὼ δώσω, σάρξ μού ἐστιν ΟΥ.οΥ.27.4 
(Ρ.26 5.1; Μιτιίοξμ); οἵα Οδίς.3.6ο(Ρ.254.23; ΜΟΙ. το 08); φάγω- 
μεν αὐτοῦ τῆς σαρκός, τῆς ἀληθινῆς τ΄ τ΄. 7σ(τοιδ(ι ; Ρ.30 5.31, Μ.14. 
536) ; δοκεῖ μοι σημαίνειν τὸ 'χαροποιοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου᾽, 
καὶ τὸ 'λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα᾽ τὸ λαμπρὸν καὶ καθαρὸν τῆς 
μυστηριώδους τ. Ἰὐ5.(.,6.8.τ(ρ.566.21; Μ.22.500Ὰ); σὰρξ..«καὶ τὸ 
ταύτης αἷμα παρ᾽ ἐμοῦ πνευματικῶς δοθήσεται τ. Αἰ ιορ ϑόγα.4.τ0 
(Μ1.26.668Α}); τὴν..««σάρκα βρῶσιν.. οὐράνιον καὶ..«πνευματικὴν τ΄ παρ᾽ 
αὐτοῦ διδομένην τὉ.; ἀπαντήσωμεν ἐρχομένῳ καὶ συνεισελθόντες αὐτῷ 
τῆς ἀθανάτου μεταλάβωμεν τ΄ ἰὰ.6Ρ. [ 5|.2ο(0.206.17; Μ.26.1433})}; 
θυσίας ἀναφορὰ καὶ τ. ἱερᾶς δωρεά (ηςὶ, ἄρῤῥ.2.50.4:; τύπον ἔχει...τὴ..,ϑ 
μάννα τῆς θείας τ. ... ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνοι μετὰ τὸ διαβῆναι τὴν..«θάλασ- 
σαν, καὶ τῆς ξένης τ. καὶ τοῦ παραδόξου ἀπήλαυσαν νάματος, οὕτως 
ἡμεῖς μετὰ τὸ.. βάπτισμα τῶν θείων μεταλαμβάνομεν μνστηρίων ὙΠπά!τ, 
φ1ι.2γγ τ: ἔχ.(ι.144); 13. οἵ Ξευρίασο πα Ξουϊρίσσαὶ τσδομ!ηρ αἕ 
δυνάμεις, αἷ συνεργοῦσαι τῇ ψυχῇ καὶ τῷ νῷ..«τρέφονται λογικῇ τῇ ἀπὸ 
τῶν ἱερῶν γραμμάτων...τ. καὶ τρεφόμεναι δυνατώτεραι γίνονται ΟΥ. 
ἤοη!.50.1 τῷ 1σς.(ρ.41τ8.25}); λαοὶ προσδοκῶσι φέροντά σε τ. αὐτοῖς, 
τὴν ἐκ τῶν γραφῶν διδασκαλίαν ΑἸΠ.ἐρ. Ὀγας.2(Ν.2ς. 5258); ψυχῆς τ. 
δείων λάγων ἑστίασις Βα5.301,0γ.τό.τ(Μ ὃς, 204); τῶν ἱερῶν ἧ.-. 
ἐπιστήμη πρῶτα μὲν αὐτοὺς τῇ τῶν μορφωτικῶν καὶ ζωοποιῶν λώνων 
εἰσαγωγικῇ τ. μαιεύεται Ἰλοπ. ΑΥ.6.}.3...6(Μ.3.4524}; 14. οἱ Ιοοα οὗ 
δῆ σεὶς ἡ ἀγγελικὴ καὶ μὴ ἀνθρωπίνη τ. [5ς. τη ππ4} Ογ.7ο.το τ8(13; 
ῬυΙ80.21; Ν|.14.3370}; κοινὴν ἁγίων ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων τ. 11.07.27. 
ττ(ρ.370.1τι; ΜΟΙΙ, 5130); δυναμένων τῶν ἁγίων μεταδοῦναΐ ποτε τ. 
νοητῆς καὶ λογικῆς οὐ μόνον ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ θειοτέραις δυνάμεσιν 
ἐδ. (Ῥ.370.1ς; Μ.1,6.}; αὕτη... «ἢ πρώτη τῶν οὐρανίων οὐαιῶν 
διακόσμησις..ἁπλᾶς..«καὶ ἀμέσους μαρμαρυγὰς ἐλλαμπομένη καὶ 
θείας τ. ἀποπληρουμένη ΤΟ. ΑΥ.ε.}..7.4{Μ.4. 2124}; οἱ νόες εὐπαθῶς 
ἡδόμενοι...τ, νοητῇ χρῶνται Ἰ(.6.ἢ.4.3.4(Μ7.3.48οΑ}.Ψ 

τρόφιον, τό, ῥαϊὶ μικρῷ τ. αἱρεθείς, ἠγκιστρεύετο [Ξς. Τι485] ὑπὸ 
τῆς ἐπιθυμίας ϑοταρ. απ. 22(ρ.30; Μ.40.017})}. 

Ἐτροφοδότης, ὁ, ρον Οὗ 7οο4, Ὑπάτι διά παϊτο ΒΜ 4(Μ 06. 
68: Α). 

ἐστιν.. 



τροφοφορέω 

τροφοφορ-έω, ἐν εἶίο ἡ μήτηρ ἀπέρχεται πρὸς αὐτὸ 86. τὸ παιδίον] 
«νκαὶ ἀναλαμβάνει καὶ...» "εἴ ἐν πολλῇ στοργῇ Μας.Δερ. ἤονπ.46,,(Μ. 

34:7930). . ! 
τροχαλῶς, ὀμγγίοάϊν, ΟἸειη. ραεά,2.1(0.102.21; Μ.8.461τ0)}; Ν]Ϊ, 
Ἐμίορ. τί Μ.79.1120}}. 

τροχαντήρ, ὁ, ἃ Κιῃᾷ οἵ γαεκ, στ, ΝᾺ2.07.15.4(Ν.35.0174). 
τροχιά, ἡ, 1. τολεοϊ-ἰγαεῖ ; δποε ῥάϊη, τᾶν ; ταεῖ., Οτ. "ν.6δ τη "πε, 

14:12(Ρ.267); ὕγτ. τπι.8(3. 3344); ἰὰ ἐησαπίρεν, (5΄.6δο0) ; 2. 760,- 
σἰορ; ταδξ,, Οντάογ. (1.415Ὶ). 

Ἐπτρυγητέον, 056 νεεδί ραίμεν, (Ἰδιη. εἰν. χ.ο(Ρ.20.3; Μ.8.7408) ΟἿ . 5. 
ἄμπελος. 

Ἐτρυγιός, ὁ, ἄγερς, ΤΑΊ ἠαον.γ (1.28. 5134); ἐδ. (16). 
τρυμαλιά, 1, λοίε, αρεγέιγε, ἨἸρΡΡ. αθν.4.2ο(ρ.57.1) ΝΜ .τ6.20048)}; 

Ατῇν. “πίοη.τ3(Μ1.26.8610) ; ΝῊ.2}}.3.34(} 1.79. 4ο10) ; ἴὰ τῆς στοιηά, 
ΡῬχος. (5.1 σι: τ(Μ.87.2107.}); τεῖ, ὥσπερ ἐκεῖνος [55. Μώο565] ἔχει 
ΓΝ 3 ἦ Ἢ . ΡῚ - ᾿ ,,.κ ͵ - 

ὍΤΠῊΗΝν δι ἧς Καταμοείτοαι Τὰ οπίισὼ Τοῦ θεοῦ, τὸν αὕτον τρόπον εκαῦτοςξ. 
ε ᾿ ᾿  ιἃ “- . ΝΣ - 2 ς Ε ᾿Σ “- -»᾽3 ὁδὸν διδοὺς τοῦ νοεῖσθαι θεὸν διὰ τῶν λεγομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ, ποιεῖ ἐν 
αὐτῷ ὀπήν, εἰ δὲ βούλει ὀνομάσαι, τ., ἀφ᾽ ἧς ὀπῆς ἢ τ΄ ὄψει ΟΥνλοηι.16.3 
1 6γ.(ρ.135.3; Μ.13.4418); πᾶσα ἠνοίγη τῆς ψυχῆς ἡ πύλη, ἵνα, 
εἰσέλθῃ ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης" ἀλλ᾽ ἡ τῆς πύλης εὐρυχωρία μικρά τις 
ἀπεδείχθη τ. στενὴ καὶ βραχεία, δι᾿ ἧς οὐκ αὐτὸς ὁ νυμφίος, ἀλλ᾽ ἡ 
χεὶρ αὐτοῦ μόγις ἐχώρησεν (τι γβ5. λον 11 ἴῃ (πὶ. (Μ.44.τοορα); 
2. ἐγὲ οὗ ἃ πρρᾶ]ε (οἴ, Μοιο: 25), ἡ, εἰν εἰ ἀπάγ.τα(Ρ.124.16); 
1ῤ.17(0.124.25).Ψ 

Ἐτρυπάνισκος, ὁ, σΉ 997, σίτεεὶ (ἴοΥ τοχίγθ), 7. ἰδμ|},.8, 
τρυφ-άω, 1. ἰἴυε ἰμχτγίοι εἶν, ξαγε δ ῥίον τὸ... ὑπάρεστί μοι... 

διὰ τί μὴ τρυφήσω ; οὐκ ἀνθρώπινον οὐδὲ κοινωνικόν, ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον 
ἀγαπητικόν" πάρεστί μοι, διὰ τί μὴ μεταδῶ τοῖς δεομένοις ; ̓ (Ἰδτη. 

Ῥαεά.2.τ2(0.229.1τ2; Μ.8. 5410}; ἄτοπον..«ἕνα “’“ἂν πενομένων πλειόνων 
19.(0.229.21; 5444}; τοῦ, οὔβεγσναπος οἵ Ηοὶν γὕβεκ αβδὶ οὐχ ὅπως 
οὐχ ὑπερτιθέμενοι, ἀλλὰ μηδὲ νηστεύσαντες, ἀλλὰ καὶ τρυφήσαντες τὰς 
προαγούσας τέσσαρας [1.6, τϑῖ ἴουτ ἀἀγ5 οἱ γε 6 Κ] 1 οη. 1. ρ.σαη. 
{ρ.1ο2.7; Μ.1το.12774};} καταισχύνων τοὺς τὸ “-ἂν τοῦτο... ζῆν εἶναι 
νομίἴζοντας, οἵ θεὸν ἡγοῦνται τὴν κοιλίαν ΜΘ ἢ γ6 5,1 6ο(0.325.1}; οὗ ἐλά- 
μενοι τὰ παρόντα ἐξουσίαν ἔχουσιν πλουτεῖν, “-ἄν, ἥδεσθαι... «τῶν γὰρ 
ἐσομένων ἀγαθῶν οὐδὲν ἕξουσιν Η ον Οἰδη.ς,7; οὐ γὰρ ἂν, εἰ μὴ τοῦτο 
ἴϑο. ταϑυστθοίίοη 8η4 Ἰυρθιηθη:} ἦν, τῶν μὲν πονηρῶν εἴασε πολ- 
λοὺς -“ο-ᾶν κατὰ τὸν παρόντα βίον, τῶν δὲ δικαίων πολλοὺς ἐν μυρίοις 
ἠφίει κακοῖς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παρεσκεύασται αἰὼν ἕτερος, ἐν ᾧ κατ᾽ ἀξίαν 
ἑκάστῳ... ἀποδιδόναι μέλλει, διὰ τοῦτο ἀνέχεται τὸν μὲν κακούμενον, 
τὸν δὲ -οῶντα ὁρῶν (Ὠγγ5. 5 α τ (2.138); 2. γΩΉ γἱοὶ, τοῦχ τυαη ἢ 
πᾶς..-«ἄνθρωπος, ὁ “-ὧὥν καὶ ἀπατώμενος, οὕτω βασανίζεται, ὅτι ἔχοντες 
ζωὴν εἰς θάνατον ἑαυτοὺς παραδεδώκασι ἘΤΘΥΙη.5:7.6.5.4; “-ῶντες 
εἰκῇ καὶ μάτην (Ὦτν5.ἤον!.42.3 1. [0.(8.2584}; τδ.6.4(3560); 3. γουοὶ 
(1), ἐχτἰὶ (1Π); 8. 1ὴ θα βθηβε, Ηφυπι. δ, 5.5; ὁ ἐν τῇ πορφύρᾳ 
καὶ βυσσῷ “--ὧν Γ(Ἰεπη.βαθά.5.δ(ρ.256.10; Μ.8.6040); τί τολμᾷς ἐν 
τοῖς τοῦ κυρίον “οῶν ἀγνοεῖν τὸν δεσπότην; 16,ῥγοὶ,τοίρ.4.τ6; Μ.8. 
220Δ); ὁ δικαστὴς καθέξεται δικάζων καὶ -“-ῶν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, 
ὁ Χριστιανὸς ἐν ᾧ ἐστι Χριοτὸς δικαζόμενος, πικρίας ἐνεπλήσθη ΟΥ. 
μοι. 14.17 ἴῃ 767.(0.124.2., Μι.13.428Ὰ}; Ὁ. ἴῃ ροοα 86ηδ86, Ηρυτη, 
σἴηιδ.5.} οἷζ, 5, τρυφή; ἡ παρὰ τὴν ὄψιν ἀπόλαυσις αὐτοῖν [86. ἄνθος 
δηᾶ κάλλος] ὕβρις ἐστίν, οὐ τρυφή' “ἂν δὲ ἡμῖν, ὡς ἐν παραδείσῳ, 
προσῆκεν σωφρόνως. επαρεπομένοις τῇ γραφῇ ΟἸοιη, αεά.2.8(ρ.2οο. 
14; Μ.8.4808}; τὰ μὲν ἠθικὰ μαθήματα.. «ἄρτος ἐστὶ τῆς ζωῆς... . τὰ δὲ 
εὐφραίνοντα καὶ ἐνθουσιᾶν ποιοῦντα ἀπόρρητα καὶ μυστικὰ θεωρήματα, 
τοῖς κατατρυφῶσι τοῦ κυρίου ἐγγινόμενᾳ καὶ οὐ μόνον τρέφεσθαι, ἀλλὰ 
καὶ “αἂν ποθοῦσιν, ἔστιν ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἀμπέλου ἐρχόμενα "οἶνος 
καλούμενα ΟΥ. 70.1τ.30(33; Ρ.37.31; Μ. τά. 808); τὰ... «ψυχῆς μόνον αὔξειν 
πλεονεκτήματα... εὐφραινομένους καὶ ““ὥντας στ δυτα .Ῥα. Ὅν 
{Ρ.35.09; ΜιτοιτορῦΒ); ἐλώμεθα ἀρετήν. οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦθα 
τρυφήσωμεν καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν (Ὠτγπ.ἠοη!.67.5 
ἴηι ΜΠ, 6689); ἐκεῖνοι 56. τηΔΥ 5]. μυρίους μώλωπας ἔχοντες... 
τῶν ἐν παραδείσῳ μᾶλλον ἐτρύφων 1.33. 5(3:85 4}; ἔχαιρον αἰκιζόμενοι 
καὶ “-ὥντες τῶν συνεδρίων ἐξήεσαν ὕντ. δίτεἶ,.54(3.420Ὲ); 4. γεγοῖεο τη 
διάβολος...“-ὧν τὴν φθορὰν τῆς φύσεως ΜΑκιεαρ.τ.ττ( δ] .90.11844}; πὰ 
ΘΟΟΩ 56η86 τοῦ, Ππεβνοῃαβί ἄλλος τις ᾿Ισραὴλ καὶ αὐτὸς θεωρούμενος 
καὶ τρυφὴν “-ὥν εἰρηνικὴν καὶ οὐράνιον ϑορῆτ, Η. 6}. νη. (Μ.87.31498). 

Ἐτρυφεραγωγία, ἡ, ἰμεκτγίομδ ἰγεαίμιομί, (ἤγνβ. ορ.29.3 τη Ηὗ. 
12.258). 
τρυφερία, ἡ, 1. ἀείίεαεγν, ἀεἰτεαίσ πεῖνα, Τ Ταβῖ ῤ.Ζερ.εἰ 8.67.1} 

{Μ.6.12018}; 2. Ξοξίνιε55, Μεϊει,παὶ λον. 28:--2ο(Μ.64.1 2600). 
Ἐγτρυφερόνοος, ἐσηάον, ξεεδὶε ἐν ορίγῖΐ, οἵ 50] Πεΐοτγο Ὀαρίίβιῃ ἡ τοῦ 

ἀνθρώπου ψυχή, ἄρτι τῆς ἐκ παθῶν δουλείας ἐκτρέχουσα καὶ πρὸς τὰ 
ἀμείνω μεθορμιζομένη...τ. τέ ἐστι καὶ εὐαφεστέρα (γτ.αάον.3(1.818). 

τρυφερός, 1. οἵ πιηρ5, ἀεἰρἐέξεϊ, ρἰοαξαηπὶ ἐν.. ἀληθινῷ σαββάτῳ, 
θιάντα. Ἐς. 6: τ(.39.τ176.Ὰ}; τὰς..«κυριακὰς ἁπάσας τ. τ ὺ» Ἁ 

ἀγίῳ καὶ τ. 

22 2 

1417 τρυφή 
ἡγεῖται ἡ..-.ἐκκλησία καὶ...οὐ νηστεύει ΒΡΙΡΠ εχ, β.22(Ρ. 53. 14; 
Μ.42. 8588); ; ΘΟΠῚΡ, τρυφηρότερον, Β85.8ε].0γ.18,2(Μ.85.2334); 2 . οὗ 
ῬΕΙβο 5, ἑσμάεν, ἀεϊεαία, σεηδίιυε, Τισαά τ.4; Ἐδτιὴ, σίμη.0.2.5 Ερ. 
Ταράαρ. 15... 6.5.1. 2τ-(Μ. 20.4100); ; 3. ρενεΐε, ἱδμ ον ἐὰν. .«ὀξυχολία 
τις ἐπέλθῃ, εὐθὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τ᾿ ὄν, στενοχωρεῖται ΤῸΝ ταμά, 
5.1.3; 10.5.2.6; ὅ...τῆς δικαιοσύνης ἄγγελος τ. ἐστι 1.6.2.3; ἡ μὲν... 
γενεὰ ἡ πολάϊουον νη δόξα δερς: χορὸς δὲ νηπίων, ὁ καινὸς ἡμεῖς χαῦ, 
τ. ὡς παῖς ΟἸεπι, ῥαεά.1.5(ρ.1οτ.20 ; Μ.8.2728); σκληροκάρδιοι μὲν... οἱ 

«᾽Ιουδαῖοι, τ. δὲ...εἰς ὑπακοὴν...οἱ ἐξ ἐθνῶν γτ. [9.6,1(4ᾳ.603}}; ἔστω 
“ἐφ᾽ ἡμῖν...«ὁ νοῦς τ. 16 ον «βαρελι. 21. 4(5΄. 3228); ἢ 4. οἵ Πούβεβ, 
οἰμδλονς ἰο ἐμὲ γεΐη, γιεδΐ. τίνες δ᾽ ἂν εἶεν οἱ ἵπποι; οἷ... «ἀπόστολοι....οἱ 

τ. καὶ εὐήνιοι...οἱ Χριστὸν... «ἡνίοχον ἔχοντες ὕγτ. Αδαρ, Ξο(ς.Ξ6 45); ; ἰὰ, 
ϑορ ἢ. 34(3. 6124); : 14 «ἀογ.τ(ι.168}; 14,5.5.4(2.826})}. 

τρυφή, ἡ,1. ἱμαχιν, ἰμιαιμγίοις ἰυϊηρ πεᾶσα...τ, μικρά ἐστι καὶ κενὴ 
τοῖς δούλοις τοῦ θεοῦ Ἡογτη μ4η4,12.2.1; ποταπαΐί...εἰσιν αἱ πονηρίαι 
ἀφ᾽ ὧν δεῖ ἐγκρατεύεσθαι ;.. «ἀπὸ τ. ἐΕΑ ΝΑ ἀπὸ ἐδεῦμ τς πολλῶν τὸ. 
8.3; δίαιταν, τὴν..«καθαρὰν ἑκατέρας κακίας, τρυφῆς τε καὶ φειδωλίας 
ΟἸδπι. ραφά.53.το(ρ.266.1:4; Μ.8.6254)}; οἱ δὲ σκωλήκων δίκην περὶ... 
βορβόρους..-κυλινδούμενοι...«ἀνονήτους καὶ ἀνοήτους ἐκβόσκονται 
τρυφάς τα. ῥγοί. τοί. δὃ 9; Μ.8.205Β)}; ταύτας ἡγοῦνται οἱ πολλοὶ 
τρυφάς, τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας Ἰὰ,ῥαεά,2. τοί. 216. 14; 5164}; ; μετεώρους 
ἀπὸ τῆς ἀληθείας ἀλαζονεία καὶ τ. ποιεῖ καὶ εἰς τὰ περιττὰ ἀπασχόλησις 
1. (. )ιρ.8; 5200); τὸ καλὸν καὶ σωτήριον ἔργον τοῦ λόγον, τὴν 
ἀγάπην τὴν ἡγιασμένην..«ποτῷ τε καὶ τ. βλασφημοῦντες 1.2, δ τύ, 
15; 2854); ἀπὸ.. «τρυφῆς λαμπρὸς βούλει γενέσθαι; ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δύναιο 
(μτυβ.ίονα, 29.3 τὼ. Ηοὗ.(12.2740}); ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς παραχωροῦμεν καὶ 
θρόνων καὶ ἀξιωμάτων καὶ τῆς προσκαίρου τ. ΓΠάϊ.6ῤ.147(4.1278); 
2. νἱοίτηρ, τυαμίσημέδς αὗται πᾶσαι αἱ τ. βλαβεραί εἰσι τοῖς δούλοις τοῦ 

θεοῦ Τἰοτιη. ἦγ. 6. ς.6; κεφαλὴ τοῦ δράκοντός ἐστιν ἡ ἀκρασία καὶ ἡ 
τρις. ὃ ταύτην θλάσας ἀναδεῖται τὸν στέφανον τῆς σωφροσύνης Μεῖβ,, 
5γ)}:}.8.13(Ρ.07.22 ; Μ.18.1608)}; 3. φεεἰγεϊηἀμίρσοηεε, ΤΙουπι, οὐ 6.5.4; 
οὔκουν ὑπὸ τρυφῆς ῥάθυμος, ὁ δι’ ἡμᾶς τὴν παθητὴν ἀναλαβὼν σάρκα 
ΟἸδπι. 5 ἐν.7.2(0.6.22; Μι0. 4008); 4. ἴὴ φοσα 56ηβθ, Ζογ, ἀεί ιρἣς!; ἃ. ἴὴ 
ΡΘῃ, εἰσὶν..«τρυφαὶ σώζουσαι τοὺς ἀνθρώπους" πολλοὶ γὰρ ἀγαθὰ 
ἐργαζόμενοι τρυφῶσι.. αὕτη οὖν ἡ τ. σύμφορός ἐστι τοῖς δούλοις τοῦ 
θεοῦ καὶ ζωὴν περιποιεῖται τῷ ἀνθρώπῳ Τ]δχχη. ἢ )5.6.5.7; αὕτη..«ἡ 
ἀληθὴς τ΄, ἡ θησαυριζομένῃ πολυτέλεια (Ἰετη, βαε.2.τ2{(ρΡ.220.17; Μ.8, 
5444); ἐὰν προσέχωμεν..ἡ πενία προσθήκη γίνεται καὶ τρυφῆς καὶ 
ἀναπαύσεως ἡμῖν (Πτγπ.ζονι.77.4 τη [0.(8.456Ὲ}; μὴ δὴ τὰς θύρας 
ἀποκλείσῃς τῷ φωτὶ τούτῳ καὶ πολλῆς ἀπολαύσῃ τῆς τ. 10.5.4(408); 
ἀλλὰ τρυφῆς ἐρᾷς ;.. «παῦσαι μεθύων. καὶ γὰρ ἐγώ σε βούλομαι τρυφᾶν, 
ἀλλὰ τὴν ὄντως τ', τὴν οὐδέποτε μαραινομένην 14.Πο».27.5 1: ΤΟ ον. 
(10.2400}; τρνφῆς..«τρόπος πνευματικὸς ἡ τελεία περὲ θεοῦ γνῶσις καὶ 
τῶν ἐπὶ Χριστῷ μυστηρίων ἡ ἀκριβὴς ἀποκάλυψις,..«ὅλη καθαρῶς ἐν 
ἡμῖν..«λάμπουσα καὶ τελειοτάτην ἐμποιοῦσα τὴν εἴδησιν ὕντ, σ.το(ά. 
8270); εἰρηνεύσαντες..-πρὸς θεὸν καὶ καταλύσαντες τὴν ἔχθραν ἐν 
πόλεσιν ἐσμὲν ἀναπαύσεως καὶ τῆς εἰς αἰῶνας τ. 14,15.3.3(2.450Ὰ}; 
πηγὴ [5.. (Βτ151].. ἐστὶ ζωῆς καὶ χειμάρρους τρυφῆς 1Ὁ.(4120); ἐν 
ἀπολαύσει. .- ἡ νύμφη τοῦ νυμφίου γενομένη καὶ πείρᾳ μαθοῦσα τὴν 
ἄρρητον ἐκείνην τ. ὙΠατισηί.2:7(2.6ο); ϑόρῃτ. Ἡ,6}.5γη..(Μ.87. 
31408) οΟἷζ. 5. τρυφάω; τὸν... Ἀδὰμ τῇ παραβάσει παραζηλώσας, ἔγνων 
ἐμαυτὸν γυμνωθέντα θεοῦ καὶ τῆς ἀϊδίου βασιλείας καὶ τ. Απάτ, τι, 
τιαριτοίρ.148; Μ. 97. 13324}; τεῖ. συ ομαγιβί ἐνεπλήσθημεν τῆς ἀκενώτου 
σου τ.» ... ἧς καὶ ἐν τῷ μέλλοντι πάντας ἡμᾶς τυχεῖν καταξίωσον {1}. 
Βας.(0.344.27); -. οἱ Εδεπ ἀπ πιαπ᾿β βίαιος Ὀείοτε ΓΔ]], 650, τοῖ. 
παράδεισος (η.ν.) τῆς τις ἑρμηνεύεται... ἡ... Ἐδὲμ τ. πίστις δὲ καὶ 
γνῶσις καὶ εἰρήνη ἡ τ., ἧς ὁ παρακούσας ἐκβάλλεται (Ἰεπὶ.εἰ»,2.11 
(ρ 1401; Μ.8.9888) ; εἰς τὸν παράδεισον τῆς τ. τίθεται τὸν ἄνθρωπον ὁ 
θεός, νόμους. .«διδούς Οτ..7ο.13.34(4.14.4608; τροφῆς Ρ.260.1);; ἡ.--συκὴ 
διὰ τὴν γλυκασίαν...τὴν τ. τὴν πρὸ τῆς παραβάσεως ἐν παραδείσῳ 
τοῦ ἀνθρώπου παρίστησι γεγενημένην Μοίἢ Ἐγρ.το,2(ρ.124.5; Μ,18, 
1068); ὁ πρῶτος ἄνθρωπος .--καταπέπτωκε καὶ τὴν ἐπάρατον ταύτην 
γῆν τῆς πάλαι ἐνθέου τ. ἀντικατηλλάξατο Ἐπ5.ἢ..6.1.2.18(1.20.610}; ὁ 
τῶν ὅλων κύριος..«οὐκ ἀπέρριψεν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ἀλλὰ τῷ 
Ἀδὰμ....ἐν παραδείσῳ.. «τρυφῆς λόγῳ τὸν παράδεισον οἰκητήριον δούς 

Ορηςῖ. Α͂ΡΡ. 7. .43.4} οὐκ ἐκτίσθη ὃ ἄνθρωπος κα ἐν πάσῃ τ., ἐν πάσῃ χαρᾷ, ἐν 

᾿ πάσῃ ἀναπαύσει, ἐν πάσῃ δόξῃ; οὐκ ἦν ἐ ἐν τῷ παραδείσῳ; ; Ἰ)οτ.ἄοεῖ,τ. Ν 
(Μ.88.τό254}; εἶχον τὰ θηρία ὑποταγὴν πρὸς τὸν Ἀδὰμ πρὸ τοῦ αὐτὸν 
παρακοῦσαι τῆς ἐντολῆς καὶ τῆς ἐν παραδείσῳ τρυφῆς ἐκπεσεῖν 70. 
Μοβοβ ῥγαϊ. το] (Μ.87.2 9698}; τηοῖ, εἴσεσθε, ὅσα παρέχει ὁ θεὸς τοῖς 
ἀγαπῶσιν ὀρθῶς, οἱ γενόμενοι παράδεισος τρνφῆς, πάγκαρπον ξύλον... 
ποικίλοις καρποῖς κεκοσμημένοι 1 ίορη.τ2.1; τεῦ, Ἰδ οἵ βίαν ὉΠΑΘΥ 
Οπρεη οὗτος παράδεισος ἀληθῶς τρυφῆς, αὕτη ἀληθὴς εὐφροσύνη καὶ 
τι, ἣν ἐτρυφήσαμεν ἐν τῷ διηνυσμένῳ τῷδε χρόνῳ τ ΓΠαῦτη, ρα» Ον τό 
(0.35.1; Μ.το.τοορῦΒ) ; οἱ Βαρ(ϑπι ὄχημα πρὸς οὐρανόν, παροδείσου τ. 
Οὐτ.Ηῥγοεαϊφελ.τδ; ο. οὗ ἑαΐϊαχε ὈΠΞ5 ἀγνοοῦσιν..«οἷαν τ, ἔχει ἡ 



τρυφηλός 
ϊ 

μέλλουσα ἐπαγγελία 2ΖΟ]ομι.το.4., οὐ τὴν παραυτίκα ἡδονὴν ὁ κύριος, 
ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐσκόπησε τα ΟἸε ὙπΕὶ Ι. φ(ρ. 134.11; Μ.8. 5400); 
καταλείψατε...τὸ ἀηδὲς τοῦ κόσμου τούτου... «ἵνα αἰωνίας τ. ἀπολαύσητε 
Δ Ρ λα. 3ε(Ρ.τ7.25): τελειωθήσῃ..«ἐνδόξως καὶ...«ἐλεύσῃ.. ἕως τοῦ παρα- 
δείσου τῆς τ, 1Ὁ.137(ρ.69.5); τέ ὧδε ἐλήλυθας [εα. (ΒΒ τ151], καταλιπὼν 
ποὺς ψάλλοντας ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ τὴν ἐκεῖ τι; “ΜΈ τ(ρ.218.4}; 
σπεύσαντες τῶν πολὺ κρειττόνων ἔτυχον [56. ΤΩΔΤΙΊΨΥ5), ἐν αὐτοῖς 
οὐρανοῖς καὶ παραδείσῳ τῆς ἐνθέου τ. ἀναρπασθέντες Ἐ᾿5.}}»Ἔἰτο.το (Μ, 
20.8448); Ορηςί. 4.|Ρ}.7.33.3; ἡ τ΄ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς... .μένει..«διηνεκής, 
ἀεὶ ἀκίνητος οὖσα καὶ ἀθάνατος (Ὠγν5.ἢ0}1,4.4.2 τη. [0.(8.261Ὰ); ζωὴν 
εἶναι λέγων οὐχὶ πάντως τὸ ἀναστῆναι μόνον, ἀλλ᾽ ἐκείνην... «τὴν ἐν 
ἀναπαύσει καὶ δόξῃ καὶ τρυφαῖς, πνευματικαῖς δὲ δηλονότι καὶ οὐχ ἑτέ- 

ραις γι, 79.το(4.8278); πόρρω. ..γενήσονται [50. ἈΠ ΌΘΙΠΘν]πρ 76 }}85]--. 
τῆς τοῖς δικαίοις ἀποδοθησομένης τ. 14, 5.68: Ζ8(ΜἹ.ι60.11720); τὴν μέλ- 
λουσαν τ. τῶν πρώτων δικαίων Ὀϊαᾶ, ρον οοίρ.128.22); ἔστι.. τελευτή- 
σαντα... ἔχειν...τ. ἐμπρέπουσαν ψυχῇ καθαρᾷ Αρη.ἀταὶ (Μ.8ς. 0200); 

οἱ πρὸ τῆς ἀναστάσεως ἀξιούμενοι τοῦ παραδείσου τῆς τ. ἀργοὶ μένειν 
οὐ δυνήσονται ΕπιΞίγαϊ, αὐ, αΜ]Ή1.2ο(ρ. 500); μνήσθητι, κύριε... καὶ... 
ἀνάπαυσον....ἐν τῇ τ. τοῦ παραδείσου τὶ, [ας.(Ὁ.220.11}; οὔπω. «ἔκρινεν 
«τοὺς δὲ τρυφῇ ἀλήκτῳ ἀποκρίνας ζδ05.Ν42Ζ.4τα1.2τ(Μ.38,880). 

τρυφηλός, οἵ (Πἰποθ, ἐχφιῖρίίο, ργαχεξμὶ, Βα. ποντ.20.τ(2.1:78; 
Μ.31. 5250); πξαΐ, 65. 8ι08ι., ΤΕ, [ἐγ.46: 2ο(2.580); οἱἠἨ ὠρξυύβοιβ, 
ἰμιπηγίοις, υοἰεριοις, Ἐπα5.υ.(.4.6ρ(ρ.τ46.τ6; Μ,20.τ2240) ; 1.1.0 .17 
(ρ.254.:; Μ.20,14208); οὗ ἃ τηδπηεΥ οἵ 1Π|, ΟΡΡ. δϑοεῦ, 14.υ.(΄ὶ 
2.14{0.47.4; 9020); Ρ4}}.}.  απ5.38(ρ.τ2ο.το; Μ,34.1τ04Ὰ}). 

["τρυφηρός, ἀαίηϊν, ν. τρυφερός. 
Ἐτρυφητιάω, ἀαηκεν αὔογ ἱεχαγίες, ΟἸΘπῚ. ςἐγ.2.2ο(ρΡ.170.22; Μ.8. 

ΙΟΔΟΑῚ ; πιδέ., οὐ Ββη ουῖηρ αἰζεῦ ϑρίτἶμιαὶ ἰοοά, ἐ.1.χ(ρΡ.12.2; ; 7οξΑ), 
τρυψήπιμδε: ἱμχηγίοις, σιρηρίμοις, οἱ τρίηρϑ, Οἴειη, δαδά. Στὸ 

(0.223,22; Μ.8.5298); 1}.3.ττ(Ρ.260.15; 6328); οἵ φεύβομβ, 10.3.4 
(Ρ.252.7; 5038); 18.32.ττ(ρ.276.25 ; 6408); 1. (ρ. 268,20 ; 6206), 

ἘΤρῳαδήσιος, οὗ ἐπε Τγοαά, Οἠγοη Ῥαςε.». 318(}1.02.8124}); 1}. 

Ρ.3τοίβϑ:34). 
᾿ Ἐτρωγλωτός, {με} οὐ ̓οἰες ἐφαίνετο [3ς, ϑαταπ].. 
λινοῦν τ. ρορδι Βαϊ. (Μ.δς, όταν), 

Ἐχρωτήριον, τό, ἐπαΐ τοὐίελ καρ τοομηά, τοομπάτηρ Ἰηείγιηθηϊ, οἵ 
σὰρ οὐ (μσῖβα (1τ.261:20) ὦ ποτήριον διαβόλου τ᾿, δαιμόνων φυγαδευτής- 
ριον {ύδ65.Ν 82. “᾽αϊ. τ35(Μ.38.το40). 

τρωτός, τοοιπάφά, Οτ. Να Ζιεαγ.τιτ τ. τοί ].37.471). 
Ἐτυβί, ΒΠΠ (ορτῖς ΤΠ ἩΓΕ, ΘΟΥτἐβροπαϊπρ ἴο απιάᾶτν, τεῖ. 

Ομτιβε Ῥαρεβπι οἱ.. «ἀπὸ Βασιλείδου...τὴν ἡμέραν... "ἐορτάζουσι... 
φασὶ δὲ εἶναι.. «τὴν πὐῤπεδιξερ βὴν τοῦ τ. μηνός, τινὲς δὲ αὖ τὴν ἐνδε- 
κάτην τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ἰεπη.5,7.1.21τ(Ρ.00.24; Μ.8,8884); ἐβαπτίσθη 
τ. ια΄, ὥρᾳ ι΄ τῆς ἡμέρας [6]. νυκτός] Οἴου, Ῥαϑελ.}.224(Ν1.92.5450) : 
δηᾷ Βἰσ γεννηθέντος αὐτοῦ. «πρὸ ὀκτὼ εἰδῶν ᾿Ιανουαρίου, ἥτις ἐστὶ 

«τ. ἑνδεκάτη ἘΡΙρἢ.ἀαεν.51.24{0.203.2; Νέ.41.0328). 
᾿ψεχρτάπην τ ἃ Ἠαρ οὐ δοϊῇ ἐἰδεε: οἵ τιρϑ, 15.5.5. 4:9 (ΝΠ. 
23.113}. 

Ἐτυμβολέτης, ὁ, υἹοίαίον ὁ ἰοτηὸς, ΟΥ ΝᾺ 2. ανη,.2. (6 ρΊρτ.)57.2, 
γο.4,7γ1.4{Μ.38.1128,118 4}. 

Ἐτυμβονόμος, βαμμίτηβ φγανες, ϑγθθβ. μψηΏ}.4.47{(0.28; Μ.66.1604). 
Ἐζυμβοφόντης, ὁ, υἱοίαίον οὗ ἰοριῦς, ΟΥΟ ΝΖ, ξαγΉ1.2. “(ορίρυ. 32.1 

(Μ,38.τοολ). ᾿ 
τυμβοχόος, ὁ, ἐπγοῖοον πῤ, ἀΐρρεν οὐ ργατες, τονε. αγηϊ.2.2 

(ερὶρτ)γ71.20}}. 38. 118}. 
τυμβωρυχία, ἡ, γοδδῖηρ οὗ βγαυες, (Ἰοτὴ.5ἰν.2.15(ρ.146.21; Μ.δ, 

τοσοῦ); τι, γββιερ.εαη.6(81.45.233Δ}; ΓΒτν5. 07.11.5 1 νι, (9. 

5380). 
τυμπανικός, αΓ α ἀγμηη, ξῦμεϑβ. Ναζιάταϊ, τος (7.38,960). 
τυμπανισμός, ὃ, ΈΡΕΡΑΕ τ. γὰρ ὃ ἀποκεφαλισμὸς λέγεται ΤΑΤΝ, 

48. Τρ ὶ. τ28(Ν. 28.7728). 
τυμπανόω, ἄϊείοηᾷ, ΓΑτΆ καον.6(Μ,28. 5120). 
τυπικόν, τό, 1. Ἰίταγρ,, ἀἰγδείογν καὶ ἐν τοῖς τ. εἰσι γεγραμμένα 

Ἐποελοῖὶ(ρ.8.ὺ; εἴ. Ν, ΝΙΠῈ5. Καϊεπάαγία δίαμμαϊς (ΤΠΏΒΌταςΚ, 
1807, ἴ, Ρ.1}); 2. ΟΙατ., σοίδεὶ υεγες5 ἤγομι Ἐξαΐνις μετὰ τὸ ψᾶλαι τὰ τ. 
Οορμεὶ. δ μά.21(Ν1.00.17138); Επμεβοὶ.(Ρ.53); οξ τ (ρ.158 π.). 

τυπικός, ἐχΡ,εδοίυο οΓ αἩ ἐμ γίηϑῖς Τραίτίν, σγριϑοίίεαὶ οὖκ ἀνίστα- 
ται δι[ὰ τὸ] μέλλον (δ) διὰ τῆς τ. εἰκόνος ὁρᾷς ; 16] .}α:ς. 36 Ρι6. .4} 
Ῥίο].ε}.Ὁ}Ρ. ἘΡΙΡΗ. μαθν.33.τ(ρ.455.1; Μ.41.5 640) ; ἡ δὲ οἰκονομία αὕτη 
καὶ προφητικὴ καὶ τ. (ἴ6π|.5|7.2. Ἰοίρ. τ6η.15; Μ.8.1ο0444}; πάντα γε τὰ 
συμβολικὰ καὶ τ. συγκρίσει τῶν ἀληθινῶν καὶ νοητῶν μικρά ἐστι καὶ 

ἐπίγεια Οτ.ογοιδίρ.530.το; Μ.1ι, 4608) ; τοῦ τ. καὶ συμβολικοῦ σώματος 
[1.8. 1 ΘΠΟΒΆΤΙΒ1] Οτιεορηηῖμ Λἤξιατιτ(ρ,58,8; Μ.τ12.952Ὰ}; τεῖ, ΠΡ 
Ῥτοϑῖ σκιώδη τινὰ καὶ τ. Χριστὸν τ δερύμευος 1πι5.4.6.7.π(0.326.16; 
Μ.22. 48Γὴ ; ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἦσαν Χριστοὶ τυπικοί- οὗτος δὲ χρώς 
ἀληθής Οντ. Ἡ καϊεξελμττ.τ; φῶς δὲ τι ... ὁ γραπτὸς νόμος, σκιαγραφῶν 

᾿ Γὰ » 

ὡς στιχάριον φορῶν 

Ι41τ8 
’ 

ΤΌΤος 

τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ τοῦ μεγάλον φωτὸς μυστήριον Οτ. ΝᾺ Ζ,ογ.40.6( Ν. 
46.264) ; οὐδὲν τ. δηλοῖ πάλιν, οὐδὲ σωματικόν Γ]γν5,ἠοηλι δ ΟΣ τη. 70. 
(8.4844}; καὶ καθ᾽ ἕκαστον εἶδος εὑρήσεις ἀναγωγικὴν τῶν τ, εἰκόνων 
ἀνακάθαρσιν Ὠϊοπ. Ατ,ολ.15.7(Μ|,3.3260); 1(.6}.9.χ(}.3.1χο8}} οΟἸΤ. 5. 
τραπέζωσις ; τοὺς λόγους μόνον ἁρῶσι τῶν γεγραμμένων γυμνοὺς τῶν 
ἐπ᾿ αὐτοῖς τ. συνθημάτων Μαχ.ψις, Γ Βαϊ. 5 }1,0ο.5300); Μαρίας, ἐν 
ἡ συνελήφθη ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ κατὰ τὴν τοῦ τ. ἀμνοῦ σύλληψιν Οἴγοη. 
αξελιρ τοδ(λῇ.92.4848); οὐ κατὰ τὴν ιδ΄ ἐπετέλεσεν τὸ πάσχα, ἀλλὰ 
πρὸ τούτου τὸ τ. ἐτέλεσεν δεῖπνον 1Ὁ.0.218(5328). 

τυπικῶς, ἰγρῥίεαϊίν, εγτηδοίϊεαϊἧν ὃ σωτὴρ τοὺς ἀποστόλους ἐδίδασκεν 
τὰ μὲν πρῶτα τ. καὶ μυστικῶς, τὰ δὲ ὕστερα παραβολικῶς καὶ ἠἡνιγμέ- 
νως, τὰ δὲ τρίτα σαφῶς καὶ γυμνῶς κατὰ μόνας [ἰ6η1.ὁχε.1 Πάοί. 86 
(Ρ.128,24; Μ.ο. 6800); ἐδίδαξαν δὲ ἡμῶν τὰς γυναῖκας τυπικώτατα 
κοσμίων ἀποσχέσθαι ἰἅῥαεά.2.12(0.232.20; Μι8. 5400); τ. μὲν παρ᾽ 
ἐκείνοις τελούμενα μυστικῶς δὲ ἡμῖν ἀποκαθιστάμενα ΟΥΝᾺΖ.07.41.4 
(Μ.46.4264}); ἐκεῖνα μὲν ἐπράττετο τ., ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν 
Οντ. ρἰαρ. χ.τ(. 2618); τ. εἴ τις ἐκείνῳ προσαρμόσει ταῦτα ΤΠ], 767. 
23:6(2.516); ΟΡ. ἱστορικῶς, 1ᾶ.«4δαε.4:τ8[.(2.1550); πρὸς ἕκαστον 
πνευματικῶς ἐκ τῶν περὶ αὐτοῦ καθ᾽ ἱστορίαν τ. γεγραμμένων μορφού- 
μενος Μακ.αμιδίρ (ΔΊ ΟἹ.1140}}}; τρεῖς... κεφαλαὶ 56. άπ, ἢ]5 50η, 
ἀπά Ενε]..-πάσης τῆς ἀνθρωπότητος ὁμοούσιοι ὑποστάσεις, κατ᾽ 
εἰκόνα τινά, ὡς καὶ εθοδίῳ δοκεῖ, τ. γεγόνασι τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίον 
τριάδος: τοῦ μὲν ἀναιτίου καὶ ἀγεννήτου Ἀδάμ τύπον καὶ εἰκόνα ἔχοντος 
τοῦ ἀναιτίου..-πατρός Ττι Νγβοιηαρ, (Μ.44.13200), 

Ἐτυποειδής (τυπώδης), 1. τῷ ἰδὲ ξογηη οὐ α ἐπέηεςς ζῳογραφίας τ. 
τιμῶσιν Ογας.δ1}.3.π8ρ; 2. «γγηδοῖίς διά τινος..«τυπτώδους ἀλληγορίας 
(εἸ5.ριΟτ εἰς. 6. σοί(ρ.90.0; Μ.11.12318). 

Ἐτυποειδῶς, 1ἰἐςἰγαϊτθοἶν (1.6, 1 σοπογεῖθ ἢ] πβίγα [10115) περὶ 
ὧν τ. λεκτέον, ὡς ἂν ἐφικτὰ γένοιτο τοῖς ἀγνοοῦσιν αὐτά Ἡιε]οί, παὶ, 
ἠοηι. 3ο(}].64.12858). 

Ἐτυποπλαστία, ἡ, ΤῬπάρέγν, Ἐγηιδοίϊονη ὅλως ἄνω καὶ κάτω τὴν 
ἐμπύριον τιμᾷ ἐκκρίτως τυποπλαστίαν [56. ΒοΥρίτ05] Ὠ]ΟΠ ΑΥ.Φ ἢ. τ 5. 
4(ΜΜ.3.220Α). 

τύπος, ὁ, Α. ἐρηργεδείοη, πιαγὰ; 1. 1τ., οὗ ἃ Οἷον, νουμπά, εἴς. 
τῶν τραυμάτων τι Οχι(εἶς.6.0(Ρ.70.22; Μ.11.12048); Θεαρ.  αη. 53 
(Ρ.75; Μ.18.12530); οἵ ἃ 568], Οὐ. }0.20.24{0ρ.358.33; Ν.14.6288); οὔ ἃ 
00], Τα5.υ.Οἱτιο(Ρ.26.18; Μ.20.056λ}); οὐ Ιεϊτετξ, ΓΒ] οβι ἢ σι τ. 
ός. 5808); ἢν, πάντες ἀναγινώσκουσιν ἐν τῷ στήθει μον καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ 
μου τοὺς τ᾿ μου τῶν ἁμαρτημάτων Οτοβομι. 1 6.10 1 [6γ.(ρ.142..7; Μ. 
13.4520); καρδέα ἐστὶ καθαρά, ἡ.. ἀνείδεον τῷ θεῷ καὶ ἀδιαμόρφωτον 
παραστήσασα τὴν μνήμην, καὶ μόνοις τοῖς αὐτοῦ ἑτοίμη ἐνσημανθῆναι 
τ. ἽΜατο, Ετ ἰοβ. 24(Ν].05.106048);; 2. τιοί., τηθηίαὶ τοι ργδδδιοη ὑπο- 
φαίνειν τοὺς χαρακτῆρας τῶν τῆς ψυχῆς τι. .: πειρώμενοι αν ΤΒδιτι. 
Ραη. Ον.2(Ρ.3.20; Μι,1ο.10528Β); ὁ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τ. ἐγγίνεται τῇ 
νοήσει Βα5.ἠεχ.3.2(1.23Δ, Μ.20, ἐπε ; ὅταν δέ τις αἰσθήσεως βραχείας 
δέξηται τ. Ῥτος,σ.Οο».3:; 1.8). 1930); 3. ογίρίηπαὶ, πιομ ἃ πολλοῖς 
γὰρ καὶ διαφόροις τ. ἐοικυῖαν πρόκεινται ἶβο, αἱ γραφαί], ἕκαστος οὖν 
«περιβλεψάμενος αὐτάς,. τὴν. «κηρῷ ἐοικνῖαν προαίρεσιν ἐπιβαλὼν 
ἀπομάσσεται ΠΠ ον ΟἸομ.τότο; τῷ τῆς δυνάμεως ἀποσκιάσματι οἱονεὶ 
τύπῳ σφραγῖδος ἔνδοθεν καταμορφωθέντος τ Ν γ85.γε5.1(Μ]}.46,610}} ; 
ὁ κηρὸς παραδιδόμενος τῷ τ. τῆς γλυφῆς μορφοῦται 1 ἘΑ5.Ῥαρί.1.3.} 
(2,634; Μ.31.15378)}. 

Β. γεργεξεμίαϊιομ, ἔπαρο, ἵ. γεργοσομίαϊίοι τη γε πεῖ, ΑἸμεθμαρ. 
ἰερ.τ7.2(Ν1.6.0244); οα τοῖπβ, Ἐπ... ,4.73(ρ.147.20; Μ.20, 2288); 
θησο Ζ. ἤηασε οἵ ἀπν ἰκἸηα λαβεῖν τὸν Μωῦσέα χαλκὸν καὶ ποιῆσαι 
τ. σταυροῦ [ϑ1.ταῤοΐ,66.3(Ν}.6,417λ); Ματο Πα  Ρογρλίότ, (ΟἿ 
8812; 3. ἐχαεὶ γορῤίίσα, ἰἰποηθςς τ᾿ τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων (Ἰομ,οχε, 
Τ μοί, 33(0.117.27; Μ.0.6768); Ἑρμοῦ λογίου τ. ὅγη65,.}.τοι( 1.66. 
14728); 4. ἡφίαρε, πὰ βοπβα οὗ γεῤτεβομίαιοη Οἵ ἃ πρᾶν οηΐν ὙΘΆΠΠΥ 
ὑπέδειξεν ἡμῖν ὁ ᾿]ησοῦς τὸν τι τοῦ οὐρανοῦ ἵνα γνῶμεν ὅτι ἀληθῇ 
ἐστιν ἢ οὔ αἱ, ἀπάγ.οεἰ λ1ι.(ρ0.19.8). 

Ὁ. «ἤαρε, ζονιη; 1. τὰ ρβη., Ηθυῃ). οἰρτιοίτοι ; Ποπςς, δ.» σθαι ΟΥ̓ 
δΙρΡΉ οἵ ἴῃ6 οτοβδ, Επ5.}.,4.8,7.4(Μ.20.7574}; τῷ τ. τοῦ σταυροῦ..«κατα- 
σημαίνεσθαι Βα5.51γ.66(3..4Ὲ; Μ.322.1888}; 44,}1|.8 τ.3(0Ρ.324)} 
Ἐδ5.361,υ. ΓΤ λεεὶ (Δ .85.5128); ἡ δὲ τοῦ σταυροειδοῦ τι σφραγὶς... 
δηλοῖ τὴν πασῶν ὁμοῦ τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων ἀνενεργησίαν Ποπ. ΔΥ, 
6.}:.6.3.3(Ν1.3.5 264}; ρἷατ., ἐκαίμγες τοὺς τ. ... τοὺς τὴν ποιότητα. ..τὴν 
σωματικὴν παριστάνοντας ΜΕΙΠ.γέ5.1.22(ρ.245.6; Μ.41.τἨοβο- 02}; 
᾿Ιουδὴθ..«κάλλεος τύποις θέλξασα τοῦτον 1(1.5γ70}.τ1(0.134.26; Μ,τὅ, 
21 24) Ρ Επ5.ε.}..3.2τίρ.181.18; Μ.24.10458) Η φιαῖττες γενόμενοι τοίνυν 

ἡμεῖς κατ᾽ εἰκόνα, τὸν υἱὸν πρωτότυπον ὡς ἀλήθειαν ἔχομεν τῶν ἐν ἡμῖν 
καλῶν τ. Οτ,ῤγίπειχ,ιδ(ρ.36.11); 2. πυτηδη ἤρηγε, ζύνρι ᾿Ιησοῦ, ὁ τ. 
λαβὼν καὶ γενόμενος ὡς ἄνθρωπος 4.7 βο»!.) 2 (0.188,2); τὸν δὲ τ. αὐτοῦ 
τὸν οὐράνιον ἐν τῷ ὄρει ἰδεῖν οὐκ ἠδυνήθημεν 1Ὁ.143(0.250,0); (ΟΠ 518 0. 
(εν .}.6.2.7{(ρ.52.1; Μ.85,1 2408}; 65ρ. πὶ Ρῆταβο τύπος σώματος: 
ὅταν ἴδῃς ὥσπερ σώματος τύπῳ γυναῖκας φαινομένας (Ὦτν 5, ἢσ»ι. 5.4 ἐπ 



, 
τυῖτος 

ΤΤ ες (ττι δπΑ}); 3. ῥμαμίασηταὶ οὐ ἐνπαρε-δοάν (τεσεϊνεα Ὁν σμσιϑί 
δἷ Ὀαρίϊβπ), δοο. θοοε 515) τ. καὶ σφράγισμα λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι τοῦ 
γεγεννημένου σώματος ἀπὸ τῆς παρθένου ΗῚρρΡ.ἠαεν.8.το(Ρ.230.17; Μ. 
τ6.33554}; 4. ομέτυαγά ξογηι ἐν τῇ ὁράσει τῷ 'Ἑρμᾷ ἡ δύναμις ἐν τῷ τ. 
τῆς ἐκκλησίας φανεῖσα (Ἰεη1.Ξγ.6.τοίρ.408.5; Μι9.356.); οἱ τούτων 
50, τῶν οὐρανῶν αἰσθητοὶ τ. τὰ παρ᾽ ἡμῖν φωνηέντα στοιχεῖα 1.6.τ6 
(ρ.503.31; 2698) ; ῬΡΕΙΉ, οἴ, τοῦ τε οὐρανοῦ οἱ τ. Βαβι (ΡῸ τ8.44})} 
τὰ..«ἐν ἡμῖν ἀποτεθέντα μαθήματά τε καὶ χαρίσματα. .-οὐρανίου... 

πολιτείας τύπος ΑἸ .6ρ..46ρ.1 18. 1(Μ1.25. 5404}; Ἔ5ρΡ. οὗ ἃ 5δοσδγηθηίαὶ 
ΞΙΡῊ τὸ σῶμα αὐτοῦ κατὰ τὰ εὐαγγέλιον τ. ἔφερεν ἄρτου ΟΥΤ.Π], 
εαἰσελ.α3.πο; ἐν τ. γὰρ ἄρτου δίδοταί σοι τὸ σῶμα, καὶ ἐν τ. οἴνου 
δίδοταί σοι τὸ αἷμα 10.22.3; τὴν τοῦ βαπτίσματος ἡμῖν ἔθετο διαθήκην, 
θανάτου τ. καὶ ζωῆς περιέχουσαν: τὴν μὲν τοῦ θανάτου εἰκόνα τοῦ 
ὕδατος ἐκπληροῦντος, τὸν δὲ τῆς ζωῆς ἀρραβῶνα παρεχομένου τοῦ 
πνεύματος Β85.517.35(3.298; Μ1,32.1200}; τοὺς τ. τῆς ἐμῆς σωτηρίας 
οὐὐτὴν ἱερὰν... -μυσταγωγίαν (τ. ΝΑ 2.0».17.τ2(Νἴ.35.0808) ; τ. δέ τινα καὶ᾿ 
σύμβολα πληροῦμεν ἐκείνων ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος ΤΠατ.ΜΟΡ5. Κονι. 
6: τη(ρ.123.17; Μ.66.8ο40); εἴ. φιοά δαῤριίδηια ἐογηπαμι μαδοὶ τηογ δ. 
εἰ γεσμγγεοοπὶς Οὐγιειῖ, τὰ αἰ. 2:τ,τδ(ρ.30,13); ὡς ἐν τ, τῷ μύρῳ 
τὴν ἀόρατον τοῦ παναγίου πνεύματος χάριν ὑποδεχόμενοι ΤΠατ,(αηΐ, 
ττ2(2.30) ; οἴ ἰά, γαη.τ(4.26) ; βοῖηδ ττὶτοτβ ΟΡροϑεα {Π15 ἀβαρα, ἔδατ- 
ἴῃ οοηἰιβίοη ΨΓ 56 η5ε Ὁ ᾿πέτα οὐ γὰρ τ. σώματος οὐδὲ τ, αἵματος 
«ἀλλὰ κατὰ ἀλήθειαν σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ Μας. Μη. αροε7.3.23 
(ρ.1οό.2) ; Ῥοίγ. Τ δοά, ἐγ Μ|Έ.26: 2 6(Μ.86.23254}; οὐκ ἔστι τ. ὁ ἄρτος 
καὶ ὁ οἶνος τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ..«ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα 

τοῦ κυρίου τεθεωμένον 10.10, ἤ.0.4.τ4(ΜΠ.04.11484}; 5. ἐνιδί θη, ἱμδίφηῖα 
σύμβολα καὶ τ. ἀρχιερωσύνης Επ5.᾿.6.τ.χ.ττ(Μ.20.720}; 2.1.3.7(728); 
αἴρει ἐπὶ τοῦ ὥμου τὸν τ. τοῦ πεπλανημένου προβάτου [ν]Ζ. ΜΟΟΙΘα 
ΡΒ Πα] Επβέσατυ. Εαέγε, 20.86.23 44}; οἴ. περὶ τάξεως ἐπισκόπου 
καὶ τίνος τύπον φέρει 15]. ῬΕ].6Ρ}.1.1τ36 πι.(}1.γ8.2720}); Ῥοτῃ, ἐη- 
οἰρμία, ΟΥ̓ ΣΙρΉ σταυρὲ παντοδύναμε, ὁ τ. τοῦ Χριστοῦ ταί ἐγίδὶ. εἰ 
7μά.τ53(0.75.1); εἴρη, Ἱηάτεαϊίοη ἵνα κατὰ τὴν ἑξῆς τύπος δοθῇ τίνι 
ἐξ αὐτῶν χρὴ δοθῆναι τὸ Παλλάδιον Το. ἴα] εἰγομος Ρ.ττ3(}1.07.20 50). 

Ὁ). ἐγῥέ, γεργοβςηϊαίίοη, ἤρμγε (οἴ, Ἐλοτη. 5114; τΌοΓ τοτό), τ 6τ- 
βἰοοά 85 σορτιαΐε εἰζῃου ΙΓ ῥαϊενη, ομἰέμα (ΟἿ. 6]. ρα 55.371. Ρ.6. 
128) οὐ ἢ ὕπαρ (εἴ γτ. 41. 58(3,2158}}; 1. οὗ [Π]1ηρ5 ἴο σοπηα 
ὃ τ, ὁ γενόμενος ἐπὶ ᾿Ισαάκ Βαγη.7.3; 10.7.7} ὅσα εἶπον καὶ ἐποίησαν 
οἱ προφῆται. «παραβολαῖς καὶ τ. ἀπεκάλυψαν Τα5ι. 41α1.00.2(Μ.6.6 808) ; 
"Ιακώβ,...τ. ὧν καὶ αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ 1Ὁ.1τ40.τ(7060}; διὰ τύπων καὶ 
παραβολῶν ἐσημαίνετο ἴβο. ὃ Χριστος}] [τϑηἦπεν,4.56.1τ(}.7.10528); 
αὖθίς ἐστιν ὁ ᾿Ισαάκ...τ. ... τοῦ κυρίδυ ΟἸοτη, ραφά, τ. (Ρ.103.25 ; Μ.8, 
2774}; τ. γὰρ ὃ δίκαιος ὁ παλαιὸς [530. ὁ 2|βελ] τοῦ νέου δικαίου [].6. 
τοῦ Χριστοῦ] Τ.τιδ(ρ.118.20; 2050); τὸν οἶνον καὶ τὸν ἄρτον. ..διδούς 
ἴ5ς. ΜεΙΟΒΙ ΖΘ 6 Κ].. εἰς τ᾿ εὐχαριστίας Ἰᾶ.εἰγ.4.25(ρ.320.1 ; Μ.8.13608) ; 
ὃ τύπος νόμου καὶ προφητῶν μέχρι ᾿Ιωάννου ἐδ.5.δ(ρ.363.13; Μ.0.858); 
ΗἸρρ. θαπ.1.1τ4.6(Μ το, δϑοο) ; τὸ σάββατον τ. ἐστὶν καὶ εἰκὼν τῆς μελ- 
λούσης βασιλείας τῶν ἁγίων 1.4.23.5(6454}; δύναιντο δὲ καὶ εἰς 
Χριστὸν οἱ δύο Θρῆνοι λαμβάνεσθαι οὗ τύπος ἦν "Ϊερεμέας τοσαῦτα παρὰ 
"Ιουδαίων πεπονθότος καὶ τέλος τάφῳ παραδοθέντος ΟΥ. Κγ.60 ΤΉ 1 αν. 
(Ρ.263.15; Μ.13.6444}; τότε ἱερὸν καὶ τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ κατὰ μίαν 
τῶν ἐκδοχῶν τύπος μοι εἶναι φαίνεται τῆς ἐκκλησίας 1. 70.το.35(20; 
Ρ.209.1τ7; Μ.14.369}); τ. γὰρ ὡς ἔφην ἐστὶν ὁ μὲν Ἠαρὼν τοῦ Χριστοῦ, 
ὃ δὲ υἱὸς Ἀαρὼν τοῦ ἐπισκόπου ΜΟΤΠ ἰ67.7{(0.450.24}; ὁ [50. νόμος]... 
τῆς εἰκόνος ἐστὶ τ. καὶ σκιά, τοντέστι τοῦ εὐαγγελίου, ἡ δὲ εἰκών, 
τὸ εὐαγγέλιον αὐτῆς τῆς ἀληθείας τά ϑνΡηρ.0.σ(ρ.115.27; Μιτδ, Ἰδοῦ); 
Χριστός... οὐκέτι τύπους οὐδὲ εἰκόνας ἀλλ᾽ αὐτὰς γυμνὰς ἀρετὰς... 
παραδούς ἴσῃ ἀ.6.1,..2(Μ.20.60Ὰ); τύπον ἔφερε [50. ΤΟΠΔΠ] τοῦ 
Χριστοῦ τοῦ καταβάντος εἰς τὴν καρδίαν τῆς γῆς Ογτ. Η οαἰφεῖ..14.20; 
τὸ γὰρ νομικὸν πάσχα..«τύπου τύπος ἦν ἀμυδρότερος τ. ΝᾺ Ζ.0γ.45.23 
(Μ1.36.6ς6Α}; τ. ἐστὶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὁ Ἀδάμ (ῃγγ5.πόηι.10.1 τη ον. 
(9. Ξ2ος) ; οὗ Ῥάββονεὶ Β]οοᾶ ἀνθρώπους ἔσωσεν": οὐκ ἐπειδὴ αἷμα ἦν, 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦ αἴματος τούτου [5ς. Χριστοῦ) τ. ἦν 14.84ρ.0.}Ὁ.Ψ 
Ῥαγαῖ!(Ν.ο6.174}; Νέρωνα ἐνταῦθά φησιν, ὡσανεὶ τ. ὄντα τοῦ ἄντι- 
χρίστου ἰᾶ ἰόν. 4.1 μι ΖΓ πες. (ττ. 5208); μονονουχὶ παρεδώκαμεν τῷ τ. 
τῶν μελλόντων διὰ τοῦ βαπτίσματος ΤΠάτι Μορβ. ον. δ: τ7(}}.66.8040); 
τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος ὃς ἦν ἐν τι τοῦ σατανᾶ ντιαάον,τ(1.10Ὲ}; τῶν 
ζεόντων τῷ πνεύματι τ. ἂν γένοιτο καὶ μάλα σαφὴς ὁ Χάμ, ὃς νοεῦται 
θερμασία Δ. ρἰαρλιφη. (1.304); οὐκοῦν μεσιτεύει μὲν ὁ Μωῦσῆς εἰς τ. 
Χριστοῦ, βραδυστομεῖ δὲ οὐκ ἔτι δεικνύων τὸν τ. ἐν ἑαυτῷ 1ἃ, 702. 
Ρτοϑιη.(3.2668) ; τ. ἦν ἡ παλαιὰ τῆς καινῆς [5ς. διαθήκης] ὙΠπατ,φι η 
705. Ῥτοϑτη, (1.200); τ. γὰρ τὰ πρότερα, ἡ τεριτομὴ κτλ, Ατητηοη. 70. 
4:24(Μ.8ς.14248}; Β65.56],ογιτοι(Μ.8ς.1378} οἱτ. 5. εἰκών ; ὁ υἱὸς καὶ 
γέλως ᾿Ισαὰκ ὡς τ. σοῦ τὰ πάντα χαροποιήσαντος Χριστοῦ Απαβί.5. 
μεχ.τ2(Μ.80.το538); {τι γβϑ,ΐηηαρ, (}1.44.1320}} οἷΐ, 5. τυπικῶς; 
ἔμψυχον κλίμακα ἧς ἡ βάσις ἐπὶ γῆς ἐστήρικται, ἡ δὲ κεφαλὴ πρὸς 
αὐτὸν τὸν οὐρανὸν ἐφ᾽ ἧς θεὸς ἀναπαύεται, ἧς τὸν τύπον ᾿Ιακὼβ 

1410 
, 

τύπος 

ἐθεάσατο {7ο.}).λο»».6.3(}1.ο6.6654)}; 2. οὗ ποάνθη]ν {Ππηρ5. προ- 

καθημένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τ. θεοῦ Ἰρῃ. Μαρη.δ.τ, Βαγη.το.1; οἵ, 

ὑποταγήσεσθε κυρίοις ὡς τ. θεοῦ τά. 4.ττ; οἷ. 5εἀ ἱέγγόηα φεΐάενη, 

φίαε σεμὶ ἐγρα πος ἀϊςρορίία, “οΉρΥ με ἱγβος 8556 δου φηαθ διε 

τρίσείία αὖ εοάεηι ἰαριθη ἄδο ζαεία, Ἰτθα ἤαθν.4.το.τ(Μ.7.10304}; ἐν 

τύπῳ παρακλήτου ὁ Παῦλος ἀναστάσεως ἀπόστολος γέγονεν (Ἰ6τη. δε. 

Τπάοι.25(ρ.114.21; Μ.0.6698) ; γνωρίσας Μωῦσῆς τύπους οὐρανίων καὶ 

σύμβολα μυστηριώδεις τε εἰκόνας Ἐπι5.ἢ.6.1.3.2(Μ,20.60Ὰ); πόλιν γὰρ 
ὥσπερ πεποιήμεθα τὴν ἐκκλησίαν Χριστοῦ τῆς ἄνω τὸν τ. (γγ. 1 5.3. 

3(2.4638); τὸ καταπέτασμα διατείνας ἐν τ. τοῦ στερεώματος Τμαῖ, 

φι.ὅο τη ἔχ (α.χ62); ἑορτάζει τὰ ἅγια Φῶτα, ἤγουν ᾿Επιφάνια.. «ἡ 

καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία ἐν τύπῳ αὐτοῦ [50. Χριστοῦ] τε καὶ 

τῶν ιβ΄ μαθητῶν αὐτοῦ Οἠνομ. Ραξελ.ρ 2οο( Μ.02.5120); 3. 650. ἴῃ 

᾿ροηίταϑδί το ἡ ἀλήθεια, τὰ πνευματικά, εἴς, τὰ φυόμενα ἐν τύπῳ 

προκύπτει τῶν ἀληθῶν ΟἸοχ).517.1.7{Ρ.24.τ3; Μ.8.7328); οὐ γὰρ 

νομιστέον τὰ ἱστορικὰ ἱστορικῶν εἶναι τύπους καὶ τὰ σωματικὰ σωματι- 

κῶν, ἀλλὰ τὰ σωματικὰ πνευματικῶν καὶ τὰ ἱστορικὰ νοητῶν Ὁ. 70.το. 

τϑ(ι3; Ρ.180.28; Μ.14.3270); ἵνα τοὺς τῷ τ. δεδουλωμένους οἰκονομικώ- 

τατα ἐλευθερώσας τῶν τ. προσαγάγῃ τῇ ἀληθείᾳ 1}.13.18(ρ.242.26; 

4208); καὶ βούλεται ὁ τ., ἵνα ὑφεστήκῃ, ἐμποδίζειν τῇ φανερώσει τῆς 
ἀληθείας ἐδ.28,ταίττ ; Ρ.404.3;; 7058); οἱ δὲ νοητοὲ ᾿Ισραηλῖται, ὧν τ. 
ἦσαν οἱ σωματικοΐ ἴά ῥγέμε.4.3.1(0.334.π6; Μ.11,388.); ὁ γὰρ τ. τῆς 
ἀληθείας οὐκ ἐναντίον, ἀλλὰ συγγενές (Βτγπ5, οηι.2.5 1 (ΟΥ̓ 41:13 
(3.2748); τ. γάρ ἐστιν...πᾶσα παρ᾽ ἡμῶν νῦν εἶναι νομιζομένη ἀλήθεια 
Μαχ.αριδίρ. (Μιοτ.τ3ο6ς) ; 4. οὔ τη6 ἢριγαῖίνε παΐπσε οὗ Ὀαρ δι τὸ 
γὰρ πάθος τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ ἔσται αὐτῷ [35. τῷ μάρτυρι] γνησιώτερον 
βάπτιαμα, ὅτι αὐτὸς μὲν πείρᾳ συναποθνήσκει τῷ κυρίῳ, οἱ δὲ λοιποὶ 
τύπῳ Οοησί Αρρ.5.6.8; ὅρα τοίνυν τ. μυστικόν: ὅπως εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 
δι᾽ ὕδατος ζῶντος τῷ ἀπολλυμένῳ ἡ σωτηρία το Ν γϑοι δορί Οἢν.(Μ.46. 
σβϑ80); κατὰ τ. διὰ τοῦ βαπτίσματος ἐν ἐκείνοις γινόμεθα Ἵ άγ. ΜΟρ5. 
Οαϊ.53: 29(0.58.τ6; Μ.6διφο50}; 5. ἐπ Ἔχεβδβῖβ, ποΐ πϑοθββατην ΜῊ 
ΒῸΥ οοπποΐδιοη οἵ {ἴγης, σγρεδοὶ τ. μὲν οὖν ἡ κώμη τοῦ βίου τοῦ 
παρόντος Ἑ]ορ. αϊ»ι.5(}1.86,20170) ; οἴ. ἐπέχουσι δὲ τοῦ πανδόχου 
τύπον οἱ ἀπόστολοι εαἱ.,ς.το: 3Ξς(ρΡ.80.4); Πιοπ,ΑΥ τ ἢ.15.2(31,3.3280}; 
τύποις οὐκ εὐδιάκριτον ἔχουσι τὴν ἐγκεκαλυμμένην αὐτοῖς θεωρίαν 
ἀνάλογον φῶς ἰά.6....5.τ.2(Μ.3.5 018}: Πδησο σγρηθοϊΐοηι ἔχεις τὸν τ. τῆς 
πρώτης ὁράσεως Ἡδττη,υἷ5.3.1π4.; 6. ἀμ γρε τ. τῆς σιαγόνος τὸ 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ Ἰτορ΄. Κ».4ο(Μ.7.126οΑ}. 

Ἐς. ἔογηι χρὴ γὰρ ἐν τῷ ἰδίῳ τῆς ἕξεως αὐτοῦ τ. τῶν γενητῶν ἕκαστον 
μένειν ΜοΙΠ γέ. τοί Ρ.303.0; Μ.41.11244}; γράμματα. .«διατάγματος 
ἔχοντα τ. ΑἸΠ.ἐῤ.φμενεῖ.{(ρ.τΊο.28; Μ.25.225}}; χάλαξαν.. «εἰς τ. λέθων 
Οἰνόη Ῥαςελ..3οτ(Μ.92.7560); σεηογαὶ ἐπμαγαζίεν, ἱγρε; Ἀθησα κἰπά, 
φῤεεῖες ἐπεὶ οὖν ἐκαίνισεν ἡμᾶς ἐν τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν ἐποίησεν 
ἡμᾶς ἄλλον τ. ὡς παιδίων ἔχειν τὴν ψυχήν, ὡς ἂν δὴ ἀναπλάσσοντος 
αὐτοῦ ἡμᾶς Βαγη.δ.τε; γηαηΉον βασιλεὺς ἐκ σοῦ ᾿]ούδα ἀναστήσεται 
καὶ ποιήσει ἱερατείαν νέαν, κατὰ τὸν τ. τῶν ἐθνῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
7.1.εν.8.141 προσεκύνησαν τῷ ᾿Ιωσὴφ κατὰ τὸν τ. βασιλέως Φαραώ 
Τ᾽ Ζαῤ.53.6; ἐκείνῳ τῷ τ. χρίσεις τὴν κεφαλὴν τῶν βαπτιζομένων (ὉΉ5!. 
4Ρ.3.16.4. 

Ἑ. ρίαῃ, ραϊίονη, τιοάεὶ, ἐχαρηρίο (οἴ, Ἐχ.25:30, Ἰλοηλ.6: 17) κατὰ 
τοὺς ἀρχιτεκτονικοὺς τι οἰκοδομεῖται... .οἰκέα ΟΥ̓, Γ0.1,το(22; Ρ.24.3; Μ. 
14.566} ; κατὰ τὸν δειχθέντα αὐτῷ τ. Τὴυ5..6.4.τ6{ρ.104.4:; Μ.22.3241); 
ἄλλοις τύπον σκανδάλου ὑπολειπόμενος 1ᾶ.ἢ.6.5.3.2(Μ.20.4274}; ὁ σωτὴρ 
εἰς ἡμέτερον τ. τοῦ λουτροῦ μετασχεῖν μνημονεύεται ἴ(.Ὁ,.(.4.62(ρ.143. 
το; Μ.20.1216Ὰ}; οἵ, (τεῦ, ( τσ 5. αρ δι ἃ5 Ἔχασηρὶβ το [ΔἸ ΓΠΓ} 
λουσάμενος ἐνὶ τύποις ἢ να (τ Ρ.25.11}; ἕνα καὶ ἡμεῖς τ, τινὰ λαβόν- 
τες καὶ εἰς ἐκεῖνον βλέποντες, γενώμεθα ἕν ΑἸΠ..4».3.20(}].26.3040}; μὴ 
νεκρώσας ἀσελγούσας πόρνας 536. ὁ θεός], ἵνα μὴ τῆς μετανοίας οἱ τ. 
ἀργήσωσιν 1518. Ῥ6).ἐρῥ.χ.τοκ(1.78.2088}); προσευχῆς δὲ τ. τοῖς μαθη- 
ταῖς δεδωκώς ΤὨτ, ἤσον.5.28(4.478); Τροπτ Ν υ..}0, ΕἸδεν". 35 (0.69.4). 

Ο. ουεένι τὸν γὰρ τ. αὐτοῦ δεῖξαι μόνον... -«προήρημαι νῦν ΜΕΙΠ.7γ65. 
2.5(ρ.330.1); τῶν αὐτῶν πραγμάτων τοὺς τ. ἐνσημαίνεται μὲν ὁ πατήρ, 

ἐπιτελεῖ δὲ ὃ λόγος Οτ.ΝαΖ.0γ.30.ττ(0.154.14; Μ.36.1174}; 65}. ἴπ 
Ρῆγδϑε ὡς τύπῳ περιλαβεῖν, ἠῃ ομαϊνιδ, ἦπι σαηι, ἨῚΡΡ ἤαδν.7.τοίρ.194. 
το; Μ.τό,32 000). 

Ἡ. ΡΙυτ., ΉΜ165, μοίος ἀναγινωσκέσθωσαν οἱ δεδόμενοι τ. ἐν ταῖς 
᾿προλαβούσαις ἀκροάσεσιν ((ΠΑ]ς. αεὶ. “(410 2.1.2 Ὁ.02.1ο; Ἡ.2.3840). 

1. ῥγοβωυρεα ξονη (οἴ. Α΄ς.23:25}; 1. ῥγίμεῖρίο, ξονηπμῖα, εἰαπάαγά 
κατὰ τὸν ἐνθάδε τ. (τ ὙΠαυτη.ἐῤιεαη. (Μ το. τΟ270}); τοῦτον ἐγὼ τὸν 
κανόνα καὶ τὸν τ. ..- παρέλαβον )οπ. Α],80.1 π|5.}.6.7.7γ.4(Μ.20.6480); 

καὶ περὶ τῶν διακονισσῶν...ὃ αὐτὸς τ. παραφυλαχϑήσεται (Νὶς.(325) 
εάπ.το; ἄλλος τ. ἐστὶν οὗτος καὶ καινὸν τὸ ἐπιτήδευμα 7]. ῬΑρα ἐξ. 
Ῥϊαη.ἈΡ.ΑἸΠιαροΐ,σος ςίριττζ.το; Μ,25.3088); ὁ δυνατὸς..«τύπους 
ἐκθέσθαι πίστεως Παῦλος Ὀἰάντη. Τγίη.2.6.6(Ν,30.5240); τοῖς πολιτι- 
κοῖς καὶ δημοσίοις τ. ((ἸΠΑ]ς. εαη.τ7 ; 2. ζονηι οἵ ἃ ἀοσυπηιθηΐ, ἱεαὶ τῆς 
ἀντιγραφῆς τῆς ἐμῆς τῷ τ. ΟΠ Θηυ5 [τρ.80.1005.}.6.7.13(Μ,20, 
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6730}; Μεῖμ.σγηρ.3.τ(ρ.27.6; Μ.τ8,614)}; (οπβέαρ. ΑἸ ἢ ἀρῤοῖ( δε. 56 
(Ρ.136.13; Ν.25. 2400}; φωνῆς ἢ ὀνόματος ἢ τύπον ῥημάτων τ, Ν Υ55. 
οΥ̓«οαἰεεἶ.532(Ρ.τ2ο.8; Ν.45.818); καθὼς καὶ τῆς σῆς ἐπιστολῆς ὁ τ. 
σημαίνει 1,60 Μαρ.εῤ.τού(ρ.56.13; ΜῸΡΙ,. 54.10028); 2. τυγτ σης (6- 
εἰξίομ, ἄσεγερ, οἀὐϊεὶ κανόνες καὶ τ. ταῖς ἐκκλησίαις ἐδόθησαν ΑἸῇῃ. 
δρ.οηενεῖ.τ(ρ.170.1τ3; Μ.25.2254); Βαβ.6}.188,4(3.271τ0 ; Μι32.6720); 
Θοοτγ ἤ.6.1..7.5(Μ,67.176Ὰ}; ΤΠατ,Ι,δοι. ἢ,6. 1 2ο( .86,1808)}; ΠΘηΟδ τ. 
θεῖος τη βρεγίαὶ γοϑογρὶ, 70.Ν 4]. εἤγοη.τ3 Ρ..332(Μ.07.4818); δηα ὁ 
Τύπος ἐδε ΤΥΡε οἱ (οπβίδμβ ΠῚ κακῶς γέγονεν ὁ τ. καὶ ἐπὶ βλάβῃ 
πολλῶν Απαδί,Αρ.α.ακχ,.2.Ο(}1.00.1448}; 7)μάϊεῖα! ἀφεϊδτομ, ἡμάρε- 
μιεμὶ, ΟΥ ΝΖ. ρ.τ40(Μ.37.256λ}); 4. γἱΐδ οὐκοῦν οὐ πρᾶξίν τινα, οὐ 
λόγον, οὐ τ. τινὰ μυστικόν, παρ᾽ ὃν ἐκεῖνος κατέλιπε τῇ ἐκκλησίᾳ 
προσέθηκαν ΔΒ, }ῖγ.)4(3.634 ; Μ.32.208}). 

τυπ-όω, Α. ἐρργόσςς; 1. 11ἰ., δίαμιρ, τποάεὶ ἡ τῶν ὅλων ἀρχὴ... 
τετύπωκεν τὰ μεθ᾽ ἑαυτὴν ἅπαντα γενόμενα (]ε6Πὶ.517.5.6(Ρ.353.,2; Μ 9. 
654); ἀπὸ τῆς αὐτῆς σφραγῖδος ὁμοίως ““ὠθῆναι τὴν ἀνόμοιον οὐσίαν 
χρυσοῦ καὶ ἀργύρου Ογ. 0.20. 24(2ο; Ρ.358.24; Ν.14.6288) ; ξόανα...εἰς 
πᾶσαν θνητῶν ζῴων ἐδίαν τετυπωμένα 1ι|5.}.εἰτοςφίφδου ; Μ.21.7818}; 
βόρβορον... κατὰ τοῦ μετώπου “-οὔσι τοῦ παιδίου [1.6. φραϊηβί ΠΡ}! γε] 
Γῃγνβ.λορ.12.7 14. τΟογ.(το, το] Ο); ἃ δὲ ὄβολος..-.ἐν ἀργυρίοις ἐτετύ- 
πωτο Ῥτος.. χ.20:35(Ν.87.660Α}); ρ΄. ὅτε τὸ ἡγεμονικὸν αὐτοῦ...τῇ 
τῆς θεολογίας σφραγῖδι τετύπωται Οτ.δεἠοί τη Οαἀη}.4.:τ2(Μ.1}.2734}; 
οὐ.. «ἀέρα διὰ γλώσσης --ούμενον τὸν θεῖον λόγον νοοῦμεν Βα5.}6χ.2.} 
(τιτουῦ; Ν.29.458); φωνῇ..«ἔνδοθεν ἐνηχουμένῃ, καὶ ἐν αὐτῷ “"ουμένῃ 
Τμάΐ. Ζαεΐ.: τ3(2.τ6οο) ; 2. τπεῖ. ; ἃ. φιομίά, ἔογηι αὐτίκα οὐ πολλοῖς 
ἀπεκάλυψεν ἃ μὴ πολλῶν ἦν, ὀλίγοις δὲ,.«τοῖς οἵοις τε ἐκδέξασθαι καὶ 
““ωθῆναι πρὸς αὐτά (ἸἼοχη.ἰγ.τοτίρ.1ο.2; Μ.8.7018); τέ ἄτοπον τὸ 
“οὖν τὸ ἡγεμονικὸν ἐν ὀνείρῳ δύνασθαι αὐτὸ “-οῦν καὶ ὕπαρ πρὸς τὸ 
χρήσιμον τῷ ἐν ᾧ “-οὔται; Οτιεἷς.τ.48(0.07.28; Μ|.ττ.γ7480); ἀπ᾿ ἐκείνης 
δὲ τῆς δικαιοσύνης ἡ ἧ ἐν ἑκάστῳ δικαιοσύνη “"οῦται 14. 7}ο. 6, 60; Ρ.115.4; 
Μ.14.2128); λόγος ὁ ἀνθρώπων, .-«ὀξὺς εἰσδραμὼν εἰς τὰς ἀκοὰς --ὥσαί 
τε τὸν νοῦν αὐ Ἴ πδυτη ῥα. Οὐ, τ (ρ.21.28., Μ.1ο.τοῦ80) ; ὁ νοῦς ἀεί σοι 
καμνέτω “-οὔμενος θείοις νοήμασι τ. ΝᾺ Ζ,ΓΩ7Ή1.1.2.53.5.57(}..37.032.Ὰ}}; 
ἡ τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἱεραρχίας εὐταξία...τὴν ἀγγελικὴν εὐπρέπειαν ὡς ἐν 
εἰκόσιν ἔξει, --ουμένη δι᾿ αὐτῆς Τιομ, Ατ.ς,ἢ.8,2(41..,24τ0Ὶ; ἥτις ἐπι- 
μείνασα καὶ -οὥσασα τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ νοούμενον, ἐνθύμησις προσ- 
αγορεύεται Μαχ.ορΞο, (Ν.ο1.214}; Ὁ. ἴῃ Ὀδά 5βθῆβο, ηηομά ἴῃ6 τη 
Ὀν παϑίθυΐαὶ παρὸ μὴ σχηματίζῃς τὸ θεῖον ἐν ἑαυτῷ προσευχόμενος, 
μηδὲ πρὸς μορφήν τινα συγχωρήσῃς ““ωθῆναί σον τὸν νοῦν ἘνΔΡΥ, 
Ῥοῃΐ.ογ.66(}}.79.11814)}; τῶν νοημάτων τὰ μὲν “οὗ τὸ ἡγεμονικὸν 
ἡμῶν καὶ σχηματίζει, τὰ δὲ γνῶσιν μόνον παρέχει μὴ --οὔντα τὸν 
νοῦν μηδὲ σχηματίζοντα...τὸ μὲν λαβὼν ἄρτον᾽ σχηματίζει τὸν νοῦν, τὸ 
δὲ 'κλάσαι᾽ πάλιν --οἴ τὸν νοῦν ΤΝΠ].»παἰ.εορΡ.24(Μ.70.12280) ; τὸ τοίνυν, 
νόημα τοῦ θεοῦ οὐκ ἐν τοῖς ““οὔσι τὸν νοῦν ἀλλὰ τοῖς νοήμασι τοῖς 
μὴ “-“οὔσι τὸν νοῦν 18.(12280); ς. ΦΉργεδΞ, Οὐ [6 ΤΠ ΟΥ̓ΞΘῆΞ65 
ἑκάστη δὲ ἀπάτη, συνεχῶς ἐναπερειδομένη τῇ ψυχῇ τὴν φαντασίαν ἐν 
αὐτῇ “-οῦται ΟἸδτη,Ε.7.2.2ο(Ρ.174.3; Μ.8.τοπ68) ; αὗται δὲ αἱ παράνομοι 
ἐνέργειαι ἐν τῷ ἡγεμονικῷ “-οὐύμεναι Οτ.0γ.28.ς(ρ.478,0; Μ.11.5258}; 
εἴ. «τοὺς χαρακτῆρας ἐναργῶς ἐν ἑαυτῷ “«-ὥσειεν αὐ Ν νΒθ.ογ,(01.2 

(Ρ.40.21; Μ,44.11458}; 4. ἀιξείρίτηε, εἀὐπεαΐε λόγῳ γὰρ --οὔται εἰς τὸ 
ἡμερῶσθαι ἐκ τοῦ ϑηριώδους βίου (Ἰοτη.5,γ.6,6(ρ.457,14:; Μ.0.2734}; εἰ 
δέ ἐστί τις τῶν νεοφωτίστων...ἐκεῖνος προβληθήτω" “-ὥσεις δὲ αὐτὸν 
πρὸς τὸ δέον ΒΔ5.4}.217(3.2258; Μ.22.796Ὰ)}; “οὦσας ὃ γέρων τὸν 
ἀδελφόν ροῤῥίλ. Ραὶγ.(ῖ.δ5.2648). 

Β, ἐνρίν, ἤριιγε, ἐχργέσς ἴθ ομμθαγά ἔογηι σωτὴρ...ὃν Μωσῆς 
ἐτύπωσε προτείνας ὠλένας ἁγνάς, νικῶν τὸν Ἀμαλὴκ πίστει Ογαε. δ 1.8, 
251; τίς γὰρ ἢ γεννηθῆναι κάτω τὴν ἀρχήν, ἢ ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἀνελθεῖν 
ἠνάγκασεν; ἐν ἑαντῷ δέ, ὅπερ εἶπον, “-οἵ τὸ ἡμέτερον ατ.ΝΆ2.0»,30.5 
(ρ.1τ5.6; Ν.26. 1008); οἱ προφῆται τὰ εἰς Χριστὸν τετυπωμένα προ- 
ανεφώνησαν ΒΡΊρΡΙ..ἤαε7.41.3(0Ρ.92.3; Μ.41.6030); οἱ προφῆται... οὐκ 
ἔγραφον δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ διὰ πραγμάτων ἐτύπουν (ῃγν5.ἢ07,.1.2 Ἢ 
Βοιμ (9. 4310}; Τοπ Δα. λιτο, (Ν1.3.2618Β); τοῦ “-οὔντος τὴν ὅρασιν 
ἀγγέλου κατὰ δύναμιν τῷ θεολόγῳ μεταδιδόντος τῆς οἰκείας ἱερογνωσίας 
ἐΡ.13.4(3Ξο5 4}; τῶν “ο“ούντων αὐτοὺς [80. τοὺς λόγους. .«γυμνοὺς τῶν ἐπ᾽ 
αὐτοῖς τυπικῶν συνθημάτων αυμβόλων Μαχιφε Τ μαὶ τ (Μ.90.5360) ; 
τηθα, , ἔΧργεδ5. ΠΩ οπέϑεξῇ ἡ ὕλη. ἄποιος οὖσα καὶ ἀσχημάτιστος ἐκτυποῦ- 
ταὶ τὰς ἰδέας ἀπὸ τοῦ υἱοῦ ἃς ὁ υἱὸς ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐτυπώσατο ΗΊΡΡ. 
ἠααγ.5.1τ7(ρ.114.23; Μ.τό. ϑ1ιγ5ο). 

Π. ἀΐεροςε, αηιο, ρίασε ΤῈ ἃ ἐϑγίαϊη αἰ 46 ἱερέως χεῖρες ἐπὶ τοῦ 
ὄρους αἱρόμεναι καὶ εἰς εὐχὴν “-οὐμεναι ΟΥ.ΝᾺΖ.07.13.2(Μ.3-ς.8528); 
σταυροειδῶς τὰς παλάμας --ὥσαντες 10.Ἐ). .0.4.1τ32(}1.04.11404};} πες 
Ε5ρ. οἵ τηδκίηρ βῖρτι οὗ [ῃξ ογοββ πρὶν ἢ τελείως αὐτὸ ““ὠθῆναι 70.}). 
8,7. 210} οδ.ττ520). 

Ὦ.. τρεεῖῇν, ῥγσδενίρε, ἀεβηε ἐξελθὼν καὶ τυπώσας τοῖς ἀγοραίοις τὰ 
τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῷ καιρῷ ἁρμόδια ΑΧΑΡ ΡΡοτΊ(Ρ.69.2}); ἐστὶ καὶ 
ἕτερα βιβλία τούτων ἔξωθεν, οὐ κανονιζόμενα μέν, τετυπωμένα δὲ παρὰ 
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τῶν πατέρων ἀναγινώσκεσθαι ΑἸΉ.ἐῤ. {651,30 ττίρ.88; Μ.26.14380); 
ἤτησε τὸν βασιλέα ᾿Ιοβιανὸν --ὥὦσαι εὐθέως καὶ παραχρῆμα εἰρήνης 
πάκτα Ολγοη. Ῥαξεῖ. ρ.Ὡοο(Μ.02.7400). 

Ἐ. οὗ ρουβοῃβ, ἀρῥοίηί, ΘΙ ΝαΖ. “ΑΥ̓ΤΟ .«36(Μ. 31] «4014); ; ὁ θεὸς 
γὰρ οὕτω βούλεται ἵνα ὁ ἄρχων ὁ παρ᾽ αὐτοῦ «-ωθεὶς τὴν οἰκείαν ἰσχὺν 
ἔχῃ (Βτυβ. ον!.23.3 πὶ Κόρα (ο.680Ὲ)}; Ρ]] υΟἰγνς.τ4{Ρ.87.τ7; Μ, 

41.409). 
Ἐ, ἄγαιο τῷ ἐπιστολὰς τ, 45... δδ(3. 1610 ; Μ|,32.4294); απο 

ρνημείαιε, ἀείεγνίηε, ἀδογεέ ὡς ἂν τοῦτο ἐπὶ τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας 
««ωθείη (οπδί,4ρΡ.Επ5.»,(,..δτ(ρ.τορ.23; Μ.20.11368); Βα5.6}.188 
εαΉ.1(3.270 0 ; Μ.32.6600) ; τῆς τετυπωμένης ὥρας Ἰᾶ γε. δν.τ36(2.461}0); 
Μ.321.11720}; κλῆσιν συνοδικὴν ἐτύπωσαν ΟΥΝαΖ.ἐῤ.5ο(Μ.37.1044}; 
ἐτύπωσαν ἡμέρας τεσσαράκοντα νηστείας (Ὦγν5. [μα.3.4(1.6110}; τετύ- 
πωκε συνοδικὸν κριτήριον ἱ,60 Μίαρ..}.20(0ρ.45.1ο; Μ.]..54.184}). 

τυπώδης, ν. Ἐτυποειδής. 
τύπωμα, τό, 1. ἡαρε παν εἴδωλον καὶ πᾶν τ, ἀνθρώπου (Ὦγν5. [ε4. 

πιτοί. 6454); πτεῖ., γισηίαὶ ἡγηαρε, ἐοΉ τρί λόγος δ' ἔρευνα τῶν νοὸς τ. 
τ. ΝᾺ 2.κα7}}.1.2.34.20(Μ.327.0474); 2. (-- [αἴ ῥογηια) γοϑον τρί, 
Ῥῃοτ. οτος. το. (το 4.1144}). 

τύπωσις, ἡ, 1. 11τ., ἡ ῥγδδοίοη, ἐοη  σιγαίίοη διὰ τῆς τοῦ ἀέρος τ. 
κατὰ τὴν ἔναρθρον τῆς φωνῆς κίνησιν Βαβ.λεχ.2.2(1.22Ὰ ; Μ.20.56Ὰ}); 

ἵνα..«.διὰ τῆς ποιᾶς τῶν φθόγγων τ. ἑρμηνεύσῃ 35. ὁ νοῦς] τὴν 
ἔνδοθεν κίνησιν τι Ν᾽ ν85.ἤσ» ΟΡΊ 9 τ(δ.44.1τ400}); 2. 5Ξεη56 ΠΉΡρῤΥε5- 
ΣἹΟΉ: τὴν αὐτὴν ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων ἅπασιν ἐγγίνεσθαι τ. (Ἰοτη.οἰν.8.8 
(0Ρ.94.πὸ; Μ 9. 5894); 1.4. 23(Ρ. 315.5; Μι.8. 13608); οἵ, τυποῦσθαί (τ) 
δύναται...ἀπὸ τῶν ὄντων καὶ ὑπαρχόντων διὰ τῶν αἰσθητηρίων, καὶ 
παραδέχεσθαι τὰς τυπώσεις ΑΥ̓ΤῚ Πάν ται5 Δ. ΕἘπ|. }. Φ.18. οίβ22α ; 

Μ.21.13408); 5. ῥαϊογη, ἐπα ρίς ἡ τ. τῆς εὐχῆς ΟΥΙΝα2..Ρ.77(Μ.31. 
1454}; 1 παν 1.1.5,25.2537(Μ.47.8204), 

τυπωτικός, γηαἰεγίαὶγ βριγαίνε συνθήματα... .τυπωτικὰ καὶ πολύ- 

μορῴα τῶν ἀμορφώτων καὶ ἀτυπώτων Ὠοη,Δτ..ρ.0.1(Μ.3. 110 50} ; τ᾿ 
συμβόλοις 1ᾶὰ...}.1.2(81.3.1218). 

τυρανν-έω, 1. δ, αεἰὶ ἂς ᾳ ἀδεροὶ τὴν δουλείαν τὴν πικρὰν τῶν 
“μοὔντων δαιμόνων (Ἰετη. Ρτοί. τ(ρ.5.4; Μ.8.568); ὁ θεὸς οὐ «οεῖ, ἀλλὰ 
βασιλεύει ΟΥμοῦι.20.2 ἸΉ ,.} 6. (. της 14; Μ.13, 5010); ; ἐπϑδύ αν δέὺ ὁ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ...τῇ ὁρατῇ κτίσει, ἵνα...τὰ κράτη τῶν “-οὐντων ἀνατρέψας 

δαιμόνων, ἐξέληται τῆς πικρᾶς τὰς ψυχὰς δουλείας ΜεΙΉ Ρογῤἧ.τ 
(ρ.503.3; Μ.18,32070); 2. ῥόίανε αγιϊγαγιϊν οὐ “«-εἴ κρίνων ὁ θεός, 
ἀλλὰ πείθει τὸν κρινόμενον καὶ ποιεῖ αὐτὸν θελῆσαι παραδέξασθαι τὴν 
ἀπόφασιν αὐτοῦ Μεῖῇ. Κγ.1 γι ἰοδίρ.5ττ.3); 3. ἰγγαμπῖρε ουόν, γεΐὸ 
ἀεςροΐ ταί; Ῥᾷ55., δὲ σε δγοειοα ἰὸ ἰνγαπὴν ; ἃ. ἴῃ ρεῆ. ἥρμοζε.. «μὴ 
δι᾿ ἑτέρου νικηθῆναι τὸν πονηρόν, ἀλλὰ δι᾽ ἐκείνου, ὃν δὴ καὶ ἐκόμπαζεν 
ἀπατήσας αὐτὸν τετυραννηκέναι ΜεΕΙἢ.Φνρ.3.6(ρ.42.10; Μ.18.608) ; 
ἀντὶ τοῦ “-εἴσθαι τὸ βασιλεύειν μεταλαβών 30. (Βγ151] ἘΠ ΙοΠ. ΑἸ. γγ.1ἢ 
1.ω.22:42(Ρ.240.10); ἐρεῖ γὰρ ἶβς. 1Π6 5011] ὡς πρὸς ἐχθράν, τὴν 
“«ἤσασαν ἁμαρτίαν" μὴ ἐπίχαιρέ μοι (γτ. Λίττελ. 68(3.4640) ; πάλιν μὲν 
ἐβασίλευσε ἶϑΞς. ἡ ἁμαρτία], νῦν δὲ “-εἴ Ὑάτ, Κονη,6: 22(4.67); Ὁ. τοῖ. 
σοῃοταίίοη οὗ ὅοη ὃν Τ᾿ αἰ ποσ᾿ 5 1}: ΕὈποιιδη ἀὐραπιθηΐ βουληθεὶς 
«ὐγεγέννηκε τὸν υἱὸν ἢ μὴ βουλόμενος ;...εἰ μὲν γὰρ οὐ θέλων, τετυράν- 
νηται" καὶ τίς ὁ “"πήσας; καὶ πῶς ὁ “-ηθεὶς θεός; Υὐ.Ν42.0}.20.6(0.8ο. 
9; Μ.:6.8οο) ; οὐ ποάοχ τερὶν : βαπιδ αυριπιθηΐ σου] Ὀ6 ἈΡρ]δα ἕο 
(Ἰεφαϊίοη θέλων ὑπέστησε τὰ πάντα ἢ βιασθείς; εἰ μὲν βιασθείς, 
κἀνταῦθα ἡ τυραννὶς καὶ ὁ -«-ἥσας ἐῤι(ρ.81.11; 818); ΟΥ ἴὸ υτηδῃ 
δοηργδίίοι θέλοντος ὑπέστης τοῦ σοῦ πατρὸς ἢ μὴ θέλοντος; εἰ μὲν 
γὰρ ἐξ οὐ θέλοντος, τετυράννηται... καὶ τίς ὁ “σας αὐτόν; 1δ.(ρ.81.4; 

81Α}; σ᾿ τοῦ, Ουοδίοι; ἀραίηϑε ἀοσίτίπε οὗ ργο- οχιβίεμος οὗ 830115 
ἀπά στεϑίϊοῃ οἵ μοᾶν 85 σομβθάπδποο οἱ, Πα ΡυΠἰβππηοηΐῖ ἔοτ, ΓΔ8]]} ἢ 
κατὰ πρόθεσιν θέλων πεποίηκεν ὃ θεὰς τὰ..«σώματα...ἢ κατὰ πρόθεσιν 
οὐ πεποίηκε καὶ μὴ θέλων ἐτυραννήθη, κατὰ βίαν ἀγόμενος πρὸς γένεσιν, 
ὧν τοὺς λόγους ἔχων οὐ πέφανται" καὶ εἰ μὲν “-ηθεὶς...ἦλθε ποιῆσαι... 
τὰ σώματα, λόγος καὶ σοφία τῆς τούτων γενέσεως οὐδαμῶς καθηγήσατο 
Μαχ.αριδίρ (Ν.91.12200) ; τίς...ὁ “νήσας τὸν θεόν, εἴπερ τετυράννηται 
ὐος καὶ πῶς ὁ »νηθείς ἐστι θεός, πρὸς ἀνάγκης ὑφιστῶν παρὰ πρόθεσιν 
«ὐγένεσιν πραγμάτων; 1.(1352Α); 4. ἀο υἱοίεηεέ ἴὸ μὴ --ἥσῃς, 
ἄνθρωπε, τοῦ κάλλους, μηδὲ ἐνυβρίσῃς ἀνθοῦντι τῷ νέῳ (Ἰθπι.ῥγοί. 4 
(0.38.1; Μ.8,1406); 5. 0855.» ὃ6 ΟὐεΥΦΟΉΙΦ ὮΥ ῬΟΥΒΙΙΆΒΙΟΝ, αἷς, τέτυ- 
ραννήμεθα, ὦ φίλοι..., τετυραννήμεθα γήρᾳ πατρὸς καὶ φίλου..χρηστό- 
τητι αὐ. ΝΑ Ζ.0».12.4(Μ.35.8450}; 6. σεὶ υἱοίομν, δὲ υἱοίοησε --ἦσας 
[5.. 4 ἀεπιοη] ἐπεχείρησεν εἰσελθεῖν Αροῤλίλ Ραὶν. (Μ.δς.τ030); 
7. ΦΗρυθδα, ξδὸρ μεν οἶδα “-εἶν θυμόν ἐξοιδαίνοντα ΤΉΡὮΝ] ἔχε, 
Κορ. (Μ.11τ2.0334}; 8. δὲ ἃ ἩΘΉΡΡΕΥ, γεῖρη α5 μδηγρον, ῬὮΏΙΠοβι. ἡ.6.3. 
22(Μ.65.512.); ϑοογ.᾿.6.2.34.τ(Μ.67.2968); ὅοΖ.᾿}....8.1.2(Μ.,67.1 5004); 
9. γεδεὶ, γεπακε ἰπΗ ΤΥ ΠΟ ἀραϊτιϑὲ αν] σα]οσ, Αὐσοη. 7ο τ τ48 
(Μ.8ς. τφόρο); Τμάτιφι.26 ἐμ Κμ4.(1.343); Ἐνᾶαρτ.ἢ.6.5.43(0.145.1; 
Μ.86.26064}; οὗ παῖϊομβ αραϊπβὲ δυηρίγο, ΤὨΡΒη εὐγοη..χ77(Μ}. τοδ, 
46:0); τοῦ, ἀφηΐαὶ οἱ βῃ οσζαϊπδιϊοηϊβι ἀοοίσίης οὗ ὅοὴ οὔτε γὰρ... 



τυραννίζω 

ὡς “οὧν ὁ υἱὸς οὐχ ὑποτέτακται τῷ πατρί, οὔτε ὑποτέτακται ὡς δοῦλος! 
καὶ ἐξουσίαν μὴ ἔχων ἘΡΙΡ ἤαεν.69.77(0.225.30; Μ.42.3280); οὗ πιᾶῃ 
αρϑῖηϑι (οά τοῦ...δεσπότου καταφρονεῖς.. ἀλλὰ σκιρτᾷς καὶ “εἷς καὶ 
φεύγεις τὸν ζυγόν ἜΠαϊῤῥγουϊά, (4.555); κατὰ τοῦ πεποιηκότος... 
«“ἦσας [56.. }ὰ]π, ἔτηρ.] θεοῦ 1τᾷ.ἢ..γεἰ.2(3.1130); ποτὲ οὗ συοῦντες καὶ 
βουλόμενοι ἄνθρωποι εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν, ἄπρακτοι μεμενήκασιν 

(οβπλ.1η4.ἐορ.3(Μ.88.,13278); οἵ διῖτη8}5 ἀραίηβί τηϑὴ αἴζευ ἘΔ] κεῖ 
δὲ..«τινὰ τούτων καὶ στασιάζει... ἐπειδὴ..«καὶ οἱ τούτων ἄρχοντες... 

τοῦτο δρῶσι..«κατὰ τοῦ πεποιηκότος Ἴδας ἠεεί,4(ρ.ττό,ττ; 4.810); 
“οοὕὐμενος ὑπὸ τούτων 5ς. Δ 1η1}5] μανθάνεις οὐ “-εἴν, ἀλλὰ τὸν δεσπό- 
την γνωρίζειν Δ ῥγουϊά. (4.550); οὗ βεγναῃῖβ ἐκεῖνοι [56. ΓηΔ5[65]...- 
κοοὔντας τοὺς οἰκέτας ὁρῶντες, τὴν εὐαγγελικὴν ἐβλασφήμουν διδασκα- 
λίαν 14, τΤίν,6:τί(3.668), 10. ἀεὶ ουεγδεαγίηρίν μοναχὸς ἦν...«“νήσας 
δὲ κατὰ πρεσβυτέρου αὐτοῦ Μαχ.Ξεδοί ρ}. Πίοη. ἄγ.8,.τ(}.4.5440). 

τυραννίζω, ἐγγαμηῖζε ουοῦ; ῬΆ58., δὲ ἩΗΘΔΟΥ τ[ι6 ἰνγαηΉν, οὗ, ΑἸεχ. 
541. ἐγες. (Μ1.87.40258). ὔ 

τυραννίς, ἡ, 1. νγώηην, αγδιγανν γεΐθ ἉΛΠ ΠΡ τα Ὀν αν ἀπά ᾿ 
σοηδε τα ]0 Ὁ ; 8. ἰῃ βεπ. ὧρά γε...ἐπὶ τυραννίδι καὶ φόβῳ καὶ κατα- 
πλήξει; οὐ μὲν οὖν, ἀλλ᾽..«ὡς βασιλεὺς πέμπων υἱὸν αὐτοῦ [τοῦ, Της.} ᾿ 
ὈίορΉ.7.3; οἵ τε δοκοῦντες ἡμῶν ποιμένες...τὸ πρὸς ἀλλήλους..«μῖσος 
ἐπαύξοντες, οἷά τε τυραννίδας τὰς φιλαρχίας... διεκδικοῦντες Ἰδιι5.ἢ.6, 
8.1.8(}{.20.74το) ; τεῖ, ρευβθοιθοι τὴν ἔννομον ἀρχὴν εἰς τ. μεταβαλών, 
μοιχοὺς καὶ ἀνδροφόνους ἀνευθύνους ἐᾷς...καὶ ἐπάγεις τοῖς εὐσεβέσι 
τοῖς ἐκείνοις ὀφειλομένην τιμωρίαν Μί. Τἠάο!.3(0.134.18); ὁ θάνατος 
τοῦ ἁγίον Θεοδότον κατήργησεν τὴν εἰδωλολατρείαν καὶ κατέλυσεν 
αὐτῆς τὴν τι 10.(Ρ.131.10); πολλὴ τοῦ μαμωνᾶ ἡ τ. (Ὠγν 5. λοη!.76.3 
ἔπ 70 (8. 4400); Ὁ. οὗ λὲν} 5. Ὑγυϑηην ἐὰν μὲν αὐτὸς ἡ ὁ υἱός, τέλος 
ἕξει ἡ διαβολικὴ τ., ἐὰν δὲ κτίσμα ἧ..«οὐδεμία φροντὶς ἦν αὐτῷ ΑἸΒ, 
.4»ν.2.73(Μ.26. 3910); κατεμέχθη 56. (ὨΓΙ51] πρὸς τὸ ἡμέτερον, ἵνα τὸ 
ἡμέτερον τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἐπιμιξίᾳ γένηται θεῖον, ἐξαιρεθὲν τοῦ 
θανάτου καὶ τοῦ ἀντικειμένου τυραννίδος ἔξω γενόμενον τ Ν γ85.0}, 
εαΐθεἰ.25(ρ.96.7; Μ1,45.650)}; Χριστέ, ...δὸς εἰρηνεύειν τὴν ἐκκλησίαν 
σου, ῥυσάμενος αὐτὴν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλον τ, Δ, ΤΠάοί, 1 τί(ρ.8ο.28); 
οὐ μόνον αὐτὸς ὁ διάβολος, ἀλλὰ καὶ οἱ τῆς τ. αὐτῷ κοινωνήσαντες 
δαίμονες τὴν πανωλεθρίαν ὑπέμειναν ΤΠατ, Εχεολ.4τ:τ4(2.04τ); 14 Ἐς, 
23::το(1.755}; οὗ Πε1], Ομγυϑίσνι. τ. 7 τη Μ|(γ δα ; ν.]. δατη6); οὗ 
ΔΙΑΓΙΟΙσΙσΊ ἐν τοῖς προοιμίοις τῆς βασιλείας αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ τ., ὑπο- 
κρίνεται ἁγιοσύνην 0.1). [.0.4.26(ΜΠ.04.12178); 6. πιεΐ, οὐ βίᾳ οὐδὲ 
τι, ἀλλὰ πειθοῖ προσάγεται [τοῖ, ΟΠ Υπ 5. ΡΥΘΔΟΒΙηΡῚ (ῆτνϑ..0».4.1 
ἔῃ Ερ͵κ(ττ 260); με οὐκ εἴασε φοβηθῆναι τοῦ θανάτου τὴν τ. ἸἰἸα. 
ον. 4.1 ἡ: ῬΠ (ττ.212Ε}; τὴν πεπλανημένην τ. τῆς εἱμαρμένης ἰά, 
εοημ.ἷη αἰ τ τὴη(το.6606) ; ποῦ....εἰσὶν οἱ τῆς γενέσεως τὴν τ΄, ἐπι- 
τειχίζοντες καὶ τῶν καιρῶν τὴν περιφορὰν τοῖς τῆς ἐκκλησίας δόγμασι; 
1ἃ. κον.7 5.4 ἴῃ Μι.(2.7 280); ἀκρίβειαν... πολιτείας ἀπαιτῶ...οὐ μὴν 
ἀπάθειαν: οὐδὲ γὰρ ἐπιτρέπει τῆς φύσεως ἡ τ. 18. 10. 5(25τῈ} ; μεγάλη 
«έν τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐν τοῖς κακοῖς τῆς συνηθείας ἡ τ. Ἰ4.μο:ρη.6.4 
ἤη ΤΙ ἤμι(ττιδοβα); τῆς τῶν παθῶν τ. ἀνώτερον εἶναι Ἰὰ..ἤοη1.18,.2 
ἤη τΤῆι(ατι 56 Ὰ); τῆς ἀθυμίας ἡ τ. 4 λονι.78.4 τὰ Μ|1.(756Ὲ); οὗ 
τσθ5, 26. 5ο. (6 20); ἐῤ. 58. σ(5038) ; 14. λ0:.7.3 τ ΣΤῊ Η. (5870); οὗ 
σολἑαΡα] ἰονο, 1ἃ.᾿0}1.20.5 τπι ΕΡ᾿ (1400}; τὴν γλυκεῖαν τοῦ ὕπνου τ. 
κατέλυσαν ΤὨατ, ἀιγεἰ Ὀτοσθια.(3.1104); τῆς ἡδίστης περιγίνονται τ. καὶ 
παννύχιοι διατελοῦσι, τὸν δεσπότην ὑμνοῦντες 1(.οαγ1|.(3.1.200) ;2. ἀτρἢ- 
μαπάρα εοη πεῖ, ἱμδοίφμεε, 4. Τῆηονν. Α 84{(ρ.200.13); 4. .1) ττοίρ.48. 
6); ΤὨδι,ἢ.6.1.28.4(3.815); 3. πεηγραϊοη ὉΝ ἃ ἴα156 οἰαϊπηαπί ἴὸ 
Ρονεν, (ἢγυϑ πον. 56.4 τη Δ1|.(7.5728}; ἐδι1ο. 5(1450); τεῦ. ΔΡοβί]εο, 
ἴὴ [ον ἢ δοσυϑδτίοηβ, ἐδ.δ6, τ(β10Ὲ); ΡὨΙοβε.ἢ.6.12.1τ(}.δ5.6ο5Ὰ}; 
Οκνγοη. Ῥαςεἶ,.Ρ.2333(}1.02.8258); τηβέ,, τοῖ. Ἰητατίοη. οἵ ( γιβι 5 
τοϊγαοΐοα ΒΚ ϑντπδοη ϑίν 65 μηδεὶς τυραννίδα καλείτω τὴν μίμησιν' 
αὐτοῦ γάρ ἐστι φωνή ἴἾο.τ4:12] ἘΠα τ. .γ6ὶ.26(3.1276); 4. γεδείϊοη;, 
“441 }Π| 0}, 1ᾶ φη.91 τ Νιρι(1.235}; Ἰά φηιη ΤΡαν.(1.556); Ἰ4.}..6.5.23. 
5(3.τοῦτ) ; [0.34]. εἄγοη.το Ρ.247(}]}.07.377}). 

Ἐτυραννογνόφος, ὁ, ἰογά οὗ ἀαγίηε55, Αἰ Ῥάτί ττοίρ.48,17}); τῦ.τ2ο 
(ρ.49.19); δι 12τ(ρ.50,20). 

τύραννος, ὁ, 1. ἀφεροὶ, αγδίϊγανγ γμΐδν ; δ. ἴπ σεπ, οὐ γὰρ πτωχὸς 
ἐκεῖ [56. ἴῃ ζαΐαγο 116], οὐ πλούσιος, οὐδὲ τι ... κοινῇ δ᾽ ἅμα πάντες 
Ογαε.510.2.422; οὗ ἱπυρίους τυ]6γ5 δυσοεβέστατος καὶ. ..θεομισέστατος 
τ. Ξε. Μαχίμίηιϑ Π)8414] Ἐλι5.ἢ.9.0.1τ.2(},20.8378); 650. ΟΡΡ. βασι- 
λεύς, Βαβ.ἤονι.12.2(2.008Β; Ἅ1.31.2808); οὔτε... βασιλεὺς δυσσεβὴς ἔτι 
βασιλεὺς ὑπάρχει, ἀλλὰ τ. (οηῃοί. 4Ρ}.8.2.4; ορρΡ. ΟὨγιδὶ 85 Κίησ 
βασιλεύοντος ᾿Ιουλιανοῦ τοῦ τι καὶ. «παραβάτου, καθ᾽ ἡμᾶς δὲ βασι- 
λεύοντος τοῦ κυρίου... Χριστοῦ ΜΙ. Αγίονη.(Ρ.175.8); Β. οἱ εν] ὁ... 
γοῦν πονηρὸς οὗτοσ τι κα δράκων [Ἰότη ῥγοί. τίρ.8.6; Μ.8.644); 

ἄτοπον...θεραπεύειν ἀντὶ μὲν τοῦ βασιλέως τὸν τ., ἀντὶ δὲ τοῦ ἀγαθοῦ 
τὸν πονηρὸν 1δ.το(ρ.67.35; 2ο5Α}) ; ὑπὸ τοῦ τ. καὶ ἄρχοντος τῆς ἀδικίας 
Μειῃ.γέ5.2.4{(Ρ.327.18); ἡ τοῦ δούλου μορφὴ....τὸν τῆς αἰχμαλωσίας τ, 
αἰχμαλωτεύσασα ΤΑΤΉ. 4Ρο]].2.ο(Ν1.26.1148.Α}; τὸν τ. τῶν ἡμετέρων 

1421 τῦφος 

ψυχῶν ἔΡτος,.Ὀν.14: 28(}1.87.13684); τοῖ, Ὀαρτβηγδ! τε πο 0 ὴ 
ἀποτάσσομαι...σοἱ τῷ πονηρῷ καὶ ὠμοτάτῳ τ. Ὀγτ. Ἡ. «εαἰφελ.19.4.; οἱ 
τελούμενοι μετὰ τὴν ἄρνησιν τοῦ τ. καὶ τὴν τοῦ βασιλέως ὁμολογίαν 
οἱονεὶ σφραγῖδα τινὰ βασιλικὴν δέχονται ἼΒατ,ανηη.1:2(2,20); (Ὁ. οὗ 
απτςτῖϑὲ, ΓΗ]ΡΡ.εὐηομηημο(ρ.30ο1,35; Μι1ο.9320); 1δ.24{0.200.1; 
ΟΣΒΑ); ΕΡὮΓ.2.222Ε; σκευάζει ὁ τ., ἵνα πάντες τὴν σφραγῖδα τοῦ 
θηρίου βαστάζωσιν Ἰ4.224Ὲ; δήμαρχοι... ἀπότομοι σταθήσονται κατὰ 
τάπον' κἄν τις φέρει..«τὴν σφραγῖδα τοῦ τ. ἀγοράζει βραχὺ βρῶμα ἰὰ.3. 
τ4ος; Ηἰ5 ᾿παρσεοιηθηὶ ἄγεται ὁ τ. ... ἐνώπιον τοῦ βήματος... .καὶ δίδωσιν 
ὅ βασιλεὺς.. τὴν ἀπόφασιν τὴν αἰώνιον κολάσεως ἐν τῷ πυρί 14,1438 
ἅ. οἵ ἀδδίῃ ὁ κύριος...τὸν τ. ἐδουλώσατο, τὸν θάνατον (Ἰ6η}, Ὀ,οί 1 
(0.79.2; Μ.8.2280) ; 6. οὗ 515. ἃ5 ἵγιδῃΐϊ ὁρρΡ. τἱσῃθοῦβη 655 α8 Κίηρ, 
Οβυγϑβυλοηι. 5.1 τ ΣΤ ἴηι. (11.558); ἢ. οὗ ράραν ρος, Ταιογαί.20 
{ρ.30.14; Μ.6.868.Α); οὐκ ἦσαν θεοί, ἀλλὰ τυράννων αἰνίγματα ΠῚ οη, 
ΟἸδην.5.231 ἃ. γϑξ, τῆοταὶ ἀθιβε βασιλεὺς τοῦ κάλλους γενοῦ, μὴ τ. 
ΟἸσα. ῥγοὶ. 4(0.348.15; Μιβιτάτα); 2. Ἡσιγρεν, τερεῖ, ῬᾺ]].}.1,ατι5.3ς 
(Ρ.1οο.17); Δαβὶδ ὡς τ. ὑπὸ τοῦ Σαοὺλ ἐλαυνόμενον ΤΠατ, 6}. 83(ρ.48, 
27; 4.τ145};}; 10.Μ 4]. εἰγομ.τ Ρ.293(Μ.9).4448); οὗ ἃ ὈΙΒοΡ ὡς...τ' 
ἐξελαθῆναι παρασκευάζουσι [50. ΑΓ ΔΠη5] τὸν τῆς εὐσεβείας... ἀγωνιστὴν 
[30. Επικιατμ5] μαι. Ὺ..6.1.21,0(3.804) ; οἵ 50 ἰδηηδίῖς ῥσυϊεβὶ εἴ τις 
πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπον, χωρὶς συναγάγῃ καὶ 
θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ.-..καθαιρείσθω ὡς φίλαρχος, τ. γάρ ἐστιν (τ. 
ΑΡβῥ.3τ; τεῦ, δσουβαιΐοῃ αραίηβὲ (τίβὶ ἕνα παραδῶσιν αὐτὸν τῷ 
ἡγεμόνι ὡς τ. (τγϑ.οι.70.1 τη Γ11.(η.6878); ἵνα ὡς στασιαστὴν καὶ 
τ. κολάσωσιν ἰδ.(687}0); ἵνα ὡς παράνομος, ὡς τ., ὡς στασιώδης 
ἀνηρῆσθαι δόξῃ 1.84.3(δοτ); 1 ᾿οηῖ. 5.5 τῷ ΤΟογ,(το.418}; ΤΠαϊ, 
Ἐ:.2 ρτοειη.(1.617);3. οπδτοδο δόπατες ἰνγαπηῖσαϊίν, ἸἹΛΟΘΡῊ ἴῃ ἔλοί 
1Π6 Ιαννῖα] σα]ογ, (νοὶ, Αρρ.4.0.2, Μ|Ὲ. τίου. (ῃ.175.8.ὺ, ΤΠατ,λ.,6.3. 
17.4(4.033); 4. ἰατυΐεδς ρεύξοη; οἵ σοπιειαρογαιεβ οἵ Νοδ, γαε. 
Φ1}.1.176; 5. πξαΐ, 85 βυβί,, ὑγγαηην τῆς ἔχθρας ἐλύθη τὸ τ. ... διὰ 
τοῦ πάθους σου...Χριστέ Ἰλοτα.Ἀ6].(υ15 « ρ.116).Ψ 

Ἐτυραννόφρων, ἰγγαπ-πἰπάεά, οἱ ϑαΐδη τὸν τ. λέοντα ξὮγγ 5. 
ἱμάτει. (8.048). 

Ἐτυραννόω, ρέ55.,) δὲ ΗΠ} ἐΠπι6 στραν οὔ ἱνγαηὶς, νας. δ1δ.8.180. 
Ἐτυραννώδης, ἐγγαπήοις, ΒίθρῃΠιαςσ,υ δέορλ (Μ τσ, 1608). 
Ἐτυροαπόθεσις, ἡ, θερίηρίηρ οὐἨ αδείίπόησε βόηι εἰξέδε, τις, οἱ 

βίσιςς Πιοηἴΐδη αὶ, (ἰα δε, διά, Β(Μ.90.17ο0Ὰ). 
τυροφάγος, ὁ, 661 ρτδοθάϊηρ Οὐ μα] μΑρεβιτηδ, ἢ ΨΥ ΠΙΟΐ ἢ 656 

ταϊρῃς 511 Ὅ6 δαίβῃ, 1.6. Βεΐοτο βίσιοὶ ᾿μεπίθη ἰαβί, ΤΒάτιδίπα, 
εαἰρεπ.βαγυ. αι Ν᾿ ΒΟ Ῥ.122). 

["]τύρων, ὁ, ν. τέρων, 
Ἐχυφλομαχία, ἡ, ὀϊά βρκὶ, ναμὶε οὗ ἐμέ δίτᾷ ὥσπερ ἐν τινι 

νυκτομαχίᾳ, μᾶλλον δὲ τ., οἱ πολλοὶ τῶν αἱρετικῶν...τὰ περὶ Χριστοῦ 
δογματίζειν ἐδοκίμαζον Ἀπακῖ, Βιοά τ(Ν.89.40Ὰ). 

᾿ Ἐχυφλόνους, μισηίαϊίν δἰπά, ΤΠαάτιϑευα, γε, (Δ|.00.4574}); ὁ τι πῶς 
αἰνέσω σέ, τὸν νοῦν τὸν ἑωσφόρον γγηη. (4.5 τ)ρ.615). 

Ἀτυφλώνω, --- τυφλόω, δἰἑηὰ4, ΤΠΡΠη κἤγοΉ.Ρ.372(Μ.1οϑ,8020), 
Ἐτυφλωτικός, σαῤαδίε οὗ δἰπιάτηρ, Οντ. Ἡ. καἰ φεἶ,.6.20. 
τῦφος, ὁ, 1. εοηεε1,, υασπῖῖν, ῥγἹἱάδ ταπεινοφρονήσωμεν. «ἀποθέμενοι 

πᾶσαν ἀλαζονείαν καὶ τ. ΤΟ Ἶενι.13.1; οὐ γάρ ποτε ἡ ἀλήθεια οἴησις, ἀλλ᾽ 
ἡ μὲν ὑπόληψις τῆς γνώσεως φυσιοῖ καὶ τύφου ἐμπίπλησιν, οἰκοδομεῖ δὲ 
ἡ ἀγάπη (Ἰεπι.οἰγ.τοττ(ρ.35.12; Μ.8.} 526); ἡ σοφία...ἐνεφυσίωσεν τὰ 
ἑαυτῆς τέκνα, οὐ...τ. ἐνεποίησεν ὃ κύριος τοῖς μειρακίοις κατὰ τὴν 
διδασκαλίαν, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τῇ ἀληθείᾳ πεποιθέναι 18.7.τ6{ρ.74.6; Μ,0. 
5454}; καθάπερ. ..τὴν φιλοσοφίαν ὁ τ, καὶ ἡ οἴησις διαβέβληκεν, οὕτως 
καὶ τὴν γνῶσιν ἡ ψευδὴς γνῶσις 1Ὁ.2.ττίρ.141.14; Μ.8.9804); τὸν 
ἄθεον τῆς πλάνης τ. ἰὰ ῥγο!.γ(ρ.57.24; Μ.8.1840); φαρμακείᾳ...ἔοικεν ὁ 
ὀνειδισμὸς ..«τὰς ὑπερσαρκώσεις τοῦ τ. ἐξομαλίξων 1ὰ.ῥαᾳεά,τ.8(ρ.128. 
το; Μ,8.32280); εἰς τοῦτο τὸ τ. [Ὁ 1. τοῦ τύφου] κατεληλύθασιν, ὥστε 
τοὺς μὲν ὁμοίους αὐτῷ εἶναι λέγουσι τῷ ᾿Ϊησοῦ, τοὺς δὲ καὶ ἔτι (κατά 
τι δυνατωτέρους ΗΠΡΡ.ἠαθν.}.32(ρ.218.15; Μ.16.32288); τῷ τὸ μὲν 
ἔξωθεν τοῦ πίνακος καθαίρειν..., τὴν σάρκα..., τὴν δὲ καρδίαν τύφῳ 

σίνεσθαι καὶ φιλοκρατίᾳ Μοῖῃ σνηριιτίρ.130.2; Μ.18,2058)}; καλῶς 
ἡγητέον νόσον καὶ λέπραν τὸν τ. καὶ τὴν οἴησιν.. εἶναι ψυχῆς 14 ,ἱερ».13 
(Ρ.466.12) ; ἔοικεν ὁ τ. πάντων εἶναι τῶν ἐν ἀνθρώποις παθῶν χαλεπώτα- 
τὸν 8685. τι. τ5(1.2250; Μ,29.5418); πόσος ὁ τ. τῶν ἐπαγγελλομένων 
εἰδέναι τοῦ θεοῦ τὴν οὐσίαν 1δ.1.12(224Ὲ ; Μ΄. 5400); τῇ μετριάτητι ὁ τ. 
καταφονεύεται (τ υ85.ν. 70ς.(Μ.44.332}}; δικαιοσύνη καὶ ἀδικία, τ. 
καὶ μετριότης καὶ πάντα τὰ ἐξ ἀντιθέτον νοούμενα ἴδ.; οὗ ϑαῖαιμ᾽Β 
Ῥτῖαα Ἰδαάίηρ Ηἶτη ἴο {ὙἾ ἴο 561Ζ8 (υιβὶ ἃ5 τηϑη᾽ 8 ΣΉ ΒΟΠΊ-ΟΥΟΘ, 
14.0γ».εαἰδελ. 2 3(ρΡ.86 τι; Μ.4:.618); πρὸς τὸν ῥαπίσαντα ὑπηρέτην εἶπε 
[3ς. ΟΠ Τ151] τὰ πάντα καθελεῖν δυνάμενα τ. (ῃγγπιλο,!.84.1 1ἢ. 10, 
(8.4088); καταλῦσαι τ, καὶ ἀπόνοιαν ἰᾶ, ον ρῥηηείιτιτοί:,1300); οἵ 
Νονψαιςαηϊδὲ τοῖβαὶ ἴο αὔοτᾷ τὙϑοοπο]]αίίοι ἔοΥ 5ἰμηδίβ δἔίου 
Βαρίίϑσα, Τμάϊιλαεν. ς.28(4.476); οὗ πασαδῃ ῥτίθ οοητγαβίςα ΜΠ ἢ 
(οάξ αἰεταάθ τὸ τπβη, ΑἸ δεν. (0.7.5; Μ.25..426᾽ (428)0) ; ἰὰ,.Ὧγ, 



τυφόω 1422 

2.25(}}.26,2008) ; πα οοηααοί οὗ ΟΠ γϑὶ ἀπετάξατο δ κάτι τρυφῇ... 
τύφῳ (σηοί. ΑΡΡ. 5: 5. 3) τεῖ, δςο]. τϑ]ατίοηβ μηδένα τῶν. ..ἐπισκόπων 

ἐπαρχίαν ἑτέραν οὐκ οὖσαν ἄνωθεν..οὑπὸ τὴν αὐτοῦ... "χεῖρα καταλαμ- 
βάνειν, ἀλλ᾽ εἰ καί τις κατέλαβεν... «τοῦτον ἀποδιδόναι, ἵνα μὴ ἱερουργίας 
προσχήματι ἐξουσίας τ. κοσμικῆς παρεισδύηται ὈΕΡΗ. (43τ)αε  η(4Ὁ 
1,1.7 Ρ.122.15; Η.1.τ620Ε); 2. ΡΙυγ,, Ῥορερ5, ϑαΉ 165 ἀποφυγὼν θορύ- 
βους πολιτικούς..., ἀρχοντικοὺς τ. Βα5.Πο».18.53(2.1440 ; Μ,31.4060). 

τυφόω, ρ455.; 1. δὲ ῥρ ξά μρ, ἀγγοραμὶ, ἐρμερηοά οἰήματι διδα- 
σκάλου ἐπαρθεὶς καὶ τυφωθεὶς [5ς, “ΓΑΓΔ] ὡς διαφέρων τῶν λοιπῶν 
Ιγεπ ἤαογ.χ. 28,1τ(}.7.60οῸ)}; ΟἸδη). ραεά.3.τ2{(ρ.286.21; Μ.8.6724}; ἡ 
παρθένος.«μὴ τυφωθεῖσα ἐκ τῶν λόγων τοῦ ἀγγέλου..-προλαμβάνει ἐν 
τῷ ἀσπασμῷ τὴν ᾿Ελισάβετ Οτιύομι. 7 τ 1,.ω.(0.44.22}; τοῖ. ΟΧΟΥΟΙβτ5 
μὴ χρὴ ἐπὶ τούτῳ τυφωθέντας ἑαυτῶν ἀμελεῖν Ποιμ Οἰθηι.0.22; τοῖ. 
Ρηάς οἵ 6} τὰ ταϊηκίησ Πίτηβε} ἀοα, (οβαι 1πα.ἰ0ρ.3(}1.88, 
1480); ἀἰπ. ἔτοιὴ ἀλάξζων, ὙΒατ ορ5,92 1 1η.2:2(ρ.215.18; Μ1.66. 
0450); 2. δὲ ἀεϊμάρά οἱ σοφοὺς σφᾶς ἡγούμενοι τετύφωνται (Ἰετη, ῥαφά. 
τιδίρ.τοριτο; Μ.8. 880) ; ὅ...μὴ πειθόμενος τῇ ἀληθείᾳ, διδασκαλίᾳ δὲ 
ἀνθρωπίνῃ τετυφωμένος 14 .5ἰν.5.τ4(ρ.410.5; Μ.0.2018); ΗΙΡΡ.᾿αθγ.5. 
23(Ρ.125.16; Μ.οτ6.231018}; 3. ρετῇ. Ρίορ]., οὗ ἐμῖπρα, οείεηίαϊίοιι, 
ῥγοιμῖ, ΟἸδτα. ραθά.2.2(ρ.1η4.20;. Μ.8.4254}; 1δ.2.3(Ρ.18ο.6; 4374). 

τυφώδης, ῥε εὦ π}Ρ, ναΐῃ, 60. ΡΙ5. εχ. 1274{(Μ.92.1522}}. 
τυφωνικός, ἱφηρεδίμοις (ΡΟΥΘ Ο) θυγάτηρ τ. πιστὴ φύλαξ ὑδάτων 

παντοίων, ὄνομα αὐτῇ Χορζάρ Ηϊρρ.ἐαεν.ς.ταίρ.τορ.4; Μ.16.31678); 
οὗ Βογϑβιεβ, [οι Μοη ἄγη. Βας.ο(Μ.06.12778); οὗ ρουββοιοηβ, 14, 
ἀγηη. δο,4(13060), 

τύχη, ἡ, 1. 7ογίμηξ ; ἃ. 1τπ σδῃ., τοί. ῬΊ]αΐο γ6}.2.36Ὲ, οὔκουν ἐπὶ τῇ 
τ. τὸ τέλος ἕξει ποτὲ ὁ γνωστικὸς κείμενον, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ τὸ εὐὖ- 
δαιμονεῖν ἄν εἴη (]6Πν,5.7.4.7(0,272.13: ν.]. ψυχῇ Μ.8.12648); τοῦ 
θεοῦ τὴν τ. νέμοντος 14.4,4.5.26{(0.177.12; ν.1, ψυχήν Μ.9.63228) ; ὁ δὲ 
τὴν τ. θεὸν λέγων καὶ τὴν πρᾶξιν λεγέτω θεόν 14 ῥγοί.το(ρ.74.2; Μ. 
8,2178)}; οὗ μέλλουσαν τ. ἀνθρώπῳ ἢ πόλει προλέγοντες. . «δαίμονές 
εἰσι (6]5.8ρ.Οτ,δἰς.8.6(ρ.277.29; Μ.ττ.τόο98); Ὁ. οἱ ρευβοηιῆθά 
Τουέαπα οὗ δ ΡΟΤΟΥ (σερῖης Οαθξαγ5) λέγοντος [56. τοῦ ἀνθυπάτου) 
ὄμοσον τὴν Καίσαρος τ., ἀπεκρίνατο" εἰ κενοδοξεῖς, ἵνα ὁμόσω τὴν 
Καίσαρος τ. ... μετὰ παρρησίας ἄκουε: Χριστιανός εἰμι Μί Ῥοϊνε.ιο.; 
0.9.2; πηλίκον βδέλυγμα νομιοτέον εἶναι τὸν πονηρὸν κατὰ τύχης 
ἀνθρώπων, πράγματος ἀνυποστάτον, ὅρκον; ΟΥ̓ α» .7(0.8.τ4; Μ.1τ. 
5728); εἰ δέ τις,, .ἀρνήσαιτο μὲν τὸ εἶναι ἕνα ϑεὸν.. ὁμολογήσαι δὲ 
δαιμόνια ἢ τύχας, ἴστω ὁ τοιοῦτος ἑτοιμάζων τῷ δαιμονίῳ τράπεζαν 
καὶ πληρῶν τῇ τ. κέρασμα 1.4ο(ρ.37.17; 6168); τύχην μέντοι βασι- 
λέως οὐκ ὄμνυμεν ὡς οὐδ᾽ ἄλλον νομιζόμενον θεόν' εἴτε γὰρ... ἐκφορὰ 
μόνον ἐστὶν ἡ τι... οὐκ ὄμνυμεν τὸ μηδαμῶς ὃν ὡς θεὸν...εἴτε καὶ (ὥς 
τισιν ἔδοξεν εἰποῦσι: τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως τὸν δαίμονα ὀμνῦσιν οἱ 
- ᾿ ν ὔ 3 , ) ὃ , » ,. -.» ζ ἢ -“ λέ ᾿ 

ἣν τ. αὐτοῦ ὀμνύοντες) δαίμων ἐστὶν ἡ ὀνομαζομένη τ. τοῦ βασιλέως, 

καὶ οὕτως ἀποθανητέον ἐστὶ μᾶλλον ἡμῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ ὁμόσαι μοχθηρὸν 
δαίμονα ἴα (εἰς δ, Θξ(ρ,28τ,το; Μὲιττιτό12}); προείπομεν... μὴ δεῖν 
ὀμνύναι τὸν ἐν ἀνθρώποις βασιλέα ἢ τὴν ὀνομαζομένην τ. αὐτοῦ 1.8.0} 
(ρ.283.26; τ6178); 2. εὔαῆεε, ἃ. ἴὰ ρσδῃ. ; ρα. οἵ δοοίάθηι οὗ 6, 
ταί, ΑὐἹβιοι θ] [80 νον {πὲ το Πἶνὰ δοσοτάϊησ ἴο νἰγίας ἄορ5 ποΐ 
ἈΘΟΘΒΒΑΤΊΙΥ͂ Ὀπηρ δαρρίπεβ85 τύχαις ἀβουλήτοις περιπίπτοντα τὸν 
σοφὸν... «μὴ εἶναι μήτε μακάριον μήτ᾽ εὐδαίμονα ΓἸδτη. Ξἰγ.2.2τίρ. 182, 
22: Μ.8. 1073); ΡὈ. τε, ΡἈΠΟΞΟρ ΐοΑ]. βροουϊδιϊοηβ τῶν γινομένων 
πάντων ἢ θεόν φασιν αἴτιον εἶναι, ἢ ἀνάγκην, ἢ εἱμαρμένην, ἢ φύσιν, 

ἢ τ΄, ἢ τὸ αὐτόματον... τῆς δὲ Ἡπτραι [3ς. ἔργον] τὰ σπάνια καὶ ἀπροσ- 
δόκητα" ὁρίζονται γὰρ τὴν τ. σύμπτωσιν καὶ συνδρομὴν δύο αἰτίων ἀπὸ 
προαιρέσεως τὴν ἀρχὴν ἐχόντων, καὶ ἄλλο τι παρ᾽ ὃ πέφυκεν ἀποτε- 
λούντων ΝΘηηδ5,παί, μοι. 30(Μ.40.7618) -Ξ 40. θ),3220.2.2:(Μ.04. 9574); 
καὶ τὴν τι... οἱ μὲν θεὸν ὑπέλαβον, καὶ ὡς θεὸν ἐσεβάσθησαν. ὁ δὲ 
Πλάτων αἰτίαν εἶναι κατά τι συμβεβηκὸς γιγνομένην, καὶ πάλιν 
σύμπτωμα φύσεως ἣ προαιρέσεως κέκληκε.. «Φιλήμων δέ, ὁ κωμικός, 
(ἄντικρυς κατηγορεῖ τῶν θεὸν τὴν τ. ὑπειληφότων ΤΏΔΕ. αβεεῖ. 6 
φ. 154.2; 4.851) ; α. τεῦ, Ἐρίσατεαι αδηΐδὶ οἱ Ρτονίάθμος διὰ τοῦτό 
τινες, ὧν δόξαι οὐ μικραί, ἐνόμισαν οὐ τάξει τινὶ τὸ πᾶν τοῦτο συν- 
εστάναι, ἀλλ᾽ ἀλόγῳ τύχῃ ἄγεσθαι καὶ φέρεσθαι Ατβοπαρ, ἰεᾷ. 35. (1. 6. 
9490); : ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ πάντα... «εἴρηται τὰ. οκτίσματα, διὰ τὸ μὴ..-κατὰ 
τύχην ἔχειν τὴν γένεσιν, κατὰ τοὺς λέγοντας ἐξ ἀ ἀτόμων συμπλοκῆς 
Ατῇῃ ἀθογιτοίρ.τό.το; 1.25. 4404}; χρόνον οὐ τὸν κατὰ τ΄, ὥς τινες 
τῶν “Ελλήνων τον ζόνθεὶ μυθολογοῦσιν, ἀλλ᾽ ὃν αὐτὸς ἘΡΙΕΔΕ ΝΣ ὧν. 
ὥρισεν ἑκάστῳ τα, ἀροὶ, πιρ.τα(ρ.78,5; Μ.25.6618); τῶν “Ελλήνων δὲ 
μὲν νομίζουσι κατὰ τ. καὶ ἐξ ἀτόμων συμπλοκῆς... συνεστάναι τὴν 
κτίσιν 14,5 γη.,35(0.262.24; Μ,26.756.}). 

Ἐτύχησις, ἡ, ἐλαηοε ἢ σύμμετρον εὗρεν [50. (σ06] τὴν ὕλην τῷ τοῦ 
κόσμου μεγέθει..., τ. πρὸ θεοῦ τὸ μέτρον αὐτῷ καὶ πρὸς χρείαν τοῦ 
κόσμου καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν παρεσκεύασε δύναμιν Ῥτος. ΟδΉ. ὈΥΟΘ Πα, 
(Μ.87.320). 

Ἐτυχιμαῖος, σεοίάσηαὶ, Ἐπᾳ5. ΒΞ τϑ: 2(Ν1,23.τ8 08). 

ς , 
ὑδατό στρώτος 

["]τυχόρυγος, ὁ, ἴοΥ τοιχώρυχος, ἘΠΡΠΙ.3.475Ε. 
Ἐτωθεία, ἡ, σεοβίηρ, Ποη, Δ]. 4.1} ὰ5..6.14.2](1820; Μ.21.12884). 
Ἐτώρα, [τῇ ὥρᾳ (ταύτῃ}] πο, Βατίῃ. 1 ἅ685..ἦραγ. (Μ.1ο04.14360); 

τ. (1440}). 

Υ̓ 
ὑάκινθος, ὁ, ἡ, 1. ῥγέῥείοσι(δ 5016 Οὗ ἃ Ὁ] σο]οιῖ; ρου, 

ἘΡΙΡΒ ρόηῖν.7(}1.43.300Ὰ}; τοῖν Ὀἷὰβ οσατίαϊη οἵ Τα εγμπδοὶς τὸ δὲ 
[35.. ὕφασμα] ὕ. προσεοικός...ὁ μὲν γὰρ ὑ, τῷ ἀέρι προσέοικε ΤΙ χά τον. 
ὅο ἴῃ ἔχ.(χ τ6ξ); θποο 2. δίμε τπαϊενταὶ, ἰςεη.2(ρ.41.21); 1Ὁ.3(ρ.423. 
4) ἔοικε δὲ ὑ. [1,6. [Π6 δἴοῃο] τῇ ἐρέᾳ ἢ ὑποπορφυρίζων (ν.1. ὑποπορ- 
φυρίζει) ποσῶς. διὸ καὶ ἡ θεία γραφὴ ἐξ ὑ. καὶ πορφύρας τὰ ἱερατικὰ 
ἐνδύματα κεκοσμῆσθαί φησι ἸρΡΙρΗ,  » »»».}(Ν1,43.200Ὰ}; τηρῖ,, οἵ 
ΒΜΥ χαῖρε, ὑ., τὸ φλογοφανὲς τῆς παρθενίας ἔριον Ἵ Πατιϑιαα. παν. 
ΒΜΡ (Ν.96.603})}; οἴ. τοιουτόχρως. 

ὑαλοψός (ὑελεψός), ὁ, σίας:-ῥἰοτοεν, Το. Μοβοὶ ἡγαΐ.2.(Ν]1.87.29324); 
ὕελ-, ΤιδοποΝ, ὅν». 54(Ν1.93.1726}). 

ὑβρίζ-ω, 1. ἐπδμδ!, ομίγαρε ὁ τοῦτον [50. (Πγ]51} πων... «καὶ τὸν 
πέμψαντα δῆλον ὅτι...“πεἰ Ταβι, ταἰ.136..(Μ.0,7800}; οὗ 5ίγ 8 ὕβρις 
σπουδαζομένη καὶ σπουδὴ πάλιν “-“ομένη ΟΥΝ γΒ5, μην τί: ρΡ.25.2; Μ. 
45.252); 2. εῤῥγατά, ΟἨτν5.ἰοηι.35.4 τῷ. ΜΠ (Π.Α040}; 1Ὁ...3.1(4588)} 
14. }οηι.5.3 1. Ἐλη.(1τ.232Ὰ). 

ὕβρις, ἡ, 1. Ἰηδοίσηος, τ Ν 55. μι τᾷ ρΡ.25.2; Ν].4ς.2520) οἰἷΐ, 5. 
ὑβρίζω; 2. πρϑνωτάϊηρ ἰαηρμαρο, γερο, ΟὨτγβ. μοηι.23.4 τη. ΠΗ εὐ.(τ2. 
2160); 14.ἠοη1.43.1 τὴ, Δ1|,(7.4580) ; ΙΔ «ἐογεη τη Οσαἰ.2 τπτ(το,604}). 

ὕβρισμα, τό, οὐγεεῖ οὗ στείγασε, ΟἸοτα ᾳ.4.5.32(0.181.12; Μ.0.6370), 
Ἐὐβριστέον, 56 οἰιρἐὶ ἰο ἀο αὐ ηζαγν, Οἴοία ῤγοί. τοί.70.0; Μ.8, 

ΖΟΟΑ). 
ὑβριστικῶς, γεῤγουϊηρίν, εουθγεῖν, ΓὨτγβ.λον,...3.1 τη. 1. (7. 4580). 
ὑβρίστρια, ἡ, ἰειη. οἱ ὑβριστήρ; ομό τοῖο ὶς τηδοίσηί, Ογτιαάον.όᾳι, 

Τ75}) ; 14, ρἰαρισοη. 21.540) ; 4. ΜΠ τελ.6γ(3.4610). 
ὑγεία (ὑγίεια), ἡ, ἀδαϊ ἢ, σομμάηεες οἵ Ὀσαν ; αἰ8ὸ οἵ 508}, ΟἸθια, 

}αδά.τ.ττ(ρ.147.13; Μ.8,3654)}; ἘΒα5.76).1.τ(2.2Α.; Μ.31.1648); οἵ 
οὐ ποάοχυ, Τμαΐ.}.6.2.1.2(3.831); Ἔχερ, [5.0:7 ᾿πτογρτοῖθα οἵ γϑβατ- 
τοοίϊίοη οἵ (Βεῖβι, Ρτος..}5,9: 7(}1.87.2ο 80) οἷτ. 5, ἀναβίωσις. 

ὑγειής, -Ξ ὑγιής, ἠφαϊἦν, δομμ, “μάτι ργουϊά. το(4.666). 
ὑγιαίνω, ῥὲ σομμ, πεαϊ αν, δεεοναε πεαϊίμν παρὰ τῷ τῆς Χριστο- 

κτονίας ὑγιάναμεν ξύλῳ Ῥτοο] ΟΡ μο»".1.τ(Μ.65.8338). 
Ἐὐγιοποιός, ἐξα -ρτυίηρ, Αὐιαβίδιφη γε: ατ4(Μ.80,768.); κρᾶ- 

σιν τῶν ξηροποιῶν καὶ ᾧ. ἀέρων 1. (76 5, 1. ὑγροποιῶν); ν. ὑγροποιός. 
ὑγιότης, ἡ, δαί, ας, Αορ.ἤον.4.25(}1,324,4020). 
Ἐῤγροβάτραχος, ὁ, Κιπὰ οἵ βορ, αἰκῖ. ἔτοπη ξηροβάτραχος, ἱΕΡΙΡἢ, 

»}ὴγν5.22(Μ.43.5320); οἱ. ὑγρὸς βάτραχος ΕΔ γ5.Β 20{ρ.253.1ο). 
ὑγρόβιος, ἰΐυληρ οη οὐ ὧν ἰδ τοαίεν, ει5 αι Πβῃογμιαι, ΝΌπῃ, ραν. 70. 

21: 5(}1.43.9164). 
Ἐῤγροκόμος, γΙεὰ τῇ, τοαίεγ, Ογας, δ 1Ὁ.14.144. 
ὑγροποιός, ἡ απτηρ πιοῖδί, Απιδβίυϑιψι δὶ γος. τ27(Μ.80.78ο0, 1, 

ὑγιοποιὸς); ν. ὑγιοποιός. 
Ἐῤγροχαίτης, σδιμίαη τη τοαίεγ, ΘΟρἢγ. Π.καγη1.23(}}1.87.3836.). 
᾿ὁγρόχερσος, αγηρλτδίοιι, ὕςο. Ῥ 5. ποχ, οΘ5(ΝΜ.02.15684). 
ὑγρόχυτος, ῥοιγίηρ ἠογιἢ ἐφμτά, Νολπ, ραν. [0.2:9(Μ.43.7618). 
Ἐὐδαρεύομαι, δὲ ἰαχ, ἐαξγν-ροΐηρ, ΕΡΊρΡΒ ὐαογιδτι (ρ.38ς.6; Μ41. 

το458); 19,61.7(0.387.15 ; 1049}. 
ὑδαρής, Ἰυαίεγγ; οὗ Αάαιῃ, Μεῖῃ.ἐνρ.3.5(ρ.31. 15; Μ. 18.688) οἰτ. 8. 

ἀφθαρσίᾳ; οἵ σοἰουγ τῇ τοῦ μέλανος ὑδαρεστέρᾳ χροᾷ ΝΠ παν (Μ. 
γο.6168); πιςί,, τοαϊεγε ἀοινη; ὑδαρεστέρα γὰρ περὶ αὐτοῦ [3ς. Χριστοῦ) 
διάληψις, τὸ κϑ θεὸν οἴεσθαι κατὰ φύσιν ὑπάρχειν αὐτόν Οντι ίαρἢ. χ.2 
(1.2720); 501, ἴαχ, οἵ Βαρυ)ομίδης δίαιταν.. ὑδαρεστέραν, καὶ 
ἀνειμένην 1α..15.4.3(2.63}}}. 

Ἐῤδαροειδής, {Πὲ τοαίεν ; τιδὰ. ἃ5 βυρβῖ,, Ουγιαάον. (1. 2108). 
Ἐὐδαρόπιστος, οὐ ζοεδίε βαΐι, ῬΗ (ατριαμὶ.66(}1.40.730). 
Ἐὑδαρότης, ἡ, τυαίεγίμεςς; ἢρ., ἈΆ]] υΟλνγς.τ2(Ρ.72.τ4; Μ.47.41); 

τηςτ,, οὗ ῥξορ]ε, τοδαληξες τὴν τῶν ὀλισαθηρῶς τὰ πολλὰ ὑπολαμβανόν- 
τῶν ὑ, []επ,ῥαεά.2.τ(ρ.τ59.21; Μ.8,3202Β}); τηογαὶ ἰαχέϊν, ἘΡΙΡῊ ἦαξν. 

76.5(ρ.345.31; Μ.42.5240). 
Ῥὐδαρῶς, 12 ἃ τῦαίεγν πιαπηέν, ἤδπος ἐεερίν, Οὐ. 7ο.τοιτοί4; 

Ῥ.101.2; Μ.14.341Ὰ); ἰαχίν, ἘΡΙΡἢ. μαον.76.5(0.345.22; Μ.42.5248); 
ΟΟΤΙΏΡ,, γῆογ ἰοπίοηἶΐν ὑδαρέστερον τὰ περὶ τοὺς γάμους...οἰκονομή- 
σαντες Ῥτος,α. ΠΙ.12: 210 1.8), φρο). 

ὕδατιον, τό, γήνωϊεί, γτιο5.ῤιττ4(Μ.66.14068). 
ἐὐδατόστρωτος, ἰαἱά ἐπ τυαίεγ, 7.1). ἐαγηη ἐδσορλιά(ρ.2ο9; Μ.ο96, 

8258). 

ἄς μων -ἀὐώ μος, ον ς  ἀυκν 



ἕξ 7 

ὑδατόχροος 

ὑδατόχροος, ὁ} ἐἶμ6 οοἰοι οΓ τοαϊον ἡ τοῦ σπάσματος ὅλη δύναμις 
ὕ. ἀεικίνητος ἩΠΡΡ. κεν. 5.14{Ρ.τοϑ.τΊ; Μ.τ6.3167.}); δ. 5.τό(ρ τατος; 
2171}. : 

κὑδερία, ἡ, -- ὕδερος, ἄγοβεν, ΜΙΝεγ.εἰ Αελ.τοίρ.19.5). 
ὕδρα, ἡ, ἀγάγα; ταεῖ., οὗ ξανΥ μακρὰν χεῖται δίκην πυρὸς ἢ ὕ. 

πολυκεφάλου καὶ ἐπιβόσκεται τὴν ψυχήν Μετη ἰεργ.6(ρ.458.1) ; ἰῃ σοτὴ- 
Ῥατίβοη οὗ Εδύδο!θα Ψ 1} ὁ γνήσιος καὶ φιλόσοφος....νοῦς : ἐκπερινοστεῖ 
τὸν κόσμον..«σωφρονίζων τοὺς ἐντυγχάνοντας, λέγω.--ἀνθρώπους ἐοικό- 
τας λέουοσι....ἢ....ὅ, πολυτρόποις Πον Οἰφηι.6.16; τχ ρτονουθῖα] ρῆγαβε 
ἐκτέμνειν ὕδραν, οἵ οοτηρ[οιϊπρ 4. σοιηρ!οαίοα ἴαβκ, Μίθιῃ γόξ τ 62 
(Ρ.229.4; Ν.4τ. τότ). 

ὑδραγώγιον, τό, τοηάμῖ!, ἀφμσάμεί, 44. Βαγη.2τ(ρ.3οο.8);, Τάτ, 
λιγεἰ.το(3.1το8); Ρτος. 6,2 Κερ.7: 2(}1.87.11320). 

ὑδραγωγός, δγίηρΊΗΡ Ἰϑαϊδγ, ταᾶϑο. 85 5 81., σαμέάιυίεί, σοι, 
ΑἸ. ρθη. 43(}1.25.850); Βαβ. λον Γς.28(1.1840; Μ.20.4480); Ἰγγῖρα- 
ἴον ἐδαμηοῖ, Ογτ ς.τ43(3.116}). ᾿- 

ὕδραυλις, ἡ, ἡγάγαμίς σγραῃ φωναὶ αὐλητῶν καὶ ὑδραύλεων᾽ 
Α.Ταοη ἃ, 4(Ὁ.τοφ.6, ν.1, ὑδραύλων). 

ὑδρεῖον, τό, ῥίϊεδεν, σαντο ἴῃ ΕρυΡτδη το] ρίοιβ Ργοσαββίοῃβ ὁ 
προφήτης ἔξεισι, προφανὲς τὸ ὑ. ἐγκεκολπισμένος (]6Π|.5͵γ.6.4(0.440. 
21; Μ.9.2530). ᾿ 

Ἐῤδρημερία, Ἐὑδριμερία, ὑδριμερισία, ἡ, ν. Ἐὑδρομεριοαία,. 
ὑδρία, ἡ, τυαΐεγ-Ροὶ, τοῖ, 7ο.2:6, τναϊετ-ροῖβ Κερὶ ΠΠ|εα Ὀγ [ἐν ἴο 

οὈνίαϊα πεβα οἱ {τανε την ἴο [ον τίνει οὐ Ῥα]οϑιϊηβ [ΟΥ ἰ6Ρ6Ὰ] 
Ρυχδοαίοτν τἰϊθβ, Ογγβιἠοηι.22,2 τη [0.(8.127}0); ΒντηΒο]ίϑιη δξ δὲ 
ὁ... εἰσὶ τοῖς ἐν κόσμῳ καθαριζομένοις, γεγενημένῳ ἐν ἐξ ἡμέραις ΟΥ. 
ῥγίμε.ἡ.2.5(ρ.315.2; Μι1τ. 2684). 

ὑδρίσκη, ἡ, τυαίεγ-Ροί, ῥήίεδον, ὑϑεἃ ἔθου σοπνάναπος οὗ Βαρ 55 
μιοδά ἴο ἢϊβ ἀἰβοίρίδς, 4.70. Βαρ!.(ρ.520.12). 

ὑδροβαφής, ὠἐἱῥῥεά ἰῊ τοαίον; ταθῖ., ποὶ ἀμγαδίε, ἱμδιϑειαπεαϊ 
ποιεῖ. «τὴν ὑ, ἐκείνην... ἕνωσιν, μᾶλλον δὲ κένωσιν μίαν Απδδῖ, 5. Ξόγηῖ. 
ἑππαρ.3(Ν.89.11530); ΤΒρΡΒη εὐ γοη.Ρ.274(}1. τοϑ. 6808}; τὴν οὕτω 
καλουμένην ὗ. ἔνωσιν' οἶμαι δὲ τοῦτο σημαίνειν, τὴν ἐξίτηλον καὶ 
ὑδαρώδη βαφήν, καὶ οἷον πεφυρμένην καὶ ἀδιάγνωστον, καὶ μηδ᾽ 
ὁποτέραν τῶν χροιῶν καθαρῶς διασώζουσαν ἵΚ7.λ]αχ.ο(λ{.90.770). 

πὐδρόβιος, ἰυΐηρ ἴηι τϑαΐεγ, Ῥτος. Οη.ο13(Μ.87.2570). 
ὑδροδόκος, ἠΠοϊαίην τυαῖον, Νολπ. ῥαν.76.2:7(ΜΜ.43.761.). 
εὑδροδοσία, ἡ, φίνίηρ οὗ τοαίεν ; τόσα τοοὶς ἰὴ ν Πά θυ 685, Μ16].}α55. 

88 Ρ.14.32. 
Εὐδροκωμήτης, ὁ, (0) οἠεϊαὶ ἴῃ ἐπα! ἢ ταῖν τ ρῥῖν, ϑγτιθ5.. 

ττι(δ|. 69. 1 βοοΒ, ν,], ὑδρομίκτης). 
ὑδρολόγιον, τό, τυαΐογ-εἰοεξ; διῖοὰ ΜΙ αἴαττη, ἀπά τιϑοα τὸ 

ψαίζθη ἀφυπνιστής ὙΠῸ Υουβ6 τη (5 ἴοτ ρασὶν βούνῖοο, (ὐηδί δὲμά,2 
(Δ1.09.17ο 40). 

Ἑὑδρομερία, ἡ, ἀςοῖρη θη: ΟΓ τοαίεν, τυαϊεγ-γῖρ "5, ΝῊ Μαρη.35(Μ, 
ἼΦ.ἸΟΙ2Α); ν. ὑδρομερισία, 

κὑδρομερισία, ἡ, ἀες:σημηθηΐ οὗὨ Ἰσαίοῦ, τοαϊογ-γίσἤίς, ῬᾺ11. ἢ, ατες. 
41τ(ρ.86.14, νν.1]. ὑδριμερισίας, ὑδριμερίας, ὑδρομερίας ; ὑδρημερίας Μ. 
324.τοο80). 

Ἐὐδρομίκτης, ὁ, »εΐχεν Οὗ τοαίον (1.6. πῃ ίηδ, οἵ, 15.1:22); 
θηςα δεξγαμάον, ϑνυιθβ.ρ.τ τίν.]. ὑδροκωμήτῃ Μιδ6. τ 5008); Το. 
Τε].ϑεγιιτ(Μ.88,19248). 

Ἐὑδροπαραστάται, οἱ, Πἰγαγοῤραγασίαίαθ, 5661 α͵5ὸ. σα] δα Αρο- 
τδςοιοὶ (ΕρΊρἢ. ἡαογ.ότ.τ(ρ.280.12 ; ΜΔ, 41.τ0400)} αϑῖηρ ΜΘ ΓΟΥ Ἰηβίεδα 
οἵ νίπο αἵ βυσδαγίϑε, Βαβι. 88 ἐαη.τ(3.270Α ; Μι32.6688); ΤΠαΐ, 
λαεν.τ.2ο(4.312); ΟἼΤᾺ]]} οαΉ.32. 

Ἐὐδροπιάω, δ Ξτρο 60 τοῖν! ἄγορογ, ῬΆΠ λν απ. τ2(ρ.35.6; Μ.34. 

1034}). 
ὑδροποσία, ἡ, ἀγίπκίηρ οὗ τοαίϑγ σμπῖν, Τα 1615 ρσαοσε (1) 4π. 

τ: 16} ἃ ρζοοῖ οὗ Εἷρσῃ τπουϑ] ομλασβοίου οὗ ΕΠ ε γεν ρτορμδῖβ, Οὐ δἰς. 
7.7(ρ.150.23; Μ.11.14324}); Υεσοπατποηαρα ἃ5. ρατί οἵ ΠΙβορπῈ οἵ 
ζαδῖίηρ, Βα5. ον τ. τοίΖ. 90; ΝΙ.31. 1810) ; 65Ρ. 85 τειηθαᾶν ἴου ἀγα κθη- 
Ἠ655, ὈΠτγβιἤον, το. ἐπ ΜΈ(7.147Ὰ}; ἀσθενοῦντι στομάχῳ....ἐπιδίδο- 
σθαι οἶνον...ἐδίδαξε Παῦλος, μὴ δι᾿ ὑπερβολὴν ἑτέρας δεηθείη ἦ ἀμετρία 
ὑδροποσίας 1514 Ῥ6].ἐῤ}.1.2385(31.78.4008); ἄμεινον,..«ἡ μετὰ λόγου 
οἰνοποσία τῆς μετὰ τύφου ὑ. Ῥ4]].ἀ. Παπξ Ρτόθτη.(ρ,12.τὸ ; ΜΕ.34.1003). 

ὑδροποτ-έω, ἀγίηξ τυαῖον ομῖγ, ΟἸετη, ραεά.2.2(ρ.τόγ.τ6; Μ.8,4094}; 
τεοοστηθηἄεα ἃ8 ρατί οὗ ἀϊβοὶρ!η6 οἱ [αβίϊηρ, Οῃγυβ ἄορι, το, δ ἐπ 
Μ|(7.1474}}; “-οῦντες [3ς. ἘΠΟΓΑΙ[65] καὶ γαμεῖν κωλύοντες. «μᾶλλον 
Κυνικοὶ ἢ Χριστιανοί Η!]ρρ.οἦαεν.8,2ο(Ρ.238,20; Μ.τ6,33678); “σε 
νυ Πυθαγόρας καὶ Διογένης καὶ Πλάτων, ἐν οἷς καὶ Μανιχαῖοι καὶ τὸ 
λοιπὸν σύνταγμα τῶν ἐθελοφιλοσόφων ῬΑ]].λ. 1 τς Ὀτόοστα.(}.12.24; 
Μ.34.1004). 

ὑδροπότης, ὁ, τυαίεγ-ἀγίμκον, ΟἸδτα, ῥαεά.2.7(ρ.τοτ.30; Μ.8,46τ4). 
Ἐὐδρόπυρος, γη646 οὗ βγε ἀπά τοαῖον ὡσανεὶ ὑδρόπυρον 50. φύσω] 

᾿σὺν Σεονήρῳ συγχυτικῶς πρεσβεύοντες ὙΠάτιδέαα, ῥγοδ᾽ ο(.09.4810). 

1423 ὕδωρ 

ὑδροσκόπιον, τό, ἰπϑίταχησηϊ ἴοσ τηραβασιηρ βρεοίδο στανὶν οἱ 
Π1η]υ165, 55. ριτο(Ν.66.13524). 

ὑδροσκόπος, ὁ, τυαΐεγ-Ξεοκεν, ὙΠάϊ.6Ρ.37(4.1007). 
ὑδροστάτης, ὁ, τοαίεγ-ἐηρίηε, ἴ.6. βγέ-εησίηθ, Βτερ]ι. δου διερὰ, 

(Μ. τοο, ττ700). 
Ἐὑδροτόκος, τϑαίεγ-ργοάμείησ, ΤΑΡΟΙ] πεῖ. Βς.Χ] ετ6(}].33.13320). 
κόδροφοβέω, οὐ εν ἤγοτα ἐνάνγορμοντα, ΟΥ. "Ξ.7οντ(ρ.80). 
Ἐὑδροφόβης, ὁ, ὁπ τοῆο ας ἡγανορ)οδία, νπαάηιαι, οἵ, ἰγηηῤλαίῖ- 

εἰμδ νι φοης Ογαεεῖ ὑ, ἀϊειιπι, Ἰδιὰ, Ἡ οἰγμμιτοίτθι, 
ὑδροφοβία, ἡ, ξεαν οὗ τηῦοαίεν, μνανορἠοδία, 1514. .εἰγηι.4.6.15. 
ὑδροφορέω, καΥγ τϑαΐεγ ; Ῥέι58., θὲ «αὐγἹδὰ ἀτοὰν ὃγ τϑαίεγ, ΤΔο5. 

Ναζ.άέαί ττ3(}1.38.096). 
ὑδροχοεῖον, τό, τϑοίεγ-αηΐς, εἰδίενη, ΠΠοηι Οἰθήιιτοιτ, ν.10.26. 
ὑδροχόη, ἡ, ὑδ55εῖ [ον μοίάϊηρ τοαΐον, {ζᾺ65.Ν2.ἀταὶ.31(Μ.38.001). 
Ἐῤδροχόης, τοαίεγγν οἷ..«δοίμονες...«τοὺς ὕ, τόπους συνεχῶς ἐπι- 

βαίψουσιν Ἐ᾿}ῬΑ]} λγ!οΉ..27.2(0.86.13; Μ.65.4480). 
ὑδροχόος, τυαίεν-ῥομγίηρ, τϑαίονν; οὗ νϑίῃ ἱπίδοϊθα βθρίοα!ν, 

1δεβ. ΝΖ. αἰ. ατ2(Μ.28.0014). 
᾿ὕδρωψ, ὁ, 4τι φιηρ ἱ ἷοιβ γερα!ς δίκην ὕδρωπος τοῦ ἑρπετοῦ καλου- 

μένου ἐξ ὑδάτων εἰς γῆν ἀνελθόντος ἘΡΙΡῊ.ἠμαδν.25.7(Ρ.274.22 Δ1.41. 
4200); Ὀσῖ οἔ, ἔστι...ὁ ὕ, μεγέθει ζῷον παρὰ πάντα τὰ ζῷα, δύο κέρατα 
ἔχον ἐν ἑαυτῷ πρίονος μορφὴν ἔχοντα τοῦ διαφθεῖραι πάντα τὰ εἰσερχό- 
μενα πρὸς αὐτὸ ζῷα Ρὴλγ5.Β 2(0ρ.153.2). 

ὕδωρ, τό, τυσίεν} 
Ι. ἴῃ σϑῃ,; Α. 45 οῃδ οὗ [οὺγ εἰειηθηί5 , ... ἄλλο τε τῶν στοιχείων 

Ρίορν.8.2; Ατμεπαρ ει 22.1(Μ.6.0360),; Ηδρειι. ἀγελ.](ρ.1ο.7; Μ. 
10.14378)}; Επι8.6.,}..3,2(ρ.143.31; Μ.24.0808); ἀεῖ, ἕν τῶν στοιχείων 
τῶν τεσσάρων..-ποίημα θεοῦ κἀλλιστον.. «στοιχεῖον ὑγρόν τε καὶ 
ψυχρόν, βαρύ τε καὶ κατωφερὲς εὐδιάχυτον 0.1}. ζ.0.2.0(ΝΠ.04. 001); 
ἢτϑὲ ρα ποῖρ]ς, δος, ΤΒ4165, οὔ Ἰγεπ μαεν.2.14.2(Μ.7.7508); ἴῃ Βίο]ς 
ἀεπηιτίοη οὗ τῆς 5βυπ ἄναμμα νοερὸν ἐκ θαλαττίων ὑδάτων (ἸΘΙη.5 γ.8,2 
(ρ.82.6; Μ.9. 5644); κ8 φατίῃ, μ65 δηρεὶ αϑβίρηβα ἕο 1; πεποα ἃρ- 
Ρατοπὶ ρειβοηϊβοαιϊίοη οἵ νγαῖςι ἰπ Ρ5.76:17, Οτίλοόμι, το, 6 ἐῃ 767. 

(Ρ.11.4; Μ.13.3658). 
Β. τοῦ. ογάϊπασν 88; 1. ναϊοτ- τ] ηκιηρ σοτητηθη δα ἄγαμαι... 

τοὺς αὐστηρὸν ἐπανῃρημένους βίον καὶ τῆς σωφροσύνης τὸ φάρμακον 
ἐπιποθοῦντας τὸ ὕ, (ΟἸφιη, βαεά.2.:(ρ.τόϑ,12; Μ.8.4124); ὅ., ποτὸν 
φέριστον, εὐκρατοῖ φρένας ΟΥΝαΖ.κανγ».1.2.32.2τ(}.37.Ο18Λλ); νναΐετ- 
ἀτϊηϊκίησ 5μου]ά θὲ ἀοσοπηραμηίοα Ὁν ἐμουρηϊ οἱ τῆϊγϑὲ οἵ ΠΕ]], 
70.ΟἸ τη. ςεα].7(}1.88.8058); ΜαρΙοπθαπθ ἀσπὶς Ἰπἰαβίοπ οὗ βίγανν 
Ἀρα γαῖου ῃξη ρχεϊεπαϊησ τὸ ἔβϑί, Ογυ ΕΥ̓, καἰ εεὴ,6.4τ; 2. ἀ58 οἵ 
αῖοι ἴοσγ ναβῃϊηρ ἀνοιϊάεα Ὁν ἃ Μαγοϊοηϊθ, οη στουπμα ἴπᾶΐ 
γγαΐΕΥ 15 ψοσκ οἱ ον ἀεγαίασρα, Τααϊ,ἠαον.1.24(4.311}} 8πα Ὀγ 
Μαπίοβοαμβ, Ησρεπι. “γελτοίρ.τό.το; Μ.10.14444). 

Ο. ταοῖ., ἴῃ ῥτονουθίαὶ βαγίηρβ; 1. οὗ σοτηθίπιπρ οοη γδαϊοΐουν 
ορίηίοης τὴν ἄλμην τῷ ποτίμῳ ὕδατι συνεκέρασεν ΟΥΝᾺΖ.ΟΥ.43.54 
(Μ.36.τ6ς 4}; 2. οὗ ἔγυ τεθ5 Ἰαθουτ ἐοέκασι τοῖς καθ᾽ ὕδατος ταφρεύ- 
ουσιν [ν.]. γράφουσιν] Τάτ αἤεεῖ. 4(ρ.1ο7.6; 4.790); 10.ΨῈΠ.υ.7..}. 

25(Μ.04.4658). 
ΤΙ. ἴῃ τοῖ. ἴο τεϊσίους τπουσῆῖ; Δ. ϑνουβαρροα ὈῪ ραρᾶῃβ ἃ5 ἃ 

ροᾷ, Πίοση. 8.2; ὈἸδῖα, ῥγοὶ.τοίρ.74.1; Μ.8.2118) ἐδ. 5(Ρ.49.24; 1688); 
65Ρ. ἰῃ σγριὶ πάντων μάλιστα Αἰγύπτιοι τὸ ὕ. προτετιμήκασι ΛΊΠ. 
δεη..24(λ1.25.480}; ΤΟδτγβ.ριιν. 3(6.6178); ἀμάευ παῖς οὗ ΟΒΙΓ5, 

Ηἱρρ.ἐαεν.5.7(0.3..5; Μ.16.31318); ἀπα Ό. βαγήρβεδῃ βεοῖ τετέμη- 
ται δὲ αὐτοῖς τὸ ὕ. καὶ τοῦτο ὡς θεὸν ἡγοῦνται, σχεδὸν φάσκοντες εἶναι 
τὴν ζωὴν ἐκ τούτου ἘΡΙρΡΠ.ἤα6».53,τ(ρ.315.24; Μ.41.9600). 

Β. νϑῆϊοὶς οὗ ὁσοαϊαυ ἱπβρίτα οὴ. διποηρ ραραπ ΡΥΟρΡμοἴθ5588, 
Ταῖ.ογαϊ, τοίρ.21.19; Μ.6,8408). 

(. οὔ ρεῖτμαὶ υγβίετϑ οἵ Ουβαιίοη ; 1. ἴῃ ράρϑη ΤΠουρ ΠΣ, 5 ΒΟΌΤΟΕ οἱ 
σοᾶε᾽ εχίβίεηος ᾿Ορφέως...«τὴν πρώτην γένεσιν αὐτῶν ἐξ ὕδατος 
συνιστάντος Αἰδομδσ,)»ρ.τΒ.3(,1.6.0284); 2. ἴῃ (Πτίβεδη {ΠουρὮ ; 
ἃ. οὗ τὰς ᾿ἀςερ᾽ οὗ Ο6π.1:2 γῆν τε διεχώρισεν ἀπὸ τοῦ περιέχοντος 
αὐτὴν ὕ. τΟ]εηι.33.3; θεμελιώσας τὴν γῆν ἐπὶ ὑδάτων ἩοΤΙΝ.015,1.3.4.; 
Ταυβι. αροΐ,6ο,6(Μ.6,420 4}; οὐκέτι δὲ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ ὕ. καὶ τῆς 
ἀβύσσου μνησθέντος ὡς ἄρα εἴη καὶ ταῦτα γενητά, ἀλλ' ἁπλῶς εἰρη- 

κότος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα...ἐπεφέρετο ἐπάνω 
ΜΕ Γ᾿ 3 , , " .  " 4. [ΑΙ ᾿" 

. τοῦ ὕδατος, ἀναγκαίως...διδάσκει καὶ περὶ αὐτῶν ὁ υἱὸς...«ὅτε τε 

᾿ γενητὰ εἴη καὶ ὡς αὐτὸς πρὸ πάντων εἴη Τύτ5.6,.}..3.2(0.143.33; Μ.24. 

οϑοΒ); ΤὨδιφι 6 ἐπ Οοη. (πον; ἰητεγρτεῖθα 88 βυυῃ ο] χη ρ πλλεζοτ, 
ΟἸεσλ. εἶ. 2(Ρ,137.20; Μ.0.7008); Δη ἃ5. τγριγίπρ Ὀαρίίξηι, ὕντ. Π, 
καἰφεῖ..5.ς; τοϊαϊεα το ραρδὴ ταντποίορν εἰς μέμησιν...»τοῦ...ἐπι- 
φερομένου τῷ ὕ. πνεύματος θεοῦ, τὴν Κόρην θυγατέρα τοῦ Διὸς ἔφασαν 

Ταβε.ταῤοὶ,64.4(Μ.6.4250}; Ῥ. οὗ νναΐετβ ἀονθ πα ὈδΙονν Πυχπατηδηΐ 

((θη.1.:7}; Ῥυτροβς οὗ ἔΟΥΠΊΘΥ ἰ τὸ Ὀτονθηΐ ἀοϑίσγασίηη οὐ ἥτιηδ- 

τπθπὶ Υ Πεαῖ οἵ βαπ, 10.}).}.6.3.0(}1.04.0018}; ΟΥ̓ ΘΠ 5 Ἰηςεχρτοία- 
οι, [μα τμδν τοργεβοηῖ σορά ἀπ Εν]] 5ρΡΙΤΠ [18] ρΟΎΤΟΥΒ ΓΤ βρεο νΕἸν, 



ὕδωρ 

τα͵θοίεα Ὀγ Βαϑ.ἦθα.3.9(1.318 ; Μ.20.730) ἀπὰ ἅτ. Νψβ5., γιὸ 561} 
ἀἰβιηραϊβῆδβ ναῖοιϑ ἄρον Βυμιατηδηΐ ἔγοϊῃ ταδίθυία] δ]διησπί, ἤδα, 
(}1.44.818), 8πα ποίξα Ὀγν Ῥζος. δη.1:2(Μ.87.488); ς. ὕδη.τ10 
(συναχθήτω τὸ ὕδωρ) [ῃ6 οάτ186 ΟΥ̓ νγαῖοΥβ ρσορδηβιῖν τὸ τὰπ ἄονντι- 
{1}, Βαβδ.ἑσχ, ς.2(1.340; Μ.20.818,0); ἅ. αιϑϑτιοι ἀἰβουββθα ποῦν εαυῖῃ 
σὴ Γεβὺ ὕροὸὴ Μαΐου (0 5.232:2), ἐδιτιοίτιου ; Ν].24Α)}; 6. γϑίευ οὗ 
Οὐθάτση 85 ἱπτεσργοίεα ὃν ϑιῃ]λη5 τὸ δὲ σκότος ὕ, ἐστὶ φοβερόν, εἰς 
ὃ κατέσπασται καὶ μετενήνεκται εἰς τὴν τοιαύτην φύσιν μετὰ τοῦ πνεύ- 
ματὸς τὸ φῶς. «τούτων ἔστιν ἰδεῖν τῆς φύσεως εἰκόνα κατὰ πρόσωπον 
ἀνθρώπου, κόρην ὀφθαλμοῦ, σκοτεινὴν ἐκ τῶν ὑποκειμένων ὑδάτων 
ΗἸΙρρ.ἠαδγ. 5. τοίρ.ττ7.1; Μετ. 321700}; 16. 5. 2ο(Ρ.τ22.1τ; 21874}; ὉΓ 
Ορμῖζο5, οἵ, υἱγέμεεγ. χέαμε εἰ σἰμςίγαμι εἰ Ῥγμμίςοη εἰ δορλίαηε... 
ὐοσαηί, εἰ ἐσεοση θη! θη} ΤῊ ἀφμαδ.. «ηουῖδεθ φοψμθ ἐς, Ἰτϑπ λαόν. τ. 
20.3(Ν}.7.6950); ὄφις,...ὁ ἄνεμος τοῦ σκότους, ὁ πρωτόγονος τῶν ὅ, 
ΗΙρρ.ἡἠαδγ.5.τοίρ. 12 0.14; 31836); ὅν ΟΥΙΡΊΩ οὗ τναΐου ἔγοπι ἴθαγβ οἱ 
Αὐβδιποῖῃ {ν ]θηῖ.), [γτϑηςλαόν.τ.4.3(}]1.7.4848); ΝΠ] ἐρῥ.1.234(Μ.70. 
τόρΑ). 

Ὠ. οἱ δαριίβιι ; 1. ἰουεβηβάονβα τὰ ΟἿ; 8. ὃ. τβς οὗ ναῖοσ ἴῃ 41} 
σονεπϑηΐβ, υτ, ἢ. εαἰφεὶ..3.5; Ὁ. ὈΥ ιΘνηοα] Ἰαβιταίίοπβ, Οντ.ε. 
ττ:37(31.72.7128); σ. Ὀν ΠΊΔΩΥ ΤΥΡΕ5, ο.Ρ. τνναΐεν ἀπά ϑριτιὶ οὗ ὕδῃ, 
1:2, (ΟἸρηχιεοί,δίρ.138,33; Μ.9.7018)}; Ρτος στη. :2(Μ.87.488); 
τνϑ του, ἔα τ, ἀπ ννοοᾷ (1.6, βου, ΝῊ 5 ἔδ:{}), πα αὐ), Τυϑτιάταὶ, 
138.2(Ν1.6,7938); ΕΠΙ5Πι4᾽5 νγοοὰ 1 ψΑΊΘῚ βρηϊψιηρ οὐοθ5 ἀπα ὈΔΡ- 
βίη, 10.86,6(6818); ὕ. πιστόν (15,33::τ6}) ν, Ἰηῖτα Ν τ ῖ; ν, βάπτισμα; 
2. βαῃοῖίπεα Ὀν ΟΠ γιβιβ Ὀαριίβιη ἐβαπτίσθη ἵνα τῷ πάθει τὸ ὕ. 
καθαρίσῃ Ἰρῃ Ερὴ.τ8.2; ΟἸδα,, εῖ.γ7(ρ.138.28.; Μ,0.7018); τ. ΝΖ.ον. 
29.2ο(ρ.1το4.8; Μ.36.1ο00}; ΟΠ γγϑιδαῤ!.2(2.3690}; Ῥτοο] ΟΡ ογ.7.3(Μ. 
65.769} ; οἴ, καταβάντων αὐτῶν ἐπὶ τὸ ὕ,, ἀνεκόχλασαν τὰ ὅ. Οβγοη. 
Ῥαςελ..225(δ).02.5484); 3. ποῖ πϑδεὰ Ὀν (μηβε ἴογ Ὀαριϊζίηρ 
Χριστὸς οὖν ἐν ὕὅ. οὐ βαπτίζει..«ἑαυτῷ δὲ τηρεῖ τὸ ἁγίῳ πνεύματι 
βαπτίζειν καὶ πυρί ΟΥ. 7ο.6.23(13; Ρ.133.32; Μ.ο14.2410); 4. οἱ γγαῖου 
οἵ (ηιθδη Ῥαριβηι; ἃ. ἐπ σδπ,, βαγμιιτιτ, Ηδγπι υΐς.3.2.5; 1. 
εἴηινο.τθ.2; ΟἸοιη ῥαεά.2.τ(ρ.163.21; Μ.8.400Α)}; Ηρ Ο]ρηιττ.6; 
Ὑ μάτι φι, 26 τη θη. (1.41); βαπτιζόμεθα...καταδύνοντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὕ. 
(οβια, Τα.ἰ0ρ.7(}1.88.3524); Ὁ. οὗ ἐπ παΐιτο οὗ [πὸ νναῦθυ 50 ιι5θᾶ ; 
ἰ. “ἰνίτισ νου τὸ ὈΒ τιβεὰ 11 ροββίθ!ο βαπτέσατε.. ἐν ὕ, ζῶντι, ἐὰν 
δὲ μὴ ἔχῃς ὕ, ζῶν, εἰς ἄλλο ὅ. -.. εἰ δ᾽ οὐ δύνασαι ἐν ψυχρῷ, ἐν θερμῷ 
ὈΙά.7.τῇ.; ἀγαγόντα αὐτὸν ἐπὶ ποταμὸν ἢ πηγήν, ὅπερ ἐστὶ ζῶν ὕ,, ἔνθα 
ἡ τῶν δικαίων γίνεται ἀναγέννησις (ἰεη.οοηθςεὶ.τ(Μ1.2.204}; οΥΗΠρρ. 
ἐγαά.αρ..1.2; ΤΗΠρΡρΡ εαμ.τι2, ΠσοριΟἰφηιιριτο; 1ἰ. θαι πᾶν ὕὅ. ἐπι- 
τήδειον εἰς τὴν τοῦ βαπτίσματος χρείαν τι Ν γΒβ5ιδαῤὶ, (1.46. 4210); 
ἀδιακρίτως παντὶ ὕ., καὶ ἐν θαλάττῃ... «ἀνάγκης καταλαβούσης βάπτισμα 
γίνεται ᾿ἰλίάντη, Τγΐη.2.14(}}.30.6934}; οὗ, ὙΠΕοΪα᾽ 5 Ὀαρεῖβπι ἴῃ 56 89᾽ 
Ροῃῇ, (Ραμ εἰ Τ σαὶ. 34(0.290.6); οα8ε οἱ ἃ θαρείβια. νὴ] βαηᾶ," 
τΓερεαΐθα, αἴξζου τη σῇ αἰβοιιββίοι, ῬῈ ϑγαΐεῦ, ἴο. ΜΌβοΠ.ῥγαΐ, τγ76(Μ. 
87.30458Π.}; ΤΒατγιδεπα, Ρ}ι.2.15γ(λἴ,ο9.1402Ὰ}; ας. σοπδδοταῖίοι οὗ 
ναῖοῦ, (σηςὶ, ΑΡ.7.43.5; οἔ ΟἸοτηιεχς, Τ οὶ, Β2(ρ.132.15; Μι0.δοδο) ;. 
στ Ν, γββ.δαρε. (Μ.46.42τ0);; [ἃ δαρίιΟν.{.46.5818}; Ὁν ἐπίκλησις 
οἵ Ττίμ. ν.5.ν.; ἘὨτο 0]. ϑρυϊηκιίηρ οὐ οἰτίβπι, Ὠίοη. ΑΥὐ.6.}..2. 
2.1{}71.3.3960); 0.10. ΕΡἢ.5:26(Μ.95.8298); ἰά. (.ο.4.ο( 1.94. τι); 
Ὀ]ϑϑίηρ οὗ ὑγαῖου θοίηρ οασγίοα οαδϊ ἴῃ ἀοοοτήαπος ΨΠ ἀπείθηΐ, 
ὈὰΣ ΠΟῚ-Βουρταχα!, ἐγδαϊτίοι, Βα5. ϑ ρέγιδ6(3. 554; Μ.32,1888) ; γγουῖς 
οἔ Ὀἰοβϑίησ ἀβουϊ θα ἴο Τορὸβ ταῖμον [ἤδη ϑριτῖξ, ϑεταρισμε τον. 
εὐλογέω; αἴ ΤρΡΙρΡδην θαροβηηαὶ υναῖθυ βοϊοιηηϊν Ὀ] εβοᾶ ἀπά τὸ- 
ΒΕΙν α αὐ ἄοπλο Ὁν ΓΑΙΤΏ 1] μεσοννκτίῳ κατὰ τὴν ἑορτὴν ταύτην 
ἅπαντες ὑδρευσάμενοι οἴκαδε τὰ νάματα ἀποτίθενται, καὶ εἰς ἐνιαυτὸν 
ὁλόκληρον φυλάττουσιν, ἅτε δὴ σήμερον ἁγιασθέντων τῶν ὑδάτων" καὶ 
«ὐὐοὐ διαφθειρομένης τῆς τῶν ὑδάτων ἐκείνων φύσεως τῷ μήκει τοῦ 
χρόνου, ἀλλ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ὁλόκληρον καὶ δύο καὶ τρία πολλάκις ἔτη τοῦ 
σήμερον ἀντληθέντος ἀκεραίον.. «μένοντος (Πτυπ5.δαῤί.2(2.360}); τὸν 
ἁλόντα πρεσβύτερον τῇ κοινωνίᾳ τῶν αἱρετικῶν... μὴ ἐξεῖναι ἱερουργεῖν 
«ἢ μόνον..«ἁγιάζειν τῶν θεοφανίων τὸ ὕ, ΤΒαάτι δια, }.5.2ο(Μ.00. 
τότ 70}; 1δ.2.215 φμιττ(τ6528); Ὀ]εβδίηρ οἵ ναΐδυ ἴπ ἐνεπίηρ (Ὁ ορρ. 
πη] ἀπὶρἢ 1) ἰηβτίτατεα ᾿ν Ῥεῖεν ΕἸ]1ο, Ὑπαάτ.],βοῖ [ν.1..6.2.48(}.86, 
2094}; ἅ. τεϊδἐΐοηι οὗ νγαΐευ τὸ ΠῚ, (σμοβὲ ἰπ Βαρτίϑηι (6η.1:2; 70. 
3:5}; ὦ. Η. ΟΙκοβξ βαοταυηθηῖα !ν ργαβθηΐ ἴῃ ψαῖοσ, ΓἸ6πη, εῖ.8(ρ.148, 
33; Μ.0.7018); τὰ ὅ, τὸ πνεύματι κοινωνοῦν {ΠῚρρ ἐλδοῤ᾿ Β(ῃ.262.17; 
Μιτο. 608); ὕδατος προσενεχθέντος εἶπεν' ἔλθετε τὰ ὕδατα ἀπὸ τῶν 
ὑδάτων τῶν ζώντων. ..ἡ δύναμις τῆς σωτηρίας ἡ ἀπὸ τῆς δυνάμεως 
ἐκείνης ἐρχομένη..«ἔλθε καὶ σκήνωσον ἐν τοῖς ὅ, τούτοις, ἵνα τὰ χάρισμα 
τοῦ ἁγίου πνεύματος... .ἐν αὐτοῖς τελειωθῇ “4. Τἤονι. Α, ςφ(ρ.168.14); 
πρόσεχε...τῇ μετὰ τοῦ ὕ, δεδομένῃ πνευματικῇ χάριτι Ογτ. Ἢ. εαἰθεΐ,.5.3; 
τῷ πνεύματι τὸ ὕ, συμπαρελήφθη Βα5. 5 ῖνγ.35(35.290; Μ.32.1200); δι᾽ 
ἐντεύξεως καὶ ἐπικλήσεως, τῷ ὕ, ἐπιφοιτῶντος τοῦ ἁγίου πνεύματος 
10.}). Ἀ0.4.ο(}1.94.11214}; Βαρείθπι᾽5 ἀοιθῖθ παίατο (ἐξ ὕδατος καὶ 
πνεύματος) {Πυβῖτατοθ ραπεσαὶ βαουθιηθηῖα] Ρυϊμοίρίο, ἰᾶᾷ, ἑριαρ.3.12 

1424 

(Μ|,04.1.3368); {[10.1ὴ.8..}.8δ(Μ.96.92οΑ); ὁρᾷ ἐκεῖνος ὅ. μόνον ἐπὶ τῆς 
κολυμβήθρας, σὺ δὲ ὃ πιστὸς καθορᾷς τὸ ὕδωρ φῶς ν.1. πῦρ] καὶ πνεῦμα 
110. ιΟοηρίτοί Μ.95.3250); 11. νναΐθσ ἂἃ5. Ἰηϑίσιπθπί οἱ οἰβαηβίην 
γΒΟἢ Ρτςοράρς σα οὗ Η, σδοβί, Οὐ. 70.6.33(17; ρΡ.143.15; Μ.14. 
2578}; οἱ 1δ.6.48(29; Ρ.157.21; 2854}; οἵα, ῥγέπε.χ.3.7(ρ0.58.20; Μ,1τ. 
1534}; 6. γα ΙΕ 5 οἱ Ὀβρτίθηα Ὀδὶηρ Χριστοφόρα, γτ,. ἢ] ῥγοεαίδελ τς; 
ἔ. τεϑβοηβ [ῸΓ δε οὗ νναῖθι ἰη βμαρίιδπι αὐάπορα ἔγομι βουρίαγε, 
Οντ. Πιραίεελ,.3.ς; ἰτοῖῃ βγη θο 5ηλ οὗ ἱπιπηουβίομ, (συ 5. 10}1.2 5.2 
ἐμ 7ο.(8.1468,0); ἔτοπι ἴαςί ἐπαΐϊ ἀρχὴ...τοῦ κόσμου τὸ ὕ," καὶ ἀρχὴ 
τῶν εὐαγγελίων ὃ ᾿Ιορδάνης σοηποοίοα 1 Ῥυπ)}} νεαίθυα ΔῈ υρὰ- 
του, ντ. Η. εαἰεεἦ!.3.5. -εἴ τος, .δη.1:2(Μ.87.488}); ἀπα (Παὲ τὸ , 
ἐστὶ μυστικῶς ἐμφαῖνον ἡμῖν τὸ μνστικὸν λουτρὸν τοῦ ὕ, καὶ τοῦ πυρὸς 
τοῦ ἁγίου πνεύματος Τεγ (ΟΡ εομίφρὶ. (Μ.08,3850}); δ. τηοίῃοα οὗ 
118 3 βαπτίσατε...ἐν ὕ, «.. ἔκχεον εἰς τὴν κεφαλὴν τρὶς ὕ. [)14.}.1--2; 
οἔ ΗΙρρ. ἰγαά αρ.:2τ; Β65.5᾽}ὲν.66(3. 554; Μ.32.1880); 1)}]0π.4ἅ.τ.6.}..2.2. 
7(1..3.306}) ; (ποῖ. ρταροίϊος οἱ ἀηοϊπίησ νυ] γγαῖου δη οἱ], Ισχϑπ. 
παόνιτι τ 4(Μ.7.6648); Ἀ. εἴἴεοῖβ. οἵ ὈαρτΒΙηΑ] νναῖοσ ; 1. οἰδαηϑίηρ, 
ἴΟΥ ΘΠ. 5510}. Οἱ 51π5, Βαγηήνιτιιι; 4 Χαπίδιρρ.2τ1(0.73.8}; αὐ Νὰ 2. 
Οὐ 4ο.ττ( Μ.36.3728); ΤΏΔΕ. ς.32:2ο(ρ.131.7; 2.311}; δ. τοροποχατίοη 
δεικνύντος τοῦ θεοῦ ὅτι τοιούτους ἡμᾶς εἶναι βούλεται, οἵους καὶ 
γεγέννηκεν ἐκ μήτρας ὕ, (ἸΕΠ1.Ξἐ».4.25()».310.12; Μ.8.13694}; ἐξ ὕ, 
ἀναγεννηθεὶς θεῷ ἤονι(ἴεη".ττ.26; τὸ τῆς παλιγγενεσίας ὕ. ... ἐν ᾧ 
βαπτιζόμενος... ἀποδύεται μὲν τὸ γῆρας τῆς ἁμαρτίας, νέος δὲ ἀντὶ 
γεγηρακότος ἀποτελεῖται ἘΠΩ͂ι. 5.22: 2(1.748); 11. σοπίογπιοπί οὗ 
᾿ξ, Ηδγηλ. η.0.16.2; γνωρίζομεν...«τὸ βάπτισμα...τοῦτό ἐστι τὸ ὕ, 
τῆς ζωῆς Ἰυ5ι1. ἀ1αἰ.14.τ(Μ.6. 5040); τὸ ὅ. τοῦ βαπτίσματος, διὰ τοῦ 
βαπτισθέντος [1.6. (ὮΤΙ51], τοὺς θανόντας ἐξζωοποίησεν ῬτοΟ]ΟΡ οὁγ.7.3 
(Μ.6ς.γ76ο0) ; Ὑπάτου, 26 τη σεη.(τ.41); ἵν. ρίνίηρ οὗ 86] (ν, βάπτι- 
σμα, σφραγίς) ἡ σφραγὶς οὖν τὸ ὕ, ἐστίν ΠΠΘΥΠ}.5».0.16.4; δός μοι τὴν 
ἐν Χριστῷ σφραγῖδα...καὶ εἶπεν Παῦλος, Θέκλα μακροθύμησον, καὶ 
λήψῃ τὸ ὕ, Αἰ Ραμ. εἰ Τἰεεῖ.25(ρ.253.9); ν. βγιῃθο οι] Ὀυσίαὶ δηά 
ταβαστθοίίοπα, νυ Π,ραίδολ.20.4; Ἰϑιοη.Ατ.6.1..2.3.7(}{.3.4048}; οἵ, 
συνθαπτομένης τῷ ὕδατι τῆς ἁμαρτίας τ. ΝᾺ 2.07.40.4(Μ,36.3644}:; 
θεῖα τελεῖται ἐν αὐτῷ [8ς, ὕ.} σύμβολα, τάφος καὶ νέκρωσις καὶ 
ἀνάστασις..-τρίτον δὲ τοῦτο γίνεται ἵνα μάθῃς ὅτι δύναμις πατρὸς καὶ 
υἱοῦ καὶ πνεύματος..«ἅπαντα ταῦτα πληροῖ (γνϑε, ἤοηι.2.5.3 ἢ [6.(8. 
1460); 8η6 το-ογβατίοῃ οἵ βου} πλάττεται ἐν τῷ ὕ. [56. ἡ ψυχή] Ια λον. 
6.4 ἱπ (οἱ (1τ.310Ὰ); νὶ,. 5Ββποιδοδίίοη ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἐλθεῖν τοῦ ἁγνισμοῦ 
Μετῃ.» ἐς. τ,4τ{(0.287.2, Μι4τιττοοῦ); Απιποῃ. 70.3: ( Μ Βς, τφοδ}} 
οἷτ, 8, ἀναστοιχειόω; Υἱῇ. ἰγτγδῃην οἱ Πεν!}] (Π|κ6 ἐπαὶ οἵ ῬΠΆΓΔΟΙ) 
ἴ5 ονουτῃτονῃ ἰὴ νναῖοΥ, Ογτ, Ἡ εαἰδοΐοτο, 3; Βαβ,ἠοηπ.τ3,2(Ζιαττο; Μ. 
31.4288); εἴοϊς οἵ Ὀαρ(δηι8} νϑῖθυ ἴου ροοὰ ἀπ ἢ] τοβοι] της 
ἴποβε οὗ ξα 566, τι Νγθϑθυ. 705. (}1,44.3610) ἢν, δράκων; νὴ. ἐχ- 
ἘΪΡἸΞΗ]ηρ Β6]] ἔτε, ἢ ον». ΟἸδη. τ. 26; ὶ. τοϊδτίου οὐ ἔα [ἢ ἴο νναίοσ 
ἵνα τῆς ψυχῆς διὰ τῆς πίστεως ἀναγεννηθείσης, μεταλάβῃ καὶ τὸ σῶμα, 
διὰ τοῦ ὅὕ, τῆς χάριτος Οντ. Π εαἰεεῖ,. 5,4}. πο, ἀϊδίπ. θοῖ. ΒΡ στὴ 
ἴῃ γαῖαν πα θαρτίβγη ἰὩτοαρῃ ϑριτις, ΟἸδπι χε. Τβήοί ϑτ(ρ.132.5; 
Δ] .ο,ὄ968) οἷξ, 5. διπλόος ; Κα. οἵ Πατεῖ. Ὀαρείβιι οὐκ οἰκεῖον καὶ γνή- 
σιον ὕ, Ἰα.είγιτιτοίρ.62.3: Μ.8.8:2ΛῚ; ἀλυσιτελὲς ἔχουσι καὶ τὸ παρ᾽ 
αὐτῶν διδόμενον ὕ. Α1ἢ..4γ.2.43(41.26.2378}; 1. ννΑ ΕΓ τ Θοθσθαγν ΤΟΥ 
ΠΊΔΓΓΥΙ ὙΠῸ 15 θαρεἰζοά ἴῃ ὈΪοοα, ντ. 1]. αἰ φεὶι.3.τὸ οἷτ, 5, βάπτισμα. 

Ε᾿. ἴῃ σοηποχίοῃ ΨΊΉ συ πα υϑῖ ; 1ν πιδ6 οὗ ΜΆ ΊΟῚ ἱποίθα οὗ νι Πιδ 
τοῦτο δὲ μόνον, κρᾶσιν ὕδατος καὶ ἕνα ἄρτον...κόμισον. ... ἄρτον κλάσας 
καὶ λαβὼν ποτήριον ὕδατος κοινωνὸν ἐποίησεν αὐτὴν τῷ τοῦ Χριστοῦ 
σώματι καὶ ποτηρίῳ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ Α΄, Το. Δ 12ο,τ2τ(ρρ.230. 
10,231.10); εἰσὶ γὰρ οἱ καὶ ὕ, ψιλὸν εὐχαριστοῦσιν (ἸΕΤῊ, εἰν. τοτοίρ.61. 
31; Μ.8,8132Α); Ὀν ΕΙοηΙΐαβ, ΕΡΙΡἢ, ἤαθν.30.16(0.353.12; Μ.41.4322); 
ὈΥ Ματοίοη, 10.42.3(ρ.98.2; 7ο04); Ὀν Ταιίαπ, 1ῤ.46.2{ρ.2ος.τὸ; 
8400); ὈΚ ᾿ποταεῖίοβ, ἐδ.47.τ(ρ.216.11; 8528}; Όν ἀροίδειοι (Ηγάτο- 
Ραταβίδίδε), οξήῤιότ,τίρ. 380. 1ς; τόθ); Τῆι βαδν. τ. 2ο(4.312); οἷ 
τὸ ὕ. μόνον παριστῶντες τῷ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίον κανῷ, ἀντὶ τοῦ 
κερασθέντος μετὰ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου Ἰξαςγοἢ. ῥαφε 6(Μ. 
86.23070); ΟἼΤΥΙ]],ἐΩ},.32; πδῆσς νναῖοσ, 01}, Ὀτεδά, τερασάοα ᾿γ 
ῬΑΡΆΠ5 45 ᾿πϑίγυτηθηῖβ οὗ 8π| Δροβί]ε᾽Β τηαρὶς, 4. ΤΑοι Δ απο(ρ.261. 
18); 2. αϑα οὗ ναΐευ 1Π τιϊχϑᾶ ΟΠ] θα ποτήριον ὕδατος καὶ κράματος 
Ταβτ, Ταροὶ, 65. 2 (}1.6.428λ}; ἄρτος προφέρεται καὶ οἶνος καὶ ὕ. 1.67.- 
(4208); τὸ κεκραμένον ποτήριον Ἰτοῃἦαον.".5,3(Μ.7.11258); [Β685.ἢ. 
μιγ5ἰ.3τ(ρ.264.27): 88 ργεβουεα, (οά, 4..37; Στ πνγς.(Ρ.357.22}; 
ἰητογρταῖθα 85. βυυηθο] Ζίηρ πηίοη οὐ Η, σμοβὲ ἢ ταδπι, (Ἰοηι. 
ῥαεά.2.2(Ρ.τ68,4; Μ.8.4008); 3. ἴογ ΔΟ]υςοηβ Ὀοίοσε σο]ογαϊίοη οὗ 
ΘυσΠαγῖβῖ, Π]οη, Ατ.δ.},3.2(Μ1.3.4250); ἀηα Ὀοίογο σοπβροσαίίοη, τΡ, 
3.3.το(437}). 

Ε΄ ἴῃ σοππεχίοπ ΙΓ Ῥαάρδη τῇΐεβ; 1. ΟῸΡ Οἱ τγαίϑυ π566 Ξϑοσα- 
ΓΘ τ8}}ν ἴῃ ΜΙΚΏγαΙο τἰΐαα], πὶ ἀἸΔ ΟΠ σα] πε τοι Οὗ δας ματὶβῖ, 
Ταβε ταροί.66.4(Ν]1.6,420Α}; 2. ναῖε ἀπα υυνῖηξ τιβθ ἢ ραραπ 08- 
τοη5, (ἃ, Τ πο. ἃ 7γ{(0.1092.το). 



ὕδωρ 

ΓΟ. οἵ ΒοΙν νγδῖου; 1. υϑοᾶὰ ὃν ῥᾶρϑηβ ἴο ΒΡ ΪΏΚΙ6 ὙνΟσβΊρΡεῖβ δῷ 
εαΐζαῃοα ἴο ἴξιηρ]65, οἴ.50Ζ.}}.6.6.6.ς(Μ.66.12ο80); 2. ἴπ (γϑυδη 
886; ἔοτι Οἱ ΘΡΊΒΟΟΡΔ4Ι ΟΥ̓ΡΥΟΒΌν ἴογα] Οἱ ςβϑίηρ οὗ ϑναῖου κύριε... ὁ 
δοὺς τὸ ὅ, πρὸς πόσιν καὶ κάθαρσιν... ἁγίασον τὸ ὕ. τοῦτο... καὶ δὸς 
δύναμιν ὑγείας ἐμποιητικήν, νόσων ἀπελαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτι- 
κήν (οηϑδὶ. 4.}}.8.20.3.} 566 ἴῃ οὐτὸ οὗ ἀειηρπίδο, ΕΡΙρΡΒ ἤφδν.30,1Ὸ 
(0.345.18; Μ.41.4210); ἴον σομητευηρ' Π]ΑΡΊΟΔΙ 5Ρ6115, ἐδ.30.12(0.348. 
20; 4284); ΡᾺ]]1.}.  απς.τ](Ρ.46.2; Μ.324.1τ0440}; Ὁν Μαγοο] 5. οὗ 
ἀραᾶτηβα ἴπ ἀεδβίσισίίοη οἵ ποβϑίῃθῆ τοιηρ]65, ΤὨδι, ἡ. ε.5.21τ.13(3, 
1057); Μαΐου Ὀ]6ϑβοα αἱ Εριρῃδην δηα τϑϑεγνθα δἱ πούὴς ὃν δε 8], 
Ομυνβδαῤί,2(2.369}) ; οἴ. ἁγίασμα τῶν φώτων 170. 76]. ῥοεηῖ. (4.88. 
10134}; ΠΙΪΧΘα Μ 1} 88}0 πα γοβοσνεα ΌΥ ᾿τδϑῦ ἔου τι86 αἵ ἔδβεινα  β, 
Νονῆος, 27 τὴϊα οἵ Ὀ]θββὶηρ οὗ ψγαίου αὖ ΕΡΊρῆίδην, Εμεβοὶ. (0.366) ; 
ἩΘΊΕΥ ἢ 5101 αἴ ΟλΌΓΟΗ ὍΟΟΥ λουτῆρες ὕδατος πεπληρωμένοι εἰσὶ πρὸ 
τῶν θυρῶν τῆς ἐκκλησίας, ἵνα νίψῃ τὰς χεῖρας (Ὦτγϑ, ῥΟΦΉ1,.3.2(2.296:)} ; 
σἔϑνπδβῤρ. 2ι(Μ.6ό.1 5 014})--- ὙΠ μεν τεΐ, (ΠΥ βιϊαῃ ΟἹ ρᾶρδη ρῥτας-. 
ἐ]06 15 ἀοαθίξα]. 

Η. ὕδωρ ζῶν, ὕδωρ τῆς ζωῆς (1ο.4:1τὸ; ΑΡος,2τ:6, εἰς); ᾿ηῖοΓ- 
Ῥτεϊεά οὗ βρίπΐυαὶ ἐβεαϊηρ οἡ ΟΠ τβί, ἐγρίῆπεα Ὦν ἡναίϑυ ἔγογη τόοὶς ᾿ 
(οἔ, τῦοτ, το" 4), 7 5τ.ἀταϊ,1τ4.4(Μ.6.2400}); Οὐ. 0.20.4τ(33; Ρ.484.7; 
Μ.14.672Ὰ}; οἵ, ᾿Ιησοῦν καλοῦμεν... καὶ ἄρτον καὶ ὕ, καὶ ζωήν 7 .δεγε. 
τό; οἵ Ὀεϊϊεῖ ἴῃ (μτϑι, Οῃγγϑ μοι. 3.2.8 ἴῃ [9.(8.186Ὰ}; οἵ [1{6- 
βινίηρ Νοτᾷ οἵ σοα, Οντ.αάο».τ4(1.4068); οὗ ἰεδομίπρ οὐ (τοί ὕ, 
ζωῆς γνωστικῆς (]6πη.5γ.7.τ6(0.73.20; Μ.0.544{); οἱ Κποψ]θαρε οἵ 
(οα, Τυβι,ἀδαΐ,69.6(Μ,6.6370); οἱ Η. σμοβὲ, Πιάνψτῃ. Τγίρ.2.252(Μ, 
39.5530); γι. "5,22: (69. 8414}; Ι4.Ζαελ.δ(4.8ο1Ε)}; οἵ στασθ οὗ 
Η, μοϑβῖ, Ογτ. Ἡ εαἰδελ.τό.τ2; Βριτῖτια] νναίευ ἤοννα ἔγοτι {π|0]Ὲ 
[ουπίδίϊη οὗ Ττΐη., ΟΥάάοηι. δι τ 76γ.(ρ.τ63.0; Μ.12.48τΑ}; “ντηρ 
νγαίογ᾽ ἱπξεγργοῖθα 45 ρσόρποίϊο ᾿πβρίγα οι ὅ, ... ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν 
ἐμοί, ἔσωϑέν μοι λέγον' δεῦρο πρὸς τὸν πατέρα Ἰρτι. Κονι.7.2; ὕδωρ ζῶν 
οὗ Ὁμτιβῦ, ἔσοα. ; ἤθῆος ΒΜ 88 115 ἰοαπίαίη, Βορηγ. Η.μπαΐυ, (0.514. 
4,15}; Ἱηϊεγργείεα οἵ Ὀαριίβηυ, {ιβί.ἀ1α].14.τ(πολο); τοῦ. 70.3: 
οἰϊοα ἴῃ ἴοτπι ἐὰν μὴ ἀναγεννηθῆτε ὕδατι ζῶντι, εἰς ὄνομα πατρός, 

υἱοῦ, ἁγίου πνεύματος, οὐ μὴ εἰσέλθητε κτλ. Βον Οἴδηι.αι.26; Ογτ. 
7} οοἰ,55(3.2248); Τάτ 4τι ἴηι σοη.(1.41};; οἴ. ὕ. ἀληθινὸν πίεται ἀνὴρ 
πραῦς" ὕ. δὲ ψεύδους δοθήσεται ἀνδρὶ ὀργίλῳ Ἐναρτι Ροηΐ, 3,,.57(0.56). 

1, ὕδωρ λογικόν οἵ 5ριίσττιια] οοαηβίησ ἔγομη Πεαὶῃ θη ἱτρασ τ ε5, 
ΟἸεσα, ῥγοὶ.το(ρ.72.1; Μ.8.2138}; οἵ βριστιτὰδ] ργαςθ, Ρτος, ..1ς.42:τὸ- 
25(Μ.87.232774}} οἵ, σοταραγίβοη οὗ σωφροσύνη ΜΙ πηγὴ τοῦ 
καθαρσίου ὕ., τι ΝΝ ν55.λοη!. 12 τη (απὶ.(Μ.44.τοδοᾺ). 

4“. τὐὐχίατα οὗ τναῖευ απ γαῖ κ Σπτογυρτείεα ἃ5 συμ ο  δῖηρ τΐοῃ 
οἵ Ὀαρέϊδτη ἢ δ οτα, Ὀ]6πι. ραφά.τ.δ(ρ.120.13 ; Μ.8,3008}). 

Κ, ((σῃοβί.) οἱ “νψαΐθυβ οἱ ἤγο᾽ ὑν] ἢ σοὶ] ττβί ρα55 ΤΠτΟῸΡὮ ΟἹ 
ἴῖ5 πρνγαταὰ αϑοθπΐ μὴ καλυψάτω με ὁ σκοτεινὸς...ἀήρ, ὅπως δια- 
περάσω τὰ τοῦ πυρὸς ὕδατα καὶ πᾶσαν τὴν ἄβυσσον «4. Βψτ. ταλίρ.86.3). 

Ι.. οὗ νψαῖου ΠΌτῃ βἰάε οἱ (μηβί ὁ ἐκχέας ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ τὰ 
δύο πάλιν καθάρσια, ὕ, καὶ αἷμα, λόγον καὶ πνεῦμα Γ]αυᾷ, βη.ῥαξεῖ (ΝΜ. 
5.130ΟΑ): ν. αἷμα; οἵ Ὀαρτδιη, 650. οἵ ψαΐου- αρ θη σοπίγαβιεα 
ΙΓ ὈΑρΤΊβη οἱ Ὀ]οοά, Ουτ. Η ἐαίφε.3.τὸ; 1Ὁ.τ2.9τ; ΟΥΝΑΖ. ρα». 
1.32.34.2τΊ(Μ.37.οὅτα); Ο(Βυγϑβιλοηι. 8.5.3 τη [0.(8.507Ε}; ὕδατι δὲ τῷ 
ἀπὸ σαρκῶν αὐτοῦ βαπτιξζομένη αὐτῷ, πνεύματι δὲ τῷ ἀπὸ θεότητος 
αὐτοῦ συγκρινομένη αὐτῷ ῬῊΟΔΥρ.( απ}. 26(Μ.40.ς 64); Οντ. 70.τ2(4. 
10740); Ολγον. Βαβολ. Ρ.22ο(Μιν02.55260); ΤΠαάτιΑὈασισραςε.γ(}}.07. 
15410}; 85 ἰγριπεα ὃν ψαῖου τὐϊχο τ] ἢ πη ἸῺ σδα]ΐοο, Β85. 
μιρεγϑὶ.τ(ρ.264.27). 

Μ, ὑ. τῆς ἀθανασίας Ἰὼ ρατϑάϊθο, ΤἬατ, δέ 4.9γ.τ(Μ.90.6808). 
ΝΗ. ΨΆΤΙΟΙ5 ΒΥ Ο]10 8] 1 ΓΟΙΡΣΘΙΘΔΕΙΟΠΒ; ὙΥϑοΣ βίρηϊῆθ5; 1. Ὑγοτά 

οὗ σοί, Ὀγτ ρἰαρὴ. Εχ.2(1.2834}; 14.1ς.2.3(2.4πτΑῪ; Ρτος,.1ς.3210- 
2ο(Μ.8).2 2880) ; 2. (Πυιϑαη ἀοοίτίπθ, ἐδιτς: τορ(δτοιαὺ); ΠΟ. ΑΥ. 
ἐῤ.9.4(Ν1.3.11124}; δπηά βρί ταδὶ δανιοο, 70.(Ἰ1π.ςεα].27(}1.88, 
11134}; 3. ἴδ, ντζαεὶ, κοί 3,738); 4. (ρ10τ1.} τα Ἰ 65, 16.Ος.67 
(3.101); οὔτ, Ν᾽ λυττίς. 4888); ὙΠατ.Ρς.28:τί1.770); 5. ἐχορ. ρασεὶς. 
τοχίβ ; 8. τυσησην οὗ νγαΐευ πο Ὀἱοοῦ (Εκ.4:0) Ἰπτογρτοίοᾷ οὗ ρο]υ- 
[το οἵ ἀσοίτίηα ὈΥ͂ Ἀοσθβῖθβ, αυ Ν᾽ γ85.0.770ς.(1.44.3454}; 85 ἴνρε οὗ 
Ομ τῖβε 5 ἀδαίη, Οντ σίαρἢ. ΠΧ. 2(1.30 4}; οοπέγαθίθα ἢ βαν]ηρ 
ρ,ϑοα δῇογαθα {πγουρῇ ὈδΡ(Βγη8) πψαίοσ, Ῥτος. 6.15.12: τ- 6 (1.87. 
2ούτο) ; Ῥ. ναίεσ οἵ Καβα ὅ8α βυτηο  1Ζ65 σου ρ οη, δος. Ῥογαΐδρ, 
γῆ ΒΟΙ]α {Παῖἴ ἔστι... ἡ φθορὰ... τὰ ὅ., οὐδὲ ἄλλῳ τινὶ.. «ἐφθάρη τάχιον ὁ 
κόσμος ἢ ὕδατι Ἡϊρρ. ἐαεν. 5 τδίρ.111.12,30; Μ.16.3171..,0); 6. νναῖευ 
ἔτγοχῃ τοοῖς (Εχ.17:6) νρίβεβ ρονοτ οὗ οτα, Βαβ. δρίγ. 3τ(3.264 ; Μ. 
32.1210} ; οΥὙ (ἢ γτὶβέ (οἵ, τύοχ.1ο:4), Ογτ σίαρλ. Εχ,3(1.3140)}; νῆας 
Ὀϊ]οοά οὐ (μτῖδε, Τμάϊξ,ψι. 27 ἐπὶ ἔχι(τ 144}; 15. Ῥσοοῖ τῆ: Ρεπθῆϊβ 
τιαῦ Ὀ6 Ἔχρβοίβα τὸ ἔρον Ε͵ΌΠῚ τηλτύγυβ᾽ το ο5, [0,1}. ζ.0.4.τπ(Μ04. 
1τόςΑ}; ἃ. νγαΐθιβ οἵ Μαυδῇ {(Β)χ.15:23) ὑγριἴν ὈἰΓςογηθβ5 οἵ Πνν, 
βυοοίοποα Ὁν ἔτοββ, νυ σία... ἔχ. (1.283Ὲ); 1ᾶἅ, νει δτί(3.3478); 
6. Μαΐου οὗ ψγὲ]] οὗ Βείθηθη) (2 6ρ5.23:15) 885. ἴψρε οἵ Οῃγίϑί, 

1425 [ς ͵ὔ 

υἱοθεσία 

ΘΟρΡΒσ ἢ παίῖυ.(Ρ.514.3); Σν ἴῃ 15.1:22 (οὗ καπηλοί σου μέσγονσι τὸν 
οἶνον ὕδατι) Ἰηϊεγρτεῖοα οὗ ἔα͵5ε ἀοοίχίπε οὗ ϑδυγπάροφσας, Ογτι ρίαῤα, 
(εη.1(1.2134Α}; δ. ψαῖετβ οὗ ϑιϊοδιη (15.8:5) ἐγρὶέν (Βτῖβῖ, Ρσος ἃ. 
15.8: :(Μ.8).10808}; Ὠ. τὸ ὕδωρ τῆς Νεμηρεὶμ ἔρημον ἔσται (5.15:6) 
85 5υτῦῦοὶ οἵ πετγεῖ, ἀοοΐσιης, Ν1 ε}.2.123(}.γ0.2534}; 1. τὸ ὕδωρ 
αὐτοῦ πιστόν (13.33:16) οὗ Ὀαρζίθτα, Ουτ, 15.3.2(2.4608); Ῥτος.Ο. 
5.33: :τ6(Μ.87.23006); }. πορεύεσθε ἐφ' ὕδωρ ([5.55:1}) οἱ ροβρεὶ 
ΡΥΘΔΟΒΙηρ, ἐδ. 55:1(Μ.87.25 524}; ΚΚ«.- προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολ- 
λῶν (Ρ5.17:17)} οἱ {τοῦ ]ὲ5. οὗ 18, Βαβιλονη. 2. 15(2.111.}; 1. 1ἢ 
Ῥρ.22:2 ὥσπερ τὸ πρόβατον τρέφεται. . ὕδατι, οὕτω καὶ ὁ ἄνθρωπος 
ζωοποιεῖται.. «γνώσει Οτ.5 εἰ, τη 5.221: 1(Μ.12.12600); ὕδατος τῆς ἀνα- 
παύσεως, τουτέστι..-βαπτίσματος ΟγτΟς, 22:2 (Μ.60,8414Ὰ}); τι. νγαΐου 
τυχηςα τηἴο γ1ηςὲ δ (αηα {(70.2:9} 5ρηῆε5 ΟΠ δι ̓ 5 ποτὸν σωτήριον, 
Ῥγος.(.15.9::τ1-(}}.87.2Ο008)}; βαἀάμποερα π᾿ αηεὶ- Μαπςμθαῃ ἃτρὰ- 
ταρηΐ, Ὁμγυβ. οηι.22.2 τη 70.(8.128Ὰ}); ἀπ ἴο ργονε ἐπαὲ (υιβὶ 15 
Ποροβ οἵ (τεαϊίοη, ΑΤῈ, ἤρε,18,.6(Μ.25.1280) ; ἢ. ὕδατα πολλά (Αροο. 
1:15) βῖρῃηϊῆεβ ΗΕ. ποϑβῖ, οὔ Ἰτεη ἦαον.4.14.2(Μ.7.1τοΙ 18). 

ὑελεψός, ὁ, ν, ὑαλοψός. 
ὑετία, ἡ, γαΐη- δέον, τ κο5. ΝΖ, ταὶ. ταί Μ.28,006). 
ὑετίζω, τε γαΐη; οἵ οὐ, ὕγτιος, ο6(2.128})}. 
ὑετός, ὁ, γαΤΉ,, ἢξ. τὸν ὕ, {τὸν σωτήριον (ἸεΙὴ ῥγοί, το(ρ.08.}; Μ.8. 

205Α); διὰ τῆς εὐχῆς λαμβάνοντι τὸν ὑ, τῆς ψυχῆς ΟΥὦ.Ο».13.τ(0.230.4; 

Μ.11.4594); ἐδ.24.3(ρ.354.28; 4034). 
ὕξ-ω, 5.ν.1., ῥγ»ίενα, οὗ σομῃβοίθησε ἐὰν ὅ λογισμός σοῦ “-εἰ σε, ὅτι 

ἔχει τις κατὰ σοῦ ΤΑτΤΗ γερμη!. (Μ.28.14130}), ἢ 1.1. ἔοτ νύσσει. 
Ἐῤθλομαν-ἔω, 45 ΡΊ οι ὑλομανέω, “Ή ἰὸ 7οοἰ εἠμεςε᾽, ἀϑομπά 1ῃ 

ἡ οοἰείμιδες τοὺς ἐξ ἀπάτης καὶ ἀνοίας ὑλομανοῦντας καὶ “-οὔντας Μακ. 
ορμδε(Μ.οτ 690). 

Ἐῤθλώδης, ποηδεηδιεαὶί, Ογγν. 70.το.τ(4.846Ὲ). 
Ἐυϊαρχία, ἡ, εἰ ηαίς δος ἢ ρ, ογίρίηαί 5οη Πρ πᾶσα θεία πατριὰ 

καὶ υἱότης ἐκ τῆς πάντων ἐξῃρημένης πατριαρχίας καὶ υἱ, δεδώρηται 
Ἰϊοπ. τ. 4..2.8(Μ,3.6 450). 

Ῥυΐικός, οὗ ἰδ δοη ὑπόστασις ὧν μία τῆς θεαρχίας υἱ. ΤΟΥ Ν ν88. 
ἤον.5.31 ΤῊ 0.(0.τ8.28); τῆς θεογόνου θεότητος, ἢ τῆς υἱ, οι, Ατ. 
ἄ.η.2.τ(Μ.3.6378); ὅλης τῆς υἱ, ἰδιότητος τοὺς χαρακτῆρας Πιοοπί. Β. 
Νεϑίεὶ Εἰ! 2 (Μ.86.τ3:3Ὰ}; διαφέρειν δὲ [5ς, τὸν υἱὸν πρὸς τὸν πατέρα] 
μόνῳ τῷ υἱὲ, ἰδεώματι ΤΠατ,δευά, αἩ γ7..3.7(}|.90.424.). 

Ἐυϊικῶς, ἠπ 116 ῬΙΉΉΘΥ οὗ ἃ Ξ0Ὴ; τὸν πατέρα πατρικῶς υἱὸν εἶναι, τὸν 
δὲ νἱόν, υἱ, πατέρα, καὶ ὡσαύτως ἐπὶ τοῦ πνεύματος ΤΑΡΟ]].αρ.Βα5..}. 
120.1(3.2200 ; Μ.322.5 570}; ὅ υἱὸς λόγος τοῦ θεοῦ υἷ. γεννητικός 1) τ, 
1 γ18.2.2(Μ.30,4640); τὸ πνεῦμα προϊὸν μὲν ἐκ τοῦ πατρός" οὐχ υἱ. 

- δέ, ἀλλ᾽ ἐκπορευτῶς [0.1). ἤ.ο.τι8(Μ.94.8200) -Ξ {Ὁ γτ. Τγίν το(68, 6 0; 
Μγ77.8200). 

υἱοθεσία, ἡ, 1. αὐορίϊον ας ἃ 5011; ἈΘΤΙΟΘ 850 βοβὶ τοι 85 8 50}; 
Α.. οἵ ππβὴ ἴῃ τε], τὸ ἀοα; 1. 85 τεβ[οτθΩ 0 ΤΟΥΓΊΘΥ βέδτιβ [Πτουρἢ 

ἴης, ὁ δεσπότης ἐβαπτίσθη καὶ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀνεκαίνισεν καὶ τὰ 
σκῆπτρα τῆς υἷ. αὐτῷ πάλιν ἐπίστευσεν {ΠΠΠρΡριἠεορἠ δ(ρ.26ο.24; Μ. 
10.8578); ὥστε τὸν σωζόμενον ἄνθρωπον διὰ μιμήσεως Χριστοῦ τὴν 
ἀρχαίαν ἐκείνην υἷ. ἀπολαβεῖν ΒΔ5. 5 }1γ,.35(32.28}; Μ.32.1280) ; {0.1}, 
Β.} τ(Μρό.8όχο); 2. ἃ8. σίνεῃ. ποῦν βἰδίυβ; δ. 1Ὡτουρῃ (τῖβί, 
ΑΡΟΠ Κον.τ:31.(0.ς57.7); Οντ. Η ἐδ.τντίρ. 365,24) οἷτ. 5. νυἱοποιέω; ἰά. 
ἀγνεαά,(ρ.11.22; 55.1250}; Ῥτος.Ο...5.5 4: .(Λ1.87.2537}0}; οἷν Ἔχορ. 
Ἐρἢιι: πα δηλοῖ δὲ τὸ ὄνομα τῆς υἱ, τὸ μὴ φύσει εἶναι υἱοὺς τοῦ θεοῦ 
τοὺς προορισθέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ' οὐκ ἂν γοῦν ταχθείη τὸ ὄνομα τῆς υἱ. ἐπὶ 
τοῦ σωτῆρος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτων οἷ.. «λαμβάνουσι τὸ πνεῦμα τῆς υἱ, ὅτε δέ 
τις τὸν υἱὸν λαμβάνει οὐ πρότερον ἐσχηκὼς αὐτόν, τότε καὶ τὸ πνεῦμα 
κεχώρηκε τῆς υἱ. οὕτως γὰρ διὰ Χριστοῦ ἡ υἱ, ἡμῖν ἐπεισέρχεται ΟΥ. 
εορπ τη Ἐρλ.ατπβ(0.237.17); οὗ τηδυίντβ συμμορφωθῆναι τῷ θανάτῳ 
τοῦ Χριστοῦ εἰς υἱ, (οηδὶ. ἄῤι5.1.2; Ὁ. τῆγουρῃ Η. ΟΠοβὶ οὗ [56. τοῦ 
νοῦ] δεξαμένου τὴν κοινωνίαν τοῦ πνεύματος παραγίνεται τοῖς δεξα- 
μένοις τὸ τῆς υἱ. ἀξίωμα (τον γ55. πη. 1(2 Ρ.152.12; Μ,4-ς. 7400) ; τὸ δὲ 
πνεῦμα ἐλευθερίαν ἀρέγει καὶ υἷ." τὸ γὰρ πνεῦμα κράζει ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν, ἀββᾶ ὁ πατήρ Π᾽άντη ([Β85.) πη. (1. 2974; Μ.20.7134}; ΤΒάϊτ, 
Τγη,2τ(Μ.75.1177Ὰ}; Ῥτος., 5.5 4:1 .0Μ4.87.26168}; οἔ, πολλὰ τῶν 
κτισμάτων οὐδὲ τὸ τῆς υἷ. πνεῦμα φύσιν ἔχει δέχεσθαι, ὡς τὰ ἄλογα καὶ 
τὰ ἄψυχα ὈΙάνγτ ({ΒΔ5. μη. 4(2870; Μ.6024); ς. 650. ἴῃ Ὀαρίβιη 
ἃ πατὴρ τοὺς εἰς αὐτὸν καταπεφευγότας... ἀναγεννήσας πνεύματι εἰς 
υἷ, ΟἸΘ, ρα εά.τ. (ρΡ.1ο2.20; Μ.8.276Ὰ}); ΤΗΙΡΡ εορὴτοί(ρ.262,16; Μ. 
το.βότΑ); Β65.5)}Ὲγ.326(3.304 ; Μ..32.1328); 14 ἀόηι.13.1τ(2.1148.: Μ.31. 
4354); βάπτισμα..υἱοθεσίας χάρισμα Ονγ. Ἡ  ῥγοεαϊφε τό; ἰὰ εαἰδεὶ, 
3.14: μηδεὶς..«νομιζέτω τὸ βάπτισμα ἀφέσεως ἁμαρτιῶν μόνον, ἀλλὰ 
καὶ υἱοθεσίας χάριν τυγχάνειν 1.20.6 ; συναναοτῆναι εἰς υἱ, τὴν ἐν αὐτῷ 
[3.. Χριστῷ] οηοὶ..4Ρ}.7.43.5; ὅπου γὰρ ἁμαρτημάτων ἄφεσις, ἐκεῖ 
υἱν «ο. οὐ πρότερον δυνάμεθα καλέσαι πατέρα, ἕως ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ... 

ἀπονιψώμεθα τὰ ἁμαρτήματα (ἜτγΚ5, ῥαγαϊγὶ.6(3.42Ε) ; 1514, }ῬῸ6].ἐ}.3. 

τοσί Μ.γ8.88οο) ; ὕγτιος. 8(3.2οΑ); τὸ βάπτιομα τῆς υἱ. ἡ ῥίζα ἸΟΌ. 



φ ͵ 

υἱοθετέω 

Μοη.ἑης.2(31.,86.33168); τὴν μητέρα [8ς. τῃε ἴομὰ] τῆς υἱ, λον Ατ, 
6.}..2.2.1}1..3960) ; Βεποα ἃ5 βυμοπν πὶ ἴοΥ Ὀαρίϊϑιη οὗ τῆς υἱ, ἠξιω- 
μένοι Τάτ, Ρς.571:6(1.98 5); ἃ: ἴῃ βεῃ. τὸν ἑκόντα μετὰ ἀσκήσεως καὶ 
διδασκαλίας τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας ἐπανῃρημένον εἰς υἱ, καλεῖ, τὴν 
μεγίστην πασῶν προκοπήν ΟἸ6Π1.517.2.τ6(Ρ.152.25; Ν.8.10138); Μᾶς, 
Δορ.».(Μ.24.41324}; οὗ γὰρ πνευματικῶς πολιτευόμενοι, τοῦ τῆς υἱ, 
μεταλαγχάνουσιν ἀξιώματος ὙΠ. Κοη.8: τ4(3.85); μήποτε. ..ἐκπέσω- 
μεν τῆς τοιαύτης υἱ, ὁ δὲ ταύτης ἐκπίπτων, ὅμοιος γίνεται ᾿ἰούδᾳ Απί, 
Μοῃ. ἠονπ τοί Μ.80.τ8400); 6. ΠΡ Ι ψΊῚὴρ Ἱτητηοτίβ ν τὴν υἱ, τὴν 
ἀθανασίαν καλῶν, ἐπειδὴ υἱῶν εἶναι νομίζει θεοῦ ἀθανάτους εἶναι ΠΟΥ, 
Μορϑβ. Κονπιδιτοίρ.128.32; Μ.66.8250); (επηϑά, ῥ΄. Κορ, τ 7(Ρ.352. 
22); οἵ, ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν εἰς υἱ, 16.61.1 .(ρ.365.28; Μ.85. 
τό730) ; ἴο 6 σοπιρ οί τὴ {πὸ δαΐατα, ταῦ, ᾿λοπι. δ :25 νῦν μὲν ὡς ἐν 
ἀπαρχῇ λαμβάνουσα [5ς5. ὈΒΏΧΟΗ] τῆς υἱ, τὸν ἀρραβῶνα, καὶ τὴν. τῆς 
ἀναστάσεως ἐλπίδα Οτ.Ξεμοί ἐμ απ. :τ(Μ.17.2800); 106. Κονη.8:23 
(ρ.95.9); εἶπεν ὅτι ἐλάβομεν πνεῦμα υἱοθεσίας" ἀλλ᾽ ὅμως διδάσκει 
σαφέστερον, ὅτι τὸ μὲν ὄνομα νῦν ἐλάβομεν, τοῦ δέ γε πράγματος τότε 
μεθέξομεν, ὅταν ἡμῶν ἀπαλλαγῇ τὰ σώματα τῆς φθορᾶς μαι, ον, 
8:21(3.80); τεῖ. τοτ 15:28 υἱοὶ δὲ θεοῦ ἔσονται [50, οὗ ἅγιοι] τῷ τῆς 
υἱ, πνεύματι κοσμηθέντες Ἐπι5.6.ἰ}..3.το(ρ.173.6; Μ.,24.1ο200}). 

Β. ποῖ δρρίσοθ]ε ἴοὸ ὅοη τῶν γὰρ ἑτεροδόξων οἱ μὲν... ἄνθρωπον 
εἶναι αὐτὸν..ὑποθέμενοι ἐξ ἀνθρώπου, υἱοθεσίᾳ τετιμῆσθαι αὐτὸν 
ἔφασαν 105. Πανεεῖϊ,.2.τίρ.33.τ5; Μ.24.71808); οὐκ ἐκ δουλείας εἰς 
προκοπὴν υἱοθεσίας ἐλθόντα, ἀλλὰ υἱὸν ἀεὶ γεννηθέντα Ογτ. Η.εαἰεεήμττ. 
4; αὐτὸς ἄλλου υἱοῦ τοῦ χαριζομένον αὐτῷ τὴν υἱ. οὐκ ἐπιδέεται, ἀλλ᾽ 
ὅπερ ἐστὶ κατὰ φύσιν, καὶ ὀνομάζεται ΟΝ 55. ἔμ. 3(2 Ρ.41.20; Μ.45. 
δορα}); Πιάψτῃ. ({Β85.) μη 4(1.2870, Μ,29.6924). 

11. σοηελῖρ, οἵ ὅοιι ὑπὲρ δὲ τῆς αὐτοῦ καταρτισθείσης υἱοθεσίας, 
υἱοπρεπῶς μὲν διὰ τὴν φύσιν,..«προσάγων εὐχαριστήρια τῷ πατρί 
ΤΙ 144..4γ.7(}}.65.ττότ0). 

υἱοθετ-έω, σἀορὶ α5 α 50η; 1. τηθὴ ὈΥ ὅοά; ἃ. Τπχουρῃ (ἢγιβί 
ἡ υἱότης αὐτοῦ διαφέρει τῶν δι’ αὐτοῦ θέσει -«σηθέντων ΑἸεχ. ΑἸ εῤ. 
Αἰοχ.γ(ρ.24.ττ; Μ.18,5570); Ὁ. [ἄγοιρῃ Ἡ. μοβὶ τὰ αρίϊβιη, 45. 
ἐρ.τοσί3.2008Β ; Μ,32.5138) οἷζ, 5, ἀπαθανατίζω; τι Ν γ85.δαρι.(Μ.46. 
4258}; διὰ τοῦ λουτροῦ παλιγγενεαίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος 
ἁγίου --ούμεθα θεῷ Ἰδιάντα ([Β65.) μη (1. 203Ὰ ; 21.29.7284); 10.}. 
4.υ.4.8(4.04.τττ7Δ}; ο. 1ῃ φεη., ΟΥἐαρ.ΐη ἘΚ. τῇ :2ο(Ν.χ7.2014}; οἵ 
Ι5γβοὶ θέσει...καὶ χαρακτῆρί τινι..«“οούμενος ἀπὸ τοῦ ἀληθινοῦ 
θεοῦ ΤΙάντη. (1 Β645.) μεν. κ(1.2128.; Μ.7524): Μαχ.ρ.το( 1 01.5902Ὰ}; 
2. Ρ838., οἵ ὕμυχοῖ, ορρ. ἴββεὶ “"εῦται... δι᾿ ἀγάπης ἁγιαζομένη 
ΤἩιάντῃ. ({Β85.)} μη. (3008; Μ.29.1418); 3. παρί,, ΒΟ] Ὁν τ] τὰ, 
Ρτος.α.Οαπμί.6:8(}}.87.17568). 

υἱόθετος, αὐορ δά ας α 505; οἱ (ῃχΙδὲ ἱπῖο σποβί. ΡΙεσοπια, ΟἸθτα 
χε. ἹΠμάοὶ,33(ρ.1τ7.το; Μ.9.6768), , 

Ἑμἱοπατερία, ἡ, ν. ξυἱοπαταρία. 
Ἑρμἱοπατήρ, ὁ, ν. Τυἱοπάτωρ. 
Ἐμἱοπατορία (ἔ-τερία), ἡ, ἀρείγίηε οὐ ἰδ ἰάοηεἶὴν οὗ δορὶ ἀπά 

Εαμΐόν, ἃ8 ἰαασῃϊς Ὁν ϑαθο  λη5. μήτε ἀπαλλοτριώσῃς τοῦ πατρὸς 
τὸν υἱόν, μήτε συναλοιφὴν ἐργασάμενος υἱ, πιστεύσῃς γτ. Π εαἰδεΐ.4.8; 
ἔδιιςιο; Ατησηοη. 7ο. τ: τ(}.85.12020); ΓΟΡ( 81) εα5.1:; ΤΆσας, ΟΡ ἐρ. 
Ρεἰγ.(ρ.19.20; -τερία Η.2.8454); 1 Β65. ΝΖ. ἀΤα].3(}1.38.861). 

Ἐρμϊοπάτωρ (Ἐ-πατήρ), ὁ, 1. ἀϊντθ Ῥεύβοη Ψ1ΠῸ ἰ5 Βοῖ. δ᾽ αέμεῦ ἀπά 
ϑρη, οὐδ᾽ ὡς Σαβέλλιος τὴν μονάδα διαιρῶν υἱ. εἶπεν ΑΥ,6}.«Α1εχ.{Ρ.12. 
12; Μ.26.700Ὰ}; υἱ, τὸν θεὸν κατὰ τὸν Σαβέλλιον, εἰ καὶ μὴ γυμνῷ τῷ 
λόγῳ, τῇ γοῦν ἀληθείᾳ εἰσάγων [8ς. Ματοο}} 15] Ἐπι5,ε. ἐ.τ.1(Ρ.62,33; 

Μ.24.8290); οὔτε γὰρ υἷ. φρονοῦμεν, ὡς οἱ Σαβέλλιοι λέγοντες μονοού- 

σιον καὶ οὐχ ὁμοούσιον ΤΑ. ἐαρ. β4.2(Ν].25.204Ὰ}; εἴ τις τὸ ἄχρονον 
τῆς τοῦ μονογενοῦς Χριστοῦ ἐκ πατρὸς ὑποστάσεως ἐπὶ τὴν ἀγέννητον 
τοῦ θεοῦ οὐσίαν ἀναφέρει, ὡς νῖ. λέγων, ἀνάθεμα ἔστω ΟΛης, (358) 
αηπαϊ.17; Μοντανιστὰς...τὸν αὐτὸν υἱοπατέρα ὁμοῦ καὶ παράκλητον 
νοοῦντας Ὠιάντη. Τγῖ.3.τ8(}1.39.8818); Νόητος...υἱ, τὸν Χριστὸν ἐδί- 
δαξε, τὸν αὐτὸν εἶναι ζλέγωνν πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα ἘΡΙΡΙ.. 
απαε. 7 (ρ.513.4; Μ.41.8480); αὐτὸν δὲ τὸν πατέρα ἕνα ὄντα δυοῖν 
ὀνόμασι γεραίροντα οἰόμενοι, νἷ. προσαγορεύουσιν ἶβο. Θ4 ΒΕ] 1815] 
ΤΟτΟΝ γϑ5. γε ϑαν.τ(}1.45.τ281Ὰ}; 2. ὁπὲ ψῃο μοΙ 45 βαοῖι ἃ ἀοο- 
ετἴπο, δ Ποραϊγίαη τὴν τῶν νἱοπατόρων λεγομένων ἀπάτην στ Ν ν88, 
Επηποδία Ρ.227.16; Μ.45.9244). ; 

υἱοποι-ἔω, ἃ. αὐορὶὲ ας ἃ ξοη, Αἀδτα ἤλαϊ.2.τοίΡ.104.26); ταεῖ., οὗ 
Ομτίβε βασιλέας --οὔντές τινες, οὐχ ἡγοῦνται διδόναι μᾶλλον ἢ λαμ- 

βάνειν. “"ησαι σὺ τὸν Χριστόν, καὶ ἕξεις πολλὴν ἀσφάλειαν (Ἤτγϑ. 
κον!.1.4 τη Ῥβη (αι. 200 Ε}; ΤΟΒγνβ.εασο, Ζαρε, 4(8,1260). 

Β. γαξκε τηὶο α ςορ οἵ Οοα; 1. πιϑῃ, τεῖ, Ῥριδ1:ό σχέσει γὰρ τῇ 
πρὸς θεὸν υἱοποιηθέντες παρ᾽ αὐτοῦ ϑεοποιούμεθα γτ ες. 4{5.,25Ὰ}} 
τῆτουρη ΟὨγϑι υἱοποίησεν ἡμᾶς τῷ πατρί Α1Ά,.Αγ.τ.48(λ1.26.028) ; 
συγκαταβάντος τοῦ λόγου, ““εἴται καὶ αὕτη ἡ κτίσις δι᾿ αὐτοῦ 19.2.6η 

(5848); τοῦ υἱοῦ μετέχοντες “-ούμεθα δι’ αὐτοῦ Ογγχοίθος, τΑ(ςἾ.151Ὰ}; 

1426 
« 

νιὸς 

14.ς.83:6(Ν1.69.12ο9Α}); {[ΒγουρῊ 11. μοβὲ τοῦ Χριστοῦ ὄντος ἀλη- 
θινοῦ υἱοῦ, ἡμεῖς τὸ πνεῦμα λαμβάνοντες, --ούμεθα Αἰ. 6ρ.δέγαροτιτο 
(Μ.26.-764}; Ογτον ἐεὶ.2.4(0.40.20; 61.428}; ἴὰ Ὀαρθβιη βαπτιζόμενοι 
φωτιζόμεθα, φωτιζόμενοι “-οὐύμεθα, --ούμενοι τελειούμεθα (Ἰθμι.ραεά. 
τιδ(ρ.το5.2ο; Μ.8,281Ὰ}); --ούμεθα καὶ ἡμεῖς ἀληθῶς ΑἸ. .ἀδεν.3τ(Ρ.27. 
25; Μ.25.4730); ἐκ ποιημάτων ὄντες, -“-οὐμεθα λοιπόν 1. ἦγ.τ..4(Μ.26. 
844); (οηι..4.Ρ}.2.33.1 οἱξ, 5. δεξιός ; 2, οἵ ΟΠ γΙσῖ (μοτεῖ,) τὸν φύσει 
υἱὸν θεοῦ, θέσει καὶ χάριτι νἱοποιηϑέντα λέγουσι 1)ιάνιι, ({1545.) ἔπ. 5 
(3144; Μ,29.7534); Ὀγτ,γεαά,(ρ.06.13.; 53.404}; εἰ οὖν οὕτως καὶ ὁ 
λόγος καὶ ὁ Χριστὸς μεταλήψει κοινοῦ τινος ἑτέρου.-..“-οῦνται θεῷ 

Τιοομί. ΗΝ εςί.4.τ2(Μ.86.1τ6488); οὐἰοάοχ ἕν᾽ ὡς ἄνθρωπος “-ηθείς, 
καίτοι κατὰ φύσιν ὑπάρχων θεός, ὁδοποιήσῃ δι᾽ ἑαυτοῦ τῇ ἀνθρώπου 
φύσει τῆς νἱοθεσίας τὴν μέθεξιν γτ, ἢ δ. τττίρ.365.23). 

Ἐρυἱοποίησις, ἡ, ΤΩ ΙΉΡ ἱπῖο 5οη5, τοῖ, ΗῸ.1:6 τῆς δὲ κτίσεως 
πρωτότοκον διὰ τὴν τῶν πάντων υἷ, ΛΔΙΏ..4γ.2.64(Μ.26,γ28..); 21}.4.0 
(34ο; τὸ πνεῦμα, ἐπείπερ ἐστὶ τοῦ υἱοῦ, ἐνεργήσει..«τὴν υἱ. γτ αἹαί. 
Τρμ. (οἰ, 4920). 

υἱοποίητος, αὐοῤίοά ἂς α 5οη, (Ὠτγβ,μοη1.5.2 ἴἢ ρὲ (11.348 
ΤΟΒτγυς, εαεο,Ζαρεΐ,, 4(8.1260). 

υἱοποιΐα, ἡ, γπαλδίης τηίο α 5οη,, τοῖ. Ῥβ.2: τῷ ἔργῳ τῆς πρὸς αὐτὸν 
[30. θεόν] νἱοποιΐας αὐτοῦ ἶϑς, τοῦ κατὰ Χριοτὸν ἀνθρώπου] 1,ὀομτ. Η, 
Νεςὶ. 3. 5(Μ 86,16 τ6.}). 

πμίοποιός, Ξοη - Πα ξΊηρ, Τιδοπῖ, 9), Δ᾽ οί, εἰ [ἀπ Μ.86.130 14) οἷ. 5. 
θεοποιός ; γεννήσεως υἱ, Ἰ,δοηϊ. Η. Δ᾽ 5|.4.το(}1.86. 1684). 

Ἐμἱοπρεπής, Πίίαὶ, δεβιηρ ἃ βοη υἱ, ἰδιώματα [5ς. τῆς τοῦ λόγου 
θείας φύσεως] 1.ϑοητ,. ΗΠ. Λδει.2.2τ(Μ.86.15844). 

Ἐμίοπρεττῶς, ας ὀεβὶς α 505, 0144, γ.7( ΜΝ 6ς, ττόδτο) οἷς. 5. 
ἀρχιερατικῶς. 

υἱός, ὁ, 509: νος, υἱός, Τι,ϑα.,20,τ(Ρ.6ο.6); ρὶατ. υἱεῖς, ΑἸΒοπερ, 
ἰεσ.20.2(Μ.6.932.); ὈέτρΟΡ οι. 88,565 0); ροοῖ. ἀδο, υἑέα, τ, ΝᾺ. 
εαγηηεχ.τ.2.τ( 1.327. Δο14}); νῆα, ΝΟΠῚ. ῥα. 0.13:22(Μ.43,865Ὰ}}; 

Α, ἴῇ ΗφΡταίβιηβ τοῖς υἱ, τῶν ἀνθρώπων Ι(ἴἰειη.61.2; υἱοὶ τῆς 
ἀνομίας Εεγπι υἷα... 6Σ; τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὄντες υἱ, Πἰο»».ἰδη1.2. 
15; γενόμενοι διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν νυἱ, τῆς εἰρήνης ΟΥ( εἰς.5.33(ρ.35.238, Ν.. 
11.12328}); ἀπειθείας υἱοὺς ὀνομάζει τοὺς ἀπειθεῖς, οἱονεὶ τῆς κατὰ τὴν 
ἀπείθειαν κακίας μητρὸς γινομένης καὶ γεννώσης αὐτοὺς ἔχοντας τὸν 
τῆς μητρὸς χαρακτῆρα ἰ(,ἐρημπη ΕΡΠΜονς τδ(Ρ.561). 

Β. οὗ ἃ βριστίϊπα! βοὴ, Βωγη.χ τ; ΓἸδιη ογα.τ(ρ.3.23; Μ.8.0804}); 
Τματυβαεν. τοδί. (4.280 Ὰ); εἴς, 

Ὁ. υἱὸς θεοῦ; 1. οὗ Ι5τ86], Βλι5.ς.81:6--γ(}}.22.0888); υἱοὺς ἔλεγε 
τοὺς πάλαι λαοὺς ὁ θεός ΑτΗ. “4γ,1.πο(Μ].26.920); [|| ρ.ρ.Ογτ. 
“μη (65, 2000); 2. οἵ Ομγβιίδι. ὈΟ]Π]ενοῖβ ὡς πρέπει υἱοῖς θεοῦ 
ἀντιστῶμεν Βαγη.4.0; υἱοὶ ὑψίστου πάντες δύνασθαι γενέσθαι κατηξίων- 

ται Τυβί. 410].124.4(ΜΜ.6.7658); τίς δὲ υἱ, εἶναι δυνάμενος τοῦ θεοῦ 
δουλεύειν ἥδεται; ΟἸατη ῥγοὶ.το(ρ.68.3; Μ.8.2Οο5Α.; αἱ τῆς ἀνομίας υἱ, 
ποτε διὰ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ λόγου νῦν υἱ, γεγόναμεν τοῦ θεοῦ 1ὖ.2 
(ρ.20.14.;; 978}; υὲ, θεοῦ καὶ μαθητὴς θεοῦ ὁμοῦ καὶ φίλος καὶ συγγενής 
14.5ἰν.7.τ6(ρ.66.17; Μ.0.5298); διὰ τὴν ὁμοιότητα υἱοὶ ἐκείνου εἶναι 
λογισθέντες πάντων δεσπόται ἀποκαταστῆναι δυνήσεσθε Πορ.ἴδητο. 

6; οὐ μόνον υἱ. θεοῦ ἀλλὰ καὶ θεοὶ θνητοὶ τὴν φύσιν ἄνδρες ἐκλήθησαν 

[1.6.. ἴῃ βου! ριυγε] Ἐπι5.6...1.2ο(ρ.84.23; Μ.24.8728); υἱ, δὲ θεοῦ 
ἔσονται τῷ τῆς υἱοθεσίας πνεύματι κοσμηθέντες 1δ.3.τπ(0.173.5; τοζοῦ ; 
υἱοὶ θεοῦ κατὰ μετοχὴν τῆς τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ κοινωνίας ἀποτε- 
λεσθέντες μετουσίᾳ τῶν τῆς θεότητος αὐτοῦ μαρμαρυγῶν 1δ.3.18(ρ.170. 
24: Ἰο410}); οὐκ ἄρα μισθὸν ἔσχε τὸ λέγεσθαι υἱὸς καὶ θεός, ἀλλὰ μᾶλ- 
λον αὐτὸς υἱοποίησεν ἡμᾶς τῷ πατρί, καὶ ἐθεοποίησε τοὺς ἀνθρώπους 
γενόμενος αὐτὸς ἄνθρωπος ΑἸῊ. “4γ.χ.38(}1,26.028); γινόμεθα καὶ ἡμεῖς 
υἱ,, οὐχ ὡς ἐκεῖνος φύσει καὶ ἀληθείᾳ, ἀλλὰ κατὰ χάριν τοῦ καλέσαντος 1. 
Διτοί(ξθ10) ; ἄνθρωπος ..-υἱ. θεοῦ γίνεται διὰ τῆς πνευματικῆς γεννήσεως 
Χριστῷ συναπτόμενος" ὁ δὲ τὸν ἄνθρωπον δι᾿ ἑαυτοῦ θεοῦ υἱὸν ποιῶν 
αὐτὸς ἄλλου υἱοῦ τοῦ χαριζομένου αὐτῷ τὴν υἱοθεσίαν οὐκ ἐπιδέεται στ. 

Ννβ5. ω.3(2 Ρ.41τ.17; Μ.45.6ο0Ὰ}); ἡμεῖς ὡς ἐν αὐτῷ τε καὶ δι᾿ αὐτοῦ 
υἷ, θεοῦ φυσικῶς τε καὶ κατὰ χάριν, φυαικῶς μὲν ὡς ἐν αὐτῷ τε καὶ 

μόνῳ, μεθεκτῶς δὲ καὶ κατὰ χάριν ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ ἐν πνεύματι ὕντ, 
Τλ}άς.πο(ρ.ὅσ.31; ς23.27Ὰ}; αὐτὸς οὖν κατὰ φύσιν υἱ, ἐστιν τοῦ θεοῦ, 

ἡμεῖς δὲ κατὰ χάριν Πιβίῃ.κοη.(Ρ.76.2; Μ.86.0008) ; τεῖ. Ἰλοιη, 8: 19-- 
21 κτίσιν καλῶν ἐνταῦθα τοὺς ἀγγέλους, υἷ, δὲ θεοῦ τοὺς ἀνθρώπους 
(ὐ5πι.[η4.10}.2(Μ.88.1208); 1.(1258}; υἱοὶ δέ, οὗ μήτε φόβῳ τῶν 
ἠπειλημένων, μήτε πόθῳ τῶν ἐπηγγελμένων, ἀλλὰ τρόπῳ καὶ ἕξει τῆς 
πρὸς τὸ καλὸν...τῆς ψυχῆς ῥοπῆς..-«μηδέποτε τοῦ θεοῦ χωριζόμενοι 
Μαχ.ριγοὶ, (Δ .01.712Ὰ}); Χριστιανὸς ὀρθόδοξος καὶ υἱ. τοῦ θεοῦ χάριτι 
{1|.}αεορτόθτα (ΝΒΡ τοῦῖ Ρ.30); ποβί., οἵ ἔο!]οννοτς οἵ Ῥυοαϊουβ 
υἱοὺς μὲν φύσει τοῦ πρώτου θεοῦ λέγοντες αὑτούς (ἸεΙη. 5 ἐγ.3.4{0.200.31 ; 

ΜΒ. τ126Ὰ}); ΒΑΒΙ ΙΔ Ἔδὴ υἱ, δέ, φησίν, ἐσμὲν ἡμεῖς οἱ πνευματικοί {ΠΡΡ. 
μαεν.".25(ρ.202.26; Μ.τό.32110)}; αὐτοὺς εἶναι νί, φασιν, οἱ τούτου 

χάριν εἰσὶν ἐν κόσμῳ, ἵνα..«ἅμα τῇ υἱότητι ἀνέλθωσι πρὸς τὸν ἄνω 
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πατέρα, οὗ ἡ πρώτη ἐχώρησεν υἱότης 1τὋὈὉ.1το.τ4{0.276.4:; 24300); οἱ τὴν 
περὲ διαφόρων φύσεων εἰσάγοντες μυθοποιΐαν καὶ λέγοντες εἶναι φύσει 
καὶ ἐκ πρώτης κατασκευῆς υἱοὺς θεοῦ, μόνον διὰ τὸ πρὸς θεὸν συγγενὲς 
δεκτικοὺς τῶν τοῦ θεοῦ ῥημάτων ΟΥ. [σ.20.33(27; Ρ.370.6; Μ.14.0488); 
ΜδηΙΟΝ,, θὲς. Ρβοί, Δ ο(Μ, 88,565) ; 3, οὗ Πδανεην Ὀεὶπρϑ: οὗ δητ- 
ΟὨτιβὲ ἀρρεϑγηρ ὡς υἱ, θεοῦ 1.16.4; οἵ ρΡαραπ σοῦϑβ υἱ. θεοῦ καλεῖ 
τοὺς θεούς, ὡς υἱ, ἀνθρώπων τοὺς ἀνθρώπους. καλεῖ δὲ θεούς, οὐχ ὡς 
ὄντας, ἀλλ᾽ ὡς παρὰ τοῖς ἀπίστους νομιζομένους ἽΠατ, 0 ς5.88:7(1.1232); 
4, τεῦ, σεπ.6:2 (τεδαϊηρ υἱοὲ θεοῦ ἰμδίςαα οὗ ἄγγελοι θεοῦ); ἰηΐϊετ- 
Ῥτείρα οἵ τηβη, [Δ 1ῃ..4.4.22(ρ.60.2; Μ.26.5 014}; ἔξωθέν γε.-. αὐτὸς 
ἴϑο. 7118} προσγεγράφθαι διϊσχυρίσατο, οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, καίτοι 
τῆς.-«ἀληθεστέρας γραφῆς ἐχούσης, οἱ υἱ, τοῦ θεοῦ, ἰστέον δὲ ὅτι μετά γε 
τὴν τῶν ἑβδομήκοντα τῆς ἑρμηνείας ἀπόδοσιν, αὐτὸ δὴ τοῦτο διερμηνεύ- 
οντες οἱ ἕτεροι, φασὶν ἀντὶ τοῦ, υἷ, τοῦ θεοῦ, οἱ υἷ. τῶν δυναστευόντων 
««ὐοἱ υἱ, τοῦ θεοῦ, τοῦτ᾽ ἔστιν οἱ ἐξ αἵματος τοῦ ᾿Ενώς (γε. 7 ο(3, 
2066); οοπῃίχαϑβέ {π|η.1}.(2000})} ; ϑοπλθ πιϑιπίαῖχι 8} π5ῖοι 15 ἴο ἈΏΡΕ]5, 
ας Δῆροὶβ αχθ Ὥθνεῖ ἀεβιρηαῖθα βοη5 οἵ σοί, Ὀγνβ,λοηι.32.2 ἐπ 
(εη.(4.1050}; Ἰαϊεγργεῖςα οἵ ἄβανθηὶν Ὀδίηρδ, ΓΒαβ. ποιυΐνρ. 350}, 
30.7400); ν. ἄγγελος ; 5. οὗ βεσοῃᾷ Ῥείβοι οἱ Τηη.; ἃ. ἴῃ χε], ἰο 
σοαπεαά ἴῃ ρέῃ. οὗτος δὲ ὁ υἱ, τοῦ θεοῦ.. ὁμολογεῖται ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ ἀπ᾽ οὐρανοῦ καταβάς Ατιδί αῤοΐ,τ5.1; δόξαν τῷ πατρὶ τῶν ὅλων διὰ 
τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱ, καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου Ταδῖ, ταῤοί,6ς.5(Μ. 
6.428}; οὗ, ῥὲγ τιαγμεδ ἐ765...᾿|06 δ5ὲ ρὸν Κέζενι εἰ ΣΡΊΡΤΜΗ1 ςατιοίμη, 
Ιγϑη, ἠ67.4 ρυόθιη. 4(Ν)ϊ.7.9758); υἱ, ἐν πατρί, καὶ πατὴρ ἐν υἱῷ ΓΙ]οτη. 
}αεά.τ.π(ρ.1ο4.14; Μ.8.2770); υἱὲ καὶ πατήρ, ἕν ἄμφω, κύριε 1δ.3.12 
(Ρ.2901.1 ; 6808); οὐ μὴν οὐδὲ ὁ πατὴρ ἄνεν υἷ. ἅμα γὰρ τῷ πατὴρ υἱοῦ 
πατήρ, υἱὸς δὲ περὶ πατρὸς ἀληθὴς διδάσκαλος. καὶ ἵνα τις πιστεύσῃ τῷ 
ωΐ,, γνῶναι δεῖ τὸν πατέρα πρὸς ὃν καὶ ὃ υἱ, αὖθίς τε ἵνα τὸν πατέρα ἐπι- 
γνῶμεν, πιστεῦσαι δεῖ τῷ υἱ,, ὅτι ὁ τοῦ θεοῦ υἷ, διδάσκει" ἐκ πίστεως 
γὰρ εἰς γνῶσιν, διὰ υἱοῦ πατήρ' γνῶσις δὲ υἱοῦ καὶ πατρὸς ἡ....διάληψίς 
ἐστιν ἀληθείας διὰ τῆς ἀληθείας 16,5 ἱ7.5.τ(ρ.226,το; Μ.0.94}; τρίτον μὲν 
γὰρ εἶναι τὸ ἅγιον πνεῦμα, τὸν υἷ, δὲ δεύτερον ἰ8.5.τά(ρ.3ος.τ6; 1568); 
1}.7.2(Ρ.7.22; Μ.0.4128) οἵέ, 5. ἐνέργεια; πρόσωπον δὲ πατρὸς ὁ υἱ,, δι’ 
οὗ γνωρίζεται ὁ πατήρ ἃ. ἐχο. 1 Πάοἑ, το(ρ.ττοις ; Μ,9. Ὅτ); Βα 6] Δ ῃ 
οὐκ ἄλλο εἶναι πατέρα, ἄλλο δὲ υἱ., ἐν δὲ καὶ τὸ αὐτὸ ὑπάρχειν ἨΡΡ. 
ἠαέν.9.12(0.248.27; Μ.16.228320); ἐλαττόνως δὲ παρὰ τὸν πατέρα ὁ υἱ. 
φθάνων ἐπὶ μόνα τὰ λογικὰ (δεύτερος γάρ ἐστι τοῦ πατρός)...ὦστε κατὰ 
τοῦτο μείζων ἡ δύναμις τοῦ πατρὸς παρὰ τὸν υἱ, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, πλείων δὲ ἡ τοῦ υἱ, παρὰ τὸ πνεῦμα Οτοῤγίηε.1.3.π5(ρ.56.2; Μο1Ι. 
1508); οὗτος δὴ ὁ υἷ, ἐκ θελήματος τοῦ πατρὸς ἐγενήθη...κτίσμα, σοφία 
1δ.4.4.π(ρ.340.11); ὁ μὲν δημιουργὸς τοῦδε τοῦ παντὸς υἱἷ, ἐστι τοῦ θεοῦ, 
ὁ δὲ πρῶτος καὶ ἐπὶ πᾶσι θεὸς πατήρ ἐστιν αὐτοῦ Ἰὰ ( εἰς.6.47(ρ.ττο.2; 
Μ,11.13720); φαμὲν τὸν υἱ. οὐκ ἰσχυρότερον τοῦ πατρὸς ἀλλ᾽ ὑπο- 
δεέστερον 1.8,τ5(ρ.233.7; 1537) : ΘΑ ΕΠ] δὴ ἀοοίτιης τὸν υἱ, εἶναι τὸν 
πατέρα Ἰλίου ἀρ. τη ἀσεν.26(0.22.1; Μ.25.4644}); ἀεὶ ὁ θεὸς πατὴρ 
ἦν καὶ ὁ υἱ, οὐχ ἁπλῶς ἀϊΐδιὸς ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ πατρὸς ἀιδίου ὄντος, ἀΐδιος 
ἂν εἴη καὶ ὁ νΐ, Ὀοη.Α].ρ. Αἰ Οέοη. τδίρ.58.4; Μ.25.5048)}; πατέρα 
εἶπον, καὶ πρὶν εἰσάγω τὸν υἱ, ἐσήμανα καὶ τοῦτον ἐν τῷ πατρί ΠοΗ. 
Α1.18.τ7(0.58.1τ6; Ξο40); ὁ δὲ ἄγγελος τοῦ πατρὸς ὁ υἱ, ἐστιν, αὐτὸς 
κύριος καὶ θεὸς ὧν Ἡντάρη.4}.5(ρ.326.24); ἔστι δὲ ὅ υἱ,, ἡ πανταδύ- 
ναμος καὶ κραταιὰ χεὶρ τοῦ πατρός Με. ,εὐδαΐ,οίρ.498.28; ΜΝ.18,34τ4}; 
ἄλλο μέν τι....τὸν υἱ, εἶναι, ἄλλο δὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ" ὁ μὲν γὰρ υἱ., τὰ 
θεῖα τῆς πατρῴας ἀρετῆς γνωρίσματα φέρων, εἰκών ἐστι τοῦ πατρός, 
ἐπειδὴ καὶ ὅμοιοι ἐξ ὁμοίων γεννώμενοι, εἰκόνες οἵ τικτόμενοι φαίνονται 
τῶν γεννητόρων ἀληθεῖς, ὁ δὲ ἄνθρωπος, ὃν ἐφόρησεν, εἰκών ἐστι τοῦ 
υἱ, Ἐπαξε, βεωῖη ᾿γ.δ.22(}1.18.6770); ἡ πρὸ τῶν γενητῶν θεία καὶ παν- 
ἄρετος οὐσία, ἡ νοερὰ καὶ πρωτότοκος τῆς ἀγενήτου φύσεως εἰκών, ὃ 
γνήσιος καὶ μονογενὴς τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ υἷ. Ἐθππιθ.4.6.5.τ(ρ.21το.32; Μ, 
22.3400) ; ἴῃ Μδτοβ  5᾽ ΓΠροΐορν πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με, 
δηλονότι τὴν σάρκα, διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀληθῶς υἷ, αὐτοῦ τὸν λόγον κοινω- 
νίαν ἩΔΥΟΕΙ], ἤγ.17 ΔΡ.Ἐυ5. Μαγεοῖ.2.3(ρ.417.2; Μ.24.δοφΑ}; εἰ τοίνυν 
τὸν πατέρᾳ χωρίζοντα ἑαυτὸν τοῦ υἱ, πρὸς τὸν Μωσέα ταῦτ᾽ εἰρηκέναι 

φήσει, οὐκ εἶναι τὸν υἱ. θεὸν ὁμολογήσει. πῶς γὰρ ἐγχωρεῖ τὸν λέγοντα, 
ἐγώ εἰμι ἃ ὦν, μὴ συνομολογεῖν ὅτι κατὰ ἀντιδιαστολὴν τοῦ μὴ ὄντος ὃ 

ὧν ἑαυτὸν εἶναί φησιν; εἰ δὲ τὸν υἱ, ὑποστάσει διῃρημένον τοῦτο φάσκοι 
λέγειν τό, ἐγώ εἶμι ὃ ὦν, ταὐτὸν αὖθις περὶ τοῦ πατρὸς λέγειν νομισθή- 
σεται 1.58 ἀρ.οιηή.6,{}..2.τοίρ.123.14; Μ.24.90444Α}; εἷς θεὰς καὶ ὃ 
τούτου μονογενὴς υἱ, λόγος, ὁ ἀεὶ συνυπάρχων τῷ πατρὶ.. οὗτος υἱ,, 
οὗτος δύναμις, οὗτος σοφία. . «ἀδιαίρετον εἶναι τὴν θεότητα τοῦ πατρὸς 
καὶ τοῦ υἱ, παρὰ τῶν θείων μεμαθήκαμεν γραφῶν. εἶ γάρ τις χωρίζει 
τὸν υἱ., τουτέστι τὸν λόγον, τοῦ παντοκράτορος θεοῦ, ἀνάγκη αὐτὸν ἢ 
δύο θεοὺς εἶναι νομίζειν... ἢ τὸν λόγον μὴ εἶναι θεὸν ὁμολογεῖν. ..«ἐγὼ δὲ 
ἐὐμεμάθηκα ὅτι ἀδιαίρετος καὶ ἀχώριστός ἐστιν, ἦ δύναμις, τοῦ πατρὸς 
ὁ υἱἷ, ΜατςΕ]]. 6}... ἘΡΙΡὮ.λα6».72.2--3(ρ.257. 21}; Μ.42.38588}; 
ΘΔΡΕ ἴδηι νίενν αβουϊθεα ὃν Ἐὶι5. τὸ Μδτοεϊ], τὴν ὑπόστασιν ἀναιρεῖν 
τοῦ υἱ,, ἕνα δὲ θεὸν ὁρίζεσθαι, καὶ τοῦτον ἑαυτοῦ πατέρα καὶ αὖ πάλιν 
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υἷ, ἀποκαλεῖν ἑαυτοῦ... «τὸν τε λόγον υἷ, εἶναι αὐτοῦ, οὐκ ἀληθῶς ὄντα υἱ, 
ἐν οὐσίας ὑποστάσει, κυρίως δὲ.. «ὄντα λόγον ἔι5.6.ἐ.1.τ(}0.63.1; 8290); 
τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα καὶ υἱ, 1δ.1.23(ρ.64.1; 8220); Σαβέλλιος.. «τὸν 
πατέρα. .«ουἱ, λέγειν ἐτόλμα 1ὦ.1τ.τ4{0.14.23; 8538); τὰ ἘΠαΒΘΌΙΩ5᾽ ν]δνν 
θεὸν πατέρα εἰδέναι μονογενοῦς υἱ. ... ἀληθῶς υἷ, ὄντος καὶ ζῶντος 
καὶ ὑφεστῶτος 1α, ἡΠαγεοίϊ,1.τ(Ρ.4.7; 7178); τί οὖν ἐκώλυεν καὶ πρὸ τῆς 
τοῦ κόσμου συστάσεως υἱ. θεοῦ ζῶντα αὐτὸν ὁμολογεῖν ; 1Ὁ.2.4{(ρ.57.11; 
ὅ21Α); ; εἷς δὲ καὶ μονογενὴς τοῦ θεοῦ υἷ., εἰκὼν τῆς πατρικῆς θεότητος, 
καὶ διὰ τοῦτο θεός 14,6. ἐξι.π.2(0.63.20; 8320); : ἐξ αὐτῆς τῆς προσηγορίας 
ὁ υἱ, τὴν πρὸς τὸν πατέρα φυσικὴν σχέσιν παρίστησιν ν.τοτοί(ρ. 68. 31; 
8410); ὁ δὲ μονογενὴς υἱ. ὁρατὸς γενάμενος...«ἕτερος ὧν δηλαδὴ παρὰ τὸν 
ἀόρατον θεόν 1.1.2ο(ρ.83.25 ; 8600); υἱόν, ὡς ἂν εἰκόνα τοῦ πατρὸς ἐξ 
αὐτοῦ φύντα πάντη τε καὶ κατὰ πάντα ὁμοιότατον ὄντα τῷ γεγεννηκότι 

᾿.2ἢ.2.14{Ρ.115.20; 9280}; ἃ υἷ, ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεσθαι λέγεται καὶ 
τὸ ἅγιον πνεῦμα ὁμοίως 10.3.4{0.150.4; τοο 4}; ἕν εἰσὶν ὁ πατὴρ καὶ ὁ 
υἷ, κατὰ τὴν κοινωνίαν τῆς δόξης 10.3.10(ρΡ.180.30; Το440) ; ἱπ ΑἸἸΔη 
ἀοσίηπο ξένος τοῦ υἱ, κατ᾽ οὐσίαν ὁ πατήρ, ὅτι ἄναρχος ὑπάρχει... 
αὐτέκα γοῦν υἱ, μὴ ὄντος ὁ πατὴρ θεός ἐστι ΑΥτ. ΤΠαΐ. [γ.2 ἀρ. ΑΙΠ δγηνΣ 
(Ρ.242.2}; Μ.26.7ο8Ὰ}); οὐκ ἀεὶ ὁ θεὸς πατὴρ ἦν, ἀλλ᾽ ὕστερον γέγονεν" 
οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ υἷ,, οὐ γὰρ ἦν πρὶν γεννηθῇ..«οὐκ οἷδε τὸν πατέρα ἀκριβῶς 
ὁ υἱ, ... χάριτι λέγεται υἱ, καὶ δύναμις Ι΄. 5.3 ΔΡ.ΑἸΠ.“4γιτιο(Ν.26. 
208); ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱ, καὶ...ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὁ νὶ, ἐστι Ἰά ἀρ. 
ἰχχβας.οῖ γαϊοπίρ Αἴ Π ἀροΐ 56... 58(ρ.138.15; Μ,25.3530)}; οὐκ ἦν ὁ 
νΐ, πρὶν γεννηθῆναι 1ἀ,αρ. ΑἸ}, ἀεεν.3(ρ. 3.19; Μ.2ς. 429᾽(421)4); ; 141. 
15(Ρ. 13.132] .449 (μὴ); ἄλλην εἶναι τὴν τοῦ λόγον οὐσίαν, καὶ ἄλλο 
τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ φῶς, ἵ ἵν᾽ ἧ τὸ μὲν ἐν τῷ νὶ, φῶς ἕν πρὸς τὸν 
πατέρα, αὐτὸς δὲ ξένος κατ' οὐσίαν ὡς κτίσμα 14.18.24{ρ.2ο.10; ; 4604); 
ἐκ μέρους καὶ οὐ πλήρης γινώσκει ὁ υἱ, τὸν πατέρα ἸΔ.ρ,οαπα. ερ. 440. 
1π1.τό(Μ.2ς.5768); ἀμέτοχον κατὰ πάντα τοῦ πατρὸς τὸν υἱ, Ἰ4.8. 
φαηα. 4γ.1.6(248); τί μέμφεσθε Ἀλεξάνδρῳ....λέγοντι ἐκ τοῦ πατρὸς τὸν 
υἷι ;.«λεχθείη ἂν καὶ ὁ υἱ, ἐκ τοῦ θεοῦ, οὕτως ὥσπερ καὶ τὰ πάντα λέγε- 
ται ἐκ τοῦ θεοῦ ὅεο,δοα.8Ρ. Αι. 4). τ76ρ. 245.10; Μ.26.7120); κἂν 
πατέρα μόνον ὀνομάξωμεν, ἔ ἔχομεν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς συνυπακουο- 
μένην τὴν ἔννοιαν τοῦ υἱὲ, (πατὴρ γὰρ υἱοῦ λέγεται), κἄν τε υἱ, μόνον ὀνο- 
μάσωμεν, ἔχομεν τὴν ἔννοιαν τοῦ πατρός, ὅτι υἱ, πατρὸς λέγεται 1ὰ..6ῤ. 
ἄορ... ἘΡΙΡΆ.Πασν.73.τοίρ.292.}; Μ.42.4370}; ἴῃ Γεδομίηρ οὗ ΑἸ, 
τὸν λόγον... ἀθάνατον ὄντα καὶ τοῦ πατρὸς υἱ, ΑἸ υἵης,.χ(Μ.25.1124}; 
μήτε κτίσμα, ἢ ποίημα, μήτε τῶν γενητῶν ἐστιν ὁ..«υἱ., ἀλλὰ γέννημα 
ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός (Δ. ἀεεγ.3(ρ.2,11; 428 (420}}}; εἰ τοίνυν υἱ,, 
οὐ κτίσμα, εἰ δὲ κτίσμα, οὐχ υἱ, ... καὶ οὐκ ἂν εἴη αὐτὸς υἱ, καὶ κτίσμα, 
ἵνα μὴ καὶ ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ἔξωθεν τοῦ θεοῦ ἡ οὐσία αὐτοῦ νομίζηται 
1διταί(ρ.12.1; [448 (μο)Α}; ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ πάντα..«ἀλλ᾽ ἄλλως ἢ ὡς 
ἔστιν ὁ υἱ, 1. τοίρ. τ6.9; 4404); κτίσματα. ..«οὐχ ὡς ὁ υἱἷ, εἰσιν ἐκ τοῦ 
θεοῦ" οὐ γὰρ γεννήματα, ἀλλὰ ποιήματά εἰσι τὴν φύσιν 14, δ γῃ. 35(Ρ. 262. 
20; Μ.26, 1564); ἐκ τῆς οὐσίας τὸν υἱ, ἐκ μὲν γὰρ τούτου τὸ γνήσιον 
ἀληθῶς υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα γνωρίζεται ἐν. .36(ρ. 263.3; 7560); τοῦ 
υἱοῦ μετέχει τὰ πάντα κατὰ τὴν.. ιχάριν. καὶ φανερὸν....γίνεται, ὅτι 
αὐτὸς μὲν ὁ υἱ, οὐδενὸς μετέχει, τὸ δὲ ἐκ τοῦ πατρὸς μετεχόμενον, 
τοῦτό ἐστιν ὃ νἱ, 14. 4γ.χ.τ6(Μ.26.454}; ἀπαθῶς καὶ ἀμερίστως τοῦ 
υἱοῦ πατήρ ἐστε ἴῤ.τ.28(604Α); οὐδὲν γὰρ πλέον ἡμῖν κέρδος...ἦν, εἰ 
μήτε ἀληθινὸς καὶ φύσει υἱ. τοῦ ϑεοῦ ἁ λόγος, μ μήτε ἀληθινὴ σὰρξ 
ἦν, ἣν προσελάβετο 1.2. Ἰο(ξοδο); ὁ μὲν υἱ, ἐν τῷ πατρί ἐστιν, ὡς 
λόγος ἴδιος καὶ ἀπαύγασμα αὐτοῦ 10.3.24{3738); ὁ..υἷς ... προκόπτειν 
οὐκ εἶχε, τέλειος ὧν ἐν τῷ πατρί 10.3.52(4320); ἐπεὶ φύσει καὶ μὴ ἐκ 
βουλήσεώς ἐστιν ὁ υἱ,., ἤδη καὶ ἀθέλητός ἐστι τῷ πατρί, καὶ μὴ βουλο- 
μένου τοῦ ποτρός ἐστιν ὁ υἱ.; οὐμενοῦν: ἀλλὰ καὶ θελόμενός ἐστιν ὁ 
υΐ, παρὰ τοῦ πατρός 1.χ.6δ(4010); τὸ πατὴρ ἀεὶ πατήρ, καὶ τὸ υἱὸς 
ἀεὶ νἱός ἰὰ,ρ. Θέγαρ.τ τ6(}}.26. 5608); μὴ κτίστην εἶναι τὴν οὐσίαν τοῦ 
υἱ., ἀλλ᾽ ὁμοούσιον τῷ πατρί 1.2.ς(δτδο) ; μένων οὖν ἐν τῷ εἶναι υἱ,, 
πάντα ἐστὶν ὅσα ἐστὶν ὁ πατήρ. ... ἐκ τῆς κατὰ φύσιν κοινωνίας ἔχοντος 
τοῦ υἱ, τῆς πατρικῆς θεότητος τὸ ἀξίωμα...ἐξ αὐτῆς τοίνυν τῆς υἱοῦ 
προσηγορίας διδασκόμεθα, ὅτι τῆς φύσεώς ἐστι κοινωνὸς... «ἐκ τῆς οὐσίας 
ἐκλάμψας ἀδιαστάτως Βαβ.ἤοηι.τ5.2(2.1324 ; Μ,31.468.4); ἀληθῶς εἶναι 
τὸν μονογενῆ υἷ,, οὐ κατὰ θέσιν εἰσποιηθέντα ψευδωνύμῳ πατρί, ἀλλὰ 
κατὰ φύσιν γεννητῶς ἐκ τοῦ ὄντος ὄντα ΟΥὈΝ ΥΒ5. μη. .4(2 Ρ.79.14; Μ. 
45.6538); οὐκ ἄν τις..«μίαν ἐνέργειαν... διδαχθεὶς τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 

φύσεως ὑπονοεῖ 1(.0γ. ον. 3(ρ.ὅ2.ττ; Μ.44. 
ΙἸΘΟΑῚ); κύριος. «τῶν ὅλων ἐστὲ κατὰ φύσιν ὃ υἱ." καὶ συγκατάρχει 
παντὸς γενητοῦ τῷ..«πατρί Ογτ.1ς5.1.5(2.14:Α}; υἷ, καλεῖ τοῦ πατρὸς 
μονογενῆ, τὸ ὁμοούσιον τῇ δόξῃ παραστῆσαι θελήσασα 30. ἡ γραφή]... 
βουλόμενος ὁ λόγος μέαν οὐσίαν δεῖξαι πατρὸς καὶ υἷ., λέγει υἱ, τοῦ 
πατρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ γεννηθέντα μονογενῆ’ εἶτα ἐπειδὴ γέννησις καὶ 
υἱὸς ἐφ᾽. ἡμῖν ἔμφασιν παρέχει τοῦ...πάθους, τοῦτον τὸν υἷ. προσαγορεύει 
καὶ λόγον, τὸ ἀπαθὲς τῆς γεννήσεως..«δηλῶν Τμαοι ποι λονι.2. δ(ρ. 16. 
22: Μ. 77. (3760); 2 υἱ, δὲ κυρίως εἴρηται, ὡς ἂν εἴποις οἷος. οἷος γὰρ ὁ 

πατὴρ τὴν οὐσίαν, τοιοῦτος ὁ μονογενής Απαβί.5.ἠοά,2(Μ.80.564); 
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μετὰ σὲ οὐκ ἔσται ἄλλος υἷ. τῷ πατρὶ ὁμοούσιος καὶ ὁμότιμος {ΜΈ}. 
δγ».οἱ ἄπμη.6(Μ.τᾶ, 3618); ; Ὁ. Ὁπ|6 ἌρΡΡΙΪδα 1 πη νἰσίπε οὗ δἴθσηβ) 50} - 
5810, ποῖ οὗ ἴπΟ. τῷ υἱ, ἀνθρώπου καὶ υἱ, θεοῦ Ἰρτ. ἐ Ρἢ.20.2; οὐχὶ υἱ, 
ἀνθρώπου ἀλλὰ υἱ, τοῦ θεοῦ, τύπῳ δὲ ἐν σαρκὶ φανερωθείς Βανη. 12.το; 
ὡς βασιλεὺς πέμπων υἱὸν βασιλέα ἔπεμψεν Π)ί0ρΉ.7.4:; ὅ... "κυρίως υὲ,, ὁ 
λόγος. πρὸ τῶν ποιημάτων...γεννώμενος,... Χριστὸς μὲν κατὰ τὸ 
κεχρῖσθαν. 7051. 2αροί, 6.,.(Μ.6. 4534)} υἷ, γεννητόν, μονογενῆ υἷε «ον 
σοφίαν καὶ λόγον καὶ δύναμιν θεοῦ, πρὸ αἰώνων ὄντα οὐ προγνώσει ἀλλ᾽ 
οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει θεόν, θεοῦ υἱόν Ἡγτηεη. εΡ. 2(Ρ. 324. 21}; ἦν οὐχ ὡς 
ψιλὸς θεοῦ λόγος, ἀνυπόστατος. .«ἀλλ᾽ ἦν καὶ προῆν ὡς μονογενὴς υἱ, 
Ἐπ5. ΜΠ αγεεϊ .τ.τ(Ρ.7.34; Μ4.24.7284}; ὁ δὲ μονογενὴς υἷ, ... προῦπάρ- 
χων ἦν οὐκ ἐν τῇ διανοίᾳ τοῦ πατρός... ἀλλ᾽ ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ Ἰα, 
6.1ἢ..τ.2ο(Ὁ. 83. 25; Μ,24. β6οο); : 1. (. 84.π0:; 8728); : εἰ, ὅτε γέγονεν 
ἄνθρωπος, τότε υἱ. ... ἐλέχθη, πρὸ δὲ τοῦ γένηται ἄνϑρωπος, υἱοὺς 
ἔλεγε τοὺς πάλαι λαοὺς ὁ θεάς... δῆλόν ἐστιν, ὡς μετ᾽ αὐτοὺς καὶ υὲ, ... 
ἐλέχθη. πῶς οὖν πάντα δι᾽ αὐτοῦ; ΑἸΒ. ἄγ.1.30(}1.26.920); ΓΑΤΗ. ἄγ, 
4.23(ρ.60.20Ώ,; Μ. 26, 5οιο); ὁ ἄνω υἷ,, κάτω παιδίον σδο, 16}, ον, 
(Ρ.91.8; Μ.77.14608); Ὀαὶ ἦν αὐτὸς ὁ λόγος, ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ 
παρθένον ἕνα «τέλειον» υἱ, θεοῦ ἀπεργασάμενος... ὃ ἐκ πνεύματος καὶ 
παρθένου τέλειος υἱ, θεοῦ ἀποδεδειγμένος ΗΡΡΝοδὶ,4{(ρ.241.271.; Μ, 
τοιβορα) ; 58 Ὀ6]]Π]16Π ἀσοίγη6 Ὡβουθεα το (8 }Π5ἴ5 τὸν λόγον, ὃν υἱ, 
προσηγόρευε διὰ τὸ μέλλειν ἄνθρωπον γενέσθαι" καὶ τὸ καινὸν [Μ5 
κοινὸν] ὄνομα τῆς εἰς ἀνθρώπους φιλοστοργίας ἀνελάμβανεν νέ, καλού- 
μενος" οὔτε γὰρ ἄσαρκος καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ὁ λόγος τέλειος ἦ» υἱ,, καίτοι 
τέλειος (λόγος) ὧν μονογενής, οὔθ᾽ ἡ σὰρξ καθ᾽ ἑαυτὴν δίχα τοῦ λόγον 
ὑποστᾶναι ἠδύνατο..«οὕτως εἷς υἱ, τέλειος θεοῦ ἐφανερώθη ἰδ. τοίρ.259. 
τ6; 8248); τὸ μὲν γὰρ βλεπόμενον, ὅπερ ἐστὶν ἄνθρωπος, τοῦτο εἶναι τὸν 
υἷ,, τὸ δὲ ἐν τῷ υἷ, χωρηθὲν πνεῦμα τοῦτο εἶναι τὸν πατέρα 14.ἢπαξν.0. 
12(0.240.3; Μ.τ6.33830) ; ἰπ ἐεδολτηρ οἵ Ῥαμ]. ὅτ. : τὸν μὲν υὲ, εἶναι 
Χριστόν, τὸν δὲ λόγον ἄλλον εἶναι ῬΩᾺ] ὅατη, 7γ.1} τ(Ρ.338.10) ; φησὶν μὴ 
δύο ὑφίστασθαι υἱ." εἰ δὲ υἱ, ὁ... Χριστὸς τοῦ θεοῦ, υἱ, δὲ καὶ ἡ σοφία, καὶ 
ἄλλο μὲν ἡ σοφία, ἄλλο δὲ...Χριστός, δύο ὑφίστανται υἱ. τά. (ν.Β τὸ 
(0.332.1; οὐ δίδως οὐσιῶσθαι ἐν τῷ ὅλῳ σωτῆρι τὸν υΐ, τὸν μονογενῆ, 
τὸν. .«ἀιδέως ὑπάρχοντα Μδίομ. φ. 417.1τ0); ὁ Σαμοσατεὺς ἐφρόνει 
μὴ εἶναι πρὸ αρίας τὸν υἱ. ΑΙ, αν. 45(Ρ. 270.20; Μ.26. 7138): : ἴῃ 
Μδτοο δ᾽ ἰεδοπίησ οὐκ ἄν τις εἴποι υἱ, εἶναι τὸν σημαντικὸν καὶ 
ἐνεργητικὸν λόγον... τὸν μὴ ὑφεστῶτα λόγον τὴν σάρκα ἀνειληφέναι. υ 
φησιν καὶ τότε... γενέσθαι. ουἷ, δεδοξασμένον..«μὴ ὅ ὄντα πρότερον Επ58. 
Μανεεϊ!.:.τ(ρ. 32.3; ΝΙ.24.777}}; ; τὸ γὰρ μὴ λόγον εἶναι φῆσαι τὸν ἐξ 
αὐτοῦ προελθόντα καὶ τοῦτον εἶναι τὸν τῆς γεννήσεως ἀληθῆ τρόπον, 

ἀλλ᾽ ἁπλῶς υἱ, μόνον, ἔμφασίν τινα τοῖς ἀκούουσιν ἀνθρωπίνης ὄψεως. 
παρέχειν εἴωθεν Ματο!}} Κ'.31 18.2.2(0.36.7; 7854); οὕτω δὴ τὸν υἱ, 
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τοῦ θεοῦ ἀρνούμενος, τὸν ἐν τῷ ϑεῷ λόγον ποτὲ μὲν ἔνδον εἶναι ἐν τῷ 

θεῷ ἔφασκεν, ποτὲ δὲ προϊέναι τοῦ θεοῦ, καὶ ἄλλοτε πάλιν ἀν ραμεταθοῖ 

εἰς τὸν θεὸν καὶ ἔσεσθαι ἐν αὐτῷ Τὸ αι5.1δ.(ρ.1ο7.8; ΟἹ30); δ. ἱπαρρ! σα Ὁ] 6 
το ΗΠ, (Ποβὲ, βοπβῃιρ Ῥείηρ ἃ 'ῬΘου]ΙαΥ τοϊδείουιο ίρ, ποΐ ΒΕποτῖο, 
ἤδποθ Ῥῃρυπιτοιηδοῃδτι ατριηδηΐ τοίαϊοα εἰ...ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκ- 
πορεύεται, οὐκοῦν υἱ, ἐστι καὶ αὐτό, καὶ δύο ἀδελφοὶ εἰσιν αὐτὸ τε 
καὶ ὁ λόγος" καὶ εἰ ἀδελφός ἐστι, πῶς μονογενὴς ὁ λόγος; ΑΙδ..Ὃ, 
δέγαρ. Ἧς 15(Μ. 26, 5084); μανία.--«λέγειν ἐπὶ μὲν υἱοῦ ἀδελφόν, ἐπὶ δὲ 
πατρὸς τὸ πάππου ὄνομα 1.1. τ6(5698); ; 1Ὁ.1. 25(5880); : 18,4.5(64τΑᾺ}:; 
ὡς γὰρ οὐκ ἔξεστιν ἄλλως εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ, ἢ ὅτι πατήρ, οὕτως ἀσεβὲς 
ἐρωτᾶν, εἰ υἱ. ἐστι τὸ πνεῦμα, ἢ τὸ πνεῦμα υἱἵ, διὰ τοῦτο Σαβέλλιος 
ἀλλότριος τῆς ἐκκλησίας ἐκρίθη, τολμήσας εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ πατρὸς τὸ 
υἱός, καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ τὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα ιῤ.4. κ(6470); μήτε υἱὸν τὸ 

πνεῦμα, εἷς γὰρ ὁ μονογενής..«κοινὸν γὰρ πατρὶ μὲν καὶ υἱ, καὶ ἁγίῳ 
πνεύματι, τὸ μὴ γεγονέναι, καὶ ἡ θεότης" υἷ, δὲ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, τὸ ἐκ 
τοῦ πατρός. ἴδιον δὲ πατρὸς μέν, ἀγεννησία" υἱοῦ δέ, ἡ γέννησις" πνεύ- 

ματος δέ, ἡ ἔκπεμψις Οτ.Να2.ογ.25.τ6(Μ.35.12218); ὈΙάγτα, [Β65.) 
ἔπη. (3058; Μ.20.7320). 

Ὁ. υἱὸς ἀνθρώπου; 1. ἴῃ ἀποβέ, ἀϑᾶσς, ν. ἄνθρωπος; 2. οἵ (Βτιθῖ; 
ἃ. 85 ὅ0ῃ οὗ ἥβη οοπληρ ἴῃ ἡπασεγησηΐ (οἴ. Π)4η.7: τ21{., εἰς.) ὡς υἱὲ, 
γὰρ ἀνθρώπου ἐπάνω γεφελῶν ἐλεύσεται Μαβῖ, ἀϊαί 5 τ(Μ. 6.5498); υἷ, 
ἀνθρώπου καλεῖται, οὐχ ὡς ἕκαστος ἡμῶν ἐκ γῆς τὴν γέννησιν ἐ ἐσχηκώς, 
ἀλλ᾽ ἐρχόμενος ἐπὶ τῶν νεφελῶν κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς ὈγτΙ 
εαἰφεί. το; Ὁ. ἀ5ὰ, οὗ (ῃτίβι 85. τπβη ΟΥ ΓΒ τΙβι’5. ΒΟΤΙΔΠΙΥ ; 
ἢν ἴῃ βοπ, Χριστῷ. «τῷ υἱἷ, ἀνθρώπου καὶ νἱ. θεοῦ Ἰσῃ. ΕΡῆ.20.2; 
Βανη.τντο; τὸ γὰρ ὡς υἱὸν ἀνθρώπου εἰπεῖν, φαινόμενον μὲν καὶ γενό- 
μενον ἄνθρωπον μηνύει, οὐκ ἐξ ἀνθρωπίνου δὲ σπέρματος ὑπάρχοντα 
δηλοῖ Ταβὶ Ταϊ.76. τ(Μ.6.6ς:20}; οἵ. ῥγορίεγηος εἰ ἀοηιΐρες σορισί- 
ἐρειρη βἰίτο πονμίπῖς ἐοηβισίμν, ρῥγϊηείραίενε μονηηθηι τἰϊπεηη, οὶ φίο 
εα φμαθ τρεμηάμηι Ἡμρίσγόνι οςὶ ῥίασηταιίο ἐαεία ἐπὶ, ΤΏ 5 6η, Εἰ Τρ σιιῦη 
γεραρτιμίαηδ, Ἰγοη παόν. 5.21, τ(Μ. Ἰ. 11708); λόγος γὰρ ἦν, πνεῦμα ἦν, 
δύναμις ἦν' ὃς τὸ καινὸν ὄνομα καὶ παρὰ ἀνθρώποις χωρητὸν ἀνελάμ- 
βανεν εἰς ἑαυτόν οὕτω καλούμενος ἀπ᾽ ἀρχῆς υἷ. ἀνθρώπου διὰ τὸ μέλλον 
καίτοι μήπω ὧν ἄνθρωπος ΗἸΡΡ.Λ᾽ οδἰ.4(0.243.τὸ ; Μ το, 8008) ; λόγον... 

1428 υἱότης 

υἷ, ἀνθρώπου διὰ τὴν ὑστάτην ἐνανθρώπησιν ἔδι5,},6.1.2.,6(Μ.20ο. 
684}; τεῖ. Μαχοβίαῃ ἀοοίτγης οἵ ἐπὰ οὗ (τῖιβι δ Κίπραοπι τῆς δὲ 
σαρκὸς..«ἐρήμου καταλειφθησομένης ὑ ὑπὸ τοῦ λόγον, ὡς μήτε τὸν υἷ. τοῦ 
θεοῦ τότε ὑφεστάναι, μήτε τὸν υἱ, τοῦ ἀνθρώπου ὃν ἀνείληφεν 1. 
Μανοοὶ.2.πχ(ρ.32.1τ4; Μ.24.7778); οὐ τὴν οὐσίαν τῶν ἀνθρώπων δηλοῖ 
τὸ υἱός, ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων γέννησιν Αἀατη “αἱ. 5.4{ρ.182.1τὸ; Μ.1τ. 
18378); λέγω, υἱ, ἀνθρώπου, τὸ κατὰ σάρκα καὶ ἀνθρώπινον αὐτοῦ 
δείκνυσιν Α.Π.6}. δ όναρ.4.2ο(Μ.26.0694); ἡ δὲ κένωσις οὐκ ἄνθρωπον, 
ἀλλὰ υἱ, ἀνθρώπου τὸν κενώσαντα ἑαυτὸν ἀπέφηνε κατὰ τὴν περιβολήν, 
οὐ κατὰ μεταβολήν ΡΟ. Ρ΄.Ι24(Ρ. 237. 31) αρ ΓΒ, γα. τ(4- 70); υἱ, 
δὲ ἀνθρώπου, καὶ διὰ τὸν δάμ, καὶ διὰ τὴν παρθένον, ἐξ ὧν ἐγένετο 
τ. Ναζ.σν.30.21(ρ.142.1το; Μ.36,1228) ; υἱ, δὲ ἀνθρώπου ἐνταῦϑα οὐ τὴν 
σάρκα ἐκάλεσεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐλάττονος οὐσίας ὅλον ἑαυτὸν... ὠνόμασε 
Ομ τγυβιλοη. 2.7.1 ἴῃ [0.(8.1540}; ἢ. υὲ, ἀνθρώπον οὐ ἄνθρωπος 5816 ἴο 
Β6 'βοπ Ὀγ ρυβος᾽ (ν. ἀνθρωποςῚ), οἷ. οὐχ υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ὀνομάζει, ἀλλὰ 
πανταχοῦ υἱ. ἀνθρώπον ἑαυτὸν λέγει, ἵνα διὰ τῆς τοιαύτης ὁμολογίας 
θέσει τὸν ἄνθρωπον διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν κοινωνίαν υἱὸν θεοῦ γενέσθαι 
παρασκευάσῃ καὶ μετὰ τὸ τέλος τῆς πράξεως αὖθις, ὡς λόγος, ἐνωθῇ τῷ 
θεῷ Ματοεὶὶ!, ξγ.34 ΔΡ.Επι5 Μ ανεοί,.2.2(Ρ.42.33; Μ.24.7968); ταύτην 
[30. τὴν σάρκα] γὰρ δούλου μορφὴν καὶ υἱ, ἀνθρώπου καλεῖν δεδίδακται 
Ἐλι5.6.(...1.Ψ 32(Ρ. 63. το; Μ.24.8228) ; εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ..-καὶ εἷς κύριος. ̓ 
Χριστός, ...«ὦ προὼν τοῦ θεοῦ μονογενὴς υἱ., καὶ τρίτος ὁ κατὰ σάρκα υἱ. 
ἀνθρώπου, ὃν δι᾿ ἡμᾶς ἀνείληφεν ὁ υἱ, τοῦ θεοῦ τῦ.τιδίρ.ος, 6; 826Α); 
χάριτι υἱ, ὁ ἐκ Μαρίας ἄνθρωπος, φύσει δὲ ὁ θεὸς λόγος" τὸ μὲν χάριτι 
καὶ οὐ φύσει, τὸ δὲ φύσει καὶ οὐ χάριτι" ἀρκέσει τῷ ἐξ ἡμῶν σώματι, τὸ 
τῆς κατὰ χάριν υἱότητος...οὐδὲ αὐτὸς ὁ θεὸς λόγος βούλεται ἑαυτὸν τοῦ 
Δαβιδ εἶναι υἱ., ἀλλὰ κύριον" τὸ δὲ σῶμα καλεῖσθαι τοῦ Δαβὶδ υἱ. ... οὐκ 
ἐφθόνησεν Ὠϊοα. γησι5.1τ(λ1.33.1σόο0); ΤΕ Γμάν, Μορϑ5. ῥγοϊηςιι2.τ 
(0.393.2; Μι66.οβ40) ; 1δ.12,2(0.303.17; 9858) ; 19.12.8(ρ.3ο6.2; οὔδΑ) ; 
ὃ μὲν γὰρ μονογενὴς..«καθ᾽ ἑαυτὸν υἱ, τοῦ θεοῦ ἐστι ..«ὃν δὲ ἔλαβεν 
ἄνθρωπον, οὐ φύσει θεὸς ὧν διὰ τὸν ἀναλαβόντα αὐτὸν ἀληθῶς θεοῦ υἱ, 
ὁμωνύμως αὐτῷ χρηματίξει Νεβῖ. ἢ".Β ς(Ρ.217.21τ)ὰρ.Ὀγτ. Τπάς. 6(ρ.46. 
4; 55.950}; οἴμα, β'.( τοί(ρ.269.17); 18.(0.275.6); ἀοείτιπε αἰΐδοκοα 
οὔτε γὰρ οἷόν τε ἦν τὸ ὅλον υἷ. ἀνθρώπου καλεῖσθαι καταβεβηκότα ἐξ 
οὐρανοῦ καὶ υἱ, θεοῦ γεννηθέντα ἐκ γυναικός, εἰ δύο φύσεων διαίρεσιν 
ἐπιδέχεται" ἀλλὰ τὸ μὲν καταβεβηκὸς... ἐκαλεῖτο ἂν υἱ. θεοῦ καὶ οὐχ υἱ, 
ἀνθρώπου, τὸ δὲ γεννηθὲν ἐκ γυναικὸς ἐκαλεῖτο ἂν υἱ. ἀνθρώπου καὶ οὐχ 
υἷ. θεοῦ" καὶ τοῦτο ἕπεται τῇ Παυλιανικῇ διαιρέσει ἈΡΟ]]. 6». ΠίοΉ.4 
(Ρ.258.ς: ΜῸΡΙ 8, ο200) ; οὐδὲ δύο υἱ., ἄλλον μὲν υἱὲ, θεοῦ ἀληθινὸν καὶ 
προσκυνούμενον, ἄλλον δὲ ἐκ Μαρίας ἄνθρωπον μὴ προσκυνούμενον, 
κατὰ χάριν υἱ. θεοῦ γενόμενον,..«ἀλλὰ τὸν ἐκ θεοῦ..«ἕνα υἱὸν θεοῦ, καὶ 
τὸν αὐτὸν καὶ οὐκ ἄλλον καὶ ἐκ Μαρίας γεγεννῆσθαι κατὰ σάρκα 1.6 Ρ. 
7ουκχ(ρ.251τ.3; Μ.28.28λ); Ογτ.ορ.4.6(0.28.6; 55,540}; 1δ.17.4(0.35.27. 
52.790}; ὡς ἑνὶ Χριστῷ καὶ υἱ, τὰς ὑπὲρ ἀνθρώπου φύσιν προονεμοῦ- 
μεν φωνάς" οἱ δὲ διϊστάντες εἰς δύο πρόσωπα δύο πον πάντως ἐπινοοῦ- 
σιν υἱούς ᾿ὰ ϑχρὶ, χἱὶεαρ.τά(ρ.20.7; 61. 15 0Ὲ}); συκοφαντεῖς τοῦ λόγου τὴν 
κατὰ σάρκα γέννησιν, δύο πρεσβεύων υἱ. 14. Ν᾿ δεί.τοτίρ.18.22; 6. τοὶ} : 
ἐδ.2.8(0Ρ.46.27; στο); 14.62».30.5(ρ.17.14; 52.1068)}; οἷ. δγνιι( Παίε. 
(ρ.120.τό; Η.2.4568) ; οἴ. Ταβέη.ἐοηξιαπαϊᾷ. 5; Ὀὰ σματρα οὗ Τοδοῃϊπρ 
ἵνγο 8018 σο]οστοα ὃν Ἀπ ο 6 πε65 οὐκ ἤδη δύο φαμὲν τοὺς υἱ,, εἷς δὲ 
υἷ. ὁμολογεῖται δικαίως" ἐπείπερ ἡ τῶν φύσεων διαίρεσις ἀναγκαίως 
ὀφείλει διαμένειν, καὶ ἡ τοῦ προσώπου ἕνωσις ἀδιασπάστως φυλάττεσθαι 
ΤΗηγ.Νορ5. βρη. της.13.2(ρ.404.τ; Μ,66,0858); Νεβῖ, ἡ», τοί(ρ.275.5)}} 0. 
Ογτ. Ν ἐ5..2.1{0.44.1τ; 6᾽,47Ὲ}; ὑπείληφα δυσσεβεῖς... «τοὺς τὸν... «υἷ, τοῦ 
θεοῦ..-τὸν ἐνανθρωπήσαντα ϑεὸν λόγον, εἰς δύο μερίζειν ἐπιχειροῦντας 
υἱ. εἴπερ ἄρα τινές εἰσιν. ἐγὼ γὰρ οὐκ οἴομαι' ἀλλὰ ταύτην ἀεὶ τὴν 
συκοφαντίαν...οἱὗ τῆς Ἀρείου καὶ Εὐνομίου, καὶ μέντοι καὶ δϊπολινα- 
ρίου συμμορίας ἀναίδην ἐξύφηναν ΤὨαΤΙ, Ερ.143(4.1238). 

Ε.. υἱ, μονογενής 5 Να]οηῖ. ἀθοη, ἴτϑπ,ἦπ67.1.8. 5(Μ.1.5328). 
Ε, (Δἴαπις.) οὗ βοὴ οὗ ἀγαθός (οὐ ζῶν) πατήρ: τὸν υἱ, αὐτοῦ 

ἀπέστειλεν... «ἐς τῶν κόλπων εἰς τὴν καρδίαν τῆς γῆς Πδρειη.“Αγε}.8. 
(ρ.11.12; Μ.10,.14370}; ἔπεμψε τὸν υἱ, αὐτοῦ τὸν ἠγαπημένον εἰς 
σωτηρίαν τῆς ψυχῆς 1τῦ.(Ρ.12.0; 14404)}. 

Ἐμϊζότης, ἥ, τσησλρ; 1. οὗ ὅ0η τὴν υἱ, τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, οὐδεμέαν 
ἔχουσαν κοινωνίαν πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν υἱ, ΑἸ6χ.Α1.6ρ.Α416χ.7(0.24.7} 
Μ.18.5570); φωνὴ πατρικὴ...«ἐμαρτύρει...τὴν υἷ, Τῦπ5.[γ.1.ε.9134(ΜΜ.24. 
5400); 1ἃ.φ μετ, τοίρ.69.3; Μ.24.8410}; κοινὴ μὲν ἡ θεότης" ἰδιώματα 
δέ τινα πατρότης καὶ υἱ, Βα5. ἔξ ι».2, 28(1. φόσο; Μ.20, 6378); ἵνα καὶ 
τοῦτο θεϊκὸν ἔχωσι, τὸ μοναδικόν, ὁ μὲν [3ς.. υἱός] τῆς υἱ., τὸ δὲ [5ς. 

πνεῦμα! τῆς προόδου, καὶ οὐχ υἱότητος ΟΥ ΝΑ Ζ.ογ,2 5. ̓ 6(Ν. 35.:12214}} : 
ὅταν οὖν ὅπερ ὡμολόγηται εἶναι θεοῦ, τοῦτο νίοῦ φαίνεται ὄν, κοινωνία 
τῆς φύσεως δείκνυται, καὶ ἀληθὴς υἱ, ΑΡΟ]] ον, :τίρ.60.11); τεσ- 
σάρων δὲ ὄντων τῶν τῆς θεύτητος ἡγεμονικῶν ὀνομάτων ...«κυριότητος: 
καὶ θεότητος, υἱ, καὶ βασιλείας αἰωνίου Τῃτγπ, βαξεῖ,.6.4(ρ.167.τ8; 8, 
2700}; ἃ5 ὅοη 1ὴ ὈΟΓ πϑίμτοβ ἕνα ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ προσώπῳ. 
ἀμφοῖν τῶν φύσεων συνελθουσῶν, ὧν εἰσιν αἱ υἱότητες, μὴ ἔχοι τις 



ς , 
υἱϊνότικος 

θατέραν τελείαν υἱ,, ἄνευ τῆς συνθεωρίας τῆς ἑτέρας φύσεως εἰδέναι" 
«ὡς καὶ δύο υἱοὺς ἐκ τοῦδε ὁρᾶν ὑποκειμένους, ἀλλ᾽ ἕνα τὸν ἐν δύο 
φύσεσι καὶ υἱ. Χριστόν' τοῦτο γὰρ τὸ τῆς ἑνώσεως. «δώρημα πραγμα- 
τωδῶς ἐστιν Ἰιροπ. ΗΠ ΟΝ ἐε|.2.τ(Μ},86.16048); εἰ οὖν ὁ υἱὸς τῆς παρ- 
θένου ἐγένετο υἱὸς τοῦ θεοῦ χάριτι, δύο υἱ., ἄλλη τοῦ φύσει καὶ ἄλλη 
τοῦ χάριτι, καὶ οὐχ εἷς υἱός, ἀλλὰ δύο 10.Ὁ. βά. Ν᾿, δε. ττίρ. 564); 10.523 
{0.582}; 2. 85 το αἰ] 5ῃ 10 οὗ πλδη ἴοὸ οα εἰκὼν οὖν εἰκόνος οἱ ἅγιοι 
τυγχάνοντες, τῆς εἰκόνος οὔσης υἱοῦ, ἀπομάττονται υἱότητα ΟΥ̓́ΟΥ.22.4 
(0.248.24; Μ.11.4858); [πτοὰρῃ ΟΠ γῖβε ὅμοιοι... τῇ υἱ,, ἧς μεταλαμ- 
βάνομεν παρ᾽ αὐτοῦ ΑἸΒ. ὁ γη.53(0.276,323; Μ.26,7880); Ὀν Ἀαρί[ίβιη, 
Ομυν5. οιη.2.7 1: 2 ον. (10.4308); ἱπ σϑη. εἰς νξ, κεκλημένους διὰ τῆς 
χάριτος γτιΟς,τοί3. 510); 3. δ5. πυπηδη τα! οσπρ, 17 υβὕιφη. εἰ 
965 Ρ.133(Μ.6.13858); 70.100 φφιοί, οἰ, 2Δ(Μ 5 τοι); 4. παῖηθ ρίνεη ὈΥ 
ΒΑΒΙΙ6ς. ἴο ἃ οοθηπιὶο ΡΠ ΠΟΙΡΙῈ ἦν...«ἐν αὐτῷ τῷ σπέρματι υἱ, 
τριμερής, κατὰ πάντα τῷ οὐκ ὄντι θεῷ ὁμοούσιος, γεννητὴ ἐξ οὐκ 
ὄντων. ταύτης τῆς υἱὲ, τῆς τριχῇ διῃρημένης τὸ μέν τι ἦν λεπτομερές, τὸ 
δὲ {παχυμερές, τὸ δὲν ἀποκαθάρσεως δεόμενον, τὸ μὲν οὖν λεπτομερὲς 
εὐθέως.. 
ἀνῆλθε.. ἡ δὲ παχυμερεστέρα ἔτι μένουσα ἐν τῷ σπέρματι, μυμητική τὶς 
οὖσα, ἀναδραμεῖν μὲν οὐκ ἠδυνήθη" πολὺ γὰρ ἐνδεεστέρα τῆς λεπτο- 
μερείας, ἧς εἶχεν ἡ δι᾿ αὐτῆς υἱ, ἀναδραμοῦσα, ἀπελείπετο, ἐπτέρωσεν 
οὖν αὑτὴν ἡ υἷ. ἡ παχυμερεστέρα τοιούτῳ τινὶ πτερῷ, ὁποίῳ διδάσκαλος 
ὧν Πλάτων Ἀριστοτέλους ἐν Φαίδρῳ τὴν ψυχὴν πτεροῖ, καὶ καλεῖ τὸ 
τοιοῦτο Βασιλείδης οὐ πτερόν, ἀλλὰ πνεῦμα ἅγιον, ὃ εὐεργετεῖ ἡ υἱ, 
ἐνδυσαμένη καὶ εὐεργετεῖται. εὐεργετεῖ μὲν..-ἀναφερομένη γὰρ ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος ἡ υἱ, ὡς ὑπὸ πτεροῦ ἀναφέρει τὸ πτερόν, τουτέστι τὸ πνεῦμα 
κτλ. ΗΙρΡρ.ἠαθν».7.22(ρ.108.2 ΗΕ, ; Μ.16.32ο6ς); μέχρις οὗ πᾶσα ἡ υἱἷ, ἡ 
καταλελειμμένη εἰς τὸ εὐεργετεῖν τὰς ψυχὰς ἐν ἀμορφίᾳ καὶ εὐεργετεῖ- 
σθαι διαμορφουμένη κατακολουθήσῃ τῷ ᾿[Ιησοῦ καὶ...ἀποκαθαρισθεῖσα 
1Ὁ.7.26{0.2οΚ5.21; 22184}; 1δ.10.14{0Ρ.274.24 3420Δ}. 

Ἐυΐοτικός, ῥείοηστηρ ἰὸ τἤδ ϑοη, Ογυνες.(652,385Ὲ}; ἐδ.(3874). 
υἱόω, ταδε τρῆο ἃ δοη, Τιδοπῖ. Ἡ ιοηορἧ τοϑιλοηϊαί( Μ.86.1876ς). 
υἵωσις, ἡ, ὑηακτῊ ἡπίο ἃ 5οη, Τδοπῖ, Ἡ ἡ ποΉΌρἢ. τοβε πη ηἱδ( Μ. 86. 

τ8760). 
ὑλάκτης, ὁ, ῥαγίεν, αν ΝΥ. ξαν»η.2.1τττοτ(Ν,37.1τοοὶ), 
ὑλακτικός, “τεροςοά ἰοὸ ϑαγᾷ, δαγκίηρ, ταςῖ, οἱ γὰρ ὑ., οἱ κυνώδεις 

ΘΟ οὐϊαὶ. τ2(ρ.148.7). 
Ἐῤλάρχιος, εοηίγοίἑτηρ γιαϊίον; οἵ ὕμω ϑυπδ5. δον .δ(ρ.τότ.-; 

Μο(ό. 1206}). 
Ἐῤλεῖται, ῥτο. ἴοσ ὀλεῖται (ὀλλυμὴ ἄἀεείγοαγ, τ. ΝαΖ,εαγηι.2.2 

{δ ΡΙΡΥ. )52. 4(Ν1.28,115Ὰ}.Ψ 
ὕλη, ἡ, Δ. »παϊογίαΐ; 1. ἴὰ σϑη.; 

8.5414} ΟΥ̓ Ν γεβ λό ορέζα τ(Μ. 11. 324}; τῇ.--πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐποίησεν 
ὁ θεὸς τὰς ὕ. τῶν κτισμάτων" ταῖς δὲ ἄλλαις ἡμέραις τὴν μόρφωσιν 
«ὐτῶν κτισμάτων ϑενεογ,εγεαὶ, τ. 4(}1. 56.433}; Τμαῖψη.24 1η ἅΚερ(. 
470); τηρῖ, Παῦλος εἶχε τὴν ὕ. τοῦ ἐπαίρεσθαι αὐτὸν διὰ τὰς ἀ ὀπτασίας, 
διὰ τὰ ὁράματα Οὐ. ηοη,.12.8 ἐμ [6γ.(ρ.05.8; Μ.13.3800) ; καθάπερ ὕ. 
τινά, καὶ ἀφορμὴν βλασφημίας αι. ΝΥ58. τοι. ἼΩ Ρ.91.24; Μ|.45.3200}; 
ὕ. οἴκου, σκεύη καὶ βρώματα" ὕ, δὲ νοός, κενοδοξία καὶ ἡδονή Ματα. 

Ἐγιοῤτδε. τοῦ 6 5.9458); ὅ. παθῶν φιλαργυρία ΤῊΔΙ.ἐὐη.1.44(Μ. 
91.14324}; 2, οἵ Βυπιθη Βοάγ, χ(ονι.38.5.; νόσοι καὶ στάσεις τῆς 
ἐν ἡμῖν ὕ. Τατιονγαΐ τό(ρ.18.7; Μι6,8418); ἐξ. δ(ρ.6.21; 8204); τοί. 
οὐδαίϊοι οὗ ρυσηβὶ ταδη (να ]εηϊ.) οὐκ ἀπὸ ταύτης δὲ τῆς ξηρᾶς γῆς, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀοράτου οὐσίας, ἀπὸ τοῦ κεχυμένου καὶ ῥευστοῦ τῆς ὕλης 
Ἰτεπἦαον. τ. 5. 5(Μ.7.5οοΑ); τὴν μὲν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ, τὸ δὲ 
σῶμα ἀπὸ τοῦ χοός, καὶ τὸ σαρκικὸν ἀπὸ τῆς ὕ., τὸ πνευματικὸν 
ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς μητρὸς τῆς Ἀχαμώθ 1}.1.5.6(5ο18Β); πρότερον μὲν 
ἐκτίσθη ὁ κατ᾽ εἰκόνα, οὗ ὕλη οὐχ εὑρίσκεται" οὐδὲ γὰρ ἐξ ὅλης ὁ κατ᾽ 
εἰκόνα Οτ. ταί. τε(Ρ.154.10); μηδὲ τοῦ Ἀδάμ, ὡς θεοπλάστον, καὶ ἡμῶν, 
ὡς ἀνθρωπογεννήτων, ἕν ὑπέρκειται γένος..«μήτε ὕ, κοινὴ αὐτοῦ τε καὶ 
ἡμῶν ΤΑΡΟ]]. 6. Βας.τ( ].32.Ἰτο4Ὰ}; παρὰ μὲν τῆς ὅ, λαβὼν τὸ σῶμα 
ἤδη προὔποστάσης, παρ᾽ ἑαντοῦ δὲ πνοὴν ἐνθείς ΟΥ.ΝαΖ.0γ.28,ττ(Μ.36. 
4210); οἱ (μηβι᾽5. Ὀοᾶν (ναϊεπὶ.) ὑλικὸν δὲ οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἰληφέναι 
αὐτόν" μὴ γὰρ εἶναι τὴν ὕ, δεκτικὴν σωτηρίας ἔτεη,ἤαδγ.τ.6,τ(ςο5Δ}); 
τὸ.. γεγεννημένον ἀπὸ τῆς παρθένου σῶμα ἣν ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ὕ. 
συνεστηκός, δεκτικὸν τῶν ἀνθρωπίνων τραυμάτων ΟΥ εἰς.3.25(0.222. 
5; Μ.11.952Α}; ἣ.- παρθενία... τὴν..«τῆς σαρκὸς ἐχορήγησεν ὕ, ἴνεο 
Μαρ.ε}.28.4{ρ.14.20; Μ.ΡΙ,.54.)}68.Α}; 3. τοῦ, Θασῃδι ες. δἰ θιηθπ 5 
οὐχ ἡ ὕ. τοῦ ἄρτου ἀλλ᾽ ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ εἰρημένος λόγος ἐστὶν ὅ ὠφελῶν τὸν 
μὴ ἀναξίως τοῦ κυρίου ἐσθίοντα αὐτόν Οτ( ον ἴῃ, ΜΠ το.τ4(ρ.58.6; 
Μ.13.0524}; [Ὁ παρ.2.τ4(Ν].04.130 00) ; 4. οὗ τηϑίοσιαὶ οἱ δὰ ᾿τηαρα 
τὴν εἰκόνα τῆς Χριστοῦ σταυρώσεως ἰδόντες.. «προσκυνοῦμεν οὐ τῇ ὕλῃ 
ἀλλὰ τῷ εἰκονιζομένῳ 70,7). ζ,0.4.τ6(}}.94.11728); σεβῶ τὴν ὕ, ... καὶ 
προσκυνῶ, δι᾽ ἧς ἡ σωτηρία μου γέγονε. σεβῶ δέ, οὐχ ὡς θεόν, ἀλλ᾽ ὡς 
θείας ἐνεργείας καὶ χάριτος ἔμπλεων. ἢ οὐχ ὕ. τὸ τοῦ σταυροῦ ξύλον ; 1ὰ. 
ἐηπαρ.2.14(Μ|.04.13008); αἱ ὅ. ... καθ᾽ ἑαυτὰς ἀπροσκύνητοι, ἂν δὲ 

1420 

τὴν πρώτην καταβολὴν ὑπὸ τοῦ ζοὐκ᾽ ὄντος διέοφυξε καὶ 

1π|,, ΟἸεχα. ῥαφά.2.1τ2(0.228.14; Μ΄. 

ὕλη 

χάριτος εἴη πλήρης ὁ εἰκονιζόμενος, μέτοχοι χάριτος γίνονται δεἠοί. 
ἴῃ Β85. 5 7.18 αριδυημα,ρηαρ. (12648); οὐδὲ γὰρ ἡ ὕ. ἐστὶν ἡ προοσ- 
κυνουμένη, ἀλλὰ τὸ πρωτότυπον ΤΠαγδεμα αηγγν.3.χΧ(Μ.00.421Ὰ}.Ψ 

Β. ἐμὲ πιαϊονταὶ Ἐρῆδγα, τοονἹά οὗ νπαϊΐον; 1. Ἰῃ σϑη. τὸν στοῦ ϑεοῦ 
θέλοντα εἶναι κόσμῳ μὴ χαρίσησθε, μηδὲ ὕλῃ κολακεύσητε ἴσῃ ἰδ ο, 
2; ΟΡΡ- ϑβρίπίυϑ] {δίηρθ, Ταῖ,ογαὶ, τ 3(0.14.22; Μ.6. 8321); ΑΙΠΘμδΡ. 
ἰορ.25.3(Μ 1.6 9400); ; πᾶσαν τὴν περισπῶσαν αὐτὸν [5ς. 16 σποβίϊο᾽] ὕ, 
ὑπερηφανήσας τέμνει. διὰ τῆς ἐπιστήμης τὸν οὐρανόν (Ἰ61}.5.7.7.1 3(Ρ. 59. 
2; Μ.0.516Ὰ}; αἱ ἐκείνου [56. διαβόλου] ἐπιθυμίαι φρόνημα σὴ: εἰσὶ καὶ 
ἀϑορδὲ Οσ.. 7ο.22.22(20; Ρ.354.0; Μ.14.6208}); χρὴ..«τοὺς τῇ ἀσκητικῇ 
προσερχομένους ζωῇ πάσης ὕ, βιωτικῆς γυμνωθέντας ἐντὸς τοῦ κατὰ 
φιλοσοφίαν γενέσθαι βίου αβ,αδοσί.2.1(2.323Ε Μ.31.8818)}; τῆς 
κοσμικῆς ὕ. τὶ πνέων Οτ.Ν82.0γ.43.3(Μ,26.541.)}; ἡ περὶ τὴν ὕ. 
φιλοτιμία τὰς σωτηρίας ἐνίκησε παραινέσεις Ν᾽ ἐχεγε.6(}.79.725Ὰ}; 
γίνεται ἔρημος ἡ ψυχὴ διὰ τὸ,. «ἀγαπῆσαι τὴν ὅ. 1 561685 07.7.1(0.47}} 
τοί. χηαίοσίαὶ ροβϑθϑϑίοηβ διαθήκην ὕλης οὐ γράφει, ζῶν καὶ φρονῶν 
αὐτὴν κατεπάλαισεν Ῥ8]}.υ ΟΠ γγ5.2ο(ρ.138.13; Μ.47.17); 2. ἃ5 τεαΐπὶ 
οἵ εν δηα ἀβπιοηβ ἐναντίον ἐστὶ [5ς, τῷ ἀγαθῷ] τὸ περὶ τὴν ὕ. 
ἔχον πνεῦμα...γενόμενον., ὑπὸ τοῦ θεοῦ...καὶ τὴν ἐπὶ τῇ ὕ. καὶ τοῖς 
τῆς ὕ, εἴδεσι πεπιστευμένον διοίκησιν ΑἰΠοπαρ ἰερ.24.5(Μ.6. 9450 [.); 
ὅ.. τῆς ὕ, ἄρχων 1.25. τ(0404}); οἵ, Ἑαϊιργαὶ. 4(ρ.5,το; Μ.6,8138); ἡ τῶν 
δαιμόνων ὑπόστασις οὐκ ἔχει μετανοίας τόπον, τῆς γὰρ ὕ. καὶ πονη- 
ρίας εἰσὶν ἀπαυγάσματα, ὕ, δὲ τῆς ψυχῆς κατεξουσιάξειν ἠθέλησεν τ΄. 
τϑίρ.17.2; 8404); ἀποπεσὼν 30. θα) τῆς καθαρᾶς ζωῆς, πρὸ πάντων 
ἐνδεθῆναι ὕλῃ καὶ σώματι ΟΥ. 7ο.1.τ7(ρ.21.1ς; Μ.14.52}}; δαίμων ὕλας 

Ξυπθ5,ἀγηι.3.θοίρ.9; Μ.66.1595). 
ΟΕ, τηαίεν; 1. τεῖ. Οτοδιίοῃ ; ἃ. ἰδεοῦοθ οἵ ἐἴετη ιν οἱ τηδζίεσ 

(Ρ]αϊομιβο) ἄλλοι δέ, ἐν οἷς ἐστὶ καὶ ὁ... Πλάτων, ἐκ προὕποκειμένης 
καὶ ἀγενήτου ὕ. πεποιηκέναι τὸν θεὸν τὰ ὅλα διηγοῦνται" μὴ ἂν γὰρ 
δύνασθαί τι ποιῆσαι τὸν θεὸν εἰ μὴ προὐπέκειτο ἡ ὕὅ. Αἰμιπο,2.32(Μ.2ς. 
1004}; ἀρχὴν ἁπάντων τὸν θεὸν καὶ τὴν ὕ, εἶναι βούλεται [5ς, Ε]Δ 10]... 
ἀγέννητον τὴν ὕ. ἔφησεν εἶναι, ἵνα μὴ δόξῃ τὸν θεὸν τοῦ κακοῦ ποιητὴν 
εἶναι λέγειν 7 7υϑι,εοὐ.Ογ.20(Μ.6.2760); Ματοϊοηϊς οἱ μὲν ἀπὸ 
Μαρκίωνος φύσιν κακὴν ἔκ τε ὕ. κακῆς καὶ ἐκ δικαίου γενομένην 
δημιουργοῦ ΟἸοτι.εἰ».2.2(0.200.31; Μ.8,11138); τρεῖς τὰς τοῦ παντὸς 
ἀρχάς, ἀγαθόν, δέκαιον, ὕ, ΤΙΡΡ. ἐλαέγ.το. τρίρ.280.1; Μι1ό .34350)} 
ποβῖ, ἐκ τοῦ φοβηθῆναι τῶν κακῶν ποιητὴν εἰπεῖν τὸν θεὸν σύγχρονον 
αὐτῷ δοῦναι τὴν ὕ, ἐδοξαν Μειμ. αγδτίν. 4(Ρ. 155.12; Μ.1ᾶ, 2480); 
Μαηίοῃ. ἀρχὰς ἐτίθετο, θεὸν καὶ ὕ., εἶναι δὲ τὸν μὲν θεὸν ἀγαθόν, τὴν 
δὲ ὕ, κακόν Αἰεχ νο, ήαη 2(Ρ.5.1; Μ.18.,4138); Ὁ. οὐ ποάοχ τορὶν 
οὔτε γὰρ ἄναρχος ἡ ὕ, καθάπερ καὶ ἃ θεός, οὔτε διὰ τὸ ἄναρχον [καὶ 
αὐτὴ] ἰσοδύναμος τῷ θεῷ, γενητὴ δὲ καὶ οὐχ ὑπὸ ἄλλου γεγονυῖα, 
μόνον δὲ ὑπὸ τοῦ πάντων δημιουργοῦ προβεβλημένη Ἴαῖ,ογαιϊ. ίρ 6. 12; 
Μιό .8174); ; πᾶσαν ἔστιν ἰδεῖν τοῦ κόσμου τὴν κατασκευὴν σύμπασάν τε 
τὴν ποίησιν γεγονυῖαν ἐξ ὅ. καὶ τὴν ὕ. δὲ αὐτὴν ὑπὸ τοῦ θεοῦ προβεβλη- 
μένην ἰδι12(ρ.12.22; 8200); ; τὸ μὲν.. «θεῖον ἀγένητον εἶναι καὶ ἀΐδιον, 
νῷ μόνῳ...θεωρούμενον, τὴν δὲ ὕ, γενητήν ΑἸοπαρ ἰερ.4.2(Μ.6.8078); 
δια τι 2(029Β); ΤὨρΡΗΙ, Δπτ,  πίοί.2. 4(Μ. 6. 10328); : ῖοα Δ].Ρ. 15, 
Ρ.4.]. τοί3330; Μ.:ι .5644); εἰ γὰρ οὐκ ἔστι τῆς ὕ, αὐτὸς αἴτιος, ἀλλ᾽ 
ὅλως ἐξ ὑ ὑποκειμένης ὕ, ποιεῖ τὰ ὄντα, ἀσθενὴς εὑρίσκεται, μὴ δυνάμενος 
ἄνευ τῆς ὕ. ἐργάσασθαί τι τῶν γενομένων...καὶ πῶς ἔτι ποιητὴς καὶ 

δημιουργὸς ἂν λεχθείη ἐξ ἑτέρου τὸ ποιεῖν ἐσχηκώς, λέγω δὴ ἐκ τῆς ὅ,; 
Αἰ ῖμο.2.4(Μ.25.Ἰ00Ὲ}; εἰς νοῦν βαλόμενος καὶ ὁρμήσας ἀγαγεῖν εἰς 
γένεοιν τὰ μὴ ὄντα, ὁμοῦ τε ἐνόησεν ὁποῖόν τινα χρὴ τὸν κόσμον εἶναι, 
καὶ τῷ εἴδει αὐτοῦ τὴν ἁρμόζουσαν ὕ. συναπεγέννησε Βαϑ.ἠδχ.2. 1(ι. 
148; Μ. 29. 324} Οτ.ΝαΖ.ον. 29. ο(ρ. δι. 5, ΜΝ, 26. 8ςΑ); ; τὰ ὄντα πάντα οὐκ 

ἔκ τινὸς ὑποκειμένης ὕ. πρὸς τὸ φαινόμενον μετεσκευάσθη, ἀλλὰ τὸ 
θεῖον θέλημα ὕλη καὶ οὐσίᾳ τῶν δημιουργημάτων ἐγένετο ΟΥ̓ Ν γβε,ἤσηι, 
ἴῃ Τ(ογ.15:28(}}.44.13124}); οὐκ ἀλλαχόθεν τὴν ὕ. λαβών, ἀλλ᾽ ἅμα 

τοῖς εἴδεσι καὶ τὴν ὑποκειμένην ὕ, εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν τος, σφ. 
τ: τ(Μ.8).278); τὰ μὲν οὐκ ἐκ προῦποκειμένης ὅ,." οἷον οὐρανόν, γῆν, 

ἀέρα, πῦρ, ὕδωρ᾽" τὰ δέ, ἐκ τούτων τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγονότων" οἷον ζῷα, 
φυτά, σπέρματα 0.1). ξ.0.2.πτ(}1.ο4.880Α); Μϑπὶο. ἀὐρσιπιθπὶ. τα- 
{πἰεα, 14. Ζαη.. 2(}| 94. ττοβο); ς. τοῦ, αν οἵ (γοατίοη πρώτη... 
ἡμέρα, ἐν ἡ ὁ θεὸς τὸ σκότος καὶ τὴν ὕ. τρέψας κόσμον ἐποίησε [αβῖ, 
Ταροΐὶ.6η.1(Μ.6.432.); 2. τεῖ, τϑϑασσθοι!οη διέλυσεν [Ξς, θεὸς τὸν 
᾿ἄνθρωπον] εἰς ὅ, πάλιν ἕνα διὰ τῆς ἀναπλάσεως ἐκτακῶσι καὶ ἐξαφανι- 
σθῶσι πάντα τὰ ἐν αὐτῷ μωμήματα.. «τὸ δὲ ἐκεῖ ἀναμορφοποιηθῆναι τὴν 
ὕ. ἢ ἀνακοαμηθῆναι, τοῦτο ἐνταῦθα τὸ ἀναστῆναι ΜΟΊ γε5.1.43(ρ.201. 
6; Μ,41.11138}} οὔτε γὰρ εἰς ὅ. ἀργὴν καὶ τοιαύτην ἔτι κατάστασιν, οἷα 
καὶ πρὸ τῆς διακοσμήσεως ἦν, διαλυθὲν ἀναστοιχειωθήσεται τὸ πᾶν 1Ὁ. 
1,47(0.300.2; Μ.41.11200})}; εἴ τις λέγει ὅτι.. οὐδὲν ἐν τῷ μέλλοντι 
τῶν τῆς ὕ. ὑπάρξει ἀλλὰ γυμνὸς ὁ νοῦς, ἀνάθεμα ἔστω ΓΟΡ(ς42)ωπαίῃ, 
11; 3. εν} σπδυδοίευ οἱ τηδίζευ ἀθηϊθα τὸ δὲ τὴν ὅ. τοῖς θνητοῖς 
ἐμπολιτευομένην αἰτίαν εἶναι τῶν κακῶν καθ᾽ ἡμᾶς οὐκ ἀληθές ΟΥ. 
(εἰς.4.66{(Ρ.356.27; Μ.11.113320); Μοτῃ , ἀγδειγ.ττί(ρ.174.6; Μ.τ8.2608); 



ὑλικός 
͵ 

Ὀιοη ἀγ.Δ...4.28(Ν1.3.7208}; θεοῦ ποίημα τὴν ὕ. καὶ καλὴν ταύτην 
ὁμολογῶ 170.) ὥπαρ.2.13(Μι04.12070); 4. ΟρΡ. ἴοττῃ, το, (τιϑι β 
Ὀοαν θεὸν μὲν κατὰ τὸ εἶδος" ἄνθρωπον δὲ κατὰ τὴν ὅ. ΤΑΤΉ ἀταὶ. Τγίη, 
4.90(1.28,τ2640) ; 5. τοῦ. ἀπ 1Ππ|65 τὰ πάντα δι᾽ ὧν ἡ ὅ, συνίσταται... .τὸ 
κοῦφον, τὸ βαρύ, τὸ ναστόν, τὸ ἀραιόν...τὴν περιγραφήν, τὸ διάστημα" 
ἃ πάντα μὲν καθ᾽ ἑαυτὰ ἔννοιαΐξ εἰσι ψιλαὶ..." οὐ γάρ τι τούτων ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ ὕ. ἐστίν, ἀλλὰ συνδραμόντα πρὸς ἄλληλα, ὕ. γίνεται τον 55. 
λεκ.7(}1.44.6οο.; 6. πιρῖ,, νπαϊίθν, σιεδοίαηεε, τοῖ. του. τ2:4-8 οἶμαι 
δὲ τὸ ἅγιον πνεῦμα τήν, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ὕ, τῶν ἀπὸ θεοῦ χαρισμάτων 
παρέχειν τοῖς δι᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν μετοχὴν αὐτοῦ χρηματίζουσιν ἁγίοις, τῆς 
εἰρημένης ὕ, τῶν χαρισμάτων ἐνεργουμένης μὲν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, διακονου- 
μένης δὲ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὑφεστώσης δὲ κατὰ τὸ ἅγιον πνεῦμα ΟΥ̓. 70. 
2ιιοί(ό; ρΡ.ὅς,27; Μ.14.1204}. 

Ἐύληγενής, δογΉ οὗ ἐμὰ ἡηπαἰόγίαΐ τρονἱά, τοογ] ἀΐν, ϑγτιθδ. ἔγυηη.3.4 

(0.7; Μι66.1593). 
ὑλικός, Οὗ οι ῥεγίαϊηΐηρ ἰο γηαῆεν, ηιαΐενίαΐ; 
Α. 1ῃ ρϑη.; 1. τς οὐ δέεσθαι τῆς παρὰ ἀνθρώπων ὑ. προσφορᾶς... «τὸν 

θεόν Τα5ι.Σαροῖ,το.τ(}}.6.3406}; 14. 41α1.τ34.5(}1.6.7888); οὗ ἀϊβεαβο, 
Τατιογαὶ τϑίρ.10.29; Μ.6.8454Α}); τὰς τοῦ σώματος ἡδονάς, καὶ τούτων 

γε τὰς ὑλικωτάτας, ὅσας ἀφή τε καὶ γεῦσις πορέζουσι ϑγτιε5.,76}η.14 
(Ρ.3.9.4; Μ.66.το7}}; τεῦ. δασματὶϑὲ τὸ ἀγιαζόμενον βρῶμα...κατ᾽ 
αὐτὸ μὲν τὸ ὑ. ᾿εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται᾽ ΟΥ, 
εογρηη Π χο.τά(ρ.58,3; Μι13.0524}); 2. ἢρ. ὁ τέταρτος ἀριθμὸς ὑ. 
τις καὶ σωματικὸς ὧν κακωτικός ἐστιν, ἐπεὶ τὰ γενικὰ σώματα τέσ- 

σαρά ἐστιν ἰά. Ν.7γ9 1ἢ. 70.(0.546.24}; 3. οὗἨ ΡεΥβοηΒ; 8. γπαίσγίαϊν 
ηηάεά, ΤΑΊ, ἰποιροη.2(Μ.28,8488); τ. ΝᾺ Ζ.0γ.20.ττίρ.9ο.ς; Μ,326. 
80Α); ΟΥΝ 95. πη .8(. Ρ.το1.7; Μ.45.7850); Β. ποϑβέ, (ςξ, ψυχικύς), 
οὗ τὰς Ἰονεβῖ οὗ τὰς τῆτες αἰνίϑιομϑ οὗ πηθηι, ὙΠΟ 15 ἱποαρδῦ!ε οὗ 
56] νϑ το τριῶν οὖν ὄντων, τὸ μὲν ὕ., ὃ καὶ ἀριστερὸν καλοῦσι...τὸ δὲ 
ψυχικὸν, ὃ καὶ δεξιὸν προσαγορεύουσιν..«τὰ δὲ πνευματικόν ἴτεπ ἤαε. 
τ.5.6(}1.7. 5044}; κατ᾽ εἰκόνα μὲν τὸν ὕ, ὑπάρχειν παραπλήσιον μέν, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὁμοούσιον τῷ θεῷ, καθ᾽ ὁμοίωσιν δὲ τὸν ψυχικόν τριτιξ, (ΠΟ 8); 
πολλοὶ μὲν οὖν οἵ ὕ., οὐ πολλοὶ δὲ οἱ ψυχικοΐ, σπάνιοι δὲ οἱ πνευματικοί, 
τὸ μὲν οὖν πνευματικὸν φύσει σωζόμενον, τὸ δὲ ψυχικὸν αὐτεξούσιον 
ὃν...τὸ δὲ ὑ, φύσει ἀπόλλυται (Ἰαπη.εας, Τ άοί, κδ(ρ.125.178.; Μ.ο. 

6βςο); ἐκ τῆς ὕ, οὐσίας οὖν καὶ διαβολικῆς ἐποίησεν ὁ δημιουργὸς ταῖς 
ψυχαῖς τὰ σώματα...ἃ ἔσω ἄνθρωπος, ὁ ψυχικός, ἐν τῷ σώματι 
κατοικῶν τῷ ὑ., ὅ ἐστιν ὑ., φθαρτός, τέλειος ἐκ τῆς διαβολικῆς οὐσίας 
πεπλασμένος Ηἱρρ.Μμαον.6.54(Ρ.τό3.7,.12; Μ.τό6.32460); τοὺς δὲ ὅ. ... 
παντάπασιν ἀπόλλυσθαι καὶ μηδ᾽ ὅλως σώζεσθαι Ἐρίρῇῃ.λα67.31.1.. 
(0.397.4; Μ.4τ. 4888}; τπετείοτα Ὁ σίϑε μα πὸ ταβδίεγιαὶ Ῥοάν ἀπὸ 
μὲν τῆς Ἀχαμὼθ τὸ πνευματικόν, ἀπὸ δὲ τοῦ δημιουργοῦ ἐνδεδύσθαι τὸν 
ψυχικὸν Χριστόν... καὶ ὑλικὸν δὲ οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἰληφέναι λέγουσιν αὐτόν" 
μὴ γὰρ εἶναι τὴν ὕλην δεκτικὴν σωτηρίας Ἰτοη.ἤφεν.τ.6. {τος 4}; 4. οἵ 
5115 ὁ κόσμος... «τὰ μέν τινα φαιδρότερα, τὰ δὲ [τινα] τούτοις ἀνόμοια 
κεκτημένος θελήματι τοῦ δημιουργήσαντος πνεύματος μετείληφεν. 
ὑλικοῦ Ταῖογαϊ, τλίρ.12.ττ; Μ.6.8228); πνεῦμα ὁ θεός, οὐ διήκων διὰ 
τῆς ὕλης, πνευμάτων δὲ ὑ. καὶ τῶν ἐν αὐτῇ σχημάτων κατασκευαστής 
1.4{0Ρ.5.3; 8124); ψυχὴ..«τοῦ ὕ. προσλαβοῦσα καὶ ἐπισυγκραθεῖσα 
πνεύματος Αἰπεπαρσ. ἰ6ρ.27.τ(Μ.6.0520}; ΟτΥ. [σιτοιτϑίτ3; Ρ.τϑο.ς ; ΝΜ. 
14.3378); δισσὰ μὲν ἐν ἡμῖν λογισμῶν γένη, τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας 
τῆς ἐνθωυπευούσης ἐν τῷ σώματι συνιστάμενον, ἥτις ἐξ ἐπιπνοίας... 
ἐγενήθη τοῦ ὑ. πνεύματος, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ κατὰ τὴν ἐντολήν 
Μείῃ,γες,2.7(0.340.7; Μ.18. 2040); θεοῦ κάθοδος ἐπ᾽ ἄνθρωπον, τρό- 
παιον κατὰ τῶν ὗ. πνευμάτων Ἰ΄ά. Βονβῇ.τ(ρ,504.22; Μ΄. τϑ,4οο0). 

Β. 160}. ; 1. ὀορρ. ἰηγτηαίογίαὶ ; ἃ. ἀσηϊοα οἱ (σοῦ δόγματα ἀσεβέ- 
στατα, τὸ διαιρετὸν καὶ ὕ, καὶ φθαρτὸν αὐτὸν εἶναι ὑπολαμβάνειν" πᾶν 
γὰρ σῶμα διαιρετόν ἐστι καὶ ὑ. καὶ φθαρτόν ΟΥ.Ο».23.2(ρ.251τ.6,7; ΜοτΙ, 
4880); 14, }0.13.2τ(0.24-.8; Μ.14.4334}; τοῦ, Τῃς, πῶς τὸ τῆς θεότητος 
πῦρ σαρκὶ συνεπλάκη ὕ.; Ἑλήορ, Κ΄. Τγίη.4.τίρ.260); Ὦ. ἀθττγποά οἵ [Π15 
τ] ἐπεὶ δὲ τὰ πρῶτα καλῶς εἶχεν αὐτῷ, δεύτερον ἐννοιεῖ κόσμον ὑ. 
καὶ ὁρώμενον Υ.ΝΆΖ.οΥ.38.το( ].36.2214}; συντελέσας γὰρ ὃ κτιστὴς 
τὸν ἁπλοῦν καὶ νοερώτατον τῶν ἀοράτων δυνάμεων κόσμον, μεθ᾽ ὃν τὸν 
ὕ, τοῦτον καὶ ὁρώμενον, τὸν ἐκ τεσσάρων στοιχείων συγκείμενον... 
ποιεῖ ζῷον...«ἐξ ἀσωμάτον καὶ ἀθανάτου καὶ ἀφθαρτοῦ ψυχῆς, καὶ ἐξ ὕ, 
καὶ ὁρωμένου τετραστοίχου σώματος συγκείμενον ΓΟΥΟΝΎ88.0}.2 τη 
Οεπ. τι 260(ΝΜ.44.13288); α. οὗ τηαίθγία] ἀθϑῖτος αἴτου ἘΔ] κενωθέντες 
[36. π|ο}}} τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ θεοῦ, πληρωθέντες δὲ ἐπιθυμίας ὕ., ἣν ὁ 
πολύπλοκος ἐνέπνευσεν εἰς ἡμᾶς ὄφις Μείῇ.γε5.2.6{(0.330.1τ6; Μ.18. 
2048); 2. ΟΌΡ. 5ρί τυ}; 8. τεῖ. θαρίδβιη θειοτέρου πυρὸς πᾶν ὕ. 
ἀφανίξοντος ΟΥ. 70.6.32(17; Ρ.141.20; ΝΙ.14.256.}; ἐξῆλθεν ἀπὸ σοῦ τὸ 
ἀκάθαρτον καὶ ὑ. πνεῦμα διωχθὲν τῷ βαπτίσματι τ. Ν82.0γ.40.3:(Μ, 
326.400Ὰ}; Ὁ. ΤΗ8} Β σΟΠΌΘΤΗ ἰο τίϑα αρονο τηβίθσίβὶ ἡγουἹά ἴῃ βθατοῇ οὗ 
σοα γυμνὴν τῆς ὑ, δορᾶς γενομένην τὴν γνωστικὴν ψυχὴν ἄνευ τῆς 
σωματικῆς φλυαρίας καὶ τῶν παθῶν πάντων [}δτὰ, ἔν. τοί ρ.371.1; Μ. 
9.104}}; ἐῤ.5.2(0.338.26; 378); ΟτΟσπί. (ρ.128,28; Μ.13.11324}; Μείῃ. 

1430 
.- ὑμνέω 

γας.2.2(ρ.333.3; Μ.18.3008); πολὺν παρέχει περισπασμὸν τῇ ψυχῇ ἡ 

τῶν ὑ. πραγμάτων φροντίς τε καὶ ἐπιμέλεια Βαβ.αϑεδι.2.χ(2.3244; Μ. 

41.8810)}; οὐ..«οἷόν τε ἄλλως ἐν περινοίᾳ θεοῦ γενέσθαι σώματος ὑ, καὶ 

δεσμίου νοῦ πάχος μὴ βοηθούμενον αΥ.Να.7.0γ.4ς.1τ(Μ.26.6378); 1.20. 

τοί .35.10774}; ἐκβὰς ἕκαστος αὐτὸς ἑαυτοῦ καὶ ἔξω τοῦ ὑ. κόσμον 

γενόμενος, καὶ ἐπανελθὼν τρόπον τινὰ δι᾿ ἀπαθείας εἰς τὸν παράδεισον, 

καὶ διὰ καθαρότητος ὁμοιωθεὶς τῷ θεῷ ΟΥΝ 855. ΛΟΉΉΟΙ τη (πη {({Μ. 

44.772); τίς «ὐμε.τῷ βαράθρῳ τῆς ὑ. ζωῆς συγκαλυφθέντα, ἐπὶ τὴν 

πρώτην ἕλκει μακαριότητα; ἰ΄.ογν. ἀομμιτ(ρ,1ο. 46; Μ.44.1 1250); 1ᾳ. 

συ Μος.(Μ.44.34τ0); 6. πεαῖ, ΡΙαγ. 8ἃ5. δι 8ῖ., νιαίογίαί ἰμίηρ5. ὁ κε- 

καθαρμένος καὶ ὑπεραναβὰς πάντα ὑ. νοῦς, ἵνα ἀκριβώσῃ τὴν θεωρίαν 

τοῦ θεοῦ, ἐν οἷς θεωρεῖ θεοποιεῖται (ὐΥ. [0.33.27(17; Ὁ.473.30; Μ,τ4. 

8174}; ἐπαιρόμενοι... .οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ διανοητικοῦ ἀπὸ τοῦ προσδιατρί- 

βειν τοῖς γηΐνοις καὶ πληροῦσθαι φαντασίας τῆς ἀπὸ τῶν ὑλικωτέρων 

1ᾶ.0γ.9.2(0.318.28; Μ.ττ. 4440); διὰ ψευδοδοξίας καὶ τῆς πολλῆς περὶ 

τὰ ὑ. προσπαθείας οὐδὲν ἔτι τῶν μεγάλων θεωρεῖν ἠνέσχοντο Ὁ ακ.ἰς. 

τηφία σοσο; Μ.30.4008); εἴσω γενόμενος ἀπὸ τῆς ὕλης καὶ τῶν ὕ, καὶ 

εἰς ἐμαυτὸν ὡς οἷόν τε συστραφείς ΟΥ̓ ΝαΖ,ον.28.3(ρ.24.τι; Μ.36.2904}); 

ἑαυτὴν οὖν ἡ θεία σοφία γινώσκουσα, γνώσεται πάντα, ἀύλως τὰ ὑ,, καὶ 

ἀμερίατως τὰ μεριοτά Ἡΐοῃ.ΑΥ.4.».1.2(Μ.3.8608); τὴν πολλὴν περὶ τὰ 

ὑ. σπουδήν Μαχ.αγηδίρ (ΜΈ οτ.11720)). 
ὑλικῶς, ἐπ α γιαίεγίαὶ ταν, Οτ.Να2.0ν.27.δ{(ρ.τοιο ; Μ΄ 30.2ςΑ}); 

Μαχ.αριϑρ. (Ν.οτ.ττ 130); ἢ τὴν κτίσιν ἢ τὴν ἁγίαν γραφὴν ὑ, τε καὶ 

χαμερπῶς ἐθεώρουν 1. (ττ608). 

ὅλις, ἡ, τ4, οἷατ,, εἰαν; ἴῃ. ἂπ' ογδοὶθ δ ουτ Ιης, ἔνδον ὕλεων 
οἰκεῖ, νηδύϊ κόρης δέμας ἑαυτῷ ἀναπλάττων Ἐεγ5.(ρ.9.2). 

ὅλλος, ὁ, Τεϊσιοιρποη, ς0., 15. θα οδπ(Μ,.02.15684), 
ὐλογεώδης, γπαϊεγίαί απ φαγίλν ὅ. ἄψυχοι οἱ θεοὶ χρηματίζοντες 

Το. Μοι άγνριη, ΒΙας Β(Ν ο6.14054}. 
Ἐῤλογραφ-έω, ἀδρίε! διαφόρως αὐτὴν [530. τὴν οἰκείαν Χριστοῦ 

εἰκόνα] "“"πουμένην ὁρῶμεν Τμαάτιϑιμυαιαηνν. 3. τοί Μ.00.4124). 

Ἐῤλογραφία, ἡ, ἐπεαπείς ῥαϊνμΐηρ, ΤΠΡΒη εἠζοη. 0. 373(Μ.τοβ, 
806 Α); γεῤγεσοηίαϊοι ἴπ τὶ φυγεῖν τὸ χαμερπὲς τῆς ὑλογραφίας ΤΠαΥ, 

Θεθα, αν». τ ταί Μ.90.3440); ἄλλη... φύσις ὑλογραφίας, καὶ ἑτέρα τοῦ 

Χριστοῦ ᾿ᾷ,ἐριΐπας. (Μιο0.5018). 
Ἐδλοδίαιτος, ο7 φιαίογίαί ἐπί ειθνῖοο ζωᾶς ὑλοδιαίτου ὅγπια5, ἤγητι.3, 

Δ8η(ρ.18; Μι6ό,1500}; 16.3.732(ρ.26; 1604). 
ὑλοκοπέω, ἐπ τοοοιὶ, (μτν5. ἄορι. 2.0.6 τη τον. (το. 177). 

ὑλομαν-ἐω, 1. δ τι τοοοάεά, ΟἸοτη, ΙΓ. τοτίρ.7.1το; Μ.8,.ὅρδΑ); 

2. γι 1ο τυοοίῖ, φγοῖο γαπῖς, γα Υἱοὶ σπούσαις ἀκάνθαις ἜΝΗ ῥέν15..2.6 
(Μ.70.816}); ἢρ. νόμος, --οὐσης ψυχῆς... ἐκκόπτων τὰ ἀόρατα κακὰ 

μοσχεύματα ΤΟ δτνϑ.)αΞελ.6(ρ.137.12; 8.2678); ἀκάνθαις “νοῦσα 50. 

ἡ καρδία] αὙ Ν γ85.ἡοηι.5 ΤΉ (ἰαηὶ.(Μ.44.702}}; δεῖ.. «μηδὲ “νεῖν, τουτ- 

ἐστι μὴ ἐπιδεικτικῶς πολιτεύεσθαι,.. «ἀλλ᾽ ἔγκαρπον εἶναι τῷ ἀληθινῷ 

γεωργῷ τὴν ἐπίδειξιν τῶν ἔργων ταμιενόμενον Βα5.Ὺθχ.ς.6(1.468 ; Μ, 

20.100}; γεωργεῖν ἐκείνους, ὅσοι ἔτι ἐν τοῖς τῆς κακίας ““οὔσιν ἔργοις 

ΝῊ ἐχογο. 51(Μ.79.76οΟ); πιεῖ,» οὐ βόννοῦ οἵ ἐν}, ΟΝ γεβια  (Μ 46. 

1132); οὗ πιθη, ΡΠ}. αμς.ρτοθηι(ρ.9,5; Ν.34.:1002)}; ΜΆΧ Ο βρη α, 

(Μ.οτ.ὅ90). 
ὑλομανής, γΗΗΉΪΗΡ ἰο τοοοίῖ, γαμΐ ὑλομανοῦς βοτάνης 15π|5.5.0:18 

(Μ.24.156}}; οὗ Ἰαη6, ουδγργοιοη τοί δι τοοσά, ὕνγτ. ἰ5.1τ.3(2.800). 

πὐλομανία, ἡ, γεγρεῖηρ ἰο τοοσ ; Ὠδιοα γαμληδ55, Πρ. τῆς ἐξ αὐτοῦ 

τοῦ Ἀρείου φυείσης ὑ. ἘΡΙΊΡΗ. ἢ 467.13.1(0.267.27; Μ.42.400}}) ; τηοῖ. ὦ 

ὕλη [5., Τεν}]] ὑλομανέας σύνοικε καὶ ἀπιστίας γεῖτον 41. ]ο«δα(ρ.192. 

21); φιλαυτίας καὶ ὑλομανίας καὶ φθόνου ῬΡΉΓ. 2.101}. 

κὑλομενής, 56π5. ἀπ. ρετῆι, ἔογ ὑλομανής 4.ν.» ΟΥ ὑλογενής δόγη 

ἴῃ ἱμο βογεεὶ ὄφρα δαείην ὑλομενῆ, πολύμορφον ἄγαν φύσιν Ἐλιήος, 

Ονργ.2.6ο(}1.8ς.8488). 
ὑλότομος, ἠξιση οπὶ ὁ τοοοά, Ογας. δ 1}...825. 
ὑλώδης, 1. ὁ »ιαϊεν, τπαϊογίαὶ ὃ. καὶ παχεῖ σώματι 4.. 7σ.οϑ(ρ.τοῦ. 

20}; τ Ν γϑθ. πον. 4 ἴῃ Οαμι. (Μ.44.8480); 501, 165. Νὰ. ἀταὶ.92 

(Μ.538.056) ; πεαΐ. ἃ5 βιῦβε., ΟΥΟΝ γ 55.» Ἔ,οἱ γος. (Μ.46.330}} 2. ερη- 

ηεδοίρά τοτι τπαϊίον, ιορινεαὶ, Οτ.Νάα.ον.45.τ6(Μ.36.6454}; ὑ. τινὰς 

καὶ σωματικὰς ὑπολήψεις ΟΥτὐ ΝΥ 85. ΕἸ ει τοί [».244.14} Μ.4ς.8488) ; 

διὰ τῶν ὑλωδεστέρων ῥημάτων τὴν ψυχὴν παγιδεύσαντες ΝΙ..}»}.3.121 

(Μ.70.4400). 
ὑμεδαπός, ὁ γοιν εὐμπῖνν, νοι, ΟἸσπι ῥγοι 2(ρ.31.6; Μ,8.1248); 

19. 3(Ρ.322.6; τ280). 
ὑμένινος, οΓ εἰδίηι οὐ τηοιδγαηε; τιουζ. Ρ]ΌΥ. ἃ5 βιιθβῖ,, οὗ τραίετῖαὶ 

οὗ σαγτηοηΐβ, Ο]επι,  αδά.2.τοί(ρ.222.το; Μ.8. 5284). 

ὑμήν, ὁ, ἐμΐμ ἐπίῃ, νιεηθγαηε; ο5ρ. υἱνρίμαὶ ἡπρηϑγαηε, νη δΉ, 

1514. }Εἔ,’ οὐγηη.0.7.22; 51 ὑφάνται, τοὺς σηρῶν ὑμένας ἐξεργαζόμενοι 

1514.}ῬῈ1.6}}.1.403(}1.78.4088); ῥαγεμριθηὶ ἐξ ὑ. λεπτῶν ῥιπίδιον 1,1}, 

αριζοποὶ, 4}}.8.12.3. τ 

ὑμνέω, Α.. εἦτιρ ἐπι ῥγαΐξο οἴ, ΟΥ̓ Ξίταρὶν ῥγαΐξε}1. σοὰ; οἱ (τιβῖ, 

τεῦ, Ῥ5.21:23 μετ᾽ αὐτῶν [5ς. τῶν ἀποστόλων] διάγων ὕ, τὸν θεόν Τιιῖ, 
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ἄταϊ, τοῦ.τ(}.6.724Ά}); οὗ βούαρμῖη, ΤΠαΐ,} 5,6: 3(0.31.28 ; 2,208); οὗ 
τη6π, 7, 70ς5.8.ς; τεῖ, Βοχη,8:26 οὐδὲ γὰρ δύναται ἡμῶν ὃ νοῦς... 
συμφώνως ὕ, τὸν πατέρα ἐν Χριστῷ, ἐὰν μὴ τὸ πνεῦμα... «πρότερον 
αἰνέσῃ καὶ ὃ. τοῦτον ΟΥ̓́ΟΥ.2.4{0.202.3; Μ.14.4218}); ὑμνήσαντες τὸν ἅγι- 
ὦτατον ὕμνον πρὸς τὸν θεὸν ἡγαλλιῶμεν Μ΄. Ταγ.ετ(ρ.476); Οσπμοὶ, Αρῥ. 
Ἴ.47.2; Τμᾶΐς. Ερῆ.ς :τοί,.432}; ἴῃ ἘΠ6 δα ατίβι, ουαρισμε.13.1 οἰ, 
5, δοξολογέω; τὰς ἱερὰς θεουργίας ὁ ἱεράρχης ὑμνήσας, ἱερουργεῖ τὰ 
θειότατα, καὶ ὑπ᾽ ὄψιν ἄγει τὰ ὑμνημένα διὰ τῶν ἱερῶς προκειμένων 
συμβόλων Ῥιοη,ΑὙ.6,...3.2(}1.2.4250); 111. }αει(0.το8,21}; τὰ βαΐατς, 
Ἰσεηνμαδν.".13.3(λ1.7.1150Δ}; τρισὶν ἀγιασμοῖς ὑ, τε καὶ ἁγιάζειν τὸν 
τρισυπόστατον μίαν θεότητα διδαχθήσεται τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις Μαᾶκχ, 
Τη νει τοί Μ. οι δ960) ; οὗ 511, πιοοιι, ΔΠ( βἴασρ, Οὐ εἰς. 8.67(0.283,22; 
Μ.ττ.τότγο); 2. (μηδὲ ψαλμοὶ δὲ ὅσοι καὶ δαὶ ἀδελφῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑ. θεολογοῦντες 
ΤΗΙρρ.«“γίοη.Ρ. Ἐπ π5.}.6.5.28,5(}}1.20.512Δ}; Τντ,  οεοινς.τ( 1.33. 
1189}; ΜΟΙρη Κοριιττ; 3. ΒΨ, Μοβ.άογημ, τοί Μ.86,33048}); 4. [με 
αεαα ὃν ὍΝ ὑμενεῖ ἐπευφη ΓΗ] δέ ἡ δῆμος ΜΑΜΑ τ ».χχνὶ. 

Β. 805.; ; . Βηρ ἃ ΞΟΉΡ φ Ῥγαῖσε, 4(ΡῚ..Ἀ τρι4(ρ.269}; 2. βηρ ἃ 
ἐν αἴ γὰρ ἄνω δυνάμεις ὑ υ.) οὐ ψάλλουσιν (Ὠτν5. ἠοηι. 9.2 τη (οἱ. (τι. 

202Ε} τοῖ, Ἀγτλη-ΒΙ ΠΡΊΩρ ὃν οὐἱποᾶοχ αἱ (ΟΡ ἴῃ ορροβίτιομ ἴο 
ΑΥΔῚΒ ἈΠῸ Ἔχργοββοα ΌΨ 5 ΤΊΣ ΑΥ Βἰπρίηρ ἘΠΕῚΥ ταβιβίαπος ἴοὸ αἵ- 
ἰεσαρίϑ ἴο ἀερτῖνε Γῃδτὴ οὗ [Π6ΙΤ ΟΠ ΌΤΟΙ65 οἱ δὲ ἀπὸ τῆς καθολικῆς, ἐξ 
αἰτίας τοιᾶσδε...ὑ. ἀρξάμενοι, καὶ εἰσέτε νῦν οὕτω διέμειναν 502.ἢ.6. 
8,8, 5(1,67.15278}.Ψ 

Ἐῤμνηγορία, ἡ, ἀγριηοάγ, ἘΡΙΡΗ. αν. 8ο.(Ρ.403.28.; Μ.42.760Ὰ), 
Ἐῤμνηγόρος, γηηηΉρ, ἘΡΊΡΗ.ἤσεν.8ο4(ρ.480.15; Μ.42.7610). 
Ἐὔμνημα, τό, ἐλενῖθ οὗ ἔνηνπη, τυ. ΝΑ Ζ.εαν».1,1.3.5(Μ.37.408.}. 
ὕμνησις, ἡ, ἰαματηρ, ῥγναϊετης, Οεἰ, νΖ.}..6.2.6.2(Ν.8ς.12328). 
Ἐῤμνήτειρα, ἡ, ἴοεπι. οἱ ὑμνητήρ, τ. ΝᾺ Ζ.εαν»1.2.2(6 1 8 0}.}78.2(Μ, 

48.514}. 
ὑμνητήρ, ὁ, 0η6 τοῖο ᾿ΉΊΣ, εἴηρον οὐ ῥγαῖξος, τι ΝΖ. αν Ή1.1.τ. δ, 

6ο(Μ.37.4524}; 10.1.1.34.4(Ξτ5Ὰ}; 1.1.2.τ.25 (5414). 
Ἐῤμνητικῶς, 19: ῥγαϊδίηρ, ΒΙοπ. ΑΥὐνἀ.η.1.4(Ν1.3. 5800). 
ὑμνητός, ἐσ δὲ ῥγαϊξεά; οἵ σοα, (οηεὶ. 4.:}}.8.40.4. 
ὑμνογράφος, εονῃῥορίηρ ἔγηηης γλῶσσαν ὗ. Το. Μοηγηιεο,ο 

(Μ.06. Ἰ4οοΤ)) ; ἃ5 διιθϑί., εορρῦϑεν οὗ ἤνητης, ῥϑαϊρησδι; οἱ Ἰ)ανια, 
ΤαυιΝνϑ5. μον 6.45 τὰ [6.(Ρ.217.το); ϑενειαρραν. δ(Μ,ι65.298); ΝΙ. 

6ΡΡ.4.4ο(Μ.10.5698). 
᾿]ὑμνοδία, ἡ ἡ, ἴου ὑμνῳδέα, ΑἸοχ. 56}. Βαγη.4(ρ.4 508). 
ὑμνολογ-έω, 1. 510} ξοηρς οὐ βγαῖδε; οἵ πδανεηὶν Ὀεΐπρϑ, Τ᾿. [οὗ κι 

Ρ.136.}); αἱ Ναθνιν, Οτνλονη. 13 τη 1.ω.(Ρ.02.26}; οἴη τῇ ῥγαῖξδο; οἵ 
ΒΠΡῈ]5, {Ἐ Ὸ]χ ΠῚ Ῥᾷρα ἐ}.εὶγ. τ(ρ.22.2ο; Ἡ..2.821Ε}; οὗ ΤΏ6η, ἴῃ 
Ομυτοῇ ἀδιάκριτος ἡ παράστασις τῶν “-εἴν εἰωθότων καὶ εἰς τοῦτο 
συνδεδραμηκότων Ὀντιαάογ.τ2(1.4454)}; ΟΥ ἀδασομβ προστάττουσι 
διακεκραγότες ἐν ἐκκλησίαις, τότε μὲν “-εἶν ὅτι προσήκει λαοῖς ἐδ.15 
(4548); ἴῃ ράνοη, 14.5.41: (Δί, 60. 1040); 2. ῥγαΐδε ΤῊ 5ΟΉΡ, ΟΥ 
510 }ν ῥγαῖδε; οἵ πρανεηὶν Ὀείηρβ, “. Τἄοτι. ἃ δ(Ρ.τορ.0); “-εἴται 
[Ξ-, ὁ υἱός] μετὰ πατρός Ογτ β65.52(5., 2000) ; οὗ τχοη, ΝΠ, ΕΡ.4. 200}. 
ἡ9.5680); ἔΡτος,(..}7.22: τ8(}1.8).14458);  1ο10ιλόονα, (Μι96,640}). 

ὑμνολογία, ἡ, 1. στηρίηρ οὗ ῥγαῖδο; οἵ 50ηρ5 οἵ ΔηρΈΪ5, Τὶ οὐ 48 
(Ρ.135.14}; σοτηθη6 4 ἢ ἰΠο86. οὗ τπθη, Κ7.Ζος.τπ(ρ.τος.326); οὗ 
ἸΏ6Π, ἱπ σεπ. μέαν εὐχὴν καὶ μίαν ὅ, ἀναπέμπεσθαι τῷ θεῷ ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις συμβαίνει ΟΥ,κοἷ.1 ῬΕΣΙρύθοια (Μ.τ2. τού Ὁ) ; ἐν ὀρθριναῖς 
ὕ, καὶ πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος ὁ Δαυίδ ΤΟ γγδ.οηι,τ(13, 
2020); ἴο Ὀ6 564 ὈΥ̓͂ τη πῖ(5 τὰ ἀοίεδι Πθον]}, Ν}.6}}.3.το7(}}.70. 
416Ἀ}); τοῖ, βρεοιῆς ἔουτηβ : ῥδαΐ»ι- ΙΗ ΡΊΉΡ ἴῃ Θμασγιϑί, οι Ατσ,ι ἢ, 
4.5(}1..3.4324}; ΡΥΟΌ. ογεθα προομολογηθείσης ὑπὸ παντὸς τοῦ τῆς ἐκ- 
κλησίας πληρώματος τῆς καθολικῆς ὑ, 1Ὁ.3.2(4250) ; Τυϊϑαρίοη, ΤΑσδα. 
ΟΡ ερ.Ἐεὶνγ.(ρ.18,8; 11 .2.844Α); ἩΠΈ]ν ΠῚ Ραρᾷ ἐρεῖν. τ(ρ.2 0.1; 
ἢ1.2.8218}; Τοιϑαποία5, Οδοιχῃ. ἄροειτο ΘΗ (Ὁ.Ζοο); Μαχ,ρεγϑδίτο 
(Μ οτ.6068) ; ἀγηηησδτηστηρ, ϑοοτ.ἶ,6.6.8,4(Μ.67.6808) ; αἱ (τα πδίδιοπ 
οὗ τοῖϊοξ, Οὐγορ Ραξοἢ,Ρ.293(Μ.92.7338); 2. γομάονίηρ οὗ ργαῖδε Ὁν 
ΘΠ τηθϑτι5, ῥγαῖδε, Ἐλι5. ᾿ςιῖθο Ῥτοειη. (}],24.730); ΕρΡΊρΠ, ἤαεν.76.30 
(0.379.19; Μ,42.5778); ἴο Ραραῃ ροᾶϑ, νυ. 15.2.2(2.444}). 

Ἐῤμνολογικός, ἤν»ηη-ὁτηρίηρ,, οἵ ἀηρεῖβ, [ΤΠ ον ἐςεομὶ τ(Μ. 
28.778}; ποεῦ, 85 βυιθϑῖ,, 1λ. ἀεξ.3(Δ1.28,5418) οὐ Απαβὶ δι οί, 2(Μ. 
80.648); ῬΠιτ., ἄγηηῆς ἀπ᾽ οὐρανοῦ τῶν ἀγγέλων εὐφημούντων τὰ ὑ. 
ει. ΟΡ ον. τοῦ. οϑ. 2284}. 

ὑμνολόγος, ἀγηιη-δτηρίηρ; οἵ Δηρεῖβ, Τιϑοηΐ, ΠΛ δε τοί .86, 
1480); 85 5Ξιι081,, 5176} οΓ ἔγηηης οὐ ῥγαῖξθ, Τῆῖον.. τ. 4.η.3.2(}1.3. 
6843); 10.) λνηιηνιάογη ΒΛ 4(Μ.ο6.153644}); οὗ ἸθανΙά, ῥβαϊμιεὶ, 
Ῥίάντα, Τγῖμ.2.ττΜ.30.661Α). 

ὑμνοποιός, (ΟρΟΣΊΉΡ ἤνηηδ; 85 βιρβι., οἱ ᾿)ανι, ῥεαϊρεςὶ, 
μάτι, ἐγαη.2(4.177); 1ὰ φρο. 2(ρ.59.12; 4.751). 

ὑμνοπολεύω (ὑμνοπολέω), ΞΙῊΦ ΟΥ̓φοηΊβος6 ἤγηιης οἵ ῥγαΐξε 
ὑμνοπολεύσω ϑγηε5.γηΉ. δι οί {.66.1613) ; Σ᾽ ΟΥ ἘοΉροϑ6 ἤν 1Π5 ΤῊ 
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ῥγαΐξε οΓ οὔνομα..ὑμνοπολεύσω ἈΡΟΪ]»Ισὶ, Ῥς.0:3(Ν1.33.13218) ἃ].; 
ὑμνοπόλει Χριστοῖο θεουδέες Ῥ41],51].ἀγηϑο, 30(Μ.8ό, 22534). 

ὑμνοπόλος, ΣἼΉΡΤΙΡ ἤγηηηδ; 85 5 05:,, δΊΡ 6 ΟΥ ΚΟΡΙρΟ5 67 οὗ 
ἔγηηδ; οἵ δηρεῖβ, Οὐ ΝαζΖιοαρη..1.8,62(Μ.37.4514); 18.1.2.1τ.8ς 
(284); οὗ τάδ, ϑγῃπεβιγηηη.6.2ε(ρ.41; Μι66.1609). 

ὕμνος, ὁ, Α. σοηρ οΓ ῥγαΐξε; 1. εἴ, ἀπαὰ ἀεβοτριοηβ οἱ μὲν ὅ, 
δύναμιν καὶ θειότητα καταγγέλλουσι τοῦ θεοῦ, καὶ εἴη ἂν ὁ ἐπιστήμων 
τοῦ θεολογεῖν ἐν ὕ. πνευματικοῖς ΟΥ̓ εογηη.ἶν ΠΡλι τ τοίρ. 565); ὁ δ᾽ ὕ,, 
αἶνος ἐμμελής Οτ ΝΖ, καγη1.1.2.34.144(}1.37.056Ὰ}; οἵ, αἷνός ἐστιν ὅ, 
εἰς θεὸν ἐπὶ τῇ θεωρίᾳ τῶν γεγονότων Οτ.Ξοἰ τ ᾿ς. τ4διτ(].12.16770)}: 
ἀἰβὲ. τοτ ψαλμός, δή, προσευχή, πᾷ αἴνεσις : ὅ, δέ, ἡ ἐπὶ τοῖς 
ὑπάρχουσιν ἡμῖν ἀγαθοῖς ἀνατιθεμένη τῷ θεῷ εὐφημία ΟΥ̓ Ν 55 Ῥςς, 
ΕΠ Β 3(Μ..4.4038); 2. 565 οὗ τεσ; 8. ἴθ ρξη. (γἤεγα Ι͂ΌΥΤὴ ἰβ 
ὈΠΒΡΟΟΙΠς4), Τα 7.2; ἐκείνῳ δὲ εὐχαρίστους ὄντας διὰ λόγου 
πομπὰς καὶ ὕ. πέμπειν 7τ5ῖ. Ταροΐ.τ13.2(Μ.6.3458); τῶν εὐχαριστιῶν ἢ 
ὕ, καὶ αἴνων τ. ΤΒβαιχῃ.βαη.Ον.3(ρ.7.21; Μ.οιο.τούοα) ; Ὁ. οὗ ρβ.]}5 
φησὶν ἐν ὕ, ὁ προφήτης [Ῥ5,08:6[.} ΟΥ̓, ρακί. 2(ρ.284.16; Μι12.1Ο16Ὰ}; 
“4.Μι.25(0Ρ.253.0}; ψάλλε τοὺς ὕ. Μειδυσγηηρ.4.2(ρ.47.15; Μ.18.80Ὰ); 
(οηςὶ. ρει. 5.2; ΟΥ σεγίαϊη Ῥαυῖο, ρβαὴς ὕ, καλεῖ καὶ τοῦτον 
τὸν ψαλμὸν ἡ ἐπιγραφή ΓΒαΓΡς ττ: τᾷ. 1403}; ; τοῖς ὕ. ὁ ψαλμὸς 

ἐγκατείλεκται, σκιαγραφίαν τινα ἔχων τῶν δεσποτικῶν παθημάτων 1}. 

54: τίοπ8); ς. οἵ οἴ οῦ ἴνρεβ οἵ βοῆρ' ΟΥ Ὑηντηπιὶς τος τα το ψαλμοὶ 
δὲ καὶ ὕ, παρὰ τὴν ἑστίασιν πρό τε τῆς κοίτης (ἸΙοιῃ, 517. 7. χ(Ρ. 327. 5; ; Μ (Ὁ. 

4698); ἀναλάβωμεν ὕ ὕ, ἀντὶ τυμπάνων, ψαλμωδίαν ἀντὶ τῶν αἰσχρῶν 
λυγισμάτων τ. Νὰ 2.ον. δ, 35(Μ. 35: ο9}})}; οι ἱ ψαλμοὶ πάντα ; ἔχουσιν, οἱ δὲ 

ὑ, πάλιν οὐδὲν ἀνθρώπινον" ὅταν ἐν τοῖς ψαλμοῖς μάθῃ, τότε καὶ ὕμνους 
͵ εἴσεται, ἅτε θειότερον πρᾶγμα ΟΠτν5. βο51. 9.2 τη (οἱ, (11, 302Ε); ΤΟΥ 

ΘΧΆΤΩΡΙε5. οἵ, 44, 0.04{Ρ.τ97.17}; Μείῃ,  γηηβιατ.2(Ρ.131.12; Μ.18, 
2088); τὸν ὕ. ᾿ἰθηνογένους Βκ5.δ)Ρῖν.73(3.628; Μ,32.305Ὰ) τοῦ, 
Βγρηη ες . (Βούτῃ 5 2. 0.209); σοτηροβεά δηα βυὴρ' πὶ Ορροβίτιοπ 
τὸ 1μοβο οὗ Αὐ]απβ ἀυτηρ' ἀἰβρυΐε αὐ ΟΡ λαπρότεροι οἱ τοῦ ὁμοουσίον 
ὕ, ἐν ταῖς νυκτεριναῖς ὑμνολογίαις ἐδείκνυντο Βοοτιἀ.4.6,8,6(Μ,67. 
6808); 50Ζ.ἦ..ε.8,8,4(Μ,6γ.1:.374}; ν. ἀντίφωνος, ἐπινίκιος, τρισάγιος, 

χερουβικός : ἃ. οἵ οἴου ψογάς οἵ ργαῖβε, Τπάᾶτ. θ.η.2: τοξ,(2.τοβ4); 
ὕμνοις τὸν εὐεργέτην ἠμείψατο, βοῶν [τΤΊπλ.1: 12] 14, τ 7 ἦρι. τττί3, 

642); 68. οἵ ρῥγαίβε οἵ ἀοα ὈνΥ ποανςηὶν Ὀσίπηρς τί δὲ ἔργον τῶν 
ἐπουρανίων δυνάμεων ὑπάρχει; ὕ. ἄληκτος ΤΑΤΉ, (0751. ςφεηΐ. 2(Μ. 
28.778); τίς ὁ ὕ. τῶν ἄνω, τί λέγει τὰ χερουβίμ, ἴσασιν οἱ πιστοί (ὮΥγ5, 
ἀοη.ο.5 τὴ (οἱ (ττ.3020); οὗ βεσαρῃ έτη, ΤῊαε. ]ς. 6: 3(ρ.21.24; 2.207}; 
οὗ ἀηρε]5 αἱ Ναϊ νιν, ΕΟΓΒοσ εοη μέ ττ}1,28,1273λ); Εν ταοῖ, καλὸς 
ὕ, τοῦ θεοῦ ἀθάνατος ἄνθρωπος, δικαιοσύνῃ οἰκοδομούμενος, ἐν ᾧ 
τὰ λόγια τῆς ἀληθείας ἐγκεχάρακται (Ἰδῖη, »οἱ,τοίρ.76.23; Μ.8.224Δ}); 
3, Ἰὴ β6ῃ. ; δἴξεοι οἵ ἤψτηηβ, τοῖ. Αςιτό: 2ς, (ἢγνβ λσηι τη Κονη. δ: 98 
(3.152}}1.); ὕ, δὲ ἱερὸν τίκτει μὲν εὐλάβεια ψυχῆς, τρέφει δὲ συνειδὸς 
ἀγαθόν, δέχεται δὲ εἰς τὰ ταμιεῖα τῶν οὐρανῶν ὁ θεός τὰ ογάϊη.τ.τ(1. 
4384)} αἰζαοκοα Ὀν 1)ὲν}} τὸν ὅ. καὶ τὴν δοξολογίαν εἰς βλασφη- 
μίαν μεθίστησιν ΝΙ].6Ρ}.3.1τ07(Μ.79.476Ὰ)}; ἴο σρᾶβο αἵ ΟΟΙΠΪΠΡ οἵ 
ΘΠΌΘΒτῖβί, Ἐουη.Μ 6].3.268(5 ΒΒ. τϑοϑ Ρ.173}; οσορβίοηβ : αἵ 
δυο Πατίξέ, Ἐπ5.4...τ.τοί(ρ.40.0; Μ.22.021))}; αὖ 5ουνΊοο5 10 {πὸ ἀεδᾷ 
ἧς ἐκυρὸς..οὕμνους σεμνοὺς ἀναπέμπει Ὗ, Μ. Ἐδιηξαγ, δες ἸΉ 
εἶα μἰξίονν μὰ αγὶ οὗ ἰμ6 ξακίογη; ῥγουίηεες οὗ ἰδὲ Κορμιαη Πηιρῖγε 
(Ππάοῃ, 1906), 22.11{(0.225); ἡ γὰρ τιμὴ τῷ τετελευτηκότι, οὐ θρῆνοι, 
εὐνάλλ᾽ ὅ, καὶ ψαλμωδέίαι (Πγγ5. ον. 6 2. 5 1ἢἢ᾿. 70.(8.3}4Ὲ}; υἱὸς ὄχ᾽ 
ἄριστος ἐν ὕμνοις... τεῖσεν ἀπὸ σφετέρης τέχνης {5 Τά 0.55; αἵ ἀαγ- 
Ὀτδακ πα ἄυτίην ψοτκ, Β85.6}».2.2(3.72Β; Μ.32.2250}; δ οἴδοθβς 
ἑωθινοί τε ὕ. ἐν αὐτῇ τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ διηνεκεῖς γίνονται καὶ προσευχαὶ 
ἑωθιναΐ ἘΡΊΡΙ. ἐαῤ. μα.23(0.524.0; Μ.42.820Ὰ}; ΝτΓορῃ. {Πτισιϑγπιατο 
(Μ.86.30800) ; ἑσπερινοὺς ὅ, 1. τ27(3 το.) ; 5. σίασθ οὗ τη κβ αἰ[εΥ 
τ 815, (Πγυβ. ἤορι, 5.5.5 1. Λ΄. (7. 560) ; τὰ πόποι οἱ ΒΜΝ, ἘΜΈ. 
γῆι ἀρηντοί .18.3738); 1δ.14(2818}; Ταν 5010] Βιρηποαποα ὕ, δὲ 
ἢ αἷνος τῇ δῇ συμμιγνύμενος παράγγελμα γίνεται, μὴ πρότερον ἡμᾶς 
κατατολμᾶν τῶν περὶ θεοῦ νοημάτων, πρὶν ἂν τὸν βίον ἡμῶν τῆς τοιαύ- 
τῆς παρρησίας ποιήσωμεν ἄξιον ΟΥ. ΝΥ 55. Ῥςο ἢ .Β. (1 .44.4061}}. 

Β. Ῥ αῖϑε σοῦ γάρ ἐστιν δόξα αἰώνιος, ὕμνος Πορι.ΟἾενι.3,72; ὁ γὰρ 
θεός, κἂν μηδεὶς ὑμνεῖν ἐθέλει, αἰώνιον ἔχει τὸν ὕ, καὶ διαρκῆ ὙΠαῚΡς, 
ἼτΟΣ:ΙΟ(Ι.1402); οὐκ ὄντος υἱοῦ τοῦ πατρός, οὐδὲ πατρὸς τοῦ υἱοῦ, 
φυλαττόντων δὲ τὰ οἰκεῖα τῶν ὕ. εὐαγῶς ἑκάστῃ τῶν ἐναρχικῶν 
ὑποστάσεων ϊοπ.Ατ.,5.2.5(}.3.6410}}.Ψ 

ὑμνῳδέω, “1η} ἃ 5οΉῊΡ οὗ βγαῖξε; τὸ σοά, τιν ν85..4 οὶ]. (Μ.45. 
12370). 

ὑμνῳδία, ἡ, 1, οἴηρίηρ ὁΓ ῥγαΐδε, ᾿νιηΉΪΗΡ πανηγύρεις, .-. 
νυκτεριναί Β65.6.243. 2(3. 374Α; Μ.32. 9058); τι ΝᾺ αν». 1,2.το, Ὁ 
(. 31:12 74); : 5[ΉΘΤΗΣ ἐν τῇ τῶν ψαλμῶν ὑ. Ν}} Επίορ. οί Μ.70. 11358); ξ 
ἵνα καὶ τὴν ἑσπερινὴν καὶ τὴν ἑωθινὴν ὑ. κοινῇ προσφέρωσι τῷ θεῷ 
ΤΒάι, ἐιγε, π(4 ττό4) ; ἰδὰσμὲ ὃν Η, ΟΠποβὶ τὸ Τεννβ αῃα ρεπί!}65, 14. 
Ῥε.ττῇ Ῥυοθπι (1.1428); ἤδησς ργαϊδίησ, ργαῖξε, 4.1 Ττηι τ: τ6(3.644}; 



ε , 

ὑμνῳδός 

2. Ξοηφ οΓ ῥγαΐξο, ῥβαῖρι, Ατμιάν,τ.36(}1.26.8ςο); Ἵμάτιλαεν. 5.τί. 
370); οὐ Βεηθήϊειε, αΥΝ 85. ροὶ .46(Μ.45.12330}; οὗ Τεγβαποΐζι5, 
Ομ γυ5, λον {1|.7:14(3.200}; οἱ Τυϊϑαρίου, ἘΓῸ χ ΠῚ ΡαΡρὰ ερ. 
Ρεὶν.τ(ρ.22.27; Η.2.824Ὰ)}; ἴῃ βεη. : δἴ ΠαΠΕ͵Ὰ 5 ὕ, καὶ εὐχαὶ καὶ ψαλμοί 
(Ἀγγ5.}αν, βεγη.3(2.638Ε); ἴλ πεάνθη, ὕνυ. "5.41: 5(Μ.60. 1040). 

ὑμνῳδός, 1. ΞΠΙΘΤῊΡ 50Ήρ5 οὗ ῥγαΐξο, ΟΥ.ΝαΖ.εαν}}.1.1.32.535(21.27. 
513λ); ἀγγέλων στάσιν...θείας ὅ. ἀξίας 1.1.2.χο.025{74]4}; 2. 85 
ΒΌΡ5Γ. ; 8. ἐΟΉ βΟΣΟΥ οὗ ποι ΟΝ Ἠείλα ἄγηπηξ, βοεὶ, τ. ΤΠαιπι ῥα. 
Ονγ.τΑ(Ρ.20.6; Μ.1ο. τοῦθ Α}); Ὁ. ΞΉΡΕΥ ΟΥ Το ῥοϑον οὗ ξοηρς οὗ βγαΐξο 
τὸ ὕοα, ἐξ.1τ6(0.37.1τ6 ; ΤΤΟ0Ὰ}; Οὗ Ἰ)αν!α, »οαίγῖςὶ, Οὐ. εἰς.8,.32(Ρ.241. 
τό; Μ.ττ.ττό48Β); Α1Π..4»γ.1.46(ΝἹ.56.τοκο); Ὀϊάνπ,. 7 γ1:.3.3(}1.30. 
824Ά}); (6. σίυεγ οὗ ῥγαῖδο, ῥγαΐδου ἀδηῖεα οἱ ὅοη δῃά Η. Οδοβί, 
στ, ΝᾺ Ζ.0»ν.34.τοί Μ.36.24060) ; οὗ Ἠυτηδη τθᾶβοπ τὸν δὲ λόγον ἑρμηνευ- 
τὴν τῶν νοηθέντων..«καὶ ὕ. Μαχ.απιδὶρ. (Μ.οΙ.τττ6}). 

Ἐὔννη, ἡ, ῥίοσμρά, Ομγνβ. ἤθη. 52.4 1... ἢΜ14.(7. 5 340}.. 
πῦννυς; ὁ, Ξξ ἴοτερ., ἔρῃγ..64Ὲ. ᾿ 
Ἐῤπαβουλεύω, 5.ν.1. ἡ γεξγαΐῃ ονι χω ἢ) ῬΙΟΒ, ἴοχ ὑπὸ βού- 

λησιν ἦν: λύκος μετὰ προβάτων εἰρήνευνε' καὶ ὄφις ὑπηβούλευσεν Β85. 
5. 97.2. τ(Μ. ὃς. 418). 

ὑπαγόρευσις, ἡ, 1. (τεία ον; Πδποα ΦΟΉΙβΟΣΤΉΘ, τογτΐτιν ὑ, τῆς 
ἐπιστολῆς Οτοεῤρ.τιδ( Μ.ιτ ὅςο ; ὑ, τῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 14. 0. 32.1 
{ρ.425.7; Μ.14.7408); ταχύγραφοι μὴ παρόντες τοῦ ἔχεσθαι τῶν ὁ. 
ἐκώλυον 18.6.2(1; ρ.τοϑ.6; 2ο1Ὰ}; θἀΠ θη, ϑοοτ,ἤἢ.6.2.1.5(Μ.61. ΕΣ: 
2. ᾿η)ιφηείτον, δίἀάτηρ ὅ. ... τῶν πρακτέων ΟἸετα. ῥασά. τ. (ρ.95.3; Μ.8 
26οΛ). 

ὑπαγορεύ-ω, 1. ἀϊεοίαίε; οἵ οταὶ (τα το τὸ δὲ κατὰ Δουκᾶν εὐαγ- 
γέλιον ὑπηγορεύθη μὲν ὑπὸ Παύλου... συνεγράφη δὲ καὶ ἐξεδόθη ὑπὸ 
«“Μουκὰ ΤΔΊΒ,Σγηορ5.2 6 (ΝΜ .28.4.224}; πθπος ερρηβοξε, τρια μα ΟτΥ. 79. 
6.γ(τ; Ριτοϑιτο; Μ.14.20 1}; Ρ.20.τ(0.327.1; 5720}; Ξοοτ, ἦν 6.2.τὶ “Μ. 
6.1858); φεδίίθα, Εὰβ.6ρι( αες5.5(ρ.45.5; Μ.2ο,1 400) ; 2. οἰαΐε τῆς εὖ- 
σεβοῦς διδασκαλίας “-οὐσης ἐκ τοῦ πατρὸς εἶναι τὸν υἱόν ἐδ (ρ.4 τα; 
1541Α}; 3. ξέρροβί; τογα ἀφ βητεῖν, ἐη)οΐν, Παϑὲ, Ταροῖὶ.2.1(Μ.6.3294); 
οὐ ἀοοίοτβ, ῥγέρεγίδε, (τ 5.} 01.11.5 τ ΤΟ γ (10.930); 4. εογπμηῖ- 
εαΐε, ἐχῥίαίη τὸ θεῖον εὐαγγέλιον ““ων αὐτῷ Τ7ο.1). Β. 7τοί Μ .96.1ο025})). 

ὑπαγορία, ἡ, 1. εο»ΡΟΞΊ Π0Ή, ἐονερταίίοη ἐμὴ μέν ἐστιν ἡ ὑ. ἡ δὲ 
ὕ, ἴση ἐστὶν τῶν ἁγίων πατέρων Ἐπ: .Δρ.(ΓΡ(μδ8)γ(άζ(Ο 2.1.1 »-Ο14τ. 
12, ν.1. ἡ ἔκθεσις, ἡ δὲ ὑ, Ἡ,2.1648); Απαβῖ, 5. ἀοά. τοί Μ.8.1880); 
2. εἰνίε, Ἰαβίπ ποηορὴ. (Μ.86,11280); 3, απηοίαϊίον,, σοτηησηίαῦγ, 
Ἔαρία ΜΉ, Ἐπιβιδηραςί,τ(ρ.16.2; Μι18,6138). 

Ἐδπαγροικίζω, σ«ἠοῖῦ 5ΟΉ γι εἶν οΓ «ρεεε, αὐ 55. πη. 12(2. 
Ρ.295.3; Μ.45.0ο8:). 

ὑπάγω, 1. ἰεαὰ οὐ δ»τηρ πμάδν ἤθησο, ἰσαη σΉ ἃ Ξτὶςκ, οτ ἄοεὶ, 
του 88. τύ268); 2. σμϑρεεί εἴ, ᾿Εμπεδοκλέα μέν, καὶ Πῖυθαγόραν... 
μάγοις ὡμιληκότας οὔπω ὑπῆχθαι τέχνῃ ῬΆΠ]οϑίταϊα5 8Ρ.1005. ΕΠ ἱογοεὶ, 
44(5400; Μ.22.δ6οΑ); 3, ἀῤῥὶν τοπιβάϊεβ, Ἐπ ΉθΥ. οη μ|.2(Ν.28, 
13148); 4. Ἰηἰγ8η5., φῦ, 1.{,ν.τ3.3(νν.1]. εἰσέρχεται, ἀπέρχεται) ; 
ΒΠδιτη υἱς.4.2.5; Οὐ, 70.52.3(ρ.430.2ς ; Ν΄.14.748}). 

ὑπαγωγή, ἡ, 1. ἱεαστηρ Ἰηὸ σα ῤυτίγ; Οἱ Το νν5, Γτερθηΐ τ. (Μ. 
86.6320); “δ᾽ ἐεἴοη, Μαχ.ανηδρ. (τ τος); 2. ἱεαάϊηρ αείγαγ; 
τεῖ, ΒᾺ]1, Τ 65.Ν8Ζ ταί. τ66(}1..8.1128}; 3, σἀεργεοοδίοη; οἵ ἰαπα, 
Ῥῃηοβι. ἡ.6.3.0(0.38.27; Μ.δς.4924). 

ὑπαίθριος, ενμάδν ἐδ βὰν, τη δε ρέῃ αἱ τιραΐῖ, 85 βυῦϑί., 
φηείοσμγε, εομγὶ, ἘΝ ΡΥ. ἦ,6.1.14{0.24.τ5; Μ. 86. 2ΔΟΙΑῚ. 

ὕπαιθρος, τϑάεν ἐδ 5κν, ἴηι δε Θροη: αἵ» πιθυΐ, ἃ5 βυιυ5ῖ. ἐν ὕ., 1 
ἐΐε ρέῃ αἵ; τὸ ὗ. ΟΡΦῊ δηοίοςμνο, κοτὲ; ὁΐ αι σλυτοῇ, Ματς, Πᾶς, 
τ.Βονρὶ.δ4; οἱ τῆς ΤΕΏρΡΙς, ΤῊδι ψμν. ΤΉ ὭΡαν (.588). 

ὑπαινίττομαι, 1. αἰΐμάσ ἰσ ἴθι τηθῖ. ΟΥ ΟΌβουσο Ἰδησιᾶσο οὕσπερ 
[3ς. 76 }7Χ8]...ὕ. λέγων [Μ|.1τ9:14}] ΟΥ. 3}, .114 τ. 1. (ρ.275.2ς; Μ.13. 
6578); Ἱπαϊοαίε, αχερ. Μί.6:7 ὁ. ... ἀπαγορεύων τὴν βαττολογίαν... 
μὴ χρῆναι..«αἰτεῖν τὰ ῥέοντα (Ὠτγβι λοι ῖῃ δῆ .7.:14(3.26Ε) ; ὅτι... 
ἡγουμένων δίχα...διατελέσουσι καιροὺς... ὑ., τοῖς τῶν ζῴων ἀβασιλεύ- 
τοῖς παρεικάζων αὐτούς ντ.Ος.537(3.68}0) ; ἥριεγε, ἐγγιϑδοϊίπο λαμπρότης 
[Ξς. οὗ 1Π0 ]ν} τὴν τῆς σωφροσύνης μαρμαρυγὴν ὑ. στιν γε5. ποτ! ἸῊ 
(απ, (4, 8λοο); 2. ρἰαμεθ αἱ, ρίυε τομϑιἀεγαϊο ἴοὸ νεανέας... 
ὑπηνίττετό πως εἰς τὸ χρῆναι λοιπὸν τὴν ὑπὸ θεῷ δουλείαν εἰσέρχεσθαι 

Οντ..70.3.5(4.3078). 
ὑπαίρω, ν.1. ἴογ ὑπεραίρω, τ ΝΥ55, Ετοη. τοί Ρ.232.3; ὑπάρας ΜΝ. 

45.334). ! 
ὑπακοή, ἡ, οὐεάίφηςε; 
ΑΔ. αεἴ, δηά ΠΒΑτα ΕΣ] ΒΈ105; 1. τὴ ρεη. ἡ ὕ, δὲ οὐ τὸ σωματικὸν 

κάλλος συνίστησιν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν ΟΠ γγβ. ΧΡ. ζῃ Ἐς 44: τ4(5.1794}; 
ἡ ὕὑ. πρῶτον ἐν πάσαις ταῖς εἰσαγώγοις ἀρεταῖς ὑπάρχειν ἔγνωσται καλόν 

Ῥίαα, ῥεγξιατ(ρ.46.21); ἡ ὑ. τοῦ ὄντος θελήματός ἐστιν ὑ." οὐ τοῦ μὴ 

ὄντος ὑποταγή" οὐ γὰρ τὸ ἄλογον ὑπήκοον ἢ παρήκοον λέξομεν δεθοῖϊ.5 
τη 10,{Ππ|.5οα]. 4(Ν],88.,7298); ἐντολῆς ὕ., νεκρῶν ἐστιν ἀνάστασις 
ὝΒα], ἐδη],4.48(Μ.91.1464λ); 2. 650. γαῖ. τποηϑϑβο]5πὶ ἧ.. τελεία ὑ, 

σῥόη 
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ὑπακοὴ 

τῶν ὑποχειρίων πρὸς τὸν καθηγούμενον ἐν τούτῳ δείκνυται, ἐν τῷ μὴ 
μόνον τῶν ἀτόπων κατὰ τὴν συμβουλὴν τοῦ προεστῶτος ἀπέχεσθαι, 
ἀλλὰ μηδὲ αὐτὰ τὰ ἐπαινετὰ χωρὶς τῆς ἐκείνου γνώμης ποιεῖν Βει5ιαςξεὶ, 
2.2(2.324Ὲ; Μ.41.8848}; ἴΟΥ ννοιῆθη ἡ ἀδελφότης τὰ παραγγέλματα τῆς 
προκαθηγουμένης ἀδιακρίτως δεχέσθω, πᾶν τὸ συμβουλευόμενον ἐπι- 
τελοῦσα, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης, ἵνα γένηται αὐτῇ ἔμμισθος ἡ ὑ. 1. 
(23206Ε ; Μ.8δ880); ὁ. οὖν ἐστιν ἀδιάκριτος πειθώ" ἵνα τις τὸ προσταχθὲν 
ἀλύπως ἐπιτελέσῃ. ὑ. ἐστι παντελὴς ὑποταγὴ τοῦ ἰδίου θελήματος 
ἐστερημένη, καὶ μόνῳ τῷ τοῦ ἐπιστατοῦντος νεύματι ἀταράχως πρὸς 
πρᾶξιν κινουμένη ἐν πάσαις ἐντολαῖς Δηϊ. Μοη.ἠον. ο( Μ 8.1 5564); 
ὕ. ἐστιν ἄρνησις ψυχῆς οἰκείας παντελὴς διὰ σώματος ἐπιδεικνυμένη ...ἣ 
τάχα τὸ ἔμπαλιν, ὕ, ἐστι νέκρωσις μελῶν ἐν ζώσῃ διανοίᾳ. ὑ. ἐστιν 
ἀνεξέταστος κίνησις, ἑκούσιος θάνατος, ἀπερίεργος ζωή,..«ὐ, ἐστι 
μνῆμα θελήσεως, καὶ ἔγερσις ταπεινιύσεως...ὗ, ἐστιν ἀπόθεσις δια- 
κρίσεως ἐν πλούτῳ διακρίσεως 10. Ππτη.Φεαἰ.4(Μ.88,Οϑοαν); 1ὁ.(6800} ; 
1ὁ.(7170}; 3. 5έορα, τοῖ, ΡὮΠ]. 2 τ μέχρι πόσου ὑπακούειν δεῖ ἐν τῷ 
κανόνι τῆς πρὸς θεὸν εὐαρεστήσεως. ὁ ἀπόστολος ἔδειξε, προθεὶς ἡμῖν 
τὴν τοῦ κυρίου ὑ. Βαβιγεριδγ.ττό(2. 4550; Μ.31,.11618); τριττο(άδόο; Μ 
ττότῦ-- ττ644). 

Β. οδεαΐϊεπος ἴο 04; 1, ἴὰ ΟἿ; Αὐταμαπὶ 115 ῥτοϊοίγρε ἃ5 
μανιηρ οἴ ΠΙ5 οοππίτν, το ΐοηπιτο.; δμα βαοποιηρ 15. 5οη, ἐ, 
10.171; ἸΡΏγ. 40; 1Βα5.εοη5ὲ.22.2,3(2.571Α,572Α; Μ.31Ἰ4040,14050}; 
Τύἢγν5..49γ7.τ(2.7420) ; αἰδὸ πόοῇ, τ ίρνρ.9.3...2. Ομ βιβη; (τίϑι 
ΟΡεβαϊθηος ἴο Ἐαίμεγ, τοῖν τότ: 28, Ἐλι5.6.ἐἢ.3.1ς(ρ.172.22; Μ. 
24.1Ο20Ὰ}; ὑπακούει, οὐκ ἀναγκαστὴν ὑ, ἔχων, ἀλλ᾽ αὐτοπροαΐρετον 
εὐπείθειαν Οντ. Ἡ εαἰδεΐ,.τς.30; μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν, διὰ τὴν ὑ., τὸ 
ὑπὲρ πᾶν ὄνομα τῷ υἱῷ... ἃ πατὴρ ἐχαρίσατο Ἰλιάγτη, (1 Β65.) ἔπ. .4{(.. 
2804 ; Μ.29.6028); ποῖ, ἃ5. βᾶγβ Εππ., ἴῃ ΠῚ5 αἰνπα παίγο Ραΐ 
85 τήβῃ, ΟΥ Ν 95. Εμη.2(2 Ρ.350.2ς; Μ.45. 5280); ΟΡΡ. Ὠιδη 5, 65Ρ. 
Δαδηη᾿β, ἀἸβοδεάϊθησο, οἵ ΟἸδι. ῥαεά.τ. (0.03.6; Μ.8,2ς5 04}; τὴν παρ- 
ακοὴν τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς ἰδέας ὑ. ἐξιώμενος ΟΥΝ 55. η.2(2 
Ρ.351.8; 5280}; ὁ κύριος....ὑπήκουσε.. ἵνα τὸ τῆς ἀνθρωπείας παρακοῆς 
ἔγκλημα διὰ τῆς αὐτοῦ ἐκλύσας ὑ. εἰς τὴν μακαρίαν..«τοὺς ἐν ὕ, ζήσαν- 
τας ἐπαναγάγοι ζωήν Ὠιδα, ῥεγξιτ(ρ.48.ς 1); Μακχ.αςεεὶ, τ(Μ.θο. 9121}; 
ΔΠΔΙΟΡΟΙΙ5 (0 ΤΕ]. οἱ ΒΜ ἰοὸ ἔνε, Ἐριρῃ. βαθν.78.1ϑ(ρ.460.16; Μ.42. 
7294}; 8.5 Π1046] οἱ (ῃγχβίιαη ΟὈδαΊΘ 66 αὐτὸν [56. ΟΠ ΓΒΕ} ὑποτάσ- 
σεσϑαι τῷ πατρὶ λέγει, τὴν πάντων ἀνθρώπων ὑ. διὰ τῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ 
μετεσχηκότος τῆς ἀνθρωπότητος πρὸς τὸν πατέρα ὑποταγῆς αἰνισσόμε- 
νος ΟΥ̓, Ν β5, ἔμπιτᾷ Ρ. 18. 16; 3008); τὴν πρὸς ἀλλήλους ὑ ὑ, ἐξ ἐκείνου 
μαθόντες, ὃ ὃς ὑπήκοος μέχρι θανάτου γέγονε... τὸ μέτρον τῆς ὑ. ἕως 
τοῦδε τοῦ κινδύνου νομοθετῶν Ν]], ,γαεεί. 66(Μ. Ἴθ.τοδοα)}; ΨηϊοΝ 15 
αἰ5ὸ σοπίταβιεα ἢ Αἀαπιβ 5η ὥσπερ γὰρ διὰ βρώματος καὶ παρ- 
ακοῆς ἐξεβλήθη ἃ Ἀδὰμ ἐκ τοῦ παραδείσου, οὕτως πάλιν διὰ νηστείας 
καὶ ὑ, ὁ θέλων εἰσέρχεται εἰς τὸν παράδεισον Αἰπινγριδίρ.40.4; Μ.28. 
2518); οἵ, )οχ ἄοεί.τ.7(}1.88,16258); ΑπτιΜοπιλον. ,8(Μ.80.15528). 

Γ. [ἢ ταὶ, ἴο οἴου νἱτΐαδ5; 1. σοπηεοϊοά νη ἢ πίστις : ἡ τοῦ λόγου 
ὑ., ἣν τὴν πίστιν φαμέν (Ἰεγα, ῥαφά.1,.13(0Ρ.150.26., Μ,8,3728); οἰ, ἔῤιτιο 
(Ρ.140.10; 3520); ἰ4,κ ἐγ χοίρ.321.3; Μ.8.}.48); τὴν ψυχὴν ...εὑρήσει 
κατὰ τὴν ὑ. τὴν ἀναζήσασαν μὲν τῇ πίστει {δ.4.6(ρ.26ο.14; 12408); 
Ματο Υ οριιδε.2. (ΝΜ .6ς.922Α); 45. {π|6 οἵ θοοκ ΌγῪ Μείῖο περὶ 
ὑπακοῆς πίστεως [δπ5.}.,6.4.56.2(λ.20.3024}; 2. ἀπα ΜΙ ΒΌΠ ν ἐν 
οὖν τῇ ὑ. καὶ τῇ μιμήσει τὸ ταπεινὸν ἐπιδεικνύσθω...ἡ γὰρ ἀντιλογία 
τὸ αὐτοκρατορικὸν...δείκνυσι. φυσιώσεως οὖν μᾶλλον καὶ καταφρονή- 
σεως ἀπόδειξιν ἔχει, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταπεινότητος καὶ τῆς ἐν πᾶσιν ὑ. Βαβ,τέρ. 
ἐμ5.31τ(2.374Ὲ; Μ.31.0030) ; ἡ ταπεινοφροσύνη γεννᾷ τὴν ὑ, Τ)͵οτ ἀοεἰ.1.6 

(Μ.88.τό25.); οθράϊομος ργοάμοθα. Δ ΠΠ]ν, [0] πὶ. πεαὶ,4(Μ.88, 
7050); ἰσααἱηρ ἴο ἀπάθεια: ἐξ ὗ, ταπείνωσις, ἐκ ταπεινώσεως ἀπάθεια 
«ὐοὐκ οὐδὲν τὸ κωλῦον εἰπεῖν, ὅτι ἐξ ὑ. ἀπάθεια 1. (7000). 

Ὁ. εἴἤεοῖβ : Ξαϊναϊίοση (δ, ρταῦς, εἴς.) ὑ., δι᾿ ἧς ἡ σωτηρία (Ἰετα. 
5.7.6.12(ρ.481.20; Μ'ι9.3200); δι ὑ, ἐδικαιοῦτο 1.4.22(ρ.321π5.0; Μ.8. 
13608); ἡ ὕ, τῆς θείας προστάξεως ζωὴν... «χαρίζεσθαι πέφυκεν ΝΑῚ], ΦΡ. 
1.241(Ν1.79.1724}; 10.Πἴπὶισεαὶ. 4(Μ.88.7200); Ἰπαννς ] ηρ οὗ (ῃχιθὶ 
“ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριοτὸς' διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν ὑ. (Ἰ]δΏ),. “ἐν, ,.τϑ(ρ.545.18; 
Μ,8, 12098); ψυχή, ἐν ἦ διὰ τῆς τῶν παραγγελμάτων ὑ, τεμενίζεται... 
λόγος αἰώνιος 1Ὁ.7.3(ρ.12.6; Μ.0.4214}; ΠΠ]α Πα τίοι, 16,3. Ξ(ρ.216.20; 
Μ.8.11488); ΤἩματιδεθα,ον, ει τοί δ ,ο0.812}0}; ναῦοὰβ νἱτ65. ἡ ὕ, 
πρῶτον ἐν πάσαις ταῖς εἰσαγωγικαῖς ἀρεταῖς ἔγνωσται ὑπάρχειν καλόν" 
καὶ τὴν μὲν οἴησιν ἀθετεῖ, τὴν δὲ ταπεινοφροσύνην τίκτει. ἀρχὴ γὰρ 
γίνεται τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης Απί, οπ, ἀογη.  (Μ.80.15 568); δελοὶ. 
653 1ῃ [0.(]Ππ.5εαἰ.4(}1.88.752.Ὰ}; ροννευ νοὶ ἀδιιοης, ΝῊ ἐῤῥ.1.30} 
(1930); ΘΙΒΜΟΥ ἴ0 ΡΥΆΨΕΙ ἡ ὕ. ἀντὶ ὑπακοῆς ἐστιν. εἴ τις ὑπακούει 
τῷ θεῷ, ὁ θεὸς ὑπακούει αὐτόν ΑῤορῥίῇΡαὶν.(Μ.65.3018) ; αἰξοογη- 
ῃηθηΐ γέγονε διακριτικὸς..«ἐκ τῆς ἄκρας αὐτοῦ ὑ, 70.(]]π|. ταὶ, 4(721}). 

Ε-. οὔοαϊδησα ἴο ΒΌΡΟΥΙΟΥΒ 85 ἔπ παδτηθηΐαὶ νἸγίπο οὗ το]ρίοιις Π{{π, 
ΜΉΙΟΒ ἰΐβε! ἢ 15 οα]]16α τῆς ὕ, δρόμος Τ0.(Ἰ] πὶ. ςεαἰ.4(Μ.88.γι70) ; 
1. τηοάβ]]οα οὐ οδεάϊεπος ἀπὸ τὸ οα ὥσπερ γὰρ ὁ θεός, πατὴρ 



, 

ὑπακουστέον 

ἁπάντων... ἀκριβεστάτην παρὰ τῶν αὐτοῦ θεραπόντων ἀπαιτεῖ τὴν 
εὐπείθειαν, οὕτω καὶ ὁ πνευματικὸς ἐν ἀνθρώποις πατὴρ πρὸς τοὺς τοῦ 
θεοῦ νόμους τὰς ἑαυτοῦ διατάξεις ἁρμόζων, ἀναμφίλεκτον τὴν ὗ. ἀπαιτεῖ 
1 Βα5.ἐοηεί.το(2.5630.; Μ.31.13888); βου ρίατα! θα 515 [ῸΓ 1815 Ὀδίηρ 
Μί.τον 40, 1, το: τό, ἐῤ.22.2(2.570Ὲ -571Ὰ; Μ.140948}; 2. Βα ρουῖου ἴο 
πἰϑοδίς ρυθοίιοοβ ὁ τῆς ὗ. μισθὸς μείζων τοῦ κατὰ τὴν ἐγκράτειάν ἐστι 
κατορθώματος 1385.αδεεῖ.2.2(2.225; Μ.4τ.8840); ἐπειδὴ γὰρ εἴωθεν ὅ 
πονηρὸς ἐνοχλεῖν τοῖς ἐν ὕ., καὶ ἐξουθενεῖν τὸν κόπον αὐτῶν, ὡς μήτε 
νηστείαν μήτε ἄσκησιν ἐχόντων ἀκριβῆ. «λέγει πατήρ, ὅτι οὐδέν εἶσι 
ταῦτα πρὸς τὴν ὕ. ϑεἠοί,ο ἴῃ 10.(] τη. ςεαἱ.4(Ν],88,732.); δελοῖ,Ο] 
ἐδ. (ἸΟΙΑῚ; 3. ῥετίεοϊ ὕ. Ἐχευοιβθα α]5ὸ ἴῃ ἈΌβ6ποα οὗ β ρου, 70. 
ΕΟἸπὶ.φεαἰ. 4(7050); 4. ποῖ ἀδηρσοτζοιιβ εἰ δὲ λέγοι βλάπτεσθαι ταῖς 
προόδοις..«ταῖς διὰ τὰς ἀναγκαίας χρείας τοῦ κοινοῦ γενομέναις ὃ ἀσκή- 
της, καὶ διὰ τοῦτο πσαραιτοῖτο τὴν πρόοδον, οὕπω τῆς ὑ. τὴν ἀκρίβειαν 
κατενόησεν.. βλεπέτω τοίνυν τὰ ὑποδείγματα τῶν ἁγίων, πῶς τὴν ὑ. 
ΕἾ ΄ ᾿ γφιΝ - “- ΄ 2 ᾽ γῶν ἐτελείωσαν, πρὸς οὐδὲν τῶν οὕτω δυσηνύτων ἐπιταγμάτων οὐδὲ κατα-. 

Ν ΕῚ ’ 2 κι - Ξ -. μικρὸν ἀντειπόντες..-καὶ παιδευέσθω τὸ τῆς ὑ. τέλειον... καὶ ἐπὶ πᾶσιν 
- - ε πε ᾿ 4 “Ξ- «(οἷς ἂν ὃ νοῦς ὀκλάσῃ περὶ τὴν τελείαν ὕ., ἢ σατανᾶς ἐμποδίζῃ.. «τὸν 

“- ε “ ἀρ ΟΣ θεὸν ἑκετεύωμεν, καὶ αἰτώμεθα δοθῆναι ἡμῖν τῶν κατορθωμάτων εὐ" 
μάρειαν [Βα5.εοηδί.26.τ(2.576.-ΟΑ; Μι3τ.τ4τ6ι--ΟἹ ; 1Ώ1655 Δαν την 
ὉΠΙΑνΠΙ] 6 σοΙηπιθηαθα δεῖ,..τὸν μὲν προεστῶτα τοῦ κοινοῦ..«μετὰ 
πολλῆς δοκιμασίας ἐγχειρισθῆναι τὴν φροντίδα ταύτην... «τοὺς δὲ ὑπηκό- 
ους, τῆς εὐταξίας {ξυλαττομένης, καὶ τῆς ὑ, τὸ ἴδιον μέτρον γνωριζούσης, 
μεμνῆσθαι τοῦ κυρίου λέγοντος" τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου 
ἀκούει' καὶ προειπόντος, ᾿ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν᾽.. «ὥστε εἰ 
μέν τί ἐστι κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ κυρίου κατευθυνόμενον, κἂν θανάτου ἀπειλὴν 
ἔχῃ, ὑπακούειν χρή" εἰ δέ τι παρ᾽ ἐντολήν ἐστιν..«κἂν ἄγγελος... ἐπι- 
τάσσῃ.--οὐδαμῶς ἀνέχεσθαι χρή Βαβιγεριν.Ξο,(2,522Ὲ; Μ,31.12078); 
5. εἤεοίβ: ὑχοδποίηρ στάςε, ᾿ϑαϊβϑ καρ ρίνι6(Μ.4ο.τ2οδΑ}; μανὶπρ 
ῬΟΨΕΙ (0 ἀθ νου ἴγοπὶ ἀθπρετ οἵ (ργϑιοα}) ἀβατῃ, Ἰλοτ σε. τ τ (Μ. 
88.16374); Ρυχγίηρ 508], ΤΠ]. ἐδη!. 4. Ἐπ. Δ]. οτ.14640); 6. οθεάϊεηος 
ἴο Ὀτείβσεῃ σοπα!τοηαὶ ὅπου δοκεῖ καλὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα, ἐκεῖ δεῖξον 
τὴν ὕ, τοῖς ἀδελφοῖς ΒΔΥ5.γ65}.6(Μ.88. 1817) ; 7. τετηρτδιοῃϑ ἀραϊπεί 
1ξ Ῥτονοκεᾶ Ὀγῃ ἀοιηοτβ, δελοὶ,τῇ ἰπ 10,.ΟἸΠ τὴ, καὶ, 4(21.88.,7.358).Ψ 

Ε΄ χοῦ, ἢυσηδη ἴγεε ΜῊ} ἀπείθεια ἐφ᾽ ἡμῖν, ὥσπερ καὶ ἡ ὑ. ἐφ᾽ ἡμῖν 
ΟἸΘτη.5.».2.13(Ρ.145.7; Μ.8.0078); 1.2.15(ρ.146.26; τοοοῦ)}; {8.7.2 
(0.8.8; Μ.9.4120). 

Ὁ. ἰπ ΤΕ]. ἴο βουίρξυτε τὰς γραφὰς ἐπιγνόντες πολιτευσώμεθα καθ᾽ 
ὑπακοήν (ἸΘΙη. Ξἐγ.τ τοίρ.30,21; Μ.8.,7444). 

Η. ἱπίεγρτῃ. οἵ Βείββην 85 οἶκος ὑπακοῆς, ΟΥ. [ο.6.4ο(24; Ρ.149. 
᾿ Μ.14.2698); 14. [».8ο 10. [0.(ρ.547.10}; 14.λο:ι.37 τ [.ε.(0.2τ|. 
14). 

1. Πῆυσρ,, γέςροῆδε; οἷ, φατῖν ποι-Ἰἰταγρ, τι56, τεῦ. φωνῆς ἐκ τῶν 
οὐρανῶν...ὑ, ἠκούετο ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ὅτι ναί Ευ. Ρείγ. οὕ αράπαν 
Ρ.302), [ΠΟῸΡῚ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ἰηῆποποθα ὈΥ Πζυτρ. 158; 5ετηϊ- ταγρ,, ἴῃ 
Ὁ541πὶ οἵ ν]ΤρῚΠ85 ὕ. ΟΌΡ. ψαλμός, ΜΟΊ ἐγ. ατίρ.1531τ.1τό; Μ.18,2 80); 
ἸξαΣρ.» ῬΓΟΤΩΒ ΟΥ νϑῖβα5. ἔτοπι ῬΒΆ]1ὴ5 τορϑαϊθα ὈΚ σΟΠρΡΥΘ ΆΤΙΟΣ 
θέλεις ψάλλειν ὑ. ἔχοντας τὸ Ἀλληλούϊα ΑἸΏ. 6}. Μ] ἀγεεϊ]. “τ(ἐπακοήν 
Μ,27.318)}; (Βσνβ.σα.η Γς.4τι2(5.1318); ἰαΐετ οἵ ρατίβ οἵ τον 
δηρ ἈΙΓΕΥ ΤᾺ {{|6 Ἐπίταμος, σοιχεθροπάϊησ τὸ ταάιαία οὔ τῃ6 
Πουιατ Μαβ5, 51} σα] α ὙΘΒροηβουματη᾽ ε.ρ. ἴα Ποταϊπίοδη τἰΐα, 50 
{ἡ πιἶτνς.(ρ.369.1). 

ὑπακουστέον, ὁη6 γητεδὲ οὗν, (ἸοΙη,}αε.2.το(ρ.2ο8.9; Μ.,8.4078). 
εὑπακουστικός, οδεάϊφηϊ, Ατιαβί. 5. δογηη παρ. 2(Μ.80.11804). 
ὑπακού-ω, Α.. οὗον ; 1. οἵ ορογίησ σοά; 4. ἰπ ρϑη., σα ϊφ,.Υ; ἐν. 

δι; 2(ἰθη.10.3.; (Ἰοτη, ῥαρά,τ ο(Ρ.142.6; Μ.8,25 58); ΟΥ. ΤΉ ΔΘ. ῥαΉ. 
Ονπρίρ.59.21; ΜΝ Το,Ι1ο 44); ΑἸ ἴης.30.4(Μ.25.1486}; 14.Ὁ,4η0.7 
(Μ.26.8538)}; Ρ. 85. σϑιδε οἱ ϑεαϊναίϊοη ὁ Χριστὸς.. «ἔμελλε τοῖς 
““ουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου γίνεσθαι ΟΥ, [5.88 ἐῃ 70.(ρ.552. 
10); )οτ,ἄοεί.τ, 6(Ν1.88.16240); ς. τηοΐῖνοεβ ὁ δὲ ψιλῇ κλήσει καθὸ 
κέκληται ὑ, οὔτε διὰ φόβον οὔτε διὰ ἡδονὰς ἐπὶ τὴν γνῶσιν ἵεται (61. 
517.4.22(ρ.312.22; Μ.8.1356Ὰ); ἅ. εἴςοίβ ψυχὴ...«ἡ ταῖς ἐντολαῖς 
ὑπακηκουῖα, μάρτυς ἐστὶ καὶ βίῳ καὶ λόγῳ 1Ὁ.4.4{ρΡ.255.1-; ἐπ- 12280); 
ἐὰν ὑ., τὸ φῶς, ἐὰν παρακούσῃς, τὸ πῦρ Δ ῥγοϊ,τίρ.9.1, Μ.8,640); ἐν. 
ττίρ.82.1ἴ..; 2368); 6. ΟΠΪΥ ΡΟΒΒΙΡ]6 ΨἈῊ ἔγθα νν}}} τὸν θεὸν οὐ δοκεῖ 
προτρέποντα τὸν ἄνθρωπον πείθεσθαι τοῖς προστάγμασιν ἀφαιρεῖν αὐτοῦ 
τὴν ἐξουσίαν τῆς προαιρέσεως, τοῦ δύνασθαι καὶ μὴ ὕ. τοῖς προστάγμα- 
σιν..«ὥστε οὐχ ἵνα τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκεν ἀφέλῃ προστάττειν βούλεται, 
ἀλλ᾽ ἕνα κρεῖττον δωρήσηται ὡς ἀξίῳ μειζόνων τυχεῖν, ἀνθ᾽ ὧν ὑπήκου- 
σεν τῷ θεῷ καὶ τὴν τοῦ μὴ ὑ. ἐξουσίαν ἔχων.. αὐτεξούσιον... .οὐχ ὡς 
προῦποκειμένου τινὸς ἤδη κακοῦ, οὗ τὴν ἐξουσίαν εἰ βούλοιτο τοῦ 
ἑλέσθαι, ὁ ἄνθρωπος ἐλάμβανεν, ἀλλὰ τὴν τοῦ ὕ. τῷ θεῷ καὶ μὴ ὑ. αἰτίαν 
μόνην Μίοτἢ ἀνΡτὶν.τοίρ. τᾶβ, τοῦ, ; Μ|.τ8.265Α}; 2, ΟΠ τιβε 5 οροάϊθηςε 
ἴο Ἐδίπεγ ποῖ 1] νην Βα θογα!ηβίίοι οὗ ὅπ ὑπήκοος γέγονεν, οὐκ 
ἴσος ἦν τῷ ὑπήκουσεν. οὐδὲν τοῦτο αὐτὸν ἐλαττοῖ...ἐπεὶ καὶ φίλοις 
γνομεν ἡμεῖς, καὶ οὐδὲν τοῦτο ποιεῖ, ὡς υἱὸς πατρὶ ὑπήκουσεν, οὐκ εἰς 

1453 
ε ͵ 
ὑπαναχαιτίζω 

δουλικὸν ἀξίωμα καταπεσών, ἀλλὰ τούτῳ... φυλάττων τῆς γνησιότητος 
τὸ θαῦμα, τῇ πολλῇ περὶ τὸν πατέρα τιμῇ (Ὦτγπ, ποηι.7.3 τἢ Ρἐ (ττ. 
2488}; δ. τεῖ. Ἰπ ]τϑ316 Πΐπρθ ὁ θεὸς δημιουργός, πουσα δὲ αὐτῷ ἡ 
ὕλη πρὸς τὴν τέχνην ΑΙδοπαρἶερ.15.2(Μ.6.9208); στοιχεῖα... δεσπότῃ ὕ. 
ΑΤῇ. κώη.37(Μ.25.734}; 14 τρυϑ ένα ρ.2.3(Μ.26.6120); 2. οἵ ονεγιηρς 
51η{π|| ἀδοῖσοβ αηα ἀθιμ ἢ 5 τὸ παρακοῦσαι μὲν τοῦ πνευματικοῦ νόμου 
εὐὐὖ, δὲ τοῦ ὑλικοῦ Μείῇῃ.»65,2.2(0.333.2, ν.]. ἐπακοῦσαι τῷ, 3008); 
μήτε “-ωμεν αὐτῶν 35. δαιμόνων] ΑΤἸΒν, “πϊοη.27(Μ,26.8848) ἐδ. ς 
(8038) ; 3. οὗ Ἰατν οθενὶπρ οἰετρν εἰς τὸ ὑ. ὑμᾶς τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ 
πρεσβυτερίῳ στ. ΕΡἢ.20.2; (απ..4}}.74) αἱ χῆραι... κατὰ τὴν διάταξιν 
τοῦ ἐπισκόπου ποιείτωσαν ὡς θεῷ ὑ, (οηξὶ. ΑΡ}.3.8.5; 4. γλοπαβιο ; 
ἃ. (εἴ, ἀπόθεσις διακρίσεώς ἐστι τὸ “τειν, ὡς καλοῖς τοῖς φαινομένοις 
ὡς κακοῖς δεῤοίὶ.δ 1π Τ0.(]Πτη.ςεαϊ 4(Ν.88.7200}; Ὁ. βοορθ ἐν πᾶσιν 
ὀφείλεις ὑ. ὁ γὰρ ἐπιτάσσων ἀββᾶς σου, βαστάζει σου τὸ κρίμα, ὡς 
ἀπαιτούμενος λόγον ὑπὲρ σοῦ Βδτο, γε: ρ.6(Μ.88,18170); ο. τὰ απὰ 
ἴα]58 ορεάΐθπορ εἰ μὲν διὰ κύριον τελείως ὑπακούσει, εἰ καὶ μὴ δόξει 
τελείως, τὸ ἑαυτοῦ κρίμα ἐξεδύσατο. εἰ δὲ τὸ ἑαυτοῦ ἔν τισιν ἐκπληροῖ 
θέλημα, ἣ καὶ δόξει ὕ. αὐτὸς τὸ φορτίον ἐπιφέρεται 70.ΟἸπη.σεαϊ. 4(Μ. 
88,6818). 

Β. (ἀξαν ἀπα[)ὺ ἀνιδῖοεν Ῥύάγου, (Ἰαἴ, ἐχαμά10) προσευχόμενος ὕ, ὡς 
φίλος θεοῦ (οηοὶ. 4.,Ρ}.2.53.0} ὑ, [56. θεός] ῥᾳδέως τοῖς εἰλικρινῶς ἄντι- 
βολοῦσιν ΤΒατ ῥγουτα.7(4.63), 

αν, κίυχτρ,, γαῖ γος ροη56; Ἐ. ΘαΥ]ν 56 }}}-Πτατρ, τὸ ἀμὴν “-ετέ μοι... 
πιομεν αὐτῷ τὸ ἀμήν 41. 7σ.ο4(ρ.1τ07.16,τ8, σοπ]. ἔοι ἐπακιὺ); τῆς 
Ἀρετῆς. «ψάλλειν, τὰς δὲ λοιπὰς ἐν κύκλῳ καθάπερ ἐν χοροῦ σχήματι 
σνστάσας ὑ. αὐτῇ Με σγηιῤιττ(ρ.131.15; Μ.18.2ο80); τοῦ δὲ Πέτρου 
ἀρξαμένου τῆς ὑμνῳδίας πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ὕ. τὸ ἀλληλουΐα 
ον. ΒΜ 4φ(0Ρ.1ο0}; 2. Ἰἰΐατσ, τὸν μὲν διάκονον ἀναγινώσκειν 
ψαλμόν, τοὺς δὲ λαοὺς ὑ, Αἰῇ, ἔμι.24{0Ρ.84.17; Μ.:ς, 6764); 4 .ἀροἱ. 
Οὐρηδὶ.τθ(ο}. ἴοΥ ἐπακοῦσαι Μ.25.6130); ὁ λαὰς -“-ἔτω- εἷς ἅγιος [1|{80. 
Οοης!. 4ΡΡ.8,13.τ4.; 1ο.Μοβουρῥγαϊ. τ]6(Μ.87.304ςᾺ). 

Ὦ. οἱ ὑπακούοντες, ἀδάγεγς (σταάβ οὗ σδιθομῃθηδίθ) ἐν τοῖς 
πιστοῖς, ἐν τοῖς “πουσιν, ἐν τοῖς κατηχουμένοις (Ὦτνϑ5. ἤον.282.4. ΤῈ 
ἐξρέι(ττ. 710}. 

ὑπακτέον, ο"ε τιμδὶ τοίη οὐέν, ΓἸδτη βαφά.5.ττ(ρ.260.12 ; Μ.8.6528). 
ὑπαλείφω, σποΐηί; ἢρ.., ΟἸ6πι. ῥαεά.2.τ2(ρ.234.8; Μι8, 534}; τηδῖ,, 

68ρ. οὗ ἈΠΟΙΠΕΠρ ἔοΥ ἃ σομίεβί, 580 ϑγέβανγε οὐ δπεοιγαρο, Τστι ΕΡα, 
3.10; Τβεϑ, Ναζ.ταὶ. τ] 8(.38.1τ148); ΤΟΝ ιν, }0.).34(Μ,94.4774}. 

Ἐὐπαλληλαίτιοι, γι αϊν εαπϑε, 70... ζ.0.3.τπ 0} .04.το6 τ: Α). 
ὑπαμείβω, ἐλαπρε, τι Ν γεβ.αηῖηι.οἱ γος. (.46.1360) ; 14. μη .κ(Ζ 

Ρ.118.5; Μ.45.700 Δ); ῥεγυόεῖ, Ἰά υἱγριιϑίρ.319.2ς ; Μ,46.3020). 
ἐὐπαμελέω, δὲ «δεγειίν περί φείξεϊ οὗ, ΝῊ. Εμορ. ,ο(Μ.79.11338), 
Ἐὐπαναβλύζω, σεδ πρ ἤγουν δείοιυ, Τάτ, ἤ4».53:87(3.112), ν.]. 

ἀναβλυζούσας). 
ὑπαναγιγνώσκω, 1. γεαά αἰομά; οἵ βοτὶρίαγς ἐπ σππσοῃ, ΤΗΙΡΡ. 

1ας.(Ρ.2τ6.τ0); ΟΥΝαΖ.ερ.ττ(}.3}.418}; ὅ Δουκᾶς ἡμῖν παραβολὴν 
ἀναπλάσας ὑπανέγνω ἀρτίως 51. Ατηίλονι.2(Μ.40.181Ὰ}; 2. γεαΐ ἤγονι 
δείοιν, γεαά ; ἰετῖογς ἴῃ τὴς ΞΚν, 110.ἢ), Ἅγιον. 45(0.7.21; Μ.06.12038). 

Ἐῤ παναγνώστης, ὁ, γεηάεν, ἰσείον ὁ τῶν θείων ὕ. ποτὲ λογίων ΟΥ̓. 
ΝαΖ.ον,4.07(Μ.3ς.6328). 

Ἑὐπαναγνωστικός, πεῖ, 45 55ῖ., ἐπαΐ τοὐλίεῖ ἰς ἰο δὲ γεαΐ 
αἰομά, ἀσεμνπεηίανν βἰαϊΉ6η} ἀπέστειλεν ἡμᾶς...ἐπιφερομένους ὑ, διὰ 
σημείων (ΓρΡ(όβδιγαεί, γ2(Η1.3.1 2080); ὕ, καθαιρέσεως καὶ ἀναθεματί- 
σεως ἡμῶν Τπάγιϑιπα,Ρ}.τ 48(Μι,00.1ο 72). 

Ἐὐπαναθεματίζω, ἰαν τη ε 7 απαίξεντα, απαϊεηταίζε, δον. ἀπένρ. 
Τεουτ, Ἡ μομορβὮ. ἀπε ποηα( Μ.86,18480). 

ὑπανάκειμαι, ἴογ ἀνάκειμαι, δὲ γεϑεγτεά, ΑἸεχ. ΑἹ] ἐριΑϊόα (Μ. 18. 
δΌ1Β, ν.]. ἀνακείσθω }9.25.17).Ψ 

Ἑὐπαναλέγομαι, ἀοφιῖγε ρσγαάμαϊίν, Ἰλυδῖαρ.δοπειοῖ 70. δαεν. 
(Μ.86. οφοῦ). 

ὑπαναμιμνήσκω, γεζαϊὶ 
Απαβί δι μδχ. (80. γος 7Ὰ). 

Εὐπαναπνέω, ὀγεαϊε ἀραίη, ὅσ. καθαροῦ...ὕ, ἀέρος Ἰύθ σις 

(Ρ.928.4.; Μ.20.14024}; δγεαίηε ἀσαϊη αὗίδν, γϑυΐθ6 αι ν, γθγοτ ον ἔγοηὶ 
τυραζν)ίδος ὑ, 16.,4,6.6,.1τ4(ρ0.265.20; Μ.22.456}}); ῬΑΠ 0, (ἠγνϑιο(ρ. δι. 

21; Μ.47.30). 
ὑπανάπτω, κηάϊε ππάεγηραιϊὴ; τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἡ φλὸξ τὸ 

ὑλικὸν πῦρ ὑ. ταῖς πόλεσιν Θορῃγ. Π ν μας. (Μ.02.τόδ419); τηεῖ, τῇ 
ψυχῇ φθόνον ὑ. ΝΊΓΟΡΗ. τυ δ. 4(}1.86.3οσοΒὺ); ἀἰπάϊΐε σδερείϊν, 
κιμαΐε, ἢν. ζηλοτυπίας ὑ. φλόγας (Πγγβιἠον.30.6 τπ δῖ1.(7. 560); 
ὗν οὐν τὸν σατανικὰν ἔρωτα ΤΡτος.. Ὀγ.6: 27{{.{Μ.87.12770}. 

ὑπανατέλλω, Φργήηρ ῥονεἷ σόν δοίοιι; ταρα,, οἵ ἃ Ὀ] 5, γίβε, τ. 
ΝΆΖ. κανη.τ.2.2.304(Μ.37.6ο24). 

Ἐὐπαναφέρω, γεξεγ, ϑοοτ.ἦ.διτ.το. τ2(Ν.67.1.280). 
Ἐὐπαναχαιτίζω, μοί δαεὰκ ὃγ 1[ὸ βαῖν, τηθῖ., βέορ δαεᾷ, γεςίγαίη, 

ΝΙῚ. πμίορ. 2 (Μ.70.τορόο). 

ἰο ηηά, Ἰλίμιαη (Μ.28,0178); 
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ὑπαναχωρέω, τοϊμάγαιν τμΐο γειγερηδηὶ, ἘΡΊοΙ.υ, Ῥοῖνε. ἢ; γεϊῖγε 
δἰοιοῖν, το άγαι ἴτοτα ; ταθί, τῆς ἁμαρτίας καἰ. Μ71.21: 28(ρ.173.22). 

Ἑὐπανδρύνομαι, φγοῖν α {ΠῚ οἰάον, αυιΝ νββ ον. ἀον.τ(ρ.24.8; Μ. 

44.11330). 
ὑπανοίγ-ω, ρθη δεεγείν; ἡ ἴδποθ οῤέη ἃ {{Π|0, ΤῊ, τοδί4. 

1323); πιεῖ., Ῥει55,,) ὃ6 ορεμεά, δέ αναϊαδίε εὐπέτεια τῆς εὑρέσεως 
σϑεται (Ὦτνϑ, ῥαποἶ,.7(8.2840). 

πὐπαντάνω, --- ὑπαντάω, ΜοΊἢ Ἔγηρυττίρ.131.18; Μ,18,2ο80). 
ὑπαντάω, εὐ0}8 ΟΥ ρὺ ἰο τηπε6ὶ, τ!θεὶ; 1. 1ἴϊ, μετὰ τῶν ἁγίων.-«ὐ, 

Χριστῷ 50. αἴζεν ἀθα[}}] Τάτ, ΤὝεο5.3:132(3.515); 68ρ. τοῖ. ὑπα- 
παντή: Συμεὼν... τῷ σωτῆρι ὙΜεΕΙΒ, αν». (}]|.18.3028); οὗ τῶν 
ἐθνῶν λαοὶ φωτοφοροῦντες ὑπαντήσωμεν 1 ὑντ.11οἐομι5.3(Ν]|.33.11808); 
ΘΡῬοΞςο, 15ὰ5.0.0.4.4τ(ρ.133.17; Μ,20.τ180Ὰ}; αΌ5,, αἰδηὰ α μεθ Ήρ, 
Ῥεγς (ρ...1}; 2. τηδὶ., σομιθ Ἐ}ν ΘΟ χειραγωγῶν.- εἴ που ὕ, -τι 
σκολιόν ὅτ. Ππαμπι,βαη.Ον. τ4(ρ.33.6; Μ.το,1ο034); Ἰοτ, ἀθεὶ.τ4.2(Μ, 
88.17730); [αἱ] ἐγ νά τὴν μὲν ἐπὶ τὴν Περσίδα πορείαν διανύσαι αὐτὸν 
τότε κατὰ γνώμην αὐτῷ οὐχ ὑπήντησε,..«προθυμουμένῳ εἰρήνης Ὁεὶ. 
ὕν.}.6.3.10.21; 1Ὁ.3.τ6,25. 

ὑπαντή, ἡ», Ἡπέεηρ ἐν ταῖς ὅ. ὄψεων τῶν ἐξόχων ΤὨατγ. Θέαα, ἠαηηδ. 
(1 00.17840}; ραχίς. τε ὑπαπαντή, Ογτ. λοητ ἴυ.τ2 εἰς. {53.385}; τῇ 
οὐὐδεσπότου ὑ. φαιδροὶ.. ὑπαντήσωμεν ΤΟ ντ, Ἠ σεοινϑ τ (Μ.32.12018); 
προκαθαιρόμεθα εἰς ὑ. καὶ προσκύνησιν τοῦ ἐκ τῆς..-ἀειπαρθένου... 
γεννηθέντος Απιαδῖ, ΑπτΞεγη1.4(Μ.80.12078). 

ὑπάντησις, ἡ, ΚΟ ἼῊΡ [0 τιδοὶ, νπεοίτηρ ; ἴῃ σεὴ., 4. Τ ποι. Β, χοί(ρ.34. 
48); 4. Πι|0π|ἫῈ(ρ.222.2}); ΟὙ Ν γβ5,υ, αον. (λ1.46.9760}; τεῦ. (ἸἩτ]βὲ αἵ 
πίτυν ἱπίο Τογυβαίθηι, 4.11.8 1.3(0.280}; ΣΜεῖῃ. ραίμ. τ(ρ.380.1; Μ. 
18,3844); ρατες, -ὸ ὑπαπαντή: εἰς θεοῦ ὑ. ἐξέλθωμεν Τντ, Η οεσμῦς. 
τοι 1.33. τ2οχ0) ; 1 τ} ϑγηηιοὲ ἀηη ας, [.18,5348). 

ὑπαντιάζω, 40),6 ΟΥ̓́ΡῸ 10 Ἰη6εὶ, ΦΉΟΊΜΉΙΟΥ , Ἰὼ δΥριτηθηΐ, ΟΝ ΉΪΕΥ 
πρὸς..«τοιαῦτα θερμότερον... Ογτ. 70.τ.0(4.878). 

Κὐπαπαίρω, γεϊῖγα, το πδῦχῃ. Εφοὶ. τ(Μ.το.9804). 
ὑπαπαντάω, »ι6εί, (Ἰδηχιεσε, Τ βάοί, ἢ τ{Ρ.129.26; Ν,0.6028); τηρῖ,, 

Κορ Ήΐον ἴῃ ἀΥρατησπί, ϑοοτ. ἤν. 6.1.5.2(Ν].67.418). 
ὑπαπαντή, ἡ, ἰξαβῖ οὗ τὰς τηδοίης ὈδΌνθθῃ ΟΠτιϑί ἀπ Θιμηθοπ, 

Καὶ ΠΕ ἰδ Ρωνβεαϊοη τῷ αὐτῷ χράνῳ [30. 542] ἡ ὑ. τοῦ κυρίου 
ἔλαβεν ἀρχὴν ἐπιτελεῖσθαι ἐν τῷ Βυζαντίῳ τῇ β΄ τοῦ Φεβρουαρίου 
μηνός ΤΒΡΒη.εὐγομ.  τϑδΜ. τοϑ. 4888), ἰΐδ ῬΥΌρΡεσ οββεσνδηςο, 
Απαβίνλητ, ἐν. 1.80.τ2860); (αἰεοὐ διθεά, (ΛΔ. οο.τόρ60); ἐπ {Π]6 οἵ 
{τδδ 1868, Τύνγυ. Π σεεμν5.(1.343.1187}; ΤΟ Πτνϑ.σεεμγς.(2.812); 
ρους ἢ. σορην 6(Μ.93.14688) : Μοά. οεεμγς.(.86.32768). 

ὑπαπάντησις, ἡ, -- ἴοτεσ,, ντ, 5. Τβάς.(0.236.24). 
Ἑὐπαποδύομαι, ρὲ 98} ἴτογα ὁπ εβε!ῦ; ττοῖ,, ρέθε ἃ Ῥτοξοββίοη, 

ΟΥ̓ Ν γ985. πμιτ Ρ.35.4; ΝΜ. 45.26τ0.. 
ὕπαρ, τό, γεαὶ ἀρῥεαγαπες σεεη {9 ἃ ςἰαίο οὗ τϑακίηρ, τα ῖηρ οἱ 5197), ὶ 

Τπάι λ.γεῖ,2τ(3.1244); 806. 405. ἃ5 δᾶν,; τ ἃ τὩαπτηρ κἰαΐδ, οἵ νἸ510 5 
56 ηἴ [ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ςοηνετί ἰο Ὁ Ιϑδϊγ, Οτ εἰς τ φδ(ρ.96.12; Μοτι. 
454}; 1Ὁ.1τ.48(0.07.28; 7480); οὗ νἱϑίοη οὗ ἀοα ρταηίθα ἴοὸ τπθπ 
Ῥεΐοτα ΕἸοοῦ, Μϑίῃ.: γηρ.7.5(0.γ6.21; Μ.18,1328); θείας ἀποκαλύψεις 
ἑώρα, οὐκ ὄναρ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὕ. ΤΒαῖ, άη.1: τ7(2.1ο74). 

Κὑπαριθμ-έω, Δ. 605, ἐγμώηπόγαίδ δοϊοιυ, ὀκορ. (0],1: τό περιγράφει 
τοῖς ὑπαριθμηθεῖσι τῶν πάντων τὴν ἔννοιαν ἀτοΝ γ55. μη. τ(Ι Ρ.111.8» 
ν.1. ἀριθμηθεῖσι Μ.45.3454); 6]. Ὁγχ.᾿.,6.2.17.33; τασητον δείοιν, 
δχορ. 27Ώε55.2:ς τίνα κύριον ὀνομαζόμενον; τὸν..«πατέρα, ἢ τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον; τὸν μὲν γὰρ Χριστὸν ὑπηρίθμησεν ΤΑΤΒ, 5}.430}1. 

28,401). 
Β, ο. ἀαἴ., ῥίασε αὐίεν τη πιηιογίεαὶ ογάεν, πιρῖδεν αἰέν, Ἶ, τοῖ. 

Ῥρύβουβ οἵ ΤΠη.; 8. 564 ὈΚν ᾿ἈΠουπΟΘΔ 5 85 Πρ] γτὴρ ΞῈοσάϊπα- 
ΠΟ οὐδὲ μὴν ταὐτὸν [53., τὸ πνεῦμα] τῷ μονογενεῖ. οὐ γὰρ ἂν 
ὑπηριθμήθη τούτῳ ὡς ἰδίαν ἔ ἔχων ὑπόστασιν Ἰύππ. αροί. 2 5(ι. όὅ284; Μ. .30. 
δότο); ἐῤ. (628ς; ΝΜ. 8610); οὔτε μὴν “σὺν τῷ πατρί᾽, φασί," καὶ τῷ νΐῷ᾽ τὸ 
πνεῦμα τακτέον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα᾽..«οὐδὲ ἐαυνο ευμὸν- 

μενον᾽, ἀλλ᾽ “-οὐμενον Β85. 5} ῖγ. 13(8. 100; Μ.32. 888); εἴ, οὐχ ὑβρίξων 
τὴν ἀμέριστον φύσιν καὶ ἀξίαν, ὡς οἱ μὴ δυναβιϑμοθυτεῖ; ἀλλ᾽ -οοῦντες 

τῷ πατρὶ τὸν υἱὰν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ΤΠ] άντη. ΤγΊΉ. 4.δ( 1. 39. 6048); ᾿ 
Ῥ. 1815. ἐπιρ] σατοη τοξατθα, χε. τύοτ.τ5:47 εἰ τοίνυν τῷ πρώτῳ 
“-εἴται τὸ δεύτερον, τὸ δὲ ΕΙ  ΟΥΧΡΝ ἀτιμότερόν ἐστι τοῦ πρὸς ὃ ἔχει τὴν 
ὑπαρίθμησιν' ἀτιμότερος καθ᾽ ὑμᾶς...τοῦ χοϊκοῦ ὁ ἐπουράνιος ΤΑΤἢ, 
ΦΟΉΊΉ. ὁ 56Ή:.20(Ν.28.521)})} ΤΑΤΠ Δ ἢ. 22(Ν.28.4640) ; τί κωλύει... 
ἐπειδὴ τὰ αὐτὰ καὶ προαριθμεῖται καὶ “-“εἴται παρὰ τῇ γραφῇ διὰ τὴν 
ἐσοτιμίαν τῆς φύσεως, αὐτὰ ἑαυτῶν εἶναι τιμιώτερά τε καὶ ἀτιμότερα; 

ΟΥΝ 2.07.31.2ο(Ρ. 170,4; Ν.56. 1568); 1δ.34.τπ(2564}; ἴοτ [1] 415- 
συβδίοη ν. Βα5.δ έν. 41{},(3.358Ὲ, ; Μ.32.14488.}; 2. τηφῖ., ᾿ή! ἃ5 
8 οἷοβα σεεοηα ἴὰ οτάθυ οἵ πιετιξ εἰ καὶ μὴ δὐνε οι μηϑδίη, ἀλλά γε 
ἐεοηθείη 1516. ῬῪε]. 6ΡῬ.3. 225(Μ.78.0ο80). 

Ἐὐπαρίθμησις, ἡ, ῥίαείηρ ξεν ἴῃ πιρμεγίοαϊ ογάφν ; τοῖ, Ῥευβοηβ οὗ 
ΤΠη., 85. ᾿ρΙ νηρ Βα θΟσΙ Π80ΊΟη, ἅς, Απογιοφᾶπ, λέγουσιν οἱ 
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αἱρετικοὶ κατὰ τάξιν καὶ ὑ. ἑστάναι τὴν θεότητα 1 ΑΊΝ.. “ΟΡ ἸΏ. 65 5 6η}.20 
(Μ.28.ς52Α}); ἡμεῖς [5ς, ΑΠοΙΠΟΕΔἢ5] τοῖς μὲν ὁμοτιμίοις φαμὲν τὴν 
συναρίθμησιν πρέπειν" τοῖς δὲ πρὸς τὸ χεῖρον παρηλλαγμένοις τὴν ὑ, 
Βαβ. δρίν. 42(3.36Α ; Μ.32.1454}; ἴογ αἰβουβϑίοι. πα το[ιταῖίοι ν. 
ὑπαριθμέω; γελῶ σου καὶ τὰς προαριθμήσεις καὶ τὰς ὑ.,.. «ὥσπερ ἐν τῇ 
τάξει τῶν ὀνομάτων κειμένων τῶν πραγμάτων (τι Να Ζ.0γ.31.2ο(ρ.τόρ. 

17} Μ.36.1568). 
ὑπαρκτικός, :. σταπ)., σῤοίαπίϊυαὶ τὸ ὕ, ῥῆμα Λτοῖῃ, ρος Β(Μ, 

τοῦ.6444); 2. εςϑεμίταὶ ἡ ἀρχὴ ὗ., τῆς ἑκάστου γενέσεως 0.1). ΛΊαη.1.17 
(Μ.94.15210). 

Ἐ παρκτικῶς, σεῤείαμιταϊΐν, γεαϊΐν, 
πάντων τῶν κατ᾽ οὐσίαν ὕ. ὄντων... 
ὄντες οἱ λόγοι 1Ὁ.(1320Δ). 

ὑπαρκτός, τη ῤοϊοίίηρ, ἐκιςισηὶ, τεαὶ, ΟΥ((εἰς.4. ιϑοίρ. 202 10; ΜΙ, 
1π1688); ΗονΟἰδημ.τῷ.2ο; τρία ἅγια τρία συνάγια, τρία ὑ, τρία 
συνύπαρκτα ἘΡΙΡΗ. αης,.67(ρ.82.2; Μ,4.3.1370 οἱι., οἴ,Ἀ1.42.4814). 

ὕπαρξις, ἡ, 1. σον ΤῊΡ Ἰηϊο ἐπί οίονεσε, ἐμισύσοηεε ; ἃ. ἴῃ βοη. ἡ δὲ ὕ, 
τῆς ζωῆς ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ περιγίνεται μετοχῆς ἴτοτι.ἢαεγ.4.20, (1.7. 
Το36 4); ὅτε μὲν τῆς τῶν γενητῶν ὑ, τὴν διδασκαλέαν ποιεῖται, ἀθρόως τὰ 
πάντα μαρτυρεῖ δι᾽ αὐτοῦ γεγονέναι Ἰὴυ5.6. ἐπι (ρ.6γ.11; Μ.24.840Α}; 
οὕτω [8ς. ΜΠ ἃ ἀοχο]ορν] διαιροῦσι καὶ τὰς ὑ, τὰς τέσσαρας 530, οὗ 
τῃς ̓ ϑαθβοραιεηΐ ΒΟΟΚΘ οἱ ῬΒΆ]115] ΑἸ. ἐα. Ἐς, 40: μ4(}}]. 21. 2000); ἐξ 
ἐκείνου [5ο. Χριατοῦ) ἐσμὲν κατὰ τὴν δευτέραν ὑ. καθ᾽ ἣν ἀνάστασιν 
ὁμοίως αὐτῷ πάντες ἐσόμεθα ἄφθαρτοι Τάτ, ΜΟρΒ.1(γ.11: 3(}, 66. 
8880); οὗ δῇ ᾿πα νι 4} ̓ ς, ἃ (σαΐ.τ: 15(Ρ.12.22; ΜιΟθ,9οτ0); ἡ πατρὸς 
καὶ μητρὸς ὑπουργέα πρὸς ὕπαρξιν Ὀγτιαάον (1.235); ὃ κόσμος 
πρεσβύτερα τῆς ὕ. αὐτοῦ στοιχεῖα ἔχων ἐννυπόστατα ((Ρ(ς43)ωπαϊ 6; 
Ῥ. τεῖ, ἴῃς, σαρκοῦται γοῦν ὃ λόγος καὶ θεὸς τὸ ἡμέτερον οὐ προπλα- 
σθείσῃ σαρκὶ συναπτόμενος ἢ προμορφωθέντι..-σὥματι, ἢ προὔποστάσῃ 
ψυχῇ συντιθέμενος, ἀλλὰ τότε τούτοις παραγενομένοις πρὸς ὕπαρξιν, ὅτε 
αὐτοῖς ὁ λόγος...συνετίθετο φυσικῶς σύγχρονον ἔχοντα τῇ ὑ. τὴν ἕνωσιν, 
καὶ..«σύνδρομον ἔχοντα τῇ φυσικῇ τοῦ λόγου συμβάσει τὴν ὑ., καὶ οὐκ 
ἐκείνης οὐδὲ ὡς ἐν ὀφθαλμοῦ ῥιπῇ ταύτην προτερεύουσαν ἔχοντα... ἅμα 
σὰρξ ἔμψυχος λογική, ἅμα θεοῦ λόγου σὰρξ ἔμψυχος λογική" ἐν αὐτῷ 
γὰρ καὶ οὐ καθ᾽ ἑαυτὴν ἔσχε τὴν ὕ. ϑορἢτγ.Ε],6ρ. γη. (1.87. 21618}} 
2. ἐχίφίθηεε; ἃ. ἴῃ σι. ἡ [5ς. τοῦ σώματος] πολυχρόνιος ὅ. μετὰ τὴν 
ἀνάστασιν ἔσται 61ἢ.,γ65.2.22(0Ρ.376.12}; ἡ..-κτέσις κατὰ μετοχὴν τὴν 
ἀγαθότητα ἔχει... καὶ ἔστιν ὕ, τοῦ ἐν αὐτῇ ἀγαθοῦ, τὸ μετέχειν τῆς τοῦ 
θεοῦ, προσκολλωμένην αὐτῷ τῇ ὑπακοῇ καὶ τῷ ἔρωτι ]άντη. 1 γέη,τ. 
18(.1.30.3528); πάντων ὄντων, γενομένων, μελλόντων, ἐπεὶ καὶ τοῦτο 
τρόπος ὑπάρξεως ϑγῃοβ.Ἰηδομιη. το(ρ.177.0; Μ.66.13078); εἴδωλα ἐξ 
ἀνθρωπίνων γινόμενα χειρῶν, ἃ πότε ἂν εἰκότως νομισθεῖεν θεοΐ, του- 
αὐτὴν ἔχοντα τῆς ὑ. τὴν αἰτίαν; Τπατι Μορς.Ος.8:4-6(Μ.6ό,1720); 
κακῆς γὰρ ὑπάρξεως ἀνυπαρξία αἱρετώτερον ψ οι. ε.14:52τ(Ρ.422.2} 
ἡ ψυχὴ.-«παρὰ τὴν τοῦ σώματος κρᾶσιν ᾧ συνδέδεται...περιγέγραπται 
μὲν τῷ λάγῳ τῆς ὑ, Τξοπὶ, ΒΒ. Λ'εοι. οὶ ΕἸ. τ( }1,86.12854}; Ὁ. οἵ ΕΔΊΠΟΥ, 
Δία. ἅγια τἀ(λ{.26.418); οὐ μὴν παρατάσει τινὶ διαστηματικῇ τῆς τοῦ 
πατρὸς ὕ, τὸν μονογενῆ διορίζεσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῷ αἰτίῳ τὸ ἐξ αὐτοῦ 

συννπολαμβάνειν ΟΥ̓ Ν γϑ5,ἀ1Ἐ}.65ς5. 1(}}. 22. 3318); ̓ Ἰά Πρ. 8(2 Ρ.182. 14; 
Μ.4-. 1760); ἀντιπαραθέσει τῆς σῆς ὑ. τοῦ ἀεὶ ὄντος, γνωσθήσεται τί 
ὑστερῷῶ ἐγώ Ὀντ, 5.58: Ξ(Δ[.60.9234}); θεός, ὁ χρόνου ἀνωτέραν ἔχων 
τὴν τε φύσιν καὶ τὴν ὅ. 1ο.Ὦ. [ιο.1τ.8(}1.ο4.810λ); ο. οἱ ὅοὴ ἦν μὲν 

κυριώτερον ἐπὶ τοῦ..«λόγου τό, ἔστιν, εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πρὸς διαφορὰν 
τῆς ἐνανθρωπήσεως γενομένης ἔν τινι καιρῷ ἐδήλου τὴν ὕ. τοῦ λόγου, 
ἀντὶ τοῦ ᾿ἔστιν᾽ τῷ ᾿ἦν᾽ ὁ εὐαγγελιστὴς κέχρηται ΟΥ, Κγ1 τῇ [16.ἀτὶ 
(ρ.483.18}; τὴν ὅ. προτέραν εἶναι τοῦ γεγονέναι αὐτόν 16.0 ἐπ 70.111τ4 
(ρ.400.22); οὐκ ἐξαπτέον τὴν ὕ, τοῦ σωτῆρος τῆς θελήσεως τοῦ πατρός" 
οὐ γὰρ κτίσμα τυγχάνει Ἰὰ. βος,6(0.32); τὸ δὲ ἦν τὴν ἄχρονον 
αὐτοῦ καὶ προαιώνιον ὕ, [53., σημαίνει] Βα5. ἔτε.2.17(1.2531); 1.20. 
6οϑΒΑ); τὸ συναφές τε καὶ ἀΐδιον τῆς ἐκ τοῦ πατρὸς ὑ. τοῦ μονογε- 
νοῦς παραδιδοὺς ὁ ἀπόστολος ἀπαύγασμα δόξης τὸν υἱὸν κατιυνόμασε 
ΟΥΝ γ55.Επη.8(Σ Ρ.180,21; Μ.45.7138)}; ἅμα τε θεὸς νοεῖται ὁ πατὴρ 
καὶ συνειαβέβηκεν εὐθὺς ἡ ὕ. τοῦ δι’ ὅν ἐστι πατήρ γν,“Ἴδαε,35 

(5.540); ὁ υἱὸς τὴν ἐκ πατρὸς ὕ. οὐσιώδη καὶ φυσικὴν κατασημήνειεν 
ἂν τὰ με; (0.20.30; 55.1320})}} δος. Πευθῖῖοβ. τὸν συναΐδιον τῷ θεῷ 
"λόγον τῇ τῆς σαρκὸς Ὑγενεῦξι συμπαρομαρτοῦσαν ἔχειν τῆς ὑ. τὴν 
ἀρχήν Ἰᾶα.7 άς. 12(Ρ. 49.32; δ᾽ 114}; ἃ, οἱ Η, (μβοϑί οὔτε υἱὸν νομέ- 
ζοντες οὔτε δι᾿ υἱοῦ τὴν ὕ. εἰληφός Τα. ΜΟορ5, στη. (ρ. οὗ. 9; Μι.6ό. 
ΙοΙ7Α}); τὸ πνεῦμα... «ἐξ αὐτῆς τοῦ πατρὸς τῆς οὐσίας ἔχει τὴν ὕ, 14, 

70.185: ἐ26(ρ. 398. τ; Μ.δ6. 1808); 6. τρόπος ὑπάρξεως, τοῖο οὗ ῥεῖΐτρ 
γνωστόν τι ἔστι τὸ μὲν κατὰ ἀριθμόν, τὸ δὲ κατὰ “μέγεθος, τὸ δὲ 
κατὰ δύναμιν, τὸ δὲ κατὰ τὸν τρόπον τῆς ὕ.,.. «τὸ δὲ κατ᾽ οὐσίαν Βα5.εῤ. 
235.2{3.32 508 ; Ἀ1.32.8720}; 65ρ. οὗ Ῥερηῦπι, οἱ Ταμι. ; [τοῖς ἀΒΘ ΣΟ 
ἔμαῖ Η. Ομοβὶ ρχοςεθᾶβ ἔτομι (οα ὡς πνεῦμα στόματος αὐτοῦ] τὸ 
πνεῦμα οὐσία ζῶσα, ἁγιασμοῦ κυρία" τῆς μὲν οἰκειότητος δηλουμένης 
ἐντεῦθεν, τοῦ δὲ τρόπου τῆς ὕ, ἀρρήτου φυλασαομένου 1, ̓ ρῖν.46(3.38Ε; 

Μαχηδίρ (ΜιοτοιοδοΒ); 
«ἐν τῷ θεῷ προὔπάρχουσι παγίως 



ὕπαρξις 

Μ.22.1528); ΟΥὌΝ 95, μιτί Ρ.84.17; ΝΙ.45.2τ60); τὸ γάρ, πατήρ, υἱὸς 
καὶ πνεῦμα τὸ ἅγιον τρόπου ὑ. ἤγουν σχέσεως ὀνόματα, ἀλλ᾽ οὐκ οὐσίας 
ἁπλῶς ΔΙΏΡΏ. »Κν.(Μ.39.112}0}), ὑπάρξεως οὖν τρόπος τὸ ἀγέννητος καὶ 
οὐκ οὐσίας ὄνομα. εἰ τὰ διάφορον τὴν ὕ. τοῦ εἶναι ἔχοντα, διάφορον ἔχει 
καὶ τὴν οὐσίαν, οὐδὲ οὗ ἄνθρωποι ὁμοούσιοι. ἄλλη γὰρ ὕ, Ἀδὰμ ἐκ γῆς 
πλασθέντος, ἄλλη δὲ Εὐὰς ἐκ πλευρᾶς γενομένης Ὀϊάγτα, (Β45.) τ. 4 
{(1.28385; Μ.20.6814}); ἡ διαφορὰ δὲ τῶν τῆς ὑ. τρόπων οὐ διαιρεῖ τὸ ἕν 
τῆς οὐσίας ἵ]7Ὑ υβτοφο δὲ γεΣ.τ30(}.6.132020); τὸ μὲν ἀγέννητον καὶ γεν- 
νητὸν καὶ ἐκπορευτὸν οὐκ οὐσίας ὀνόματα ἀλλὰ τρόποι ὑπάρξεως ΤΠαΐ. 
γεοὶ,εοη [.3(}1.6.12008}; ὑπόστασις χαρακτηρίζεται....ἐπὶ...τῆς θείας 
οὐσίας ἀπὸ τρόπου ὑ., καθ᾽ ὃν ἡ μὲν γεννητικῶς, ἡ δὲ γεγεννημένως, ἡ δὲ 
ἐκπορευτικῶς Τιοομῖ. Η. λέ ε5ὶ.2.4(Μ.86.1.370); τριάς ἐστι ταῖς ὑπο- 
στάσεσι καὶ τῷ τρόπῳ τῆς ὑ, ἡ ἁγία μονάς Μαχιρνει. (ΝΜ 91.7ο ΓΑ); 
πάντα κοινὰ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος πλὴν τοῦ 
τρόπον τῆς ὕ. Τ0.10. [αεοῦ. 5 2(Δ.04.14618); ἔ. οὗἩἨ ἁ (ὨὨγιβι 5. πυτηδῃ 

ς Ἀ , Α " . ΑἹ ᾿ ᾿ 7 ᾿ ,» ᾿Ἶ 3 

πϑίμτε οἱ μὲν προσαιώνιον τὴν ὕ., οἱ δὲ ἀπὸ Μαρίας τὴν ἀρχὴν ἐσχη-. 

κέναι 585.6}.26ο.8(3.4οοὉ ; Μ.32.9658)}; οὔτε γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις 
τοῦ Χριστοῦ ἁπλῶς ποτε λέγεται, ἀλλ᾽ οὔτε ἐδίαν ὑπόστασιν, ἤτοι 

" " Σοῦ 4 ἘΕΡΡῚ , “7 ἡ τὦ ᾿ “ἷ αχτιςν ς 
πρόσωπον ἔσχεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ὑποστάσει τοῦ λόγου τὴν ἀρχὴν τῆς ὕ. ἔλαβεν 
Ταβτμλιεσμξ,(ρ.88,12; Μ.86.1Ο118})}; ποῦ δὲ καὶ ἡ θατέρου ὕ. πρὸ τῆς 
ἑνώσεως, τῆς ἀνθρωπότητος φημί; ἴδοπί. Βιαγρυδευ,(Μ.86.τ9330); 

περὶ τῆς προσάλληλα τούτων [30. θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος Χριστοῦ] 
σχέσεως καὶ τοῦ τρόπου τῆς ὑ, πολυπραγμονεῖν ἸᾺΝ ὁε 1.6 Ἐπ ὈΥΟΕτα, 
{Μ.86.τ2όο0) ; 3. νυνῖ ἢ ρα σίῖο, Ἔπ ρ 8515 ἡ ᾿παςροπαεπί δχιβίθησο ἡ 
γὰρ ὑπόστασις καὶ ἡ οὐσία ὕπαρξίς ἐστιν" ἔστι γὰρ καὶ ὑπάρχει ΑΤΉ.ἐῤ, 
“Ἅξν.40Ν.26.10368); τὰ πράγματα ἰδιάξουσαν καὶ αὐτοτελῆ τὴν ὅ, ἔχειν 
Β45.6}.21το,4(3.216Ὰ ; Μ.32,7328); οὐδὲ ἐνυπόστατον ἢ ἐνούσιον ἔστιν 
νοῆσαι δίχα οὐσέας ἢ ὑποστάσεως. οὐ γὰρ καθ᾽ ἑαυτὰ τὴν ὕ, ἔχουσιν, 
ἀλλ᾽ ἀεὶ περὶ τὴν ὑπόστασιν θεωροῦνται Μδχ.οριδει Μίοτ, 2610) ; [860]. 

οὐ γὰρ ὧς τινες οἴονται, ἐνέργειά ἐστι θεοῦ Ξο. τὸ πνεῦμα] οὐκ ἔχον κατ᾽ 
αὐτοὺς ὑπάρξεως ἰδιότητα Οτ.»}».27 [2 .70.53:8(Ρ.512.13}; θεὸν ὁμολο- 

γεῖν τὸν ἐκ τῆς παρθένου, πρὸ αἰώνων μὲν προορισθέντα, ἐκ δὲ Μαρίας 
τὴν ἀρχὴν τῆς ὕ, ἐσχηκότα Ῥα}] ὅ6πι. Κν.1) Ζίρ.328,3); Μαρκέλλῳ τῷ 
κατὰ διάμετρον [30. Ἀρείῳ] τὴν ἀσέβειαν ἐπιδειξαμένῳ, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν 
ὕ, τῆς τοῦ μονογενοῦς θεότητος ἀσεβήσαντι Β5.0.60.2(162Ε ; Μ.4328); 

ἡ ὑπόστασις τὸ ἰδιάξον τῆς ἑκάστου ὑ. σημεῖόν ἐστι, τοῦ δὲ πατρὸς 
ἔδιον τὸ ἀγεννήτως εἶναι ὁμολογεῖται στ. Νυβ85. αἀἸ}.655. 6". 22. 331}):} 
ὁρᾷς δύο προσώπων ὑπόστασιν, οὐχὶ ὀνόματα ψιλὰ χωρὶς πραγμά- 
των λεγόμενα; ἤκουσας τὴν προαιώνιον ὕ. τοῦ μονογενοῦς ; (Ὦγν5. 
μον. ὅ.2 ἐπ Ῥ 1. (11.235Δ}; διῃρημένως..«διὰ τὸ ἐν ὑ. νοεῖσθαι τῇ καθ᾽ 
ἑαυτὸν..υἱὸς γάρ ἐστιν καὶ οὐχὶ πατήρ: συμφυῶς δὲ πάλιν ὅτι τῇ τοῦ 
τεκόντος ὑ. συμπαρομαρτήσει (ὑγτ. [σ.1ττ5(4.05.28}; τὸ πνεῦμα. ..τῆς 
ἀνωτάτω πασῶν ἐξέρπον οὐσίας ἐν ἰδίᾳ τε ὗ. καὶ ἐκ πατρὸς νοούμενον 16, 
ἐδιος5.34{5..353Ε};} Πεπος 4. ἐδπαὶ τολτεῖ ὀαῖσὶς Ἱ᾿μάοροπάφηϊἤ, οὐεεὶ 
ἔστιν δὲ πάλιν ὃ υἱὸς οὐκ ἀρχομένη οὐδὲ παυομένη ὕπαρξις τῆς θελήσεως 
ἢ μὴ θελήσεως Ὀάντι. Τγέρ. τοί Μ.329.2844}); σῶμα ἀντὶ σώματος καὶ 
ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς δέδωκε, καὶ τελείαν ὅ, ὑπὲρ ὅλου ἀνθρώπου ΤΑΤΉ. 
“ρο τι γ)( δ. 26. ττ254}; 1δ.τπδ(α1244}; μήτε τῶν ὑποστατικῶν ὕ, 
συγχεομένων καὶ συναναφυρομένων ἀλλήλαις καὶ πρὸς ἐν συντρεχουσῶν 
ὑποκείμενον μήτε τῆς οὐσιώδους ἑνώσεως καὶ συναφείας. .-διαιρουμένης 
τὸ σύνολον ΤΟΥ ΝΝ γΘ5, Ποῦ}.1.1 τη. [0.(Ρ.03.10}; εἴπερ ταὐτόν ἐστιν 
ἡ ἰδικὴ τῶν καθέκαστα οὐσία τῇ ὑποστάσει...-καὶ.. «οὐκ ἐξ οὐσιωδῶν ἡ 
ὑπόστασις συνέστηκεν, ἀλλ᾽... «ἀπὸ τρόπου ὑπάρξεως ἔσται ὑφεοτῶσα ἡ 
ἐδικὴ ὕ, εἴτουν οὐσία, ἔσται οὖν ἐξ ἀνουσίων ἡ οὐσία καὶ ἐξ ἀνυπάρκτων 
ἡ ὅ. Τιροιῖ. ἢ. Δ 66,.2.6(} 1.86. τ 5400) ; Κύριλλός φησιν ὅτι καθ᾽ ὑπόστασιν 
γέγονεν ἡ ἕνωσις, τοῦτ᾽ ἔστι καθ᾽ ὕ., καὶ αὐτῶν πραγμάτων, οὐ...κατὰ 
σχέσιν ΤΊ ,εοπΐ. Β. 5 δε 80 ,863,12520) ; τριάς ἐστι, κατὰ μὲν τὴν φυσικὴν 
ἀκολουθίαν, μονάδων σύνθεσις" κατὰ δὲ τὴν θεϊκὴν οὐσίαν ὑπεράριθμος 
ὕ, Απαβί,διμοά 2(Ν.80.568); 5. αεἰμαϊτν τὰ σημεῖα... δείκνυσι τὴν τοῦ 
ἀποτελέσαντος ὅ., οἷον καπνὸς μὲν πῦρ Γ]ετη.ῥασά.4.ττ(ρ.268,4; 31.8, 
6280) ; αἱ φωναὶ βς, ἀγαθὸν καὶ δίκαιον]...θέσιν καὶ ὕ. τῶν οἰκείων τῷ 
θεῷ... «ἀποσημαίνουσιν Β5. Εμμ. τι τοί. 2220 ; Μ.290.5368); Παῦλος ὁ 
Σαμοσατεὺς.. λόγον... ὁμολογεῖ τῷ μὲν προορισμῷ πρὸ αἰώνων ὄντα, τῇ 
δὲ ὑ, ἐκ Ναζαρὲτ ἀναδειχθέντα ΤΑΊ, 4}οϊ.2.3(.1.26.11368); μένων ὃ 
ἦν, ἔλαβε τὴν τοῦ δούλου μορφήν, οὐ λειπομένην ὑπάρξεως τῆς ἐν ἐπι- 
δείξει φανερουμένης διά τε πάθους καὶ ἀναστάσεως καὶ πάσης τῆς οἰκονο- 
μίας 19.(113268); τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἀνθρωπότητος...καὶ αὐτῆς τῆς τοῦ λόγου 
θεότητος τὴν ὕ, Τιδοηΐ, Βιεαρ. δεν. 28(Μ.86.19120); 6. φοηδι ἐμ ΠΟΉ,, 
ερμίον, Ἠαξεγε, τι σεη. γενώμεθα ὡς ὁ διδάσκαλος, οὐ κατ᾽ οὐσίαν, 
ἀδύνατον γὰρ ἴσον εἶναι πρὸς τὴν ὕ, τὸ θέσει τῷ φύσει ΓΙ 6.λ.5 17.2.1 
{ρ.τ2.1τ8; Μ.8.τοι64}); μακαρία ἡμῶν ἡ ὕ, 4.4 π͵άν. »γ».τίρ.38.6); τὴν 
μὲν τῶν ἀγγέλων ὕ. δικαίαν ὑπάρχουσαν δοι ἴσῃ αροςν.4.τϑ(ρ.104.8}; 
εἰ γὰρ οὐσίαν ἁπλῶς δριζόμενοι, εἴποιμεν τήν τινος ὕ, δηλοῦν 1,εοηΐ,Β, 
αγρυϑου (ΜΝ .86.το2τ() ; περικόψωμεν τῆς πολυύλου ἡμῶν ὑ. τὸν ὄγκον 
Ἐμ]ορ.Ραίΐμι.13(41.86.20374); ἴΠ60]. οὐ θεμιτὸν νομίζειν αἰσθητῶς 
ὁρᾶσθαι τὸ πνεῦμα, νοητὴν ὅ. ἔχον ΟΥ[,.20 1. 70.1: 3τ(ρ.500.6); πῶς 
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"-λέγετε ὅτι εἰ μὴ ἐξ ἑαυτοῦ ἀνὴρ ὠφθη, ἀλλὰ λαβὼν ἀνθρωπίνην ὕ. 
ἐγένετο ἄνθρωπος; τἀτῃ.“οἰϊ.2.0(Μ.26. [1458}} ὦ χριστὸς ἦν μὲν 
ἀπάτωρ γεννήσει τῆς ἀνθρωπείας φύσεως, ἁμήτωρ δὲ τῇ γεννήσει τῆς 
θείας ὅ, Τάτ. ΜΟΡ5. εῤ.}:3(Ρ.207.30; Μ.δό.οδ10}; ἐπεὶ γάρ τοι τῆς 
ἀνωτάτω πασῶν οὐσίας ἀπαθὴς μὲν ἡ γέννησις καὶ μὴν καὶ οὐσιώδης 
ἡ τοῦ γεννήματος ὕ, καὶ διατομῆς ἐλευθέρα (τ ταὶ, ἔγ1}..2(5..4530}; 
. -- τὰ ὑπάρχοντα «εὐείαηεθ, ῥγορβεγίν ; ἃ. Ῥσόροῦν σἰοολ, ΒΗ ρΡὲν 
βίον οὐ..-«περιουσίας ὕπαρξιν παραδεχόμενον..«μόνῃ δὲ τῇ τοῦ θεοῦ 
θεραπείᾳ προσῳκειωμένον Ει5.4,6.τ.8(ρ.30,14; Μ.22.760) ; μηδὲ μέχρι 
δευτέρου χιτῶνος αὔξειν τὴν ὅ, ... Πέτρος..-ὁμολογεῖ πάσης ὑ. χρυσίου 
καὶ ἀργυρίου καθαρεύειν, φήσας, ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει 
μοι 1.3.5(0.124.2]; 2120); ᾿ἶνε ςἰσεῖς (εἴ. 76τ.9: 10) εὔχεται..-σκεύη.-. 
ἀναθεῖναΐ τις, ἕτερος ἀναθεῖναι τὴν δεκάτην τῶν καρπῶν, ἄλλος τῆς 
᾿οὐσίας" ἕτερος τὰ κράτιστα τῶν ποιμνίων, ἄλλος τὴν ὕ. καθιεροῖ εῖῇ. 
5γΊΉ.5.τ(Ρ.53.17; Δ,18,988); Ὁ. 5Ξἰπρ. οὐ ρίατ,, ροσάς, ῥροξξοσϑίου 
ΒΈΠΟΥΑΙΥ ἀγροὺς καὶ οἰκήσεις καὶ ἑτέρας ὅ. πολλάς [ΠΟΤῚ ΡΉ..Ψ4; 
τῶν ἀγρῶν σου καὶ τῆς λοιπῆς ὑ. 1.1.5; πόθεν μοι ὅ. εἰ μὴ ὃ κύριος 
παρέσχεν; Ελι5,Α1.Ξ ον, 4(Μ.86.3400); Το. Μοβοῇ, γα! 2ο7)(}1.87. Ξτοοῦ); 
ἢρ. ὑμεῖς ἐστε τὸ πλοῦτος τὸ καλὸν καὶ ἡ ὕ, τῆς ἄνω πόλεως ((Ὀβ 1. 

Ἰορίρ.42.5). 
ὑπαρτάω, 1. ἠαηξ οη τριάεγηεαίἦ, ; Ῥᾶ55.» δὲ ἔτι οὐ πεπήγασιν 56. 

τὰ ἄστρα), ἀλλ᾽ ὑπήρτηνται τοῦ στερεώματος (865, ΝαΖ. αΤαἰ τος( ΝΜ, 
48.072); 2. δτρὰ οἡ;, ἤστος ἐμ εὶ ὑ, σοι..-πλημμελοῦντι τὰς δίκας ὕγΥ, 
Ἐς 4ο:το(Μ.69.1ο848). 

Ἐῤπαρχικός, 5.ν.1,, οὗ α ῥγεζεοὶ ὑ. ἀξιωμάτων Ἐα5.ν.(..4.τ(ρ ττβτι, 
ν.]. ὑπατικῶν ; Μ.20.11400), ζοπ]. ἐπαρχικῶν, 

ὕπαρχος, ὁ, τεδονάϊπαίε γείον, οἵ Τοροϑβ οἷά τις μεγάλον βασιλέως 
ὕ, Ἐπ:5...(.3(0.202,2; Μ.20.12328}; οὗ ΡΙΌΡΒΕΕ ἴπ γε]. τὸ ὅσα, 
ΤῊ φις Τά ἴῃ ΤΚερ.(1.2368)}; οὗ (οηβῖ. ἴῃ τοὶ. το (ἬΤΙΒΕ ἰπς νγαΥ 
ἀραιηβί ἀθιηοηβ, Επιβ.ἰ.,7(0.5215.31; 12578}; οὗ ψνἱε ἴῃ το]. τὸ Β8- 
Ῥδηά ἀ5 Κίηρ, Οἴγγβ.λοηι.34.3 τη τον (το.3148}; ῥΡείρεῖ, ἰά βομι. 82. 
6 τη {41.07.80}; ῬΒΠοΚτ ἤνειττ.δ(ρ.156.23; Μιότ, στα); Ἰύναρτ, ἢ, 6. 
1. τοίρ. 28.190; Μ1.86.24734}; 85 84]., οὗ ἃ ῥγεζέεὶ (5.ν.1.) ὕπαρχον... 
ἀρχήν 10.),““γἱϑηη.67(0.τ75.4--5η.; Μιοό. 13168). 

ὑπάρχτω, 1, εχῖδί τὴ δε δερτΗΉῊΡ θεὸς..«μόνος ἄναρχος ὧν καὶ 
αὐτὸς ὑ. τῶν ὅλων ἀρχή Ταῖ.ογαϊ, 4(Ρ.5.1; Μ.6.8134Α) καθ᾽ ἑτέραν μὲν 
αὐτοῦ 380. τοῦ λόγου] γέννησιν ἀΐδιόν τε “τειν καὶ ἁπλοῦν ἀληθῶς, 
καθ᾽ ἑτέραν δὲ ἀρχόμενον τοῦ συνθέτως εἶναι Τιοομί. ΠΝ 61.4.1(Μ.86. 
16:78}; τῆς θεότητος τῆς ἐν τριάδι μοναδικῶς ὑπαρχούσης Ε1ὶ. 7ας. 
(Ρ.162.1); 2. εχίςὶ τμασρεηάφηϊν ἐπεὶ οὖν μέλλει ἐρεῖν ἀργὴν θεοῦ 
μεγάλην, οὐ τὸ συμβεβηκὸς πάθος ὀνομάζεται, θεοῦ ὀργὴ καλούμενον, 
ἔξω ὑπάρχον αὐτοῦ Οτ.Αβοε.5οίρ.π, ν.]. ὑπάρχων) ; 3. παν γεαϊίν, 
ἦἠαυε α ῥαξὶς ΤΉ {μεί πότερον ὑ. ἡ δι᾿ ὀρνέθων...«μαντικὴ ἢ μή Ια Οεἰς. 

4.0ο(ρ.362.1ι; Μ΄. ττοττόϑᾺ}); 4. [ἴδ ἴῃ 510, [ιϑὶ ἀ(1αἰ.ττ6.1(}}.6.7448)}; 
14. Ζαροὶ.τ2.τ( .6.4644); 5. ἐοηῖὸ ἤγομι, δοίοηρ ἰο, 44. Βαγη.τδ(ρ.208. 
6); ο. σεηϊ,, δὲ εοηηεείοά τοτίβ, δείοηρ ἰο τὴν γυναῖκα... «ἀριστερᾶς δυνά- 
μεὼς....ὑς, ἘΡΙΡΗ αμαᾶξ. 4ς(ρ.4.1; Μ.41.5814}; ἑτέρας ὑ. συμμορίας ΤΙ. 
ἐι.6.5..2.6(3.1το72) ; 7ο(.όΚΟΠιί ργαϊ, 20(Μ.87.28760); 6. ο. ροπεῖ., δείοην 
ἰο, δὲ ἐμὲ Κμμειο οΓ τοῦ βασιλεύοντος ἡ κρίσις ὅ. ῬΆΠοΒΙ ἦν, 6,8,8 
(ρΡ.1το9.12; Μ.ός.5 644); 7. δὲ ὕπαρχος οὐ τεδογάϊμαίο εοἰϊοασιε ἄρξαι 
ποτὲ...«ἢ ὕ, τὴν μεγίστην ἀρχήν ϑ'γτι.ερ.το(Μ.66,1476.}; ο, ἀδῖ,, 
ῬΒΙΟβτ, ἀ.6.ττ.3(0.124.14; Μι6π. κοό0) ; 8. δὲ εἰμ τῶν δὲ τὸ ἑτεροού- 
σιον, αἴτιος μὲν καὶ Εὐνόμωος ὕ. 1ὖ.4.τ2(ρ.64.8.; 5254}; [.], ἔογΥ ἐπῆρχεν, 
10.12.1τ(6208)}. 

ὑπασπιστής, ὁ, 1. 1{.; ἃ. φκἠτείά-ὕδαγεν, αὐμιοιῦ- ῬΘΩΥΘΥ ; ἜΤ ρθυοτβ 
γ»μαγά, ϑγτιθβ. ρ.75(Μ 66. 1441τᾺ}; ἀε μεν σκέπτεται τῶν συγγενῶν 
τινα λαβεῖν σύγκληρον καὶ τῆς βασιλείας ὑ. Ὑ70.1),“Ἵγίεν. τ2(Μ.96. 
12610); Ὅ. ΡΙυγ., »μαγάς, ῥοάγ-ρμαγά, Ἰθυ5.υ.(.2.5(0.42.21; Μ.20. 
084Α); Ῥμιηοβί. .6.1τ.τ{(ρ.123.2; Μιός.5038)};}; Ὀγγμηιοὶ.7ο(3.4608); 
2. ταϑῖ., ἐπα ρίοη, σρῥογίον, ΤΕΠρρ.εομδιθμηι ο(ρ.301.37:; Μετο. 
9320); ιάνπι. 7γίη.2.8(}.ζ0.6130); τῶν διεστραμμένων δογμάτων 
ὑπασπισταί (ντ.1ς5.3.3(2.445}). 

ὑπαστράπτω, ἐϊηίπαίε ομἷν α {ἰπἰ6, γευξαὶ ομἷν ῥραγαἰΐν λόγος 
«πνεύματος αἰγλήεντος ὑπέστραψεν [5.. Ὀοΐοτα Ῥεπίεοοβι] θεότητα 
τ. ΝΖ. ανη.1.1.3.28(}}.37.410.). 

Ἐὐπατακτέω, κεὶ Ξογησιυδαὶ οἱ οἵ οοημίγοί; οἵ ἀπ ἀτραγπεπί, Οσ Ν 85, 
μη τ2(2 Ριζοτοτα; Μ.45.0040). 

Ἐδπατάρια, τά, ερμεμίαγ καἰσπάαγ, ἘΡΊΡΒ ἐμαεν. στ. 22(ρ.284.7; 
Μ. οὔ.); Οΐνοι Ῥαξεῖ. .381(Ν.92.90774). 

ὑπατεία (ὑπατία), ἡ, 1. εογιδμίαϊε, ΑστοΑυχιλον. 4(Ν1.40.2254} ε50. 
85 πιθίΠοα οἱ ἀδίηρ, Βα5...6.1.0.4(Μ.20.1088Β); γράψαντες... -προέ- 
ταξαν τὴν ὕ,, καὶ τὸν μῆνα ΑἸΉ,5γη.3(0.232.27; Μ.26.68:5Α) ; τηςεί. ὕ. 
πνευματικὴν ἐκαλέσαμεν τὴν ἀποστολήν (Ὦτνϑ, ποηι.3.4 ἐπι «(τι ῥγίηε, 
(5.778); 2. εομδίαν ἐμοῖο, σάταεβ ἨεἸὰ αἵ [6 σΟΠΒ]5᾽ ἜΘ ρεηβ6 τὰς 
συνήθεις ὑ, ἐπετέλεσε ϑοοτ.᾿..6.2.29.4(Μ.6}.2714}; οὗ τθοπαγ, εομσμΐανῦ 
ἰαγρέξς, Το. ΜῈ]. εὐγομ.τϑ Ρ.426{(Μ]1,07.620Ὰ); ἔδωκεν ὑ. η΄ [1.6. τνας 



’ὔ 

ὑπατεύω 

εοηϑμϊ φἰρίμ ἐἴηι65] Ογον Ῥαβε.Ρ.277(Μ,02.6δ00) ; ἐποέησε δὲ ὑ. καὶ 
ἔρριψε χρήματα πολλά ΤΡ εἰγοη..2ο4{(Μ.τοδ. 5250), 

ὑπατεύω, ἑζγοτυ {6 ἐοηδοίαν ἰαγρόες τὸν Πέρσην ἀπέτεμεν" εἶτα τὴν 
κεφαλὴν ὑπατεύσας Ρωμαίους θάρσους ἐνέπλησεν ΤΠΡΉΠ, εἶγοη.Ρ.2τὸ 
(Μ.τοϑ.ς 70). 

ὑπατικός, εοηομίαν; ἡ ὕ. [30.. τάξις] ἐοηϑαν γα, Ματς, Ὀϊας. 
ψ ΡονΡέι.27. 

Ἐὐπάτισσα, ἡ, :01}6 ὁ ἃ ἐοηβμὶ ΟΥἩ ΡΙαΜ οὗ ἐοησηίαῦ γαμξ, Οἤνοη, 
Ῥαξεβ.».264(Μ.02.6454}; εαἰ Μή πππ:3ο(0.125.4); ΟἿΚ οοδ. 

ὕπατος, ὁ, ἐοηδμἶ; ΠΟΙΟΥ͂ οὗ 116 ννΒΙ ἢ Ὀδοδτὴα ῬΌΓΕΙν Πομοτατν 
αἴτου Τυβῖη., Ρ4]1 ὦ λγνς. τ2(ρ.71.32; Μ.47.40); ῬΗΠοβι.μ. σατ 4(Μ. 
ός.5976); ΤΒρΡΗπ.εάγον.Ρ.326(Μ.τοϑ.γ7880). 

Εὐπαττικίζω, σὔεε! Ἀπὸ πδασε, ΟΥΝ 85. Ειι.τί Ρ.41.12; Μ.45. 
260Α). ᾿ 

Ἑῤπαυχενέω, δὲ ἀαπρέὶν, ατιάστ. Εφοὶ, 6. τοί .ο8.1012.4) ρου. ἴου 
ὑπεραυχενέω. : 

ὕπειμι, (1δ0) ν. ὑπέρχομαι. 
Ἐῤπείργω, γεείγαΐῃ, σρο.ΡΙ5. δα. 440(Μ.92.1470Ὶ). 
ὑπεισδύνω, σεί ΤΉ: 5εεγοίΐν ; ταεῖ., ἘΡΊΡΗ.ἤαον. 76. 40(Ρ.404.20 ; Μ4.42. 

6218). 
ὑπεισέρχομαι, 1. οηἰεν ὃν εἰεαϊ, οἱ ἀδγαοηβ Ἰηἴο γπθη᾽β ὈΟά 168, 

ΟἸο τι. σἐγ.1. τ(ρ.88,21; Μ.8.8804); ὕ. τὴν ἱερωσύνην (}.(νΖ.}.6.3. 
15.16; το ὩΡΟΉ ππατθῶγε5, ΟἸΘΠ.. οἰγι τ ατ(ρ.33.5; 7480); αἰαεκ 

οἰρα τῖγ, Οτ λον. 5.17 1τπ 76γ.(Ρ.47.17; Μ.13.3210}; 2. δοιμ ἱμπίο 
ομεῖς πηῆπά; οἱ 5μάῖηβ, (]θ, ῥγοὶ.3(0.35.7; ΝΙ.8.1334}; οσομν ἴο 
οπα, Επιβι αι τδίρ.15.24; Μ.20.9324}; Αἰἢ.λ..4γ».6π(ρ.218.25; Μ.25. 
7600); 3. ἐμπίδν τη μεῖς ἔμγηι, σμεσοσά τὸν πατρῷον ζῆλον ὕ. ϑγπε8.ἐῥ, 
τοοί( .66.15524}; εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον ὑ. ΗΠ οτ. Ἱ». τ. (τ ϑορῆσ. Ῥ4].}19 
{(Ρ.2τττ; ΜΙ. Ρ]..23.6388); ὕ. τῇ κληρονομίᾳ Το. ΜαΑ].εἤγοη.τϑ ρι44ο(Μ. 
97.640Α}) ; 4. ἰακα ἩΡοΉ σΉ πεῖ, ἀϑϑτέριε δούλειον ὁ. ζυγόν ΟἼδται, ῥγοί, 
2(0.26.14; Μ.8.1120}; Οβ61,ορ.ενη(Ὁ.55.20; ΝΟ ΒΕ], το, σο6Β); τρρεάον- 
ἰαΐε παῖδας ἐκκλησιαστικῷ κανόνι παίγνιον ὑπεισελθόντας (σε] γ2, 
ἦι.σιλιτπιο; 5. τη βηδηεο, ῥεγοαίο ὑ, αὐτῷ, εἴτε διὰ χρημάτων εἴτε διὰ 
τῆς ἀθέου αὐτῶν θρησκείας, κακῶσαι τοὺς Χριστιανούς Ματο, 180. 
Ὁ Ρογῥνε; ΤὨρΡΠη εἰὔγομ. 8: (Μ.τοβ,2578). 

Ἐὐπειστρέχω, γ2 15 μρορ, Πορἰφριο,ετ. 
Ἐῤπεισφέρω, :μίγοάμεσ σεσγεῖῖν, ἘΡΙΡΕ ἤαεν.66.6τ(Ρ.98.8; Μ.42. 

1218). 
Ἐῤπέκβασις, ἢ, “ΟΡ Ομ, ἐδέαρε τὸν γνωστικὸν τὴν ὑπέκβα- 

σιν παντὸς τοῦ κόσμου.. «ποιούμενον ΟἸΕΙΩ .εἐγ.7.7(0.20.26, σοἢ]. ἴοΥ 
ὑπέρβασιν Μ.0.4568). 

Ἐῤπεκδίδωμι, ρίτδ οὐ, “ΟΊΗ6 ἰο ἀΉ ἐμ διωγμοῦ ὑπεκδόντος ΤΊτη ΟΡ 
ἰαεν.(}1.86.364). 

9734). 
Ἐὑὐπεκκακότης, ἡ, 5.ν.1., εἰεαϊδν εὐἱΐ ὡς κεν ὑπεκκακότητα χοὸς καὶ 

δέσμα φύγωσιν Οτ.ΝαΖ.εαγηι.τ.2.5.525(}1.37.62οᾺ). 
ὑπέκκαυμα, τό, ὑμεὶ; ἢρ. ἁμαρτία, ὕ, οὖσα τοῦ ἀσβέστου πυρός 

σοι. ΟΡ ὁγ.τ(Ν1.08.23274}; ταςῖ., Ἰμεεηῆῖσε, ΑὈ5., ἰπφέ, ἀσδῖγε τὰ 
λυμαντήρια τῆς ψυχῆς..«πάθη καὶ ὑ, Με ἐγρρ.5.3(ρ τόιτς; Μ.18. 
1018); τῶν ὑ, τῆς σαρκός ΝΙ].6Ρ}.1.222(}1.70.τ6..9); [518,Ῥε!. 6 ρῥ.1. 

411(}1.18.4410). 
ὑπέκκαυσις, ἡ, ὀμγητηρ ἀοεῖγε, ἰμδὶ, Μεῖῃ,  γρ.3.ττίρ.30.12; Μ., 

18.778). ᾿ 
ὑπεκκλέπτω, ἐν οἱΓ 5εεγεῖίν ; ς. γεῆςκχ,, γομοῦε ομεσείξ φμτεὶϊν 

ὑ, ἑαυτοὺς τῆς ὄψεως Οτ,(εἰς.5.π6(Ρ.170.22; Μ,ιτ. 88:0); τηεῖ, αὖθις 
ὑπεκκλέψας ἐπ᾽ ἄλλην ἀνεπήδησεν ἔννοιαν Ἐλικτιεηραξί. τ](Ρ.43,27; Μ. 
18,6 40Ὰ}; τῷ ἐμπεσόντι θορύβῳ... τήν τε δίκην ὑπεκκλέψαι καὶ τὴν 
κρίσιν ἐκφυγεῖν διανοούμενον ῬΏϊοσί.᾿..6.2.1τ{(Ρ.23.το; ὑποκλέψαι Μ. 
65.4738); δερμτῖσ ἔγονὶ νοῦν ὁδοῦ μὲν τῆς πρὸς ἀλήθειαν ὑ. ὔγσ. [ο.6.1 

(4.646})). 
Ἀῤπεκκλησίων, ὁ, {{|6 οἵ Ἡοπιογιίδῃ οἰδοίϊαὶ, βαυαίεα ἢ 

Βοπίϑη πατρίκιος ἃ Πα κανικλεέων, Τστερεητ 4ϊς}».(Μ.86.γ81Α4}. 

ὑπεκκρίνω, ἀΐξεΐανρε, ον, Βορῃτ. Η νεῖν Ογν. εἰ [0.24(Ν4.87.34808). 
Ἑὑπεκκρούω, δεαί δαεῖς Ἰμ ει ΔἸομεὶν ; ταξῖ,, [γτριγαΐς φεογειίν, 81. 

ταροΐ.98.3(}1.6.4168). | 
Ἐὐπεκνεύω, 40 5., το άγαιο σουογείν, Ογν, [0.3.4(4.27]14}; ς. σεηϊί.; 

βεῖρ ατὐᾶν ἥονμ, ἐἤμη ὕ, τοῦ “κακοῦ 1(.15.4.3(2.648})) ; ἴτα5.ν ανοϊὰ 
ὑ. ἀργήν 1ὰ. 70.6.τ(6274}; 1διττιο(οΒ20). 
ὑπεκρ-έω, ἤοτο Ἡρ ἀμ ομ, δίῃ. γος. τ. π(ρ.251.18 ; Μ.41.11208)}; 

στο αἴοαγ τη ρονοοῤρειδὶν ῥευστῆς οὐσίας ὃν τὸ σῶμα “-εἴ Ααδτη ἀταί, 
πιιδίρ.2ο4.16; Μ.ττ. 8520). 

Ἀῤπεκτανύω, οἷν εἰεὶ σαὶ, ῬαᾺ]. 51], ανδο.82(Μ.86.22-ςςΑ}). 
εὑπεκτικός, βθῆβ. 6ὅΠ0., ΡΟΓΉ, Το ὑπακτικός ἡ δ  ογΤῊΡ ἤγΟῊΙ 

ἀϊαγγἤοσα, οὐ ἴον ὑφεκτικός, τομοιηρῆσνε, Τι δαὶ. τ8.5τ(}.122,13458), 
ὑπεκφαίνω, ὀγίηρ ἰο ἰσμὲ, Αδπ ἀταὶ (Μ 85,9 454). 

ὁπεκδύομαι, εἰγὴῤῥ οηε5 6} οἵ, ῥμΐ οἱΥ, Ἐυ5.0..π.πβίρ.25.1τ; Μ.20.. 

1436 ὑπεράγιος 

ὑπελίττω, ἔμγη πῤισαγά5, ΤΝΊΏ πανν. 4(Ν1.79.6288). 
Ἐὐπεμβαίνω, σ5ϑατ; νετθα]γν, το Ν ν 55, μη. τ(2 Ρ.30.8; Μ.45.2570). 
Ἐῤπεμβολαία, ἡ, ὃ εἰτεοιϊϊτησ οὶ, ξοιιρτίηρ ὑπεμβολαίᾳ τὸ πλάτος 

ἐκοιλάναμεν ϑντιο5.αεἰγοίαδ. (Ρ.140.0; Μι66.158ς5Ὰ). 
ὑπεμφαίνω, ἀϊηὶ αἱ, ᾿παΐταϊε τῆς θυσίας τὸ τέλειον ὑ, ἄν ἡμῖν ὁ 

μοσχός Οντι ρίαῤῥἧ.] ,ου.(1.3720); Γἑ᾿Ὀτος,,.}7.30:20[.(Δ1.87.1532.). 
Ἐῤπέμφασις, ἡ, ἀϊηὲ, τηαϊεαξίοι, ΓΑ ἀηηπ!. 6(Μ.28,0254}. 
Ἐῤπεναλλάττομαι, δὲ ῥγομσί ὠμπάδν ὃν ἐχεμαηρθ, δὲ σι γεεϊσή 

ὑπενηλλαγμένη...«τοῖς τοῦ διαβόλον θελήμασι ὕντ. ίαρἠ. Πὲ.(1.4184). 
ὑπεναντίος, 56ἱ αραϊηδὶ, Ορῥοδίηρ; οἱ ὑ. (6 ὀηόεν ὑπὸ θεοῦ γενό- 

ὑ μενοι [86. οὗ ἅγιοι) τοῖς ὑ. φοβεροί 10.) Ἰηιαρ.3.,3(Μ.94.13520); ὁ ὑ. οὗ 
1ζ6ν}}, ῬΆ1]1}. 1 τὲς. πΒ(ρ.152.20; Μ.34.12048)}. 

ὑπενδίδωμι, σία τῶν, ρίυε 14; ὁ. 8ςο., γιεϊᾷ ἐκ τῶν περὶ τὴν 
οὐσίαν μόνον ὅτι ἔστι,... εὐσεβῶς θεωρουμένων, τοῖς ὁρῶσιν ὁ θεὸς 
ἑαυτὸν ὑ. Μαχ.αγιδιρ. (ΜΟΙ.12888), 

Ἐὐπένδοσις, ἡ, γίείάτηρ, οῇονάίΐηρ, Αἰδεπαργες.(ρ.53.8; Μ.6. 

οϑ44). 
Ἐῤ πένδυσις, ἡ, εἰοίίησ; εουσγῖηρ οὗ αἰῖατ, Τμαάτιϑταα, ῥο6Ή.1.107 

(Μ1.09.1τ7488). 
Ἐῤπεννεσία, ἡ, “εγεί ἐεορμἩ οἰ ὑπεννεσίησι θεοῖο ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.((}}1.2.2 

(Ροςπι.)3.2 50 (Ν.37.1408.Ὰ) ρετῇ, ἴου ὑπ᾽ ἐννεσίησι, 
ὑπεξάγτω, τοῖϊπάγατυ; τηθῖ., ἐχεερὶ, ΟΠ γγ5,ἤοηι.47.2 τη [6.(8.278}0); 

ἐχεϊμάθς οὐχ “ων ἑαυτὸν τῆς θεότητος ὁ Χριστὸς τοιάδε φησίν Τ( 65. 
Ναζ.άταϊ.4(Μ..48.864). 

ὑπεξαίρω, τε δίγαεςί, τόπους τέλος ἐμαυτὸν ὑ. τοῦ βίου ἡ Τοη, 
τ28(ρ.236.18), ΟΠ 6561 ἔχουν πηδίθυϊαὶ οατὰθ, ἔναρτ, ΟΠ, γον θη ΟΉ.3 
(Μ.40.125360}; ἐχορὶ, ἐαείμάε τὸν υἱὸν ὕ, τούτων [3ς. τῶν γενητῶν) 
Ατἰῇῃ.47.-τ.246(}{.26.8ς(). 

ὑπεξαναβαίνω, τοῖγι οπεἰς τὸαν τ, ἀδοση 50. ΥῚ τι 4}}} ΟΥ ΤΕ ΠΤΑΙΪν ἡ 
ἀληθὴς διαλεκτικὴ... ἐπὶ τὴν πάντων κρατίστην οὐσίαν (Ἰετη.5}}.1.28 
(Ρ.1ορ.7; Μ.8.0248}; 805., 16.6.γ(ρ.4ότς; Μ.0.2808}; ο. ρΌΠΙΕ., ᾿γατ- 
βεφηᾳ, 1.4.2 5(ρ.21τ7.16; Μ.8.13640). 

Ἐὐῤπεξαναχωρέω, τοἹἐάνατο εουογίϊν, φἰφαὶ ατοᾶν, (61. Ον χιβ,6.3.πο, 
14; τηθῖ., ἀεί τοί ἰ τέξεγυέ, ἘΡΊοΠ.υ, Ῥοῖνε,το. 

Ἐὐπεξεγείρω, ἐχεί ς Ξεεγεῖΐν, ΑΠΟΉ.4Ρ. 1 1ι5.ἡ..6.ς,τό.ο(Μ,20.4688). 
ὑπεξέλευσις, ἡ, σε, εἰ δείαρε, Α Χαιμμίρριχλίρ.67.14), ΤΉΡΠη. 
εἰγοη Ὁ. 4ττίρ.486.1ο0; ἐπεξέλευσις Μ.τοϑ, 9760), 

ὑπεξούσιος, ἐμγεεὶ ἰο ἐξα βοῖθεν οὔ Ἀποΐῃου, ὠπάδν ἀμί μονὴν ΟΥ̓ 
εοηΐνοὶ (ΟΡΌ». αὐτεξούσιος) ; οἵ [ο. Βαρῖ. ορρ. ΟἩτῖκε, ἘΗῚρρ.ἐἠδορῆ.3 
(ρ.2ποιι; Μοτο,ϑς30); οἵ οἰθιηδηΐῖθ ἴῃ τοὶ. ἴὸ τῆϑῃ, (τι Ν νβ5.λ05.3 
ἴῃ απ. (Μ.44.ΒϑοδαΑῚ; οὗ στεαϊεα τπὶηρϑ ἰη το]. τὸ ἘΔΊΠΟΥ, 1α. ΕἸ Η.2 
(2 Ρ.313.τ6; Μ.45.4850)}; Οὗ βεγναηῖβ, Τύντ οὶ ΟΡ Τ(6,.39Α; Μ.77. 
12334}; ποῖ ἀρριςσαθ]ς το βοὴ ἴῃ το], ἴὸ ΒΑΊΠΘΥ εἰ τὸ αὐτεξούσιον τοῦ 
ὑ. βέλτιον, ὃ δὲ ἄνθρωπος αὐτεξούσιος, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὑ., ὃ ἄνθρωπος 
τοῦ υἱοῦ βελτίων: ὅπερ ἄτοπον ᾿΄άγτη ({Β85.}1μππι4{1.200Ὲ ; Μ,20. 
69) ; (6].Ον2.}...2.τ6.τ8(Μ.8ς.12640) ; οἵ. εἰ τοίνυν οὐδὲ ἐν τῷ καιρῷ 
τοῦ πάθους τῆς ἐξουσίας χωρίζεται, ποῦ πότε βλέπει ἡ αἵρεσις τοῦ 
βασιλέως τῆς δόξης τὸ ὅ,; ΟΥὈΝ γε5. ἔπ η.2(2 Ρ.354.17) 5320); ὃν θέλημα 
λέγοντες... «εἰ δὲ ἀνθρώπινον [56. θέλημα λέξουσι], ψιλὸν ἄνθρωπον καὶ 
ὑ. αὐτὸν ἔδειξαν Μάχ. Εγγν (ΔΜ .01.21324}; τεῖ. Μαςεάοπίδη ἠσοίτπο οἵ 
Η. (ποβί εἰ γάρ, φησίν, ἀμείνων ὃ αὐτεξούσιος ὑπεξουσίου, ἤδη καὶ 
ὁ ἄνθρωπος αὐτεξούσιος ὦν, κρείττων παρ᾽ ὑμῖν ἀποφανθείη τοῦ ἁγίου 
πνεύματος [άντη. 1 γῖ:.2.8(Μ 4.30.6 040). 

ἙἘῤπεξουσι-όω, ῬτΟ. [ΟΥ̓ ἐπαξιόω, ἐξήπὴς γἱρὶ τοῖς κατὰ πίστιν 
“«οὔσιν εὐχὰς ...γίνεσθαι.. ὑπὲρ τῶν ἐν φυλακῇ κατατιμωρηϑθέντων... 
ἄξιόν ἐστιν ἐπινεῦσαι Ῥεῖγ,͵ Α].δρ.εαρ. ττ(Μ.τ18,4068). 

Ἐῤπεξωθέω, εχίγε σεεγείϊν, οί, γες. τ ς(0.252.6; Μ.41.11200). 
ὑπεράγαθος, Ξτῤγενιεὶν σοοί, οἵ Οοα τῇ θείᾳ... ὑ. φύσει Τιεοπί, Η. 
Νεεὶ.τ. ϑ(Μ. 86. τϑοοΒ); ἀγαθός, καὶ πανάγαθος, καὶ ὑ, θεός, ὁ ὅλος 
ὧν ἀγαθότης Τ10.}.. [.ὁ.4.τ4(Μ.04.112685): οὗ ΤΥ., Τα]ορ, ἐγ. Τντη. 
χιτ(ρ.364); οἵ (οὐ Ῥτονϊάθησθ, ΤΗδ] ρηία δτ(Μ.91.14334}); ὑ. 
φιλανθρωπίας Το.) τρίγιηοφ. Μ.05.078); 65Ρ. ἃ5 ἴδτπι ἴὰ ΓΟ ν ΞΔ ἢ 
{Πδοϊορν, τοὐο ἴς δενομ ροοάμεςς, μῆογὸ ἱπαη ροοι!, οἵ Ττίη., Ποπ. ΑΥ, 
τηνεὶ, τ τ(Ν1.3.9074}; οὗ Ἐαίμου, ζγτ, ΤΊ (65,80 ; Μι77.11328}; τὸν 
οὐὐὑπερούσιον καὶ ὕ. λόγον Μαχιανιδῖρ.(Μ ο1.11378); πειιῖ, 45 βαδβί,, 
φοοάπεδες τοἠτοῖ ἐς δενοπά σοσάμδες τὰ μὲν οὖν ἡνωμένα τῆς ὅλης θεότη- 
τός ἐστιν...τὸ ὑ,, τὸ ὑπέρθεον.. καὶ ὅσα τῆς ὑπεροχικῆς ἐστιν ἀφαιρέ- 
σεως ΤῬοπ, Ατ..5.2.3(Μ..6408}); οὗ ὅοπ, Ηϊετ Η͂. Τγέη (Μ.40.8494); 
οἱ Ομτῖξε 85 ϑανίουτ, {70. [ε].ροδηῖι (Μ.88.τβδοῦ) ; Τϑορἢν Ἡ ἐντοά, 
(Μ.8;.28818); οἱ ΒΜΎ, 1τὁ.(238818). 

Ἐὑπεραγαθότης, ἡ, ροοάγιοες ἱμαὶ 15 δεγοηά ροσάηοες, οἵ (το ἡ τῆς 
ὕ. ὑπερύπαρξις ΤὩοπ. Αι ἄ,η.1 (Μ.ν3.5030) ; ἐχεεεάτηρ ροοάπεες οἵ οα 
τῆς ἀφάτου εὐσπλαγχνίας καὶ ὁ. Μοά, ἄογη.(Μ.86.322930). 

Ἐὐὑπεραγάλλομαι, γεγοῖεε ἐχεεεάιηρίγ, ἴστι ΕἸ] ἰαά.π.τ, 
Ἐὑπεράγιος, συργομεῖν μοῖν ; οὗ Ττῖη., Εἰι5,4.1 σεν, τό (Μ.86,4168); 

οἱ ΒΜΨΥ, 70. μᾳόν. ΡΠ] ορ. (Μι04.7800). 



ὑπεραγιότης 

Ἐὐπεραγιότης, ἢ, ΞΡ ΥΘΕ ἐοίϊηε55, ΤΟΥΟΝ  β5.σσομνς.(Μ.46. 

1554): 
Ἐὐπεραγλαής, σμῤγεηιοὶν ρίογίοιδ, ΞΌΡΕΙΙ., 

33054). : 
ὑπέραγνος, ον ἰπαη ρῆγε, Ἰιου Ατὐνς. ἢ.το, 3(}1,3.27320); οὗ ξη7- 

Ῥαξβῖηρ ῬΏΉΣΙΝ; οἱ ΝΥ, Ἐρᾶῆτγ.3. 538Ὲ) 7ΤοιΜοπιάνην: Ν το νν. (Μ. 

οὔ.13840). 
Ἐὐπεράγνωστος, τἰεγὶν μη κηοιυαῤίε; οἱ σοα, ἐγαηφεεητηρ ΚΗσιῦ- 

ἰεάρε, Ἰδϊοη.Ατ.4....2.4(Μ.5.6400) οἰ, 5, ὑπερίδρυσις ; θεότης... καὶ 
πάσης ἀπειρίας ἀπειράκις ἐξῃρημένη Μαχ.ανεδίρ. (Μ.οχ1.11684); τὴν 
τῶν μυστικῶν λογέων ὑ, ... κορυφήν [οη Αγαγοί.τ.τ(}1.3.0074}; ἄκρα 
δὲ γνῶσις τῷ ὕ. παρίστησιν Δ]. σση!.1.72(Μ.01,14230}; οἵ Εδίδευ, 
1065, ΝαΖιάξαί.3(,1,38,862); πεϑιΐ, ἃ5 βιιϑι. τὸ ὕ..... τῆς ἀρρήτου... 
φύσεως (οτχη ΟΡ ἐῤιἀορη,. 4(}.ο8.1608). 

Ἐὑπεραγνώστως, 50. ας ἰο ἰγαμϑεομά ἐμοιοϊεάρε, Μαχ. αν .3.00 
(Μ.9ο0.1το484)}.. 

ὑπεράγω, δμγῥαδς, Ὠδησα ῥγέεθαάθ ἴθι τὴ ἔτεσιν 
(4850; Μ.2τ.8οδ0). 

Μοά,ἤογη. τοί Μ.86, 

ὑ. Ἐπ5. βιδποιο 

ὑπεραγωνίζ-ομαι, ἥφσἠὲ ξογ; ἰταϊῃ, Επ5...6.4.7.5(Μ.20.3τ60}; τῶν 
ἀποστολικῶν ““ὅμενοι δογμάτων ΤὨσε, ἦ.6.5.3.1τ(2.το16). 

Ἐῤπεραγωνιστής, ὁ, ἐπαγηῤρίου; οἵ Ἡ. (μοβὲ 85 Βρμείηρ οα Ὀ6Π 4} 
οἵ τῆδῃ ἀραϊηβί ἀδσιηοῃβ, Οὐτ. Η καϊεεῖ, 16,10. 

Ἐὑπεραγωνίστρια, ἴση), οἱ ίοτορ., οὗ ρῥγάγϑι τοῦ.. 
ἴῃ ΜΑΙ ἀρ Ϊηδῖ ἀδιπηο 5] ΝῚ]. 6, .3.155(}1.70.4570). 

Ἐδπεραθλ-έω, εἰγίῦε οὐ ῥεΐαϊ οὗ, α. σϑηϊῖ,; οἵ πλθὴ ἴοσ {Π8 αὶ ἢ, 
Τα. ἀρ ηαγί.εοἰΐ.2(Ν.20.15244}; οἱ (οα ΓΟΓ πιθῃ, ΑΡΟ]} η οὶ Ρς. 

«ἀγωνιστοῦ ὑ. 56. 

17:31τ(31.33.13338); Ογτ.15.1.2(2.650); 408. καταλυπήσαντες τὸν ἀεὶ Ϊ 
προεστηκότα καὶ “"οὔντα θεόν 1Δ ΟΝ αλιρτοεπι.(3.4754). 

ὑπεραινετός, ἰ0 ὑό ῥγωϊδεώ ἐχεοσσάϊηρίν; ο. Ῥϑηϊῖ., ἰο δε ῥγαϊξοά 
ὀεγονά πάντων 50. ὕμνων) ὑ, ... ἐστιν ὁ ϑεός ΤΤηοη.Α]. 7 γ.2 ἐπὶ οὐ 
(Ρ.205.3). 

Ἐὑπεραίρεσις, ἡ, [.1, ἴον ὑπεξαέρεσις, γοποναὶ, τ γβ85. μη (Μ. 
45.824Ά ; ὑπεξαίρεσις 2 0.223.13). 

ὑπεραιώνιος, αδοῦέ αἰΐ ἀρέξ, εἰεγμαὶ, Ῥλάγτη. Τγίμ.2.6(Μ.39.51328}; 
ΤΏΔ].ἐθη|.4.7γ1(Δ1.01.14658). 

κὑπεραιωνίως, ἰσ αἰΐ εἰεγηῖέν, Ὀλάντα. Τγῖτι.2.6(Μ,30,5 164}. 
ὑπερακμάζω, 1. δὲ ῥαξὶ ἰὸ ῥγῆηε; οἵ νἱτρὶπβ, τοῖς τ οτ,}: 326, 

ρίρῃ ἀαεγιδι. (ρ.38ς.24; Μ.41. το 450); αδομμά παντοίοις ὑ. 
κακοῖς ΤὨΡΠπ,εἠγοΉ,,Ρ. 3) 80} τοϑ.9οπ 4). 

ὑπέρακμος, ῥᾳδὶ {Π6 ῥγὔμε;, οἵ γίτσίῃ5, τοῖ. του. 7:36, ΕΡΙρῃ. 
Παενιδτ. (ρ. 385.το; Μ,4τ,: 0458); πραΐ, 85. βυϊβί. τὸ τῆς ἡλεικέας ὑ. 
ΘΟΡΠγ Ἢ, ,ον.7(Μ.87.332204}). 

ὑπερακοντίζω, 1. ουεγεϊοοί, ταςξῖ., ομάο; οἵ (Βτβὶ, (οβι. Τ᾿. 
ἰοβ. π(Μ.88.2880) οἷς, 5, ἀντίπαλος ; 2. ςἤοοί, μεεγὶ, ἢρ. ὑ. τὴν αὐτὴν 
διάνοιαν ἐπὶ τὰ ὄρη τῶν ἀρωμάτων ῬΠι(ατρ (απ. 240{Μ.40.153Ὰ}; 
3. ῥίεγεξ τὸ ἄρρεν γένος τῶν ᾿Ιουδαίων ξίφει ὑ, ἘΡ.ΤΙρ.(ρ.8ο.3). 

"ὑπεραληθής, μ1076 ἰξαῊ ἱγθ, Μαχ,ριγ οί. (Μ.ο1.6800) ; ἐῥγέριεὶν 
ἔγιε τῆς ὑ. πατρικῆς ἀληθείας Δπακῖ, 5. μοά, 3(Μ.8.8ρΑ). 

Ἐὐπεραληθῶς, τοῖτΐ ἐγταἦ ἰἤα! ἐς ἡπονε ἰβαη ἱγμῖδ, ϑἱοι Αὐιρτ(Μ, 
4.τοῦδ5Ὰ}). 

ὑπεράλλομαι, ΞΡΡΙΗΡ οὐ ἴθ οὐ ΟΥ δεγομά; τιδῖ,, γ156 δ βονῖον ἰο, 
ουδγεοη! ὕ. θανάτου ΟΥ̓ σχεῖν ᾿ς.77132τ(}1.17.1448}; ὑ. σκάνδαλα ΝΊ!. 
Μαρη.43(ΝΜ.70.το210}; οπ ΣΙ Ρ, σι βαςς; οὐ μγῖβῖ ἴπ τε]. το 70. 
Βαριί., ὕντ δας. τίς, 95Ὲ}; τὸ. ΖΒ( οὔ). 

ἐδὴτράμεημως αὐοοίμεῖν ἐφηησασμγαδίν, Ογν. Ζαελ. ΤΕ 657Ε). 
Ἐὐπεράμωμος, φρῤγεμεῖν ῥήγο; οὗ ὅοῃ, Ηἴίου Η. Τγύ.(Μ.40. 

8404); οὗ ΒΜΝ, Απάγι ον. τ3(}.97.το74.4)}; Ἰο.οη. γηη. Βας.2 
(Μ.96.13728). 

ὑπεραναβαίνω, ῥᾷ5ς5 Οὐ, ἐγοςς, ΝΙΊΟΘΡΕ 7 γ.ν, γι. 230 (Μ.86. 
32058); {0.19. “γνίδη,.24(0.83.τϑ; Μι.ο6.12724}; σοὸ δεγοηά κανόνα... 
ὅ. Οὐ, 70.13.16{ρ.240.13; Μ.14.4244}; ἰγαπδεεμά, ΑἸΉ. 4».3.53(Μ.26. 
4364Α}); δηγραβς, νυ, [0.1.0(4.08}0}} ; ΡΕΙ, Ρἴορ!., σιεβενῖον, 15ϊα,ΡῬε], 
6}}.2.τ]ο(Μ.78.6220}; πδυΐ, 45. βι5ι., ῥγε-οιίπεμες, ΟΓΠΔΙς αε.12 
(4(Ὁ0 2.1τ.3 0.61.4; Ἡ.2.5688). 

Ἑῤπερανάβασις, ἧ, Ργε- ὀΡπΈΉογ, σμρογἹοΥτῖν {ζτῆς» τῶν ἀγγέλων 
ἀξίας {τὸν μέγεθος καὶ τὴν ὑ. τοῦ τὰ πρεσβεῖα κἀκείνου ἔχοντος 

(Βγγϑιρριμειτη το. (ρ. 90.11). 
Ἑὐπεραναβεβηκότως, 1.) ὦ ίρἠεν 56Ή56 ὑ. εἰπεῖν Ῥτος.. ἜΣΤΕΣ τ: :7 

(11.8᾽.328.4). 
Ἐὑπερανάγω, γαίδό αους ἑαυτὸν τῆς συνηθείας ὕ, (Ἡτγβ. ογ.22.1 

τη. Περι(ατ.οτο). 
Ἑὑπεραναπέτομαι (᾿ὑπερανίπταμαι), ἦν ἩΡ νοῦ Δ ο᾿βίδοϊο ; ἤρ., 
ΤΡὮΤ. 3. 1000; ἣν οὐοῦ; τηϑῖ,, τωγηπομηὶ, γτ. [ο.1.τ(4.ττΆᾺ}}} φιγραϑς, 
1Ὸ.4.5(4τ20). 

Ἐὑπεραναπληρόω, γονγε ἐπαη μιαΐδδ ροοά, ξῤῥὶν ὕ. τὴν ἔλλειψιν 
ΤΟ ΟΠ μ.. κα 4(Μ.88.7120). 
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᾿ γενέσθαι... 

ὑπεράσπισις 

Ῥὐπεράναρχος, παι, 85 5ιιὈβί,, ἐστ ῤίοίς αδϑέηες οὐ δερίημίηρ; 
Ἔχερ. 10.1:1, Πιάντα. Τυίμ. τα Μ.39.3244)., 

ὑπερανέχω, γῖδε π }[ὌόέΥσόουεν ; τηςῖ,, δηρραξς, ἐχεεὶ, ουεγεοηιε τιτρὼ- 

σκόντων τὴν ψυχὴν ξιφῶν ὑ. Ἰϑἰά. ῬΕΙ. ΦΡ}.1.75(}1.78.236Ὰ}; τηβά,, Οσ, 
Ξοἤοὶ τη (πὶ. 21ιτΊ(Μ.1}.2688). 

ὑπερανθέω, ὀίοον: ἐχεεραϊηρίν ; ταθῖ., οὗ μασδῃ Ὀεϑιῖν, ΟΝ γ88, 
αν Τα, (Μ.46.036}}; 14. αεγ.(0.312.0; Μ.46. όταν); ΛΑβίάπι. 
ῥμόοη.τ4(Μ.40.3854). 

Ἐὐ περανθρώπινος, 5μ εν αΉ, 
(Ρ.222.1) ἴοσ ὑπερουράνιος (Μ.τοῦ.201.4). 

ὑπεράνθρωπος, ἡπόγε ἰμαρ ὨιΠΔΉ ὑ. σοφίαν ΟΥ κεἰ, ἢ 5.1 ἀριραπά, 
Ῥδτίος.2.4{0.30.21; ὑπὲρ ἄνθρωπον Μ.ο12.1088Β); τὸ δὲ ἀναμάρτητον, 
ὕ, ἐστὲ Ὁϊάγιῃ, Τγῖη.3.το( Μ.30.86οΑ) ; λέγοντες... ἀνάξιον εἶναι θεοῦ 

ἄνθρωπον ὡς ἕκαστον ἄνθρωπον, κἂν ὑ. γέγονε τι ρτ. 
Εεεῖ. 4. 5(Μ.ο8.936}). 

ὑπερανίσταμαι, ΒΟΥ. 2, ΡοΥΐ. δοῖ., ἀπ μ885., σἰαμπά μρ ΟΥ ῥγογεεὶ 
οὐεγ; πιο, ἐγαωμδεομα ὑψηλὰ... «φρονήματα... ὑπερανεστηκότα τῶν γηΐνων 
ὉΠ85..}5.66(1.4270; Μ.20.2328); ἐδ ειἐβρέγίον το τὸ ἀπρόσιτον... .ἐπ᾽ ἴσης 
πάντων τῶν ὄντων ὕ. ΟΥ Ν νβ5.0γ,εαἰδεἶ,.27(Ρ.το4.8; Μ.45.720}; ἐκχεεῖ, 
οὗ Ομβί πάντων... ὨΙάντη, Τ γέροι, το (Μ.30.3054}; Μωσῇ...ὑ, Ογτ, 
αὐογ.2(1.700}} δεῦβαςς, α. αοο., 1. “τ(3770}; δὲ ῥγδιεμηδηὶ τοῖς τῆς 
ἡγεμονίας αὐχήμασιν ὑ, 16, Ζαεὴ.75(3.7550). 

ὑπεραντλέομαι, δέ τυαίεγ-ἰορροά, (Ὠγγβ.ἀοηι. 3,6 ἵπ ΣΤ δες. (τι. 
Δ45ΟΑ ; περι- διμπηδ). 

ὑπεράνωθεν, ἤγονῃ αουε, τιν 85, μη. 2(2 Ρ.315.1ο; Μ.4ς.4880); 
ΝΙΓΕΡΗ σι δι οε(Μ.86,340760}; αδουε; ο. σϑπηϊξ., ἐδ. τοά(30848). 

Ἐὐπεράξιος, ἐλεθεα τη ῖν οὐ ῬΊογ6 ἑβῶν τοογίάγ, Τ0.Γ] τ. σεαὶ,4(Μ.88, 
6898); 11ο.)..8..}.Δτ(1.ο6.το404}). 

Ῥὑπεράπειρος, γπόγε παρ τη βηῖε τὴν ὕ. αὐτοῦ τῆς δυναμοποιοῦ 
δυνάμεως..«ποίησιν ἸθΙοπ, Ατ.ἄ.η5.8.,2(Μ.3.802.)}; Μακχ.Ξελιοὶ,α1....0.2 
(Μ.4.36 00); διεῤγοριεῖν τηξητίε; οἵ ἀοα, 7]0.1),8.}.τ͵(Μ 96. τοορᾺ) ; 
οἵ 5οη, Τατερεηζ,άΐ.(}1.86.757}}; οἵ (Ὠτῖθε 5 ροοάηθϑβ, 70.1). 
κομι.9.7(Μ.06.7322}}}; οἱ οππίποποα οὗ ΒΜΨΥ τὸ τοιοῦτον ὕ, ὄψος" τὸ 
ἀνῳκισμένον ὑπερέκεινα πασῶν τῶν οὐρανίων δυνάμεων Μοα, ἀσγη τ(Μ, 
86.328), 

ὑπεραπλόω, 1. Σῤγεαά ομί.. «αδοῦε ; 58115, 1865. Ναζιάταί. ο2(Μ.38. 
956); Ρ658., δε εργεαά ομὶ αϑοῦε, ὀχίεμα αὖουε, Ἐργεαά οὐεν, {885.1ς. 
138(1.4768 ; Μ.30,3448); ]οπ, Ατ.ά,"ι.4.4(Μ.3,.607 0); ἐφ.14.1(0778}; 
2. ᾿Ἰγαμδεθηᾷ τ σι ῤίτεῖίν τὸ θεῖον. «πάσης ὑπερηπλωμένον ἁπλότητος 
Μαχιοῤηδο(Ν,οτ.1284). 

- ὑπεραποδέχομαι, γεεεῖυε τηοϑὶ γεαάείν, Οτοἰς.3.40(ρ.226.24; Μ. 
11.0720)}; τοῦτο ἀποδεχόμενοι καὶ ὕ. ὙΠατιϑίμπα,ε}}Ὀ.2.τογ( 90. 
16284). 

ὑπεραποθνήσκω, ὅτε [ογ; οἱ (ῃτ]ϑὶ ἴου τηθη, (]επιραδά. 1. οίρ.140. 
δ; Μ.8.3528); Οντγ. Η.εαἰσεῖ,.13. .33 οἷζ, 8. δικαιοσύνη; Ὀιαγια, Τνῖ.1.2] 
(Ν1.30.4014}; οὗ τἸῆξῃ πνεύματός τινος τρέψαντος αὐτῶν τὸ ἡγεμονικὸν 
οὐἰαπὸ τοῦ μισεῖν τὸν λόγον ἐπὶ τὸ ὑ. αὐτοῦ Οτ«.(δἰς.τ 4δίριοὔ.ττ; Μιτι 
145Ὰ}); οὗ δ. Ῥαὰ] ἴον (μηβὶ, Ουσ. ἢ καἰδεῖ!.14.26. 

Ἐὐπεραπόρρητος, φῤγεριεῖν ἱπεβαδίε, οἱ τηγβίθυιθβ οἱ σοᾷ, ΟΥ. 
ἐπαγγιίη οὗ 28:τ8(Μ.τ7.80})). 

ὑπεράριθμος, ἰ᾿αὶ ἰγαμδεεηάς πιρηδεῦς, οἵ ὙἼτὶπη. κατὰ δὲ τὴν 
θεϊκὴν οὐσίαν ὕ. ὕπαρξις ἀπαδὲ,5. οἀ,2(Μ.80. 568), 

Ἐὑπεράρρην, γοηβεεματηρ ἰδδ πιαΐε ῥγίμειρίο, Ψαϊοπί, τὸν... 
πατέρα ποτὲ μὲν μετὰ συζυγίας τῆς Σιγῆς, ποτὲ δὲ καὶ ὑ, καὶ ὑπέρθηλυ 
εἶναι θέλουσι ἴτξῃ.467.1.2.4(ὑπὲρ ἄρρεν Μ.7.4514). 

Ἐὑπεράρρητος, 7η07γε ἱμαν τπεβαδίε, οἵ σοὰ ὑ, καὶ ὑπεραγνώστον 
μονιμότητος [ον Ατ,4.».2.4(,4.3. 6400); ὕ. οἰκονομίας Μαχ.ανηφὶρ(Μ, 
91.1145}}; θεότης...ὗς τὸ. (1τ68Α) ; ὑ. δόξης 1 Β5.ἢ ηγεὶ,62(ρ.397.16). 

τὑπεραρρήτως, 12 ὦ ἸΩΉΜΕΥ εἰαὶ ἐς νῖοτα ἔμπα τηοαδίο, ἴδιον Ατ, 
ε.ὐ.13.4(Μ..3.2040}; ἰα.4.5.τ.4(Μ..3.5 020). 

ὑπεράρχιος, δενομά αἰ δερίηηίη ἡ ἀρχίθεος καὶ ὑ. τοῦ υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ ὑπόστασις ΤΑ απημη οί Μ.28.9200}; τὴν ἀρχικὴν καὶ ὕ. τοῦ 
θεαρχικοῦ πατρὸς φωτοδοσίαν 1) οη, ΑΥ..ἢ.1τ.2(Μ.3,121.); πάσης 
οὐσίας ὑ, ἀρχὴ καὶ αἰτία 16.7.4(2126}; ὑπέρθεος θεότης, ὑ. ἀρχή 70.Ὦ.. 
ο.τ τ (Μ.04.8488); Ια τρηιαριτττίΜ.94.12410). 

ὑπερασμενίζω, τὑεἰεονῖε ρίαάϊν, Βα5.56} υ, Ταρε, τ(Μ Βς. ς 274). 
ι ὑπερασπίξ-ω, 1. ἐεου} τὐὐῇ ἃ φβ1εἰ4, ταθὶ., ῥγοϊεεὶ, ἀφίεμά, 

ἐβαριρΊσΗ τὸν δὲ αἱρετικὸν Ἄρειον καὶ τοὺς “τοντας αὐτοῦ ΑἸ βοΐ. δεο. 
δϑί(ρ.τ38.1ς; Μ.25.3520); ἀποστολικῶν δόξας “εἰν δογμάτων ᾿[Πμπάϊιἡ.6. 
5.3.2(3.το16); ο, ἀπἴ,, ΤᾺΡΒΠπ.εἤγοη. Ρ.2οτ(Μ.τοβ,7134}; ἀθρ., ἐδ.0.10 
(9488); οὗ πδανϑηὶν ρτοϊθοίίοη : Ὁν σοά, ΟἸοτη. εγ.4.7(ρ.26ς.27; Μ.8, 
1260); ὉΨ 5 ΡοννοΥ, (Χαμ ρροτβ(ρ.71.12); Ὁν ἀπροὶθ, Οὐνον. 31, 
Ἰ(Ρ.400.12; Μι1ι. 5560}; 2. ἀοίά αδουε ας ῥγοϊδοϊ 95: θεὸς ὑπερασπιεῖ 
τὴν χεῖρα τὴν αὐτοῦ (Ἤτγϑ,Ποη1.7.4 1. 2 ΤΊ,,.(11.7058). 

Ἐῤ περάσπισις, ἡ, ῥγοϊδεί:οη; οὗ ται Ὀν οά, ΠΟΞνΟΒ. 5. ἐον:}.2.84 
(21.02.1 5408). 

Απατ,δοβ,ρ.καὶ, Αροςιοιτθ 



ὑπερασπισμός 

ὑπερασπισμός, ὁ, ῥγοϊδεϊίον, ἐπα ρίοη ρ; οἵ (Πτίϑι Κ᾽ σοά, 
τοῦ. Ῥϑε.26: τῇ, τὸν ὑ., ὃν ὑπερήστιζεν αὐτοῦ ὦ θεός ΟΥ»!αγί,2ο(ρ.25.τό; 
Μ.1τ. 5016); οὗ ταδὶ ὃν Ὁοά, τοῖ, 7100 5: τη, χοίεμι.ό.τό; ἀραίηϑβι 
ἄοπιουβ, ΝῊ. 6}}Ὀ.1.227(Μ.γ9.τόφο) ; Ὁγ Ὠδανεηὶν ρον ε 5, ΓΒ 85.15.20 

(1.3038 ; ΝΙ.30.1538). 
ὑπερασπιστής, ὁ, ῥγοίεείον, σπαγερίον ; οἵ (οἄ ἴῃ τε], ἴο τηβη, 55, 

8α..7γ.6; τΟίομι.45.}; οἱ (μτβε, γε ΒΒ. τ7:3(},60.821Α); Η, σποβῖ, 
Ονγτ. Η. εαἰεεί.τό.το; οἵὁἨ τξὲπ ἐκκλησιαστικῆς ἐπιστήμης ὕ, Οοτη.8Ρ. 
Ἐπ|5.}..6.6,43.8(Μ4.2ο.620Ὰ}; ΕρΊΡΙΠ ἤαονιδο.ο(ρ.150.24; Μ.42.2174}} οὗ 
5. Ῥβὰ] ὑ, τοῦ κηρύγματος Ἰϑ 1} 8]. ας. ἐρῥ. Ῥαμίρτοετα. (Μ.8ς.6078). 

ὑπερασπίστρια, ἡ, ῥγοϊεείγεςς, οἵ ΡΥάνΟΥ τοῦ..-«ἀγωνιστοῦ 56. ἴῃ 
βριπῖαδὶ νγασίδυθ]...ὑ, ΝΠ ἐρΡ.2.τ55(}1.70.4570}). 

ὑπεραστράπτ-ω, [. εἠϊΐηε ἐχεῤεαϊηρίν; ἤσ. δηα πιεῖ., οἵ ροῦν οἵ 
ἀϊνίης πλίατε, Βαβι ἤβορμντπ. τ(2.131Ὲ ; Μι.3τ. 4650); οἱ ΒΜΝ «οσυσαν 
ταῖς μαρμαρυγαῖς..-πνεύματος Μοα.ἄογ.4(Μ.86.3280Ὰ); ὑ, ἐν... 
κατορθώμασιν Ἰ,Θο.ΌΝ υ δγη,64(Ν1.02.1748.4}; 2. ον δῆς, ῬΏΙΠοϑι. 
ἦ..6.3.26(ρ.5τ.6; Μιός, 120); 0.) «ἀγίονη. ττίρ. 51τ.τ4; Μ.ο6.12618); 
τηρῖ, τὴν εὐγένειαν ἰδὼν τοῦ μονογενοῦς... «κάλλει τῶν ἀσωμάτων 
“ὐουσαν λειτουργῶν ας, σηῃ.αροεν.3.27(0.1τ6.10). | 

Ἐὐπερασώματος, τολτοΐ 15 αδονε ἐξα τπεονρογεαΐ, δοῖησ τ βγειμεῖν 
ἐμεονρογεαὶ, Βιάντη. Τγτη.ττό(Μ.30.3320); οὗ ἘαίΒεΥυ, 20.2.2ο(740Α}); 
τῶν ἀσωμάτων, μᾶλλον δὲ καὶ ὑ, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν οὐσίαν ΜαΑχ.Ξἐεἰοί. ἀ,.Ή. 
ττ(Μ.4.τ858). 

Ἐὐπεράτρεπτος, ἐγαπῃεεεπάεηεν ἐπμημίαδίο, τ ργομιοῖν εἠπηροίδας, 
οὗ (σά ὕ. ταυτότητος Τλοη.Δτ.ἄ.η.0.5(}1.32.0128}). 

ὑπεραυγάξ-ω, 1. ομίφλῖηε, Βα. μαχ,6.3(1.534.; Μ.20.1254}; ΡΤΟΟΙ. 
ΟΡ απηηηΐ (Μ 85. 44τ0)}; 2. εἰΐηε ὀχεσεάτηρίν, ΠῚΡΡ.})4η.2.32.ς; 
3. τιρᾶ., αἴφοόγη, εἰραγίν τὸν θεὸν..«καθαρᾷ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἄνω- 
τάτω τυγχάνειν σ-ῬὍμαι (ποῖ Ά 0. ἔτιβ.υ.(.4.ορ.121.26:; Ν.20.11570}; 
4. ρΡ655., δὲ τ μαϊοά βοηϑείας χρήζει ἡ ἀσθενοῦσα.. «ψυχή, ἵνα ταῖς 
θείαις ἐντολαῖς “-ἡται 1516. 6]. ἐῤῥ.χ.8(Ν{1.γ78.1τ8 54}. 

ὑπεραυγέω, εἰΐηε ἐχερεάίνσίν, ΤΌΠτγ5. ῥαϑεῖ.6.τί(β, 2640 ; αὐγάζουσι 
Ῥ-117.1). 

Ἐϊπεράφραστος, Ξ«ῤγεριεῖν ἱηεχβγεσοιδίε, Το, ἀποιΐον. ΒΜ 
εἰ δνηιο(λ.77.14048). 

Ἐῤπεράχραντος, τῤγοηεεῖν ῥρηγο, ἘΘΠΙ.3.5327Ὲ, 
Ἐὑπεράχρονος, τεῤγενμεὶν {ἰριοίοςς, Ὀτάντη, Τγῖη.τ τς (Μ.30.300Ὰ). 
Ἑῤπερβαθμίως, ἰο αἩ εχοεςοῖυα ἄρργεε, Ἀτοῖμ. ρος δδ(Μ.τοῦ.78οΑ). 
ὑπερβασία, ἡ, αξεουοῦ τὴν '᾿Εβραΐδα γλῶσσαν εἰς τὴν ᾿Ελληνίδα 

φωνὴν μεταβάλλοντες διαβατήρια καὶ ὑπερβασία τὴν ἑορτὴν ταύτην 
ἐκάλουν (ἦγον. Γαπεἶ,.Ρ.227(3.92.5 20). 

ὑπέρβασις, ἡ, 1. ῥασοίηρ οὐόν, ταρί, εἰδωλοποιῶν...τι τῶν μὴ 
ὄντων εἰς ὕ., μᾶλλον δὲ ἔκβασιν γνώσεως ΓἸΕΙῊ.5 7.6. το(ρ.507.12 ; 
Μ.9.4778); ογεϊςοίοῃ οἵ αι ραγεπίμαϑβ, Μαχ.ολοὶ.ς...7.2(Μ.4.688); 
2. Ῥαξοουεν ὗ, μὲν γάρ ἐστι...τὸ πάσχα, ὅτι ὑπερέβη τοὺς ᾿Εβραίων 
οἴκους ὁ τὰ πρωτότοκα παίδων ὀλοθρευτής Τῃγτν5. αξοἶ, τί(β,2518); 
10.(258Ε}; τὰ δὲ πάσχα...ὁ δὲ ᾿Ιώσηπος ὕ. [55. ἑρμήνευσε] ὙΠατψι 24 
ἦπ ἔχ. (1 1300}; Οβγο Βαξοῖ,. Ρ.226(Μ.92.5408). 

ὑπερβεβλημένως, ῥεγομά αἰϊ τιδάξωγε, ἘΡ.Ϊρά Ρ.Ἐλαβ. ἤιε. 5.τ. τῇ, 
2ο( Μ.20.4τ6.,8). 

Ὑπερβερεταῖος {"-τίω), ὁ, πᾶτης οὗ πιο ΠΟΙ βρομαϊηρ ἴο 
Οεΐοθον, Οῃγνβυαΐῖυ.τ. 5(2.2628,0); τῇ πρὸ πέντε εἰδῶν ὀκτωβρίων, 
ἦτις ἐστὶν ὑπερβερετίω, τουτέστιν ὀκτωβρίω ια΄ Μ.Ταγ.τι ΒΌΡΡ]. 

(ρ.4γ6). 
ὑπερβιβάζω, [οἱ βαξς ὑγ; Εἔταθ, Μασιλερ,βαὶϊ. τὴ(Μ.34.877}). 
ὑπέρβλυσις, ἡ, ἃ ρεδλίηρ οὐεν, ουεγἤοτυ; ταθῖ., Του Αὐ.ἄ,η,.6.2 

(}1.3.856}). 
ὑπερβράζω, σεγρ ἩΡ; οἵ ἢτε, ὕεο ῬῚς. Πφγαεὶ.τ.24(Μ.92.13ο00Ὰ}). 
Ἐῤπέρβρασις, ἡ, ἔεύεν, ἘΡ. ΑὉρ.:(ρ.281.11). 
κὐπερβρέχω, (Πτυ5.εεἶ.50(12.726}0) 1.1. [ογ πῦρ ἔβρεξε, Ἰᾷἡοηι.4. 5 

ἐπ ΒΗ (ττ.226Ὰ). 
ὑπεργάζομαι, τον μπᾶθν; ταςῖ., μη δογηηῖησ, ςεδυενὶ, ΒΔ5.8ς6],ον, 

4.3(Μ.8ς.56Ὰ). 
Ἐὐπεργείως, 

34410). 
Ἀῤπεργενής, ες αὖοῦέ ἐμαὶ τὴ] εἶ δοίοησε ἰ6 ἐγφαίεά ἐηφς τὴν 

γενητὴν..-κτίσιν εἰς δόξαν ὑ. φληνάφως ἀνακομίέζοντες εαἱ, ἢ ὁ ΞᾺΡΡΙ. 

11τ0ρ.529.11). ἱ 

αὖουε ἰΐέ εαγίδ, ϑορητ Ἢ μὲν, Ογγοοὶ 9.8(4.81. 

Ἐῤπεργηθέω, γελοῖες ἐκχεῤραϊηρῖν, Ἐλιβ5.ἀ,6.6.τ2(Ρ.262.4; Μ.22. 
4200). 

ὑπεργίγνομαι, δέ οὐὸν ἀπά αὖουε, δα 1 ἐχέθες5, ἘΡΊῚΡ πθης 2 τ(Μ. 
43.276). 

ὑπέργομος, οὐενξεἰϊ, ἘΡΊῚΡΗ ηρης. 21(}1.43.2764}. 
κὐὑπερδαπάνη, ἡ, ἐχίγα ἐοηειρίοη, Ἐπβίτατ. πίνε. 62(Μ.86. 

23458). 
Εὑπερδέτομαι, ἐηίογεθαςε ἕοὼν ἘΡῚΡΗ.ἤδεγ.θο.ο(Ρ.159.24; Μ.42. 

1438 ὑπερενόομαι 

2174}; ἀγγέλων... ἐλεούντων ἔθνη καὶ “"ομένων αὐτῶν ἀγαθοῦ Ἰϑῖοι. 
Ατνοῤιδια(Μ.3.τοῦςο). 

ὑπερδισκεύω, ἰήγοιν {6 ἀΐδεις μεν δον ἔαπ υιοῖδου ; τηεῖ,, ομέ- 
ἀϊξίαμεο, ΟἸθτὴ." γ.7.2(0Ρ.9.20; Μ.9.41τ6Ὰ). 

κὐπερδόκιμος, σεῤγενηεὶν ἱγιεετουνίν, ΠΠρΡ λαόν.6.4τ(Ρ.173.5; Μ. 
τ6.22500). 

Ἐῤπερδοξάξ-ω, 1, σένα σε ῤῥγόηιθ ῥγαΐδό, Τρ. οίνειτοι,; ῥγαῖξε ἐπε 
ερραϊησίν; Ρ8.55.,) οἱ νἱγριπν ργαιβθα ὃν (πυτςοὶν, ὑρίρη μεν δ1.3 
(ρ.38.17; Μ.41.10444}; 2. ῥγαῖδε σχεσσεῖθεῖν, τοῖ. Μσ το: τὸ μετ᾽ ἐπι- 
τιμήσεως πρὸς τὸν βουλόμενον “εἰν τὸν υἱόν ΟἹ,.70.13.25(ρ.240.18; Μ. 
14.41τ18). 

Εὑπερδοξάσμιος, σε ῤγενιεῖν ριογίοις, Ὑπάγιϑιυα,αη γι ἡ(Μ 00. 

3374). 
Ἐὐπερδύναμαι, μανε ῥοιοῦν ῥεγομά αἰ ῥοιθεν; οἵ ἀοα, Του, ΑΥ, 

4.π.8.2(Μ.3.8800). 
ὑπερδύναμος, σωῤγόηηεῖνγ ῥοιυογξμὶ ὑ. πρὸς θαυματουργίαν ἰσχύς 

Γροπτ ΗΝ ες ,...2τ(Μ.86.15810). 
Κὑπερέζομαι, «1: προι; ο. σϑηϊς,, ΤΑ ΡΟ  ηείς Ὀς.ο: κ(λ{.23.13218). 
ὑπερεθίζω {{5]-ετίζω), ῥγουοῖε, ἐκεῖ! πρὸς ὀργὴν ὕ, ΤἬΡΗν] χε. 

Κορ. 3(0.223.12; Μ.113.0200); ὑπερετέζει γὰρ ταῦτα [35. ὁρώμενα]... 
καὶ παρακαλεῖ τὴν ψυχὴν προσπάσχειν αὐτοῖς ας, Δερσ, δαν1.20(Μ.34. 
9258). 

ὑπέρειμι (πη), ἐγαηδεεμά, οἱ σοα ζωὴν... ὑπὲρ πᾶσαν σοφίαν καὶ 
σύνεσιν ὑπεροῦσαν Τῖοπ. Ατ.4,η.7.1(Μ.3.8658); ἐδιττ,6(9 530); 10.12.3 
(οϑι 4). 

Ἐῤπερεισέρχομαι, εογὲ ἔγον αὔουε τηΐο, ᾿δοῦτ Ν νην. 4τ(Μ.02. 
1721Α}. 

ὑπερειστικός, Κ07 σε ῤῥογίησ, αν. ΝΑ Ζ.ον.45.τοί Μ.36,6400). 
εὐπερεκβαίνω, φὸ οἱ δενομά, ἱγαημδεοημά, ΑἸ, ρεμ!.32(Μ.25.605}). 
ὑπερεκβλύζω, διωδῥϊα οὐ δοῖϊΐ οὐέν; ν.1. ἴου ὑπερκλύζω, ουεγῇοιυ, 

Τμαι.ἢ.6.2.30.5(3.905). 
Ἐῤπερεκδίκησις, ἡ, 5.ν.}., ἐχέγηθ ὑδηρέαηοο ἐφάνη... Χριστὸς... οὐ, 

ζητῶν ἔναρτ.ἦ.6.5.21(Μ.86.28368 ; ὕπαρ ἐκδίκησιν Ὀ.21τ6.25). 
ὑπερέκεινα, δεγοηα, αόυε ἀγγέλων καταλήψεως ὑ. Αἰδοχ, Δ). ερ. 

Αἰσχ.χοίρ.22.23; Μ..8. πο50}; θεὸς ὁ ὑ. πάσης οὐσίας... ὑπάρχων ΑἸΉ. 
φοηὶ.2(Μ.25.50); ΟὙ ΝΥ 55. ματι Ρ.8ς τ; Μ.45.310}). 

Ἐδπερέκκαυμα, τό, »παίεγίαὶ ον ἐσεάτηρ ἃ γε, 0.1) παένιτο(Μ.94. 
γ77Ὰ ; 1. ὑπέκκαυμα). 

Ἀὑπερέκκρουσις, ἡ, ἐγ ρί οἰ ἀεγαη ρει! τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα... 
χαυνῶσαν αὐτῶν τὴν γνώμην, ὡς δυναμένων τὰ ὑπὲρ τὸν θεὸν ἐννοεῖν, 
καὶ ἐπιτήδειον εἰς ὕ, κατασκευάσαν Ιτϑῃ.ἤαόγ.1.16.3(Μ.7.63258). 

Ἀὐπερεκκύπτω, ἰοοξ ομί ἤγονι απ ονεν, τα, γὲδ αδοῦε ὑ, πολύθεον 

πλάνην Ἰδ5.4,6.3.6(ρ.135.24; Μ.22.2208). 
Ἐὐπερέκλαμπρος, τ ῥγοπεὶν γαάταη! οὐ ςρίεμάτα, ΠῚ βγοῃ. Η.ς, 

{11.17.68 (Μ,27.7ο80). 
ὑπερεκλάμπω, 1. ομἰελῖμε; οἵ ΒΜΥ͂ Ἰῃ τεὶ. ἴο πιαγίγτβ, Ρσοο ΟΡ 

ἀπημη (ΜΒ. 44τ0}; 2. δ6 τργεηιεῖν γαάταπὶ, οα ἠογηιδ(Μ. 86, 

32078). 
Ἑὐ περεκνικάω, υαμφμίςίι; ν.1. ἕου ἐκνικάω, Ἐΐπι5,}.6.8.14.15(}.2ο. 

7858). 
κὸ περεκπαίω, ἐχεσοι, (6 πὶ. ῥαδά.2.το(ρ.226,6; Μ.8.5364). 
ὑπερεκπερισσοῦ, Ξ«ἐῤεγαδιιάαηεν, Τ' 05.17.5 (ν.}. ἐκ περισσοῦ), 
ὑπερεκπερισσῶς, -- ἴοτερ,, ΤΟ ἰδρη.20,11. 
ὑπερεκπίπτ-ω, ἐγαμϑεομα “τουσαν πάσης ἀρχῆς..--τὴν ζωὴν τοῦ θεοῦ 

ΒΔ5. Εμη.τ γα Ζι9Ὰ ; Μ.20.5250); ΟτιΝ 85. Επσντ(α Ρ.120.11; Μ,45. 
46:0); (. βος., Τιϑοπῖ. ΗΛ δε !.1.1(Μ.86.1412.)}, 

Ἐῤπερεκπληκτέον, 9,6 τμεδί φιαγοεὶ αἱ, Ἐπ5...(ὕχ1τ(ρ.227.6; Μ.2ο. 
1281Α). 

ὑπερεκτείν-ω, 1. {τά Π8., ἐλίοηά ; Ὀου πιά τῖοβ, ΓΒ 85.}5.τστ(1.4868 ; 
Μ.30.36ς0) ; 2. ἰπίταηβ., οἰγείεἶ ομΐ δεγομά, ταεῖ, εὐδρομέοντα... ἤδη 
καὶ τῆς μεσάτης ἀρετῆς “ποντα τι ΝΖ, αγη!.1.2.0.57(Μ.37.671Ὰ}}; 
ΠΙΘΩ͂, ΟΥ Ρ453., ἰγαηῃδερηᾷ μέγα τὸ. «παντὸς μεγέθους ...“-ὁμενον Ἰλῖοτ. 
Ατιά.η.0.2(Μ.2. οὐ); οὗ ϑοὴ ὑπὲρ τὰ πάντα ὑ. ἴο.ν᾽ Π.Ἴοοη.6(Μ.οό. 
1350); σχίοημ ΟΥ ΘΕ  ““ομένη [5ς0. ζωή]...καὶ εἰς τὴν δαιμονίαν ζωήν 
Βίοη. Αὐ 4.».6. (8560). 

Ἐδπερεκτρέχω, ομίγι!; τηϑῖ., δχσεσὶ, ὕγυ, 7ο.1.ο(4.99Ὰ}. 
ὑπερέκχυσις, ἧ, τ ῤενβιῖίν,; δχεῦδς τὰ ἀτϊπκίηρ, ΟΥ̓ [γ.117 [ἢ 

1α:1.41:21τ(Ρ.277.20; Μ.13.6614}). 
ὑπερελαύνω, ρὸ ζεγίμεν παρ, ἐχεσοά, Το Μοη νι. ΝΊο Μγγ. 6(Μ. 

οὔ. τ4850}).Ψ 
ὑπερένδοξος, Ξιῤγενπεῖν ρίογίοιις, ἸΡΊῚρΠ..Πα67.76.43(0.307.22; Μ. 

42.6ο0Β}); ὕ, θεότητος Ὠϊοπ, τς. ἢ.8.2(Μ.3.2418); οὗ ἡΔηι8 οἱ (σά, 
Ῥαρ.Οἢν (0.419); οὗ ΒΜΥ, 11ϊ.}ας.(ρ.1}4.10). 

ὑπερενόομαι, δὲ φεῤγεηιεῖν τητίδά Οὐ δέ μηϊοά τη ἃ τοᾶν ἰμα! 
ἐναηδεεηάς αἱἱ ὠπτὶν ; οἵ σοαμιοβά, Ὀιοπ. τ, 4.η.2.1(Μ.3.6374}; 18.2.4 
(641Ὰ}; 1δι.1τ. τ(0404}. 



τ 7 ὑπερέντευξις 

Ἐῤπερέντευξις, ἡ, ἐμίεγεοξείο; οἵ Η, Ομοβί ἴοσ πιθη, Οὐ ΝαζΖ. οὐ, 
21. 30(ρ. 186.4; Μ,36.τόδ0). 

ὑπερεντυγχάν- ω, ἐπίογερδ ΤΉ ῥίαρο, οὐ ̓ τεῦ, (θη. 4:τὸ τύπος ὁ 
δίκαιος ὁ παλαιὸς τοῦ νέου δικαίου καὶ τὸ αἷμα τὸ ἐντυγχάνον τὸ 
παλαιὸν “ει τοῦ αἵματος τοῦ νέου (Ἰδτη. ραεά.τιδ(ρ.ττ8.21; Μ.8, 
4050); αὐάγεςς ὑμῖν “τομεν κατ᾽ ἐκείνων, ἵνα ἀπελθόντες διορθώσητε 
αὐτούς (Ἤτγο. ἄηπα 4.τ(4.7308). 

Ἐῤπερεξάγω, ἴ. ἐχρεῖ, ἐχείμάσ, Ἐλι5.ἢ..δ.τοιδιττί .20.8078, ν.]. 
ὑπεξάγω); 2. Ξιγραξς, 1Ὁ.8.12.7(7]28). 

ὑπερεξαίρω, ἐχεεί, ο. σοηϊί,, Μοα, ἄγη. 6(}1.86.32028). 
κὐὑπερεξαπλόομαι, δέ ς«ῤγεαΐά ομέ δενορ ; ταεῖ., οἱ σοὰ, ἐγαμιδεοπά 

παντὸς τόπου καὶ χρόνου ὕ, Τ,δομὶ. ἢ Λε τ. τ .86.1412}}.Ψ 
Ἐὐπερεξαστράπτω, σηγῤῥαδε τὴ ὑγηἴαηεε, οἵ Ομ ασο ἢ ὑ. 

λαμπρότητα... ἡλίου ΕΡΉΤ,3.3τοῦ, 
"ὑπερεβεπαίρω, Ρ885., δ6 γαϊξεά αὖουε, εχαϊ δά, ΟΥΑΙ Σ τας 

(Μ.39.3124}. 
Ἐὐπερεξέρχομαι, τεΐβαδς, ἱγαμδεσμά, ΑἸ ἀξεν. τ (ρ.το.27; Μ.2ς. 

“444 (436)0). 
Ἐὐπερέξεστι, 1; 15 ῥοπεῖδίε, Ἐπαϊ μετ. οηξμί.7(}1.28,136ο Δ). 
Ἑὑπερεόρτιος, ΞΡ 7Ε,16 ΗΙΟΉΡ ἐεεέϊυαϊς ; οἱ Ἐβίοσ, ΤΕΡΙρἢ. ἤο»η.3 

(Μ.43.4684), 
ὑπερεπαίρομαι, δὲ εχαϊεά ἰοο μεμεὶ, Οὐ φοἰ ἴῃ Ῥε 46: τοί ,12. 

14370); γηςτ,, δὲ ῥα περ, ῃῬπαάς ππάμῖν ῥγοιά, ο. ἐπέ, δ.4το(ατότα); 
τε 2 ΟΥ.12:} ὕ, τῇ ὑπερβολῇ τῶν.. ἀποκαλύψεων Ἰᾷ.ογ.6. π(ρ.315.2ς; 
Μ.:11.4408). 

Ἑὑπερεπέκεινα, δεγοηά, αόυε ἀγγέλων καταλήψεως ὑ. ΑΙοχ.Α].Ρ. 
Αἰοχιρ Τάτ, ἡνεντ.4.1τ0(3.734: ν.1. ἴοΥ ὑπερέκεινα (ΟΡΙΖ Ρ.22.23)}}. 

["]ὐπερετίζω, ν. ὑπερεθίζω. 
Ἐὐπερευλαβής, ἐχεφεάτησίν γευσγεμῖ, σττα, ΟΡ ογ.δ(}1,ο8.3608). 
Ἑὐπερευλογέω, Ρογῇ, ῬίΟρΙ. Ρ455., ῥίεεσοά αἀδουε αἰ; οἵ ΒΜ, 

ἘΡΉΤ.3.524Ὲ,5348 ; ν.]. ἴοΥ εὐλογημένης, 1.1}. }4ἐ{0.2τ4.τοῦ.) ;11|. ας. 

(Ρ.330.32). 
Ἐὑπερευρύς, ἐχεεεάτησίν δγοαά, Ὁϊομ, ΑΥ.4,"1.0. 5(Μ .3: ΟΥ34). 
τὐὑπερεύσπλαγχνος, τ β»εμεῖν ἐστ βασοίοηαίο ὑ, καὶ ἐλεήμων θεός 

ἐπὶ. }αε.(0.το6.0). 
Ἐὐπερευφημέω, «ρεαΐ σὴν ἠϊρηϊΐν οὗ; Ρᾶ85., Ν1].6Ρ}.1.74(Μ.70. 

1130). 
Ἐὑὐπερεύφημος, τοογίῃν ΟΓ ΣΏῤῬΕΡΉΙΦ βγαῖδο Οὐ δεγομα ῥγαΐξο ὑ. καὶ 

πανεύφημον θεαρχίαν Ἰοπ. Ατ ς.1.7.4(21.3.2120); Μαχ.εονεβεί, τ(Μ το. 
12170}. 

ὑπερευχαριστέω, ρ2υε αὐρμηπάαπὶ ἰπωμᾷς, Βαγη.5.5. Ατιβι αροί,ττ 
(0715 ρ.76); Επδυι απ. 2ό(ρ.945.1; Μ'.20.1 5008). 

« ὑπὲρ τὴν 

ὑπερεύχομαι, ῥγαν οἩ δεξαὶ οὗ, ῥγαν ζογ; ἴἰὸ σα ἴοσ ρθορΐίο, 
ς, ρϑηϊ,, ΓΟ]. ἐγ.7.ττ(0.45.3; Μι0.4850); Βαβ...46.2(3.1560; Μ. 
32.373} ὕ, σωτηρίας Ἐλι5.0.(7.2.τ4{0Ρ.47.9; Μ.20.0034}; ὅ. σον τῆς 
ἁμαρτέας ϑγηι65.6}.72(Μ.66.14368}; α. αοο., Ει5.4].Ξ γι. 2τ.8(Μ.86. 
4338); Ο. 4αἴ., ΤΒΡΠη οὔγομ.». 2(Μ 1 τοᾶ,ότο) ; 405., »παΐε τη δγ 5 5Ίον,, 
ΟὨγνβ. ἤομ. 6.2 τῇ αΤΉμ (τι. 5818). 

ὑπερέχτω, οἵ (οα, ἐγαμεεεμά, τοῖ, 70.1τ4:28 πάντων. ..γενητῶν 
πεν. ὑπερβαλλούσῃ ὑπεροχῇ φαμὲν τὸν σωτῆρα καὶ τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, “μενον τοσοῦτον ἢ καὶ πλέον ὑ ὑπὸ τοῦ πατρός, ὅσῳ “αι αὐτὸς καὶ 

τὸ ἅγιον πνεῦμα τῶν λοιπῶν ΟΥ..70.13.25(0.240. 10; Μ.14.4418). 
ὑπέρξεσις, ἡ, δο Ηρ οὐδν ; τηεῖ,, οἵ [Π6 ῥΡαββίοηβ, (ϑο. Ρ5 εχ. 708 

(Μ 92. τ4ᾳπα}); ἑηβαμημα θη, ἐρονα ἐβες τῶν ποδῶν ὑ. 18.157 

(15554). 
ὑπερζέω, δοῖἑ οὐεν, 11ἴ. Δα ποῖ, ; οὗ (ῃ6 σ1π, δῦ δοὺς κεφαλῆς 

ὑ. τι Ν γϑβιθοηα. τι Οαπὶ.(Μ.44.8440). 
Ἐὐπερξυγέω, ἑωδε ῥγεεεάεηεε, τ. ΝΖ, εαγηι.2.τ τ. οτ( .37.το 71). 
ὑπέρξωος, δεγορ αἱΪ ἐξ, ἱγαμδεθμάτηρ {6 θεότητος τὸ ὑ, Του. Ατ, 

ἀἄ.5.2.3(Ν1.3.6408) ; ὑ. καὶ ζωαρχικὴ ζωή 1δ.6.3(86 54). 
ὑπερηγορέω, τῥεαΐξ ον, εἰαναρίοη, ὅγπεβ, ργουϊά, τ τδίρ.τογ.ττ; 

Μ.66.12568). 
ὑπερήδω, ῥίεαξε ὀχεεεάτηρίν, Βα5.μονι.6.4(2.460; Μ.3τ.2680), 
Ἐὑπέρημαι, 511 ὩΡΟΉ, ο. σοτῖξ., ΑΡΟΠ] δὶ Ῥς.τ31:12(}1.33.15150). 
Ἐὐπερημερήσιος, {ε{6» γε [0γΥ πίον ἐμαη ἃ αν, ὙΠάτιδέμα.0).11.3. 

τε(Μ.09.8170). 
ὑπερήμερος, συν ἰΐ 6 ἀαν ογΥ βαγηιεμὶ; Ποποα αὐίον ἐδ Ῥγόρεν ἄαγ, 

ἰαίε; οἵ ῬΕΟΡΙς ἀοϊαγεά οὐ ἃ νοναρβ, ὅγνπεβ.}}.4(Μ.66.1τ3370)}; οὐεγ- 
ἄμε ὑ. τῆς κυρίας γενομένης, ἐν ἦ κρίνειν ἔδει ὅ0:5.}..4.3,11.6(}}.67. 
τοῦτΑ}); ἑακίηρ νῆονε ἱμαη ἃ ἄαν ἤλιος..«μηκύνων τοῦ χρόνου τὰ μέτρα, 
ἵνα μὴ ὕ. νίκῃ λυπήσῃ τοὺς κάμνοντας Β45.56].07γ.521.τ(Μ.8ς.24τᾺ}.Ψ 

[Π]Πὑπερηνορίη, ἡ, ἐκοσεάίηρίν σγεαΐ εομζαρε, ἔτ. ΨΕΥΡῚ δεΐ. 4.2] 80. 
(οπβῖ.6 7.5.6. (0.184.21:; Μ,20,12068). 

Ἐὐπερηνωμένως, 101} φιβγένις πὶ βεαϊίοη ΟΥ ΤῊ ἃ τῦαᾶν τοὐτεὶ 
ἐγαμδορηᾶς αἱ μη βεα!οη τῆς ἑνώσεως τῆς θείας ὑ. ἑαυτὴν ἀγαθότητι 
πληθυούσης ΤοΠ ΑΥ.ἀ.η.2.5(}1.3.6444}. 

1430 
ε Ὡ ὑπεριλάσκομαι 

ὑπερηφανεύ-ω, 1. πιοά., ῥείαυς ἀγγοραμεῖν, δὲ ἀγγορηηΐ ἀρχὴν πρὸς 
τὸ -οεσθαι τὴν ὑπεροψίαν λαμβάνων. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑ,, τὸ ὑπερ- 
φαίνεσθαι τῶν πολλῶν ἐπιχειρεῖν [8Βα5,1ς, 8δ(τ 4400; Μ,30.2610) ; 
2. ς. ἰιβη. ἀϊφαίῃ, 1 51.6}.Ζοη δὲ δον. 3(Μ.6.ττ8ςο, ν.]. ὑπερφανέωλ); 
3. Ρ455., δὲ ἱγεαίο ἀγγοραηΐν, ἘΡὮτ.1.20}), 

ὑπερηφανία, ἡ, αγγοραηες ; ἃ5 ὃ. 510 ΜΨΠΊΓῃ ἀσβίγονβ 50], βαγ.20. 
τ; σου δα νὰ ὕβρις ἃ5 ἢχϑί 510, {Ἐ65..5.88(1,440α ; Μ.30.2618); ἡ 
ὕ. κακὸν ἔκγονόν ἐστι τῆς ὕβρεως 1. (44010; Μ.2044Α}); τὸ τοῦ σφόδρα 
δοκοῦντος ἐν ἁμαρτίαις εἶναι κατεπαρθῆναι, ὕ. δεινή, ἣν ἔπαθεν ὁ 
Φαρισαῖος κατὰ τοῦ τελώνου 1τῦ.(441Ὰ ; Μ.2648); τοῦ γὰρ ὑπὲρ τοὺς 
ἄλλους θελεῖν εἶναι, τὸ χαλεπὸν τοῦτο πάθος, ἡ ὑ., ὃ δὴ μάλιστα 
σπέρμα..-πάσης τῆς κατὰ τὴν ἁμαρτίαν ἀκάνθης,.. «τοῦτο μάλιστα ἐκ 
τῆς αἰτίας τοῦ γάμου τὴν ἀρχὴν ἔχει τ Ν᾽ νϑ5,σέγρ.4(0.268.21; Μ.46, 

᾿.4270}; ΟΥΠΒΗΘΩ Ὦν (ἸΠγβε 5 νἱοΐοτν ονεὺ ἰδιηρίδιίοη, [540], 
ἐΡ}Ὀ.1.75(}1.78.22230); ξασίῃου ἀδθουρείοπβ, ΝΗ ρίγαπαί, τ (Μ.70. 
τιστο ἢ); ΓΝΙ] οἱ ον. (Μ.70.ταότοΠ.). 

ὑπερήφανος, αγγοραριὶ, ἀαϑουρίϊομβ ὁ ἐπὲ τοῖς προσοῦσιν αὐτῷ 
κομπάξων, καὶ ὑπὲρ ὅ ἐστι, φαίνεσθαι ἐπιτηδεύων 1585.γερ..7.56(2. 
4348; Μ.321.τ1200}; τὸν πράττοντα μέν, σεμνυνόμενον δέ, καὶ τοὺς ἄλ- 
λους ὀνειδίζοντα [518,}Ρὲε].6}}.2.2382(Μ.709.1ο250}; τοὺς ἐφ᾽ οἷς ἔχουσι 
πλεονεκτήμασι μεγάλα φρονοῦντας ΤὭαστ ονμ.τ: 30(3.28); τοὺς κατὰ 
τῶν οὐκ ἐχόντων ἐφ᾽ οἷς ἔχουσιν φυσωμένους (σεηηδα. ΚΚἡ. Κοηι.τ: 20, 
(ρ.36ο.9; Μ.8ς.τ6608). 

ὑπερηχ-εέω, φοινά τοῦς ἰομάΐν [ἰαν, ἀγοῦη τοί ἤ ποΐςε, τοῖ, 
[4ΠΚ6Υ5 ἴῃ σματ ἢ τῷ ἰδίῳ θορύβῳ --ὧν τὴν διδασκαλίαν τοῦ πνεύματος 
Βαβ,ἠονιῃ Ἐς. 28(1.1238; Ν.29.304Ὰ); στ ΝαΖ.ε}.4(ΜΝ.37.250); ταρῖ. 
᾿Ιωάννης ὃ τῇ μεγαλοφωνίᾳ τῶν κατ᾽ αὐτὸν δογμάτων “-ἥσας τὰ προ- 
λαβόντα κηρύγματα ατ Ν᾽ ν55.Επμη.12(1}0.240.22; Νί.45.0400); ς. τεῆοχ., 
δεεοῖηο ἰομεν απ ἰομάεν ὑ, ἑαυτὴν ἡ σάλπιγξ Ἰᾶ,υ Μσ5.45(Μ4.44.316}0)}.Ψὕ 

ὑπερθαυμάξω, αὐνηῖγε τηνε ἔδει Μωῦσέξα μὲν θαυμάζειν,...ὑ, δὲ τὸν 
᾿Εμμανονήλ γτ. ,ε.5:τ4(Μ.}2.5578}.Ψ 

Ἐὐπερθεάρεστος, ἐχεέεάϊησίν ῥἰεαξίηρ ἰο (οά, ἸΣΡῊτ.2.τοὰ. 
Ἐὐπερθειάζω, οσεγ-ἀετν 9 μαποα ῥγαΐδε ἐχίγναυαραμεῖν, ῬΠΙοβί. ἡ. δ. 

2.3(Μ.6ς.468.Ὰ) ; 1δ.τοιΟ(ρ.τ28.1τ; ς88Α), 
ὑπερθεματίζω, οὐεγδια, οεἰδτά, ἘΡγ.2.274Ε. 
ὑπέρθεος, 1. γίογε μα ἀΐϊυμε; οἵ σοά, Τιίομ. τσ. 4.5.2.3(Μ.3. 

6468); τπιεδηϊηρ ἐχρίαἰπεά, 14.6}.2(}.2.τοό8Ὰ}; ξγτ, Τγρ. γ(οῦ,βο ; 
Μ.77.11228}; ὑ, θεότης 10.}), [.0.1.τ2(Μ.04.8488); οὗ Ἴτιπ,, ΤΠ οπ.Ατ. 
γηγϑί. τ τ( ].3.007Ὰ}; ἡ τριὰς οὐ τελεία μόνον τῇ τῆς μιᾶς θεότητος 
τελειότητι, ἀλλὰ καὶ ὑπερτελὴς καὶ ὑ, δόξῃ καὶ ἀιδιότητι, καὶ βασιλείᾳ, 
μὴ μεριζομένη Θορῃγ, ἢ ἐριτνη.(Μ.87.216οᾺ}; 2. ἐμῤγεριεὶν ἀἰυίμο; οἵ 
Ταῖη., ΓΑΤΗ ἀπημη! (.28,01τ74); ἙπΊορ. }΄. Τγῖη.2.π(ρ.364); Ατεῖῃ, 
Ροε.4:4(Μ τοῦ, 604); οἱ (Ὠγιβῖ, Μοά. ἄογηι τοί Μ.86.322058); 10. Ὁ 
ἐγίσαρ.26(Μ.0 5.70). 

Ἐὐπερθεότης, ἡ, ἀϊυϊμτίν τοὐῤτεῖ ἰς ἡῖονε ἱμαπ ἀϊοϊητῖν, Ὀϊοπ Ατ. 
ἀ.η..13..(Μ.3.ο814}. 

Ἐὐπερϑέσιμος, 5ς. νηστείᾳ, ἴσγπγ ἋΤῸΥ ἔαϑί σοητππδα Ὀονοπα 
δοσιβίοιηθα ΠΟΌΣ πὶ] σοσκοτον οἵ ἔο! ον) ἀαν, 50. ῥγοϊοηρεά 
᾿αϑὶ τὰς καλουμένας ὑπερθεσίμους πράττουσι διήμεροι καὶ τριήμεροι τὰς 
νηστείας ἐκτελοῦντες Ὀναρτ.ἢ.6.τ.21τ(ρ.20.6; Μι86.24778); ὑ. ... ποιεῖν 
70.ΟἸ πλ.ςεαὶ τ4(Μ.88.,86π50). 

ὑπέρθεσις, ἡ, 1. ΦΡΕΡΊΟΥ ῥοξίομ, Οὐ. ΝᾺ2.0γ.32.27(Ν},36.2058); 
2. ἐχί θη ςίοη οἱ ἃ ἰαϑί, οη. ΑἸ. ἐρ.εαη.(ρ.1το2.5; ΝΉ.1ο.127}4}. 

ὑπερθετικός, «τι ῥεγίαϊυξ; ῬΥΟΌ, ο. ραπῖτ., μαύυτηρ τἧδ ἐπαγαοίογίσιῖς 
οἵ ὀαεεσήτηρ τὸν ὀκτὼ ἀριθμόν, ὡς τῆς κατὰ χρόνον ἑβδομαδικῆς ὑπερ- 

θετικῆς [Ὁ ἴοτ ὑπερθετικὸν] ἰδιότητος Μαχ.ανηδὶρ. (ΜῈ Οτ. τ307}). 
Ἐῤπέρθηλυς, ἐγαηιδοεη της ἰδέ ἐονριαὶε ῥγήπεῖρίε, (να]θηῖ.) οὗ 

ἘΔΊΠΟΥ ποτὲ δὲ καὶ ὑπέραρρεν καὶ ὑ, εἶναι θέλουσι Ἰγοη. ἤ467.1.5.4 
(ὑπὲρ θῆλυ Μ.7.46οᾺ). 

Ἐῤπερθρηνέω, γαΐξε ἃ ἰαγιεμί, τ ρος. [9.(ρ.04π.). 
Ἐὑπέρθρονος, ἠτρἠϊν ἐπὶ γομεί, (τ. Νὰ Ζιεαγηι.Ζ. τ, τ6,.6(Μ,37.1255Ὰ}; 

ταῤνεμιεῖν ἐμ πγοηοά; οἵ Ττιη., Ἑπ]ορ. Κγ. Γεῖη.2.1τ(Ρ.364)}. 
ὑπερϑρῴσκω, ἱεαῤ οὐεν; τηβῖ., οἵ σοα, τοῦ, ΜῈ. ἢ.7:18 ὅ,. ἁμαρτίας 

Ογυτ. τε.) 2(3.472Ὲ)}; ρῥα55 ϑογομά {6 ϑοιιμάς οὐ ὑ. ... τὸ φιλάλληλον, 
ἰἅ. «ἀογ.8(1.267}). 

Ἐὐπερί, ῥον» (ἔοττῃ ρσόθ. ἀπ ἴο σοπἤιβιοη οἵ ὑπέρ Δ 6] περῶ ὑ. 
. εὐχῆς τῶν χωρίων καὶ τοῦ λαοῦ ΘΟ «4ς. τη. λας; 5Ρ610 ὑπερεί ἐδ.40. 

ὑπεριδρύομαι, ῥέ δεἰαῤἑῥίςμεί αὔόουδ, δὲ Ξἐβεγίον το, Ὡομ. ΑΥ.ς,}..7.2 
(Μ.3.2ο88) ; οἵ (οί, ἰγαηῃεεξηά παντὸς λόγου, καὶ νοῦ, καὶ σοφίας ὑ. τὰ, 
4.5.7.1(Ν.3.86:8); ΤΟντ. 1γιπ.γ(6δ,8σ; Μ.77.11328); τὰ πάντα ἐν 
ἀκαταληψίᾳ ὕ. ΤΜ ΘΙ. δ γνη οὐ πη. (Μ.18.360Ὰ}. 

Ἐὑπερίδρυσις, ἡ, δεῖηρ ἱπαὶ 15 ἐείαδσἠεά ἰγαμεοεμάεηίαϊϊν, 1.6. 
αἰδέγπαίθ τεαϊτέν καλοῦσι..«τὰς μὲν ἐνώσεις τὰς θείας, τὰς τῆς... 
ὑπεραγνώστου μονιμότητος κρυφίας καὶ ἀνεκφοιτήτους ὕ, Ὀϊοη ΑΥ ἀν. 
2.4{Μ.3.6400). 

Ἑὐπεριλάσκομαι, »αε ῥγορηπαίϊοη, τ} ἃ νίονν το, α. σαιξ., 



ὑπεριμείρομαι 

οἵ Ομτῖβί δ5 ὨΙΡῺ ρῥυϊεθὲ τῆς πάντων ὑ, σωτηρίας Ἰθυι5.}( τῴρ.τοῦ,25; 
Μ.20.13248). 

κὑπεριμείρομαι, ἀεεῖγε ἐχεεεαϊηρίν, Ἰτεη.ἢα6᾽.1.13.2(ΝΠ.7.580Ὰ). 
Ἐὐπερισσεία, ἡ, 5.ν.}., ἐχεδδς, δ ρον ἤν, 1518. Ρ61.6}}.4.22(Μ. 

η8.10728:; ν.]. ὑπηρεσία). 
Ἑὐὑπερκαθαρός, ἐχεθεάϊηρίν ρηγο, οὗ ΒΝ ὑπερκαθαρωτέρα ἡλιακῶν 

μαρμαρυγῶν ἸΡὮτ,3,545Ε. 
ὑπέρκαιρος, ῥενοηπά πὲ ἀμε εἴγε, μηᾶμῖν ῥοσῥοηεά, Ονγ. ρἰαῤρῆ. 

Εχ.2(1.2738). 
ὑπέρκαλος, σερνόηιεὶν δεαμίϊξαϊ; οἵ σοᾶ, ΑἸΠ. κε ρ.2(}1.25.50); 

τὺ. 4τ(δτ0); ὑ. τῆς σωφροσύνης κάλλος [516, ῬεΙ. 4ρ}.2.7(Μ.η8.4640); 
τονε ἱμαρ δεαμξεί; οἵ αἰνίηα θεδαίν, τοι. τ. 4....4.7(}1.2.7ο 1). 

Ἐῤπερκαταπλήττω, ἐγ) γεῖν ἐχοεεάιρίν, ἘΡὮτ.3.373Ὰ, 
ὑπέρκειμαι, 1. 16 αόῦε; τηθῖ., δ ρίαοοά αδουε, οκεσὶ ; ἱγωμδεοηᾷ, οἵ 

σοα πᾶσαν νόησιν..«ὗ, [0.1), ζσ.τ.8(Ν.04.8164}; οἵ ΟἸγΙθΊ πάσης ὑ. 
γενητῆς οὐσίας νγ. 70.1.ο(4.000) ; 405.) δὲ ἰγαμδεσμάδηϊ, σεῤγεηηε; οἵ 
(οα, τ Ν᾽ νββ.ογιοαίφοϊ τ(ρ. 8.1; Μ.45.138); οἵ ρα 8 ΒΟνΘΙΘΙρΥ, 
Ὀϊοπ. τ. ἀ,..12.3(Δ1. 3.600}; 2. δὲ ἀείαγοά, ῥοσίῥομεά τὰ νῦν ὑπερ- 
κείσθω λέγειν (Ἰοτη,Ξἐν. 5. δίρ. 25οντο ; Μ.9.6 18). 

ἐὑπερκειμένως, 1. ἃ δ βεγῖον ῥοσιίου, Ἰομ.ΑΥ.ε ἢ, τοι. 3: τοῦθ: ὃ 
20: ἃ 5: ΡΕΥΊΟΥ ῬΗαΉΉΟΥ, 19.7.4(212.}}; ἐδιτα.τ(, 280). 

Ἑὐὑπερκεφαλέω, ουόγίορ, δό δ ρεγῖον ἰσ; ο. αοο., ΑἸΔιεχ. 5.68: τα, 

(1.2᾽.3098), 
Ἐὐπερκινδυνεύω, ἔχε6 ἀαηρεν οἡ δεἑαϊ οὗ, (μτγβ.ἤοηι.7.3 τῇ 2 ΤΊτη, 

(11.7.30); Ρ4]}.}. 1 απι5.7τ(ρ.τό7.τὸ; Μ.34.12584}); ΤΠΡΠη. εἤγοη. 0.343 
(Μ.τοδ,82:58Β). 

Ἑὑπερκλεής, ῥέγομ ῥγαΐδο, οἱ Ττίη, ἐσοκλεής, ἐσομεγέθης, μᾶλλον 
δὲ ὑ. ΤΟ λο5. Ναχ αἰ, 3(Μ.28.861). 

Ἐὐπερκλονέω, ἐατἢ αραϊηδὶ απ συγ; οἵ τὰς 566, Ογαε, δτὺ.4,120. 
εὐπερκόπτω, κογηξ ομί, ἐηιεῦρε, ΝῚ ρ.Ῥτοσ α,(απὶ.2:0(Μ.87. 

16000) οἷϊ. 8. ἀπόκρυψις. 
Ῥὑπερκοσμικῶς, 5.ν.]., -- ὑπερκοσμέως, ἘΡΓ.3.711Ὲ. 
ὑπερκόσμιος, αὖουε ἰδ τρονίἀ, ἰγαηδεεηάεμε, οὐ δμρεγμαίηγαὶ, 

. κεἰεεέταϊ; οἵ ἀοά, γτιλονε ραξοῖ, ς δίς, 550); ἐγκόσμιον, περικόσμιον, 
ὑ. ἸἩιομ. Ατ.ά,ν5.1.6(Μ.2. 5960) ; οἱ ὅπ βασιλεὺς..«ὑ. Αἰτίο,ερ. Αγ. 
(ρ.54.6; Μ11.534); ὑπέρσοφον, ὑ., ὑπεράγαθον Ἠϊετγ.Η. γί. (Μ,40. 
8404); Τοῖ, 70.17: ς τῆς πρὸ κόσμου καὶ τῆς ὑ. δόξης ἑαυτοῦ μνημονεύων 
Αἰ. “4ν.1,38(Ν}}.26.92Ὰ}; τεῖ, Μέσ: 2ο εἰ τοίνυν τὸ ὁ. σῶμα Χριστοῦ 
ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου Τάντη ({Β45.)} μη. (1. 2088Β ; Μ.29.1168); 
χαῖρε, δι᾿ ἧς ἡμῖν ὁ ὑ. ἐπέφανεν 17|ο0.1). ζονι, (.οὔ.6 520); οἵ δὶ5 
δίονν, Οντυίμε σε. (τ.6074}; αῃα ἀϊνταἱέν, Ῥχος..1ς5.42: τοῦ (Μ. 
87.23720); οὗ Ὠδάνεηϊν Ὀεΐηρθ, Επιδιζ Ο τίρ.19ό.24; Μ.2ο.1220Ὰ}; 
Τ)ῖοη. ἀτ. ς.},2.4(Μ.3.1448}; 10.}. ο.1.1(Μ.04,7894}; οὗ Ὠξανθηὶν 
Γηγϑίοτίεβ, ΔΤ, ρεμί, Ο(}],25.20Ὰ); Πίοη, Ατσ.ε ἠ.4.2(Μ.3.1808}; Μοά. 
ἄογμι.δ(Μ.86.33200Ὰ); οὗ ἀηντμησ ᾿εαυδηΐν ΟΡΡ. βϑυίῃϊν ; οὗ εἴφυμαὶ 
1πξ8, ΟἸδηλ,4.4,5.,23(0.175.5}); ἡ δὲ σωτήριος χάρις, ὑ. τινα καὶ ἀγγελικὴν 
ἡμῖν παρέχουσα γνῶσιν Ἐλι5, )͵αγεοί. τ τίρ.3.1το; Μ.24.7160) ; ἡ κτίσις 
πᾶσα...ἢ τε ὕ., ἦ τε περίγειος Βαβιἠογπιη Ῥς.28(1.122Ὲ ; Μ.20.2ο10}; 
ΠΕ, 85 5 5ῖ., ἐεαυθη ἐμοῦ ὃ θρόνος ἐν τῷ ὑ, ἐστίν Τ᾽ 7οὉ 33(Ρ.124. 
15); οἵ τῆς τἱρᾳίςξοιιϑβ ὁ δέκαιος.. αἰνεῖ τὸν θεὸν ἑπτάκις ὕ, γεγονώς, τοῦ 

ἄνω κεχωρηκέναι τοῦ ἐν ἕξ ἡμέραις γενομένου κόσμον ΑἸΉ ἐχρς. 
ττϑ: τό4{(Μ.27.ποδᾺ}; ὁ, τῇ διανοίᾳ γεγενημένους ἘΒα5.ἐοη51.20.3(2. 
5668 ; Μ.321.13038); 8ἃ5 ΡῈΠ ὁἡ τπηιδαηΐηρ ᾿σχεσεάτηρίν τὐεἰΪ ογάφγεά᾽, οἵ 
ἑρποβες᾽ γενόμενος κόσμιος καὶ ὕ,, ἐν κόσμῳ καὶ τάξει {πάντα πράσ- 
σων (Ἰ611,5|7.7.2(Ρ0.13.25 ; Μ.0,4244})}; οὗ τὴς εἰἶξδοξ 8ος. Β451Π1465 ξένην 
τὴν ἐκλογὴν τοῦ κόσμου. ..εἴληφε λέγειν, ὡς ἂν ὑπερκόσμιον φύσει οὖσαν 
78.4.26(0.321τ.30; Μ,8,1476Ὰ}); πᾷς, 45. βι8ι. ᾿Ηλίον περιενόουν τὸν 
Κάρμηλον, καὶ ᾿Ιωάννον τὴν ἔρημον καὶ τῶν οὕτω φιλοσοφούντων τὸ ὕ. 
ΟΥΝα:.ογ.το.τ(}1.3ς. 8284). 

Ἐὐ περκοσμίως, 9 4 ῬΙΟΜΉΟΥ ἀὖουε ἐῤαὶ ΟΓ ἐμ15 τοογία, ἴῃ ἃ πεαυθηῖν 
ΠΩΉΉΣΥ ἑορτάζωμεν...«μὴ κοσμικῶς, ἀλλ᾽ ὑ. ατ.ΝαᾺ2.0».38.4(Μ.46, 

2168); ΕΡὮτ.2.ΖιτῈ ; ὅσα...ταῖς οὐρανέαις μὲν οὐσίαις ὕὑ,, ἡμῖν δὲ 
συμβολικῶς παραδέδοται Ὠοη, Ατ.ε. ἢ..1.3(Ν.3.1244}; οὗ σοά ταῖς 
ἀνομοίοις ἐκφαντορίαις.. οὗ. ὑμνεῖται 10.2.5(140})). 

ὑπερκρατέω, ἰηΐγαπβ,, ῥγευαῖί, Β85.6}.τ)ί οτΕ ; Μ,32.2818). 
ὑπερκρεμάννυμι, ρ653,», δὲ πη ρ οἡ δεμαϊξ οὗ, ἼΠΕΗΝ Ναζιν. ἴω 

τό6(Μ.38.1504}.Ψ 
Ἐὑπέρκτησις, ἡ, ἐχεῖξ5, Οναε. ΞΡ. 4.148, 
Ἑὑπερκτυπέω, ομϊ-ἠπιάον, τ Να Ζιεαγηῖ.2.1. τα. τόβ(}.27.τοά τα). 
ὑπερκύδας, ἐχεερτηρίν γοηοιθηθᾷ οὐ ρσίογίοις, ῬᾺᾺ].51}.50}.142 

(Μ.86.2125Ὰ}; οἱ δυιβι, 1Ὁ.303(21218). 
ὑπερκύπτω, ἴ. γαῖξε ομδἷ5 ἐγόβ αὖους, ἰοοξ δεγομά, Ὦσ. ὑ. τὸ 

καταπέτασμα ας. 6. βοεν.2.8(0.0.7); πιεῖ. ὑ, τὰ γεννητά ΟΥΟ».0.2 
(Ρ.218.20; Μ.11.4440}; Ἐπι|5.4.6.1.5(0.20.32; Μ.22.45Α}; τὴν φυσικὴν 
ὑπερκύψαντες θεωρίαν εἰς τὴν ἄυλον παρακύπτουσι γνῶσιν Μαχιαταρίρ, 
(Μ.0Ι1.12568}; 2, γ1δε αδόῦς, τηρῖ., Οὐ εἶ5.1.3(0.58.3; Μ.ττ.6τ1Α}; 

1440 ς ῇ ὑπεροξύπορος 

ὑ. τὰ ἐμποδίζοντα 19.1.2οίρ.8ο.9; 7164}; Ῥτοο ΟΡ σηημπ 2 (Μ. ὃς. 
4280}; 3. δγισγρα, γῖσε Ἐρ ἐκ δὲ βυθοῦ. «νῆσοι ὑ, θαλάσσης [56. ἴῃ 8 
ΘΑ ΤΠ] 086} Ογαε. δ 10.4.60; οἵ Ά|1|6η ἀπρεὶβ οὐκέτι εἰς τὰ ὑπερονράνια 
ὑπερκύψαι δυνάμενοι ΑΙαηαρΡ ἰερ.:ς. τ( Ν1.6.9480); πιεῖ,, οἱ [ῃοθε ψῃῸ 
αἀφεν ἴπὸ εἰεπηθηῖθ ἀποπέπτοντες τοῦ μεγέθους τοῦ θεοῦ, καὶ ὑπερ- 
κύψαι τῷ λόγῳ....οὐ δυνάμενοι 1Ῥ.22.}(0408); αΥ ΟΝ γ85. μμιτοί ρΡ.22:. 
28; Μ.45.8334}; αἰαῖμ τὸ ἀγαθοεργίᾳ.. «εἰς... κληρονομίαν ὑ, (Ἰ6Πὶ, έν. 
6.τ4{0Ρ.486.8 ; Μ.9.22098); ἀγγῖυε αἴ, Β85. μη. 2.τά4(τ.2400 ; Μ.20.δοολ). 

ὑπέρλαμπρος, 1. ἐχοροάτηρὶν ὑγίρλὶ, Ἰϊοπ Ατ. ἀ.η.8.2(Μ.3.802.Ὰ}); 
70.1).λονιιτι(Μ.ο6.5520); ἤόποβ λεπρῶν ἡ ὑ, κάθαρσις Βορῆτ. Ηρ. 
5γη..(Μ1.37.31108)}; 2. νέγν δρίοηδιᾷ οὐ ἀϊετηριςἠσά, ΟἸδτη. 4.4.5.8 
(ρ.1τός.4; Μ.9.6120}; 518.Ρεὶ, ρ}.3.25τ(Μ.78.9290}, οἱ νψοῦκβ οἱ 
Ομ τῖβε, σοηβί ρος γχ.}..6.2.7.2ο(Μ.8ς.12360); ἃ5. {{|6 οὗ ποποις 
ὑ. ὑπάρχους Ταῖς. ρ.47(4.1τοῦ). 

ὑπερλευκαίνω, δέ υενγ τολ 6, το Ν γ55.Πονι.7 τη ΟῚ (Μ.4..8408). 
Ἑὑπερλόγως, Ζ: ὦ ἘΙΩΉΉΘΥ το εἶ 15 δεγοπά τηπάογ»ίαπάϊηρ ἀμφοτέ- 

ροις ἴ5ο. ψυχῇ καὶ σώματι]...ὁ λόγος ὑ, ἥνωται 1(65, ΝαΖ, ιἰΐαξ,25:(Μ. 
48.88). 

ὑπέρλοφος, τοῦ πιρῇ ἐγές!; ταρῖ., ἰοξίν, ταδί ηθ, Ογυ,αάον.τ(τ.200). 
ὑπερμαζάω, ἀαυε συεγ-ίαγρε δγεαςς, ϑγ μεθ. ρ4{Μ.66.13400). 
ὑπερμαχέω, ἤρἠϊ ἔργ οὐ οι δοβα! οἵ, ΟἸοπι. ραεά, τι (Ρ.1ο2,21; Μ, 

8,2164); Επδέγαϊξιυ, Ἐπ γε βο( Μ.86.23764); ο. ἀαἴ., ΤὨρΠη οἰγοΉ. 

Ρ 4918. το8.7078). 
"ὑπερμαχία, ἡ, ἀείεπες, Ατιαβι.5,ἠσά,24(}Μ4.80.3008). 
ὑπέρμαχος, ὁ, επατηρίοῃ, ἀεξεπάεν ; ἐ50. οἵ οὐ οα ὈοΠ 4} οὗ πιδῃ, 

τΟίοηι.45.1; οίῃ.γες. τ δίρ.316.10; Μ.41.11490); 1“05.0υ,(.2.2(ρ.41. 
13; Μ.20.980}). 

ὑπερμεγέθης, οὗ Οοά, ςεῤγεημεὶν σγεαὶ, Ογας. δ ἐδ. .τ.1} Ἐπ νι 
(ρ τοῦτο ; Μ.20.13204}; δεγομά ργϑαΐηε5ς, οὗ Ττίη, ἰσομεγέθης, μᾶλλον 
δὲ...ὐ, 1 ας5. ΝΖ. ἀϊαί.3(Μ.48.861). 

Ἐὐῤπερμεθύσκω, δὲ ἐχεέεείνεῖν ἀγμηξ; τηεῖ,, 
15.040). 
᾿ ὑπερμέναὶ πηάεγρο, σεν, Απτ.Μου ἐῤ. ἔπι. (Μ.80.14218). 
Εὐπερμογέω, δὲ 10: ξγεαὶ ἐϊείγεδο, τ ΝΖ. εαγν".2.1.50.113(Μ.37. 

13034). 
Ἑῤπερνεφέω, 506,7 αδουξ ἐπ εἰομάς ; ταξῖ,, οὗ τς Ρῥχγουά, τ Νὰ... 

43.64(ΜΠ.36.π581Ὰ); τά σαγηι.τ.2.2.6(Μ.37. Φ784)}; : ἐδ. τισι. 41 2(10574). 
ὑπερνεφής, αὖουέ ἰὴ εἰομάς; ἤρ., τι Νγ55.υ, γ7ο5.(Μ.44.4258); 

τηεῖ,, ἀἰρηϊν ἐχαϊ σά, Ἐμδίζπε; δὲ ΟΒυτοῖ, (Ἰε,. ῥαδά.κτ.ο(Ρ.139.22; 
Μ.33 524); ὑπερνεφὲς..-τῆς πόθεν ας.««τὸ κατόρθωμα Μασ Μρηιαροεν. 

3.43(Ρ.150.τ0). 
Ἐῤ περνήχτομαι, «011 οὐν, (ἢτγβ.ἠο}».2.5.1 ἴῃ: 9 ονγ.(το ότ30; ν.]. 

ἴογ νηχόμενος ααυπη6); Πρ. ψυχὴ..«τοῦ κλύδωνος ὑ, ΓΒΕ, ἐς σι 2ῇ, 

(1,635); ἤξποβ βᾷςς βαξεὶν συϑν ὑ. ἴΞ5ς. ἰπ ΟΒΠΌΧΟΙ 85 ἴῃ 186 ΔΓΚΊ... 
θανάτου τὸ δεῖμα ὑντΟ ίαριφη.2(1.384}; τηρῖ,, γὴδα ΣΙ ΡΟΥΊΟΥ ἰ0 τοῦ 
περὶ τῆς οὐσίας λόγου ὡς..«μηδαμῶς ἁλωσίμου, ἀλλὰ πᾶσαν βάσανον 
“μένου [514.}ε].6}}.2.200(}}.78.7284}; γὸ ϑεγομά, ἱγωπιδοουμ, ἐδ.5.58 
(7608); σηγραξς, ἐχεεὶ, Ογυ.1ς.5.τ(2.7300}; ουεγείορ ἰμε δομπάς οὗ τὸ... 
σίδηρον τοῖς τοῦ πέλας ὑπενεγκεῖν, σεται πως..««τὸ φιλάλληλον 14 ,αὐογ. 
8(1.267}). 

ὑπερνικάω, ῥγευαῖί εονερίοίοῖν (οὐ); δὲ τπογε ἐμαν ΚΟΗΦΜΘΥΟΥ ; 8.5 
οοπέγαβίθα νντἢ νεκάω, Ογιεσιτη Κοηεδ:27 } 15 14 Ρ.20}; βμγ- 
ραξς, ἰγαηῃξεοηα θνητὴν διάνοιαν ὕ. Ἰπ5...( ὕὕὉτ(Ρ.229.11; Μ.20.1485Α}; 

ΒορΡἢγ. Η. ἐρ.γη.(Ν1.87.4τ760). 
κύπέρνοια, ἡ, τη ἰἰϊρείμαϊ ῥγιάσ τῆς ἀντιπάλου τῇ τε ἀνοίᾳ καὶ τῇ ὑ. 

ἕξεως, ἢ ἐστι φρόνησις" ἀντίκειται γὰρ αὕτη...τῇ...ὖ, ἐν τῷ ἐμποιεῖν 
αὖθις ἡμῖν τῆς οἰκείας ἀσθενείας ἐπίγνωσιν ΤΡτος (συ. Ἐγ.3:12(Μ.87. 
12458); Μίαχιορηξε.(Μ.01.21Α). 

Ἐὐπέρξενος, ἐχεσεστηρίὶν τοοπἀεγζμὶ, οἵ ἴδαϑὶ οἵ Αππυποιϑίϊοη ἡ τῆς 
βασιλίδος βασιλικὴ καὶ ὑπέρξενος ἑορτή τε καὶ πανήγυρις 1 [0.1) ποτε, 
κ(Μ.ο6.6488). 

ὑπέρογκος, 1. ἡμἤαϊεά, ῥγομά, δοαςίζεϊ ὕ. ῥῆμα Ηρρῃ. θαΉ.3.7.1; 
Αἰ(Ρα55.). Δμπάν.3(ρ.5.14}; Ογτ. ἄν». 17(3.2678); 2. αὔουε ἐπε πογηιαὶ, 
σεδίηηο; οἵ (μγιβυ 5. σοιπιπδπατϊηδηΐϊβ, ΟΠγγϑιλσηι δ... τ Μ1.(7. 
2340); ϑορῇγ. Ηρ. γη.(Μ.87. 4160); αἰ βέἔομ, ΟὨγχγβ5.ἀον".1 δ. τη 
Μ|.().2420). 

ὑπεροιδαίν-ω, 1. σἴθεὶ} οὐξῦ ἄβυσσοι τῶν ἰδίων ὅρων “-οὐσαι (τ. 
Νῦ585.γες. τ(}1.46.6008);2. Ξερεἰΐ ουεγηιμεῖ, ταδί. οὗ [ὴ6 ἢδατί ξήλῳ τῆς 
πίστεως κατὰ τῶν βλασφημούντων ὑ. 14. Εωρ.4(1 Ρ.98.11; Μ.45.6768). 

Ἐὑπεροικτείρω, ῥὲίγ ἐχεεεάτηρίν, ΟἸδτα ῥγοί δίρ.δι.χ6; Μ.8.1028). 
Ἐὑπερόμοιος, γηόγε ἐμαη {6 τοῦ δὲ υἱοῦ ὁμοίου ὄντος τῷ πατρὶ καὶ 

ὑ,, διὰ τὸ ταὐτὸν εἶναι πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἴσον πατρί ΕΡΙρἢ.αεγ.76.2 
(Ρ.342.23; Ν΄.42.ς20 Δ). 

Ἐὐπεροξύπορος, πειιΐ. 85 50 5ϊ., δεῤγέμιε ουϊξέριεδς, ἐχερ. ΗΘΌὉ. 
4:12 τὸ ὕ. τῆς τοῦ θεοῦ καὶ ἐπὶ τὰ ἀσώματα χωρήσεως ἐντεῦθεν 
δηλοῦται Μαχ.Ξομοί. ἀ π.0. π(ὑπεροξύτερον (1Ππ ἜΥΤΟΙ) Μ.4.3728). 

Το. αθηηπος Μοό. 



ὑπεροπευτής 

Ἐὑπεροπευτής, ὁ, οἶδαί, ἀφεείνεν. 1. ἴον ἠπεροπευτής, Ογτιλονι., 
ῥαξεν,. ο.π(ς5.1170). 

ὑπέροπτος, ἀϊεάδαϊμζε, ρῥγομά, Οτ. οὶ ἴῃ Ἐς. 65:7(}.12.15000); 
γχ Βς.1τ4:32(ΜἹ.6ο,8050); ερπθρίμοις οὐ, ο. σϑηϊ,, ΝῊ ἐρ}.1.138 
(Μ.79.1400). 

Ἐῤπερορέω, 5.ν.},, νῸὺ ἀογοςς διε δομπάαγγ; ᾿θπος τοξ άγαι οὐδὲ 
ἀφανῆ ἑαυτὸν παντελῶς καθιστῶν [30. (Άτ51], ἀλλ᾽ ὑπερώρει χρησέμως 
ΤΠ γ. ἤογβο] ρ. αὶ. 79.12:38(0.332.0). 

Ἐὐπέρορθρον, ν6γγ} ἐαγὶν τη ἐδδ τπουηῖῖρ, ΒΟΡὮγ Η νην Ογγ εἰ [0.18 

(Μ.8γ.341}}). 
ὑπερορίξ-ω, ἐγοξς ἰΐς δογάσγο- ἴη6, φρο δενομά ὀρέξεσι μηδὲν “-οὐσαις 

τῶν κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μᾶλλον (Ἰδτὴ.5,7.2.2ο(Ρ,172.21; Μ.8.1τος52.}). 
ὑπερόριος, 1. οὐεν ἐδ δομηάαγίος, ἐκίγαμεοις, 650. τοῦ, Ὀουπα5 οὗ 

ΘῺ 660]. ρχονίποβ μὴ δεῖν ὕ, ἕλκεσθαι τὰς δίκας (ῃτγ5.6}.]ππηόεοτοτί3. 
5160); διαγογγύζοντάς τινας, ὡς εἴη ὑ, [355. ὅτ, ΝΖ. αἴ (ΡῚ ϑοοτ, ἡ. 6. 
5.7.2(Μ.67.ς5738); τοῖος ργεαά ὑ, φήμη Μδοι Μη αροῦν.3,28(Ρ.110.7); 
2. ῥαπιεδοά, ΟΑἸεχ.ερ.(ρ.τοο. 7; Μ.25.2774)}; Ατλιεῤριερ. 1. (Μ, 
25.5480) ; ῬΗΙΠοΚβΊ.ἢ..6.4.τ(Ρ.57.5; Μ.6:.5174}; 3. ἐεαίγαογάτηανγ, ἐκεῖε- 
βῖσε αἰσχροῖς καὶ ὑ, πταίσμασι 1514. Ῥεῖ.6}}.2.1τ27(ΜΜ.γ8. 5608); οὗ ἐχ-᾿ 
Πδβϑίνοὶν Ργοϊοηρδα 5]6θρ, ΝῚ]. Εμίορ.28(Μ.70.11290)}; ὑπερόρια εἰπών 
Μεῃ.ἐχε. ρθη, 2ο(ρ.462.4:; Μ.113.8240)}. 

ὑπερορισμός, ὁ, δαμίξἠμιεηι, ἘΡΊῚρΡη, ἤαογ.76.3(ρ.344.14; Μ.42. 
5210). 

Ἑὐπερορμάω, ρΡ455., γέδἢ οὐεν, ΤΆΡΟΙ το Β5.82:τ5(Μ.33.1436}). 
ὑπερουράνιος, 1. αδουὲ ἰζε εεἰεξείαὶ, οἱ (οα ὑπερκόσμιον, ὕ. 

Ἰϑοη.Ατ..,.1.6(}1.3.π5ο60); 2. ερἰος αὶ, οἵ Ἰωορὸβ τὸν ᾧ. λόγον, τὸν 
ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας 1 Βα5.1ςτοῦ(α. 27}; Μ.30.4600) ; οὗ 

ΟΠ τιβα ὑ. δόξης... Χριστοῦ ἀποκαλυφθείσης Στεφάνῳ ἘαΤΠ]. ίας..4ε. 
8:53(}1.85.6530}; οὗ (ῃγϑι 5 θοᾶν δος. ΑροἹ]. ὕ. τὶ καὶ θεῖον σῶμα 
ἈΡΟΙ], ξγν.77(0.223.0)4Ρ.ΟὙΝ γα. ροϊ  ο(Μ.4.5.12168); οὗ Ὠράνθη]ν 
Ὀεῖίηρθ, 44. 70. ττ2(ρ.212.1); ᾿πι5.4.1..2.20(Ρ.127.32} Μ.24.952Α}; οἵ 
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ἤδανθῃ ὕ. .:. τόπον ΟἸοΙα ῥγοϊ (ρ.44.1τ| Μ.8,1538); 8.5.1 τοϑίι. 
5270; Μ.30.4600); τὰ ὕ. ἀφαυέμ, 7αὰ51.41α].56.1(Μ.6. 5960}; ὕπο, 
οἰκεῖν δὲ τὴν Μητέρα αὐτῶν εἰς τὸν ὑ. τόπον, τουτέστιν ἐν τῇ μεσότητι 
ἔτεπιἤαόν.τ.5,4(Μ.7.4078); οὗ δηγἊίησ εεἰθοιαὶΐ ΟΡΡ. δαυίῃ!]ν ἀεὶ 
ζώσης ὕ. ἀμπέλου ΟἸοτη. φ.ἄ.ς5.37(Ρ.184.το; Μ.9.6444); ἀναληφθήτω δὴ 
[5-. θυμίαμα] ..«εἰς τὸ ἄγιον καὶ ὁ. σον θυσιαστήριον {,1|. [αε.(ρ.1τ68,26}; 
3, 9 ᾿π θη 5: Ποδτοη οὗ ΡΓΕΟΘαΙΏΡ, οὐράνιος, φῤγα-εοἰοςίταὶ δυνάμεως 
ἡμᾶς οὐρανίου ἢ καὶ ὅ. πληττούσης ἐπὶ τὸ σέβειν τὸν κτίσαντα ἡμᾶς μόνον 
οΥ γῖηε. 4.1. 7(ρ. 204.12; Μοτι. 3564); : τὴν.. «ἄνωθεν γέννησιν. «εἰ,. «ὡς 
οὐράνιόν τινα, «ἴστε,.. «πάσης ἑτέρας γεννήσεως μᾶλλον ἡ τοῦ λόγον ἐκ 
πατρὸς ὑπερουράνιός ἐστι γέννησις ᾿,ϑοῖτ. Η. Ν᾽ 65 .4.32(Ν.86.τ6974). 

Ἑῤπερουργέω, τον οἡ δολαϊ οὗ, ξογυό, Νιὶ Μαρη.44(ΝΠ1.79.το240). 
ὑπερούσιος, αὐσυε οὐσία, ὑφγοπά αἰ δεῖηρ, σμῤγα-ἐπϑθηίίαὶ; οἵ 

(οά; 1, ψἢ χπηϑαπίησν οἰαθογζαίθα εἰ τὸ κυριώτατον καὶ πρῶτον 
οὐσία λέλεκται, διὰ τὸ πᾶσι τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτὸ ὑποκεῖσθαι" οὐκ 
ἔστι δὲ συμβεβηκός, ᾧ καϑυπόκειται θεός: οὐδὲ οὐσία ἄρα κυρίως 
λέγεται ἐπὶ θεοῦ. ἔστι γὰρ ὑ. Ογτ. ἐμες. 4(τ..194}; ὕ, ὧν καὶ πάντων 
ἐπέκεινα θεός τὰ «ἀἸαϊΐ, Τγτη. γχ(εἰ .4340); ἐν οὐδεμιᾷ φύσει, εἴτε αἰσθητῇ, 
εἴτε νοητῇ, κατ᾽ οὐσίαν ὁρᾶται, ὁ. ὧν Τάτ, ωη!.41:3.(2,70}; δύναμιν 
οὐ πάσης οὐσίας ἐξῃρημένην, ὡς ὑ. καὶ ὑπὲρ τὰ ὄντα οὖσαν ΤΌ γτ. Τγη. 
(65,80; Μ.77.11328}} 2. 5 δρὶ ποὺ οὗ θεότης, Ὀϊοπ Ατ,άνπια τ(Μ.3. 
5884); Μαχ. Ργγγ.(Δ.0τ.280}); 10... }ᾳεοϑ.2(4Μ4.94.1437Ὰ}; οὗ τριάς, 
1στιΝ,υβ5. σης, 5.0 ἴῃ 70.(ρ.177.8))0 -ῬιοπιΑτωημγείιτ τί Ν].3.0074); 
ΙΓ οητ.Η. Δ  6ει,4.25(Μ.86,16808);. πίι Μοπ λον τ(Μ.80.14330); [0. 
Μοπιγητη. Βας. τοί .ο6.13774}; 3. ρασβἀοχ σα !}ν οὗ οὐσία, Ὠϊοπ ΑΥ 
ἀπ τ(Μ...58885} οἷἵ. 5. εἰμί; Ζασἢ ΜΠ ρ(Μ.85.11378}; Οοηβί, 
Τῖας ἰαμά.τό(Μ.88.4978); Τ8ε69.Να2. ταὶ. 3(,1.28.860) ; 4. ΙΓ οἴπετ 
ψνΟτή5 ἀρρ δα τὸ οά ὑπέρκειται τῶν οὐσιῶν ἡ ὕ. ἀοριστία [»ἴοη, 
Αἰ 4.π.ττ(Μ.2.5888); πάσης αἰτίας αἰτία τις ὁ. Απαλι.5.Πσἀ.4(.80. 
538); ΟΥ σοηπθοῖθα ΜΠ (οά μονὰς... «ἁπλότητας ἀκροτήτων ἑνίσασα 
καὶ τεκοῦσα ὑ. λοχείαις ϑγτιοδιλγηη.τ 62(Μ.66.1589); τὴν θεαρχίαν 
:οοὐμνουμένην ὡς τριάδα. .«διὰ τὴν τρισυποστάτην τῆς ὕ. γονιμότητος 
ἔκφανσιν Τλῖοπ, Ατι,».1τ.4(Μ..3.5024}; ὕ, ἐπιστήμην 18.τ.τ{588.}; 5. οὗ 
Τοροβ, Μοά. ἄον:.8(Μ.86,32078); Μακιοβιςς .91.1280} ; 65ρ. Ῥατᾶ- 
ΔΟΧΙΟΑΙΪν, τεῦ. Ἰης., Μας. Αερ. οἰευ.6(Μ.34.8030); οὐσὶοῦται τὸ καθ᾽ 
ἡμᾶς ὁ ὅ. τοῦ θεοῦ ΠῊΡ στ Ν, υ85.λ οι. 3.8 τὴ 0.(Ρ.137.22); ἸθἸοη. Ατ᾿ 
6Ρ.4(Μ.3.1το728); Ια. Ῥηγϑί. 3(Μ. 3.10234}:} λέγοντες, ἀνάξιον εἶναι θεοῦ.ὦ 
μορφὴν δούλον λαβεῖν τὸν ὕ. Οὐ Αρτ᾿ δεῖ. 4.5(Μ.98,036}). 
᾿ Ἐὐπερουσιότης, ἦν σεῤγα- 5 5εηίταϊἑίν, οἱ οὐ τῆς γὰρ ὑπὲρ λόγον 
καὶ νοῦν καὶ οὐσίαν αὐτῆς ὑ. ἀγνωσία Ὀϊοπ.Ατ.ά,η,.τ.1(Μ.32.5884}; τὴν 
νοῦς τὴν θεαρχικήν, ὅ τί ποτέ ἐστιν ἡ τῆς ὑπεραγαθότητος ὑπερύπαρξις 
ἦδιτιπίξο30); ὁ. πάσης ἀπείρως ὑπερανεστηκώς Τα, ῥεηίαί.(5.131); 
τί τούτον 50. [π-.] πρὸς ἀπόδειξιν θείας ὑ. γένοιτ᾽ ἂν ἀποδεικτικώτερον, 
ἐκφάνσει τὸ κρύφιον καὶ λόγῳ τὴν ἀφασίαν καὶ νῷ δηλούσης τὴν καθ᾽ 
ὑπεροχὴν ἀγνωσίαν; Μαχιανηδῖρ (Μ οτιτοφ0.}; οἱ Οἢτιβι, τεῦ, πο. 
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ὑπερπάσχω 

ἔστι δὲ οὐδὲν ἧττον ὑπερουσιότητος ὑπερπλήρης ὁ ἀεὶ ὑπερούσιος, ἀμέλει 
τῇ ταύτης περιουσίᾳ Ὠὶση, ΑΥ.6}.4(Μ.3.10728). 
ὑπερουσίως, 1: α Ξιεῤνα-ἐπεοεαὶ τπιαημεν, οἵ σοα οὐσίας... 

ἐξήρηται, καὶ ἔστιν ὑ. Ὁ σου. Ατ.ἀ...4.20(Μ.3.7208}; πρόνοιαν ἁπάσων 
εὐδυνάμεων ὑ. ὑπεριδρυμένην Ἰᾶ.ἐ. ἦ.0, 4(Μ. 2.261}; ὕ, ἁγνῆς..«.«ϑεωρίας 

ἐ). 2. 4(1444); 1 «ινεί. Δ(Μ.3.10254) οἷζ. 5. ἀφαίρεσις; τε. ἴπο. 
ὑπερούσιος ὧν..ὑ. οὐσιώϑη Τματς,ρεηίαί. (5. 181}; τὸ μυστήριον. ..τῆς 
ἐνανθρωπήσεως ὡς πάσης φύσεως..«πᾶσαν ὕ. ἐκβεβηκὸς τάξιν Μακ. 
ανηδίρ.(Μι91.14090); [0.0 ἀονπιβιτ(Μ.96.7008); Ατείῃ. βροει τ8(Μ. 
τοῦ. 5120), 

Κὐπεροφρυβλέφαρος, Ξἐῤεγειίτοι5, 10. ἀοηιττ.τ3(Μ.06.7764). 
ὑπέροφρυς, τ ῤεγοιίοις, ρῥγομά, τ. Νὰ ιεανη,.2.τ.τό.1(Μ.37. 

2554}; οὗ Πεν!}, Ογτι ρίαρ  Οδη.5(1.1648); Ἔχερ. [νσίχβταχ, Ἰὰ. 15.4.1 
(2.5774}); τὸν..«ὖ, ἐν τοῖς ὅτι μάλιστα πολεμιωτάτοις ποιεῖται θεύς Ἰά. 
δονπιῤῥαξελ.τ4.2(ς3.1898}; [0.1}.λο»»5.8.2(Μ.05.7018). 

ὑπεροχή, ἦ, Ἔχέόόδς; ἤδησδ ῥγδ- ΡΠ ΦΉΖΟ, δι ΡΟΥΟΥν; ἵ. ἴῃ ΡῈ Π.; 
“ἴῃ ΟΒΌτοῦ ἐν ἐκκλησιαστικῇ δοκοῦντας εἶναι . ἐπισκόπους καὶ πρεσβυ- 
τέρους Ὅτ..70.32.12(Ρ.444.32; Μ.14.7734}} οὗἩἨἁ ἐπρβθυουβ ἐν ὕ. βασι- 

. λείας ἐσμέν [αβῖ. Παρ, εὐτεὶ,Ό. ναστι ἤν δι ς, 4(ρ. 2ο1.1; Μ.δό. 38308); : 
Ιη ϑρίτίτααὶ ᾿1ἴ6, γα μετὰ γοῦν τὴν ἐν σαρκὶ τελευταίαν ὑ, ἀεὶ. 
ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβάλλων (6Π|.δ γ. 1. τοίρ. 42.12; Μ.9. 4818); ; 2. οἷ 
σοί, ΞμβγΕΡΉαΣν ΟΥ πα] εεὶγν ἐκ τῆς ἐκείνου ὑ., οὐκ ἐκ τῆς ἡμετέρας 
φὐδεών, τὴν εἰς ἀεὶ παραμονὴν ἔχομεν [τϑπι. ἀλέν, ς.2.3(Μ.7.11270}; 
ΟἸἰφηλ. ἐγ.7.5(ρ.2ο.23; Μ.0.4374}; ἐν τοῖς ἄλλοις αὐτὸς ἀπαραβλήτως 
τὴν ὑ. ἔχει ΠονεΟἰσμιτοτο; τῆς θείας ὕ. ἀνοσίως κατεθρασύνετο γτ. 
5.34: 5(Μ.69.8978); Ηδβνοῆ. ΗΠ στ, 11. 42(Μ, 27. 9440); ̓ οὗ ὅπ ἃ8 
ΒΙσΏΘΥ [Π8 ΤΉ6Π ΟΥ̓ ΒΉσ6 15 αὕτη ἡ μεγίστη ὑ., ἣ τὰ πά.τα διατάο- 
σεται κατὰ τὸ θέλημα τοῦ πατρός ΟἸογλ. "ἐν, χ 2(Ρ. 5:23; Μ. 9. 4538); ; οἱ 
ὅ0η δηᾶ Η, (ἰιοβί πάντων μὲν τῶν γενητῶν ὑπερέχειν οὐ συγκρίσει 
ἀλλ᾽ ὑπερβαλλούσῃ ὑ. ΟΥ, [0.τ3.25(ρ.29.τὸ; Μ.14.41τ18); οἵ Εαϊποῖ ἴῃ 
Υγ6], ἴο 50 δηα Η. (ἀποβῖ, δος. ἐδαπουλίμ5, ὰπ.αροί,27(Ν.30.86ς); 
3. οἱ Ομηγβὶ 1π τε]. ἴο πιθη, ἢὰ γοόβρεοῖ οὗ ἀϊνίηδ πλΐατο, ΑἰΙαχ. Αἱ. 
ἐῤ. Αἰεκχ. ΤΡ. 24. 8;.Μ.18,5570), Οἵ 0. 6. 3ο(15; Ῥ.140. τό; Μ, 14. 2534); ; 
οὔτε ἡ ὑ. τὴν ὁμοίωσιν... "ἐλυμήνατο, οὔτε ἡ πρὸς ἡμᾶς συγγένεια τὴν 

ὑ. ἡμαύρωσεν (Ἡχγν5.ἠσηι.40.2 ἐπ σεη.(4.4044}; μεμενηκὼς...ἐν ταῖς 
ἐδίαις ὑ. Ογτ.ς.44:7(}1.69.το 278}; μεμένηκεν..«καὶ ἐν ὑ. θεότητος ὧν 
ἄνθρωπος οὐδὲν ἧττον [π|852ὲ. Ἰτηρ.σἀτεί (ρ.199.31; Μ.86.27978}; 4. οὗ 
αϊνίπο ἐῃίποβ, τεῦ, τΡοῖτ.:12 τὴν ὑ, τῶν τοῖς τελείοις ἀποκειμένων 
Οτιεμοί τη απ. 5: {.{}{.17.269Ὁ8}; τὴν εἰς ὑπερβολὴν ὑ. ... τῆς ζωῆς 
τοῦ θεοῦ ἰᾶ, 7σ.2.1|(πτ; Ρ.24.32; Μ.1τ4.1454}; Τύδε5, ΝΑ ζιαΐαὶ,τ(Μ,38. 
852) ; 5.85 {|6, Ἐχεεϊίοηεν, 7υβζη.ποὺτθ(ρ.140.24) : 1ὃ.25.5(ρ.2οο.21). 

ὑπεροχικός, ὃ. ἐεῤγένηα, ῥγε-ρεηομὶ ὑ, θείας. «δυνάμεις Ατεῖῃ. 
Αρος,4:6(Μ.τοῦ.5818); 2. ᾿γαπιοοη ἶσηὶ, Ὀϊοπ. Ατιά.η..2.3(Μ, 3.6408) 
οἴ, 5. ἀφαίρεσις ; 1Ὁ.4.3(6074} εἰσὶ δὲ καί τινα καταφατικῶς ἐπὶ θεοῦ 
λεγόμενα, δύναμιν ὑ. ἀποφάσεως ἔχοντα" οἷον σκότος...ὅτι οὐκ ἔστι 
φῶ:, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τὸ φῶς Τῦγτ, ΤΥ". 3(65,.4Ε; Μ.77.11258); Μαχιρ. 
(ΜΙ ττοβο). 

ὑπεροχικῶς, 1. ἰγαπεοεηἠεηαϊίν τὴν... ὑπερουσιότητα τὴν θεαρχικὴν 
«πάντων ὅσα ὄντα ἐστὶν ὑ. ἀφῃρημένην Ὀοη, τ, Δ.η.1.5(Μ,3.5030}; 
ϑεὸς.. ὑπὲρ πάντα ὑ. ἔχει 1.δοῃτ. Η. Νεξί, τ τοί Μ.86.1140Ὰ}); πάντων ὑ. 
τῶν ὄντων ἐξήρηται 7ο.ὮὉ. [.ο.τ.12(}1.94.8450); 2. ῥγε-ενε θεν, 9}. 
ῥγόμιεῖν, ἩΜατο. το ΒΑ .6ς.τοσ74); 10. ἀοη.12.6(Μ.06.7880). 

Ἐῤπεροχυρόω, ταῖε ἐχεσεάϊησὶν βγηι, ΟἸδηλ, για (0.18.7; Μ. ὃ, 
ἡ"2ολ)." 

ὑπεροψία, ἡ, 1. εὐμίεριρί, ἀϊεγεραγά, τν φορὰ βεῆβε ἐγκράτεια 
τοίνυν σώματος ὕ. κατὰ τὴν πρὸς θεὸν ὁμολογέαν (Ἰςῃγ.:,γ.3.1(Ρ.107.3; 
Μ.8.1το48}; οὗ (Πτιϑῖ τήν τε τῆς τροφῆς ὑ, ἐφ᾽ ὅσον βούλοιτο ΟΥ ΝΥ 95, 
οὐ .εαἰδείι. 23(ρ.88.ς; Μ.45.610)}; τεῦ, Μίιο:29 τῆς τῶν παρόντων 
ἁπάντων ὑ. (Ὠγνπ5.ἤοηι.2.6 τῇ ει ρυίης, (3.70 ΑᾺ}; ἃ5 ἃ νίτῖας τῶν ἐν 
τῷ παρόντι βίῳ πραγμάτων ὑ. τλιυῖνρ.63(1.3200); 2. εομίφρί οὗ 
οἰμεγς, ἀϊεἀαΐη ἀρχὴν πρὸς τὸ ὑπερηφανεύεσθαι τὴν ὑ, λαμβάνων {Β45. 
ἰς.88δ(1.449ς; Μ.3ο.2610) ; ατίβέπσ ἔγοτι μ ϊτ οὗ Ἰῃάρίπσ οἴμουβ, νυ, 
Γε.6:31(Μ.; βϑθθσῶΣ ἐδ.16: τοίβι70); ; οὗ Ιβυδεὶ, ΕΧοξ. Ος.5: 5, Ἰᾶ Ος, 54 
(3.840); ἀουώδεν 50. ἀληθοῦς ἐγκρατείας) πρῶτός ἐστιν ὄλεθρος ἡ ὑ., 
ἀρχὴ τῆς μεταδόσεως καὶ ἀρχαιογονία τῶν ἁμαρτημάτων 16ὸ Μδᾶρ. ἐρ. 

τοῦ. τ(ρ.56.28; ΜΟΙ .54.ττο4Ὰ).Ψ 
" ἠπερπαθής, ἐμ βεγηρ οἡ δεμαὶ ὁΓ διοίῃεγ ἡμεῖς ἐσμεν οὗ τὴν 
εἰκόνα τοῦ θεοῦ περιφέροντες ἐν τῷ ζῶντι... τούτῳ ἀγάλματι...«συμ- 
παθῆ, ὑ ὑ, Οἰετη. ῥγο!. 4(Ρ.46.18; Μ.8.1 Φ70Ν. 
ὐπερπαμφαής, μ γεν γαάῖαῃ!; οἵ Η. ΟΒοβί, Βιάγπι. Τιῖη.2.4 

(Ὁ1.530.4844), 
τὑπερπανάγαθος, ἐχεεφέάίησίν απὰ τοποὶῖν ροοά; οἵ ΜΝ, Ἐἔρῆγν. 

3.545}. ᾿ 
ὑπερπάσχτ-ω, 1. ἐμάπγς ργοαὶον στ εγίης; οἵ ῬΙαῖςξ᾽ 5 6, ἐχερ. 

Μι.27: τὸ μακαρία δὲ ἢ τοιαῦτα ἀπέχουσα ἐν ὀνείροις τὸ παθεῖν, ἵνα μὴ 
ὑπερπάθῃ Οτ.Ξεἰοὶ ἶς Μ|.χ7:ττθῖ, (Μ.17.2ο80); 2. φ.ν.}., οὐ εν οἡ 
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,ὔ 

ὑπερπέμπω 

δαμας οΓ; δὲ υὲτν ἀϊειγεδεε ξογ ᾿θανασίου.. τῆς ἐκκλησίας κποντος 
ἘΡΙρΒ. καογ.δο.ττ( Ν.42.2200 ; σοπ}. ὑπερασπέζοντος Ρ.161,10). 

πὸ περπέμπῳ, ουεγδἠοοὶ ἔπε τηρτκ, τ ΝαΖ.ορ.τ(Μ.37. ἸοπΑ): ΒΕ. 
ὑ, Χριστοῦ... ἐφετμῆς Ἰᾶ. δα }22,1.2.0. 122(Μ. 27.6714}. 

Ἑὑπερπερώτης, [.]. [ὉΥ ἡ περπερότης ἘΡὮΓ.3.401Ὲ. 
ὑπερπηδ- -ἄω, ἰδαρ ΟΥΕΥ ; τηϑῖ., σε ραδς, ἱγαηδεοημά ἡ γὰρ σὰρξ τοῦ 

λόγου “ἃ πάντα νοῦν καὶ νοῦ Ῥεῖ. Τιαοὰ ΜΙΖῚ ἠη.1.ω.22: τοί .86. 22200). 

ὑπερπιαίνω, ῥαίίση ουεγηνμεῖι, ΓΒα5.15.32(1,406Ὰ ; Μ.30,1848). 
ὑπερπίπττω, 1. ἐχεεεί, δὲ ἐπ ἐχεῖςς οὗ ὑ. τὴν συμμετρίαν Βα5,ϑ'Ριν, 

οί. 00; Μ.32.2ο0 4); ς. 5601, ΟτΝ ες, μά (Μ.45.τ41Ὰ}} 2. ραξ5 
ῥεγομά, Ιῃ τπουρῃς ἀεὶ δὲ ἦν [30, ὃ πατήρ), οὐχ “-εἰ γὰρ εἰς τὸ μὴ 
εἶναί ποτε ὁ νοῦς (τ, ΝᾺ 2.9}.20.το( }.3ς5.1ο 7714). 

ὑπερπλεονάζω,. δε ουενξεὶ, ουεγῇοιο ; οἵ 8. ν 6856], Ἡρφγη παρά. 

5.2.5} τιρῖ,, σοι δεγομά μιδασιῦο 'ὰ ει ἐὰν ὑ, ὁ ἄνθρωπος, 
τξυμαῤτάραι Ῥεςι δαί, πιτο; αδομμμα ἐχεεεάιηρίὶν; οἵ Βτάςε, χοῖ. τΤίγα, 
τιτ4, ΟἸετι ῥγοὶ ο(ρ.64.8; Μ.8.1074); αϑομη γῖονε ἴπ ΓΟΘΟΆΓΟΒΒ, στ. 
Νυ35.οεεμ»ς.(Ν 46, ττθςΒ). 

Ἐὑπερπλευρίζω, ρεδὴ ῥραεί, ΟὨτν 8. εἰ. κ(12.468.). 
Ἐὑὐπερπληθύνω, δὲ ἐχεσεάτηρὶν τε ρίτεά, Μας. Αδρ.ἤοη!. 4.20 (ΝΜ. 

34.4880). 
ὑπερπλήρης, 22 ἡιαη εἰ, ἐδ Ἠάϊηδες τοῦ ᾿[ησοῦ θεύτης... 

πλήρης ἐν τοῖς ἐνδεέσιν" ὗ. ἐν τοῖς πλήρεσιν Τοπ,Ατ.ά.η.4.τοί }.3, 
6480); οὗ ἀϊνίπε ΠΙρμΐ, 1Δ.ε,},.το.2(Δ6.3.27320); οἱ αοά, ζΟντ. Τνίμ (65, 
80; Μ.77.113228); σε ργοηεῖν {μἰΐ, οἱ ἀνία ἤδίυσο ἴῃ (ἢγβί τελείαν 
καὶ ἀνελλιπῇ καὶ ὅ. ἙΙορ. ἐγ ἀορη, (Ν.86.2 0480) ; οἱ σοα τοῦ ὑ, τῇ 
ἀγαθότητι εαἱ, ἄροκιτοῦ Ε (0,4.52.29}; ἀξ, 45 διιῦβε., ἀἰνίηθ ἐεΐηδ85 
τοἠτεὶ ᾿ς ῥονοπά {μἰϊη655, ὈΙο Ατ ἀν π.0.Ζ(οορο). 

εὐπερπληρότης, ἡ, ῥίεητίμάε τοὐϊεῖ ἐς ϑεγοπα ρἰοητίμάο,; οἵ σ᾽ {5 οὗ 
σοά, Ὠϊοπ. τά, ε.9.2(}1.4.οοο0). 

ὑπερπληρόω, Αἰ αῃ τπονε ἰξαν {}, Τῆοπ Ατοηγνβίιτ τ(Μ.3.9078). 
᾿ὑθερπόξητου, ἐχοσαϊηρίν ἀεεῖγαδίε, ἘΡΏΤ.3.531Ὲ. 
Ἐὐπέρπτωσις, ἡ, ῥαδεῖηρ ϑεγοηά, ἐχεῖςς, τον γββ ἠοῖ τὰ (απ. 

(Μ...4.9724}); Ἰά.».105.(Μ. 44. 420Α). 
ὑπερσάρκωσις, ἡ, ἐχεθςεΐυε φγοιίβ οὗ ἤεεῖ; ἢρ., Οἴει ῥαεά,1.8 

(ρ.128.1τ0; Μι8,2280) οἷ(. 5, τῦφος. 
ἀπέραξβ: ω, ρον Πρ αὔουε ἀποΐπευ, τεῖ, ἐαυδ] εν οὐ Ῥειβοηβ οὗ 

Τηπ, μηδὲν πύοντες, μηδὲ ὑποσέβοντες ατ.Ν82.0γ,22.12(Μ.35.11440}. 
Ἐῤπερσεληναῖος, ῥεγομά ἐμὲ πνιοοη, ἩΙρρ.λαεν.4.τ(ρ.33.1; Μ.τό. 

3050Ὰ); οἵο1δ. 5.13(ρ.107.,20; 31668). 
᾿ὑπερσκοπέω, «οπρίάεν, ἰακε ἱποιρπὶ ἡ ῥελα!ῇ φΓ ἀμοίδιεν, ἜΧαρ, 

Ἐοπλ.8:26 τὸ οὖν πνεῦμα, φησί, τοῦ θεοῦ ὑ. τὰ ὑπὲρ ἡμῶν Ὀϊάντη, 

Τνῖ,.3.35(}.39.0648). 
ὑπέρσοφος, 1. γίογο. πα τοῖδο ΟΥ σηργεμιεῖν τὐΐξο; οἵ Οοἄ᾽ 5 νυῖβ- 

ἄοτω, Γοη, ἀσ,,γ.}.2(Ν}.2.8680) ; οὗ (χῖβὶ ὑ. γνῶσις Τιεοητῖ, ΗΛ ἐς, 
2.21(}1.86.15 810}; οὗ οα σοφὸς ὧν καὶ ὑ. Μαχισαμδιρ, (ΝΜ Ο1.1102Ὰ}; 
πεαΐ. 45 δι 5ῖ., ἀϊνίης τυΐσάοηι τολίελ. ἰς δεγοηά τοϊδάομι, Τόν. Ατ. 
4.π.2.3(6498) ; 2. ἐκεεεάίηρίν εἰουον, 1514. Ῥε],6Ρ}.4.67(}1.28.11248)}. 

, Ἐὑπερσόφως, ἐχεεεάίηρίὶν τοϊσεῖν, Απδϑί. 5. ἢν 1(Μ.80.0428). 
Ἐὐπερσταχύω, ῥέα αὐμηπάαμες οὗ εογη, Ογας. 51.1.2 08, 
Ἐὐπερσυντελικῶς, ἐξ: ἃ ἩΙΩΉΜΕΥ τοῆτεῖ; ἐχερεας τῆαὶ τς βενζέεὶ, ἐν 

μιοδεγαίεῖν, ἐχεσ. (0].2:14{. μὴ ὑ.[5ς. ἐνδύσασθε τὴν ἀγάπην], ἀλλ᾽ ὡς 
ἐποίησεν εἰρήνην πρὸς ὑμᾶς ὁ θεός, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε ΟΠγγο. ποη. 
8.2 10. (οἱ (ττ. 4830, ν.!. ὑπερσυντέλικος ΟΥ̓ -τελικός ; σα 186. ΟΠι(85). 

Ἐὐπερταλαντίξω, ομτοεῖρῇ; τηρῖ,, δ ῥα551 ῬΆ55.» Ερίρβ, μαεν.16. 
5ϑ(ρ.4ο8.8; Μ,42.6280). 

εὐ περτανύω; οἰγοίεἶ; οἵ αὔουε, Όντ. κορι .«Ραξελ. 5. ἜΡ .468). 
ὑπερτέλειος, 1. εἰ ῤγεριεὶν ῥεέγζξεει!; οἵ αοα, δος. ΗΝ ει. τῷ. 

86.14088}; οὗ Ττη., ὕσπξε, Ῥόροῃ. ἐδΐα (Η.3.τ4498); πειΐ, 85 βυδί., 
οὗ φᾶς Ῥείβοι οὗ Τυίη., Πα θα 7. 41α].3(Μ.28.861); 2. γίογε ἰπαῊ 
ῥενζεεί,; οὗ ἈΌΤΆΒΕΥβ, Ξυ ἢ 85 ὕνεῖνς, [Π6 βασα οὗ νἤοβε ἔαοΐοῦβ (π- 
οἰυάίήῇπσ ππῖτν} 15 στοδίοευ [μ8ῃ {Π δ βαῖνε5 (ορρΡ. ὑποτέλειοι), ΜεΕΙΠ. 
δγηριδιττίρ.9ς.7; Μ.18.1560).. 

᾿ πὐπερτελειότης, ἡ, ῥεγξεεϊίον, τοβτοῖι ἐς αϑοῦό Ῥεηγεειέονι; οἵ σοά, 
ἘΡΙΡΗἠαεν.72.)(Ρ.262.1 ; Μ.42.3028). 

ὑπερτελής, »107Ὲ πάῃ: βεγίεει. ΟΥ̓ Ἵπα!, δεγομά ῥεγγαείίονι, οὐ 
σι ργομεῖν ῥεγζοεὶ, οἵ ἀοα πάντων ἀρχὴ καὶ πέρας ὑπεράρχιον καὶ ὑ. 

Βιοπ. Αγ ..4. τοίΜ. ἤ: "ο8Α); ; τὸ ἄλογον ἀνατίθεμεν τῷ ὑπὲρ λόγον, καὶ 
τὴν ἀτέλειαν τῷ ὑ. καὶ προτελείῳ 1.1. 2(δ694); Ἷ τέλειον μὲν οὖν ἐστὶν 
οὐ μόνον ὡς αὐτοτελὲς.. ἀλλὰ καὶ ὡς ὃ. κατὰ τὰ πάντων ὑπερέχον 1. 

13. (9178); ὑ ὃ. εἶ' καὶ γὰρ ἀρχὴν οὐκ ἔχεις: τελοῦς ἀπέστης, καὶ διέστης 
τοῦ μέσου, ἐκτὸς βεβηκὼς τῶν τριῶν (φρο. ῬΙ5.Ὺέχ. τόιϑ(Μ. 92. 1563); Η 
γζτ, Τγίν 4(68, 58; Μ.77.11288}; ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσι μίαν 
οὐσίαν ἁπλῆν, ὑ. καὶ παντέλειον 1διο(148; Μι77.ττ4τᾺ}; Τ0Τιλοηι,τ. 
Β(Μ 96. 608) ; 14. απεοῦ. 180}. 4.14 108); οὗ τὴς Νοτά, Μίαχ. απιφίξ. 
(Μ.ο1. 1ού88); μεγάλη καὶ ᾧ. ἡ ἀρετὴ τοῦ Χριστοῦ ὡς καὶ αὐτοὺς 
καλύψαι τοὺς οὐρανούς Ογτ. βαε. 340(3. 5ΒΡΒΟΨΥ. ]. ὑπερτενὴς). 

1442 
{ ᾽ ὑπερυψόω 

“ὑπερτέμνομαι, ἐμ ἰο Ρίδεας; ; τηρῖ,, ἀεείνογν ἐξ ἔογες οὐ ὑπερε- 
τέμνετο τὸν λόγον τὸ τῆς σαρκὸς ἐὐνελές Β45,9ε].07.25.3(Μ.8ς.2930). 

ὑπερτενής, ϑἰγείοιτης αὐουέ, ἰαρὰ αὖουε δηοῖμου; τηδί., οὗ 
ΠσΟΠΠΖΌΏΘΤΙΟΥΝΒ οἱ ὀφρῦν ἀνασπῶντες τὴν ὑ. κατὰ πάντων Οντ. “ἄτη. 41(3. 

2830); Ππρηοβ ἰοῇν, ομδίτημσ ὑ, ... τὴν θεωρίαν 14, αἀον.τ(1.80); τεῖ, 
τύ οτσ. 2:8 τὸ γε εἶναι...τῆς δδξηρ ὰ κύριον, πῶς οὐ λίαν ὑ. ; Ἰὰτησιπίρεη. 
(ς᾽. 6970) ; πδαῖ, 85 βιι0ϑι., σεδίζνμείν; οἱ σοα᾽β νυ βάομι, 1ὰ,1ς, .3ν 4(2. 
5ΙΟΟ); ΡΟΨΨΕΥ 8Π6 ρίουυ, τ. 4.5(5120); τῆς ἐξαιρέτου πολιτείας τὸ ὑ, 1, 
αἄον.τ(288). 

ὑπερτερ-έω, δέ αὔους τῷ --οὔντι πιεσμῷ τοῦ στερεώματος Τ( 265. 
Ναζ.ἠϊαϊ,οο( Μ.38.964); τηεῖ., δὲ δ βῥενγίον, σῦραςς, ΤΟΥΟΝ γ55.σύσμνς. 
(Μ.46.1τ658); Ογτιαἄονγ.2(1. 548); ; 1ῤ.(660). 

ὑπερτίθημι, 1. πιοα., μοι ΟἸοιη."ἰν.2.23(ρ.100.21 ; Μ.8,1οΒ08) ; 
2. τηβά. ; ἃ. ῥμὶ φραγ ὑ... . κακὴν ζύμην ἴξι. Μαρη.το,; Ὁ. δι ο΄, 
εὐ μὴ ὕ. μηδὲ δισγίιξοις. πιστεῦσαι..«ἐμοί Τυϑῖ. ταὶ, 28, Ἂ" 6.536.Ὰ}; 

.. βοήθειαν ΟἹ ἐβνίπιο. 4.1.17(0.226.3; Μ.11.2844}; ὑ, ..- τοῦ ἐλθεῖν 
οὐ, 6}.23(0.61.1; 52.858); Ὁ5., ἀείαν, τ δεν, 2(0.2,2ο; Μ.25..428᾽ 
(420)4}; ο- βᾷςς οὐέν, ΟἾ πρὸς τὴν ζήτησιν μίαν... ὗ, ἡμήβαν Ηονι. 
ΟἸεν.2.40; 151ὰ, ΡεΪ. ἐΡβ.1. τ4{Μ. 78. 2608); αἀϊεγεραγιί μυθολογοῦσιν 
᾿Ιουδαῖοι, καὶ παρόντα τὸν νῦν καιρὸν ὑπερτίθενται Ατλ με 4ο.τί Μ.25. 
τόξα); 3. ἐχερεᾶ οὐ ἀείαγ, οὗ σοπτιπυΐπρ ἃ ἴδϑ: ἘΠῚ] σοοϊζοσον οἷ 
[ΟΠ] την αν οἱ μὲν καὶ πάσας [8ς. τὰς ἐξ τῶν νηστειῶν ἡμέρας] 
ὑπερτιθέασιν ἄσιτοι διατελοῦντες, οἱ δὲ δύο Τ)Ἰοη. Α].ἐρ.ἐαη.(ρ.102.1; 
Μ.το.1277Ὰ}} τηρᾷ, τινες, οὐχ ὅπως οὐχ ὑπερτιθέμενοι ἀλλὰ μηδὲ 
ἩἩ στέυ σαντες ἐδι(ρ.1ο2.6; 1277). 

ὑπέρτιμος, 1. φμῤγενμεὶν ῥομπομγαδίο, οἵ ΒΜ ἡ ὑ, τῶν ὁσίων τιμή 
ἘΡΗΕ: 3,5510; ὕ, πατρικίου: Μάαχ.Ρν»» Δι, (Μ .91.288.);  πθαζ, 85 5051.» 

οὐμαθηταὶ διὰ τὸ ὑ, ... τὴν δειλίαν πρὸς τὴν ἁφὴν τοῦ σώματος αὐτῆς 
"πὶ ΒΜ] ἐνεδείκνυντο Θετν Ρ ον. 8(Ν.98.3690Ὰ); 2. ον ΟΥ ἐκχ- 
ἐσεάζιτρῖν ῥγεείοιις ὗ. ... τῆς τοῦ θεοῦ μητρὸς ἡ μετάστασις 10.) λον, 
9.2(}1.96.7280); ΤὨΡΠη. εὔγοη.Ρ.236(Μ.τοβ. 068). 

εὑπερτίμως, τοί 16 μίνηοςὶ ποπόίν, δύνῃ, ΟΡ ὁγ.8(}].08,2698), 
Ἑὐπερτοιχέω, γή56 αὐουθ ἰμ6 εἴάες οἵ ἃ 510, Οὐ Ναζιεαγηι,2.τ τι. 

138(Ν1.37.το0ἃ ; ὑπερτειχοῦντος (τ εῇ5). 
ὑπέρτονος, εἰγαίηοά ἰο ἰδὲ πρηοσί οὐ πηἀμῖν; τ. πϑαῖ, Οἷυγ. 85 

ααν., τοῖξϊ δοτο-οἰγίηρ εἰγείεβεα ἰοο ἰαιεΐν ὑ. τοξεύοντες ἱγεπ ἤμαδν,1. 
16.3(Μ.7.6368)}; ΟΥΝαΖ.  αγ7.1.2.9.125(Μ.37.677Ὰ); αἱ ἰοο ἐΐρὴῆ ἃ 
Ριϊεῇ ὑ. ἄδειν ΕἸφπλ, ἰν.2.2ο(ρ.18ο.3 ; Μ.8.τοῦ88Β) ; πιο, ουεγεοϊγαιπεά, 
οὐεν-ηδηδε οὐ γὰρ ὑ. ἡ ἀγωγή τοῦ λόγου, ἀλλ᾽ εὔτονος Ἰὰ «βαεά. 1.12 
(ρ. 140, 28; Μ.8,52608); πευῖ. ἃ5 Ξυ δῖ, τὸ αὐστηρὸν τῆς σπουδῆς ἡμῶν 
καὶ τὸ ὕ. χαλῶντας 1.2. π(Ρ. 185. 27; 4488); παῖ, 845 δᾶν,, σοἰδηημῖν, 
τοῦ, τύον.δ: τῇ ὃ ἀπόστολος ὑ. φθέγγεται 1ά.ς|γ.3.12(0.227.5; 11808).Ψ 

“ὑπερτραφής, ΦΤΟΙΘΗ ἐπὶ Ἔχεῖςς, ῬΆΔΙοβί. ἐ.δτ 4(Μ.6ς.4610). 
ὑπερτρέχ-ω, γε δεγον, }ᾶςς δεγοπά; ἣρ., οὗ 1ὲνν8 τὸν νόμον 

ἀναγινώσκοντες, οὐχ ὑ, τὴν σκιάν ΟΥΤ, [ς.4.4(2. 690); τηδῖ, τὸν 

ἐνανθρωπήσαντα..«λόγον, τὸ τῆς ἀνθρωπότητος “-οντα μέτρον 1(.1.ς, 

οἵ τ(Μ.72.ὅ4ο0). 
ὑπερτρυῴάω, ἱμχμγίαϊς ἐχεοςείθεὶν ἴα; α. ἀαΐ,., Βα5.56].ογ αττ(Μ, 

85.1480).. 
ὑπερυθραίνω, ρᾷ58.» ΥΣ γεά, δίμει, ΜΟΙ. γηρ.8.1](Ρ.112.4; 

Μ.18.1730). . 
ὑπερυθριάω, -- ἴοτερ. ; πόποε ς. ἴηβδη., δέ αολαπιοά, μοδτίαίε ἴο ἄο 

βοσμει Πρ, γε. 7ο.7(4. δβτρ). 
ὑπερύμνητος, τοογίμν οὗ φμῤγόῖηε ῥγαΐῖδε; οἵ ἀοα᾽ 5 παπΊε, Ερἢγ, 

λι2ός; οἵ σοά, 70.}).εἀγ»πνάοννη. ΒΜ οἹ(ρ.220; Μ.96.13658); οἵ 
Τηη., ἰά. 1]αεοῦ. 760. 04.1413})}; οὗ ΒΜΥ, ἰά. [.σ.4.τ4(Μ 04. 11530). 

Ἐῤπερύπαρξις, ἡ, ἐνίείσηεο τοκτεῖ ἐξ ῥεγομὰ ἐχίσίεμεῦ, οὗ 6οα ἡ τῆς 
ὑπεραγαθότητος ὑ, Ὠιοη.ΑΥ.4.».τ. (} 1.3.5 030). 
ὑπερυψ-όω, 1. γαΐδε ον ἐϊρὰ; ἢρ., οἱ ρτορῃεῖβ Κοπρα ἴο ἃ οἱουά, 

{Βα5.1ς.τ8(1.48:Ε; Μ.50.361Ὰ); τηεῖ., καὶ ἐκεσεδίησίν, ἱτὰ ΠοπουΥ 
ΟΥ Ρταῖθα; 8. οἱ Οοά: (μχιβῖ, τεί. ῬΙ. 210 τοῦτον [5-. σὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου)... «ὁ θεὸς ὑπερύψωσεν,...ὁ γὰρ λόγος ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεὸν... 
οὐκ ἐπεδέχετο τὸ ὑπερυψωθῆναι Οτ. 7.. 32. 25(17; Ῥ. 410. τό; Μ. 14. 8134): ᾿ 

Ἐπ5.6. ἐπ ατ(ρ. 79. 6; Μ.24.8454); ἄνθρωπος δι᾽ ἡμᾶς καὶ ὑπὲρ ἡμῶν 
λέγεται “οὔσθαι, ἵ ἵν᾽ ὥσπερ τῷ θανάτῳ αὐτοῦ πάντες ἡμεῖς ἀπεθάνομεν 
ἐν Χριστῷ, οὕτω ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ πάλι ἡμεῖς ὑπερυψωθῶμεν ΑἸΉ. 
Αἰντ (1.26 .974)} ΟΥ. Ν γξε, Ἐπηιοί(Σ ρ.122.1ο0; Μ.4ς.7048)}; πιεῇ 
ταπεινωυθέντα τῇ ἁμαρτίᾳ τῇ ἰδίᾳ δόξῃ ὑπερύψωσεν 18Β45.1-. 253(1. 5738) 
Μ,320. 5650); ὈΒύτο ἐπλήρωσεν..-πνευματικῆς χάριτος...καὶ ὑπερύψω- 
σεν αὐτὴν ὡς οἶκον ἐπ᾿ ὄρους (οηεί. ΑΡ}.6.5.3; Ξετρίυτεβ. ὑπερφνῇ 
εὐ καὶ ποούμενα εἰς αἰῶνας αἰῶνος ΝΙ].εῤ}.2.1χ4τ(Μ.70.2640); Ὀ. οἵ 
ἸΏ: οά εἴη τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ...--οὐμενον Ὁ70.}.8..}.1ἢ 
(Μ.οδ.τοι30); (τιβὶ “ποῦντες.. οὐκ. ἀπολήγομεν ΟὙΝ 85, Εμη. (2 
ῬαΙΙ4. 15; Μ.45.6030); ΓΠοιάβονεϑ ἑαυτοὺς δὲ “οὖσι, τελείους ἀπο- 
καλοῦντες ἴτεη μαόν.1.6,4(Μ.7.500Ὰ); μείζων ἐβουλήθη γενέσθαι ἐκ τοῦ 
εἰπεῖν τι χαλεπώτερον. σὺ δὲ δεξάμενος πάλιν, ὑπερυψώθης" καὶ 



φ ΄ ὑπερύψωμα 

γέγονε κακῶν φιλονεικία 1Β45, αε,3(2. 5008 ; Μ.31τ.14454Ὰ); ὑπερύψωσε 
τὸν ὑψηλόν, καὶ τὸν ταπεινὸν ἐταπείνωσεν ϑγμ65...70(Ν.66.144ς58); 
2. α. ΒΘΠΕ.» σχαὶ! δέγομά ὧν πάντων ἶδο, ὕμνων] ὑπεραινετὸς καὶ 
“οοὐμενὸς ἐστιν [3., 04] ἔθ ιοπ.Α1.}».2 τη 7οδ(ρ.2ος.3). 

δὐπερύψωμα, τό, 5, ἐχαϊαίίοη, ἱεοπῖ, ΗῸΝ εϊ.3.8(}1.86, 
τό260). 

"ὑπερύψωσις, ἡ, ἀϊρὶ: ἐχαϊαϊ το ; ταεῖ., οὗ Ομεήδέ, τοῦ, ῬΏΠ)1,2:96. ἡ 
δὲ ὑ, τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. .«αὕτη ἣν τὸ μηκέτι ἕτερον αὐτὸν εἶναι τοῦ 

λόγον ἀλλὰ τὸν αὐτὸν αὐτῷ ΟΥ, [0.32.25(17; Ρ.470.18; Μ.14.813}); τῆς 
τοῦ παθόντος ὑ, τ ΝΥ 55. τι. 5(2 Ρ.122.18; Μ.45.70 40}; οὗ μἰδ εβἢ 
τἈγουρη γροβίδτις ὑπο θέωσιν τῆς σαρκός, καὶ λόγωσιν καὶ 
ὕ, λέγομεν ΤΌγτ, ΤΉ. 24(65,308 ; Μ.77.11τ658Β) τξ 71ο. Ὁ. 7.0.4.τ8(}1.04. 
Σ1948}; οὗ τήξη [σου ρὴ (τσὶ ἡμῶν ἐστιν αὕτη ἡ χάρις καὶ ὑ,., ὅτι τε 
καὶ ἄνθρωπος γενόμενος, προσκυνεῖται ὃ τοῦ θεοῦ νἱός ΑἸᾺ,“ἀγν.τ.42(Π. 
26.1008}); οἱ ἃ βαἰπὶ Ὁν ἀοά, [ξοπῖ, Ν ν, 170. ΕἸσεη. 45(ρ.9 5. 8). 

"ὑπερύψωτος, ἰρηΐν ἐχαλοᾷ ὃ πατήρ μον ὁ Χριστός.. «ὁ νοῦς ὁ ὑ.. 
ἐν τῇ αὐτοῦ δόξῃ “4. ΒΡ 11.τ32(ρ.63.17) 

"ὑπερφαής, ὀνῖφλι δεγομά ὑγιγϊηοος οὐ ἰγαημεεομάομιἶν γαάΊῖαμὶ, 
οἵ σοᾶ τὴν ὅ, καὶ ὑπερώνυμον ἀγαθότητα ΤῬοπ. ΑΥ.4...1.8(}}.3. 5974); ; 
18.7.3(8728) ; ̓ΙΔηγεί τ τ(Μ.3.0974). 
ὑπερφανής, ΞΞ ἴοτοσ., ΠΙΘη.ΑΥ.4.».1.4(Ν}.3.5020); ἐῤδιτ, (ς038) ; 

56 61]., ΙΔ ηγδέ,τ, τ(}]1.2.9078). 
ὑπερφερής, ῥ»ονηη6η}; οὗ αι Ὠ1]}, Οοηςί. ΑΡ}.6.5.2; ταεί,, οἵ δπν- 

την ργεφαὶ οὐ ομίπίαμάτηρ Ὀσγοπα οἰμοῖβ μείζονά τε καὶ ὑ. κατορθοῦν 
Οντ ον. τί 1.308); τὰ μεγάλα καὶ ὑ. τῶν πλημμελημάτων Ἰά..δοῤρἧ.528 
(3.6154}; 14, 7ο.6.τ(4.6030}; σοτηρ., Ἐριρῇ.μαον.27.2(0.303.3; Μι4τ. 
3650); ϑᾳρετ!., [0.1).λον.τ.6(Μ.06.5 520); ποιΐ, 85 βυθβῖ., ομές- 
οἰαμάτηρ ἀερνδε ΟΥ φιαϊτέν, σγξαίηδες5 τῆς ἐνούσης ἀλαζονείας αὐτοῖς τὸ 
ὑ. Ογτ.1ς.2.5(2.3300); τῆς τοῦ θεοῦ γαληνότητος τὸ ὑ. 1α. ΒΞς.35:7(Μ.6ο. 
920Α}); οἱ 5. ΤἸομπ᾿ 5 βοΒρεὶ τὸ τῶν θεωρημάτων....ὕ, τᾶ, [0.1 Ῥτοσιλ. (4. 
84); ἐμαὶ τοβτεῖι ἐς Ῥεδὶ, ροσάγδες, Μακ. εαρ ἰἠεοΐ. 2.70 (ΔΈ.90. 206). 

ὑπερφέρω, 1. Σαγ ὑὐεῦ ; ΠΘΊΠΕ, Ραβ85. τῆς θαλάσσης ὑπερενεχθείσης 
τοῦ σκάφους ουεγισξεῖ»!, (Ὠγνβ. μσηι.74.3 τῷ ΜΠ. (1.700) ; 2, ἸλΊΤ8η5., 
}ᾷα55 ἀϑουε, ῬὨΙ]οβί, .6.12.8δ(ρ.146.6; Μι6ς.6τ68). 

Ἐὐπερφερῶς, ῤγε-οὐπηεηείν, Ογτιαάογ.το(τ. 604). 
᾿ ὑπερφλέγω, ρᾶ58.ν δαγῃ βονοοῖν τοῦ! ραϑβίοη, Βαβ. 6] υ. Τ δε τί Μ. 
8ς. ζ210). 

Ἑὐὑπερφορτόω, ουεγίοαι, Αηῖ Μοπ. ον. 4(Ν.89.14444). 
ὑπερφρον-ἕω, 1. πηξ ἐμ ον Πγ, ἐχείμαάσ ἐμβγομρὴ ἐομέρρὲ θεοῦ 

λόγος...οὐδὲ τὸ οἰκετικὸν γένος ““ὧν τῆς κλήσεως Βπ5.}.6.τ.τ(ςὰ; Μ. 
21.25Ὰ}; 2. δὲ ΣΙ ΟΥΊΟΥ, δΉβαξ5 συνέσει πάντας ὑ. ΑἸΠΕΠΒΡ ἰεν.31.2 
(Μ.6.0618). 

᾿ ὑπερφυής, 1. ἐπογριοις, ἰοξέν, ταεῖ, ἐπὶ τὸ ἀμωμήτως ἔχον, ἤγουν 
εἰς ὕ. καὶ ὑπέρλοφον πολιτείαν ντ.αάογ.τί,.200); 2. εχἰγαονάίμανγ, 
γπαγυείίοιις; ἐγαημδεσμάϊηρ παίμγε Ὀδοαυβε ἀϊνιπο, σε ρεγηαίμγαὶ, οἵ 
Ουσάύ.. "- ἁπλότητα Βιοη Ασ ,η.1.40}4.3.5028}; δοτῆρος ἀφθόνου καὶ 
ὑ., ὑπερφυᾶ κεκτημένου μεγάλοπρέπειαν Το. υλον.τ. 3(Μ.06.552Α}; οὗ 

Ομχιβὶ τῷ ὑ. τόκῳ πάντα ὕ. ἠκολούθησαν [516,6]. ἐ,}.β1. Δ11(Μ. 18. 
3068); σωτήρια καὶ ὗ. παθήματα ΖΔοῃ ΜΙ (  ϑς πιάτο); τὸ εἰς 
τὴν ἡμῶν φύσιν ὑ. ἡμῖν χάρισμα ἑαυτὸν δωρήσασθαι Τ,βοπῖ ΗΝ εςί.τ.28 
(Μ.86.1 5008); ἐν τοῖς φυσικοῖς ἡμῶν ὑ. ἦν Ὁϊοπ. Ατ,.5.2.το(Μ.3. 
640Α); πνευματικὴν καὶ ὑ. οἰκόνόμίαν τῆς..-«σαρκώσεως 1 0.}),εὐΥΡ. 
(ΔἸ ος 4ο8Ο); πουΐ, 85 5 5ῖ., οἵ (ῃ βὲ τὸ ὁ. τοῦ περὶ αὐτὸν θεο- 
πρεποῦς ἀξιώματος Ἐπ|5.6.ἢ.1.2ο(ρ.81:2 ; Μ.24.865Α}); ἀδουέ ἰδ ἸΙενεὶ 
οἵ ογάϊηανν οὐ πρατάεα πόποι παίμεγέ, σμρενπμρηαη; οὗ δβοβῦς Ἰ1ξδ 
τὸν μὲν 50. βίου ἐρόπον] ὕ, καὶ τῆς κοινῆς καὶ ἀνθρωπίνης πολιτείας 
ἐπέκεινα Ἐλιξ. ἀ.ε:τ.8(ρ.30.12; Μ.22.768) ; οἱ ΟΠ τη 116 τοὺς τὸν ὑ. 
βίον ἠγαπηκότας ὙΠαϊ ΨΕΊΞῚ τχίρ.3οΒ.21 ; 4.1022}; οὐκ ἰδίᾳ σπουδῇ... 
ἀπαλλαγήσεται μάστιγος 86. οἵ ἰ51]. ὑ. γάρ ἐστι τὸ ἜΗΝ ΝΠ, 
εογ.[Ν.70.14454}} 4Αβ Βοηουῆς {{π|6 ὑ, συγκλήτον ΟΟΠαΙΪς, αεἰ τίς 
2.1.1 Ρ.64.37} ὑπερφυεστάτης Ἡ.2.650); ὑ. γερουσίας Ἐπναστ.ἦ 64.2.18 
(ρ.65.25 ; Μ.8ς.25488); ὕ. ἀρχόντων 1φ,ἴρ.85.4.; 2576 4). 

ὑπερφυσ-άομαι, δὲ Ἰηβαίεά ἐχεεςοίθείν, στρεῖϊ, διεδὺϊε μῤ τῆς κοίλης 
νοτίδος τῆς ““ωμένης ἐν τοῖς κρουνοῖς Β65. Ποχ.3.3(1.248Β; Μ.29.578); 
ταεῖ., δὲὲ ουετ-εἰαίεά, ῥεβεά τὴ “-ηθεὶς τὴν διάνοιαν 1845..:.240(1, 
5610 ; ΜΙ.30.5408); 16. 3οτ(60 7} ; Μ.6458). 

“ὑπερφυσικός, ϑρβεγηαίεγαϊ; Βίδά, τΡενξοπίρ. 140. 2 Εἰ. 5. ταπειγο- 

φροσύνη. 
εὐπερφύσιος, σε ρῥεγηαίηγαϊὶ, ΙΝ Α. Τμαδά, (Ρ. 274. ἂν 

᾿ὑπεῤφυῶς, 1. »ιαγυοι]οιεεῖν, ἐχεεσαϊηρὶν; 85. Ἐχρυθββίοη οὗ ἄρυθα- 
τηθηΐ ἴῃ αἰᾳίορτις, ἐχεεοάτηρίὶν 50, τησϑὶ κερίατηῖν, ΜΠ ο(ἢ, ἐγεαί. 2(Ρ.406. 
9: ([.Μ.18. .3368); ; 2. ἴθ α πιαηηεν τοἠτεῖ ᾿γαηδοομάς παϊνέ, ει βεγ- 
παίϊμγαίν ὑ ὕ, ὁ λόγος σὰρξ.. «ἐγένετο 110. 1). λον.6. 3(.οὐ.6658) ; πρέπει 
τὰς τοῦ ὑ. θεοῦ δυνάμεις ὑ. εἶναι ὑποστάσεις 70,0). αη.18(Μ.04.15134}). 
᾿ὁπερφων-έω, 1. ουεγείγατη οπεσείξ τὰ ἘΡέακίηρ οὐ τὐομίηρ φωναῖς, 

αἱ τῷ »-εἴσθαι παντελῶς διαπίπτουσιν ΟΥ.ΝᾺ2.0;.20.το(Μ.3-.10778); 

1443 
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ὑπεύθυνος. 

οὐκ ἐφικνοῦμαι τοῦ πάθους, κἂν ὑπερφωνήσω τῷ λόγῳ ΟΥ̓ Ν γ85.Μ εἰεί. 
(Μ.46.8ς30}); 2. ομίδαιοῖ; ταεῖ,, σμγρα85. ᾿Ιωάννης.. «ὑπερεφώνησε τὰ 
προλαβόντα κηρύγματα τῇ ἀἐγαλοώυθῳ, τῆς γνώσεως Β88. Ἐμηπ. τε, 
2506; Μ.29.6ο18). 

Ἐῤπέρφωτος, 1. ῥεγομά ἰρὰϊ; οἵ ἀϊνίηο σῆς, ον. ΑγΔ.η...6(Μ.3. 
ἸΟΙΒ); 14.γεγϑίιτ.τ( Μ.3.9974) οἷ. 5. σιγή; 18.2(1το254)}, ἀπατ,ΟΥ,0».7 
(Μ.9)ιθ 90) οἷτ, 5. γνόφος ; 2. ἐῤγόριεῖν γαάίαμί ΟΥ τρίθμάϊά ἀνάψων 
ἡμῶν τὰς λαμπάδας τῆς πίστεως τῆς σῆς ὕ. ἐλλάμψεως {1|.7]α«ἐ  Ν ΒΡ 
τοῦ Ρ.107); τεῖ, Τωοα:30 χάριν παρὰ τῷ θεῷ τὴν ὑ. Θορἢγ.Ε].0;.2.25 
(Μ.8).32458); οὗ (τ δε 5 Ὀαρτίϑηι, Μαχιεορερηί.32(Μ.19.12408). 

ὑπέρχομαι, (ἔατ, ὕπειμι) 1. »ὸ ΟΥ ἐοηι6 φημ άενῦ, Ἡξπος ξονρμς τρὰον 
ἐΐε γμίο οὗ τὸν αὐτὸν θεὸν ὑτμών Ῥτος,..} όν.19:32(Μ.87.7644);2. Ἰακα 
τ ροη οπεδοῖξ; ἃ. ρει οη, σἀόρί ἐν θεάτρῳ ἀλλότριον πρόσωπον ὑ. Β85. 
“μονμ.1.2(2.2}); Μ.31.1658Β); ἀνθρωπίνην ὑ. μορφήν ΟΥΝγΞ5.0. αεν. 
(Ρ.2906.2; Μἴ.46.9810}; οἵ (τε ὑ. τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοίωσιν Οντ,{,ε.. 
4:τ(Μ.72.528.); Β. ἐχῥεγίσηες οὐ σμδηηἶ! ἰο, οὗ Ομ γιϑὲ δι᾽ ὀργάνου 
θνητοῦ τὰς πρὸς τοὺς θνήτους ὁμιλίας τε καὶ διατριβὰς ὑ, Ἐπ5..(ντς 
(Ρ.241.14; Μ,20.140838); χρησίμην ὕ, τὴν οἰκονομίαν ἐδ. 15(ρ.246.11; 
τις) ; πτωχείαν... ΝΊΠΕΡΗ. ὕτου. δ». 22(Μ.86.230168); 6. ἀϑριηξ 
ΟΥ̓ σι εεθοά 10 8, Ροβιεοη ὑ. ἑτέρου διαδοχήν ϑγ 68. ἐΡ. 6η(Μ.66.14174}; 
πρεσβείαν ὑ. ῬὨΙοΚι, ἀ.6.3.4(Ρ. 33.321; :; Μιός5,484Α); ὑ. θρόνον 1.4.1 
(ρ.64.12; 5254); ὑ. τῇ στρατηγίᾳ δίδη ἐχε θον. Δ(ρ.185.1τ4; Μ.113. 
8724) 3. Ῥτγοεεεά, εοπέϊμπε ὑπελθὼν καὶ δὴ ἐπήγαγεν ΟἸΕΙη. 5». 5.14 
(ρ.401.1ς ; ἐπελθὼν Μ.ο.τ680), 

Ἐὐπέρχρειος, τ ῥεγ ποις, 1514. ῬῈ] ἐρ}.1.361(Μ.γ8.2888). 
ὑπερχρόνιος, -- ὑπέρχρονος, οἵ δἴογῃ}} σοπογαιϊοη οἱ ὅσῃ, ὅτ. 

Απιιδαρί.2(,4.88.18738). 
ὑπέρχρονος, 1. σους ριδ, ἱγαμδεόμάτηρ μιδ; οἵ Οοά, Τυ]ορ. ̓ ν 

Τν15.2.4{0.364); οἵ Τεη., ατ.Ν42.0»;.6.22(Ν.35.7400); οἵ ὅοη, Ἅπας. 
δΥΩΉ.3(4.212); δχερ. ]0.1:1 ὑ. θεὸν..«τὸν λόγον δεικνύς Τί 865.Ν82. 
ἀ1αϊ.2ο(Μ.58.876); 10.(Μοηι ἄγη. ΒαςιτοίΜ.οὅ.13778}); ἰπ ρει. ἦν τις 
πρεσβυτέρα τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως κατάστασις...ἡ ὑ. Βας, ἄσχοτια 
(..5σο; Μ.20.134}; 2. Ξε βρογίον 1 {ἰη16, ΟΥΤΟΥ οὔτε χρόνῳ ὑποπίπτει [56.Ψ 
τὰ θεῖον] ἵνα ὕ. ὃ πατὴρ γένηται τοῦ υἱοῦ ΒΡΙΡΗ αΉ .τ7(Ρ.26.1τ; Μ, 
43.404) οὐ 1 865.Να2.ἀαἰ.τ8(Μ.38,852).Ψ 

Ἐὐπερωμίας, ἀεαά απά εἰοιμάογς ἰαἰίον ἴπᾶη οἴμοῖς, ΤΏΡΠη. 
εἶγον. τοί. τοβ. 3260). 

Ἐὐπερώνυμος, 1. αδουε ἐὐόνγν πατηε; οἵ σοά, Πιοπ. ἀτιιηιτ, (ΜΝ ,3. 
5028); ἡ ὑπερώνυμος ἀγαθότης 18.1.7(5060}; τῇ τριαδικῇ καὶ ἑνιαίᾳ 
θεωνυμίᾳ, τὴν ὑ. [5ς0. θεαρχέίαν)] ὀνομάζομεν 1τὁ.13.3(981.)}; 2. ῥγέ- 
ΘΡΗΉΘΗΙ τ παηῖθ, ῥανησς, Το. 1)ιδοναιτ 6(Ν.06.5538). 

ὑπερῷος, ἘΡΡΕΩΥ; 85 5 5ϊ.; 1. ποιῖΐ,, Ἡῤῥέ» ἐἰανδενς ΟΥ̓ΣίΟΥΥ ; 
Θχορ. [6τ.20:2, 3 ορ,τ7:τὸ, 46ρ.1:2, 4:τὸ, δἴο, ὕ, δὲ τὸν νοῦν τὸν 
ὑψηλὸν καὶ ἐπηρμένον δείξω ἐκ τῆς γραφῆς Οτ ον. 19.13 τη 67. 
(ρ.168.31; Μ.13.4830); ἐν. «τῷ ὑ. ἐποίησεν ὁ κύριος τὸ πάσχα ΑἸεχ. 
54]. Βαγη. τ. 3(ρ. ΟΕ); ἔρ., οὗ Ομ βι ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλω- 
σύνης ἐν ὑψηλῷ ὑ. τῆς οἰκείας ἀνατολῆς ΤΠαι, δ ς».67:35(1.1074); 
2. ἔετη., ραίαίε, το Ν γ85.ογ. ἄορι. λ(ρ.8ο.21; Μ.44.ττόσο) ; Νειπεβ,ηαὶ, 
ἀομιο(Μ. 40.668); ᾿οουτ. ΗΝ ἐς. τ.14(Μ.86,14570). 

᾿ ὑπεσθίω, σαὶ στοὰν ΟΥ̓ Ξδεγείίν, Γ465.ΝᾺ2.ἀ1αἰ.36(Μ.38,901). 
ὑπεσταλμένως, γεείγαϊπεάϊγ, τησάεειίν, Α(Τἄονν, Α τ8(ρ.245.10); 

Οτνϑ. λον. 8.6 τῇ [{1.(7.2420}); Ὀγτι ρίαρ᾿.Οθη.3(1.618); »μανάεάϊγ, 
ἃ. ει (Μοδο.ται7Β); ἤπὶ α νεῖ "πᾶπμόν, ἰὰ.. ας. ς4(3. 570). 

ὑπεύθυνος, 1. [Ζαὐΐε ο΄ γίυξ ἀεεομη! ἔθ οὐδ᾿ β φἰρηίη θένα! 05, οὗ δῇ 
οβῇςο, γέοβοπσῖδίε ὑ ὕ. ἐστι [5ο. τῆς βρετίου] τῇ ἀδελφότητι ἀγρυπνεῖν 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, καὶ μεριμνᾶν τὰ πρὸς σωτηρίαν ἑκάστου, ὡς 

λόγον. ἀποδώσων Βα5.γε΄. [μ5.25.2(2.370Ε ; Μ.31.0858); ὕύ, ἐστιν ὁδηγεῖν 
εἰς πάντα τὴν ἀδελφότητα ἐῥ. 2γ(37:ς; ; Μ.οϑϑα); ᾿τηρῖ, ., ἐομεέγμεί, γο- 
δροηεῖρίε, γαῖ, ῬΧΆΨΘΙ ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων παρ’ ἡμῶν βούλεται [53-. 
ἁ Χριστός) μᾶλλον τῶν ὑ, ἀξιοῦσθαι, ἢ παρ᾽ ἑτέρων ὑπὲρ ἡμῶν (Ἤτγνϑ. 
μοηι.52.3 ἴη ΜΠ|μ.(7.532Ὲ}; 2. α. σεις, οὐ ἀδζ,; 8. μμάεν ἰἰαδὶϊιν ὅν, 
ΙΞ:4,Ρε] 4.3. τ46(Μ. 18. ὅοοα); ἐΐαῤίε ἴο, Αἴ, ἤ.Α4γ.41(ρ.2ο08.22:; Μ, 
25.745); ὑ, ... τῷ κρίματι, τῆς ἀπειθείας Βα 5.7μ4,4(2,2178; Μ. 31: 
661); τ ἀβαδεισ μα νοι ουις οὖ, Οῆγγς, ἤσηι. 4.4 ἢ Μ4.(1.528}} Ὁ. τποῖ,, 
Ξμδ,σο! τὸ ; οὗ τάδ ἴὸ ἀθδίῃ, Αι ραχῖμι, (Μι26,τοββο) ; ΤΈΆΡΣΙΣ 
δων..«ὗ, ... πλειόνων -ΟἜτγε, μοη1.2.4 ἢ. ῬΑ (τι. 2088); ἀνεῖλε [36.Ψ 
Ῥρνὶ] τὸν πρῶτον ἄνθρωπον ὑπεύθυνον λαβὼν τῇ ἁμαρτίᾳ 1Δ.ἤονῃ. 
67.2 τη: [ο.(8.403Ε}:; κολακείας... ὑ., ἢ εὐχερείας διάκονος 151α.Ὀὲ]. 
Φ}Ρ}ιτ.324(Μ.78, 5600) ; ποι. 85. 500 8:., τῇ ρε8,2(}1.25.1098}; 5μδ- 
76εἰ τὸ Ῥδορίθ ὑ:... τοῖς δούλοις ὈΠγγΒ8.Ξ αἰ 11.4{2.1210};} ΠΕΠΟδ 
οἱ ὑ, φδ]εεῖς, ἀορεμπάασημις, 1ά.652.43.4 ἴθ. ΜΠ|.(7.463Ε); 3. ρων; 
ἃ. Ὀείοτε πιθπ, ΑἰΠ.αροΐ,56ε.232(ρΡ.104.41; Μ.25.2888); (ἢγγβ. ἑαί. 3.6 
(2.46Α}, Ταᾶῖ. Εσεε. τ :88.(2.849); Ὁ. Ὀείοτε (ὐοα, πδησθ, σὐη 
μετὰ τῶν ὑ. ὁ ἀνεύθυνος [5ς. ὃ Χριστός) ΤΕΡΙρΡΠ. ἄορι. 2(Μ.43.4400}; 
πάντες, ὡς ὕ., τοῦ λυτρουμένου δέονται ΕΓ]. Πίας 0. Ραμ (Μ, 
8ς. 7480); Τμάϊ. Κον».3:23(3.43); [0.ΟἸμη βασι, τοί Μ,88.11858); οἵ 



ξ ͵ ὑπευλαβέομαι 
αὐδίχαςί5 κακῆς καὶ ὕ. συνειδήσεως ϑατὰ,ρ. Αἰεχ,(ρ.ττ7.ττ; Ν.25. 

3138}; ὕ,. καὶ σωματικὰς ἡδονάς ῬΒΙΠοσε ἡ. το 3 (Μ6ς. 5858). 

ὑπευλαβέομαι, δὲ φαπίΐοιις, Ξδοῖσ ἐσμέΐοη, δῖ μι. γρ.3.13(Ρ.42. 

τϑ, νν.}}. ἐπ-, ἀπ-; Μ.τϑ,810). 

βόπευτρεπίζω, ῥγέῤαγε σϑεγείίν, ΟΥ Ν 55, μη τί Ρ.308,17; Μ.45. 

1Ο21Α). 
Ἐὔπεχμα, τό, ῥγοῤ, ἐῤῥονῖ, ΟΥ̓ ΝΑ2.ἐαγη:.2.1.1.532(}}.37.ἸΟ00 4}. 
ὑπέχω, 1. κοϊά ὠηάον; δοῖν ὑδηεαιίι ὑ. τῇ εὐλογίᾳ τὴν κεφαλήν Οτ. 

Νυβου ας (ρ.388.14;) Μ.46.0760); 2. ππάδγρο, ΦΙ76ν}. αὔϑ. [56. 

δίκην] ραν ἰδ ρεμαίίν, Βι65.»ῈΟ7.1.4(3.507Ε; Μ.32.1201}}; 3. θὲ 

Ξαξεῖν, εχερ. Μι.1τ:27 ὁ δὲ υἱὸς ἐλάμβανεν, καὶ οἷα πιστὸς παραθηκο- 

φύλαξ τὴν δόσιν ὑπεῖχεν Ἐλιβ.ε.1.τ.2ο(ρ.86.7; Μ.24.81730). 

Ἐῤπηγορία, ἡ, -- ὑπαγορία, εοηιροςίοη, εονιῤταιοη, το Ν 58. 

κορυκοΐῃ Οαη ρτοθτα. (Ν,44.7648); ῬΑ}} νυ Ολνγ5.8(Ρ.47.22, ν.1, ὑπαγο- 

ρίαν; Μ.47.28). 
ὑπήκοος, 1. 5.ν.]., -- ἐπήκοος, ᾿δαγ ΘΗ ΤῊΡ τὸ Ῥτάγου; οἵ σοά, Ογτ, 

Ῥεαρι4(}1.60.8364); 2. οδεγίηρ, ἐδ7οεὶ; ἃ. ἴῃ σθη.» οἵ Ρεορὶβ σμῦ- 

76εὶ ἴο πα Ομ οὐ το ΐετβ; οὗ σμδογάϊπαίε αττοπάδηΐβ δ ἃ ἰὰνν οουτε 

οἱ μὲν τῶν ὑ, ἱστᾶσιν φοβερώτερον δεικνύντες τὸ δικαστήριον ὙΠάϊ. 

Ῥαη.7.16(2.1202)}; οἵ ἀονιεείῖς υήτηαὶβ, 4. ῥγουϊά.4(4.537)} ταεῖ, 
ἐλεύθερον θανάτου....δοῦλον δὲ καὶ ὗ. ἀθανασίας Με1}..γ65.2.18(ρ.371.1ο; 

Μ.18,2854}; Ὁ. οὐεάϊοηϊ, οἵ ΔΌγΑΠδτη ὕ, τοῖς ῥήμασιν τοῦ θεοῦ τόση. 

1ο.; τοὺς πονηροὺς ὁ. αὐτοῦ [35. Χριστοῦ) γενομένους ὑπηρετῆσαι 

τῇ κελεύσει Ταϑτ. ἀα].42.3(28.6.5658) ; ΟἸετα. ἰν.7.3(ρ.14.6; Μ.9.4248); 

τῷ ὑ. τοῦ θεοῦ (οπϑῖ.0».5...τ5(Ρ.175.26; Μ.20.12110}; τῆς θεοπνεύστου 

γραφῆς λεγούσης, ὅτι δὴ πᾶς ἀνήκοος ἐν ἀπωλείᾳ ἐστίν, ὁ δὲ ὑ, ἔσται 

ταύτης ἐκτός ΑἸεχ. 56]. Βανι τόθ. 3(Ρ.4374); οὐ γὰρ τὸ ἄλογον ύ. 

ἢ παρήκοον λέξομεν δεβοῖ.5 τὰ 10. (Ππι, δαί, 4(Μ.88,7208); 4150. ἱπι- 

ῬΙνίηρ οἰπυρὶν τεσορηϊτίοῃ οἵ ἀπο μου 5 δας ποσίν, πθηος ῥο ΟΊ Ὴς 

ἕν᾽ ὅπερ ἂν ἐκεῖνοι παραγγέλλωσι, τοῦτο..ὑπὸ τῶν ὕ, παραφυλάσσηται 

(οηβέ.ον.5...12(ρ.171.7, ν.1. οἰκείων Μ.20.1272Ἀ}; δοκιμάσας 36, ὁ 

Χριστός] τὴν πίστιν τῶν ὑ, δήμων 19.15(ρ.175.12; 1277}; 5. οὗ τηομκβ, 

μΉΖον οδεάϊέπεο, ν. ὑπακοή; ἃ. οἵ (Βτίβί, τοῖ, ῬΆ1].2:8, ν. ὑπακοή, 

ὑπακούω; 6. οὗ ὅοῃ 85 β οτάϊηϑίς πα οδεάϊενῃ ἰοὸ ΒΆΓΠΘΙ δος, 

Ἐπηοπιίαβ, Εππιαροί,27(Μ.3ο.8646) εἰϊ, 5. γέννημα; 3. εἰς ὑπήκοον 

τοτίλείη {6 ᾿ρανίηρ οὐκ εἰς ὑ, τινων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἑαυτῶν καρδίᾳ λέγει 

Ὀιάντμ. ς.13::1τ(Μ.39.12170}. 

ὑπηρεσία, ἡ, 1. Ξεγυΐεε; 8. ἴῃ 56π. διὰ τῆς ὑ. αὐτοῦ [80. ΜΟΒ65] 

ἔκρινεν ὁ θεὸς Αἴγυπτον τΟἰδη!.τ1.5; οἵ πιθη ἴὸ ἀδηιομβ, [51 (Τα, 

131.2(Μ.6.7800}; Ταῖιογαὶ, τ](ρ.19.1; Μ.6.8448); τῆς τῶν ἀγγέλων 
, ξ ἣ “.- ͵ δ Σ “- ᾿ » ΕΣ 

προνοίας, ὑπηρεσίᾳ τοῦ θείου βουλήματος, ἐπισκοποῦντος τὴν ἐκκλησίαν. 

Οτ.ογ 31 6(0.399.21; Μ.11.5568}; ταῖς μυστικαῖς ὑ. τὰς χεῖρας ἑαυτῆς 

ἔχρισε Οτ. Ν γε Μαον (ρ.376.10; Μ.46.ο654); Ὁ. δ5 ἀατν οἱ ἀξθοοη9 

αϑα ἀδδοομοββθβ, (σηδὶ. 4}}Ρ...τ6.1; τὰ πρὸς ἀγγελίαν, ἐκδημίαν, ὕ.; 

δουλείαν 19.3.19.2; ο. ἰταγρΊοα] βεγυΐσε διὰ εἰκοσιτεσσάρων ὗ. τὸν 

δρόμον τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς διατελέσωμεν Κ΄. Αϊεχ. εοεν.30 

(Ρ.ὅδο.14); 1ῤ.(ρ.68:.4); 2. ὁσάν οὐ ῥεοῤίε το σογθξ ΟΥ ΠΣ 

ἤοπος 8. γείέγιτεο, Ἰυ5.».(.4.43(0.135.30; Μ.20.11938}); Ὁ. ττηϊδίνν οἵ 

ΟΒματοῖ, σοπποιίπρ δἰ ΠΕΥ τη ηϊβίουβ οσ {πεῖν οἵπος διάκονοι... «μετὰ 

ταῦτα γαμήσαντες ἔστωσαν ἐν τῇ ὑ. ΟΑποι(214)εαη.το; φόβῳ τῆς 

στρατολογίας εἰσποιούντων ἑαυτοὺς τῇ ὑ. ΒΑ5.6.54{3.1488 Μ.32. 

Δο1Α}; 1δ.188 εαπ.τ2(2750 ; Μ.6818) οἷξ, 5. δίγαμος ; μνήσθητι κύριε... 

διακονίας" λοιπῆς πάσης ὑ." παντὸς ἐκκλησιαστικοῦ τάγματος {π|. [ας. 

(0.2ο8.9); ς, σδἀἑασεοηαίο ὑπὲρ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ διακονέᾳς καὶ ὕ. 

δεηθῶμεν, ὅπως ὁ κύριος ἄμεμπτον αὐτοῖς τὴν διακονίαν παράσχηται 

{Ππ|4Ρ.Οοηϑὶ. 4ΡΡ.8.το.ο; 1δ.8.13.4. 
ὑπηρετ-έω, 1. δὲ α Ξεγυσμί; ἤθησα ῬΉΉ5 6 ἰ0, Ξεγθε; Δοῖ. ΟΥ τη6α., 

ε8ρ. 85 ἀπῖν οἵ (τιβεϊληβ χήραις ὑ. Ἡ ετπι,ριαηά.8.το; οὗ ΓΤ ΟΡῸΒ ἴῃ 

ταὶ. τὸ Ἑδίπευ ἔχει πάντα προσονομάζεσθαι ἐκ τοῦ “-εἶν τῷ πατρικῷ 

βουλήματι Ταβέ. ἀϊαὶ,61.1(Μ.6.6120); Οτιλονι.20.1 τη 6γ.(Ρ.177.2; 

Μ.13. 5000); λόγον --ούμενον τῷ θεῷ αὐτοῦ καὶ πατρὶ εἰς τὴν τῶν ὅλων 

δημιουργίαν (οηϑὶ..4}.5.20.χ3; ΠΥ ΠᾺΡ Οοηςὶ. ΑΡΡ.8.12.30; οἵ ὅ0π 

45 βυθοτγαϊηδίο ἰο Εδίμου, Επμιροὶ, 2](Μ.3ο.δ8640) οἷξ, 5. γέννημα; 

οὗ δηρεὶβ βουνίησς ἀοά, (Ἰδπη.  γ.7.1(ρ.4.21; Μι9.4054); οὗἨ τππεῃ 

βεινίησ Θοα γνώμῃ θεοῦ ὑ. Τακτι,ἀταϊ.ο5.2(Μ.6.7010); Οτιλοῦ!.20.3 

ἐπι [ον (ρ.τβ2.ττ; Ξο88}; Πονη, ΟἸ]εηι.7.τι; οὗ τπὲπ βουνίηρ ὉΒυχοῇ 

Εὐτύχιον ὑποδιάκονον, ἄνδρα καλῶς --οῦντα τῇ ἐκκλησίᾳ ΑἸΠ. ἢ. Αγιδο 

(Ρ.216.24:; Μ.55.7654}); τεξ, χίπϑπου ογάουβ τοὺς “υοὔντας τῇ ἐκκλησίᾳ ἡ 

πάλαι..«συνήθεια μετὰ πάσης ἀκριβείας δοκιμάζουσα παρεδέχετο 85. 

Ρ.54(3.1488Β; Μ.32.4008); ΠΕποδ οὗ “-οὔντες φηηπίδίονς, 10. (1488 Μ. 
4014}; ο, οὗ ἀξασοῃϑ οὗ μὲν τῇ προσφορᾷ τῆς εὐχαριστίας σχολαζέτω- 

σαν “-ούμενοι τῷ τοῦ κυρίου σώματι μετὰ φόβου (οηεί. Αβῥ.2.57.15; 

ἵνᾳ καὶ τοῖς ἀδυνάτοις “-εἴσθαι δύνωνται 1Ὁ.3.19,1; 2. Ρᾶ585., δὲ ξεγυεί 

ἰδοὺ..-ἐν ὁποίοις σκεύεσιν “-εἴται ὁ Μαρίας υἱός ἘΠάϊ.}..6.3.12.4(3. 

926); διὰ τὸ μὴ θέλειν αὐτὸν “-εἴσθαι Κ7. Ῥαελ.Λ. 3ο(ρ.157.5}; “-οὔμαι 

᾿ἀπὸ [ν.1. ὑπὸ] τοιούτων ἁγίων ἀνδρῶν 1δ.3(ρ.126.8); 3. αὐνημἼδίεν 

1444 ὑπηχέω 
διδάσκαλος μαθηταῖς 
ἘΡιορηνῖιτ. 

ὑπηρέτημα, τό, ἐξαἱ τυϊεἢ ἀϑ5ϊ5ἰς, αἰὰ, Ηοηι ΟἾθηϊ.20.3, 
ὑπηρέτης, ὁ, μραἀεγίηρ, σεγυαμί, τη σίου; 
Α. ἴῃ ρεη.; τηεῖ. γέγονεν ἥλιος καὶ σελήνη δι᾿ ἡμᾶς" εἶτα πῶς τοὺς 

ἐμοὺς ὑ, προσκυνήσω; Τατ.ογαϊ (0.5.0; Μ.6.8128); ἀδίκως τις αὐτῷ 

[55. 6410] χρῆται’ πάλιν ὑ, ἀδικίας εὑρίσκεται ΟἸεπι. φ.4.5.14{Ρ.168. 

30; Μ.ο.6170). 
Β. 85 ἀρρ]εὰ ἴο αἰνίπε Ῥϑύβοῃβ ; 1. οἵ [πὸ ἡ οχα ἃ5 τη]πίβίου ὑ, ὧν 

τοῦ ποιητοῦ τῶν ὅλων θεοῦ 7α5ι. ταὶ. 57.5(Μι6.6ο50); 2. οὗ 90. 1 
τεὶ. τὸ Ἑδίμου: ἀτίδῃ υἱὸς μὲν πατρὸς θελήσει γεγέννηται μόνου... 
ἵνα διάκονος γένηται καὶ ὑ. τῶν βουλημάτων τοῦ πατρός ῬΉΙΟΚΙ. 6, 

οί Μ.6ς. 6360); Ἐπιποιηΐδιι τοῦ πατρὸς δοῦλον καὶ ὑ. 1δ.6.2(5338); 

ἃ, οἵ Η. δορὶ ἰπ τοὶ]. τὸ ὅοη: ᾿Ξ ποιμίδη ὑπηρέτῃ χρώμενον τῷ 
παρακλήτῳ πρὸς ἁγιασμόν, πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς βεβαίωσιν τῶν 
πιστῶν Ἐλπιαροϊ. 21(1.629Ὰ ; Μ.40.8640); Μασδάοηϊαη λέγομεν ὅτι ὁ 
πατήρ ἐστι βασιλεὸς καὶ ὁ υἱός" τὸ δὲ πνεῦμα ὑ. ΤΑΤΠ ]αεεά ἀϊαὶ.τ.1] 
(Μ.28.1320Ὰ}; τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα..«διάκονον καὶ ὑ. καλῶν [56. 

Μαοεάοηΐ5], καὶ ὅσα περὶ τῶν θείων ἀγγέλων λέγων τις οὐκ ἂν 

ἁμάρτοι 80Ζ.[.6.4.27.τ(Δ1.67.12008). 
(. οἵ ϑιιρεγπδίθτα! θεΐηρθ; Δ Πρ6]9 συμμαχοῦντες ἡμῖν, ὡς ἂν ὑ. 

θεοῦ ΟἸοπη χε Τἰάοί. 7 (ρ.130.5; Ἀ1.9.69260) ; ἀεν}]5 Βελίαρ καὶ τοὺς 
ὑ, αὐτοῦ Τ᾿. Βεη].4.81 Ταβι ταὶ ττό.2(Μ.6.1440); οὗ, μάγοι... ἀσεβείας 
τῆς σφῶν αὐτῶν ὑπηρέτας δαίμονας αὐχοῦσιν ΟἸετη ῥγοί.4{Ρ.45.31; Μ. 

8,1578)}. 
Ὁ. οὗ τπδη, ἰπ τοὶ. τὸ οα, Ἰρῃ βοίγε.δ.α; ϑορηγ. Ηρ γγοεἰ 70. 

37(Μ.87.35 614}; οΥ ἴο ἐνὶ] δαίμονες ..«ἀγωνέζονται ἔχειν ὑμᾶς δούλους 

καὶ ὑ. Τπ5τ.ταροὶ.χ4.τ(Μ.6.3488); οἵ δου Μᾶραβ κακίας ὑ, Πορνι. 
Οἰοιμηαι; οἵ τοϑα. {πτουσῃ Βοῖα δηγτμίηρ 15 δαπιπἰθιεγεὰ 
Μωσέα διάκονον καὶ ὑ, ... τῆς εἷς ἀνθρώπους ἐκδόσεως 36. οὗ [8] 
Ἐπ|5.6.(ἢ..2.τα(ρ.116.6; Μ.24.92098); τῆς Χριστοῦ βασιλείας τὸ εὐαγ- 
γέλιον κηρύττονοι προφῆται ἑρμηνεύουσι δὲ οἱ τῆς νέας χάριτος ὕ. 
{(γυγϑ8.ἰερ.τ(6.4034)}. 

Ε᾿. δςο}. 1. οὗ ἀδβοοῦϑ ἐκκλησίας θεοῦ ὑ, Ιρη.7γαϊ.2.3; ἐμμενέτωσαν 
υοὐτοῖς ἰδίοις μέτροις, εἰδότες ὅτι τοῦ μὲν ἐπισκόπου ὑ, εἰσί ΟΝ Ἰς,(325) 

εαῃ.χΆ; διὰ τῶν ὑ. ἃ βούλονται σημαινέτωσαν, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν διακόνων 

Οοποί..4Ρ}.2.28.6, οἵ Απς,(3τ14)εαριιο; 2. οὗ τπιθηιθετβ οὐ γαΐπΟΥ 
οτᾶθις οὕτως [1.8. Αἴτοτ βοἰβοίίοη ἀπά τε501η6] ἐνηρίθμουν τὸν ὕ. τῷ 
τάγματι τῶν ἱερατικῶν Βα5.}.54(3..480; Μ.32.4000}; πολλοὶ μὲν ὕ. 
ἀριθμοῦνται καθ᾽ ἑκάστην κώμην, ἄξιος δὲ λειτουργίας τοῦ θυσιαστηρίου 
οὐδὲ εἷς {δι (1480; ΜιάοΙΑ); βυθᾶεασοπβθ, ἰεοΐοτβ, σαπΐοτβ, δπὰ 
ἀδαοοπθββθα ὕ. εἰσὶν διακόνων Οοηεὶ, ΑΡΡ.8.28.8; τοὺς λύχνους τῆς 
ἐκκλησίας παρασκευάζοντα, οἷά γε ὑ. ἔσχατον 50Ζ.ἢ.4.6.31.7(Μ.67. 

13804}; 3. εωδάφξαεοη διάκονος, ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ἁμαρτήματι περιπέσῃ, 
τὴν τοῦ ὑ. τάξιν ἐχέτω ὈΝεοσαθβ.ἐαη τὸ; διάκονοι δ᾽ αὐτῷ καὶ ὕ. θεῷ 

καθιερωμένοι.. «φύλακες τοῦ παντὸς οἴκου καθίσταντο Επ5.ν.,.4.18 

(ρ.124.1; Μ.2ο.11654}; οὐ δεῖ ὑ, ἔχειν χώραν ἐν τῷ διακονικῷ καὶ 
ἅπτεσθαι δεσποτικῶν σκευῶν (] Δοά.ἐαη.21; 1δ.20,22,25,43; 6.5.6. 
217 εαγι.60(3.3270; Μ.32.8ο1Ὰ)}; τὸν ὕ, εἰς διακονίαν τούτων 50. 
Ὀίϑῃορβ, ρτθβϑίῖθ, ἀθβοομβ] εἶναι προσήκει (6}.Ογ2.ἢ.6.2.30.3(}.85. 
13160); ποῖ ρεγιηϊε το Ὀαρτίζε, (ορσί, Αρῥ.3.ττια; τὸ ΒῈ οτααϊηρα 
Όγ Οίβθορβ αἰοπβ, ἐῤ.3.11.3; τη υγᾶρα σοραϊατίοηϑ, 1δ.6.17.2. 

ὑπηρετικός, 1. 0 Οἵ ὕον βἐγυῖΐεε; ἀοίηρ δεγυΐοδ; φεγυϊεεαδίε; ἴῃ 
(μυτςοῇ, ηοϊμιείγαϊυε, ΟἸοτα. εἰν. τ(ρ.4.20; Μ.9.4054) οἷτ. 8, πρεσβύ- 
τερος; ΠΘΕΪ, ἃ5 βυρβί., τηηϊείγαϊίομ, βεγυῖεε, Ἔχορ. 10.113, τἴτὸ 
λέγων δὲ δι᾽ αὐτοῦ γεγενῆσθαι ποτὲ μὲν τὸν κόσμον ποτὲ δὲ τὰ πάντα 
τὸ ὕ. τοῦ θεοῦ παρίστησιν Ἐπ|.6.1ἢιπιτοί(ρ.81.17; Μ.24.8650); ἡ διὰ 
πρόϑεσις τὸ ὕ. σημαίνει 1.2.τ4(ρ.116.2; 9298); 2. γηφηταὶ οὐ γὰρ ὑ. γέ 
ἐστιν ἡ εἰς ἡμᾶς θέοθεν ἤκουσα, οἷον ἐκ χειρόνων εἰς κρείττονας 
προϊοῦσα, ἡ πρόνοια (]επλ.5,7.7.7(0.32.8; Μ.0.460Ὰ}); 3, ξωδονάϊπαϊς ἡ 
διὰ πρόθεσις τὸ ὕ, ἐμφαίνει. ... ἄτοπον ἂν ἦν εἰ ἐγέγραπτο [ἴαθλος 
ἀπόοστολος...διὰ θεοῦ" εἰ δὲ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ὑ, ἐστιν, ἡγουμένου 
ὄντος αὐτοῦ τοῦ χρωμένου αὐτῷ, οὐκ ἂν εἴη τοῦτο ἄλογον Οτ.ἐονηηιῖη 
Εράλυτιτίρ.234.281); 4. οἵ ρβορ!ε, ρίνοη ἰο περ ϊδίεττην, Πα. ταροΐ. 
τ6.1(}.6.3520) ; οὗ 464] Ὀΐβπορ, (ομοὶ. ΑΡ}.2.4.1. 

Ἐῤπηρετικῶς, 1: ἐδε εαραεῖν οὐ τογυαμὶ τῷ πνεύματι μὲν ἔδοξε 
δεσποτικῶς τὰ τῇ ἐκκλησίᾳ δοθέντα νόμιμα, τοῖς δὲ ἀποστόλοις ὑ. τὰ δι᾿ 
αὐτῶν ἐκφωνηθέντα προστάγματα Ὠἰϊάντη ({Β45.) μη κί τ 3ο9Ὰ; Μ, 

20.414}. 
ὑπηρέτις, ἡ, (ἔδπι. οὗ ὑπηρέτης), νπαϊάφεγυαμ; ταοῖ,, μαπά-τπαΐάδη 

κράτος ἐδέξατο παρὰ θεοῦ ἡ τῶν 'Ῥωμαίων βασιλεία, ὡς ὑ. οὖσα τῶν τοῦ 
Χριστοῦ οἰκονομιῶν (ο5π1.1πα.10}.2(Μ.88.1134). 

ἘἙὐπηρέτρια, ἡ, Ξ-- ἔογερσ., 4 Τάονη. ἃ τοοίρ.270.13). 
ὑπηχτέω, 1.  γοηΙΡί, τρρόδὶ; οἵ 8 ἸΆΠΕΙ ΨΟΪΟΒ, ΟἸδηι.»αεά.2.1 

(ρ.161,24; Μ.8.3068); νόμους ἔθετο [8.. ΜΟΞΕ5]...ὡς τὸ θεῖον αὐτῷ 
ὑπήχησε Οτο εἰς.3.5(0.207.0; Μ.11.0284); θεὸν διδάσκαλον ““οὔντα ἐν 

ἐθνῶν, τὰ παραδοθέντα...---ὧν...ἀληθείας 



ὑπήχησις 

τῷ ἀδύτῳ τῆς ψυχῆς ἡμῶν παρεῖναι εὐχόμενοι 1ὰ. ]ς ο.6.2(1; ῬιΙοβιιῖ; 
Μ.14.201ΑᾺ); 16.28. 2ο(15; ἢ Ρ.414.22; 7344) ; ὁ θεὸς.. "τὸν ἴδιον παῖδα τοῖς 
προφήταις ἐκέλευσεν ὑ, τὴν ἐσομένην ἑαυτοῦ παρουσίαν Με, 5 )Ρ1Ρ.1. ό 
(ρ.77.1ο0; Μ.18.133}; ἱπ ΟΥ̓ΔΙΠΑΥΥ ΒΘΡΕΕΟΠ ἀκοαῖς. σαρκὸς τὰς διὰ 
ὑλώτοηςα «ὧν διδασκαλίας Τρ05...(.14(Ρ.243.2; Μ.20.14000); ϑεσρέδί 
φμϊοιίγ, ἀνα ῥῖν; α. ὅτι, ΟἸντηΡ. 7οὐ 6: τοί. (Μ .93. 964); 2. γεϑῥοηά, ἴῃ 
Ρ58]τη-ϑἰηρίηρ ἐπιτρέψαντες ἑνὲ κατάρχειν τοῦ μέλους, οἱ λοιποὶ ὑ. 
Βα5.6}.2ογ.2(32.321τ0; Μ..32.7648) ; δύο. ψαλμοὺς. ιὑπηχήσαντες ΟΒΥΒ. 
ΠΟΡΊ.ΣΙ.7 ΤΉ ΤΑΤΩΣ ἁ ψάλλων ψάλλει μόνος" κἂν πάντες ὕ,, ὡς 
ἐξ ἑνὸς στόματος ἡ φωνὴ φέρεται [4 ον. 26.6 τη τον (10.3421)). 

Ἐῤπήχησις, ἡ, ῥγοιρηρ, ΤΟΥ Ν γβ5,οεσεγς. (1.46.11720). 
"ὕπικμος, ηιοῖςί, ῬᾺ}}.ἢ, Ἴαιις. τϑίρ. 49.15; Μ.34.το: 2.) 
ὑπίχνιος, ὠπάον ἐδ οι ὑ. ... γῆν Μαχιαριδισι (Μιρι αατγὰ, ν.]. 

ὑπίσχνιον) ; τηιεί., φαδἼσεεᾷ, τ. Νγεε. ἀόη. 5 τη: Οαπὶ.(Μ,44.8610). 
Ἐῤπνηλία, ἡ,. τορρῃροἱοριοῦ, ΝΙΡ}ι1.26(}1,79.020). 
ὑπνηλός, οἰεέργ; τηξῖ., Ἱημἀοϊεμί ; 650. ΒΡῚ ΓΙ ΓΌΔΠΨ, πτγϑ. ἤοη». 1.2. 

ἔῃ 70.(8. 48); ; τί τὸ ὄφελος βίου εἴναι, ἀλήπτου, νωθρὸν ὄντα καὶ ὕ.; 16: 
μοηι.6.3 ἡῃ. ΒΡ}. τ. 434); Ὑμάτ,ορι οί. ττοϑ). 

Ἐῤπνηλῶς, ἀγοτοΞίϊν, ῥμῇοβελιότι, 3Ξ(ρ.135.2; Μ.ός.ς978). 
Ἐὔπνιον, τό, ν. Ἐπρωτοῦπνιον. 
ὕπνος, ὁ, εἰδερ; 1. ἢτι; 8. ἀεβοσρτίοι ; ρηγϑίοϊορίοβὶ, Οὐ Ν ν85. 

πον ορίξ,τ3(Ν.44.165Ὰ 8); ὅ. λέγεται παρὰ τὸ τὰς φρένας ὑπονοστεῖν, 
ἤγουν ὑποχωρεῖν ΜοΙεῖ. πα]. ποηπιβγτιορ5.(Ν,64.11434.}} 85. ΡΊ οἱ 
σοά, Βα 5,Π0η1.5.3(2.368 : Μ.31.2440); οἴζδη ΠΚΕεπρά ἴο ἀθαῖῃ ἑκάτερος 
γὰρ δηλοῖ τὴν ἀπόστασιν τῆς: ψυχῆς, ὄ μὲν μᾶλλον, ὁ δὲ ἧττον ΟἸΘΠλ.5 γ. 
4. 22(Ρ. 410,18; Ν.8, 13400); Φ ὅν ὡς εἰκών ἐστι θανάτου, εἰκών ἔστι συντε- 

λείας (γνϑ, πδηῖ: 26.3 ἴπ Ἅ4“.(0.215Ὰ}; Ὁ. υϑ6 Ὁν (ηϊκίίαηβ, (Ἰδιι. 
Ῥαεά,2.ο(Ὁ.204.τ5 ΗΕ, ; Μ.8.4808}.); 1Ια.,εἐν.2.23(ρ.102.26; Μ.8.τορδὰ); 
πἰσῃς 9ῃου 4 Ὀς ἀϊνίαοά Ὀαδέννθοι βίθαερ 8Π6] ὈΤΘΥΘΥ ἀλλὰ καὶ οἱ ὕ. 
αὐτοὶ μελετήματα ἔστωσαν τῆς εὐσεβείας Βαδ. ἠοῖ. ς. 4{(2.368; Μ.31. 
2440); ἢεανν 5ῖδθρ 5ῃοι]α θὲ δνοϊάθα, 1ά,6}.2.6(3. Ἴ δὰ; Μ.22.2334}; 
ο. οὗ Ααἀδιῃ, Εχερ. Οξβη.2:21, Ν. Ἀδάμ, ἔκστασις; 2. ὔρ, 8πα τπροῖ᾿; 
ἃ. οἵ (οά τὴν τοῦ θεοῦ μακροθυμίαν ὕ, ἡ θείᾳ προσαγορεύει γραφή 

ΤΗαί.15.37:17(0.147.2;; 2.321}; 14.}}5.43:22(1.885); θεοῦ ὕ, εἶναι τὸ 
ἐξηρημένον τοῦ θεοῦ “αὶ ἀκοινώνητον ἀπὸ τῶν προνοουμένων ὨἸοη. ΔΓ. 
4ρ.9.6(Μ.3.11138) ; Ὁ. οἵ ἀδαίῃ, ἰπ ραρβῃ βεηβ6 τὸν θάνατον βαθὺν ὕ. 
καὶ λήθην τιθέμενοι ΑἸοπαρ ἰορ.τ2.2(Μ.6. οΙ 38); ἴῃ (μα ίβείθῃ 56 η86, 
Μας,Αδρἠονπ. τς. 20(},34.6 010) ; ἐπειδὴ... «ὁ Χριστὸς. ὑπὲρ ζωῆς τοῦ 
κόσμου ἀπέθανεν, ..«καλεῖται λοιπὸν ὃ θάνατος... καὶ κοίμησις (Ὦγγν5, 
εοενπεί. Υ(2.3088); ἄλση. 47.5 τη ΤΟ ον.(10,3030); ὕ. ὄντως παρὰ θεῷ... 
ὁ πρόσκαιρος ἡμῶν τοῦ σώματος θάνατος, ψιλῷ καὶ μόνῳ καταργούμε- 
νὸς νεύματι τῆς κατὰ φύσιν ζωῆς, τουτέστι ; Χριστοῦ νυ, , ὝΠΟ ᾿ 
ς. οἵ 9]οίἢ, εἰς., ἔχερ. Μι.12:25 διὰ τοῦ ὅ. ἡ ἀπώλεια γίνεται. ... τὸν 
μὲν οὖν φυσικὸν ὕ,, οὐ δυνατόν [5ο. καθεύδειν} τὸν δὲ διὰ τῆς προαιρέ- 
σεως, δυνατόν Οὔτ. ἐο»"ι4ὅ.1 ἠπ Μ|ι.(7. 4810}; ΕΧΕΡ. ἘΟΙΏΔΙΖΙΙΙ 
ἐγγὺς ἡ ἀνάστασις...δεῖ λοιπὸν ἡ ἡμᾶς ἀπαλλαγῆναι τῆς ῥαθυμίας Ἰὰ.Π0}}. 
234.1 τη: Κορη(9.6040); πᾶσαν τὴν σπρυδὴν εἰς τὴν τῶν πνευματικῶν 
ἀνάλιοκε ἐπιμέλειαν. οὕτω γὰρ καὶ ἀναστῆναι ἐκ τοῦ ὕ. τούτου δυνήσῃ 

«καὶ γὰρ ὕ, ὁ παρὼν βίος τ. 234. 2(697}); τοῖ, τρείτ. 5: τῷ διδάσκονται 
μὴ τῷ τῆς ἀμαθείας ἐκδιδόναι ἑαυτοὺς ἔπνῳ 1514.6].ἐΡ}.4.2τ8(Μ,78, 
13120); τοί, Μί.2:: 5, μηδεὶς ὑμᾶς ὕ. ἡδυπαθείας ἀνακλίνῃ 1.1.8] 

(2444). 
["]ὑπνοτικός, ἀῤῥεαγίηρ ΤῈ σἶθορ οὐ ΤῺ ἃ ἄγεαμι, 1.5α].2.3(ν.1. 

ὑπνωτικός). 
ὑπν-όω, ΙΠΓΥΆΠ5. »[αϊϊ αδΐδερ, σἰθερ ; ταεῖ,; 1. οἱ σοῦ, τεῦ, Ῥ5. 43:23 

ἡμῶν.. “νωθρῶς ἐνεργούντων, “οοὖν λέγεται ὁ θεός, ἀναξίους ἡμᾶς 
κρίνων τῆς ἐπισκοπούσης ἡμᾶς ἐγρηγόρσεως αὐτοῦ Βαβι κορτῖμ 5.20 
(, 1258; Μ.20. 3080); ; τὸ ἠρεμεῖν αὐτὸν ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ οἷον ἀμελεῖν, δι᾿ 
ἃς αὐτὸς οἶδεν αἰτίας, “-οὖν [56. ὠνομάσαμεν) Οτ ΝαΖ.οῦ .31. 22(Ρ. 172. 

το; Μ.36.1 578); ; ὁ μὲν γὰρ λέγων αὐτὸν ὑ. τὴν ἐπίτασιν τῆς. μακροθυμίας 
τ δὲϊ δύ ξαι; ὃ δὲ λέγων μὴ ὕ., τὸ ἀκήρατον τῆς φύσεως Ἴ ἐμφαίνει 
ΟΠ τνβισηον δ. τ{(1.5154); 70. Ὀ.Μαη.1. δοί(Μ.94.15808}; 2. οἵ ζῃχίθί 
85 βεοοπᾶ Αἄβπι, τεῖ. ὕδπ.2: 21,, Μεῖῃ ἐγηρ.3.8(ρ.35.12; Μ.18, 
734} οἷέ, 5. ἐκκλησία; ἐσήμανε [5.. Αἀδγη᾽Β 5]56ρ0} τὸν δεύτερον ἀἰδὰμ 
μέλλειν “-οὖν τὸν ἀνθρώπινον θάνατον ἐν τῷ σταυρῷ ΝΙ) Φρῥ.1.26(Μ, 

79.920). 
Ἐὐπνωτήριος, ἡμάμεϊηρ δἰεορ; τιοαΐ, Ῥ]υγ, [3ς. φάρμακα] εἰεερίμρ- 

ἀγαμσῥίς, 10.ΟἸπτὰ.}αεί.2(}{.88,1τ68}). 
ὑποβάθρα, ἡ, ἐοιμιάδαϊίοη, δαεε, ἐμ ῤῥογί, τ γϑβ. γος. 3(Μ.46. 

6608); (μτνϑ.ἠοη}.17.2 ἴῃ ΤΟ Υν.(το.148Ὰ}); Ογτ.15.4.2(2. 5008}; Β8.» οἵ 
ΟὨτῖβε ἴπὰ τε]. τὰ Ομυχοι, 1}. (τ) ; ὑ., ὥσπερ τινὰ προκαταθεὶς [536. 
ὃ Χριστός] ἐν ἡμῖν διὰ νόμου παιδαγωγίαν 18.1.1(208); τηεῖ,, οὗ Βοαᾶν οὗ 
(μῆϑβι, ἐσ μγβ: ῥα. 2(8.2570) οἷτ, 5, ἀσύντριπτος ; τεῖ. Μι22:40. ὑ. 
πάντων τῶν ἀγαθῶν.. ΚΙ φιλία (ῃγυ9."οηι.7.5 ἦη 2 Τὴ. (τ. «103Ὰ); : ἵνα 
ταύτῃ [56. τλουα511ς᾿ 1}{6] χρήσηται Ἂ τοῦ ῦ ὕψους τῆς ταπεινώσεως 1514. 
ῬΈΕΙ ΡΡὈ.τ.92(Μ.γ8.2450). 

1445 

- (170 4}; Ἔχορ, ϑόρῃ.α: 7 σεσθαι κελεύων" 

ὑποβολή 

᾿ Ἀῴ πόβαθρος, γαΐςεά οπ α ῥαδε, εἰευαίεά τὸ κιβούριόν ἐστιν ἀντὶ τοῦ 
τόπου ἔνθα ἐσταυρώθη ὁ Χριστός" ἐγγὺς γὰρ ἦν ὁ τόπος καὶ ὑ. ὅπου 
ἐτάφη 18Β65.᾿τγεί, 4(0.258.10); βῆμά ἐστιν ὑ. τόπος καὶ θρόνος ἐ ἐν ᾧ ὁ 
Χριστὸς προκάθηται δι 6(ρ. 259. 14); τὸ βῆμά ἐστι τόπος ὑ." ὑπὸ" 
δεικνύει δὲ τὴν δευτέραν παρουσίαν ϑορἢε, Η εἰἰμαρ. 2(Μ.87.3084}). 

ὑὁποβαίνω, 1. ἀεεεεηά; οἵ (Πτιβὶ τῆς θεότητος ὑ. Ἐπ5.ἀ,6.6.0(}.250. 
9; Μ.22.4250)}; τοί. Μτ, ὃ: ἡ πρὸς τὸ ταπεινὸν ὕ. ϑεν.Απίαρ.εαἰ.Μ1|, 
8: β(ρ. 59.5}; 2. [αἰΐ «ἰονὶ οἵ, δὲ δείοω, οἵ Η. ἀμοβὲ ἴῃ τεῖ, το (μεβί 
ὑπερέχον... 'πάσης τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς τυγχάνον οὐσίας;,.. ὑποβε- 
βηκός γε μὴν [εἶναι] αὑτοῦ Ἐλι5.ε.ἰἢ..3.5(0.162.31; Μ.24. 10128); τὰ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ [5.. Χριστοθ) γεγονότα, ὑποβεβηκότα δὲ τὴν αὐτοῦ. ε"θεότητα 
ἘΡΙρΗ.λαδν.76.35(0.384.320; Μ.42.5888); ἀγγέλων... ὑπὸ τοῦ πατρὸς... 
ὑποβεβηκότων 1δ.26.2(ρ.201.8; Μ.4τ.4640) ; ρετῖ. ρίορ]. 405., ΕΑ οοΣ 
Ὅτ. 70.13.πρίοϑ ; 290 15; Μ.14.5124). 

ὑποβάλλω, 1. ῥμέ {ογισαγά; ἃ. Ῥετβοη, Μί.οῖνε.τ7.2; ἰφγϑὶ ἸΉ} 
γγΟΤ 5 ἰπίο 8 σομνθιβα θη, ΟἸο αι. [γ.5(Ρ.222.5); τεῆεχ., "ἢ διὰ ἰχΐοτ- 
τυρίεσ ὑποβαλὼν ἑαυτόν, φησί (Ὠγγπι πον. 4.4 ἢ 107 δες. (11.456); 
2. ρμμὶ ἩΡοΉ ξυλοπέδας. «τοῖς Ρωμαίοις ὑ. Τρ ΝΣ εἰγοη Ρ.215(Μ. τοῦ. 

5524). 
ὑποβαρβαρίζω, εῤεακ Ξονιειοία! δαγδαγοιεῖν, ϑγυιθβ.ρ.67(Ν 0, 

14280); τημίίεν ρίδῥεγίδ!; ὃν ἃ 5061}, 14,εαἰνιτοίρ.2ο8.18 ; Μ.θύ, 
1185Ὰ). 

᾿ὑποβασιλεύ-ω, γείρῃ πράεν, τιεῖσ γε σεδονάϊηα!Ί6η ἴο ; Οἵ ΡοϑΙοπ 
οὗ (βεβδυ ἴῃ τ]. τὸ ἀυρυβίαβ πϑὼν τε τῷ πατρί γ᾽ ζομοι. (ρ.πόξςτο; 
(ΟΝ Ρ.14.20). 

ὑπόβασις, ἡ, 1. φοίτα ἀοῖοη, γε γίηρ; οὗ 5ὰπ, τιν γ85. ἔπη. τα 
Ρ.237.4; Μ.45.0330); Οἱ ἃ 5[ΑΓ, ἴα, αι.(Μ.45.τ400}; καθ᾽ ὑπόβασιν 
ἀοιυητσαγάς τη ἃ σεγίες, Ἰγεὴ. ἤαέν.1.12,3(Ν.7.5734}} ΤῈ ΣΙ ΠΟΘ5ΞΊΟΉ, 
ΟΙεχι. ἐγ. τδίρ.5οβ.1ο; Μ.0.2808}; 2. ἀδεϊσηξίοι, ἀεἰεγοναίίοη, ακχ. 
σεμοί.ο..7.2(Μ.4.680); 3. τὠδογάϊηα!θ εἰαίτς, ΤΉ ογΊονίν, ἃ. ἴῃ ρα ι. 
μηδὲ τὰς οὐσίας τῶν κρειττόνων συνεξισοῦσθαι ταῖς καθ᾽ ὑπόβασιν 
διαφερούσαις ΑἸ Πεπασ.γες.το(ρ.67.16; Μ.6.1οο58); δυνάμεων οὐρανέων 
ὗ. καὶ ὑπερθέσεις (τ. Να2.0γ.32.27(Ν.36.2058); ἘΡΙΡΠ,βαεν.76.54 
(Ρ.4το.4; Μ.42.632Ά}); φγαάε τὰς ὑ. τῶν ἐν τῇ δημιουργίᾳ Μαχ.Ξελοί. 
4.π.4.32(Μ.4.3050) ; Ρ. {860].. φεδογάϊηαίίοη: δος, Ατὶὰβ ὑ, τίνα 
διανοούμενον ἐν τῇ τριάδι ἢ ἀλλοίωσιν ἢ παραλλαγήν ἘΡΊΡΠ ἦἤαεν.62.4 
(ρ.393.10; Μ.41.10568}; οἵ ϑοὴ ἴῃ τα]. το ἕδῖμον (Αὐ]δπ), ΟΥΟΝ γ 85. 
Ἐπη.12(2 0.204.6; Μ.4:ς. 0088); ΕΡΙΡἢ ἀαογ.60.77(0.226.2; Μ.42.3280)} 
Τί, ΟΡ λαον.(Μ.86.378); ταυρῃς Ὀγ Οτίρεη, Απίρ. Βοβίτ. γι Μ ὃς. 
τΊ030); {],δοπί. Β.ςεεί, το (Μ.86.12640); οἵ ὅοη δηὰ Η. (ποβῖ ἴο 
ἙΕδίμεῦ; ταυρῃς ὃν ΡΟ] Πδτῖ5, δος. τῆς στερογίαϑ, 26.4.2(12200) ; 
οἱ (μη, τοῦ, ΗςΌ.}:2:, ΝΠ. Ἐρῥοττ(Μ.79.1320); 4, ἢ ἐορίτησ οὗ 
ἐμ ξογίοντίν ὁ ὁ δαίμων... ὑποβάλλει αὐτῷ καὶ λογισμοὺς μετὰ ὑποβάσεως, 
καὶ ὡς εἰ μὴ μεταστήσῃ ἑαυτὸν πρὸς τόπους ἑτέρους, ὁ χρόνος... “μάταιος 

αὐτῷ γενήσεται Απί. Μοη.ἠο᾽».26(Μ.80.151068); 5. δε ῤῥονγί, ξεαὶ τὴν 
θείαν ἕδραν, καὶ τὴν ἀσκανδάλιστον ὕ. τῆς ἀληθείας ΜοΙΉ Ἔγ,.8.10 
(ρ.92.12; Μ.18,1524); 6. ῬΥΟΡ. ἴογ ὑποβιβάζει, καὶ. Αροε.12:1} {0.350. 

25). 
Ν αεβιβὴς δγθν, ἴηι ὦ τιδογάϊπαιίε τῦαγ; Ἀεποε ἱδαςὶ ἰομάϊν, ΞΟ ΠΪν 
μεγάλῃ τῇ φωνῇ,.-ἧσσον,...ὐ, Ατη ἀοηη Μίττὶ 27(Μ, ,25. 2170); [7 
α" Ἰηγεγῖον Ροσϊίοη, τοῦ. Μί,28:τῸ προσέθηκε ᾿ τοῦ ἁγίου᾽. ὥστε 
μονονουχὶ ὕ. αὑτοῦ [50. τοῦ πνεύματος} οὐκ ἐμνήσθη, ἀλλὰ καὶ ἀνα- 

βεβηκότως Ὠιτάντη. Τ γ7η.2.6(}1.30.5258). 
ὑποβιβάζ-ω, 1. ρ855., ρα55 οἱ οὗ τὴς. θοάγ, ΟΥ. 0.13.3(0.228.1τ0; 

Μ.14.4010); 2. ἰοιυέν, τηεί. πτεὶ ὁ νόμος καὶ εἰς τὸ λίαν εὐπόριστον 
τῆς θυσίας τὸν τρόπον γτιαάογ.Υπί(ι.5334); τὸν..«λόγον..«“Πουσι τῆς 
ἰσότητος τῆς πρὸς τὸν πατέρα 14. βγη, (5.7150); “-ουσε τὰς ᾿Ισραηλι- 
τικὰς φυλὰς αἱ παρανόμιαι.. εἰς Χριστόν ΤΡτος α, Ῥγ.14:34(Μ.87. 
12698); τηδᾶ., ὑδ ἐμ ζογίον ἰο τῆς ἀρρήτου φύσεως οὐχ “-όμενον [50. τὸ 
πνεῦμα] ὨΙάνπι, Τγ1η.2.8(Μ.30.616.). 

ὑποβιβασμός, ὁ, ΤΉ ΡΕΥΤΟΥ ῥόθιον, γοῖ, Πις. ἀφῖκται... 
ταπείνωσιν ὑντ. ταὶ. Τγῖμ.δ(τ ΞοοΟ). 

ὑποβλαστάνω, ἔγοιο ἃ {ἰπ|6, δορὶ ἰο σγσιυ, Βαβ.561.υ, Γἰεε τ( Μ ὃς, 
5ΟΙΌ). 

ὑποβλέπ-ω, πιοά. ; 1. ἐγὲ ταρρ οϊονιεῖν, 6. ἀαΐ,, ἐν ἤΡδη. εἤγοη.Ὀ.341 
(Μυτοδ. 8268); 2. γεραγά τοὴ ΐ ροάΐν ἔσαν ὑ. τὴν θείαν ὀργήν ντιαἴον.5 

τοῦτο γὰρ οἶμαι τὸ 
εὐλαβεῖσθαί ἐστι τὸν τῶν ὅλων θεόν Ἰά..ϑοῤῆ.5(3.5830). 

. ὑποβολεύς, ὁ, οη6 τοῖο τιρρεςὶς, ῥγοριρίεν, οἵ Ἰϑεν}, Οντ.}]. 
εαἰδεῖ..4.31 οἵ ἃ ἄργηοῃ, Ρα]}.ἀ.} τς, τοί 1.34.1οῦ68 ; Ρ.59.101.); ἃ 8 
ΤΊΘΙΏΒΟΙ ΟΥἱἨ ΤΉΪΠΟΥ ΟΥΩΘΥ ἴῃ (Βυτομ, ἡΟΉΤΙΟΥ; ῬΤΟΌ. ΤΟπποιπ ρα 
εαπμίον (εἰ. ψαλτή5) ἐ ἐν. ." Ἀλεξανδρείᾳ ἀναγνῶσται καὶ ὑ. ἀδιάφορον,. εἴτε 
κατηχούμενοί εἰσιν εἴτε πιστοί: τῶν πανταχοῦ ἐκκλησιῶν πιστοὺς εἰς τὸ 

τάγμα τοῦτο προβαλλομένων ϑοστ.ἢ.6.ς,22.40(Μ.,67.6268); (ΟΡίς36) 
ἀεὶ. κ(ρ.62.4; Η.2.1320Ὲ). 

ὑποβολή, ἡ, 1. τιρρεςίΊ θη; 658. οὗ θεν}, ΑΓ... «4 4εἰῤ᾿.χ(Μ.26. 

᾿ « ᾿ 
εἐἘς υ. καὶ 



ὑπόβολον 

Το2Α}); ὁ Χριστὸς διὰ τῆς ὑ, ἐθεώρει [36. πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς] 
ἘΡΒτ,3.1776; 2. ἀεεεὶϊ, εἰγαίαρενι, Ἠ]ρΡ.ἤαέν.9.12(ρ.241.24; Μ.τό, 
43820); 3. »ΙδαΉΗΡ κατὰ τρίτην ὕ, ὑπόθεσις λέγεται. ἡ ἀρχὴ τῆς 
ἀποδείξεως Δτιαΐ.1. Δοα, αγείἢ,(}1.1α.2364). ᾿ 

Ἐῤπόβολον, τό, ὑγτάεργοονης ῥγόδοηί ἴὸ Ὀτιὰς εἴ τι γὰρ ἡ γυνὴ 
ἐδίδου χάριν προικός, τοσοῦτον καὶ ὅ ἀνὴρ ὑποβάλλειν ποσὸν εἰς τὴν 
κοινὴν περιουσίαν ἠναγκάζετο, ὅθεν καὶ ὑ. ὠνοματίσθη. τοῦτο δὲ ἀνῃρέθη. 
καὶ σήμερον τοιοῦτον ὑ. ὁ ἀνὴρ οὐ δίδωσιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ συμφώνου δίδωσί 
τι μέρος ὅσον συμφωνήσῃ ἐκ προτελευτῆς τῇ γυναικί ῬΗοϊτ,ποΉΙ0 6.13.4 
(Μ.το4.11928}; ἢρ., ΟὨσν5.Ετεγορ.2(3.3980), 

Ἐῤποβράσσω, ῥοϊΐ ππάεγηεαΐ, αεο. 15. εχ. 273(Μ1.02.1455}). 
ὑποβρύχιος, τ»! 67 τοαίεν; ταθῖ,, δείστυ δὲ φηγζαεε, οὐυεγεο εἰν 

ὕ, ὑπὸ τοῦ πάθους (Ὠτν5.εεἰ,τ6(12.5428)}; ἄδηςε ἐφησυχάζουσιν, οἷον 
ὑποβρύχια στένοντες ΟΥὙΝᾺΖ.6}.1τ4τ(Μ.37.2418)}; ψαμμαίοις.. πο- 
βρύχιον Θορῃτ. Η.ν.Ογγ.εἰ 6.20 (Ν.87.241τ60). . ; 

Ἐὐπογαργαλίζω, ΠΠ]Π]αἱ6, 70. που, ΕρΡτρη.64(Μ.41.τοϑΡ); Πση. 
Ατνρ.8.6(Μ.3. 1108). ͵ : 

ὑπογάστριος, Ξεχεαΐ, ἘΝῚ]. αγν.2(}1.79.6218). 
ὑπογενειάζ-ω, εὔμεκ μᾶάθν {πὲ εἰτη σύουσα τὰ παιδάρια ὥὅντιε8. 

ῥγουϊά,τιτπ(ρ. οδτο; Μ.δ6.1248}}.. 
Ἑπογνωμικός, 179: τριαρτπαϊοη ομῖν, δεν. ἀπίιαρ, πιβί, ΜΟῚ}. 

(Δ1.86.9 250). 
ὑπογογγύζω, την, τρμίΐεν, ΤΆΤ ἐρι(αςὶ.τ.6(}.28,8ς)4}); τ. 

Ννβ5,μ9η7.(}1.46.4528); (ἀ6]. ΟγΖ.᾿..6.2.12.8. 
Ἐὺ πογονάτιον, τό, ἐδγεγποηίαὶ μαγίεν οἱ ὈΪ5ΠΟΡ, {τι ἠγνς. (0.355. 

36; Μ.63.003). 
ὑπογραμμός, ὁ, 1. «κείε, ομεϊτηιδ, φιοάεὶ οἵ 8. ΟὨ1 48 εοῤγν-ἀθαΐ; 

ΒΧΒΙΏΡΙ65 οὗ βθῃ, ΟἸ]διη. εν. 5. ξ(ρ0.36ο.2; Μ.0.80 4); ἴῃ ρθη. φησὶν... 
διὰ ᾿Ιεζεκιὴλ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους ἀποταθεὶς καί τινα αὐτοῖς σωτή- 
ρίον παρατιθέμενος εὐλόγου φροντίδος ὑ. 4 ῥαεά.τιοίρ.τ520.τ6; Μ.8, 
Δ400) : οἵ ΑἸΏ,᾿5 ἀδἔθησε ἀρϑάπϑβί ἀσίθηβ ὑ. καὶ τύπος τοῖς μετὰ ταῦτα 
γιγνομένοις ΑἸΉ οὶ. 5δοιροί(Ὀ.τ68.7; Μ.25. 4000}; 2. ἐχαρηῤίε, τιοάοὶ 
λαβέτω τύπον καὶ ὑ. τῆς ἐν τρυφαῖς αὐταρκείας ΒΒ5.76}. {ι|5.20.2(2. 
2640; Μ.5τ.0720); οἵ οπβ (τί βείδη ἴο τποίδεσ, τεΐ. τοτσ.ϑ: το, ΝῚ]. 
ΜΠ αρη.18(Μ.70.τοΙ68); οἵ ἃ τλοπκ ἴο [15 [οἰϊοννβ, [0 ΜΌόβοῃ, ῥγαΐ.143 
(Μ.87.20058); Κ᾽ Ραο.Δ(Ρ.125.14); οἵ ἃ Ξαϊηΐ, ΔΝ ον. οἰ Αἰ εδι2(ρ.1. 
16); Κ͵͵᾿ αν .73(0Ρ.4318); οἵ 5. Ῥαμ!, σΟίθρι.5.}; τοῦ, ῥἱοΐατε οὗ 
πιαγίγ5 εἰσιν..«ἀνδρείας ὑ. ΟεπῃΟρΡ δ. Δορ». 4(Μ.908.1720); οἵ 
ΒΟΙΙΡ[ΌΓΟΒ 85 8Π ΘΧΔΏρΡΪΘ ἴο τητίγτϑ, ΡΒ] Τρ. Ρ.Ἐπ5.}.6.8,1ο. 
2(Μ.20.γ644); οὐκ ἔδει τὸ πνεῦμα αὐτοσύστατον γίνεσθαι ἑαυτοῦ. ἀεὶ 
γὰρ φυλάττεται ἡ θεία γραφὴ ὑ. ἡμῖν γίνεσθαι ἘΡΙΡ ἤαεν.55.0(0.335. 
25; Μ.4τ,0888); ἐβ.57.5π(ρ.350.20; 10048); εἰ βούλεται πρῖσαι, πρίσῃ με’ 
τὸν ᾿Ησαΐαν ἔχω ὕ. (Πτν5,Ερ.τ25(2.6680); οὗ ΟἹ 5αἰπίβ, Ονγτ θη. 
}αξεΐ.τ2(53.30); οἵ σοα᾽ αοίίοπβ τεοογάρα τὰ ΟἿ᾽, ΝΠ]. παγν.70}1. 
79.688); οὗ Ομτιβε: Π1Β μυχηλ ν, Μασ. Αορ λό. το.2(Μ.34,6448) ; Ια, 
εἰδί κογ.13(Ν1.34.8374}; ἴπ Ὀδοοταίηρ τῆϑη, ΣΟ θη. τθ6.17; ἢλ ΤαΔ ΚΙΠρ' 
τεσαεϑῖ οἵ Εδίμοτ, ΕΡΙΡΕ, ἤαεν.69.29(Ρ.178.21; Μ.42,248}}) ; [τι Βευν πα 
τηᾶῃ, Βα5.γρ. [μ|5.43.2(2.39οα ; Μ.31.1ο280); οὗἨ ἢϊ8 νίτίιι6. γέγονεν 
ἄνθρωπος ἵνα γένηται ἡμῖν πάσης ὕ. ἀρετῆς ΟΥΥ, 70.7(4.6611})); πρῶτον 
μὲν ἐκεῖνο διδάσκων, ὡς ἐν ὑπογραμμῷ τῷ πράγματι, ὅτι τῶν ἀγαθῶν 
γὴν ζήτησιν, οὐκ εἰς ὑπερθέσεις ἀναρριπτεῖσθαι καλόν 10.2.τ(130Ὰ) ; οὗ 
μἷ5 ορεάΐεηος ἴο Βαίμεν, 10.Ὁ. 30.3.10 .04.ο840); ὑπέταξε τὸ ἀνθρώ- 
πινον τῷ θεῷ καὶ πατρί, τύπον ἡμῖν ἑαυτὸν ἄριστον καὶ ὑ. διδούς ἐδ.3.τ 
(1ο)68) ; 15 θαρείθηι δηά 1αβιἠήρ, Οὐηε ρ}..ρ1,.7.22.5; ἈΝ [αϑτπρ, 
ΟΒγνβ λον. τ. 3 τη. εΉ.(4.58); Π15 Ξυ ξεττηρ (οἴ, ΤΡΕΐγ,2:.21), ΡΟΪγο.ρ, 
8.2; 7. .ἀον.3.24(Μ.06.6244); οὗ αν θεοῦ ΕΑΊΠΕΥ ἀπα ὅ0ῃ 
ἡμεῖς.. «ἀλλήλων ὄντες.. «ὁμογενεῖς, ἕν πρὸς ἀλλήλους τῇ διαθέσει 
γινόμεθα, ἔχοντες ὑ. τὴν τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα φυσικὴν ἑνότητα ΑἸΉ, 
“44γ.3.20(Μ.26.36:4Ὰ)}; οἵ ἀοᾶ ἱπ οτεδίίοη ὁ κύριος ἔργοις ἑαυτὸν 
κοσμήσας ἐχάρη. ἔχοντες οὖν τοῦτον τὸν ὕ, ... ἐξ ὅλης ἰσχύος ἡμῶν 
ἐργασώμεθα ἔργον δικαιοσύνης τ Ἶτηι.353.8; τοῖ. ΤΥπ, 85 θείηρσ αθονα 

4}} {Ππ|Ξτγαῖίου5 πλὴν ὑπὲρ ὑπόδειγμα καὶ πᾶσαν εἰκόνα καὶ ὕὑ. ὁ θεός, 

ἀνόμοια γάρ ἐστι πάντα τὰ κτίσματα ἀκτίστου τριάδος ἙλΊ]ορ, ἐγ. Τττη. 
2.8(Ρ.265); 3. ἐνῥέ τὰ περὶ τῆς τῶν βρωμάτων ἀδιαφορίας καὶ τὰ περὶ 
ἑορτῶν καὶ σαββάτου νενομοθετημένα, ὡς ἂν σκιώδη ὄντα, ὕ,. ἑτέρων 
ἀληθῶν καὶ μυστικῶν πραγμάτων ἔσωξεν Ἐπι5.4.6.4.τδ(ρ.τοά.τ8; Μ, 
22.3248); τύπον καὶ ὕ. τινᾳ [5ς, ΜΕΙΪΟΠΙ2Θα6Κ] τοῦ δεσπότου Πάν τα, 
Τγίη. τ τί ].30.321Α}; τὸ...ἀπεικονισμένον καὶ ἐν πύλαις ἡμῖν εἰρ- 
γμένον καὶ ἀποθήκῃ ἠσφαλιοσμένον πίστεώς ἐστιν ὑπόδειγμα καὶ ὕὑ, 
ἘΦΡΙΡΗ ἤαεγ. 50. τοί(ρ.375.16; Μ,41.10324}; εἰκὸς γὰρ ἦν αὐτοὺς περὶ τοῦ 
νόμου φθέγγεσθαι, καὶ πολλὰ περὶ καθαρσίων καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
σωματικῶν λέγειν" εἶτα ἀφεὶς ἐκεῖνα ἐλέγξαι, ὡς οὐδὲν ὄντα ἢ σκιὰς τῶν 
πνευματικῶν καὶ ὑ. (Πγγν5. 61.2.1 1 Τίμα (τ. 560) ; 4. δα βεαοΉ, 
ἰθ550Ή τί οὖν; οὐκ ἠδύνατο ὁ θεὸς πατάξαι τὸν βασιλέα Ἀντίοχον καὶ 
ῥύσασθαι τοὺς ἑπτὰ ἀδελφούς; ἠδύνατο' ἀλλ᾽ ἕνα ἡμέτερος οὗτος 
γένηται ὗ, ΗΙΡρ. )αη.2.55.8; ὑ. ἡμῖν καὶ διὰ τούτων [83ς, Ρ5.16:4] 

1446 ὑποδάκνομαι 

δίδωσιν ὁ σωτήρ, μὴ φρονεῖν ἐφ' ἑαυτοῖς δεομένοις τῆς παρὰ θεοῦ 
βοηθείας Οτ.ἐχειΐῃ Ῥςιτδι4(Μ.17.1008); ὁ πατὴρ..«δοξάζει τὸν υἱὸν καὶ 
ὦ υἱὸς δοξάζει τὸν πατέρα, καὶ τούτου ἕνεκα εἰς ἡμῶν ὑ. ... ἵνα ἡμᾶς 
διδάξῃ τὴν αὐτοῦ τιμὴν τοῦ πατρὸς εἶναι ἘΡΙΡΗ. λαενγ.ὅ9.53(Ρ.2οο.Ιο; 
Μ.42.2847)). . : 

Ἐὑπογραπτέον, οη6 Ἡμπισί ἀφεονίνε, ρίυς ἃ ὀγίεῇ αεεομηΐ οὗ, ΟἸεπι. 
Ῥαεά.2.τ(ρ.153.20; Μ.8,3778); ΟΥοογ 3(ρ.4ο1.11; Μ.χι. 5514). 

ὑπογραφή, ἡ, 1. εἰρηαίμγε, ὈΒγυ δι ηονι.40.2 ἴῃ ΤΟ ογι(το, 3800); 
το. οὐἵ ΠΟάοχ οὐ μοσθίϊοα! ἀοοππιοηὶβ οὕτω πιστεύω ὡς προγέγραπται 
καὶ δι’ ὑπογραφῆς ὁμολογῶ ΟΛπς,(3ς8)ρ.Ἔγη.(ρ.284.9; Μ.42.425.}; 
τῇ ἰδίᾳ φωνῇ καὶ ὁ. Το Μαρἐῤ.3ο(ρ.46.33; ΜΙΡΙ,. 54.700 Ὰ); εἰσπϑά 
σἰαίοιμομέ ἀνεγνώσθη ἡ ὑ. καὶ ἐδόθη Οὐάλεντι εο.] 4066. Δοση..ΆΡ. 
ἘΡΙρἈ καθν.73.22(0.205.30; Μ.42.4440); ἐπὶ τῇ ὑ, τῆς πίστεως τῆς ὑπὸ 
τὴν περὶ Γεώργιον ἀπὸ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κομισθείσης 1385.Ὁ. 
5στ1.2(32.τ448; Μ.32.5800); [ΟἹ ΟΡ ἐρ.(Μ.96.14280); πιϑῖ,, ας ΈΉ! ὡς 
τῷ πνεύματι παρόντες τῇ συνόδῳ ἡμῶν, συνεπιψηφίσασθωι δι᾿ ὑ. 
ὑμετέρας Ὀϑατῇ.ερ.εαἰλ.(ρ.123,22; ΝΙ.25.4360); βλέπε τὸ γραμματεῖον 
τῆς φύσεως. «τῷ σταυρῷ προσηλωμένον...βλέπε αὐτὸ πονήριας ὑπογρα- 
φὴν οὐ δεδεγμένον ΤΠα τ ῥγοντά, το(4.611); 2. ἐκοίοι, ἀφϑονίρηοη διὰ 
τῆς θεολογίας οἷον ὑ. τινα ἐναργῆ τῆς φύσεως τοῦ μονογενοῦς ἐντυπώσας 
ΒΑ5.Εμη.2. 151 2500; Μ.29.6ο10); ΟΥΝ 5858. οηῖ.2 τη (απὶ (ΜΝ .44. 
7880); Μαχφι, ΤἼαὶ κοί] .9ο.6ο94) ; ορρ. ἀδδηι!ίοπ ἡ ὑπόστασις... 
οὐδὲν ἐν τῷ ὅρῳ τῆς οὐσίας αὐτῆς λαμβάνεται ἀλλ᾽ ἐν τῇ ὑ., ἐπειδὴ 
ἐπουσιώδη τυγχάνουσιν, οὐκ οὐσιώδη Ἑαίορ, ἤγιάορνι, (Μ.86,2048Α}; 
ἡ δὲ ὑ, ἐκ τῶν ἐπουσιωδῶν σύγκειται 70,1),ἀϊαἰδει 8(Ν1.04.5538); 
3. ἐχανιῤἷσ, ἴῃ σθη. ἐφ᾽ ἑτέραν πάλιν ἴωμεν ὑ. (Βγνϑ5.5αε,6,12(ρ.167. 
1;1.4338}); Οἱ (Βτιβὶ ΒΒ θαρίβιη γέγονεν ὕ. ὁ κύριος ΟἸειη. βαφά. ς.26 
(ριιδοιιο; Μ.8,2800); 4. ῥαϊίογη, ἱνβό, οἵ τὰ ογπβοὶς τύπος ἦν καὶ 
ὕ. παντὸς τοῦ κόσμου (οβη). πἀ4.10}.2(}.88.,734). 

ὑπογραφικός, ἐἀεδεγίριυέ, ΟΡΡ. ἀεβαϊοῖνο τοὺς οἱονεὶ ὑ, ὁρισμοὺς 
Χριστοῦ ὑπὸ τῶν πατέρων εἰρημένους ([Ο]]οννεα Ὀν ̓ ιϑὲ οὗ φμοταί!ο 5) 
Τβοπ ΗΠ πόηορλ. 1.86.1τ818); ὑποθετικοὺς λόγους φησί, τοὺς ὑ., ἢ 
ὡς θεωρητικοὺς τῶν ὄντων Μαχ.Ξεἰοί μιν εὶ.τ.3(Μ.4.4200); ὁ δὲ ὑ, 
ὁρισμὸς μικτός ἐστιν ἐξ οὐσιωδῶν καὶ ἐπουσιωδῶν 0.) «ΦἸαἰδεὶ. Β(Ν 04. 

5538). 
ὑπογράφ-ω, 1. Ξεῤ)οίη, τακὸ αὐἰάίίοης μετεμελήθησαν τῷ παρ᾽ 

ἡμῶν ἐπιδοϑέντι αὐτοῖς βιβλίῳ “-οντες Β45.6}.224.3(3.343Ε; Μ.32. 
8370); 2, εἰρη, σιεδρεγίδε; αὐ5., οἱ β βουθίπρ ἰο ἀοοαιπθηΐβ, ἔρ. 
Αφρ.(Ρ.157.20; Μ.25.280Α); ΒΑ5.6.244.2(4.3770; Μ.32.9τ20); ῬΗΠοβῖ. 
λ.6.ττοί.6ς. 4654); ἴῃ ᾿ἰϑῖς. οὗ βἰρπαζοτίθθ: Κύριλλος ἐπίσκοπος 
Ἀλεξανδρείας ὑπέγραψα (ΕΡΕ.(431)αε τ 0 Ὁ τ.1.1 Ρ«τττ.22{{{, Π.1.Ψ 
1424}; ΟΟΒαϊς,αετ( (Ὁ .τ.τ Ρ.145.2οΗ.; Η.2.168Ε 1.) ; οἱ ὑπογρά- 
ψαντες ἴῃ εἰρηαϊογίες ἴο ἃ σουηοὶ!, ΟΑπς,(358)6}. νη ΔΡ ΠΟΡΙΡΙ.ἠαέν. 
ἡ3.πτ(ρ.284.6; Μι42.4254); ο. ἀαῖ., Οθ6),6}.{(ρ.290.26; Μ.42.4520); 
ῬΉΠΟοβε.ἢ.6.2.τ( Δ] 6 4ὅτο); 3. παῖε ἃ εἰρηφά εἰαϊοριθη οὗ Ὀε]ιοῦ 
Βασίλειος... ὑπέγραψεν οὕτως" Βασίλειος ἐπίσκοπος Ἀγκύρας" (οὕτως) 
συνευδοκῶ τοῖς προγεγραμμένοις, ὅμοιον ὁμολογῶν τὸν υἱὸν τῷ πατρὶ 
κατὰ πάντα (60.1,804.6}.ἀογσητιαρ. ἘΡΙΡΗ. μαδν.73.22(ρ.205.το; Μ.42, 
4448) 4. τπεῖ,, αεἰκποτοίεάρο ὑπογράψαντες μὲν ἀνάστασιν σωμάτων 
νεκρῶν, οὐ λαμβάνοντες δέ (Ὦτγπ5,ἠον".40.3 ἵμι ΤΟ ον (το.3800); 805.» 
γαμὶ ρεγηιίσοίοη, μηδ᾽ ὅλως βουληθέντος Φήλικος ὑπογράψαι Τα5ῖ. 
ταροῖ.20.3(}1.6.5734); ἀῤῥτουε, ἰὰ,2Ζαροὶ.τ4.τ(}}.6.4671Ὰ}; Οτοὐταὶ,4 
(Ρ.128.0,1οὺ ; Β45.36].0γ.7.2(Μ 8 τοθ0}; ἀϑομγε ἐκεῖσε [1.6.. αἱ ἔοπῖ] 
τοῦ παραδείσον αἱ δωρεαὶ “-ονται 1] άγτη. Τγὴ».2.12(Μ.30.692Ὰ}; 
εὖ πράξασι δὲ καὶ ζωὴν αἰώνιον “«εἰ [86. {π6 οσγδαῖοι) Πο Ἶθνι. 
18.2; ἡ ἀθανασία τοῖς ἀνθρώποις ὑπογέγραπται (τι Απιμμϊην. 
ττ(}.88.1τ8644); αμ!μοηεαϊε τὴν “"εἶσαν ὑπὸ τοῦ κυρίου προσευχήν 
ΟΥ.ογ.18.τ{(ρ.340.7; Μ.11.4138); 5. τογτίς ἤγονι ἀἰεϊαϊἑοη, ΟΠτγ5.Ρ.103 
(4.6404Ὰ); Ἐναρτ.ἡ.6.6.23(ρ.230.26; Μ.86.2 8800); 6. τυγίέε ἀοιῦη, τ. 
Νυ35.ἤονιῖ τη Οαηὶ. (Μ.44.7690)) οἷτ. 5. ἄσμα; 7. μπάενἰε εἰς συμ’ 
πλήρωσιν τῆς τὸ πᾶν μεγαλοφυῶς --οὐσὴης ὁλότητος γινώσκεται πεποιὴ- 
μένη [30. πᾶσα σύνθετος φύσις] Μαχ..ρ.13(Μ.91.5174}; 8. γέῤγέξοηί 
ἱγρτῇν ἡ τοῦ μύρου συμβολικὴ σύνθεοαις.. αὐτὸν “ει τὸν ᾿Ϊησοῦν πηγαῖον 
ὄντα τῶν θείων εὐωδῶν ἀντιλήψεων ὄλβον Τοπ.ΑΥ.6.}.4.3.4(Μ..3.480Α}; 
οἱ δύο λησταὶ τοὺς δύο ὑπέγραφον λαούς 1514. 6]. Ἐρ}.1.255(Μ1.78.,2260); 
δὲ ἱγρῥίεαὶ οὗ τἄλλα ὅσα τὸν τέλειον “-εἰ τῆς φιλοσοφίας τρόφιμον ΤὨαϊ, 
6Ρ.143(4.12384); 9. ἐγμαρίρε, υἱομαϊίσο, εαἰλ ερ α τισηίαὶ ῥίείμγε οἵ 
ὑπόγραψόν μοι τὸν ᾿Ηἰλίαν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τὸν ἄπειρον ὄχλον 
περιεστῶτα (ὮτΥ5.5αε.3.4{Ρ.53.4.; 1.382Ὲ); 1δ.6.3(ρ.145.ς; 1.4238); 14, 
ἠονι. 4.5.4 1. 70.(8.,2674.,8). 

Ἐὐπογρυλίζω, γέῤργουε ρεπίΐν, 4. ΤΠονι ἃ δ4(Ρ.18ο.1ὅ). 
ὑπόγυιος, πειί. ἃ5 ἀᾶν., γεεεηεν, Μεῖῃ ἐγ. 8. τείρ.1ο3.1; Μ.18, 

τόπο); ΝΙ, Ἐ}}.3.21το(Μ.79.4848); (ΟΡ(,82)4}.ρ.ὙΠπάτ,λ,6.8.0.15(3, 
1032). 

Ἐὐπογύναιος, γμαγγίεα, Βα5.γεπηὶ. 2(2.2030 ; Μ,31.620Α). 
ὑποδάκνομαι, δὲ εοηιειυἠαὶ 7εαίοιες, Οντ.,ε.7:17(}}.72.6128). 



ς 2 

ὑποδακρύω 

τοί Μ,66.14770); Α51.. πὶ λον (Ν|.46.2 010). 
ὑποδεής, ἔ. ἂς Ξε ΞΕ. πιᾶβ6., βογυαμὲ, Τιδοπὶ, ἩῸ Ν ρει τ 2.86, 

14480); ποαυΐ., ταδηεδευδηόδς, ΙΟἰόηιιτοτ; Βαβιλοι τ 5. 6τ(ι. 
1030; Μ.20.46060}; 2. οοΙηρ. ὑποδεέστερος, ΤΉ ΕΥΊΟΥ ; οἵ ὈΔΌΌ5Ππὶ οἵ 
Τοβὴ το ταὶ οἵ (μτῖϑε, ΟΥ. 7ο.6,32(17; 0.14.8; Μ.14.2578; οἵ 
ΕΠΙΞαθο τὸ ΒΜΨ, 1ῤ.6.4ο(3ο; Ρ.150.17; 2880) ; οἱ Η. Ομοβὲ ἴο 
ΘΟ τϑέ εἰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ τὸ πνεῦμα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο, 
ἕν τῶν πάντων τυγχάνον ὑποδεέστερον τοῦ δι᾽ οὗ ἐγένετο νοούμενον 1Ρ.2. 
ττί(ό; ῬὉ.67.17; ὑποδεεστέρων 1320); οἱ Θοῃ ἴο Εδίμοι φαμὲν τὸν υἱὸν 
οὐκ ἰσχυρότερον τοῦ πατρὸς ἀλλὰ ὑποδεέστερον... αὐτῷ πειθόμενοι 
εἰπόντι τό" “ὃ πατὴρ ὁ πέμψας με μείζων μού ἐστι' 14. .(εἰς.8.15(0.222. 
8; Μι1τ.153578}; Οὗ ᾿ξ Υ]ΟΥ ΘΏρ6]5 οὗτός [56. (ἢ γΙ5] ἐστιν ὁ διδοὺς 
καὶ τοῖς Ἕλλησι τὴν φιλοσοφίαν διὰ τῶν ὑποδεεστέρων ἀγγέλων (Ἰοτη. 
οἰγ.7.2(Ρ.6.17} Μ.9.400Β); ἡ ἅπαξ τρυφήσασα γυνὴ ἤτοι ψυχή..-«μετὰ 
χι , ε [ « ὃ ΄ ΄ Ἧ ν . Μι λ' .« ὃ ' ν 

μωρίας ὑπό τινα ὑποδεέστερον γίνεται παρὰ τὸν Μιχαήλ' ὑποδεέστερος 

γὰρ ἐκείνου ὃ τῆς μετανοίας [τεῖ. Ἡδτιη,5ἦ»ι.8.,3] ΟΥομτ ἦγε ΜΙ, 
14.21(ρ.236.5.6; Μ.13.:1210}0}; οὗ 5θοοῃά (Ἡγχιβί, αοο. γα] ΠΕ ὨΙ8η8, 
ΠΙρρ.ἐλαον.6.36(ρ.τ66.13: Μ.16.22 50); οἱ ἀεπιγρα ἴο Βα ν]ΟΌΓ, 866. 
Ἠεσδοίεοη, Οὐ. 70.20.38: ; Ρ.380.2ο; Μ.14.665.). 

ὑπόδειγμα, τό, 1. νοεῖ, ραϊίεγη τὸ δὲ καθ᾽ δ' τὸ ἐνθύμιον δηλοῦν 
ἢ τὸ ἐκκείμενον ὅ. τῷ τεχνίτῃ 8.45.5} 1γ.5(3.5Β; Μ.32.768); τηξΐζ., 
Ῥγεεράεη! ἄνευ τινὸς ὑ. παρὰ τοὺς κανάνας ἐπίσκοπον χειροτονῆσαι 
Ι,εο Μαρ ἐρ τος (ρ.δο.3ο; ΜΟΡΙ, β4 οΟ8ΑᾺ)}; 1Ὁ.το4.2(0.50.33; 0040); 
2. ῥγεσεῤὲ πονηρός, πῶς λέγεις ; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ 
παραιτῆσαι...εἰ δὲ βίον ἕνεκεν, μὴ περιεργάζον, καὶ τοῦτο οὐκ 
οἴκοθεν λέγω τὸ ὑ., ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς Βεγϑβ. μονη.34.1 τη. ἢ εὖ, 
(12. 2110}; , Ὁ βαρά Ῥεγοά εἰ ἡμέρας ἀριθμεῖ καὶ χρόνον σημαίνει καὶ 
υἱὸν ἀνθρώπον λέγει ἑαυτόν, ἄρα καὶ μέτρον ἡλικίας ὑπέδειξε καὶ 
ἡμερῶν τοῦ κηρύγματος ὑ, ἘΡΙΡΉ. Παέν. 42.1ττίΡ.144.9, (0η]. ὅρον; Μ, 41. 
7568); ; 4, ἐοῤν, τεῖ, Ης}.8: 15,935 ἐν ἀληθείᾳ σέβειν αὐτὸν καὶ μηκέτι 
τύποις μηδὲ σκιαῖς καὶ ὑ., ὥσπερ οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ὑ. καὶ σκιᾷ τῶν 
ἐπουρανίων λατρεύονσιν τῷ θεῷ, ἀλλὰ τοῖς γοητοῖς καὶ ἐπουρανίοις ον. 
7. 0.το. 24(Ρ. 248. 23,24: Μ. 14. 4490); καὶ πῶς ἐστιν ὑ, τῶν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς; τίνα δὲ καλεῖ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς νδν ;.-«τὰ ἡμέτερα (γν. 
ἤοηι, τό.2 τη Ηεν.(12.16ο0}; ὁ. γὰρ τὰ τῆς παλαιᾶς, ὡς τύποι ὄντα τῆς 
νέας ΤΟφξου. ἢ εὖ 9: 23(}1,.119.380})}; ἐλάτρευον ἐν ὕ., ὡς τὸ πρόβατον 

προσφέροντες εἰς τύπον Χριστοῦ 1ο. Ὁ. ΗεΡ.8::(Μ.05 9650); 5. ΤΠ είγα- 
“οη, ἤφμγε οὐ δέδοικεν εἰπεῖν ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ 
θεός: ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο᾽ τουτέστιν ἐν ὑ. ἐν τῷ 
κριῷ, φησί (ἢτγ5.ἤ051.2.5.1 1: Ηεὖ.(12.220Ὰ}; Παῦλον ἀσθενοῦντα, καὶ 
μὴ πρὸς ἀκρίβειαν τὰ ὑ,. λέγοντα...'ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ 
χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ᾽.. εἰσί τινες ἄτοπά τινα ἐκ τοῦ ὑ. 
ἐκλαμβάνοντες. τὸ γὰρ ἀπαύγασμα, φασίν, ἐνυπόστατον οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ 
ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ εἶναι 1.2. 1{(120,,14.); ἀπαίοσγν, τἰϊπεδιγαϊοη, 650. 
Οὗ δηβίοριοβ τὸ ΤΥ. ΟΥ̓ ΟΠ γβ 5. ρόσβοῃ, (εἰ, ΟγΖ, ἠ,6.2.21.32τ(Μ ὃς. 
12808); 1δ.2.22.ττ(1202}}) ; τὸ τοῦ φωτὸς ἡμῖν ὕ. Ευ5.4.6.4.π2(0Ρ.172.30; 
Μ,22.2888); πλὴν ὑπὲρ ὕ, ... ὁ θεὸς Ἑπὶορ. ἐν. Τντη.2.8(0.365). 

ὑποδείκτης, ὁ, μέ τοὸῦο ῥοῖΐμὶς ομί, Οπροη. Ῥαξερ.ζοτ(Μ.92. 

4930). 
ὑποδειλιάω, ἐγεαά, ἜΠατ. ΒΌ Ια, ἑα δε βαγυ.63(0.140). 
ὑπόδειξις, ἡ, ἐσαεκπίηρ ἡ δὲ ὑ. τοῦδε τοῦ λόγου [1.6. τΈερ.28: 11ἴ.]} 

ἐστὶ τοιαύτη Π. Ἐ10Ή.14.1; ἀγριηπέμ! ταῖς ἰδίαις ὑποδείξεσι προσέχειν, 
ὡς ἐξέδωκε Σύμμαχος ἈΡΟ]].ἀρ.εαἱ.}ς.77(2.632) ; προσέχειν τῷ οἰκείῳ 
νόμῳ ἢ ταῖς οἰκείαις ὑποδείξεσιν κατὰ Σύμμαχον Τμαι,ς.77:τί. 
1148}.). 

ὑποδέκτης, ὃ, ῬΕαΣΗΥΥ οἠεϊαὶ, Α8.}..4γ.75(0Ρ.22 5.1; Ν.2ς.7840); 
ὈΠτΥΣι δον. 8 5.4. τῇ Μι.(7 Βορο). 

᾿ὐποδέννυμι, τηεά., τὐφαν 5065, ἘΡΙΡΒ. ἐαρ. βά,.23(ρ.524.25; Μ.42. 
8208). 

Εὑ ποδερματίς, ἡ, ῥγέῤηες, ἘΡΙΡΗ θη. τ6(}.43.2640) οἷ. 5. ὕπο- 
σπαθίζομαι. 

ὑπόδεσμος, ὁ, ῥγίδομεν, 44. Τἀονη. ἃ 2τ(ρ.132.1). 
ὑποδέχ-ομαι, 1. γεεεῖνε; αὉ5., (Πγγϑβ. λοη. 1 5.1.8 τῷἪ Μ|.(7.τ00Ὲ} ; οἵ 

8. ΟΙΏΔΩ ΤἝσοιν ηρ 5666 δῇ ςοποορίϊοι, ΗΙΡΡ.ἄαον.τ.2δίρ.3ο.ς ; Μετ. 
30538); ΜεΙῃ.:γ»:.8.6(ρ.88.12 ; Μ.τβ,1488); ταοῖ,, οὗ ὉΒαχοῇ ὑ, δὲ καὶ 
μορφοῖ δίκην γυναικὸς ἡ ἐκκλησία εἰς. τὸ γεννᾶν ἀρετὴν καὶ ἐκτρέφειν 
18.3.8(ρ.35.17; 734}; 18.(0.37.8.; 730); ὅσοι ὑπεδέξαντο τὸν σπόρον τῆς 
θεότητος Μασ. Αορ.λοηι.43.5(}1.34.776Ὰ}; οὖς ὑπεδέξατο... «ἀνθρώπους 
ὁ παρὼν βίος (τγ5.Τἰάνγ.τ.αχ(1.20 4}; οὗ τϑοβινιηρ [6]ονν (γι β δι, 
Ἰρηιδηηγγηντο, ; Ηδγπ εέγεβιτο, 3; Α(Ὀ ΡΠ τοδίρ.41.12); αἴτεον Ὀὰρ- 
ΤΙ τὸν μὲν ἄνδρα --ἐσθω ὁ διάκονος, τὴν δὲ γυναῖκα ἡ διάκονος (ὉηΞί. 
4325.3.16.4; οἵ οτα!Ἰπϑτοη τὴν.. χειροτονίαν τοῦ διακόνου ὕ. ῬΆΠ]οΒΙ, 
ἀ.ε.4.8(Μ1.6ς. 5210); οὗ τοσεινίηρ (Οπητπυηΐοη κοιλάνας τὴν παλάμην, 
ὡς μέλλων βασιλέα ὑ., μετὰ πολλοῦ φόβου τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὑ. 
(Βτγϑβ,εο.47(12.7710) ; ον γτ, Η εαἰεεῖ.23.2τ; ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ “-“εται 

1447 
ὑποδακρύω, τοεορ φεργεῖγ, ΟΥΟ Ν γ88.εθον (Ν1.46.441Ὰ}; ϑυποϑῤ. 

[2 ᾽ 

ὑποδιαίρεσις 

ΤΌγτ. λον ἀϊν.το(:3.3724); ὑπόδεξαι τὸν καθαρτήριον ἄνθρακα Αμαβι.ϑ. 
σγπᾶκχ. (Μ. 80. 8410); σταυροειδῶς τὰς παλάμας τυπώσαντες τοῦ 
ἐσταυρωμένου τὸ σῶμα ὑποδεξώμεθα 0... 0.4. 130}. 94. Χ140Ὰ}; οὗ 
Ομ δι τὰς ἡμῶν “χρεωστουμένας τιμωρίας εἰς τὴν... “ἀναμάρτητον αὐτοῦ 
ὑπεδέξατο σάρκα εϊ ΟνΖ.}.4.2.24.26{Μ, 85. 1304}; : τὸ κῦρος ὁμοῦ καὶ 
τὸ κράτος αὐτῇ θεότητι καὶ δυνάμει καὶ τιμῇ παρὰ τοῦ πατρὸς ὑπο- 
δεδεγμένον Ἐπι5.}.4.1τ.2.3(Μ.20.564Ὰ}; (στο). τεῖ, ἐοδοβῖπηρ οἵ Ραυ], 
ϑδτη. δηα ΑΠΕΟΟΠ 6 Π65 οὐχὶ καταβεβηκὼς ἐξ οὐρανοῦ υἱὸς ἀνθρώπον 
ἀλλ᾽ ἐκ γῆς ἀναστὰς ὑπεδέξατο τὸν ἐξ οὐρανοῦ θεόν ἈΡΟ]].ἐγε.2(ρ.3οδ. 
7; Μ,28,920); 2, ἰτῖρευβ., 1: ἐς σερερίαδὶς οὐ... πσεται...τι θῆλυ ἐν τῇ 
θεότητι διανοεῖσθαι ἘρΡῚρἢλαον,66.45(ρ.82.20; Μ.42.078). 

ὑπόδημα, τό, «ἀ0ε, «αμάαϊ; 1. 1ἴτ.; εχορ, 70γ.17:21 (γα ΒΟ Ϊ ΠΟ) 
ἐβάσταγμα᾽ μὲν εἶναι τὸ τοιόνδε ὕὑ., οὐ μὴν καὶ τὸ τοιόνδε, καὶ τὸ ἥλους 
ἔχον σανδάλιον, οὐ μὴν καὶ τὸ ἀνήλωτον ΟΥ̓́ ΣΥΪΗ.4.3.2(ρ.327.1; Μ.ττ. 
4814); ἴο Ὀ6 οσῃ ὈΚ νἱτρίη5 πε ργαγιαρ, Δίῃινίγριχίρ.4ς.8, Μ. 
28, 2640); 2. ἢσ.; 8. τεῦ, (απ, ς: 2; ἸΙἀφητῆεα νγ10}} οἰκίπθ σερτοβεηῖ- 
ἰὴρ ἔ41||οἢ υμήδη Ὠδΐαγε ΜΈϊοἢ 15 σαϑὲ οὗ αἵ ῬΑρ ΚΠ οὐδὲ γὰρ 
Μωύσῆς τῷ θείῳ προστάγματι τῆς νεκρᾶς τῶν δερμάτων περιβολῆς 

ἐλευθερώσας τοὺς πόδας, ὅτε τῆς ἁγίας τε καὶ πεφωτιομένης ἐπέβαινε 
γῆς, πάλιν ἱστορεῖται διαλαβὼν τοὺς πόδας τοῖς ὅ. ... χρὴ γὰρ τὸν ἱερέα 
ἠάντως ἐπὶ τῆς ἁγίας βεβηκέναι γῆς, ἧς μετὰ νεκρῶν δερμάτων ἐπι- 
βατεύειν οὐ θέμις. διὰ τοῦτο καὶ τοῖς μαθηταῖς ὁ κύριος ἀπαγορεύει τὰ 
ὕ,, ἐπειδὴ κελεύει αὐτοὺς εἰς ἐθνῶν ὁδὸν μὴ πορεύεσθαι, ἀλλὰ διὰ τῆς 
ἁγίας ὁδοῦ προϊέναι... ἡ ἅπαξ διὰ τοῦ βαπτίσματος ὑπολυσαμένη 536. 

νύμφη] τὰ ὑ," ἴδιον γὰρ τοῦ βαπτίζοντος ἔργον τὸ λύειν τοὺς ἱμάντας 

τῶν ὑ., καθὼς ᾿Ιωάννης διεμαρτύρατο, μὴ δύνασθαι τοῦτο ἐπὶ μόνου τοῦ 
κυρίου ποιῆσαι' πῶς γὰρ ἂν ἔλυαε τῷ μηδὲ τὴν ἀρχὴν τῷ ἱμάντι τῆς 

ἁμαρτίας ἐνδεδεμένῳ;; αὕτη τοὺς πόδας ἐνίψατο, πάντα γήινον ῥύπον 
συναποβαλοῦσα τοῖς ὑ. Οὐ Νγθ5. ἄορ 1. τη. (απ (Μ 4λ.τοοξς -᾿οοδαν); 
ἰἀδποιβοα τὰ 6Ι|(ἢ, ὙΒατ αη]. 5 :3(Ζιττοῦ; Ἰἀδηἰβοατίοη, νυ ἢ 
510.05 Γοϊοϊοα, τοῦ, Εχ.3: ς, Ια φη.7 τῷ. ἔχ. (τ. τ 22); τοῦ. Πμοτοῖ 4, πὸ 
ὕ, ποεαεα ἔοὸσ {τεδάϊηνσ {πὸ Ἰἰνίπσ νὰν ΜΙ ἢ 5 (ἢ τὶβῖ, Οὐ. 0.32.1 
(6; Ρ.437.16; Μ.14.765 0); μὴ ὑποζύγια καὶ οἰκέτας πολυπραγμονεῖτε, 
οἵτινες ὑποδήματα τῆς πορείας τῶν πλουσίων ἀχθοφοροῦντες ἀλληγο- 
ρικῶς εἴρηνται (ἸοΙη,»αεά.5.7(0.250.3; Μ.8.6ο0Ὰ}; ἴο δ το]εοῖθα ὈΚν 
(γι βίίδηβ λογισμῶν ἀνθρωπίνων ὡς νεκρῶν ὑ, παντελῶς ἐλεύθερον 
Μακιαριδις. (Μ.91.11480) ; Ὁ. τεῖ, Μι 2 ιτι, Μο,τ:7, Τὰς, 4:τ6, ΒΥ 5 
ὑποδήματα τΟρΤαβθηΐ ἢ15 ᾿ποαγηδτοη ἀπα ἀεϑοοηΐ πο ΠΕΙ] οἶμαι 
τοίνυν τὴν μὲν ἀνθρώπησιν...«τὸ ἕτερον εἶναι τῶν ὕ., τὴν δὲ εἰς ἄδου 
κατάβασιν... καὶ τὴν εἰς φυλακὴν μετὰ τοῦ πνεύματος πορείαν τὸ λοιπόν 
Οτγ. [ο.6.2:(18; Ρ.144.ς; Μ.14.2608Β); 19.6.24{π8 ; Ρ.143.318Η4..; ΖΟοΑ 1); 

᾿ χοῖ, ἴο.1:27 ὙΠΕΙΕ βίης. θεσβιιβε ἴο. Βαρί. ἀοιυθίςα (ἢ ἀδϑοοπί ᾿πίο 
6} ἀληθεύει... «λέγων καὶ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑ,., ἐπεὶ...«ἔτι διαπορεῖ τοῦ 
πότερον αὐτός ἐστιν ἐρχόμενος ἢ ἕτερος, ὁ κἀκεῖ προσδοκητέος 1.0.2} 
(τ; Ρ. 146.8; 2648); ταῦτά τὶς λύσας τὸν χωρὶς τῶν ὑ, ἴδῃ λόγον 
γυμνὸν τῶν ὑποδεεστέρων καθ᾽ αὑτόν, υἱὸν τοῦ θεοῦ 1.6. 2τ(το; Ρ.144. 
38; 2618); χεῖ. Μί 3:11 πα Ῥβ,ξοιτο ἐνταῦθα ὑποδήματα τὰ τῆς 
οἰκονομίας μυστήρια λέγει Τηγχγπ ἑμδοῤἧ,τ(ζιβοοον ; ὑ, δὲ τῆς θεότητος 
ἡ σὰρξ ἡ θεοφόρος δι᾽ ἧς ἐπέβη τοῖς ἀνθρώποις Βα5.ἐογη ἢ Πδισοίι. 
102Β; Μ.20.4688); ὕ. 5ΙρΡΏΙΠο5. τοὺς ἀποστόλους, ἢ τοὺς ἔτι δεῦρο 
τῷ περὶ αὐτοῦ κηρύγματι διακονουμένους Τὺ 5. 5.59: ττ(Μ.22.560Ὰ}; 
ν ΠΟΙ Ἰπίεσρτοίεα ᾿Ἰδουμαία αἱματώδης πηλὸς ἑρμηνεύεται" 
δύναται δὲ ληφθῆναι καὶ εἰς τὴν σάρκα τοῦ κυρίου' δι’ ἧς ἐπέβη ὡς δι᾿ 
ὑποδήματος τοῖς ἀνθρώποις" ἄλλως χωρῆσαι τὸν ποιητὴν μὴ δυναμένης 
τῆς κτίσεως" ἄπειρόν τε καὶ ἀχώρητον κατὰ φύσιν τυγχάνοντα. δύναται 
δὲ πάλιν νοηθῆναι καὶ εἰς τὴν ἑκάστον ἡμῶν σάρκα" ἐφ ἧς ἐκτείνομεν τὸ 
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ὑ." τουτέστιν τὴν φρουροῦσαν τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν πονηρῶν τοῦ διαβόλου 
τριβόλων τε καὶ ἀκανθῶν ἄσκησιν τε καὶ ἐγκρατείαν.. «δύναται δὲ πάλιν 
νοηθῆναι ὑ. ψυχῆς καὶ ἡ διὰ λόγου καὶ θεωρίας νεκρωθεῖσα αἴσθησις" δι᾿ 
ἧς ἐπιβαίνουσα ἡ ψυχὴ τοῖς αἰσθητοῖς, τὸν αἰῶνα τοῦτον ἀβλαβῶς 
διαπορεύεται αχιέχρ. 5. 59:1 τ(Μ.οο,ΒόδΑ[.); ς. οἵ 5565 ραῖ ου τῆς 
ΡΙΌΘΙΡΑΙ βοπ, σημοί. Α,Ρ}.2.4τ.1; ὑ, εἰς τοὺς πόδας, ἵνα καταπατήσῃς 
τοὺς ὄφεις καὶ τοὺς σκορπίους" καὶ ὑποδήσεται τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ 
τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης ΤΙς, Βοβί. Κγ.1π.15:22(0.222). 

- ὑποδηματοποιός, ὁ, τἠοεπαλεν, Οτγβ. ἤονι.40.4 ἐπ ΜΠ.(7. 5τοᾺ). 
ὑποδηματορράφος, ὁ, εοὐδίογ, Γῃτγβ. ἄπηα κ.3(4.744Ὰ); ὅν 68. 

ῬῬηουτά, ίρ.ττι.8; Μ.66.126οο). 
ὑποδιαβάλλω, ἐϊεενεάτι, ον ζ16η1.2.24. 
ὑποδιαίρεσις, ἡ, 1. «ἰδάϊυϊξιοη οὐκ ἂν πιστεύσαιμι εἰς τοσοῦτον 

αὐτοὺς παραπληξίας ἐλαύνειν, ὥστε φάναι τὸν θεὸν τῶν ὅλων ὥσπερ 
κοινότητά τινα, λόγῳ μόνῳ θεωρητήν, ἐν οὐδεμιᾷ δὲ ὑποστάσει τὸ εἶναι 
ἔχουσαν, εἰς τὰ ὑποκείμενα διαιρεῖσθαι. εἶτα τὴν ὕ. ταύτην καὶ 
ὑπαρίθμησιν λέγεσθαι Ῥι45, δ), Ρρίν,4τ1(3.3:}); Μ.32.1440); μέρη μὲν γὰρ 
Χριστοῦ ἀσύγχυτα, θεότης καὶ ἀνθρωπότης. ψυχὴ δὲ καὶ σῶμα, 
οὐ μέρη Χριστοῦ, ἀλλὰ μέρη τοῦ μέρους" ὧν δηλωθέντων διὰ τῆς 
τελείας σημασίας τῆς..-«ἀνθρωπότητος, περιττὴ ἡ εἰς φύσεις τῶν μερῶν 



ὑποδιαιρέω 

ὑ, Τιεοπῖ.Β. Νεεί.εἰ Εμίοτ(Μ.86.12018); ΕὐΤΠ 4]. Ὀἰας..4-.(λ1.8ς.6ς528); 
2. ςϑεί, Οὐ. ΝᾺ 2.07.22.12(Μ| 325 ντ45Ὰ}.Ψ 

ὁποδιαιρίω, τωδάϊυϊάο, Β45. )0Ὀῖ; 4τ(3.358; Ν|.32.1420); τ. ΝΣ. 
ογ.31.7(ρ.153.4; Μ.36.1400); οἱ Οποβῖ. αἰνϑίομβ οἵ ρ]θτοόσῖα πο 
ΒΊΟῸΡ5 οἵ δεοηϑβ, Ηρ. μαέγ.6. 34(Ρ. τό2.21; Μ.16.32468). 

ὑποδιακονικόν, τό, φεάεακον᾽ ῥίαεε ἴὰ οὔτοι, φοίσα νευα 
βι θάδδοοπϑ πὰ Ἰεοΐοσα ες Δ] ονεα ἴο 5ἰε, ϑυτιαεί.(ρ.98.20; Η.2. 

1376}. 
ὑποδιάκονος, ὁ, κω άσαζοι, (ἢ ὑπηρέτης); 1. ἴῃ σ6η., ἃ5 ΠΙΘΙΏΒΕΥ 

ΟὗἨ οΟΥὐευ πεχῖ θοὸν {παῖ οἵ ἀρδοοῃβ, {τ ἀρ. οηεὶ. ΑρΡΡ.8.12.43} 
λειτουργούς φησι τοὺς διακόνους καὶ τοὺς νῦν ὑ. λεγομένους Μακ., 
φεΠοῖ.6....3.2(Ν1.4. 1260}; χαρὰ Ἡ 1 ὈΙΒΠΟΡ5, ρυθϑῖβ, 8πηα ἀθαῦθῃ8, 
85 δανίηρ Β6θη ἱηϑςαϊοα Ὀγ ἃροβίςβ, σης. ρρ.8.46.13; Ὀὰΐ 
τεσ Κοηθα ἈΠΊΟΠΡ' ΠαΪπΟΥ ΟΥοΥ5, Θοσαρ. ἐμεῖ.ττ.4; Οὐησ!. 4Ρ}.8.28.1,8; 
10.8,4τ.2: Οαη. Αρ}.43; 2. ταβιμοα οὗ ογάϊηδίίοη, Ορηεὶ. 40.8.21. 
τ; 3. πιαυτίασε τορη]διίομβ; τηιϑί αρϑίαϊη, 85. τηπϑὲ ὈΙΒΠΟΡΒ, 
Ῥπδβίβ, ΔΠῸ ἀδασοηβ, ἔσοτη Ἰπτοτοοασβθ ψΙ ΠΙ5 ὙΠ, ἘΡΙΡΒ λαόν. πο. 
4(Ρ. 367. 190; Μ.41.1024Ὰ}; τοὺς ὑ. τοὺς τὰ ἱερὰ μυστήρια ψηλαφῶντας... 
ἐκ τῶν συμβίων ἐγκρατεύεσθαι, ἵνα ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν (οά. 4. 25) 

πηδτηίασε ΤΟΥ 4Ἃ46η, Τυβίη.ἐθ4.1.3.44{(45)1{(0.30); 4. ἀπΈ165. οἱ δὲ 
διάκονοι ἱστάσθωσαν εἰς τὰς τῶν ἀνδρῶν θύρας καὶ οἱ ὑ. εἰς τὰς τῶν 
γυναικῶν, ὅπως μή τις ἐξέλθοι μήτε ἀνοιχθείη ἡ θύρα... κατὰ τὸν καιρὸν 
τῆς ἀναφορᾶς. εἷς δὲ ὑ, διδότω ἀπόρρυψιν χειρῶν τοῖς ἱερεῦσιν 11} 30. 
Οὐηεὶ..4.}}.8.ττιττῖ.; διάκονοι τότε τὰς θύρας εἶχον" νῦν δὲ οἱ ὑ. Μαχ. 
“εὐιοῖ. ὁ. ἀ.5.6(Μ.4. τόδ); ; Ἰα 5εῤοῖ,ε.},8,2(Μ.4.810}; 5. ὨΌΠΙΌΘΓΒ ἕνα 
ἐπίσκοπον δεῖν εἶναι ἐν καθολικῇ ἐκκλησίᾳ,..«διακόνους ἑπτά, ὑ, ἑπτά 
ΟὈσπεῖπι5 ἀρ. Ἐπ5.}.6.6.43.ττ(Μ.20.621Ὰ}; εἰπεῖν δὲ (οηβίδπεπορ!ε, 
Ταβέη. πον, 3.1(0.21.7); βανεπῖν, Ηδγβο]."οε.22(0).36); 6. ΤΕΙΕΥ ΠΟ 65 ἴο 
Ἱπα)ν π415, Πὰ5.»η. Ρ.3(ριοτοτο; Μ.2ο,τ4690); ΑἸΠ.λ,.4γ.6ο (0.216. 
23; Μ.25.16:4); Βα5.6}.2τ0.2(3.222Ε ; Μ.32.8124), εἴα. 

ὑποδιάκων, ὁ, -- ὑποδιάκονος, οἴ, ἀγῥοάτίαεομες ἀγαερε, φιίος 65 
δεδάϊασονιος ἀϊείνηιδ, φμῖ Ἰά60 δε αρῥρεϊαηίμγ, φμΐα σμδγασεηί ῥγαε- 
ἐθρις εἰ οἠοῖῖς ἰφυϊίαγτενν. οὐϊαίἑοηος ἐηῖη τη ἱοεῤρίο ἀεὶ α πάεϊίδις 
251 φδεῖρτμηὶ, οἰ ἰουῖ!ῖς σι ῤεγῥοπόηάας αἰἰαγῖδις ἠεξεγιηὶ, 151. ΗΕ. 
εἰγ»η.7.12,23} ΜΑ͂ΜΑ͂ τ.τῇρ. 

Ἐῤ ποδιαλλάσσω, ἀ1εἰηριεῖ5, ΑἸΠΘΩδΡ ἰώρ.20.4(Μ.6.0320), 
Ἐὑποδιασκεδάννυμι, “καἰ! τὸ ῥγοξιδίοη, Ζϑολ. ΜΙ ορΊΜδς 

10378) 
εὑποδιαστέλλω, γπαλε α ἀἀϊδημ 0} ἀλλ᾽ ἵνα μὴ νομίσῃς, ὅτι 

ὁμοίως τοῦ υἱοῦ καὶ τῶν κτισμάτων ἐστὶ πατήρ, ὑποδιέστειλεν ἐν τοῖς 
ἑξῆς Ογν. Ἡ καἰεεΐ, ττ,το. 

ὑποδιαστολή, ἡ, 1. εἰΐρηϊ βαμδέ ἰὼ τεααίηρ, ΟΥφοἰ ἴῃ όηντῖττι 
(Μ.12.920) ; 2, εονρηα, ἘΡΙρῇ.»" .:5.2(Μ.43.2378); 3. ἐμδάϊυϊδίοη, ΟΥ, 
Ννβ5.1}}.655.2(}.32.3258).Ψ 

ὑποδιδράσκῳ, γι: ατθὰν φὙΡΙΠΠομεῖν, (4,.0.20(Ρ.162.7}. 
Ἐὐποδιηγέομαι, ἐχρίαϊηε ἡ ρί εἰν, ΟΥ,( εἰς... ὀπ(ρ.215.1ο; Μοττ. 

15128). 
ὑπόδικος, 1. ἰ:αδίε, Β85. βονῖ. 12. οί. τοῦς; Μ.31. 4050); : 14, μον ΐῃ 

ἊΣ: οτί(ι. Ι0ΞΕ; Μ, 20. 4768); ὕ, ἔστι πρὸς τιμωρίας ἔκτισιν τὸ ἀνθρώ- 

πινον τῷ θεῷ ΟΥ. Ν γ85.0γ.ἀ0}}.π(Ρ.08,22; Μ.44.ττ810); 2. αΌ5., σε δ]6εὶ, 
ἀερεμάεφηϊ; οἵ νεῖνεϑ, ἀερεπαϊηρ ἔου Χο 5. αν ἘΠΕΙΓ ΠυΒΌΔηα5, 
Ομ τνβ. οι. 28.6 ἴῃ Πεὑ.(12. 2650), 

ὑποδίπλωσις, ἡ, ἠοἰδίη, ΞΜ ΔρΡ.Οἰντηρ. [οὗ 4τ14(Μ.93.4408). 
Ἐῤποδούλιος, ὁ, εἰαυε, Τμάγιδιθα. Ρ}.1.34(Μ.00.1025}). 
Ἑῤπόδουλος, «εὐ7εεῖ, Ἡφητη παηά.12.5.4: ΤῊΡΆΙΑπτ,  τοἱ.2.τ8 

(.6.τοβ18); Τάτ. Βιμα, εαἰφο, Ῥαγυ,ττ3(0.264). 
ὑποδοχεύς, ὁ, 1. ἰοεὶ, Ἐπ5.} ε,.το: 6(λ{.24.5524}); ΟὨγν5. "01.1.1 ΤΉ 

ΙΤΠεδ5.(ατ.427Ὰ}; 2. σα ρῥίτεν, ῥγουϊάον δημιουργὸν καὶ ὑ, τῶν κακῶν 
Αἀδιη τα].4.5(0.146.13; Μ.ττ,18126); οἵ ἀδοτρε οὗ (δρρδαοοία 85 
ἙΟΠΥΘΟΙΟΙ ἴου ΞΌΡΡΙΥ οἵ Ῥοὺκ ἴο αὐπῆν, τ ΝδζΖ.07.21.τ6(.:ς. 
1τοολ). 

ὑποδοχή, ἡ, 1. γεξεριοη; ἃ. οἵ 8εεα, αἵ σοποερίιοῃ, (Ἰεπλ,ῥαεά, 
34.16(Ρ.247.10; Μ.8.5818)}; ὉΥ πε εατίῃ, 1.2.το(ρ.208.12; 4078); 
Ομ νβ. ἄορι. 5.5 τ. Κορε, (9.4580); τηρεῖ. πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ νοητοῦ καὶ 
μακαρίου σπέρματος ει Ἔγηῖῤ.3.8(ρ.35.15; Μ.18,724); Β. οἵ Οοπι- 
ΤΩΒΠΙΟΩ χεῖρας εἰς ὑ. τῆς ἁγίας τροφῆς [)΄οπ.Α1.40.πι5.}.6.7.0.4(Μ.20. 
ὅτ6.); παρασκεύαζε τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν τούτων ὁ. τῶν μυστηρίων 
Ομ ν5.λον.24.5 τη τ ογ.(το.210Ὰ}); ἀξίους ἡμᾶς ποίησον τῆς ὗ, τοῦ 
μονογενοῦς σου υἱοῦ καὶ θεοῦ ἡμῶν {τ|ςΡγαεδαπεὶ.(Ρ.348.8); ς. ΌΚ 
56 Π865, ἴν6, ἈΦΩΥΤΗΡ πρὸς ὑποδοχὴν τῆς θείας βροντῆς ὨΙάντη. 2Καρ. 
22:τ4(Μ.30.1117}) ; ἃ. τηνϑῖ. δι᾿ ὧν [50. (ηΐ.1:1-8] ἀφαγνισθεῖσα ἡ 
ψυχὴ πρὸς τὴν ὁ. τῶν θείων παρασκευάζεται τ Ν γϑ5.ἤοη.3 τη (απ. 
(Μ.44.ϑοϑῃ) ; 2. μορρέαϊεν; 85 8 (ΠΗΒΌΒΗ δίττας, ΜΙΝ γοοὶ Αεἰμιθ 
(Ρ.5.4); σῇ. διὰ τῆς λεγομένης παρ᾽ αὐτοῖς ἀγάπης καὶ ὕ. καὶ διακονίας 

τραπεζῶν ΤᾺ]η. Πρ.6ῤ.63(ρΡ.174.4). 
ὑπόδοχον, τό, γεεερίαείς, ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.34.22(Ρ.30.4; Μ.41τ.6250)). 
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ὑπόθεσις 

ὑποδράσσομαι, ςε͵26 ἩροΉ, α. ρεηϊϊ., ΡΒΠοβι ἤ.6.4.12(Μιν6 5.5 284). 
ὑποδρήσσω, 1. οὗεν, τ. Να2.ἐαγηι.1.1.2}.25(Μ.37. 00}; ΤΆΑΡΟΙ]. 

μεὶ, Ρς.77: τοί Μ.33.14240); Νοπη.}αν.70.12:26(Μ.43.8530); 2. Ξ6γ06, 
ΤΑΡΟΙ] νοὶ Ὀς.8ο: 1(14338). 

Ἑὑποδρήστειρα, ἡ, λαμάνπαϊά, (τ. Ναζιεαγη!.χ.1.4.79(.37.4224), 
ὑποδρηστήρ, ὁ, 1. 11 5167, ἰρα θῇ; Οτ. Νὰ ζ.εαγηι.2.χ.τό.1τ(}}.27. 

12554} Οἰΐ. 5. διάκονος ; ἐΡ.2.2(ερ]ρτ.)3.3(}.38,844}; 2. Ξξεγυαη!, ΝΟΠπ, 
)}αν.7..2:7(Μ.43. “ὅταν; ; 18.7:.4δί(Β120) ; ἐδιτο: 2Ζ3(ροτο); 3. 45 δά]., οὗ 
α δεγυαμὶ, ἐὖ. 13: τ2(8618). 

ὑποδρομή, ἡ, 1. γωρηίηρ ἀοιυη, οἵ Ἰίσῃιῖ ἴὴ Ἔνθηϊηρ, το ΒΗ τῇ ὑ. 
τοῦ πυρὸς τὸ ὑπερκείμενον ἀπεσκιάσθη ΟΥΝ υβ85.ἠεα το(Μ 44.778): οἵ 
ἔτεα, αϑαίηρ καπνῷ διὰ τῆς τοῦ πυρὸς ὑποδρομῆς ἅπαν τὸ φαινόμενον 
ὑποτύφεσθαι ἰά.υ.}7ος. 45(Μ.44.3168); 2. εὐὐέ, ἴηι, Βαβι ἠεα. 7 Ἅ{1. 
678; Μ.29.1578). 

ὑποδύτης, ὁ, οἶτγί, Οὐ Ν γββυ Μος.(Μ.44.32 90); ὑ, δὲ καλεῖ τὸν 
ἐνδότερον χιτωνίσκον ΤὨδτφ.ὅο τη ἔχ. (τ.168}). 

ὑποδύ-ω, δεῖ, δῃηᾷ τηρᾷ, ; 1. οἰἦρ Ἰη μηάεν; 8. τἰἐρ ἵπίο, τηεῖ. οὗ. 
τὴν ἐκκλησίαν λοιμώδους καὶ φωραλέας νόσου ᾿εην “πόμενοι Τλιι5. δε 6. 
2.1.12(Μ1.20,1370}; Ὁ. οἷ ατσαν, Νοόπη. ραν. 79.το:13(}1.43.8328}; 
ς. εοὐῖε 9, ΟἼδτλ ῥγοί. 2(ρ.20.15; Μ,8,978); ἃ. φρηδν (Ἰη]0) εἰ μὲν 
φαίνοιτο [3ς. τὸ ζητούμενον] ὑφ᾽ ἔν τι ὑποδεδυκὸς τῶν στοιχείων ἢ καὶ 
πλείω, ἀποφανούμεθα αὐτὸ εἶναι 14. [γ,8.7(0.04.1τ0; Μ.0.5 808); α. ἀδς.» 
Νομῃ.}αν. [ο.1το: ο(}{.4.3.8324}; ς, ἀ4ἴ., ΓρΡΒη, εἠγομ..7(Μ.τοϑ.728); 
6. ρὺ μηᾶξν τὸ ὕδωρ ἐπιχεάμενος καὶ ὑποδὺς τὸ στοιχεῖον ἐν τρισὶ 
περιόδοις ΟΥΟΝ γ 85.097, ἐαί τε. 35(ρ.133.4; Μ.45,880); 2. ῥμί οΉ, ἀϑειθηε 
φύσιν ἀνθρωπείαν ὑπεδύετο Εἰι5... 1π(0.225.22; Μ.20.13804})}; εἴ τις 
διαπεπλάσθαι τὸν ἄνθρωπον, εἴθ᾽ ὑποδεδυκέναι λέγοι θεόν, κατάκριτος 
ΟΥ. Ναζεερ.τοῖ( Μ.3}).1770); τὴν πρὸς ἡμᾶς ὁμοίωσιν ὑποδύς Ογτιἤον. 
Ῥαξελ.4(53.420); τὴν ὑμετέραν μορφήν τε καὶ φύσιν ὑποδύς Ἰα, 0.1τ1.2(4Ὶ. 
0308); εἴπερ μὴ προδιαπεπλάσθαι τὸν ἄνθρωπον, εἴθ᾽ ὑποδεδυκέναι θεὰν 
λέγειν τολμᾷς ,δοπῖ, ΒΒ ανρ. δ ευ.(Μ.86,10324}); οὗἩ ἀδιηοηβ βουλόμενοι 
ἀπάγειν τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, “-ονται τῶν ζῴων τὰ 
ἁρπακτικώτερᾳ Ὀγ (εἰς.4.02(ρ.36ς.1ς; Μιττιττ600); ΟΠ γγ5.λοηι. 3.4, 
5 1Ὁ5. Μ|Ι.().γ74Ὰ.,8}); δεῖ οἡ εἰοί εξ, ἄγέξ5, οἱ ἃ τἰρῃτττορς νἸΚΕΥ ἄνω 
περιπατοῦντα “εσθαι καὶ ἀποδύεσθαι Ἰὰἤοιμ.9.4 τη ΗΠ εδ.(12.1620); 
Ά., ῥξαν σεται τὸν ψάγον ΟἸςπι. ῥαεά.τ.Β(ρΡ.128.32; Μ.8.3208); 4. ςυὐ- 
μι, 40 5.; οὗ Ομ σῖβι, Οσ. ΝΑ 2.0».20.τϑίρ.τοι.3; Μ.26,078); σμδνη1 ἰο 
“ὥσομαι τὴν ἀνάγκην ϑγτιδϑ.ριτοςί Μ.66.14880). 

Ἑὐποδωρίζω, ες ἔδογίς ἀταϊδε!, ϑγτιθβ.ρ.1432(Μ.66,1536}). 
ὑποεικτός, γεαάτὶν γιείάίηρ, ΟΥ ΝΖ. ἐαγηι.2.2.5. 55(Μ,37.1-525Ὰ} 

Ἑυάδοςγρν.1.128(Μ.8ς.8278). 
Εὐποεξουσία, ἡ, ἢ ἐηζεγίον ροιυεν, Εχονε.22(Ρ.340). 
ὑποζέω, δοτὶ μΡ ὕγομι δείοιο, οι ἰσμι 6.6, 
Ἐὐπόξοφος, ὁ, ἐδ ρ ἀαγκηέες, ΤΠ ιοπ.ΑἹ], ἡγι απ τς (Ρ.220.2}. 
ὑποζύγιος, μπάον [06 νοῖο, τοῦ. βΒρ᾽ ιϊια] Ἰπτευρτείδιοη οἵ {ΠπῈ ὑ, 

πῶλος αἱ ΟΠ γι 5 Ἐπίσυ ἱπῖο [οι ]6τη, ΟἸοιτ ῥγοὶ. τ(ρ. 85,1 ; ΔΊ. 8, 
2444}; ταῖ, 76γ. τ τ ὑ, ἕππους Ἰα.βαφά.τ. (Ρ.08.28.; Μ.8.2660) ; ὑ. ταῦρος 
ΟΝ υϑ5. {αἰ .(Μ.45.1618); πιεῖ. ᾧδης καὶ θάνατος ΤὮγγϑ5.εἶγε.(8.888). 

[ἢ] πόζυγος, οὗ α Ξβροι56, εομϑογὶ, οἵ τὴς ΠΌγΟἢ εἰ ὑπόζυγόν ἐστί 
τι Χριστῷ..«.οὐ γάρ ἐστιν ὑπόζυγον μέρος ΟΥ,Ῥς.44:τ4{(0.44}). 

ὑποξζωγραφέω, γεῤγόξεηϊ τ ἤρεγε, Οοβπ. ΜΕ] ἄγη τ2(1.84,ρ.163; 
Μ.οϑ8.5 058). 

ὑπόζωμα, τό, γἱδ οἵ 51; Ρ]ατ., αὐτο νΝ γ 585, γα (Μ, 45,1όπο); (τυ. 
λονι.δ.2 τη (οἱ (ει.3834). 

Ἐὐποζωματίας, 701πε μηπάεγηραίμ; οἵ οπα οὗ {116 Ὀταϊὴ 106 Π1- 
Ὀτᾷηεβ, 10.1)}.6}.(Λ1.0ς.2440}. 

ὑπόζωσμα, τό, ρίυτ., ἀγατυεῦς, ῥαπὶς, Μί.Γενρ.2οίρ.91.14). 
οὐποθερίζ- ὦ, γα ; ταϑί., βεζμγε, οδίαϊῃ τὸν ἐγκύκλιον πλοῦτον παρὰ 

'Ρωμαίων «Ὄντος ΤΉΡὮν]}. χε οι. δ(ρ.54.14; Μι113.9290). 
ὑποθερμαίνω, ρ458., ὁχότὺ ξογιδιοβαὶ μοὶ, δέσονις τραγηι, Η οὐ Οἴφηι, 

6.6. 
ὑπόθεσις, ἡ, 1. 1Παὶ τοῆτεῖ ρονίες; ἃ. φιαίογίαὶ ῥγέσιῥῤῥρυςεά 

ποίας γὰρ προβολῆς χρεία ἢ ποίας ὕλης ὑ. ἵνα κόσμον θεὸς ἐργάση- 
ται; ΗΙρΡρΡ.ἤαδγ.7.22(ρ.τοῦ. 5; Μ.16.22064); 1δ.7.20(ρ,21τ.9; 33264}; 
Ὀ. βοεπαίίον, σγομηιοονα, ϑαξῖς τὰ μικρὰ μυστήρια διδασκαλίας 
τινὰ ὕ. ἔχοντα καὶ προπαρασκευῆς τῶν μελλόντων (Ἰθτ,5ἐ7.Κ.1τ(0.374. 
τ; Μι9.το88}; ἐν ἀνάγκαις γενόμενον εἰδέναι ὅτι ἡ ὕ. τῶν ἀναγκαίων ὁ 
Χριστός ἐστιν ΟΥ.Ποη.14.4 1 {ἐγ .(Ρ.120.18; Μ.13.424Α}); Οἱ οἴΟΒ5 ὕ. 
ἀνόδου πρὸς ἀληθινὴν ἡμέραν ει Ρονγρἧῆ.τ.](ρ.504.22; Μ.18.4000) ; 
μηδὲ τοῦ Ἀδάμ, ὡς θεοπλάστου, καὶ ἡμῶν, ὡς ἀνθρωπογεννήτων, ἕν 
ὑπέρκειται γένος" ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀνθρώπων ἀρχή" μήτε ὕλη κοινὴ αὐτοῦ τε 
καὶ ἡμῶν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡ πάντων ἀνθρώπων ὑπόθεσις...ἡ τοῦ Δαβὶδ 
ἰδιότης ἀπὸ τοῦ Δαβὶδ ἄρχεται, κἂν ἡ ὕ. τῶν ἐξ αὐτοῦ πάντων, αὐτός 
ΤΑΡΟ]],ερ. Βας.τ(Ν.32.11048); ἡ ἀπάθεια τῆς κατ᾽ ἀρετὴν ζωῆς ἀρχὴ 
καὶ ὕ, γίνεται ΟΥΟΝ γ85.ογ. εαἰδελ. 6(0.35.}; Μ.45.29Ὰ}; οὐ απ ν 
ἀρετῆς πάσης ὑπόθεσις (ὨγνΒιδον. 9.0.2 τι. Ἐρὴ(τ.70Ὲ)}; ἡ-...Ὁ. τῆς 



ὑποθετικός 

μεμυημένοι τὸ λεγόμενον. 14.8οηι.20.3 τῇ σεη.(4.2848) ; αὔτη... «ἡ τρά- 
πεζα.. «τῆς παρρησίας ἡ ὑ. τᾶ ἠοηι.34.5 τ ΤΟ ογ.(1ο.2180)}; 14, εἰα 6.4 
(2.780); βεβαίαν.-.ὅ., τοῦ μηκέτι καθ᾽ ἡμῶν ἰσχῦσαι τὸν θάνατον ΟΥΥ, 
φίαῤλιαομ. (τ. 4τ0}; ϑυπδβιγερη.15(ρ.48.5; Μι66. τορδΑ); : 10. ΕἸ. 
ραεὶ.τοί Μ.88, 11858); ; 6. φγομηά, εαμ5θ, γέαϑ05, ὑ. δὲ αὐτοῖς [ς΄ 
ΒΠΩΡ615] τῆς ἀποστασίας οἱ ἄνθρωποι γίνονται Ταῖ. γα. δ(ρ. 8, 4; Μ.6. 
8214}; πολλὰς ὑ, ὑπάρχειν τῷ θεῷ, καθ᾽ ἃς δημιουργεῖν αὐτὸν ἔδει 
Μεῖῃ. αγϑῖ!ν.22.3(ρΡ.203.1); τῆς γὰρ ἐκείνου ἐνσσωματώσεως ἡμεῖς γεγό- 
ναμεν ὅ. Αἰδυΐμε,4.3(Μ.25.1044}; ἘΡΙΡ λαεν.42.8(ρ.104.12; Μ.41, 
"ο8.}; ὕντ, .70.5.τ(4.1140) ; Βα8.56].0γ.20.1(Μ.85.2458); ἃ. οζεαςῖοη, 
σρρονίμηϊίν ὑ, τρυφῆς ἀσελγοῦς ποιοῦνται τὴν “αἴτησιν Βα5.μομι τη 
Ῥς, τ4(1. 3518) Μ.20.264Α); τῷ τὸν μονήρη στέργοντι βίον οὐδεμία 
γυμνασίας ὑ. πρόκειται (Βγνϑ,κας,.6.7(ρ. Ἰ5413:}1 4270); ; ἰᾶ, μοηι.18.,6 
τη λ11|.(η.2438}); 2. σμγεοί; ἃ. 1Π σεη, τίς οὐκ ἂν.«ινομίσειεν οὕτως 
αὐτὰ Ὅμηρον ἐπὶ ταύτης τῆς ὑ. πεποιηκέναι; ᾿τεηι αύγ.τ.0.4(Μ. 
Ἴ.5454}; Επι5.(,6.5 Ρτοδπι (ρ.2ο6.25; Μ.22.314Ὰ}; χὸρ δὲ λέγεται ἀπὸ 
τοῦ βουνοῦ ὑποθέσεως" χαρία γὰρ καλεῖται βουνός ἘΡΙΡΗ.»6Ής5.21(}}. 
43. 2720); ; ἐννόει πᾶσαν τοῦ σταυροῦ τὴν , (ῃγνβ. ἐπον!. 54.4 ἴπ Μι. (). : 

5510); Ὁ. οἵ ἃ ΒΟΟΚ, ΟΥ. ».3 τῷ. παι. 236. 20; ΝΜ. 13, ὅοϑΒ); τά τε 
ἸΚανδίδον εἰς τὴν ἑξαήμερον, καὶ Ἀπίωνος εἰς ῃ» αὐτὴν ὑ. Ἐπ5.ἢ.6. 
5,2(Μ.20, 5000); στ Ν᾽ υββ αεν.(0.370.4, ν.}. σύνθεσις Μ.46.96οᾺ); 
᾿ζεκίου, περὶ οὗ καὶ τὴν ὕ. εἴληφεν τοῦ ψαλμοῦ Ὀιάντη. 5.19: 7(}. 
Δ0.12734}; οἵ ἃ ρβαῖπι, Τμαάτ Νορ5.} ς.40: τ(ρ.254.4); 16.52(ρ.348. 
2,3}; Οντ. ς.40: τ(}1.69.0920) -Ξ- ΤΠατ,Ὀς,40: τ(1.864); Οοβγῃ. [πα .οΡ. 
Ρτοριῃ(Μ.88, 564}; Πδοπτ Ν,υ. 70. Εἰδορ. ῬτΌΕΓη. (ρ.2.16) ; πδῆσα αρρ- 
ἡπόηϊ, 1.6. δγίςβ ΣΗΗΉΊΩΥΝ οῇ ἐοπ θη κακὰς ὑ, ἔργων καλῶν προεβάλ- 
λοντο Εἰ ον ΟἾόρ,. 6. 18; ῥοΐηί ἐφ᾽ ἑτέραν τῆς κατ΄ αὐτὸν οἰκονομίας ὕ. 
μεταβησόμεθα, αὐτὸν ᾿δὴ τοῦτον θεὸν εἰς ἀνθρώπους ἐλεύσεσθαι δεῖν 
Επ5.4,6.5.2ο(ρΡ.249.7; Μ.22.Δ000); ῥεγίζορβε σήμερον τῆς αὐτῆς πάλιν 
ἀψώμεθα ὑποθέσεως (Πτγ5.} α5.53(1,7260) ; τὸ.(737Ὰ}; Ο. δοοῖ,, ἸτοΥ δΉ 
τρογὰ ἐν δευτέρῳ τῆς αὐτῆς ὑ. Ἐπ15.}.6.5.7.1(}1.20.44560}; ΟὙΟΝΥΒ55. 
Ετοιτίι Ρ.40.5; Μ.45.2688); πεῆοε ὦ. ᾿ΐδίουν τὴν τῶν διαδοχῶν 
περιγράψαντες ὕ. Ἐπι5.}..9.7.32.532(}7.20.7268); Τορίρἢηϑη5.21(Μ.43. 
2724}; 3. ἐλμαὶ τολῖε ἐς Ῥη Πογισαγά, ῥγοροςεα : ἃ. ἐγροιδοϑβῖς, ἱἤδονν; 
65Ρ. οἵ Πετεῖ, τῆβουίοβ, [τε η.467.1.8. τ. 7.5208); ΗΙΡρ. ἤαρν.ἅ. 51 
(Ρ.75. 32; Μ.ιό. 3122); ; τῷ Βασιλείδῃ ἡ ὕ. προαμαρτήσασάν φησι τὴν 
ψυχὴν ἐν ἑτέρῳ βίῳ τὴν κόλασιν ὑ ὑπομένειν ἐνταῦθα ΓἸεγη.5|γ.4.ττίρ.28ς. 
4; Μ.8.12020) : ἴδ.γ.τό(Ρ.76.27 : Μ.ο. 5534) ; ἐξ οἵων ὃ οὐρανὸς κεκόσμη- 
ται σχημάτων κατὰ τὰς Χαλδαϊκὰς ὑ, Μοίῃ ἜνηὈ.8. τ4(Ρ. 1οο.2; Μ,.18. 
τότο) ; οὗ βοίεπηῆς ἘΠΘΟΥ 65 βασανίσαι τὰς ᾿Ἑλληνικὰς ὑ ὑ. Οὐβπι. [πη4. 
ἐο}.τ(Μ.88. 561); ἐξηγούμενος τὰς Χριστιανικὰς ὕ, ἐκ τῆς θείας γραφῆς 
ἰδ. (568); Β. γε φίοιις ἐπεοῦ ΟΥ̓ ἰϑαζἰΐηξ ; Σ Βδῆσο γεϊριοη,, ταν 4 {6 ἡ 
ὑ, ἡ διὰ τοῦ προφήτου παραδοθεῖσα ἡμῖν Ηο» Οἶδηι.1.20; τὴν τοῦ 
ἐδαγνελίου ὃ., ὅτι δόσις ἐστὶν αἰωνίου ζωῆς ΟἸΘεη.4.4.5.δί(ρ.τό4.ς ; Μ.0. 
612); τῶν δυοῖν ὑποθέσεων, ᾿Ιουδαϊσμοῦ λέγω καὶ Χριστιανισμοῦ Ἐλι5. 
ἀ.6.1.7(Ρ.37.17; Μ.22.734}; τίς ὁ καθ᾽ ἡμᾶς τῆς εὐαγγελικῆς ὑποθέσεως 
λόγος καὶ τίς ἂν κυρίως λεχθείη ὁ Χριοτιανισμός, οὔτε ᾿λληνισμὸς ὧν 
οὔτε ᾿Ιουδαϊομός, ἀλλά τις καινὴ καὶ ἀληθὴς θεοσοφία Ἰὰ.}.6.π5(τ60 ; 
Μ.1.450); δ. βηῦροςο ᾿]Ιωάννην..«ὖ, οὐκ ἄλλην τῆς εἰς τὸν βίον ἐπι- 
δημίας ἔχοντα ἢ τὴν περὶ τοῦ φωτὸς μαρτυρίαν ΟΥ, 0.2.30(24; Ρ.86. 
42: Μ.14.τ658); Ἐπ5.4.6.4.τπ(ρ.172.25; Μ.22.2808); ΟΥΝ γ55,. Εη.τα 
Ρ.39.18; Μ.45. 2684): : ἃ, ῥγείοαϊ, ἐχομδε προῦποκειμένης παλαιοτέρας 
ὑγοθέοιωϊ᾽ χάριν διεστασίαζον Ἐπ5.υ.(.2.6η(ρ.6ό.το; Μ.2ο. τό360); : 
εὐπρόσωπον.. τὖ; ἔχον ΟἾ τυ, ἰςυληῖονρ.τϑίδ. 158); ; 4. γπαϊίϑν, οἰ μα] ]0Ή}, 
αῇαῖν; 8. ἴῃ σεη. ἐν ἑκάστῳ γενέσθαι ἐχθρὸν ἢ φίλον διὰ τῶν ὑ. ὁ θεὸς 
ἐμηχανήσατο Ἠον Οἴει ττᾶ; . Ἐπ5.4Δ.6.τοιδίρ. 415: 15} ; Μ.22. 1640); ἢ 
Παῦλον ἐν τῷ θεσμοϑετεῖν ταῖς ϑήληαίδιο σαφῶς τὰς ὕ. οἰκονομήσαντα 
Αττςριν». (0.23.1; Μ.77.2404}); ἀρκεῖ γὰρ ἡμῖν ἀντὶ πάντων ἡ τῶν 
πόνων ὑ. καὶ τὸ πεπεῖσθαι σαφῶς ὅτι διὰ τὸν θεὸν ὑπομένομεν ταῦτα 
πάντα (ἢτγϑ.ἠον.16.11 ἦη Μ|.(7.220})}; εομά τον; τὴν ἀνόμοιον τῆς σω- 
ματικῆς συνθήκης ὑ. ἭδοιΜρΈ αροεν.3.τ ίρ.81.22); Ὁ. οἰαοη τη. {6 
τοὺς ἐν ὁποιᾳποτοῦν ὕ. τῆς βίου... εἴτε ἐν ἐκκλησιαστικῇ δοκοῦντας 
εἷναι ὑπεροχῇ ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους, εἴτε καὶ ἐν ἄλλοις κοσμι- 
κοῖς τισιν ἀξιώμασιν ΟΥ, 70.32.12(7; 0.444.30 Μ.14.1724}} Π. εα56 αἱ 
ἰατῦ αἰτία δ᾽ αὐτῷ τῆς μεταναστάσεως ὑπῆρξεν ἡ κατὰ τὸν Παῦλον 56. 
οἵ ϑϑτηοϑαΐα] ὁ. Ἐπ5.}..6.7.32.5(Μ.20.724Ὰ}; δέστος μοι φόβος. «ἐκ τῆς 
περὶ σὲ ὕ. Βα5.9}.4:(3.123Ὰ; Μ.32.365Α); ϑγπεβ.εῤ.14{Μ.66.1349}). 

ὑποθετικός, πογίαίογγν, ΟἸετη ῥασά.τ. τίρ.90.8,16; Μ.8.2494.,8); οὗ 
ἃ Ιοεῖοτ, Ἐπα5....6.4.23.2(Ν}.20.384.4}. 

ὑποθήγω, μγρὲ οἹ, ϑορῆτ. Η Ὁ. πας,.(}1.02.170 08}. ͵ 
ὑποθήκη, ἦν 1. ῥγεεθρί, 650. οἵ Ομτβί, ΟἸεπα. ῥασά.1.12(ρ.151.28; 

Μ.8,3764), Οὐ. 70.12.40(41; Ρ.276.1τ0; Μ,14.488}; ἴῃ βοτρίστεβ, τ, 
ΝΥ55. μη Τ( Ρ.126,21; Μ.45.3610}; ἰά ἰγὲς ἀΠ(Μ.45. 21Ὰ}; ; ΤΠαῖ. 
(αι. πετδ(4.300); [ἃ Ὅαηι. 7: τ2(2.151}); 2. οῤῥίπτου κατὰ τὴν αὐτῶν 
ὑποθήκην πλανώμενοι (οβιῃ. [πα ἰ0}.2(}.88.τ280). - 

ΔΑ 2 

1449 
σωτηρίας ἡμῶν τῶν ἀγαθῶν διὰ τούτου δ, οἴνου τελεῖται. ἔσασιν οἱ, 

΄ ὑπόκειμαι 

ὑποθημοσύνη, ἡ, ῥγεεερί, εοηρηαηά, Τυαϑῖ, αροῖ,τ4.3(Μ.6.3480); 
νόμον ὑπολαμβάνοντες τὸν λόγον, τὰς ἐντολὰς καὶ τὰς ὑ. αὐτοῦ ὡς 
συντόμους ὁδοὺς καὶ συντόνους εἰς ἀιδιότητα γνωρίσωμεν ΟἸεπι, ραδά, 
τιίρ.9ς.22; Μ.8,2608Β); τὰς καθηκούσας πρὸς τὴν ὀρθὴν πολιτείαν ὑ. 
δια χλίριτδοτο; 3600); Ατεῖῃ. ρος. :τό(Μι1οθ.7240). 

Ἐῤποθήμων, ὁ, 0716 τῦλο ξησσεςῖς, Ἐπάος Ογργ.τ.τ)(Μ.8ς.8224), 
Ἐῤποθητεύω, έ α σἰανε ἰο, ΟΥΥ.1ς.4.4(2.6600). 
ὑποθραύω, ὀγέακ 1Ὴ ῥραγί, Βαβι δέχ, 6.8(τ. 588 ; Μ.20.1374). 
Ἐὐποθρόνιος, τον 86 ἐπγοη ἦσαν δὲ εἰς τὸν πέμπτον οὐρανὸν καὶ 

ὑ, ζῷα ξεεης.1ς5.Β, 2.26(ρ.345). 
ὑποθυμιάω, 1. γαξκὸ Κγαργαμὶ, ἐρηρανγίὲ ξεθηΐ ἰο, ΟἸοτη ῥασά.2.Β(ρ.τοῦ. 

40; Μ.8.4724Α)}; Βαϑβιἠονη πῃ ΒΒ: 8(τ. τ22Ὰ ; Μ.20.3090); 2. ἐ6η56, {|. 

Ολννς.(ῃ.550.37). 
ὑποκαθέζομαι, [16 τη. ανιϑιςῖ, Νας. Αδρ. ει δίς ον ΑΜ .34.820). 
ὑποκάθημαι, 1. [16 ἠμ τοαῖ!, Βα, ἠονα. Στ. τ(2.1648; Μ.31.5410) ; 

2. γἱοἰά ἰο, Ἡϊάντη. ΤΥῖη.2.20(Μ.30.7408); 3. δὲ τη εγίον, Ὀγγναογ.τ 
(1:.6288Β); {μεοὶ, ὁ γὰρ τῷ πατρὶ τὴν ἄνω χώραν εἰς προεδρίαν ἀπο- 
διδούς, τὸν δὲ μονογενῆ νἱὸν ὑποκαθῆσθαι λέγων ΒΔ5. δ),ῥίγ.1ς(3.128; 
Μ.32.920). 

ὑποκαθίημι, εἰορε ἀριυη, Οὐ Ν γ85... δῖος. (Μ.44.Δὁ1Ὰ}; Μαχ.εβοῖ, 
4.π.8.2(Μ.4.3560). 

ὑποκαθίστημι, «με τε εἰς τόπους [56. οὗ πο86. ὈΙΒΠΟΡ5. ὙΠῸ 
δα Ὀθεη Ραπί5ῃ64] τῶν ἔτι περιόντων ὑποκαταστάντας ἑτέρους 1,20 
Μαρ.6}.ο2(ρ.22.6; Μ.ΡἾ,.54.040Α}. 

ὑποκαθιστής, ὁ, ὠπάργηῖμεν τῆς ἐκκλησίας ὑ. μᾶλλον ἧπερ 
καθηγητάς ἴ.οο 11 Ῥάρὰ ἐρ.(ῃ.2.14168 ; Μ.],.06.4104}). 

εὐποκαλύπτ-ω, γιακε εοποεαίναδηὶ τί ὑποκρινόμενοι ““ετε καὶ οὐ 
φανερῶς λέγετε...ὅτι ὥφθη ὡς ἄνθρωπος; ἐΔίῃ. Αροῖ1.2.4(Μ.26.11378)}. 

["]|ύποκάμισον ({"]ὑποκάμησον), τό, ὠμάθγ-ραγητοηί, 10. ΜΟβΟῃ. 
Ῥγαξ τβδ(}}.87.30648); Πδοπί Νν. 79. ΕἸδενι. τί(ρ.4ο.8); Οὐπεί διμα, 38 
(-ησον Μ.00.1τ720Ε). 

ὑποκάπηλος, ὁ, ῥεῖν ἐπμελϑίον, 1.5. τεγθεὶ. 33(5320 ̓  Μ.22.844}). 
ὑποκαπνίζ-ω, β»βοῖσ γγονα δείοιν, ἃ5 ἃ ζογίατα σχοίνοις τε τούτους 

κρεμνῶν καὶ ἀχύροις ““ων ΤὭΡΒΠ «ἠγοΉ. Ρ. 207(Μ.τοϑ,748Α); Ῥ855., 
Μασ. Λορ ἤσηι. 27. τ5(Μ.34.7040). 

ὑτοκάρδιος, 195: ἐδ ἤδαγὶ, Νοόνη. ραν. 7σδιτ(Μ.43.7068); ἐδ.1ς:7 

(8738). 
ὑποκάρφω, τας ατσᾶν, ἀνν ογασμαῖν, ΤΔΡο] δε Ῥ τοι: 5(Μ.32. 

τ461Α). 
ὑποκαταβαίν-ω, 1. ἀεεοον ἰοῖθεν Ἰλῖο ποτοϑν, ΑἸΠ.ερ. ἀεῤῥ (Μ. 

26.16734}; ἀδσεεεμά, οἵ Γμυδὲ ἀος, πη. -θεὶ πρὸς τὰ ἡμέτερα τῆς 
.] γνώσεως μέτρα στ Ν 55. μη. (2)}.2ο8.22; Μ.45.8οκο) ; ἀσεεομά ἴο, οἵ 

(πτβὶ πων τὴν ἀσθένειαν τῆς ἀνθρωπότητος ἘΡΙΡΠ. ἤαδγ 65. 4(ρ.6.20; 
Μ:42.174}; 2. ἀδείϊηξ ἴτογη π-ει τῆς σφοδροτέρας τε καὶ δριμυτέρας 
ἐνεργείας ἡ κόλασις αΥΟΝ γϑο5.αητη.ε, γεν. (Μ.46.τοοο); 3. ὑποκαταβάς 
ἰοτθον ἀοιῦη; πὶ τὴ6 ἰθχέ, Επ5.λ.6.5.18.3(Μ.20.4760) ; 4. {αἰΐ τότε [3.. 
ἂἴ 6π4 οὗ ψοΙ]α] εἰς τὸ μὴ ὃν ἔσται ἀνάλυσις τῆς τῶν σωμάτων φύσεως, 
ὑποστησομένης δεύτερον, ἐὰν πάλιν λογικὰ ὑποκαταβῇ ΟΥἉὉῥγίηε.2.3.3 
(ρ.118.7). 

ὑποκαταβάλλω, γ»παΐε σεδγεεὶ ἰο, ΑἸΠΘοδοϊαβε, οί, χ.τ(Ρ.3). 
Ἑὐποκατάγνωσις, ἡ, εσπάεριπαίομ, ἘΠΡΆΓ.1.203Ε, 
ὑποκατακλίν-ω, ἰαγ οποβοὶξ ἀοτυη ππάδν; ταεῖ,, οἱ Ὀείηρ' ἀεξεαϊεα 

Ὀν 5'π ὅταν...τοῖς.. «πάθεσι σαυτὸν -οἧς Οἤγνε, μόνηι το, 5 ΤῈ τ ον (το. 
165Ε}; 5|ΠΠΔΥ ὑθε4 ἴπ Ῥ6585. οἷ..εὑποκατακλιθέντες αὐτῇ |8ς, 
κενοδοξίᾳ] "Ιουδαῖοι 1. ἠση!.20.5 ἐπι 2 ον,(το. 6478}; “-ομένῳ τῷ 
σχίσματι ἔπι5.ἢ.,.6.6.44.τ(}.20.6208); Βαπ.ἠονεῖη 5. ,χ (τ 1488; Μ.20. 

Τ 2644}; τοῖς δαέμοσιν “οόμενοι Ἰ514, ΡῈ]. 6Ρ}.3.το4{Μ,78.8008). 
ὑποκατάκλισις, ἡ, Ξορεἰτίν, Μαχ.τοβοὶ.ς.},.8.2(Μ.4.77}). 
ὑποκαταλείπω, ρ455., γεηαῖῃ ἰο δὲ ἄοηο, ον ΟἾθη.τ.27. 
ὑποκατασκευάξζ-ω, ῥγέραγε δεῤογεδανά οὐ σεεγειἶν παιδαγωγικώ- 

τατα ““εἰ παῖδα πιστόν (Ἰετη. ῥαφά.τ.(ρ.123.10; Μ.8,3178})}: Οτ Οδἰςτ. 
5(Ρ. 58,22; Μ,1ι 6648); Βε5.μη.2.τί1.2180 ; Μ.29.5734). 

ὑποκατασκευή, ἡ, πη γείσνίοιε5 αΥ̓ΥΟΗΡΟΡΙΘΉΙ, ΟΥ( εἰς.4.85(Ρ.356.0; 
Μαι. 1608). 

ὑποκατάστασις, ἡ, φεδε 2 ΠἸΟΉ σβέννυται πᾶσα ὑ. ἢ ἀποκατάστασις 
ὑπὸ αἵρεσιν γάμον καὶ παιδοποιείας γενομένη ΑἸΉΒομοίαϑι,εο 1.2 

᾿ (0.13). 
ὑποκατάστατος, «τ πἰσ, ΟΠ ΑΙο. σε. τ4(4 0 2.τ.3.0.8.τ6: Η. 

2.500). 
ὑποκατέρχομαι, δὲ ἡμξενίον, Ὀϊάγτη. Τγῖν.1.30(Μ.30.4160). 
εὐποκατηχέω, ρ455., γέζσίυε ἱπειγμείίοη, Ἐπτμαὶ, Ὠϊας. ῥ.εαἰῇ. 

(Μ.8-,6βτο). 
ὑπόκειμαι, 1. Ρε Πἰαρὶο ἰο ὑποκείμεθα κινδύνῳ τ΄. 41,4. Ἐλιβ. 4.6. 

4.6(ρ.:58.23; Μ.22.2640) ; 10.Ὁ. .σ.ττ(.94.792Δ}; 2. τὸ ὑποκείμενον 
8ἃ5 δαι να οπι οἵ ὑπόστασις: ἐν οὐ μόνον οὐσίᾳ ἀλλὰ καὶ ὑποκειμένῳ 
τυγχάνοντας ἀμφοτέρους ΟΥ, 76.τ0.37(21:; Ρ.212.18; Μ.14.3768}; εἰ 



᾽ὔ 

ὑποκενόω 

ἕτερος...κατ᾽ οὐσίαν καὶ ὕὑ. ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ πατρός 1Δ.0γ7.15.1τ{(0,334.5; 
Μ.ιι 46:4); Βα5.6}.0.2(3.900 ; Μ.22. 2604); 1δ.2τοισ(τγ7λΑ; Μ.γ7760); 
ἌΡΟΙ, Ρρι 50. 247.25); [τ Ν, υβ8. συ. τ. 8 ἐρ [0.(ρ.05.24). 

ὑποκεν-όω,. δυσεναίο, φαδίγαει ἔγονι, τοῖ, οἴτιθ οὗ οὐηϊββίου τὰς 
ἐντολὰς...--οὔντες ΟΥ̓, Ξε 1 .1.12:32(Μ.12.8124}. 

ὑποκλέπτ-ω, 1, σ«ἰεαὶ, ἰαξὲ ἀτραν, Ἐχιβ.ἰ.(,15.2(0.244.21; Μ.20. 
14138); ΕρΙρῃ.ἠαεγιόο. 2(ρ.154.14; Μ,42.2ο5 0); ΟΠγνβ. ον. 14.2 ἴῃ 
20 ογ.(1το.530Ὰ); τὴν τῆς θεότητος δόξαν “ποντες οἱ χειρόκμητοι θεοΐ 
Οντ Ναλ..26(3.  ο40); ρ488., 14, ἀφο». τ7(1.2470) ; τεῆςχ, ὑ. ἐμαυτὸν τῶν 
λαῶν ΑἸΠ.6ρ.ἐμεγεῖ.5.2(Ρ.1γ4.1; Μ.25.2320); 2. ῥίαρταγίπο, Ἐλι5.}.6. 
τοιτί(αδτο ; Μ,21.7680)}, ἘΡῚΡΒ.ἑαον, 6δ,δοίρ.98,3; Μ.42.121Α); ΗἸΟΓ. 
υἱγναϊ  (ὐὐϑορῆγ. ῬΑ]. )τοίρ.14.4; Μ.Ρ1,.23.6268); 3. ρίμηάον, ῬΠοΙ. 
πομιοε.2.2(ρ.5οὸ; Μ.τοά. 5810); 4. τοῖῃ οὐδν ἰο μ᾽ σἱάε, Οἄγου. Ῥαξεῖι. 
Ρ.320(Μ.02.88:Α); 5. ἰσαά αϑδίγαγν, ἀεεεῖυε, ΑἸ  εηῖ τς (}1.25,328); 
Μας.Αερι εμέ ἐον.τι,τ2(}1.34.832.,833Α); Νομη.ῥαν. [ο.το:24(51.43. 
8268); ὑποκλαπέντα εἰς τὴν αἵρεσιν ΤὭΡΗΠπ. ἄγον... 25 (ΝΜ. τοῦ. 1448); 
οἵ θεν, ΑἸ. ορ. 446. 1|έοϑ.2(4.2:Ξ.541τΆᾺ}; ΟΠ γνβ.ἤοιι.13.2 τῷ ΜΙ (7. 
1704}; 6. εἰμάρ, ἀσάσε, 5... 4.δ(ρ.οτ4.τό; Μ.20.14768)}; 7. «ἰεαί 
τηῖο στουσαι.. «λαθραίως τὴν εἴσοδον τι Απτρμίμης (Μ.88.18Ξ6Α}); 
8. εοἠμεεαὶ, ΝΟΠη.ραν. [ο.61:61(Ν.43.8018); τὸ ὁμοιούσιον ἐν. τῇ τοῦ 
ὁμοουσίου φωνῇ ὑποκλέψαντες Ῥ.ΠοΚτ, ἢ. 6.τ οὐ 6 ς. 4654}. 

ὑποκλινής, σεδιηηδεῖνε, ΜΙ ΝΊοορἑ.ο(ρ.25τ), 
ὑποκλίνω, 1. δοτῦ ἴῃς ρα ΟΥ πεοκ, “4.“πμάγ.ο Μ{,τδ(ρ.84.4); 

ΤῊΔΕ.λ.6.4.6,7(3.054); ὁ τῷ προδρόμῳ ᾿Ιωάννῃ ὑποκλίνας τὴν ἄχραντον 

κορυφήν ΚΕἸ ΕΡΙῤἧ.(ρ.415); Ππὰτρ΄. σοὶ...οὗἱ σοὶ δοῦλοι ὑπέκλιναν τὰς 
κεφαλάς ἔιμεδοὶ,(Ὀ.32); τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ κυρίῳ κλίνωμεν. τοὺς 
ὑποκεκλικότας σοι τὰς ἑαυτῶν κεφαλὰς εὐλόγησον {,{|.Βα5.(ρ.340.15); 
σοὶ γὰρ τὰς ἑαυτῶν ὑπεκλίναμεν κεφαλὰς ἀπεκδεχόμενοι τὸ παρὰ σοῦ... 
ἔλεος {1 | Ργαεεαπεὶ (ρ.350); 1π Ῥσανον αἱ ἀἰβτηῖθβ4] οἱ σα θουτη  η5 
κατηχουμένους τοὺς ὑποκεκλικότας σοι τὸν ἑαυτῶν αὐχένα ἢ τὲ Οἶγγς, 
(0.315); 2. τηρά, Δ η8 0855., ὅοτυ ἀοιρη, σεδετέ, ΟΠυγβ.ἤομι.2.1.2 1τῈ 
Μ|ι.(7.2108)}; ὑποκλιθήσεταί σοι... πᾶσα ἡ γῆ Ογτ. ΡΞ. δε: 4(Μ.60. 
11330): ΘΟΡΓ. Ηρ. σνη.(Μ.87.31524}). 

"ὑπόκλισις, ἡ, ἀεὶ οὗ δοιοίνιρ, ᾿ἰτατρ. μεταλαμβάνει...ὁ ἱερεὺς τρία 
ῥοφήματα ἐ ἐν μιᾷ ὑ. Πτ λγγνς.(Μ.63.020). 

ὑπόκλοπος, ρεἼ{μἷ, ἘΡὮτΤ.2.3478. 
ὑποκνίζω, οὔεμπά, αηρεν, Ομυν5.6}.14.3(3.508}0); Θοοτ,᾿.6.7.8. 5 (Μ. 

67.7528); {δ.7.20.ττ(δορΑ). 
ὑποκόλοβος, “ογηείοθαί «οἰμηίεά, ῬΑ]. αμς, τϑίρ.58.5; Μ,34. 

τού). 
ὑποκομίζω, Ῥίαο μηάον, ΟΥΥ. Νάϊ; το(3.4870). 
ὑποκοριστικός, εαὐοϊίηισ, εὐαχίησ, Ἀπολιαρ. Ἐπ5.᾿..6.5,16.8(}1,20, 

4684). 
ὑποκοριστικῶς, ἐοαχίῃρίν, ἘΡΙΡῊ.δαεν.6ο.δο(ρ.2ο8.21, οομ). ἔοσ᾽ 

ὑποκριτικῶς Μ.42.207}). 
“ὁποκρατέω, ΞΉΡΡτγόδϑ, στ, ΝαΖ.6».40.τοί }.36,3724}.Ψ 
ὑποκρατήριον, τό, «γηαὶΐ ὠμὼ Μϑτςεῇ. 3 ..11τ2 ἀρ. Ἐπ5 αγεεῖϊ.τ.3 

(Ρ.15.1ς; Μι24.7450). 
Ἐὐποκρατύνω, τον, ἘΕΡ βΗν παρόν ον το. 5). 
ὑποκρίντω, Α. φεῤραγαίε, ἀϊυϊάς τῇ..«χέρσῳ τὰ ὕδατα ὑποκρίνας 

10 465.Ν42Ζ.41α].02(Μ.38.056). 
Β. πηξά,; 1. ῥγοΐεξς Ἄρειος... αὐτὸς ὥμοσε πιστεύειν ὀρθῶς καὶ 

ἔγγραφον ἐπιδέδωκε πίστεως, κρύψας μὲν ἐφ᾽ οἷς ἐξεβλήθη τῆς ἐκκλησίας 
«ὐευόμενος δὲ τὰς ἀπὸ τῶν γραφῶν λέξεις ΔΊΏ ἐρυπονί, Αγ. 2(ρΡ.τ7ρ. 5; 

Μ.2ς.688Α); τὸν τοῦ Πυθαγόρου θεράποντα... τὴν τοῦ δεσπότου 
φιλοσοφίαν “-ὀμενον Αξη ἀταί (Μι8ς, 9400); 2. ῥίαν ἃ βαγὲ; ἃ. ῥγεϊσμά 
[9 δδ οὗ ψευδοπροφῆται... τοὺς ἀληθεῖς προφήτας “-“ὁμενοι ΟΥ. [γ.10 ἴῃ 
ἐν.(Ρ.2ο7.το; Μ.13.5724}; Φαρισαῖος..-προσελθὼν τῷ δεσπότῃ τὸν 

μαθητὴν ““εται ΒΑ5.36].0γ.28,2(Μ.8ς.221Α}); Β. ῥείρη ἱδρῶτες ἐπιρρέ- 
ουσι..«ἵναᾳ μὴ τοῦτα εἴπωσιν οἵ αἱρετικοΐ, ὅτι “-εται [Ξς. ΟΕ τ 51] τὴν 

ἀγωνίαν (ΠτγΞ.λογ.83.1 ἡ ΜΡΙ|Ι.(7.101Β); διὰ τί καὶ δειλίαν “-εται 
θεὸς ὦν; {{(6ε5.Ναζ. ἄτα]. τ24(Μ.538.1037}; ς, ἀϊσεορεδίε, ἀδοξεῖν, ΑΔ Ὀ5. 
διὰ. «τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ λήμματος ὑπεκρίθησαν Ἡρδττλ.5᾽νμ1.0.10.3; ἴῃ 
Ἐ]ΕΙΒΙ Ια ἑοσταῖία τὸ πῦρ οὐχ νεται (Ιοτη. ῥζο . ίρ.17.17; Μ.8.80Ὰ); 
τοῖ, οἰδαηϑίηρ οἱ ΤοΙΏΡΙ6 εἰ γὰρ “-ὅμενος ταῦτα ἐποίει, παραινέσαι 
ἐχρῆν μόνον"... «οὐχ “-ομένου ἦν, ἀλλὰ πάντα αἱρουμένου πάθη (Ὦτγ5. 
ζοη!.23.2 τῇ ο.(8.134Ὰ}}; ἴτῃ5. ψυχὰς ἀκάκων παραλογισμῷ ὑπεκρί- 
νοντὸ ᾿45.8α].4.25: τὴν ἐκκλησίαν “σ-εται ἘΠπ5.6..2.τ6{(Ρ.120.Ὰ; Μ,24. 
0374}; τὸ ᾿Εμπεδοκλέους..«δόγμα διὰ τοῦ Μανιχαίου Χριστιανισμὸν 
ὑπεκρίνατο ϑοοτ.ἦ.6.1.22.2(Μ.67.1368); 4. εομηίογ ζεῖ σ’εται.. «τὴν 
πίστιν ἡ εἰκασία (Ἰ6πη. Ξγν.2.4{0.120.28 ; Μ].8.0484}); 650. οἱ σοιηῖζου- 
ξειτὴρ {πὸ πιῇ, ἐῤ.3.4{(0.212.1; ττ04Ὰ}); τ Ππαπτὰ ρα. Ογ.7(ρ.21. 
71: ΜιτοιτογόῸ); Μειμ.γ65. τ 2ο(Ρ.250.19; Μ.41.11374})} που ἱτη- 
Ρἰγίηρ ἀδοοῖς ὧν ἡ γεῦσις τὴν τοῦ μέλιτος ἡδονὴν ὑπεκρίνετο ὅτ. 
Ν 55. υ. 10ς5.30(}1.44. 3120); Μϑο. Μρεη. ὩΡοεΥ.4. πΡ. 171.14); οἰκονομέας 
ἕνεκεν τῶν. ὠφελουμένων ἑκατέρας τὰς φύσεις τὸ θεῖον “-εται 1.4.2] 

1450 
φ ; ὑπολαμπάς 

(ρ.21ς.6); 3. ὠμηίαίο αἴ Ὀαρ βίη τὴν σωτήριον ταφὴν καὶ ἀνάστασιν... 
“κὁμεθα ΟτΟ Ν γ85.0ν. αἰεὶ. 25 {0.135.11; ἀποκ- Μ.45.800); ἡ δὲ τὸ τῆς 
ἀληθοῦς ἐνότητος “-εται σχῆμα ΟνγΥ. ο.ττοττ(4. 0060), 

ὑπόκρισις, ἡ, Α. ἀηδισεν, Τα. ς. τ26: κ(α.1407); ἰά.Π 6.5: τοί. 

565). 
Β. αεἰΐηρ, ΟτιΝα2.ε}.1το1(}.27.1884); Οἢγνς.ἦονι.70.3 ἴ. Μ|Ι.(]. 

62); οὗ 5. Ῥαὰ!} διά... τὴν τῶν πολλῶν ὠφέλειαν τοῖς τῆς ὕ. προσω- 
πείοις ἐχρήσατο ὙΠατ.6ῤ.5(4.1062); ποησο 1. εἰμιμίαίίον ; ἃ. ἴῃ βΈη.» 
Οτ.ο».21.1(Ρ.345.1τὸ; Μ.11.4800); Ηον ἴσα. ατιτᾳ; Ῥτος,α.}5.1:20 
(Μ.8γ.τ8400); Ὁ. τοῦ, (ῃσιϑί ἐκτενῶς εὔχεται, ἵνα μὴ δόξῃ ὕ. εἶναι τὸ 
πρᾶγμα (ἢτγ5.λἀο}».83.1 ἐπ ,11.(7.7918}; οὗ λέγοντες ὅτι φαντασία τις 
ἣν καὶ ὑ. καὶ ὑπόνοια τὰ τῆς οἰκονομίας ἅπαντα Ἰὰ ἠοη,11.2 τῷ, 70.(8, 
644}; ἰδ.37. Τ(2120}); τὰ κατ᾽ οἰκονομίαν τινὰ λεγόμενα ἣ πραττόμενα οὐ 
χρὴ ψεῦδος λέγεσθαι ἢ ὑ. (εττα.ΟΡ οἵ ἰεγη! τ (Μ.08,112.4}; 2. ἀεςεῖ, 
ἀνβῥοεγῖδγν; ἴῃ σθῃ, ἐξάραι ὁ θεὸς τοὺς ἐν ὑ. ζῶντας μετὰ ὁσίων [᾽5:. 
δ αἰ.4.1; μισήσεις πᾶσαν ὑ. Βαγη.το.:; ἀπεχόμενοι τῶν ἐν ὑ. φερόντων 
τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ῬοΪγς.6.6.3; ἐπίστευσαν... ἐν ὅ, ἩεΥΤῊ υ͵5.3.6.1; 
ΟἸεπα, ῥγοὶ, το(ρ.72.3; Μ.8.2134}; οἱ Ῥἤδγβθοβ, Οἱ, 7 9.6.28(14; Ρ.138. 
το; Μ.14.2408}; οἵ Πεν}} ἀεὶ μιμεῖται τῆς ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης τὰ 
σχήματα..-«πρὸς ἀπάτην καὶ ὅ. ΜεΙἢ σγηι.το. (0.127.2; Μ.18.2000) ; 
ἡ ὑ. καρπός ἐστι τοῦ φθόνον Βα. ἠοηι,τι.6(2.078Β; Μ.31.3858}; [ἢ 
1515 οἱ δῖηςβ τῦφος... καὶ ἀπιστία καὶ θυμὸς καὶ ὑ, ψυχῆς ἁμαρτήματα 
Μείῃ,γές, τιδτ(ρ.226,6; Μι41. 1160}; ΡΪυτγ,, Ρ4]} νΟἠγγ5.2οίρ.133,22; 
Μ.47.74)}; 10.}}.ἐρτγιηδῳ.(Μ.0 5.888) τε. Ἐρἢγ. 3.4266, 

Ε. ἀείϊυενγν ἴῃ τοαάίηρ παρὰ στιγμὴν μόνην καὶ παρὰ ὑπόκρισιν μόνον 
ἀναγνώσεως, πολλὰ πολλάκις ἄτοπα ἐτέχθη νοήματα (ἢτγπ5.ἤοη1.3.4.5 
ἢ ΣΟ ογ.(1το.3188). 

ὑποκριτής, ὁ, σείον, νροῦντδ; ταθῖ., ταθδηΐπρ ἀγροστίς ἐχρ αἰηεὰ 
ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς θεάτροις δραμάτων τινῶν ὑποκριταὶ οὐχ ὅπερ λέγουσίν 
εἰσιν, οὐδ᾽ ὅπερ βλέπονται καθ᾽ ὃ περίκεινται πρόσωπον τοῦτο τυγ- 
χάνουσιν' οὕτως καὶ πάντες οἱ ἐπιμορφάζοντες τῷ δοκεῖν τὴν τοῦ καλοῦ 
φαντασίαν οὐ δίκαιοι ἀλλ᾽ ὑ, εἰσι δικαιοσύνης, καὶ αὐτοὶ ἐν ἰδίῳ θεάτρῳ 
ὑποκρινόμενοι ταῖς συναγωγαῖς καὶ ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν᾽ ΟΥ̓́, 
0γ.20.2(ρ.344.12,15; Μιιτι4804,8); ὕ. ἐστιν ὃ ἐν θεάτρῳ ἀλλότριον 
πρόσωπον ὑπελθών. «οὕτω καὶ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, ὥσπερ ἐπὶ ὀρχήστρας, 
τῆς ἑαυτῶν ζωῆς, οἱ πολλοὶ θεατρίζουσιν, ἄλλα μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ 
φέροντες, ἄλλα δὲ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῖς ἀνθρώποις δείκνυντες Βα5.λοητ. 
2(2.2}); Μ.31.1658); οἱ Τιἀ85 γέγονεν...ὑ. καὶ φίλημα δεδολωμένον 
ἔχων, ἄλλον παλαιὸν μιμούμενος ὕ. ΟἸ]οτη ῥαεά,2.Βίρ,τος 6,7; Μ. δ, 
4688); τοὺς τῆς Ἀρείου μανίας ὑποκριτάς ΑἸῊ..4γ.2.1(Μ}.26.1450) ; οὗ 
ῬΒΑΙ5665 τούτους ὑ, καλεῖ, καὶ μάλα εἰκότως" ὅτι θεῷ προσποιούμενοι 

προσεύχεσθαι, ἀνθρώπους περισκοποῦσιν (Ὠγγβ.ἠογη.10.2 1. ΒΠῚ,(Ὶ, 
2474); οἵ ϑαΐδῃ ὄφεως ὑ. γεγονώς Βα5.56].0γ.3,21(Μι85,530); ὺ ρθη. 
οὐκ ἔσῃ...ὑ. Ὠιά.2.6; Ἡδτγτ.Ξὐ)5.0.18.3; ΟΥἍο9γ.22.2(ρ.3247.26; Μειτ. 
4840); ἴσως ἐστί τις ἐν ὑμῖν ὑ., ἀνθρωπάρεσκος, καὶ τὸ μὲν εὐλαβὲς 
ὑποκρινόμενος, μὴ ἀπὸ καρδίας δὲ πιστεύων, Σίμωνος ἔχων τοῦ άγου 
τὴν ὑπόκρισιν (ντ, Ἡ οαἰδε...}} Οντ.],ς.6:42(84.72.6040}; οἱ δὲ τῇ 
καρδίᾳ ὑ. «-.. οἱ σχῆμα μόνον εὐσεβείας περικείμενοι ΟἸντηΡ. Ποῦ 36:τ 

(Μ.93.3768). 
ὑποκριτικός, ῥγείοη4εά, ἘΡΙΡΗ ἠαον,63,τ(0.309.11; Μ.41.1ο648). 
Ἑὐπόκριτος, πε ΐοιις, Ποῖ Οἰθηι. 5.217. 
ὑπόκρουσις, ἡ, οὐϊεείίοη, Μακχ.Ξεβοὶ, ἄπ. 4,το( Μ.4.276.}); 10.4.22 

(2888). 
ὑποκρύπτω, ψίάε, Τ᾿. [ι4.6.5.. τ Ν γββ5. λέν, το( Μ. 44.120). 
ὑποκρύφιος, τἐεγεί, ΝΟΙη.ῥαν.ο.τ8:20(Μ.43.803Α); Μεπ.έχε, 

Κονποτ (Ρ.2ο0.27; Μ.Σ12.9ο0Ὰ}). 
Ἐὐπόκρυψις, ἡ, εὐπεεαίνηοηί, ΟΥ̓ γβ5. λοι τη Οαπίιρτόοιῃ, (Μ 

44.568). . 
Ἑὐποκυανίζω, δὲ ἀαγὰ δίμε, ἘΡΊΡΗ, ρενῖμι.8(Μ.43.3008). 
ὑποκύπτοω, 1. δοῖυ ἀοτυη δεΐογε βασιλικὴν πρόοδον ὑποκύψαντες 

ΜεδοΜρη.ροεν.4.25(Ρ.2ο8.4); 2. δου ἀσιη, σμδηηί, ΑΌ5. πάντας 
“πόντας ἰδεῖν ποθῶν ὙΠατ, ΚὈρτ:.3(2.00); πάντα ἐκεῖνα “-οντα ἔχει 
1514. 061. }}ὉὈ.3.2ςτ(Μ.78.1τοοποῸ}; α. ἀαἴ. σ-εἰν τοῦ θεοῦ ταῖς ἐντολαῖς 
ΟἸεπη.Φ..5.26.2(ρ.177.5; Μ.0.6324}; (οβηλ Τλα9.1το( Μ.88.4224}; τί 
ἀπρεπὲς τὸν σχήματι καὶ μορφῇ ὑποκύψαντα φιλανθρώπως δι᾿ ἡμᾶς, 

εἰκονίζειν ἀναλόγως ἡμῖν αὐτοῖς; δεῤοὶ, ἴὰ ΘΙοΠ, ΑΥνδ.}.1.2 40.}0.}), 
ἑὑπαρ. τί Μ.04.τ261.); 3, δοῖυ ἀοισα ἴο, οὗεν οὐδενὶ...“ουσα πάθει 
1514,}6].ἐῤ}Ὀ.1.120(Μ.78.2680); μὴ --εἰν τοῖς φόβοις καὶ τοῖς κιν- 
δύνοις 1.2.24τ(681); τοῖς αὐτοῦ θελήμασιν ““Ὄντες Οντ.Ος. τ28(3. 
τδτΑ). 
Ἐὑπολαγχάνω, 5.ν.]., ἢ βοδ5655 ἵπ ἃ οἰϊρηϊ ἀεργέθ ὑπολαχὼν τῆς 

τυραννέδος καὶ ἐκνευριζόμενος, ἐπινοεῖ [5ο, 1) 6ν}}} τὸν τέταρτον τρόπον 
Απαβί.βιἠαον.(ρ.258). 

ὑπολαλέω, τυλίερεν, αΥ Ν γ85.υῖνρι3(ρ.262.10; Μ.46.3320). 
ὑπολαμπάς, ἡ, ἰογεῖ αἴ..«τρίχες τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρὸς 

ὑπολαμπάδος καιομένης “4456.14{0.59.1}}. 



ὑπολανθάνω 

ὑπολανθάνω, ἔογρεί, Η οη, (ἰδη1.20.13. ᾿ 
ὑπολεπτύνομαι, δὲ εοῇεηπεά, Ῥαι}.511.σγηεδο.τοχ( .86.22558). 
πὐπολευκαίνω, δὲ ῥαὶέ τοὐίίε, ΟτΝ γβ5.υ Μαῦ (ρ.411.2; Μ.46. 

9960). 
ὑπολήγω, ἤη4 γέξὶ, ατο. Ἐτιορηδε.53.τ2(}}.65.9840). 
ὑπολήνιον, τό, τοίγιετσαὶ, Ὀϊάγτα, Ζαελ. 5.114; ΟὨτγβ.ἤοηι, 4.12 ΤΉ 

Οοἱ (ατ.418Ε}); Ῥτος..1ς5,16: τοί Μ.87.2117}). 
ὑπόληψις, ἡ, 1. αεειριρίίοη, ποιίοη, Ορτηίοη ; ἴῃ σεπι., ΟἸδτλ, βὲν. 

)ιάζριττο,2ο; Μ.8.9440) οἷξ, 5. αἴσθησις ; οὐ..«ἐστιν ὑ. ἡ ἑκούσιος πρὸ 
ἀποδείξεως συγκατάθεσις, ἀλλὰ συγκατάθεσις ἰσχυρῷ τινι..«ἡ δὲ 
ἀπιστία ὕ, τοῦ ἀντικειμένου ἀσθενὴς ἀποφατική..-καὶ ἡ μὲν πίστις ὑ. 
ἑκούσιος 1Ὁ.2.6{(ρ.127.2οῇ, ; οΎ44); πᾶσα..«δόξα καὶ κρίσις καὶ ὑ, καὶ 
μάθησις..«συγκατάβεσίς ἐστιν 1Ὁ.2.12(ρ.142.27; 0920); οοπηθοῖοά 
ΜΠ πάθη: γυμνὴν τῆς ὑλικῆς δορᾶς γενομένην τὴν γνωστικὴν ψυχὴν 
ἄνευ τῆς σωματικῆς φλυαρίας καὶ τῶν παθῶν, ὅσα περιποιοῦσιν αἱ 
κεναὶ καὶ ψευδεῖς ὑ, {δι 5.τοί(ρ.271.0: Μ.9.1044}; αἰδῖ, ἔγοίη ἕαςϊ 
ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἦν φύσει, τοῦτο δὲ λοιπὸν γέγονεν ἀπὸ τῆς ἡμετέρας ὑ.᾿ 
Ομγυϑ λονιττ. τη ΕἾΜ (ττ.284Ά}; ἀθοῦῦϊ ρα ἡ μὴ πρέπουσα περὶ 
τοῦ θεοῦ ὁ. ΟἸεΓ,.5,γ.7.38(ρ.29.18.; Μ.9.4538); τὰς ἡμετέρας περὶ 
τῆς θεότητος ὁ. ΟΥΝαζ.0».20.τ(0Ρ.73.0; Μ.35.}34}}; 2. αἰγίδωϊο, οἵ 
(οά οὗ δὲ τὸ τέλειον ἐν ταῖς θειοτέραις τῶν ὑπολήψεων ἄπεστι, πῶς ἄν 
σις τοῦτο ταῖς τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ τιμαῖς εὐλόγως ἀποσεμνύνειεν;; τ. 
ΝΥ85, τη. τ2(1 Ρ,231τ.1ο; Μ.45.0288); οἱ (ῃτ]βὶ ὅ πρὸς τὴν οἰκονομίαν 
ὁρῶν, καὶ φυλάσσων τῇ τε περὶ τὸ θεῖον καὶ τῇ περὶ τὸ ἀνθρώπινον ὑ. τὸ 
πρόσφορον 1.3(2 ἢ.20,2; 584); υἱὸν ὀνομάζει θεοῦ καὶ πάσης ἐμ- 
παθοῦς ὑ. ἐκκαθαίρει τὸ κήρυγμα 1.4(2 0.53.2; 6244}; οἱ Η. ΟΠοβί 
γαῖς θεϊκαῖς ὑ. τοῦ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντος πρὸς τὸν θεὸν πατέρα ἁγίου 
πνεύματος Ὠϊάντη, Τγίπ.2.1τ(Μ.39.661}) ; οὗ εἰἴ μεν παῦυγς ὈΣ Ομ γῖβί, 
1ΟτιΝ υβ5.λορι.το.33 τη 70.(Ρ.305.17} οἷτ, 5. ἀντιδίδωμε; 3. γερμία- 
ἐΐονε, εἰξαγαείεγ ; ἃ. ἴπ ββῃ.; οἱ ρεβίϑοῃϑ οὐχ ὅρκος ἀξιόπιστον ποιεῖ, 
ἀλλὰ βίον μαρτυρία καὶ πολιτείας ἀκρίβεια καὶ ὑ. ἀγαθή ΟὨγν5.εἰα!. 
“.5(ΖιοιΑ}; οἷ. «ψευδοπροφῆται...ἦσαν...ἐν δόξῃ καὶ ὕ, χρηστῇ ὕγγ. 
Ζαεΐ,.οδ(3.700Ε); τὰ διαβάλλοντα ψευδῶς τὴν ὑ. ΝΜ] αρη.ττ(Μ.79. 
9840); τοῖς οὖσιν ἐν ὑ, μόνοις..«προσώποις (Γ]Δ]ς, (ΩΉ.1ι; οὗ ἈΥἱεβίβ 
χραίνειν τὰς τῶν ἱερέων ὑ. ὈΓΡ(281)εαΉ. Ὁ; οἵ ἃ ὈΐΞξπορ, ϑοοτ,᾿.6.7.35.4 
(Μ.6).8178); ΗἸοτ υἹ» (τι ϑορῆγ, ΡᾺ].)82(ρ.40.3; ἀπολήψεως Μ.ΡΙ.. 
23.6008); οὗ 70. Βαρί., Ογνβ, μη, 10.2 τη Μ1.(7.141Ὲ}} οὗ ΟΝ τΙΒῦ, 
Ὁγτ. 70.τ (4.908); Ῥ. οὗ Ἐῃϊηρβ, οὗ [ῃς Ογο55 οὐ μόνον οὐ δοκεῖ σοφίας 
ἐπίδειξις εἶναι, ἀλλὰ καὶ μωρίας ὑ. (Πτγ5.᾿ο».4.3 ΤΉ ΤΟῸν.(το.2718); οἵ 
ΟἸΤΟσΤ ΟΙβίοῃ τῶν ἄλλων ἐντολῶν πρεαβύτερον ἦν, καὶ πλείονα εἶχε 
τὴν ὑ, ἰά,Ποηι.51.3 ἐπ Μ|.(7.5238}); ἰᾶ,.Κοη.7.2 τη Κουπ,(0.4740}; οὗ 
οπυγοῖθβ, γε. ρ.7ο(55, 2110); 4. 1011} (Ται. αγοίϊγίμη) οἵτινες τῇ ὅν 
τοῦ προλεχθέντος ἐπισκόπου ἀσέβεσιν ἁλόντες ὑπογραφαῖς ἐνεβασανί- 
σθησαν 1.εο Μαρ.εῤ.43(0.3.22; Μ.Ρ ..54.8228). 

. Ξὐπολικμάω, ρμ455., δέ εοηδιηϑά, ΤΑΤΕ, γν.Δ11.61:25(Μ.27.132768)}; 
ΤΑτ. ον ».(Μ4.28.14338). 

Ἐὐπολιμνίσκος, ὁ, ἃ ΟΥ̓ 104] πηατκ, ΤΡΙΡΠ μρθη5.8(}]1.43.2488), 
ὑπολιμτεάνω, ἰεαῦό οἱ, ΤΗδε γε. ὁοΗ 4(Μ.6.12138). 
ὑπολιοθ-άνω, ἰαῤεέ (ἰπ ρΡίςρ].), πιδῖ., αὐ πασπιιραν,Ον.7(ρ.20. 

22; Μ.1ο.1ο768); τοῦ ποιμένος..«θεραπείας “-“οὐσης ἐπὶ τὰ χείρω 
(οπβί.ρ. ἔλιβυ,(.,.δο(ρ.1οϑ.12:; Μ.20.11328); ἀνίστησι... «τοὺς..«πρὸς 
ἁμαρτίας --ἤσαντας ΒΑ5, ̓ »}Ίγ.τοί(3.160; Μ,32.τοΙ); σα ΝΥβ5. μη. 4 
(2.53.7; Μ.45.6244); Ὀγγιαάον. τίτ.13Ὰ). 

πὐὑπολιχνεύω, ἐπεσμγαρέ, τοίη. βος.τ4:ττ(}.τού.6920). 
ὑπόλοξος, οὐϊίφιε, Τι αἰ.24.5(}1.122.13558). 
ὑπολοξόω, “ηγη βοριευϊαὶ οὐϊέχμείν, ΤΒ85..5.123(τ.465Ὰ ; Μ.30, 

3170). 
Ἑὐπολόξωσις, ἡ, ς146-σίαηεε, (σογτα, ΟΡ ὁ»γ.1(}.08.2330). 
ὑπολυπέομαι, γγέευε εἰἱρίμϊν, ῬᾺ}}.}.1, μὲς. 2(ρ.17.19; Μ.34.τοιχο); 

ἐδ. 3ο(ρ.78.0; τοβ}). 
Ἐῤπολυχνιαία, ἡ, ἰζσἢ!, εαἱ᾿ ἄροσιττι(0.340.33). 
ὑπολωφάω, αδαὶε ργαάμαϊϊγ, ἘΡΙΡΒ σα. βά.τ(ρ.496.27; Μ.42. 

7164}; Οντι σαρ᾽ εΉ.2(1.2.40}0)); ῬΑ]. ἢ. αμ5.το(47.13; Μ.34.το400); 
ἄνθρωπος. ..γέγονεν ὁ δημιουργὸς... ὅπως, .«ὑπολωφήσῃ τῆς ἐν ἡμῖν 
ἁμαρτίας ἡ εἴσδυσις ΤΜΟΙΒ. ϑγηηνε ἀπη.13(}.18.3800). 

ὑπομάζιος, αἱ ἐδι6 δγεαςί, Ονας. 51}.2.200; Επ5...6.1.8,τ(}.,20.1οχᾺ}; 
ΟΝ υςς δαρι μν.(Μ.46.5880). 

Ἑὐπομάνικον, τό, -Ξ ἐπιμανίκιον, ἔμελοί,(Ρ.235). 
ὑπομάσχαλον, τό, τυαϊϊοὶ εἴην ὠπάεν ἐσ ἀγηι, ἡίαγι σϑηι, )..Ὁ}.13 

(Ρ.133). 
ὑπομειόω, ἀϊηείηςι, γεάμεε, ΤᾺΡΒπ εἤγοη.Ρ.222(Μ το, 5654). 
Ἐὐπομέλπω, εἴην, {0.0 ἁἀον. (}}.06.652}. 
Ἐὐπομερίζω, σωδάτυϊάσ, Ττολιαόν.1.}.5(Μ.7.520Ὰ}. 
ὑπομερισμός, ὁ, εὐδάτυϊείοη; ἃ ἄρατε ἴῃ τῃείοσις, Οὐ Ν γβ8, δαρί. 

ἀρ. Μ.46.428.). 
Ἐῤπομετρέω, εὐδάτυϊάο, ΒΒ, ῥῖγ.43(3.3278Β; Μ.32.1488). 

1451 ὑπόμνησις 

Ἑὑπομέτριος, ὁ"! ἃ ἰοῖθεν ἰευεὶ, ΟΥι ον ἷι ΔΛ11.12.15(Ρ.103.20; Μ, 
13.101] }}.Ψ 

ὑπόμνημα, τό, 1. »ιοριογίαὶ, γε ἀε πρὸς ἐπανόρθωσιν ὑ. καὶ 

νῆψιν Με, Ἐγη.1τ1.1(0.120.16; Μ.18,205Α); Οὗ βίῃ οὗ οἵοββ δἵ 
Βαρτίβηη ἔπραξαν οὐθὲν ὧν εἰώθασιν οἱ δυσσεβεῖς ἐκεῖνοι πράττειν, ἐπὶ 
τοῦ μετώπου τοῦ δυσσεβοῦς τὸ ὕ. σκιογραφοῦντες 1]η.6.79(Ρ.94.1); 
ὕ. ... ἐστιν ἡ εἰκών 10.Π ἧπαρ, το] (Μ.94.12480); οἱ ἐδδίϊνα!β τῶν 
γενεθλίων καὶ τῶν θεοφανίων ὑπομνήματα τελοῦντες Τματιϑιευὰ. 

απέΐγγ.τοτο( .90.3400); 2. γεεογά ; 8. πρῖγμμίες ; οἵ ἃ ἴὙ1α], Τ05.}.6.4.2 

(1350; Μ.21.2370); ῬΑΠΟυΟἠνγε(ρ,το.26; Μ.47.10}; οὗ ἃ βυῃηοῦ, 

ἐδιτ4(Ρ.87.12; Μ.47.40); οὗ Ὀμηβῦβ ὑὰ] ὑπὸ ἐξοναίᾳ... Πιλάτον 
τινὸς ἡγεμόνος ἀνηρτῆσθαι σταυρῷ, οὗ καὶ ὑπομνήματα κατά- 
κεινται ΜΤαν.Ο(ρΡ.471); ταῦτα εὗρον τὰ ὑ, ἐν ἑβραϊκοῖς γράμμασιν 
4 .ΡΉ ΠΑ Ῥτοδαι(ρ.2το); τοῦ, 1δϑὲ Τυάροπιοηΐ τότε οὐχ ὑπομνὴ- 
μάτων δεήσει, οὐκ ἐλέγχων, οὐ μαρτύρων (Ὠγγ5.ἤσηι. 56.4 τη. Μ|!, 

(7.5724); Ὁ. ἀεεομηὶ, οὗ ἀπ ἀροστνρμαὶ βοβρεὶ τῶν περὶ ᾿]ησοῦ ἐν 

γράμμασιν ὑπομνήματων Οτ(εἰς.2.13(0.144.18; Μ.11.8248); Ο αὶ, 

Τίρι.οἱ ἀφμῖδο το(ρ.68); οὗ Αοἰβ οἵ Ριαίς τὸ πλάσμα τῶν κατὰ 
τοῦ σωτῆρος... ὑπομνήματα. ...διαδεδωκότων Ἐπ5.ἀ.6.1.9.3(}1.20.1ο88}; 
᾿ς, ΦΟΡΎ τὰ τῆς ἀσεβοῦς ἐπιστολῆς φερόμενα ὕ. ἔν τισι μὲν βιβλίοις, ὡς 
εἴρηται, ἐντέτακται, ἐν δὲ τοῖς αὐθεντικοῖς...οὐδαμῶς ὥρηται Πιβίῃ. 
ἐοΉ ζ {(ρ.τοο.4; Μ.86.1ο0230) ; ἃ. ῥεϊοη ἠρώτησαν ὅπως γράψω αὐτοῖς 
ὑπομνήματα ἐρωτήσεως Αἄῤοις. Ἐπ.13.4{ρ.36.0) ; ἐδ.(0.36,10) ; ἀνεγίνω- 
σκον τὸ ὗ. τῶν δεήσεων αὐτῶν 1Ὁ.13.7(ρ.36.17); 3. ἐογεπιόηίανν ἱερὰς 
γραφὰς ἐξηγητικοῖς ὕ, ... διερμηνεύσασι Ἐπ5..ε.1.3(7Ὰ. Μ.321.328); 
᾿Ιωάννην [3ς. (ἢτν5.], ἐν τῷ λδ΄ λόγῳ τοῦ εἰς τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγ- 
γέλιον ὑ. ϑεν.Απτιαρ ταί. 1.0.2: τϑ(ρ.118.17); ὁ ἐν ἁγίοις Βασίλειος ἐν 
τῷ τρίτῳ λόγῳ τοῦ ὑ. τῆς ᾿Εξαημέρου Ταβκῖπ.Ογ,(0.205.17; Μ.86.0718); 
4. ἀϊοίσίον, σεεϊίοῃ, "ὈοοΪϊκ᾽ οὗ {τεδίῖβ6 ἐν ἑνὶ προθεμένοις τελειώσειν 
ὑπομνήματι ΟἸετη.Σἐγ.4.τ(ρ.248,14; Μ.8.1216Ὰ). 

ὑπομνηματίζω, 1. εονημ ἰο τον ηρ, Ἰπυ5.ἢ.6.6.6(Μ,20,536.); 
γεεογα, [Ὀϊοη. ΑἹ ἐγ υἦρε1.ω.22:.43(ρ.237.13; Μ..10.15924}; ἢρ., Ισρη,ρρ.Ψ 
ΕἸἰον.αρ.Ἐα5.}.6.5.20.7(4858) ; Ρᾶ55., Πίου.Α],.1.7.1τ.6(6648); Μίδα, 
εὐ. (Μ.ΡΙ,.87.1το038);2. εὐνιεηΐ ἐροη, Ἐπι5.}}.6...8,2(44.20.3218); τον 1 
α εὐτηημδηίαῦν 0Η τὸν ἀπόστολον ὑπεμνημάτισεν Ἡ]οτ ἦγ (τ ΟΡ τ, 
Ῥα].)46(ρ.34.19; Μ.Ρ1..23.6624); 1}.54(ρ.36.6; 6668); 1δι6ιίρ.40..; 
6744). 

ὑπομνηματικός, ξεγυΐηρ ας ἃ εονηπεηίανν, ἐχερεϊίεαὶ ὗ. γράμμασιν 

Οὐ. 7ο.20.1(ρ.327.7; Ν.14.5134}; ἘΡΙΡἢ.ἢαον.42.χ1(0.124.22; Ν 41. 
γ28Ὰ). 

ὑπομνηματιστής, ὁ, 1. οἠδ τοῦο ῥιιδίτεἰν ἀσηιοηϑίγαϊος (οι {116 
οἰᾶρε), Ταί,ογαί.22(0.24.20; Μ.6.8:68); 2. «ονηριοηίαίον πᾶν σύγ- 
γραμμα τῶν ἀρχαίων ὑ. διελθοῦσα Β4}}, 1.1 απι5.143(0.149.13; Μ.34. 
12440). 

ὑπομνηματογραῷέω, τογΐί αἩ ἐχροσέ οὗ, αχ. κα .2.72(Μ4.00.12488), 
ὑπομνηματογράφος, ὁ, οἰεποργαῤρῆεν, 4. ΡἈ1|.38(ρ.18.22); τ. 

Ν,υββιἠηοηι, ορξιτο,3(}1.44,1520); Ῥτος,.]ς,ρτόετῃ, (Ἀ1.87.18244}; [ΠῈ 
δίς οἵ τμὲ βθοοημᾶ ρεπίβδα οἵ οἴδξοῖαὶβ οὗ ὁμυτοῦ οἵ 5. ϑορῆϊα, 
Ἐπελιοῖ,(ρ.227); 1δ.(0.229}; 1δ.(00.222,224). 

Ἐῤ πομνημονεύω, εογηνηδη!, νιοὶ, Μ .τι(ρ.269.25). 
Ἑὐ ππομνημοσύνη, ἡ, γερηπάεν, Ογτ.[ς5.4.1{(2.568). 
Ἐῤπομνησίξζω, ν.]. [ογ΄ ὑπομιμνήσκω, ὈΥτιαρῤοί,ογφη! τ(ρ.61.9; 

61.105 Ὰ}. 
ὑπόμνησις, ἡ, 1. γοριοριδενίηρ, γε θοιίον ; ἃ. ἴῃ σαπι., ΟἸθηι ῥαεά, 

τιδ(ρ,1οβ.31; Μ.8,2888); τὴν ἐκ τῆς ὑ. λύπην Ποῖ, ΟἸθηΉ.13.1) τὴν ὕ, 
τῆς πολιτείας τῆς ἐν τῇ πατρίδι (Πτγ5. ῥ»γοά, [{|4.τ.5(2.3830); οἵ σά ἴῃ 
Ῥτάγεῖ θεοῦ...ὑ, μετὰ τῆς πρὸς αὐτὸν εὐχῆς ΟΥΨοΥ.8.2{(ρ.317.25; Μ.1ι. 
4410); τοῦ, μἰπάγαηοαβ ἴῸ ὈΥΆΥΕΥ αἱ τοιαίδε φαντασίαι καὶ ὕ. τῶνδέ 
τινων περὶ τά, ὧν γεγόνασι αἱ ὑ. μολύνουσι τοὺς λογισμούς 1ῤ.(ρ.317.10; 

4410); τὴν γυναῖκα...ὅτε εὔχεται..«πᾶσαν.. γυναικείαν ὑ, ἐξορίσασαν 

ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ 1δ.9.π(ρ.318.10; 4444}; Ὁ. ἐοηπεπογαίίον; (ν. 
ἀνάμνησις); [ἰτατρ., οὗ δοΠατῖϑὲ τὴν τούτου μνήμην τοῦ τε σώματος 
αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος τὴν ὑ, ὁσημέραι ἐπιτελοῦντες Ἐπ5.ἀ.ε.ττο(ρ.46. 
14; Μ.22.880) ; “ὁσάκις..«.τοῦτο ποιεῖτε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγ- 
γέλλετε,᾽ τουτέστιν ὕ. ποιεῖτε τῆς σωτηρίας τῆς ὑπὲρ ἡμῶν Γῇγν5.Π0Ή:. 
3.4 ἴῃ ἘΡρλι(ατ. 220); οἵἨ σοπιπιευλοσδθοη οὐ {πὸ Πἰνὶηρ αὐὰ ἀεδά, 
ρῃεί. 4.Ρ}.8.42.1; ἦν ἡ ἑορτὴ [586. Ἐδδίε1]...ὑ, σωτηρίας διηνεκής 
"Ομ γβ. γοά, {ιά.τ.4(2.3821)) ; εἰς εὐεργεσίας ὑ. Ῥτος.Ο. Ντρη.ο: τοί. 
88.8τ6Ὰ}): 2. γεριϊπάϊηρ, τοηεϊηάδν, οἵ Ἰοοπβ ἐν ἦ παρεδείχθη μορφῇ καὶ 
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη, τοῖς πίναξιν ἐπιγράφομεν, ὑ. τῆς δι 

αὐτοῦ σωτηρίας τὸν θεῖον τύπον ποιούμενοι (οηδί. ὈΙας ἰσεά.16(Μ.88, 
δοοΑ); τὰς εἰκόνας..«πρὸς ὑ. μόνην ἀγαθήν Ὀίωὶ Ο γί εἰ }μά.τ(ρ.52. 
2); εἰκόνες γὰρ ἦσαν πρὸς ὑ. κείμεναι, οὐχ ὡς θεοί, ἀλλ᾽ ὡς θείας 
ἐνεργείας ὕ. ἄγουσαι 70.) ἐρηαρ.τ.τ](}.94.12480); ἐν εἰκόσι ταῦτα 
γράφεσθαι, εἰς ὑ, σύντομον....τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ σταυρώσεως ἰδόν- 
τες, τοῦ σωτηρίου πάθους εἰς ὗ. ἐλθόντες ἰ4, (.0.4.τ6(Μ4.94.11724}; 



: ) ὑπομνηστέον 

3. γοηίηάον, τϑαγμίηρ, Ογτοίδες, ρτοθιη. (5}.28);. μὴ. παραλογίζρυ. τὴν 
ἐκ τοῦ συνειδότος ὑ. ἃ ἀρ εαΐν 1 70.3:21(0.120.7)} εἰ ἀποχρήσοιντο 
τῇ ὑγιεινῇ ὕ., ἀνάγκη ἡμᾶς βεβαιῶσαι κατ᾽ αὐτῶν τὴν τῆς καταδίκης 
ἀπόφασιν (δεῖ ΡΟΝ Θοί.(ρ.82,23; ΜῸΡῚ,. το, 4844); ; 1δ.(ρ.8,.8; 4840); ; 
ὰ Ρ. (νν. τίρ. 77.2; ΝΜ. 11. 938); 4. ΞμρρΈ ΠΟ ἡ ἁπλῶς γινομένη ὑπὸ 
τοῦ ἐχθροῦ ὑ. θῶ, ποίησον τόδε ἢ τόδε ἘΡΉΥ,3.4200 τε Το, υγ. (Μ. 
95.034}; 5. τξΞ ὑπόμνημα ἱφε!ΠἸΟῊ παρ᾽ αὐτοῦ λαβὼν τὴν χειροτονίαν 
χωρὶς ἡμετέρας ὕ, ἐπανῆκε Βαβ.ἐῤρ.τ2τ(3.212Ὲ} Μ.32.5414}; 6. φηρ- 
“Ππ005 (16 68]}} λιτιγιόσα νοοῦνται πάντα τὰ πράγματα ὅσα περὶ δεσποτίας 
ἔχει ἀμφισβήτησιν δι ἀρχικῆς ὑ. ἢ διαθέσεως βασιλεῖ προσενεχθεισῶν 

Ατ ΘΟ Βοϊαϑβί. οἰ . 5.2(0.71). 
ὑπομνηστέον, 1. ὁη6 7π||5] γερεῖμα, ΟΥ. 70.1τ.58(42; Ρ.49.28; Μ.τ4. 

1000); Επ5.}.6.6.6(24713; Μ.21.22060); 2. ὁη6 Ῥιμδὶ πα ε) τισμίτον, 
περὶ τῶν εἰδωλοθύτων αἴεηι «βαδά.2.τ(ρ.159.12; Μ.8. 3924): ταῦτα ἰα, 
δἰγιό.τόΐζρ.502.12; Μ.0.32640). 

ὑπία ἐνηστιδο; 1. γεπίπάίησ, ΟἸδπι. ἐγ. 6.τ(Ρ.422.0; Μ.9.208Ὰ}; 
λάβε κρίσεως ἔννοιαν ὑ. σωτηρίας Οντ. Η  ῥγοεαϊφε. τό; 885. οηειῖη 
᾿ς. 37(1.364Ὁ; Μ.30.880); 2. αὐ μοητίονγν Τιμόθεος δι ἐγγράφου ὑ. ... 
προσέταξε τὸ τρισάγιον ἐν ταῖς λιταῖς μετὰ τῆς προσθήκης εἰπεῖν 
ΤὨΡΒη.εὐγοη.Ρ ταδί Μ.τοϑ.3720) ; 8. πεῖ μΐ παρὰ σοὶ τῷ ᾿Ιώβ, παρὰ 
παντὶ ὑπομνηστικῷ Οτιεμανν τη οὗ Δοι τοί .17.το0 0); 4. ποαΐ. ἃ5 
Βα δῖ. ; ἃ. ἘΦ ΟΥαΉ ΜΉ}; ἃν ἴὰ σ6η. πρὸς..«τὰ ἐπερωτήματα γεγόνασί 
τίνες ἐν τῷ ὕ. ἀποκρίσεις, οἵας ἐμοὶ δύνατον ἦν, καὶ ὡς ὁ καιρὸς ἐδίδου 
Β45.6}».235(3.3550; Μ.322,8648) ; ἐδιδί(τότο ; Μ.420Ὰ}; ὕ. ποιήσας παρ᾽ 
ἐμαυτῷ, ὡς φόμην, τῶν παρ᾽ ἐκείνου ῥηθέντων ((ΠΑ]ς σελ τί 400 4.1.1 
Ῥειδοιαι; Π1.2.185Ὲ}} Οντγ,ῤιτοίρ,ττο,ᾳ; 52,220); Ηδχδο]..}.(Μ.02. 
ΙΟ21 4,8); ΤΡ εὔγοη Ρ. 13 2(Μ.τ1οβ.2648); 11. αὖ ἃ σοῦ} ὑ, τῆς 
συνόδου πάσης δύσεως ΡΆ]} νΟλγγς.4{(0.22.1τ4; Μ.47.15}); θεῖον ὕ. δοθὲν 
᾿Ελπιδίῳ τῷ περιβλέπτῳ κόμητι τοῦ θείου συνεδρίου (ἜΡΗ, (449). 
(Ομαϊς. σε τί (Ὁ 2.1.1 0.72.3; 11.2.7.60}); (σθο.Α].σιΟλγγνς δδίρ.244. 
13); 111. 68 ἃ υϊτἔθη ΤΟΥ σεμνὸν καὶ ψυχωφελὲς ὑ. ἔχων, ἀδιάληπτόν 
τε φάρμακον λήθης ῬᾺ]]}. ἢ. απ. Υοθτα (ρ.1ο.ο; Ν.34.τοο 1); τούτῳ τῷ 
ὑ, ἐντυγχάνειν μὴ κατοκνείτω ἘΡΊΡΗ ῬΙθη5.1τ(Ν.43.2374}; Ὁ. φνιαμάαίεο, 
ογάεγν, ἘΠῚ, 6ρ.8ο(4.1137) 1δ.70(1134) μετὰ θείων ὑ, τοῦ πονῆσαι μετὰ 
ἩπερθΩΣ πάκτα εἰρήνης 10. Μ 4]. ἐπγοη.τϑ Ρ..417(Μ.07.602}}}. 

Ἐῤπομνίζω, ὀγίηρ ἰο γεηιθηαδγανεε, ἴδομε α γενπιμάον οὗ, Ἐπεβοί. 
(ρ. 3230) ) οἵ. 5. κατηγοριάρης. 

ὑπομονή, ἡ, ῥαϊέπὲ δμάμγαπεε, τύ ϊθρ.5.5; ἸσπιΘΉΩΨΤΡΗ.12.2 
ΟΙεηλ.5|»γ.2.τϑίρ.154.20; Μ.8.10178)}; οἵ (δι 5. βϑυδεγαρ, ὥντ. Η, 
εαἰεε. 4.7; 1Ὁ.4.π321 ο. σοηΠ., Βαβ.γερ. {μ5. ττί2. 354; Μι21.0488); 
Ῥογφευδγαροθ, Ταϑῖ. Ταροί.τῦ, 3(}}.6.3520); Ῥαϊοηὶ τυαϊτρ ᾿γ; ς 
Βθηὶξ,, Ιρη ορη.το. 3. 

ὑπομονητικός, 1. ῥαξοην σπάδηγίηρ, ΜΟΡοῖνε.2.2 ; ΟἸδτα. έν. 4.2τ 
(ρ.305.20; Μ.8.13498}; Β85.6}.42.2(3.1274; Μ.32.3524); 2. σηἀμγαδῖε, 
Οτνφεῤοί τ Πειτ τ τ4(Μ.17.2174}; 4..(Ρας5.)»4πᾶγ.7(0.17.16}.Ψὕ 

ὑπομονητικῶς, Ξαυεμῆν, Μας.Αερ.ἤοηι.θ.τ(Μ.34.5170}; Ερῇχ. 
2ΙΊΟΕ, 

“ὑπομορφόω, ἀεεογαίε, 8.65. Ν 2. 4τα].τοχ(Μ1..48,1τ76). 
Ἐὐπόμοσχος, τολἐΐ «μελρίτηρ καἰ, ΜΕ6].ρα55.21] Ρ.5.4. 
Ἐὐπονόησις, ἡ, σεδρίοίον;, Οτιεοηνποη Μία τά(ρ.4385.31; Μ.12. 

12024}. 
ὑπονοθεύω, 1. «εἄπεε, ἘΡῚΡΠ.λαεν.37.τ(ρ.51.8; Μι4τιδάτο); Ταοί. 

Αποιλο ΒΜΗ͂Ρ εἰ ὅν. (ΝΜ .77.14054); φμδογη, Ματγεη.ερ.τ2(Μ.Ρ].. 
87.1860}); 2. ἐαϊοῖξν βουιρτυτοβ, ον Οἰονιδ,το; Αμαβ, δι οά τί Μ.80. 
490); 3. ῥγοσέγε ὃν κογγμροη, νγ ιν, δα. 31(0ρ.1τ8.26); Το. Μ8!. 
εἰιγοη,. 5 Ῥ95(Μ. 97. 1814}. 

ὑπόνοια, ἢ, 1. ΟῤΊΠΟΉ, ἐφ ΠΑ ΠΟΉ, ΟἸθπλ.  ἐν.7. 7. 20.πῸ; Μ,ο. 

4538); ΑἸπι ρθη. ποῦ 25.328}; τοῦτο ἐπιλέγουσιν, οἷον, ὁ Χριστιανός" 
οὐκ ἂν εἰπόντες εἰ μὴ μεγάλην περὶ τοῦ δόγματος ἔσχον ὑ. [ἢγνβ. ον. 
1 5.8 τῷ ΜΠ.) ποϑῸν); εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι φαντασία τις ἦν καὶ 
ὑπόκρισις καὶ ὑ, τὰ τῆς οἰκονομίας ἅπαντα 1 ΠΟΉ1.ΤΙ.2 τῇ 6.(8.64Ὰ}; 
2. ἐχρεεία Π οῊ ἐδοξάζετο δὲ μεγάλως ὁ Χριοτὸς ἐπὶ τοῖς πρότερον 
ἀρνησαμένοις, τότε παρὰ τὴν τῶν ἐθνῶν ὑ, ὁμολογοῦσιν ΚΡ. ΙΓ ρά. 80. 

Ἐπ5.ἡ..6.5.1.48(Μ.20.4250}); 3. μη ἀθνν τ ῊΡ Ἰπξαμηρ, ἀφθρὲν δόηξε, τὰ 
ΘΧΟρΕΞΙ5 ᾿ἔσονται οἱ πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. τοῦτο 
πολύχουν μέν ἐστι κατὰ τὴν ὕ. καὶ τὸν σαφηνισμόν ΟἸοτα.. 4.5. 26, τ7ό. 
28: Μ.0.632Ὰ}); πᾶσαν οὖν τροπικὴν καὶ δι᾽ ὑπονοίας ἐξήγησιν ἐν γε τῷ 
παρόντι κατασιγάσαντες, τοῦ σκότους τὴν ἔννοιαν ἁπλῶς Καὶ ἀπερι- 

εργάστως, ἑπόμενοι τῷ βουλήματι τῆς γραφῆς, ἐκδεξώμεθα Βαϑβ.ἀδα. 

2.5(1.178; Μ.29.40Β); πδηοδ αἰΐόρονν οὗ παρὰ τούτων τῶν προφητῶν 
τὴν θεολογίαν δεδιδαγμένοι ποιηταὶ δι᾽ ὑπονοίας πολλὰ φιλοσοφοῦσι, τὸν 
᾿Ορφέα λέγω, τὸν Λίνον ΓἸδτη ἐν. 5.4{(0.240.26; Μ.9.44Ὰ}); οἵ ὕτορκ 
τὰν τη5, Οὐ ΝαΖ. ον. 3τ.τό(ροτός.ς ; Μ.36.1524}. 

ὑπονοστ-έω, Ἐ. σὸ ᾿0}16 τὸν ᾿"Ισραὴλ.. οἴκαδε... ἰόντα... καὶ σνοῦντα 
πάλιν εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Οντ, Βορἢ.38(3.6168); πιεῖ., οὗ Πυπιδη 
παΐατο δ τραριηρίοη, (στη. ΟΡ ογ.2(Μ'᾽,08.2480); 2. σ΄ δαεῖ, 

1452 
ε ͵ ἃ 

ὑποπλάσσω 

γείαῤξε; ταοῖ., Ουτα ον. 6(1.295 4); τὴν Μαγδαληνὴν Μαρίαν πρὸς 
ἀπιστίαν ὑπονοστήσασαν ὅϑδν. Ἀπτ.γέ5.(ρ.812.10); 3. ταεά,, ἐπ γαὶδ 
δι᾽ ὧν [50. λήθη, ῥᾳθυμία, ἄγνοια] πᾶσα ἡ στρατιὰ τῶν πνευμάτων τῆς 
πονηρίας “-εἶται καὶ ὑποστηρίζεται Αγ ΕΥ Ορηξε. 5. τ2( 6 ς, το40Ὰ}; 
ἐδ. τ 3(10408); 4. ρὸ ὅαεκ ΟΥ ἄοιο, γοίμγη; [τἰ., οὗ ΡΕ βοῃϑ, Ογτσ, 
1 ε.τὸ: ττ(ρ. τοῦ. 2); οὗ ψαῖοσ πᾶσα ὑπόνομός ἐστιν ἡ γῆ, διὰ πόρων 
ἀφανῶν ἐκ τῶν ἀρχῶν τῆς θαλάσσης “-οὔντος τοῦ ὕδατος Βαδ.ἤεχ. 
46(1.329 ; Μ.29.020); γτιαάον. (1,200); οἵ Ὀϊσοά τοῦ αἵματος 
““ἥσαντος εἰς τὸ βάθος καὶ ὥχραν τοῦ προσώπου τὴν ἐπιφάνειαν κατα- 
λελοιπότος 1516,Ρὲε]..}}.3.203(Μ.78.οΎ8.}; τπραϊο, --εἴ πρὸς ὑγιὲς ἡ 
ἐπανελθοῦσα σάρξ (τι αάογ,ττ(ι.537Ε}:; τηοῖ, ὥστε τὸ οἴδημα τῆς ὀργῆς 
ὑπονοστῆσαι (Ὦγγ5, ῥγοά, [ιι6.2.τ(2. 3878). 

ὑπονοτίζω, τοδί οη ἃ {1 |6, Οτοεχειίῃ Ῥ5.77ταχ( .17. τητῆλγων ατ, 
Νυ85.υ.}70ς..2(Ν.44.3000); ΟΥ̓ Ν, γ858. οι ορτξ, 3ο.6(Μ.44.2410}; τ. 
30.27(2528). 

πὐπονυγμός, ὁ, Τησδρηδη, τεῖ. Ῥισΐαγοβ οὐ ΤΠ ΓΕΥΥ5. εἰσι... «τοῦ 
δοξάζειν θεὸν ὑπονυγμὸς καὶ διέγερσις (ϑγτῃ ΟΡ ἐῤ.ἀορη, 4(Μ ΟΒ. 720). 

ὑπονύσσω, [Π|., Φρηγ, ῬΗΓ δΥρι(ἀρρτοει, (Μι40.28.4)}; ῥοβδ, 
ῥγοά τῷ ποδὶ τὸν κείμενον... ὕ, ΟὮγγοιλονι. 14.4 τῷ Τρ. (1τ. 620}; 
τηρί,, ΞΡ ΟἩ, ροαά, τοῖ, 15.58:3, Ογτ.1ς5.5.4(2.8184}; 14. οἱ. ττί3. 
200Ε; ὑπονύπτω Αυδετί ἴῃ δου); εἐϊηιμίαϊσ, σηεομγαρε; ῬΕ55.,) 
ἘρΙΡμ.απειτίρ.δ 1; Μ.43.178); 1δ.23(0.32.14; 600). 

ὑποξενίξω, τῤῥεαῖ τὴ ἃ σμεγίοις τῦαν, (στ. Ἦν γξξ. ῥεαϊ.2(4.44.1208}})}. 
ὑποξίζω, δέ διξίεν οἱ Χριστιανοὶ ὑπέξιζον τοῖς Ἕλλησι 10,18], εὐγοη. 

11 Ρ.177(Μ.07.41|0, 61. ὑπώξιζον Βι ΔΙ ΘΠ Υρ). 
ὑποταραιτέομαι, 1. ῥὲρ ογΥ ἀείαν, Ἰὰὰϑιυ (.1.34{0.23.17; Μ.20, 

0408) ; 14.}..6.8,12ώ.4(.20.7724}; 1Ὁ.8.14.1{γ7γ850}; 2. ῥγευαγίοαίε, ὅοζ. 
ἦ..6.0.2.το(Μ.67.τ6ο 08). 

ὑποπαραίτησις, ἦν, ᾿,ΊΩΥΦΥ 0 ὑθ ἰεὶ οὔ, οἵ (ἘὈτίβε ἔχει... «λόγον ἡ 
δοκοῦσα ὕ. εἶναι τοῦ καλουμένου ποτηρίου Οτ.( εἰς.7.ςο(ρ.2ο5.τ6; Μ.1τ. 
Τ5ΟΟὮ). 

Ἐῤπόπεδος, [.]. ἴοΥ ἰσόπεδος, τι Ν ν55,. δ, 4(Μ.4ς6όςΒ ; ἐσόπεδον 

Ῥ.89.13). 
ὑποπέξζιος, σαγί εἶν, Ἰιοπ. Ατ.ε ἀ.8,.1(Μ.3.2270), 
ὑποτείθω, ῥεγοεμαάθ ργαάπαϊίν, ΤἈΡΆν] χε ον. τ(Ρ.222.τι; Μ.τ13. 

20Ὰ}. 
ἡ τ πεν μοιὸ; ἡ, ἐπι, εονιῤίείϊοη, ΜΑχ.  ολοί, ὦ. π.4.4(Μ.4.244}). 

ὑποπιάξ-ω, -Ξ- ὑπωπιάζξω, 1. ὀὑγιεῖδε, 1.δαὶ. Ὁ χ.4(0.005.17}; 
2. τιογΐν τὰς Βοάγ, Οτιεονρηηίη Κορματ τ [15 12 0.212}; ΑἸΏΆ. 
νι ἀτίοπ 7(Μ.26.8528); ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸν θεὸν...ὁ ὑποπιάσας τὸ σῶμα 
ΤΑΙ ἀ2αἱ. Τγίη.τ.τ2(Μ.28,1156Ὰ}; σῶμα «-όμενον...ἐκφεύγει σὺν τῇ 
ψυχῇ τὰς αἰωνίους βασάνους Τιβίταϊ.υ. Ἐπί νεθ, οο(Μ.86.23760) ; 3. ἀἐς- 
ἐγεβς, ἰγομδὶε, ῬΑ}.8. 1 απ2.22(0.71.41} Μ.534.τοβ1Β); Μαχ,ερ.2ο(Μ. τ. 
6240). 

εὑ ποπιαίνομαι, σγοῖν [αὶ ἀπὸ γηίνης ἰκμάδος ὑ. τ Ν  θθν Μος.(Μ, 
44.417}; τῇ φυσικῇ ἐκμάδι ὑ, ἰά ἀπῆρε τός.(Μ.46.1370). 

Ἐὐποπιασμός, ὁ, -- ὑπωπιασμός, ὀγμΐείηρ; φιο βεαοη οἵ τῆς 
Ροᾶν, στ. ΝᾺ χζ.ογ.14.3(Μ.3ς.8618, ν.]. ὑπωπ-); “ἀρορῥιδπιλίαει ἐς.Ὁ 
(Μ.34.236Ὰ); Ν1 80. Ῥτος. Ο.σμὶ,3:6(Μ.87.16248). 

ὑποπιέζ-ω, Ορῥ,έδξ, σγμδι; Ὠδῆσε 1. τιον τῆς Ὀοαν σῶμα 
νηστείαις “τομεν στ, Ν47,0γ.27.7(0.12,5, ν.1, ὑπωπιάξομεν ; Μ.56.208)}; 
ΟΥΟΝ γ85.:. }ῖος.(}1.44.3884Α}; (Πγν5.ἤομι.42.3 ἢ ΤΟ ογ(τοιοδο, ν,]. 
ὑπωπιάζοντας Δατη6); ἴο. Μοπ.ὐγηη Οεο Β(Μ.96.14008); 2. ἀϊείνεος, 
ἱγομδίε, (οηεὶ. ΑΡ.2.17.5, ν.}. ὑποπιάζειν; ἐλεγχόμενοι ὑπό τινων 

“ωνται ἘΡΙΡἢ,ἠα6}.76.Ξ4(0]. Ρ.413.25, ν.], ὑποπιάξ.; ὑπωπιάξ-. Μ,.42. 
6374). 
ὙΟΡΘΕΝ 1. ψαἰϊ ἀσιυπ ; τι ουβῆρ, σάογα “-όντων.. «τῷ Χριστῷ 
ζπάντων καὶ» γόνυ καμπτόντων ἐν τῷ ὀνόματι ᾿ΪΙησοῦ Οὐ, [6.το.2τί5; 
0».323.14; Μ.14.565}); οὗ ρΡεηίξεηῖβ, ἰὰ ἀση.6.3 ἢ 16}.(0.50.14; Μ, 
13.3284}); ὑπέπιπτεν κυρίῳ καὶ ὠμολόγει τὴν ἀσέβειαν αὐτοῦ (γοῃ. 
Ραξε.Ρ.τόο( Μ.02.306.Α); 2. ἰαρεε τοὺς ὑποπεπτωκότας τῷ κατὰ τὸν 
διωγμὸν πειρασμῷ Εὰβ.ἦἢ.6.4.τ5.47(Μ.20.361Α}; γράφει [Ξς. Διονύσιος] 

«ἐπιστολὴν περὶ μετανοίας, ἐν ἦ τὰ δόξαντα αὐτῷ περὶ τῶν ὑπο- 
πεπτωκότων παρατεθεῖται, τάξεις παραπτωμάτων διαγράψας 1ῥ.6,46.1 
(632) ; γι. Ῥ:.24:7(Μ.60.8480); 3. ῥγοςίναϊς ομσεεῖζ; οὗ τιϊγα σταὰς 
Οὗ ρφοῃϊτεπῖβ, Οτι Βαυχη,ερ απ, δίρ, σός ; Μίτοιτο 10); 1διοίρ, δός ; 
Το44}0)); (Ατις. (314)εαη.4 οἷς, 5, ἀκροάομαι ; 1δ.5,6,22; ὑποπιπτέτωσαν 
μετὰ τὸν τῆς τριετοῦς ἀκροάσεως χρόνον ΟΝ!ς.{22:)εαη.12; δύο μὲν 
ἔτη προσκλαύσει, τρία δὲ ἔτη ἐν ἀκροωμένοις διατελέσει, τέσσαρσιν 
“τῶν καὶ ἐνιαυτῷ συσταθήσεται μόνον Βα5.ε.217 “4Ή..5](3.426ς ; Μ.22. 
7018) εἴ. ἐν τέτρασιν ἐν ὑποπίπτουσιν ΤΟῸΌΡ (281)εαΉ.2; Οὐ  Ν γ85.6 ἢ. 
απ. 4(Ν.45.220Ὰ}; 1δ.5(232Ὰ); ΟἼΤΓ]] ἐαη.87. 

ὑποπλάσσ-ω, 1, ἐεΐσν, ῥγείοηά; ὅοῖ., Ογν. 1... 221:66(Μ.72.0208); 
τηδᾷ,, 14. δορί τ. χ(ρ.1τ9.6; 63.10Ὲ}; 14 «ἀροὶ Ὁ Μάϊ. (ρ.116.6; 6Ἀ.200Ε); 
2. τηρά,, ἰαν εἰαΐηε ἰο, Ὠϊοπ.Α]. 9,.2 ἱ5. 7αε.(0.253.1); Ογτιδορᾷ.τ(3. 
5784); 3. τηρᾶ;, ἐτπτίαίε θείοις μὲν γὰρ νεύμασι καὶ αὐτοδιδάκτῳ τέχνῃ 



ὑποπνευματέω 

ζωοπλαστεῖ τὸ τικτόμενον ἡ φύσις ἐν ἑαυτῇ" δημιουργικὴν δὲ ὥσπερ 
“πεται δόξαν ἰά.αἄο».7(1.2350)}; 4. “. δος, δὲ ἤρωγεά ,ῃ σϑεται..«τὴν 
πυρὸς φύσιν ἀεὶ τὸ θεῖον τὸ. ττ(4044})}.. 

Ἐὐποπνευματέω, δίοιν δεμεαί, ΤΌ Δε5.Να2. ἀϊαὶ, τού(Μ ἮΝ 972). 
Ῥὐποπνίγω, σὐοῖε, ἔχογε. 23(ρ. 420). 
Ἑὐπόποδος, μαυΐηρ Κδεὶ; οἵ σογταϊῃ τπατίης ἀπ! πλα]5, Βα. δχ.7.1 

(1.628 ; Μ.20.1480) ; Ῥτοο,(σ σϑη.1: 2ο(Μ.87.τοοῦ). 
ὐ ποποιμαίνω, σοὶ ὡς μά εγεσβεριογά, ΤΠάτ, ἐν γεἰ. 8(3.1τ8ο), 
τὑποποίμην, δ, πάεγοοπερἠηῤγά ; οἵ Ἐ]ανίαη πα Τοάοτα. δεϊπηρ 

Ρδβίοσα!ν ἴον οι αβ οὗ ἀπέϊοοι ἀυσπρ Ε15 Ἔχι]6, Ἔματ, ἠ..6.4.25.3 
{ν.1, ποιμένων 3.1002)}. 
᾿ "ὑποπροίκιος, γηαγγῖσά, οἵ Ζδθυβ εἴθε κατὰ τοὺς νόμους ὕ. τις 
ἐγένετο καὶ μὴ κλεψίγαμος πάντοτε καὶ κακεργάτης ἘρΡΙΡἢ απειτος 

(Ρ.127.:4; Μ.43.3ο80).. 
ὑποπτάω, 5εογεί,, Μβο. Μρπιαροοῦ,4.ττ(ρ.171.11) 

. Ἀὑ ποπτερ-όομαι, “56. ας εὐἴῃρς βομβυλιὸς.. .χαύνοις καὶ πλατέσι ρθομ μ Χχ 
πετάλοις --οὔται Βα5.ἠ6χ.8.8(1.79α ; Μ.20.1840). 

οὐποπτευτέος, ἐπαΐ γεμδὶ δε ριθοσοά ΟΥ δε ῤρῥοςεά, Τιδοῦι. Ἡ. ΔΝ δε τ. 
26(Μ.86.14934) οἷ, 5. ἀνομοφυῖα. 

Ἐὐποπτίων, ὁ, φτεδογάϊηαϊα ΕΤῚ Το.Μαὶ. ΓΕ τὸ Ρ.494{Μ.07. 
7130); ῬΕΙΒ. Ξξ κουράτωρ, οἵ ΤἈΡΒΠ.εἤγομ. Ρ.2οτί. τοδ. 20 Α}. 
ιὑπόπτωσις, ἡ, 1. αἰ Πησ, Βα. 6].ον.8.3(Μ.8.1258);2. ρει βεκιοη, 

ἀπεείηρ ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τὸ θεῖον θυσιαστήριον προσαγωγὴ καὶ ὑ. 
αἰνίσσεται πᾶσι τοῖς ἱερατικῶς τελουμένοις, ὑποτιθέναι καθόλου 
τελετάρχῃ θεῷ τὴν οἰκείαν ζωήν Τιοη, Ατ.6.}}..5.7(Μν,3.5600}}; Ὁ. 
(5000); Ατεῖῃ, ἄροςις τί τοῦ. 5858}; 8. ξηδείϊηρ, τοῦ, την ρυαάθ 
οὗ ρεμίϊεηος ἡ δὲ ὕ., ἵνα ἔσωθεν τῆς πύλης τοῦ ναοῦ ἱατάμενος, 
μετὰ τῶν κατηχουμένων ἐξέρχηται τ. Γαι. ἐρ. απ ττίρ. 566; Μ.το, 
10488); Εαβῖ, ἡ Ἀγ. 8:22 ἀρ. Τάτ, ἢ.ε.1τ.8,4(}1.18.6 760) ; εἰ ἐπλήρω- 
σαν τὸν τῆς ὑ. τριετῇ χρόνον, χωρὶς προσφορᾶς δεχθήτωσαν ΟΑΠΟ. 
(5Ξτ4)εαη.5; Βα3.ε}.217 ἐαπη. 56,61(3.3268,327Α; Ν΄.32.,797Δ,800Ὰ}) Ξε 
ΤΟσρῴβτ)εαηη,τ,θ; 5 παρὶν ῥόηζίόηεε, Τπατιϑεαά,ρ}.2.68 (1.90, 
1206 0); 4. εεδηεϑεοη, ΟΥ,οΥ, 20. δίρ.285.12; Μ.1Ι. 5368) ΙΔ Ορἰς. 6.) 
(Ρ. 127.34; Μ.τ1,13850); Μαχφμ ΤΠεορΡ. (Δ}.00.14008); ἡ προσκύνησις 
ὕ, καὶ τιμῆς ἐστι σύμβολον 0.1) παρα. τ4(Ν.04.12444). 

τὐποπτωτικῶς, οὐδντιδςτυείγν, καὶ, ἄρος.τ4: ττίρ.302.12). 
ὑπορθόω, 1. ῥγόὸρ ἘῤΡ, ξμρβονί, ΟΥΟΝνββυαγίι τ τ( .46.7520}; 

ΚΑΤ μοι. ἃ 2] (0.155.τ0);2. γαΐξε μεῤ αὐτὸν... «ὃ, εἰς τὰ ἀγαθά δίας, Αερ, 
ἠοηε.τό, 6(Ν1.34.6178). : 

ὑπόρθωμα, τό, 2’, Οντιλονι, ραδεῖ,ο.3(53,1128). 
᾿ ["]ὑπορόφιος, Ξ- ὑπωρ-, ϑἰσνΊῊΗΣ ἡπάοονς, ἘΝῚ βονίςσι,χ2.2(Μ.70. 

10}. ̓ 
[εἸὐπόροφος, πὸ ὑπωρ-, κὶ γοογει τοτίϊ δέανης ἐμβόλους δύο... ἔχοντας 

διαστήματα μιλίων δ΄, ὑπορόφους καὶ πανευπρεπεῖς ἴοι ΜΆ]. φἤγοη. Ιο 

Ρ.232(Μ.07.36οἈ). 
Ἐὐπορόφωσις, ἡ,  Ῥεεά εοἰϊηρ, ἴο.}44]. εἤγοη..13.Ὁ.330(Μ.07.5058). 
Ῥὐπορραΐζω, δέ δείίον τ. μεαϊἑη, Ῥ.Μοβί, ἢ. 6.7. τοί Μ. ὅς, 48ς). - 
ὑπορράπτω, »6}α1} τὸν θεμέλιον ὑ ὑ Ὁ ἔτγβ. ἤολῃ. 14.3 τη Η οὗ. (12.τ448). 
ὑπορρέω,᾽ εἰϊῥ᾽ ατσαν, 4146 ἀἰοτο πότε τοὺς ὑπὲρ σωφροσύνης 

ἱδρῶτας ἐ ἐνεγκεῖν ἀνέξῃ, κατὰ μικρὸν ὑπορρέων ἀπὸ τοῦ γέλωτος καὶ τῶν 
ἀσμάτων καὶ τῶν αἰσχρῶν ῥημάτων τούτων; (τυ. κόμη, 37.5 1 Με, 

(7.4224}} τοῦ κόσμου κατὰ μικρὸν ὑπορρέοντος ΤΒαι. ἤαεν .4.12(4.360); 
ὈΒΥΥΒ. ἤορ.31.3 τὲ Μ|(7.3500) ν. περιρρέω. 

ὑπορρήγνυμι, ἵπ Ῥαᾶ585., δ. ΡΗ͂Ι, Ὡτασβεά, δοίσιο ἐπε σρίαες, οἵ 
8. ΟΥΨ5[4] μήτε τὸ βάθος ὑ. ταῖς διαφύσεσι Βα5,ἠκεα.5,4(τ,26Ὰ ; Μ.20. 
618); δὲ φρἰτέ τη ἰδ ἰοιδεν βατὶξ αἷ.. «τῶν ὄρων κοιλότητες ϑάραψέι 
βαθείαις ὕ, 1δ.4.4(4Ξπ; ΜΙ. 8ΞΑ); δὲ ΦΡἰ τὲ ἀραγί, ἀϊοϊάδά, οὗ ἴῃς Εεὰ 
568 ὑπορραγέντος τῇ ῥάβδῳ ΟτοΝ, γε5.ν.Μ105.55(Μ.44.3124}. 

τὐ πορριζόομαι, ἰαἦτε γοοὶ ὠμάογ, ΤΟΏγν 5. ῥαςοΪ 6(ρ.177.9; 8.2724). 
Εὑπόρροια, ἡ, ἤοτθ, Ἰτοη μον. τ.τ7.1(Μ.7.6408). 
"ὑπορρώννυμι, ουέγέονῖε, Ἐπι5.ἢ,..6.4.15.5(Ν].20.3444}); «ΕΜ. Ῥοῖγο. 

2.1 ἐπιρρώννυμι. 

ὑπόρχησις, ἡ, ἀσποίηρ 12. ἀσσονιραπίνεσηιί ἰθ ΦοῊς ; Ἰαϊτοάαοςα Ὦν 
Ῥιηάατγ, ΟἸδτη. είν, τδίρ.5 1.7; Μ.8. 7928). 

“ὑποσαγής, τὐτῖβ ἃ Ῥαεβ-οαἰάϊε ὡς γὰρ τῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν σύμ- 
βολον ἢν ὁ ἀσαγὴς πῶλος, οὕτως καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ὑμετέρου λαοῦ ἡ ὕ, 
ὄνος Τιιπὲ 41α].53.4(Μ.6..5.0928}.Ψὕ 

ὑπόσαθρος, “ογηειυίαὶ γοϊίονι, Απρι. λἀορ" 4. ττ( 1.530. 838). 
᾿ ὑποσαίν-ω, 1. ψατῦν προ, τηρῖ. τοιούτοις λόγοις “των καὶ δελεάζων 
τὸν ἄθλιον Βαβ.ἤορι.2 τῇ Ῥςιτδίτ τοδὰ ; Ν,20.268.); Ῥαμ].51} δορᾷ. 
ΙοΖ2(Μ.86.21584) ; ὁ ὄφις ὑπέσαινε τὸν ἄνθρωπον ὕ 0.1). ἐγεαὶϊ.6(ρ.133); 
{710.}.8. }.Δο(Μ.06.11480)); 2. γεύεγε μόνοις δὲ ἀγγέλοις τὸν σοφὸν 
ποιητὴν καὶ δεσπότην θωπεύειν καὶ ὑ. Τβες. Να χ,ἀταὶ.20(Μ.38.888) : 
Ῥαᾳμ].5}}, οῤἧ.ο2)(Μ.86.21:48). ᾿ 

ὑποσαλεύ-ω, αρτ]αΐε αν μῦρα οἩ δγαάμαίίν, ἙἘπ5.ἢ}.6.το. 4. τ(Μ. 20. 
8.530); Ῥ455,ν 1δ.0.0.το(8244); τόξ. Ῥ5.02:18 ὁ...τῆς ἁγνείας ἐραστὴς... 

1453 

Ἰ σύοντες τὴν ἐκεῖσε φέρουσάν.. 
.86]1.0γ.17.2(Μ.8ς.2170). 

[} ᾽ 

ὑποσπανίζω 

ππεται πολλάκις καταστρέφοντος τοῦ σατανᾶ πρὸς ἐκτόπους ἡδονάς ΟΥΥ, 
ΡειρϑιιδίΜ,69.12318). 

᾿ Ξὑποσαλπίζω, ῥγοείαΐηε φωνὴν λεπτὴν [τεῦ 2 δρ,10:12] τρανῶς 
ὑπεσάλπισε τοῦ ἀγγέλου Γαβριὴλ τὸ ῥῆμα, ὃ εὐηγγελίσατο τὴν παρθένον 
Μαριάμ Μϑο. ΜΡ. ἀροεν.3.τ3(ρ.80.22). 
τὑποσέβω, γευεγο ἰε55, τι ΝΑ Ζ.0»}.22.12(Μ,35.11440) οἷξ, 5. ὑπερ- 

σέβω. 
ὑποσημαίν- ω, ἴ. ἐμιάξεαίο, ΠΡῚΝ τοῦ, ἰτοσρ. σΟΒΡΕΙ τοϑάϊησ 

γενικῶς... «τὴν τοῦ κόσμου τούτου συντέλειαν “τουσαν Μαχ.»γεί,τα(Μ, 

οΙ.6020); 2. εἴρη, βεαὀεογιδα ἰο, ΟΑπο. (258). 6 γη.(0.270.24; Μ1.42, 
4050); ὑποσημήνασθαι χειρὶ οἰκείᾳ ῬὮΙΠ]οΚΙ .6.4.1χ(ρ.6ς.24; Μοός. 
5284}; τῷ ὁμοουσίῳ ὑπεσημήναντο 1Ὁ.2.τ(4658); τὴν ἐν Ἀριμίνῳ πίστιν 
ὑπεσημήναντο 1Ὁ.-ς. τ(π 280). 

ὑποσημει-όομαι, 1. ἡπάτεαίε, Οτι εἰς. ΡΥοδυλ δ(ρ. 5.2; ΜΟῖτ. 6408); 
1.1.32(0.182.29; 14658) :; ΙΔεορη ΜΠ ττ.(ρ.56.12; Μ.1 2, ροσΟ) ; 
2. εἴρη, ξύσε ομοὶς σίρπαίιγο, Βα. ἦγ. (0.362); Επ5.}},6, 5.10. 2(Μ.20, 
4818); ; 1Ὁ.7.30.21τ(}}.20. 720); 3. παῖε ἃ οἴρη μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι 
τὰς τρεῖς ὑμνολογούσας.. «ἤκουσα ἐγὼ τὰ μεγαλεῖα, μιᾶς ““ουμένης τῇ 
μιᾷ καὶ ἀνεγραψάμην τὸ βιβλίον ὅλον πλείστων σημειώσεων τῶν ὕμνων 
1. ]οὐ κτ(ρ.τ26.1ττ; ν.}. ὑποσιωπωμένης). 

ὑποσημείωσις, ἡ; 1. τη μανγ, οἱ ΟὨτιβθδη χα! το ἀγαλλιάσον- 
ται..«οὐχὶ τῇ ἐκφράσει..«μόνῃ δὲ τῇ κατὰ τὴν ὅ. τηρήσει (Ἰδγὴ σἰγοτν 
(0.9.1; Μ.8.7008); οὗ σοπίεπίβ οὗ ΒΟῸΚ τῶν κεφαλαίων ὑ. ὕγυ. 
7Οο.Ρτοεπι, (4.50) ; 2. ἐχρίαμπαίϊέορ,, ΟἸοτη. εἰγ.2.τ(ρ.113.12: Μ.8.022Α); 
3, πιαγὴς καθ᾽ ἕκαστον ἀριθμὸν ὑ. διὰ κινναβάρεως πρόκειται, δηλοῦσα ἐν 
ποίῳ τῶν δέκα κανόνων κείμενος ἃ ἀριθμὸς τυγχάνει Ἰὲι15.ερ.Οανρ.Ο], 
22.1277}; ϑἱρμαίπγε, τὰ ἀν δι το, (ΝΜ .20.4818}; 14.Ὁ0,.0Ὁ.2.232(0.50.290:; 
Μ.2ο.τοοτα}); Γρουί. ΝΘ ογι.τ( Μ.03.15768). 

ὑποσιωπ-άω, ἱ. ῥά5ς οὔὐέν τη δτίορορ, Βδβιγερ. [ι5.432(2. 2008; Μ.21. 
1028) ; 2. ἀξεῤ εἰΐομὶ ὦτα "-α τοῖς κρούμασι [Β85.15.1οϑί(ιφοτα; Μ, 
30.3774} 3. εἸἰθηεε τὰ...«χείλη “οήσασα ΤὨαΥΒιια,0»7.5.2(Μ 0. 7218). 

"ὑποσκεδάννυμι, ἀϊειγίδμίε ὈΪΟΟα τερὰδῦ ἴῃ 5Κ1η; οὗ σαπβίπρ τὸ 
ὈΙυΒῃ, Οὐ ΝΖ, εανη.1.2.20. 2 .4(Ν..37.800Ὰ). 

ὑποσκελίζ- ω, ἐγὲρ Ἡῤ,, ουεγίἠγοιο ; ν ΕἸ ῬΕΥΘΌ ΠΑ] ΟὈ]6οῦ, ἰὰ ἀἸρὶι- 
τηδηΐ Σωκρατικῶς -’ῶν τῷ λόγῳ ΟΥ Ὑπαυιη. Ῥαπ.Ογγ(ρ.19.28; Μ.1ο. 
ΤΟ Α} ; τποτα]}]ν σπουδάζει ὁ ἐχθρὸς “-εἰν πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους 
τὸν κύριον Τὶ αη 6.3; τῆς κενοδοξίας ἡ νόσος..«μυρίους “τουσα (Ἤχνϑ, 
κορι. 17.5 τῇ. Κορ (9.6288) ; 14, ῥοεῆς. 4.τ(2.3021})} ; διάβολος ...--ει...δι᾽ 
ἀπάτης τὸν ἄνθρωπον Το. .μον,.4. 8(Ν. ο6.6008); ΠΗ ΠΏΡΘΥΒΟΠΑΙ 
οὔἤεοῖς χαλεπὸν ἡ συνήθεια καὶ δεινὸν ὕ. (ΠγγΒ. αἰδοῖ. τ. 5(2.2310); οὗ 

ὁδόν 14.ἀσηι.23.,6 τι; Δ11.(7.202Ὲ}; Βα. 

ὑποσκέλισμα, τό, οσεγίζγοτο, ΝῚ Μαρη.78(Μ.70. 1045}. 
ὑποσκελισμός, ὁ, γηεῖ., οεεαδίοη οὗ ἐπερηδίτη, 170.1). Β.7.(Μ.οὅ. 

1144). 
ὑποσκευή, ἡ, σεαβοίάτηρ, ταεῖ. ὡς γὰρ ὑ. ἁψῖδος, οὕτως αἱ αἱρέσεις, 

αἴ τε παρ' “ἕλλησι καὶ αἱ παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς, τῷ διαβόλῳ" ὥσπερ δὲ 
ἁψῖδος σφιγγείσης καὶ λαβούσης τὴν οἰκείαν κατασκευήν, ἡ ὑ. αἴρεται, 
μένει δὲ μόνη ἡ ἁψὶς [1.8. ΟΙΒΗΪΡ οὗ [)6ν1}] στερρά ΓΠπάτ. Ορ5.8Ρ 
ἐαϊ. 2 7λΠεςς.2:3(0.387. τοῦ.) ΕΗ άγ. Μορβ.217 ι6ς5.2:4(ρ.51.ττη.).Ψ 

ὑποσκηνόω, ἰαἦῆε οείίεν μπάέν, ζμτνβ ἘΕ 6. σ(0.177}.11 ; ὃὲ 
2724). 

ὑποσκι-άω, ἐτντι τη ομἐϊη διέσχε, σταυρὸν ““ἄων, Μωσῆς 
χέρας ατ Ναξχιέανη,.1.1.36.8(Μ4.37.518.4); ποπσο σκοίσῃ ἀνὴρ εἴδωλα 
χαράσσων.. «εἶδος “"άει πειρώμενος 1.1.2.τ.τοτ(ς3274). 

ὑποσκιρτ-άω, ἠαηοέ κἀμὲ τὸν γέροντα -“-ἂν παρεκίνησας ΤΌτΟΝ γε. 
ἐῤ.γ6(ρ.82.8; Μ.32. τοῦ 3}; ταρέ. πάντα δ᾽ ὑπεσκίρτησεν ἐν ἄστεϊ βάθρα 
θεμείλων Ῥαμ].5}}. ϑορ ιδϑοί(Μ.86.,21274). 

Ῥὐποσκοπέω, [.1. ἴον ἐπισκοπέω, ΟΥ.Ξε ἴῃ ]αρειτ τ(Μ.13.6178), 
εὐπόσκοπος, ὁ, “μπάογσεεγ᾽ (ρὰη Οἡ ἐπίσκοπος) Θεοδόσιον τὸν ὕ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίσκοπος δῆαχιἑμυεοί, (90.204). 
ὑποσμήχω, τηεά., ἐγοτδίο, Μᾶς. ρη. βοεν.4.τϑ(ρ.107.30). 
ὕποσμος, ἢ σίάοα ὧν Ξητεῖϊ, ας ρη αροον.3.ττ(ρ.18.18). 
ὑποσμύχ-ω, πιεῖ, ; 1. φαΐ ἰὸ φιμομάεν τὰς θλίψεις καὶ τὰς 

ἀλγηδόνας...αἵ “ἴουσι τὰς ψυχὰς τῶν τότε ἀνθρώπων διὰ τὰς τῶν 
πολέμων ἀκοάς Οξεουτη, ῥος.16:2(0.174); 2. εοπομίάεν φεεγεῖϊν 
πυρετοῦ. “ποντος ΒΔ5.}0η,.13.7(2.τ210; Μ.31.4410); θυμὸς... «ἔνδοθεν 
“ων ΟΥΝΑΖ,οΥ.τ8,2:(Μ.35:1ο130); τὴν ὑπερηφανείαν “-ουσαν... 
φανερὰν γενέσθαι τι ΝΥ 85.παίίυ, (Μ,.46.11328); νόσον κρυπτῶς ““ουσαν 
(δο.ΡΊς. Ῥεγς.2.το3(}1.02.12234); τηδᾶ., τ ΝᾺΖ.ογ.5.3(Μ.3ς. 668.) 
Ιϑ:4.}6].6}}.2.40(}1.)8.4924). 

ὑποσπαθίζομαι, οῤέγαϊε ΟἩ τοί τὰ ἃ ἐραΐϊμία ἢ ἀπὸ περιτομῆς ἀκρό- 
βυστοι γίνονται, τέχνῃ τινὶ ἰατρικῇ διὰ τοῦ καλουμένου σπουθιστῆρος 
τὴν τῶν μελῶν ὑποδερματίδα ὑποσπαθισθέντες ἘΡΙρΡΗ πη 5.τ6(Μ.4. 
2640). 

ὑποσπανίζω, δέ ἰαεκίηρ, Ὀιάντη, Τγῖη.2.το(Μ.30.6230). 



« , 
ὑυποσπας 

τεὐποσπάς, ἡ, ν.1. ἴος ἀποσπάς, ὀγαμεῖ;, μοῖρ, ατ Ν γβ5, δα. 2(}1.44. 

648). 
ὑποσπείρ-ω, δοῖῦ φρονεῖν, ἐρηρ]αηὶ, οἵ Εν} βονγῃ Ὁν [)ον!}, ΤΉΡΗΙ. 

Απὲ, ἀμίοϊ.2.28(Μ.6.1ο068); ὁ θεὸς σπείρει τὸ ἀγαθὸν ἐν τοῖς ἀνθρώ- 

ποις καὶ...ὁ διάβολος “-εἰ τὰ πονηρὰ ἔργα ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἘΡΙΡἢ. 

μαεν.66.6τίρ.τος.26; Μ.42.1320); ὁ διάβολός τινα οὐ βιάζεται, ἀλλὰ 

μάνον “-εἰ Ἀπαδῖ,διφ, δ τες. οδ(.89.7524}); βοοα {Πῖπρϑ ἀληθεῖς πυει 

λόγους Μοίῃ.:γ:}.7.4{0.75.14}; Μ.18,12060}; πολλὴν ἠρέμα “-εἰ τὴν 

φιλοσοφίαν (τυ 5. κόνει, τδια ἴῃ ΜῈ,(7.2340); ἐλπίδας χρηστὰς ἐμαυτῷ 

περὶ σοῦ ὑ. ΝῚ].6Ρ}.2.τ80(Μ.79.2079) ; οὗ τεδομίπρ ἵνα νῦν κεφαλαιωδῶς 
ὑποσπείραντες μὴ ἐπιλαθώμεθα... Οντ. Η. εαἰδοῖ.4.3. 

Ἑὑποσπορά, ἡ, ςεεγεὶ Ξοιοίηρ ; ταβῖ., εὐ σἐρρεδίίοη, Οὗ Τ)6ν}} ἡ ὑ. 

τῆς πλάνης ἘΡΙρΡΠ ἦἤαογ.2τ.6(ρ.245.7; Μ.41.2930); 1}.25.4{0.271.10; 

4258); Απάτ, 68. ρος. (Μ.1οό.2360); ζ[865.Νὰ2. ἀγα]. 44(Ν1.38.013). 

ὑπόστασις, ἡ, εἰγτποοσν τὸ...ὅ, κατ᾽ ἐτυμολογίαν'. διερμηνεύεται 

ὑπό-στασις ΤΑΛμΟσημπ 4((Μ.28.0210); 118. ππβαπίηρβ, ϑοοτ.ὐ.Ε.3.7. 

τόῦ.(Μ.67.5ο6λ ἢ}; Πιβοπί. ΗΝ 65|.2.τ(}4.86.15280--324). 

1. σθη, 565; Α. ἔγτοπὶ {8 η5. ἴθη565 οἱ ὑφέστημι; 1. ογίρίπαιίοη 

τῶν..-ἀριθμῶν ἀρχὴ γέγονε καθ᾽ ὑπόστασιν ἡ πρώτη μονάς ΠΙρρ.μαξν. 

1.2(Ρ.5.23; ΝΙ.τ6.20248) τε ἐῤ.4.5τ(ρ.15.8 ; 31108); ε5ρ. ἃ- οὗ (γελΈσῃ 

πόθεν...τὸ μετρεῖν τῆς ὑποκειμένης οὐσίας τὸ τοσόνδε, ὡς διαρκέσαι τῇ 

τηλικούτου κόσμου ὕ.; ΟΥΎ δον. ΤῊ Οεη. 40. 5.}.6.7.2ο(3258 ; Μ.12. 

488); πρὸ πάσης τῆς τῶν ὁρατῶν ὕ. Τλι5...( τῴρ.τοβ,20; Μ.20.1224Ὰ}; 

περὶ τῆς σωματικῆς ἡμῶν ὅ. καὶ τῆς πλάσεως ἘΒα5.ςγμεὶ πον. 2.τ(. 

428Α; Μι30.41Ὰ)}; ΟΥΝ γ88. μη, 4(2 Ρ.58.1; Μ.45.6280); εἰς ὑ. καὶ 

μόρφωσιν κτίσεως..«ἀρχὴ...«τῆς ἁπάντων ὑ. ὃ λόγος Ὀήάντα 885.) 

μη. (1.3078; Μ.20.736}); ν. Β.4: ἴπ6 ὕννο αϑᾶρὲ5 ποῖ αἰνὰ 8 ὩΣ ΤΟΝ 

ἀἰξεπριι πῃ ]ς; Ὁ. οἵ σοποορεϊοι οὗ ΓΠγιβΕ οὐ χωρὶς τοῦ λόγου πνεῦμα 

παραγεγονὸς εἰς τὴν τοῦ βρέφους ὑ. ὑποληψόμεθα; 1δ.(1.31ττ8; Μ.7450); 

2. Ἐμῤῥονὶ, φιδίομαηεε πᾶν στήριγμα ἄρτονυ"...«τουτέστιν, πᾶσαν ὑ. 

προφῆς..«ἕτερος ἑρμηνευτής φησι βακτηρίαν Ἠεβνοῆ.Η. }.Ἐξιοφιτό 

(Ὁ1.93.12030); ἀγαθότητος ὕπαρξις...ἡ τῶν ὅλων παραγωγὴ καὶ ὑ. 

Ιου. τι Φιηνῖ. (Μ],3.5030); πιδῖ., εομγαρό, γεφοϊμίοη; ΟΥἨ ἃ ΤΩΔΥΙΥΥ, 

ἘΡ.Ἱλιρά, ἀρ. Τλι5.}..6.5.τ.2ο(Μ.20.41τ60); πορό, φγομμά οὗ εοηβάδηξε 

πίστεως ὑ. πνεύματος πτωχεία καὶ ἡ πρὸς θεὸν ἄμετρος ἀγάπη ὅτ. 

Νυβϑβ5. ἡ  (ρ.66.12; Μ.34.4210}; οὐκ ἔστιν μοι ἄλλη ἐλπὶς ἢ ὑ., ἢ 

μόνον τὸ νήπιον τοῦτο [0.Ελι  Ἰπηοο, 2(Μ 06.15048); ἡ ὕ. μου ὁ Χριστός 

ΜΟ.ΟΙνεον.7(Ρ.13ῈΕ}); 3. στοτηρ σϑείαηοε ἰ0, αεϊμαϊ σα! ον εὐχῆς... «καὶ 

δεήσεως. ὑ. ἡ διὰ τῶν ἀρετῶν. .-ἐκπλήρωσις Μαχ.φι. Τἰαὶ. ](Μ.9ο. 

Ξ800); ἰπ {πὲ ταϊηά, ἐγεαϊίτης ας εοπογείέ, οὐ) εἰ] αϊτον, σέβειν... «τῶν 

στοιχείων τὴν ὑ. ... οὔτε...“ ραν οὔτε Ἀθηνᾶν..«τοῦτ᾽ εἶναί φησιν ὅπερ 

οἷ...τεμένη καθιδρύσαντες νομίζουσιν, φύσεως δὲ ὑποστάσεις 'Γ δἰ ὁγα!. 

2τίρ.24.48Π,; Μ.6.8538); 4. εχορ. Ἡδρυστεῖ τὰ ἐν ἐλπίδι ἀνυπόστατα 

εἶναι δοκεῖ, ἡ πίστις ὑπόστασιν. αὐτοῖς χαρίζεται, μᾶλλον. ..«αὐτή ἐστιν 

οὐαία αὐτῶν" οἷον ἡ ἀνάστασις οὐ παραγέγονεν, οὐδέ ἐστιν ἐν ὕ,, ἀλλ᾽ 

ἡ ἐλπὶς ὑφίστησιν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ ΟΠ γγϑ8.ἠοιη.21.2 τη Ηεὖ. 

(12.1978)}; ἔστι γὰρ ἡ πίστις... τῶν κρειττόνων ὑ, ἐν ἐλπίδι τῆς ὕπο- 

μονῆς ΝΕ μίορ. τί Μ.79.11088); λέγεται. .«ἡ πίστις ὕ. οἷα δή τινος 

καταλήψεως οὖσα ἐπιστήμη τε καὶ ἐπίστασις 1,ϑοηΐ. Η. ΛΓ 65,.2.τ(1.86. 

γ520Ὰ}; οἵ [Βαβ.πονμΐη Ῥςττϑ(..32728; Μ.30.1058); ΤΠαι Ηδ.ατιτι 

(3.613); 5. ρίαῃ, ῥμῦβοςθ προϊόντων τῶν χρόνων ἡ ὑ. τῆς δυνάμεως 

τῶν θείων ζλόγων» ἀποκαλύπτεται ἘρΡίρῃ. λον. 66.71(ρ.112.26; Μ.42. 

1410). ᾿ ! 
Ἐ. ἔτοτιη ἱπίγϑηβ. ἴθπϑεβ οὗ ὑφίστημε; 1. κεἰ πη; Ἀθποε Παϊξ, Ξίαφε 

τῷ.««τετάρτῳ ἔτει...ἡ τετρὰς τῶν ἀρετῶν καθιεροῦται τῷ θεῷ, τῆς 

τρίτης ἤδη μονῆς συναπτούσης ἐπὶ τὴν τοῦ κυρίου τετάρτην ὑ. (Ἰεῖη. 

εἰν) τϑίριτθς.τ4; Μ.8.10378}; τραη οΓ εχίϑίεμεθ, {86 ἡ..««ἐμὴ ὑ, 

ὀλίγη...-καὶ συνεσταλμένη Ὄντ, Ρ5.28:6(Μ.60.9764}); 2. ΞΟΉΤΕΕ, φγουπά 

ἃ δεσπότης..«αὐτὸς ὑπάρχων τοῦ παντὸς ἡ ὑ. Ταῖ.γαΐ, (ρ.5.18; Μ. 

6.81τ30}; ἀρχέγονον ὀγδοάδα, ῥίζαν καὶ ὁ. τῶν πάντων ἴταῃ. ἤαεν.1.1.1 

(Μ.7.4484}; ἥτις [3ς. τὰς τας 1186] γενομένη ἐν ἡμῖν καὶ φωτὸς γνώ- 

σεως ὑπόστασις γίνεται ΟΥ.70.2.24{τὸ; ἢ 91.18; Μ.14.1574}; 3. ὃ εἰαίε- 

ηιθηΐ, αγριμεηὶ ὃ μηδ᾽ εἰπεῖν εὐαγές, εἰ μὴ ὑποθέσεων καὶ ὑ. μοχθηρῶν 

1.6, ἴο θ6 Ραΐ ΠΡ 85 ἃ 5Κ{{{|6] Ῥιάγτῃ. Τγέμ.8.8(}1.59.6134}); 4. τμδ- 

φείαπεσ, εἰμ, πιαϊογίαὶ, νει οὐσία: οὐδὲ ἐπὶ τῶν ζώντων σωμάτων... 

οἷς ἡ ὕ. ἐκ τῆς τῶν στοιχείων ἐστὶ συγκράσεως, κοινωνίᾳ τις κατὰ τὸν 

τῆς οὐσίας λόγον ἐστὶ τῷ ἁπλῷ τε καὶ ἀειδεῖ τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν 

σωματικὴν παχυμερίαν ΟτΝΝ γ88. ΡῈ. εἰ γε5.(Μ.46.448); τὸ μέγεθος 

τῆς αὐτοῦ ἶβο. τοῦ οὐρανοῦ] ὑ. καὶ τὸ ἄφθαρτον τῆς οὐσίας αὐτοῦ 1 [υ51. 

φμιῆν.ς.2(Λ4.6.14514}; οὗ τῆς υἹαπιαϊε 5ιι οὗ τὰς πμίνειβε πέντε 

διαιρέσεσι διειλῆφθαι τὴν πάντων τῶν γεγονότων ὕ. Νίαχιανδίρ. (οι. 

12040); ἃ. ἰποΟγροτΓεδὶ [36. τὴν οὐσίαν] προηγουμένην τὴν τῶν ἀσωμά- 

τῶν ὅ. εἶναι φάσκουσι ΟΥ.ΟΥ.2](0.267.14:; Μ.ῚῚ.5124}; οὗ ΔΏρΕ}5 οὐκ 

ἔσμεν...εἰς πῦρ ἀναλυομένην τὴν ἀνθρώπου ψυχὴν ἢ τὴν ἀγγέλων..«ὑ. 

14 Οεἰς.6.71(ρ.141.28; Μ.ατιτ4οδΑ}; οἵ ἄἀεπιοηβ ἐπὶ τῆς παρουσίας 

τοῦ... Χριστοῦ... «ἀφανεῖς δαιμόνων ὑ. πυρὶ παραδίδονται Μιάραβριαιτ, 

1454 ὑπόστασις 

οἔ ἴπε οι] οὕτως τὴν ψυχήν, καὶ ὅλην τὴν ὁ. αὐτῆς ἐνέδυσε τὴν ἁμαρ- 

τίαν ὅ ἄρχων ὅ πονηρός Μας.Αερ. ἀοηι.2.τ(Μ.34.4648); τδ.χ (4650); 

Ῥ. σοΙροτθαὶ ἴδε...τίνος ὑ, ἢ τίνος εἴδους τυγχάνουσιν οὖς..«νομίζετε 

ϑεούς ᾿ϊόρη.2.1; ἐκ τούτων 50. ΘΟ ἢ ΔΙ 51] αὔξει καὶ συνίσταται ἡ 

τῆς σαρκὸς ἡμῶν ὑ. Ἰτεηιμαθν.5.2.3(Μ.7.1 1264}; οὐ γὰρ ἄλλο τὸ ἀπο- 

θνῆσκον, καὶ ἄλλο τὸ ξωοποιούμενον....τί. «ἦν τὸ ἀποθνῆσκον,; πάντως 

ἡ τῆς σαρκὸς ὑ. δ.5.12.3(11530) τοὺς..«ποταμοὺς καὶ ἀπὸ τῶν ὄμβρων 

λαμβάνειν τὴν ὕ. καὶ ἐξ ὑδάτων τῶν ἐν τῇ γῇ ΗΙ:ρρ ἠσενγ.1.8(0.13.23; 

Μ.16.30334}; τὸν...οσχῆμα καὶ μέγεθος ἔχοντα καὶ ὑ, Μεῖη.»65.2.20 

(Ρ.374.1ο; Μ.18.285}}; πυθέσθαι... .εἰ..«σάρκα αὐτὸς ἀνείληφεν ἐκ τῆς 

ἡμετέρας ὑ. .--ἐὲ ἐκείνης τῆς ὕ, τῆς τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ἐξ ἧς καὶ 

ἡμεῖς Αἀδτη, {ϊαἰ.4.13(ρ.τ68,20,170.7; Μι.ιι.τ8280..); τὸν ἐκ ῥευστῆς 

φύσεως τῶν ὑδάτων ἄπτωτον ὑ. οὐρανοῦ ποιήσαντα Ογτ. Ἡ.οαφἰεεῖ.9.5. 

οἵ {π8 ἤδβῃ οὗ ἔγαϊε, ἐ}.6. (5454); παντὸς σώματος ἡ ὕ. ἐκ τῆς τροφῆς 

γίνεται αΥΟἾΝ γ885.0γ.ἐαἰ δεῖ, 47(0.147.7:} Μ.4ς οὅ0); τούτου τοῦ κάλλους 

ὑ. οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἣ φλέγμα καὶ αἷμα κτλ. Ομ γν 8.1 λάγ.ττ4(1.224}; 

ἰά πον Μ|ι.7:14(3.21Ὰ); ἀδιαίρετος ἡ τῆς Σιναΐτιδος βάτου ὑ. 

πάντοθεν ἀβλαβῶς περιειλημμένη τῷ πυρί ἘΡΆΤ Αλτ, 7 .(Μ.86.2τοϑλ); 

ο. πορί. τὴν ὑλικὴν οὐσίαν ἐκ τριῶν παθῶν συστῆναι λέγουσι. «ἐκ... 

τοῦ φόβου τὸν..«ψυχικὴν ὑ.,) ὡς ψυχὰς ἀλόγων ζῴων....καὶ ἀνθρώπων... 

ἐκ δὲ τῆς λύπης τὰ πνευματικά...ὅθεν τὸν διάβολον... καὶ. «τοὺς ἀγγέ- 

λους, καὶ πᾶσαν τὴν πνευματικὴν τῆς πονηρίας ὕ, τε ἤσογ.1.5.4{Μ.7. 

4971. {.; 18.1.6. χ(ΞοϑβΑ); 1δ.τ.ττ (5618); 16.1.15,5(6258); ἃ. ῥαεῖς εἶ6- 

ἡβέμὲ ἄδολος. .«ἰθὺς τὴν γνώμην καὶ ὀρθός- τὸ δέ ἐστιν ἁπλότητος καὶ 

ἀληθείας ὑ. ΟἸδιη. ραδά.τ. π(ρ.τοῖ.τ3; Μ.8.2724} τὴν ὑ, καὶ. ὕλην, ἧς 

ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν ἀγάπης, τὴν τήρησιν τῶν θείων ἐντολῶν εἶναί 

φησιν ὈΙάγιι.1 70.5:38.(Μ.39.18020) ; 5, ογ σίμαὶ ἐχτοίοηεε σύγχρονον 

αὐτῷ [536. Ὀτεδίου] ὕ. δοῦναι [1,6. το πιατί6 1] πεφοβημένοι Μειῃ,γὸτίγ. 

δί(ρ.155.το; Μι18.2480}); οὔτ᾽ ἔστιν... ἔννοια πρεσβυτέρα τῆς τοῦ μονο- 

γενοῦς ὑ. Βα5. Ἐπ. 2.1 3(1.2488; Μ.20.5060); τὰ... γεννητὰ.ο«κοινὴν ἔχει 

τὴν ἐκ μὴ ὄντων ὑ. 10.2.19(1.2558Β; Μ.6138); εἰς τὴν γέννησιν τοῦ υἱοῦ 

υυνεὶς τὴν ὕ. τοῦ ἁγίου πνεύματος 1Ρ.2.32(1.2606 ; Μ.6488); τῆς ἐκ τοῦ 

πατρὸς ὑ. τοῦ υἱοῦ ΟτΝ γ55. Ετρ.Β(2 ρυῖοι.2; Μ.45.1850); τῆς φύσεως 
ἡμῶν...ἡ πρώτη γένεσίς τε καὶ ὗ. παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἔσχε ἰά,ον, 

εαἰδεϊ το(ρ.68.12; Μ.45.400}; τῶν μὲν τὰς οὐσίας αὐτὸς ἐδημιούργησεν, 

οἱ δ᾽ ὑποστάσεως ἀρχὴν οὐ κατέλαβον ἐν αὐτῷ Μασ. ΜΡΉ,αβοεν.4.26 

(ρ.211.23); 6. δείηρ, ϑιεδείανιεε, γεαϊγ; ἜΧΡῚΟΙΕΙν οαμαίθα ΜΠ 

οὐσία: ἡ δὲ ὑ. οὐσία ἐστί, καὶ οὐδὲν ἄλλο σημαινόμενον ἔχει ἢ αὐτὸ τὸ 

ὄν..«ἡ γὰρ ὑ. καὶ ἡ οὐσία ὕπαρξίς ἐστιν Αἰ. Αν.4(Μ.26.1036}); ὑ. 

λέγομεν, ἡγούμενοι ταὐτὸν εἶναι εἰπεῖν ὕ. καὶ οὐσίαν ἰὰ ἰονι.6(Μ.26. 

ΒοΙ0); οὐκ ἔσασι...ὅτι καὶ ὕ, καὶ οὐσία ταὐτόν ἐστι τῷ λόγῳ. ἔστι γὰρ 

κύριος ἐν τῇ ὑ. αὐτοῦ, καὶ τὸ [ΗΞ}.1:3]. οὐσία οὖν ἐστιν" οὐχὶ περι- 

ουσία ἘρΙΡἢ.ἤαοτ.60.72(ρ.220. ΧΕ, ; Μ.42.317}) οὗ νεώτεροι τῶν φιλο- 

σόφων συνεχῶς ἀντὶ τῆς οὐσίας, τῇ λέξει τῆς ὑ. ἀπεχρήσαντο Β0οΙ.ἢ.ε.3. 

7.20(}1.67.3968) ; ν. ἀεδηϊτίομβ ἀπάεν 7; [οὐσία ΔΠα ΟΣ φύσις : Βασι- 

λείδης...«οὐσίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξουσίαν, καὶ φύσιν καὶ ὑ. ... λέγει τὴν πίστιν 

ΟἸδτα. εἰν. 5.τ(ρ.327,28; Μ.0.128}; Ογτ. Η, εαἰθεῖ,9.9Ε,, οἰξ, 5. ἐνέργεια; 

ΜαςΝρπιαροον.4.τό(ρ.186.32); 50 ἀπᾷεγβίοοα ἴῃ ᾿ἥεβὲ περὶ δὲ τοῦ, 

ὅτι ὑ. καὶ οὐσία οὐ ταὐτόν ἐστι, καὶ αὐτοὶ... ὑπεσημήναντο οἱ ἀπὸ τῆς 

δύσεως ἀδελφοί, ἐν οἷς τὸ στενὸν τῆς ἑαυτῶν γλώττης ὑφορώμενοι, τὸ 

τῆς οὐσίας ὄνομα τῇ ̓ Ελλάδι φωνῇ παραδεδώκασιν Βα5.εῤ.214.4(3.2220 

Μ.32.7894); αΥ.Ν62.0»γ.21.35(Μ.35.τ1240}.} οἵ, Ἰοία τασομίαγίμη {1{- 

ἱογαγηι σεποῖα μἰμ1] αἰἱμά ᾿πνροείαείηι πῖσὲ εδίατι πουτὶ. εἰ φείσφιαν, 

γορο,.««νες Ξμδείανηίας ργαφα σαδι ὠμὰ ἐδὶ ἀεὶ εἰ δοἷα παίμγα φᾶς 

νόγα 6εῖ, Ἡϊοτ.ρ τς 4(Μ.}1..22.357}} ΟρρΡ. δόκησις α.ν.; ΟΡΡ. σχῆμα: 

οὐ γὰρ ἡ ὑ., οὐδὲ ἡ οὐσία τῆς κτίσεως ἐξαφανίζεται.. «ἀλλὰ τὸ σχῆμα 

παράγει τοῦ κόσμου τούτου Ιγοηιμασν.5.36.1(Μ.7.12218}; ὁ μαργαρίτης 

ἐν ὑ. τίκτεται...οὐ σχῆμα ὃ λεχθεὶς λίθος ἔχει μόνον, ἀλλὰ τὴν ὕπαρξιν" 

οὕτω..«ᾧ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐν ὑ. ἐτέχθη, καὶ οὐκ ἐν σχήματι ἘΡΉΓ,2.263Ε; 

σχῆμα μόνον ἐστίν, οὐ πράγματος ἀλήθεια, ἐπίδειξις καὶ προσωπεῖον, 

οὐχ ὑ. μένουσα Γγγ5.᾿σνη.90.2 ἐπι Κονι(0.658Ὲ} ;Σ ΟΡΡ. ὄνομα: ὁρᾷς δύο 

προσώπων ὑπόστασιν οὐχὶ ὀνόματα ψιλὰ χωρὶς πραγμάτων ἰά δον, 

6.2 ἐπ ΡΒ (ει 235Α}; Ορρ. ἐπίνοια, (Ἰετ.έν.7.1(ρ.16.1ο; Μ.0.5524) 

οἷξ. 5. ἐκκλησία; ἐπινοίας μόνης ἀλλ᾽ οὐχ ὑποστάσεως οτχ, β.36 τη ὁ. 

(Ρ.511.21); ἐχθροὶ...ἦτοι τῇ ἐπινοίᾳ ἣ καὶ τῇ ὑ. ἰά. “εἰ ᾿αμιιχῖς 

(ρ.241.25; Μ.13.6130); πῶς..«ἀνθρωπίνης ἐπινοίας εἶναί φατε τὰ 

ὀνόματα ;;.--πραγμάτων ἐστὶ δημιουργὸς ἐν ὑ, θεωρουμένων, οὐκ 

ὀνομάτων ἀνυποστάτων ΟΥΝΥ55. μη 12(1 Ρ.292.10; Μ.4:.τοοτ Ὁ) ; 

ΟΡΒ. “ἐνέργεια Δ): ἐπίνοια: λέγεται..-χωρίζεσθαί τι ἀπό τινος ἢ 

ἐνεργείᾳ καὶ ὗ., ἣ ἐπινοίᾳ, ἢ ἐνεργείᾳ μέν, οὐ μὴν καὶ ὑ. (ἐνεργείᾳ μὲν 

καὶ ὑ.), ὡς εἰ πυρούς τις καὶ κριθὰς μεμιγμένα χωρίσειεν ἀπ᾽ ἀλλήλων" 

ἢ μὲν κατὰ κίνησιν χωρίζεται, ἐνεργείᾳ λέγεται, ἡ δὲ χωρισθέντα 

ὑφέστηκεν, ὑποστάσει λέγεται κεχωρίσθαι. ἐπινοίᾳ δέ, ὅταν τὴν ὕλην 

ἀπὸ τῶν ποιοτήτων χωρίζωμεν..«ἐνεργείᾳ δέ, οὐ μὴν καὶ ὑ., ὅταν χω- 

ρισθέν τι ἀπό τινος μηκέτι ὑπάρχοι, ὑπόστασιν οὐσίας οὐκ ἔχον Μεῖἢ. 

γες..6(ρ.307.7{{| Μ.τβ, 2218}; 8. σμδείαηυε ἐχίδίεμε, ΕΙΣ ΕΙΣ 



ὑπόστασις 

μὴ καθ᾽ αὐτά τινος ὕ. λαβόμενον [50. τὸ σαρκίον] (]επι, χε. Τ μάοί, 
52(ρ.124.14; Μ.9.6840) ; γνῶσιν εἶπεν ἁμαρτίας διὰ νόμου πεφανερῶ- 
σθαι, οὐχὶ ὑ. εἰληφέναι ἸᾺ.5}».2.7(0.131.14; Μ.8,9608) ; δεικνύτω...ὗ 
καὶ οὐσίαν Μνημοσύνης... ἢ τὰς χάριτας..-«παραστησάτω δύνασθαι κατ᾽ 
οὐσίαν ὑφεστηκέναι Οτ.(οἰς.1.23(0.73.14; Μ.11.7008)}; ζῆν..«εἰπὼν τὴν 
ἀλήθειαν, καὶ νικᾶν καὶ κρατεῖν, ἐμφαντικώτατα παρέστησεν αὐτῆς τὴν 
ὑ, Ἐπ5.6.18.1τ.2ο(Ρ.94.17; Μ.24.8804}); εἰ πρᾶγμα κατ᾽ ἰδέαν ὑ. θεωρού- 
μένον τὴν γέννησιν οἴεται [5ς. Ἰδπποτηι5) ΟὙΟΝ 55. τοί Ρ.237.20 
Μ.4ς.8400); τὸ εἴδωλον οὐδεμίαν ὕ. ἔχει Ἴπαῖιφη,7δ τη ἔχ. οι 3(τ. 
140); τοῖ, ρυοθ]επηὶ οὗ αν} κακοῦ δὲ φύσιν οὔτε ὑπὸ θεοῦ γενέσθαι οὔτε 
καθ᾽ αὐτὴν ὑ. ἔχειν, ἀλλὰ κατ᾽ ἐναντίωσιν καὶ παρακολούθησιν τοῦ 
ἀγαθοῦ γενέσθαι ΠΠρΡρ.᾿αόγ.τ τοί Ρ.23.2ο; Μ.τ6,320450); κατ᾽ αὐτοὺς ἡ 
κακία ὑ, ἔχει καθ᾽ ἑαυτὴν καὶ οὐσίαν ΑΙἸΉ, σομ! 6(Μ.25.124}; μήτε θεὸν 
αἴτιον ἡγοῦ τῆς ὑπάρξεως τοῦ κακοῦ μήτε ἰδίαν ὕ, τοῦ κακοῦ εἶναι 
φαντάζου" οὐ γάρ ἐστιν ὑφεστώς ὥσπερ τὶ ζῷον ἡ πονηρία Βκ5. 51.0.5 
(2.784; Μ.31.3218); οὔτε ὁ. ἔχει τὸ κακὸν ἀλλὰ παρυπόστασιν ΤΙΟΉ.. 
Ατι4,»,.4.31(Μ.3.7220}; Ὁ. γεαϊτν, αοἰμαϊτῖν, ἐπεὶ τὸ.. «ἀςεὶ νοεῖν, οὐσία 
τοῦ γινώσκοντος... 
Μ.8, 13450); Ὁ. 7. Ἰ2(Ρ. .54.20; Μ... 5054): μηδ᾽ ὅλως νομέξειν ἐν πᾶσι 
τοῖς εἰρημένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ πραγμάτων εἶναί τινα ἢ νοημάτων ὑ. τ. 

Νγ55. μηνί Ρ.26.17; Μ.45.2530)}; ὈΙαάγπ,. 2 ογ.12: τ (ρ.41.20; Μ. 
40.1728.}; ἐξ οὐκ ὄντων τὰς οὐσίας καὶ τὰς ὑ. ὑφιστᾶν ἘΡΙΡΗ αέν.)6. 

δι(ρ.4ο6.4; Μ.42.6240); τῶν...κτίσεων ὁρωμένων καὶ τοῦ πλείστου 
μέρους τῆς οὔσης ὑ. φαινομένης 1δ.)6.20(0.378.15; 5768); οὐκ εἰρωνείᾳ 

ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ... ἵνα δείξῃ σαρκὸς ὗ. ἀληθινήν τὉ.60.6τ(ρ.2ο0.26 ; 3000); 
τὰ κίβδηλα... δηνάρια τῷ χρυσῷ βαπτόμενα τὴν μὲν ἐπιφάνειαν λαμ- 

πρὰν ἔχει... τὴν δὲ ὑ. ἄτιμον ὕλην Μασ. ΜρΡΉἀροον.3.43(Ρ.151.3); 
ἀφομοίωσις..«καὶ ὕ. ταὐτὸν οὐκ ἔστι' τὸ μὲν γὰρ τύπος, τὸ δὲ ἀλήθεια 
τυγχάνει Ματς, Ἐτιορπδειτο, 3 (Μ.6ς.1120})}; τὸ ἐξ οὐκ ὄντων εἰς ὑ. 
ἐνεχθέν Ογτοζος. (51.460); τῆς προαιρέσεως...ἔχοντες τὴν ὕ., ἐστερη- 
μένοι δὲ τῆς πράξεως ἘΡΏγ.Απτ, ἐν. (86,2 το00}) ; τεξ, 1 0.3:2 μήπω 
φανερωθείσης τῆς αὐθυπάρκτου κατὰ τὸ εἶδος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν 
ὑποστάσεως [50 οτγ.5:}] Μαχοφ Τ αὶ, ο(Μ.9ο.2858); οὗ δὴ υἱτίπιαῖς 
ῬΩΠΟΙΡΙδ εἰ. κεχώρισται [8ς. ἀγένητα δύο ].. «ἀνάγκη εἶναί τι ἀνὰ μέσον 
ἀμφοτέρων, ὅπερ καὶ τὸν χωρισμὸν αὐτῶν δείκνυσιν ἘΠῚ5 15 Δ .ΘΥ τα- 
[ευτθα ἰὼ 88 τὴν...τοῦ χωρίζοντος ὁ. ει αγῥεὶν, (0.158. ς-ττξο.4; 
ἀπόστασιν Μ.τϑ. 2400.) ; ὦ.. «Μανιχαῖοι, λέγετε δύο ὑ. εἶναι, ἀγαθοῦ τε 
καὶ πονηροῦ ΤΑΙ «λαον.7(ΝΜ.28,5134}; λοιπὸν ὁ θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι 
αὐτοῦ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον βούλονται οἰκειώσασθαι μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰς τὴν 
βασιλείαν". ὁμοέως ὁ διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ...«μέση οὖν ἐστι ἡ 
ψυχὴ τῶν δύο ὑ. Μας.Αερ. ἦον»ι.26.24(Μ.34.602Α}; . ροημίηξηεςς 
τοῦτον ἐλέγχοντες, δι᾿ αὐτοῦ καὶ τὴν ὑ. ἐξελέγχομεν τοῦ προφήτου ἡ 
ἈΡΟΠ]ΟΊ.ἈΡ.Επ5.ἢ.6.5.8.το( Μ.20.480Ὰ); δηλῶν τὴν ὑ., τῆς οἰκείας 
θεότητός φησιν [1ο.10:30}] Μαο. ρη, αροεν.2.9(Ρ.12,6); ἃ. καθ᾽ 
ὑπόστασιν, ἐν ὑ. τῷ: αεἰμαὶ Γαεί, ἰτἰογαϊν μὴ «««ζωὴν αἰώνιον περιποιεῖ ἡ 
ἐντολὴ τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽... αὐτή ἐστι καθ᾽ ὑ. ἡ αἰώνιος ζωή ΟΥ ἢγ.95 1ῃ 16. 
(ρ.5ς8.22}; 14 ἀοη. 18,4 τῷ 6γ.(Ρ.154.21; Ν.12.460Ὰ}); τὸ μὲν καθ᾽ ὑ. 
ὃν πρᾶγμα τῆς τοῦ πεποιηκότος δυνάμεως ἔργον εἶναι, τὰς δὲ γνωρι- 
στικὰς τῶν ὄντων φωνάς. .«τῆς λογικῆς δυνάμεως ἔργα τε καὶ εὑρή- 
ματα, αὐτὴν δὲ ταύτην τὴν λογικὴν. «φύσιν ἔργον θεοῦ τίν γ8β. 
ιμπ τί Ῥ.285.12; Μ.45.0938); μὴ ὄντας ἐν ὑ. ἀλλὰ διὰ τῆς τινῶν 
ὑπολήψεως ἘΡΊΡΗ, ἤόγ.25.6(0.273.18; Μ.41.3280); Ῥτος, Ο δ»,.3: 24 
(Μ.8᾽)..2280) ; εἴ. ἄβυσσος...τὰ ἀπεράτωτον κατὰ τὴν ἰδίαν ὕ., περαιού- 
μενον δὲ τῇ δυνάμει τοῦ θεοῦ (Ἰοτη.ἐεἶ,2(ρ.137.17} Μ.0.7008)} ; Θ. ΕΠΘΙΙΟ 
ἐδδόηοσ, μαίμγε, Ταϊ,ογαί, τπ(ρ.17.1; Μ.6.840Ὰ) οἷ. 5. δαίμων; ἡμῶν 
δὲ ἡ προηγουμένη ὑ, ἐστιν ἐν τῷ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος" ἡ δὲ ἐξ 
αἰτίας ἐν τῷ ληφθέντι ἀπὸ τοῦ χοῦ τῆς γῆς πλάσματι ΟΥ. 70.20.2 7(ῤ.255. 
οἱ Μ.14.6218})}; τῶν ἀνθρώπων ἐκ δύο τὴν ὅ. ἐχόντων Αἴἢ,» ( ΡΡ.ς. 
6); οὐκ ἔστι τάγμα ψυχῶν κατὰ φύσιν ἁμαρτανουσῶν, καὶ τάγμα ψυχῶν 
κατὰ φύσιν δικαιοπραγουσῶν, ἀλλ᾽ ἐκ προαιρέσεως ἀμφότερα, μονο- 
ειἰδοῦς καὶ ὁμοίας οὔσης ...τῆς τῶν ψυχῶν ὑ, ὕνγτ. ΗΠ καἰ εεἶ!.4.20; ἀσώμα- 
τον λέγοντες εἶναι τῶν ἀγγέλων τὴν φύσιν, περιγεγράφθαι φαμὲν αὐτῶν 
τὴν ὑ. ... περιγεγραμμένην ἔχουσιν οἱ ἄγγελοι τὴν οὐσίαν ΤὨΔΙ φι.3 
τη σεη.(1.6}; τοὺς..«τριμερῇ τὴν ὕ. ἐσχηκότας, ψυχῆς, σώματος, καὶ 
πνεύματος Ατείῃ. Δ ρβοσιρτοετα. (ΝΜ. τοῦ. 4934}; ζ. παϊμγθ, σον 0Ὲ 
ὥσπερ...τὰ δηλητήρια συνθέσεις εἰσὶν ὑλικαΐ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ 
ἐώμενα τῆς αὐτῆς ὕ. ἐστιν Ταϊ,ογαὶ, τΒίρ.19.30; Μ.6.8454); ἀφθαρτος 
γίνεται, οὐκ ἐξ ἰδίας ὑ. ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ κυρίον ἐνέργειαν ἔστοπ.αον. 
5:18. 3(31..).1ἰ 580); ψεῦδος εἶναί ζῶα, ζοῦΣ τῇ ὁ. ἐκ κατασκευῆς, ἀλλὰ 
ἐκ μεταβολῆς καὶ ἰδέας προαιρέσεως τοιοῦτον ον. 7ς Ὁ.20.2τ(τ; Ρ.353. 
23; Μ,14.617})}; τὰ δὲ..-περὶ τὸ σῶμα καὶ τὰ ἐκτὸς. «τῆς ἰδίας τοῦ 

λογικοῦ ζῴον φύσεως ἀλλοτρίαν τὴν ὑ. ἔχει Ἐν ι5. ΗΤογοεῖ 4γ(ς440 ; Μ.22. 
8650); ὁ κρύσταλλος ὑδατώδης ..«-ἡ ὑ., καὶ λιθώδης ἡ ἐνέργεια Ὄντ, 
εαἀἰεε.ο.0: αὐτὸς ἐφ᾽ ξαυτοῦ κατ᾽ ἰδίαν ὕ. μεστὸς τε ὁ ἀὴρ καὶ πλήρης 
ἐστί (τον 5. απέηι.εἰ τες (Μ.46..60); ἐν ὑ,. ... σῶμα παχύ ἐστιν 
Μας. ἀφρ. οι. 4.0 (Μ.34.4804}; τὴν τριμερῆ ὑ., σώματος λέγω. καὶ 
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ὑπόστασις 

πνεύματος, καὶ ψυχῆς Ματς.τιορμδε.3.τ(Μ.65. 0650); ἴῃ ντ, ἃ σοῦ- 
οτγεῖς ἰηδίδηος οὗ ἃ πδίῃτσε οὐ σοηϑεϊ τα] οὴ τε] ζοα ἰῇ δῇ Ἰηαϊν! δὶ 
ἑτεροφυὲς...«ὡς πρὸς γε ψυχὴν τὸ σῶμά ἐστιν, ἀλλ' ἴδιον αὐτῆς καὶ 
συναποτελεστικὸν τῆς ὗ. τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ΟνΥτ,ἐρ.5ο(Ρ.02.10; 5", 
Σ60Ε); οὗ δηρεὶβ οἱ δὲ [5ς. τῃε [4116] ἐνύβρισαν καὶ τῇ τῆς οὐσίας 
ὑ, καὶ τῇ ἀρχῇ Αἰδεπαρ ἰερ.24.4(ΝΜ.6.0488); δι’ ὅλης τῆς ἑαυτῶν ὑ. 
κεχωρηκότα..-τὸν ἁγιασμὸν ἔχουσι Β45. 419..3.2(1.2748Β; Μ,20.6608); 
οὐ μία τίς ἐστιν ὕ. ἀγγελική, ἀλλὰ καὶ δυσαρίθμητος. τὸ δὲ... «πνεῦμα 
«ἀμόρφου προῆλθεν... «πατρικῆς ὑ. Ἰϑιᾶντη. 1γ15.2.4(Μ.30.484Ὰ}; ἂγ- 

γελον ἕνα ἀριθμῷ ἐροῦμεν, ἀλλ᾽ οὐχ ἕνα τῇ φύσει.. οὐσίαν γὰρ μεθ᾽ 
ἁγιασμοῦ τὴν τοῦ ἀγγέλου ὑ, ἐννοοῦμεν Ἐναρτ. Ροπΐ,ερ.2(Μ.32.240Ὰ}); 

ᾧ. ἴῃ ροη,, «ἰαὶο οὐ δείηφ, εοπάτιίοη, Ταιιοναὶ,δ(Ρ.6.27; Μ.6.8ι70); 
᾿Ηλίας ὡς ἦν ἐν τῇ τοῦ πλάσματος ὑ. ἀνελήφθη, τὴν ἀνάληψιν τῶν πνευ- 

᾿ματικῶν προφητεύων ἸγξῊ ἤσέγ. 5. 5.τ(Μ.7.11348}; 7. ῥαγηεμίαν, ἐ0η- 
ἐγεὶσ ἐμηπξίν ; τημαϊυτάπμαϊ; ἃ. ἀδεποα ΔΠᾺ Θχρ]αϊηδα τοῦτο... ἐστιν ἡ 
ὕὑ., οὐχ ἡ ἀόριστος τῆς οὐσίας ἔννοια.. ἀλλ᾽ ἡ τὸ κοινόν τε καὶ ἀπερί- 

γραπτὸν ἐν τῷ τινὶ πράγματι διὰ τῶν ὐρώ τυ κάρλρν ἰδιωμάτων 
παριστῶσα στ. Νγ99. ἀἠξιεος. 3(Μ. 32. 3288); ; ὅν οος εἶναι τὴν συνδρομὴν 
τῶν περὶ ἕκαστον ἰδιωμάτων. «ὐνἡ ὑ, τὸ ἰδιάζον τῆς ἑκάστου ὑπάρξεως 
σημεῖόν ἐστι τὸ. 6(3360{.}; ὑποστάσεως. .«ὅρος" ἢ τὰ κατὰ τὴν φύσιν μὲν 
ταὐτά, ἀριθμῷ δὲ διαφέροντα" ἢ τὰ ἐκ διαφόρων φύσεων συνεστῶτα, τὴν 

δὲ τοῦ εἶναι κοινωνίαν ἅμα τε καὶ ἐν ἀλλήλοις κεκτημένα.. οὐχ ὡς 
συμπληρωτικὰ τῆς ἀλλήλων οὐσίας Τιεοπί. Β Λίδεί, εἰ Ἐπὶ τ( 86. 
1280Α}; ἡ ὑ. κατὰ δύο σημαινομένων φέρεται. σημαίνει γὰρ καὶ τὸ 
ἁπλῶς ἐν ὑπάρξει ὄν, ὅτε μάλιστα τῶν χαρακτηριστικῶν ἰδιωμάτων 
ἐστέρηται' σημαίνει καὶ τὸ πρόσωπον τὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ὑφεστώς {1 δοηϊ.Β. 
».(Λ.86.20120) οὐ ΤΠ δοηΐ. Β. σεεί. 7 (Μ.86.12400); δύο σημαίνειν τὸ 
ὄνομα τῆς ὕ. οἱ πατέρες εἰρήκασι" καὶ καθ᾽ ἕνα μὲν τρόπον δηλοῦσθαι τὴν 
χαρακτηριστικὴν ὑ., ἥτις κυρίως καὶ ὑ. λέγεται... καθ᾽ ἕτερον δὲ 
τρόπον τὴν οὐσίαν σημαίνειν τὸ τῆς ὑ. ὄνομα Ῥατηρῃ.Η ῥαηορί.τθ.4 
(ρ.644{.); καλεῖται...ἡ ὑ, ὑπὸ τινων καὶ ἄτομον, καὶ πρόσωπον" 
ἄτομον μὲν διότι οὐ πέφυκεν εἰς ἕτερόν τι ὑποδιαιρεῖσθαι.. «πρόσωπον δὲ 
ὡς χαρακτηριστικὸν καὶ τοῦ τινὸς ὃν δηλωτικόν 1ὁ.χ.τ(Ρ.5071.); ὑ, καὶ 
πρόσωπόν ἐστιν οὐσία ἡ τίς, μερική, ἄτομος, ἡ μήτε καθ᾽ ὑποκειμένου 
τινὸς λεγομένη μήτε ἐν ὑποκειμένῳ τινὶ οὖσα ᾿ΓΠα τ, ΑΙ ΤΏ ῥγαεῤρ.(Ρ.211. 
23); ἄτομα μέν, διὰ τὸ μηδὲν αὐτῶν τομὴν... ὑποδέχεαθαι.. ὑποστάσεις 
δέ, ὡς ὑπὸ τὴν φύσιν ἑστῶτα καὶ μένοντα... .-πρόσωπα δέ, διότι ἕκαστον 
αὐτῶν οἰκεῖον ἔχει χαρακτῆρα τοῖς λοιποῖς ἀκοινώνητον ΤΌγτ, ΓΤ 7ΥἹ8.12 
(65 τοῦ; Μ.77.11498); ἡ.-ὑ.,) ποτὲ μὲν τὴν ἁπλῶς ὕπαρξιν δηλοῖ.. «ποτὲ 
δὲ τὸ ἄτομον, ἤτοι τὸ πρόσωπον" ἥτις καθ᾽ αὑτὸ λέγεται ὑ. ἴο.1) παὶ.6 
(Μρς. τοῦ) ; 14 ἀαεγ.1(}.04.7458); καθ᾽ ὑπόστασιν... ἐστι, τὸ ἐκ δια- 
φόρων φύσεων ὑφεστὸς πρᾶγμα τὰ ἀταἰδοί, 5 Μ.04.,6644}; πενταχῶς ... 
ἡ ἡ. ὑ, καὶ πρόσωπον καὶ χαρακτὴρ καὶ ἴδιον καὶ ἄτομον 1.0.1}. ἔ γίη. 
π(Μ 95.174}; αοἤπθα 88 δββόποε ἃπα :ηἀϊνιά 8) απ 165, 1.6.Ψ 
5ρεοιῆς αἸΠΈΓθησ 85 ἡ... ὁ. πρόσωπον ἀφορίζει τοῖς χαρακτηριστικοῖς 
ἰδιώμασι Ἰ,δοπί. ΒΛ ἐδ οἱ Επίςτ( Μ.86.1277})) Ξξ τὰ. ἐν. (Μ.86.2ο040); 
Ι4«ἀγριδευ.(Μ.86.10280) ; συσσημαίνει.. «τῷ τε προσώπῳ καὶ τῇ φύσει 
ἡ ὑ. τὸ ὑποκείμενον πρᾶγμα ἑκατέρῳ τῶν διαφόρων ὀνομάτων 
Τβοπι. Η. Ν 6 ,.2.1(Μ.86.15328); Ῥαιαρῃ.Η ῥαποῤί. τοι .597); 16.1.3 
(ρ.6ο1); Απαβί. τ, βα.(Μ.80.14018); ΤΠατ. αἰ τς ῥγασρ.(ρ.2ος.15); 
Εαίΐορ. δ΄ .ἀορηι (Μ.86.2048Ὰ}); ἡ μὲν γὰρ ὑ., ἤτοι τὸ ἄτομον τῆς φύσεως, 
φύσις, ἀλλ᾽ οὐ μόνον φύσις, ἀλλὰ μετὰ ἰδιώματος: ἡ δὲ φύσις, οὐχ ὑ., 
ἦτοι ἄτομον 0.10. }αεοῦ.52(Ν.04.τ4614}; Ια ἀταίεφεί. ,ο(Ν.94.5934}; 
ΟΡΡ. οὐσία ἴῃ ΡΈΠΟΙΙΟ 56η56, Β85.ε}.226.6(3.3635; Μ.22.8844) οΟΙΤ. 5. 
1.8.1; ΟΥΝΥβ5.1}.665.1,3(Μ4.32.3251,3280); 16. ἐονπρινποί, (Μ ἃς. 
1854}; ὅταν..«κοινῶς ἐπὶ πολλῶν ταῦτα θεωρῆται, οὐσία προσαγορεύεται" 
ὅταν δὲ καὶ ἐπὶ ἕνα ἰδίως συνάγεται, ὑ. ἐπονομάζεται ΤΑΤΗ,απηπμεμί. 4 
(Ν1.28.9218)}; τῆς οὐσίας ἡ δήλωσις, κατὰ κοινοῦ τινος ἔοικεν ἰέναι 
πράγματος τὸ δὲ τῆς ὕ. ἑκάστου τυχὸν ὄνομα Ογτ.ἀΐαί. Τγίνι. (5). 4088); 
κατὰ μὲν τὴν θύραθεν σοφίαν ...ἢ τε γὰρ οὐσία τὸ ὃν σημαίνει, καὶ τὸ 
ὑφεστὸς ἡ ὕ. κατὰ δέ γε τὴν τῶν πατέρων διδασκαλίαν, ἣν ἔχει διαφορὰν 
τὸ κοινὸν ὑπὲρ τὸ ἴδιον, ἣ τὸ γένος ὑπὲρ τὸ εἶδος ἢ τὸ ἄτομον, ταύτην ἡ 
οὐσία πρὸς τὴν ὑ. ἔχει Τπατιογαρ.τ(4.})}; ν. οὗτε. ἔγοτῃ ΤΠαΐ. 5. [11.4.2 
δηα 2.ς; τὴν μὲν φύσιν ἥτοι οὐσίαν καὶ μορφὴν τὸ κοινὸν σημαίνειν, τὴν 
δὲ ὕ, ἦτοι πρόσωπον τὸ ἰδικόν Τιβτη. εὐ .(ρ.86.21; Μ.86. τοσ00) ; τὴν 

᾿ , , ᾿ ὡῬὉ τ ΄ , ͵ Φ δὲ ἢ 

μὲν οὐσίαν, τὴν ὕπαρξιν ἑκάστου πράγματος ΘΠ κδέμειν τὴν δὲ ὑ,, 

-τὴν πληθὺν τῶν “χαρακτηριστικῶν ἰδιωμάτων... «ἡ οὖν οὐσία, τὸ κοινὸν 
σημαίνει" ἡ δὲ ὑ., τὸ ἐδικόν ῬΏΡΩ. Η. βαηορί. χα χίρ.620) ; οὐσία μὲν 
γὰρ αὐτὸ τὸ εἶναι μόνον δηλοῖ, ὑ. δὲ οὐ μόνον τὸ εἶναι δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ 
πῶς ἔχειν καὶ τὸ ὁποῖόν τι εἶναι παρίστησι... «ὦστε ἡ μὲν οὐσέα κοινόν τι 
εἶναι σημαίνει, ἡ δὲ ὑ, ἰδικόν ΤΠάγ. ΔΊ] ῥγαερ.(ρ.204.1τ0,16); ἕατι ποῦ 
οσι {πε ταἰβτοη οὗ τῆς ἴννο ψογαᾶς, δ. (0.212--16); οὐσία μὲν αὐτὸ τὸ 
εἶδος καὶ τὴν φύσιν, ὅπερ ἐστὶ καθ᾽ ἐαντήν, δηλοῖ, ὑ. δέ, τόν τινα τῆς 
οὐαίας ἐμφαίνει -Μαχοορηδε Μ| οΥ.26οη[.}; τὸ πῦρ μία οὐσία ἐστίν, 
τέμνεται δὲ εἰς ὑποστάσεις, ἤγουν λύχνους καὶ κηροὺς καὶ λαμπάδας καὶ 

͵ κλιβάνους καὶ καμίνους..ὖς. γὰρ τὸ κεχωρισμένον πρόσωπον λέγεται 



, 

ὑπόστασις 

Απαϑιβιλοάᾷ (Μ.89.61ΆᾺ}; ἡ μὲν οὐσία, τὸ κοινὸν καὶ περιεκτικὸν εἶδος 
τῶν ὁμοειδῶν ὑ, σημαίνει...ἡ δὲ ὅ., ἄτομον δηλοῖ 0.10. [.9.3.4(}1.04. 
0014); τὸ κοινὸν μετὰ τοῦ ἰδιάζοντος ἔχει ἡ ὑ., καὶ τὸ καθ’ ἑαυτὴν 
ὑπάρξαι: ἡ οὐσία δέ, καθ᾽ ἑαυτὴν οὐχ ὑφίσταται, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ὑποστάσεσι 
θεωρεῖται 1}.3.6(τοοιΌ .); ΟρΡΡ. φύσις : ΕΧρ] ΟΣ γ τὰ μὲν ἐπὶ πλειόνων 
καὶ τῷ ἀριθμῷ διαφερόντων λεγόμενα πραγμάτων καθολικωτέραν τινὰ 
τὴν σημασίαν ἔχει, οἷον ἄνθρωπος. ὁ γὰρ τοῦτο εἰπὼν τὴν κοινὴν φύσιν 
«ὐὐδείξας..«τὰ δὲ ἐδικωτέραν ἔχει τὴν ἔνδειξιν. «πράγματός τινος περι- 
γραφή...τὸ ἰδίως λεγόμενον τῷ τῆς ὕ. δηλοῦσθαι ῥήματι ΟΥ Ν 85. ἀπ. 
ε55.51.(Μ.32.22586{};} ὅ μὲν τῶν ὑ. λόγος διὰ τὰς ἐνθεωρουμένας 
ἰδιότητας ἑκάστῳ τὸν διαμερισμὸν ἐπιδέχεται, καὶ κατὰ σύνθεσιν ἐν 
ἀριθμῷ θεωρεῖται. ἡ δὲ φύσις μία ἐστίν, αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἡνωμένη, καὶ 
ἀδιάτμητος ἀκριβῶς μονάς οὐκ αὐξανομένη ...οὐ μειουμένη 1ᾶ,1γ65 ΔΗ(Μ, 
45.1208}; [,βοπί ΒΝ δὶ οἱ Ἐπὶ τί }.86,12804Ὰ) -- [4,.γ.(}1.86.2οο54) 
οὐ Μαχιοῤιδε, (Ι,ο1.264Ὰ); Τδοπε, Βιαγρ.ϑευ. (Μ 86, Το ΑΓ, ,τοΟ288}); 
φύσις... ἐστι κατὰ τοὺς ἁγίους εἰπεῖν πατέρας, τὸ κοινὸν καὶ ἀόριστον... 
ὑ. δὲ τὸ μερικόν, καὶ καθ᾽ ἑαυτὸ ὑφεστός, οὐσία τις μετὰ συμβεβηκότων, 
τὴν καθ᾽ αὐτὸ ὕπαρξιν, ἰδεαιρέτως καὶ ἀποτετμημένως τῶν λοιπῶν ὗ., 
ἐνεργείᾳ καὶ πράγματι, κληρωσαμένη 70.1) υοἰμηπὶ.4(Μ.05.1320); ὃν 
᾿πῃρ Π δέοι τὸ... ὁμοούσιον. «πρὸς τὸ ὁμοούσιον ἔνωσιν καθ᾽ ὕ, οὐκ 
ἐπιδεχόμενόν ἐστιν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν" καθ᾽ ὑ. δὲ τὴν ἰδίαν τελειότητα 
ἐκδεικνύμενον ΤΑΤΏ. Ἀβῥοί τ. τ2(Μ,26.11138); τεῦ, Μο.ς:2, Μί.8:28 ὁ 
μὲν.-«τὴν οὐσίαν ἐμήνυσεν, ὡς ἀνθρώπεια φύσις ἦν ἡ τυραννουμένη" ὁ δέ 
τὴν ὕ., ὡς οὐχ εἷς, ἀλλὰ δύο.τὸν ἀριθμὸν ἐτύγχανον ΐας, ἴσῃ, ροςν.3.1ι 
(ρ.76.211.); οὔτε γὰρ βύβλος ἢ σπόγγος ὕδατι ἐμβαφεὶς...εἰς φύσιν ἥκει 
μίαν σὺν τῷ ὕδατι, ἀλλ᾽ εἰς ὕ, μίαν Τιξοιτ, Ἡ “πομορά (τδτδΑ); ἡ ὑ. οὐδὲ 
τὸ τί ἐστι δηλοῖ, οὐδὲ ὁποῖόν τι ἐστιν, ἀλλὰ τίς ἐστιν. «τὰ φύσει 
διαφέροντα ἄλλο καὶ ἄλλο λέγονται... «τῷ δὲ ἀριθμῷ διαφέροντα, ἤγουν 
ὑ, ἄλλος καὶ ἄλλος λέγονται Τ0.1).ἀταἰεεὶ. τ͵( 1.04. πβτ0Π{}; παντὸς 
εἰκονιζομένου, οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἡ ὕ, εἰκονίζεται: πῶς γὰρ ἂν καὶ 
εἰκονισθείη φύσις μὴ ἐν ὑ. τεθεωρημένη; ΤΠατδιθα. ση}177... (ΜΝ 90. 
4054}; Ὁ. ἴῃ ρθη. κοινότητά τινα, λόγῳ μόνῳ θεωρητήν, ἐν οὐδεμίᾳ δὲ ὑ, 
τὸ εἶναι ἔχουσαν 4.5. }}17.41τ(3.35}0; Ν].32.1440); ἀπόδυσαΐ, φησι, τῆς 
πρώτης ἁμαρτικῆς ζωῆς τὴν ὑ. Οντ. Ἡ ,εαϊφελ.3,1; ἐποίησεν ἐκ τῶν μὴ 
ὄντων ὑ. παχείας καὶ σκληρᾶς, οἷον γῆν λέγω ας. ἀδρ,ἤονι.4. τοί 1.34. 
4δοῦ); αἰὼν δέ ἐστιν οὐ φύσις ἐν ὑ. γνωριζομένη ἀλλὰ διάστημα ΤΠαΥ. 

Μορϑ.Οα].1: 38 {(ρ.5.τ; Μι66.8070); ἡ ψυχὴ. .«τὴν ὅ. τῷ σώματι περι- 
γράφεται (φηπϑά. ἐν.(4.} Ὁ Ρ.77.}) 0.1 θοπί. εἰ 1ο.5αεν.(Μ.86.20440) ; 
ὧν.. «αὐτὸς φύσεων ὑ. ἦν, τούτων καὶ τοὺς οὐσιώδεις φυσικῶς ἐπε- 
δέχετο λόγους αχιορηδε, (Μ.01.368); ὑπόσταοιν.. 
οὐσίαν δέ φασιν ἀρετῆς εἶναι “τὴν σοφίαν ϑεἠοί, ὖ.(370}; παντὸς... 
εἴδους ζῴων ἡ πρώτη ὕ. ἀγέννητός ἐστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἀγένητος Ἶ0.}). {.6. 
τ.8(Μ.94.8178}); 6. οὗ τ 08} ογεδίμυγεϑ, δοίη, βεγθο μιᾶς φύσεως, 
πάσης ψυχῆς. ὑποκειμένης τῷ θεῷ καὶ..«ἑνὸς φυράματος ὄντος τῶν 
λογικῶν ὑ, Οτιργῖηε.3.τ.22(ρ.220.7.; Μ.11.2070)}; θεέ..«ἀκατανόητε 
πάσῃ γεννητῇ ὕ. ϑεταρ.εμοἶι.12.21 οὐκ οὐσίαι δὲ ἐξ οὐσίας, ἀλλ᾽ ὑ, ἐξ 
ἀγαθάτητος τοῦ δημιουργοῦ πεπριημένοι [30. οἱ ἀπόστολοι] 14. ]ῃ.27 
φ. 42; Μ,.δὃ, ΟῚ τὸν νοῦν τὸν ἡμέτερον οὐχ ὑὕ, ἡγοῦμαι... ἀλλ᾽ 
ἐνέργειάν τινα..--τὸν δὲ Χριστὸν ύ. λέγω ἘρΙΡῇ. μαεν.77.34{Ρ. 446. 331.; ; 
Μ,42.6020) ; σατανᾶς..«ἐστιὶν αὐτὴ ἡ τοῦ διαβόλου ὕ., ἢ καὶ τὸν κύριον 
πειράζειν ἐπιχειρήσασα Ματος ΕΥ Οῤπο 4(Μι6π. τοσΘΑ}); εἴ τις λέγει, ὅτι 
πάντων τῶν λογικῶν ἑνὰς μία ἔσται, τῶν ὑ, καὶ τῶν ἀριθμῶν συναιρου- 
μένων τοῖς σώμασι" καὶ ὅτι...«ταυτότης ἔσται τῆς γνώσεως, καθάπερ καὶ 
τῶν ὅς, ... ἃ, ἅ, ΟΟΡ(ς43)απαί ΤΑ ΠΑ π Ρ.220 ; Ἡ.32.28:Ὲ[.}; ἅ. τη- 
αἰἸάμαϊῖίν, τάρμίτέν, τοῦ, τὴ6 τυυϑίατά 5θεα διὰ τὸ μὴ διακόπτεσθαι 
ἀλλὰ τὴν ἀδιαίρετον σώζειν ὁ. [1514.1}}6].ἐ}.1. το ( 8. 3000); ἄλλη 
μὲν γὰρ φύσις ὑλογραφίας, καὶ ἑτέρα τοῦ Χριστοῦ" οὐκ ἄλλη δὲ ὑ., ἀλλὰ 
μίᾳ καὶ ἡ αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ εἰκόνι γεγραμμένη Τματιδιμα. 6. 
ἤγηαρ. (Ν.00.5018});. Θ. καθ᾽ ὑπόστασιν 10. οπε᾿ ς βεγδοη, ἴῃ πες τη- 
ἀϊυϊάυαί ἐχΊείφηες ἐφ᾽ ἑαυτοῦ νοεῖσθαΐ τινα καθ᾽ ὑ, ἰδίαν ὁρώμενον 6Υ. 
Ννβ5. μη.4(2 Ρ.69.21:; Μ.45.6410}); τδιττί2 Ρ.257.30; 865λ); 8, “μὁ- 
τίαηεε, ῥγορογίν, ΟὐΥ. ἐγ μοσγέντη, {6} {ρ.105.8) οἷα. 5. δώρημα; τὸν... 
ὑποοτάσεως καὶ ἐνθήκης ὄντα ἘΡΙΡΗ ἤαέγ.61.4(0.384.21; Μ.4τ.τοά5Ὰ}; 

(}.79.5280); ντ,β.υ.ϑαδ.73(0.177.1}} ΡΙατ,, ξοςςεςδίοης, ροοάς, ΤΑΛᾺ. 
ἐρ.(αεἰ.2.3(Μ.28.888.Ὰ) -τῷΖ (αββίαμ, γηδὶ.7. τ]. Ὁ ],.40.3108); Οἶγοη. 
Ῥαξεβιρ.ο4(Μ.92,1ο 08); Γτερεηί ἰορ. Π ον. 42(Μ.86.6048)ν 9. υαΐνίδ 
οὐσίᾳ μὲν ὑπέθετο τὴν ἀρετὴν ἡ ἀπόστολος... χρῆσιν. δὲ αὐτῆς οὐκ εἷς 
δέον, τῷ τἀναντία διαπραττομένους ἀφανίζειν αὐτῆς τὴν ὕὅ, ΤΠ, ΜΟρϑ. 
(αΐ.4: ΤΗ͂, φ. 61.266; Μ.δό,ροςὉ); 10. βηαρειαὶ δἰαράτηρ ἐν ποίᾳ ὑ. ἡσῶ 
οἱ γονεῖς αὐτῆς; ΤοΙΜοβοῃ. Ῥγναϊ.2ο1(}}.87.3097}). 

1. Ὑτη.; Α, «μδείαηελυθ σαϊςίοηεο, φεϑείςίόηεθ οὗ [55. τοῦ μονο- 
γενοῦς} χρήζειν ἔοικε τὸ ἅγιον πνεῦμα διακονοῦντος αὐτοῦ τῇ ὕ,, οὐ 
μόνον εἰς τὸ εἶναι, ἀλλὰ καὶ σοφὸν εἶναι ΟΥ. 70.2.το(δ; ρ.ὅπ.24; Μ.14. 
120Α}; τῷ υἱῷ δέδωκεν [5ς. Οτίρεη] ὑπόστασιν 51τ|5.}}αγεεὶϊ.1.4{Ρ.22. 
τ; Μι24.760Ὰ); λόγον οὐ προφορικὸν ἀλλὰ λόγον ἐνυπόστατον...ἐκ 
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πατρὸς..«ἐν ὕ, γεννηθέντα (γτ. Η καἰεεή ττιιο; τὴν. «φύσιν τοῦ πατρὸς 
ἀνενέργητον ὡς πρὸς τὴν ὑ. τοῦ υἱοῦ μεῖναι; ΟΥΝυ55. ἐμ π.4(2 Ρ.78.12; 
Μ.4ς.6 520); τοῖς ἐν ὕ, τριῶν προσώτεων..«μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὅμο» 
λογοῦσι θεότητα 80Ζ.ἢ.6.7.0.5(}}.67.14374); Χριστὸν...οὐδὲ ἄλλοθέν 
ποθεν ἢ ἐκ τοῦ πατρὸς τὴν ὑ. ἔχοντα ϑορἢτ. Π.ἐρινη.(Μ.87.31520). 

Β. ομέ μαυΐηρ φομοίαη θέ ἐχίδίδηεα, φμϑείφίεμ! ἐηέτίν, ἴὰ τίη, 
οοηΐοχῖβ ἔτεα. ἀρρτοχ. βεγξοη, τποιρὶι ἴθ ἴῃ Οδρραδοοίδηϑ ἰΐ 
ἀςρποῖςϑβ γαῖμεν ἐμδίυάμαϊ; ἵ. Ἰῃ ρσςη, θρησκεύομεν..«τὸν πατέρα τῆς 
ἀληθείας καὶ τὸν υἱὸν τὴν ἀλήθειαν, ὄντα δύο τῇ ὑ. πράγματα, ἕν δὲ τῇ 
ὁμονοίᾳ..-καὶ τῇ ταυτότητι τοῦ βουλήματος ὕ τ,( εἰς.8,12(0.2290.22; Μ, 
11.15320); περὶ τοῦ θελήματος τοῦ θεοῦ εἰ δύναται τάσσεσθαι ἐπὶ 
Χριστοῦ" ἵν᾽ ὥσπερ ἐστὶ θεοῦ δύναμις. «οὕτως ἦ καὶ θέλημα αὐτοῦ, 

θεοῦ ὑ, ἔχον αὐτό Ἰά,εοννμη Ἐρλιτττ(ρ.235); οἴ ἤομι,13.4 τὴ ἐνευ, 
(Ρ.474.11; Μ.12.5408); 65! εΥφο ἤαθε ἐγέη ἀϊοι ποῖα ᾿ΦΥΣΟΉΘΥΙΦΗ ΤῊ 
βαϊγὲ οἱ βἰῖο εἰ τρίγεμ ξαπεῖο.. 5ε.. πμι5. ἐπὶ 705, ᾿παὰ δήλη φμδ- 
οἰαηἼα ἐπὶ εἰ παίμεγα ἱγτηϊίαις, ᾶ ἤορι.12.1 τὴ Ν τόμιι (ρ 05.123; Μ.12, 
6578); ὁ τοῦ θεοῦ [3ς. λόγος ]..-ἔχων... καθ᾽ ἑαυτὸν οἰκείαν ὑ, ... ἰδίως 
μὲν ὑφεστῶσαν Επι5.(1.6.5.5(0.228.20; Μ.22.3778}; τὴν ὑ, αὐτοῦ συν- 
ἔστησιν ὁὅ...«εὐαγγελιστῆς 1.6. ἰ{.τ.2ο(ρ.82.32; Μ.24.8604); δύο πάλιν 
ὕ, αὐτός [βς. ὅ λόγος ἐν τῇ σαρκί] τε καὶ ὃ πατὴρ ὑπῆρχον τὺ.(ρ.87. 
27; 8774}; φοβῇ...«μὴ δύο ὑ. ὁμολογήσας δύο ἀρχὰς εἰσαγάγοις ;... 
ἀλλὰ...γίνωσκε, ὡς ὁ δύο δοὺς ὑ. πατρὸς καὶ υἱοῦ...οὐ δύο θεοὺς 
ἀνάγκη δοῦναι τὸν τὰς δύο ὕ, τιθέντα 1ῤ.2.7(0.104.3; φοϑ0) ; ὑποστάσεις 
οἱ ἀνατολικοὶ λέγουσιν, ἵνα τὰς ἰδιότητας τῶν προσώπων ὑφεστώσας 
καὶ ὑπαρχούσας γνωρίσωσιν (δου. οα. 6. ἄορι. ἈΡ. Ἐρίρϑι. μαθν. 13: τι 
(Ρ.288,21; Μ.42. 4320); οὔτε τρεῖς . μεμερισμένας καϑ᾽ ἑαυτάς, ὧσ- 
περ ουϊοτόφυδ ἐπ’ ἀνθρώπων Ατῇ ἐχρ. β.2(64.2ς.2041λ}; εἷς θεὸς ἐν 
τρισὶν ὕ. τὰ τη. εἰ ει ἄγιτοί Μ.25.τοσ08}; λέγοντα ἶδο. [.8 {πΠΠ5ΒΡΊΟ ἢ] τὰς 
τρεῖς ὑ, τελεΐας δεικνύντα... «ὡς ἐν τῷ λέγειν τὸ 'κύριος᾽, τὴν μίαν οὐσίαν 
Ιά δον ΜΈ|Ε11:27(}1.25.220Ὰ}; τρεῖς ὕ., μία θεότης τὰ υἱγριτίρ.35. 
το; Μ.28.252Ὰ}; ἅπαξ...γεννηθεὶς...ὅ, ἐστι, στάσιν ἀδιάλυτον ἔχων, 
ὑφ᾽ ὧν καὶ εἶναι πέφυκε ΤΑΤῃ αηηπμηι. 4(Ν.28.0210); μήτε συγχέοντες 
τὰς ὑ,, μήτε τὴν οὐσίαν διαιροῦντες. ἄλλη γὰρ ὅ. τοῦ πατρός, ἄλλη τοῦ 
υἱοῦ ἄλλη τοῦ ἁγίου πνεύματος. ἀλλὰ.««μία ἐστὶν ἡ θεότης ΤΑΛἢ γι. ἡ 
(Μ.28.1588}}1.}; θεότητος καὶ δυνάμεως καὶ οὐσίας μιᾶς τοῦ πατρὸς καὶ 
τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος πιστευομένης...«ἐν τρισὶ τελειοτάταις 
ὑ., ἤγουν... «προσώποις ΓΓΟΡ(281)δριΑΡ.ὙΠα τ. ,6.5.0.1τ(3.1031}); τὰς ὑ, 
μὴ ἀθετεῖτε' τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μὴ ἀρνεῖσθε Βδ85.6.2ο7.4(3.3120; 
Μ.32.7650) ; τεῖ. δγηδιν το.(32θ)απαίἑ, οὐ. «ταυτὸν εἶπον ἐκεῖ οὐσίαν 
καὶ ὑ, ... δῆλον, ὅτι, ὡς τῶν μὲν ἀρνουμένων ἐκ τῆς οὐσίας εἶναι τοῦ 
πατρός, τῶν δὲ λεγόντων, οὔτε ἐκ τῆς οὐσίας ἀλλ᾽ ἐξ ἄλλης τινὸς ὕ., 
οὕτως ἀμφότερα... ἀπηγόρευσαν 1.125. τ(2τποῖ.; Μ.5484}; οὐσία. .«καὶ 
ὕ. ταύτην ἔχει τὴν διαφοράν, ἣν ἔχει τὸ κοινὸν πρὸς τὸ καθ᾽ ἕκαστον... 
διὰ τοῦτο οὐσίαν μὲν μίαν ἐπὶ τῆς θεότητος ὁμολογοῦμεν..«ὑ. δὲ 
ἰδιάζουσαν 1ὁ.236.6(263Ε1. ; Μ.8844); οὐ γὰρ ἀνυπόστατα ἢ κατὰ μιᾶς 
ὕ,, ὡς εἶναι τὸν πλοῦτον ἡμῖν ἐν ὀνόμασιν, ἀλλ᾽ οὐ πράγμασι τ. Ν8Ζ.0». 
6.22(Μ.35.7400); χρὴ τὸν ἕνα θεὸν τηρεῖν, καὶ τὰς τρεῖς ὕ. ὁμολογεῖν, 
εἴτ᾽ οὖν τρία πρόσωπα, καὶ ἑκάστην μετὰ τῆς ἰδιότητος 1τὉ.20.6(10720) ; 
τρισὶ μέν, κατὰ τὰς ἰδιάτητας, εἴτουν ὑ. ... εἴτε πρόσωπα... ἑνὶ δέ, κατὰ 
τὸν τῆς οὐσίας λόγον 1Ὁ.30.1ττ(Μ.46.3450}; δεξιὰν τοῦ πατρὸς τὴν τοῦ 
θεοῦ λέγομεν δύναμιν... «ἥτις ἐστὶν ὁ κύριος, οὐχ ὡς μέρος ἐξηρτημένη τοῦ 
ὅλου, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἐκείνον μὲν οὖσα, ἐφ᾽ ἑαυτῆς δὲ κατ᾽ ἰδίαν ὑ. θεωρου- 
μένη τ Ν 85, μη 6(2 ἢ.135.20; Μιάς. 1500} ; 1}.2(2 Ρ.301.22; 4720)» 
οἵ 1δ.1(2 Ρ.τόϑ.5; 1510) οἰτί. 5. διαφορά; ; ἵνα..«τὸ τῆς φύσεως [Ξο. τοῦ 
πνεύματος] ὑπερέχον ἐνδείξηται, καὶ τὸ τῆς ὑ, ἰδιάζον μὴ συγχέῃγ, 
τῷ λόγῳ ῤ.(2 μυτοοιτς; 7448); πνεῦμα..«δύναμιν οὐσιώδη αὐτὴν ἐφ᾽ 
ἑαυτῆς ἐν ἰδιαζούσῃ ὑ. θεωρουμένην....καϑ' ὁμοιότητα τοῦ θεοῦ λόγου 
καθ᾽ ὑπόστασιν οὖσαν, προαιρετικήν, αὐτοκένητον, ἔνεργον ἴ( ογ.οαἰ θεῖ. 
φΖίρ.τρ. 3ΕΠ; Μ,45.170}; λόγον ἐν οὐσίᾳ καὶ πνεῦμα ἐν ὑ. λέγειν ὑφηγού- 
μενον ἶβα. τὸ τῆς ἀληθείας μυστήριον) 1ὁ.4{0Ρ.19.14:; 200); μήτ᾽ οὖν 
ἀριθμῷ συγχέῃς ὑ. ... ὁ μὲν προσώπων συγχέων ὑπόστασιν, ὁ δ᾽ αὖ 
μερίζων δυσσεβῶς τὴν οὐσίαν ΑτΩρ!). δείφμς, τοῦ, 2οὐ( Μ.37.1π500.Ὰ}; αἱ 

γραφαὶ διὰ τὸ ταὐτὸν τῆς θεότητος ποτὲ μὲν μίαν τῶν θείων ὑ., ποτὲ 

Μας, Αδριλορτό. ττ( Μ.324.621Ὰ); Μ, Αγταάη.(0.125.15); Ν1.6}}.2.246 δὲ τὰς τρεῖς ὀνομάζουσιν" καὶ ἑκάστῃ αὐτῶν ὁμοίως τὸ ἀγαθὸν ἀπονέ- 
μουσιν Π]άγτη. Τγη. τ 18(Μ.39.2410) ; ἕν...εἶναι τῇ θεότητι τὰς ὕ. καὶ ἐν 
ἑνάδι οὐσίας διέσταλκε δίχα τὰ πρόσωπα 1τ.3.2(780}); 1 [πὲ φιν. εἰ γέ. 
τ39(}1.6.13020} οἱέ, 5. διαφέρω ; 1ὐ.τ2ο(13800)) ; σὺν τῷ ἰδίῳ πληρώματι 
τῆς αὐτοῦ θεότητος. καὶ τῇ ἰδίᾳ ὑ, τοῦ θεοῦ λόγου καὶ ἐνυποστάτου,. 
συμπεριλαβὼν τὸ εἶναι ἄνθρωπος ἘΡΙρἢ. απ.) 50, 95. 6; Μ. .43.1 570); 
ἰδοὺ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν εἴδει περιστερᾶς... καθ᾽ ἑαυτὸ ὑ. ὄν..«καὶ 
πάλιν περὶ τοῦ πνεύματος.. «ἐδίδασκεν [[ο.τ6:7[.}... ἵνα δείξῃ ὑπόστασιν 
καὶ ὑπόστασιν 1δ.8τ(ρ.1ο2.10,2Ο; 1690,172.}; Ιᾶ μαεν.25.6(0.273.25; 
Μ.41.228}}) οἷζ. 5. δοξολογέα ; θεὸς εἷς ἐν τρισὶν ὕ. ἐστι καὶ ὀνομά- 
ζεται ας. ἥρῃ.αρος.4.25(ρ0,209.21)}; ὅ λόγος οὐσία τίς ἐστιν ἐν- 
νπόστατος...ἀεὶ θεὸς πρὸς θεὸν ἦν, ἐν ὑ, μέντοι ἰδίᾳ (γγ5. λογηᾷΣ 
ἤη [0.(8,21ΕῈ}; διαιρῶν τὰς ὑ, φησὶν [70.140] ἐδ.) 4.1(4358); 14.. 
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ἐπεοη ῤγελεης. 5.Ζίι, 4828}. ); ἐν τῷ πνεύματι ὁ πατὴρ καὶ υἱός ἐστιν, 
οὐ συγχύσει τριῶν ὑ., ἀλλὰ τῇ ἑνώσει τῆς..«θεότητος Μασς. Εν. οριιδε. 
α(.ς, τοοοΑ); τρεῖς ἀρχικὰς ὑ, ὑποτιθέμενοι... καὶ μεχρὶ τριῶν ὑ. 
τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ προσήκειν ἰσχυρισάμενοι..«ταῖς Χριστιανῶν συμ- 
φέρονται δόξαις ὕγτ. 7μΐῃ “8(6᾽.270 8. ); δέδωκεν ἑαυτὸν τῷ υἱῷ" οὐχ 
ὡς σῶμα χωρήσας ἐν σώματι, οὐδ᾽ ὡς τῷ υἱῷ παραχωρήσας τὴν ἰδίαν 
ὑ. καὶ ἐν αὐτῷ λοιπὸν τὸ εἶναι ἔχων 14 ἰς. ταί δ᾽ 1450); πῶς οὖν 
ἄρα δέδωκεν [53ς. ὁ θεὸς τῷ υἱῷ] ὡς οὐκ ὄντι ἑτέρῳ κατά γε τὸν τῆς 
ὁμοουσιότητος λόγον, κἂν εἰς ὑν ἰδικὴν ἑκάτερος ἀπετέμνετο; μία γὰρ ἡ 
τῆς ἀνωτάτω θεότητος φύσις ἐν τρισὶν ὑ, ἰδικαῖς νοουμένη 1(,15.3. 5(:. 
5404); ; γεγεννῆσθαι φαμὲν ἀληθῶς ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας τὸν υἱὸν... 
καὶ ἐν ἰδίᾳ μὲν ὕ, νοεῖσθαι, τῇ δὲ ταυτότητι τῆς οὐσίας ἑνοῦσθαι τῷ 
γεγεννηκότι 14.6ῤ.τ(ρ.13.26; 53,68); ἀνύπαρκτόν τε καὶ ἰδικῶς οὐχ 
ὑφεστηκότα φαντάζονται τὸν μονογενῆ, καὶ οὐκ εἶναι μὲν ἐν ὑ, τῇ καθ᾽ 
ἑαυτόν, ῥῆμα δὲ ἁπλῶς ΙΔ, βάς. φ. 50.27: 5.128) Ξξε ἐπειμμίθεη. (᾽ 
6864); ἐν τῇ φυσικῇ ταυτότητι ἕν ἐστιν ὦ ἐκ θεοῦ λόγος πρὸς τὸν. 
πατέρα, εἰ καὶ νοεῖται καθ᾽ ὑπόστασιν ἑκάτερος ἰδικήν 4. Αγεαά, φ. οΙ. 
15; 53.864); οὐκ ἐν οὐσίᾳ μᾶλλον ἑτέρᾳ παρὰ τὴν ὡς θεοῦ, ἀλλ᾽ ἐν ὑ, τῇ 
ὡς υἱοῦ ἃ, 4] αἰ. Τνίη.τ(5.,40980); οἵ. Κύριλλος, ὅτε τὸ ὄντως σημαινό-᾿ 

μενον τῆς οὐσίας καὶ τῆς ὑ, δηλῶσαι ἠβουλήθη, διαρρήδην τὸ πρὸς 
ἄλληλα διάφορον αὐτῶν ἐκήρυξεν ΕπΌ. ἤν ρ.οει Ῥαίν.22(Ρ.148.8); 

ἐἡμετέραν᾽ εἰρηκώς, τὸν τῶν ὕ, δεδήλωκεν. ἀριθμόν “ΓΠατ,σιι 10 τη 
Οεη.(1.23}; τριάδα ὁμοούσιον, μίαν θεότητα ἐν τρισὶν ὑ., ἤγουν 
προσώποις (ΓΡ(5π2)εαμιτ; ἴῃ [ὨΪβ βδῆβς αἰβὸ τε πάστεα Ὁγ ϑηδ- 
σίαηία πὶ τε Ὑ 651: οἵ, ἀϊείε ἐ5: ἃ ποοὶγὲς ἀγαθοῖς μα ἐπβεμα, 
(γς βιεὐςίαμέίας: ἃ Γαἰΐηῖς αμδηη, τα ἐςοεΉα υεὶ τδείαημίτα, [γ65 
ῥεγξοηας; φμΐα..«πονι αἰάΠ6ν [1 ΣΟΥΉΙΟΉ6 ἩΟΘΙΥΟ.««σοομίία φμαπι φεδ- 
σἰαηέϊα ςοίοὶ ἐμίσει, Αὐρ, {γ1.7.4.7{Μ.}}..42.930}; 1}.]. 4. οἕ.942); 
10.1.5.το( 21.942}; ἐδ Ἰετμν 6, μομηῖμῖς φρ ἘΉ0 Ἐς ΦΉΣ, 1.6. οὐσία, εἰ 
φμδεϊσίοηία, 1.6. οὐσίωσις, εἰ ὑπόστασις, 1.6. Ξἰῤπίαη!1α, εἰ πρόσω- 
πον ἴ.6. ῥεγξομα : οὐσία φωϊάφηι αἰζιε6 ἐςφδηῖία, φμοπίωμι ἐδὶ ;..«ὖς ὑεγο 
αἰψμς σμῤοίαηιία, φμομίαμε εεδεδσί κείεγις, φμας ομδ οἰ ἰδηίαε 2 
σμηΐ, ἰ.ε. οὐσιώσεις.. ἀὐείνηις, ἩΜΟΊΗ 556 οὐσίαν ὑεΐ οὐσίωσιν, 1.6. 

ἐςϑεηίαη; τοὶ τὶ ςἰσηείανη ἀεί αίῖς; ἐρά ἱγὲς ὑ., ἴ.6. ἱγες σμδείαμεας, 
Βοοίμαιβ πές εἰ Ν ει. (Δἴ. 1,.64.124541.); μος αρμα γαξοος ἐδ ἐγτηῖ- 
ἰαΐς πος »ῃοάο δϑί : πα οὐσία, αὐ κἱ αἸεαὶ μη μαΐϊμγα αἰ τα ςφομίϊα: 

ἐγ ὑποστάσεις, φισά γεεομαὶ τη Γαίης σεὶ ἐγὲς ῥεγϑονας ὑεὶ ἱγέ5 
σαδείαμίίας. παΉ 1ναἰϊπτίας ῥγοῤγῖο πον ἄἀτεῖῖ ἀξ ἀεὸ ηϊδὶ ἐςδεμταν; 
βαδοιαηίίαμι νερὸ πορ Ῥγοργὴε αἰεί, φορᾷ αδιδῖθε; φμοηίαμε υϑγὰ σὖ- 
οἰαμίτα αρμά γαθόος ῥέγεομα τη οἰ τρτίῦ, πο παΐέγα, 514, Ἡ δίγηι. 
ἡ.4.τπῖ|.; οἴμετ τι ΓοΥ5. τθηᾶθγθα Ὀν οῤϑεσίεηϊα, ΟΡΡ. β ϑίδητα 
45 δαιϊναϊεπξ οὗ οὐσία: ςἴ, {τεῖ, ΟΑἸΕχ.(462)6ῤ.) ἀκ ἀἰεγομίτα ςὗ- 
ϑἰαηπαγμηι εἰ ἐμρς1 ΠΥ ΦΉΣ σΈγΡο 6745 ῥῈῪ δεγιρίμγανε τποίμς δςί. 
Ογασεΐ οὐσίας εἰ ὑ. υοεαρὶ. φμτάαη εἰόπ ἀϊσοδαηπὲ σεϑοίαηπέϊαηι εἰ 
βιδετοίσηξίαννι ΜΉ} ὉΣάΕΥ  ; οἱ φΐα ἰγες σμὐςἰξίεηίίας πον ἀϊούρηός ΤΉ 
ἄεο, αἰϊὲ νένο.. «ἀϊεεδαπὶ φμῖα δεδείανϊα ἡρδανι γεῖ αἰτομζμδ Ἠαίατανε 
γαϊπομθηφηο, φα ἐσηξία!, ἀσεῖσηαξ. φερετσίομέτα αμέσηι μφιτςχισμα 
Ῥεγξοῆᾳε, ἤος ἐρϑιθη φμοί ὀχδία! οἱ σεδκιοίτι, οσἰομάαὶ, λα. ᾿,.6.1.20 
(Μ.Ρ..21.49901.); ἄδμι5.. 1 δ ςίδίσηῖτα νίβίοα 65, χεῖα οἰδὲ φεῖσμα 
τὐδείοῖτί, ἐΐα τη φωῤείαηίία εἰμ ρίον, Ἐθαβτιβ 6. ΚΜ. ΕΓ κδ.858Ὰ); 
ἐγία πο τη τα ἀοίίαίε ἀοεεαρηιδ, ἰγία πονεῖμα ΠΟΉ ἱγία γέρηα..ἐγ65 
ἡγροσίαξος υδἱ φεϑεοίοη]α5, σε ἩΘΉ ἱγες διδοίη ας, ῬΑΒΟΒαΒ᾽ὰ5 
ας. ἀε 5 Ῥίγίμι ἐαπείο τ ά(Μ.Ρ]..62,13Ὰ};} ΤΑΤΆΡτ, σγνιὸ,2(Μ.Ἐ]..τΊ. 
5118); 2, 1π ΝΔΤΙΟΙΙ5. ΤΙ. ΠΟΠΙΤΟΨΕΙΒΙ65; 8. χοῖ. Μοηίδηϊβῖβ (60ο. 
Πιάντη.) Μοντανιστῶν ἡ πλάνη...ὅτι ἀπομαντεύονται ἐν πρόσωπον 
εἶναι τῶν τριῶν θείων ὑ. Ὀϊάντῃ, Τγέη.3.41(31.30.0848); Β. τοῖ, 
Μομτοδῃ3 οὗ συγχέοντες πατρὸς καὶ υἱοῦ ἔννοιαν καὶ τῇ ὕ, ἕνα 
διδόντες εἶναι τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν Οτ.εομηηῖη Μ|.χ7.τλίρ.624.13; 
Μι13.15208); οἰάμενοι προφορὰν πατρικὴν ...«εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, καὶ 
κατὰ τοῦτο ὑπόστασιν αὐτῷ. .«.οὐ διδόασιν 16. [0.1.34(23:1 Ρ.29.24; Μ. 
14.658); δογματίζων μηδὲ οὐσίαν τινὰ ἰδίαν ὑφεστάναι τοῦ ἁγίου πνεύ- 
ματος ἑτέραν παρὰ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν... «ἡμεῖς μέντοι γε τρεῖς ὑ. 
πειθόμενοι τυγχάνειν ἐδ.2.το(δ; ρ᾿.ὅς.16: 1284}; 1.1ο.37(21; Ρ.212.16; 
2768) οἴ. 5. διαφέρω ; οὐ γὰρ ἐν ψιλαῖς φαντασίαις τοῦ θεοῦ. «τὴν ὑ. ἔχει 
ἡ σοφία αὐτοῦ κατὰ τὰ ἀνὰ λόγον τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐννοήμασι, φαντά- 
σματα. εἰ ἰ δέτις οἷός τέ ἐστιν ἀσώματον ὑ, ... ζῶσαν καὶ οἱονεὶ ἔμψυχον 
ἐπινοεῖν, εἴσεται τὴν ... «σοφίαν τοῦ θεοῦ 1.1. 3409: :}.43.18; 808); 45ρ. 
ΒΑ ΌΘΠ 5 εἰ τῷ τρεῖς εἶναι τὰς ὕ. μεμερισμένας εἶναι Ἀάναναὶ; τρεῖς εἰσι, 

κἂν μὴ θέλωσιν, ἢ “ὴν θείαν τριάδα παντελῶς ἀνελέτωσαν ὨΙοΛ.Α. Κ΄. 
ἀρ.Βα5. ιν. 72, ὅτα ; Μ.32.2010) ; ὀνόμασιν μὲν διαφόροις πατρὸς καὶ 
υἱοῦ χρηματίζοντα οὐσίᾳ δὲ καὶ ὑ. ἐν ὄντα...τὸν Σαβέλλιον ὑποδνόμενος 
Επ5.]αγεοὶ τ. τίρ.4.26; Μ.24.720Ὰ); μαίνεται... «Σαβέλλιος λέγων. .«τὸν 
υἱὸν εἶναι πατέρα, ὑ. μὲν ἕν, ὀνόματι δὲ δύο ΤΑΤἢ...4»γ.4.25{0.72.22; Μ. 
26.5ο050); ὅ...(ἔν πρᾶγμα πολυπρόσωπον λέγων [30. ὁ ΖΣαβελλισμός] 
πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, καὶ μίαν τῶν τριῶν τὴν ὑ. ἐκτιθέ- 
μενος Β85..}.210.3(3.315Ὰ ; Μ.32.7728); πατέρα καὶ υἱὸν ἐπινοίᾳ μὲν 
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εἶναι δύο, ὑ. δὲ ἕν 1δ.2το.Ξ(2160 ; Μ.716Ὰ} τορογίθα 85. ΟΣ 5 οἵ στ. 
ΤΒαΏπι, πὲ ν, ποῖ. δὰ ἴος.; ὥσπερ ὁ τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας μὴ ὁμο- 
λογῶν, εἰς πολυθεῖαν ἐκπίπτει" οὕτως ὁ τὸ ἐδιάζον τῶν ὕὑ, μὴ διδούς, εἰς 

᾿Ιουδαϊσμὸν ὑποφέρεται...οὐ γὰρ ἐξαρκεῖ διαφορὰς προσώπων 
ἀπαριθμήσασθαι, ἀλλὰ χρὴ ἕκαστον πρόσωπον ἐν ὑ. ἀληθινῇ ὑπάρχον 
ὁμολογεῖν 1Ὁ.(316Ὲ.; Μ.77681.); Σαβελλίου...«λέγοντος" ἕνα μὲν εἶναι 
τῇ ὑ. τὸν θεόν, προσωποποιεῖσθαι δὲ ὑπὸ τῆς γραφῆς διαφόρως, κατὰ 
τὸ ἰδίωμα τῆς ὑποκειμένης ἑκάστοτε χρείας 1}.214.3(2226 ; Μ.7880); 
ὃν Σαβέλλιος λέγει ᾿τριώνυμον᾽, τοῦτον Εὐνόμιος ὀνομάζει ᾿ἀγέννητον᾽" 
οὐδέτερος δὲ τούτων ἐν τῇ τριάδι τῶν ὕ, θεωρεῖ τὴν θεότητα ΟΥ̓͂Ν γ88. 
μη. τοί2 Ρ.234.20; Μ.45. 836); Γ τὴν Σαβελλίου πλάνην φαντάζεται, 
ὡς οὐκ ὄντος τοῦ υἱοῦ καθ᾽ ἑαυτόν, τῇ δὲ τοῦ πατρὸς ὑ. προσαλιφέντος 
ἐῤδ.(2 Ῥ.240.10; 8538); δογματίέζει.. .τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα..«υἷον... 
ἅγιον πνεῦμα" ὡς εἶναι ἐν μιᾷ ὑ. τρεῖς ὀνομασίας..«ὡς ἐὰν ἦ ἐν ἡλίῳ ὄντι 
μὲν ἐν μιᾷ ὕ,, τρεῖς δὲ ἔχοντι τὰς ἐνεργείας ΕΡΙρ ἔδν.62.1(0.ὅϑο. 
τ2ϊ,; Μ.41.10528); ς. χοῖ. Ῥααΐ, 58πὶ, ἠναγκάσθησαν οἱ πατέρες, οὗ 
κρίναντες Παῦλον τὸν Σαμοσατέα.. ἵνα δείξωσιν ὅτι ὁ υἱὸς ὑ. ἔχει σοο. 
Το. ἀορηι. 8Ρ. Ἐριρἢ. ἤαον,73. τ2(ρ. 28ς.5; Μ.42. 4288); ; οὗτος 156, 
Ῥᾳι}. Θαπὶ.].. ἀναιρεῖ...τὴν τοῦ υἱοῦ θεότητα καὶ ὑ. καὶ τοῦ ἁγίον 
πνεύματος ἰΡΙΡΗ ἠαεν.65.3(ρ.5.12; τ6Ὰ}; ἔστι γὰρ ταὐτὸν τῇ θεότητι 
καὶ τῇ οὐσίᾳ ὁ υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα... οὐδὲ ἀπὸ ἄλλης ὑ., ἀλλὰ ὡς 
ἀληθῶς υἱὸς πατρὸς τῇ τε οὐσίᾳ καὶ τῇ ὑ. καὶ τῇ ἀληθείᾳ τδι6ς. δίρ.11.13; 
258}; ἃ, τοῦ, ΜΆΥΌΒ]]ὰ5, πι5. ἡ] αγεείϊ.2.4{ρ.57.12; Μ.24.821Ὰ) οἰ. 5, 
ἐνέργεια; 1ἃ.4.{.π.τ{ρ.63.5; Μ.24.8200) οἰΐ, 5. υἱός; ἀχώριστον αὐτὸν 
τῇ ὑ. ἕν καὶ ταὐτὸν εἶναι τῷ πατρὶ παρίστησιν {δ.1.17(0.71.23; 8604); 
ἹΜάρκελλος...πάντα φύρας, ποτὲ μὲν εἰς αὐτὸν ὅλον τὸν Σαβελλίου 
βυθὸν χωρεῖ, ποτὲ δὲ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως ἀνανεοῦσθαι πειρᾶται 
τὴν αἵρεσιν, ποτὲ δὲ ᾿Ιουδαῖος ὧν ἄντικρυς ἀπελέγχεται" μίαν γὰρ 
ὕ. τριπρόσωπον ὥσπερ καὶ τριώνυμον εἰσάγει 10.3.6(0.164.26 ; τοΙ6Α) ; 
Μάρκελλος ἐτόλμησεν ἀσεβῶν εἰς τὴν ὑ, τοῦ... Χριστοῦ, καὶ ψιλὸν αὐτὸν 
ἐξηγούμενος λόγον Β85.62,.125.1(3.2158Β; Μ.32.5450}; οὔτε τὰς τρεῖς ὑ, 
ὁμολογεῖν ἤθελον ἘΡΙΡῊ ἠαόν.72.τ(ρ.255.2ο; Μ.42.3841Ὰ); Μάρκελλος 
υὐνἠρνήθη τῶν ὕ. τὴν τριάδα Τμαϊτ ἤσεν.2.τοί(4.326); 6. τεῖ, ΑΤἸΔΠ5 
ὁ κύριος...οὐ πατέρα ἑαυτὸν ἀναγορεύων οὐδὲ τὰς τῇ ὑ. δύο φύσεις μέαν 
εἶναι σαφηνίζων ΑἸΕχ,Α]. ορ. Αἰοχ,ο(Ρ.25.23; Μ.18.5 618); 10.4(Ρ.22.1τὸ; 
5524} Οἵ. 5. ἐδιότροπος ; ἡ θεότης οὐχ ἕν πρόσωπόν ἐστι κατὰ τὴν ᾿Ϊου- 
δαίων ὑπόληψιν, ἀλλὰ τρία πρόσωπα καθ᾽ ὑ, ἀληθινήν, οὐκ ὀνόματι 
ψιλῷ Ἡοϑὶὰβ αρ.ε] Ὁ γ2...6.2.12,2(Ν}1.8ς,12408) ; εἰ...(ἦν ὅτε οὐκ ἦν᾽ 
τὸ ἀπαύγασμα: ποῦ ἡ ἀπαυγάζουσα αὐτὸ ὕ. τοῦ φωτός; 1)]άγιῃ, 
Τγῖη. τοί .30.3688); ποσυβαϊίοη Ὀγ ΑΥΪΔΗ5 λέγοντες, τὸν υἱὸν κατὰ 
τὴν ὕ, ὁμοούσιον λέγεσθαι παρ᾽ ἡμῶν Ἐει5.6}.214.3(3.322Α., Μ.22. 
7888); τεῦ, Βα 6 1119 ἀπὰ ΑὙΤι5 ἐκεῖνοι. ..διὰ τῶν ἐναντίων, εἰς τὸ ἴσον 
κακὸν ἐμπεπτώκασιν" ὃ μὲν διὰ τὴν οὐσίαν εἰς μίαν ὕ. συγχέων τὰς ὑ,, ὁ 
δὲ διὰ τὰς ὑ. συνδιαιρῶν ταύταις καὶ τὴν οὐσέαν δοηῖ,. ΒΟΝ ἐπί οἱ [πιὰ 
(.86.12760}; ἰἴς. 186 ἃ5 δαιιναίδηΐ ἰ0 οὐσία (ν. ἰπΐτα 11.1).4) ἰοτ- 
δίάάθη Ὦγ Αὐαπῖνηρ ΘΟΙΠΟ0115 τὸ.. «ὄνομα τῆς οὐσίας ..«περιαιρεθῆναι 
εὐ μήτε μὴν δεῖν ἐπὶ προσώπου πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος 
μέαν ὗ. ὀνομάζεσθαι ϑγριδ. Ν τς, (4 50)ρ. ΤΏΔΕ. 1...2.21.7(3.881) ; οἵ, οὐδὲ 
ὀφείλει ὑ, περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ὀνομάζεσθαι 1}. 
ΔΡ.ΔΙΉ νη οίρ. 250,16; Μ.26.7480); Ἄρειον...μήτε.. «οὐσίαν αὐτὸν 
[3ς. θεόν] εἶναι δογματίζειν μήτε ὑ. μήτε ἄλλο μηδὲν ὧν ὀνομάζεται 
ῬΒΠ]οβιί. ἡ.6.10.2(Μ.6ς. 5840); Θοοτ. ἦ..6.3.}.13}.(}1.67.3934). 

(. ἐχερ. Ηδθθ.τις νϑτοαβὶν Ἰπτογυρτεῖβα: οὗ, ἤσανα ἐχργέσϑα σὺ- 
φἰαπίδαε τοδὶ φῤειτιοηϊαε 675, Οτύρνῖης.1.2.8(0.38.2{ξ.; Μ.11.1308); 
ΘΙ ὙΜΕΙΓΕΙΒ σ6π. ἐγθαΐ ἃ5 τεῤοίαμες, γεαϊτν πότε δὲ ἡ τῆς, «οὖ, τοῦ 
πατρὸς εἰκών, ὃ χαρακτήρ,.--οὐκ ἦν; 1Ὁ.4.4.τ(0.340.21}} τὸν υἱὸν. «τὸν 
,ὐχαρακτῆρα τῆς ὑ, ἀεὶ ὄντα...ὡς τὸν ἰδάντα τοῦτον, ὁρᾶν ἐν αὐτῷ καὶ 
τὴν ὑ,., ἧς καὶ χαρακτήρ ἐστιν ΑἸΠ.,.4“γν.2.33(Μ.26.2178}; τίς τολμᾷ 
λέγειν ἀλλότριον εἶναι τὸν χαρακτῆρα τῆς ὕ. 1δ,2.32(2168); εἶ... 
ὑπάρχοντος φωτός, ἔστιν εἰκὼν αὐτοῦ τὸ ἀπαύγασμα: καὶ οὔσης ὑ. ἔστε 
ταύτης ὁ χαρακτὴρ ὁλόκληρος 1.1.2ο(528); ὅταν...ὁ.. «χαρακτὴρ πάσῃ 
τῇ ὑ. τοῦ πατρὸς ἐπιθεωρούμενος τὸ ἀνελλιπὲς τοῦ ἰδίου μεγέϑους διαση- 
μαίνῃ, καὶ ἡ μορφὴ τοῦ θεοῦ τὴν διὰ πάντων καταμηνύῃ ταὐτότητα ΟΥ. 
Ννυ85. μη δ Ρ.102.3; Μ.45.788.4); τὸν ἄνθρωπον εἶναι τῆς τοῦ θεοῦ 
δόξης ἀπαύγασμα, καὶ ἐν τῷ σαρκίνῳ θεῷ. ..«τὴν τοῦ θεοῦ ὑ. χαρακτηρί- 
ζεσθαι ἰὰ, Αῤοϊ! τοί Μ.45.1τ6960}; ἄλλο δέ ἐστιν ἄνθρωπον εἰκόνα εἶνας 

- θεοῦ...καὶ ἄλλο ἐστίν, κατὰ τὸ σύμμορφον.. ἀπαύγασμα εἶναι δόξης, καὶ 
χαρακτῆρα. ὑποστάσεως ἐνυπόστατον θϊάντη, Τγίη.1.1χ6(Μ.320.3378); 
Ὀυΐ οἰατὶ ποαίίοη οὗ [ου πο]ορσῪ ΜὨΙΟΝ ἀϑϑοςίατεα ὑ, ΝΠ Ῥούθοη ἰὴ 
Ττη. βεῖ 4 ρσόθίθιη ἰῇ Ἔχεροβὶβ, ΟΥΟΝ νυ 85.41}).455.6(Μ,32.3260{.}; 
οὕτως οἴεται δεῖν ὃ ἀπόστολος... .τὸ προσεχὲς ..-τοῦ' μονογενοῦς πρὸς τὸν 
πατέρα..--παρίστησιν, οὐχ ὡς οὐκ ὄντος ἐν ὑ. καὶ τοῦ μονογενοῦς" ἀλλ᾽ 
ὡς οὐ παραδεχομένον μεοότητά τινα τῆς ἑαυτοῦ πρὸς τὸν πατέρα 
ἑνώσεως" ὧστε τὸν τῷ χαρακτῆρι τοῦ μονογενοῦς... ἐνατενίσαντα καὶ 
τῆς τοῦ πατρὸς ὑ, ἐν περινοίᾳ γενέσθαι 1ὁ.7(337}0}1.); ὁ τοῦ υἱοῦ τὴν 
οἱονεὶ μορφὴν τῇ διανοίᾳ λαβών, τῆς πατρικῆς ὑ. τὸν χαρακτῆρα 
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ἀνετυπώσατο, βλέπων διὰ τούτου ἐκεῖνον, οὐ τὴν ἀγεννησίαν τοῦ πατρὸς 
“ἀλλὰ τὸ ἀγέννητον κάλλος ἐν τῷ γεννητῷ κατοπτεύσας.. ὥστε ἡ τοῦ 
υἱοῦ ὑ. οἱονεὶ μορφὴ καὶ πρόσωπον γίνεται τοῦ πατρὸς ἐπιγνώσεως" καὶ 
ἡ τοῦ πατρὸς ὑ. ἐν τῇ τοῦ υἱοῦ μορφῇ ἐπιγινώσκεται, μενούσης αὐτοῖς 
τῆς ἐπιθεωρουμένης ἰδιότητος εἰς διάκρισιν ἐναργῆ τῶν ὑ. 1. Β(24051)); 
ΟἾΠΘΥ ΔΓΟΓΡΥΘΙΒΌΟΩΒ ἴῃ ἴουτηβ οὗ βιιβἰβίθησα δηλῶν... ὅτε ὥσπερ 
ἐστὶν ὁ πατὴρ ἐνυπόστατος, καὶ πρὸς ὑπόστασιν οὐδενὸς δεόμενος" 
οὕτω καὶ ὁ υἱὸς (Ὦχγβ, πο». 30. τῷ Πεὐ.(12.148); οὐσίαν μίαν ἔλαβε καὶ 
ὑ, εἰς δύο ὑποστάσεων παράστασιν...ἑνὸς τινος ἐπελάβετο εἰς τὴν τῶν 
δύο ὑ. 1δ.2.2(12.τόσί.); τὸ μὲν πρῶτον Ξο. ἀπαύγασμα τῆς δόξης ..-εἰς 
ἀπόδειξιν. τοῦ ἐκ τῆς οὐσίας ἀμερῶς εἶναι, τὸ δὲ δεύτερον, ὅτι οὐκ 
ἀνυπόστατον ϑενεοτ. Πδῥ.τ:3(ρ.346.26) ; 1514. Ῥ6].6}}.3.18(Μ.78.}440)}; 
ΟΤΙΘΒΊΠΑΙ πα Οἱ δχθβεβίβ ρευβιβίθα ἀκριβῆ... φησί, σώζει τὸν χαρακτῆρα 
τῆς φύσεως ὥστε ὅπερ ἂν ἐκείνην νοήσῃς τὴν ὑ., τοῦτο νόει καὶ ταύτην 
εἶναι Τάτ, ορ5. 6Ρ.τι2}.(ρ.201.34); ταῖς ἡμετέραις ἐμπρέπει ψυχαῖς 
ὁ χαρακτὴρ τῆς ὑ. τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, ἀναμορφοῦντος ἡμᾶς τοῦ ἁγίου 
πνεύματος, δι᾿ ἁγιασμοῦ, πρὸς αὐτόν Ονγ. ἰς.4.2(2.5 018}; χαρακτὴρ τῆς 
ὑ, τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ὁ υἱός 1. ἰ{65.τ2(5,1108); 14. Ζ1α], Τγίη. π(εἷ; 
5588); Γβοης, ΠΝ 6ε].2.τ(}.86.15250,1522.4). 

5. 48 εαυϊναϊεπί οἵ οὐσία, τμδείαηεε; Ἰηῆαθεποε οἵ ΗδΌ.1:3 
τορθίῃει ὙΠῸ 58 οὗ σε δείαρεΐα 85 118 [δ Ό}ἢ σουπίογραγέ δοσοιπξ 
ἴοσ πιϑην, ἐπουρἢ ποῖ 8}}, οὗ Ἰηβίθποοβ ΠΥ ὕ. ἀσποίες ἀἰνίηθ 
6β86Π08; ΜΏΘΓΕ [{ ΡΆ͵ΆΠ1615 οὐσέα [πΠ6 ΘἸΏρΠαβὶς 65. οα {86 φείμαϊ 
ἐχίδίσηεε, (86 γεαϊτὲν οἵ Ξβυβθβίαποθ; οἵ, π6 Ζογίθ ἐρϑα ὑ, (14 δεὶ φιιὺ- 
52116} ἐ7τι5 σογβογεέμρη αἰϊφμά ἠαδεαὶ.. φμῖς ὠμφιαηπ.. παρηί μά ϊ- 
πε ἦτ δαρτοηίία γεχμίδευ! ἢ Οτιῤγίης. τ. 2.(ρ.28.20; Μ.ττ.1300) ; 
ΦΑΈ ἀταΐ, Τείπ,πιτοί Μ.28.11484) οἱξ, 5. στόμα; ἐδ.τ.4(11210) εἶς. 5. 
ἐντολή ; τεῖ. ὅτι οὗ χρήζειν ἔοικε τὸ ἅγιον πνεῦμα διακονοῦντος αὐτοῦ τῇ 
ὕ,, οὐ μόνον εἰς τὸ εἶναι, ἀλλὰ καὶ σοφὸν εἶναι ΟΥ̓. ο.2.το(δ; ρμ.δς.24; 
Μ.14.120Ὰ}; 1. 1ὰ Μοπδιομίδη σοπίτονεγεν, Πίοη. αὶ ἀρ. ΑἸ δεν.) 6 
(0.22.3; Μ.25.4610) οἴ{. 5. δύναμις; 2. ἀρβῖ, Ῥαμ], ὅϑδτη. τὸν υἱὸν... 
σοφίαν καὶ λόγον καὶ δύναμιν θεοῦ, πρὸ αἰώνων ὄντα οὐ προγνώσει ἀλλ᾽ 
οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει, θεὸν.. «ὁμολογοῦμεν Ἡγταθη.ε}.(ρ.324.24); ταὖύ- 
την..«τὴν ὑ, οὐσίαν ἐκάλεσαν οἱ πατέρες [1.6. ΟΑὨτ.(560}] 0.1,ποά. 
ἐῤ. ἀορηηνρ. ἘΡΙΡῊ, ἠαεν.73.τ(ρ.28ς.28.; Μ.42.4280}; 3. Ματοο 15 εἰς 
τὴν ἀνθρωπίνην ἣν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἀνείληφεν σάρκα ἀφορῶν [3ς. 
Ἀστέριος] καὶ δι᾿ αὐτὴν οὕτω [80. “δύο ὑποστάσεις] φανταζόμενος 
ΜέαυςΕ]], 3.57 ΔΡ.Ελι5...1}1.2.τοί(ρ.123.8.; Μ.24.0444}; τὸν υἱὸν ὑποστά- 
σει διῃρημένον. .«φἄάσκοι ΜατςοΕ]]. γγ.58 1Ὁ.(0.123.1τ8.; 0448); ΜάτοΕ}}. 
».6ο 1δ.3.4(ρ.158.33; τοοξα}; ὁμολογοῦμεν πατέρα ἀΐδιον, υἱοῦ ἀιδίου. 
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ὄντος καὶ ὑφεστῶτος- καὶ πνεῦμα ἅγιον ἀιδίως ὃν καὶ ὑφεοτός. οὐ 
γὰρ ἀνυπόστατον τὴν τριάδα λέγομεν" ἀλλ᾽ ἐν ὑ. αὐτὴν γινώσκομεν 
ἘρΈη σα. βα.2(Μ.τ8,13048); 4, ἴῃ Ατίαπ σοῃτονουθυ ἴδιον οὐδὲν. 
ἔχει τοῦ θεοῦ καθ᾽ ὑπόστασιν ἰδιότητος Ατ΄ Τ αὶ, ἤγ.2.8 ἀρ. Αἴμισγηιις 
(ρ.242.τ6; Μ.26.705}) ; τρεῖς εἰσιν ὑ, καὶ ὁ μὲν θεὸς... ἔστιν ἄναρχος 
εὖ δὲ υἱὸς. πρὸ αἰώνων κτισθείς ἸΔ,6ῤ. Αἰοχ ἰδ. το(ρ.244.8; 7008); 
τοὺς δὲ λέγοντας...ἐξ ἑτέρας ὑ, ἢ οὐσίας... .«ἀναθεματίζει ἡ...ἐκκλη- 
σία ϑγηη. ΝΊς, (325)(ρ. 52)4ρ.Ἐπι|5.ορ.αες.4(}1.20.1ς4ο0); τορϑαϊοα 
ἴῃ δγηηρ. ἀη1.(341)4 ἈΡ.ΑἸΉ νη 2ο(ρί2στις ; Μ.26.7284}); δγηι. ἄτη. 
(345)10.26{0.252.4; 7280); οὔτε μὴν ἐξ ἑτέρας τινὸς ὑ. παρὰ τὸν 
πατέρα προῦποκειμένης ἀλλ᾽ ἐκ μόνου τοῦ θεοῦ 5γηη. 4 η1.(34) 
3:18.(Ρ.252.11; 7274) πᾶ δγνηδιδίγια ἀπαΐξιτ; ΤΑΤῊ ἐρεέονργ.(ρ.66. 
30; Μ.26.,12320) ; τῶν ὀνομάτων, .«σημαινόντων...«τὴν οἰκείαν ἑκάστου 
τῶν ὀνομαζομένων ὑ, καὶ τάξιν καὶ δόξαν: ὡς εἶναι τῇ μὲν ὕ. τρία, 
τῇ δὲ συμφωνίᾳ. ἕν δγηιῦ. ΑΉη1.(341}2 ἀρ. ΑἸΉ, ἐγη.23(ρ.240.32; 7248}; 
πιστεύω...εἰς τὸν υἱὸν. «ὄντα πρὸς τὸν θεὸν ἐν ὑ, δγεηδ, ἀπ|.(341ὴ 
ἐδ. 24{0.250.12; 7240) ; μέαν εἶναι ὕ,, ἣν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ οὐσίαν προσ- 
αγορεύουσι, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος (ϑατά, 
6ρ.εαἰ καρ. Παι.λ.4.5.8.30(3.844); Οὐάλης καὶ Οὐροάκιος.. λέγοντες 
«διαφόρους εἶναι τὰς ὑ, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος καὶ εἶναι κεχωρισμένας 1}.2.8.38(3.844); τὴν μίαν ὕ., ἥτις 
ἐστὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 1.2.8,,3(846); ἦ ἱερὰ φωνὴ ἐλάλησεν 
[1ο0.1τ0:30] καὶ διὰ τὴν τῆς ὁ. ἐνότητα, ἥτις ἐστὶ μία τοῦ πατρὸς καὶ 
μία τοῦ υἱοῦ 1}.2.8.47(847); αἰ εγοηϊ ἀβᾶρὸβ δεῖ [οστὰ ἢ ἀπ 6χ- 
Ρἰαίποα : Θχρχδβϑίοη τρεῖς ὕ. ΔΠοννεά Ἡ]Γ ΡΥΟΡΕΥ βϑαΐεριατα5 οὖς... 
ἐμέμφοντό τινες ὡς τρεῖς λέγοντας ὑ, «... μὴ ἄρ᾽ ὡς Ἠρειομανῖται λέγου- 
σιν..«ἑκάστην καθ᾽ ἑαυτὴν ὑ. διῃρημένην...ἢ ὡς ἄλλοι αἱρετικοὶ τρεῖς 
ἀρχὰς..«λέγουσιν.. οοὕτω..«τρεῖς ὑ. λέγουσι" διεβεβαιώσαντο....εἰς ἁγίαν 
τριάδα πιστεύειν, οὐκ ὀνόματι τριάδα μόνον, ἀλλ᾽’ ἀληθῶς οὖσαν καὶ 
ὑφεστῶσαν...μήτε:. τρεῖς ἀρχὰς. .«ἀλλ᾽..υἱὸν...ὁμοούσιον.. «πνεῦμα... 
ἴδιον... τῆς οὐσίας τοῦ..«πατρός...οἱ δὲ [5ὲ. λέγοντες μέαν οὐσίαν]... 
διεβεβαιώσαντο...ὑ, μὲν λέγομεν ἡγούμενοι ταὐτὸν εἶναι εἰπεῖν ὑ. καὶ 
οὐσίαν' μίαν δὲ φρονοῦμεν, διὰ τὸ ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι τὸν 
υἱόν, καὶ διὰ τὴν ταυτότητα τῆς φύσεως... «ἀμέλει κἀκεῖ οἱ αἰτιαθέντες 
ὡς εἰρήκοτες τρεῖς ὕ, συνετίθεντο τούτοις" καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ εἰρηκότες μίαν 
οὐσίαν τὰ ἐκείνων ὥσπερ ἑρμήνευσαν καὶ ὡμολόγουν ΑἸ ἴον, Έ.(Μ.26, 
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8ο1Βἢ.); τοί. Μι.3:1| ἐκβοήσαντος τὴν πατρικὴν ὑ, περὶ αὐτοῦ ΤΑΙΉ. 
“Ἅγν.4.33(ρ.82.το; Μ.26. 520Α}); εἰ παντὶ γεννητῷ αἰτία σνγκεκλήρωται 
ἀναΐτιος δὲ ἢ ἀγέννητος φύσις, οὐκ αἰτίαν δηλοῖ τὸ ἄγεννητον ἀλλ᾽ ὑ. 
σημαίνει Αδὶ ον Ρ. ἘΡΙΡΗ. ἤαεν.16.44{Ρ.308.ς; Μ.42.6ο00); Αὔξιςγηί, 
1δ.16.54{Ρ.400.16 ; 6200) ; ὑποστάσει δὲ γεννᾷ [86. ὁ θεός], καὶ ἐντολῇ 
κτίζει ΤΑΤΛῊ ἀταϊ. Τγίμιτ Β(Μ, 28. 1128); τὸν μὲν γὰρ υἱὸν..-«μόνον τῇ 
ἑαυτοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ ἐγέννησέ τε καὶ ἔκτισε... οὐδὲν τῆς ἑαυτοῦ 
ὕ. μεταδοὺς τῷ γεννηθέντι... ὁ δ᾽ ἄφθαρτος τῆς ἑαυτοῦ οὐσίας οὐ μετα- 
δίδωσιν.. οὔτε κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν, ἀλλ᾽ οἷον ἐβουλήθη, ἐγέννησε 
Ἐὰπιαροί,28(Μ.30,868.Α); τοῦ, Η, Ομοϑβὶ οὐ γὰρ ἂν ὑπηριθμήθη τούτῳ 
[50. τῷ μονογενεῖ] ὡς ἰδίαν ἔχων ὕ. 1.2 ε(Βό1Ο); τὸν πατέρα καὶ τὸν 
υἱὸν μιᾶς οὐσίας... «πιστεύεσθαι χρῆναι, καὶ τῆς αὐτῆς ὑ, καὶ τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον Ῥατι.Ῥαρα ἐῤ. Πἶγνιαρ ΓΗ ε.λ.6.3.22.7(4.883); τί γὰρ ὄντι 
αὐτῷ κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὴν ὕ. ὑπάρχει τὸ μὴ ἀρχὴν ἔχειν; ΟΥΝαΖ. 
Ογ.28.ο(ρ.3ς5.8;, Μ,36.374); τῆς τοῦ πατρὸς ὅ. συνυφεστὸς τὸ ἀπαύ- 
γασμα ὈΙάντη. Τγίπ.τ ο(Μι30.2844}; οὐδ᾽ ὁ θεὸς ἐπεκτήσατο ἔξωθεν 
τὸν υἱόν, ἀλλ᾽ ἐξ ὅλης τῆς ὑ, ἐγέννησεν ἀδιαστάτως, ἅτε ἀσώματος 1. 
1.το(2028); εἰ γάρ, φησίν.. «ἐγέννησε ἐξ αὐτοῦ ὃ θεὸς (υἱόν, ὡς εἰπεῖν, 
ἐξ ἰδίας ὑ. φύσει ἢ ἐξ ἰδίας οὐσίας, οὐκοῦν ὠγκώθη ἢ τομὴν ἐδέξατο 
ἘΡΙΡΗ, ἠαογ.δο.τπ(ρ.τ64.22; Μ.42.225Α)}; 5. ἴῃ Ροβιεἶνα βἰαϊειηθηβ 
ἀκατάληπτος...ἡ ὑ. ἡ θεία Ογτ. Η εαἰσεῖ 6.5; αὔταρκες ἡμῖν εἰδέναι 
ταῦτα.. φύσιν δὲ ἢ ὕ, μὴ πολυπραγμόνει 1δ.1τ6.24; ἡ...γῇ τοῦ οἰκείον 
κεραμέως...τὴν ὑ. λέγειν οὐ δύναται {δ.1τιττ; αὐτοὶ [5-. ἀΠρ6 15]... 
ἐκτίσθησαν, οὐ μέντοι ἐξεπορεύθησαν ἐκ τῆς ὕ, τοῦ θεοῦ καὶ πατρός 
Πιάντη. Τγη.2.4(Μ.30.4810); τὸ,. «ἅγιον πνεῦμα, συμφυῶς καὶ ἐνοειδῶς 
ἀπὸ τῆς... «πατρικῆς ὑ, 1ῤ.(4844}; ἐτέχθη...ἐκ μὲν τῆς ὑ. τοῦ πατρός, 
ἀνάρχως..-ἐκ δὲ τῆς ἀμιάντου παρθένου 18.5.3(8118); τριὰς αὕὔτη...μία 
θεότης τῆς αὐτῆς οὐσίας... τῆς αὐτῆς ὑ, ἘΡΙΡΠ σηε.6γ(ρ.82.6; Μ.43. 
1270}; ὅπου γὰρ ὁμοούσιον, μιᾶς ὑ. ἐστι δηλωτικόν" ἀλλὰ καὶ ἐνυπό- 
στατον σημαΐνει τὸν πατέρα καὶ ἐνυπόστατον τὸν υἱὸν καὶ ἐνυπόστατον 
τὸ πνεῦμα 1ῤ.6(ρ.12.τ8; 258); Παυλῖνος...ὃς παρῃτεῖτο τρεῖς ὕ. λέγειν 
ῥητῶς, δυνάμει καὶ ἀληθῶς ταῦτα φρονῶν... ἠκολούθησε δὲ τοῖς δυτι- 
κοῖς.--«ἐπισκόποις τῷ ἐστενῶσθαι τὴν Ῥωμαϊκὴν φωνὴν καὶ μὴ δύνασθαι 
πρὸς τὴν ἡμετέραν τῶν Γραικῶν φράσιν τρεῖς ὑ, λέγειν Ασας. Βιεῤ. 
Ονγ (ρ.99.258:.; Μ.77.τοο 0); οἡ Ὑ εβέευηι τουπποίορυ ν, 1.Β.6; τὸν 
λόγον οὐσιωδῶς τέτοκεν, ἵνα τὴν ὕ., καὶ τοῦ πατρὸς δύναμιν διηγήσηται 
αὐτὸς λόγος ὧν Αςφη,δΖ.ἀΐαὶ, (Μ 8ς, οδοΑ). 

ΠῚ. (Πγῖϑῖο0}; Α.. δηῖς (ΠΑ]ς. (451); 1. οἰαὶς οὗ δείηρ, σοῃεἰτἰμίοη, 
το ἤθούτισ ΟΥ̓ΡΊη μαρτυρία τοῦ... βαπτιστοῦ περὶ Χριστοῦ ἐστι, τὴν 
προηγουμένην αὐτοῦ ὕ. ... διδάσκουσα ΟΥ. 70.2.35Ξ(20; ρι94.1τ3; Μ.14. 
1170); περὶ ποίου γεννήματος...τοῦ κατὰ σάρκα...ἢ τοῦ κατὰ τὸν 
μονογενῆ θεόν. διπλῆς γὰρ οὔσης τῆς θεωρίας, ἐπί τε τῆς θείας...ζωῆς 
καὶ ἐπὶ τῆς ὑλικῆς...ὅ, ΟΥΝ ν85. πη.4(2 Ρ.49.12; Μι4 5.617); εἰ τὸ 
᾿ἐποίησεν᾽ [56. π΄ ΟΕ ΟΙ4σε5. ἴῃ βουρειτε].. εἰς τὸ προαιώνιον 
ἀναπέμπει νόημα, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ τὴν ἐνταῦθα φωνὴν [5ς΄ τῦοτ.5: 21] 
«εἰς τὴν πρώτην τῆς οὐσίας ἀνάγειν ὑπόστασιν Τδ.6(2 Ρ.130.28; 7130}; 
τὴν πρώτην τοῦ μονογενοῦς ὕ, 1δ.(2 Ρ.133.1τ5; 7178}; οὕτως ἄυλός τις... 
ἡ τοῦ ὑψίστου δύναμις, τὴν δουλικὴν μορφὴν τὴν διὰ τῆς παρθένου ὕ, 
διαλαβοῦσα, πρὸς τὸ ἴδιον ὕψος ἀνήγαγεν 1, 4 }οἱ].25(Μ.45.1τ770; ἡ 
ἀνθρωπίνη φύσις ἐκ νοερᾶς ψυχῆς, σώματι συνδραμούσης, τὴν ὑ. ἔχει... 

. ὥσπερ οὖν ἐφ᾽ ἡμῶν ζωοποιός τις δύναμις ἐνθεωρεῖται τῇ ὕλῃ, ἀφ᾽ ἧς ὃ 

. ἐκ ψυχῆς τε καὶ σώματος συνεστὼς ἄνθρωπος διαπλάσσεται" οὕτως 
ἐπὶ τῆς παρθενίας ἡ τοῦ ὑψίστου δύναμις...τὴν ἐκ τοῦ παρθενικοῦ 
σώματος πρὸς τὸ πλασσόμενον συνεισφορὰν παρεδέξατο, καὶ οὕτως 
ἐκτίσθη ὁ καινὸς ὡς ἀληθῶς ἄνθρωπος, ὁ πρῶτος καὶ μόνος τὸν τοιοῦτον 
τρόπον τῆς ὕ. ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καταδείξας ἰδ. -,(τ256Α.); ὁ σωτὴρ δηλῶν τὴν 
ὕ, τῆς οἰκείας θεότητος Ἄδο.Μρπ. αροίν.2.9(ρ.12.6); 2. παίπγε πῶς... 

, ͵ γ᾿ ΄ ᾿ 4 ᾽ Ἶ Ν ᾽ ν 

. εἰς μέαν ὑ. συνάγει συγχέων τὰς φύσεις, φυσικὴν τὴν θείαν ἕνωσιν 

ἀποκαλῶν; ΑπαΥ Βδτη. ΚΓ ρ. ΟΥτιαροὶ, ογέομι, ,(ρ.38.6; 63.1648)}; Ὀαϊ 
ν. 5. πέτα; τὰς ὑ. διαιρεῖν εἴτ᾽ οὖν φύσεις..«.τελεία μὲν ἡ τοῦ θεοῦ 
λόγου ὑ. ... τελεία δέ... ἡ τοῦ δούλον μορφή, δι᾽ ὃ καὶ ὑποστάσεις εἶπεν, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὑπόστασιν... .ἕν μὲν πρόσωπον.. ὁμολογεῖν εὐσεβές, δύο δὲ τὰς 
ἑνωθείσας ὑ. εἴτ᾽ οὖν φύσεις ΤΏΔΕ ἀρ, ΟΥγ αροὶ. ΤΥη1.3(ρ.117.128Ε.; 6], 
2108.) ; εἴ, ἔρδα τϑοίαμα χηαθ ἐπὶ ἀϊυίηα, γοριαηςῖὶ απ μπαπα 
πα πὸς μη (Ἀν ΣΙ τ... «ΣοΉ βίενιαν, ΠΟ Μαϊ μγαΥΜΉ ΤΟ ΗΊΟΗΝ 
πέψμε ἐφ ρεγανιθηίο, 56 γπαμεηι θη μἰγίσσιις παΐμγὶς ἐπ 5μα ἐγο- 
ῥυϊοία!θ τηεοη μος τὰ ὠρήεμι ἀεεορίνμς, ϑυιοᾶαβ Οὐ πίδ! τα 
ἀεεγεία (Ὁ τι5.2 Ὁ.280.25}; κἱ βοσὶ πμίοπθ πο τπὶ παϊιγαγμηι 
σμϑείαη!αο, ἀϊσῖμα φοεεί εἰ πμνήσπα, ἠπ σα ῥνοῤντοίαϊε, ονιηὶς βάεὶ 
ΟΥ̓ εἶδε υἱάσι ῥγοΐοσοῖο, {8.3 (0.200.7); 3. σοπογοῖδ ἐγιφίαμποσς οἵ 80 
ΔΌΞΙΓΤΑΟΙ Θββαποθ, παίαχα το] ΖΕ ἰὴ δὴ ἐμάϊσιάμαϊ; α. ἴῃ ΤΗάτ, 
Μορβ. δηα Νεβί. ὅταν μὲν γὰρ τὰς φύσεις διακρίνωμεν, τελείαν τὴν 
φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου φαμέν, καὶ τέλειον τὸ πρόσωπον" οὐδὲ γὰρ ἀπρόσω. 
πὸν ἔστιν ὑ, εἰπεῖν: τελείαν δὲ καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, καὶ τὸ 
πρόσωπον ὁμοίως" ὅταν μέντοι ἐπὶ τὴν συνάφειαν ἀπίδωμεν, ἕν πρόσωπον 
τότε φαμέν Τάτ ΜΟρς. ἡγ.ἰῆε.Β(ρ.200.218,,; Μ.66. οϑΙΒὺ; ἴῃ ἘΠ15 ΞΕ 58 
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Νεβίογίαβ τιδἰπίαϊπβ ἵνχὸ ἰπ Ομ τίβευ: οἵ, εοηγμηοίἸοηἶς.. ἙΟῊΠΙδαΡΉν 
εἐἰρηταίενι (πη), παι γαγη αμΐδηι οι είαηας ἐμρίϊεσς, Νεβῖ, θ΄. 
Ὁ )γίρ. 24.0.18}; οἴ, 76 «έραγε ἰες ῥγοργίόίός ἀφ ἐπ ον ἃ εἰαερε ἀεξ 
παϊμγές, 46 ξογίδ φης ἐἰαομηό 46 ἐοἰϊ6ς-εἰ σμβεῖςίε ἄαης ἐοη ἐγροδίαςθ.ς 
76 πὸ αἷς βὰς φμ" εἶδος γενποπίφη! ἃ ίφι ἰ6 Κὶ εγϑδ, εονητδ 5 τί ἐϊαϊ! [65 
δυο αν ὁ5ςέηςέ; οὐ 76 ἰες ῥγοῤνίέϊός 46 ἰᾳ ἐἰαῖν ἐοίεηί ῥγῖξες δαηδ 
(ἰρ7) ἐνρῥροΞξίαξε μαγ σφ. τ πα ἨΜ τονε φης ἀδ μοη, ΞαΉς ἡγῥορίαϑε 
εἰ ξαη5 ορόγαΠοΉ,, εἾ δὲ ῥομγφιοῖ ἐᾷ Γαρρείίες πους σοντέ ἐἰοσα 
δ ῤῥνβιε, ραν ἰς ποηι οἰ ἐη βαγοὶδς τεμίονόμέ, ρμίσφιο ἐμὰ Ἡ ἀεοερβίθς 
}ᾶς 4ε γεεομηαῖιγε 1 ἐς σθηεὸ εἰ ἱορέγαϊίοη ἀ { μομτρῖσ, οἱ ἰἰ αΊϑίδησε ἐδ 
ἄἀεα μαΐατες ἀαηϑ ἰδεῖς ῥγοῤγίέ(ός, σης “ ἐνῥοσίαϑδε οἰ ἀπαης 1 ἐο5 Ή ἐς 
δε ἐἰασιηε {᾽ εἶδος, Νεϑι. Η εγαεῖ.2.1.2οτ(ρρ.184{.}; οὐ ηἘ6 ἀοἹέ ρὰδ 
ΟΠ ΘΟΟΙΡ ἩΪ96 65 56:6 ςΞαη5 ῃγρῥοκίαϑε, σογηηῖς ετ ἔπΊοΝ (65 6556}: 65} 
ἀνατί εἰς ἰΐξης ΦΉ πὶ δδομεε εἰ γι γ οὔϊ τ ῥγοςόροη ἀμης φεμϊεο 
5δ με, τηαῖς ἰε5 παΐηγες σε εῖςίφηΐ, ἀπΉ5 ἰδηγ5 ῥγοσδβοης εἰ απ ἰδτογ 5 
παΐιγές εἰ ἀαης ἰ6 ῥγοσόρομ ἀ ππῖοῃ. φαηπί απ ῥγοεόῤον μαΐμγεὶ ἀδς 
ἐμηε, ᾿αμγὸ 56 ϑδογὲ ἀπ ηηδηιε ση υογίς ὧδ ἐἰἩΙΟΉ, αἴΉ51 τὶ ἦν ἃ 
“εἶ ῥγοόροι ΡΟ ἰος ἀδκ παΐέγος, 19.2.1.30ς(Ρ0.1021.}; ΟΡΡ. 
πρόσωπον: υεικ-ῖτε ἀσῆς ψισ ποι γεραγάϊομς ἰσ γος ΟἹ ΓΟΡ7:6 ΜΉ6 
ἀνροβίαβθ, σοῖς μορ5 ἀἴξονις τη δοδόηεα ἀφ ἰᾳ ἀτυιμτό οἱ ἰγοῖς 
ἐγροείαδες, εἰ φιεθ, βὰν βνρβοκίαξες ποιὲς ΘΗ ΠἸΟΉ 5 ἰσ5 ῥχοσόροης ὃ 1. 
1.3.220{Ρ.138); (ε χιεὶ εδιέ νοις γαπρές-υοις ῥ,. «ὧδ σός φεῦ γαρββον- 
ἐσηὶ ἔμηῖου ἃ ἐ μγροβίαδο οἱ 46 ἐδν φεῖ ἰα γαρβονίσηϊ αἵτε ῥγοσόρον ἢ 
2.1.3.26π(ρ.160) ; τὸ. εἰ ἰσ τινε (εδὶ ἰ6) ῥγοξόροη, ἡπαῖς (1 π᾿ δ ἐοί 
}ᾶας ἀὲ πιῆ βόιμῦ) ἰ Ἔσδθηξε. κὰν { ἐσϑθηεσ 46 ἰᾳ ἔογηῖε ἐφ Ὀτεμ εἰ 
ἐ ἐδβέησε 46 ἰᾳ ἔογριε ἀπ σεγυϊίεμν ἀεγιεγεηὶ ἀαης ἰσενς ἡγροσίαδες, 
1Ὁ.1.3.252(ρ.152); Ἀ. ἐὰ ντ. ὁ ἅγιος Κύριλλος, ποτὲ μὲν ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς 
ὄντος τῷ ὀνόματι τῆς ὕ. χρησάμενος. .«ποτὲ δὲ...ἐπὶ τοῦ καθ᾽ ἑαυτὸ 
ἐδιοσυστάτως ὑφεστῶτος προσώπου Τεοηί,.Β, ἐν .(Ν.86.2ο120)}; 1. ἴῃ 
ΔΠΑΪγ 515: ἔγνο Ὀαίοσα [η6 ὑπίοῃ διδασκέτω... «εἰ δίχα τῶν ὑ. μόναι καὶ 
καθ᾽ ἑαυτὰς αἱ μορφαὶ συνῆλθον ἀλλήλαις...οὐ γὰρ ὁμοιότητες ἁπλῶς 
ἀνυπόστατοι καὶ μορφαὶ συνέβησαν ἀλλήλαις καθ᾽ ἕνωσιν οἰκονομεκήν, 
ἀλλὰ πραγμάτων αὐτῶν ἢ γοῦν ὑποστάσεων γέγονεν σύνοδος Ογτ.αροΐ, 
Τῇ! τ(ρ.112.12}; 6᾽,2068); οἱ14 ἀροΐ,ονεμὶ.3(ρ.40.27; 6᾽.1670}; απ1- 
ἰεα εἴ τις... διαιρεῖ τὰς ὕ. μετὰ τὴν ἕνωσιν 14 αροἱ, 7 μά! απαϊἐ.3(ρ.1τό, 
το; δ᾽.2ΙΟΑ) ; διξστάντας [50. Νεβίοτ4 5] εἰς δύο τὰς ὑ., ἀποφοιτώσας 
μὲν ἀλλήλων εἰς τὸ ἰδίᾳ τε εἶναι καὶ ἄνα μέρος Ἰὰ ἀροἱ ογϑΉϊ.3(Ρ.40ο.18 ; 
1674}; Ιου  σοπἝιυ βίο κατ᾽ αὐτὸ δὴ τουτὶ καὶ μόνον νοηθείη ἂν ἡ 
τῶν φύσεων ἢ γοῦν ὑ. διαφορά: οὐ γάρτοι ταυτὸν ὡς ἐν ποιότητι φυσικῇ 
θεότης τε καὶ ἀνθρωπότης 1Δ.6}.4ο(ρ.26.26; 55, 1τ60}) ; εἰ μή τις γένοιτο 
τῶν ὑ. εἰς ἀλλήλας ἀνάχυσις ἢ γοῦν σύγκρασις" καίτοι τῶν τῆς ἐκκλησίας 
διδασκάλων οὐ τοῦτον ἡμᾶς μυσταγωγούντων τὸν τρόπον ἰᾷ.Νε5,.2.1 

{Ρ.24.24; 61.338); ἀσύγχυτον παντελῶς τῶν ὑ, σύνοδον 14 αροὶ, Τὐαϊ.3 
{ρ.1τῷ.10; 2138); ἀσύγχυτοι μεμενήκασιν αἱ φύσεις ἤγουν ὑ. Δ Ξεποὶ, 
2π͵|ιττ(Μ.75.13818); 11, Ἰῃ βγη Πε518 ποτα νγ. ἰβ σΟΠΟΘΥΠΘα τὸ 
Ρτοϑεπί (ἢ χιβὲ ἃ5 ὁπ6 ῬΈΥβοη, ὕ. (ΟΥ πρόσωπον ΜΓ ἩΏΙΟΉ ἴξ 15 οἴτθη 
ἈΒΒΟΟΙΔ 64) ἀδηποίοα Ῥεσβοι οἵ οτα (οὗ. 1.8.1} τγῆο Ὧδ5 ἴβϑικεη 
Βυπηδη παίιγε, Ὀδοοσὴς ἱησατηδὲς ἑνὶ προσώπῳ. τὰς ἐν τοῖς εὐαγ- 
γελίοις πάσας ἀναθετέον φωνάς, ὑποστάσει μιᾷ τῇ τοῦ λόγου σεσαρκω- 
μένῃ. κύριος γὰρ εἷς..«κατὰ τὰς γραφάς ΟΥΥ.Φρ.τ͵](ρ.28.22; 55,730); 
τὰς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῦ σωτῆρος ἡμῶν φωνὰς οὔτε ὕ. δυσὶν οὔτε μὴν 
προσώποις καταμερίζομεν. οὐ γάρ ἐστι διπλοῦς ὁ εἷς... Χριστός, κἂν ἐκ 
δύο νοῆται καὶ διαφόρων πραγμάτων εἰς ἑνότητα. .-συνενηνεγμένος 
καθάπερ ἀμέλει καὶ ἄνθρωπος... εἷς 1δ.(0ρ.38.4; 53.713}; εἰ μὲν ἕνα φὴς 
αἰἷὸν καὶ μέαν ὑ. τὴν τοῦ λόγου σεσαρκωμένην, οὐκ αὐτὸς ἔσται θεάτητος 
ὄργανον, κεχρήσεται δὲ μᾶλλον..-τῷ ἰδίῳ σώματι καθάπερ ἀμέλει καὶ 
ἡ τοῦ ἀνθρώπου ψυχή 1. Νεςί.2.8(ρ.46.20; δ᾽. 510); δεδυσσέβηκεν... 
διστὰς εἰς δύο πρόσωπά τε καὶ ὑ. ... ἀλλήλων διῃρημένας ἑκατέρᾳ τε 
λόγους τοὺς αὐτῇ πρέποντας ἀνατιθεὶς ἰδικῶς ἐδ.2.τ(ρ.34.38 .; 34λ}; εἴ 
τις προσώποις δυσὶν ἢ γοῦν ὑ. ... διανέμει [36. αὶ πα5 ὈΘΘῊ βαϊα οἵ 
ὌΒτΙ5ι} ἀ, ἔ, Ια ,ἀροὶ, ἹΠά! απαϊἔ.4(0.τ2ο0.24: 61.214}; οὐκ ἐφιεὶς εἰς δύο 
μερίζεσθαι πρόσωπά τε καὶ ὑ. τὸν ἕνα.. Χριστόν Ἰὰ αροΪ,οὐτομί, 4{Ρ.42. 
21; 6᾽.1700}; ἐκ τελείας ὕ. τοῦ θεοῦ λόγου καὶ μὴν καὶ ἐξ ἀνθρωπότητος 
τελείως ἐχούσης κατὰ τὸν ἔδιον λόγον εἷς ὁ Χριστός, ὁ αὐτὸς ὑπάρχων ἐν 
ταυτῷ θεός τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος 1ἅ,5εδοί της ϑ(ρ.221τ.0; Μ.75.12770)}; 
Ὁ, πὶ ἰαΐεσ ντιεἰπρϑβ οἵ. ΤΒαΐ, {(Ραξ ν. 2) ὅ...᾿Ισαάκ, καὶ ὁ κριός [3..΄ 
85 ἴγρε οὗ (1|5{}, κατὰ μὲν τὸ διάφορον τῶν φύσεων, τῇ εἰκόνι" 
συμβαίνουσι, κατὰ δὲ τὸ διῃρημένον κεχωρισμένων τῶν ὕ., οὐκ ἔτι. 
θεότητος γὰρ ἡμεῖς καὶ ἀνθρωπότητος τοιαύτην κηρύττομεν ἕνωσιν ὡς 
«εξν πρόσωπον ΤὨα( ἐγα!.3(4.203) ; ἕτερος: «κατὰ τὴν ὗὅ. ὁ ἐν μορφῇ 
ιθεοῦ ὑπάρχων, καὶ ἕτερος ἐκεῖνος οὗ ἐν μορφῇ ὑπάρχει 1΄1πετο(Μ. 25. 
1420); ἃ. [οτεϑπαάονπρ [Π6 Του ποορν οὗ ὅδν. Απΐ., ν. ἰηΐγα 
Ἔ.2; συμφέρομαι..«ἀναθεματίζων τοὺς διαιροῦντας μετὰ τὴν ἕνωσιν εἰς 
δύο φύσεις ἢ ὑ, ἢ πρόσωπα τὸν ἕνα κύριον..«μεμφόμενος...τῆς φωνῆς 
τῆς ἐμαυτοῦ, ἣν περὶ τῶν δύο φύσεων κατεθέμην...καὶ προσκυνῶ τὴν 
«μίαν φύσιν τοῦ μονογενοῦς..--σεσαρκωμένον ΒΔ5.56] 0. ΟΕ ΡΕ.(449)αεί. 
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(Α00 χ.τ.1 ὈὉ.1γ9.1τ8; Η.2.2130)}; μέμφομαι τῇ φωνῇ μου ἣν εἶπον 
εὐ δεῖν ἐν δύο φύσεσι τὸν κύριον. «μετὰ τὴν ἕνωσιν, ἀναθεματί- 
ζων τοὺς εἰς δύο φύσεις ἢ δύο ὑ. ἢ δύο πρόσωπα μετὰ τὴν ἕνωσιν 
διαιροῦντας τὸν κύριον Β6]Θσ5 ΑΠΊΔΘΘΠι5 δι(ρ. δ: το; Η.2.216}) ; 
4. ἐτεδείαπυε ἐχισίοηες, ἐομογείς γεαϊτῖν εἰ τὴν μὲν θεότητά τις αὐτοῦ 
παραδέχοιτο, τῇ δὲ ἀνθρωπότητι προσκόπτων μηδὲν ἀνθρώπινον... 
πιστεύοι γεγονέναι, ἢ ὑ. εἰληφέναι...ἢ εἰ ἀνάπαλιν τὰ μὲν περὶ αὐτὸν 
ἀνθρώπινα προσίοιτο, τὴν δὲ ὕ, τοῦ μονογενοῦς... ἀθετοῖ ΟΥ. 0.32.πτό(ρ; 
Ρ.452.9Ώ.. ; Μ.14.7848}):; ΟΟΟΘΒΙΟΠΑΙν πὶ ΝΕϑΊΌΣ5: οἷ. ῥομν πὸ βᾶς 
Μεῖνε, ἃ ᾿ϊρηιαίίον ὧς δαβεί(μς, ἰε5 ῥγοδόροης ξαη ἀγροςξίαξε εἰ 
56η5 ὀσεόηςσα, κοἰμὲ φμὶ οι ρδεῖε ἐδ ἀΐγα φς ἰε Τὶς δε αἀογέ αὐές ἰε 
Ρὲγε, ρηρδεο ατιδοὶ φιρ ἰε ΕΤΙ 5 σστὶ ἐπὶ ἡγροσίαπε.. εὐἰμῖ φμὶ οριρδεο 
ὧδ ἀνε ἀδιθὸ 65 6η265 δἱ 'μῖ ἐπὶ αὐονό αὐδὸ [εἴ ἐρερδεῆς φ πάη 
εἰ ἰα ἀτυτητί μ6 βοιθηὶ ΦΉ σϑέμε εἰ ἐπ ἀγροςίαξε, εονηε ποις ἰαθΟΉΣ 
ἄτι 4 ἰα ΤΥ, Νοβὶ, Η ἐναεὶ. 2.116 :.(ρ.202) ; οἴ. Πδοπτ. ΗΝ δί.1.30 
(Μ.86.τξοος) οἰΐ, 5, ἄνθρωπος ; 5. Ῥεγξοη; ἃ. ΡΟ] μασίθη μίαν ύ. 
καὶ ἕν πρόσωπον, καὶ μίαν τὴν προσκύνησιν τοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκός 
ΡΟ]. βά, 566. ῥὶ.28 ρ.1δοπὶ. Β. ρο (Μ.86.1072}; Ρ.17}.7 ὁπιὶ. μέαν 
ὕ. καὶ}; οὐ διαιροῦμεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ σαρκός, ἀλλ᾽ ἔστιν ἕν πρόσω- 
πον, μία ὗ., ὅλος ἄνθρωπος, ὅλος θεός τὰ. ξά.1η6.3(Ρ.104.22; Μ.Ρ]..8. 
8760); μία φύσις, μέα ὕ., μία ἐνέργεια, ἕν πρόσωπον τὸ.δίρ.190.16; 
8710); ἐρεῖ τις. υὐμέρος οὖν τοῦ λόγου τὸ σῶμα, συμπληρωτικὸν τῆς τοῦ 
υἱοῦ ὑ. ... ἐπεὶ πάλιν, εἰ μία ὑ, τοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκός, πῶς δὲ υἱὸς 
αὕτη τοῦ θεοῦ ;..«ὦ λόγος...τέλειος...καὶ ἰδίαν καϑ' ἑαυτὸν ἔχων ὑ. ἀεὶ 
καὶ μηδενὸς προσδεόμενος 14 μοί νι. ἢν. (ρ.200.58,.; Μ.28,1288); 
οὐ βοάοχ βοσυβεά οὗ ργοοϊδιμαὶπσ ἐννο π᾿ Ὁ τὶδὶ οἱ ταῦτα κατηγο- 
ροῦντες τὴν ἑαυτῶν γνώμην φανερὰν καθιστῶσιν, ὅτι δύο ὕ. τοῦ κυρίου 
ἡμῶν. .««λέγουσιν, ἄλλην ὑ. εἰσάγοντες.. «τοῦ ἀναληφϑέντος ἀνθρώπου, 
ὡς αὐτοί φασι, καὶ ἄλλην τοῦ ἀναλαβόντος θεοῦ, ἄλλο πρόσωπον τοῦ 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ ἄλλο πρόσωπον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. .«ἡμεῖς δὲ... 
ἕνα θεὸν ὁμολογοῦμεν τὸ συναμφότερον, μέαν ὕ. καὶ ἕν πρόσωπον, οὐχ 
ἵνα συμπληρωτικὸν τῆς ὑ. τὰ σῶμα γένηται... ἀλλ᾽ ὁ ἀληθῶς τέλειος 
καὶ τὸ ἀτελὲς ἐτελείωσεν 1.8 {Ρ}.200.1ς -2οο.21 ; 1286-- 1204}; ὕ. μέαν 
σύνθετον καὶ πρόσωπον ἕν ἀδιαίρετον ΤΟΌ. ΒΡ, σγηηδ.(ρ.286.22)Ρ. 
εοπῖ.Β. “οὶ (Μ.86.10520} ; μίαν ὕ. καὶ ἕν πρόσωπον τοῦ θεοῦ λόγου 
καὶ τῆς ἐκ Μαρίας σαρκός Τ 7} ῬΑρα ἐ.ηπεγεί,(Ρ.292.10) ; σοην οἰ οη 
1Παΐ νοῦς τιδο βϑα τ! ν ἐπα} 6 ἃ. ὑ, νγὰ5 γεάβοι ΨνὮΥ δβδβϑιππηρίοη οὗ 
τηδπῃοοα σοπιρίεῖς Δ Πα επί ϊγ νγὰ8 σο]θοϊθά, ἘΡΙΡΗ. απε.77(ρ.06. 
23, Μ.43.1τ618); ἰᾷ.μα6ν.77.24{0.437.1; Μ.42.6764); Ὁ. αραϊπδε Ῥαμ]. 
θδτὰ. δύο ὑποστάσεις λέγοντός σον καὶ δύο πρόσωπα τοῦ ἑνὸς... 
Χριστοῦ Τθιοπ.Α]..». Ραμ δαη,(0.3); ἕν πρόσωπον ὧν...καὶ μία ὕ, 
προσώπου 1.(0.5); οἵ, καί τοι φηοὶν μὴ δύο ὑφίστασθαι υἱούς" εἰ δὲ 
υἱὸς ὁ ᾿[Ιησοῦς... υἱὸς δὲ καὶ ἡ σοφία, καὶ ἄλλο μὲν ἡ σοφία, ἄλλο δὲ 
᾿]ησοῦς Χριστός, δύο ὑφίστανται υἱοί Ῥαιι)} ὅαπι. ἐγ. Β.τοίρ.331,16}} 
80. ̓ δοητ Β,Ν ἐς εἰ μι. 3(Μ.86,12028); δ. αραΐϊηθὶ Νεβῖ, ἡ σὰρξ 
τοῦ κυρίου... μετέχουσα καθ᾽ ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ λόγον Ματς. τ. 
Νερὶ,Β(ρ.04.28); ἐδιτε(ρ.1οο.27); ὡς... «προσώποις δυσὶν ἢ ὕ. δυσὶν ἣ 
υἱοῖς δυσίν, διαιροῦντας τὴν ἕνωσιν ἢ γοῦν τὸν ἕνα υἱόν, τὰς φωνὰς 
ἐφαρμόζειν οὐ δεῖ Απάτ, βατη 0. ντ αροὶ ον θη. 4(0.41.88.; 61,168. Ἐ.); 
ἃ. Ἰοδλάϊπρ ὉΡ ἴὸ δννοηδιβαῖς. ἐγὼ... ἕνα εἰδώς τε καὶ διδαχθεὶς... 
υἱόν, μίαν ὁμολογῶ" τὴν τοῦ σαρκωθέντος λόγου ὕ, Ῥ͵οο] ΟΡ ἅγρ. 
(ρ.191.21; Μιδπ5. 8640); ἔστιν εἷς υἱός, οὐ τῶν φύσεων εἰς δύο ὑ, 
διαιρουμένων, ἀλλὰ τῆς φρικτῆς οἰκονομίας τὰς δύο φύσεις εἰς μέαν ὅ. 
ἑνωσάσης ἰἅ, ἤγ.4Ρ. Ῥοει Ραϊ».7(0.40.3.); ἐκ δύο φύσεων ὁμολογοῦμεν 
τὸν Χριστὸν εἶναι μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν, ἐν μιᾷ ὑ. καὶ ἑνὶ προσώπῳ 
ΕἸΑν. ΟΡ ἀρ. Ρ(48)αε Δ ρ.ὉΠα]ς. (40Ὁ 2.τ5 Ρ.ττ4.0; Η.2.1288); 
ἰά,ρ. Τάς, (0. 35.πὸ; ΟΕ Μ δός. 8028); 1Δ.ἐῤ. το τ(ρ.27.1ο; ΜΟΡΣ.54. 
Ἴ26Α); τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως. ..εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὕ. 
συντρεχούσης δγηιδ. Παῖς, (0.τ20.33:; Η.2.4560), 

Β. ροϑβὲ (ὉΠΒδὶς. ; 1. τάσεὶν ἴπ βεῆβε Αὖσ, οἰσίς οὗ δείηρ, ἐοηϑε πείτον, 
ἃ5 ἀοτῖνεα ἔγοτη οὐ σὶῃ ὅ λόγος εἰς τὸ εἶναι... θεός, τελείως εἶχεν ἀεὶ... 
ἀλλὰ χρεία..-«πρὸς συμπλήρωσιν τῆς κατ᾽ εὐδοκίαν θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους 
ἑνώσεως ἑκατέρᾳ φύσει τῆς ἑτέρας εἰς ἀποτέλεσμα τοῦ εἶναι ἐκ τῶν 
πεφυκότων διακεκριμένως ἐν διαφόροις ὗ, ὁρᾶσθαι φύσεων καὶ υἱοτήτων 
τελείων καθ' ἕν τὸ αὐτοῦ πρόσωπον γίνεσθαι συνέλευσιν Τιεοπι. Η͂, Ν ἐς. 
4.τ(Μ.86.1τ6058) ; 10.1.34{(14970) οἷτ. 5. ἔνσαρκος ; 1δ.2.28(1 5880) οἰἷτϊ, 5, 
διαιρέω : 2. τηοπορῇνοϊτο : φηυδίρα ἢ φύσις ἀηα ὙΠ πρόσωπον ; 
8. δὲν, πε, Κρ. Ἐπὶ Μοπ. ἐρ.(Ν.86.0ο84Α) εἶτ, 5. ἐπίνοια ; ἐπὶ τοῦ 
τριαδικοῦ λόγου οὐ ταὐτὸν φύσις καὶ ὑ." ἐπὶ δὲ τῆς σαρκώσεως τοῦ 
Χριστοῦ, ταὐτὸν ἡ φύσις ἐστί, καὶ τὸ πρόσωπον, ἤγουν ἡ ὑ. ἃ 6. 
Απαϑί.ϑ. λοά.ο(Μ.80.1480); ἕν πρόσωπον καὶ ὕ, μία ἡ αὐτοῦ τοῦ λόγου 
σεσαρκωμένη ἃ 80.καἰ. 1 Ῥεῖγ.41:τ1(0.71.28); ΟΡΡ. ὀὐσέα : οὐκ ἄν τὸ ἐν 
τῇ φύσει καὶ τῇ ὑ. ταυτὸν τῇ οὐσίᾳ 14. Κ΄ ΔΡ. οεῖ Ῥαϊγ Θ(Ρ.43.2ο) ; οὐκ 
οὐσίας νοοῦμεν τὰς φύσεις, τὰς τῆς κοινότητος δηλωτικάς, καὶ πολλῶν 
ὑ. περιεκτικάς 14 .ΔΡ. Ευπὶ. Μοπ.ὁῤ.(}1.86.92 ον ; οὐκ ἄν τις.. εἴποι τὴν 
τοῦ θεοῦ λόγου.. «σάρκα τὴν ἐνωθεῖσαν αὐτῷ καθ᾽ ὁ. «γεγενῆσθαι μιᾶς 
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οὐσίας καὶ ποιότητος 1(. ΚΚ.Ὁ0.1δοπτ. Ἡπομορὴ(Μ.86.18480); οὐδ ἴῃ 
Ομ χῖβὲ ἐπουρῆ οοτηροβίία ἐν συνθέσει δὲ ὑφισταμέναις ταῖς φύσεσιν ἐξ 
ὧν ὁ εἷς Χριστός, καὶ μίαν ἀποτελούσαις ὕ. καὶ φύσιν τὴν τοῦ μονο- 
γενοῦς λόγου σεσαρκωμένον..«συναπολήγει καὶ ἡ φαντασθεῖσα τῇ 
ἐπινοίᾳ τῶν ὑ., καὶ προσώπων δυάς, εἰς ἕν τι. συνδραμοῦσα τὴν ἐξ 
ἀμφοῖν μίαν ὑ. 14,8}. Ἐπαβι. Μοπ.εῤ.(ροδαξ,); τὴν μίαν ὕύ, τοῦ λόγου καὶ 
τὴν μίαν σάρκα τὴν ἐψυχωμένην νοερῶς, ἐξ ὧν ἀτρέπτως συνενήνεκται 
εἰς ἐν καὶ συντέθειται. καὶ ἔστι μίᾳ φύσις τε καὶ ὑ. ἡ τοῦ λόγου σεσαρκω- 
μένη 1δ.(920}.); εἴ τις τὰ ἐξ ὧν ἔστι σκοπῆσαι ζητήσειεν, νοῦ μόνῃ 
φαντασίᾳ...θεωρεῖ δύο φύσεων, ἤγουν ὑ., σύνοδον". .«συνεισιοῦσα δὲ τῇ 
διανοίᾳ καὶ ἡ τῆς ἑνώσεως δύναμις, καὶ τὴν ἐξ ἀμφοῖν δείξασα μέαν ὕ, 
ἐδι(ο2τΑ ἢ); τὰ δύο τὰ ἐξ ὧν ἡ ἕνωσις, ἐν τῷ συντεθεῖσθαι τῷ νῷ μόνον 
ἀπ᾽ ἀλλήλων συνθέτως. διακρινόμενα μεταβέβληται γὰρ οὐδαμῶς μὴ 
εἶναι δύο καὶ ταῖς ὑ. 1δ.(036}0) ; φῃηταὶπρ οπε ἐνέργεια : ἀκόλουθον οὖν 
ἐστι συνθέτου νοουμένης ἡμῖν καὶ μιᾶς τῆς θεανδρικῆς ἐνεργείας, 
τοιαύτην εἶναί τε καὶ λέγεσθαι καὶ τὴν τοῦ ταύτην προφέροντος φύσιν τε 
καὶ ὕ., ὡς ἂν μηδὲν ἔχοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν 
ἀπεοικός Ἰ΄, ἤν. Ποεὶ, Βαϊ. 4Υγ(ρ.2το.τ1}; μιᾶς ὕ, ὁμολογουμένης τοῦ 
᾽Εμμανουήλ, ἀκόλονθον μίαν φύσιν ὁμολογεῖν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκω- 
μένην, καὶ αὐτὴν ἐνεργοῦσαν τὰ θεοπρεπῆ καὶ ἀνθρώπινα’ καὶ οὐ κατὰ 
τὸν Λέοντος τόμον ἐνεργούσας δύο φύσεις 1ἸΔ.Ὧρ.ΟὈΟΡ(δϑ1γαεί.το(1}.3. 
12444}; οἔνβεν. πὶ. δ. (Π.2.124τ10}; Β. 70. ῬΗΠΟρΡοπ 5᾽ δἰξεμπιρίὲ ἰο 
5υϑτου δα Ζα {Π6 Του πο]ορσν οἷ. ἑκάστη φύσις. .«λέγεται.. διχῶς" καθ᾽ 
ἕνα μὲν τρόπον, ὅταν τὸν κοινὸν ἑκάστης φύσεως λόγον αὐτὸν ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ θεωρῶμεν...καθ᾽ ἕτερον δέ, ὅταν αὐτὴν δὴ ταύτην τὴν κοινὴν φύ- 
σιν ἐν τοῖς ἀτόμοις γινομένην κατίδωμεν [0ἁῬΏΠορ.αγῥ.Αρ. οεὶ, αἰγ. 
36(ρ.275.26},) αἰ5ο 40...) λαόν. 82(Ν.04.748.4}; ὅτι δὲ καὶ ἰδικώτερον 
πάλιν τὸ τῆς φύσεως γινώσκομεν ὄνομα, τὸν κοινὸν λόγον τῆς φύσεως 
ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν ἀτόμων ἤγουν τῶν ὁ. ἑκάστης ἴδιον γενόμενον θεω- 

ροῦντες 1Ὁ.(0.277.8; Μ.04.7480); οὐ γὰρ δὴ τὴν κοινὴν [50. φύσιν] ἐπὶ τῆς 
ἁγίας τριάδος νοουμένην τῆς θεότητος σεσαρκῶσθαί φαμεν...οὐδὲ τὸν 
κοινὸν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως λόγον ἡνῶσθαι τῷ θεῷ λόγῳ..«φύσιν 
θεότητος ἐνταῦθά φαμεν τὴν ἐν τῇ ὑ. τοῦ λόγου τῆς κοινῆς θεότητος 
ἐξιδιασθεῖσαν φύσιν... καὶ φύσιν πάλιν ἀνθρωπότητος λέγομεν ἡνῶσθαι 
τῷ λόγῳ τὴν μερικωτάτην ἐκείνην ὕπαρξιν ἣν μόνην ἐκ πασῶν ὁ λόγος 
προσείληφεν. ὥστε σχεδὸν κατὰ τοῦτο τῆς φύσεως τὸ σημαινόμενον 
ταυτὸν ἂν εἴη φύσις καὶ ὕ., πλὴν ὅτι τῆς ὑ. ὄνομα συνεπινοουμένας 
ἔχει καὶ τὰς ἐπιγινομένας παρὰ τὴν κοινὴν φύσιν ἑκάστῳ τῶν ἀτόμων 
ἰδιότητας ..«ἔνθεν τῶν ἡμετέρων πολλοὺς διαφόρως εὑρεῖν ἔστι λέγοντας 
φύσεων ἤγουν ὑ. ἕνωσιν γεγονέναι. ἡ γὰρ ὑ., ὡς ἐδείξαμεν, τὴν ἐδικὴν 
ἑκάστου. καὶ ἄτομον σημαίνει ὕπαρξιν 19.(ρρ.277.1τ0--278.23} 748- 
ἼΔ4ΟΑῚ; οὐκοῦν ὡς ἐπὶ τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ καὶ φύσιν αὐτῆς καὶ ὑ, 
ὁμολογοῦμεν, οὕτω δήπου καὶ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ, ὥσπερ 
φύσιν, οὕτω καὶ τὴν ἰδικὴν ταύτην ὑ, ὑμολογεῖν ἀνάγκη, ἵνα μὴ 
ἀνυπόστατον..«τὴν φύσιν ἐκείνην λέγειν ἀναγκαζώμεθα τ.(ρ.281.51ς; 
7528); ἀλλ᾽ εἰ προύπέστη ἡ ἑνωθεῖσα τῷ λόγῳ μερικὴ φύσις, ἀνάγκη 
πᾶσα προὐποστῆναι καὶ τὴν αὐτῆς ὑ. τούτων γὰρ οὐκ ἐνδέχεται θάτερον 
εἶναι τοῦ λοιποῦ μὴ ὄντος, τὴν μερικὴν λέγω φύσιν ἄνευ τῆς ἰδέας 
αὐτῆς ὑ. ἣ τὴν μερικὴν ὑ, ἄνευ τῆς ἰδίας αὐτῆς φύσεως. ἕν γάρ ἐστιν 
ἄμφω τῷ ὑποκειμένῳ καὶ εἰς ταυτὸν πολλάκις συντρέχουσι παρὰ τοῖς 
χρησαμένοις..«εἰ τοίνυν ὥσπερ ἡ ὑ., οὕτω καὶ ἡ φύσις ἡ τῷ λόγῳ. 
ἑνωθεῖσα οὐ προὐπέστη τῆς πρὸς αὐτὸν ἑνώσεως, διόπερ ἄρα μίαν τὴν 
τοῦ Χριστοῦ ἀξιοῦσιν ὑ., διὰ τοῦτο καὶ φύσιν αὐτοῦ μίαν ἀξιούτωσαν 
εἶναι 1Ὁ.(ρ.283.ς ; 7530); απλδῃ δἰεσήθηῦ ἴῃ (ΓΒΕ 15 ὨΘΙΓΠΘῚ ἃ φύσις 
ΠΟΙ 8Π ὕ. ἴῃ 1} 6686 οἵ ψοχὰά Ῥυΐ τὸ ἀνθρώπινον, 1Ὁ.{ρ.282.τς ; 
7524}; ἡ μερικὴ φύσις οὐ ἡ μερικὴ, ὗ., 1δ.(ρ.283.88.) (δἴηςσα ἔοτ ργδοίσαὶ 
ῬΌγροβαβ ἢ Δα πε θα {πὸ ντο); τ. ΟἿΘΥ τποποργϑιζ65 μέαν αὐτοῦ 
τὴν ὑ, σύνθετον καταγγέλλω, μηδετέρας τραπείσης διὰ τὴν ἕνωσιν 
φύσεως... ἡ γὰρ κατὰ σύνθεσιν ἥτοι καθ᾽ ὑ. ἕνωσις τὴν σύγχυσιν ἀπο- 
βάλλεται. ΕΡ.αρ.ΟΟΡ(δδε)αεὶ, το(Η.3.12408}; οἰ δοπτ. Βανι δεν (ΜΝ. 
86.10200)) οἷΐ. 5. ἐπίνοια; 3. οὐ βοάοχ; ἃ. τεῖ, Νεβιίοσιδῃβ εἰ ἐκ 
φύσεων ὕ. σύνθετόν φατε, συμφήσομεν' εἰ δὲ τὴν ὡς ἐξ ὑποστάσεων, 
μὴ γένοιτο Τ,οομΐ.11.᾽ 65 |.2.24(Μ|,86,158 50); οὐ μὴν πραγματικῶς ἀνὰ 
μέρος τὴν τῶν φύσεων ποιοῦνται διαίρεσιν εἰς δύο ὑ. ἤτοι πρόσωπα 
Τὼ “πιροη (0.84.1); Μ.86.τοο0 78); κ]ατὰ [Νε]στορίον τοῦ διελόντος 
τὸι «ριστὸν εἰς δύο ὑ. ΟἿ ϑούι. Ἀ3 διᾷ Επένοβίβῃ ὁ μὲν τέμνει τὰς 
φύσεις εἰς ὑ., ὁ δὲ φύρει τὰς φύσεις εἰς φύσιν Ἰ,δοητ. ΒΝ 5. εἰ ἔμ 1(Μ. 

86. 12760); ̓ Ὁ. τεῦ, ὅ8ν. ἀπέ, ἀπά 70. ῬΙΗΙορ, παρὰ τίνος σοι τὸ ἐξ ὕπο- 
στάσεων τὸν Χριστὸν συντιθέναι. ..; πότε γὰρ διῃρημένας τὰς φύσεις, καὶ 
καθ᾽ ἑαυτὰς ὑποστάσας ἔγνως, ἵνα ταύτας συνάψας ἐξ ὑποστάσεων αὐτὸν 
εἶναι δογματίσῃς; Τιϑοης Βιαγρι δον. (Μι86,1033.); οἢ, φύσεως καὶ 
προσώπου οὐκ οἷδεν δια ῥοράν υπό. 6}.(}1.86.9320) ; εἰ μὲν ταυτόν 
ἐστὶ φύσις καὶ ὑ., ἀνάγκη ἡμᾶς ὁμολογῆσαι τὸ ἄτομον, εἰ δὲ ἄλλο ἐστὶ 
φύσις, καὶ ἄλλο ὁ., τίς ἡ ἀποκλήρωσις, λέγοντας ἡμᾶς δύο φύσεις, ὁμο- 
λογῆσαι πάντως καὶ δύο ὑ.; [1 ϑοητ, Β.ςεεὶ.5.6(Μ.86.12221Ὰ}; ΜΑΧΟορείδε. 
(Μιοι 4οΑ) οεἰξ,. 8, διαίρεσις ; {ΠΕ ]5Ὲ1ς φΟΠΟ]ιιϑοης5 ἴο ἩΠΙΠῊ τΠ]5 
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ἰάἀοητποατίου τι [ἢ φύσις ἰεα 45, 1δ.; Ογτ. δ. δαδ, 6(Ρ.140.23); Τι.ΟΡ 
μαεν.(Μ.86.618); 6. οὐ ἐδυπηοίοσν : οὗ ΟΥ̓ λέγεται γὰρ καὶ ὕ. παρὰ τὸ 
ὑφεστηκέναι ἡ φύσις Τ,οοπτ, ΗΠ ποηορλ. (Μ.86.18254); υ]ορ, 7 γ ἀορΉ. 
(Μ.86.295381.); ὑποστάσεων ἕνωσιν λέγει ὁ... Γύριλλος καὶ διαφορὰν 
καὶ ἰδιότητα, ἀντὶ οὐσιῶν κέχρηται τῇ φωνῇ, τὸ ὑφεστὸς τῶν πραγμάτων 
«-δεικνύς, σαφῶς διδάσκων, ὡς οὐχ ὁμοιοτήτων τινῶν ἣ μορφῶν 
ἀνυποστάτων γέγονεν ἕνωσις, ἀλλ᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ΕπὮ. Κ᾽ ἀρ. 
σε. Ραϊγ.22(0.142.4); Οἵ Ἰποπορηγβίΐθβ λεγέτω τις τὸν λόγον, καθ᾽ 
ὃν ὁ. μὲν καὶ οὐσία, ἤγουν φύσις καὶ πρόσωποι"" ἐπὶ τῆς θεολογίας τὸ 
κοινὸν ἢ τὸ ἴδιον ὁρίζουσι.. οὐχ οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας ἱ,εοηΐ, 
Βανι δεν. (Μ.86.19244)}; οἔϑεν. ηταρ,ηδϑῦ δικοί ο(Μ.80.1480); 
ἐν καταχρήσει ἔστι πολλάκις μεταγενόμενα εὑρεῖν καὶ τὰ τῆς φύσεως 
καὶ οὐσίας καὶ ὑ. καὶ προσώπου ὀνόματα ἐπὶ τῆς οἰκονομίας Τ,Θομ τ... 
ἡποπορἧ. (18:28); οὐδὲ καθ᾽ ὃ μέαν ὕ. λέγομεν τῆς θεότητος καὶ τῆς 
ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ, οὕτω δυνατὸν καὶ μίαν φύσιν λέγειν 
Χριστοῦ, ἐπειδὴ μὴ ταὐτὸν φύσις τε καὶ ὑ. ᾿ιδεη. ἐπί, (ρ.86,1γῖ.; Μ.86. 
ΙΟΟ00) ; Σευνῆρος κακούργως ταυτὸν εἶναι λέγει τῇ φύσει τὴν ὑ., ἵνα τὴν 
σύγχυσιν διὰ τῆς μιᾶς κυρώσῃ φύαεως..«καὶ πάλιν τὴν διαίρεσιν 
εἰσηγήσηται τὴν ἐξ ὑ, πρεσβεύων ἕνωσιν καὶ ὅτι καθάπερ Νεστόριος 
ψιλὴν λέγων τὴν ἕνωσιν, πραγματικὴν εἰσῆγε διαίρεσιν: οὕτω καὶ 
Σευῆρος ψιλὴν λέγων φύσεων διαφοράν, πραγματικὴν ποιεῖται τὴν 
σύγχυσιν ΜαΑΧΟΟρ δε νο1.404Ὰ}; ἅ. αἀοοίτηθ. εἰ οὐκ ἔστε φύσις 
ἀνυπόστατος ἐκ δύο δὲ φύσεων ὁμολογεῖτε τὸν κύριον, ἐκ δύο ἄρα ἔσται 
καὶ ὑ. .«. οὐ ταυτὸν... καὶ ἐνυπόστατον. ὥσπερ ἕτερον οὐσία καὶ 
ἐνούσιον" ἡ μὲν γὰρ ὑ. τὸν τινὰ δηλοῖ, τὸ δὲ ἐνυπόστατον τὴν οὐσίαν' 
καὶ ἡ μὲν ὕ., πρόσωπον ἀφορίζει τοῖς χαρακτηριστικοῖς ἰδιώμασι" τὸ δὲ 
ἐνυπόστατον, τὸ μὴ εἶναι αὐτὸ συμβεβηκὸς δηλοῖ, ὃ ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ 
εἶναι... ὦ τοίνυν λέγων, οὐκ ἔστι φύσις ἀνυπόστατος, ἀληϑὲς μὲν λέγει" 
οὐ μὴ ὀρθῶς συμπεραΐνει, τὰ μὴ ἀνυπόστατον συνάγων εἰς τὸ ὑ. εἶναι 
Τβοηΐ. Β. Δί δε εἰ πὶ. τ( 1.,86.12770.}; τῇ..«ἰδίᾳ ὁ. αὐτὴν [536. τὴν 
σάρκα] ἀνειληφὼς ἐπροσωποποίησεν Τ,δοπὶ, Η Λεδί. 5,25 (Μ.86,1748Ὰ}; 
οὐδεὶς εὐσεβῶν δύο ὑ. ἔχειν αὐτόν φησι ὄντως τὸν λόγον" ἀλλὰ τὴν μίαν 
αὐτοῦ ὑ., πάλαι μὲν ἐξ ἀποιήτων.. «γνωρίζεσθαι ἰδιωμάτων... «νὸν δὲ καὶ 
ἐκ ποιητῶν ἔχειν λόγων καὶ πραγμάτων ἐκ περιουσίας τὰς ὑποστατικὰς 
ἑαυτῆς ὑπογραφάς 1.2.3ο(τ1 5960); 19.2.7,22(1540},15848}; δύο... κατὰ 
φύσιν τὰ ἑνούμενα, ὡς ἑνούμενα' ἕν δὲ τὴν ὕ. ὡς ἡνωμένα Ἰα“ποπορἧ.3 
(Μ. 86. 1712} τὸ δὲ ἀριθμῷ ἕν λεγόμενον, τὸ τῇ ὑ, ἕν ὅν φαμεν, καὶ οὐ 
τὸ τῇ φύσει ἕν τὖ «ὁτ(1δο48); ; ἕνωσις μὲν ὑποστάσεων ἐν μιᾷ φύσει ἐπὶ 
τῆς.««τριάδος, ἕνωσις δὲ τῶν φύσεων ἐ ἐν μιᾷ ὑ. ἐπὶ τῆς--«σαρκώσεως τοῦ 

λόγου 1Ὁ.1τ8(1780})) ; διπλοῦς κατὰ τὴν οὐσίαν...οὐ διπλοῦς τῇ χαρα- 
κτηριστικῇ ὑ. ἘΡΒτ.ΑΆπΕε, (Δ 1.86.21080); εἴ τις τὴν μίαν ὑ. τοῦ... 
Χριστοῦ οὕτως ἐκλαμβάνει, ὡς ἐπιδεχομένην πολλῶν ὑ, σημασίαν, καὶ 
διὰ τούτου εἰσάγειν ἐπιχειρεῖ..-δύο ὕ,, ἦτοι δύο πρόσωπα... «ἀλλὰ μὴ 
ὁμολογεῖ τὸν. ε«λόγον σαρκὶ καθ᾽ ὑπόστασιν ἑνωθῆναι καὶ διὰ τοῦτο 
μίαν αὐτοῦ τὴν ὑ. τοι ἕν πρόσωπον. «(ἀν ἐ (ΟΡ (553)απαιί, 5; πεπρᾶχθαϊ 
φαμεν τὴν ἕνωσιν καθ᾽ ὑ. ... ὁ θεὸς λόγος, τουτέστιν ἡ μία ὑ. ἐκ τῶν 
τριῶν τῆς θεότητος ὑ. ... ἐδημιούργησεν ἑαντῷ...ἐν τῇ ἰδίᾳ ὑ, σάρκα 
ἐψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ ὅπερ ἐστὶ φύσις ἀνθρωπίνη... «διὰ 
γὰρ τοῦ εἰπεῖν ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων᾽ τὴν τοῦ λόγου ὑ, ὑπάρχου- 
σαν ἔδειξεν ἐν οὐσίᾳ θεοῦ, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν 'μορφὴν δούλου ἔλαβεν" 
οὐσίᾳ ἀνθρώπον καὶ οὐχ ὑ. ἤτοι προσώπῳ ἑνωθῆναι τὸν λόγον ἐσήμανεν' 
Ταβᾶι, εὐη. (ρ.74. 24; ; Μ.86.0978); μίαν ὕὑ, τοῦ θεοῦ λόγου σύνθετον 
"ἐπειδὴ ὅτε καθ᾽ ἑαυτὴν ἁπλῶς φύσις λέγεται μὴ προσκειμένον 
ταύτῃ ἰδικοῦ τινος προσώπου, ἀόριστόν τι καὶ ἀνυπόστατον δηλοῖ 10. 
(Ρ.86.26; τΙΟΙ14};; μέαν ὕ, σύνθετον, ἐκ δύο συντεθειμένην φύσεων... 
ἀλλήλαις ἡνωμένων κατ᾽ αὐτὴν τὴν τοῦ λόγον ὑ. ..- οὐ γὰρ ὑπέστη 
καθ᾽ αὑτὸ κἂν ἀκαριαίως τὰ τοῦ Χριστοῦ ἀνθρώπινον ὡς ἂν ὑ. τοῦτο 
λέγοιτο 1ῦντ. Τγίμ, τβ(65,248{.; Μ.77.11574);} κενωθεὶς μὲν σπορὰ 
γέγονε τῆς οἰκείας σαρκός, ἀρρήτῳ δὲ συλλήψει συντιθεὶς αὐτῆς ὑ. 
γέγονε τῆς προσληφθείσης σαρκός Μαχ.αριδίρ. (Μ.01.10374}; ἐκ τού- 
τῶν δὲ θείας φύσεως καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως λέγω, καὶ ἐν ταύταις, 
καὶ τούτων ὑ. ἐστι... εἷς καὶ μόνος Χριστὸς καὶ υἱός Ἰά,οριδε, (Ν. 
91.064}; ΤΟτΙ Ν᾽ νβς, ἠόηινο.50 τ {69.(Ρ.296.5); ἔνα... Χριστὸν... ἐκ δύο 
καὶ ἐν δύο οὐσίαις... «ὑποστῆναι γινώσκομεν. .«σωζομένης τῆς ἰδιότητος. 
ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μέαν ὕ, συντρεχούσης 
ραίῃαρα ἐρινη ΜΡ Ὶ,.81. 12220); ἢ ἤ θεότης. «(καὶ ἡ ἀνθρωπότης 

τοῦ Χριστοῦ. «ἔχει. «ἑκατέρα κοινὴν τὴν μέαν σύνθετον αὑτοῦ ύ." ἡ 

μὲν θεότης προαιωνίως...ἡ δὲ.. σὰρξ... ἐπ ἐσχάτων τῶν χρόνων ὑπ᾽ 
αὐτῆς προσληφθεῖσα καὶ ἐν αὐτῇ ὑπάρξασα, καὶ αὐτὴν ἐσχηκυΐα ὑ. 
10.) ,.παᾶϊ 6(Μ,0 5.120}; ἡ αὐτὴ...«τοῦ λόγου ὕ., ἀμφοτέρων τῶν φύσεων 
ὅ. χρηματίσασα, οὔτε ἀνυπόστατον αὐτῶν μέαν εἶναι συγχωρεῖ, οὔτε μὴν 
ἑτεροῦποστάτους ἀλλήλων εἶναι παραχωρεῖ. .«ἀεὶ ἀμφοτέρων ἀδιαιρέτως, 
καὶ ἀχωρίστως ὑπάρχει ὑ. Ἰά. ξ.0.3.ο(Μ.04.τοτγαἴ.}; 580 Ὁνο ἐνέργειαι 
οἵ οὔ Ῥούβοη καθ᾽ ἑκάτερον ὧν ὑπῆρχεν ὑ. φυσικῶς ἐνήργει μὴ 

διαιρούμενος Μαχιόορβμςς (Μ.0 1.360); ὁ αὐτὸς θεὸς τέλειός ἐστιν ὁμοῦ 
καὶ ἄνθρωπος τέλειος, ἐκ δύο φύσεων... καὶ ἐν δύο φύσεσι...θελητικαῖς 



,ὔ 

ὑποστατικὸς 

τε καὶ ἐνεργητικαῖς. μιᾷ δὲ συνθέτῳ ὑ, Το.Ὁ.,7.0.51.2(}}.04.7934}); 
ἐπειδὴ μὲν οὖν δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, δύο αὐτοῦ καὶ τὰ φυσικὰ θελή- 
ματα, καὶ τὰς φυσικὰς ἐνεργείας φαμέν. ἐπειδὴ δὲ μία τῶν δύο φύσεων 
αὐτοῦ ἡ ὑ., ἕνα καὶ τὸν αὐτόν ῴαμεν θέλοντά τε καὶ ἐνεργοῦντα φυσι- 
κῶς 1}.3.τ4(1032}}. ᾿ 

ὑποστατικός, Α.. Ξηῤείανείυε; 1. δεΐηρ οὐ {πε σιδείαηεο οὗ, δείοηρ- 
ηρ ἰο τὸ δὲ ἑξῆς, ἑτέρας ὃν διανοίας ὑ., συνάψωμεν τοῖς ἐπιλεγομένοις 
Ἐπ. Μανίη.τ.2(}1.22.0408}; 2. ρίυηρ βδοίαηεο ἴθ, κατδήηρ ἐΠ6 
οχέδίοηεα οἢ εἰς συνηγορίαν προβάλλεται τῶν ἰδίων ῥημάτων τὴν ὕ, τῆς 
κτίσεως ἐν τῷ θείῳ θελήματι κίνησιν ΟΥΟΝ γ55.Εμη.12(2 Ρ.201.7; Μ. 
45. τοοο Ὁ); τὴν ἀγαθὴν καὶ αἰωνίαν ζωήν, καὶ ὡς σοφήν, καὶ ὡς 
αὐτοσοφίαν ὑμνῶμεν, μᾶλλον δὲ ὡς πάσης σοφίας ὑ. ῬοΠ. Δτ,ἄ.».7.1 
(Μ.3.8658); τὸν θεὸν τοῦ κόσμου τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς αὐτῷ συναϊδίου 
ποιητικήν τε καὶ ὕ, αἰτίαν καταφάσκειν ΖΔΟΆ ΝΗΡ (Μ 85. 11134}}; 
3. ἐςϑεηίίαὶ αὐτὴν ὑ. ὁρῶντες τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην Ε8. ἢγ.1,ε.6120 
(Ν]1.24.5368}; τὸ οὖν θέλημα τοῦ ἀνθρώπου ὡς παράστασις ὗ.- μὴ παρ- 
ὄντος δὲ θελήματος, οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ θεός τι ποιεῖ, καΐπερ δυνάμενος, διὰ 
τὸ αὐτεξούσιον ἤδς. Αερ.λοηι.37.τοί .34.7574}; τεῦ, χου.3:7 ὗ. φωτὸς 
ἐν ταῖς ψυχαῖς βεβαία καὶ διηνεκὴς ἔλλαμψις 14 Πϑεγίπεμ. 2 2(}Ά.34.. 
9560); 4. αεοἰμαὶ (ΟΡΡ. Ροτεπεῖβ!) τὰ μὲν ὕ, τοῦ νοὸς εἴδωλα πονηρό- 
τερά ἐστι καὶ ἐπικρατέστερα, τὰ δὲ λογιστικά, τούτων αἴτια καὶ προ- 
ηγητικά Ματς. ΕΥ̓ ορηδειτ. τ83(}] 6. 0288). 

Β.. τῆ 60]., αἵ οὐ ῥεγίαίϊμίηρ ἰο α βόγϑοη, ῥεγεοηαὶ, πγροείαίϊε; 1. οὗ 
ἘΔΊΠοΥ δηᾷ ϑοη ὁ λόγος θεός, ζῶσα σοφία, ὗ,, λόγος ἐνεργὴς καὶ υἱός, 
αὐτὴ οὐσιωμένη Λοας. 465. Κ’. ΜΙ αγοε] 0. ἘΡΊΡΗ ἤκδν.72.1(ρ.262.τ6; 
ἍΜ.42.3020); εἰ μὲν γὰρ οὐσιώδη καὶ ὕ. εἶναι δώσετε ταύτην [30, τὴν βού- 
λησιν τοῦ πατρός], πῶς ἔτι μονογενὴς ὁ υἷός, τρίτος ὧν ἐκ πατρός ; ὕνγτ. 
“Διὸς, Β(οι δτΒ); μήτε τῶν ὑ, ὑπάρξεων συγχεομένων ΤΟΥ Ν 55. 107.1.1Ὑ5 
ἦμ 76.(Ρ.08.τοὴ) ; οἵ Ταηῖη. πᾶσαν ὑ. πληθὺν ἐκτρεπομένων Θορἢτ. Η ἐῤ, 
νη.(Μ.87.21530}; τῆς ἀγεννησίας, καὶ τῆς γεννήσεως, καὶ τῆς ἐκπορεύ- 
σεως" ἐν ταύταις γὰρ μόναις ταῖς ὅ. ἰδιότησι διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ 
ἁγίαι τρεῖς ὑποστάσεις ΤΌντ. Τγίη ο(όϑ. 148; Μ.77.11400) ΞΞ 70.1), 2.6.1. 
Β(ΔΊ,94.8248}); διαιρετὴν μὲν ταῖς ὑποστάσεσι καὶ ταῖς ὕ, ἰδιότησιν, ἧνω- 
μένην δὲ τῇ οὐσίᾳ Ὑ70.1).Β. 7.τοί .96.τ1ο284}; 2. (ΒὨΤΙΒΓΟ]. ; ἃ. ἴῃ ρθη. 
τὴν αὐτὴν [50. ὑπόστασιν] ἔχει, μετὰ μέν τοι προσθήκην τῶν τε ὕ. ἰδιω- 
μάτων σαρκὸς Ἰιεοπε, ἢ, Δ᾽ εεέ.1.28(31.86.1τ4050); οὔτε μὴν ὕ, δυὰς κατὰ 
Νεστόριον ΜΑχ.Ρ.τ(Μ.01.5258})}; διὰ τὴν ὑ, ταυτότητα, ἤγουν τὴν 
μίαν ὑπόστασιν 1δ.(5τ60) ; Β. Ορρ. προφορικός: ἀποστελλόμενον, κατὰ 
καιρὸν εὐδοκίας τοῦ πατρικοῦ θελήματος, οὐχ ὡς προφορικὸν κατὰ 
καιρὸν χρόνου πρὸς χρείαν ἀπογεννώμενον, ἀλλ᾽ ὡς ὑ. ΤΑΛ ἀπημηΐ 4 
(Ν1.28,92τ0); ς. οΡΡ. φυσικός : τῆς φυσικῆς δυάδος τὴν ἕνωσιν, καὶ τὴν 
ὑ, μονάδα Τιοοπί, ΗΠ ἑποηορὶ. (1.86. 1808); κατὰ τὸ φυσικὸν ὄνομα, 
ὁμοιότης τινὸς πρὸς τινά ἐστιν πότε“ κατὰ δὲ ὗ., ἑτερότης μόνον Ἰὰ Ν εεὶ, 
2 ιϑ(Μ.86.15778}; εἰ μὲν ὕ. αὐτὸ [30. θέλημα] φήσουσιν, ἑτερόβουλος 
οὕτω γε ἔσται ὁ υἱὸς τῷ πατρί. μόνης γὰρ ὑποστάσεως χαρακτηριστι- 
κἀν τὸ ὑ. Μαχ. Ῥννν. (Δ τ 3120); τίς γὰρ ὃ λέγων ὅ., ὑπάρχειν ἐνέρ- 
γειαν; καὶ οὕτως ἀλλότριον τοῦ πατρὸς κατ᾽ ἐνέργειαν αὐτὸν ὁ τοιοῦτος 
ἀποφαίνει λόγος, εἴπερ ὕ., καὶ οὐ φυσικὴν ἔχει παρὰ τὸν πατέρα 
ἐνέργειαν. τοῖς γὰρ ὕ. ἰδιώμασιν, τὴν πρὸς αὐτὸν κέκτηται διαφορὰν 
προδήλως ὁ λόγος ἰά ορπες. (Μ.91.858}); ἰδιώματα τῆς θείας φύσεως... 
φυσικὰ καὶ οὐχ ὑ, 1 γτ. Τγίη. τ 3(65. 108; Μ.77.11404}; φυσικὰ γάρ, καὶ 
οὐχ ὅ. φαμεν τὰ θελήματα καὶ τὰς ἐνεργείας... εἰ γὰρ ὗ. δῶμεν αὐτά, 
ἑτεροθελεῖς καὶ ἑτεροενεργεῖς τὰς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς ἁγίας τριάδος 
εἰπεῖν ἀναγκασθησόμεθα 70.}). ζ.0.3.τ4(Μ,04.1το36Ὰ}; τὸ πρωτότυπον 
καὶ ἡ εἰκών, ὃν μέν ἐστι τῇ ὑ. ὁμοιώσει δύο δὲ τῇ φύσει ὙΠατιδιαά, 
απέΐνν.3,3.1(Μ.00.4280); ἅ. τοῦ, Ὠν ροβίβδεις ἀπίοῃ ἐν τῇ κατ᾽ οὐσίαν 
ὁ. ἑνώσει 1, δοπί. ΒΟ Ν εεί οἱ μι ρτοετα. τ(Ν.86.13080); λέγεται [536.Ψ 
ξνωσις]..-φυσική, ἡ ὡς κατὰ λόγον φύσεως οὖσα τῷδέ τινι... «λέγεται 
φυσικὴ καὶ ἡ ὡς φύσεών τινων ἁπλῶς ἢ φύσεως οὖσα καὶ οὐ συμ- 
βεβηκότων...ὡσαύτως δὲ καὶ ὕ. ἡ μέν τις λέγεται μερῶν κατὰ λόγον 
ὑποστάσεως, ἡ δὲ ὡς ὑποστάσεων' φυσικὴν μὲν οὖν φαμεν ἡμεῖς τὴν 
ἕνωσιν ἐπὶ Χριστοῦ, ὡς φύσεων ἡνωμένων κατ᾽ αὐτόν...καὶ ὑ. δέ φαμεν 
τὴν ἕνωσιν ἐπὶ Χριστοῦ: ἀνάπαλιν μέντοι τῷ σημαινομένῳ ἡμῖν κατὰ 
τὴν φυσικήν" οὐ γὰρ ὡς ὑποστάσεων, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ λόγου οὖσαν τῆς 
ὑποστάσεως αὐτοῦ Τιοουὶ. ΗΠ. Ν᾿ ο .1. 5 ο(Μ,86.1 5120 .); 1δ.3.5(1617Ὰ}; 
ὑ. οὖν ἕνωσίς ἐστιν, ἣ τὰς διαφόρους οὐσίας ἤγουν φύσεις εἰς ἔν 
πρόσωπον, καὶ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπόστασιν συνάγουσά τε καὶ 
συνδέουσα- ὑ. δὲ διαφορὰ τυγχάνει λόγος, καθ᾽ ὃν ἡ κατὰ τὸ ἄθροισμα 
τῶν ἐνθεωρουμένων ἰδιωμάτων τῷ κοινῷ τῆς οὐσίας ἑτερότης, τέμνουσα 
κατ᾽ ἀριθμὸν ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλου, τὴν τῶν ἀτόμων ποιεῖται πληθύν ΜΆχ. 
ορμϑς. (Μ.ο1.1528); 1 (ὅτ); αὕτη ἴβ6. ἕνωσις] δὲ πρὸς ἑαυτὴν 
οὐδεμίαν ὕ. ἔχει διαφοράν 70.) ἀταϊεεί, 66(Μ.04.6658); 6. τεῖ, θέλημα 
οἵ (τις ποτὲ δὲ ὕ. αὐτὸ λέγων, τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων συνεισῆγε 
καὶ τὸ διάφορον τῶν θελημάτων ἐπὶ τῶν ὁμοουσίων Μαχ. Ῥ»γ.(Μ.ο τ. 
2200); ἈΠ4 ΡῥΙΌΟρουίο5. τὴν μέαν αὐτοῦ ὑπόστασιν, πάλαι μὲν ἐξ 
ἀποιήτων τὸ ὅλον γνωρίζεσθαι ἰδιωμάτων ἐντελῶς, νῦν δὲ καὶ ἐκ 

Ι461 
[ ἤ ὑποστολή 

ποιητῶν ἔχειν λόγων καὶ πραγμάτων ἐκ περιουσίας τὰς ὑ, ἑαντῆς 
ὑπογραφάς Τ,δεοητ. ΗΝ ἐς ι.2.30(Μ.86.15ο60) ; τοῖς ὁ. ἰδιώμασιν ΤὨτ. 
ϑίπα, αρέγγ.3.1τ.24(Μ.00.4050). 

ὑποστατικῶς, 1. μη Δανηφηίαιγν ὅταν ἴδῃς τὰ ἐγκείμενα ὕ. κινούμενα 
καὶ εἰς πάθος προκαλούμενα τὸν νοῦν ἡσυχάξοντα Ματα. ΕΥ̓ ΟΡΉ 5 .1.180 
(Μ.6ς,9284}); 2. τη ῥεγβοη πῶς..-.τὸ πανάγιον πνεῦμα κατελθὸν ἐν τῇ 
᾿Ιορδάνῃ καὶ μεῖναν ἐν Χριστῷ; κατ᾽ οὐσίαν καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν ὑ. 
Απαβί.ϑιλοί, 22(Μ9.80.2720); 8. ΟὨτβ10]., ἐγροςία καὶ; ἱῃ οἱγιεδ οὗ 
οὐ ἦπὶ ἰόν ΟΓ 16 ῬεγξοΉ, ας ὁπ Ῥεγβοη ὅσα... ἥνωται, κἂν ἐκ δύο 
νοεῖται, ὅμως τὸ τῇ τοῦ δυνατωτέρου φύσει συνενωθέν, ἐκεῖνο καὶ 
νοεῖται καὶ ὀνομάζεται Νῖατο. ΕΥ̓ Ορτέεε,το, (Μι6ς,11248}; τὴν μὲν [50.Ψ 
διαφοράν) ἐν τῷ φυσικῷ λόγῳ...«τελείως συντηρουμένην, τὴν δὲ [86.Ψ 
ἕνωσιν...ἐν τῷ οἰκονομικῷ τρόπῳ... σωζομένην Μαχιορηδε ΜΟΥ, 

. 848); εἷς ὁ προαιώνιος λόγος τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ τὴν πρόληψιν τῆς 
σαρκὸς ὕ. καὶ οὐ φυσικῶς 10.) .4τ5}.(Μ.06.12458). 

ὑπόστατις, ἡ, [ξη]. Οἵ ὑποστάτης, Ο)6 τοῦῦ γίυες φιδίαμεθ ΟΥ 
γεαϊίν; οἵ 0 65 πάντων αἰτία, Γοη., ΔΥ.4.»,1.7(ΜΠ..3.Ξ 960). 

ὑποστατός (ὑπόστατος), τωδείσηαἰίν ἌΧΊ Ηρ καθ᾽ ἑαυτὴν... οὐκ 
ἔστιν ὑ, [βς, ὕλη] ΑἸΟΧΙΤγς, ἤδη, (Ρ.το.25; Μ,18,4200); ὡς ἐκ θεοῦ 
θεός ἐστι.. οὕτως ἐξ ὑποστάσεως ὑ. ΤΑΊΤΗ. 4»γν.4.τ(0.45.4; Μ.26.460Ὰ}; 
οὗ Τίοροβ, Ὠιάγπι. Τγύρ.3.4(Μ,39.780Ὰ}; 85. βυ 5. οὔτε ἡ ψυχὴ μόνη 
γίνεται ὑπόστασις οὔτε τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ἐν ὁ. Μο]οῖ. παϊ ποριιτ( Μ, 64. 
13008). 

ὑποστέγω, ἠοϊα οὶ, γεεῖςὶ αὐτὶ αἴίαςκ, (σεο. ΡῚ5.ἐαγΡη1.1.34. 
ὑποστεναχίζω, »γοαη μη άθν, Ῥα1].51} δοῤλιτοο(Μ.86.2127.). 
ἘΚύποστερηνέω, ἢ ςἰγεηφίλεοη: πῶς γὰρ οἰκέτης δεσπότην ἐνισχύσειεν, 

ἢ πνεῦμα πέτραν ὑποστερηνήσειεν [(65,Ν82.414].20(Μ.48.888}). 
ὑπόστημα, τό, 1. γψαγγίξοη [ΗΘΌΥ. 21], τεῖ. σβϑρ.χ3:3. ὁ, ... 

ἐκάλεσε τὴν φρουράν ὙΠατ.χει.27 ἐμ ΣΚ ρ.(1.373}} ροστοη, ΒΟΡἢτ Η, 
παϊΐυ.(ρ.513.12}; 2. -- ὑπόστασις ἴῃ 56η88 οὗ σεδοίαμες, γαῖ. 761.23:8 
οὔτε τις ἄλλος... ἔστη ἐν ὕ. καὶ οὐσίᾳ κυρίου Οτ,Να2.0».28.τοίρ.51.8; 
Μ.36.528}; ἕωλον μὲν τῶν ἡμερῶν διαστήμασι, ζῷον δὲ τῷ ἐκ τῆς θεό- 
τητος ὕ. σελ. ογ.2(Μ.08,26τΑ). 

ὑποστήριγμα, τό, ῥγοῤρ, σρῥογί τὰ ὀστᾶ ταῦτα τὰ τῆς σαρκὸς ὗ. 
ΒαΞ. ον ῃ ̓ ς. 5 23(1τοός ; ΝΊ,29.3810) ; ἐπὶ οἰκίας σαθρῶς διακειμένης, 
οὐδεὶς ὕὑ. τίθησιν.. «ἀλλὰ καταλύσας... .«ἀνακαινίζει ΟἾγυ5.ἠθη:.5.3 ἴἢ 
ΤΊ (1τ.7618}; ἔπηξε τὴν γῆν, ἀναδείξας τὰ ὑ, αὐτῆς Ογτ, 7σ.12.τ(4. 
10048); ἢν. ὑπὸ. «ῥαϑυμίας λήθης τε καὶ ἀγνοίας τὰ τῶν λοιπῶν 
παθῶν ὑποστηρίγματα κραταιοῦνται καὶ μεγαλύνονται Ματο ΥΆ ορηξε, 
φι2(Μ.6ς το49Ὰ}; τὸ ὑ. τῶν νοητῶν ἀλλοφύλων 1δ.5.13(10498). 

φὑποστηριγμός, ὁ, -- ἴοτερ, ἔστω [50. ὈΙΒΠΟΡ)] αὐτοῖς ὑπό σε 
βακτηρία καὶ ὑ, ἔπιεξοὶ,(Ρ.256). 
ὑποστηρίξ-ω, ὠπάεγργορ, τἐμδίαίτιγν ταθῖ. ὅση δ' αὐτοῦ τῇ ψυχῇ 

πίστεως ἐνθέου ὑπεστήρικτο δύναμις Τλι5,ν.Ο,4.τπ(ρ.123.18; Μ.20, 
ττ64Α}); ἐλπίδι δὲ καὶ ὑπομονῇ ἀντὶ βακτηρίας...““εσθαι ΟΥΝ γ85 υΐν. 
1τ8(Ρ.218.2ο; Μ.46.3924); τοὺς τὸ ὁμοούσιον δοξάζοντας ὀρθοδόξους 
ὑπεοτήριζε ΤΏΡΒη εἰγομ.Ρ.52(Μ τοδ. 1880). 

εὐποστήριξις, ἡ, σῤῥογί, ἀξο, Ῥ[5.ἠδχ, 20 2(Ν.92.14554)} 
ὑποστιγμή, ἦν, 1. κοντα, τοί, βχερεβὶβ ἀναγνωσόμεθα.-.οὐ πάντως 

προστακτικῶς ἀλλ᾽ ὡς ἐν συνέσει μᾶλλον καὶ ὑ. ὕγτ. 70.3.2(4.2600); 
ὑμεῖς δὲ σοφιστικῶς τελείᾳ στίξζοντες, καὶ οὐχ ὑποστιγμῇ καθ᾽ ἡμᾶς 
“τὸν ἕνα υἱόν Τιοοπί, Ηυποηορὴ (Μ.86,18648); Απαϑι.5.᾿οά, Ῥτόθγα. 
(Μ.80.368); 2. ῥαμδ6, ριεμείμαίτοι πιά, ἀβθα ἴὴ οοη ποι οη Ὑ]ῈῊ 
ἐρώτησις: ὡς ἐν ὗ, τε καὶ ἐρωτήσει λέγων τὰ ἑξῆς Ογτ. Κοπι.π Ὁ τ4(ρ.184. 
12; Μ.74.7858); ἀγαγνωσόμεθα...τὸν πρῶτον στέχον κατ᾽ ἐπερώτησιν 
καὶ ὕ, Δ Ος.τοτ(4.188.Ὰ}; 1ά..}σ.5.4(4.51τ14}; 1δ.6.1(5038). 

ὑποστίζω, ῥμὲ α εογηρια, Ἐα5φ ίαγη. τ. 2(Ν.22.040Ὰ}; ΟΠγγ 5. 
ποηι.1 5.2 ἐμ τύ ογ. (το. 274}; θεν, ἀπίγς (ρ.842.1; Μ.46.645.4), 

ὑποστικτέον, ο76 τισὶ ῥιπείμα!θ ΟΥ ῥπὲ α εονρηα, ιάγταῃ, Ρν.1:7 
(Μ.59.τ6248); Τηδε, Κοννιατ :γ(3.110); 4. 5.4: 5(1.631). 

Ἐὐποστιρίτης, ὁ, ῥᾳεε, ΙΟΟ Ας Μίπ.το (ϑϑες, ἵν--ν). 
ὑποστολή, ἡ, εἰγίηκίηρ δαρδ; 1. πμρεῖἶν τῷ δὲ λέγειν κλίνειν 

αὐτὸν οὐρανὸν καὶ κατεληλυθέναι σημαίνει τὴν ὕ. τῆς ἐνθέου δόξης Ἐπι5. 
ἀ.6.6.τ(ρ.252.8; ΝΜ.22.4130}; 2. γοίγενηθηΐ τοῦ δὲ κατ᾽ αὐτοὺς τρόπον 
ἐν ὑ. γενόμενος ἶβε. οἵ Ζεγαῖ, Θεη.38:28--30] ΙΔ φο, διορἠ..7.5(Μ.22. 

᾿ 6008); 3. γέξεγυε οἵ ἰδσιαρε περιγράψας δὲ ἐνταῦθα τὴν κατ᾽ αὐτῶν 
πρόρρησιν, ὕ. χρῆται Ἰἃ.4.6.2.3(ρ.72.24; Μ.22.1328); οὐδεμιᾶς ὑ. κατὰ 
τὸ ὑψηλὸν τῆς ἐννοίας ἔν τινι τῶν ὀνομάτων ἐπ᾽ αὐτοῦ [8ς. θεοῦ] γινο- 
μένης ΟΥΝΥ55.Εππ.7(2 Ρ.τ62.28, Μ.45.1520); ὕγγϑβ.᾽10»1.3.1 ἴῃ 
Τίρι(11,5638); 4. εαμίΐοη, Ῥτος.,15.48:18(Μ.87.24570); 5. ἐΡ: ἀτὲν 
τί οὖν βούλεται ἡ ὕ. τῆς ψυχῆς καὶ ἡ μεγαλοψυχία ἐπὶ μὲν τοῦ πατρὸς 
φιλοτιμουμένων καὶ τῷ υἱῷ τυχεῖν τὰ ἶσα χαριζομένων, ἐπὶ δὲ τοῦ 
πνεύματος σμικρολογούντων τὴν χάριν; ΟΥΝ γ85. Παεοάττ( Μ.45. 
13130); οἵ ργοδοπὶπρ ρΡΌΒΡΟΙΪ χωρὶς ὕ. τινος, καὶ μετὰ ἐλευθερίας 
ἁπάσης ῃτν5.ον.34.2 τῷ ΜΙ.(7. 2900); 14. ἀονι.73.2 τη. 70.(8.4318); 
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ὑποστοόρνυμι 

Ογτ, ἄτη. (3.261); Τμάϊ.εῤ.122(4.1205); 6. γεϊμείαμεο, Ατεῖῃ. ἄροι. 
9: 4{(Μ.1τοῦ.6240). 

ὑποστόρνυμι (ὑποστρώννυμι), 1. τῤγεαΐ οἱ, οἱ (οα νύκτα δ᾽ 
ὑποστρώσας μελαντέρῳ χρώματι Ἐχι5,1.( .6(Ρ.207.30; Μ.20.13448}; τὴν 
θάλασσαν ὑπεστόρεσεν (Ὦγγβ. οηι.23.3 15. ΤΟ ογ.(10.204Ὰ}; τηράϊς, 
ὑπεστορῆσθαι τὸν πλεύμονα τῇ καρδίᾳ Ἰά ἤν. 5.5 τη Εἰ }.(12.6ο0); 
ὙΠ ΡΘΊβΌΠ8] ΟὈ]θοῖ κήρυκας... ὑποστρωννύμενοι ΜΙ Ροῖνε.2.4; 
τεῆσχ. ὑποστρώσασα ἑαυτὴν εἰς προσευχήν ΜΟΝ ον οἰ (4εἰ.22(0.21.21); 
2. Ξεαἰίεγ, Ἐλιβι ηραςί. ποίρ.62.17.; Μ.18.6730); ὅ. πιεῖ,, δεῖ, γμαδέ 
δδγεεὶ, ἘΠλπι5.4.6.τοδίρ.480.14; Μ.22,7850); ὡς ὀλετῆρα...τοῦ ἰδίου 
καρποῦ, ταῖς ἰσορρόποις ὑπέστρωσε δίκαις (νχιαἄον.7(1.2424) τὰς 
τῶν ζῴων ἀγέλας τοῖς ποσὶν ὑπεστόρεσε [5.. τοῦ ᾿δάμ]) Βα5.836],0γ, 
29.1(Μ.8ς.3284}); οὗὁ δῇ δἄυ]ίθσαββ ἐ ἑτέροις αὑτὴν ὑποστρώσασα γε, 
Με: 38. 251.4); μὴ βάϊα καταστρωννύντες αὐτοῦ τῇ ὁδῷ, ἀλλ᾽ ἡμᾶς 
αὐτοὺς ὑποστρωννύντες ὡς ἐφικτὸν ψυχῆς ταπεινότητι καὶ γνώμης 
ὀρθότητε Απατ, τιον. ο(Δ1.07.902}). 

ὑποστρέφ-ω, ἔμγη δαεῖ, γοίεγη, οἱ Ῥεπίϊεπίβ ἡ ψυχὴ ..τῇ κακίᾳ 
προσκλινομένη....εἰ μὴ “οι, ὑπὸ τῆς ἀνοίας ἀποκτηνοῦται ΟΥΟῥγίηε.τ.8.4. 
(Ρ. το; Μ.11.1808) ; ἐν τῇ τῶν “-όντων τάξει ὑποπίπτειν τ, Τα. 
4}. ἐαη. 8(Μ.το.τοςτ0); Ἐπελοὶ, (ρ.528). 

ὑποστροφή, ἡ, ΣΟ ΜΉ ; ἴ. γα γγΉ 46, ϑϑἴτοι. τὴν στροφήν, μᾶλλον 
δὲ ὑ, τοῦ σεληνιαίον κύκλου ας. στ, αροον.2,τοίρ.15.16) ; τηξάϊς. ὃ ὑ, 
πρὸς ἴασιν πάλιν οὐκ ἔχει ον Οἰρη.τ4.5; τὰ ρ6 πῃ, τὴν ὑ. τῶν δαιμόνων 
ΤΙ Βοβί. ἢ».1..8:238(Ρ.170); ἴο ξοτπιοῦ γᾶν οὐ 1{{ππ εἰς ἀπώλειαν 
ΟΠ γγ5. ον. 8, 5 τῷ σόη.(4.6820); Ἰά ἔομι.42.2 ἴῃ τον. (19.3078); δύο 
κατὰ ταυτὸν αἰτεῖ, ἀπόλυσιν μὲν τῆς συμβάσης ἀποστροφῆς, τοῦ γε 
ἁγίου πνεάματος ὑποστροφὴν εἰς ἡμᾶς Οντ Βς.5ο: τ5(Μ.69.1 1008}; τοῖ. 
Τοτ᾽5 ν]ε ἔχουσα τῆς πονηρᾶς προαιρέσεως καὶ ὑ. τὴν μνήμην Ογτ, 

εαἰφεῖ.το.8., 2. ἴῃ Ῥῆταβς ἐξ ὑποστροφῆς ΜΠ’ ἬΪΗΡ «μανρῖὶν γομηά, τπεῖ, 
ὥσπερ ἐξ ὅ. νῦν τὰ περὶ αὐτῶν διδάσκεται δου, ἥροςιτα: 3-6(ρ.128); 
πρὸς τὸν σατανᾶν ἐξ ὑ, αὐτομολῆσαι 1Ὁ,12:τ(ρ.135). 

ὑπόστρωμα, τό, δεή, τιεῖ, ἡ τῶν ἐθνῶν πληθύς..., δὲ καὶ καθέδρα 

δαιμονίων τυγχάνουσα Το Μοη, ἑπς, τί 7,86, 252τ6Ὰ), 
ὑποστρώννυμι, ν. ὑποστόρνυμι. 
ὑπόστρωσις, ἡ, τῥγεαάίῃρ, φεαϊεγίης, ΝῚ,6}}.3.243(Μ.70.4070). 
Ἐὑποστυγνάζω, γαῖ ἀΐνφεηεν, Τάτ ϑεια, ῥόθ,.1.73(}.00.17411}). 
Ἐὐποσυγκεχυμένως, «οτῃευδαὶ ἐοη μδεάϊν, ΟΥιεοηποεΐη ἴῃ ΟαΉ, 

(ρ.51.0; συγκεχυμένως Μ.13.568). 
ὑποσυλ-άω, Ξἰδαὶ αἰϑαν Ξεογείίν -«-ᾧ τὰ τῆς ἀληθείας Εἰον. ΟἸ61.2.22: 

ὑπεσύλα καὶ τὸν νοῦν ἔκλεπτεν Ἐλιβί,ηραΞκί, τ (ρ.56,16; Μ.τ8, 6408) ; ἵν᾽ 
ἐκείνων τῶν προσδοκωμένων “"ἤσω τὸν ὄγχον Τα. ἢ γεἰ,28(3.1287}; 
τοὺς ἁπλονατέρους...--ἂν ΖασΙ. ΜΙτορίξ (1.8ς. το36.). 

Ἑὐποσύλησις, ἡ, τωδογηΐηρ, Τιροπτ ΗΠ» όομοῤἧ.(Μ.86.τ8840). 
ὑποσύμβολον, τό, θ]7,, υείϊοά ἰαηραρε τὰ σκοτεινῶς ὑπὸ τοῦ ᾿ 

Πυθαγόρου λεγόμενα πρὸς τοὺς μαθητὰς δι᾿ ὑποσυμβόλων ΠΠρρ.ἦαον. 
6.27{(0.153.τ6; Μ.1ό. 32344). 

εὐποσυνάδω, οἰήμο τη 1} τηεῖ. ἀργεε τοτἦ, Αὐεῖῃ, ρος: ἍΜ. 
τοῦ. τ 040). 

Ἐῤποσφύζω, ἐγοῦ μπάεγηεαΐμ, ἘΝῚ). παγνι 0} .70.6οοᾺ}; ἢρ., ΤΟ. 
ΟΡ ερ.(Μ.06.14298). 

Ἐὐποσχεδιάζω, ἀο βοτηετῃίηρ οἤολαμά; Πέποα γμαΐκέ τοϊιλιοιί 
ἀἰβεμν, οἵ (σὰ κτίσιν ὑποσχεδιάσας Ογτ. Ἵμίη. τ(63.24Ὲ). 

ὑποσῴξω, 5.ν.]., δγεξογυξ, ὕγγ. μοι. ἤϊυ.21.5(}}.77.τττ20; ἀποσώζων 

Ρ.539.23). 
Ἑὐποταγάδην, 1: δεὑ7εεϊ θη, ἤκε σεδ]οείς, ΤἈΡΒ ἢ. εἤγοη..315(Μ, 

τοϑ, 7600). 
ὑποταγή, ἡ, Δ. φεῤ)εείίοῃ,, διεδνυς βίο; οδεάίθηζε,; ᾿. οἵ οὐσβαΐαχεβ 

ἰο οά πάντα ἐν ὗ. μένει τοῦ θεοῦ" ὑ. δὲ θεοῦ, ἀφθαρσία ἴτε ἤαεν.1.28, 
4(}}.7γ.1χοϑα); Επ5. Οντ(ρ.107.2ο0; Μ.20.13214}; ταῦ, Ῥ5,102:10 δπὰ 
19,.66:1 θρόνοι δηλοῦσιν τὴν ὕ. πάσης κτίσεως ΤΑΤΠ. δέγη, βά,2ο(ρ.26; 
Μ.26.1τ2848}; οἵ ἀΠ|ρ6 15 ἴο Τίοροβ ἡ δὲ τῶν ἀγγέλων ὕ. τὴν θεότητα τοῦ 
λόγον δείκνυσιν ΑἸΉ.44γ.3.4ο(}.26.4098}; οἵ ἴῃς ψουἹα τὸ Ομβί, 14, 
πε, εἰ ς. 4γ.(Μ.26.το20Ὰ} ; 2. οἱ (μσῖβέ οὴ θαυ ἰο σοί, Ὀυτιαάον, αι 
(1.3060) ; ἔοτ ἀἰδουββίοη οὗ βιδ]θοξίοπ οὗ ὅοη, 650. τεῖ. σῦοτσβ: 28, 
ν. ὑποτάσσω; 3. οὗ {Πιὴρβ ἴο τη}, τοί, Ῥρ,.8:6, ἀν ϑενν ἀημιν, 
τ,6(Μ.6,1033.); Τμάτι Μορβ. "γν..Αρβοὶϊ.(ρ.32ο. 30; Μ.δ6.τοοιΑ); 4. 
ΤΑΘΠΆΌΕΥΒ οἵ Ὀραν δά οἱ βοὰν ἴο βρὶ τς τὰ δὲ ἐλάχιστα μέλη τοῦ 
σώματος ἡμῶν ἀναγκαῖα... «πάντα... ὕ, μιᾷ χρῆται εἰς τὸ σώζεσθαι ὅλον 
τὸ σῶμα χ(ϊονι.317.5 1 ζητητέον πῶς χωρὶς ὑ. οὐδεὶς ὄψεται τὸν θεόν ; τί 
γάρ; ἡ Αἰγυπτία Μαρία, καὶ ἄλλοι τινὲς μὴ ὑποταγέντες τινί, οὐκ 
ὄψονται τὸν κύριον ; λέγομεν οὖν, ὅτι οὐ λέγει περὶ τῆς σωματικῆς μόνης 
ὕ., ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ψυχικῆς. οὐδένα οὖν εὕρομεν τῶν ἁγίων, ὃς οὐχ 
ὑπέταξε τὸ σῶμα τῷ πνεύματι δελοῖ.τα ἴῃ 70. (Πτα.5εαἰ.4{Μ.88,7320)}; 

Β5. οὗ Ιαϊὲν το Ὀίβῃορ, «4. ΒΡ μι οτ(ρ.35.25); 6. τλοηδβίὶς ; ἴῃ ρεη,, Β85, 
γεμμη Ο(2.2118.; Μ.31τ.6484); Ματο. ΕΥ̓ Θῥηδε.2. 166(Μ. 6δ. 9560); ; ἴδ. 2. 
τόρ(οπ6}) ; Ἑκαίαις ον, 5.3(0.327}; ΠΠ αδεταῖθα τηςῖ, τύπος... «ἀρίστης ὑ, ὁ 

1462 ὑποτάσσω 

«οὐὐδρώδης ἄργυρος ἔστω" ὑποκάτω γὰρ κυλινδούμενος πάντων, παντὸς 
ῥνπουμένου μένει ἀνεπίμικτος 10. τα. Ξεαἰ,4{Μ.88.7166}; ἴῃ ἀσϑοτὶρ- 
τίου οὗ ὑπακοή, Απτ Μοπ λον, 29. .80.15 568); [15 πεσεββιῖν, [0.(] πῃ, 
ςεαἰ.4(Μ.88,725ς); μετὰ δὲ τὴν ἐν τῷ σταδίῳ λοιπὸν τῆς...ὕ, εἴσοδον, 
μηκέτι τὸν καλὸν ἡμῶν ἀγωνοθέτην ἔν τινε τὸ σύνολον ἀνακρίνωμεν..- 
εἰ δὲ μή, οὐδὲν ἐκ τῆς ὕ. οἱ ἀνακρίνοντες ὠφελούμεθα 10.(68.9}}); σοπά:- 
τοηϑ5 ἐν ὑ. δὲ ὦν, μηδέποτε πιστεύσῃς τῇ καρδίᾳ σον" τυφλώττει γὰρ ἀπὸ 
τῶν παλαιῶν προσπαθειῶν Ἰ)οτ.ἀοεί.τ7.3(Ν1.88.18044); ὁ θέλων ἐν ὑ, 
γενέσθαι, ἀποτασσέσθω τὰ ἴδια θελήματα...ὁ θέλων οὖν ἐν ὕ. εἶναι, 
καταλείψῃ τὰ νεκρὰ αὐτοῦ θελήματα..-«νεκρωσάτω ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς 
προσκαίρου. ζωῆς Ἀπ Μοη λον, τ 2(Μ.80.17858); ρετίδοϊ τες !8- 
τοὰ οὗ ψοι]ά, Τάτ, δια, ογ τα (09.812); ἰςαχρτατίοτι ἴο σοιλ- 
πε 1 56] Η5} ἀοβῖτο, Μαῖς Εχαρ. δε οἱ. 438 ἴῃ 70.ΟἸ]τὴ, καὶ, 4 
(μι; μηδέποτε ὑποδέχον τὸν ἐν ὑ. σον: παράσχου μοι, λέγοντά 
σοι, ἐξουσίαν χρόνον πρὸς ἀρετήν...ὁ γὰρ δὴ οὕτως λέγων, δῆλον ὅτι 
τὸ ἴδιον ἀποτελεῖ θέλημα καὶ τῆς..-ὑ, τὰς συνθήκας ἀθετεῖ 10. ἀτρ. 
ταΡ.32(Μ.8ς.1844); ἀπάτη..-τοῦ πονηροῦ πρὸς τὸ ἐμποδίσαι τῇ..«ὑ., καὶ 
τῇ κατ᾽ αὐτὴν ἀσφαλεῖ σωτηρίᾳ Ἡογ ἦσεϊ.τη.3(4.88,18044}); [0.(ἼἹπὴ. 
βεαί. 4(7ο88); 16.(7258); εἴδεςῖς ὁ ἐν ὑ, ὧν παρὰ πολλῶν ὑβριζόμενος.» 
καθαίρεται, καὶ γίνεται ὡς τὸ πυρούμενον ἀργύριον ἐναποστίλβον ΑὨϊ. 
Μοπ. λον. τα 2(}.89.1 7850), οὗ, ἡ ὑ. μετὰ ἐγκρατείας ὑποτάσσει θηρία 
ΑΡόῤβέβ Ραιν.(ΔΛ1.65.888) ; ἔγθειηρ ἔτοση ἔβαν οὗ ἀδαῖμ, [0.(]ττη. καί, 
4(7ο }; ἀφἰξατίηρ αὐτόρδηςο, ἰδ.(7ο8Ὰ). 

Β. ἀρῥεμάτχκ ΟΥ Ζοοίποιίς μηδὲν ἕτερον διδούς, εἰ μὴ τὰ τῇ ὑ. τῆς 
διατάξεως περιεχόμενα ΔΑ ΒΟΒΟΙΪΑΚ51. οἰ .4.4{(0.54). 

Ἑὐποτακτήτης, ὁ, ν. ἔὑποτακτίτης. 
ὑποτακτικός, 1. «πῤηηίεεῖυς, ςμδογάϊηαίο, (πη. ἸρΡι,αι. 5; ; Ματο, 

Ετιοριςς.2.24(ΜΜ.65.0330) ; οὗ γε ᾽β φταταβ, (γγβιάοηι, δον. ἴῃ ἘΡἢ. 
(τπ1,1444}; 680. τοῦ, τποηδϑές Ομοαϊοησε, [5], ρῥ.1.278(}1.78. 
2450); ΝΠ ΦΡ.τ.46(Μ.70.το48); Ματο. ΕΥ οριιθε.2.τ͵]ο(ο56}) ; Κ᾽. Αἰςκ. 
“«εσεπ.43(Ρ.602.το) ; ἴα Ατίδη τπεοίορν, οὗ ὅθ) ἴῃ τὰ]. ἰο ἘᾺΤΠΘΥ, 
ξσῃγνϑ. Τυη.2(1.825.Ὰ)}; 2. δοβιηρ α ἐηδογάϊπαϊε, τοῦ, Ῥβιτς το, 
{ύτερεαητϊ 4}. (}1.86,645}). 

ὑποτακτικῶς, ἐῃ: 186 ἘΟΜΕΙΗΣ γιοοί, ΤΗΊρΡΡ. 5.26 ᾿πι Ἐς: (0.150. 
13; ΝΜ. το, 210). 

Ἑὺ ποτακτίτης {-τήτης), ὁ, 6 ὠπάεν οδοάϊομες οὐ πάθον α γαΐε; οἵ 
ἃ ΤΠ 0Κ, ΤΠαχ.ϑίαα, σαϊσοί ραγυ.τ25(0.205); [ἀγα ΚΡ Αλδλθοῖ οὶ 
Μ.ρο. 8480). 

Ἐὑποτάκτρια, ἡ, ἔετῃ, οὗ ἔογορ., ΒίρΠ. Ιου δέορλ. (ΜΠ τοῦ. 1130.) 
Ἑὑποταξία, ἡ, οὐδάϊοπες, φδηεξοίον; οἵ γποκβ, ΝΙ ρ.2.τοῖ 

 (Μ.70.2458). 
Ἐύ ποτατεινόω, ᾿μνιρίε ἑαυτοὺς ὑ. τοῖς ὑποδεεστέροις Βα5.Ποηι τὴ 

Ρε 233(τετ55ε; Ν.20.3814}; τιρᾷ,, Τπάτγιϑιυά,ρ}ι.2, τος Μ.90.16244). 
ὑποτάσσ-ω, Ξτωῤ)γεεὶ, σιδάμο, παῖε σμδονάτηαίε; 
Α.. οι, ; 1. οὗ (ἀσοα 5] δοηρΡ' 411 τϊαρϑ το (ἢ σιβί, γαῖ, χζον.ς: 27, 
ΟἸοτα, για. φ4(ρ.τοο, 25; Μ.8,9088Β); 2. 5 5] βοοι οὗ οτθατοπ ἴο 

τήδῃ, τεῖ. Ῥρι8:6, Φίορῃ το; Τιβῖ, 2αροὶ,5.2(Μ|.6.4528); 3, οἵ 
Ομ τϑῖ, τοῦ, Ῥ5.2:8 τὴν ὑπὸ τοῦ πατρὸς δεδομένην αὐτῷ κληρονομίαν 
ὑπέταξε τοῖς ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις, τῷ τοὺς εἰς αὐτὸν 
πεπιστευκότας τοῖς τούτων ὑποτετάχθαι λόγοις Ελλι5.4,6.6.2{(ρ.253.20; 
Μ.22.4160); 4. οἵ πλδὴ ὑ. αὐτοῦ τὸ σῶμα εἰς ἁγνείαν Μεῖγ.γέ5.1.50 
(Ρ.323.17; Μ.41τ.1156}})) ; οὗ ἃ ΤΟ ΠΚ ἑαυτὸν ὑποτάξας τῇ τῶν συνασκου- 
μένων ὑπηρεσίᾳ ΝΙ.9ρ}.2.τοχ( Μ.79.2454). 

Β. ρ48585.; 1, δὲ τδηεῖξεῖυε, οδεάτομὶ, οὐ ταάς τη] εεὶ, οὗ ογοατίου τὸ 
(οᾷ, σϊφπ.2ο αι; Αἰδοπαρ ἰςρ.τβ8.2(}.6.9258), ΜεΙη.765.2.27(0..84, 
8; Μ.41.11578); οὗ 8}1 [Πῖηρβ το (τιβέ, Ροὶνγς..}.2.1; οἵ ἀοηλουϑ ἴο 
ἢΐ5. πϑῖηδ, Ταβι. ἀταἰ.20.3(Μ.6. 5408); οἱ Οῃγ5Ε ἴο ΠῚ5 Ρατεηΐβ, ταί, 
Τ,ο.2151, ΤΑ, ΜΠ] αεεά.ἀτα].τ. τοῦ .28.13244}; ἴο Τὰν, τοῦ, ῬῺΠ],2:7, 
Ῥχοςῖ. ΟΡ ζοηι.2.3(Μι6ε 8408}; οὗ τηδὴ ἴο (σοῦ 5 ΘΟΠΊ ΜΔ ηΓ8, 
Ἠδεττπαρη.12.5. 1; ΕΧΕρ. Ρϑ5. 36: :7 οὐ δεῖ πρότερον περὶ ἁμαρτίας 
ἱκετεύειν, ἢ ὑποταγέντα τῷ κυρίῳ, τουτέστιν ἐκστάντα τῆς ἁμαρτίας 
Οτιεχοῖη Ἐς.36:5(}4.17. 1248); οὗ Ηἰ5 πη τὸ ΕΤΟΥΣ, ᾿ὐβαὶαβ 07.4.12 
(ρ.31); οὗ Ὁ υβεδης ἴο ὁμ6 ἀποίπμευ μηδὲν ἀλαζονευόμενοι, “-όμενοι 
μᾶλλον ἢ ““οντες ΣΟ ΪΦη1.2,.1 ἰδ. 48.1; τὸ ὈΙΒΠΟρ5 πα ῥτεβον ἴουβ, Ιρῃ. 
Ἐρ᾿.2.2; ἴο ῥχεθονίοιβ δἀηὰ ἀφαοοηβ, Ῥοϊνοβ.5.3; ἀδαοοῦ ῖὸ 
ΒΙ5θοΡ, στ λήαρη.2; 5ἰανεβ ἴο τηδϑίετβ, 74.4.11; οὗ ψοϊηδη τὸ 
τηϑη (ν. γυνή), (ῃγν5.ἠμσμι.26.2 ἴῃ ΤΟ ον.(1ο.220Ε}; οἱ {πΠ6 Ῥαββιοῃ5 
εἰ τῷ νῷ τῶν ἁγίων ὑπετάγησαν αἱ ἀντιστρατευόμεναι τῷ νῷ κινή- 
σεις, πῶς οὐχὶ τῷ θεῷ λόγῳ ὑποταγήσονται, ἐνωθέντι ψυχῇ νοερᾷ 
μετὰ σαρκός; ΤΑΙ ταὶ. Τγίη. 5, κο( Μ.28.12858); 2. δὲ φμδογάϊπαϊε; 
α. Τηη.; οὗ ὅ0ὴ. ἴῃ Τα]. το ἘΔΊΠΕΙ οἴδαμεν γὰρ καὶ αὐτόν, εἰ καὶ 
ὑποτέτακται τῷ πατρὶ καὶ τῷ θεῷ, ἀλλ᾽ ὅμως πρὸ αἰώνων γεννηθέντα ἐκ 
τοῦ θεοῦ θεὸν κατὰ φύσιν τέλειον εἶναι καὶ ἀληθῆ καὶ μὴ ἐξ ἀνθρώπων 
μετὰ ταῦτα θεόν δγηιῦ. 4πη|.(34π)(ρ.252.3ο0; Μ.26.7200)}; οὐ γὰρ 
συντάσοομεν υἱὸν τῷ πατρί, ἀλλ᾽ ὑποτεταγμένον τῷ πατρί ϑ'γηιδ. δΊγηι. 
τ: απαϊ[ τϑίρ.2π5.31; Μ.26.737}}; καὶ τοῦτο δὲ καθολικὸν εἶναι οὐδεὶς 
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ἀγνοεῖ δύο πρόσωπα εἶναι πατρὸς καὶ υἱοῦ, καὶ τὸν μὲν πατέρα μείζονα, 
τὸν δὲ υἱὸν ὑποτεταγμένον τῷ πατρὶ μετὰ πάντων, ὧν αὐτῷ ὁ πατὴρ 
ὑπέταξε δγηιδι δίγηι. 2Ζ(ρ.25τ.1π; Μ.26.7410) ; ὑποτεταγμένον οὐσίᾳ καὶ 
γνώμῃ απ αροὶ, 26(4.30.8648); ΟἹ Ἡ, (σμοϑβέ ἰὴ τοὶ. ἴο ὅϑῃ 8π6 50ῃ 
τὸ Εαίμου, ἐφ. 2γ(β65.}; οἱ Η. μοβὲ τρίτης γε 5... οὐσίας] τῆς 
μηϑεμιᾷ μὲν τούτων συνταττομένης, ἀλλὰ τῇ μὲν διὰ τὴν αἰτίαν, τῇ δὲ 
διὰ τὴν ἐνέργειαν καθ᾽ ἣν γέγονεν “-ομένης Δ.4}00.ΟΥὺΝ γ55. μα 
Ῥ.67.28; Μ,4:.2974}; ἀοοσίτίης τοίατεα, στιν γββ, ωπ τᾷ ρΡ.77.278.; 
208 1); Ὁ. ρετξ, ΡΊςΡ]. Ρ655., σηδογάϊπαίε ; οἵ ταοη 8, Βαβγερ. ξιι5.26 
(2.3718; Μ.31.οϑκο); Μαοιλορ ρενγξο( Μ.34.8488) ; 6. ἐχορ. ; ἢ. ΒΟΥ ρ- 
ἴΌΥΔ] 56 565 αἸβοιιϑβεά, τοῦ, Ῥβ5,8:6, 46:48,, τύοστο:24, στο Ν γ88. 
Εωπιτί(ε Ρ.77.27 ; Μ.45.3 80 }.}; δὰ τρεῖτγ,2: τ8, σομοϊ μα ηρ ἡμεῖς 
ἀλλήλοις “μενοι διὰ τὴν ἀγάπην, οὐχ ὡς τὰ κτήνη φυσικῶς, οὔθ᾽ 
ὡς τὰ ἔθνη τῇ πίστει, οὔθ᾽ ὡς δοῦλοι τῷ νόμῳ ΤΑΙ Μαεεά, ἄταϊ,τ.τϑ 
(Μ.28.12210}; 13. Ἀομι.8:7), Μει,.γες. 1 “5061. (ρ. 322.15; Μ. 41. 1156Ὰ); 
11. τύοτιτσι28, δος, Μαγοθ]]υβ τὴν δ᾽ ὑποταγὴν τοῦ υἱοῦ ἕνωσιν 
ἑρμηνεύει τοῦ χένου, ξ ἕν καὶ ταυτὸν γενησομένον τῷ πατρὶ καθ᾽ ἃ καὶ 

πρότερον ἦν, ὡς αὐτὸς ἔφη Ἐπ... 1{.3.το(ρ.172.6; Μι24.τοϑο); ς, 
τοῦτο δηλοῖ καὶ τὸν υἱὸν ἀναλύεσθαι εἰς πατέρα Οντ. “αἰέεῖ.τπ. 50; 
χοῖ, Μίατοβ ]5᾽ Ἔχερεβὶθ ὥσπερ οὐχ ἔνωσιν ὁ ἀπόστολος ἐδήλου λέγων 
ὑποταγήσεσθαι τῷ υἱῷ τὰ πάντα, ἀλλὰ τὴν ἐξ αὐθεκουσίου προαιρέσεως 
ὑπακοὴν...«ἣν ἀποδώσει αὐτῷ τὰ πάντα οἷα... βασιλεῖ τῶν ὅλων, τὸν 
αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ αὐτὸν ὑποταγήσεσθαι τῷ πατρὶ οὐδὲν ἕτερον 
σημαΐνοι ἄν ἢ τὴν δόξαν..-τήν τε αὐθεκούσιον ὑπακοήν, ἣν καὶ αὐτὸς 
ἀποδώσει τῷ θεῷ καὶ πατρί, ἐπειδὰν τοὺς πάντας ἀξίους τῆς πατρικῆς 
θεότητος εἶναι παρασκευάσῃ πι5,6 ἰδ, 3. τπ(ρ.172.17}.; Μ.24. τοζοα ); 
ὁ υἱὸς.. '"ὑποταγήσεται, »ὺχ ὅτι Τοτε ἄρχεται πειθαρχεῖν τῷ πατρὶ. "- 

ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τότε ὑπακούει νυ. Η εαἰεεΐ,. 15.320; ὅταν φησὶν ὑ ὑποταγῶμεν 

οἱ πάντες τῷ υἱῷ, εὑρεθῶμεν αὐτοῦ μέλη, καὶ γενώμεθα αὐτῷ εἰς υἱοὺς 
θεοῦ..-«τότε δὲ αὐτὸς ὑποταγήσεται ἀνθ᾽ ἡμῶν τῷ πατρί, ὡς κεφαλὴ 
ὑπὲρ τῶν ἰδίων μελῶν ΑἸ  ἤηε. εἰ ες. γ.20(Ν.26,1ο200) ; τὴν ὑποταγὴν 
τῆς δουλικῆς μορφῆς ἀνειληφώς, ὑπὲρ ἡμῶν “-εται τῷ ἑαυτοῦ πατρί, οὐ 
φύσει θεότητος, ἀλλ᾽ ἑνώσει μορφῆς δουλικῆς, ἧς ἔλαβε ΤΑΤΗΜ αρεά. 

ἀϊαί.τ.18(Μ.28.12210); τ. ΝᾺ 2,07.30.4,5(0.113.1 58, ; Μ.36.ο88Η),); 
τι Ν, γε. μπιιτίς Ρ.γ8.1ς5; Μ.45.3008); Η1Η αἰἸβοιββίου, ἰα, ἄορι ῖῃ 
Το. 5: 28(Μι.44.πτπο 4}; Οντ δες. οί}. 2530); Μαχιαριδῖρ. (, 
91.τογ6.}); 1 δε5. Νὰ Ζ.άτοί. 27(}1.38.1024}; οἵ. ἐχερ. Ῥβιιοθιι ἐν τῷ 
παρόντι βίῳ καὶ ὁ πατὴρ “-εἰ τῷ υἱῷ, καὶ ἃ υἱὸς σεὶ τῷ πατρὶ τὴν 
ἀνθρωπότητα ΠοΒν ἢ, Η, ΚΤ ςιτορ: τ(λ8.02.12244}; ἃ. ἘΡἢ.1:22 οὐχ 
ἁπλῶς ἀνώτερον ἐποίησεν, ὡς προτιμᾶσθαι αὐτῶν, οὐδὲ κατὰ σύγκρισιν, 
ἀλλ- ὡς δούλων προκαθῆσθαι (Ὦτνβ. ἠοηι.3.2 τ Ἐρλι(ιτιτρο); 
6. ἘΡΒ.5:22, 1Ὁ.20.2(1430). ᾿ 

ὑποτέλειος, ἰεες βαρ εονηρίεϊθ; ὑ. ἀριθμοί ΤΟΥ 5 τολτοῖ ἐχερε 
ἐμὲ εὸρι οὗ ἐἰιεῖν ζαείονς, ει. σνρ.διατίρ.95.1ττι; Μ.τ18.15ό0), 

ὑποτελέω, ῥᾷᾳν, ἀϊξεϊαγρα ἀπ οαἰῃ, ΑΥἸΠιΘΟΠοΪαβέ. οἰ .4.τ(ρ.51); 
ἐδ.0.4{Ρ.τοτ). 

εὑποτεταγμένως, «ἰὐγηπείυεῖν, τ(ἰ6}}.3}.2. 
Ἑὐποτετρακάνθηλος, ἢ ῥῥογίοα 9 ζομν ῥαερ-οαὐάϊος ἐπενοήθη 

διὰ ζῴων σαγματουμένων ὑ. σανίδας ἐπιτίθειν, καὶ οὕτως ἐκφέρειν 
τοὺς νεκρούς ΤῊρΠη.εἰγοη.Ρ. 455 (},τοϑ, 8528). 

ὑποτεχνάομαι, εσηείγιεὶ ῥείοιυ, ΓΤ δα 5. Να 2, 1αἰ.ο2(Ν.28.056). 
ὑποτηρέω, ἐοίά ἴμ σίογε, (τ Ν ἃ Ζιον.τό.4(}1.2ς.940Ὰ}.Ψ 
ὑποτίμησις, ἡ, ἰομέηρ- ἀοινη, τιοάϊβεαίίοη, Οὐ. εἰς,2. 2 (ρ,155.5; 

Μι1τ. 8458); Ρτος,, 765,.13:1τ(Μ.8).1ο240). 
Ἐὐποτινάσσω, “Παΐε ἔγονι δείοτυ, ΤΆ} ΟΠ γνα.τίρ.5.1ς; Μ.47.6); 

τηρξ,, ΝΊΠΡ}.1.26 (8.79.0 21). 
ὑποτίτθιος, αἱ ἐπε ὑνεαςσί, (Ἰθιη,βαθά. τιδ(ρ.117.12; Μ.8, 240); 

Ομ γγϑβ ἔοι, 1.2.4 τ. τον (το, το2Ε) ; ΓΜ οι γνρι, εἰ 4 πη.3(}1.1τ8,352λ}.Ψ 
ὑπότιτθος, -- ἴοτοσ., Οντ. 7οεἶ.20(2.2206) ; Τί, ̓ ..6,1.21.6(3.802) ; 

τὰ ὁ, εὐτϊάγεῃ αὐ ἐδιὸ ὀγεαςὶ, ΤΌ Βο5. Νὰ Ζ. ἀταϊ. τοοί Μ.48.984). 
Ἐὐπότιτλος, ὁ, σε-Ξδείτορ, ΑἸῊΒΟΒοΙαβι, οί, (0.111). 
Ἐὑποτίτλωσις, ἡ, πίον ΗΠ άδΥ διεδ-  ϑοίίοηςΣ, 10. ΒΟΒοΙαβίμονιοε. 

(Ρ.9.3). 
ὑποτοπητέον, οη6 ηιδὶ φμγηι56, σε ρῥοσε, ΟἸδτη ῥαεά.2.το(ρ.210. 

24; Μ.8.5 218); 14...͵7.3.12{(ρ.232.1τ0:; ΝΙ.8.11814}; Ογτ. 15.4.τ(2.570Ὰ). 
ὑποτραυλίζω, τηθί,, {5} βομισιομαὶ, τ Ν γ85,νγ65.3(,1,46.6720). 
ὑποτραχύνομαι, τηδῖ., δέσοητα τονρισιολαι ἐχαςρογαϊρα, το Ν 55. ΦΡ. 

20(Ν1.45.2370). 
ὑποτρίβω, γωδ ὦ {{{16, ταθῖ. ὑ. τὸ μέτωπον μαγάφη ἴῃς [οτεμεαά; 

ποῦ ῥά “παμιεῖθος, ἘΡΙΡΒ ἀαον,57.τίρ.344.14; Μ.41.0068). 
κὐποτροφέω, 5.ν.1., ποιγίδὶ;, γεν, (θτη ῥαεά,.τ. 6(.8.20οὉ ; ὑπο- 

τροφζὴν) οὖσαν Ρ.115.18). 
ὑποτρύζω, τηηντι;, ΝΟΏη. Ῥαγ..70.7: τ2(}1.4.3.8050); ἐδ.7:32(8008). 
ὑποτυπτόω, 1. ἔογ, γεέῤγεέσομ!; ἃ. Ἰἰϊ, ῥῖνας στέρνα τε καὶ ὥμους 

“οὡσάμενος τέχνῃ τῇ πλαστικῇ Ἐλι5.4.ε.4.5(0.157.1; Μ.22.2618); Ὁ. πιεξ. 
ἀλληγοροῦντες τὴν διαταγὴν τῶν ἀστρολόγων τὸ μὲν κέντρον οἷονεὶ 

1463 ὑποτύπωσις 

θεὸν καὶ μονάδα καὶ κύριον τῆς πάσης γενέσεως «“-οὔσι ΗΠρρ.ἤαδξγ.-. 
τί(ρ. Τ10.31; Μ.:6. 31700); ἱστορίας τῶν πάλαι θεοφιλῶν “Εβραίων, 
ὥσπερ τινὰς ἀρετῶν εἰκόνας “υῳὡσάμενος Ἐλι5,4.6.5 Ῥτόεπι. (ρ.2οὅ.13; 
4410); Ν]}. 4Ρ}.2. ο(Ν. γ0.2054}; ; 2. ὃ ἔογηῆι δὶ ἰᾷβα, 50 ΙΩΡΊΗΕ τοῦτο 
ταῖς ἐαντοῦ παροινίαις καθ᾽ αὐτὸν (510) “-ωὠσάμενος, ἔγνω στρατεύειν 
ἐπ᾽ αὐτόν [3ς. τὸν Χριστόν] Κ᾽, Οοπεί, ττί(ρ.553.17)}; 3. γεῤγέδθη τα 
τοογάς; Ἀδῆσα ἀγα, ἐοηιροςε, Ομ ὸ παρατηρητέον ὅτι ὁ Ματθαῖος 
καὶ ὃ Λουκᾶς δόξαιεν ἂν τοῖς πολλοῖς τὴν αὐτὴν ἀναγεγραφέναι ὑπο- 
τετυπωμένην πρὸς τὸ δεῖν οὕτως προσεύχεσθαι προσευχήν ΟΥ.ΟΥ. τῇ 
(ρ.240.11; Μ.11.4738};. ΗἸΡρΡ.ἤσον.6.37(0.τόδ6.τ6; Μ.τ6.3251λ)}); ὡς 
ἀσθενὴς ὧν ὃ λόγος, περιυβρίζων μᾶλλον, ἥπερ ἐξομοιούμενος σοῖς 
ἔργοις τῇ δυνάμει, «σεται Ἵ «ὙΠαυτα ραν. 2(ρ.5.4; Μ.το.10568); 
Ἐπ|5.}.6.4. 23. 1(Μ.20 .3848); ; 4. φγηιθο 726, ἐχενιρ τ ν τὸ δειλὸν τῶν 
τρυγόνων τὴν πρὸς τὰς ἁμαρτίας εὐλάβειαν --οὔται (61. ῥαεά. 15 
(ρ.οϑ.τό; Μ.8, 2658) ; τούτων ἤδη προδιηνυσμένων ἑπόμενον ἂν εἴη τὸν 
πολδοχ νὸν ἡμῶν ᾿Ιησοῦν τὸν βίον ἡμῖν τὸν ἀληθινὸν «-ὥσασθαι καὶ 

τὸν ἐν Χριστῷ παιδαγωγῆσαι ἄνθρωπον 1.1.τ2(ρ.148.14; 3684}; ὁ δὲ 
μακάριος ᾿]Ιωάννης...τὰς τῶν καμήλων εἵλατο τρίχας καὶ ταύτας 
ἠμπίσχετο, τὸ εὐτελὲς καὶ ἄδολον τοῦ βίου --ούμενος 1Ὁ.2.το(ρ.224.14; 
5328); 5. ἐγῥτῇν, βξωγε τοῦτό τοι πάλιν καὶ νόμος ἡμῖν ἱερὸς αἴνιγμα- 
τωδῶς ὑπετύπου ντ, αὐον.τά4(τ.480}); ἘΠΕ Α]. ιδς, ἐρ. αμὶ (ΜΛ Βς. 
618); Πίοπι τ, 4. ττ(Μ,ι..4840); οἱ δὲ ἑπτὰ τῶν τετρακισχιλίων 
ἄρτοι τὴν νομικήν, ὡς οἶμαι, μυσταγωγίαν ὑπυτυποῦσιν Μαχ.ατηδὶρ. (Μ. 
ΟΙ.1401})}. 

ὑποτύπωσις, ἡ, 1. ομἰϊης, φτἰκοίες, ΟἸειη. ον. 4.1(Ρ.248.το; Μ.8. 
1216Ὰ)}; ἁπλῶς δὲ καὶ ὡς ἐν ὕ,, ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν (ἬγνΘ. ἤθη. 5.3 
τ Ῥλ11. (11.232); οὐ γάρ ἐστιν ὄρος ἡ ὑ., ἀλλὰ διαζωγράφησίς τὶς 
τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως «αἱἰ.2 Γτπηντττ(ρ.61.3); 2, ῥογηι, «ἰαρε, 
Ῥαπογῃ ἔστι δὲ ἡ κατὰ τὸν θεὸν παιδαγωγία κατευθυσμὸς ἀλη- 
θείας εἰς ἐποπτείαν θεοῦ καὶ πράξεων ἁγίων ὑποτύπωσις ἐν αἰωνίῳ 
διαμονῇ (Ἰεπι. ραεά.τ.7(ρ.122.10; Μ.8.3138); [ΕΖεςΟἢ.18:4-0] ταῦτα 
ὑποτύπωσιν Χριστιανῶν περιέχει πολιτείας ἐθ.τιτοίρ.146.27; 2640) ; 
ὅθεν τὸ ἀσθενὲς τῆς μνήμης τῆς ἐμῆς ἐπικουφίζων, κεφαλαίων συ- 
στηματικὴν ἔκθεσιν μνήμης ὑπόμνημα σωτήριον πορίζων ἐμαυτῷ, 
ἀναγκαίως κέχρημαι τῇδε τῇ ὑ. τὰ εἰγιχ.τ(ρ.1ο.27; ΜΆ. .Ἰ044); ἐῤ. 
(Ρ.11.29; 705Α), 1.1. 12(Ρ. 36.4; 7538); πληρωθείσης ὡς ἔνι μάλιστα 
κατὰ τὰ προκείμενα ἡμῖν ὑποτυπώσεως 1.4.τ{ρ.248,ϑ16; Υ216Ὰ}; 
ἡ τῶν Στρωματέων ἡμῖν ὕ, λειμῶνος δίκην περ οι χταὶ ἐν.6.1 
(Ρ.423.5 ; Μ.9. 2004}; ἀητ Μοη. ἦσο 66(Μ.80. 6284); 3. ρ]υτ., Ῥιαγὰς, 
ἐἰαγαείογιείϊες αὗται γὰρ αἱ πρὸς αὐτὴν ὑ, οὐκ ἐῶσι σκώληκι παρα- 
βάλλεσθαι τοὺς δυνάμει ἔχοντας τὴν ἀρετήν Οτι(εἰ5.4.2:(0.204.17; 
Μιτττοῦ4Α)}; αἱ τῶν εὐαγγελικῶν πολιτευμάτων ὕ. ΒΆ5..ῖγ.35 

᾿ (2.280; Μ.32.128})}; μάλιστα δὲ οὗτος [55. ΜΕΙΟΠΙΖεά ΕΚ), ὡς τῶν 
ἄλλων ἁπάντων πλείους ἐν ἑαυτῷ φέρων τοῦ Χριστοῦ τὰς ὑ, Μᾶκχ, 
αῃηϑὶσ. (ΝΜ ιοτ τ 410) ; 16.(136:0); 4. ἐχαρερίὶς, τιοάεῖ, Ῥαμίεγη εἰς τὴν 
τῶν λοιπῶν ὑ. ὑποδεικνύων ὅτι μηδὲν φοβερὸν ὅπου πατρὸς ἀγάπη 
Ερ. [κιβά. 80. Ἐα5,}.6.5.1.23(Ν. 20.4174}; τυ, ἀονι. 4.3 τῷ Τίνα (ττ. 
560Ε)}; γένοιτο δ᾽ ἂν τοῖς ἐθέλουσι εὐσεβεῖν ὑ. ἀγαθή ντ. ἰαῤλ σεν. 5 
(1.1570) ; [(..|5.4.4(2.6608)}; ὡς καὶ ἑτέροις ὕ. εἶναι πολιτείας ἀγγελικῆς 
ι4,1,ε,12:41τ(Μ.72.7520}; Απερ.Βοβί. Κ΄ (Μ8ς. χοῦς); Μαχ.αρηδτρ. 
(Μ.01.1330); 14. ἐῤ.τ4(Μ.91.5444}; 'πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ᾽, 
τὸ σῶμα τοῦ αὐτοῦ κυρίου λέγων, ὃ ἐν τῷ ἀχράντῳ αὐτοῦ πάθει εἰς 
ὑ. ἡμῶν ἐκαθάρθη Λτοίῃ,. ἍΡοι.31:4(Μ τοῦ. 5528); 5. ρϑῖῃ. »ναχέμι 
ποθούσης γὰρ οἶμαι ψυχῆς τὴν μακαρίαν παράδοσιν ἀδιάδραστον φυλάτ- 
τειν ἡ τοιάδε ὑ, ' ἀνδρὸς δὲ φιλοῦντος σοφίαν εὐφρανθήσεται πατήρ᾽ (ΙΕ. 
δἰγια τίριφιιι; Μ.8.7008); 6. ἡπᾶρε, γεῤγεσδεμίαϊση πνευματικῶς οὖν 
τῶν νοητῶν ὑποτύπωσιν ποιούμενοι τὰ σωματικά Οτιαάηοί ἴηι [)1.22:1τ4 

᾿(Μ.17.334}; ἔστι δὲ τὸ περὶ τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ πλουσίου διήγημα 
ὑποτύπωσις λόγου διδασκαλίαν ἔχοντος τοῦ μὴ δύνασθαι μετὰ τὴν ἐκ 
τοῦ σώματος ἔξοδον τῆς ψυχῆς 1 πϑἴ,φι.οἱ γε. Ρ.6ο(Μ.6.13044); κατὰ 
τὴν ὑ, τῆς παραβολῆς 1Ὁ.140(13030); 7. γεργεδσηίαίτον;, ἐγριϑοὶ ποθεῖ 
δὲ ὁ πιστὸς καὶ τὴν ὅλην ὑ. κατανοῆσαι, πῶς ἔχει πρὸς τὴν ἀλήθειαν 
Ομ γγϑ.ῥαδελ.τ(δ8.2510); Ογτι σον. τ3(1.4558); ὑ. δὲ τὸ δρώμενον ἣν 
τοῦ κατὰ καιροὺς ὑπάρξειν μέλλοντος τῇ μεμοιχευμένῃ τῶν ᾿Ιουδαίων 
συναγωγῇ ἰὰ.Ος,34(3.610) ; παρελήφθη πάλιν ὁ μακάριος Ἀαρὼν εἰς ὑ. 
τοῦ ᾿Εμμανουὴλ 16, 70..π(3.3668}; ἐξεικονισμὸς δὲ ἄρα καὶ ὕ. τὸ 
δρώμενον ἦν τῶν διὰ Χριστοῦ κατωρθωμένων Ἰὰ.“δαε.52,2(3.5484}); οὗ 
᾿'Μοϑβϑὶῖς Ἰανν ὅπως ἂν ἡμᾶς ἀληθῶς μυήσαιτα, θείας αὐτὴν εἶναι καὶ ἱερᾶς 
[3ς. θεσμοθεσίας] ὑποτύπωσιν Ὠϊοη, ΑΥ.ε.ἢ.4.1(Μ.32.1800)} ; οἵ ρἰοΐατεβ 
οὗ τηασίγγβ οὐδὲν ἕτερόν εἰσι, ἢ ἀνδρείας ὑπογραμμός, πολιτείας τε 
εὐαγοῦς καὶ ἀρετῶν ὑ. ουτα.ΓΡ ἐριἀορηι 4(ΜιοΒ,. 1720); 8. Ρίαχ, 45 
{1116 οὗ ἃ {πθοϊορίοδὶ {Ὑ68 {158 ; ῬΡΟΥΠΔΡ5 ομεηπος, ἐπαναείον δες, οΥ 
Ῥαΐίεγῃς, ΟἸετα, β' (ρ.το5 εἴ 537.); Θεόγνωστος.. «ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑ. 
Ατῃ δεν. 25(ρ.20.35 ; Μ.25.4600) ; αὐ θεολογικαὶ ὑ.᾿ Τοπ, ΑΥ, Δ, μ. 1.1 
(Μ.3.5858); 9. ἤσιιτε οὗ βρεεοῃ, ρυοῦ. πιϊθυπάδγειοοα Ὀν Ἰβἰά. Η. 
ἔγοσα Οὐ 180 295 ..0.2.40; οὗ. πόμα τρεείες ἀφβηϊ ομῖς σοὶ, σ,ηΣ 



ς , 
ὉτΤΟΤύποωτεον 

Ογάἀεεϊ κατὰ ὑποτύπωσιν, Γιαἰἱμΐ μὲν φμαηάαηι ἡπαρτπαϊίοηδ ἀϊεμν, 
κεἰς ᾿εηεας ἐεὶ Κ᾽ ἐμεγὶς εἰ ἀπεξίξαο κἰΐμς᾽, Τ5]ὰ. Η,εἰγν»"!.2.20.1ὸ; μαυΐ 
οἵ, φμοὶ μιοάὲς τη ἀἸυίμα ἱσρε ἀἰϊερογία τορηοςοῖτν ὅς, ἀπὲ ὁοεάμηι 
ἐγαηδία οηόηι υεἰ. ἡιείαρἠογαηι, μὲ δος: “ἰγαίς εεἱ ᾿ονῖητ εἰ 
ἰδεεομ 1" [Ἐ Χ.4:14].. «ἀμ σεεμπάτ τριασίπαποηθηι θεῖ ἤν ροίγροσίη, 
“ἰ ἐεὶ ἰηι Ευασησοίίο; 'μομπο φμίάαηι ἀσεεεμάσδα! αὖ εγμδαίερι ἴῃ 
7ογίεἰο᾽ : οἱ γεγσὴς ραγαδοία: υἱμδας αἰφμε ἀργισοίϊαγιηι, ΠᾺΠ 1115. 
ἐηδίγερια. 5(}1..ὈΓ,.68,18}). 

Ἐῤιτοτυτπωτέον, 954 τμεδὶ οεἔη6, ΟΥ ρῥγῖης.4.2.7(14; Ρ.318.8; Μττ. 
4724). 

ὑποτυφόομαι, ῥδεοτης τη εγίαἰοά, Ρ4}} υἱλνγς.δίρ.34.τ; Μ.47.21). 
ὑπότυφος, ἐὐμεοειεα, ϑγπεβ.  ίοη, χ(ρ.24τ.4; Μ.66.11200})}. 
"ὑπουλέω, Ρ8588.ν ἢὶ δρεοριθ α ξὴΥ τοῦτον [3ς. ο565] ὑπουληθῆναι 

τοῖς Αἰγυπτίοις [τεῖ. εἀποβίϊοι οἵ ἤοβαβ 'π Ἐρυρδη ᾿δασηϊηρ] ὁ θεὸς 
φκονόμησεν Ῥτος,(. Κα. 2:τι(Μ.87.517Ὰ}, οὐ καὶ {.1, ἔοτ ὑπαυληθῆναι δέ 
ἰοάρεά τοΐίξ. 

Ἑὐπουλία, ἡ, ἀδεεῖς, (ε]. ΟγΖ.ἢ..6.2.27.1τ3(Μ.85.13008}. 
ὑπουλότης, ἡ, 1. ἀεεοιξείηεες; οἱἨ ἀοίοτβ, ΤΌντγ. λον ἀτυ.τα(οῦ, 

411Ε}; οἵ εν], 10. π. Ξοαἰ.24(Μι88. 810) ; ἴπ ἃ 115ὲ οὗ πάθη, 10. 
οἷγί, (Νὰ ος.888) τεὸ Ἐρἢτ. 3.426) ὑπουλώτης ; 2. ΦοΥΥΡΈΟΗ; ταεῖ,, τεῖ. 
Βοτεθν, ΟΝΊς, (787)αεί.τ(Η.4.640). 

ὑπούλως, ἀεεσι μεν, ἘΠΡΡ. θ4η.4.41.5(Μ.το. .6648)}; Οδεγϑ.ἤοη!. 
13.2 23 ἴῃ ΜΙ(7. τ] Α}); οἱ Νοβιογίβηβ λέγουσι...τὸ ἀδιαέρετον καὶ τὴν 
ἕνωσιν... Τιξομ τ ΗΟ οηοβἢ ἰδ τοηϊας Μ.86, 1800}), 

εὐ πουρανᾶς; ὑεμεαίἑ ἰμ6 σἣν; τιδαΐ. ἃ5 δᾶν, κέντρον τῆς ὑπουρανόν 
Ὁϊάψῃι, Τγίρ.τ τς (Μ.29.3248)} ; ὁ μέλλων κρίνειν πᾶσαν τὴν ὑπουρανὸν 
ΜΊν το. 6(ρ.72.12). 

ὑπουργ-έω, 1. γεΉ ΔΕ δογυϊοῦ οὐ μοῖρ, αδεῖδὶ τὸν μὲν πατέρα καὶ 
ποιητὴν εἰσάγων ὡς ἂν πανηγέμόνα βασιλικῷ νεύματι προστάττοντα, 
τὸν δὲ τούτῳ δευτερεύοντα θεῖον λόγον...«ταῖς πατρικαῖς ἐπιτάξεσιν 
“οοῦντα Επι5,ἢ.6.1τ.2.50}1,20.564}; εἴ τις λέγων θεὸν τὸν Χριστὸν πρὸ 
αἰώνων υἱὸν τοῦ θεοῦ “-οηκότα τῷ πατρὶ εἰς τὴν τῶν ὅλων δημιουργίαν 
μὴ ὁμολογοίη, ἀνάθεμα ἔστω δγνρε. δίγηι.α ἀπ αἱἧ. 3.) πνεῦμα... οὐδὲ σεῦ 
ἀλλὰ συνεργεῖ καὶ δεσποτικῶς ἐνεργεῖ ΤΠάτ ἤαόν.5..(4.300); 14. Τγη. 
26(}.75.11840)); 2. ο, ἀδί, τεῖ, ῥγοηιοίε “ἦσαι τῷ πράγματι ῬΠοΐ, 
πορῖος,2.1(Ρ.491; Μ.τοΆ.5728). 

"ὑπούργησις, ἡ, σεγυϊεε βελτίονος ἄξιον τὸ δῶμα ὑπουργήσεως 
ποιήσει [5.. (04] Μας. ρθη αροίν.4.τδ(ρ.187.28); εἰς ὑ, τῶν ἁγίων 
αὐτοῦ ἐντολῶν δε. Αορ,λονη.27.1τ(.34.7570).Ψ 

ὑπουργία, ἡ, 1. αἱά, πεῖ οὔτε γὰρ ἐνέργεια οὔτε διάθεσις οὐδὲ μὴν 
μέρος τι ἡμέτερον ἡ ἡδονή, ἀλλ᾽ ὑ. ἕνεκα παρῆλθεν εἰς τὸν βίον, ὥσπερ 
τοὺς ἅλας φασὶ τῆς παραπέψεως τῆς τροφῆς χάριν (Ἴετλ.5]7.2.20(Ρ.177. 
τῷ; Μ.8.1ο64}λ); τένος...ἂν..ὖ, δέοιτο ὁ θελήματι μόνῳ δημιουργῶν; 
Β85. πη .2.2τ(1.2578; Μ.20.617ς); 2. ἑτεγυΐτε ἐπλήθυνεν τὰς τρίχας... 
εἰς σήν, ἄνθρωπε, ὑ., κεῖραι διδάξας τοὺς πόκους [Ἰετη, ῥασά.3.3(ρ.25. 
το; Μ.8.5804) ; δεύτερον. «φῶς ἄγγελος, τοῦ πρώτου φωτὸς ἀπορροή 
τις, ἢ μετουσία, τῇ πρὸς αὐτὸ νεύσει καὶ ὑ, τὸν φωτισμὸν ἔχουσα ατ. 
Να2Ζ.0γ.40.5(Μ.36. 3648); τὴν παρθένον, παραληφθεῖσαν εἰς ὕ, τοῦ 
γεννῆσαι σαρκικῶς τὸν ἐνωθέντα σαρκί (Οντ. ΠΟΉΙ .Ραφεῖ. τη(ϑ᾽. 2280); ; εἰς 
τύπον...τοῦ πάντων ̓ ππθου σον ἡ πατρὸς καὶ μητρὸς ὕ. πρὸς ὕπαρξιν 
14, αὐἶον: τ(. 2350); 3. 56, Εἰεπι, Ῥαεά. 3: 40. 253.14; Μι8,ποῦο) ; κατάρ- 
χουσαι τῶν ἀνδρῶν τῶν οἰκείων, εἰς ύ. ἀπρεπῶν ἐχρῶντο πραγμάτων 
ΤΒάτ, Μορβ..4᾽,.4::τ-}.66.2658). 

ὑπουργικός, γέμα θυ ΤῊΣ βεγυΐέο, ῬεΪμ ΣΙΟΡΤΉΗΡ καταδεξάμενος δὲ ἅπαξ 
ἐγκαταλεγῆναι τῷ σώματι τῆς ἀδελφότητος, ἐὰν κριθῇ σκεῦος γενέσθαι 
ὑ, 565. γέ. Μι. 328.2(2. 3728 Μ.31.0808); πῶς οὐκ εἰσὶ τῶν φθορίμων 
πραγμάτων τὰ ἄφθαρτα ὑ ύ,; Ἐ7π5ῖ, φῃ ΟἿ γ.ο(Μ.6.τ4768); οἴ αηρεὶς, Ογν. 
Ζαελοτοκ(3. 7000) ; ὑ. ὥσπερ τινὰ τὴν διακονίαν ἀποπληρῶν [5ς. Ομ τβι] 
14.414]. Τνΐη.3(51.478Ε}; σεγυῖϊο, φιδογάϊηαϊς γένος ὑπηρετικὸν καὶ ὑ. 
τοῖς κρείττοσιν Τ]η.[πιρ,αρ.εὐπηά, Πἶη.4(65.1τ438}); ἀδηϊδα οἵ ὅοη, 
ὕντ, [σ.ττιδ(4.9574Α}); ἀπ οὗ Η. σμοβῖ, Τμαᾶς, Τ γί. 2. (Μ. 5: 1770}. 

"ὑπουργικῶς, σηδογάϊηαϊεῖν, τεῖ. ὁμηξε ὡσπεροῦν ἐν ὅμοιώματι 
κινήσεως ὁ υἱὸς ὑ. καὶ οὐ ταυτὸν ὡς ὁ πατὴρ αὐθεντικῶς (σεο.1,80α.ἐῤ. 

ἀορηηΡ. ἘΡΙΡΗ. ἤαθν. 73. τϑίρ. 201.5; Μ,42.436}); ᾿καταβέβηκα᾽, ἔφη" 
αὐθαιρετικῶς, φησίν, οὐχ ὑ. Ῥίάγτα. Τνῖη.3.τ2(Μ.30.8600); οὐχ ὕ. 
κτίζοντος αὐτὸν [5ς. ἄνθρωπον} τοῦ υἱοῦ, θεϊκῶς δὲ μᾶλλον, ὡς φύσει 
δημιουργοῦ Ὀντογεαά,(Ρ.76.21; 55,63Ε); τεῦ, Η, μοβί οὔτε ἀλλό- 
τριον τοῖς βαπτιζομένοις ἐνιέντα πνεῦμα δουλοπρεπῶς καὶ ὁ, ἀλλ᾽ ὡς 
θεὸν κατὰ φύσιν μετ᾽ ἐξουσίας τῆς ἀνωτάτω ἸαΤροιμπίρεη, (5᾿.06Ὰ}; 
ΩΝ εε!.4.2(ρ.70.34: δ᾽ τοῖν ; 14, ἀΐαὶ. Τνῖη. 24(5}.460Ὰ}. 

ὑπουργός, γεμάεγίη φογυΐεθ ; τ8 50 5ἴ., ΤΉ 1 5ίεΥ, ἀοπτοίαη , 56γ- 
φαμὶ, οἵ Ῥαγθηΐβ (οἴ, ὑπουργία) ὑπὲρ ὃν [5.. θεόν] οὐ δεῖ ἀγαπᾶν 
πατέρα ἢ μητέρα" οἱ μὲν γάρ, ὕ, πρὸς τὴν γένεσιν' ὃ δέ, κτίζων θεός 
Ῥτος..Εχ.2::ττ0}}.87.5174}; ΟΕ Νίοββϑβ ἔδει Μωῦύσέα μὲν ϑαυμάξειν ὡς 
ψόμου διάκονον καὶ χάριτος ὕ. ... ὑπερθαυμάξειν δὲ τὸν ᾿Εμμανουήλ.... 
ὡς υἱὸν ἀληθινὸν τοῦ θεοῦ (γτ.1,.ς.5:τ5(Ν1.72.557]8)}; τῶν θείων 
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ϑεσπισμάτων μεσίτης καὶ ὑ. 14. αἀον.7(1.2248); τῶν τύπων τὸν ὑ. ἐδ.1ὸ 
(2200) ; οὗ 7ο. Βαρί., 1885. μυρηγσί. «4ο(ρ. 387); ; οἱ (ῃγιβέ λόγον ὄντα 
θεοῦ δημιουργικὸν καὶ τῷ πατρὶ συνεῖναι... τε καὶ συνεργὸν τῷ πατρὶ 
τῆς τῶν ὅλων οὐσιώσεώς τε καὶ διακοσμήσεως γεγενημένον 15.4.6. 
δι 1(0,212.32; Μ.22.3538)}; ἕτερος ὧν τοῦ πατρὸς ὕ. ἦν αὐτοῦ, ὥστε 
Ἰτλος τὰ τοῦ μείζονος αὐτὸν ̓ δημιουργεῖν ἐδ.5.5(0.227.τ; 2768); 
τοῦ πατρὸς ὕ,, ναὶ μὴν καὶ κύριον τῶν ὅλων 1.6 ργοοτη.(ρ.251.7; 4120); 
τὸν τῆς ἀρ θὴ γνώμης τοῦ πατρὸς ὑ,, τὸν τῶν ἁπάντων σὺν τῷ πατρὶ 
δημιουργόν ἰᾶ.ἢ..6.1τ.2.3(ν.1. τελειοτήν Μ.20ο.56.Ὰ}; τελειότατος γέγονεν 
ὑ, πρὸς πᾶσαν δημουργέαν καὶ γνώμην τοῦ πατρός Ἐπ ἀροὶ.τπ(Ν.30. 
8520); 1. 47(8640) οἰζ, 5. γέννημα; ὑ. αὐτῷ ἐχρήσατο εἰς τὴν τῶν 
λοιπῶν δημιουργίαν ὁ θεός Οεο.1,Δοή,εῤ. ἀορηι. 0. ΡΊΡἢ, αον.73.13 
(Ρ.286.1τ; Μ.42.4208); ὑ. αὐτὸν ὀνομάζουσι [3.. Αὐΐὰβ Δηα Ελμχ Πλ1115] 
Ἔματ, τον. 3:9(3.1:81); Ο6].ΟγζΖ.},ν.2.16.2(Μ.85.τ2όο0)}; οτίμοαοχ 
τρία! οἱ ἴδγγη ἴο ϑοῃ τίς ἄρα ταύτην ὑμῖν τὴν μωρὰν καὶ καινὴν 
ἐπίνοιαν ὑπέβαλεν, ἵνα εἴπητε τὸν μὲν υἱὸν μόνον μόνος ὁ πατὴρ αὐτούρ- 
γησε, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα διὰ τοῦ υἱοῦ γέγονεν ὡς δι᾽ ὑ,; Ατῇῃιάξεον. Ἰ 
φ. 6.28; Μ. 25. 430 (428)8); ἐδ. 8(Ρ. 7.10; 437 (420)Α); ἀσθένειαν περὶ 
τὸν θεὸν εἰσάγουσι οἱ ἄφρονες... .ὅτε μὴ μόνος ἠδυνήθη ποιῆσαι, συνεργοῦ 
δὲ ἢ ὕ. χρείαν ἔσχε ἸᾺ..4γ,2.20(Μ.,26. 2088): εἰ.. οὐκ ἐν τῷ θεὸς εἶναι 
τέλειος τὴν δόξαν κέκτηται, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕ, ἀκριβής, τί διοίσει τῶν λει- 
τουργικῶν πνευμάτων, ἀμέμπτως τὸ ἔργον τῆς διακονίας ἐπιτελούντων ; 
Βα5. πιη.2.21(1.2570; Μ.20.620Ὰ}); τὸν Χριστὸν αἴτιον πάντων γενόμε- 
νον, καὶ οὐδαμοῦ τὸ τοῦ ὕ. ὄνομα, οὐδὲ τὰ τοῦ διακόνου (Ὦγν5. Πογη. 
2.1 τῇ ΕΡρ᾿(ατιτοῦ); ὅτι κατὰ φύσιν δημιουργὸς ὁ υἱὸς μετὰ πατρός, 
ὡς ἐκ τῆς οὐσίας ὑπάρχων αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὥσπερ ὕ. παραλαμβανόμενος 
ὕγτ. 70.1.5. 1,(4.430}; ᾿διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ". καὶ ἵνα μή τις ὑπολάβῃ 
ὑ, εἶναι τοῦ πατρὸς τὸν υἱόν, εὑρὼν προσκείμενον τὸ διά, ἐπήγαγε τοῦ 
θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν᾽ ΤἈατισα]. τ:τ(3.360) ; 
δμᾶ τὸ Ἡ. (οξῖ ἵνα μή τις αὐτὸ ὑ, ὑπολάβῃ, ἀναγκαίως προστέθεικεν 
ὅτι κύριος τὸ πνεῦμα 14.2009γ7.3: τγί3. 306); Ιά, ̓ ς. 57 τό(τ. οΒ6); ; τοῖς ὑ. 
λέγουσι τοῦ πατρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐνταῦθα πάλιν ἃ Παῦλος 
καιρίαν δίδωσι τὴν πληγήν καἰ. “4ς.28:25(0.417.31}. 

Ἐὐπόφανσις, ἡ, ΞΗΠρΕΈΣΠΟΉ ψευδὴς ἡ... τῆς πρώτης.. 
Τροητ. ΠΝ  ε:.τι1(Μ.86.14010). 

Ἐῤποφαντικός, εἰρηῖβεαπὶ, ἘΡΊΡ απ. 36(ρ.46.5; Μ.43.810). 
ὑποφαρμάττω, ἐγηρ, ἀοείον ; ταοῖ,, ατ Ν γβ5.ἔπέμιτίι Ρ.26.4; Μ.45. 

2530). 
ὑπόφασις, ἡ, ἃ δεΐηρ Παϊξ ξϑεη: ῬΙαΥ,, τοῦ, οθ]εοῖβ. ΒΟ ΘΓ6 

Ἰονγον τα [86 6] οὗ νἱβίοι ἐντεῦθεν [8ς. ἴῃ ἃ ρεγϑροοίνα ἀτάρ} 
ἐπιφάσεις καὶ ὗ, καὶ φάσεις σώζονται, καὶ τὰ μὲν δοκεῖ προὔχειν, 
τὰ δὲ εἰσέχειν, τὰ δ᾽ ἄλλως πως φαντάζεσθαι ἐν τῷ ὁμαλῷ καὶ λείῳ 
(Ἴοτι, ο 7.6, 7(Ρ.46ο.το ; ὑποθέσεις Νί.0.5770). 

ὑποφέρω, ὑγίηρ ἀοίθη, ὑνίηρ, οἵ ἴ)εν}} ἀνθρώπους εἰς θάνατον ὑ. 
ΟἸετα. ῥγοί.τ(Ρ.8.12; Μ.8.64Ὰ}; Ρ855., οἱτῥ εἰς. «προδήλους ἐναντιότητας 
ὕ, Β85. Εμη.τ. (1. 2120; Μ.20.5130); φιλεγκλήμονες...ἐπιτωθάζουσι 
τοῖς ἄλλοις, εἰ δήπου συμβαίνοι παρολισθεῖν καὶ ὑ, Ογτ. Β5.37:8(Μ.60. 
οὐο᾽); ὁγίην ὠμάδν, τμγθεὶ, ς, ἀδτ., ἰα..15.1.4(2.060}); Ρρ855., ἰἅ Ἐς, 
44: 8(οοο8); 14.«ἀἄογ.τ(1.11}).Ψ 

εὐπόφημι, 5.ν.]., ἐγ 55 ὁ κάλαμος τὸ βασίλειον σκῆπτρον... ὑπέφη» 
σεν ἘΒΡίοη.ΑΙ. ρ.ἴη {,ω.22:42(ρ.240.14, ν.}. ὑπέφηνεν Μ.το.15028). 

ὑποφητεύ-ω, δὲ ατ ἐπί ρΥεί ον, ἀεὶ ας τισι ρέθεο, οὗ Βοϊαδτα ὑὕ. τῷ 
θείῳ θελήματι τ. Ν βου Μος.(Μ.44.3250); ἀληθῶς ἐστι προφήτης, ..-. 
“τὼν τῷ πνεύματι 1ᾶ. ΑΡοΙ τ Μ 4ς.ττ2ςΑ}; ἐπισγργοί, αὐ ΤΠ διιη,, βάν. 
Ογ.τ5(ρ.33.1τ7; Μ.το.10038). 

ὑποφήτης, δ, ἐμίενρβγείεν, δΑΡΟΜΜΘΕΥ͂ τοῦ προσκυνήτου νόμου ὕ, 
Οομβί.ρ. Αἰ αροΐ. Ξεε. δηγ(ρ.τόδ.14; Μ.25.4058); Ἐπ5.}.6.τ0,4.23(Μ.20. 
8570); γνήσιον ὕ, τοῦ πνεύματος Οτ Νι γϑ5,ἰαμά, Βας.(Μι46.7800); ὑ 
τοῦ ψεύδους μαι. Σ 7 Ὴ95.4:52(3.650); ὕ. ... δαιμόνων Ἐ8.5.56].Ὁ. Γβεεί. 
Ρτοςηι, (ΝΜ. 8ς. 5618). 

Ἐὐποφητικός, 1 γργεηρ, σογανιμτεαίηξ, τοῖ. οὐάθυ οἵ δυοὴ- 
ἈΠΟΘΙΒ τοῖς δέ [36. ἀγγέλοις κοινωνεῖ], ὅτι καὶ τῆς ὕ. ἐστι τάξεως Ἰ)ἴοη. 
Ατειλν9.2(Μ.3.2570); 1δ.12.2(2024}; τῶν ἐσομένων τὰς ὕ. προαναρρή- 
σεις ἰά.6.}.3.3.4(Μ.3.4200); Μοα, ἄογηι. 4(Ὡ.86.3280λ), 

Ἐῤποφητικῶς, .“σ ας ἰο Ἰπίεγῥτεὶ, Ὠϊοπ. τ. λ,4.2(Μ.3.τ808); Μοά. 
ἄγη (Ν].86.332ο 14). 

ὑποφϑέγγομαι, ερεαΐ! φιετοῖίν, φασρεεῖ; οἱ ἘΔΊΠΘΥ βρϑαϊκιηρ ἴο 
πῃ {Πγουρῇ ὅοη, ἴδπ|5.6.1}..2.22(0Ρ.132.13; Μ.24.057}0); ΟΕ Η. (σποβί, 
Ονγτ. Ἡ. εαἰδελ.τ6.20; πρμέϊεν, ῬΏΠοϑβι. ἡ. 6.3.ττίρ,41.26; Μι65.4078). 

ὑποφθείρω, ἐονγμρὶ «τασπαϊν ΟΥ̓ 5δογεῖίν, ΟΥ. φελο ἕν; απ. 8: 6(Μ. 
17.2850); ὑ, ἀπὸ τῆς ὀρθῆς πίστεως ἘΡΊρἢ ἤαεν.60.3(ρ.155.7; Μ,42. 
2088); ρ655., δέ ἀϊξογάεγεά, οἵ [μ6 βδιοτηθοῖς, Οὐ Ν ν85.ἤσηινορίζ.13.15 
(Μ.44.1734). 

ὑποφλεγμαίνω, δὲ ξονιειυ αὶ τη βαπιεά, ταθῖ. ὃ τοῦ βασιλέως θυμὸς 
ὑπεφλέγμαινεν ΤΉΡΕν χε, Κονι.3(ρ.223.19; Μ.113.020}). 

ὑποφορά, ἡ, ἃ δγίηριης ἀοιυη, Οντιαάον. (1.244). 

«προτάσεως 



ὑπόφορος 

ὑπόφορος, τεὐ7εεὶ ἰο ἰγίδμίε, τρδγεεὶ, Τ΄ [μ|4.7.8(Ν.1. ὑποσπόνδους) ; 
Ἐπ5.}.6.1.6.6(Ν.20.888); οὗ (Οδγιβε. ὁ κριτὴς τοῦ παντὸς ὕ. τοῖς 
δυναστεύουσι γίνεται τι Ν γ85.δεαί τ(Μ].44.12018); ἢρ. γαστρίμαργος 
μοναχός, κοιλίας ὑ. ΝΠ] ορίγινπαὶ (ΝΜ. 79.1τ1450). 

Ἐῤποφραστήρ, ὁ, ἐχρομηάον, αὐ Ναζιοαγη1.2. 2(ροεπ).)7.151(Μ.37. 
1561}. 

Ἐῤπόφρουρος, πεν φαγγίδον,, Ῥτόῦ, ᾳ. 2Κερ.1: τ4(Μ. 87.1132})}. 
Ἐὐποφύωσις, ἡ, ργαάώμαϊ ργοιυϊ, Οτ. εἰοί πε 1,6.τ|:τ2.(Μ.1]. 

2650). 
ὑποφων-έω, 1. εἶγρ 12: ἀηιδισεγ, γεςρομά, Τ, [ον 31(Ρ.122.25); 10.33 

(Ρ.124.10); ὕ. τὸ ἀμὴν ὃ λαϊκός (ῃχγβΒ..051.35.2 1: ΤΟ ον. (1ο.325Ὲ); 
““ουμένης εὐχῆς Τπάτιδίια, ρ}.2. τς (Μιρο.τό480) ; 2. οἶον ον ἃ οοπ- 
ἰεδίδπί, ο. 86ο., ΟὙΝ γβ5.Ὁ. }705.τ(Μ.44.300Ὰ}; ὁ. ἀδξ., 14, Ἐμη.2(2 
Ρ.3287.21; Μ.45.5608Β); ρᾶ55., 1 865.Να2Ζ.ἀέαἰ.20(Μ.428.880); 3. σαν 
φμῖρίν, μίηΐ, δαρρεξὶ αἰνιγματωδῶς ἡμῖν “συοῦντος τοῦ πράγματος, ὡς... 
Οντααάον.2(1.7 8}; 1ὁ.7(220Α} ; ἐδ. τίς ττΌ). 

“ὑποφώνημα, τό, «ἠΠοιμί οὗ οπεομγαρεητεηὶ, Βα5.6}.222(3.335.; Μ. 
22.8110). 

ὑποφώνησις, ἡ, τὐομηρ οὗ φηπεομγαφεημιεμὶ, 
110; Μ.31.4174}; Οὐ ΝΖ. ρ.18(Μ.37.520); ΟΥ ΝΥ 55. Επη.2(2 Ρ.387. 
26; Μ.45.56908}; ὀκλογίαίοη, Μ΄ ΤΠάοὶ, ̓  ο(ρ.671.1); τῆς τοῦ νόμου ὑ, 
Οὐοπεὶ. 4.ΡΡ.7.33..; ἐγν (ἰΐζαγρ.) ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἀναγνώσματι τῆς εἰρήνης 
ὑ, Μαχ.ρηνεί. τ2(Μ 01.680). 

Ἐῤποφωνητής, ὁ, ὁπ τῦῆο δίηρς 1. Ὑόβροῆδε; τρεῖ,, 
ἰοῖρεν, ΤΊρῸΙ Ῥ ἰαά,". 

ὑποχάλασις, ἡ, ἰεἰεΐτ ἀοιῦη, ἰοισεγίηρ, 1 [βῖιφη οἱ τόρ. 20 (Μ.6. 
12778}.Ψ 

ὑποχαλ-άω, 1. φεἰασοβόη ἃ ΠΠ}6, ἰοιθέν, γείαχ χεῖρας..οὐ, 1,6. αἴτεον 
ῬΓΆΨΕΥ] Ενρυ Ροηξ.9». τοδ(}].79.11800); ὑ. τῆς ἀργῆς εαἱ. [0.7:35 
{(Ρ.268.20); Ρα455., ΑἸ, σγηίαρ, 5. Ο(ρ.125: Μ.28,84τ0); δὲ δἰαεί, ἰας, 
αϑαηάοπεά, ἘΡιΡὨ,ἠμαον.γς.τ(Ρ.323.τ5; Μ.42.5 048); 2. γε βαρβάρῳ 
φρονήματι ἥκιστα --“ὧν φη. ἐχο. ἰοη. (Ό.τ80.22; Μ.113.8808). 

ὑποχαράσσω, καγύε ομὲ μμάεγηεαίἑ, ΟατοΝ 85, ογάτη, (.46.5454Α}; 
ἰγαςξ ἦον α βαογῆ τὰ πρῶτα στοιχεῖα. .-παιδίοις ὑ, ᾿ὰ μη. τ(1 Ρ.16.20; 

Μ.45.2640).. 
Εὐποχαρίζομαι, ρετῖ. ΡΊΟΡΙ. 45 αά]., αἰγαείίυε, Οἤγση Ραςοῖ,.. 0.312 

(Μ.92.793}). 
ὑποχάσκω, ραῤε ῥείοτυ, ΝῊ. ΜΙ ἀρ. ο(Μ. 70.0818). 
ὑποχαυνόω, γείαν, «Ἰαεΐδη;, Β45.6}.45(3.123Ε; Μ.32.5650); ΟΥ ΝΥ 95. 

υνσν μαι. (.46. 0088) ; Ογτ, 70.3.4(4.2800). 
Ἐὐποχειμάζω, ρΆ55., δὲ ἱφτερεςι-ἰος δε; ταεῖ., ὕγτ. [σ.ττ.0(4.0830). 
ὑποχείριος, ηπἀ2ν οὐδ᾿β μαμά οὐ εομίγοὶ, μάν ἐονημαμά, φὀγσεὶ, 

οἱ τῆδη ᾿δαέμοσιν ὕ. γεγόνατε ον, (ἰδ. το. ς ; ΟἹ ἀριῆομβ τὸ σοῦ, 
τ Ν γϑθισ αν. Τ καμνη, (Μ.46.017.4}:; ο. σεηϊτ,, ἘΡΙΡΠ λαθν,28.6(ρ.518. 
21; Μ.41τ.3840) ; πρυΐ, 85 βιιῦϑί., δοάν οὗ τῆξῃ ἩΠπδΡ Οτιο᾿ 5 εογηρηαη, 
ΟΝ υθ5ν Οὐ. Τἠμαμη, (0120); οἱ Βοπ' (ΠπΠογηΐδη) ὡς μέρος τῆς... 
φύσεως καὶ τὸν υἱὸν ποιῆσαι τῇ, τοι. 2(2 Ρ.350.20; Μ.45. 5270); οἵ 
Η. (ποβί, 14 Ματεά.τΟ(Μ.45.13200).. 

Ἐῤποχειριότης, ἡ, τὠὐδογάϊπαίίοη ; οἱ ΟἸογρν ἴο Ὀἴθῆορ, Ρσοςῖ ΟΡ 
ἐρ.τα(ρ.67 22; Μ.ός. 8818). 

Ἐῤποχερσόω, γαξε κοἰτά “γομμα δεμθαμἔαι, αΥΝ γβ8. ον. εαἰφεἦ,.23 

(0.88.3; Μ.4ς5.610). 
Ἐὐῤποχλωρίζω, δὲ ῥαΐε, ΟΥτ.εονπεηοῖῃ ΜΠ το. γ(ρ.8.18; Μ.13.8ς 24). 
ὑποχορηγέω, Ξῥῥίν, αΥ ΝΝ Υ55.Εωπιίτᾷι ρΡ.24.18; Μ.4ς.2610). 
εὑποχρεμετίζω, πεῖρὴ τ γέβροη5ε, ντ. Αη:.3(3.217..,8). 
ὑπόχρεως, τμάεῤίοά ; Πδτιοο ἀφρομάξη! ἈΡΟῚ ὥσπερ ὕ. υἱὸς πατρί, 

οὕτω καὶ πᾶς διάκονος ἐπισκόπῳ (οηεὶ. ΑΡ}.2.320.2. 
Ἐὐποχρόνιος, Ξεὐ7εεί [0 ἰττμε, τοτέμτη ἔτεα ἀρχὴν ὑ. δείκνυσιν ἡ κατὰ 

σάρκα γέννησις [3ς, Χριστοῦ] ἜΠαοι, ἀπο ἤο. ΒΜ εἰ ὅν. 4(Μ.77. 

13030). 
ὑπόχρονος, -- ἴοτερ,, Γεοηΐ. Η, Ν ει. 4.4(Ν 1.86, 1668); οἱ ̓ ποδύηαῖδ 

Ὁμηβι, 1:Ὁ.2.23(15840}.); 10... }αϑν. Ν ες. τὴ (Μ.95.196}). 
Ἐὐποχρόνως, τὴ τοῤ)οείτοι ἰο ἐπε, οὗ ΟΠ σΙβτ᾽ 5 Ὠυσήδηῃ παίαχε κατὰ 

τὸ εἶναι ὑ. Τιδοητ. ΗΝ 66 ..4.2(}|.86.16ςγ70). 
Ἐὐποχρυσίζω, βατε ἃ ροίάθηι ἐΐηρα ὅ... 

Ἐπ. 2(2 Ρ.326ο.2; Ν,45,53270). 
κῆπο χώννυμι: εοὐόν τοι ἃ ἤσαρ οἵ ἐαγίμ, ΟΥ̓͂Ν γ85.0, Δ1ος.(Μ..4. 

4204). 
ὑποχωρητικός, ἐπεϊπεά ἰο τυτπάγαιυ, γεγίηρ, τι Ναζ.ον.536.3(Μ. 

46.2680). 
ὑποψάλλω, 1. εἶ 1: γέξῥροηβε, οἵ σοπρτερδομδὶ Βπριηρ οἵ 

γοῖγαιπ Ὀεΐννεθη νεῖβεβ οὗ Ῥβαϊτηβ ὑ, ... τὸ ἀλληλούια 4.Μ||.8 25 
(Ρ.254.9); τοὺς τοῦ Δαυὶδ ψαλλέτω ὕμνους, καὶ ὁ λαὸς τὰ ἀκροστίχια 
ὁ. (οηοὶ..4.,}.2.57.6; ΟὨγυ8.6α.ῖη 5.144: τ(5.466Ὲ) ; 14, ,ἀονη. 36. 5 15 
τΟογ.(1ο.2408}; 2. ΞἸῊΡ καλὸν ἐπυτάφιον αὐτῷ ὁ Δαυὶδ ὑ. 14.διρ.η ῬΣ. 
χιτίς.50); Τῇαι. ἡ, γεἰ,,(3.113}}. 

ἐμιδὶς 71οἱ- 

. κατὰ τὴν κόμην ΟτΝ γ58. 
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Βα5.}0»1.12.τ4(2. 

ὕσσωπος 

Ἐὐπόψαλμα, τό, ἐμαμίοά γε ροη5εῈ; οἱ Μοτᾷβ οὗ ἃ ᾿58]πὶ 5ηῈ ἃ85 
τείταϊη Ὀαΐνγθοπ νεῦβεβ, Οὐ Ν γββ.ογάϊη.(Μ.46,5528), 

ὑποψελ(λ)ίζω, ἐΐ οὐ οίαρηπον α {τ{|6, ἰδεῖ ἀρ. ΟϑγΥ. αεἰ.(Ρ.1οβ. 
12; ἢ.2.13924}; τηδέξ,, ὑποψελίζων [5ς. 1] ἡμῖν τὸ τῷ θεῷ δοκοῦν 
ντ.ς.48::π|Μ.69, τοόδο). 

ὑποψεύδω, ρα55., δέ ἀευϊξεά ξαϊςεἶν, ΒΔ5.56}.ογν.6.3(Μ.8ς.974). 
,., Ἐῤποψηφίζομαι, δὲ α εὐπάϊάαίε [97 εἰφείϊοη, ΟΥ ΝΥ 55 Ον. Τραμη. 

(. .46.933}}). 
Ἐὐποψήφιος, -- 56.; 50Ζ.᾿.6.2.20.1(}.67.οδ40) ; οἱ ἃ ὈἰΒπορ-ε]εσῖ, 

Ἐεολοὶ. (0.252)... 
Ἐῤπόψηφος, 1. [αὶ [ον εἰσείϊοη τοὺς ὑ. τῇ βασιλείᾳ ϑγῃθ5. ῥγουϊά. 

τ.6(ρ.74.4; Μ.66.12214}; ἃ5. Ὀίδμορ, ϑοοτ.6.4.29.2(Μ.67.5418); 28. 
5.5. 6{(5724}); 802.᾿..2.6.23.1(Μ.67.13488); 2. πεν ἱγνταὶ, ΠΤ Οδγγϑ ῥγοῦ. 
᾿4(2.7658). 

τὐποψιάομαι, ξξαν, ἸέῬἢτ.3.τ62}. 
ὑποψιθυρίζω, τοὐίερον τοβίν, τι ΝᾺ Ζ.ερ.τ(}1.37.418}} ΒΘ νη 65.6.70 

(Λ1.66.14450) ; [51 4.}Ὀ61.6}}.1.215(}}.78.3454). 
Ἐὔποψιν, ἴοΥ ὑπ᾽ ὄψιν, Τάτ, ογδοὶ. 5.64: τ(Μ18.132608). 
Ἐῤποψυχία, ἡ, εοἰάμεες; οἵ τὴς αθεοιοηβ, Ποχ.οεί, 2ο( Μ.88.18128). 
Ἐὐποψυχραίνω, ρΡ455., δὲ τομπειν αὶ ἑοϊώ, τηρῖ, οὗ πρὸς τὸν ἅγιον 

ὑποψυχρανθέντες ΝΊΓΘΡΠΗ.Τὐτιυ δγηιτοί Μ.86.31168). 
ὑπόψυχρος, γαΐμον εοἰά, ἱμκεισαγι, ΤΑΊΒ οεσμνς τδ(Ν. 28,006); 
Τμδοηῖ. Βι σε. (Μι86.12570). 

ὑποψύχω, ρᾶ55., δέεοιμε σορμϑσἠαὶ εοἰά, εοοὶ οἱ, τοῖ. Οτίβηϊβί 
πεῖν οὗ 80} ψυχὰς.. .ὑποψυγείσας μὲν τῆς τοῦ θεοῦ ἀγάπης, 
ἐντεῦθεν δὲ ψυχὰς ὀνομασθείσας ΤΠπατιδοντῃ ἰτδεἰ!, τ(Μ.86.2.338). 

ὑπτιάζω, ὀεήαυε ἀγγοσαμέίν, [Β45.1ς.1τ22(1.4658 ; Μ.20.320Ὰ}. 
ὑπτιόω, 1. ἡτηαΐ φρῖηο, εἰσρίςλ; ταεῖ., ΤΊ, Βοβῖ, ἤἤαη.2.15(Μ.18. 

11644); [514 ῬΕ]. ἐῤ}Ὀ.1.345(Μ.78.3780) ; Ρα55., δὲ εἰμρρίξι, Οντ. ἰς.2.5 
(2.3218); ]ο.(Δγρ.εαρ.41(Μ.8ς.1845); ἘΜειμιδγηενεί πη. ττ( Μ.18, 
4160); 2. ρΡ485., δὲ εἰαίδά, ρεβεά μῤ, 10.Μ8].εὐγοη. δ θ ις (1.07. 

2538); 1.7 Ρ.τϑο(301Ὰ}}; 1.0 Ρ.224(3494). 
ὑπτίως, 1. ὑᾳεξισαγάς, (ςο.ΡῚ5.λεχ.Δοῦ(Μ.02.14644}); 2. Ξμρτηεὶν; 

τῃαΐῖ,, σἰμρρίσλϊν ; οοχηρ., (Πγυ5.101..21.2 ἴῃ Η εὖ.(12.105}}). 
ὑπτίωσις, ἡ, σι ρίηεηε55, ΤΟΓΑ] οἰμρρίσθηεςς, γτ. 5.4.2(2. 5000). 
Ἐῤ πτιωτέον, 9,16 πιμξὶ δὲ σμερίηε, εἰμρρίςἑ; τπεῖ., νυ. [ο.6(4.5728). 
ὑπωπιάζω, (οἰζεπ οσοπέιδει ΙΓ ὑποπιάζω ἀπ ὑποπιέζω), οἰγίβα 

“πεν {δ ἐγό; ταθῖ., ὑγμεῖϑο, πον γν, ταῦ. τύοτιρι 27, ΕΡΙΡΠ, Λαεν.64.71 
(ρ.519.8; Μι4τ.ττούς})}; (ἢτγϑ.ἤονι.33.4 τῷ. Ποῦ, (2. 3091, νν. Ἰ]. ὑπο- 
πιάζω, ὑποπιέζω); ὙΠπαε ἀλιγεί, ρυοθιη.(3.1103); ὑ. τὰ μέλη ἡμῶν ἀπὸ 
παντὸς πράγματος νεκροῦ Βι5α 15 ΟΥ. 25. τδ(ρ. 1711 οἵ Μ .40. ττ860); οἵ, 
οὐκ ἀνέχομαι, ἀλλὰ καταστέλλω καὶ ὑποτάττω μετὰ πολλῶν τῶν 
ἱδρώτων αὐτήν [5ς. ἐπιθυμίαν}. ... οὐκ εἶπεν, ἀναιρῶ οὐδὲ κολάζω: οὐδὲ 
γὰρ ἐχθρὰ ἡ σάρξ᾽ ἀλλ᾽ ὑ., ὃ δεσπότου ἐστίν, οὐ πολεμίου (Ὠγγβι ἄρτι. 
23.2 ἴῃ ΤΟ ογ.(το.2020) ; ἡ φιλοπονία καὶ ἡ ἐγκράτεια ἐμὲ μὲν ῥώννυσι, 
τὸν δὲ ἀνταγωνιστὴν καταβάλλει ΤΗς, τύτον.9: 27(3.225) ; οὐκ ἀφίημι, 
φησί, τῇ γαστρὶ καὶ τῷ σώματι τὰς ἡνίας, ἀλλὰ περισφίγγω αὐτὸ καὶ 
ὑποτάσσω εαΐ. τ ογ.0127(ρΡ.183.20); χοῦ, ἀοοδρίβηοε οἵ ἃ τεργϊπιιπά, 
ΝΙ. ὑΠαρη,γ4ο(Μ.79.τοι 70). 

ὑττωπιασμός, ὁ, ποτε εα!οη, οἵ [86 βοάν, τεῖ. τοι: :27 μετὰ.. 
σεμνότητος ἐσθίουσι...διὰ τοῦ ὑ. τῆς σαρκός ἘΡἢΓ,2.1280; ὁ ὕ. τοῦ 
σώματος. . «ὑπὸ τῆς ἐγκρατείας Β48.γέδ. ξμι5.τ6.1(2.3588.; Μ.31.0578); 
1Ὁ.37.τ(382α ; Μ.ΙοορῸ) ; ἀποχὴν τῶν βρωμάτων....διὰ τοῦ ὑ. τῆς σαρκὸς 
τὸν ἁγιασμὸν κατορθοῦσαν {845.15.31(1.4040; Μ.30.1800); ΟΥ.Νὰ 2, 
ΟΥ.32.τοί Μ.26.1960}.Ψ 

ὑπώπιον, τό, 1. ῥγμῖδο, τηοῖ. ὑ. τῶν κακῶν Μασ. Μη ἀροεῦ,2.51 
᾿ {(ρ.44.4}; 1.3,0(ρ.70.20}; 2. ἐΐδργαεο, 1δ.2.τοίρ.25.7}; 10.3.1χ2(ρ.83.15}; 
. που. Ρ]ΌΥ,, ἡ 45 δᾶν,, δεΐονε ἐδι6 ενὸς τὴν παρ᾽ αὐτοῖς μαθήτειαν 
λαβόντες ὕ. ΝΙ]. ]αρη.64(Μ.70.τοπόρ). 

ὕσσωπος, ἡ (-πον, τό), ἔγεδορ; ἴῃ β6η., βυ πο οὗ Ὠθα]ηρ 
ἐντέταλται... «περιτιθέναι τὸ ἔριον τὸ κόκκινον ἐπὶ ξύλον. ..καὶ τὸ ὕ,, καὶ 

Ψ « “ Α δ, ι .. Α΄ , Γ ν»Ψ ιν ἢ 

οὕτως ῥαντίζειν τὰ παιδία καθ᾽ ἕνα τὸν λαόν... διατί δὲ ἅμα τὸ ἔριον καὶ 
τὸ ὕ,; ὅτι ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ [50. Χριστοῦ] ἡμέραι ἔσονται πονηραὶ 
καὶ ῥυπαραΐί, ἐν αἷς ἡμεῖς σωθησόμεθα" ὅτι ὁ ἀλγῶν σάρκα διὰ τοῦ 
ΓΑ, “ς9932ῇ᾽» ᾿ ᾿ ᾿ 

ρύπου τοῦ νυ. ἰᾶται Βαγη.8.τῈ, ἢ οἔ Ὀδρ Ι5πια] οἸοαμβίηρ τους μέλλοντας 

᾿ ὑσσώπῳ βαντίζεσθαι, καὶ καϑαρίζεσθαι ὑ, τῷ νοητῷ, καὶ τῇ δυνάμει τοῦ 
᾿ ἜΝ ͵ ε ᾿ ΄ ΄ Ν ᾿ Ῥ 
κατὰ τὸ πάθος ὕ. καὶ καλάμῳ ποτισθέντος (γτ.Η.εαἰεελ...11 ἐχερ. Ῥβ. 
5οτο, σοηπδοΐθα ν 10χ.12:22 85 ἴγρε οὗ Ραββίοη, Τάς οι ξοτοίι. 
030); ὕ. τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐνέργειαν ἀφομοιοῖ Ογγ. δ. ποιοί Μ, 
6θ.τορῦς,}}); Ἔχερ. 70.10:20 οὕτως αὐτὸν ἐπότεζον, ὡς τοῖς καταδίκοις 
αὐτὸ προσφέρονται, ἐπεὶ καὶ τὸ ὕ, διὰ τοῦτο πρόσκειται (Ἤχγπ.ἤονι. 
8.5.2 ἴῃ: [0.(8.5078}; τοῖ, ΠαΥ ΠΟ ΙΖΘΔΈΟΗ ΜΠ ΡΑΤΆ]]Ε] Ραββαρ65 οὗ μὲν 
καλάμῳ περιθέντες τὸν σπόγγον, οἱ δὲ τῷ ξύλῳ τῆς καλουμένης ὑ., 

. βοτάνης δὲ εἶδος ἡ ὕ. Ογτ. 70.12(4.1067Ὲ}; Ξν ΤΑ] οὗ ἢξΑ]πρ ΓΠσΟυρΡῊ 
Ἐοπυχτεοϊίοι, [Π|οπ.Αϊ. Κη ἵη 1.0.22:.42(ρ.240.14; Μ.10,1502}}; ΟΧΕρΡ,. 
ἨερΡ.9:10 διὰ τί τῷ ὑ,; πυκνόν ἐστι καὶ κρατητικόν (γνβ.ἠονη.16.2 



ἐ ἤ 
ὕστερα 

Ὧη Ηοδ. (12.159 08); τύπος ἦν...τῆς τοῦ θείου πνεύματος χάριτος, ἡ τοῦ 
ὁ, θερμότης μα. Ην.0: τ88.(3.602). 

᾿ὑστέρα, ἡ, τον; πάτὴθ ρίνεῃ ὈὉγ (αἰπῖΐαϑ ἴο πρᾶον οὗ Τ]ηίνεῦβο, 
ἘΡιρβιλαον. 38.τίρ.6 5.15; Μ.4τ.6568); οἴ Ἰγεη δαον.1.31.2(}}.7.70 54). 

εὑστερεύω, δὲ ἰαίον ἴμ81ι, 6. ραπῖ!,, Ὠιάγιῃ, Τγίη. τ τ5(}1.30.3288), 
ὑστερ-έω, 1. δὲ δεμέμά, οεεμν ἰαΐον, ἀδίαν εἴ τις ““σεν εἰς τὴν ἐννάτην 

ΤΟΒυνβ.ραδελ. τ(β. 2504); 2. γα] «ἠον, δε ἰσαπίηρ, ΟἸδτα. γ.4.13(ρ,287. 
26; ΝΙ.8.τ018); τηθά,, Γαβε ἀταἰ,82.τ(Μ.6.6698) ; Καὶ οἐιονὶ οὗ μηδεὶς 
«“νεἰτω τῆς κλήσεως ἸΜΙ ΘΠ. ῥαίν, τ(Μ1.18.3848); 3. δὲ τῇ πεεά, Ὀτά,χτ. 
12; ταϑρᾷ., Βαγῃτο3; Ηφγηιυς.3.0.2; δὲ ἴῃ περᾷ οὗ, ἰαεῖ ; ο. σϑαϊε,, 
ΟΙετη. εί, τ2ίρ.130.20; Μ.0.7048); οἵ, “"ηθεὶς τοῖς ὀψωνίοις ΠΠῚΉὴΡὈ. αη. 
4.46.4; 4. πηῆαῖα ἴο {α1] 97 οὐχ “-ησάς με ἐκ τῆς ἐπιθυμίας μου ΟΥ̓͂Ν γ88. 
φιβίαεν.(Μ.46.917Δ, ν.1. ἐστέρησας Ὁ.380.12); ἰαδὲ σῖῦαν τούτῳ τῷ 
"Ἔβερ θεὸς οὐχ “σε τὴν ἀρχαίαν φωνήν 70.ΝίΑ]. εἰγοη τ Ὁ.12(Μ.07.768). 

ὑστέρημα, τό, ἀεβείεπεν, ἱαεῖς ; 1. ἴὰ Ῥ6ῃ., Τὶ Βρηιττι να; τ θη. 38. 
2; ὁπογίεομήίηρ, Ἡδυτη.υς.3.2.2; 2, αποβί,, τεῦ, αθουτίνο ῥαϑϑίοι οὗ 
Θορηΐα, [γαη βαθν.1.14.τ(}1.7.5934}; τὸν. «μόνον θεὸν παντοκράτορα... 
ἐξ ὅ., καὶ αὐτοῦ ἐξ ἄλλον ὕ. γεγονότος, προβεβλῆσθαι λέγοντες". ὥστε 
νενεἶῖναι αὐτὸν προβολὴν τρίτου ὕ. ἰδ.τ.τ6.3(6364); τὴν δυοδεκάδα περὶ 
ἣν καὶ τὸ μνοτήριον τοῦ πάθους τοῦ ὑ, γεγονέναι, ἐξ οὗ πάθους τὰ 
βλεπόμενα κατεσκενάσθαι θέλουσιν 1δ.1.1τ8.4(6488) ; οὗ τερίοι οἰτ54 6 
Ῥ]εγοιηα, ΟἸδτη χε. Τβμάοί.22(0.114.14; Μ,0.6608); καλεῖται Ὅρος 
μὲν οὗτος, ὅτι ἀφορίζει ἀπὸ τοῦ πληρώματος ἔξω τὸ ὑ. ΗΠ ΡΡ.ἠσὸν.6.51 
{0Ρ.159.13; Μ.16.32424}); τῷ δημιουργῷ ἄνω τῷ ἐν ὕ. γεγονότι ἘΡΙΡΗ. 
δαεγ.536.2(ρ.46.10; Μ,4τ.636.Ὰ)}; 85 Ὥᾶτπθ οὗ δϑοῃ, 1ῤ.31τ.4{ρ.288.1; 
4804}; 3. Ἔαχερ. (0].1:24 ἀνταναπληρῶ, φησί, τὰ ὑ, τῶν θλίψεων τοῦ 
Χριστοῦ.. «δοκεῖ μὲν μέγα εἶναι ὅπερ ἐφθέγξατο, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν 
ἀπονοίας.. ἀλλὰ καὶ πολλῆς φιλοστοργίας τῆς περὶ τὸν Χριστόν" οὐ γὰρ 
βούλεται αὐτοῦ εἶναι, ἀλλ᾽ ἐκείνου τὰ πάθη, τούτους οἰκειῶσαι αὐτῷ 
βουλόμενος. καὶ ἃ ἐγὼ πάσχω, δι᾽ ἐκεῖνον πάσχω, φησίν" ὥστε μὴ ἐμοὶ 
χάριν ὁμολογεῖτε, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ: αὐτὸς γὰρ πάσχει ταῦτα (Ἤτγ5.Π ΟΡ. 
4.2 τῷ Οοἱ,(ατ.3520}; οἴ, τί δὲ ἦν τὸ προσλεῖπον; τὸ μαϑόντας ὑμᾶς τίνα 
ἐστὶν τὰ ὑπὲρ ὑμῶν κατορθωθέντα παρ᾽ αὐτοῦ, δέξασθαι τὴν περὶ αὐτῶν 
ἐπαγγελίαν. τοῦτο δὲ ἄνευ..«θλέψεων γενέσθαι οὐδαμῶς οἷόν τε ἦν' 
ὑπὲρ δὴ τούτων πάσχω, περιϊὼν καὶ κηρύττων..«ὥστε ὑμᾶς... «τὴν πρὸς 
αὐτὸν οἰκείωσιν δέξασθαι ὙΠατ. Μορ5.(οἱ.τ:24{(ρΡ.270.24; Μ.66,920Ὰ}; 
Χριστὸς τὸν ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας κατεδέξατο θάνατον..«καὶ ὅ.. «ἀπό- 
στολος ὡσαύτως ὑπὲρ αὐτῆς ὑπέστη τὰ..«παθήματα...ἀνταναπληροῦν 
δὲ ἔφη τὰ ὑ,. ... ὡς τὸ λειπόμενον πληρῶν. ... ἐλείπετο δὲ τὸ κηρῦξαι 
τοῖς ἔθνεσιν Τάτ οἱ.τι24(3.481). ᾿ 

ὑστέρησις, ἡ, ἀεβείφηεν, τυαηὶ, Ἡουτη. οέρμ, 6.3.4; Βευρ. Οἰνηῖρ. τ. 12 
{(Ρ.418,20); ἀοξεεὶ, ξατίμνο, Βαϑ.γοημμ. το(2. 2118 ; ΝΈ.31.648.), 

Ἐύστερινός, ἰαςί-δόνη, γοπηφεσί, Βαυτῃ, 4655, σαν, Ν.1τ04.14210)): 
κὐστεροβουλέω, ἀεϊϑεγαίε εν ἐμὲ φυθηΐ, Ογτυ. 70.5.3(4.4008); τ. 

6.τ(σο 40) ; 14. {μἰη.8(63.2 864). 
ὑστεροβουλία, ἡ, ἀε[δεγαίίοη ἀὔ6Ὺ {6 φυφηϊ, δϑεομά ἱποηρῆὶς, 

εἰαηρε οὗ τεῖμά, ΟΥ.ΝαΖ.0ν.40:24(Μ.36.3020); ΟΥ̓ Ν Υ85.υγρ.3(ρ.256. 
24; Δ.46.32585); Ογτ. {εἰ ο(65. 2000). 

ὑστερογενής, ἰαίδν 1 ογρτηι τὴν ψυχὴν οὐκ ἀξιώσω ποτὲ σώματος 
ὑστερογενῆ νομίζειν ϑγηε5, 6. τοί. 66ω14858); οἵ (Πχιδὲ ἴπ τα]. ἴο 
Μοβεϑ πρεσβύτερος μὲν... κατὰ τὴν θεότητα" ὑστερογενέστερος δὲ κατὰ 
τὴν ἀνθρωπότητα ΤΟντ. οἰ 7 Τίδ6᾽.80 ; Μ.77.11884}. 

Ἐῤστεροδόμιον, τό, 9 ῥαγοῇ α ἤοιιδο, ραδίο, Ογτ.αὐογ.δίτ.284Ὲ); 
τηδί., οἵ ΒΟ ΘΕ τπ Ομ τῖϑὲ 65 Θοα, τεῦ, 70.3:1τ6 κορωνέδα...καὶ ὑ, τῶν 
ἐδίων ἡμῖν ἐποιήσατο συγγραμμάτων 14. 4τα]. Τγῖ,.4{5}. 5078; Μ].75. 
8640). 

Ἐῤστερομέσως, τοῦ ἰδ παίϊμγαὶ ογάθῦ γευεγοσά, 80 μαΐ ψῇαΐ 
ΠΟΘ] σοτηδ ἰαϑὲ ἴῃ ἃ βεπίθηςβ ΟΥ ῬΘΙΈΆΡΤΑΡΗ ΟΟΠι65 ἴῃ ἴλ6 τλϊα!]ς, 
ὭΙϊανπι. Τγίη.3.2τ(Μ.30.0528). 

Ἐύστερόμητις, τοῦδ αὐίεν ἐμ6 δυδηὶ, Νοπη. ραν. 70.20:28(Μ.43.0138). 
ὑστερόπρωτος, ἴῃ ἐπυογίσά ογάεν, Πρρ. θά... 3(Δῆ.το. ὅ89Ὰ). 
Εὐστεροπρώτως, τοί ἱμ6 μαίμγαὶ ογάδν γευεγεεά, 580 τμαΐὶ ψοτάβ 

ΜΈΙΟΝ 5Που 4 σοπιε βοοοπᾷ ἴῃ 8 ββηΐθηοβ οοπιθ ἢγβί, Πιάντη. Τγ 
τ. 32(Ν}1.20.4280). 

Ἐδστεροστάτης, ὁ, ἡπεηῖδεν ὁΓ ἰἦμ6 ἰοιυοεί ργαάε ἴῃ ἃ γποηδβίεην, 
ὙΒαάτιδυια. αηδιτ3( Μ.00.τ7854). 

Ἐῤστεροτόκια, τά, γίσηϊς φῇ δε νομοῦ 50η, ΟΡΡ. πρωτοτόκεα, 
Τιϑοηῖ. ΠΝ ςΙ.3.ο(Μ.86.16418). 

Ἐῤστεροφεγγής, οὐϊηίην ἰαίεγ, ϑντιθ5. ἤγηιη.4.2τ5(ρ.32; Μ.66.1607). 
ὑστερόφωνος, Ξτοπαΐης αὐεγιναγάς, ΟΥ.ΝαΖ.εαγηι.1.2,20.153(Μ.37. 

8054); 1.2.2(ρο6Π|.}3.2Ζοσ( 4954); πεαῖ, 8. βαρϑί,, αὐεγ-βομη, 
σε. ογ.2(Μ.08,28τ0). 

Ἐῤστεροχρονέω, δὲ Ξτδεεσφμοηὶ ἐπ ριο, ΟἸδτα, είν, 8. (ρ,90.0; Μ.0. 

5974). 5 
Ἐὐφαδρύνομαι, ῥέεονιε τπαΐμγε, ΝῚ] ἐχόνε. 52(}1.79.7848). 
ὑφαίρεσις, ἡ, 1. ῥωσίοϊαίῃ, ῥΊ βογΉρ, ταοῖ, παρὰ...τῆς ἁμαρτίας 

1466 ὑφήμερος 
εἴσοδον, ἐνωτίου τις ὑ. ἦν ἡ τοῦ παρακοῦσαι τῆς ἐντολῆς συμβουλή ΟΎ. 
Νγβ85.υ.105.(}Ά.44.306}) ; 2. το βάγαιναϊ, τεδιγαοί 0 σοφῶς ὑπαλλάτ- 
τῶν ἡμᾶς ταῖς κατὰ μικρὸν ὕ,, καὶ μετάγων ἐπὶ τὸ εὐαγγέλιον ΟΥΝΑΖ. 
0».45.12(Μ.36.6408); παραδοθείσης τῆς πίστεως οὔτε ὕ. ... οὔτε 
προσθήκην ποιούμεθα ᾿ΟτιΝ 85. Επνι.2(2 Ρ.207.20; Μ.45.4680); μηδὲ 
μιᾶς γενομένης προσθήκης τῇ..«τριάδι, ἢ ὑ., ἐκ τῆς τοῦ λόγου σαρκώ- 
σεως Μαχ..ρ.τ2(Μ.01.468}). 

ὑφαιρ-έω, 1. ἐμδίγαοὶ, ἩΙρΡρ λαεν.6.Ξ2(ρ.186.8; Μ.16.32864); ΓΑτῇ. 
ἀϊαϊ, Τνίη.3.1τ( 1.28. 12208}; 2. τηϑα., γεΐεδε διαδέχεσθαι πενίας... 
«οοῦνται πάντες Πι5..ΤαροΐΪ.τ2.8(Μ.6.5448). 

Ἐῤφάλλομαι, ἐεεαῤρε ἤγοηι ὅ. θάνατον Ογτ. σίαρἠ, ἔχ. 2(1.29ο0). 
ὕφαλος, εἰαπάοείίησ, Βορθχ. ἢ. καγηῖ.τ τοδί Μ.87.37378); ἀδείγιδε, 

ΤΠ αβεεί, ϑ(ρ.τ95.4; 4.808). 
Ἐῤφανσία, ἡ, τὐδαυίησ, Τάτ. ϑέυα, ῥοεη τ τοί Μ.90.17480). 
ὑφάπτω, ρκσε ἱρὰ ἤγοθι πριεγησαί ; οἵ σαπ 1685 ἴῃ μα τοἢ σοτη- 

ΡδΙοα ΜΠ βἴατβ ἴῃ μεάνθηβ, ζϑόρῃτ. Πἰἠμνρ.3(Μ.87.20840), 
Ἐῤφαρπαγή, ἡ, ἱσαάίηρ αδίγαν, ἀσεεῤριίοηι ; Ἔ80. ἴπ ΔΥρυτασπί ΟΥ 

ἀοσέηπθ, ΑἸ. “ἦν. 3. 5ο(Μ.26.4481); τοῦ καθ᾽ ὑφαρπαγὴν αὐτῷ προ- 
ληφθέντος λόγου Β85. ἔμη τ. (1. 2160 ; Μ.29.5208); ΟΥ̓ Ν γ95.ρ,ιτΟ(Μ. 
46.τοσόο); Μαχιορηδε.(Μ.91.181Ὰ), 

ὑφαρπάζω, ἱεαὰ αείγαν, »εδοαά, ΔἸεχ. Α],Ρ. Αἰόχιτίρ.το; Μ.18, 
5488}; (οπμβί.αρ. ἘΠάτ.᾿,ε.1.20.7(3.799); ΑἸΒ.ἐρ.4τρ.1.18.δ(Μ.25.556Ὰ). 

ὑφεδρία, ἡ, ἐοιθεν σαὶ, (τ. ΝαΖ.ον. 4.τττί(Μ.35.6488}; τχεῖ,, σμδ- 
ογάϊμαίσς τνεμίςίγν, τὃ.43.27(Μ..36.5338). 

Ἐῤφεδριάομαι, ῥά ςφαἱεά ῥείοιυ, ατ ΝΖ. εαγηι.2.τ.τ6.0(}},37.12554}. 
Ἐῤφεί, ν. τὐφή. 
Ἐῤφειλμός, ὁ, τεδίγαείίοη, ᾿τεσεηξ ίον. σοι, 7(Μ.86,6120). 
Ἐῤφερμηνευτής, ὁ, ἐμίεῥγείεν, Ἐδαβ.υ.(.4.3γ(ρ.120.34; Μ,2ο. 

Τ181Ὰ}; τρί, 1ἃ. 1 ττ(ρ.22ς.τό; Ν,20.13770). 
Ἐῤφερμηνεύω, ἐγρεγρνοί, 1τὰ5.0..3.τ2(ρ.83.15; Μ,20.1ο0608); 16, 

ΗϊἸεγοεῖ. 2τ(Μ.22.8288); 14..6.πτιτοίΜ.21:.8730, ν.1, ἐφ- 5270}: 805.» 
γαῖ. ἃ ἄγϑαπι, [ἃ.ζ,6.4.15.το(1.20.3450}. 

ὕφεσις, ἡ, ἰρέδίγιρ ἄστονι, εἰαεκοηίηρ; 1. νλεῖ., μαϊηρ ἐἤπονὲ, ἀδζξεὶ τὰ 
ἀγέννητον οὐχὶ ἐπίτασίς ἐστι τοῦ γεννητοῦ" οὐδὲ μὴν τὸ γεννητὸν ὅ. τίς 
ἐστι τοῦ ἀγεννήτου Β65. Ἐπ η..2.28(1.2645; Μ.,20.637λ); ΟΥΟΝ γ55. μη, 
12(2 Ρ.294.14; Μ.45.0088} ; ὑ. καὶ ἐπιτάσεως...τὸ μέσον ἀπολαβὼν τὴν 
ἀρετὴν ἐκ τῆς κακίας διέκρινε τᾶ υἱνρ.Β(Ρ.283.1; Μ,46,3538); υἱὸν... 
ὡς ἐν ὑ. τυχὸν []. τυχόντα] τῆς πρὸς τὸν πατέρα ἰσότητος, καθὸ πέφυκεν 
ἄνθρωπος Ὀγτ αάονγ.το(ι.334Ε}); 2. τη γεγιοντῖν νη Τυὶπ, ; ἀθηῖθα, 
στ. ΝαΖ.07.321 ο(ρ.156.1; Μ.36. 1410}; ὈΙάν πὶ. Τυη.2.2(Μ.30.4600); ἃ5 
τϑυρῆϊ ὃν Ἰἶμπ.. οὐσέας...πηλικότητι καὶ ἀξιωμάτων ὑφέσει διαφερούσας 
ΟτΝ 55. Εμηςτίι Ρ.87.1; 3170); ἐν ὁμοειδεῖ μέν, ὑφειμένῳ δὲ φωτὶ νοεῖν 
τὸν υἱόν, μὴ τὴν οὐσίαν ἐξαλλάττοντας, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπερβεβληκὸς 
καὶ ἐν ὑ. θεωροῦντας ΤᾺΡΟ]],Ε». Βας.2(Μ.32.ττο40) ; 3, ἰοτῦ ἐπίαίδ., οἵ 
τδη σορίχαϑιοα 1 ΓΠ ραν πΪν ρόνγοῖβ, ΝΠ] ρῥ.2.188(}1.70.2910); 
Ὀϊοη. τ. ἀ.7.τ(}1.3.205}}); ἀβϑαπιθα Ὀν (γβῖ, Ουτ. μίεκ, τοί ρ.33. 
20; σδι120Ὰ}; ἰ4,αἄργοοί.306Ὲ}; ἰοιυϊίγιεδ5 οἱ ΟὨσῖβο οὐ βαγίῃ, 14. 
1ς.3,5(2.536Ὲ); 4. »ιοάδεγαί 0. ἴὰ ὈΘΠανίουγ, γποάεσίν, Οὐ ΝᾺ 2.6 }.53 
(Μ.37.1008}; γερίγαίη! ἴτὶ 5ρθθοι, ὈὨγυβ. ἤν. 23.4 τὶ ΤΣ ον.(το,Θο00) ; 
5. οὗ πυπηθεῖϑ, ἰοισεγίηρ, Ογτιαάον. τ](1.6270). 

Ἐὐφεστώτως, ἐπ αείμαὶ φαϊείοηες, τη: αείμαὶ ξαεὶ τὰ ἐν αὐτῷ [ϑ8ς, 
Χριστῷ] ὕ. ὄντα ὁμολογεῖν, οὐκ ἔστι πρὸ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ Ἰ,δοπί. Η. 
φμιοηορή. 8(Μ.86. 18018). 

Ἐὸ φεύρεμα, τό, [.], ἔογ ἐφεύρημα, ἘΡΙΡΗ ἤαογιρτοθιη.2(Μ.41.176.). 
εὐφή (ὑφεί, ὕφη, ὕφι), -- οἰφεί, ἐρδαϊ, α ἩδΌτ. τηεάβασε, ΕΡΙΡΙ., 

μιδης.24(Ν .43.2814Α); ὕφη 1ῤ.2τ(2728}; ὕφι Οτ δ γ85. μη τι Ρ.283. 
18; Μ.45.0028) ; ὑφεί Τπαί,ψι, 50 τὴ 1 Καρ.(1.304). 

ὑφή, ἡ, τοεῦ ; τηβῖ., εοιγςδ; οὗ ἃ Ἰοτίεσ, ΓΠγγϑ ἤοη νι Β τίνει τος .. 
(11.7748}; ὕ. τῶν νοημάτων ϑονοτγισαϊ.4:23}.(0.302.19); ΕαῚΠᾺ].1 180. 
ΡΡ.Ῥαμὶ. (Μ.85.701Ὰ). 

ὑφήγησις, ἡ, 1. ἰραίηρ, σμίάαηιεε τοῖς μὴ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς 
σαρκὸς περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπιθυμέαν τοῦ πνεύματος καὶ τὴν ὑ. 
ΜεΙΠ.γος.2.8(ρ.34τ.2: Μ.41.1τ1760); οἵ οά ταῖς σαῖς ὑ. ἐνεστησάμην 
σωτηριώδη πράγματα Ἐπ5.}.(.2.55(ρ.63.28 ; Μ.20.10200}); ἐπιστολὰς 
Παῦλος... ἐπέστειλε καθ᾽ ὑφήγησιν τοῦ ἁγίου πνεύματος (σηςὶ, ΑΡὈ. 
2.57.7; 2. ἰραεκίηρ, Π ον. ΟἸόηπιττιο; ἀρετῆς τὴν ὑ. ΟΥΟΝ γβθιυ, Μ7ος. 
(1.44.3400}; κατὰ τὴν ὑ, τοῦ διδασκάλου 1514.ῬῈ].ἐρὈ.2.251τ(Μ.γ8. 
6880); 3. ἐχροστίϊοη, Ἐπι5.}..6.2.π8,.1(Μ1.20.1840}; ΟΥΟ Ν γ85.ἤο»,2 ἴῃ 
Οαμ (Μ.44. 7880); 4. Ἱπιογργείαϊίοη, ἐχρίαπαίίσῃ, Οτ.70.20.το(ρ.331. 
2ο; Μι14.5920)}; ὙΒαςΡε, σα ττ(ι.946); 5. Ἠαγγα θη, ἸθᾺΒ.Ρ.6.11.4 
(ςιζο; Μ.2:.8400) ; ΕΡΙΡΗ. “σεν. 3ο.ο(ρ.344.22; Μ.41.420 Ὁ); οὗ ἃ ῥἷαν, 
ῥίοὶ οὐκ ὧν βασιλεύς, ἀλλὰ σχῆμα ἔχων διὰ τῆς ὑ. ΟΠγγ5, α5.6, δ(1.78ο 0). 

ὑφήλιος, μγάρν ἐἕδ τη; ἡ ὑ. ἰδ τοονῖ4, ΑἸὨ ἵπε.14.3(Μ.25.121Ὰ}); 
Μϑο Μρσηιαροῦν.3.4(0.57.8); ΟγτΡς. 61: τϑ(Μ.69.11528). 

Ἐῤφήμερος, ὁνεν-ῥοϊ τίς, οδσεφιίοις, (οϑηλ Με. Ξελοὶ,(Μ.38.531) ἴῃ 
(τ. ΝΆ 2. ἐαγη.2.1.44.36. 



φφήνιος 

Ἐῤφήνιος, μγγ εομίγοί, σε) εεὶ, ΜΑχ.ριττ(Μ. 01.457); [0.Ὁ 
ἤση.ττ(Μ.06.768}). 

Ἐῦφι, ν, Ἐὐφή. 
ὑφιζάντω, 1. εἴηξ; οἵ ἴῃξ 5Κίῃ τὴ βἰαγναίίοη, δας, (μγγ5. Τλάν.τ. 

14(1.228); πιοῖ., οὗ Οχιβί, τοῦ, Τουδττο ὡς ἠρέμα μὲν “ει τὸ τῷ 
νμονογενεῖ πρέπον ἀξίωμα, ἀναβαίνει δὲ τὴν ἀνθρώπου φύσιν Ογτ. 0.2.6 
(4.2154Ὰ}} 2. δὲ ἰοῖθεν μαι, ΤΉ  ογον ἴο, οὗ αὐιρεὶβ ὑ, τοῦ ἀκτίστον 
πνεύματος Πϊάντη. Τγ1η.2.4(Μ.30.4818); οἱ ΟΠ τ5ὲ στὼν τε βραχὺ τοῦ 
ἐν δόξῃ θεοπρεποῦς, ὡς ἄνθρωπος Οντ τη σιπῖροη, (πἴς,6οΒ0), 

ὑφίζησις, ἡ, 1. εὐικίηις, Ογτο ρίαρἢ φη.2(1.408); 2. τη ξεγτογῖέν ἐν 
απεροχῇ τριάδος. .«ὅ...θεὸς λόγος" ἐν ὑ, δὲ τὸ ἀνθρώπινον 1δ.6(1874). 

ὑφίζω, -- ὑφιζάνω; τὰ ὑφιζηκότα ΤΉ Γ6Ρ10ΟΥ ἰδίηφς, Οντ. {μἰν.)(65.68Ὲ). 
ὑφιστάω, -- 54. ; ρΡΔΓΓΟΙΡΙΆ] ἔοσπ ὑφιστῶσα (ἢ ἴοι ὑφιστᾶσα, Ὀπΐ 

εἴ, νν.11.}): τῆς μὲν νοητῆς φύσεως τὰς νοητὰς ὑφιστώσης δυνάμεις στ, 
Ν γ88. βορι. ορτγ.: 24. 2(Ν. 44. 213Β; ν.]. ὑφεστώσης); : ἐπακολουθοῦσαν 
πρὸς τὴν τῶν ὄντων ὑπόστασιν τὴν ὑφιστῶσαν τὰ πάντα δύναμιν ἴἅ, 
Επηντᾷ Ρ.125.24, ν.]. ὑφεστῶσαν ; Μ.45.3730). 

ὑφίστημι, Α. ἴγαπΠ|5.; 1. ῥίαξε ΟΥ σε ΜΉη467; ἰαν ας α ξομμάα!ὁη τῶν 
, »-» “- - ᾿ 

ὄντων ἁπάντων πρῶτον ὑφίστησι αὐτοῦ γέννημα τὴν πρωτότοκον σοφίαν 
Ἐλι5.4.6.4.τ{Ρ.15.31; Μ.22.253Α}; 2. σΉΡῥονὶ, τι ρῥοία θεὸς...«ἐν ἀρχῇ 
“" «κατὰ μὲν τὴν μηδέπω γεγενημένην ποίησιν μόνος ἦν’ καθὸ δὲ πᾶσα 

δύναμις ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων [αὐτὸς ὑπόστασις] ἦν σὺν αὐτῷ, τὰ 
πάντα σὺν αὐτῷ διὰ λογικῆς δυνάμεως αὐτὸς [καὶ ὁ λόγος, ὃς ἦν ἐν 

αὐτῷ) ὑπέστησεν ΤαΓ ογαὶ. Ξ(ρ.5.51; Μ.6.8130); Ομγῖβε ὑποστήσαντα 
ἐδίῳ θελήματι ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὡς ἕν τῶν κτισμάτων ΑΥΚἐῤ. Αἴοκ. 80. Ατῇῃ. “νη. τό(ρ.243. 33) Μ.26. 
ἼοΟΑ): . ἰακε τ}ρ, οἱ ὈΒτὶβι ὅλον τὸ Ἀδαμιαῖον φύραμα ἐν ἑαυτῷ 
ὑποστήσαντι (εχ ( ογ.2(Μ].ο8,2 610); 4. ἐμειμδ, δϑὲ περ, ἐμιγοάμες 
ἅ θεὸς... «φῶς δεύτερον κατὰ πάντα ἑαυτῷ ἀφωμοιωμένον ὑπεστήσατο 
ἘΠ|5.4.6.4.3(ρ.153.1τ6: Μ.22.2568); πρὸς ἡδονὴν σαρκὸς κατέσεισεν ὁ διά- 
βολος, δι’ ἧς ὑποστήσας τὸν θάνατον ΤῊσς, ῥεηαὶ,(5.131); 5. κὶ ῥγιεΐ 
1 τὸ οὖς ὑποστήσαντες γτιαάογ. (1.200); 6. ρίϑε φδείαμεε ἴο, 
ζῶ 10 ϑμδεισέ ΟΥ δχῖδί, ἡπαδεὶ ἴθ σθαι, οὐδὲ γὰρ ὑπέστησέν τις ἐν 
αὐτῷ πατὴρ τὴν πονηρίαν, ἀλλ᾽ ἡ ἀπὸ θεοῦ ἐκτροπὴ γεγέννηκεν αὐτήν 
Ὅτ. 70.20.22(20; Ρ.355.26; Μ.14.6210) ; τότε εἰς τὸ μὴ ὃν ἔσται ἀνάλυσις 
τῆς τῶν σωμάτων φύσεως, ὑποστησομένης δεύτερον, ἐὰν πάλιν λογικὰ 
ὑποκαταβῇ τὰ ῥγῖηο.2.3(ρ.τι8.,7); ἀκρογωνιαῖος..«λέθος μίαν ἐκ δυεῖν 
οἰκοδομῶν ὑποστησάμενος [ετ|5,61.6.1.7{(0.3}.22; Μ.22.734}:; (Πχνϑ. ἤσηι. 
13.5 τη. Κονμ.(0. 5508); τηεί. ἡ ἐλπὶς ὑφίστησιν αὐτὴν [35. ἀνάστασιν} 
ἐν ἡμετέρᾳ ψυχῇ" τοῦτό ἐστιν “ὑπόστασις πραγμάτων᾽ ἰἃ. 05.21.2 1ῃ 
ΤΠ εν.(12.τ078}; οὗ σα δ Οσβδίιοι εἰιθελήσας ὑποστῆσαι ὅ τι βούλεται 
ἁ θεός Οτ.εονη. 1» δῇ ἌΡ. ἜἘπ5.}».4.7.20(2240 ; Ν.12,484}; ἐργάζεται 
«ὐοὖκ ἐξ αὐτοῦ προάγων τὰ δημιουργήματα, ἀλλ᾽ ἐνεργητικῶς ὑφιστάς 
Ἠιάντη. ({Β65.} μη. 5(}1.29.7368); (Αα8η) οὐ (σοά τβκὶηρ ὅοη οὐκοῦν 
ὁμοιότητα διασώζει, οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὸν τῆς θελήσεως 
λόγον, οἷον ἠθέλησεν ὑπεστήσατο ὀγρεδιαρ,. 60. 806. ἐῤ.ἀορηπνρ. 
ἘρΡιρἢ.ἠαθν.73.2τ(0.204.2; Μ.42. .441Ὰ}; ; Ἀδεμγηὶ, 3 1.76. τιίρ. 353.7: 
5360); βουλήσει, φασίν, ὁ πατὴρ τὰν υἱὸν ὑποστήσας, οὕτως αὐτὸν 
ἐποίησε καὶ δημιουργόν Ογτυ, ἰξες, τ(5.,211Ὲ}; ΟἵἩἨ (Οα ἃ5. οὐδαῖΐου 
ἀγαθότητι πάσας ἡ...θεαρχία τὰς τῶν ὄντων οὐσίας ὑποστήσασα, 
πρὸς τὸ εἶναι παρήγαγεν ὨΪϊοη. τις. ἢ..4.τ{(Μ.3.1770}; τὴν μὲν οὐσίαν 
ἡμῶν καὶ ζωὴν... «ὑποστήσασα, καὶ ἀρχετύποις κάλλεσι τὸ θεοειδὲς 
ἡμῶν μορφώσασα ἰά.ε.}..3.3.7(Μ.2.4360); οἵ (Πτθῖ 5. ἤδθῃ σάρκα 
ἐμψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ τε καὶ νοερᾷ ὑπεστήσατο [0.1Ὁ. ζ.0.3.2(Μ 04. 
οϑξο); οἕ 1, ΚΝ ἐπὶ. 23(0.560); 7. 1766] ἃς φδ εκ Ηρ μὴ τὸν πατέρα 
μὲν οὐσιώσωμεν, τἄλλα δὲ οὐχ ἀἀϑλ νω στ. Να2.0»γ.31.32(ρ.188.2; 
Μ.36.1608). 

Β. ἰπίγβηβ.; 1, οαϑὶ, οἱ (μυῖσὶ πότερον οὖν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὑπέστη, καὶ 

ὑποστὰς προσκεκόλληται τῷ πατρί; ΤΑΤΉ, “γ.4.3(ρ.46.12; Μ.26.4724}); 
ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς ἀρχῆς ἐστι φύσει... οὐχ ὡς ἀρχὴ ἑτέρα καθ᾽ ἑαυτὸν 
ὑφεατὼς οὐδ᾽ ἔξωθεν ταύτης γεγονώς 1.4.τ(ρ.44.7; 4688); εἰ δύναται 
καὶ πρὸ τοῦ ὑποστῆναι τὸν υἱὸν ὁ θεὸς καλεῖσθαι πατήρ; ϑοοτΙ.ἢ.6.5.23.2 
(}1.6γ.6458); εἰ...οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς προῆλθεν ὁ υἱός, 
ὑπέστη δὲ ἐξουσιαστικῶς ; Ὀγτ μές. τοί 51.818); οὗ ἀεαα ρδίβοῃβ δεῖ 
τοίνυν ὑφεστάναι καὶ Ἀβραὰμ. καὶ ̓ Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ, ἵνα τῶν ὄντων 
ϑεὸς ἦ ὁ θεός Ογτ. Ἡ,εαἰοεί,τβ,ττ; 2. φδεῖσί, ἐχῖδὶ ας ἃ δεδδίαμοα οὐ 
επέΐίν, οἵ Ττη. οὐκ ὀνόματι τριάδα μόνον, ἀλλ᾽ ἀληθῶς ὄντα καὶ 
ὑφεστῶτα, πατέρα τε ἀληθῶς ὄντα καὶ ὑφεοτῶτα, καὶ υἱὸν ἀληθῶς 
ἐνούσιον ὄντα καὶ ὑφεστῶτα, καὶ πνεῦμα ἅγιον ὑφεστὸς καὶ ὑπάρχον 
οἴδαμεν ΑἸΉ,ἑονα, (Ν.26,8ο018); οἵ ΕαΊΠΕΣ ἀπά ϑοὴ τὸ τελείως μὲν 
ὑφεστάναι πατέρα καθ᾽ ἑαυτόν, τελείως καὶ τὸν υἱὸν καθ᾽ ἑαυτὰν 
ὑφεστάναι ΤΑΤΙ, δαδοἰ,.9(Ν1.28,1128); οἵ ὅοη ἀπά Ἡ, ποβὶ πατέρα 
ἀίδιον, υἱοῦ ἀιδίου ὄντος καὶ ὑφεστῶτος καὶ πνεῦμα ἅγιον ἀιδέως ὃν καὶ 
ὑφεστός Ἐσπρρηςεαρ. κά, 2(Μ.τ8.13048}; οἱ δοὴ τοῦ λόγου, δι᾿ οὗ τὰ 
πάντα γέγονεν, ὑφεστηκότος οὐσιωδῶς κατὰ τὸ ὑποκείμενον, τοῦ αὐτοῦ 
ὄντος τῇ σοφίᾳ ΟΥ.7ο.6.38(2; Ρ.146.τ4; Μ.14.2640); πατὴρ λόγον 

1467 ὑψηλοφερης 
ζῶντος, σοφίας ὑφεστώσης καὶ δυνάμεως καὶ χαρακτῆρος ἀιδίου ὅτ, 
ΤΒδυτη.γην.(0.3,2; Μιτο.984); ὃ τοῦ θεοῦ λόγος, τῷ μὲν ὑφεστάναι 
καθ᾽ ἑαυτόν, διήρηται πρὸς ἐκεῖνον παρ᾽ οὗ τὴν ὑπόστασιν ἔχει ἴο.Ὁ 
ο.τ.θ(ΜΜ4.94.8048}); οἵ Πξανθην ρονγεῖο τἀγαθὸν... «πᾶσι τοῖς οὖσιν... 
ἐφίησι τὰς τῆς.. «ἀγαθότητος ἀκτῖνας, διὰ ταύτας ὑπέστησαν αἱ νοηταὶ 
καὶ νοεραὶ.. οὐσίαι καὶ δυνάμεις καὶ ἐνέργειαι ΤὨ)Ιοη.Ατ,ά,5.4.τ(Μ,3. 
6938); τεῦ, εχιδίθῃμοθ οὐ ογθατγοβ Ὀν νἱγίας οὗ μαγυοίραίίοη ἴπ 
ΘΒΘΘη 181 αἰνίηθ σοοάπεββ, 20.4.20(7208}); 10.4.23(725}; οἵ τδ.5.4 
(8170) ; οἵ ρταςο, τϑῖ, σου. 2:4-ὅ τῆς εἰρημένης ὕλης τῶν χαρισμά- 
τῶν ἐνεργουμένης μὲν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, διακονουμένης δὲ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, 
ὑφεστώσης δὲ κατὰ τὸ ἅγιον πνεῦμα ΟΥ.70.2.το(δ; Ρ.6ς.30; 1204}; 
3. δὲ φεἰτρεεᾷ ἡ δὲ σελήνη ὑπέστη ΓΕΡΗΠ, εὐγοη.Ὀ. 255 (Μ.τοβ, 6378), 

Ἐὐφομολογέω, σήν! εουεγίΐν, ΟΥΟΝ γ85. [μη Ο(2 Ρ. 208. 24; Μ.45. 

᾿ 8050). 
ὑφοράομαι, 1. νἱότῦ τὐτ1ἶι διορίσιοη, ἀτείγδὶ,; ἔσαν, πε πα, 

5(Μ.6.7818); ΟἸεπη, ογ.7.ττίρ.48.8; Μι0.4034); Βαβιλονι τ, Βί3. τόρ ; 
Μ.31.5568) ; φερρεεὶ, Οὐ εἰς. τ 6δ(ρ.121.20; Μ.ττ.7884}; ο. ὅτι, ἐδ,τιύο 
(Ρ.123,21; 7808); ὑπιδόμενος τὴν.-- «ἀπολογίαν 1Ὁ.3.42(ρ.238.7; ὑπειδό- 
μένος 0730}; 2. γεερβεεὶ, ραν αἰϊφῃίίον ἰο, ΓὨτγβ.ἤονι. 18,5 ἐπὶ ον (Ο. 
6328); Ἰ4,ἤοηι.17.1 ἴπι 7ο.(8.960). 

Ἐὐφορμάω, ν.1]. ἔογ -έω, ΟὨχν5. ογη.37.. τῷ Μ|.(7.41 5}. 
ὑφορμέω, δεςοὶ, αγΐξε ἰ9 ἰγομδὶε; αὈ5., δ Ἱρομιδίεφονμε, ΟΠτγϑ.} ον. 

79.2 Τἢ 70.(8.4670), 1}..5.2(374}; ϑγοϑ, ἐρ.4(Μ.66.13364); πευῖ. 
ῬῖσρΡΙ. 85 βιιδβέ,, ῥγοδίφη, ἀἠβομῖιν αγτείηρ, Βα5.6ῤ.156.2(3.2468; Μ. 
42.6160}); (Πγγ5. 'λονῖ. 55.1 1. Ατι(ο,Αττ0}; Τάτ, ο».6: τ4(3.65), 

ὕφος, τό, τοεῦ ; τυουεη τπαϊογίαϊ ΟΥ εἰγμείμγε ταβῖ,, οὗ ὑνοσαάβ τὸ τῆς 
ὑποθέσεως ὑ. ῬΑ] υΟλγνς.τίρ.3.33;. Μ.47.9}; ἑοαί, ΜΙΝ ον εἰ ἄελοττ 
(ρ.1ο.15}; εονρίείς ἱοχέ; οὗ ἃ σοπηθοῖθα ρᾶββαρ ΟΡΡ, :βοϊδιβα 
ῬΉταβεβ, (Ἰςπλ..17.7.τδ(ρ.68.9; Μ,0. .5338); Οτ εἰς.6. 55(ρ.126.18; Μ. 
11.13848)}; αΥΥΘΉΡΕΡΙΦΗΣΪ ἱμπ 4 φογῖσε, ογάσγεά ςμεεεεείοη, Ἐρα5.φη. 
ΔΙ Ρλι μΡῥὶ, 3(Μ.22. Ὅτ Ὰ) ; ΙΔ ἐῤιανρ.(}.22.τ2760). 

Ἐῤψάντυξ, ἐτελ- -αγεβεά, Νολη, αν. 7ο.5:2(Μ.4.7840). 
ὑψαυχενία, ἡ, -Ξ ϑηλαύχενία, ἠαμρἠϊίπεςς, ῥγῖάς, Α. Τ πον. 90 

(ρ.211.15); ὈΙάντῃ. ΒΒ: 91: τοί Μ.30.1δοχα}; Ἐρίρμιλαθγιός, τ(ρ.2.1ς; 
Μ.42.τ20). 

ὑψαυχενίζω, πιοᾶ,, ὀεῆαυε ἀγγοραπίν, ΤὨΡὮν]. ἐχε, Κορ. (0.224. 
τ6; Μ.113.0228). 

Ἐῤψαυχένιος, παησίίν, Τντι κοῦ ἀϊυ.το(ς3,3270Ὲ). 
ὑψαύχενος, --Ξ ἔοτες,, Ογαε. δ 18.8.37; 1δ.12.230. 
Ἐψηγόρως, 10: ἰοΓν ἰαηοπαρο, ΟἸδτη. ἐν δ, τπίρ,404.28.; Μ.0,3480). 
ὑψηλαυχενία, ἡ, ῥνἱάε, ΤΉατ, Ηδγασὶ, ἰς.38:1.(Μ.18.1.220Ὰ}. 
Ἐῤψηλαυχέω, δείαυε ῥγομάϊν, Ν}ἜΡ}.3.οο( Μ,ι70.4228). 
Ἐὐψηλοβατέω, ἀεερμά ὁπ κίσα; οἱ Ἐ]Π]ἢ, ζἢγν5. εἰν, οἱ ΕἸ. (2. 

7328). 
ὑψηλογνώμων, ἠϊρἠ-ν»ημαεά, Β85.86]}.υ. Τἄφεϊ τ(Μ.85. τ 40). 
Ἐὐψηλοκαρδία, ἡ, ῥγίάο, Ἐ56185 ὁ07.5.6(ρ.41). 
ὑψηλοκάρδιος, ῥγομά ἐπ ἐδαγί, ἀγγοραμὶ οὐδὲ μοναχὸς ὅ. 5ς. 

ὑποκλίνει)] ὑπακοὴν κτήσασθαι. ἀνὴρ ὕ. τοῦ ἄρχειν ἀρέγεται.. ἀκάθαρ- 
τος παρὰ κυρίῳ πᾶς ὕ. 70. ]]π|.Ξεα].253(Μ.88. 9650) ; Ηόϑγοῃ. 5. ἐφ.1. 
63(Μ.03.τροτ). 

Ἐῤψηλοπετέω, ν. Ἐὐψιπετέω. 
ὑψηλοπέτης, ἥγίηρ πιρὴ, Ἐλιϑ5. 1,,.12:22(ΜΜ4.24.5574}; Ττ. ἢ] Ῥαρὰ 

ἐῤ.1 ὁοη. τ(Η 8τα.4.58). 
ὑψηλός, ἀρὰ; 1. 11π, τὰ ὁ, ἀερὴ ῥίαεες ἀενοῖϊοα ἴο ἸΔοἱ νγουβῃ!ρ, 

Ἐπι5.1(Ονοίρ.218.24: Μ.20.13648); χορ. 4 θρ. 23:0 ὅτε δὲ ὑψηλὰ οὐ 
μόνον οἱ τῶν εἰδώλων ἐκαλοῦντο βωμοί, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὑ. χωρίοις 
δομηθέντα τῷ θεῷ θυσιαστήρια ΤἬατ χω. 55 τὰ Κορ (τ. π1)}; οἵ ῥοτ- 
Β0Ώ5, Δαἰΐ, Ἡδττη. οζ9η.8,1.2; 1Ὁ.0.3.1; οἵ ἤσβῃ, γομράσά, (μτγβ. ον, 
1.3 τη τον (το.70}); 2. παρέ, ; πὶ βεπ.ν ἀϊρὰ, ἰοξίν ; οἵ ρειβοῃβ, οὐ κιρὴ 
ἄεργοο, Βαγη.το.δ; οἵ σοά, τμεῤέτηηο, μγνβιοχροῖν ᾿ς. τ453:4(ς. 4624); 
Τα: οδ: π(1, 1208); ἰονν ἐπ τηϊμά, Ἄρὶγτίμαὶ τη οτἑΐοοῖκ, ΟὨτνβ. 
μον ὅ4.: τ Μ|Π.(,.636Α}; ὑ,. λοιπὸν καὶ πρόθυμοι πρὸς ἐλεημοσύνην 
1Ὁ.8ο.2(7670); τὸ πνεῦμα τὸ δυνάμενον ὑ. αὐτοὺς ποιῆσαι 1.90.2 
(8418); 650. Ραταάοχίοδ])ν τεῦ, Βα 1 γ ἐπεὶ μέγαν ἔχεις δεσπότην, 
γενοῦ καὶ σὺ ὅ. ... ὕ. δὲ ὁ ταπεινὸς τὴν διάνοιαν καὶ τὰς φαντασίας τοῦ 
παρόντος βίου οὐδὲν εἶναι νομίζων τὰ ἐχῥριῖη ἢ 5.144:53(5.4680}; 1ἅ, 
οἰον.1.3 τὴ ΤΟ ον.(το.7Α}; τεῖ. ΠοΙρ 5. οἵ σοῃίθιρ [10 ΟΥ ν]γίαθ, 
Οτ. 70.20.το(Ρ.338.22; Μ.14.5038);. Οτ|δΝυβ5.ἀοη ό τη Οαπὶ.(Μ.44. 
8800); 14 ν.,310ς5.(Μ.44.3720) οἷἰ. 8. ἀκόλουθος ; ῥγοζομμᾷ σημαινέτω 
τὶ καὶ ὑψηλότερον ἡ κάμηλος (Ἰ]ετηφ,α,5.26(ρ.1γ7}.24ᾳ; Μ.8.65320) ; ΟΥ. 
}γίηξι4.2.6(12; Ὁ.315.12; Μ.11.3688); ἃ5 Θ᾿ τος οὗ βουιρίαγαὶ τυ ζο θ, 
Οὐ Νυββν Μος.(Μ.41.3174}; Τύδοβ. ΝΖ ζέαὶ. το" (Μ.38,973); 1διτοϑ 
(977); Ξεγίοις ὑ. αἱμομιξιῶν 170. 76]. ῥοοΉ1}.(Μ.88,10040). 

Ἐῤψηλοφανῶς, τὐτλ δεδίξιε ἀρῥεαγαμεε, τ σιεδίτηιε ξογηι, ΤὨατ. 
Θιαα. "77.2.28 (Μ.00.3724). 

Ἐῤψηλοφερής, γαϊείηρ ὁπ πίρα, ΤΟγτι πον ἀϊν.χο(ς3,37}Ὲ). 



ὑψηλόφθαλμος 

“ὐψηλόφθαλμος, τρί ἩΡ ἡδιοά ἔγες, Ῥτοθ. πυρὶ γίπρ ἱπιπιοᾶοβι 
οὐτοϑῖν, [514.3.3. 

ὑψηλοφρον-ἔω, δὲ ῥγομώ, Ηΐρρ. Ὀαη.3.1ο.4; 1Β45.1ς.127(.. 4684; 
Μ,30.3254}; τεῖ, στίην. 6:17, ΟἾγν 5,5 ἰαί.2.5(2.270); ἀσφαλίζου τὴν 
αὐθάδειαν, μὴ ἐπιπλήξεις τινί, ἵνα μὴ κατακριθῇς ὡς “-ἦσας Ν)]}, 
}αγαθη.τΑ5(}}.70.12618); μετανοοῦντι “-εῖἶν ἀλλότριον ατο, Ετιοριιδε. 
2.1το2(Μ.6ς.9454). 

Ἐῤψηλοφροσύνη, ἡ, ἰαμρίμηηεες; ἃ5. ἃ 55, Ηεοιμαμά. 8,3; 
Μείδ σγρηῤατίρ.129.27; Μ.1τ8.205Ὰ)}; ΕΡΏὮΓ,3.305Ε; ὑστέρησις καὶ 
ἀτιμία ἐξ ὑ. τίκτεται Βαβ.γοπτεηῖ, τοί. 2118 ; Μ.21.6488) ; ἰπἀποεα ὉΥ 
θεν}, Μᾶς, Αεᾷ ἰὐρὸ 1τ2(Ν.3.34.8760); ; 1514.ὈΡῈε]. ἐῤῥιταῖ π(}1.γ8. 1808}; 
ὅταν λογισμὸς ὑ. ... ὑπεισέλθοι σε, ἐρεύνα σοῦ τὸ συνειδός ροῤρλμῃ. 
Ραΐγ.(Μ.δς. 4808); Μαχ.αριδὶρ. (Μ.01.14520); 650. 88 βίη οὗ Αάλδιη, 
τεῖ. ἀδῃ.3: 5, Μασ. Δερ.εμδέ,εον. τ2(Ν.34.8320}); 1: λοηι.27.5(Μ.324. 
6060) ; Του, ἀοεὶ.1.7(} 1.88, 16:0). 

ὑψηλόφρων, λαμρήίν, εομεειίεα, Ἠετηλ, βέη, 8.9. ́; 1865. Ἰς, Ὁδίι. 
443Ε; Μ.20.2600) ; οὐκ ἔστιν ὑ. εἶναι μὴ ὄντα μωρόν (Ὦγνβ.ἤοη1.8, 5 1Η 
Ρ᾿μἰ(ατ.252}). 

ὑψηλόφωνος, :᾿»11|1-τομηάτηρ, 1 κε5,Ν42Ζ. ἀΐαϊ.2ο(Μ.38.877). 
ὑψηλῶς, ἰοξεεῖν; ταρί,, ΟἸςινι, ςἐγ. τ2ίρ.35.42; Μ.8.7538); 18.7.12 

Ρ.59.30; Μι0.π160); σοτηρ., 1. ὦ μἰρὶεν ΟΥ τῆσνε τε σέηδε εἰ 
«εὖ, ἀκοῦσαι βούλει τοῦ [7εγ.12:1τ1] ΟΥ̓ Ζ091,11.2 ἵῃ [εγ.(ρ.70.12; Μ. 
13.368); 1ἅ. ),.57 ἴῃ Παρ, 2: τΥ(ρ.258,17; Μ.13.636 0); τ: ἃ σπιογέ 
ϑριγτμαὶ τάπηόν, ὈΠσγβ λοι. 50.2 ἴῃ ΜΜ 1.7. 5160}; ἴὰ ἔογπι ὑψηλο- 
τέρως, Ἐρίρῇ.λαθν.31.4(ρ.387.25; Μ.41τ.480Α). 
" μῦρον ἐχαϊηρ μιθῆ, Νοπη. ραγ.Ἶ79.3:56(Μ.43.7734}; 1δ.7:1τ8 

Β). 
ὕψι, αὖουε; ο. σεπὶς., Νοηπι ραν. [σ.5:21τ(01.43,7728).. 
Ἐῤψιβιβάς, τοσϊκτηρ ῥγομάϊΐν, τ. Νὰ 7. ἐανη!.2.1.32.18(}}.37.1202.). 
ὑψιβρεμέτης, ἐἰσλοπάσγτης ; οἵ σοῦ, θγας, δ18.3,τ, 
Ἐῤψιγένεθλος, οὗ κέρΆ δίγιἠ, Νοπη, αν. [ο.1:1(Μ.43.7404}. 
Ἐῤψίδμητος, λϊσ᾿-δμϊ, Ογας. δ1δ.τ4.2τὴ. 
ὑψιθέμεθλος, πὶρ᾽- οι ἀδά, κἴρ᾿-πεί ὑ, Ιουδαίων πέδον ΝΟ. ραν. 

.]0.4:3(}4.43.7138). 
Ἐὐψιθέω, γποῦε διυΐ εν οἡ ἰρἧ, στ. Ναζιεαγ.τ.τ.4.40[.57.4184}). 
Ἐῤψιθόωκος, ςεαἰφά ἡ ἀϊρῆ, ΟΥΝΑΖ.εανμι.1.1.3.6(}.37.4 84}; ἐδ. 

1.2.0.148(670Δ). 
ὑψίθρονος, ιρῥοιμγησηξά; οἵ οα, ὅτ, Νὰ Ζ.εανηι.1.2.2.452(Ν.57. 

6144); Νοηη, ραν, 9.12:26(Μ,43.85326); οἵ (Ἀγιβι, στ. ΝαΖ.ζανηι.2.1. 
48.1το(1226Α). 

Ἐῤψίθωκος, ἐγομεά ὁπ ἀἰρἢ, ϑγυιθϑ, ἤγηνη.τ δίροσο : Μι,6ό,1 580). 
ὑψικάρηνος, τοῦ πα μείά ἠισῆ, στ Ναζιεαγηι.1.2.1τ.216(Μ.37. 

530Ὰ}; τηδί., οὐ νγρίημν, 18.1.2.τ. Ξ2ο(τ62Α). 
ὑψικέλευθος, ο» ὦ ἰοξὲέν ραίξ ; οἵ τλδῃὶ 5 ἱεμάϊηρ βεαυεηιυαγάς, ΟΥ. 

ΝᾳΖ, κα» μ}.2,2(ροθπ}.)7.532(Ν.37.1 55}. 
Ἐῤψικέραυνος, ἐπωπάογίηρ οη πῖρὰ; οἵ σοά, Ογας. δὲδ.1.323; 1.2. 

230; 1. -. 202. 
ὑψίκομος, 2011} ῥἰμιαρε ϑοδτίπρ αἰοῆ; οἵ Ῥποθπῖχ, καὶ ἄρβος.7:0 

(Ρ.292.4). 
Ἐῤψιλόγος, ἑαἰδέηρ ἰοἤ εἶν σοφιστῶν... 

5.6(Μ1.58.134}.Ψ 
ὑψιμέδων, γεϊηρ οη βίρα; οἱ σοα, Ογαε.δ1δ.2.300; τ Νά Ζ.σαγηι. 

1.2.1.6(λ1.27.5220); (1( 8δοβδ.. 
ὑψινεφής, ἀποοιτηρ κὲρ]; ἴῃ ἐμ εἰομάς, Νοπη. ραν. 0.8: κο(Μ.43. 

821Α}); 1διτετοίβ738). 
Ἐὐψιπετέω, ἥν ἐϊρή, Μοῖῃ, ον ετ(ρ.504.32); ἢ.» δοαν ἡ ἱερωσύνη 

εὐπαρρησιάστως ὑ. ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν ἘΡΉΤ.3.2Ὲ -- ζΒτν5.σας.] 
(ὑψηλοπετεῖ 1.805} ; οὗ Βυχηην, ἀπο Μου ἀσηι.ο( |.80.16374). 

ὑψιπετής, ἰοξίν:; πειιΐ. ἃ5. βυθρϑι., πιεΐ,, οἵ (μυσοῦ, Ἐπ|5.4,6.7.1 
(0.313.32; Μ.22.5134)}. 

ἘΓΥψιστάριοι (Ἐ ὙΨιστιανοῦ), οἱ, τρσγεἠίρῥενς οΓ {π6 Μοεὶ Ηρ, 
ΠδΤη6 οἵ ἃ ᾿ἀδι5ῖ10 βεοί τὰ εἴδωλα καὶ τὰς θυσίας ἀποπεμπόμενοι, 
τιμῶσι τὸ πῦρ καὶ τὰ λύχνα"...τὸ σάββατον αἰδούμενοι καὶ τὴν περὶ τὰ 
βρώματα ἔστιν ἃ μικρολογίαν, τὴν περιτομὴν ἀτιμάζουσιν. ὑ. τοῖς 
ταπεινοῖς ὄνομα, καὶ ὁ παντοκράτωρ δὴ μόνος αὐτοῖς σεβάσμιος στ. 
ΝαζΖ.ογ. 18. 5 (}4.35.0024}; τοῖς λεγομένοις ὑψιστιανοῖς, ὦ ὧν αὕτη ἐστὶν ἡ 
πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς διαφορά, τὸ θεὸν μὲν αὐτοὺς ὁμολογεῖν εἶναί τινα; 
ὃν ὀνομάζουσιν ὕψιστον ἢ παντοκράτορα, πατέρα δὲ αὐτὸν εἶναι μὴ 

παραδέχεσθαι τ Ν γε5. μ.2(2 Ρ.3το.28 ; Μ.45.484.). 
ὕψιστος, γηδεί ἐιρὴ; οἱ ἀοά Μορί ἩρρΑ ἡ ἀνδρείᾳ ἀπὸ ὑ. δίδοται 

τοῖς ἀνθρώποις 7.5. γ)η.2.5; εὐλογήσω τὸν ὕ. 1Ὁ.6.7; τΟΐοη.45.7. τας. 
519.2.245: ΑἸ αροί τς; Γαδ. Φ αϊ.32.2(Μ.6. 5140); ὅ, δὲ διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὸν ἀνώτερον τῶν πάντων ΤῊρΗ] ἀπε, Απίοί.τ.4(Μ.6.10298) ; ὅ. αὐτὸν 
καλῶν, οὐ τόπῳ αὐτὸν περιορίζω' ἀλλὰ καὶ τὸ. ὑψηλὸν καὶ μεγαλεῖον 
αὐτοῦ τῆς φύσεως δηλῶ ΓῃτνΒιεχριίη ᾿ς.143:3(5.462.); οἵ ἘαΊΠΕΥ, 
ΟἸειη. ραϑθά.5.τχίρ.201.18; Μ.8.6818) ; ον ΟἾἰθηι.τβ 4; Ρετ, ἃ5 Ῥαίχι- 

εὑ, ΟΥΟΝ ΑΖ. ΓΩγΉ.2.2(6 ΡΠ [8Ρ}.) 

ταθᾶ ὑψόω 

Ραβϑίδη ἱπτεγροϊαίίοι τοῦ ἄδου σκυλευομένου [ἐπὶ τῷ πάθει τοῦ ὑ.} 
Τ.Γ ευ.4.1; αϑοα ὈΚν (4}Π|5ῖπ|5, ΗἸρΡρ. λαξν.ο.τπίρ. 253.15) Μ.τ6,.33914)}; 

Ϊ οἔϑοῃ δδέοτε Οτεαϊίοπ, Ατἢ, 4γ.1.38(Μ.26.928); ὕὅ. ἄρα υἱός, ἐπειδήπερ 
καὶ κύριος Τμάε, λαόν. 5.2(4.384) ; Ἔχε. [μον1τ3ς (δ᾽ αἰεηῖ,) ὕ, ἐστιν ὁ 
δημιουργός... «οἱ κατὰ τὸν Ἀδὰμ κτισθέντες ἀπὸ μόνον ἐκτίσθησαν τοῦ 
ὑ., τουτέστι... «τοῦ δημιουργοῦ" ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς.. «ἀπὸ πνεύματος ἁγίου (καὶ 
τοῦ ὑν) ΗΙΡΡ.λαεν.6.3:(ρ.164.20; 32460); 16.6.5 τ(ρ.253,15; 2391Α). 

Ἐῤψίτμητος, [.1, ἴογ ὑψέδμητος, Ογαε. 81.14.21]. 
ὑψιφανής, ἐχλίὀτε οπ μῖρὶ;; οἵ Ομ γῖβὲ οσπιοῆεα, Νοόπα, αν. [υ, 

19: 22(Μ.42.9ο 10). 
ὑψιφόρητος, ὑογηθ ἤγοηι οι ρῆ, ϑγυιθδιἠγηνη. 4.36(0.42; Μ.66.1612). 
Ἐῤψίφορος, πουΐ, 45 500 5ϊ:., τσὴ! πεασυεπιοανάς, Ὀλον. Ατιο ἢ τ 5. 

(Μ.3.3374). 
ὀψίφρων, κἰσ- νά εά, τ. ΝΖ. ἐαγηι.2.2(ροθῃ).)6.1ο4{Μ.37.1550Ὶ), 
ὑψόθι, ο. ρεηϊί., αουε, Νομη, αν. 6.19: τ8(Μ.43.0018}; εῤοιι, ἐδ. 

2:14(764); 18.6: το(7930). 
Ἐῤψοποιός, ἐχαϊϊηρ; οἵ Ὠυπμ]ν, ΠΠεβυο , Βιίρηρ αι 62 (Μν0Σ. 

5000); ποαΐ, ἃ5 50 έ,, οὗ τετήρετάπος, 1.1.2(14818). 
ὕψος, τό, ἀεῖρἧϊ; 1. Ἰ, ἴοσ εἰς ὕ,, τεῖ. σατγγίηρ οὐ ἃ 581. ] ἃ μὴ 

{ΠΠΡΗ ἀναγαγόντες αὐτὸν ὕψος (γον, Ῥάςξελ, Ρ. 38(}1.92.8818) ; 0 
Βεανθη τὰ ὕ, τῶν οὐρανῶν τ ίονι.36.2; ἀνέρχομαι εἰς ὄψος 4“. Ρ πη. 110 

φ. 15: 9); οϑβαι μα,0}.2(Μ.88. .1280); ; 2. τπιεῖ,, σδίἰηηεν τὸ ὕ, εἰς ὃ 
ἀνάγει ἡ ἀγάπη ἀνεκδιήγητόν ἐστι τ ἶονι.40.4; ; ΟἸειη.5.7.7.7(0.,35.3; 

Μιο. 4650); ΟΥΝ γ 85. 55. 8.Β. τό(Μ.44.5078) οἷτ, 5. ἀνάβασις ; σοὴ- 
5ἰβίϊηρσ ἴῃ ΠυπΊ]γ, ΟὨγν5.ἠον.6 5.5 τη ΜΙ.(7. 6590); τεῖ, ΔΌταμδιῃ, 
ὕεπ,18:2} ἀπὸ πολλοῦ διανοίας ὕ. ἐφθέγγετο τὸ ῥῆμα, . 
ἀπὸ ἀπονοίας ἰἀ.κοη1.1.3 τῷ ΤΟ ογι(το,70); ἡ πρόσπτωσις αὕτη [1.6. 
Ροίοσε ἰονε οἱ Ομ γ5ι] ὕψους ἐστὶν ὑπόθεσις καὶ ῥίζα νγ.Ὀς.44:Ὸ 
(Μ.69.1ο038.Α); ὄρος Σιών, τοὺς τὸ ὕ. τῆς θεολογίας πεπιστευμένους 
ἐκάλεσε Τηάι.} 5,47: τ2(1.911); ἴῃ ὈδΔα 5εηϑ8 ὅπως ἐξ ὅ, κατενεχθῇ εἰς 
γέλωτα (οπεοί.4.}}.6.9.4; οἵ Οοά, ΟΥΝΥ85, μη, (2 Ρ.117.1:; Μι4ς. 
6978) οἰΐ, 5. δεξιός ; δείκνυται. σοῦ τὸ ὕ, διὰ τῆς ἀρρήτου δινάμεως 
Τματ. Ῥ».20: 14(1,732); 4150 45 ϑυ ποῆνηι ἔογ σοά, [55..5α,.17.7; οὐκ 
ἐσμέν τινες χαμαιρριφεῖς, ὑπὸ τοιούτου ὅ. γνωρισθέντες 4.4ηάν΄ ὕγ.τ 
(0.38.7); τές ἐλάλησε τοσαύτην ἀδικίαν εἰς τὸ ὕ. ποτέ; Βα5. ἔτι τ τοίτ, 
229ΟΑ; Μ.20.5400); ἐῤ.2.1τοί2ϑ40; Μ,612.); 3. αὐγοραμεξ θρασύτης, ὕ., 
ἀλαζονεία 14.5.1; οἴ. Βαγη.20.1. 

ὑψόω, Α. {1 πέρι, ναῖε μρ; 1. οἵ Ἰενϊτατίοι ὁρᾷ αὐτὴν ὑψωθεῖσαν 
ὡς ἕνα πῆχυν ἀπὸ τῆς γῆς...-καὶ οὕτω προσεύχεσθαι ϑορῃτ, Η ν. 7αν, 
Αερ.τ5(Μ.8).27080); 2. τεῖ. ὈυΠάϊπρθ, ἐγεεὶ, Ἐπα5.υ.(,2.4π(ρ.0ο.το ; 
Μ.20.10218) ; 1Δ., ο(ρ.220.14; Μ.20.13688); 8. (Πτῖβι, γοῦν 10.3:14 ὁ 
ὑψωθεὶς ἐπὶ κεράτων μονοκέρωτος (Ἰδιυά, γγ- βραδεῖ. (Ν.ς.1207.4}; ΟἼδπι, 
Ῥαεά,“.δίρ.2ο2.το; Μ,8.4858); Π5.4,6.το.6(ρ.468.17; Μ.22.1530); τὸ 
ὑψωθῆναι δηλοῖ τὸ ἐμφανῆναι καὶ ἐπίσημον γενέοθαι Ατητηοη. 70.3:14 
(λ1.8ς.14000); οὐκ εἶπε, κρεμασθῆναι δεῖ, ἀλλ᾽, ὑψωθῆναι, ὅπερ γὰρ 
εὐφημότερον εἶναι ἐδόκει διὰ τὸν ἀκροώμενον, καὶ ἐγγὺς τὸν τύπον, 
τοῦτο τέθεικεν (Ὠγνβ. 0η1.27.2 1. 70.(8.155Ὲ); εἴη δὲ καὶ ἡμᾶς 
διαφυγεῖν τὰ τῶν ὄφεων δήγματα εἰ δὲ καὶ δηχθείημεν, εἰς τὸν 
ὑψωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν ἀπιδεῖν, καὶ τὴν θεραπείαν ἑλκύσαι Πα (Ὧν. 
8:14(2.164); εχερ, 70.12:32 εὐφήμως δὲ λίαν, ἀντὶ τοῦ σταυρωθῆναι τὸ 
ὑ. φησι Ογτ, 7ο.8(4.707Ὲ); σοπίχαβι ἐχορ. 10.8:28 τοῦτ᾽ ἔστιν ὅταν τῆς 
ἐπ᾽ ἐμοὶ μικρᾶς τε καὶ χαμαιπετοῦς ἀποπαύσησθε διαλήψεως, ὅταν ὑψηλὸν 
τε καὶ ὑπέργειον φρονήσητε περὶ ἐμοῦ, καὶ θεὰν ἐκ θεοῦ πεφηνότα 
πιστεύσητε 1.5. φ(ττόΑ); 4. Πἰζατρ., εἰευαίε, Μαχ.Ξεἠοί. 6. ..3. (ΝΑ. 
1374}; 1. α«.(Ρ.226.20}; Τμαάτιϑδτυά. ῥγαόδαμεί. ΜΟου. χό80Ὰ}); ἐπι. 
Βα-.(Ρ.341.14}; τὸ δὲ ὑ, τὸν θεῖον ἄρτον μόνον, τοῦτό ἐστιν, ἐπεὶ αὐτός 
ἐστιν ᾧ βασιλεὺς κύριος καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλή,..-«τὰ δὲ ἄλλα τίμια 
δῶρα, μέλη Χριστοῦ, καὶ σῶμα Σ᾿ εσπη..ΟΡ εσπίεηρίὶ (08.448); ὑψοῖ- 
τῶι ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ ἱερέως ὡς ἐπὶ σταυροῦ Ε]0.1).«οὐρ.5(Δῖ.05.4ο00). 

Β. εἰευαίε, ἐχαί; 1. Οοἀ εἰ δὲ θεὸς γενετῆς ὑψούμενός ἐστι δι᾽ αὐτοῦ 
[50. (1151], καὶ... ὑψώσειε..υἱῆα Νοηπ.αν. [0.13132(Μ.413.86 54}; 
γεῖ, Τοι2τττο δοξάσωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς ὑψώσαντες τῷ ἑαυτῶν θανάτῳ 
τὸν θεόν Οτ, Αγ .5ο(0.4).3; Μ.11.636.4}; οὐ ταπεινὸς ὧν ὁ θεὸς ὑψοῦται 
οὐδὲ ὃ μὴ ἔχει προσλαμβάνει: ἀλλ᾽ ὅπερ ἔχει δείκνυσιν... δείκνυται γὰρ 
σοῦ τὸ ὕψος διὰ τῆς ἀρρήτου δυνάμεως Τα, "ς.20:14(1.722}); τὸ δὲ 
ὑψοῦτε, ἀντὶ τοῦ τὸ ὑψηλὸν αὐτοῦ κηρύττετε ἐῤ.οῦ: κ(1208}; (Ὠμχτιϑί, τοῦς 

ῬΗΠ 2:0 ὡς ἄνθρωπος ὑψοῦται ΑἸΏὐηε. εἰ ε..4γιιτ( ΝΜ, 26.1ο0048}); πρῶ- 
τὸν οὖν τὸ ἴδιον σῶμα ἤγειρεν ὃ κύριος ἐκ νεκρῶν, καὶ ὕψωσεν ἐν 
ἑαυτῷ" μετὰ ταῦτα ἐγερεῖ καὶ τὰ μέλη..«αὐτὸς οὖν...ἑαυτὸν ὑψοῖ 1.12 
(τοο48); ἀτῃ..4».1.45(Μ.26,.1046) εἰϊ. 5. ἄνθρωπος ; οὐχ ἵνα αὐτὸς 
ὑψωθῇ" ὕψιστος γάρ ἐστιν: ἀλλ᾽ ἵνα αὐτὸς μὲν ὑπὲρ ἡμῶν δικαιοσύνη 
γένηται, ἡμεῖς δὲ ὑψωθῶμεν ἐν αὐτῷ 1}.τ.4τ(078)}; τεῖ, (σά ̓ 5 Θχα 8- 
τίοῃ οὗ πηβη: ταατίντβ, Ερ.ερά ἀρ. Ἐλι5.}.6.5.2.5(Μ.20.4364); πλέον 
ὑψουμένων παρ᾽ ὃ ὑψώθησαν ἂν δίκαιοι μὲν γενόμενοι μὴ μαρτυρήσαντες 
δέ Οτγωμαγί, ο(ρ,46.27; Μ.11.636.)}; πάντων αὐτὸν [830. 5, Ῥοίογ]) 
προὔθηκεν, ὑψώσας ταῖς ἄνωθεν δωρεαῖς ᾿Αϑι.Δπι.ἠστη,8(ΜΝ.40.5730}; 

᾽ Α Ψ ᾿ 
«απὸ νυ., οὐκ 



ὕψωμα 

ὅσον τις ἑαυτὸν ταπεινοῖ, πολλαπλασίως ὑψοῖ αὐτὸν ὁ θεός Απϊ, Μοη. 

λον Ἱο( Μ1.80.16374}} 85 Ὀαίννθθη θὰ ὑψῶν τὸ δαγηθ κῦυς ἡμῶν ὃ 
ἀπόστολος Οτ,( ῤγίηπε.4.3.6(ρ. 332.1; Μι11.2884}); ἱπ ποησαῦγ, ἔπι5,0,(, 
3. 50(ρ. 105.23; Μ.2ο. 1258); ; τὸ τῆς ἐκκλησίας ἦθος ἶγρ. ἔθος], οἷον ύ. 
μὲν ταπεινόν, ταπεινῶσαι δὲ ὑψηλόν Ἔγηῃεβ.ῤιοοί Μ.66,14560)}; 2. οἵ 
μτϊᾶς ἀπά βε! ἐ-οχαϊδίίοῃ, 1᾿..05.17.8; οὐχ ὑψώσεις σεαυτόν, ἔσῃ δὲ 
ταπεινόφρων Βαγη.τ9.3; Ηδοτγπι.οῖρι.9.22.3; οἱ δηθο θὲ ἄρχεται 
ἑαυτὸν ὗ. καὶ δοξάζειν ὡς θεόν Ἠϊρρ.ανεἢγ.47(ρ.3ο.16; Μ.1ο.7658); 
τη68., δὲ φχαϊίσά, ῥγομά ἐν πλεονεξίᾳ ὑ. Τὶ [μά.21.8; (Ἰ]ετα, φ.ἄ.5.1 
(ρ.16ο.3; Μ.9.605Ὰ}); (Πγγ5.σα ρ.ΐῃ ᾿ς. 3:τῷ5.54}; 5. ΡΓ65, ΡΤΟρΙ. δεῖ. 
4.5 84]. ἡ ὑ. ὁδός ἐξ ἰρίεν τρί ογρνείαιση, ΓΟ Ὠγνγϑ. ραφεἶ,. 4(8,268). 

ὕψωμα, τό, 1. 111.; 4. πεῖρἠε; οἵ ὈυΠ]Παΐπρθ, (οπβῖ.ον.5.ε. ](Ρ. 178. 
1; Μ.20ο.12844}; οἵ Βἰρῇ ρίασεβ υϑεα ἰὴ ραραη ΟΥΒΗΙΡ, Οντιαάον. 6 
{1.1788); Ιἅ,0ς.3(3.768) ; 650. οὗ ποᾶνει, “44,70.23(ρ.163.27); ὁ θεὸς 
τῶν ὕ. γοίευ.6.2(ρ.132); λέγουσέ τινα εἶναι ἐν ἀοράτοις. ..ὕ, τέλειον 
Αἰῶνα πρόοντα΄ Ἰτοη.ἤαέν,τοτ τί .7.4454}); ἐξ ἁγίων ὑ. καὶ κατοικη-. 
τηρίων σον καταβάς ΝΙίσοΡΗ. τι, δ γηι. τ4ὐ(Ν.86.31244)}; Ὁ. ΠΡῊΡ 
ἩΡ χειρὸς ὑ, (οηϑί,ογ.5.ε. τὴ](Ρ.1τ78.34: Μ.20.12854); αὐ ΝΖ. οαγη.1.2. ἢ 
8.1417(Ν}1.27.6ς 04}; ο. δείηρ πβοά μ 0, εἰσυαϊίον,, ΗῚΡΡ.ἤαϑν.}.23(0.20 1," 
2; Μ.16,33108); 2. τηρί. ; ἃ. μείῖφῃι τὸ ὑ, τῶν διδασκομένων Οντ. Η. 
Ῥγοεαϊσε, 15; τὰ πονηρὰ τῆς τῶν δαιμόνων κακίας ὑ, ΟΥ Ν υβδ ἤθη 5 
ἤη Οαπὶ. (Μ.44.8618); ἐν ἀπορρήτοις νοημάτων ὕ. Ῥτος,.Ο..ς.6 τ (Ὁ, 
87.1τ0324}; Ὁ. οὗ (σοα᾽ 5 Β0 ] τἱν ἡ θεία... φύσις, οὐκ ἔν γε τοῖς καθ᾽ 
ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἐν ἰδίοις, καὶ ταῖς αὐτῇ πρέπουσιν ὑ. Ογτ.ς.τ.4(2.1234}} 
ΙΔ Ρμἰες.τ3(Ρ.36.4; 53.1420}; 14. ς.44:2(}.60.10298); ς. ὁχαϊαοη 
πρὸς τῷ κλήρῳ τὰ ταπεινώματα καὶ ὑ. ἀνθρώποις γίνεται Ποηε. (ἴφηη. 
19.323; ἃ, οὗ ῥυϊάθ, Τ', [ὁ 4τίρ.120.17}; ὁ ὄφις..οὑπέσπειρε τῷ Ἀδὰμ 
ὕ., ὅτι ὡς θεὸς γίνῃ Μας, Λερ.εμδ.εον,12(.34.8220); ἐν τῷ ὕ. τῆς 
ὑπερηφανίας τ Ν γο5.υ.}7ος.(Μ.41.4178). 

Ἐῤψώνω, 5.ν.}., σχαὶ!, παῖ ῥγνομά, ἘΟΠγγϑ. λοις τοί 2.245). 
ὕψωσις, ἡ, γαίης έρβ; 1. }υῖ., ὁὉ βοθηβίοη, ΕΧΘΡ. Ἀσιδεϑι οὐχ 

ἁπλῶς τὴν ἀνάστασιν τοῦτο μόνην, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅ., τουτέστιν, τὴν 
ἀνάληψιν, δηλοῖ (Ὠγγδ.ἤθη1.12.1 ἢ “ε.(0.1τ048}; 2. σκαϊίαϊϊομ; τισί. 
οἱ (διῖβῖ ας τπδη, ἀτῇ. 4γ.1.45(}},26.1το54} οἷϊ, 5. ΠΡΘΘΘΑ ΕΒ 
ὑπερύψωσεν, οὐ τὴν οὐσίαν τοῦ λόγου ὑψουμένην σημαίνει..-ἀλλὰ τῆς 
ἀνθρωπότητός ἐστιν ἡ ὅ. 1δ.τ. ἀτί(οδς)}; ΔηΠ6 οὗ τπδὴ π᾿ ΠῚΠῚ τὴν δὲ 
τοιαύτην εἰς ἡμᾶς γενομένην ὕ, προανεφώνει τὸ πνεῦμα [ὈΡ5.88: 17] 
ἐδι(ογο}; τι π4π(αοκα); ΤΑ τ. “}οῖϊ.2.0(}}.26.1τ488):; οἵ πιδτίγυβ 
λόγον. .«ἔχει τὸ ἰδίως τὸν ἐν μαρτυρίῳ θάνατον ὅ. καλεῖσθαι, ὡς δῆλον ἐκ 
τοῦ [Ἶ0.12:32] Οτοαγί. σο(Ρ.47.1; Μ.ττ.626Α}) ; τὴ σει., οὐ τπδῃ ὕ. ἢ 
προέρχεται... κατόρθωσις ΟΥ. ξ,.20 τπι [,αγη.ττ(ρ.243.26; Μ,12.6178); 
ἐκ ταπεινώσεως... -σωτηρία καὶ ὕ. Το.1).μο51.4.30(Μ.06.6410)}; οὗ ρτάδ . 
ποῦ ἐστιν...«ἡ δόξα σου καὶ ἡ ὕ, σου; 4.4πάγ.ε] ΜΠ. 26(Ρ.104.11}); 
3. Ἰζυγρ.; 8, οἰδιαίοη τάχα τὸν κουφιαμὸν καὶ τὴν ὕὅ. τῆς μιᾶς 
εὐλογίας τοῦ θείου ἄρτου φησίν, ὃν ὑψοῖ ὃ ἱερεύς, λέγων, τὰ ἅγια τοῖς 
ἁγίοις Μαχ.Ξεβοί, 6.}...2(31,4.1374}; [0.1 γτξαρ.27(}.05,570}); ἡ δὲ 
ὕ. τοῦ τιμίου σώματος, εἰκονίζει τὴν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὕ., καὶ τὸν ἐν αὐτῷ 

θάνατον, καὶ αὐτὴν τὴν ἀνάστασιν {σοι (Ρ εομέθρὶ, (Μ.ο8,4488); 
ΤΒατι ευᾷ, ῥγαεδαρεί. (ἡ οο. τό804); Ὁ. Εχαϊαίΐίοι οἱ ὕγοββ, ἔξαβί 
ΘΙ γαῖθα οἢ τά 5ερίῖ. ἐν τῇ ὗ. τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ... 
τῇ ἁγίᾳ καὶ πανυμνήτῳ ἑορτῇ Τιροπτ Ν σι ϑγη, (1.02.167320}; ἐν τῇ 
τρἴτῃ ὑ. ἀποδεθεὶς τῷ ζωοποιῷ σταυρῷ ὁ τίμιος σπόγγος καὶ αὐτὸς 
συνυψοῦται αὐτῷ ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ Οἰνόῃ, Ῥακε.Ὁ.385 
{Μ.92.0888}; Βορῆτ Η.». ἄπαςὲ,(Μ.02.17134); Σϑορῆγ Η αν. ἄτερ. 
22(Μ4.87.3712}0)) ; ΤΗΡΠπ οὔγοη. .τ35(}|.τοϑ, 3724); Ἐπρίγαϊυ. Εμνεξ. 
“ο(Μ.86.23530). 

ὑώδης, «οἱηῖίσι; ΟἹ τηδη, (Ἰοῖῃ ῥγοί. τοίρ.68.0 ; Μ1.8,2058); 14, - 
Ῥ}αφά.5.ττ(ρ.278,4; Μ.8,.6 528); [ἅ.ἐγιτ τ 2(ρ.35.2ς; Ν.8,7544). 

Φ 
Ἐφαβ ρικήσιος (φαβρικίσιος), ὁ, (οἴ. 1,δἱ, Καθεν) αγηηομγοῦ, Ταβίῃ. 

ἤρου 85.3.(0.415.27}; -ἔσιος, Α1ἢ «ΒοΒοϊαβί. οἰΐ.20.4(0.τ76). 
Ἐφαβ ρικόν, τό, αγξέηαὶ, 70.Μα].εὐγόη.τ2 Ὁ.307(Μ.01.4648). 
Ἐφαβρίξ, ἡ, -Ξ ἴοτορ., τῇ. ἢ. ἀγυτδί(Μ].2ς5.7128); [0.Μ81] ξἤγοιι. 12 

Ὁ.3ογ7(}..97.4638); 18.1.5 ΡὉ.343 (5124). 
φαγᾶς, ὁ, δἰμμίοη, ἐστερεπτῖ, ίορ. Π ον. (Μ,86,6058). 
Ἐφαγίον, τό, ἐοοί, Ὁ ΝΣ ΕΟ ΝΟ 58)" ΟΟντ ϑιυ, δαδ.40 

(ρατβτοτο) Ὁ 77. Παρ. (ρ.δ0. 24). 
φαγό ὀγηρος, ὁ, οἰά ρἰμέίοη, Ῥ411.}. Παπ|5.22(Μ.34.τοθ20 ; ν.]. ἴοτ 

“ακόγη ρὲ Ὁ.73.23); Ν.1. ἴΟΥ πολιόφαγε 1ὃ.18(Ρ.57.2 ; το650). 
φαγ ολοίδορος, ΡΌΝΟΗΣ της, ΒΠόγ. ἔσειλ. ῬΤΟΕΠΙ, ΠῚ ΡΙ[..28, 

940). 

1460 φακιόλιον 

Ἐφαγοπόλιος, ὁ, ἀοανν οἷά ρἰμείοη, Ζοβ.αἰϊοφιεΐα ο(Μ.78.16938}; 
Απαϑεάρ.α. Μ6χ.2.27](Μ.90.1τ640). 

Ἐφαιδράζω, αῤῥεαν ὀγίρ᾽η, Ταοπί. Ἡποηορἢ. (Μ.86.18020). 
Ἐφαιδρόκοσμος, ὀγίρἑϊν ἀγγαγσά, Μοὶ. σγηηρ.ττ. (0Ρ.133.12; Μ.18, 

2ΟΩΒ). 
Ἐφαιδροποιός, γπαξίηρ ἰο δἠΐηε, Ἐλιβ. ἀ.6.4.15(0.175.20; ΝΙ.22.2020). 
Ἐφαιδροπρεπῶς, 7ογοιεῖν, ΓΑτἢ σεεμνς.τ3(Μ.28.09808). 
Φφαιδρός, ὑγίσἠι, ὑδανιῖηρ, εἰεονξεἰ; ἴετω, ἃ5. βιιρβέ,, ἐειναὶ, (οά. 

Αβ ὅτ; οἴ Μεῖῃ.γ65.2.2τ(ρ.376.4; Μ.18.316.Ὰ}. 
φαιδρότης, ἡ, 1. ὀγιρηίηεες, ὑνταμοδ, ταθῖ. τὴν ἔσω καὶ εἰς νοῦν 

πνευματικὴν φ: Ογτ.Ὀς.23:4(Μ.60.8458)}; 14.}.2.12:35(}}.72.7440}; 
151. ῬῈ]1.6}}Ὀ.2.2το(Ν.γ8.6400) ; 2. τρίσπάοιν, Ἐμα5.ν.(,.. Ἐπ (ρου. το; 
Μ, οὔι.); ΟΠ γυβισεαμά. (3. 5040); ΟΕ]. Ον2.}.4.2.7.2ο(Μ ὃς, 12404). 

Ἐφαιδρόψυχος, ὑγιρκὶ-Ξομίεά, ΤΠατιϑιθαα, εαηί.2.7{(ρ.340). 
φαιδρυντικός, ἐϊμνεμαίονν, Βαβι ποηι η Β5.3,χ(1.1474; Μ.31.3600). 
Ἐφαίδρυσμα, τό, γαάΐαπεγ, ΟἸδγ. ραοφά.53.ττ(ρ.272.5; Μ.8.64οΑ). 
Ἐφαινακίζω, -- φενακίζω, ἀεεείνε, ΜΑχΟοριδε.(Ν.91.76}). 
Ἐφαῖναξ, ἡ, νιοον, Τλ65.ΝαΖ ταὶ. ος(Μ.38.960) ; δ. 13ο(το 32), 
Ἐφαινής, γεποιυηοί, παῖ. ἀεξμηει. Μ.80.12000}. 
[᾿Ιφαινόλιον, τό, -- φελόνιον, ζ(σεσιι. ΟΡ εογρεηιρί (Μ.08.3030). 
Ἐφαινότης, ἡ, τρίεπάοι, ΝῚ) ἐρ.1.12(Μ.70.88.Ὰ), 
φαίν-ω, ὑγίηρ ἰο ἰρῆϊ, κα μ5ε ἰο ἀρῥέεαν, ςβοῖο; ρετί, δοῖ. ἀηὰ ρά585.; 

1. ρῇέαν, εὐ» Ἰμίο δείηρ, δὲ τηαάθ φημ ζε5], 650. οὗ ΟΠ γιβὶ κύριος ὁ 
θεὸς ἡμῶν φανήσεται ἐπὶ γῆς Τιγνπ.ό.ς; Τὶ Βεμ.το.7; οὗτος ὁ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς, ὃ καινὸς φανεὶς καὶ παλαιὸς εὑρεθεὶς καὶ πάντοτε νέος ἐν ἁγίων 
καρδίαις γεννώμενος ΤΠ ίορη.ττ.4:; τὸ γὰρ ὡς υἱὸν ἀνθρώπου εἰπεῖν, 
“υόμενον μὲν καὶ γενόμενον ἄνθρωπον μηνύει Ταβι.ἐΐαἰ.76.1(Μ.6.6250) ; 
τὸν θεὸν λόγον, ὅστις ποτ᾽ ἦν ὁ διὰ τοῦ ““ομένου ἀνδρὸς τὰς θαυματουρ- 
γίας ἐκτελῶν, ἐποπτεῦσαι Ἰὰ5.4.6,3.7(ρ.147.15; Μ.22.2488); τὸν ἐκ θεοῦ 
πεφηνότα θεὸν ἀληθινόν (γε. σ.6(4.564Ε) ; θεὸς γὰρ ἦν φύσει, πεφηνὼς 
καθ᾽ ἡμᾶς, εἷς τε καὶ μόνος υἱὸς καὶ ὅτε γέγονε σάρξ 1ᾶ.ἐχρὶ χἱϊ ἐαρ. 
σίρ.21:.13; 6,.1528); τὸν χρόνῳ “-“ὅμενον [50. Χριστόν] καὶ ἀεὶ ὄντα 
Κ΄. Αρεγε.τδί(ρ.14.}); Μαμπίοῃ. ἐλθὼν ὁ υἱὸς μετεσχημάτισεν ἑαυτὸν εἰς 
ἀνθρώπου εἶδος. καὶ ἐφαίνετο τοῖς ἀνθρώποις ἐς ἄνθρωπος, μὴ ὧν 
ἄνθρωπος, καὶ οἱ ἄνθρωποι ὑπελάμβανον αὐτὸν γεγεννῆσθαι Ἡδροιη. 
Αγε.Β.4(ρΡ.12.1πτ; Μιτο 4408); 2. ἃ05., οὗ ψμαΐῖ ἀῤβέαγς ἴο τῆς 
βθΏ565; ἤδῆςθ δὲ ὑἱεῖδὶδ; αι. ἴῃ σοη. ἐὰν γὰρ εὑρεθῶ [53ς, Χριστιανός 
καὶ λέγεσθαι δύναμαι, καὶ τότε πιστὸς εἶναι, ὅταν κόσμῳ μὴ “- μαι. 
οὐδὲν --όμενον καλόν: ὃ γὰρ θεὸς ἡμῶν ᾿Ϊησοῦς Χριστός, ἐν πατρὶ ὦν, 
μᾶλλον ““εται 1ρθπ.Κορ,3.2--3 Σ 14. Ῥοῖνε.2.2 ; τὸ γοερόν, ὁ δὴ λογιστικὸν 
καλεῖται, ὁ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ ἔνδον, ὁ τοῦ δ᾿ γϑο τοῦδε ἄρχων 
ἀνθρώπου (Ἰςηη, ῥαέά.3.1(0.236.5; Μ.8.556Ὰ); ὁ..«“νόμενος κόσμος 
Μας.Αεριλοη.τς 4ο(Μι.534.60 08); (ἈΠ γυβ. ἤοηη, ῬΑ Ι τη ΜΙ.(7.3438); 
ποι, ΡὈτορὶ. βίηρ. δῃᾷ ρἱατ,, ἐμ6 υἱεῖδίος τοονἰα, Αὐἰϑῖιαροί, τον; Οἴοτα, 
ς[γ.7.2(0Ρ.8.10; Μ.0.4134}; ἐν τοῖς “ομένοις γὰρ πάντα τὰ τοῦ νυμφίου 
τῆς νύμφης εἰσί ας. Δερι ον. τθ.153(6244}); οἵ τὴς ἤδάνεην Ὀοάΐ65 τὰ 
δὲ ἐν οὐρανῷ --ὄμενα ΓἸδῖι, ῥγοἱ. 4{ρ.48.21; Μ.8.1648); οὔ ΛΊΒοηαρ, 
ἰερ.5.2(Μ.6.0008); Ὁ. {Π͵50],; ἱ. απ σι Ξηΐησ οὐ τνγατα ἔουσγη ἔγουι 
ϑρ τὰ] το] ν ὁ ἄρτος καὶ τὸ ἔλαιον ἁγιάζξεται τῇ δυνάμει τοῦ ὀνό- 
ματος θεοῦ, τὰ αὐτὰ ὄντα κατὰ τὸ “-ὀμενον οἷα ἐλήφθη" ἀλλὰ δυνάμει 
εἰς δύναμιν πνευματικὴν μεταβέβληται ΓἸ]Ἰοτη. ἔχε. ΤμάοΙ.82(0.122.11; Μ, 
οιδοῦς); ὁ -“-όμενος ἄρτος οὐκ ἄρτος ἐστίν, εἰ καὶ τῇ γεύσει αἰσθητός, 
ἀλλὰ σῶμα Χριστοῦ ΟνΥ.Ἡ εαἰεολ.22.0.; ἢ. ἀἰΞΈ Πρ 5 1ηρ' τἢ6 ἸΣτογα] 
ἔἴοπι τῆς ϑρίτίζιια] 56 πο οὗἉ βουίρίιτε τὸ γὰρ “π-όμενον αὐτοῖς μόνοις 
᾿Ιουδαίοις ἁρμόττει: τὸ δὲ μυστικόν τέ καὶ κεκρυμμένον, πᾶσιν 

ἀνθρώποις ὙΠήτ, Εἰ εεῖ..34: τ2(2.ο66) ; 111. ἐχρσρϑϑίπρ πηρ] σα τίοπϑ οὗ 
ἀοςεῖο Ποτεβῖοθ ἢ τέρατα το Ομ τιβεβ θοαΥ ἐξεκέντησαν δὲ τὸ 
““ὁμενον, ὃ ἦν σὰρξ τοῦ ψυχικοῦ ΟἸεπλ χε. Τἠάο!. δ ξ(ρ.128,4; 680Ὰ}; 
3. δὲ οδυΐοιις, ἀρῥαγεηὶΐ, Οτ ργῖηπε τ τ(ρ.292.τοὸ; Μ.11.3418}} μακραῖς, 
καὶ ταύταις οὐ ““ομέναις, ἐπαγγελίαις πεπιστευκότες ΤΠ, αἤεει. 9 
(ρ.240.14; 4.047}; ἡ παιδεία ἀνεαρὰ μὲν ἔχει καὶ ἀλγεινὰ τὰ --όμενα 
ὀνησιφόρα δὲ τὰ μετὰ ταῦτα Ἰ΄, εγ.1: 12(2.408); 4. ἸΠΊΡΟΥΒ, ἐξ ΣΦΡΤΗΣ 
ξαοά; οἴ. ΑΥὐἰδῖδαϑ Δ}. 1πι5.}.6.8.πίαττς ; Μ.21.5800) ; ΠΕποε τὰ φανέντα, 
μιν ορίπτοης, Ἰὰπϑ.ἀ.ε.6,ττ(ρ.26ο.2ς ; Μ.22.428}). 

ἐφαιοτρίβων, ῥίαεῤ-εἰοακεί, στον γ95. μι χ( ρ.30.12; φακοτρίβων 
Μ,45.2570). 

. [Ἐφακεόλιον, ["Ἰφακεώλιον, ν, φακιόλιον. 
[“Ἰφακή, ἡ, ῥμίδο, ἰομμ; 5. Ῥατὶ οὗ τποηδβς αἰεί, ἀπίοη. ἤἔδσ. 
τοδγη. δ γν.(0,34.22). 

φακιάλιον, ν. φακιόλιον. 
φακιόλιον, τό, (ναγἝηΐ 50611Π|Ρ05} εἰοίἑ ἴον Ἀδαα οἵ ἔδοθρ, ἰοτοοί, 

κεγελτεξ, ότι ὃν (τβὲ αἴ Ραᾳβθίοη (--- καθάπλωμα) ὁ κούρσωρ...τὸ 
φακεώλιον αὐτοῦ ἥπλωσε χαμαὶ καὶ..-αὐτὸν περιπατῆσαι πεποίηκεν 
ΑΟΡΙΑ το 2(ρ.217, ν.1. φακεόλ-}; ἰδι1τ.6(0.222, ν.]. φακεολ-)}; Ὀγ 
ψὈΙΟΝ Π6 ψγὰ5 Ὀοιϊ πα τὸ ἐπιτραχήλιόν ἐστι τὸ ᾧ. μεθ᾽ οὗ ἐπεφέρετο 
ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως δεδεμένος ἐπὶ τῷ τραχήλῳ ὃ Χριστὸς 1 ἘΒ65. ἡ ηγεὶ. 



φακός 

τρί(.262.10) 0 {ύεπη. ΟΡ εοηθρί, (φακεώλιον Μ.ο8.3030); ψούῃ ΌΥ 
ἄσϑογί [αΊ Ππδχ5 οὐκ ὀθόνην ἐφόρεσεν ἐκτὸς φ. ῬΆ]1..} αμδιτ(ρις 5. 
φακιαλίου Ν.34.ἸΟ008); ὁ «μὲν. τὴν προσκομίδην ἔλεγεν, οἱ δὲ φακιο- 
λίοις ἐρρίπιζον 70. ΜοΒΟΠ. ῥγαϊ. τοδ(}.87.2ο814}; ἑλίξαντα τὰς χεῖρας 
«-Ὸακεολίῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ ῥάκει δ εἶοί. 28 'χ Το. ΟΠ ττη.σεαΐ.τ5(}1.88,0138); 
156 4.5 ἐοίθεὶ οὐ μπαμάξεγεμιεβ τὰς ὄψεις... «εἴς τι φ. ἐκμαξάμενος 
ΞΟΡΒΣΗ. μην, γν. δὲ 0.2(..87.34208), Απαϑί. 5.5. 6(Μ.80.11134}; 
αϑ πεαά ςΟΥΕΥΤΉΡ ἴΟΥ ἃ ΝΟΤηΔῚ {ΞΞ ὠράριονλ), 4 Ρεὶν. εἰ Ραμ. ϑορῷρ. 214. 
8,6,το, ν.]. φακεολ-); μεαάῥαρμά, ἐγ δαῊ ἐν.. «τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ λινόχρυ- 
σον ἀλόχῳ αι ιυδονίοώνον 10.Μα]. εὐγοπτῇ Ρ.457(Μ.097.6608) ; 
ἀποδύεται τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἐπετέθη αὐτὸ εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 
δήσας αὐτὸ εἰς αὐτὴν ὡς φακίολιν Τιδοπί Νυ, δνηι. 35(1.03.17138)}. 

φακός, ὁ, υδοςεῖ, ας ἰεί Βα ρεα 1Πτὸ ἃ ΙΘ}1}}, Γαβεε ν.37(Μ.6. 
3094); Βαηοε ο-ἤαςὶ, ἘΡΙΡΗ. ἠαεν.70.2(ρ.4177.16; Μ.42.7410); τοαίεν- 
ἤαδκ, Ομγγβι ον τη Κοη!.12: 20(3.170}). 

ἀφακοτρίβων, Υ ν, Ἐφαιοτρίβων. 
Ἐφακτιωνάριος, ἃ, (1ϊ. γαεῖῖο) ῥγίμείραὶ ομαγτοίθεν ; οἵ ἃ οἰτοῖι5 

φοίϊίοι, Το, Μ 4]. εὐἰγοη. τό Ρ.305(}8.07. 5858). 
Ἐφάκτον, τό, (1,5. μαείη) αεἰίοι, Τ,6ὸ Μαρ.6ῤ.23.τίρ. ἐ: 22 Μ. 

!1..54.7344). 
φαλάκρα, ἡ, ῥαίάηες:, ϑγῃθδ, εαἰν ϊι(ρ.τ9ο,2; Μ.66,1168), 1.8 

(ρ.2οὅ.8; τ1818). 
φάλιη, ἡ, δαὶ, Ογας. δ1.14.τόο. 
φαλλαγώγια, τά, ἰδοιῖνα! οὐ ἩΠΙΟΝ ΡΏΔ]ΠἸς ῥτοσδβϑίοη ἰοοὶς 

φίαςθ, Εναρτ. ἤ.6.1,ττίρ.20,13; Μ,86,24520). 
φαλλαγωγία, ἡ, -- ἴοτερ., Τα. αὐεεί.3(ρ.92.1ο; 4.782); ἐδ,7{(ρ,183. 

20; 885). 

ἀφαλλαρίζω, ναι οὐξορηῖῖν, ἘΡΙΡΕ; ὄαρ. βά.τοίριπτοντο; φαλα- 
Μ.42.8008). 

Ἐφάλσευμα, τό, (ςἔ, 1,1, ἑαίςιμι) ψαϊειβεαϊίοη, ϑιθρη. ΤΠ) ῖδο. 
Ὁ διορή, (Λ τοῦ. 1418). 

Ἐφαλσεύω, (1,αὐ, γαἰ50) ἐαἰείξν, (ΟΡ(δβι)αεὶ.3(14.3.1ο68Ε}); 1.12 
(13128}; παβί. 5. μοά τοί .80.1840). 

Ἐφαλσόγραφος, Ξτρμγίομα, Τϑολτ. Πποπορα,(Μ.86,1852Α}). 
ἐφάλσος, (1,4. ῥαἰτ 5) τρηγίομς, Δάδτὴ ἀϊαί.τ. π(ρ.8,2ς ; Μ.χτ. 

17218)}; 16. (ρ.τοιτο ; 17244); ΟΟΡ(όβι)αε. 12(11.3.13124). 
Ἐφαμενώθ, (ορτο τποητῃ, Ρεῖτ.Ὶ Α1. »}».(Μ.18, 5164); ΡΙοηα. 1ϑ1ϑ 

τ; ΤΟΌρΡ αν σΟτγεβροπαϊηρ τὸ Αρτῖ], Ερίρῃ, ἤσον.ςτ.27(ρ.298.24; Μ 
41.0360). 

φαμιλία, ἡ, (1,31. Κ»Ἐ}14} πομςολοϊά, ἸΟτεροηΐ, ἰερ. Π ον θ4(Μ.86, 
6τ68) ; Ἰλοτη.Μ6].2.1τ62(5 ΒΒ ΑΜ τοοῖ ρΡ.742); Οἰγομ Ραςξεῖ.Ρ 30 4{(Μ,᾿ 
92.10008)}. 

Ἐφάμουσον (φάμοσον), τό, (οἴ. Τ,6ἴ. ψαγιοσις) ῬΙυτ., εἰαγιάδγοιις, 
ἐϊϑείίοιις τηῤογηπαίίοη, Τιϑοπε.Νυ. 70. Εἰδοηι.36(Ρ.72.5); 18.(ρ.72.11); 
φάμοσα ῬΠοί,πονῖοε.ο.36(Ρ.574; Μ.1ο4.795}). 

φανδόν, 5.ν.]., οῥεπίῖν, Ἐλιβί. πρωὶ, 2. (Μ.18.6δοκ"; ο]. ἀναφανδὸν 

Ρ.51.1). 
Ἐφάνεια, ἡ, ἀῤῥεαγίη, νιανείγεείαίίον,, Ἐχιδ. σι. διορῆ, «μΡΡὶ. (ε 22. 

9128). 
Ἐφανεροβλαβής, οῤεμῖγ ῥεγπίρίσιις, Ῥγοδν»π. Τλοτ. ἀσεί. ΑΙ. 88. 

1τ6128).. 
Ἐφανερολογία, ἡ, εἰδῶν οἰαίεγηεμὲ, ἀονμοηείγαίϊίοη, δυο. τι οβιεδε.4 

(Μ.ὅς.το240). 
φανεροποιέω, ἡπαῖό "παπῖξεοὶ; ευταεμὶ, τΟίδπιθο.τ; ἰδὲ β.δοίη 7 ὃ. 

(ρ.532.3); Μίατο, Ετιορηδει{Μ.6ς. τοοοο). 
φανερός, 1. -- τις, σεγίαϊ, 50,16; ἃ. ΟὗἨ ῬΟΘΥΒΟΉΒ, ᾿ ῬΑΙ. ἤαι. ἠδ 

(ρ.134.9; Μ.34. 1225); ϑοσ.ἦ.6.1.4.3(Ν. 67.868); 10. ΜᾺ]. εἰγον δ Ὁ. το 
(Μ.07.2008)}; Ὁ. οὗ ἐπη65 ἐν ἡμέρᾳ τινὶ φανερᾷ τοῦ ἔτους ΕΡΙΡΗ. ἠαεν. 
ηρ.τ(ρ.476.17; Μ.42,.7414}); Ματο ίδο,ν. Βονράυττ; οἵ τῃηρ5, ΟΌαΙς, 
ἀεί. 4(4{ 0 2.1.3 Ὁ.το4.23; Η.2.4374}; 2. ἀοβηίε φανερὸς γὰρ ἑκάστῳ 
εἰς τὸ βασιλεύειν ὡρίσθη καιρός Ὑπαξ., )α».7: 12(2.τ200) ; 14.05.4:8(. 
1328); ϑοοτ...6.3.10.1το(1.67.4280). “" 

φανερότης, ἡ, εἰαγίέν, ΤΕ. Μασ. 6ρ.44.τ{(ρΡ.25.18, Μ.1,.44.8288). 
φανερ-όω, γευεαὶ, πα κ6 πα, Γ65ὲ;1. Ἰὴ σθη. χάρις... “οοῦσα μυστήρια 

ἘΡιήορηντι,; τὸ αἷμα τοῦ λόγου πεφανέρωται ὡς γάλα []διη, ῥαεά:τ.Ο 
(ρ.114.20; Μ.8.2970); φωτισμὸς ἡ μαθητεία κέκληται ἡ τὰ κεκρυμ- 
μένα “-ὥσασα 1ἅ.5ἱγ.5.τοί(ρ.369.12 ; δ7,9.078); δι᾿ αὐτοῦ [5ς΄. τοῦ σταυ- 
ροῦ] τὰ τῆς ϑεογνωσίας ἔργα πᾶσι πεφανέρωται ΑἸἰῃ, ρεπὶ. τί Νἶ,5-ς.48}; 
οὗ τανοδίίοιβ ἴπ ΡΓΑΥ͂ΘΥ ΟΥ̓ ν βίο, Δ. Βοῖνε.τ2.5.; Αἴὰνν. Απίοπασο 
(Μ.26.0288); ᾿τρευβ,, Βαγη.τ4. 5; ἐϑιχδ. τ; ἐπεὶ... τελείως πεφανέρωτο 
ὅτι.... [δ᾽ορη.9.2; 2. οἵ Οοά ὁ πατὴρ πάντα “-“οἵἴ περὶ τοῦ υἱοῦ 
᾿Ιησοῦ Βαγη.12.8; εἰ οὖν ἐν τοσαύταις μορφαῖς οἴδαμεν πεφανερῶ- 
σθαι τὸν θεὸν 51. 41α].75.4(Μ.6,6528); (Ἰεπιεχε, ΤἼάοϊ, 48(0,122.το; 
Μι0.6818); ῬΑ] Ολνγς. δῴρ. 51.7; Μ.4). 30); ; οὗ σοά᾽β τενεϊαιοα 
{πτουρὴ ΟΠτὶβὶ εἷς θεός ἐστιν. ὃ “-ὦσας ἑαντὸν διὰ ᾿]ησοῦ Χριοτοῦ 
Ιρη.]αρη.8,2; δι᾿ οὗ καὶ ἐφανέρωσεν ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν 2(Ἰθη:.20.5. 

1470 φαντάζω 

διὰ τοῦ ἀγαπητοῦ παιδὸς... ἐφανέρωσε τὰ ἐξ ἀρχῆς ἡτοιμασμένα [)1οφΉ. 
8.11; διὰ... Χριστοῦ, κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἡμῖν τὴν ἑαυτοῦ ἐφανέρωσε 
γνῶσιν 6.10, ξ.6.ττ( 04.702}; 3. οἵ ΟΠ χ]5} 1π [Ιης. θεοῦ ἀνθρωπίνως 
“"ουμένου Ἰσιι. Ερῥ.19.3; Βαγη. 5.6; ὅτε δὲ τοὺς ἰδίους ἀποστόλους... 
ἐξελέξατο... τότε ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν εἶναι υἱὸν θεοῦ ἰδ.5.0; ἐν σαρκὶ... 
αὐτοῦ μέλλοντος “οὔσθαι 1ῤ.6.1; σάρξ, δι’ ὃς πεφανέρωται Οἴδια, ῥαξά, 
1.5(0.1ο3,24; Μ,8,2774}; τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ, ἐν ᾿[Ιησοῦ 
ἡμῖν “-ουμένου Οτι,( εἰς.8,34(0.240.18; Μ,τΙ.1565}}}; αἴ ΘΒ ΣΎ ΘΟ Ἰ0 
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ --ωθεὶς ἀνέβη εἰς οὐρανούς Βαγη.χπ.ο; ἴὰ ΟΤ 
ἴγρεβ, 16.7.7; 18δ.12.πὸ; ἀοσοίςε δοκήσει τινὲς αὐτὸν πεφανερῶσθαι 
ὑπέλαβον ΟἸετη.5,7.6.0(ρ.467.13; Μ.9.2920); αποβῖ, αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπὸ. 
ἑαυτοῦ προαγαγὼν ἐφανέρωσεν ἑαυτῷ τὴν ἰδίαν ἐπίνοιαν ΗἸρρ.ἠαεν.6. 
18(Ρ.144.26; Μ.τ6.32228); 4. οἵ ΒρΙηξ, σου ταὶ πΙπρ ΡΟΊΝΟΥ οὗ ἢ τῃ6 
86ΟΏ5, ΨΒΙΟᾺΒ ἀδβοθπαβα αἱ (ἢ τὶβε 5 Ὀαρεβηι (ΜΑΥοοΟβ 8) τὸ πνεῦμα 
«οὐτὸ ὁμολογῆσαν ἑαυτὸ υἱὸν ἀνθρώπου καὶ -“-ὥὦσαν τὸν πατέρα 1Ρ.0,51 
(Ρ.184.2:; 4282Ἀ}); 5. οὗ ΟΒΌγΟ ἦν γὰρ πνευματική, ὡς καὶ ὃ ᾿Ιησοῦς 
ἡμῶν, ἐφανερώθη δὲ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἵνα ἡμᾶς σώσῃ" ἡ ἐκ- 
κλησία δὲ πνευματικὴ οὖσα ἐφανερώθη ἐν τῇ σαρκὶ Χριστοῦ 2016. 
14.2; Οἵ 115 ΤΙ Ό 615 ἐν ἀρχῇ τοίνυν συνελογίσθημεν, φασί, καὶ ἐφανερώ- 
θημεν (Ἰειη ἐχε. Τἰάοί 4τίρ.119.24; ΝΙ.9.677})} ; ὁβοματοὶ. -- θήσονται 
ἐν τῇ ἐπισκοπῇ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ τύ ΐεδηι, ξο.3; ὅταν οὖν ἐπιλάμψη 
τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου, τότε --᾿οθήσονται οἱ δουλεύοντες τῷ θεῷ, καὶ 
πάντες “- θήσονται ἤΥΤΆ, 512}.4.2.2. 

φανέρωσις, ἡ, 1. ἀϊξείοσμγε, ΟΥ. ἦγ.1 5 τῷ ΜΠ νπτττοίρ.22.32); φ. τοῦ 
ἁγίου.. «μνήματος Ἐπι5,0.(".3.28 τ1|.{ρ.73.20; Μ.20.τοϑ8})) ; 2. γευεαίϊην 
βούλεται ὁ τύπος, ἵνα ὑφεστήκῃ, ἐμποδίζειν τῇ φ. τῆς ἀληθείας Οὐ. [0.Ψ 
28. 12(11; ρ.404.4; Μ.1τ4.7058}; ἰ( ῥγ.42 τη 70.(ρ.517.6}; Μαχοπγϑείςς 
(ΔΜ 9τ1.6808); ἐνέργεια, καὶ ἡ διὰ τῆς προφορᾶς τοῦ λόγου φ. καὶ ἐξ- 
ἅπλωσις τῶν νενοημένων 0.1}. ζ.0.3.1ττ(Μ.94.το480) ; 3. γευείαἰτον ἡ 
τῶν κεκρυμμένων ᾧΦ. ΟΥΟΝ 55, μη, 23(2 ρετοιῦ; Μ.4ς. 5728); ζὄϑτος.Ο. 
Ῥγν.τδιτίΜ,87.1346.Ὰ); {]10.1}).8..}.8(Μ4.06.0178); ῥγορἠεδίῖς γϑυοὶα- 
το, ΗΙΡΡ.᾿αεν.7. 38(Ρ.224.9; Ματύ.3346Α) ; δ. το. Ζοίρ.280,23 ; 24288}; 
4. πιομιξερίαίίον, τῆς οἰκονομέας τὴν φ. ἩΙάγπι (1 685.) μη.4(1.2028 ; 
Μ.20. 70:Ὰ); ; Οὗ ἴης,, Τυβειαροί.532. 1(Μ. 6.3778); Ια. ταί. 40.3(Μ.6. 
5848); ; περὶ φανερώσεως τῆς θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος αὐτοῦ ΟΥ̓. ».: 
43 τῷ 70. (ρ. 527. 21); Αἰ νέπε τ. 3(Μ, 25.078); Οἱ ΤΥ ββρατγαιίοη εἰς τὸ 
ὑψηλὸν τῆς φ. αὐτοῦ ὄρος Οτ.σεἰμοί. ἐγ 1,ε.ον 27(Μ.17.3400}; οὗ Εδδατν- 
τεοιίοῃ τὴν τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς φ. Ἰὐπι5.4.6.1. τ(ρ. 4.0; Μ.22.178}} 
Οποβῖ, εἰς δέ ἐστιν ἀγαθός, οὗ παρρησία ἡ διὰ τοῦ υἱοῦ φ. ΝΑ]. π.ἈΡ. 
ΟΙοπι, έν. 2.2ο(ρ.175.2; Μ.8.10578); ΗἸρΡρΡ. ἦαδνγ. ς.8(ρ.93.1; Μ.16.31465). 

Φάνης, ὁ, ἃ Οαἰνιην τη {π6 Οτρῆϊσ βυβίθιη, τοργθβοηίηρ ἄγϑί 
ΡΓΠΟΙΡΙς οἵ Ἰλΐε, Αἰ μοπαρ ἰερ.2ο.3(Μ.6,0228); Ποῖ Οἴθμια.ς; Οὐ. 
Νά Ζ.0».31. τό(ρ. ι64.τ6; Μ.36.152Ὰ}. 

Ἐφανητία, ἡ, οείσηία! τον, 70. Μοβομυργαὶ, τ8)7(Μ.87.3ο6 54}; ΕΜ ὰχ. 
εαρ.αἰ,τϑς( Μ.00.14440). 

Ἐφανητίας, ὁ, οείεηίαίϊοες ῥέγοομ, Οὐ Ναζιεαγηι.1.2.34.84(Μ.37. 
9514). 

φανητιασμός, ὁ, ἰοὺς οὐ ξίοιυ απ οεἰσημαίτου, 7.0. ΟἸπι.5εαἰ.2(Μ.88. 
6566); Ηεβνοῃ, 5, 6».2.13(}1.93.15360); 10. ἐριαρ.2(Μ.04.12848). 

ἐφανητιάω, ἰοῦε οεἰσπίαίΐοτι, τυαρσεν, Αἰτίο. ΡΠ 5. ...6.1.7.1τ(}}.20- 
930); Μαο.Μσπ. ροῦν.2.0(ρ.12.15); Ματςο Εσιοῤμδε,)ιτϑι(Μ,ὅς. 9570). 

Ἐφανητικῶς, οεἰεηαἰοιεεῖν, Ἐλπι5.φι  δίερἧ.τ4(}4.22.0288). 
ἐφανίζω, 5.ν.1., ῥμδίίοι, ὑγτιερ,4φο(ςδίτιος ; ἐνεφανίσθη ρΡ.21.1}). 
Ἐφανταξομένως, ὑπαρίπαπτεῖν, Μεῖῃ, Ἔγηρ.8.17(Μ.18.1730; φαντα- 

ζομένη Ρ.112.3). 
φαντάξ- ω, Ἀ.. δοῖ.; 1. ἀείμάε, Τ. δῖηι.4.0Ὸ; ἵνα τὸν ἄνθρωπον “-εἰν 

ἀεὶ πρὸς ἀδικίαν ἔχῃ Μειῃ. γ»Έ5.1.38(ρ.281.1τ; Μ.41.11058};. ἀσέμνως 
καὶ ἄχρι αὐτῆς μυσαρᾶς πράξεως “-εἰ ἡμᾶς ὁ δῤάνων ἘΡΆἢτ.1. 2008; τῶν 
δαιμόνων, τῶν φαντασάντων τὰς ὄψεις τῶν ὁρώντων ἴ Τϑῖ με γές. 
26(Μ.6.12738}; 405., ἐγέεαίε ΟῈ ἐΠμδίοη, σύὼν καὶ μαγεύων ἘΡΙρΗ. ἦεν. 
24.τ(ρ.5.13; Μ.41.5810}; ἄρα ““ων, καὶ οὐκ ἐργαζόμενος τὰ σημεῖα 
ΟΠτυβ. ἤοηη. 49.1 τη [ο.(8,)880); 5. οορῃ. δος. μέλλομεν... ἐλέγχεσθαι 
ὡς ψευδεῖς, ἃ ἐφαντάσαμεν, ἐφαντάσαμεν Βε;-. (Ρ. 151} Μ.1ο.1048); 
68ρ. τεῖ. ἀοσδίϊς νίενν5 οὗ (τὲ ὁρώμενος καὶ ὑπὸ ἀξὴν τοῖς μαθη- 
ταῖς εὑρισκόμενος καὶ μὴ “των Ἐρέρῃ, ̓ αέν.42.ττ(ρ. 150. 28; 7650); 1. 
(Ρ.157.2; 7684); ̓ οὔσας (ΓΜ αἰμδονν ἀῤῥέαγαπεε. οἵ οὐ γὰρ Μἰλ μόνην 
ἐφάντασεν᾽ ἡμῖν ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐν εἴδει σαρκὸς διαμόρφωσιν Μᾶχ. αγηδῖξς. 
(ΜΙ. το480}; οὐ φαντάσας σαρκὸς εἴδει καὶ σχήματι τὴν οἰκονομίαν 
ἰῤ. (.3200); ΙΔ ορμςει( Μ 91.920); 2. αείοηῖοἢ φαντάσω.. «τούτους τῷ 
σῷ ἀργυρίῳ ΤΡοΐνυυ. ἔριρῃ. Ἅ44(Μ. 41.800) ; “εἰν ἅπαντας τοὺς ἐπὶ 
τῆς γῆς τῷ μεγέθει τῶν γιγνομένων την. Μοβϑ. Ζαε,.τοιῖτίΜ.66. 
Ξ640); 3. ΞΞ χηθᾶ., ἐραρίη6 ὁ ὑπὲρ ἐκείνους ἑαυτὸν “πων ΝῚ], σχένς.34 

(Μ.79.764}. 
Β. πιεά, πᾶ δου. Ῥᾶ88.; 1, [ογῆ ἃ φοΗ  ΡΙοη οΥ, ῥίείμνε ίο σμεδεί!, 

Τρηαρίτ. γέγονει..-«ἀπὸ τοῦ τελείου ἀνθρώπου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὃ ὃν 
ἔγνωκεν οὐδείς, “-Ἔται δέ.. «ὡς γέννημα θηλείας ἡ κτίσις πᾶσα τὸν υἱὸν. 



φαντασία 

ἀγνοοῦσα ΗΙρρ. καεν.8, τϑ(ρ, 233: 8, Μ. τό, .33594}; ; οὐχὶ κακῷς ὁρῶν 
ὀφθαλμός, ἔ ἔργον ἐστὶ τοῦ κυρίου, ἀλλ᾽ ὦ ὁρῶν καὶ -“-ὁμενος τὰ θεῖα ΟΥ. 
ἔχ. τη ᾿γ.20: 12(Μ. 17. 2120); μὴ νοήσαντες, μόνον δὲ τὸ ἀπαθὲς.. 

φαντασθέντες 1ὰ, 7. ο.τος(4; Ρ. τό. το; Μ.14.53168); δόγματα ἀνθρώπων 
μηδ᾽ ὄναρ φύσιν ἀόρατον καὶ ἀσώματον πεφαντασμένων, οὖσαν κυρίως 
οὐσίαν 1.20 τδ(τό; ρ.25τ τα; 6120); ὑπερθαυμάσαντες τῆς τοσαύτης 
αὐτὸν σοφίας τε καὶ δυνάμεως, ἣν ἐκ τῶν ἔργων ἐφαντάσθησαν 1ὴυ5.}.6. 
τιδ(τγα; Μ.21.488); ἐν ὕλῃ...«τὸ θεῖον εἶναι “-ομένοις 1.1. τά(ρ.241. 
21; Μι20.1400Ὰ}; εἰκότως σὐόνται τοιούτον υἱοῦ ἀεὶ μὴ εἶναι τὸν θεὸν 
πατέρα ΑἸΠ ξεν. τοίΡ.0.τό ; Μ.25.4334Α); “που. τὸ φρικῶδες ἐκεῖνο 
κρῖμα Ἀτητηθηβ8 Κγ.2(ρ.486.11) ; ἔνεστι γὰρ καὶ ἐπὶ γῆς ὄντα ἑστάναι ἐν 
οὐρανῷ, καὶ τὰ ἐκεῖ ““εσθαι (Ὦγγο. ἤοη.2.5 104. [60.(8.140}; ὁ παρά- 
κλητος..«ἔτε μένοντας ἐν σαρκὶ τὴν τῶν ἀγγέλων ἔπεισε “-εσθαι 
διακονίαν 14.564.3.4{ρ.51.6; 1.3820}; ὅταν μὲν οὖν πρὸς τὴν θεότητα 
βλέψωμεν. «ἕν ἡμῖν τὸ “όμενον ΤΌ γτ. 7 γῖμ. το(65.τός ; Ν],77.11440} ; ὃν 
καὶ φαντασίαν καλοῦσι τοῦ ζῴου..«περὶ ἣν συνίστασθαι τὴν αἴσθησίν 
φασιν οἱ σοφοὶ τὰ τοιαῦτα, ὄργανον αὐτῆς οὖσαν ἀντιληπτικὸν τῶν αὐτῇ. 
φαντασθέντων Μαχιφηδιρ. (Μι9 τ. 1116.}; μονοφυσῖται ταυτοβουλίαν 
καὶ ταυτοπραξίαν ἐφαντάσθησαν Απδδί.5.οά, τί Νῖ.80. 488); ;2. μεγάλα. 
σεσθαι περί τινος ἰμῆηΐ ργσαὶ ἱπίηρς φῇ, παῦε πισή ορίηϊου οὗ, ΟὨτΥ5. 
ἤοηι.26.2 τ. ΜΠ. (7. 3150); 14. λονη.33.4 1. Ηρ. (12.300); 1Ὁ..5.τ(510)}; 
3, ῥεγεείυε, εοπεριρίαίε ὁ ὠφελούμενος εὐλαβεῖται ἐμβλέψαι εἰς τὸ 
πρόσωπον τοῦ θεοῦ διὸ “-ὁμενος τὸν θεὸν πίπτει ἐπὶ πρόσωπον ΟΥ̓. 
ἐΟΉἸῊ ΣΟ οΥ.τ4τ24{} 75 τὸ Ρ.39); καθαροῖς διανοίας ὄμμασι φαντα- 

σθέντες ΤῈ ὰ5.}.6.1τ.2.6(}1,20.574}; τὸν θεὸν ἀεὶ “οονται 80. οἱ ἄγγελοι] 
(γνϑ9.ἤση1.1.5.2 1 70ο.(8.868); τὴν θείαν “-“ὄμενος θεωρίαν 1α.ἢ,..γεἰ. 
τ:2(3, 1202); ; 4. ργεϊοηά ἰο Κολλούθϑου τοῦ πρεσβυτέρου φαντασθέντος 
ἐπισκοπήν ΑἸ. ὡροΐ,56ε.δ(ρ.1οό.6; Μ.25.3858); ἐπὲ τιμῇ “-εται, ὡς 
ἅτε δὴ ἐγχειρισθείς ἸΌΡΗΓ.Τ.16Ὲ. 

Ε. ρ688.; 1. δὲ ἀεϊμάεά, Βαβυπεον. τς. 3(5. 556; Μ.32.13128); 2. αρ- 
Ῥέαν, δέέομιε υἱείδίε μή σε τὰ πολλὰ καὶ ἐπιτερπῇ “-ὄμενα ἀφέληται 
σοφίας ΟἸεχη, ῥγοί, τοίρ.γ8.6; Μ.8.2250); οὕτω καὶ ἡ φιλοσοφία ἐκ τῆς 
θείας γραφῆς τὸ ἐμπύρευμα λαβοῦσα ἐν ὀλίγοις σ-εταν 14.5}γ.6. τῷ. ποῦ, 
28, Μ.0.3800); ἐν μόνῃ γὰρ τῇ τοῦ προφορικοῦ λόγου τὸ τῆς σοφίας 
ὄνομα “-εται 1Ὁ.7.τοί.40.33; 4770}; 3. ῥόξε ας, αῤῥέαν ας σεμνός τις 
τοῖς πολλοῖς ἐφαντάζετο Ἰὐιι8.4.6.3.4{(0.110.34; Μ.22.2040). 

φαντασία, ἡ, 1. μηγεαὶ ἀρῥεαγαηεο, ἐϊϊδίσῃ; 6580. τεῖ, ἀοοθεῖο 
ΕΟ ἰβέοιορσίοβ τῶν κατὰ φαντασίαν λεγόντων τὰ διὰ τοῦ σωτῆρος γε- 
γενῆσθαι Οὐ, Ξεἰοί τη [εἰ τ τό(Μ.17.3120); οὐ δοκήσει καὶ φ. τῆς ἀν- 
ανθρωπήσεως γενομένης, ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ ντ, Η «εαἰἱδεί.4.0; μίσησον 
τοὺς λέγοντας, ὅτι κατὰ φ. ἐσταυρώθη. εἰ γὰρ κατὰ φαντασίαν 
ἐσταυρώθη, ἐκ σταυροῦ δὲ ἡ σωτηρία, καὶ ἡ σωτηρία φ. εἰ φ. ὃ σταυρός, 
φ. καὶ ἡ ἀνάστασις 1.13.3]; Β.65.4}.26ο,8(3, 4ο0 ; Μ.32.9658); 5. 
361.0γ τοι τ(Μ.8ς. 400) ; ἄνθρωπος γέγονε... οὐδὲ κατὰ δόκησιν ἢ φ. ὡς 
Εὐτυχιανισταὶ λέγουσιν. Οδούτῃ. ᾿όε.3:7(0.6ο) ; Τντ. Τγῖν.τ7(65,23Ε ; 
Μ.77.τι560) ; ΟΠ Ρ(ὀβι)αεί. ττ(Η.3.12768}}; τὰ [δυνΊβῃ ἀτριγηξηΐ, τεῦ, 
ψΡΙη ΙΓ λοιπὸν ἐν ᾧ. καὶ. δοκήσει ἐξ αὐτῆς ἐγεννήθη, καὶ οὐκ 
ἀληθείᾳ ἀδύνατον γὰρ τοῦτο. Ττορεπι ἀϊς.},(Μ.86,6:578); 2. ἀεί οΊοΉ, 
ΟὨΒγγϑβ.ἦἤσηι.43.3 τῷ Μ|.(7. 4620); 3. υἱείοη ἐπ α ἄγαν, Τα]η. ἱτὰρ.8Ρ. 
Ονγτ. 7μἰη,ο(65.3140) ; ιαᾶ, ενΈ,317(0.42.τ6) ; ἐδ. 38(0ρ.44.8); 4. βαπίαεν 
εἰς φ. μοναρχίας Οτ.ἀϊαὶ.4(0.126.17}; ἘΠαΒτ, οὐ, γ. τ(Μ.6. 2808); 
ἘΨΒΕΤ. ἐ..Δ.π(ρ.τοό.τ; Μι86.2όοϑ.), ᾿ 

. φαντασιάξζω, ξ. ἀοϊμάε, ἘΡΙΡἢ. ας. 63(ρ.γ76.1; Μ.43.1208); Ἰά μαον. 
19.4{0.221.12; Μ.41.265Β}; 1.5 πιτ(ρ.325.1ο; 0720), 2. φᾷβ5., δὲ 
σαΐϊηὶν ὀαφίμοά, δι 55.6(0.332.τ4; 0844); ἐδ. 64.63(0.502.8 ; 1180Ὰ}; 
3. 5.ν.1., φίυε ἔογηὶ ἰο, Ἰτουι ἤμαον.τ.τ3.6(Μ.7.580Ὰ}). 

: ᾿ξφαντασιανισταί, οἱ, πϑηγδ Βίνεῃ. το Εμίγελίαης, Ἐπ5ῖ. Μοη. ΡΡ. 

(Μ.86.904:0,9098). 
φαντασιασταί, οἱ, Πατηδ6 ρσίνοη τὸ απμίεμδαης, ΤΊ. ΟΡ ἐμαον.(Μ. 

86. 78}; ςο. ΡΒ. Ῥεγς.τ.τ40(}.02.1208.}. : 
φαντασιαστικός, τϑἰδίε, (Ἰ6πη. ῥαεά.5. τ(ρ. 237.2 22; Μ.8. 5570. 
φαντασιοκοπέω, 1. εομεεῖυε υαίη ξαμεῖδς, ΜδΙςοΝ. ρ. ἀρ. Ἐλπ5.λ...]. 

30.ο(Ν.20.7120); Ἐκιβτι σας. 4(0.21.24; Μ.18,621.); Βα5.5 61. Τ  δεὶ. 
τ(Μ.8ς. 5048); 2. ἀείϊμαάε ὃν τβεγε ἀῤῥέαγαμεός, Αἴ της.55.4(Μ.2ς. 
1020); ὈΒτγβ.Κοηῖ,7.9 ἦη ῬΜΙ(ττ.2488); ΝῚΙ μίορ.20(Μ.70.113228}. 
Ἐφαντασιοκοπία, ἡ, ναΐη ἤαπεν, Ἐλιβί σηραςὶ, (0.29.3; Μ. 5.020) ; 

ὁ. 25(ρ.56.12.; 6650). 
φαντασιοκόπος, 1. εὐπεείυΐηι ναΐν γαπεΐδε,. Ἐλι5.4.6.3.6(ρ. 133: 4; 

Μ.22.2240); τηαβς, 8 50 5ϊ.» ὕόβηι. ἡ οῤ. τ(Μ 1.88, 70), ν.]. φαντα- 
σιοσκόπους; 2. ἀείμαάτηρ ὃν ̓ αῤῥεαγαμοῦβ, Ὁ σγβ,ἤοηι.37.1 τπ [0.(8, 
2128}; 3. πειιέ, 85 βιιϑῖ,, ἐἐϊδίου, ἱγτεῖς οἵ ἃ σομμιγου, Ἡδϑυοὶ. 8. 

ἐθΉ.τ.43(ΜΜ.03.14930)}. 
Ἐφαντασιολογία, ἡ, εἰγαηρε, ηοίμα ᾿πυ μαξέ; ἘΡΙΡΗ. με, 

(Ρ.271.26; Μ.41τ.3258). 

«φαντασιομάχος, εἰματηρίοη οὗ πῶ; ; οὗ ἩΠΑΜΕος Ευϊορ, ῥαίν. 80. 
86.29288} οἰΐ. 5. ἀνθρωπολάτρης. 
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Ἐφαντασιοποιός, ὁ, ἐϊϊπδτομίδί, ἐοηγγον, Ἠδβγοὶ. 5, ἐφηριτι43(Μ.- 

93.1403}). 
Ἐφαντασιοσκοπέω, «ἦσῖ ἃ5 αἡ ἐπ δοη, Ονγ. Ἡ εαἰφε εις. το; ἐδ. 

15.14 (νν.11. φαντασιοκογῶν, φαντασιοκοπεῖ) ; ὃ 1.1. ἴΙοχ Φαντασιο- 
κοπέω, Ἐπιϑβίταϊ, σἰαί ανῖηι, τό(ρ, 458). 

Ἐφαντασιοσκόπος, ὁ, ἐϊωετοηῖεί, ἐομ)ώγον, ἩΘΞν ΟἩ. 5. 16}.2. (ΟΝ. 
93.15134}; ν.], ἔου φαντασιοκόπος, (οδι..1η6.ἰορ,τ(Ν,88,:7}). 

φαντασι-όω, 1. δοῖ,; 8. δγηρ ἵμιαρες ῥέξογε τὴ ναϊημα οὗ, ἐμίοννι 
ὃγ ἡριαρες ἤτοι ψιλὸν ἄνθρωπον... ἤτοι τὸν θεὸν ὁμολογοῦντες, ἀναίΐνονται 
πάλιν τὸν ἄνθρωπον, πεφαντασιωκέναι διδάσκοντες τὰς ὄψεις αὐτῶν τῶν 
θεωμένων ΗἸρΡ. β΄. ΜΠΕ.25124(Ρ.2ο0.7; Μ,1ο.868.Α); εἴτ᾽ ἀγγέλου 
εἴθ᾽ οὑτινοσοῦν --οὔντος τὴν ψυχήν Οτ,(εἰς.τ.6ό(ρ.120.8; Μ.11,7840) 
ἄλλα μυρία δαιμονίων “-οὐντων ἡμᾶς 1(. 70.20.36(29; Ρ.376.6; Μ.14. 

6578); Πον.Οἰρηιτη.2; Ὁ. τπαρίης τὸ μὲν γὰρ μεταξὺ πατρὸς καὶ 
υἱοῦ οὐδὲν δείκνυσιν εἶναι διάστημα, οὐδ᾽ ἄχρι τινὸς ἐννοίας τοῦτο 
φαντασιῶσαι τῆς ψυχῆς δυναμένης ΑΙΘχ.Α],εΡ. Αἰοκ.4(Ρ.22.17; Μ.τᾶς 
5538); 2. τηρῶ, πα Ρᾳ55., ὑμαρίνισ, ἔογι α τιρηίαὶ ῥίείμγε, ΜοΊΉ. 

ΠΑγΉ.8,2(0.83.τς; Μ.18.1414}; πολλάκις μὲν «-οὔται 86. ὁ νοῦς] περὶ 
τῶν οὐκ ὄντων ὡς ὄντων Β45.6.233. 1(3.3558 ; Μ.22.86ςΑ); δΥγ5. 
ῥον. 5.4. 1 ΣΤ δες. (ατ. 4658); ἕνα τῷ νῷ φαντασιωθῶμεν τοῦ κτιστοῦ 
τὸ μέγεθος Μας.Μρπη ροῦν. 4.τ6(ρ. 180. 4); 3. ρΆ58. ; 8. οὗ (Π6 τηἱη, ὃς 
ἐηξογνισά ὃν ὕπαρες, Οὐ (εἰς. χα. 48(ρ.9).24; Μ.11.7488); 1.4. «3(ρ. ,ό.6; 
10320}); 1Β485.1ς.τϑ4(1. τ σα ; Μ.30.4228}; Ὁ. δὲ ἀείμαρά τὴν δία νονάν 

“πλάνης καὶ πεφαντασιωμένην ἘΡΙρΠ. λαεν.21. 
2(Ρ.239.13; Μ.41.2884}); 6. δὲ ἐριαρίηφαά οὕτω δυνατὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν 
φαντασιῶν τοὺς παραπλησίους ἐγγενέσθαι τύπους τοῖς ἐν διαφόροις οὐ- 
σίαις τυγχάνουσι καὶ “οουμένοις ΟΥ. 70.20.24{(20; Ρ.358.27; Μ.14.6288), 

φαντασιώδης, 1. μωηίαξίςε, ΠΙρρ.ἠαεν.1.2(Ρ.8.23; Μ.16.30284}; 
ἘΡΙΡΒ ἐαρ. βά.ττίρ,πττ.τό; Μ.42.8018); ΟΠ γνβ8.ἠοηη 4 410 Τί. τὶ 
630Α); 2. πιηγεαΐ, ἡμαρΊηανν, (γε, Η, καἰδεῖ!.13.4; ὙΠατιόγαη.2(4.03). 

φαντασιωδῶς, 1. τῈ ἀῤῥέαγαμεε, Ιτετιπαέγ.2.32.4(Μ.7.8280) 
Ἐππῖταϊ, αὶ απ. τοίρ.384); 2. ἐπὶ τπαρσίπαίτον,, τι τό(ρ.457). 

φάντασμα, τό, 1. ἀρῥαγίοῃ, ῥβαπίονε, τοῦ, (γι 5 ἘΘβυσσθσίοι 
πείθοντα ὅτι αὐτὸς εἴη καὶ οὐ ᾧ., ἀλλὰ ἔνσαρκος ἦν ΗἸρρ.λαε».}.38 
(0.224.17; Μ.16. 33468); ΟΥ Κ». τοῦ ἐμ ἰαι(ρ.ς61.14); ΟἾγγ5. ἤοη.75.8 
1: }.. (8. 4420); 2. ἤριαϑε; Τηθῖ,, ΘρΡρ]δα ἰο δν σὺ τοῦ κόσμου φ. 
εἶ, ἐγὼ δὲ διὰ τοῦτο ἀπὸ γυναικὸς ἐγεννήθην (σμπίχωά, χ(ρ.5}); ἐδ. 2(ρ.0). 

φανταστικός, 1. ἐριαρτηαίτυς ἡ δὲ σοφιστικὴ τέχνη..«δύναμίς ἐστι φ, 
ΟἸεμι. "ἐγ. τ.δίρ.25. 30; Μ.8. 7364); ΟΥ, 0.20. 24(20; Ρ.358.7; Μ.14.62ς0}); 
φύσεως φ. τεταγμένως κινούσης τὴν ὁρμήν Ἰά ῥγῆης..1τ.2(ρ.107.3 
Μι11.2490); τὰ δὲ αἰσθήσεως ὁρμῆς τε φ. μεμοιραμένα, οἷα ζῴων 
τὰ ἄλογα Ἐιι5. }.ε.]. 4(3920; Μ,21.5138); ϑυῃθβιῤ. 1ϑ4(Μ. δ6.15 560) ; 
ἡ δὲ ὄρεξις φ. μόνης ἐστὶ τῆς διανοητικῆς δυνάμεως ἄνευ τοῦ βουλευτι- 
κοϑ λόγου τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν Μαχ.ορδε, (Μ 91.138); πειιῖ. 85 βυιρδέ., ἐδ 
ὡμαρτηαξῖνε ζαεμν ἐπιδημοῦντος ἡμῶν τῷ φ. πνεύματος θεοῦ καὶ 
φαντάζοντος ἡμᾶς τὰ τοῦ θεοῦ Οτοζ εἰς.4. ο5(Ρ.368,20; Μ.11.11730)» 
Μείοῖ πα ἔσηιβντιορ5.(Μ.ὅᾳ.1108Ὰ); 2. ᾿ρπασίηανν οὐδὲν ἦν σωματι- 
κὸν ἢ φ. (ῃτνς.ἦονι. 8,1 ἐξ Η εδ.(12.818); ἣ ὡς φ. τὴν δεῖξιν ποιησα- 
μένου τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς 11, 4ροὶϊ!, 4.1(Μ.26. 1133). 

φανταστός, 1, ἀεί Ής μβοη {ἦε ἱπιαστηπαίοη, διὰ τοῦτο δεῖν ἐπὶ τῶν 
θείων τὸ φ. οἴεσθαι μὴ παρεῖναι νομίζω πρόσφορον Μαχ.αγιδί».(Μ.οι. 
12368}; 2. ἡπαρίησί ὥσπερ γὰρ θεὸς οὐ κτιατός, οὕτως ὁ αὐτὸς καὶ 
ἄνθρωπος οὐ φ. Ῥτοο) ΟΡ “γη.1)ί(ρ.χ93.8; Μ6ς5.8680). 

Ἐφαραγγίζω, γαῖ ἴη10 ταΐϊεγς, τεῖ. 1...3: 5 ἐγέννησεν ἡ ̓ Ελισάβετ 
τὸν φαραγγίσαντα τὸν ἔρημον (Ὠγγϑιρρ.εηεοῖν 0. Βαρί.(ρ.33.4). 

Ἐφαράγγωσις, ἡ, γηεῖ,, Φίμηρε,  Γαβίις,ερ.(ρ.12.28; Η.2.841Ὰ). 
ἘΦαραώ, ὁ, (ΗΡτ. ΠΡ ἼΒ) Ῥμαγασῆ ;1. εἴγπι, ᾿ΘΕ, πδς ἐηΐτη Ῥοιεναὶ 

ἐμ} θχίογεμπαίογε----θς ἐπῖμε ἐμ ογῥγείαίμν τπ ἴησμα ποείνα Ῥίαναο 
-ουῖγπες μαῤτίαγε, ΟΥοβορι. 6.2 ἴῃ θη.(ρ.67.χ]; Μ.12.τ064}; τὸ δέ γε 
Φ. τῆς βασιλείας δηλωτικόν ΤΠαιΙ. 767.44:20(2.583}; οἴ Ρτος,(...ς.301Σ 
(}1.87.22608) ; 2. 65ρΡ. Ἔχερ. Εχ.7:3; αραϊπϑί Μαγοοῃ θ5, [σοη ἠδέ. 
4.20.2(Ν.7.τοῦ48); ὁ θεός φησιν" ᾿ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φ.᾽, 
πλεονάκις, εἰ γὰρ ὑπὸ θεοῦ σκληρύνεται καὶ διὰ τὸ σκληρύνεσθαι 
ἁμαρτάνει, οὐκ αὐτὸς ἑαυτῷ τῆς ἁμαρτίας αἴτιος" εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ 

. αὐτεξούσιος ὁ ᾧ, Οτι γέρε. 3.1. 7(Ρ.204.1ς; Μ.11.260Ὰ}; εἴ Τα φι. 
12 ἴῃ: ἔχ, (αι. 125}; 3. ῬΠΘΥΔΟΙ 5 ἀδυρῃτοσ 45 ἤρττο οἵ μαγο!, εἰνΟτ.. 
ἔοηι, 2.4 ἴ Ἐχ.(ρ.150. 29; Μ.12.308}); 564 εἰ μ05 εἰΐαη οἱ Ῥβαγαρμδηι 
λαδιμίνμις ραίγοηι, εἰἴᾳνη οἱ πος τ ὀρεγίνις νπαϊῖς ρεμετί ῥγίμσορς 
μα πάν ετι υεηέρηες αὐ ἀφμας, ΦΊΡΗΤΟΡΝΙΣ αὐ πος ἰόρεηι ἀεΐ, 
ἐδι(ρ.τότ.3; 3090); Ογτιρίαρν. Εχοτ(α.2528); 4. 85 τπδηϊοβίατίοη οτ 
ἄρατε οὐ Π 6ν!}, οἷ. Ῥβαγαοηενη, τᾷ εεἰ ἀταδοίμηη, Οτοίονι ὅς ἐπ ἔχ. 
(Ρ.192.26; Μ.12.3220); οἵ.14.ἢιο᾽.22.3 ἴῃ. 705.(ρ.43ς.6; Μ.12.0328); 
τὸν Φ, φασι τύπον ἀπενέγκασθαι [τὸν] κατὰ τὴν Αἴγυπτον τοῦ δια- 
βόλον Μεῖλ ἐγηρ.4.2(ρ.47.το; Μ.18.804) ; ὕντ, Η, εαἰεεΐ, το. 2-3; γτ. 
ἤοηι, ῥαϑε, 28(52.328Ὰ); 5. οἴ, Φαραώ[θ] ; οπο οὗ [ῃς δηρεὶς ἴῃ βυβίθιν 
οἵ Τυβτίηιβ, ΗΙΡΡ.᾿αεν.5.26(ρΡ.127.15; Μ.16.31054).. 



Φαραωνίζομαι 

. ἈΦαραωνίζομαι, ῥέλαυε ἰδὲ Ῥμαγαοὶ, 51. ῬῈ] ριτι τοί Μ.78. 
4160). 
“ἀΦαραύνιος, οὗ Ρἤαγαοϊι, Τίτα. Απτιεγμς, (Δ1.86.2610). 
Ἀφαραωνίτης, ὁ, Ῥπαγαοπίαη, 170. ἤονι, (Μ.06.653}}. 
ἘφΦαραωνιτικός, Ἀῥαγαοηίε, 1 70.1.2}. ΤΑ ρῤἀϊ.23(Μ4.95.3730). 
φαρετροφόρος, φιυεγ-ὑϑαγίηρ, Ογας. δ1.ττ.174: 18.14.68. 
Ἐφαρισαΐζω, ρίαν ἐδ ῬΠαγίςεε, Θορῃτ. Η͂νγγ.οὶ [9.3(Μ.81.33848). 
Φαρισαϊκός, ὁ} ἐἠε ΡῬβαγίξεες, Ῥἠανίξαϊοσαὶ, Οντ. Ῥ5ιτοττ(Μ, 69. ] 

8130); ΝΠ ἐχεγο.8(Μ.79.7288); ΤΊ πι. Απτιοαδεο(Μ.28,1ο130). 
ἈἘΦαρισαϊκῶς, ᾿ῥαγίκαϊεαϊίν, ΟΥ. [0.6.2 2(τ2; Ρ.132.16; Μ.14.2408); 

ἘναρυΡοηΐ ον, τοζί Μ.70.11800). 
ἈἘΦαρισαῖος, ὁ, ᾿ῥαγίδδο, ταεταθου Οὐ [δνν δ βθοῖ; 1. ἴὴ ρέεη., 

ἀουναϊίοι οὗ πϑῖηδ ἐλέγοντο δὲ Φ. διὰ τὸ ἀφωρισμένους εἶναι αὐτοὺς 

ἀπὸ τῶν ἄλλων διὰ τὴν ἐθελοπερισσοθρῃσκείαν τὴν παρ᾽ αὐτοῖς νενο- 
μισμένην. Φάρες γὰρ κατὰ τὴν ̓ Εβραΐδα ἑρμηνεύεται ἀφορισμός ἘΡΙΡΆ., 
ἐμαον.τ6.τ(Ρ.2ττ.8; Μ.41.2494}} σουρ]εα 1 ϑουῖθς5 ἡ τῶν Φ. αἶρε- 
σις ἄλλη τις" οἵτινες τὰ αὐτὰ τούτοις [80. τοῖς Γραμματεῦσι] ἐφρόνουν 
ἐδι(ρ.210.0; 2488) ; ΥἱρΌΓΟΙΙΒ. 581-]5ο ρΠ1πὸ, 16.(Ρ.2το.12{{{; 2488,0); 
ἈΡΡΆΓΕΙ τῷ δὲ προειρημένῳ σχήματι τῶν Γραμματέων προήρχοντο διά 

τοι τῆς ἀμπεχόνης... καὶ γυναικικῶν ἱματέων ἐν πλατείαις ταῖς Κρηπῖσιν 

καὶ γλώτταις τῶν ὑποδημάτων προϊόντες ἐδ. (ρ.211.48.; 2404); Ὀ6]1εἴς 
ὡμολόγουν δὲ οὗτοι ἀνάστασιν νεκρῶν, ἐπίστευόν τε ἀγγέλους εἶναι καὶ 
πνεῦμα. ἠγνόησαν δὲ υἱὸν θεοῦ ὡς οἱ ἄλλοι. ἀλλὰ καὶ εἱμαρμένη καὶ 
ἀστρονομία παρ᾽ αὐτοῖς σφόδρα ἐχρημάτιζεν 1δ.τ6.2(0.21ττ. τ ; 2498); 
Βε]Ιε ἴῃ ἔαία ἱποοηβιϑίοπς ψΠ Ῥ6 οὕ ᾿ὰ Ππἀρογηθηῦ, 1ῤ.τ6.3(Ρ.212. 
17}Π; 2534} 5814 τὸ ρῖνε Πα] ροββεββίοῃιϑ 85 αἰπὶθ, Ομ τυ5. ἤν. 4 4.4 
ἴῃ Μι.(7.641ΑᾺ}; ὈΪΑΒΡΒδιην ἀραϊπβὲ Η. Ομοβῖ ἴῃ τεὐεσείου οἵ 70. 
Βαρέ., ΑΙ εῤυ ϑόγαρ.4.12(Μ.26.6534.,8); ρΥίΔε δρᾶ ἀο!Πρῃς πὶ Ρόοννεῦ, 
Ατηρ. λον». 4(}1.30.600); ΟΠγγβ.ἤσηι.62.4 1. ΜΖ.(7.6258)5 ἱπποσδηῖ 
οἱ ἄδαιῃ οὔ 7ο. Βαρξ. θὰϊ ρα Πτν Γπτουρα ἃ ργενίουϑβ ρϑπεγδτίοη οὗ 
ἰμαὲ οἵ Ζεβοματίαβ, Οτ.ονην. δον. 36 τῇ. ΜΠ (ρ,44.τ7; Μ.13.16328); 
1Πεῖγ ΒΙΆΒΡμοπιν ἀραϊπϑὶ ΟΠ γβὶ οἱ τότε ᾧ. τῷ βεελζεβοὺλ τὰ τοῦ 

πνεύματος ἀνετίθεσαν ΑἸΝ.4ρ.δέγαρ.ι.33(Μ.26,6ο8Β); τίνος γοῦν 
ἕνεκεν οἱ Φ. τὸν Χριστὸν ἔλεγον δαιμονᾶν; οὐκ ἐπειδὴ τῆς παρὰ τῶν 
πολλῶν ἐπεθύμουν δόξης; Ομγγπ. κοι. 40.4 1ἢ Μ|.(7.4438); ἃπα 115 
Ραπίβῃτηδηξ τοιαῦτα καὶ νῦν τολμῶντες οἱ ᾧ, τοιαύτην ἐσχήκασι παρὰ 
τοῦ σωτῆρος τὴν ἀπόφασιν οἵαν καὶ ὅ...βεελζεβοὺλ ἔσχεν ἤδη καὶ ἔχει" 
ὥστε αὐτοὺς εἰς τὸ ἡτοιμασμένον πῦρ ἐκείνῳ αἰωνίως συγκατεσθίεσθαι 
μετ᾽ αὐτοῦ ΑἸΠ.6}. δεγαρ.4.17(Μ.26.6618); τπεῖγ Ῥοβι του ἀ5. 16 - 
Ῥτείθιβ οὗ {πὸ ἴνανν οὗ γραμματεῖς καὶ οἱ Φ, εἶχον τὰς κλεῖς τῶν 
θυρῶν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τουτέστι τὰς θείας γραφάς ΟΥ̓. 7)γτπ ΜΙ. 

2321:13(0.187); ὡς τὴν κλεῖδα τῆς βασιλείας πεπιστευμένων [5ς. τῶν Φ.] 

ἦτις ἐστὶ γνῶσις, ἣ μόνη τὴν πύλην τῆς ζωῆς ἀνοῖξαι δύναται... «ἀλλὰ ναί, 
φησίν [50. ὁ Χριστός}, κρατοῦσι μὲν τὴν κλεῖν τοῖς δὲ βουλομένοις 
εἰσελθεῖν οὐ παρέχουσιν Ηοηι, ΟἾορι.5.18.; 46 18] οὐ ΟΠ τιϑι 5 εβαττγθο- 
ἐΐοη ἐπ᾽ ὄψει πάντων γενομένων τοῦ τε θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως, 
οὐκ ἠθέλησαν οἱ τότε Φ. πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑωρακάτας τὴν ἀνά- 
στασιν ἠνάγκασαν ἀρνήσασθαι ταύτην ΑἸΉ.7;..23.3(Μ.25.1374} 2. τεῖ. 

Τ,ο.1ϑ:οῖϊ, ἐπειδὴ αὐτὸν [3ς. τὸν τελώνην] ἐκάκισεν ὁ Φᾧ. ἀπῆλθεν 

ἅπαντα ἀπολέσας (Πγνϑ5,Ξἰαΐ.3.5(2.420) ; ῬΉΑτΙΒ6 68 ΔΙ] σα 05 βοσνῈ 
ΟἾΪΥ ἴο Ὀτίπρ ἐογυρίνομοθα ἴο ΡΒ] οθη, ἰἅ. Παυϊά 3.4(4.1150) ἐπεὶ 

καὶ ὁ Φ. ἐδόκει πληθύνειν τὴν δέησιν.. σταθεὶς δὲ ὁ Φᾧ, ταῦτα πρὸς 
ἑαυτὸν προσηύχετο᾽, οὐχὶ πρὸς τὸν θεόν, ἐπανήρχετο γὰρ πρὸς ἑαυτὸν 

ἐπείπερ ἐν ἁμαρτίᾳ τῆς ὑπερηφανίας ἐγίνετο ἴΒα5.1ς.36{(τ.4ο8Κ : Μ,30, 
1800) ; πάλιν ἕτερος ηὔξατο καὶ προσέκρουσε τῷ θεῷ" τοσοῦτόν ἐστι τὸ 
μὴ ποιεῖν τι διὰ τὸν θεόν" ὁ Φ, λέγω... οὐ παρὰ τὴν εὐχὴν ἀλλὰ παρὰ 
τὴν γνώμην, μεθ᾽ ἧς ηὔξατο κατέπεσε προσκρούσας ὈὨγνϑ5. αἰ. 6(1.7ο68). 

Ἐφαρμάζξω, ῥοΐξοῃ, Βορῆγ. Η νεὶνι γννεὶ 70. 50(Μ.87.3633}). 
φαρμακεύω, 1. ῥγαεί᾽56 ϑογέεγν, 14.2.2; Ἐλι5.ἦ.6.3.6(ρ.133.15; 

Μ.22.225Α}; 2. ῥηγρε, Β45.56].07.35.2(Μ.85.377.}; 3. δοξ, ἀηα πιε΄,, 
ῥοΐξον, Μ 6 Π. Ἐν. 8ιτδ(ρ.τοϑ,τ; Μ.18.τ600); ΣΕΡΊρῃ. ῥὲγς.τό(}.43. 
520Α); 4. δέαδῦῃ, ἴῃ σοοϊκουν,, Γῆζυβ. ἄημα 5.3(4.7440). 

φαρμακοθήκη, ἡ, γιεἸεῖπε-εἶεςὶ, ῬΥοΟ] ΟΡ ογ. τ, τ(Μ.65.820Ὰ). 
Ἐφαρμακολύτρια, ἡ, οη6 τοῖο σγες ΜΟΙΠ5, εἴο.; ερὶτδὲ οἵ 

5. Απαβίδβία, Εχογε(ρ.345). ᾿ 
φαρμακόμαντις, ὁ, οη6 τοῦο ἐς αἱ ομεε φαρμακός -απᾷ μάντις, 

Αρορ ας. 4ερ.(}1.34.2120}; Το ϑγπς,ηανγ. (ΠΠ.4.3200)... 
φάρμακον, τό, 1. γερηράν,' ὁ ἄδατῃ οὐ ΟἩγίϑί τῷ ϑανάτῳ [5ς: τοῦ 

Χριστοῦ]...ἀναδιδομένῳ τρόπον φαρμάκου ἐπὶ τὰς ἀντικειμένας ἐνερ- 

γείας Οτ..70.1.32(371 Ῥ.41τ.28; Μ.14.85})); οὗ Ὀαρέϊβπι ἀφιεμένων τῶν 

πλημμελημάτων ἐνὶ παιωνίῳ φ., λόγικῷ βαπτίσματι ζἸ]Ἰδηγ ῥαεά,τ.ὅ 

(ρ.1οϑ.2: Μ.8,2850); στ. ΝᾺ Ζ.0».40.12(Μ.36.2738); φ. ... πρὸς τὴν τῶν 

ἁμαρτιῶν ἀναίρεσιν (ῆγγΘ. ῥγορλ.οδφοιν!.2.ο(6.τ06 1}; οἱ Τιοπξ, ἰά. 

μοηι.1.1 ἵη σδη.(4.π8)}} οἵ σοοά ψοΥῖτ5. 48 ρυθβου θα Ὁ. ὉπατοΙ, 1. 

(4.20) εἶτ, 5. ἐκκλησία ; οἵ πατπε οὗ [6585 1π ν]β ἐδ του οἵ βίο, βΈσδρ. 
δμελ.8.2:; οἵ δασμαγίσε τῷ παρ᾽ ἑαυτῆς ᾧ. τούτῳ τὸ σῶμα πᾶν ἐπαλεί- 

1472 φεγγοτόκος 

φουσα Οτ.ΝαΖ.ογ.8,τ8(Μ.3ς.8000) ; οὗ ρεπᾶμοθ τὸν δὲ ὀλίγα ἡμαρτη- 

κότα, δι᾽ ὑπερηφανίαν μὴ προελθεῖν τῷ φ. τῆς ἐξομολογήσεως καί. ἐ,ε. 

7:43(Ρ.62.20); 2. γεεάεῖμθ 85. ἃ τιδᾶπϑ8, οὗ εὐοῃαγίβί φ. ἀθανασίας 
Τρπ, Ερ᾿.20.2; φ. ξωῆς δεταρ.δμεῖι.13.15; οἵ ΟΠ γΙβεῖδη 118 φ. ἀθανα- 

σας ΟἸδτα, ῥγοϊ.τοί(ρ.76.3; Μ.8.2218); φ. σωτηρίας 14.5ἐγν.7.11(0.44.20; 

Μι9. 48:0); οὗ δοιίου ᾧ. ὁλοκληρίας ϑεταρ.εμοὶ.τ7,2; 16.20.1, ΟΥ̓ 
Βαρίΐϑιη Φ. σωτηρίας Τμάϊ,15.10:23(0.57.23; 2.247). 

φαρμακός, ὁ, τοΐζαγ, τοτίοἶι, Ονας. δ 1Ὁ.3.283; Αὐίδτιαροί, 8,2; Οτ, 
(εἰς.5.38(0.43.2; Μ.ττ 2414}; ΜΟΟίνε.τ.4{(ρ.13}.48). 

Ἐφαρμουθί, (ορτῖς τποηῖῃ, ΡείτΪ ΑἸ. νιν (Μ,18,5168); Οἰνόη. 
Ῥαξκεῖ.Ρ.252(Μ.02.δο9Ὰ). 

φασήλιον, τό, Κίπα οὗ Ὀό8ῃ, εαἰασανεε, ἘΡῚρ αν. 66.28(ρ.64.2; 

Μ.42.760); 1δ.66,34{0.73.22, ν.1. φασίλεος 810). 
φάσις, ἡ, ἀῤῥόαγαμεε, ΡΙατ., οἵ οὈ]δβεῖβ ἴῃ τῆς πϑά6]6 ἀϊβίαποα, 

ΟΡΡ. ἐπιφάσεις ἀπά ὑποφάσεις, (]6πιὶ.5ἐν.6.γ(ρ.460.11; Μ.9.2770). 
Ἐφασκιάριος, ὁ, ὃ ῥοίίεν (1,Αϊ. ναξομίαγίη5), ἘΡΉτ,2.1766. 
Ἐφασκίδιον, τό, (εἴ. Τ,αἴ. ζαδεῖα) οίγαρ, ἱποηρ, Κ΄. ἰλαη (00.52.25, 

55.22). ᾿ 
φασκιόω, (1,Αἴ. γε.) ϑαμάασε, [6 τι}, ϑιναίδε, Ἀπίοη δα. 
υϑυην δΙ γὶ. (0.24.16); ν. φουσκιάξω. 

φάσμα, τό, 1. ἀρῥαγ{ΐσῃ, ῥμαμπίον φ. μὲν νενομικέναι τὸν ᾿Ἰησοῦν, 

μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν ΟΥ( εἰς5.7.35(0.185.30; Μ.1ι. 4606); 

2. ἀῤῥεαγαπεε ὃ ἀπιστῶν τῷ περὶ τοῦ εἴδους τῆς περιατερᾶς φάσματι 

τοῦ ἁγίου πνεύματος 1δ.τ.43(ρ.93.10; 7370); Ογτιαρ.εαὶ, Εἰ εῦ ΘᾺΡΌ].7:1 

(Ρ.52ς.2}; ομποαγὰ ἀῤῥεαγαηεε, ῥογηι τοὺς αὐτῶν θεούς... «ἀπογυμνοῦν- 
τες τοῦ φ. καὶ τὴν εἴσω τῆς ἐπικεχρωσμένης μορφῆς ἀμορῤίαν τοῖς 
πάντων ὀφθαλμοῖς ἐνδεικνύμενοι Ε5.ν..3.54{0.1το2.15; Μ.20.11204}; 
14. 8(Ρ.217.17; Μ.20.13614). 

φασματώδης, 1. ῥλαπμίαςηπαὶ, ετα, νη ρ.8.3(ρ.83.22; Μ.18.1418); 
70.1).ἤονι.τ2.2τ(Μ.06.8ο90}; τεῦ, ἴπο. ὡς ἄνθρωπον οὐ φορέσαντα 
ἄνθρωπον, ἀλλὰ δόκησίν τινα φ, Ηἰρρ. βιη ΜΠ|.25124(Ρ.200.0; Μ.το. 
868Α}); 2. τισῃείγοι, ἱαπίαςίῖο, ΤΒΡΒη εἤγοη.ρ. τ28(Μ.1ο8.3534). 

Ἐφατνιάω, ῥὲ εἰαδἰε4, 0.Ρ15.Πεγαεί.2.53(Μ.02.1321Ὰ). 
φάτνωσις, ἡ, ῥανοίϊησ,; οἵ Το τσ, Ευ5.0,(.3.40(ρ.08.18; Μ,20. 

11098}; ΟΥΝ 85. ἠονιᾳ τ Οαηι.(Μ.44.8374). 
φατρία, ἡ, 1. {ανεἰϊν, ἱγέϑε, παιίομ, ἘΡὶρΠ.οαρ. βά, το(ρ.5ο9.26; Μ, 

42.1070); σο [1165 τορατα θά 85 ἃ φατρία, Μασ. σης σροεν.3.20(Ρ.122. 
21); 2. ἰράρστιο, αςξοείαί0Η: τὴν τῶν δαιμόνων καὶ φιλοσόφων ...«ᾧ. ΟὮΓΥ5. 
μογι.32.4 ἐπι Βονπ (9.75 0Ὲ}; ϑονου ἐρηνλιτοίρ.3το.26), Ἰυπδίγαῖ. 
Επινεΐ,.58(Μ.86.23204); 3. εοπερίναεν, ΟὈΌΒαΙο,εαη.τϑ; ότα, ΜΕ, 
(5 ΒΒΑ͂ΝΝ τοῦ Ρ.745); 4. {μείίον,, Βιᾶ5.α:εοὶ.2.2(2.3258; Μι51.885Ὰ); 
Θροτ. ἤ.6.6,4.4(Μ.67.6724}; Τάτ. ροτ. ἢ. 6.1. το( Μ.86.τ730). 

φατριάζω, εορερίγε, ΟΟΠΑΙς, ἐαη.τ8; ΤΡΔΟΝ, ῥοθη (ρ.03). 
Ἐφατριάρχης, ὁ, εὐ εοηορίγαίον (Ο]Ὲ 7 Οἢ πατριάρχης), ἴαγι οὗ 

ΑΌυϑε. ἴογ. ᾿σοποςίαθῖ ραϊτίαγομθ, {0.0} (ὐοη κί το(Μ.95.3328)} ὁ 
ἀνάξιος τοῦ πῖ, καὶ μᾶλλον ἐπάξιος τοῦ φῖ' ᾧ. γὰρ ἥπερ πατριάρχης τῇ 

ἐκκλησίᾳ ἐξέφανεν ϑ:ερ ἢ. ἴδον. δέορ..(Μ. τοῦτα 20). 
Ἐφατριαστής, ὁ, ἐρηερίγαίογ, ΤΗΡΒΠ. εἦγονΡ.341(ν.1, ἴον φρατρ- 

Μ.τοϑ.821}). 
Ἐφατριόω, ἐρηερΐνε αραΐϊμεὶ, Εἰγη, 4.8 τ ρ.600). 
Ἐφαυλεπιθυμία, ἡ, εὐἱΐ ἀεείγε, Οὐ Αρτ. Βδοὶ,τ.τ( Μ.08.8018). 
φαυλισμός, ὁ, εοηίερὶ, ἀϊεραγαρονίδηὶ, Οὐνοπανγιη [0 δυττ(, 

17.640); Βαβιγερ. {μ5.8.2(2.2408; Μ.31.037.}; ΟΥΙΝ γβ8. ἐμή, 3(2 0.35. 
26; Μ,4ς.6ο1}). 

φαῦλος, 1. ῥαιἰ οἱ φ. δαίμονες Ταϑῖ, ταῤοὶ.57.1(}1.6.4130); τὸ θέλειν 
τὰ καλὰ καλόν ἐστιν ἢ φ. ΟΥτο ργῖηε.3.τ ιδίρ.229.10; Μ.11.2884); τῇ φύσει 
οὐδὲν φ. .-. τῷ δὲ τῆς χρήσεως τρόπῳ κακόν ΜΟΙΠ. αγδὲϊγ το(ρ.183.7; 
κακόν Μ.18.2644)}; ΑΒ ὐπε.3.4{Μ.25.1010); 2. οὐ Ποα]ῃ, τηγεγε, 
ἀανπαρεῆ, Ματο. ας," Ρονράνδι; 8. ρΡῆγαθθ παρὰ φαῦλον τίθεσθαι 

ἀσςρῖςε, Οὐ εί.τοί.555.34). 
Ἐφαυλοτριβής, οεεμῥίφα εὐ δι τῖραν ἰκίπρα, 151α.ῬῈ].Ἐρ.1.430(Μ. 

. γ8.4240). 
φαῦσις, ἡ, ἐϊμηπϊπαιίοη, Ογτιλομι ῥαφολ τα(55.1058)}; ΡαΜ],5}}, 

ἰδογηι Ῥυε,.(Μ.86.2267}; {10.Ὁ.8.}.}(Μ.06.φορᾺ}). 
Ἄφεβρουάριος ("Φευρ-), Ἐεύνμανγν, Φευρ-, ἴδιας Αγ. δι(ρ.230.20 ; 

Μ0.25.7058ν.1.); ΕΡΙρἢ λαόν. στ. 2ε(ρ.20ς5.τό; Φευρ- Μ.41.9330); Φευρ- 

Ολνοη Ρασεὶ ». ττ( .92.894Ὰ); ΤΠρΠη.εὐγον. Ρ.72(Μ.τοϑ,229Α). 
Ἐφεγγάριον, τό, γποοη, ΤΑΠάτ Οὐ ἐγεὶ.(Μ.10.13324). 
φεγγίτης, ἀ5 84]., ἐϊσβί- στυῖτιρ, ΤΟΒυγβιλονιη 70.17:1 τ(Β8.430}). 

φεγγοβολέω, «ἀεά γαγς ὁ [ἰρὴϊ, Ηεβυοἢ.5.ἐρρηρ.τ. 35(}1.93.14020); 

Απαβῖ.ϑιφις οἱ γος. Δο( Ν.80.5858). 
Ἐφεγγοβόλος, τἠλεάάτηρ γαγς οἵ ἰΐρλι, ταάίαπί, Ἐπ ἐη σαί, δ(ρ.24. 

ο; Μ.τϑ. 6240); Β45.8ε]},ογ.41τ.71(Μ.85.4680). 
Ἐφεγγοειδής, «ἠπτηίηρ, γασταηὶ, Υηθῖ., 1] πγολ,Β, ἰόηρ.τ, 35 (Μ.03. 

14020)} ἰὁ.2.3(15126}.Ψ 
Ἐφεγγοτόκος, γαύταμ!. ϑορῃτγ, ἘΠ εαγηι,9.8ς(Ν].87.3780Ὰ). 
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φεγγώδης 
Ἐφεγγώδης, -- φεγγοειδής, Α΄. πως Α 24{ρ.151:.16); {στ Γ Βδυσα.,. 

ἐῤιῬῥίαρν.(Μ.46. ΤΟ 50). 
Ἐφειδεκόμμισσον, τόν ν τα λἠκενδ υννοσὸν, 
φείδ-ομαι, 1. ἐραγὸ μηδὲν βδελυσσομένου ὧν ἐποίησεν καὶ “-ομένου 

πάντων ΟΥ̓ 70.2ο.τη(ς ; Ρ.340.20; Ν.1τ4.6210); ἕνα τί ἐπὶ τοσοῦτον 

ἐφείσω ἡμῶν, οὐκ ἐπισκεπτόμενος ἡμᾶς ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις; 14. ῥγῖγιε. 
3.1.12{(ρ.215.3; Μ.11.2608); ΑἸΉ, ἦπ6.13.6(Μ.25.120Ὰ); 2. ἦανε “0η- 
δἰάογαΐίοῃ, φαγὸ ζοζ, Ἐπιβ.ἢ..6.8.6.5(Μ.26.7534}); Ηθρθοτῃ. Ἄγελκίρ.6.ς; 
Μ.το. 4328); 1.(0Ρ.7.15 ; 14368); διὰ τί μὴ ““Ὄνται τῆς σωτηρίας τῆς 
αὐτῶν [530. εἰδώλων]; ΟΠτγγ5.μοηι. δ, καὶ τη 2 ΤΊ. (1.138); Τμαοί. Αμς. 
μον.3.τ(ρΡ.71.26; Μ.77.13858); περ. ϑὰγ πὸ ἐϑεά ἰο μηδὲ φείσασθαι τῷ 
πατρί μον ᾿Ιακώβ Τ δνηι.2.1. 

φειδώ, ἡ, 1. τῖόγεν, Πηοά, σοη.49: 4(Ν1.33.15 780); Εναρτ, ΡΟ;ϊ.0 7. 
26(Μ.γ0.11]20); Οφ0.}15.}};5.2.237(ΝΜ.92.12264Ὰ); οἵ σοά, (ΙΘ6π,, Κ΄. 
οό(ρ.226.15); Οτι σης. 7.1 τι 7εν. (0.52.1; Μ.13.3298); Ογχ...5.τ,τ(2. 
20); 2. ἐεαγέ, εοῃείαεγαΐίον;, ΟἸΘγ,. Ξἰγ.3.12(Ρ.221.20; Μ,8.11770); ἵνα... 
πολλῇ τῇ φ. καὶ προνοίᾳ τειχίζῃ [5ς. τὸ πνεῦμα] πάντοθεν τὸ νεοπαγὲς 
τῆς πίστεως φυτόν (Ὦγνπ. 07.1.5 1: Ζ( ογ.4: 13(3.2640); Ονγτ, 7ο.ττ 
(4.9780}); φειδοῖ, εὐϊάι γεραγάᾷ ἔρον τὸν ὄφιν, φειδοῖ τῆς σαρκὸς τὴν 
βρῶσιν ὑποτιθέμενον ΒΞ. ἤομ!.τ.4(2.30; ΜΙ. 3τ.τ688), Ἰύναρστι ἀν ειχ.τι 
{Ρ.18.29; Μ.86.24408) ; 3. εαμέΐομ, ΤᾺΔΕ, ορ:.7:6(3,70). 

Ἐφειδωλεῖον, τό, ῥαγεῖγιοην, ΤΝΊ υἱέ, 3(Μ4.70.1141}). 
φειδωλῶς, ὁραγίηρίν, Ῥῃοτοηογηος, ο.τίρ.523; Μοτο,.7004). 
φελλάτας, ὁ, ἃ Κη οὗ ξίσηε, οὗ τ ΠΙΘῊ 5ιαίιθβ γ τα τηϑάθ, (]6Π|. 

ῥγοϊ,4{0.36.24: Μ.8.137.). 
[“Ἰφελόνιον (φελώνιόν), τό, (1δῖ, ῥαθημία) ἐπμαςμδίθ, φελόνιον 

στ ίαρ ἀταἱ (τχ, ΖΑΟἢ.)1. (Δ, Γ᾽,,77.τοῦ}; φελώνιον ἐΘορὮτ, Η ἰτέμνρ. 
(Μ.87.20888); Εἰμελοῖ. (0.48). 

ἐφεράλληλος, γημίμαϊν μλεά; οὗ Ῥειβοηβ οὐ Τυη., ἔστ Ν γϑ88, 
ἔριαρ. (Μ.44.τ34τ0} 1δ.(12444}. 

Ἐφεραλλήλως, 1: ῥείηρ ταν πηβεά, Ατιαϑί δι οά, τό( 1.80, 
2610). 

Ἐφερέδειπνος, τοὐῤτοῖ! ΜΉ ΜΙΘΉ 5 ἰσ α πιραὶ, οπη, ραν. [σ.6:8(Μ.43. 

7938). 
φερέζωος, ἐϊξε- ὀνίησίησ, ΤΑρο]ξηεὶ. Β5.4:8(Μ.33.131τ74}; τὸ.τοτό 

(12374); Νοπης ραν, [σ.τ6:27(}}.412.88τ10). 
φερέοικος, ὁ, «»αἹἱ, ΟΥ.ΝαΖ.ἐαγη1.1.2.1.535(}1.327.562.). 
φερεπόνως, ῥαϊϊεηἶν, ἰαδογίοιεῖν, Ἀπαβί, ϑιλαθν. (0.257). 
Ἐφέρι, ΕΧΟΙατηδτοη οὗ ΠΡΌ, Α1Π.ρ. 7ου.(Μ.26.821.4). 

. Ἀφερνοφόρος, ἀοτογγ-δαγίησ, [116 οὐ Ρίοϊεμην ῬΒΠΔάοΙρἢ5, 
Ηϊοτ, ἔα. τι :(φορνοφόρος Μ.Ρ],.25.5 608). 

φέρ-ω, [ἔφερα -Ξ ἤνεγκον, 7ο. οϑοῦ ῥγαϊ τ4ο(Μ.87.30044}}; 1. δέαν, 
ἐαγνν, ταξῖ, τὸ ὄνομα τοῦ τὴν αἵρεσιν ἐφευρόντος ““ουσιν ΑἸ, 
1.3(Μ.26.1 78); οἵ ὅοιῃι τὴν ἡμετέραν σάρκα “οὡν 1δι.τιδδί(ζβεαν; τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς “-εἰ..«καὶ σῶμα τὸ ἐν αὐτῷ σὸν αὐτὰς αὐτοῦ 
ἴδιόν ἐστι 10.3.31 (3898); ; τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα.. «ἀεί ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ 
πέμποντος πατρὸς καὶ τοῦ “ποντὸος υἱοῦ 16. ἐχΡ. }ά. ἍΝ. 25. 3084); : 
τρόπαια καὶ νίκας κατὰ τοῦ θανάτου “ΩΨ τὴν ἐν τῷ σώματι γενομένην 

ἀφθαρσοίαν καὶ ἀπάθειαν 14.1:ς.26.τ(Μ.2:5.1414}; πᾶσαν ἐν αὐτῷ 
σπόντος τὴν θεότητα ΤΠαΙ.(οἱ.21ο(3.486); 2. ῥδαν α ἐἰαγαείον φόνος 
δικαιοσύνην ἤνεγκε (τυ. Τμάν.2.53(1.380); 8. τη6α., δέαν ομδεοῇ, δά 
τὸ “εσθαι ἐξ ἐναντίας πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν Ἰδπ5.11.6,.,Ξ(ρ.121.8; Μ,22. 
2050); 4. ραᾶ535., δὲ οαγγίεζ αἰύαν, ταρῖ, οὐκοῦν ἔδει τοὺς ἀνθρώπους μὴ 
ἀφιέναι ““εσθαι τῇ φθορᾷ Αἰ ἶης.6. τοί }.2:5.χ078}); τὸ τῶν ἀνθρώπων 
γένος ἄμοιρον τῆς τοῦ θεοῦ γνώσεως “-εσθαι 14 γεγῃ!.46(Ν.25.02Ὰ}); 
5. ῥγοάμεο, ῥέαγ; τηθῖ. ἡ μὲν γὰρ ἤνεγκεν αὐτόν [55. (ὨΓ51], ἡ 
Βεϑλεέμ (Πγνβιλονι.29.1 τῇ Μ1.(). 2420}; Ρᾷ55., αγίϑε ἤγομὲ τὸ πρᾶγμα 
ἀφ᾽ οὗ “-εται τὸ φωνεῖν ΓἸδΙη.ςἐν.7.1τ(0.44.26; Μ.9.4850); 6. ῥγουτίε, 
ὀγίηρ βάπτισμα τὸ “-ον ἄφεσιν ἁμαρτιῶν βαγη.ττ1.1; τοῦτο γὰρ ὑμῖν α-ει 
μεγίστην κατάγνωσιν ΑἸῊ, ἀροΐ.56ε.36(0.114.14; Μ.25.3008}; βομβύκια 
ἅτινα “-εὶ [5ς. ὁ διάβολος]-.- οὐδὲν τῷ βίῳ χρήσιμον Ἰᾶ.δῤρ. ἄτη. (Μ.26, 
11724}; οὐκ ἔστι ταῦτα λέγοντας ἐνεγκεῖν δόξαν. ..«τῷ κυρίῳ 14..γ.1.τ8 
(Μ.26.404Α}); οὐ γὰρ ἀδοξίαν ἤνεγκεν ἦ σὰρξ τῷ λόγῳ τά. .2ρ. Δ ἀεῖρ[.4 
(Μ.26.1ο774})}; 7. δγίηρ 7ογιυαγά, ΗΟ, ῬΘΥΒΟΗΒ ἃ5. ὙΠΌΠΘΒΒ68, 
Τα]. Ῥαρα ερ.Ὀέαη (ρ.τοΒ,26; Μ.25.206}) ; ἔοτ Ἰυσσθτηθης, Τμαξ,γωρ. 
41(4.262); (ἤγον. Ῥαξεῖ.Ρ.327(Μ. 92. 844λ); 8. ὀγίηρ, ἰδωά πιῖο ἃ σοτ- 
ἰδῖπ ΠΟΠαΠΠΟΠ ὅρος ἀνθρώπους εἰς τελειότητα “ὧν ΑΤΗ. ἤμῳ. τῴρ. 18. 
τό; Μ.25.6604Ὰ); “εἰ γὰρ αὐτοὺς ἡ ἀκολουθία τοιαῦτα.. ὑπονοεῖν 1ὰ, 
Αγ δα Μ.:26.1444); ταῦτα ποιοῦσιν.. ἵνα τοὺς ἀκεραίους εἰς ἀπόγνω- 
σιν ἐνέγκωσιν. Ἰἅ.ν,“ηλο,25(}4.26.8818); τεῖ. Ἰοροβ τὰ κτίσματα 
«εἰς οὐσίαν ἤνεγκε 1(..4γ.2.64(2848}; τὸ φθαρτὸν εἰς ἀφθαρσίαν 
ἐνεγκεῖν Ἰα Ἴγι6.7.5(}.25.1004}} Ατὶαπ ἀρχὴν τὸν υἱὸν ἔθηκε τῶν γεν- 
νητῶν ὁ ἄναρχος καὶ ἤνεγκεν εἰς υἱὸν ἑαυτῷ τόνδε τεκνοποιήσας ΑΥ. 
ἐμαἰ.2 ἀρ. Θαπα, ὅγπ.1 5(ρ. 242.15; Μ.206.70 50); Ρ455., δέ «οαγεά, 10- 
Μειοπεορά τοὺς ὑπ᾽ ἐκείνου [50. τοῦ εὐαγγελίου] ““ομένους Ογγ5. ον», 
3.1 τη Τρ. (11.561Ὲ}; κατὰ συκφαντίαν.. κατά τινων σεσθαι ἘΡΙΡΗ, 

2888 

1473 

12. γεΐεν, ἀῤρῥὶν ἴο τοῦτο.. 

φθάνω 

δαεγ.τό.3(ρ.212.15; ΝΙ.41.2528); τηρῖ,, δὲ ῥεγτηξαϊεα, τπορίγεά τὸ πνεῦμα 
φὠκείωται τῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ “τομένῃ ψυχῇ ΟἸεπι. ραρά.2.2(ρ.τ68.1ο; Μ.. 
4124); ; 9. ἀξϑενὶ, μοί οἱ ἀσεβεῖς...«ταῦτα “-οντες δυσφημοῦσι μὲν τὸν 
κύριον ΑἸῇ. Αγ.3.1(Μ.26.3330); ἐδ. 3: ττ(3444); Ρᾶ85., δὲ γεεογάρα, 
τον θη τὰ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις αὐτοῦ “-όμενα 1δ5.4,6.1,3(0,17.22; Μ. 

22.404}; ϑδγη. δεϊ.5 ἂρ. ΙΝ γη,2ο(Ῥ. 25 2.ττ; Μ.26,720Ὰ}); Τμάςος. 
8:4(2.1τ342); 10. ῥίαςε, αἰγιδιεδ μετὰ τὸ ρα οαδηον ἔτος τῆς ᾽Ιλίου 
ἁλώσεως τὴν Ὁμήρου ἡλικίαν “ει ΟἸδτη. εν, 21(ρ.74.14,21; Μ.8. 
84:Α}; κατὰ τὴν ᾿Ιωνικὴν ἀποικίαν...““εσθαι αὐτόν τῦ.(ρ.74.1:; 8444} 
11. ραβ8., δέ ἴῃ εἰγεμίαιομ, δὲ σχίαπι; οἵ ᾿ἰϊογασν ουκβ, ΟὮΎν8, 
ἤον.7.3 ἴῃ το ογ.(1ο.544}; Μαχ.ελοί, εκ. τς 6(Ν1.4.112.}; οὗ ΠΕΙΕΒ168, 
βεγυΐυε͵ τῶν..«-αἱρέσεων..«.ἐξ ὧν οὐκέτι “ὐονται [ἀλλ᾽] ἢ τρεῖς μόναι τῶν 
Σαμαρειτῶν ἘΡΊΡΗ.ἠκόν.2ο.3(ρ.227.2; ν.1. ἐμφέρονται Νῇ.4τ.2738)}; 
Βδπος ἐχιϑί τῷ μηδὲ ““σθαι θείαν βίβλον ἐξ ἐκείνου καὶ μέχρι τῶν τοῦ 
σωτῆρος χρόνων Ἐλιβ3.4,6.8,τ(ρ,354.2ς; Μ.22.5774}; δὲ τη εἰνεμίαἰοη 
ας ἐδιε τὐογὰ οἵ, δὲ αἰγιμοα 10. τὴν “-ομένην ᾿Ιωάννου.. ἐπιστολήν 
14....,6.3.25(0.250.,22; Μ,20.2680); Βιοπ.Α1.10.7.2τ(ρ.694.14; Ἴ00Ὰ); 

«ἀλληγοροῦντες “-ουσιν ἐπὶ τὸν σωτῆρα 
ΗἸρρ.δεῃ. [ας.(0.27.το) ; οὗ ἃ ννογὰ οὐ ἴϑττῃ σῶμα γὰρ ἔμψυχον λέγεται 
ἐφ᾽ ᾧ ἐνυποστάτως τὸ τῆς ψυχῆς “-εται ὄνομα ΤΑΤΗ. ῥοί].τ.2ο(}.26, 
11288); 13, 2016 «οἱ τη {86 φρήογε οὗ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ὅσα ὑπο- 
μνημάτων χρήζουσι, πλὴν εἰ μὴ εἰς ἀρχικὴν ονουσι δικαιοδοσίαν ΤΉ. 
ΒΟΒοΙαϑ.. οἰ .4.τοίρ.66); 14. ἱμγη; ἃ8. πα 08] ἴδττη, ῥέα τὸ δεξιὸν 

εσθοντα, νῦν δὲ τὸ εὐώνυμον μεταφέροντα 'ΓΠαι, ῥγουτά.2(4.500) ; τηδί., 
ἱΡΉ, αὐαρὶ ἴο ἃ Ῥύτροβο τὰ τῆς φύσεως ἁμαρτήματα ταῦτα “-ουσιν 
εἰς τέρψιν ΟΠ γν5.ἤοηι,3.3 ἴῃ ΣΤ ἴρμι (τι. 565Ε}); 15. ἐπηρογαῖτῖνε ἀ58εα 
ῬΔΥΘΗ ΠΕ ΌΟΔΙν, ἐὸν Ἰποίαμιεε ἐξ ἐκκλησίας, φέρε, ἢ ἀγορᾶς ΟἸειη, 
Ραεά.2.το(ρ.215.8; Μ.8, 128); 1,5 ἐγ.7.7(0.30.20; Μ.0.4566}; Ελι5.}.6. 
4.1τ2(12οὰ; Ν1.21.216Ὰ}; 16. πειῖ, ρΡίςρ!., σαναμίαρε πῶς.. «τῷ “-οντι 
ἤδη τὸ δοκοῦν ἀποφθέγγεσθε; Τιδοηΐ. Η.Νέδς!.4.12(4.86.1673}). 

ᾧευκταῖος, ἰο δὲ αὐυοϊάεά, ΤΑΛΏ νυ. δγηεὶ.8η(}1.28.,1540})). 
ἘΦευρουάριος, ν. ἘΦεβρουάριος. 
Ἀφημάριον, τό, γεῤμιαίίοη;, ΤΑΙ. κ.-11..(}1.27.13814}; ΤΑΊ. ̓ ν. 

(}λ1.26,τ2530). 
φθάζ-ω, αγγτῦε αἱ, αἰϊδη1 “τουσιν ἐν τῇ Τύρῳ τῶν θαυμαστῶν ἐπισκό- 

πὼν τὴν σύνοδον (ε].νΖ.ἢ..6.3.1τ8.4; Ρᾷ55., δε ουεγίαξεη, κα ρἠϊ πρὸς τὸ 
μὴ καταδιωχθέντα αὐτὸν φθασθῆναι 7. ΜΔ]. εἠγοΉ.13 Ρ.331(Μ,07.49038)}. 

φθάν-ω, ονισραίε; 1. Ὀΐοσρ]., Ἔχρσθβϑησ Ργονίουθ ΘΟΙΟῚ 
(Ξ αἰγεα ἀν) καθὼς φθάσαντες εἴπομεν τι Ν γβ5.ἦδα,τ4(Μ.44.774}}; 
Πιάγτι. Τνῖ.1.26(Μ.30.3840) ; Ογτ...5.2.3(2.260Ὲ}; 2. αγίδε ἴτοπι ἀπὸ 
δὴ τούτων τὰ κακὰ.««ἔφθασεν ΑἸΠ, ρεμὶ,25(1.2ς.400) ; 3. γεαεῖι, αγγῖυδ 
αἱ, ΡΙασο5 [[}}5.131:7] οὗ ἔφθασαν οἱ πόδες αὐτοῦ 50, τοῦ θεοῦ) οἱ 
ἀπόστολοι (Ἰετη.ραρά.2.ϑ(ρ.τοί.το ; Μ.8. 4050}; φθάσαντες τὴν Κων- 
σταντινούπολιν (χ6],(ν2.}}.6.4.13.7; )οτ,ἀοεί.τ.τ15(Ν.88,16378); οτγας 
πῃ ῬΓΆΨΟΙΓ ὡς ἔφθασαν εἰς τὸν λόγον τοῦ ᾿ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλή- 
ματα᾽ Τ,δοπί.Ν. Ὁ. [0. ἐπ] εν. 30 (0.78.1); ἀααίὶῃ τοὺς ἐφθακότας εἰς τοῦ- 
τον β0, τὸν θάνατον] Τῦιι5...6.6.7(0.257.21; Μ.22.4244}; τοῦ, πο, ὥστε 
καὶ εἰς ἡμᾶς φθάσαι καὶ φανῆναι τὸν κύριον ἐν ἀνθρώποις ΑΒ ἴρηξ. 
4.:(}1.25.1τ044}; οὗ αὐϑίσγαοίβ οὐχὶ καὶ αἱ προαιρέσεις “-οὐσι πρὸς 
τὸν θεόν (Ἰδτ.:17.7.7(ρ.20.8; Μ.0.4534}); ἄχρι τούτων ἔφθασεν αὐτῶν 
ἡ “ματαιοπονία ἘΡΙΡΙ. ἀῶεν.66.6(ρ.27.1ο; Μ.42.408); 18.78.2(0.453. 
8; 1018); Π)οτ.ἀοεί. τ. (1.88, 6288); οὗ ποννβ, τεροτίβ, ΟὐἍδἰς.}.42 
(ρ.193.5 ; Μ.11.14818); ἔφθασεν εἰς πάντας ἀνθρώπους ἡ φήμη ἰτ5.4,6. 
4.6(ρ.137.14; Ν.22.2320); τὸ γενόμενον.. «ἄχρι τῆς βασιλίδος ἔφθασεν 
(61. γΖ.ἢ.6.3.το,5; ἐχίομα ἰο, ἘΡΌΙΡΠ,ἠαθν, 30. τ](0.357.6; Μ.41.4330}; 
ἤατε γεσοΉ 756 τὸ πτουσι γὰρ καὶ ξως μαγειῶν καὶ φαρμακειῶν Τ7Οο. [6]. 
Ῥοεηῖ (ΝΜ .88,.10048) ; τποῖ., φορῖθ τοι ἐδ Φρίονο οὗ τῶν... εἰς τὴν 
ἡμετέραν πρόνοιαν “-όντων Οτ Ν γδ5,ἐγες ἀΤ1(Μ.4:.1250}; 4. ἀρῥγοαεῆ,, 
ἄγαιυ Ἡθαν ἐπ᾽ αὐτὴν γὰρ οὔπω δυνάμεθα φθάσαι τὴν κεφαλὴν 50. τοῦ 
᾽Ἶησοῦ) Οτ.Ξελοί, τη 1,6.1:48(Μ.17.3278); πρὸς θεὸν ἔφθασε ὕντ,Ἡ. 
εαἰφεΐ.6.53; καταφευγέτω Χριστόν, ὅπου ὃ πολέμιος τῆς ζωῆς ἡμῶν οὐ 
δύναται καταδιώκων φθάσαι Ν1ϊ.6Ρ}.3.τοοί Μ.79.4320) ; τοῦ. ΟΥβατοῃ 
ὁ μὲν θεὸς καὶ πατὴρ συνέχων τὰ πάντα “-εἰ εἰς ἕκαστον τῶν ὄντων, 
μεταδιδοὺς ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ ἰδίου τὸ εἶναι ΟΥῥγίμε,1.3. π(ρ.56.1; Μ τι, 
1508); 5. αγγίσε ἔφθασεν ὁμοῦ αὐτὸς εἰσερχόμενος εἰς τὸν πυλῶνα 
Ἰβομί.Ν.. 70. ΕἸεομι. 22(0.41.11); σομς ἰο ῥᾷδς ἔφθασεν γάρ σου τὸ 
τέλος τῆς ἀπωλείας ΑΤήἤσνη.Ἀ 3γ(ριτσο. 1); πρᾶξίς τις ἔγγραφος 
ἔφθασε καθ᾽ ἡμῶν ᾿εγΞ5.(ρ.1τ4.1τ9; ΝΜ. το.το 48); οεεῖν, ξαἰ οπ α (αἰς ἐὰν 
ἐν κυριακῇ φθάσῃ ἡ ιδ' τῆς σελήνης Οὐγον. Βαξεῖ.Ὁ.226(Μ.02. 5404}; 
τηξῖ., ες ΡΟ ἔφθασε δὲ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ εἰς τέλος 1. ευ.6. 
11; ἀπὸ δὴ τούτων τὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις εἰς πλῆθος ἔφθασεν Αἰῇ. 
ξόρ.25(Μ.25.400); τοῦ Ἀδὰμ παραβάντος, εἰς πάντας ἀνθρώπους 
ἔφθασεν ἡ ἁμαρτία ἰᾳ,““γιτ τ(Μ.26.1170}); οὐ ἀδοαβα τῆς φθασάσης 
αὐτὴν..«νόσου σε]. γι. ἦε. 3.τοισ; σχερ. Μετ τ 28, Ἰ,οιττ τ 20 ἐπειδὴ... 
ταῦτα..-πληροῦται...οὐχ ἑτέρως ἀλλ᾽ ἣ τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος... 
οὐδὲν ἕτερον ἔστιν εἰπεῖν ἣ τὸ ἠγγικέναι τὴν βασιλείαν, ἧς εὐαγγελιστὴς 
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φθάρμα 
ὑμῖν καὶ πρόξενος ἐγώ, ὑπισχνούμενος ὑμῖν τὴν μετάδοσιν τοῦ πνεύ- 

ματος, ὑφ᾽ οὗ καὶ γίνεται πάντα τὰ πρὸς συμπλήρωσιν τῆς βασιλείας... 

γενήσεσθαι ὀφείλοντα ΟΥ. ζν.264 ἰη ΜΙ,(Ρ.120}; ἐὰν πιστεύητε, ἔφθασεν 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ" εἰ δὲ οὔκ, ἀπωλείᾳ παραδοθήσεσθε 1δ.260 

(Ρ.121); τεκμήρια δὲ ταῦτα...τῆς τοῦ θεοῦ βασιλείας καθαιρούσης .-- 

πᾶσαν ἀρχὴν..«.καὶ πᾶσαν..«τυραννίδα...διό φησι... (ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ἡ βασιλεία᾽ Ἐπ5.1,.τττ21(Ν.24.5530,0}; ἔφθασεν... ἐφ᾽ ὑμᾶς: ὡσανεὶ 
ἔλεγεν, ὑμῖν ἥκει τὰ ἀγαθά' «διατί οὖν πρὸς τὰ οἰκεῖα καλὰ ἀηδῶς 
διάκεισθε;..-οὗτος ἐκεῖνος ὁ καιρός, ὃν πάλαι προύλεγον οἱ προφῆται 
ΟΒσυβ λοι 4.1.2 τῃ Μ1.().447Ὰ}; πεπλούτηκεν ἡ ἀνθρώπου φύσις ἐν 
ἐμοὶ καὶ πρώτῳ τὴν θεοπρεπῆ βασιλείαν. ... τοῦτό ἐστι τὸ ἔφθασεν κτλ. 
Ογτ. Σειτα τ οί 1.72.7040); 6. αἰαΐη, αεπίευε τὸν ἀναγνώστην καὶ 
διάκονον φθάσας ῬΑ]! υ Ολγγνς. τό(ρ.95.12; Μ.47.54); τοῦ. αὐϑίγας 5 οἱ 
δὲ μήπω τὴν τελειότητα φθάσαντες Τάτ απὶ.τ13(2.35); ὅπως τὴν τῆς 
Δομετίλλας “-Ἔἰ σύνεσιν ΜΟΝεν.εἰ «εἰ τοίρ.18.12); αἰίαήη ἴο, ἐφμαί 
μηδεμία εἰκὼν “ει πρὸς τὴν ἀλήθειαν τ, ΝᾺ Ζ.07γ.23.ττ(Μ.35.1τ644}; 
[Ὁεπ.13: 10] αὕτη [56. ἡ περίχωρος ].. «ἡ σνουσα τῇ εὐθηνίᾳ τὸν παρά- 
δεισον τοῦ θεοῦ (Ὠτν5.ἤοη.δ.3 πα ΤῊδες. (11.4818); Ἴ τη, ἵνα ὁ μὲν 
υἱὸς προκόψας μὴ φθάσῃ τὴν τοῦ πατρὸς μεγαλειότητα ἸΟΡΊΡΠ ᾿αθν 60. 
53(Ρ.2οο.10; Μ.42.2 854); 7. ἐμοσθθά 12, δὲ αὖῖἴε ἰο οὕτως δὴ --εῖν 
ἐπιχειροῦντα τῇ ἐπιβουλῇ ΟἸοτη. ἐγ.1.2τίρ.88,28.; Μ,8,8808); οὐ “ει 
πρὸς Πέτρον ἐλθεῖν... οὐδὲ γενέσθαι αὐτῶν ἐγγύς ΟΠτγΒιορῥηρη. 3. τοί, 
1114}; {10.}.8. [ο(Μ οὐ. 224}; 8. γεξεν, ἀῤῥὶν ἰο τὸ γὰρ 'ποιήσωμεν 
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἡμετέραν᾽ “-εἰ ἐπὶ πάντας 
ἀνθρώπους Οτ(ἰον!.8.1 ἐπ 767.{ρ.17.το; Μ.13.2770); οὐκ εἰς τὸν 
Δαβὶδ --εἰ τὰ τοιαῦτα ῥητά ΑἸἢ..4γ.2.τ6(Ν.26.180.,8); ΠΡΙΡἢ ἤἄκεν.5. 
25(ρ.2το.21; Μ.41.09538). 

φθάρμα, τό, ἀδεϊγμείσο ἐγραΐγα τῆς ἀποθήκης τὰ φΦ., τουτέστι καὶ 
σκώληκας καὶ σῆτας ἘΡΙΡ ἦαδγ.50.το(ρ.375.13; Μι41.10334). 

Ἐφθαρτολάτραι, οἷ, τυογελέρῥενς ὁ ἐπ σογγΡ δὶ6, πᾶτὰθ ρΊνθα ἴο 
οπα οὗ {πὸ Ὀγβπ 65 οὗ ἰδ Γαϊανῦται: φ. καὶ κτιστολάτρας ὀνομάξουσι 
Ἐπα. ΟΡ μαον.(Μ.86.578). 

Ἐφθαρτοποιός, γεηάεγίηρ εογγεῤῥιτδὶσ, Αταρ λοηι.2.4(}.30.400). 
φθαρτός, “εὐ7δεὶ ἰο ἄθεαν, δον ρΙΊοη ; Ἐ. ἴπ Βοπ. ; οἱ τυδίζεσ εἴσ, 

Ατιβίαροῖ.4.τ; Τυδί. χαροὶ.9.3(Μ,6,3408); ΔΕΈΠΕπαρ.ἰερ.4.2(Μ.6.89}8); 
οἵ {πϊπρ5 οἵ {μ15 νου] οὐχ ὁρᾷ [50. ὁ ἀγαθός] ἐμπαθῶς τὰ φ. Τ', Βεη]. 
6.2; εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀφθάρτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς φ.; 
Βαγη.19.8; Χριστιανοὶ παροικοῦσιν ἐν φθαρτοῖς τὴν δὲ ἐν οὐρανοῖς 
ἀφθαρσίαν προσδεχόμενοι [ορη.6.8; 45. οτραῖθα, ν. γενητός; 
2. Ρβείίο.; ἃ. οἵ Βυτηδῃ ἤδβη, Ἠδετη, ἴη1.5.7.2; ἐν φ. καὶ παθητῷ 
κατοικοῦσα σώματι μηδὲν ἠδίκηται [5ο. ἡ ψυχή] ΔΙΠεΕΏΔρ.γ 5. τοίρ.50. 
3; Μ.6.9920); ποῖ οτξαΐβα φθαρτός Ὀὰΐ χιδᾶθ 530 Ὀϑοδιιβε οὗ {78 Π5- 
στεβδίοη, Με, γρ.9.2(ρ.1τ6.15; Μ.18,1814}); ἡ σάρξ..- ἐκρατήθη "δὲ 
διὰ τὴν ἡδονὴν ὑπὸ τῆς φθορᾶς... γεγένηται φΦ. 1α.γες.2.18(ρ.368,16; Μ, 
1τ8,264λ); εἰ δὲ φ. [8ς. ὁ Ἀδάμ] τί πλέον ἀπὸ τῆς ἀποφάσεως λεγούσης “ἧ 
δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε᾽ Ῥτος..εη.3: 1 
(Ν1.8).216Ὁ); οοπίταϑβε οἱ δὲ ἄνθρωποι... κατὰ φύσιν φ., χάριτι δὲ τῆς 
τοῦ λόγον μετουσίας τοῦ κατὰ φύσιν ἐκφυγόντες εἰ μεμενήκεισαν καλοί 
Αἰ με. τ( ἢ. 25. ἸΟ5Ὰ}; πὸ ἸΟΠΡΟῚ φθαρτός αἴζοῖ τοβαττεςτίου, οὐκ 
ὄντος τοῦ σώματος τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ ἐνδοξότερον τὸ εἶδος αὐξηθὲν 
οὐκέτι ἐν φ. ἀλλ᾽ ἐν ἀπαθεῖ καὶ πνευματικῷ δειχθήσεται σώματι δι. 
γέ5.1.25(0.252.21); τοαφοιμεα Ὀγ ἴπς, ἀπᾶ ἀδαίῃ οὗ (ἢ γιβί, Ῥίορη. 
9.2; μίξας τὸ φ. τῷ ἀφθάρτῳ... «σώσῃ τὸν ἀπολλύμενον ἄνθρωπον Η]ΡρΡ. 
σηίεϊγ 4(ρ.6.23; Μ.10,7328); αὐτοῦ [86. τοῦ θεοῦ λόγου] γὰρ ἣν πάλιν 
καὶ τὸ φ. εἰς ἀφθαρσίαν ἐνεγκεῖν Δ. ἴηε.7. (1094); ἰά.ερ. ϑέγαβ.2.τ(Μ. 
26.Θ00Ὰ); Ὁ. οὗ βοιιὶ (ρα ρΡ4}) τὴν ψυχὴν... σύνθετον καὶ γενητὴν καὶ φ. 
ΗΙρρ. αόν.τ.τοίρ.21.9; Μ.16.39 444}; ἰπ ζοπ τον ευθν 1} ἩΘΥΘΟΙΘΟΙ 
οὐ ταὐτὸν δέ ἐστιν {τὸν τὴν φ. φύσιν ἐνδύεσθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ τὴν 
φ. φύσιν μεταβάλλειν εἰς ἀφθαροίαν Οτ,.7ο.12.6τίξο ; Ρ.203.21:; Μ,14. 
5160); σ. τεῖ, θοάν οὗ (Βτῖβε ὁ Κέλσος παραβάλλων τὰς ἀνθρωπίνας τοῦ 
᾿Ιησοῦ σάρκας χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ. ..ὅτι αὗται ἐκείνων φθαρτότεραι Ἰὰ. 
( εἰς.3.42(0.237.23; Μ.11.0128); οὕτω μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτὸν 
ὁρῶντες τοὺς τύπους ἔχοντα οὐκ ἐροῦμεν αὐτὸν φ. εἶναι λοιπόν ΟἾΥΨΘ. 
βονι.δγ.ι ἴῃ [6.(8. 52 0}}}; ὡς δῆλον, πρὸ μὲν τῆς ἀναστάσεως φ. εἶναι 
τὸ σῶμα, μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν, ἄφθαρτον Τ],εοπι. Β. 5δεί,το, (1.86. 
12618); περὶ ᾧ. καὶ ἀφθάρτου μόνον διαφερόμενοι [36. οἱ Θεοδοσιανοί] 
Τί ΟΡ λας. (Μ.86.418); Γαϊανῖται... λέγουσι τὸ σῶμα᾽ τοῦ κυρίου 
δυνάμει μὲν ᾧ. μηδόλως δὲ φθαρῆναι τῇ ἐγκρατείᾳ τοῦ λόγου τῦ.(448) 
ἃ. τοῦ, τηαῖδυ]δὶ σοποθρέϊοη οὗ πβέυχο οἱ (οα οὐκ αἰδοῦνται λέγειν 
ὅτι καὶ φθαρτός ἐστιν [50. ὁ θεός] σῶμα ὧν, φ. δὲ ὄντα μὴ φθείρεσθαι 
τῷ μὴ εἶναι τὸν φθείροντα αὐτὸν λέγουσιν ΟΥ. 70.13.2τ(0.245.τοῦ ; 
Μ.14.4334,8); 3. οὗ γνῃαΐ 15 ἐσϑηβίθηΐ 8π6 ἔυρίοαὶ, ΟΡ. τϑβὰ] οὕτως 
ἐστὶν...ᾧ. καὶ ἄφθαρτον, θνητὸν καὶ ἀθάνατον τὸ τοῦ πάσχα μυστήριον 
ἐμῷ. κατὰ τὴν τοῦ προβάτου σφαγήν ΜΕ], ῥαξς5.2 0.1.6; 2Ὁ.3 Ρ.1.1ττ; 
4. βοον, εοηπἰονρείδῖε, τον μἰδος ἦν ἡμῶν τὸ κατοικητήριον τῆς καρδίας 
φ. καὶ ἀσθενές Βαγη.τ6.}; εἰς τοὺς φ. ἀγῶνας καταπλέουσιν πολλοί 
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φθορά 

2ΟἸδηι.7.1; τῶν μὲν οὖν Ἀρειανῶν θνητὸν καὶ φ. τὸ τοιοῦτον φρόνημα 
ΑἸ, 6. 5 γα .2.2(Ν.26.6008). 

φθείρ-ω, 1. ἀεβῖε, τλεῖ, ἐάν τις ἡμῶν τηρήσῃ αὐτὴν [5ς. τὴν ἐκκλη- 
σίαν) ἐν τῇ σαρκὶ καὶ μὴ “-Ἴ, ἀπολήψεται αὐτὴν ἐν τῷ πνεύματι τῷ 
ἁγίῳ" ἡ γὰρ σὰρξ αὕτη ἀντίτυπός ἐστιν τοῦ πνεύματος' οὐδεὶς οὖν τὸ 
ἀντίτυπον φθείρας τὸ αὐθεντικὸν μεταλήψεται 2 ἰ6η1.14.3; ὁ τὸν φθαρτὸν 
ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος, ἐὰν εὑρεθῇ “-ων..-«ἔξω βάλλεται τοῦ σταδίου... ὁ 
τὸν τῆς ἀφθαρσίας ἀγῶνα “τας τί παθεῖται; 1δ.7.41.; 2. γαυϊξἦ,, υἱοίαίδ 
οὐεβ νἱχριηῖγ, Οτοσείς,8,66(ρ.283.1; Μ.1τ.16174); οἱ ΒΜΝ οὐκ 
ἐφθάρη παρὰ τοῦ ᾿Ιωσήφ Ὑστερεπι. ἐς, (Μ.86.6560) ; 3. λοίά ἰο δὰ 
τε) δοὶ ἰο ἄξεαγ οὐ ἀἰδϑοίμοη) κατὰ τοὺς ““οντας τὸν κόσμον ΟΥ.( εἰς. 
4.6ο(ρ.332.4,6; Μ.1τ1.11288); σωματικὰς λέγοντας [80. τοὺς Στωϊκούς]} 
εἶναι τὰς ἀρχὰς καὶ διὰ τοῦτο πάντα “-Ὄντας κινδυνεύοντας δὲ καὶ αὐτὸν 
φθεῖραι τὸν ἐπὶ πᾶσι θεόν τ.6,.71(ρ.141.16,17; 1405); 4. Ρ485.; 
ἃ. ῥεγῖ εἶ, δὲ εεδγεεῖ ἰο ἀδεαν ὁ θεὸς.. «ἄφθαρτος ὅτι μὴ “-εται ]άντῃ. 
(8685. πη. 4(1.2840; Μ.29.6840) ; οὗ ΟΒΓΙΞῖ 85 1Πἴὸ αἰώνιος γὰρ ἡ ζωὴ 
αὐτοῦ καὶ μηδέποτε --ομένη..«ἀναφαίρετος γὰρ ἡ χάρις καὶ ἡ δωρεὰ τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν καὶ μὴ ἀναλισκομένη μηδὲ “-ομένη ἐν τῷ μετέχοντι αὐτῆς 
Ου. 1ο.13.1το(ρ.234.22,25; Μ.14.4138); Β. φο, δείακε ομδϑοὶ ἢ εἰς τὴν 
Ἀλεξάνδρειαν αὖθις “-εται τ Να Ζιεαγη!. 2.1 ττιτοια( Μ,37.1ορ0Ὰ). 

Ἐφθινοπωρεία, ἡ, ῥγοάμερ, Ἐ(865.ΝαΖ. ἀταϊ.147(Μ.38.τορό). 
Ἐφθονητός, ἐπυϊ, ΟἸΕπε.:,7.7.2(ρ.7.5; Μ.9.4000). 
φθόνος, ὁ, ἐπῶν, 1{{πο]]}, τς ἴῃ φεη.; ἃ5. σϑθ8 οἱ ἀἰβοσάθγ ἴῃ 

Ομασοη, σύ θ)».3.2; τοϑα ἰπρ ἴῃ Ἰπυχαθι οὐ ΑΌ6] ζῆλος καὶ ᾧ. 
ἀδελφοκτονίαν κατειργάσατο 19.4.1; καταλήγει γάρ πως ἐν τούτοις ὁ 
Φ. ἀεί Ογτιρίαρλι εη.6.2(1. τ81Ὲ}; τοβροηΒὉ]6. [Ὸγ τηϑγένσαοπι οὗ 
Ὁ Ῥροῖεσ δῃὰ Ρϑὰυὶ, σύ ϊζερ. 5.2; τὸν δὲ σὸν φ. δύνασαι ατῆσαι, ἐὰν 

ἐν οἷς χαίρει ὃ ὑπὸ σοῦ φθονούμενος συγχαίρῃς Μαχ.εατγτ!.4.οτ(Μ'00. 
1ο454); 2. τεῦ, ῬΏΠ τας τινὲς μὲν διὰ φθόνον [50, τὸν Χριστὸν 
κηρύσσουσι].. ἐπειδὴ κατεσχέθη ὁ Παῦλος, τὸν πόλεμον ἐγεῖραι βουλό- 
μενοι..«τὸν παρὰ τοῦ βασιλέως πολλοὶ τῶν ἀπίστων, καὶ αὐτοὶ τὸν 
Χριστὸν ἐκήρυττον. ὥστε μείζονα γενέσθαι τῷ βασιλεῖ τὴν ὀργήν, ... 
καὶ εἰς τὴν τοῦ Παύλου κεφαλὴν τὸ πᾶν ἐλθεῖν τοῦ θυμοῦ (ἢγν 5. οη!. 
2.5 ἴῃ Ῥ᾿εϊ (ατ.2 954); οὔ Τάτ Μορς. Ὀλ 1.1 115(Ρ.207.24{); Πα. 
Ρμῖ αν το(3.448); 8. ἀεπίοα οἱ σοά ; τεῦ. Ογβαίϊοη ἀγαθῷ γὰρ περὲ 
οὐδενὸς ἂν γένοιτο φ." ὅθεν οὐδὲ τὸ εἶναΐ τινε φθονεῖ ΑἸΏ. επί. 4ι( ΝΜ, 
25.810}; 1. πι.3.5(Ν|͵,25.1ο18); τοῦ, ν}}}} [0 5ᾶνθ οὔτ᾽ οὖν φθονοίη 
ποτ᾽ ἄν τισιν ὃ πάντας μὲν ἐπ᾽ ἴσης κεκληκώς, ἐξαιρέτους δὲ τοῖς 
ἐξαιρέτως πεπιστευκόσιν ἀπονείμας τιμάς. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἅπτεται τοῦ 
κυρίου ἀπαθοῦς ἀνάρχως γενομένου φθόνος (Ἰεπη.5γ7.7.2(ρ.7.4; Μ.0. 
4090); τεῖ. τενοίαϊίοα Ἐπτοῦσῃ ΔΙ]ΒρΡΌΤΙΘΒ οἴο, οὐ φθόνῳ (οὐ γὰρ 
θέμις ἐμπαθῇ νοεῖν τὸν θεόν), ἀλλ᾽, ὅπως εἰς τὴν τῶν αἰνιγμάτων ἔν- 
νοιαν ἡ ζήτησις παρεισδύουσα ἐπὶ τὴν εὕρεσιν τῆς ἀληθείας ἀναδράμῃ 
1δ.5.4{(0.341.2: 444}; τοῖ, ρα οἱραΐομ ἴῃ ράρδη ουἐ8 θεὸς ἅπασι 
κοινὸς, «καὶ ἔξω φ." τί οὖν κωλύει τοὺς,..καθωσιωμένους αὐτῷ καὶ τῶν 
δημοτελῶν ἑορτῶν μεταλαμβάνειν; (εἰδιαρ.Οτιδἰς,8,21(Ρ.238,17;} Μ, 
11.15404); 4. χοῖ, Π6ν}} οὗ τῷ φᾧ. θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον ΟΥ̓. 70. 
42.2(ρ.428.23; Μ.14.7454}); ὁ θεὸς.. ηὐδόκησε... καθαίρεσιν. «ποιήσα- 
σθαι τοῦ διὰ φθόνον ἀπατήσαντος ἐχθροῦ ΤΑΚΠ, Αροίϊ.2.0(Μ.26.11488)}. 

φθορά, ἡ, 1. ἀεεϊγμείοη; οἵ σϑι, ἀδϑισασίοπ οἵ νου! αἱ ΕἸ]οοά, 
Οτιεἰς.4.2ι(ρ,291.1το; Μ.11.το56 4}; ϑίοϊς τῇ ᾧ. τῶν πάντων ἀνθρώ- 
πων 10.4.45(0.318.24; τ]01}0}; Οὗ ψου]ᾶὰ ἴῃ ἤαΐαχο, 1δ.4.5)(0.330.14; 
11248}; 1ὁ,4.61(ρ.333.3; 11280}; ἴῃ ρ6ῃ. λέγεται γὰρ ᾧ. ἡ παντελὴς 
διάλυσις τοῦ σώματος εἰς τὰ στοιχεῖα... καὶ λέγεται φ. τὰ ἀνθρώπινα 
ταῦτα πάθη, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πεινὴν καὶ διψῆν... «ὅταν οὖν εἴπῃ τις τῶν 
πατέρων ὅτι οὐχ ὑπέμεινε ᾧ. τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦτο λέγει, ὅτι οὐ 
διαμπὰξ ἐλύθη ΤΊ,δοπί. Β. 5 εεί.το.2(Μ.86.12610); 2. ἀεξβίονηεη, ἷ.ε, 
οἴη, 650. οὗ {π6 ἢβῃ οὗτος ὁ αἰὼν..«λέγει μοιχείαν καὶ φ, καὶ φιλαρ- 
γυρίαν 20(ἴ6ν.6.4; 3. εογγερίίοη, οἵ ΘΟΥΓΆΡΕ]8 ϑἴαία οἱ ργεβθμῖ {{{8 
πρὶν ἐκδύσασθαι τὴν ᾧ. ΟἸ]ετη.ἐεἰ. τ2(ρ.140.1ο; Μ.0.7048); 1(.5.7.3,0 
(ρ.225.12; Μ.8.ττόσ0) οἷϊ. 5. γένεσις ; ὁ δὲ ἄνθρωπος...τῆς ἀφθαρσίας ἐν 
μέσῳ βεβηκὼς καὶ τῆς φ., εἰς ὁποτέραν (ἂν αὐτῶν νεύσας προσκλιθῇ.... 
ἐκκλίνας μὲν γὰρ εἰς τὴν φ. φθαρτὸς γίνεται καὶ ϑνητός ΜΕ. ἢ. 5 γ5:}.3.} 
(ρ.34.6; Μ.18,724); τὸ ἡμέτερον σῶμα οὐ φ. ἢ ἀφθαρσία τυγχάνον 
δέχεται κατὰ διαφόρους χρόνους τὰς ἐγκειμένας οὐσιώδεις ποιότητας 
Τάντη. τον.15:Δ421.{ρ.10.2}; τεῖ. ἘΔ] ἀθάνατον δὴ τὸν ἄνθρωπον 
γεγονέναι φαίνεται, φθορᾶς τε ἁπάσης καὶ νόσων ἐκτός ΜεΙἢ.»γ65.1.34 
(ρ.272.το; Μ.4τ.το070}; ἡ σὰρξ οὐκ οὖσα οὔτε φ. οὔτε ἀφθαρσία, ἐκρα- 
τήθη δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν ὑπὸ τῆς φ., ποίημα τῆς ἀφθαρσίας καὶ κτῆμα 
ὑπάρχουσα 1.2.τ8(ρ.368.14; Μ.18.25844}; 1ὁ.2.21(0.375.2; 2850}; μετὰ 
τὸ μετοικισθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἐκβληθέντα διὰ τὴν παράβασιν, τὸ 
ῥεῦμα τῆς φ. ἐπὶ πολὺ προοεχύθη 1Δ.5γ}}.4.2(0.46.7; 880) ; σοηίταϑί 
εἶ. ««παραβαῖεν...γιγνώσκοιεν ἑαυτοὺς τὴν ἐν θανάτῳ κατὰ φύσιν φ. 
ὑπομένειν καὶ μηκέτι μὲν ἐν παραδείσῳ ζῆν, ἔξω δὲ τούτου λοιπὸν 
ἀποθνήσκοντας μένειν ἐν τῷ θανάτῳ καὶ ἐν τῇ φ. Α1ἢ,ἡπὸ,.3.4(}1.25. 
ΤΟΙῸ) ; τηΔ 8 βίδξε ἀϊβοιββεά ; τεῖ, Αὐδηλβ 51, ὕγχος, α, Οὐ, 3: τϑ8(Μ, 



φθοριμαῖος 

87.2τ60,0}; οὗ Ξα ναί ἔγουα οοσγαρίίοη Ὁν ἴπο. ἀπὰ Βεβυττεοίίοα 
οἱ δὲ ἄνθρωποι...συμβουλίᾳ τοῦ διαβόλου εἰς τὰ τῆς φ. ἐπιστραφέντες 
ἑαυτοῖς αἴτιοι τῆς ἐν τῷ θανάτῳ φ. γεγόνασιν... «διὰ γὰρ τὸν συνόντα 
τούτοις λόγον καὶ ἡ κατὰ φύσιν φ. τούτων οὐκ ἤγγιζε ΑἸ «Τ1ηε.5.τ(Μ, 
25 ἸΟΔῸ); τὴν παρ᾽ αὐτοῦ γενομένην τῆς φ. ἀπάλειψιν 10.22.4{(1368) ; 
ἀπεσόβησε μὲν αὐτῆς [30. τῆς σαρκός) τὴν φ. Ογτ.1.,..22:τ0(}}.72.9064}; 
ὙΒας. Εῤλῥιτττοί3. 405); Μαχ.αγηδίσ. Δ  οΤ.10440) οἰ{. 5, θεουργέω ; τεῖ. 
Βαρ ΐβυηι ἕνα θάνατος θανάτῳ λυθῇ, ἀναστάσει δὲ ἡ φ." διὰ γὰρ πατρὸς 
καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος σφραγισθεὶς ἀνεπίληπτός ἐστι πάσῃ τῇ 
ἄλλῃ δυνάμει καὶ διὰ τριῶν ὀνομάτων πάσης τῆς ἐν φ. τριάδος ἀπηλ- 
λάγη ΟἸογα ας. ΤΠάοὶ, Βο(ρ.121.27; Μ.0.6968) ; τῶν ἀποκαθαιρομένων 
τὴν φΦ. τῷ λουτρῷ Μετῃ. ἜΣ γνΡη.8.6(ρΡ.88.6; 1484); διὰ τῆς παλιγγενέ- 
σεως τοῦ παναγίον βαπτίσματος, τῆς μὲν προτέρας ἐλευθεροῦντα ᾧ. 
ΤΠατ.ς.18::τ15(1.724); τεῦ, Ὀιττὴ οὗ (ἢ στιβί τὴν παρθενικὴν καὶ καθαρὰν 
γέννησιν καὶ ἀπὸ μηδεμιᾶς φ. τοῦ..«σώματος Οτ(οἷς.6,.72(0.142,24:; 
Μ.υττ.τφοβο); τοῦ, Ὁ χῖβυ 5 μυσηθη ΠΌΣΟ μὴ τοῖς τῆς φᾧ. ἔξωθεν ἐνι- 
κλυσθεὶς ῥεύμασιν Μεῖῃ. 5 γ,,.3.5(0.31.22; 680); ΟΒ τ 515. θοαν ποῖ 
οοτητηϊ τε ἰοὸ φθορά ἀπά ἀπώλεια, Ἐλι5.1.Οντ1ς.2(Ρ.244.23:; Μ.20. 
14130}; αὐτὸ δὲ τὸ σῶμα φύσιν ἔχον θνητὴν ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν 
ἀνέστη διὰ τὸν ἐν αὐτῷ λόγον, καὶ πέπαυται μὲν τῆς κατὰ φύσιν φ. 
ἐνδυσάμενον δὲ τὸν ὑπὲρ ἄνθρωπον λόγον, γέγονεν ἄφθαρτον ΓΠαΓ ΘγαΉ. 
4(4.230); ΟΠ χΙ5ῖΟΙ, εἴ τις... «τὴν θεότητα αὐτοῦ φθορὰν... ὑπομεμενηκέναι 
λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω δγνιδι δίνην απαϊβ τα; οἵ Ὅν} φ. καὶ λύμη 
ὑπάρχων ἈΑ1Π.ερ. ἀγνημη.(}1.26.11724Ὰ}. 

Ἐφθορεργάτης, ὁ, τογἤον οὗ εογγέῤηοη, ΤὨατϑίπα,}.2.τοό(Ν. 
00.14808). 

Ἐφθοριμαῖος, εογγεῤί, ρογητείοις, ἀθειγοιυε, οἱ οτάβ, ἀοσέγίπεϑ, 
εἴο. ξένην τε καὶ φθοριμαίαν ψευδοδοξίαν Ἔδτι5.}.6.4.28.1(}.20.Δ400Ὰ}; 
ἔχοντες φ. ὑπόνοιαν ἘΡΙΡΠ. 6. ΑταΡ.78.22(0.472.4; Μ.42.1338); φ. δὲ 

γνῶσιν ζσχηματίδζονται 1ἅ..μαϑν. 8,3 (ρ.δδ.το; Μ.41.657})}; οἱ ΡΕΥΒΟΠ5 
τὸ ἄθροισμα οἱ φ. ... μαγγανείας ἕνεκα ἐποιοῦντο 1.30,8(ρ.343.2ο; 
4204}; οὗ ἀδίποῃβ, Ἡπαΐί.}.6.4.8.4(2.057). 

Ἐφθοροκτόνος, δ ἀτΉΡ ΟΥ δαυϊηρ ἤγονι ἀδεϊγμοίϊοι, τεῖ, Ἐλοβαγγθο- 
τἰοη ἡ φ. φύσις (ξρο. ῬΊ5.καγη.75.2(14. 0.61). 

Ἐφθοροποιΐα, ἡ, ῥοϊδοητηρ, Τδοηὶ. ΗΔ δεΐ, κ᾿. 2ο(1.86.17410). 
φθοροποιός, 1. ἀἐφαάϊν, ὑγίηρτηρ ἀοείγοοΉ τοῦ ἀντικειμένον φ. 

διαβόλου Ῥίο]. ρι Ρ.ἘΡΊΡΒ, ἐαον.33.,(ρι4πτιῳ; Μ.4τ.5578}; οὐ φ. θεοῦ 
ἀλλὰ δικαίου καὶ μισοπονήρου {.(ρ.451.17; 5570) ; φ. δαίμων 1 τ|5.ἢ.,6, 
10.4.58(}}1.20.8720); οἵ ἔπμΐ οὗ ἔτες οἱ Κπον βαρ, στ Ν 5, ον.12 
τ Οαηὶ (Μ.44.το2το) ; τηϑῖ., ῥεγηείοιις, οἱ ἀοοίτμε, εἴς, τὴν φ. ... 
διδασκαλέαν Αἰεχ.Α].εῤ.«Α4{6π.2{Ρ.21.1; Μ,18.ς 524}; τῆς..«ᾧ, ὑπονοίας 
Ἐριρἢ.λαον. 66. π(ρ.91.27 ; ΝΙ.42.1128); φ. ψευδοδοξίαν Οἰγοι. Βαδελι. 
Ρ.26ο(Μ.92.6330) ;2. εμεδ76οὲ ἰο ΞΟΥΡΗΡΙΟΉ ὃ σαρκιιὸς... οὑτοσὶ καὶ φ. ... 
βίος ΟἸοιμ.ῥαφά.2.τ(ρ.τδό.ττ ; }].8,3848); ταῦτα γεώδη καὶ θνητὰ καὶ 
μέρη τῆς κάτω φ, καὶ γεώδους φύσεως Εμα5.4.6.4.2{(ρ.154.1τ1; Νῖ,22.2574}. 
φίβλα, ἡ, (141, βόμία) δγοοεῖι; ᾿ἀϑεα ΠῚ ΘΒ] την 5 ἃΐ εἸρεγοΥ 5 

οογοπϑίϊοι, με οὶ. (ρ.γ426). 
φιβλίον, τό, εἰαςρ, ἴου 1.1. βιβλίον, (ὐοβιῃ. Με]. οἱοὶ.(Μ.38.450) ἴῃ. 

τ. ΝᾺ 2.2 7}1.2.1.34.1τ03}Ε[. 
Ἐφιβλ-όω, ῥίγει, γα ῇς τοὺς αὐτοῦ πόδας “"οἴ ἐπὶ τὰ σφυρά Το. 

Μα].εὐγοη." Ῥααατ( Μ.97.2 044}; “- θεὶς ὁ Ἀχελῷος 1δ.6 ρΡ.τόπξ(680). 
Ἐφιδεκόμμισσον (ἐφειδεκόμμισσον), τό, (1,δ. “ ἀείσονι»Ἴ5ϑιγ}) 

ἰεσαον τῷ, ἱγμξὶ, ΟΥνΝαζ. θεοὶ (ΝΜ ,,27.3890); φειδ-, ῬὨοΙ οΡΙθ.2.1 
(0.480; Μοτοφ. πόθο). 

Ἐφικόλα, ἡ, ἢ 7αγ, τυαΐεγ-Ροὶ (οἴ. Μοα, (τ. βέίκα, βικούλλα) ἔοικε 
δὲ εἶναι κατὰ τὸν Σηθιανῶν λόγον...τὸ σκοτεινὸν ὕδωρ... ἡ φ. ἩΠΡΡ. 
μαδγ,5.2ο(ρ.122.11; Νί.16.31874}, ν. περεηφικόλα. 

Φιλαγαθία, ἡ, ἰουέ ὁ ροοάπεςς, ΟἸειη, ῥαεά.τ.ϑίρ.13ο.20; Μ.8. 
3338); Μαχιπαπαβ ᾿)αἴα 8Ρ.Ελπ|5.}.6.9.7.14(Μ.20.8120); Ομ γγϑ.ἤοηι. 
21.4 10. Πεν.(12.2οολ}). 

φιλάγαθος, ἰουίηρ ροοάπεςς; οἵ ἀοά, Ι514.ῬῈ].6}.3.152(Μ.78, 
8454); γτ. ΛίτεΝ,. 55(3.4440) ; Το. Ατ.6.}.7...1(Μ.3.5648}.ὕ 

Ἐφιλαγαϑοσύνη, ἡ, ἰουε οΓ ροοάμεξςς, ΟὨγνβ, ἤορι.27.7 ἐῃ Οφη.(4. 
2674). 

φιλαγάθως, δοιρμαμῖν, ΟἸδτα, ο ν.4.23(0.3214.1τ; Μ.8.13570); κρίνει 
ὁ θεὸς ἢ φ. ἢ δικαίως Ογτ, Ὀς.18: ττ(}1.60.8224}); 14.0ς.7τ(3.το 7}. 

Ἐφιλάγγελος, ἰουίης αηρεὶς, Ῥιοτι ΑΥ, οι, 13. 4(Ν..3.3200). 
Ἐφιλαγέννητος, ξοά 9} ἰογμῖ “μηδοροιομ᾽, τ ΝᾺ 2.0».23.1(} 1.35. 

τΙ6ο  }); 10.20.ττ(ρ.80.8; Μ,36.880). 
Ἐφίλαγνος, εἰαςίδ, ἸοιΟἴπο, κεαὶ, τ(Μ4.88.656Ὲ); 70.) «χον. τοῦ. 

οὅ.7528): ἸΟτ. Ναζιλν. βαϊ, 2ποοί 1.38.3374). 
φιλάγρυπνος, τοαίολξμὶ, Ογυ. [σ.4.6(4.427Ὲ). 
Ἐφιλαγρύπνως, τοαϊεϊ{μἰΐν, ΟνΥ. [0.12.τ(4.11228). 
φιλάγων, γοηά οὗ εομίεςὶς, Θτερῃ, δου δέ ρα. (1 1οο.11204). 
φιλαδελφέω, Ξ«ἠοιν ὀγοίμενὶν ἰουο, στ. Να 2.6.2 τ5(}1.37.3524}). 
φιλαδελφία, ἡ, 1. ὀγοϊμεγὶν ἰοῦ, Ὀδίνγεευι ΟΠ Ιϑ δ 5 ᾧ. ἡ φιλαν- 

1475 φιλανθρωπία 

θρωπία τοῖς τοῦ αὐτοῦ πνεύματος κεκοινωνηκόσιν ΟἸετη. σέγ.2,ο(Ρ. 135.1; 
Μ.8.0774}; ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἀρετῇ, πίστει καὶ... «ἀγάπῃ καὶ φ. ἰά φ.ἀ.5.18 
ῴ. 171.9; ΝΙ.9.6210); ῬΑ] τ Οἠνγ5.3(ρ.17.1; Μ.47.12); φ. ἐνταῦθα τὴν 
τῶν χρημάτων φιλοτιμίαν ἐκάλεσε ΤΠαϊ.1 7 ἀδ55.4:τοί3.517}; ἃ5 σοὨ- 
ὈΙθητατν βέν]8 οὗ αὐ ἀγθϑϑ, ΡΆ]1 νι λγγς. τοίρ.120.3; Μ.47.67); 2. ἴῃ 
οοπογεία 56η586, ὀγοίϊμεγἠοοά, τ ἰωμι.47.3. 

φιλαδέλφως, αὐεεϊϊομπαίϊείν, τὴ ἃ ῥγοϊδεγὶν τπαηπεῦ, ΟἸθιὰ. 4..},5.3 
(ρ.τότ,το; Μ.0.605}). 

Ἐφιλάζω, ῥγείομᾷ ᾿γϊομάσεῖρ, ΤΟγτ οἱ  Τίδλ.5τλ; Μ,171.1252.}. 
Ἐφιλαίθριος, ἰουΐησ [γεςἢ αἷν, τι Ναζιοαγηι.2.1.11.1350(Ν,37.11224). 
Ἐφιλαινίδειος, ἠουϊοτυίηρ {᾿ι6 ἀοείγτες οὗ ΒΜμηαθηῖς οἵ 1.δυοδάϊα, 

Τιαβι. ϑαῤοίὶ, τς. 3(Ν.6,4680). 
Ἐφιλαιρετικός, 7οηὼ Ὁ ἐμενείϊες, Β85.6}.331.2(3.36 50; Μ.32.8884), 
ἘΦιλακροάμων, ὁ, 0516 τὸῆο ἰϊδίεηις οἰϊεπίτυεῖν, ἐαρεγῖν, Ογτ,Ός. 

Ῥτοεπὶ. (4,24); Ζαο. ΜΙ ορ.(}1.85.10374); Μοα. ἄγη τί ΜΝ.86.32808). 
φιλαλήθης, ἰσυΐηρ ἰγμί, ΟἼδυα ῥγοὶ. τί(ρ.8,21; Μ.8,648), Οτ( εἰς.2. 

τοίρ.144.15; Μ.11.8258}; αὖ ᾧ. γραφαί 1}.6.τδ(ρ.8ύ.23; 13130); Φ 
᾿λογισμῷ Ποριἰδημιι.18; ἡ σὴ εὐσέβεια ᾧ. οὖσα ΑἸ αῤοϊι οηδὶ. τ 
(ρΡ.279.15; ΝΜ,325.5974}; ἴῃ σοπιβ] πραγ ααἀάγοεβ φ. βασιλεῦ 1.9 
(605); 1δ.26(628.4) ; Ξιρ61]., ΡΔ]1 ὐἱΟλγγν5.4{(0.25.20; Μ.47.17}; 10.13 
(0Ρ.79.14; Ν.47.45)}; πϑυξ, 45 βαῦβί,; 1. ἰουσ οὗ ἰγμί οὐ [μεῖ, Οὐ εἰς. 
4.44{Ρ.317.22:; ττοΙᾺ};; 1δ.τ.63(ρ.1α5.10; 7118); ὁ Ματθαῖος δι᾽ ὑπερ- 
βολὴν ἐπιεικείας τὸ φ. ὑποφαίνων τοῦ ἰδίου τρόπου Ἐλϑ8.(.ε.3.5(ρ.126. 
14; Μ.22.2τ6Λλ}; σκόπει...τὸ φ. τῶν ἀποστόλων, πῶς τὰ ἐλαττώματα 
οὐ κρύπτουσιν (Ὠγνυ5. οι. ὅ7.1 τη 0.(8.510Ὲ}; 2. 6116 οἱ ἃ ΨΚ 
Όν Ἡϊδσοο εβ ἀραϊμϑδὶ ΟΠ γιβεϊδηλν, [π5.Π16γοοὶ, τίσττα ; Μ.22.7964); 
{16 οὗ ἃ ρΡοϊθιῖοα! ἡγοῦ Ὁ ϑανογαβ οἵ ἀπεοοὶ, αἰγοοϊοα ἀραϊηθὶ 
70 μὴ οὗ ὕβεβατϑα (βαβο. νῇ), βι Δίοη, ἐρ.(}1.86,0204); Αμαβὶ, δι σά. 
6(}1.80. τοπο). 

φιλαλληλία, ἡ, ἰουε οὔ οπε αποίλεῦ, Οτιαάμοίῃ [)ὲ.(1Λ4.17.284}; τί 
«ἀγαπᾷ τὸ θεῖον πνεῦμα ἢ τὴν..«ὁμόνοιαν καὶ τὴν φ. τῶν ἀδελφῶν ; ΝΙ]. 
4Ρ}.1.τ46(Μ,79.144Ὰ}; τὸ δὲ ἀγαπᾶν ἔλεος, τῆς φ. ἔχει τὰ αὐχήματα 
νυν τε. 6(3.4488); 14, Ζαεΐ.. 36(3.7120) ; ωσέα τὸν...τῆς φ. εἰσηγη- 
τὴν καὶ διδάσκαλον ϑορῆτ.11.»εἰγ.ΟὙ».εἰ [0.2](Μ,87.3407}}; ἴὰ ὑπὰ 
56η38. ἐπιζήμιον δὲ κομιδῇ τὸ μὴ ἐν καιρῷ μαλακίζεσθαι πρὸς 
ἀνάνδρους φ. Ὀγντιαάογ.6(1.180Ὲ). 

φιλαλλήλως, τοίϊὰ ἰονε Ιοισαγάς οη6 αποΐδον, Ογυ. ς.37:12(Μ.69. 
οὔ48); ἰ4Ολγοη.(ς᾿.734}). 

Ἐφιλαλλογενής, ἰουΐης (δε αἰΐέεη, Ογτο εἰαρλ Νιρ,(τ. 3810). 
᾿ Φιλαμαρτήμων, ῥγοηε ἰο σἵῃ; οἵ ρείϑοηβ, ΟΥὐιόχεΐη [)5,36:τ(Μ,17. 
1204); Τιῖ Βοβῖ Ζ.ῃ.2.12(}}.1τ8.11 574}; ντ. ρας, οί. 5628); οὗ τῃε 
ἤσβῃ, ΑἸ. 6}. 5.21:31(}{.27.1270}; τὴν φ. γνώμην ΝΡ 0.2. τό8(Μ. 
79.285}; 514,}6].6}}.1. τ(Μ. η8.188.); Μαχ.αηδίρ. (Μοοτ. το 58). 

Ἐφιλαμάρτητος, ἰουΐηρ εἴη, Οὐ Ν γϑϑιδαρι, ἀϊ.(}1.46.4284}; Ογτε. 
αὐον.τ(1.468). 

Ἐφιλάμαρτος, 
τϑ(Ν7.80.14854). 

Ἐφιλάναρχος, μρἠοίάτηρ ἀοείγηησ οὗ Οὐ ἃ5 ἄναρχος : προσερήσομαί 
σε..«φιλαγέννητε σὺ καὶ φ., πότερος θεὸς ἀτιμάζει μᾶλλον τ. ΝᾺ 2.0».23. 
"(Μ. Ὡς. ττόοα) ; τεῦ, Οτὐραιίοη, Ἰά.αγη.τ.1,4.18(Ν1.37.4174). 

Φιλανθρώπευμα, τό, ἀεί οὐ πῆέγεγ οὐ καθέλκεται..«τὸ ἅγιον πνεῦμα 
ἐκ τῶν..«περὶ ἡμᾶς αὐτοῦ ᾧ. Ὠιάντη. Τγίη.2.8(Μ30.6204}. 

φιλανθρωπεύτ-ω, τἤοτυ κἰπάηδες, ἰουε ἰο ἨΙΦΉ σύσαι τὸν ἀδελφόν, 
τοῦτο πρέπει Χριστιανοῖς ΓΠγγο.λορι.14.2 ἢ 20 ον. (10. 410}; υδὰ. 
τηθῇ. : ἴῃ ρ6ῃ., 6. 860ς., ΑἸἢ ἀροὶ ὐη5..535(Μ.25. 6410); 1ὐπι5.λ.6.το.8.11 
(}1.20.8078}; ΟΠτνϑ. οη".3.3 τὸ Βανι, ττ.7880}; ο. ἀδι., ΟὐὙἸ Νγθ5ν. 
Ον.Τρα.(Μ.46.024Ὰ); αΌ5. τὴν ἐλεημοσύνην διαφερόντως ἀγαπῶν, 
τὸ λαθεῖν “οόμενος ἐθηρᾶτο...οἱ γὰρ μετ᾽ ἐπιδείξεως ταύτην διαπρατ- 
τόμενοι οὔ μοι δοκοῦσι ““εσθαι 514. 6]. ,}}.2.15τ(Ν.78.δοςο) ; ἱπΊΡε 5. 
Ρᾶ85. τῶν δὲ ὄχλων κραζόντων φιλανθρωπευθῆναι αὐτοῖς, συνεχώρησεν 
ὁ Φωκᾶς ΤᾺΡΠη.εὐγοη.Ὀ.247(Μ.τοϑ,6208)}; δον ππογον ἰοιναταβ 
Ρεπεηΐ, ΟΑπο.(31:4)εα». 5; τοῖ, αἰνῖπα ἰονε; οἵ σοα, ΑἸ], .“γ,..0] 
(Μ.26.46ςο) ; ὁ γὰρ κύριος πολὺ “-εται σπλαγχνιζόμενος Μασ, Λορἀοη}. 
4.16(}1.34.4840); τὸν ϑεὸν θαυμάζομεν..«ὅταν θαύματα ἐργάζεται, 
πολλῷ δὲ πλέον ὅταν ““ηταῖ (χγϑ5.λοηι.3.6 τὴ {ε.(12.378); Ομ γοη. 
Ῥακεΐ.0.5324(21.02.8204); τοῦ, Ιης. πάντας εἶναι βούλεται, ἵνα καὶ 
“σεσθαι δύναται ΑἸ ρεμὶ, 4τ(Μ.25.844); οἵ Οῃτῖβε διὰ τὴν ἡμῶν 
σωτηρίαν ἐφιλανθρωπεύσατο καὶ ἐν ἀνθρωπίνῳ γενέσθαι καὶ φανῆναι 
σώματι 1 1η|ε.4.3(Μ.25.1ο4Ὰ}; 14..4ν.,2.51τ(ΜΝ.26.2330}; ᾿]ουδαίοις ὁ 
Χριστὸς “-εται ΠοΒνολ. Η, Ος,τ6(.093.1348}). 

φιλανθρωπία, ἡ, ἰσύέ ἰοτοαγάς τπέη; 
Α. ἴῃ ρθη; 1. μαστοί βΈ) 8. ἥ τε φ. ..- φιλικὴ χρῆσις ἀνθρώπων 

ὑπάρχουσα...εἰ δ᾽ ὃ τῷ ὄντι ἄνθρωπος ὁ ἐν ἡμῖν ἐστιν ὁ πνευματικός, 
φιλαδελφία ἡ φ. τοῖς τοῦ αὐτοῦ πνεύματος κεκοινωνηκόσιν (ἸοΙη.5,7. 
2ιοίρ.135.2{; Μ:8,0774}; τὸ ὄνομα τοῦ ᾿[Ιησοῦ..«ἐμποιεῖ..«ᾧ. καὶ 
χρηστότητα. «ἐν τοῖς .«-«παραδεξαμένοις...τὸν περὶ θεοῦ καὶ Χριστοῦ... 

Ξ- ἔοτερ., ΝΙ]ρῥ.3.4(51.70.3658)}; Απτ. Μοη. ον, 



φιλανθρωπία 

λόγον Οτ(ἰδἰς.τιδγ(ρ.τ2τ1.25; Μ.τ1τ.7850) ; ἡ φ. μέγιστον ἀγαθόν (θη. 
ἐρ.8(}}.2.444}; ἀγνοεῖν τί ποτ᾽ ἐστὶ φιλανθρωπίας μέγεθος, ἥτις ἐστὶν 
ἡ ἄνευ τοῦ φυσικῶς πείθοντος ἡ πρὸς οἷον δήποτε στοργὴ καθὺ ἄνθρω- 
πός ἐστιν Π ον! Οἰδημ.12.2 5; φ. ἐστὶν ἀρρενόθηλυς, ἧς τὸ θῆλυ μέρος 
ἐλεημοσύνη λέγεται, τὸ δὲ ἄρρεν αὐτῆς ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον 
ὠνόμασται. . «χρὴ οὖν τὸν ἀσκοῦντα μιμητὴν εἶναι τοῦ θεοῦ, εὐεργετοῦντα 
δικαίους καὶ ἀδέκους...εἰ δὲ θέλεις ἀγαθοὺς μὲν εὐεργετεῖν, κακοὺς δὲ 
μηκέτι..«οὐ τὸ τῆς φ. σπουδάζεις ἔχειν 16.12.26; οἵ. 16.12.32; πολλὴ δὲ 
διαφορὰ μεταξὺ φιλίας καὶ φ. ὅτι ἡ μὲν φιλία ἐξ ἀμοιβῆς γίνεται 1.12. 
25; ἀθανασίας γὰρ αἰτέα οὖσα ἡ φᾧ. πολλοῦ δίδοται... .ταύτην..«λαβεῖν 
ἔστιν ἐὰν πληροφορηθῇ τις ὅτι οἱ ἐχθροὶ πρὸς καιρὸν κακουχοῦντες οὖς 
μισοῦσιν, αἰωνίου κολάσεως ἀπαλλαγῆς αὐτοῖς αἴτιοι γίνονται' προσέτι 
δὲ αὐτοὺς ὡς εὐεργέτας σφόδρα ἀγαπήσουσιν. ἡ δὲ ὁδὸς τοῦ ταύτην 
λαβεῖν... ἐστὶ φόβος θεοῦ 10.12.33; ἃ5 ἢ αἰιτιθυΐα οὗ (Πβίιαπβ, ἐῥ. 
9.23; ὁ δὲ διδάσκαλος. ..ἐλεεῖν συνεβούλευσεν ὡς ᾧ. ἀσκοῦσιν..«ἀδικου- 
μένους καὶ ἀπολύειν τῆς καταδίκης τοὺς ἀδικοῦντας 19.12.30} Οἱ 
Ομ βίη ἀοσίτιπθ ὁ Κέλσος.. «τὴν τοῦ λόγου φ. καὶ φθάνουσαν ἐπὶ 
πᾶσαν ψυχὴν ...οἴεται εἶναι ἰδιωτεκήν Οὐ (δἰς.1. 27(ρ. 79. 8; 7120); 2. ἴῃ 
οδ]θοτῖνο 56η86 πλὴν ὅσων ἀπολαύομεν ἀγαθῶν, τῷ αὐτοῦ ἐλέῳ εἰς τὴν 
ἡμετέραν φ. βιάζεται τὴν κτίσιν ΗΠ ον» Οἰδεμεττιτο; 3. τη Ρ64 ξεπ8ε 
στερηθέντες γὰρ τῆς ᾿Ιησοῦ βοηθείας δι ἀπεῥηφανίνε ἢ ἢ Φ. ἢ κενοδοξίας 
Ηδονοῃ. 5. ἐφιρ.τ. "2(Ν1.03.14078). 

Β. οὗ ἀϊνίπο ἴον τοναγαάβ πυτηβηϊν (εξ, ἀγάπη); 1. οἱ (οά, ἴῃ 
σϑη. ὁ γὰρ θεὸς ἐκ πολλῆς τῆς φ. ἀντέχεται τοῦ ἀνθρώπου ΟἸεπι, ῥγοί.το 
(ρ.67.20; Μ.8.2048); ἰά..4.5.3(Ρ.τότ. 30; Μ,9.6088) ; διὰ δὲ τὴν ἐκείνου 
φ., καὶ ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις τὰ τῆς αἰωνίου ζωῆς ἀψευδῶς ἐπήγγελται 
Ογτ. Ἡ.οαέρει.18.20; Τα τ 4]. Πιδς. ἐΡΡ. εαἰΐ. (4.85. 6184) οἴ. 5. ἀνεξι- 
κακία; ἐξιστάμενοι τῆς φ. τὸν κύριον ὅτι μὴ ἄρδην τὸ ὅλον συνέστειλεν 
Ῥοιτ.Π ΑἹ, ἐμπογοί,αρ. Πα ς,}.6.4.22.6(3.088) ; φιλανθρωπίας δὲ γενο- 
μένης παρὰ θεοῦ ἐπὶ τὸ χεῖρον πάλιν γεγόνασιν [80., οὗ ἄνθρωποι) 
ΤΗρδη οἠγον, τοδί. τοῦδ. οδ8Β); ἐχιθηαθα 4150 ᾿ουγαγ 8. ΔΗ ]5, 
Πα ΡΌς.4-: 8(1,8321); ἃ5. ἃ ἀινιης δἰἰτἰραε σωφροσύνην καὶ... ᾧ. καὶ 
ὅσα οἰκεῖα θεῷ ἐστι Τυβί, ταροΐ. τος τί .6.3400}); ἐστὶ θεὸς. .«εὐεργέτης, 
φ. νομιστεύων Ηοη. ΟἾθηι.2.45; σοταραγεα τ ἢ αγήδη θεπμθἤσεησα 
ὅσον σταγὼν πρὸς. πέλαγος ἄπειρον, τοσοῦτον ἡμῶν ἡ ἀγαθότης πρὸς 
τὴν ἄφατον αὐτοῦ φ. (Ὠγνπ. λον. [1]. τ :23(3.58); ϑδονγα ἴῃ γα Κίηρ 
τῆϑτὶ 'π ἀἰνίπο παρ, ον Ἰόηιιτόςτο; τοῦ, Νοβαϊς αν ὅτι ὅ νόμος 
ἀπαγορεύει ἀδελφῷ δανίξζειν.. ἄρ᾽ οὐ δοκεῖ σοι φιλανθρωπίας εἶναι τὸ 
παράγγελμα τοῦτο; (]οηη. 5 :γ7.2.18(Ρ.157.24; Μ.8.10244); 5βοννῃ Ιῃ 
αὐ οπβἢΐηρ ΤΟΠΡΆοεΕΙΒβ, 1, ῥγοὶ. ο(ρ.62,11; Μ.8,1934}; 1ἅ,ῥαθά.τ.8 
(ρ.133.12; Ν.8,32409Ὰ}) ; Πα δνὲπ ἴῃ ΔΠΠΙοΌΟπ5, Η ον. Ἰδηλ.15.9; ΒΠΟῃ 
τον ροη το πίβ ἡ γὰρ χρηστότης καὶ ἡ φ. τοῦ θεοῦ.. τὸν μετανο- 
οὔντα ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων..-ὡς δίκαιον καὶ ἀναμάρτητον ἔχει [υ51, 
ἀτϊαϊ.47.5(Μ.6.5770}; εὖ ποιεῖ δὲ ἐπὶ μετανοίᾳ ἡ φ. (Ἰεγὰ, ῥγοὶ, το(ρ.75. 

1: 2200); οοπέταϑξ ἔαδε σοηοορ!οη τῇ τοῦ θεοῦ φ, ταῦτα φθέγγονται 
«πάντα ὁ θεὸς ἀφίησιν ἡμῖν τὰ ἁμαρτήματα (Ἡγγϑ. ον, 28δ.1 ΤῊ [ὁ.Ψ 
(8. τοϑοὺ); ἜἘχρυεββαα ἴῃ ΟΒη5ε 5. πο. ἀπᾶὰ ἀδαῖῃ; ὃν ργθ-οχιβιοηΐϊ 
γγοτά, (Ἰεπι,ραδά.τ.8(ρ.126.26: Μ.8.3254); 14, ςἰ».7.2(0.7.22; Μ.ο. 
412) οἰζ, 5. εὐπάθεια; Οτι( εἰ5.4.15(ρ.284.30; Μ,11,10458); ἡ ἡμῶν 
παράβασις τοῦ λόγου τὴν φ. ἐξεκαλέσατο Αἰλ Τη2.4.2(Ν4.2ς.το4Ὰ}; ὉΚ 
Ἐδίμευ, ᾿έορῃ. 9.2; κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς φ. καὶ τὴν σφαγὴν ἀνεδέξατο 
Οὐ. [0.6.54(5ς;0.162.}; Μ.14.2920); κατὰ φ. καὶ ἀγαθότητα τοῦ ἑαυτοῦ 
"πατρός, ..«ἐν ἀνθρωπίνῳ σώματι ἡμῖν πεφανέρωται Δτδ ΐηε,τ (070); 
2. οἱ Τοροὸξ μιγνύμενος γὰρ ὁ ὁ λόγος φιλανθρωπίᾳ ἰᾶταί τε ἅμα τὰ πάθη 
" ἀνακαθαίρει τὰς ἁμαρτίας, (οι ῥασά.τ Θ(Ρ. 120.21; Μ.ὃ. 3000); ᾿ 
3. οἱ Ομτιξί τῆς φ. αὐτοῦ ἔργον ἐστὶ καταλιπεῖν τὴν οἰκίαν καὶ ἀπιέναι 

πρὸς τοὺς μὴ δυναμένους ἥκειν πρὸς αὐτόν Οχιεοιη το. τίρ. Ι, 

πᾳ; Δ1,13.8264}; 14,.}0.6.5γ7(37; Ρ.165.34:; Μ.14.3008)} οἰζ, 5, ἁρπαγμός ; 
μάθε καὶ τοῦ σταυρωθέντος τὴν φ. ... λέγει 'Πάτερ ἄφες αὐτοῖς᾽ (Ἤγνϑ. 
μορι.4.0 η Ασυργίμε. (3, ΘΑ}; ταῖν βαΐαχτε τεννατα “εἴσελθε εἰς τὴν 
χαρὰν τοῦ κυρίον σου᾽ ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ ᾧ. 
τοῦ κυρίου... Τησοῦ Χριστοῦ ΤΠ ρὈ.εοηδισηι. 40(ρ.300.22; Μ.10.052Ὰ); 
Οἰιγγβ.ἤονι.3.6 τὰ Πεϑ. (12.370); ὩΝΗΉγαει, 4(1.79.τ12858), 4. οὗ 
Η. ὕμπορῦ (τεῖ, Ἰλογὰ. 8:26) τοὺς ἡμετέρους διὰ τὴν τῆλ. φ. ... ἄνα- 
δεχόμενον στεναγμούς ΟΣ, 07.2. ͵ 3(Ρ. 401.14; Νί.ττ, 4200); 5 : εἰεμιδρίεν, 
ῥγουϊάεηεε εὔξασθε ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα ἀποθῶμαι τὸ ἐν τῇ γαστρὶ μετὰ φ. 
Ματῖς Ῥίον. ονρλν 39; Οἰγομ Ραςολ,, 235(Μ.02.872Α). 

α. εἰδρ ΘΗ, ἼΘΡΟΚ ἴῃ ἱπιουρτείησ Ιανν, τονναγβΠ 56 σοττπ Ἐπ ς 
ἱπιρίθεῖεβ τῶν ἁγίων πατέρων φ. ἐπ᾽ αὐτῶν χρησαμένων (ὑτι Ν γε8.ἐῤ. 
εαη.(Μ1.45.2250}; 1ῤ.(228Ὰ)}; τοναγαβ. ρεηιτθηῖβ, ὉΑης, (314)εαη.ς; 
τον γατᾶβ {ποθὲ ρα μἀοπηρ Ξοῃίβτη, 1 Ρὰρὰ ἐρ.Ὀήέαη. Ρ. ΔΈΠ ἀροὶ. 
56{.28(0.τοβ.21; Μ.25.2066}; τονγατ5. (Πο56 Ψῆο Ὀτοΐθθβ ψΊΥΡΊΩΣΕΥ 
δὰ Βα βοαπξητ]ν ΠΊΔΤΥΨ, (ΟὔΒΑΙς. καρ. τό; οἵ ἐμΊρετοῦ ἡ δὲ τοῦ θεοῦ 
χάρις.«τὴν εὐσέβειαν τοῦ βασιλέως εἰς φιλανθρωπίαν κεκίνηκε ΑἸΉ. 
ἀροΐ, Ξεσιοίρ.05.10; 2654); Οϑασγά.ρ. ]εκτϑ. οί. 117. 26; 3168); 85 
ΠΟΠΊΡΙ τ ΠΥ 1116 ἰὴ δάἀάγεββ ἴῸ ΘΠΊΡΟΙΟΥ παρὰ τῇ σῇ φ. ΔΙ᾿. 
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αῤοϊ, Οσηεί.2(ρ.280.1; Μ.2ς.5974); 1δ.το(δοϑ4}; 145 γη.55(0.278,12; 
Μ.26.7928). 

φιλάνθρωπος, Δ. ἰουΐηρ ᾿πιαπδῖηπά, δεηφυοίοηϊ; 1. οὗ αἸνῖηθ ἰονε, 
Πϊορ".8.1) τοσούτῳ τινές εἰσιν ἀθεώτεροι. ὅσῳ φιλανθρωπότερος ὁ θεός 
σΙεσα «Ῥυοί. οίρ.62.32; Μ.8, 1038}; καταστήσας δὲ εἰς δέος τὴν ἐπὶ τὰς 
ἁμαρτίας ἀνέκοψεν φορὰν καὶ τὸ ᾧ. αὐτοῦ ἐνδείκνυται ἰα ."Ραεά, τιϑίῃ,120. 
34; Μ.8,3328); ἐνδείκνυταί τε παρὰ τὴν οἰκονομίαν τῆς ἀπειλῆς 
ἡσυχῇ τὸ φ. τὸ ἑαυτοῦ 1. (ρ.130.20; 3338); 1δ.(0.133.24; 3408) οἷζ. 5. 
ἐμπαθής; ἄρά γε καὶ ὁ θεὸς μέλλων ποτὲ κρίνειν...οὐ Φ, ἐστιν ;... 
τοὐναντίον λέγεις. ἐπεὶ γὰρ κρίνει διὰ τοῦτο φ. ἐστιν ἤογι, (Ἰδηι.12.2}} 
ὁ θεὸς ἡμῶν ὡς φ. χαρίσεται ἡμῖν τὸν φόβον αὐτοῦ 1γοτ, ἀρεῖ, 4ττί ΜΝ, 88, 
1673}); τοννατάβ ρομίτρηῖβ, [ιϑτ.ἀ1αἰ.το7.2(Ν.6,7254}); ΟἸδια. ῥαεά.τ. 
φίρ.184.26; 3414}: οὗ ἕοῦροβ, ἐφιτυιίρ.0 1,17; 2528); 18.1.7{(0.124.22; 
3208); : ὅρα δὲ εἰ μὴ φιλανθρωπότερον ὁ θεῖος λόγος εἰσάγει τὸν 'ἐν ἀρχῇ 
πρὸς τὸν θεόν᾽, θεὸν λόγον γινόμενον σάρκα Οτκ( εἰ5.7.42(ρ.1τ03,ς ; Μ, 
11.14818)}; Ατῆυΐ ἦμε.τθ.2(Μ.2:5.1210); 85 παιδαγωγός, (ἸΘιῊ ῥῶειί.1.3 
(ριοᾳ. 5; 2574}; 1δ.3.8(ρ.261.21 ; 6138); οὗ (Πγβί τὸ φ, αὐτοῦ μὴ ὑπερ- 
ορῶντος..«οὐδὲ κώμην τινὰ τῆς ᾿Ιουδαίας ἵνα πανταχοῦ ἀπαγγείλῃ τὴν 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ ΟτιΟεἰς.2,38(ρ.τό3.το ; 8608); διὰ τὸ πρὸς ἐκείνους 
φ. θέλων μὴ παθεῖν τὸν λαὸν ἃ ἔμελλε πάσχειν φησὶ τὸ ἱπάτερ εἰ 
δυνατόν ἐστι παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο᾽ 1.2.2 π(ρ.155.0; 
8458); 2. οἵ αὐϑίγδοίϊβ, τηδὲ. ὀλιγωρεῦται.. «τὸ ἀγαθὸν χρηστευόμενον 
ἀεί, θεραπεύεται δὲ ὑπομιμνῆσκον τῷ φ. τῆς δικαιοσύνης φόβῳ (δ. 
ῥαεά.τ.ο(ρ.140.,28; Μ.8,3528); κοινωνικὸν δὲ ἡ σοφία καὶ φ. Ἰά.εἴνιτοα 

(ρ.3.16; Μ.8,68ρΑ); οἵ Μοβαὶς ἴανν, 16.2.τϑίρ τότ.21 ; 1032Ὰ); οἱ 
Ομηβτίδῃ ἰανν, Οὐ εἰς, 3.8(ρ.2ου. 5; Μ.11.0200) ; 83. οὗ ὀμΊροτοτ, τῇ. 
ερ.“ερ.1.Ὁ.23(Μ.25. 024}; 1 ἀροὶ, 566, 3(ρ.80.12; Μ,25.2526); 14 ἀροὶ, 
Οοηοί.3(Μ.25.600Ὰ}. 

Β. ἰοημϊσηΐ, τηεγεῖξε μέχρις ἂν τῷ κοινῷ τῶν ἐπισκόπων δόξῃ τὴν 

φιλανθρωποτέραν...ἐκθέσθαι ψῆφον ΟΝΙς.(2325)εαη. 5; 1.12. 
φιλανθρώπως, ἰουΐηρὶν ἰοτυαγας νιαμῥημα τὸν θεὸν.. λογικῶς καὶ 

φ. κατηχοῦντα (ἴδηι). ῥγοί.τοίρ.7ς.1; Μ.8.2200); τοῦ. πο. εἰ μὴ τῇ 
φύσει τῶν ἀνθρώπων ἠνώθη φ. ̓ 514.}6],ἐρ.1.124{Μ.78.2654}); ἐδιτ,3τὸ 
(3610) ; φογάρ., ΟΙεια, ραδά. Σ.7(Ρ.124.20; Μ.8. 2214}; ΒΌΆρΕΙ]!., Οὐ εἰς, 
4.75(0.267.0; Μ.ττ. το 70). 

Κφιλαπατέων, ἰσυΐηρ ἰο ἀἐεείυε, Ἰ)ιαα ῥεγξ πδ(ρ.62.20). 
Ἐφιλαπερίγραπτος, ἠοἰἰοιοτηρ {μ6 ἀοείγῖμς ἰμαὶ Ολγιίςε τς ἀπερί- 

γραπτος, 1πατιδέμια, αννν.χ Ἅ{ΜΠ.00.332}). 
Ἐφιλαπόστολος, ἰουΐηρ ἐσ ἀῤοκίΐος, Του. ΔΑ]. ρ. Ραμ. δαρι.2.0 

(Ρ.36) ; φιλοπροφήτης...ὁ σωτὴρ καὶ φ. ὑγγ. [9.2.5(4.200})). 
φιλάρπαξ, γανφηίησ, (σθο. 15. Πεγαεί.2.οκ( Μ.02.13238). 
φιλαυτέω, ἰσυε οηϑείΓ, δε Ξεἰξι εομγ θα, ΟΥ, [0.28.23(π8;γ.41τ8.6; Μ. 

14.7204Ὰ}; ὕγτ. [ο.6.1τ(4.6461). 
φιλαυτία, ἡ, ἰονό οὗ ΞεἰΓ ἀρχὴ κακῶν τῇ ψυχῇ ἡ φ. γέγονεν" φ. δέ ἐστιν 

ἡ τοῦ σώματος φ. [δ]. ἐοη.2.4(Μ.01.14378); ἐκ γὰρ τῆς περὶ θεοῦ 
ἀγνοίας ἡ φ. Μαχ.6}Ρ.2(Ν.01.3074}; 4]Π|ερσεα οὐ (Ὠγβὲ “ὁ μὴ πιστεύων 
ἤδη κέκριται᾽..«τὸν μὲν γὰρ Χριστὸν ἐνόμισαν ἂν φ. ἕνεκεν ταῦτα... 
φθέγγεσθαι καὶ κομπάζειν (Ἤγγαι ποθι. 3.10. τῷ 70.(ἃ.τ76Ὰ}. 

Ἐφιλείδωλος, ῥγομθ ἰὸ τάοἰ-τυονεἠῖρ, ΤἈτιφ ἀπὲ 4(Μ.28.6ο18) ; 
ΒΟΡΒΤ. ΗΠ.» γνοοὶ 0.21(Ν]1.87.3ς 210). 

Ἐφιλειρηνικός, ῥεακε-ἰουτηρ; οἵ (Ὀπδίαπεηθ, [οὐ ΝΙς πα (Μιοό. 
14400}.ὕ 

Ἀφιλείρηνος, -- ἴογεσ., Ηδταο]. 6}. (Μι02.0030), 
φιλεκδημητής, τπεϊμει ἰο ἱγαυοὶ αδομὶ μὴ ἔσο ᾧ. περιάγων τὰς 

κώμας ΤΡΗΟδτρ...(Ρ.396.0; ν.]. φιλενδείκτης Μ..2.3528}. 
Ἐφιλεκκλήσιος, ἰουίηρ με Οἰεγεῖ, Μακ.ρ. 0. οτ.6450); ἐδιᾷς 

(6494). 
πφιλέλεος, »ιογεῖξεϊ, Ογτ. [οοἰ.Δ6( ΑὈΡοτ ; πολυέλ- 3.210}. 
φιλέμπορος, ῥοπά οὔ ἰναύίηρ, ᾿Αϑ, τη κορ.τα(Μ,40.5688); Νοπῆῃ. 

}αγ.}0.41:τ4(Μ.43.7644}; ἢρ, οἱ τοῦ λόγου ᾧ. Λιῃρῃμεξοβρη (Μ.30. 
124). 

Ἐφιλενδείκτης, ὁ, οεἰεπίαίϊοιΣ ρέγδοη ἀποκαλεῖ τὸν σπουδαῖον ἐν 

ψαλμῳδίᾳ φ. ΒΡ τ. τ τι; ΤΡΉ(Ατρ.εΡ.(}1,.32.3528.; φιλεκδημητής 
Ρ.306.0); κενόδοξός ἐστι πᾶς φ. [0.(] πὶ. καἰ. 22{(Μ.88.0 400). 

Ἐφιλενδειξία, ἡ, οεἰομίαίίομ, Ναχ. αῤ(βφοί, τ( ΝΜ οο. Το024Ὰ). 
Ἐφιλέννυχος, εὐτηίηρ ἰἠγοτισὴ ἰδ ἀαγκηέςς φέγγος ἔλαμπε φ. Ῥαυ]. 

5},,ορ᾿.δ27(Μ.86.21508). 
φιλέντολος, ὁ, ἰουεν οΓ (τοά᾽ 5 εογηπαπάρμιθηϊς, ῬΆΠ.}. αιι5.52 

(ρ.145.6-ὅποι. ; Ἀ1.34.12178). 
φιλέορτος, ἰσυΐηρ {εείϊναὶς, τ. ΝᾺ 2.0γ.5.35(Μ.3:. 790); ΟὙἸἾΝ γ85, 

γ65.3(Μ.46.6520); τὴν ᾧ. τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν ἘΜο1])1.ραίηι, τ(Μ.18. 
3844). 

Ἐφιλεπίσκοπος, ἰουΐηρ ρείάαπεε, 70. ΟἸτπ. εαϊ. τ( Ν,88,6268), 
φιλεπίστροφος, γεργμάφεσοηί, ἘΝῚ ὐἱξνεοσ.(}1,70.14488}); 10 ππ. 

5εαἰ.3(Μ,88.664}). 
φιλεπιτιμητής, ὁ, στ δογτοι5 ῥέγδονὶ, (οί. 1 Ρ}.2.21.1. 



φιλεργασία 

Ἐφιλεργασία, ἡ, εοηροπίαΐ ἱαεὰ, Οτιαάηοί τη 1),.20: 5(Μ.17.28})... 
Ἐφιλεργάτης, ὁ, μαγά τυογβον, ΤἈᾺατιϑεμα, ἐσηΐ.2.4{(0.329). 
Ἐφιλεργάτις, ἡ, ἔεπη. οὗ ἔοτορ. τὴν μέλισσαν τὴν φ. (60. Ρί5.ἦεχ. 

13228(Μ.02.15374). 
Ἐφιλεργής, τοείεονηηρ τϑογὶς, ντ.Ος.4(2.234). 
Ἐφιλερημέω, ἰουε φοἰϊμαδ, ῬΔ11..Ομνγ5.ποίρ.τ2ζ.11; Μ1.47.60). 
φιλεριστ-έω, εἰν, ἀγρηε, [αβὶ. ἀ1α].ττϑ.τ(}].6.740Ὰ); 1.123.} 

(γ648); περὶ τούτου τοῦ κεφαλαίου μὴ --ἤσαντες πρὸς ἑαυτούς ἴτεῆ. 

αΡ. λι5.ἢ.6.5.24.τ6(}.20. 058); ἐπιδεικνύναι “-οῦσιν Ττογι. ἤαεγ.1.τ8.4 

(Μ.7.6498). 
Ἐφιλεριστικῶς, σοπίεη οι δεῖν, του .ἤαεγ.5.12.2(Μ.7.11578). 
φιλέριστος, ἐοηίεμίϊομς, [αι ἀταί,64.2(Μ.6.621:0} ; τὁ.67.1τ(6320). 
Ἐφιλερίστως, εομοηϊτοιεῖν, Κογ ἐδ4 σαΐε οἵ αγριθηθηὶ, Δ άδτη ἐταὶ, 

3.τ(ρ.ττό.1; Μι11.17020). 
ἐδιλιειῤγενήϑ, ἰουΐηρ ποδεδν, ΤῊΡΗν} χα ρφηϊ. (ρ.482. 9: : Μ, 113. 

9410). 
φιλεύδιος, ἰουΐηρ εαἰνετυθαίλον, 60.15.61}, ἄναν.τ28(Ν.92.12734}. 
Ἐφιλευλαβής, ἰουΐηρ ῥεῖν, Ογτ. [0.5.5(4.30 1}. 
Ἐφιλεύνοος, ὑεμίρηαμὶ, Ταθ5. Ναχ.άταί. το (}1.38,1τ60). 
φιλευποιΐα, ἡ, ἀϊηαάϊγθ55, ἰουε οὐ ροσά ἀσθάς, ΡὮτγ.1.720, 
Ἐφιλευπρόσωτπος, μηάεν εἰσαΐ οὗ γεερεείαδιϊτιν, ΤΡίοηυ, Ῥοΐνε.τα; 

ἡ γὰρ πολυγαμία..«φιλευπρόσωπος πορνεία ὙΒα5.«ομδιτοί .30.8258). 
Ἐφιλευσεβέω, ἰσυο μίείν, Βορἢτ. Η. αν. 5. 58(Μ.87.37578). 
Ἐφιλευσεβής, γευόγοηὶ ᾧ. λογισμὸς ἐσοφίσατο τὸ ἀδύνατον ἈΞ. ΑὙὰ, 

ῥονιο(Μ.40.212Α}); τῆς Ρωμαίων ἡγεμονίας ἄνδρες φ. 1.(312Ὰ}); [0. 
Ἐ]δεῖη.υ, Τ γεβ, (0.112). 

Ἐφιλεύσπλαγχνος, τὐοιίηρ ῥὶίν, εονμραδεϊομαίε, οἵ Οσοα ὡς 
κηδεμών, ὡς φ. Τζῃτνβ. Βας5.τ(2.7250); ἀῤορΨῥίν αὶ. (Μ.65.3970); 
οἱ ΒΜ, Ἐρἢγ. 3.526Α ; Το. Ἡιυ..70.1).τ(Μ.94.4514). 

φιλευσπλάγχνως, ἀτμάϊν, Τ70. 76]. ῥοεητι (Μ.88.19ο10). 
Ἐφιλεχθρία, ἡ, ρῥίεακιγε ἱῃ οἰγίξε, 1 Βα5.1ς.τοίτ.20901Ὲ; Μ. 30, 1400). 
φίλεχθρος, ἀ:ςεογάαμί, ξοσίτϊο συμπέφυκε.. «τῇ ἀσεβείᾳ τὸ φΦ. τε καὶ 

πολεμοχαρές Τιβοπῖ, ΒΝ δε. Ἐπὶ. (Ὁ 1.86.12178}; οὗ ἥτε αῃα ναίει 
τὴν φ. μίξιν Τ᾿Ῥ4].51]. ἐμόγημ. Ῥυ λ τποίΜ.86,5266). 

φιλέχθρως, 22: ἃ Ποκίϊς νιαμμέν, Τατιογαὶ, τίρ.τ; Μ,6,8044); ΟΥ. 
(εἰς.3.46(0.232.7; Μ.ιτ.9658); Ογσ, ..36:1τ2(Ν.69.0328). 

φιλ-έω, 1. ἰουέ, νεραγᾷ τὐῖέξ αἰεοίϊοη ; ἃ. ἀἰϑῖ. ἔτοστα ἀγαπάω ν.5.ν.; 
Ὁ. υϑοα Ἰλίου δ ροδῦϊν ; ν, ἀγαπάω; 6. ζοπίγαρίοα νη ἢ ον οἱ 
ΟΥΟΔΤΟΥ ἘΠΓΟΌΘΗ ΠῚ5 σγεαῦατοβ οὐδὲ ἄρα “-εἴ τινα τὴν κοινὴν ταύτην 
φιλίαν, ἀλλ᾽ ἀγαπᾷ τὸν κτίστην διὰ τῶν κτισμάτων ΟἸετη. Σἰγ,Θ ο(ρ, 467. 
30; Μ.0.2034}); (4. ὈΠΑΥΔΟίε ΙΖ τὸν πὐοϑντά με οὐχ ὅταν ἐπαινῇ με 
μόνον ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐγκαλῇ καὶ διορθῶται, τότε φαίην ἂν ἔγωγε “-εἶν 
ΟΠ γνϑ. ον.3.1 πὶ 4:0: 1(3.ττ15Ὲ}; ὅ “νῶν οὐκ ἐπιτάττειν βούλεται 
οὐδὲ ἄρχειν. ἀλλὰ χάριν ἔχει μᾶλλον ἀρχόμενος καὶ ἐπιταττόμενος" 
χαρίζεσϑαι βούλεται μᾶλλον ἢ χάριν λαμβάνειν" --εἶ γάρ, καὶ ὡς οὐκ 
ἐμπλήσας αὐτοῦ τὴν ἐπιθυμίαν, οὕτω διάκειται Ἰά ,ἤομι.2.4 τη Τ[655. 

(11,428Ε); 6. οἵ (μβίδη ονε ἔοννασάβ οπε Β πεϊρῆ οι τοὺς πλησίον 
“-οῦσι [50. οἱ Χριστιανοί] Αὐἱδέιαροίιτπ.4; “πῶμεν οὖν ἀλλήλους ὡς 
καὶ ταύτῃ τὸν “-οῦντα ἡμᾶς ἀγαπήσοντες θεόν (ἢγγϑ8.ἤοτη.33.4 Τη 
Ἀονη (9 ὅοοο) ; ἡ ἀγάπη..«.εἰ οὐκ ἔστιν ἀνθρωπίνη, ἀλλὰ διὰ τὸν θεὸν 
“εἴς, πάντας ““εἴ: ὁ γὰρ θεὸς οὕτως ἐπέταξε καὶ τοὺς ἐχθροὺς --εῖν 
Ἰά λολη.2.2 ἦι 2 Τἀεες, (απ. Ἰ 68}; ὅταν δὲ τοὺς ἐχθροὺς “«ἥσωμεν, τοῦ 
θεοῦ κατὰ δύναμιν ἀνθρωπένην ὅμοιοι γεγόναμεν 14. οὐδ. τ. (2. 4114}; 
ἃ μὲν γὰρ ὅτι “οεἴται ακυεῖ: ὁ δὲ ὅτε ἐτιμήθη..«διὰ δὲ τὸν Χριστὸν 

δύσκολόν ἐστιν εὑρεῖν τινα γνησίως καὶ ὡς ἐχρῆν “-εῖν τὸν πλησίον 
“-οὔντα..«ἀλλ᾽ οὐχ ὁ Παῦλος οὕτως ἐφίλει, ἀλλὰ διὰ τὸν Χριστόν" διὸ 
καὶ μὴ “-ούμενος οὕτως ὥσπερ ἐφίλει, οὐ κατέλυσε τὴν ἀγάπην, ἐπειδὴ 
ῥίζαν ἰσχυρὰν κατεβάλετο τοῦ φίλτρου 1ᾶ.πορ!.61.3 ἐπ ΜΠ|Ι.(7.δοος  .; 
ἔς οὗ τῆδῃ δ ἴονα ἴου σοά καὶ τοῦτο δόξα δεσπότου, τὸ οὕτω “-εἶν αὐτὸν 
γοὺς δούλους 16..ποη!.2.4 τῷ Ῥλαίμα, τι 7850); δ. οὐ (οᾶ᾽β Ἰονς ἴου 
τηϑτὶ οὐ παύεται...-“-“ὧν Οἴτῃ ῥγοὶ,τοί(ρ.68,20; Μ.8.2ο8Α}; “-εὖται ἄρα 
πρὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος. πῶς γὰρ οὐ “-εἴται δι’ ὃν ὃ μονογενὴς ἐκ 
κόλπων πατρὸς καταπέμπεται λόγος τῆς πίστεως; Ἰὰ, ῥαφά,τ.3(0.94. 

20; Μ.8.2570); Οἢγτνπβ,ἤοηι, 2.4 τθ ῬΆΗΙΡι, (ττ. 7850); 2. Εἰξς (ν. αἶδθο 
ἀσπάζομαω ; τεῖ, σαιϑίοτῃ οὗ Κἰβοίηρ ἄσουϑβ οὗ Ομ ΓΟἢ ναός ἐσμεν τοῦ 
Χριστοῦ" τὰ τοίνυν πρόθυρα “οὔμεν τοῦ ναοῦ καὶ τὴν εἴσοδον, ἀρλυδοὶ 
“,οὔντες. ἢ οὐχ ὁρᾶτε ὅσοι καὶ τὰ πρόθυρα τοῦ ναοῦ τούτου “-οὔσιν.. 
καὶ διὰ τούτων τῶν πυλῶν καὶ τῶν θυρῶν καὶ εἰσῆλθε καὶ εἰσέρχεται 

πρὸς ἡμᾶς ὁ Χριστός, ἡνίκα ἂν κοινῶμεν... διὰ τοῦτο...“-οῦμεν (Ἤγνϑ, 
μοι.30.3 τη: 2(γ.(1ο. 6500); ἐπ σοι. Ὀεένγεεη ΟΠ τ β Δηβ οὕτως ἀλ- 
λήλους --ὦμεν ὡς ἀδελφοὺς ἀδελφοί,...καὶ ἐξ ἀποδημίας ἐπανιόντες 

ἀλλήλους “ποῦμεν, τῶν ψυχῶν ἐπιγινομένων εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους 

συνουσίαν 1δ.30. Τ(6 πο 0); αὖ ΟΥΙ ΠΑ ῸΌΟΣ πάντων αὐτὸν [36. τὸν ἐπί- 
σκοπον) φιλησάντων τῷ ἐν κυρίῳ φιλήματι 1,1] .ᾺΡ.Οὐηεὶ. ΑΡΡ.8.5.το; 
3. τηξα,, ς. ἀδτ,, δὲ εοηέομι τοτὶΐ τῇ χρείᾳ “-οὐύμενοι ΘΕΥΆΡ.ΕβΗΟΉ.3 
(Μ.40.9294). 

1477 φιλητής 

Ἐφιληδον-έω, 1. αἴ ῥίδασμγε τη, ἀοίἐρίμ τὴ, Οτο εἰς. 7. σ(0.155.0; 
Μιττ. 4284); 2. 805., βηῦϑμ ρίδαςιγε τὰ νοήματα... ἐφθάρη -“-οὐντῶν 
ἡμῶν (ἸδΙη.5,γ.3.14{ρ0.220.τ6; Μ,8,ττρ20); ἐῤ.3.171(0.244.321τ; 1200Ὰ}; 
Ματο Ετισῤμδε (ΝΜ .65.0074}; ὕντ. 7σ.το.2(4.805Ὲ}. 

Ἐφιληδόνως, ἐπ ῥἰεαξιεγε- δεδτηρ ζῶσιν ὡς βούλονται" βούλονται δὲ 
φ. (Ἰεηη. 5 ἐγ.3.4{ρ.200.31; Μ.8,11364}; Ποηι. Οἰδήμνττ,τξ, 

φιληκοῖα, ἡ, 1. αἰδητιδηε55, ἰοῦ οὗ πεαγίῃσ, ΟὨτνβ, ολη. 5.4 ΤῊ 
Γιατ οτ); Β45.36].ο».21.1(Μ.85.227}}; ἱὰ σοιηρ πηθηΐατν 
αὐάγοθς πρὸς τὴν ὑμετέραν φιληκοῖαν βοῶ (Ἀγγδιῥάπ. οηι.2.2(2. 
6100); 2. τηρῖ., σδεεγυαμεδ διὰ τὴν τοῦ νόμου φ. Ψιοῖ. Μετ ττ(ρΡ.274. 
28). 

φιλήκοος, ἠοπά οὗ ἐεαγίηρ ἀἰδοοῦτγϑθθ, δαρέγ ἰο ἰἰξί θη εἰδὼς...«σὲ 
δὲ τῶν αὐτοῦ [3., τοῦ Παύλου) ῥημάτων ᾧ. ΑἸΏ «ἀροἱ, σης. χ(ρ.270. 
5; Μ.25.506.Ὰ}; αἱ φ. τε καὶ εὐμαθεῖς. «ψυχαί Ογγ. ο.2.τ(4.χ214Ὰ}; Οὗ 
5, Ρεΐφυ, Νοόπη,}α7. [0.1τ3:36(Μ.43.8658}; οὗ Τοβορὴ οὗ Αὐϊτηαίποδ 
Χριστοῖο φ. ... μαθητής 1.10: ,β(φοΞ0) 

φίλημα, τό, ἴδε, 1. τηνϑβί., χορ. (μηΐ, τ: 2; οὗ, εἰμ ἐπεῖναι πο 
μοηεῖηῖς υδὶ απροὶζ μεϊμιξίογιο ἀτοῖηῖξ τοη φίδι εἰ τη εἰ ἰοεϊ δες ΜῬ161}5 
γερίείμγ, ἱέμε “οδομία᾽ τρείμς νοὶ ἀδ1 φιδεσρίςεε δε ἐγεήαί. .-. ἀπη 
φη ἢ: τπεαραχ βεῖϊ, μὲ ἱροίτς σεγδὲ ἀδὲ σαρέγεὶ τΠΈΡΉ σοἰἸἀανη μ6 
ἀρείγίπανι, ποοεέσεανγία σιεσσορτὶ ὀσεμία, ἑά επί σόηϑς αὖ ογὸ ἀἰθοίογμν. 
.οἿάοο αὐιθην εἰ ρἰμγαϊ εν οσεμίᾳ ροφμῖί, μὲ ἐμ! εἰ] ρας ἐρρετπι- 
εἰἸιδχε σδεεμγὶ δέησις τἰπομπαϊομφηι σσομίμηι ἐδ: νογϑὲ ἀφ αὐ 
απἤπαηε βενξεείαηε ἀεί α!᾽...ος απρίόηι ἐρομϑὶ τη] Πἰραμημς ὑγεία 
εἶτεῖ, φα τἰποπίμαὶ τεσηίεηι εἰ... ἰπεορηῖία φμαέψμε εἰδὶ εἰ οὐδσηγα 
τιαμϊξεςίαί εἰ ἦιος ἐς υεγίμς ῥγορίμεψεε, εἰ ξαμεϊμ5 ὀδέμίμηι, φρο αὖ 
φρονηδο ἀδὶ ὑεγϑο ῥογγίρι ἀτει7 δροόπδαε, ρπγασ οοϊϊεεὶ αἀπῖριας οἰ 
Ῥεγξεείαε. φεζς γοὶ ἡγπάφο εσὶ τἰἰμὰ σκεμίενη, φρο ΤΏ: ἐεοϊοςίαᾳ οὖ 
ἐεῖρογε τεγείεγιογνι ποδῖς ἐπύῖσέμι ἄανς, Οὐ απ τ(ρ,οτ. ΟΕ. ; Μ, 
13.8ς 0 .); ὁ διὰ τῆς κατὰ στόμα γινομένης αὐτῷ παρὰ τοῦ θεοῦ ὁμιλίας 
εὐνέν ἐπιθυμίᾳ μείζονι τῶν τοιούτων φ. ἐγένετο ΟΥΝ 55.009}. ΤῈ 

(απ (Μ. 44.1770): ὁ κύριος.. οὐδένα βούλεται τῶν σωζομένων τοῦ 
ἐπε ν φ. εἶναι ἀμέτοχον" καθάρσιον γάρ ἐστι ῥύπον παντὸς τοῦτο τὸ 

,. ἐδ. (,8ΟΑ); φ. γὰρ πνευματικὸν φ. σαρκικοῦ πολὺ καὶ ἀσυγκρίτως 
᾿βωβεῖις καθάπερ ἡ ἡμέρα τῆς νυκτὸς φωτὶ ἐπερίσσευσεν ῬὮ (δτΡ. 
(πη! τ: τ Μ.40.234}; φ. δὲ νοοῦμεν οὐ στομάτων συνάφειαν ἀλλ᾽ εὐὖσε- 
βοῦς ψυχῆς καὶ θείον λόγου κοινωνίαν ὙΠατ,(ἀ»}.τ(2.28}; 2. Κίς ς οὗ 
ῥέαεε (ςἴ. ἀσπασμός); 8. ἴῃ ρτεξίηρ Ὀρύνοεη (ΞΔ η5, “4, “μάν, 
εἰ Μ|Ιτοίρ.9ο.8); φ. ... ἅγιον καὶ σεμνὸν καὶ γνησίας ἀγάπης γέμον 

ΟΒυγ9.ἐχρ.ΐῃ Ῥς.τ4ον3(5.4360); ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φ. ἁγίῳ. τί 
ἐστιν ἁγίῳ; μὴ ὑπούλῳ, μὴ δολερῷ, καθάπερ ὁ ̓ Ιούδας τὸν Χριστὸν ἐφί- 
λησε. διὰ γὰρ τοῦτο τὸ φ. δέδοται, ἵνα ἐμπύρευμα τῆς ἀγάπης γένηται, 
ἵνα ἀνακαίῃ τὴν διάθεσιν, ἵνα οὕτως ἀλλήλους φιλῶμεν, ὡς ἀδελφοὺς 
ἀδελφοί, ὡς παῖδες πατέρας...οὕτως αἱ ψυχαὶ ἀλλήλαις συνδέονται Ἰά, 
μομι.30.Σ τη 20 ογ.(το. ποῦ); αὐυβεά, Αἰποπαρ οσ, 35, Δ( Δ 6, δ 4ΟὙ; 
Ῥ. δ διισμαγίσί ἀλλήλους φιλήματι ἀσπταξόμεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν 
Ταξε ταῤοὶ,65.2(Ν.6,428.}); μὴ ὑπολάβης τὸ φ. ἐκεῖνο σύνηϑες εἶναι τοῖς 
ἐπ᾽ ἀγορᾶς γινομένοις ὑπὸ τῶν κοινῶν φίλων. οὐκ ἔστι τοίνυν τοιοῦτον 

τὸ φ. ἀνακίρνησι τὰς ψυχὰς ἀλλήλαις καὶ πᾶσαν ἀμνησικακίαν αὐταῖς 
μνηστεύεται, σημεῖον τοίνυν ἐστὶ τὸ φ. τοῦ ἀνακραθῆναι τὰς ψυχὰς καὶ 

πᾶσαν ἐξορίζειν μνησικακίαν... οὐκοῦν τὸ φ. διαλλαγή ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο 
ἅγιον (ντ Η εαἰεεῖ!.253.3; ἀσπαζέσθωσαν ἀλλήλους οἱ ἄνδρες καὶ ἀλ- 

λήλας αἱ γυναῖκες τὸ ἐν κυρίῳ φ. (σηξὶ. .4.,Ρ}.2.57.17]} 1 ἰδιδιττιο; 
μνημονεύωμεν..-.τῶν ἁγίων ᾧ. καὶ τοῦ φρικωδεστάτου ἀσπαοσμοῦ τοῦ 
πρὸς ἀλλήλους (Ὥτγϑ. ῥγοά, [μάᾶτ.6(2.385}}; ἀσπαζόμενοι μὲν ἀλλήλους 
μέλλοντος τοῦ δώρου προσφέρεσθαι... ; ὁ δὲ κύριος... βούλεται...τὸ ἀπὸ 
τῆς ψυχῆς Φᾧ. καὶ τὸν ἀπὸ τῆς καρδίας ἀσπασμὸν διδόναι τῷ πλησίον 
ἡμᾶς Ἰὰ ἐονερμηεί. τ. 3(1,1278); ΕΜ αγε (Βυὶρίμηδη Ρ.123.15,23); 
Ολννς.(0.382.18); 15 αθαθς ἀγάπη δὲ οὐκ ἐν φ. ἀλλ᾽ ἐν εὐνοίᾳ κρίνε- 

ται. οὗ δὲ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ φ. καταψοφοῦσι τὰς ἐκκλησίας, τὸ φιλοῦν ἔνδον 
οὐκ ἔχοντες αὐτό, καὶ...τοῦτο ἐκπέπληκεν ὑπονοίας αἰσχρᾶς καὶ βλασφη- 

μίας τὸ ἀνέδην χρῆσθαι τῷ Φ. ὅπερ ἐχρῆν εἶναι μυστικόν (ἅγιον αὐτὸ 
κέκληκεν ὁ ἀπάστολοξ)... ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ἄναγνον φ. πλῆρες ἰοῦ ἁγιω- 
σύνην ὑποκρινόμενον (ΟἸεπα ῥαεά. ,.ττίρ.28τ. 5{{ἰ; Μ.8. 6614); α. ἂἱ 
ΡῬαρείβια, (ηγυβ.λοηι.3.ὅ τ Αδργίμε. (818) εἰζ. 5. εἰρήνη; ἃ. αἱ 
οταάϊπβίοι, ἔαρ. σης. Α͂ΡΡρι8.5.το; 3. οἵ Τπᾶὰ8 ᾧ. δεδολωμένον 

᾿ ἔχων ΓὈἸοΙη. Ρασά.2.Β(ρ.τος. 6; Ν.8.4688); ὦ φιλήματος αἵματος πε- 
πληρωμένου. ὦ πολέμου κεχρωσμένου φιλήματι. ὦ φίλημα δῆγμα 
θανάτου γενόμενον. ὦ φ. ἀσπίδων ἐὸν ἐρευγόμενον Β6 5.86]. ῥγοά, πώ, 
5(Μ.28.τος20}; (ῃγυβιεαρ.ῖη ᾿ς. τ4ο: 3(5.4360). 

φιλήσυχος, ἰουΐηρ φιῖεὶ, σοἰ 46, ΝῚ Εωοσ. τα Μ.79.11008}; ντ, 
ϑυυυϑαῤ,δ(ρ.00.24); Τπάτιϑμπα.ον».12.26(Μ 00. ββο). 

φιλητής, ὁ, 1, ἰουεν, Η]Ρρ.ἠκεν.4.23(0.52.24; Μ.16.30878); 1ὁ.4. 
24{(Ρ.53.4; 30870); πράγματος μουσικοῦ φιληταί 1δ.{(0.52.3; 30870); 
2. ξοἰϊοτυεν γενοῦ αὐτοῦ ᾧ. καὶ σπουδαστής (Ὠτνβι λον. 1.3 τῃ (οἱ (τι. 

Ϊ 4094); ΡΆΠΟΟλνγ5.2ο(Ρ.120.1; Μ.47.12). 



φιλητικῶς 

Ἐφιλητικῶς, οἠεεϊομαίεῖν ἡ φιλοσοφία...Φ. διατεθεῖσα πρὸς τὴν 
σοφίαν ΟἸεπη.5,γ.6.7(ρ.450.21 ; Μ.0.2774)}. 

φιλία, ἡ, αβεεϊοηαὶε γεραγά, ἐγ ΠΡ; 1. τὰ σειι. τριττὰ δὲ εἴδη 
φιλίας διδασκόμεθα...τὸ μὲν πρῶτον καὶ ἄριστον τὸ κατ᾽ ἀρετήν..«τὸ 
δὲ δεύτερον καὶ μέσον {τὸν κατ᾽ ἀμοιβήν... κοινὴ γὰρ ἡ ἐκ χάριτος φ." 
τὸ δὲ ὕστατον...ἡμεῖς μὲν τὸ ἐκ. συνηθείας φαμέν, οἱ δὲ τὸ καθ᾽ ἡδονὴν 
τρεπτὸν καὶ μεταβλητόν...ἣ μὲν φιλοσόφον φ., ἣ δὲ ἀνθρώπου, ἢ δὲ ζῴου 
ΟἸοπα. εἰν. 2.τοίρ. 68.188, ; Μ,8,το458); 2. ἴῃ (ῃχιβίδῃ Ηΐε, οματδο- 
Του Ζεα πάντα γὰρ κοινὰ ποιδύμεθα...καὶ λύπας καὶ εὐφροσύνας" 
τοιοῦτον γὰρ ἡ φ. στ. Νά 2.6 ρ.τη(}1.27.480); τοῦτό ἐστι φ., ἵνα μὴ τὰ 
αὐτοῦ ἑαυτοῦ τις νομίζῃ ἀλλὰ τὰ τοῦ πλησίον, τὰ δὲ αὐτοῦ ἀλλότρια 
Ομ τυβιλονι.2.4 ἐπ τΤἬε5ς.(11.4384}}; τεῖχος ὄντως ἀρραγὲς ἡ Φ. καὶ 
οὐδὲ τῷ διαβόλῳ ἁλώσιμον μήτι γε ἀνθρώποις 14. ἦσο», 40.4 ἦι Αε.(0. 
4018); διὰ τοῦτο καὶ τὰς Φ. ἐποίησεν ὁ θεὸς οὐκ ἐπὶ κακῷ..«ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
ἀγαθῷ καὶ χρησίμῳ ἰά ἠοη!.40.7 ἴῃ Μ͵Ζ.(7.πο30); οὐδὲν ἡμῖν ἐστι 
χρηστὸν φιλίας χωρίς Ἰάὰ,ἐἰον!.40.3 ἸΏ. “4ς.(0.3058Ὲ)}; ἡ γὰρ ὑποβάθρα 
πάντων τῶν ἀγαθῶν..«-ἐστι...«ᾧ, 1ᾶ..ἢον1.7.3 ἴηι 2 Τίηι. (ττ.1034}:; οοη- 
{ταβίθα ὙΠ βρισέπϑὶ ἰονε τῆς μὲν σωματικῆς φ. ὀφθαλμοὶ πρόξενοι 
γίνονται... τὴν δὲ ἀληθινὴν ἀγάπην ἡ τοῦ πνεύματος δωρεὰ συνίστησι 
Βα5.4ῤ.13:(3.2258Β; Ν.32.5608); ἐῤ.τ54(2438; ΜΙ.6σ00); 115. οδιι8685 
ἔχομεν γὰρ φήμην πρόξενον τῆς ᾧ., μεγαλοφώνως τὰ σὰ πᾶσιν ἀνθρώ- 
ποις συμβοῶσαν 1. 63(156Ὲ ; ΜΙ,420Α); ὁμοτροπία...ὃ μάλιστα πήγνυσι 
τὰς φ. ΟΥ.ΝᾺ2..}.220(}1.37.3734}} καὶ θλῖψις ποιεῖ φιλίας καὶ συνάγει 
Ομγνβ.ἤον!.40.3 ἴῃ (ς (ΞΟ Α) ; πολλαὶ προφάσεις εἰσὶν αἱ φ. ποιοῦσαι 
«αβιωτικαὶ μὲν οὖν εἶσιν αὗται' οἷον εὖ ἔπαθέ τις, ἀπὸ προγόνων 
ἐκτήσατο φίλον, ἐκοινώνησε τραπέζης ἢ ἀποδημίας..«αἱ δὲ φυσικαὶ οἷον 
πατρὸς πρὸς υἱὸν..-μητρὸς πρὸς τέκνα...καὶ τὴν τῆς γυναικὸς πρὸς 
ἄνδρα ἰά. 01.1.5. ἢ (οἱ ,(1τ.325Ὲ}; καὶ πάντοθεν μᾶλλόν ἐσμεν φίλοι ἣ 
ἀπὸ εὐσεβείας, δέον ἐκ ταύτης μόνης συνάπτεσθαι τὰς φ. Ἰ(.ἤοηι.59.5 
ἦῃ ΜΠ. δο2Α}; ὃ γὰρ λέγει [36. ὁ Χριστός] τοιοῦτόν ἐστιν" εἴ τις ἐμὲ 
τῆς πρὸς τὸν πλησίον ᾧ. ὑπόθεσιν προηγουμένην ἔχει, μετ᾽ αὐτοῦ ἔσομαι 
εοινῶν δὲ τοὺς πλείονας ὁρῶμεν ἑτέρας ἔχοντας φ. ἀφορμάς ἐῤ.61.3(6008); 

δπ]οίηβα Ὀν (Ὠσιβὲ ὁ Χριστὸς. «εἰς ᾧ. ... καλῶν Τι51. ὅ1αἰ,139.4(Μ.6. 
Ἴ068); σατιβο5 οἱ 15. 4 ββοϊ!οἡ ἡ κολακεία τὴν φ. ὑποδυομένη λύμη 
ἐστὶ τῆς φ. Β65.ε}.27)(3.4τᾶς ; Μ.τοο50) ; οὐδὲν γὰρ οὕτω Φ. διαλύειν 
εἴωθεν ὡς δειλία καὶ προδοσίας φήμη ΟἾγγϑ.ἤσνη.1.2 τη. 2 ΤΊ, τΥ, 
66τΕ) ; ἐγ] ἄς ἢ] Ρ ὙΠ ἢ Ποσυδίϊοβ Βαυταξα] ἴο 508}, Δξῃν. τον Β(Μ, 
26.0408); 3. Ὀεΐνεεπ (σοά απ τηδηκιπαά (αβιι. ἀγάπη) ἡ τῆς εὐδαι- 
μονίας ἐλπὶς... .[30.. καί] ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἀγάπη..-.τῆς θείας ἀἁπαρτω- 
μένη φ. ἀδούλωτος ἄνω περιπολεῖ ΟἸοτη.5,ν.4.8(0.274.το; Μ,8,12698):; 
καθ᾽ ὁμοίωσιν οὖν τοῦ θεοῦ ὁ εἰς υἱοθεσίαν καὶ ᾧ. τοῦ θεοῦ καταταγείς 
«ὐγίνεται 16.6.τ4{0.480.21; Μ.0.3310); οἵ Οοά Τονατᾶβ ΑὈτάΠατα 
φ. ... ἐπιστατικῆς ἐστι κοινωνία τᾶ, βαδί.γ.7(0.123.21 ; Μ,8,3178); δοκεῖ 
καὶ Πυθαγόρας σοφὸν μὲν εἶναι τὸν θεὸν λέγειν μόνον... ἑαυτὸν δὲ 
διὰ ᾧ. τὴν πρὸς τὸν θεὸν φιλόσαφον 1(..5͵γ.4.3(0.252.6., Τ221Ὰ}; βίον ὃν 
᾿Ιησοῦς ἐδίδαξεν ἀνάγοντα ἐπὶ τὴν πρὸς θεὸν φ, Οτοἴ εἰ5.3.28(ρ.226. 
17; Μιττιοσόῃ); ἡ κατὰ τοῦτον ζωῆς ἔξαψις, ἦ καὶ ἡ πρὸς αὐτὸν 5, 
τὸν θεόν] ἐγγίνεται φ. ... τῷ δὴ οὖν τὴν πρὸς αὐτὸν στειλαμένῳ ᾧ. τί 
ἂν ἔτι λείποιτο; Ἐΐ15.}.6.1.τ(28 ; Μ.21.248}); 4. τονατα5. (Ὠχῖδὲ ἀλλὰ 
ἀνάγκη καὶ τὴν φ. τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν ἔχθραν ποιῆσαι πρὸς τὸν ὄφιν, 
καὶ τὴν ᾧ. τὴν πρὰς τὸν ὄφιν ἔχθραν γεννῆσαι τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν 
Οτιλονι.80.7 τη [6γν.(ρ.1τ88,20; Μ.13.5174); ὁ τὸ στάσιμον ἔχων καὶ 
ἀμετακίνητον τῆς εἰς Χριστὸν φ., οὗτος ἄξιος τῆς αὐτοῦ φ. Β65.Ποη:.1π 
Ῥκ.λλίτ το ; ΝΙ.20.3020}; τοῖς" ἁγίοις ἀποστόλοις ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασι τυχὸν διὰ πίστεως εἰς φ. ἀναβαίνουσι τὴν πρὸς τὸν..-Χριστόν Ονγ. 
[σ.το.2(4.8800}; 5. οἵ εν! σατανᾶ. .«ἀποτάσσομαί σοι ἐπιβούλῳ ὄντι 
καὶ προσποιήσει φιλίας πράξαντι πᾶσαν παρανομίαν (γτ.Η.εαἰεεΐ,το.4ᾳ:; 
6. ἢρ., μαγηηοῊν διὰ τὸ καλὸν αἷ πάντων ἐφαρμογαὶ καὶ φ. καὶ κοινωνέαι 
Πιοη, Ατ.4...4.8(Μ.3.704Ὰ); τἀγαθὸν... «ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς καὶ ἑνὸς 
ἔκγόνον αἰτίου, κοινωνίᾳ καὶ..«ᾧ. χαίρει 1δ.4.το(7174}; ὁ ἀκόλαστος ..- 
μετέχει δὲ ὅμως τἀγαθοῦ κατ᾽ αὐτὸ τὸ τῆς ἑνώσεως καὶ φ. ἀμυδρὸν 
ἀπήχημα 1.4.20(7200). 

φιλιάζ-ω, ῥὲ ῥγϊεμαάϊν, ὁἤοτυ ἐγίοηά ἢ, ΕΡὮΤ.3.322Ὲ ; τὸ ἑαυτῶν 
θέλημα ἐπιδιδόντες τῇ κακίᾳ καὶ συνηδόμενοι καὶ “οντες Μβοιλερ, 
ῥονι.27.2(41.34.0939); ΟΠ σγβ.ἐαρυίῃ Γ᾿ 5.3: τίς.38); τηςί,, οὗ ὀρροβίηρ 
Εἰεγηδηῖς φύσει μὲν ὄντα ἐναντία, τῇ δὲ τοῦ κυβερνῶντος βουλήσει 
σύοντα ΑἸΏ.»εη1.37(Ν}.25.}38). ; 

Ἐφιλικά, τά, δαμφμείς οὗ «Κἰη5ο 1 Κ, Το. Μ 4]. εὔγοη. Ὁ. 18ο(}.97. 
2888). 

φίλιος, ζἸφηαἶν ; ταςξ,, οὗ νπα, βιυομγαδίε, ΤΏΔΕ ῥγουϊά,4(4.548). 
φιλι-όω, ρ858., ῥδέοη!θ ἐγίοηάς, οἱ ὉΠ τίβε τῷ λῃστῇ σταυρούμενος 

ἐφιλιώθη ΤΕΡΙΡΗ πηνν οἰ. 4(Ν.43.5128); τοσαταβ ἀοα ἕν᾽ ἡ ψυχὴ 
«οὐφιλιωθῇ τῷ θεῷ Οὐ, .}0.1τ.52(36; 0.4τ.1: Μ',14.858); τ εν, 
Μαγχεη. ἐρ.τ (Μ, ΡΙ,.87.1τ948); τηεῖ, οὔτε ἄσπλαγχνος..«λογισμὸς τῇ 
ἀγαθοθελείᾳ “-οὔσθαι ἀνέχεται ΝΊ ΡὈιτ. 2οΒ(}1,70.1028). 

Ἐφιλιππότης, ὁ, κεεη πογδειμαη, (θο.15.γες.70(}1.02,13808). 

1478 φιλοϊερεύς 

φιλιστορ-έω, ἰοῦό γεξεαγεῖι φιλεῖ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις “υεῖν ἡ ψυχή 
ατ.Να2.07.43.7(}.36. οτ0). 

φιλόβιβλος, ζοπὰ ο ἰΐτε Βιδίε, {Ολτν 5. ῥϑεμά. τ(Β,134). 
Ἀἀφιλόβιος, ἰουΐηρ ἐμά ἰμΐηρς οΓ ἰβῖς {3 6, Ανιαβῖ. 5. φιειοὶ γε ρ.οΒ( Μ. 

89.733). 
Ἐφιλοβλαβής, ρεγηϊεῖομς, αθο.ῬΊ5. Ῥγ5.2.τοϑ(Μ.02.12238). 
Ἐφιλοβόρβορος, πη οὗ κε ἀϊγί, ταχεῖ, ὁ μὴ τηρήσας τὴν ἐντολὴν 

ἀκάθαρτος...καὶ φ. Ὄντ. [σ.10(4.833Ε); δ...γήινος καὶ φ. 5ο. νοῦς] Ἰα. 

πον βαςελ τοί 3.1378). 
Ἐφιλόβρομος, ἰουΐηρ ποῖςε, 70.]πι. καὶ, τ( Μ.88.6368). 
Ἐφιλογαστορίδης, ὁ, ρίμίίον, τ. ΝΑ 2. Σαγη.2.2(ερὶρτ.)20.6(Μ,38, 

99). 
Ἐφιλόγλωσσος, ἑαίξκαίτυο, Οτ, ΝΖ. καγμι.2.1.11.1232(ΝΠ.3}.11134). 
Ἐφιλογνήσιος, ἰουΐηρ ἱορινπαον φ. φύσις Ογτι σία ρ} Οφη.53(1.7140). 
Ἐφιλογράμματος, ὅ, δοοΐ-ἰονεν, Ῥεγς.(ρ.21.6). 
Ἀφιλογρηγόριος, ἰουΐηρ ἐπ τοογὰς οΓ αν. Ναξ.; 85 βιιθβῖ,, Οόβιη. 

Με], Ξελοϊ. Ρχοοτη.(Μ.28..346). 
Ἐφιλογρήγορος, υἱσίαμί, ΟγΥ.6}Ρ.4τ(ρ.42.23 55.1248), 
Ἐφιλοδαίμων, ἰουΐγις ἀερίοης, τ. ΝᾺ 2.0».4.88(31.45.6174}; 14 κανηῖ. 

2.2(ροετη.)7.13(}1.37.1 556}; οἱ ᾧ. ̓ Ιουδαῖοι Τεοητ. ΒΡ οσορομ (Μ.86. 
10808). 

[Ἐ]φιλοδάκρυος (φιλόδακρυς9), 1. ῥγοηέ [0 τοσερίηρ, ἰϑανζμϊ, ΟΥΥ. 
1ο.τλ(4.τοῦ48}); Μαγδαλινὴ Μαρίη Φφ. Νοπη.}αν.70.1τ0:25(}1.43.0048}} 
1.20: τ(οοβΒ); ϑορῇτγ. Η.ἐαν».13.87(ρ.45; Μ.87. 3800 Ὰ) ; 2. τυσεξμΐ τὸν 
φιλόδακρυν ἀποσείσασθαι πόλεμον ΤἈΡἢν], ἔχει ρεη!.(ρ.4170.36; -δάκρυον 
Μ0113.040Α}. 

φιλόδενδρος, ῥομά οἔ ἰγδες ἔχις...«δρυΐνας καλεῖται, ἀπὸ τοῦ ᾧ. εἶναι 
Ἐφίρῃι αν. δς.9(ρ.13.8; ΝΙ.42.280). 

Ἐφιλοδεσποτικός, ἰουΐηρ οπεὶς τπαςίον, ἘΣ Πτν5.η6ρ.2(8.138.). 
φιλοδέσποτος, -- ἴοτεσ., Οὐηδί, ἄρ.4.12..; (ἈΥγϑ.οἰαι.12.2(2. 

1484}; τοῖ. σοᾶ, ΜΙ Ροῖνο.2.2.; ΤΡ γ.3.4230. 
Ἐφιλόδηρις, φηαγγείςογιο, Οὐ Ναζιεαγη.τ.τ.7.18(}1,37.444Ὰ). 
Ἐφιλοδιδάσκαλος, ἰουΐτιν οπεἷς ἱεαοῖεγ, ῬΑ] υ Ομ νγε.ο(ρ.58.0; Μ. 

41.34). 
Ἐφιλοδοκήτης, ὁ, ζοΠοιοεν οὗ ἀοεείτεί ἱεαομίησ, Ἐπιϑὶ, πη. εΡ.(Μ, 

86.9167)). 
Ἐφιλόδολος, ἐγαῇίν, αὐΐηρ, Δ Τβον. ἃ τοοί(ρ.271.16, α]. φειδωλός). 
Ἐφιλοέταιρος, εορπῥαπίομαίς, 70. ΜΙ ΟΒΟΒ ῥγαϊ.τ72(Μ.87.30400). 
Ἐφιλοζηλία, ἡ, ἀἰϊρεηεε, ΤἈάτγιϑεια,ογττ, (}.00.8088), 
Ἐφιλοζητητής, ὁ, 1. οηὁ γομ οὗ ἱηφιῖνν, νύ Βς, 48:2 (}.60.τοῦ8})) ; 

14..}σ.τιρ(4ᾳ.το2Ὰ}; 14.1ς.3.5(2.520Ὲ}; 2. ἱμπφμίςινε βούσοη, 11, |0γ4. 
βακεῖ..24.3(53.2800). 

φιλοζωέω, ἰουε 1{{2, ΟἸεπι. ῥαει!.3.ττ(ρ.270.15 ; Μ.8,6568); ἴῃ Ραά 
5686, ἰά,οὐγ.4.4{Ρ.256.6; Ν΄.8.12208}; Οτ(εἰς.8. 5 4{(ρ.5271.12; Μετ, 
τθοοὶλ); μγυβήομι,ο.2 τ ΣΤ Πε5ς5.(1τ.4878). 

Ἐφιλοθεέω, δὲ ἃ ἰονόν οΥ Οοε, Ογτιαὐον.τ4(1.517}); 4. }0.5.4(4.5130; 
ἢ φιλοθέους, ὡς ΔΌΌΘΥΙ), 

φιλοθεΐα, ἡ, ἰοῦ οὗ (Οοά, ῥὲείν, ῬΑ]}.}λ.  απϑ.ττίρ.32.117; Μ.34. 
1το330}; ΤΑπ τη η, Μ|,26: κ4(Μ.85.13880); ἡ πρακτικὴ καὶ ἡ φυσικὴ 
καὶ ἡ θεολογικὴ..«φιλοσοφία ταὐτὸν δέ ἐστιν εἰπεῖν φ. Μϊαχιανιδιρ. (ΝΜ. 
91.12968); ἰπ σΟΙρ]ἰχηθιΐαυν δἀάγεβ5 τῆς σῆς φ. [ο.Απειορ.λ᾽ δδί,κ 
(ρ.96.11; ΝΙ.77.1456}); ΤΠάτ.εῤ.τ2(4.1ο70) ; ἐδ. τΟ(1077); ἐδ. χϑίτορο). 

Ἐφιλοθεόδωρος, σάνμιγεν ὁ[ Τσροίογε φ. ἦν ὁ Χριστόδωρος 
ΘΟΡ τ τεν Ογν.ε! [ο.8(Μ.87.3441Ὰ). 

φιλόθεος, ἰουίησ οί, ἀδυομὶ, Ταπι. ἀταϊ,ττᾶ,.(Μ.6.7490); τὸν ἄνθρω- 
πον..«ᾧ. ζῷον ΓἸ]Ἰδιη ῥαεά.τ.8(Ρ.127.0; Μ.8.3258}} ΟΥ }0.2.2(0.54.23; 
Μ.ι14.1ο80); οἵ ΑΡταμαμ ἀντὶ φυσιολόγον σοφὸς καὶ φ. γενόμενος 
ΟἸετα, εἰν. τ(ρ.321:.0; Μ.0.20Ὰ}; οὗ 188 500], Ογτ.ός.2ο(3.430); ΒΙα(, 
ῥέεν 7τ(ρ.88.15); “ἔ Ἐσπ5.ν.00,3.2ο(ρ.91.τ6) ; οἵ αἰρϑίγαοίβ ταῖς φ, ὑπὲρ 
ἡμῶν ἱερουργίαις Ἰᾶ. ῥ.6.τ Τα ; Μ.21.24Ὰ}); χρὴ οὖν τὴν ἐκκλησίαν...«Φ, 
ἔχειν τάξιν ΗΠ ον Οἰδηι.3.6}; ᾧ. ἱστορία ΤῊτ, ἡ, γε. Ἐ1.(3.1000}; ΘΟΤΏρ.», 
ΤΉ η. Α1.Ρ.Ἐλι5.}..6.7.22.4(Μ.20.60260}; ΘΒ ρε1]., ΟΥ. 70.13.τ(ρ.226.0Σ; 
Μ.14.4οοΑ); Οντ. η, τ(3.2818). 

φιλοθεότης, ἡ, ἰουδ ἰοιναγίς αοά, ΤΠτγγβραςοὶ, (8.263); Τα 1 ]. 
Ὅϊας, ἐρὈ. Ραμ (Μ.8ς. 76οΑ). 

φιλοθέως, ἐρυομίϊν, γευεγεμίΐν, ὈγτιΟς. τἹο(3,τ050); Πϑϊοη. τε. 
7.2(Μ..3.2ο88). 

φιλοθηρ-έω, 1. Ξεεῖ, βωγϑιι βεωϊοιεῖν, ταεῖ, χρῆναι... «τὸ ὠφελοῦν... 
“νεῖν Ὀγτγιαάον.Ξ(τ.1520); “-εῖν...τὴν ἀλήθειαν ἴα, σίαρὶι. ἔχ 2(1.287}}}; 
“εἴν. τὴν τῶν δογμάτων ἀκριβείαν 1ὰ.70.11τ.3(4.947λ}; οὐδὲ δόξαν 
ἐροῦμεν --εῖν τὴν διάκενον 1δ.5.2(4894}; 2. τπιβηεηεο, ἱμιρεὶ τὰς τῶν 
οὔπω πεπιστευκότων ψυχὰς “-εἴν εἰς εὐσέβειαν τῦ.το.2(8038). 

φιλοθρέμμων, ἐπαὶ ἰεἰρμιὶς τι πομγιοίηρ, Ογας. δ 1.5. 40. 
φιλόθρηνος, οἕ-ἰανιεη θά, ΝΟπη.᾿αγ.7ο.ττττ(Μ.43.841Ὰ). 

Ἐφιλοϊερεύς, «Ποιοίηρ σοοάιοτϊ! ἰο ῥΥἹοδὶς, 110.1).ρ. ΤᾺΡλΙ (Μ.Οος. 
2808). 



φιλοικειότης 

Ἐφιλοικειότης, ἡ, φοσίυτ ἱοτοαγάς ομεὶς Ἠεϊσάδοιν, Ογγαάογιδᾷ., 
Ε). 

 λωνβαν ὃ οηίογίαϊ τοὺς κεκλημένους ὁ βασιλεὺς “-εἴ ἜΛΛΙΟΡ. Κν. 
Νουαὶ.(Μ.το4.3498). 

φιλοΐστωρ, Τοηα οἔ ἰἰϊόγανν γοοεαγεῖ, ἘΡΊΡΠπδη5.14(Ν.43.2600) ; 
“Πυθαγόρας καὶ Πλάτων... φιλομαθέστατοι καὶ ᾧ. Ογτ. Γπεἶη.τ(65,208); 
Ῥίαϊ. Τίριοί ἀφμίττς ν  (ρ,90). 

Ἐφιλοκαθεδρέω, δε ανιδίομς οὐ μἰρῇ αὐ ογέϊν, Οἶδε. 3(Ν.2. 

31}). " 
Ἐφιλοκαθεδρία, ἡ, ἀεεῖγε (07 ἐῤτεεοραὶ οὔἶτα φ. καὶ πρωτοκαθεδρίας 

πάθει, δι᾿ ὧν εἰργάσαντο τὸ σχίσμα ῬΑ]} υ Οἰγγ5.2ο(ρ.τ4πττ; Μ.4}. 
81); Ἀρείου... λοιμικῆς τὸ ἐπιθύμημα Οντιλον ἀϊο.4(ρΡ.το2.τς ; κἢὶ 
4568); ϑοοχ. ἐν. 6. κ.21.τ4(Μ,67.6244}. 

Ἐφιλοκακοῦργος, “εἰ ρλϊηρ ἰο ἀ(ο εὐἱΖ τὰ Φ. τῶν δαιμόνων στίφη 
Ογτ...31:7(Μ.60.8688) ; 1α..}ς.2.τ(2.1000}}; οἵ δ ν}} δεινός ἐστι καὶ 
φ. 18.3.τ(371Ὲ}); τὴν τοῦ διαβόλου ᾧ. γνώμην τὰ. 70.1τ2.τ(4.τττοῦ). 

Ἐφιλοκακούργως, τὐτῇ ἀείτρἊὶ τη σομγιυῖηρ οὐ, ὕγυ Ῥς.651:4(Μ." 
60. ττ250}); Δ, φάον. (1, 2050); 14, ἠονμοραξοίι, 253(:3,270Ὲ). 

φιλοκαλ-έω, 1. σαίμε μῖρηϊν, εἰεγίδῖ, (τ, Να2.6}.33(}}.47.734}} 
ΝΙ.ΦΡ}.3.52(}1.70.4160}); δὲ ἐπὶ ιδτακῖς αρομὲ “-εῖν,, τὴν τούτων 
ἐκμάθησιν Ῥτος.Ε.}ς.2::τ(.87.18030}; ἴθ Βαά 56η86 τὰ συμπόσια 
φιλοκαλήσωμεν ῬΑΠν Οὐγγς.το(ρ.75.5; Μ.47.42}; 2. ἰοοῖ αἴίδν, ἱεηά, 
Μας.Μρπιροῦν,3.ττ(ρ.77.232); ΝΠ.ρ}ιτ.ιοι( Μ.79.1258); 1.2.213 
(3128); 3. πὶ τη ροοΐ ογάον, ῥγόβραγε, ἘΡΙΡΉ.ἤαθν.τ6.τ(ρ.2το.τ7; Μ. 
41.2480); ἀρορῥιμ Ῥαῖν. (Μ.65.1200); Οντ.5.υ. δα. δδίρ.167.12); ταδί. 
ΝΙ.6}}.3.25:(Μ.γ0. 2810}; Τοτ,ἀοεί.τ2. 5(Μ.88.17 560). 

φιλοκαλία, ἡ, 1. ἰοῦδ Κογ τοπαὶ ἴς δεσμεῖ εἰ οὐ ροσά, ΟἸδτα, ῥᾳεά.3.1 
{ρ.258.:; Μ.8,6ο88); Νοϊει τας. πορειβνυορβ.(Μιδ4.γ1128); 2. δαγ6, 
αἰϊοηίοη, Οντιδιν δα, δαίρ.τ87.11); Βοτιοεί.τα. (Νῖ.88,1756Ὰ}); τὰ 
ΟΥ̓ ΙΟΙΒα. ΟΣ Τοϑθασοῦ, δεκοίαγελμέῤ, ἘΡΙΡᾺ ἐμαδγ.8.δίρ.τος.2; Μ.41. 
220Β); 1.42.ττ{ρ.124.15; 7250); 10.76.13(ρ.26ο.11; Μ.42,5458); 
3. τοοῦγ οἔ φελοίαγεμῖρ Βήρυλλος σὺν ἐπιστολαῖς καὶ συγγραμμάτων 
διαφόρους φ. καταλέλοιπεν δ πι5.ἠ..6.6.320.2(}1.20.5728Β); 4. σἀογηρηθηΐ, 
ἰ4.υ.(0,3.47(0.97.30; Μ.20.11ο88); τὰς... πόλεις ταῖς τῶν εὐκτηρίων φ. 
ἐκπρέπειν ἐποίει τ0.3.ποί(ρ.98.27; ττορ0) ; [0.500]. εοἰΐ εαῤ.27(0.387). 

Ἐφιλοκαλλιπρόσωπος, ἰουΐηρ δεαϊίν οἵ ζαεε, 70. Γι. σε 85(Μ.88, 
8328). 

φιλόκαλος, ἰουΐηρ τοὐαὶ ἰς ὑεαιξμεῖ οὐ ρορά; οἵ ἴμοβε ἀενοίϊεά 
ἴο ἀβοεῖς 6, Ατὰιν, πίοη.4()1,26.8458); ἐμίογεςίο 2 ἰεδαγηΐτιρ, 
Ξεοϊοίαγίν ἐπιστολὰς ἐγκνκλίους αἵτινες παρὰ φιλοκάλοις ἔτι σώζονται 
ἘΡΙΡἈ.ἠαθγ.69.4{ρ.155.27; Μ.42.2ο0Ὰ}; ἐῤ.69.ο(ρ.159.28 ; 2174}. 

Ἐφιλοκαλοῦργος, (ντ.15.2.τ(2.200}}) ἔοΥ φιλοκακοῦργος. 
Ἐφιλοκαρτερία, ἡ, ῥέεν ξευέγαηεε φ. ... ἐν εὐχαῖς (Ὠχγβ.λολ.36. καὶ 1τ 

σύ ον. (το, 340Ὰ}. 
φιλόκενος, ἰουΐηρ ἐηιρίν τοσνς, (ουβ, Πιας απ. τ(Μ.88. Ξ 048). 
Ἐφιλοκοιρανίη, ἡ, ἀδεῖγ6 Κον οὐ ἰοῦ οὐ βοῖσόν, Ογας, δ1.τ4.4. 
Ἐφιλόκολπος, Τοηὦ οὗ (᾿ς κόλπος : καταλέγειν τὰ περὶ... Ἀθηνᾶς τῆς 

φιλοκόλπου ΤὨΡΏὮΙ. Απί, ἀμοἱ.3,3(Μ.6.τΥ254}. 
φιλόκομος, ῥγονά οξοπεὶς Παῖγ, ϑντιεβ. αίυ, (0.10.0; Μι66,1τ600}) ; 

ἐῤι4(ρ.τοῦ.7; 11724}; 1δ.24(0.232.1:; 12050). 
Ἐφιλοκομπαστής, ὃ, ῥοαςιμἰ βέγϑοη, Ὀντ. 7ο.2.5(4.5 020), 
Ἐφιλοκομπέω, ἐείϊοἠϊ τη ρομίῥοις τρογς, Ογτιαρῤοὶ, Τά, 2(Ρ.ττό.2; 

Ὅ1, ΖοΟ ). 
Ἐφιλοκομπία, ἡ, οείσηίαίίοη, ἀϊορίαν, γτ. [γ.4ς.2:53(Μ.74.6οΑ}); 

14.1ς5.2.5(2.3220); 14, {εἰμ το(63,3:38). 
Ἐφιλόκομπος, ῥοαςίξμϊ, οξίεῃίαϊίσῃα, Τα, 2αροί.4.τ(Ν.6.4484})}; 

Ογτιάδας.8(4.523Ε). . 
Ἐφιλοκόμπως, ῥοαειξαίν, νυ, 70.53.4(4.2940}. 
Ἐφιλοκοσμέω, ἰουδ ογπαριεηίς, ἈΡΟΠ]Ο.8ρΡ. ι5.}.6.ς,τ8,ττ(} 1.20. 

4808}; (Ἰευι, ῥαεά.2.τοίρ.223.6; Μ,8,520Ὰ). 
φιλοκοσμία, ἡ, 1. ἰουε οὗ ογπαγπεηὶ, ΟἸετα. ραφά.2.8(ρ.104.21:; Μ.8. 

4650); ἀνέτρεψε τὴν “Ελλάδα ἡ βάρβαρος φ. ἐνν αἱ βάρβαροι φ. ἑταΐραν 

ἤλεγξαν τὴν Διὸς θυγατέρα 10.53.2(0Ρ.244.1; Μ.8. 738); μέγα μὲν καὶ 
«καθ᾽ ἑαυτὸ κακὸν ἡ φ. ΓΒτγπβ. ἔοι. το. 5 τη (οἱ, (1τ.4030); [94.ῬῈ].ἐΡ}. 
τιδι(}.γ78,4268); 2. ἰουε ὁ τοογίαϊν ἰμτηρς, Ὁιαα, ῥέεν [.27 (0.30.6). 

φιλόκοσμος, ἰουΐηρ τοονίαϊν ἑηρς ἀμαθεῖς δὲ καὶ φ. Βα. μοι η 
ςτᾷ 920; Μ.29,2168); τι ΝαΖ.εαγ.3.1.44.ττ(}}.37.1350Ὰ}; νυ. ἐς. 

1.3(2.69}0). ι ᾿ 
Ἐφιλοκρατία, ἡ, ἰοὺυε οὗ βοῖθεν, ἴθτη. νη ριττίρ.τ30,2; Μ.18.2058). 
Φιλοκριν-ἔω, γατϊαπέ ἴου φυλοκρινέω, ἀϊειτηρμῖε, Ηον ἴθητο. 

12; 1.20.8; “οεῦ τοὺς μέλλοντας ὁ θεός, τοὺς μὲν παράγων ὡς ἀγαθοὺς 
ἐσομένους, τοὺς δὲ κωλύων Ῥτος, (σσρη.1: 26(Μ.87.το0}}). 

Ἐφιλοκρινητέον, ν. Ἐφυλοκρινητέον. 
φιλόκροτος, ἠοίον, Νοῦπ. ῥα. 79.2:254(Μ,44.γ765Α). 
φιλοκτέανος, ρσγεσάν ΚογῪ ραΐη, Νοπη.» αν. 0.2:τ6(Μ.43.7648); ἐδ. 

453: Ζ(Β8608) ; 1.13: ΖΔδίδ6406). 

1479 
᾽ φιλοπείσμων 

φιλοκτημοσύνη, ἡ, ἰουε οὐ βοςεεςςἸοη5, ΤΟ Ὠγγϑ5.ἀσηιι τοί! 32.2420) τῷ 
ἘΡὮἢτ.3.2278. 

φιλοκτήμων, ἰουΐηρ βοκϑεσξίοῃς, ΟἸ]δϑυη. είν. 4.δ(ρ.26:.27; Μ.8.12410); 
Οτιαάηοί ἴηι ,.20: τ(Μ.17,28})) τε Οντ.αάον."(1.1490); τιν 985, μη. 
1τ(2 Ρ.253.23; Μ.45.86ο0). 

Ἐφιλόκτιστος, ἀενυοίε ἰο δι άΐηρ, ἢρ. τεσσαράκοντα φ. ἐνιαυτῶν 
Νοπη. αν. 7ο.2: 20 (.43.7640). 

Ἐφιλοκτονία, ἡ, ἰουε οὗ γεμνάεν, ΝᾺ ρ}.3.1ο5(}}}.70.4338). 
φιλολαλία, ἡ, ἰαἰπαξίνόέπεες, ΟΥ,Να2,0}.33.32(Μ.36.2124). 
φιλόλιθος, ἑομά οἱ ῥγεοίοιες δίοηός, Οἴοτη. ῥᾳοά,5,2(0.242.2; Ν,.8. 

5608). 
Ἐφιλολογεύς, ὁ, ἰεαγηεά φεβοίαν, ΟΥ. [γ.50 1ηι 10.(ρ.531.22). 
Ἐφιλολόγημα, τό, σγσιηεηϊ, εοπίδηίτον, ᾿ΓΠάγ δια, αρ γν. τ. 3(Μ. 

99.3328). ὔ 
Ἐφιλολογητέον, οπ6 τημδὶ σἰμάγ, ΟἸειν, ραεί,5,0(0.207.12; Μ.δ, 

4968). 
ἈΦιλολογιστικός, πὰ οὐ γεασομίηρ, ἘΡΊΡἢ. μαον.76.26(ρ.373.23; 

Μ.42.5688). 
φιλόλυπος, ργίευϊηρ, ἩΜΥΣΤΗΡ οπε᾿ 5 ργίεί, Βὰ5.ἤομι.4.π(2.290; Μ. 

21.2280). 
φιλομαϑῶς, τοι πεαὶ [ον ποιοϊσάρο, ἰδαγπεάϊν, Οτ. δἰς.5. Ἐπ (Ρ.179. 

12; Μ.ττ8854); Αἰ δεν. 2(ρ.2.33; Μ.2ς.4208)}; [514] ἐρὲτ. 440 
(Μ4.5,8.4298). | 

Ἐφιλομάκελλος, (οἴ. Γ,α:. »εαςοί μη) ἰουίης ἐπε σἠανηδίδς τὸν φ, κύνα 
Το. Οἴτης αὶ, τ(}1.88,6368); φ. κύων ᾿Ισμαήλ τ 7ο.1),λονη.5(}1.ο6.6578). 

Ἐφιλόμαρτυς, 70μὦ οὗ γεαγίγης, γευθγομείηρ μιαγίγν5, Βαβιἤονλς το, τ 
(2.1408; Μ΄.31.5088); ΝῚ].6}}.4.62(Ν .79.5818); [515.Δλ].δϑγιςΒ(Μ.δ6. 

3570). 
Ἐφιλομετρία, ἡ, ἰουδ οὗ ϑεγοϊβεαίίον, ὃ μ 65. ἤτον, τδίρ,278.14; Μ. 

6δ6.γ161}). 
Ἐφιλομονάξζω, ν. φιλομόναχος. 
φιλομόναχος, ῥεξγίενάτηρ τιομβδ, ῬΆ]],. 1,ἀπ5.52(ρ.145.2, ν.1. 

φιλομονάζων Μ.34.12174}} ΝΙ] ἐρῥ.2.6ο(}.70.2250); Το. Μόβοῖ. ,γαὶ. 
τοό(Μ.87.3ο80}). 

Ἐφιλομυθής, {μἰ οὐ [αδίες, ἀρυοιεἄ ἰο αρίες βίβλον τὴν λεγομένην 
φιλαλήθη, μᾶλλον δὲ ᾧ. παρ. 5. μοα δ( .80,τος Δ). 

Ἐφιλομύστης, ὁ, ζεἰίοιν ἀφυοίοε, 70.ΓἸ τη. 5εαἰ 8(Μ.88,8328), 
φιλονεικ-έω, 1. οἰγίοο κομοηἰοιςῖν, εἰγίυε ἰο Ξε γβα55, ἀ5ὰ. πὶ Ὀαά 

5686; ἤσ, μὴ “-εἔτω ἡ τέχνη πρὸς τὴν φύσιν (Ἰδιι,ῥαφώ,2,τ2(0.233. 
14; Ν.8.: 528}; φμαγγεί, ς. αἀαἱ., Τιαά 6,4; Με ῖῃ. 7..17 ἱπ Ποδίρ.5τό, 
8); Πονμ ΟἸἰενιιτς. δ; γίναϊ, εἰαϊϊοηρε εοιαραγίδον τοι Ἀβραὰμ καὶ 
Σάρρα... ἀρχὴ καὶ ῥίξα πληθύος ἀνθρώπων “-οὐσης τοῖς ἄστροις ὕντ. 
[ς5.4.5(2.7000)}; ἢς. ὡς δικαιοσύνην ἔχων, ἦτις “-εἶ τοῖς λίαν ἡρμένοις 
τῶν ὁρῶν 1. ς.3:16(}1.60.9170}; 2. σπάξανομν, εἰγίυε κἄν μυριάκις 
φιλονεικήσωμεν (Ὠγν5. ονι.3.5 τὲ Μ|.( 434}; 1Δ.ἢοη.3.2.3 τ {0.(8. 
τ8οᾺ); 14. ἤον».1 2.8 τη Κομε(ο. 5540); ο. ἰηῆη. κἂν εἰς ὕψος ἀρθῆναι 
φιλονεικήσῃ ποτὲ ἡ φλόξ τὰ υἱγρ.34{1.2028); 1514.}Ὲ}.6}}.2.ο4(Μ. 
8,5404);, Τῆι. ὁ7αϊ.τ: 2(2.1672); 3. ἰφμά ἴο, δδ τοομὶ ἴὸ ὃ χρόνος... 
τοιαῦτα ἀμείβειν --ῶν ΤΒάι,ἠ,γεἰ.5(3.1164); 4. ἀδϑεγί, αὐρεδ “09- 
ἱδηιομεῖν, ἐομἱοηᾷ τὸ πάσχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἐπιτελεῖν “υοῦντες 
ΗἸΡρρ.᾿αενγ.8.π(ρ.225.17; Μ.16,5347Ε); Μειμιοεγαρ.8,τοίρ.93.6; Μ.18. 
1530); ““οὔσι ποίημα εἶναι τὸν τοῦ θεοῦ υἱόν Αἰἢ, Κ᾽. [οδ(Μ.27.13448); 
Ομτνβ.μορ.35.4 τη. Δ]. (7.404Α}; 5. αἀΐδῥιίε, φΗΘΣΟΉ “πεῖν τὴν 
ἀκατάληπτον καὶ ἄρρητον τοῦ θεοῦ πρόνοιαν Ἰά.5εαηά.2(3.467). 

φιλονεικητέον, ογ16 τητ|δὲ οἰγίυε, εομίοηά, 151 Ῥε].6}}.2.146(Μ.78. 
5020). 

φιλονικέω, εἰγίνε ἰο σεγραςς, Μείῃ.γ65.1.21(ρ.256.4; ν.]. φιλονει- 
κεῖν). 

[Πφιλόνυμφος, ἰουΐηρ π᾿ 5 ὑγῖάε, 70.}). ορτιατ, το Μ.οὐ,781Α). 
Ἐφιλοξενιτεύω, αεἰ λοςρηαθίν, Ἐπι5.Α]Δ περ τ( Μ,86.3240). 
Ἐφιλοπάθεια, ἡ, σεροιαϊέν, 1514, 9], ἐρὈ.1.22ο(Ὁ.γ8.3214), 
φιλοπαθής, «οησμαί, ἀευοίει ἴο οπεῖς ῥαϑείοης, ἘβδιΆβ 07.23.7 (οἵ. 

Μι40.11744}; 1.2 5,1δίοῖ.11860), 
Ἐφιλοπαιδεύτριος, ξομά οὗ ἱδαοδίηρ (οΥ Ρετ. 45 5805.) κατὰ φύσιν 

δὲ ἡ πατρὶς φ. ἐστιν ἐν τῇ παιδεύσει τῶν γραμμάτων (8]}.υ, πνρ.(ρ.7). 
φιλοπαιδία, ἡ, 1. ἰουε οὗ εἰμϊάνεμ, Ογνιαάογ. (τ. τ] 00); 14. Δ71 τε, 

τσίΡαβεν Ρ.624.το; Ααθετὶ ομη.); 2. εἰεϊάτεθηέες, ΤΌ ς5. ΝᾺ2. ὅ1α].35 

Ὁἵ.38.807). 
Ἐφιλοπατορία, ἡ, ἰουό ὁ7 μαγεπίὶς, Ὁ 865.Να2.ἀ1αἰ.13ο(Μ.38. το32). 
φιλοπάτωρ, ἰουίηρ ομεῖς ζαιμεν, οὗ Ομθ᾽5. Βρίττια] {ΛΈ ΠΟΥ ὅσοι 

τέλειοι φ. τοῦ..«θεοφόρου ἀνδρός [5., 5. Ῥ40]]..«καὶ γνήσιοι παῖδες 
τυγχάνετε Ἰζυκίτατϊι, Εμνελ.τοι(Ν.86.2380Ὰ); οἵ Οοά, τεῖ. Θ6Β6|- 
Ἰῖδτ5 δέον μήτε οὕτως εἶναί τινας ᾧ. ὡς καὶ τὸ εἶναι πατέρα περιαιρεῖν 
Οτ.Να2Ζ.07.2.38(}1.35.4458) -- 1δ.2ο.6(1ο720). 

Ἐφιλοπείσμων, 5.ν.}., ῥεγεπαςίυε; οἵ ρευβοηβ, ΜεῖΠ. σγηριΡυόετα. 
(Μ.τ8,2ος, ν.]. φιλόπευστον ; φιλοπευστῶν Ὀ.4.τ6). 



φιλοπενής 

Ἐφιλοπενής, βίεμα ἰο 116 βοογ, ΤΟὨγνγ5.εἰδσέηι, τ(ο.8228,0). 
Ἐφιλόπιστος, 71} -ἰουἱηρ ὁ πιστὸς .««μὴ ἐξηγητικὸς ἀλλὰ φ. ΤΡῊ. 

(δτρ..}».(Μ.32.3524}); ΑἸεχ. 54], Βαγη.31(4488). 
Ἐφιλοπλατύνω, δὲ αγγοραμὶ, ἀῤορῥέμ αὶ (Μ.65.1844}; δεβοὶ. τ 

ἴὴ [0.(Ἰπη.5εαὶ, το(Ν.88.9οδΑᾺ}. 
φιλοπλούσιος, ἰουΐηρ γἱεῖες ἔστω δὲ ὁ ἐπίσκοπος...«μὴ ᾧ. (οηδὶ. 

41}}.2.6.1. 
Ἐφιλοποίμην, ἰουΐηιρ ομοἷς εἰσῤλεγά λίαν φ. γεγόναμεν, καὶ οὐκ 

ἔχομεν εὑρεῖν ἀγαθῶν δύο [56. Μα]οία5 ἀηα ῬΑ 1.5] τὸ αἱρετώτερον 

στ. Ν82.0».22.4(Ν].35.1156Ὰ}. 
φιλοπόλεμος, ἑυπά οὗ τῦᾶν ὁ..-σωτὴρ..-τὸν..«Φ, διάβολον ἐξ ὑμῶν 

ἀπελάσειεν (τι πε ϑαρῤί.2.το( 1.88.18844}; πραΐζ. 48 βαρβι., ΤΗΡὮΨΙ. 
ἐχε σεηξ. 4{(Ρ.481.7; Μ.ττ3.0400). 

φιλοπολίτης, ξοηά οἕ εἰϊἴε5, ΤΡῊ.ΔΥρ.ερ.3(3.1270 ; ΝΙ.52.3534). 
Ἐφιλοπονεῖον, τό, ἐπβγηίαγν, ϑόρῆτ. Η μη}. ΟΥν.εἰ 70.5(Μ.87. 

34320). : 
φιλοπονηρία, ἡ, ἰσυε οὗ τοϊεξοάμεξς, ἀεῤγαυτῖν, Ατεῖῃ. ἄρός,δ:23 

(Δ1.τοό.5440}. 
Ἐφιλοπονητέον, οὐ δὶ οἰγίυο, ἐοτί, ΟΥν κοι. ἴῃ ἘΡι4τατ(ρ.558). 
Ἐφιλοπονικός, ἐπα ςίγίοιες ; ΒΌΡ6ΥΪ., (ϑηα.Τη4,,10}.7(Μ.88.3240Ὰ}. 
φιλόπονος, 1. δ4].; 8. ἱπάμείγίοδ; Ὠθησθ ῥαϊμοίακτην, ἐ0Ή- 

βεϊεηίίοτις, οἵ τμοβο ἐαβτηρ ὉΔῚ} ἔουττ ναοῦ Ὀδίοτο Ἰύαβίου τοὺς... 
μέχρι τετάρτης φυλακῆς διεγκαρτεροῦντας..«ὡς γενναίους καὶ φ. ἀπο- 
δεχόμεθα Τ)ῖοπ.Α1.ἐρ.εανι(ρ.τοι ; Νί. το, 1277); ΟἹ Ψτιῖοῦθ οὐ να οἱ 
βαϊηΐβ ὁ μὲν σκοπὸς εἷς ἐστιν ἡμῶν τέ καὶ τῶν πρὸ ἡμῶν φ. καὶ ὁσίων 
ἀνδρῶν ὁ ἐπὶ τῇ παρούσῃ τοῦ ἀοιδίμου ἀνδρὸς τοῦ βίου διηγήσει 1,δοπῖ, 
Ν.υ. 70. ΕἸ. υοοτα. (0.1,5); 60.4.1. ν Ολνγε.τίρ.158,15}; 8. ρΡαίηβ- 
ταϊκίηρ' ἴῃ ΤΉΘΠΙΔ] ἕαβίκβ, ἰσαγηθά, (Ἰομι, ο͵7.7.τϑ(ρ.7γ0.6; Μ.0.55}4}; 
τοῦ φ. ᾿Ωριγένους ΑἸ. ὅεεγ.27.τ(ρ.22:τῸ; Μ.25.4658)}; Β45.56].0γ. 
τιι(Μ.8:. 288); 2. 5α 051. ; πιΘΙΊΒῈΥ οἱ ἃ ΔΚ σχοὰρ ψῃϊοῃ ἀπαδσίοοὶς 
οογέαίϊη ἀπε685. ἴῃ σῃυτοῃ, ΠδοπίςΝν. σ. Εἰδονι. τοίρ.37.6); ἦν δὲ 
καὶ πλῆθος σχολαστικῶν καὶ ταχυγράφων καὶ φ. ἐκλαμβανόντων τὰ 
λεγόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ 50. (ἢτν5.} αςο.Α] υἱδνγς.4τ(Ρ.217.25); αοίϊησ 
85 ἈΌΪΒ65 Τὸ 510, Βορῆγ. Η»γινγ.εὶ 70.5(Ν.87.34320); τοὺς φιλο- 
πόνους (ἐξ αὐτῶν δέ εἰσι ἀσθενῶν οἱ δυνάμενοι) 1Ὁ.535(35440). 

φιλοπόνως, ἰεαγηφάϊν, Τάντη. ({Π885.} ἔων. (τ. 3180 ; Ν.20.7644}; 
τοῦ ᾿Ωριγένους φ. περὶ τὸ βιβλίον τοῦτο σπουδάσαντος το Ν γι ον ἸΏ 
(ἀμ τοδυη. (Ὁ].44.7644); Ῥγοσηιῖνι ΤΟΥ ἀρεὶ. (Ν.88.6138). 

Ἐφιλόπορνος, ἰεεξεγομ5, ἘΌΒΤ.3. 400; Ν1.6ρ}.2.142(Ν1.70.2654}; 
14. «“|.84(Ν}.70.12480). 

Ἐφιλοπόρφυρος, ἰουΐηξ ῥώνῥίο, Ογας. 19.14.21; Οἴδιη, ῥαεά.3.2 
(Ρ.242.2; Μ.8. κ698). ᾿ 

φιλοπραγματίας, ὁ, "με ΠἸ6εομιε βεγβορ, ϑιογθοίν, ΟνΥ. ἴ5.5.4(2. 
8521). ' 

φιλοπραγμονέω, ῥέεν ομθϑοὶ αδομὶ, τπυεδίραίο, ῬΑ]]. ἢ}. ἃ π5.32 
(ρ.9ο.6: Μ.34.1το00Ὰ}}; 10. 37(ρ.ττονῖο; 1185}}}; 805., δὲ ῥεέεγν, [514.}ὈῈ]. 
2Ρ.2.240(Μ.78.6808). 
εν διλοπρόβατος, ἰουΐηιρ οηο᾽ς Ἐἤ6 6 τοῦ σωτῆρος..«.«τοῦ ᾧ. ποιμένος 
ῬΑΠΟν Οἰγγν5.(ρ.32.1τ5; Μ.47.21). 

ἐφιλοπροεδρία, ἡ, ατηδιίοη, 502.᾿,.6.7.4..(}1.67.14200}. 
Ἐφιλοπροτιμία, ἡ, αγηδίίίον;, Β85.561.0γ.28,1τ(Μ,8ς.320Α). 
Ἐφιλοπροφήτης, ἰουΐησ ργορ είς; οἵ (Πτιϑί, Ογτ. [0.2.5(4.2000). 
φιλοπρωτεύω, δὲ α»ηρτίϊοις, ΝΊ! ἐρ}.3.241τ(Μ1.79.4068). 
φιλοπτωχία (φιλοπτώχεια); ἡ, ἰουδ οὐ πὸ ῥοῶν ἦν γὰρ τοῖς ᾿ἰου- 

δαίοις...«τὸ τῆς φ. ἐξαίρετον ΤΟτ.Ξοἰοϊ τη 1,ε τ ττ(.17.3280}; ΑἸΉ, 
νι Απίοη.τΊ(Μ.20.8608)}; (στ. Νὰ Ζ.ον.τ4.τ(}1.35.860 4}; τῆς χήρας... 
δεῖγμα...τὰ τῆς φιλοξενίας, τὰ τῆς φ. (δτνϑβ.οη1.36.5 τῷ ΤΟ ον (το. 
240Α) ; δεῖ τὸν θησαυρὸν πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχειν τὸν τῆς ἀληθείας... «τὸν τῆς 
φ. ἰ(ῃγνϑ πονμῖη 5.05} τ(5.631Ὲ); ὕντι σον. 8(1.268}); οὗ 185 ὦ 
φιλαργυρίας φ. ἐνδυομένης προσωπεῖον...κάπηλος φ. ᾿Ιούδας καὶ αὐτὸ 
τῆς φ. τὸ σχῆμα πραγματευόμενος Βα5.56], ῥγοά, [μ4.2(Ν.28.1τ0408)}. 

Ἐφιλόπτωχος, ἰρυΐηρ ἐμὲ βοον, ΓΕ Ρ.ἐομδηηηι. 42(0,.2ού,20; Μ.το. 
9440); τῶν ἀσκητῶν τὴν νηστείαν... .τὸ φ. Αἴῃυ, “πον. ο( Μ,26.880Ὰ) ; 
ὃ Ἀβραὰμ...ἢ..«Φ. Ἰ514. ῬῈ].ἐρ}.1.τ72(ΜΜ.78.2064}. 

φιλόργιος, σϑοιπάτησ ἐπ τϑονορ, Νοπῃ ραν. 7ο0.614(Μ.43.703}). 
Ἐφιλορύπαρος, ἰουΐίησ τυμαὶ ἐς ξομί ΟΥ φογάϊά ᾧ. δαίμων ΝΙΙ,ΕΡΡ. 

2.1τ67(Μ.70.2848}; 1δ.4.τ2{(5 564}. ' τ 
Ἐφιλόρυπος (φιλόρρυπος), -Ξ ἴοτεσ,, ΝΙ].6ρ}.1.327(}Π.70.2οτΑ); 

18.3.τ43(4490). 
Ἐφιλόρφανος, ἰουίηρ ογρίαης, δας ραϊ;. Β(Ρ.τΊ.11). 
φίλος, Α. 44]., ῥείουεά, ἀδαν; 1. ὦσαγ ἴο Οοα εἰκότως ἄρα φ. ὃ 

ἄνθρωπος τῷ θεῷ ἐπεὶ καὶ πλάσμα αὐτοῦ ἐστιν ΓἸοτη ῥαφά.τ. 3(ρ.94.8; 
Μ.8. 2574}; Οὗ ὑσόρβοῖβ, αὐ  μαυτη ραν. ΟΥ.τπ(ρ.34.5; Μ.1ο.10030); ἰῃ 
σοΙηρ]ταδθηΐατν δά άτεββ τῷ θεοφιλεστάτῳ καὶ ᾧ. τοῦ θεοῦ ᾿θανασίῳ 
ΑἸῃ.ρ». 7ου.(Δ1.26.812Α}; 2. ῥἰεαρίηρ το σο(, αεεογάτηρ ἰο σοῦ τοῦ 
οὐδὲν ὑγιὲς δρῶσιν οὐδὲ θεῷ φ. Τυκι.ἀταὶ.3.3(}7.6.4808); ὃ φ. τῷ θεῷ, 

1480 φίλος 

τοῦτο γενέσθω ἰ4. τωροἱ.68.2(Μ.6.4324}; ταῦτα μὲν ὅπη τῷ θεῷ φίλον 
ταύτῃ ἐχέτω 1)ϊοπ.Ατ.(,».13.4(Ν1.3.084Ὰ); τὰ τῷ θεῷ φ. ἀναζήτει 
ποιεῖν (οῃεί. 4}Ρ.1.4.τ; τὰ θειωδῶς ἐπηγγελμένα καὶ φ. θεῷ Ἰ)ϊοι. ΑΥ. 
ε.}....3.7(}1.3.5648); οὗ α᾿βίταοίς ὦ ἐγκράτεια φ. θεοῦ καὶ παρὰ ἁγίοις 
ἐγκωμιαζομένη Ατῇ υἱγριλ(ρ.59.1ς; Μ.28,2800); 3. ἡ»Ἱεμαάϊν, ἐἰμά, 
τηοί. τὸ διάδημα τοῦτο [80. ογονῃ Οὗ {ΠΠ011)5] τοῖς ἐπιβουλεύουσι 
πολέμιον ἐκώλυσεν αὐτούς, τοῖς συνεκκλησιάζουσιν φίλον ἐθρίγκω- 
σεν αὐτούς ΟἸεπη ῥαδ,2.8(ρ.203.3; Μ.8.4850); Ξε καγηηιοπίοι, οἱ ο]6- 
τηδηΐβ ὡς Φ. καὶ ἀδελφά ΑἸΏ.ρεμὶ.42(Ν.25.840); διὸ καὶ φ. τἀγαθὰ 
καὶ ἐναρμόνια πάντα 1)]οπ.Δτ,ά.η5.4.21(Ν.3.7244}; 4. αἀεἰτοἠμ τ ρ τὰ, 
Ἐρ. τίνα. δ᾽ ἂν φωνὴν ἄλλην, εἰ φωνὴν λάβοιεν «Αἰγυπτίων θεοί,... 
προσήσονται ἢ τὴν Ὃμηρικήν τε καὶ ποιητικήν, τῆς κνίσης τε καὶ 
ὀψαρτυτικῆς φ. ΟἸειη ῥγοὶ,2(0.31.12; Μ.8,1240). 

Β. 85 βϑυθεῖ., γησηά; 1. σματγαοιογιζοα ὁ δὲ εἰς δύναμιν ἀμειβόμενος 
δι᾽ ἀγάπης τὴν εὐποιίαν ἤδη φ. (Ἰθτη. εἰγ.7.2(0.15.17; Μ.9.4258}); φ. μὲν 
γάρ ἐστιν ἀληθινός τε καὶ βέβαιος ὁ καὶ ἐχθροὺς γενομένους ἡμᾶς τοῦ 
ἀγαπᾶν μὴ παυσάμενος στ Ν γβο. ἤοηι.12 τη: Οαηι.(.44.10441}}} ποιῶ- 

μεν φ. τοὺς δυναμένους ἡμῶν ἀεὶ ῥυθμίσαι τὴν ψυχήν, συμβουλεῦσαι τὰ 
δέοντα..«καὶ εὐχαῖς βοηθοῦντας προσάγειν τῷ θεῷ (υγπικαί 4(1. 
Ἴ030); οἶδα ἐγώ τινα ὃς ὑπὲρ φίλου τοὺς ἁγίους ἄνδρας παρακαλῶν, 
παρεκάλει εὔχεσθαι πρότερον ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τότε ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἃ ἰοηι. 
2.3 τῷὸ τ ῆδ55.(11.437Ὲ}; φ. ἐκεῖνός ἐστι γνήσιος ὁ τὰς ἐκς περιστάσεως 
θλίψεις καὶ ἀνάγκας καὶ συμφορὰς ἐν καιρῷ πειρασμοῦ συνυποφέρων 
τῷ πλησίον ὡς ἰδίας ἀθορύβως καὶ ἀταράχως Μίαχ, ἐὰν 11.3.70(Ν.090. 
10418); ὀχοεϊίοπος ἀπα ἀθβιγα ν οὗ ἔπ πη 5 εἴ τις ἐρωτήσειέ με τί 
τῶν ἐν τῷ βίῳ κάλλιστον ; εἴποιμι ἂν ὅτι φίλοι τ ΝΑ 2.6 }.1το3(Μ,37. 
2ΟΤ1Ο); Φ. πιστὸς θησαυρὸς ἔμψυχος... ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον 
πολύν...κῆπος κεκλεισμένος, πηγὴ ἐσφραγισμένη, κατὰ καιρόν- ἀνοιγό- 
μενά τε καὶ μεταλαμβανόμενα..«λιμὴν ἀναψύξεως...εἰ δὲ καὶ υἱὸς 
φωτὸς...τοῦτο μὲν ἤδη δῶρον θεοῦ καὶ φανερῶς ὑπὲρ τὴν ἀξέαν τὴν 
ἡμετέραν Ἰά ογ.ττ.τ(Μ.3-.8228}; ὄντως ᾧ. πιστὸς φάρμακον ζωῆς... 
πιστὸς σκέπη κραταΐα...κἂν μυρίους θησαυροὺς εἵπῃς οὐδὲν ἀντάξιον 
γνησίου φ. (Ὠγγϑ5.ἐογι.2.3 1 11 ι655.(ττ.4370}; καὶ τοῦ φωτὸς αὐτοῦ 
ποθεινότερος φ." τὸν γνήσιον λέγω. «βέλτιον γὰρ ἡμῖν σβεσθῆναι τὸν 
ἥλιον ἢ φίλων ἀποστερηθῆναι' βέλτιον ἐν σκότῳ διάγειν ἢ φίλων εἶναι 
χωρίς..«-πολλοὶ τὸν ἥλιον ὁρῶντες ἐν σκότῳ εἰσί, φίλων δὲ εὐποροῦντες 
οὐδ᾽ ἂν ἐν θλίψει γένοιντο" περὶ φίλων λέγω τῶν πνευματικῶν, τῶν οὐδὲν 
προτιμώντων φιλίας..«πατέρας καὶ υἱοὺς ὑπερβαίνουσι φ., φ. οἱ κατὰ 
Χριστὸν...καὶ τῆς παρούσης ζωῆς ὃ ᾧ. ἡδύτερος᾽ πολλοὶ γοῦν μετὰ τὴν 
τῶν φ, τελευτὴν οὐκ ηὔξαντο ζῆσαι λοιπόν, μετὰ φίλου καὶ ὑπερορίαν τις 
ἡδέως ἂν ἐνέγκοι, χωρὶς δὲ φίλου οὐδὲ τὴν αὐτοῦ οἰκῆσαι ἕλοιτο ἄν" 
μετὰ φίλου καὶ πενία φορητόν, τούτου δὲ ἄνευ καὶ ὑγεία καὶ πλοῦτος 
ἀφόρητον 1.2.4(4388-4200}; ἀϊδῖ, ἐγοὴ Πατῖζεγεσβ, οἷς, Φφ. κόλακος 
διενήνοχε τῷ τὸν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὸν δὲ μηδὲ τῶν λυπούντων 
ἀπέχθεσθαι Β:ι5.6}.2ο(2.ο8Ὰ., Μ.22.2850); τὸ δὲ ἐπαινεῖν μὲν ἄν τε τῶν 
δεόντων γίνηται, ἐγκαλεῖν δὲ ἄν τι διαμαρτάνηται, τοῦτο φ. καὶ 
κηδεμόνος... τὸ ἁπλῶς πάντα ἐπαινεῖν...οὐκ ἔστι φ. ἀλλὰ πλανῶντος 
(Βγγϑλονι.3.1 τ ἀκιοντ( αι Ε}; Ἐπσπιῖο5. ποτὲ απ Ποῖ}! (ΠΔῊ 
ἔγιθη 5 (τεῖ. 1,ς,6:22} οὐκ ὠφελοῦσι φ. ἐπαινοῦντες καὶ χαριξόμενοι, 
τοσαῦτα ὠφελοῦσιν ἐχθροὶ κακῶς λέγοντες... οἱ μὲν γὰρ φ. -.. κολα- 
κεύουσιν" οἱ δ᾽ ἐχθροὶ τὰ ἁμαρτήματα εἰς μέσον ἄγουσιν 1ὰ. αυτά 3.4(4. 
14); Ἔχερ. Μιιβ:20 ὁ Χριστὸς ἐκέλευσεν..«τοὺς φ. ἐκείνους, τοὺς ἐν 
ὀφθαλμῶν τάξει ποθεινοὺς ὄντας... ἀποκόπτειν καὶ βάλλειν ἂν πορα- 
βλάπτωσιν εἰς τὴν τῆς ψυχῆς σωτηρίαν ἡμᾶς Ἰά καὶ. 4(1.703}) ; Ια, 
ἐχροΐη 5.4: το(ς.27.,Ε}; εἴ 14 Ἰηπεοηιργόμεη. (τ 451Ὰ}; 2. ρασίῖς. οἱ 
{πεηἀ5 οἵ ἀοα κἂν Σκύθης ἦ τις ἣ Πέρσης, ἔχει δὲ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν 
«ὐὐπεριτέτμηται τὴν καλὴν καὶ ὠφέλιμον περιτομὴν καὶ φ. ἐστὶ τῷ θεῷ 
Ταβὶ. 41α].28.4(1.6.5360); ὁ ἄρα γνωστικὸς...τέλειος ὄντως ἀνὴρ καὶ φ. 
τοῦ θεοῦ, ἐν νἱοῦ καταλεγεὶς τάξει (]εγ,5ἐγ,7.ττίρ.40.132; Μ.0.406Α}); οὗ 
«πρέπον ἔτι τὸν ᾧ. τοῦ θεοῦ... ἡδοναῖς ἢ φόβοις περιπίπτειν καὶ περὶ 
τὴν καταστολὴν ἀποσχολεῖσθαι τῶν παθῶν 1Ὁ.6.ο(ρ.460.2ς ; 2060) ; εἰ δὲ 
“κοινὰ τὰ τῶν φίλων᾽, θεοφιλὴς δὲ ὁ ἄνθρωπος (καὶ γὰρ οὖν ᾧ. τῷ θεῷ 
μεσιτεύοντος τοῦ λόγου) γίνεται δὴ οὖν τὰ πάντα τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι τὰ 
πάντα τοῦ θεοῦ, καὶ κοινὰ ἀμφοῖν τοῖν φ. τὰ πᾶντα, τοῦ θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπου τὰ ργοί,τα(ρ.86.το; Μ.8.2440) ; δέκαιοι ἄνδρες γεγένηνται φΦ.. 
θεοῦ ἨἩ!ρρΡ. αον.το.3:(ρ.29ο.26; Μ.1ό. 2450); ὁ δὲ βαπτιζόμενος 
ὑπαρχέτω. ..Φ. θεοῦ (οηςί. ΑΡ}.3.τϑιτ; ἐπειδὴ γὰρ πρὸ τοῦ φωτίσματος. 
ἐχθρὸς ἦν, μετὰ δὲ τὸ φώτισμα γέγονε φ, τοῦ κοινοῦ πάντων ἡμῶν 
δεσπότου (ῃγγβ. ἤθη. 3.6 τη ἄςιργίηει(,,. 818}; οἵ ΑΡγάματη, σζρη. 
17.2; Γ]επιιραειί,3.8(ρ.261.14; Μ.8,6138); 10». ]ονη.18.12.. τοῦ. Το. 
τφ:12-π-ις τῷ ὄντι μόνοι ᾧ, θεοῦ καὶ ἀλλήλοις οἱ ἅγιοι" οὐδεὶς δὲ τῶν. 

πονηρῶν καὶ ἀμαθῶν φ. Βα5. πο» τι (τ θοῦ ; Μ.20.2026}; δεῖ... 
ὑπὲρ δὲ τῶν φ. τὴν ψυχὴν τιθέναι ὅταν χρεία καλῇ. τοιαύτην ἔχοντα 
ἀγάπην οἵαν ἔσχε πρὸς ἡμᾶς ὃ θεὸς καὶ ὁ Χριστὸς αὐτοῦ Ἰη ἡ πογαϊ.π(2. 
2380; Μ.21.7088); οἱ (γχιβῖ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων οἵ 
εἰσι Χριστοῦ φ. Τυβε. “τ1α1.8,.1(Μ.6.4920}; εἰ δὲ καὶ οἷός τέ ἐστιν... 



φιλοσαρκέω 

ῥύσασθαι αὐτοὺς ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου, μακάριος ἔσται καὶ φ. τοῦ 
Χριστοῦ (οπμεὶ.4.Ρ}.5.1τ.3; Μωσῆς... «καὶ ᾿Ηλίας.. «ὡς φ. Χριστοῦ καὶ 

οἰκεῖοι 1Ρ.6.10.41 τίς ἂν οἴηθείη τι μεῖζον, τί δὲ εἶναι λαμπρότερον ἐρεῖ 
τοῦ φ. εἶναι καὶ λέγεσθαι Χριστοῦ; Ογτ. 70.το.2(4.880Ὰ}; οὗ μὲν τοῦ 
Χριστοῦ φ. πάντας ἀγαπῶσι γνησίως. οὐχ ὑπὸ πάντων δὲ ἀγαπῶνται. 
ιοὗ δὲ τοῦ κόσμου φ., οὐδὲ πάντας ἀγαπῶσι οὐδὲ ὑπὸ πάντων ἀγαπῶνται. 
καὶ οἱ μὲν τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέλους τὴν συνέχειαν τῆς ἀγάπης διατη- 
"ροῦσιν' οἵ δὲ τοῦ κόσμου μέχρις οὗ ἀλλήλοις διὰ τὰ κόσμον προσκρούσωσι 

Μαχ.εαργεὶ. 4 οΒ(Μ.00.10720) ; οὗ σα 5 ἔπιοηα οὗ {πὸ ΠΌΤΊΌ]6, (οη 5. 
44ΡΡ.8.30.3; 83. οἱ [πΠεηα8. (αἰϊηἰβίουϑ) οὗ ἘΠΊ ΡΘΤΟΥ βασιλεὺς ...διὰ 
φίλων αὐτοῖς [50. ΠΟΙΠΊΤΙΟ5 ἸΠΟΩΘΥ Π]15 ππιϊ6] ἐπιστέλλει ΑἸΉ. ἤη,.13.5 
(}1.25.120Ὰ}; 4. «ῤῥογίεν, αὐϊογεηὶ: οἵ ῬΟΊβοι5. φ., τοῦ μακαρίου 
“Δανιήλ ΑἸΠ αροἱ. (πε .τ](}.25.6178); φίλους τῶν ἐπισκόπων Ἰἰά. ἢ, Αγ. 
4τ(ρ.2οο τ ; Ν1.25.7204}); Παῦλος ἀπόστολος εἶχε φ. τοὺς τῆς τοῦ 
καίσαρος οἰκίας 1. 2(0.213.τι ; 7560); ἸΔ.ροΐ,Ξσειποίρ.120.20; Μ.2ς. 
2574}; οἱ τοιοῦτοι [50. ΑΥἸΒΠ5]... Χριστιανῶν μὲν ἀλλότριοι, διαβόλου 
δὲ καὶ δαιμόνων φ. Ἰὰ.6ρ. 46.0.11. (1.25. 5404}; τάν. 4 πηπίοη.28(Μ.26. 
885Α}); οἵ αὐ βίτβοίβ φ. τῶν ἀρετῶν καὶ προήγορος τι ΓΠδατη. ρα» Ον., 
τφίρ.28.0; Μ,τοιτοϑςΒ); τῆς ἀληθείας...«ᾧ, ΑἸ σοηΐ 4τ(Μ.2ς. 610}; 1. 
ΦΡ.ἐρ.[π.4(81.25.5488).ὕ 

Ἐφιλοσαρκέω, ἴον ἐπο ἤδεῖ,, Ογτ. 7.0.2. (4. τοτθ) ; ἐδ. το(τοῦς Ὁ). 
φιλοσαρκία, ἡ, ἰουε οΓ ἰδ βεκῆ,, «ομδμαίτν, Οτιαάμοί τς Ὠ. 20:8 

{(Μ.17.208}; Ὀγτιαάον.τ(Ι.7Δ}; [4 σίαρἢ. Ἐχ.2(1.2870). 
Ἐφιλόσαρκος, 1. ἰουΐηρ ἱποπαη ἤ δ ἢ τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων ἡ μήτηρ, 

διὰ τὸ ψυχὴν ἔχειν φιλόθεον μᾶλλον ἢ ᾧ. τ Ν γϑο.ριαγί. 2 (Μ.46.78 5}; 
μὴ λέγε, ὃ φιλάνθρωπος τοῦ θεοῦ λόγος, ἀλλὰ μᾶλλον εἰπέ, ὁ φ." εἰ γὰρ 
οὗ κατηξίωσεν ἐνωθῆναι ἀνθρώπῳ, πῶς φιλάνθρωπος; ΤΑΤΠ ἐταϊ. Τγίη. 
4.0(λ1.28.12648}); 2. σεμδαῖ; οἵ Ῥουβοηβ, 8] υλγγς. (0.22.20; Μ. 
471.20)}; οἵ ἀφπίοηβ, ΝΡ .3.33(Μ,70.3028); οἵ αἰθϑίταοϊβ τοῖς φ, 
ἐνηδυπαθοῦντες λογισμοῖς (ηγγβιἠον, νι 11.7.1: 14(3.260}; τὴν φιλή- 
δονον καὶ φ. ... ζωήν ντ. }οη.π(3.4711}; τῶν φ. παθῶν κατεκράτησε 
Κοτα. Με], (4.5 τ Ρ.60). 

Ἐφιλοσεβής, γερεγερί, ῥίοις, 110.) ἄονι. (1. οδ.6 5320). 
Ἐφιλοσκιρτητής, (ο" οὗ ἀαμεῖηρ, 5. Απιιλοόνι τοί .40.3240). 
φιλοσοφ-έω, Α. δὲ α ῥἠτοεοῤῥεν, ῥγαείίδε β τ οσΟΡ᾿γ 1. Ράρβῃ ; 

τεῖ. ΡΙαίο᾽β ἀοςσίσιπα οἱ Ἐῃ6 ΡῃΠΟϑορμοτ-Κίηρ, Τι5ῖ. τ αροΐ.3.3(}}.6, 
2324}; τοῖ, 5ΌΠ 0015 οἱ ΡἈΠΟΒΟΡΗΥ ἕκαστος τῶν --εῖν νομιζόντων, .-.. 
«ἀπὸ τοῦ πατρὺς τοῦ λόγου τὸ ὄνομα ἧς “-εἴ φιλοσοφίας ἡγεῖται φέρειν 
11.4161.5ς.6(Ν,6. Ξ 528}; ταῦ. ἱπα Ὀ}Π1ν οὗ ρῬἢΠΟΘΟΡΙΘΥ ἴο αἰιαὶπ (ῃς 
ὙΨγ156 ΤΏ 5 ΡΌΔ] οἵ αἰνὶπε Κπονίεαᾶρσα, (Ἰδῖα, ἐγ.6,7(ρ.462.25; Μ.0. 
2844); τοί. ροββδβϑίοῃ ΌΚ ΡὨ]Οβορῆρις οἵ σωφροσύνη θνητή, ΟΡΡ. 
γνῶσις θεία, τῤ.6.τοί(ρ.405.10; 2420ΑΥ; ΟΡΡ. δεισιδαιμονεῖν, Οτι(εἰς.-, 
45(ρ.38.1τ14; Μ.1τ.1256Ὰ}; ΟΡΡ. μυθοποιεῖν, ἐδ. 5. π͵(ρ.6ο.7.; 1272}; τοξ, 
Ἰηθτιουν οἱ ΡΒΠΟΒΟΡΕν τὸ Τιἀαίστη οἱ μὲν “"οὔντες μετὰ τοὺς 
σεμνοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ λόγους καταπίπτουσιν ἐπὶ τὰ εἴδωλα καὶ τοὺς 
δαίμονας 1Ὁ.5.43(0.47.1; 12480); τοῖ. ῬΗΠΟΒορἤοτβ᾽ ροτοθρέοη οἵ 
(σά καὶ κατ᾽ ἔμφασιν δὲ καὶ διάφασιν οἱ ἀκριβῶς παρ᾽ Ἕλλησι --“ἥσαντες 
“διορῶσι τὸν θεόν: τοιαῦται γὰρ αἷ κατ᾽ ἀδυναμίαν φαντασίαι ἀληθείας, 
ὡς φαντασία καθορᾷ τὰ ἐν τοῖς ὕδασιν ὁρώμενα (Ἰοιη. Ξ γι τοτοίρ.61.2; 
Μ.8.8124}); τοί, ῬῃΠΟΒορὴν ἰδαττπέ Ὁν ροοὶβ ἔσο ΗΘ Ότγονν ΒΟΌΤΟΘΒ 
“ποιηταὶ δι’ ὑπονοίας πολλὰ «-οὔσι, τὸν ᾿Ορφέα λέγω... .τὸν “Ὅμηρον τ. 
5.4{Ρ.340.,56; Μ,9.444); οὗ “υοῦντες ΟΡρΡ. οὗ πολλοί, Ηονι ἴεν. 4.0; 
Ῥονοσίν οἱ τῆϑην ΡΒΠ]ΟΒΟρΡΠΘῚ5 τοι ἐβ (6 ]ςι15᾽ ΤΕΡΤΌΔΟΗ οὐ (τ βι 8 
Ῥονετίν, Οτ εἰς. 2. τίρ.τό4.31; 8610); 2, τοῖ. Το 8} ἰαννοίνϑυς 
Δηα ρῥγορῃϑῖβ, Ταίογαὶ. 4ο(ρ.4τ.6; Μ.6.8848); συμβολικῶς “"“οὐύντων 
ὍἸε6πι. σἰγιβοίρ.364.6; Μ.9.884}; 8. τεῦ. ξΟ]Π]Ποννπρ οὐ (Πτιβεῖαη ἄοο- 
ἜΓΙΠΒ πάντες οἱ βουλόμενοι “-εἶν παρ᾽ ἡμῖν Ταῖ.ογαὶ.32(0.33.27; Μι6, 
8734); ἔξεστι γὰρ τῷ καθ᾽ ἡμᾶς πολιτευομένῳ καὶ ἄνευ γραμμάτων 
“"εἴν, κἂν βάρβαρος ἦ κἂν “Ἑλλην.. κἂν παιδίον κἂν γυνή (ἸΘτη.5 γ.4. 
8(0.275.5; Μ.8.1272Ὰ}; ἤδποθ, ρῥγαρίῖςε Οἠγιοίαμεῖν «οήσει ὅ τε 
οἰκέτης ἥ τε γυνή τὸ.(Ρ.278.25 ; 12770); πῶς δὲ ἔτι ἀγαπᾷς τὸν θεὸν 
καὶ τὸν πλησίον σου, μὴ “-ὧν; Ἰὰ.βαφά.3.ττίρ.270,14; ΜΝ. 8,6568) ; 
ἼδϑοΙ (ΒΤ βυαπίν πλήθη “οοὔντος ἀκουσόμενα βασιλέως [56. (οη- 
[Δ ΠΕ Π6] Επ5.ν.(.4.20(ρ,128.22; Μ.20.τ1778). 

Β. ἰἴνε πὲ α ῥῥηοςοῤῥεν, (1.6. ταῦτ} ]ν δηα νιγ θοι9]ν, απ 
Ἐ5Ρ. ἴπ ϑοοοτάδῃοα ψ] τ (ΠΥ Βθπι τλογα ν)Σ 1. ἴῃ ΡΈΠ, οἱ παντα- 
χοῦ κατὰ λόγον τὸν ἀρθὸν νομοθετήσαντες καὶ ᾧ. ἄνθρωποι Τι5ι.3αροϊ. 
71(Μ.6,4560); ἀναγκαῖον γοῦν τὸ πολιτεύεσθαι ὀρθῶς, ἄριστον δὲ τὸ 
-φ. ΟἸδην. εἰν. τ. 25ίρ.τοΔ4.3; Μ.8. 134}; 2. οὗ Τεῖνβ Ὁπάου Τιανν βουλη- 
θῆναι γνησίως “-εἶν 10.2.2ο(ρ.180.22 ; τού94} ; ἔθνος ὅλον “-οῦν ΟΥ- 
Ὅ εἰς.4.3τ(ρ.305.3; Μιττ.τογδο); 3. (ΒΥ ΒΈαη ; 8. ἴῃ ρεπ, οὐ πάντες, 
φησί, -οῦμεν. μή τι οὖν οὐδὲ πάντες τὴν ζωὴν μετερχόμεθα;.- καὶ 
ταύτῃ “-“οὐντων οἱ ἀγοραῖοι καὶ οἱ κάπηλοι" “οὐ γὰρ λήψῃ τὸ ὄνομα 
«κυρίου ἐπὶ ματαίῳ....᾿᾽ ΟἸετη, ῥαφά.5. ττ(.270.12,27; Μι δ, κ68.-6 574}; ὁ 
-οτῶν ἄλλων γάμος ἐφ᾽ ἡδυπαθείᾳ ὁμονοεῖ, ὁ δὲ τῶν ““ουντων ἐπὶ τὴν 

κατὰ λόγον ὁμόνοιαν ἄγει 1(.5]γ.2.22(ρ.τ92,3; Μ.8.10028)}: «4Ἅ.(ΓΡ 55. 

ΔΒ 2 

Ι4δ1 φιλοσοφία 

“ἀπάγ.τ2(ρ.20.11); αὐ Τπασυηχῥαπινγ.δ(Ρ.15.27; Μ.1ο. ΓΟ60}}; τοιαῦτα 
μανθάνειν -υεῖν μὴ μόνον ἄνδρας ἀλλὰ καὶ γυναῖκας Ἐτι5,.6.τ.6(ρ.34. 
27; Ν.22.688); “υοὔντες ἐν οὐ “-οὔσιν ΟΥ.ΝᾳΖ.0γ.25.6(}.35.1205}}}; οἱ 
ὑπὲρ τῶν οὐρανῶν “-οὔντες (Ὦγχγδ..0}1.51.3 τι 0.(8,3038); Ὁ. τεῖ, 
ΒΡΘΟΙΑ] νΊγί65 ; ΩΡ ᾽ γἹῺΡ' 65ρ. Ρονοσίν, ΟἸοτη. ἐἐγ.2. (ρ.Ὑ24.15} 0530); 
τίνες γὰρ ἐν ἀνέσει, οἱ τῷ παρόντι παραχρησάμενοι βίῳ, ἢ οἱ ““ἥσαντες ; 
(τυ 5.λοη,.0.3 ἐπ δον. (το. ποΊ Ὁ); ἐὰν γὰρ “- ἧς, καὶ μυρίων ἀγαθῶν 
ἔσται [πενία] σοι πηγή ἰά λοηι.90.3 τῷ. Λ11.(7.84320); [15 Ὁ Πρ τοῖς γε 
“εἴν ἐθέλουσι καὶ σφόδρα ἡδὺ τὸ πρᾶγμα 1Ὁ.30.3(3520); ἐνήστευσεν 
᾿Ηλίας...-οῶν ΤΒάτ Ος. τ: 4(2.1315}; Ραϊίθποο δηα ἔουθεδταηοα τέ γάρ 
σε καὶ τοιοῦτον ἐλύπησεν ὅ λελυπηκώς...; ἂν...“-ἧς, εἰς τὴν ἐκείνου 
κεφαλὴν περιστήσεται τὸ δεινόν (Βγγϑ.ἠοιη.6 1.5. 170. δ1{.(617 0); ὁ 
“υήσας, καὶ τρόπαιον λαμπρὸν... ἔστησε κατὰ τῆς ὀργῆς 18.84.2(8028}); 
ὃ γὰρ «-ῶν.. «φέρων ὕβρεις 1514. Ῥε].ἐρῥ.4.τοό(Μ,78.12840}; Πα, 
Κοριτπιτοῖ, (3.135); ἐὰν διαβληθεῖσα --σῃς Τ|0.}6].5ἐγηη.(Μ.88, 
τοα δῇ); Ἀυτηῆ]ν, πυγϑι λον. 52.2 τῇ, ΜΠ (ς310}; ὁ Ματθαῖος --εῖ, 
οὐκ ἀποκρυπτόμενος τοὺς ἑαυτοῦ προτιμηθέντας τῦ. 56. Τ(56 50) ; τοί. 
ΡαΙ]σαπ (1 ς.18:118.), 1. ρορηῖὶ.4.4(2.3070)}; 6. εἰ οοῖ5. τέλος τῷ 
--οὔντι ἡ πρὸς θεὸν ὁμοίωσις Ὁ 51. [γ.122(ρΡ.53; Μ.6.1τ6σ60); ἡ “οοὔσα 
ψυχὴ εὐτονωτέρα (μτν5.λονι.27.3 ΤΏ Ατ.(0.220Ὰ)}; κἂν πένης ἧς, 
δύνασαι μετὰ εὐθυμίας ζῆν “-ὧν Ἰᾶ,ἀοννη.20.6 τγι ΤΟ ογ.(το.268ᾺΑ}); Ποποο 
4. ῥγαείίσε, ἐχεγείβε, ομθϑεὶ  1ῃ, νἰτῖαε ἵνα ““ἥσῃ τὸ ταπεινὸν εἰς 
κάθαρσιν τ. Να2.07.24.12(Μ.35.11848}; παρὼν ἐφιλοσόφει τῷ βίῳ 1. 
24.το(11034}); πάμπολλα ὑπὲρ προσευχῆς “-εἰ Ἰῦν ΡΥ. Ῥοπί.ογ.18(}}.70. 
11724}; 5. ἰΐνε ας αΉ ἀδεεῖς, τι Νγβδυ Μαῦ.(ρ.379.18; Μι46.0680); 
τῶν ἐν τῷ τόπῳ “-οὐύντων 1δ.(ρ.4τ1.4; οοδ 0); τῶν “οούντων ὁ βίος, καὶ 
τῶν τὴν μονήρη δίαιταν ἡρημένων (ῃγΥν5.ἐονρ.τίτ.ττ60}; ἴσα τοῖς ἀγ- 
γέλοις “-οὔντες ἨεβγοΠ.Η. Κἡ. 5.40:8(Μ.93.11078); παρὰ τοῖς ἐν 
Σκήτει --οὔῦσιν 302.}..6.8,12.τ(Ν}.67.15458}; ὙΠατ. ὐρεί, τ2(0.307.10; 
4.1021). 
. δελαῦε πξὸ α μλτἰοςοΡἤον Ὁ ἰπίγαμβ., γεριώτη τη γεηΐ, σἤοῖο 

ἐμ 1Πογοηεα φ. ἐν ἀλλοτρίοις παθήμασιν Βᾳ5.6,.2Ζ8υ(3.428Α; Μ.32. 
1Ο28Α}); ἐν ταῖς ἀλλοτρίαις φ. συμφοραῖς (Ἤγνϑ.5ας.4.0(Ρ.120.16; 1, 
4148); Δ ορΡηρη.2.8(1.704Α); ἴταπ5., δεαν τοῦ ἐμ γέμα οὐ συγ- 
χωρεῖται «-ἢσαι τὴν ἑαυτοῦ κλοπήν (τ. Να2.0»γ.24.17(}}.35.11800}); 
νόσος “-εἴται 1δ.43.62(Μ.36. 770). 

Ὦ. ἐγεαὶ, Ἰησεςίραίο ῥἐ]οςορ ιεαϊν δεήσει μὲν τὸν “-οὔντα τὰ τοῦ 
λόγου κατασκευάζειν μετὰ παντοδαπῶν ἀποδείξεων ΟτΟἋ( εἷς.4.ο(Ρ.28ο. 
21; Μ.1Ι.ΤΟ40 4}; 18.3.70(ρ.270.15; [0248}); 1Ὁ.4.40{(ρ.31.3.17; Ἰο02Ὰ}; 
ἱγεαί, ἀίξεμδς φριὶνεμαὶϊἥν περὶ τούτου χρίσματος φ. ὕντ. Π.εαίφει, 
21.7; περί τε τῆς ψυχῆς ἡμῖν “-οὔῦσα ΟτΝ 85... ΔΊ αεν.(Μ.46.0770}; 
Ομ γυϑ. λον. 46.3 τη 0.(8.2738); περὶ ἀθανασίας, καὶ περὶ ἀναστάσεως 
“κοὔσε ΤΌ Πγγ5. [μα εἰ ρεηία(τπποο); πιράταϊς περὶ ἀναστάσεως φ. 
ΟΒτνυβ, 5 αὶ. τ δ(2.0Α}; ἐμίονρτεὶ αἰοσογίεαίἑν περὶ τῶν τοῦ Δαυὶδ καὶ τοῦ 
Γολιὰθ ὅπλων ἐφιλοσοφοῦμεν...εἰ γὰρ τῷ Παύλῳ “-εἴν ἔξεστι περὶ τῆς 
κατὰ τὴν ἔρημον πέτρας, πάντως οὐδὲ ἡμῖν νεμεσήσει τις τὸν λίθον 
τοῦτον 1.6, αν] 5. ΕΔΡΟΠ͵ κατὰ τὸν αὐτὸν ἐκλαμβάνουσι τρόπον ἃ. 
αποννῖτοτί, 541}),Ε). 

Ἐφιλοσόφησις, ἡ, εἰμάν οὗ Ὀήοεοράν, Οὐ Ταῦτα, ραν. τ4(0.31. 
4; Μ.το,το805). 
φιλοσοφία, ἡ, ἵ. ῥλτϊοςοῤην; 
Α. Ῥᾶρᾷπῃ; 1. ρθη. ἀθβουϊρίϊοηβ φ. ..- ἐπιστήμη ἐστὶ τοῦ ὄντος 

καὶ τοῦ ἀληθοῦς ἐπίγνωσις, εὐδαιμονία δὲ ταύτης τῆς... σοφίας 
γέρας Τυβί,ἀταὶ.3.4(Μ.6.4814}; φ. ..- πολυχρόνιός ἐστι συμβουλή, 
σοφίας ἀίδιον μνηστευομένη ἔρωτα (ἸοΠ., ῥγοὶ ττ(ρ.70.25; Μ.8.2208); 
φ. οὔσης ὀρέξεως τοῦ ὄντως ὄντος καὶ τῶν εἰς τοῦτο συντεινόντων 
μαθημάτων 1(.5|7.2.0(}Ρ.137.7; Μ.8,081.); τοῦτο δὴ τὸ ἄριστον φ. 
ἔργον, ὃ δὴ καὶ δαιμόνων τῷ μαντικωτάτῳ ἀνατίθεται ὡς πάνσοφον 
πρόσταγμα, τὸ ᾿'γνῶθι σαυτόν᾽ τι Ἵαῦτι, αη. Ογττ(ρ.327.8; Μ.το. 
1848}; φ., τὴν ὄντως ὑψηλὴν τε καὶ ἄνω βαίνουσαν, ὅση τε πρακτικὴ 
καὶ θεωρητική, ὅση τε περὶ τὰς λογικὰς ἀποδείξεις καὶ ἀντιθέσεις 
ἔχει καὶ τὰ παλαίσματα, ἣν δὴ διαλεκτικὴν ὀνομάζουσιν ΟΥ.ΝΑ2.0γ.43. 
Δ24(Μ..36.528Α}); τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων γνῶσις ἡ Φ. 
ΟΠ τυ β.ἠοηινουΣ ἐπ Οοἱ (ττ.3018); ἄς πη] ἘΠ ΟῊ5 ΓΚ νατίουβ ΟΥ. ῬΒ]Π]οβο- 
ῬΏεΙβ, [5 Ῥ 1.6 }}.5.558(}1.78.16274}); 2. 5γΞΓΕΠῚΒ ; αἸΒΟΊΒΒΙΟΙ, ΜῊΝ 
ἘΒδΘ6 816. 50 τῆθην, [ιβι. ἠϊα],2,1,2(}}.6.4768); οἴ.14. 1αροἱ.7.3(Μ.6. 
4474}; φ. δὲ οὐ τὴν Στωϊκὴν λέγω οὐδὲ τὴν Πλατωνικὴν ἢ τὴν 

᾿Επικούρειόν τε καὶ Ἀριστοτελικήν, ἀλλ᾽ ὅσα εἴρηται παρ᾽ ἑκάστῃ τῶν 
αἱρέσεων τούτων καλῶς,...τοῦτο σύμπαν τὸ ἐκλεκτικὸν ᾧ. φημί (Ἰετη. 
τἰγιτ ](ρΡ.24.20-25.2; Μ.8.7320,0)); ἀἸδουβϑίοπ οὐ να οι !8 ΒΟΠΟΟ]Β οἵ 
στ. ΡΒΠΟβορν, ἐδ.τοτά,τς ραβϑ π(0Ρ.37.16--47.10; 1578--184.};3. ἀθ- 
τἰνεά ἔτοση ΟἹ τενοϊατοι ; Ρ]αῖο δα τι 5 μπανίηρ ἰδαυπθα Μηδὲ 15 
θεβὲ ἰπ Πὶβ ῬμΠ]οβορῆν ἔτοτι ᾿Ῥαυραυδηβ᾽, ΟἹ μη, εἶν. τσίῃ.42.3; ΜΙ. 
8.768 ὴ); ἐδ.-5.τ4(ρ.288.25: Μ,9.1408); ἐκ τῆς βαρβάρου φ. μαθὼν [56. 
ἩΕτβο 5} τὴν διὰ πυρὸς κάθαρσιν ἴδ.5.τ(0.332.1; 214}; τὴν Περι- 
πατητικὴν φ. ἔκ τε τοῦ κατὰ Μωῦσέα νόμου καὶ τῶν ἄλλων ἠρτῆσθαι 



φιλοσοφία 

προφητῶν 1.5.τ4{ρΡ.390.17; 1454}; σοππαχίοῃ ΜΠ ΡΥ ΠΕΡΌΓΕΔΗΒ, τ᾽. 
5.5(0.342.20; 450); φ. ... πολυωφελές τι χρῆμα πάλαι μὲν ἤκμασε παρὰ 
βαρβάροις κατὰ τὰ ἔθνη διαλάμψασα, ὕστερον δὲ καὶ εἰς “Ελληνας κατ- 
ἦλθεν 1δ.τιτπίρ. 45.190; Μ.8.777}}; ἐκ τῆς βαρβάρου ᾧ. πᾶσαν φερομένην 
τὴν παρ᾽ Ἕλλησιν ἐνδεικνύμενοι σοφίαν 10.5.14{Ρ.430.22; Μ.0.205Ὰ); 
4. ἰανουταῦ]ν ταρατάθα Ὀν ΟΠ γΙβιίδηϑ : σα 85 βοῖιισος δηα ρῖνοῦ οἵ 
ὅτ. ΡὈΪΠΟΞΟΡῺΥ πάντων..«αἴτιος τῶν καλῶν ὁ θεός, ἀλλὰ τῶν μὲν κατὰ 
προηγούμενον ὡς τῆς τε διαθήκης τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς νέας, τῶν δὲ κατ᾽ 
ἐπακολούθημα ὡς τῆς φ. (Ἰετη. ε͵».τ.π(ρ.τ8.1; Μ].8,7170); 1.6. (0.452. 
22; Μ.0.2618); κἄν λέγῃ τις κατὰ σύνεσιν ἀνθρώπων φ. ηὑρῆσθαι πρὸς 
“Ἑλλήνων, ἀλλὰ τὰς γραφὰς εὑρίσκω τὴν σύνεσιν θεόπεμπτον εἶναι 
λεγούσας 1ὁ.6.δ(ρ.462.1ς ; 2840) ; κινδυνεύουσι... .οἱ φάσκοντες μὴ θεόθεν 
φ. δεῦρο ἥκειν ἀδύνατον εἶναι λέγειν πάντα τὰ ἐπὶ μέρους γινώσκειν τὸν 
θεὸν μηδὲ μὴν πάντων εἶναι τῶν καλῶν αἴτιον...οὐκ ἂν δὲ τὴν ἀρχὴν 
ὑπέστη τι τῶν ὄντων ἀβουλήτως ἔχοντος τοῦ θεοῦ, εἰ δὲ βουλομένου, 
θεόθεν ἡ φ., τοιαύτην εἶναι βουληθέντος αὐτήν, οἵα ἐστίν 1δ.6.τ](ρ.512. 
τ2Π, ; 2888); σοτηπιιησαίθα {ΠγΟΌΡῊ ἱπίθγιου δηρσεὶβ, 1δ.2.2(ρ.6.17; 
4005}; Βεποα ᾿βδαϊηρ ἴο γγουβῃὶρ οἱ ἀοά ἔργον ἐστὶ Φᾧ., ἐξετάζειν περὶ 
τοῦ θείου Τυξί.ἀΐαὶ.τ.3(Μ.6.4738); ΟἸ6πι. ἰγ.τι (ρ.19.18; Μ.8,7244}); 
φιλοσοφίαν ἐκ τῆς θείας προνοίας δεδόσθαι προπαιδεύουσαν εἰς τὴν διὰ 
Χριστοῦ τελείωσιν, ἣν μὴ ἐπαισχύνηται γνώσει βαρβάρῳ μαθητεύουσα 
[φ.] προκόπτειν εἰς ἀλήθειαν 1Ὁ.6.τ7(ρ.510.22{{.; Μ.9.3840); ἃ5 Ῥτερᾶτγα- 
ἰΐοθ ἴοσ (μτϑιίαπ ἔτ ἢ, 2.1.2(0.14.1; Μ.8,γ70 098); 1Ὁ.1.5(ρ.17.33; 
7170} Ππουοίουθ ποῦθϑϑαῦν ἴον [Π6 Οσβαῖκβ, ἐδ. ; 15 ρίασα ἴῃ (ἢ βτδῃ 
116 : Ἰεδάϊηρ το ρἱδέν, ἐδ.1.4(ρ.17.24{Πν; 7178,0) ; ἀϑϑιβίπρ γαῖα ἀρϑῖ. 
Βορῃ βεῖο ατρυπηθηῖβ, ἐδ.1.2ο(ρ.63,31; 8174}; τη 1 οὗἨ {πε 'ρῃοβεϊο᾽ 
εἰ δέ που σχολὴ..«ἀντὶ τῆς ἄλλης ῥᾳθυμίας καὶ τῆς ᾿Ελληνικῆς ἐφάπτεται 
φ. 1.6. τϑίρ.ςτπ.το; Μ.9.206.4}; ἡ ἠθική τε καὶ φυσικὴ φ. γένοιτο ἄν 
ποτε τῷ ὑψηλοτέρῳ βίῳ σύζυγος..«μόνον εἶ τὰ ἐκ ταύτης κυήματα μηδὲν 
ἐπάγοιτο τοῦ ἀλλοφύλου μιάσματος τι Ν γβ5.».Μος.(Ν.44.337Ὰ}; ἀδ- 
ἔεποο ; [815 {π6 ρύτροξβε οἱ διγονπαίεῖς, ΟἸΘΓῚ. 5 7.1 τ(ρ,15.9}1.; Μ.8, 
088); μήτε. «τὴν ᾧ. λυμαίνεσθαι τὸν βίον,..«φαύλων ἔργων δημιουργὸν 
ὑπάρχουσαν, ἧ τινες διαβεβλήκασιν ἀληθείας οὖσαν εἰκόνα ἐναργῆ, θείαν 
δωρεὰν Ἕλλησι δεδομένην, μήτε ἡμᾶς ἀποσπᾶσθαι τῆς πίστεως... «ἀλλ᾽ 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, περιβολῇ πλείονι χρωμένους, ἁμῇ γέ πὴ συγγυμνασίαν 
τινὰ πίστεως ἀποδεικτικὴν ἐκπορίζεσθαι ἐΦ.1.2(0.13.28 ; 7Ο0Β) ; οἴ.1}.2. 
ττ(ρ.141.14; ΟϑΟΑ.; ἦ...ΕἘλληνικὴ ὁ. ὡς μέν τινες, κατὰ περίπτωσιν 
ἐπήβολος τῆς ἀληθείας ἁμῇ γέ πῃ, ἀμυδρῶς δὲ καὶ οὐ πάσης, γίνεται" 
ὡς δὲ ἄλλοι βούλονται, ἐκ τοῦ διαβόλου τὴν κίνησιν ἴσχει. ἔνιοι δὲ 
δυνάμεις τινὰς ὑποβεβηκυίας ἐμπνεῦσαι τὴν πᾶσαν φ. ὑπειλήφασιν. 
ἀλλ᾽ εἰ καὶ μὴ καταλαμβάνει ἡ ̓ΕἙλληνικὴ φ. τὸ μέγεθος τῆς ἀληθείας, 
ἔτι δὲ ἐξασθενεῖ πράττειν τὰς κυριακὰς ἐντολάς, ἀλλ᾽ οὖν γε προκατα- 
σκευάζει τὴν ὁδὸν τῇ βασιλικωτάτῃ διδασκαλίᾳ, ἁμῇ γέ πῃ σωφρονί- 
ζουσα καὶ τὸ ἦθος προτυποῦσα καὶ προστύφουσα εἰς παραδοχὴν τῆς 
ἀληθείας {τὸν τὴν πρόνοιαν δοξάζοντα 1ν.τ. τό(ρ. 52.158. ; 706λ); 1}. 
χυα͵)(ρ 5 π 21; 8018); 10,6.8(ρ.465.3}",; Μ.0,288866.}; 5. 115 16 ΠΙΟΥΙΝ ; 
ἃ. ἴο Τυδαίδιη τὴν δὲ ἀνὰ τὸν κλύδωνα τὸν ἐθνικὸν γεννωμένην...ᾧ. 
“Ελληνικὴν οἱ ἰχθύες ἐμήνυον, εἰς διατροφὴν ἐκτενῆ τοῖς ἔτι χαμαὶ κει- 
μένοις δεδομένοι- αὐξήσαντες μὲν οὐκέτι (Ἰεμι. 5 ,7γ.6.11(0.470.7; Μ.Ο. 
216 Ὰ}; ὅτι μὴ ἄνευ λόγου σώφρονος δεύτερα θέμενοι τὰ τῆς ᾿Ελλήνων φ. 
τὴν παρ᾽ ᾿Εβραίοις θεολογίαν προτετιμήκαμεν, γνοίης ἄν, μαθὼν ὡς καὶ 
αὐτῶν ᾿Ελλήνων οἱ δὴ μάλιστα ὀρθότερον φιλοσοφίας ἁψάμενοι, .. οὐδ᾽ 
ἕτερα τῶν παρὰ τοῖς ᾿Εβραίοις προκεκυρωμένων ἐφεῦρον ἀληθῆ δόγματα 
Ἐπ5.}.ε.το.4(4680; Μ,21.7800) οἴ, Βιργα 3; Ὁ. ἴὸ (Βτιβεβηϊν ἀληθῆ 
σοφίαν..«ἣν φιλοσοφίας ἄκροι μόνον ἠνίξαντο, οὗ δὲ τοῦ Χριστοῦ 
μαθηταὶ.. «ἀνεκήρυξαν ΓἸοτα, ῥγοί, ττ(ρ.70.15; Μ.8.2294}; ἡ μὲν “Ἑλλη- 
νικὴ φ. τῇ ἐκ τῆς θρυαλλίδος ἔοικεν λαμπηδόνι, ἣν ἀνάπτουσιν ἄνθρω- 
ποι-..«κηρυχθέντος δὲ τοῦ λόγου πᾶν ἐκεῖνο τὸ ἅγιον ἐξέλαμψεν φῶς Ἰά. 
δἷγ. 5. (ρ.345.4; Μ.0.528); δεῖ...διὰ Χριστοῦ τὴν ἀλήθειαν μεμαθηκότας 
σώζεσθαι, κἂν φιλοσοφήσαντες τὴν “Ἑλληνικὴν φ. τύχωσιν 1δ.5.τ5 

(ρ. 38.2.10; 1280); ὅ...τοῦ διδασκάλου τοῦ ἡμετέρον λόγος οὐκ ἔμεινεν ἐν 
Ιουδαίᾳ μόνῃ, καθάπερ ἐν ̓ Ελλάδι ἡ φ. ... καὶ τὴν μὲν φ. τὴν ᾿ΕἘλληνικὴν 
ἐὰν ὃ τυχὼν ἄρχων κωλύσῃ, οἴχεται παραχρῆμα, τὴν δὲ ἡμετέραν 
διδασκαλίαν...κωλύουσιν ὁμοῦ βασιλεῖς καὶ τύραννοι... ἣ δὲ καὶ μᾶλλον 
ἀνθεῖ 1δ.6.τϑίρ. 518. τς, ; ΦΟΟΒῚ ; οἵ, ῥλῖϊοςορλία ἐμ ἶηι διε 1}. ΟΉΤΉ ΡΊ5 
ἰορὶ ἀφὶ εομίγαγία ὁ! Ἠέφμε ἸΏ. οριμίθμς ἐοηδοηα. ΜΠ ϑηΐηι 
ῬλΠοςοῤἠιοντν μΉ 91 ἐξ5 ἀἰδιερι, φαΐ οποία ἐγρεαῦί!, βογδιηί, ἐπὶ πος 
εὐ ΗΠ} ἰοσὶ ἀοῖ.. ἡπογα]ς ὑέγο εἰ ῥἠνεῖεα, φᾶς ἀτεῖην βδτϊο- 
Ξορἧΐα, Ραμα οπηηΐς, σίαθ πορίγα μη, ΦοΉ11ι. αἸφοτάεὶ ὑεγο α Ἠοδῖς, 
ἐπὶ ἄεο ἀἰεῖ! ἐς5 6 τιαίεγτανη εοαοίεγμανι, ΟΥνβον.14.3 τη σεη.(0Ρ.123. 
40-124.5; Μ.12.2370--228Α}; πολλὴ διαφορά... μεταξὺ τῶν τῆς θεοσε- 
βείας λόγων καὶ τῶν τῆς φ. ὃ γὰρ τῆς ἀληθείας λόγος ἀπόδειξιν ἔχει τὴν 
ἐκ προφητείας, ὁ δὲ τῆς φ. καλλιλογίας παρέχων ἐκ στοχασμῶν δοκεῖ 
παριστάνειν τὰς ἀποδείξεις Ἐο».ΟἸενι.τπ.ς; ς. ἀεἔδοῖς ψυχαὶ... Ελ- 

ληνικὴν νεμόμεναι ᾧ., ἧς καθάπερ καὶ τῶν καρύων οὐ τὸ πᾶν ἐδώδιμον 
ΟἸοχη. ἐν. τ.τ(Ρ.6.23; Μ.8,6038); 10.6.8(0.465.34:; Μ,0.2808); ποτέραν 
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δεῖ τῶν φΦ. ἑλέσθαι μᾶλλον, τὴν ἔξω καὶ παίζουσαν τὰς τῆς ἀληθείας 
σκιὰς ἐν τῷ τῆς φ. σχήματι...ἢ τὴν ἡμετέραν ΟΥΟΝᾺ2.0}.25.4{}}.35. 

12044}; τὰ καλὰ τῶν δογμάτων παρὰ τῇ ἔξω φ. ταῖς ἀτόποις προσϑθή- 

καις καταμολύνεται ΟΥΝ Υ85.}.1105.(Μ.44.3378}); 15. ἀβθ1685. ἔτι, 

5ΌΟΝ 5 κατηγορίαι τινές, καὶ ἀναλύσεις, καὶ μίξεις κτὰ. ΟΥΝᾺΖ.ΟΥ, 

25.6{12058); οἱ δὲ ἐξ ἐθνῶν... ἀεὶ τοῖς τῶν παραπαιόντων ἐνατρεφόμενον 

μύθοις (τοῦτο γὰρ ἡ τῶν ἔξωθεν φ.) ὈΒτγ5.ἤοηι.9.1 τ4..}0.(8.530); μέγα. 

ἀγαθὸν φ." φ. δὲ λέγω τὴν παρ᾽ ἡμῖν. τὰ γὰρ τῶν ἔξωθεν, ῥήματα καὶ 

μῦθοι μόνον εἰσί" καὶ οὐδὲ αὐτοὶ οἱ μῦθοι φιλόσοφόν τι ἔχοντες 1.43.1 

(375Ε); Ἕλληνες ἄνδρες τριωβολιμαῖοί τινες καὶ κύνες, φ. τοιαύτην 

. ἀναδεξάμενοι τριωβολιμαῖον: τοιαύτη γὰρ ἡ “Ἑλληνική' μᾶλλον δὲ οὐδὲ 

αὐτήν, ἀλλ᾽ ὄνομα αὐτῆς καὶ τρίβωνα περιθέμενοι..-πολλοὺς δυσωποῦσι 

Ἰά4,ἤοηι.21.3 ἴῃ ἘΡβιατ.τό20); 6. 5. Ραυ]}᾿5 αἰττὰᾶ6 Παῦλος... οὐ ᾧ. 
διαβάλλων φαίνεται, τὸν δὲ τοῦ γνωστικοῦ μεταλαμβάνοντα ὕψους οὐκέτι 

παλινδρομεῖν ἀξιοῖ ἐπὶ τὴν ᾿Ελληνικὴν φ., στοιχεῖα τοῦ κόσμου ταύτην 

ἀλληγορῶν ΓὈἸοπι.Ξίγ.6.8(ρΡ.465. 2}. ; Μ.9.2848); Παῦλος συνιδὼν ὅτι 
ἔστιν ἐν φ. ̓ Ελληνικῇ οὐκ εὐκαταφρόνητα τοῖς πολλοῖς πιθανά ΟΥ,(ἰδἷς. 
ΡῬτοεπι. ίρ.54.9; Μ.11.6488); 7. ΟΥρΡΘη 85 [θϑοΠεῦ οἱ Ρ ]ΟΒΟΡὮΥ, 

αΥ.Τἤδαπιραηπ. Ον.ττ(ρ.25.24; Ν το τοι) ; 8. το! ἴοι5 θεῖ νοθη Φ. 

ἀηα σοφία, ν. σοφία. 
Β. Ομ τιβείδη (απ 7658}; 1. ρθη. ἀθβουρίίομ ἔστι... μέγιστον 

κτῆμα καὶ τιμιώτατον θεῷ, ᾧ τε προσάγει καὶ συνίστησιν ἡμᾶς μόνη, 

καὶ ὅσιοι ὡς ἀληθῶς οὗτοί εἰσιν οἱ φιλοσοφίᾳ τὸν νοῦν προσεσχηκότες 
Ταβτιδίαϊ,2.τ(Μ.6.476}}; φ. γάρ ἐστιν ἠθῶν κατόρθωσις μετὰ δόξης τῆς 
περὶ τοῦ ὄντος γνώσεως ἀληθοῦς ΝῊ. ὀχογε.3(Μ.19.7218); 2. οἵ 65 
το]ρίοῃ ἡ.. «κατὰ Μωῦσέα φ. τετραχῇ τέμνεται, εἴς τε τὸ ἱστορικὺν καὶ 

τὸ κυρίως λεγόμενον νομοθετικόν...τὸ τρίτον δὲ εἰς τὸ ἱερουργικόν... 

καὶ τέταρτον ἐπὶ πᾶσι τὸ θεολογικὸν εἶδος (Ἰοη.51:7.1.28(ρ.1τοϑ.24; Μ.8, 
φσιο); Με. σγρη.7.4(0.75.15; Μ.18.1290); ἡ τῶν “Εβραίων φ. μαι. 

αἰγεεί. τ(ρ.50.τα; 4.751); 3.. οἹὁὨ (τ βεδαῖν ; δ. ἴῃ ρθη. Χριστιανοὶ 

καλοῦνται..«ὄνομα τῆς φ. καινὸν ἔχουσιν Τυ5:. ΤαῤοΪ.26.6(Μ,0.360λ}; ἡ 
ἡμετέρα φ. Ταῖιογαὶ.51(0.31.5; Μ,6.8680) ; Χριστιανῶν ᾧ. 10115.}.,ε.2. 
1τ3.6(Μ.20.1694}); Ἐναρτι Ροπί ρ.τ(}.32.2484); τοῦτο οἰκετῶν εὐγνω- 
μόνων, τὸ κακῶς πάσχοντας μένειν τὸν δεσπότην θεραπεύοντας" ταῦτα 
φιλοσοφίας διδάγματα (Ὠχγ5.ἐχροΐμ Ρ5.453:21ἴ.(5.1574}} 14. ἢοτη.4.4 ΤΉ 
Ουϊ (ατ.3:]8}); ἡ καθ᾽ ἡμᾶς φ. Ὀϊοπ. Ατ,α.5.2.2(Μ.3.6404)} {10.1).8.. 
23(Μ.96.τούοα) ; Ὁ. ἃ5 ἡ βάρβαρος ᾧ.: χαίρειν εἰπὼν καὶ τῇ Ρωμαίων 
μεγαλαυχίᾳ καὶ τῇ Ἀθηναίων ψνχρολογίᾳ.. .τῆς καθ᾿ ἡμᾶς βαρβάρου 
φ. ἀντεποιησάμην Ταῖ,ογαί.35(0.37.7; Μ.6.8770}; οἵ ΑἸοπερ ἰε.2.4 

(Δ1.6.80568}; ἡ γὰρ καθ᾽ ἡμᾶς φ. πρότερον μὲν ἐν βαρβάροις ἤκμασεν 

Με]. 9».4ρ.1.08.}..6.4.206.1(Ν14.20.3038}} ἡ.--βάρβαρος φ., ἣν μεθέπομεν 
ἡμεῖς, τελεία τῷ ὄντι καὶ ἀληθής ΟἸΘΠ).5,7.2.2(0.115.το; Μ.8.9330); 
σοπεταβίεα ἢ υδησηρϑ οἱ σοι πιρόγαγν ΟἿ, ΡΒΠΟΒΟΡΠοΥΆ, 6.8, 
τίρ.80. 586. ; Μι0. 5 570-560 Δ}; Πεπος ὁρᾷς φ. βάρβαρον ἔργα ἐπαγγελλο- 
μένην, οὐ λάγους 1δ.1.χ6(ρ.5ο.20; Μ,8,7924}); (Πτγ5. μοι. 6.3 τη ΤΟΥ. 
(το.474); 6. 1[5 ΒαΡΟΣΙΟΥΤν 45 [η6 ἴτας ΡΒΠΟΒΟΡΗΥ διαλογιζόμενός τε 
πρὸς ἐμαυτὸν τοὺς λόγους αὐτοῦ [5ς. Χριστοῦ) ταύτην μόνην εὕρισκον 
φ. ἀσφαλῇ Τυβι.ἀϊα].8.τ(Μ,6.4021)); πάσης μὲν φ. ἀνθρωπείου ὑπέρτερα 
Ἰά. Ζαροῖ.τς.3(Μ.6.4680); τὴν ἀληθῆ ᾧ. δι᾿ υἱοῦ παραδιδομένην (οπι. 
εἰγιττϑίρ.58.2; Μ.8.8οςα); ὁ Χριστιανισμός, οὔτε ᾿Ελληνισμός τις ὧν 
οὔτε ᾿Ιουδαϊομός, ἀλλὰ τὸ μεταξὺ τούτων..-ἀρχαιοτάτη μέν τις ᾧ. 
πλὴν ἀλλὰ νεωστὶ πᾶσιν ἀνθρώποις..«νενομοθετημένη Τλτι5,(.6.1.2(,..8, 
35) Μ.22.254}; ἀνωτάτω φ. 1δ.τ.6(ρ.31.32; 610}; ἱερὰ φ. ΟΥ Ν γ585.7Ὲ 5.5 
(Ν1.46,6770); τεῖ. ΜαρῚ οὐδὲ γὰρ πρόβατα καὶ μόσχους ἔϑυσαν, τῆς δὲ 
ἐκκλησιαστικῆς ἐγγὺς ὄντα φ." ἐπίγνωσιν γὰρ καὶ ὑπακοὴν καὶ ἀγάπην 
αὐτῷ προσῆγον (Βτγ5.ο»,.ὅ.1 ἠῃ ΜΠ (7 .ατοὸ8}} φ. ἀληθῆ 1ἃ.}ιογ.2.4 
ἐπ 70.(8.πΆ0}; φίλοσοφεῖν ἐπετήδευσαν. «.ΕἙΕλλήνων πολλοί, καὶ ᾿]ου- 
δαίων δὲ οὐκ ὀλίγοι’ μόνοι δὲ τὴν ἀληθῆ ᾧ. ἐζήλωσαν οἱ τοῦ Χριστοῦ 
μαθηταί ΝἸ] ἐχεγς.τ(}1.70.720 4}; 1. 3(7210); 4. ἴῃ το], ἴο νιτίμα; 
ἃ. ἀρετή απ φ. ἴτοα. σουρ δα οὐ ἐηπαῖο, ΜοΙΠ. νη βυργοοιι [).4. 
22; Μ.18,324}; [δπ5.}.6.1.2.τοί Μ.20.610}); (Βγγβ.ἠον.30.6 τη ΤΟΥ. 
(το.268Ε); ΤΠ. απο ργοοηι (2.τοῦ); Δι απ. δ:7[.(2.1260};}; ἰά, 
ργτουϊά.ο(4.643); ἀρετὴν μὲν ὁριξόμεθα, φρόνησιν, σωφροσύνην, ἀνδρίαν, 
δικαιοσύνην, καὶ τὰ ἀπὸ τούτων γεννώμενα. ..τῆς φ. μόρια 10.6(566) ; 
τοὺς μὲν ἀκτημοσύνην ἀσκοῦντας, καὶ τῇ ἄλλῃ φ. διαλάμποντας [5]ἃ. 
Ῥε]..}}.3.17(Μ.78.7448};} Ὁ. ῥγδοῖϊος. ἱπνοϊνίαρ 50] Ἐσουίγοϊ, (επι- 
φεζᾶηορ, τηοἀεγδίίοη οὐδεὶς κακῷ κακὸν ἰᾶται, ἀλλ᾽ ἀγαθῷ τὸ κακόν. 
ταῦτα παρ᾽ "Ελλησί τινες φιλοσοφοῦσιν. αἰσχυνθῶμεν τοίνυν, εἰ παρ᾽ 
“Ἕλλησι τοῖς ἀνοήτοις τοσαύτης οὔσης τῆς Φ., ἡμεῖς ἐλάττους φαινόμεθα. 
πολλοὶ ἠδικήθησαν, καὶ ἤνεγκαν: πολλοὶ ἐσυκοφαντήθησαν, καὶ οὐκ 
ἡμύναντο (Πγν5.ἤον.51.3 τη 70.(8.303Ὰ}); οὐ δοκεῖ σοι φιλοσοφίας εἶναι 
μεγάλης, ὅταν κύων δακνόμενος ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, μετὰ τὸ λαβεῖν καὶ 
θηρεῦσαι, παρούσης ἀπέχηται τῆς τροφῆς; 14.᾿Ποη1.34.5 ΤῊ “2.(9.2660}; 

γυναῖκες, ὅσαι πᾶσαν μὲν ἐπεδείξαντο φ., ταύτην δὲ τὴν δυσκληρίαν 
[3ς. ΟὨΠ ΠΕ 55π|655] οὐκ ἤνεγκαν 14. ἄπηα 2.1(4.1120); 1}.2.3(4.7151); 
ἰά ἤονι.87.3 ἡῃ 11. γ.8218); τεῦ, αν 5 πιοάοταιί θη τον ατάς 



φιλοσοφικῶς 

58}, 1(. αυϊά 3.3(4.112Ε--733)}; ΤΕύφω. 56 τῷ ὙΚερ.(1.301}; 8150 
Ῥαϑίοπος παλαιῶν ἀνδρῶν ἐν...«πλήθες τῶν ἀνιόντων ἀκατάσειστον....Φ. 
Ὠϊοπ. Ατ.δ,ἢ.3.3.4(Ν1.3.4200); τηϑρπδπίγηϊν, (Πγυβυ ἤθη. 1 5.10 ΤῊ 
ΜΙΜ].2020) ; Βυμ τ ν δηα πιθθκη 685, ἐῤ.57.4{5808) ; 1ἃ,λογι.32.,3 ἴῃ 
.]0.(8.τ860); 5. ἀεποιίηρ βρί τευ] 1 ; ἃ. ἴῃ ρϑη., αὐ ν γ85.1}|5 11}. 
(ρ.83.3; Μ.34.4368); Ομτυβ. μόρα, 1 4.1 ἐπ Οθη.(4.1070}; ὙΒατ, λ γεῖ.2 
(3.1χ21); 16, δεῖ, τ λ(ρ.Ζ00.1 ; 4.τοι2); Ὁ. τοῦ. αβοθ οὐβπὶ ἄπαιδες γεγό- 
νασιεν.««γυναικείας δ᾽ ἀποστροφῇ μίξεως, ἣν..«φιλοσοφίας ἔρωτι προεί- 
λοντὸ Ἐπι5.0.,4.26(Ρ.127.8; Μ,20.11730); χρὴ-.-.σώματος ἐπιμέλειαν 
ποιεῖσθαι, οὐ διὰ τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ὑπηρεσίαν.. «φιλοσοφίᾳ κτωμένους. 
ἀδύνατον γὰρ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ σώματος εὐήνιον πρὸς φιλοσοφίαν μὴ 
ἔχοντας, ἢ ἀναγνώσμασι φιλοσόφοις ἁρκέσαι, ἢ τὸν νοῦν.. «πρὸς εὐχὴν 
δεόντως συντεῖναι, ἢ συνόλως τι τῶν φιλοσοφίᾳ ἐπιβαλλόντων....ἐργά- 
σασθαι ἘΒα5,Αποιοῖγρ.ττ( Μ.30.6928); καλὴ ἡ Φ. ..- ὅτι οὐδὲ ἰατρεύ- 
εσθαι πολυτελῶς τοῖς τροφίμοις αὐτῆς ἐπιτρέπει' ἀλλὰ τὸ αὐτὸ καὶ ὄψιον 
ἐστὶ παρ᾽ αὐτῇ, καὶ πρὸς ὑγιεέαν ἀρκεῖ Βιδι5.ἐῤ.τ86(3.2670 ; Μ.32.6610); 
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οὐδὲν ὅ μετέχων τῆς τροφῆς, τοῦ μὴ μετέχοντος δεύτερος εἰς φ. φανεῖται 
1Β65.ἐση5,.4.4(2.5474; Μ.3τ.13520) ; ὅσοι τῆς φ. τρόφιμοι...τὴν ἁγίαν. 
τεσσαρακοστὴν χαίροντες ὑποδέξασθε ᾿Αδτ. Αγ ἀοηε,τ4(Μ.40.3728); 
ῬΟΒ510]6 απ πξοφβθατν 8150 ἴῸ1 ἴθωβα ἡνίησ τὰ ἐπ ψουἹά, Ομ ν5. 
ἤονι.55.6 τη Μ|.(7. 640); Ἰά ορῥιση. 53 οι 914}; Τπατ, ἢ, γ61.2(3.1ττ123); 
ς. Βουτοα5 οὗ φ, ἀπα τλθϑὴβ οὗ αἰίαϊηίηρ ἴἴ: ἐνῆγεν [56. (Βγ151] εἰς φ. 
(Βγνϑ8.ἤοη, το. ἴῃ 711.{7.2448}; ταύτην παρὰ τοῦ διδασκάλου τὴν φ. 
ἐμάνθανε 14, Ξ’αΐ.τ. (2.50); ἡ δὲ τοῦ πνεύματος χάρις..«πᾶσι τοῖς προσ- 
έχουσι φ. ἐντίθησι 1δ.1.τ(3Ὰ}; ἀρκεῖ δὲ ἕκαστος στίχος [56. οὗ Ῥ55.} 
πολλὴν ἡμῖν ἐνθεῖναι ᾧ. Δ «ἐχρυΐῃ Ἐ5.41τ:3(5,1410); ρονετίν, Β88.6}.4 
(3.γ7γ66; Μ.32.2260); Βυπη]τεν τὸ μετὰ τῶν ἐσχάτων ἑαυτὸν ἀριθμεῖν. 
τοῦτο ᾧ. πάσης ἀρχή (Ὦγνβ, ον.3.5 ἢ. 1ΜΠ|.(}.420}; βο] τα, 14 λον. 
42.1 τη 7ο.(8,2480)); Ῥτάγνψεσ, 14. ἐαρῤοΐῃ 5.4: 2(5.8Ὰ}); 5τρ!Ποἰτν, 14. 
ἤονι.7.3 ἴῃ. Αε.(0.50Ὲ}; Ῥατν οὗἩ τηϊηά, Μαχ.εαῤ.5.ο4(Ν.90.12880); 
ἃ. Βρηεϑί ἄερτεε οὗτος γὰρ φιλοσοφίας ὅρος, μετὰ συνέσεως ἄπλαστον 
εἶναι" τοῦτο βίος ἀγγελικός (ῃγγε, πορι. 6.2.4. τ. Μ|Ι.(7.624Ὲ}; ὅσοι τῆς 
φ, εἰς ἄκρον ἐληλύθασι, καὶ σφᾶς ἄγειν δύνανται καὶ μόνοι διατρίβειν 
50Ζ.ἢ.6.6.51.4(Μ.67.τ2880); 6. οὐ βρίτίτυα] ἀοοίτίμα οὖς ἀμφὶ τὰ 
Ἐλλήνων, μαθήματα δεινῶς ἐπτοημένους, φιλοσοφίας αὐτοῖς ἐνεὶς [Ξ6. 
Οτ.] ἔρωτα Ἐπ|5.᾿..6.6.32ο(Μ.20. 5808) ; πόθος...τῶν θείων δογμάτων, καὶ 
τῆς περὶ ἐκεῖνα φ. ... πρὸς τὴν ἀνωτάτω φᾧ. παιδαγωγῶν Τύναρτ,εῤ.1 
(Μ.32.248Ὰ); αὐτὰ δὲ εἰρημένα Παύλῳ φιλοσοφίας ἔγεμε (Βτγ5.ἤονι. 
40.515 Δε.(0.3684); ΤΠάτ.6ρ.γ7(4.τοῦ6}) ; τεῦ. ἀροβίο]ς ἰεδομίηρ μεστὴ 
«πάσης ᾧ. Ογτ,,..6:27(}.72. 5064) ; ἐπιστολὴν..«πολλῆς γέμουσαν φ. 
10.0.8. } .«6(Μι,06.12οσα); 7. οὗ τεϊίρίουιβ 116 ἠξιοῦτο [56. (ηδίδη- 
{1π6] τιμῆς πλείονος τοὺς τὸν σφῶν βίον τῇ κατὰ θεὸν ἀναθέντας φ. 
Ἐλιβ5.ν.(.4.28(0.128.13.; Ν,20.11774}; 1ἅ.}.6.6.το(}1.20.5418); πάσης 
ὕλης βιωτικῆς γυμνωθέντας ἐντὸς τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν γενέσθαι βίον 
Βαβ.ἀϑεεὶ.2.τ(2.223Ἐ; ΝΠ.31.8818}; τὴν τῶν μοναχῶν φ. ... λάμπουσαν 
ΟΠ τνβ.ἤονι. 6.3 ἢ ΤΟ ον. (το.484}; φ. ἀποστρέφεται θόρυβον, καὶ γυμνα- 
σία μοναχικὴ ἔξω κατορθοῦται συγχύσεως [5ϊ4. Ῥ6].ἐῤῥ.1.02(Μ.γ8. 
2458); ΤΠ. ἦἢ.6.4.28.τ(3.το0 7); οἱ δὲ τῆς εὐαγγελικῆς ἐρασθέντες φ. 
πόρρωθεν τῶν πολιτικῶν θορύβων γεγένηνται 14 αὐέρει.τλίρ.3ο6.1; 4. 
ΙΟΙ0); τῶν μοναχῶν φιλοσοφίαν, ἐν ἐπιστήμῃ τῶν ἑνοποιῶν ἐντολῶν 
ἐνεργουμένην Τὴ οη.Ατ.ε.}.6.2.2(Μ.3,5330); {70.}0).8..}.τ8(Μ.96. 
ΙΟΙ7})}; 8. νἰγίι}}ν εαπδῖθα Ἡνἢ βαπο εν τὴν ᾿Ιωάννου εὐχάριστον 
φ. ῬΑἢ υΟἰνγς.ττίρ.66.τ4; Μ.47.37}} οὐκ ἤνεγκεν ὁ φθόνος τὰς τῆς 
ἐκείνου φ. μαρμαρυγάς ΤὨαϊ.Ὺ.6.5.34.τ(2.τογ4}ὺ; 14... γε1,2τ(3.1240); 
9. οὗ Ἰονε οἵ (οα ἀρετὴ δὲ καὶ φ., μόνη μένει ἀγαθῶν..«ἀδύνατον γὰρ 
κατορθῶσαι ᾧ. τὸν μὴ θερμὸν τοῦ θεοῦ γενόμενον ἐραστήν" μᾶλλον δὲ 
αὐτὸ τοῦτο ᾧ. καλεῖται. σοφία γὰρ ὃ θεὸς καὶ ἔστι, καὶ καλεῖται Ὑμαϊ. 
φαγ1}.(3.τ2ττὴ; 14,ἢ γε]. 5(4.ττα τ). 

11. ἀϊεεῖρίίηε, αἀμεγέηοο ἰο ταβᾶϊς, γορηε οἱ νοσοῦντες, ἂν μὴ 
διαπαντὸς εὐτακτῶσιν, οὐδὲν αὐτοῖς ὄφελος τῆς μέχρι τριῶν καὶ 
τεσσάρων ἡμερῶν φ. (ῃτν5.Ξἰαὶ.3.7(2.461)). 

Ἐφιλοσοφικῶς, τοῦδ ἐξ ατιϑίεγτῖν δοσοηηρ ἰο ἃ ῥ Ι σφορλον, Ἐλιβ. 
Ητενοεῖ, τϑ(5230 ; Μ.22.8240) ; ἘΡΙΡΕ:ἦαεν.17.18(ρ.432.5; Μ.42.6650). 

Φιλόσοφος, ὁ, Α. ῥῥτίοςορῥεν,; 1. σοὴ. σμασασίουιβίίοβ ἀγαπᾷ τὴν 
ἀλήθειαν ὁ φ., ἐκ τοῦ θεράπων εἶναι γνήσιος δι᾿ ἀγάπην ἤδη φίλος 
νομισθεὶς ΟἸδη). ἐν, 2.ο(Ρ.126.50; Μ.8.οϑο0); βοοὶηρ ΠΙΟΘ ΕΟ βπ655 
86 Ἰαχυγν, 1Ὁ.2.2ο(ρ.τὅτοτό ; τοδοΟ) ; τριῶν... ἀντέχεται ὁ ἡμεδαπὸς 
ῴ., πρῶτον μὲν τῆς θεωρίας, δεύτερον δὲ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐπιτελέσεως, 
τρίτον ἀνδρῶν ἀγαθῶν κατασκευῆς 1ὁ.2.το(ρ.137.14; ΟΒ1Β)}; φ. δὲ 
λέγονται παρ᾽ ἡμῖν μὲν οὗ σοφίας ἐρῶντες τῆς τοῦ πάντων δημιουργοῦ... 
υἱοῦ τοῦ θεοῦ, παρ᾽ “Ἕλλησι δὲ οἱ τῶν περὶ ἀρετῆς λόγων ἀντιλαμβανό- 
μενοι 1Ὁ.6.7(0.450.22 ; Μ.0.2778}); δύο.. -δυασκράτητα, θεὸς καὶ ἄγγελος" 
καὶ τὸ τρίτον ᾧ., ἄυλος ἐν ὕλῃ, ἐν σώματι ἀπερίγραπτος, ἐπὶ γῆς 
οὐράνιος. .«νικῶν τῷ νικᾶσθαι τοὺς κρατεῖν νομίζοντας τ. ΝΑ 2.0}.26.15 
(Μ.35.12458); ᾧ. .-- καλῶ τοὺς οὐδὲν περιττὸν ἐπιζητοῦντας (Ὦτνϑ5. 
λον. 34.5 ἴῃ: ΤΟον.(το.3170); αι ἤονι.21.4 ἵπ ἘΡλ (τ. τό4Ὰ)}; {ταῖῖβ 
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πη ογν οὗ 8. ΡΠ ΟΒΟΡἤΕῚ: οαἸαπιην, {π5ϊ.2αροΪ.4.2(Ν1.6.448Δλ}); 
ἄνδτοθ, 10, 414ἰ.2.3(Ν.6.4774}; 2. Ραρϑὴ οὗ φ. περὶ θεοῦ τὸν ἅπαντα 
ποιοῦνται λόγον..«καὶ περὶ μοναρχίας αὐτοῖς καὶ προνοίας αἱ ζητήσεις 
γίνονται ἑκάστοτε Τυβὶ. ἀϊαἰ.1.3(Μ.6.4738); Αἴμοηαρ ἶφι τ(Μ,6, 
ΘΟΟΑ) ; ΠΟΤᾺ] [οδομίηρ, (]επι, ῥαδά.τ.τοίρ.145.1]; Μ.8.561Ὰ}; 16.1.13 
(ρ.150.22; 3728); ἡ. «ἀνθρωπίνη ἐγκράτεια, ἡ κατὰ τοὺς ᾧ. λέγω τοὺς 
Ἑλλήνων 14.517.3.7(Ρ.222.14; Μ.8.γτότα); Οτ ἽΒαῦτα, ραν. ττ(ρ.26. 
24; Μ.το.1ο848) ; πρὸς τὸν αἴτιον καὶ αὑτῶν τῶν ὄντων καὶ τῆς γνώσεως 
αὐτῶν ἐχρῆν ἀνάγεσθαι τοὺς ἀληθεῖς φ. Τηοη. Ατ.6}.}.2(Μ.3.τοβ0Β); 
ΘΙΤΟΙΒ φιλοσόφων παρατρέπεται χορὸς πρὸς μὲν τὴν οὐρανοῦ θέαν 
παγκάλως γεγονέναι τὸν ἄνθρωπον ὁμολογούντων, τὰ δὲ ἐν οὐρανῷ φαι- 
νόμενα. «προσκυνούντων (Ἴδη ῥγοὶ. 4(0.48.1τ0; Μ.8.1648); σοπμάριηπα- 
ἴοη οὗ ΟΠ βδηβ, 1α.5;γ.7.1{ρ.3.4; Μ'.9.4018); Ηον» ΟἸομιτ.το; 
ἐνηδρεύθησαν...οἱ τῶν “Ελλήνων φ. 18.2.7; ἀοτυαςα ᾿γ (ΠγΙβ[ἰΔὴ8 τίς 
«ὐτοὺς ληρώδεις ἐκείνων λόγους ἀποδέχῃ τῶν..«φ.; Ὀέορη 8,2; Τὰῖ, 
ογαί.τοίρ.20.27; Μ.6.8488); ὁ φ. ... μετὰ τῆς μακρηγορίας, καὶ ἀσα- 
φείας πολλῆς τὰ εἰρημένα ἐνέπλησεν (ΒΥγ5.᾿|051.1.5 ἴῃ ΜιΊ.(, αἸΑῚ; 
ποῦ νῦν εἰσιν οἱ τῶν “Ελλήνων φ. .«.«; 1δ.1ο. 4(1440}; ἴῃ τοὶ, ἴοὸ 
Ουβδηϊὶν νήπιοι... οὗ φ., ἐὰν μὴ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἀπανδρωθῶσιν 
ΟἸεπι. οἐγ.1.1τ(ρ.34.22; Μ΄.8.1524}; οἔ.1δ.5.4(ρ.341.20; Μ.9.448}; ΟΒγγϑ. 
ἤονη.5.1 1π ΤΟ ογ.(το0.348); ἰραοῃίην Βογτονγεα ἔγοπι γονοιατίοῃ οἷ... 
φ. ἔκλεψαν ἐκ τῶν ἁγίων γραφῶν ΤΏΡ]. Απίι. Απίοἷ.τ.τ4(Μ.6.το4ςᾺ}); 
ΟἼδιη. ἐγ. 6.4(0.448.20; Μ.9.2534}; οἵ τδ.τ. τ(ρ.ὅ4.18; Μ.8.82οΑ); 
κλέπτας λέγεσθαι τοὺς τῶν “Ἑλλήνων φ., παρὰ Μωσέως καὶ τῶν προ- 
φητῶν τὰ κυριώτατα τῶν δογμάτων οὐκ εὐχαρίστως εἰληφότας ἐῤι-τ 
(0.332.15; Μ.0.244}; (ΤΙ 1805 τεΐϊδ!η ἡ μαΐ 15 ἔτ ἰπ ραραπ [Θ80ἢ- 
τησ, στ ΓΒδαμλ, ῥα ν τ4(ρ.33.11; Μετο.16024); 3. (Βγβείδη ; 8. οὗ 
ΟΠ γΙϑυμηβ. ἴῃ σ6π., 85 {{πῸ ῬΒἢ]ΟΒΟΡΒΕ 5, [ὰϑὲ.41α].8,2(}1.6.4021)}; 
τ, ΝᾺ 2.0»γ.,25.6(Μ.35.1205Ὰ); Ὁ. οὗ ἀϑοθίϊος βίῳ φ, ἀληθῆ... Πάμφιλον 
Ἐ5.λ.6.7.32.25(}1.20,7328); οὗτοι γάρ εἰσιν... «ᾧ. θεοῦ, οἱ ὁδηγούμενοι 
«««Κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως Μασ. Αορ.λο»1.17. 
τοί Μ.34.0620}}. 

Β. σεεείῖς, φιοηῇ ὁ γὰρ ἀκριβὴς ᾧ. φροντιστήριον ἔχων τὸ σῶμα, καὶ 
καταγωγὴν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ, κἂν ἐπ᾽’ ἀγορᾶς ὧν τύχῃ, κἂν ἐν πανη- 
γύρει, κἂν ἐν ὄρει...ἐν τῷ φυσικῷ μοναστηρίῳ καθίδρυται, ἔνδον 
συνάγων τὸν νοῦν ὙΠ55.ἐοη 5.2. 5500 ; Μ,31.13608)}; ὙΠΑῚ αὐδεὶ. 12 
(Ρ.305.12; 4.1010); πρὸ πάντων ἐλεύθερον εἶναι δεῖ τὸν ᾧ., καὶ μᾶλλον 
φεύγειν τὸ δοῦλον εἶναι παθῶν, ἢ ἀργυρώνητον ΝῚ) Ἔχεγε. τ(Ν.70.7208). 

Ὁ. 65 86].; 1. ἰουΐγιρ τοϊξάοτε, ορρ. φιλόδοξος, Τι5ὲ.2Ζαροὶ.5.6(}}.6. 
4498); ὈΡΡ. μικρόψυχος, (Πιγγϑ5.ἤοη1.38.7 1ῃ ΙΟογ.(το.3618); 2. τοῖς; 
οἴ ἃ ομαϑίβ ψοσηβη, ἤοη Οἴθηι. 5.8; οἵ ΜαρῚ, τυ 5.}οη1.7..5 ἤηι ΔΊ]. 
(7.1124}; μετὰ τῆς χάριτος, καὶ ἡ γνώμη τῶν γυναικῶν φ. ἣν 1ἃ ἤθη, 
62.3 τη 0ο.(8.3134}; δόξης καταφρονῶν καὶ φ, ἐστιν" οἷδε γὰρ τὰ 
ἀνθρώπινα πράγματα 1 μόηῖ.9.1 τη οἱ, (ττ. 3018}; 3. Ο γΙςίΐαη ᾧ. βίος 
Ἐπι5...( τ͵ίρ.255.14; Μ.20.14320); ᾧ. δόγματα 1δ.(ρ.258.2; 1430}}}; 
14.}.6.4.7.14(Μ4.20.321.}; 16.4.6.3.π5(0.124.14; Μ.22.2120); Β6πσα 
4, υἱγίμομς ψυχὴ φιλοσοφωτέρα τοσαύταις ἐντρεφομένη μελέταις 
[50,, ῬΥΆΥΘΥ δηα {παηκθρίν!ηρ] ΟΠ γγβ.ίονι. 3.4. ἢν Μ|.(7.28Ὰ}}; ἴτος 
ἔτοπα ῬΒΒΙΟΏ5, 1.4.4(528) ; 5Βμογνὶπρ ἰουθοαταπορ, ἐν. 48. σ(ΘΟ0Β}); 1. 
“73.4(7138); φιλοσοφωτέρας δεῖται ψυχῆς, τὸ χαίρειν μετὰ χαιρόντων, 
μᾶλλον ἢ τὸ κλαίειν μετὰ κλαιόντων 1ἃ..ἠονι.2.2..1 τη. Κορε(ο. 6800) ; τοί. 
ἀϑοθίλοαὶ ῃ{6 οὗ ξασίν (Π βΌδη5 ἄσκησις φιλοσοφωτάτη Ἰὐπ5.}..6.2.16.Ψ 
2(Μ.2ο.1734}; φ. βίος 1δ.6.9.6{5408) ; οὗ 10. Βαρί., Ογγ5.λον.37.3 ΤῊ 
ΜΠι(7.418Ὲ}; φ. ὁ ἀνήρ, καὶ τῷ σκληρῷ βίῳ συντεθραμμένος ΤὙΠάϊ ἡ. γεὶ, 
3(3.1144); 5. εομοριρία!νε φ. γνώμης καὶ ὑψηλῆς διανοίας (Πγγ5. λον. 
δι: τι Κοηι(9.4088); 1Ὁ.1.7.32(623}0); ὁ τέλειος καὶ φ. βίος “ΓΒΑ τ φη.Σ 
ἴῃ [,ευ.(1.180); 6. τὸ φ. κοἰτίαγγν, εοπίοηρίαϊίυε 76 μήτε τὸ φ. ἀκοινώ- 
νητον ἧ, μήτε τὸ πρακτικὸν ἀφιλόσοφον ΟΥ.ΝᾺΖ.0».43.6:(Μ.56. 5778); 
ἐπομάῖν, ΟὮγν5, θην. 53.1 15. δ11.(7.5308); ἐδ. 58. 2(ςΒ6ο) ; 7. μιοηαϑιίε 
μετασχεῖν τῆς φ. τραπέζης ΟΥΝ γ85.0. ήαον.(ρ.4ττι.12; Μ.46.0074). 

Ἐφιλοσοφροσύνη, ἡ, ν. Ἐφιλοσωφροσύνη. 
φιλοσόφως, ρ 1] οοορἠϊεαϊν ; Ἰδησο 1. ὠπεοτιρίαϊητηρίν, ραϊόηιῖν, 

ΟὨτγ5. αυτά 3.5(4.775Ὲ); Ἰά λσηι.δ4.4 ἴηι Μ|Ὲ.(7.Βο20); 2. ἀϑεοιϊεαϊϊν, 
ΟΥΝΥΚς. ἐμ εἶ  {ρ,6δ,14; Μ.34.42τ0). 

Ἐφιλοσπεύδω, ν. ἔφιλοσπουδέω. 
͵Ἐφιλοσπουδέω, δὲ ξαρεέν ἰο ἰεαγη, Αβος. Εη.21.5(Ρ.50,12) ν.], φιλο- 

σπεύδεις. 

Ἐφιλόσταυρος, ἰουΐη!ρ {6 Ογο55, ποθ Ν ὐ, γι. 51.93.1 6750), 
φιλοστοργία, ἡ, ἰόν ἰουε, αἰεείϊονι, 650. οἵ [ἈΠ] ν φἰρεϊἰοΉη; 

Ἔς ἴῃ ρεη, ἥ τε ᾧ. φιλοτεχνία τις οὖσα περὶ στέρξιν φίλων ἢ οἰκείων 
ΟἸεμ. 5 γ.2.ο(ρ.135.5; Μ.8,0774}); 18.2.τδ(ρ.152.20; τοι 34}; οἵ (ῃτ8- 
ἘΙἸΔῈ5 τὴν φ. ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους ᾿ΙΟΡΉ.1; παραχωρείτω δὲ ἕκαστος 
τῶν πρωτείων τῷ πέλας. τοῦτο γὰρ τῆς..«ᾧ. τεκμήριον ΤΠ τ Κορ. 

12:10(3.132); οὗ 5. Ῥ40] ἴογ δἰ5 σοηνεγῖθ, (ἢχυβιεορ μη (αἰ. 413 
(πο.7074}; ΤΠ τ τ Τ ε5ς5.2: ττ(3. 500) ; ΕΠ] οἰ πα οὐ ΒΜΥ͂ ἀπά 8. Τοῆη 
Ὀν (Βτβί σα τῆς (τοββ, Ογτ. Π. εαϊεεἠ.7.0; ὄνπερ γὰρ τρόπον ἡ Μαρία 
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μήτηρ ᾿Ιωάννου διὰ τὴν φ. οὐ διὰ τὸ γεννῆσαι 1δ.; 2. οἱ σοα᾽Β ἴονε 

ἴογ πυπιδηΐςν, ΟΠγυ5.15.1 ἐη 6 }.(6.130); 1. Ετάγορ.ι.3(3.3830); τὴν 

τοῦ πλάστου πρὸς ἡμᾶς κηδεμονικὴν φ. Ατείῃ. ροειττιτ( τοῦ, 
648.); 3. οἵ ΟΠ τίβεβ ἰΙονα ἔογ ΕΔΈΠοΥ (τεῖ. ΒΟΠΞΕΙΡ) οὐ γὰρ δοῦλός 
ἐστιν, ἵνα ἀνάγκῃ ὑποταγῇ" ἀλλὰ υἱός ἐστιν- ἵνα προαιρέσει καὶ φΦ. 

πεισθῇ ντ. Ἡ .οαἰδεῖ..τ5.30. : 
φιλόστοργος, ἰουΐηρ ἱεμάεγίν, αἰεεοηαίς; οἵ ΒΑΙΠεσ, ΟἸθτα ῥγοί. 

το(ρ.68.28; Μ.8.2ο50); ὁ δὲ θεὸς...μητέρων φιλοστοργότερος (Ἤτγ8. 
ἀρνιά. ἡ Αειῤνίηο.(3.958Β); Νοπη.ραν. 70.15:τ5(Μ.432.8164}; οἵ 
(Βεῖβα, ἐὉ.13: 3(8648); φιλοξείνους δὲ γυναῖκας ᾿]Ιησοῦς ἀγάπαξε φ. 
τινὶ θεσμῷ 1διττ: (8408); τηεῖ. ἡ τοῦ γάλακτος ζωοτρόφος οὐσία 

φιλοστόργοις πηγάζουσα μαστοῖς (Ἰεῃη. ῥαεά.τ.6(ρ.111.7; Μ.8. 2020); 

φ. τραπέζης Νοπη.Ραγ..0.13:2(8608); οὗ ἀδενομέ τι88ὲ οἱ βοῦρῖαγο 
φιλοσυνήθης τε γάρ ἐστιν αὕτη καὶ φ. ΕπιΠ8]. δος. ς.(Μ.8ς.6334). 

φιλοστόργως, ἰουϊηρίν, ἱεπἀεγὶν, τοῦ. σοά, ἰοννατάβ τΠ8 ἀδαά' τὸν 
προσλαβόμενον αὐτὸν φ. δεσπότην ΝΙ].6Ρ}.5.τ7ο(Μ.79.28ς 0); τοί. 
Οτεδίοη τοῦ δημιουργήσαντος... πανσόφως ἅμα καὶ φ. τεκτηναμένου 
τὸ δαίδαλμα Β45.8ε].07.2.1(λ}1.85.278). Ἧ 

Ἐφιλοσυγγένεια, ἡ, ἰσυε οΓ γείαἰΐθες, ῬΆ]}1.}., 1 αι5.δ(ρ.22.13; Μ.34. 
ΤΟΙ 88), ΐ 

Ἐφιλοσύγχυτος, ἰσαάίγμρ ἰο εοη μ510η., ΒΟΡΉΤ.Η. 6.5 γη.(Μ.87. 
2172). 

Ἐφιλοσυμπαθής, εὐηηρακοϊοπαίε, 70. ΜΟβΟΒιῤγαὶ, 37(01,87.2885}); 
δ. τϑα(ποφόθ) ; Ἐμπατ. δύμα,.Ρ}.1. 4ο( 7.90. τοβ4})}. 

Ἐφιλοσχισματικός, Ξοἠίφηπαίϊίς ; ΟἵἉ ῬΕΥβοπβ, ᾿'βϑίαβ ὁ7.5.2(ρ.36; οἵ. 
Μ.40.1122Ὰ}. 

φιλοσώματος, ἰουΐησ ἐμ ῥοίν, 1.8. ἰουΐηρ εαγιμἰν {{{6, ΟΠσνβ. ἤρηι. 
4..4 ἴπ ΜΕ(] ποΑ0}; μέλλων ἀπιέναι θρηνεῖς, καὶ ἐμφιλοχωρεῖς τοῖς 
ἐνταῦθα φ. ὦν; 14.1οη:.2.4 τη Οοἱ (ττι3480); Μαχιανρεδῖρ. (Μιοτ.ττοτρ). 

Ἐφιλοσωφροσύνη, ἡ, τοπγίθογ, γέερεεὶ, ἀδο. ΑἸ Ολνγς.(ρ.238.1ο, 
ν.]. φιλοσοῴφρ-) ; Απαϑτ δι φημ. εἰ γεςρ. τ }.80.8ο 00). 

φιλοσώφρων, ἰουΐηρ υἱγίμθ ΟΥ εἰακιίίν, ΟΥ.Να2.0γ.24. τοί 1.35. 
1180 Α). 

φιλοτάραχος, ἰουίην ἐμημῖ!, εοη μεδσίοη,, Ἰθαϑι.Μοπ.ερ.(}8.86.9320); 
οἵ θεν), ἀτιλπειδαῤί.2.το( }}.88,18844).. 

φιλοτερπής, υηὰ οὗ ῥίεαςξινο, ὙΓΠτνϑ.ηιογοὶν. (το. 783). 
φιλοτεχνέω, 1. γηαξε, ῥγοάμοε, οἰκί ξεϊν, Ὑπάτ, ῥγουϊά.5(4.547}; 

Βα5.λον»ι.7.4(4.56Ὰ; Μ.31.2894}; (οησι, Ὠϊαο ἰαμά,28(Ν 88,728); οὗ 
(οα ὁπ' αὐτοῦ τοῦ θεοῦ φιλοτεχνηθέντα παντοῖα γένη τῶν φυτῶν 
ἘΠΒαϑιραγαά.3.τ(1.347Ὲ; Μ.30.644); ΟΥΟ Ν᾽ νβ5,αγτη εἰ γε5.(4.46.1530}; 
τοῦ. σγδατίοη οὗ τῆδη, {τ Ν γ85.07.2 ἐπε σϑη.1 12 6(}1.44.28ο0) ; 2. 1η- 
σεηὶ "Ὄλυμπος ὁ Μυσὸς τὴν Δύδιον ἁρμονίαν ἐφιλοτέχνησεν (6.5 γ, 
τοιδίρ.49.τ6; Μ.8,γ888), 

φιλοτέχνημα, τό, τϑογὶ οἵ ανὶ, τεῖ. ογθαΐίοη οὗ πιδὴ Όν σοά, ξ6τ. 
Ν 95.07.1 ἴῃ σφητι26(Μ.44.2600); ΝῚ].6ρ}.4.42(}1.70. 5600). 

Ἐφιλοτεχνήμων, ὁ, αγἰΐβεεν; οἵ ἀοά, Ογτ ἰδος.532(51.320Ὲ). 
Ἐφιλοτέχνησις, ἡ, αγίσς 411}; ΟἹ (οά, ΤΟτΟΝ Υ88,0».2 τη: θη. 

1: 26(Μ.44.2814). 
φιλοτιμ-ἐω, Α. δοΐ., ποηομν ΜΠῈΠ ρ 5. σοὶ τὰ σά. «υοὔμέν σε, 

οὐρανοδύναμε ογς.(ρ.18.7; Μ.1το,το88). 
Β. ὕ8ι. πιεᾶ.; 1. δὲ επέγοις, ἱμάμίσενιί, δέΐπαυε ρεμεγομεῖν 

δαψιλέστερον πρός με “-ούμενος ον. Οἴερι.5.5; ὁ δὲ “"ούμενος ἥδεται 
Τμάς, φῦον,9: 53.324); τεῖ, Μιτδι2ι. νομίσαντος αὐτοῦ μεγάλα 
“"εἶσθαι, καὶ δαψιλεύεσθαι (Ὠγγπ, μον ῖν Μ|ι.18:23(3.58); ἰα ἤοηη, 
ὅ1.1: ἡμ ΜΙ|(7 6τοθ); 2. ἐμήοιν, ῥγεσθηΐ, δεσίοιυ τὴν Ῥωμαίων ὥνησε 
πόλιν..«καὶ γὰρ πολλὰ ἐφιλοτιμήσατο ϑοοτ,ἦ.6.5.1τ8.1τ(Μ.67.6 08) ; 
πάντας ἐφιλοτιμεῖτο δώροις {7ἴο.). Β. }.3(}1.96.8770); ΤΠρΡπ, εἤγομι. 
Ρ.τβ2(Μ.τοβ.4774); οἱ Οοα μετὰ τὸν κατακλυσμὸν πλείονι τοῦτον [50. 
τὸν ἄνθρωπον) ἴτα: -- ετρυφῇ ΤΗΔΕ, ζῶ. 55 τη (σθη.(1.67); τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων ἐφιλοτιμήσατο τῆς βασιλείας τὴν πρόνοιαν ΉεΥ80}.6}.(Ν.02. 

9028}; μέλλοντος κατὰ χάριν “-εἴσθαι τοῖς οὖσι τὴν ἑαυτῶν, καὶ ἄλλων, 

ὅ τί ποτε κατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχουσι γνῶσιν Μαχ.(αρ.4.32(Μ.00.13178)}; 

Ρα35. ὡς πειραθησόμενοι.. «μετουσίας. «τῆς τῶν “υουμένων ὑπὲρ τοῦ εὖ 

ἀγαθῶν παρὰ τοῦ θεοῦ Ὠϊάνπι. Γγ79.5.8(Μ.30.5800); μὴ οὖν..«τῷ τοῦ 
αὐτεξουσίου δώρῳ --ούμενοι πρὸς ἀλογίαν ἐκπίπτωμεν (οῃβί, 186, 
ἰαμά.τ4(}1.88.,οόο); 3. φ«εε ἰο εομίγίθδ, ἀοδίρη σοουμένου τοῦ σατανᾶ 
καὶ δι᾽ ἐκείνων [3ς. τῶν ἁγέων: μαρτύρων] ῥηθῆναί τι τῶν βλασφήμων 

Ἐπ|5.1.6.5.τοτό(}1.20.4130); παντοδαποὶ γάρ, τῶν τοιούτων τρόπων 

παρὰ Πέρσαις εἰς ὠμότητα “-ουμένων 5οΖ.ἢ.6.2.14.4(Ν].67.ο60.). 
Ἐφιλοτίμησις, ἡ, 1. αγηδίοη, σερίγαίίοη, ἘΡΊΡΒ ἤφεγ,θλ,τίρ. 300. 

12: Ν.4τ.το648); 2. ρεμεγοςῖίν, δομοίαείίοη τὰς εἰς τοὺς πτωχοὺς φ. 
ἘΒαβοηῖξεγ. (2 Ρ.τοῦρο ; Μ.31.1709}). 

φιλοτιμητέον, 0516 1η1|5ἱ οἰγῖνθ, (Ἰετη. 5 γ.2.2τ(ρ.184.4; Μ.8. το768) ; 

Οτ. 7ο.τ.63(6ο; Ὁ.296.3; Μ.14.5200); ἘΒα5.15.63(1.4250; Μ,30.220 4). 

φιλοτιμία, ἡ, Α. ανερίϊίον,, ἀεεῖνε ; 1. τεῖ, οα ἀγνοούμενος ὁ θεὸς ἐν 

ἀνθρώποις, καὶ παρὰ τοῦτ᾽ ἔλαττον ἔχειν δοκῶν, ἐθέλοι ἂν γνωρισθῆναι 

1484 φιλοφρονέω 

εὐ πολλήν τινα καὶ πάνυ θνητὴν φ. τοῦ ϑεοῦ καταμαρτυροῦσι (εἰ5,8. 

ΟτιΟεἰς.4.6(ρ.278.21; Μ.11.10368); οὐδεμίαν οὖν θνητὴν φ. ὁ Χρι- 

στιανῶν λόγος καταμαρτυρεῖ τοῦ θεοῦ ἰδ.(ρ.219.3; το36}0); εὐεργετικῇ 

φ. ἐκτίσθη ὁ υἱός ΑΞἴ ΞορῊ. [΄.5 ἀρ. ΔΊ. νη τοίρ.246,20; Μ.26.7168); 

2. ἴῃ ςοποΙοῖβ 56η56, οὐ)δεὶ 9ῇ ατιδιίοη οὐ τετυχηκότα τῆς φ. ΟΥΥ. 

1.ω.9:42(}1.72.6578}; 3. ῥοφίοη 96 ποποιν, οὔτε οἱ μετασχόντες 

στρατείας ἢ ἀξίας ἢ συνηγορίας ἢ δημοσίας φ. ..- παρὰ μόνων ὀρθοδόξων 

κληρονομοῦνται ῬΠοῖ, πονηοετο. Β(Μ.το4.8320}; 4, αἰξιϊνοοη, αἶαν 

εἰγισιείσἑτηρ τθαγὶ εἰ μὴ ἐφόρει χλαμύδα ἔχουσαν φ. βασιλικῆς ἐσθῆτος 

Το. ΜΆ]. εἤγον,.2 Ὁ.34(Μ.97.1034}; 5. αριδιίομδ ἀϊερίαν, σεϊδηίαίίοη 

ἜἬΜΡαρα ἐρ. Ὀίαηαρ. ΑἸ αροὶ.σες.ι(ριτο3.το; Μ.25.2848); 6. εὐη- 

ἱεμίϊον; ἴα ἀτσυτηθηΐ διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς φΦ. ΟἰΕπι, δίγοΙ το(ρ.ὅο.14; Μ.8, 

8008). 
ἘΞ. χεαὶ, καγὲ τὴν μεγίστην ᾧ. εἰς τοῦτο προσενεγκαμένου ΟἸΩ 5 Υ. 

τι2ζίρ.92.9; Μ.8.8024}; ΟΥ. {γι ἡπεεγε τη, [ον (θ.τ05.11} ΜΟτ4.1 4000). 

ΟΟ, Ἰαυϊεῖ; ομίαν; 1. τυμηβοθηοο σὺν οἷᾳ πάντων ὑμῶν Φ. Επιβ.ἀ..6. 

το.4.26(4{.2ο.8608); ἀφθόνῳ φ. τῶν ἀνολωμάτων χρώμενος ἦδ.το.4.42 

(8658) ; οἷυν,, μη β θη τοονὶς; ἃ. οἵ ὈμΠά πσϑ τὰς.. «πόλεις ταῖς 

τῶν εὐκτηρίων φᾧ. ἐκπρέπειν ἐποίει 1λυ5.:.(΄.3.5ο(ρ.98.27; Μ.20. 1108}; 

Ῥ. οἵ ρυ δῖος οπτοταϊππιοπίβ, 5μονβ, }. Ῥενῥ.τοίρ.79.4}; 15... 

6.2(ρ.92ο.16; Μ.2ο.1481.)}; Μ.]ρη. πιι (Μ.5.9840); 2. φεηογοςτίν, 

ἐἰδογαϊτν οὐ γὰρ οἶμαι τῷ ποσῷ τῆς διδομένης ὕλης....ταῖς δὲ προσ- 

φερούσαις γνώμαις μᾶλλον καὶ προαιρέσεσι τὴν φ. καὶ τὴν μεγαλοπρέ- 

πειαν, ὃ ἱερὸς λόγος ἐσταθμήσατο τ. ΤΠαππι, ραν. Οὐ. 3(Ρ.7.4:; Μ.10, 

Το 570); οὐ.μόνον ἃ βούλεται λαβεῖν κελεύει δοῦναι ἀλλὰ καὶ πλείονα 

ἐπιδείξασθαι φ. (Πγνϑ.ἠονι.18.2 ἐπ Μ|Π|.(7.2360); καὶ γὰρ ὅ θεὸς διὰ 

τοῦτο ἡμᾶς βούλεται ἄρχεσθαι τῆς τοιαύτης φ., ἵνα ἀφορμὴν λάβῃ 

τοῦ πλείονα ἡμῖν ἀντιδοῦναι Ρ.1 5. ΣΟ(2028); φιλαδελφίαν ἐνταῦθα τὴν 

τῶν χρημάτων φ. ἐκάλεσε, περὶ ἧς ἔφη μὴ χρήζειν αὐτοὺς παραινέσεως 

ἐκ θείας γὰρ αὐτοῖς προογεγενῆσθαι χάριτος τὸ κατόρθωμα ὙΠαϊ. 

ΤΤΆεςς.4: τοί4.517}:; βθονῃ ἴῃ δχτοηάϊηρ Γογρίνεπεββ, ρεμεγοςστίν οἵ 

πιϊπα δεμσυοίεηεε, βίη άϊένοςς, Ια. 2 ογ.2: το(3.208); οὗ σα τὰ μὲν λοιπὰ 
τῶν ἀγαθῶν ἔδωκεν ἐκ φ. τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει ΟΥΝ ν55.πονορίξο Ὑ(Μ. 

44.1408); τὴν ἀνεκδιήγητον φ. Γμγγϑ.ἤονι.1 5.8 τη ΜΗ. (7.το0Ὰ}}} λοιπὸν 

ἀναγκαίως εἰσφέρεται τῆς διὰ Χριστοῦ φ. ἡ χάρις, δικαιοῦσα τὸν ἀσεβῆ 

καὶ ἀπαλλάττουσα τῶν πλημμελημάτων τοὺς ἐνισχομένους αὐτοῖς ΟνΥ, 

1ς.5.5(2.5τϑ0): Ἱ πάτο. 8 ἐῃ Νιρη. (1.231); κἂν γὰρ μυριάκις ὑπόσχη- 

ται ἀγαθά, ἀναξίους δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς τῆς δωρεᾶς καταστήσωμεν, ἐμπό- 

διον γινόμεθα τῇ θείᾳ φ. Ἰᾶ. Πατ.9:3(2.1220) ; ἰῃ θα 5εῆ88, ἰσυϊφάγιεδς, 

ῥγοάϊραϊίἐν πολλὴν ἐν τοῖς βιωτικοῖς φ, ἐπιδείκνυσθαι (μυγβιλονι. 4.5.3 

ἐπ ΜΠ (480 Α}; ἰά ἠοηι. 6.2 ῃι σαἱ.(το.725Ὲ);; 3. ξέηδγοιες δεδίοιυαί ὡραιό- 

της δὲ τοῦ οἴκου, ἴβε. κατὰ τὸν ἀπόστολον] ἡ χάρις τοῦ ἁγίου πνεύμα- 

τος, ἡ τοῦτον ὡραΐζουσά τε καὶ λαμπρύνουσα τῇ παντοδαπῇ φ. τῶν 

δωρεῶν Τ Πα. 5.67: 12(1.1ο62). 

Ὁ. οὐμμάσηεο βούλεται...δεῖξαι τὴν ὑπερβολὴν... .ἀπὸ.. τῆς φ. τοῦ 

καλλωπισμοῦ τῆς δοθείσης τοῖς κρίνοις ΟὨγν5,ονι.22.1 τη Μί {.(γ. 

2740}; οὐκ ἔχοντες ἁπλῶς ὅπως χρήσωνται τῇ Φ. τοῦ ὕδατος ΝῚ] παν. 5 
(Μ.γο. 6480). 

φιλότιμος, 1. σεπογοιις, [ἰϑεγαὶ, ἰαυΐει; οἵ Ὅσα, (ῃγν5.ἤονι.15.5 1 

Οτη.(4.τ2τ0}; δο Μραιαροεν.4.25(ρ.207.12); χαρίζεται γὰρ τῇ Φ. 

δεξιᾷ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τὸ ζῆν Ογτ, ̓ Ξ.5:8(}1.60.740}); οὗ δηζογίαϊ π- 

τποηΐῖβ. οὐἠἨἠΥῳΠποβριτα!ν, Ἐπ5.»ῃ:..δ(ρ.ο2ο.16; Μ.20.14800); ἡ... 
τράπεζα Τζοϑηι, 6]. σελοί. (Ν.38.546) ἴῃ Οὐ. Νὰ Ζιίαγηι.2.2(ερ [8 ρ}}.) 
σο; οὗ ῥτβῖβε εἴς, ταῦτα ῥαηΟν, χ(ρ.6.16; Μοτο. το 578); ὅσοι δὲ 

φιλοτιμώτερον τὸ σέβας ἐνδείκνυνται ΟΟΝῚ Η.υ.70. Πια(Μ.94.4204Ὰ}); 

ἴῃ Βαἃ βθηβ6, ῥγοάίραϊ, Ὀμγγβ5. ον. 66,3 τῃ ΜΙ.(7.6 570}; 2. αδμπάαηϊ, 
τιδῖ. ὅπως...πληρώσῃ τὴν χρείαν φ. ΝΙ]. 1] σης. τό(Μ.70.080}}). 

φιλοτίμως, 1. Πβεγαῖϊν, σεπεγομεῖν, (Ὠτγβ.ἤοηι, 50.4 τη Μ|Ι.(1. 5108); 

Το. ΡῈ]. 60}.1.21τ7(}.78.2208) ; ΤΙδΕ. Κο».12:7(3.132); 2. τοῖεμ ἐαγξ, 

“ραὶ, ΟἸότη. ἤν. 3 3(ρ.2ο1.30)6ρΡ. Ετι5.ἢ..6,6.14.2(Μ.20.5408), 
Ἐφιλότμητος, σῤῥοϊηιοά ξον εἰγεμηεῖδίοη, Νοληυ ραν. [0.τ41:5(Μ. 

43.868). 
Ἐφιλότοπος, ἰουΐτιρ οπεὶς εομμῖγν, {ΓΠγγ5..4δγ,τ(2.7424). 
Ἐφιλοτρυφητής, ὁ, 56 ἐοπά οὗ ἰμχηγίοιις υτηρ, Ἰοιῦνπο,ηαν (, 

4.320). 
Ἐφιλούλία, ἡ, ἰουο οΥ τρονϊαϊν ἰμίηρς, ἘΡτος, Ος Ρν.21:6(8.87.14232}); 

45 ἃ ψυχικὸν πάθος, ἘΡΠγ.3.4266 -- 10. υἱγέ.(Μ.ος.881)). 

Ἀφιλόῦλος, ἰουΐηρ τπαΐενταί ἰμηρς, μριορίγιπαὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ 

πῦρ φ. ἴσῃ. Κο»!.7.2; τὴν.««Φ. ... ξωήν ΤΡτος.Ο..Ργ.χο:3(Μ.87.13000)}} 

ὁ ταραχώδης καὶ φ. λογισμὸς ὑπὲρ τοῦ εἰσοικίσασθαϊί τι τῶν αἰσθητῶν 

Μαχ.ανδιρ. (ῆ.91.11208}}; οὗ ρΡετβοηβ, ἰά φ, Τ αὶ. τοί Μ.00.5328). 
Ἐφιλοφλύαρος, Τοοἱτε;, ἰγέπίησ, [0 Οδτρ καρ. ο(Μ.8ς.1849). 

Ἐφιλόφονος, τη γἀογοιδ; πεαΐ. 85 δι βὲ., ἘΔΌΒη κἀγοη..222(Μ, 

το, πό:Ο). 
φιλοφρον-έω, 1. ἐγεαὶ Εἰναϊν, ἀϑὰ. τας, ; δοῖ., ΤΆΡΠη εἶγοη,ρ.θι 

(Μ.τοϑ.2728}; ρᾳ55., 6 ἐγεαίεα ξἰπάϊν, ἐδ, Ρ.355(Μ. το. βοδο) ; δὲ ἱγεαίεὰ 



φιλοφρόνημα 
«ΕΝ μοηομν ἡ τῆς θείας εἰρήνης “-εἴται παρουσία Μδχ.6}.43(Ν 91. 
θ4τ0); 2. τηεά. ; δὲ ἀϊξβῥοδεά ἰο φ. διαφέρεσθαι πρὸς ταῦτα ΜοτΠ.ἐγεαΐ, 
τ2ίρ.499.20; Μ.18,5444}). 

φιλοφρόνημα, τό, ἀεὶ ΟΥ ῥγορῇ οὗ κἰμάμεςς, Τστι ΝᾺ 2. Ομγο ρα, τα8τ 
(}1.38.2464). 

Ἐφιλόφρονος, ἀἰηάΐν, Ἐλπι5.0.(.4.44{0.136.5; Μ.20.11030). 
φιλόχηρος, κἰπά ἰο τοΐϊάοιυς, (οηδὶ. 4.ΡΡ.2.4.11 1δ.2.50.1; Ἐπ]. 

Ὠϊας.4ς.14:τ(Μ.8ς.6π6Α). 
φιλόχρηστος, στρ ίηρ, αἸἰπδτηον πάθος...τὴν ψυχὴν λυμαινόμενον 

οἷον...τὸ φ. τ Ν᾽ γϑ5.ἤοηι. 12 ἦῇ Οαηϊ.(Μ.44.το178). 
φιλόχριστος, ἰουίην Οἰνῖξι, ἀδυομὶ; ΟἹ Ῥευβοιβ, ΑἸμιαροί,οτ5ὶ.3 

(Μ.25.δοοα); Ογτ. Η. αἰφεΐ..6.12; Ογτ.ερ. 5 5(0.6ο.11; 55.180); ΟἹ οἸΕ{68, 
ππ  Μανε.(Ὁ.120.7}; ΤβοπτΝ ὺ. [ο. Εἰθοηι.2(ρΡ.7.10)}; Οὗ ἀρδίγβοίβ ᾧ. 
εὐσέβεια Ατἰξιςγη. 30(ρ.26 5.25; Μ.26,76τ0); Βε5.ε.7ο(3.1630; Ν.32. 
4338); γυϑ5.ἠοηι.3.2 τη τον. (το.τ78). 

Ἐφιλόχρονος, ἑαξτηρ ἀεοομμὲ οΓ ἴηι, τοῖ. Ἰθαποτηίβη νίαν οὗ 
σεηδγαίίοη οὗ βοὴ ἵνα σου ῥᾳδίως φύγωμεν τὰς περιέργους ἐνστάσεις 
καὶ φ. ατ.Να2.0».20.5(0.70.δ, Μ.36.808). 

Ἐφιλοχρυσέω, ἰοῦσα τυραϊίᾳ, ἽΠατιϑευά.ορῥ.2.18ο(Μ.00.15570). 
φιλοχρυσία, ἡ, ἰοὺ οὗ ροϊά, (Ὦτγ5.15.1 τηίενρ.(6.158). 
φιλόχρυσος, ργεείν 70γ ροϊά, (Ἰοιη.ῥασά.3.2(0.242.1.; Μ.8.5698) ; φ. 

μᾶλλον ἢ φιλοχρίστους Οτ. ΝΑ Ζ.ογ.21.2τ{(Μ. 35. 1105}; πιοί. παλάμῃσι 
φ. Ἰᾶ.ἐανη!.2.2(6ρΡ1ρτ.)62.4(Ν ..38.1154)}. 

φιλόχωρος, οη"ὦ οὗ α ῥίαεε μὴ φ. μὴ φιλοπολίτης ἀλλὰ φιλέρημος 
ΤΡ δτρ.ερ.3(4.1270 ; Μ.32.3534}; οὗ ογθαΐατοβ, εὐὐ βχϑὰ ἠαδτίαὶ, 
στ. ΝαΖ.0ν,28.23(Ρ.57.17; Μ.536.570). 

φιλοψία, ἡ, βοπάπεες ον ἀσίημείες, ΟἸδγα ῥαεά.2.τοίΡ.212.18; ΝΜ. δ, 
δοβΒ); 1}.3.2(ρ.241.28 ; 5608). 

Ἐφιλοψογέω, ἐείέσλ! ἐ θείην εεηβογίοις, Οντορίαῤα. ἔχ.τ τ]. 
255Ὲ); 14..4»»3.37(3.2010) ; 14..5.3.2(2.418.4}. 

Ἐφιλοψογία, ἡ, εὐσῃξογίομεησες, Ὀντορίαρἠιοη, δ(τ. τ800) ; 14. Ζαεῆ, 

τ7(3.6744) ; 14. 70.4.4(4.3858). 
Ἐφιλόψοφος, ἰουίηρ μποῖξδθ, ΟΡΡ. φιλόσοφος, [π51.2αῤοὶ.3.1(Μ.6. 

4484); Ταϊ,ογαΐ.3(ρ.4.12; Μ.6.812.)}. 
φιλόψυχος, ἰουΐηρ Ξομῖς; οἵ (οὐ, Οὐ, .70,20.τ7(15; Ρ.349.20; Μ.τ4. 

6126); οὐ γὰρ βούλεται τῶν πλημμελούντων τὴν ἀπώλειαν φ. ὧν Ῥα]]. 
σι λνγετίρ.6.12; Μ.47.7); 1.10.1). 3, Δ. ἀονηι. το (Μ.05.2610). 

φιλόω, ρᾶ55.», ῥδεονι ὑγίομάς (γατίαηῖ οἵ φιλιόω α.ν.), Ἐπι5.ἢ..6.1τ.6,3 
(Λ1.20.884}; Ηονι.ΟἼθνι.5.5.. Οἔγο Βαϑοῖ.Ρ.τ11(Μ.92.4330); τονγα τα 5 
σοά, Μακχ..}».24(Μ.οτ.6ο0Ὰ} ; τηϑί., οἵ μαπηβῃ πδίατα τὴν ὑλικὴν τῶν 
ἀνθρώπων φύσιν... τῷ θεῷ καὶ πατρὶ προσαγαγὼν [30.. ὁ λόγος] σωθεῖσαν, 
φιλωθεῖσάν τε καὶ θεωθεῖσαν ἐφ. τχί(4680) ; οὗ οἰδιχεπίθ. στοιχεῖα... 
φιλωθέντα ἀλλήλοις ἘΡΊΡΗ ἐχρ. βά,ο(ρ. ποδ.28 ; Μ.42.7020). 

φίλτρον, τό, ἰοτε ἐἰαγρε, ἐμαὶ ἐὐμτοῖι ἀγοτίδε5 ἰόν; Ἰξποε ἰουε, αἰεο- 
ον; . τοῦ. Ἠστηλη ἰόν ἐνέθηκε γὰῤ ὁ θεὸς φ. τῇ φύσει τῇ ἡμετέρᾳ, 
ὥστε ἀλλήλους ἀγαπᾶν (Ὠτγ5.ἤοηι.2.3 τ ἘΡ᾿ν(ατ.12Ὲ); οὗ ἀἸ5οῖρ165 
ἰονψατάς (Πτῖϑί, Νοπηυραν. 7ο.1τ5: τρί .43.8810); Ο(μγνβ.ἤσηι.70.2 
ἦπ 9.(8.4τ5Ὰ}; τὸ περὶ τὸν διδάσκαλον ᾧ. ΤΠαΐ. τύ ογ.15: 5(3,266); 
ἰονατας (οα ἵν᾽ ἴδωμεν, ὅσον δύναται κατὰ τῶν τραχυτάτων πόνων... 
εὐσέβεια καὶ τὸ πρὸς θεὸν φ., παντὸς φ. καθ᾽ ὑπερβολὴν πλεῖον δυνάμενον 
Οτυηατγ!. 2](0.22.27; Μιττι βοῦς); ἡ λογικὴ ψυχὴ ..Φ..--«ἀναλαμβάνει 
φυσικὸν τὸ πρὸς τὸν κτίσαντα, καὶ διὰ τὸ πρὸς ἐκεῖνον Φ. ὑὕπεραπο- 
δέχεται καὶ τὸν ταῦτα πρῶτον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι παραστήσαντα 1ἅ. 
(εἰς.3.4ο(ρ.236.52; Μι1τ1.9720); ΟΥτ. Να2.0γ.6.5(Μ.35.7288); τῷ θείῳ 
πυρπολούμενοι ᾧφ. ΤὨΛΈ ΡΞ, ττβ: τός(1.1470)}; διήγειρας ἡμᾶς πρὸς 
ἔρωτά σου, καὶ ᾧ. σου ἃ (απ. 4{2.1τ00}; τπεῖ,, οὗ αρϑίγδοίβ τῷ φ. τῆς. 
ὁμονοίας (ε].Ογ2.}..6.3.το.30(Ν.85.135320}; φ. τῆς ἀληθείας (οά,. ἄγ. 
57; ΜἰΓΒΐη 5οὰ] ἀγαθὸς ὧν ἀγαθὸν ἠγάπησεν, καὶ τὸ φ. ἔνδον ἐστὶν ἐν 
τῷ ἀνθρώπῳ, τοῦθ᾽ ὅπερ ἐμφύσημα εἴρηται θεοῦ ΟἸοτα. ραφ4.1.3(ρ.04. 
τς; Μ.8,25178); 2. οἵ ραββϑίοῃ οἰστροῦνται τῷ φ. Ηδροπι, γοο(δ; 
Ρ.-14.5: Μ.το, 4414); (ἢτνβ8.ἤοηι.33.5 1. τον (το.3068); τῷ φ. καιό- 
μενον 14. 5ἀε.6.τ2(ρ.166.14; 1.4334}; 3. τηρῖ., ἀἰφεῖγε ᾧ. κλαπέντος εἰς 
ἑένον ποθούμενον καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν ζηλοτυπίαν οἱ πάλαι τ, ΝαΖ, εάν, ς 
1.2.34.80(Μ.37.9514}; 4. οἵ ἀϊνίπο ἰοῦο ἴου τπδπ ; οὗ (ηγῖϑί πάντα ἐμοὶ 
μικρὰ. «πρὸς τὸ φ. ἐκεῖνο (ῃτψπ.ἤση!.1 5.5 τθ Κορ. (9. 6000); Νόπη, 
αν... τςῖτοί .43.8750); οἵ σοα, ας, Αδρ ϑεγί θη. 2.ο(Μ.34.0530); 
Ομ τς. σεαμά.6(3.4744}; ΤΠαΤ, }67.2:32(2.420) ; ὅ...θεὸς τοῦ περὶ ἡμᾶς 
φ. δηλοῖ τὴν ὑπερβολήν, τοῦ Χριστοῦ τὸν θάνατον, οὐχ ὑπὲρ δικαίων 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν γεγενῆσθαι ΤὨαΕ, Κορ. 5: (3.54). 

φιλτροποιός, »πμακίηρ ἰουε-εδαγνις, ΤΒατιδέμα, ρῥοὶ, 5 (}νο0. 
ττοϑ0), 

Ἐφίλυλος, ἰουΐμο τπαϊογίαὶ ἰμίησς, ὠπερίγιμιαὶ ᾧ. διαθέσει κατὰ 
φύσιν Μαχ.ανηδῖρ. (ΝΊ.Οτ.10328}; οὗ ῬοΙβοηβ, 1δι(ττοτρὴ. 

Φιλωνίζω, ἡρηαϊε Ῥλτίο, 15ια.ῬῈ]. 6 }}.3.8τ(Μ.78.7880). 
[ἘἸφίμετρον, τό, νατίαη! οὗ φίμωτρον ; τηρῖ., γπεαῃς οὗ εἰεοκίηρ 

ἀκηδίας...«φ. Ὄχατπι. ἈδΊΈΉ..υ. 7. Οἰζ. (88, θοτα). 

1τ4δ5 φλιά 

φιμόω, 1. εΐδηεθ, ταθί. τὰ στόματα φιμώσαντες ΑΠΟΏΆΡ.10115.}}.8. 
5.16.17(}}.20.4724}; ἔγραψε καὶ..«Σαβέλλιον ἐφίμωσεν ΑἸΗ. β)έοη.2] 
(ρ.66,15; Μ.25.5200); φιμωθέντες τῇ ἀληθείᾳ ἘΜεΙῊ, ραίνι,7(Μ. 1. 
2060); φιμοῦσθε τοῦ λέγειν [λπηαβί.5. ἐμά. ἀϊ5}.3(Μ.80.12410}; οὗ 
(μτῖβὶ ἐφίμωσε τοὺς δαίμονας Αἰ μ.ἐρ. ερ.{18.3(Ν..25.5444}; δ...διά- 

βολος...ἐφιμώθη δὲ παρὰ τοῦ σωτῆρος ἐδ. (5568); 1.5 γ)η.320(ρ.265.1ὃ; 
Μ.26.7618); οὗ (οα ὁ θεὸς... ̓ Ιουδαίων ἐφίμωσε στόματα Ῥτοο]ΟΡ ον, 
ςι4(Μ.605.221Ὰ}; 2. ὀγίαϊε, εοδάμε, τιεῖ. φιμώσωμεν τῆς ἑαυτῶν σαρκὸς 
τὸ φρόνημα ίατο. Ἐγιορεδει(Μ.6ς. τ1164}; ὁ διάβολος φιμωθήτω 44,70. 
ττ4{(ρ.214.8); τεῖ, Της, ἵνα λοιπὸν ὁ θάνατος φιμωθῇ ΟΥτ.Η οαἰδεΥ.3.1τι:} 
οὗ οὰ ὁ τὴν ἀπόκρυφον νόσον τῆς ψυχῆς μον φιμώσας 4“44.70.113 
(ρ.513.7); ἐφίμωσέν τε ὁ θεὸς καὶ πᾶν ἔθνος ἀπὸ τοῦ περικύκλου αὐτοῦ 
ἐστοροπῖ ἰφ.  οτ. (Μ.86. Ξϑοο). 

φιμώτης, ὁ, εεδάμον, Τἀτορεπί}.(Μ.86.756.). 
φίμωτρον, τό, γηεζαίε; ταεῖ., ἘΝῚ ἡ .2(Μ.79.11418}; Απαβί Αι, 

δόγηη. (Μ.80.12020). 
Ἐφισκίνα, ἡ, ({,31. ρέξείπα) ξοιμίαῖὶη εἰς τὸ χεῖλος τῆς φ. ὅπον 

ἐβαπτίσατέ με ΤΑπιαβῖ. δ. γείαί Κτ(ΟΟ 3 0.74). 
Ἀφισκόομαι, (ςἶ, 1,81, βιξεμι5) δὲ «οη βδεαϊδά, ὡρῥγοῤγταιίεα ἰυ {ἐδ 

»πδίῖς ἱγεαξαγν, ῬΒοι, ποηῖσε.3.τ4{0.505; Μ.το4.6001}}). 
φίσκος, ὁ, (1.αἰ. βδεμ5) ἱἐριρονίαὶ ἱγεαφενν, ΜαχινμἸη5 1) 81 Δ. 

Ἐπ5.}.ε.0.το.1τ(}1.20.8364}; Ν1].4Ρ}.2.118(Μ.79.2928}; ῬΠποί,πονιοες. 
9.2η(ρ.5ὅ1; Μ.1ο4.11218}. 

Ἐφλαγελλόω, (1,αἴ. βαρεῖ]ο) Ξεοιγρο, ΠΟ γνϑ. ῥοθηῖ. (0.771). 
ἐφλαμία, ἡ, ἐῤῥέαγ, 4.Τξοι. ἃ τ65(0.278,8). 
Ἐφλάμουλον, τό, (1,51. βαγιμηεία) θαπημεν, ΤΏΡΗπ.εἰγοΉ.Ρ. 3οκ(λ1. 

τοϑ,7444). 
φλασκίον, τό, τοΐ»:6-Παεῖκ, 70. οβοῃ. ῥγα!.143(}].87.30201)). 
Ἐφλεβοσυλία, ἡ, ἀγατοίγ ἤγονι {86 υεῖης, Ττν Απειάδςεν ΒΔ 

9(Μ.28.9570). 
φλεβοτομέω, ορέη ἃ υεΐη, ὑἰδεά; Ῥᾳ55., Δαδῃῃ ἰΐαὶ, 5. τ](ρ.210.:; 

Μ.ττ 8560). 
φλεγμαίνω, Ε. ὑδ πεαίεα, ἸπΠαηισά; ναδῖ,, οὗ Ἰδηριαρο, δὲ σγαμπάϊοςο, 

ϑψηθ5..}.4(}1.66.13320); 2, ἐηῆσηιε; ταθῖ., ΟἸθπη,  αδά.2.τ(ρ.τός ὃ; 
Μ.8. 4044}; ἡ...«διάθεσις..-.τὸν λογισμὸν. .«πιέζει καὶ φλεγμαίνει ταῖς 
συντρόφοις ἐπιθυμίαις ἰᾶ,4.(.ς.15.2(ρ.160.10; Μ.0.6208). 

φλεγμονή, ἡ, εἰβηιεςς, Ἡμριδηέδς, ῥἤϊεσνια απίορι ἀϊχεγμηὶ φιοὰ 
41: Πγ»ἱρίάα. Ογαφεὶ οηρι γίσογενα (ν.1. ἐγίρογεηι) φ. ἀρρεϊϊαπὶ, 1514... 
εἰνηι.4.5.ἢ. 

Ἐφλεκτικός, δμγηῖηρ, ἀξ. ΡΙ5 ἠθχ. τ οό(Μ,92.1556.}. 
Ἐφληναφέω, ῥαδῥίε, τ Ν γϑ5.1ἰιτᾷ ρ.11ό.0; Μ,45.3524}; (γτ. 

ἐῤιαἷος. (68.564; φλυαροῦντες Ῥιιβεν, Ρ.6ο4.22}; ΘΟΡΠγΥ. Ε.6ρ.δνῊ. 
(Μ.87.31τ920). 

φληνάφημα, τό, ἐηΐε ἰαἰξ, πορδέηδο; οἵ ποτοϑν, 0.1). 4ἑαίοεϊ. 
Ῥγοθη.(Μ,04.5240). 

φληναφία (-εια), ἡ, δαῤῥίϊης, ἨρΉΞΕΉ56 τὴν Ἀρειανικὴν λέγων φ. 
εἶναι ΟΘεπη,ΟΡ ἐγηνἤσεγιττί Μιο8.498}; [ο.}).ἀονπ.4.6(Μ.06.6οδ0); 
καὶ. ρος, 132(0.313.32). 

Ἐφληνάφως, ἑοοί τ οπὶν, ἐπομρίμϊεςεῖν, Ογτιαάον,ἀ(1.1754}); Ια, σία ρἠ. 
Οεμ.2(τ. 570}; Ἰᾶἠσηιι ρας. τίτ3.1468). 

φλιά, ἡ, Πηπ|εὶ οἵ ἃ ἄρον, τεῖ. Ῥαββονεῦ δηοιηϊηρ (ν. χρέω), ἃ5 
ΠΟΤᾺ] ΔΙΠΘΡΌτν ἀπα 68Ρ. 45 ἴνρε οὗ Ὀαρ. βηηαὶ ββα!ηρ (ν. σφραγίξω, 
σφραγίς) καθίξετε τῆς φ., καὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν, ἀπὸ τοῦ 
αἵματος ὅ ἐστι παρὰ τὴν θύραν, φλιᾶς μέν, ὡς ἀποδέδωκέ τις τῶν πρὸ 
ἡμῶν, τοῦ λογικοῦ: ἀμφοτέρων δὲ σταθμῶν, θυμικοῦ καὶ ἐπιθυμητικοῦ 
Οἵ. οἰ ἰῃ. Εχ.τ 2: 22(Μ.12.285.Α); ἀνάμνησιν τῆς κατ᾽ Αἴγυπτον τῶν 
πατέρων αὐτῶν γεγενημένης σωτηρίας ἡγούμενοι [56. οἱ ᾿]ουδαῖοι] 
μόνην εἶναι τὸ μυστήριον τοῦ προβάτου, ὅποτε...διεσώθησαν, τὰς φ. τῶν 
σφετέρων οἴκων φοινίξαντες τῷ αἴματι" οὐκέτι δὲ καὶ τῆς σφαγῆς τύπον 
ἡγήσαντο τοῦτο προδηλωτικὸν γεγονέναι Χριστοῦ, οὗ αἱ κατησφαλι- 
σμέναι τῷ αἵματι καὶ σφραγισθεῖσαι ψυχαὶ ..«περισωθήσονται τῆς 
ὀργῆς Μεῖμ ἐγ}.9.τί(ρ.115.15; Μ.18. 1808) ; τεῖ, ᾿αβίευ χϑὲς ὁ ἀμνὸς 
ἐσφάζετο καὶ ἐχρίοντο αἱ φ., καὶ ἐθρήνησεν Αἴγυπτος τὰ πρωτότοκα, 
καὶ ἡμᾶς παρῆλθεν ὁ ὀλοθρεύων, καὶ ἡ σφραγὶς φοβερὰ καὶ αἰδέσιμος, 
καὶ τῷ τιμίῳ αἵματι ἐτειχίσθημεν τ.Ν82.0γ.1.3(Μ.35.207Ὰ}; ὡς γὰρ 

ὄλεθρον ᾿Εβραίων ποτὲ παῖδες ὑπέκφυγον αἵματι Χριστῷ, τὸ φλιὰς 
ΒΨ “ο’ᾳΨΝ "Ν᾽ ’ Ἂ ᾿ ᾿ ᾿ “ ε ᾿ - ἐκάθηρεν, ὅτ᾽ ὥλετο πρωτογένεθλος Αἰγύπτου γενεὴ νυκτὶ μιῇ, ὡς καὶ 
ἔμοιγε σφρηγὶς ἀλεξικάκοιο θεοῦ τόδε [385. Ὀαρ( 5Ππ1} 1ά,καγηῖ.1.1.0.80 
(Μ.37.4634); διπλῆ δέ τίς ἐστιν ἡ εἴσοδος τῷ θανάτῳ, καὶ διὰ τοῦτο 
διπλῇ γίνεται τοῦ αἵματος ἡ σφραγίς" ἐπὶ τῶν δύο, φησί, σταθμῶν καὶ 
ἐπὶ τῆς φ. εἰσέρχεται μὲν γὰρ δι᾽ ἁμαρτίας ὃ θάνατος. .-«ἁμαρτία δέ, ἡ 
μὲν κατὰ τὸ πάθος τὸ ἐν ἡμῖν (διττὸν δὲ τοῦτο, ἢ μαλακτικὸν τῆς ψυχῆς 
εἰς ἁπαλότητα, ἢ σκληροποιὸν εἰς τραχύτητα)" ἡ δὲ κατὰ τὸν λογισμόν. 
«ον καὶ ἔστιν ὁ μὲν λογιομός, οἱονεὶ φλιά, τουτέστιν ὑπέρθυρον ... 
ἡγεμονικὸς γὰρ καὶ ἀνώτερος τῇ φύσει, τὸ δὲ πάθος ἀνάλογον ἔχει τοῖς 
σταθμοῖς, ὑποκείμενον τῷ λογισμῷ 0 γγϑ.ῥαεελ,2(8.254Ὲ--2554}; 



φλιοβατέω 

Χριατὸς γὰρ τὸ ἀληθινὸν... «ἀρνίον ἐσφάγη, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐχρίσθη 
ἐπὶ τῶν φ. τῆς καρδίας, ὅπως γένηται τὸ..«αἷμα τοῦ Χριστοῦ τῇ μὲν 
ψυχῇ εἰς.. «ἀπολύτρωσιν, τοῖς δὲ.. "δαίμοσιν εἷς.. “θάνατον Μαοιλορ. 
μονι.47.8(Μ.34. ϑο1Α); : πάντων τὸ τέλος ἤγγικεν" εἴ τις οὐκ ἐνεσημάνθη 
τῇ σφραγῖδι τοῦ πνεύματος, σημειωθήτω φωτὶ τοῦ βαπτίσματος, καὶ 
τῷ ἀχράντῳ αἴματι τὰς νοερὰς ἐπιχρίσει φλιάς, καὶ τοὺς σταθμοὺς τῶν 

αἰσθήσεων. οὐ γὰρ ἄλλως τὸν ὀλοθρευτὴν διαφεύξεται (οῃβῖ. 146. 
ἰαμά.4}(Μ.88. 210). 

Ἐφλιοβατέω, εγοες ἐξ ἱπγσολοϊά, εο. ΑἸ] Οἢγνς. τϑίρ.18ο.το). 
Ἐφλογής, ὀίασιηρ; οἵ ἢτε, Τ. ΡΝ Α τγίρ.90.18). 
Ἐφλογιέω, 5.ν.1., δ ἘΡ, εοηϑίρης τοῖεβ βγε, τ. Να2.07.40.26(}. 

36.4124}.ὕ 
φλογίζ-ω, διγη, ἄρ΄. πόθῳ πατρικῷ “-ὄμενοι ΒΟΡΏΤ. Η,ἐρ.Ἔγη.(Ν]. 87. 

3107). 
φλόγινος, βανίηρ, βεέγν, ΗἸρρ.λαον.6.χ7(0.143.25; Μ.τό. 35 100); 

4.Ρ111.Β 21(0.332.3} Ὀντ,.[0.5.τ(4.4664). 
φλογισμός, ὁ, δηγηΐίηρ, Νεοῖ, Τ Πάν. 6(Μ.39.18288). 
᾿φλογιφόρος, ῥδίαρίῃ, Απιαϑι.. δα. τ2(Μ.80.1ο76ΑᾺ}. 
φλογμός, ὁ,  ανιε, ῥίαχε; ἢρ., βένν κεαὶϊ, οἵ ἀξδβῖσα ὁ τῶν σωμάτων 

φ. ... ἐξάπτει τὴν ψυχήν Ἕἤγνθ, ἤοη.3.5 1. αΤλ655.(11.4470)}, οἵ 
τοιηριαίίοι, τον 85. λοι. 8 ἐπ (απ. (Μ.44.105Ὰ}} 1Ὁ.4(844}). 

Ἐφλογοειδῶς, ῥαςεείτομπαίείν, Μ|ηΊγ.Οδο.4(0.32.3). 
Ἐφλογοείκελος, Παριε-ἰκὲ αἱ ᾧ. τῶν ἀγγέλων ἀξίαι τῶν ἀνθρώπων 

ἀεὶ μακρῷ καλλίους εἰσίν Ἐλιβι. ἐησαξί, τοίρ.21.4; ΝΙ. τῷ ογῃ.). 
Ἐφλογοτρόφος, ῥίαξίηρ; οἵ ἃ ἔαγχπαςο, τον γ85.1 μάγ.(Μ.46.17370). 
Ἐφλογοφανής, {γε-εοἰομγεά, Τ ματι ϑευάᾷ.παϊυ. ΒΙΙ͂Ρ χ(.ο6.6920)). 
Ἐφλογοφόρος, 7 αρηηρ, ἘΡὮΥ.3.5200 ; οἱ ΒΜ ἡ φ. βάτος ἣν εἶδε 

«ΟἸὐ]ωύσῆς {70.Ὁιλόνα, (ΝΜ 06.6498). 
φλογόω, ῥίαχε, δέν τοῖς γε; ταρὶ., δὲ τη παρε ἹΓΠ ῬΑ ΒΒ η, 

Με. σνΡΉρ.ττίρ.134.τ4; Μ.τ8,2 000). 
Ἐφλοισβόπορος, πμοῖδν, ἱμγδμίεμί, ἢρ. φ. βιότοιο 0.15. δαγηι. 

ὉἹ].20. 
φλόξ, ἡ, Ε. βαιηε ὃ σωτὴρ.-..τῷ πυρὶ δεδέίττεται τοὺς ἀνθρώπους, 

ἀνάπτων ἐκ κίονος τὴν φ., δεῖγμα ὁμοῦ χάριτος καὶ φόβον (Ἰοτὴ ῥγοΐ.τ 
(Ρ.8.22; Μ.8,640); τχδὲ. σὺ δέ, Αἀὐρηλιανέ, φ. πάντων ἀδικημάτων 
(οπβῖ.ο0».5.ε.24{(ρ.τροντό; Μ.20.132004}); δεινοτέραν ἢ οἱ πρόσθεν τὴν τῆς 
δυσσεβείας ἐξάπτων ᾧ. Ἐπι5.ν.(,.2.τ(ρ.40.6; Μ.20.9804Ὰ}; ἀνάλωσον 
ἡμῶν τὰς εὐθύνας" τῇ καθαρτικῇ φᾧ. τῆς θεότητός σου 1.11. 7ας(Ν}ἘῈ} τοῦ 
Ρ.1ο 7); 2. ἔευογ, ΟΠ γγβ5.σαε.τ(ρ.22.7; 1.3704}; Δ ἰαά, Ραμ. γ(2.512Ὲ}; 
3. ῥίαάε οἵ ἃ ϑποτά φ. δὲ τὸ σιδήριον τῆς μαχαίρας ὠνόμασε ΓΠπαΐῖ,φη.9 
2: }μι.(1.320). 

ὑφλυκτιδόομαι, δόζονα δέει, Ῥενς.(Ρ.24.1). 
φλυκτίς, ἡ, 1. ῥοτὶ, αὐ Ν ν85.0.})705.28(..44.309 Δ); 2. ὑἰἱέδίον, Ῥὲγς., 

(Ρ.24.17). 
φοβερίζω, [ΕΥΥΤΊν, Μ.Ταν.7(Ρ.465); ἰδ. δ(ρ, 469); ΗΙΡΡ. [)α".3. 1, 
φοβερισμός, ὁ, ἐπαὶ τοῤτεῖ ἰγγίξες, ἱΦΥΥΟΥ οἱ δὲ τοῦ πατρὸς φ. μόνον 

αὐτὸν ἐξετόραξαν Ῥϊάνγῃι. "ς.87: τγ(}1.20.1τ4858); ἘρΙΡἢ.ἠαεγ.60.34 
(ρ.182.22; Μ.42.256.}); (ΟΡ(δϑι)αεί.4(Π4,3.1124}). 

ἩΡΕΈΡΌΜδΗΣ, ΟΥ ἱεγγεῤντησ ἀῤῬῥεαγαηεε, Μ|. Αγταάη, (0.133). 
φοβερός, 1 .[ϑαγγαὶ, ατοβὶ ; οὗ ἄεξατα, (Ἰ]ετη,5}».7.1τ(0.44.28; Μ.0, 

4850); πάλαι μὲν.. «ᾧ. ἣν καὶ αὐτοῖς τοῖς ἁγίοις ὦ θάνατος... «ἄρτι δὲ τοῦ 
σωτῆρος ἀναστήσαντος τὸ σῶμα, οὐκέτι μὲν ὁ θάνατός ἐστι φ. Ατῇ.τηε. 
27.2(Μ.25.141}0)}; ὁ θεὸς τότε [βς. ἴῃ [π6 (ἴτης οὗ [ῃῆ6 ῥτορῇει5) ἐβού- 
λετο φ. εἶναι τὸν θάνατον, ἵνα δειχθῇ μετὰ ταῦτα τῆς χάριτος τὸ μέγεθος 
Οἴγυβ.ραη. Βεγη.3(2.637Ε}; τὸν θάνατον δεδοίκαμεν, οὐκ ἐπειδὴ φ. ἐστιν 
ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὔθ᾽ ὁ τῆς βασιλείας ἡμᾶς ἔρως ἀνῆψεν, οὔτε ὁ 
τῆς γεένης φόβος κατέσχεν, καὶ...ὅτι τὸ συνειδὸς οὐκ ἔχομεν ἀγαθόν 
14. ς[αἰ.6.3(2.7718); οὗ ἀοα 5 ἱπᾶρεπισπί-βεαῖ, 1α.λο».34.4 τη ΜΙ. 
(γ.3944); [Ια ἐγμε.2.4(2.4180); Ἰά μομ!.3.2 ἰῃ 2 Τί, (11.675Ὰ); οὗ 
Βρανοηΐν ροόγοῖβ, {711]..}ας.(ρ.τοϑ.28); οὗ ἀπρεὶβ, {Β85.λονεη Ῥ΄ς.55 
(τ τδτῦ; Μ,30.2724}; οὗ αοα, Μαχυφι. Τῇαϊ τοί Μ.00.280Α}); 11|. 7ας. 
(ρΡΡ.194.4,196.0)}; οἱ βαποίπατν οὔ ἃ σδυσοι, ἐφ.(ρ.1η8,6); οὗ 
δυσματϑί, 1.(0.190.22); 2. ξογνμάαρίς ἔστι δὲ ὁ χαρακτηρισμὸς οὐ 
φ. ἄγαν αὐτοῦ [36. τοῦ παιδαγωγοῦ] ὈἸεΙα. ῥαεά.τ. τ(ρ.148.16; Μ.8, 
468Α}); 3. τρομάσνξαϊ!, τηργορεῖυε, οἵ ΟὈ]θςῖς ἐκαύθη...«ἡ μεγάλη ἐκ- 
κλησία πᾶσα σὺν τοῖς φ. ...- κίοσι Οβγοῃ. Ῥαξο.Ρ.337(}}1.92.877Δ); 
ΤΕΡΒη.εἤγοη. τοδί Μ.τοϑ. ΚΥ34}; Οὗ ΡῬεσβοιβ ἀνὴρ φ. ἐν σοφίᾳ [ο.Μ48]. 
εἤγοη.2 Ρ.26(}.07.9028}; οἱ αρϑίσγαοϊβ φ. φιλοτιμία ἐδ. τό Ρ.20β(5804). 

Ἐφοβεροχάριτος, ἐμὲ] οὗ ἰδοῦ αμὰ ργασα; οἱ ἴῃς (τοββ, {Ὁ γυϑ. 
ἀάον.2(τ1.8248). 

φοβερωπός, ἐογγ1Ρὶ6 οΓὙ αϑρεεὶ, Ογας. 51Ρ.13.}8 
φοβ-έω, ῥεαγ; 
Αι δοῖ. οὐ φ. οὖν τὴν ἀνομίαν τῆς πτέρνης Οτ.Ὀ5.48::6(0.49). 
Ἐν, πιδιι. τηβᾷ. ; Ε. τὴ σεη., τοῖ. Ομϑί εἰ μὲν ἄνθρωπος ψιλός ἐστιν ὃ 

λαλῶν, κλαεέτω καὶ “-εἰσθω τὸν θάνατον, ὡς ἄνθρωπος" εἰ δὲ λόγος ἐν. 
'σαρκὶ..«τίνα θεὸς ὧν εἶχε “-εἴσθαι; ἢ διὰ τέ τὸν θάνατον ἐφοβεῖτο ζωὴ 
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ὧν αὐτὸς καὶ ἄλλους ἐκ τοῦ θανάτου ῥυόμενος; ; ἣ πῶς λέγων 'μὴ 
φοβεῖσθε τὸν ἀποκτείνοντα τὸ σῶμα᾽, αὐτὸς ἐφοβεῖτο; ΑἸτῇ..“1γν.3.54 
Ω. 26. 4300); ; 4εδίῃ ἐκεῖνοι μὲν γὰρ καλῶς “-οὔνται τὸν θάνατον, 
ἀναστάσεως γὰρ ἐλπίδα οὐκ ἔχουσι (ἢ γγ5. σἰαὶ. 5.2(2.628); καὶ πρὸς 
τούτοις πάλιν οὐ -οούμεθα γέενναν, διὰ τοῦτο “οούμεθα θάνατον ἐΡ.5.3 
(630); 1 οἴμευ οοπίοχίβ οὔτε γὰρ τὴν φωνὴν τοῦ πατρὸς ἐφοβήθησαν, 
οὔτε τοῦ σωτῆρος ἠδέσθησαν τὰ ῥήματα ΔΊΠ..4γ.2.32(Μ.26. 2104); ; οἷν 
[4.6 Ρ. 5θγαρ.τ.3(Μ 1.26. 556Ὰ}; πάνυ “-οὔνται [50. οἱ δαίμονες] τὸ σημεῖον 
τοῦ κυριακοῦ σταυροῦ 1.0. πίοη. 35(}. 20. 8038); ; 2. τεῖ. ἴεᾶγ οἵ Οοὰ 
ὁ. οπατὴρ, ἔχει σπλάγχνα ἐπὶ τοὺς “ ουμένους αὐτόν τύ ϊϊερι. 23.1; 

““ούμενος γὰρ τὸν κύριον πᾶντα καλῶς ἐργάσῃ" οὗτος δέ ἐστιν ὁ φόβος, 
ὃν δεῖ σε φοβηθῆναι καὶ σωθήσῃ Πετια»αη 4.7.1; τοῖς “-ουμένοις γὰρ 
τὸν θεὸν αἱ ἐντολαὶ τοῦ θεοῦ οὐκ εἰσὶ βαρεῖαι Αἰμυυίγριζβίρ.58.20; Μ, 
28.2808); μτγβ.ἐαρ.ῖη Γδιχατττ(5,277Ὲ); ὁ τὸν θεὸν συούμενος. «τῶν 
κυμάτων ἀπηλλαγμένος, ἐν γαλήνῃ κάθηται καὶ λιμένι, τὴν ὄντως δρεπό- 
μένος μακαριότητα 1.127: τί35 04}; τεῖ. ἴεαγ οἱ σοά ἐχοϊαάϊηρ ἔφαγ 
οἔ ἀξηποῃϑβ, εἰς. τὸν δὲ διάβολον μὴ φοβηθῆς" “-οὐμενος γὰρ τὸν κύριον 
κατακυριεύσεις τοῦ διαβόλον, ὅτι δύναμις ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν τη, 
τιαηἄ.}.2; τὸν θεὸν ἄρα μόνον “-εἶσθαι δεῖ...καὶ μηδ᾽ ὅλως αὐτοὺς 
[5-. τοὺς δαίμονας δεδιέναι ΑἸ νον πἰοπ.3ο(Ν1.26.8880); ἜΧρΙαπαῖίοηβ 
ἐπὰν οὖν ἀκούσωμεν ᾿.. «πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοβοῦ ἀλλον᾽, τὸ “-- εἶσθαι 
ἁμαρτάνειν. .«ἐκδεχόμεθα.... 
πεσεῖν τοῦ θεοῦ" ὁ δὲ τοῦτο δεδιὼς τὸ τοῖς κακοῖς περιπεσεῖν “-εἴται καὶ 
δέδιεν τὰ κακά (Ἰ]οπ).5,».2.8(ρ.134.5; Μ.8.076Ὰ); οὐχ ὡς “-οῦμαι τὸ 
θηρίον καὶ μισῶ (διττοῦ τυγχάνοντος τοῦ φόβου), ὡς δὲ καὶ τὸν πατέρα 
δέδια, ὃν “-οὔμαι ἅμα καὶ ἀγαπῶ" πάλιν, --ούμενος μὴ κολασθῶ, 
ἐμαυτὸν ἀγαπῶ, αἱρούμενος τὸν φόβον: ὁ {δὲν “-οὔμενος προσκόψαι τῷ 
πατρὶ ἀγαπᾷ αὐτόν 1Ὁ.2.1τ5(ρ.142.71.; ὁ02Ὰ}; ϑοχ,ἄοεί.4.τ(Μ.88,16570) ; 
ταῖ, 115 αἰζδἰπιηθηΐ λέγει γὰρ ὅτι ἠρώτησεν ἀδελφός τινα τῶν γερὸν- 
των, τί ποιήσω, πάτερ, ἵνα “-οὔῦμαι τὸν θεόν; καὶ λέγει αὐτῷ ὁ γέρων, 
ὕπαγε, κολλήθητι ἀνθρώπῳ “-ουμένῳ τὸν θεὸν καὶ ἐκ τοῦ “-εἴσθαι αὐτὸν 
τὸν θεὸν διδάσκει καὶ σὲ --εἴσθαι τὸν θεόν ἰδ.4.ς(τού40}; 3. Ποηοιν, 
γέυογε οὕτως ἐστὶ πᾶσα παρθένος μὴ ἔχουσα ὃν “-εἴται ΑΙΠ Οὐ 5.14 
(ρ.48.24; λ1,28,2680). 

φοβητέον, σηξ της ἔεαν φ. ἄρα οὐχὶ νόσον τὴν ἔξωθεν, ἀλλὰ ἅμαρ- 
τήματα, δι᾽ ἃ νόσος, καὶ νόσον ψυχῆς, οὐ σώματος (Ἰοιη, δε, ττίρ.130. 
24; Μ.9.7044); Οοἄ τὸν μὲν γὰρ ἄνθρωπον ἀνθρωπίνως τιμητέον, φ, δὲ 
μόνον τὸν θεόν Ταῖ,ογαὶ. 4(0.4.2ς ; Μ,6.8134). 

φόβητρον, τό, ἐδαί το εὐ ἐογγ 165, ἐότνοῦ δαίμονες φαῦλοι.. -φάβητρα 
ἀνθρώποις ἔδειξαν Τι51. Ταροΐ.5.2(}1.0.2206Ὰ}; 14,2 αροΪιο.τ(Μ.6,46οΑ) ; 
ΤΠ 5.4.6.3.π(ρ.120,29; Μ.22.2058); 1 ἱπεορἠ.3(ρ.12.4; Μ,24.6178); οὗ 
βίσῃ οὗ [ῃ6 οἴοϑβ, 14,1. ,2.16(ρ.47.22; Μ.20.0030}; ἢρ. γαστριμαργία 
«στοχασμοῦ ᾧ, ΤΝΉ.Ὁ1,2(Ν|.79.11418). 

Φόβος, ὁ, Α. ῥβαν;1. τὰ ρεϑη., ρ᾽αοδθα διηοηρ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα 
πάθη αβϑαϊαρᾷ Όν (Ἰδὲ αἵ [ης., 1ο0.ἢ), 3,0.3.20(Μ.04.τοϑ 18); τοῦ. 
ΑΡο παῦϑῃ (Πυϑίοϊορν σῶμα δὲ πάλιν ἄψυχόν τε καὶ ἄνουν... οὐδ᾽ 
ἂν ἐννοήσειέ τι τῶν σκυθρωπῶν ἢ τὸν ἐκ τῶν ἔσεσθαι προσδοκωμένων 
προαναθρήσει φ. γυ. Ρεἱεῖ,, 30 (Ρ.58.28 ; «ἢ,1768) ; ἀτΊβίτισ' ἴγοπι ᾿ΆΟΪς οἵ 
ΤΑΊΤ οὐ πᾶς φ. ἀγαθόν ἐστι καὶ σωτήριον, ἀλλ᾽ ἔστι τις καὶ ἐχθρὸς φ., ὃν 
ἀπεύχεται ὃ προφήτης ἐγγενέσθαι αὐτοῦ τῇ ψυχῇ--"ἐχθρὸς γὰρ φ. ὁ 
θανάτου ἡμῖν δειλίαν ἐμποιῶν...καὶ ὃ ὑπὸ δαιμόνων εὐπτόητος τὸν 
ἐχθρὸν ἔχει φ. ἐν αὐτῷ. καὶ ὅλως ὁ τοιοῦτος ᾧ. ἀπιστίας ἔοικεν ἔγγονον 
εἶναι πάθος Βα5.ἠ ον. ᾿ς. 5 3(ι. 1518; Μ.29.3600) ; ἴτογὰ πηϊ οῖρα- 
ἰίοπ ΟὗἩἨ ον] φ. δὲ ἐλπιζομένων κακῶν ἐπίτασις, ἐπὶ κατεγνωσμένῳ 
συνιστάμενος συνειδότι [Ὦγνβ.ἤοη1.1.2 1.15.6: τ(6.080) ; τεῦ. ἔθαγν οὗ 
ἢ6}] οὐδὲν τοῦ ταύτης χρησιμώτερον φᾧ." ὃ γὰρ τῆς γεέννης φ. τὸν τῆς 
βασιλείας ἡμῖν κομίζει στέφανον, ἔνθα φ. ἐστίν... .ἐπιθυμέα κατέσταλται 
πονηρά, ἅπαν ἀλόγιστον ἐξώρισται πάθος...καὶ πᾶσαν εἰσάγει μετὰ 
πολλῆς εὐκολίας τὴν ἀρετήν. ..διὰ τοῦτο τὸν μὴ συζῶντα φόβῳ, ἀδύνατον 

κατορθοῦσθαι" ὥσπερ οὖν τὸν ἐν ᾧ. ζῶντα ἀδύνατον διαμαρτεῖν 16. 5[αἱ. 
15.1τ(2.1528Β.); εἰ ὁ τῆς γεέννης φ. κατεῖχεν ἡμῶν τὰς ψυχάς, οὐκ ἂν ὁ 
τοῦ θανάτου ᾧ. κατέσχεν 1Ὁ.ς. (644); οὗ ἃ]] αγρατίοη αἱ (ταοιηχίου τὴν 
κτίσιν πᾶσαν. «μαργτυροῦσαν τῷ φ. τὴν τοῦ δεσπότου παρουσίαν ΔΙΆ, 
1πε.0.2(}1.25.1208}; δὲ Ὀαρτίβι, ΟἸδηησχο, Τ᾿ άοὶ,83(0Ρ.142,.18, Μ 0. 
δοδ 0): ν. χαρά; 2. Ν᾿ αἰδπΕ]πῖδη, 85 ἃ βοῦσοα οὗ Τηίθυδ] βαρβίαποο, 
[τεῃ.ἤαεγ.1.5.3(Μ.7.4074}; τὸν μὲν ᾧ. ἐποίησεν οὐσίαν ἨΡρ.ἠαεγ.6.32 
(Ρ.τόο. 28 ; Μ.τ6.32434}; ποιεῖ [56. ὁ δημιουργός]...ἐκ τοῦ φ. τὰ ϑηρία 
41.6.8. ΟἸετη.ἐχο. 7 Πᾶσι. 47(Ρ.122.15; Μιρ.όδιο); 3. {εαν οἵ σοᾶ; 
8. ἴῃ σΕη. Ζαβὶδ δὲ καὶ τὸν φ. τὸν θεῖον ἐν τοῖς διδακτοῖς τίθεται 1885, 
ἰςιλοίτΔττο; Μ, .30, τούς) ; ἐὰν μὴ φ. παιδεύῃ ἡ ἡμῶν τὴν ζωήν, ἀμήχανον 
κατορθωθῆναι τὸν ἁγιασμὸν ἐν τῷ σώματι Ἰ΄ ̓ ονμοΐη ἢ 5. 38{1. τ400; Μ, 
20.3658) ; ἰ{5 σοοάηφ55, []6}}, εἰν, 2.8(ρ.134.1; Μ.8.076Ὰ}; ὁ τοῦ ἀπαθοῦς 
θεοῦ φ. ἀπαθής- φοβεῖται γάρ τις οὐ τὸν θεὸν ἀλλὰ τὸ ἀποπεσεῖν τοῦ 
θεοῦ.. ἀνάγει γοῦν ὃ τοιοῦτος ᾧ. ἐπὶ τὴν μετάνοιαν ἐπί τε τὴν ἐλπίδα τὅ. 

- ͵ ΕῚ ι ᾽ Ἰλλὰ ι 4 

“οεἴται γάρ τις οὐ τὸν θεὸν ἀλλὰ τὸ ἀπο- 

((Ρ.134.10; Μ.1.0.); 115 να]μπ ἔχεις τοῦ θεοῦ τὸν ᾧ., πάντων χρημάτων 
εὐπορώτερον θησαυρόν (Ἤγγπ, καὶ. 2(1.700Ὲ}); ταϑε ποῖ θ6 βυρογβοίαὶ 



φόβος 
ΟὐἷΪν ὁ γὰρ μόνοις τοῖς ἤθεσι τὸν τοῦ θεοῦ ᾧ. ὑποκρινόμενος, οὐδὲν 
τοῦ πιθήκου τὸ σύνολον διενήνοχεν, ἀνθρώπων ἤθη μιμουμένου... ὥσπερ 
καὶ ὁ τὰ μὲν ἤθη τῶν ἀληθῶς φοβουμένων τὸν κύριον πρὸς τὴν τῶν 
ὁρώντων ἀπάτην μιμούμενος, τὴν δὲ τῆς γνώμης διάθεσιν οὐκ ἔχων κατὰ 
τὸ ἴσον ἐκείνοις τῷ θείῳ ᾧ. πεποιωμένην, Σαδδουκαῖός τις ἕτερος ἢ 
γραμματεὺς καὶ ὧν καὶ καλούμενος Μαχ.6ρ.2ο(Μ 0 1.600}0); σοπέταβίεα 
ΜΓ ἔρατι Οἱ ρΡαΒΙΒμτηθηΐ διττός ἐστιν ὁ τοῦ θεοῦ φ." ὃ μὲν ἐκ τῶν 
ἀπειλῶν τῆς κολάσεως ἡμῖν ἐντικτόμενος...«ὁ δέ, αὐτῇ τῇ ἀγάπῃ 
συνέξευκται, εὐλάβειαν τῇ ψυχῇ ἀεὶ ἐμποιῶν, ἵνα μὴ διὰ τὴν τῆς 
ἀγάπης παρρησίαν, εἰς καταφρόνησιν θεοῦ ἔλθῃ 14. εαν].τϑτ(Μ.0ο. 
0770); Ἰᾶ καρ.τ.69,7ο(Μ 90. τ2ο8.,8)}; ἰἅφι Τ αὶ, τοί Μιοο.280.--Ο); 
ἜΧερ. 1.0.4: τ δεῖξαι ἡμῖν θέλει ὁ ἅγιος ὅτι δύο εἰσὶ Φ., εἷς εἰσαγωγικὸς 
καὶ εἷς τέλειος- καὶ ὅτι ὁ μὲν εἷς τῶν ἀρχομένων ἐστίν, ὡς ἂν εἴποι τις 
τοῦ θεοσεβοῦς- ὁ δὲ ἄλλος τῶν ἁγίων τῶν τελειωθέντων ἐστὶ τῶν 
φθασάντων εἰς τὸ μέτρον τῆς ἀγάπης. οὗτος οὐ ποιεῖ ἀκμὴν δι᾽ αὐτὸ 
καλόν, ἀλλὰ διὰ τὸν φ. τῶν πληγῶν, ἄλλος δὲ ποιεῖ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, 
ἀγαπῶν αὐτὸν τὸν θεόν.. οὗτός ἐστι ὃ ἔχων τὴν ἀληθινὴν ἀγάπην, ἣν 
λέγει ὃ ἅγιος τελείαν, καὶ αὕτη ἡ ἀγάπη φέρει αὐτὸν εἰς τὸν τέλειον φ. 
οὗτος οὖν ὃ τέλειος φ. ὁ ἐκ τῆς ἀγάπης ταύτης γινόμενος, ἔξω βάλλει τὸν 
εἰσαγωγικὸν φ. ... ἀδύνατον δέ ἐστιν ἐλθεῖν τὸν τέλειον φ. εἰ μὴ διὰ τοῦ 
εἰσαγωγικοῦ Ἰ)ογ ἄσεϊ.4.τ(Μ.88,τ6ς70,0)) ; Ὁ. Ἔχεο, Ῥυτ:)7(Ρ5.ττο: τοὺ 
τὴν σοφίας λέγει ποίησιν, ἦ ἐστι φ. θεοῦ ὁδοποιῶν εἰς σοφίαν Γ]Θγ,. εἰν. 
2.7(0.130.51; Μ'ι8,ο680); “ἀρχὴ σοφίας φ.᾽ εἴρηται 'κυρίου᾽, παρὰ κυρίου 
διὰ Μωύσέως δοθεὶς τοῖς ἀπειθοῦσι καὶ σκληροκαρδίοις" οὖς γὰρ οὐχ 
αἱρεῖ λόγος, τιθασεύει τούτους φ. 1δ.2.8(ρ.1τ32.2οἵ, ; Μ,8,0720) ; τέ τοῦτο 
λέγων ἀρχὴν σοφίας; τὸν φ. οὐ γὰρ ἀπὸ θεωρίας ἀρξαμένους εἰς φ. χρὴ 
καταλήγειν... «ἀλλὰ φ, στοιχειουμένους..«εἰς ὕψος αἴρεσθαι, οὗ γὰρ φ., 
ἐντολῶν τήρησις γ.Να2.0».30.8(Ν,36,2444}; οὕτω δὴ...εἰπὼν τὸν φ., 
οὐκ ἐκεῖνον μόνον λέγει τὸν ἀπὸ τῆς γνώσεως, ὃν καὶ δαίμονες ἔχουσιν" 
ἀλλὰ καὶ τοῦτο προστίθησιν λέγων ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα 
ΟΠ γγβιενρυίη Ῥπιττυ:τ(5.2778); ἀρχὴν λέγει τὸν εἰσαγωγικὸν φ., μεθ᾽ 
ὅν ἐστιν ὃ τέλειος ὁ τῶν ἁγίων. ὃ οὖν εἰσαγωγικὸς φ. τῆς καταστάσεως 
ἡμῶν ἐστιν: οὗτος φυλάττει τὴν ψυχήν, ὥσπερ ἡ γάνωσις ἀπὸ τῆς 
κακίας..«ἐὰν οὖν ἐκκλίνῃ πᾶς ἀπὸ κακοῦ διὰ τὸν φ. τῆς κολάσεως... 
ἔρχεται κατὰ μέρος καὶ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ ἀγαθόν ΤΟΥ ἄσεί.4.3(Μ.88, 
τ660})); (σῃοβί. οὗ ἀμφὶ τὸν Βασιλείδην τοῦτο ἐξηγούμενοι τὸ ῥητὸν 
αὐτόν φασιν Ἄρχοντα ἐπακούσαντα τὴν φάσιν τοῦ διακονουμένου πνεύ- 
ματος ἐκπλαγῆναι τῷ τε ἀκούσματι καὶ τῷ θεάματι παρ᾽ ἐλπίδας εὐηγ- 
γελισμένον, καὶ τὴν ἔκπληξιν αὐτοῦ φ. κληθῆναι ἀρχὴν γενόμενον σοφίας 
φυλοκρινητῆς...«καὶ τελεωτικῆς καὶ ἀποστατικῆς (Ἰ6ΤῊ. οἰ».2.8(0.122. 
3; Μ.8.0724); Ψα)},η.1δ.(ρ.132.8ξς; 9728); οὐ αἰσεᾷ, ΟἸδϑι . 
(ρ.133.21ν; 0734.,8}; α. ἴη Τα ῖ, το Τῶν ὅ νόμος φόβου ἐμποιητικός 1.2. 
Ἰ(Ρ.130.22; οὔδ0); εἰ τοίνυν κακῶν ἀποχὴν ἀφοβίαν εἴρηκεν ἣν ὃ τοῦ 
κυρίου φ. ἐργάζεται, ἀγαθὸν ὁ φ., καὶ ὁ ἐκ τοῦ νόμου Φ. οὐ μόνον δίκαιος, 
ἀλλὰ καὶ ἀγαθὸς κακίαν ἀναιρῶν: φόβῳ δὲ ἀφοβίαν εἰσάγων οὐ πάθει 
ἀπάθειαν, παιδείᾳ δὲ μετριοπάθειαν ἐμποιεῖ ἐῤ.2.8(ρ.134.τῇ. ; 9764); οἱ 
τοίνυν ἐμπαθοῦς φ. περιποιητικὸν τὸν νόμον ὑπολαβόντες οὔτε ἀγαθοὶ 
συνιέναι οὔτε ἐνενόησαν τῷ ὄντι τὸν νόμον. 'φ. γὰρ κυρίου ζωὴν ποιεῖ" 
10.2.18(ρ.157.6; το2τ0); ὃν ἐγέννησε φ. ᾧ νόμος, ἐλεήμων οὗτος εἰς 
σωτηρίαν ἰδ.τ.27(0.τοβ,13 ; 0218); Ο]4 ἀπ πενν σονθηδηΐβ σοπίταβιθα 
ἡ δὲ παλαιὰ διαθήκη...«μετὰ φ. καὶ τρόμον διετάγη τοῖς πατράσιν ὑμῶν 
εοὐἑτέραν διαθήκην ἔσεσθαι ὃ θεὸς ὑπέσχετο...ἄνευ ᾧ. καὶ τρόμου 7α5ῖ. 
ἀϊαἰ.67.ο(Μ.6.63328); τῷ πρεσβυτέρῳ λαῷ πρεσβυτέρα διαθήκη ἦν καὶ 
νόμος ἐπαιδαγώγει τὸν λαὸν μετὰ φ. καὶ λόγος ἄγγελος ἦν, καινῷ δὲ καὶ 
νέῳ λαῷ καινὴ καὶ νέα διαθήκη δεδώρηται καὶ ὁ λόγος ζσὰρξς γεγένηται 
καὶ ὁ φ. εἰς ἀγάπην μετατέτραπται. ΟἸετη. ῥαεά.τ.7(0.124.31τἴ,; Ν.8, 
2214); μηβείθη ἔδβατ οἱ σοά οοπίταβιοα ΨΊῊ {πᾶΐ οὗ ΗΠ Ρτονς 
διττὸν δὲ τὸ εἶδος τοῦ φ., ὧν τὸ μὲν ἕτερον γίνεται μετὰ αἰδοῦς, ᾧ 
χρῶνται πολῖται μὲν πρὸς ἡγεμόνας ἀγαθοὺς καὶ ἡμεῖς πρὸς τὸν θεόν, 
καθάπερ οἱ παῖδες οἱ σώφρονες πρὸς τοὺς πατέρας...τὸ δὲ ἕτερον εἶδος 
τοῦ Φ. μετὰ μίσους γίνεται, ᾧ δοῦλοι πρὸς δεσπότας κέχρηνται χαλεποὺς 
καὶ “Εβραῖοι δεσπότην ποιήσαντες, οὐ πατέρα τὸν θεόν ἐδ.τιο(ρ.140.20; 
3528}; τεϑο]ηρ οἱ (βτίβε ἃ5 παιδαγωγός Ὀεὶπρ᾽ ἔτεα ἔγουῃ ἔραν, 1Ὁ. 
τ 3(ρ.95.24; 2608); καὶ γὰρ ὁ νόμος αὐτοῦ τὸν ᾧ. ὑπεκλύειν βούλεται 
τὸ ἑκούσιον ἐλευθερώσας εἰς πίστιν 1}.3.τ(ρ.284.5; 66:8); ἅ. ἴῃ τεῖ. 
ἴο πίστις: τῆς οὖν πίστεως ἡμῶν εἰσιν βοηθοὶ ᾧ. καὶ ὑπομονή Βαγη.2.2; 
τοὺς ἐκ φ. εἰς πίστιν ἐπιστραφέντας καὶ δικαιοσύνην εἰς αἰῶνα παρα- 
μένειν λέγει ΟἸετη εἶ. δο(ρ.154.24; Μ:0.7288); ὡς οὖν αἱ ἡμέραι μόριον 
βίου τοῦ κατ᾽ ἐπανάβασιν, οὕτω καὶ ὃ φ. τῆς ἀγάπης ἀρχή, κατὰ 
παραύξησιν πίστις γινόμενος, εἶτα ἀγάπη ἰά.εἰγ.2.τπ(ρ.142.6; Μ.8. 
9024); τεῦ. Ῥαρϑη ορίηΐουι (Πα ΓΙᾺ ἰβ Του πε ἴῃ ἔδαγ, ἐδ.2,6(ρ.120. 
6; οὔξΑ); 8. 8ἃ5 σωτήριος: ἱστᾶσιν γοῦν τῶν ἁμαρτιῶν τὰς νομὰς αἱ 
πικραὶ τοῦ φ. ῥίζαι- διὸ καὶ σωτήριος, εἰ καὶ πικρός, ὁ φ. Ἰᾶ,ῥαφά.τ,ο 
(ρ.130.2; Μ.8,3408); 1. 6εἷ.2ο(ρ.142.117 ; Μ.9.7ο8Β); [1 ρ Οοηςεὶ, ΑΡΡ. 
8.6.5; ἀρχὴ σωτηρίας ἀνθρώπων ὃ τοῦ θεοῦ φ. ϑενετιαρ. ΜΑΣ .ἰοε. 
φορῖη. 24(ΜΟΟτ, 8644); ὁδὸς δὲ πρὸς σωτηρίαν...ὁ τοῦ θεοῦ φ. ΟνΥ.1-ς.5.2 

1487 φόλις 

(2.418Ε); 1. ἃ5 ρχενθηςαίίνο οἵ βίη φ. ... αἴτιος τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν τοῖς 
πολλοῖς (ἼΘτη.5,γ.6,1)(ρ.481.1τ0; Μ,9.3208); τὸ ἁμαρτάνειν ἡμῖν κατὰ 
ἀπουσίαν τοῦ φ. τοῦ θεοῦ γίνεται Β55.6}.τ74(3.2628Β; Μ.22.652.}; οὐδὲν 
γάρ ἐστι κακὸν ὃ μὴ σβέννυσιν ὃ τοῦ θεοῦ φΦ. ... καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ 
βαφέντας οὐδενὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀφίησιν ὑποσκελίζεσθαι ΟἾΣγ 5.6 1», 
Ἐς. τ271τί5. 2508}; φ. κατέχοντος ψυχὰς οὐδὲν τῶν ἀνελευθέρων παθῶν 
ἐπεισέρχεται ῥᾳδίως ἡμῖν ἸΔ ἀρ. ὙΜΑΧ.ἰρε. νιν, Δ (Μ οΙ,86414); ἀουθ]α 
εἴξεςέ δισσοὶ οὖν εἰσιν οἱ φ.- ἐὰν γὰρ θέλῃς τὸ πονηρὸν ἐργάσασθαι, 
φοβοῦ τὸν κύριον καὶ οὐκ ἐργάσῃ αὐτό" ἐὰν δὲ θέλῃς πάλιν τὸ ἀγαθὸν 
ἐργάσασθαι, φοβοῦ τὸν κύριον καὶ ἐργάσῃ αὐτό, ὥστε ὁ φ. τοῦ κυρίον 
ἰσχυρός ἐστι καὶ μέγας καὶ ἔνδοξος Ἡδττη.»απά.7.4:; ἃ. Ἔχερ. ὅθη. 
31:53 φΦ. τοῦ ᾿Ισαὰκ τὴν εὐσέβειαν ἐκάλεσε, τουτέστι τὸν θεόν, οὗ τὸν φ. 
ἐν τῇ ψυχῇ περιέφερεν Ἵ αξιφίο τ τη Οδη. (1 00}; 4. οὗ ΟΠ γῖϑὶ μαθέτω- 
σαν ἄπιστοι πάντες ὅτε ὁ τοῦ Χριστοῦ ᾧ. πᾶσαν ἐξουσίαν δύναται 

χαλινοῦν (Ὦγνϑ.Ξἰαἱ.6,4(2.774}; 5. ἔξαγ, γουόγόηεθ, τοννατὰς (σοᾶ᾽ 
ΤΗΪΠΙἸβίοι5 πάσῃ βασιλείᾳ καὶ ἀρχῇ ὑποτάγητε ἐν οἷς ἀρέσκει θεῷ... 
πάντα φ. τὸν ὀφειλόμενον αὐτοῖς ἀποπληρώσατε (οησὶ. Α͂Ρ}.4.13.11 οἵ 
ἀδθοοπβ δ δασπατγιίβέ οἱ μὲν τῇ προσφορᾷ τῆς εὐχαριστίας σχολα- 
ζέτωσαν ὑπηρετούμενοι τῷ τοῦ κυρίου σώματι μετὰ φόβου ἰδ.2.57.τς; οὗ 
ΜΊΔΟΥ Πα ΟΥ̓ΡΗΘΗ5 παραινοῦμεν οὖν ταῖς χήραις καὶ τοῖς ὀρφανοῖς 
μετὰ παντὸς φ. ... μεταλαμβάνειν τῶν αὐτοῖς χορηγουμένων 1.4.5.1 ςἴ, 
(απ. Α}}.4τ, 6. γεερεεὶ, πομ Ή, ΟΜ ΑΥα5 τααβίουϑ ΟΥὁἩ τηθριβίγαϊος, 
Ρί4.4.πτ| ὀφειλήματα... καὶ τὸν φ. καὶ τὴν τιμὴν ὀνομάζει ΤΠ αι. ον. 

13:7(3.13}). 
Β. ἐδιαὶ τοὐτοι σαθιδος ἔδαν ΟΥ {εν εἰ γὰρ “οἱ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ 

φ. τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ᾽, πῶς ὁ φύσει ἀγαθὸς θεὸς φ. ἔσται τῷ μὴ ἁμαρτάνοντι; 
ΟἸεπι, ῥαεά. τ ο(ρ.128.16; ΝΙ.8,2404); ὁ διάβολος μόνον φ. ἔχει, ὁ δὲ φ. 
αὐτοῦ τόνον οὐκ ἔχει ἘΠΕτΥη)Μπαη.12.4.7. 

Ὁ. ἐμαΐ τοἰτεῖ σαιδες ἔδαν ΟΥ̓ γευθγθηεο δίκαιον γὰρ καὶ φόβου μεστὸν 
τὸ θεοῦ κριτήριον ΤΏαε. θ 5.6: ττ(1.644). 

φοιβάω, ῥγοῤἧῆεεν, ὈγτοΟς οο(3.1210). 
Ἐφοιδερατικός, (οἵ, 1,41. ἐοφάοναϊ5) ῥεγίαϊμίηρ ἰο ἐομ οἰδγαίες τὰς 

στρατιωτικὰς καὶ ᾧ. δισοιεξείονας (5]Π) ΑἸ ΘΟΒΟΙβι.οοἱ]. 20. (0.178). 
Ἐφοιδερᾶτος, (1,4ἴ. Τοεάεγαίμ5) αἰϊεά, ΝΠ ΘΡΡ}.τ.284 τίς.(Μ.70. 

1850); Ὀἷαγ, 45 5 }5ῖ. οὖς δὴ καὶ φοιδεράτους οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν 
ΜΑΙ ΟΠι5 ἐχο, θη}. 4(0.571.28; Μ.113.7858); 70. 4]. εἄγοη.14 0.364 

(21.97.5418); δ.τ8 Ρ.493(7138). 
Ἐφοινικεῖον, τό, γε ἄγε, ΤΟγτο ον. ἀϊ'.τ4{ς3.4150). 
φοινικίζω, εἰαΐγ γε, Ῥτος...ς.1: 20(}.87.1852}). 
φοινίκιον, τό, ἀαίο, ῬᾺ]].}.1 ας. 8η(ρ.1ογ.6; Μ.34.11700}; ὮοΥ. 

ἀἄοεί.ττ.8(}1.88, 17.454). 
Ἐφοινικός, αν γεά, Τάτ μαθν.5.28(4.47:). 
Ἐφοινικόχρως, ἠασγὰ γε, Βορῆγ. Η.»ηγ.Ογν.οὶ 70.25(Μ.87.340385). 
φοῖνιξ, ὁ (Α), [ὴ6 ἔα θυΐϊου5 Ὀῖγά ῥἠοοηῖχ; ἰἴ5 Ἰερεπᾷ ἱπίεγρτγοεῖθά 

85 ΔῊ ᾿τηαρε οἵ Τῆς τοβυσσθοῖοη. μέγα καὶ θαυμαστὸν οὖν νομίζομεν 
εἶναι, εἰ ὅ δημιουργὸς τῶν ἁπάντων ἀνάστασιν ποιήσεται... ὅπον καὶ δι᾽ 
ὀρνέου [3.. τοῦ φοίνικος} δείκνυσιν ἡμῖν τὸ μεγαλεῖον τῆς ἐπαγγελίας 
αὐτοῦ τζϊοη,.26.1; Ογτ. Ἡ εαἰοολ.τθ.8; Οοηοὶ, ΑΡ}.5.7.τς; σου ρΙΘα 
ΜῊ Πλ]5]ητεγρτεϊδείοι οὗ Ῥ5.91:15 (νῃουα φοῖνιξ τα ῥαϊνι- ἐγ 66) πῶς 
«οἰοἱ ᾿Ιουδαῖοι ἠπίστησαν τὴν τριήμερον ἀνάστασιν τοῦ κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐπείπερ τὸ ὄρνεον διὰ τριῶν ἡμερῶν ἐζωοποιήθη, καὶ 
ὃ κύριος ἡμῶν... «τῷ τρόπῳ οὐκ ἐδύνατο ἐγεῖραι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν; διὰ 
τοῦτο ἔλεγεν ὁ προφήτης" δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει ΤἘΡΙραράγειτι 
(Μ.43.5284Α}); οἵ, Τουτ ἠδ γεσγγεείτοηε εαγηῖς τ1(Μ.Ὸ],.2.8118}; ΤΙ. 
(απηὲν 5: τ(2.117) οἰτ, 5. ἐλάτη ; ἀπο ΕΓ Ἰοροπά, ρος. Βαν (ρρ.888)), 

φοῖνιξ, ὁ (Β), πατὴηδ οὗ ἃ ννὶπα φ., ὁ καλούμενος εὐρόνοτος 70.1). ζ.0. 
φ.8(Μ 04. φοο"). 

φοίνιξις, ἡ, 4 δεεογηΐηρ γεᾶ, γεδάορίηρ, Μαχιαηιδὶρ, (Νῖ.91.13448). 
φοιτάω, τῤγίηρ μρ, ῥωεϊιίαίε, οὗ ἀοοίσίπεβ τὰς ἐν Αἰγύπτῳ 

φοιτησάσας τῶν ἀκεφάλων αἱρέσεις Ατιαδῖ. λαόν. (0.26). 
φοίτησις, ἡ, ΟΡ ; οἱ ΟΠ Υ Κι᾿ 5 βοοοπᾷ σοτηῖπρ, [(Δ65.Ναχ.άταϊ. 

21(Μ.28.88τΑ). 
᾿φοιτητής, ὁ, ῥηῤὶὶ, ἀϊδείρίε; ἴὰ ΟΥ, Ἐπ5.4.6.χ.τ(ρ.5.24; Μ.25. 

208); δίαχ.αγηδίσ (Μ οτ.ττ 240}; οὗ ἀϊβοῖρ!ος. οὗ (ῃχίβι, Ετιβ.4,6.1,} 
(60.38.32; 764); διὰ τῆς τῶν φ. ... διδασκαλέας καὶ παραδοξοποιΐας Ἰά. 
ἦ.ε.2.3.2(Μ.20.144Ὰ}; 1514 }Ε],6}.2.88(Μ.78, 5224}; οἵ ἀϊδείρ!εβ. οὗ 

. ΒΡΟΒΌΪΟς, ΟἸδτλ, ογ.3.τϑ(ρ.246.32; Μ.8.τ2120); Μάρκος γνώριμος καὶ φ. 
[56. τοῦ Πέτρου] Ἐπι5.4.6.5.τ(Ρ.127.5; 2160); τεῦ, ΟἸειηδηΐ οὗ Εοτηρ, 
14. }.6. 5 ττι(Μ.20.4560) ; ἰῃ σοῃ., 16.6,4,Β(ς 280); ἐῤ. 6,4. χ(ς22Δ}; 16.6.6 
(536Α); ἢρ. τῆς ἀρετῆς..«φ. Τάτ, γαη.5(4.181); Μαχ.ανηδέρ,. (1 3008). 

Ἐφολερόν, τό, -- φολλερόν ἡ.ν., Το. ΜόΞΟΠ, ῥγαὶ, σι(Μ.87.501 30); 
ΓΠεοπί.Ν υ ϑγη.32(Μ.02. 170 08}; ἐδ.47(17288). 

[Π]φόλης, ὅ, ν. φόλλις. 
φολιδόομαι, δὲ εουεγεά τοί φεαΐσς, Οὐ εἶ5.4.76{(Ρ.346.25; Μ τ. 

11480)., 
[Ἐ]φόλις, ὁ, ν. φόλλις. 



φολίς 

φολίς, ἡ, λογὴν σϑαΐθ οὗ ταρί]]65; οἱ β508]65. Ἰρὸῖ Ἔνεβ, Βαβιθεὶ. 
υ. ΤῇρεΪ.2. 10}. ὃς. 5760); Ῥία:., οἱ 56 416-ϑυτηοιτ, γαος,δὲδ.14. 326; ἢρ. 

««ὅὁλκὸς τοῦ θηρίου τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ συνεσπαρμένος...τῇ ᾧ. τῆς 
ἐηαβορὴν ἀεὶ περιτραχύνει τὸν βίον Ογτιγες.25(63,2060). 

φόλις ([Π]φόλης), ὁ, (1,1. 0 115) α φτνπαὶΐ εοῖμ, πὰ οἵ ἃ βοἰτάτς 
φόλης ὃ καὶ ταλάντιον καλεῖται": διπλοῦν δέ ἐστιν, ὑπὸ δύο ἀργύρων 
συγκείμενον, οὗ γίνονται ση΄ δηνάρια" καὶ φ., δύο λεπτοὶ κατὰ τὸν 
δηναρισμὸν ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὸν ἀργυρισμόν ἘΡΙΡΠ.δη5.24(Ν0.43.2024}} 
πέντε φόλεις ἴθ. ΜΟΒΟΠῥγαί, τα(Μ. 87.2970). 

Ἰφολ(λ)ερόν (ἔφαλερόν), τό, ἃ 5114} σοΐῃι Ξε 1.41, ῥοἰ ̓ ς, Ἰο.Μα]. 
εἰγομρ.οο( Μ.07.5934}; οἷν πτμρεῖς φος Κογμαηῖ 1 γερίϊαηος [[οτὶβ 
ΤεγμΉ το 5].. υσσαηΐ, σγαεοῖ ξοϊΐαγεξ, ““παςίαδίης ῥγἱησορς 50 πους 
βριγαις ῥιαφαδίίοηα ῥίεδὶ τορι αϊοηόηι ἀϊδίγαχι!, ἩδΥοο] η5 
εἰγον(ΜΟΡΙ, 5τ.0358); [οὐ Μοβοῖ ῥγαΐϊ,6τ(Μ.87.29130); δ. τττ(2076Ὰ); 
σίνϑῃ 885 8]π|8, φαλερόν, ἐν. ϑε(20410). 

“φονειωδής, γημγάεγομς, ἘΞΡὮτ.2.3070. 
Ἀφόνευσις, ἦ, Ὑπηγαογ, 4.Απάγ.εἰ ΜΙ Ἀτ(ρ.113.6). 
Ἐφονευτήριον, τό, ρίαεε οὗ ἐχκεσμέτον, Βίορἢ. τοι. διθρῆ,. ἀρ 1οο.. 

1ττόοῦ). 
φονευτής, ὁ, εἰαγεῦ, ᾿γοίευ.22.τ(ρ.42); ν. αὐτοφονευτής. 
φονεύτρια, ἡ, γιμγάσγεες; ἢσ,, ἐσ. 15. ἐαγη.3.58; λάβωμεν πίστιν 

τῶν φόνων φ. ΤΏΡΠΒπ. εἰγοη..257(}1.τοβ. 6418); ἃ5. δά]. γενεᾶς τῶν 
᾿Ιουδαίων τῆς ἀπίστου καὶ φ. ὕγτ, Βς.ττ:8(}1.60.7970). 

φονοκτονέω, 1, είς τοἱἱῃ ῥίοοά, γεῖ. ΝΌΓ,.35:32, Ῥ5.1οῦ: 38 
ἐφονοκτόνουν τὴν γὴν θύοντες τὰ τέκνα ὕμτνϑ. β.1ἢ 7ε».53:9 (1.64. 

7848); Ρᾶ55., πχαί., δὲ ἀεξίοα τῇ ἁμαρτίᾳ πεφονοκτόνητο ἡ γῆ ΤΑΤΆ. 
}ας:ς.τό(.28.2134};2. τ μγάεν, το βου Μος.(Μ,44.3060); δοπί. Β. 
γιδϑορβόη!. .86.τ0024). 

φονοκτονία, ἡ, γηπγάεν, ΕΡΊΡΗ.ἠαε».26.2(0.277.5; Μ.41.3338); ΝΙ. 
ΦΡ}.1.245(44.70.τ721}}; ἢσ. ἐβασίλευεν ὃ ζόφος τῆς φ. [Β85.86].07γ.41 
(Μ.8ς.4658). 

. φονοκτόνος, ὁ, τμγάογεν, (ξο, Ῥὶβ, εαγρι.48.το. 
φονώδης, τημγάεγοις, ἘΡΊΡΆ.μαθν.26.3(0.280.3; Νῇ.41.337})}. 
φοράδιον, τό, αἷπι. οἱ 54ᾳ., στ. Ναζ.ξος.(Ν.37.3202Δ}. 
φοράς, ἡ, ὕπαγε, Τ᾿ Πιι4.2.3. ταλτρὶῃ ; Βα5.ε}.3ο2(2.440 ; Μ.22. 

1052}; Ρα]]} ᾧ. Ταπς. τ7(0.45.3; Μ.34.τ0448). 
[Ἐφοράω, ἐείεεὶ, Τλιοα, Ῥς.63:)(Μ1...3.15 088). 
φορβαία, ἡ, καῖίαν, Αἰ. πίοη.24(Μ.26.8808); ῤορὝίλ, Ραΐν. 

(Μ.6π.χβια). 
Ἐφόρβειος, ὁ, ῥηῥτῖ οὐ ἰΐὸ δνε, ΤΑΊ φηναἱ, τοί .28,7924}. 
Ἐφορβιάξω, ῥα μαΐίον οπ, ῬᾺ]}. 1. 1 απις.17(0.45,12, ν.1. φορτιάσας 

Μ.54.10440). 
φόρεμα, τό, ἀῤῥαγεῖ, ἐγεςς, ΕΠΡΡ.ἤαον.ο.το(ρ.254.5; Μ.10.23918); 

Μας. Δερ.ἤον.2.4(Μ.534.46π 0); ΝῚ],ρ}.1.285(Μ.79.τ8ε0). 
Ἐφορεσία, ἡ, ἀῤῥαγεῖ, ἄγεςς, εοείο, 1. ἄγε. (ρ.46); Ολνοη. 

Ῥαξεβ.Ρ.44(Μ.02.τ644)}; 18.Ρ.47(π698}; Ῥμοί.ποιμος.2.τοίρ.504; Μ 
104.10520). 

φορ-ἔω, Α. ὀεαν, ΖαΥΥ͂ν ; ἴὰὶ ΟΠΙΤ5 ΟΥΎ θΟΠα5, χύϊο.ς.6; ΑἸΠ ἀροὶ, 
56{.43(ρ.120.20; Μ.25.3288}; πιεῖ,, οἱ ει βρη οἵ [Π6 οχοβ5 ; οἵ 
ΟΠ ϑθδπβ 1ἃ.77..20.4{81.25.145}}}; 14.6}..42».} 1ϑ.2(Μ.25.5418}); τὴν 
σάρκα..«ἣν ἡμεῖς “-οὔμεν καὶ τὰ λοιπὰ ζῷα τῇ οἱγριτοίρ.54.10; Μ.28. 
276Α}; εἰκόνα αὐτοῦ 50. οἱ σοα] --οὔντες [56. οὗ ἄνθρωποι] ἐδ. τείρ.5ο. 
9; 2608}; οἱ Ὀεδγηνσ πᾶπιὸ οὗ (ἢγιδὲ ἐὰν [οὖν] τὸ ὄνομα “-ς, τὴν δὲ 
δύναμιν μὴ “-ἢς αὐτοῦ, εἰς μάτην ἔσῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ “-“ὧν..«ὃς ἂν τὸ 
ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ --ἢ, καὶ τούτων 55. τῶν παρθένων] ὀφείλει 
““εἶν τὰ ὀνόματα" καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ υἱὸς τὰ ὀνόματα τῶν παρθένων 
τούτων “-"εἴ..«τῶν τοιούτων δὲ “-ούντων τὰ ὀνόματα τῶν παρθένων ἐστὶν 
ἡ κατοικία εἰς τὸν πύργον ἘΠΟΥΙΩ.52}9.0.13.2--ς; βλέπεις οὖν ποίους 
βαστάζει; τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας “-οὔντας τὸ ὄνομα αὐτοῦ τΡ.0.14.6; 
1Ρ.0.1:.2,3; πρὶν γάρ, φησί, -«-ἔσαι τὸν ἄνθρωπον τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ] 
τοῦ θεοῦ, νεκρός ἐστιν 1δ.0.1τ6.3.; τοῦ, Ἰηα τ ἤτηρ οὗ Η. (ποβί ὅσοι γὰρ 
πνεῦμα θεοῦ “-οὔσι, φῶς “-οὔσι" καὶ οἱ “-οὔντες φῶς Χριστόν εἶσιν 
ἐνδεδυμένοι...οὗ γὰρ “-οὔντες τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἀφθαρσίαν “-οὔσιν 
Ατἰῃυληει δὶ ἀγα (1.26. τοοφο). 

Β. τυέαγ; 1. Ομβίοὶ. ; ἃ. Ἔχε. 70.1:14 οὐκ εἰς σάρκα ἀναλυθεὶς 
ἀλλὰ σάρκα “"έσας ἙΑΤΗ, δΕΥΉ. .βά. τ(Ρ. 5: Μ.26. 1265); ἡ : ὁ λόγος σὰρξ 
ἐγένετο᾽...οὐκ εἶπεν δὲ σῶμα, ἵνα μὴ εἴπωσέ τινες, ὅτι οὐράνιον σῶμα 
ἐφόρεσεν ᾿Αὐατάθη, σιτιτ4(Μ.8ς.12070)}; Β. τὰ βϑῃ. μὴ νομίσῃς, ὅτι 
φύσεως ἀκολουθίᾳ σῶμα πεφόρηκεν ὁ αὐτὴ Α(.25|2ώ.1.3(}1.25.970); 
τοῦ ἐκ Μαρίας δι᾽ ἡμᾶς ἐφόρεσε σώματος ΤΑΤΙ.Ξεγηι. βἀ.24{(0.20; 
1277}; οὐ κενωθεὶς τὸ εἶναι λόγος διὰ τὸ σάρκα «"ἐσαι τὖ.25(ρ.22; 
12808) ; 1.35(ρ.20 : 1288}; 6. τεῖ. μυτήδῃ αἰ θαΐες δηα 5εηβα το η 8 
οἱ ποδιπδίς γοσα ὡς σῶμα “-ῶν ὁ ̓ Τησοῦς ἤσθιεν Οτι εἰς.).13(ρ.τός. 
3; Μ.11.14404}; ὡς. δὲ σῶμα “-ὧν, ἐδίψα καὶ ἐκοπία καὶ ἔπασχεν᾽ οὐ 
γὰρ ἦν ἴδια ταῦτα τῆς θεότητος Αἴδ..ἐρ. δόγα.4.14(}}.26.6560) ; ἐκ τῶν 
τῆς σαρκὸς παθῶν ἐδείκνυσεν ὅτι ἀληθὲς ἐφόρει σῶμα 14..4γ.2.4τ(Μ.26. 

τά4δ8 φορτόω 

412}; θεότης δὲ οὔτε σῶμα οὔτε αἷμα ἔ ἔχει, ἀλλ᾽ ὃν ἐφόρεσεν ἐκ τῆς 
Μαρίας ἄνθρωπον, αἴτιος τούτων γέγονε ΤΑτΠ βόγην. Μά. 20(Ρ. 26; Μ. 
26.12840}); 4. τεῖ, Ῥάτροϑε ἀπα εἤδεοῖβ οἵ Ιπς. εἰ γὰρ μὴ διὰ τὸ ἐλευ- 
θερῶσαι τὴν σάρκα καὶ ἀναστῆσαι σάρκα ἐφόρεσε, τί καὶ περισσῶς 
σάρκα ἐφόρει; Μετ.» ες.2.18(ρ.370.4; Μ.18.2840) ; ὁ ἀληθινὸς καὶ φύσει 
υἱὸς τοῦ θεοῦ τοὺς πάντας ἡμᾶς --εἴ, ἵνα οἱ πάντες τὸν ἕνα φορέσωμεν 
θεόν ΑἸΠ ἐπε. εἰ 6.4». 8(Μ.26.0074) ; τεῦ. 10.τ6:64 ἔσον τῷ εἰπεῖν... ὑπὲρ: 
τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας ἐστὶν ἡ σὰρξ ἣ ἣν ἐγὼ «“-ὦ ἸᾺ.6 0. δ δα. 4.10. 
(Μ. 26. 6684); ; εἰ γὰρ μὴ ἤμην ἐλθὼν καὶ “-έσας τὸ τούτων σῶμα, οὐδεὶς 
ἂν αὐτῶν ἐτελειώθη, ἀλλ᾽ ἔμενον οἱ πάντες φθαρτοί.. «καὶ ὥσπερ δέδωκάς 
μοι τοῦτο “-έσαι, δὸς αὐτοῖς τὸ πνεῦμά σου Ἰὰ..4γ.3.23(Μ.26,3728); ὡς 
ἂν πάντες «-εσθέντες παρ᾽ ἐμοῦ, πάντες ὦσιν ἐν σῶμα καὶ ἔν πνεῦμα, 
καὶ εἰς ἄνδρα τέλειον καταντήσωσιν 1. 8.22(369.) ; οἵ, εἰκότως ἄρα “ὧν 
τοὺς δύο (50. 1εν5 ἀπ βθη 1165) ἐ ἐν αὐτῷ 1δ.2.ππ(2654}; τοῖ. ὈαΡτίβια 
οἱ ΟΠ τῖβὶ ἡ ἡ εἰς αὐτὸν ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ τοῦ πνεύματος γενομένη κάθοδος, 
εἰς ἡμᾶς ἦν γινομένη, διὰ τὸ “νεῖν αὐτὸν τὸ ἡμέτερον σῶμα 15.1.4] 
(τοδὺ) ; αἱ Αβοθπβίου ἀναφέρων εἰς τὸν οὐρανὸν ἣν ἐφόρει σάρκα 1.3.48. 
(4258); ἢσ. καὶ ἡ ζωὴ τὸ νεκρὸν ἐφόρεσεν ἔνδυμα, ἵνα εἰς τὴν ἰδίαν: 
ἀφθαροίαν μεταβάλῃ τὴν νέκρωσιν Β85.86].ογ.τοιτ( Μι8ς. 1400); ποδί. 
διδάσκοντες...ὡς ἄνθρωπον οὐ -«-«ἔσαντα ἄνθρωπον, ἀλλὰ δόκησίν τινα 
ΗΙρρ.)}γπ Μ|.25:24{(0.209.8; Μ.το,δόδΑ), ΒΡ  δπ τὸν ἄνθρωπον, 
ὃν ἐφόρεσεν ὁ λόγος, αὐτὸν εἶναι λέγουσι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, 
καὶ μὴ τὸν λόγον υἱόν ΤΑΤΉ..4»ν.4.2ο(ρ.66,:; Μ.26.4974}; καί φασι μὴ 
τὸν ἄνθρωπον καθ᾽ ἑαυτόν, ὃν ἐφόρησεν ὃ κύριος, ἀλλὰ τὸ συναμφότερον, 
τόν τε λόγον καὶ τὸν ἄνθρωπον, εἶναι υἱόν 1δ.4.2τ(ρ.68.4.; ΞοοΒ); τεῖ. 
ἄδη18] οὗ τϑὰὶ πατπδπιν οὗ ΟΠ τϑί᾽ 5 ἤδβῃ τές δὲ ἤκουσεν ἐν ἐκκλησίᾳ 
ἢ ὅλως παρὰ Χριστιανῶν, ὅτι θέσει καὶ οὐ φύσει σῶμα πεφόρηκεν ὁ 
κύριος; ΑΒ 6ῤ. ΕΡτοί.2(Ρ.4.14: Μι26.1το0ς534}; 2. ἤρ. στεφάνους δόξης 
φ. Τ. Βεη).4.τ; 3. δὲ ἀγεςϑειί καλῶς φ. Ἰ)οτ.ἀοοί.2.5(}}.88.16458) ; ἐν 
σχήματι ἐπισκόπου “-οὔντα 1.5. ς(16810). 

φόρησις, ἦ, ΖαΡΥγΊΉΣ, ΟἱἨ τρϑ]θ55 τιουεριθμὶ ἴῃ 51 Κη 655. βοαέν 
φορήσεις, ὠχρότητες.. «τῶν εὐπορούντων [536. εἰσί] τῶν κόρων οὗτον 

τόκοι τ Ναζιεανη.1.2.8.χ28(Μ.37.658.}. 
Ἐφορητέον, 076 νεμδὲ τῦδαγ, ΓἸοτῃ ῥαο.3.ττ(ρ.270.3; Μ.8.0334). 

βφορητῶς, ἰοίεγαῤίν, Ονγτ.Ος, ,οί.804); [ἃ αὐ 25(3.5048)}; ἰὰ, 
Ζαείι.τολ(3.7050). 

φόριμος, Κγμτμε, ΟἸστα. ἐν 6 τ πίρι4οτ.τό; Μ.9.34τ0). 
φόρμιγξ, ἡ» ἰγγέ; ἢρ,, οἱ {π6 ἰοῦσα, 60. ΒΒ, ΠΩ} η.4}. 
Ἐφορνοφόρος, ν. Ἐφερνοφόρος. 
Ἐφορογράφος, ὁ, εἰεγᾷ ἐμερίογεά οἩ [6 ἐγίϑιο, Οτ Ν  Ζιεανη. 2... 

12.154{(Ν.47.11774}. 
Ἐφοροθετέω, ἡηακε ἃ εὔαγρθ [ον τίς. «τῶν ἐπισκόπων τοὺς λόγους 

ἐφοροθέτησε τ Ν γ855.6}.21(}1.32.τορ20 ; ν.]. ἕοτ ἐφορολόγησε μ.82.3). 
φόρον, τό, (1,5. ζογιμη), Οὐ ΝαΖιρανηι.2.1.1τ1.1212(Ν1.37.11124}; 

70.Μα].εἰγοη.7 Ρ.171(Μ.97.276Ὰ); Ολγον. Βαςξεΐ.Ρ.30ο5(Μ.02.7108). 
φόρος, ὁ, ρῥαγπιθηὶ, ἰγίϑμϊε, ταθῖ. ἄλλον τινὰ φ. παντὶ προσφέρει τῷ 

ζῴῳ ὙΒάτιργουϊά,6(4.513); τῆς ὑποσχέσεως ἀπαιτηταὶ φοροὶ [], φόρου] 
καθεστήκατε ΒΑ5.356].0γ.3.τ(Μ.85.408). 

Ἐφοροστάσιον, τό, ὃ ρἰσίξογη! ἄλλα τινὰ νεώτερα γέγονεν ἔν τε 
δομήσεσι καὶ..«περιβόλοις καὶ λοετροῖς καὶ φ. καὶ πράγμασι διαφόροις 
Οοβιν. Με. ολοὶ, (Μ.38.547) τὰ Οὐ Ναζιεαγηι, 2 (ςριρτ.)5ο. τί. 

φορτηγέω, “7 ἰοαάς οὐ δι εν, 158.5.5 6}, Τάδεϊ.2.1 (ΝΜ .8ς. 5760). 
Ἐφορτιάζω, ἰραά α δεαεὶ οἵ δεγάεη, ῬΑ}}.}.1,ατι5.11(Μ.34.το440 ; ν.1]. 

φορβιάσας ΤὈ. 45.12). 
φορτικός, 1. ῥμγάδηδοηηε, λανά ο δέαν φ. καὶ βάναυσα 7061. ἄταϊ.5.3 

(Μ. 6.481Ὰ}); τὸ γὰρ σεμνὸν κατάστημα οὐ προσθήκῃ τοῦ φ.. - πέρι- 
γίγνεται (Ἰ]επλ,ῥαεά.3.ττ(ρ.269.14; Μ.8.63228); Ομιγ5. μον. 2 5.1 χ 
Μι. (. 3978); οὗ 11ἴδ, 1ὁ.32.4(5430); τεῖ. Ιῃς, τὸ τῆς οἰκονομέας φ. 
οὐκ ἐσόμενον ἔξω θαύματος Ογτ.1ς.4.4(2.664Ὰ); οὗἨ ρΡοβοτβ, ΟἸοτ, 
ῥαφά.2.8(ρ.χθ4.13 : 4650) Ὲ ἀλαζόνα καὶ φ. ΗΙΡΡ.ἐαεγ.6.8(Ρ.135.27 : 
Μ.16.3207Β); οὐκ ἂν αὐτοὺς ἐνομίσαμεν εἶναι φ. [36. τοὺς πένητας] 
ΟΠ γ»5. μοηι.3.5.5 ἴῃ Δ1{.{405Ὰ}; 2. ἀἰομ τῇ “Ῥωμαίων φωνῇ... Φ. 
ἐμοί τ παυμιβαμιν.τίρ.3.4; Μ το τοπ34); Οντιαάον. (1.580); 
3. φοϑεγε; οἵ ἴανν5, Οντ..15.3.4(2.504Ὰ}; Ιά«αἄον.τ3(1.460Ὰ} ; οὗ Ρμιιη βἢ- 
ταθηΐϑ, εἷς., 18.«ἡνι.53τ(3.282Ε); Δ, Με, τΊ(3.4068); φορτικώτερον 
τῶν διδασκόντων τὸ κρίμα Ἰ.1.ε.11:4τΏ{.(Μ.72.7520}; οὗ ἀην }υᾶρε- 
πηδηὶ οὐδὲ γὰρ εἶπε λύουσιν, ἀλλὰ τὸ φορτικώτερον, βεβηλοῦσι [3ς. 
[5.1 δ 6 1}] Οδτνβ.λση.30.2 ἴῃ ΜΜ:.(7.433Ὲ}} οὗ Ρουβοβ φ. ὧν καὶ 
λυπῶν ὑμᾶς διὰ τῶν ῥημάτων 1.43. 5(4658); ἐδ.45.1(416Ὲ}; 14.λο». 

65. ἴῃ 70.(8,3924); Ογγ. 7σ.5.χ(4.462Ὲ). 
Ἐφορτισμός, ὁ, καγγγίηρ δηγάσης ὁ θεὸς.. ἔδησεν αὐτοὺς δεσμοῖς 

ἀλύτοις στιβώσει φορτισμοῦ (ση5ὶ.. 4 ρΡ}.6.2ο.ὅ. 
Φορτοφορέω, ὑὲ ῥγέρηαπί, Ογας. δ1Ὁ.2.τοο. 
φορτ-όω, 1. ἰοφά, ῥιιγάεη, Τατερεμῖ, ες. Π ον. «26(Μ 86.ςοῦ 8); 

Τηρπη. εἰγοη.ρ.286(Μ.οτοϑ. 7044); Μαμῖοῃ. πλοῖα γὰρ θέλει λέγειν 
ἥλιον καὶ σελήνην: καὶ τὸ μὲν μικρὸν πλοῖον «-οὔσθαι ἕως ἡμερῶν 



φορτώνω 

δεκαπέντε ἘΡΙΡΗ.μαεν,66.ο(ρ.30.1 ; Μ.42.448) τηρί, ἐφόρτωσεν ἡμῶν͵ 
τὰς ἀκοὰς ᾿Ιωάννης καταπληκτικοῖς λόγοις ΤΟΠτν5.ἐΠοορἢ τ(ζιϑτοῦ); 
βουνοῖς καὶ λόφοις πεφορτωμένην χέρσον Μαοιρη ροῦν. 4.1](ρ.101. 
8); 2. οῤῥγόος, αἰεὶ οὔτε κρύος αὐτοὺς [5.. Ἀδὰμ καὶ Εὔων ἐφάρτου 
ΕφΡΙρῃ.ἑαεν.52.2(0Ρ.313.1τ6; Μ.41τ.0574}; 3. ἰαΐκε α δμγάση οὐ ομθϑοϊ σὺ 
μὲν ἐφόρτους τὴν ἀποσκευήν Α5τ.Ατη ον, 2(Μ.40,τβτο). 

Ἐφορτώνω, ἰαν α ἰοαἀ ἀροῃ ὥσπερ τοῖς ζῴοις... «τούτοις φορτώνειν 
ΑΤἴονν. ἃ δη(ρ.198.22). 

[Ἐ]φόρυβος, ὁ, ἴον θόρυβος, μοῖξε, μη, Εκονε,2τ(ρ.330). 
φορυτός, ὁ, τοὐιαὶ ἐς δίοιυνε αϑομὶ ὃν ἔμ τρῖμά, γεδϑιςί Ὁ ταεῖ,, ἡσαρ, 

ρεγάοῃ, οἵ Ἔνι τὴν δὲ ψυχὴν φ. τοσούτων κακῶν ἐπισυρομένην περι- 
ορᾷς; (Βτγβ. μον. 42.4 τ Μ|.(7.4574); ᾿4,ἤοηι.24.4 τ Κορ (9.000); 
πολὺν δὲ ἁμαρτημάτων ᾧ. ἐπιφέρεσθαι ΤΠαί ἢ. γεἰ.ο(3.ττοο). 

Ἐφοσσατεύω {Γφοσατεύω, Ἐφουσατεύω, Ἐφωσατεύω), (οἴ. 1,δ. 
0550) 1. ἐβεώνρ, 1ο.Μ4].εἰγοη.τ2 Ὁ.293(Μ.97.4444); φωσα-, ΤΏρΒη. 
εἰγομ.Ρ.τδλίν.1., ἐφοσάτευσεν Μ.τοϑ,440Α); 2. τα! ραιρη κατὰ τῶν 
Σκυθῶν.. 
σάτευσεν); 3. ἐηγοὶΐ ΦἩ ἀγρῆν, φουσ-, 
14368). 

Φοσσάτον {{ἘἸ]φουσάτον (-ἃ-), [Ἐ]φοσάτον), τό, (1.αἴ. ἠοΞΞαἰμηη) 

1. ἱγεμεῖ;, [ο.Μ4].ἐἤγοη,τβ Ρ,4ότ(Μ]. 97.676} ; φοσάτον 1δ.Ὁ.3οο(4654); 
2. ἐμιγεμεμεά εαναρ, Ατιαβῖ. ΑΡ.α. δήακχ. τ. τ(Μ.ο0.1688,0) ; 3. ἀννῖν τὸ 
φοσάτον ὅλον τοῦτο διελάλει 1,1,τ(1128); φουσ-, Βαττὰ Εά 685. ραν. 

(Μ.τοάιταϑοὶ ; 1440Ὰ}; ν. φώσατον. 
Ἐφοσσεύω, (εἴ. Τ,Αἴ. 30 550) δέδτερε, ο.ΜΜα].εἄγοπ, τ Ὁ.304{(Μ.07. 

460Α}); 1διτς Ρ.4280(:774); 1δ.18 Ρ.46ε(6808). 
Ἐφουκά, {Ξ-- ΗερΡ. 8, οξ.15.54: 1τὸ ἃ ἀντὶς βῖοπε, ἄρος. Εη τ. 8 

(ρΡ.46.109). 
Ἐφουλκίζω, ναταπηξ ἔογ φουρκίζω, Το. Μα]. εἤγομ. τ ρ.431(Μ.97. 

6268). 
Ἐφοῦλκον, τό, τοσσε, δοάν οὗ ἱγοορς ἀγαιοη πρ τη ἐπε ξογηι οὗ 

α τοεάρε, ΤᾺΡΠη.εἤγοη..2όπ( Μ.τοδιδόοα ; ας ΒόΌοΥ οπλ.). 
Ἐφουμίζ-ω, (οἵ, 1,αἴ., πη, σης 5) ναμηὶ περὶ κομπαζόντων 

καὶ “ὄντων ΤιΒομτ, οἱ 0.5 εγ.τοΟτα {1{.(λ1.,86.2054})}. 
Ἐφούρκα, ἡ, (1,2. 7μγεα) γίδϑεὶ, ἘιδοπτΝ ν, ὅγε, οί .93.17320); 
ΤΗρΠη.εὐγομ. τοδί. τοϑ,4248); τὸν τέμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν ᾧ 
ὀνομάσει Ἰ᾿αἰτείη.2(0.53). 

Ἐφουρκίζω, (οἵ. 11. βιγεαὺ) ρεῤδεί, ΒΡὮΤ.2.ΧΧΙΧΟ; 10 .Μα]. εὐ γοΉ. 
τ Ρ.431(}4.07.6368) ; ΠΟ Νδγη οί Μ.03.17328):; εἰς ἄνθρωπον 
πεφουρκισμένον καὶ κατάδικον ἐλπίζετε ΤΑπαδί, 5, [μά ἀϊ:Ρ.3(Μ.80, 
1241 Ά):ν. φουσκιάζω, 

Ἀφούρναξ, ὁ, (1,αἴ. ζογηαχ) ἀτίη, ἘΡΙΡΒ λαεν.30.12(0.347.20; Μ, 

41.4258); 1δ.(ρ.348.21; 4284). 
φοῦρνος, ὁ, (11. μεγημ 5) ουέη, ἐβοίυ Μο! (Οζ 2 Ρ.590); ντ. 5. 

φοϑδαῦΐ. (ρ.80.17}); [0 οβοῖ. ῥγα  ο2(}.87.29408); τοῦ σκευοφυλακίου 
τοῦ φουρίον (ν.1}. φούρνου, ὃ {.1, ἔογ φρουρίου) (λγοη Ραςεμ.Ρ.337(Μ, 
92.88οΑ). 

Ἐφουσατεύω, ν. Ἐφοσσατεύω, 
[φουσάτον (-ἃ-), τό, ν. φοσσάτον. 
Ἐφουσκάριον, τό, (οἴ, 1,δἴ. ῥοφεα) τυΐϊηδτεῖορ, Τιδοητ Ν.ν. δ γηι.21 

(Μ.953.1721Ὰ}; {δ.42(17218}; ἐδ. 56(17408). 
Ἐφουσκάριος, ὁ, (οἴ. 1,αἴ. ῥόςξεα) Ξεἶϊϑν οὗ τοῖμε, Τιδοῦτ. Ν ὺς ὅγρ. 

31(}1.93.1700λ). 
Ἐφουσκιάζω, ῥτοῦ. ἴοΥ φουρκίζω: κεφαλὰς... «φουσκιάσας τῷ βασιλεῖ 

«ὐὐἀπέστειλεν ΤἈΡΒΠ οὐγοηΡ. 3234(φασκιώσας Μ,τοβδιϑοξλ, νν.}}, φου- 
σκίσας, φουρκίσας). 

ἘφΦραγγελλόω, ν. φραγελλόω. 
Ἐφραγγελόω, -- οτερ, 
φραγέλλιον, τό, (1,41. βαρεϊζι) φεομγρε, ΜΙ (οη.6.3(ρ.66.24); 

ΟἈμνοη Ραςο .οτ( Μ.92.τοοοῦ); τεῦ, Το.2:τ, [Β45.}5.121(1.4700 ; 
Μ.30.32200) ; ἰπτεγρτεϊοᾷ Ὀν Ηφίδοίβοη τὸ φ. δὲ πεποιῆσθαι ἐκ σχοι- 
νέων ὑπὸ τοῦ ᾽Ιησοῦ, οὐχὶ παρ᾽ ἄλλου λαβόντος ἰδιοτρόπως ἀπαγγέλλει, 
λέγων τὸ φ. εἰκόνα τυγχάνειν τῆς δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τοῦ ἁγίου 
πνεύματος ἐκφυσῶντος τοὺς χείρονας, καί φησι τὸ ᾧ. καὶ τὸ λίνον καὶ 
τὴν σωδόνα, καὶ ὅσα τοιαῦτα, εἰκόνα τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐνεργείας 
εἶναι τοῦ ἁγίον πνεύματος. [ἔπειτα ἑ ἑαυτῷ προσείληφεν τὸ μὴ γεγραμ- 

μένον, ὡς ἄρα] εἰς ξύλον ἐδέδετο τὸ φ." ὅπερ ξύλον τύπον ἐκλαβὼν εἶναι 
γοῦ σταυροῦ [φησι] τούτῳ τῷ ξύλῳ. "ἀνηλῶσθαι καὶ ἠφανίσθαι τοὺς 

κυβευτὰς ἐμπόρους καὶ πᾶσαν τὴν κακίαν. [καὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως φλυαρῶν 
φησιν] ἐκ δύο τούτων πραγμάτων φ. κατασκευάζεσθαι. ... οὐ γὰρ ἐκ 
δέρματος..«νεκροῦ ἐποίησεν αὐτό, ἵνα τὴν ἐκκλησίαν κατασκευάσῃ 
οὐκέτε λῃστῶν καὶ ἐμπόρων σπήλαιον, ἀλλὰ οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
Ἡδίβοίθοι ἀρ. τ. 79.το.23(19: Ρ.207.5ῇ.; Μ.14.36:}}.}; τοῦ. Μῖ,21:12, 
56 ἄεπηιοα, Μαχ.ανηδίρ. (1. 91.120 88). 

Ἐφραγελλίτης, ὁ, ἰἸεἰον, 10. ΜΟΒΟΒῥγαϊ. 4ο(Μ.87.29040). 
φραγελλόω ({"]φραγγελλόω, [ἘΠφραγγελόω), (1.81. 

Βαυτῃ. Εάεβς, σαν. Μοτος. 

Παρεϊ ὁ) 

1480 

«ἐφουσάτευσεν ΘίεΡΗ.θΙΔο.ν δέερ}. (Μ ποο.ττηο, ν.}. ἐφοσ- 

1 οἱγγατίρ.47.15; Μ.9.492Α}; ὁ, 

ΕἸαν. Απίιαηπαίᾳ τ(Μ.48.04:) ; 

φρενοφθόρος 

ξοθνρε, φραγγελλ-, Τ. Βοη7.2.5; Αἰ Ραμ εἰ Τἄδοΐ ι(ρ.240.το) ; ΟΥ̓Χ 
Να2.0ν»ν.28.18(Μ.36.3320}; τεῖ, ΟΠ τίσι, φραγγελ-, Π͵αΒνΟ ἢ. Η. δ  Η. 
21.35(Μ.2).7258Β); φραγγελ-, ἙΑΤΉ ἀρεῖ. ἄτη ο(Μ, 28.6030); Αβἴ.Αγη. 

κοηιϑ(Μ.40.2880); ΝΠ ΡΤ 8 ς(}1.79.1200). 
"φραγέλλωσις, ἡ, δΟΟΜΡΡΊΗ, ἘΕΡΙΡΒ ἀομι.2(Μ,43.461τ0). 
φραγμός, ὁ, ξεηέδ, ταξῖ. ᾧ. ἐστιν ἀπάθεια ψυχῆς λογικῆς Οτοεχ Η 

Ργ.2.:30(Μ.17.2324); Ομηβὲ Ὀτεακίπσ τ(π6 Φφ. ἴπ δας, ἔριν, 
ϑΡῥὶ ἀρ. Επ5.λ.ε.1.13.2ο(Μ1.20.1280); ἘΝΊρενγςί. τ2.ττί Μ. 19. 9610); ; 
οἵ νη, 710. Πιλονι.2.4(Μ.06.5848); τεῦ. ἘΡΗ.2:14 ἡ ἔχθρα τὸ μεσό- 
τοιχον ἦν τοῦ φ. κωλῦον τοῦ ἑνοῦσθαι τὴν ἀνθρώπων φύσιν, τῇ μακα- 
ριότητι τῶν κρειττόνων. τοῦτο οὖν τὸ μεσότοιχον τοῦ φ, ... ἐλύθη διὰ 
τοῦ ἐνηνθρωπηκέναι τὸν σωτῆρα Οτιεορ ἦη Ερἢνδιταίρ. 406); Φ. ὁ 
νόμος ἦν, ἀλλ᾽ οὗτος ἐγένετο μὲν ἀσφαλείας ἕνεκεν’ διὸ καὶ φ, 
ὠνόμαστο, ἵνα περιφράττῃ...γέγονε δὲ μεσότοιχον, οὐκέτι αὐτοὺς ἐν 
ἀσφαλείᾳ καθιστῶν, ἀλλὰ χωρίζον αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ θεοῦ (Ὦγγ5.ἠἤθη:. 
5.2 1. ἘΡΠ.(1τ1.340}; ν. μεσότοιχος. 

Ἐφραγμόω, ἤεηεο, ὅξο.}15.επ.τ46(Μ.92. 1443). 
φράσσ-ω, 1. ξονν, τεῦ. τοῖς ὅπλοις τοῦ κυρίου πεφραγμένος (Ἰοιη, 

λόγος τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης φράξας τὸν 
ἄνθρωπον ὅπλοις ΜόῊ, βονρῆ. 1{(Ρ.594.τῦ; Μ.18,4008); τῇ τοῦ. 
βαπτίσματος πανοπλίᾳ φραξάμενον Τμαι.ἢ...4.12.2(3.068}; Οεμονν, 

μιθισιτοςτοί Μ.85.τ2τ40)}; 2. βμανά, εἠϊείά τὰ ὦτα ᾧ. ἀπὸ δυσφημίας 
Νεῖῃ, εν. 5.4(0.57.21; Μ.18.1044}; 3, γεβίγιεί, σοπβηθ ἐν ἑαυτῇ 
ππουσαν τὴν ὀργήν 4 «αγῥίϊν.2(ρ.140.τὸ ; Μ.1τ8.244.). 

φρατρία, ἡ, 1. σεεσεϊαϊονς, εοιμραηγν τεῖ. ἘΡἢ. 21:15 (ν.}.) τινὲς 
πατριὰν ἀνέγνωσαν, οὐ συνιέντες τὸ κείμενον" ἔστι δὲ φρατρία" πατριὰ 
μὲν γὰρ ἡ συγγένεια λέγεται, φρατρία δὲ τὰ σύστημα ΤΠατ, ΟΡ5. 
Ἐρ)ιαττις(Μ.66.9τ74}} 2. ἐαεομ, ατΝα2.6}.41τ(Μ.37.85 0}; Αϑέιάτῃ. 
λοηι. 2(Ά1.40.τ880); ΤὨατ. ἠαό».2. 5 (4.331) 5.ν.}.; ν. φατρία. 

φρατριάζω, σομορίγε, 7ο. Μ4].εἠγοη.τϑ Ρ.48ο(Μ.97.606}}; 10.Ἐπι0. 
ἵππος, τ(Μ.οδ.ττοιΒ); ΤὨαγ δια. οθμ. τ. Δο(Μ.00.17374}; ν. φατρι- 
ἀζω. 

φρατριαστής, ὁ, ν. φατριαστής, 
Ἐφρατριαστικός, οὗ α αείΐον, Τιοοητ. ΗΠ μόπορὶ. (Μ.86.18458). 
Ἐφρατριόω, εογηπῖεαίς, Οτοοχροῖη Ῥγ. 30: 24{Μ,17.2324}. 
φρέαρ, τό, τυείἑ; 1. τοῦ, 1. δια βρί στίτ18] ἜΧΘρ 515 οὗ βοσίρταγα (οἴ, 

πηγή), Οὐ λον. 18.4 τῷ. [6γι(ρ.τη4.τ6; Μ,14.4684};2. χορ, (ητι4τις 
πηγὴ δὲ κήπων, ὁ τοὺς ἀσθενεστέρους ποτίζων λόγος’ καὶ ᾧ. ὕδατος 
ζῶντος, ὁ τὰ βιθύτερα τοῖς πολλοῖς ἀσύνοπτα παραδιδοὺς μυστήρια' 
ῥοιζοῦσαν δὲ αὐτὴν ἀπὸ τοῦ Λιβάνον εἶπεν τὴν πηγὴν ἢ τὸ ᾧ., διὰ τὸ 
τοὺς διδασκάλους τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ ὁρμᾶσθαι γένους 
ΝΠ ΡΟ τος. Ο(απέ.4::τ5(}}.87.τ6684) ; οὐ γὰρ μάνον τὴν εὐαγγελικὴν 
ἔχει διδασκαλίαν προφανῶς ῥέουσαν, ἀλλὰ καὶ τοῦ νόμου τὸ φ. Τπαΐ, 
(απ. 41:1π(2.τοῦ}; 3. οἵ ΒΜΨΝ χαῖρε, τὸ φ. τοῦ ἀεὶ ξῶντος ὕδατος 
Πγψβρρ. ει ΒΜΨ τ(ρ.337.8); 4. οἵ ἀδριῃ οὗ Π6]}, “ρος Ῥαμ.4τ 
(ρρ.6τ1,62); ΤΣ Α͂ροε. 7ο.24{0.00}. 

φρεναπατάω, ἐξερῖυθ, [ἸΠρρ.λαον.4.7(ρ.39.20; Μ.16.30704};. 
ΑἸηηλοη, (ς.17:322(Μ.8ς. τπ680) ; τὸ.26: κί 5060). 

Ἀφρεναπατέω, ἀεξεεῖυο, Ιτοπ ἤαον.τ.9.1τ(Μ.7.5374};}; ΑΙπιπιοπ, 6. 
τ6: 2(Μ.85.ττ608); Ματς. Ετιοῤηδε. 5. 3(Μι65.τ0330). 

φρεναπάτης, ὁ, ἀεερίυογ, ΤΓΒα5..15.τοίτ 4δοὰ ; Μ.30.284}); ῬΔ]}Ὁ, 
Ονγ5.ο(ρ.56.23; Μ.47.33}; κτ. Μόπ.6Ρ.(Μ.86.,0418). 

Ἐφρενερημία, ἡ, 56»56ἰ65ς τάξα, ΤὨΙάγτη. Τγῖη.3.42(Μ.30.0024}. 
Ἐφρενητεία, ἡ, νιαάμε:ς, [0 565.Να2. ταί. τ40(Μ.38.τοῦρ). 
φρενῖτις ({ΠΠφρενῆτις), ἡ, ὀγαΐῃ-Γϑὐεγ 5 ταεῖ., ἀϊείγαείτον, νεαμεδς, 

γι Ρες. οἱ 2τ(Μ.60.7174}); τῇ φ. τῆς ἑαυτῶν προλήψεως ὑποσυρόμενοι 
φρενῆτις, Τ( ο5.ΝαΖ, ταὶ, το2(Μ.38, 

οὔδ). 
Ἐφρενοβάρβαρος, τοῖἢ ἐδ6 τη οὐ α δανγϑαγίαη, ΒοΡΠΓ. 6 ρ. 5). 

(Μ.8).31028}. 
φρενοβλαβέω, ῥὲ ἡγαμίίε, ῬΆ]1.}..1,απ5.25(ρ.8ο.9; Μ.34.τορ0}}). 
ᾧρενοβλαβία, ἡ, --- φρενοβλάβεια, τιαόπέ5ς, [οἰΐν πρὸς ἔλεγχον δὲ 

τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς σκληροκαρδίας καὶ φ. )1αἱ Οἰγίςί εἰ {μά.τ8(ρ.82.33). 
Ἐφρενοβλάβος, "πα, Ονας, δ1}.8ιττα. 
Ἐφρενοβλαβῶς, "ηπηαάΐν, Ἐαδι. πη σαΞί. 2ο(0,.47.22; Μ,18.6520). 
Ἐφρενοδινής, »παξίηρ ἱπε τὰ ρἱ ἀν, Νοπη.Ρ αν. 70.12:2](Μ.43. 

8:6 .). 
Ἐφρενοκηδής, γϊουΐπς, ΘγΏδ65. ἀγη7}.2. 85(ρ. 41; Μ.66.1π5 92). 
Ἐφρενοκρατής, φιαςίεγίηρ ἐἤε τη φ. ἔρως εο.Ὀ15.ἐαγηϊ. 4.36. 
φρενόληπτος, ἐενπεηίε, ΟΟΡ(ς36)αεἰ. τ(Π.2.12000) ; Το.) ἀον».12. 

τα(λ.ο6.7970). ; 
Ἐφρενόλυσσος, ἡγεησίεά, [8ε5.Ν857.ἀζαἰ.1τ45(Μ.38,τορό). 
φρενοπλήξ, ἀεπεηίεά, Οτ. Νὰ Ζιεαγηλτ.1.6.00(Μ.37.4274}; 18.2.2. 

(ροεπη.)5.83(1527.).. 
Ἐφρενόσπορος, τὐῖς6, (εο.Ρ15,ῥ εἰ. ἄναν.τ2(Ν.92.12644). 
Ἐφρενοφθόρος, ἐεείγογίηρ πὸ πη ά, φο. ΡῚΒιϑαη. τ 23(Ν} 1.02. 1590 1). 



φρένωσις 

φρένωσις, ἡ, αὠμοηἴοη ᾧ. δέ ἐστι, ψόγος φρενῶν ἐμποιητικός 
ΟἸο,. ῥαδά.τ.ο(ρ.126.13; Μ,8.3440). 

φρεωρυχία, ἡ, ἀϊρρίηρς, εἰηξιίηρ, οὗ τυοίϊς ; τοοῖ θα ἢ τῶν ἐπὶ τοῦ 
χείλους τῆς φ. ἑστώτων ῬΏΙΙοΘΙ. ἢ.6.3.0(Ν].6 5. 4020). 

φρεωρύχος, ὁ, τυεἰϊ-αἴρρεν, Βαβι ἤεα,τ.7(1.80 ; Μ.20.208Β); αὐ δ γϑ5. 
ξπμια( Ρ.185.2; Μ.45.373Ὰ}; 14.λ6χ, Β(Μ.44. το). 

["ἸΦριγάω, -- σφριγάω, δὲ αἱ Κεἰ] σγοτοϊῇ, μονονουχὶ φριγώσης νυκτός, 
καὶ ἐν ἀκμαῖς ὄντος τοῦ σκότους ΟΥΥ.15.2.2(2.233). 

Ἐφριγμός, ὁ, ἀδαΐ, τ Ν ν55.ἤοντ.ο ἕῃ Οαπηϊ.(Ν1,.44.0721)). 
φρίκη, ἡ, ολήυσγίτις ἔσαν, γεϊρτοιες αἴθ τοῦ πνεύματος ἡμῖν διαλεγο- 

μένου..«μετὰ πολλῆς δὲ τῆς ᾧ. ἀκούειν ἡμᾶς δεῖν (ἩτνϑΞ.951.47.. ἴῃ 
...(8.2758}; ὅσαπέρ ἐστι φρίκης μεστά 1ἃ.᾿ο»3.30.2 ἐπ 2 ογ.(το.651Ὰ}); 
1ν.4.5(2180). 

φρικιάω, Ξεἠΐνον, ἵτοτι ἀριιθ, Κρ. δρ.2(ρ.281,10) ; Το, ΜΙΟΒΟΠ. ῥγαΐ.α 
(}1.8,.28534}); ἔγοτα ἔθασ, ξεν5,(ρ.13.7; Μιτο. το Β); ῬΑ] Ολνγ5.2ὸ 
(0ρ.139.20; Μ.47.28);ῖΣ {Ἐεἰκ ΠῚ Ῥαρα ἐρ. Ῥεῖν.2(Η.2.8248); ἔτοπι 
ΠΟΥΤΟΥ αὐᾷ ἱπαϊρπαίίοι, ῬΑ] (δνγς.τ2(Ρ.70.12; Μ.47.30). Ὁ 

φρικτός, ἐατεδῖην ἰο τὐμάίον,; 1. ςἠοικίῃρ, ΤΡ ΟΉΝ ΒΩΣΙΣ φρικτὰ 
πεποιήκασι, τὸν κύριον.. «ἀποκτείναντες Οτ λον. 1.8 1 [67.(ρΡ.τό2.17:; 
Μ.13.4700) ; συνέετε τὸ τῆς ἀσεβείας φ. ΒΑ5. ΕΜΉ.2.25(1.2620 ; 1.20. 
6290); (μγυβ. μον. ας ἴῃ ΜΙ. 2600); ; 2. ἐεγγίδίο, νλρνονείνηρ τοῦ 
πολεμιωτάτονυ ἀνθρώποις ὄφεως καὶ φρικτοτάτου ΟΥ.( εἰς.6.28(ρ.08.3ο; 
Μ.11.15274}); φ. τε καὶ πρὸς ὠμότητα οἱ τῆς θρησκείας..«νόμον (ηδῖ. 
ΟΥ.5.6. τ] (Ρ.178.1; Μ.20.12844),; Ἐπ5.0.(,2.2(ρ.41τ.6; Μ.2ο,οδορ) ; 
ἐγκλήμασιν γτι νι, 36(3, 200 Ὰ); 3, ἐπδρίγίηρ δαγ αῃ ατῦε; 8. ἴῃ Ροη. 
φ. .. . ὅρκοις ΗΙΡΡ. Παδγ.5. 23(ρ. 125.16; Μ΄ .16,31018); μύθῳ φ. Χριστὸς 
ἔμελλεν ἐπὶ τρίτον ἦμαρ ἐγείρειν Νοπη .Ραν. .7.0.21:21(Μ.43.7640}; οὗ 
νος οἱ νναυπίηρ, εἰο., Πγνβ5.ἤοηι.48.4 ἐμ ΜΙ (7 4οϑο); Δ. ἀονη,3.8 
15 2 ΤΊ, (ττ. 6754}; Ἐ70. Ὦ.8. 7}.δ( 1 96.988); Ὁ. οἵ Θοᾷ φ, καὶ 
φοβερὸς τοῖς ἀγγέλοις ἘΡΙΡΉ.ἠαεν.60.28(ρ.186.2ο ; Μ,42.261Ὰ}); ο. οὗ 
ἘΜΨΥ͂ ὦ παρθένε, φρικτὸν τῆς ἐκκλησίας κειμήλιον ΤΒρΡΙρῃ. μονα. (1. 
43.401Ὰ}; ὃ φ, τῆς οἰκονομίας ἱστὸς ἐν ᾧ..«ὑφάνθη ὁ τῆς ἑνώσεως 
χιτών ῬΥοΟΙΡ ογ.ἰαα. ΒΜ τίρ.το.τδ; Μ.6ς.6818); ἃ. οἵ ἀδβδίῃ 
πα Ἰπαρειηθηΐ τοῦ βήματος τοῦ φ. Ν ἤοηι. 12.3 ἵμ 76.(8.718); 
ᾧ. ὁ θάνατος 1.82. τίϑολ); ; τῇ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ καὶ φ. τά. ἢον.3.2 1ῃ 
27ΤΏη, (α1.6740}; τοῦ ἀδεκάστου καὶ φ. κριτηρίου Τεϊ4, ΡΕ].6ρ}.χ.3ο(Μ. 
78.2ο1Ὰ}; 6. οἱ τηγϑίοτοβ, ΗἸΡΡ. οφηϊονν. 26(0.22.9; Μ.το.7564}); οἵ 
βϑοτατηδηΐ οὗ ρεηδηοα, 1 70.1).,ἐοη ο(Ν].05.2038); οὗ δμοῃατίϑί τὴν φ. 
τῶν μυστηρίων κοινωνίαν (Ὦγνϑ5.ἢ051.10.3 τη [0.(8,618}; 14. ἀο»ι.18,3 
τη, 2(ογ(το. 5688); 14.10᾽.3.4 πη Ὀλ}1].(ττ.217Ὲ}; 14 χροΐ ᾿ς.140:3 
(5.4330); τὴν φ, θυσίαν ῬΏΙΠοΚΙ.ἢ.6.2.130}1.65.4760); καθαρᾶς...καὶ φ. 
σαρκός {|0.Β ον. (1.96.6 56}), ἔκ, τὰ οἴμου σοπίοχίβ σημεῖον... 
δέδορκα φ. ἄδην πάντεσσιν Ἑπιάος,(ν᾽.1.138(}1.8ς.83278); τὸ φ. ... 

τοῦ θεογράφου τύπου.. ἀπεικόνισμα (ο.15.  γ5.4.86(Ν1,92,12184} 
οἱ ᾿Αβοβθηβίον, ΗΊΡΡ. Τῇ. [γ.4.3(0.10.14). 

Ἐφρικτοτελής, ΑἸ ΠῊΡ τοί ατῦς τῇ ᾧ. τραπέζη προσεγγίζειν τολμῶν- 
τες {0.1}, λονῖ. 5(Μ].ο6.6Ξ60). 

φρικτῶς, 10) αἩ ατρὸ- ΤΉ ΣΡΊΥΤΗ τιαηηον, (μενβιμορι τόν ἴηι α ΤΊρι. 
(τ1,6428). 

φρικώδης, 1. {πα ἐατιδό5 οἰ ΟΥΗΡ ΟΥ̓ ἐΟΥ͂ΣΟΥ, οἱ ἀϊδβεηΐ ν τΐπ 
ΟΒυτοῇ τὸ φ., αὐτοὺς τοὺς προεστῶτας...ἐν τοσαύτῃ... τῇ πρὸς ἀλλήλους 
διαφορᾷ γνώμης τε καὶ δόξης καθεστῶτας Βα5.7μα.τ(2.214Ὰ; Μ.31. 
6538) ; οἱ Ξίρῃϊ οἵ ρο]ά ἀπὰ {ΠῸ ἀσϑῖτο δυὶϑίηρ' ἔγοτη 1ξ, Ομγγβ. σι, 9.6 
τη ΜΙ (7 30}; 10.271. 1(2 6000) ; 2. ἐμδρίγιησ ατοθ, ἀτοξμ; οὗ εν 5 ἢ 
γε βίου ΟὈ]εοϑ, 14, 5ας. 3: 4(Ρ. 51.9; 1- 3820); οὗ ογπδτηςηῖβ οὗ ὁπατος 
τί γὰρ οὐχὶ ἐνταῦθα μέγα καὶ φ. 1Ἰα,ἠοηῖ. 32. 6 τῃ Μ|. (7. 3130); οἵ 
ΘΌΟΠΑΥϑί κατ᾽ ἐκείνην τὴν φρικωδεστάτην ὥὦραν δεῖ ἄνῳ ἔχειν τὴν 
καρδίαν ὕνγ. ΕΞ καἰθεἶ..23.4; τῆς φρικωδεστάτης.. θυσίας 1.23.0; Οβυγϑ, 
ἰαεά. “τῷ. 4578); τῆς φρικωδεστάτης.. “τραπέζης 14,6 .2. 2(3. 5368); τὸ 
ποτήριον τὸ φ. 1 ῥον!.γ.6 τη ΜΙῈ(γ. 1144}; ; τὰ ᾧ. μυστήρια 1.25.3 
(2100); τὴν γλῶσσαν τὴν φοινισσομένην αἵματι φρικωδεστάτῳ 1.82. αὶ 
(7888); τῆς φ. ἐκείνης καὶ ποθεινῆς τραπέζης ΝΙ]..2. τηα(Μ. 0.265); 
οἱ Κι55 οὗ ρεδοὲ τοῦ φρικωδεστάτον ἀσπασμοῦ τοῦ πρὸς ἀλλήλους 
Ολγγβ. γοά. Πιά.τ.6(2.2850) ; οὗ 1ια5ὲ Τπαροτηθηΐ τὸ φ, ... καὶ ἀδέκα- 
στον δικαστήριον Οἢγνβ. ἤν. 50.6 τη ΜΠΙ.(7.267Ὲ}; πανταχόθεν φ. ἡ 
ἡμέρα ἐκείνη τότε τὉ.70. 1(7580); Σὰ βθη. ἀναπέμψαι τὴν φρικωδεστά- 
Τὴν φωνήν 14.ομι.6.3 τ. [ς.6: τίθ. 1410); ὃ «.«(ἦν φρικωδέστερον, τὰ 
γενέσθαι ὅμοίους τῷ θεῷ Ἰὰ ἤορν, 1 8.4. τη ΜΠ. (. 2304}; οὗ Δα πιϊβϑίοσ τὸ 
Οοα᾿' Ρτδβθηςθ ἴῃ ὈΥΆΥΕΥ εἰς βασίλεια εἰσιών, οὐ τὰ ἐν τῇ γῇ, ἀλλὰ τὰ 
πολλῷ φρικωδέστερα τούτων, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 1. τῷ. 3(2480); οἵ 
Ὀαρ 5πηαὶ σεπαποίιοῃ 1. {ον.2.7 ἐμ δ ογ.(το.438}0)}; οἵ ρῥυίεϑεὶς 
ΤΟΙ ἢ ἸηΒΊΥΠο τσ σα παπάϑίε ἴοσ Ὀαρ 5ηι, ἐΡ.30.2(ξ61Α}); τῇ φοβερᾷ 
καὶ Φ. ἡμέρᾳ, ὅταν ἔλθῃ τὴν δόξαν ἐνδεικνύμενος τὴν ἑαυτοῦ 14. 5εαμά. 
17(3. 5040); Οὗ 5} ]εοῖς οἵ (μτιβι 5 ἐθϑοῃῖηρ ἀπορρήτων πραγμάτων 
καὶ μυστηρίων φρικωδεστάτων 14.᾿οη.43.3 τῷἪ Μ΄ (4610); εἴ τις ἐν γῇ 
«ἀπείρῳ πολλοὺς ἔτεινεν οὐρανούς, καινὸν καὶ φ. ἂν ἔδειξε τὸ θέατρον 
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ἐδ.69.3(6848); οἱ τὰ πολλῷ τούτων ἀπορρητότερα καὶ φρικωδέστερα 
περιεργαζόμενοι, τουτέστι, πῶς ἐγέννησε τὸν υἱὸν κτλ. ἰα ἀσμι.2.6 1ῃ 
ον (9.4470}. 

Ἐφρῖξις, ἡ, λόγγον, ἘΡῚΡΉ μαεν.26.4{ρ.281τ.1; Μ,41.4270). 
φρίσσω, 1. Ξἡτυεν, τλμάάεν, ὙΠ] ἔξαι 84 ἀνγα ; δὲ ἐεγγβεᾷ πέφρεκέ 

τε τῇ τραπέζῃ προσιέναι Ἰ)οη. Α]ΆΡ. Ἐλι5.}..6.1. 9. 5(Μ.2ο.0ς 68); οὗ 
ἤράνθαὶν ρόνψεΥβ, δὲ τεαζίοῃ ὅτε ἐγένετο τὰ ἄστρα...ἔφριξαν καὶ 
ἐθαύμασαν (Βεν5.λο»".76.1 τῇ Μ1.(7.7364); δ ϑοοοπᾷ Λάνεηϊ πῶς 
οὐ φρίξουσι καὶ σαλευθήσονται [3ς. αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν]; 1δ.(7368); 
2. γεπαῖε ἰο εὐ μάάεν, ἐεΥνν τὸ μὲν εὐκαταφρόνητον φρίττει προσωπεῖον 
14, 5ἰαΐ. 5. 3(2.640). 

Ἐφρονεύω, ἐαἠέ ἑδοιρἐ! καλῶς ἐφρονεύσατε Ἐπ5...1.Ξογηι.21.13(Μ, 
86.44095). 

φρόνημα, τό, 1. ἐπομρ], βμτροξε, 101} τὸ φ. τῆς σαρκός, ὈΡΡ. φ. 
πνεύματος Οὐ φ. ψυχῆς : δουλεύοντα τῷ Φ. τῆς σαρκός Βαβ.ἠονη η΄ ς.33 
(1.488; Μ.20.3044}; τὰ πάθη...ἐκ τοῦ φ. τῆς σαρκὸς ἐκφυόμενα {885. 
ἰς.220(1.5530; Μ.30.5214); μηκέτι τοῦ ᾧ. τῆς σαρκὸς πρὸς τὴν ψυχὴν 
στασιάζοντος [530. ΔἰξεΥ ΥΟΘΌ ΤΥ ΘΟ] ἢ ].. «ἀλλὰ... ἕν δι᾽ ἀμφοτέρων ἔσται 
τὸ ᾧ., τῆς σαρκός φημι καὶ τοῦ πνεύματος τ Ν᾽ γΒ5.ἠόομιοΣ ἴῃ απ (ΜΝ. 
44.777}; οχϑρ. Κοιη,8:6--} οὐ γὰρ τὴν σάρκα αὐτὴν ἀλλὰ τὸ φ. τῆς 
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σαρκὸς ὑποτάσσεσθαι μὴ δύνασθαι τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ ὑπέθετο, ἕτερον 

“παρὰ τὴν σάρκα ὑπάρχον ΜΕΙῊγ65,1.50(0.322.14; Μ|.41,1156Ὰ}; ᾧ. γὰρ 
σαρκὸς ἐνταῦθά φησι τὸν γεώδη λογισμόν, τὸν παχύν, τὸν πρὸς τὰ 
βιωτικὰ καὶ τὰς πονηρὰς πράξεις ἐπτοημένον (ἢγνϑ5.ἦἠονι.12.6 τἠν ἴδοι. 
(9.56619); φ. τῆς σαρκός, τρυφή, σπατάλη- φ. τῆς σαρκός, πλεονεξία 
καὶ πᾶσα ἁμαρτία. διὰ τέ φ. σαρκὸς εἴρηται; καίτοι γε οὐδὲν ἄνευ 
ψυχῆς εἰργάσατο ἃ ἄν, ... τί οὖν ἐστι σαρκικὰ φ.; αἱ ἁμαρτίαι, . - ἀρετὴ 
γὰρ σαρκὸς τὸ ὑποτετάχθαι τῇ ψυχῇ, κακία δὲ τὸ ἄρχειν τύνη: “τίνος 
οὖν ἕνεκεν φ. αὐτὸ σαρκὸς καλεῖ; ὅτι τῆς σαρκὸς ὅλον γίνεται 14, ἀοτη. 
5.4 τῷὸὁἪ ΕρΡλι(τ.60--370); τὸ ᾧ. τῆς σαρκός, τουτέστι, τὰ τῶν παθημά- 
των σκιρτήματα ΤΠ, Κορ, 8:6(3.82); σεηπηαᾷ, Κο᾽5.8: 5-6(ρ.376.3; 
Μοδε. τόδο90); 2. νιοάεείν, Τα, τον ς τ τοίς.267); 14. 9 ον.1τ: το(344); 
10.τ2ι ττί350); 3, ξγεδιρ οη,, αὐγοραηςξο; τεῖ. Τῦονἢ τῷ φ. πεσών [36. 
ἐκ τῶν οὐρανῶν] ΑΒ. ἐρ.«4ερ.11}.8(Μ.:ς. 5508); 4, ζαϊἰ, ἀοείγίηε, ἱοπεὶ 
ὀρθὸν τὸ φ. {Ρ. «2ο(585.); ἀποστολικὸν...τὸ φ. Ἰᾶ,σνγη.π(0.234.12; Μ.26. 
6880); τοῦ περὶ ἑνὸς θεοῦ ᾧ. Ἰϊάντα.([Β45.} Ἐς σία οι; Μ.20, ̓Ἴ24Α)): 
τὸ ἐν τοῖς ἠθικοῖς τῆς ἐκκλησίας φ. Ὑπαάτιλαέν.5.23(4.460); οἵ Αὐαῃ 
Ὀε]1οῖβ, Ατῃ. λον ΐμ ΜΙ 11 ν27(Μ.2ς. 2000); 1α, β. Αερ.1.1}. τοί5848); : 
τῶν νῦν ᾿Ιουδαίων τὸ φ. 1ἃ..4γ,.γ.38(Μ,26.02Ὰ}; οὐκ ἔστι μὲν τὸ τοιοῦτον 
ὑμῶν φ. εἰς ἕνα θεὸν 1Δ.ἐρ.ϑέγαῤρ.τ.20(Μ1.26. κοό0) ; ΤΠα.ἦ..6.2.20.2,4(3, 
902,003) ; τοῖ, ἱπίευρτεία το Οὗ βουιρίιτε πόθεν...τὸ καινὸν φ. τοῦτο; 
ΔΙ. 41γ,2.47(2488); ἢρ΄. τὸ ὑδαρὲς τοῦ φ. ἐζωοποίησεν, [3., ὃ Χριστός] 
τοῦ νόμου τὴν ἐργάτιν ἐξ Ἀδάμ, τὸν κόσμον ὅλον αἵματι πληρώσας 
ἀμπέλου ΟἸεπι. βαει(.2.2(ρ.174.1; Μ.8,4248). 

Ἐφρονηματιάω, δὲ κΞεἰξεοηβάρη!, ΟΠγνβ.λονα.28.6 ἐμ Ἠ οὗ. (12. 
26ςο). 

φρόνησις, ἡ, Σ. ταί οεὶ, πνιἀεγεαπάϊηρ ἴδε μὴ μόνον τοῖς ὀφθαλμοῖς 
ἀλλὰ καὶ τῇ φ. Ῥίορη.2.1; ΟἸδμη. ἐν. 2 (ρ.110.25; Μ.8. 9440); τὸν 
διορατικὸν τῆς φ. ὀφθαλμὸν δείκνυσιν ΜεΙΉ.5γη:}.7.2(0Ρ,72.21; Μ.18. 
1284); ἀεῆποα φησὶν ἡ γραφὴ πνεῦμα αἰσθήσεως᾽ δεδόσθαι τοῖς 
τεχνίταις ἐκ τοῦ θεοῦ, τὸ δὲ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἣ φ. ἐστι, δύναμις ψυχῆς 
θεωρητικὴ τῶν ὄντων καὶ τοῦ ἀκολούθου ὁμοίον τε καὶ ἀνομοίου 
διακριτική τε αὖ καὶ συνθετικὴ καὶ προστατικὴ καὶ ἀπαγορευτικὴ τῶν 
τε μελλόντων καταστοχαστική" διατείνει δὲ οὐκ ἐπὶ τὰς τέχνας μόνον, 
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὴν φιλοσοφίαν αὐτήν... «πολυμερὴς δὲ οὖσα ἡ φ., δι᾽ ὅλου 
τεταμένη τοῦ κόσμου διά τε τῶν ἀνθρωπίνων ἁπάντων, καθ᾽ ἕκαστον 
αὐτῶν μεταβάλλει τὴν προσηγορίαν [30. νόησις, γνῶσίς τε καὶ σοφίᾳ καὶ 
ἐπιστήμη, πίστις, δόξα ὀρθή, τέχνη, ἐμπειρία) ΟἸειπ.  ν.6.17(0πτττ6; 
Μ.0.3858); ἴὰ ρᾶραῇ βῬῃΠΟΒΌρΡΗν ἐπεὶ καὶ Ξενοκράτης ἐν τῷ Περὶ φ. 
τὴν σοφίαν ἐπιστήμην τῶν πρώτων αἰτίων καὶ τῆς νοητῆς οὐσίας εἶναί 
φησι, τὴν φ. ἡγούμενος διττήν, τὴν μὲν πρακτικήν, τὴν δὲ θεωρητικήν, 
ἣν δὴ σοφίαν ὑπάρχειν ἀνθρωπίνην. διόπερ ἡ μὲν σοφία φ., οὐ μὴν πᾶσα 
φ. σοφία 1.2.«(ρ.125.20; Μ.8.9578); ἃ5 πηᾶρα οὗ Πορὸβ ἴῃ πηδῃ, ἰἅ. 
Ῥγοξιτοίρ.71.29; Μ.8.21324}; ν. εἰκών ; ἤρ. ἔσται ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ἕν 
σῶμα, μία φ., εἷς νοῦς Ἡδετη.εῖν.0.18,4; 2. τοϊσάονι, ῥγμάσηξε, ἴπ 
ΠΊΟΥΆΪ] ΡΠΠ]ΠΟΒΟΡὴν δηά ΟΠ τβίδη ἐθαοῃίηρ ; 8. ἰὴ ρεη. ἡ μὲν φ. πάσης 
τῆς ἐν Χριστῷ εἰς δόξαν θεοῦ ἀρετῆς θησαυρὸς ἀγαθός ἐστιν" ἡ δὲ ᾧ. τῆς 
κακίας τῶν ἀπαγορευμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου θησαυρὸς πονηρός ἐστιν ἘΔ5. 
γέρ.ὃγ.230(2.4958; Μ.31.12410); πηγὴ γὰρ ὄντως καὶ ῥίζα φρονήσεώς 
ἐστιν ἡ ἀρετὴ ὥσπερ οὖν καὶ πᾶσα πονηρία ἐξ ἀνοίας ἔχει τὴν ἀρχήν. 
καὶ γὰρ ὅ ἀλαζὼν καὶ ὁ ὀργίλος ἐξ ἐνδείας φ. ὑπὸ τῶν παθῶν ἁλίσκεται 
(τυ β,"οη1.41.3 τη. 76.(8.246Ε); ἡ φ. τῇ ἁπλότητι κιρνωμένη θεῖάν τι 
χρῆμα, φημὶ δὲ ἐντελεστάτην ἀρετήν, ἀποτελεῖ [514 0}.6}}Ὀ.2.χ75(Ἱ. 
18.6250); φ. δὲ μὴ κοσμουμένη τῇ θείᾳ σοφίᾳ ἀνόνητος, ἅτε δὴ μὴ 
ἀνθηνιοχουμένη 1Ὁ.5.271τ(1406.}; 115 ΒΡΏΘΙΘ ἐπὶ δὲ τῇ ἐπιθυμίᾳ τάτ- 
τεται καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ σωτήριος φ. ΟἸδΙη.οἰγ.4.2π(ρ.4τς.16; Μ. 
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8,τ26ο0) ; ὡς γὰρ τὸ τεχνικῶς τι ποιεῖν ἐν τοῖς τῆς τέχνης θεωρήμασι, 

περιέχεται, οὕτω τὸ φρονίμως ὑπὸ τὴν φ. τέτακται" ἀρετὴ δὲ ἡ Φ." καὶ 

ἴδιον αὐτῆς γνωρίζειν τά τε ἄλλα καὶ πολὺ πρότερον τὰ καθ' ἑαυτήν 

ἐῤδ.6.1](Ρ.514.15; Μ.9.3920); ΟρΡΡ. σωφροσύνη: γνώσει μὲν οὖν ἕπεται 

φ., σωφροσύνη δὲ τῇ φ." εἰρήσθω γὰρ τὴν μὲν φ. ὑπάρχειν γνῶσιν 

θείαν καὶ ἐν τοῖς θεοποιουμένοις, τὴν δὲ σωφροσύνην θνητὴν καὶ ἐν 

ἀνθρώποις εἶναι φιλοσοφοῦσιν, οὐδέπω σοφοῖς...«ἡ σωφροσύνη δὲ οἷον 

ἀτελὴς φ., ἐφιεμένη μὲν φρονήσεως, ἐργατικὴ δὲ ἐπιπόνως καὶ οὐ 

θεωρητική 1δ.6.τπ(0.405.1; 3494); ὈΡΡ. σοφία: δύο γὰρ αὗται μερίδες 

φιλοσοφίας, θεωρία καὶ πρᾶξις" καὶ δῆτα δύο δυνάμεις ἑκατέρα παρ᾽ 

ἑκατέραν μερίδα, σοφία, καὶ φ." αὕτη μὲν δεομένη τύχης᾽ σοφία δὲ 

αὐτάρκης 50 168.6}.103(}}.66.1476}); ἔτοτι ψΠΙΟΝ ταᾶῃ Πα8. ἔς Ὲ, 

ΟτιΝγεβιογ οἰδεῖ, Βίρ.51.18; Μ.45.408}; δεῖ] ραϊοα ἴο βετρεπὲ, τοῦ. 

Μιτοιτό, Ομγγβλοηι.33.2 1. 11. (7.3100}; οὐ γάρ ἐστιν ἐν τοῖς 
ἀλόγοις ζῴοις φ. μετὰ ἁπλότητος, ἀλλὰ τὰ μὲν τὴν πονηρίαν, τὰ δὲ τὴν 

ἁπλότητα μεταδιώκει 151. ῬῈ].6ρ}.2.τ75(Μ.78,6250); Ὁ. 45. 8 νισίθ. 

κεκοσμημένη ψυχὴ ἁγίῳ πνεύματι καὶ τοῖς ἐκ τούτου ἐμπνεομένη 

φαιδρύμασιν, δικαιοσύνῃ, ᾧ. κτλ. ΟἸεπλ,»αει1.3.1τ(Ρ.272.5; Μ.8, 6401); 
Οτνεἰς.ς.28(ρ.20.τι; Μ.11,12244}; ἐκεῖνα κτώμεθα, ἃ καὶ μεθ᾽ ἑαυτῶν. 

ἄραι δυνάμεθα, ἅτινά ἐστι φ., δικαιοσύνη, σωφροσύνη, ἀνδρεία Αἰ. 

«ἀπιοηῃ. τ] (.26.8608); ἀεπεά ἐπιστήμη ἀγαθῶν καὶ κακῶν ἢ ποιητέων 

καὶ οὐ ποιητέων ἡ φ. Οὐ ΤΒαυτ. απ. ν.ο(Ρ.24.8; ΜΟτο, τοΒοΟ) ; τὴν Φ. 

τοίνυν ἐπιστάμεθα οὖσαν μίαν τῶν γενικῶν ἀρετῶν, καϑ᾽ ἣν ἐπιστήμονες 
γινόμεθα ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ οὐδετέρων οἱ ἄνθρωποι...ἢ δῆλον, ὅτι 

διπλοῦν ἐστι τὸ τῆς ᾧ. ὄνομα; ἡ μὲν γάρ τις ἐστὶ φυλακὴ τοῦ οἰκείου 

συμφέροντος μετὰ τῆς τοῦ πλησίον ἐπιβουλῆς, οἷα ἡ τοῦ ὄφεως, τὴν 

κεφαλὴν ἑαυτοῦ συντηροῦντος..«ἡ δὲ ἀληθὴς φ. διάγνωσίς ἐστι τῶν 

ποιητέων καὶ οὐ ποιητέων' ἣ ὅ κατακολουθῶν, οὐδέποτε δὲ τῷ ὀλέθρῳ 

τῆς κακίας περυταρήσεται Β45.Π07.12.6(2.1Ο 20 ; Μν21,39760); φ.- μέν 
ἐστι τοῦ ἐν ἡμῖν λογικοῦ ἡ ἐγρήγορσις ματι ῥγουϊά.6(4.566); 115 [πο- 

τἴοῃ οὕτω γὰρ ἄν ποτε παραγενέσθαι ψυχῇ τὰς θείας ἀρετάς, φ. τε τὴν 

αὐτὰ ταῦτα τῆς ψυχῆς τὰ κινήματα κρίνειν πρῶτον δυναμένην, ἐξ αὐτῶν 

καὶ τῆς περὶ τὰ ἔξω ἡμῶν, εἴ τινά ἐστιν, ἀγαθῶν καὶ κακῶν ἐπιστήμης 

γενομένης ΟΥΤΒαυτῃ. ρα. Ον.ο(Ρ.23,28.; τοβ08}; φρονεῖν δὲ πάλιν οὐχ 

ἧττον τῷ πρὸς ἑαυτὴν εἶναι καὶ ἑαυτοὺς γινώσκειν ἐθέλειν τε καὶ 
πειρᾶσθαι- τὸ δὲ εἶναι ὄντως ἔργον φρονήσεως, καὶ ταύτην εἶναι τὴν 

θείαν φ. καλῶς τοῖς παλαιοῖς λέγεται' τὴν αὐτὴν ὄντως οὖσαν θεοῦ καὶ 

ἀνθρώπου ἀρετήν, αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἑαυτὴν ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ ὁρᾶν 

μελετώσης καὶ τὸν θεῖον νοῦν,...«ἐν αὑζτῇ κατοπτριζομένης ὁδόν τε 

ἀπόρρητόν τινα ταύτης ἀποθεώσεως ἐξιχνευομένης 1δ.1τ(ρ.27.6; το840); 

τοῦτο δὴ τὸ κενὸν καὶ ἀνωφελὲς μάθημα, εἰ ὁ λόγος εἴη τῶν ἔργων δίχα, 

καὶ φ. οὐχὶ ποιοῦσα τὰ ποιητὰ καὶ ἀποτρέπουσα τῶν οὐ ποιητῶν, 

γινώσκειν δὲ ταῦτα παρεχομένη τοῖς ἔχουσιν αὐτήν 1δ.0(ρ.24.0; τοΒο0); 

ὅπερ γάρ ἐστι, ὥς φασιν, ὁ αἰθὴρ ἤγουν τὸ πύρινον στοιχεῖον ἐν τῷ κατ᾽ 

αἴσθησιν κόσμῳ, τοῦτο ἐν τῷ κόσμῳ τῆς διανοίας ἐστὶν ἡ φ., ὡς ἕξις 
φωτιστικὴ καὶ τῶν ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν ὄντων ἰδίως πνευματικῶν λόγων 

ἀποδεικτική Μαχιορηδὶρ. (}1.91.12458); μυστικῶς λόγον ἐπέχει... 

αἰθέρος δὲ καὶ φ. τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην 30. εὐαγγέλιον], ὡς πάντων 

ἀνώτατον, καὶ ἁπλῆν μυστικῶς τὴν περὶ θεοῦ πίστιν εἰσάγον, καὶ 

ἔννοιαν 1δ.(12450); 6. ἃ5 δηρο]ς νἰστας οἱ δαίμονες ....ἐκπεσόντες δὲ 

ἀπὸ τῆς οὐρανίου φ. Αἴμ.υ.«4πίοη.22(Μ.26.8164); ἃ. οἔ ἀοά, εχεξ. 

Τογιτοῖτ τρεῖς οἱονεὶ ἀρετὰς παραλαβὼν ὁ προφήτης τοῦ θεοῦ, {τὴν 

ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ τὴν φ. αὐτοῦ, ἑκάστῃ αὐτῶν 

οἰκεῖόν τι ἔργον (ἀπονέμειν... .«τῇ δὲ φ. τὸν οὐρανόν ΟΥ̓ κοη. 8.1 15 67. 

(ρΡ.55.ς,7; Μ.13.3364,8); οὐ συντυχικῶς τὴν φ. παρέλαβεν ἐπὶ τοῦ 

οὐρανοῦ" εὑρήσεις γὰρ ἐν ταῖς Παροιμέαις λεχθέν" “ὁ θεὸς... ἡτοίμασεν 

δὲ οὐρανοὺς ἐν Φ,᾽ ἔστιν οὖν τις φ. θεοῦ, ἣν μὴ ζήτει (εἰ μὴν ἐν Χριστῷ 

᾿Ιησοῦ. πάντα γὰρ ὅσα τοῦ θεοῦ τοιαῦτά ἐστιν, ὁ Χριστός ἐστιν"... 

οὕτως ᾧ. αὖτός ἐστιν θεοῦ..«οὕτως οὖν καὶ φ. αὐτὸν νοήσεις, ὅτε 

ἐπιστήμη ἐστὶν ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ οὐθετέρων 1.8,.2(Ρ.57.2:; 3318); 

[τεῦς Ῥυ.8:141 ὡς γὰρ αὐτὸς [56. ὁ λόγος] ὧν ἡ φ.; ἐν ἧ τοὺς οὐρανοὺς 

ἡτοίμασε, καὶ...«ἰσχὺς καὶ δύναμις ΑὉὰ.4ν.3.62(}1.26.4574}; 10.3.65 

(46οὐ); ὅ ἄρα τοῦ θεοῦ υἱός, αὐτός ἐστιν ὁ λόγος καὶ ἡ σοφία, αὐτὸς ἡ ᾧ. 

καὶ ἡ ζῶσα βουλή 1}.(4614Ὰ); ἔδει δὲ αὐτοὺς ἴ56. ΑΥ̓ΙΔΠ5] λέγοντας 

βουλήσει τὸν υἱόν, εἰπεῖν, ὅτι καὶ φ. [50. τοῦ πατρός] γέγονε" ταὐτὸν γὰρ 

ἡγοῦμαι Φ. καὶ βούλησιν εἶναι..«περὶ δὲ τὸν θεὸν ᾧ. καὶ βουλὴν καὶ 

σοφίαν ὡς ἕξιν συμβαίνουσαν καὶ ἀποβαίνουσαν ἀνθρωπίνως γίνεσθαι 

μυθολογοῦσι 16.(4608); 6. οὗ ΟΠ τίϑε χορός σε παρθένων προσεννέπει, 

τέλειον ἄνθος,...φ., σοφία Μεῖμ, Ἔν. ττίρ.153.8; Μιτ8.2004}); 3. 85 

βίγΙς οἱ δἀάτεββ, Ὁοῃβίρ. τ. σροί.56ς.1ο(ρ.148.τ4; Μ.25.2734}); ἡ 

ὑμετέρα φ. δυνήσεται κρίνειν (οπηϑίθη 188 ἀριδυμᾷ, αροϊ Οοη5ί.23 

(.2ς.6248); Βα5.6ρ.6δ(3.τότο; Ν΄.32,4204); 15:4. ῬῈ].6ῤὈ.5.276(}1.78. 

14978}); 4. ορίπίοη, ζαϊ ἢ τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως τὴν ὀρθήν μου φ. 

Τϊοπ. Δ] ρ τη. Θίοῃ.(ρ.55.2; Μ.25.4078); ὅσον εὐσεβοῦς φ. ἡ Ἠρειανὴ 

αἵρεσις ἐστέρηται ΑἸΉἄδον.2(0.2.21; Μ.25.420Ὰ); 14..24»γ.2.34(Μ84.26. 

2208); τοί. δἀορεἰοηΐππι ἐπὶ ταύτῃ τῇ φ., μᾶλλον δὲ ἀφροσύνῃ, 

1401 φρουρά 
ἀφορισθέντος τῆς κοινωνίας ΤΗΙΡρ.γέθηιαρ. Εὰ5.ἢ.6.5.28.0(Μ,2ο. 

5138}; [τοῖς ΑἸδηΐβπι) τὴν ἀσεβῆ Φ. ΑἸΉ.47.2.5(Μ.26.1574}); ἡ Φ. 

αὐτῶν οὐκ ἔστι κατὰ θεὸν ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνη τὰ...47.33(ρΡ.2οτ.27; Μ.25. 

7328); τεῖ, Ἀρο!ιπατίδηίβαι, ζΑτῃ. 4}ο]1.2.4(Μ.26.11270). 

φρονητικός, εχογείςσίησ {μ6 τηϑεγείαηάϊηρ, ΜΆΧΙΟρδε (Μοτ. 

218). 
φρόνιμος, ἐπε ἐρεμι; οὗ {πὲ βευρεπί, ΟἸετη. ον. 6.17(ρ.5ιι.21; ΝΟ, 

4850); Ὑμάϊτ, φιι.31 ἦρι δη.(1.44,45); Ἐλι8.Ὰ].βεγη4(Μ.86.33710); οἱ 

αἷτ φρονιμώτατός ἐστι διὰ τὴν καθαρότητα Ηομι.ΟἾθηι.6.1; οὗ ἔτο ἀγαθὴ 

γὰρ δύναμις τὸ πῦρ..«φθαρτικὴ τῶν χειρόνων καὶ σωστικὴ τῶν ἀμει- 
νόνων διὸ καὶ φ. λέγεται παρὰ τοῖς προφήταις (Ἰοτη.“εἰ,25(0.144.8; Μ. 

9.790); 14, ῥαεά.3.8(ρ.262.:; Μ.8.6168) ; 14.5,ν.1.6(0.27.1; Μ.9.4498); 

ἀρηϊεα οὗ σα οὔτε μὴν φ. [3-. ὁ θεός]... ἀνθρώπων γὰρ τὰ τοιαῦτα 

Ἡοηι ]δ.το το; ἀος. Βαβι οἰ 4θ5. ἐποίησεν υἱὸν [5ς, ὁ δημιουργός] 

φρονιμώτερον καὶ σοφώτερον Ηΐρρ.Ναεν.το.τ4{ρ.275.28; Μ.16.34300). 
φρονιμότης, ἡ, τοΐκάο1, εἰευεγηθε5, ΓΑΊΠ. ῥαί.7(}1.26.13050); τὴν 

τοῦ ὄφεως φ. Ἐπ5.41.Ξεννι.4(Μ.86.3378); ἴπ Ὀ86 56η586, 5οἰ}-αϑδεγαμεα, 
Μ.Ταν.π(Ρ.459); οἵ ἔνε ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ ᾧ. ἀντελάβετο τῆς ἀσθενείας ΟΤ,ΟΥ. 
2οίρ.302.153; Μ.1τ.5454). 

φροντίζ-ω, 1. Ἰτακδ ἱποιρὴϊ [ογ ἤτοι γὰρ οὐ “ει πάντων ἀνθρώπων 
ὁ κύριος; Οἴδπι, οἰν.7.2(ρ.6.1τ9; Μ.9.4098); Μειχιεγηιῤ.8.τΟ(Ρ.1ο0.9; 
Μ.18.1720); 18.γε5.2.το(ρ.349.12); 2. δέ ἐπ εἰαγρε οῇ τῶν γῃδίων φ. 
ῬΑ] Ολνγο.τ4(ρ.86.2ο; Μ.47.40); φ. τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων 
ὕγτ.ριτοίρ.ττο,το; 5.334}. 

φροντίς, ἡ, 1. καγ6, αἰϊρηίίοι, βοἰϊεϊμαδ, τεῖ. Ῥάρανι, ἀβιτῖο8. πῶς 
οὖν τῶν ἀνθρώπων φ. ποιήσεται; Ατἰβι.αροί,ττ.4{(Ρ.1ο7.8); οἱ οά, 
Ατἰῃθπδσ.»65.12(ρ.61.3; Μ.6.0068); ὁ θεὸς προνοεῖς.. τῆς ψυχῆς φρον- 
τίδι νόμων 111-ρ.Οοηςι ΑρΡ.8.χ6.5; Ὀγτιαάον,4(1.1128); Οὗ ἸνΟρῸΒ 85 
παιδαγωγός : σωτήριον... εὐλόγου φροντίδος ὑπογραμμόν (]εγη. ῥαφά.1.0 
(ρ1ο.τό; Μ.8,2400); 2. ἐἰανρα, ουεγοῖρδῖ, σμγ6 τὴν κοινὴν φ. τῆς 
ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ.. «ἀναδέξασθαι ΟΥ.(εἰς.8.75(ρ.292.7; Μ.11.16298); 
Ἐὰ5.ν.(...,6(ρ.ττο.12; Ν.20.11374); τοῦ ἐπισκόπου... «ᾧ ἡ φ,. ἀνῆκε 
προηγουμένως τῆς ἐκκλησίας Β45.6}.1τ56.2(3.245Ε; Μ.32.6168); τῶν 

ἱερῶν τῆς Ἀντιοχείας φροντίδων ῬὨΙΠοΚί.᾿ι.6.3,18(Μ τ. 5008); 5. ἃ πιατ- 
σἶπαὶ ταϑτῖς, Φ ῥλὲ δἰ γο, Ἰά δὶ φροντίς, ἤαες, τιδὲ αἰϊφμα οδεοιγιαϊῖς 
ἐπὶ, οὗ Ξοἰϊπειμάϊηοηι ροηέδιν, 1514. ΗΠ}, ἐγ}η1.1.21.23. 

φρόντισμα, τό, Ε. εαγε, απαίοίν ἵνα.--κοινωνήσωσιν ὑμῖν τῶν φ. 
Οομβτ.ρ.Ἐπι5.0.(,4.42(ρΡ.134.21; Μ.20.11028}; Εἰχιηΐπαβ ὦ}.Βας.(3. 
2Ο0Β; Μ.32,5328); 2. οὔεθ, ἐβαγρε, Ν..Ρ}.3.24τ(Ν1.79.4068); τῆς 
ἀξίας ἢ τοῦ φ. ΟΓΒΑΙΪς, ἐεαη.2. 

φροντιστήριον, τό, ῥίατςε ἔοΥ τιρ Παἰ]01, Ἔ50. ὑπομαρίεγν τῶν 
ἀσκητῶν φ. Ῥα]μυΟἠγγδιχτ(ρ δόξες; Ν.47.31};: ΤΆ αῚ,.6.3.24.2(3. 
941}; ὕζΜακχ. ΞΟ 1.90.72}};, ἐϑι ὉΠ πο οα ΟΠ Γίβεαιε πο 01 ὈῪ 
Τυ]ϊΐαπ πήξασθαι...παρθενῶνας καὶ φ. ΟΥ ΝΖ, ον. 4.τατ(Μ.2ς. 6480); 
ποηαείϊε εἰ} τοιαῦτα γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν πεπονθέναι ἐν τοῖς αὐτόθι φ. 
ἑκάστοις ὑμῶν γεγράφηκε ΝΙ].ρ}.3.ο8(Μ.79.4290); ἀομδε οὗ γέξαβε 
εἰς φ. ἀσθενῶν καταφεύγει ΟτΟ ῬΥεΞθ.υ Οὐ Να..(Μ.35.2608); φ. ταῦτα 
καλέσας πτωχῶν 1}.(2730); ἔρ. τὸ τῶν φρονούντων συνέδριον τῆς 
ἀληθείας φ. ἦν Οτ Ν 55. δεερλ.τ(Μ.46.7134}); τὴν Ρωμαίων ἐκκλησίαν. 
οὐὼς ἀποστόλων ᾧ. καὶ εὐσεβείας μητρόπολιν 802Ζ.ἢ..6.3,8,5(Μ.6. 

ΙΟ534). 
ᾧροντιστής, ὁ, 1. ομέ τοῦο ὑεανς γε ρομοδιίτίν τοὺς ἁπλῶς μεριμνὴ- 

τάς τε καὶ φ. (ΟἸδηι. ἐγ. 4.6(ρ.263.2; Μ.8.12454); καὶ τούτων ἐστὶν 
ἐπιστάτης ἢ φ. ἣ δημιουργὸς οὐδείς ἩΪΡΡ.᾿467.7.24{0.202.16; Μ,1ό. 
43110}; ἱπ Ῥαά Θθῆβε μούλτων καὶ στάσεων φ. ΤΡΒη εὐγοη.}».400 
(Μ.τοϑ.9ς56Ὰ}); 2. ση6 ἴῃ ἐμαγρε, ρμαγάϊαη, ἴπι σεῦ. σὺ αὐτῶν ΞΟ. τῶν 
χηρῶν] φ. ἔσο ἸρτΡοῖγε.4.τ; Μί. Βοῃ.τίρ.325); Βίομι. ΟἼθμι.τ2.το; οἱ 
Οοά φ. δὲ τῆς χρείας πάρεστιν... ὃ θεὰς ἘΝΊ], ῥεγίσίυτ, τ4(Μ.70.0248) ; ἴῃ 
ΟΒύσςοῃ, Οντ. 7ο.6.τ(4.023Ε) ; ἃ5 ΤΕΡΊΌΪΔΥ ΟΠΠΟ]4] φήσας... οἰκονόμους τε 
καὶ φ. κατ᾽ οἰκείαν αὐθεντίαν ἐπιστῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ Ῥτος ΟΡ ἐῤ. 
(ρ.6η.26; Μ.6ς. 8810); τῆς ἐκκλησίας τῶν ἐν “Ϊππῶν φ. (ά. 47ν.18; 
1Ὁ.04; 3. ἐμπαρηρίοη, μρδοϊάεν ἀρετῆς φ. ΤΗΙ.λ.6.3.7.8(3,020) ; 1.4. 
20.4(τοοο) ; ἰά, ἠαεν. (4.425). 

φροῦδος, πραῖϊ, 85 αᾶν., “μἐεγὶν ἰο γμΐρ εἰ μὴ ἡ τοῦ.. θεοῦ 
φιλανθρωπία...φ. αὐτῶν τὰς βουλὰς ἀπετέλεσεν Λτγ Οεο.4{ρ.21.3). 

Ἐφρούδως, υσίπῖν, ἰο πὸ ριγροϑο, ἘΡΙΡΗ μαογ.δ4.6Α(ρ.5οτ.το; Μ.41. 
1177. σφοδρῶς). 

φρουμεντάριος, ὁ, (1 τὶ Ῥ3'εφιομίαν 8) δοἰάτεν ἐσιρίογεί ον ἐρδεῖαὶ 
ἄμέν 85 ὙπεΙη ΒΥ οὗ ἃ ΠΟΥΡ5 οὗ ᾿πνθβεραίςουβ 8 Π6 τ] Θββαπρογβ, ὈΙοη. 
ΑἹ, 3, .ἍΡ.Ἐπ5.ἢ...6.40.2(41.20.6018), 

Ἐφρούξ, ὁ, ἐμειοάίϊαμ, ΟἹ ΠΤ Ουτ- πγασίου ᾧ. λιμένος Οβγοη. Παβεῖ. 
Ρ.382(31.02.080Ὰ). 

φρουρά, ἡ, 1. ῥγίδοι; το ΨΏΪΟ φαυτη!ν Ππ{π ἰβ οογαραγρά, ΠΙορΉ,. 
6.5; 2. Ῥγοϊδειίοη, ρμαγάϊαμαπρ; οἵ ἀοα, Αἰμοπαρ ἰδ. 6.1(Ν6. 
ΘΟ1Α}; Ἰδγ}.5,7.7.12 (0.56.7; Μ.0.5ο80) ; ΟΥΟ ἰ5.4.32(Ρ.303.12; Μοττ. 
ΙΟ770). 



φρουράρχης 
Φρουράρχης, ὁ, ἐοΡῃΠΑΉΔΟΡ οἵ ἰδὲ τοαϊεῖ,, ΓΕΡᾺ]. Ἔχει θη πίρ 481. 

22; Μ.113.041Ὰ}. 
[»]φρουρεῖον, τό, ῥνίδοη. πρὸς τὸ φ. ἑλκέσθω ΘΟΡὮΓ, Η.ν.“παςί.(}}. 

02.17010); ἢρ, πῶς τὰς τούτων [36.Ψ ΤΑΒΤΈΥΤΒ] ἑ ἱκεσίας μὴ κτησώμεθα 

φρουρεῖον; 10.) (σηεὶ, 22 (Ν|.05. 2400), 

Ἐφρουριστής, ὁ, 2αἱίεν, ΤΏΘΥ Λα. ε}}.2.218(Μ.09.τ6570). 
Ἐφρουρόπωρος, Κεεῤτης ΚγΜ1Ὶ παραδείσου φυτοκόμου καὶ ᾧ. 10 465. 

Ναχ.άταὶ.3.τ44(Μ1.38.1003). 
Ἐφρουροφυλακή, ἡ, γσηαγά, ΜΙ. Ιρη, Ποῖ. τ(ρ.404 ν.]. ἔοΥ φρουρῶν 

φυλακῆς). 
φρύαγμα, τό, 1. ῥ»146 ἐλαθόμην..«μητρός τε καὶ γένους φ. Μοτῃ. 

γΉ1.11.τ2(0.132.1; Μ.τ8.2ο00Ὰ) ; γράφεται [50. τὰ τέρατα) Χριστιανι- 
κοῦ χάριν φΦ. Βορῆτ. ΗμνΟγγ οἱ [9.(Μ1.87.243718}; ἴθ Ὀαά 56η86, 
Τηδοίεηεε, ἀγγοραμεα ἴδωμεν εἰ τὸ ᾧ. τῶν λόγων σοῦ δι᾽ ἔργων βεβαιοῦν- 
ται Ττεσρηϊ, ἀτς.(Ν 86,773); 2. γαρτηρ, βεογεόημδες ἡ πόλις δὲ τὸ 
φ. μὲν κάτω βεβλήκει Οτ ΝΑ Ζ.εαγηϊ.2.τ.ττ.τ402(Μ.37.1126.Ὰ}; κατά- 
βαλε τὸ φ. τῶν ἐθνῶν {.1|. [ἀει(ρ.21το.24). 

φρυγανίζω, χαίΐλεγ βγειυοοά, Βαβ.ἐεχ.ο.Ο(ι.86κ ; Μ.20. 2044); σι. 
Νιγϑββ. ον. τὴ Ε εεἰ,. (1.414. 7130). 

φρυγανώδης, ἐκ ποὶρς τὰ φ. μου πάθη, καὶ τὸν νοῦν καθαρὸν 
ὑλομανήσαντα Το. Μοῃ ἄγη, Βίας. (ΝΜ οδ. 140 10}. 

Φρύγες, οἱ, Ῥγγνρίαης, αὶ δὴ ἕο Μοῃέβηϊβίβ, ἀποῃ. 80. π5...,6. 
5,τ6.22(Ν].20.4720}) ; τῶν δ᾽ αἱρέσεων αἱ μὲν ἀπὸ ὀνόματος προσαγορεύ- 
ονται..«αἱ δὲ ἀπὸ τόπου... αἱ δὲ ἀπὸ ἔθνους, ὡς ἡ τῶν Φ. (Ἰ6πι. 5,γ.7. 
τγ(Ρ.76.25; Μ.9.5520); 1,4.τ3(0.280.15; Μ.8.132000}; ἔ15.}..6.4.2](Μ. 
20.2078); Α1ἢ..4γ.1τ.3(Μ.26.174}); Ογτ.Η, εαἰδεῖ. τὸ. 8([. Κατάφρυγας); 
{πεῖς Ὀαρίβια. πνα Πα, ΠΙάντα, Τγῖ9.2.15(Μ.30.7204) οἷτ, 5. ἄνα- 
βαπτίζω; ἘΡΙΡΗἤαον. 48. τ(ρ.219.1; Μ.4τ.856λ); ΙΔ, απας.2.3(ρ.211.7; 
Μ,4τ.8450) Καταφρυγαστῶν) ; 5οΖ.ἢ..ε.7.τ8,.τ2(Μ.67.14728); ΤΠπάτιβαον, 

2(4.341). 
φρυγία, ἡ, διιγηΐηρ ἤσαὶ, Τ65.Να2Ζ. ἀταΐ.τ.4τ(Ν}.538,008). 
φρύγιον, τό, ἀγν εἰτολ, βγειυοοά τί ἐστι ᾧ., ὁ Σύμμαχος ἐδήλωσεν" 

ἐκδέδωκε γάρ, ἀπόκαυμα ἨδΕνΌΠ ΠΗ. ΚΤ ΣΟτοῖ : 4(Ν1.03.12734). 
φρυκτωρ-έω, 1. ἡπαλε εἸἰρηαὶς ὃν δεώεομς, ἢν, ἅπασι “εἴ [50. ὃ 

Παῦλος} τὴν εὐσεβῆ πίστιν ὀρθόδοξον ὙΠαάτγ,ϑιυα. φαγ.1.4{0.32}};} 
2. τἰἰμτηαίε, κῃ εά ἰἰσβΐ οἡ ἥλιος “-εἴ πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ (τ. ΝᾺ 2.0γ.20 
(ρ.ὅ).1ς; Μ,36.680); ἥλιον.. «πάντα “υοῦντα τοῖς ἀγλαοῖς ἀμαρύγμασι 
7... ..λονη.4.5(Μ.ο6.6ο88) ; ρ. ἐγκάρδιος οὐρανὸς ἀπὸ τῆς θείας μόνης 
““οὔμενος χάριτος ΝῊ, Ἐρ.3.τ48(41.70.452}) ; 8. Ρᾳ55., ὅς δἰπάίοᾷ, 5 
ἃ ὕδδοοπ τὸ παρὰ τοὺς λιμένας “-ούμενον πῦρ. ..ἐπιδείκνυσι τοῦ λιμένος 
τὸ στόμα ΤὨΔι.ερ.το(4.τοῦ9). . 

φρυκτωρία, ἡ, μγεῤγαηά, ἰογεῖ, οἵ Η. ἀποβὲ τῇ φ. λαμπομένῃ τοῦ 
πνεύματος 70.1).2ο}».9.6(Μ.96.7320). 

φυγαδευτήριον, τό, 1. γεξισο, γοϊγεαί, οἵ σματοι οἵ ἘΕΘασυθ θη 
αἵ Τετυβαοπὶ τὸ καταφύγιον καὶ ᾧ. πάντων τῶν ἀδικουμένων ἐκ παντὸς 
τοῦ κόσμου γτιϑδιυ, δαν. 7(0.152.27}; ἄρ. ὦ παϑῶν δεινῶν φ. 1 Τβῖ.ον, 
Ον.5(Μ.6,2378); εἶν οὗ γεΐερε, ἙἘπι5.οποριαςί (ρ.6.11)}; ΑἸΗ, βέρυτι 
(0.76.6 ;Μ.25.6ςγ)ο}; ὄντ, Αρ.3(3. 620}; 2. ἐδαὶ τυλτεῖι το! δαηπῖξ ΟΥ 
Ῥμξ Ἰὸ ΠΗ, ἢρ. Χριστοῦ τὸ αἷμα δαιμόνων καθέστηκε φ. Οντ.Η. 
εαἰεεῖ.το.3; Μαοιλερ λους τ ( ].34.6730)}; 70. ΟΠ τη, κεαὶ, 2 2(Μ.88, 
0401)). 
᾿ Ἐφυγαδευτής, ὁ, οτἶΊ τοῖο δαπίςἠες ὃ Βαρνάβας...ὃ τῶν δαιμόνων φ. 
ΑἸοχ 54]. Βαγη σοοτη.γ(438Ε); ΟτιΜαρ. τα]. ({τ.ΖαοΒ.)1 τοί ΡῈ. 
77.100); παθῶν φ. ..., καὶ ἐλατῆρά ῬΗΠοβί. ἦ.6.2.8(Μ,6ς.4724}. 

φυγαδευτικός, δαηβμτης, αδίειο δαημίδλ; βρ. (Ἰεπὶ ,ῥασά. 2. Ξίρ. 186. 
22; Μ.8. 4408) Σ χρὴ νοεῖν τὸ πνεῦμα... «φῶς καὶ ἡμέραν, ἧς ἡ μ] πνοὴ φ. τῶν 

σκιῶν τῆς ματαιότητος γίνεται Οτ Ν γβ5.ἦονι.7 ἐπ Οαπὲ.(Μ.44.0374}; 

δὸς δύναμιν... «δαιμόνων φ. (σηςί..4.,Ρ}.8.20.3. 
φυγαδεύ-ω, 1. ῥπμὲ 1΄οὸ Πέρ, ἀγῖνε ατοαν Νανατιανῷ...τό τε πνεῦμα 

τὸ ἅγιον.ἁ«οντι Το. ΑἸ. 80. Ἐπ5.}.ε.}.80}1.2ο0.653.}); ἐπαοιδὸς... 
“τ ει.. «ἑρπετόν 1 Τπῖιον, Οὐ. 5(}1,6,2270); Βαβιλονειῖη 5. 33(α.τ480; Μ. 
20.3648); ΤὨΡΒη εἰὔγοη.Ρ.τ2ι(Μ.τοϑ, 3404); οἵ Οτιβὲ πάντα δαίμονα 
φ. Πορι Ἰονιτ.δ; 151, ΡΟ], ἐρ}.2.21τ2(}1.78.6 520) ; οὗ αροίσαοίς ἡ γὰρ 
«ἀληθὴς μετάνοια...πσει τὸ σκότος Τι αἰ κ.}; Μας.Αδρ.λονι.47.τ(Μ, 
24.701}; 2. αἰϊοτο ἰο ἐξεαρβε, 4. ποθι, τ4ο(ρ.247.2); ἐδιτοτίρ.:61.}}; 
Ῥχος,α),τερ.το: τ3(}1.87.ττοϑὰ). 

φυγοδικέω, «ἠ]γἢ Ἡ Ἰα], Δ. ἔΡΙ: 5 ς.3γ(ρ.1τθ.0; Μ..25.3134}; (η. 

4.14. 
Ἐφυγοκύρις, ὁ, γεπαιοαγ, ῬΑ]. ἢ. Ταιις. φιίρ,ὅπ.8 ; Μ,34.1072). 
φυγόπατρις, ὁ, μιν βονῃ οπεὶς ἐομπίγν, τ. Να2.ο»ν.26.14(Μ.55. 

1248}; 1(.ερ.52(Μ.27.724}. 
Ἐφυγοπόλεμος, ΞΠΜΗΉΙΗΣ τοῖν, εοιυαγάϊν, Ογγ αἄογ.6(1. 1760); 14, 

αροΐ. Τἰῥάς.(ρ.8ο.τό ; 61,2478); ΤᾺΡΠπ. εἰγοη Ὁ. πο }, τοῦ, το ). 
Ἐφυγοπονέω, [5 1ο1], Οὐ οἷς.7. τοί. τ62.7; Μ.11.1436λ}. 
Φυκόω, γεδάφη το] ἢ γοιεσο τὰς παρειὰς φ. (Ἰ]Θη., ῥαφά.3.2(0.230.13; 

Μ.8, Ξ6τΒ). 

1402 φύλαξ 
Ἐφύκωμα, τό, ῥαίηΐ, γοιιρε πρῶτον τῆς ἀσελγείας, φνκώματα καὶ 

ἐπιτρίμματα (ἢτνβ, Κη {6}.τό: 5(Μ.64.0128). 
φυλακή, ἡ, 1. ῥγοϊδεί] Ή,, ἐαγε, τοῦ, Ῥβ.τόττ τὰ μὴ τυγχάνοντα τῆς 

ἀπὸ τούτου [5ς. τοῦ θεοῦ] φ. ... ἀνηνύτως τηρεῖται ΟΥῤγίης,3.τ.χ8 

(ρ.231.6; Μ.1τ.280Ὰ); ἢ, ὁ...ᾧΨυχῶν ἰατρός, ἃ μάλιστα ἡμῶν οἷδε 
πρὰς ἁμαρτίαν ὀλισθηρότερον, τοῦτο ἰσχυροτέραις προκατελάβετο φυλα- 
καῖς Βαβι ἤοηι.3.τ(2.178; Μ.31.2ΟοοΟ); 2. ῥγευεμίῖυε ἀλεξητήριον τοῦ 
κακοῦ...ἢ φ. παρέξειν τοῖς ὑγιαίνουσιν ΒαΒ5. Εμη.ττ( 2οϑὰ; Μ.30. 
5ΟΟΒ); 3, ἐοηίγοὶ τὰ.. «ἄστρα, τὰ εἰς διορισμὸν καὶ φ. ἀριθμῶν χρόνον 
γεγονότα..«καὶ τροπὰς καιρῶν είῃ, ἐγ. 8. τοίρ,το.2; Μ.18.τ68Ὰ}); 
4. οὐεεγυαηεο, ἠδέ, οἵ 5ουυηο8 ὅπως... «λάβοιτέ τινα ἀπὸ τῆς φ. 
ταύτης αἴσθησιν ὠφελείας πνευματικῆς (Ὦγτγ5. 1 .α5.3(1.7360) ; οὗ ἰανν5, 
οτάἀπᾷποϑ φ. τῶν ἐντολῶν [6 Π|,5[».2.τβίρ.154.24; Μ.8.1ο 178}; Τα. 
45..3 ἴῃ. 70ς.(1.306}; οἵ Μοβαῖς Τὰν ὁ “Χριστὸς. .«τοῖς ᾿Ιουδαίοις... 
περιτιθεὶς. μήτε... τινος ὅλως ἀξιοῦν τὸν ἄνωθεν αὐτοῖς διορισϑέντα 
νόμον ΟΥγγ. 7ο.6(4.5820}; ἐπέδειξε [53ς΄. ὁ Σ Μωσῆς] τῆς τῶν νόμων φ. τὴν 
εὐκολίαν ἜΠατ φ.38 τὴ ι.(1,287); τὴν εἰρήνην διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν 
προσκτώμενοι ᾧ. ἸΩ, ΒΞ. ττ8: τόκίι.1470}; ΟΥὁἨ ΒαΌΌαῖῃ, Εἰι85.6.{.2.20 
(0.127.13; Μ.24.0400}); τῆς τοῦ σαββάτου ᾧ. οὐχ ἡ φύσις διδάσκαλος 
ἀλλ᾽ ἡ θέσις τοῦ νόμου ΓΉΛΕ. ἔτοεθ.2 6: τ2(2.826); 5. τοαϊεῖ; οἵ τϊσθατ, 
ἢρσ. ἑσπερινὴ γὰρ φ. ὃ καιρός ἐστι τῆς ἀκμῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ 

νεότης ο΄. Ἔγ!ρ.5.2(Μ τ. τοσοῦ}; 6. ῥγέδοη, οἵ μ61]] ἀνυπέρβατον τὸ 
τεῖχος τῆς φ. ΤΌ γτι πον ἀτο.τλ(εϑίάττο); ἢρσ, τὸ σῶμα... .δεσμὸν..«καὶ 

φ. καὶ σῆμα.. εἶναι ἔφης Μείῇῃ.γες.1.30,.4(0.263.8; Μι41.ττ4ο0) ; ἐδια, 
32.6(0.269.7; ττ440) ; 7. ῥΥίδοη δ εἰς διατροφὴν...τῶν πτωχῶν καὶ 
ὀρφανῶν καὶ φυλακῶν σιτομέτριον προσέθηκεν αἰνοι. ας». 20 4(Μ. 

92.7318). 
φυλακίζ- ω, ῬΗΡΥίδοη, ΟΊ ον. 45.4; ᾿Ιησοῦ Χριστέ...ὁ δι ἡμᾶς... 

“- μενος ἐν δεσμωτηρίῳ 4 ΤῆονΝ, Ἀὶ 48(0.τό4.10) ; Ῥοῖγ, ΤΑ], ορ. κα}: 
(}1.18.4684). 

φυλακίτης, ὁ, ῥγίξοηον, (οηςὶ, 4ρ}.4.2.1; 70. ΜοΟβΟΒ, γα δοίΜ. 
87.30688); Πρ, ὁ χειμὼν... ᾧ. ἡμᾶς... «πεποίηκε ας, στι. αροεγ.4.11 
(Ρ.172.12). 

Ἐφυλακταῖος, 0 δὲ ρμαγάίεί παραδιδότω ἀμφοτέρους φ. 
κληρικοῖς τοῦ τόπου ΑἸΉΘΟΒοΙαΚβΓ. οἰ τον (ρ.130). 

[Πφυλακτάρεον, τό, ν, φυλακτήριον. 
φυλακτήριον (-ἀρεον), τό, 1, ῥγοίδείίοη, καξοσμαγα, οἵ Ὀαρτίϑαι τὸ 

τέλειον... ᾧ. ... τὴν σφραγῖδα τοῦ κυρίου (]οτη.7.4.5.42{(ρ.188,17; Μ.. 
6480); οἵ εισμασιϑί γίνεσθαι πᾶσι φ. εἰς ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου ΔΗ, 

ΕΡ.ϑόγαβ.4.τοί .26.668.}; τὰ μυστικὰ σύμβολα φ. ... τῶν περὶ τὴν 
ψυχὴν ἀγαθῶν ἀΥ Ν᾽ ν85, μη ττ(2 Ρ.271.17; Μ.45.8859}0}; τῶν ἀχράντων 
τοῦ Χριστοῦ μυστηρέων..«μεταλαβεῖν, ἀσφαλὲς ᾧ. ΝΊΟΘΡὮ. [Ἰτοτνϑγην. 
τοῦ(Μ.86. τος); 2. αὐπμΐδὶ ἐγὼ .-«λαβὼν περιεξζωσάμην, καὶ εὐθέως 
ἀφανεῖς ἐγένοντο...οἱ σκώληκες... «διότι ᾧ. ἐστιν τοῦ πατρὸς..«περι- 
ξζώσασθε αὐτὰς πρὶν τελευτήσω Τ, [οὗ 47(0.τ35.6) ; γυνὴ μάντις, καὶ 
φυλακτάρεα (510) καὶ ἐπαοιδίας ποιοῦσα Τιδοητ. Ν υ, γη. ὃι 54(Μ.05. 
17360) : ἴπ᾿ 666]. Ἰορ ϑἰδείου οὐ δεῖ ἑερατικοὺς..«ποιεῖν τὰ λεγόμενα φ.. 
ἅτινά ἐστι δεσμωτήρια τῶν ψυχῶν αὐτῶν' τοὺς δὲ φοροῦντας ῥίπτεσθαι 
ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκελεύσαμεν (ΤιΔοα.καη.26; μὴ ἀπέρχεσθαι πρὸς 
ἐπαοιδόν, μήτε φ. ἑαυτῷ περιτιθέναι ΤΛΊΗ ἐγηΐαρ.2.5(ρ.122; Μ.28. 
8378); περὶ ὑδρομίκτων..-περὶ τῶν φορούντων φ. 770. [6].δεννι. (88, 
10240); 3. ῥἠγίαείεγν δ5 οτῃ ΌΥῪ [εν Φ. ἐν ὑμέσι λεπτοτάτοις γεγραμ- 
μένων χαρακτήρων τινῶν... «περικεῖσθαι ὑμᾶς ἐκέλευσε 50. ὃ θεός] [{5ἴ. 
{ἥ1α].46.5(1.6.5768); καὶ τένα ταθτά ἐστι τὰ φ. καὶ κράσπεδα ;...ἐκέ- 
λευσεν [30. ὁ θεός] ἐγγραφῆναι βιβλίοις μικροῖς τὰ θαύματα αὐτοῦ, καὶ 
ἐξηρτῆσθαι αὐτὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν... «ἃ ᾧ. ἐκάλουν. ὡς πολλαὶ νῦν τῶν 
γυναικῶν εὐαγγέλια τῶν τραχήλων ἐξαρτῶσαι ἔχουσι (Πγν5.λοη1,7.2.2 
τι Δ. (7.7038); φ. ... δελτία ἦν μικρά, ἴσῳ {[]. ἔσω] τὸν νόμον ὠδίνοντα, 
ἅπερ ἐφόρουν οἱ τῶν ᾿Ιουδαίων καθηγηταί, ὥσπερ νῦν [αἱ γυναῖκες τὰ] 
εὐαγγέλια [τὰ] μικρά Τα. ῬΕ].6}}.2.τοοί Μ.78.6 48}; οἵ, εἴωθόν τινες 
τὰ περίαπτα φ. ὀνομάξειν...τὰ δὲ σήματα τῆς πορφύρας φ. εἴωθον οἱ 
ἠκριβωμένοι μετονομάζειν ἘΡΙΡΗ. ἤαδν.το(Ρ.2ο9.18.; Μ.41.2454}; 4. οἵ 
1Ππ]ησ5 566 Ὦν (ἩΤΙΒΕ [8 Π5. 85 Ὀχοΐδοίνα σμΆτηβ τὸ σῶμα κ(αὶ) τὸ 
δέμα (1. αἷμα) τοῦ χῦ φεῖσαι τοῦ δούλου σοῦ τὸν φοροῦντα (]. τοῦ -τος) 
τὸ ᾧ. ΡΒεγοί, φορθ.22 (0 τ,413}; οἵ ἃ τηθίδα] σσοθβ Ότῃ Τουπα ποοκ 
τὸ τοῦ σταυροῦ ᾧ. τ γϑε., ΛἼαο;.(Ρ.404.12; Μι46,οϑ0() ; οὗ ἃ το]ϊς 
ἐδέοντο...καί τὶ παρ᾽ αὐτοῦ κομίζεσθαι φ. ϑορῆτ. Η.». μπαοὶ.(Μ.05, 
1720). 

φυλακτήριος, ὁ, ῥηγσένον οἵ α:ππἰοὶς, ΟἼ 1]. ἐαη 61. 
Ἐφυλακτόν, τό, αγιμεί ποιήσω σοι...«ᾧ. ἵνα μηδέποτε λάβῃς ἀπὸ 

ὀφθαλμοῦ Ἐμδοπί. Ν σιν, 53(λ{.03.17260); ἐν τῷ τραχήλῳ φυλακτά 
Πρ. εὔγοη. Ὁ. 3 τϑ(Μ τοῦ, 7608). 

φύλαξ, ὁ, 1. σμαγάϊαη, ῥγοίδείον ; δι. τοῖ. Ῥάρδῃ ροᾶβ ἀπα ᾿πιαρε8 
ἀθέμιτον... «ἀνθρώπους θεῶν εἶναι ᾧ. Τυβί, ταῤο],ο.5(Μ.6.3405); 
ἀποκαλοῦνται τῆς τῶν σφῶν σωτηρίας... οὐκ ἐξαρκοῦντες ἑαυτοὺς: 
φυλάσσειν.. «πῶς ἄλλοις γένοιντο ᾧ. καὶ σωτῆρες ; {70.Ὁ). Β. }.το(Μ.ο6. 

τοῖς 



φυλάσσω 
9448}; Ῥ. οἱ σοα ἀγαθῶν γάρ ἐστι καὶ δοτὴρ καὶ φ. ΟἸει. ραεά.5.τ2 

{(ρ.283.28; Μ.8,66:Α}); δ. οἵ (μτῖβι ὅ.. «λόγος...ὁ τῆς ἀνθρωπότητος φ. 
1Ὁ.3.4(ρ.262.0; 616); ὁ σωτὴρ πάντων...ὁ ἄγρυπνος φ. (τ, Τ ὨαμΠι. 
ῥαη,Ον, χγ(ρ.38.18; Μ,1ο ΤΟ 1Ὰ}; τεῖ. ΜῈ.11:27, 1,.5.10:22. οἷα ᾧ. 
ἀγαθὸς..-τὴν παραθήκην.«-«παραδώσει τῷ θεῷ Ἐπ15,6,}..3.τ6(ρ.175.10; 
Μ.24.το330); τῶν τε κατ᾽ οὐρανὸν καὶ τῶν ἐπὶ γῆς...κηδεμόνα καὶ φ. ... 
ἀνέδειξε πατήρ 1δ.τ.τ3(0.73.1ττ; 8524); ἃ, οὗ συκταϊαη Δ ηΡ6}5 θεῖος 
δέ τις συνοδοιπόρος καὶ πομπὸς ἀγαθὸς καὶ φ. ... ὁ θεῖος ἄγγελος στ. 

Ἴμαπα, ῥα, Ξ(ρ.14.τ6; Μ.το.τοόδο); καθηδυνόμενος ἢ κατανυσ- 
σόμενος ἐν λόγῳ προσευχῆς, μένε ἐν αὐτῷ᾽ ὁ γὰρ φ. ἡμῶν τότε ὑπάρχει 
ὁ συμπροσευχόμενος ἡμῖν 10. ΟἸἸτη. 5 καἰ. 28(}1.88,11328)}; ν. ἄγγελος; 

8. οἵ ραΐτοῃ Ξαἰπῖβ πόλεις καὶ κῶμαι ταῦτα [50. ὈΟ(168 Οἱ ΤιλΤτύνΓ5] 
διανειμάμεναι σωτῆρας καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων καὶ ἰατροὺς ὀνομάζουσι 
καὶ ὡς πολιούχους τιμῶσι καὶ φ. ΤΠατ,βεεί, δ(ρ.το9.0; 4.902); ἔ. οἱ 
ΟἸΕΙΡῪ τοὺς τοῦ θεοῦ ἱερέας ἐπήγετο.. «ὥσπερ τινὰς ψυχῆς ἀγαθοὺς φ. 
Ἐπι5.0.(.2.4(0Ρ.42.3; Μ.2ο.οϑτο); ὁ. τηρεῖ, ἀφάνισον πάντα οἶκον. 
πλεονεξίας φ. ΒΑ5.Πονι.7.6(2.480; Μ.31.2738); φ. αὐτός τέ εἰμι καί σε 
παρακαλῶ τῶν φιλοσοφίας ὀργίων εἶναι ϑγπ65.6}.142(}1.66,1546})};. 
τύμβον..«ἀρηρότα λαϊνέσσιν ᾧ. σώματος ἄχρι σάλπιξ ἠχηνέσσα ΜΑ͂ΜΑ͂ 
1.226; 2. Θη6 τοῖο σβοῖῦς καγε, αἰϊδηξίοη ἔσο. «τῶν παρόντων φ. 

προνοητικὸς τοῦ μέλλοντος Β85.ἠι0}.2.π5(2.200 ; Ν.31.2088); 8. ΠΕΡ 
“Μοδέστῳ...φ. ... τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου ϑορῇτ. Εν. «(πως .(Μ.92. 
τόϑϑΑ) ; οἵ1,εὸ Μασ εῤιϑοίρ.47; ΜΟΡΙ,, 54.020Β}; 4. οηδ τοῦ οὐξέγθος 
οοπμηϑηάδ, οἷο, ᾧ. τῶν παραδεδομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ [5ς. τοῦ Χριστοῦ) 
διδαγμάτων Τυ5{.ἀταί.69.7(Μ.6,640Ὰ}; φ. τῶν ἐντεταλμένων Ἰᾶ.ταροΐ. 
65.1(Μ.6.428.4}; 19.2.2(320Α}; καὶ ταύτην εἶναι, σωτειράν τινα καὶ φ. 
δογμάτων οὖσαν, τὴν ἀρετὴν ταύτην τι ΤΠπαυτα.᾿ αν. Οὐ. ττίρ.27.24; οἵ. 
Μ.το.τοῦβΑ). 

φυλάσσ-ω, 1. ρηαγά, ἀεξεμά, ῥγοϊφεὶ φυλάξεις δὲ ἃ παρέλαβες, μήτε 
προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν [)14.4.13; δεῖ οὖν ἡμᾶς ὡς ναὸν θεοῦ --εἰν τὴν 
σάρκα 201}16;».0.3; οὐχ ὁ ἔχων καὶ πων ἀλλ᾽ ὁ μεταδιδοὺς πλούσιος 
ΟἸοιηραεά.3.6(ρ.257.1τ6; Μ.8.6058)}; οἱ (ρα ὁ δὲ θεὸς τῶν πατέρων 
μου ἐφύλαξέν με Τὶ [05.1.4:; οἵ ΔῃΡ615 κατ᾽ ἔθνος καὶ κατὰ βασιλείαν 
ἀρχάγγελοι διοικοῦσιν “ὐοντες" οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ καϑ' ἕνα ἄνθρωπον 
ἄγγελος ἕπεται ““ων (Ὀβχη, Ππ.{0.2(Μ.88.1326) ; πιεῖ. τὴν ἀλήθειαν 
ἀγαπᾶτε καὶ αὕτη φυλάξει ὑμᾶς 1. Εευᾧ.3.0: τῷ μὴ ἁμαρτεῖν τὸ μὴ πα- 

θεῖν πεφυλαγμένοι (Ἰεχη ῥαεά,3.8(ρ.262.10; Μ.8,6168); αὕτη φραγμὸς 
ἡ ἀρετὴ..«ἀσύλητα “-ουσα τῆς ψυχῆς τὰ κειμήλια ΤΝ1] ῥεγίδί.12.11 
(Δ. 79ιοδ10) ; διννηνων τὴν ἀλήθειαν, δύναται ἑαυτῷ ζωὴν περιποιήσα- 
σθαι: σεται γὰρ ὑπὸ τῆς ἀληθείας Απί. Μοη.ἠονδό(Μ,80.16200) : 
2. Κεερ τοαϊεἶ! συν προσευχόμενος, τὴν μνήμην σου...»-ε ἘνδΡΥΡΟπί. 
ογ 44(Ν1.70.1τ760}); 3. τπρῖ., δσὸρ πρεϊαηρεά, γείαϊη, ῥγέβεγυε τὸν 
οαἰδηρον ἡ χρῆσις καθαρώτερον ““εἰ (Ἰετη.5,γ.1.1{0.9.14:; Μ,8.7οτΑ); 
αὕτη γὰρ ἡ κατὰ δύναμιν ἐξομοίωσις πρὸς θεόν, τὸ “τειν τὸν νοῦν ἐν τῇ 
κατὰ τὰ οὐτὰ σχέσει ἰΡ.4.22(0.32το.8 ; 123408); λόγον περὶ ᾿[Ιωάννου.... 
παραδεδομένον καὶ μνήμῃ πεφυλαγμένον 14,4.(1,5.42.τ{(ρ.188,2 ; Ν,0. 
6488); Τάτ, ἦ..6.5.0.2(3.1ο28); ἴσον τῶν ψαλμῶν “υουσιν ἀριθμόν τὰ Ἐς. 
115(1.1421}; πῶς δὲ καὶ πολλοῖς οὖσι [30. θεοῖς] τὸ ἀπερίγραπτον 
φυλαχθήσεται 10.}). [.ο.τ.1σ(Μ1.04.8018); τεῖ, ΟΥΘΥ οἵ Ῥδυβοηβ ἴῃ 
Ῥαρεβπιαὶ [οσηγα]α ἀκένητον...“νειν προσήκει τὴν ἀκολουθίαν ἣν.-. 
παρελάβομεν Β85.6}.125.3(3.2174; Μ.322.5400); οὗ ἱηβηῖξς ῬόνγεΥ οὗ 
(ὐοῦ τὸ ἀνέκλειπτον τῆς τοιαύτης δυνάμεως. «δυναμοῖ καὶ τὰς ἀθανάτους 
ζωὰς τῶν ἀγγελικῶν ἑνάδων...εἰς τὸ εσθαι ἀδιαλωβήτους. “-εἰ καὶ 
τὰς οὐρανίας τάξεις ἀναλλοιώτους ΒΙοη. Ατ,ά,η.8. 5(Μ}.2. 0044}; ΟγίΞτοΙ, 
“εὐ γὰρ ἑκατέρα 58.. ἡ τοῦ Χριστοῦ φύσις͵ τὴν ἑαυτῆς φυσικὴν ἰδιὰ- 
τητὰ ἀμετάβλητον 0.1). ξ.0.32.π(τοοΙΑ}); 4. 5εἰ ἀπὰς ἴοΟΥ ἃ Ῥυγροβθ, 
γέϑεγυα ὅταν τὸν ὄντως θάνατον φοβηϑῆς ὃς ““Ἔται τοῖς κατακριθησο- 
μένοις εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον ᾿ίοση. το," ; ἴβο. οἱ Ἀκέφαλοι] ἀρύονται 
ὕδατα καὶ ταῦτα “-Ὄντες ἐν αὐτοῖς βαπτίζουσιν" [3ς. ἔχουσι] κοινωνέαν 
πεφυλαγμένην ἐκ τῶν παλαιότερων χρόνων ΤΟ λαόν. 2(Ν.86. 574}; 
5. μιαϊπίαίη, Ἡρῤἰοί τὴν περὶ τῶν μεγίστων ὁμολογέαν ἡμεῖς μὲν 
γομεν οἱ δὲ παραβαίνουσι (Ἰ]ετλ.5:7.7.τπ(ρ.64.7; Μ.0.5254}); “-ἐ μοι 
ταύτας τὰς ἰδιότητας 80. τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ] Βαβιλόητς.2(2. 
τ22Ὰ; Ν,.21.4684}; 6. οὗξεγυε, πε} φυλάξατε...τὴν ἐντολὴν τοῦ κυρίου 
Τα στ; 20 Ἰορδ,4; Μεῖῃ.γ65.1.38.4{(0.281.4; Μ.18,2650)); ΤΗαΐ, 
Ἐρεολ.2ο: 12(2.824): οἱ Ὀομα οὗ τπαυτῖᾶρο τὴν διαλυθεῖσαν θανάτῳ 

ξεβεῖναϊβ, αβιιφέαϊ.26.1(}}.6.5324}; Ηἰρρἤαεν.8,.χβ(ρ.237.17,19; Μ. 
τό.33668) ; 1ὐτι5.υ.(,3.τϑίρ.85,8; Μ.20.1072})}; ΕΡΙΡΒ. ἐα». βἀ.22(Ρ.522. 
4: Μ.42.828Α}; “μεν τὴν ἡμέραν τῆς κυριακῆς ἕνα.. τῇ εὐχῇ σχολάσω- 
μὲν Ἰὸυ5.Α]. Ξε! τ6,3(Μ.86,417Ὰ)}; οὗ βαῦΡαῖα, Τυβί,ἀταἰ.8.4(Μ.6. 
4038); 8. ῥαν ἐοεᾷ ἰο, εἰμάν, οὐξόγυέ μάγους “τοντας τὰ μετέωρα τῶν... 
«οὐνεφῶν (611,5 ν,.6,3(0ρ.446.11; Μ΄.0.2488); παλμῶν ἑρμηνεύς, “-ὄμενος 
ἐν συναντήσει λώβας ὄψεως ἢ ποδῶν (πηοὶ, ἽΡΡ.8.32.1τ; 9. Ιακὸ ἐαγὸ 
“εσθε πάντα εἰς ὑπακοὴν θεοῦ πράσσειν 1ῤ.1.1τ.1; 10. σμαγά αἀφατησὶ, 
δεῖραγε οὗ, αὐοϊά φ. τοῦ σχίσαι τὰ ἱμάτιά σον ρος, Βαγγεῖ.2.5; 

1403 φυρμός 
"νον δὲ καὶ τῆς ὑπερηφανίας τὰ σύμβολα ΟἸετη. γ.(Ρ.221.26); τὴν 
ἀκολουθίαν τῆς ἁμαρτίας φυλαξάμενος Ἰὰα.ῥασίά.5.8(0.261:.32; Μ.8, 

6164); εἰσὶν ἀστέρες πονηροὶ τῆς ἀσεβείας...“εσθε ἀπὸ τῆς ἐξουσίας 

τῶν ἡμερῶν ἀρχῆς αὐτῶν ΗΙρρ.ἡαεγ.ο.16(ρ.254.23; Μ.16.3391}}) ; τεῖ, 
Ῥγυίτος 3 ἀπὸ...τῆς ἐν τῷ κρυπτῷ νηστείας φυλαξώμεθα βα5.ἠοη.2.8(2. 
τε; Μ.31.1074}; οὗἨ ρδυβοηβ “-εσθε τοὺς τοιούτους Τρ, Γ χαϊ.}.1 

14. Πρ)... 
φυλλοβόλος, τἠεάάίη ἐς ἰσαυε5, Βαϑ. μεν, 5.ο(1.40Ὰ; Ν.20.1108); 

Ὑβαβιραγαά. (Μ.30.6τ0). 
φύλλον, τό, 1, ἰσαΐ; ἰσαξ, ραφε οἵ Ὠοοκ, ἘΝῚ οὐ οορ. (Μ.10.14570)}; 

Ομγομ Ῥαφελ. .52ο( .92.8568); 2, ῥίαπὶ ᾧ. ᾿Ινδικόν εἰονε, ΤΗρἢνὶ!, 
ἐχειΠεηΐ.τα(ρ.488,25; Μ.113.0528); ΤΆΡΠη εἄγονΡ.324{(Μ.1ο8, 5800). 

Ἐφυλλοροή, ἡ, φεἠφράάίηρ ὁΓ ἰσαυες, ΤΟ Δε5.Ναζ.άταί,3.141(Μ.38. 
᾿τορῦ). 

Ἐφυλοκρίνησις, ἡ, ἀϊξιίμεοη, ἀϊξογίνηπαίοη, Οὐιοβῖ. τὴν φ. τῆς 
τε ἐκλογῆς τῶν τε κοσμικῶν (]δπι, 5 γ.2.8(ρ.133.12; Μ,8.9738); οἵ. 
Ηἱρρ.ἠμαθν.}.27(0.207.12; Μ.16.33108). 
᾿Ἐφυλοκρινητέον, 0Π6 τσὶ οἤοῦξ6, ϑβεῖθεί, ϑγ}.65.γ6}97,.27(ρ.57.18; 

ν.1. φιλοκ- Μ.66.ττοδ0). 
Ἐφυλοκρινητικός, αὐΐε ἰο ἀϊειτηριίοῖ, ΟἸδιη. ον. 2.8(ρ.132.4; Μ. δ, 

9724). »- | 
φῦλον, τό, ἐγίδε, οἱ (Ἀγϑιίαπ οορηρημην πᾶν τὸ Χριστιανικὸν φ, 

Τμάτιδιθά,ερ}.1.7(}1.09.932Ὰ). 
φύραμα, τό, 1. "πἰχίμγε, ραξὶ6 φυράμασί τισι καταπλαττόμεναι 

ψύχουσι μὲν τὸν χρῶτα ΟἸεπη. ῥαεά.3,2(0.230.16; Ν.8.5610); 2. "πα 55, 
δμβ, οὗ ἀμ πποοογάϊπαξεα πιϑίεσῖθ], 6ΒΡ. ροῦτο 8 οἷα ν, ΟΥ̓ ἀουρἢ 
ἰπίε παρα ἔοσ Ῥακὶπρ; 8. ἴῃ ρεῃ., ΗἸἰρριζαογ. 5.21(0.123.11; Μ.τό, 
341870); Οτιλοηι, τ8.1 πὶ [ἐγ (ρ.151.3; Μ.13.4644); ΘΚ) ΠΟΒ. 50,171. 
(τι; Ρ.18ο.20; Μ.60.13134); Ὁ. ἢρ. ἑαυτοὺς ἐκκαθάρωμεν τῆς παλαιᾶς 
ζύμης, καὶ νέον γενώμεθα ᾧ. (τεῖ. τύοτ,5:}) [0.0,ἀον.4.3(Μ.ο6. 
6048); τεῖ, Εοπι. 91:21 πηλὸς ἀφ᾽ οὗ φΦ. γίνεται εἰς τιμὴν καὶ εἰς ἀτιμίαν 
σκεύη.. οὕτως...ἑνὸς ᾧ. ὄντος τῶν λογικῶν ὑποστασέων ΟΥΎ ῥΥ͵10.3.1. 

22(ρ.230.4,6; Μ.11.2078); 6. ταρῖ,, οὗ Βαμηδη βαρβίδηςα ὡς εἶναι τὸν 
ἄνθρωπον ἐκ φ. δύο, θηλείας τε καὶ ἄρρενος οι (ἰθηι.20.2; Ξς. ἡμεῖς 
γυναῖκες] ἐκ τοῦ αὐτοῦ φ....τοῖς ἀνδράσιν ἐσμέν Βα5.ἠοηι.5.2(2.340; Μ. 
31.241Α); (πτγϑ.μοηι.1.23 τῷ. Μ|Ι. (7.84); τεῖ, ΒΜ καίπερ οὕτω τῇ 
καθαρότητι ὑπερανέχουσα τοῦ αὐτοῦ ἡμῖν μέτειχεν φ. (αἱ. «βοε.12:2 
(Ρ.351.24); αϑϑιχηθα ἴθ Ιης, τοῦτον ἄνθρωπον ἴσμεν (ἐκ τοῦ καθ᾽ 
ἡμᾶς φ. γεγονέναι ΗΙρρ.ἦδεγ.το.32(ρ.291.26; Μ'τό.34510); [55. τὴν 
ἐννοίαν) ἣν ἔχειν τινὲς ἡμῖν καταγγέλλονται, ὡς αὐτοῦ τοῦ θεοῦ εἰς 
σάρκα τραπέντος καὶ οὐχὶ προσλαβόντος, διὰ τῆς ἁγίας Μαρίας, τὸ τοῦ 
Ἀδὰμ φ. Βα5.εῤ.262.τ(3. 4941 ; ΝΙ.52.0738}; Χριστοῦ...τοῦ ταπεινώ- 
σαντος ἑαυτὸν μέχρι τοῦ ἡμετέρου φ. Οτ.Νάχιον.τ4.15(}.3ς.8760); 

ἀνέλαβε τὸ φᾧ. ὅλης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Τϑορθγ. Η ἰἑέμνσιτοίΝ. 87. 
20800) ; ἴῃ ΤΉ]. το ἀπαρχή ΄.ν., ἀναλαβὼν μὲν τὸ φ. ὅλον τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως...προσενεχϑεὶς ὡς ἀπαρχὴ...τῷ θεῷ καὶ πατρί [Β45.}επιγεί. 28 
(ρ.263.25); οὔτ Ν γθ5.᾿οριῖη τ ον.15:28(Μ.44.13138); ἦλθε μιμή- 

σασθαι τὴν φύσιν ἵνα ἁγιάσῃ τὸ Φ, διὰ τῆς ἀπαρχῆς ΟὨγγπβ. ον τη 1.ε, 
2:1(2.8040); σήμερον τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἡμετέρου Φ., τουτέστι, τὴν 
σάρκα ἐν οὐρανοῖς Χριστὸς ἀνήγαγεν [ΟΠ γγδ5.ἀ5εθη5.4{3.7848); εουτ. Η, 

Νεεῖ. τ ϑ(Μ.86.14688) οεἰϊ. 5, ἀνθρώπινος ; 70.1). ι0.3.2(Μ.04.ο851,0); 

σάρκα λαβὼν...ἀπαρχὴν τοῦ ἡμετέρου ᾧ. οὐ σπερματικῶς ἀλλὰ 
δημιουργικῶς διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ΟΝΙο, (γϑη)αεί.3(Π.4.1440); τεῦ, 

οἴἴξεοις οἵ πιο. τὸ νέον φ. τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ [530, Χριστοῦ] συγκράσεως 
ἀπειλήφαμεν, ὅλοι δυνάμει κρείττονι ἀναζυμωθέντες καὶ ἀναφυραθέντες 

αὐτοῦ τῷ πνεύματι {ΓἘγγ5. ῥαϑελ.6.3(8,269Ε) ; οχερ. ]0.6:3ς τὴν ξύμην 

τοῦ ἀνθρωπείου ᾧ. ἑνώσας καὶ καθάρας Ἰ514.Ῥε) ἐρ}.τ.36ο(Μ.78. 3884}; 
ἀνεζύμωσε καὶ τὸ ὅλον φ. Τ,δοπί, ΒΟ Ν ε5ὶ.οὲ 1Ξμ.2(}.86.1344Ὰ}; ὃς καὶ 
πρῶτον συγκατέβη τῷ ἡμετέρῳ φ. ὥστε ἀνελκύσαι τοῦτο πρὸς τὸ 

ὑπερουράνιον αὐτοῦ ὕψος Ῥτοο.. ν.30:4(Ν}.87.15244); ἃ. ΖΟΉΙΜΊΟΉ 

"πῶδς, »πη μά οΓ Ῥεοῤρίε, (πτνβιραη. πο. ἀπ. 4{2.610Ὰ}; ἔχει δὲ καὶ 
τινα ὁμοίωσιν ὁ Νῶε πρὸς τὸν δεσπότην Χριστὸν κατὰ σάρκα. ὥσπερ 
γὰρ ἐκ τοῦ φ. τῶν πρώτων ἀνθρώπων διεφυλάχθη Οὐβη,. Π ἰοῤ.π(Μ. 

88.25360). 
Ἐφυρασία, ἡ, ἐπίογεσὶ οα ᾿πνοβιπιθηβ οἱ μὴ ψηφίζοντες τὴν φ. τῆς 

᾿ ἀνθήκης, καὶ τὰ κεφαλαῖα ζημιοῦνται ΤΟγτ. μου ἀἴυ,τά(53.4τ40). 

συζυγίαν ἄχραντον “-ωὧν (61, ς,γ.3.12(ρ.234.2; Μ.8,ττ848)}; 7. οὗ ] φυρατής, ὁ, ἀρεοίυεγ, ΟγτιΘρ.το(ρ.111.22; 52.340). 
φυρμός, ὁ, οομιξμοίοη, ἴῃ σεῃ, ἐμίαινον ἑαυτὰς ἐν φ. ἀναμέξεως Ῥ-εΟς. 

ϑαϊ.2.τπ; φ. ἔσται πραγμάτων Οντ.15.2.5(2.3360); πάντα. «ἕστηκεν 

ἀσύγχυτα καὶ παντὸς ἐλεύθερα φ. Μαχ.ανπδὶρ. (Μ.ο1.11760); Ομ σιβῖοὶ. 

ὡς ἰδίαν ἔχων αὐτὴν [50. τὴν σάρκα] οὐ κατὰ σύγχυσιν ἢ φ. Ὀντ.ἀορηι. 

(6.392:0) ; σύγκρασις ἤτοι σύγχυσις ἢ φ. γέγονε τοῦ λόγου πρὸς τὸ σῶμα 

14.6}.45(ρ.152.2}; 53.136}; 1δ.3ο(ρ.19.2; 107Ε); σύγχυσιν ἤτοι... 

εἰσάγοντας τῇ ἐνανθρωπήσει Ταβίη.8ρ.Οἰγο Ῥαξελ,Ὀ. ῖ3243(ΜΜ.02.8ο6Α}; 
οὔτε γὰρ ἐν τῇ ἑνώσει τροπή τις ἢ φ. ἐμεσίτευσεν Βορῆτ. ἢΠ.ἐρ.γη.(Μ. 

8η.531τ648). 



φύρσις 

Φύρσις, ἡ, 1. ἐρη βιδίον φ. πολλὴ καὶ κάματος ἘΡΙΡΠ. ἡ αεγ.1ο.0 
(ρ.242.12; Μ.42, 3564); ; πολλὴν φ. εἰργάσατο 10. 73: 23(Ρ.2οό.το; 445); 
πολλὴ δὲ ᾧ. καὶ φόβος...τοῖς ναυμαχοῦσι.. εσυνήρχετο (εο, ΡῚ5.Ρ εἰ], 
“ἀναγ. Δ64{Μ.02.129008})}; 2. τπἰχίησ, πη ησ, (ΠτΙβῖο]., Τυθοπί . 
τηοηοῤἧ, (1.86.18138); εἰ δὲ μήτε κατὰ ᾧ. μήτε κατὰ πποπὴν, πῶς ἔσται 
μία φύσις; τὸ, (Μέ,18220) ; τροπὴν ὁμοῦ καὶ φ. καὶ σύγχυσιν..«δογματί- 
ζοντες ΠΙΡΡ. Β6ν. εἰ. κ(ρ.324.τ-; Μ.το.836}). 

Ἐφύρτης, ὁ, 6 τοῦ νεϊηρίος, τεῖχες, οἵ ΤΑ ΟΡ ν βιῖ65 ὁ φ. πάντα 
συγχέει, τοῖς Δοκήταις δῆθεν ἀντιλέγων Ἐπιξξ. οι ἐῤ.(}.86.0220). 

Ἐφουρτόω, ἰοσαΐ τοτμ ἐαγνρο, ΤΙΝῚ], ῥρογίς, τδιττ( Μ.70.οὐτ). 
Ἐφύσα, ἡ, οοῤ οἵ Ὀἰγᾶς, Ῥτοο. 7, δυ.τν τδ(},87.7ο τ). 
[Π]φυσαλίς, ἡ, {(Ξ- φυσαλλίς) ῥεδῥίε, Ὦσ. τοιαῦται τοῦ λογογράφου 

νοημάτων αἱ φ. ΟατΝ γε5. Εμη.7(2 Ῥυιδοιτο; Μ,45.7480). 
φύσησις, ἡ, ὀϊοτοίηρ ἩὩροΉ ΟΥ ἨἩΡ τὰς δὲ φ. τε καὶ ἀντιφυσήσεις, ἃς... 

ἀντεπεδείκνυτο, τὸ ἐπιβώμιον πῦρ ἀνάπτων αγ.ΝΑ2.ο».5.22(Μ.35. 6800). 
Ἐφυσιθεσίτης, ὁ, [Επῇ ΘΌΡΠδα το ἔμοβς ταἰπίρα τ] ἢ Νοβζουιδῃ 

ἤστεξυ, δανοςαίεβ οἱ ἀοα]6 ΒΟΠΒΗΙΡ 1π (ΓΒ γβί---ν πδῆιτε ἀηα ΌΥ 
ϑαορίϊοῃ, ϑεοῖ.ν τῇ Μίαχ φιε. ΤἼαὶ.62(Μ.9ο.δότΑ). 

φυσικός, 1. ῥδεϊοηρτης 10 ομ δ᾽ Σ μαεγε, θεδομίταί ὁ θεὸς. «οὐδεμίαν 
ἔχει πρὸς ἡμᾶς φ. σχέσιν... εἰ μή τὶς μέρος αὐτοῦ καὶ ὁμοουσίους.. 
τολμήσει λέγειν (Ἰ6ηλ.5,7.2.τ6(ρ.152.6; Μ.8,1ο120) ; θέλησίς ἐστι " 
δύναμις..«ᾧ, ὄρεξις..«ᾧ. αὐτοκράτορος νοῦ αὐτεξούσιος κίνησις τ΄. ἔγ.40 
(Ρ.220.τ2{Π-; Μ.0.7524}; οὐ προαιρέσει διδοὺς τὴν μάχην ἀλλὰ Φ. δια- 
στάσει, μηδέποτε ἐλθεῖν εἰς εἰρηνικὴν σύμβασιν δυναμένῃ Βα5.ἠ0η}.24. 
4(2.το20; Μ.3τ.6050)) ; φ. τινι... «ἀξίᾳ τῆς ἀλόγου ζωῆς ἡ ἀνθρωπίνη κε- 
χώρισται τ Ν᾽ νυ 85. Ερμι. τ Ρ.152.28; Μ.41.2020); ὁ καιόμενος λύχνος 
οὐκ οὐσιῶδες καὶ ᾧ. ἔχει τὸ φῶς ἀλλ᾽ ἐπίβλητον τι Ν 55. λον. 1.44 
ἦη 7ο(Ρ.τοϑ.25}; ἐνύπαρκτον δέ ἐστι τὸ οὐσιώδους καὶ φ. μετέχον 
ὑπάρξεως... «ἐνδύναμον δέ ἐστι τὸ οὐσιώδη καὶ ᾧ. ἔχον τὴν δύναμιν Νίαχ. 
οριιδς. (Μ.01.2058); λέγεται καὶ ἀρχὴ κατὰ τὸ αἔτιον...ἢ γὰρ φ., ὡς 
ἀρχὴ υἱοῦ, πατήρ' ἢ ποιητικὸν...ἢ μιμητικόν [ο.ὮΜαη.τ. 2(Μ 04. 
15008); 2. μαϊμγαί, ῥγοδμοεί ΟΥ̓ εαμ δε ὃν παΐμγε, τπηφίε ἡ φ. 
κατασκευή ΟΡΡ. ἡ προαίρεσις, ΟΥ. 70.1τ5.τοί(ρ.235.5; Μ.14.413)} ; ΟΡΡ. 
γνωμικός α.ν.. Τμας(ἰ(η, (. 10); ἡ φ. ἔχουσα δίαρμα ψυχή Οτ,..76.το. 
2366; ΣῬι.ΙΟυ. 3; 3484}; τὴν ἐν τῇ κοιλίᾳ γινομένην ᾧ. σῆψιν τῶν εἰσῴφε- 
ρομένων βρωμάτων Μείῃ.γες, (ρ.382. 13; Μ.18,3200); φ. τις ἔκκρισις 
ἀβουλήτως γίνεται... «τῇ τῆς φύσεως ἀνάγκη ΑἸ ερ. ἀγμη, (26. 
11728}; [30. σάρξ) ἡ ᾧ. μὲν τὸ ἡγεμονεύεσθαι ΔΡΟ]]. ξ".76(0.222.22) 
ἈΡ.ΟτΝ 85. }οίϊ 40(}1.45.τ12120) ; τέ... Φ. εἶναι τὴν ἁμαρτίαν λέγοντες, 
κατὰ τὸν...«Μανιχαῖον ; ΤΑΤΉ ροίϊ τ. τ4(Μ.26.1τ1208); τὰ μὲν φ. καὶ 
ἀναγκαῖα τῷ ζῴῳ, τὰ δὲ ἐκ προαιρέσεως Β65,.6.261.2(23.4028 ; Μ.22. 
972λ}); θυμοῦ λέγω καὶ ἐπιθυμίας (ταῦτα γάρ ἐστι μάλιστα τὰ τυραν- 
νοῦντα ἐν ἡμῖν καὶ τῶν ἄλλων ὄντα φυσικώτερα) (ΠΥγ5.ΠΟΊΟΣ͵ΟΣ τη. 
ΜῈ(].222Ε); ἔχον χάριτι θεοῦ φΦ. σύνεσιν ἤδτο. ͵ Οριδε.π. 3(Μ6ς, 
10220); ταύτην..«τὴν γλῶτταν [1.6. Ηο γεν} διδακτὴν οὖσαν οὐ φ. 
Τμάξιφη. δ. ἐμ σεη.(1.13)}; οὐκ ἔσται φιλανθρωπίας συγκατάβασις [50. 
ΟἿ αιϑϑιιηρείοη οὗ ϑὲν, ἀπί.], ἀλλὰ φ. τοῦ ὑψηλοῦ πρὸς τὸ ταπεινὸν ἡ 
συνάφεια Ἐ,εοηί. Βιαγρ. εν. (Μ.86, το 4ΟΑ) ; οὐ φ. ὄντος τοῦ τόκου [5306. οἱ 
Ομ151] Τβολτ ΗΝ  ς!.4.17(}.86.16848); τεῖ, Οἰσίῃ οὐ Ομ σιβὲ τότε 
τοίνυν τὴν θείαν μορφήν, μορφῇ δούλου μεταμορφωθείς, περιεκάλυψε: 
γῦν δὲ [8ς. αἱ Ττδηξῆρυτζατίοι] τὴν μορφὴν τοῦ δούλου πρὸς τὴν φ. 
ἀποκαθίστησιν: οὐκ ἀποθέμενος μὲν τὴν οὐσίαν τὴν δουλικήν" φαιδρύνας 
δὲ αὐτὴν τοῖς θεϊκοῖς ἰδιώμασι Απαβι, ητισσνντ. 4(Μ.80.13688); οὗ 
ῬΑ υϑῖοαὶ πεοθϑϑιῖν φ, ... ἀνάγκῃ θείας οἰκονομίας γενέσει θάνατος 
ἕπεται ΟἸΕτ.ς,γ.3.0(0.225.24; ΝΜ. 8. ττό84}; 19.2.3(ρ.118,26; ο410); οὐ 
εὐ βιασθεὶς ὃ πατὴρ ὑπὸ ἀνάγκης φ. δγηιδι δίνει σηαί.2ε(ρ.256.12:; 
Μ.26.7408Β); {15} Ὀβοὶ. (Λ1.88.Ξ 65:9) ; φ. ἀκολουθία ογάξγ οὐ παίμγε τὴν 
τῶν σωμάτων διάλυσιν... τινι ἀκολουθίᾳ καὶ τάξει τῶν στοιχείων 
μεταβολῇ φκονόμησε γίνεσθαι (Ἰδτη. [γ.42(ρ.221.1; Μ΄.9.7688); τὴν 
ἑαυτοῦ [5ς. θεοῦ] μεγαλειότητα παρὰ τὰ εἰωθότα ᾧ. ἔχειν τὴν ἀκολουθίαν 
14. ἰγ.6.3(ρ.448.9; Μ.0.2520) : Μίατο, Ετ,οριεδι.2.56{Μ.65.0370) : αἶδο φ. 
λόγος : ᾧ. λόγῳ πρὸς τὴν ἀρετὴν τῆς κακίας ἀντικειμένης ΔΕμβεηαρ, ἰερ. 
Δλ.τίρ.4.25; Μι6.8ϑοδ); ; νόμος.. ᾧ. τοῖς γεννῶσιν ἀγαπᾶν τὰ γεννώμενα 
εὐνῷ. «ον διάθεσις... “πρὸς τὰ τέκνα ΟΥτ, [6.50 τη 70.53:25(0. .525. 3); Φ. 
ἔννοιαι ἱμηαίε ἰάθας ὑπὸ. «νόμων πονηρῶν διαφθαρέντες τὰς φ. ἐννοίας 

ἀπώλεσαν [τπ51,4Δ1αὲἰ.03.1τ(}1,6,6974}; ΟἸδηι. ἐγιτιτοίρ.6ο.τ5; Μ',8,8008); 
τὴν Φ. τοῦ θεοῦ ἔννοιαν ΟΥ̓ εἰς.4. ταί, 284.:6; Μ.τι. ἸΟ45Ὰ})}; 1:8. 
ἢ.6.1.4.4(Ν1.20.778}; οἵ παίυτα! αν τῶν. τ δέκα οὐθέν τον ἐν τῷ φ. 
νόμῳ ΤΑΤΏ, “ροϊϊ.2.0(Μ}.26.11488); ἅπερ τοῖς παλαιοῖς νενομοθέτητο 
τοῖς πρὸ τοῦ νόμου φ. (οηςί. ΑἸ Ρῥ.6,.1τ2.τ2; ν΄. νόμος ; οὗ ὈΓΙΠΟΙΡΙ65 οὗ 
Τααβοῖι λόγου ὄντος φ. τὸ ἕν καὶ τέλειον τῶν διαφόρων κρεῖττον εἶναι 
ΑἸ ρεηΐ, Δ ο(.25.77}}; ἴὰ δηῖπια]β ἐν ζῴοις ἀλόγοις...«μὴ φθείρεσθαι 
τὴν φύσιν οὐ κακόν, φθορὰ δὲ φύσεως ..«καὶ ἔλλειψις τῶν φ. ἔξεων Ὀίοῃ, 

Ατ.4.",4.25(31.3.7288); οἱ πάντες φ. λόγοι παρὰ τῆς καθύλου φύσεως 
1}.4.26(7280); ορρΡ. γδῇϊηβ),, τη ηεῖσε, Οὐ Οεἰς,4.8)7(0,358,7; Μττ, 
ττότο); 3. Οὗ ΟΥ ΞοΉ ΚΕΡΉΉΡ {6 ογάον οὗ ἐχίογηαί παίμγε; ἃ. παϊμγαὶ, 
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Ῥἐνείδαί ἔσως...ᾧ, ... τις ἐπ᾽ αὐτοῖς..«λόγος...Ζεὺς μὲν τὸ πῦρ, Ἥρα 
δὲ ἡ γῇ Ατἰδοπαρ ἰερ.22.τ(ρ.26.0; Μ.6.0360); τὰ περὶ θεῶν αὐτοῖς 
μυθολογούμενα ἐπὶ τὰ φ. τοῦ κόσμου μέρη μεταφέρειν Ἔλι5..6.3.13 
(94; Μ.21.2138)}; οὐδ᾽ αὖ διὰ τοῦ κτίσματος ἡ φ. μορφὴ τοῦ κτίσαντος 
κατανοεῖσθαι 1))άγτη, Τγίμ.τ. τ6(Μ.30.33274}; φ. λέγει τὰ αἰσθητὰ καὶ 

ὁρατά Μαχ.Ξεἰοί.ε.}..τ5.3(Μ.4.074); Ὁ. εομεεγμθὰ τοῖν {6 ῥ᾿γοίσαὶ 
βΟΙΘΉΓΕΣ; 805. παιιγαὶ ῥ᾽ οσΟΡΉΘΥ; ΞΌΡΕΥΪ, ἰτοη., τη βόγ- 5 ε1 6} 15ὲ, 
ΤΠεοπτ. ΗΝ 65 ,.4.τ(Μ.86.τ6848}; ο. ῥεγίατηΐης ἰὸ ἰδ δοάγ ᾿. ῥρὲνγεῖ- 
εαἶ, νιαϊογίαΐ πέμπτη τις.. «οὐσία, ᾧ. ἀπηλλαγμένη στοιχείων πάντων... 
οἷονεί.. «τις ὑπερκόσμιος ΗρΡ.ἠκαον.).τοίρ.1το4.0; Μ.16,22008); μὴ ἐγ- 
καλεῖσθαι ὑπὸ θεοῦ κατὰ ἀνάγκην Φ. διαδοχῆς παραβαίνοντας Μᾶτο,1Ὑ, 
ορηδε Δ(Ν.6ς. τοτ70}; τῇ δι᾽ ὕδατος ᾧ. καθάρσει Ἰ»ῖοπ. Ατ.6.}..2....(Μ.3. 
2078); τὸν ἔρωτα, εἴτε θεῖον, εἴτε ἀγγελικόν, εἴτε νοερόν, εἴτε ψυχικόν, 
εἴτε φ. Ἰᾶ.ἀ.5..4.1τ(Μ.3.7134}; κινεῖσθαι... «αὐτὸν [580, τὸν θεόν]... 
οἰητέον, οὐ κατὰ φορὰν... ἢ ἀλλοίωσιν...ἢ τοπικὴν κίνησιν...«οὐ τὴν 
νοητήν, οὐ τὴν ψυχικήν, οὐ τὴν φ. 1. ο(θτ60); 1.0.το(ρτ74}; οἵ 
Μοβαῖς Τὰνν, Οδουπ. σηλ.5: τ2{.{ρ.424.23}; 11. τοῦ, [4116 π΄ πϑέιτα 
ΓΗ 115 αἰβοσγάεγεα ραββίοπβ ὅ ταῦτα κατὰ τῶν Φ. τοῦ σώματος 
ἐνεργῶν [1.6. ἡ ψυχή] ΑἸῇ. γομ.32(Μ.25.654}); ϑέλημα σαρκός, ἐστιν ἡ 
φΦ. τοῦ σώματος κίνησις μετὰ τῆς ἑπομένης χωρὶς λογισμοῦ πυρώσεως 
Μίατο Εσοῤηδε.7. 2 (Μ δ. Ἰχο Ὁ}; εξ. παϊμγαὶ, {πεσε παλλακὴν 
ἢ φ. παῖδας μὴ ἐχέτωσαν 536. οὗ κληρικοί] ΑἸΉ ΘΟΠοΟΙαΒΓ. οἰ , τ. 2(0.8} 
4. φεςεμίίαὶ, γεαὶ ὁ δέ γε "υἱὸς᾽ τὴν ἐκ πατρὸς ὕπαρξιν οὐσιώδη τε καὶ φ. 
κατασημήνειεν ἄν ὕντ, Ῥμίελ,(ρ.290.20; ς2.1330); μηδεμίαν τούτων [5Ὁ, 
(σοσπεδα ἀπα πιαηπῃοοά ἱπ (Πτ151] ἔρημον ἐπιστάμεθα ᾧ. ὑπάρξεως 
Μαχιορηςο.(Νῖ.91.961Ὰ); ΤΟΥ Ν γββ. λοθμ.3.2 τῷ [σ.(0.1τ3-5.10}; λαυτησ 
αεἰμαϊίν ἰακοη ῥίαεο, αείμαὶ, βιδίογίεαὶί εἰ μὲν γὰρ μυθικαὶ αἱ περὶ 
αὐτῶν ἱστορίαι, οὐδέν εἰσιν εἰ μὴ μόνον λόγοι' εἰ δὲ φ., οὐκ ἔτι θεοί εἰσιν 
οἱ ταῦτα ποιήσαντες καὶ παθόντες Ατὶδὶ, αροΐ,13.7} οἵ ὈΠΓΓῚ οὗ (Ἡτιβῖ 
φ. καὶ ἀληθεστάτην τὴν γέννησιν ΤΑ. Αροϊ!. 1.7(Μ.26. 1Ο58); ἐκ 
παρθένου... Φ. γεννήσει 2δ.τ.δ(1104.}); ἡ μορφὴ τοῦ δούλου, ἣν... ὁ λόγος 
ἐδιοποιήσατο φᾧ. γεννήσει τ.1. Ἰ2(1π13Ὰ); 1Ὸ.2.2(11330) ; ἐδ. 2. π(τ1404.8}; 
5. Τ]η.; 8. δείομρίηρ ἰσ οπε᾽ 5 παίΐμγε, δεδεμέϊαί; ἱ, οἵ ὅθι, 1ὑ1|5,2Δ,6.ς.4 
(Ρ.225.25; Μ.22.272}}} ΟἸΐ. 5. ἐπέκτητος ; ἐξ αὐτῆς τῆς προσηγορίας [1.6. 
μονογενής] ὃ υἱὸς τὴν πρὸς τὸν πατέρα φ. σχέσιν παρίστησιν τ΄.6.ἱ{ττὸ 
(ρ.60.τ; Μ.24.84τ0) ; οἵ ΟἸ πη. γ.2.τό(ρΡ.152.6; Μ.8, τοῦ 20) οἵ. 5. τὶ 
τὴν ἐκ τοῦ πατρὸς φ. γέννησιν ΑΙἢ..45».3.7(Μ.26.τό1Ὰ}; ὁ Χριστὸς ἡ φ. 
καὶ ἀληθινὴ δύναμις τοῦ θεοῦ Ἰὰ.6ρ.«4ερ.1 1. τ2(Μ.25.5658}; εἰκὼν θεοῦ 
φ. ὁ υἱός Ὠλτάντῃ, ({1345.)} μη. (1.314 ; Μ.29.7538}); φ. υἱός, οὐ θετός 
ΤΡΙΡΠ. αης.(ρ.12.1τ2; Μ.43.258); ἐν...τῇ Φ. ταυτότητι ἕν ἐστιν ὁ ἐκ 
θεοῦ λόγος πρὸς τὸν...πατέρα εἰ καὶ νοεῖται καθ᾽ ὑπόστασιν ἑκάτερος 
ἐδικήν ντ. ἀγεαά.(ρ.91.14:; 52.86λ); μένων υἱὸς δείκνυσι τὸν ἐξ οὗ, 
καθάπερ εἰκὼν αὐτοῦ φ. Τῦντ. Τυἱη. τ(63,29οα; Μ.77.τἰ400); 11, οἵ 
Η. ΟΒοβί τὸ πνεῦμα φ. ἔχει τὴν ἁγιότητα, οὐ κατὰ χάριν λαβόν 1115. 
ἐβ.τ5ο.2(3.2480 ; Μ.32.6218) ; τὸ πνεῦμα.- οὐκ ἀλλότριον ἄρα τῆς θείας 
οὐσίας ἐστίν, ἀλλ᾽ ὡς ἐνέργεια φ. τε καὶ οὐσιώδης καὶ ἐνυπάστατος ἐξ 
αὐτῆς προιοῦσα καὶ ἐν αὐτῇ μένουσα πάντα ἐργάζεται τὰ τοῦ θεοῦ νγ. 
ἐμες.324{5.34τ0}; 111. οὗ ΤὙτίη. τοῖς...τι ἐκ τῆς τριάδος κτιστὸν λέγουσι 
καὶ χωρίζουσι τῆς μιᾶς φ. θεότητος ΔΡΟ]]. ξά.5εε ῥὶ.34{0.180,23.; δ, 
1. 11170); ΟΡΡ. ψιλῷ λόγῳ : ἡμῶν... ὁμολογούντων φ. εἶναι πατέρα καὶ 
φΦ. εἶναι υἱὸν καὶ ᾧ. εἶναι ἅγιον πνεῦμα ἘΡῚΡΗ Παε7.76.33(0. 282,16; ΝΜ, 
42.5844}; ἐν. οἱ ἰδιώματα εἴς, ἧ...«ἐν φ. δόξῃ καὶ ἀληθινῇ τὴν ὅλην 
τριάδα νοητέον, ἢ μονάδα καὶ οὐκέτι τριάδα λέγειν ἀναγκασθησόμεθα 
ΑΡΟΙ] «[α. 56. ο(ρ.τἼονισ; Μ.Ιοιιτοδο); τὰ προσόντα τῷ θεῷ...φ. 
τε καὶ οὐσιώδη... ἰδιώματα ἴγῃ. {πές τα( τ᾽ .1450}} ἰδ. 32(2970); καὶ ἐν 
σαρκὶ γεγονότα τὸν ἴδιον υἱόν, οὐκ ἔξω τίθησιν ὅ πατὴρ τῶν ἐνόντων 

αὐτῷ φ. ἀξιωμάτων ἰά πον βαάςελ,.τ7.2(ς3.,226Ὰ}; ἐξ οἰκείας... καὶ ὠ, 
ἀγαθότητος (δου. Ατ,ε.ἢ.,2...1τ(Μ.2.3202Ὰ}; Ὁ, ἐπ ἱεγηῖς οὗ ΡΡΝΟΝ γε- 
ἰαϊηρ ἰο παΐμεγε τὴν πρὸς τὸν πατέρα τοῦ υἱοῦ ᾧ. ὁμοιότητα καὶ 
ἰδιότητα Α1ῇ,.47.3.36(Ν]}.26.401Α); τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα φ. 
ἑνότητα δ.3.2ο(36 5) Η τὴν..«τοιαύτην ἑνότητα καὶ φ. ἰδιότητα πῶς ἂν... 

ὀρθῶς καλέσειεν ἣ ὁμοούσιον γέννημα; 1(.ἀεε}.24{(ρ.20.ττ; Μ.25.457}; 
ἁ ἐν αὐτῷ τε καὶ ἐξ αὐτοῦ κατὰ φύσιν υἱός, διῃρημένως τε ἅμα καὶ 
συμφυῶς καθ᾽ ἑνότητα φ. Ονγγ. [σιττοπί(4.052Ὲ}; Αἰησήοη. [0.14:253(}1. 
85.14020) οἷ, 8. ἕνωσις ; μέαν οὖν ἀρχὴν ὁμολογῶ, ὡς αἴτιον φ., τὸν 

πατέρα λόγου καὶ πνεύματος 10. ΜΠ] αη.τ.4(Μ.04.1τ5124}; 6. (ἸΒτΙ510],; 
8. ὈΥΌΡΟΥ ἰο ομδῖς παΐγε, ἐςεεηαΐ; ἱ. τοῖ. ΒΟΉ 5.0) οὗ ΟΠ τίβϑε (ορρ. 
χάριτι), Ἔχεσ. Η6Ρ.2:1ὸ ἐν τῷ τῆς υἱότητος λόγῳ καὶ συγκατατάττων 

ὁ ἀπόστολος φαίνεται τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον τοῖς πολλοῖς, οὐ καθ᾿ 
ὁμοίωσιν ἐκείνοις τῆς υἱότητος μετέχων, ἀλλὰ καθ᾽ ὁμοίωσιν καθ᾽ ὃ 
χάριτι προσείληφεν τὴν υἱότητα, τῆς θεότητος μόνης τὴν φ. υἱότητα 

κεκτημένης ΤΒαΥ ΜΟΡρϑ. [γ Ἴηε. τ 2(Ρ.203.18; Μ.δύ, 858); ὡς ὁ μὲν θεὸς 
λόγος κατὰ τὴν Φ. γέννησιν υἱὸς εἶναι λέγεται’ ὁ δὲ ἄνθρωπος...τῆς 
ἀξίας ἀπολαύειν, διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον συνάφειαν 1.(ρ.206,106 ; 0881} 
πεφόρηκε τὴν τοῦ δούλου μορφήν, καὶ..-μεμένηκεν ἐν...κυριότητι τῇ φ. 
Ογτ.ρ.45(Ρ.153.7; δι 1 27Ὰ};} 1π ΤῸ]. τὸ στη ΚΙΠα ἐν τοῖς φ. ἡμῶν 
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ὑπερφυὴς ἦν ἐν τοῖς κατ᾽ οὐσίαν ὑπερούσιος Τὴοπ. Ατ.ᾧ...2.τοί].3. 

6404); 11, οἱ ἰδιώματα ςίς,, ἐπλεγεμὲ ἴη, ῬΥΟΡΕΥ ἰο Μ16 παίμγε, το. 

Εἰ ΠΟΥ πδίυτο οἱ ( υἶϑὲ οὐ...«ταὐτὸν ὡς ἐν ποιότητι ᾧ. θεότης τε καὶ 

ἀνθρωπότης ΟΥτ.ρ.4ο(ρὈ.26.26,27.14; 5᾽.1πτ60,117};} τὸ μὲν δύο 

σκοπεῖν, τῇ φαντασίᾳ τοῦ νοῦ μόνον ἐφίεται, διακρίνοντος τὴν διαφοράν, 

τὴν ὡς ἐν ποιότητι φ. ϑον.Απτιλρ. Εσδι ΜΟπ, 6. (Μι86.9ο84); ἑκατέραν 

φύσιν τῷ ἑνὶ... Χριστῷ ζωὴν συνεισάγειν φησίν" ἀλλὰ τὴν μέν, τὴν φ. 

ἀνθρώπῳ" τὴν δέ, τὴν φ. θεῷ ζωήν Τιβοπὶ Η μοηορ,.(Λ.86.1856}) ; 

δύο φ. θελήσεις...ἐν αὐτῷ καὶ δύο φ. ἐνεργείας...δύο μὲν φ, θελήματα 

οὐχ ὑπεναντία δγηιδ.  Γ (61) (Η.3.1 4000); Μᾶχ. γνν.(}1.91.2950) 

οἷξ, 5. φυσικῶς ; ΟρΡρ. γαῖ οπαταοζενίζθθ πο ἱπάϊνι μα] ἕν μὲν κατὰ 

τὴν ὑπόστασίν τε καὶ πρόσωπον, δύο δὲ κατὰ τὰς φύσεις αὐτάς, καὶ τὰς 

φ. αὐτῶν ἰδιότητας ϑορῆγ.11.6ρ.5γη.(Μ.87.2τ68Ὰ); τῆς ϑείας φύσεως 

ἰδιώματα...τῆς θείας μὲν φύσεως, ὅτι φ., καὶ οὐχ ὑποστατικά, ταῖς 

τρισὶν. «προσόντα τῆς θεότητος ὑποστάσεσιν Τῦντ Τρ. τ (όθιχοβ; Μ. 

Ἴ7.ττ480); Φ. εἶναι θέλημα διωθούμενοι, ἢ ὑποστατικὸν αὐτό, ἢ παρὰ 

φύσιν λέξουσιν; ΜαΧΟ Ρ͵Ύ,(Μ 9 1.3130); Απαβί.βι σά, τ] (Μ.89.2640); 

Ῥ. ἦγ ἱερηῖς ΟΓ παίμγε, γεϊαϊένρ ἰο παΐιγε Χριστὸν σάρκα γενόμενον λόγον 

υὐμείναντα τῆς ᾧ. αὐτοῦ μονάδος ἐντός ΑΡΟΙΪ]. [γ.152(0.248.ττ); τῆσδε 

τῆς ᾧ. δυάδος τὴν ἕνωσιν, καὶ τὴν ὑποσοτατικὴν μονάδα Τιεοπί.Η. 

“ποΉΡ}.(ΔΊ.86.18008); οὔτε ἁπλῶς σῶμα, οὔτε μόνως ψυχὴ ὁ ἄνθρω- 

πος λέγοιτο, φ. εἴδους λόγῳ..«οὔτε θεός, οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε θεὸς καὶ 

ἄνθρωπος ἅμα, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι εἶδος φ. ὁ Χριοτός 18.4{πτη7241.}; οἵ 

τεγτη8, ἀἰρηιοίῃρ παΐεγε ορρ. προσωπικός ἀπά ὑποστατικός : τὸ... 

Χριστὸς προσωπικόν, καὶ οὐ φ. ... ὄνομα Τοῦτ. ΗΝ εεὶ.4.537(} 1.86. 

1700Α); τὸ ᾿θεὸς᾽ πρῶτον μὲν ᾧ. ὄνομά ἐστιν, οὐσίαν πρώτως καὶ οὐ 

πρόσωπον σημαῖνον’ ὥσπερ καὶ τὸ ᾿ἀνθρωπος᾽, οὐ τὴν ὑπόστασιν 

Παύλου, ἀλλὰ τὴν φύσιν λέγει... κατὰ τὸ φ. ὄνομα, ὁμοιότης τινὸς πρός 

τινά ἐστί ποτε" κατὰ δὲ τὸ ὑποστατικὸν ἑτερότης μόνον 1δ.2.τ8(15778)}; 

6. οἱ Ὠγροβίδιϊο ππίοπ, γεαὶ, οἵ, 4: Οντιερ.χίρ.15.32; 55.098) οἱέ, 5. 

ἀνακέρνημι; [,Θοπ|.Η.Λήερί. τ τ(Μ.86.14578) οἱτ. 5. ἄνθρωπος ; τὴν 

ἀσύγχυτον ὁμοῦ καὶ ἀμέριστον..-ἕνωσιν, ἣν μόνην γνωρίζειν ἐπίσταται 

ἡ φ. καθ᾽ ὑπόστασιν σύνοδος ΒΟρῃτ. Π. ἐῤιϑνη.(Μ.87.21658): ν. ἕνωσις ; 

7. δαοματίβεϊς; οἱ Βομθῆςβ οὗ βδοτατηςπέ ποῖ Βείπρ' ϑΠΠΐη ΡΠΥ 5108] 
5ΡΠοσθ, ϑθνετ σαὶ, 6. 4(Ν,56.488)αρ.οβι,Τηα.10Ρ.το( 88,425) οἵ. 
5. δῶρον; οὗ δυσμαυβτῖς απΐουι οὐ κατὰ σχέσιν τινὰ μόνην...«ἐν ἡμῖν 

ἔσεσθαι...ὁ Χριστός, ἀλλὰ καὶ κατὰ μέθεξιν ἦτοι φ. Οντ. 70.πο.2(4. 

8634). 
φυσικῶς, Α. ὃν παι; 1. ΤῊ υἵνῆιθ ΟΓ πες μαι ΟΥ̓ Ε55ΈΉ.ε 

δύναμιν συνεστηριγμένην φ. τῷ φωτὶ τῷ λάμψαντι ἩΠΡΡ.ἠσεν.1.26 

(Ρ.2ο5.25; Μ.16.33184}; ἐκ τῆς αὑτοῦ φύσεως ἴδιον ἔχων τὸ ψεῦδος, φ. 

μὴ δυνάμενός ποτε ἀλήθειαν εἰπεῖν ἨδΥΔοεοι ΑΡ.ΟΥ. 70.20.28(22;}.365. 

12; Μ.14.63}0); Βακιλονῖ.9.7(2.79Ε ; Μ.31.3458) οἰξ, 5. ἀνόρμητος ; τὸ 

ἔκ τινος τοίνυν, ἢ δημιουργικῶς, ἢ γεννητικῶς, ἢ Φ. ἐστιν ἐξ αὐτοῦ, ὡς ἡ 

ἐνέργεια ἡμῶν ἐξ ἡμῶν, ἢ ὡς τὸ ἀπαύγασμα τοῦ ἡλίου ἐξ αὐτοῦ Πιἄνῃι. 

([Β65.) Εμη.βίι 2988; Ν..20.7108) ; οὗ πάντως ἴδιόν ἐστι σαρκὸς τὸ δι’ 

αὐτῆς μὲν ἐκφαινόμενον, οὐκ αὐτῆς δὲ φ. ἐκφυόμενον..«ἐγὼ γὰρ γλώσσῃ 
λαλῶν...τῆς.««ψυχῆς ἐκφαίνω᾽ διάνοιαν, ἐνέργειαν αὐτῆς ὑπάρχουσαν 

φυσικήν, μηδενὶ λόγῳ δείξας αὐτὴν γλώσσης...ᾧ. ἐκφνομένην ΤΗΙΡΡ. 

εν. Ηεἰ.β(ρ.325.228},; Μ.το. 8270.) ; οὐδεὶς..«λόγος..«τὴν ψυχὴν τῶν 

προσόντων αὐτῇ φ. --- ἀλλοτριῶσαι δυνάμενος Μ6χΧ.6.}(Δῖ.91.4374}); 
2. παίεγαϊϊν; ορρ. αεοίβα!ν λαλεῖν φυσικώτερον Ταϊ,ογαί.26(ρ.28. 

17; Μ.6.8641}; ἡ---φιλανθρωπία ἄνευ τοῦ φ. πείθοντος πάντα ἄνθρωπον, 

καθὸ ἄνθρωπός ἐστι, φιλοῦσα εὐεργετεῖ Ποηϊ. Οἴδηι.12.2:} ᾧ. αἱ ἁμαρ- 

τίαι ἀναιροῦσι τὸν ἁμαρτάνοντα, κἂν ἀγνοῶν πράσσῃ ἃ μὴ δεῖ τ.το. 

τῶ; φ. ἐφυχώθην ορρ. θείᾳ ἐμψυχίᾳ, ΤΑτΙ ταὶ. Τγίν,4..(}1.28,12524}}; 
[Ξο. 1ῃς ἀϊβοτοπί τηθσηθευβ οὗ {πὸ Βοάν] φ. ... οὕτω τέτακται 1.Ε, [0 
τγοτΐς ἴῃ πατιποην, Ὀπγγϑ.ἤονι. το. ἦῃ ἘΡλ.(1τ.76Ὰ}; ΟΡΡ. ἐπινοητικῶς 
Μαις. Ἐτ.οριίδεϑ, 2(Μ65. το 50); φ. διψῶμεν, φ. καθεύδομεν, φ. ἀναπνέ- 

ομεν τὸν ἀέρα ΤμάταριΟντ.αροῖ, ΤἼΔΙ.(ρ.ττ7.τΈ,; 6, 2τοῦ); οὐδὲ τῆς 
ἀνθρωπίνης ψυχῆς τὴν πρὸς τὸ ἑαυτῆς σῶμα συνάφειαν φ. πάσχειν, ἄνεν 

τῆς θείας δυνάμεως Τιδοπτ. Βιαγρ δϑὺ.(Μ.865,.10408); τὰς φ. ἐνεσπαρμέ- 

γας αὐτῇ Ἶ5.. τῇ τῶν νοερῶν..«αὐτεξουσιότητι] πρὸς τὸ φωτίζεσθαι 

δυνάμεις Πίοπ.Ατ.ν.}..2.5.2(Ν6.3.400 4}; 70.}). [ο.1.1(Μ.94.1808) οἷ, 5. 
γνῶσις; 1Ὁ.1.3(7020); 3. οὗ βεοοπα πϑίυτο, μαίγαϊίν, 5 ἃ τη α εν οἤῇ 
δομ756 ὥσπερ ἐσθίομεν... οὕτω καὶ μετανοεῖν φ, κεχρεωστήκαμεν ΜᾶτΟ, 

Ἐτ.οριιδι.5,ττ( Μη ός οδτο). Ἵ ; 
Β. ῥλγείοαϊίν, οπυαγαάϊδν τῷ σώματι καθαιρομένῳ ᾧ. δι’ ὕδατος 

Ῥίοη. Ατ..}.2.5..1(}1...3078}; ὃν τιδαῃς ΟΓ ῥἠγϑίσαὶ! ἔνίαρες σωματο- 

πρεπῶς.."ἣ φ. 14.6}.0.1τ(Μ..3.1105Δ}.Ψὕ 

(. ἴῃ Καεῖ, ἱγμῖν τούτων οὕτως φ. εἰρημένων καὶ μὴ ἐχόντων ἀντίρ- 

ρησιν ῬΑ]}υ Οἠνν5.τα(ρ.82.12; Μ.47.47)} βαρετ]., Τὰ.) 5.13:π|45 3 
Ρ.408) ἱπξ. ορρ. ΤΒαΐ. (1.682). 

Ὁ. Τηπ.; ὃν παίτιγε, ἐςσθη αὶ ; 1. 65ρΡ. οΥ τοϊατίοπ Ὀφίνγεεη Ῥευ- 

50η8, Οὗ θοη υἱὸς..«οὐχ ἁρπάσας τοῦ κυριεύειν, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτοπροαιρέ- 

του λαβὼν φ. Οντ. Ἡ.εαἰδεΐ.τοιο ; υἱὰν..ᾧ, τὴν πατρικὴν θεότητα ἔχοντα 
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ΔΡΟΙ͂Ι. β4. 566. ρὶ.27(Ρ.176.20; Μ.το.τ1168); ἡ τοῦ θεοῦ εἰκὼν... ἐπὶ μὲν 

τοῦ ἀνθρώπου μιμητικῶς εἰκών, ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ φ. αὶ. Α{}.εἰ Ζαεεῖι. 

τοί(ρ.15); γεννητῶς ὑπάρχων ἐκ τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, καὶ φ. ἐκτυπῶν ἐν 

ἑαυτῷ τὸν πατέρα Βα5.[0»1.24.4(2.1020; Μ.31.6ο8.}); ὁ...θεὸς λόγος 
πατρικὴν θεότητα φ. καὶ ἀνάρχως ἐξεικονίζει ὈΙάντα, Τρέμτιτό(Μ.30. 

3360); ἐκ πατρὸς φ. γεγεννημένος 50. ὁ λόγος] ὥσπερ...τὸ φῶς ἐξ 
ἡλίου προελθὸν...«τὰ αὐτῷ προσόντα φορεῖν φ. Ογτο μας. 14{5'.120Ὲ.); 
ἔχει...ὁ υἱὸς ἐν ἑαυτῷ τὸν γεννήτορα, μιᾶς πρὸς αὐτὸν ὑπάρχων οὐσίας, 
ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς ἐν πατρὶ φ. Ἰὰ. 7ο.το(4.8310); 1διτ2(το300) οἷτ. 5. 
ἀλήθεια; 2. οἵ ΤΙ. ΟἸιοδὶ τὸ πνεῦμα ὁμοίως καλεῖται τοῦ θεοῦ, καὶ 

τοῦτο φ. κατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν, οὐ κατὰ μετουσίαν θεοῦ ΑΡΟΪ]. “ . 

566.Ρ1.»τ(ρ.176.8; Μοτο,τττόλ) ; οὐ γὰρ ἀλλότριον τῆς οὐσίας τοῦ μονο- 

γενοῦς τὸ ἅγιον νοεῖται πνεῦμα, πρόεισι δὲ φ. ἐξ αὐτῆς, οὐδὲν ἕτερον παρ᾽ 
αὐτὸν ὑπάρχον, ὅσον εἰς ταυτότητα φύσεως, εἰ καὶ νοοῖτο τυχὸν 
ἰδιοσυστάτως Ογτ. 70.το.2(4.9250); οἱ ἐκ μετοχῆς τῆς τοῦ,.-πατρὸς 
εἶναι, καὶ οὐ φ. ΤΌγτ. 5ρὶν. (1.75 τ Ἰ41Ὰ); 3. οἵ ΤὙτίη, ἡ θεότης μία φ. 
ἐν τριάδι μαρτυρουμένη ἈΡΟΙ]. μα. Ἐφ. ρι.τλίρ.172.5.; Μιτοιττοοῦ) ; 4. οὗ 
τησᾶε5 οὗ Ῥοΐηρ, αἰἰσιθαΐοϑ, εἴς, φ. ἀγεννήτου... «ὄντος τοῦ πατρός 1}.33 
(ρεΙβουτα; 11170}; τὰ τῇ θεαρχίᾳ φ. καὶ ὑπερφυῶς ἐνόντα Ἰ)οη. τ. ἐ.Ἀ. 
4.3(Μ..3.1684}); οὗ πυαῖα8] Κπον]εάρσε οὗ ΑΙ ΕΥ δηα ὅοη, νυ. 0.3.6 
(4.223) οἰΐ, 5. διδακτῶς. 

Ε.. (μτβίοὶ., ὃν παίμγο, ἐεςεηίαίϊν; 1. ἸΟρὸ5. ποῖ 80 τιηὶ θα ἴὸ 
Βαπίαη παΐυσο, Πβορς. Η. Ν᾽ ἐεί τ άτίΜ. 86, τφοι Α) οἷΐ, 5. γνωμικῶς; 
2. (Ἡτίδί 85 8 ποῦ 50 σο]αϊεα το ΕδίΠΕΥ τοῖς λοιποῖς τοῖς μετεσχὴς- 
κόσιν τῆς υἱότητος ἐλέγχεται, ἐπείπερ χάριτι καὶ αὐτὸς μετέσχηκεν τῆς 
υἱότητος, οὐ φ. ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννημένος ΤΠάτ. ΜΟρϑ. ἐγ πε, τλ(ρ. 40, 
3; Μ.δ6.ο88Ὰ}); (πουρὰ Οσῖβε 15 οης Ηἷ5 βοὴ σϑηποῖ Ὀς 580 σϑϊαϊεα τὸ 
ἀἰν ΠΥ εἷς... Χριστὸς καὶ εἷς υἱός, καὶ ὅτε γέγονεν ἄνθρωπος. ταύτῃ τοι 
λαβεῖν νοεῖται τὴν ἕνωσιν, παραδεχθεὶς εἰς τοῦτο καὶ μετὰ σαρκὸς... 
σχετικῶς δῆλον ὅτι καὶ οὐ φ. Οντ. 70.1τ.12(4.1οο 1); 3. οὗἨ ΟὨγΙβι 5 
Βοββοβϑίοῃ δῃα οροζαίϊίοῃ οἱ θοτῃ ἀἰνιπιΥ αηὰ Βυπιδηϊῖν Χριστὸς... 
τὰς ἑκατέρας φ. οὐσίας εἰργάζετο κατὰ τὴν ἑκατέρᾳ προσοῦσαν οὐσιώδη 
ποιότητα ἢ καὶ φυσικὴν ἰδιότητα ΘΟρΡἢτΤ. 6.5 γη.(Μ.87.31688); εἰ-..ὁ 
φυσικὰ ἐπὶ Χριστοῦ λέγων τὰ θελήματα, πᾶσαν, κατὰ σέ, ἑκούσιον ἐπ 
αὐτοῦ ἀναιρεῖ κίνησιν, ἀνάγκη τὰ μὲν φ. θέλοντα, ἀκούσιον ἔχειν κίνησιν" 
τὰ δὲ φ. μὴ θέλοντα, ἑκούσιον Μαχ. ΡΥ». (Μ.01.2030); τά τε θεῖα καὶ 
ἀνθρώπινα φ. ἔχων ἰά ορμδει Μιοτ.964); ἐδ.(368); 4. τη ἱεγηῖς οἵ 
παίμγε; ἃ. ΟΡΡ. οἰκονομικῶς: μὴ φ. ἐκλάμβανε τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ 
οἰκονομικῶς. .«διὸ καὶ ὁ κύριος τῇ φιλανθρωπίᾳ τῆς συγκαταβάσεως οὐκ 
ἔλαθε τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν, ὅπερ ἐποίησεν ἘΠῚρΡ ἐλεορἠ.2(Ρ.258.1ὸ; 
Μ.το, 8534); θν ΟΡΡΌ. ὑποστατικῶς : εἷς ὁ προαιώνιος λόγος τοῦ θεοῦ καὶ 
μετὰ τὴν πρόληψιν τῆς σαρκὸς ὑποστατικῶς καὶ οὐ Φ. Τ0.1).ἀο}.(Μ 06. 

13458). 
Ἀφυσιογεν-έω, ἀπαΐγξε Ξου  ΠΙπΠρ' 102 γέ βεοὶ ΟἹ 15 παΐμγα ὅτε δὲ 

“οεἴται ὃ ἄνθρωπος, δύο ἐπ᾽ αὐτοῦ φύσεις θεωρηθήσονται, ψυχῆς λέγω 
καὶ σώματος 1.10. [αεοῦ.5](Μ.04.1465})). 

φυσιολογ-έω, 1. ἐριφιίγε ἵπῖο 116 παίμγε οὗ, σϑοῖ ἰο οχρίαΐη, τεῖ. 
ἰηαψυίΐτν ἰηΐο παΐατε οὗ αοα “-είτω τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν 
δύναμιν ΟΥΝΝ γ85. Επη τοί Ρ.227.26; Μ.45.8280)}; ὡς ἂν μὴ διὰ τοῦ 
“"εἴσθαι τὴν ἀνέφικτόν τε καὶ ἀνεκφώνητον φύσιν ὕλην λάβοι κατὰ τῆς 
ἀληθείας ἡ αἵρεσις Ἰᾶ. μον. 11 τὰ (απ. (Μ.44.τοτ30); παρακαλῶ τὸν 
θέλοντα «-εἴν τὸν θεὸν φορῆσαι ἡμῖν, πρὸ τοῦ θεοῦ, τὴν τοῦ βραχυτάτον 
ψύλλου κατασκευήν ΠΠΕτ. ΠΗ], Τί. (Δ|.40.85 00) ; τεῦ, ὅοπὶ τὸ ἐν τῷ παρὰ 
Πλάτωνι Τιμαίῳ «“-οὐμένον περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ Τιβῖ. ταῤοὶ θο, Τ(Μ. 
6.4174}); Ὅτ. ΝᾺ 2.ο».31.ϑ(ρ.155.5; Μ.36.1418); Βπτιαρ. ΟΟΡ(448)αεί.1 
(Ρ.142.9; Η.2.τ640); 2. ἐχρίαϊη τ νιαϊονίαϊ ες ἸΘΥΎΗΣ, 155..6.λ.15 
(1258; Μ.21.2244}); ταῦτα περὶ ψυχῆς ἡμῖν ανοῦντος δι᾽ αἰνιγμάτων τοῦ 
λόγου τ Νυ35.0.λὁς.(Ν.44.3530); --εῦ δὲ καὶ Κορινθίοις ἐπιστέλλων 
ἀπὸ σάλπιγγος 1865. ΝΖ. Ἵ1αἰ.τ.15(}1.38.872)}; 3. γεζόγ, γείαίε, ἰὸ 
παίμγαὶ ῥἠοηονίοηα Ζεὺς ἡ ζέουσα οὐσία-.. “Ηρα ὁ ἀὴρ... ἄλλοι δὲ 
ἄλλως --οὔσιν ΑΙΒεπαρ, ἶορ.22.2(Μ.6.9374); Πον ἴδηι. 4.24; 10.6.20; 
4. αεξεγί, ἀδείαγο, ἰὴ ΡΒ ΟΙΟΡΎ οἱ ἰατροὶ ψυχρὸν εἶναι “οοὔντες τὸν 
ἐγκέφαλον, μύρῳ χρίεσθαι ἀξιοῦσι τὰ στήθη (Ἰ]επι. ῥαεά,2.8(ρ.1ο00.24; 
ΜΜ.8.41718). 

φυσιολογία, ἡ, 1. εἰμάν οὗ παϊμγαὶ ῥἱέπονιόμα, οὔνθτι ἴῃ ναρίις 
8560.586, οὗ Δὴν 50 ΟΠ Γῆς οὐ ῬΗν ΒΟ] ΟρΊοαὶ βέθα θ5 ; οἵ Ἔχαιρ]65 ἌΚΟη 

᾿ ἤτοτη πϑίτγαὶ βοίθπσο κεχρῆσθαι πέφυκεν ἡ θεία γραφὴ καὶ φυσιολογίαις 
ξβεβ. ΝΖ. ταὶ. τ. τ (Ὁ 1.38.872}; 2. μαίΐμγε; ΟΥ̓ ΔΕϊια 5, ΤΡΟῖτ ΑἹ. 
ῥἤγνξιτ; τίς ἑκάστου δύναται διασκέψασθαι τὴν ᾧ.; Ογτ. Ἡ οαἰφοῖ,, 0.03. 
ἀγνοοῦμεν..«-καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τῆς ὑπερφνοῦς ἐστιν ᾿Ιησοῦ φ, Ἰδϊοῃ, ΑΥ. 
ἀ.5.2.ο(Δ1.3.6484}; τὰ μέγα τῆς ὑπερφυοῦς ᾿Ιησοῦ φ. ποιησαμένη 
μυστήριον ΜαΑχ.αρΙΡίρ. (Μ 0 τ1.10528) ; 3. γαϊϊοπαἰἐφαϊίοτι, οἵ ταν τὴ Ὦν 
το εϊηρ ΟΥ̓ τοίδυτίησ ἰὸ παίασαὶ ρμθηοσηθηᾶ ἡ θαυμαστὴ καὶ ἀπόρ- 

ρητος φ. τῆς ᾿Ελληνικῆς θεολογίας θεῖον μὲν οὐδὲν... ἐπήγετο Ττ15..6. 
(4.24(874; Μ.21τ.1618); 16.3.τρ(τ256; Μ.2248); τῶν τε μύθων τὰς ἀλληγο- 
ρουμένας φ. 1δ.το.τί(άδοῦ ; Μ΄.768.). 



φυσιολογικῶς 

Ἐφυσιολογικῶς, 1. παίηγαϊϊν, Μαχ,ροβοί.ο.}.1.2(}1.4.324} 
2. ῥρἠγοιοίορτεαίν, ῥγοτα α ρἠνΞιοίορίραὶ ῥοΐηὶ οὗ υἵσυ, ἘΡΙρ Ῥθης. 
8(}1.4.3.2480) ; Τματ,όγαρ.3(4.17η8). 

Ἐφυσιουργέω, ἐγεαίε, ξ[465.Ν82.41α].1.5(Μ.38.861). ᾿ 
φυσι-όω Α (Ὁ), ρει  ἩΡ; ταςῖ,, Αἰ} τὐΐἢ ἐοηεεῖ! τόπος μηδένα “Οούτ 

Ἰρηυδηηγγη.δ.1; ἐχερ. τζοτ 8:1 ἡ δοκοῦσα γνῶσις “"οῦν λέγεται (]ΕΠι, 
517.7.τό(ρ.73.30; Μ1.0.5440); ταύτην ὁδὸν βελτίονα οἷδεν εἰς γνῶσιν τῆς 
“-οὐσης οἰήσεως Οτ.Ν42.0».32.12(Μ.36.1880); ρᾳ55. πχεῖ., δὲ ῥμβρά 
φ τοῖίβ εοηεεῖὶ φυσιωθήσεσθε ἐπὶ τῇ ἱερωσύνῃ ὑμῶν Τ.1.εν.14.}; οἷδα 
ὅτι οὐ “ποὔῦσθε' ᾿Ιησοῦν γὰρ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς Ἰστι, αρη.τ12.1; ΗἹΡρ. 
μαεν. 8,2 ο(ρ.238.28.; Μ.τ6.33678); ἐπίνοιαν πεφυσιωμένης καρδίας τ. 

9.13(0.252.10; 3300Α). 
φυσι-όω Β (ὕ), 1. δσεοντε παϊμγαὶ, δεεοΡιθ σεεομά παΐίμγε, ρα58.; 8150 

βοῖ,, Οτ εἰς. 3.60 (ν. ᾿π{τ8} τῷ ἄρα ἀναπόβλητον τὴν ἀρετὴν ἀσκήσει 
γνωστικῇ πεποιημένῳ «-οῦται ἡ ἕξις ΟἸοτη, Ξ,γ.7.7(0.35.10; Μ.9.4684); 
φυσιωθῆναι ἔν τισι τὴν κακίαν, πειθόμεθα ὅτι... ἀμεῖψαι κακίαν φυσιώ- 
σασάν ἐστιν. «οὐκ ἀδύνατον ΟΥ0( εἰς.53.6ρ(ρ.26:.16,17; Μ.11.Ἰοο 00); 
2. Ῥ455.; δὲ ερπάτππομρά, σμάἀοιθεά τουτί ἃ παίγε παραμυθήσει καὶ τὸ 
περὶ τοῦ ψεῦδος εἶναί τινα (οὐδ τῇ ὑποστάσει ἐκ κατασκευῆς, ἀλλὰ ἐκ 
μεταβολῆς καὶ ἰδίας προαιρέσεως τοιοῦτον γεγενημένον, καὶ οὕτως, ἕνα 
καινῶς ὀνομάσω, πεφυσιωμένον ΟΥ. [0.20.2τ(το; Ρ.353.2ς ; Μ.14.617}). 

φύσις, ἡ, παίμγε; 

1. εἰγτηοίοσν, ἀσἤπιίοη5, πα το]θίίοηβ τὸ ΟἸΠΟΥ ἴοτπιβ; 
Α.. εἰγπιοίορν, ΤἬΏστ, ΘΙ Πι γαθρ.(Ρ.202.18) οἷτ, 5. Οα; φ. λέγεται, 

παρὰ τὸ πεφυκέναι Μαχιοῤμδο, (Μ.01.2650); Δπακί.5.Ποα.2(}1.8ρ.5 60); 
τεῖ. Ττίη, καλεῖται.. ᾧ. ... ὡς φύουσα τὰς ὑποστάσεις Τύντ, Τγίῃ τ (68, 
Τ0Β; Νἴ.77.11404}. 

Β. ἀεπημίοῃβ, ΓἸθιη. ".37(0.219.10; Μι0.752Α) οἷτ. 5. Ο.2; φ, 
ἐστὶν ἡ ἑκάστου κατ᾽ οὐσίαν καὶ ποιὰ τῷ παντὶ ὕπαρξις ῬΕΠΠΡΗ.Π. 
βαπορί,2.6δ(ρ.605) οὐ. Μαχιοῤτιδε(Μ.01.2 6:0); τρία..«σημαίνειν ὃ 
Ἀριστοτέλης λέγει τὸ τῆς φ. ὄνομα, τὴν ὕλην τὴν κοινῶς πᾶσιν ὑπο- 
κειμένην' τὸ εἶδος ἑκάστου τὸ ταύτην εἰδοποιοῦν' τὴν λεγομένην ἔκφυσιν, 
τουτέστι τὴν ἀπό τοῦ δυνάμει ἐπὶ τῇ ἐνεργείᾳ πρόοδον ῬΑπιρΒ.Η. 
ῥαπορί.2.δ(ρ.6ο6) ; φ. ... ἐστιν ἀρχὴ τῆς ἑκάστου τῶν ἀπηριθμημένων 
τούτων κινήσεώς τε καὶ ἠρεμίας, ἐν οἷς πρώτοις τούτοις αὐτοῖς 
ὑπάρχει, καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός ὙΠατ, Δί Γι, ργαορ.(0.202.10) ; φ. 
ἐστὶ κατὰ τοὺς ἔξω, ἀρχὴ κινήσεως καὶ ἠρεμίας Μαχ.οριιεε,(Ω6ς0) ; φ. 
ἐστί, τὸ ἐξ ἴσου πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος ἀναγορευομένοις ἐνθεωρού- 
μενον 1δ. (2050); φ. μέν ἐστι κατὰ τὸ φρόνημα τῆς ἐκκλησίας, ἀληθὴς 
πράγματος ὕπαρξις...κατὰ τὸν... Ἀπόστολον, πᾶν τὸ ἐν ἀληθείᾳ ὄν, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἐν φαντασίᾳ λεγόμενον Απαβί. 5. λοί. 2(Μ.80.: 60); ἡ φ. ἢ ψιλῇ 
θεωρίᾳ κατανοεῖται' καθ᾽ ἑαυτὴν γὰρ οὐχ ὑφέστηκεν" ἢ κοινῶς ἐν πᾶσι 
τοῖς ὁμοειδέσιν ὑποστάσεσι. ταύτας συνάπτουσα...ἢ ὁλικῶς ἡ αὐτὴ 
ἐν προσλήψει συμβεβηκότων, ἐν μιᾷ ὑποστάσει 70.Ὁ). [.0.3.ττ(Μ.04. 
τοζιθξ.); φ. --- εἶναι οἴεται, τὸν κοινὸν τοῦ εἶναι λόγον τῶν τῆς αὐτῆς 
μετεχόντων οὐσίας ἃ παον.7(Ν1,04.7458). 

(, φ. δῃηὰ οὐσία; 1. ἜΧΡΙΠΟΙν δαιβίβ φ. ... καὶ οὐσία ταὐτόν ἐστιν 
εὐνκαὶ πάντες... .οὗἱ τῆς ἀληθινῆς πίστεως ὁμολογηταὶ τοῦτο γινώσκουσιν 
4], ΑΡΟ]}. αροὶ.7(Ρ.290.19)4Ρ.1, εοπι.Β. ἄροι(Μ.86.10:74}; ἐστέον... 
ὅτι οὐσία καὶ φ. ταυτόν ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς [50. τοῖς πατράσιν] ὅπερ οἵ 
φιλόσοφοι λέγουσιν εἶδος Ἐ1,βοηξ. Β.5εεἰ.τ.τ(}}.86.11034}; τὴν μὲν φ. 
ἥτοι οὐσίαν καὶ μορφὴν τὸ κοινὸν σημαίνειν, τὴν δὲ ὑπόστασιν ἤτοι 
πρόσωπον τὸ ἰδικόν Τυδίπ. εοηξ, (ρ.86.2ο; Μι,86.τοορΟ); παρῆκται... 
αὐτὸ τὸ ὄνομα τῆς φ. παρὰ τὸ πεφυκέναι, τουτέστιν ὑπάρχειν. ὥστε τὸ 
αὐτὰ σημαίνει τὸ ὄνομα τῆς οὐσίας καὶ τῆς φ. ... ἀμφότερα γὰρ δηλοῦσιν 
τὴν ὕπαρξιν ΤΥ. ΔΊ ̓ γαερ.(ρ.202.188..); περὶ τῆς φ. δεῖ γινώσκειν, 
ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὴν οὐσίαν οἱ ἔξω σοφοὶ παραδεδώκασι ταύτην. ..«τοὺς 
δὲ. πατέρας.. .τοῖς τοιούτοις ὀνόμασι κέχρηνται, τὴν αὐτὴν οὐσίαν καὶ 
φ. ἀποκαλοῦντες Ῥαιηρἢ.Η.}ανορὶ.2. (ρ.60 4); κοινὸν... καὶ καθολικόν, 
ἤγουν γενικόν, κατὰ τοὺς πατέρας, ἡ οὐσία καὶ ἡ φ." ταὐτὸν γὰρ ἀλ- 
λήλαις ταύτας ὑπάρχειν φασίν. ἴδιον δὲ καὶ μερικόν, ἡ ὑπόστασις καὶ τὸ 
πρόσωπον ΜΑΧΙΡ Ιπ(Μ 0Ι.5454); οὐσία καὶ ῴ., ταὐτό" ἄμφω γὰρ 
κοινὸν καὶ καθόλου. ὡς κατὰ πολλῶν καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ 
κατηγορούμενα ἰά,ορτηίδε.(Μ.91,1498);5; Απϑβὲ. 5. ἠοά.2(}1.80. 574}; 
ποδία 88 5ν ΠΟΙ ΨΙΩΟῺΩΒ ΟΥ̓ ΡΆΓΔ]16] τὰ προηγούμενα τῶν... εἰδῶν... 
τὴν οὐσίαν καὶ φ. διασημαίνει τοῦ πράγματος ΟἸ6Π).5ἰγ.8.δ(ρ.03.9; Μ.0. 
5850); ἐπιούσιος.. «ἄρτος ὁ τῇ φ. τῇ λογικῇ καταλληλότατος καὶ τῇ 
οὐσίᾳ αὐτῇ συγγενής ΟΥ̓́Θ. 2700.269.10; ΜΕ. 5134}; εἰς δύο τὸ πᾶν 
διαιρούντων εἴς τε νοητὸν καὶ αἰσθητόν, καὶ τὸ μὲν νοητὸν ἀσώματον 
καὶ λογικὸν τὴν φ. ... ὁριζομένων τὸ δ᾽ αἰσθητὸν ἐν ῥύσει καὶ φθορᾷ 
μεταβολῇ τε καὶ τροπῇ τῆς οὐσίας ὑπάρχειν Ἐὰ5..φυυτιοίς 244 ; Μ.21. 
δόδ) ; τίς οὖν τῆς γῆς ἡ οὐσία;.. οὐδὲ τῆς γῆς..«τὴν φ., ἥτις ἐστίν, 
ἐπιστάμενοι 45. ἘΉ5.1.12}.(1.22 5 4.8; Μ.29.5400,54τ0); ΟΥ̓ ΝΥ85. 
ἔτη. δ(2 Ρ.202,20; Μι45.8ο08Β); τὸ..«τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότη- 
τὸς ὄνομα τῶν οὐσιῶν ἦτοι τῶν φ. ἐστι παραστατικόν 10.}). .0.3.4(Μ. 
94.09074}; Ὑτη.,ν, ΠΙῸΛ; 2. ἀἰδέ, οὐσία ἐστὶν τὸ δι᾽ ὅλου ὑφεστός. 

1406 φύσις 

φ. ἐστὶν ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια ἢ τούτων τὸ ἐνούσιον, κατὰ δὲ τοὺς 
ἄλλους ἡ τῶν εἰς τὸ εἶναι παραγενομένων γένεσις, καθ᾽ ἑτέρους δὲ ἡ τοῦ 
θεοῦ πρόνοια ἐμποιοῦσα τοῖς γενομένοις τὸ εἶναι καὶ τὸ πῶς εἶναι (]εχη. 
}ν».31(0Ρ.219.10; Μ.0.7524}; οὐκ ἂν ἐγένετο εἰ φ. ἦν ταῦτα, καὶ εἰς τὸν 
λόγον τῆς οὐσίας ἀνήγετο. οὐ γάρ ἐστι δυνατὸν τὸν ἔξω γεγονότα τῆς φ. 
ἐν τῷ εἶναι μένειν... ἀληθῶς ᾧ. τοῦτό ἐστιν, ἐν ᾧ τὸ εἶναι τῆς οὐσίας 
καταλαμβάνεται (το Ν γβε5,αηῖηι. εἰ γες.(Μ.46.530); τὴν μὲν ἁπλῶς 
ὕπαρξιν, ἐπὶ τῆς οὐσίας οἱ πατέρες ἔλαβον' τὴν δὲ ποιάν, ἐπὶ τῆς φ, τὸ 
προσὸν μᾶλλον καὶ πεφυκὸς ταῖς οὐσίαις ἰδίως, εἴτε κατ᾽ ἐνέργειαν εἴτε 
κατὰ δύναμεν φ. ἀποκαλέσαντες Ῥατηρῇ. ΕἸ ῥαηορὶ.2.6(0.606}); τούτοις 
[50. τοῖς πατράσι} ἑπόμενοι...ἐν τοῖς τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν... 
δόγμασι τὴν αὐτὴν οὐσίαν καὶ φ. ὀνομάζοντες. καϑ' ἑτέραν δὲ ἐπίνοιαν 
ἀκριβέστερον τὸν περὶ τούτων γυμνάζοντες λόγον, καὶ διαφορὰν τούτων 
εἰπεῖν δυνάμεθα. τὸ μὲν γὰρ τῆς φ. ὄνομα φερόμενον εὐρίσκομεν, 

καταχρηστικῶς κατὰ ἀνυποστάτων, καὶ κατὰ τῶν ἐν οὐσίᾳ καὶ ὑπο- 
στάσει ἰδίᾳ θεωρουμένων' τὸ δὲ τῆς οὐσίας ὄνομα, κατὰ ἐνυποστάτων 
μόνον’ οὐσίαν γὰρ οὐκ ἂν εἴπομεν ἀνυπόστατον! φύσεις δὲ πολλὰς 
εὑρίσκομεν ἀνυποστάτους καθ᾽ ἑαντὰς δίχα οὐσίας μηδέ ποτε ὑφεστώ- 
σας, ὡς θυμοῦ, καὶ ἀγάπης, καὶ χρόνου, καὶ ψεύδους 1δ.2.Ξ(ρ.604{.); 
οὐσίαν...καλοῦσι τὴν ἁπλῶς τῶν ὄντων ὕπαρξιν, φ. δὲ τὴν ἁπλῶς τῶν 
ὄντων κίνησιν Απαδί, 5. χη δὲ γ65ρ.154(ΜΜ.80.8248); οἱ μὲν ἔξω φιλό- 
σοφοι..-διαφορὰν εἶπον οὐσίας καὶ φ., οὐσίαν μὲν εἰπόντες τὸ ἁπλῶς 
εἶναι" ᾧ, δὲ οὐσίαν εἰδοποιηθεῖσαν ὑπὸ τῶν οὐσιωδῶν διαφορῶν, καὶ 
μετὰ τὸ ἁπλῶς εἶναι, καὶ τὸ τοιῶσδε εἶναι ἔχουσαν... «ταύτην ἐκάλεσαν 
“φ.᾿ ἤγουν τὰ εἰδικώτατα εἴδη... ὡς καθολικώτερα καὶ περιεκτικὰ τῶν 
ὑποστάσεων, καὶ ἐν ἑκάστῃ τῶν.. ὑποστάσεων ὁμοίως καὶ ἀπαρα- 
λείπτως ὑπάρχοντα [0.1).4ταϊεεί. 3ο.(Μ.94.5800). 

Ὁ. φ. ἀπά ὑπόστασις ; 1. Ὀρροδ6ά : ν. ὑπόστασις ; [Π60].: ΟΥΟΝ 98. 
α7.ε55.4(}4.32.3334}; 14. Ετρι.2(2 Ρ.301.22; Μ.45.472}); ἐδ.7(2 ριτος. 
τς; 7448); 1δ.(2 Ρ.τ68.3.; 7570}; ντ.15.3.5(2. 540Α) οἷϊ, 5. ὑπόστασις; 
ΟΒτβῖοὶ. ν. ὑπόστασις ; 2. {{{ὑπόστασις : αὕταρκες ἡμῖν εἰδέναι ταῦτα 
εὐὐῷ, δὲ ἢ ὑπόστασιν μὴ πολυπραγμόνει γτ. ΗΠ. καἰδεϊ.τό.24.; τί γὰρ 
ὄντι αὐτῷ [5ς. θεῷ] κατὰ τὴν φ. καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑπάρχει τὸ μὴ ἀρχὴν 
ἔχειν; ΟΥΝα2.0».28,ο(ρ.3ς.8; Μ.36.374}; ΟΠ γ]5ῖ0]. ν. ὑπόστασις. 

11. ἴῃ ρεη. σοπίεχίθ; 
Αν ΠΩΙΉγΕ; ἐδϑέηξε Οὗ ἃ ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ̓ Πρ τότ ἰδ αἰ γῖνηίες ῥγορον 

ἰο 11; ὁ5 566 ΠΟΠΒΊ ἀοτοα ἔγοπι [88 ροΐηΐ ΟΕ νον οἵ δος ν τν οΥ ἴα πο- 
τἴοῃ ; 1. αἰνίηθ παΐηγε τὴν ἀγένητον τοῦ θεοῦ φ. ΟΥ,( εἰς. 4.28(ρ.311.2; 
Μιττιτοϑ9Β); κατὰ διττὸν..-«τρόπον τὰ οὐσιωδῶς προσόντα τῇ θείᾳ φ. 
πλεονεκτήματα δηλοῦν εἰθίσμεθα. ἢ γὰρ ἀφ' ὧν ἔστιν, ἢ ἀφ᾽ ὧν οὐκ 
ἔστιν ὑντ, ἀΐαΐ. Τγτη.τ(5᾽.4158}; οἱ ΟΟά ἴῃ Βιπηβε| ὁ δὲ θεὸς... ἐν πᾷαι 
μέν ἐστι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀγαθότητα καὶ δύναμιν, ἔξω δὲ τῶν πάντων 
πάλιν ἐστὶ κατὰ τὴν ἰδίαν φ. ΑἸἢ,.«ἀδογ.ττ(ρ.το.4; Μ.2-.. 441 (433}}}; τίς 
δέ ἐστι [30. (σοα] τὴν φ., οὐκ ἀπέκαλυψεν ΤΑΙ ταί, ἔγίη.2.27(Μ.28. 
1107}; τὸ τῆς θείας φ, ἀθεώρητον (τ Ν νβ5.0.}7105.(Μ.44.3760); 14. 
(εἴ! (λ1.46.5730); ὅτι μὲν γὰρ ὑφέστηκε καὶ ἔστι θεός, πιστεύομεν" τί 
δὲ κατὰ ᾧ. ἐστίν, ἀπηχὲς ἐρευνᾷν..«-νοῦ γὰρ ἐπέκεινα παντὸς ἡ θεοῦ φ. 
Οντ ταὶ, Τγίμ, α(5᾿. 5 110,0); ἀηα οἵ σα τπϑη 1 ϑβτῖηρ ΕἰΠΊβοΙ αἱ ἐχίγα 
τὸ ἀγαθοποιεῖν, φ. «.. αὕτη τοῦ θεοῦ ὡς τοῦ πυρὸς τὸ θερμαίνειν (Ἰδτη. 
ΘΙ) τ α](Ρ.55,26; Μ.8,βοια); Τατ Ν ν85. οι. 4.47 τη 6.(0.171.21)} ἀπ 
Ῥδοϑυβε (οα 15 Π[5 φ., οὗ (οά Ὠἰιη5ε}Γ τίς δ᾽ ἂν εἴποι τὸ Μωυσέως 
ἔργον, δάκτυλον εἶναι τῆς τοῦ θεοῦ φ. Ὠϊοΐιεη.6: 6(}1.33.15714}; 
προσβαίνει τῷ ὄρει...τῇ θείᾳ φ. προσήγγισεν ΟτΝ γ85.».}710ς.(Μ.44. 
4250); ὑπὸ πόδας. ..ἔχει τὴν κτίσιν ἡ ἀνωτάτω φᾧ. (ὐγτ. {μ||.53(65.1008}}; 
ΟΝΙς.(γδη)αεί.7(Η.4.4568) ; 2. οὗ ἱποογροτεαὶ οτοδίίοη τῶν ἀσωμάτων 
καὶ ὧν ἡ φ. τὸ ἔκ τινος ὕλης εἶναι διαπέφυγε (νγτοἰδε5.τ2(ς". το 78}; οἵ 
ΔῊΡΈΕΪς γεννητοῦ παντὸς ἦδε ἡ φ., κακίας καὶ ἀρετῆς δεκτικὸν εἶναι [π|8ἴ. 
2αῤροϊ.1.6(Μ.6.4560); ἄγγελοι... καὶ τὴν φ. καὶ τὴν τάξιν ἀνώτεροι [3ς. 
[δὴ ΟΥΠΘΥ ογθαίιγο5)] ΑἸΉ, ἀογ η Μ||11:27(ΜΜ.25.2170}; ἄλλον 36. 
τὸν υἱόν] εἶναι τῆς τῶν ἀγγέλων φ. 1ά..4γ.1.57(}.26.1.32}}); οἵ ἀδπιοπς, 
ἰάυνἀγφομ. τ(}}1.26.876.}); φιλοσόφει...-περὶ λογικῶν φ. βελτιόνων τε 
καὶ χειρόνων τ,Ν8Ζ.ογ.27.το(ρ.2ο.6; Μ.36.254}; οὗ μεαίμϑη ἀεί τες εἰ 
«ὐμία φ. τῶν θεῶν ὑπῆρχεν ΑΥὐἸδίιαροί,13.5; 3. υσηδῃ παΐμγο τὸ ἀδύνα- 

τον τῆς ἡμετέρας φ. εἰς τὸ τυχεῖν ζωῆς τορη.0.6; ἐκ τῆς ἐκείνου [50. τοῦ 
θεοῦ) ὑπεροχῆς, οὐκ ἐκ τῆς ἡμετέρας φ., τὴν εἰς ἀεὶ παραμονὴν ἔχομεν 
ἔτεπ.λαθν. 5.2.3(Ν].7.11270}; ἀπὸ τοῦ εἶναι ἄγγελοι ἐπὶ τὴν ἀνθρωπίνην 
καταβεβήκασι φ. ΟΥ. [0.2.2τ(25; ρ.88,23; Μ.14.168}0) ; ὅπερ... ἐπὶ τοῦ 
κοινοῦ ἀνθρώπου ἐκ δύο μερῶν ἀτελῶν γίνεται, φ. μίαν πληρούντων 
καὶ ἑνὶ ὀνόματι δηλουμένων ἈΡΟ]], ον οἱ ἄϊυ.Ξ(η».187.11}6Ρ.1δοπε Η. 

γιομοβ.(Μ.86.τ8658); πρὸ τούτον ἡ ἀνθρωπίνη φ. εὐκατάλλακτος ἦν, 
οἷον ἐπὶ τῶν ἁγίων καὶ πρὸ τοῦ νόμον (Βγνϑ5. ο᾽».5.3 1τ΄ῷ. ρει. 
364); ἡμεῖς...καὶ ὁ Ἀδὰμ μιᾶς φ. ἔσμεν Ματς. Ετιοῤπες (Μ6ς, το); 
ἵνα τὰ κοινωνὸν τῆς φ. ἐπιγινώσκουσι, κατὰ τὸ δυνατὸν κοινωνοῦντες 
τοῖς δίκαιον κοινωνίας οὐχ ἔχουσι πλὴν τοῦ κατὰ φ. ὅτι ἄνθρωποι 
Ῥτοςσ. ἔθυ.τοο(Μ.87.7574}); ἡ φ. τῶν ἀνθρώπων κοινωνική ἐστι τῶν 
πνευμάτων τῆς πονηρίας [6554 8} [0.1 ἀσόγιϑο( Μ.04.720Ὰ}; 85 



φύσις 

ὭΘΝΟΥ ἔτεα [το πὶ βίη βίηοα ΕᾺ}}ν, ἀναμάρτητος; οὗ ψυχή ἴῃ ρατιίο. 
τὸ ᾿θεὸς᾽ οὐκ ὄνομά ἐστιν, ἀλλὰ πράγματος δυσεξηγήτου ἔμφυτος τῇ φ. 
τῶν ἀνθρώπων δόξα Ταπὶ.2αβροϊ.6.53(ΝΠ,6.4538}); ἔχουσι μέν τι οἰκεῖον 
φύσεως ἰδίωμα οἱ σοφοί (Ἰδτη,5 γ.τα(Ὁ.17.4; Μ.8,)160); τὸ... 
προᾳιρεῖσθαι.. «λογικῆς φ, ἐστι... «πάθος ΑἸΏ..4γ...62(Μ.26.453), οὗ 
Ομσιβὲ ὁ μὲν Παῦλος τῆς νοερᾶς ᾧ. τὴν μαρτυρίαν ποιεῖται, ὁ δὲ 
᾿Ιωάννης τῆς ὀργανικῆς τοῦ σώματος ἐπιδείξεως ΤΔίῃ. ἰροϊ!.2.1(}1.26, 
11334}; ἐδάκρυσε...«ἀληθῶς τὴν ᾧ. τὴν ἡμετέραν περιεβάλετο ΟΠ τ. 
ἢἠιοι.63.2 ἐῃ 70.(8.3770}; οἵ θοᾶν ἴῃ ρατίῖς, ἡ ὅρασις φύσεώς ἐστιν 
ἐνέργεια τι Ν γ85.ογ. εαἰφεῖ. π(ρ.27.1τ; Μ.45.240)); ἡ τῶν παίδων... 
ἀνθρωπίνη φ. ... τῇ σώματος..«περιεπάτει ἐνεργείᾳ, καὶ... τέλειος ἣν 
Ἀξαρίας ἐν πυρότητι καὶ ἐν ἀνθρωπότητι Ἰορῆτ,᾿πί. Κγν.(}}.86.21ο88); 
110.1). νέον. Υ(}1.96.13004); οὗ (ἢγτιβε τῇ. «τοῦ λόγου εἰς αὐτὰ 
ἐπιβάσει, οὐκέτι κατὰ τὴν ἰδίαν φ. ἐφθείρετο Ξε. τὸ σῶμα] Αἰἢἔγε.20.4 
(Μ.25.1328); 4. μπαίπεγε, δμϑδίαπεε οἵ οτοαίεα τὨΐησθ 'π ρεη. τὴν 
λογικὴν ψυχὴν... κρείττονα πάσης σωματικῆς φ. Οτ((εἰς.6.7τ(ρ.141.2:; 
Μ.ΙΙ.τ4050); τὸ βάπτιομα.. ὅπερ ἐστὶ θεότητος ἔργον καὶ οὐ κτιστῆς 
φ. ΑΡΟΪ]. βάτιε. "(ρ.το.23: ΜΡ Ι,.8.8770); Οὐ Ν υββιβθα3τ(}.44. 
910); ὙΠαγ, Μορϑ.(αἱ.1:4}.(0.5.18; Μ,66.8070); 5. οὗ αι Ραυ  Ό]Ατ. 
βιι βέδποθ πυρὸς φ. χρυσὸν μὲν καθαίρει, μόλιβδον δὲ τήκει κτλ. Ἰὴυ5. 
εἰ.6.4.5(0.157.15; Μ.22.2610) ; ἥνωται τῇ φ. τοῦ ἡλίου τὸ ἐξ αὐτοῦ φῶς 
Αἰ ἠονιτῃ ΜΙ ταν 2)7(},25.2164);. ἰά, 6.4.1 18.π2(Μ.25. 5680); 
(τ. ΕἸ εαἰεεῖ,.9.0. οἷτ. 5, ἐνέργεια; πάσης...τῆς τῶν ὑδάτων φ. κατὰ 
τὴν Αἴγυπτον...εἰς αἷμα τραπείσης ΟΥ̓ ΝγΒβ5.0.)7ος.26(Μ.44.2080); 
μεταακευάσαντος͵ εἰς οἶνον τὴν τοῦ ὕδατος φ. (ντ. 70.3.4(4.2784}; οἵ 
ΘΟ τίβεις δ]οιηθηῖς τῇ τῆς εὐλογίας δυνάμει πρὸς ἐκεῖνο [3., τὸ 
ἀθάνατον) μεταστοιχειώσας τῶν φαινομένων τὴν φ. τ Ν γ85.07..οαἰεεῖ. 
31(0.152.8; Μ.45.078}; 80 οὗ Ρατίβ οὗ πιδῃ ποΐ δχίβεηρ ἴῃ ἔβοτη- 
βεῖνεβ. οὐ γὰρ ἄλλῃ θεοῦ μὲν δυνάμει κεφαλῆς ὑπέστη φ., ἄλλῃ δὲ 
ὀφθαλμῶν Ἰθυ5,(.6.4.5(0.155.23.; Ν|,22.2608) ; τεῦ, 5οι} ἀῃᾶ Βοᾶν ἑκα- 
τέρᾳ τῇ φ. (Ἀτνβ,θόρι, τ 5.010. ΜΠ (7. τβκἈ}; 6. ΘΟ] εο νεῖν, Ἐμαὲ ψ ΒΙςῃ 
15 σμϑτδοίουιζε Ὦν φΦ. ; 8. κύμα, 5ογ], σρφεῖος ἐπὶ τῶν κρειττόνων δυνά- 
μεων τὰ ὀνόματα οὐχὶ φύσεων ζῴων ἐστὶν ὀνόματα ἀλλὰ τάξεων ΟΥ. 
.10.2.54(17; Ρ.79.17; Μ.14.15324}; οὐκ ἀνθρώπους μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν 
λογικὴν φ. Βε5, 7 γοηι.1.14(1.2268 ; Μ',20.544Α); τὴν νηκτὴν φ. Οτ ΝΑ. 
ΟΥ̓.28,4{Ρ.58.4; Μι36.5 70); Μβο Μρταροεν.3.ττίρ.76.14); 658Ρ. οὗ πιδη 
ἐπὶ τῷ βοηθεῖν τῇ τῶν ἀνθρώπων φ. Οτοἦονι.13.τ ἐπε [6γ.(ρ.τοΖ.12; 
Μ.13.4008); Δαν, το(ρ,1ο τς; ΜΟτχ, 5760) ; ἡ ἀνθρωπίνη φ. ... καὶ τὸ 
ἀγγελικὸν τάγμα ΑΡΟ]].ἐονΡ.εἰ ἀΐυ.ττίρ.τοο. 3; Μ.ΡΙ..8.8740), Ὀἰάνψηι. 
ΤΥγῖη.3,2τ(.30.0040}; Ὁ. 408. {π6 γάε ὁΓ ρῖόη, γπαμπεῖμ καθάπερ 
ἑνός τινος ὄντος ζῴου πάσης τῆς φ. ἡ τοῦ μέρους ἀνάστασις ἐπὶ τὸ 
πᾶν διεξέρχεται κατὰ τὸ συνεχὲς...τῆς ᾧ. ἐκ τοῦ μέρους ἐπὶ τὸ ὅλον 
συνεκδιδομένη το Ν γ85.ογιοαίεολ. 3 2(ρ.117.4; Μ.45.808); οὐκ εἶπεν, ὃ 
᾿ΙἸουδαῖος, ἀλλὰ πᾶσα ἡ φ. (Βτν5.Πον.7.1 μι Βοηι (ο.4830); ΤΒάΐ, 
71..52 1η| σεη.(1.66); Β85.36}.0γ.34.1(Ν}.8ς. 2684); ο, 1π 36 Υ 56 η56, 
οΥϑ 1011, τυογί ἃ οὐδὲ αἱ νοηταὶ φ. ... ἀδικηθεῖεν ἂν..«οὐδὲ τῶν ἀλόγων 
ἡ φ. Αἰβεπαρ,γες, τοίρ.58.14,17; Μι,6.9028); Οτ εἰς.γ.46{Ρ.1ο8.1ς; 
Μετ. 14004); τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ 55. 901] πάσῃ τῇ γενητῇ φ. 
ἀπεριεργάστον τυγχανούσης ΑἸΘΧ, ΑΙ ερ. Αϊοχ. τ (ρ.27.8; Μ.18, 5658); 
Ἐπ5.ἐρ.(ἀος.6(0.45.20; Μ.20.15418); [56. τὸν υἱόν] τῆς...«τῶν γενητῶν 
ἀποδιορίζοντες φ. τε καὶ ὁμοειδίας...θεὸν ἐκ θεοῦ κατὰ φ. ὅμο- 
λογήσομεν νγ. 70.τ.5(4.454); Ὀιάντπη. Τγέμ.1.34(Μ,30.4564}; 7. ἐμαν- 
αείδν ; ἃ. οὗ ταθῃ οὐδὲ τῆς αὐτῆς φ. κατόρθωμα τὸ συντακτικὸν καὶ 
διδασκαλικὸν εἶδος εἶναι (Ἰδπ,6εἶ.2,.2(ρ.144.20; Μ.0.7128); ΗΙΡρ. 
ἦαεγ.4.22(ρ.52.16; Μ.1ό6.30874}; φ. εἰμε τοιαύτης καὶ οὐ δύναμαι μὴ 
ὀργίζεσθαι 1 Τυβῖ, εἰ. Ζοη εἰ 56᾽.2(}1.6.ττ840) ; φύσιν στοργῆς πρὸς τοὺς 
γεννήσαντας οὐκ ἔχοντες ΠΤ ογ1.Οἰθηι. 5.24; (Πγγϑ. μον. 2 1.4 τη (ς.(0. 
1τ08.Α); Ὁ. «δεογᾷ παίΐίμγε [τεῖ. τοὺς ἁμαρτάνειν πεφυκότας τε καὶ 
εἰθισμένους] φ. γὰρ ἀμεῖψαι τελέως παγχάλεπον (Γ6]5.8.Οτ( εἰς.53.6ς 
(ρ.259.1τ; Μι1τ.τοοδΟ) ; εἰ..«ἡ χλιαρότης καὶ ἡ νωθρεία ᾧ. ἀπέστησαν, 
πολλῷ μᾶλλον ἡ σπουδὴ καὶ νῆψις φ. πάλιν γενέσθαι δυνήσεται Ν1]. 6}. 
3.318(}.79.5378); ἕξις μὲν ἀπὸ συνηθείας, ἀπὸ δὲ ἕξεως ᾧ. ἐγγίνεσθαι 
εἴωθεν 1...230(3210); 6. οὐἠαγαείον, παΐμγε, τομϑιϊίίον οἵ ἘὨϊηρο, 
αυδ 165, δον 65, Ιτϑη,ἤαθν.1,2. 5(Ν,7.4614); τὸ τῆς νεότητος ὅσον 
ἐπὶ τῇ φ. ἄστατον Οτι ῥγίριε,4.τ. (ρ.201,2; Ν,1τ. 5564); κρύπτει... ὑπὸ 
τὸ μέλι τὴν τοῦ πικροῦ Φ. Ἰά ̓ οηι.20.3 τη 76γ.{ρ.τϑ8ο.τό; Μ.τ3.κο 54); 
ἐν τῇ φ. τῶν ὄντων μία ἡ περὶ ἑκάστου ἀλήθεια 14. [9.2.4{0.58.25; Μ.τΆ. 
ττό6}; εἰκὸς...εἶναι ἐν τῇ φ. τῶν πραγμάτων... τοιαύτην, ὡς ἕνα 
δίκαιον ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ἀποθανόντα ἑκουσίως Δ. εἰς.1.3τ(ρ.82.26; Μ, 
11.720Ὰ})}; πᾶσαν ἀνθρωπίνου λογισμοῦ χωρητικὴν φ. ἡ τοῦ θαύματος 
τούτου πίστις ὑπερβαίνει ζοῃβί.Αρ.11|5.0.(΄,2.3ο(ρ.91.31; Μ.2ο0.10800); 
τὴν φΦ. τῆς σωματικῆς οὐσίας... ἄλογον...καὶ.. «ἄψυχον Ἐλι5.}».6.7.3 
(Ξοιο; Μ.21.5128}; οὐ τῶν πολλῶν εἷς ἦν οὗτος" οὐδὲ γὰρ ἔχει ταύτην 
τὴν φ. ἀστὴρ οὐδὲ εἷς (Βτγβ, μοη.7.3 τ: ΜΠ. (7 τόρ}; βιπείοη αὕτη... 
τῶν ἰδιωμάτων ἡ Φ. ἐν τῇ τῆς οὐσίας ταυτότητι δεικνύναι τὴν ἑτερότητα 
Β585. μη.2.28(1.2650 ; Μ.29.6370); 8. τοῦ, ποβί. ἀεδιουταϊηϑιη τὴν 
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ἄφθαρτον τῆς ἐκλογῆς ᾧ. Ἡδταοίδοη Δρ.ΟΥ. 70.13.5τῴ(το; ρ.280.2; Μ. 
14.4038); ἀνθρώπων. ..«τρία γένη ὑφίστανται [55. Ν᾽ αἰδπ ϊπἴαη5] πνεὺ- 
ματικόν, χοῖκόν, ψυχικόν ἴτϑῃ Παεγ.1.7.5(Μ.}.5178}); 1Ὁ.1.7.23(5τ68) ; 
τῶν μὴ βιούντων ὀρθῶς Βασιλειδιανῶν, ὡς...σωθησομένων φύσει (Ἰετη. 
σἰγιλυχ(ροτοῦ.το; Μ.8.11044}; παρέλκουσι.. αἱ ἐντολαὶ... «φύσει σῳζο- 
μένου, ὡς Οὐαλεντῖνος βούλεται, τινὸς καὶ φύσει πιστοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ 
ὄντος, ὡς Βασιλείδης νομίζει 18. 5.τίρ.327.26[,; Μ.9.120); μία... ἐστι.. «ἡ 
μακαρία φ. τοῦ μακαρίου ἀνθρώπου τοῦ ἄνω, τοῦ Ἀδάμαντος" μία δὲ ἡ 
θνητὴ κάτω Ἠΐρρ.ἤαεν. 5. δίρ.89.ττ ; Μ.16.31398); ἤδει [50. {[Π6 Ναῖβ- 
56η6] ἐξ ὁποίας φ. ἕκαστος τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι ἕκαστον 
αὐτῶν εἰς τὴν ἰδίαν φ. ἐλθεῖν ἀνάγκη 18.(ρ.91.χοῖ, ; 3214201.); τοῖς οἷο- 
μένοις αὐτὸν [530. ᾿Ιούδα) φύσει ἀνεπίδεκτον σωτηρίας ΟΥ. 70.32.τοίτ2; 
Ρ.459.2; 706); 1.28, 2τ(πό; Ρ.415.18 ; 7240); ἰά,᾿γίῃε.3...Β(ρ.207.τῇΠ.; 

. Μιατι τα); ογβοάοχ στερὶν ἡμῖν μὲν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν ἀγαθὴν 
πρᾶξιν. «ἄλλως γὰρ ἀδύνατον σωθῆναι, αὐτοὺς δὲ μὴ διὰ πράξεως, ἀλλὰ 
διὰ τὸ φύσει πνευματικοὺς εἶναι, πάντη τε καὶ πάντως σωθήσεσθαι 
δογματίζουσιν ἴγοι.ἤκεγ.τ.6.2(Μ.7.5058}; εἰ φύσει οἱ μὲν φαῦλοι, οἱ δὲ 
ἀγαθοὶ γεγόνασιν, οὔθ᾽ οὗτοι ἐπαινετοὶ.. οὔτ᾽ ἐκεῖνοι μεμπιτοί...ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ οἱ πάντες τῆς αὐτῆς εἶσι φ., δυνάμενοί τε κατασχεῖν καὶ πρᾶξαι 
τὸ ἀγαθόν, καὶ δυνάμενοι...μὴ ποιῆσαι, δικαίως καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις 
εὐ Καὶ, παρὰ θεῷ, οἱ μὲν ἐπαινοῦνται...οἱ δὲ καταιτιῶνται 1δ.4.3}.2 
(11Ο08Β); παριστάντες τῷ λόγῳ φ. εἶναι ὑποκειμένας διαφόρους τῶν ὑπὸ 
τὴν σαγήνην ἐληλυθότων πονηρῶν καὶ δικαίων... οὐ φ. ἐν ἡμῖν αἰτία 
τῆς πονηρίας, ἀλλὰ προαίρεσις Οτ,εογαηιη Π πτοιττίρμ.12.0,24; Μ.13. 
δδο.,0); 9. φύσει ἃ5 ἀἀν., ἐξεεμίταίίν, ἐμινεμείεαίν, ὃν παίηγε τὰ 
καθόλου καὶ φ. καὶ αἰώνια καλὰ ἐποίουν ΤιιΞὲ,4:α],.4ς.4(Ν].6.:}20) ; οὐ 
φ. ὄντων, ἀλλὰ γενομένων ΑἸ μοπαρ. ἰοσ.10.2(ρ.22.2; Μ.6.9298}; φ. μὲν 
γεγόναμεν πρὸς ἀρετήν, οὐ μὴν ὥστε ἔχειν αὐτὴν ἐκ γενητῆς, ἀλλὰ πρὸς 
τὸ κτήσασθαι ἐπιτήδειοι ΟἸοτη. ἐγ.6.1τίρ.480.; Μ.9.3174}; οἵ, οὐκ 
ἔστι τῇ Φ. πονηρὸν ἣ ἀγαθόν, ἀλλὰ νόμῳ διαφέρει καὶ ἔθει ΗΠ ον. Οἰφνη. 
19.109; οὐ διδακτόν, ἀλλὰ φ. τὸ εἰδέναι θεὸν τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχει 
Πα] Πρ, 80. Ὀντ, {μἶη. (63.528); ορρ. θέσει: κατὰ...τὴν αὐτοῦ [56. 
δου Μασ β᾽) χάριν σώζεσθαι αὐτοὺς φάσκουσι! μηδὲν γὰρ εἶναι 
αἴτιον δίκης εἰ πράξει τις κακῶς, οὐ γάρ ἐστι φ. κακός, ἀλλὰ θέσει Ιγδῃ. 
ἠαεγ.1.23,3(ο[.Μ.1.6728)}; πότερον...θέσει εἰσὶ τὰ ὀνόματα ἣ...Φ., 
μιμουμένων τῶν πρώτων φωνῶν τὰ πράγματα ()τι(εἰς.τ.24{ρ.το.τ; 
ΔῈ 11.7044}); αἰθὸ κατὰ φύσιν: ἄνθρωπος κατὰ φ. οὔτε ψυχὴ χωρὶς 
σώματος οὔτ᾽ αὖ πάλιν σῶμα χωρὶς ψυχῆς ΜεΙΒγες, τ. 34(ρ.272.}; Μ. 
18.2928)}: ὅ.. «ἀνδριάς... «ἡ τεχνητὴ ...εἰκὼν.. οὐδὲ κατὰ φ, ... ἐκφαίνονσι 
τὸν πρωτότυπον Ἰλιάνπι. Γγέη.τ τ6(Μ.30.35360) ; (νυ, 7ο.2.τ(4.τ28.4}; 
10. κατὰ φύσιν ἀσεογάτηρ ἰο οπε᾽ς παίμγε ὁπόταν ἃ ἄνθρωπος ἀναδρόμῃ 
εἰς τὸ κατὰ φ., μηκέτι κακοποιῶν ΤΉΡΗΙ.Απί. Απ|οἱ.2.17(}.6.τοβτΑ}; 
Ατῃν,  πίοη.τ4(Ν|.26,8654). 

Β., παίη78 ἃ5 τηβη]εβίὶ τὴ ρῃγϑίοαὶ ὑγου]ά ; 1. παίμγε τ5 80. οὐἱρίπαϊς- 
ἴῃρ ῬΟΥΡΕΥ, ογάον οὗ παΐγε, ἑατὸ οΓ παίμγε φύσεως κρείττων ὁ θεός, καὶ 
παρ᾽ αὐτῷ τὸ θέλειν Ἰτει..ἢαον.2.29.2(Μ.7.8138) ; ἐν τῷ τῆς φ. ἐργαστη- 
ρίῳ διαπλαττομένου τοῦ σπέρματος εἰς ἔμβρυον (Ἰεῖ. 5 ’ν.3.12(0.234. 
13: Μ.8.1:1840); 10.4.23(ρ.315.3; 13608); Οτ( εἰς. 6. δοί(ρ.τ31.1; Μ.1:. 
13800); πῶς..«ἡ φ. τῷ προστάγματι μάχοιτο τοῦ θεοῦ; Τ]π.Ἰπιρ.ΔΡ. 
ὕγτ, {μἰη.4(65.1430); αὐκ ἔστιν αὕτη [56. βεσνίτιιἀα οὗ Ομ τπᾶπῃ ἴο 
ΔμΟΙΒε1} φύσεως ἡ δουλεία, ἀλλ᾽ αἰτέας ἐστὶ καὶ περιστάσεως (Ὦτν. 
ἠἀοηι.16,2 ἴῃ Τήν (τ. 6460); ἔτεα. ἢ νόμος (ᾳ.ν.): παρὰ τὸν τῆς 
φ. νόμον..«πόρους ἡδονῆς... «ποιεῖσθαι Τα. 2αροὶ.2.4(Μ.6.4448)}; τὰ 
θηρία τῶν ὁμογενῶν οὐχ ἅπτεται καὶ νόμῳ ῴ. καὶ πρὸς ἕνα καιρὸν τὸν 
τῆς τεκνοποιΐας...«μίγνυται ΑἸΠΕΠΑΡ.ἰδρ.3.τ(ρ.4.20; Μ.6.8ρ6ς); Ἐς, ἡ, 6. 
8,13.12(31.20.7804); Βε85.}μ7,.2.30(1.26 7.4 ΠΠ; Μ.20.64188}.); ΟΥὙ ἀνάγκη: 
κατὰ ἀπαραίτητον φύσεως ἀνάγκην ΑΥϊξῖ. αροί. 4.2; πάσχει [5ς. (Π γ151] 
εἰοῦκ ἀνάγκῃ ᾧ. ἀβουλήτου καθάπερ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἀκολουθίᾳ φύσεως 
ἌΡΟΙ]. »".1οχίρ.23τ.1τοῦ.) οἰϊεα τη σοπλπηθηϊθα ἐν τένε διαφέρειν βλέπει 
τὴν ἀνάγκην τῆς φ. καὶ τὴν ἀκολουθίαν τῆς φ.; ΟΥΝΥβ5. “οὶ, ἘΒ(Μ, 
45.12650); ἡ-..«Φ. ἀναγκαστικόν τί ἐστι καὶ ἀβούλητον χρῆμα ὙΒάτιτρ. 
ὑντιαροί. Τα (ρυττδ.10; 6.2100) ; οὗ. μεγάλη...ἡ τῆς φ. τυραννὶς καὶ 
ἄμαχος ἡ τῶν ὠδίνων ἀνάγκη (ῃγγϑ. ἰαί.17.2(2..72Ὲ); παίμγαί βοκίεΐονι 
εἰς τὴν ἑαυτῶν ἠφίεσαν τοὺς κλάδους φέρεσθαι ᾧ. Ἐλι5.ἢ.6.8.0.2(λ} 1.20. 
1608); ΟΡΡ. συνήθεια: τῆς συνηθείας οὐ πολὺ ἔλαττον πρὸς τὴν φ. δυ- 
ναμένης ΠοΡ! ΟἸ]όηι.4.18; 2. ἐ{6 παϊμγαὶ τοονία, ἐγσαϊίομ, Ταῖϊιογαΐ, 321 
(0.24.0; Μ.6.8.528); ὁ διὰ πάσης Φ. ἑαυτὸν γνωρίσας “Α΄. ]σ.ττ2(0.211. 
5); συνέχων ἐν τῷ εἶναι τὴν φ, ΟΥΟΝ γ85.0γ.καϊδεῖι. 2ε(ρ.ο6.4; Μ.4ς. 
650); οἵ ππίνοτβε πᾶσαν τὴν σωματικὴν ᾧφ. ὈΟΡ(ς42)απαιῃ. δ(ῃ.228; 
Η.3.2854}); οὐδὲ ἐν τῇ ὅλῃ φ. τὸ κακόν.. «φύσεως δὲ κακία τὸ παρὰ φύσιν, 
ἡ στέρησις τῶν τῆς ᾧ. Γλοη.Ατ,ἄ.».4.26(}.3.7280) ; 3. οὗ Ῥετξοηβ; 
ἐγεαίμγέ, δείηρ πᾶσα γενητὴ ᾧ. τὰς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου πατρὸς θέλει 
ποιεῖν (τ, 70.20,22(20; ρ.355.22; Μ.14.6210); ὥσπερ... κατὰ κεφαλῆς 
δίδωσίν σοι τὴν τιμωρίαν, οὕτως κἀγὼ...εἰς τὴν ἐμαυτοῦ ᾧ. ἀποστέλ- 
λομαι Α΄, Τ μοι. ἃ γδ(ρ.101.4); οἔ, ὁ τὴν φ. ἡμῶν διαγελῶν καὶ τὴν γενεάν 
1δ.7πίρ,τ00,12); αἱ διάφοροι φ. καὶ τὰ διάφορα πρόσωπα ἕνα καὶ μόνον 
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ἑνώσεως τρόπον τὴν κατὰ θέλησιν σύμβασιν Ῥαυ], ὅδτη. Κ".Ε᾽ πίρ.330.8) 

8Ρ. οὶ. Ῥαὶϊν.(ρ.303.26); ὥσπερ τὸ γάλα ἀμελχθὲν τυρὸς γίνεται, οὕτω 

καὶ τὸ σπέρμα ἀποστάξαν καὶ συστραφὲν Φ. γίνεται (ῃγνϑβ. Κγ. [οὐ τοῦ τὸ 

(Μ.64.6ο50); τῇ φ. ἐπι βεγξοηὶ βούλομαί σε-..τῇ φ.,) ἐν τῷ πυλῶνι, ««παρ-͵ 

ἔστασθαι 70.Πἴτη.5εαὶ.4{(Ν1.88,6804); πὶ ἀδτοραίουν 56η58, Ὁ ΤΕ, 
αὐἀάτεςοοά το ἃ 5ο1 ὦ φ. μὴ καταβαλλομένη πρὸς τὸ κρεῖττον...ὦ οὐσία 
φθορᾶς σκάτους πλήρης «4. 0.84{0.192.17); ἴὸ ῬεΙβοηβ ὦ ἀσθενὴς Φ.; 
ἥτις ἐπαίρει μὲν ἑαυτὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς “.Ρλ τδίρ.1το.1); ὦ τῶν κακῶν 

ποριμωτάτη φ. Τιδοπΐ, ΒΝ δοὶ,οἱ Ἐπ1,3.28(}1.86,13728) ; 4. εἰφριθγίαῦν 

ταὐείαμεο τῶν ὑλικῶν συμπάντων ἀποίου φ. ... δίκην ΑἸ 6 Πδρ ἰδσοτο. 

δίριιτ.τι; Ν. 6, οο9Ὰ}; φ. αἰῶνος ἐξ ἧς πάντες ἔφυσαν 1}.22.6(ρ.28.2; 

φ40λ); πέμπτην..«φ. σωμάτων παρὰ τὰ στοιχεῖα Ου. }0.13.2τίρ.24-.4; 

Μ.14.4334); 4.Τλονι. Δ 371(ρ.155.10); Ογτ, Η.ραἰδεῖ, 9.5; ΟΥΝᾺ2.οΥ. 

28.4{ρΡ.58.5; Μ.36.57}}; ἀπὸ ποίων φ. ἐτμήθη τὰ ὄρη; Ἐριφῇ.ἠαεν.64. 

6δ(ρ.τοβ.τς; Μ.4τ.ταβεα); ΟΜ. Τλᾶοί. 1 25(0.71.2}; οἴμεσ. σρδβίαηοε, 
οι" πῶς. ἀπὰ γῆς γέγονε σαρκὸς φ.; ὈΒσν8.5εγ75.2.2 10. ΟΈη., 
(4.6488); προσκυνοῦντες τὸν σταυρόν, οὐ τὴν ᾧ. τοῦ ξύλου... «ἀλλὰ 

χὸν σταυρωθέντα ἐν αὐτῷ [τα ΟΠ γί οἱ ΓΥ. 
εἰκόνα τοῦ θεοῦ προσκυνῶν, οὐ τὴν ᾧφ. τῶν ξύλων καὶ χρωμάτων 
προσκυνῶ.. «ἀλλὰ τὸν ἄψυχον χαρακτῆρα Χριστοῦ κρατῶν, δι’ αὐτοῦ 
Χριστὸν κρατεῖν δοκῶ καὶ προσκυνεῖν Τιδοπί Ν  Ξ νη}. 3(Ν}Π.03. τόσο) ; 
δαςπατίσιϊο, ν. οὐσία; 5. ῥῥγοίεαὶ εορειοη, δον τοῖς μὲν 
διάφορα σχήματα φύσεως δίδονται καὶ μορῴφαί Μοεῖῃ.γε5.1.35(0.274. 

2; Μ.χϑ.2020); Βαβ.ιἤοηῖ,5.9(2.438; Μ.31.2600); οὗ ΟΕ χῖσὶ εἰ... τὴν 
φ. ἐξ ἀνθρώπων ἔσχεν, ἀλλὰ τὴν ζωὴν ἐκ θεοῦ ἈΡΟ]], Κ᾽.δ(ρ.2ο5. 
25) ΔΡ. ΤΏΔΕ. ἐγαν.2(4.17)4); 6. φύσιν ἔχω; ἃ. δὲ παίηγαί ἰο [046] τοῦ 
ἀγαθοῦ φ. ἔχοντος τὰ ὅμοια ἑαυτῷ καὶ ὁμοούσια γεννᾶν τε καὶ προφέρειν 
Ῥι0].6ῤ.Αρ. ΡΙρΡἢ. ἤαθν.33.7(0.457.12; Μ.41.5688); Ὁ. δε ῥοδείδίε ἐοΥ 
πε ἐλπίδι τοῦ γενέσθαι ὃ μὴ ἔχει φ. Πον (Ἶεμ,.3.34:; οὐκ ἔχει φ. μὴ 
εἶναι [55. (Πτ]51}, οὐ δυνατόν (ῃγνβ, λον. 5.2 1. 2 Τῖρι. (τι. 6868) ; φ. 
οὐκ εἶχεν εἰς ἄδου καταλιμπάνεσθαι Τιεοπῖ, Β. Νεεί, εἰ Επὶ.2(Μ.86. 
13418}; Μαχ.οῤησς (ΝΠ 1.280) ; δ. ἱπηρεῖ5., ἐΐ ἐς ῥοφεῖδίο θνητοῖς 
ὄμμασι...οὐκ ἔχει φ. τὰ θεῖα καταλαμβάνεσθαι 1δ5,}.(᾽ το(ρ.223. 
21; Μ.20.13720); οὐκ ἔχει ᾧ. τὸ αὐτὸ καὶ τέλειον καὶ... ἀτελὲς ὄνο- 
μάζειν ΟΥ Ν Υ85.0}.24(λ1.46.10934}; Τιοοηῖ.Β,αγρ δεν (Μ.86.19248); 
7. Ῥῆταβοβ; 8, φύσει 45 δᾶν, 8πη4 κατὰ φύσιν παϊμγαϊϊν ἄμωμον 
διάνοιαν.. ὑμᾶς ἔχοντας, οὐ κατὰ χρῆσιν ἀλλὰ κατὰ φ. Τρτι. 7 γαϊ,.τ.τ; τὸ 
πολυαγάπητον ὄνομα ὃ κέκτησθε φ. ἸΔ.Ερλντιτ, ἡ..γνῶσις κατὰ φ. 
προηγεῖται τῆς πίστεως ατοἘτιοβηξειτ. ταί. 65.920 Ὰ}; ΟΡ». θέσει: 

τίς δὲ ἤκουσεν....ὅτι θέσει καὶ οὐ φ. σῶμα πεφόρηκεν ὁ κύριος ; ΑἸΠ.Ρ. 

ΕΡἸει.(ρ.4.τ4; Ν.26.10534}); Ομρ. προθέσει, προνοίᾳ, κατὰ προαίρεσιν 

εἷς,, ΗἸΡΡ.μαδν.7.τοίρ.το4.14; Ν1.τ6.32000); τὰ πολλὰ οὐ κατὰ προ- 

αἰρεσιν ἁμαρτάνει ἄνθρωπος ἀλλὰ κατὰ φ. εἰ γὰρ μὴ εἶχεν φύσεως ποιεῖν 

τὰ φαῦλα, οὐκ ἄν ποτε αὐτὰ ἐποίει προαιρέσει ᾿νΊον οοπίτονοτίςα] 

Ῥ. Αϑεγε.38(0.20.11); ἵνα ἐκ τῶν. κατὰ φ. ἐκείνων ἴϑ5. παραδειγμάτων) 

τὰ ἐκ προαιρέσεως φαίνηται τῶν͵ ἀνθρώπων κινήματα ΑΤΉ. 47.5.τ8(}, 

26.361Α}; ἀναιροῦντες..«τὸ κατὰ φ., πῶς τὸ κατὰ βούλησιν προηγεῖσθαι 

θέλοντες; 1δ.5.2(τΆο0); οἰκίαν μὲν οὖν τις βουλευόμενος κατασκευάζει, 
υἱὸν δὲ γεννᾷ κατὰ φ. 1.3.62(4538); ΟΥγτ.Ἡ. ξαἰδεολ.2.5.} ἴὰ 8. σΟπλ- 
Ῥατίβοῃ οὗ δοίίοῃ οἵ οι ματίϑτς ρυδος ψῖτῃ τὈθαϊ ὁ ἴτεε οὔ Κπονν- 

Ἰεᾶρθ ἄρα αὐτὸ τὸ δῶρον φυσικὴν ἔχει σωτηρίαν ;...εἰ ταῦτα φύσει 

σώζει, καὶ οὐ τῇ χάριτι, κἀκεῖνο τῇ φ. ἀνεῖλεν, καὶ οὐ τῇ προθέσει, εἰ 

τοῦτο τὸ βρῶμα φύσει σώζει, καὶ οὐ τῇ χάριτι, κἀκεῖνο φύσει ἀναιρεῖ, 

καὶ οὐ παραβάσει ϑενετ.εγεαὶ.6(Μ.56.488}; οἴ. οὐδεὶς ἐκ φ. τὸν νόμον 

τοῦ θεοῦ ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐκ προαιρέσεως ϑεμοί ἴῃ Αὐαϑι.5. λοά 8(}.80, 

1258}; Ὁ. παρὰ φύσιν εὐπίγαγν ἰο παίμγε, ὠππαίιραὶ τὰς παρὰ φ. 

ἡδονὰς μετιέναι Ἐπ5.}.6.1τ4{πτῸ; Μ.21.40Ὰ}; ἀνάγκη..«"ἕτερον εἶναι τὸ 

τὰ ἐναντία καὶ παρὰ τὴν φ. τοῦ σώματος λογιζόμενον ΑἸ, ρ6η,.32(Μ. 

25.640); οἵ σοποερείοῃ οὗ ΙΞ8ς τῷ παρὰ φ. θαύματι ΟτοΝ υε5. ἀν: (Μ. 

46.565) ; Ματς. Ἐτιορμδο διαί Μ 6 ξ στο λ); Ττ Ν γβ5,μομι. 3.67 τῇ 0. 

(0Ρ.152.16,18); τὸ παρὰ φ. οὗ ἃ ῥογορά γεραπτης λέξεις καὶ ὀνόματα... 

μεταφέρουσι...ἐκ τοῦ κατὰ φ. εἰς τὸ παρὰ ᾧ. Ἰτεηἠαθν.1.0.4(Μ.7. 

5448); ς. ὑπὲρ φύσιν αδουε παίμγδ, σμρεγπαίαγαὶί καὶ ὁ μὲν [Ὁ Τϑον! 
παρὰ φ. κατῆλθεν, ὁ δὲ [5ς. (Πγ151] ὑπὲρ φ. ἀνῆλθεν ΛΊΠ ἀαΡ,7(0.δ. 

61); οὐκ ἀνθρωπίνῃ ἰσχύι ταῦτα ἐγίνετο. οὐ γὰρ ἔχει φ. τὰ γινόμενα, 
ἀλλὰ ὑπὲρ φ. ἦν τὰ κατορθούμενα (Ηγγβ.ἠο7».3.4 ἠῃ τύ ον (το.21Ὰ}}; 
τρεῖς εἰσι νοητοὶ τόποι, εἰς οὖς ὁ νοῦς ἐκ μεταβολῆς εἰσέρχεται" κατὰ Φ., 
παρὰ φ,, ὑπὲρ φ. ήατςο, ΕΥ̓ ορηιδε.2.85(} . 65 ο4το) ; τὰ ορεδβει (το 3Ὰ); 
σχέσει τῇ πρὸς τὸ θεῖον τὸ ὑπὲρ τὴν φ. ἀποκερδαίνων ἀγαθόν Οντ. [0. 
τιρί4.95Α); ποτοῦ...δίχα καὶ τῆς..«τροφῆς ὡς ἐν δυνάμει πνεύματος 
ὑπὲρ φ. τὴν καθ᾽ ἡμᾶς διεκαρτέρει [536. (Βτ]51] 14. Ρωολ (ρ.46.0; οἢ, 

1570). 
Ε΄. ονῖρίῃ; 1. οἵ ἃ βγϑὲ ρποῖριο, ἘΒοάο ἈρΡ.1π|5.}.6.5.13.4(λ1.20. 

46ο); 2. οὗ ρεϊβοηϑ, δίγίξ ; φύσει οΥ κατὰ φύσιν οὗ Ὀ]οοά γοΘ ΠΟΉ5ΠΙΡ 
οὗ α παίηγαϊ βοτι Καίσαρος φύσει υἱῷ Ταϑῖ. ταροὶ.τ.τ(.6.5281Ὰ}); 3. ἴῃ 
σεϑη. γεϊαϊ ομϑλῖρ, Εἰησμῖρ, ΤΒδε ργουϊά. 8(4.620Ὰ}; σοποτοῖς, ᾿ἦῃ, 

1408 

«τίρ.51.15}; καγὼ τὴν 

φύσις 

Βα5.96].0γ.8.1(Μ.85.τ160}; 680. εὐε!ἀ, ΟΥ σο]]εστ ιν ον φῇ ῤυίηρ, Ἐλιβ. 
1.(.τ3.6(ρ.238.ττ; Μ.2ο.14014}; Οτ  Ν γϑβ5. “δέ. (}].46.5698). 

Ἡ). ἐπεὶ, γεαϊ ἐν ὅταν ἄλλως μὲν φύσεως ἔχῃ τὰ πράγματα, ἄλλως δὲ οἱ 
λόγοι περὶ αὐτῶν ἀναπείθωσι Βδ5.ἠοηι.12.7(2.τΟ 2}; Μ.31.4014}; τῆς 
θείας οὐσίας τὴν φ. ἀρνησάμενος ἥδο. Μη αροεν,3,26(ρ.114.4); ᾿Ηλίας 
ἐν ἵπποις εἰς οὐρανοὺς ἡρπάγη ἀγγέλοις οὖσι τὴν φ. τοῦ πράγματος 1. 
4.12(0.176.8); ἀνθρωποτόκος ἢ θεοτόκος ἡ Μαρία...τὸ μὲν γὰρ τῇ φ. 
τοῦ πράγματος, τὸ δὲ τῇ ἀναφορᾷ ὙΠάτ. ΜΟΡ5. ἤγιιειτε(ρ.310.13; Μ. 
66.0028); 7ο. Ὁ. τ ον.2: τ4(Μ.0ς. 5880) ; φύσει ἃ5 ααν. ἀηα κατὰ φύσιν ; 
1. τη {πεῖ, Πιογαῖν, αὐἰμαϊίν τριχῶς δεῖ ἀκούειν τῆς κατὰ τέκνα ὀνο- 
μασίας, πρῶτον φ., δεύτερον γνώμῃ, τρίτον ἀξίᾳ Πδταςίεοη Δρ.Όγ. 70. 
)ο.24{(201 Ὁ.350.20; ΝΙ.τ4.620Ὰ}; τῷ σαββάτῳ ᾧ., τῷ μετὰ τὴν ἡμέραν 
τῶν ἀζύμων εἰς σάββατον λελογισμένην ἸρΡΙρἢ. ἠαον.30.32(ρ.378.το; Μ. 
41.4684); τὰ μὲν...Φ. αὐτοψίᾳ...ἔγνωμεν, τὰ δὲ ἐκ συγγραμμάτων 1. 
40.1(ρ.72.6; δόδαΑ); τὰ ἀλληγορικῶς..«περὶ τοῦ θεοῦ λεχθέντα κατ᾽ 
ἀναφορὰν ἐλέχθη ἐκ τῶν φ. εἰς τὸ οὐ φ. οἷον ὡς τὸ [ἀ6η.8:21]’ ἐπὲ μὲν 
τῶν ἀνθρώπων “ὠσφράνθη᾽ κατὰ φ., ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ καταχρηστικῶς καὶ 
οὐ φ. {7υ5ἴ φι. δὲ Ῥεςρ.τοί( Μ.6. 1268); οὐ φ. ταῦτα γεγενῆσθαι, ἀλλὰ τῇ 
τῶν ἀνιωμένων διαθέσει ΤΠΔΙ, Εχεεβ.542:}1,(2.046) ; ἔτεα. (ἢ ἀληθείᾳ, 
ἀληθῶς, ΤΑ(Ή. 4ο11.2.0(Μ.26.1τ1488) ; ἕν πνεῦμα ἅγιον φ. καὶ ἀληθείᾳ 
τῶν πάντων ἁγιαστικὸν καὶ θεοποιόν ΑΡΟΪ]. βά.5 66. }.27(0.176.22; Μ. 
19.11168); τοῦ, ΕΡἢ.2:3 προσκείμενον. ..τὸ “φ.᾽, οὐ τὸ κατὰ φ, σημαίνει, 
ἀλλὰ τὸ ἀληθείᾳ Ὠϊάντη. απ. 3(}1.30.τοδοΟ) ; [Βς. τὸ πνεῦμα) φ. καὶ 
ἀληθείᾳ θεός ἐστιν τὰ. Τγῖη.2.7(λ1.30.5618); γτ.αροϊ, ονίεηΐ, 3(Ρ.40.2ς; 
6.16γ0); 14 ἐχρίὶ. χτΐ καρ. 3(0.19.4; 6. 1400}; 14, ἀ407.τοί].344); ἑνώ- 
σεως..«τῆς κατὰ ᾧ. καὶ ἀληθοῦς Ἰᾶ. Αγεαά, (ρ.60.23; 5᾽.53Ε}; ΑπΑΚΌ 
μοά,2(Μ1.80.570); τί ἐστι, φ.; τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐν ἀληθείᾳ. φύσις γάρ ἐστιν... 
ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια 1δ.8(1240); 2. φύσει ῥοΞςίτυεῖν, αείμαϊῖγ, 
ΘΧΡτθβϑίησ βαγρτῖξα φ. τολμῶσι λέγειν ἘΡΙΡΉ αης.77.4{(Ρ.06.24; Μ.43. 
1618) ; οὐ δέχονται φ. τὰ βιβλία τὰ ἀπὸ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου κεκηρνυγμένα 
Ἰᾶ.μαογ.ττ.3(ρ.25τιτ; Μ.41.8028); ἰδι6τ.τίρ.38ο.το; τοδοῦὺ; 18.64.4 
(ρ.409.21 ; τογ60); 3. 5 ἱπεευ)θοϊίομ, γεαΐγ 1 μάθε ἐ φ. ἐὰν κάθηταί 
τις ἐν ἡσυχίᾳ ροῤδι Ραὶν. (65.964); 16.(1 240); φ. οὐκ ἀκούετέ μου 
Ψ. απ. (ρ.38ο0.10}; Φ., ἄδελφε, οὐδένα ἔχω ἵνα ἀποστείλω 10, όΒΟΙ. 
ῥγαϊ τεΊ](Μ.87.30258); το Μαρ. ἀταὶ, ({τ.240},.)2.22(}}. ΠῈΣ, .66.1758). 

11. Τιη.; 
Α. ἀϊνίπα παΐμγο, Ῥοββθβϑεα ἴῃ σοιητήοη Ὀγ; '. ΓαῖηοΥ ἀπᾶ ὅ0η 

ἐκ τούτων δείκνυται τὸ ταὐτὸν τῆς φ. ΤΑΊ ταὶ, ΤΥῖι...28(Ν.28, 
12480); υἱὸς..«διὰ.. «τὸ πρὸς τὸν πατέρα τῆς φ. ἀπαράλλακτον Ἰ)᾽ άντη. 
Τγίμιτ τοί .30.3404}; ἐν ἐλευθέρᾳ τῇ πατρικῇ φ. ἦν ἐδ.τ.26(380Ὰ) ; 
πάντα..«προσέστι τῷ κυρίῳ τὰ τοῦ πατρὸς ἴδια [5ς. ἀξιώματα φυσικὰ 
ἃ μόνον πρέπει τῇ θείᾳ φ.] καὶ ἡ τῆς θεοτήτος ᾧ. ἐν αὐτῷ διαγρά- 
φεται Ὀγτοίμες.52(5,.207Ε}); ἔτοα. | οὐσία : μίαν..«φρονοῦμεν διὰ τὸ ἐκ 
τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι τὸν υἱόν, καὶ διὰ τὴν ταυτότητα τῆς Φ. 
ΑἸ ον. 6(Μ.26.βοιΟ); τῆς κατὰ τὴν φ. ὁμοουσιότητος τοῦ λόγου τὴν 
πρὸς τὸν πατέρα ΑΡΟΙΙ]. βά. Ἰπει(ρ το5.το: Μ, ΡΙ,.8,8)6}); τῆς οὐσίας 
ἣ τῆς φΦ. ἢ τῆς θεότητος τεμνομένης καὶ τῇ.--ὁμοουσίῳ..«τριάδι μετα- 
γενεστέρας τινὸς... ἢ ἑτεροουσίου φ. ἐπαγομένης ((] (382)6}.8ρ.Γ Πα , 
μ.6.5.9.ττ(3.1ο32); ὕντ. 70.5.5 (4.250); τὴν αὐτὴν ἔχει τῷ πατρὶ Φ. 
Τμάτ.Ἰς.42:ϑ(ρ.τ66.25; 2.334) ἃ5. ὅοῦι φύσει οὐ κατὰ φύσιν: ἀληθινὸν 
καὶ φύσει λόγον τοῦ θεοῦ ΟρΡρΡ. κατ᾽ ἐπίνοιαν, ΔΤᾺ. Ποη.24{(0,.64.15; 
Μ.2-. 168); υἱὸς ἀληθινὸς καὶ ᾧ. γνήσιος 1δ.2ε(ρ.ὅς.8; 5178}} 1.6. 
Ερϊει ίρ.ς.12; Μ.26.10538); 14..“΄γ.1τ.28(Μ.26.6985); 1δ..3.62(4538) οἷϊ, 5. 
γεννάω; θεός... υἱός, εἰκὼν τῆς..«θεότητος ὧν ἀληθὴς κατὰ γέννησιν 
καὶ ᾧφ., ἣν ἐκ τοῦ πατρὸς ἔχει ΑΡΟΙΪΙ, Πά. 56. ρὲ. 35 (Ρ.180.27; Μιτο. 

11170); ἄνθρωπον γεγενῆσθαι... ἵνα...θεοποιηθῶμεν πρὸς ὁμοιότητα 

τοῦ κατὰ φ. ἀληθινοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 1διτ(ρ.170.0; 1τ178}; Οντ, 70.2.1 
(4.1270); 14, Ομγαρη, (ς1.7178) οἷτ. 5. γεννάω ; ΟΡρ. θέσει: οἴ. ποῊ ἐμῖρε 
βὲν αἀοριίοποι ερίγίμες Π] ἔπη Πὶ οκίντησδεις, Ξοά παίηνα Ἀἰζεὶς ἐς, ΟΥ̓. 
Ῥγύηε,τ.2.4(ρ.33.3; Μ.1τ.1330); υἱὸς...Φ. καὶ οὐ θέσει (τ. ΠΠ] εαϊεεῆ, 
11.1; τῶν μὲν ἀνθρώπων. .-καταχρηστικῶς.. Χριστοῦ δὲ μόνον κατὰ φ. 
ἐστὶ πατὴρ ἃ θεὸς οὐ κατὰ θέσιν 1.7.1ο; ἀνάγκη...τὸν κατὰ φ, 50, 
υἱόν] ἕτερον εἶναι παρ᾽ αὐτοὺς [56. τοὺς κατὰ θέσιν] καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν 
ἐξηλλαγμένον Ογτ δες, το(ς". 680); ΟΡΡ. χάριτι: ν. χάρις; οἵ δοη 5 
βεποσδίίου, ΟΡΡ. βουλήσει ΟΥ̓ κατὰ βούλησιν, ν. βούλησις ; 2. αἴ5ο ὈΥ͂ 
Ἡ. ἀποβὲ μαίνοιτ᾽ ἄν τις λέγων τὸ πνεῦμα τῆς κτιστῆς Φ. ... εἰ δὲ 
θεοποιεῖ..«ἡ τούτον φ. θεοῦ ἐστε ΑἸ... Θένα. τ. Δ(Μ.26.58 0, 88Α) ; 
λέγουσι. ..ἀκοινώνητον...εἶναι πρὸς πατέρα καὶ υἱὸν τὴν τοῦ πνεύματος 
φ. αὐ Ν 55. Τρίῃ. 6(ρ.77.12; Μ.32.6020) ; κατὰ φ. εἶναι ἀληθινὸν πνεῦμα 
τοῦ θεοῦ ΤὨϊάντη. Τγῖρ.2.2(Ν1.50.4648); τεῦ, ὁ].4:6 τὴν πρὸς αὐτὸν 

κοινωνίαν τῆς φ. ἐδήλωσε 1Ρ.(460Α}; ἐξ ἰδίας φ. τετοκὼς....τὸν.. υἱόν {{ 
τὴν ἐκ τῆς οὐσίας πρόοδον [36. οἵ ΕἸ. αΠποκι] ντ.}5.5.3(2.800Ὲ); ἀἰ5ξ, 
ἴγοη οὐσία: οὐχ ἁπλῶς θείας εἶναι φ. [86. τὸ πνεῦμα], ἀλλὰ τῆς οὐσίας 
ἸΑΤῊ ἀἱαὶ, Τυίη. τ) (Μ.28,ττ28Α); 3. οπς φ. οἵ Τηπ, ἡ... θεότης μία 
φυσικῶς ἐν τριάδι μαρτυρουμένη τὴν ἑνότητα τῆς φ. βεβαιοῖ ΑΡΟΙ]. 
βά,ς6ε. ρῥε.τα(ρ.τ12.6: Μ.το.ττορο); κενώσας... ἑαυτὸν... ἀναλλοέωτος --- 



, 
φύσις 

οὐδεμία ἀλλοίωσις περὶ τὴν θείαν ᾧ. 14.ἐονΡ.6ἰ ἀϊυιδ(ρ.τ88,5.; ΜΟΡῚῈ, 8, 
8744} οὐδὲ ἡ τῆς θεότητος ἤλλακται φ. ἐν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ ἀνθρωπείου 
σώματος 1.8(ρ.188.16); οὔτε τοῦ ἀνάρχου τὸ ἄναρχον φ., ἣ τὸ ἀγέννη- 
τον" οὐδεμία γὰρ φ. ὅ τι μὴ τόδε ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅ τι τόδε.. «ὄνομα δέ, τῷ μὲν 
ἀνάρχῳ, πατήρ" τῇ δὲ ἀρχῇ, υἱός" τῷ δὲ μετὰ τῆς ἀρχῆς, πνεῦμα ἅγιον. 
φύσις δὲ τοῖς τρισὶ μία, θεός τι α2.0γ.42.15(Μ.36.4768); 1.38.4 
(332Ά); ΟΥΟΝν95. Τ γέ. δ(ρ,γ8,8; Μ,22.6024) οἷΐ, 5. ἐνέργεια; μέα τίς 
ἐστιν ἡ θεία φ. ... κἂν ἐν τριάδι κηρύσσεται 1ά. μη. π(2 Ρ.1το4.21 ; Ν.45, 
6848); 14. 0γιἄοη, (ρ.62.26; Μ.44.ττόοο) ; 1ἅ.ἐῤ.2(Ν,.46.τοτ70}; περὶ 
τοῦ πατρὸς..«ὡσαύτως περί τε τοῦ νἱοῦ καὶ τοῦ..-πνεύματος φρονεῖν 
ὀφείλομεν" ἐπὶ γὰρ τῆς πάντων ἐπικρατούσης μιᾶς φᾧ., εἰς ἣν αὗται αἱ 
πάντιμοι ὑποστάσεις Ὠϊάντη. ΤΥγ1}.1.15(Μ.30.2120}; τρεῖς μὲν ὑπο- 
στάσεις..-μίαν δὲ τούτων φ. καὶ οὐσίαν καταγγέλλομεν Ἰνδοί. ΒιανΡ. 
δ ει.(}{.86.19200); πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος μίαν φ. ἤτοι 
οὐσίαν...«ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἤγουν προσώποις (ΓΡ(ςκ3)ωγιαιίἦ 
(ρ.τό8; Η.3.1030); ἐπὶ τῆς θεότητος μίαν οὐσίαν, μίαν φ., μίαν μορφὴν ἡ 
δογματίζομεν ΤΟγτ. Τγίῃ. τα(65,1οῈ ; Μ.77.1140Ὰ}; 4. ἴΠ6 φ. οὗ δαςῇ 
Ῥούβοι (εἶ, Β [ηἴτα) ὁ σωτὴρ ὅτε μὲν περὶ ἑαυτοῦ ὡς περὶ ἀνθρώπου 
διαλέγεται, ὅτε δὲ ὡς περὶ θειοτέρας φ, καὶ ἡνωμένης τῇ ἀγενήτῳ τοῦ: 
πατρὸς φ. ΟΥ. 70.10.2(1; Ὁ.200.16; Μ.14,5250); τὸ ἀπαθὲς τῆς τοῦ λόγου 
φ. καὶ τὰς διὰ τὴν σάρκα λεγομένας ἀσθενείας αὐτοῦ ΑἸΉ..4γ.3.34(Μ. 
26.3064); φ. ὅλη τοῦ λόγου ἐν ἐπιδείξει μορφῆς τῆς ἀνθρωπίνης... οὐκ ἐν 
διαιρέσει προσώπων ἀλλ᾽ ἐν ὑπάρξει θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος ΤΑΤΆ. 
“]ροϊϊ.2.τοί Μ.26.1ττ480)}; ιάντη. Τγέη.τ.27(}}.29.404Ὰ)}; 4. ({Β65.)} 
Ἐπμπιπ(..303Ε; Μ.20.728}0) ; 19] 4.Ῥ6}.ἐρ}Ὀ.2.157(Μ.78.6125). 

Β.. -ξ ὑπόστασις, οὗ Ῥεγβοηβ οὗ Τείη, (οἴ, ἃ.4); τεῦ, Τοτο: 2ο οὐ 
πατέρα ἑαυτὸν ἀναγορεύων, οὐδὲ τὰς τῇ ὑποστάσει δύο φ. μίαν εἶναι 
σαφηνίζων ΑἸ6Χ.Α],.6ρ. Αἰοχιο(ρ.25.23; Μ.18,5 618); ὧν μεσιτεύουσα 

φ. μονογενής {δ.ττ(ρ.26.27 ; 5640}; [56. Χριστοῦ) τὴν πρὸς τὸν γεγεν- 
νηκότα αὐτὸν ὁμοτιμίαν" τῆς ἀξίας τὴν κοινωνέαν, τῆς φ. τὴν ἐξ ἀϊδίου 
ὕπαρξιν {Β45.15.247(1. 5688 ; Μ.30.5-ς30) ; οἴ, περὶ μὲν πατρὸς καὶ υἱοῦ 
εὐσεβῶς πρεσβεύει 86. ῬΊΘΥ11151), πλὴν ὅτι οὐσίας δύο καὶ φ. δύο λέγει 
τῷ τῆς οὐσίας καὶ φ. ὀνόματι, ὡς.. «ἀντὶ τῆς ὑποστάσεως ῬὨοί. οί. 
ττοί Μ.103.4008); [Π18 1568. ἀδεμθα ΥΟΘΡΟ 1516 ΤΟΥ ΤῆΘῊΝ ΠΟΥΘΒ165 
τοῦτό ἐστι τὸ ποιοῦν τοῖς αἱρετικοῖς τὴν πλάνην, τὸ ταὐτὸ λέγειν 
τὴν φ. καὶ τὴν ὑπόστασιν... ἀδύνατον...μιᾶς ᾧ. λέγειν τὴν ψυχὴν 
καὶ τὸ σῶμα πρὸς ἄλληλα συγκρινόμενα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πλεῖσται ὑπο- 
στάσεις τῶν ἀνθρώπων εἶσί, πάντες δὲ τὸν αὐτὸν ἐπιδέχονται λόγον 
τῆς φ. ... τῶν πλείστων καὶ διαφόρων ὑποστάσεων μίαν ᾧ. φαμέν" 
ἑκάστης δηλαδὴ ὑποστάσεως δύο φ. ἐχούσης, καὶ ἐν δυσὶ τελούσης ταῖς 
φ., ψυχῆς λέγω καὶ σώματος 0.1). 7.0.3.3(Δ1.94.0028). 

ΕΥ̓͂. ΟἸτβιοϊ. ; οὐ ποάοχ ψυυϊτοια αίογε Νεϑίουίαβ, ἰῃ 80 ἴδ 5 
ἴπον ἐπίπ|κ ἴῃ ἴθυπὶβ οὗ ΠΌΙΏΡΕΙ, Βρθακ οἵ ἔνψο παίυγοβ, 85 νγ85 
ϑατητεα ὃν δεν. Αητιαρ. πββί. 5. οά (1.89.1); 

Α.. οὗ μαΐατοϑ οἱ (μγιβέ; 1. δβ ὕνο; 8. ἘΒΧρῇο νῦν τῶν Γαλιλαίων 
δύο ὀνομαζόντων ῴ, ἔχειν τὸν Χριστὸν..«ὡς οὐκ εἰδότων ὅτι ἡ οὐσία 
τοῦ φωτὸς ἑτέρᾳ οὐ μίγνυται ὕλῃ Ματι.ερ..«444.80.] 5. οι. 6}.(Μ.86. 
0044}; λέγουσι γὰρ καὶ αὐτοὶ ὡς ἀκούω δύο φ., ἈΡΟ]].ερ. Πίον.1.2 
(Ρ.257.10; ΜΙΡΙ, 8,928); εἴ, οὐ δύο πρόσωπα οὐδὲ δύο φ. 1ᾶ. βἀ.Ξεε. 
Ρι.31τ(ρ.170.3)8Ρ.1 δοπῖ, Ἡ ἡπομορ.(Μ.86.18730)}; θεὸς. «ἀμφότερα, 
τὸ δὲ προσλαβόν, καὶ τὸ προσληφθέν- δύο φ, εἰς ἕν συνδραμοῦσαι, 
οὐχ υἱοὶ δύο αΥτ.ΝΆ2Ζ.0».37.2(31.36.2854}; αἱ φΦ. διΐστανται...εἰ,..καὶ τὸ 
συναμφότερον ἕν, ἀλλ᾽ οὐ τῇ φ., τῇ δὲ συνόδῳ τούτων 18.30.ϑίρ.120.6; 
11313); φύσεις..-δύο θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἐπεὶ καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα" υἱοὶ 
δὲ οὐ δύο, οὐδὲ θεοί 4 ἐῤ.ιτοι( Μ.37.180Ὰ); κατηγοροῦσιν ἡμῶν 536. 
ἈΡΟΙΠΠΠδτία 5], ὡς δύο φ. εἰσαγόντων ἀπηρτημένας, ἢ μαχομένας τδ. 
τοζίζοι Α); ΟΥΟΝ 55. ῥοὶ!, 4ο(}1.45.12464); ὁ Χριστὸς δύο ὑπάρχων 
φ. Ἰὰ, [γ.5(}1.46.11120}); ὁ Χριστός, ἃ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὃ δύο τελείων φ. 
εἷς υἱός ΑἸΏΡΗ, Κ.(Ρ.55); ἕνα..υἱὸν τὸν Χριστὸν δύο φύσεών φημι 
ἀσυγχύτως ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως, οὐκ ἀρνούμενος τὴν θείαν οὐδὲ τὴν 
ἀνθρωπείαν..«ἡ ληφθεῖσα πάσχει φ., ἡ δὲ λαβοῦσα ἀπαθὴς μένει 
«ονεἰς ἕν πρόσωπον συντελοῦσιν αἱ διτταὶ φ. ἐῤι(ρ.5π; Μ,39.112.41}; 
δύο.. ᾧ. τελείων ἕνωσις γεγένηται ἀφράστως Ατλθν. βη.σννιδιαρ. Τάς. 
ἐγατι.2(4.130); ἐν αὐτῷ ἑκατέρα ῴ. ἐστίν...ὡς θεὸς λαλεῖ τὰ θεῖα.. ὡς 
ἄνθρωπος λαλεῖ τὰ τοῦ ἀνθρώπου 1ὰ. Κ΄ ἀρ. Ῥοεὶ Βαΐγ.2(ρ.15.6); εἰ 
γὰρ θεὸς τέλειος ὃ αὐτός, δύο ᾧ. ἄρα ὃ αὐτός, καθάπερ ἡ τῶν Καππα- 
δοκῶν εἰσηγεῖται καινοτομία Διοδώρου τε καὶ Ἀθανασίου ἡ οἴησις καὶ 
τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ ὁ τῦφος... κηρύττουσι δὲ καθάπερ οἱ Γρηγόριοι τὴν τῶν 
φ. δυάδα ῬοΪΕΠῚ, Κν.174{0.274.20)4Ρ.1 δοῦτ, ΕΠ ποπορὰ,(]1.86.18640); 
οὕτω...τῆς θείας ἐνιδρυμένης τῷ σώματι φ. ... ἐν πρόσωπον τὰ συναμ- 
φότερα ἀπετέλεσεν... οὐκ ἐν μιᾷ μόνῃ φ., ἀλλ᾽ ἐν δυσὶ τελείαις {1 τγϑ. 
6ῤ.(αδ5.(3.)440}; οἷ, αἴϑο ἰδίου. ρυβ- (μα]οβάοπίαμ τυχίζουβ δύο φ. 
κηρύττοντα (τεῖ, 70.1:14), καὶ ἕνα υἱόν Ῥαμ] τη. ἤον!.2(0.13.τ2; Μ, 
77. Ἰ441Ὰ};; (Ὀνο- παίατεβ. ἔουπλαΐα ἰη, [5140 ὈῸ], 6 ῥ.1.23,203,322,405 
(21.γ8.197,360Α,360Β,4004) 15 οἱ ἀοιθεξα] ἀα με π ἰο γ}; καί ἐστιν 

τ Ε] - 

εἷς υἱός, οὐ τῶν ᾧ. εἰς δύο ὑποστάσεις διαιρουμένων, ἀλλὰ τῆς φρικτῆς 
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οἰκονομίας τὰς δύο φ. εἰς μέαν ὑπόστασιν ἐνωσάσης Ῥτος].ΟΡ 7γ. 
(Ρ.49.2{Πς ; Μ.65.8850); Ὁ. ἱπιρ]Π οὐ ]Ὺ ὥσπερ... «ἡ κιβωτὸς κεχρυσωμένη 
υννοὕτω καὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ σῶμα.. ἔσωθεν μὲν τῷ λόγῳ κοσμούμενον, 
ἔξωθεν δὲ τῷ πνεύματι φρουρούμενον. ἵνα ἐξ ἀμφοτέρων τὸ περι- 
φανὲς τῶν φ. παραδειχθῇ [τεης ἢ..8(Ν1.7.12334)00. 1 δοπί. ΒΝ ἐς εἰ 
Ἐπίιτ(Μ.86.13124); ἀπ᾿ ἐκείνου [530. ᾿]ησοδ)] ἤρξατο θεία καὶ ἀνθρω- 
πίνη συνυφαίνεσθαι φ. Οτ,(εἶἷς.3.28(Ρ.226.1τ4; Μ.11.956}); 1α,70.32:1τό 
(9; Ρ.451.288:.; Μιτ4.1844)}; οἔϊά, ῥγέρς.τ.2.τ(ρ.27.22; Μ.11.130Ὰ}}} 
19.2.2.6(0.14τ.8, ; στοῦ.) ; ἵνα..«τὰ περὶ τῆς θειοτέρας αὐτοῦ φ. ... 
διαλάβωμεν..-«παριστῶντες ὡς οὐκ ἀνθρωπείας ἄρα ἦν ᾧ. ἡ περὶ 
αὐτὸν δύναμις Ἰθα.4.6.3.2(ρΡ.τοϑ, τοῦ, ; Μ.22.18501.); οὐ Πστὰ5. ̓ ς, 
54.2(ΜῸ.Ρ1..9.5 484}; 1ἃ. Τγίηιο τ 4( 1. Ρ]..1ο.2028); τδι0.τα(201Ὰ); 1.0. 
4(2834}); ἐδιιτ.4ο(4254); εἰ μὲν οὖν ἀνθρώπου γενόμενος υἱὸς ἀμέτοχος 
ἢν τῆς ἀνθρωπίνης φ., ἀκόλουθον ἂν ἦν θεοῦ υἱὸν ὄντα αὐτὸν μηδὲ 
κοινωνεῖν τῆς θείας οὐσίας λέγειν ΟΥΙΝ 85. ἔμη.32(2 Ρ.32.7; Μ.45. 
5070) ; οὐ δύο λέγομεν, θεὸν ἰδίᾳ, καὶ ἄνθρωπον ἰδίᾳ (εἷς γὰρ ἦν), ἀλλὰ 
κατ᾽ ἐπίνοιαν τὴν ἑκάστου ᾧ. λογιζόμενοι Ἡιάγτη ({Β65.)}}μεη.4{(1. 
2930; Μ.29.7040); μὴ συγχύσῃς τὰς φ., καὶ οὐ ναρκήσῃς περὶ τὴν 
οἰκονομίαν Απτι ΡΟ] ἀρ. Απαϑί. 5. σά τοί Μ.80.1608); Ο. ἀεποίηρ αἵ 

ους τἰπὶς τῆς αἰνίπῖτν, αἱ δηΐου [η6 τπϑπμοοα οὗ (τιβὲ τὸ 
ἀληθὲς...τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ τοῦ σώματος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἀνθρωπίνης 
φ. --. θεὸς γὰρ ὧν ὁμοῦ τε καὶ ἄνθρωπος ΤΜςε!. » .1(Μ.5.χ221λ}ᾺΡ. 
Απαβί,βι κοί. τ2(Μ9.80.2204Ὰ); τὸν Μαρκίωνα. .«ἀθετοῦντα αὐτοῦ τὴν ἐκ 
Μαρίας γένεσιν κατὰ τὴν θείαν αὐτοῦ φ. ἀποφήνασθαι ὡς ἄρα ἐγεν- 
νήθη ἐκ Μαρίας Οτ. 7ο.το.δ(4; Ρ.176.1ο; Μ.14.3168); 1δ.10.2(1; Ρ.209. 
τό; κ25 0) οἷῖ. 5. ΠΙ.Α. 4; τὸ διαλλάττον τῆς φ. τοῦ υἱοῦ πρὸς τὰ 
γενητά ΑἸΉ..«4γν.1.55(Μ.26.1284}; τοῦ, 1,..2:52 ὡς εἶναι τῆς ἀνθρω- 
πίνης φ. τὴν προκοπήν 1Ὁ.3.52(4364) ; ἵνα μή τις αὐτὸν κοινὸν ἄνθρωπον 
ἐκ τοῦ πάθους ὑπολάβῃ...τὸ πρὸς ἡμᾶς ἀνόμοιον τῆς φ. διηγεῖται ἡ 
γραφή Ἰάἴπε.534.3(Μ.25.1564); οὐχ ἁπλῶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ξωὴ πάντων 
μκᾶν ὅμοιος κατὰ τὴν ᾧ. τοῖς ἀνθρώποις ἐτύγχανε 10.37.2(τ608); 
τὴν κυριευτικὴν ᾧ. ἈΡΟΪ] εν. εἰ ἀϊτυ.α(ρ.τβδ.10; ΝΜ. ..8.8734}); Οχ, 
Νυ 858. ροὶ!.42(}8.45.12244,8); ἐδάκρυσε.. «ἀληθῶς τὴν φ. τὴν ἡμετέραν 
περιεβάλετο Οτυϑ.ἀουι.63.2 ΤΉ .0.(8,5770}; 14.» 60..1.2(2.461Ὰ)}; 

2. τπουρῇ Ομ τίϑε μὰ 5 ἃ Βυμηδη ᾧ. ἮΘ 15 ποῖ τηϑη φύσει Ἰῃ 58 116 
αν 85 ἢ6 15 ἀϊνίης ὡς ἄνθρωπος ταφείς, ἀνέστη.. «ὡς θεός, φύσει θεὸς 
ὧν καὶ ἄνθρωπος Με]. ῥα55.8 ρ.2.16; καθεύδει ὁ ἄυπνον ἔχων τὴν φ. 
ὡς θεός ΗΙρρ.Νοεϊ.τϑ(ρ.263.15; Μ.1ο.8288) ; φύσει μὲν αὐτοῦ ἀρχὴ ἡ 
θεότης, πρὸς ἡμᾶς δέ, μὴ ἀπὸ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ δυναμένους ἄρξασθαι 
τῆς περὶ αὐτοῦ ἀληθείας, ἡ ἀνθρωπότης αὐτοῦ, καθ᾽ ὃ τοῖς νηπίοις 
καταγγέλλεται ᾿Ιησοῦς Χριοτός, καὶ οὗτος ἐσταυρωμένος ΟΥ, [60.1.18 
(2ο; Ρ.22,32; Μ.14.530); ἔργῳ μὲν ἔνδοθεν... .καὶ πράξει θεὸν καὶ φύσει 
θεοῦ γνήσιον υἱόν, ἄνθρωπον δὲ καθαρόν...ἐξωτάτω περικείμενον... καὶ 
ναοῦ χρῆμα περικαλλές Ἰυυβι. Ἡρακί, τοίρ.31.12; Μ.18,6338); θεὸν ἐν 
ἀνθρώπου γεγονέναι σώματι καὶ οὐδὲν ἄλλο τὴν φ. εἶναι ἢ θεοῦ λόγον 
Ἐπ5.4.6,3.7{0.143.25 ; Μ.22.2418); τῶν..«ἀτόπων ἐστὶν υἱὸν θεοῦ... 
κατὰ φ. ὄντα θεὸν.. ὅτε παρὰ ᾧ. μὲν ξαυτοῦ ἐκ Μαρίας γέγονεν ἄνθρω- 
πος, ὅμοιον αὐτὸν γενέσθαι τοῖς κατὰ φ, ἀνθρώποις ἐν τῷ ἑαυτοῦ παρὰ 
φ. (παρὰ φ. γὰρ ἦν αὐτῷ θεῷ ὄντι γενέσθαι ἄνθρωπον), ἐν τῷ κατὰ Φ. 
δὲ ἑαυτοῦ μὴ εἶναι αὐτὸν ὅμοιον τῷ πατρὶ τῷ γεννήσαντι (τεο.1 06. 
οῤ.ἀορηνιαρ.ἘΡΙΡΉ. παον.13.τϑίρ.291.τοῦ!,; Μ.42.4374} τοῦ σωτῆρος... 
φύσει λόγου ὄντος ΔΊΆ..4»ν.2.4(}1.26.τ538); τοῦ. ῬΥ.8:22 οὐ πάντως τὸ 
λεγόμενον κτίζεσθαι ἤδη καὶ τῇ φ. καὶ τῇ οὐσίᾳ κτίσμα ἐστί 16.2.45 
(2444}; συνεχώρησεν παθεῖν τὸν τῇ φ. ἀπαθῆ, τὸν υἱόν (οη5ὶ. Αρ.2.24. 
4; ΟΥΙΝ 95. μη ( Ρ.ττ7.8; Μ.45.6078); τὴν τοῦ δούλου μορφὴν... 
ἐπεποιῆσθαί᾽ φησιν, ὅπερ ὁ ἀναλαβὼν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φ. ἦν 1δ.0(2 
Ρ.133.0; 7174}; 3. οὗ τὰς ἀϊνίηα ἡδίαγτα ἰὰ ῥάτίο. τὴν γραφὴν. «τοῖς 
τῆς φ. χαρακτηριστικοῖς κεχρημένην.. υἱὸν ἀληθινὸν..«σοφέαν, καὶ 
λόγον Βα5..5ρῖγ.17(3.140; ΝΙ.32.066); τὴν μὲν ᾧ. νόει θεοπρεπῶς, τὰ δὲ 
ταπεινότερα τῶν ῥημάτων δέχον οἰκονομικῶς Βαδ5,"ομ.15.2(2,1220 ; 
Μ.31.4680); λόγος ὦν, διὰ τὸ ἀπαθὲς σὰρξ ἐγένετο, ἀμεταβλήτου 
μενούσης τῆς φ. (Βτγ5."αἰν.2.τ(6.3020); καταβέβηκεν μὲν τῇ εἰς τὸν 
ἄνθρωπον ἐνοικήσει' ἔστιν δὲ ἐν οὐρανῷ τῷ ἀπεριγράφῳ τῆς φ. πᾶσιν 
παρών ἸΤΒάτΝορϑ. Κ᾽ ἴπειτοίρ.3ο1.26; Ν΄.66.0840); ὁ βροτὸς γενό- 
μενος, μένων θεός, μὴ τραπεὶς τὴν ᾧ. .-- ὁ λόγος σὰρξ γενόμενος, 
κἀκεῖνο μείνας, οὐκ εἰς τοῦτο μεταπεσὼν τῇ φ. Τζθ5, Ν 2. τα ].τ.20 
(Ν1.38.876); ΟρΡΡ. οἰκονομέα: θεὸς αὐτοῦ [3ς, οἵ (Ὠ1]51} γέγονε κατ᾽ 
οἰκονομίαν, διότι ἄνθρωπος, ἡμῶν δὲ κατὰ φ. δεσπότης ἐστὶ καὶ θεός 
Ατῇῃ ὗε εἰ ε..4γ5.8(}1.26.09660} ; ἕνα...γινώσκῃς, τίς μὲν φύσεως λόγος, 
εἰς δὲ λόγος οἰκονομίας τ.Ν42.0».20.18(ρ.102.5; Μ.26.070); μορφὴ... 
θεοῦ καὶ μορφὴ δούλου, τὰ μὲν κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν φᾧ. ὦν, τὰ δὲ κατὰ 
τὴν φιλάνθρωπον οἰκονομίαν γενόμενος Οὐ ΝΥ55. μη, 4(2 Ρ.δθ6.5; Μ.45. 

6370); συνάπτει ἀεὶ τῷ περὶ τῆς ἀκτίστου φ. καὶ τὸν τῆς οἰκονομίας 
λόγον ὕΠτνϑ. ο»»ι.3.2 ἢ Ηρ. (12.268); οἱ, ἩΠΑτΙαβ Τγίη.το,22(Μ.ΓῈ. 
το, 560 Ὶ) ; ἐδ.το.66(3948) ;1,δοπί. Β.αγρ. δεν (Μ.86.10314} οἵ. δέω εἰπεῖν 

“- “- ἦ ἐν τῷ ὅρῳ τῆς φ. τὸν θεὸν λόγον ἔχειν τὴν πρὸς τὸ ἡμέτερον ἕνωσιν 19. 
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( 9408) ; σαττ] θα ἴο ἰεηρτῃ οὗ ἀεηνίῃρ' ΘΙ ΡΒΊΔΠΓ8] οχίβίθηςσα ἰοισάρξ: 
οὐ γὰρ οὐσία τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲ φ. ἡ σὰρξ αὐτοῦ, ἀλλὰ νόμος οἰκονομίας 
Τι..11 ΑἹ. Ρ. ΔΡ.Επβο Μοι,ε}.(}.86. 9048); οἵ. οὐ γὰρ φύσεως ἔχει 
λόγον ἡ τοῦ θεοῦ λόγου σάρκωσις, ἀλλ᾽ οἰκονομίας ὑπὲρ φ. πραττο- 
μένης ὑπὸ θεοῦ ἐκ μὲν τῆς κοινῆς. «ἡμῶν φ. ἤτοι οὐσίας Ἰά. [γ.2(Μ.86. 

2730). 
Β. ρτε- βδιοβάομίδῃ νίεννβ ἰαῖευ τεραγάθα 85 μείθτοσοχ : ρτοῦ- 

ἰθπα ςοπιρ οαϊρα ὃν οσοηνίοτίοιι οὗ ταθὴν {παΐ ἴο Ὀ6 ἈΗγΤΉΙΗΡ ΤΠΟΤῈ 
{88ῃ ἃ τηρητῖαὶ δ ϑισδοῦοη 8 'Φ. τηδὲ 6 γα ζϑα 1 4. σοποτγοΐο, 
ἰπᾶάθρεπαάφπξ δπϊν, ἃ Ὠνροβίββίβ ; ἤθποα (1) νὼ φύσεις τηεδηΐ ἵνο 
᾿νροξίδβοβ, ας μεγα ἀτὸ ἰνο φύσεις ἴῃ ΟΠ τδί, {πευθίοτα ἀπίοῃ 
σδηηοῖ 6 φυσική ΟΥ καθ᾽ ὑπόστασιν πᾷ τοῦδ Ὀ6 ΘΧΡΙΑΙ Θά ἴῃ 
βουὴ ΟΠ ΕΣ μὰν : ἴΠπ5 ΑΠΕΙΟΘΉΘη 65, 650. ΝΕΒΌΟΤΙΙΒ; (2) ἔνγο φύσεις 
τηδϑηΐ τνὸ Ὠγροβίαβεβ, πὲ Ὁ σιβί 15 ὁπ6 ἤγροβίβϑίβ, [πουθίουθ δὴ 
Ομ]ν πᾶν οπδ φύσις: 50 ΤΟΧΟΙΌΠΠΕΙ5. Οὗ ΤἸπΟΠΟργ 5165; φασὶ γάρ 
[5ε; Ἐπ γοΒ 4157’ εἰ δύο ᾧ. ἐπὶ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ φατε, οὐκ ἔστι͵ δὲ φ. 
ἀνυπόστατος, δύο ἄρα ἂν εἶεν καὶ αἱ ὑποστάσεις" εἷς δέ ἐστιν ἀμφοτέ- 
ροις..««ἀγών, κἂν ᾧ σκόπος ἧ διάφορος. οἱ μὲν γὰρ ἵνα ταῖς ᾧ. συν- 
εἰσάγωσι τὰς ὑποστάσεις, οἱ δὲ ἵνα διὰ τῶν ὑποστάσεων καὶ τὰς φ. 
ἀνέλωσι, τῷ αὐτῷ κέχρηνται προβλήματι Ἐ,ιδοτῖ. Β. Λ εεὶ. δὲ μέ, τ( Μ.86. 
1760); 71. ΒΙοάοσιβ, σγηϑης, (Μ.33.1 5608) οἰτ, 5. λόγος ; 41δ.α 5600) εἷϊ. 
8, χάρις; ἹΠαΤΜΟρβ. ἢ. Ἰηοιδίρ.209.τοῦ;, ; Μι66.ο81.;8) οἵ, 5, ἀπρόσω- 
πος ; 1δ.(ρ.30ο ; οὔτ) ; οἵ. 1Ὁ. τϑ(ρ. 808, 2: 9808); 1}. πίρ. 292: οὔσοί,); τήν 
τε διαίρεσιν τῶν φ. ποιεῖται, καὶ...τὴν διαφορὰν τῆς τε τοῦ λαβόντος φ. 
καὶ τῆς τοῦ ληφθέντος ἡμῖν ὑποδείκνυσιν ἡ..«γραφή Ἰὰ. Κ» «ροϊ! 4(ρ.3:21. 
13}; [τοῖ΄. 10.ς:τ0] ἐγὼ μέν, ὡς ὁρᾶτε, δύναμαι μὲν ποιεῖν οὐδὲν κατὰ τὴν 
οἰκείαν φ., ἅτε ἄνθρωπος ὧν" ἐργάζομαι δέ, ἐπειδὴ ἐν ἐμοὶ μένων ὁ πατὴρ 
ἅπαντα ποιεῖ 1δ.5(0.317.2; Μ.66, ΤοοΟΒ); ὁ... λόγος... εἴληφεν... ἄνθρωπον 
τέλειον τὴν φ. ἐκ ψυχῆς τε νοερᾶς καὶ σαρκὸς συνεστῶτα ἀνθρωπίνης᾽ ὃν 
ἄνθρωπον ὄντα καθ᾽ ἡμᾶς τὴν ᾧ. 14. ἐγηηδι(ρ.ο8.1γῖ.; Μ.66.1ο178); 
Ναβί. : οἵ. τουΐδ παΐατα σοτηρδθ π᾿ ρᾶ5 θεβοίη ἀπὴθ δαΐγο ἤδίατ6 
ῬΟῸΙΪ δίτα εἴ ῬΟΌΪ νἰντο.. «Οοτηπηδηΐ ἄοπο, ἄε5 ἀθὰχ παύαγεϑ σοτη- 
ΡΙδί65, ἀἸ5-ἴὰ ππὸ 5θὺ]6 πδέυτο, ρα βαιο] υπιϑηϊζό εϑῖ σοτηρ δ εἴ 
ἢ Ρ85 Ρεβοίῃ ἀξ ᾿᾿ππίοη 46 ἴα ἀϊντηῖϊτέ μου ἔξγε μοιητας ἡ Νεϑί, 
Ἡ δγαεϊ14.2.τ(ρ.268); τοαῖϊς πίοι... (1 ΔΡΟΙ ΡΘΥῚ ὯΠῸΕ ΘΟΙΏΡΟΒΙ ΠΟΙ 
ες παΐττοβ ἃ σοιηριέξζευ τἀπὸ πδίαγα, ἃ θὰ ἃ 1148 46 παίαγεβ 
ἱποοιηρ ξίθβ. οεἢ]8 αὶ α ᾿ἴδὰ ἃ 1᾿8146 ἀθ πϑίιπσθα σοτηρ]δῖρβ, 86. ἔαἱτ 
ΘΠ ΠΠ ΡΙΟβόροη οἷ ο᾽ ἐδ δὴ σϑὶα χα᾿6]16 βαβίβίς...16 ΠῈ βέρατε ρδ5 
[65 πβέυγεβ, ρασ ἐσαπβατοι εἴ ρδγ Ἰβο θιηθηϊ...16 π6 ρα γ]6 Ῥᾷ5 ΠῸΠ 
ΡΙὰβ α.π6 Ἰἰαίβου 41} ἃ Πδὰ ῬΔΥ 3Ππ|οὰὙ οἴ ΡΆΙ Τἀρρυοοπεπιθηζ... 
Ἶ6 τ’ αἱ ρᾶ5 1 ποὴ ρ[υ5 46 ἐθηίοη ἃ ἐα ᾿θὰ ρδΓ ἔρα!τέ αἰ ποηπεὺτ 
οἵ Ῥυϊββαποο, τηϑὶβ (6116 οἶδδὲ ἀπὲ ἀπ ]0Π) ἀξ πδειιτε5, εἴ 6 πϑίαγο5 
οοτηρ!δίρ5, ἐδ,(ρ,276); τῶν δύο φ. μία ἐστὶν αὐθεντία...καὶ ἕν πρόσω- 
πὸν κατὰ μίαν ἀξίαν καὶ τὴν αὐτὴν τιμήν ἰὰ. ἐγ.Α ττ(ρ.1το6.τ6}Δ}Ρ. 
Ταβίλ.εο  (ρ.08.2; Μ.86.10218);Σ7 ἐδι τχίρ.281.9)αρ.ὑντ. Ν βι.2.6 
(0.42.6; 6᾽.44Ὲ) εἷξ, 5. διπλόος ; οἵ. ορογίεί ΤΉ 6 παϊμγας ἴῃ σμῖς βγὸ- 
»͵ἱοίαιϑις οἱ εἷς βὲν μηγαδίϊομι.. ἀρηἑαίοηι αῦι ἐμ εἰσὶ ριον ]αηΣ εἰ 
τητη εοηβίενὶ βίζμρ. ον ἀπας ρεγϑξογας παρε ρεγεομαρι ἐασίρηις, 
δ μηα ἀρῥεϊαϊοηο Ο γί ἀπμας παίμγας εἰρη εἰσηίβεανμες, δ ατ 
(ρ.το6.22) ; 1Ὁ.Β. οίρ.224.)40.(] ατετιαεὶ, (Η.3.8ο060) οἶζ. 5. συνάπτω ; 
ἐδ. ο(ρ.262.δ)αρ.γτ.ροϊ ογἱεηὶ. 3(0.30.12.; δ᾽, τόσ) οἵ, 5. προσκυνὴ- 
τός; 1Δ.ἐῤ.Ογν, (ρ.3ο.18; Μ.7}.520) οἷϊ. 5, λόγος; οἵ, τὰΟ γτεπάς 
Ῥου Ροῖοῖ 48 ἀόρατί ἀς το Ὠἰδζοῖτο 16 ογέδτουτν 465 πδίστοβ οἴ ΠΟΙ 
Ἰε ρεοβόροπ ἀ ππίοη. οὐ Οἷς ἐνιιε ἀε αἴτε ἄδιιχ πδίιτοθ ἨΠῚς5 
9815 σοπξαβίοη, οἱ ὈΙΘΗ οοηδϑ86 εἵ (115-16, δὲ 1] τ τε ρασβίτγα Ρ88 
᾿τηρόββίθὶς ἄς ἀἰτο ἄδτι5 θ᾿ μοι ἀπ ααίτα εἴ ἀἢ δαΐτε δὴ οὁ6 4] σοη- 
σΟΥπ6 ᾿'Έββθηοα οἴ πο 65. 6 αἱ σομοοίῃε }᾿πηἰτέ ἄπ Ῥσοβόρομ, 1ά. 
Ἠεγαοϊἀ.τ.4(Ρ0.τ36); πο ἀδδ ῥτοβόροῃβ ἃ δὰ [δ ἢ ρτοϑόρομῃ, 
οἴ ΠΟῚ ΘὮ δβϑεῆςς ηἷ ξὴ ἢδίῃζα...165 πδίθ 165 βα ββῖεπὶ ἀδη5 ΙΘῸὙ5 
Ργοβόρουβ εἰ ἄβδηβ ἰετα πδΐατεβ εἰ ἄδηβ ἰῈ Ὀγοθόροῃ αἰ ἸΠΏΟΠ. 
απαπῖ δὰ ρίόβόροι πίασεῖ ἄς Ἰππε, δαῖτα βοτί αἰ τηδπιθ εἢ 
νοσῖα ὅὲ ᾿᾿τηίοη ; αἰηϑὶ 11 αὖν ἃ αὐ Ῥτοβόροη ΡΟΣ 165 ἀδὰχ 
παίμτεβ, ἐϑ.2.1(0.1031.); οἐ5ῖ δὰ (μτίσι σα ἀρραγοππεπῦ 165 ἄθιχ 
πϑίατοϑ, εἴ ποὺ ἃ σα Ἰὲ Ἄεῖθε, 1.1. 2(ρ.150); ἢ] δῃ οβὲ ἅτ ποτα 
ἄς Ῥϊειι σοπηπιο ἀι Ποη ἄς Ἐ1]15, ᾿θπι ᾿παῖαας [65 πδίπγοβ οἵ Π᾿ἈΠΓΥΕ 
Ἰς ρτοξόροη ροὺσ 65 ἄδαχ ἤδίστεβ δ πο ΡΟΌΥ ππὸ 6ββθηςο, 1.2.1 
(Ρ.τοῖ); τὸ ᾿Χριστὸς᾽ καὶ τὸ “υἱός᾽ καὶ τὸ 'κύριος᾽, ἐπὶ τοῦ μονο- 
γενοῦς.. «λαμβανόμενον, τῶν φ."ἐστι τῶν δύο σημαντικὸν καὶ ποτὲ μὲν 
δηλοῦν τὴν θεότητα, ποτὲ δὲ τὴν ἀνθρωπότητα, ποτὲ δὲ ἀμφότερα 
ἴα. ἐκ» .ΟΟτο(ρ.269.τ18}); οἵ, Ῥᾷγοβ πὸ ᾽αἱ α1 σα Πῖδὰ 16  ευθα π᾽ εϑί 
Ῥδ5 ΠιοΙΐ.. Ὑπ815 18 ΟΠΑΙΓ, οἶθβὲ ΡΟΣ σαὶα απ6 16 5115 δοσαβέ, ἰά, 
Ἠενγαείά.2.τ(0.220}; 2. ἴθ νίεν δϑουθεὰ τὸ Μοηΐδηϊϑ μίαν ὃ 
Χριστὸς ἔχει τὴν ᾧ. ... καὶ πρὸ τῆς σαρκὸς καὶ μετὰ τῆς σαρκός, ἵνα 
μὴ διάφορος γένηται, ἀνόμοια..-πράττων ΜΟΙ. ἔγ.ΆΡ, οεῖ. Ῥαϊν.4τ 
(ρ.3ο6.8); ΑὙίδη πιστεύομεν.. «τὸν υἱόν..-σαρκωθέντα, οὐκ ἐνανθρωπή- 
σαντα, οὔτε γὰρ ψυχὴν ἀνθρωπίνην ἀνείληφεν...οὐ δύο φ., ἐπεὶ μὴ 
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τέλειος ἦν ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἀντ ψυχῆς θεὸς ἦν ἐν σαρκί, μία τὸ ὅλον 
κατὰ σύνθεσιν ᾧ. Ἑξμάοχ. ξγΡ. Ὀοεῖ. Ῥαϊτ.ο(ρ.6ς.γ{.}; Χριστὸς... «ἕν 
πρόσωπον, μέα σύνθετος φ., καθάπερ τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος 
ἄνθρωπον γνωρίζομεν- εἰ δὲ καὶ ψυχὴν εἶχεν. «μάχεται τὰ κινήματα 
θεοῦ καὶ ψυχῆς Γλις. ΑἸ «ΡαξΞεῖ. (ρ.6ς.20); τεῦ, 70. 14:10 τὸ ἕν εἶναι 
πάντως οὐ κατὰ Φ. λέγει ἴβς. ὁ Ἄρειος), ἀλλὰ κατὰ ὁμόνοιαν..«καὶ 
ἀρνοῦνται ψυχὴν αὐτὸν ἀνθρωπείαν εἰληφέναι ἘρΙρΗ.ἠαον 69. τοίρ. τόρ, 
3; Μ.42.2328); ΤΠατιἤσεν.4(4.350); Μδπιο}). ὁ δὲ τοῦ ἀϊδίον φωτὸς 
υἱὸς τὴν ἐδίαν οὐσέαν ἐν τῷ ὄρει ἐφανέρωσεν, οὐ δύο ἔχων φ., ἀλλὰ μίαν 
ἐν τῷ ὁρατῷ καὶ ἀοράτῳ δτι.ερ. δεν! (ρ.4οδ)αρ.Επβι Μοπ.}.(Μ.8ό. 
0048); μία τοῦ φωτὸς ἐστιν...ἡ φ. καὶ μέᾳ αὐτοῦ ἡ ἐνέργεια... οὐ γὰρ 
οὐσίας ἥψατο σαρκός, ἀλλ᾽ ὁμοιώματι.. «σαρκὸς ἐσκιάσθη 14 ρ. Ζεῦ. 

ἈΡ. οεῖ, Ῥαΐν. «ἀρ. 406,12); οὗ, 1514. ΡῈ]. ἐρῥ. τ 1ολ(Μ,. "18.252. }: Ἔν 
πυίδη ἐστὶ θεὸς ἀληθινὸς ὁ ἄσαρκος ἐν σαρκὶ φανερωθείς... 
δύο πρόσωπα οὐδὲ δύο φ. ἈΔΡΟΪ], Π.5ἐε. ρὲ. 3τίρ.170.3)ὰΡ.εοηῖ. Ι. 
πιοηορῆ. (. 86. 18730); ἈΡΟ]]. Μά. ἵμειθ(ρ. το. τό; Μ,.0}.8.8)70) εἷϊ. 
ἐνέργεια; μία φ. ἐστίν, ἐπειδὴ πρόσωπον ἕν οὐκ ἔχον εἰς δύο ἐἰδικῤόνν 
«(ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄνθρωπος μία φ. Ἰᾶ.6},  ίοη.τ.2(ρ.257.19 1, ΜΡ1..8, 
ϑΔ0Β): ἦδιτιδί(Ρ.2 58,1; 9314); εἷς μὲν φύσει υἱὸς θεοῦ εἶς δὲ θετός 
14. »» .8ϑτ(ρ.224. 1 )Ρρ. συν 8: ἡ ροϊ . 42(Μ.45.τ22ο 0}; ἀδύνατον. ..τὸν 
αὐτὸν εἶναι θεόν τε καὶ ἄνθρωπον ἐξ ὁλοκλήρου, ἀλλ᾽ ἐν μονότητι συγ» 
κράτου φ, θεϊκῆς σεσαρκωμένης τῦ.ο(Ρ.2ο6,28)4 0.1, οοητ, Β. ῥοαὶ (1, 
86.10728)}; οὐκ αἰσχύνεται [3-. ὁ Διόδωρος] φ. μὲν τὴν αὐτὴν λέγων, 

γένεσιν δὲ διάφορον... περιττὸν τὴν ἐκ παρθένου γέννησιν εἰσάγεσθαι, 
εἰ μὴ καὶ τὸ γεννώμενον ἐπάξιον εἴη τῆς γεννήσεως 1τδ.142([0.241τ.10 10, 
ἐμ, (τοῦ); δι τοί ῃ.207.12)8}0. [υϑτππμοηοῤρὴ(Ὁ.17.13; Μ.86.1124}}} 
1δ.τογ(Ρ.232.21)4.εεηά.(0.17.8; 11244}; ἄνθρωπος εἷς ἅ Χριστὸς ὡς 
εἷς θεὸς ὃ πατήρ, ὅ ἐστε φύσεως' ὥστε καὶ τοῦτο φύσεως συνθέτου 
μεταξὺ οὔσης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων τϑιτττ(ρ.233.28)αΡ. ἐμά (Ρ.τό.50 : 
11210}}; φύσει μὲν θεὸν καὶ φύσει ἄνθρωπον τὸν κύριον λέγομεν" μιᾷ 
δὲ συγκράτῳ ᾧ. σαρκικῇ τε καὶ θεϊκῇ 1δ.τ40{(0.247.1τ4{.}0 ἐμ: 4.(0.τ7.Ψ 
τ41.: 11248}; προὔπάρχει ὄ ἄνθρωπος Χριστὸς... .ὡς τοῦ κυρίου ἐν τῇ 

τοῦ θεοῦ ἀνθρώπου φύσει θείου πνεύματος ὄντος 1.32(0.211.27)1}0, 
ΟΥςΝνε5. ρο τ2( ΜΝ. 45.11450}; ὁμολογεῖται... «ἐν αὐτῷ τὸ μὲν εἶναι 
κτιστὸν ἐν ἐνότητι τοῦ ἀκτίστου, τὸ δὲ ἄκτιστον ἐν συγκράσει τοῦ 
κτιστοῦ, φ. μιᾶς ἐξ ἑκατέρου μέρους συνισταμένης, μερικὴν ἐνέργειαν 

καὶ τοῦ λόγου συντελέσαντος εἰς τὸ ὅλον μετὰ τῆς θεϊκῆς τελειότητος, 
ὅπερ {καὶ ἐπὶ τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου ἐκ δύο μερῶν ἀτελῶν γίνεται, 
φ. μίαν πληρούντων καὶ ἑνὶ ὀνόματι δηλουμένων 16. το. ΕἸ ἄτυ. (0.187. 
7Π 0  ΜῸΡῚ, 8.873); α. ἐν-τοδίρ.232.31)Ὰ0. Μαχ.ορμςε (Μιοτ. το) 
οἰξ. 5. ἐνέργεια ; δι τοτί,(ρ.248,6,0}1.). 

Ε. ἰογηνα]α μέα ᾧ. τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη ; 1. οΥἱσὶπ, ΑΡΟΪ], 
6}. 7ου.τ(ρ.25ο.γ. ; Μ.28,284) οἷΐ, 5. προσκύνησις ; οἵ, ἐγ.ο(Ρ.2ού, 
28) εἰΐ, βΌΡτΑ ; εἷς... ἦν ἐξ ἀμφοῖν θεότητός τε καὶ ἀνθρωπόάτητος, 
τελείως ἐχουσῶν κατὰ τὸν ἴδιον λόγον τῶν ᾧ. ... ὁ ᾿Εμμανουὴλ ἐκ 
δύο ᾧ. εἷς ὧν καὶ μία ὑπόστασις καὶ μία φ. αὐτοῦ τοῦ λόγου σε- 
σαρκωμένη ϑόνογ. Τ᾿ 1».2:51.{0.237.3}} [ΤΥ Ἰοησ βου θο τὸ ΑἸἢ,, 
ντ, γεαά. (ρ.δ 5.27; 2.488}; ἰά4. αροἱ ογίφηϊ Β(ρ.48.53ο; 61.1788}; 
Ταβίῃιιομορὴ. (Ρ.18.χοὗ. ; Μ.86.1125}3) γνἤετα ὁρ. ζοῦν 15. Ῥτόβοσνοα; 
οἵ, τινὲς. τὴν ἰδίαν αἵρεσιν κρατῦναι βουλόμενοι, τινὰς τῶν Ἀπο- 
λιναρίου λόγων ὡς Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ, ἢ Ἀθανασίου. ἢ 
᾿Ιουλίου ἐπέγραψαν 1,δοπι.Β. ροὶ  (Μ.86.το48.} ; ἀβουθοα τὸ ΑΥ̓τι5 
85 06} 85 ἴοὸ Αροϊ!β' Ἄρειος μέαν ᾧ. τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμέ- 
νὴν φησὶ..«καὶ Ἀπολινάριος τὴν αὐτὴν λέγει ἀπαραλλάκτως φωνήν 
Τιβοπί. Η πόμορ.(Μ.86.τδορο); 2. ἃ5 ἐχρουπαοα ᾿ν ΟνΥ, Ἰῃ το], τὸ 
Νεβίοτίαη σοπίτονετθν ὡς ἐξ ἑνὸς προσώπου τὰ πάντα λελέξεται; 
μία γὰρ ἤδη νοεῖται φ. μετὰ τὴν ἕνωσιν ἡ αὐτοῦ τοῦ λόγου σεσαρκω- 
μένη.. ἄνθρωπος γὰρ εἷς ἀληθῶς συγκείμενος ἐξ ἀνομοίων πραγμάτων, 
ψυχῆς δὴ λέγω καὶ σώματος...τὸ ἑνωθὲν τῷ θεῷ λόγῳ σῶμα φαμὲν 
ἐψυχῶσθαι ψυχῇ λογικῇ Ονγτ Ν 5.2 Ῥτόθιη. (0.32.7; 6᾽.310}); συνῆλθον 
ἀλλήλαις καθ᾽ ἕνωσιν ἀδιάσπαστον ἀσυγχύτως καὶ ἀτρέπτως" ἡ γὰρ 
σὰρξ σάρξ ἐστιν καὶ οὐ θεότης, εἰ καὶ γέγονεν θεοῦ σάρξ' ὁμοίως δὲ 
καὶ ὃ λόγος θεός ἐστι καὶ οὐ σάρξ, εἰ καὶ ἰδίαν ἐποιήσατο τὴν σάρκα 
οἰκονομικῶς.««μετὰ μὲν τὴν ἔνωσιν οὐ διαιροῦμεν τὰς Φ. ἀπ᾽ ἀλλήλων 
«ἀλλ᾽ ἕνα φαμὲν υἱὸν καὶ ὡς οἱ πατέρες εἰρήκασιν, μίαν ᾧ. τοῦ λόγον 
σεσαρκωμένην ἰΔ ει 45 (Ρ.153.17; «5,1370Ὲ.}; μεμένηκε.. «ὅπερ ἦν, 
τουτέστι φύσει θεός, προσλαβὼν δὲ καὶ τὸ εἶναι ἄνθρωπος... εἷς 
μεμένηκεν νἱός, πλὴν οὐκ ἄσαρκος..-ἀμφιεσάμενος δὲ ὥσπερ καὶ τὴν 
ἡμετέραν φ. ἕνα γε μὴν ὁμολογοῦμεν υἱὸν καὶ Χριστὸν καὶ κύριον 
ὡς γεγονότος σαρκὸς τοῦ λόγου" τὸ δὲ σαρκὸς ὅταν εἴπωμεν, ἀνθρώ- 
που φαμέν. ποία τοίνυν ἀνάγκη παθεῖν αὐτὸν εἰς ἰδίαν φ., εἰ λέγοιτο 
μετὰ τὴν ἕνωσιν μία φ. υἱοῦ σεσαρκωμένη ;..-«ἐν τῷ σεσαρκωμένην 
εἰπεῖν ούμπας ὁ λόγος τῆς μετὰ σαρκὸς οἰκονομίας εἰσφέρεται 
(ἐσαρκώθη γὰρ οὐχ ἑτέρως, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαβόμενος 
καὶ ὁμοιωθεὶς κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς) ...κατὰ ἀλήθειάν ἐστι μία 
φ. τοῦ λόγου σεσαρκωμένη. εἰ γὰρ εἷς ἐστιν υἱὸς ὁ φύσει καὶ 
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ἀληθῶς ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγος..«εἴτα κατὰ πρόσληψιν σαρκὸς... 
ἐψυχωμένης νοερῶς προῆλθεν ἄνθρωπος ἐκ γυναικός, οὐκ εἰς δύο 
μερισθήσεται διὰ τοῦτο πράσωπα καὶ υἱούς, ἀλλὰ μεμένηκεν εἷς πλὴν 
οὐκ ἄσαρκος, οὐδὲ ἔξω σώματος, ἀλλ᾽ ἴδιον ἔχων αὐτὸ καθ᾽ ἕνωσιν 
ἀδιάσπαστον 10. 460. 158. τϑ ΕΠ. ; κ5,.14288.}; εἰ γὰρ καὶ εἷς λέγοιτο πρὸς 
ἡμῶν ὃ μονογενὴς υἱὸς τοῦ θεοῦ σεσαρκωμένος καὶ ἐνανθρωπήσας, οὐ 
πέφυρται διὰ τοῦτο.. οὔτε μὴν εἰς τὴν τῆς σαρκὸς ᾧΦφ. μεταπεφοίτηκεν ἡ 
τοῦ λόγου φ. ἀλλ᾽...ἐν ἰδιότητι τῇ κατὰ φ. ἑκατέρου μένοντός τε καὶ 
νοουμένου... «ἀῴφράστως ἐνωθεὶς μίαν ἡμῖν ἔδειξεν υἱοῦ φύσιν, πλήν, ὡς 
ἔφην, σεσαρκωμένην.. οὔτε γὰρ μεμείωται [50. ἡ ἀνθρώπου φ.} οὔτε 
καθά φησιν ὑποκλέπτεται" ἀρκεῖ γὰρ πρὸς δήλωσιν τὴν τελειοτάτην 
τοῦ ὅτι γέγονεν ἄνθρωπος, τὸ λέγειν ὅτι σεσάρκωται 1 .(Ὁ. 150. τοῦ; ; 
5ἢ 14388. )} οἵα ΟΝ δεὶ.2.8(ρ.46.20; δ᾽. 510}; 14.6}.τ(Ρ. 38.22; τ᾿ 130); 
περιττοεπὴς ὅ λέγων φυρμὸν γενέσθαι καὶ σύγκρασιν, εἶ δὴ μία πρὸς 
ἡμῶν ὡμολόγητο φ. υἱοῦ σεσαρκωμένου τε καὶ ἐνανθρωπηκότος 14.(ἦγ. 
μη. (5. 374}; δύο μὲν φ. ἡνῶσθαί φαμεν μετὰ δέ γε τὴν ἕνωσιν..«μέαν ᾿ 
εἶναι πιστεύομεν τὴν τοῦ υἱοῦ φ., ὡς ἑνός, πλὴν ἐνανθρωπήσαντος καὶ 
σεσαρκωμένου 1.6». 40(ρ. 46.0; 52. 115Ὲ}; μίαν τὴν τοῦ υἱοῦ φ., ὅποϊόν 
ἐστιν καὶ ἐπὶ τοῦ κοινοῦ εἰπεῖν ἀνθρώπου" ἐστὶν μὲν γὰρ ἐκ διαφόρων φ., 

ἀπό τε σώματος φημὶ καὶ ψυχῆς, καὶ ὃ μὲν λόγος καὶ ἡ θεωρία οἷδέν 
τὴν διαφοράν, ἑνώσαντες δέ, τότε μίαν ποιοῦμεν ἀνθρώπου φ. --. οὐκέτι 
διέστανται ἀλλήλων τὰ ἑνωθέντα, ἀλλ᾽ εἷς λοιπὸν υἱός, μέα φύσις 
αὐτοῦ, ὡς σαρκωθέντος τοῦ λόγου 1.44{Ρ.35.148,,36.12; 52.13238, 
1344}; 3. ἸῃοΠΟρ γ5116 1886 οἵ Τοτυλα]α πα οὗ Ονγ]πα τεττηθ θ5εα 
ίο ὀΧρίαΐπ " ἐγὼ ἀνέγνων τοῦ μακαρίου Κυρίλλου καὶ τῶν ἁγίων 
πατέρων καὶ τοῦ ἁγίου ᾿᾿θανασίου ὅτε ἐκ δύο μὲν φ. εἶπον πρὸ τῆς ἑνώ- 
σεως, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν... «οὐκέτι δύο φ. εἶπον, ἀλλὰ μίαν Ῥαΐ,ΔΡ. 
(σσρί(μβγοῦ 2.1τ.τ Ρ.144.τοῖ.; Η,2.1681.)}); Ἐπ|ι.1}.(0.143.τοῦ, : Ἡ, 
χό58); ὁ Εὐτυχὴς..«φάσκων πρὸ μὲν τῆς ἐνανθρωπήσεως ...-δύο ᾧ. εἶναι 
θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν μίαν φ. γεγονέναι ΕἾΑν. 
ΌΡ Ρ. 1 εοη.τ(0.28.24; Η,2.54}; Πϑοητ. ΒΟΝ οί. Ἐπ τί Μ 86. 1277} ; 
διὰ τοῦτο καθήρηται Φλαβιανός, ὅ ὅτι μετὰ τὴν ἕνωσιν δύο φ. εἶπεν. ἐγὼ 
δὲ χρήσεις ἔχω τῶν ἁγίων πατέρων Ἀθανασίου Γρηγορίου Κυρίλλου ἐν 
πολλοῖς τόποις ὅτι οὐ δεῖ λέγειν μετὰ τὴν ἕνωσιν δύο φ., ἀλλὰ μίαν 
σεσαρκωμένην τοῦ λόγου φ. Ὠοβοογιιβ ΟἸΤΑΡ. ΟΠ ΑΙς, ἀεί, τί (Ὁ 2.1.1 
Ρ.117.6Ή. ; Η.2.1220); οἵ, τὸ ἐκ δύο δέχομαι" τὸ δύο οὐ δέχομαι 1, 
(ρ.120.14; Η.1266); φ. Αριστοῦ μόνη θεότης εἰ καὶ σεσάρκωται ΤΊΠη,.11 
ΑΙ. }ν.2(ΜΜ.86. 2730); : ον, λτ ρ τ ΜΟΙ. 9} .(Μ.86.921.)} οἷς, 5. 
ἕνωσις; μιᾶς.. «ὑποστάσεως ὁμολογουμένης τοῦ ᾿Εμμανουήλ, ἀκόλουθον 
μίαν ᾧ. ὁμολογεῖν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην, καὶ αὐτὴν ἐνεργοῦσαν 
τὰ θεοπρεπῇ καὶ ἀνθρώπινα" καὶ οὐ κατὰ τὸν Λέοντος τόμον ἐνεργούσας 
δύο φ. καὶ μορφὰς ὑποτίθεσθαι, κοινωνούσας ἀλλήλαις κατὰ συνάφειαν 
σχετικήν δεν. Αητιερ. Ραμ αῇ. ΟΟΡ(δδιγαεί. τοί Η.3.1244Ὰ}; εἶ. μετ- 
«στοιχείωσεν ὁ “λόγος ἣν ἤνωσεν ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν ἀνθρωπό- 
τητα, οὐκ εἰς τὴν ἑαυτοῦ φ., ἔ ἔμεινε γὰρ τοῦτο ὅπερ ἦν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ δόξαν τε καὶ ἐνέργειαν" καὶ τὰ τῆς σαρκὸς ἴδια, γέγονεν ἴδια τοῦ 
λόγου: πῶς ἑκατέραν μορφὴν ἐνεργεῖν τὰ ἴδια δώσομεν ;-.-τῶν μὲν γὰρ 
ἐνεργουμένων καὶ πραττομένων παρὰ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ πολὺ τὸ διά- 
ῴφορον. τὰ μὲν γάρ ἐστι θεοπρεπῆ, τὰ δὲ ἀνθρώπινα... ἀλλ᾽ εἷς ὃ σαρ- 
κωθεὶς λόγος τοῦτό τε κἀκεῖνο ἐνήργηκε, καὶ οὐ τὸ μὲν τῆσδε, τὸ δὲ 
τῆσδε τῆς ᾧ. οὐδὲ ἐπειδὴ διάφορα τὰ ἐνεργηθέντα, διὰ τοῦτο δύο τὰς 
ἐνεργούσας φ. ἤτοι μορφὰς δικαίως ὁριούμεθα δεν. ἀπτ. 6Ρ. Οεειη δ. 

(ΗΕ. 12410)}; ; ΜΙ φ. τερίδοεα ὃν ὁ ὑπόστασις, Ἰᾶ ἀρ.εαΐ, ΤΡ εἰ. 4:τῴ(ρ.71. 
28); τὴν μίαν σεσαρκωμένην τοῦ..«λόγου φ. Οδοιμπι. ΡΆ11.5: 20. (0.454. 
23}; τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐν μιᾷ ᾧ. προσκυνουμένου ὰ. Ηεὗ.τ14{0.462.4); 
ἐκ δύο ᾧ. ἕνα Χριστὸν ὁμολογοῦμεν...«μίαν ὑπόστασιν σύνθετον, καὶ 

μίαν τοῦ θεοῦ λόγου, σεσαρκωμένην σαρκί, ἐψυχωμένην νοερῶς, καθὰ 
Κύριλλος.. ἐδίδαξε" καὶ ἐν δύο ᾧ. τὸν αὐτὸν εἶναι δοξάζοντες, ὡς ἐν 
θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι τὸν ἕνα Χριοτόν, τὸν ἀληθινὸν θεὸν γνωρίξε- 
σθαι ὁμολογοῦμεν ϑεῖρ. 6 ρ.τ(Η.3.703}); 4. ΤΑΊ ΘΥ τ186 οἵ Γουπλ18 τὸ γὰρ 
μὴ λέγειν... τέλειον ἐν ἀνθρωπότητι.. «ἀλλὰ μέαν ᾧ. τοῦ θεοῦ λόγου 
σεσαρκωμένην, ἀἄψυχόν τε καὶ ἄνουν τὸ τοῦ κυρίου σῶμα, τὴν 
Ἀπολιναρίου αἵρεσιν κρατύνει {Ἐπ Ὲ}1χ. ΠῚ ῬΆΡα ἐῤ. Ῥεὶν. τ(Η.2.82 08); 
π᾿ Οντ 5 βοῆσα Ρἤγαβα ΠΔα σϑοοῖνθα οὐἱποῦοχ χὙϑοορη ΠΟ μέαν μὲν 
τοῦ θεοῦ λόγου ᾧφ. σεσαρκωμένην μέντοι καὶ ἐνανθρωπήσασαν, λέγειν 
οὐκ ἀρνούμεθα, διὰ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι τὸν κύριον 
ΕΠΑν.ΟΡ ερ. Τὐάς.(ρ.3.5.20; Μ.δς.8028); πρὸς τοῦτο λέγομεν ὅτε πρῶτον 
μὲν οὐδὲν ἡμῖν ἐναντιοῦται... ἀλλὰ δοξάζομεν μίαν φ. τοῦ θεοῦ λόγου 
σεσαρκωμένην, ἔπειτα δὲ οὐδ᾽ ἔστι τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου {Ἐ,δοηΐ, Β.5εεί. 
8. 4(Μ.86.τ2560) ; ἱπτετρτεϊδξιουβ αἸἰβουξθοα ἡ μία ᾧ. τοῦ θεοῦ λόγου 
σεσαρκωμένη τριπλῆν ἔχει τὴν ἔννοιαν" ἢ γὰρ κατὰ ἀντιστροφὴν λέγοιτο 
«ἢ κατὰ τροπὴν οὐσίας...ἢ ὅτι μία οὖσα ἡ τοῦ λόγου φ. οὐ μόνον 
καθ᾽ ἑαυτὴν ἀλλὰ μετὰ σαρκὸς οὖσα θεωρεῖται... εἰ δὲ κατὰ τὸ τελευταῖον 
σημαινόμενον, πῶς ἡ μετὰ σαρκὸς τοῦ λόγου φ. ... μία τῇ φ. ἐστίν, ἢ 
πῶ: μὴ οὖσα μία τῇ φ., μία φ. λεχθήσεται; Τιϑομς, Βιεαρ. 5 ευ. τ] (1.86, 
τ 50); Πϑοπς. Ππομορ. (Δ. 86, 18058) οἷἱ, 5. δυάς; αἸδξ, ΠΌΤα μέα 

Ἰ5ῸΙ φύσις 

φ. τοῦ λόγου σεσαρκωμένου: εἰ μίαν Φ. τοῦ θεοῦ λόγον σεσαρκωμένου 
καὶ οὐ σεσαρκωμένην εἴποιτε, πῶς οὐ φανερῶς τὴν πατρικὴν διδασκα- 
λίαν παραχαράξετε; εἰ δὲ σεσαρκωμένην ὁμολογεῖτε καὶ οὐ σεσαρκω» 
μένου τοῦ λόγου μίαν φατέ, διὰ τόδε αὐτὸ δύο φ. ἔσται ὃ ἐκ λόγου καὶ 
σαρκὸς Χριστὸς. .«ἄἂρά γε φύσει σαρκὸς τὴν φ. τοῦ λόγου σεσαρκωμένην 
ὁμολογεῖτε, ἣ οὐχί; εἰ μὲν οὖν οὐχὶ ἢ λόγῳ μόνον, ἣ φαντασίᾳ, ἢ 
τροπῇ τοῦ λόγου, τὴν σάρκωσιν εἰδέναι ὑμᾶς ἀπολείπεται" εἰ δὲ 
φύσει σαρκὸς τὴν φ. σεσαρκῶσθαι τοῦ λόγου φατέ, ἄλλην τὴν σαρκοῦ- 
σαν καὶ “ἄλλην τὴν σαρκουμένην ἐν τῷ ἑνὶ συνθέτῳ προσώπῳ Χριστοῦ 
γινωσκόντες, πῶς ἀριθμεῖν ἄνευ δυάδος ταύτας δυνήσεσθε; ἐν. 
4“2(Μ.86. 1064}; ἔοστηδ!ν ἀαβηρά: εἴ τις. ὐμέαν ᾧ. τοῦ θεοῦ λόγου 
σεσαρκωμένην λέγων, μὴ οὕτως αὐτὰ λαμβάνῃ....ὅτι ἐκ τῆς θείας Φ. 
καὶ τῆς ἀνθρωπίνης, τῆς ἑνώσεως καθ᾽ ὑπόστασιν γενομένης, εἷς 
Χριστὸς ἀπετελέσθη ἀλλ᾽ ἐκ τῶν τοιούτων φωνῶν μέαν Φ., ἤτοι 
οὐσίαν, θεότητος καὶ σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ εἰσάγειν ἐπιχειρεῖ..«ἄἁς ἔ. 
(ΟΡ 3)αηαιῇ. ϑ(Η6ῃπ Ρ.170); μίαν ᾧ. ἁπλῶς ἐπὶ Χριοτοῦ λέγειν οὐ 
παραδέχεται, ἀλλὰ μέαν φ. τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην: διὰ τῆς 
προσθήκης τοῦ ᾿σεσαρκωμένην᾽ δηλοῦσιν τὴν φ. τῆς ἀνθρωπότητος, ἣ ἣν ἡ 
φ. τοῦ θεοῦ λόγου προσλαμβανομένη ἅμα τε καὶ σὺν ταύτῃ εἷς... Χριστὸς 
γέγονεν Τπάτ. ΒαΙτῃ γα. (ρ. του, 88, ; Μ.ο1.14800) ; διὰ τοῦ σεσαρ- 
κωμένην εἰπεῖν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς φ. εἰσκεκομισμένην νοοῦντες τὴν οὐσίαν 
Μακχ. φΡ. τ. 01. .525.); ομν Βτοιηα, ἴογ δχο βίο εἰ τὰ συνοδικῶς 
καὶ μόνον εἰρημένα χρὴ ὁμολογεῖν, οὔτε τὴν μίαν τοῦ θεοῦ λόγου φ. 
σεσαρκωμένην, περιεκτικὴν πάσης τῆς τοῦ μυστηρίου οὖσαν εὐσεβείας, 
χρὴ λέγειν, συνοδικῶς οὐ πεφωνημένην. πλὴν ὅτι καὶ οὕτω ταῖς φ. καὶ 
τοῖς αὐτῶν ἐδιώμασι καὶ τὰ θελήματα συνομολογεῖν βιασθήσεσθε Ἰά. 
Ργνν.(Μ τ. οοοῦ; εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ...«μίαν φ. τοῦ θεοῦ λόγου 
σεσαρκωμένην, διὰ τοῦ σεσαρκωμένην εἰπεῖν, τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οὐσίας 
ἐντελῶς ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ θεῷ, καὶ ἀπαραλείπτως, μόνης δίχα τῆς 
ἁμαρτίας, σημαίνειν, εἴη κατάκριτος ΟἹ Αἴθοτι αΉ.5. 

Ὁ. ἴῃ Οντῇ; 1. ἀοσίγίπο ; 8. ὕγτ. δ ἰητογρτοίαίοηι οὗ οστηα]α μέα 
φ. τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη ν. (.2. βαρτα ; Ὁ. Ογτ. Β τεεοϊίοι οὗ 
φυρμός, σύγχυσις, πα σύγκρασις ν5ιννο; σι ΠΟΠΟργΒ᾽ 5πι Οἱ Ογτ. 
νογθ δ] ΟΠΙΥ͂ φύσει τῇ καθ᾽ ἡμᾶς τὸν ἐκ θεοῦ φύντα λόγον ασυνδοῦντες εἰς 
ἕνωσιν, καὶ εἰς ἕν τι τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἀναπλέκοντες... εἰ καὶ νοοῖτο τῶν εἰς 

ἑνότητα συνδεδραμηκότων ἦ φ. διάφορος, εἰς υἱὸν ἕνα παραδεχϑεὶς 
Οντιλονμ. ραδεῖ. 11. “(2 226); φαμὲν... ὅτι σάρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ 
λογικῇ ἔ ἕνωσας ὁ λόγος ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν... καὶ ὅτι διάφοροι μὲν 
αἱ πρὸς ἑνότητα τὴν ἀληθινὴν συνενεχθεῖσαι ᾧ. ... οὐχ ὡς τῆς τῶν φ. 
διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, ἀποτελεσασῶν δὲ μᾶλλον ἡμῖν τὸν 
εν υυυχρυστόν, ο,θεύτητὸν, τε καὶ ἀνθρωπότητος διὰ τῆς.. «συνδρομῆς ἰα, 

6".4{(0.27. 255 ὦ 235,0}; ὅδ.τῷ φύσαντι συναΐδιος.. υἱὸς ἐπειδὴ κατα- 
βέβηκεν εἰς ὙΠ ἀνθρώπου φ. οὐκ ἀπολισθήσας τοῦ εἶναι θεός Ἰὰ, Τλάς. 
(Ρ. 58. 28; 55,234) τῷ ἵπομΠ Β6Ή. (6 «606}); τεθναίη.. .«ἂν οὐδαμῶς τό γε 
ἧκον εἰς ἰδίαν ᾧ. θεὸς ὧν ὁ λόγος οὐδ᾽ ἂν νοοῖτο τῶν ὅλων δημιουργὸς 
καθ᾽ ἡμᾶς ὧν ἄνθρωπος, εἰ μὴ δεδημιούργηκε μὲν ὡς θεός, καὶ εἰ μὴ 
δίχα σαρκὸς νοοῖτο μετὰ τὴν ἕνωσιν, πρωτότοκος δὲ καὶ ἐκ νεκρῶν καθὸ 
πέφηνεν ἄνθρωπος, οὐκ ἀποβαλὼν τὸ εἶναι θεὸς διὰ τὴν ἐνανθρώπησιν... 
μεαίτης γάρ ἐστι θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. ..«φύσει μὲν ὑπάρχων θεὸς καὶ οὐ 
δίχα σαρκός, ἄνθρωπος δὲ ἀληθῶς καὶ δ᾽ ψιλὸς καθ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὧν 
ὅπερ ἦν, καὶ εἰ γέγονε σάρξ 1δ.(Ρ. 69. 7.23; ὃ «318, Ὁ); οἔντμε. «μέν. (τ, 
Ἰ098,); ; ἐν τῇ τῆς θεότητος φ. πρὸς τὸν πατέρα, οὕτω καὶ πρὸς ἡμᾶς 

ἕν γένηται σχέσει τῇ κατὰ ἀνθρωπότητα 14. ἀγεαά.(ρ. 91.0; Γι .868); 
ἐστι..-μεσίτης θεοῦ, διὰ τὸ τῆς αὐτῆς οὐσίας ὑπάρχειν τῷ πατρί, ἔστι 
δὲ πάλιν καὶ ἀνθρώπων μεσίτης διὰ τὸ καὶ τῆς ἀνθρωπείας μετεσχηκέναι 
φ. τελείως χωρὶς ἁμαρτίας 1Δ.ἀεῖρ. ΒΛ τ2(ρ.24.τ6; Μ.γ6.260}}); τὸν 
μεθ᾽ ἡμῶν ὑπὸ νόμον ὡς ἄνθρωπον καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ὑπὲρ νόμον ὡς θεὸν... 
υἱὸν εἶναι τοῦ θεοῦ κατὰ ἀλήθειαν πιστεύομεν" οὔτε ψιλοῦντες θεότητος 
τὸ ἀνθρώπινον οὔτε μὴν ἀνθρωπότητος ἀπαμφιεννύντες τὸν λόγον μετὰ 
τὴν ἄφραστον... ἕνωσιν" ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦντες. υἱόν, ἐκ 
δυοῖν πραγμάτοιν, εἰς ἕν τι τὸ ἐξ ἀμφοῖν... ἐκπεφηνότα, καθ᾽ πΡΙΘσΙν δὶ 
τὴν ἀνωτάτω, καὶ οὐ φύσεως παρατροπήν 1α, Τάς. (Ὁ. 12. 28; δ᾽ .410) Ξα 
ἑποιεείρεη.(5..7130}; ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι πιστεύοντες ὡς ἐν θεό- 
τητι καὶ ἀνθρωπότητι, τουτέστι θεὸν τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον. ὁ δέ γε τῆς 
νεωτάτης ἡμῖν ἀσεβείας εὑρέτης, καίτοι Χριστὸν ἕνα λέγειν προσποιού- 
μενος, διαιρεῖ μὲν πανταχοῦ τὰς φ. 4. Ν δε. 2 ΡτΟαπ,. (0.32.26}Π,; 61.30Ε;- 
2ΤΑ}); προῆλθεν ἄνθρωπος ἐκ γυναικός, οὐχ ὅπερ ἦν, ἀποβεβληκώς, ἀλλ᾽ 
-μεμενηκὼς ὅπερ ἦν, θεὸς δηλονότι φύσει τε καὶ ἀληθείᾳ ἰΔ.,6Ρ.τΊ(Ρ. 35- 
20; π᾿, 7ΟᾺ}); οἵ, δύο.. «φύσεων ἕνωσις γέγονε... «τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ 

ἀτοστολικὰς περὶ τοῦ κυρίου φωνὰς. : "τὰς μὲν κοινοποιοῦντας ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς 
προσώπου, τὰς δὲ διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δύο φ. Το. Απίιορ, ἐΣ γε]: (Ρ.150. 
26,21) αυοϊεα 4π6 ἀρρτονβά ὃν Οντ. 6}.30(0.τ7.14,10; πξιτοῦΒ ΟΣ 
εἷς γὰρ.. Χριστός, κἂν ἡ τῶν φ. μὴ δ, αΥΤαὶ διαφορά, ἐξ ὥλενατι 
ἕνωσιν πεπρᾶχθαΐί φαμεν 1Ρ.(ρ.18.26: ς ὅ.1078}; ἐδ. 4ο(0.26.7,22{{,; κὅ, 
ΤΠ 168,0); 1δ.44(ρ.36.1ο δ, ; κ5.1238); οὐ μεταβολῇ φύσεως καθ᾽ 
ἡμᾶς γεγονώς ,ἀλλ᾽ εὐδοκίᾳ μᾶλλον οἰκονομικῇ. ἠθέλησε γὰρ ἄνθρωπος 



φύσις 

γενέσθαι τὸ εἶναι θεὸς κατὰ φ. οὐκ ἀποβαλών ἐ}.45(ρ.153,2}1,; κὅ, 

1314}; ἴδι(ρ.155.25; 1200) οἷτ, 5, ἀφθαροία ; οὐκ αὐτὸν τὰν μονογενῆ..- 

υἱὸν..«παθεῖν εἰς ἰδίαν φ. ... παθεῖν δὲ μᾶλλον τῇ χοϊκῇ φ. 16.46(ρ.τό1.6; 

δ5 1440); τεῦ, Δο.2:.321., 10.211 σύνες οὖν ὅπως αὐτὸς ἐγείρειν τὸν 

ἑαυτοῦ ναὸν ἐπαγγέλλεται, καίτοι τοῦ.. «πατρὸς ἀναστῆσαι λεγομένου... 

ἐνεργεῖν ὁ πατὴρ λέγεται...δι᾽ υἱοῦ... «οὐκοῦν [1.6, ἴῃ ΟΒη51] παρεχώρει 

μὲν τὸ σῶμα τοῖς τῆς ἰδίας φ.- νόμοις καὶ τὴν τοῦ θανάτου γεῦσιν ἐδέχετο 

νὐθείᾳ γε μὴν ἐζωοποιεῖτο δυνάμει τῇ τοῦ ἑνωθέντος αὐτῷ καθ᾽ 

ὑπόστασιν λόγου 14. Ν᾿ ἐεῖ.5.6(ρ.103.48; 61.1304}; ἕνα.. υἱὸν καὶ μίαν 

αὐτοῦ φ. εἶναί φαμεν κἂν εἰ ἐν προσλήψει νοοῖτο γενέσθαι σαρκὸς 

ψυχὴν ἐχούσης τὴν νοεράν. αὐτοῦ γὰρ.-.»γέγονε τὸ ἀνθρώπινον Ἰά (ἰἱ». 

μη.(τ.735Ὲ}; 2. τεττϊποίοσν ; ἃ. φ. δηα ὑπόστασις εαμαῖοά: ἀμέλει 

τοι καὶ αὐτὸς ὃ πατήρ, ὁσάκις μέαν ᾧ. εἶπεν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκω- 

μένην, ἐπὶ τούτου τῷ τῆς Φ. ὀνόματι ἀνθ᾽ ὑποστάσεως ἐχρήσατο ΤἸπ5[}. 

ἐοΉ7.(0.78.0; Μ.86.τοοτ 4}; Ὁ. φ. 45 εαυίναϊεπε οὗ οὐσία; ὕγτ. τεοορ- 

εἰχεᾶ αἰξετεπςα θείμνεεη οὐσία οἵ φ. κῃ ὑπόστασις ἴῃ Ὑ ΤΙ ΠΊΓΑΤΊΘΠ 

ἀοοιτίπο, οἷν ντ.αΐαὶ, Τγίροτ(ςῖ, 4ο8ς,0); 14,15.3.5(2.5404}); 1(..}0.1.2 

(4.168); 14. γειά. (ρ.91.14; 53.864); Β8 τεροδῖβ ψ]Β δρΡτοναί βἰαΐε- 

τηρηΐ οὗ 7ο. Δηξ. ψ Πότε Φ. ἴδ Ορρ. πρόσωπον, Τ0.Αηϊ.6}.Χ γεί,(ρ.159. 

26,31) ἀπ Ογτνρ.30(ρ.17.14)10; 55.1068,0); ἴογ Οντ. 5. ἀρρυοχίπλ- 

τίοῃ οἱ ὑπόστασις ατια πρόσωπον ν. ὑπόστασις ; ἃὖ ΟἸΠΕΥ {1Π165 φ. 15 

ἐχυαῖεα ἢ ὑπόστασις ἴῃ 56:58 Οἱ οὐσία: ἡ τῶν ᾧ., ἢ γοῦν ὕπο- 

στάσεων διαφορά Ογτ.ερ.4ο(ρ.26.25 ; 52.1160) ; ἀσύγχυτοι μεμενήκασιν 

αἱ φ., ἤγουν ὑποστάσεις ἰ4.Ξεἰοῖ ἴηουττ(5'.7858); 6. ἃ5 Ἀρρσοχὶπιβτηρ 

ἴο πρόσωπον: ἐφ᾽ ἑνὸς προσώπου καὶ ᾧ. ἢ γοῦν ὑποστάσεως μιᾶς Ἰά. 

αροϊ. ονφηὶ Β(ρ.5ο.6; 6᾽.1804Ὰ}; τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν ἕνωσιν γενέσθαι 

φαμέν...οὐδὲν ἕτερον ὑποφαίνοντος πλὴν ὅτι μόνον ἡ τοῦ λόγου φ. 

ἤγουν ὑπόστασις, ὅ ἐστιν αὐτὸς ὁ λόγος... εἷς νοεῖται... αὐτὸς θεὸς καὶ 

ἄνθρωπος Δ αῤοϊ. ΤΗάϊ (ρ.115.13,15; 6᾽.2008); ὑπόστασις τΕρΙᾶσε5 φ. 

ἴα {πὸ ξοσππμϊα μέα φ. σεσαρκωμένη, ἰ(.6ρ.1](0.38.22; 55.130) 14. 

Νεεὶ. ).δ(ρ.46.20; 6᾽,510}; ἅ. σοιχιτηθηῖ5 οὗ Ἰδίου ΨΥ] ΕΥ5: οἴ, 1, βοηΐ.Β, 

αγρ.δου.(Μ1.86.τολ 4011.) ; τεῦ, ΟγΥ ἐολοϊ ἐμειττ(θ᾽.7858) λέγεται γὰρ καὶ 

ὑπόστασις παρὰ τὸ ὑφεστηκέναι ἡ φ. Τοοπτ. Η πόπορλ.(Μ.86.18254}; 

πῇ μὲν τὴν ὑπόστασιν ἀντὶ οὐσίας καὶ φ. ... πῇ δὲ τὴν φ. ἀντὶ ὑποστά- 

σεως ἐκφωνοῦντες ἐπὶ τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως ...τὰ τοίνυν κατα- 

χρηστικῶς λεγόμενα οὐκ εἰσὶ κυρίως, ἃ λέγονται...οὔτε δὲ νοοῦνται, ὡς 

ὀνομάζονται. ἡνίκα τοιγαροῦν ὑποστάσεων ἕνωσιν λέγει ὁ ἐν ἁγίοις 

Κύριλλος.. «ἀντὶ οὐσιῶν κέχρηται τῇ φωνῇ, τὸ ὑφεστὸς τῶν πραγμάτων 

υοὐδιὰ τοῦ ὀνόματος τῆς ὑποστάσεως δεικνύς Ἐπ, ὅγ.1ρ. Ποεὶ. Ῥαϊγ.22 

(Ρ.141.221{.); τοῦ, τῇοβα ψιο δϑβετί φ. δηά ὑπόστασις ἴο Ὀὲ τάβητιςαὶ 

γ»ἱ ἐστι τὸ ἐκ τῶν ὀνομάτων τοὔτων ᾧ. τε καὶ ὑποστάσεως ἐπὶ Χριστοῦ 

σημαινόμενον καθ᾽ ὑμᾶς ταὐτόν; οὐσία ἡ τὸ κοινὸν. «σημαίνουσα καὶ 

κατὰ πολλῶν ὑποστάσεων ἤγουν ἀτόμων κατηγορουμένη, ἢ καταχρηστι; 

κὸν πρόσωπον; ἰά. [ν.2 ἰδ.(0.145.21.); ἐδ. (ρ.147.9Ε}.}} ὁ Ἀθανάσιός 

τε καὶ Κύριλλος..-καταχρηστικῶς, καὶ οὐ κυρίως, τῷ τῆς φ. ὀνόματι 

τὴν ὑπόστασιν ἐδήλωσαν 10.}.. 7]αεοῦ.52(Δ.04.14610); 1 15 Ροϊπίεα 

ουὐ τμ8ὲ μέα φ. σεσαρκωμένη τεῖοτβ ἴο ΓΟρΌ8, ποῖ ἴο Ομτιβῖ, 

ἩΙεοπε. ΒΒ. ςεεί. 8(Ν.86.12534); ν [Π15 ἴουτα 50 15 5ποννῃ ἴο Ὀς {τν 

πα ἐββθη! δ ἢν ὅοπ ΟρΡ. βοὸπ ὈΓΚ ρυβοθ, [κβορς, Ἡποηορ} (Μ.86. 

τ8168); ψογά ᾧ. μα8 Ὀθεὴ ἀθ] ]οταίθὶν σἤμοβθη ἴμ οολττϑ αἰ βο οἰοα 

(ὁ οἴἶδεοΥ ἴδθετιβ ὥστε τὸ εἰπεῖν, φ. τοῦ λόγον, οὔτε τὴν ὑπόστασιν μόνην 

σημαίνει, οὔτε τὸ κοινὸν τῶν ὑποστάσεων, ἀλλὰ τὴν κοινὴν φ. ἐν τῇ τοῦ 

λόγου ὑποστάσει ὁλικῶς θεωρουμένην 10.1}). .ο.3.ττ(Ὁ].04.10258). 

Ἑ.. ἴῃ βυρβοχυθπί Ομτϊβίοϊορν ; 1. ξοττηυ]ατίοπϑ Ἰοδάϊηρ ΠΡ ἴο 

ΟΠΒαϊοεδοπίδη ἀοδηϊτίοη ἐκ δύο φ. τὸν Χριστὸν μετὰ τὴν σάρκωσιν 

εννἐν μιᾷ ὑποστάσει καὶ ἐν ἑνὶ προσώπῳ ἕνα Χριστὸν... «ὁμολογοῦμεν 

ΕΑΝ. ΟΡ εὐ. Τῇάς.(ρ.35.17; Μ.65.8928Β); ἐκ δύο φ. ὁμολογοῦμεν τὸν 

Χριστὸν εἶναι μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐν μιᾷ ὑποστάσει ((ῬῬί448)αεὶϊ. 

(ρ.114.0; Η.2.1288}; προσκυνοῦμεν τὸν ἕνα κύριον...«ἐν δύο φύσεσι 

γνωριζόμενον τὴν μὲν..«εἶχεν ἐν ἑαυτῷ προαιώνιον.-.«τὴν δὲ ὡς ἐκ 

μητρὸς..-γεννηθεὶς λαβὼν..«ἥνωσεν ἑαντῷ καθ᾽ ὑπόστασιν Βα5.86]. 

{δ.(ρ.117.22 1328}; πιστεύομεν...«εἰς τὸν ἕνα κύριον...«ἐν δύο ᾧΦ. μετὰ 

τὴν ἐνανθρώπησιν ϑο!ειοα5. οἱ Ατηαββα 10. (0.118.2; 1334); Ὀαΐ οἵ, 

τοίταςίαϊϊἝοης οἵ νο αϑὲ δρι ΒΡ. (4ο)αεί. (ρ0.179.τ8,18τ.τοὸ; 

Η.2.21320,2160}; σωζομένης.-.τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φ. καὶ εἰς ἕν 

πρόσωπον συνιούσης.«φυλάττει γὰρ ἑκατέρα φ. τὴν ἑαυτῆς ἰδιότητα 

Τιοο δίαρ.ορ.28.3(ρ.13.11,27; Μ.ΡῚ,.54.164},766Ὰ); οὐ τῆς αὐτῆς ἐστι 

φ. τὸ λέγειν [1ο.τοτ80; 14:28]. εἰ καὶ...ἐν τῷ... Χριστῷ τοῦ ϑεοῦ καὶ 

τοῦ ἀνθρώπου ἕν ἐστιν πρόσωπον, ὅμως ἕτερόν ἐστιν ἐκεῖνο ἐξ οὗ,. «κοινόν 

ἐστιν τὸ τῆς ὕβρεως, καὶ ἕτερον ἐξ οὗ κοινὸν τὸ τῆς δόξης καθέστηκεν 

18.28.4{Ρ.16.3; 7124}; Διόσκορος ἔλεγεν: τὸ ἐκ δύο φ. δέχομαι, τὸ 

δὲ δύο οὐ δέχομαι: ὃ δὲ Δέων δύο φ. λέγει εἶναι ἐν τῷ Χριστῷ 

ἡνωμένας ἀσυγχύτως "τίνα τοίνυν ἀκολουθεῖτε;.. «προστίθετε οὖν τῷ 

ὅρῳ...δύο φ. εἶναι ἡνωμένας ἀτρέπτως καὶ ἀμερίστως καὶ ἀσυγχύ- 

τως ἐν τῷ Χριστῷ ΟὈΒαΪς αοἰ, (40 2.1.2 0.125.17}Π0 Η..2.4498)} 

2. ϑγιηδιμαϊε. τοὺς δύο μὲν πρὸ τῆς ἑνώσεως φύσεις..«μίαν δὲ 

1502 φύσις 

μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀναπλάττοντας ἀναθεματίξει (ρ.120.21; Ε[.2.4568); ἐν 

δύο φ. ἀσυγχύτως ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως ἀχωρίστως γνωριζόμενον, 

οὐδαμοῦ τῆς τῶν φ. διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἔνωσιν, σῳζομένης 

δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φ. καὶ εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν 

ὑπόστασιν συντρεχούσης ἰδ.(ρ.129.3ο. ; 4560); τποιιρἢ ἐν δύο φύσεσι 

γγὰ5. σοιγεοῖ ἔογπι οἵ ϑγηι αὶε., ΤΤκοπῖ. Β. εεὶ.4.1(}1.86.1228.}; 

θεν. Αηΐαρ.1 δοπτ Πυηοηορλ (Μ.86,18494Α); οἰ ἀρ, δι. δ οὴ, ἐῤ. 

(Μ.86.9680)) εἶτ. 5. ἕνωσις ; ΟΟΡ(ς36)αε.τ(4(Ὁ 50.6.15; Η.2.12008); 

δγη}.Ομαϊςιαρ. Εναρτ.,.6.2.4(0.49.30; Ν.86.25080); τεροαίςα. ἰῃ 

νην. ΟΡ (681)(Η.3.τ4οοο) ; ἐκ δύο φ. ννα8 σαγγθηΐ αἴ 5816 {1Π18 ἔστιν 

ὅτε ἐκ δύο οὖν φΦ. λέγοντες τὸν Χριστάν, καὶ δύο φ., καὶ ἐν δυσὶ φ. 

λέγομεν εἶναι αὐτόν, τὸν τοῦ ἀσυγχύτου.. «φυλάττοντες λόγον δεν. ληῖ, 

γ᾽. ρ. Ευβε. Μοη..}.(}},86.012.}); ἡμεῖς δὲ...ἐκ δύο μὲν φ. λέγομεν τὸν 

Χριστόν, ὥσπερ καὶ ἐκ πολλῶν μελῶν..«τὸ ἕν σῶμα Ἐπί Μοπ.ἐρ. 

(912Α}; τὴν ᾧ. τῆς σαρκὸς...δι᾿ ἣν καὶ τὸ ἐκ δύο φ. λέγεται δύο φ. 1. 

(9168); ἐδ.(9170); καὶ ἐκ δύο φ. τὸν Χριστὸν ὀνομάζοντες. ..καὶ διπλοῦν 

κατὰ τὰς φ. ..- διὸ καὶ ἐν δυσὶν αὐτὸν δογματίζομεν φ. ΒορΡῃγ, Ηρ. γῆ, 
(Μ.87.2τόπο); ζόγτ, Τγίρ.τβ(65. 240; Ν.77.11578) οἷξ. 5, ἀσυγχύτως ; 
τὰς αὐτοῦ φ., ἐξ ὧν, καὶ ἐν αἷς ὑπάρχει Μαχ.Ρ νυν. (Μ 9 χ.2808}; ἐκ 

τούτων δέ, θείας φ. καὶ ἀνθρωπίνης φᾧ. λέγω, καὶ ἐν ταύταις, καὶ τούτων 

ὑπόστασίς ἐστι...ὅ εἷς καὶ μόνος Χριστὸς καὶ υἱὸς τΔιοριίεε. (Μ.οτ. 

964); τέλειός ἐστιν...ἐκς δύο φ. ... καὶ ἐν δύο φ. 10.1). [.ο.1.2(Μ.04. 

7934); 3. τποπορμγϑίτο βἰαϊεσηθπῖθ (ργο- ὉΒα]οεἀοπίδη ν. (..3) τὸ 

λέγειν δύο φ. ἐπὶ Χριστοῦ, πάσης κατηγορίας ἐπίμεστον, εἰ καὶ ὑπὸ 

πλειόνων..-«πατέρων εἴρηται..«μὴ..«εἴπῃς ὡς τῇ λέξει τῇ τῶν δύο φ. 

τινὲς τῶν πατέρων ἐχρήσαντο. ἐχρήσαντο γὰρ ἀδιαβλήτως δεν. Αηϊ. 

ἀρ. Ὀοεὶ. Ραιν. (0.24.1; ἀναθεματίζομεν «τοὺς δύο λέγοντας. ..Φ. 

μετὰ τὴν..«-ἕνωσιν τὸν ἕνα κύριον Ἰ΄. ἔγ.8ρ.Ἐπῖ.ΜοΣ.6Ρ.(Μ. 86, 9ο00); 

ἡμεῖς [1.6. ΔΟΕρΠΑ]Οἢ εὐλαβούμενοι ἐκ φ. μὲν δύο, οὐ μὴν ἐν δυσὶ φ. 

ὑπάρχειν τὸν Χριστὸν ὁριζόμεθα Τεοπε, Βιαγρ δεν. (Μ.86.1020Ὰ); 

ἐσαρκώθη μίαν λοιπὸν μετὰ τῆς ἰδίας σαρκὸς φ. ἔχων, κἂν ἐκ δύο 

συνέοτη τῶν ἐναντίων Ὀδουπι.(οἷ,2:9(ρ.455.5); ἐκ θεότητος καὶ 

ἀνθρωπότητος εἰς μίαν ὑπάρχει ᾧ. 1Δ. Ερ᾿"41ι3(0.450.1}; πα τποποὸ- 

τΠο] τς οοηΐοββίοηβ μίαν ὑπάστασιν σύνθετον ἐν δύο καὶ μετὰ τὴν 

ἕνωσιν κηρύττοντες ῴ., τὴν διαφορὰν ἑκατέρας γνωρίζοντες ᾧ. κατὰ 

τὴν αὐτῶν ἰδιότητα...ἕν θέλημα Ῥαλ! ΟΡ ἐ;.Τράν.(Μ,Ρ],.81.95Ὰ}; εἴ 

τις οὐχ ὁμολογεῖ ἐκ δύο Φ. ... ἕνα Χριστόν...ἃ. ἔ, ὕγτὰ Α1. καρ. 6(Η.3. 

12418); εἴ τις τὸν ἕνα... Χριστὸν ἐν δυσὶ θεωρεῖσθαι λέγων ταῖς φ.» οὐχ 

ἕνα τῆς. «τριάδος τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖ...ἀ, ἔ. 1δ.7(13410); ν. βαρτα {. 

ΔΙΑ ὑπόστασις ; 4. ᾿ἸποΠρῊ μία φ. τοῦ..«λόγου σεσαρκωμένη (ΠΡ Τ]ν 

Ἰμτουρσοῖθα) νγᾶ5 πόνου σοπάειπποά (ν. Βαρχᾷ (.,4), δύο φ. οατη6 (0 

θὲ ρΈΠΘΥΘΙν δοσεριθα ὈΥ οὐ μοάοχ ὁ υἱός, εἷς ὧν καὶ δύο φ. ἼΠατ, 

γοεί ΓΟ ατ( ΝΜ .6.τ2250); 1Ρ.12(12324}; οἱ τὸν Χριστιανισμὸν σχηματι- 

ζόμενοι, οἱ ἐπ᾽ ἀναιρέσει τῶν δύο φ. τοῦ Χριστοῦ. ..ζητοῦντες νειν 

(12338); εἰ..«ἐκ δύο φ. λέγουσιν.. «πῶς ἐν θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι 

λέγοντες μετὰ τὴν ἕνωσιν, οὐκ ἐν δύο Φ. λέγειν..«ἀναγκασθήσονται; 

Τιεοπξ. Β. κα}. 56υ.3(Μ.86.1φοιο); δῆλον πῶς δύα μὲν φ. λέγομεν ἐπὶ 

Χριστοῦ, μίαν δὲ ὑπόστασιν: ὅτι τῇ ἀφοριστικῇ ἰδιότητι τῇ ἀπὸ τοῖ 

πατρὸς συνάπτεται πρὸς τὴν σάρκα- ὥσπερ ἀμέλει τῇ συναπτούσῃ αὐτὸν 

φυσικῇ ἰδιότητι τῷ πατρί, τὸ διάφορον ἔχει πρὸς τὴν σάρκα' καὶ ὥσπερ 

πρὸς τὸν πατέρα μία φ. ἐστὶ διὰ τὴν τῆς ᾧ. ταυτότητα, οὕτως οὐ μία φ. 

πρὸς τὴν σάρκα διὰ τὴν ταύτης καὶ ἐν τῇ πρὸς τὸν λόγον ἑνώσει ἄτρεπτοι 

ἰδιότητα ἐν. 2π(αφοοο) ; 1,ϑοπτ. Ἡιοπορὴ τ8(Μ.86. 7800) οἹΆ. 5. ἕνωσις; 

τῇ μὲν φωνῇ τῶν δύο φ. ἐχρήσαντο ἅγιοι πρὸ τῶν αἱρετικῶν, τῇ δὲ μιᾶς 

ᾧ. πρὸ τῶν χρησαμένων αὐτῇ πατέρων, εὑρεταὶ γεγόνασιν αἱρετικοὶ 

ἙυβεΜομ.εΡ.(Δ1.86.οοποῦ ; ὁμολογοῦμεν δύο φ. μετὰ τὴν ἕνωσιν ἐν μιᾷ 

ὑποστάσει... καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ...Εὐτυχιανισταὶ.. «πρὸ τῆς ἑνώσεως δύο 

λέγομεν φ., μέαν δὲ μετὰ τὴν ἕνωσιν 11ϑεἰ ἀρ. ΟΟΡ(- 26) αι. (0 5 

Ρ.31.8; Η.2.12120) ; εἴ τις ἐκ δύο φ. ... ὁμολογῶν τὴν ἕνωσιν γεγενῆσθαι 

ἢ μίαν ᾧ. τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην λέγων. ..«ἐκ τῶν τοιούτων φωνῶν 

μίαν φ., ἤτοι οὐσίαν...τοῦ Χριστοῦ εἰσάγειν ἐπιχειρεῖ" ὁ τοιοῦτος ἀ, Ἔ. 

(ΟΡ(ςς3)αη αι} δί(ρ.17ο; Η.3.1078}; εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ. .-κυρίως καὶ 

ἀληθῶς ἐκ δύο φ. ... καὶ ἐν δύο φ. ... καθ᾽ ὑπόστασιν ἠνωμέναις..«τὸν 

αὐτὸν καὶ ἕνα κύριον ἡμῶν... ὑπάρχειν, εἴη κατάκριτος ΟἸμαῖοΥῦ ἐαη.6; 

ἐν.7; Μακχ.ορ.τϑίΜ οτ. 5568) οἷξ, 8. διαφορά; διπλοῦν τὴν φ., ἤτοι τὴν 

οὐσίαν ἐδιττ(4680) ; 1.1 2(4844} οἷξ. 5. ἕνωσις ; θεὸς ὧν ὁ αὐτὸς φύσει, 

καὶ ἄνθρωπος φύσει Ῥαιηρἢ.Η, απο ῤὶ.7.3(Ρ.625); Αλαβι. δ, ἠοα δ Μ. 

80.1378}; εἰ δὲ ἐν ἀληθείᾳ ἄνθρωπος γέγονε, φύσει ἄνθρωπός ἐστι καὶ 

μετὰ τὴν ἕνωσιν ὁ Χριστός, καὶ φύσει θεός ἰδ.(1370}; τὸ δέ, Χριστός, 

ὄνομα τῆς ὑποστάσεως λέγομεν, οὐ μονοτρόπως λεγόμενον, ἀλλὰ τῶν 

δύο φ. ὑπάρχον σημαντικόν. αὐτὸς γὰρ ἑαυτὸν ἔχρισε... ὡς θεὸς. ὡς 

ἄνθρωπος" αὐτὸς γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο Το). 40...2(}1.94.0804}; ἡ 

ἁγία σύνοδος ἡ ἐν Χαλκηδόνι..«κατὰ Εὐτύχους καὶ Διοσκόρου τῶν 

ἀρνησαμένων εἶνε [εἶναι] δύο ᾧ. ἐν τῷ Χριστῷ ΟΙΟ 8οδ2. 

Ψ, οἵ αἰνίημα ηδίατο ἴῃ τε]. ἴο τπᾶπ; 
Α. ἄϊνίηο παΐαχα δεβίονοά οα πιδῃ ; 1. ἰὼ ἴῃς. τὴν καταβᾶσαν εἰς 



φυσίωμα 

τὴν ἀνθρωπίνην φ. ... δύναμιν..«συμβαλλομένην εἰς σωτηρίαν τοῖς 

πιστεύουσιν, ὁρῶσιν ὅτι ἀπ' ἐκείνον ἤρξατο θεία καὶ ἀνθρωπίνη 

συνυφαίνεσθαι ᾧ., ἵν᾽ ἡ ἀνθρωπίνη τῇ πρὸς τὸ θειότερον κοινωνίᾳ 

γένηται θεία...-ἐν.. «πᾶσι τοῖς μετὰ τοῦ πιστεύειν ἀναλαμβάνουσι βίον, 

ὃν ᾿Ιησοῦς ἐδίδαξεν Οτ.(οἰ5.3.28(0.226.τοῦ, ; Μιττ,ο5661.); ἀνείληφε 

σῶμα ἀνθρώπινον, ἵνα..«ποιήσῃ τοὺς ἀνθρώπους κοινωνῆσαι θείας καὶ 

νοερᾶς φ. ΑἸἢ.υ. “πίοη.74(}1.26.0450) ; 1Δἃ.6ῤ.4 4 Ρ}.4(Μ.26.το778); 
ἀνθρωπίνως εἰληφέναι. .«ἵνα δι᾽ αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι, ἐπὶ μὲν τῆς γῆς ὡς 
κοινωνοὶ γενόμενοι θείας ᾧ., λοιπὸν ἐξουσίαν ἔχωσι κατὰ δαιμόνων, ἐν 

δὲ τοῖς οὐρανοῖς, ὡς ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς φθορᾶς, αἰωνίως βασι- 

λεύσωσι Ἰὰ..47᾽.3.40(Μ.26.4004}; εἰ δὲ καὶ ϑεοί τινες ἐκλήθησαν ἀλλ᾽ οὐ 

τῇ φ., ἀλλὰ τῇ μετουσίᾳ τοῦ υἱοῦ 14,6. 5όγαρ.2.4(Μ.26.6130); Ογτ. 

αῤοϊ. ΤΑΙ. 3(ρ.120.3; 61.2130); 1α Οἠγυ. (51.7156Ε); συνάψας 50. 
Ομ] τοῖς ἐπουρανίοις τὰ ἐπίγεια, τὴν...«τῶν ἀνθρώπων φ. ... τῷ θεῷ 
«οὐπροσαγαγὼν σωθεῖσαν...καὶ θεωθεῖσαν οὐκ οὐσίας ταυτότητι, ἀλλὰ 
δυνάμει..«τῆς ἐνανθρωπήσεως θείας κοινωνοὺς φ., διὰ τῆς ἐξ ἡμῶν. 
ἁγίας αὐτοῦ σαρκός, ὡς ἀπαρχῆς καὶ ἡμᾶς ἀπεργάσηται ΜΑΧ.ροιι 
(Μ.9τ1.4680); ἐδ.43(6498); μυρία λαβόντες ἀγαθὰ διὰ τῆς ἐπιφανείας 
Χριστοῦ, δι’ ὧν δυνάμεθα καὶ θείας φ. γενέσθαι κοινωνοί, καὶ πρὸς ζωὴν 
καὶ εὐσέβειαν γενέσθαι εαἱ.2 Βεί τ τα {ρ.8ς.32); 2. [πτουρῃ Η. Ομοβί 
τῇ τοῦ πνεύματος μετουσίᾳ γινόμεθα κοινωνοὶ θείας φ. ΑἸΒ.ἐρ ϑέγαρ.τ. 
4(Μ.26. 5850); ἐδ. (5858); 14..4γ.3.25(Μ,26.3168)}; ΓΑ τΠ ἀταὶ, ΤΥΐη.1.} 
(Μ.28.11250). 

Β. ἰἴ5 ΠΙκεοβ5 θοϑιοννεα ὁπ [ῃς σοπέοιηραίνο, Βα. λοηιιΐη Ῥς. 
20(1.1208; Μ.20.3178). 

φυσίωμα, τό, ῥεῖπρ ῥοά περ; τποί., ῥγτάο, οἰαίοη ἔπαρμα καρδίας 
καὶ φ. πνεύματος Ηρρ. Νοεί.τίρ.235.6; ΝΙ.το.δο4Ὰ) ; 1Ρ.(ρ.237.3 δοδΆ). 

φυσίωσις, ἡ, ῥωβηρ ὠρ; ἢρ., ῥγἱάθ τοὺς παραφυσῶντας εἰς Φ.... 
τῶν αἱρέσεων ἀνέμους (Ἰ]δπι ῥαεά. τ. ίρ.τοι.᾿; Μ.8,.2690); Ἐδπι5..6. 
6.43.1(44.20.6168); (μτγϑ.ἤορι. 1.8.1 τ τον. (το.ο]0). 

φυτεία, ἡ, ἐμαὶ τολίοὶ ὃς ῥἰαμεά, ρἰαπίαϊοη,, ΟἸεη. ἰγ.6.1(Ρ.422.25; 
Μ.9.200Ὰ}; 16.7.18(0.78.28; 5574}; ΟΥ̓ Ν γϑδ5.ποηοἷρε απ ρτόοτα (Ν, 
44.761Α}; ἢρ. ὁ παράδεισος ὁ πνευματικὸς αὐτὸς ἡμῶν ὁ σωτὴρ 
ὑπάρχει, εἰς ὃν καταφυτευόμεθα μετατεθέντες..«ἡ μεταβολὴ δὲ τῆς φ. 
εἰς εὐκαρπίαν συμβάλλεται (Ἰ]εη.5.».6.1{0.423.15; 2098); οἵ τηδθῃ ἡ φ. 
αὐτῶν [50. τῶν ὁσίων] ἐρριζωμένη εἰς τὸν αἰῶνα ᾿55.5 41.14.3. οὗτοι 
γὰρ οὔκ εἰσιν φ. πατρός Ἰρῃ. 7 γαϊϊ.ττ.τ; 14. ἠαά.3.1, οἱ ΟΒΌΤΟΝ τὴν 
φυτζελίαν ἣν φυτεύσουσιν οἱ δώδεκα ἀπόστολοι «(ςρορς5,1ς5.4.3.. τὴν 
ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλου φ. γενηθεῖσαν “Ρωμαίων τε καὶ Κορινθίων 
συνεκεράσατε ΟΠ (οτ.6Ρ. 1 υ5.....2.25.8(}1.20.200Ὰ}; θεοῦ φ. ἡ καθο- 
λικὴ ἐκκλησία (οηδὶ. ἄρῥιτ Ῥγόβιαι, ; ΒΡΙΡᾺ.ἤαθν.45.4(0.202.5; Μ.41. 
8368); οἵ ἔτεα οἱ ΠΠἴὸ τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας ὁ ἀρχηγὸς τὴν διαβολὴν 
οὐ ἀομενίσας...ἔξω βάλλεται τοῦ θείου περιβόλου...καὶ τῶν θεσπεσίων 
ἀλλοτριοῦται μονῶν ἀλλότριος τῆς πανολβίου φ. γενόμενος ας. ἴρτι. 

ροεν.2.2τ(0.43.21). : 
φυτεύ-ω, 1. ῥίαηϊ, δοῖυ, ἂρ. ἡ γὰρ φυτευθεῖσα ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἄμπελος 

καὶ σωτῆρος Χριοτοῦ ὃ λαὸς αὐτοῦ ἐστι 751.ἀ1αἰττο.4(Μ.6.7200); 
θεὸς μὲν καλὴν ἄμπελον ἐφύτευσε τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψυχήν ΟΥ̓ ΠΟΉ.2.0 
ἴῃ 76γ.(ρ.17.21; Μ.13.2770}; φ. ..- ὑμᾶς [3ς, ὁ θεός] εἰς τὴν ἐκκλησίαν 
τ. Η. ῥγοοαϊσολ. 7 ; ἐπιθυμίαι ἀποτυχοῦσοι “τοὐσι λύπας ΝΙ] ἐ μίορ.] 
(Μ.77)ατόφα); 2. ἤομπά μοναστήριά τε φ. Ματί. Απτ. ῥαη.2(}1.47.Χ Π}}); 
3, ταρᾶ,, ἀἴμαϊε τὸ πῦρ ἐφυτεύσαντο {(8465.Ν42.61α].1.6ο(Μ.38.928). 

φυτηκόμος, ἱσηάΐηρ οὐ εἰναι ηρ ῥίαηπς, αν Ν᾽ 855. ον τὴ (ἀη. 
(Μ.44.8298); ΝΟ ῥα». 70. οἱ το ΝΜ .43.0000) ; ὙΠατ,εγανι.3(4.255). 

Ἐφυτοεργείη, ἡ, εἰ ναίοη, ΟΥ̓ Ναζιεανηι.1.2.1.257(}]1.37.542}). 
φυτοκομία, ἡ, ρ»α Πρ; οἵ Ρἱαπίβ, αὐ ν᾽ γ88.ἠεχ5.2(Ν1.44.648, ν.1. 

φυτηκομία). 
Ἐφυτοκομίζω, εμἰίυαϊε, πῆγε ἃ μἱαπῖ, ἢρ. ὁ τῶν ἀνθρώπων 

σπόρος, ὃ..«εὐσεβείᾳ φυτοκομισθείς ΑὙὐφῖῃ ἀρος.43(Μ.τού,6038). 
Ἐφυτοκόμος, ΕΔΗ ΟΥ ΜΗΡΙΜΡΙΗΡ ῥα ΟΥ̓ 65; 1. 85 βιιδβῖ., 

ραγάφμεν, Βα. ἦα, 5. 6(1.450 ; ΜΙ.20.1ο084); Μαο. ρτ αροον.2.2τ(Ρ.43. 
11); Τάτ. .6.4.τ5.τ(3.071); ἢνσ. ῥιζοτόμος ἀλλ᾽ οὐ φ. πάσης κακίας 
πέφηνας Το. Μοη ἀν». Ν τς δ(Μ.06.13850); οἵ (σοα τὸν καρπὸν... 
θεὸς εὐφρανθήσεται, ὡς ἀγαθὸς φ. τοῖς ἰδίοις ἔργοις ἐπαγαλλόμενος 
ΟΥ Νυ85.δαρῥλν. (Μ.46.5964)}; [ἃ ἀοηπιῖμ Οαμειρτοειῃ.(Ν,.44.7618); 
2. ταρῖ., ἐμαὶ δϑανς ἱγϑὸς οὐ ῥίαπιί5 γαίης ἀπὸ ᾧφ. Ἐπιάος γῥν.2.2τ2(Μ. 
8-,.8ς38); {0 δε5.Ν42.41α].5.1τ44{Ν].38.1003). 

φυτοσκαφία, ἡ, ἀϊσρίηρ, Οτ. ΝΑ ζικαγηι.τ.2.1.436(Μ,37.5554). 
φυτουργ-έω, 1. ἱεηά, ομέναίε, ΤὨάτιογαμ.τ(4.60}; 2. ῥίαηι 
παραδείσου τε πολιοῦχον πεποίηκεν ὃν κατ᾽ ἀνατολὰς πεφυτούργηκεν 
Το. Ὁ. κονι.4.γ7(} 96.6.04); ἢρ. ὁ ἔμψυχον σπείρων ἄρουραν ..«διὰ τὸν 
θεὸν «εἴ ΟἸοΠ,. αφᾶ.2.το(ρ.208.0; Ν.8.4074); πῶς “εἴ [50. τὸ τοῦ 
σπόρου σύστημα] τὴν πυρώδη καρδίαν (60. 15, πεχ.647(}1.92.14864), 

φυτούργημα, τό, ἐμαὶ τυκτεἰ ἐς ρμίαηπεα, ρῥίαπι, ἢρ. βουλόμενοι... 
παγιῶσαι τὰ ζιζανιώδη ᾧ. Ἐκιδῖ, γι Ῥν.δ :τ22(Μ.18.6760). 
Φυτουργία, ἡ, 1. εἰ υαίίον οὐ μίαμίς, ΟἸδμ,. οἰγ.1.7(0.24.24; Μ.8, 
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320); 2. ἐμαὶ ὠλίοι ἐς ῥαπίεα, ρίαπίαίίση, ἢρ. αὔξοι δὲ τὴν σὴν 
εὐσεβῆ φ. ἀεο.}]5.δεὶ}.ἀναν.55τ(}.92.12944). 

φυτουργός, ἰδηνάίηρ οὐ εαΥΤΉΡ 70γ ρίαπιδ; ἃ5 ϑαϊ βῖ., οη)ὲ τοῖο ῥίαηίς, 
δοῖθον; ἢρ., Ξοτῦεν, ογίρίηαίον τῷ φ. τῆς μάχης 60.Ρ15,5εν,τό7(Ν.02. 
16338); τῷ ᾧ. τῶν φρενοσπόρων λόγων 14. δεἰϊ. σαν. χ2(.02.12644}) 
οἵ ἃ υὐ εἶ ὁ φ. τοῦ ἀγαθοῦ δένδρου (4. ποητ. τοίρ.114.13}; ὁ κοινὸς 
ἁπάντων φ. δι᾽ ὃν ἡ τῶν ὅλων οὐσία φύει καὶ θάλλει ἔδυ. ( τ2{Ρ.231. 
253; Μ.20.13808}; οὗ ΓΒ χὶβῖ μάθε παρὰ τοῦ καλοῦ Φ. ... τὴν ἄμπελον τὴν 
πνευματικὴν θεραπεύοντος (ὮγΨ5. [00.11.5 1 Κορι,(0.5388); ὅταν εἰς 
τὸν τῆς ἐκκλησίας ἀποβλέψω λειμῶνα, τὸν τοῦ παραδείσου τούτον ᾧ.» 
τὸν δεσπότην λέγω Χριοτόν, ὑπερεκπλήττομαι Βα8.38}.0γ,34.1(Μ85, 
3650); αὐτὴ γὰρ τὸν φ. τῆς κτίσεως καὶ τοῦ παραδείσου... ἐκυοφόρησεν 
ΤΟ. ΕΠ οοηοορ. ΒΜ τλ(Μ.96.14804); οἵ Η. Ομοβὶ ἐν ᾧ ὁ θεὸς καὶ 
᾿πατὴρ..-γέγονε γεωργός, καὶ φ. τὸ πανάγιον πνεῦμα Μοα.ώον»»,2(}, 

86.32848). 
φυτώριον, τό, μμνϑεγγ-ραγάθη, ΟἸοτη. 5 γ.1.7(0.24.24; ΝΙ.8.7320). 
φύω, 1. δερεί ὅ κύριος ἡμῶν ᾿]ησοῦς Χριστὸς ἰσοσθενῆ καὶ ἰσοκλεᾶ 

τῷ φύσαντι καταδεικνὺς ἑαυτόν Ογτ. [5...1(2.3668); 2. δε δεροιίθη τὸν 
ἐκ θεοῦ φύντα λόγον ἰὰἸμειμπῖφεη. (51. 6820). 

["φωλίς, ἦν (ΞΞ φολίές) δογηγ δοαὶθ οἵ γβρΌ]ε5, Οὐ Νὰ Ζ.αγη,.1.2. 
28.1οτ(Μ.3).8644); ΟΝ γβ5ι λον ρι.7.3(Ν4.44.1410}). 

Ἐφωνάζω, ἐἠομί, ΒΑαυΙ. Εά 655, ραν Μ.το4.14288). 
φωνή, ἡ, 1. υοῖσσ; 8. ἴὰ ὈΤΆΨΕΥ ἔξεστιν οὖν μηδὲ φωνῇ τὴν εὐχὴν 

παραπέμπειν, συντείνοντα μόνον δ᾽ ἔνδοθεν τὸ πνευματικὸν πᾶν εἰς φ. 
τὴν νοητὴν κατὰ τὴν ἀπερίσπαστον πρὸς τὸν θεὸν ἐπιστροφήν (]ετη.: (7. 
7.7(0.32.2 68, ; Μ.9.4614}; Ἀ. οἱ ἀοα, Βαγη.8,7; Οτ( εἰς5.2.12(ρ.194. 
τ; ΜΝ ττ.θ004}; ἔστιν οὖν ᾧ. πληγὴ ἀέρος...«ἡ δὲ τοῦ κυρίου φ. 
ἑτερογενής τίς ἐστι, φαντασιοῦντος τοῦ θεοῦ οἷς ἀκούειν βούλεται τῆς Φ. 

αὐτοῦ" ὥστε ἀναλογίαν ἔχειν τὴν φαντασίαν ταύτην πρὸς τὴν ἐν τοῖς 
ὀνείροις γινομένην... «οὐχὶ τοῦ ἔξωθεν ἀέρος πληγέντος εἰσέπεσε διὰ τῆς 
ἀκοῆς τῶν λεγομένων ἡ αἴσθησις, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἡγεμονικοῦ παρα- 
δεξαμένου τὰ νοήματα, τῇ μνήμῃ τῶν θεασαμένων πέφυκε παραμένειν 
ἘΒδ5. πον Ῥ:. β(1 358 ΕΗ, ; Μ.30.720); τεῖ. ρεπθγαιίοη οἵ [νορὸβ 
καὶ πῶς ἄρα προήει [Ξς. ὁ λόγος] πάντως που κατὰ προφορὰν φωνῆς 
ἐνάρθρου; φθεγγομένου δηλαδὴ καὶ λαλοῦντος τοῦ θεοῦ ὁμοίως ἀνθρώ- 
ποὶς [λι5.6.{.2.0(ρ.τορ.το; Μ.24.0178); 6. φ. ἐξ οὐρανοῦ; οἵ αἰνίηε 
νοΐςε φ. ἐξ οὐρανοῦ ἐγένετο. ..καὶ τὸν μὲν εἰπόντα οὐδεὶς εἶδεν, τὴν δὲ 
φ. τῶν ἡμετέρων οἱ παρόντες ἤκουσαν }ῆ. Ῥοῖΐγνε,ο.τ; «4. σ(τϑίρ.1τ61.3); 
ᾧ. ἄνωθεν καταπληκτικῶς ἐπιρρηγνυμένης ἐφ᾽ ἅπαν τὸ ὑποκείμενον... 
ἡ δὲ ᾧ. αὕτη ἔναρθρος ἦν, θείᾳ δυνάμει, δίχα τῶν φωνητικῶν ὀργάνων, 
τοῦ ἀέρος διαρθροῦντος τὸν λόγον ΟΥ̓͂Ν ψβ5.υ, Μος.45(Μ.44.3100}; αἵ 
Τταηδηριπταίίοι, Οτι εἰς.2.72(ρ.194.2; ΄.11.οοϑ0); ον ἰθηι, 3.58. 
Επι5.ε.ἐ}.τ.12(0.71.28 ; Μ.24.8488); ἃ. οἵ ρΡγορῃείβ ἀπά οἰ μεὺβ βρεὰᾷ- 
ἴπρ’ ψ ΙΓ νοΐοε οὗ ἀοά, ΙρῃΡληαά.7.1; [30. ὁ ἐπίσκοπος] δι᾽ οὗ κύριος 
ἐν τῷ φωτισμῷ ὑμῶν... ἐφ᾽ ἑκατέρων ὑμῶν τὴν ἱερὰν ἐξέτεινεν ᾧ. λέγων 
"υἱός μου εἶ σύ᾽ (οηει..4,}Ρ.2.32.3; Ἀγγαῖος ὁμοίως ἀπὸ θεϊκῆς φ. 
ΤἩιάντη. Τγήη.2:2(Ν1.30.4530) ; 6. ἀπὸ φωνῆς (εἀ] 64) ὧν ἐ6 παρά οἱ, 
Ῥῃιηοβι ἀν δε τ (Μ.ι6ς. 4604); {ἘΠ οης. Β.ϑοοί τς, (Μ.86.ττ03}; 1. τηοῖ,, 
οὗ νοῖοο οὗ [6 πεξᾶνεῃβ, ἀεοϊασίηρσ σίοτν οἵ αοα, παι. ς. τδι4(ι. 
7110}; δ. ἔξ. ; οὗ 70. Βαρίῖ, ὁ ̓ Ιωάννης...τὸ πᾶν γίνεται ᾧ. προτρεπτική 
εννφ. δὲ ὁμολογήσει ἐν ἐρήμῳ βοῶσα (Ἰοτὰ.ῥγοί.τ(ρ.9.14; Μ.8,65Α}); φ. 
κυρίου ὁ ᾿Ιωάννης, ἄγγελος ἀπὸ θεοῦ ἀπεσταλμένος πρὸ προσώπον 
κυρίου τοῦ ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. αὕτη οὖν ἡ φ. ἐπὶ 
τῶν ὑδάτων ἦν, ἐπὶ τῷ ᾿Ιορδάνῃ, ἐν ᾧ ἐβάπτισε.. οὐκοῦν φ. κυρίου ἐπὶ 
τῶν ὑδάτων ὁ ̓ Ιωάννης ἐστὶν ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος [Β85.ογπ τη 5.28 
(τ35οο; Μ.20.768); Τμάτιλιγεί.21τ(3.1245); οἵ (μγιϑὶ ὁ λόγος ὁ θεοῦ, 
ὁ πρωτόγονος πατρὸς παῖς, ἡ πρὸ ἑωσφόρου φωσφόρος φΦ. ΗΙρρ.ἦαεν. 
1το.32(ρ.200.25; Ν.16.34 500) ; ᾿]Ιησοῦ ὕψιστε, ᾧ. ἀνατείλασα ἀπὰ τῶν 
σπλάγχνων τῶν τελείων, πάντων σωτήρ «4 Το. ἃ αδίρ.τό4.1.); 
Ἰησοῦς ἡ φ. ἡ [π]αραφήσασα τῶν ἁμαρτιῶν ῬαριΟ νι ΡῸ τ,406); 
2. τἰϊόγαηεε οἔὨ τυογάς, τρεεείι, κἰαίδισηὶ ἄλογον φ. καὶ τολμηράν 
Τυβῖ. χροὶ. 3.1(}1.6.3208); Οἤτγβ. ἀο».18.3 τῇ ΤΟ ογ.(τὸ.5680}; παρε- 
πέμφθη...«τῷ ἄρχοντι.. ὅστις καὶ τὰς ᾧ. αὐτοῦ ἔλαβεν ἴο.Ν 8], σἤγο1..14. 
Ρ.370(}1.97.5524); 8. σαγίης, ῥγεζορί, οἵ ΤΙ. εἰσὶ Φ. ἴδιαι τοῦ πατρὸς 
καὶ εἰσὶ φ. ἴδιαι τοῦ υἱοῦ καὶ εἰσὶ ᾧ. ἴδιαι τοῦ πνεύματος" καὶ εἰσὶ κοιναὶ 
πατρός, υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ΤΑτἸΉ. Τγίη.3.22(Ν|.28,1τ2360)); οἵ σοά 
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ὃ πιστεύσας τοίνυν ταῖς γραφαῖς ταῖς θείαις... ἀπόδειξιν ἀναντίρρητον 

τὴν τοῦ τὰς γραφὰς δεδωρημένου φωνὴν λαμβάνει θεοῦ ΟἸδΤΩ.5.7.3.3 
(ρ.τι8.6; Μ.8.9414}; οὗ (ῃγιβι ἡ σωτήριος φ. 1Ὁ.1τ. 30.15.13} 7124}; 
ὥστε εὐλόγως ἂν χρησμοὺς νομίσαι τὰς ᾧ. αὐτοῦ [5Ξ6, τοῦ ᾿]ησοῦ) Οτ. 
Ῥγίπειλ.τ. ίρ.2ος.9; Μ.τ11.3454}; [50. τὴν πέστιν) ἣν ἑκασταχοῦ μόνον 
οὐχὶ φ. ἀφιεὶς ὁ σωτὴρ..«-ἀπαιτεῖ μάλιστα παρ᾽ ὑμῶν Ἐλπι5.0.(.,4.42(0.134. 
23; Μ.20.11028}; οὗ ρΡτορῃεῖβ, βροβί!εβ, εἰς, τῶν δώδεκα ἀποστόλων... 
δι’ ὧν τῆς φ, ἡ πᾶσα γῆ τῆς δόξης καὶ χάριτος τοῦ θεοῦ... «ἐπληρώθη 
7υβτ 4τα].42.τ(Μ 1.6. 565 Α}; εἰς τοὺς ὀψεγόνους οὕτως διὰ τῆς συντάξεως 
παραπεμπομένης τῆς φ. ΟἸδΙλ. ἐεἰ.27(0.145.2; Μ.9.7120); Μοίμ, νΗ . 
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3.12(0.40.22; Μ.18.804); αἱ παρατεθεῖσαι τοῦ Κλήμέντος φ. δεδηλώ- 
κασιν ἔξιι5.ἢ.6.2.23,3(}]Π.20.τ06}); Βα5,51γ.74(4,620 ; Μ.32.2058); οἵ 
Ῥάββαρεβ οἵ βουρίαχε ἐξιχνεύειν ἀπὸ τῶν ὁμοίων φ. τὸν πανταχοῦ 
διεσπαρμένον τῆς γραφῆς νοῦν ΟΥῥ»͵]Ή .4.5.5ο; Ρ.331.6; Μ1τ.285Α}; 
τὰς τῶν προφητῶν πολυσήμους φ, ΟἸοηι.ερ. Ῥεῖν.τ(Μ.2.25Ρ}; αἰνεγμα- 
τῶδες...οἷα πολλὰ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἐστι φ. τι Ταύτῃ ραη.Ογ.το(ρ.33. 
1ι8; Μ.το.χ0938); Μοίυσνηρ.τ 3(ρ.11.20; Μ.18.444}; 4. τοογά ; ὉΡΡ. 
ἔργον: μέχρι φωνῆς ἀρνεῖσθαι τὸν Χριστόν Τι5ι. 41α].13τ..(Μ.6.7800); 
οὐκ ἐν φωναῖς καὶ λεξιδίοις ζητῶ τὸ διδόναι κυρίῳ... «δόξαν, ἀλλ᾽ ἐν 
πράξεσιν ΟΥ.ἤ07.12.11 ἐῃ 76γ.(ρ.07.14; Μ.β13.3034}; τὸ τοῦ υἱοῦ ὄνομα 
μέχρι φωνῆς συγχωροῦσι Βα85.}οη.24.2(2.τοοῦ ; Μ.3τ,6ο18); τ Ν γ85. 
ἔπ. 3(2 Ὀ.37.πτ; Μ.45.6ο040); 5. ἰδογηῖ, σαργεβϑίοη, ἴὰ ρεη. τῆς ᾿θανα- 
τος φ, ΟΥ̓, 70.15.6τίπο; Ρ.293.10; Μ.14.5168); Βα5..6χ.3,4(1,250; Μ. 
20.614); τοῦ. Ὁ γί οὐδὲ γὰρ ἀνέχῃ προσώποις δυσίν, ἤγουν ὑποστάδεσι, 
τὰς φ. διανέμειν. «φωνῶν δὲ διαφορὰς κατ᾽ οὐδένα τρόπον ἀνῃρήκαμεν 
ὑντ. 9. 4ο(Ρ.26.1 5,1; 52,.116Ὰ}; διαιρεῖσθαι δὲ μόνας διατείνονται τὰς 
ἐπὶ τῷ κυρίῳ φ. πρέπειν τε φασὶν αὐτὰς... τὰς μὲν τῇ θεότητι αὐτοῦ, 
τὰς δὲ πάλιν τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, αἱ μὲν γάρ εἰσι τῶν φ. ὅτι μάλιστα 
θεοπρεπεῖς, αἱ δὲ οὕτω πάλιν ἀνθρωποπρεπεῖς, αἱ δὲ..«μέσην τὶνὰ τάξιν 
ἐπέχουσιν, ἐμφανίζουσαι τὸν υἱὸν θεὸν ὄντα καὶ ἄνθρωπον 1}.(0.27.22Έ. ; 
1174}; μὴ τοίνυν διέλῃς ἐν τούτοις τὰς ἐπὶ τῷ κυρίῳ φ. ... ἕτερον 
τοίνυν ἐστὶ τὸ διαιρεῖν τὰς φύσεις... ἕτερον τὸ φωνῶν εἰδέναι διαφοράν 
ἐν. (0.28. 188, ; 1881); τϑῖν 1860]. Ἰαηριαρε, Β85.}:}7,.2.22(1.2 588; 
Μ.29.620})}; ἡ δὲ οἰκειότης ἐν τοῖς πράγμασιν οὐκ ἐν ψιλαῖς θεωρεῦται 
ταῖς τῶν ὀνομάτων φ. ΟΥ̓ Ν ες, Εμη.3(2 Ρ.32.17; Μι.45.507}}; πᾶσα 
σχεδὸν φ. δογματικὴ κακουργεῖσθαι δύναται παρὰ τῶν αἱρετικῶν 
Ἐυκο, Μοη.ἐρ.(Μ. 86, 9054) ; πολλαὶ ῴφ. παρὰ τοῖς πατράσιν ἀδιαβλήτως 
λεγόμεναι, ὕστερον οὖικς ἀσφαλεῖς ὥφθησαν μετὰ Νεστόριον ϑεν.Αηϊ, 
.)}».Δρ.βυπα. (9050); 6. ἰαηρμαρο, φροεο Χριστιανοὶ γὰρ οὔτε γῇ οὔτε 
φ. οὔτε ἔθεσι διακεκριμένοι τῶν λοιπῶν εἰσιν ἀνθρώπων ιορη.ς.1) 
οἶμαι αὐτὴν [50. τὴν ᾿Εβραίαν) ἱερὰν εἶναι φ. ΤΆΔΕ φη ὅς ἴῃ Οοη.(1.73). 

φώνησις, ἡ, τἰέογαμεε, Ἰτϑὰ ἤαογ.τιτς.4(Μ.7.6218). 
Ἐφωνητέον, ον Ῥηίδὲ σηηηοη, ΟΥ̓, 70.13.1τ(ρ.225.20; Μ.14.4168). 
Ἐφωνοκτυπέω, ΡΆ55., ἐδ σἰγιεῖς τοίη αὐπασορισηὶ, 110.) πον, (Μ, 

οὐ.6524). 
φωρατός, ἐπαὶ δαη 6 ἀείδει ᾧ. ἔσται ἡ τοιαύτη αἵρεσις, μῦθός τις 

οὖσα 1) }1Ρἢ.Παεγ.24.το(ρ.267.5; Μ.41.3290); 1.25.5(ρ.273.8; 3280); 
10.26.τ(ρ.275.4:; 3324). 

Ἐφωρολαμβάνω, ἀεἰεεὶ, Ξεεῤνῖδε, Ἰὰ Ῥα55. ἐπ᾽ αὐτὸ φωροληφϑέντες 
Ρτος,α,(η.3:}(Μ.87.τοδο). 

φῶς, τό, ἰῤρᾷϊ, 
Ι. ρῃγϑίοαι; 
Α, ἴπ ρθη; 115. Ογθαίϊοη ἀοα5. ποῖ ἰπιρὶγ τοπιροχαὶ Ριϊοσυί εν 

ΟΥ Ὀθνβῖ081 ἀἌτΚτθβθ, Βαϑ.}65,2.5(1.178; Μ.20.4060)}; Τάτ, φι,.ὅ 
ἦῃ σϑη.(1.10}} ογραϊθα Ἰίρῃΐ 85. βγιηῦοὶ οἵ οᾶ ψῇο ἰβ οη]ν ἤρῃϊ 
ΟΣ ΒΕΑνΘΠΙν βρμδσθ, τὶ Να2.07.44.3(}}.36.6ο00); ἀηα 45. ἱπιασε οἵ 
αἰνίη Πρἢς τῆς ἀὅλου φωτοδοσίας εἰκόνα, τὰ ὑλικὰ φ., Ὠϊομ Ατ. εἰ. 
τ. 2(}].3.1τ210}; αἸδι:θα ΟΠ. ΟΥ̓ ογεαίεα Ἰρῃς ἀπιοπσ Βοανεηὶν 
δοάϊεβ προββδίξατβα ὃν ΠΏΪ6α σαρβοῖῖν οἵ παππιλη ἐγείρῃ, Τῆι. 
φι.16 ἦπι Οεη. (1.19) οὗ ἸΙσἢ οὗ βίαν πετια]ἀϊηρ (ἢτίβι᾽β Ὀἰσττῃ τὸ φ. 
αὐτοῦ ἀνεκλάλητον ἦν, καὶ ξενισμὸν παρεῖχεν ἡ καινότης αὐτοῦ... 
αὐτὸς δὲ ἦν ὑπερβάλλων τὸ ᾧ. αὐτοῦ ὑπὲρ πάντα Τρτ. ΕΡἢ.10.2. 

Β, Πταγρ. ; 1. ἴῃ ΤᾺΏΘΥΑΙ σΟΓΟΠΙΟἢἶ65 τὸ σκῆνος... βάθρον ἐφ᾽ ὑψηλὸν 
κατετίθεντο, φῶτά τ᾽ ἐξάψαντες κύκλῳ ἐπὶ σκευῶν χρυσῶν θαυμα- 
στὸν θέαμα...-παρεῖχον 1λπ5.0.(,4.66(ρ.145.4; Ν.20.12214}; οἴ, τ Ν γ8ς, 
ναο (ρ.4ο08,8; Μ.46.0030); 2. ἴῃ σπατοῃ βογνίςοα, οἵ. Τὶ θον,.1. 
το; Τπάτ.ορβ. 1 1 ρι.3:13- το(ρ.133.7; Μι66,9410) ; θυμίαμα γὰρ καὶ 
λυχνιαῖον φ. προσφέρομεν τῷ θεῷ Τπάϊ,ψε.ὅο ἐμ Ἐχ.(ι.164}; αἵ ἔδαϑβι 
οἱ Ῥαηπδοδίίοη, ζῶντι. Π σεις. τ5 (81.33.12 018); 3. δὲ Ὀαριίϑπι; 
ΤΑΙ ἀαἴοβ᾽ οσοπο5 βρη ηρ αἰνίηθ ᾿ἰσπέ, Οὐ ΝΑ2Ζ.0ν.45.2(Μ.36. 
6240); 4. ἘΡΙΡΒδῺν 45 ἴραβί οὐ Ἰρῃ 5. σοσητηθηποσυδεϊηρ' (Πσὶβί 8 
ὈΒΡ ΒΓ ; 8. βθάβοι ἴου δα] ηδἔθυίηρ ΠΟΤ πϑ Ἰοπ᾿ οὗ Βαρείϑηα, ΟΥ. 
ΝαΖ.07.40.τ(}}1..36.3608}; οἵ, 14.07.30 Ε1{,{536}; γενέθλιον ἑορτάζομεν... 
φῶτα πανήγυριν ἄγομεν Αβι.Ατμα,δορι. 4(Μ.40.2170); 70. 76]. ῥοληει. 
(Μ.88,10134}); ἦγον, Ῥαςοῖ Ρ.Ζοοί( 1.02.5 120). 

Ο, οἱ ΠΙρμείηρ οἵ Ἰατὴρ5 εὖ αγεηΐπρ, δοσοιηραηϊθα ΌῪ βἰηρὶπρ οὗ 
᾿γπλη τοῦ ἑσπερινοῦ ᾧ. Βα5..5}17.73(3.628 ; Ἀ].32,205Α). 

ΤΠ. Ξριτἱέυα ; ἐ 
Α.. οἵ σοά, οἵ, ἄδυτος ; 1. οὗ σὰ 85 Ἰίρῃξ (οἴ, 170.1:5) απᾶ 

ἀννε Πρ ἰὰ Πρμτ (οὗ, τἸἸτη,6:16) τοῦ δὲ πατρὸς τῶν ὅλων... ἡ 
οὐσία ἐστὶν..«ᾧ. αὐτοόν Ῥίοὶ, ἐῤιρ. ἘΡΙΡΒ.λαθν.33.7(ρ.457.6; Μ.4τ. 
5688); τὸ ἄτρεπτον αὐτοῦ ᾧ. καὶ ἀσχημάτιστον (Ἰετη.5ἐγ.1.24{(ρ.τοσ, 
17; Μ.8. 000); εἰ δή τις νοεῖ θεόν.. «ὡς δυνατόν ἐστι, νοείτω μέγα καὶ 
ἀπερινόητον καὶ κάλλιστον φ. ἀπρόσιτον, πᾶσαν δύναμιν ἀγαθήν, πᾶσαν 
ἀστείαν ἀρετὴν συγκεκληρωμένον ἴὰ.Θεἶ,2τ(0.142.22; Μ,9.7088); πρὸς 
τὸ ἀΐδιον ἀνατρέχομεν φ., οἱ παῖδες πρὸς τὸν πατέρα 1΄ᾶ.ραφά,τ.6 

1504 φῶς 
(ριτορ. 5; Μ.8,2880); τὸν ὅλων δημιουργόν, ὅς ἐστι ᾧ. Οτο(εἰς.6.6ὅ 
(Ρ.136.22; ΜΟΙ Ἰ4004); εἷς ἐστι..«ᾧ. ἀΐδιον ἀνελλιπῶς ἀστράπτον 
Ογτ. Η οαἰεεῆ,θ.9; σὺ εἶ...«ἡ πηγὴ τοῦ φ. ϑετγαρισμοῖ.13,5; φ. ἦν 
ἀπρόσιτον, καὶ ἀδιάδοχον, ὁ θεός, οὔτε ἀρξάμενον... ὀλίγοις ὅσον ἐστὶ 
θεωρούμενον, οἶμαι δέ, οὐδὲ ὀλίγοις τ. ΝᾺ 2.0γ.44.3(Μ.36.6008); ὁ 
φ. οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὁ τῇ φύσει ἀόρατος Π,.}0.(ηςὶ Αρ.8.15.}; 
ἄλλο τὸ ᾧ. αὐτός, καὶ ἄλλο ἃ οἰκεῖ; οὐκοῦν καὶ τόπῳ ἐμπεριείληπται ; 
ἅπαγε. ..- ἵνα τὸ ἀκατάληπτον τῆς θείας φύσεως παραστήσῃ, φ. οἰκεῖν 
αὐτὸν εἶπεν ἀπρόσιτον (Ἠγγπιλονι. δι. τ α τριι(ττιθς 40); φ.,... 
φησίν, οἰκῶν ἀπρόσιτον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἁρμόδιον θεῷ" ἀπερίγραφον 
γὰρ ἔχει τὴν φύσιν..«ἀλλ᾽ ὡς δύναται ὑμνεῖ...εἰ δὲ τὸ περὶ αὐτὸν φ. 
ἀπρόσιτον, πῶς οἷόν τε αὐτὸν κατιδεῖν; ὙΠα ΣΤ. 6: τ6(3.672); φ. 
ἀχώρητον καὶ ἀκατάληπτον ᾿Υραϊοαϊοα ποῖ οὗ οὐβ Ῥογβοὴ δι οἵ 
γΠοὶς ΤΥη., σεἰ, γί, 6.2.22.0(Μ.85.12020) ; ϑεὸς...ὡς φωτὸς οὐσία, 
καὶ αὐτοῦ τοῦ εἶναι καὶ ὁρᾷν αἴτιος Ὠ]οη.Ατ,ε.λ.13.3(Μ.3.3010}; φῶς 
8.5 Οὴξ Οὗ ΔΨ Ὠ8η)65 ρίνεῃ Ὀγ Ὠϊδη ἴο (το τνῆο 15 ΠᾺ ΠΊ01055, ἴα, 
4.5.1τ.6(Ν8.3.506Ὰ}; ἀόρατόν φησι τὰ λόγια τὸ παμφαὲς φῶς 10.7.1 
(8658); Δεν σαμηοῖ θὲ ἔγαν ΟΠδγδοίουϊζεα 45. ἰἰρῃϊ, 14. ει. δ.1.3 
(1400); Ὀαΐ Οἱ Δπαϊορσοῦβιν, ἐδιιισί40); οὔτε δύναμις. ..οὔτε 
ῴ. -.. οὐδὲ σκότος ἐστίν, οὐδὲ φ. Ἰαγνεὶ, (Μ.3.1ο48Ὰ}; ἴῃ Βταμιηΐῃ 
τπλουρῃι, ΗΙρρΡ. λαόν. 1.24{0.28.6; Μ,τό,2052Α}; Ῥευβίᾶπ, 1δ.4.4π(ρ,ὅς, 
το; 31068}};2, ΠΩ. ; ἃ. τεῖ, χεϊδίιοη οἵ του ἴὸ ὅοὴ ἄτμητον δὲ καὶ 
ἀχώριστον τοῦ πατρὸς ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν, ὄνπερ τρόπον τὸ 
τοῦ ἡλίου φασὶ φ. ἐπὶ γῆς εἶναι ἄτμητον καὶ ἀχώριστον ὄντος τοῦ ἡλίου 
ἐν τῷ οὐρανῷ" καὶ ὅταν δύσῃ, συναποφέρεται τὸ φ.: οὕτως ὃ πατὴρ 
ὅταν βούληται. «δύναμιν αὐτοῦ προπηδᾶν ποιεῖ! καὶ ὅταν βούληται, 
πάλιν ἀναστέλλει εἰς ἑαυτόν Πιβι.414].128..(Μ.6.7764); ὥσπερ γὰρ 
ἀπὸ μιᾶς δᾳδὸς ἀνάπτεται...πυρὰ πολλά, τῆς δὲ πρώτης δᾳδὸς.. οὐκ 

ἐλαττοῦται τὸ ᾧ. οὕτως ὁ λόγος προελθὼν. ..οὐκ ἄλογον πεποίηκε τὸν 
γεγεννηκότα Ἰαϊ.ογαὶ. (ρ.6.2; Μ.6.817Ὰ); ΟἸἰοπλιεχο, Τ μοὶ, 4(Ὁ.τοῦ. 
17; Μ.ο.ὅ56Ὰ) οἷξ, 5, ἄνω; ὃὅ..υἱὸς... ἀπρόσιτον φ. καὶ δύναμις θεοῦ 

δι 2(ρ ττο,ο; 6644); υἱὸς τοῦ νοῦ γνήσιος ὁ θεῖος λόγος, φωτὸς 
ἀρχέτυπον φῶς τά ῥγοϊ.τοί(ρ.71.26; Μ,8,2120); ὁ υἱἷός..«ὅλος φ, πα- 
τρῷον [1(.5ἰγ.7.2(ρ.6.1; Μ.0.4ο80}; Οτ,ἤση, 9.4 ἴῃ [67γ.{(ρ.70.τὸ ; Μ.13. 
3574) οἷἷ. 8. ἀπαύγασμα; εἰκὼν γάρ ἐστιν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ καὶ 
ἀπαύγασμα οὐ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῆς δόξης αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀϊδίου φ. αὐτοῦ 
14,.}0.13.25{0Ρ.240.30; Μ.14.444λ}; οὐ λόγον μόνον, ὡς ἐδόκει Μαρκέλλῳ, 
ἀλλὰ καὶ θεὸν καὶ ᾧ. αὐτὸν ὠνόμασεν [δχτι5.6,{}..τ.2ο(ρ.81 τι; Μ.24. 
8658); τὸν..υἱὰν ἀπαύγασμα τοῦ πατρικοῦ φ. δρισάμενος, ὥστε εἶναι τὸ 
ἀπαύγασμα γέννημα τοῦ πρώτου φ., οὐ κατὰ τὴν τῶν..«ζῴων ὑποστὰν 
γένεσιν, κατὰ δὲ τὸ ῥηθὲν παράδειγμα τὸ.(Ρ.92.24; δδ 8); 18.2.ττ(Ρ.112. 
15; 0244}; (Δ Π8η) τὸ φ. ἦν ποτε χωρὶς αὐγῆς ΑἸΏ..“4γ.1τ.14(Μ.26. 
410}; τὸ ἀπαύγασμα...μὴ μειοῦν τὴν οὐσίαν τοῦ φ. ἀλλ᾽ ὡς γέννημα 
ἀληθινὸν ἐξ αὐτοῦ 1τ}.2.31(2178}; τὸ ἀπαύγασμα ᾧ. ἐστὶν, οὐ δεύτερον 
τοῦ ἡλίου οὐδὲ ἕτερον Φᾧ., οὐδὲ κατὰ μετουσίαν αὐτοῦ, ἀλλ' ὅλον ἔδιον 
αὐτοῦ γέννημα 1δ.3.4(320Α}; ἔνθα γὰρ τὸ ᾧ., ἐκεῖ καὶ τὸ ἀπαύγασμα 
14.ἐρ.δέγαρ.τ.3ο(Μ.26.6008}; ᾧ. ... ἀληθινὸν πρὸς Φ. ἀληθινόν, κατ 
αὐτὴν τοῦ ᾧ. τὴν ἔννοιαν, οὐδεμίαν ἕξει παραλλαγήν Β85.6}.52.2(3. 
1450; Μ.32.3038); ( ΠΟΙΆΙΔη) συλλογισαμένον διὰ τῆς τῶν τεθέντων 
ἀκολουθίας, ὅτι ἀναλόγως τῇ ἀγεννησίᾳ καὶ τῇ γεννήσει, τοῦ πατρικοῦ 
φ. πρὸς τὸ τοῦ υἱοῦ παραλλάσσοντος, ἀνάγκη πᾶσα μὴ ἐλάττωσιν 
φωτὸς ἐπὶ τοῦ υἱοῦ νοηθῆναι, ἀλλὰ παντελῆ ἀλλοτρίωσιν τ Ν γ85. 
Ἐπμηιχδίρ.281.7; Μ.4.5.80217)); φ. ἀπρόσιτον ἄρα ὃ υἱός, ἐν ᾧ οἰκεῖ ὁ 
πατήρ 1ὺ.(ρ.384.6; 8060) ; 8ος. Επποτηΐι5, ἀἰνίπο Πρ] ποη-Θχίοης 
Ὀείοτα οτραϊίοη οὗ ὅσῃ, 1δ.0(ρ.223.ς ; 8210); (ε].νχ.ἢ.6.2.22.1τ4(Μ. 
ὅὃς.12934Ὰ); ἱοπ.Ατ, 4.η.2.4(ΜΜ.5. 641,8}; ἴῃ Ρῆγαβε φῶς ἐκ φωτός 
ἈΡΡΙΠΙΘα ἴοὸ 300). ἕτερον δὲ λέγων οὐ δύο θεοὺς λέγω, ἀλλ᾽ ὡς φ. ἐκ 
φ. ΗΙρρ.Νοξιτ(ρ.253.1ο; Μ.το,βϑτ70); 1διι5. δ λιτιβίρ.66,20; Μ.24. 
8278), Δἰη γι, ο(Μ.26.294)}; Οντ. Η εαἰδεῖ.τι.4;: Βα5..ρ.52.2(3. 
1450; Μ.32.3038}; 1ὃ.125.1(215}0; Μ΄. 5488}; ἘΡΙΡΒ.λαεν.76.3ε(ρ.38ς. 
18; Μ.42.5880}; (οβπι. 9}. 5(Μι.88, 2808); ετεᾶα], δγριρι(ίαδς. 
(Ρ.42.10; Μ.20.15378}; ϑ γεν. Ν τς. (325)(0.44.13; Μ.2ο.τ5408); ϑγριδ. 
“ἀη|.(34τ)4(ρ.251.4; Μ.26.7258); οἱυδγνιηδ, δαγά, Οντομὶ (ρ. 100); ὄψη, 
«πι.(345)(0.251.2ς; Μ.26.7288); δγνρηδ. ϑέγμιιτίρ.254.20; Μ.56.7536Ὰ}; 
δγριδιδίγηι.2(ρ.257.17; Ν..26.14τ0); ϑγμιδιαρ ἸρΙρῃ πδιττϑ,τῖο 
(ρρ.147.2,148,7) Μ.43.2320,2338); δγνηδ. ΝΊε.- ΟΡ (ρ.8ο.ς ; 11.2.2888}; 
τὸ φῶς τὸ ἐκ τοῦ φωτός ὈνΤ.εῤ.4(ρ.26,21; 55.234}; ΟΒατγ ἰδεῖ]. (ρ.07. 
18; Π.ττστδα)}; ϑορῆτ, Ηρ. ογη.(Μ.87.31520); δ. ταῖ, τϑϑτοη οὗ 
Η. σβοβῖ το σοαβεδά ἀπόρροια, ὡς φ. ἀπὸ πυρός, τὸ πνεῦμα ΑἸ Βοπαρ, 
ἰ6ρ.24.2(64.6.0458); ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ ᾧ. τοῦ προσώπου σου, 
κύριε. τί γὰρ ἂν εἴη ἄλλο τὸ πνεῦμα, ὃ παρὰ τοῦ πατρός, ἢ ἐκ τοῦ φ. 
ἐκπορεύεται ; Ἰ)ϊάγτη. 7 γὲη.2.3(ΝΜ.30.4728). 

Β. οἱ Ὀτιβῖ ὁ λόγος μὲν ἔστι τὸ τοῦ θεοῦ φ. Ταῖ,σγαϊ.χ3(ρ.14.20; 
Μ.6.8338); λόγος ἀέναος, αἰὼν ἄπλετος, ᾧ. ἀΐδιον (ον ῥασιί.5,12 
(Ρ.292.36; Μ,8.6844); ᾿]ησοῦ...ἡ δεξιὰ τοῦ φ. ἡ καταστρέφουσα τὸν 
πονηρόν 4.7 λοηι. ἃ Ἅδ(ρ.τ64.13); ἴδε τὸ μακάριον φ., ᾿Ιησοῦν Α. πάν. 



φῶς 
Α τό(ρ.56.15}; ὅ..-σωτήρ, φ. ὧν τοῦ κόσμου, φωτίζει... τὸν ἀσώμα- 
τὸν νοῦν ΟΥ̓. 70.1.25(24; }».31.17; Μ.14.680); [5.9:2 ΔΡΡ]ϊεὰ ἴο ὁ θεὸς 
᾿Ιησοῦς, 14. εἷς.6. ὀόφ. 156. 28; Μ,1τ το}; Χριστέ, ὅ μέτοχος τοῦ 
φ. καὶ τῶν κρυπτῶν γνώστης Αἱ Χαμίδίρῥ.28(0.78.17)}; ὁ κύριος, ἡ 
ἀλήθεια, τὸ φ. ετῃ. ΣγΡ}.1.5(ρ.12.12; Μ.18.458); ἔἶπι5,6,ἐἢ τ, 2ο(ρ. 84. 
251; Μ.24. 8720); (Ὦτυβ. βορ!. 4.1 ΤῊ ΜΙ. (7η.1780); ἀρκέσει γὰρ ὁ 
Χριστὸς εἰς φ. ἡμῖν αἰώνιον ὑγτ.Ζαεῆ. Ἰοβί3. βοοῦ); φ. τὸ ἀΐδιον, φ. τὸ 
ἄχρονον καὶ χρόνῳ παραδειχϑθέν, φ. τὸ σαρκὶ φανερούμενον καὶ φύσει 
κρυπτόμενον Απατα,ο».ο(Μ.07. τοῦ τ0); φ. τὸ ἀΐδιον, Φ. τὸ ἀένναον, 
ᾧ. τὸ ὑπέρτατον, φ. τὸ ἄδῦλον,...«ᾧ. τὸ φωτίσαν τοὺς αἰῶνας... Χριστὸς 
ἀληθινὸς ἡμῶν θεός ἘΜΕΊΠ δγηι.εἰ “πη. τΔ0}ὅ.τϑ,. 3804}; ογεά8], δι γηνιδ. 
“4ηπ|.(341τ)2{(ρ. .240. τ6:; Μ.26.7210}; δγηιδ. δεἰ.(ρ.258.0; Μ.26,7454}; ἰπ 
ΡὮγαβο φῶς ἐκ ῬΈΜΟΝ ν. ΒΌΡΥΔ,; οἱ (Ἀγῖβὶ 85 1 ἀπ Ἰἰρῃὲ ν. ζωή; 
Ἔχερ. [0.1:4; οὗ (ῃτίβι 45 τὸ φ. τὸ ἀληθινόν (70.110), “(4.1 124, 
(0.53.6); ΟΥ..,0.1. 2θ(24; Ρ.31.20; Μ. 14. 694); 7.0. το ΠΆΡΘΌΪΘ οὗ ἵνο 
Ἰητεγρτο Π 85: τὸ φ. ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον ἐπὶ τῷ φωτίσαι 

τὸν ἄνθρωπον, οὐ τὸ φ. τὸ ἀληθινὸν φωτίζει πάντα τὸν ἐρχόμενον εἰς 
τὸν κόσμον ἄνθρωπον ἰὰ, [γ.ὅ τη 70.(ρ.488.27}; ἐν τῷ φωτισμῷ τοῦ 
πνεύματος ἴϑο. ὀψόμεθα] φ. τὸ ἀληθινόν Βα. δρῖν.47(3.300 ; Μ.,32. 
1538); Οὐηδὶ ἄρῥ.5.1τ6.6; εἴπερ ἐστὶ τὸ φ. τὸ ἀληθινὸν ὃ μονογενής, 
φ. δὲ ὁμοίως ἀληθινὸν εἶναι δύναται καὶ ἡ κτίσις γτ. [ο.1τ.8(4.680) ; οἱ 
ΟΒΤΙΞ ἃ5. πιδαῃ5 ΠΟΙ ΌΥ σης οὗ (οά ᾿Πατλϊηαίδϑ ἀπίνευβθ, 1ά. 
φσἰαρἧ. ἔχ. 3(1.320Ὲ),. ἃπα 15. πιαάδ ϑοσεββιρθ]8. ἴο τηδπι, ΟἸοση, ᾿γοΐ,ο 
(ρ.64.6; Μ.8,τοῦς); ]οη Ατνε τ. 2(Μ.3.1214); ἃ5 βασιλεὺς φωτός, 
Α( Ρλ τηλίρ.84.10}; 5. εἴεγημαὶ εδαΐῖγν, ἀνα]! ηρ 835 ἤρμὶ ἐν 
ἀφράστοις καὶ ἀπροσίτοις, Ἠοίῃ, 5 γ:}.6.τ(ρ.64.τ6;.Μ.18.1138}; 858 
Ὀείηρ Εἰπαβεη ᾧ. ἀπρόσιτον {ΤΊ τ᾿.6:τ6), (Ἰδηλ. χε. Τβάοἱ, τ2(Ρ.ττο. 
30; Μ,.ο.664.); ΟΥΝ Υ95. μη. τ)(ρ.384.6; Μ.45.8ο60); ἃ5. Ἰίρῃί οἵ 
νοητὸς κόσμος, σοιηρατεά ὙΠ 50π ἃ5 ᾿ρϊ οὐ 56 η51}}6. ννουἹά, Οτ. 
.}0.τ.25(24; 0.31.2; Μ.14.688); Ῥίοη, ΑΥ.α.».4.4(Μ.3.697}0); ἘΠ πιὶ- 
Ὡδίηρ 5δἰηῖβ ἀπά. ΘηροΪβ, 14.6.}.1.1(}}.3.2728}; Π᾿απιπαίϊηρ 508], 
Οσ. 7ο.1.25(24; Ὁ. 31.17; 680); 14. (εἰ5.7.τ](ρ.τ68.22; Μ.τΙ. 14454)} δ 
ἦν ἀληθῶς καθ᾽ ὃ τὸ νοερὸν καὶ λογικὸν ταῖς κατ᾽ εἰκόνα τὴν αὐτοῦ 
πεποιημέναις ψυχαῖς ἐναυγάξει φέγγος Ἐ5,6.1}..2.π4(ρ.118,1ο; Μ.24. 
9338); ἐνδύσασθαι τὸ ἱμάτιον.. τὸν κύριον.. ,τὸ ἄρρητον φ,, ὃν φορέ- 
ρασαι ψυχαὶ οὐκ ἀποδυθήσονται. εἰς τὸν αἰῶνα Μας. Αφριἄονι.2ο. ,(Μ, 
34.6528); πεπος ΒΜ 85 πηγὴ τοῦ φ., ΤΟ τι ὙΒβαυτη αηρ τ(Μ.το. 
11528}; {Μετ ἢ. ὅγηινεὶ ἄπηπ.τ4(Μι18,3818). 
Ὁ. οἵ Η. σμοϑβῖ; ἂ5 Πρῆς θν ΜῈ ΪΟἢ δος πιδῃ ἴΠΥ 8368 Πρ οὗ 

σοά, (Ἰεπι.}αφά.τ. (ρ. τοῦ.26; Μ,8.2844); πληρώσας ἡμᾶς πνεύματος 
ἁγίου ἀπὸ τοῦ φ. αὐτοῦ ἸΈσρανοΣ ἡμᾶς γνωρίζειν αὐτὸν τίς ἐστιν 4. Ρβμΐ. 
ο(ρ.5.16}; πνεῦμα σκιᾶς ποιητικὸν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, πνεῦμα δὲ ὅτι 
αὐτὸς ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἔφη...ὅτι δὲ ἃ θεὸς φ. ἐστιν αὐτὸς διδάσκει 
Μδσοει!. ἤν. 5) ἀρ. λι5...1}.2.π{(ρ.1τοο.6; Μ.24.900}0}; ὅσοι γὰρ πνεῦμα 
θεοῦ φοροῦσι, φ. φοροῦσι, καὶ οἵ φοροῦντες φ. Χριστόν εἰσιν ἐνδεδυμένοι, 
καὶ οἱ ἐνδεδυμένοι Χριστὸν πατέρα ἐνδέδυνται ΑἸΉ ἡηειοἰ 4ζγ-το(Μ.26. 
1ΟΟ00); τὸ θεϊκὸν ᾧ. τοῦ πνεύματος Μᾶς. Δερ, ἠσηι.3ο.6(Ν1.34,7254}; 
τοῦ πνεύματος ἔλλαμψις, οὐχ οἷον.. «φωτισμὸς χάριτος... ἀλλ᾽ ὑπο- 
στατικοῦ ᾧ. ἐν ταῖς ψυχαῖς βεβαία καὶ διηνεκὴς ἔλλαμψις Ἰὰἰτδογὶ. 
τη ξη}}.22(Μ.34.056}})) ; φ. ... τὸ ἀληθινὸν καὶ αἴτιον τοῦ αἰσθητοῦ φ.. 
ἐστι τὸ πνεῦμα τὸ σεπτόν Τ)]άνπι. 1 γ1».2.1τ2(}.30.6818}; φ. τοῦ θεϊκοῦ 
προσώπου τὸ πνεῦμα 1.2.τ5(7204}; ἐν πνεῦμα ἅγιον τὸ ἐκ θεοῦ πατρὸς 
ἐκπορευόμενον, τὸ φ. καὶ θεόν Βορἢτχ.Η.6}.5γη.(Μ.87.31520); ἡμεῖς, 
ἐκ ᾧ. τοῦ πατρὸς φ. περιλαμφθέντες τὸν υἱὸν ἐν ᾧ. τῷ ἁγίῳ πνεύματι 
10.8.8. }.το(Μ.96,0458). 

Ὦ, οἵ δηροὶβ; 1. 85 νοερὸν πῦρ καὶ πνεύματα νοερά σοπῖταϑίοα ΜΙ 
φ. νοερόν πα ἀτρέσιτοι φ. (ΒΙΟἢ ἰ5 50π) ; ΟἸεπι. χε. Τπάοί τ(ρ.: 10. 
27; Μ.ο.6644Α); 2. εἪ Πεανοηὶν ΠΙρῃ(8 ὁ διάβολος...ἦν μετὰ τῶν 
ἀγγέλων. ἀνατέλλων τοῦ φ. Μειῃ.γ65.1. 3100. 270. 3) φῶτά τε πάντα καὶ 
φώτων ἀσωμάτων θεῖα καὶ νοερὰ γένη τὸν..-χῶρον οὐρανοῦ λαχόντα 
Εκ5...( 1{(0.196.28 ; Μ.20.13208); φῶτα δεύτερα, τοῦ πρώτου φ. ἀπ- 
αὐγάσματα, αἱ περ, αὐτὸν δυνάμεις καὶ τὰ λειτουργικὰ πνεύματα (τ. 
Να2Ζ.07.44.3(Μ,36. 6098); : 18. «40. 5(3678); ΕΧερ. [86.1: 1 ἢ τὰς λογικὰς 
δυνάμεις φῶτα καλεῖ, ἢ τοὺς πεφωτισμένους διὰ πνεύματος ἁγίον ταί. 
.αε. τ:τγ(ρ.6. .23); 3. 8.5 γονθαπηρ θὰ τεβεοείηρ αἸνὶπο ἰρῃῖ νεφέλης 
αὐτοῖς ἰδέαν ἡ θεολογία περιπλάττει, σημαίνουσα. .«τοὺς ἱεροὺς νόας τοῦ 
μὲν κρυφίου φ. ὑπερκοσμίως ἀποπληρουμένους, τὴν... -πρωτοφάνειαν... 
εἰσδεχομένους, καὶ ταύτην..«εἰς τὰ δεύτερα δευτεροφανῶς καὶ ἀναλόγως 
διαπορθμεύοντας Πίοη. Ατνειλ.τς. 6(}1.3. 3364); ; εἶναι ἀγγέλους... οἷον 
ᾧ. φανὰ τοῦ ἐν ἀδύτοις ὄντος ἑρμηνευτικά ἴ4.4,5.4.2(Μ.3.6068); ὁ 
ἄγγελος, φανέρωσις τοῦ ἀφανοῦς φ. 18.4.22(7248)}; 4. Ἃ5. ἀνε! Πρ ἴῃ 
Ἰισῶτ, Βαβ.λεχ.2.ς(. τὴς; Μ.20.41Ὰ}) 

᾿ ἘΝ, οἱ Κίπράοτῃ οὗ (οἄ ἃς βασιλεία φωτός ; 1. 5 [αζυτα αθοᾶε οὗ 
ΤΕαςΕΙηεΩ͂, Μετ. γός.1 «52(ρ. 260. 14; Μ.4ι. 11454}; . 85 ργεβεπί ροϑβ- 
βδϑβίοῃ οἵ 501}} ὅσοις ἂν ἐξέδυσεν ὁ ὁ ᾿]ησοῦς τὰ ἐνδύματα τῆς βασιλείας 
τοῦ σκότους, ἐνεδύσαντο τὸν... ἐπουράνιον ἄνθρωπον ᾿Ιησοῦν...καὶ ἐνέ- 

2888 
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. τὸν δὲ πονηρὸν... 

.(2234); Μαχ. απιδίφ. (,. ΟἹ. 120ο); ἢ 

φῶς 

δυσεν αὐτοὺς ὁ κύριος ἐνδύματα βασιλείας φ. ἀρρήτου Μδςιἀςρ ίονι. 
2.4,5(Μ.34.4650) ; ἡ βασιλείᾳ τοῦ φ.-. μυστικῶς νῦν τὴν ψυχὴν φωτίζει 
1.2. 5(468.);: 3. (Μαπίοῃ, ) (56. Μάνης] δύο σέβει. θεοὺς.. “τὸν μὲν ἀγαθόν, 

ιᾧ. τῷ ἑνὶ ὄνομα θέμενος καὶ τῷ ἑτέρῳ σκότος" καὶ τοῦ 
μὲν φ. εἶναι μέρος τὴν ἐν ἀνθρώποις ψυχήν, τοῦ δὲ σκότους τὸ σῶμα 
Ηδερθπι, ἄγε. (ρ.9.14; Μ,1ο0.143274}; 10. .Μαη.22(Μι04.τπ52:0). 

ΒΕ. αἰνίπε Πρηΐ τηϑπιξεϑίθα π᾿ {Προρἤαπίεβ, ἀπα ἀπρα]ὶς ΔΡ- 
Ρεδταηςο5: 1. 1. Ὀαυγπίῃρ Ὀιι5ἢ. ἐπεὶ...6.. κύριος... τῷ Μωσεῖ κατα- 
φανῇ ἐβούλετο γενέσθαι τὴν αὐτοῦ δύναμιν, ὄψις αὐτῷ δείκνυται 
θεοειδὴς φ. μεμορφωμένου ἐπὶ...βάτῳ ΟἸοτα. ῥαεά.2.8(Ρ.2ο3.τό; Μ.8, 

488Α}}; ὅ...διὰ τοῦ φ. ἑαυτὸν τῷ Μωυσῇ δείξας ἀτ Ν γ55. ἔμηΒ(2 ρ.176. 
20; Μ.45.7608); ἰπτεγρτεῖεα οἵ ]ης. τοῦ Φ. -.. ὃ μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης 
κάτεισι φύσεως, οὐκ ἀπό τινος τῶν περὶ τὰ ἄστρα φωστήρων ἀαμπό- 

.««ἀλλ᾽ ἀπὸ γηΐνης θάμνου...δι’ οὗ διδασκόμεθα...τὸ κατὰ τὴν 
παρθένον μυστήριον, ἀφ᾽ ἧς τὸ τῆς θεότητος φ. ἐπιλάμψαν τῷ ἀνθρω- 
πίνῳ βίῳ διὰ γεννήσεως, ἀδιάφθορον ἐφύλαξε τὴν..-θάμνον 1ὰυ. Μος. 
(Ν,.44.3220}; δηᾶ οἵ τινϑίῖςαὶ ἐΓΠΙΕΝῚ 5. 6 οἵ ἀἰνιης Ἰρσμε, 1. 

2. ἴῃ ΠΕΙ͂Υ ὈἾΠᾺΥ οἷς... στῦλος 
φωτὸς ἔλαμπεν, ἵνα καὶ παρὰ τὸν πάντα ἄλλον λαόν, ἰδίῳ καὶ ἀνελλιπεῖ 
«φωτὶ χρῆσθαι ἔχητε [5 ἀταῖ.ται.3(Μ.6.7800) ; ΟἸοιη. είν. τ. 24{0.102. 
δι Μ,8.9ο90); 3. ἴῃ οἰουαν Ρ1ΠΔῚ τερασγάβα ἃ5 νεφέλη τοῦ φωτός, 
Οερἰς.2.7ᾳ(ρ τος. τϑ; Μετ. 9ο90); 4. ἴθ (μγίβεὲ αἱ μἰ5 θαρίβπι 
ἐξελθόντα...ἐκ τοῦ ὕδατος, φ. περιαστράπτει καὶ δόξα (τ. ΝᾺ Ζ.07.18.12 
(Μ.35 τοῦτα}; αὖ Τυβηβξπρατγαῦοπ, 44..9.9ο(ρ.195.10); καέτοι οὐδὲ 
σαρκικοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ ᾧ. ἑωράκεισαν (οὐδὲν γὰρ συγγενὲς....ἐκείνῳ 
τῷ φ. καὶ τῇδε τῇ σαρκὦ) ἀλλ᾽ ὡς ἡ δύναμις... «τοῦ σωτῆρος ἐνεδυνάμωσεν 
τὴν σάρκα εἰς τὸ θεάσασθαι [Ἰδτη.ἐχε. ΤΠπάοὶ, (ρ.1τογ.6; Μ.0.656 0); 
τ. τίρ.α1χ.2; 6644}; ὅ κύριος... «φωτὶ περιλάμπεται πνευματικῷ, τὴν 
δύναμιν. -«παραγυμνώσας εἰς ὅσον οἷόν τε ἦν ἰδεῖν... θεὸς ἐν σαρκίῳ τὴν 
δύναμιν ἐνδεικνύμενος 14,5 γ.6.τό(ρ. 5.03.1; Μ.0.268.4}; σογηραγοα νι ἢ 
᾿ΒῃΙΠἰηρ' ἔοΥΤΠ᾽ οὗ της )}51 αἱ Ῥασζοιιβία (Μ|.13:43), Ογγϑβ. λοι. 56. 4 
ἦι ΜΠι.(7. 511 0,Ε}; τὰ “οἸουα οὗ Πρ τ᾽ αἱ Αβοθηβίοι ἀναλαμβανόμενον 
ἐν νεφέλῃ φωτὸς εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἐθεάσαντο ἐν τῷ αὐτῷ σώματι οἷον 
πρὸ παραβάσεως ἔπλασε τὸν Ἀδάμ ΤΡΙοῃ.υ, οῖγε.13; 5. ἴῃ ΟἾΠΟΥ 
{ΠΕΟρΡΠΆη165 ἀπα τιϊτασα οι ἀρρεδίαποῦβ ὁ ὕψιστος... κελεύει Μιχαὴλ 
καὶ λέγει, λάβε νεφέλην φωτὸς... καὶ....«λάβε... Ἀβραὰμ ἐπὶ ἅρματος 
χερουβικοῦ Τι δν.Α ο(ρ.87.12); ἦλθέν μοὶ μεγάλη φωνὴ ἐν μείζονι 
φ. -.- καὶ ἀποκριθεὶς ἐμοὶ εἶπεν τὸ φ. 7. 7οὖ 3,4(Ρ.105.9,21); ἦλθον 
πρὸς... Φίλιππον, καὶ εἶδον αὐτὸν ὡς μέγα τι φ. 4. }1].δο(ρ.25.16); 
εὐχομένη ξενοφωνεῖται φωτὶ καταλαμπομένη καὶ ἀναστενάζουσα λέγει, 
ἦλθέν μοι τὸ ἀληθινὸν φ. ᾿Ιησοῦς ἐῤ. τ24(ρ. 59 ,.4}; ὁ σωτὴρ ἀνέτεινεν τὴν 
«χεῖρα καὶ ἐχάραξεν σταυρὸν ἐν τῷ ἀέρε καταβαίνοντα... ξως τῆς 
ἀρ ασοῦ; καὶ ἐπλήσθη ἡ ἄβνοσος φωτός 1». τ38(ρ. 70.5); προσευχομένου 
τοῦ Ματθεία... ἔλαμψεν φ., καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ φ. φωνή “4..414ν.εἰ Μ81|.3 
ῥ. 67. 7); (Το ἃ τοδ(ρ. 264. 15); δόξα φωτὸς οὐρανίου περιήστραψε 
πάντας, καὶ... μὲν εἶδεν περὶ τὴν κεφαλὴν Πολυκάρπου περιστερὰν 
περὶ ἣν ΒΉΠΗΝ ἦν φωτός. «φῶς τῷ προσώπῳ αὐτοῦ περιλάμπον ΤΡΊοι. 
υ, Ῥοῖγε.21; ἃ5 Ὀεβίοινθα οἱ τδυγυβ ὁρῶν τὸ ᾧ. περὶ αὐτούς, ἀτενίσας 
εἰς τὸν οὐρανὸν ἰδεῖν πόθεν τὰ ᾧ., εἶδεν στεφάνους κατερχομένους 
Μ.δρὺ.0. 

σ. αἴντηα ᾿ἰρμΐ ἃ8 τονθα]θα ἴο, ΟΥἩ αἰζαίηθα Ὀγ, τη ἴῃ ἸΠΟΥᾺ], 
Στ6]]Θοῦαδ), ἃ πα ϑρίσῖταα] Πα πιϊπατίοπ ; ἢ. ἀπίνθυβα ν αἰ πβεα ὉγΚ 
Τοροβ (οἴ. 70.110) Φ. ἐστι κοινόν, ἐπιλάμπει πᾶσιν ἀνθρώποις" οὐδεὶς 
Κιμμέριος ἐν. λόγῳ (Ἰδιη ῥγοίο(ρ.ὅς.26; Μ.8.2008); ὅς ἐστι λογικὸς 
μετέχει τοῦ ἀληθινοῦ φ., λογικὸς δέ ἐστι πᾶς ἄνθρωπος Οτἤἀθηι Σ 4.10 
ἔμ }6γ.(ρ.114.21; Μ.13.4164}; 14. Τγ.6 τπ [0.(ρ.488.28}; ἔγχεον ἀν δ}} 
816, ἴο θ6 Δρρυεβεπαρα 1ῃ ρτοροσίίοῃ ἴο πηδη 5 αρϑοϊϊν, Ὠϊοπ. Ατι 
εἰὐν9.3(}1.3.26ος-- 261}; το]θοῖεα ΟὨΪΚ Ὀν πιδη 5 ἀο! θεγαῖδ ᾿π0]}1η8- 
τἴοπ ἴο εν]], ἰά.6.}.2.3.3(Μ.3.307}};} 45. πιθᾶπβ Ὀν ΨΠΙΓῃ σοα 15 
ΔΡρσεμεπάςά, Αἰμρήδαρ ἰεριτοιτ(Μ.6.9ο88); 2. σοιπιπαηϊοαίθα. ἰὴ 
βοιιρίασαὶ! τεναίδίοπ; ἃ. ἴῃ ΟἹ᾽, Επ5.4.6. 5 ῥρχοειῃ.(ρ.2οὔ.15 ; Μ.22. 
2410}; ΜΒΙΟῊ δἤογαρά Ἰρῃϊ ργοροτιϊοπαῖδ ἴο πιδηβ σαρδοῖν, θη. 
Ατνε.Ν.5.1.2(Μ. ἘΞ 5010); ; θὰΐ αἴζου Ομτϑι 5 αἀνοπὶ [ὺν Πἰπαοτρα 
τηΒ ἢ 8 ῬατοΙρϑιοη ἴῃ ἸΙΡΉϊ, ΤΡΕΙ͂Σ τ6(. 4334) Μ.30.2450}; τ. 
Νγβ5. πο. 5 τ (απ .(Μ.44.το808Β)}; Ὁ. ἰῃ ρΌΒρεὶ, 4. Ρλε.2ς(ρ.14. 
4); {]ειη. ἐγ... σ(ρ.34ς.}; Μ.0.528)}; Ἰὐπβ.  Οἰρτοσιῃ ρ.τοό.}; Μ.20. 
13170); ὕγτ.1ς.1.2(2.404}; δηὰ ἴῃ ΝΊ, Οὐ. [ο.1,.6(8; Ρ.11.23; Μ. 
14.368); σοῃίταβίθα ἢ Ρ]αῖοΒ Τοθομὶηρ ἀπ ᾿ἰκειοᾶ ἴὸ ννῖβα 
ψσίηβ᾽ ἰαηλρθ, [4 εἰς.6, κ(ρ.75.23; Μ,1τ.12974}; 3... ἴῃὴ (τισι 8 
αἀνεπῖ 8πΠ4 βρχοδά οἵ (ἢγιβεαπιίγ, σΟίοῃι. 59.2; 2( ἰδηλ,τ.4., Ταβῖ. 
ἀϊαἰ.γ.3(}1.6.4920): ΟἸδιῃ, 5(γ. 1 τ(ρ.9.25 : Μ.8.7018) ; ἡμᾶς ὁ κύριος 
φωτίζει, εἰς τὸ φ. ἄγων τὸ ἄσκιον καὶ οὐκέτι ὑλικόν Ἰα.ἐοἰ,Ξ(ρ.138,18; 
Μ.9.7οιΑ); ὁ σωτὴρ.-..φ. ὀρέγων ἄσκιον, ἄπαυστον 1ἃ.4.(.5.42(ρ.100. 
21; Μ.ο.652.Α); διὰ. τοῦ σοῦ υἱοῦ. ο"καθαρὸν φ. ἀνασχών (ὐμπβίρ. 1.8. 
υ. ὦ .2.5δ(ρ.64.20; Μ.20.10320); κύριε... ὁ ὁδηγὸς τοῦ φ. ΑἸτοη.11Δρ. 
τ ϑγηὶ ϑιν ταίρ. 58.2ο); Ὀν ὕτοββ δόξα..«-κυρίου.. ὁ θεῖος σταυρὸς... 

μένον. 
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φῶς 

ἔνθα δὲ μνήμη φωτός, καὶ φ. ἀδύτου, καὶ τοὺς ἐν νυκτὶ τῆς ἀκηδίας 
φωτίζοντος (σεττα. ΟΡ ογ.τ(}Ὲ.08.2210); Ὁγ “ὉΠ τιβεδη ἰϑνν᾽ ἡ τοῦ Φ. 

δύναμις καὶ ὅ τῆς ἱερᾶς θρησκείας νόμος.. ἅπασαν ὁμοῦ τὴν οἰκουμένην 

κατήστραψεν [οηβῖ, ἀρ. Επ5.0.(,2.67(ρ.67.26; το404)}; σοπίτγαβιθα 
ἢ ἀαγκηδβ5 οἵ ραρσαηΐϑτα, ΟΥ̓ οἰς,6,67(ρ.137.11; 14000); ΟΠ γν5. 
Πορν 4.1 ἴῃ Μι.(γ.Χ͵80); αἶβο οἵ Τιάαῖβαι, Οὐ. 5.82 ἐπ [,ε.(Ρ.273); 
1ά, 7 γ.94 τη. 70.(Ρ.558.2)}; ἀπ Ποῖθθν, (ὐηϑι Α͂ΡὈ.8,34.12; Ὦθηρςε, 
ΔΡΟΞΓ165 5 Πρἢ 5 οὐ πε νου, ΟΥ. 70.1.2 5(24; Ρ.31.17; Μ.14.680); 
ἀηᾶ ΟἸ τ σία. 485. 'βοῦβ οἱ ᾿ἰσῃτ᾽, ΟἸεπι. ραφά.2.ο(ρΡ.206.24; Μ.8, 
4030); Ορηδὶ. 4.}}.1.2.4.:; 18.2.32.3., 4. Θοτηπηπιοαίθα ἴῃ βϑογαπιεπῖβ ; 
δ. Ἀαρίίϑιη ὦ τῶν ἁγίων ὡς ἀληθῶς μυστηρίων, ὦ Φ. ἀκηράτου. 
δᾳδουχοῦμαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν θεὸν ἐποπτεῦσαι ΟἸαπ ῥγοί, 12 
(0.84.25; Μ.8.241Α}; καλεῖται. «φώτισμα...«καὶ λουτρόν".. «φώτισμα δὲ 
δι᾽ οὗ τὸ ἅγιον ἐκεῖνο ᾧ. τὸ σωτήριον ἐποπτεύεται 14.ραδ4.1τ.δῴρ.τος, 
26, Μ.8.2814}; οσοηξοτσεα Ὁν Η. σβμοβί ἴῃ Ὀαριίβηι, 1δ.(ρ.1τοῦ.26; 
2844}; δϑβοοι θα. ψ ἢ Ὀαρ ϊβηηαὶ βθαὶ, ἔπβ5.υ,(.4.62(ρ.143.21; Μ, 
20.12174}; Οοηξί. 4Ρ}».2.32.3; οἵ Βαβικον.τ,.4(2.1178; Μ.531.43220}); 
Πθῆςε Ὀαρ[ίϑπι 15 πρῶτον φῶς, Ὠοη. Ατ.ε.ἢ..3.1τ.1(Μ,3.4254}; ὈαΡΕΙ5- 
108] ΠΡ εβρ. αββοοίβιθα ψἱτῃ γοπαηῃοίδτίοη οὗ ἄδν!]} ἀπ [αγπὶπρ' 
ἰοννατάβ σϊ ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις μετανενοηκότες, ἀποταξάμενοι 
τοῖς ἐλαττώμασιν αὐτῶν, διυλιζόμενοι βαπτίσματι, πρὸς τὸ ἀΐδιον 
ἀνατρέχομεν φ., οἱ παῖδες πρὸς τὸν πατέρα [Ἰείη, ῥαεά.τ.δ(Ό.1ορ.5; 
Μ.8.2886); τὴν.«-προτέραν ζωὴν ἀπεκδύσασα..«γυμνὸν καὶ ἀνυπό- 
δετον ἴστησι πρὸς δυσμὰς ἀφορῶντα καὶ...τὰς τῆς ἀλαμποῦς κακέας 
ἀναινόμενον κοινωνίας... οὕτω... «πρὸς ἕω μετάγει, τὴν ἐν τῷ θείῳ φ. 
στάσιν τε καὶ ἀνάνευσὶν ἔσεσθαι...διαγγέλλουσα Πιοπ.τ,6....2.3.5 
(4918); Ὁ. ἴῃ φιασματῖσι δηα ΟΥ̓ΠΕΥ βαογαηνθπία] τἰϊοθβ, ἐῤ.3.1.1{(4254); 
5... ΌΥ͂ ΠΊΟΤΆΙ Πα Π πδτίοη ; 8. ἴῃ σ6η., ΌΥ Ῥᾶβϑαρε οὗ Ῥ6]θνευ ἔσοπι 
ἄδυκηςϑβς οὗ οἴη ᾿πίο ᾿ἰσμε, 4. Ρμ11.τ4ο(ρ.75.14); Οὐ Ν, γβϑυ μοῦ ρτ, 
21.2(Μ1.44.2044}; αὐτὸς...«ἐξήγαγεν αὐτὴν [3ς. τὴν ψυχήν} ἐκ σκοτίας, 
ἰδίῳ φ. δοξάσας αὐτήν Μας, Αδρσ. λον. 2ο.6(Ν.34.6538) ; Β. Ὀγ Ῥαγῆοα- 
τἴοη ἔτοπι δἰ δηᾶ ἀδιηοηὶσ ρονγείβ, ΜὨϊσῃ 15. 1η1{18] βίαρε οὗ 
ΠΠαπιϊματίοι, (Ἰδιη.  ν.2.2ο(Ρ.175.12; Μ.8,τοςγο); Οὐ. Νὰ Ζ.ον.30.1(Μ. 
46.336Ὰ); Πιοη.Ατ.ε ἦ.1ο,2(}}.3.2720) ; ἀϊνίπε σῆς ἀδϑίσουνβ ΡΟΨΕΥ 
οἵ ἀξηῖοης, Οτι εἰς τόοίρ.ττο.28; Μ.11:7608); σ. ν᾽ ριδοῖος οἱ 
νἰτίας ; ἱ. ἴῃ σεη. ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς ἢ τὰ ᾧφ. ἢ τὸ ακότος, ἢ τὸν νόμον 
κυρίον, ἢ τὰ ἔργα τοῦ βελίαρ Τ,Π,ευ.τρ.τ; ὁδοὶ δύο εἰσὶν διδαχῆς καὶ 
ἐξουσίας, ἢ τε τοῦ φ. καὶ ἡ τοῦ σκότους...ἡ οὖν ὁδὸς τοῦ ᾧ. ἐστιν αὕτη" 
ἐάν τις θέλων ὁδὸν ὁδεύειν ἐπὶ τὸν ὡρισμένον τόπον σπεύσῃ τοῖς 
ἔργοις αὐτοῦ Βαγη.18.τ; το.1; οἵ. Ὀ1ά.τ τ; ἐργασίαν τῶν τοῦ φ. ἔργων 
(οηςὶ..4.,}Ρ.8.34.1; ἃ. ἐθρ. τβογαὶ ἀἰδοοτησηθηΐ, Ὀιδα Ῥποῖ, ρονξ.6 
(Ρ.8.11ὴ; Ρυχῖν, Μείῃ νη. 5.8(ρ.63.7; Μ.τϑ.1128}); τὸ φ, ἄσβεστον 
ἀνακαίεσθαι τῆς ἁγνείας 1ν.6.2(ρ.6π5.το; ττ6Ὰ}; τὶρϊδούβποββ, 1δ.5.5 
(ρ.6ο.1; τοβΑ}); ἃ. Ὀγ Ἰίρῃέ οὗ σοπϑοίδπος ἐγκαθειρκτέον τῇ ψυχῇ τὸ 
αἰδῆμον οἱονεὶ φ. τοῦ λογισμοῦ Γ]εηι. αεά.2.το(ρ.215.14; Μ.8.5120); 
6. ὈΥ ἰπίε!]δοΐαα) ἢ] απ παῖϊοι ; 8. ἀϊνὶπο Πρμς 45 φῶς νοητόν, φῶς 
νοερόν (Ἰ]οπη. ῥαεά.2.1ο(ρ.2τ6,.8; Μ.8.5168); ἴῃ Οτεακ ρὨΠΟΒΟΡὴν 
4η4 (τ βείβα ἀοοϊτίηθ, 14, εἰν τ4(0.388.2; Μ.9.1378}; ορξουτεά ὈΥ 
ἀεοῖγος δηᾷ ρ]εάβιιτεβ, ἐν.2.2ο(ρ.175.27; Μ.8.τοῦ08}; εἰκονικὸν φ, τὸ 
αἰσθητὸν... ἀληθινὸν δὲ ῴ. τὸ νοητόν" μᾶλλον δὲ τὸ τῶν νοητῶν φωτι- 
στικόν ΟτΟοἠβἶν.6 ἐπ 70.(ρ.488.1τ6}; 14..0.13.22(ρ.246.3; Μ.14.4368); 
14. εἰς. ποπτοίρ.1τ.9; ΝΜ τα. ττ068); Μας. Αδσ ἰδογενιθη. 27 (1.34. 9600); 
ἀεβου θεά ἔαΠ|ν, Ὀϊοη, Ατ,ά.η.4.6-(}1.3.7ΟτΑ 8.}; Ὁ. 5. βουσος οὗ 
ἔγατῃ, π βἰςῃ Πα πιπαῖοβ ἴπε ππὰ, Τ΄ τον ς.3; ἵνα τῆς ἀληθείας τὸ 
φ., ὁ λόγος, τῶν προφὴτικῶν αἰνιγμάτων τὴν μυστικὴν ἀπολύσηται 
σιωπήν ΟΙοτη ῥγοὶ, τίρ.το.}; Μ.8,650); ἰα.εἰγ.ς.ς(ρ.343.21; Μ.9.40Ὰ); 
τὸ..«φ. τῆς ἀληθείας φ. ἀληθές, ἄσκιον, ἀμερῶς μεριζόμενον πνεῦμα 
κυρίου εἰς τοὺς διὰ πίστεως ἡγιασμένους, λαμπτῆρος ἐπέχον τάξιν εἰς 
τὴν τῶν ὄντων ἐπίγνωσιν τῤ.6.τό(Ρ.502.4; 3648); Οχ.(εἰς.4.2οίρ.209.1; 
Μ.11.10724}; τοῦ νοῦ, ἐν ᾧ ἐστι τὸ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον πρόσωπον, 
πληρούμενον φωτὸς καὶ δόξης ἀπὸ τῆς περὶ τῶν κατὰ τοὺς νόμους 
ἀληθείας 1δ.5.6ο(ρ.64.ς ; 1276}0); τῷ τῆς ἀληθείας φ. ὁδηγούμενος τὴν 
ϑείαν πίστιν ἐπιγινώσκω (οπδί.αρ. αβυυ.,4.ο(ρ.121.12; Μ.20.11578); 
14.4ρ. 6]. ν5.}....2.7.70}1.8ς.12338); α}} ἀρρτβῃεπβίοη οὗ Ἰίσπί οὗ 
ἰτατἢ προρβϑιϊαίθβ τοιποναὶ οἱ ᾿β 1 ηβ᾽ π᾿ μοῦ 500} ὰ5. οἰοῖ πε 
αἰζεῦ ἘᾺΠ παρ᾽ ἐκείνου τοῦ ᾧ. διδασκόμεθα τί ποιήσαντες ἐντὸς 
τῶν ἀκτίνων τῆς ἀληθείας στησόμεθα ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένοις ποσὶν 
ἀναδραμεῖν πρὸς τὸ ὕψος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ τὸ φ. τῆς ἀληθείας ὁρᾶται, εἰ μὴ 
περιλυθείη τῶν τῆς ψυχῆς βάσεων ἡ νεκρά τε καὶ γηΐνη τῶν δερμάτων 
περιβολὴ ἡ περιτεθεῖσα κατ᾽ ἀρχὰς τῇ φύσει τ Ν γ55.ν. λ16ς5.(Μ.44. 
3320); Ὁ. ἃ5 σοπβιβείηρ ἴῃ, ΟΥ̓ΔΡΡΙΕοηαςα ὃν, Κπονίεαᾶσε οἵ σοά 
φῶς γνώσεως φωτιεῖς ἐν τῷ ᾿Ιακώβ 1.1.60.4.3; τὴν μὲν ἀπάτην 
ἀπεικάζουσα τῷ σκότει, τὴν δὲ γνῶσιν ἡλίῳ καὶ φ. τοῦ θεοῦ (Ἰεπιὶ.ῥγοΐ, 
β(ρ.59.27; Μ.8.1888); 16. 1τ(ρ.81.22; 2264}; 1.517γ.7.τοί(ρ.41,28; Μ.0. 
48οο); 14.εἷ.32{(ρ.τ47.6; Μ.0.7168); ἐν φ. τῷ ἀληθινῷ καὶ ἀλήκτῳ τῆς 
γνώσεως τὸν νοῦν καταλαμπόμενοι Ογνπαγ!.4Ἴ(ρΡ.43.τ6; Μ.11.6324}; 

1506 φῶς 
νοητὸν γνώσεως φ. ἰα ( εἶς.5.τοίροττι.9; ΜοιτιατοῦΒ); ταραίατεὰ 
(τουρῃ ΝΊΤ,, ἰ4..70.1.6(8; Ρ.11.23; Μ.14.368); ἀπᾷ (Βτοιρῇ ἴτααὶ- 
(ἴοπβ] τἰϊες οὗ Ὀαρτίϑηα, Β85. ϑρέν.26(3.228:; Μ.32.1138); (σης. Αβῥ. 

2.5.1; ἀγνοίας ζόφον, ἀλλ᾽ οὐ θεογνωσίας ἔχουσι φ. ΤΗαι Τὴν. δ:21 

(3.673); Με ϑγηινοὶ Αηπη.Β(Μ.18.268Α); ἅ. ἸπςΕ]]εοῖπα] ἀρρτεδθη- 

οἷο οὗ Πρῃὶ τϑλογοα ρόββῖθὶς Γμγοιρῃ ΟΠ γθῖ, σύ ον. 36.2; 7. ὉΚ 
βρίῖαδὶ ἱΠυταϊδαϊίοι (ποῖ ΟἰεαΥν ἀἰβΕ πριηϑΠ6 0186 ἔτοθ φῶς 
γνώσεως); ἃ. ῬΟΓΘΟΌΝ 6] α ΟΥ̓ 500] ἱπ ῥυϊπηα] ρατϑα 56, Μαχ. 
ἀγριπα(Μιοι τ4ιδο); ἀἰνίπε Πρὰϊ οοπιθιηρίαῖοα ὉΚ σππθρῃ ἴῃ Θαβῖ, 
(88 5ρῆεχε οἵ ᾿ρῆσ, θεΐοτε Ἐμλεὶγ σοιηονα] ἔχοιη θαβὲ ἴο ρἰαίπ οὗ 

. Βῃίπατ, ΟΥν εἰς. 5.30(ρ.31.20; Μ.11.122560); οἵ, ράγᾶ8]6. οἵ 5ου}β 

ταΐατῃ τὸ ρατϑαΐβε ηὔθυνον δὲ αὐτὸ καὶ τὴν ὁδὸν πρὸς τὸ φ. τῆς κατὰ 

ἀνατολὴν πατρίδος ΗΠ γηηι.ρ. 4. Τ πολ τατ(ρ.222.18); Ὁ. Ὀεδίοννβα 
οη 5018}, ἴῃ ναυυπηθ ἀορτδας, ἴῃ οουτ56 οὗ 115 ρτόρτοβ5 τοα 5 Ῥ6Υ- 
ἐεοτίου, Ο]επι.ραδφά.τ.6(ρ.τοῦ.31; Μ.8.2848); 18.2.ο(ρΡ.2ο6.24; 4930); 
μηδαμῶς τοίνυν ἐπικαλυπτώμεθα τὸ σκότος, τὸ γὰρ ᾧ. ἔνοικον ἡμῖν" 
καὶ ἡ σκοτία.. αὐτὸ οὐ καταλαμβάνει 1}.2.το(ρ.217.1; 5160); πάντῃ 
εἰς τὸ βάθος τῆς ψυχῆς ἁπάσης τὸ φ. τῆς δυνάμεως ἐκλάμπει Ἰά.5.γ.1.} 
(ρ.29.12; Μ.9.4538}; φωτὸς ἔμπλεοι, φῶτες ᾿Ισραηλῖται τῷ ὄντι 
γινόμεθα Ἰά.δεἰ.53π(0.147.1τ| Μ.9.7168); ΡΙαἴο᾽Β φῶς ἐν τῇ ψυχῇ (ἐβ.] 
3410) σοπιρατοά νὰ Ομ ήϑεϊαη φῶς, Οτκ( εἰς. 6. (ρ.14.23; ΜΙ, 
2068}; 85 ἱηνγαζαὰ ΠΠαμπαίίοα. Ὀγ Η. (σῃοβὶ, Ατῃ πη ε εἰ ἐς ἄγος 
(Μ1.26.τοορς); Μας,Αερ ἠδονί θη. 22(Ν.34.956}); δ. 26(οδο.}; τὴν 
δόξαν τοῦ φ. ἐν ταῖς ψυχαῖς δέχονται οἱ Χριστιανοί 1Δ.᾿0».47.1(Μ.34. 
7974); τὸ..«θεοπρεπὲς κάλλος..«μεταδοτικὸν...κατ᾽ ἀξίαν ἑκάστῳ τοῦ 
οἰκείον φ. Ὠϊοπ.ΑτΥ,κ...3.1(Μ.3.1640); δαΐ.1. 0.1: Ξ(ρ.1ο9.4); 6 665- 
ΒΆΥῪ ἴου ἡ τῶν πραγμάτων θεωρία, ΟἸεΠ1.5,7.7.12(0.52.13; Ν'.9. 5000}; 
δη ἴου ϑεωρέα πνευματική, ίαχ.καρ.4.17(Μ.90.130090) ; τηᾶν Ὀὲ βἴαρε 
τονατᾶς ἔμ !Π|δὺ ΠΙυταϊπαῖίοη ἔστε δ᾽ ὅτε καὶ αὐτὸ τὸ φ. τὸ φαῖνον 
ἐν καρδίᾳ, τῷ ἐνδοτέρῳ δήπου καὶ βαθυτέρῳ διανοίγει φ., ὦστε ὅλον 
τὸν ἄνθρωπον τῇ γλυκύτητι ἐκείνῃ καὶ θεωρίᾳ καταποθέντα μηκέτι ἐν 
ἑαυτῷ εἶναι Μας.Αερ.καγί ο(Μ.34.9160) ; Ὀεπίονναὶ οἵ αἰνίπς ΠΡ ὩΣ 
χορίοσοβ ἀϊνίπα ἱπιαρο ἴπ 508] ὅ.. «ζωγράφος Χριστὸς τοῖς πιστεύουσιν 
αὐτῷ..-ζωγραφεῖ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἐπουράνιον ἄνθρωπον...ἐκ τῆς 
ὑποστάσεως αὐτοῦ τοῦ φ. τοῦ ἀνεκλαλήτου, γράφει εἰκόνα οὐράνιον ἰὰ, 
μον. 30.4{Μ.34.7248}; θεὸς ὡς φ. ἐν φ. ἐστιν ἐν ἡμῖν" ὁ γὰρ φύσει φῶς ὃ 
θεὸς ἐν τῇ μιμήσει γίνεται φ., ὡς ἐν εἰκόνε ἀρχέτυπον καἰ. 6.τ5 
(Ρ.το0.5); ο. φῶς δαυδῖεα ψΊ ζωή (εἶ. 70.1:4), Ιτει σεν. 3(Μ. 
7.544Ὰ}}; ΟἸ]επ ῥγοί ττίρ.8ο.18; Μ.8.2328); (ἔργ ρτἰΔ}) προσῳκείωται 
εὐ τῇ μονάδι τὸ φ., τῇ δὲ δυάδι τὸ σκότος, καὶ τῷ μὲν ᾧΦ. κατὰ φύσιν ἡ 
ξωή, τῇ δὲ δυάδι ὁ θάνατος ΗἸρρ.ἦαεν.4.44(Ρ.66.21; Μ.1τ6.31078); 
τοὺς μεταβεβηκότας ἀπὸ σκοτεινῆς τῆς τοῦ θανάτου...οἰκίας, ἐπὶ τὰ 
πεπληρωμένα οἰκοδομήματα ἐκ λίθων ζώντων φωτὸς ζωῆς Οτ. παν 41 
(ρ.38.26; Μ.ττ.617.4); 14..70.2.τ8(12; Ρ.76.2; Μ.14.1τ48Ὰ}}; 14. 5.2 τπ 
Ἶο.(ρ.486.23) ; ζωὴν τῇ ψυχῇ τὸ θεϊκὸν φ, τοῦ πνεύματος δίας. Αερ, ἤδη, 
30.6(Μ.34.}254}; ἅ. ΒΕ] Ια νοΥβ Γπμοπιβεῖνος θεοομηίηρ ᾿ρης (αἴ. Ερἢ. 
στ 8.) [ΠτουρΉ βριγ θα] Πα πππαϊίοη καταμαθὼν ἄνθρωπε ἐν ἑαυτῷ, ὅτι 
ἄῦλος ὑπάρχεις, ὅτι ἅγιος, ὅτι φ. Α. ἰηΔν. ἔγ.6(Ρ.40.322); ἦτε γάρ ποτε 
σκότος, νῦν δὲ ᾧ. ἐν κυρίῳ. ἐντεῦθεν τὸν ἄνθρωπον ὑπὰ τῶν παλαιῶν 
ἡγοῦμαι κεκλῆσθαι φῶτα ΟἸδηι, ρᾳφά,τιδ(ρΡ.1ο6.20; Μ.8.2848)}; οἴ.14. 
6εἰ.53(0.147.11:; Μ.0.7168); 50] 8 γαΐγγου οὗ αἰνίηε Πρης, αὐ ΝΥ 88, 
κονῃ.2 η Ο απ. (ΛΔ.44.8050); βλέπει.. πρὸς τὸ ἀρχέτυπον κάλλος" περι- 
στερὰ δὲ τὸ κάλλος. διὰ τοῦτο τῷ φωτὶ προσεγγίσασα, φ. γίνεται. τῷ δὲ 
Φ. τὸ καλὸν τῆς περιστερᾶς εἶδος ἐνεικονίζεται.. «ἧς τὸ εἶδος τὴν τοῦ... 
πνεύματος παρουσίαν ἐγνώρισεν ἴδ. σ(Β60Ὰ); 1Ρ.(8768); καλὴ γίνεται, 
τῷ φ. τῆς ἀληθείας περιλαμφθεῖσα :δ.1Τ1(τοοΙ 8); ψυχὴ ...«ἡ καταξιω- 
θεῖσα κοινωνῆσαι τῷ πνεύματι τοῦ ᾧ. αὐτοῦ... ὅλη φῶς γίνεται Μαο. 
Αερικονπ.τ.2(}|.34.452Ὰ}; Ὀϊοπ. Ατ.4.}.,3.3.14(}1..3.4454}; 6. ῬΑΥΤΟΙΡα- 
τἴοπ 'π, οὐ υπίοη ΜΙΆ, ἀϊνίπα ΠΙΡᾺΣ ἃ9 βασαμλ οὗ ταν 5110] αβοοπὲ 
(ςομδί ἀεγθα ροβιεἶνε]ν) ἀναψάμενοι τοίνυν τῆς ἀρχῆς τοῦ φ. ἐκείνου 
ἐκ τοῦ πόθου τοῦ περὶ αὐτὰ ζαὐτῷ» ὡς ἔνι μάλιστα ἐξομοιοῦσθαι 
πειρώμενοι (Ἰετη.εεἰ.33(ρ.147.0; Μ.9.7168)}; 9Ϊοη. ΑΥ,ενλος τ (Μ.3. 
5048); κατὰ πάσης νοερᾶς ἐνεργείας ἀπόπαυσιν ἡ τοιάδε γίγνεται τῶν 
ἐκθεουμένων νοῶν πρὸς τὸ ὑπέρθεον φΦ. ἕνωσις Ἰὰ.4.5π.τ.5(Μ,3.5030}; ἡ 
τοῦ νοητοῦ φ. παρουσία... ἐπιστρεπτικὴ πρὸς τὸ ὄντως ὄν..«ἑνὸς καὶ 
ἑνωτικοῦ φ. ἐμπιπλῶσα 18.4.6(7018); ὅταν ἡ ψυχὴ θεοειδὴς γινομένη δι᾽ 
ἑνώσεως ἀγνώστου ταῖς τοῦ ἀπροσίτου φ. ἀκτῖσιν ἐπιβάλλῃ 18.4.11 
(7ο8})}; Αμπαβί. δ. ἀεί. (ΝΜ 80.1τ02.); αἰνίπε σαὶ Πα πατὴρ 
5011] 1π ῬΥΘΥ͂ΘΙῚ τανθα]β τπ6 “ῬΙαςθ᾽ οἵ ἀοὰ (ςξ, ᾿ῦχ.24: το), ἔναργ. 
Ῥοπταρῤγαεὶ. Α Ἴτ(Μ.40.12448); (πορδῖϊνε!ν) (γα πϑοθπάδηςε οἔ ἀοά 
ἐγ ρ 65 ἐπαΐ πιν [104] ἐχρδείθπος 15 ρα ββαᾶρα ἔτοτῃ Πρ Ἰητο γνόφος 
(4ᾳ.ν.) ννΒεγείη οα ἄνν6}}5 (οξ. [χ.20:.21) ἐναντίον γὰρ δοκεῖ πως εἶναι 
τῇ πρώτῃ θεοφανείᾳ τὸ νῦν ἱστορούμενον" τότε μὲν γὰρ ἐν φ., νῦν δὲ ἐν 
γνόφῳ τὸ θεῖον. ... ἡ γνῶσις τῆς εὐσεβείας ᾧ. γίνεται παρὰ τὴν πρώτην 
οἷς ἄν ἐγγίνηται..-προϊὼν δὲ ἃἁ νοῦς. «ὅσῳ προσεγγίζει μᾶλλον τῇ 
θεωρίᾳ, τοσούτῳ πλέον ὁρᾷ τὸ τῆς θείας φύσεως ἀθεώρητον ΟΥΝ 55. 



’ 

φώς 

 Μος.(Μ.44.3760}} διὰ φωτὸς ἤρξατο ἡ τοῦ θεοῦ ἐπιφάνεια, μετὰ 
ταῦτα διὰ νεφέλης αὐτῷ διαλέγεται 1ά, ΠΟΉΆΟΙΙ 1Ἰῃ (αηί. (Μ. 44. Ἰοοοῦ); ; 
ἀνατίθεμεν.. .«τὸν..«ἀόρατον γνόφον τῷ φ. τῷ ἀπροσίτῳ, καθ᾽ ὑπεροχὴν 
τοῦ ἀοράτον φ. ϊοη.Ατ,ά.5.7.2(Μ.3. 860 Ὰ); ; ΤΕΙΔομγεὶ τ (Μ.3. 
ΙΟσοῦ,0) ; τὸν ὑπερούσιον ἐκεῖνον ἴδωμεν γνόφον, τὸν ὑπὸ παντὸς τοῦ ἐν 
τοῖς οὖσι φ. ἀποκρυπτόμενον 1.2(10258); ὁ θεῖος γνόφος ἐστὶ τὸ 
ἀπρόσιτον φ. ἸΔ.ἐρ. Ξ(ῆ.3,10724}); οἱ Μαχιομδίρ. (Μ.91.:1: 1684); ἔν συ ἢ 
Ῥδιυεραίίοη πιραἰαῖεα ἴο 5080] Ὀζ᾽ Ιονε φ. ἡνωμένον ψυχῇ δι᾽ ἀγάπης 
ἀδιαστάτου (Ἰδτη.“ἐγ.6.12{ρΡ.484.18 ; Μ'0.325}}; τὸ τῆς ἀγάπης ἀξίωμα 
ἐκλάμπει ἐκ ᾧ. εἰς φ. 1}.7.0(Ρ.41τ.6; 4804); Του, τ. ἄ,»..4.5(Μ.3. 
ΠΟΙΑ}; οἷ, διὰ τοῦ μυστικοῦ ἐκείνου φιλήματος τῇ πηγῇ τοῦ ᾧ. προσ- 
ἀγαγεῖν τὸ στόμᾳ ἐπόθησε τ ΝγΘ5. ΟΡ ΣΙ τη Οαηϊ.(Μ.44.ἸΟ018) ; 
ΘΠΩ ἀϑβοοιθίρα Ψ]Π ΒΡΙΥΙΓΠ4] δοϑίαϑν, Μας Αθρ. αν (1.34. οτ60) ; 
ὁ. αἴνίπε ΠρΡΏς ἃ5 ροβϑθβθίοη οἵ Ὀ]θββθα 1ὴ δπΐασε [16 ἀφετέ με 
καθαρὸν φ. λαβεῖν ἴσῃ. Κορι.6.2; δέχονται αὐτοὺς τόποι φωτὸς καὶ 
ἀνέσεως καὶ αἰωνίας ἀπολαύσεως 44.7 τον. Α τ2(ρ.ττ8.14); 
ακούσῃς, τὸ ᾧ,, ἐὰν παρακούσῃς, τὸ πῦρ (Ἰεῖη ῥγοί,τ(ρ.0.1; Μ.8,640}; 
ἐσόμενος, ὡς εἰπεῖν, φ. ἑστὸς καὶ μένον ἀϊδέως 1(.5ἰν.7.τοί(ρΡ.42.15; Μ.0. 
4818); ΜεΙμ σγηῈ.4.5(Ρ.51.21 ; Μ.18.906Ὰ}); οἱ. «τυφλοὶ ταῖς ψυχαῖς..." 
μήτε ἐν τῷ θνητῷ βίῳ τῷ φ.. « φωτισθέντες, μῆτε ἐν τῷ μέλλοντι τοῦ 
αἰωνίου φ. ἀξιωθησόμενοι ΑἸΝ. ἐχῤ. 1 15. 48: τοί. 27. . 220}: ; οἱ τὰ τῆς 
ἀποδοχῆς ἄξια εἰργασμένοι, ἐν τῷ ὑπερκοσμίῳ φ. τὴν ἀνάπαυσιν ἔχουσιν 
Βαβἠθα.2.5(1.170; Μ.29.414}); ΟὨτγ5. ἠον. 56.4 τῷ Μ|Π. (7.57 10,Ε}; δη- 
Ἰογεα Βγ 5800} ἰὼ 8ῖ5 1Πς, ὉγΚ ΠΥ Ἀοτεαξζευ, Μας Αερ, μον. 20.3 
(Μ. 34. 6528); ; 14,}αϊ.20(}1..34.8808); ἥ...εὐχὴ..«δεῦται,... κατατάξαι... 
αὐτὸν ἐν φ. καὶ χώρᾳ ζώντων ͵οη ἌΣ ΝΣ ΤῊΝ: ἢ: 5698); 1Δ,6.0.5 
(Μ.3.11124}.Ψ . 

Η. εχορ.: Ῥ5.17:20 ἐπειδὴ σκότος πολλάκις τὰς θλίψεις ἐκάλεσεν, 
εἰκότως φ. ὀνομάζει τὴν τούτων ἀπαλλαγήν Τηάε, δά ἰος. (ᾳ. 100); Σ 

περ. 43:1 τὸ δὲ ἀριὴλ σημαίνει. «φ, θεοῦ Ἰά.Δἃ ἰος.(2.1031); Μι, 
5: τό οὐ γάρ φησιν, λαμψάτω τὸ φ. ὑμῶν ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ" τοῦτο γὰρ 
εἰ ἐνετέλλετο, ἀδύνατον ἂν ἐδίδου ἐντολήν Οχ..70.2. ὍΔΕ Ρ.74.18;Μ. ΤΆ. 
144). 

1. Οποβί.; 1. βίπα οἱ ἸΩΝ ἔτου Ἰρὴτ' ΧΕ ΒΠ ἃ το εἰηβηβδίϊοη οἵ 
ΒΘΟΏ8, [ΧΘΠ. ΠΣ: 2.17.4(Μ.}.7620) ;2. ἤγϑε ῬΓΔΟΙΡΙς5, Πρ ἀπ ἀδτῖς- 
π655, ΗΙρρ. σεν. τοί(ρ.1τ6.26; Μ.16.31704}; 166. 38. τόϑ.0; 32544); 5 
(ΝΙοοἸα 88) προεβλήθησάν τινες τέσσαρες αἰῶνες, ἐκ δὲ τῶν τεσσάρων 
αἰώνων ἄλλοι δεκατέσσαρες, καὶ γέγονε δεξιά τε καὶ ἀριστερά, φ. καὶ 
σκότος ἘΡΙρΒ. μαξνγ.25. «5(Ρ. 273.4;) Μ.41.3288}); 8πρ6]5 οὗ ἸΠΙρῃϊ ἴῃ οὗ- 
Ροβίτίοῃ ἴο ἀρχοντικοί, Οτ,(εἰ5.6.27(ρ.97.0; Μ.11.13334}); 3, ν Ι56ογα 
85 ἡ κόρη τοῦ φωτὸς θυγάτηρ γηηηιαρ. Α. Το. Α, δ(ρ.τορ.1). 

7, Μαμίοὶ.; 1. ἢγβῦ ῥαϊπορ]ο5, Πρας ἀπά ἀάγκηθβθα, Ἠδσροτη, 
νεῖ. π(ρ.6.12; Ν. 10.14330); οὗ. Ἐ.3 βΒάρτα; 2. ννατίατε Ββίνθθη 
{π6ηι, 1.γ(ρ. Το. 4; 14374}} Βαρροτίβᾳ Ὀν ἰπητευργείαίοῃ οἵ [0.1:85, 
ἘΡΙρἢ.ἠμαεγ. 66,6 4(ρ.1ο3.18; Μ.42.τ280) ; 3. ρατί οἵ Πρῆτ ἰογπιθα Ἰηΐο 
Βυϊήδη οι], Πα ρθ, Ἄγε 1(Ρ.9.15; 14274); αἵ ογβαϊίϊοῃ οἵ τῆδπ, 
19.12(ρ.20.2; Ἰ4484); 4. ῬΙΠΑΥ οἵ βἰουγ᾽ , ΠΠΠεὰ ὃν ρυμῇῆεα Ξουΐβ, 
Ὀδοομ885 ῬΙΙΔΥ οὗ Ἰρῃτ᾽, 1φ.8(ρ.13.12; Τ4400}; 5. παρθένος τοῦ 
φωτός (οἴ, 1.3 Βαρτα), τὸ. τβ(Ρ. 2111; 14494); ὙΠαΤτιγαπ.2(4. 114). 

Κ. Ῥγιβαροτεᾶῃ δύο εἶναι ἀπ᾿ ἀρχῆς τοῖς οὖσιν αἴτια, πατέρα καὶ 
μητέρα" καὶ πατέρα μὲν Φ., μητέρα δὲ σκότος. .«ἐκ δὲ τούτων πάντα τὸν 
κόσμον συνεστάναι ΠΙΡΡ. 588 1.2(Ρ.7.5; Μ.τ6,.30258). 

1.. οἱ Ἰέσῃε οὗ ἤγςε οὗ ἄϊν!πα χϑυτ θα οη ἕν᾿ μόνον φ. φεύγωμεν, τὸ 
τοῦ πικροῦ πυρὸς ἔκγονον. μὴ πορευθῶμεν τῷ ᾧ. τοῦ πυρὸς ἡμῶν, καὶ 
τῇ φλογὶ ἡ ἐξεκαύσαμεν τ. Ν 2.ο0γ.40.36(}1.36. 4000). 

Μ. (ραρβϑῃ) οἵ ἃ ΡΜΒΒΕΙ ΒΌΨΘΙΠΟΥ ᾧ. τὸ ἡμέτερον ἡ. Ανταά, 
(ρ.126.28). 

111. (ΞΞ- φωτικόν) ρογεῖ, Τάς, Εσεεῖ,42:τ2-- ἀμ. 1028} Οἰΐ..5. φωτι- 
κόν. 

φώς, ὁ, ΔῊ ῥηγνῦντες πελέκει καὶ τέκτονος ἔντεϊ φωτός ΤΆΑΡΟΙ. 
γιεὶ. " ς5.γ3:6(Μ.33. 14178); ̓ αογνεοα ἔχοι φῶς, Πρίε ἦτε γάρ ποτὲ 
σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ. ἐντεῦθεν τὸν ἄνθρωπον ὑπὸ τῶν παλαιῶν 
ἡγοῦμαι κεκλῆσθαι φῶτα (Ἰδγλ, ῥαεά.τ.δ(ρ.τοῦ,2ο; Μ.8.2848); φωτὸς 
ἔμπλεοι, φῶτες ᾿Ισραηλῖται 14.εεἶ.33(Ρ. 147. 11; Μ,9.7168). 
Ἐφωσατεύω, ν. Ἐφοσσατεύω. 
Ἐφωσατικῶς,. τοὐἰ ΩἩ ἄγίην, ΤΉ ξογεσ φ. ΚΕ ΕΝ ὙΤΠΡΒπ.εἠγοη. 

Ρ.3οο(. τοϑ. 7520). 
[“Ἰφώσατον (φωσᾶτον, φώσσατον), τό, (1,31. ἐο:φαϊ μη)" δηϊνεριειοὰ 

ἐαμῃρ, Μῖ, Βὲγς.1(Ρ.453.3); Ρτος.α. ΣΧ ρ.20: ο(Μ.87. το); φωσᾶτον 
ἄγον, Ῥακε. Ρ οΘ( 1.92.τοτ6.4}; ἢρ, ὅ παρὼν βίος ὅδός τίς ἐστι καὶ 

στρατεία, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις τὸ λεγόμενον. «φώσσατον (Βγγ5. θη. 
23.323 ἸΏ Ερ, (11.178); εἶ. φοσσάτον. 

φωστήρ, ὁ, ἰμη Πα; 
Α. 1πὸὕ; 1. οἵ βεάνεηὶν Βοάϊΐε5 ἴῃ ἕξη. ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ 

τῶν ἀρυπῶν στοιχείων ἢ φ. Αὐ!βίιαροί.3.2; ἔστιν οὖν πνεῦμα ἐν φωστῇρ- 
σιν, πνεῦμα ἐν ἀγγέλοις, πνεῦμα ἐν ὀύτοῖς; Ταῖ.ογαί.τ2(ρ.13.28.; Μ,6, 
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8320); τὸ στερέωμα {σὺν τοῖς φ. Η!Ρρ.)α»..2.20.1; ἴο ΨΏΙΓΙΕ ΔΆρε]ὶς 
Βοβῖβ ἀτὲ πκεηθά, Επ8..6.4.6{(ρ.158,16; Μ.22.2640) : 2. εβρ. οὗ 518 
ϑῃηὰ τλοο τοὺς δύο φ. τοὺς μεγάλους “4΄.Ἐ είν. εἰ Ραμ, (ρ.181.5); 
ἑωσφόρον... -«προσημαίνοντα ἔρχεσθαι τὸν τέλειον ᾧφ. ἽΡἢ] πὶ, μοὶ, 
τι6(Μ.6.10338); Επ5.Ο ,δ(ρ.211.4; Μ.20.13494); ΟΥΟΝΥ55.υΜος (Μ. 
44.3480); 85 οδ]εδοϊβ οὐ ψοσβῃίρ; νῪ δαῦὶν ταδῃ Ὀείοτε τἰβα οὗ 
ἰἀοϊαίχν, Ἐπι5.4.2.ο(ρ.164.2; Μ.22.21738); ὁ δὲ Πλάτων θεὸν καὶ θεοὺς 
παρὰ τὸ θέειν..-τοὺς ἐν οὐρανῷ φ. ἐπικεκλῆσθαί φησι 1ὰ.ρ.6.1τ.δ(5 17}; 
Μ.21.8 570); Οντ.Ος.148(3.1824) ; (ΘἴοΙςΟ) τὸν...θεὸν νοῦν ὁρίζουσι... 
σῶμα δὲ αὐτοῦ τὸ πᾶν...καὶ ὀφθαλμοὺς τοὺς φ. {οι διλαον. (Μ.ο4. 

6845); Μδηῖσῃ. : στα οη οὗ ᾿αππατῖθϑ Ὁν ᾿ΠΝΊΗΡ ΒΡΙΓΠ᾽, ἘΠΕροιη, 
ἄγε Β(ρ.ττ.7; Μ.το.14370}; ἱΠαμϊπατίοη οὗ οἴμεσ νγου]αβ. ὍΥ βυη 
δΔηα τηοοῖ ΔΙΤΘΥ ἴπον ἢανὰ 5εῖ ἴῃ {Π|5 ψο 5 5Κν, 1δ.τοίρ. 7.8; 

᾿14440}; 8005 ἀγα ἴάΚεη ἔγοιῃ ἴῃς ὑψψῃθε]᾽ ὈΚ 80:5 Γαγϑ5 8πα [Γδ118» 
[οΥτρα τὸ τοος, :6.8(0.13.1; 14408) ; Πομσα πλοῖα... ἤτοι πορθμεῖα 
εἶναι.. «τοὺς δύο ᾧ. τΡ.(0.13.4.; 14408). 

Β. τπαῖ.; 1. οἵ ἴπθη Ραύσ τοῦδ ὡς γάρ ἐστὶν ὁ ἥλιος.. «ἐπὶ τὴν γῆν, 
οὕτω καὶ ὑμεῖς ἐστε, οἱ φ. τοῦ ᾿Ισραὴλ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη Τ᾿ ἰοὺ, 14.3} 
ΒΡΟΒΙ65, .3...εῖν.οἱ αμὶ, τδίρ.187.4); Παῦλος, ὁὅ...ᾧ. τῆς οἰκουμένης 
4. Χαμιμρρ.7(ρ.62.11)}; Οντ 5,67: 8 (Μ,6όο. 11560); : ὈΙβορθ. δῃα 
τῃδοϊορσίαηςβ, ἽΠαῖτ..6.4.27.1τ(3.1τοο6) ; 1α.,γεἰ,τ4(3.1216); Ν1Ὶ].ρ}.3. 
Ζ70(Μ.70. 210}; Οἰγομ ΒαδεΐΡ.ο( .902.8ςΑ); ᾿ὐυδίτατιυ,  ὠϊνολ.2(Μ. 
86.2276})} ; φ. τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ στερεώματος 10. Π!.ν. 7ο. ἢ .2(Μ. 
04.4328); (πδίδητπο, 15πι5.0.(,2.2{(0Ρ.41τ.14:; Μ.20.080}0); ἃ ΠΙΔΓΙΨΙ, 
Μ.Τλάοί.᾿ 2τ(ρ.74.16) ; 411 ᾿Ρ1ΠαΥβ᾽ οἵ ΟΒύχοῃ, τ Ν γε5.ν. 105.(Μ.44. 
2858}; {π6 ὈΪ65564 1η [κηρᾶοπ οἵ σοά φωστῆρες τοῦ νέου αἰῶνος [5015. 
6.1}..3.τ5(ρΡ.173.4; Μ.24.1το290}; οἤπυγομοθ Το θοῦ νειν. αἷ.. Χριστῷ 
μαθητευθεῖσαι ἐκκλησίαι, συνεξεταζόμεναι ταῖς ὧν παροικοῦσι δήμων 
ἐκκλησίαις, ὡς ᾧ. εἰσιν ἐν κόσμῳ Οτ«( εἰς.3.20(ρ.227.9; Μ.1τ.9518)}; 
2. οἱ (μτιβὶ τὸν φ. τῆς ξωῆς ᾽᾿Ϊησοῦν Α(ὡ Ὀβεϊ,τίρ.11.18); φ. τὸν θεὸν 
λόγον. Ἐπ5.,, 6(ρ.211.24; Μ.20.134060); 3. οἱ ὕοα (ΡγνΓμαροσεαῃ) 
θεὸς εἷς.. .φ. καὶ πάντων πατήρ ΟἸοτη ῥγοί δίρ.55.12; Μι8,18ο0Α) ; 4. οὗ 
ἀϊνίης τονοατομ, ἴῃ ταγϑίετιοβ οἵ Ἐ]θυβῖβ, ΗΙρρ. λαόν. δ(ρ.90.14; 
Μ.τό.31 ποῦ) ; οὗ τπουὰὶ ἰανν οἵ ἀοα, ἔν π|5.}.6.6.6(2δοὶ ; Μ.21τ.425Ὰ}). 

Ἐφωστηρικός, οὔ οὐ ῥεϊοπιρτηρ ἰο {πὸ μεαυσμῖν δοάϊες διαφυλάττει.... 
τὰς οὐρανίας καὶ φ. καὶ ἀστρῴους οὐσίας Του. ΑΥ.4.η.8.5(Μ.2.8020) ; 
τὸ ἀστρῷον καὶ φ, ὑπερνικῶν κάλλος Απάτι Δ65,. ρου, ε(Μ. τοῦ, 

3850). 
φωσφόρος, {|ρἠι-δραγίηᾷξ, ὁ λόγος ὃ θεοῦ...ἡ πρὸ ἑωσφόρον φ. 

φωνή ΗἸΡΡ.ἤκέγ.το.33(0.290.25; Μ.16.24πος); το, ΡΙ5. Ῥ ενς. 1. 3(}.02. 
11074}; οὗ ἔαοε οὗ Μοβεβ, Ν1] ρῥ.τ.ττ12(Μ.79.1220).Ψ 
φωταγωγτέω, Α, 9166 ὃγ ἐπὶ, ἐἰϊρηπαίς ἰδὲ ταν ον; 1. τς 

εἶδον... «τὸν ἥλιον...τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ κυκλοῦντα καὶ “-οὔντά με 
᾿ 7 δν.ἃ 7(ρ.84.1); Μᾶς, Αθρ.ἤονμ.47.ττ(Μ,34.8048}; 2. τας, ἐπεὶ δέ 
με --εἴς, κύριε, καὶ τὸν θεὸν εὑρίσκω διὰ σοῦ ΟἸοτη ῥγοϊ, ττίρ.8ο.1ο; 
Μ.8.232Ὰ}; ἰῇ ἰδηρτιαρα οὗ ΤγϑΈ6 7165 ἑεροῴαντεῖ δὲ ὅ κύριος καὶ τὸν 
μύστην σφραγίζεται «-ὧν 1δ.12(ρ.84.25 ; 2414Α); Ογτ. [σ.1.4(4.200); 
ἵνα καὶ ταῖς ἀσβέστοις τοῦ σωτῆρος “-οὐύμενοι λαμπάσιν εἰς τὴν ἄνω 
καταντήσωμεν “Ἰερουσαλήμ, Ἰὰἀογπι ῥαξεῖ.τ. τ(53.18}; ἡ σάρκωσις τοῦ 
μονογενοῦς “-εἴ τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὴν ἀληθῇ θεογνωσίαν Αταπιοη, 
[αττ4(Μ.8ς.13030) ; πρὸς αὐτῶν --ούμεθα πρὸς τοὺς θεαρχικοὺς ὕμνους 
ῬιοπιΑτ.,η.1.3(}1.3.5808). 

Β. ἐἰϊπιωπῖμαίε; 1. 11ϊ. στῦλος πυρὸς ἐῤωταγώγει τὴν νύκτα Βα5.9ε]. 
Ογ.31τ.τ(Μ.85.3400) ; 2. τηεῖ., πέσ ίφη; Ὁγ ΟΠ τΙβ Δ η σοπνουβίοη, ΟΥ. 
(εἰς. 2.7τ(ρ.193.25; Μ.τιθοϑ0); Ναθαναὴλ φωταγωγηθεὶς παρὰ τοῦ 
Φιλίππου ΟτΝ, ν85,ἤσηι. 1 5 τ Ομ. (.44.τοϑοο)}; ὁ Ἀπελλῆς..«τῇ 
χάριτι θεοῦ φωταγωγηθείς Ατητηοη. ε.18: 25 (Μ.85.15720); ϑορδτ.. 
φιπαοσὶ. (Μ.02.τ680Ὰ); Ὁν ἱπβίπισίίοη, ἱπτουρῇ Η. αμοβῖ, Ογσυ Η, 
εαἰθεΐ,.τθ.22; Ογτ. Αγεαά, τοίρ.69.7; 53.528); Ὀγ ἱπυναγα βρίτταρὶ 1]- 
Ἰαχαιπαίϊομ, τοί. Μοβεβ δὲ ῬΠΒῃ τὴν. «ἀκοὴν τοῖς ἀκηράτοις δόγμασιν 
ἐφωταγώγει τ Νγϑθιυ. Δῖος, τ(Μ.44.3050); Χριστὸς... «διὰ τοῦ ἰδίον... 
πνεύματος εἰς ἕκαστα τῶν δεόντων “ὧν, καὶ ἀρρήτοις τισὶ δᾳδουχίαις... 
ἑαυτὸν ἐκκαλύπτων νυ. 0.1ο(4.8288Β); ΤῊΔ]. ἐογ.3.4.(Μ.091.1452}). 

Ὁ. ἐμαί ἐὸ σε; ἴ. τ, εἶδον αὐτὸν τυφλοὺς “-οὔντα 4. Ῥεὶγ.εἱ Ραμί. 
4τ(ρ.196.13}; ΣΜ 6 (ἢ ῥαΐίνι.3(Μ.18.3880) ; 2. τρί, ΟἸοτη, ῥγοί. 4(ρ.41.8; 
Μ.8.148Ὰ}; 14. ῥαφά.τιοίρ.149.4; Μ.8,3498) ; ὅ.. «τοῦ σταυροῦ στέφανος, 
ἐφωταγώγησε μὲν τοὺς ἐν ἀγνωσίᾳ τυφλούς Ογτ. Ἡ ,εαἰεεῖ, 1.1, 

Ῥ. εαπ56 ἰθ εἰῖπο ἐγὼ τὸν νόμον παράπτω, αὐτὸς δὲ τὴν χάριεν --εἴ 
ἐΠιρροἐλεορἧ.3(0.259.3; Μ.1οὸ .8530). 

Ἐφωταγωγής, 12ἰπρηϊπαηρ τὰς φ. ἐννοίας ΤΟτΟ Ν γϑ5ιλονι, 4.37 ἴ5 
7ο.(ρ.168.20}. 

φωταγωγία, ἡ, Α. Ἰἰτι 1. ἰσαάτηρ ὃν ἰϊσὴλ ἡ τοῦ ἀστέρος φ. ΤἸοϊά. 
Ῥε]ερῥοα τΒ(}1.γ8.19038); 2. ῥγοκεδδῖου οΓ ἰτρἤὶς, αἰ Ἐαβίου ὈαΡ ΙΒ πηΑ] 
σθτγειηοηῖοβ, ΟΥ. ΝᾺ Ζ.0».45,2(Μ.36.6240); αἴ [ῸΠΕΤᾺ] οὗ τηαγίγτβ, Ογυ. ὃ, 
τ. Ενδννι.44{(ρ.66.12); 3. ἐηίνν οὐ ἐἰράϊ, τἰὐἰμιμαϊ σης (Ὁν νυπάον8, 
εἴς.) τὴν εἴσοδον πλατεῖαν καὶ τὴν φ. ἱκανῶς εἰσδεχομένην ἐκ τῆς 



φωταγωγικός 

ἡλιακῆς ἀκτῖνος 14 «υὐδαν,τϑ(ρ.1ο2.5); τὴν τριάδα διὰ τῆς τῶν θυρίδων 
τριπλῆς φ, ἐξεικονίσασα 70.1).πον»!.12.το(.0ο6.8088). 

Β. τιοΐ., οὗ βρίζααὶ Π]Παπιπαίίοι; 1. εξεοϊεὰ ᾿γν Η. Ομορί, 
ιάνμηι. Τρΐη.. 14(21.39.7058); ὕγτ,Ος.24(3.488); 1ὰ, 7σ.1 Ῥγοεπα. (4. 
10}; 1δ.το.2(0234}; 65Ρ. 1ῃ ὈΑρ[5πὴ, ἘρΙρῃ, Μά. τδί(ρ.51τ6.23: Μ.42. 
8120); Ὠΐοπ. Ατ.6,}.2.3.3(}1.3.4008); πασῶν ἀρχὴ [30. ὈΔΡ. 151] τῶν 
θείων φ. 1δ.3.τ(4254}; Ὀν Ρτοδεηος οὗ Η. Ομιοϑί ἴῃ 3οὰ}, Τμαι.2 Τ᾿». 
τ: 14{3.680); ἐπ ἀερϊδίοης. οὗ ΟΝΊς.(325), Ογγτ. Ν δι. τ. δ(ρ.25.36; 6. 
200); 2. οοηξειτεὰ ὉΥ βρ6Ο1α] τενοϊδθοη ποίας ἐδεήθη ε ἄνωθεν, 
ἵνα μάθῃ τὸ..-μυστήριον; Ογτ.ἀγεαά, τοδ(ρ.88.51; 53.828); 3. Ὁν 1ῃε 
σοβρεὶ εὐανμελιιοῆς φ, τῆς ἐν κόσμῳ δι᾽ αὐτοῦ καὶ τῶν μὐθητῶν αὐτοῦ 
γεγενημένης ΕΡΙΡΒ. ἤαεν.20.4{0.233.3; Μ.41.2808); τὴν..«εὐαγγελικὴν 
παίδευσιν καὶ φ. γτ.Ζαρί,84(3,7604); Ὀν΄ Βοτρίασα! χυτὰ, ΕΡΙΡΗ. 
δαέν.69.57(ρ.18ς.24; Μ.42.2600) ; 4. σοπιϑ ϑιϊηρ ἴπ ΟΠ νύ βῖ0ὴ καύχημα 
ονδιδασκάλων, ...οἱ διὰ τῆς αὐτῶν σεσωσμένοι φ. γτ.Ἶς.5.5(2.8658); 
ἴπ ἰητνναχά απ πα τίοπ ἴῃ ρεπ., δ.4.τ(ς 68.) ; ἴῃ την ϑεϊσα! ἢ] π- 
το θεὸς δέ ἐστιν ἡ ἀληθεία, ἡ ἐμφανισθεῖσα τότε διὰ τῆς ἀρρήτου 
ἐκείνης φ. τῷ Μωσῇ στιΝ, γε5.0.Μ05.(Μ.44.3320}); πρὸς τὸ μεῖζον τῶν 
τῆς ψυχῆς κατορθωμάτων, διά τε τῆς μακρᾶς ἐπιμελείας, καὶ διὰ τῆς 
ἐν τῷ ὕψει γενομένης φ. ἐπαρθέντι 1ῤ.(3370}; 85. βοαὶ οὗ 5ρ᾽ ταδὶ 
φίόρτεββ, Οὐ. Ν42Ζ.07.30.2ο(}1.26.560Ὰ). 

Ἐφωταγωγικός, ρμλήίησ ὃν ἱρμὶ, νη πα τηρ ἡ.. τῶν ἱερέων φ. 
τάξις ἐπὶ τὰς θείας τῶν τελετῶν ἐποψίας χειραγωγεῖ τοὺς τελουμένους 
Πιοπ. ἀσ..}..5.3,.6(Μ.3.505}0). 

φωταγωγός, οἱυΐηρ ἰἰρἠϊ, ἰμτπαηρ, 
Α΄. 88 δα].; 1. 11{{, οὐ βιπ, παρλ. ῬΑ ο(ρ.440); 2. πιεξ,, οὗ ἀοα 

τὸν κύριον τῶν πνευμάτων..«τὸν ἡλίου ᾧ. θεὸν ἐπιζητῶ (Ἰειη ῥγοὶ.6 
(ρ.51.2ς; Μ.8.1720); οὗ (μηβι ὁ ζωοποιὸς ὁ φ, Ἐπι5.ἦ..6.10.4.12(Ν.20. 
8524}; οἵ ΔΠ6Ὲ}5 ὁδοὶ δύο... ἦ τε τοῦ φωτὸς καὶ ἡ τοῦ σκότους...ἐφ᾽ ἧς 
μὲν γάρ εἰσιν τεταγμένοι ᾧ. ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, ἐφ᾽ ἧς δὲ ἄγγελοι τοῦ 
σατανᾶ Βαγη.18.1; τοὺς μὲν ἁγίους ᾧ. φυλάττουσιν ἄγγελοι, τοὺς 
δὲ φαύλους σκοτεινοί Ὠιάγτῃ. 6.0. .,ῥαγα!!. (ΜΟ05.τοο 70); φ. .-. 
πρὸς τὴν ἱερὰν ταύτην τελείωσιν ἡγεμόνας, τὰς περὶ θεὸν πρωτίστας 
οὐσίας Το Ατ. δ. ἦν. 5. τ. 2(Μι3. ποιὰ); οὗ τοϑυχχεοίΐοπ τῇ ᾧ. τῶν 
νεκρῶν ἀναστάσει (εο.Ρι5.γ6χ.1242(}1.92.15384}); οὗ Ξογρίσγεβ. αἱ 
δὲ Φ. διαθῆκαι στηρίζουσι τὸ φρόνημα Ῥῃκ(δυρ.“η|.7(}},40.440)}; 
οὗ σους β τὰς ἱερὰς συνάδους..«ἃς ὡς φωταγωγοὺς ταῖς.««ψυχαῖς 
περιέπομεν ΟΡΒΓ.Η. 6.5 γη.(Μ.87,31τ840); τυγβῖ., οἵ ἡσυχία 85 
διανοίας φ., ΤΟΒΎνΞ. αὶ, εἰ εοηδηηη.(12.8100). 

Β. 45 βυϊβί, ἡ φ. [3ς. θυρίς], τοϊμάοιυ, ΟΥ Ν γ55.ἠονι, α τῷ Ομ (Μ. 
44.8640); Τμάι, 4ι.40 ἤπ ΤΚαρ.(τ. 485); 14.Ὀς.27:2(1.7}5}. 

φωταύγεια, ἡ, γεσρίεηάθη! ἰΐρηϊ τὰ... «σεραφὶμ...καθαρᾶς αὐτοῦ 
φωταυγείας μετέχοντά ΘΟρΡΆτΤ.Η.οΥ.2.3(}. 87. 32200); 20. ΟἸΙπὶ. ρακέτς 
(}1.88.12044}; οἵ ἀϊνίπε {Ππππυϊπματίομ ἴῃ 500} τὴν ἐν τῷ ἡγεμονικῷ᾽ 
σου φ. Ἰοι(δτρ.εαρ.82(Μ.85.18 58); οἵ τενεϊατοη οὗ (οά ἴῃ ογεαίίοι, 
(οβτῃ. Με]. η4.(}1.38..346). ᾿ 

Ἐφωταυγ-έω, τἠΐπε ὑγίρίἶν ἄστρον --οῦν Ἀοτη.ΜΕ6].1.12(.4.5 τ ρ,6). 
Ἀφωταυγής, ὀγηαμί, σπήμτης; οἱ Ὀτρῃΐ οἰομπα αἱ Τταηβῆρυτα- 

ἕοπ, [0.}) ταν]. ναηςῇῃ. 1} «οὐ. 5720); ΟΣ ΒΜΥ͂ σοῦ...-ὡς φ. ἡμέρας 
ἐπιφανείσης τῷ κόσμῳ καὶ τὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον τ ῤθαναμ νου σης 
Με ὅψη εἰ ̓ ἤπηη. 5(Ν1.18.260Ὰ}); τηδί. ταῖς φ. ἐντολαῖς Ν]].6}}.4.τὸ 
(Μ.79.5608); ἀγάπη ταῖς φ. πράξεσιν ἁπάσῃ προσχαίρει ψυχῇ ὰ. 
Ἐπίορ.532(Μ.70.1126}}. 
Ἀφώταυγος, ὑγεϊϊπαμὲ, τλημῆξ, 7..}. εαγηημοορἧδοίρ.211; Μ.οό. 

8280). 
ἘΦωτεινιανός, ὁ, οἰ οιθεν οὐ Ῥβοίἑμιι5, ἘΡΙΡΉ. μαεν. 1: τίρ. 240.10; 

Μ.42.3730); Πηκεα ἀοοίγπα!ν μι Εἰ ΡΙοπΙίθα, ΤΗβοδοίίδηβ, 8ηα 
Ατιφιιοηῖίεβ, Τάτ σεν, ς.1τ(4.420) ; ΤΙ. ΟΡ ψμαόγ.το( Μ,86.618). 

φωτεινός, 1. εὐλήηίηρ, δγτ αηῖ; 
ΑΟ πὸ; οἱ βῖατ (Νυπι.24: 17) σἰΐοι τυρίβεβ Ομτβε, 7υ51. τωροὶ.32. 

13(}1.6. 4800); ΙΠ οοτηραχίβοη οὗ ΒΙοοα οὗ (ειβέ ἢ τὰκ ρίνεη ἴο 
ΤΑΙ δοπυηθηβ τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ φωτεινότατον καὶ λευκότατον ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος τρέπεσθαι []ετη.ῥαεφά.τ.6(Ρ.114.14; Μ.8.2070). ὔ 

Ο Β,ν. τηρῖ,, οὗ αἰνίηθ δπα δρ᾿ 8] τααίαησε; 1. οἱ ἀϊνιμε ρίοτν ; 
8. οἵ (ο( οἱ... Πέρσαι ἔφασαν τὸν θεὸν εἶναι φ. ΗἸΡΡ. ἠᾳεγ.4.43(ρ.65. 
1ο; Μ.16.531068); δ. τὸν ἥλιον κατασκευάσας. ..«ὀφείλει πολλῷ μᾶλλον 
«ονεΐναι. φωτεινότερος ὕγτ. 171. καϊ δε, ἃς, Ὁ. οὗ Τιορο5, [πϑι.4’αἰ.121,2 
(}1.6.7574); ο. οὗ Η. σμοβῖ ἩΠα πη  ἴαρ, 508] ὅσῳ τις ---γνωστικώ- 
τερὸς γίνεται, προσεχέστερον τούτῳ τὸ πνεῦμα τὸ φ. (ἸΕΙη.5,7. 4.1} 
(ρ.295.23; Μ.8.13164); ἃ. (Βα5: Π468}) οὗ ργεαῖ Αὐσῃοη ἐτηαπαηρ 
ἔτοιῃ εἰν, ΗΙΡΡ.μαετ.1.23(0.2οι.5; Μοτ6. 32100) ; 8. 85 Τανθα]ςᾷ Ἰἢ 
ΤὨΘΟΡΉΒΏ165; ἴῃ ΡΙΠὰν οἱ οἰομά, ἐγριίνίαρ Ὁ γβί ὁ στῦλος τῆς φ. 
νεφέλης ᾿Ιησοῦ ΟΥ. 70.32.τ(ρ.425.ς ; Μ.14.7408); ἴῃ ΕἸ1]|6 5. οἰουπὰ 
κατ᾽ ἴχνος ἐκείνης τῆς φ. ἀεροβατοῦντα νεφέλης (Ιοτλ, ῥγοί, το(ρ.68,6; 
Μ.8.205Α); ἱπ σοπηΐθπαηοα οὗ (τδὲ ἐγαηβῆροτγεα, ΙΔ, ἐχς Τ βοΐ. 5 
{(ρ.1τοὔ.26; Μ.9.6568);. π φωτεινὴ νεφέλη οἱ Τταηξῆρπτδτιομ, ςοη- 

1508 φωτίζω 

ἐγαϑιεα ψ τ ἀδτκ οἱουα οὗ 5ἰπαὶ, Ομγγϑ ἄοηι. 56.2 πη Μ|4.(7. 5600); 1ὰ 
οἴμοι ᾿Πξορῃδηΐεβ, ΑΙ Ρ αἰ α(ρ.53.10) ; ἔν τη “Ὀτὶρηϊ εἰοια᾽ οὗ ρΊοΥν 
π ψΗϊο βαϊπῦς ἃγ6 ἐγαπβροσχίδα ἔσο ρ]ασε ἴο μΐαοσς, 4. εὶν.εἱ Απάν. 
τίρ.117.3}; ἱπ ἢτε ἡ ΪΟἢ. ἜΤ ΤασΕ5 τ ΥΓΥΎ ἀπά σοηνενβ 500} ἴο 
πεαάνοη, Βαϑ.ἠοηι.4.2(2.348.; ΝΙ.31.2414};} 2. 16. ρανθην ΒΡἤΘγ68, 
ΤΙ] δου... .8; ἃπ8 Πρανθηὶν Πιδηβιοηβ, “4. Ῥψτί τ4ϑί(ρ.89.18); Π. τὶ 
(γοββ 85 ἰδαα θυ Όν ΒΊΟΝ 5015 ἐβοαρε ἔτοπὶ Ηδα65, ἐδ. τ32(ρ.ὅς.5); 
ἐδ.138(0.70.17)}} 1. ἴῃ αἰνὶπα βίου Ὀεβιοννεά οἡ Ῥυγθβῖποοα, Πΐομῃ. 
Ατ..6}».8.2(Μ.3.10028); 2. οἵ ἀῆρο]ῖς ροῦν εἰ. «ὡς ἄγγελος φωτὸς 
προφητεύει, ἀληθῆ ἄρα ἐρεῖ. εἰ ἀγγελικὰ καὶ ᾧ., προφητεύσει καὶ 
ὠφέλιμα []6ῃπ.Ξ5,γ.6.8(ρ.46ς.7; Μ.9.2888); ἀγγέλους...«ἐκ τῆς ψυχικῆς 
καὶ φ. οὐσίας 1Δ.Ἔχε. Τἠάοϊ.47(0.122.1; Μι0.6814}; ἐν.. «ἀγγέλοις τῇ 
πρώτῃ φ. φύσει μετὰ τὴν πρώτην τ. Ν82,07.45.2(Μ.36.6240); Κ. 
Βαρῤὶ.(Ρ.304); ὄρη φωτεινά (761.13:12) Ιἱπίεγρτεῖθα 88. οἱ ἅγιοι 
ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, οἱ προφῆται, Ῥἥωσῆς ὁ θεράπων, οἱ ἀπόστολοι 
᾿]ησοῦ Χριστοῦ Οτιὐονι.12.12 1; {6γ (0 .ο8.1τ; Μ.13.3030); 3. ποδί. 
(Πορσείδ6) οἵ [Π6 φασίν οορίθβ5 οὗ δἴοσπδὶ) 4685 οὐκ εἔασεν ἐπὶ πολὺ 
τοὺς φ. χαρακτῆρας ἄνωθεν ὑπὸ τοῦ σκότους κάτω κατασπασθῆναι 
ΗΙΡΡ.ἐαεν.8.ο(ρ.228.18; Μ.16.33510); (ϑαϊυγηῖπι5) οὗ ἀτομεῖνραὶ 
ἱπιᾶρα αὐτου νΠ]οἢ πιδῃ νγὰϑ8 ογεαίεα, 28.7.2 8(ρ.2οΒ.14; 33224); 4. τεῖ, 
τῆι ψΠΟΣ 1] πχαϊπαίεβ βοιὶ ; οὗ τενεαϊεὰ {τὰτἢ,, ΟἸ 6 πὶ. ἐγ. 6. 2(ρ.448. 
τό; Μ.9.2ς520); τὰ καθαρὰ τῶν λογίων φ. τε ΟΥ. ΤΠδιπη.  αηιόνιις 
(ριβ4.1 ; Μιιοιτοο30); οὗ (τ βτίαη ἱπβίσαςοη τὸν φωτεινότερον καὶ 
εὐωδέστερον λειμῶνα τοῦδε τοῦ παραδείσου Ογτ.Η εαϊδεΐ,.1ο.1; οὗ 
γνῶσις, ΟΥ. [ο.2.5(4: ρ.ὅο.7; Μ.14.117}0}; Ἀέποε γνωστικός 15 ΠΙτη5 6] ἢ 
φωτεινός, (Ἰ6πη.5,7.6.17(ρ.5το.τᾳ; 2848); 1δ.6.12(ρΡ.48ς,1, 228Α}; 2.1. 
τ2{(ρ.56.20 ; Ξο98); οἵ (Πτιβείϑῃ γγαν οἵ τἴς, 1.3.7(Ρ.223.3; Μ.8,11618); 
οὐ πιηϊδίσν ἴῃ Οπυτοῆ, 10.6,3(0.448.11; Μ.9.2520); 5. οὗ Ὀδρίιδπι 
ἔνδυσόν με τὴν ἔνδοξόν σου στολήν, τὴν φ. σον σφραγῖδα τὴν πάντοτε 
λάμπουσαν, ἕως ἂν παρέλθω πάντας τοὺς κοσμοκράτορας Αἱ Γλ1ϊ.144 
(ρ.86.6); ἔνδυμα φ. γτ.Η ῥγοεαίεολ.τθ; Βαϑ5.ἠοηι.13.5(2.1170; Μ.31. 
4334}; ἄθῆσα οἵ φωτεινὰ ἱμάτια οἵ (Πτιδί ἀβϑυτηθα Ὦν ἰπο56 ΠΟ 8τῸ 
συμμορφωθέντες αὐτῷ πρὸς τὸ ἀπαθές τε καὶ θειότερον το Ν Υ85, θη}. 
ι ἡπ (απ. (1.44.1640); οἱ ᾿πάνψψε! παν Η. σποβὲ ρτονι ἀὴρ 500] 
ψ ἃ φωτεινὸς χαρακτήρ, ὈἸδΙη.:17.4.18(0.209.18; Μ.8.13254}); εἴ, 
70 γαηοβρ.(Μ.ο6.ς5 520); 6. οὗ 5ῖρσῃῃ οἵ σσοββ ὑγοῦῇ οὐ ἰογεμεδᾷ 
βλέπετε ἐπὶ τοῦ μετώπου μου γραφεῖσαν ᾧ. λάμπαδα; ΜίΟἶνε,(ρ.13}4). 

11. εἶοαν, εἰεαγ-οἸρἠϊσά, οἵ τὰς γε, ΟἸετη ῥαοά, τ σ(ρ.τοῦ,24; Μ.8, 
2844). 

Ἐφωτεμβολ-έω, ἰἄγοῖυ ἰἰσὰλ ὠροη, ἰρμαῖς ἔχει... αἴνιγμα ἡ 
λυχνία... «τοῦ σημείου τοῦ Χριστοῦ, οὐ τῷ. σχήματι μόνῳ, ἀλλὰ καὶ τῷ 
««εἴν.τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας (Ἰ(Π1. εἰν. 5. 6{(ρ,340.10 ; Μ.0.608). 

φωτίζ-ὦ, ἐϊἰποεηαΐο, ἐπ ρμίοη; 
1. 11π|, οὗ ρἤψϑΙΟΑ] 1] Π]ΠΘ ΤΊΣ ; 
Δ. «ἰἴηε, εἰπε ροη, τῖαλε ὑγίραηι! οὐκ ἔστι φῶς ὃ μὴ “-εἰ (Ιετα. 

᾿ ῥαδά.τ. (ρ.0ς.17; Μ.8,2608) -ο Πιοπ. ἀτ. (.»..4.24(}4.3.7284}; ὁ ἥλιος 
εὐτὸν ὅλον κόσμον “εἰ Ο(Ἰ6Πη,5.7.7.2(ρ.15.20; Μ.0.4284); Ηον».ΟἾενι. 
τ1η.8; Ατῇ επί. τό (Ν.2ς.330); Βα5. μον. 5.3(2.36Ὰ ; Μ.31.2448}; οἵ 
Βῃϊπίηρ οἱ 518 τὰνϑ σοιηραῖρα τ απ πατίοθ Ὁν Η. σβμοβῖ, 
Ὀιάνι ({Β85.) ἔπη. 5. τ(1. 3214 ; Μ.20.7608); ἡ τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος 
διάδοσις... -προσβάλλουσα...ταῖς ὕλαις, ἀμυδροτέραν ἔχει τὴν διαδοτε- 
κὴν ἐπιφάνειαν ἐκ τῆς τῶν --ομένων ὑλῶν πρὸς φωτοδοσίαν διαπορ- 
θμευτικὴν ἕξιν ἀνεπιτηδειότητος ὨΙοΠ.Ατ.ε.λ.12.3(Μ.2.3018}; τεῖ. 
ΡῬΙΆΥΘΙ ἴο 6 88:4 αἱ ἄβιψῃ ὅτι ἐφώτισεν ὑμῖν ὁ κύριος (οηςί. Α͂ΡΡ. 
8.34.2; ὁ πεφωτισμένος στῦλος ΞντΑ ΠΖὶησ τὸ ἑστὸς καὶ μόνιμον τοῦ 
θεοῦ καὶ τὸ ἄτρεπτον αὐτοῦ φῶς ΟἸΘΓῚ,5!|7.1.24{ρΡ.1τ02.17; Μ.8.οοο0) ; 
οἱ ἀεἰἴν πῦρ ἀβλαβῶς “«-ον το. ΑΥὙ.ε.}.2. 5(1440). 

Β. επἰιρλίεν, πιαΐθ ἰ0 566 τοῦτον ἐν τῷ τοῦ θεοῦ σον ὀνόματι ἐὰν 

φωτίσῃς ΜΟΝεν.εἰ Αεἶ.22(ρ.21.15). 
Ο. ὀνίηρ ἰο ἱτρδὶ, τακε τπαηξεδὶ ὁ “τὼν τὰ ἐπικεκρυμμένα ἜΝ 

δι᾿ οὗ εἰς φῶς καὶ γένεσιν ἕκαστον τῶν κτισμάτων παρῆλθεν ΟἸδτλ, “ἐν, 
6.τό(ρ.5οό,.24; Μ.9.57: 60); ἐδόθη... ἡ ζωή, θανάτῳ δὲ ἐζοφώθη, πάλιν 
τῇ ἀναστάσει...«ἡ ζωὴ κ’εται ϑανεχιαρ.ἐαί.2 {τρ.τ: τ2(ρ.6ο.17)}. 

11. πιοῖ.; ἃ. οὗ ἐπ] ρηϊρημηθηῖ οἵ τπ6 πιπα, τἰείγαίε, ἐχρίαιη 
πε τοῖς πλανωμένοις τὴν ἀλήθειαν (Ϊεπὶ,ῥαεά,τ.τοίρ.145.το; Μ.8, 
,46οῦῦ; ἀπὸ τοῦ βάϑους..«τῶν γραφῶν “ων τὸν νόμον τοῦ πνεύματος 
Με ογηρ. 5. 4{0.57.11; Νι τ8,τοΙ); Μαχ.αρηδὶρ. (Μνοχ.τ1260). 

Β. οὗ βριστιτὰο] δ] ρηῃιθηγηθηῖΐῖ; 1. γευσαὶ, τηαΐρὲ τα όεὶ; ἃ. οἵ 
(οὐ β 56] τον ϑία του πρόσωπον ..«τοῦ θεοῦ ὃ λόγος, ᾧ ““εται ὁ θεὸς 
καὶ γνωρίζεται (Ἰεπιῥαεά,τ.7(Ρ.124.4; Μ.8,320Ὰ}); Ὁ. οὗ σοά᾽Β τενεῖα- 
τοι οὗ μάθη {τα 8 ἃ πα ταν βίουοβ Γαβριὴλ... θαρρεῖται τοὺς ἀρρή- 
τοὺς τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας θησαυροὺς καὶ τὸ βάθος τῶν ἀνεξιχνιάστων 
αὐτοῦ κριμάτων ““εται Απαβὶ, Απί, όχι... τ(Μ.80.1385}}; τοῦ τὰ ἐσκο- 
τισμένα “ὐοντος θεοῦ Μαχιγνεί (ΜΟΥ 6610); 2. οπἰρἀίθη, ὁμαδὶξ 
ἰο 8566 ἡ: «κατὰ θεὸν ἀληθὴς μετάνοια...“-εἰ τοὺς ὀφθαλμούς ΤιΟαά 
4.1; φωτί...θείῳ, “ϑοντε ψυχῆς ὀφθαλμοὺς εἰς κατανόησιν τῶν..-θείων 
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θεωρημάτων 8Β85.15,.76(1.422Ε ; Μ.30.2458); β1.Αμχι ον. 8(} 1.40. 
2880); τὸ τῆς διανοίας ὄμμα πεφωτισμένον ἔχων ΟνΥΥ, 0.1.2(4.158); 
8. ἠϊπιρηίραιο, ἡπακε ὑγίσηϊ; ἃ. οἱ ἀϊνίπες ροοάπαθββ ἹΠαταἰπϑίηρ 
4}} τπϊπρβ, Πίοη Ατ ἄ.η.4.4(Μ.3.6970); Ὁ. οἱ Τοροὸς ἱΠυσιϊπδτης 
Ἠδάνθη 5ρμεῖα τῶν...«ἐν οὐρανῷ καὶ πρότερον ὑπὸ τοῦ λόγου 
πεφωτισμένων ΟΥογ,26(ρ.361.12; Μ.11.5018); ἀπ ψοΙ]α οἱ πιδῃ, 
14. εἷς.6.79(ρ τοῖς; Μ.11.14178); 4. οἵ ἱπινατᾷ {ΠῸταϊ πα τοι ἀπὰ 
ΘΠ] ρΒτεπιμεηΐ οὗ βοὰ}; ἃ. ἴῃ ρεῆ. τοῖς ἐκλεκτοῖς ἔσται φῶς καὶ 
χάρις..«καὶ ἔσται ἐν ἀνθρώπῳ πεφωτισμένῳ φῶς καὶ ἀνθρώπῳ ἐπι- 
στήμονι νόημα Α'ροε. Εῃ.5.8(ρ.22.22); οὐαὶ τῷ ἀσεβεῖ, ὅτι, ὅταν πάντες 
γμωνται, τότε ἐκεῖνος σκοτίζεται Ν1.5εη|.18(}}.79.12488); ΒαΓ5.765. 
(Μ.βό,φοοΒ) ; οἱ φε]εβτία! Ὠἱθγατον καθαίρεται καὶ “-εταιὶ καὶ τελε- 
σιουργεῖται Ὠοπ. ἀτ,ε.ἢ.7.2(Μ.3.2600}; 10.8,1{2498}; τεῖ. ΤΠ ΠΟΙΙΟΠΒ 
οἵ εϑυῖηὶν Πίθυδυο λυ ἡ. «δύναμις ἡ πρώτη...ἔστιν ἡ καθαιρομένη" 
μέση δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἡ “-ομένη..«τελευταία δὲ...«ἐλλαμπομένη 
τὴν τελειωτικὴν ἐπιστήμην Ἰά.6.}..5.1.3(}1.3.5048); Ὁ. 115 5ΟΊΙΧΟΘ; 
ἱ. Οοα τοῦ “ποντος πατρὸς καὶ...τοῦ..«λόγου διδάσκοντος τοῦ τε 
πνεύματος ἐνεργοῦντος εἰς τὸ νοεῖν, ΟΥ.ογ.2(0.303.18; Μ.11.4244); 
ἰ. Ομσι ἡμᾶς... τοὺς διὰ ᾿Ιησοῦ πεφωτισμένους μαιβι.ἀταΐ.122.1(Μ.6. 
Ἴ6ΟΑ); ἡμᾶς ὁ κύριος “-εἰ, εἰς τὰ φῶς ἄγων τὸ ἄσκιον καὶ οὐκέτι ὑλικόν 
ΟἸεπι. εἰ, π(ρ.138.18; Νί.9.7Ο1Ὰ}; ὁ μὲν ᾿Ιωάννης πολλοὺς. ..ἐπέστρεψε 
πρὸς κύριον,...ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς.. «πάντας ἐφώτισεν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς 
ἀληθείας Οτο λον τῃ 1,.ε.(ρ.28.10); 14..10.13.48(46; ρΡ.215.28; Μ.14. 
4850); ἀνέτειλέν σοι ὃ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης Χριστὸς ἵνα σε φωτίσῃ 
4..Ρμειττείρ.46.13); {τι Ββαυμηνι απ (Μιτο.14528); ὅ ἐρχό- 
μένος φωτίσαι τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους Βα5.7μ4.8(2.2220; Μ.31.6728); 
Οτ.Ν82. αγη.1.1.32.13(Μ.37.512Ὰ}; φωτισθήσῃ μυστήρια βαθέα παρὰ 
Χριστοῦ ἨεονΟΒ. 5. ἰθρερ.τ1.20(}1.93.14804}; οὐ αἰνεῖν οὗ Τορος, Οτ, 
( εἰς.7.2(ρ.173.13; Μ.11.14520) ; ἐχερ. 70.1:9,8:12 ὁ δὲ σωτὴρ.---“-εἰ οὐ 
σώματα ἀλλὰ ἀσωμάτῳ δυνάμει τὸν ἀσώματον νοῦν; ἵνα ὡς ὑπὸ ἡλίου 
ἕκαστος ἡμῶν φωτιζόμενος καὶ τὰ ἄλλα δυνηϑῇ βλέπειν νοητά... «ἔστι δὲ 
ὁ Χριστὸς. «φῶς ἀληθινὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν αἰσθητοῦ, οὐδενὸς 
αἰσθητοῦ ὄντος ἀληθινοῦ 14..70.1.25(22; ρ.31.17; 680); ᾿]ησοῦν ἐπι- 
καλεσάμενοι, τὸ πατρικὸν φῶς, τὸ ὃν τὸ ἀληθινόν, ὃ “εἰ πάντα ἄνθρω- 
πον...δι᾽ οὗ τὴν πρὸς τὸν ἀρχίφωτον πατέρα προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν 
Βιοη.Δχ.ς.}}.1.2(Μ.3.1214}); Ἔχερ. Μί,5:14 τοῖς μαθηταῖς φησιν, 
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου,...τὸ δ᾽ ἀνάλογον σελήνῃ καὶ ἄστροις 
ὑπολαμβάνομεν εἶναι περὶ τὴν νύμφην ἐκκλησίαν καὶ τοὺς μαθητάς, 
ἔχοντας οἰκεῖον φῶς ἣ ἀπὸ τοῦ ἀληθινοῦ ἡλίου ἐπίκτητον, ἵνα φωτίσωσι 
μὴ δεδυνημένους πηγὴν ἐν αὐτοῖς κατασκευάσαι φωτός ΟΥ̓. 0.1.25(23; 
Ρ.31.9:; 680); 211. Η-. ὅποκῖ, Οὐ. γύρο 4.7(14; Ρ.318.9; Μ.11.3744}} 
Ἐπι|5.1.9.τ.τοίρ.44.τι; Μ,22.Β840}; ἴῃ τεῖ. ἴο ργορδδιϊς ἱμϑριγϑ τοι 
φωτισϑεὶς διὰ τοῦ πνεύματος τὰ περὶ τῆς παρουσίας τοῦ μονογενοῦς ὁ 
μακάριος Δαυΐδ ΑἸιοχροίμ Ῥς δε: τ(Μ.27.3750); {8Β85..ς.254(1.573Ε} 
Μ.3ο.568.); ἕνα φωτίσῃ τῇ διὰ πνεύματος δᾳδουχίᾳ τοὺς ἐσκοτισμέ- 
νους ὑντιΟς,53(3.654)}; ψυχικός ἐστιν ὁ κατὰ σάρκα ζῶν καὶ μήπω τὸν 
νοῦν φωτισθεὶς διὰ τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ μόνην τὴν ἔμφυτον καὶ ἀνθρω- 
πίνην σύνεσιν ἔχων, ἣν ταῖς ἁπάντων ψυχαῖς ἐμβάλλει ὁ δημιουργός 

14 χογ.2:1τ4(Μ.74.86π0) ; ὑπὸ...τοῦ παναγίου πνεύματος “όμενοι τὰς 
τοῦ μονογενοῦς σου θεωροῦμεν ἀκτῖνας ΤΒᾶς, ᾿Ξ.3ς :τοί1.832) ; Ὁ. τεῖ. 
ταθδῃβ ὉΥ ΜΕΪΟΝ πιθὴ ατὰ δ] ρητεηδα; ᾿. ΟἿ ἀϊβρεπβαίίοπ, Μοβϑίς 
Τὰν {ΠΠππιϊπαιίπσ 786 νν5 οαἦν, ξμγγβ.ρ.ῬΒοΙ. εο4.2771(Μ.104.2734}; 
εἴ, εἰ νόμος εἶχε τὸ «-εἰν τὰ ἔθνη καὶ τοὺς ἔχοντας αὐτόν, τίς χρεία 
καινῆς διαθήκης ; [ϑι.4͵α].τ22.5(}.6.76 00}; 4. Ὀν αἰνίης σταοε ἐκ- 
κλησίᾳ ἠγαπημένη καὶ πεφωτισμένῃ ἐν θελήματι τοῦ θελήσαντος τὰ 
πάντα ἃ ἔστιν, κατὰ πίστιν καὶ ἀγάπην ᾿Γησοῦ Χριστοῦ ἴσῃ. Κονπ. τοετη.; 
Ονυγ. 7ορτοετα. (4.14); Π]δά. ρον ϑδ(ρ.122.26) ; 183. Όν σοπνθίβίοη περὶ 
τῶν ἐθνῶν τῶν πεφωτισμένων εἴρηται Τυϑῖ, 4ϊα].122.3(Μ.6.76ο0) ; δηὰ 
ΓΒ υίςδη τεδοβίηρ, ΟΥ. [6.13.54(52; Ρ.282.2; Μ.14.4974}; οἵ 8. Ῥαΐοι 
Π]απαϊπατίησ νει ὃν Εἰβ Ρυθδοθιηρ, Οἷδηι.ρ.τ(Μ.2.338); Ποηι. 
(Ἰρνι.3.27; ῬΑ] υΟλγνς.π(ρ.29.15; Μ.417.10) οἷξ. 5. ἁλίζω; Ῥτος.(. 
Οαηι.6:8(Μ.87.1756Ὰ}; Ὁν σἰαάν οὐ βοηρίατο, Βαβ. γε. ἐόητοτοῖ 
(1.324Ὰ ; Ν΄.20.124}; τεῖ. Βογήδη Οππγοῆ, Ορρ. μογθῖῖοβ Πέτρου καὶ 
Παύλου τὰς θήκας, τῶν πιστῶν τὰς ψυχὰς ““οὐσας ὙΠαΙ εῤ.ττ3(4. 
1188}; ΠΘΠοΟ Ρ858., δε ἃ εαἰϑεϊμενιοη,, Ογτ. ἘΠ ργοοαϊφο, τ; ΟἸ.Δοά. ἐαη. 
46: ὈἼτα]} εαν.78; ἵν. Ὀν τῆε σαι, (Ἰεια, ραεά.2.ο(ρ.2ο6.26; Μ.8. 
4οδΑ); Ἐπ15.}.δ.1τ. (5128; ΜΝ.21.8528}; ν. ὈΚ΄ ἴδιπ, Ῥτοο ΟΡ ἄρη.5 
(Ρ.188.1ῳ; Μ.ός.8578); νἱ. ΌΚῪ σοπβοίθπος ὅτε ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν 
ἄνθρωπον, ἐνέσπειρεν αὐτῷ τί ποτε θεῖον, ὥσπερ λογισμόν τινα θερμό- 
τερον καὶ φωτεινὸν σπινθῆρος λόγον ἐπέχοντα ““Ὄντα τὸν νοῦν ΠΟΥ, 
ἀροεῖ.3,τ(Μ.88,1τ6:52})); νὰ. Ὀν Κπον]εᾶρε φῶς γνώσεως φωτιεῖς ἐν τῷ 
᾿Ιακώβ Τ᾽ ἴ.εν.4.5; ἀνατελεῖ ἄστρον αὐτοῦ ἐν οὐρανῷ ὡς βασιλέως 
κὸν φῶς γνώσεως ἐν ἡλίῳ ἡμέραν 1.18.3; ἐφωτίσθημεν γάρ' τὸ δὲ 
ἔστιν ἐπιγνῶναι τὸν θεόν ΟἸειη. ραεά,τιδ(ρ. τος; Μ,8,2808); ἡ γνῶσις 
εν τἡ τῷ ὄντι θεία σοφία εἴη ἄν, τὸ φῶς τὸ εἰλικρινές, τὸ..."-"ον τοὺς καθα- 
ρούς 1Δ,6εἰ.32(0Ρ.147.6 ; Μ.9.7168); οἱ ἐν οὐρανῷ ἀστέρες ζῷά εἰσι λογικὰ 
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καὶ σπουδαῖα καὶ ἐφωτίσθησαν τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως ὑπὸ τῆς σοφίας 
Οτ εἰς. τοίρυῖχ.τ4; Μ.ττ.ττο60); φωτισθέντος γὰρ τοῦ νοῦ τῇ 
γνώσει, ὁ μαθὼν δύναται ἀγαθὸς εἶναι ΗΠ ον» Οἰόηη.ττ.20; οἵ. φρόνιμοι 
ψυχαί, καθαραὶ ὡς παρθένοι, συνεῖσαι σφᾶς αὐτὰς ἐν ἀγνοίᾳ καθεστώσας 
κοσμικῇ, τὸ φῶς ἀνάπτουσι καὶ τὸν νοῦν ἐγείρουσι καὶ “τοὐσι τὸ σκότος 
ΟἸοπι. ον. ς.3(ρ.3327.8; Μ.9.36Ὰ); ἐὰν δὲ φωτισθῇ σοι τὰ πράγματα... 
κτησάμενος ἰσχὺν ἐν γνώσει ποίει δύναμιν ἐῤ.2.1ϑ(ρ.χόπ.16; Μ.8. 
ΤΟ4ΟΑ) ; ν᾽. Ὀγ Ῥαριτίδπι; [ὨτουρΡ ᾿πϑιγαοτίοτι τεοεῖνεα Ῥδέοτα 18Ὲ 
τίϊα καλεῖται...τὸ λουτρὸν. φωτισμός, ὡς “π-ομένων τὴν διάνοιαν τῶν 
ταῦτα μανθανόντων Τυϑῖ. Ταῤοίὶ.61.12(Μ.6.421}}; [πτουρἢ οβΐϊοδον οἱ 
Ομβυ 5 παπιθ οὗ καὶ λαμβάνουσι δόματα ἕκαστος ὡς ἄξιοί εἰσι, 
“οόμενοι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ τούτου ἰᾳ.41αἰ.530.2(Μ.6. 

5608); ΤὨτοιΡῊ τἰξα 85 ἃ ννῆοϊε ““όμενοι φωτιζόμεθα [εηγ,ῥαφά.τ.6 
᾿(ρετος.20; Μ.8.2814); διὰ τοῦ λουτροῦ πεφωτιαμένον 1585,41.6.2.3 
(ρ.77.27; Μ.22.1408}); ὁ δὲ μὴ βαπτισθεὶς οὐ πεφώτισται Βα5.ἤη)1.13. 
τ(ζει13Ε; Μ,31.4240); ἐβάπτιζον γὰρ...οἱ ἐπίσκοποι πάντας τοὺς προσ- 
ἐρχομένους αὐτοῖς... καὶ ἐφωτίζοντο ὅ λαός ξτερεηὶ ἰες. Ποῖ. (Μ.86, 
573); τῷ λουτρῷ τῆς παλιγγενεσίας φωτισθέντας ναργ.ἦ.6.4.36(ρ.180. 
8; Μ.86.2γδοοὐ ; ἤεπος ἃς βυποηνιη ἴοΥ βαπτέζω, δαῤίϊδδ; τεῖ. Ὀὰρ- 
τίη οἵ (τιβι, ΟΝ οοςδος μι; τοῖς ΟΠ γιϑαπ Ὀαρίϊβι ὕδασι “των 
κλητοὺς ἐν δώδεκα πηγαῖς Ογαε.δ1.8,247; τὸν νεανίσκον ἔτρεφε, 
συνεῖχεν, ἔθαλπε, τὸ τελευταῖον ἐφώτισε (Ἰο)η.φ.(ἰ.5,42(ρ. 188.τ6; Μ.0. 
6480); εἰς ἀφθαρσίαν ἀναγεννῶνται...οἱ πεφωτισμένοι οί ἢ. 5 »»Η.3.ὃ 
(Ρ.36.το; Μ.18.730); εἰλικρινῶς τοῦ Χριστοῦ προσλαμβάνουσιν οἱ 
“"όμενοι 18.8,ϑ(ρ.9ο.0; 1406); καινὴ κτίσις, οὐχ ὡς ἄλλης κτίσεως 
γενομένης, ἀλλὰ τῶν “-ομένων ἐπὶ βελτίοσιν ἔργοις κατασκευαζομένων 
Ὀιάντη ([Β65.} πον. 4(1.2038.; Μ.29.7048); (ὐηςί. 4Ρ}.3.16.2; τῆς 
θεότητος.. ἐν μιᾷ σφραγῖδι ὀνομάτων πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύ- 
'ματος τοῖς “-ομένοις κηρυττομένης ἘΡΙΡΠ.ἠλαεγ.76.2ο(.367.15; }].42. 
5574}; ΓῥΡᾺ]} ἀινιοη τι. Ξ(ρ.55.14; Μ.ός. 4400); Ματο. Ια ο.ν ῬοΥβὴ.41; 
τεῦ, ροϑβῖ- βρτβπια] βὶπ οὐκ ἂν ἔτι μετὰ τὸ φωτισθῆναι συνέβαινεν 
ἀδικεῖν, ἅτε παντάπασιν εἰλικρινῶς ἀφῃρημένης ἀφ᾽ ἡμῶν τῆς ἁμαρτίας 
Μεῖῃ.γος. τ 4τ(ρ.286.1ς ; Μ.18.2608); ἐκεῖνοι [55. Νανατιανοΐ.. παν- 
τοίαν μετὰ τὸ φωτισθῆναι ἀρνοῦνται μετάνοιαν ΝΙ]. ἐρ}.3.243(Μ.70. 
4078); ἐκ. Βγ ἱηπψατα ἀπά βριττι] εβθοῖβ οἵ θαρτίϑηη ὅ μόνον ἀνα- 
γεννηθείς, ὥσπερ οὖν καὶ τοὔνομα ἔχει, φωτισθεὶς ἀπήλλακται. ..τοῦ 
σκότους ΓΟἸοτα ραρά.τιδ(ρ.τού.16; Μ.8.2810); ἐβαπτίσθη, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐφωτίσθη" καὶ τὸ μὲν σῶμα ἔβαψεν ὕδατι, τὴν δὲ καρδίαν οὐκ ἐφώτισε 
πνεύματι Οντ. Ἡ ῥγοεαϊξε.2;} ΜΏΪΟΝ ἅτε ποῖ ργοϑθηῖ ἴῃ ΠΟΙΘΕΤΓΑΙ 
Βαρ 5πι5, ζῃτνβιλοριῖῃ [001:1(12.4188) οἷ. 5. φώτισμα; Χ,' ὮὈγ 
ἔξαι οἵ σά, Μαορ.Λδριλον. '.(Β 39)17(0.300).Ψ 

Ἐφωτικάν, τό, ῥογεΐ, χες. Ἐφεείι.42:12 φῶς δὲ τοῦ περιπάτου καλεῖ 
τὸ παρ᾽ ἡμῖν καλούμενον φ. Τπάτ, Εχεεῖ,.42:12--ξ14(3.1025). 
φώτισμα, τό, ἡ ϊριτπα!]0Ή} 
Ἀ. ἴῃ ρεῃ. πάσχα, καινῆς λαμπαδουχίας τὸ φ. Τῃγνβ.ῥαδελ,6.π(8. 

273Ἐ). 
Β. οὗ Ὀτιβέίθα αρτίσηι; 1. οὗ οἤες(5. οὗ Ὀαρτίβτῃ, ἀἶβτ. ἴτοτα 

ουϊνατά τε μὴ ἀπατάτω σε τῶν αἱρετικῶν τὰ συστήματα' βάπτισμα 
γὰρ ἔχουσιν, οὐ φ." καὶ βαπτίζονται μὲν σώματι, ψνχῇ δὲ οὐ φωτίζονται 
ΤΟμτγϑ ἰονν έν 6.1: τ(12.418Ε)}; 2. ἃ5 Βγποηγὴ ἔογ βάπτισμα: καλεῖ- 
τοι.«τὸ ἔργον τοῦτο χάρισμα καὶ φ. καὶ τέλειον καὶ λουτρόν (ἸεπΠὶ. 
Ῥαεά.τδίρ.τος.23; Μ.8.2814}); οὐ δεῖ μετὰ δύο ἑβδομάδας τῆς τεσσαρα- 
κοστῆς δέχεσθαι εἰς τὸ φ. (Ι,Δοά. καη.4:; τὸ λουτρὸν...ὃ εἴτε βάπτισμα 
εἴτε φ. εἴτε παλιγγενεσίαν βούλοιτό τις ἀνομάζειν ΟΥΝγ55.0» οαἰθεῆ, 
32(Ρ.122.12; Μ.45.844); ΓἈγγβ.λονπῖη Αειῤγίμειχ, (3.588); 1. ἤν. 
41.343 ἴῃ Αε.(0.31τ0}; ἕν βάπτισμα καὶ ἀκαπήλευτον ᾧ. Τιπι. Αηΐ, 
εαδς,τα(Μ.28,.το0218}; Ταᾶγιϑτυα..}}.2.21το(Μ.90.1665.Α); ρΡίυτ. τῷ 
καιρῷ τῶν φ. ΤΑΙ. φη. 45π|.2(Μ.28.6014}; κληρικοὺς τοὺς ἐπὶ τῶν 
ᾧ. τεταγμένους 70. Μοςοἢ ῥγαί.207(Μ,87.31008} ; τεῖ, ΟἸἸπῖσαὶ θὰ} σι 
δεῖ τοὺς ἐν νόσῳ παραλαμβάνοντας τὸ φ. καὶ εἶτα ἀναοτάντας, ἐιεμαν- 
θάνειν τὴν πίστιν [].Δοά.“αΉ.4} τεῦ. ΡΟ. ὈΑΡ 5128] 515, πσγϑ ον. 
20.1 ἴῃ ΠεΡ.(χ2.186Ὰ}); ταῦτα.. «πάντα ἔπραξεν οὐ πρὸ τῆς εἰς Χριστὸν 
μυσταγωγίας, ἀλλὰ μετὰ τὸ φ. ῬΑ] νυ Οἠγγο.το(ρ.92.19; Μ.47.52) τοί, 
ΒΑΡ ίβηι8] ογεβα τὴν πίστιν τὴν παραδοθεῖσαν ἐν τῇ μυσταγωγίᾳ τοῦ 
φ. Ὀϊάντη. Τγίπιτ 5(Μ.39.3048); Ζεπο λομοί, (ρ.53.24; Μ.86.26244); 
3, πϑίυτε απμὰ οῇεςις οἵ Ὀαριίβπιαὶ φώτισμα: ἀοϑοτίθεα, τ Νὰ. 
ογ.40.3(Μ.36.3618); 85. ΨοΥκ οἵ Ἡ. Ομοβῖ, Ατπνιεαροίη Β5.133:2(Μ. 
27.5240); πνεῦμα..-τὸ ἀπελαῦνον τῷ φ. δαιμόνων στίφη Ιάγῃι. 
Τυΐη.τ.2(Μ.30.4528); οἴ, φ. ... δι᾽ οὗ ἐκεῖνο φῶς τὸ σωτήριον ἐποπτεύ- 

[ εται (Ἰοπγραφά. τ δ(ρ.τοῦ.2 5; Μ.8.281.); 85. Ὀδριπηῖιρ οὗἨ γνῶσις, 
ἐδι(00.1ογ.25,1οΒ.6; “8:8,0); 4. ἃ5. ΠΘΟθββαν ἔου βαϊναίίοη, (ἢ γγ5. 
βον!.3.4 ἴηι ῬΑ (ατ. το); ἰά,ἤομιροῖ ἐμ ἡ ΤῊθδς.(1τ.4868); 5. οἵ 
ἘΡΙΡμαπΥ ἴεαβὲ οἵ ΠρΡμϊ8, σοτμπιθιηοσϑνε οἵ ἃ {ϊπηθ οἵ βο]επηη 
δαἀπιπίοιτατίοη. οἵ Ὀαρίϊϑαι, 70 Ὁ. Δίοπ.ἑρς.2(}4.86.33160)}; 6. ῥοπὶ 
κώμη..«ἐν ἦ ἐστιν φᾧ., ἐν τοῖς ἁγίοις θεοφανίοις ἱδροῦν 10. ΜΟΒΟΒ ῥγαί. 
214(Μ.87.Ξτοπ0}; φ. ὅπερ... ἀφ᾽ ἑαυτοῦ γεμίζεται ἄφνω ἐν. 2τε(3108Ὰ). 



φωτισμός 

ο φωτισμός, ὃ, εἰ πα ἸοΉ; ᾿ 
Α. Ρδγβίοαι; 1. 1ῃ βεη. σκότρς..«ἔνθα οὐδεὶς φ. καἰ. Μ11.25124{(ρ.211. 

13); τὸν στῦλον πυρὸς ἐν νυκτὶ εἰς φ. (οη51..4.Ρ}.6.3.2;2. οἵ Ἠξανεπὶν 
Ροά 65, ῥῥαξε περὶ τῶν συνόδων καὶ ᾧ. ἡλίου καὶ σελήνης (ἸΘ11,5.7.6,4 
(Ρ.449.5; Μ.9.2528); οὗτος [580, ΑΙΠΑΧΑΡΌΓΔΒ] ἀφώρισε πρῶτος τὰ περὶ 
τὰς ἐκλείψεις καὶ φ. ]ρρ.λαεέν. τ δίρ τ τα; Μ.16.30330); Θαλῆς... 
περὶ τροπῶν ἡλίου καὶ ἐκλείψεως, καὶ φωτιομῶν σελήνης. .-διελέχθη 
Επ|5.}.ε.τοιχδίϑοφα ; Ν.21τ.837}}. 

Β. γηθηΐα] πα βρ᾿ Πῖμ4]; 1. 1π , βέεπ. τὸ φώτισμα [1.6. θα Ρ [518]... 
παντὸς ἄλλον τῶν παρ᾽ ἡμῖν ᾧ. ὃν ἁγιώτερον σγν. 8 2,0»}.40.3(λ1.26. 
αὐτο); οὐκ ἔσχον... ᾧ. οὗ πεπλανημένοι ΒΡΊΡΒ. ἤσεν. στ. ττ(ρ.262.27; 
Μ.4τ.οοϑοὺ); θεοῦ χάριτι καὶ μαρτύρων φωτισμῷ καὶ προστάγματι 
ΒΟΡΒγ Ἡ.»"γ Ογγ.οῖ 0.36(Μ.87.35404): οτ.άοεῖ,6,6(Ν 7.88. τ6028); 
2. ἴῃ πα αίβηη, οἵ βρίτιτ 88] ΠΠ]ατπδ του σαιιβθα ὃν Πρμὶ οὗ Τὰν, 
Τ.1,6υ.χ4.4:; γαραϊατθά τὸ (τιβεαπβ τπτουσῃ ΟἹ, ΑἸ οαρ.η Ἐς. 
ταϑ:οτί( .27.4074}; 3. ΟΠ χιβιίαπ ; 8. σομίογγθα ὈΥν, ΟΥ σοῃβίϑ!πρ 
ἦπ: μαθητεία, (ἸΘ.Ὴ. εἰν. 5.τοί(ρ.260.11; Μ.9.078); ἡ ἔνθεος διδασκαλία 
ΖΟΒΥγο, ϑρήν.τ(3.7074); ΟΠτιβίίαη. αν, Οὐηοὶ. Ρ.2.5.}; βόβρεὶ, 
Τυρίρῃ.μαον. 76, ο(ρ.350.2 5 ; ΜΙ.42.4320)); Κὐ Βαρ! (0.304) ; Ἐπιοννοαρα 
ἡ ἄγνοια δὲ τὸ σκότος...ᾧ. ἄρα ἡ γνῶσίς ἐστιν (Ἰ]δῖι. ραεά.τ.ἀ(ρ.τογ. 
20; Μ.8.28:8); ἐπειδὰν...«σοὶ παραστῶ, καὶ αὐτῇ τῇ περὶ σοῦ θεωρίᾳ 
διὰ τοῦ νοῦ προσεγγίσω, τότε τὴν ἐποπτικὴν ἐνέργειαν διὰ τοῦ κατὰ 
τὴν γνῶσιν. φωτισμοῦ ἀναλήψομαι {888...5.τόλ(τ 4040; Μ.30.3858); 
φαίην ἂν οὐκ ἀπεικότως, ὅτι καὶ κάθαρσίς ἐστι, καὶ .. ἡ τῆς θεαρ- 
χικῆς ἐπιστήμης μετάληψις ΠΟ, Ατ.ς...1}.3(Μ.3.2000); Μαχ.αγηδερ. 
(Μ τ. τ4010); ἀοἤηρα ἃ5. Κπονίθαρε οἵ Οοά, {8Β45.15.1τοοί4920 ; 
ἍΜ.30.2800); Ονυτ.ύπειηῖροη. (τ. 7020}; ΟΥ οὗ (ῃχὶβί, Βα5.6.243.3(3. 
3274. Μ.32.0ο8Β); ροββεββεὰ ὃν ρος οτάθιβ πὰ νϑιγιὴρ (6- 
ϑύθεβ, Πίοπ άτσ ἕ.8.2(Μ.3.2406}); 4 σἸ οὗ ρυύϑοδ, πεποα σοπίτγαβιοα 
ὙΠ φῶς τὸ ἀληθινόν ΨΌΙΟ 15 ΟὨτίδε, Ατηγηοη ρ. αὶ, [6.119 
(Ρ.183.24); σοηξειτρα ὃν Τροβ, Μϑίῃ Ρονρἐοτίρ. πο4.8; Μ.18.40οΑ); 
Ὁν ἢ. σμοβί, Ογ. 70.6.43(26 Ρ.152.31; Μ.14.27168); Βα5.5)}1γ.47(3. 
400; Μ.22.1528); Ἐ8Β45.7ς.δρί(:. 4260 ; Μ.30.2224}); κέκληνται διὰ τῆς 
πίστεως εἰς τὸν διὰ τοῦ πνεύματος φ, ντ. Ζαεἦ,2(3.6093Ε); οὐδὲ γὰρ 
ἂν δίχα τοῦ διὰ πνεύματος ᾧ. πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας ἴοι τις ἂν 
14. 7σ«ττνο(4.ο85Α); γ΄ ἀϊνίπθ ἢτε ἴῃ βοι], Μδοιθρ λοι, 25. τοίΜ. 
24.673} ; ἐεβΡ. Ἰῃγουρη Ὀαρίβηι, φ. Ὀειηρ οὐἴζεη ϑνηοηντήοιιϑ ψ (ἢ 
βάπτισμα, Ταβῖ. Ταῤροΐ,θτ.τ2(Ν.6,4218}; (Ἰςπι. ῥγοί, τοίρ.60.3; Μ.8, 
2084); τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ὁδὸν αὐτοῖς ἀνοίγοντος φ, ΑἸ ἐχροΐη 
Ἀς.41.7(}1.27.2οτο) ; ὁ τοῦ βαπτίσματος φ. αΥ.Ν42.07.40.6(Μ.56.3658); 
2Ὀ.40.24(3024}; κύριος ἐν τῷ φ. ὑμῶν, τῇ τοῦ ἐπισκόπου χειροθεσίᾳ 
μαρτυρῶν, ἐφ᾽ ἑκατέρων ὑμῶν τὴν ἱερὰν ἐξέτεινεν φωνήν (οηεὶ. ΑΡΌ. 
2.32.3; ΤᾺ, ς,32:9(1.815); Ὠου. Ατ.6..,5.1,3(Μ.3,5048}; οΥ Τγοιρ ἢ. 
πα ογβιδησίηρ οὗ ροννοῦ οἵ μαρίίβιη, αὐ. Ν2.0»γ.40. τ(3600) ; φοηβιβῖ- 
ἥπρ ἴῃ (Βτιϑῦδη σαί, ΜεΈῃ.γ65.1. δ(ρ.321.22}; ἰονο, Ὠιδα.  εγζιδο 
(Ρ.126.1) ; νυΐϑαοχη, τος. α. Ὀγ.α τ γ(}8.87.12234}; αἰντηβ Ὀ᾽αββεπεβ5, 
Ἰ)1οπ.Ατ....3.2(}1.2.τ6560); ἴο 561πὸ ἸΡΟῚ 508] δἱ Ὁ σιϑ 5 βεοοπὰ 
δανεηί, Γηάνπι. Τ Ἐ12.1.28(Μ.50.4008): σα 85 {ΠΠτπδίιοη, τι, ας. 
(Ρ.172.17}; [11 Ργαεεοηεὶ.(347.15); Ὁ. 115 οἴδοῖβ ᾿ηο]αηρ : Ῥτορμεῖῖς 
Ἰηϑρῆῖ, 18 65..5.6ὅπ(1.4268:; Μ.ι320.2324); Ροννετ οἱ διάκρισις πνευμά- 
των, ΑΗ ἐαρομπ ᾿ς. 50: ς(}1.27.2608) ; ΡΟΥΘ ΓΕ το 566 (ἢ τιϑί, [Π6 ῆδσα 
οἴ σοά, Βα5..)1γ7.64(3.54Α; Μ.32.τ858}); εἴ, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα 
φῶς" τουτέστιν ἐν τῷ φ. τοῦ. πνεύματος, φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει 
πάντα ἄνθρωπον 1δ.47(300 ; Μ΄. 1528); αἰίαἰητηφηΐ οὗ αἰνῖηο ὁμοίωσις, 
Τ.1868.}ϑγζ.δο(Ρ.126. 1); 4, οὗ Πα εϊο θεβίονγεα ὍΡοη ᾿ποϑῖπαΐθ 
(μεῖβὲ Ὁν Ἐδίθου κύριος φ. ππϑμη «οὐδὲ ἄλλου τινός ἐστι ταῦτα ἐν τῷ 

προφήτῃ λεγόμενα τὰ ῥήματα ἢ τοῦ σωτῆρος διὰ τὸν ἀπὸ τοῦ πατρὸς 

φ. ... οὐδένα φοβουμένου Οτοτ πανί. 2ο(Ὁ.25.15; ΜετΙ. 5078); πα οἵ 
ἹΠαπιϊπδείοι οἵ Ομ τιβι 5 ἤΠεβὴ Όν ἢ5. αἰνιπιῖν, {Β85.1ς5.τϑ2(1,5 138; 
Μ.30.4294Α}; οἵ ΠΙαμηϊπδέιοη Ὀγουρῃξ Ὁν Ῥσθϑεποθ οἵ ᾿ποδύπϑίο 
(Πτιβί, ΏΙΟΗ 15 8 5Βῃβαάον οἱ δ15 αἀἱνιηθ ρον, (Ἰ]6πλ. ας. ὁ βαοί. 
18(0.112.26; ΜΝ. ο«δόπ0); ΌὉν ΟΠ τ στ 5 ρσθϑεπος ἴῃ Πασο ἢ ἄσβεστος... 
ὃ παρὰ Χριστοῦ φΦ. ἐν ἐκκλησίαις σώζεται ταῖς τῶν ἱερᾶσθαι κεκληρω- 
κότων ἐπιεικείαις ντ. αάον.Ο(1.3218) ; 5. οἵ ξοαὶ] οἱ τεαδιηρίίοη αὐτὸς 
γὰρ τὴν πρώτην μόρφωσιν τὴν κατὰ τὴν γένεσιν αὐτοῖς παρέσχε, τὰ 
ὑπ᾽ ἄλλον σπαρέντα εἰς μορφὴν καὶ εἰς ᾧ. καὶ περιγραφὴν ἰδέαν ἀγαγών 
Ηδτδοθοι ΔΡ.ΌΟΥ, 70. 2.21{15; Ρ.77.20; Μ.14.140})). 

φωτιστήριον, τό, ῥίαεε οΓ τἰρπαϊομ, Πσοπος ἐδεειερι ὡς 
εἰσῆλθον ἐν τῷ ᾧ. ὅπως βαπτισθῶσιν ΤΡΟΪν Ὀκ... ΚΕΡῚ}. 2(Μ,41.880); 
ΟΠ τυ. ῥιτεά]ι.2.2(3.4280) ; Οϑγγίρ.99.20; Η.2.1277}}; [0 ΌΒΟΠ ῥγαί. 
2ο7(Μ.87.31οο 5); 5ορῃτ. Πρ Ογγ.οὶ [0.310 .87.35248)}; υϑεᾶ 85 
τηρείϊῃς ρῥΐαος οὗ δρίβοοραὶ βιββθι 1165, ῬΑΠυ Οἤγγ5.τ4(ρ.8ς,12; Μ, 
47.48); 85 Ρίασα οἱ βαησίυατν ἴον ἔα ρτνε5, Οὐγον αδεῖ.. 225 (Μ.02. 
8563). 

φωτιστής, ὁ, ΣΠωγηϊηαίον  τεῖ. (οα β 56 {τα εβιβιοη τη ἢτε δἵ 
ΘΙηβ ἔδει... φ. ὁρᾶσθαι καὶ κολαστήν Ονγ. 0.3.2(4.2588). 

ΙΒῚῸ φωτοειδής 

φωτιστικός, ἐἰπωμπαίίη; 
Α. τὰ ᾧ. ... τὸ πῦρ Βαϑ.ἠεχ.2.3(τιτα ; Μ.29.36.}; οὗ Ἰίρῃὲ αἱ 

Οτεατίοη ἡ φ. δύναμις ΟΝ γε5. ἀδχ.12(Μ.44.730}; τῆς..«Φ. οὐσίας τῆς 
] τῷ παντὶ κατεσπαρμένης τϑ.τχ,(760). 

Β,, πηεῖ.; ἅ. οὗ (σα εἰ δὲ νοῦς [ν.]. νοῦ] ἐστιν φωτιστικὸς κατὰ τὸ 
λεγόμενον: κύριος φωτισμός μου ΟΥ. 76.13.23(0.246.23; Μ.14.4360) ; 
14. Ξν.6 ἐπ 7σ.ττϑ(ρ.488.18), θεὸς μέν ἐστι φῶς... «πάσης φωτιστικὸν 
λογικῆς φύσεως ΟΥτ. Νὰ 7.ον.40.5(Ν.36.3648); 76.) σιτ. τ4(Μ.04.Β86 04}; 
2. οὗ δοη δευτερούσης δὲ μετὰ τὸν πατέρα τῆς δημιουργικῆς ὁμοῦ καὶ 
Φ. δυνάμεως τοῦ θείου λόγου Ἐπι5.}.6.7.15(3258; Μ.21.5408}; τὸν υἱὸν 
«αὐτόφως... καὶ πάσης νοερᾶς καὶ λογικῆς οὐσίας φ. 1(.6.ἢ.τ8(ρ.66. 
44; Μ.24.837}); αὐτὸς ὧν τὸ ϑεοποιὸν καὶ ᾧ. τοῦ πατρός ΑἸΏ Ἔν». . 
(0.274.27; Μ.26.7844); ἔξ Μίαγε. (Βτιρμίδη Ρ.142.14); ἐχορ. ρος. 
10:12 ὡς γὰρ ἡ φλὸξ τὸ λαμπρὸν ἅμα καὶ φ. ... οὕτως οἷ.. «ὀφθαλμοὶ τοῦ 
λόγον ΟΥ. [0.2.γ7γ(4; Ρ«.61.27; Μ.14.1218):; 546] }Π!1|8η ὡς...ἐν ἡλίῳ, ὄντι 
μὲν ἐν μιᾷ ὑποστάσει, τρεῖς δὲ ἔχοντι τὰς ἐνεργείας...τὸ φ. καὶ τὰ θάλπον 
καὶ αὐτὸ τὸ τῆς περιφερείας σχῆμα... εἶναι τὸ θάλπον...τὸ πνεῦμα, τὸ δὲ 
Φ. τὸν υἱόν, τὸν δὲ πατέρα αὐτὸ εἶναι τὸ εἶδος τῆς πάσης ὑποστάσεως 
ἘρΙΡΗλαεν.62.τ(Ρ.290.1; Μ.41.10528);} 3. οἵ ορογαίίοη οὗ Η. δμοβῖ 
μίαν εἶναι δεῖ...«τὴν ἁγιαστικὴν καὶ ᾧ. ζῶσαν ἐνέργειαν αὐτοῦ ΑἸῇ. 
ΦΡ.ϑέγαρ.τ.2ο(Μ.26. 804}; γενεα!ηρ ἡπηαρὲ οἵ ᾿πν]50]6 οα, Β45. 
δ} ῖν.47(3.206 ; Ν|.32.1534}); οὗ τούτων [5.. ἀποστόλων] τῆς..«χάριτος 
διάδοχοι ποιμένες τε καὶ διδάσκαλοι τὴν ᾧ. τοῦ πνεύματος χάριν δεξά- 
μενοι ΤΌντ γι. (Μ.77.τ1218}; 170. Δοη.6.6(Μ.06.6600); 4. οὗ 
ἀἰντπα σοοάπε55, Βιοπ. τ. 4.5.4.4(Μ.3.607}}; 5. οὗ δηρεὶς τῶν θείων 
δυνάμεων τὸ λαμπρὸν καὶ ᾧ. Αὐοῖῃ. ρος. Ξς(Μ.τοῦ.7250) ; οὗ ϑαΐαῃ ἃς 
Ταοΐεσ, ζβε5. ΝαΖ.άταί.τ.44(Μ.38.013); οὗ δηρεὶ!ς π]βάσῃ, )10Π. 
Ατ.ε.ἢ.7.1(Μ.3. 2050); 6. οἴ ταὶ Ὀν ΨΏΙΟΝ δ 816 ἹΠυτπαϊμαϊεά, 
αἸν]η6 Βυϊάδῃπος ἴῃ. θη. ὅπως ἐκ τῶν φ. αὐγῶν φωτιζόμενος, τὴν 
ὅδον βλέπειν ἔχῃς Ογτ, ς.31τ:8(Μ.69.8680) ; ἀϊνῖπε ἰανν, ΟὐἍ, εἰ5.}.34 
(ρ.18ς.3; Μ.1τ.14694); ρΌΒΡΕΙΪ, ΘΟΡΗΚ. Η. ογ.2.το(.87.32280) ;ἢ ρΡοβίοβ᾽ 
τϑϑομησ, ζ[. σις Μηδ; ϑεν. Απίιαρ.καί..4:.2:3(0.20.27}; 
Ομ βέιδπ ἀοοίγηθ ἴπ ρϑη., στ Ν γ85. μη. 12(2 0».282.20; Μ.45.8030); 
πᾷ ἤοβε ὙΠῸ ρεοτγίογιῃ (θθοβίηρ [απο [ΟΠ 5 ἴῃ ΟἸ ΓΟ δ τη 1511 οὗ 
δὲ φ. ἐπαναβεβήκασι τῇ διδασκαλίᾳ, οἷον οἱ πρεσβύτεροι καὶ οὗ διάκονοι 
Μαχ.ςεβοί.ε.}}.3.4(ΜΜ.4.528}; Ὀαρτίϑτῃ τὴν τῶν καθαρϑέντων φ. μύησιν 
Γϊοη Αὐνοι ἢ ς.τ. 3(}1..3.ς044); δ ὀφθαλμὸς πάσης συνειδήσεως Φᾧ. 
ἐστιν ἡ πίστις γτ, Ἡ «αἰδεῖ!.5.4.; φρόνησις ἃ5 ἕξις φ., Μαχ.ανηδὶρ (Μ, 
91.12458). 

φωτιστικῶς, το! δε τ αη! ᾿ἰρἠϊ πρὸς Μαριὰμ...μόνην... Γαβριὴλ ὃ 
ἀρχάγγελος φ. παρεγένετο {ατι Τμαυτη αηπρμρί τ Μ. το. 52). 

Ἐφωτοβολ-έω, φ»ΐ Πρὶ, σμῖηε, Τότερεπι, δος ρ.(Μ.86.γ7168); πλοῦ, 
λύχνον --οῦντα. ἸΠΠέτρε τὸ ἅγιον πνεῦμα τοῖς ἐσκοτισμένοις 
ἀνέδειξεν ἐδυερμ Ἰ Μοη. ἀγηηη. "είν. 2(Μ.οὔ.γ302Ὰ). 

Φωτοβολία, ἡ, γαν οἵὨ ἰΐράϊ, {10.}).ἅγίοι, 42(Μ.06.12800). 
Ἐφωτογενής, ἰτρἠϊ- δεροίίεη, ρῥγοάμεοι ὃν ἥρηε; οἵ οἰουα αἵ Τταπϑ- 

ἢσυταίιοη, (οϑπι. 16] ἀγριηντοιτοίρ. 170 ; Μ.08.4074). 
Ἐφωτογονία, ἡ, εν" 5 5100 οὐ ἰράΐ, Τοπ. Ατ.6ρ.9.1(Μ.3.ττοςᾺ}. 
Ἐφωτογόνος, ἰϊρἠἰ-ῥγοάμείησ, τρτηΐηρ, Βορῃτ. Η εάν. ς.34(Μ.87. 

47560}; φωτὸς ἀειγενέος, Παῦλε γεμίσθης, φωτογόνους δαΐδας πᾶσιν 
ἐρίζεις 1δ.0.τοοίρ.44:; 37808Β). 

Ἐφωτοδοσία, ἡ, ρίντην οἵ ἰἐρίμ, ἰπιρηϊμαϊοη ; οἵ αἰνίηθ γθνεϊαιίομ, 
Ἀϊοπ. Ασα. τ, 2(}1.3.121Ὰ}; οἵ ταυϑῦςὶ Πα θη, 14.4.5.2.ττ|Μ. 
4.6400)}; τῆς.οπνοητῆς αὐτοῦ ᾧ. ἐν ἀπαθεῖ καὶ ἀὕλῳ τῷ νῷ μετέχοντες 
ἐδ.τιΑ(ς920); Μαχ.ελοί.ἐε.ἰ. (}1.2.610). 

φωτοδότης, ἐρἠϊ- στυίην, τἰππίπαίίηρ; 1. 1, ρος. Βαγ. (0.80. 
14); ὁ τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν φ. Τίπι. Απτιεαδε. ττ( Μ.28.1ο174}; 2. τιρῦ. 
σφρηγὶς ἀρίστη Χριστοῦ φωτοδόταο βεόρρυτος τ. ΝΖ. ἐαγη1.1.1.0.02 
(Ν1..37.464Ὰ}; ὃ φ. ᾿Ιησοῦς ἘΞΡΉΓΤ.1.20Ε ; 1 τνβ.5ας.7.τ(τ.805Α). 

Ἐφωτοδότις, ἐγ ἐ- ρίυτηρ, εἰ πηϊπαίηρ (ἔοτη. οἵ φωτοδότης), οἱ θὰ ρ- 
τ15πηὶ τῆς ἀρχιφώτου καὶ φ. θεογενεσίας Ἰλῖοπ. Ατ.6.}..7.3.3(Ν}.3.5570}. 

Ἐφωτοδότος, ἐρἀϊ-ρίυϊηρ, ἘΡΙρΡΗ. ἀπε. 7τ(ρ.88.1τς; Μ.43.1488), 
Ἐφωτοδόχος, γεζρίυϊηρ 01 τὰ φωτεινὰ ἡμῶν εὐαγγέλια τοῖς φ. 

ὑμῖν.««κηρύττεται ΒΟρῆτ. Η, ογ.2το(Μ.8᾽).322280). 
φωτοειδής, 1. [1ἰ., γαάΔίαμι ΜΊᾺ Ῥηγϑιοαὶ ρας; οἵ τποοπ πάλιν 

ἀπολαμβάνει τὸ σῶμα τὸ φ. Ογτ, Η.εαἰεελ.τ8.το; οὗ ὕτοϑϑ ; ἃ58 1ἴ δΡ- 
ΡΕδτρᾷ ἴῃ 5κν ἀστὴρ []14π᾿β αἰτοταρί ἴο σε ρ]ἃ Τειῖρὶε, Τμαι. 
ἦ..6.3.20.7(3.037); 85. 10 ν.1}} ΔΡΡθδσ Ὀδίοτε Ῥατουβία (Μί.24:30) φ. 
σταυροῦ σημεῖον προάγει τὸν βασιλέα (τ. Η εαἰδεΐ.15.,22; 2. τλρῖ,, 
γαάταηί, ρἱογίοιις, νεῖ βρίγι8] 1Πππυϊπατίοη ; οὗ βρίεπάουσ οὗ 
ΟΠ γῖβὲ αὐ Τταηβῆσυταϊίοι, Μαχ.αηδιρ. Δ] οὐ τιόοο); οἱ Η. Οποβῖ 
τὸ.. «ἔνθεον πνεῦμα, φ. μᾶλλον δὲ φῶς αὐτὸ τυγχάνον, ἦ δ᾽ ἂν ἐπέλθῃ 
ψυχῇ--.- «φωτὸς ἡμέραν ἐν αὐτῇ κατειργάζετο Ἐλι5.4.6.5. Ῥτοστη(ρ.2οϑ. 6; 
Μ.22.3458); οἱ ΒΜ ἧ..-τῶν πυρίνων Σεραφὶμ φωτοειδεστέρα ἐν πνεύ- 
ματι Τματιδιαα. παν. ΒΨ ἡ(Μ.96.6β90) ; οὗ ἀπρεῖις Ὀείπρδ, ὈΊοπ. 
Ατνδλ.2.1(Μ.3.1418};; οὗ βοα], τοῦ, ὁπ6 ψγπὸ δοίη ἔγοσῃ Ῥγ1η6 οὕτω 



φωτοειδῶς 

δ᾽ ἂν καὶ ἡ ψυχὴ..οὑπάρξαι καθαρὰ καὶ ξηρὰ καὶ φ. ΟἸεη, ῥαεά.2,2 

(ρ.174.14; Μ.8,4240); τεῖ, τίρῃτδουβ αἱ Ῥαχσοιβία, Τθιοη.ΑἹ, ἐγ ρηὶ. 

(0.228.2; 4.5. 30.597}; οὗ τποβς ἹΠπιϊπαῖοα Ὀν αἰνὶπα τονεϊδίίοη, 

Ὅτ. Ναζ.ον.28.1τ7{(ρΡ.48.6; Μ.36.480) ; ΤΙάντη. Τγίμ.τ.28(},30.4004}; οὗ 

ρσαυππεηΐ οἱ ἱποογγαρίίοη οτη ὈΥ͂ ΟΠ ΤΟΙ 85 Ὀτῖάς οἵ (μτῖβι, Οὐ, 5. 

44::το(ρ.42); οὐ ρχοάαοί. οὗ τηθηΐαὶ δου! τοῦ νοῦ φωτοειδὲς.. 

ἔγγονον ϑγιιοβ.6ρ. τα8(}}.66.1 5200) ;. ΟΥ πηϊη 5. ῬΤΟΡΘΠΒΙΕΥ τονατα 8 

Ἰητο δαί] που νὶ ἐγ, πᾷ οἵ οὈ) οί οἵ 115 αοινιτν, στιΆρτ, Εεοΐ. 9.15 
(1.οϑ.α113..}}}; οὗ τηομϑϑῖῖο μα ΌΙ, ΞυΠ65.6ῤ.147(15444). 

Ἐφωτοειδῶς, δ» Ππαημν, (ἐ6].Ογ2.}}.6.τ.5. τ 8. 12048). 
ἘἈφωτόζωος, ρίοίηρ ἰρὶ ἰο αἰ! [ἴξε, Θορτ.Ἡ.ον.2.26(Ν.87.32400). 

᾿πφωτόκλονος, τοί! οἠτπῖης ὑγαηεῖιες ἐρίκινοι φ. ἘΡΘῖΤΙ ΑἹ.ῥήγο. 

3(Ρ.34). 
Ἐφωτόκοσμος, μίση ἰέρὰ! Ιο 1τδ6 τοουϊά, Οεο, Ῥί5. μόν τ8(Ν.92. 

1428). 
Ἐφωτοκυήτωρ, ἡ, εὐηεοῖνεν ὁ ἰΐσκι; οἱ ΒΜΨ, ζϑορχ Ἡ ἰγίοα (Μ. 

87.30400). 
φωτολαμπής, Ξλήηΐηρ, εἰογίομς ταθῖ, ἕτερον φ. καὶ θαυμαστώτατον 

«ὐνἄκουσον ΤΑΤΙ φμναἰ τοί ,28.7800). 
Ἐφωτοληψία, ἡ, γεοῤῥίίοη, οὗ Πρβὶ, Το. Ατ  ἄ.η..4.4(Μ.3.6070). 
Ἐφωτόμαλλος, ἠαυϊηρ α ΟΥΙΡΙῊ οὐ σἑϊπίηρ ἤδεοε, ἈραῖμυΟν. 1]. 

114. 
Ἐφωτομαρμαρυγ-έω, «ἀΐηὲ τοῦ ἢ Πρ πὶ τυφλώττοντι...ἐν τοῖς ἔνδον 

ὄμμασιν, ἀδύνατον ὁρᾶν..-.“-οὔντα τὸν ᾿Ϊησοῦν Ἠδϑγοῦ. 5. ἐθρῃρ.2.28(Μ. 

93.1520}})}. 
Ἐφωτόμορφος, ἐη 1:6 ξογηὶ οὗ Ἰρίη, φίογίοιις, ταεῖ, τέκνα φᾧ. τῆς 

ἐκκλησίας [0.1 εαγη. ῥοηϊ. παίρ.2τς ; Μ.οὅ.8264); τὴν ψυχοσωτήριον 
καὶ Φ. κατέχομεν πίστιν 10.) «λον, β(Μ].ο6.65 61), 

Ἐφωτοποι-έω, ἐΠΠεΐμαίσ, ταοῖ. ᾧὦ φωτὸς ἀϊδίου, “"οὔντος τοὺς 
ἐσκοτισμένους Ογτ. Η. καἰ θοῖ.13.41; Πδπος δαῤίίτθ προτρέχων ἐφωτο- 
ποίει αὐτάς 44..Τἰον (σομομηε)τίρ.289.17; ν.1, ἐν φωτοποιεῖ; 
Τἰβοβεπἀοτέζίρ.236) ἐν ὁδῷ φωτοποιεῖ αὐτάς). 

φωτοποιός, ἐρηΐπαΐηρ, οἰ οίηρ. οἵ σα, 0.0. [.0.4.20(Μ. 
φ4.ττο6 Ὁ}; οἱ Ομχίβε, Μοά. ον». (}1.86.32068); οἵ Ῥακίογ Ῥνε, θα 
γι ῃϊοῖ Ὀαρτβηιβ ἴοοῖκ ρίας τῆς λαμπρᾶς καὶ ᾧ. νυκτός Ἰ)οτ.ἀσεί τς, τ 
(Μ.88.1γ88}). 

Ἐφωτοστόλιστος, γοῤεί ἴῃ ἰἰσίι; οἱ ΒΜΨ, ΤὙπατ,ι ποιόν: ΒΜ 
εἰ δν»».3(,1.77.13038)}. 

Ἐφωτοσωτήριος, γίυΐηρ βαὐϊηρ Πρ; οἵ ΟΠ τ βι᾽5 Ὀἰστία, [0.1 .λόνη, 
5Ξ(Μ.ο6.6πό:). 

Ἐφωτοτόκος, ἐϊἠ!-ῥγοάμοίηρ μὴ πέφυκεν ἀρετὴ ἡ τοιαύτη ᾧ. 
τερπνὴ ἐργασία, εἰ μὴ τῇ πείρᾳ διδάσκεσθαι; ἨδδγοΒ. 5. ἐεριρ. τ δδ(Μ. 

93.15σ88). 
Ἐφωτότροφος, πομγίσμρά ὃν ᾿ἰσλὶ, οἱ ΟΠ τβεϊδηβ τέκνα τοῦ φωτὸς 

καὶ φ. γεννήματα ϑορῆτ.Η,.ο»γ.2.το( .8).32280). 
Ἐφωτουργός, “Πρ παΐίης, Τῖομ. Ατ...}..8.2(}}.3.2400). 
Ἐφωτοφαής, οὐϊηίηρ, Ευάαοοινρν,τ(}.85.8410). 
φωτοφάνεια (φωτοφάνια), ἡ, {ΠΠρρεϊΗαἰοη; 
Α. 1, οὗ ρίοτν οὗ ἃ {πβορμαν, ον. ΒΛΙ͂Τ 38(ρ.1ο7); οἵ {πε 

Ρατοιιβία, Βαβι λιτηνεί. το(ρ,26ο.16). 
Ἐ. τηρέ., οὗ βρίτίτααὶ ΠΠυχαϊπϑεοα ; 1. οἵ ἀἰνίης τενεϊατίοη, ἴση. 

Αχνεν4.4(Μ.3.πϑι0); 2. οἵ ἀϊνίπε ΠΙυταϊπδτίοι; ἴῃ βῈπ., 2.1.1 

(1208); 1,4...1.50}.2.5808}; ΑἸτι οι ἠοῦη.27(Μ.80.15248); τερεῖνεα 

{πγοῦσῃ ταν ϑιῖςα] οοπίειιρίδίίοη τὰ περὶ τῆς πάντα νοῦν ὑπερεχούσης 

οὐσίας διασκεπτόμενος καὶ τινος ἐκεῖθεν φ. καταξιούμενος Τλίαχ ἐαρ. 

αἱ. το (Μ.90.14244}; 3. οὗ βιαϊε οἵ Ὀ]65βθά ἴῃ ἕαϊαγε 1Π{π οὗ δίκαιοι ἐν 

φωτοφανείαις Ὀγτι μον! ἀϊν.τα(ς5,4τοῦ). 
Ἐφωτοφανής, σἰπίην, ρἱογίοις,; Οὗ ἀροϑβίϊεβ, ϑορῆτ, ἢ...» διτ( ΜΝ, 

7.33568). 
Ἐφωτοφορ-ἕω, καγγ ἐἰρμὶ, τεῖ. οεἸε τατίοσ οἵ ἔβαβί οἵ Ῥασιῆποδίίοι 

οἱ τῶν ἐθνῶν λαοὶ “"οῦντες ὑπαντήσωμεν {Ὁ γτ.Ε σεειγ5.3(Μ.33,11808); 

απ οἵ Ἀππιηοίϊαίίοη χαῖρε, δι᾽ ἣν ἡμεῖς σήμερον --οὔντες...ἐν ἐκ- 
κλησίᾳ σε μεγαλύνομεν 170.) ἤον. (Δ .96.660}). 

Ἐφωτοφορία, ἡ, καγγγίηρ ὁ ἰΐρηϊς, βγοζοβϑίοη οἵ ἰογελθς.; οἵ 

τηδυταρα ραβδί (ΝΜ .25) εἰς παρθένων φ. εαἱ τ ἄροε.τοιτοίρ.454.20); 

οἵ Πποανϑηϊν {ππππηρ οὗ ἴῃς ὈΪε55ε4 τῆς ἄνω φ. 514.}Ὲ].ἐΡ}.1.}4 

(Μ.78.2350}). 
Ἐφωτοφόρος, {ρ}-δγίηρίηρ, Ππρηϊπαϊίησ, ὀνηϊαηεν 1. αἰ. ἀπὸ φ. 

θύρης σεπτὴ βάλεν ὄμμα Ἑπάος. Ογνρν.2(}}.85.6808) ; Βορῆτ,.ἢἩ.07.2.9 
(Μ.8).22288); φ, καὶ πολυτέμους μαργαρίτας Αμαβίϑ,λοά.3(}.80. 
801); 2. ταεῖ., οἵ τπαὶ ψ μοὶ ΠΠυτηϊπαῖοβ τΠ6 5οὰ], οὐ ΜΜΠϊοΒ. ἰ8 
βρ τ ἔυΆ}1ν ρ]οτίουϑ ; τεῖ, θαρί5πι οἵ ὉΠ τιβί ἡ φ. ἐπιφάνεια 10.ΕῸ6. 
ἐοη τρί. ΒΜΤΥ(Μ.ο6.14764); οἱ ΒΜΨ παρθενομήτωρ, φ. ΟΥτ. πον ἀἶν. 
ττ(οῦ,38οο) ; 110... Ξ( 1 .ο6.6494); οὗ Δηρε]ῖο θεϊπρβ εἶδον ἄνδρα 

φ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατελθόντα Τ΄ Αγ. Ἰ(ρ.84.4); ἄγγελος φ. 1.12 

(ρ.91.5)}; οὗ 8ρίτξαα] ρσταοε, ἐϑορῃτ . ἐγἱοά. (Μ.87.38720) οἷς, 5, 

Ι51Ι χαλιναγωγέω 

ἐκμειόω; μῆτερ τοῦ ζῶντος θεοῦ, καὶ τῇ φ. σον καὶ θείᾳ ἐπισκέασον 

χάριτι 70.) εαγηῃ ἄογηη. ΒΜ τοβϑ(ρ.232: Μ.ι96.1368.);; οὗὨἩ πἰρῃϊ οὗ 
ἘΡΙΡβδμν ἔδαϑε (νμεη Ὀαρεθπι νγὰθ δαἀπιηἰβτετθα) ὦ φ. καὶ ϑαυ- 
μαστῆς νυκτός ΤΓῃγγ5. ον ττ(13.246})); οὗ Ηεῦτγεννβ  Ῥάϑβονοτ τοὺς 
ἐφ. παῖδας τῶν 'Εβραίων ἐμακάριζε 1. 2(2ο7Α); οὗ ἃ ὈΙΞΟΡ᾽᾿Β οΠαῖρ, 
845. Ρἶδοα ἔγτοπὶ ΨΏΙΟΝ. ἰθδομίηρ ἰ5 ρίνεπη, 5. Ῥε].ρῥ.1.32(Μ.18. 
2ΟΤΟ). 

Ἐφωτοχυσία, ἡ, Ξεἰοάδίν οὐ ἰΐρλ, 1 ἄροε.7ο.2(ρ.71); οἵὗἨ Τταπθ- 
ἢρυτατϊίοι, (οςπι. ΜῈ], ἔγρετο, τοτίρ.179; Μ.98.4974); οὗἨ βρίγεζυδὶ 
ΠΠαγαϊπδτοη φῶς νοητὸν λέγεται τὸ ὑπὲρ πᾶν φῶς ἀγαθόν, ὡς... ὑπερ- 
βλύζουσα φωτοχυσία Ὀίοπ.Ατ.ἀ.5.4.6(21.3.70 14); Απάτι τιον. (Μ.07. 
9530); ἀστέρας...καλεῖ τοὺς ἀγγέλους διὰ τὴν δαψιλῆ φ. τὴν ἐν αὐτοῖς 

τοῦ Χριστοῦ Αγοεῖῃ. ρος. (Μτοῦ, 521). 
Ἐφωτοχύτος, εἠσάάιίηρ ἰἰρίη,, θο. 5, εανη.Ὀἱ ,40. 
Ἐφωτωνυμία, παρηΐηρ ας ἰρδΐ, Τῖον. Ατ. ,..4.5(}1.3.700}). 
Ἐφωτωνυμικῶς, ὁγ πανπίηρ ας ἰἰρί, ἐῖάθν ἐμ6 {16 οΓ ρα Φ. 

ὑμνεῖται τἀγαθόν οι. Δτ.4,ν5..4.4(Μ.3.6070). 

Χ 
χαβῶνες, οἱ, (Ηεῦτ. Ὁ"3}9) σαεγίβεῖα! ἐακες ἄρτους μεγάλους. τὸ 

γὰρ χαβῶνας ἐστὶ λέξις 'Εβραϊκή ΟἾγγ5. Κα 1 7εγ.1:8(Μ.64.8370); 
χαβῶνας δέ φησι πέμματά τινα ΟἸγταρ. ἢ»..16γ.1: τ8(Μ.93.6440}. 

χαίν-ω, 1. σαρε ἴῃ βαρεὺ ἐχρεοϊδτίοη; ο. περί []εϊη, ῥαἐέά.2.τὸ 

(ρ.218,1ο; Μ.8.5η70); ΟὨτγϑβ.ἤονι.ο.5 ἐρ Μ1.(7.1370})} ὙΒατ,(.6.4.10.5 
(3.οϑο); 2. ἴγϑῆβ., οβϑη τοίάθ ὡς δόλιον -υσει στόμα δεινὸς ἀλείτης 
ΤΑΡοΙ ονιοὶ 5. το: 2(Μ.33.14814}; Ρ655., Π ον» Ο]θηι,6.4.; εὔχεσθαι 

χῆναι σφίσι τὴν γῆν ὙΠΑῚ .ἢ.6.1.30.0(3.820); 3. σἤοιῦ ἃ μϊαίμς δασύ- 

νοναιν ᾿Εβραῖοι τὰς παρ᾽ ἡμῖν κεχηνυΐας λέξεις ἐαἰ.Μϊ.τ: 5(ρ.7.4). 

χαιρέκακος, γεγοϊείηρ πὶ ἀπο ῃοτ᾿β τη εγοτίμσιο, Τ  άγτα. 5.12: 4 

(Μ.39.τ2174}; τὸ χ. τῶν αἱρέσεων ῬᾺ]}. ἢ. 1 ατε5.38(Μ.34.1τ880; ἐπιχ- 

Ρ.117.13}; εαἱ.ἄβοε.ιϑ:2ο(ρ.56ο.11) Ὀυϊ οἴ. Αηάτιζας5. ρος. 55(Μ. 

τοῦ.3034) χαιρεσίκακοι. 
Ἀχαιρεσίκακος, --- ἔοτερ., ΟΥοδεῖ ἦς ̓ς.20:2(Μ.12.12020}; ΟΟβιη. 

[πᾶ ἰοΡ.5(}4.88.1818}; Απάτιδε5. (ρος. 55(Μ.οτοῦ,3934). 
χαιρετίζω, λαῖϊ, ταϊμίε, ΓΜ ε. ἢ. ὄγηι, οὶ ἄηπιτα(Μ.18,380Ὰ). 

᾿ χαίρτω, 1. γεζοῖξε; ἃ. τεῖ, βριτἰταδ] ον, τεῖ. ῬΉΠ].3:1,4:4 οὐκ ἔστιν 

τὸν κατὰ κόσμον “"Ὄντα ὁμοῦ καὶ κατὰ θεὸν χαίρειν: πᾶς γὰρ ὃ κατὰ 

κόσμον “-ων, ἐπὶ πλούτῳ “-εἰ, ἐπὶ τρυφῇ..-ὁ δὲ κατὰ θεόν, ἐπὶ ἀτιμίᾳ τῇ 

δι᾽ αὐτόν, ἐπὶ πενίᾳ, ἐπὶ ἀκτημοσύνῃ (ὮγνΒ.ἤοηι.16.4 τη “4ε.(0.1338}); 

ἰά, μον το. ἐπὶ ῬΠΙ1.(1τ.275Ὰ}; ταῦτα γὰρ οὐδέν ἐστιν, ἢ ὅτι τοιοῦτον 

ἐπιδείκνυσθε βίον, ὥστε “«εἰν ἐν.14.1(3040) ; πάσης θυμηδίας πνευματι- 

κῆς ἐμφορεῖσθε Τμᾶι.}11.3:τ(3.460); ἴῃ τε]. τὸ ΜΈ.5: ν. δάκρυον; 

πιρῇ., Πεγητυΐα.3.3.2; ΤΜεῖ, ὅγηηνοῖ Αηη.8(Μ.18.3658); Ὁ. οἵ σοά 

ὁ θεὸς... κνεἰ μάλιστα μὲν καθαρεύοντας ἡμᾶς ὁρῶν τῷ τῆς διανοΐας 

κόομῳ ΓὈἸοτα. ῥαεά.3.τ(ρ.236.2; Μ.8,5 56}; --εἰ δὲ ὁ θεὸς τῇ δικαιοσύνῃ 

Με. ἐγηρ.8.τό(ρ.τοπ.10; Μ.18.τό94); ΤΠατ. ἤεταο!. 5.27: τό(Μ.18. 

13164); 2. ἀεϊίση! ἡμ, ζαυοιν ἔχαιρε...ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ πράσινον 

μέρος Το. 4]. εὐγομις Ρ.370(}.07.5648). 
χαλάδριον, τό, “παἱ οἵ ῥαϊϊοι, ἀρορλιλ. Ῥαὶν (Μ.65.τοις,Ὁ); νΥυ.5. 

υνϑαδ.44(0.135.2); ὕ7.΄4χ.30(}1.90.1088) οἷ(, 5, βέργος. 
Ἐχαλαδριός, ὁ, πᾶπιε οὗ ἃ Ὀϊ᾽τά, ΣΡοΟΙΓΙ ΑἹ. ρἢγο.6. 
Ἐχαλαζηφόρος, ὀγἠιρίηρ παῖ], ΟτΟ Ν γϑ8. δὴν (Μ.46.4418). 
χαλαζοβολέω, Ξ«Ποῖοεν μαϊΐ, ΟἸοτη. ον. 6,3(Ρ.446.12; Μ.9.2488). 

χαλαστόν, τό, ἐπαΐπ:Ραί εν, Τπάτ. ϑυμα. αρεγγ.4.3(Μ.90.4210). 
χαλεπός, 1. ἀἰγηειεῖ!, ς. Ῥτερ. χ. εἰς πίστιν ϑγτι65.6}.147(Μ.66. 

15454}); 2. παγά ἰο δξαν : ργίδυοι5, ῥίθουια νεκροὺς τῶν ἐν πολέμῳ.-.. 

χαλεπωτέρους ΟΠγυΞ.ἤονι. 8.8 ἡῃι Εοντι(ο.5008)}; Μας Μίρτι. ἄρόεν.3.8 

(ρ.64.4); 3. φογίοις λιμοῦ...χ. ΟΥ Ν γ85.ἰαμά .Βας.(Λ1.46.805})}; οὐ γὰρ 

χ, τὸ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ χ. τὸ παροξῦναι τὸν δεσπότην ΓμτνΞ. 1 ,αΖ.6.2 

(1.750); 4 λον. 8ι 5 ἐπι τον (το. 10); οὗ 5]π, Οτοῤγίμε.τ͵Ἱ(ρ.220.6; 

Μοιτι βοῶ; Επ5.4.6.τ.3(ρ.15.2; Μ.22.330); 4. εὐτὶ, ἐαγηξεῖ, τε κακός 

(οἵ. τΤτλ.6: το): ἀρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν φιλαργυρία Ῥοῖνγο..}.4.1. 

Ἐχαλεπωδής, 5.ν.1., φεγίοι5. τὰ περὶ ἡμᾶς χείρω..«-καὶ χαλεπω- 

δέστερα τοῖς κτηνωδεστέροις ΟΥΟΝ γ58.0γ, ἀοη, 5(Ν].44.11888 ; ν.]. 

χαλεπώτερα Ὁ.τοϑ.6). 
χαλιναγωγ-έω, γπίάε τοί ὑτ! πὰ ὀγίάΐε, ον; ταεῖ, “«οὔντες 

ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς κακοῦ ῬοΪνο.6}.5.3; χαλιναγωγήσεις αὐτήν [Ξ-. 

τὴν πονηρὰν ἐπιθυμίαν] Ἡεγηλ, τ απά.12.1.1; τὸ σῶμα... .ταῖς τῆς ψυχῆς 

ἡνίαις ὑπεῖκον καὶ “-οὐμενον ΑἸΒΘΠΔΡ.Τ 5 1δίρ.66.34; Μ.6,τοοκα) : 

τὴν νεότητα...““ῶν τῷ φόβῳ τοῦ θεοῦ ΝΙ].6}}.3.42(4.70.4004}; οἵ 



χαλιναγωγός 

Οοά τῷ φόβῳ χαλιναγωγήσας Τάτ. ρτδο].1ς.27: τό(Μ.18.1516ΑᾺ}; οὗ 
γηοτά ἀϊ ἴηο, ἄνωθεν ἀπὸ πατρὸς προελθὼν εὐδοκήσας ἐν σαρκὶ 
γενέσθαι ἐχαλιναγώγει τὸ σκεῦος ἘΡΙΡΒ ἀπε, 7ο(ρ.99.0; Μ.43.1658); 
ὑποταττομένην καὶ “-ουμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ τὴν καθ᾽ ὑπόστασιν 
ἡνωμένην αὐτῷ ψυχὴν καὶ σάρκα Απαβί.5.Πποά.τ(Μ.80.2810); οὗ 
Η. ἀΠιοβὲ ἡ ψυχὴ.«“-ουμένη ὑπὸ τοῦ πνεύματος ας. Δορ.ἢ0»)}.24.2 
(Μ1.34.6614). 

. χαλιναγωγός, ὁ, εοπίγοίϊεν, ΤΉ γγΒ. “ΠΟΉΓΕΡ . .[ο. Βαρῤ!.(2.103Ε). 
Ἐχαλίνωμα, τό, ἐν», δγτάϊ, ταδὶ, ὦ ἁγνεία, χ. ὀφθαλμῶν ἘΡΗτ,.2. 

1220. 
Ἐχαλινωτέον, ὁη6 γπ|5ὲ σπγν, ταδί. χ. ... τὰς ἀλόγους τῶν ὁρμῶν 

ΟἸοιη. αεά.53.1τ(ρ.266.2); Μ.8. 6250) ; χ. τοὺς ὀφθαλμούς Ἰ5]ὰ.Ῥε],ἐ}»}». 

3:Ο(Ν 18. 777Ὰ}}. 
Ἐχαλιφάτης, ό, οαἰ ρα, Βαυίη. Βα οπ5. (ραν. Μ.το4.14218). 
Ἐχαλκαλέκτωρ, ὁ, ῬγαΣεΉ τοοΐ ; ΤΘΥΓῺ οἱ ἀΡαδς ἴου ἃ τἈειϊοτ]οίδῃ, 

ΝΗ]. 6Ρ}.2.713(}1.γ..2334). 
“χαλκέα, ἡ ἡ, ἃ Κιηά οὗ ᾿ἰχατὰ σὴψ...ὁ οὐκ ὄφις, ἀλλ᾽ ὥς φασι χ. πώς 

ἐστι τετράπουν ἑρπετόν, ἀσκαλαβώτῃ ἐοικός ἘΡΙρΡἢ ἐαεν.36.6(ρ. 59. ἊΣ 
Μι.4τ.640}). 

Ἐχαλκεδόνιος, ὁ, επαϊςεάσην, 4.ΤἼονι. ἃ τοϑ(ρ.220.1), 
χαλκεοθώρηξ, τοί δγάφεη. ὀγεαςιρίαϊε, Ογας.518.1.5305. 
χαλκευτέον, οὔ δὶ ζογρε,. {Ἰετι. βαεά.2.3(Ρ.170.18; Μ.8,43264). 
χαλκεύ-ω, ἤογρε, τηεῖ, «υέσθω ἡ ψυχή ον. Η ̓ φνοταίοεῆ. 15: ὕμυγβ. 

1.45.3. «2(1. 1380); ὕνγτ. 7ο.το.2(4.0208); (, εἰς, το οἱ ἃ ̓μίο τῶν δὲ ἥλων τοὺς 
μὲν εἰς τὴν ἑαυτοῦ περικεφαλαίαν. ἐχάλκευσεν 56. Οοηβι.1 ΤΏΡΠΠ. 
᾿εἰγομ .2τ(Μ.τοϑ.1128)}. 

. χάλκινος, ποι, 85 58:1051., ἐσ,,εγ οἷν, Ἐρ᾽ρῃηρης. (Μ.43.280Ὰ). 
χαλκοπλάστης, ὁ, δέοηε. “ΠΟΤ ΝΟΥ, Ομγο Ῥασε..48(Μ. 92. 1724). 
᾿ νἀλωδηρδ θυ δε; ὀγασρη- [πεεά ἡμῖν ἔθος πολλάκις τοὺς ̓ ἐρυθριᾷν 

μὴ εἰδότας χ. καλεῖν (ἢτγϑ. {μ4.5.4(1.6340). 
Ἐχαλκόσπλαγχνος, “ἰεεἰγ-πεαγίεά, ἄρορλία Βαὶν. (ΜΝ δς.3208). 
Ἐχαλκόστεγος, γοσΓο τυτς ὕγοημδε, Οβγον Ῥαξεῖ.Ὀ.337(}1.92.8760); 

ΤΕρπΠη εἤγοη,. το] (}1.τοϑ. 4240). 
προ ϑμνω τὴ ἢ γοηδο δὶς, ῬΑ} Ονγς.τ2(ρ.72.2; Μ.47. 

40). 
Ἐχαλκοτύπης, οὗ τογομσὲ δγοησο, ἘπάοςΟγῥν.τ.τοβ(}}.8ς. 8408). 
χαλκουργέω, »ιαΐε α ὑγοηζε σἰαίμε οὗ Πράξιλλαν... Δύσιππος 

ἐχαλκούργησεν Ταῖ,ογαὶ.3(ρ.34.8; Μ.6.8738}; ΜεΙῊ ἐγεαὶ. Ἰ(ρ. 491.29; 

Μ.18.3570). 
χαλκ-όω, εονεν τοτίξ ὀγοηξε, ἤρ. «οἵ τὸ νῶτον Οτ.Νἅ2.(47}}}.1.2.28, 

212(Ν]. 31. 821). 
χαμαί, 1, σπ ἐπε Ἑγομμά; 2. --- χαμᾶζε ἰο {{π ργομμά, ταδί. ἕλι- 

χθέντες τοῖς πάθεσι καὶ ἀποπίπτουσι χ. (Ἰ61.ς]γ.1.2(0.8.27; Μ.0.4138}}} 
Μάρκελλος χ' βαλὼν τὴν διάνοιαν ἘΠι5.6.ἰ}.3.2(0.144.11; Μ.24.0800). 

Χχαμαιευνᾷς, Ξἰσερίηρ οὐ ἰδέα ργομμά; ἴοτη. 84]., βορὰ οἱ τῆδη 
τηοῖγ, οτ., Οὐ, ΝΖ. ἐα751.2.2.5.147(}.37.1532})., 

"χαμαιζηλία, ἡ, ἐαγιἀἰνονηἀφάμεςς, μη ριγεπαϊτν, Οθγνϑ5. ἤθη, 
4.1 1 7ο.(8.278); ἰ4,ἤστι.7.1 ἰὴ 2 ογ.(1ο.480Ὲ). 

χαμαίζηλος, 1. γεξί την Ἡροη, ἐε σγομπά κλίμακι ἐκείνῃ, ἣν εἶδέ 
ποτε ὃ μακάριος "Ϊακώβ, ἧς τὰ μὲν ἦν...χ. Βαδιἠονηη Βοα(α 30; Μ. 
29.217); 2. ῥαςέ, αὐγεεί, μη ριγττιαὶ, ἃ. ΟἱἨἁ Ῥετβοιβ, Ὁῃγνβ ον. 4.6 
1 ΤΟ ον. (10.320); 1518. ῬῈ].2}}.3.206(Μ.78.9728); Ὑπάτιλ.6.3.}).ο(3.920); 
Β. οὗ αρϑίσαοίβ τὸν χ, πλοῦτον (Ἰ]ετη. ῥγοί.τοίρ.68.23; Μ.8.2ο50) ; χ. 
ῥημάτια [5ς. οὗ Αταη5] ΑἸΠ..ἀδεγ.τϑίρ.15.21; Μ.25.4480); τὴν κοίλην 
καὶ χ. τῶν ἀνθρώπων ζωήν Οτ Ν γ55.εῤ.3(Ν)|,46.τοτ60); ὑπόληψιν μικρο- 
πρεπῆ καὶ χ. 51, Ασα, ον. 7(}1.40.256}) ; πϑαζ, 45 βΒαθ5ῖ., Ογνβ ἄορ, 
γ.3 τὴῷ 20γ».(1ο.4838); τὸ χ. τῶν ἐπὶ γῆς πραγμάτων Οντ. ΒΞ.τοῖτ(Μ. 
60.7800); Ρἷατ,, αὐ Ν᾽ 85.ογ, ἤοηι.τ(ρ.24.32; Μ.44.ττ26Ὰ}; 3, φιοάεεί, 
ΜΗ ΣῊ Χριστιανικῆς δ᾽ οὔσης τῆς ἱστορίας, διὰ σαφήνειαν ταπεινὸς 
καὶ χ. πρόεισιν ὁ λόγος Βοοτγ,ἤ, 6.3.1 .4(Μ.67.3684). 

Χαμαικοιτέω (χαμοκ-), [6 ΟΥ {6 ργοιιά, ἴῃ ΒῸΡΡΙ]Ποατίοη, 1.705. 
4.3(χαμοκ-); ἀβοοῖ., ἘΡΒΥ. 1.420; 14,3.τ52Ε(χαμοκ-); 10.) ἐρῤίγιπεᾳ. 

(ΜΠ 95.844). 
χαμαικοιτία (χαμοκ-ὃ, ἡ, ἰν Ὴ ΟΥ̓ τἰφερίηρ οἩ ἐμὲ σγοιιηά; αϑοεί., 

ἘΡΉΥ.1.434; ΝΠ. 6}}.2. τοί .70.276ς); τῇ μὲν ἤρκεσεν ἡ χ. πρὸς ἄκεσιν 
ΒΟΡΗτ. ἢν Ογγ.οἱ 10.(Μ.87.34020);,5 Ἐ70.}0.8.7.24(Μ.06.το808) ; 
χαμοκ-, ἘΡΒγΥ.3.153Ὲ ; 14,2.,205Ὲ : ἀραίῃ,υσν. 11].τοϑίρ.8ο0). 

χαμαιπαγής, ἀχεώ τη πὸ σγομμά, ῬάᾺ]. 5}. ΌρἘἈ.542(4|.86.2146Α}. 
Ἐχαμαιπάτιον, τό, οούπαγᾷ οἡ ἰδὲ ργομά μάθωμεν τὰ χαμαιπάτια 

τίνος εἰσί, πατήτια ἐν τῷ ἐπισκοπείῳ πῶς εὑρέθη; Οϑντ.αεὶ.(Ρ.το3. 
το; Η.2.1381Ὲ), 

χαμαιπετής, ἰαἰϊΐηρ ἰο ἰΐδ ργομηᾷ; τηςξῖ., ῥαδε, ὠπερίγμαὶ; οἵ 
ῬΕΙβομ5, [ἀ5ἰ.2αρῤοΐ.ττ.7(}1.6.464Ὰ); (τ. ΝᾺ 2.6»7.20.ττ(ρ.90.4; Μ.36. 
80Δ); οὗ αρρβέγδοϊ5 τὰ χ, καὶ τὰ διαφθορᾶς μᾶλλον πάθη Τυκῖ. ἀἸαἰ.134.2 
(Μ.6.γ8ς:) ; ΗἸρρ.λαδν.4.45(}.67.23; Μ.τ16. 3110); οὐδὲν... τῆς κοσμι- 
κῆς σοφίας...χαμαιπετέστερον ΝΙ].ε}}Ὀ.2.40(Μ}.70.2204). 

1512 χαρά 

Ἐχαμαιπόρος, »πουΐηφ οπ ἰδ ργομμά, ΤΟ αε5.ΝᾺ2.ἀΔτα].3.τ14(Μ.38. 
1140). 

χαμαιρ(ρ)επής, ἐροίϊηεα ἰοιναγας ἰἐε ργομᾷ τῷ χ. τοῦ ποδὸς 
ΒΟΡΒΓΗ υ Ἄπαοι.(.02.17218}; ταρῖ., δασε, ὠρμαϑονίν τῆς χ. κενο- 
δοξίας οὐδὲν γητνώτερον ΝῚ].6Ρ}.2.11.(Μ.79.2400). 

χαμαιρ(ρ)ιφής, 1. ἰζγοιῦνε ἰὸ ἐ6 ργορηά, τ ΝᾺ 2. α7η}.1.2.32.141 
(}1.37.09214}; 2. γεγεείεά, ἀδερίδεά; οἵ ῬδΥβοη5, 4.Δμπάγ. [γ.τ(0.38.7}} 
ΝΙ.ρὈ}.3.33(Μ.70.400})}; 3. ἀεργαάεί, δῥα5ε, τιν γβα. μηντίι Ὁ.211. 
8; Μ.45.460Ὰ}; χ. τὸ φρόνημα γτιαάον.7(1.222Ε}; χ. ἡδονῆς τὰ, λον. 
Ῥαδεὐ,.τ2.τ(τ3,.162}}. 

Ἐχαμαιστρωτία, ἡ, αεί ο ὑείην εἰγείεμοά οἡ (τ σγομμά χαμαι- 
στρωτίᾳ ἀνεκλίϑημεν Τατ. ΝαΖΟγ.ρα!.τ8.2(Μ.38,282Ὰλ χαμαιοτρω- 
τίαι). 

ἐχαμαίσυρτος, τογείἠπῖηρ αἱοηρ ἡ ἰδέ ργομηᾶ; οἵ (6 βεγρεπί, ζΟ τ, 
Ναζιλν.βαξ τό4ο(Μ.38.2674}). 

Ἐχαμαιτρόφος, ποις ϊηρ ἰμοσε ῥείοιυ τῆς χ. διαίτης μάννα 
ΞΟΡΒΣΗ. ἐῤ.γη.(Μ.87.21408). 

χαμαιϊφερής, ἡεαγ ἰο ἰδ ργομηά, ταςρί. τὰ...χ. καὶ τὰ ἐπίγεια 
φρονοῦσι, καταβαρούμενοι ὑπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ΤὨΡΠΙ Αὐτ.  μοἐ,2.17 
(Μ.6.1ο808). 

χαμερπής, ἐφ ατοϊίησ οὐ ἱμε ργομᾶ; ταςῖ., δαδε, μητσονίμν, ἐπρ. 
μηϑρίγμαὶ τὸ χὶ δοξάριον Βᾶ5.6}.4.5.1(3.1328Β;.Μ.32.3654}; χ. --- 
νοήμασιν στ Ν γ85,07.Δὁηι.5(Ρ.102.22; Ν.44.11τ840) ; χ. βουλάς Ν} ΡΡ. 

4.τ{}.70.5440). 
Ἐχαμερπῶς, γεαηῖν, μπορὶγμαϊν, Ταβι. ταὶ, ττ2.4(Μ.6.7364}) : [ο. 

ἘΠδδτην, Τ γε, 38(ρ.148); Μαχ,ονηδὶρ, (ΜΟΟτ. ττ6ο08) εἷς. 5. ὑλικῶς. 
χαμευνέω, σἶσερ ὁπ {6 φγομμά; οἵ αβοοίίοβ, Ερίρῃι εχ.  .323 

(Ρ.524.25; Μ.42.8208); Ὀγυβ8.ἤοηι.77.5 ἢ Μι.(7. 2488}: ΡΒ Ἄτρ. 
(απι Β8(Μ. 40.850). 

χαμεύνης, εἰεεῤίηρ οἩ {86 ργομμά; αϑοοί,, 
6178); 14,6 71.2.1.12.5706(Μ..37.1208.}. 

χαμευνία, ἡ, εἰφερίηρ ΟΉ [6 φγομπά ; ἀϑοδῖ,, Οὐ ΝᾺ Ζ.07γ.8.13(}]|.35. 
8048); (Πγνβ8.βη:.7.5 τη Κόοναι(ο  ΔΟΟΟῚ ; 54, ῬΕΙ. 6ΡὈ.1.6ο(Μ.78.2200). 

Ἐχαμεύρετος, οι οἩ (ἠὲ ργνομηᾶ ; οἵ ΒΘ] σόρθοι, [0.Μ8].εἧγοη. 
4 Ρ.83(}1.9γ.16ς 4). 

χαμηλάός, μεριδίο, μη ργείεηίίοιις ; οὗ Ἀϊοτατν βίν]ς, Τιθοπί.Ν.0..7ο. 
ΕἸσον. ρυοθτα.(ρ.2.10). 

χαμοκοιτέω, ν. χαμαικοιτέω. 
Ἐχαμοκοιτία, ἡ, ν. χαμαικοιτία. 
Ἐχάμος, ὁ, »εΣείό, Ῥεῖτ. ΑἹ ερ,ιεαη.14(11,1,2332Ὲ; Μ.18. τοὶ χάνουν, 

ν.1. χάμον). 
χαμοσόριον, τό, αὶ ἰογαδ, ΜΑ͂ΜΑ τοτῦρ (ϑ8εο. 1ν). 
Ἐχαμόω, γηιαχῖο, ὑγιαάΐθ; τιοῖ., εοηγοὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἐχάμωσεν [0.Ψ 

ΜοβοΉ. ῥγαΐ τοί .87.20720). 
ἘΧανανῖτις, (σηπία: ἢρ., ἴῃ ἀφτοραίουυ 5686 μὴ παραλογίζου 

τὸν νοῦν σου ἀβουλίᾳ ῥημάτων, ἵνα μὴ κρημνησθείη ἡ Χ. σον γλῶσσα 
ΝΗ] μορ. 2τ(Μ.79.1120})), 

Ἐχάνδαξ, ὁ, ογἱβεά ῥίαεε, ρος. θα, (Κ] οβιθστηϑηη ἢ.121.20). 
Ἐχαννιαῖος, ὁ, ἃ Ρ6 1), ΟὁΠ6 οὗ ἰπδ νατίθτες οὔ {πΠ6 Ὠγδοϊητῃ βἴοπα 

(ἰἀφητῆφα Ὀν Εριρῃ. ἢ {πὲ Ἰγποῦσατσι ΟΥ̓́ΤΟΙ ΣΤ} }1Π6) (ἢ [ΤῸ] 
χάννα 568 ΡΕΤΟὮ), ΡΙΡΗ. ρον. (Μ.43.300Α}). 

Ἐχανότου, 565. 40., “4, αφρλῖρὈ.21(ρ.13.2) Ῥετῃ, ἴοσ Τκογ- 
κοστάτου). 

ἔχανόω, «οαίΐσιῦ ἪΡ ἔχανεν ἡ γῆ...οὔτε τις κτίσις τῆς πάσης 
πόλεως ἔμεινεν, ἀλλὰ πάντα ἐχανώθϑη ΤΑΊΛΠ. ἤείελ. (Μ.28.5 280). 

χαόω, ἐεείγον τ ογίν, ἀῤορῥϊμς αν. (Μ.65.2218)}; ἵνα μὴ σκοτι- 
ζόμενος ὁ νοῦς χαώσῃ τὴν νῆψιν ἨεΒγοῃ.5.ἐεηιρ.2.832(Ν.03.1540Ὰ}); τὸ 
ἔργον αὐτοῦ... κατακαήσεται καὶ χαωθήσεται ΤΑΛΉφη Ξεντρί.οδ(Μ.28, 
7574); Τῆρπη.εἤγοη.Ρ.χδ3(Ν.τοϑ.4774). 

χαρά, ἡ, 70γ; 1. 1 β6ι. ἡ δὲ χ. οἷον σκέρτημά τί ἐστι τῆς ψυχῆς 
ἐπαγαλλομένης τοῖς κατὰ γνώμην Βαβι ἤοπι.4.4(2.288; Μ|.31.2258}; χ'. 
γάρ ἐστι καταθυμίων πλήρωσις καὶ ἡδέων ἀπόλαυσις, καὶ ἀνιαρῶν λήθη 
(μγυβ.λοηιῖμ [5.61 χ(6.088); αἱ Ὀαρίδπι ἐπὶ τὸ βάπτισμα χαίρον- 
τὰς ἔρχεσθαι προσῆκεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολλάκις σνγκαταβαίνει τισὶ καὶ 
ἀκάθαρτα πνεύματα παρακολουθοῦντα καὶ τυχόντα μετὰ τοῦ ἀνθρώπον 
τῆς σφραγῖδος ἀνίατα τοῦ λοιποῦ γίνεται, ἃ τῇ χ. συμπλέκεται φόβος, 
ἵνα τις μόνος καθαρὸς αὐτὸς κατέλθῃ (Ἰεπι.εχε. Γ άοί,83(ρ.1.22.18; 
Μιο. 6960}; 2. οὗ Ξρι γα] ον τὸ ἐπὶ τοῖς κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ κυρίου 
εἰς δόξαν θεοῦ γινομένοις χαίρειν, ἡ ἐν κυρίῳ χ. ἐστιν Βδβ5.γέξ. 
γι χοϑ(ζ βου; Μ.31.12128}; ὅπου χ,, λύπη οὐ πάρεστιν. ὅπου χ. 
εὐφροσύνης σύμβολα Ἐπ|5..}. γι. τ8(Μ,61.735}; μόνη γὰρ κυρίως ἂν 
εἴη χ. ἡ ἐκ καμάτων τε καὶ θλίψεων ζωὴν αἰώνιον πραγματευομένη" 
ἀλλὰ καὶ χ᾿ τῆς ἀληθινῆς πληροῦνται οἱ δικαιοπραγοῦντες, εἰς ἔργον 
αὐτοῖς προχωροῦντος τοῦ σκοποῦ, καὶ ἀταράχου μενούσης τῆς ψυχῆς, 
καὶ γαληνιζούσης ἐ ἐν αὑτῇ ΤὨαι.1ς.57: ιϑ2. 270}; ἡ.--ὄντως ἐγγινομένη 
χ. τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι ὑπάμνησίς ἔστιν ἀπλανὴς τῆς ἀφθάρτον 

τ. Ναζ.ογ.44.0(Μ.36, 



χαραγή 
βιότητος 1δα «Ρεγ. 25(0.28.4);. ορρ. νου] ]ν ἸοΥ αὕτη μεγίστη χι" 
τοιαύτην. καὶ οἱ ἀπόστϑλοι ἔ ἔχαιρον" χ- κέρδας. φέρουσα, ἡ ἀπὸ δεσμω- 
τηρίων, ἡ ἀπὸ μαστίγων. «ος ἡ ἀπὸ τῶν. λυπηρῶν πάντως ἔχουσα τὴν 
ἀρχὴν καὶ τὴν ῥίξαν. καὶ. τὴν. ὑπόθεσιν" ὅθεν καὶ εἰο. χρηστὸν ἀπαντᾷ 
τέλος. ἡ δὲ τοῦ κόσμου τοὐναντίον, ἄρχεται. μὲν ἀπὸ ἡδέων, τελευτᾷ δὲ 
εἰς τὰ λυπηρά ζ(ῃτγπιπον. 6.4 1η «44ς.(0.133Ἀ}} πληρεστάτην γὰρ 
ὄντως καὶ τελείαν εἶναι χ. λογιζόμεθα, τὴν ἐν θεῷ καὶ διὰ θεὸν καὶ ἐπ᾽ 
ἔργοις ἀγαθοῖς, διὰ τὸ πεπηγὸς καὶ ἀκλόνητον τῆς ἐλπίδος... «ἀτελῆ δὲ 
χ. τὴν ἐν κόσμῳ. φαμὲν διά τε τὸ εὐπαράφορον καὶ τὸ ἐφ᾽ οἷς ἥκιστα 
χρῆν τελουμένην ὁρᾶσθαι, τουτέστι, πράγμασι κοσμικοῖς, ἃ φαντασμά. 
τῶν καὶ σκιᾶς ἐξίπταται δίκην ὔντσ. 7}0.το. (4.886); 3. οὗ Οοἂ σὺ ὅ 
βοηθός.. «ἡ χε... σὺ ἡμῖν τὰ πάντα Πορ,ἶδηι.4. 72; οἱ Ὀ]οοα οὗ (μεῖβι 
ἣν ἀσπάζομαι ἐν αἵματι ᾿]ησοῦ ἌριστοῦΡ ἢ ἰδ ἐστὶν χ. αἰώνιος καὶ παρά- 

μόνος ἴρης Ρ αά.ρτοετη. 
Ἐχαραγή, ἡ, Τῤτέδς ΟἿ ἃ ΟΟΙΏ, Ε7Ὸ ιύοηοι. τι4{Μ.95.3200};. 

ΤΏΡΒΗη. εἰ γον. Ρ- Δοδί(Μ.τοβ,7418). ΄᾿. 
χάραγμα, τό, δὴν 71α}}» ὀμργαυεί, ῥνἱηιοά ΟΥ̓ ὁγαμάδᾶ: ἥν οἷρη, 

μιαγᾷκ; οἵ ἴῃς. οτοϑ8, ΤΗΙ͂ΡρΡ. (ΟΉΦΗ. 2δ(ρ. 300.39; Μ.το. 9328); ἢρ. 
ἕκαστον γὰρ τῶν παθῶν ὥσπερ γράμμα καὶ χ. ἡμῖν καὶ σημεῖον ΟἸδλ: 
6εἰ.24.2(0.143.τό ; Μ.90.7094}; ορρ. γράμμα: ἐξάλειψον τὰ γράμματα 
μᾶλλον δὲ τὰ χ., ἅπερ ὁ διάβολος ἐνετύπωσέ σου τῇ ψυχῇ (Ὠτγπ ἔοηε. 
11.γ τη ΨΜι.(7.ςβο); 2. ἰοΐίεν οὐ με αἱρῥαϑεὶ; οἵ {εἰ γαστατη δῖοι 
τῶν ἀνεκφωνήτων χ- Τςοπί. ΗΝ εὶς. τό(Μ. 86. 17310)} ; οὗ ἰηϑοτίρείοη 
ὉΠ 180]65 οὗ [ἂν ἔργον θεοῦ ἐπίσης ἑκάτερα ἦν, ἢ τε ὕλη καὶ τὰ ἐπὶ 
ταύτῃ χ. Οὐ Νγϑ5.υ. Μος.(Μ.44.322.}; τὰ θεῖα χ. ἐδ.(3720); 3. Ῥίυτ,, 
πογττησα (τεῖ. 2Ρεῖ.1:.4) τὰ καθολικὰ...χ. Ἡιάντῃ. 1715.2.12(Μ.30. 
6824}; τῶν-..-πρώτων ἐπιστολιμαίων χ, 16.3.4(8334); οἵ 5βαοτιρίῃτχεα, 
ΑἸ Ρειν.οἱ Ῥαμὶ. ύο(ρ.2ο5.9); γραφικοῖσε χ. Νοππ. ραν, [0.12: 24(Μ.43. 
.8565); ; 4. σίγοῖε, ἰΐη6 ἴῃ ἀγανΐηρ, (Ἀγν5. μον. .17.2 15 Πεὖ.(1τ2.16᾽.}). 

Ἐχάραγον, τό, Ξἰαγιῤεά φοἷηε οὐ...«λαβεῖν ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ χα- 
ράγματος τὸ ἔξω χ. ΤΑΙ φι ἀ πὶ απ Μ.28.66ςΠ). 

χαραδρεών, ὁ, ργοεά ὀγολεόη ρ ὃν δμἰίέες, στ.ΝαΖ.9}.4(Μ4.37. 
250). 
᾿᾿ρΙχαρδξριον, τό, νατίαπί οἱ χαλάδριον, νιαὶ οὐ ῥαϊἰοί, ΤΑΊ. 

Ὡγηεί. 523(Μ.28.15208); Αροῤῥέἢ αὶ. (Μ.ός. 3850). 
χαραδρόομαι, ῥὲ ὑγοκεη τηῖο εἰοξ!5, τμαάε γηερρεί, ατιΝγβδυυσν. 

Τλανρη.(Μ.46.020}) ; ΤΠ τ 5.5 ἐερι(το.7768).. 
χαραδρώδης, {ἀε α ἰογγεμί, {ΝῚ] ῥεγίει.2.4(Μ.79.821ΑᾺ}). 
Ἐχαρακοειδής, 1,1. [0Υ ταραχοειδής, 70.}).ἐρ.(Μ.05.2440). 
τ αρακόπλεκτος, γεγάς οὗ εἰαϊες ΟΥ ῥαϊδαάες τὴν στρωμνὴν ἀεὶ 

χ. ἐκέκτητο Πγηιη.δι.8(.4.8 τ ρ.616). 
εἰ χαρακτήρ, ὁ, 1. ἔεῤγόδς, δίαηιρ, ἢν. ὥσπερ γάρ ἐστιν νομίσματα 
δύο, ὃ μὲν θεοῦ, ὃ δὲ κόσμον, καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἴδιον χ. ἐπικείμενον 
ἔχει, οἱ ἄπιστοι τοῦ κόσμου τούτου, οἱ δὲ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ χ. θεοῦ πατρὸς 
διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ Ἰρῃ. αρη.5.2}: ὅσοι δὲ ἐξομοιοῦσθαι σπεύδουσι 
τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ [5ς. τοῦ λόγου] δεδομένῳ χ. ἀνεπιθύμητοι ἐξ ἀσκήσεως 
γενέσθαι βιάζονται (Ιθιῃ. «δίγ. Τ- 12(Ρ. 52.1; Μ,9. ποσοῦ); ἡ ψυχὴ... «αὐτῆς 
τῆς θείας μακαριότητος ἐν αὐτῇ σώζειν τὸν χ. ΟΥΝ γΚΞ5.αη ἴηι, εἰ γ65. 
(Μ 46.960); Οντ. Πές. (5᾽ .3598}; Ρτος.α,»γ.2ς: “Μ. 87. 14720}; τοί, 
ογρατίοη οἱ ἤδη ἄνθρωπον.. 
τ] ονη.33.4:; τοῖ. ἘδΡ.1:5, οἱ Ομγῖβα; ἀφηϊεᾷ ὃν Ατίαηβ, ἀτῇ. εὐ. 4γ. 
“Φ(Μ.26.103278); ἐδ. 6(τοΔοΑ); χ. ΕΑ ΘΡΙΘΒ ἰΔ. 4ν.3.τ0}{.26.3244); 
δὲ υἱὸς χ, ἐνυπόστατος ΤΑΤὮ, Τγῖη. τ. (Μ.28,11240); δηλῶν διὰ τῆς 
ἐπαγωγῆς, ὅτι ὥσπερ ἐστὶν ὃ πατὴρ ἐνυπόστατος, καὶ πρὸς ὑπόστασιν 
οὐδενὸς δεόμενος. οὕτω καὶ ὃ υἱός. ἐνταῦθα γὰρ τὸ ἀπαράλλακτον 
δεικνὺς τοῦτό φησι, καὶ πρὸς τὸν ἰδιάζοντα χ. τοῦ πρωτοτύπου παρα- 
πέμπων σε, καὶ διδάσκων ὡς ἐν ὑποστάσει ἐστὶ καθ᾽ ἑαυτόν (ἬτγγνΒ. 
ἄορι... ἠμ Π εδ.(12.148); ΟΡΡ. πρωτότυπος 1Ὁ.2.2(160); Ν1].4}}.1. 
286(Μ.70.188.}; εἰ χ, ἐστιν ὁ υἱὸς τῆς τοῦ πατρὸς ὑποστάσεως... 
λεγέτωσαν οἱ ἐπ' αὐτοῦ τό, οὐκ ἦν, τολμῶντες φέρειν, πότε χάριτος 

χωρὶς ἦν ἡ ὑπόστασις τοῦ πατρός; ὁμοῦ γὰρ τῇ ὑποστάσει καὶ ὁ ταύ- 
τῆς χ. συνεισάγεται Ογτ.ἰε5.{53.280}; 14. 70.3.5(4.301Ὲ}; 14,γεφ (62, 
4870); τοῖ. Μι.3:17 οὗτός ἐστιν ὃ τῆς ἐμῆς τελειότητος τέλειος χ. 
ατγιλητδαῤὶ.2.2(Μ.88.18720); οἱ Η. Ομοβὲ τὸ πνεῦμα ἄρα οὐ κτίαις 
ἀλλὰ τῆς ἁγιότητος τοῦ θεοῦ χ. Ὀιάντι,([Β45.)} μη. (αι. 3024; Μ,20. 
250); 2. ῥίοίμγε, Τριῶρβὸ στηθάριον ἀληθινὸν ἔχοντα [], ἔχον] τὸν 
χ. τοῦ αὐτοῦ βασιλέως ᾿Ιουστίνου 70.Μ8].εἰγοη.τ7 Ρ.4τ1(Μ.97.6128); 
10.Ὁ. εἴνιαξ. 117(Μ.94. 12480) ; ἃ. {μεο, σρμίεπαηοέ, Ρ.Ιομἄ. το 27. 
48; ἐκτύπωμα τοῦ προσώπου, ἤτοι Χ' αὐτοῦ 10. Μα] εμνγοη.Ἶ Ρ.172 
(Μ.07.2768); οἱ α οοτμεΐῖ ὅ δὲ χ, αὐτοῦ ἀστραπὰς ἀπέπεμπεν ἐν.τ 
Ρ.4κ4(6658); 4. ΡΙυτ,, γεαίμγες τοὺς χ, καὶ τὴν ἐκτύπωσιν..«εἰλικριυ- 
νῶς τοῦ Χριστοῦ προσλαμβάνουσιν οἱ φωτιξζόμενοι ΜειμσγΡη.8. 
δίρ.9ο.8; Μ.18.1408)}; Ῥεταῖίς ὥσπερ ζωγραφῶν...ἐπὶ τὸν πίνακα 
μεταφέρει τὰς ἰδέας ἐγγράφων, οὕτω ὁ υἱὸς τῇ δυνάμει τῇ ἑαυτοῦ ἀπὸ 
τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὴν. ὕλην τοὺς πατρικοὺς μεταφέρει χαρακτῆρας... 
εἰ γάρ τις, φησίν, ἐξισχύσει τῶν ἐνθάδε--.καὶ ἐννοηθῆναι ὅτι ἐστὶ 
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«ἔπλασεν τῆς ἑαυτοῦ εἰκόνος χαρακτῆρα Ϊ 

χαρακτηρίζω 
πατρικὸς χι' ἄνωθεν μετένηνεγμένος ἐνθάδε σωματοποιηθείς....ὁμο- 
οὔσιον τῷ πατρὶ τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὅλως, καὶ ἐκεῖ ἀνέρχεται. .ὅταν 
οὖν, φησί, λέγῃ ὅ σωτήρ" ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἐκεῖνον λέγει 
ἀφ᾽ οὗ ὃ υἱὸς μεταλαβὼν τοὺς χι μετενήνοχεν ἐνθάδε’ ὅταν δὲ λέγῃ" 
ὁ ὑμέτερος πατὴρ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος ἐστί, τὸν ἄρχοντα καὶ 
δημιουργὸν τῆς ὕλης λέγει, ὃς. ἀναλαβὼν τοὺς διαδοθέντας ἀπὸ τοῦ υἱοῦ 
χ. ἐγέννησεν ἐνθάδε, ὅς ἐστιν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος"... «οὐδεὶς οὖν, 
φησί, δύναται σωθῆναι δίχα τοῦ υἱοῦ οὐδὲ ἀνελθεῖν" ὅς ἐστιν ὃ ὄφις. 
ὡς γὰρ κατήνεγκεν ἄνωθεν τοὺς πατρικοὺς χ., οὕτως πάλιν ἐντεῦθεν 
ἀναφέρει τοὺς ἐξυπινισμένους καὶ γεγομότας πατρικοὺς χ. ὑποστατοὺς 
ἐκ τοῦ ἀνυποστάτου ἐντεῦθεν ἐκεῖ μεταφέρων, τοῦτ᾽ ἐστί, φησί, τό 
εἰρημένον" ἐγώ εἶμι ἡ θύρα ΗΙΡρ. μαδγ.π τ (Ρ.1τ14.34; Μ.τό. 3175ΡΉ. ); 
5. Τόν, ἤξωνε εὐειδέσταται τῷ χ. Ἠδτχη εέρ.0.0.5; οὐδέπω γὰρ τὸν χ. 
Παύλου ἑωράκει (4. Ρακ.εἰ ΤἈεεϊ. 1(ρ.241τ.5}; οὗ (ῃχιβέ {τοῖ. Ῥαβϑ] ΟΠ) 
ἐπιτιμᾷ σοι κύριος, διάβολε, ὁ διὰ τοῦ ἐμπτύσματος τοῦ τιμίου αὐτοῦ χ. 
πᾶν δάκρυον ἐκ παντὸς προσώπου ἐκμάξας [ἀπ λνγς.(Μ. 63. 1ο658); ; 
προσκύνει..«τὸ σεβάσμιον ἐκτύπωμα τοῦ δεσποτικοῦ χ. τοῦ δι᾿ ἡμᾶς 
ἐνανθρωπήσαντος θεοῦ λόγου {10.}).8. τος Μ.οὐ.1ο328); 6. ῥέγδοη 
ὥστε τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν μιᾶς οὐσίας...καὶ ἑνὸς χ, πιστεύεσθαι 
χρῆναι Ὠδπι. Ῥαρᾷ ἐρ. Πἰνναρ.ΤΗάι.}.6.2.22.γ(3. μλὸ ; ἐν τρισὶ χ. κατ- 
ἄγεται περιηχούμενος 1.,,Δαἰ.ττ.6(Μ. 122.13344}} 7 ; 7. εαγυεα οὐ ἐπαςοᾷ 
ἤριγε ἀφελόμενος... τοὺς κανθάρους καὶ χ. χρυσοῦς (ἦγον. Ῥαξελοροτδς 
(Μ.92.4548}); 8. τογεον ἀοοιηθηΐ ἐν χ. γραφῆς ᾿Ενώχ Τιδγηι.5.4; 
Ἐρίρῃλαον.42.ο(ρυτος. 4; Μ.41.7ο88,0); ρίυγ. τῶν ἀποστολικῶν χ. 
Βα65.6}.92.3(3.1868:; Μ.32.4844}); 9. »ποοΐ οἵ ἃ νεΥὉ, ΟΥ.ὁ7.24. (ρ.355. 

23; Μ.11.4030). 
χαρακτηρίζ-ω, 1. ἐβιαγαοίεγῖδε, ἀεείρηαίε ὃν α ἐἰαγακίεγισιίς τπαῦκ, 

ἢρ. εὐσεβείας... εὐσεβεῖς εἶναι ““ούσης τοὺς τὰ κατ᾽ αὐτὴν πράττοντας 
τι εἰς. 5. 2δῴρ. 29. 6; Μ.11.1224Χ}; “-εται...ὁ γεγεννημένος ἐΐς τοῦ θεοῦ 
τῷ ἁμαρτίαν μὴ ποιεῖν 1α, ..ο. 20 Ι5(13; Ρ. 346, 6; Μ.14.6ο050); ἀγάπης 
τῆς τὸν Χριστιανισμὸν “οοὐσης (Πγνβιλονι.6.3 ἐμ ΤΊ. (ττ.7688) ; Ττη. 
ἐν οἷς ““εται θεὸς ὃ πατὴρ καὶ ὃ υἱὸς ἐν τῇ γραφῇ, ἐν αὐτοῖς “ὑεται 
καὶ τὸ πνεῦμα τὸ “ἅγιον. Βιάντη ({Β45.} νη. (τ 296Α; Μ.29.71124}; οὗ 
ϑοη τοῦ γεννωμένου νΐἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα “-οντὸος τὸ γένὸς Ἐρίρῃ. 
ἠαεν.76.3(ρ.343.13; Μ.42. 5200); ; τηεᾷ,, δὲ 4 ἐἰαγαείεγί σις ὅ ὅπερ ποτὲ 
ἐχαρακτηρίζετο ἐν τῇ σαρκί, τοῦτο χὰ ἐκτὴ διόϑήδογαι ἐν τῷ πνευ- 
ματικῷ σώματι ΜεῖῊ,γ65.1.23(0.247.ς; Μ.41. 1092); ; 2. γεργέϑενὶ, 
νη δο σε, (οηβῖ.ογ.5.ς.2ο(ρ.18ς.20; Μ,20.12070); ὁ μὲν Οὐρίας ἱερεὺς 
συμβολικῶς “των τὸν διὰ Μωσέως παραδεδομένον νὅμον 18Β458.1-. 
2ο7(1.5240 ; Μ.30.4760); τῇ πυκνῇ τῶν φολίδων θέσει τὸ πολύτροπον 
τῆς κακίας ““ων Οτ  Ν ν85.6}.3(Μ.46.10174}; ὁ γὰρ πνευματικὸς... «βίος 
τῷ τῆς περιατερᾶς εἴδει ““εται ἰ4.ἢο»».13 τη: απ. (Μ.44.10570}; ὁ 
μόσχος, ὃς τῶν ἁγίων μαρτύρων τὰς ἱερὰς θυσίας “οεἰ Ατείῃιαροε. 
τ4{(Μ.τοῦ. 880) ; 3. ἀεϊτηξαίσ, ρογίγαν ὅσαι τῶν ἁγέων γραφῶν ““ουσαι 
τὸν τῶν Χριστιανῶν βίον ΟἸεπ). γαδά. 3.15 Ἐ1.(ρ.282.17; Μ.8,6644); 
ὃν μόνον ὄντα θεὸν πατέρα ἀγαθὸν “-εἰ ἦ σωτὴρ ἡμῶν καὶ θεός 1.5 ,γ. 
7.το(ρ.43.6; Μ.9.4844); οὐ θέμις ἐστὶ (ἀπὸ) τῆς σωματικῆς ἀνθρωπίνης 
γεννήσεως τὴν τοῦ μονογενοῦς γέννησιν τὴν πρὸ τῶν αἰώνων “εσθαι 
Μεϊῖε. Απει λον ρ. ἘΡίρη. ἧπεν.73. 31(Ρ.3ο6.27; Μ,42,464Α); ἀπὸ τῆς 
ἀγάπης αὐτοὺς χ. (Ὦγν5. 001. 73. ἢ 7}. 9. (8. 4274}; 4. οδδενυε (ἠδ ἐμαν- 
αείον οὗ ὅλως...ποντας ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν συνορᾶν τοῦ τε εὐαγγελίου 
καὶ τῆς ἐπιστολῆς χρῶτα πρόκειται Ὁ οπ.Α].4 0.1 5.ἢ.6.7.25.21(Μ. 
20. 7οΙΟ.; δ. ὑηηαίο κατὰ τὰ ἐνὸν τῆς ἀσθενοῦς... «δυνάμεως τὸν βίον 
αὐτῶν “-ομεν 11ο.})....}.12(Μ.96.9720}; 6. ἤγα»:6, ας ἴον, ταεῖ, σσεὶ 
[35. ὁ παιδαγωγός) τὰς ἐντολὰς ζὡς ἡμᾶς» αὐτὰς ἐκτελεῖν δύνασθαι 
ΓἸοτη, αφά. 1.12(Ρ. 148. 17; Μ.8.368.); ; Ομ εγ5. ἤουι. 8.2 τπ 0.(8. 00); 
οὕτω χ. τὴν λέξιν ὡς συμφέρον ἦν ἀκοῦσαι Ἰάεονηηη τη αἰ: ταίτο. 
6888); 7. ἀεξηε, ἀροίαγε τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ θεοῦ διδάξαντα καὶ 
χαρακτηρίσαντα ὅτι θεὸς καὶ πατὴρ εἷς ΟἸΘΠ,,5 7.7.τοίρ.43.2; Μ0. 
4810); Πυθαγόρας καὶ οἱ Περιπατητικὴν ἐπαγγελλόμενοι ““οὐυσιν ἕνα 
θεόν ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.7(ρ.186.2; Μ.41.2 054); Μεϊοί πα μον. (Μ.64.11840); 
ῥγοῤομηά, ἀριιομδίγωϊε χι τεκμήριον μέγιστον τῶν λαλουμένων ΟνΥ, 
μον ἀϊνιτοί(:3.3718); 8. ἀοσείρπαίε, ᾿πάϊεαίε ἴδια δὲ [30. ὀνόματα] τὴν 
ἰδιότητα χ. τῶν ὑποστάσεων (Πτ͵νΒυἸπεονμργενσης.5.2(1.4820); τὰ 
ἀρχαιότατα τῇ τοῦ αἰῶνος ἐπωνυμίᾳ “-εἰ Του ΑΥ.ἄ.;.10.2(Ν}.3.09370}; 
ἃ Ῥοϊηΐ οὗ (πη6 οὐ 8. ρίδος ἀκριβῶς ἡμῖν χ. τὸν χρόνον (Ὠγνβ.ἤσηι. 
6.4 ἴηι 11. (7.02Ὰ}; οὐκ ἤρκει οὕτω στενὸν τόπον χ. 1ὁ.6.2(888) ; οἱ δἴατϑ 
τηΔΙΪκησ {ἰπ|65 πα βεδβοηβ, ἴ4.ςεαπά.7(3.477Ε); Ῥᾶ55., δὲ παγριϑά 
διὰ τῆς τούτου προσηγορίας ἅπαν τὸ ἔθνος ““εσθαι 1α.ἤο᾽.53.5 
2: σδη.(4.520Ὲ}; 9. Τριργίμι, ἱπέῤγάςς, ἢρ. ἀλλοτριοουσίῳ χ, τὴν τοῦ 
πατρὸς θεότητα ΑἸΠ..Φγη.πο(ρ.214.14; Μ.26.7810); τὰ ἄλλα ὅσα, τῷ 
εἶναι ὄντα, τὰ ὄντα πάντα “-εἰ Ὀιοπ. ΑΥ ἄ.ν..5.7{Ὁ}.5.8210); 10. δέεαν ἀπ 
φηῤγέδς οὗ. Πρ, τὸ κατ᾽ εἰκόνα αἱ πράξεις “"ουσι καὶ οὐχὶ ἡ τοῦ σώματος 
μορφή Οτοςοίη στη. (Μ. 12. ὅλ); ; Ἰά,Οεἰς.6. όβ(ρ. 132.12; Μι1τ.14030); 
εἰκὼν γὰρ τοῦτο ἐκείνης [585. τὸ πρόσωπόν ἐστιν τῆς ψυχῆς] τρανῶς 
πῦον αὐτῆς τὴν ἐνδομυχοῦσαν διάθεσιν 1Ν1}.παγν.6(Μ.79.6728); ἰδικῶς 



χαρακτήρισμα 

γὰρ ἡ ἀρετὴ αὕτη μιμεῖται θεόν" “-εἰ αὐτόν Ἰ)γοτ,4οεἰ.τ4.6(Μ.88.17840); 
οὔ Οτῖβὲ {τῇ ΜΈ.:3: 17) οὗτός ἐστιν ὁ τὴν ἐμὴν θεότητα “ων ἐν ἑαυτῷ 
τ. Απιιδαρί.2.2(Μ.88.18720); Νδδβθοης ὁ Χριοτὸς.. κεχαρακτήρι- 
σμένος ἀπὸ τοῦ ἀχαρακτηρίοστου λόγου ΗΐρΡρ.λαεν.5.7(ρ.8).6; Μ.1τό. 
4124}; 1δὃ.8(ρ.03.3; 21468); τεῦ, Ηε.1:32 τῷ μὴ εἶναι τὸν τῆς ὑπο- 
στάσεως τοῦ θεοῦ χαρακτῆρα, συναναιρεῖται κἀκεῖνος, ὁ πάντως ὑπ᾽ 
αὐτοῦ --όμενος ΑἸοχ. Α].ἐῤ. Αἰεκ. ἼΡ. 24.6; Μ.1τ8.5 570); αΥ Ν υ 85. μη. 
“(2 Ὀ.313.21; Μ. 45. 4850); ὡς γὰρ τὸ ἡλίανὰν σῶμα ὅλῳ τῷ περιέχοντι 
κύκλῳ “-εται.. «οὕτως εἶπεν ἐν τῷ μεγέθει τῆς τοῦ υἱοῦ δυνάμεως τὸ 
τοῦ πατρὸς μάϑαλεϊον ““εσθαι τ. 8(2 Ρ.181.8,12; 7734); τοῦ πατρὸς τὴν 
οὐσίαν ὃ υἱὸς ἀπαραλλάκτως “-ἐσθαι λέγεται Οντ ἐλες (51.144). 

χαρακτήρισμα, τό, ἐπαγαείονεῖς, Τιδοπε. ΗΝ 65|.2.7(}1.86.15520). 

χαρακτηρισμός, ὁ, ἐλαγαεϊεγίσαίϊίον,, ἀφοῦ ροη, ΟἸδτα. ῥαρά.τ.12 
(ρ.148.1τ5; Μ.8.53684). 

᾿ χαρακτηριστικός, ἐἰΠαγαείεγίξίε οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιον καὶ χ. τῆς 
θείας φύσεως, ὡς τὸ ἀΐδιον ἸΞ164.}Ὲ].6}}.2.τ8(ΜΠ.γ8.γ440); οὐ διπλοῦς 
τῇ χ. ὑποστάσει 30. ὁ Χριοτός] ἘΡΉ τ, πὶ, ῥ».(Μ.86.21ο8}0); τῆς θείας 
φύσεώς ἐστι χ. τὸ ἄναρχον καὶ ἀγένητον 70.0.7 αη.2(Μ.06,13258). 

Ἐχαραποιέομαι, γε) στε χ. ἐπὶ τῷ τοῦ Φλορεντίου θανάτῳ Οτ αρ. 
ἀϊαϊ. (ττ.Ζας}.)2.8(Μ.Ρ1,.66.τ50). 

χαράσσω, 1. εἰ τηῖο ξιγοιος, ταθῖ, δολιχοῖς ἐλατῆρες ὕδωρ 
ἐχάρασσον ἐρετμοῖς Νοηη.αν. 9.61: τ8(Ν}1.43.7960); 2. τογῖίθ, Ἐλιβ. 
ἀι.6.4.4.6(Ν1.20.2200); Νοπη.ῥαγν. 7.0.2: (Μ.43.71648); 1Ὁ.7:4τ(8128); 
ΤἬΡὮν]. ἐχει(τομ. τά(0.488.5; Μ.112.0490); ἢρ. ἔχουσι τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ τοῦ κυρίου...ἐν ταῖς καρδίαις κεχαραγμένας Αὐἱδταροΐ,τ5.3 
(ρ.111.2); ἦ νέα διαθήκη παλαιῷ κεχαραγμένη γράμματι (Ἰεοτη. ῥαφά. 
τι7(ρ.125.8; Μ.8.32218}; . γηαγὰ ομὶ, ῥίαηι μεγάλην αὐτὴν [5ο. τὴν 
ἐκκλησίαν] ἐχάραξεν ὀλίγων ὄντων τῶν Χριστιανῶν ἐν τῇ πόλει Λήατο. 
Βιδον ΡονΡἢ.Οα; 4. εἰγίκε οί, ἀείείε, ἢρ. ἐξήλειψεν, οὐκ ἐχάραξε 
μόνον [5ς. ὁ θεὸς τὰ παραπτώματα] (Ὠγνγβ.ἤοῃ!. 6,2 ἠῃ (οἱ (ττ.3684}; 
ἅμα..«.τὴν ἁμαρτίαν ὅ κείμενος ἔλεγε, ταύτην ἐκεῖνος τῷ καλάμῳ 
ἐχάραττεν 70. ΟΠτη.5 αὶ, 4(Μ.88.6840); 5. ἀϊερεὶ ἐχάραξε λιπόσκιον 
ὄρθρος ὁμίχλην ΝοΠπη, ῥαν..79.6:22(Μ.43.7974); 6. οὗ τοτίατε χαράξατε 
αὐτοῦ τὰς κνήμας εὐτονώτατα }ή]. Τανγ.(Ρ.456). 
. ἔἘχαρβάσιος, (1,8Ὲ. εαγδακειδ) πιαΐδ οὐ ἥακ, ΤΆΡΒη. εἤγομ. Ρ. 68}. 
τοϑι δόξα καρβάσια). 

Ἐχαρζανή, ἡ, ἡ εἰαίη ἤλαυνον μυριάδας ψυχὰς ἀνηλεῶς τύπτοντες 
αὐτὰς ἐν πυρίναις χ. Τιδν.Α τ2(ρ.9ο.17). 

χαρία, ἡ, (Ήερτ. "ἼΦ, ΠῚ» ν. [ϑῖτονν Π εὶ, οὗ ἐλ6 Τανσιτη}η) 

μεαρ, ῥιἰε; τπὶ εἴγτη. οἱ χόρ: χὸρ δὲ λέγεται ἀπὸ τοῦ βουνοῦ ὑπο- 
θέσεως" χ. γὰρ καλεῖται βουνός ἘΡΙΡΠΙΦΗς.2τ(Μ,42.2720}. 

Χχαριεντιστέον, 0516 τι δὲ ῥο116 οὐ ἐμαγηῖηρ, ΟἸθηγ ῥαεά.2.5ς 
(Ρ.185.τ8 ; Μ.8.4485). 

χαρίζ-ω, 1. κοῖ,, οεἦοιν ἐαυομν ἰο τοὺς δικαίους... 

(Ρ.25). 
χ. Αροι.Εξά. 

Π. πιρᾶ.; Α. ἰπίσαμβ.; 1. σγαηὶ βαγάοῃ ἴο μάρτυρες τ μὴ , 
μάρτυσιν ἀν πρίζονο Ερ.]ράἈΡ.Ἐλπ5.}..6.5.τ.45(Μ.20.4258}; 
Ῥαά 5εῆβο, ἐῃργαίίαίε ομεσείξ, σεῦνν ἑαυοιν (1{Π} ἕνα μὴ δόξῃ Κρ ὼς 
ΟΠ γυβι λοι, 3.2 ἐπὶ 44..(0.258}); θεῷ “-εσθαι θέλοντας ΟἸντηνΡ. [οὗ τ7:8 
(Μ.03.102}}.Ψὄ 

Η, {τ8η8.; 1. ρσίυε, δοδίοιο ἔγεεῖν ; ἃ. οἱ αὐρβίτας(β ἡ μακροθυμέα σου 
«παρρησίαν ἡμῖν “νεται ον. (Ἰεη.20.5; ἡ. πρὸς τὸν θεὸν ὁμοιότης 
τὸ διηνεκὲς τῆς ζωῆς ἡμῖν “"εται Βα5.αϑεοί. τ τ(φι3τολ; Ν.31.872Ὰ}}; 
Ῥ. οἵ (οά, φύΐζενι.τ.4; τὴν σωτηρίαν ἁπάσῃ “-εται τῇ ἀνθρωπότητι 
ΟἸεια. ῥαδά.τ. ττίρ.147.0; Μ.8,3654}; κἂν ὁ υἱὸς λέγηται “εσθαι, ὁ 
πατήρ ἐστιν ὃ διὰ τοῦ υἱοῦ καὶ ἐν τῷ υἱῷ παρέχων Αἰῇ..34..γχ.3.13(Μ.26. 
3408); θ855., ΟΥἨ Ῥν δ! 15 στη ϊθα ἴῃ ἈΠΞΊΨΕΙ ἴῸ ᾿γάγοΥ τῆς..«ἐκκλησίας 
««νεαἰτησαμένης μετὰ νηστείας πολλῆς καὶ λιτανείας, ἐπέστρεψε τὸ 
πνεῦμα τοῦ τετελευτηκότος, καὶ ἐχαρίσθη ὁ ἄνθρωπος ταῖς εὐχαῖς τῶν 
ἁγίων Ἰἴχρη. ἢ α67.2.31.2(Μ.}.8254}; οἱ ψῇῃδί 15 σταηϊθα τη τενεϊδτοῃ 
πατὴρ παρὰ τοῦ κυρίον ἡμῶν ἐγνώσθη καὶ κεχάρισται ΑἸΠ ἄξεγ.531 
(Ρ.27.17 ; Μ.25.4138); ς. τεῆεχ., οἱ σοα λόγον ““Ὅμαι ὑμῖν, τὴν γνῶσιν 
τοῦ θεοῦ, τέλειον ἐμαυτὸν ““ομαι (Ἰδιη.»γοί. τ2ίρ.85.4; Μ.8,2418); 
αὑτὸν ““εται εἰς ἀνάπαυσιν Π ον ΟἿθη!.τ7.τὸ ; ἴὰ σθη., ἀδυοίε ομεϑεί ἴο 
Ἀρίστιππος μυρισθεὶς ὅλον αὐτὸν Ἀφροδίτῃ ““εται τὖ.5.18; ἃ, ἀοίτυεν 
μΡ, μαμὰ οὐέν τὸν τοῦ θεοῦ θέλοντα εἶναι κόσμῳ μὴ χαρίοσησθε ἴδῃ. 
Κον".6.2; οὔενγ τὸ σοά, ντιςι οϑί3.τ018); 2. ργαμὶ, αἰΐοτρ, οἱ ἀοά 
εὐλογητὸς.. 

κεκτῆσθαι Ιρῃ. Ἐρῆ 1.2: μὴ δωρησαμένην ἰδεῖν ἃ ἑτέροις θεάσασθαι 
ἐχαρίσατο ΟΥ. Ῥυΐηε, 3.1. 17(0.228.10; Μ.11.2850); τὸ κατὰ θεὸν ζῇν 
ἡμῖν ἐχαρίσατο τῇ τοῦ λόγου χάριτι ΓΟ εΜπζα, τ(Μ. 25: 1040); :; ἐχαρίσατο 

«εἰκόνα τῆς τῶν ἀγγέλων ἁγιότητος ἔχειν ἡμᾶς ἐπὶ γῆς τὴν παρθενίαν 
ἰ4.ἀροϊ.Οοη9,.33(Μ.25.6404); 3, ἠογγίυε τίς...τίνι πὐεται τὰ ἁμαρτή- 
ματα; ἈΑΡΟΙΪοπ. ἈΡ.π5.}.4.5.18,γ(}}.20.4778); δούλων...ἦν ἀπαιτεῖν 
μόνον τοὺς καρπούς" υἱοῦ δὲ καὶ δεσπότου χαῤίσασθαι τὰς ὀφειλάς, 

« - “ Ψ' 
«Ὁ χαρισάμενος ὑμῖν ἀξίοις οὖσε τοίιουτὸν ἐπίσκοπον 
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καὶ μεταθεῖναι τὸν ἀμπελῶνα ΑΒ. Αγ 1. 50(Μ.26.1364) : τῇ, βαρτα Αὐι; 
4. ξῖυε ἐγεαῖὶ ον, ἀξογίρθε τὸν διάβολον...ἑαυτῷ χαρισάμενον ἃ εἶχε 
προτερήματα, ὅτε ἄμωμος ἦν ΟΥῥγέίμε.3.1. τ2(ρ. 216.8; Μ,11.2724}; 
Α(.ἐῤ. ἐπεὶ. 30.12(0.88 ; Μ.26.14394}; 5. Ρετΐ. ῬίΟΡΙ. Ρ8585., βαμογίηρ, 
ΘΙβοὸ πουΐ, 65 5051. , αιίονγ ἐγκώμια ψευδῆ καὶ κι 4, ροπὶ. τ] (Μ.2ς. 
368); κ. οὐδὲν ὁ πατὴρ ἐρεῖ περὶ ἐμοῦ Ογγ. 0.2.0(4.2430) ; κεχαριαμένα 
πράσσω οΟΥ ποιέξω, ζαυομῦ Ὁ] 5ῸΝ ὡς ἂν μὴ δοκοίημεν κ. πράττειν τῷ 
λόγῳ Επ5.}.6.τ.6(18}; Μ.21.408); οὐ κ. πεποιήκασιν οὐδὲ ἀναγκαζό- 
μενοι παρά τινος ΑἸΠ αροΐ, 566. πΒ(ρ.148.41; Μ.2ς. 4564}; ἐδ. 8ο(ρ.167. 

17; 4094). 
χάρις, ἡ, ῥγαζε; 
1. ἴῃ ροπ.; Α. οἵ Ὁοά 85 βουτοε οὗ ρύϑοα; 1, ἘΠῚ πατὴρ... τὰς 

χ. αὐτοῦ ἀποδιδοῖ τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ ἁπλῇ διανοίᾳ τίσ. 2 1.1, 
ΗΙΡρ.ἤαεν.᾿ Ῥσόθιη.(Ρ.3.12; Μ.16,30200); πάτερ...«ἦ πηγὴ πάσης χ. 
ΘΟΥΑΡ δ εἶ..13.5; ΘἸτηοβί 85 βύποπ. ψ ἢ Οοά ἀμείψεται αὐτὸν ἡ χ. 
κατὰ πάντα Ιρῃ. Β,ΗΥΥΉ.12.1; εὕροιμεν...χ. ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς 
χ. Ὀοϑι. Τπ4.10}.2(Μ.88.136Ὰ}; 2. ΟΠ τίσα; ἃ. ἃ5 πῃβαϊδ ηρ' ργᾶσε οὗ 
ἘΔΈΠΕΙ διὰ τῆς παρὰ... ]ησοῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ χ. 
Ταρι ταὶ, ττ6.1(Μ.6.7448) ; οἷ. νιαλογεηα ἀοπαίἑοπερε βαίεγηας ργαΐαα 
}ὲν οί αἀνεπίμηε ἐβματε τη ἱποπαηρι ρέμς, Ἰγοη ἢαεγ.4.56.4(Μ. 
ἼΙΟΘΔ4Α); παρ᾽ αὐτοῦ [3ς. τοῦ υἱοῦ] λαβόντες τὴν χ. 1Ὁ.2.32.4(820Ὰ}; 
ΓὨΧΟΌΡΕ Ποτὴ 1ἴ ραββϑᾶ ἔσομι [ον ἴο ΓΙ τβιδη5, Οὐ εἰς, ς. οί ρ.54. 
20; Μ.ιι.126060); ἡ διδομένη δὲ χ, μέα ἐστὲ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐν νἱῷ 
διδομένη ΑἸΆ..4γ.2.42(Μ.26.2268); ΟΥΝ 95. Μαρεά, τοί .45.1325Ὰ}); 
Ρ. ἃ5 πηβο} τῆς ρίνου οἵ ρίϑος οὗ ὑπὸ τὸν ξυγὸν τῆς χ, αὐτοῦ δι᾽ 
αὐτοῦ ἐλθόντες τΟ]ορ.1τ6.17; πιστεύω τῇ χ. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἴρτι. 
Ῥβεαά,ϑιι; τὰ, δηηννη. 6.2; ὅ κύριος. «πάσης χ. Βαγη.2τ.0; {110 ρΉ.. 
11.5; 08]1ς4 χ,, ΟΥ, [γ ὁ ἴῃ 70.(ρ.401.5}; ΨΚ, ἄδεγε,τό; ὃ λόγος. ..ὁ τῆς 
χ. δοτήρ Α1ἢ..4γ.1.40(}}.26.06Ὰ}; ἡ παρ᾽ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτοῦ γενομένη 
χ. 1διτι ςοίἴτ26Ὰ); ἐν τῷ Χριστῷ ἦν ἀποκειμένη ἡ εἰς ἡμᾶς φθάνουσα χ. 
1δ.2.76(3οΒ0} ; χ. τῆς ἐκ τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ Βα5. ον τη 5. 
(1 ἸΟΟΒ ; Μ,20.2320)); χρίεται καὶ ἁγιάζεται δι᾽ ἡμᾶς, ἵνα δι᾽ αὐτοῦ 
τρέχῃ λοιπὸν εἰς πάντας ἦ χ. ..- διὸ δὴ καί φησιν: ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός" 
δι᾽ ἧς ὥσπερ πρὸς ἡμᾶς ἡ θεία καταβέβηκε χ., ὑψοῦσα... καὶ θεοποιοῦσα 
τὴν φύσιν ἐν πρώτῳ Χριστῷ Ὀντ δες. ο(5).1970,0); πηγὴν κατὰ τὴν 
Βηθλεὲμ τεκεῖν' τῆς πηγῆς ἡ χ., οὐρανοπόθητον γενέσθαι καὶ χάριν 
χάριτος συλλαβεῖν ᾿ὲγ-ς.(Ρ. 15. 131. Μ.το.το46) ; 6. {πΠγουρῇ πο. τὸ ἐν 
αὐτῇ 5ς, Ομ γι 5 Ὀ1Ὸ}] τὴν.. -Χ. δεδόσθαι ἀνθρώποις. (ρησὶί. 4. ὃ. 33: 
ὅδ; τὴν τοῦ σωτῆρος ἐπιδημίαν, ἤγουν τῆς μετὰ σαρκὸς οἰκονομίας τὴν 
χ. ὕγτ. Ἰς.τ.2(2.408); ἃ. [ητοῦρη (τοβ5 ὁ σταυρὸς ἐν τῷ ταῦ ἤμελλεν 
ἔχειν τὴν χ. Βαγη.0.8; Χριστέ, τὸν ἐπὶ τῆς σῆς χ. [50. (Υ055] κρεμα- 
σθέντα ὅ ἀντίδικός σου μὴ λυέτω με 4..(Ῥας5.)» 4πάγ.14{Ρ.31.25}; 
Χριστὸς... τῇ ἁμαρτίᾳ θανόντας, διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος ἐξηγόρασε, καὶ 
τοῖς οὕτω πιστεύουσι, τὴν χ. ἐδωρήσατο ατο. ΕΥ οριίδε.2.2ο(Μ.ός. 
9334}; τοῦ, ρις οἱ Ἡ. σδοβῖ ὁ γὰρ ἐν τρίτῃ ὥρᾳ σταυρωθείς.. «τρίτῃ 
ὥρᾳ νῦν κατέπεμψε τὴν χ. οὐ γὰρ ἄλλη χ. ἐκείνου, καὶ ἄλλη χ. τούτου 
ἀλλ᾽ ὁ τότε σταυρωϑείς, καὶ ἐπαγγειλάμενος, ἐπλήρωσεν ὃ ἐπηγγείλατο 
Οντ. Η. εαἰδε.τ.τὸ ; 6, ἴῃ τοὶ, τὸ τ β 5 αἸν πη ν ἀπά αι 
ἔστι παράδοξον... ἣν γὰρ δίδωσιν ὃ υἱὸς παρὰ τοῦ πατρὸς χ., ταύτην 
αὐτὸς ὃ υἱὸς λέγεται δέχεσθαι... «ὡς μὲν λόγος, τὰ παρὰ τοῦ πατρὸς 
δίδωσι... ὡς δὲ υἱὸς ἀνθρώπου, αὐτὸς ἀνθρωπίνως λέγεται τὰ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ δέχεσθαι, διὰ τὸ μὴ ἑτέρου, ἀλλ᾽ αὐτοῦ εἶναι τὸ σῶμα, τὸ φύσιν 
ἔχον τοῦ δέχεσθαι τὴν χ. Αἴἢ.41γ.1.45(Μ.26.τ058); εἴληφεν ἄρα ὡς 
ἄνθρωπος κατὰ χ,», ἅπερ εἶχεν ὡς θεὸς φυσικῶς Ογτοίδες. τοί", τ96Ὲ) ; 
χρίεται δὲ ὡς ἄνθρωπος... «δῆλον ὅτι περὶ τὴν ἀνθρωπότητα ἡ Χ. 1. 
(1970); 8. Η. Οποβῖ; 8. ἴῃ ρθη. πνεῦμα θεοῦ δόντος...χ. αὐτοῖς 
εὐσεβέσιν Ονας. 51.4.18 Β δόματα ἃ ἀπὸ τῆς χ. τῆς δυνάμεως τοῦ 
πνεύματος ἐκείνου τοῖς...«πιστεύουσι δίδωσιν Τυδι.41α].87.5(Μ.6, θ840); : 

χρη. ἤαεγ.5. 8.τ(Μ. 1. 1142}} ΟἸεπι. ῥαφά.3.3(ρ.251.8; Μ.8, 5924) οἰτ, 8. 
αἷμα; πνεύματος ἁγίου χ. ἀπολαῦσαι ὕγτ. Η. και ἡεῆ; 4,8. 12.16.22; 
πνεῦμα θεοῦ ἐν ἐμοί, καὶ διὰ τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ χ. σοφισθεὶς ἀναφέρω 
τὴν δόξαν Β45. δρῖν. 63(. 530 Μ. 32.185.); Μδο. Λερ. λον. 4. 26(Μ.34. 
4920); ἦφδ.το. ἀ(π410); μία μέν ἐστι. «ἡ χ- τοῦ πνεύματος ἐνεργεῖ δὲ 

ἑκάστῳ, καθὼς βούλεται Ματς. ἘΤιοβιδε.2. 1οβϑ(Μ, 6π.0458}; [ο«(ἌτΤΡ. 
εαρ.τοί .85.1841); 10.Ὁ .1.. 4.0(Μ.04. 1121} οἷξ. ᾿ηἴτα τ; Ὁ. δἰπιοβῖ 
εἐαυδίεά ἢ Η. ΟΠοβί ἕν πνεῦμα τῆς χ. τὸ ἐκχυθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς τ Ἶρ». 
46.6; ΗϊρΡ»..Νοδί,τ4{Ρ.257.1; Μ.1το.821Α}; ἡ τῆς χ. ἐπίκλησις σφραγί- 
σασα τὴν ψυχήν ΟΥ̓Κ εαίδολι.3.12 , πνεῦμα ἅγιον...χ. τελειοποιὸν Β85. 
δριτοκί3.2 008; Μ.32.5128); τ Ν γε5 σός αἰ (Μ.4ς.1208); οἱ βλασφη- 
μήσαντες τὸ πνεῦμα τῆς χ. καὶ ἀποπτύσαντες τὴν παρ᾽ αὐτοῦ δωρεὰν 

μετὰ τὴν χ. (Ὅη51.4.|Ρ}.6.18.5.; ὉΙάνπι. Τν15.2.1(Μ.30.4520}); πνεύμα- 
τος ἁγίου δόσις ἦν, ἀλλ’ ἦν αὕτη ἡ χ. συσταλεῖσα...καὶ ἀπὸ τῆς γῆς 

ἀπολιποῦσα ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἀφ᾽ ἧς ἐρρήθη, ἀφίεται ὁ οἶκος 
ὑμῶν ἔρημος. ..ἐπειδὴ οὖν ταύτην ἔμελλον λαμβάνειν τὴν χ., οὕπω δὲ ἦν 
δοθεῖσα, διὰ τοῦτό φησιν, οὕπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον (Ὦγνϑ. 05.51.2 
ἤῃ [ο.(8,300}}.--201.}; ἡ παλαιὰ δὲ... πνεῦμα... «ἅγιον ἐκάλει, ἤτοι πνεῦμα 
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ϑεοῦ, τὴν χ. αὐτοῦ ὙΠάᾶγ.ΜορΚ..45.2:1-(Μ.66.485.Ὰ}; δ. τὰ σοη! 
ἰτόνοσον ΙΓ Μαοεδοηίαηβ τὰς δὲ περὶ τὸν ἄνθρωπον οἰκονομίας, 
τὰς ὑπὸ τοῦ... Χριστοῦ..«γενομένας, τίς ἀντερεῖ μὴ οὐχὶ διὰ τῆς τοῦ 
πνεύματος χ. πεπληροῦσθαι; Βα5. 5} 17.30(3.330 ; Μ.32.1408) ; τές οὖν 
ἄρα ἡ χ., ἢ πάντως ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος χύσις ἡ ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν γινομένη,.ε.πῶς οὖν ἀληθινὴ...ἡ ἐν ἡμῖν χ., εἴπερ διηκονήθη διὰ 
κτίσματος; Ὀγτ.ἰλι65.34(53.3520): ἴῃ ΘΠ ερσεά τοαοηΐησ οἵ Ῥδ}] οἱ 
ϑαπιοβαίδα, νἢο παιηθα Η, (μοβῖ χ. 50 85 ἴο ἄδπν Ηἰπὶ Ῥουϑοηδηΐν, 
ΤΠ πὶ. ΒΒ. εεὶ.3.3(}}.86.12168); 4. ψψἤο]ς τίη. ἐν πολλῇ. ..ἐκχεομένῃ 
ἀπὸ θεοῦ εἰς ἀνθρώπους χ. θεοῦ διὰ τοῦ τῆς...εἰς ἡμᾶς χ. ὑπηρέτου 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ συνεργοῦ πνεύματος ΟΥτ.ογ.τ(Ρ.207.41ἴ.; Μ.τ1ι. 
416); τοῦ υἱοῦ...τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος χ. ... τοῖς ἁγίοις δωρουμένου 
πατρικῷ βουλήματι δγμιδ.ἀπΙ|.(3λΞ)ο(ρ.254.4.; Μ.26.7330) ; μετοχῇ τοῦ 
λόγου διὰ τοῦ πνεύματος ταύτην ἔχουσι τὴν χ. παρὰ τοῦ πατρός ΑΙἢ. 
4γ.τ..(Μ.26.20Ὰ}}; οὗ.2}.τ. κοί 178}; μέα γάρ ἐστιν ἐκ τοῦ πατρὸς χ. δι᾿ 
υἱοῦ ἐν πνεύματι ἁγίῳ πληρουμένη 1Δ.6ρ.Θεταρ.τ.τ4(Μ1.26.5658); 26.3.6. 

(6564). 
Β. 45 θεϑέονγεα οὐ ὉΒύτσοῃ ; 1. σοπίταβίοα ψ] Μοόβαῖς ἀἰβρεηβα- 

τίοῃ νϊενεά 8. 6.5 ποῖ μανίπρ ρυαοαὶ θεῖ [ἂνν εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ" 
᾿Ιουδαϊσμὸν ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χ. μὴ εἰληφέναι Ἰρτι ΜαρΉ.8.1; ἴῃ 
Νεν (ονοηδηίΐ ἐγένετο... ἡ ἐντολὴ χ. ΜεΕ}.}α55.2.ττ Ρ.80; λέγων τὴν 
ἀνάγνωσιν νόμον τε καὶ προφητῶν πρόδρομον τῆς χ. ΤΡΙοη Ὁ, Ῥοΐγε.το; 
Οτ.ΝαΖ.0;.2.97(Ν 4.35. ΠΟ 08); οὐ γάρ ἐστι νόμος ὁ κελεύων μόνον, ἀλλὰ 
καὶ χ. ἡ καὶ τὰ πρότερα ἀφεῖσα, καὶ πρὸς τὰ μέλλοντα ἀσφαλιζομένη. 
ἐκεῖνος μὲν γὰρ μετὰ τοὺς πόνους τοὺς στεφανοὺς ἐπήγγελτο, αὕτη δὲ 
πρότερον ἐστεφάνωσε, καὶ τότε εἰς τοὺς ἀγῶνας εἴλκυσεν (Πγνβ.ἦο»!. 
11.3 ἴῃ Κον.(,.5354)}; ὃ μὲν γὰρ νόμος ἐπαχθής, ἡ δὲ χ. ῥᾳδία- ὁ 
νόμος...οὐ σώζει" ἡ χ. καὶ τὴν ἐξ ἑαντῆς καὶ τὴν ἐκ τοῦ νόμου παρέχει 
δικαιοσύνην 1δ.17.3(6240); κέκληται γὰρ τῶν ἐθνῶν ἡ πληθύς, οὐ διὰ 
τῆς τοῦ νόμον παιδαγωγίας... ἀγείρει δὲ μᾶλλον αὐτὰ θεία χ. ὕγτ.]ς.1.2 
(2.26) ; ὁ μὲν νόμος μόνοις ἐδόθη τοῖς ἐξ ̓ Ισραήλ. ἡ δὲ χ. ..- τοῖς ἀνὰ 
πᾶσαν τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν 1ὁ.3.2(4020); Ὁ. 45 τερεϊνίπρ (Π ο458 οἵ ΟΤ 
βαΐϊηΐα ἃπα Ῥυορ ἢ ἴ5) ρσᾶσα οἵ Η. σμοξί οὐ οὗ (δὲ Όν ἀποοῖρα- 
τἰοῃ οἱ λειτουργοὶ τῆς χ. τοῦ θεοῦ διὰ πνεύματος ἁγίου περὶ μετανοίας 
ἐλάλησαν τόῖον!.8.1; οἷ..-«προφῆται...ἐμπνεόμενοι ὑπὸ τῆς χ. αὐτοῦ [36. 
Οε51] Ἰρῃαρη.8.2: οἱ προφῆται, ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔχοντες τὴν χ., εἰς 
αὐτὸν ἐπροφήτευσαν Βαγη.5.6; καλὸν ἂν εἴη ὑμᾶς... «παρὰ τῶν λαβόντων 
χ. ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν μανθάνειν,.. «διὸ καὶ εἰς ἡμᾶς 
μετετέθη ἡ χ. αὕτη Ταβι.41α|.78.το,ττ(Μ.6,δότΑ); οἴ. 1.32.5{5454});} 
Ἰτεη.ἤαεγ.4.ττ.3(Μ.7.τοο20) ; ἐδ,4.36.4(100238--το0944}; ὁ δὲ νόμος χ. 
ἐστὶν παλαιὰ διὰ Μωσέως ὑπὸ τοῦ λόγου δοθεῖσα... ἡ δὲ ἀΐδιος χ. καὶ 
ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. ... ἐπὶ μὲν τοῦ νόμου ἐδόθη φησὶ 
μόνον, ἡ δὲ ἀλήθεια, χ. οὖσα τοῦ πατρός, ἔργον ἐστὶ τοῦ λόγου αἰώνιον 
ΟἸοιη.}αφά.τ.7(0.125.17}.; Μ.8. 2210); ἔφθασε... καὶ ἐπὶ τοὺς πατέρας 
ἡ χ., ἀλλ᾽ ὧδε ὑπερβολικῶς. ἐκεῖ..«μετέσχον ἁγίου πνεύματος, ὧδε δὲ 
αὐτοτελῶς ἐβαπτίσθησαν Ογτ. Η.εαἰδεῖ. τΊ.1τ8, φαίνεται γὰρ προφητικῶς 
καὶ κατὰ νόμον, καὶ κατὰ χ., τὰς θυσίας πληρῶν. κατὰ νόμον μέν, τὰς 
διαφόρους" κατὰ χ. δέ, τὸν ἕνα μόσχον τὸν περὶ ἁμαρτίας Ὠ]άντα, ἤν. 
170} τι κ(Μ.30.τπ2τὰὺ; εἰ τοίνυν οὐκ ἐξ οἰκείων κατορθωμάτων ἐξε- 
λέγησαν παρὰ θεοῦ, δῆλον ὅτι χ. ταύτης ἔτυχον τῆς τιμῆς. καὶ ἡμεῖς 
δὲ χ, πάντες ἐσώθημεν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, ἀλλ' 
ἐπὶ πολλῷ μείζοσι... οὐ τοίνυν τοιαύτη παρ᾽ ἡμῖν χ. οὐδὲ γὰρ δὴ μόνον 
ἁμαρτημάτων συγχώρησις ἡμῖν ἐδόθη..«ἀλλὰ καὶ δικαιοσύνη, καὶ 
ἁγιασμὸς... .καὶ πνεύματος χ. φαιδροτέρα.. διὰ ταύτης τῆς χ. ἐγενόμεθα 
τῷ θεῷ ποθεινοί (Ἤγχνβ.ἤοη,.14.2 τῷ 0.(8.814); πάλαι...χ. ἡμῖν 
δεδώρηται νομικὴν δούλοις συμβαλλομένοις, νῦν δὲ οὐχ ὡς δούλοις, 
ἀλλ᾽ ὡς τέκνοις...εὐαγγελικὴν ἡμῖν ἐδωρήσατο χ. ὑψηλοτέραν τῆς 
πρώτης...δι’ ἧς... ἐγγίζομεν τῷ θεῷ... «ὡς υἱοί ΝΡ ῥ.2.3414(Μ.79. 
4530); Ο. Ἔχορ, [ο0.1:1τό χ. ἀντὶ χ." δεικνὺς ὅτι χ, ᾿Ϊουδαῖοι ἐσώζοντο 
ΟΠ γυ5.ἠο»!.14.2 ἐφ [0.(8.80ξἙ--81ΑᾺ}; χ. μὲν ἀνθρώποις καὶ ὁ νόμος 
ἐδίδου, καλῶν ὅλως εἰς θεογνωσίαν...ἡ δὲ διὰ τοῦ μονογενοῦς ἀλή- 
θειά τε καὶ χ., οὐκ ἐν τύποις ἡμῖν εἰσφέρει τὰ ἀγαθὸν. . ἀλλ᾽ ἐν λαμπροῖς 
«οὐδιατάγμασι ὔντ. 0.τ.0(4. 1028); ΟΜ άτο γισριδο.2.74(Μ.65.041Ὰ}; 
2. ρΡαδβὶπρ Πτοσὰ [βύ86] τὸ μύσος, Ταβὶ ἰταἰ.78.ττ(Μ.6.661Ὰ) οἸΕ. 
ΒΌΡτα ; Οντ.  ἐαἰφεΐ.13.7 ἐγκαταλιπὼν οὖν τὸν λαὸν. .«περιελὼν δὲ ἀπ᾽ 
αὐτῶν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... ἐπλήρωσεν τὴν αὐτοῦ ἐκκλησίαν πνευ- 
ματικῆς χ. (οηοί, ΑΡΡ.6.5.3; ΑΡΟ]] ον το: 41. (ρ.69.25); μεταβέβηκε 
γὰρ ἡ χ. ἐκ τῶν ἀπειθεῖν ἑλομένων εἰς τοὺς διὰ τῆς πίστεως κεκλημέ- 
γοὺς ὕντ.1ς.1τ.2(2.37Ε}; ὈΌ1] 0 οἱ τοοκ, ῬΒΙΟΒ 15 ἸΔἀθ Πεα 1 εὐαγ- 
γελικὴ χ., ΟΥ̓ Ν γ5. ἔρνη. 5 τη Οαπι.(Μ.44.8778) ; ἢεπος καινὴ χ. --.- τῆς 
ἐκκλησίας ΜοΙΠ. 5 γ»:Ρ.6.ς(ρ.69.23:; Μ.18,1214}); 3. 115. απήνογβϑ! ν 
τῆς θείας χ. ὁ ὑετὸς ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους καταπέμπεται (6.5 γ, 
5. 3(ρ.338.12; Μ.9.274}; ἡ χ. δὲ οὐ στενή, οὐδὲ τόποις περιγραπτός 
στ. ΝᾺ2.6}.41(Ν.37.848); ὁ γὰρ τῆς χ. ποταμὸς ῥεῖ πανταχοῦ, οὐκ ἐν 
τῇ Παλαιστίνῃ τὰς πηγὰς ἔχων.. «ἀλλὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην κυκλῶν 
Οὐ Ν 85. Ρναρὶ, αὐ[.(}.46.4200) ; [Δ ποι ορίξιιοί Μ,44.τ85 0); ἡ σαγήνη 

1515 χάρις 

τῆς χ. ἐφαπλοῦται ἐπὶ πάντας ας. Αορ.ἠοηι. τό. 52(Μ.34.6128) ; Αἰπιοϑβὲ 
Ξ-- (υιβεδηῖῖν, Οσηδὶ. 4}Ρ}.0.1.2. 

ΟΕ. τηβαϊαϊοά τὨτουρῇ βδοταπιεπίϑ; 1. θαρτίβιη χ. βαπτισμοῦ ΓΑΤΠ. 
44ν.4.25(Μ.26.5ο84}; Οτ, Ν γββαικεά. τοί Μ.45.13240); 4 δαρι, Ἀν. 
(Μ.46.5880); Ομγνϑ. μον. 4.2 ἦν 2ΤΆεες.(11.5320); Οντ.15.1.2(2.530); 
Τμάι.λ.6.4.18.1τ(3.070); εἤποιον οὗ ὈΔρτίβπι8) σταος μέα χ. αὕτη τοῦ 
φωτίσματος τὸ μὴ τὸν αὐτὸν εἶναι τῷ πρὶν ἢ λούσασθαι τὸν τρόπον 
ΟἸοσι.ραρά. τ δ(ρ.τοϑ.4; Μ.8.2850); 1Ὁ.1.δ(ρ.1ος.32; 2814); ὁ δὲ βα- 
πτιζόμενος.. ἀνακαινίζεται δέ, ἄνωθεν γεννηθεὶς τῇ τοῦ πνεύματος χ. 
ΑἸ. ἐρ βέναρ.4.13(}}.26.6568); οἴἁΟγτ. Η εαἰφεῖι,τ.2; γυμνούμεθα, τῇ 
χ. τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, τῶν ἁμαρτιῶν ϊάγτη. }»1η.2.12(Μ.39.Ψ 
6804); καὶ σὺ θείας ἀπήλαυσας χ. βαπτιζόμενος... εἰ καὶ μὴ πρὸς τὰ 
σημεῖα ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὅσον ἀρκεῖ πρὸς τὸ πολιτείαν ὀρθὴν..«λαβεῖν (Πγνϑ. 
᾿εορεριηε.τ.Β(1.1360); πᾶς ὁ βαπτισθεὶς ὀρθοδόξως ἔλαβε μυστικῶς 
πᾶσαν τὴν χ.' πληροφορεῖται δὲ λοιπὸν κατὰ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν 
Μαιῖς, τ οῤηδε. 2.85 (Μ.ό5. 9444); ὕδατος διὰ τῆς τοῦ πνεύματος χ. 
καθαίροντος τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας. ..τὸν δὲ τῆς ζωῆς ἀρραβῶνα παρεχο- 
μένου τοῦ πνεύματος 70.Ὁ. Κσ.4.ο(Μ.04.11214}; ἰτηοβῖ τα θαρ Ι51π 
πρὶν γὰρ προσέλθῃς τῇ χ.» ματαιότης..«ἦν τὰ ποιήματά σου (γτ. Η!. 
εαἰθεἶι.22.8; 18.5.2; τεῖ. ναῖε ἐπέβλεψον ἐπὶ τὰ ὕδατα ταῦτα...πληρού- 
μενα τῆς σῆς χ. ϑεταρ.επελ.το.2; Οσηδὶ. 4 ρ}.1.43.5; ὈΔΡΤΙΒΥΉΔ] 0115 ἃ5 
νοὨϊοΐο5 οὗ στᾶος, βευαρ.σμεὴ.22.2; οἵ Οσημϑὶ. 4.Ρ}.1.42.22. ἐὐοἢατιβῖ 
ὅταν διδῷ τὴν χ. τὸ πνεῦμα...ὅταν ἴδῃς τὸ πρόβατον ἐσφαγιασμένον 
ΟΠ γυϑΞ.εὐενιεί.3(2.ΔοΥὉ); οὐδὲ τὸ..«σῶμα μεταβληθήσεται, ἀλλ᾽.. «ἡ 
ζωοποιὸς χ. διηνεκής ἐστιν ἐν αὐτῷ Ογτ.εῤ.8,χ(52.3658); τὰ ὁρώμενα 
σύμβολα τῇ τοῦ σώματος καὶ αἵματος προσηγορίᾳ τετίμηκεν, οὐ τὴν 
φύσιν μεταβαλών, ἀλλὰ τὴν χ. τῇ φύσει προστεθεικώς ΤΠαϊ ἐγ ΩΉ.τ(4. 
26): ἃ5 νϑἢϊςβ οὗ ρστβος πα δἰπιοξὶ ραυδίθα ψ ΜΠ 1{ εὐχαριστία... 
χ. ἐπαινουμένη (Ἰεπι. ῥαεά,2.2(ρ.168,6; Μ.8,4124)}; ὁ ἱερεὺς ...«κατα- 
φέρων. ..τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον..«ἵνα ἡ χ. ἐπιπεσοῦσα τῇ θυσίᾳ δι᾿ ἐκείνης 
ονάἀνάψῃ ψυχάς (Ὦτγ5.5ας.3.4{0.52.1 τ; 1.383.) ; οὗ βεβαπτιομένοι καὶ 
τῆς θείας ἀπογευσάμενοι χ."...«ὁ σατανᾶς.. «αὐτὴν ἀποφρίττειν ἀνα- 
πείθει τὴν χ. ... ἀπορρήξαντες τοίνυν τὸν ἐκείνου δεσμὸν..«προσίωμεν 
τῇ θείᾳ χ., καὶ εἰς ἁγίαν μετάληψιν ἀναβαίνωμεν τοῦ Χριστοῦ ὕγτυ.7ο. 
43.6(4.3245.-3250}; {ὀῥὈα!μλαποη.τβ(ρ,78.7; Μ.34.11104); Ὀϊοη ΑΥ(Φ, ἢ, 
3.3.15(Μ.3.4438,0); ἡ χ- «.-- τοῖς ἀξίοις.. .«ἀπανονυργήτως μεταδοτέον 
ΟἼἾΓπ}}].αν.253; σομπίταβί θα ΉῊ Του θη ἔγι ἐκεῖ βρῶμα θανατο- 
ποιάν, ὧδε βρῶμα ζωοποιόν. εἰ ταῦτα φύσει σώξει, καὶ οὐ τῇ χ.ν 
κἀκεῖνο τῇ φύσει ἀνεῖλεν, καὶ οὐ τῇ προθέσει, εἰ τοῦτο τὸ βρῶμα φύσει 
σώζει, καὶ οὐ τῇ χ., κἀκεῖνο φύσει ἀναιρεῖ, καὶ οὐ παραβάσει ϑένεγ. 
εγεαὶ.6.4{(Μ.56.488). 

11. Ξαποι ἔνιρ στρα; Α. ἰΐ5. περεββεν ἴὸσ (γβίδη ᾿ξ δηα 
βαἰνδίοη δεῖ...τὴν γνώμην ὑγιῆ κεκτῆσθαι... «πρὸς ὅπερ μάλιστα τῆς 
θείας χρήζομεν χ. (Ἰ]Ἰεπη. 5 ἐγ.5.1(0.330.1; Μ.9.160); θεὸς...τὸ κατὰ θεὸν 
ζῇν ἡμῖν ἐχαρίσατο τῇ τοῦ λόγου χ. ΑἸ ΐπεικ.τ(Μ.25.1040); οὗ καὶ ἐν 
τῷ ἁγιάζεσθαι δεόμενοι τῆς τοῦ πνεύματος χ. ἴα. 4γ.1.5ο(Μ.26.1174}; 
χρεία.. «ἡμῖν χ- ... ἵνα μὴ ζιζάνιον ὡς σῖτον φαγόντες, ἐξ ἀγνοίας 
βλαβῶμεν Ογτ.Ἡ.εαἰεεῖ..4.1; προσδοκῶντες τὴν θείαν ἐπαμφιέννυσθαι 
δόξαν... αἰτία δὲ τῆς τοιαύτης ἀποδοθησομένης ἡμῖν δάξης ἡ παροῦσα 
χ. Ἀρο] ον. 5: τ-δ(ρ.62.21); οὐ γὰρ ἐν δυνάμει ἀνθρώπου, οὐδὲ ἐν 
σοφίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χ. τοῦ θεοῦ ἐστιν ἡ σωτηρία Βαδ. πον ΤΉ ἢ 5.33 
(τ.1440; Μ.29.3530); πτωχοὶ γὰρ ἅπαντες, καὶ τῆς θείας χ. ἐπιδεεῖς 
Οτ.Να2.ογ.14.1(Μ.3ς.86οα); ΟτΝ γ85.4{}}.655.4(Μ.32.320λ}; διὰ χ. 
τοῦ κυρίου πιστεύομεν σωθῆναι (οηεί Αρῥ.6.12.1ττ| οὐκ ἐν τοῖς πόνοις 
σοὺ μόνον καὶ τοῖς κινδύνοις παρέστηκεν αὕτη ἡ χ., ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς 
εὐκολωτάτοις δοκοῦσιν εἶναι συμπράττει, καὶ πανταχοῦ τὴν παρ᾽ ἑαυτῆς 
εἰσφέρει συμμαχίαν (γν58.᾿οηι.14.7) ἢ. Κον(0. 5850). 

Β. ἴῃ τεῖ. ἴο μαηλαῃ σοορεσδῖίοη ; 1. το τίου [0 αἸτἢ πειστεύσασι 
οὐνή χ. ὑπερπλεονάσει (Ἰετη. γοί.ο(ρ.64.8; Μ.8.1074}; νἱὸς...τῇ πίατει 
τὴν ἁγιάζουσαν χ. ἐπινείμας ΑΡΟ]]. ον. 5: τ--δ(ρ.62.10); τὸ δὲ ξζωο- 
ποιοῦν τοὺς βαπτιζομένους, τὸ πνεῦμά ἐστι...ζωοποιεῖ δὲ οὐκ αὐτὸ 
μόνον εἰς τὴν τελείωσιν τῆς χ. ταύτης διὰ τῆς πίστεως λαμβανόμενον, 
ἀλλὰ χρὴ τὴν εἰς τὸν κύριον προὔποκεῖσθαι πίστιν, δι᾽ ἧς ἡ ζωτικὴ 
χ. τοῖς πιστεύσασι παραγίνεται.. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ἡ διὰ τοῦ υἱοῦ 
διακονουμένη χ. ἤρτηται τῆς ἀγεννήτου πηγῆς, διὰ τοῦτο προηγεῖσθαι 
τὴν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς πίστιν ὁ λόγος διδάσκει...ὡς ἂν ἐκεῖθεν 

᾿ ἀφορμηθεῖσαν τὴν ζωοποιὸν χ. ... τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος τελειοῦσθαι 
τοῖς ἀξιουμένοις τ Ν γ55. Μ]αεεά, τοί Μ.45.1325Ὰ}); διὰ τῆς πίστεως... 
λαβεῖν χ. ας. Αερ.λον..24.6(Μ.24.66ς0) ; διὰ τοῦτο εἰσῆλθεν ἡ πίστις, 
υὐνἕνα τὴν χ. ἐπισπάσηται (Πγγπβ λοι. 5.1.2 τη 0.(8,3018); διὰ τὴν σὴν 
ἀπιστίαν οὐκ ἐνήργηκεν ἡ χ. Οντ.1...0:537-4ο(ρ.82.8; Μ,72.656}); ἃ, 
]ς.2.5(2.3348); διὰ γὰρ πίστεως ἡ τῆς χ. δόσις, καὶ πρὸς τὸ μέτρον τῆς 
πίστεως χορηγεῖται τὰ δῶρα τῆς χ. Τμάϊ, Κρη.12:3(3.131); βΎδρε 

αἴίσας (5 [6 1}, ΟΠγυ 5. οη,. δ. 4 τ Κοηι (9. 5020); 2. ργεϑεγνθά ὈΥ σοη- 
οἴδηΐϊ πυτήβη οἤοτχι οὐχ ἡμέτερον ἔργον ἔσται τὸ κατ᾽ ἀρετὴν βιοῦν, 
ἀλλὰ πάντη θεία χ. ταῦτα μὲν ἐρεῖ ὁ ἀπὸ τῶν ψιλῶν ῥητῶν τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 



χάρις 

ἀναιρῶν Οτιργῖίπε.2:τ  το(Ρ.222:6.; ΝΕ τ΄. 580Α}) ; ἵνα εὑρεθῇ πάντων ὑμῶν 
ἡ ψυχὴ μὴ ἔχουσα σπῖλον...οὐ λέγω πρὸ τοῦ λαβεῖν τὴν: χ. ..; ἀλλ᾽ ἕνα 
διδομένης τῆς Χ.» ἀκατάγνωστος ἡ συνείδησις εὑρεθεῖσα συνδράμῃ τῇ χ. 
(γγ. Η.εαἰδεᾷ. 3; :2; ἀμήχανόν ἐστὶ χωρήτικοὺς ἡμᾶς γενέσθαι τῆς θείας χ.» 
μὴ τὰ ἀπὸ κακίας πάθη προκατασχόντα τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐξελάσαντας 
Βαβιάονιῖα Ῥς.δτίτοτοῦὺ ; Μ.20.477}0); ΟΥ.ΝαΖ.07γ.46.34{Μ.36.4080); 
14. ἐαγ»}.2.1. 83. 28(Μ. 31. 1430); ἡ τοῦ θεοῦ πνευματικὴ τῆς χ. ἐνέργεια ἐν 
ψυχῇ γιγνομένη, μετὰ πολλῆς μακροθυμίας. «καὶ οἰκονομίας νοὸς μυστι- 
κῆς κατεργάζεται, καὶ μετὰ πολλῆς ὑπομονῆς... "καιροῖς τοῦ ἀνθρώπου 
ἀγωνιζομένου ΜαοιΑϑριμονι..1(Μ.34.5320); ἐκεῖνο [56. ὈΔΡΈΙ5Π1], 
φησί, χ. μόνης ἦν...εἰ γὰρ ἔνθα χ. ἦν μόνη, συνήργησεν" ἔνθα καὶ πόνους 
ἐπιδείκνυσθε, οὐ πολλῷ μᾶλλον συμπράξει ; Οὐγνβ.λονι.39.4. τῷ Μ{1.(]. 
4368); χάριτος ἦν ἡ κλῆσις" τίνος οὖν ἕνεκεν ἀκριβολογεῖται; ; ὅτι τὸ μὲν 
κληθῆναι καὶ καθαρθῆναι χ. ἦν" τὸ δὲ κληθέντα καὶ καθαρὰ ἐνδυσάμενον, 
μεῖναι τοιαῦτα διατηροῦντα τῆς τῶν κληθέντων σπουδῆς 4.60. 2(6810); : 
ἡ χ' δὲ πῶς γίνεται μεθ᾽ ἡμῶν; ἂν μὴ ὑβρίσωμεν εἰς τὴν εὐεργεσίαν, ἂν 
μὴ ῥᾷθυμοι γενώμεθα περὶ τὴν δωρεάν 14.Π05.34.2 Ἰη: Π εδ.(12.316Ὰ}; 
3. 65ρ. ἴπ Ῥταςτοα οὗ 561{- ἀξ η14] Δ ηα '"νἱγτὰ8 ὀφείλουσιν... 
τὴν χ. τοῦ θεοῦ, ταπεινοφρονεῖν καὶ ὁμολογεῖν τὴν πτωχείαν αὐτῶν 
Μαςο.Αδρ.ἤον.τς.27(}1.34.593); οματίεν, ἐδ.26. τό(6858) ; ρυυτΠοδίίοη, 
Δ, εἰευ,τ(ΟοΙΑ); ἡ τοῦ πνεύματος χ., παρόντων μὲν ἡμῖν ἔργων 
ἀγαθῶν, καὶ ἐλεημοσύνης πολλῆς ἐπιχεομένης τῇ ψυχῇ, μένει καθάπερ 
ἐλαίῳ κατεχομένη ἡ φλόξ' ταύτης δὲ οὐκ οὔσης, ἄπεισι (ἢ τυβ. Ποηι. 
1.6 ἴη ΖΟογ.4: 12(3.26 τ Α}; Βατα τ, Ογτ.1ς.1.3(2. 658); ἡ ἡ μὲν χ.ι, 
τοῖς ἐν Χριστῷ βαπτισθεῖσι, μυστικῶς δεδώρηται" ἐνεργεῖ δὲ κατὰ 
ἀναλογίαν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, καὶ κρυφίως βοηθεῖν ἡμῖν ἡ χ. 
οὐ παύεται, ἐφ᾽ ἡμῖν δέ ἐστι ποιεῖν ἣ μὴ ποιεῖν τὸ ἀγαθὸν κατὰ δύναμιν. 
πρῶτον μὲν θεοπρεπῶς διεγείρει τὴν συνείδησιν. ὅθεν καὶ κακοποιοὶ 
μετανοήσαντες τῷ θεῷ εὐηρέστησαν. πάλιν ἐν διδασκαλέᾳ τοῦ πλησίον 
ἐγκρύπτεται. ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῇ διανοίᾳ παρέπεται, καὶ 
διὰ τῆς φυσικῆς ἀκολουθίας ἐκδιδάσκει τὸν νοῦν τὴν ἑαυτῆς ἀλήθειαν. 

εἰ οὖν τῆς μερικῆς ταύτης ἀκολουθίας μὴ κρύψωμεν τὰ τάλαντον, εἰς τὴν 
χαρὰν τοῦ κυρίου ἐναρχῶς εἰσελευσόμεθα Μέατς. τ ορι5ε.2.56(Μ. ὅς. 
0370); Ῥτάγεγ, ΝΠ ῤὈ.3.211(Μ.70.520Ὰ}; 4. Πέπσα τᾶν θὲ ἰοβί: 
8. πο δον τί πταϊπμθα Ὀγν (ποβέϊοβ ἡμᾶς [56. ΟΥΠΟΘΟΧ]..-ἐν 
χρήσει τὴν χ. λαμβάνειν λέγουσι, διὸ καὶ ἀφαιρεθήσεσθαι αὐτῆς" αὐτοὺς 
δὲ ἰδιόκτητον ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ἀρρήτου. . συζυγίας συγκατεληλυθυῖαν 
ἔχειν τὴν χ. Ἰτοη ἦαέγ.1.6.4(Μ.7.5ο094}; ἀναφαέρετος γὰρ ἡ χ. ἨΟτΔΟΙ ΟῚ 
ἘΡ.Όγ. 70.1τ3.το(ρ.234.23; ΝΜ ,14.4128};} “44. Βανγηνβίρ.295.10); Ὁ. Ἰοδῖ; 
650. τοῦ ρηᾶ6, Οὐσηςί. Αρ.8.2.7; πῶς πίπτουσιν οἱ ἐνεργούμενοι 
ὑπὸ χ. θεοῦ; αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ οἱ καθαροὶ ἐν τῇ ἰδίᾳ φύσει... πίπτουσιν. 
ἄρχεται γὰρ ἐπαίρεσθαι, κατακρίνειν καὶ λέγειν" οὐ ἁμαρτωλὸς εἶ, 
ἔχειν. δ᾽ ἑαυτὸν δίκαιον Μᾶς. Αδρ.ἠο᾽.7.4(Μ,34.5250); οἱ ἔχοντες τὴν 
χι» ἐὰν ἐπαρθῶσι. ... αἴρει ἀπ᾽ αὐτοῦ ὃ κύριος τὴν χ. αὐτοῦ 18.15.27 
(5930) ; ον ΟΥΝΆΖ.ογ.90.2(Μ..3.5.8218); [τοῦρη νο]απίαγν δν}} ὅπον 
γὰρ αὐτοπροαίρετος πονηρία, ἐκεῖ καὶ ἀποχὴ τῆς χ. Οντ. ἢ. εαἰεε. 
6.28: 1.15.25; ΤΠΤΟΌΡΉ ὨΘΡΊρΈΠΟ6. 84 ᾿πϑί Ὀ]Π1γν τοῖς διὰ τὸ τῆς 
γνώμης ἀνίδρυτον, εὐκόλως, ἣν ἐδέξαντο χ. ἀπωθουμένοις Βαπ. δ ῥτν6Ὶ 
(3.51Ὲ; Μ.22.180}) ; εἰ δύναται πεσεῖν ἄνθρωπος ἔχων χ. ; ἐὰν ἀμελήσῃ, 
πίπτει..-«πολλὴ γάρ σοι ζημία γίγνεται ἀμελοῦντι, εἰ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ 
μυστηρίῳ τῆς χ. δοκεῖς ἐξετάζεσθαι ας. Αορ.κονη. τς. τ6(Μ.34.5850); 
οὐχ ὅτι ὁ θεὸς τρεπτός ἐστι... ἀλλ᾽ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι οὐ συμφωνοῦσι 
τῇ χ." διὰ τοῦτο ἐκτρέπονται 1.15. 36(600}}; ἐκπέπτουσι δὲ τῆς χ. 
ἀπὸ δύο πραγμάτων: ἢ ὅτι τὰς ἔπιφερομένας θλίψεις οὐχ ὑπομένουσιν' 
ἢ ὅτι εἰς τὰς ἡδονὰς τῆς ἁμαρτίας ἐνηδυνθεῖσαι ἀπέμειναν ἐν.42.2 {7690}; 
ς. Ραΐ τεϑιογεα Ὀν ρϑηϊΐθηςε ἡ μὲν χ. ἀμεταμέλητος διαμένει τοῖς 
βουλομένοις, κἄν τις ἐκπεσὼν μετανοῇ ΑἸΗ..4γ.3.25(Μ.26.2768); Μδο. 
Δερ,ἠονιτϑ.τό(Μ.34. 5850) ; 5. στᾶσε δηᾶ ἔτεα ψν}}]: 8. στᾷος 065 ποῖ 
Θχοϊαᾶς ἔτοα 11} οὐκ ἠδύναντο ἁμαρτάνειν οἔ ἀπόστολοι, εἰ ἤθελον, ἢ 
καὶ αὐτοῦ τοῦ θελήματος ἰσχυροτέρα ἦν ἡ χ.;..«οὐ λέγομεν, ὅτι ἡ χ. ἐν 
αὐτοῖς ἠσθένει, ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι παραχωρεῖ ἡ Χ' καὶ τοῖς τελείοις 
πνευματικοῖς ἔχειν τὰ θελήματα....καὶ τρέπεσθαι ὅ ὅπου βούλονται δος. 
Αερ λοη.27.1τ1(}1.34.70» -7Ο1Ὰ}) ; ὁρᾷς, ὅτι μετὰ τῆς χ. τοῦ θεοῦ καὶ τὰ 

παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσέφερον ; πανταχοῦ γὰρ τοῦτο χρὴ παρατηρεῖν, ὅτι μετὰ 
τῆς χ. τοῦ θεοῦ καὶ τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν ἐπιδεικνύουσι (Ὦγγ5, ΠΟΉ.ΤΤ.Ι ΤῊ 
«(4 ς.(9.008} ; 1ὁ.13.2(τοδ.}); χ. ἄνωθεν δεδομένη. οὐ μὴν ἐπειδὴ δωρεά, 
διὰ τοῦτο τὸ αὐτεξούσιον ἀνήρηται 1ἅ.}ιον.4.5.1 τη δῖ. (7.476); 1ά. 
μομι. 1.2 ἐπ Κορμ.(9.6330) ; ον τὰς τεναγὰ ἄμε ἴο ροοαᾶ ψγόοσκβ, 1Ὁ. 
2.3(440Α}; Ὀπῖ οἵ. Ματο γ ἀρτέδε.,2(Μιν6 5. 20() ; Ὁ. νίενν [πδῖ ρτασα 
ἀεροπαᾶς οὐ υτηδη δἤἴοτ οὔτε ἡ τοῦ πνεύματος χ. τὴν ἡμετέραν 
προφθάνει προαίρεσιν ΟὮΥγΒ.0}}.1.5 1η 2 ογ.4:.153(4.2640):; ἰά, ἤν. 
15.3 ἴῃ «(4..(0.1230}} οἵ 4 ονιι το. 5 ἔνε Μ1|1.(7. 2510}; γαοάϊβεα ὃν 
αἰν!ηδ ἔοσεκηον]θάρε ἡ γὰρ χ. εἰ μὴ τὰ παρ᾽ ἡμῶν πρότερον ἐζήτει, 
ἀθρόως ἂν εἰς τὰς ἁπάντων ἐξεχύθη ψυχάς... ἐπειδὴ δὲ τὰ παρ᾽ ἡμῶν 
ζητεῖ, διὰ τοῦτο τοῖς μὲν ἕπεται καὶ παραμένει, τῶν δὲ ἀφίπταται, εἰς 
δὲ τοὺς λοιποὺς οὐδὲ τὴν ἀρχὴν καθικνεῖται, ὅτι δὲ προαίρεοιν πρότερον 
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ει 

«οἱ ἔχοντες. 

χάρις 

ἐξέτασας, οὕτω τὴν χ. ἔδωκεν ὁ θεὸς πρὶν ἤ τε θαυμαστὸν ἐπιδείξασθαι 
τὸν “μακάριον. ἐκεῖνον, ἄκουσον τί περὶ αὐτοῦ φησι" σκεῦος ἐκλογῆς 
μοί ἐστι...ταῦτα οὕπω τῆς. χ. παρούσης ἐμαρτύρησεν ὁ τὰς καρδίας 
ἐμβατεύων ἡμῶν 14. ΦΟΉΉΡΉΜΟΙ. Ι «θ(.. 137Ὲ -138Ὰ}}; ς. Ὀυῖ “Ῥιθνεπίεηϊ 
βτδοε' οί ϑχοϊυαεβά καὶ γὰρ. τὰ τοῦ νάμου καὶ. αὐτὰ χάριτος ἦν, καὶ 
αὐτὸ τὸ γενέσθαι ἡμᾶς ἐξ οὐκ ὄντων. οὐ γὰρ κατορθωμάτων, προῦης 
ἡργμένων ταύτην ἐλάβομεν τὴν ἀμοιβήν" πῶς γὰρ οἱ μηδὲ ὄντες; ἀλλὰ 
θεοῦ πανταχόϑεν τῆς εὐεργεσίας κατάρχοντος ἰὰ.ἤρηι.14.2 τη 70.(8. 
818); Ἰ4,ἠον.9.1 ἡ ἀεη.(4. 664); 1.23. 5(2154); 6. ἱπιρατιεά ὈΥ δνϑη- 
σε] ίβπι ψυχαὶ ἐλλαμφθεῖσαι παρὰ τοῦ πνεύματος. ..εἰς ἑτέρους τὴν χ. ἐξ- 

. ἀποστέλλουσιν Β45. δ ῥΊγ. 23. 200; Μ.32.1098); Μας, Αδρ.λο».17.8(Μ, 
344.629Α}; εἰ μὴ μεταδοέην ἑτέροις τῆς δοθείσης μοὶ χ., λόγον ὑφέξω 
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως Ν1].6}}.2.20(Μ,79.2120); ᾿Εφραὶμ...τῇ Σύρων κεχρη- 
μένος φωνῇ τῆς...χ. τὰς ἀκτίνας ἠφίει Τπάτ,ἢ..6.4.20.τ(3.τοοβ). 
σ. εἤξοῖδ; 1, Ρυπποδθοη ἔγοτηῃ ἰὶπ πα βεϊναίίοι οἵτινες, ἐν... 

πάσῃ ῥυπαρᾷ πράξει ὑπάρχοντες, διὰ τῆς παρὰ τοῦ...᾿]ησοῦ.. .Χ' τὰ 
ῥυπαρὰ πάντα...κακὰ ἀπεδυσάμεθα Ταρι. ἀταϊ. ττῦ, τ(Μ. ἣ 448); ἐκ τοῦ 
κατὰ χ. τὴν ἀπὸ τοῦ κυρίου...-περιλειφθέντος εἰς τὴν αἰώνιον σωτηρίαν 
1.32.2(5448) ; ὁ ἄνθρωπος...δεξάμενος τὴν χ, τοῦ πνεύματος ...καὶ τὴν 
χ. μὴ ἐνυβρίζων δι᾿ ἀμελείας... δυνήσεται τῆς αἰωνίου ζωῆς ἐπιτυχεῖν 
Μας.Αοσι λον. 24.6(Μ.34.6650); ἔτϑϑίης 5080] ἔγοτῃ ἀν]}, ἐδ.17.3(6258); 
τί ἐστιν ἡ χο...; ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ κάθαρσις (Πγγ5. ἔρον, 
34.2 ἴῃ Πεὺ.(12.5316Ὰ)}; ἡ χ- σώζει 14. ἦοη. 4.5.1 τῷ 44ς.(0.3370)} οὐκ 
ἔστι μιοθὸς ἔργων ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ χ. δεσπότου Μᾶτο. "" 
οριεξο.2. 1(Μ. ὅς. 9290); χρὴ πρῶτον ἐν τῇ καρδίᾳ ἔχειν τὴν χ. 
οὕτω κατ᾽ ἀναλογίαν εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ΓΝ 2.1 ἽΝ 
(πα 24}; 16.2.13 Ξ(0400); νικᾷ γὰρ ἡ χ. δικαιοῦσα τὸν ἀσεβῆ, καὶ μώμου 
παντὸς ἀπαλλάττουσα τοὺς ἠλεημένους Ογτ..5.5.2(2.750}) ; τοί. Κοτη. 
71:23 δεῖξαι [50. 5. Ρ41}}} τίνες μὲν πρὸ τῆς χ. ἦμεν, τίνες δὲ μετὰ τὴν χ. 
γεγόναμεν' καὶ οἷόν τι προσωπεῖον τῶν πρὸ τῆς χ. ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας 
πολιορκηθέντων ἀναλαβών...δείκνυσι δὲ τὸν νόμον ἐπικουρῆσαι μὴ 
δυνάμενον Τπάτ, Κορ,.7:23(3.70); 2. ΒΟ ΘΠ ὧν ἐστι ποιητής, τούτων 
καὶ πατὴρ κατὰ χ. ὕστερον γίνεται... ἵνα γινώσκωσιν, ὅτε ἐξ ἀρχῆς μέν 
εἶσι κτίσματα, ὅταν δὲ κατὰ χ. λέγωνται γεννᾶσθαι, ὡς υἱοΐ, ἀλλ᾽ οὐδὲν 
ἧττόν εἰοι πάλιν οἵ ἄνθρωποι ποιήματα κατὰ φύσιν Α1ἢ.. 4γν.2.5ο(Μ.26, 
2734,0); κατὰ χ. ἔχοντες τὸ υἱοὶ εἶναι θεοῦ διὰ τὴν τοῦ πνεύματος... 
μετουσίαν, κατὰ χ. ἔχομεν τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ κτίσει ἈΡΟ]] Κρ». 
8:2ο(ρ.66.4{.}; οἰ Μας Αεριλονι.2.5(}1.34.468.}); ἀντὶ. δούλων ἐλευ- 
θέρους, ἀντὶ νηπίων τελείους, ἀντὶ ἀλλοτρίων κληρονόμους ἐποίησε καὶ 
υἱοὺς ἡ χ. Γμτγβ. εοηηη ἴμ Οαϊ, 4τ6{.(10.70 50}; 3. νἱγίαθ5. ἴῃ 56, 
φεύγοντες... βδελυκτὰς ἐπιθυμίας...κολληθῶμεν οὖν ἐκείνοις, οἷς ἡ χ. 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ δέδοται" ἐνδυσώμεθα τὴν ὁμόνοιαν ταπεινοφρονοῦντες 
τΟϊορ.30.3; πιστεύω. γὰρ τῇ Χ.» ὅτι ἕτοιμοί ἐστε εἰς εὐποιΐαν θεῷ 
ἀνήκουσαν Ἰρτ. Ροῖνε.7.3; αἰσθάνεσθαι ὀφείλει τῆς χ. ... ἐν ταῖς ἀρεταῖς 
Μαο,Αορ λον. 24.6(Μ.34.6650}; 19.44.0(7858)}; ἡ χιν ταῖς καρδέαις 
τῶν πιοτῶν ἀτρέπτως ἐπιβάλλουσα, ἁρμοζούσας ταῖς ἀρεταῖς τὰς 
ἐνεργείας χαρίζεται" τῷ διὰ Χριστὸν πεινῶντι γίνεται τροφή Μᾶτο. 
Ἐχιορεσς.2ιτοοί 6 ς.0458); 65ρΡ. παμ ν ἡ χ. διδάσκει αὐτὸν εἶναι 
πτωχὸν τῷ πνεύματι Μασ. Αερ.βον.12.3(Ν}.34.5570); 1δ.16.12(6218) ; 
οὐκ ἔστι συνειδήσεως κατάγνωσις ἡ ταπεινοφροσύνη, ἀλλὰ χ. θεοῦ 
Ματγο. Ετιοῤηίδε. το Μ ός. 9454}; Ρσόοῦ οὐ 115 ργδβθῆςε, Μασάδα. 
μορ.1ς.3](6ο1ΑᾺ}; 4. νἱοίοτν Ὀν Ὶ παίυγα πολλαὶ γυναῖκες ἐνδυναμω- 
θεῖσαι διὰ τῆς χ. τοῦ θεοῦ ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεῖα χ( ἰδ. Εν. 
τὰ διὰ τὸ εἶναι μέγιστα καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον τυγχάνειν.. «ἀδύνατα τῷ λο- 
γικῷ καὶ θνητῷ γένει καταλαβεῖν ἐν πολλῇ..«ἐκχεομένῃ ἀπὸ θεοῦ εἰς ἀν- 
θρώπους χ. θεοῦ διὰ τοῦ τῆς..χ. ὑπηρέτον... Χριστοῦ καὶ τοῦ συνεργοῦ 
πνεύματος βουλήσει θεοῦ δυνατὰ γίνεται Οτ.οΥ.τ(Ρ.207.41.; Μ.11.416Ὰ}); 
τὴν γὰρ ἀπὸ τῆς φύσεως συμπάθειαν μεσιτεύουσα ἡ χ. ἐνίκησε (Πγγ5. 
“ἄππα 3.2(4.7240); συμπαρῆν αὐτῷ [56. ξΟ5ΕΡἨ]...χ.» καὶ αὐτὴ αὐτῷ 
πάντα τὰ δυσχερῆ ἐξευμάριζεν 1Δ.ἀονι.62.3 ἴθ σεν (4.5054}; τηαΚίης 
πιθῃ ἐν πο 16, ἐδ. 4.2(230}} ; ΞΕΓΟΠριτΠοπιηρ τπδυῖντϑ, ΙΔ. ραμ Μίαεε, τ. 
τί2.6244Α}); τεπηον!ηρ ἔδαγ, ᾿ἃ. ἤορι. 1.1 ἴῃ ΤΟ ον (1ο.50); 5. 5 ΠΩΙ ΤΙ 65 
χ- --- παρέχουσα νοῦν, φανεροῦσα μυστήρια, διαγγέλλουσα καιρούς, 
χαέρουσα ἐπὶ πιστοῖς, ἐπιζητοῦσι δωρουμένη ΤορΉ τα. 5, ἡ μὲν χ, 
ἀδιαλείπτως σύνεστι καὶ ἐρρίζωται,...καὶ ὡς φυσικὸν καὶ πηκτὸν 
ἐγένετο, αὐτὸ τὸ συνὸν τῷ ἀνθρώπῳ ὡς μία οὐσία" πολυτρόπως δέ, ὡς 
θέλει πρὸς τὸ συμφέρον, οἰκονομεῖ τὸν ἄνθρωπον. «καὶ αὐτὴ ἡ λαμπὰς 
πάντοτε καιομένη..«ὅταν φαιδρυνθῇ πλέον ἐν μέθῃ ἐξάπτεται τῆς 
ἀγάπης τοῦ θεοῦ Μας. Αορ λονη.8.2(Μ.34.528})}; οὐ γὰρ ὅσον ἐχρήζομεν 
εἰς τὴν τῆς ἁμαρτίας ἀναίρεσιν, τοσοῦτον ἐλάβομεν μόνον ἐκ τῆς χ., 
ἀλλὰ καὶ πολλῷ πλέον...κολάσεως ἀπηλλάγημεν, καὶ κακίαν ἀπεδυσά- 
μεθα πᾶσαν, καὶ ἀνεγεννήθημεν ἄνωθεν, καὶ ἀπελυτρώθημεν, καὶ 
ἡγιάσθημεν, καὶ εἰς υἱοθεσίαν ἤχθημεν.. καὶ ἐγενόμεθα ἀδελφοὶ τοῦ 
μονογενοῦς, καὶ εἰς τὴν σάρκα αὐτοῦ τελοῦμεν, καὶ ὥσπερ σῶμα 
κεφαλῇ, οὕτως ἠἡνώμεθα. ταῦτα οὖν ἅπαντα περισσείαν χ. ἐκάλεσεν 
ὁ Παῦλος (ῃγνϑ, δον. 10.2 τη Κορ. (0.5228); τοιαύτη γὰρ ἡ χ. ἐκείνη" 



χάρις 

κἂν ἀθυμίαν εὕρῃ, διαλύει, κἂν ἐπιθυμίαν πονηράν, δαπανᾷ, κἂν δει: 

λίαν, ἐκβάλλει, καὶ οὐκ ἀφίησι λοιπὸν ἄνθρωπον εἶναι τὸν μετασχόντα 

αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰς αὐτὸν μεταστάντα τὸν οὐρανόν, πάντα τὰ ἐκεῖ 

φαντάζεσθαι παρασκευάζει 1ά.ἦἤον!.7.5.5 ἴῃ 76.(8,44.5Ὰ}); Ἰᾶ λον 4.1 

ἐπ θη. (4.448); στϑοε 85 Ὁοϊμίηρ οὗ 5οὰ], ἸρῃΡοΐνετ. 
Ὁ). ἴπ ταν ϑί. Πξδ; 1. Ὀτηδτηρ ἀθουΐ ταγϑῖ. Ἔχρογίεπος οὐ χάριτος 

ἄνευ τῆς ἐξαιρέτου...ἄνω τῶν ὑπερκειμένων αἴρεται ἡ ψυχή ΟἸετη.ἐν. 

ςαχίρ 81:10; Μ.0.1248}; ἔκδιψος [56, ψυχή]---εἰς τὰ τῆς χ. μυοτήρια 
“ν καὶ πόθον ἔμπυρον διὰ τῆς χ. ἀεὶ ἐν αὐτῇ πρὸς τὸν οὐράνιον νυμφίον 

ἀνακινοῦσα Μας.Αεριλοηι.το 4(Μ.:34.544Ὰ); κατὰ βάθος ἐνεργουμένη 

χ. βαστάζει τὸν. νοῦν, καὶ ἀναφέρει εἰς τοὺς οὐρανούς... εἰς τὴν αἰώνιον 

κατάπαυσιν ἐδ.τό.τα(62τ0) ; ἐν. τϑ,.7(6498) ; Κπον]εάρε οὗ σοῦ λείπεται 
δὴ θεία χ. ... τὸ ἄγνωστον νοεῖν (] τὴ. 5͵γ.5.12(ρ.381.7; Ν.0.1244}); ΟΥ̓ 

(εἷς. 6.τα(ρ.82.1τ; Μ.11.13098); δ.7.44{0.1095.1; 14840); ψυχῇ. τῇ διὰ 

τῆς χ. ἐπιγινωσκούσῃ τὸν θεόν Μας. Αερ.λολη.15.4({5770) ; ΠΡετγαΠΙΟη 
ἔχοπι ραββίοηβ, 1Ὁ.9.7(5360); ἐῤ.9.13(5400); ἡ ψυχὴ δύναται διὰ. 
τῆς 'χ. ἀξιωθῆναι. τῆς ἀπαθείας ῬΆΪΠΟΧ.}.37(0.184); Βρίττα4] σοη- 
βοϊατίομ. ἔχουσαι παράκλησιν τῆς χ. ἐν ἀναπαύσει, καὶ πόθῳ, καὶ 
γλυκύτητι πνευματικῇ Μας. Αοριἤπονοτο, (δ 410) ; ἀπ ΘΠ ΠΡ ΤΕ πτηθηζ᾽ 
τῶν ἰδίων πτερύγων [1.6. ΜΒΙΟΝ πα πα Ὀαΐοτα ἘΔ] ἐγνυμνώθημεν" 
διὰ τοῦτο ἐπεφάνη ἡ τοῦ θεοῦ χ. φωτίζουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀποθέμενοι τὴν 
ἀσέβειαν... .πᾶλιν δι᾽ ὕσιότητος.«πτεροφυήσωμεν τι ΝΝ υ88.}ι07.15. ΤΉ 

(απ. (Μ.44.ττοῖα) ; 2. σουκίπρϑ οὗ στᾶος πὶ βριττα8) 116 ἡ τοῦ θεοῦ 

σοφία...τὰς οἰκονομίας τῆς χ. εἰς τὸ γένος τῆς ἀνθρωπότητος ἐξεργά- 

ζεται ποικίλως, πρὸς τὴν τοῦ αὐτεξουσίου θελήματος δοκιμασίαν. «οἷς 
μὲν γὰρ προαπαντῶσι τὰ.-«δωρήματα..«ἄνευ καμάτων ..«ἔτι δίδωσι τὴν 
χ- ὁ θεός, οὐκ ἀργῶς. «ἀλλὰ σοφίᾳ τινὶ ἀρρήτῳ....εἰς τὸ δοκιμασθῆναι 
τὴν προαίρεσιν. «τῶν ταχέως ἐπιτυχόντων τῆς θείας χ,» εἰ ἤσθοντο᾽ τῆς 
εὐεργεσίας...καὶ γλυκύτητος τοῦ θεοῦ, κατὰ ἀναλογέαν τῆς ἄνευ πόνων 
ἰδίων χ., ἧς καταξιωθέντες ὀφείλουσι...«τὸν ἐκ.»"προαιρέσεως ἀγάπης 
καρπὸν ἐπιδείξασθαι... οἷς δὲ καὶ ἀναχωρήσασι τοῦ κόσμου. ..καὶ. ἐμ 
πολλῇ “προσκαρτερήσει εὐχῆς καὶ νηστείας...τυγχάνουσιν, οὐκ εὐθὺς ὁ 
θεὸς δίδωσι τὴν χ. ... ἀλλὰ σοφίᾳ τινὶ ἀρρήτῳ εἰς δοκιμασίαν τοῦ αὖτ- 
εξουσίου θελήματος Νίας. Αδρ.ἀθη,.20.1,2[Μ.34.7168.:) ; ἡ χ. κρυπτῶς 
ἐργάζεται ἐν ταῖς καρδίαις τὴν ἑαυτῆς ἀγάπην, καὶ μεταβάλλει ἀπὸ 
πικρότητος εἰς γλυκύτητα 1δ.τ6.7(6170); διτς. οί 804,8); ἔστιν ὅτε 
μέλλοντος τοῦ ἀνθρώπου πειρασμῷ .:-«προλαβοῦσα ἧἦ χ. --- παρηγορεῖ 
τὴν ψυχήν... ὅταν τοίνυν ὃ ἄνθρωπος...ἐπικρατήσαντος τοῦ πολεμίου, 
καὶ ἀθυμήσῃ, καὶ ἀπογνῷ ἑαυτοῦ, τότε πάλιν ἡ χ. ἐφίπταται τοῦ θεοῦ, 

φυγαδεύουσα μὲν τὸν δαίμονα ΝΊ!.4}}.3.40(Μ.79.4050); ἡ χ. τὴν ἀρχὴν 
ἐν αἰσθήσει πολλῇ τὴν ψυχὴν τῷ οἰκείῳ εἴωθε περιαυγάζειν φωτί" προ- 
ἴόντων δὲ τῶν ἁγίων ἀγνώστως τὰ πολλὰ ἐνεργεῖ τῇ θεολόγῳ ψυχῇ τὰ 
ἑαυτῆς μυστήρια, ἵνὰ τότε μὲν ἡμᾶς χαίροντας εἰς τὸ ἔχνος ἐπιβάλλοι τῶν 
θείων θεωρημάτων ὡς ἐὲ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν καλουμένους, ἐν δὲ τῷ μέσῳ 
τῶν ἀγώνων. ἀκενόδοξον ἡμῶν τὴν γνῶσιν διαφυλάττοι θιαθ. ρον. 

δοίρ.84.17); ἀἰϊβετεπὶ ἄδρυθεβ, Μαςι ςρ λό χθ.τ2(6220); ἐῤ.41.2 
(768-604); 3: ἀϊβξεταεπος Ὀεύνθοπ οροτϑζίομβ οἵ σσασα ἃπα ἀθία- 
βἰόπϑ τὰ τῆς χ. χαρὰν ἔχει, εἰρήνην ἔχει.-. «τὰ δὲ τῆς ἁμαρτίας εἴδη ἐστὶ 
ἐεταραγμένα....ἐν..«τῇ χ. ἐστιν ὅμοια ἀληθείας, καὶ ἔστιν αὐτὴ ἡ ὑπό- 
στασις τῆς ἀληθείας.. οὕτως. ἐστί τινα τῆς χ., ὅτε μακρόθεν αὐτοῦ ὡς 
ὁράσεις τινὰς βλέπει ὁ ἄνθρωπος, καὶ χαίρει εἰς αὐτὰς τὰς ὁράσεις, καὶ 
ἔστιν ἄλλος, ὅτε εἰσέρχεται εἰς αὐτὸν ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ 18.7.3(525..8); 
Παῦλος... εἶπε γὰρ πάσας τὰς θεωρίας ἃς ἡ γλῶσσα ἱκανοῖ δεῖξαι αὐτὰς 
ἐν τῇ χῶρᾳ τῶν σωμάτων, φαντασίαι ἐἰσὶ τῶν λογισμῶν τῆς ψυχῆς, καὶ 

οὐχὶ ἐνεργεία τῆς χ. Ῥλΐοα, Ρ.26(ρ.184). : ἣν εν 
ἘΝ ρυθοε βηᾷ βίῃ ἀκμὴν γὰρ οὐδένα εἶδον τέλειον ἄνθρωπον 

Χριστιανόν...ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἀναπαύεταί τις ἐν τῇ χ.» καὶ εἰσέρχεται εἰς 
μνατήρια..--καὶ εἰς ἡδύτηγὰ πολλὴν τῆς χ.» ὅμως καὶ ἡ ἁμαρτία σύνεστιν 
ἀκμὴν ἔσω" αὐτοὶ δέ, διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χ, ..» νομίζουσιν ἐλεύθεροι 
ἐἶναι καὶ τέλειοι; παρὰ ἀπειρίαν σφαλλόμενοι; ἐπειδὴ ἔχουσιν ἐνέργειαν 

τῆς χ. ας, Δοσι λοι. 8.5 (}1.34.5328}; πολλοὶ καίτοι συνούσης τῆς χ.» 
κλεπτόμενοι ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας οὐκ οἴδασιν 1.15. 28(5030) ; 51π σοεχῖδῖ- 
ἰὴρ ὙΠΠ' Ρταοα ἐνδη ἴῃ σᾶϑε Οἱ ροβε όβ, 1δ.17.1(6280) ; θαὶ ἀθαπ- 
ἄδποα οὗ σσδοβ ἀδαάβῃβ 5ίη, ἐδ.16.24{6τ66) ; θεὸς...οὐκ ἀφίησι πάντα 

ἄνθρωπον ἄνευ τῆς αὐτοῦ χ. οὐ γὰρ μόνον τοῖς δικαίοις δίδωσι χι; 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἁμαρτωλοῖς...οὐ παρορᾷ τὸν ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ δίδωσι 
κἀκείνῳ μικρὰν χ. «... ἐὰν δὲ καὶ. λαβὼν τὴν χ. ἐπιμείνῃ τοῖς αὐτοῖς 
κακοῖς, τότε λοιπὸν ἀρθήσεται ἀπ᾽ ̓ αὐτοῦ καὶ ἣν ἔλαβε χ. Ἔλι5.4ἃ1. 
βογη. (Μ.86.3410..--2444).. Ὁ Ὁ Ὁ Ὸ Τ᾿ 
᾿Ὲ, χ. δι᾽ φύσις; 1. ἀοἰβοκέίοη. Ὀ. ρτβδοθ, ταῦ; Ῥβ.81::6 μονογενὴς 
οὐἔχει γὰρ πολλοὺς ἀδελφούς, οὐ φύσει, ἀλλὰ χ. ΤΑΤΉ ἀόδεν. ΒΜ 9 

(1.28.0570) ; ἡμεῖς ἄνθρωποι κατὰ φύσιν ὑπάρχοντες χάριτι πλουτοῦμεν 

τὸ καλεῖσθαι θεοί Ογτο ὸς.32(ς1,3138}; Ῥτοσισ ὦν Οὐ! δττο( Μ.87. 

17518}); οὐσίας μέν, ὡς ὅταν λέγωσιν ζἄνθρωπος" σχέσεως δέ, ὡς ὅταν 

λέγωσιν ἀγαθός....χ. δέ, ὅταν θεὸς ὁ ἄνθρωπος τοῖς λόγοις ὀνομάζηται..-- 

οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε κατὰ σχέσιν ἔχων τὸ εἶναι ἢ καλεῖσθαι θεός, ἀλλὰ 
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“Οὐ 70.τ.3ο(33;}.37.14; Μ.14.170)};} 

. Χάρις 
κατὰ...χ. γενόμενος...ἡ γὰρ χ: τῆς θέσεως ἄσχετός ἐστι παντάπασιν, 

οὐκ ἔχουσα τὴν οἱανοῦν δεκτικὴν ἑαυτῆς ἐν τῇ φύσει δύναμιν, ἐπεὶ οὐκ 

ἔτι χ. ἐστίν Μαχ.ανιδίρι (Μ:91.12314,8); 2. ἀιδίορν Ῥεῦνθθη αἰϊνίῃθ 

φύσις πὰ χ.: ἑκάστη τῆς ἱεραρχικῆς διακοσμήσεως τάξις, κατὰ τὴν 

οἰκείαν ἀναλογίαν ἀνάγεται πρὸς τὴν θείαν συνεργείαν, ἐκεῖνα τελοῦσα 

χάριτι..«τὰ τῇ θεαρχίᾳ φυσεκῶξ:- «ἐνόντα Ὀιοπ,ἀγιο ἑ.3.3(Ν]1.3.168Ὰ}); 

τοῖ, γρδτίοι ἰπ ἀϊνὶπθ ἔπαρε ἅπερ ἐστὶν ὁ θεὸς τῇ φύσει, ταῦτα κατὰ 

τὴν αὐτοῦ χ: ἔχειν δυνηθῇ καὶ ὁ ὑπ᾽ αὐτοῦ κτισθεὶς ἄνθρωπος (ε].ν2. 

λ.6.2.1ς.8(Μ.8ς.12608); 8. τεΐ, Η, Οπμοϑβί τὸ πνεῦμα φυσικὴν ἔχει τὴν 
ἁγιότητα, οὐ κατὰ χ. λαβών Βα5.6ῤ.150.2(3.2480; Μ.32.0218); 4. τεῖ, 

ΒΜΥ φύσις μὲν γὰρ τὴν τεκοῦσαν οὐκ οἶδεν οὐκέτι παρθένον, ἡ δὲ 

χ. καὶ τίκτουσαν ἔδειξε καὶ παρθένον ἐφύλαξε Τπαικ. Αποιλον»ο τ. (ρ.8ο. 

ἃς; Μ.77.13494}); 5. παζατε ταυλδιηῖ πο αἴτεγ γθοθριίοι οὗ ρτᾶζε ἵνα 

᾿ τὸ θέλημα καὶ μετὰ τὴν χ. δοκιμασθῇ, ποῦ ῥέπει. «μένει ἐν τῇ ταυτότητι 

ἡ φύσις, ὁ σκληρὸς ἐν τῇ σκληρότητι, καὶ ὃ κοῦφος ἐν τῇ κουφότητι 

Μας. Αορ.ἤονι.26.5(Μ.34.6774}; οἔϑενετ, τον.6: Ζο(ρ.240.8). 

Ο. ρτάσε. οορίγαβίεά ΗΠ: ΜοΥγΚθ, Ἔχερ. ουλ τ :6 δεῖξαι 
σπουδάζων, ἀσύμβατον ὄντα παντελῶς τὸν νόμον τῇ χ-᾿ καὶ οὐ δυνάμενα 

κατὰ ταὐτὸν ἀμφότερα ταῦτα, ἀλλὰ ἀναγκαίως ἔχον θατέρῳ θάτερον 

ὑπεξίστασθαι. ὥστε ἐν χ. ἐκλεγόμεθα, ῥᾷάδιον τὸ προσελθεῖν καὶ 

πιοτεῦσαι Χριστῷ... κατὰ χ. γάρ, οὐ δι’ ἔργα προσδέχεται, ὥστε εἰ 

χάριτι καλεῖ καὶ προσδέχεται, οὐκ ἔχομεν εἰς τοῦτο χρείαν ἔργων. 

ἐπεὶ εἰ χρείαν σχοίημεν ἔργων, οὐκέτι ἡ χ. χ. μένει. ... εἰ γὰρ ἐξ 

ἔργων προσιέναι δεῖν ἡμᾶς νομίσομεν, δῆλον ὡς ἀνήρηται ἡ χ.' ἐπεὶ εἰ 

μὴ ἀνήρηται, οὐκέτι οὐδὲ τὸ ἔργαν μένει ἔργον’ τῆς χ. οὐκ ἐώσης ὅλως 

ἔργον ὑποστῆναι" ἀλλὰ προῖκα τὴν ἐκλογὴν ἐπιδεικνυμένης. κεχώρισται 

μὲν γὰρ ἀπ᾿ ἀλλήλων τῇ φύσει χ. καὶ ἔργον’ καὶ τῷ μὲν ἔργῳ ἔπεται 

μισθὸς καὶ οὐ, χ." ἡ δὲ χ, δίδοται,. οὐχ ὡς ἀντιμισθία, ἀλλὰ δῶρον 

Οεππβά. Κον.ατ τ Ο(Μ.8ς.1716..8}); Βαμα ΒΟ  δνειηδπίβ ἴῃ ρΈπ: οὐκ 
ἐκ συνειδότος, ἀλλ᾽ ἐκ χ. θεοῦ..«ἵνα..«θεοῦ ἐπιτύχω ἔσῃ. δηήνγηντι, α; 
οἱ γὰρ συγγραφεῖς πάντες διὰ τῆς ἐνούσης ἐμφύτου τοῦ λόγου σπορᾶς 

ἀμυδρῶς ἐδύναντο ὁρᾶν τὰ. ὄντα. ἕτερον γάρ ἐστὶ σπέρμα τινὸς καὶ 

μίμημα κατὰ δύναμιν δοθέν, καὶ ἕτερον αὐτὸ οὗ κατὰ χ. τὴν ἀπ᾿ 
ἐκείνου ἡ μετουσία καὶ μίμησις γίνεται Τιδῖ.2αροΐὶ.15,6(Μ.6.4684}; οὐ 

γὰρ διὰ τῆς ἔξωθεν φιλοσοφίας ...οὐδὲ διὰ τῆς ἔξωθεν παιδεύσεως, ἀλλὰ 

διὰ τῆς χ. τοῦ θεοῦ ὈΒγυ5.ἢσηι.2.1 ἠμ τ ογ.(το,. 90); ἀἰντπα Ἰπἀρειηρηῖ 
ἢ γὰρ τὴν μέλλουσαν ὀργὴν φοβηθῶμεν, ἢ τὴν ἐνεστῶσαν χ. ἀγαπήσω- 
μεν ἰσῃ. ἔῤλῥιττι ; ὑπακοῆς ἡ χ. .-- παρακοῆς ἡ κρίσις ὈἸετη ῥγοί.το 

(ρ.69.20; Μ.8.2094); ἐδ.(ρ.75.3; 2200); . δ. 12(ρ.86,20; 2458); {815 
ψΟΙ φλθέτω χ. καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος Πῖά,το.δ; ἀπὰ θεν} 
δεκτικὴ οὖν ἡ φύσις..«ἤτοι θείας χ., ἦτοι ἐναντίας δυνάμεως Μαοιλορ. 

ἤἰονιιτβ. (Μ.34. 020}; ἡ καρδία ποίου θησαυροῦ μεμέστωται, τῆς χ. 

ἢ τοῦ σατανᾶ; 1Ρ.27.το(]ο88). : 
Ἢ. ρτάςε οὗ Αἄάαπι Ὀείοτε ΕΔ} Ἀδάμ, προλαμβάνων τὴν χ. καὶ ἅμα 

τῷ γενέσθαι τεθεὶς ἐν τῷ παραδείσῳ ΑἸῇ «ἀφογ,δ(ρ.6.1ὅ; Μ.25.4284); 

ιά..4γ».2.68(}.26.2920) ; ἐπειδὴ δὲ διὰ τὴν παράβασιν ἐκολάζετο... 

ἀπεγυμνώθη τῆς χ. Ογτ. [ο.τιο(4.954}); τοδίοτεα ὈγῪ ΟὨτῖπι, Βα5.δρῖν, 
3οί(Ξ.3 44; Μ.322.1408}; -ΟὙΥΝ γ85. ἔπι. 4(2 Ρ.03.25; Μ.45.636λ); ἔν 

τροονοτοα ἴῃ τηγϑῖ. Π|ς ὁ ἄνθρωπος, δι’ ἀπαθείας...τὴν ἀρχέτυπον χ. 

ἀπομιμούμενος ἰάμογί, (Ἀ1.46.5210}; (4. μον, 5 τὰ Οαπὶ. (Μ.44.11018} 

οἵα κονπορξ, χο( .44.2560). ; 
"ἢ, ργαίβε οὗ ρυᾶοε οὐδὲν τῆς χ. πλουσιώτερον τ. ΝᾺ 2.0».32.25(Μ. 

26.2Ζοτο); τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ θεοῦ χ.- οὐκ ἔχει τέλος, οὐκ οἷδε πέρας 

ἀλλὰ κ ἐ ἐπὶ μείζονα ἀεὶ πρόεισιν ΟΠ γγβ.ἤοηι..2 ἴῃ Κον(ο.512Ε}; 

Μαχ:καγίϊ.4:77(Μ.0ο.τοῦβα,Β). 

.Ἅ1Π1, βρθοῖαὶ πιδηϊοϑιαίοηβ οἵ ργᾶςσε; Α. ἴπ. δοοὶ, οὔοεβ, εἴς,» 

βἴ5. αἰπιοβὲ εαμαῖοα πὶ οὔἥος ἰἴ56}}{ λάβῃς τὴν τῆς ἐπισκοπῆς χ. 

ΑἸΠΙερ νας. 2(Μ.25.5258); ἴπ ΡταγοΓ β8]α αἴ σοπθθογ ΘᾺ οἵ ὈΙΞΠῸΡ, 

Θετγαρ.ἐμεἢ. 28,1; [1] .ἀρ.Οσποί. 4Ρ}.8.5.5.; Κύριλλος τῆς ἐπισκοπικῆς χ- 

ἠξιώθη ΤΗαΊ.ἢ.6.2.26.6(3.893);1}.2.30.3(005); οἴ. ὁ... ἱεροτελεστὴς...οὐκ 

αὐτὸς ἰδίᾳ χ. τοὺς τελουμένους ἐπὶ τὴν ἱερατικὴν ἄγων τελείωσιν, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ θεοῦ κινούμενος Ὠϊοτν. ΑΥ.6.}}.5,3.5(Μ,3.5128); ΡΥΕΞἸΠΟΟΑ ἑερατι κὴ 

χ. ΟΥΝ υ85.0ρ.ἐαη.5(Μ4...5.2320);. ΙΔ. ἔμν.6(2 Ρ.133.17; Μ.45.7178)}; 

Ἰοσῖ Ὀγ βοΐβηι, Βα5.}.188 εαρ.τ(3.270,8.; Μ.32.6604); ΤΠ ΚΒ τελε- 

στικὴν αὐτοῖς ἐδωρήσατο χ., ἡ ἱερὰ θεσμοθεσία Γοπ.ἀτ. .}..6.1.3(5334). 

Β.. ΡτορἤςοΥ προφητῶν χ. γινώσκεται ᾧ ίορηττ. δ; χ. προφητική 
Α(Βιερυ νας. (Μ.2ς.529Ὰ); ὅτ. 

ΝαΖ.ογ.2.τοοί Μ.3-. 5088); (Ὠτυ5. ϑαυΐά 2.1(4.1614}; Ογτ, ἢ) 5.36: 25(Μ. 

᾿ 60.0414). 
(. ναίγαοϊεβ οὐχ ὁμοία δύναμις ἡ τῶν ἐν «Αἰγύπτῳ ἐπαοιδῶν τῇ ἐν 

τῷ Μωῦύσεϊῖ παραδόξῳ χ. Οτ,(εἶ5.2.5ο(Ρ.173.12: Μ.11.8760); οὐκ ἐδίᾳ 

δυνάμει ποιεῖν τὰ σημεῖα, ἀλλὰ τῇ τοῦ κυρίου χ. Ατῇ..45..3.2(Μ.26. 

4250); ὅ τε γὰρ βίον ἄριστον ἐπιδεικνύμενος, ἐπισπᾶται ταύτην τὴν χ. 

ἴΞο. οὗὨ ταΐγβο]65]" ὅ τε λαμβάνων τὴν χ.» διὰ τοῦτο λαμβάνει, ἵνα τὸν 

ἑτέρων διορθώσηται βίον ΟὨγυ5.λοη;.46.3 ἡ ΜΙ (7 .4850)}; 1} Ὰ}}.}ς 

γιοηντοίρ.53.18; Μ.34.115460); οἱΟσησὶ. ΑρΡΡ.8.26.2.. , 



χάρισμα 

ὮὨ. ᾿ρασμιὴρ ἀπα] Ρτοθοβιησ, Γι ίορη, τι. 7; Οτο εἰ5.6.2(Ρ.72.2; Μ. 
11.12800) ; Αἴ», Δ πιο. τ4(}}.26.8654); ΟΠτνβ. ἤθη. 5.3 τῇ ΤΟ ον.(το. 
470}; ἘὈ} 4} ινοη 2η(ρ.81.15; Ν1.324.11724}}. 

ΒΕ. ταδχίγτάοπη παρεστὼς ὁ κύριος ὡμίλει αὐτοῖς 80. τηαγίνΤ5]. καὶ 
προσέχοντες τῇ τοῦ Χριστοῦ χ. τῶν κοσμικῶν κατεφρόνουν βασάνων 
Μ. Ροΐγε. 2.2; Οτωρηανὶ.2(Ρ.4.τό; Μ, τι, 5658). 
ΕΝ βοτρίατοϑ ; ; 1. 5 ἱποριχεῖ ὅσοι τοῦ θεοῦ λόγοι παρὰ τοῦ Μωΐῦ- 
σέως ἢ τῶν προφητῶν ἐγράφησαν, ἐνδείξεις εἰσὶ τοῦ θείου θελήματος 
ἄλλως καὶ ἄλλως κατὰ τὴν ἀξίαν τῶν μετεχόντων τῆς χ. τῷ... ἡγεμο- 
νικῷ τῶν ἁγίων ἐλλάμπουσαι τ Ν γ85. πη. τ2(ι ρ.280.16; Μ.45.907}}; 
2. 85 πηάειπίοοα χ. παρὰ θεοῦ μόνη εἰς τὸ συνιέναι τὰς γραφὰς 
αὐτοῦ ἐδόθη μοι, ἧς χ, καὶ πάντας κοινωνοὺς..-παρακαλῶ γίνεσθαι 
7051. 11α].58.1(Ν].6.6ο84}; οἴεσθε ἂν ἡμᾶς ποτε.. .νενοηκέναι δυνηθῆναι 
ἐν ταῖς γραφαῖς ταῦτα, εἰ μὴ θελήματι τοῦ θελήσαντος αὐτὰ ἐλάβομεν 
χ. τοῦ νοῆσαι; ἐδ.110.τ(752Ὰ}); (θη. η6 ἐσ. Ρτοθχ τ(Μ,88,530). 

Ο. οἵἴδμευ ρμαγῖς, τηβη!οϑίδτοης οὗ ρτᾶος: γνῶσις Ορρ. ζήτησις, 
ΟἸειη. ἐγ. ς αχ(Ρ.374.21; Μ.9.1008); Τήοπ. Ατ,ε,...4.4(Μ.3.1818); α15- 
σεγητπδαξ οὗ 50:15, ΑἸ .6ῤ.«(4ερ.11ὸ.1(Μ.25.5408); 1δ.4(548.4}; 1α, 
νυν. “πιο. 44(Μ.26.0084}); Ρχοϊοπρεα ῥσάγευ, ΠΠ]. οΐνε.7.3; Μας. Αθρ. 
μονιτο.4(Μ.24.6454}); 11, ΟἸΘ τ. ςγ.1.7(}.25.τ6; Μ.8.7234}; οἴ.10.2.4 
(ρ.12ο.6; 9454}; ΑἸἰπιεῤρυποη. (ΜΠ. 26.11τ88.); 14. ἐῤ..«Δἀερἧ.τ(Μ.26. 
1Ο72Α}); ΘΟΠΓΠΘΠΟΘ ἈΠ υἹἱγρίπίςυ ἐγκράτεια... θεία χ. (Ἰ6Πη.5,γ.3.1 
(ρ.1το7.0; Μ.8,11048)} 1ὁ.3.7(0.223.τϑϊ,; ττότα}; αυ Ν γοϑσγριτίρ.25:. 
τό; Μ.46.3200) ; [αϑτιηρ, Βα λον τ(2.τα ; Μ.21.1644}; τοροπίδηοο, 
το ϊεη.7.41 σχότοῖβτα, ΑΓ, “πιο. 3 (ΝΜ 1.26.8804); 1. 8δ(οοοὶ). 

ΙΝ. (ῃτιϑῖοὶ.; Α. Αὐδὴ οὐ γάρ ἐστι τοῦ πατρὸς ἴδιον καὶ φύσει 
γέννημα ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς χ, γέγονεν Ατ΄ο ἡ μα. [».4 ἀρ. ΑἸᾺ, ἅν. 
τι 5(},26.218}; κατὰ χ. λόγον καὶ υἱὸν αὐτόν ΑΥ. Τ αὶ. [ν.7; οὐδὲ θεὸς 
ἀληθινὸς ἐστιν ὃ λόγος... «ἀλλὰ μετοχῇ χ.», ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ΑΥ, 
Τμαΐ, Κγ-τὸ ΔΡ.Θὰπα.τ.6(210) ; ΟΥ̓ ΠΟΟΟΧ το]δοίίοπ οὐχ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
κατὰ χ. ἔλαβε τὸ καλεῖσθαι θεός Αἰῇῃ1ηπ.οὲ οἱ ἄγ. (Μ.26.0804}; αὐτὸς 
οὖν κατὰ φύσιν υἱός ἐστι τοῦ θεοῦ, ἡμεῖς δὲ κατὰ χ. καὶ πάλιν αὐτὸς 
κατ᾽ οἰκονομίαν καὶ χ. ἡμετέραν υἱὸς γέγονε τοῦ Ἀδάμ, ἡμεῖς δὲ κατὰ 
φύσιν ἐσμὲν υἱοὶ τοῦ Ἀδάμ..-πατὴρ γὰρ αὐτοῦ. ἐστιν ὁ θεός...κατὰ 
φύσιν, ἡμῶν δὲ κατὰ χ. τὸ. δίρο68,0) ; 1ᾶ..“4γ.1.38(Μ}.26.808) ; ποίαν δὲ 
καὶ χ. ἔλαβεν ὁ τῆς χ, δοτήρ; 1θ.1τ.4ο(ο6.) ; τ. ΝαΖ.ο».20,.ο(ρ.121.5; 
Μ.36.1130) οἱξ, 85. ἐπίκτητος. 

Β. Πιοάοτο᾽β νίενν χάριτι υἱὸς ὁ ἐκ Μαρίας ἄνθρωπος, φύσει δὲ ὁ 
θεὸς λόγος" τὸ μὲν χ. καὶ οὐ φύσει, τὸ δὲ φύσει καὶ οὐ χ." ἀρκέσει τῷ 
ἐξ ἡμῶν σώματι, τὸ τῆς κατὰ χ, υἱότητος...ὅτι ναὸς τοῦ θεοῦ λόγου 
γέγονεν Τλιοά, νηός. (Μ.33.τϑθοῦ). 
. Τπάᾶγ. ορβ. τοῖς λοιποῖς τοῖς μετεσχηκόσιν τῆς υἱότητος 

ἐλέγχεται, ἐπείπερ χάριτι καὶ αὐτὸς μετέσχηκεν τῆς υἱότητος.. 
μέντοι παρὰ τοὺς λοιποὺς τὴν ὑπεροχήν, ὅτι τῇ πρὸς αὐτὸν ἑνώσει 
κέκτηται τὴν υἱότητα" ὃ δὴ κυριότερον αὐτῷ τοῦ πράγματος χαρίζεται 
τὴν μετονσίαν ΤὨαΤ ΜΟΡΒ. Κγ.1::6.12(ρ.2οδ.1; Μ.66.988.). 
ΠΉΌ,, ἸαΐῖοΥ βἰδιθιηξηῖβ οὗ οὐ ποάοχ ροβιτοη ορρ. Αταβ απ Νε5- 
τοχίῃϑ οὐ μερικὴν αὐτῷ [30. (ἸΏ γΊ5Ε] τὴν χ. εἰργάζετο, καθάπερ ἐν τοῖς 
ἁγίοις.. «ἀλλ᾽ ἦν πλήρωμα τῆς θεότητος νΥ,[ς.2.τ(2.1048}; 4, δ65.3 
(51.25Ὰ}; μόνος...ὁ κύριος κυρίως Χριστός, ὡς ὅλος διόλου καὶ οὐ χ. 
{ῦγυ. Τί. 2)2(65,288Β ; Μ.77.1τ644}); Πξοπῖ, ΗΟ Ν ἐεί.3.8(}4.86.16328,0); 
οὐ γάρ ἐστι καὶ χ. υἱὸς ὃ ἅπαξ τὴν τοῦ φύσει υἱοῦ φύσιν ἔχων 1ᾶ. 
ἡπομορἧ (Μ.86.18768). 

Ψ. (γποβέ, ; 1. Ξδουαηιθηῖα (]τοοβίδπ) δοκεῖν τὴν ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τὰ 
ὅλα χ. τὸ αἷμα τὸ ἑαυτῆς στάζειν ἐν τῷ ἐκείνῳ ποτηρίῳ... .-ἵνα καὶ εἰς αὖ- 
τοὺς ἐπομβρήσῃ ἡ διὰ τοῦ μάγου τούτου κληϊζομένῃ χ. τε, ἤαεγ.1.13. 
2(Μ.γ.Ξ8οα}); δοκεῖν τοὺς ἀπατωμένους χ. τινὰ κατιέναι καὶ αἱματώδη 
δύναμιν παρέχειν τῷ πόματι ΗΪΡρ.λαεν.6.30(0.171.3; Μ.16.2258.); 16. 
6.4ο(ρ.171.16; 22580); 2. 45 Δ60η, ᾿χϑη.λαόν.1.1.1(}1.7.4454). 
᾿Ν, ΟὙΎΆΟΘ 85 ΒΙΡΕΥΠΑΓΟΓΑΙ Ὀοατῖν ἴῃ ἕδσε οὗ τιατίγσ, Μ. Βοΐγε. 
12.1; ἀεὶ τὸν θεὸν ἐννοουμένη [56. ψυχή].. -«ἀγγελικῇ τὸν ἄνθρωπον 
ἐξισάζει χ. ΟἸει,.ῥαρά.2.0(0.207.28; Μ.8., 4060}; σξ 14, ῥγοϊ,ττίρ.83.5; Μ. 
8.2378); τυ, πίον. 67(} 1. 26.0404); ΟΒτγγ5.ἠον.1.3 τῇ Ἐρλν(ατ, 60). 
ΜΠ]. 65. αδϑιρηαίοη οὗ ΒΜ ζωητόκος χ. ... παρθένος ΜοΙΝ. 

5)». ττίρ. 135.23: Μ.:18,2120). 
χάρισμα, τό, αυομν, εἸ ἢ, 65ρ. ϑρί τίτα] σαι; 

ΠΆΑ,, ΒΟΌΤΟΘΒ ; 1. ἀὐνηδ ; 3. οα πᾶσι γὰρ θέλει δίδοσθαι ὁ πατὴρ ἐκ 
τῶν ἰδίων χ. ᾿ῆ΄ά,τις; οὐ δύναται ἄνθρωπος ἔχειν τι χ. θεῖον, ἐὰν μὴ ἦ 
δοθὲν αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, δίδοται δὲ τὰ ἐκ θεοῦ χ. τοῖς πίστει καὶ 
ἀρετῇ πρὸς τὸ λαβεῖν αὐτὰ παρεσκευασμένοις ΟΥ̓, ξγν.44 τῷἪ [0.(ρ.510. 
68); περὶ τῶν χ., ὅσαπερ ὁ θεὸς κατ᾽ ἰδίαν βούλησιν πάρεσχεν ἀνθρώ- 
ποῖς (σηεὶ. ἀρῥιδν4.α; Ὁ. ΟὨγιϑὶ ἄμπελος...ἐκ τῶν μαθημάτων τοὺς 
βότρυς... ἀπαιωροῦσα τῶν χ. καταστάζοντας ἀγάπην, ὃ κύριος ἡμῶν 
ἐστιν ᾿]ησοῦς ΜΕ ἐν. 5.5(ρ.59.5; Μ.18.1058); ΑΙΠιρ.Αερ.1κ.1 
{Μ.2ς. 540 Ὰ}; ο. Η. ποβέ καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἔστιν ἰδεῖν καὶ θηλείας καὶ 
ἄρσενας, χαρίσματα ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ ἔχοντας [πι5ϊ. ταί. 

τοτϑ 

ν 

“ἔχων 

χάρισμα 

88.1(Μ.6.68:4), 44.Τὐον. ἃ φ2(ρ.τ68.20}; Ογτ. Η οαἰδεῖ.τ6.22; ὅτ. 
Νγββ, ξηηρε.3(2 Ρ.20.19; Μ.45. 5854); Ρῃιοχ..27{(ρ. 171}; Ἃ ἃ. 1 ΤΠ.» 
τοῦ, τ(οχ.12: ΑΠ. οἶμαι δὲ τὸ ἅγιον πνεῦμα τήν, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, 
ὕλην τῶν ἀπὸ θεοῦ χ. παρέχειν τοῖς δι᾽ αὐτὸ καὶ τὴν μετοχὴν αὐτοῦ 
χρηματίζουσιν ἁγίοις, τῆς εἰρημένης ὕλης τῶν χ. ἐνεργουμένης μὲν 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ, διακονουμένης δὲ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὑφεστώσης δὲ κατὰ 
τὸ ἅγιον πνεῦμα Οὐ, 7σ.2.το(6; ρ.65.27; Μ.14.1294); ΑἸ εῤιδέγαρ. 
(Μ.26 .θ008); : 1 .3(6334); Ομγνβ.λοηι.δό.3 τη 7.. (8.170); 6. Εῖδοε οὗ 
Ὀαρτβπι τὸ διὰ τοῦ ὕδατος λουτρόν.. «καθ᾽ αὑτὸ τῷ ἐμπαρέχοντι ἑ ἑαυτὸν 
τῇ θειότητι τῆς δυνάμεως τῶν τῆς..-τριάδος ἐπικλήσεών ἐστιν ἡ χι΄. 
θείων ἀρχὴ καὶ πηγή Ὅτ. 70.6.33(1|1Ρ.142.1; Μ.14.2514}; ἐν αὐτῇ 50. 
κολυμβήθρᾳ ].. «πάντα ὑποδεχόμεθα τῆς διαμονῆς τὰ χ. Τϊάντη. Τνίη. 
2.13(Μ.29.6024Ὰ}; σοηξεττίηρ υἱοθεσίας χ,, Ογτ, Η ῥγοεαίεεκιτό; ΚΙ. 
Βαρί.(ρ.4ο1); 2. μυταδῃ ; σΠΑτΙν ἡ γέμουσα... «τῶν χ, ΜεΙῃ.ἐγη:}.0.4. 
(ρ.1τ8.41; χαρίτων Μ.18.1850); ΑἸῃ .4ρ. ἀνηη.(Μ.26.. 1730); ἀπάθεια, 
ΤΡΑ]]λνηοη.δ.1 (0.37.3; Μ.34.11204}. 

Β. Η. Οπμοϑῖ 88 χ.: ἀνεπυρώθησαν τῷ πνεύματι... -ἀνεκαΐετο ἐν αὐτοῖς 
τὸ χ, (γυνϑιλομι. 1.1 ἦμ “42.(0.008); τεῖ. Εοπλ,8:22 ἐντυγχάνειν δὲ τὸ 
πνεῦμα τὸ χ. λέγει ΤΠατι Μορϑ5. ομ.8: 2(ρ,τ4τ.14; Μι66.8200) ; τεῖ. 
τοῖς: ἵνα σωθῇ τὸ ἐν αὐτῷ πνεῦμα ὅπερ ἐοτὶ τὸ χ. ϑόνοτ (ον. 
5:1--5(Ρ.244.8); πνεῦμα δὲ ἐνταῦθα οὐ τὴν ψυχὴν καλεῖ, ἀλλὰ τὸ χ. 

Τάτ. σύ ογ.5:4{.(3.103}; τοῦ, τύῦγιδ: το -20 δοξάσατε οὖν τὸν θεὸν μὴ 
μόνον ἐν τῷ χ. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ σώματι, ἵνα καὶ φύσις καὶ προαίρεσις 

καὶ χ. δοξάσῃ τὸν θεόν ϑενετ. 1 ογ.6: 2ο(ρΡ.240.11.). 
Ὁ. Ὀαρτίβιη ἃ5 χ': καλεῖται...τὸ ἔργον τοῦτο, χ. ... χ. δὲ ᾧ τὰ ἐπὶ τοῖς 

ἁμαρτήμασιν ἐπιτίμια ἀνεῖται...τί γὰρ ἔτι λείπεται τῷ θεὸν ἐγνωκότι; 
καὶ γὰρ ἄτοπον ὡς ἀληθῶς χ, κεκλῆσθαι θεοῦ τὸ μὴ πεπληρωμένον" 
τέλειος δὲ ὧν τέλεια χαριεῖται δήπουθεν (Ἰετη, ῥαεά.τ.ἀ(ρΡ.1ος.23Π,; Μ. 
8, 281αΑ}; ἴπ ποβί. Βαρβπιαὶ ἱπνοσαῖίομ ἐλθὲ τὸ χ, τὸ ὕψιστον 
Αὐ Τβονν.Α 21(0.142.15); δέξωμαι τὸ χ. τὸ τοῖς συγγενεῦσί μου δεδωρη- 
μένον 1Ὁ.43(ρ.1τ6τ.10); ΑΧαπίδιρρ.τά4(Ρ.67.10); ατ.Να2.0γ.530.14(Μ. 
36.352}; 1Ὁ.40.4(361τ0--2644Α), ΟΥ Ν γβ5 αεεά. τοί .45.12258), 

Ὦ. ΟΥΠΕΥ 58οσδιθηΐα] τἰ580Ὲ ; ΘΙ ΔΙΙΒ᾽ τοῦτο γὰρ τὸ χ. ..-- προσ- 
ἰόντας ἰᾶται “1. Τῥον!. ἃ κτ(ρ.167.11}; σα 5γ σ4116α Χριστοῦ χ., Ογτ. 
εαἰφεῖ..21.3.} ὈγΙοϑίποοα, Ἐριρἢ ἀαθν.48,0(0.231.12; Μ.41.868}). 

Ε.. χαρίσματα ἃ5 ἐπαοψπχοηὶ οἵ ΠΌτγοι ἐκκλησίᾳ... ἠλεημένῃ ἐν 
παντὶ χ. ..- ἀνυστερήτῳ οὔσῃ παντὸς χ. Ἰσπ. δ γγΉ.Ρτόσιη. ; οὐκ ἔστιν 
ἀριθμὸν εἰπεῖν τῶν χι, ὧν κατὰ παντὸς τοῦ κόσμου ἡ ἐκκλησία παρὰ 
θεοῦ λαβοῦσα... ἑκάστης ἡμέρας ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῇ τῶν ἐθνῶν ἐπιτελεῖ 
ἴτεπ.ἤαεν.3.32.4(Μ.7.8200); τῆτοιρῃ ΘΡΙΒοοραὶ οἴδοθ, εἴ, (τεῖ. 
ορ βοορϑῖα 845 ρυδγάϊαηῃ οἔὗ Ὁμυτο 5 ἀοοίχση4) γα 101) εἰς φμῖ ἐπ 
φσεεσίεδια πὶ, ῥγεσὀγίεγίς οϑαμάϊγε ορογίεί;.««φιεῖ εη ἐρ᾽ϑεοραίτς 
δμκοθοδίοηε παγίδα σεγτίαἰς σεγίεη:, φεριμνράδμοη, ῥίαοίίμνι Ραϊνῖς 
αεεερονγμτη, ἴτϑπ.ἠαεγ.4.26.2(Μ.7.1το530}; διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
.«ὐὐεΐχον τὸ χ. τὸ πνευματικόν Βᾳ8.Ε.188 εαη.1τ(3.270Ὰ ; Μ.32.6604}; 
τὸ δὲ ἀπόστολον ἢ ἐπίσκοπον ἢ ἄλλο τι οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 
διδόντι θεῷ τὰ χ. ταῦτα...-ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω διὰ τοὺς ἀξιωθέντας χ, 
ἢ ἀξιωμάτων (οποὶ, Αρῥ.8.τ. τῆ, ; Ορρ. ῥσορμπεεῖς χ. οἵ Μοπίαῃηϊςῖβ 
αἱ περὶ Μοντανὸν διεδέξαντο γυναῖκες τὸ προφητικὸν χ. ... δεῖν γὰρ 
εἶναι τὸ προφητικὸν χ. ἐν πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ μέχρι τῆς τελείας παρουσίας 
ὁ ἀπόστολος ἀξιοῖ ᾿ΑΠΟΠΔΡ..5.ἦ.6.5.17.4(Μ.20.4738); οἱ ἦδος τό. 8 
(4684); λέγοντες ὅτι δεῖ ἡμᾶς..«-καὶ τὰ χ. δέχεσθαι. καὶ ἡ ἁγία... 
ἐκκλησία ὁμοίως τὰ χ. δέχεται, ἀλλὰ τὰ ὄντως χ. ... εἰ γὰρ δεῖ χ., 
δέχεσθαι καὶ δεῖ εἶναι ἐν ἐκκλησίᾳ χ., πῶς οὐκέτι μετὰ οντανὸν 
καὶ Πρίσκιλλαν...ἔχουσι προφήτας; ᾿ΡΙΡμ λαεν.48.1,2(Ρ.22ο.6--221, 

12; Μ.41.8568--Ὁ) ; 160.48.3(Ρ.222.4:; 8570). 
Ε΄. γί οὗ στϑος ῃ ρθη. ; 1. (υιβείατι νοσβίοη 858 50 Οἢ ὑπότασ- 

σέσθω ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καθὼς ἐτέθη ἐν τῷ χ. αὐτοῦ τΤΟΐεηι. 
38.1; ἀγνοοῦντες τὸ χ., ὁ πέπομφεν ἀληθῶς ὁ κύριος Ἰρτι. ΕΡ᾿.17.2; οὐκ 
ἔστιν ἄνθρωπος πιστεύσας διὰ Χριστοῦ εἰς τὸν θεόν, ὃς οὐκ εἴληφεν 
ζχ. πνευματικόν». αὐτό τε γὰρ τὸ ἀπαλλαγῆναι πολυθέου ἀσεβείας καὶ 
πιατεῦσαι θεῷ πατρὶ διὰ Χριστοῦ χ. ἐστι θεοῦ, τό τε ἀποῤῥίψαι τὸ 
ἰουδαϊκὸν κάλυμμα...ὁ ταῦτα 530. ἀοοίχίπηαο5 οἵ [α11}}} πιστεύσας...χ. 
εἴληφε ἐκ θεοῦ (ομεὶ. Αρ.8.1.0}Π-, 2. αἀἰνετβιν οὐ ριβίβ, 1δ.8.1.12; 
ΟΒγυβ.λοη. 86. τη [0.(8.517Δ}; 3. ᾿Ἰπο]απρ: ἔΟΥρΊν 685. οἱ 515, 
ΟἸδπι. ῥαδά.τ.2{(Ρ.93.24:; Μ.8.2568); (γγϑ. όγρι.7.3 τῷ Οδη.(4.6708); 
σμαϑιϊν, Με. γη}Ρ.4.2(ρ.46.14; Μ.18.880); 1.7.1τ(ρ.71.26; 1254}; 
τ. Ν, γββ υΣγριτίρ.251.20; Μ.46.3200); αἰπηβρίνίησ, [0(ΜοβοΣ, »γαΐ.9 
(Μ.87.2860Ὰ); εἰσαιεποα 4.Χαπίλρβιταίρ.68.3); 4. ρῬεγίεσίοη οἵ 
(οὐ ριἴ5, ΑΤἤονι.  25(0.141.7}; 1δ.6ο(ρΡ.177.15); τὸ γὰρ χ. τοῦ 
θεοῦ ὑπερπαίει τὴν χρείαν ΟΥ,.70.32.0(71} Ρ.441.3; Μ.14.765.). 

(. 5ρΡε60 18] νι (οἷ. τύοτ,τ2:4}{.}; [Ὁ 14 1Π} ἃ5 8 χ. ν. πίστις ; 
1, αἰνουβιῖν δ) ᾿πϑηπϑὶν ἔστι διαφορὰ χαρισμάτων τ. Ν 82.07.41. 
τ6(}1.36.4400}); προφητείας...τὰ χ. τῶν ἰαμάτων δεύτερα' διὰ τί δὲ 
καὶ διδασκαλίας ; ὅτι οὐκ ἔστιν ἴσον, λόγον καταγγέλλειν κηρύγματος... 
καὶ δυνάμεις ποιεῖν (Ὦγν5.Π0».32.1 τη: ΤΟ ογ.(τ0.2874}; 2. Ρτόορῆθον 



χαριστέον 

προφητικὰ χ. Τυϑι,ἀϊαἰ.82.τ(Μ.6.6698}); ὁ Παῦλος εἰπὼν τὰ Χο ἐν οἷς 
ἔστιν ἦ προφητεία, φησίν" ταῦτα δὲ πάντα ἐνεργεῖ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ 
πνεῦμα.. «λέγοις δ᾽ ἂν πνεῦμα προσώπου Χριστόν, τὸν δωρησάμενον 
ἡμῖν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. αὕτη γὰρ προφητῶν πρόσωπον, 
πνεῦμα δὲ τὸ χ., σκιὰ δὲ ὅ νόμος...τὸ οὖν χ. τὸ προφητικόν, πρὸς 
ὃ βλέπει πάσης τῆς προφητείας ἡ ἔκβασις... ἀπὸ Χριστοῦ ΟΥ, [5.116 ἐπ 
1 φη.(ρΡ.277.4{{.; Μ.13.6608,0); Μείδ,ογηρ.το.2(Ρ.123.22; Μ.1δ.τούΑ); 
Ἐπ5.}.6.3.37.1(}.20.2020); τοῦ, αν, οθα ρυορῆριϊς χ Μὰ 5 
Ὀχεβεσνεὰ ὃν τερεηΐδηςε, ΟὐΝαζ. ὄν.30. ιϑ8(Μ. 36.3:6 0}; Μοπταηίβι, 
ν. βρτα Ε; 3. τη ϊγ8 0165 φησὶ πᾶσιν ἅμα περὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ 
πνεύματος διδομένων χ-" σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν' ταῦτα παρακολου- 
θήσει... τούτων τῶν χ. πρότερον μὲν ἡμῖν δοθέντων τοῖς ἀποστόλοις 
««(ἔπειτα τοῖς δι᾽ ἡμῶν πιστεύσασιν ἀναγκαίως χορηγουμένων οὐκ εἰς 

τὴν τῶν ἐνεργούντων ὠφέλειαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν τῶν ἀπίστων συγκατάθεσιν 
(οι. ρῥ.8.1.τ,5; 1δ.8.τ.4; 1δ.8.26.2; 4. τεῦ. ταατίγυς Ἀλέξανδρος. ...ἦν 
«οὐκ ἄμοιρος ἀποστολικοῦ χ. Ἐῤ.Γπιρά 0. 5.ἢ..6.5.1.490(}}.20.4284); 
Μειὶ. ἐγαπατι, τίρ. 520.5; Μ.18.3450); 5. ἀἸδοετπιπθηΐ οὗ 5ρ: 185, [ἢ 
ΟΥΓ ἦν χ. διάκρισις πνευμάτων, ἀφ᾽ οὗ χ. ἐκρίνετο ὁ ἀληθὴς προφήτης 
καὶ ὁ ψευδοπροφήτης Οτοδο οί, ἵν 1.6.1. τ(Μ.17.3124}; ᾿ἴὰ ΟΒυτοῦ μέγα 
τι χ. δέδωκεν ἡμῖν ὁ λόγος, ὦστε μὴ ἐκ τῶν φαινομένων ἀπατᾶσθαι, 
ἀλλὰ... «κἂν ταῦτα κεκαλυμμένα τυγχάνῃ, διακρίνειν Αἰ οριἀἐρ. ἐὺ. 
τ(ΝΠ.25.5408}; 16 .4{5484}; ἰ4,ν.«ἀηοη.22(Μ.26.8768); αὐ. ΝΑ2.07.41.τό 
(Μ.36.4400); 6. Κποψν]εάρα οὐ ᾿πνίβιθ]ςῈ [Ὠίηρβ οἴ μοσννβα ἤδη ὈΥ 
ἔαιτῃ, Τρ. Ῥοῖγε.2.2; ρτίναία τον ἴῃ ρθη., ἀτῃυ,  πίοη6(Μ. 
26.0360); οἱ 1}.6γίοφοα); 7. δε. οἵ ἴεατβ, τ υῖνρ.τ7(}}1.28.2720); 
8. θεολογία, Ὠϊαά, ῥέεν δδί(ρ.80.19); 1Ὁ.6γ(μ.8ο.28); 9. ἀἸδοιιβδίοη 
ἩΠΕΊΠΕΙ ΓΠΕῚΓ ῬΊΈΒΘΠΟΒ 15 ρτοοῦ οὗ οὐἱῃμοἄοχυ πῶς οὐ θεάρεστος ἡ 
κατ᾽ αὐτοὺς δόξα, ἔνθα...τινες αὐτοῖς ὁμόδοξοι, καὶ τῶν προκοιμηθέν- 
τῶν ὥφθησαν ἰαμάτων, καὶ σημείων θεόθεν ἔχειν τὸ χ΄;---πρὸς ὃ 
λεκτέον, ὡς οὐκ ἀρκεῖ τόδε πρὸς ἀσφαλῆ πληροφορίαν τῷ...τῶν θείων 
δογμάτων κριτῇ.-«καὶ Ἀρειανοί ποτε, καὶ μέχρι νῦν ἐν Δογγοβάρδοις, 
καὶ Νεστοριανοὶ παρὰ Πέρσαις ποιοῦσι τάδε θαύματα: ἀλλ᾽ οὐκ εἰς 
μαρτυρίαν ἁπλῶς τῆς κατ᾽ αὐτοὺς... αἱρέσεως, ἀλλὰ τῆς τῶν Χριστι- 
ανῶν πίστεως... «ἔτει μὴν ἔστιν ὁρᾷν πολλάκις θαυμάτων χ. ἐν τισιν 
ὀρθοδόξοις τε καὶ ἑτεροδόξοις ὁμοίως, οὐ δι᾽ εὐσέβειαν μόνον" ἢ γὰρ ἂν 

ἦν ἐν τοῖς ἐναντίοις λόγοις...ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ διὰ φυσικὴν ἁπλότητα, 
καὶ ἀτυφίαν Τιξοπῖ. ΗΠ »πσπορὴ, (Μ.86.τϑοόο,0); 10. ἀδηροῦθ πατὴρ.--. 
αὐτῷ ἶϑς, 58, Λα] ἐν χαρίσματος μοίρᾳ ἔδωκεν ἄγγελον σατάν, ἕνα 
αὐτὸν κολαφίσῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρηται Οτ.ἠδη!.12.8 τῷ Πογι(ριος, τό; ΜΝ. 
13.3800) ; Ργαςειος οὗ βαϊῃἴβ ποῖ το ρίουν ἴῃ χαρίσματα, τ. ΝᾺΖ.ον.8. 
τί Μ.35.8οδᾺ); μὴ ἐπαίρεσθαι τοὺς λαβόντας Χχ. τοιάδε κατὰ τῶν μὴ 

λαβόντων. χ, δὲ λέγομεν τὰ διὰ τῶν σημείων (οηεὶ..4.Ρ}.8.1.8,0; 
11. ἴγοῃ., οὗ Ρ01}15 ργοάιοοά ὃν πιδρίοΐδη ἰδοὺ τοῦ σατανᾷ τὰ χ. Ἐε75. 

(Ρ.24.19). 
Η. οἐχορ.; 1. τού. 12: 4}, ὁ Παῦλος δ᾽ ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ὑπὸ τοῦ 

θεοῦ διδομένων χ. πρῶτον ἔταξε τὸν λόγον τῆς σοφίας, καὶ δεύτερον, ὡς 
ὑποβεβηκότα παρ᾽ ἐκείνου, τὸν λόγον τῆς γνώσεως, τρίτον δέ που καὶ 
κατωτέρω τὴν πίστιν, καὶ ἐπεὶ τὸν λόγον προετίμα τῶν τεραστίων 
ἐνεργειῶν, διὰ τοῦτ᾽ ἐνεργήματα δυνάμεων καὶ χ, ἰαμάτων ἐν τῇ 
κατωτέρω τίθησι χώρᾳ παρὰ τὰ λογικὰ χ, Οτ«( εἷ5.3.46(ρ.242.22}.; 
Μ.ισ 9800); εἰ.1ὁ.6.14(ρ.82.208 ", ; τ2ο00); 1α..70.2.24(το; μ.ὅ1.22; Νί, 

14.1574};} 16.13,53(52) Ρ.282.8; 4074); 19.20.32(26; Ρ.369.24; 6450); 
2. Ἰύοτ,τ2:21 ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστι" μένετε ἐπιθυμοῦντες χαρισμάτων, 
καὶ δείκνυμι ὁδὸν χ. ὑμῖν... οὐδὲ γὰρ ἕν καὶ δύο...χ. δείκνυμε ὑμῖν, ἀλλ᾽ 
ὁδὸν μίαν τὴν ἐπὶ πάντα ταῦτα φέρουσαν...ὥστε εἰ μὴ διὰ τὸ ἀφείλειν 
βούλει τὸν ἀδελφὸν ἀγαπᾷν, διὰ τὸ κρείττονος ἐπιλαμβάνεσθαι σημείου 
καὶ χ. δαψιλοῦς καταδέξαι τὴν ἀγάπην (ῃχνπ,λονι.32.3 τη. ΤΟ ον (το. 
2894-Ἐ}; 14. ἦον.3.6 τ. ἢ οδ.(12.35τ»-36Ὰ}. 

1. 85 ἐπάονπβηΐ οἵ (Ἡτβι 5 μυπιδαη παῖιγο, Αἰῃ..47.3.30(}.26. 
4088); τὰ παρὰ τοῦ θεοῦ εἰς ἡμᾶς ἐστι χ. δι᾽ αὐτοῦ διδόμενα. ..«διὰ γὰρ 
τὸν ἐν ἀνθρώπῳ λόγον ἐδόθη ταῦτα τὰ χ. ΤΑΤΗ..4».4.6(Μ.26.4768,0).ὕ 

7. 60]16 οὗ ννοῦκ οὗ ΗΙρρ., ΟΙΟ 8ότ3ά ; οΗΙρρ. ἐγαάαρ.ι; (οηϑί. 
4ΡΡ.8,..1. 

χαριστέον, "6 τημδἱ γί. εἰ. 
Μ.8.1144}). 

Ἐχαριστέω, 5.ν.]., ὃ Ξύοῖυ ψαυομν ὁ χαριστήσων ἐγγύς 1 [ϑἱ.6}.Ζεη, 
δἰ 56». τ8(Μ. 6, ταοτο), 

'χαριστήριος, 1. οβεγεά 1ῃ ἐμαπβεριοίης χ- ἀποδιδοὺς εὐχήν Ἑας.1.6. 
ο(ρ.Ζ219.τ; Μ.20.13654}); θυσίαι χαριστήριοί τε καὶ σωτήριοι Οτ Ν γ85. 
λου,.9 ἦν Οδηι (ΜῸ 14.512); τὸν χ. προσέφερον ὕμνον ΤΏσΤτ, ἦ..6.3.24.3 
(3.041}; παιῖ, 85 βυδῖ, ἀναφέρωμεν τῷ σωτῆρι τὰ χ. ντιἤοντι ραξςεί, 
4(55,17Ὲ}; ἄσωμεν χ. μετὰ Δαβίδ 10.}..10᾽:.2.7(}1.06.6800); Αὐετα. 
«ροι.τ (Μ.τοῦύ.5810); οὗ ἃ τε!ρίουβ σογθοιηοην συνεορτάσαι τὰ χ, ΟΥ̓. 
ΝΑ2...20(}1.37.568); Τἐνῖβῃ, αὐ Ν γ85.υ.10ς.(}1.44.3210);2. Οποβι. 
ἅδον, Ερίρῃ.λαόγ.321.6(ρ.395.7; Μ.41.4858); ἘΕΡΙΡΒ ρ βαθν.31 
{Ρ,361:.18). 

«ἐπιθυμίᾳ χ. (Ἰ6Πὶ.5 7.3.5 (ρ.214.30; 

1510 χαρτοφυλάκιον 

χαριστικός, 1. ρῥίεαξῖηρ, ἘρΙρῇ. παν. 66. δοίρ. 88.4; Μ.42.1058); 
2. ῥεπίοιοῖν ΟΥ ἀἸερεηειτρ ργαεε τοῦ. -ο-χαριστικωτάτου ᾿Ιαρδάνου ΟΥ. 
]ο.6.47(28; ρι15ς.35; Μ.14.2814}; τάξιν [5.. τῶν ἀγγέλων] ψυχῶν χ. 
ΤΑΤ εορεη.σες θη. 52(Μ.28.118). 

χαριστικῶς, ἰἠγομρὴ ζαυομν χ. {μᾶλλον ἤτοι κατὰ ἀλήθειαν τοῦτο 
ἄδεται ἘΡΙΡΠ ἠκκεν.77.τ](Ρ.4320.10; Μ.42.6640). 

Ἐχαρίστιος, οὐ ἱλαπῆς, ἱμαπὰ μι, Οτ. ΝΖ. εαγηι.2.2.4.2ο6(Μ.37. 
1521Ὰ). 

χαριτήσιον, τό, «ῥεῖ ἐογ τοτηρΐηρ ἤαυο} τέχνας ...«μαγικὰς... 
φίλτρα τε καὶ χαριτήσια [τϑη«᾿αεγ.1.2ς,2(ο.Μ,7.6818). 

Ἐχαριτοδοσία, ἡ, ΕΠ οὗ φγαεε, Τιμν. Απιὶιδγη (Μ.86,2400). 
χαριτόω, 1. ψαυομν, ἐἠιεὰ ργασς ἐρορ; ἐχορ. Ερμ,ι τό οὐκ εἶπεν, ἧς 

ἐχαρίσατο, ἀλλ᾽ ᾿ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς". τουτέστιν οὐ μόνον ἁμαρτημάτων 
. ἀπήλλαξεν ἀλλὰ καὶ ἐπεράστους ἐποίησε (Ὠτγβιδονι. 1.32 ἢ ρν(ατ. 
68); Τμάς, Ερ τ: 6(4.403); 10. .Ἐρλντ:(Μ.9ς.8248}; οὗ τῆς πυτιθετ 
βόνξῃ πανίερος διαπέφηνεν ὁ ἑπτὰ ἀριθμὸς καὶ μᾶλλον κεχαρίτωκε τῶν 
ἱερῶν ἡμῖν ἀγώνων τὰς ἡμέρας Απαβῖ,Απί.4ρ.ο.}).762.1(Μ,05.768); 
ΡΆ55. Ρίορ!, τὸ πνεῦμα ἐκεῖνο τὸ κεχαριτωμένον οὗ κατηξιώθημεν 
ὑπακοῦσαι (ἰδπ).Ξἐγ.1 Ἰ{ρ.10.18; Μι8,7044}); τὸ δὲ [56. τὸ σῶμα] τῷ 
πάθει τοῦ μαρτυρίου χαριτωθέν ΟΥ.Ν΄Κ85. Τἱάν.(Μ.46,7408); οὗ ρετβοηϑβ 
κεχαριτωμένος σὺ ἐν εἰρήνῃ Χριστοῦ Α΄ Ῥἠϊ.48(0.21τ.18}; ὦ παιδίον 
κεχαριτωμένον (4. 1|.π(ρ.218,2}; ἜΧχερ, Τς, τ 128 χαῖρε κεχαριτωμένη... 
προεσήμανεν" ἐπειδὴ μετ᾽ αὐτῆς ὅλος ὁ θησαυρὸς τῆς χάριτος ἐναπέκειτο 
ΟτΤβαυμη, ἀηημί. τ( ΝΜ 10. 11400) ςἔ, ὅπερ δὲ ἄνω εἶπε, κεχαριτωμένη, 
ὥσπερ ἑρμηνεύων φησίν' εὗρες γὰρ χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ' τοῦτο γάρ 
ἐστι τὸ κεχαριτῶσθαι, τὸ εὑρεῖν χάριν παρὰ τῷ θεῷ, τουτέστιν, ἀρέσαι 

θεῷ ΤὨΘοΟρΡ ν]δοίαβ 1.ε.1: 26-30(Μ. 123. 7010); » 2. ς. τ Πεχ. Ῥτοπ., τοῖν 
αύοιν 2) ομέβείξ αὐτὸς διὰ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων χαριτώσας ἑαυτὸν 

[Ξς. ὁ Νῶε] Ρτος.Ο.σρη.6:8(Μ.87.2720) ; 8. εἦοιο ζαυοιν ἰο, Ἰ)γοτ ἄθεί. 
6.7γ(}.88.τ6928); οὗ ἀοα ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ὁ σωτὴρ ἐχαρίτωσέ με 
7. 7ος.τ.6; ὃ οὖν κύριος...ἐχαρίτωσεν αὐτοὺς ἐν πάσῃ πράξει αὐτῶν 
Ἡδττη. Ξ 7.0.24.3. 

χαριτώνυμος, πανισὶ αὔδν σγάεε, 1.6. ἢ ἃ παῖδ ἀθυῖνθα ἴτοιὴ 
Ἠερτ. 1Π, οἱ 7ο. 1). ὅ...χ, οὗτος ἀνήρ Ιο.Ν 1 Η.υ..70.}.3(Μ.04.4334}; 

οἱ 8. Αὔπα, Ταγαβῤγαθεθης ΒΜΥ͂ 8(Μ1.08.14880).ὕ 
ἐχάρμιος, 7ογζμἶν παροτὶ., Μειῃ.γ 5.2.5 (Μ.18. 301; χαρτός ρΡ.338.2). 
Ἐχαρμολύπη, ἡ, ῥτπογ 7ον, [0,.(] χη, 5 εαἰ.)(Μ.88.8048), 
χαρμονικός, 2ογξεϊ χ. χείλεσε Τατακιῤγαεξεηί. ΒΜ Κ᾽ 8(Μ.08,148:0); 

χ- δοξολογίαι τὉ.(1480}). 
Ἐχαρμονικῶς, 7ογζμίϊν, 1 7ο.Πιλοηι (Μ οὐ,ὅ49Α). 

. χαροποι-έω, »ηαΐε Ἰογξεὶ, Πίαὶ. Τίνιιει ἀφιί (ν" 124}} Ττεροηΐ. 
ἀϊ5}».(Μ.86.6848); Ἐπδίται.υ. Επίνελ.71(Μ.86.23568); 855.» 16.420 
(23214); Ηδετγδοὶ αριλγοη. Βαφοὶ.Ρ.402(Μ.02.το28.); οἱ (γε 45 
τῆς νίπε -οοὖῦσαν καρδίαν ἀνθρώπου  Ατῃ , ἄἀΐ:ρ.32(Μ.28.480})); ἀπδϑί. 5. 
μεχ.τ2(Μ.80.1τος 38); οἵ Ἰδτμοσ ὁ κύριος... χαροποιήσει ἡμᾶς ἐν τῇ ἀτε- 
λευτήτῳ ζωῇ ΕΡΗτ͵.3.2608. 

χαροποιός, 1. ὀὑγίμστης 7ογν, ρα ἀεμὴηρ πρόσωπον ἀγγέλου ἔχοντα, 
χ. τοῖς ὀφθαλμοῖς ῬᾺ]]. ἡ. 1 απς. ςο(Μ.34.11328); τοῦ χ. πένθους |ο. 
ΕἸ πα. Ξεαΐ.7 εἰς (Μ.88,βοτοὺ) ; οὗ τὴς ΄Οἷ! οὗ ρ᾽αάποβο᾽ (05.44:8), Μᾶς, 
Ἀερομον. τ]. τ(λ}1.34.6240); 2. ἐμ οὐ 7ον χ. τοῖς προσώποις γινόμενοι 
Ἐσβμγνυϑ. λον. 6(12.213Ε}; δάκρνον...τὸ μὲν λυπηρόν, τὸ δὲ χ. Ἐλιδεταῖ. 
Ὁ. Εμεγελ. 7 τ(Μ.86,2356.}; 3. ὀγίσαϊ (Ὁ .}. ΤΟΥ χαροπός) οἱ ὀφθαλμοὶ 
αὐτοῦ [5ς. τοῦ ᾿Ιακωβ)] χ. καὶ ἐξαστράπτοντες .4565.22(0.73.2}} χ. -"- 
εἶχε τοὺς ὀφθαλμούς Ατῇυ. πίον. 67(}}.26,9408). 

χάρτης, ὁ, 1. ῥαῤγγις; 2. οἴϊεῖαὶ ἀοειεηεθηὶ, (οηβῖιαρ. πι5,ἢ.6.1ο. 
5.18(Μ.20.88:0)};,; ΑἸΠ.Ξγ». ϑ(ρ. 235.17; Μ.26. 6028); ; 1διπε(ρ.242.15; 
Ἴο50); οὗ 8ὴ Ἱπαϊοίπιεηΐ διδασκαλικὸν χ, κατὰ τοῦ Παύλου Ατηγήοῃ. 
44.24:τΜ.8ς.15028) ; 70.ΟἸχη.ςεαἰ.4(Μ.88.58.60); ἢρ. γράφων τε τὴν 
δέησιν εἰς τὸν ἐξαπλωθέντα χ. τῆς οἰκείας καρδίας ΝῚ].6}}Ὀ.3.τ20(Μ.70. 
4440); ὅσα ὑπέσχον ἐν τῷ τῆς ὁμολογίας χ. τῷ πάντων δεσπότῃ [1.6. αἴ 
Ὀαρίιβιῃ] {]0.}.8. }.2τ(Μ.96,1ο520). 

Ἐχάρτινος, τπαάθ οὗ βαρεν, ΟἸγιαρ. »». [ἐγ.36:2(Μ.03.6096}), 

χαρτίον, τό, Ε. ῥαῤγγμςε; 2. τον ἀσοιενιδηί, αΥ ΝΖ. ἰθοὶ (ρ.158; 
Μ.37.3024})}; Ρ4}} νυ Οπγγς.δ(ρ. 26,1; Μ.4}.22); Ὀγτ.ρ.3(0.24.6,το,τό; 
52,208,0). 

“χαρτοθέσιον, τό, ἀγεκῖυε ἐμαρηδεν, Οοά, Α{ν.86 τἰῖ,; ΤᾺΡΒΗη εὐγοη. 

Ρ.262(}.τοϑ, 8688). ᾿ 
Ἐχαρτοκόκκινον, τό, γεά βαῤεῦ ; ῥἷατ., ΕΡὮτ.2.1768, 
Ἐχαρτόν, τό, 7ογ, (]επ|.5͵».2.1π(ρυτϑι.21; Μ.8,10128). 

Ἐχαρτολαρεύω, ῥοίά ἰΐε οὔῆεςε οὗ κεορεν οὐ 6 αγοϊμυες, ΤΠάν, 
ϑέυα,ρῥ.2.τοο( Μ.99.1580}). 

χαρτουλάριος, ὁ, ἔσέρεν οὗἨ αγελίυες, Οπγοη Ῥαξεῖ. Ρ.484(Μ.02. 
9854); 1]0.}}.ἐΡ. ΤΩΡ ταδί ἴ.05.3680). 

χαρτοφυλάκιον, τό, εαξέ [0 Ξεἰογίης ἀγεϊῆσνες, ΟΟΡ(δβτ)δοῖ, ττ(Η, 

3.12068). 



χαρτοφύλαξ. - 

: ᾿χαρτοφώλαξ; ὁ,. δ᾽ οὗ αγελῖυες, Αβί. δας ΦΉΘΙΝ, 40. 3964); 
ΘΟΡ(Θϑθ)αεί, (ρ.59:25; Η.2,τ4τ68). " 

᾿ Ἐχαρτῷος, 9} Ῥαῤέν, (σρ(ϑι)αεῖ. 4(Η. ὦ, ππτσθο). ΤΙΝ 
“Χαρυβδηδόν, ὁ τη ἰδ ΉΉΕΥ 4 (πανγϑάϊς οἱ ἐρεολδυξὲς δράκοντες χ. 

καγαπίνοντες ψυχὰς μὴ ἐστηριγμένας τῷ λόγῳ τῆς ἀλήθεί ας Ἐπάτιδτυά, 
ΡΡι2.τοοί( 99.158 Ὰ). ἐν τ 

χέσκω, 26βε αἱ; ς. αος., Νἢ, ἐν. 2.148(Μ.70. 2604); 1.3. τρϑίᾳφοο).. 
Ἐχασματιαῖος, ἀεεινογεά ὃγ ἀπάϑο ἐυυουο, ἈΠΒορ σόν. (0.71. 6; Η.1. 

14458).. 
χασμάω, γαιοῃ, ραρε; ἤρ., ἴῃ μεθί τα ἴσα ΟΥ̓ ποπβιβίου, Βα5:56]. 

υ. ΤΑδεῖ. 2. ΖΠΟΙΝ ὃς, 5034}; π|88. πηρά.; τ ἤρ., τῇ, Ῥίοη. 2(ρ.47.το; Ν. 25. 

ἠ8το): 
χάσμησις; ἡ; γαιοητης ; ΡΙατ,, (ἢν. 5 αί. 1. ΤΝ 1Ὲ). : 
χάσμος, ὁ, γαιρμίηρ, ραῤίηρ, 10. ]Δρη:5εαὶ,τ5(}.88, 86οο).. 
χαυνότης, ἡ, εἰαεκηέ55, τυεακηθς τὴν χ. τῆς διανοίας 45. Π0),.3.5 

(:. 21Ὰ; Μ.31,2004Ὰ}} ΜαςιΑερ, ογ.1(}}. 34. 8570); Οσηδὶ, ἄρῥ. .5: 6.ς, 
χαύν-οω, 1. Ξ0 6}. θέρμη....--οὔσα καὶ σφίγγουσα 56. τοὺς ὀπώρας) 

τῷ ξένῳ λόγῳ (δεο.ὈΡ15. θα, 326(Ν. 92.145094Α); ἢρ. πᾶσα ἡ ὑπόστασις. 
τῶν σπλάγχνων μου ἐχαυνοῦτο Τ. Ζαθ.2. 4: τηθῖ,, δοξίόῃ, τϑραβξεμ 
αὐτῆς τῆς πέὲριουσίας καθ᾽ αὑτὴν ἱκανῆς οὔσης χαυνῶσαι τὰς ψυχάς 
ΟἸΘτη. φ. ἄς τίρ.159.12; Μιο.δο4Α); ἐχαυνώθη τὸ κράτος αὐτοῦ 
ΑΟΧανμμ ΡΡυτ,(Ρ 70,13) ; ἔχειν τὴν ἄσκησιν, καὶ μὴ ζητεῖν τὰ “οοὔντα 
τὸ σῶμα Αἰδμυυ. ἀπίοη.)(Μ.26.8534}); ; καθάπερ γὰρ ῥεῦμα ἐπιρρέον ἡ 
ἄνεσις χ' τὴν ψυχήν Οἢτυ5, ἠορῃ.24.3 τῷ Αε.(0.τ06Ὲ); ; πολλὰ τὰ “οοὔντα 
τὴν ἀγάπην, χρήματα, πράγματα, κτλ. ἃ ἠοηι. 3.4.1 τῷ τον. (το. 210Ε); 
2. τρεαξοη, ϑεεονμε τοϑαΐ, ταςῖ, οὐ μὴ χαννώσω ἐμαυτὴν εἰς τὴν ζωὴν 
τὴν πρὸς καιρὸν ταύτην, ἵνα μὴ ἀποθάνω θάνατον τὸν αἰώνιον .}} ξγς, 
3.4(0,443,6); . σοῖο, τοσακεη, πα ἰο φέαδο ἤσομι τῆς ἐγκρατείας 
χαυνωθέντε κολακείᾳ ἡδονῶν ΝῚ, Εμΐορ.22(Μ.70.ττ2το); τοῦτο λεχθὲν 

ἐχαύνωσε᾽ τοὺς μοναχοὺς τῆς ὁρμῆς. ϑοοΙ.ἢ.6,6.7.}(Μ.65.6848); 
. φογίϑη, ἰομεῖι, ῥγορίϊαϊς ἵνα μήτε ὃ ἔλεος χαυνώσῃ ἡμᾶς ΝΊ.Ερῥ. 
1.36(Μ1.79.το0Ὰ}; 4. γμαΐδε ἰσόϑδε οὐ οἱαεᾷ, ἔς. χαυνωθέντων αὐτοῖς 
καὶ -χαλασθέντων τῶν τόνων Μεῖῃ ἐγηρ.8.τ(ρ.81.18; Μ.18.140Ὰ); 
οὐδὲ γὰρ ἴσχυσεν αὐτῆς 'τὰς σανίδας χαυνῶσαι. τῆς κακίας ὃ χειμών 
Ομγυνβ.ἰαμά. Ραμ. τ(2.4180); ἐμ γνβ.αςεοξ, ἐαεοί. (τ ΒΙΟΑ) ; ταῦτα... τὸν 
τόνον τῶν φιλονεικεῖν αἱρουμένων ἐχαύνωσε ϑοοστ.ἦμε.3.25,.5(Μι67. 
4528); τοῦ χαλινοῦ αὐτοῦ χαυνωθέντος 10.(]ττ. ῥαςί.4(Μ,88.1173}; 
ἤβῆςε μμομγῦ, ἰεὶ ρὸ ἀμέτρως χ. ἴβϑς, τοὺς ἵππους] ΕΡΒΥ.1.594; β6., 
1. 5θῦ. 

χαύνωσις, ἦ 1. οἵ τιρομίηρ ζτιὴτ δοδεμίης, ὅεο. Ρ 5. Π εχ. 224 
(λ1.92.14594}; 2. ἰοοφςοηίηρ, εἰακμβοηίηρ, ἢσ. αὖν τε τῷ φόβῳ τῆς 
γαστρὸς ἐκινεῖτο. χ. ϑοοτ.ἦ.6.1.38.7(}1.67.1774}; πιεῖ,, ἐμάοίοηεε Οὐ. 
ἐονβ.280.3 16 [6γ.(ρ.1τ81.27; Μ.13. 5 08.Ὰ); χ. μᾶλλον ἤπερ ὠφέλειαν 
εἰδότων τῶν ἀσμάτων τοῖς ἀνθρώποις ἐνεργάζεσθαι 1 Πιϑί. χε. εἰ γεαρ.᾿ 
σ4{(Μ.6.12978}; ἀκηδίέα.. ἀσκήσεως χ. [36. ἐστιν] 1Ν1].ἐγαεῖ.4(}1.70. 
11445); 3. δρῶσα ΟΥ τηϊεγυαί δεῖ οὖν, τινῶν κατακλυζομένων, ἀλλαχοῦ 
χ. εἶναι, καὶ φανῆναι τὴν ἔριν Ῥτοσ.α.Οεη,9:12(Μ.87.3οο0). 

Ἐχειλέος, ἡ, ἐἰκεςί, δοχ, ΒΟΡΒΓ μγιγν. οἱ 10.35(Μ.87.35458). 
Ἐχειλοστρόφιον, τό, Τη5ἰγμηηθη! Οὗ ἰογίτγε Κογ {ιοϊδέϊηρ ἐπε ἱτρ5, 

ΟΥ̓Π65.. σϑ(Μ,66. τ4οο0), 
χειμάδιος, οὗ. τοϊηίεν, Ἐλι5.ἀ.6.το.7(ρ.470ο.ς; Μ:22.756:); τοίην 

ἡμέρα... πὴ «μὲν εὔδιος... καὶ πάλιν χ. ΜαςΜΈπιαροῦν. 4 ατ(Ρ.173.5). 
χειμάζω, ρε55.,.δέ Οὐ τεἰσά ; οἵ ἰῃ6 ἐνεργούμενοι ἃ5 ἃ 6855 1ῃ 1Π6 

οοηρτοραίίου, Ολης (5 Ἰλγεαῇ: 15} Ἐπ 680 ((ὐπϑί. Αρ}.8.12.47; (ὐοηοί. 
4ΡΡ.8.35.2; 10.38.1. .. 

Ἐχειμαρριαῖος, ἔγονῖ ἃ ἰογγοηὶ, Τίτη. Απΐ. ΠΣ Οἱ .«86 ἀν. 
Ἐχειμαρροειδής, ἐδ ἃ ἰογγορὶ, ΟἸγπῖρ. [οϑ' 22:533(Ν.03.2364)}. 
Ἐχειμερία, ἡ, ἱδηῤεκίμοιι. ὠραίήμον; ΤΠΡΗΒῸ ΔηΡΗ; ΒΡ ΤΌΘΚΛΙΝΤΟΣ, 

4928). 
᾿χειμευτής, ὁ, αἰοίκδηοῖεί, 7ο.Μ α!.εἄγοπ.τθ Ρ. 395(Μ. 91. ἰἄῶς Η οἵ. 

χυμευτής. 

Χειμωνικός, εὐτηῖγν, ΤΓΕΡΙΡὮ. ον. ἡΘΠΔΆ: 4650). ᾿ 
χείρ, ἡ, [8ςς. χεῖραν Εν. Βανίλι.2.11], παμα 1. Ρυζροβε οὐ ἑπποιίοη 

οὗ βαπάϑ πὶ τῆ καί τις ἴδιον τῆς λογικῆς ἀὐδελιῥ τὴν τῶν χ. ὑπηρεσίαν 
εἰπὼν οὐ τοῦ παντὸς ἁμαρτήσεται Οτο Ν  υββιλονιορίξ.8.2(Ν1.4..1448,0); 
1.8, δ(τ48ς--Ἴ494}; ; πρὸς, τὸ ἔργον αἱ Χ': Ἰ4.απη1.6ὲ γ65.{Ν.46.1410}; χ. 
δὲ ἐδόθησαν ἵ ἵνα ἀνατείνῃς αὐτὰς εἰς εὐχάς Ὅξεγο, ταῦ. 2.3(8. 2644); 
ἐποίησέ σοι χεῖρας; ταύτας αὐτῷ κέκτηαο, μὴ τῷ διαβόλῳ, μὴ εἰς 
ἁρπαγὰς καὶ ἡλεονεξίας, ἀλλ᾽ εἰς ἐντολὰς καὶ εὐποιίας, ᾿καὶ εἰς εὐχὰς 
ἐκτενεῖς ἀνατείνων αὐτάς; εἰς τὸ τοῖς πεπτωκόσιν ὀρέγειν Χ: 1ά, μον. 

10.515 Ῥβέϊ, «{πτ. 281Α); ἴῃ δηρεῖβ τοὺς ὥμους δὲ καὶ...τὰς χ,, τὸ 
ποιητικὸν καὶ ἐνεργητικόν Ὠοπ. Αὐνεκ. 1. Μ. ἃ, 4320); 2. ἢρ.; γμιϑᾶς 

ἔγα11] ΌΚ αἰταπριν!πσ, ΟἬγν 5, θη}.2 5.5 1ἢ0. ΠεΡ.(12.2320); 5πᾷ ρυτί- 
Πεά ἔπλυνας τὰς χ. τὰς αἰσθητὰς τῷ ὕδατι; πλῦνον τὰς χ. τῆς ψυχῆς τῇ 
ἐλεημοσύνῃ Ἰὰ, ῥοφΉ1!.3.2(4.207Ὰ}; 3. ἐχερ.: ἃ. Εχ.4: 68, ἡ χ. πράξεων 
πολλαχοῦ σύμβολόν ἐστιν Οτ. 7}0.32.2τ(12 ;}.462.21; Μι14.8000); ᾧ 

1520 

“τοῖς πιστεύουσιν (οι. 4.}}.2.41τ.2:; 

χείρ 
μοι δοκεῖ. δι᾽ αἰνίγματος τὸ διὰ σαρκὸς παραδηλοῦσθαι τοῦ κυρέον 
μυστήριον τῆς φανείσης τοῖς ᾿ἀνθρώποις θεότητος [εἷ.}}85:77:11]." καὶ 
γὰρ ἐκεῖ τοῦ νομοθέτου ἡ χ. προβληϑεῖσα τοῦ κόλπου, πρὸς τὸ παρὰ 
φύσιν ἠλλοιώθη χρῶμα- καὶ πάλεν ἐν κόλποις γενομένη, πρὸς τὴν ἰδίαν 
αὐτῆς καὶ κατὰ φύσιν ἐπανῆλθε χάριν. καὶ ὃ μονογενὴς θεός, ὃ ὧν ἐν 
κόλποις τοῦ πατρὸς οὗτός ἐστιν ἡ δεξιὰ τοῦ ὑψίστου. ὅτε δὲ ἡμῖν ἐκ 
τῶν κόλπων ἐφάνη, καθ᾽ ἡμᾶς ἠλλοιώθη: ἐπεὶ δὲ τὰς ἡμετέρας ἀσθενείας 
ἐκμάξας, πάλιν ἐπανήγαγε τὴν ἐν ἡμῖν γενομένην -χι», καὶ καθ᾽ ἡμᾶς 
χρωσθεῖσαν ἐπὶ τὸν ἴδιον κόλπον (κόλπος δὲ τῆς δεξιᾶς ὁ πατήρ) τότε 
οὐ τὸ ἀπαθὲς τῆς φύσεως εἰς πάθος ἠλλοίωσεν, ἀλλὰ τὸ τρεπτόν τε 
καὶ ἐμπαθὲς διὰ τῆς πρὸς τὸ ἄτρεπτον κοινωνίας εἰς ἀπάθειαν μετεστοι- 
χείωσεν ΟΥΝ γβ5.:. Μος.(Μ.44.33320}.); Ὁ. Ἐχ.17.:11--12 οὐδὲ τὸ μέχρις 
ἑσπέρας μεῖναι τὸν προφήτην Μωὺῦσῆν, ὅτε τὰς χ, αὐτοῦ ὑπεβάσταζον 
Ὧβ καὶ Ἀαρών, ἐπὶ τοῦ σχήματος τούτον εἰκῇ γέγονε, καὶ γὰρ ὁ 
κύριος σχεδὸν μέχρις ἑσπέρας ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ ξύλου Τι5τ.414ἰ.07.τ(Μ, 
6.7010) ; οἴ διοι.2(69328); 1δι1τι.1(7328); οἵ. ἱπῆτα 6; α. ὕδπῖις 4 
χ-. δὲ νοοῦμεν πάντως τὴν τὰ κοινὰ τῆς. ἐκκλησίας εἰς τὰς τῶν ἐντολῶν 
χρείας διαχειρίζουσαν.. «πάντως δὲ πρόδηλα πᾶσίν ἐστιν ὅσα μὴ περι- 
αἱρεθέντα τῆς χ. τῷ κάλλει λυμαίνεται, οἷον τὸ ἀνθρωπάρεσκον, τὸ 
φιλόδοξον κτλ. ΟΥΟΝ 58. μστη. 14 τη (απὶ (Μ.44.το60 4); Ἁ. Μι.5: 30 ὁ 
γὰρ δεξιὸς ὀφθαλμὸς καὶ ἡ δεξιὰ χ,, οὐδὲν ἡμῖν ἕτερον αἰνίττεται, ἢ τοὺς 
ἐπὶ βλάβῃ φιλοῦντας ἡμᾶς ΟΠτγϑ. εοπιριεεί. α “(.. 1270); 8. 10. 1313 
ἔδωκεν εἰς τὰς χωρούσας τὰ πάντα χ.» ἵνα ἦ τὰ πάντα αὐτῷ ὑποχείρια, ἢ 
πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χ., τουτέστιν εἰς τὰς πράξεις αὐτοῦ 
καὶ τὰ ἀνδραγαθήματα Οὐ. 9.32.3(ρ.430.το; Μ.14.7480); 4. σογειηοῦν, 
οἱ ψβῃίηρ Βα ηα5 Οἡ ΘὨΓοτ Πρ’ ἃ συ τ ἢ ἐπειδὴ γὰρ αἱ χ. σύμβολον 
πράξεως. «τὸ νίψασθαι τὰς χ. τοῦ ἀνυπεύθυνον εἶναι ἁμαρτήμασι 
σύμβολόν ἐστιν (τ. ΗΠ εαἰφεΐ!.23.2; ΟὨγγΒ. ἤν. 51.4 ἴ Μ|.().5368}; 
χ- μὲν νιπτόμεθα, εἰς ἐκκλησίαν εἰσιόντες...τέ γὰρ ὄφελος, ἂν τὰς 
ἔξωθεν μὲν χ. ἀποσμήξῃς, τὰς δὲ ἔνδὸν ἀκαθάρτους ἔχῃς ;...τὸ μὲν οὖν 
ἀνίπτοις χ, εὔξασθαι, ἀδιάφορον. τὸ δὲ ἀνίπτῳ διανοίᾳ, τοῦτό ἐστι τὸ 
πάντων ἔσχατον τῶν κακῶν ἰ΄κοηι.γ3.7Ζ 1... [0.(8.4330,Ὁ}; οἷ. πρὸ τοῦ 
αἰσθητοῦ τὸ νοητὸν διδάσκου. ὥσπερ γὰρ τῷ ὕδατι ἀποπλύνει τοὺς 
σωματικοὺς ῥύπους, οὕτω διὰ τῆς εὐχῆς τὴν ψυχὴν ἐκλαμπρύνει ΝΙῚ]. 
ἐρ}.1.24{Μ.70. 800}; 5. νναϑῃϊπο οὗ σο]θγδητ 5 δ παᾶβ αἱ δι μαυβῦ, 
Βίοπ. Ατ. .ἀ.3.1.2(ΝΜ.3.4250); 1Ὁ.3.4.το(4327}0); ὁ μὲν ἱερὸς λουτὴρ...-ἐν 
τῇ κατὰ νόμον ἦν ἱεραρχίᾳ" νῦν δὲ τοῦ ἱεράρχου καὶ τῶν ἱερέων ἡ τῶν 
χ. ἀποκάθαρσις αὐτὸν ὑπαινίοσσεται 1Ὁ.(4404}; 6. οἵ (ῃξ μαηάδβ ουϊ- 
βίχειςῃεα: το (σοά ἴῃ ΔΡΡΘΔ] ἐξετείνατε τὰς χ. ὑμῶν πρὸς τὸν παντο- 
κράτορα θεόν τῷ Ἰόγη.2..; ΑἸΒιαροὶ, σης το Μ. 25, 6130); 1α.λ..»ν. 
24{(Ρ.202.ς5; Μ.25,7320); 1π ῬΥαυο [ΟΡ Ρ5.141:2, 1ΤῚπι.2:8] τὰς χι. 
εἰς οὐρανὸν αἴρομεν (Ἰ]Επη.51».7.7(ρ.30.10; Μ.9.4568); μετ᾽ ἐκτάσεως 
τῶν χ. ΟΥ ΟΥ̓ τ(ρ.306.11; Μ.11. 5400); 1ζὰ5.».(.4.15{(ρ.123.2ς; Ν.2ο. 
11648); τάχα δέ τι καὶ βαθύτερον ὃ λόγος παραδηλοῖ" ὅτι ὁ τὰ μεγάλα 
καὶ οὐράνια καὶ ὑψηλὰ ἐργαζόμενος, οἱονεὶ διηρμένην ἔχων τὴν πρα- 
κτικὴν δύναμιν, ἐπαίρειν τὰς χ, λέγεται: ὁ δὲ ταπεινὰ καὶ γήϊνα... 
εὐεργῶν, κάτω βεπούσας καὶ καταβεβλημένας τὰς χ. ἔχει {Βπ5.15.3ς 
(1τ.4οῦς; Μ.30 1τ80Ὰ}; τὰς χ, ἑκατέρωθεν πετάσας εἰς τὸν ἀέρα, τοῦ 
σταυροῦ τὸ πάθος ἀκριβῶς ἐξεικονίζει Α5τ. τα. ρἦαγ.(ρΡ.117.17}; τί 
βούλεται καὶ τῶν χ, ἡ ἔκτασις ἐν τῇ εὐχῇ; ἐπειδὴ πολλαῖς πονηρίαις 
διακονοῦνται αὗται... δι᾿ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο κελευόμεθα αὐτὰς ἀνα- 
τείνειν, ἵνα ἡ τῆς εὐχῆς διακονία δεσμὸς αὐταῖς γένηται τῆς κακίας... 
ἕν᾽ ὅταν μέλλῃς ἁρπάζειν ἢ πλεονεκτεῖν, ἢ τύπτειν ἕτερον, ἀναμνησθεὶς 
ὅτι ταύτας μέλλεις ἀντὶ συνηγόρων πρὸς τὸν θεὸν πέμπειν, καὶ διὰ 
τούτων τὴν θυσίαν ἀναπέμπειν ἐκείνην τὴν πνευματικήν, μὴ καταισχύνῃς 
αὐτὰς καὶ ᾿'ἀπαρρησιάστους ἐργάσῃ τῇ διακονίᾳ τῆς πονηρᾶς ἐργασίας. 
κάθαιρε τοίνυν αὐτὰς ἐλεημοσύνῃ, φιλανθρωπίᾳ... καὶ οὕτως αὐτὰς εἰς 
εὐχὴν ἄγε. ... τὸ δὲ καταρρυπωθείσας αὐτὰς μυρίοις ἁμαρτήμασι προσ- 
ἄγειν, τοῦτο πολλὴν φέρει ὀργήν (Ὠγγ5.ἐχρ.η Ἀφ χφοι ίς.4310,0); 
ἴῈ Ὀ]εββίηρ, οἷ. εὐλογέω, εὐλογία; αἱ γὰρ χ. Ἀαρὼν ἄνω ἐξαίρονται. 
ὅτε μέλλει εὐλογεῖν τὸν λαόν, καὶ εἴπερ τις κάτω ἔχοι τὰς χ. εἰς τὰ 
γήϊνα, οὐκ ἄν ἀνύσοι βουλόμενος εὐλογεῖν τινα. καίπερ οὐδὲ κάτω 
κείμεναι αἱ Μωσέως χ. ὠφέλουν τὸν λαόν, ἀλλ᾽ ὅτεπερ ἐπήροντο, 
χούτου σύμβολον ἦν καὶ ἡ ἔπαρσις τῶν χ. τοῦ σωτῆρος. ταῖς γὰρ ὑπὲρ 
ἀνθρώπων πράξεσιν ὕψωσεν αὐτῶν τὰς χ., καὶ ἔσωσε τοὺς πιστεύοντας 
Οτ γν.8) ἡπ ἔε. (ρ.275. 68); 7. Ροβίίομ. οἵ Βεπάς ἴῃ τϑοοϊνίπρ ἰῃς 
Θυο παγίδι μὴ τεταμένοις τοῖς τῶν χ- καρποῖς προσέρχου.. ἀλλὰ τὴν 
ἀριστερὰν θρόνον ποιήσας τῇ δεξιᾷ, ὡς μελλούσῃ βασιλέα ὑποδέχεσθαι 
νγτ  εαἰφεἶ!.23.21:; τὰς χ. σχηματίζων εἰς τύπον σταυροῦ ΟΝ:ο.(γ78}} 
ἐαη. τοι ; 8. Ἰπροβι οὴ οὗ Π8η65, ἴῃ Ὀ]οοϑίηρ, ΟἸότη. ῥαδά.3.ττ(ρΡ.271. 
21; Μ.8.65378); ἴπ Ὠρα Πρ, τοπ λαδν.2..32.4(4.7.8208) ; αἱροῦνται μᾶλ- 
λον.«νοσεῖν καὶ κινδυνεύειν ἢ χ. τῶν Ἀρειανῶν ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
αὐτῶν ΑἸ. ἐπενεῖ, (ρ.175.6; Μ.25.2330}; ἅροπ ρϑηϊτεπίβ, ΓΠ 80. 
ἐαη.τῷ; διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν ἡμετέρων χ. ἐδίδοτο τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 

1Ὁ.6.7.3; ἴῃ τασοπο)τίοη οἵ 
ΒΟΠΙΒΙε 1105, [5π|5.}.6.7.2(Μ.20.641.); οὗ ἱτπηροδϑίτοη οἱ παπᾶς ὈΥ̓ 



χείρ 
55. Ῥεῖθυ δα ΤοΒη (4 ς.8:17) ὡς οὖν ὦ ἀπύστολος δυνατὸς ἦν διδόναι 
τὸ βρῶμα (πεῖ. τῦοτ.3:2), οἷς γὰρ ἂν ἐπετίθουν χεῖρας, ἐλάμβανον 
πνεῦμα ἅγιον, ὅ ἐστι βρῶμα ζωῆς, “ ἐκεῖνοι [8ῦ. Οὐππιμίδῃ5}: δὲ 
ἠδυνάτουν λαβεῖν αὐτό, διὰ τὸ ἀσθενῆ ἔτι καὶ ἀγύμναστα ἔχειν τὰ τῆς 
ψυχῆς αἰσθητήρια τῆς πρὸς . θεὸν. γυμνασίας Ἰτεπιλαέγ.4.38.2(} 1.7. 
ττοδο)» αἱ Βαριβαι (Μαγοοβιθη) ἐπιτιθέντες. χ' τῷ τὴν ἀπολύτρωσιν 
λαβόντι ΠΠρρ.ἐαεν.6.4τ(μ.153.3; Μ.16.32590); ρδιῆ. παρ] 64, [τεῃ. 
βαεν,4.28.2(ττοῦς) οἷ. ΒΌΒτα ; δὲ σοπβυτηβίίοη οἵ Ὀαρίζεα, οἴ. 
ΗἹρρ “γα. }.22.τ(ρ.38): ΑἸΠ.6, γα Ρ.τ.6(Μ.26.5448); δὲ οχάϊηδ- 
[ἴοπ οὗ ῥτἱβϑίβ οὐ ῬΙβῃορβ, Επι5.}.,6.}.32.21(34.20.7290); Βείαρ.σμεῖ, 
27.1; ϑυτηθο ζιὴρ Βαπα οἱ σοά, (μγνυβ. ἦσο». 14.3 15 «4πι(φιττ40}}ν 
χειροτονία; οοῃέεχχίην ΕἸ. Ομοβί, Βα5..ρ.188.1(3.270:. Μ.32.6604) ; 
οοηΐεγτίησ τἰρῆε τὸ ροσΐοστη ϑδογθα οβῆςοβ, (ορςί. ΑΡ}.3.το.2; παπᾶ 8 
Ια1ἃ αἰβο οὴ ἀββοοηβ (ν, διάκονος) απ ἀεαοοηρθβ68, 1δ.8.10.2; ἀπ οΓ 
τεϑάειβ, 1Ὁ.8.22.2; κοινὰ μὲν ἔστι τοῖς ἱεράρχαις τε καὶ ἑερεῦσι ᾿καὶ 
λειτουργοῖς ἐν ταῖς ἱερατικαῖς αὐτῶν τελειώσεσιν.. ἧ. τῆς ἱεραρχικῆς 
χ- ἐπίθεσις Τοι, ΑΥ.6..5.4.τ(..2. ςο00}) ; βιστβόδησε οὗ [}]5 τἱτα ἡ δὲ 
τῆς ἱεραρχικῆς χ. ἐπίθεσις ὁμοῦ μὲν ἐμφαίνει τὴν τελεταρχικὴν σκέπην, 
ὑφ᾽ ἧς ὡς παῖδες ἑεροὶ περιέπονται παϊρικῶς, αὐτοῖς μὲν ἕξιν καὶ 
δύναμιν ἱερατικὴν δωρουμένης, τὰς ἐναντέας δὲ αὐτῶν δυνάμεις ἀπορ- 
ραπιζούσης: διδάσκει δὲ ἅμα καὶ πάσας τελεῖν τὰς ἱερατικὰς ἐνεργείας, 
ὡς ὑπὸ θεῷ πράττοντας τοὺς τελεσθέντας, καὶ τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν 
αὐτὸν ἔχοντας ἐν παντὶ καθηγεμόνα 1δ.5.3.3(512.); τοῦ. οὐ Π8 ΠἸΟΠ5 
Ρετξοστηρα ὈΥ ΟΟΠας 5 πρεσβύτερος ὧν ἐτελεύτησε, καὶ πᾶσα χ. αὖ- 
τοῦ γέγονεν ἄκυρος ΑἸΠιαροὶ.5ες.τ2(Ρ.07.5; Μ.25. 2604); 9. οἰ σε ππρ 
[ούῖἢ οὗ παπᾶ; ἴῃ βιισσουτσ, Οοηδὶ. ἄρρ.1.8.7; 18.53.3.2} ἴῃ ἴοΚεη οἵ 
ὉτΘ- ΒΑΡ ΒΤΩΑΙ το ποϊδείοη οἱ βαΐδη, θίον. ἅτ. 6.}.2.3.5(Μ, .3. 4018); : 
10. οἱ (Πτιβῖ; ἃ. δἱ Ογυοϊβχίοπ, ν, ἁπλόω: διὰ τῆς θείας ἐκτάσεως 
τῶν χ., τοὺς δύο λαοὺς εἰς ἕνα θεὸν συνάγων. δύο μὲν γὰρ α χ., ὅτι καὶ 
δύο "λαοὶ διεσπαρμένοι εἰς τὰ πέρατα τῆς. γῆς ἰτοη.ἰαον.π.:1Ί.4(Μ.7. 
11710}; ἔπρεπεν... «τὰς χ, ἐκτεῖναι, ἵνα τῇ μὲν τὸν παλαιὸν λαόν, τῇ δὲ 
τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἑλκύσῃ, καὶ ἀμφοτέρους ἐν ἑαυτῷ συνάψῃ ΑἸ ἴηε. 
25..(Μ.2:5.1τ404}; γτ. Η. εαἰεεῖ.τ4.28(41.32.8058); Ὁ. πιεῖ. ἡ ἐν τῇ χ. 
αὐτοῦ φυλαττομένη καρδία ὑμῶν Τατα5.6 }.τ(Μ'ν98.14288); ΟΝΊο.(7 87) 
αεἰ.1(}1.4.4720); ἢ. ΕΧΕρ. 10.τοι 288. οὐδεὶς ἁρπάζει αὐτὰ ἐκ τῆς 
Χυ μου, προϊὼν ἔδειξε τὴν αὐτοῦ χ- καὶ τοῦ πατρὸς μίαν οὖσαν...χ. δὲ 
ὅταν ἀκούσῃς, μηδὲν αἰσϑητὸν νομίσῃς, ἀλλὰ τὴν δύναμιν, τὴν ἐξουσίαν 
(μγνβιλοηι. 6 1.2 τ [ο.(8. 3630 Ἐ); οὐ γὰρ δυνατὸν τοὺς ὄντας ἐν τῇ 
τοῦ Χριστοῦ χ' ἁρπαγῆναι εἰς τὸ κολασθῆναι, διὰ τὸ ἄγαν ἰσχύειν τὸν 
Χριστόν: ἡ γὰρ χ. ἐν. τῇ θείᾳ. γραφῇ τὴν δύναμιν δηλοῖ" ὅτι μὲν οὖν 
ἀνίκητος ἡ τοῦ «Χριστοῦ χ. καὶ εἰς. πάντα ἰσχύουσα, ἀναμφίβολον ὕγτ. 
͵ ο. 74: 6668); λέγεται δὲ ὁ πατὴρ διδόναι τῷ υἱῷ, οὐχ ὡς μὴ ἔχοντι ἀεὶ 

ὑπὸ χεῖρα τὴν κτίσιν, ἀλλ᾽ ὡς ὄντι αὐτῷ φύσει ζωῇ: προσκομίξων ἡμᾶς 
τοὺς ἐπιδεομένους ζωῆς, ἵνα διὰ τοῦ υἱοῦ ζωοποιηθῶμεν τοῦ ὄντος φύσει 
ζωῆς, καὶ οἴκοθεν ἔχοντος τοῦτο 1δ.(666})) ; Ε1.,. οἱ ἘΔΊΠΕΙ; ἃ. 1η ρδη. 
ποῦ γάρ τις ἡμῶν δύναται φυγεῖν ἀπὸ τῆς κραταιᾶς χ. αὐτοῦ; τζίεν. 
28.2: Ὁ. αἵ (Υδαίίοη ἄνθρωπον ταῖς ἱεραῖς καὶ ἀμώμοις χ. ἔπλασεν τῆς 
ἑαυτοῦ εἰκόνος χαρακτῆρα 10.33.4; ΜεΙῃ. 5 γηΡ.2.2(ρ.17.8; Μ.18,408); 

14.γέ5.2.22(ρ.36.9; Μ.103.11378); Ο. νυν [νν, (οηοὶ. 4,}}.1.36.4} 
ἃ. 5Βῃοννῃ ἴῃ ἴπο. χ. κυρίου διαφόρως ἐδείχθη καθ᾽ ἑκάστην γενεὰν διὰ 
τῶν δυναμένων χωρῆσαι τὴν ἐνέργειαν τῶν θαυμασίων ..«-νῦν δὲ χ. κυρίου 
δείκνυσθαι λέγεται κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 18Β458.1-. 
χαϑ(ι κόβῃ; Μ.30.556..,8); 6. πἴαγρ,, δῖ Ὀ]οβϑιρ οἵ σατεσμιηγιθη5, 
βυμροΙχοᾷ Ὁν Βαηᾶ οὗ Ὀίβμορ τὴν χ. ἐκτείνομεν, δέσποτα, καὶ 
δεόμεθα τὴν χ. τὴν θείαν καὶ ζῶσαν ἐκταθῆναι εἰς εὐλογίαν τῷ λαῷ 
τούτῳ ϑεσαρ. δεῖ 1 : ἀἴ Ὀϊεββίηρσ οὗ 51. Κ κύριε... ἔκτεινόν σου τὴν Χχ. 

καὶ χάρισαι θεραπευθῆναι τοὺς νοσοῦντας πάντας 1.8.1; ἔ. τε, Ῥτ,21:τ 
δίκαιον τὴν χ, τοῦ θεοῦ -ἐν πρώτοις προσκυνεῖν, καὶ οὕτως τὸ στόμα 
τοῦ βασιλέως καταφιλεῖν ( ..}0.1{Ρ.155.12} ἐφίλησεν αὐτὸν κατὰ τοῦ 
στέρνου καὶ τῆς κεφαλῆς... "ἐπειδὴ “γέγραπται καρδία, βασιλέως ἐν χ. 
κυρίου" καὶ πάλιν “χ. κυρίου ἐπὶ. κορυφὴν βασιλέως ἐδ. (. 155. 20); 
δ. γοῖ, ᾿πα]νΊβι ] 6. παίπτε οἵ Τυπ. τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα, ἐκπόρευμα 
ὃν τοῦ πατρός, ἀξί ἐστὶν ἐν ταῖς. χ. τοῦ πέμποντος πατρὸς Καὶ τοῦ 
φέροντος υἱοῦ ΤΑΤΗ ἐχρ. βά.4(Μ.25.2084}; Ὀίοπ. Α] ἀρ. ΑΚΠ: 10η.1 
(Ρ.58.2τ; Μ.25.5ο5Ὰ}); ἢ. ἌἘχρίαπαιίοης ὡς χ. κυῤίου τὴν πνευματικὴν 
ὠνόμασε χάριν ΤΒαάζιφι.12 ἢπ ΦΚαρ. (1.518); τοῦ, Ῥ5.143:7 χ. δὲ ἐνταῦθα 
τὴν βοήθειαν, τὴν συμμαχίαν λέγει ΟὨτγ 5. Ἔαρος ᾿5.143:7{τ.4620}; 
Ἔχορ. [5.τοῖτό χ. δὲ κυρίου σαβαὼθ ἐν τούτοις τὸ παναλκὲς ϑέλημα: τοῦ 
θεοῦ διορίζεται Ογτ.ἰς.2.4(2.2 010} ; 65Ρ. ἃ5 ΒνΤΩΒΟ] οἱ δεϊἰνὶτν οἵ ἀοα 
αἱ Οτθβιίοη θεοῦ χ. μὲν᾽ τὸ δημεουργικόν ΟΥ, [γι}ἿῺἪ ΤΚερ.τπτο τ ττίρ.295. 
26; Μ.12.9024Α}); τὴν πρακτικὴν αὐτοῦ καὶ ἐνεργητικὴν δύναμιν τῷ 
τοιούτῳ διασημαίνει ὀνόματε ΟΥΝ 65. μη δ(2 Ρ.187.7; Μι45.1818); 
οἴ Βαϊ ἀκεν. ς.τ(4.380) ; πλεισταχοῦ μὲν τὸ γράμμα τὸ ἱερὸν χ. ὀνομά- 
ζει θεοῦ, τὰς δραστηρίους αὐτοῦ δυνάμεις, δι᾽ ὧν εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα 
παρήνεγκεν νγτ. ἰ5.4.4(2.674Ὲ)}; ἰᾶσἰαρίμισοη.3(1.το48); Ῥτος,(,15, 
26:8(Μ.8᾽).2217Δ}; οὐκ ἀληθῶς χ. ἔχειν νοεῖς τὸν θεὸν.. ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
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ὑμετέρων, διὰ μὲν τῆς χ,, οἶδας σημαίνεσθαι τὴν ἐνέργειαν, ἐπειδὴ 
χ- ἡμεῖς ἐνεργοῦμεν σεπηϑα, ». σεμ.ττ6(Μ.85.16338); (ΑΥὐδη), ΑἘἢ.: 
ἀεεγ.8(ρ.7.18; Μ.25.4204) οἷτ, 5. ἄκρατος; 44..4γ.2.24(Μ.26.200Ὰ}); 8150 
οἵ νΕΏρΈΘηΟΕ (τεῦ, 7εγι 1:25) χ. δέ, τὴν τἰίμωρητικὴν δύναμιν ΟΥ ΚΓ. 
41 τη ἐγ -ρ. 219.21; Μ.12. θο40); χ. θεοῦ διαφόρως ἐκληπτέον, ἣ ἢ τὴν 
κολαστικὴν καὶ εἰς τοῦτο ὑπηρετικὴν δύναμιν, ἥτις καὶ σκεῦος ὀργῆς 
λέγεται [εἷ. Ῥ5.43:2,3]...ἢ τὴν φρουρητικὴν καὶ σκεπαστικὴν δύναμιν 
[ο[.}5.138:5] Ιάντῃ. σὺ τα: ττ(Μ.30.11210}; ᾿. {Π60]. οὗὨἩ ΤμοΡῸ5 ΟΥ̓ 
ϑοῃ 845 Βαῃᾷ οἵ Οοα ἔστι δὲ ὁ υἱὸς ἡ παντοδύναμος καὶ κραταιὰ χ. τοῦ 
πατρός, ἐν ἦ μετὰ τὸ ποιῆσαι τὴν ὕλην ἐξ οὐκ ὄντων κατακοσμεῖ Μεῖῃ. 
ὥ αὶ, ο(Ρ.408.529; Μ.18.3414}; ἑνός ἐστι θεοῦ ὡς χ. χρωμένου τῷ ἰδίῳ 
λόγῳ [εἴ 15.66:2] Αἰἢ.ἀδεν.7(0.7.0; Μ.2ς.4280) ; αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ χ. 
καὶ αἱ χ. τοῦ πατρὸς 14 193ε.εἰ ..4γὉτ.τ2(Μ.26.τοοφ40} ; τεῖ. 15,48112 χ'. 
τὴν τοῦ μονογενοῦς δύναμιν τῷ αἰνίγματι λέγων ΟΥΝ γ55.ἔμη.7(2 
ΡΟϊδι.12; Μ.45.7490); χ. ὧδε τὴν δύναμιν καλεῖ, ἣν ἔχει ὁ υἱὸς φυσικῶς 
καὶ οὐ μεταληπτῶς Αταποῃ. 70.31.25 (Μ.85.14174)}; οἵ γτ, 7ο.7(4. 
666ς,0); χ. καλῶν τὴν ἰδίαν ἐσχύν τε καὶ δύναμιν, τὸν Χριστόν Ῥτος.(. 
ἰς5.40.14-.-.26(Μ.8᾽.2 4800) ; οὗ ὅοη δπα Ἡ, μποβθί 85 παπάβ οἵ ὅσα, 

᾿Ἶταπλαον.4.20.τ(}.7.102285}.; οἵ, ῥεγ τπαητς πῖνε βαϊγῖδ, τά δ5,, ΡῈ 
Μιΐωηε εἰ ερίντέαι, πὲ ποῖποὸ σεοωμάμη ρα μάἀμόν ἀδὲ, τὖ.5.6.1 
(11374}; 1διτό.τ(ττ678); Οτιεβοί. 98 τη Αρος.(ρ.43.2); Ῥτος.σιεη. 
1:27(Μ.8).1224}; οἵ Η. ποβί Ἔχορ. Με.6:3 οὐ βούλεται δὲ ὁ μονο- 
γενὴς εἰδέναι τοὺς σαρκικοὺς λογισμοὺς τί ποιεῖ ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ ἁγίον 
πνεύματος ΤΑΤΗ, ὑγ -Μ|ι.(Μ.27.13728,0); ΕΖ. οἵ ὅοη, Π|ὰτρ., αἴ Ὁ1655- 
ἴηρ οἵ Ἰαὶϊξν ἡ ζῶσα καὶ καθαρὰ χ., ἡ χ. τοῦ μονογενοῦς, ἡ πάντα τὰ 
πονηρὰ καθῃρηκυῖα καὶ πάντα τὰ ἅγια βεβαιῶσασζα» καὶ ἠσφαλισμένη 
ἐκταθϑήτω ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τοῦ λαοῦ τούτου ϑογταρ.εμεῤ. 6.1; 13. ργε- 
Ροβείοηβ) τι565: ἐν χερσίν, τηεῖ., οὗ ἔδηηε ΟΥ̓ ΓαΙΘηΐθ. τυ μτ οπε᾿Σ 
φῆ», ΟτιΝ υβ5υ. αον.(Ρ.318.τ6; Μ.46. 684); αἱ παμαά ἐν χ: ἔχεις 
πᾶν τὸ ἀπόθετον τὖ.(ρ.403.41 Οο804}; ὃν ἐπ μβαπά οὗ, ἢρ. ἐλέγχεσθαι 
ψυχὴν ἐν χ. σαπρίας αὐτῆς ᾿ς5.5α].1τ6.14; μετὰ χεῖρα τη ἰἐ παηά; Πἴ., 
ΟἸδιη.οἐγ.6.4{0.448.30; Μ.9.2534}; Επ5,0,,4.17(0.124.1; Μ.Ζο,ττ6ς 4}; 
ΡΙατ., Ταβι, ἀγα ,86.τ(Μ,6.6808); ϑοοτ.ἦ.6.2.1.7(}}.67. 1850); τιεὶ. τὰ 
μετὰ χεῖρας ἐδπα τοογάξ ΟΥ ῥαδδαρε ϑεΐογ τι5, Ἰυῦυιδ5.4.6.5.τ(ρ.211.3,20; 
Μ,22.34009,3524}}; 1. ς.3(Ρ.220.18; 2648); ῥγαείτεαίίν μετὰ χεῖρας ἀνα- 
λαβόντι τὴν σπουδήν Ἐπ5.4.6.τ.1..(ρ.3.25; Μ,.22.160); πρὸς χεῖρα 1» ἐδ 
δόγυῖε οἱ, Α( ἐμ]. 4ο(ρ.19.6); ὑπὸ χεῖρα τη ἐπε μαμά, Ἐπα5.ἢν.6.0.0.1τ0ὸ 
(Μ.20.8244}; ρίυν., ἂν, ὑπὸ τὰς χ. γίνεται τοῦ νόμου ῬΗοϊ. πονηθε.ο.1 
{Μ.το4.7120); πηδῖ., γεαάτν ἐὰν δὲ ὑπὸ χεῖρα ἁμαρτάνῃ Ἡοττη.παμὰ 
4.3.6; 14. ἔργεξ, ϑίρομν ἀπλήστῳ διανοίας χ. Ἐπ|5.ἡ,.6.10.4.26(Μ.2ο. 
860Β}); 15. 5.ν.}, γαν οἱ ΠΙρῃξ ἀστέρων χεῖρες τρέμουσαι Β45.3ε],0».33, 
2(Μ.8:.,648); 16. »ηορασινε, Κὶ βαμἀ[εἰ λαβὼν τὸ παλλίον αὐτοῦ ἄδησεν 
ἐν αὐτῷ φοίνικας ὡσεὶ χ. δύο 44. [0.5(ρ.154.22}; 17. ῥραγὶ (οἴ, ἩΙςΌτ, 
“1, Τηάτ, φιι.37 ἐπι 2 ερ. (1.441); 18. τοντεεη ἀοεμνιθηΐ ΟΥ̓ ἰδἰ! δ} χ. 
ὁλόγραφον αὐθεντικὴν Τυ] ῬΑρα ἀρ. ΑἸ ἀροῖ. Ξε. 28(0Ρ.107.34; Μ.2-. 
2064}; ἸΙβοῆγταϑ δρ.θυπα.64{(0.143.26; 3640); τὰς...«τῶν βασιλέων χ. ... 
ἐμιμήσαντο ΑἸ ροὶ, σπεὶ. ττί Μ.25.6ο80). 

χειραγωγ-έω, ἰεαά ὃγ ἐμὲ μαγά ; τὰ σθη., ἰσαά, γωτάσ; τηεῖ. ἐπὶ τὴν 
ἀγάπην χ. ἰ5ς. ἡ ἐλπές] ΟἸεπα, Ξ ἐγ, 2.ο(0.134.τὸ; Μ.8,076}}; τὴν...τοῦ 
νόμου παίδευσιν “-οὔσαν ἡμᾶς εἰς Χριστόν Οτιἐχειῖη Ἐ5.77:31τ(Μ.τ17. 
1440) ; Μέοτ ἢ. σγρρ.2.3(ρ.18.2; Μ.18:ς 24}; πέστει “-ούμενος 70.Ὁ. ξισ. 
4.τπ||Μ.94.11280}; οἱ (σα τὸν... Κωνσταντῖνον ὑψηλῷ βραχίονι ἐπὶ 
τὰ τῇδε χειραγωγήσας Ἐπ5.ἢ..6.1ο.8.το(Μ.20.0οΤ18) --- 1Δ.ν.(΄.2.2(ρ.41. 
15; Μ.2ο,ο81Α}); τὸν βασιλέα...χ. πρὸς τὴν ἀλήθειαν (ΠτνΒ.ἤον.0.1 τ 
ΜΕ(]Ο τ τΒΥ; οὗ ΟΠ 9ὲ 45 νοτά ὀκάζοντας τὼ πόδε ἢ πλανωμένους εἰς 
δικαιοσύνην χειραγωγῆσαι (ἸδΥ ῥγοί. τίρ.6.20; Μ.8,608) ; χ. ἐπ᾽ αὐτὸν 
τοὺς μαθητευομένους ΟΥ. 0.10: 22(5; Ρ.324.15; Μ.14.5680}; ὁ λόγος 
χ. τὴν διάνοιαν ΟτΟ Ν γϑ5.ν .Μὸς5.(Μ.44.3720) οὔά λον 5 ΄ἴ Οαπὶ(Μ. 
44.876) ; οἵ Η. (μορῖ, ἰά4.6}.3(Μ.46.10248}; οἵ ἃ τοι, ἢφ, ἡ ὁδὸς 
τῆς ἀληθείας, ἥτις τοὺς ὁδεύοντας αὐτὴν εἰς τὴν αἰώνιον “-εἴ βασιλείαν 
Ασιβίροί, τό(ρ.111.22); ὁδὸν εἰς ἀρετὴν “-οὔσαν (Πγγβ.λοηι.10.2 ΤΉ 
ΤἩ εὖ.(12.1768); ὁδὸν ἐφαΐνετο «-ὧν [30. 5ἴαγ οὗ ΒΕΙΆΪΕΒ ΠῚ] 14 ἄορι: 
6.2 ἴῃ. ΜΗ(].ΒΒΑῚ; 1τὉ.7.3(τοϑβ0), 
᾽χειραγωγία, ἡ, ἰεασάίην ὃν 1}ὲ παμά; ταοῖ.; 1. σμΐδαηεδ, 650. 

βριηζαδ!, ΑἸ. ρεη.34(Μ.25.688);. ἡ ἀκριβὴς σεαυτοῦ κατανόησις 
αὐτάρκη παρέξει χ. καὶ πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ θεοῦ Βα, Πον.3.7(2.220 ; 
Μ.31.2130}; ὁ θεὸς καὶ τὴν ἐκ τοῦ νόμου σοι χ. προσέ)ηκε 1Β468.1-. 
22ο(τ. 5440; Μ.30.5008); ἡ παρὰ τῶν ἐντολῶν χ. ΟΥΟΝ γος. Ρ.2(Μ.46. 
ἸΟΟΟΟ); : τεῖ, Ῥο, 44: 4 φωτισμὸν τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ.. «ὀνομάζει... τὴν 

εἰς ἕκαστα τῶν ὄντων χ. ΟνΥ. 70.1τ.8(4.70 0); οὗ ΟἿΈ ἰπ τεῖ. ἴο ΝΤ᾽ εὕροι 
γὰρ ἂν τις...χ. τινὰ παιδευτικὴν τὴν παλαιὰν πρὸς τὴν νέαν ὑπάρχουσαν 
ΡῬχιος. σώ: ρτοοιη.(Μ.87.28Ὰ});2. αϑείςίανιεε δεχέσθω τὴν κατάλληλον 
χ. παραμυθούμενος Ττερεοητ εν, Πομ!. ς(Μ.8δ,θοο 0). 

χειραγωγός, ὁ, ἱεαάδν, σμίάε, ταρῖ. οἱ χ. καὶ πατέρες [36. τοῦ λαοῦ] 
νυν. ΜΊΟἢ.22(2.41τ0); οὗ 5, Ῥὰ], Βίοπ. ἀτσ ἀ,ν5.2.11(Μ.3.6400}; οὗ 
Ο(οα ἡ μακαριστὴ πέστις αὔξοιτο ὑπὸ χ. τῷ κρείττονι (πβῖ,8 0. 15. 



χειρακρατέω 

Ὁ.(.2.28(Ρ.52.13; Μ.2ο. τοῦς); ἢρ. μηδενὶ χ. χρησάμενος, μηδὲ ταῖς 
θείαις γραφαῖς Ἐπι5.ε.ἰ..2.ο(ρ.ττο.τ4; Μ.24.020Ὰ). 

["Ἰχειρακρατέω, ργα5} ὃν ἰΐὸ μαμὰ, Απαβι δι οά,τ(Μ.80.23238). 
Ἐχειραλγία, ἡ, φομέ τη: ἐπε βαμάς; ΟΙαγ., ΟΠγνβ. 00.22.3 τη 70. 

(8.1200) ; 1ῃχγϑβ. ργου.6(2.7758); ΤὨΡΒη εὐγοη.Ρ.242(Μ.τοϑ, δ 00). 
χειραλγός, Ξε εγῖηρ ἔοι δομί 15 ἐμ βαμά, ἘΡὮΥ.1.214Ε. 
Ἐχειραπλόω, εἰγείεἶ, ομἐἑ ομε᾿ς μαμάς, ΤΑΤἢ οεεμς ττ(Μ.28.088.), 
ἐχειρένθεος, 5.ν.1., μαάε ἐ ἀϊυΐϊπε παπάς, ΤΕΡΙΡΒ ἀονι,2(Μ.43. 

4564), Ὁ]. χειροθέοις. 
“χειρεπιθεσία, ἡ, ἰανίηᾳ ὮΣ δ ἐαμάς, αἴ οταϊπαῖτίοι εἰκονικῇ τινι 

καὶ ματαίᾳ χ. ἐπισκοπὴν αὐτῷ δοῦναι (ΟτΏ.Δρ.ἘλιΞ.ψ..ε.6.43.0(Μ.20. 
208) ; ἰὰ τϑοομοαζίοη οὗ 5 ἢ σπηδ 68 [1.6. ΟΡ. ΤΕ θΘΡ 511] δῆλον 
ἐπάνω. υἱῶν ἀλλοτρίων... διὰ μόνης χ. μὴ δύνασθαι ἅγιον πνεῦμα 
κατελθειν Οὐαστη. (2ο)αει. 2 (Η.1.1650}. 

Ἐχειρέργιον, τό, τπασπμπαὶ ἰαθομν, Βαβγομηηί (2. Ο11Ὲ; Μ.31.648.). 
Ἐχείρεργον, τό, -Ξ ἴοτερ., Το. Μοβοδίιργαι, τ3(Μ.87.28618). 
χειρίδιον, τό, εἴεευε, 44. Ρεὶγ.εἱ Ῥαμ. 47(Ρ.199.9); ΑἸ σέγροττίρ.44. 

25; Μ.28.2648); ΒΥ ΠΏ ΟΠΟΔΠΥ ΘΧΡΙΔΙπαα τεῦ. τποηκ᾽β μαθῖΐ, 1)ο᾿. 
ἀσοεὶ, τ. τα .88,16220). 

χειρίζω, 1, ῥαμάϊο, ὙναμΙρμίαϊς χ. ἀνάγνως τὰ ἅγια 1514. Ὲε], 
ἐΡ}.1. τοί Μ, 8. 2644); ; Τ ἢ Ραρὰ 4}.1.εἐοη.2(}ῃ.4.τ60}; 2. μοίά δὰ 
οἴπος τὴν τοῦ πραίτωρος χ. ἀρχήν ϑοοχ.ἤ,.6.5.8,12(}}.6᾽.5778); τὰς 
ἱεραρχίας Χ' Βορῆτ. Η.6}.Ἔνη.(Μ.87.31400}; 8. λοίά, ἐπ όγίαΐη δὶ 
ὉΡΙΏΙΟΙ τὸν ἐναντίον χ. λόγον (Ἰδτη. 5 [7.5.1(0.3290.1; Μ.9.16.}). 

Ἐχειρικῶς, τὐτἶ {πὸ παρά, Ηδδνοῖ. 5. ἐδ. 36(Μ.93. 1520). 
χειριστέον, ογ6 τρεδι μβαμαΐσ, τηεῖ. τά τε ὁμώνυμα χ. καὶ τὰ συν- 

ὠνυμα.. «τακτέον κατὰ τῆς σημασίας (ἸΘπη.5 7.8. 6(ρ.90.1ο; Μ.9.5818). 
χείριστος, τρογοῖ; τπιοαῖ, Ῥὶυτγ, 85 δᾶν., ΡὨ]οβτ, νε.1τ.8(ρ.130.20; 

Μ.ός.6ο5Ὰ). 
χειρογραφέω, 1. τυγέϊέ, γεοογ δίκην βίβλων τῶν ὑπὸ πάντων... 

κεχειρογραφημένων ΟΥ.ογ.28.5(ρ.278.11; Μ.11.5258); 2. αεκηοιουίξαρε 
1. τυνῖπηρ, οἵ τεσατηρ Ῥοβοηβ, Ῥεῖ Α]ριεαῃ,  (Μ,18.476Ὰ}); 
ξῖνε ἃ τργτίεγε δοη ΟΥ̓ γοοεῖρί 07 χ. τὸ δάνεισμα ΓΕΆΡὮΕν] ἔχοι ροηὶ. 8 
(ρ.48ς.30; Μ.113.0488) ; τηρῖ., σεῤηοισϊεάρε μέσοι δομμά ὃν, ἱη ἀϑδὶ 
ἐο (τεῖ. (0}.2:14), 1885...5.233(1.5 568 ; Μ.20.528.); διὰ τοῦ Ἀδὰμ 
πάντες τὴν ἁμαρτίαν ἐχειρογραφήσαμεν Ῥτος] ΟΡ ογιίαμα. ΒΜ ς 
(ρ.1το5.3; Μιδς. 6858); Βα5.9ς].0»).3,1(1.8ς.498); οἵ. χειρόγραφον ; οἵ 
ΔοκΚηον!θαρτηρ {[Π6 ἔφ ἐν τῷ βαπτίσματι [56. τὴν πίστιν] τῇ γλώττῃ 
ἐχειρογραφήσαμεν Ῥτος ΟΡ κγη.4(Ρ.τϑο.ο ; Μιός. 8608) ; τοῖς οἰκείοις 
αἵμασιν..-τὴν ὁμολογίαν χειρογραφήσαντες 56. οὗ μάρτυρες ΒΟρΡἢγ.Η. 
ν.ἀπακὶ (Μ.02. τόβτο). 

χειρόγραφον, τό, :υγ1 6} ΞΡ οὗ α ἀδδϊ, δομά; 1. πε,, Τ, [οὉ 
1τ(ρ.110.23); ΕΡΙΡΗ. πο η5. 21(Μ. 43.2728); χ- γάρ ἐστιν, ὅταν τις 
ὀφλημάτων ὑπεύθυνος κατέχεται (Ὦγνβ.᾽051.2.4 10 (οἱ. (τ. 3690); ; 
2. ἤσ.; 8. σίνβη ὃν σῆδῃ ἴο (οα «αἵ Βαρίϊδβηι τῷ ἰδέῳ χ. ... ὃ ἐπὶ τῆς 
κατὰ μευ πίστιν ὁμολογίας κατέθετο Β8.5..)01»γ.26(3.22Α ; Μ, 32.1138}; 
Ὅ. σίνεη Ὀν (στοά ἴο πηδη δὸς καὶ ἐγὼ ἀποδώσω, βοᾷ γράψας ἐν εὐαγ- 
γελίοις, ἐν χ. δημοσίῳ τῆς οἰκουμένης, ὃ τέσσαρες ἔγραψαν εὐαγγελιαταί 
στ Νυϑοιον. (Μι,46,4404); πίστενσον χ. μὴ βλεπομένῳ μηδὲ σπαρασ- 
σομένῳ 1Φ.(4408); χ. σοι ἐποίησεν ὁ θεός" ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, φησί, 
δανείζει θεῷ [ὈῬΥ.10:17}..«καὶ νῦν τοῦτο δὸς τὸ χ, τοῖς παιδίοις, καὶ 
καταλίπε τὸν θεὸν αὐτοῖς ὀφειλέτην (Ὠγγϑβ. οτη, δ 6, καὶ ἐπι ΛΠ]. (7.6 ς08:- 
6608); 6. οὗ 51ὴ5 ὅπως ὁ θεὸς [ἀκυρόσῃ ὃ] τὸ χ. τῶν ἁμαρτιῶν μου διὰ 
τ[ῶ]ν...ὑμῶ[ν πρ]οσευχῶν Ῥ.] μά, τοΙῇ ; ὁ ἄγγελος ἐπὶ χεῖρας ἔχων τὸ 
χ. τῶν ἁμαρτημάτων σου Αρος. Ῥαμ.(Ρ.47); οὗ 411 ἀὐοίοηβ διὰ τοῦ 
βίου οἱονεὶ χ. ἡμῶν γράφομεν, τῷ μνημονικῷ ἡμῶν τοὺς τύπους τῶν 
πραγμάτων ἐναποσφραγιζόμενοι {8Β85.15.233(1τ05 564; Μ.30.5250{}}}; 
ἃ. τοῦ, (Ὁ].2:14, οὗ χ. πιδι16α το (τοββ, δηα ρα οαὐ ᾿Κν Οτιβ 5 
ἀδαῖῃ ; ἱ. ὀχρ᾽απδίϊομβ ὁρᾷς σπουδὴν τοῦ ἀφανισθῆναι τὸ χ. ὅσην 
ἐποιήσατο ;.«,ποῖον χ.; ἢ τοῦτό φησιν, ὃ ἔλεγον πρὸς τὸν Μωῦσέα, ὅτι 
'πάντα ὅσα εἶπεν ὁ θεὸς ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα" ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὅτι 
ὀφείλομεν τῷ θεῷ ὑπακοήν. ἣ..«ὅτι κατεῖχεν ὁ διάβολος τὸ χ. ὃ 
ἐποίησε πρὸς τὸν Ἀδὰμ ὁ θεός, εἰπών" ἡ ἂν ἡμέρᾳ φάγῃς ἀπὸ τοῦ ξύλου, 
ἀποθανῇ ΟἸτγβ.κονι.2.3 τη Οοἱ,(ττ.3688) ; χ. τινες τὸν νόμον ἔφασαν... 
ἀλλὰ τῶν ᾿Ιουδαΐων χ. ἦν, οὐ πάντων ἀνθρώπων. ἡγοῦμαι τοίνυν καὶ τὸ 
σῶμα ἡμῶν καλεῖσθαι χ. διὰ τοῦτο γὰρ πᾶσαν παράνομον τολμῶμεν 
πρᾶξιν Τάτ, Οοἰ.2:τ4(3.488); Δ. ἴὰ ρει. ἕκαστος δὲ ἡμῶν ὀφειλέτης 
ἐστὶ ταῖς ἁμαρτίαις καὶ ὀφειλέτης ἐστὶν ἔχων χ. ΟΥ.᾿01.1 5.5 τη 67. 
(Ρ.129.6; Μ.13.4330); ἐξαγοράζω οὖν τὸ σῶμα τὸ πραϑέν σοι διὰ τοῦ 
πρώτου Ἀδάμ, παραλύῳ σου τὰ χ. ΜαςιΑερ ἠοηνιττ. τοί 1.34. 5520); 
σταυρὸς τὸ χ. ἡμῶν διέρρηξε (γγβ. ἀονεῖῃ Μ|1.26: 30(3. 00); εἰ τὸ χ. 
ἡμῶν ὃ σωτὴρ.-. «προσήλωσε τῷ σταυρῷ... «τὸ σῶμα ἄρα προσήλωσεν. 
ἐν γὰρ τῷ σώματι πᾶς ἄνθρωπος, οἷόν τινα γράμματα, πήγνυσι τὰς τῶν 

ἁμαρτημάτων κηλῖδας ἼΠαΓ, γΩΉ.1 ΞῸΡΡ],(4.278); διὰ τὴν ἁμαρτίαν 
ἔσχε τὸ καθ᾽ ἡμῶν χ. ὁ διάβολος ΟἸντωρ. ἢ. Βαν.4.6(Μ4.03.7690); 

ΠΟΤΩΤ Δ Πλοταῖαα 1η [ἰτυτσ, ἀπϑρποτα, } 1|. ]ας.(Ρ.204.11); ν. προσηλόω. 

1522 χειροτονέω 

χειροδίκης, ὁ, ομὲ τοῖο ἀϑϑογίς ἐἶξ γιρῖ! ὃν μαμά, τεδὲς ἐμὲ γῖίσμί οὗ 
γῖρὴι, στ Ταυπι. Εἰ εἰ. 4:2 (Μ.10.0018). 

Ἐχειρόδμητος, διε} ὃν μαπά, ΟτοΝγϑβ.ογ ἄορ. 3(ρ.48,6; Μι44. 

τπλο0). 
χειροθεσία, ἡ, ἠρροείίοη ΟἹ (δε παπάς; 1. ἴῃ Ὀ]οπϑίηρ, τεῦ, Ὁ σῖϑι 

Δ ἐπ σὨΠ]άσθη εἰς χ, εὐλογέας ΟἸογα ῥαεά.τ. π(Ρ.07.2; Μ.8,2610}; οα 
σι θοατη 5, λι5...(.4.6τ(ρ.143.3; Μ.20.12134}; ϑεταρ. με (1110); 
ΟἹ σοηρτερϑ 0 δ δ Παγιϑῖ, 4. 7σ.46(ρ.172.22); ϑεγαρ ἐμομ.ακ(1{.}; 
Οἡ 516, τὸ. 8({11.}; 2. ἴθ Ὀαρείβγααὶ τα; ποβῖ., ΟἸθσλισχο ἡ μάοί, 
22.5(ρ.114.8; Μ.9. 6694); οτίμοάοχ, αϑϑοοίαϊε ψ: ἢ σοπβιρπδίοπ, 
Ουηεὶ..4,}}}.2.32.3; βρη γίηρ τογαὶ ρυϊθβδίμοοα οὗ (γι βίϊδπβ, 26. 
4.16.2; 115 πηροτίαηοε ἑκάστου γὰρ ἡ δύναμις τῆς χ. ἐστὶν αὕτη. 
ἐὰν γὰρ μὴ εἰς ἕκαστον τούτων ἐπίκλησις γένηται παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς 
ἱερέως τοιαύτῃ τις, εἰς ὕδωρ μόνον καταβαίνει ὁ βαπτιζόμενος ὡς οἱ 
᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἀποτίθεται μόνον τὸν ῥύπον τοῦ σώματος, οὐ τὸν ῥύπον 

τῆς ψυχῆς 18.7.44.3; ΑἸαηοπ. 4.9: 1Ί(Μ.85.1 5364); 3. αἵ ογαϊπαῖοη 
πρεσβείου χ. Ἐπ5....ε.6,23.4(Μ. 30.5760); ; Χο ... ἐπισκόπων εἰληφότες 
ΟΑμτ,(24τ)εαρ το ; οὗ οὖν διάκονοι προσήγαγον πρὸς τὴν διὰ τῶν χειρῶν 
τῶν δα σνἀπιωνοτι, ΤΡΙοη.᾿ Ροῖνε.23; τὴν ἀρχιερατικὴν χ. ῬΠΙοΒί. 
ἦ..ε.2.ττ(Μ.6ς.4764); οἵ ἀξαςοηεββθα, ΟὈΒαϊς ας; δ Πδηϊδβῖ 
ἀεδδοοθθ5θο5. Θρρασθ παν Δπ ἜΧΟΘΡΊΙΟΠ ἐπεὶ μηδὲ χ. τινὰ ἔχουσιν, 
ὥστε ἐξάπαντος ἐν τοῖς λαϊκοῖς αὐτὰς ἐξετάζεσθαι ΟΝΙς,.(225)εῶη.10; 
85 ΓΘΔΠ8 Οἱ τε ΠΡ 51Π5 τὰ γὰρ λοιπὰ ἁμαρτήματα ἔφασαν οἱ πολλοὶ 
καὶ τὴν χ. ἀφιέναι ΟΝ ϑοσαρβ.ἐαη.ο; ῬΠοίογηοε.ο {ἰτ{{ΜΟ το 4. τορ4Ὰ}; 
αἱ τροσαϊπδίίοη οἵ μοσθςβ τοῦ αἱρετικοῦ ἐπὶ τὴν ὀρθοδοξίαν ἐρχομένον 
τὸ σφάλμα διορθοῦται... τῆς χειροτονίας τῇ χ. 1 [δ φ 6! γ65ρ.14{Μ.6. 
12610) ; ΟΡΡ. χειροτονία: Ταράσιος... εἶπεν ὅτι ἐπ᾽ εὐλογίας ἐνταῦθα ἡ 
χ- λέγεται, καὶ οὐκ ἐπὶ χειροτονίας δείοί νι ΟΝΊς.καη.8(0Ρ.644); ν. 
χειροτονία. 

χειροθετ-έω, ἰαν ἰΔ4 δαπάς μβοη; 1. ἴὰ ὈΪεδβιηρ, εἴς. ; ἃ5. Ὀ 651} ν 
Ῥτετοραῖϊνε, ΚΜ αχ.2τ(Ν.90.020); οὐ οαϊεομυϊηθηθ. καθημέραν χ. 
Πον.Ἰρη.3.73; ἴὰ Ὀαρεϑημαὶ τς ον οΤαπα Ιἀφτθ᾽ 5 γοηο] Δ [ΊΟ ἢ 
οἱ ϑαΐδη ἀπὰ ῥγοΐοϑϑίοῃ οἱ ἔδἢ, ον. ΑὔΥ.:...2.2.7(4.3.2068); αἵ 
Τεσοπο! Πϑιίοη οὗ ρεπιΐεπιβ, (σηςί, Ρ}.2.18,7; 1δ.3,41.2} ἴῃ ΠΟΘ] ησ 
5:0 Κ, Ποι. Οἰδηῖ.10.25; οὗ ρυδϑῖ ανίηρ Π5 παπαῖ ΠΡΟΙ ΘΙ ΠΥ ΒΕΓ 
Ὀγρδα, Τϑόρῃγ. Η. ογαὶ.(Μ.8).Δοο4.Α}); 2. αἴ ογαϊηδτίοη, ἤδησὸ ὁγάατη, 
(οησί, ̓ 4ρρ. ἐρίξαβ εἷϊ, 5. καθίστημι; οἔ. {ΗΙρρ. ἐαΠ.7. “βΒίρ. 70); Μελίτιον 
οὐ μηδεμίαν ἐξουσίαν ἔχειν. «μήτε “"εἴν, μήτε προχειρίζεσθαι ϑοοτ..6. 
ι.9.6(Μ.67.80 4); ρΡεγῆαρϑ ἱμίς ΕΟ ΘΠ ΦοΟπξιιβιπρ χειροθετέω ἀπα 
χειροτονέω: “-εἶ, φησίν [536. Α671115], ἐπίσκοπος, ἀλλὰ καὶ ὁ πρεσβύ- 
τερος ΕΡΙΡἢ.λαεν.75.3(0.334.28; Μ.42.5ο 50); τεῖ, Νονβῖὶ ᾿πίϑὲ οἴου 
ἔδοξε...--ουμένους αὐτοὺς μένειν οὕτως ἐν τῷ κλήρῳ ΟΝ! ς.(225)εαη.ὃ. 

Ἐχειροκμητέω, τιαμμεξαείμνε, Τοη.ΑἹ, 5.80. 8.}.6.7.το(ρ.3348; 
Μ.;)ι.ς 640). 

Ἐχειροκοπία, ἡ, εἰεἰἑηρ οὐῇ οὐ μαηάδ, Απαβῖ.ϑ. σογηπ αρ.3(Μ.80. 
1560). 

χειροκρατέω, μοἰά ὃν ἰμὲ μβαπά, Απαδι. δ, οά,13(Μ.80.2200). 
χειροπέδη, ἡ, κασι, οοπίοταρίποιιϑὶν οὐ Ὀτασε οἷ χαέρουσι.... 

αἱ φιλόχρυσοι δεδεμέναι ταῖς χ., μόνον ἐὰν χρυσὸς ὁ δεσμῶν αὐτὰς ἡ 
Βαπ.ἤον"7.4(2.55}); Μ,31.2808). 

Ἐχειροπλαστέω, ὕογη: τοι ἢ ἰδε μαηά; οἱ ἀοα οτγραϊίηρ Αάδῃι, 
{]ο0 μον. (Μ.96.6520). 

χειροποιέω, γπαΐδό ὃν πανπά, ν.]. ἴουὐ χεῖρον ἐποίει, ΜΙ Ε(}γ.γ65.1.47 
(Μ.41τ.1117}). 

Ἐχειρότευκτος, τυγοΉρἠ οὐ ῥας το ὃν μβαπά, Ἐλιβί, γι Ῥν. 8122 
(Μ.18.677})}; γτ..1ς5.2.4(2.2030)}; ]ο«Ὁιζνπαροι τί Μ.04.12440); πδαΐ, 
45 5ιῦβι., οὗ ἃ δυτρίοαὶ ορογδίοη τὸ χ. ἐργάξονται τῆς τῶν μελῶν 
ἀφαιρέσεως Ἐρίρἢ λαεγ.58.τ(ρ.358.24; Μ.41.10128}; 1ὁ.58.3(ρ.36ο.14). 

χειροτεχν-ἔω, δέ αἩ αγίδαρ ὁ ἀράχνης...»οὧν ἐξ ἑαυτοῦ Πιοπ.ΑΙ, 
8Ρ.ιι5.}.6.14.4(7740; Μ.22.12730}. 

χειρότμητος, εἰ ὃν μαπά, ΟΥΝγ55.ν.105.(Μ.44.3808); Τηαι, Ζ6Ὁ. 

9:24(3.603). 
χειροτον-έω, Α. ἀῤῥοΐη!; 1. ἴῃ. σεη,, τεῦ, ἱπιρογίαὶ ἀρροϊπίτηθηξ 

Γάλλον Καίσαρα χ, ῬὨΠοΚι.ἀ.6.3.2.(Μι.6 5. 120); ϑοοτ. ἢ.6.1.38.13(Μ, 
67.17170); 80Ζ.ἢ.6.7.24.τ(Μ.67.14800}; τεῖ, αἸνίης ἀρροϊπειηρηῖ Χριστὸν 
«-συντρίβοντα πολυαρχίαν τοπαρχίων...καὶ ““οὔντα τὴν ᾿Ρωμαίων 
μοναρχίαν (ρηςί. ΑΡ.5.20ο.τι; πᾶς ἄρχων ὑπὸ θεοῦ κεχειροτόνηται 
151 40ΡῈ]. 6} }.2.2τ6(Μ.78.6 570); εἐβρ. Κίηρβ, Οτισάηοί ἐπ δη.}:4 
(Μ1.17.124}; 16, ορισαςί. π(ρ.287.26; Μ,12.1ο20Ὰ); ΤὨαΐ,φι.27 ἐμ σ Καρ. 
(1.473); ΟἹ Βῖρῃ ρηδβιμοοᾶ, ὥονηὶ. 4}}.2.27.5; ΟἾγνβθ.σαε, 4.1 
(ΡΟΙΟΙΙΙ ; 1.4044)}; ΑΡΥΆΒΠΆΠῚ ἃ5 πατὴρ πάντων, ΤΏαι, Κρη, 4:17 
(3.51); δροβίϊίοβ, (ῃγυγϑάονι. 3.4 1. ἄειργίης. (1.118); ὙΠάτιφι. 11 
ἴῃ ἔχ. (1.125); 8π4 Ὀίβμορβ, ϑετιαρ. με. 28; σεῖ. 1) εν} 5 ἀ86. οἱ 
ΔᾺ πηνγοσῖην (ἢ γιβιϊδη κεχειροτονημένος ὑπὸ τοῦ διαβόλου σκυβα- 
λίζειν τὴν ἐκκλησίαν (οποί. 4,Ρ}.2.41.4; ἢσ. --εἴ ῥᾳδίως ἡμῖν πολ" 

λοὺς μὲν ἁγίους πολλοὺς δ᾽ ἀθέους παρὰ τὸ εἰκὸς ὁ καιρός τ ΝᾺ 2. 



χείρ οτονητής 

07.22.6(Μ.35.11378}; 2. τῃχθο]. γεννηθεὶς [56. 80Π] οὐ κτισθεὶς...οὐ 
χειροτονηθείς τι Απίιδαῤί.2.2(Μ.88,18720) ; εἴ, μὴ χειροτονήσητε δύο 
μονογενεῖς τὸν ἕνα μονογενῇ 1Φ.6(18778) ; 3. τη. ΟΒύΧΟΝ ; 8. ἀῤῥοΐηὶ 
ἴο οἴπος οἵ (0 ἃ ρῥαυίσυϊας ἔπποῦΊΟη χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς 
ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου Ὀϊά.τς, τ; πρέπον ἐστὶν 
ὑμῖν, ὡς ἐκκλησίᾳ θεοῦ, χειροτονῆσαι διάκονον εἰς τὸ πρεσβεῦσαι 
ἐκεῖ θεοῦ πρεσβείαν Ἰρτι. Βμτία, τοι; οἵ δρροϊηϊτηθηὶ (εἸθοιοπ) 
οἵ ὈΙϑμορβ, Ρῃμοβί..6.7.6(Μ.ὅς. 5444}; 502.}.ε.6.8,6(}.67.15164}); οὗ 
᾿ς ῬΔῈ] 5 ΔΡΡοϊητιηθηΐ οὗ ΤΊζ5 85 ἀρΟβι]6 οὗ (τοῖς, Τμαῖ. [5.11:14 
(0.63.3; 2.255); Β. ογώσιηε ὈΥ ἱπιροβιτίοη οὗ μαπά5; ἱ. οἵ δρῖβοο- 
ΡΆ] οοηῃϑθογβίίοη τῶν λοιπῶν δὲ ἐπισκόπων [3ς. Νοναῖβη!515) 
διαδόχους εἰς τοὺς τόπους ἐν οἷς ἦσαν χειροτονήσαντες, ἀπεστάλκαμεν 
(οΥη.4ρ.}.τ|5...6.6,43.το(Μ,20.6214}); Οἴεη!.ε}.2(Μ.2.364}); ἐπίσκοπος 
εοὐὐπὸ ἐπισκόπων χειροτονείσθω δύο ἢ τριῶν, πρεσβύτερος ὑπὸ ἑνὸς 
ἐπισκόπου καὶ διάκονος καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοί ((η.ΑΡΡιι; (Οοηρί. 
«4Ρ}.3.20.1; 1Ὁ.8.2η.2; (σά, Αν.13; ἃ, τεῖ, ἀϊδεϊηςτίοη οὗ οτάριβ . 
ΨΒΙΟΝ (ὁ δηά 4 ποῖ τϑοθῖνα χειροτονέα: πρεσβύτερον --ῶν, ὦ ἐπί- 
σκοπε, τὴν χεῖρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιτίθει αὐτὸς... «καὶ εὐχόμενος λέγε 
Οοηδὶ. ΑΡ}.8.τ6.2; οἵ ΤΗῚΡΡ. καρ. 5.38; ὑποδιάκονον «- ὧν (οηεὶ..4Ρ}.8.. 
21.2 (Ὀαϊ οἵ. 1514.}68].6}}.3.75(}1.78.7844}}; ὁμολογητὴς οὐ “-εἴται.... 
ἐὰν δὲ χρεία αὐτοῦ ἦ εἰς ἐπίσκοπον ἢ πρεσβύτερον ἢ διάκονον, --εἴται 
10.8.23.2; παρθένος... χήρα...ἐπορκιστὴς οὐ «-εἶται 10,8,24.2; 8,25.2; 
8.26.2; 50Ζ.ἦ..6.8.0.1(Μ.67.15404}; διακόνισσαν...“"εἴσθαι (ΒΑΪς,ἐαΉ,. 
15; 111, ῬΟΨΟΙ ἴ0 οτάδ ἢ γαβίτιοίβα ἴὸ ὈΙΒΠοΡ5, ζηϑὶ.. 4Ρ}.8.28. 
2; Τρη.ἢεν.3; πρεσβύτερος...χειροθετεῖ, οὐ «εἴ (οηδι. Αρβ.8,28.3; 
ἘΡΙΡἢ.μαδν.}5.4{0.336.8; Μ.42.5080)}; ΟἸγγϑ.λονι.13.1 τη τ Τάην(ατ. 
6188) ; θυ Ργαβοντευθ Ἰοἷπ [ἢ ΟΙβμορ ἴῃ ογάϊπατίοη οὗ ρυςβογτευβ, 
“Ε ΗρΡραγαά,αρ.8.α; οἱ οησὶ Αρῥ.8.τ6.2; ἵν. τοῖ, ἐτβαϊπιεπὶ οὗ 
Ῥδα]Π]αηϑί Οἰεσρν οὐ τεδαχηϊββίου ἰὸ μι ἀναβαπτισθέντες 
χειροτονείσθωσαν ὑπὸ τοῦ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐπισκόπου ΟΝΊΟ. 
(2325)εαμ.χο; οἵ. -υεῖσθαι τοὺς προσερχομένους ΤΏΡΑΙ.Α].εαἰμανγ.(Μ.ός. 
448); Ψ- Ἄοοπίγαβίεα φῇ οἸθοϊίοη τὸ μὲν...χειροτονῆσαι [3ς. τῇς 
Βονει].. «αὐτῶν [86.. ΔΡΟΒΙ]65] ἦν, τὸ δὲ ἑλέσθαι ἐκείνοις 56. {Π6 
ῬΕΟΡΙ6] ἐπιτρέπουσι (Ὠγνδ, ον. 4.3 ἢ Αο,(0.1148); νἱ, ἴῃ το]. τὸ 
5ταζε οἱ Η, δοβί οὔτε τοῦ --εἴν εἶχον τὴν ἐξουσίαν, οὐκέτι δυνάμενοι 
χάριν πνεύματος ἁγίου ἑτέροις παρέχειν ἧς αὐτοὶ ἐκπεπτώκασι Βα5.6ρ. 
τϑϑ. τ(3.2708 ; Μ.322.660Ὰ) ; ἀπβθθὴ ἤδπα οἱ σοά Ὀεΐπρ βγιιθο] ζοά 
ὮΥ ουἱναγὰ βοίίοη, (γυβ.ίον. 1 4.2 τα Αδι(9. 1148}; νἱ. ογάϊια- 
(10Π5 ρϑυουμηβα Ομ 5:48 8. ὈΙΒΠΟΡ᾽᾿ 5 Ργορεὺ ἀΐοορθε ἀδοϊαγοᾶ νοϊᾷ, 
ΟΝΙς (325)εα.τ6 -- ΟΑπτ (24 τ)οαη.3; ν1}. ρϑπα!ν οὗ ἀεροβίτίοη 
Ἑπδοῖρα ἴοΥ οσχάδίπεν δηὰ οσάδί πα ἴῃ σαβ65 οὗ βἰπιοπίασα! οτάϊπα- 
τοι, Οαη. Αρρ.29; ΟΟΒΑΙς, εαη.2; ΟἼΤᾺ]]. αγι.22; ΟΝῚς, (γ87)οα.5; 
χ, Βεχεῖ, ογαϊηατίοα, ὑαη. Αρῥι68; ϑοοτ,λνε.τ,9. 51.67.80 4}; ν. 
χειροθεσία, χειροθετέω, χειροτονία. 

Β, ογάαϊη, ἀδένορ αὐτῷ μεταδίδωμι τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεύειν καὶ 
λύειν, ἵνα περὶ παντὸς οὗ ἂν χειροτονήσῃ ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδογματι- 
σμένον ἐν οὐρανοῖς (ἰεγ".6ρΡ.2(}.2.368). 

χειροτονητής, ὁ, 016 τῦϊο ἀῤῥοίη!ς οὐ ογδαΐμς εἰ μέλλομεν τοὺς 
βίους ἐρευνᾶν τῶν ἀρχόντων, αὐτοὶ μέλλομεν εἶναι χ. τῶν διδασκάλων 
(Ἰγυβιλονι.2.3 η 2 Τίνι. (11.6608}; 10, .ἐρ. ΤᾺΡ τ20}1.95.36το). 

χειροτονία, ἡ, Α. οἰγείςπίηρ ζογι ὁ {᾿ς μαπά, εχερ. 15.581 χ. δὲ 
τάχα πού φησι τὴν δωροδοκίαν...ἢ καὶ καθ᾽ ἕτερον τρόπον τὸ ἀνταμύ- 
νασθαι δηλοῖ, καὶ τὸ ἀνταποδιδόναι κακὸν ἀντὶ κακοῦ Ὀντ.1ς.5.4(2. 
8208); χ. δὲ τὴν ἄδικον γῶν χειρῶν κίνησιν, ἣ ἐπὶ πληγαῖς γινομένην, ἢ 
ἐπὶ γράμμασι ΤΠαΙ, 5.58: το(ρ.228.2- ; 2.372). 

Β. εἰδείτοη, ἤδπος ἀρῥοϊμίνηθηὶ ἴο Οἴῆσα ; 1, ἴῃ σϑῃ., οὗ ᾿Ὡνβϑίϊξαχα 
οὗ Κιῃρ' ϑΠ 1} γερὰ] ΡΌνΕῚ τὸν βασιλέα φοβηθήσῃ, εἰδὼς ὅτι τοῦ κυρίον 
ἐστὶν ἡ χ. (οπεί. ΑΡ}.7.τ6; ϑοοχ.ἢ.6.5.2.2(Μ,67. 5688); Τάτ, φιι.26 ἐμ 
α Κας.(1.372); ἰᾶ ψις. 4.5 ἴηι 2 Κερ.(1.440γ; οἵ ΟἹ ρῥηεϑῖβ, ἰᾷ φι.ᾳ47 ἴῃ 
ΟΝ ωη. (1.253); 2. ἐςε]., ογαϊηπαϊίοη ; ἱποϊυίησ Βοῖῃ οἰβοϊίοη ἀπά 
ὉΙαΙηΔΟη Ὀγ πηροβίτίοη οἵ παη 5, σοπέσχξ βοιιθίλῃηθα Ἰηἀἰοδ 
ἀρᾶς ΘπιρΠαβὶβ 15 ΘΟ ΟΠ ΟΥ̓ ΟἾΠΘΥ οὗ [Ππεβὲ πὶ ρασίῖο. ; ἃ. ἴὰ ρΈπ., 
ρῥοϊπίνιρηὶ το 600}. οποε, Ὀίοπ. Δ]. 4ρ. Ἐπι5.}.6.7.0.2(Ν.20.6534); 
ῬΑ] ὑ Ογγς. (ρ.31.0; Μ.47.10); ἐδιτα(ρ.64.8.; 36); ῬΗΠοΚΞτ, ἐν 6. 5. 3(Μ. 
ὅ5.52098)}; Οὗ ἀρροϊηϊππεηΐ οὗ με ϑενδθὴ ὈΥ͂ ῬσΆΥΟΥ πα ἱπηροβι 
οἱ μαπάβ, Ἐλι5.᾿..6.2.1.1(1238); Β. ρατίϊς., οἵ εἰδειίοη; τῶν... ἀδελφῶν 
ἁπάντων χ. ἕνεκεν τῆς τοῦ μέλλοντος διαδέξεσθαι τὴν ἐπισκοπὴν 
συγκεκροτημένων 1τ.6.20.3(5880); 14.Ὁ..3.6γ(ρ.ττο.27; Μ.20.11378); 
ῬΒοιῖ,πορῖοετ,ϑ(ρ.466) ; ο. Ρατίο,, οὗ ογάϊηαίτοι, το τηα͵οσ ογάδιϑ Ὁν 
Ἱπηροβίτίοπ. οὗ ὈΙΒΠορ᾽Β μαπάβ, [υπ|8.»η.. χχίρ.947.1; Μ.2 0,15 134}; 
(οηςὶ,.4.,Ρ.2.2.3; τοῦτο γὰρ ἡ χ. ἐστίν" ἡ χεὶρ ἐπίκειται τοῦ ἀνδρός, τὸ 
δὲ πᾶν ὁ θεὸς ἐργάξεται καὶ ἡ αὐτοῦ χείρ ἐστιν ἡ ἁπτομένη τῆς κεφαλῆς 
τοῦ χειροτονουμένον, ἐὰν ὡς δεῖ χειροτονῆται (γγδ,βονι.14.3 ἴῃ 4. 
{0.1140}; ἐν ταῖς χ. τῶν ἱερέων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ κεφαλῆς 
τίθεται Τ(Πγγϑ,.1ερ.4(6.4108); οὐδὲ νενόμισται αὐτοὺς [56. ΘΒ θἀ δα ΟΟῊΒ 
ΔΗ τορλᾶςγ5] πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου τὴν χ. δέχεσθαι ἐπεὶ μηδὲ αὐτῷ 

1523 χερουβὶμ 
ὑπηρετοῦνται τῷ μυστηρίῳ ὙματΙΜΟρΆ,1 Τ τ. 31τ15(ρ.132.13; Ν.δό. 
9410); δῦσα ϑοΙ ΕἸ ΤΏ6 5 αἰγηοϑῖ συ ποπ. ΜΙ χειροθεσία, 15... 6.6. 
10.16(Μ.20. 608) ; οἴ.1Ὁ.23.4(5760) ; πρεσβύτερος ἐὰν... ὁμολογήσῃ ὅτι 
ἥμαρτεν πρὸ τῆς χ., μὴ προσφερέτω.. τὰ γὰρ λοιπὰ ἁμαρτήματα ἔφασαν 
οἱ πολλοὶ καὶ τὴν χειροθεσίαν ἀφιέναι (ΙΝξοσδο5.εαη.; εἰ δὲ καὶ τοὰὶ- 
μήσειέ τις ὑφαρπάσαι τὸν τῷ ἑτέρῳ διαφέροντα, καὶ χειροτονῆσαι ἐν 
τῇ αὐτοῦ ἐκκλησίᾳ, μὴ συγκατατιθεμένου τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, οὗ 
ἀνεχώρησεν ὁ ἐν τῷ κανόνι ἐξεταζόμενος, ἄκυρος ἔσται ἡ χ. ΟΝΊς.(226) 
εαπ.τό; ἐπίσκοπον μὴ ἐπιβαίνειν ἀλλοτρίᾳ πόλει... ἐπὶ χ, τινός...εἰ δὲ 
τολμήσειέν τις τοιοῦτο ἄκυρον εἶναι τὴν χειροθεοΐαν ΟΑῺ .(341)ε,}..22:; 
τεῖ. 1ῃοβε οσάδιηθα Ὁγ Μεϊβίίι5 τοὺς δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ κατασταθέντας 
μυστικωτέρᾳ χ. βεβαιωθέντας... .ἔχειν...τὴν τιμὴν καὶ λειτουργίαν 
ΟΝΙο.ἐ.(0.49.5)8ρ0.8οοτ. .6.1.0.5(Μ.67.80 4}; τοὶ αἴδα ἴο χειροθεσία 8.5 
ψγΠο]Ὲ το ρατῖ, 1 πι5ζ,φιε. δὶ τές τΑ(Μ.6.12610) οἰξ, 8. χειροθεσέα : ἴοτ- 
ὈιΙάάδη ἴο ρτοβογίειβ, Ὀῃγγϑ λοι. πα Τύρα 6040) ; εἴ. ΑΤΠΙΔῃ 
ϑοσαβαίοπ ϑραϊηϑὲ ΑἸ Πδηδβιὰβ ὡς ὅτε παρὰ πρεσβυτέρων ἔχει τὴν χ. 
ἀρορίμθς Βαὶγ. (Ν.65.3418}; τεοσαπϑίϊοη ΠΏ] αν} ἐπ 41} σΒϑε5. οὗ 
ΥΘΡΌΪΔΓ οταϊπαίίοη, (η. 4Ρ}.68; οὐ δυνατὸν εἴη δὶς τὴν αὐτὴν ἐπιτε- 
θῆναι χ. Τπατἀ.γεἰ.τ3(3.1208}; Ξίιοπίαςα] οτα πδτος νοὶ, ΌΒαΙς. 
εᾳ5..2: ἃ. οὗ σοπβθοσδίοη οἱ ὈΙ5ΠΟρ5, ΌῪ 81} ὈΙΒΠΟΡ5 οἵ ρῬσγονίποθ οὐ 
αὖ Ιοαϑὶ ἴτε, ΟΝ ς,(325)εαη. 4; ΑΛ πΙ (341)εαπετο; ΓΙ βοά.εαπ.ς. 

Ἐχειροχρήστης, ὁ, ἐγεδίθ6 ᾧ χ., ὃ τὰ ἀλλότρια πιστευόμενος ἐπὶ τῷ 
διαδοῦναι τοῖς πένησιν ΤΑΤΉ φι. Αη|.88(Μ.28.6528). 

χειρόω, "παξίεγ, δεδάμδ;, υ5αὰ. τη, ; 1. ἤρ., αὐ Νγβ5.ογιεαίδελι,23 
(Ρ.89.6; Μ.4-.64Ὰ}); μέθη γάρ τίς ἐστι βαθεῖα" διὸ καὶ δυσανάγωγον τὸν 
χειρωθέντα ποιεῖ τοῦτο τὸ πάθος (Ἤγγπ5. [05.3.5 1». 70.(8.238); ῥά 55.» 
δὲ ςμδγεείφά ἰο ὡς γὰρ ὑμῖν πατρὶ καὶ υἱῷ πάντα κεχείρωται ΑἸοπᾶρ. 
ἰερ.τ8.2(Μ.6.9258)}; 2. δίπά ὃν αῇεείίοη, ΟὨτγ5.ερ.τ40(3.6878) ; 1δ.172 
(6οϑο) ; 14, ση.16.1 ἠμι ΖΔ ον (το. 5530). 

Ἐχελάνδιον, τό, ῥὑσγρε, ΤὨρπηεἄγον. ».31τ6(Μ.τοβ. 7640). 
χερμάδιος, οὐ ἰδὲ φἤαρέ ΟΥ 5126 οὐ α εἰϊηροίοηέ, χ, λέθος Ξβἴομα 70᾽ 

σἰησίηρ, ἘΝῚ]. ῥεγῖςι, τι Μ.79.0568). 
ἐχερμάς, εἰοηε-ἰἠγοιοίηρ, Νόῦτ. ραν. 7σ.τοῖ 31(Μ.43.8374). 
χερουβείμ, τά, ν. χερουβίμ. 
Ἐχερουβικός, 1. οὐ 116 παΐπεγε οἵ ἐδ εὐογεδίήηι τῶν χ. ζῴων 4..Β}1. 

132(Ρ.63.8}; οὗἨ σε 654} ρούγεῖβ ἴῃ ΏΟΒ6. ΟΡ Ὼν βδουεα ἸΏ]η185- 
ἴξτ5 δηΊοΥ ϑαποΐπαγν, 18 85.᾿ηγει.Δοίρ.300.21); 2. δείονσίνην ἰο ἐπ 
εἠεγμδίν, οὗ ἴδ ἐπογμεδίηε; ἃ. οἵ τῆς Ὠξανέη]ν οματίοι (ἔσο! 8.40:8), 
ρος. ΒΜΤΨ (ρΡ.124.17}; βεπῖ ἔγοπι πδάνϑη ἴο ἔδίοῃ ΑὈτγαμαιι, Τ᾿ ὃν. 
ἃ ο(ρ.8).14); τῶν σεραφὶμ τὴν λειτουργίαν τὴν ζέουσαν, ἢ τῶν χ. 
ἁρμάτων τὴν διφρείαν ας. Μρη αροεν.2.2ο(ρ.30.16); τὸν [56. ἰπΐπηϊ 
7658.5] ἐν ναῷ καὶ ἐν ὑψέστοις" τὸν ἐπὶ θρόνου βασιλικοῦ καὶ ἐπ᾿ ὀχήμα- 
τος χερουβικοῦ ΓΜ ΑΕ, δγηη εἶ πη. 6(Μ.τ8, 2660); Β. οὗ [ἤτοηςρ οσιηθα 
Ὀν σῃοσυθίτη ἴοσ οα ἴῃ ἤρανθηῃ (5.70: 2) τοῦ χ. ... αἰωνίου θρόνου 
Βιάνπι. Τγέη.2.ττ(Μ.20.6ς5 68); τοῖ, 1,ς.2:.28 αὐτὸν ἐν ἀγκάλαις τοῦ 
πρεαβύτου οἰκονομικῶς, καὶ αὐτὸν ἐν θρόνοις χ, θεοπρεπῶς 1 γτ. Η. 
οεείεγς. 5(Ν.33.τ1028}; ΤΗάοῖ, Αποιἤοηι. ΒΜ εἰ δγημ τοί Μ.77.τ4οφο); 
Ῥτοο] ΟΡ ον. 6.1τ(Μ.6ς.7418); ὡς τῷ θρόνῳ τῷ χ. παρεστὼς [5ς. ΟΔΌΤΙΕΙ 
δὲ Απηπηοϊαίοη]} οὕτως ἀτενίσαι εἰς αὐτὴν [35, ΒΜΨ]...οὐκ ἐτόλμα 
ΑΡτ ΡΠ αηημη. 4{(ρ.4.45.20); ἔπιδε ἐφ᾽ ἡμᾶς..«τοὺς τῷ ἁγίῳ τούτῳ 
θυσιαστηρίῳ ὡς τῷ χ. σου παρισταμένους θρόνῳ {τ Ὀνασεαηεῖ. (0.340. 
8); οἱ ἀξδσοη β 56: ]]}πὰ πὶ βαποίααγν σοποεῖνεοα οἵ 45 ροββεββθά 
8ΠᾺ 566 ΟΥ̓ ΟΠεσαθ πὶ τὸν δὲ πρεσβύτερον, τὸν σεραφικὸν ἐπέχειν 
θρόνον" τὸν δὲ διάκονον, τὸν χ, (σ6].γ2.}..6.2.31.3(Μ.8ς.τ3τό0); ππεῖ,, 
οἵ ΒΜΥ, 10.Επ0.τοηεερί, ΒΜΨ ται Μ.οό.1τ481); οὐ 5. [0Ππ τὸ χ. 
στόμα ΤΌ γγϑ. 7ο.ἱμδοὶ. τ. τ(8.1300) ; τοῖ. ἘΖεο τοτι, οἱ βασογάοῖδὶ σᾶ Ρ 
ἃ5 ἑδραίωμα τοῦ χ. θρόνου ΒΟρἢτΥΗ ἰΐωνρ.8(Μ.87.οϑδο); ς. τατρ., 
οἵ Ὦνγπιη βὰπρ αἱ στοαί ἘΠίγαποο ; να οῖ5. [ΟΥΤῚ5: οἴ. ἄρχονται οἱ 
ἀναγνῶσται τοῦ χ. [Βεϊρῃίτηδῃ Ρ.41.24] σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία" 
κτλ. ... ἄλλο- οἱ τὰ χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες [{,1|.}α«.(ρ.176. 
20); ὁ χ. ὕμνος" οἱ τὰ χερουβὶμ κτλ. Τὰ Οἰγγς.(Ρ.377.8}} οἵ, νῦν αἱ 
δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν" ἰδοὺ γὰρ εἰσ- 
πορεύεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης 11|0, γαφοαπεῖ, (Ρ.348.21)}; ὁ χ. ὕμνος 
ἐμφαίνει... τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων... «μετὰ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων ὑπάρχον- 
τος, συνεισπορευομένων..«ἔμπροσθεν τῶν χ. δυνάμεων. ..καὶ δορυφορου- 
σῶν ἔμπροσθεν... .τοῦ βασιλέως Χριστοῦ προερχομένου εἰς μυστικὴν 
θυσίαν 1Βα5.᾿ ενεγεί, 4ο(Ρ.200.18); ὁ χ. ὕμνος παρακελεύεται πάντας 
ἐντεῦθεν καὶ μεχρὶ τοῦ τέλους τῆς ἱερουργίας προσεκτικώτερον ἔχειν 
τὸν νοῦν, πᾶσαν βιωτικὴν μέριμναν κάτω ἀφέντας, ὡς βασιλέα μέλ- 
λοντας μέγαν ὑποδέχεσθαι Τϑορθτ, Η ἐν. 2ο(Μ.87.4 τα}; Τύοστη, 
ΓΡ εομίεηρὶ. (Μ.08.426Ὰ). 

χερουβίμ (χερουβείμ, χερουβίν), τά, εὐεγεδτνι; 
Α,, δῆροι!ὶς Ὀείηρθ; 1, εἴγηι. τὸ ὄνομα τῶν χ. δηλοῦν ἐπίγνωσιν 

πολλήν (]ετπ. ἐν. 5,6(ρ.350.4; Μ.9.ὅ1.}; εἴτ, εονηρεῖς Κο»η.3.8(Μ. 
14.9488) οἷξ, ᾿ηἴγτὰ Β.2; πληθυσμὸς δὲ γνώσεως ἑρμηνεύεται τὰ 
χ- ὨΙανπ, Ζαεῖ.1.332; τί.. ἐστι χι; πεπληθυσμένη γνῶσις ὈΠτγΞ. 



χερσία 

ἱμεομεῥνεθη5.3.5(1. 4680}; ἘΠ4Ὸ Εξεελ.  ἰβρί2.68090), 2. Ἰαίυτο; 
ΒΘΟΟΏ ἴῃ ἤτοι τΔ6 οὗ“ ΠΕ] 6514} Πίδσάσοῆν, Πο Ασ.ε λ.6.2(Μ.. 
2Ο1Α); τὰ..-τρέτα σεραφίμ᾽ τὰ δὲ δεύτερα χ." καὶ τὰ πρῶτᾳ θρόνοι Μδιχ. 
σεὐοί,ε.ἢ..7.τ(Μ.4.65Α}; ἐχφααίθα τ} Γτοῆθθ, σοῖς (1.1: 16 ὁ 
θρόνων μνημονεύσας ἄλλῳ ὀνόματι τὰ χ. διηγήσατο, τῇ γνωριμωτέρᾳ 
προσηγορίᾳ τὰ ἀσαφὲς τῆς ἱΕβραΐδος- ἐξελληνίσας. καθῆσθαι γὰρ τὰν 
θεὸν ἐπὶ τῶν χ. ἀκούσας τὰς δυνάμεις ταύτας τοῦ ἐπ᾽ αὐτῶν καθεζο- 
μένου θρόνους ὠνόμασεν. σε Νυβ5. μη. τὰ Ρ.112.2}; Μ. 45: 4484); 
θρόνους. ἡγοῦμαι τὰ χ. αὐτὸν λέγειν... τούτοις γὰρ εἶδεν τὸν θεῖον 
ἐπικείμενον θρόνον... ̓ Ιεζεκιήλ ΤΒατ(οἷ.1: τ6(3.478); ἱποογροσθαὶ Ιῃ- 
(6 ΠΠρεμοεβ οὐκ ἀοράτους τινὰς δυνάμεις λέγει [ὕ θη. 3:24] τὰ χ. ... 
οὔτε Ε φλογίνη ῥομφαία φύσις. ἦν πυρός..«οὔτε τὰ χ. ζῷα, ἀλλ᾽ ὄψις 
τοιαύτη. ,Χ. καλεῖ πᾶν τὸ δυνατόν ΤΏΘΤ, Μορϑβ. σε. 5:324{Μ.66. 64τ0); 
οἴ, οἱ θρόνοι λογικόν ἐστι καὶ ἀσώματον σύστημα...τοῦτο δὲ καὶ ἡ 
τῶν χ. ἑρμηνεία δηλοῖ ΤΗατ. Εφεεΐ,.α: τϑ(2. .689); : ΨΊ ΡτΕ-ἐπηϊπϑηΐ 
δ1Πι οἵ Κπον]εάρε (ν, Ι 5078) τῶν χ. τὸ γνωστικὸν., καὶ θεοπτι- 
κόν, καὶ τῆς ὑπερτάτης φωτοδοσίας δεκτικόν Ὠοη, Ατ ε ἢ.7. τ(Μ, 3: 
2050); Ἀδπος {π|6 οἱ ΒΜΨ χαῖρε, χ., ὃ πυροειδὴς νοῦς; ἡ ὡς 
ὄμματα τὰ θεῖα νοήματα πλήθουσα Ὑπαᾶτ. ει. παιυ. ΒΜ (Μ.οὔ. 
6024}; γεῖ ογραίαγθβ, {0.8} ζπαρ. τισί .04.12440); ὉΠΑ Ρ]6 ἴο 566 οὐ 
σοΙΏρτθῃομα (σά κ.5 ΠΕ ἰ5 ἴῃ Ἀπηβεὶξ, Χαρμι ρ}ιτά4(0.68.14) οἰ, 5. 
ἀνατενιστός, 1Ὁ.12(ρ.65.21); ΟΠ Υγ5.ἐμεοιηργεδοης. 3. (τ. 4680): 18.4.3 
(475) αἴ. 5. σεραφίμ; 10 865. Ναζ,ἀϊαϊ. τ40(}}.48. τοπ6) ; 39..}. 0.τ.τ 
( .04.7804}; οἱ. τοὺς ἐπάνω τῶν χ. ὀφθαλμῶν ὑψουμένους τῇ προπε- 
τείᾳ ΤΠ 1Δα..4γ7.τ( 65, 1τ524) ; 3. ἀρρθδίδποθ: χ. πύρινα Αροε. ἔπ.14. 
11; τὰ χ, τετραπρόσωπα'" καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰκόνες τῆς πραγμα- 
τείας τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ...καὶ τὰ εὐαγγέλια... τούτοις σύμφωνα, ἐν οἷς 
ἐγκαθέζεται Χριστός ἴτθη. λαθν.3.ττ. 8(Μ.7.886.) εἰῦ, 1Βαβ. λυ ηγ5..44 
(ρ.388.26); πολυόμματα ἑξαπτέρυγα χ. τε καὶ σεραφίμ ἘΠὶρρ. ΦΟΉ 142}. 
39(Ρ. 205.17; Ἦ]ἸΟ.Ο41Β); πολυόμματα καὶ πολύπτερα τάγματα, χ. 
καὶ σεραφίμ Ῥίρη. Ατνολ.6.2(Μ. 3: 201); ; ποῖ ἴο ΡῈ Πτέγα!ν ἡπάε,: 
βἰοοά τὰ περὶ τῶν. “σεραφὶμ. «καὶ τὰ περὶ τῶν. ἐχε νύν, καὶ τῶν ὡσανεὶ 

σχημάτων αὐτῶν, καὶ τίνα τρόπον ὀχεῖαθαι λέγεται ἐπὶ τῶν χ. ὁ θεός 
«-κεκρυμμένως εἴρηται Οὐ, εἶ5.6.τϑ(ρ.80.13}1,; Μ.ττ.12170}; ΟΥ.Να 2. 

Ο7.31.22(0Ρ.172.6; Μ.36.157Ὰ}; 4. 1ῸΠΟΓΟΠΒ: ορεγϑιην ἈΘΑΝΘΗΪΥ 
σΒαγιοί, ΦΡοΌ. ΘΟ ΊΘΜΌΙΣ ὃ αὕτη [50. παρθένος].. «καὶ ὄχημα γίνεται 
βασιλικόν, καθάπερ τὰ χι΄.... καὶ παρέστηκεν αὐτῷ καθάπερ τὰ σεραφίμ 
Ουγνϑ. ξεν δ(ι, 2620); κόρες. ὅ.. ἡνίοχος τῶν χ. Ἀπίρη. κδρν. 
δγρις δ γί. τ4{(0.38.21) ; Ὀγϑίδιησ (σά, ΟΪδπι. εἰν. ,δ(ρ.35ο.20; Μ.0.610) 
ΟΙἵ..5. δοξολόγος ; 4. Ῥεῖν.εἱ ἀηάν. ρίρ. 124. 8); λέγεται.. «τοὺς ἀγγέλους 
ταύτῃ τῇ φωνῇ [β3ς. ἀλληλούϊα] αἰνεῖν τὸν θεὸν ὥσπερ τὰ χ. τό" ἅγιος, 
ἅγιος, ἅγιος ΚΑΒ. ἔαρ Ῥςιτος Ῥχορχη.(Μ.27.4410); τῶν χ. ἐσμεν συγ- 
χορευταί (Ὦγγϑι λον, 79.3 10. [σ.(8,4698); ἀϑβιβηρ αἱ Πιιάροπιθηΐ, 
Τ..41γ.Β τοί(ρ.τ14.21); {ΠΠΡΡ.ἐσησέρρη. 3ο(ρ.305.17; Μ.το. 9418); 46- 
ἕεπάϊην Ομυτοῃ, Απδϑῖ. 5, ἤσαν, τ2(Μ.80, τοό40,το76.); τεραγάθα ἃ5 
ΟΟΟΌΡν Ωρ βϑδποίπατγν ἀαγίπρ' Πτυγον ἀπ ὑνριπθα Ὀν ργεβουίεῖθ, 
Οοηϑὶ Οαρ.8; ΟΥ Ὁν ἴλπ5, Ὑπη,Απτιάθρον ΒΜ 7(Μ.28.0520); οὐ Όν 

ἀεδοοπδ, {Β65.Ἀυηγεῖ. φοίρρ.393.26,304.4); ἐδ. θο(ρ.394.12); ἔμεπα- 
β6Ιν65. τερσεβθηϊεα Ὦν βρῃιηχες, 4,.4πάν.εἱ Μι.13(0.79.τ4}; δ. ἴῃ 
ΤηΔ Ρ108] ἔογγαα χ., σεραφέμ, βοηθεῖτε Τ, 5α].τ8.34(ρ. τὰ 4; Μ.122. 
ΠΕΩΝ 

.Ὁ1 ΠΈΣΕ τοργεβθητίπν δμδεήθιδα: 1. ̓ αβηχεά ἴο βαῖε8 οἵ 
χει Ὀγ Νεβράβίαη, Οἄγο Ῥαξεῖ Ὁ. 2421(Μ. 92.5028)}; Ὀτοιρδὶ 
ἔγοπη Τθιβαίθιη. ὈΥ Τι5, ΝΊσΘρ. τὺ. τ2(Ν.86.20074}); οἔ. 
Ολνοη Βαξεί,.247(5030); 2. ᾿πτοηρτεϊατίομϑ; οὗ, ἐμζείς ἜΥ6Ὸ ῥονριαᾶηη 
ὦμο τείας εἰογμδί μαδεγε εχ παμᾶα σαμ  εἰογεδῖη σμΐγε τη ηο- 
οίγαηε ἰησημανα ἐπεγῥνείαίμη “Ῥἰεπτμιαάληιδηι βεϊεμ αγμηι εἰρητβεαί, 
εὐ ΣΙ  β οαίμν Ἰρτίμν .. ὅσο βγορίἑαϊογίο, κοε ἐδὶ ἐπ αρΐμια ζΈϑιε, 
γεγδινη ἀδῖ.. οἱ Σβτγιμορι. οπαη ξέν σορον παδίαγε: οἱ ἦοε σδὶ ψεοά 
ἐπάϊεαμὶ ἐμῷ ἐἰεγαρτη ῥγορε!αίϊογίο πμρενροστία, Οτιεοηθη ρ θη. 
3.80 }1.14.Ψ οαϑ88. }); ᾿ ἔπηξα [1.6. Μοβ681.. χ. ὁμοίωμα τῶν ἀοράτων, διε- 
πέτασα εἰς τὰ ἅγια ὡς τύπον καὶ σκιὰν τῶν μελλόντων βένεσ, 80}. 710. Ὦ. 
παρ. τί Μ.94.12716}); ἦν δὲ ἐκεῖ τὰ τῶν χερουβεὶμ εἰκάσματα τύπον 
τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων ἔχοντα εαἰ. Η]ἐδ.153.: τΊ(ρ.276.γ5); οἵ, περέ τε 
τῶν ποιηθέντων χ. τῷ Μωύσεξ.. «τὴν μὲν ποίησιν αὐτῶν ὁμολογεῖ 56. 
ῬΙΕ1.5] οἰκονομίας δὲ λόγῳ συγχωρηθῆναι ματαιολογεῖ, ὡς οὐδὲν ἦσαν 
«οὐδὲ τύπον ἄλλον ἔφερε μορφῆς, ἀλλὰ μόνον πτερύγων κενολογεῖ φέρειν 
αὐτὰ σχῆμα ῬΒοί ἐοά ττο( ΜΝ, τ03.4 0060); 85 βϑαστη ταῖτπρ (Πγβεδη 
188 οὗ ἰοοπϑ8, 10 .Πυριαρ.τοτκί 2440}; ΟΝΙς.()87)αε.4(Ώ.4.τότο). 

χερσία, ἡ, δαγγεμηε55, Οντ. [5.1.3(2.818). 
Ἐχερσομανέω, νγο ἰσ ἐναξί6; οἵ ἰαπιᾶ, τ. ΝαΖ.ο}.16.12(Μ.3:. 0408); 

τηεί., οἵ Οματοῖ, 1.18. τό(τοοφο); οἱ 5011, Απάτ, (τω ογ.τῇ(Μ.07. 
1176). πὴ 

χερσ-όομαι, 1. ῥξεον!δ ἄνν ΟΥ̓ δανγεη ; ταεῖ,, Ουτο ς.79: το :60. 
12000}; οὗ ἃ ρᾶρϑῃ οἷν, Τῆι ἧ.,4.1τ8. μ(.. 979); ἴτϑη5., τπακὲ ἄγν, 
τηεΐ, ᾿Ιωάννης...οὐκ εἶχεν ἀμπελῶνα, ἕνα. μὴ ἑαυτὸν χώρου δὴ 7ο. 
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χήρα 
76]. ῥοεμῖί εομέ,υἵνς.(Μ.88.10728); 2. δέοονεθ ουεγργοιοη ΥῚ]ν ἘΒΊ5Έ165 
(οὗ, τρίβολος χερσαῖος, εαἰγορ) οἱ ἀμπελῶνες.. «““οὔνται ἀπὸ τῶν 
ἀκανθῶν Ἠεοτγπιπαμά,το,τ, κα; ΟἾτγβ. ἤσηι. 4.6 ἐπ ΜΠ|.(7.513Ὰ)}; ἢρ. 
πόλιν κεχερσωμένην καὶ ἀκανθῶν ᾿Ελληνικῶν πεπληρωμένην Γαι. ἡ.6. 
4.18.14{3.079); Ῥτοασ. ἰς. 5 1η(Μ.87.τοτ2Ὰ}; τηϑί., δε περί θοϊοαά τὴν ἐπι- 
φάνειαν καλλεοπιζόμεναι καὶ τὰ βάθη »-οὐμεναι ΓἸότη. ῥαεά.3.2(0.237. 
20; Μ.8.ς6οᾺ). 

χερσώδης, δαγγόη, τηϑῖ. τοὺς παχεῖς τὸν νοῦν καὶ χ. Μοντανιστάς 
Πϑάντη. Γγῖη.32.τ8(Μ.40.8818}. 

Ἐχερχάλ, τό, (Ηεῦγ. 293) “αλλ τὸ δὲ χερχὰλ ἄρτου κολλυρίδα ἐν 

ταῖς βασιλείαις εὑρήκαμεν 'Γα τ φι, Σ ἐμ Ῥαγ (1.562). 
χέω, ῥοπτ; τηθά. αηα Ρ0885.; ἴ, οὗ ἃ ἰαπά, δὲ ςργεαά οὐ ἐχίσηεα 

χθὼν δὲ ἡ γῆ εἰς μέγεθος κεχυμένη (Ἰετη. εἰν. σ,8(ρ.3ς8.0; Μ.0.768)} 
2. οἵ ἃ τοθε, μα τη ἐοἰάς, δε Πσιοίησ, ΟΥΝ γοιυ ος.(Μ.44.3200); 
3. οἵ ποτὰ οἵ σοα, δὲ «ργεαά αὐνοαὰ τοῦ σωτηρίου λόγου χυθέντος (τ, 
ΝαΣζ.ον.4.74{(Μ.3-ς.6οοΑ) ; ἔδει χυθῆναι τὸ ἀγαθόν 1. 38.1ττ0}}.36.5200), 
4. δὲ πηγεείγαϊηεά, οἵ ἰΔῸρΉΕΥ γέλως κεχυμένος (ὨγγΞ. ἄση!. τ. ἴῃ 
(οἱ (ττ.3318); ἢρ. τὸ συστέλλεσθαι μὲν ἐν τοῖς ὀλίγοις... χεῖσθαι (δὲν 
ἐν τοῖς μεγάλοις Μεῖῃ. Ῥογρἧ.2(ρ.5ο05.11; Μ, 18.401). 

χηνόπλουμα, τό, (οἴ. Τιαι. δίιομα), πα γος Οὗ ροόῦσο ἐεαίδιονς, 
ΤΟΒτγβ. καἰ, ΗΠ ἐγοάϊαι. τί8.408); 10 ὮΤγΆ. ἤοηι.3.6(Μ.64.4370). 

χήρα, ἡ, Α.. τοϊώρτρ; 1. τὴ σεῆ. ἡ χ. τῷ Χριστῷ ἁρμόζεται ἐν τῇ 
χηρείᾳ Οτνς ἕο. 15. , 1 Τρ (ττ, 6340); ο[.1Ρ.13.5(6208); ἐπειδὴ 
δὲ ἐκεῖνον ἔλαβε πρὸς ἑαυτὸν ὁ θεός, ἀντ᾽ ἐκείνου σοι 55. πίον] 
γέγονεν αὐτός [ς, Ρ5,14ς::0] Δ ὑἱά,το τί. 3308); 2. πάτο οὗ νυἱάονν5 6π- 
ἸοἸπδα ἃ5 ἃ (μτιβείδη ἀπίν, Ηογπιμαμά διτο; Ἰ΄. τὐρτιτ. 8; ἐδ.ς...7; 
σοσίδἑῃ 5 ἢ 15Π|8 {105 γεργοδοῃθα ἴον πορθεῖ, Ἰρπ. ϑηεννη, 6.2; Ροίΐνε. 
6.6.1; οἴζετίηρβ ῥτοβοητεα το σοα αἰβιτ θυ τθα αυποὴρ νίάον πα 
πορᾶν, Τυ5ῖ. Ταροΐ,67.6(Μ.6.4200); Οοηει..4.Ρ}.8.3..2; ὅταν λέγῃ, 
χήρας τίμα᾽, τοῦτο λέγει περὶ τῆς τῶν ἀναγκαίων τροφῆς...καὶ πάλιν, 
τίμα τὰς ὄντως χήρας᾽" τουτέστι, τὰς ἐν πενίᾳ" ὅσῳ γὰρ ἄν τις ἐν πενίᾳ 
ἦ, τοσούτῳ μᾶλλόν ἐστι χ. ΟΠ γυβλορι. 15.2 ἐπ τὐην(ττ.635Ὲ,Ε}; 3. τὸ- 
ΠΛΟΥΤΙΑΘῈ οἵ ψάονν5 ὁρᾷς ὅτι οὐ τὸ μὴ δευτέροις ὁμιλῆσαι γάμοις 
ἀρκεῖ δεῖξαι τὴν χήραν, ἀλλ᾽ ἑτέρων δεῖ πολλῶν; διὰ τί γὰρ...δευτέροις 
οὐχ ὁμιλῆσαι γάμοις προτρέπει; ἄρα κατέγνω τοῦ πράγματος; οὐδαμῶς" 
τοῦτο γὰρ αἱρετικῶν" ἀλλ᾽ ἀπησχολῆσθαι βουλόμενος λοιπὸν αὐτὴν ἐν 
τοῖς πνευματικοῖς, καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν μετατάξασθαι 1ῤ.14.2(626) ; 
ΒΘΟΟΠα τηδτταρο δ᾽] οννεὰ ας ἐπιγᾷ ξουθιάάδῃ, ΤΟτοροηξ, ἰερ. ἤν. 
4Ο(Μ. 86. 6084); 4 4. 1ΠΕ}1 ᾿πιρογίϑποεα βούλει μαθεῖν ὅ ὅσον ἐστὶ χ.; πῶς 
ἔστι τιμία τῷ θεῷ, καὶ ἐπέραστος καὶ συνήγορος μεγίστη; καὶ τοὺς 
καταδικασθέντας. «καὶ τοὺς ἐκπεπολεμωμένους τῷ θεῷ καὶ πάσης 
ἐστερημένους ἀπολογίας φανεῖσα ἐξαρπάζει καὶ καταλλάττει, καὶ οὐχὶ 
συγγνώμην αὐτοῖς κομίζει μόνον.-. «ἀλλὰ καὶ πολλὴν τὴν παρρησίαν καὶ 
τὴν λαμπρότητα.. «τὴν προστασίαν ἐπιδείκνυται τὴν ἑαυτῆς, οὐ παρὰ. 
ἄρχοντι καὶ βασιλεῖ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτῷ τῷ τῶν οὐρανῶν 
βασιλεῖ (γγς. πορι Τίνι, κα τοί. 3128. ); 5. ἰπ γε. ἴὸ νἰγρῖηδ, ν, 
παρθένος ; 6. ἀεξοτίρτίου, οὗ τ νψίαον εἴ τις.. "μὴ κοσμικὸν ἐπανήρη- 
ται βίον, καὶ ἐν χηρείᾳ οὖσα, αὕτη ὄντως χ, ἐστίν, ἡ ἐπὶ τὸν θεὸν ἐλπί- 
ζουσα ὡς χρή, ἡ δεήσει προσανέχουσα, καὶ προσκαρτεροῦσα νυκτὸς 
καὶ ἡμέρας, αὕτη χ. ἐστίν" οὐχ ὡς καὶ τῆς τέκνα ἐχούσης, οὐχὶ χήρας 
οὔσης... «ἀλλ᾽ εἴ τις τέκνα μὴ ἔχει, τουτέστιν ἡ μεμονωμένη οὖσα (ἢτνϑ. 
ἤν, 13.2 τη. ΤΤήρμι, (ττι62οᾺ,Β). 

Β, οἵ ογάδθυ οὗ ννίἄονβ ἱπ Ὁπυτοῇ (. ΤΊ πλ. ΚΟ); 1. ἴῃ ραη., οἵ, 
ἐμ μ1{ οἰἴαηε [5ς. Ποὶγ,5] ογάϊηθηι υἱάμαγιενι αἰφιε οπιρεῖα ὁκείοςίαν 
ἴηϊδίογία ἀἰδροηῖ, Εἰδητι κε ορΉ. 6,15 (Μ.1.1 [3561 χ' καθιστανέσοθωσαν. 
τρεῖς" αἱ δύο προσμένουσαι τῇ προσευχῇ περὶ πάντων ἐν πείρᾳ, καὶ πρὸς 
τὰς ἀποκαλύψεις περὶ οὗ ἂν δέῃη- μία δὲ παρεδρεύουσα ταῖς ἐν ταῖς 
νόσοις ̓ πειραζομέναις δοηί. Αρῥ.2(ρ.84); παραγγέλλωμεν τὰς σπαταλώ-. 
σὰς τῶν χηρῶν ἐκτὸς εἶναι τοῦ καταλόγου τῶν χηρῶν (τυ. ἠοηι.13.4 
ἐμ αΤῆη,. (τι, 6240): ὥσπερ.. "ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ δια- 
κόνους καὶ παρθένους καὶ ἐγκρατευομένους ἀριθμῶ, τὰ μέλη τῆς ἐκ- 
κλησίας καταλέγων, οὕτω καὶ χ. ἰά.ἤσπ!.30.4 τὰ ΤΟογ.(το.2740)} 
2. τορι] το η5. σΟΠΟοοτηΐπρ' Δρροϊπίγισπε; τηυβὲ ἤαν τεδοῃεα ἀρὸ 
οἵ ὅο νβαῦβ, (τὶ. .4ΑΡ.3.2.τ οἵ, Βα5.6}.100.24(3. 2030); ΟΠσὲ γη87- 
τιρά, 1ῤ.; (οηϑί. 4ΡΡ.3. 8.1 Οἷζ. 8. ἀληθινός; θυΐ ς, 'γεγονυῖα ἑνὸς 
ἀνδρὸς γυνή᾽, ἀντὶ τοῦ, μὴ δεύτερον ἀγαγομένη, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μόνῳ: 

ἡροοκαρτερήσασα καὶ σωφρόνως βιώσασα, εἴτε ἕνα τοῦτον εἶχεν, 
εἶτε καὶ δεύτερον ἠγάγετο Τάτ ΜΟρς. ΣΤῊ. 5 το(ρ.τόο.το; Μ.δό, 
944448); ΤΠάτ. ΓΤ. 5:0(2.664) ; 5εἰδοῖίοη οἵ ςευαθ]ς ρεύβοης ΌῪ 
Ὀίβμορ, ΟΠ γγνβ. ας. 2. τό(Ρ. 84. 23:1. 106,8); τεᾶβοῃ ἴῸΓ δϑιδ ἢ ϑῃϊησ 
Τα  βοβείοης οὐ περὶ τῶν εἰς διακονέαν προαχθῆναι ὀφειλουσῶν δια- 

λέγεται, ἀλλὰ περὶ τῶν εἰς τὸ χηρικὸν ἐγκαταλεγῆναι"... ἀλλ᾽ ἐπειδὴ. 
κατελέγοντο χῆραι διὰ τὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιμελείας ἀξιοῦσθαι, 

οὐκ ἀρετῆς ἐπιθυμέᾳ τὴν χηρείαν μετιοῦσαι, ἀλλ᾽ ὥστε ἀμερίμνως τὰς 
σωματικὰς ἐκ τῆς ἐκκλησίας πορίζεσθαι χρείας, ἐκ δὲ τούτου πλεῖστα... 
ἐπετελεῖτο κακά" διὰ τοῦτο ἡλικίᾳ καὶ ἀρετῇ ὡρίσατο τὴν εἰς τὸν 



χήρανδρος 

κατάλογον τῶν χ. συντελεῖϊμιὀφείλουσαν Τπατ, ΜΟρ5.: Τίνι. 5 τοί. τ βοη. ν᾿ 
9444}; 3. οχάοΥ αἰδτιήσε ἔγογη οἰεσσν ἀπά Ἰαἰῖν, Οσηςδὶ. 4 Ρ}.3.15.5; 
ΔΩ ἔτοτσι ἀεασοηθβϑϑοβ, 10.3.8.1;, ΟἼΤᾺ]] ἐαη.40; ποῖ ἴὸ τεσεῖνα 
οταϊπαίίοη. χήρα. οὐ χειροτονεῖται...κατατασσέσθω εἰς τὸ χηρικόν 
(οη5:..4}}.8.2ς.2; 4. Ξρδοίϑὶ. ρίδοε δββίβηθα ἴῃ σπατοῇ, 10.2.57.12; 
Β5, Ὀομανίουϊ ὑπαρχέτω δὲ πᾶσα χ. πραεῖα, ἥσυχος, ἐπιεικής, ἄκακος, 
ἀόργητος, κτλ. 18.4.1. 1δ.7.1--8; σεμνὰς οὖν δεῖ εἶναι τὰς χ., πειθομέ- 
νας τοῖς ἐπισκόποις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις... εὐλαβουμένας, ἐντρεπομέ- 
νας, φοβουμένας, μὴ κατεξουσιαζούσας μηδὲ παρὰ τὴν διαταγήν τι ποιεῖν 
θελούσας δίχα γνώμης τοῦ διακόνου..«εἰ δὲ μὴ κελευσθεῖσα ποιήσει ἕν 
γι τούτων, ἐπιτιμάσθω νηστείᾳ ἢ ἀφορισμῷ ὡς προπετής 1.3.8.1) 
6. Πποποιχεα ἴῃ σΠυτοη τὰς χ. σωφρονούσας περὶ τὴν τοῦ κυρίου 
πίστιν..«γινωσκούσας, ὅτι εἰσὶ θυσιαστήριον θεοῦ καὶ ὅτι πάντα 
μωμοσκοπεῖται ῬΟΪνΟ.2.4.3; αἴ τε χ. καὶ οἱ ὀρφανοὶ εἰς τύπον τοῦ 
θυσιαστηρίου λελογίσθωσαν ὑμῖν (σηεί. ἄ}}.2.26.8., 1Ὸ13.6.3; Τρ. 
Τανς.ο; ἈκΚοπδα τὸ Ὀχάζθη 8}187 ἱπ ΟἿ, Μείἢ,σγηρ.5.8(ρ.62.2τ; Μ.. 
18.1124}; 7. ΤΟΡΌΪΔΥ ὈΥΟνΊ βίο ἴου ον 5, ΡΟ Βμβα ὃν Τυ]ΐδη 
μέχρι τε παρθένων καὶ χ., τὰς δι᾽ ἔνδειαν ἐν τοῖς κλήροις τεταγμένας 

᾽ Ξ [4 [] " ᾿Ὶ - Η 3 , ὙΚοΣ 
εἰσπράττεσθαι προσέταξεν ἃ πρὶν παρὰ τοῦ δημοσίου ἐκομίσαντο 502: 
..6.5.5.2(Μ.67.12284}; τοβίογεα Ὁν 15 βυσοθββοσ, πα ταθητοηρα 
ὃν ΤΗαῖ. ἃ5 Ἔχ βίηρ 1 ἢ15 οντι ἀαν, ΤὨαι...6.1.11.2(3.}}4). 

Ο. οὗ ἴβοξε νον ίηρ τὸ αὐβίδίη ἔγοσγη ἃ βεσοηα τηαυυῖᾶρε ἐκεῖναι χ. 
λέγονται αἱ εἰς εὐτέλειαν ἐσχάτην καταπεσοῦσαι, καὶ ἐγγεγραμμέναι, καὶ 
ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν τρεφόμενοι χρημάτων... κἀκεῖναι, αἱ μηδενὸς 
μὲν δεόμεναι, ἀλλὰ εὐπορίας ἀπολαύουσαι...τὸν δὲ ἄνδρα ἀποβαλοῦσαι 
μόνον. ἴδωμεν οὖν περὶ ποίας χήρας ἐνταῦθά φησι [565. τΤΊλ.6:9]--- 
ἄρα περὶ τῆς δεομένης βοηθείας καὶ χρείαν ἐχούσης ἐξ ἐκκλησιαστικῶν 
τρέφεσθαι χρημάτων ;-.«χηρῶν τὸ παλαιὸν ἦσαν χοροί, καὶ οὐκ ἐξῆν 
αὐταῖς ἁπλῶς εἰς τὰς χήρας ἐγγράφεσθαι, οὐ περὶ ἐκείνης οὖν λέγει 30. 
ὁ Παῦλος) τῆς ἐν πενίᾳ ζώσης καὶ δεομένης βοηθείας, ἀλλὰ περὶ ταύτης 
τῆς ἑλομένης χηρείαν (Ὠγγ5. ον 1 Τῆι. 5 το(1.31215-.3138}; ἡ χ. καὶ 
ἡ παρθένος... «τοῦτον αἱροῦνται τὸν βίον...ἵνᾳ τὰ τοῦ κυρίου μεριμνῶσιν, 
ἵνα ἐξ ὁλοκλήρον τῇ τοῦ θεοῦ θεραπείᾳ προσεδρεύωσι Ἰὰ υἱά.2.3(1.3548)}. 

Ἐχήρανδρος, ἀεῤγἧνεά οὗ οπεὶς μιδδαη ἐκκλησία... οὐκέτι χ,, ἀλλὰ 
ὀταθθρος ἐξανθοῦσα ἘΕΡιρῃ. ἀουι.τ(Μ.42.4328).. 

Ἐχηρανεία, ἡ, 5.ν.}., τοϊΔοιοποοά, ΡΥοῦ. ἔογ χηρεία, (Ὦχγ5. 5. ἸπέοΥρ. 
τ.δ(6. 120). 

χηρεύω, . δὲ τυτίμοι!, ἰαεἰ πίστεως ....χ. τινες τῶν αἱρετικῶν ὈΙάνπι. 

7Τγῖη.3.28(Ν]1.39.0440); ἀρετῆς...χ. 514. 6]. ἐῤῥ.τ.141(Μ.78.2818); οὗ 
ΟΒηβΌ ἢ πότε σῶμα χηρεῦον θεότητος πράξεις ἐνήργησεν οὐσιωδῶς 
γνωριζομένας θεότητος; ΞΟΡΗΤ.Η͂  Φριδνη.(Μ.87.3τ688) ; 2. δὲ τοταοιοεώ, 
τοῦ, οὗ ἃ σλυσγο ψιουϊ ἃ Ὀϑδορ, Ρμ ἶοϑε.λιδις τί Δ] ός, ς280) ; 
(ΟΒαΙς εαη.:ς ; ας}, νΖ.}.6.2.τ.12(Μ.8ς.τ225}}; ἴῃ σξη., δὲ ἀεῤγίυεά 
οἵ χηρεύααντα [3ς. τὰ ἔθνη] βασιλικῆς εὐκοσμίας Ἐπι5.υ.(.τ.22(ρ.19.4; 
Μ.20.9370); οὐκ ἀφῆκε χρηστῆς ἐλπίδος ὃ θεὸς τὴν φύσιν χηρεύσασαν 
Ἔ45.56].07.3. 4(Μ. 85.618) ; τῆς ἡμέρας ἡ κτίσις ἐχήρευε 1.6, 1(858). 

χηρικόν, τό, ογάεν οὗ τοϊάοιυς χηρικὰ συστησάμενος [5Ξ.. ὁ Πέτρος] 
ἨἩονμΟἰφηιττ. 35; (ομοί..4}}Ὀ.3.2.1; τ0.8.25.2: εἰς τὸ χ. ἐγκαταλεγῆναι 
Τμαν. Μορ5. Τῆι. το Ιδοη.; Μ. 66. 0444). 

Ἐχηροτροφεῖον, τό, ἤθε Ἂν τυϊάστος, 802. ἦι. δ. ς τς, ξ(χηροτροφία 
Μ.6γ.1256). 

᾿ Ἐχϑαμαλοπετής, ἤντηρ ἡδαν ἰδὲ ργομμά, Ογτ. 7ο.3(4.317.). 
χθϑαμαλός, ἰοτο-ἰγήηρ, ἰοτυ; Ἐ. ταρῖ, ἃ. ἡηξεγίον, πέαη, ΟΥΝ 585. ποι, 

ἃ τη (απὶ.(Μ.44.0418); Ογτ. 5.42 :3(}1.60.τοτό0) ; ΙΔ.Οϑ τ2ο(3.τ620) ; 
Ἐ. ἀμριδίο, οἵ ρϑύβοηβ, ΝΙ] ρῥ.4.1τ(Μ.79.5440}; 2. ϑηνπαϊ τὰ βἰδίαγο, 
Ἴο.Μα]. εὔγομ.Β ρ.τολίΜι07.3208Ὰ). 

χθαμαλότης, ἡ, 1. ἰοτομδ5ς, Παίνεδς ; 2. βιεεἰτέν, ἰοτυ 655, ΤῊ 56} }- 
αἀεργβοϊβεοη ἐκ τῆς ἡμετέρας χ. ΝΙ].Ρ}.4.τ(Ν,70.5448); ΒΙΘΡΗ. 1) ἴδο. 
τιδίερα. Δ. τοο.τ1450}; {70.}).8...τ4(Μ οδ.οϑ40); 8. τη ζξεγτοντίν, τη- 
αὐεημαεν ; οὗ Ἰαισταρο, τάντη. Γγ15.3.4(Μ.30.8274}. 

Ἐχϑαμαλοφρονέω, δὲ ἰοιοϊν- πε, τ. Νὰ Ζισαγη.1.2.0.130(Μ.37. 
ὁγ8 4). 

Ἐχθαμαλοφροσύνη, ἡ, κι τν, Οτ. ΝΖ. ανγη1.1.2.17.40(Μ.37.7844}. 
Ἐχθαμαλόφρων, ἰοτοὶν-νἱμάεά, ΤΑΡΟΙ]] νιοὶ. Βς. τῇ τ28(Μ.33.13334}}; 

Ζ.253::το(1256}). 
Ἐχθαμαλῶς, :0 ὧς ἰσ δὲ ἰοιυ-ἰνίηρ, (οβηλ. πα.10}.4{Μ.88.1τ850).Ψ 
χθεσινός, οὗ γεείεγάαν, (Πγγ5.5ἑαὶ. 4: 6. 584}; Οοά, Ἄξγ.9ο; Τιϑοπί. 

Νερι. 4.30(Μ.86. τόρό0). 
Ἐχθονοβριθής, τοδίρ τη... ἀΟἹΟΉΣ ὡ εαγίι, ϑντιεβ. ἤγηῖ.4.280(ρ.34; 

Μ.66.16ο8). 
Ἀχθονογηθής, γεϊοϊοῖρις τ ϑαγίλμῖν ἰδέηιρε, δνυθδιλνηη.τ ττάίρ.62; 

Μ.66.1592)., 
- Ἔχία, ἡ, ϑγγίαῃ σΗ κόψας χίας μνᾶς ἑπτά ΑΒ είγ εἰ δίνη. ττ 
(ρ.100.1); [μδοπὶ. ΗΟ ροηορὶ, (Μ.86.τ816Ὰ) οἷὐ. 5. κηρός. 

χιάζω; 1. σεὶ τη [6 ζογη: οὐ α Χ' φυσιολογούμενον περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ, ὅτε λέγει [36. ΡΙαῖο (ΤΙ»πασμς 368,0)}}" ἐχέασεν αὐτὸν ἐν τῷ παντί 

1525 χιτών 

7Ταβε, χαῤοϊ,66.1(Μ.6, 4174) ἐδ.6ο. (4204); 2. τανγὰ ἰδ αὶ Χ, οἵ 
ἸαΡα ΠῚ χιαζομένου τοῦ ῥῷ κατὰ τὸ μεσαίτατον Ευ5.ν.(.χ.31(0.22. 

3; Μ.20.945.). 
χίασμα, τό, ζογνῖ οὔα Χ, τοῦ ἰΐγιες Ριασά ογοςοτοῖδό, ως ταροὶ.6ο. 

5(Μ.6.420Α}. 
Ἐχιδάριον, τό, ΡΤΟὮ. ἔ.1. ἔΟΥ σχεδάριον, (Ἀτγβ.8 0.0. ραγαϊ  (Μ. 

95.158). 
χιλιάκις, ὦ ἐπομδαμά ἐἔμηες, ῬᾺ]}]}. ἢ, [π5.ὕ τ(ρ.167.11; Μ.34.12584). 
“χιλιακός, »πηἼΐεμανν, Αὐθίῃ. ροε.το(Μ. τού. 5724). : 
χιλιάς, ἡ, ῥρεγίοά οΥὗ α ἐπομσαπὰ γεανς; οἵ τ Πθπηΐ4] ταῖσι οἵ 

Ομγιβὰ δος. Ῥδρια5, 15|5.}.6.3.20.12(}}.20.3οΟΑ). ᾿ 
Ἐχιλιαστής, ὁ, 05:6 τὸὐο ῥείτευος τη ἐπ τὴ ϊομηῖαὶ εἰηράον, οἴ, απ ἰδ 

ἀηηος ῥοδί γεδμγγεείτογιοε 1. υοἱμρίαϊε καγπῖς γωείμγος ργαφαάϊεαπὶ 
[5ς. (εγτρ αι]. ὠμά εἰ γασφεε Οἠτ  αείαρ, ᾿αἰΐς Μασ ἐμ! 
ἀρῤῥεἰαϊῖ, 1514. Η..εἰνν».8.ς.8, 

Ἐχιλιετία, ἡ, Ρεγῖοά οὗ α Ἰμομδαμ γεαρς, Ατδῖῃ. ρος 63(Μ,1οῦ. 

7560). 
χιλιοέτης, οὗ α ἱμοιιδαμά γεαγς ἡ χ. καὶ ληρώδης ἐν τῷ παραδείσῳ 

τρυφή τ. Να2.6}.το2(Μ.37.1070}. 
ἡ χιλιονταετηρίς (χιλιονταετερίς), ἡ, ῥεγίοί οὗ α ἐμομδαπά γεαῦς 

Οτ.ον.2}. 13(Ρ. 472.22; Μτι.5178)}; Μείῃ ἐγ. τί(ρ.114.},.18; Μ.18. 

1774.8)} “ερίς, Τλδτη ἐγ ρἤ.3.το. 4(ρ.250.4}). 
Ἐχιλιονταετής, ἰασίτης α ἰποιδαπά γεαγς, [5ῖ. ταῤοὶ,8,4(Ν1.6.3370). 
πχιλιονταετία, ἡ, ῥεγιοά οὗ α ἱπομδαμά γεανς, 10.Μ8].εἤνγοητ Ρ.7 

(Μ.97.698); υγαζίοι οὗ δασίῃ]ν Κιησάοτῃ οἵ (Πγχῖβὲ, δος, (θυ μι5, 
[ ΉΤῚῚ ἈΡ.Επ5.ἢ.ε. 3.28.2(Μ..20.273}) ᾿ τι. ΟΡ ἐἠαεγ (Μ.86,280). 

“χιλιοντάς, ἡ ἡ, ὦ ἐπομξαμά γεαγξ ὅσαις.. «ἡμέραις ἐγένετο ὁ κόσμος, 
τοσαύταις χ. συντελεῖται ᾿ΤΘῊ.ἤαε7.5.28,43(Μ.7. [20ΟΑ); ΤΑπατ Οὐ νεῖ. 
(Μ.19.12208). 

χιλιοπλάσιος, α ἐπομδαμά-7οἷά, Ατοῖτῃ. ἄροε. 28(Μ.τοῦ.6370). 
Ἀχιλιοστία, ἡ, ῥεγίοά οὗ α ἱποιιξαηά γεαγς, καί. Αροε.τι τ (0.338.6}; 

{δ.τ7:ττ(Ρ.433.23). 
Ἐχιλιοστῶς, ἢ»; α ἱποιξαημά γεανς, Αὐϑίῃ, Αροι. τ(Μ.τοῦ, ο18). 
Ἐχιλιωντώτης, [07 α ἰποιδαμά γέαγς μὴ μόνον τεθημέρους...ἣ 

αὐθημέρους.. «ἀλλὰ καὶ χ. νεκρούς, καὶ τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος φθαρέντας 
Τύ δε. ΝᾺ 2.ἀ1α].177(}1.38.1140). 

χιόνινος, ϑηοιυ-τυλΐο, Πδττα υΐς.χ.2.2. 
χιονόομαι, δεζοηηέ Ἐηοιυ εὐ τε; Ἐρ., οὗ 50], ΤΟΒτγ5, ποι ἷῃ 1.6, 

1.5: ΤΙ(1ο.8308). 
ἐχιονόσωμος, το11}} Φηοιυ-τοἠίε δοάν; οἵ Ουτοῦ, Μειμισγρηρ.ῖτ.2 

(Ρ.136.5; Μ,18.2120). 
Ἐχιονοφανής, ςπσιο-ποτε, Ασαῖην,Ογ. 11 121. 
Ἔχιονοφεγγής, αἰεανηῖης ἰδὲ ςμοῖυ, Το. Μοη ἀγνρηπισεο.ο(Μ.οό. 

τΔσοο). 
χιονόφεγγος, πξῷ ἐρεῤρὶ, ΤΟ γνβ.οη ης [0.17111(8,430}. 
χιονόχροος, “"010-ποὐίί, ΤΟΠγγβ μον ᾿ς.7.5:12(5.6οΑΟ). 
Ἀχιονωπός, -- [ογερ΄., Νοπη ραν. 6.4: 46(Μ.43.7810). 
χιτών, ὁ, πὐρεῖε, ἐθαΐ ; χιτὼν δερμάτινος (τη 5 1]ν Ρ]ῈΥ, 45 ςη.3:21) 

εραὶ ΟΥ Ξβτη δερμάτινον χ.... τὸ αἰσθητὸν σαρκίον εἶναι λέγουσι ἴτξδη. 
ἐαογ.τ.5.5(Μ.7. ποι). 

Α΄, 1π|. ἜΧΟρΡεβῖ5; 1. ἴῃ ρθη. θεὸς.. «γυμνώσας αὐτοὺς [Ξ.. Αἄάδπι αηα 
Ενε] τῆς δόξης..-πρὸς τὸ μὴ γυμνοὺς εἶναι καὶ ἐνασχημονεῖν, χ. αὐτοῖς 
ἐργάζεται δερματίνους καὶ ἀμφιέννυσι (ὨγγΞ. ἠοηι. 18,1 ἴῃ Οεη.(4. 
1510}; 1(, ἔοριιγερ.7(1.2638); [Πουρῆτ ΌΥ βοιὴθ ἴο σρίευ (οὸ Ὀασκ οὗ 
ἴγθα5 ἐζήτηται, τί ἐστι χ. δερματίνους" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ζῴων σφαγέντων ἐξ 
αὐτῶν ἐγένοντο τὰ ἐνδύματα, εὔδηλον, ὅτι ἐπέλιπε τὸ γένος τῶν 
σφαγέντων..-.τοὺς μὴ ὄντας δὲ χ. ἔτι πλέον ἀπρεπὲς νομίζειν ὅτι 
παρήγαγεν ὁ θεός, ὃς ἐν τῇ τοῦ ἀνθρώπου ποιήσει τοῦ ποιεῖν τὸ μὴ ὃν 
ἀπεπαύσατο.. ἀλλὰ γὰρ ἠγνόησαν, ὡς ἔοικεν, οἱ περὶ τούτων ζητοῦντες, 
ὅτι δέρματα οὐ μόνον τὰ ἐκ τῶν ζῴων ἀφαιρούμενα λέγεται, ἀλλὰ καὶ τὰ 
ἐκ τῶν δένδρων, ἃ καὶ φλοιοὺς ὀνομάζειν ἔθος τοῖς πολλοῖς Τάτ. ΜΌΡΒ. 
(επ.3:22(Μ.66.641..,8) ; 2. σοι δΙποα ΨΙΠ τοριιαϊατίοη οὗ ΘΠ] ΘρΡΌΤΙΟΑ] 
ΘΧΕΡΕΒΙΒ τοὺς χ, τοὺς δερματίνους τί νοητέον ; οἱ μὲν ἀλληγορηταὶ τὴν 
θνητὴν σάρκα φασὶ τὰ δέρματα" ἄλλοι δέ τινες ἀπὸ φλοιῶν δένδρων τού- 
τοὺς κατεσκευάσθαι εἰρήκασιν" ἐγὼ δέ γε οὐδέτερον τούτων προσίεμαι" 
τὸ μὲν γὰρ περίεργον, τὸ δὲ ἄγαν μυθῶδες, τῆς γὰρ θείας γραφῆς καὶ 
πρὸ τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα διαπεπλάσθαι φησάσης, πῶς οὐ μυθῶδες τὸ 
λέγειν μετὰ τὴν παράβασιν τῆς ἐντολῆς σάρκα αὐτοὺς εἰληφέναι θνητήν; 
Τάε,φι.30 τη δ. (1.52); ΤΑΤΗ φως ἄπ|.κ6(Μ.28.6228,0). 

Β. τηεῖ, Ἐχερέβιβ; 1. δ5 ἀεποίιηρ {Π6 Ῥοᾶγν; 8. Π)οσεῖϊα χ. δὲ 
δερματένους ἡγεῖται ὅ Κασσιανὸς τὰ σώματα περὶ ὧν ὕστερον καὶ 
τοῦτον καὶ τοὺς ὁμοίως αὐτῷ δογματίζοντας πεπλανημένους ἀποδείξο- 
μεν Ὀ]6Π}.5ἐγ.3.14{0,239.26; Μι8.ττο6 4}; γαϊεπῖ. δερματένους χ. ... τὸ 
δὲ ὑλικὸν αὐτοῦ ἐνεργὸν εἰς σπέρμα καὶ γένεσιν Ἰὰχε. Τλάοί, Ξ (0.125. 
8; Μ.9.6858Β); Ὁ. Οτρϑδηϊδί τί δεῖ δὲ νοεῖν τοὺς δερματένους χ΄ ;... 
ἀνάξιον τοῦ θεοῦ, τὸ οἴεσθαι ζῴων τινῶν περιελόντα δέρματα τὸν θεὸν 



χλαινοφόρος 

ἀναιρεθέντων..-πεποιηκέναι σχήματα χιτώνων, καταῤῥάψαντα δέρματα 
δέκην σκυτοτόμου.. «λέγειν τοὺς δερματίνους χ. οὐκ ἄλλους εἶναι, ἢ τὰ 
σώματα, πιθανὸν μέν, καὶ εἰς συγκατάθεσιν ἐπισπάσασθαι δυνάμενον" 
οὐ μὴν σαφὲς ὡς ἀληθές. εἰ γὰρ οἱ δερμάτινοι χ. σάρκες καὶ ὀστέα 
εἰσί, πῶς πρὸ τούτων φησὶν ὁ Ἀδάμ, τοῦτο νῦν ὀστοῦν.. ταύτας οὖν τὰς 
ἀπορίας περιϊστάμενοΐ τινες, δερματίνους χ,» τὴν νέκρωσιν, ἣν ἀμφιέν- 
γυται ὁ Ἀδάμ... οὐδὲ αὐτοὶ εὐχερῶς δυνάμενοι παραστῆσαι, πῶς ὁ θεός, 
καὶ οὐχὶ ἁμαρτία, νέκρωσιν ἐμποιεῖ τῷ παρςβεβηκότι. πρὸς τούτοις, 
ἀνάγκην ἔχουσι λέγειν σάρκα καὶ ὀστέα τῷ ἰδίῳ λόγῳ μὴ εἶναι φθαρτά... 
λεκτέον, ὅτι οὐ δεῖ περιέχεσθαι τοῦ γράμματος ὡς ἀληθοῦς Οτ.Ξεἰ τη 
Οφη.3:21(Ν. 12. το 14}; τοὺς δερματίνους χ. εἶναι τὰ σώματα εῖἢ.γές.1, 
20(ρ.261.2; Μ.41.11378,0); ἐντεῦθεν φησὶ [50. ΟΥΡΈΠ] καὶ τοὺς χ. 
τοὺς δερματένους ἐπισημάνασθαι τὴν γραφήν. ὅτι, φησίν, «τὸν ἐποίησεν 
αὐτοῖς χ. δερματένους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς, τὸ σῶμα, φησίν, ἐστί ἘΡΊΡΗ. 
μαεγ.64.4{Ρ.41τ2.τ2{{.; Μ.41.10778}; [4 ἀπε. δλίρ. Ἴ4.1) Μ.43.1288); οἵ. 
ῥγαείενεο ἡγἱοίανη 675. [5ο. Ονίρεμῖ5] ἐκρορίίοηθην σρεν ἱμητοῖς 
Ῥεἰϊοῖίς, φμαπίο εομαίε φιαΉἼ ΦΉ 5 ἐρεγτὶ σγρμνηεη δ, τ ἱμπῖσας 

ῥεϊϊπεῖας πάπα 6556 εογῥογα γθάθγθημβ, φμΐ ΤΉῊΪῪ ἡμρία αἷὲ: 
πρρφμίᾷ κογϊαγίμς αμξ σεν! αγίμς ἐγαὶ ἀδη5, μὶ ἐοηξεενοὶ ρεὶ δϑ 
απρπαϊπρη εἰ ἐομδμογεὶ θκ εἷς ἱμηίεας ῥρεϊίεῖας Αάαη εἰ Ἐναεῦ 
απ βεσίτηα δὶ ἔγρο, τηφμῖὶ, φᾷ 46 εογῥογίϑηις Ἠοϑιγὶς ἰοσμαμαν, 
ΗἸοτ.εῤ. τι (5 1, κ4 Ρ.403.1ττ};} ιᾶ,ε,70.Η εν 7 (Μ.Ρ1,.23.3608); 
ς. τοξαςατίοη οὗ [115 ν] ΕΝ τοὺς δερματίνους χ, μὴ εἶναι τὰ σώματα... 
αὐτὸς πρὸ τῆς κατασκευῆς αὐτῶν ὁ πρωτόπλαστος ὁμολογεῖ καὶ 
ὀστᾶ ἔχειν καὶ σάρκας, ὁπότε δή, τὴν γυναῖκα αὐτῷ προσαχθεῖσαν 
θεασάμενος, τοῦτο νῦν ὀστοῦν, ἐφώνησεν, ἐκ τῶν ὀστῶν μου ΜεΙΉ. 
γές.1.30(0.282.4; Μ.41 τόσο); οὗ, Α.2 βαρτα; 2. 5 βρη νησ τηοτ- 
τ ]ν, Μετη.γες. τ. 3δίρ.281.14; Μ.18.2038), 16δ.1.30(ρΡ.283.1τ; Μ.41. 
ΤΙΟΒΑῚ οἰτί, 5, νεκρότης ; 1δ.τ.4οίρ.28ς,. 8; Μι4τ ττο0Ὰ}); ΕΡΗΓ͵.3.477Ὲ 
εἷτ, 5. νεκρώσιμος ; ἔδει γὰρ αὐτὸν [56. (ἢ γ151] εἰσάγοντα τὸν ἄνθρω- 
πον εἰς τὸν παράδεισον, ἀπεκδύσασθαι τοὺς χ., οὖς ἔλαβεν ὁ Ἀδὰμ 
ἐκβαλλόμενος ἐκ τοῦ παραδείσου. ὅτε γὰρ ἥμαρτε...ἔλαβε δερματίνους 
χ-, ἐκ νεκρῶν ζῴων γενομένους, σύμβολον ὄντας τῆς διὰ τὴν ἁμαρτίαν 
νεκρώσεως αὐτῷ “προσγενομένης ΤΑΙ ῥας5.20(Μ.28,221.); 1.12 
(2050); ἐπειδὴ οὖν ὁ δὰμ παρακούσας τοῦ θεοῦ ἐν τῷ φαγεῖν τὸ 
κεκωλυμένον, θάνατον ἐπεσπάσατο, διὰ τοῦτο ὁ θεὸς ἐνδιδύσκει 
αὐτὸν χ. δερμάτινον, ὅπως ἄν μνημονεύῃ..«τὰ γὰρ νεκρὰ δέρματα 
δηλοῦσι νεκρότητα καὶ φθοράν ΝΙ!. εΡῬ. 1.24τ(Μ.79.1724}; 3. δςς. 
στ. Νυ55., 5 στ ἔν πρ ΠΟ]6 οἵ τηϑηβ ΒΕΪΠῚ8] ἡδίμπτα (οοτηρυϑὶπρ 
ῬΑ ΞΒΙΟΏΒ, του γ, εἴς.) ΒΊΟΝ ἀσ65. ποῖ σοπδιαϊε τπαῃ, Ὀυΐ 
νγ85 Ξιρει-Δ ς᾽ ἴ0 ΙΒ παΐαγε αου ΕᾺ]Π ἡμῶν ἀποδυσαμένων 
τὸν νεκρὸν ἐκεῖνον καὶ εἰδεχθῇ χιτῶνα, τὸν ἐκ τῶν ἀλόγων δερμάτων 
ἡμῖν ἐπιβληθέντα (δέρμα δὲ ἀκούων τὸ σχῆμα τῆς ἀλόγου φύσεως νοεῖν 
μοι δοκῶ, ᾧ πρὸς τὸ πάθος οἰκειωθέντες περιεβλήθημεν), πάντα ὅσα 
τοῦ ἀλόγου δέρματος περὶ ἡμᾶς ἦν ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ χ. συναποβαλ- 
λόμεθα, ἔστι δὲ ἃ προσέλαβεν ἀπὸ τοῦ ἀλόγου δέρματος, ἡ μίξις, ἡ 
σύλληψις, ὁ τόκος, ὁ ῥύπος, ἡ θηλή, ἡ τροφή, ἡ ἐκποίησις, ἡ κατ᾽ 

ὀλίγον ἐπὶ τὸ τέλειον αὔξησις, ἡ ἀκμή, τὸ γῆρας, ἡ νόσος, ὃ θάνατος 
απτηιοοἱ γε5.(Ν.46,1τ480); τὰ. ογοοα!θοἤ, 8(Ρ.43.ς,; Μ.45.330); ζῶντος ἐν 
ἡμῖν τοῦ Ἀδὰμ πάντες... ἄνθρωποι ἕως τοὺς δερματίνους τούτους χ, 
περὶ τὴν ἑαυτῶν βλέπωμεν φύσιν, καὶ τὰ πρόσκαιρα φύλλα τῆς ὑλικῆς 
ταύτης ζωῆς, ἅπερ τῶν ἰδίων τε καὶ λαμπρῶν ἐνδυμάτων γυμνωθέντες 
14,ον. ἀθην. ίρ.τοο.35; Μ.44.1τ1848); τῆς γὰρ καθαρότητος ἐκπεσοῦσα, 
τὸ ζοφῶδες εἶδος ἐνεδυσάμην. τοιοῦτος γὰρ τῷ εἴδει ὁ χ. δερμάτινος. 

νῦν δὲ διὰ τὴν ἀγαπήσασάν με πάλιν εὐθύτητα, καλή τε καὶ φωτοειδὴς 
γενομένη ἃ. ἠκον.2 τη Οαηὶ.(Ν .44.8ο0})}, 1.1 (Τοῦ 40} οἵτ. 5. πούς; 
ἴον ἀθαίῃ ἀπέθετο τοὺς δερματένους χ.'" οὐδὲ γάρ ἐστι χρεία τοῖς ἐν 
παραιδείσῳ διάγουσι, τῶν τοιούτων χιτώνων. ἀλλ᾽ ἐνδύματα, ἃ τῇ 
καθαρότητι τοῦ βίου αὐτοῦ ἐξυφήνας, ἐπεκοσμήσατο 1. }}7 εἰεἰ.(Μ.46. 
8618); 5114 Ὅ}ὃὦ»ν τοὺς δερματίνους χ., ἴσως τὴν παχυτέραν σάρκα, καὶ 
θνητήν, καὶ ἀντίτυπον ΟτιΝα2.07.38.12(ΜΜ.36.3240}; 14. ἐαγηλ.1.1.8.1τό 

(Μ.37).455Ὰ} οἷζ, 5, γεκροφόρος. 
[ΠΙχλαινοφόρος, τυφαγίηρ ἃ εἰοαῖ, ΟΥΝᾺ2...86(Μ1.3).157). 
πχλευαστέον, ογ6 τπτε51 765, Ξε. ἢ ,1 [αϑῖ,ερ. Ζεη.εἰ δὲν.) (}].6.11924}. 
χλευαστικός, ἀεγίδογν, ΟΥ̓ ΝΝ γ55. ΜΉ. τ2(1 Ρ.325.18; Μ,45.το41Ὰ}; 

Τηαοι. Αποιζον. ΒΜ εἰ δγηι.(Ν1.77.1405Ὰ}). 
χλεύη, ἡ, 1. 701ε, 7651, ἴὰ δα Ξεπδς, τησοκεγν, γἱάδιεμίς, ΙΟρΡΉ, 

4.4: Αἴδ, ρεμί τοί Μ.25.210}); 1,5.0.(.2.6τ(ρ.66.τ6; Μ.20.1ο360) ;2. οὐ- 
16εἰ ΟΥ εαιέδε οὗ γιάϊεμῖε, (Ἰοτα. ῥγοί.2(Ρ.13.13; Μ.8.768); Μετ γνηΡ. 
1τ(Ρ.120.17; Μ.18.2οΞ 0); 3. ἐἰμδίοῃ,, ἀδσεορίζυο ᾿ηάρο, 70. ΝΆ]. Ἀγ οΉ.] 
Ῥυιϑο(}.97.26600) ; ΟΥ Μδρ. 41αἰ.(1τ.Ζ86}.)2. τοί ΜῈ. .66.153). 

Ἐχλημητίζω, περὶ, οἵ Ποῦθο5, Κας.Β (Ρ.142). 
χλιαρότης, ἡ, ἰμδειοαγηηεδς, ΤΑΤΠ ἐρ. (91.2.4(Ν1.28,88460}; ἡ χ. 

καὶ ἡ νωθρεία ΝῚ ἐρ}.3.31τ8(}}1.79.5378). 
Ἐχλοαίνομαι, δέεοριε ργέθη, ΟΥΝ 55.γες5,3(}.46.6608); (πε ΑΡῥ. 

7.24.4. 

1526 χοιρότροπος 

χλοανός, ργεεη, Ἐ865.Ν8Ζι ταί. ττ32(Μ.328.006). 
Ἐχλοερῶπις, οοἰομγο ργόέη, Ῥαι)]},811,. ορ. 4588(Μ,86.21348); ἰὰ, 
αριδο. 2:5 (Μ.86.22614)., 

χλοηρός, ργέες χλοηρότερον Μείῃ.γες.τ4{Μ.18.288.; χλοερώτερον 
Ρ.378.2); τ. Ναζιν.μαϊ.676(Μ.38,τοοΑ). 

χλοηφαγία, ἡ, ῥαρίμγαρε τῇ κατὰ τὰς χλοηφαγίας ἐνυπαρχούσῃ 
νοτέδι {Ἐπί εχ (Ν.18.7368). 

χλοηφάγος, ἠεγῥτυογοις, {1)1οα, "γιστη.53.:.8(Μ.33.τ 5680). 
Ἐχλοοποιέω, ῥγοάμεε ἤεγδαρε, Ταθ65.Ν8Ζ. ἀ1αἰ.1.43(Μ.38.012). 
χλοοποιός, ῥγοάμοῖηρ πεγδαρε; οἵ ναῖου, ΒΊΟΝ Τρ ῆ65 Η. ΟΠποβῖ, 

Οντ. Η. εαἰδεῖμ.τθ.12; Τα65.Ν42Ζ.ἀ1αἰ.1.43(Μ.38.000). 
Ἐχλωροκοπτέω, ἐπὶ ἀσιρη οὐ κτὲῤὶ τοὐαϊδὶ γον “- εἶσθαι τὰ βρέφη 

προσέταξεν [53ς. Ηετοαῦ] {(ῃγνβ τη ξαπί.(10.7528). 
ἘΧοιάκ, πάη οἵ ἃὴ Εργρῦδῃ τποπίῃ, σοτγθβροπηήϊηρ τουρηΪν ἴο 

Βδοεθεῦ, Εριρη.λμαδν. τ.24{0.204.1; Μ.41.9320); (ο5πι.1π6.10}.5 
(Μ.88,1974); Ολγομ Ῥαξεῖ.Ρ. 24(Μ.02.5450). 

χοϊκός, εαγίἠν, εαγίμἶν; 1. ἐχερ. τῷοτς:47-.49 ν. εἰκών; Μί. 
22:21 ὅτε χ. ἦμεν, Καίσαρος ἦμεν. Καῖσαρ δέ ἐστιν ὁ πρόσκαιρος 
ἄρχων, οὗ καὶ εἰκὼν ἡ χ. ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, εἰς ὃν ἐπαλινδρόμησεν. 
τούτῳ οὖν τὰ χ, ἀποδοτέον, ἃ 'πεφορέκαμεν ἐν τῇ εἰκόνι τοῦ χ.᾿ (Ἴδη. 
εεἶ.24{0.14.3.12.; Μ.0.7094); 2. τεῖ, τδῃ ἃ5 μανὶηρ θδοομθ χοῖκός 
ΤΗΤΟῸΡΉ Τταηβργεββίοη, Οτ.σεἠοί ἢ ̓ς. 20: τοῦ; (Μ.17.2664}; ἰ4..}0.13. 
24{0Ρ.247.26; Μ.14.4370}; Αἰῃ..“4κ.2.65(Μ.26.2858}; καὶ γὰρ διὰ τοῦτο 
ἐγενόμεθα χ., ἐπειδὴ πονηρὰ ἐπράξαμεν: οὐκ ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῆς χ. 
διεπλάσθημεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡμάρτομεν ΟΠ γγβ.ἤον!.42.1 ἴθ ΤΟ ογ.(το. 
4050); ἐκ γῆς ὁ ἄνθρωπος κατὰ φύσιν, χ. δὲ κατὰ τὴν προαίρεσιν 
Θανου Τον.15:47(0.276.5)}; Μαχ.αρεδὶρ. (ΜΙ. τι120); 3. ορροβίῖς 
ΝΊΟΥν  ΤΩΔΠ 5 θοᾶν ογεαίεα χοϊκός: μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ δι᾿ αὐτοῦ θείου 
ἐμφυσήματος δημιουργήσασα τῷ χ. ἡμῶν σώματι ψυχὴν ζωτικήν 
Απαβί..λοά. τ(Μ.80.458); 4. τεῖ. θοᾶν οἱ (ἢ τῖβι διοριζόμενοι.. «ἄλλοι 
χ., ἄλλοι δὲ ἐπουράνιον σῶμα ΒΑ3.ε.26ο.δ8(2.4ο0}0 ; Μ.22.οὐ5 8}; ἰὴ 
ΑΡΟοΙ μα σίαι ΟΠ τἰβίοϊοσν ν. ἐπουράνιος ; 5. τεῦ, [0.8:44. κατ᾽ εἰκόνα 
γινόμενον τοῦ πονηροῦ πατρὸς 50. τοῦ διαβόλου] ἀφ᾽ οὗ ἔρχονται καὶ 
τυποῦντοι αἱ ἐκείνου τοῦ χ. εἰκόνες. πρῶτος γὰρ χ. ἐκεῖνος, ὁ πρῶτος 
ἀἁποπεπτωκὼς τῶν κρειττόνων... καὶ εἰ μὲν ὡσπερεὶ ἐπιλαθόμενοι τῆς 

ἐν ἡμῖν κρείττονος οὐσίας ὑποτάξομεν ἑαυτοὺς τῷ ἀπὸ τοῦ χοῦ 
πλάσματι, καὶ τὸ κρεῖττον τὴν εἰκόνα τοῦ χ. λήψεται Οὐ. 70.20.22(20; 
Ρ.355.4{{,; Μ.1τ4.621.4,8); τοὺς φύσει τοῦ διαβόλου υἱούς, τοὺς χ.΄, 
[οΡΡ. τοὺς ψυχικούς] θέσει υἱοὺς διαβόλου γινομένους ΗδτΑΟΪδΟὴ 
1Ὁ.20.24(20; Ρ.359.13; 6280); 6. (σποΞῖ. τ1565 (εἴ. ψυχικός) τοῖ. στθαῖίοι 
οὗ τῆδῃ, [τεηνΐαεν.τ ς. (1.7. 5004) οἷ. 5. ἐμφυσάω; ἀνθρώπων δὲ 
τρία γένη ὑφίστανται, πνευματικόν, χ., ψυχικόν, καθὼς ἐγένοντο 
Κάϊν, Ἄβελ, Σήθ: καὶ ἐκ τούτων τὰς τρεῖς φύσεις, οὐκέτι καθ᾽ ἕν, ἀλλὰ 
κατὰ γένος. καὶ τὸ μὲν χ. εἰς φθορὰν χωρεῖν 1.1.7. 5(5178}; Η γόος 
8μρ.0 τ. 70.20.24(20; Ρ.359.13; Μ.14.628}0) οἷἴ. βαρτα; ὁ μὲν χ. ἐστι 
ἰκατ᾽ εἰκόνα᾽, ὁ δὲ ψυχικὸς “καθ᾽ ὁμοίωσιν᾽ θεοῦ, ὁ δὲ πνευματικὸς 
κατ᾽ ἰδίαν..«τοῖς τρισὶν ἀσωμάτοις ἐπὶ τοῦ Ἀδὰμ τέταρτον ἐνδύεται 
τὸν χ. τοὺς ᾿δερματίνους χιτῶνας᾽ Ὀ]6 1. 6χε. Τ αοί.54.2,ς ς τ(ρ.125.1τ,0; 
Μ.ο.όδςΑ,8); ΗἸρρ.λαον.5.7(0.28.13; Μ.16.2126}}; τεῖ. Της, ταῦτα δὲ 
πάντα..«τὰ νοερὰ καὶ ψυχικὰ καὶ χ. κεχώρηκε καὶ κατῆλθζῴεν εἰδς ἕνα 
ἄνθρωπον ὁμοῦ, ᾿Ιησοῦν τὸν ἐκ τῆς Μαρίας γεγενημένον" καὶ ἐλάλουν, 
φησίν, ὁμοῦ κατὰ τὸ αὐτὸ οἱ τρεῖς οὗτοι ἄνθρωποι ἀπὸ τῶν ἰδίων οὐσιῶν 
τοῖς ἰδίοις ἕκαστος" ἔστι γὰρ τῶν ὅλων τρία γένη κατ᾽ αὐτούς, ἀγγελι- 
κόν, ψυχικόν, χ." καὶ τρεῖς ἐκκλησίαι, ἀγγελική, ψυχική, χ. ἰδις,6 
(ρ.γ8. τό ΕΠ ; 21268}; πιεῖ. τούτῳ δὲ ἀκόλουθόν ἐστι πρώτην λέγειν εἶναι 
τὴν χ. ἡμέραν καὶ τὴν δευτέραν τὴν ψυχικήν, οὐ γεγενημένης τῆς 
ἐκκλησίας τῆς ἀναστάσεως ἐν αὐταῖς Ἠοτδοδοη ἀρ.ΟΥ. 70.1ο.27(21; 

Ρ.212.30; 3760). 
᾿χοιράκανθος, ὁ, (ςἴ. ἀκανθόχοιρος) μεάφέλοξ, Οσο. ΙΒ. αν... 2, 
χοίρειος, οὗ ἃ δωϊηξ; χοίρεια 50. κρέα] ρὲρ'ς ἤεε᾿ ὁ πάνσοφος διὰ 

Μωύσέως παιδαγωγὸς χοιρείων ἀπηγόρευσεν μεταλαμβάνειν τῷ λαῷ 

τῷ πρεσβυτέρῳ, ἐμφαίνων μὴ δεῖν τοὺς θεὸν ἐπιβοωμένους ἀκαθάρτοις 
ἀναμίγνυσθαι ἀνθρώποις (Ἰετη. ῥαεφά.3.ττ(ρ.278.5; Μ.8,6528). 

Ἐχοιρέλαφος, ὁ, ἠορ- δέν, ΡοΥῃ. τη5 ϑαῤγγιίδδα τὸν δὲ χ. καὶ εἶδον 
καὶ ἔφαγον [ο5πι.1η4,{0}.11(}},88,4440})., 

Ἐχοιρόβιος, ἰζοίηρ ΠῚ ἃ ἑορ, 10.}).ὁρ. ΤᾺΡχοί Μ.ος. 6560), 
χοιρογρύλλιος, ὁ, ἀγγῶχ, ἐοην, γοεκ-γαδδί!, {Αε5. ΝᾺ 2,1αἰ.148 

(Μ.38.1τοο); τεῖ, Ῥυ.24:61, ἢρ. χ. εἰσὶν ἔθνη ἀκάθαρτα τὰς ἐντολὰς 
δεξάμενα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἐναρτ. Ροητ. αβρ.18(Μ.40. 1265). 

ἐχοιροκέφαλος, 5:01516- Πεαάεά, 70.148], εὐ οΉ. 5 Ρ.τ2ο(Μ.07.2138). 
χοῖρος, ὁ, Ξ016: τηϑί., τοῦ. Μι.7:6 χ. τοὺς ἐν ἀκολάστῳ βίῳ 

διατρίβοντας διὰ παντός, οὕσπερ ἅπαντας ἀναξίους ἔφησεν εἶναι τῆς 

τοιαύτης ἀκροάσεως (ἢτν5.λο».22.3 ἴθ Μ|.(7.2870}5 Ἰάμον!.16.2 τη 
(Ἰεη.(4.125Ὲ}; 1514.,Ρ6]1.ἐρ}.1.χ43(Μ.7γ8.280Ὰ). 

Ἐχοιρότροπος, ῥεῤαυϊης ἴδ φῦΐηέ μὴ βάλωμεν... τοὺς μαργαρίτας 
ἡμῶν..«ἔμπροσθεν τῶν χ. ἀνθρώπων ΤΆΤ. »».Δ11.716.Μ.27.132800). 



χοιρώδης 

1258}; οἱ [16 χ. βίον ΜΙ ΕΓ. ἐγδαί. τ(ρ.404.τ4; Μ.τ8.3338); Οτ Νγεβ.ο;. 
ἄσν".2(ρ.38.16; Μ.44.11440) ; 1514.}ε].60}.1.τ43(Μ.7γ8.280Ὰ). 

χολαίνω, δὲ αηργν, αὐ Νυββιν. Ερὴ»γ.(Μ.46.8258). 
ἔχολέω, δεσοτηθ σηρΥν, 4. Χαηιδῖρ.21(ρ.73.23); 70.Μ8].εὐγοη.τά 

Ρ.362(Μ.07.5378); Οἰγοη. Βαςξολ .οΒ(Ν.02. 268). 
ἐχολιοδόχος, εοπίατμτηρ ὑτί6 μηδὲ αὐτὴν [3ς, τὴν περιστεράν] ἔχειν 

τὸ χ. ὄργανον [(865.Ν42.ἀταϊ. το2(Μ.38.ττόρ). 
χολλαΐζω, ραΐηὲ τυΐ απ ριοην, Το. Μ 8]. ἄγος Ρ.τοτ( Μ.907.1808). 
“χοοπλαστέω, ἔργ ομὲ οΓ ἀμεὶ τὸν..χοοπλαστηθέντα... Ἀδάμ 

ΤΑΙ ἀέδον. ΒΜ χ(Μ.28. 450); ΓΑ ἐαες.4(3}8,28,1ο088). 
ἐχυλθρων, φαγίἐἰγονεμάφά, ΒΟρΡὮΥ. Ἡ.ον.2.40(Μ.87. 32850). 
Ἐχόρ, ὁ, (Ηεῦτ. 3) ἃ ἰατρε αὐν ΓΊΘΘΒΙ͵Θ πρληπταῦ: «ὁ κόρος ἐκ 

τῆς “Εβραικῆς διαλέκτου, ὃς καλεῖται χόρ' εἰσὶ δὲ μόδιοι λ' ΠΑΒΡΊΡΙΝ 
Ἴη6η5.21τ(Μ.43.2720}:} ν. χαρία. 

"χοράρχης, ὁ; ἐμογμς-ἰοαάδγ ὁ ἐκκλησιαστὴς ἐγὼ καὶ χ. τῆς χάριτος 
αρτη.ΟΡ ογ.τ(Μ.08.2244). 

χοραυλέω, σεεοήραην ἐδια ἐλογα οι α με, ἘΡΏγ.3.528. 
ἔχοραυλία, ἡ, ἐσηπείηρ ἰο ἐδε ἤπίδ; ἃ πους οἱ ον], ἘΡἢγ.2. 

217; ἀαμεῖηρ ἴο ΔῺΥ ᾿Π5ΓΤυΓηθηΐ, τοί. Ἐἶχ.15: 2ο,, 1ο.] Η.υ. 70. Ὁ. 

31:(Μ.94.4734}).. 
χορδή, ἡ, ρίγαϊο, Τ. [ον 46,47{0.134.5}.). 
χορεία, ἡ, 1. εἠοναὶ ἀαηεε; 2. ἐὔονιιδ, ομοῖγ, το ρασην ; οἵ ηρεῖς, 

Β45.4}.2.2(3.728; Μ.32.2250); 5. ΕΓ 7. Βθτα(βΡΡ}.); οὗ αροβ!δβ, ϑθύβρ. 
Μία. τε(ρ.35; Μ.40.9120}) ; ἴῃ βεη. τῇ ἁγίᾳ χ. τῶν ὀρθοδόξων τοῦ θεοῦ 
ἱερέων (Ξε].ΟνΖ.᾿.6.1 ῥτοδίη,ττ( 8: ττ064}; πνευματικῆς χ. 1.2.το.} 
(12774). 

Ἐχορειάρχης, ὁ, εἠογις ἰεαάεν, (Ὠτν 5. ἄπηα 3.4(4.7280). 
Ἐχορευτρία, ἡ, ἴε. οἱ χορεντής; 1. σἠογαὶ ἀαηπεεν, Οορεὶ, ΑΡΡ. 

γ.5.5; 2. τερρῖδὸν οὐ ἃ εἰοῖν χ. Χριστοῦ ΑἸῊ υἱγρ,2ε(ρ.50.25; Μ.28. 
2814}. 

χορηγ-έω, ῥεΞίσιυ, ῥγουϊάο,οἵ (οᾷ πᾶσιν ἡμῖν --ὧν ὧν προσδεόμεθα 
Ῥ1ορη.3.4) τοῦ ἁγίου πνεύματος...τοῦ ἐκ θεοῦ --ουμένου (Ἰ6Πη.5ἐγ.5.4 
(0Ρ.341.28; Μ.9.440); τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ τὴν διὰ τοῦ Χριστοῦ 
“νουμένην 1Ὁ.7.τ2(ρ.56.28.; 5008); ἃ γὰρ τὸ πνεῦμα ἑκάστῳ διαιρεῖ, 
ταῦτα παρὰ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ λόγου “"εἴται ΑἸΠ..ορ. ϑέγαρ.τ.3ο(}.26. 
ὄοοΒ); τὸ πνεῦμα ἐχορήγει λαλεῖν ἐν αὐτῷ 1.1.3τ(6048). 

Ἐχορηγητέον, 046 ἨΗ5ὶ ῥγουίάε, Μεῖμιενηῤρ.6.4(Ρ.68.1); Μ.18, 
120Α). 
Ἐχορηγητήρ, ὁ, 0η6 τοῦο δεξίοιῦς ΟΥ ῥγουϊάος, Ογας. 51}.7.9ο. 
Ἐχορηγητικός, σε ῤῥίνίη, δεδιοτυίηρ, Ἐπι5, 5.3: :το( Μ.23.3210). 
Ἐχορηγός, ἐπαὶ ξιγηϊδῆες ΟΥ ῥγουϊάος, πϑαῖ, Ρ]ΌΣ. 85 βυβῖ, τὰ χ. 

τῆς ἐνσάρκου ζωῆς ἥλιον εἶναι καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας ὑποτοπάσαντες 
Ε1|5.}.6.7.2(2000 ; Μ.22.Ξ00Ὰ). 

χορηγός, ὁ, ῥέκίοιοεν, ῥγουίάεν, οὗ Ἐδίμετ, ΓἸδση, εἰν. 6.5(}.452.22; 
Μ.9.2618); πάσης ζωῆς χ. Οτ( εἰς. 8ιτοί(ρ.226.1γ: Μι1χ.15 450); χ 
τῆς ἀθανασίας ϑεταρ.επεῆ.15.5, εἴς,; οἵ Τιορὸβ ὁ ταύτης [30. τῆς 
προνοίας χ. καὶ δημιουργός ΑἸΉ.ἦηε.54.2(Ν]Π.25,1028); οὗ (ητῖδι τῆς 
ἀγαθοῦ κτήσεως διδάσκαλός τε καὶ χ. (Ἰετη.Ξ}γ.5.τ(0Ρ.320.18; Μ.9.178); 
τοῦ τε πνεύματος τοῦ ἁγίου χ. ΑἸΉ. 4γ.1.46(Μ.26.το8Ὰ}) ; τῆς σωτηρίας 
τὸν χ' ΟΥτ. 15.3.2(2.4000); τηρί,, 
χ. 4 πρόξενός ἐ ἐστι [5ε. πλοῦτος] θανάτου 1δ.26(ρ.τ77.1}; 6328). 

Ἐχορίαρχας, ὁ, ἰεαάεν οὕ {πὸ ἐπογμς; οἵ 866] (τα υίεὶ, {οι ον. 5 

(Μ ο6.649}}. 
χορός, ὁ, 1. εἰοῖν, εἰογιὶς, οἵ ΟἨΓβεαπ5 ἐν ἀγάπῃ χ. γενόμενοι 

ἴρη. Κον.2... ΤΉΘΙ...6.2.24.0(3.880) οἰτ, 5. ἀντέφωνος ; 650. οὗὁ ἀηρ6]9 
ΟΥ 58]ηΐ5, (Ἰ]εχη."ἱν.7.12(ρ.56.8; Μ.0.ςοβο); ἡ ἐκκλησία κυρίου, 
ὁ πνευματικὸς καὶ ἅγιος χ, 1}.7.1τ4{(Ρ.62.20; Μ.9.5218); χ. τῶν 
προφητῶν Τμαι. Πα. ρτόθπη, (2.τοο5,1057); χ. ἀγγέλων ΟΟ]5 ὅτο 
(Ζοτανα, ϑυτία ; Α.Ὁ, 516); τηϑῖ. τὸ ἔσχατον τοῦ χ. τῆς ἀρετῆς..«μέρος 
(Βγγυϑβιἤοηι. 46.3 τη. Μ{ι.(η.4868)} ἢσ., οἱ 5ἴδτθ ἴῃ ΟΥΟΥΙΙΨ δττδηρε- 
τηδηΐ, τίει. 2.3; στ, ΕΡρί..το.2; ΑΤΉ. ροη!. 20 (}}.2ς. 570}; πλϑῖ, τῆς 
ἀληθείας χ. μυστικοῦ ΟἸ6Π1,5:7.7. (Ρ. 34.5; Μ.ο.4640); 2. ἐπογαὶ εἰαηϊ, 
Μδτς. ἴδον, ον ρὲ. 20; 3. ἐἰοῖν, ῬΙδοθ ὑνῇοσθ σα σοῃ βίηροβ βίδηα 
ἱσταμένον οὖν αὐτοῦ εἰς τὸν χ. Το. ΜΟΒΟΠ ᾿γαὶ. τ26(Μ.87.2 0888). 

χοροστασία, ἡ, εὐοῖγ, στιΝυο5.υ ας. (Ρ.4οη.12; Μ.46.0024}; 
Οντ. ] 5.3.4(2.4080); τῆς ἄνω Χ' τ. ΝΖ. ρΡ. οβτη. πα. ἰσρ.τοί(ρ.200.10; 
Μ.88,41τ60); ἁπόστολοΐ τε καὶ προφῆται τῆς πνευματικῆς χ. ΟΥΟΝ γ85. 
αμά. Βας.(Μ.46.7804}; 1.0. 16} πεγρ.(Ρ.441}); χ. τῶν ἀγγέλων 1888. 

ἀσηγδί.ο(Ρ.301.6). 
χοροστατέω, 1. ἐηειηεδ ὦ εἰοῖν, ΟΥΥ.1ς.4.τ(2.5438}; 2. ἰεαά ἃ 

ἐόν Οὐ ἐἰοῖν ; ταβῖ., ΤΑ τ σεονς. τ( 1.28.0734}; 3. ΟΥ̓Δ ΟΥ ἀγγαΉρο 
α εὐοῖν χ. αὐτοὺς ἁρμοδίως Τάτ. ϑεέπά ῥόεμ. τ. τος Μ.90.17488). 

χοροστάτης, ὁ, ἰεαίονγ οὗ α επογμξ; ταϑῖ., οἵ (ῃτιβί διδάσκαλόν τε 
καὶ χ. (ε]5.8ρ.Οτι( εἰς. 5.33(Ρ.35.3; Μ.1τ.12200). 

χορτασία, ἡ, ἐεάώτηρ, .4..}11.2{ρ.21τ8.15}; Αραῖίῃ συν. 1 π0. 
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χόιρώδης, 5ιρἼηεῖ; ταδί, οἵ ρϑύβομβ, (ἤγγϑιλον!. 6.2 ἦμ θη. (4. 

(Ἰεπ,.4.4.5.τοί(Ρ.172.1τ; Μ.0.6240);. 

χρηματίζω 
Χόρτασμα, τό, ζοάδάεν τὸ ἄλογον τῆς τροφῆς πλήρωμα χ., οὐ βρῶμα 

εἰπών (Ἰεη), ῥαεά.τ. ττίρ.147.17; Μ.8,3658), 
χορτασμός, ὁ, Ξαϊεῖν, πιοῖ, ὁ δὲ μακαριζόμενος χ. ἔσται ἐν τῷ 

ὀφθῆναι καὶ τρανωθῆναι τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ Οτο5εἰ, ἡ ᾿ς, τό: το(Μ,12. 
12248). 

Ἐχόρτινος, 7:4646 οὗ ξγαςς, Θοογ.ἢ.6.7.37.5(Μ,6᾽).8244). 
[᾿Ιχορτοβολίον, τό, {-:- χορτόβολον) παγ-ἰοῦ!, Αραϊῃυ ν, Π|10τ0. 
Ἐχορτογενής, ῥο᾽Ή οὗ ργα55 χοϊκοῦ καὶ χ. σαρκικοῦ χιτῶνα ἄφατον 

περιθεμένου Απιακῖ. δ, σκ.τ2(Μ.80.1ο648). 
χορτοφαγέω, εαὶ ργαΞςς, Βαταεβαηθ5 ΔΡ.1505.}.ε.6.το(2720 ; Μ.21. 

4648). 
χορτώδης, ΠΕκ6 ργαξς; τηθῖ., οὐ Ἀσσπῆδπ [16 (ο, τΡοῖ.1:24), τ. 

Νγββ. λον". 5 τὸ (απ! .(Μ.44.8848}: τῶν ἀσθενῶν... «ἀρρένων ἡ χ. οὐσίᾳ 
170.) ἀσηπι(Μ οὐ, 6570); καὶ. ροε.οτ6(ρ.315.20). 

χοῦς, ὁ, ἐμοί, το ΨΏΙΟΝ πᾶὴ 'ΨΜ5 ἴουπιθα (6ςπ.2:7), Οτ. 
ἤοηι.Σ.10 τῃ [67 (ρ.0.0; Μ.14.2684); Ηἱρρ, ἦαεν.6. 3: (ρ.τός.12; Μ.οτό. 
32504}; ΑἸ. ορ. ϑόγαρ.2.1(Μ.26.6094}; ἣρσ. ἐκείνων καθαρῶς ἀπο- 
λυθείς, δι᾿ ὧν ἔτι χ. ἐστιν [36. ὁ ἄνθρωπος] ΟΙδπιὶ,ῥαεά.2.τ(ρ.154.8; Μ. 

Γ΄ 8.2770). 

χραισμήτωρ, ὁ, 1. ῥγοϊδείον, οἵ (ΗΕ ἃ5. ὅοὸη οἵ σοα χ. φωτῶν 
Νοηπ.ραν, 70.3:τ6(Μ.43.71604); χ. κόσμου 1δ.41534(7720}; ἐδι5 148 
(7928); 2. μεῖρεν; τηϑῖ., οἱ δρβίγαοίβ. ἐμῷ χ. μύθῳ ζωγρήσας ὅλον 
ἄνδρα 1δ.1: 23(8δοβο); Ῥαι].5}. ,δοῤρἠ.οῖ(Μ.86.21314}; ἐδ. 214(21218). 

χράω, Α, ῥγοείατη;, ἀδείαγε; οἵ ἂτὶ ογϑοὶθ; 1. οἵ (οὐ ταῦτα διὰ 
εὐτοῦ προφητοῦ ἐχρήσθη [Ιχ5.4.6.6.12(ρ0.2610ς ; Μ.22.4208); ΟΠγΥΒ. 
ἠοηι.30.2 ἢ 2 ογ (το. 6508}; ἰά,ἤονη.22.1 τη. Ηεὐ.(12. 2108 ν.]. κιχρᾷ); 
2. οἵ Ἰηβρίγε αὐΐεταποαβ οἱ ΝΤ βου ρίωυτος, Ὠιάντα, Γγίη. τουτί. 10. 
4168); 1Ὁ.2.2(4618); 1Ὁ.2.3(5730). 

Β. τπιεα. ; 1. "56, τεῖ, Ἰης. θεότης σαρκὶ ἐμψύχῳ κεχρημένη 65. Εβ. 
236.1τ(3. 3610; Μ.32.8)710); 2. εὠδηρῖὶ οπεϑε ’Ιο μὴ χ. σεαυτὸν τῷ 
ἀνθρωποκτόνῳ 1δ.τ45.2(1240; Μ.3680). 

Ῥχρειοκόλαξ, ὁ, Πα ἰογεν ἔον ἰδ βαΐ οὗ ραΐη, Ογτ.ερ.χτ, (ρ.11.7; 

55.370). 
Ἐχρειωδῶς, "δεξείζν, Βα. γοημμὶ, 8(2, 2008; Μ.21.6410); Ογτ.Ζαεῖ. 

42(3.7040); 1 Πικῖ,εοη βεί. 6(Μ.6.15 560}; Βιιρεῦ]., Ογτι ταί. Τ᾿ γἱη λ(τὶ, 

4438). 
χρεμέθω, »εἴρὴ, τοδίπην, τι ΝΣ. εαγηι.2.1.45. 307(Μ .37.13154}. 
᾿χρεμετιστέον, Θη6 δὶ πείρ]ι, ρ., τεῖ. 76τος: 8 ἡ πλησίον γυνή.. 

ἐφ᾽ ἣν οὐ χι Ὁ Τυβῖιοῤ,Ζεη. οἱ δεν Μ.6.12ο14}). 
Ἐχρεμετιστής, ἠοΙρΠΉΗΡ ἵππος δὲ χ. τῶν νέων τοὺς ἀκολάστους 

[5ς: δηλώσῃ] γι. Η. εαἰεεῖι.0.13. 
Ἐχρέμψις, ἡ, εσεσήτηρ, Τίηι ΟΡ μαογ.(Μ.86.488). 
Ἐχρεολύτης, ὁ, οη6 τοῆο ἰφιμίάαίος α ἀφδί; ταεῖ,, οἵ (Ὠτὶβὶ ὁ πάντων 

χ. τῶν ἀνθρώπων ϑετρ. ἀεαιλ.266{-- Μ.02.13450). 
“χρεωποιέομαι, πέρ ἐπὸ ἀεσίσίαμοε Ο, περά ὁ δεσπόζων τοῦ 

οἰκήματος χ, αὐτὸ εἰς ἰδίαν ἀνάπαυσιν Τγερεηΐ. ἰὸρ. Ποῖ. (Μ.86. 
6120). 

Χρεωστ-έξω, Ἀ.. δοῖ,; 1, οεϑε, ῬΑ] λ). Παμις. 2 τ(Ρ.57.1 ; Μ.54.τοῦπ50); 
μύρια τάλαντα...χ. Απαπίδι Ρς,6(Μ.80.τοβ1Ὰ}); ταδί. τὴν κεχρεωστη- 
μένην θρησκείαν τ πεις: ΔΡ. ΑἸ ἀῤοϊ (οηοί. 23(Μ. 25. 6248); : εἰ μὴ 
ἐλάττω --εἴς, οὐ μέντοι ἀπηλλαγμένος τυγχάνεις ἁμαρτημάτων ΤΙ. 

Βοβί. ̓ ν.1.2.7:30 ἘΠ (ρ.1τό9.10)}; χ. γὰρ ὡς εὐγνώμων υἱὸς..«τὴν διὰ 
τῶν προσευχῶν γηροκομίαν ΟΥΟΝ γ85,6ῤ.οαη.8(}1.4..2368}; τῶν γὰρ 
ἀνθρώπων ὑπὲρ τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων θάνατον “οούντων Πα. 
Ηογδο].ς5.63::τ(Μ.18.1268}); τὴν ἐκείνου [86. Αἀδη}] παράβασιν 
ἕκαστος “οεἴ ντι ἄορι. γ(63,3750); οἵ. διὰ δὲ τοῦ μὴ “-ουμένου θανάτου 
καταργῶν 50. (Β1151] τὸν ὀφειλόμενον Τάτ, γεεί, ἐοη το(Ν.6.12254}; 
2. οἷὐέ ἃ ἀεδί, δὲ α ἀφϑίογ ἰο, Ἐι5..1. εν. 21.3(Μ.86.425}0); οὐ θέλω 
ὑμᾶς ἀγαπᾷν ἐκείνους οὖς --εἴτε, ἀλλ᾽ οἷς οὐκ ὀφείλετε ΑἸηπίοη, 
9. 14: :34{Μ. 8, 14854); Απαβί δι θὲ γε }ιτοῦ( Μ.80.76ο0); 3. ομρἀὶ 
ἀρχικὸς ὑποστατικῷ “-εἶ λέγειν τὸ ὀφειλόμενον Μαγο, ἘΥοριδε.2. 
120(Μ. 65.9480.; 16.3.τ)ίοδ810); Απίι Μοη. λοι. 72(}1.80.16454}; 70.}). 

ἤιαξ.3.30(Μ.04.13498). 
Β. τηϑα. ; 1. μαῦό α ἀεδὶ ΟἸρΐηβ ἰο ση6, ἐύδεβ. Νὰ. ἄτα. 4.105(Μ.38. 

1185}; τηθῖι, οἱ σοά ἕνα ποσῶς ἡμεῖς κατὰ δύναμιν ἐκ τῶν αὐτοῦ 

κτισμάτων --ούμενον αὐτὸν ἀνυμνήσωμεν Μαχ {. Τλμαί. α(Μ.9ο. 
4804}; 2. δὲ «ἐδ7φε οὐ ἰΐαδὶε ἰο “-ούμενοι θανάτῳ καὶ φθορᾷ (γν. 0.2 
(4.1140); 3. δὲ πδεεσσαῦν, ἸΟΘΊσΑΠ}ν τοῖς ἀπίσω “-οὐμενον τὸν ἐφεξῆς 
εὐρύθμως ποιεῖται λόγον 1δ.1.Ο(06Ὲ). 

χρεώστημα, τό, ἀεὶ, Ματς. Εγ οριδε.ττες(Μ.6ς.0240); 18.7.14 
(Ὡορ20). 

"χρεωστικός, οὐ α ἀεῥί, 70. ΜόΒΟΉ. ῥΡαι. τ03(Μ.87.30738). 
χρεωστικῶς, ἂς ἃ ἀεί, ας α ἀμίγ, ΛΑΥΩΆΡΉ. εἴγε, (214); Κ᾽ Οἐγγε.33 

(ρ. 315. 33); Αὐξι. ἄροε. 201. οὔ. 12}. 
᾿ Ἔχρεώστρια, ἡ, ἀεῥίον ([ξη1.}, 4. Ῥεῖὶγ.εἰδίη τ(ρ.8ο.12). 

χρηματίξζ-ω, 1. μη ἃ τιόδεαρε; οἱ Οοά ἴο ργγορμοῖβ, Οὐ ῤγέμε. 



χρηματικῶς 

3.11(0.204.14; Μ.11.2604}; Ἐλι5.4.6.5.9(0.251.18; Μ.22. 3810); ῬΆΠ, 
Ολνγς.4(ρ.27.22; Μ.47.18); Οἵ Η. σποβέ, Βἱάντη. δ :.22: Ξ(1.30.12934); 
οἵ ΔΏρε]5, ΗἸρρ.᾿αθν. 9.1 3(ρ. 25:.τᾷ; Μ. τό. 43878); τι εἰς.τ.δτ(ρ.112. 
9; Μ.11.7720); Ρ858.; γεεεῖνε α ἀἰοῖηα πιεσδαρε; οἵ ΡΙΟΡΒεί5, (Ιοπι. 
5ἰγ.3.4{ρ.213.26; Μ.8.11410}; χρηματισθέντες καθ᾽ ὃν ἔδει τρόπον 
οἰκοδομῆσαι ΑΙ ΡΙ ββίρ. 34.290); Ματς. Εχιοῤηδε.το,(Μ ὅς. ττι70); 
2. δέ εαἰϊορά Ὁν ἃ πᾶπὶθ ὁγ Επ|6; λόγος θεοῦ καὶ σοφία «οουσα 
Ἐλαβ.λ.6.1.2.14(}.20.614}; ᾿]ησοῦς ὁ νἱὸς τοῦ θεοῦ ἐχρημάτισε καί 

ἐστι διὰ τὸν ἐν αὐτῷ κρυβέντα λόγον ΤΑΙΏ. σεν. βα.532(0.28; Μ.26. 
12884Α); κεχρημάτικε δοῦλος, διὰ τὸ ἀνθρώπινον Ογτ. Ζαεῤ.5353(3.6η8.); 
οὗ 8η ετὰ, δέ γεεκοπεί «ει οὖν τῆς μεγάλης Ἀντιοχείας εἰς τιμὴν αὐτῆς 
ἔτος α' Οἶγομ. Ῥαρε, Ὁ. τ87(}1.02.460 4); ἔτους “ποντος κατὰ Ἀντιό- 
χειαν τὴν μεγάλην ζλ' καὶ φ' 1δ.0.328(8488); ἐδ..331τ(8578); 3. εαἰΐ, 
παριό, ῬαΙΩΡἢ. ἢ ἐαηντ; [οἱ “Ῥόδιοι] ἐχρημάτισαν ἑαυτοὺς ἔκτοτε 
“Κολοσσαεῖς [ο.} 4].εἤγον. 5 Ὁ. τ40(Μ.07. 2480): : 4. ῥὲ εηγοϊ δά δυποπῦ, 
γεεκοηε ἀταοὴρ᾽ εἰς λαὸν θεοῦ χρηματίσαι φκαϊ.ἶ,6.1τ 6(ρ.16.10); γ6- 
«εἴθε ἃ εἰαγίον, οἵ ἃ οἷἴν οδταἰπῖηρ 8 βιδηΐ ΟΥ σοπῆττηβίίουι οὗ 115 
ΠΡ 65. οα Βα τα τπρ' ἴὸ ΘΠΊΡΙΓΕ “τούσης τῆς πόλεως [30. ΑΠΕΘΟΒ] 
Ἐναρτ.᾿.6.2.τ2(Ρ.6ὅ2.τς; Μ.86.25364}); 1δ.3.332(0.131.21; 2Ζ6684) ; 5. δε, 
Φχῖξι οὐκέτι βασιλεῖς ᾿Ιουδαίων ἐχρημάτισαν ΟΥ̓ ῥ»ίηε,4.1.,2(ρ.2οό,1τ; 
Μ.1τ. 3456); ἐν μέσῳ τούτων [50. ΟΒοΓ ΌΠ]} τὸν θεὸν “τειν συνέβαινεν 
ΤΒατ Μορϑ. κχ.26:32ς(Μ.66,6488) ; Τατεσεητι δ. (Μ.86.7250); εἷμαρ- 
μένη καὶ ἀστρονομία παρ᾽ αὐτοῖς σφόδρα ἐχρημάτιζεν [1.6. τϑϑγ8 ῥγέ- 
φαίον!] ἘΡΙΡΗ ἠαεν. τό. (ρ.21τ.1; Μ.41.2408).. 

χρηματικῶς, εἰοτν, τῃ ἃ εἴστί οϑἱ; ΟΡρ. ἐγκληματικῶς, ΑἸΆ, 
ΘΟΒοΙδβῖ, οὶ. 1.3(0.15); 218. 5. (0.76). 

χρηματισμός, ὁ, 1. ἀϊυῖηε ἐμ] ΟΙΟ ΟΥ̓ τη θόδαρε, ΟΥ. [0.20.1τὸ 
(0.3328.3; Μ.14.502}}; Γαβριὴλ..-ἐν τῷ πρὸς τὴν παρθένον χ, φάσκων 
Ἐυ8.41,ν.1.1{0.326.26; Μ4:22. 5838) ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ τὸν χ. Ὑ8Β485.15.1τ176 
{1.507}; Μ.20.4164}); 2. εἰαγίεν, Ἰλϑισυσηθπί στθοοσγαϊηρ ἐἰθου 165. οἱ 
8 οἷἵγν, [0.Μ8].εἠγοη.12 ὈκΞοοί Μ.97 .4658); Ἐναρτ.λ.δ.4.ο(ρ.159.28; Μ. 
86.2720Α). 

κχρηματολαΐλαψ, ὁ, [᾿ι.Ψ, ΠΣ ΈΤΎΣ ΝΕ ον τηόῆεγν, 0:6 τοῖο 15 ὑΕΥν 
Φγαρρίηρ, {στιν ἤωρη. 9] Οὐῃεῖ. 441|Ρ}.2.5ο.1. 

Χρηματολήπτης, ὁ, 5:6 τοῦο γεσεῖνες ὑγίδες., με σμτὶν οΓ δ ΡΘΗ 
οὔτε αἱρετικός, οὔτε...ἐκ χ. εἴτ᾽ οὖν Σιρρινῥαναῦ κεχειροτονημένος 

Τάτ. βευα ἐῤῥ.1.53(Δἴ,99.11058). 
Ἐχρηματολογέω, εαἰεμίαίε αὔομί τόηεγν, Οοηδῖ..4|Ρ.3,7.4. 
Ἐχρησείδιον, τό, π|6 οἰαϊοΉ, φμοίαοη, Αμπαβῖβιλοά,. 3(Μ.80. 

924}; 19.12(2ο14}; 1Ρ.22(202 4). 
Ἐχρησιμαῖος, εἰδέεί, ΔΤ ἤορν. ἃ τ2ο(ρ.228,}}; 

Ῥτγοειη Μ. .44.] 564). 
ο χρησιμότης, ἡ, πρέξωίγεςς, δομθῇ!, Ἐλι8.}}.6.9.10.7(}}.20.8334); 
Ἐρἱρβ. μαθογ.20. πίρ. 427.1; ΝΙ.41.400Ὰ}); (Οἀ. Αγ.66. 

"χρησιμουργέω, ΝΕ ἐβεειίνεῖν, Τοῦτ. ΗΝ οὶ. τ( Μ.86.14250). 
χρῆσις, ἡ, σαντηρ ; οἱ ἃ ρᾷββαρε [τοπὶ βου ρίυτε, Ἐριρῃ.μαρν.34.0 

(ρ.46τ.1; Μ.41.5734}; ΤΗάτ αν. ς5.τ(4.378); Τ1 δοπὶ. Β. σε. 4.τ(Μ.86, 
220Α}; ἐς οἴμοι ψυίεσβ, Ουτιριλοίρ.10.18.; 52, τοϑο) ; Ἰθοχ ἄοεί. 
7.5(}0.88.17048); [0Μοβολ, ῥγαὶ 4ο(Μ,8᾽.2806Ὰ). 

Ἐχρησμεύω, κἰΐεν απ ογαείο, Μ.ΟΩΡΡ.17. 
χρησμηγόρος, πἰενγίης ογαεῖες, Ογας. 51.4.4. 

ο χρησμοδοσία, ἡ, σίντηρ οὗ ογαεῖες, ἨῚΡΡ.ἤαεν.4.28(Ρ.56.18; Μ.-τό. 

.30010). 
“ χρησμοδοτέω, ξ. κἰΐον ἃ ΡΤόρΠΘΟΥ οὐ τνατπίην, Ογτ.αάον.7(1.3278); 

. ΑὙβ ἢ. 49οε.26(}, τοῦ. 6218); 16.28(6444); οἱ σά χρησμοδοτήσας τῷ 
προφήτῃ Β45.μηπιδ(τίβοτα; Μ.20.7210); 2. Ρ685., δὲ τϑαγηϑά ὃν σὴ 
ογαείε, ΤΟ Ίοημ. 55. 70.Μ4].εἰγοη.2 Ὁ. 50(Μ.,07.1244). 

χρησμοδότης, ὁ, ὁοη6 τοῖο ρίνες ογαοῖος, ῥγορῆεὶ, δοοίζξαγόν, 1 5. 
9.6.4. 2(1358; Μ.21.2378}; 14, 4.6.5 Ῥχοξτη.(ρ.2ο 5.1; Μ.3408). 

χρησμός, ὁ, ογασμίαῦ γέ ροΊϑ6, ογαεῖίε; οἵ ΞΟΠ ΡΙΌΣΑ] τοχίβ, ΟἸϑὰ. 
ἰγ.2.7(Ρ.121.5; Μ,8,.οὐοα); Οτιῤγίης. 4.1. κἰρ. 205.0; Μ.11.3454}); ΟΒγγϑ. 
ἀο»".26.6 15. Μ|ι.(7.322τ0}). 

χρησμῳδέω, "δ γ 8 ΟΥ̓ΔΟΪα, ῥγοῤἧῥέσεν; οἵ υἱέεσαποος οἵ β01ρ- 
ταγς, Πάν, Τγίμ.τ. το }1,30.31324}); ἐδ.τ, τό(3404Α); ΟΥτ.15.3.5(2.5170). 

χρησμῴδημα, τό, ἀϊνίηε μιογαηεε οὐ γευείαϊίοη, Ογτ.αάον.τ(ι.6Ὲ}; 
1ᾶ. ἰαῤρλισεη.3(1.88}) ; 14.0ς.71(3.107.Ὰ}). 

χρησμῳδία, ἡ, 1. αηρδίοεν οὗ ΔῊ ογασῖο, ῥγοῤήεεν, Οὐ Νυ85.ν αν. 
Τραίμη.(Μ.46.οι6Α); 2. ἀὐεηε πογαηεε, Ὀϊάντα. Τγεη.τ.27(}.39. 
4084). 

χρησμῳδός, εὐϊεγίης ἀϊυίηα τιεδϑαρός οὐ γευείαϊοηδ; οἵ Ῥχυορῃείβ, 
ΟἸοτη, ῥγοί. ϑ(ρ.6ο.22; Μ.8.τϑ0Ὰ) ; 151. ῬῈ].ἐρῥ.5.00(Μ.78.13848}.ὄ 

Ἐχρησμῳδοτία, ἡ, ξἰυΐηρ οὗ ογαεῖες, 110: ἐν ἐῤ. Ταρλίδί(Μ.ος. 

3695). 
Ἐχρηστέμπορος, ν. Ἐπ Χριοτέμπορος. 
χρηστεύομαι, ῥὲ κτρά ΟΥ̓ τηργεϊζεῖ; ς. ἀαι., 55. δαί,οιττ,, τόθ. 

.14.3; Μετ ἰορν.(0.467.2); ς. Ρτθρ. ἐπ᾿ ἀλόγων ζῴων χ. (Ἰ6πὶ.5:7.2.18 

στ Νυ95.(ἰδη!. 

1528 χρῖσις 

(ρ.163.2; Μ.8;10334); Επ5.}.6.5.τ.46(Μ.20.4258); ΟΝῚς, (32 5)εαρ.λι ; 
ς. 806. ας, Αδρ.λομι.4. τιϑ(Μ. 34.4850)}; ο. ἐπῆπ., 1ὁ.4.22(4808) ; ραᾳ88. 
Ἰροῖβ. ὡς χρηστεύεσθε, οὕτως χρηστευθήσεται ὑμῖν ΟἸοΙλ.517.2.18 
φ: τ62.3; Μ.8.10324). 

Ἐχρηστοδότος, ξίνϊηρ φοοά ἐμῖμρε, Οοεπι. Μεὶ. φεῆοὶ, η(Μ.328.412). 
Ἐχρηστοέπεια, ἡ, ἀϊπαϊν ΞΡεεελ; οἱατ., εγ- Κονπαι :2(ρ.237.21; 

Μ.14. 8454). 
Ἐχρηστοεπέω, {56 κἰπά ἰαηρώαρε, δρεαξ δἰπάϊ Οντιρίαῤῥι(έης 

ᾳ. 150} ἃ, Μ το. 2ο(3.4088}; Ρτος.,.5.4:128,(Μ.87.19088)}. 
"χρηστοεπής, φρεακίηρ κιμπάϊν; πευΐ, 45. βυῦϑί., Ογζιαάον. 2(1. 

4254). 
ππακοχαγξῶ; 56 κἰμά ἰαηρμαρε, ερεαῖὶ διμάϊΐν, ΟμΥνβ.ἠονι. 7.3 

ἐπ ΜΠ|.(1.755Ὲ}; 1[514.}Ὲ].ἐ;}.1.281(Μ.78.3488); ὕγτ.[5.2.τ(2.105Ὲ}. 
χρηστολογία, ἡ, {αῖν «ῤῥεαξίηρ, 70. 6} εαποηαγ.2(0.428); ἴθ. Ὀ8Δα 

5εη8ε, ΟΥ. ῥγυΐῃ Ῥγ.5:3(Μ.17.1570); Οντγ. Η, εαἰδεῖι.4.2; Ογτ, Ζαεβ.71 

(3.759). . 
χρηστομαθέω, ἱξωγῊ τολαί τς τοογίν οὐ ροοά, Ογγιαάονγ. τοί .348Ὲ); 

14, ἀΐαᾳὶ. Τγῖη. 2(ς5).4560); ιά. }μΐη. τ(63. 154). 
χρηστομαθής, ;. ἀεεῖγοιες οὗ ἰεαγηΐηρ τοίαὶ! ἰς πε ξμἰ οὐ ροσί, (Ἰετα, 

ξένια (ρ.29.7,9; Μ.8.7400) ; Ογτιασον.8(1.267Ὲ); Ἰὰ..41Ρ.5(3.6334}; 2. οὗ 
αὈβίταοί5, τϑογίἐν οὗ εἰμάν, ἘΘΓΠ4]. τας. “ει ρτγοετα. (Μ.8ς.6338); ὕγτ. 
10.3.3(4.2688); 3. πρυῖ, 8 βυϑῖ., μεοξμί ἰσαγηηρ, Ἐπι5.ἢκ6ιτοι (Μ, 
20.528}; ὔγτ. μ||.7(63,2258).Ψ 

[᾿Ιχρηστομαθία (χρηστομάθεια), ἡ, ροοά οὐ τ5ε μὲ ἰδαγηίη, (Ἰοτα, 
οἰγιτοτίρ.12.18; Μ.8.7050); -εια, Ἐδπυ5.},6.6.1,.8(Μ.20.5494}; ἘΡΙΡΆ. 
ἐαεγ.δ. ϑ(ρ.το4.16; Μ.41.220Ὰ}. 

ὁ χρηστοποιέομαι, ἐχεγεΐδε δε μιν, ΝᾺ. Εαὶορ. 26 (ΝΜ .70.11280). 
χρηστότης, ἡ, φορώποες, εἰπάηεος, οἵ σοῦ, στίφη ο.τ; ΟἸΘπὶ, έν. 

5.1(ρ.320.21; Μ.0,.168); Οτι εἰς. τ 2(ρ.14.1; Μιττ.τχ070)}; 485. σοπι- 
ΡΙἰπιθμίατν βίγ!ς οἵ δά άγεββ τῆς σῆς χ. υὐυμβδοίι5 ἀπ 8 ΘῺ5 80. 
ΑΤΠἀροΐ(Ξεε, δ(ρ.138,5; Μ.25.3538}; Αὐβεπιὶμβ 1δι60(0.147.22; 3720); 
ἘλιβὲϑεΡ. 6}. ἀρ ϑοοτγ.ὐ,ε.4.12.11(Μ.67.4850). 

Ἐχρηστοφαγία, ἡ, ἀαίηῖν Τροοά, ῬΑ]} νυ Οὐγγ5.χ2(ρ.76.17; Μ.47. 

43). 
Ἐχρηστοφάγος, τοῆο ἐαὶς ἀατηῖν ἰοοὰ ὁ ἐπίσκοπος... 

Οοης!..4}.2.5.3. 
Ἐχρηστοφανής, ἀρῥέαγίηρ ροοά οτ σεμΐς χ. νοημάτων ΟΥ.5εἰ,1 Ἐς. 

130:6(Μ.12.τόότο); χ. ἐν τῇ ἐρωτήσει Ῥαϊὶὶυ.ὐγγς.6(Ρ.36.5; Μ.47. 
22}; παρακλήσεσι...χ. ὈϊΔα. ῥρεγζ.23(0.38.7). 

ἘΧρηστοφόρος, ν, ἘΧριστοφόρος. 
Ἐν ρισιάξζω, αποΐημί, δηέαν, τοῦ, 58 οἵ σοβηιείῖοβ, Ογτ, ἐἤδδ. ρτόθηι. 

(ς1,20). 
χρῖσις, ἡ, σποϊπίίηρ, μμπείτοι; 
Α. ἴῃ ρθη. ; 1. οἵ 56 οὗ ρεγξιηδϑ, εἴς. ;  θοσοτϊπίηρ ἴο (ΓΙ β 88, 

ΟἸοπι. βαφά.2.8(ρ.107.1ο; Μ.8,4734); αἴ ραρϑὴ [οβνα]β μύρων περίεργοι 
χρίσεις ᾧ ΤΠ, ογν.4{Μ.6.2360);2. οἱ ΟΠ τυ 5 ἀποϊατπρ αἵ ΒΡΙΒΘΙΣ 
(Μ|:,χ6:)), ΟὨγγϑ,λόηι.80.1 ἦι ΜΠ (1.660). 

Β.. 88 τε ρίουι5 πῖε; 1. ΄Ίὴ ΟΤ᾽; 8ἃ. ἴῃ ρεβῆ., οὗ πποιοῃ ἃ5 δοϊίοη 
οἵ Η. μοϑξῖ τὸ γὰρ προηγούμενον ἐν τῇ χ., τὸ πνεῦμά ἐστι" διὰ καὶ 

τὸ ἔλαιον παραλαμβάνεται" καὶ ποῦ χριστοὺς καλεῖ τοὺς μὴ χρισθέντας 
ἐλαίῳ; ὅπου λέγει, μὴ ἅπτεοθε τῶν χριστῶν μον..«τότε γὰρ οὐδὲ 
ἡ κατασκευὴ τῆς χ᾿ ἦν τοῦ ἐλαίου (ΠΓνΒι ΟΡ. ΤΟΙ ἦπι Κορ. (0.4208); 
Ῥ. οὗ Κίηρϑ, ΟΥ. 70.1.28(26; Ρ.35.21; Μ,14.768}; τίνος σύμβολόν ἐστιν 
ἡ χι; οὐχὶ τῆς βασιλείας; τ Ν 55. λ] ερά. τό Μ.45.13200)}; Β85. 
56].0γ.16.2(Μ.8ς.20 54}; ς. οἵ ρῥυηδβίβ, Οτ. 7ο.1.28(2ο; Ρ.35.22; 768); 
ν. χρίω; 2. οἵ ΟὨχδι 8 Θηοϊπίπρ τῆς..«εἰς αὐτὸν γενομένης ἀσωμά- 
του καὶ ἐνθέου χ. Ἐπ5.ἢ.6.1.3.10(Μ.20.76Ὰ)}; Οὐ.ΝᾺ2Ζ.0».30.2 (0.111. 
1; Μ.36.1ο58Β) οἷΐ, 5. ἀνθρωπότης; διὰ τοῦτο γὰρ ἡ χ. ἐγένετο, οὐχ 
ὡς θεοῦ χρίσεως δεομένου, οὐδ' αὖὐἡ πάλιν τῆς χ. δίχα θεοῦ γενο- 
μένης, ἀλλὰ θεοῦ μὲν τὴν χ. προσαγομένου, ἐν δὲ τῷ δεκτικῷ τῆς χ. 
αώματι δεχομένου ΤΑΤΏ. ἄρο [.2..(Μ.26.11364}; εἰ δὲ καὶ τὸ σῶμα 
καλεῖ πολλαχοῦ ἡ γραφὴ ᾿χριστόν᾽..«ταὐτὸν δὲ τῇ χ. πολλαχόσε τὴν 
ἀνάδειξιν καὶ τὴν ἀποστολὴν εὑρίσκομεν..«διαφόρως τὴν πρὸς τὸν ἐκ 
Μαρίας ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ λόγου ἕνωσιν γενομένην ὀνομάζουσι ποτὲ 
μὲν 'χ.᾽, ποτὲ δὲ ᾿ἀποστολήν᾽, ἄλλοτε δὲ ᾿ἀνάδειξιν᾽ ΤΑΝ. .4γ.4.35(0.84. 
οἵ, ; Μ,26.521:8); χ. δὲ νοητέον, τὴν ὅλου τοῦ χρίσματος εἰς ὅλον τὸ 
χρισθὲν περιχώρησιν. οὕτω γὰρ ἂν εἴη τὸ τὴν χ. δεδεγμένον ταῖς 
ἀληθείαις ὅλον χριστόν Τῦγτ. Τγῖη.22(65.28Α.; Μ.77.11τ644); Ῥτος.Ο, 
δυ.}:29(Μ.8).720Ὰ}; πἀποίοη Ὀοὶπρ ψΠπ Η. μποβὲ ἡ...τῆς χ. 
ἔννοια, τὸ μηδὲν εἶναι διάστημα μεταξὺ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύ- 
ματος δι᾽ ἀπορρήτων αἰνίσσεται" ὡς γὰρ μεταξὺ τῆς τοῦ σώματος 
ἐπιφανείας, καὶ τῆς τοῦ ἐλαίου χ. οὐδὲν ἐπινοεῖ μέσον οὔτε ὁ λόγος, 
οὔτε ἡ αἴσθησις, οὕτως ἀδιάστατός ἐστι πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τῷ 
νἱῷ ἡ συνάφεια Οτ. Ν γ85. Μ]αεεά. το Μ.45.12214}; οὔ Πγγβ, ἤορ,1.1 1Ὲ 
οηι.(9.4398)}; ἡ τοῦ Χριστοῦ δὲ προσηγορία τῆς τοῦ πνεύματος 
ἀνέμνησε χ. ἰᾷ,εονηγῖη σαὶ.τ.4(1ο.6634); χρίεται γὰρ ἡ ἀνθρωπότης 

«ἔστω...«μὴ χ. 



χρῖσμα 
τῷ θείῳ πνεύματι...χ. δέ ἔστιν οἷον ὅλη τοῦ χριοντος παρουσία Ογτε. 
Ἡεν.τ8(Μ.74:0618); ἡ χ., καθ᾽ ἣν, γεννώμενος θειότερον ἢ κατὰ 
ἀνθρώπους καὶ τραφεὶς θειοτέρως ἢ καθ᾽ ἡμᾶς Χριοτός ΑΡΟΙ φωοά 
μη Ογ ατίρ.302.13; Μ.28.1324}; οὗ πηοιίοη οἵ ρτε-εχίβίεπι Οἢσίβι 
ΜΠ ρίοτν οἵ Η. σΠοβὲ, Οὐ ΝΥ 85, 4ροὶ!.53(Μ.45.12520); 3. οἵ 
ΘΠΟΙΛΕηρ' οἵ (ῃγιβείαηβ ; 8. ἐπ Ῥαρτίβηιαὶ σίξο; ἡ. Βοΐοτε Ὀαρτβιη 
(ν. χρίω, χρῖσμα, βάπτισμα) τίς ἡ πρὸς ἄμυναν τοῦ τοιούτου πάθους 
θεράπεια; λέγει... ἐπίκλησις ὀνόματος καινοῦ, καὶ χ. ἐλαίου καὶ 
λοῦτρον ὕδατος" Α΄. Χαη  ρῥ.2(ρ.50.6) ; ἔρχεται καὶ εἰς τὴν τοῦ ἐλαίου 
Χ-» εὐλογεῖται δὲ τοῦτο παρὰ τοῦ ἱερέως εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ 
προκατασκευὴν τοῦ βαπτίσματος... ἵνα δώσῃ χάριν πνευματικὴν καὶ 
δύναμιν ἐνεργητικὴν...εἶτα ἔρχεται εἰς τὸ ὕδωρ Οσησί. 4,}}.7.42; 85 
τα οὗ ἐχοτσοίϑῃ), ζᾧ [δὲ φεε.θί γ65}.137(Μ.6.18ο0) ; ν. χρίω, χρῖομα; 
ἐϊ, Δἴτευ Βαρτίϑηη; ἃ τῖξε τ Πουΐ βουρίυγαὶ δας ποσίεν θαΐ βαπο- 
ἰἰοηθα Ὀν ἐγβάϊτοη αὐτὴν τοῦ ἐλαίου τὴν χ. τίς λόγος γεγραμμένος 
ἐδίδαξε ;...οὐκ ἐκ τῆς.««διδασκαλίας, ἣν...οἱ πατέρες ἡμῶν ἐφύλαξαν;. 
Β85..Ρῖν. 66(3.55Α.; Μ.32.1888); Ὀεξίονίπρ σης οὗ Η. σΠοβι, ὕγυ. 
ἰς5,3.τ(2.3530}; ἧ. «τοῦ μύρου τελειωτικὴ χ. εὐώδη ποιεῖ τὸν τέτελε- 
ὅμένον, ἢ γὰρ ἱερὰ τῆς θεογενεσίας τελείωσις ἑνοῖ τὰ τελεσθέντα τῷ 
᾿ϑεαρχικῷ πνεύματι Τϊοη,. Ατ.ε.ἢ.2.3.8(Μ.3.40 40); σἰρπίδθβ “Ῥαϊείην 
οπ᾽ ΟΒγῖβε (οἢ, οπη. 13:14), ΣΌΒτγϑ. ῥαδελ.2(8.2558); Ὁ. ἴπ τθοδρίίοῃ 
οὗ ΒΕτθΙο5, οἵ} Ταβε,ψη. δὶ γε5ρ.τ4(Μ.6.12610); Ο. 1ὰ ἀποείοι οὗ 510 Κ, 
1.0.0. βά ἀονηιτθ( Μ.ο5.σ640); ἃ. ἀπά οὗ ἀεαά, Ἡῖοπ. Ατ..1.7.2(}}.3. 
5560); 6. ΠΙΔΙΘΥΪΒ] τι38α εἰ δὲ μήτε ἔλαιον ἢ μήτε μύρον, ἀρκεῖ τὸ 
ὕδωρ καὶ πρὸς χ. καὶ πρὸς σφραγῖδα καὶ πρὸς ὁμολογίαν τοῦ ἀποθανόν- 
τος (οηοί..4.;}}.7.22.3. 

χρῖσμα, τό, “πείΐον, ἀπρτδηϊ, εἰγέση; : 
1. ἴπ ρεη. οὗ δὴν Κίπα οὐ υποίίοη τὸ χ. πᾶν εἴτε ἐλαίου, εἴτε 

στακτῆς, εἶτε τῶν ἄλλων τῶν τῆς συνθέσεως τοῦ μύρου χρισμάτων 
7α51.21α].86.3(}},6,681.). 

1. οὗ βοθῆϊβ πα σοβπιθεϊος χρίσματα..«παρειῶν ΟἸειλ, ραεά.3.2 
(Ρ.238.16; Μ.8, ὅσο); υ8ὲ ἀερτεοῤαϊοᾶ, 1δ.2.δ(ρ.τοῦ.26; 4728); ν. 
χρίω; ΔΙ ΠΟΠΡῊ τηοάογαίθ πι86 τᾶν Ὅδ ῬΥΌΡΕΙ οδιβε οἵ [ΠβηΚ8- 
δίνϊηρ ἴο (οα, [4.5 ,γ.7.36(0.28,10; Μ.0.4520). 

{Π|. το]ρίουβ τὲ; Δ, οἵ ἀποιίοπ οἵ ΟΤ᾽ Κίηρβ, ΟΙδιη, ραεά.5.2 
(Ρ.243.4; Μ.8. 5720}; βασιλείας... «σύμβολόν ἐστι τὸ χ. ΟΥΝγ 55 ΜΠ] δά. 
τ6( ΝΠ. 4.5.1320}}}; σοταρατθα ἢ Ομτῖθεα ἀποξίο δεϑέομθα Ὀν 
Βαίμευ, Ταβί, ἀϊαΐ.86.3(Μ,6.681.); οἱ ΟἹ ρτίεϑῖς, Επ|5.}.6.1.6 τῷ. 
20.80ΑᾺ); [Β485..15.130(2.4608 ; Μ.30.3204}; τὸ ἱερατικὸν μύρον λέγεται 
χ. ῬΏ (ΑΥριΟση, 4(4.40.370). 

Β, οὗ υποξίοη τεοοίνεα Όγ ΟΒτῖβε α5 τῃῈ ᾿ἀποϊπιοα᾽; 1. ἴῃ σεη., 
751. 41α].86.3(Μ.6.6814); Οτοὐεἰς.6.γο(ρ.το.22: Μ .11.14170)} ; βασι- 
λικὸν χ, ὁμόψυχον τῆς πάντων συνέσεως Ὀοηϑὲ.ογ.ς.εττ(ρ.169.2; Μ,20. 
12658): ὁ διὰ τὸ χ. τὸ πατρικὸν Χριοτὸς ἀνηγορευμένος Ἐπι5.6.18.,1.20 
(ρ.95.21; Μ.24.8028); 5ἰρηῖβε5 Οῃγίϑι ̓ β Κίπρβηϊρ ἀπ “Ὅάοιτ᾽ βρυθδά 
[ὨτουρῊ σου] Ὀν ἴης., ΡΒ (τρια 4(}1.40.370) ; 2. σοπβιβεην οὗ 
ΔΠΟΣτὴσ ἢ ΗΟ ΟΒοβὶ τῷ ἀληθινῷ χ. ... τῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος 
«ἐπιδημίᾳ Βαβι ποι Ἐς. Ἴλ(ι.τόκ,; Μ.20.4054}; Οτινυς5. Ἐμη.2 
(2Ρ.3ο1.3; Μ,45.4728); [4 Μ]αερά,τ6(}1.4ς.1320); ΟΥ ΟΥ̓ ΗϊΞ Βυτήδηϊν 
ὙΠ} ΤορῸ5 τὸ γὰρ χ, ἐγὼ ὃ λόγος, τὸ δὲ χρισθὲν...ὅ ἄνθρωπος ΤΑΊΤΉ. 
“4γ.4.36(Ρ.86.1; Μ.26.5248}; 3. οοπβἰβεϊηρ ἰὴ [πο. ἐχρίσθη ὡς βασιλεὺς 
εοὐτῷ χ. τῆς σαρκώσεως Τεττα.Ρ φοπίορὶ (ΜιοΒ, 8:0). 
Ὁ, οὗ ἀποῦοπμ Ὀεβίοννεα οὐ Ὁ γβεϊαμβ; 1. Ξρι τ !}ν ; ἃ. ΌῪ 

ῬΑγΓοΙρδτίοπ ἴῃ. (τι 5. ἀποϊητίηρ Χριστὸς...τὴν ἀπαρχὴν εἴληφε 
τοῦ χ. καὶ.. «ὅλον τὸ χ. τοῦ τῆς ἀγαλλιάσεως ἐλαίου" οἱ δὲ μέτοχοι αὐτοῦ 
«ὐμετέσχον καὶ τοῦ χ, αὐτοῦ Οτ,(εἰς,6.7ο(ρ.150.32; Μ.1τ.14170) ; οἵ, 
ΗΙΡρ. ἧκεν. 5 ο(ρ.το2,1ς; Μ.1τ6.3159); Β.. Ὅν Βεβίοναὶ οἵ Ἡ, σδοβῖ; 
ἶ, ἴῃ ρεη., ΟἸοτη, ῥαφά.2.δ(ρ.το4.14.; Μ.8,4650); 1..5ἐν.4.τϑ(ρ.299.10; Μ. 
8.13254); ἡ σωτήριος σφραγὶς [36. τὸ πνεῦμα] καὶ τὸ θεῖον χ. ὈὨϊάντη, 
ΤΥῖη.2.τ(Ν1.30.4520); 11. ἴῃ Βαρείβπιαὶ. τἰΐθ (ν. ἰπῆτγα), ψῇοὶς οὗ 
ΜΒΙΟΝ 5. ΓΕΙΤλ α χ: οὐ.. πεπιστευκότες καὶ τοῦ ἁγίου τῆς ἐν τῷ 
“Χριστῷ παλιγγενεσίας χ. κατηξιωμένοι 1πι5.4.6,4.τ6(ρ.190.27; Μ,22. 
3170); 6. 8πά Ὀγ νϑτίοιις ρἰ5 οὗ ρτασθ, (δι. ραφα,1. τϑίρ.149.6; Μ. 
8,3688); χρισθέντα τῷ χ. τῆς ἱερωσύνης στ. Ναζ.0».6.0(Μ.35.7334}); 
2. ῬΠΥΒΙΟΔΙν ; ἃ. ἴπ ᾿το- ὈΔΡΌΚΒΠΙΔΙ δποἰηιίπο ἢ οἵ, Οὐπεὶί. 
4Ρ.1.22.2; οἴ. προσάγεται βρέφος τῆς κατηχήσεως τὸ χ. λαμβάνειν 
ὕνσ. 70.1,8(4.683:); Ὁ. ἴῃ ροϑι- Βαρείβπιαὶ ἢ τἰϑπιαιίοη χρίεσθαι τὸν: 
βεβαπτισμένον, ἵνα λαβὼν χ., μέτοχος: γένηται Χριστοῦ Ογρυ.}}.2 
(του σ 54}; οἷ. μρροίΐο εὐγίςνμα!ς οἰ φγαϊα..δαῤίτονεῖ, ΟΥτι μοι. 5 ἐμ 
ἔφυ.(ρ.367.ττ; Μ.12.4720); δαριίχαϊί...ἦρ ἀφμῖς ἐξίῖς υἱεϊδιέδιμς, εἰ 
ἴηι εὐγιδηιαίς υἱοῖδη, Ἰὰ κου οη. 5.8(Μ4.14.το380)}; τὸ χ. τὸ 
μυστικόν ΑἸΉ δα. 5.22: 5(}1.27.χ4ο0); Ογτ. Ἡ δαἰροι τι; μόνον βά- 
πτισμα ὑποδέξηται καὶ τὸ χ. ῥώσῃ Ῥήάντη. Τγίη.2.τ4(Μ.30.712Ὰ}; 
Η. σμοβὲ Βεῖπρ θεβίονοα: ὁ, (Ὡσουρῇ ρτε- δαρ ϊππιαὶ πποιίοῃ 
χρίσεις..«πρῶτον ἐλαίῳ... ἔπειτα βαπτίσεις, καὶ τελευταῖον σφραγίσεις 
μύρῳ, ἵνα τὸ μὲν χ. μετοχὴ ἧ τοῦ ἁγίου πνεύματος, τὸ δὲ ὕδωρ σύμ- 
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βολον τοῦ θανάτου, τὸ δὲ μύρον σφραγὶς τῶν συνθηκῶν (οηρί. Α͂Ρῥ. 
1.22.2; 4“. {γουρ ροβι- θαρ ππι8] σῃγβηαδίομ τὸ πνευματικὸν χ. 
ἀβίϑορῃ ἦἄσηι, 5 τη ᾿ς. ἐ(Μ.49.4410); οἴ, χριστοί..., τὸ ἁγίου πνεύμα- 
τὸς ἀντίτυπον δεξάμενοι Οντ. ἩΤ, ξαἰεεΐ..21.1; χ., τὸ ἀντίτυπον οὗ ἐχρίσθη 
Χριστός, τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐδ.; ΟΥΝαΣ ον. 4ο.15(Μ.36. 
3714); σύμβολον τοῦ μεταλαχεῖν ἁγίου πνεύματος τὸ χ. ποιούμενοι ΟΥΥ. 
ἰς.3.π(2.3530); ἘΠάτιΩπ|.1: 2(2.30); ΡΒ) εαη.7; Το. Ατ.ε. ἢ.4. 
3.π|Μ.3.4840}; 0... 3.4... 94: 11258) ; ἀποίοη ψ ἢ ΟΠ τίστι σου- 
ξετυίηρ βίϑίι οἵ “Ὁῃγβείαπ᾽, Οντ. Η. αἰ δοίι,2τος ; ἀπα τηρι θ Ηρ οἵ 
(ητῖβι, Βαϑβ. ον. τ.2(2.20 ; Μ.5ττ6:Ὰ}; δῃᾷ οἵ Ομυίβι 5. Κίηράοτη, 
ΟἸδοα, ἐαν:.48; ΟΠ γτίβηη υβοα ἴῃ ροβῖ- Βα ρεῖβιηιαὶ 5ρηπΐηρ νὰ στοββ, ν- 
χρίω; ἴῃ οοηδοοταίίοη οὔ ἔοπί, Πίοπ. τσ. λ.2.2.7(Μ.3.3960); δ. ἴῃ 
ποβῖ, ἱπιταίουν τἰΐεβ, Ηἰρρ.ἠααν.5.7(ρ.83.7; Μ.16.31310}); οἵ ἦδις.0 
(ρ.102.15; 3159); (615, Ρ,Οτοεἰς.6.27(Ρ.07.5; Μ.11.13334}; ν, χρίων 
ἃ. ποῖ υδεα ὈγῪ Νονατίδηϊδῖβ, ὙΠμα  μαόν.3. κ(4.346); 6. οἸηρ γε ἰμ 
τεοοη Πα θη οἵ Βετσθέῖος, ΕἸ δοά.ταη.7; Βα5.6}.188 ἐαπ.τ( 3.270; 
Μ.32.6600) ; χρίονται...οἱ ἀπὸ πάσης αἱρέσεως μετερχόμενοι, ἐπειδὴ 
οὐκ ἔχουσι τὸ ἅγιον χ. ὨΙάντη. 7 γέη.2.15(Μ.30.7204); Τάτ, αον.3.ς(4. 
346); ὈΓΡΑ δ) ζεαν.7; ΟὙΤᾺΙ] κανος ; ἔν ἴῃ πποιίοπ οὐ ἀεαά, [γγϑ. 
}αϊ.τίο.ϑο80}); οἴ Ποη.Ατ.6...7.2(Ν1..3.556}0}}; δ. ἴῃ σοπβεοσζαϊτίου οὔ 
Ὀίβῃορβ, Τβάγ δια, ἐρῥ.2.87(Μι90.1 2534), 

ΒΒ. Ῥτερδγϑίίοπ πα οοπβοογαϊίου οἵ οὔτίβιη. ὑ56 4 [}ῸΓ ροβί- 
ΒΑΡ βιηδὶ πποίίοῃ ; 1. πιδίο 18} 564 ; 8. οἷ], ΤΆΡΗΙΑπε, μο].τ.12 
(Μ.6.τοατ0), [ξ τείευπηρ ἴο ΡΗγβῖσα] ἀποίίοπ ; ΟΕ Ο]απχεχε, 7 κοι. 82 
(Ρ.132.1ο; Μ,9.6060); Β45..δρέν,66(3.5 τα ; Μ.32.1888);5 {σόα ΟΡ 
εομίεμιρί. (Μ.98.3850); Κὴς ΒΑΡ  (Ρ.402); Ὁ. Ὀαϊβατα; ἰπ Οπορί. 
ταδὶ, Ιτοπιἤαεγ.τ.21.4{(Μ.7.665Α); ν. μυρίζω; α. μύρον η.ν., ςῇ, 
ΗῚΡΡ.Ῥαη.τ.τδ(ρ.27.1; Μ.το, 6934}; Επ5.1ς.2ς :7(Μ.24.2680); Οντν.Η. 
εαἰεεΐ.21τ.3: σοπίγαβίθα ψ ΠΣ ρῥτο- ΒρΕΒπι8] τ8ὸ οὐ οἱ], ὥονγιοί, 
Αρῤῥ.3.π6.4; ἙΠαάτι ἀπὲ. : 2(2.30); οἵ. 1 Γυβει φιν, οἰ γος. τ 27(Μ.6. 1380}); 
οἱ θοη. ΑΥ,6.}.4.3.4(Μ.3.4770} (ἔῸΥ σοπιροβίτίοη οἵ 1815 ἀπρυδηΐ 
ν, μύρον); ἃ. νναΐεγ Ῥουγη 55:0}6 ἴθ ΔΌβοποα οἵ ὑπηρτιόπίς, Ορηεί. 
41}}».7.22.3; 2. ἰἴ5. σοπβροτζαίίοῃ, οἰ ΗΙρρωνγαάαρ.2ι; οἴ ΟἸ σα, 
θχε, 1 μάοἱ. 82(ρ.132.το; Μιο. δρόσο); Οντν. Η. αϊεοῖ.21.3; Βα5..δρῖν.66 
(3.554; Μ.22.1888); οὗ Πίομ, Ατ..}.4.2(Μ4.3.4734); ὙΠαγ, 1 δεῖ, λ.6.2. 
48(ΜΠ.86.208.); ΡΥΑΥΟΥ δὲ σοπβθουϑίοη ἐνεργῆσαι ἐν τῷ χ. τούτῳ 
ἐνέργειαν θείαν καὶ οὐράνιον Θεγαρ. σε. 2ς.1: εὐλόγησον. ..τὸ ἔλαιον τῇ 
δυνάμει...τοῦ ἁγίου σου πνεύματος, ὥστε γενέσθαι αὐτὸ χ. ἀφθαρσίας 
Καὶ, ΒαρΙ.(ρ.402); το ᾿ς ρεγίξοττηςᾷ ὃν Ὀίββορ, Οἔ ΗΙΡΡ.να.αρ.21; 
ἐπίσκοπος δὲ μόνος τῇ ἄνωθεν χάριτι τελεῖ τὸ χ. Τϊάγτη. Τγΐνι.2.1 (Μ. 
39.721Ὰ) Ὀὰς ΒΕΓ χ. πᾶν τα χρίσις; χρίσματος ποέησις, καὶ κορῶν 
καθιέρωσις, ἀπὸ πρεσβυτέρων μὴ γένηται Ο οὦ. 4,7,».δ᾽; ς Π᾽οη. Αγ.ιλ. 
4.2(Μ.3.4134}); σοπβεογαῖθα αἵ Εδβίογ, 15:4. }1.εἰγν.6.18.16. 

ἘΧριστάδελφος, ὁ. ἰλε ὀγοιπογηοοά ὁ Οἠτίςὶ τὰ Χ, ψηλαφήσωμεν 
μέλη ὅεο.ὈῬ15, εἰ], ἄναγ. 518(Μ.92.12934), 

ἘΧριστεμπαίκτης, ὁ, γηοεῖον 9 Οἰγίει, Τηάτϑια.6}}.2.τοί 1.00. 
11410}.Ψ ; 

ἘΧριστεμπορία, ἡ, "πακίηρ Οἠγίδι ἃ φοτεγεε οὗ ραΐτ, εἰνιομν οἷ... 
τὴν ἐκείνου [5., Κολλούθου] Χ,, θεωροῦντες [535.. Αὐτὰ ἀπα 15. [0]- 
Ἰοννε 15} οὐκ ἔτι τῆς ἐκκλησίας ὑποχείριοι μένειν ἐκαρτέρησαν ΑἸΕχ.ΑΙ, 
ἐρ.«4ϊ6χ.τί(ρ.20.2; Μ.18. 5494}. 

ἘΧριστέμπορος, ὅ, ὁη6 τὸῦο τπαζεὲς Οἠγίσὶ α φοινες 97} ραΐη, Ὠιά. 
12.5; ΓΙρρ. 7γ ἴηι Και λ(ρ.120.21); ΤΑΤΕ, 7υ.(Μ.26.12520); Β45.6ρ.240. 
32(3.370Β ; Μ.32.807.); Τῖρτι. αρη.Ὁ1 χρηστ-, ΑπιιΜοπι ον. 3} (Μ. 
80.15484}); οἵ Πεγείίοβ, σι Ν 2.0». 21.31(Μ,35.11170}; ἂβ σϑρυοδοῃ 
Ὀγουρῃῖ ᾿ν ὁρροπθηῖς ἀραῖπβὶ (σι βείδηβ, σγυϑλον δ. ἐπ  Τ μές. 
(11.4670). 

“Χριστεπώνυμος, εαἰϊοά ὃν Ολγίος παρὸ, ΤΟτερεπι ἐς». (Μ.86. 
510); ΤΟ.ΝἹ Η.ν..70. Ὁ). τ(Μ.04.4368). 

ἘΧριστιανίξ-ω, [Χριστιανῆσαι, ἔτ α.ΟΡ μαργι ερῥί.5(Μ.86.728)}]; 
1. βείογνιέ α Οἠγιδίίαη, ἱπγη Ολγισιίαη Σαββάτιος ἀπὸ ᾿Ιουδαίων 
Χριστιανίσας ϑοοτ.ἦ.6.5.21.6(Μ.67.6218); τοὺς... ἐξ 'Εβραίων Χριστι- 
ανίσαντας ϑ0Ζ.ἢ,6.1.12.1τ(Ν.67.8030); ΝῊ. δρῥ.1. 250 (}}.79.1764); 
Τάτ. 1, βοῖ.ἢ,6.2,34(Μ.86.2044}; Ζαο}.. ΜΙς ορί (Μ,8ς, του); 2. “ἶνε 
ας α Ολνίξαη, δέμανε ας α Οἠγίσιίαη, Οτι εἰς. 5. 8ο(ρ.270.τό; Μ.τι. 
ΤΟ248); 4.7. 3ο(ρ.100.12; 14774}; ἐξετάζεται δὲ παρὰ τοῖς τελειότερον 
““εἰν' ἐθέλουσι τ.7.40(ρ.2οο.8; 1402); ἀναγκαῖον πνευμὰάτικῶς καὶ 
σωματικῶς “σειν 14..70.1.γ(0; Ρ.12,4; Μ.14.378)}; αὐκ ἐχριστιάνιζον 
ῥητορεύων Οτ, ΝᾺ Ζ.ἐρ.ττ(Μ.37.410); Ογτιαάον.6(1.2158}; οἱ μὴ γνησίως 
σοντες Ἰᾶ Ος,.02(3.1248); ΟγΥ. 5.» δσῥ, 36(ρ.124.26). 

Χριστιανικός, Ολγίδίϊανι, ρεγίαίρτηρ ἰο Ολγδιϊαμῖν, ἵ. ἀβὰ, οὗ 
[Βηρϑβ; οὗ ΟΠ γιβιίδη, τε! ρίοη ἴῃ ββη. ἐπιστήμη τίς ἐστιν ἡ Χ,, θεοσέ. 
βεια- ὄνπερ...τρόπον ἑκάστης ἐπιστήμης ἴδιοι λόγοι εἰαὶν.. οὕτως καὶ 
ἡ Χ. ἐπιστήμη ἀπὸ τῶν κατ᾽ αὐτὴν λόγων περιγίνεται, ἴδιοι γὰρ 
καὶ οἱ Χι λόγοι εἰσίν (Ἰδῃι, γγ.68(ρΡ.220.3); ἔτι...θρησκεύουσαν Χ. τινι 
τάξει Μ΄. Αραρ.6.3; οὗ ἀρρε!δίίοπ “Ὁ γιβείαπ᾽ Φρύγες ἡμῖν πάλιν 
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ἐπαναστάντες πολέμιοι καὶ μεταμορφούμενοι εἰς Χ. ἐπίκλησιν ΠΡΙΡΗ. 
Ὺἠαεν.48.12(ρ.235.τι; Μ.41.8734}); τῆς Χ. προσηγορίας ΤΟτ. ΝΥΒ5. ἠονε. 
γ.62 τη 70.(Ρ.253. 33); {]10.}).ὁρ. ΤΆΡἈἰ τ4(Μ.95.3648}; οὗ ἀσοίσπε Χ, 
διδασκαλίας ΕρὶρΠ.λαεν. 61. 5(ρ.385.21; το450); Μασ Μσπ. αροῦῦ.3.23 
{ρ.το3.2); ἐ.4.ποί(ρ.το8.7); ΟΣ. ἢ. δ. 5. τοί 67. 5β 0); (στη. Τπα.ἰοΡ. 
“(Μ.88. 1288) ; 1Ὁ. (2218); οὗ ἃ ρατε συ ἀτίιο]α οὔ [Ἰ ἢ ̓Σουδαέων 
οἱ ἄπιστοι.. μηδὲ Χ.. ἀνάστασιν ὁμολογοῦντες Οἰγση Βαςε.37(Μ. 

92.51738); οὗ βουίρίατεϑ ἱερῶν βιβλίων, φημὶ δὲ τῶν Χ. ἘΡΙΡΗ.ἠαεν.66, 
5(ρ.24.5; Μ.42.374}; ΟΠ τνβ.Ποι.32.2 τη [0.(8.1884}; οὗ ργ]οβίῃοοά, 
Τ,ϑοηΐ. ΗΛ εςί. .6(Μ.86.15488)}; οὗ Ὀαρίϊβπι, ϑοογ, ἡ.9.7.4.2(Μ.67. 
7454}; οὗ 80815 (1.6. Ρούβοῃβ), [τνβ, ἤν. τ( Μ.64,11); 2. 5Βαρε1]., οὗ 
Ῥεῖβοηβ Ζομέτιλλα Χριστιανικωτάτη ΜΝ ον, εἰ Αεἶ..τ8(Ρ.τη.6); οδπηι. 
Τπα.ἰορ.6(Μ.88.3218); βασιλεύσει ἕτερος [1,6. ον! 4}. Δριστιανικώτα- 
τος καὶ θεοφιλέστατος 1 [0.})..4γἱον.66(Μ.06,13130); 85 {16 οὗ ΠΟ ΟῸΥ 
ἴου επαροσουβ, ΟΝΊο, (γ87)αεὶ.2(Ηῃ.4.848). 

ἘΧριστιανικῶς, ἢ; ὦ Ολγῖείίαρ τπαηηον, τοῖ. ΑΡταθαπι διὰ μόνου 
τοῦ κατ᾽ ἀρετὴν βίου δείκνυται Χι., ἀλλ᾽ οὐχὶ ᾿Ιουδαϊκῶς βεβιωκώς Ἐλι5. 
4.6.τ.6{(Ρ.24.8; Μ,22.400); Χ, ἀνήγετο καὶ αὐτός Αἰ σ,ηίοη. (ΝΜ, 
26.841Α), εοπ. ΗΝ ες .4..)(Μ.86.17120); ΑπτΜ οι ἠονη. 3 (Μ.80. 

1596). 
᾿Χριστιανισμός, ὁ ὁ, πνίριἑαμίίν, ἦε Οἠγίξιίαη ἐνϑίθηι οἵ δεϊτο απά 

Ῥγαείίεο κατὰ Χ. ζῆν ἸσυΜαφηντουι,; 18.10.3; 14, [Κο7..3.3; ἄμεινον 
γάρ ἐστι παρὰ ἀνδρὸς περιτομὴν ἔχοντος Χ, ἀκούειν ἢ παρὰ ἀκροβύστου 
ἾΙουδαῖσμόν ἰᾳΡἰταά, 6.1; τὸν τοῦ Χ, μαθεῖν λόγον Μ΄. οίνειτοιτ; 
ΟἸιθι. ςἐγ.7.τ(ρ.2.15; Μ.0.4044}); τῶν ἐν Χ. αἱρέσεων Οτ(ἰεἶς.3.τ2(0.2τι. 
18; Μ.11.9228); ὁ Χι. οὔτε ᾿Ελληνισμὸς τίς ἐστιν οὔτε ᾿Ιουδαῖσμοός, 
οἰκεῖον δέ τινα φέρων χαρακτῆρα θεοσεβείας Ἐι5.4.6.1τ.2(Ρ.7.10; Μ.22. 
244); Ατὰ..44γ.τ.1(Μ.26.1320); Βδ8. Φρ.τοῦ ἐαΉ.45(3. 2960; Μ.32.7298); 
πάντες δὲ τὸν ζωναταντῖνον...ἔσασιν ἐκθειαξόμενον ἐ ἐν Χ. ἘρΙρβ. μαον. 

δο.τί(ρ.155.6; Μ.42.2044); ; εἰσιν ἑβδομήκοντα πέντε καὶ τούτων αἱ 

μητέρες πέντε, ὥσπερ ᾿Ελληνισμός...καὶ ᾿Ιουδαϊσμός...καὶ αἵρεσις 
“Σαμαρειτική...καὶ Χ, ἀφ᾽ οὗ ἐξεκλάσθησαν ὥσπερ κλάδοι αἱ ἀφορι- 
σθεῖσαι αἱρέσεις τδ.8ο.τοίρ. 40 ΚΝ 1; 7728); τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ 
Χ'ι,, αὐτὴ ἡ ταπείνωσις δίας, Δοσ, ἠοη.15.37(Μ.24.6018); ζ΄. ἐστι δόγμα 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ ἐκ πρακτικῆς καὶ φυσικῆς καὶ θεο- 
λογικῆς συνεστώς Ῥναστ, ΡΟπῖ.ἐαρ.τ(}.40,12210); ὁ Α΄. καὶ τὸ τῆς 
τῶν δογμάτων ὀρθότητος καὶ πολιτείαν ὑγιαίνουσαν ἀπαιτεῖ (ὮΓΥ5. 
ἤν". 28,2 τῷ 70.(8.1618). 

ἘΧριστιανοδιώκτης, ὁ, ῥεγοεσμίον οὗ (ἠνία; οἵ Ἀπίομν, 
ἰσοποοίαϑε τηθισορο]ΐδη οἵ διδθαβ, 1 10.) .ἐ,. ΤΑ ῤ[ὶ, 2 (Μ.0ς5.2730). 

ἘΧριστιανοκατήγορος, ὁ, σεξέςεν οὗ Ολγίδίίαης Τιβέριος θάνατον 
ἠπείλησεν τοῖς Χ, Ογομ. απο, 22 0(}1.02.5560); οὗἨἠἁἸοοποοϊαβίβ, 
είν ρ ἐ,.4(Μ1.ο8.1808)}; 0. μαογιτοτ( Μ.04.7734};}; {|0.}ὉΡ. 
ΤΈρΡ},.22(Μ.95.3730).. ' 

ἘΧριστιανομερῖται, οἱ, παη16 οἵ ΞΒΌρροββα [βῆ ρατῖν, Ψῆο ΑἸ 
τοῦ δοσθρί Ραρίϊϑυῃ (πουρῃ {πὸ Ὀροδῖης ἔτ Πα]ν ἴο ἘΠΗΒΌΒΙΟΙ 
Ρενς5.(Ρ.44.1). 

Χριστιανός, Ολγίκίίαν; 

Α. δ4]., οἵ τπϊηρβ 8πα αὐδίσαοίβ μόνῃ τῇ Χ. τροφῇ χρῆσθε ἴρτι. 
Τναϊ.6.1; ὀνόματος δὲ Χ. προσωνυμίαν ὁμολογοῦντα Πιδί.2Ζαῤοί,2.τό 
(Μ.6.44τ0}); αἰτήσασθε...Χ. ὑμῶν τὰ τέλη, ἴλεω.. «τὸν θεόν (πη δὶ. 4. 
8.6.8; ὑπὲρ πάσης ψυχῆς Χ. δεηθῶμεν δ τρί οηεὶ, Αρῥ.8.το.2ο. 

Β. 85 βυβί,, α Ολγίξιἑαη βέγϑοι ; Ὁ. ἀδβουιρίοη5 ἅπα ἀε ἢ ΠΙτΟΙ5 
πρέπον..«ἐστιν μὴ μόνον καλεῖσθαι Χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ εἶναι Τρτι. 
Μαρη.4; Χ, ἑαυτοῦ ἐξουσίαν οὐκ ἔχει ἀλλὰ θεῷ σχολάζει 14, Βοῖνε.).3; 
προνοήσατε πῶς μὴ ἀργὸς μεθ᾽ ὑμῶν ζήσεται Χ. εἰ δ᾽ οὐ θέλει οὕτω 
ποιεῖν, Χριστέμπορός ἐστιν [)14.1τ2.4; ὁμολογοῦντας ἑαντοὺς εἶναι Α΄, 
καὶ τὸν σταυρωθέντα ᾿Ιησοῦν ὁμολογεῖν καὶ κύριον καὶ Χριστὸν Ταβῖ, 
(1α1.535.2(}1.6.5408}; θυμὸς Χριστιανοῖσιν ὑπέρτερος, εὖτε διώκτης 
καιρὸς ἐπισπέρχησι θεοῦ πέρι δῆριν ἐγείρων ΟΥΝ ΑΖ. ΠΩΡ.1.2.2.515 
(Μ.37.6104Ὰ}; οὐδένα οἶμαι τῶν Α΄, ἀγνοεῖν ὅτι ἀγαθὸς ὅτι χρηστὸς ὅτι 
ἅγιος..«εὐεργέτης κύριος ΟΥΝΥβ5. μηρί Ρ.166.25 ; Μι4π.Δ00Ὰ}; καὶ 
τὸ πρᾶγμα καὶ τὸ ὄνομα ἔχειν ὀφείλεις, καὶ εἶναι καὶ καλεῖσθαι Χ, 
Ομτνβ. λοι. 5 8.4 τη 70.(8,3420); ταῦτα πρὸς Χριστιανοὺς λέγω, τοὺς 
λέγοντας πείθεσθαι γραφαῖς 1.66 .38070); Ονγτοῖης. ΗΘ ΘΉ. (5. 68οΑ); ᾿ 
Χ, ἔστιν, μίμημα Χριστοῦ... λόγοις καὶ ἔργοις καὶ ἐννοίᾳ εἰς τὴν ἁγίαν 
τριάδα ὀρθῶς καὶ ἀμέμπτως πιοτεύων 10.(] π|.5εαἱ.τ(Μ.88.6328); 
Χ. ἐστιν ἀληθινὸς οἶκος Χριστοῦ λογικός, δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν καὶ 
δογμάτων εὐσεβῶν συνιστάμενος Απακι.5.ἠο4.2(Μ.80.774}; ἴο θὲ 
ΔρΡΡΙςα οὨ]ν τὸ οὐδοάοχ, Ἑππουηίβηβ θεῖηρ᾽ ΠΟ ἸΏΟΥ6 ΘΠΕΠ|66 τὸ ἰΐ 
1η8η εὖ) ΟΥ ΜαΑπΙ Πεδη5, ΟΥΟΝ 55. }] αερά. χϑ(Μ.45.13200); 2. 85 
Βοπετῖς ταυτῇ ΟΌΡ. [ενν8, αυθοκϑ, εἴς, τοῦ θεοφιλοῦς καὶ θεοσεβοῦς 
γένους τῶν ΧΑ, Μ΄. Ῥοΐγε. 3; ὅπερ ἐστὶν ἐν σώματι ψυχή, τοῦτ᾽ εἰσὶν ἐν 
κόσμῳ Χριστιανοί. ἔσπαρται κατὰ πάντων τῶν τοῦ σώματος μελῶν ἡ 

ψυχή; καὶ Χ. κατὰ τὰς τοῦ κόσμου πόλεις...καὶ Χ', ἐν κόσμῳ οἰκοῦσιν, 

οὐκ εἰσὶ δὲ ἐκ τοῦ κόσμου ίορη.6.1-3.; οἱ τῶν παρ᾽ ὑμῖν λεγομένων 
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θεῶν προσκυνηταὶ καὶ ᾿Ιουδαῖοι καὶ Χ. Ατίβι, αροί. 2.1; 3. ανονγεα ἰῃ 
Ῥευβθοι]οη8 μετὰ παρρησίας ἄκουε, Χ. εἰμι, Μ. Ῥοΐγε.το. τ; Πολύ- 
καρπος ὡμολόγησεν ἑαυτὸν Χ', εἶναι ἰδ.12.1; Τυ5:.2Ζαροὶ.5.ττ(Μ.6.4454}} 
Μιῦανρ.5; 4. υβεὰ ἴῃ ἀετβίοῃ ΌῪ ΡαβΆῃ ὈρΡροπεπίβ, ΤὨΡΕΙ Αηϊ. 
Αμίοὶ.τ.τ2(64.6.1ο0418}; ὅταν μάλιστα ἡμῖν ὀνειδίσαι βούλωνται... 
τοῦτο ἐπιλέγουοιν, οἷον, ὁ Χ. (ἢγυ8. ἤση!.1.5.8 τῷ. Μ|ι.(7.τοϑο) ; Ια, 
μονι.18,2 τη ἘρῪν(1τ.1208); 5. οτὶρίηπ δᾶ ἀεγιναίίοη. οὗ πδπῖθ; 
ἃ. 5814 το μάνα Ὀδεπ τβὶ φίνεη τὸ (ἢ γίβείατι5 Ὁ πο α5, ὈΙΒΠΟΡ 
οὗ Απιίΐοοῃ, 70.Μ4].εἄγοη.Ρ.246(Μ.97.377); Ὁ. ἀεουϊναιτοηϑ ; 1. σοῃ- 
Ὠροϊρά τὰ χριστός (αποϊη!οά)} 1.6, (ΒΥ 15 ὁὴ6 ΨΠῸ Ῥατιακκεβ οἵ 
Γμσιβυ δ᾽ ΔΠΟΪΔΤΙΏΡ' ἡμεῖς τούτου εἵνεκεν καλούμεθα Χ., ὅτι χριόμεθα 

ἔλαιον θεοῦ ΤΡ], Απε. νοὶ. τ τ2(Μ.6.το410) ; Οποθί., Ναββθῃβ 
ἐσμὲν... “ἡμεῖς Χ. μόνοι, ἐν τῇ τρίτῃ πύλῃ ἀπαρτίζοντες τὸ μυστήριον 
καὶ χριόμενοι ἐκεῖ ἀλάλῳ χρίσματι Η]ρρ.ἠαεγ.5,0(Ρ.102.15; Μ.16. 
1504}; ον τ δἰ5.6. Ἰοίρ. 150.23; Μ.11.14170}; Ογτ. 1, οειϑίΜ, 72. 
6480); [Πΐ5 ἀαποίίοιι τοργοβθηςθα ΒΚ Ῥοβῖ- Ῥ ρΡΓΊ8π|4] ἀποίηιπρ τού- 
του τοῦ..-χρίσματος καταξιωθέντες, καλεῖοθε Χ, Ογτ. Ἡ «αἰδεῖι.21.5; 
᾿ὶ. ἀεφτίνεα ἔγοτα πϑῖηδ οἱ (τῖϊβὶ οἱ δὲ Χ, γενεαλογοῦνται ἀπὸ τοῦ 
κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Αὐἱδι.αροΐ ας τ; ̓ Ιησοῦς Χριστός, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
τὸ Χ. ἐπονομάζεσθαι ἐσχήκαμεν Ταβι. Ταροΐ,τ2.9(Μ.6.3454); ἀπὸ τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ Χ. καλεῖσθαι πάντες ἐσχήκατε ἰα ἀταὶ.64.1(Μ. 6.62: ῶ; 
111. σοππεοίρα ἢ χρηστός Ὀν ΡΟἷδγ οὐ Νοχάβ Χ. γὰρ εἶναι κατη- 
γορούμεϑα' τὸ δὲ χρηστὸν μισεῖσθαι οὐ δίκαιον 1ὰ, ταροί. 4- 1τ(3334); 
περὶ δὲ τοῦ σε καταγελᾷν μου, καλοῦντά με Χ. οὐκ οἶδας ὃ λέγεις. --- τὸ 
Χριστὸν ἡδὺ καὶ εὔχρηστον... «ἐστι ΤΏΡΗ] ητῖ, Αμοἰ.1. τοί. 6. ταὐτὸν 
εἴ. ζῶντες ἑαυτοῖς καὶ Ἀνδρονίκῳ Χρηστιανοὶ χρηστῷ ἐποίησαν (Ι΄ 
4857 Ὀ; 6. ἰπ τεβιτοϊεα βεῆβε, οἵ ἴπο86 αθουΐ τὸ Ὀὲ βἀτητιεά ἴο 
Βιβί ρεϑᾶβ οὗ οδιεσπαπιοπαία τοὺς... "θέλοντας “προστίθεσθαι τῇ ὀρθο- 
δοξίᾳ, ὡς Ἕλληνας δεχόμεθα, καὶ τὴν πρώτην ἡμέραν ποιοῦμεν αὐτοὺς 
Χ., τὴν δὲ δευτέραν κατηχουμένους ΓΓΡ(32381)  οα».7; Ὀθ1 πὰ. οἵ ἴΠο58 
δοΐαα!]ν Ὀαριϊζεά, οἵ, ρἰμγίμης νενο τη ῥαγιδες πέφης Οἠγιδίταπος 
φοσαηὶ 805 ἜΝ πη ῥεγεέβρενμμί δαῤ!ίοηια, Τμάτ. ΜΟρβ. : Τίμι.3:6 
(Ρ.112.9)}; ἃ. γὰρ παρὰ πάντων καλοῦνται, ἅτε διὰ τοῦ παναγίου 
βαπτίσματος τὸν Χριστὸν ἐνδυσάμενοι ΤΠαϊ.1ς.62: 2(ρ. 243: 5; 2. 386); : 
7. ταογαὶ δηᾶ βριπταδὶ ΟΠαγϑοϊοσ βίο 5 οἵ (Πτιβι δα τὸν...Χ, εἰπεῖν 
πλούσιόν τε καὶ σώφρονα καὶ εὐγενῆ καὶ ταύτῃ εἰκόνα τοῦ θεοῦ μεθ' 
ὁμοιώσεως, καὶ λέγειν καὶ πιστεύειν δίκαιον καὶ ὅσιον... γενόμενον ὑπὸ 
Χριστοῦ ᾿[Ιησοῦ καὶ εἰς τοσοῦτον ὅμοιον ἤδη καὶ θεῷ (Ἰεπλ. ῥγοί. τλ(ρ.8ύ. 
14: Μ.8,2454); χαρακτῆρες δὲ τοῦ ὄντως Χ. πάντα κἀκεῖνά ἐστιν, ὅσα 
περὶ τὸν Χριοτὸν ἐνοήσαμεν ΟτΟΝ γϑβ Ῥε]. (ρ.τ78.τι; Μ,46.2560); τρία 
τὰ χαρακτηριζόμενα τοῦ Χ. τὸν βίον ἐστί, πρᾶξις, λόγος, ἐνθύμιον ἐδ. 
(ρ. 210.5: 2844); ἐν. «τῇ τοῦ νοὸς ἀνακαινίσει καὶ τῇ τῶν λογισμῶν 
εἰρήνῃ, καὶ τῇ τοῦ κυρίου ἀγάπῃ καὶ οὐρανίῳ ἔρωτι, ἡ καινὴ κτίσις τῶν Χ. 
πάντων ἀνθρώπων τοῦ κόσμου διαφέρει Μας.ἀδριἤονι.5.5(Μ.34.4070). 

ἘΧριστιανόφρων, ζοἰϊοτυίηρ ἧς Ολνερίαν ξαῖιλ, Οἰνγιοίαη, ΤΌΡΠΗ. 
εἰγοπιρ.δ(Μ.τοϑ.768). 

ἘΧριστιανωσύνη, ἡ, (ἡγε Ἰαμτίγν, Μτγισευ.ΒῸΡΡΙ.4{Ρ.26.3). 
ἘΧριστόγονος, ὁ, εὐ οἱ Οἠγῖδί χορὸς εἰρήνης οἱ Χ, ΟἸοιη, ῥασά, 

3.12(Ρ.292; Μ.8.684}). 
ἘΧριστοδίδακτος, ἰαισάϊ ὧν (μγίδι τάσσεσθαι τῇ Κι΄. δικαιοσύνῃ 

Μεῖῃ.σγνη.2.3(ρ.18.11; Μ.18.524). 
ἘΧριστοδιώκτης, ὁ, ῥεγεεζμίον οΓ Οἰγιίϑδί; 

110.}.ἐρ. ΤΡΔὶ Π(Δῆ.ος5.3530). 
ἘΧριστοδόκος, γεεείυϊηρ Οἰγίδὶ σταυρῷ Χ, Ἐλάος Ογργ.2(Μ 8ς, 

8600). 
“Χριστοειδής, ΑΠεν Ολεῖςῆς Πμόρμεςς, οἱ 16 τρ δου ὅλους 

αὐτοὺς ἀπολήψεσθαι τὴν Χ. λῆξιν εἰδότες, ὅταν ἐπὶ τὸ πέρας ἔλθωσι τοῦ 
τῇδε βίου... θείας ἡδονῆς ἀποπληροῦνται Ὠῖοη. ΑΥ,6..,,7.1.3(}].3.553}}; 
ὅταν... ἀθάνατοι γενώμεθα, καὶ τῆς Α. καὶ μακαριωτάτης ἐφικώμεθα 
λήξεως ἃ. ἀ.η.1τ.4(Μ.3.5028); ἡ ἐν ἀνθρώποις Χ. κατάστασις ἤαχ. 
αμιδὶσ. Μ.οτ.1 2854}. 

ἘΧριστοειδῶς, αὐίεγ {6 ξογη οὗ Ολνίδι, τ ἃ πιαημεν γοδονηδίτηρ 
Ολνῖςί, Ἰϊομ, Ατσ,.8.2(}.3.το020). 

ἘΧριστόθεν, βὍη: Οβγῖςί, Θορῃχ.Ε1.0γ.4(Μ.87.33088)}. 
ἘΧριστοθεράπευτος, εἰ γε ὃγ Οἰγῖδί, Το ἘΉ.ν, 70. [).3ο( 1.04. 

4124). 
ἘΧριστοκάπηλος, τηαἰίηρ Οἐνῖρὶ ἃ σμδ)εεὶ ον διιδίμεες ἀθαὶς, τεῖ. 

ἀρίρυηθπι οὗ Βαρ5δπὶ μηδὲ γενώμεθα Χ. καὶ Χριστέμποροι τι ΝΑ. 
0γ.40.ττ(Μ.36.3720}; ΟἹ νοιθῃ νΠῸ δῖηρ ρτοΐαπα βοὴββ ἴῃ ΟΠΌΓΟΗ, 
[514.}6].6ῤ}.1. φο(Μ. ̓ 8.2454}. 

ἘΧριστοκῆρυξ, ὁ, λεγαίά ὁ Οἠγίςι, οἱ 5. Ῥαὰ!, Μᾶς, Μρπιαροῦν, 
2.24{ρΡ.108,22)}. 

ἘΧριστοκίνητος, γιουεά ὃγ Οἰιγίξί, τεῖ. 5. Ῥδὺ] ἡ Χ, γλῶττα Τ0τ. 
Νυ35.οεομῦς, (Μ.46,11524), 

ἘΧριστόκλητος, εαἰϊοί ὃν Ογδί, Ἰωβοιτ ΑΒ 0.υ,Ογ, ἄργιος(Μ ο8. 
1164}. 

οὗ ἐπιρεέγου 8 68, 
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δον, αΐυ.Ἅ{τ5. 3567). 
“Χριστοκτονία, ἡ, πἰαγίης οὗ νέοι ἐπὶ τὴν Α΄. ἐλθόντες, ὡς τὸ 

ἔθνος αὐτοὶ καὶ τὴν χώραν διασώσοντες Βαδ.ἤον!.20. 2(2. 1580; Μ. 31, 
5204Α}; ὁ διάβολος... .ἐκεῖνον..«τὸν λαὸν διὰ τῆς ΧΑ εἰς ἑαυτὰν ὑπηγά- 
γετο (οηϑοὶί. Α͂ΡΡ. 6.5.5; ΟΒτγϑ. ἠον!. δ 5.1 τη. ΜΠ1.(7.8018); διὰ τὴν Χ, 
ἠρήμωται πᾶσα ᾿Ιουδαία ὑπὸ 'Ρωμαίων ΝΙ1] ἐρ.τ.56(Μ.70.τοϑο0) ; ὕντ, 
.]ο.1τ2(4.το288). 

ἘΧριστοκτόνος, ὁ, οἰαγεν ὁ} ΟἸγίδι; 1. οὗ τῆοβε ψῃὸ ἜΠ Ομτβί, 
ἼΔΈ. Κ».(1.26.12248); (Ἡχσγϑβ. μον. 86, δ΄η ΜΙ(].8158), 14. δονι.48.. ΤῊ 
.7ο.(8.2838) ; Καϊάφας προεφήτευσε Χ. ὧν 1Δ.ἢιο»».3.4 τῷ (οἱ, (ττ. 3494); ̓ 
ῬτΟΟΙ ΟΡ ὁνγ.12.2(Μ.65.7804); {Πεὶ᾿ ἴατε 5Βμασγεα ὃν ἱπιρεηϊξεπξ ΒΙΏΠΘῚΒ 
ὙΠῸ τοοεῖνα (οιπτηπηΐοι, Γμτυβ. λον. 47. τῇ 70. (281Ὲ);2. οὗ Τενν ἸῺ 
φοη, ἐγώ εἰμι ᾿]εζηκιήλ, ὃν ἔπειραν οἱ Χ. 42οε. Ραμὶ. 40(Ρ.61); 3. οἵ 
ΘΡΡοπεδμῖβ οἵ (ΒΒ ἰβ δηϊτν, 6βρ. [ον ὴ5, Οορδὶ, ἄρρ.4.6τ.τ; 1Ὁ.6.25.1. 

ἘΧριστολάτρης, ὁ, τοογεδίρῥεν οὐ Οἠγῖδὶ, Ολγιδίίαη, σεύτα ΟΡ ον ᾿ 
{Μ.08.2330). 

ἘΧριστόληί(μ)πτος, ῥοΞκεεςεεά ὃν Οἠγῖσί, οἵ δυῖμου οὗ Αροσαῖνρβε 
ὁ Χ. ... ᾿Ιωάννης ΜεΙῃσγρῖρ.χ. (ρ.13.18; Μ.18,458); τῶν φωτισθέντων 
τὸν Χ,, νοῦν 1.8.τοί(ρ.92.8 ; 1534); ἀσπάζομαι τὰς Χριστολήμπτους 
παρθένους ΤΊσπ., “η1.12. 

ἘΧριστολύται, οἱ, ἐἤοεὸ τοῖο ἀϊφεοῖσε Οἰγίςε; ταρτάθοῖβ οὗ 5βεοὶ 
ΜΒ οἢ ΠΕ τὰαῖ ΟΠ τῖβε αβοοπήρα ἢ Πἰβ ἀεἰτν δ]οηβ, 0.1). λιαεγ.0 3 

(Μ.04.γ7570). 
ἘΧριστομαθής, ὁ, εἰμάφηι! οἵ ἰδ ἰμῖηρς ὁ ΟἸγῖδὶ ἐπαπορήσειε δ᾽ ἂν 

εἰκότως ὃ Χ,, τί δ᾽ ἄν εἴη..-«τὸ αἴνιγμα Ογτ,αάογ. τό{τ. 5810}; φιλο- 
μαθεῖς, ἤγουν Χ, Μοά,ἄογηι (ΝΜ .86.22808); πδυτ. δ5 ϑυιρβῖ., σμδ7εεὶ 
9 Οἠνϑέίαῃ εἰμμάν, Ογνναάον, 2(Ξ ΞΟ). 

ἘΧριστομαθία (Χριστομάθεια), ἡ, Οὐνέξίίαρ ἀτκοῖρί ες μηδὲν 
κατ᾽ ἐρίθειαν πράσσετε ἀλλὰ κατὰ Χ. Ιρῃ.Ῥμιαα.8.Σ; Τρ αά.8 

{ν.1. χριστομάθειαν). . 
ἘΧριστομάκαρ, ῥϊεεςοά τη Οἠγῖοὶ, Τάτ ϑιπα. απ, το.το(ρ.357). 
ἘΧριστομανία, ἡ, ξεἦν αραϊηεὶ ΟἸγῖσὶ ὦ τῆς ἐκείνου [55. ,δο τὴς 

Αὐπηεπίδη) Χ. ΤΥ 5τπα..}.2.77(Ν}1.09.15160).. : 
ἘΧριστομάρτυς, ὁ, τοὐ:655 ΟΥ̓ μιαγὶνν [ον Οἠγῖδὶ, ΤΠατιδίαα,εῥ. 

2.37(Μ.00.1228.Ὰ}. 
ἘΧριστομαχ-έω, »ιαΐδ τ᾿θαγ ἀραΐηξὶ Ολγῖςί, οἵ Αὐίδυιβ προθέμενοι 

ποεῖν ΑἸ6Χ.Α]. ἐῤ.οπεγεῖ,τό(ρ.9.15 ; Μ,18. 5760) ; ̓ υπιποιηΐβηβ, Οὐ Ν 88. 
Επμηιτοί.45.8448; χριστομάχων 2 Ρ.241.4}; ὨΙάγτα ([ΒΔ85.)} τ μἢ.5.2 
{(1.23148; Μ,20.7534}. 

ἘΧριστομάχος, 1. 86].; ερμίομάϊηρ ἀραϊμδὶ Ομγίδί, οἵ ΑὙἸΒη βγη 
τὴν... Χ. αἵρεσιν ΑἸδχ.Α1,ορ.ἐπεγνοῖ, 4(ρ.7.8; Μ.18.5720); ΑἸῃ..ἅγν.1(Μ. 
26.258); 1,2.12(1738}; ἡ.»«δυσωδία τῆς εἰς τὰ εἴδωλα θυσίας τοῦ συν- 
ηγόρου 30. Αϑἴοη5] ἔτε πλέον τὴν αἵρεσιν Χριστομάχον ἐδείκνυε 14. 
5 γΉ.20(ρ.247.7; Μ.26.716}); Οεουμῃ, Ἄρος.3(ρ.64.7); οἵ ψαϊθηβ Χ. Ὁ 
βασιλεύς τ. Ν82.0γ.43.44(Μ.36.:5ς538); 2. 845 5ιιδϑδῖ, ; ρον οὐ Οἰγίςϊ, 
οὐ Ατίδπβ, ΑἸἢ ἀδοντξίρ.13.1ο; Μ,25.4418); ἐδ. ταίρ.15.20; 4480}; Ογτ, 
.]0.2.τ(4.τ520}}; 14 ἐ.ι65.22(5.. 2204}; οἵ. Τεγβ, Βαβ.λοχ.δ(1.870; Μ. 
20.205 Α}; οὗ ρϑυβθοιτπηρ οηρδύοσβ, τσ. ΝΆΖ.0»,7.1τ(}1.35.7680}; οὗ 
Ἑυποπήϑηβ ὕὅο τεϊοραῖθ (τί ἴο βέβειβ οἱ δὴ βῆρεὶ, στ Νυ88. 
Επμποττίς Ρ.26ο.ς; Μ.45.8688); οἵ Οήρεη, Μεϊθίϊιβ, αὐτὰ, Κ΄ Βα. 
Σ δδί(φ.268.10); οὗ να ]εῃβ εἰ καὶ οὐκ ἀποστάτης, ἀλλά γε Χριστο- 
διώκτης καὶ Χ. 1710.12.6ρ. Τὰῤλ 7 (.05.3530).Ψ 

ἘΧριστομίμητος, ἡρτίαίτηρ Οἠγίδὶ, 170. [6]. Ξε (Μ.88.1025}) ; οἱ 
Χ.. μάρτυρες ϑορῇτ.Η.»Ογγ.οὲ 0.(Ν.8).5τ 694}; ὁ διὰ Χ. πολιτείας 
««νεἰσιὼν εἰς τὸν βίον τῶν μοναχῶν δεβοί.τδ τὰ 10.ΟἸ τη. 5 εαἰ.2π(Μ,88, 
ΤΟΟϑΒΒ); οὗἉ ΘΙ ρδτοΥΒ ἡ Χ. ὑμῶν γαληνότης (ΓΡ(δβι)αεί,4(Η.3.1ο 770). 

ἘΧριστομιμήτως, 15: ἡμαίτοη οὐ Οἠγίοὶ, Μαχιορηδε. (.01.928); 
Απάτιμεβ ρος. οί Μ. τοῦ. 4040); 170.}.ἐρ. ΤᾺ] 26(81.95.3770}. 

ἘΧριστόμορφος, ζ0: Οὐιγίξι 5 Ππέηεος τὰς Χ' --- προσκυνοῦμεν 
εἰκονογραφίας 770.) .λονα. (Μ.0 6.6 574}. 

ἘΧριστόνομος, ρουεγηεά ὃν Οὐγίς!, Τσιὶ. ΚοΉ:), Ὅτ στη, 
ἘΧριστοπάτωρ, ὁ, ἐαίλεν οὐ Οβνῖει Ἀβραὰμ ὁ Α΄, θύτης ΤΒΡΙΡΗ. 

ἀοι.2(Μ.43.4520). 
ἘΧριστόπολις, ἡ, εἰΐν οὐ Οἶγῖεί, ΟΥ ΝΖ σανγηλ.τ.1.27. 6(Μ..37. 5044). 
ἘΧριστοπρεπῶς, 1: ὦ ἩΩΉΜΘΥ δεβΗΐης ΟἸνγδὶ, Μακχ.ρ.28(Μ. ὅτ; 

6218). ; 
χριστός, ὁ, σηοϊη!οά ῥεέγξον, ΜἸεβείαϊν, Οἰγῖϑὶ; 
Α,, οἵ ἀπομηϊρα ρξίβοηϑ ἴῃ ΟΤ᾽; 1. ἴῃ βεη. πλεῖστοι μὲν γὰρ οἱ, ὡς 

ἀπό γε τοῦ κεχρῖσθαι παρὰ θεοῦ, κατὰ διαφόρους τρόπους ὠνομασμέργοι 
χ- Ὀντ λειοι τδ(Ν.72.6480) ; 2. οἵ Κίηρδ, ρυϊθβίβ, ργόρῃςεῖβ οἱ βασιλεῖς 
πάντες καὶ οἱ χ. ἀπὸ τούτου μετέσχον καὶ βασιλεῖς καλεῖσθαι καὶ χ. 
75. 41αἰ.86.3(Μ.6,681.}); ΟἸδην. ῥαφά.2.δίρ.το5.24; Μ.8,4680); Επ8. 
4.64.4.το(ρ.τ68.4: Μ.22.2800); καὶ σύ, μάκαρ, χριστοῖσι φέρων κέρας, 
ἁγνὲ Σαμουήλ Οτ.ΝαΖ.εανη.1.2.. 3το( .37.546Ὰ}); Οσηεὶ. Αρβ.5.20.1; 
γτ. 1.6.9: τ8(}}.72.6480) ; ΙΔ Οἤγιη.(6}.726}) ; χ. δὲ οἱ πατριάρχαι, οὐκ 
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ἘΧριστοκτονέω, δὲ ἃ ςἰαγόγ οΓ Οἰνγῖεί, μν λυόρδον ὐν ὍΝ 

χριστός 

ἐλαίῳ χρισθέντες, ἀλλὰ τῇ μετουσίᾳ τοῦ πνεύματος, ἀφ᾽ ἧς καὶ προφῆται 
ἐλέγοντο Ηεξγο!.Η. ἢγ Ὁ τος: τοί Μ.93.12930); τεῖ, ἈΙΡΏ-ΟΥ ΘΕν 5866- 
οεϑβδίοιι μέχρι τούτου οὗ ἀπὸ Κύρου χ, ἡγούμενοι διαρκέσαντες ἔτεσιν 
νυπγ΄ Οἰγοη. Βαςξοῖρ τ88(Μ.92.4640) ; οἵ, Δευὶ.. ἀρχιερεὺς χ. Τι σωδ. 
6.8; οἵ ΡΑΊΠΔΥΟ 5. πο σϑοεῖνοα γονοϊδιίοη οὗ (Βτ]5ῖ. τὰ περὶ τοῦ 
Χριστοῦ κοινῶς ἡμῖν τε κἀκείνοις παραδέδοται. ἔνθεν καὶ χ, αὐτοὺς 
δὴ ἐκείνους τοὺς πρὸ Μωσέως θεοφιλεῖς...εὕροις ἂν κεκλημένους Ἐδπι8, 
ἄ.ε.τ.5(0.23.1; Μ.22,480). 

Β. ΕΒ8Ρ., οἵ Το βῃ Μεββίδῃ πάντες ἅγιοι, καὶ Βασιλεὺς α αὐτῶν χι» 

κύριος Ῥη. δαϊἰ.τ.36; ὑπὸ ῥάβδον παιδείας χ. κυρίου 1.18.8, οἵ. 
ΤΙ. θυ.το  (ρτο. (γ 5118Π}; ἡμεῖς τὸν χ. ἄνθρωπον ἐξ ἀνθρώπων 
προσδοκῶμεν γενήσεσθαι Τα51.ἀταί. 40(Μ.6.5814}); οὗ δὲ πάντες ὁμοίως 
χ-. προσδέχονται...διὰ τὸ παρόντα μὴ ἐπεγνωκέναι Ἡϊρρ.ἦαεγ.0.30 
(Ρ.263,25; Μ.τ6.34το0); Ομγγβ. ἤσηι.51.1 ἴῃ [0.(8.2000)}; ὙΠαιΡ-ς, 
100: 1(2.1301). 

Ὁ. οὐ [6505 85 16 (μγιβῖ; βρη! ἤσδποα οὗ πᾶπιε, Τυ81.ϑαροί.6.2 
(Μ.6.4.538) εἷς. 5. ἄγνωστος ; Ἀποϊηῖϊοα ὈΚ ΒΔΊΠΕΟΥ, 14. ἀταὶ.86..(Μ.6. 
6814); ΟΓΗΙΡρΡ. α».4.32.4{(0.272.12}; Οτι(εἰς.6,7ρ(ρ.150.33; Μ.1τ. 
1417}; ἀρχιερεὺς αἰώνιος καὶ δὴ Χριστὸς τοῦ πατρὸς προσαγορεύεται, 
οὕτω παρ᾽ ᾿Εβραίοις χ. ἐπικαλουμένων πάλαι τῶν τὴν εἰκόνα τοῦ πρώτου 
διὰ συμβόλων ἐπιτελούντων ὰΣ, ὦ.6.4.το(ρ, 168,3; Μ.22.2800) ; θεὸς γὰρ 
ἐν τούτοις χριόμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ τίς ἂν ἕτερος εἴη ἢ αὐτὸς ὃ διὰ τὸ 
χρίομα τὸ πατρικὸν Χ. ἀνηγορευμένος; ἰΔ,ε. ἐπι τι οί(ρ.95.21; Μ.24. 
8028); ἡ τοῦ Χ. προσηγορία τὴν βασιλείαν ἐνδείκνυται ΟΥ. Νγεβ, ἐξ. 
δ(20.140.5; Μ.45.7364); ὁ αὐτὸς καὶ ὧν χ. καὶ γενόμενος 1ά. Δ ροϊὶ, 55 (Ν. 
45.12578); ὕντἀγιρη. (ς}.7260) ; τὸ δέ, Χ., ὑπόστασιν δηλοῖ σύνθετον, 
ἐκ θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος. καὶ τὸ χρίσαν μὲν ἡ θεότης, ἡ ἀνθρω- 
πότης δὲ τὸ χρισθέν. «μόνος τοίνυν ὃ κύριος κυρίως Χ., ὡς ὅλος διόλου 
καὶ οὐ χάριτι Τῦγτ. 1 γ1}.22(65.27Ὲ Ξ.; Μ.77.ττόπ -ττό44); ὅ Χ΄. 
ἐχρίσθη ὡς βασιλεὺς καὶ ἱερεὺς τῷ χρίσματι τῆς σαρκώσεως Τίτοεττα ΟΡ 
τοίη. (Μ.ο08.32850); ΟΠ σιδὲ θείη αποϊηΐθα ἢ ΗΕ. σμοβί, Β85. 
μορῖθ ὃς. 44{ι. 1658; Μ. 29. 4.54); τ. Νγϑβ5, Μαερά.το(Μ.45.132200); εἰ 
χρίεται Χ., οὐκ ἐν ἐλαίῳ γηΐνῳ, ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ταὶ. 44} 6 Ζαεεῖ,. 
σβϑίρ.326) ; αὖ μαηᾶϑ οἵ Β]1]}4 ἢ} μ ρϑύβοι οὗ Τολη, [υδι.ἀταϊ.490.3(Μ.6. 
5840); [6β5ὺ5 1Π]5 ἐχρεοΐδίοη οὗ ΜΙ βββιδῇ ἔγοπι Τα ἢ ἀπά ἴτοτῃ 
1μενὶ, Πιρρ.δεν. ας. το(ρ.31τ.10,26). 

Ὁ. Βοτεῖ. ἀἰβεποίίοι δοίψαοῃ {μ6 Γγίβὲ ἀπα 7658; 1. (δ Π}5 
τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ὑπέθετο... γεγονέναι... ἐξ ᾿Ιωσὴφ καὶ Μαρίας... καὶ μετὰ 
τὸ βάπτισμα κατελθεῖν εἰς αὐτὸν τὸν ἀπὸ τῆς ὑπὲρ τὰ ὅλα αὐθεντίας, τὸν 
Χ. ἐν εἴδει περιστερᾶς... πρὸς δὲ τῷ τέλει ἀποστῆναι τὸν Χ, ἀπὸ τοῦ 
"]ησοῦ, καὶ τὸν ᾿Ιησοῦν πεπονθέναι...τὸν δὲ Α΄, ἀπαθῇ διαμεμενηκέναι 
[τϑὴ.ἢα67.1.26.τ(}.7.6868); ΗΙΡΡ..αεν.7.22(ρ.221:.3; Μ.τ6.3342Ὰ) Ξε 1. 
το. 2τ(}.281.12; 3438) ; (σι Ιἀδη ἼΠδα ντῇ Η. σδοβέ, ᾿ὑριρῃ ἦεν. 
28.1τ{(Ρ.314.5; Μ.4τ.380Ὰ}); ΤΠΗατ, ἤαεν,2.3(4.320); οἴ, βγάλ] αν ἀοοσίτιπε οὗ 
ἘΡΙοπίϊο5, ΕΡΙΡΗ. ἤσεν.30.3(}.337.7; 4008); απ οὗ ΒἸςΠςΖαῖς5, ΠΊΡΡ. 
ἔαεγ.το.2ο(Ρ.284.13; 24420); 2. ΕἸ ϊοηϊΐς ᾿Ἰησοῦν...δεδικαιῶσθαι ποιή- 
σαντα τὸν νόμον" διὸ καὶ Α΄, αὐτὸν τοῦ θεοῦ ὠνομάσθαι καὶ ᾿Ϊησοῦν, 
ἐπεὶ μηδεὶς τῶν ἑτέρων ἐτέλεσε τὸν νόμον" εἰ γὰρ καὶ ἕτερός τις πεποιήκει 
τὰ ἐν νόμῳ προστεταγμένα, ἦν ἂν ἐκεῖνος ὁ Χὶ, δύνασθαι δὲ καὶ ἑαυτοὺς 
ὁμοίως ποιήσαντας Χ'. γενέσθαι Ηϊρρ.ἠαε».7.34{0.221.12; Μ.16.33428}} 
τινὲς γὰρ ἐξ αὐτῶν καὶ Ἀδὰμ. τὸν Α΄, εἶναι λέγουσιν, τὸν πρῶτόν τε 
πλασθέντα καὶ ἐμφυσηθέντα ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ ἐπιπνοίας ἘΡΙῚΡ.λαεν.3ο.: 
(Ρ.226.5; Μ.41τ.4004}; , ΕἸομοζαῖῖα αὶ. δὲ ἕνα οὐχ ὁμολογοῦσιν, ἀλλ᾽ 
εἶναι τὸν μὲν ἄνω, αὐτὸν δὲ μεταγγιζόμενον ἐν σώμασι πολλοῖς πολλάκις 
καὶ νῦν ἐν τῷ ᾿]Ιησοῦ ΗΪρρ.ἤαεν.το.2ο(Ρ.284.1τ0; Μ.16.34420}; ΤΠατ. 
ἐμαόν.2.7(4.333); 4. Τδοσοῖμ5 οὗ Βγυζαπίϊαη ; τροιίησ ἀδβογ δε ἃς 
ἔκ τῃαὶ οὗ (δγυϊπίῃυς, ΗἸΡΡ..αεν.}.35(0.222.0 ; Μ.16..33434). 

Ἐ. ψαϊθηῖ. τοδοπίησ; 1. (υῖθὶ ἂπα Η, ἀποβὶ 89. δδοηβ τὸν 
ΪΜονογενῆ πάλιν ἑτέραν προβαλέσθαι συζυγίαν... Χ., καὶ πνεῦμα ἅγιον 
εἰς πῆξιν καὶ στηριγμὸν τοῦ πληρώματος ἴγεπ.λαεν.1.2.π(},7.4ὅτ1Α}); 
ἐπιπροβληϑεὶς οὖν ὁ Χ',, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ὑπὸ τοῦ Νοῦ καὶ τῆς 
Ἀληθείας ΗἸρΡ.᾿λαον.6.21τ(0.159.2; Μ.16.3230})}; ΤΠατ ἀῶδν.τ.7(4.208); 
(Π15 θεὶπσ πρῶτος Χριστός, Ἰτοπ.ἤαθν.1.3,τ(468.}); 2. “ΟΠ  γΙϑι᾿ 14 επ1|- 
πε ψ ἢ ϑοίθυ Οὐ [685 οὐ ἴζοροβ, ὑγοαυοεα Ὀγν 41} [6 δδοῆϑ, 
ἔτοπ. λαον.1.2,6(Μ.7.4654); Ἐπατλαεν.1.7(4.208); [ἢ15 Ὀεὶηρ δεύτερος 
“Χριστός, Ἰτοπ.ἤαον.τ.3.τ(4684}; 8. ΟΠ δέ Βοτὴ οὗ Ματν προβαλέσθαι 
αὐτὸν καὶ Χ,, υἱὸν ἴδιον, ἀλλὰ καὶ ψυχικάν᾽.. «εἶναι δὲ τοῦτον τὸν διὰ 
Μαρίας διοδεύσαντα καθάπερ ὕδωρ διὰ σωλῆνος ὁδεύει [γχ6,Παδγ.1.7.2 
(Μ.7.5124); Ἐριρἢἀαον.31.22(ρ.410.22; Μ.41.5178); 4. (Βηδὶ {πὲ 
Σωτήρ ἀεβορπάϊηρ ἀροὸπ (μτβέ Ῥοόσγὴ οὗ Μαῖν αἱ Βαρι5π|, Ιτεπ. 
μαον.1.7).2(}1.7.5164}; ΕΡΙΡἢ ζαθν.31.22(ρΡ.420.7; Μ.41.5176}; Βαποα 
5. 1 ΟΥά 15 ἐκ τεσσάρων τούτων σύνθετον ; ἸδΠος 4]50 ἔπαθε... ὁ ψυχικὸς 
Α., καὶ ὁ ἐκ τῆς οἰκονομίας κατεσκευασμένος μυστηριωδῶς, ἕν᾿ ἐπι- 
δείξῃ αὐτοῦ ἡ μήτηρ τὸν τύπον τοῦ ἄνω Χ΄., ἐκείνου τοῦ ἐπεκταθέντος 
τῷ σταυρῷ Ιτοη.᾿αεν.1.7.2(Μ.7.5138,516Ὰ); ΕρΡΙρΙ. δαεν.31.22(ρρ.410. 
28,420.τὸ; Μ.41τ.5178,0); οἷ. τὸν ἐπιφανέντα Σωτῆρα λαβεῖν φησιν, ἀπὸ 



χριστός 

μὲν τῆς Ἀχαμὼθ τὸ πνευματικόν, ἀπὸ δὲ τοῦ δημιουργοῦ τὸν ψυχικὸν 
ἐνδεδύσθαι Χ΄, ἀπὸ δὲ τῆς Οἰκονομίας περιθέσθαι σῶμα ψυχικὴν ἔχον 
οὐσίαν, ἀῤῥήτῳ δὲ σοφίᾳ πεποιημένον πρὸς τὸ ἁπτὸν καὶ ὁρατὸν 
γενέσθαι καὶ παθητόν Τπάϊ, ἤαογ.1.7(4.300); 6. τὨτουρῃ πιιΐμαὶ] 
Ῥδυτς ρϑίιοη οὗ βθου5 ἐπ ΘΒ ἢ ΟἸ ΠΟΙ 5 Ομδυδοίουβι105, 811} ραγίακε οὗ 
σπατϑοίοσ οἵ Χριστοί, Ἰτοη ἤαεν.1.2.6(Μ.7.464}). 

- Εις ΒΑΒΙΠ65᾽ ἰοαομίῃρ, οἵ. ῥαίϊγεηι.. τα ξῖδδε ῥγωμπορείη ΝΗ 
δ: (εἰ ἄτης 6556 φμΐ ἀϊοιίμν Οἠγισίμ5) τ [ϑεγίαίεην ἐγεάομίτμ οἷ, 
α ῥοϊεείαϊσ ἐόν φεΐ τα άπη ἠαδγιοαυεγηξ οἰ. ἀρῥαγμῖδσο θεὲ τη 
ἐεγγα βονείηεηι, Ιτοπ.λα67.1.24.4(Μ.7.677}). 

σ. αἰξποεοι Ὀοίνγθεη (μσιϑὶ δρα Ἰοροβ ; 1, δος. Ῥ48] οὗ ϑαπιο- 
βαΐα ὁ λόγος μείζων ἣν τοῦ Χριστοῦ, Χ΄ γὰρ διὰ σοφέας μέγας ἐγένετο... 
ὁ λόγος μὲν γὰρ ἄνωθεν, ᾿Ιησοῦς δὲ Χ, ἄνθρωπος ἐντεῦθεν ῬΑῸΪ. στη. Κγ. 
(Ρ.221.4); οἴ. ἄλλο μὲν ἡ σοφία, ἄλλο δὲ ᾿Ιησοῦς 1δ.(0.3233.3}; οὗτος... 
Χριστοῦ μὲν ὄνομα ἐνδεδυμένος, ᾿Ιουδαίων δὲ τὸ φρόνημα ἐπανῃρὴη- 
μένος, λόγον ΧΙ. ὁμολογῶν, οὐκ ὄντα δὲ τοῦτον διανοούμειος ἘΡΙΡΏΉ. 
ἠμαένιδε. (Ρ.13.12: Μ.42.280), Παῦλος ἀνύπαρκτον Χ, ὀλίγον δεῖν 
διαβεβαιοῦται, λόγον προφορικὸν αὐτὸν σχηματίσας, ἀπὸ Μαρίας δὲ καὶ 
δεῦρο εἶναι 70.1).ἐαεν.65(Μ.04.717.4}; 2. ἀος. Μαγοθ!]ὰβ τήρει ὅπως 
διὰ τούτων Μάρκελλος τοῦ ᾿Ϊησοῦ καὶ Χριστοῦ ὄνομα...οὐ βούλεται 
κεῖσθαι ἐπὶ τοῦ λόγου ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς σαρκὸς ἧς ἀνείληφεν Ἐλπι5.Μαγεεὶ!.2.5 
{Ρ.44.12; Ν.24.Βοοα); ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο. διὰ τοῦτο τοίνυν τοῦ 
λόγου μνημονεύων φαίνεται μόνου' εἴτε γὰρ ᾿Ϊησοῦ εἴτε Χ, ὀνόματος 
μνημονεύει ἡ θεία γραφή, τὸν μετὰ τῆς ἀνθρωπίνης ὄντα σαρκὸς τοῦ 
θεοῦ λόγον ὀνομάζειν φαίνεται Δέαγοε!], {γν.42 ἈΡ.Ευβ ]αγεοῖ!.2.3(0.43. 
322; Μ.24.7070) ; Επι5.6.1}.2.2(ρ.100.24; Μ.24.0018}; 8. οΥΠοσοχΧ σσι- 
ἀοχηηδίοι οὗ διισῃ ἰρϑοβίησ, ΠΉΡ]ΟΙ ὁ κυρίως υἱὸς θεοῦ, θεὸς 
λόγος, θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία, ὁ καλούμενος Χ. ΟτΟὗεἶ5.χ.66 
(0Ρ.120.22; Μ.11.785 4}; ἜΧΡΙ ΟΕ, οἵ. πῶς εἶναι Χριστιανοὶ δύνανται οἱ 
λέγοντες ἄλλον εἶναι τὸν υἱὸν καὶ ἄλλον τὸν τοῦ θεοῦ λόγον; ΑἸ1Π.Ερ. 
Ἐρία.2(Ρ.5.2ο; Μ.26.το530) ; 4. Νιαβίζουδη βερδσαίϊος οἱ Ὁ γβῖ ἔγοϊῃ 
Τιοροβ ἔοικε... καταμόνας τῷ ἐκ γυναικὸς καὶ ἐκ σπέρματος τοῦ Δαυείδ, 
τὸ Χ. ὄνομα, διὰ τοῦ κεχρίσθαι τῷ ἁγέῳ πνεύματι: δεηθείη δ᾽ ἂν οὐ- 
δαμῶς, τό γε ἧκον εἰς ἰδίαν φύσιν, ὁ ἐκ θεοῦ λόγος τοῦ τοιοῦδε χαρίσμα- 
τος. ..« ἐοικέναι γε μὴν οὐχὶ δήπου μᾶλλον τῷ ἐκ θεοῦ πατρὸς φύντι λόγῳ 
τὸ Χ. ὄνομα βούλονται Γγτιβγιι, (ς1.7260,Ε}; ἢ τοίνυν λεγέτωσαν τὸν 
ἐκ. θεοῦ πατρὸς λόγον εἰς ἰδίαν κεχρίσθαι φύσιν... ἤγουν διδασκέτωσαν 
πῶς ἂν νοοῖτο Χ,, ὃ μὴ κεχρισμένος 1ῤ.(7434); 1Ὁ.(7460}}; εἴ τις λέγει 
θεὸν ἢ δεσπότην εἶναι τοῦ Α΄. τὸν ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγον...ἁ, ἔ, 16. 
Ἐ}.τ(ρ.41.8; 52,760); διὰ τοῦτο καὶ Χ, ὁ θεὸς λόγος ὀνομάζεται, 
ἐπείπερ ἔχει τὴν συνάφειαν τὴν πρὸς τὸν Χ', διηνεκῆ Ἰὰ.Ν ἐπι.2.8(Ρ.4ς. 
41; 6},500); εἴ τις ἀντιποιεῖται Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας τοῦ εἰπόντος 
ἄλλον εἶναι τὸν θεὸν λόγον, καὶ ἄλλον τὸν Α΄. Τυπίπ, εοη .(ρ.02.27; Μ', 
86.1οχ74}; πρὶ γιηρ ἀοοίτιηθ οὗ ὑνγὸ (Βγβίβ, οὐ ΟΠ σιβὲ ἀἰντα θα ̓ ηΐο 
ἘΟ ῬΟΥΒΟΠΒ ὡς ἑνὶ Χ', καὶ υἱῷ τὰς ὑπὲρ ἀνθρώπον φύσιν προσνεμοῦμεν 
φωνάς, οἱ δὲ διιστάντες εἰς δύο πρόσωπα δύο που πάντως ἐπινοοῦσιν 
υἱούς Ογτιεαρί. χίϊ σαρ.τ4{Ρ.20.6; 61.150Ὲ}; ΔΝ ει.τοτίρ.18.22; το Ὰ}); 
αὐτὸς ἡρμήνευσε τῆς συναφείας τὴν δύναμιν' οὐ γὰρ ἔστι, φησί, τὸν θεὸν 
λόγον ἄνευ τῆς ἀνθρωπότητος πρᾶξαί τι. ὁμόφρονες οὖν ἀλλήλοις καὶ 
ὁμογνώμονες κατὰ σέ...πῶς οὐ δύο Χ', καὶ υἱοὶ καὶ κύριοι ἐξ.2.8(ρ.46. 
21: 510); 10.2.τοίρ.48.1τς ; 544}; ΤΗάι.εῤ.143(4.1238); 1,δοπῈ. ΗΝ ει. 
2.42(Μ.86.15074}; Νεστοριανοὶ καὶ τὸν θεὸν λόγον Χ. καλοῦντες, καὶ τὸν 
ἄνθρωπον κεχωρισμένως Χ., ὀνομάζοντες Τιβίπ. ἐοπ  {(ρ.00.22; τοι 5 Ὰ}; 
εἰ δύο ὑποστάσεις, ἄλλος καὶ ἄλλος" καὶ ἔσονται δύο Χ." ἢ ἄλλος ὁ Χ, 
ἢ ἄλλος ὁ θεὸς λόγος, καὶ οὐκέτι εἷς υἱός Το. ινοίεμὶ, Ο(δ.9 5. 1408}; Ὀαΐ 
οὐ.. ἔχομεν δύο Χ, Νεκῖ, (γ.12(ρ.281,5}; 5. οὐ οάοχ τοδομῖηρ ὁ Χ. 
πρὸ τῆς σαρκώσεως ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς ὡς Χ΄, ὠνόμασται...εἰ δὲ Χ, 
καθὸ θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία πρὸ αἰώνων ἐστίν, οὕτω καὶ καθὸ 
Χ., ἕν γὰρ καὶ τὸ αὐτὸ ὧν τῇ οὐσίᾳ Ἡντηξη.ἐβ.Ο(ρΡ.329.13,330.1)}; τὸ 
ὄνομα... Χριστοῦ, ὡς ταυτησὶ τῆς προσηγορίας πᾶσαν ἐχούσης τοῦ 
θείου κηρύγματος τὴν δύναμιν. καὶ τοῦτο... ἐδίδαξεν ὁ μέγας Βασίλειος 
ὐνήνο τοῦ Χ,, προσηγορία τοῦ παντός ἐστιν ὁμολογέα: δηλοῖ γὰρ τὸν 
πατέρα τὸν χρίσαντα, τὸν υἱὸν τὸν χρισθέντα, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ᾧ 
ἐχρίσθη..-χρὴ δὲ κἀκεῖνο προσθεῖναι...ὡς οὐ χρὴ λέγειν, μετὰ τὴν 
ἀνάληψιν οὐκ ἔστι Χ, ὁ δεσπότης Χ'.,, ἀλλὰ υἱὸς μονογενής ΤΠαΐ.6}.146 
(4.1270}; ἦ..Χριστοῦ προσηγορία σημαντική ἐστι δύο φύσεων, ἤγουν 
οὐσιῶν ἡνωμένων κατ᾽ οὐσίαν ἀσυγχύτως καὶ ἀτρέπτως, ἐν ἑνὶ καὶ τῷ 
αὐτῷ ἀτόμῳ ἤγουν προσώπῳ ῬδτΩΡΗ.Ἡ ᾿αηορὶ,9.4(0.634). 

Η. τεϊιυϊβείοη οὗ δα {παὶ ᾿Δεποῆοδίίοα οἱ {Πτῖθὲ ΜΗ σοφία 
τηθ Κο5 (Ἡγίβί ἃ ροάήεϑς, ᾿ιαὶ. 1.61 Ζαεεβ. το(ρ.7). 

1. ΔΡΡ]οϑ οι οὗ {π||6 Χριστός ἴο Εἰ ΠπΊ5 6} Ὲ Ὁγν απο, Τηαί ἤμαόν. 
τ.26(4.321). 

«]. οὗ Οβυβίίδηβ, 5. {Π086 ἀποϊπιίδα ἴῃ ὈΑρΡ 5πὶ (ν. χρέω), ΟΥ᾽ ἃ5 
Ρϑγίακουβ οὗ (ἢ σιϑὲ οἱονεὶ γὰρ καθ᾽ ἕκαστον ἅγιον Χριστὸς εὑρίσκεται, 
καὶ γίνονται διὰ τὸν ἕνα Α΄. πολλοὶ χ. οἱ ἐκείνου μιμηταὶ καὶ κατ᾽ αὐτὸν 
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χαρακτῆρας...τοῦ Χ, προσλαμβάνουσιν οἱ φωτιζόμενοι... ὥστε ἐν 
ἑκάστῳ γεννᾶσθαι τὸν Χ΄. νοητῶς. καὶ...ἡ ἐκκλησία... «ὠδίνει, μέχριπερ 
ἂν ὁ Χ. ἐν ἡμῖν μορφωθῇ γεννηθείς, ὅπως ἕκαστος τῶν ἁγίων τῷ 
μετέχειν Χριστοῦ χριστὸς γεννηθῇ... οἱονεὶ χ᾿ γεγονότων τῶν κατὰ 
μετουσίαν τοῦ πνεύματος εἰς Χ, βεβαπτισμένων Μεῖῃ γρ. 8. δίρ.9ο.0; 
Μ.18.1490}; εἶεν δ᾽ ἄν.. «πλείους οἱ ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτὸν Χ, χρηματί- 
ζοντες, περὶ ὧν εἴρηται, μὴ ἅψεσθε τῶν χ. μου...οἵ τε εἰς αὐτὸν 
πεπιστευκότες καὶ τοῦ ἁγίου τῆς ἐν τῷ Χ', παλιγγενεσίας χρίσματος 
κατηξιωμένοι, καὶ οἱ δυνάμενοι λέγειν... μέτοχοι τοῦ Χ,, γεγόναμεν 
Επ5.4.6.4.τ6(ρ.τρο.24; Μ.22.3178); χ. γενήσονται πνεύματι τῆς αὐτοῦ 
εὐωδίας χρισθέντες 1ἃ.6.1..3.τ5(ρ.173.2; Μ.24.το200) ; διὰ τοῦτο Χ. 
ἐπεκλήθη, ἵνα τῷ αὐτῷ ἐλαίῳ, ᾧ αὐτὸς ἐχρίσθη, καὶ ἡμεῖς χριαθέντες 
γενώμεθα χ., τῆς αὐτῆς, ὡς εἰπεῖν, οὐσίας καὶ ἑνὸς σώματος ΜβοιλΛερ. 
ἠονρι.42.1(Μ.34.7]720}); ἡμεῖς, καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι κατακεχρισμένοι, 
τὴν τοῦ Χ. κλῆσιν ἐσχήκαμεν (γτ.].ε.0: τ8(Ν1.72.6480) ; χριόμεθα δὲ 
τῷ παλαιῷ [ζοπ]. ἁπλῷ] ἐλαίῳ, ἵνα γινώμεθϑα χ. { ιδιφμ εἰ γε5 ῥ.137 
(Μ.6.12800); Χριστοὺς οἷδεν τοὺς ζῶντας κατὰ Χριστόν ιδίγαϊ.7", 
Ειμινελ.8.82(Μ.86.2268.4); χ. ὁμοίως καλεῖ, καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας μὲν 
χρῖσμα, τὴν δὲ τοῦ Χ. εὐσέβειαν κεκτημένους Ῥτος, Οεη.530:2(Μ.8 7, 
4164); Οοβπι. [πα,ἰ0.5(ΜΜ.88,2530}; 10.}. [ι9.4.0(}.04.11258} οἱ. 5. 
ἔλαιον ; δπορ, ὉΠατοῇ ἀδϑου δα α5 “ΓΠεϑὶ᾽ Χὶ, ... τὸν χρισθέντα λαὸν 
εἰς βασίλειον ἱεράτευμά φησιν ΑἸ ἐχ.05.27:8(}1.27.1524). 

ἘΧριστοτερπής, ἀεἰϊρηϊτης τη Οἰγῖδὶ, 10.1).καγη ἱδθορ. τ 27(ρ.3 00: 
Μ.οὔ.8254). 

ἘΧριστότης, ἡ, (ὐγιδί-ξοοΐ πάντες τὴν κυριότητα αὐτοῦ καὶ Χ'. 
ἐπιγνόντες Χριστιανοὶ ἐπεκλήθημεν Ὀτάντη. Τγτη.4.0(Μ.30.8488); πῶς 
«εὐτὴν Χριστοῦ φύσιν ὀνομάσομεν; Χριστότητα; ἀλλ᾽ οὐδεὶς τῶν 
θεοπνεύστων εἴρηκε τοῦτο Το.ὮὉ.. [αζοῦ. 35 (Μ.04.14.5324}} εἰ μέα φύσις 
τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἕνωσιν, πῶς ὀνομάζεται; Χριστότης" δηλαδὴ ἡ 
θεανθρωπότης 14 υοἰμημί, Β(Μ.ος.1404). 

Χριστοτόκος, (λγέει-ῥεαγίηρ, τοῖο 15 τιοίμον οὗ Οἠγῖδὶ, δα}. ἀπὰ 
βαθβδί., οἱ ΒΝΥ; 

Α.. δ ρΙογεα Ὀγν Ναβίουιβ ἴῃ ρἶθοθ οὗ θεοτόκος αν.» νοι ἢ 
το]θοίρά, οἵ. δε οἰ υἱγρίπουι Οἰτγιϑιοίοεο αμδὶ σηὶ ἐην (προ 
φμοάαη) ἄδο ἱγαείαγε ἀτυΐπαγμα. ἀαηῆς ἐπι ἰπεοίοεοη νοεαμπίες Ἠυη 
Ῥεγμονγεξεμηί, Νεβί.ρ.χ(ρ.167.4}; πανταχοῦ τῆς θείας γραφῆς... 
γέννησις ἡμῖν καὶ πάθος οὐ τῆς θεότητος ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ 
Χριστοῦ παραδέδοται, ὡς καλεῖσθαι κατὰ ἀκριβεστέραν προσηγορίαν 
τὴν ἁγίαν παρθένον Χ', οὐ θεοτόκον ἸΔ.6ῤ.(γν.2(0.31.3; Μ.17}.528}; αὐ 
απο φιΐάσηι υοσον, φῶς ἐδὶ θεοτόκος, πῖδὶ δξεεμπάμηη ἀῤῥοϊτματῖς οἱ 
ἄγ βιγονόη αὐ ορηξδιομθηῦ παίϊμγαγνι ῥγογεγαίμν, υοίεη δες 
ἀϊΐεεγε πον γεείφίο; πὲς ἰαριεῃ απιδῖσο, φμίη μᾶθς νοχ θεοτόκος {1 
τος εεάαὶ, φαε εδἰ Χριστοτόκος, ἰαγιφέαηε ῥγοίαίας αὖ οηρεί 5 οἱ 
ἐναη εἰ ἑἰς, Ἰὰ,ἐρ.6(ρ.181.21); τὸ προελθεῖν τὸν θεὸν ἐκ τῆς Χ. παρθένου 
παρὰ τῆς θείας ἐδιδάχθην γραφῆς Ἰ(.56γ51.11{(Ρ.27}.25); τὸ Χριστοτόκος 
ἄϊεονε τμῖ! αἰτιᾷ ςτι, φατε σονεμηέποηι ἀφται ἐς οἱ πιρηαητία! τς γϑὴι 
εοηἤέενί; Ἰὰ. Ξογη Ἰδ(ρ.3203.8) ; υἱὸν γὰρ ἐγέννησε θεοῦ καὶ ἡ Χ', παρθένος 
14. φέγη,τοίρ.274.14); φμΐ ἀϊεῖ! θεοτόκος, 51 εἰ ἀνθρωποτόκος ἀϊναὶ, 
Χριστοτόκος ἀἴσαϊ, φμοά πορίοη οἱ! ἀμαγμηι εἰρηίβεαιτο παϊέγανιρη, 
1ν.τϑ(ρ.312.20); οὐδαμοῦ τοίνυν ἡ θεία γραφὴ θεὸν ἐκ τῆς Χ. παρθένου 
λέγει γεγεννῆσθαι, ἀλλὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἰά,ΑρΟγγ.6}.4ο(Ρ.24.22; 53. 
1148}; θεοτόκον μὲν οὐκ εἶναι λέγων τὴν ἁγίαν παρθένον, Χ. δὲ μᾶλλον 
καὶ ἀνθρωποτόκον ΟντιΟὐγιηι (1.716 0); Τμάτ. αθ,.4.12(4.371}; οὐκ 
ἔλεγε γὰρ ἕνωσιν τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ δύο ὑπο- 
στάσεις ἔλεγε καὶ διαίρεσιν. ὅθεν οὐδὲ... Μαρίαν ἐκάλει θεοτόκον, ἀλλὰ 
Χ. ΤΙΠροπΐ.Β, ςεεὶ.4.4(}4.86.12216); Εναρτ..ε.1.2(ρ.7.}; Μ.86.2.4244). 

Β. τηῖβ βαθεετατοι το)εσίοα Ὀν Οντ] ἀπα συ ροθαδηΐ οὐϊποάυχ 
τιροϊορίαηβ, οὐ ἡσομπα ἴῃ] ἵ. [{ ΠΏΡ]165 το)εσιίοη οὐ (Βγίβι 5 
αἰνταῖῖν εἰ λέγοιεν... «ἥκιστα μὲν θεοτόκον ὀνομάζεσθαι δεῖν τὴν ἁγίαν 
παρθένον, Χ. δὲ μᾶλλον, δυσφημοῦσιν ἀναφανδόν, καὶ τοῦ εἶναι θεὸν καὶ 
υἱὸν ἀληθῶς ἀποσοβοῦσι Χριστόν. εἰ γὰρ εἶναι πιστεύουσι θεὸν ἀληθῶς 
αὐτόν, ὡς καθ᾽ ἡμᾶς γεγονότος τοῦ μονογενοῦς, ἀνθ᾽ ὅτου καταπε- 
φρίκασι θεοτόκον εἰπεῖν τὴν τεκοῦσαν αὐτόν, κατά γε φημὶ τὴν σάρκα; 
νγιλγ, (51.726Ὰ}; Τάτ. ΑΒασιορηδετ4(Μ.07.15378) ; 70.}}). {.6.3. 
12(Μ.04.10328})}; 2. ἘΠΙΘ σοι] Ὀδ6 ἀρρ δα ἴοὸ οἴμοιβ Ὀθβι65 ΒΝ 
ἄτοπον γὰρ οὐδέν, κἂν εἰ ἕλοιτό τις καὶ τὴν ἑκάστου τῶν κεχρισμένων 
μητέρα Χ. ἀποκαλεῖν Ογτ.ἐῤ.τ(ρ.14.28; ς23.70}; οὐκ ἂν ἁμάρτοι τἀλη- 
θοῦς, εἴ τις ἕλοιτο λέγειν ὡς αἱ μὲν τῶν ἄλλων μητέρες Χριστοτύκοι 
μέν, οὐ μὴν ἔτι καὶ θεοτόκοι, μόνη δὲ παρ᾽ ἐκείνας ἡ ἁγία παρθένος 
Χ. τε ὁμοῦ καὶ θεοτόκος νοεῖται 1δ.{ρ.15.1; 84); πεποο, ψν 116 (1{]ς 
1156} Ι5 σοιῃηθ 486, 1 15 Ἰπβάοραυκία ψὴπουΐ θεοτόκος; ὁ μὴ 
ὁμολογῶν τὴν παρθένον Χ., οὐδὲ τὸν Χριστὸν ὁμολογεῖ ὅπερ ἐστί"... 
ἀλλ᾽ οὐκ ἰδίως σημαντικὴ προσηγορία τῆς παρθένου ἁγίας, τὸ Χριστο- 
τόκος" καὶ αἱ μητέρες γὰρ Δαβὶδ καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν ἱερέων, Χ. 
ὀρθῶς λέγοιντο ἄν Τ,ιΘοπί. Η. Ν εεὶ.4.48(ΜΜ.86,17200); 10.0. 3.0.3.121(Μ.04.. 

εἰκόνα ὄντα θεοῦ μεμορφωμένοι 0 τ. Γο.6(3:; Ρ.115.17; Μ.14.2120); τοὺς  10324}; Χ. γὰρ καὶ ἄλλαι τῶν προφητῶν καὶ βασιλέων μητέρες, μόνη δὲ 
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θεοτόκος, ἡ ἁγία θεοτόκος Μαριάμ τὰ, Ν᾿ 651.43(Μν0ς.2240}); 3. ἀοοίγηθ᾽ 
οἵ ἐηρρηη φῶ! ο Ἰδιονναίμη! ἸοΥ ὈΪα 5 115 πδε ἔργον γὰρ γέγονε τῆς... 
ἑνώσεως, τὸ ποιῆσαι θεὸν τὸν ληφθέντα, καὶ ἄνθρωπον κληθῆναι τὸν 
λαβόντα’ ἐπεὶ οὖν ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος...ἐστὶν ἐκ παρθένον, ὑπομεῖναι 
λέγεται γέννησιν ὁ λόγος ὡς τὰ τούτου οἰκειούμενος ἴδια" ἴδιον γὰρ 
σαρκὸς τὸ γεννᾶσθαι, καὶ διὰ τοῦτο κυρίως...θεοτόκος ἡ παρθένος 
ὑπάρχει καὶ οὐ Χ΄, ῬΑΡἢ.Η  ῥαπορί,4.τ(ρ.611); 4. οοπδεσθεπος οἵ 
Νεβ(ΟΣΔη νῖονν παῖ πηΐίοη οὗ Ὠδίχοβ 15 βαρβεααεπε τὸ ΟΠ τὶβί ΒΒ 
Βυτηδῃ Ρεπασαίίοπ μετὰ τὴν ἕνωσιν αὐτὸ τὸ χρίσμα γεγενῆσθαι 
πάντως ὁμολογήσουσιν" εἰ δὲ μετὰ τὴν ἕνωσιν κέχρισται, τὴν δὲ 
ἕνωσιν οὐ βούλονται λέγειν πρὶν ἐκ τῆς παρθένου τεχθῆναι, οὐδὲ Χ, 
οὐκέτι πρὸς αὐτῶν ἡ παρθένος ὁμολογηθήσεται. εἰ γὰρ Χ., πάντως ὅτι 
καὶ θεοτόκος" εἰ δὲ οὐ θεοτόκος, οὐδὲ Χ, Ογτ,ἀεῖρ. ΒΜΤΥ͂ ο(ρ.22.38; Μ. 
16.2658); 5. Χ. 15 ΠῸ Τῆοτα βουὶρίαταὶ ὑπᾶπῃ θεοτόκος, ἴ,ἐῤ.τοίροΣτι. 

35) 5.358). "Α- 
(, μδησε βυθβταϊοη οὗ Χ. οὐ ἀνθρωποτόκος ἴον θεοτόκος ΔΠ8- 

1ποιηαί1Ζοα, πίη. ἐση .(Ρ.02.2; Μ.86.10158}; ἀπ [5 τιβ6 Τυγπ θα 85 
ὍΘ ΘΡΟη οὗ ἀτριηθηΐ ἀραῖπϑὶ ΜΟπορηγϑίίεβ οἶδα δὲ τοὺς... λέγοντας 
τὸν Χριστόν, ἦ Χριστός ἐστιν, μηδενὶ εἶναι ὁμοούσιον καὶ μήτε θεὸν 
εἶναι μήτε ἄνθρωπον. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, οὔτε θεός ἐστιν ὁ Χριστός, 
οὔτε θεοτόκος ἡ παρθένος, ἀλλ' ὡς λέγουσι Χ. κατὰ Νεστόριον Ἰδιιθῖ. 
ΜΝομ.ἐρ.(Μ.86.9134}); εἰ μὴ δύο φύσεις θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μία, 
τίς ἰδίως Χριστοῦ ἐστὶ φύσις; ἄρα γε ὄντως καθ᾽ ὑμᾶς Χ. ἡ ἁγία 
παρθένος καὶ οὐ θεοτόκος λέγοιτο Τ,δοηϊ ΗΔ ΡΙομορ ἧι. 5 (Μ.86.τϑοολ). 
ἘΧριστοτύπος, ἐγῥείγίηρ Ογῖσέ; οἵ ἴβαας, ΤΕριρῃἤοηι.2(Μ.43. 

4520). 
᾿ ἘΧριστόφατος, «ῥεαξίηρ οἱ Ολγίεὶ, Ἐπάος Ογρν.τ(Μ.85.8448). 
Χριστοφιλής, (λγῖεί-ἰουίηρ, ΤΟτιΝ γ95.πόμι,7.22 ἐπὶ 70.(ρ.242.1}). 
ἘΧριστόφιλος, -- ἔοτερ'., (οβτη, ΤΠα. ἑοῤιρτοσπι. 2 (Μ.88,530). 
ἘΧριστοφονία, ἡ, τργάον οὗ ΟΠ γε, Ντοῖ. Μς.3:τ2(ρ.205.18), 
ἘΧριστοφόνος, ὁ, την άσγογ οὐ Οὐ γίδι, Βδ5. δ ρῖν.25(3.218Β: Μ.32. 

1128); εἰσῆλθεν εἰς τὸ συνέδριον τῶν Χ. ὁ Χριστοφόρος Οὐ Ν Υ55.δέεῤῆ,. 
2(Μ.46.724}). ᾿ 

ἘΧριστοφόντης, (ἠγιει-οἰαγίηρ, (τι ΝᾺ 2.οαγη.2.τ τσ τς 45(Μ,37. 
11364}. . ᾿ 

ἘΧριστοφόρος (ἘΧρηστοφόρος), Ολγίεἰ-δεαγίηρ, 1.6. ΠΕ οΥ ἴη- 
βρίτραὰ Ὁν (Ἠτβο; Ε. οὗ Ομ γιβείδηβ ἴῃ βϑη. ἐστὲ. οὖν...θεοφόροι καὶ 
ναοφόροι, Χ΄., ἁγιοφόροι ἴσπηι, ξρ[.0.2; ΔΊΆ..4).3.45(}1.26,4170); ὁ Χ. 
ἀνὴρ ὡς θεός ἐστιν ἐπὶ γῆς ΤΑΤΗ,2α:55.3ο(.28.2374}; Χ. γενόμεθα, τοῦ 
σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος εἰς τὰ ἡμέτερα ἀναδιδομένου μέλη 
Οντ. Ἡ. εαἰφεῖι.22.3.; 2. Οἱ Ἔβρϑοία!]ν ἱπϑρί γα ρεγβοης : Ἀροβε!θ5, ΑἸΉ. 
δε, (Μ.25.120); Αἀδηη, ἀταὶ, ς.22(ρ.218,18; Μ.1..18618}; Τηλτίγυβ, 
1 υ5.ἡ.6.8,1το.3(Μ.20.7648); ΟΥ̓ Ν γ85. δέοῥὰ,2(}1.46.721Ὰ}; 10.(7 244); 
οἱ ἃ σοηδεογαϊβα ν]τρίη, ΑἸΏ.υ.ἀνοη, ο(Μ.26.932Ὰ}; οὗ (οποίαπεῖπθ 
τοῦ ἀοιδίμου καὶ Χ. τότε βασιλεύοντος Υ΄. Βαεΐι Σ 7δ(ρ.251.22}; 3. ἃ5 
Οοαγίεθν Π|6, τῷ τεμιωτάτῳ καὶ Χρηστοφόρῳ ἅπα Παφνουτίῳ 
Ριδομά,τοτδι; 4. Ἰτῆροῖϑ. οἱ {πὸ Πδατὲ οὐ 801}, Οὐ. Ναζιραγηε.,2, 
38.8(21.37.0674); Πα4.}6}7.82(ρ.τοβ.22); οὗ τουτὶ οἱ ἔμοβα ψῆὸ 
Ῥταῖβα (σοά, Οὐ ΝΖ. εαγν.2.2.7.313(Ν1.37.15754}); οὗ Ιονα, ΝῊ πίον. 
25(Μ.79.11250); οἵ Ῥαρξβηηα! τναῖεσ, νγ, Η. ῥγοεαίεείι τς ; ταεῖ,, οὗ 
τηΔΤίν 8 ροαν Χριστοφόρου.. ναοῦ (Ὦτγ5. αν. {ε|.3(2.6758); οὗ τὰς 
Ὀοαΐ οὗ 1,5.8:22, ῃγνβ,ἑον, 6(13.2438). | ι 

ἘΧριστόφρων, (γι εἰ-πηπάφά, ΤατΝ γβ5.ον.7.2 ἦρι 70.(Ρ.246.8}; 
2}.(ρ.242.1}}. Ἷ 

ἘΧρίστυβρις, ἡ, ἐπδηΐ! ἰο Οὐγίξι; οἵ Τιϑὸ ἴῃς Ατπιθηΐαη, ΤΠάΥ. 
81π6.6}}.2.11](}1.00.13168}; 1ἃ.γε[.2(}1. 90.440). 

ἘΧριστώνυμος, δεαγίηρ (ΟἈγίοι 5 παρε ὁ Χ. λαός 10.) ἡνιαρ.3.42 
(Μ.04.13570); οὗ ἑαυτοὺς τῆς Χ. κλήσεως ἀποξενώσαντες 770. ἐῤ. 
Τά Μ ρος. 2654); καἰ. βοε.τόττοίρ.423.11). 

χρί-ω, ἀποτῖμί σρδαν ; 

Α. ἴῃ ρβεη.; 1. οὗ σδαϊκὶπσ οἱ 5ῃ1ρ5, 8πᾷ ραϊπιπρ' οἵ Ποιιβεβ, 
ΤΕΡΒΙ Απὶ “μοί, τοι 2(Νι6, 1.418); 2. οὗ αἰ δῖεβ᾽ ἀποϊπίίηρ, ἐδ; 
3. τεῖν 88 οἵ βοβηῖβ ἀπῇ πηρπεηΐβ, απβι τα ἔοσ Ομ τἰβείδηβ, (Ἰδια. 
ῥαεἰ.2.ϑ(ρ.τοό.τ; Μ.8. 4604}; σήμερον...τὰ πρῶτα μύρα “-ὄμενος... 
αὔριον ἀντὶ γελοιαστοῦ σύννους τ. Ναζ.ον.44.0(Μ.36.6178); στρατιώ- 
τῆς εἶ πνευματικός" στρατιώτης δὲ οὐ -τεται μύροις ΟὮγνϑβ.}.α5,1.8 
{1,718}; αι αἰξυϊποίίοη, σϑοορτζοα θεΐνθοι τὸ μυραλοιφεῖν ἀπᾺ 
τὸ μύρῳ “αέσθαι: τὸ μὲν γὰρ θηλυδριῶδες, τὸ δὲ ενεσθαι τῷ μύρῳ 
καὶ λυσιτελεῖ ἔσθ' ὅτε ΟἸοτη, ῥασά.2.8(ρ.τοϑ.22; 4768). 

ΒΒ. ὙΠ το] ρίοιβ βισιιῆσαποο; 1. ἴπ Ῥᾶρδη 8η6 561η -ῬΆΡΆΝ 
τῖΐοϑ ; 8. οὗ βιηθδυῖηρ σὨΠ]Πἄτθη ΙΓ τημ α5. ρτορηγ δοίϊς ἀραϊησῖ 
ἘΝῚ] ενα, Ὀμγυβ. ο».12.7 1 ΤΟ ον (το. το70)}; Ὁ. οὗ τηᾶρῖοαὶ ἀπὸ- 
τίοηβ, ἢοη ΟἾδρι.2ο.τ6; 6. ἴπ βϑου ποία! τἰΐθβ, ΗἸρρλαον. 4.3ο(ρ.57. 
9; Μ.16.30948); 2. τεῖ, πποίίοπ οἵ ΟΤ Κίηρϑ, ΟἸδπα ῥαδά.3.2 (0.24.4; 
Μ.8, 5720); Ια. εἰγ.τι2τίρ.γ71ι.16; Μ.8,8374); Οοηςὶ, ΑρΡ.3.16.5; Οστ.1,ε. 
9::18(}.72.6480) ; σοί ταβτεα ΜΠ ροτβος αποϊπιπρ οὗ ΓΒ χιβί, ΣΟ νΥ: 

1533 χρίω 
Τρίη. 22(65.28Α; Μ.71.11644}; σοτηρατθα ψ τ ΟἸ σίβι᾽ 5 ἀποϊητηρ ΌῪ 
Ἐδίπεσ, ΓὨσουρ ννῖ οἢ μῈ ἰβ βασιλεὺς καὶ Χριστὰς καὶ ἱερεὺς καὶ 
ἄγγελος Τυβι ἐταϊ.86..3(Μ.6.681.); {Ἔτι ΟΡ δορὶ. (Μ.ο8.3850); 
ΜΈ Ὑόναὶ δποιπιϊπηρ᾽ οἱ 4}} (τ βιίδηβ κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, 
τουτέστι τὸν εἰς βασιλείαν κεχρισμένον λαόν (Ϊοτη, οὶ. δ4{(ρ.155.0; Μ. 
9.728); οἱ γὰρ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ -τονταῖ τὸ ἁγιαστικὸν ἔλαιον, καὶ 
γίγνονται ἀξιωματικοὶ καὶ βασιλεῖς Μασ. Αδριλονιτς. 35 (Μ. 34. 6008); 
ΜΠ Θηοιητηρ οὐ Ὁ γβείθηβ ἢ Η. ὅμοβὲ, Οντ Η. εαἰδεῤ.:τ.δ; 
8η4 ψ ἢ ὈΑΡ(ΘΓΩΑ] ἀποϊπιῃρ, (οη5,.ρΡ.λ.τ6.3; 3. οἱ ΟΤ᾽ ῥγεϑἔβ, 
Τ.ευ.11.2; ΟἸΘτᾺ, δὲν. 4.25(ρ.5418.15; Μ.8.13268.); (Πγνβ. εχ. ἦ: Ὀς.132. 
τίξ.3808)}; οοτηραγοά ψ ἢ ΟΠ τς δηβ᾽ ὈΔρΡΌΚμμ41 ἀποτίοη ἩΠΟΝ 
σοπβετςαΐαβ, ποΐ ογαϊηδίίοη το Ρ᾿γθϑίμοοα, ας ππδϑτλθυϑηρ οὗ 
βασίλειον ἱεράτευμα (1Ρεῖ.2:0), Οσηεί..4.}}.3.16.3; 4. οἵ ΟΤ ρτορμεῖς, 
ΟἸδτη. ςἐγ. 4.25(ρ,318.1ς; Μ.8.13684); 1δ.5.13(ρ.382.8; Μ.0.1258); Ογτ. 
Δειοταϑί Μ.72.6 480); Ρτορμδὲ 15 ἐνεργείᾳ “-ὄμενος, Πεγοα5 (γιϑῖ 
8 δηοϊηϊοα παρονσίᾳ..«ὅλου τοῦ ““οντος 0.10. .0.4.14(Μ.04.1τ61Ὰ) ; 
5. Οἱ ἀποϊπίϊηρ οὗ ἀοογροβίβ αἵ Ραββόονευ, Ογτ. Η, καίεελ.το.2 ; ΓὮγνϑ. 
ἦιονι.27.1 ἐπ Η οὐ. (12.2450) ν. φλιά; 6. οὗ ἀποϊπείηρ οἵ ΟΠ γῖβε ἰδεῖ, 

᾿ (Ἰεπ,. ῥαεά.2.δίρ.194.26; Μ.8.4684); 7. οὗ (Πχῖδὲ 45. με ᾿αποιπίεα᾽ 
(ερ. εχεὲρ, 8,440, 15.61:1}; ἃ. ἴθ β6π., [υϑί.41αἰ.86.3(Μ.6.6814); 
ΗἸΡρΡ. Ῥα".4.32.4{0.270.12); οξιτ εἰς. 6. 7ο(ρ.τπο.32; Μ.1τ.14170); 
θεὸς γὰρ...“-όμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ τίς ἂν ἕτερος εἴη ἢ αὐτὸς ὁ διὰ τὸ 
χρῖσμα τὸ πατρικὸν Χριστὸς ἀνηγορευμένος Ἐπ5.ε.ἰἢ.τ.2ο(Ρ.95.51; Μ, 
24.8028); {ει ΟΡ εομθη ρὲ (Μν08.3850); "Ὁ. χᾳφιυσβείοη αἰπουββοα 
ΠΟῖΠοΣ (Ἡχίϑὲ ἔμ] 8||«α ἐχρεοίαξίοη οὗ Μεββίδῃ 5 ἀποϊπεηρ 
ὃν ΕΠ, [αβί, ἀΐαί,40.1τ(Μ.6.5818); ς. ΟὨγΙβΕ᾿ 5. ἀποϊπίϊηρ 16 ἢ 
Η, (μοβί (οἴ. ς.1ο0:38), ξἑὀ᾿ 4}, δδπι. ξ6.χ{(ρ.329.1); ΑἸῃ..4γ.1.47(Μ, 
26.1004}; ἐχρίσθη τῷ ἀληθινῷ χρίσματι ἡ σὰρξ τοῦ κυρίου, τῇ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος εἰς αὐτὴν ἐπιδημίᾳ...ἐχρίσθη δὲ παρὰ τοὺς μετόχους αὐτοῦ" 
τουτέστιν ὑπὲρ πάντας... «τοὺς μετέχοντας τοῦ Χριστοῦ- διότι ἐκείνοις 
μὲν μερική τις ἐδίδοτο πνεύματος κοινωνία, ἐπὶ δὲ τὸν υἱὸν...«τὸ πνεῦμα 
«ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτὸν Β85.ποριη Ἐς, 44(π τόσε ; Μ,29.4054}; τῇ φύσει 
βασιλεὺς ὁ υἱός, ἀξίωμα δὲ βασιλείας τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ᾧ υἱὸς ““εται 
ΟτΝ 85. ]αςοά. το (}.4.5.13218); ΓΗάντη. ΚΖ έη.2.23(Μ.30. 5560); αὐτὸς 
κεχρίσθαι λέγεται, οὐδαμοῦ χρισάμενος ἐλαίῳ, ἀλλὰ πνεῦμα δεξάμενος, 
ΟΒγυϑβ.0η1.1.5 τ (6 .0.00), ταί. Αἢ,.εἰ Ζαεεῖ, ς8(ρ.36.3); Οοβιῖα. 
Ιπηα.20Ρ.5(Μ.88.,2530) οἷτ. 5. ἀνθρωπότης ; ἃ. Ττίη, ἀπα ΟΠ τῖΞτο]., Ῥαὰ]. 
Θ8τὴ, Γγ.Β 4(ρ.331.2) οἷ, 5. λόγος ; οὐκ ἄρα ὁ λόγος ἐστίν, ἡ λόγος ἐστὶ 
καὶ σοφία, ὃ τῷ παρ᾽ αὐτοῦ διδομένῳ πνεύματι “υόμενος, ἀλλ᾽ ἡ προσ- 
ληφθεῖσα παρ᾽ αὐτοῦ σάρξ ἐστιν, ἡ ἐν αὐτῷ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ --“ομένη ΑἸἢ, 
“Ἅ4ν.1.41(Μ.26.το00} ; 14... ϑέναρ.τ.τ3(Μ,26.ς85Α}); τὸ γὰρ χρῖσμα ἐγὼ 
ὁ λόγος, τὸ δὲ χρισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὁ ἄνθρωπος 1 Α1Ὴ..44γ.4.56(0.86.2; Μ.26. 
5248}; οὐ γὰρ κέχρισται τῷ ἁγίῳ πνεύματι θεὸς ὧν ὁ λόγος ΟΥ.ΝὰΖ.ἈΡ. 
καί. "16.118 ΒᾺΡ0}.(ρ.336.20) ; εἰ γὰρ κτίσμα ἦν [3ς. τὸ πνεῦμα] οὐκ ἂν 
τῷ ἰδίῳ ἐχρίσατο ποιήματι ὁ ἄκτιστος ΤΊάγπΠι. Τ γη.2.22(Μ,30. 5560) ; 
ἀνθρωπίνως κέχρισται μεθ᾽ ἡμῶν, καίτοι τοῖς ἀξίοις τοῦ λαβεῖν τὸ 
πνεῦμα διδοὺς αὐτός γτ.6ρ.17.4{0.26.4.52, 700 ; ἢ τοίνυν λεγέτωσαν τὸν 
ἐκ θεοῦ.. «λόγον εἰς ἰδίαν κεχρίσϑαι φύσιν... ἤγουν διδασκέτωσαν πῶς ἂν 
νοοῖτο Χριστός, ὅ μὴ κεχρισμένος Ἰὰ (Οἰγιεη {51.743}; ἰ4,ἀεῖρ. ΒΜΨ 
θίΡ.22.37; Μ.76.2658); ἰπ (ητιβὲ Πυπιδηΐτν ἰβ ἀποϊητοα υνἱτἢ ἀεὶεν 
Οτ. ΝΑ Ζ.ο».30.2(ρ.αατ:; Μι36.1058) οἰΐ, 5, ἀνθρωπότης; τὸ χρίσαν 
μὲν ἡ θεότης, ἡ ἀνθρωπότης δὲ τὸ χρισθέν [Ογγν. Τγίν.22(63.27Ε; Μ. 
γ7.ττότῸ}; Χριστὸς... ὡς τῇ. θεότητι χρίσας τὴν ἀνθρωπότητα, διὰ τὴν 
ἐν αὐτῷ καθ' ὑπόστασιν τῶν τοιούτων φύσεων ἕνωσιν ΤῬγος.. ἔγ.3οῖς 
(Μ.8).15240}; ὥσπερ..«φησιν ὁ διδάσκαλος, χρίσας τὴν ἀνθρωπότητα 
τῇ θεότητι Μαχ.αγιδὶρ.(.01.13888); “τὼν ὡς θεὸς ἑαυτὸν ὡς ἄνθρω- 
πον 0.1). [.0.4.14(Ὧ1.904.ττότᾺ}; 8. οὗ ΟἈ δια 5 'δποϊπιθα ρεορ ε᾽ 
(Ὀν εὐγταοίορν), ΓΡΒ Απε μοὶ, τ τ)(Μ.ι6.το410) οἷτ, 5. Χριστιανός ; 
ΗΙρρ.ἠκεν.5.ο(ρ.το2.1ς; Μιτό.3159Ὰ)}; ὈΟτι εἰς. 6. 7ο(ρ.ισο, 32; Μ.11. 
14170); ὄντ. } 4.91 18(Ν}.72.6480); 9. τεῦ, δποϊηείπρ οἵ (γι δπβ; 
8. βρ᾽γτυλ]}ν; 1. ψι ἢ Η. Ομοβῖ; ἴῃ ρεη., Ελιβ,6,4}.,3.15(ρΡ.173.4 
Μ.:4.το200) ;- Βαβ. λον ῖμ ᾿ς, 4αίτοιόπξε; Μ.29.4054}; Οὐ ΝαζΖιρ. αὶ. 
ἢε.1:8 Β.Ρ0].(ρ.337.27); γε. 1.9: 1τ8(Μ.72.6480); ἃ. ψιῖ ΒΙοοα 
οὗ (μηβῖ, ἐβρ. 45 ἰγριῆρα ΌΚ ἀποϊηληρ οἱ ἀοογροβίβ αἱ Ρᾷββονοι 
τὸ μυστήριον... «τοῦ προβάτον...τύπος ἦν τοῦ Χριστοῦ" οὗ τῷ αἵματι 
ἔσσονται τοὺς οἴκους ἑαυτῶν, τουτέστιν ἑαυτοὺς οἱ πιστεύοντες 
Τυβῖ ἀΐαϊ.40.1(Μ.6.5618); Με]. ῥα55.67 ρ.11.7; οἵ ἩΠρρ.οἰγαά.αῤ.537.3; 

᾿ ΖΟΒ νβ.βαξολ.τίβ.251); διττὸν. τὸ αἷμα τοῦ κυρίου' τὸ μέν ἐστιν 
αὐτοῦ σαρκικάν, ὦ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τὸ δὲ πνευματικόν, 
τουτέστιν ᾧ κεχρίσμεθα (]Ἰετὰ. ῥαεά.2.3(ρ.τ68.1; Μ.8, 4008); 1}. ΗΠ 
5τέςε ἃπα τηογον, ον ΟἾϑη.3.20; Ὁ. Ῥ νϑῖσα]]ν ; 1. ἰὴ θα ρΏΒπι ; Τὰ 
ὈΥΘ- ΒΑΡ Ι5ΠΊ8] τῖτε οἱ Ἔχογοίϑιῃ, οὐ ΗΠΡΡ. ἰγαά.αρ.2ι; Ογτ. Η καἰφελ. 
20.3; 1 {ἀϑἴφι.εἱ γε5ρ.127(ΜΜ4.6.τ2800) οἷξ, 5. ἔλαιον ; Ἰλίου Ατ.6.}..2.2.} 
(Μ.3.2960) ; ἴπ Ρτθ- θα ρτίϑπλδὶ! τοῖοι σοτγοβροπαάϊηρ ἴῃ Ῥαγροβο 
8π6 οἤεοί ἴο ΤΏΟΙΕ τι5118] ροϑβί- Βα ρ ἰβγλα] ἢ σι σγαβίοι, ροτὶ. οἵ, 
1.1 ευ.8.4; Αἰ Χαμ ρ}ι2(Ρ.50.6); Ορηδι. ΑρΡ.,..τό,.4; 1Ὁ.}.22.2:; ἴὰ 



χροακός 

Ῥοβί-αρείβτωαὶ υὑποίίοη ὈΥ ῥταβγέετβ,. [ο]ογεά ὈΥ ΟὨΤϑππβ ΟΣ 

ὃν Ρίβῃορ, οἰ Ηἱρριγαά,αρ.22; ἴθ ροβί-δαρτβιηδὶ οὨτβιπιδίοη, ἢ 

4 Τῆονι. ἃ 27(ρ.142.12}); τί δὲ τὸ ἔλαιον ἀλλ᾽ ἢ τοῦ ἁγίου πνεύματος 

δύναμις; αἷς [1.6. λόγου ἐντολαὶ καὶ δύναμις] μετὰ τὸ λουτρὸν ὡς μύρῳ 

Ἄνονται οἱ πιστέύοντες ΗΠρΡΡ. Βαή.1.τ6.3(ρ.27.1; Μ.το.6034); ἀνάγκη 

δέ ἐστι καὶ “εσθαι τὸν βεβαπτισμένον, ἵνα λαβὼν χρῖσμα μέτοχος γένη- 

ται Χριστοῦ Ὀγρτ.6}.2(}Ώ.1.1554}; εχερ. [5.25:7, ἔπι5..15.25:7(Μ.24. 

2680) ; ἐνεργῆσαι ἐν τῷ χρίσματι τούτῳ ἐνέργειαν θείαν... ἵνα οὗ βαπτι- 

σθέντες καὶ -- μενοι ἐν αὐτῷ τὸ ἐκτύπωμα τοῦ σημείου τοῦ σωτηριώδους 

σταυροῦ..«μέτοχοι γένωνται τῆς δωρεᾶς τοῦ.. «πνεύματος ϑεταρ. δε. 

ς.τῇ.; Ογτ. Η.εαἰδελ.21.5.; Βαβ.λσηι.1.2(2.20; Μ.31.1654) οἷζ, 8. 

ἀλείφω; δεῖ τοὺς φωτιζομένους μετὰ τὸ βάπτισμα “-εσθαι χρίσματι 

ἐπουρανίῳ, καὶ μετόχους εἶναι τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ ΟἸ,Δοα.ἐαη.48; 

Οονιεὶ. ΑΡ}.7.44.1; Ὑμάτιαηε.1:2(2.30); 70.}). [.0.4.13(Μ.94.11418); 

ςοταδίποα τ ἢ οοπδὶρτιατίου, οἴ ΗΙΡΡ.ἱγαά.αρ.22; ϑεγαρ μοὶ, 25.1τ; 

Μὰ Βαρι(ρ. 406); ν. χρῖσμα; Ὀδρτίδηλα] πποίϊοι ἃ5 βϑογαιηθαῖ οὗ 

Βεβίοναὶ οἵ Η. σμοβῖ; ρίνεπ θείους Ὀδρτείβιι, Οοησί. Αρ.1.22.2; 

δίνϑη ἴῃ σμτισπιδτίοη δἰζου δαρείβηι, ΗἸρΡΡ. Πα».1.16.3(ρ.26.24; 6934}; 

τῷ μὲν φαινομένῳ μύρῳ τὸ σῶμα -τ-εται, τῷ δὲ ἁγίῳ... «πνεύματι ἡ ψυχὴ 

ἁγιάζεται Ογχ. Η, εαἰδελ.21.3.; οἵνΟγτ.15.3.τ(2.3530);, Ὑπατι( ηέτ:2 

(2.30); ΟΟΡ(,βι)ζεαρ.1; Ὀαρτίβπι απα οΠτιβπιδίου, (ορϑίμοσ οοηϑ[1- 

ταλίηρ τθδη8 οἱ ριές οὗ Η, σμοβέ, 10.}).2.0.4.13(Ν4.94.11418}; σπει ὃ 

ἱερεὺς τοὺς βαπτισθέντας τὸ ἅγιον μύρον...λέγων, σφραγὶς δωρεᾶς 

πνεύματος ἁγίου ΕἹί. Βαρί,(ρΡ.405); π΄ Οποβί. ἱπιπδίίοη, οἴ ἴσεη. 

βαόν.1.51.3(Ν.7.6648) ; οἵ ΟἸδτη χε. ΤἼάοί. 84(ρ.132.1ο; Μ.0.6960); τὸν 

λουόμενον κατ᾽ αὐτοὺς ζῶντι ὕδατι καὶ “-ὅμενον ἀλάλῳ χρίσματι 

ΗἸΡΡ.ἤαεν.5.1(0.82.7; Μ.16.31510} ; οἴ δ. 5, ο(0.102.15; 3150); λουτροῖς 
χρειααμένη Χριοτοῦ μύρον ἄφθιτον, ἅγνον (Ὁ 4.ο59ξδ; τοῦ σφραγιζο- 
μένου λεγομένου νέου καὶ υἱοῦ καὶ ἀποκρινομένου- κέχρισμαι χρίσματι 

λευκῷ ἐκ ξύλου ζωῆς (εἰ5.αρ.Οτ,δἰς.6.2γ7(ρ.97.5; Μ.11.13334); οἵ. 

ΑΟΡΊ ποί(ρ.325); 11. ἴῃ ογάϊπδείομ, ατ.ΝαΖ.0γ.43.31(Ν.36.5450,5484) 

[οὐ ρεύῃ. σεξ. πποίίοῃ οὗ 5101]; τελειοῦται διὰ τῆς αὐτοῦ χειρός τέ 

καὶ εὐχῆς... “τεται τῷ ἁγίῳ πνεύματι Τλιδίγαϊιν, Εμέγελι,25(Μ.86. 

23044}); οἴ. χρισθέντα τῷ χρίσματι τῆς ἱερωσύνης τ. ΝᾺ Ζ.ογ.6.0(Μ.35. 

7334) Ποῖα ῥοῦ. ταδί, (ν. χρῖσμα); 141. ἴῃ. ρεπδῆοε ; τεῦ. 80. 
5114 30 ἰηἰεσρχεῖθα, οὐνοσ.λορ. 2.4 τη [,ευ.(0.207.1; Μ,12.410Ὰ}; ἐν. ἴῃ 

τοσθρίίοι οἵ Βογοίίοβ, ΟἹ δοᾶ,αν.1; Βε5.6}.188 φαρ.τ(3.2100; Μ.32. 

6600); ““ονται δὲ οἱ ἀπὸ πάσης αἱρέσεως μετερχόμενοι, ἐπειδὴ οὐκ 

ἔχουσι τὸ ἅγιον χρίῖαμα Ὠϊάντη. Τγίη.2.15(Ν 30.720}; οἴ1 Ταβίφα, 

δἰ γε. 4(Μ.6.χ2610); Τπάτιλαόν.3. (4.346); ὈΟΡ(ΞΒη) εω5.1; πρώτη 

μὲν τάξις ἐστὶ τῶν δεομένων τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. δευτέρα δὲ τῶν 

μὴ βαπτιζομένων, “-ομένων δὲ τῷ μύρῳ τῷ ἁγίῳ. καὶ τρίτη τῶν μήτε 

βαπτιζομένων, μήτε “-ομένων ΤΡ μαεν.(Μ.86.134}); ΟἼΤΓα]]. ἐαῃ.. 

θα; δ. πὰ δποϊπεϊηρ Οἱ δίς, ν. ἔλαιον ; ὁ περιχρίειν θέλων νοσοῦντα 

πρῶτον ἐκεῖνος, εἴτουν ὃ “των, μετέχει τῆς χρίσεως 10.10. βά ἄον»".τῇ 

(Μ.05.2640}; Ἐπολοῖ,(ρ.335); οὗ 5ῖοκ δηϊπιαὶβ, Ὑπάτ, ἢ γϑὶ. 8(3.1183); 

νἱὶ. οἱ ἀεαά, ((ποβί.) Ιγεη ἦδογ.1,21.5(Μ.7.6658) ; οὔ ΤΟΒτνβ, ρα  τίο. 

βοϑ); ὈΙου τ, ...7.2(}4.3.556}}; 16.7.3.8(ςό5.) ; ν}. οἵ ΠοΙν ΡΙβοε5, 

Ταᾶιφεδά ἥη Οοη. (1.04) οἷτ, 5. ἔλαιον; νὰ. οἱἨ Ἰπιαροβ, Ευδίταϊ, 

υ.Ἐμίνε.45(81.86.2328.) οἷ. 5. εἰκών. ἐν τὰ ε 
Ἐχροακός, εοἰομγεά, Ογτιϑ.υ. Ἐπ ἤγηι.22(Ρ.35.10). 
Ἐχροΐδιον, τό, ὁμῤεγβείαϊ ἀρῥεῥαγαηεξ, τεῖ. ᾿γηαρεὲβ οὐ γὰρ 

χροϊδίοις, ἀλλὰ ἐν ὑπομνήσει τοῦ ἀντιτύπου γράμματος, ὁρῶντες τὸν 

ἀόρατον διὰ τῆς ὁρωμένης γραφῆς Θγτη. Βιγ].  ὑηαρ.(Μ.86.3220Ὰ). 

. Ἔχροιέξω, εοίοιγ, ΟΥΝ ΑΖ. ἐαγηι.1.2.20.275(Μ.37.90 44). 

Ἐχρονεύω, φρεέμά οπε᾿ς ἐἴριε, γοπαΐῃ, Εὰ5.15.26:τ2.-13(Ν1.24.2738). 

χρονικός, ἐεμροταὶ, τοί ἐπίῃ ἐἕριε, οἵ Ῥάσϑη ἀδἰ1ε5, ὨΙάγτη. Τγρ.τ. 

44(3.39.4378); ἀεηΐεά οὗ οτίρίη οἵ ϑοῃ ἀπα Η. ὑὑποβῖ, Οντ Η. εαἰφεῖ,. 

11.20(Μ.33.7168); ΕΡΙΡΒ ἠαεν.16.22(ρ.370.17; Μ.42.5610); Βορἢσ. Η. 

6ρ.νη.(Μ.87.3τότα); ΤΑΙ. ἐθη!:.4.06(}1.9χ.14604); ἃ5. ϑ5γῇοῃ. ψ ἢ 
χρονέίτης 4..ν. σὺ δὲ μᾶλλον χ. ὑπάρχεις ἘΡΙΡΗ.λα6νγ.76.τπ(ρ.36τ.τοῖς,; 

Μ.42.5481.8) ; ΟΕΣΑΤΠ ταὶ. Τνῖη.2.ττ(}1.28,11730) οἵα, 5. γεννάω. 

χρονικῶς, οὐἱίάᾳ γεέγεησε ἰο ἐΐπιε, Οτ..0.2.το(13; Ρ.16.16; Μ,14. 

1480); Βα5. τν!.2.ττ(τ.2460; ΝΙ.29.5926); Ποῦ. Ατ.ἅ...5.1ο(Ν.3.8258). 

χρόνιος, Ιφρερῥογαὶ, 1.6. ἱγαμιδῖθηὶ, Νοπη ραν. [9.1:24{Μ.43.8ο0Ὰ); 

οὐκί ἰἴγε αἰωνίου φύσεως ἀρχὴ χ. (οπϑίογ,5.εττ(ρ.168.25; Μ.20. 

1265). ν ᾿ 

Ἐχρονῖται, οἱ, Ππᾶπιδ ὩρρΠεὦ Ὁ Αποιποεᾶπβ ἴο οὐθοῦοχ 

Ομ εἠςείαης, θεσαιβα {π6 ἰατίου ρῥχοάϊοαϊθα ραπεχδίίοι οὗ ἴΠ6 501, 

ΜΟΙ 5 ἃ ΤΟΠΊρΡΟΣΑ] οοποθρί 86ο. Ατίδηβ, Δδίσγηξ(ρ.351.23,352. 

το; Μ.42.5330); ΤΑ ΤΠ ταὶ. Τγίη. 2. ττ(Ν}.28.11730} οἷτ, 5. γεννάω, 
χρονογραφεῖον, τό, εἰγοποϊορίεαϊ γεεογά, εἰγοηῖεῖς, ΤΆΡΒπ. εἤγοη. 

Ρ.3(Δ1.τοβ,614). 
χρονογραφέω, οονηρίϊε ἀπμαὶς, εἰγομίείε, Μας, ίρτι αῤοέν.4.τῇ 

(ρ.184.3}; Ογτ, }μἰπιτ(65.8Α); ς. περί, 70.Μ4].ελγοη.4 Ῥ.9ο(Μ.7. 
176); ο. δ6ς,, 1.6 ρΡ.157(260Ὰ}). 

1534 χρυσεολόγχης 

Ἐχρονογράφη, ἡ, οὐγοποίορτίεαϊ γεεονά, Ῥίάαϑε, .1αε.χ.22(0.759.1}). 

χρονογραφία, ἡ, 1. εἰγομοίορίεαὶ γόρογά, απηαὶς, ΟἸαπι, δίν.1.21 

(Ρ.11.27; Μ.8.8378); Επ5..6.6.}(Μ.20.536Ὰ}; ΑἸΠ..γη.3(0.232.34; Μ. 

26.68.54); 2. εἰγοηποίορίεαὶ φελόηῖθ οὐ ἰαδὶς, (ἄγον. Ῥαξεῖ. Ρ.ο88(Μ.92. 

120). 
Ἐχρονοποιητής, ὁ, εὔξαίον οἵ (ΐπιε, ΤΊπι. Απτϑ γι (Μ.86.2484). 
χρόνος, ὁ, 1. ἐΐηιε; ἃ. ἴῃ σθτι. χρόνον τοίνυν εἶναί φησι [Ξς. μπο- 

ΤῊ 15] ποιάν τινα κίνησιν ἀστέρων. .«ὅσοις καθ᾽ ἑαυτὰ κινεῖσθαι δύναμίς 

ἐστι 45. Ετρ.τ.21(1.2320; Ν.20.5570); χ- δέ ἐστι τὸ συμπαρεκτεινό- 

μενον τῇ συστάσει τοῦ κόσμου διάστημα ἐῦ.(233Α.; Μ.9608); οὐκ ἄρα 

ἀϊΐδιός τε καὶ ἄναρχος ὁ χ." διὸ οὔτε ἡ κίνησίς ἐστιν ἀΐδιός τε καὶ 

ἄναρχος, ἧς ὁ χ. ἐστὶν ἀριθμός 1 7υϑ1τ.ἐοπζμί 3τ(Μ.6,15250}; γενητὸς ὁ 

χ. καὶ οὐκ ἀΐδιος, ἠργμένος καὶ οὐκ ἄναρχος, πεπερασμένος καὶ οὐκ 

ἄπειρος ἰδ.32(15288); οτεαῖεα ὈγΥ Θά, Ογτιίλες.21(5᾽.218Ὲ); τὸν δὲ 

θεὸν καὶ ὡς αἰῶνα καὶ ὡς χ. ὑμνεῖν, ὡς χ. παντὸς καὶ αἰῶνος αἴτιον, καὶ 

παλαιὸν ἡμερῶν, ὡς πρὸ χρόνου, καὶ ὑπὲρ χρόνον, καὶ ἀλλοιοῦντα 

καιροὺς καὶ χρόνους Ποπ. Ατ ἀπ ιο.3(Μ.3.9404); καιρῶν καὶ χρόνων 

αὐτὸς ποιητής Ῥτος..Ο6».0:4(}1.87.2920); Β. ΟρΡ. καιρός (νυ οἱ. 

3 ἱπῖτα), Με].} 65.328 μ.6.18; χ. μέν ἐστι τὸ διάστημα καθ᾽ ὃ πράτ- 

τεταί τι, καιρὸς δὲ ὁ ἐπιτήδειος τῆς ἐργασίας χ. ΟἸγτηρ. εεὶ. 4:1(Μ,02. 

ξΟΒΑ); Ἐναρυ.ἦ.6.2.3(ρ.41.27; Μ.86,240968); (865. Να}. ταὶ τ 5 (Μ. 

48.000); Ἔχε. Ας,1:7 χ' δὲ καὶ καιροὺς μή μοι νόει αἰσθητοὺς ἀλλὰ 

διαοτήματά τινα γνώσεως ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἡλίου γινόμενα Ἰύναρτ, Ροηΐ. 

ἐῤ.7(}4.32.2608); 6. ορρ. αἰών, ΟἸεπι, ῥαφα.1.6(ρ.107.5; Μ.8.2848); 

Βα5.Εμη.2.13(1.2481Α; Μ.29.5968); ΟΥ̓ ΝΑ Ζ.0νγ.38.8(}1.36.320Α) εἰζ, 5. 

αἰών; αἰών..«ἐστιν ὁ χ., ὅταν στῇ τῆς κινήσεως, καὶ χ. ἐστὶν ὁ αἰών, 

ὅταν μετρῆται κινήσει φερόμενος, ὡς εἶναι τὸν μὲν αἰῶνα... χρόνον 

ἐστερημένον κινήσεως, τὸν δὲ χ. αἰῶνα κινήσει μετρούμενον ΜαΧ, 
ανηϑὶρ.(Μ τ. ττό48,0); 4. τεῦ. ἀϊνίμβ Ἐπ βββτθθβ ὄντως οὗτος θεὸς 
«μοῦ δεόμενος ὡρῶν οὔτε ἡμερῶν οὔτε χρόνων Α,.ἀπάν.Α π(ρ.49.6); 
οὐ τόπον ἔχων, οὐ χ. ΗἸρρ.ἠαέν.6.29(ρ.156.10; Μ.16.32350}; 6. γτεῖ, 
δἴεχηϊίν οἵ ϑοη οἵ ογά πρὸ γὰρ παντὸς χ. καὶ αἰῶνος “ἐν ἀρχῇ ἦν 

ὁ λόγος᾽ ΟΥ.,}0.2.1(0.53.23; Μιιάιτο50) ; προτετάχθαι τοῦ υἱοῦ τὸν 
πατέρα φαμέν' κατὰ δὲ τὴν τῆς φύσεως διαφοράν, οὐκέτι, οὐδὲ κατὰ 

τὴν τοῦ χ. ὑπεροχήν Βα5. ΕμΉ.1.20(1.2220 ; Μ.20.5578); οὐχ ὑποβάλλει 

χρόνοις τοῦ υἱοῦ τὴν οὐσίαν ἐδ.2.ττ(2460 ; Μ.5920); οὐκ ἦν ἄρα χ. ὅτε 

οὐκ ἦν ὁ υἱός Ὀγτ.Ιλος5.4(53.210}; ἀεμῖεα Ὀν Ατίϑπ8 ἦν ποτε χ, ὅτε οὐκ 

ἣν ὁ λόγος Αἰ. .4ν.1.ττ{Μ.26.338}; ἐδ.3.ο(3400); χρόνῳ μόνον ἡμῶν 

διαφέρει ἰδ.5.τ8(3608); ἔ- ἴῃ ΤΥΐη. τοβομίηρ οἵ Νοδίι5 ἕν καὶ τὸ αὐτὸ 

φάσκων ὑπάρχειν πατέρα καὶ υἱὸν καλούμενον. .εὀνόματι μὲν πατέρα καὶ 

υἱὸν καλούμενον κατὰ χρόνων τροπήν Ἠὶρρ.ἤσεν.0.το(ῃ.245.2; Μ.τό. 

423788); δ. Ῥῇταβεβ, ἀπὸ χρόνου τοι ἔρια; οἱ Ἱπσοατπαῖς δοὴ, 

ΟΡΡ. ἄχρονος, Ὀϊάγι, Τγίη.ττο(Ν.30.3214}; ἐκ πολλῶν χρόνων ον 

ἀαπεῖομὶ ἰΐπιες, ΣΟ ]ορι.42.5.; ἐν χρόνῳ τ ἰΐηιθ, αΕΥ ἃ ἐἴρηδ, Ἰδίον ΑΥ΄ 
ἀ.η.4.25(Μ.3.7288); τοί ἐξήτι ἔρια, ορρ. ἐν αἰῶνι, 1ὖ.5,1ο(8258); ἐπὶ 

χρόνους ἔογ α {ἴγηδ, ἱδηιρογαντίν, Γγαπι. το ρἢ..2.4.4{Ρ.225.3}} ἕως χρόνου 

ον αἰἕριο, Τ. 05.3.8; κατὰ χρόνον [ογ α “ΐνιδ; ΟΡΡ. ἁπλῶς, Π)ϊοη.ΑΥ. 
ἀ.η".4.2τ(Μ.3.7244}; πρὸς χρόνον 7ον α ΐπιέ, ΟΥ.7σ.το.23(2]; 0.371.18; 

Μ.14.6408); ὑπὸ χρόνου Ξμδδεὶ ἰο ἐἴπιθ, [ρει εά ὃν ἰΐπιε, τοῖ. Θἴθγη 

οἴ ϑοη, Οὐ. ὅν.τ ἐπ 70.(ρ.484.6); 2. σεεαςίοῃ {--- καιρός) ἐν ἑτέρῳ χ. 

λέγει μοι 1.}05.5.τ1; ὁ χ. τῆς γεννήσεως ὙΠάτ, Μαϊ.1:3(2.1612); 

3. γεαῦ ἤμην δὲ ἐγὼ χρόνων εἴκοσι ὅτε ἐγένετο ὁ πόλεμος οὗτος Το [μώ. 

γο;; Α.Ῥαμὶ ει ΤἈδεὶ. 4ς(ρ.270.9,11); 10. 5ένι(Μ.88.1929Ὰ}); 

ΤΕρΒη εἰγο,. Ὁ. 78(}1.τοϑ,2414}. 
χρυσαΐζω, αάογη τοί φρο, με58., Ογτιος. (3.440) ; 14,15.1.3(2. 

61Ὲ)}. 
χρύσαμμος, ἡ, ροίάεη Ξαπά, 1.6. βΞαπά Ὀεατίπρ Δ] να! ρο]ά, 

(οβηλ. Μ 6]. ςεμοί, ο( .38.472). 
Ἐχρυσάντυγος, τοί γοϊάδη γταῖϊδ; οἵ ἃ. σματῖοι, 1.10.1). Ἄγίεν. 42 

(Ρ.162.24; Μ.οὅ.12808). 
χρυσάργυρον, τό, {γἰῤμίε 9 ροίά απὰ εἱΐυεγ; ἰὰχ ἰενὶδα Ὀγ 

(οπεοιαπεϊπο ἀπ ΔΌο βηθά Ὦν Απαβίαβίαβ, Τμαᾶγ.,6εςῖ.ἀ.6.2.53(Μ. 

86.208); Ἐναρτ.ἦ.6.3.20(ρ.136.33; Μ.86.26770); οἴ(Ῥτος.. παρ τ 

(ρ.τοιῖῖ; Μ.87.28120). : 
["Ἰχρυσαυγάζω, -- χρυσαυγίζω, Ἐῃγγπ.»Π)αγ.(8.1ττ0). 

χρυσαυγίζω, Ξἰΐνε ἐμέ ροϊά, [ο.Μοπ.λγηιἤννς.6(Μ.96,13814). 

Ἐχρυσέμπαστος, 1. τΤηϊατά εὐτλλι ροϊά, ν.1. ΟΥ χρυσόπαστος, (Ὦγνδ, 

ῥονη.63.4 ἠμ Μι.(γ7.6330); ΑραίμινΟγ.111.γχ1; Οὐβηλ [πα 0. 5(Μ.88, 

2048); 2. δρηϑνοϊάεγσά τουτί ροίϊά, ν.1. ἀρ. γνβιλοηι. 8.3 ἴῃ ΜΙ|.(]. 

8350). 
Ἐχρυσεμπαστοφόρια, τά, οὐ)εεὶς ἱπίατϊά τοί φοϊά, Αραίαν,Ον, 1}. 

11. 
χρυσεοκόλλητος, τοἰάεγε τοί ροϊά, ῬΔᾺ].51) δοῤἧ,68(Μ.δό, 

21454). 
Ἐχρυσεολόγχης, δέαγίῃρ α φοίάφηε Ξρέαγ, ϑγῃθδιγέση τ2(Μ.δό. 

1οϑ4Δλ). 



χρυσεότευκτος 

χρυσεότευκτος, τογοτίρμὶ 0} φοϊά, Ῥαυ]:511..δορὶ..386(Μ.86.21348). 
Ἐχρυσεπώνυμος, ξεγμαγηοά αὔίεν ροϊά : οἵ ΟΒτγνϑοβίοιῃ, 110.}. Ξ4. 

ἄοννῖ. 6(Μ.ος.2520). 
Ἐχρυσήεις, σοϊάεη, Οναε, δὲξ. Κν.3.25... 
χρυσίζω, τηρά,, ᾿»ηα55 ροϊά, Ταταβ.6ρ.3(}1.08.14418}. 
Χρύσινος, Ιηδ850, 5 ϑιιβί., α ροίά εοἴη, οἷ, Τιαῖ. ατγότες, ν.], ἀρ. 

Τ. 75.16.5. ΟτοΝ γ85.6}.25:(Μ.46.1το070) ; ὅνπερ. τοί Μ.66. τσορο) ; 
αἶδο ἤει,» Ἄροόρλιῃ. Ραὶγ.(Μοός. 5300); ; Ῥᾳ]1.}.1.1:.5.3}(Μ.34.ττ860} 
8. μὴ ], 

Ἐχρυσίων, ὁ, ροϊάενηι δ" ς. τοογκοεύορ, ΤΉρΡΒη. εἤγοη, Ρ. 305(}. τοϑ, 

θΈ18): 
“χρυσοβελοθήκη, ἡ ἡ, σοίάζοη φιίυεγ, Οντοἠοηιιἄϊν.ττί Μ.77.το36Ὰ). 
"χρυσογέννητος, ϑοἰάἀσηεδονη χ. θεῶν Αραίῃυν,Ον. Π|.π4ο. 
Ἐχρυσογνώμων, 0η6 τοῦρ ἐξ 5 1116 Ἰῃ τυογδίηρ ροϊά, ΟΥ. ἦγε, ἄοτι. 

4 ἐῳ (πηΐ. (Μ. 44.8328).᾿ 
"χρυσογράμματος, ἐμϑογίβε τοῦ ἰεἰ εν ς οὐ σοὶ, ΤΠ γνβ. αὐάον.2(τι. ’ 

8258). 
Ἐχρυσογραφέω, τον ΟΥ̓ γεῤγεδέη τη φοϊά, Τάτ. δια, γ (Μ.90. 

4368). 
ἐχρυσογράφος, ὁ 

μαίϊ ον. (Μ.64. 13608}. 
χρυσοειδής, {16 ροϊά, ροϊάρη ; σοταρ., στ. ΝΑ Ζ.ον. 44.πο(Μ.36.6170). 
χρυσόζξωνος, τοἱἑ ργαΐε οὐ φοϊά, Ἐσμυνα. μον".3 1 Οεη (6.5 52ΑᾺ}} 

Τ}Ὀ}Ὀα4]} ἀννιοη. 20. 2(ρ.02.1ε; Μ.34. τόξο 0); “βοῤλιῇ, Ραὶν (Μ.6ς.το4Ὰ). 
Ἐχρυσοκαταλλακτικός, ῥεγίαίμίηρ [0 ἐδ ἐχεϊαηφε οὗ φοϊά, ΜΊνγ. 

Ἅγίονμ, 38(Ρ.62.1). 
Ἐχρυσοκλαβάριος, ὃ, ὀρτὀνοίάσγεν, ΤὭρΠη.εἰγοη. Ρ. 305 (Μ.τοϑ, 

9418). 
χρυσόκομος, ροίἠθη- αϊγεά; οἵ ἤονειβ λαυΐηρ γοίάση ῥεϊαὶς, 

ΤΟΠγγ 95. γαδοι5.2(8.54); {ἢ γυβ. ῥοεηῖ!, 4(0.852.). 
Ἐχρυσολάμπης, σἠτΗ Ηρ εὐττὴ ροὶά οὐ {κε ροϊά, 70.) λον. (ΝΜ .96. 

6570)... 
Ἐχρυσολάτρις, τῦον ἤῤῥίηρ ροϊά, [514.}Ὀ6].6}»}.1.152(Μ,γ8.28ςΑ}). 
Ἐχρυσόλεκτος, οὗ ροϊάρη ερεεεῖ, 60, ῬΙ5.αγηῖ.536.1. 
χρυσολογέω, 1. εῤέεαῖξ νοϊάδη τοογάς, Ηγημη.82.7(4.5 τ Ρ.6ς6); 

2. ζαϊπεν ροϊά, στο ΝΑ ζιεαγρ, 2. 2(6ρῖρτ.)92.6(Μ.38.1274). 
Χρυσολόγος, οὐ ξοἰάεη «ρεεελι, ΜΜο]οεϊιναὶ ἠοηπιρτόθιι (Μ.64.10768); 

εαὶ. Κονι.8: τοίρ.228.10) ; [0.1 πόνιιττ. ἡ (Ν1.06.7808). 
Ἐχρυσολόγχης, λαυΐηῳ α ϑῥεαν οΓ ροϊά, ΤᾺΡΠΗ.εἰγοη.Β.263(Μ.τοϑ. 

6538). 
χρυσομανής, τα αὔἴεγ σοὶ, Βα5.6}.ττε(3.2088; Μ.32.5324}): ΝΟπη. 

αν. }..6: πΜ. 43:8040); 1.13: τδίβ644). 

» 06 τῦπιο τοντίδς ΟΥ τ ίμαΐος το ἢ γοϊᾷ, Μεϊεῖ. 

(Ρ.259.19; Μ-46.329Α). 
Ἐχρυσομίμητος, ἐΐξ6 βοᾷ, εο.Ῥὶ5. Ἡεγαεῖ,τιτατ( .02.1310Ὰ). 
χρυσομόρφος, {κε ροϊά Τὴ 7 γη:, ἘΡ δα]. 5] λέγηι Ῥυ λ.τ23(Μ.86. 

2 ϑότ). 
Χρυσόνημα, τό, ροί( τοῖγο, οἵ ἐπνεαά, (οβιῃ [πα Ἰοῤ.5(}}.88.2120). 
Ἐχρυσόνημος, τυου θη τοῖξἑ ροϊ 60: ιδνέαᾶς, Απαβί ϑιψιοί γέ 5. 40(Ν. 

80. 5851); 1.10. .λοηι. (Μ.96.6570). 
"χρυσόγηστος, τοῦ; οὗ σοί, 70.1).πομ. το, 2(Μ.06.75 568). 
Ἐχρυσόνους, φσοί(ε»:- ηῆμάθα; οὗ ΒΜΨΥ, Τμάχι διά, παν. ΒΜ ἡ 

(Μ 96.όϑο0). 
χρυσόπαστος, ἱμίαϊά οτ ουεγίαἱά τοῖΐὰ φοϊά ὀρόφοις χ. ᾿Α51. Αὐχίλονη, 

4(Μ.40.2008) ; ΝῚ] ἐχένε.7ο(Μ.79.8048); ΤΕ, ἐγαΉ.2(4. τοι). 
χρυσοπέδιλος, σοϊ-«απάαϊϊο; Βσ., οὐ 8. οἷν, Ονας.δ1}.5.434; οὗ 

ὍΝ οἵ οπιδ οὐ ρθῆ. οἵ Γματσςοῃ, Αθοτο. ρίαρἢ.8 οἷτ, 5. βασίλισσα. 
Ἐχρυσόπλαστος, »αδε ὁ ροίά, οἵ ΒΜν χαῖρε, στάμνε, τὸ χ. ἄγγος 

1ο.1}).λοτη.2.7(Μ.06.6808) 5.ν.]. 
Ἐχρυσόπλοκος, τὐγεα! δα τὐ11ἢ ροϊά, οἱ ΒΜ χρυσοπλοκώτατε 

πύργε Ἰλοτη.}Ὲ61, (ΝΜ 885 ΑἸΤ Ρ.0}; παστὰς χ. Το. Μοη νη ἢτγς. 
(Μ.96.148τ0). 

χρυσοποίκιλτος, ροἰἀ-οριδνοϊάεγεί, ΟἸδιη. »ασά.2.ο(0.204,21; Μ.8. 
4808). 

Ἐχρυσόπορος, 5.ν.}., ροϊάεη, χ. ... 
2Ι5ΟΑ), ἢ [Ὁ χρυσοφόρων. 

Ἐχρυσόπυργος, μαυΐηρ ροίϊάδη ἰστϑογς, 1} ϑνοῦ. Η.».. 1 οηρ (Μ. 
93. 1540). 

Ἐχρυσόραντος, «ῤγίήηκίρα τρτι οἱ; Επ5.4].ςονη!.21.1τ7(Μ.86. 

4440). 
Ἐχρυσόρευστος, αὐμερηί, ΒΟΡἢτ, Η,νεὶν Ογν.οὲ [9.18(Μ.87.34168). 
Ἐχρυσορρεῖθρον, τό, ροίάοη είγεανε, Ηγηιη,Β2, (44.5.1 Ὁ. 656). 
Ἐχρυσορρεῖθρος, ροϊά-Ξἰνσαριηρ, ταὶ. τῇ χ. αἴγλῃ τῶν θείων 

δογμάτων σον ΤΒαΙ. δε, ἐαηένττ,τ(Ρ.3:8). 
χρυσορρήμων, οὗ ξοίάοη ερεθεῖ; οἵ (Πγυβοβίοπι, ΕΡΒτ, (2.5 130); 

{70.}. βά.ἀογηι. 6 Μ.95.2520).Ψ , 

μέτων Ῥαμ].5}}. ,δοῤλ.ϑοκ( 86. 

539 χυδαίως 

Ἐχρυσορρήτης, ὁ, ροίε: ογαίον; οἱ Γῃγγϑοβίοση, ἔγρηη.82.τὸ 
(4.6 1 ρ.6πό6). 

χρυσορ(ρ)όας, 5 γα τοι ροϊά; οὗ ΝῊ, ατ.Να2.0».2τ,20(Μ, 
35.11168); ΕΡΙΡΗἀαογ.66.1(0.17.5; Μ.42.324); Αρορῥεμ αν (Μ.ό5. 
140Α}); χρυσορόας, γον. Ραδεβ.ρ.Ξο(Μ,02.1204); ἢρ. ποταμὸς χ. ..- 
᾿Ιωάννης 30. (Βτν5.] ΝῚ].6}}.2.183(}}.70.29068); ἐρίτ ποι οὗ 10, Ὁ., 
ἜΠΡΠη. .εὐγοη Ὁ. πο(Μ. το, 8414). 

Ἐχρυσόρροος, Ποιυτηρ τοτἦρ ροϊά, ταρῖ. λόγον... 

(}1.96.764Ὰ). 
χρυσόρρυτος, “ἰγεαΡΉΉῊρ τοτἢ δοἰά χ. ὄρη 10.Μα].εὔγοη.τβ Ρ.4550}. 

97.6688); ποῖ, 45 Βυ05ῖ, τῶν χ. τῶν εὑρεθέντων... ἐπὶ Ἀναστασίου δ. 
χρυσορύκτης, ὁ, ξοίάἀ-»ην, ϑοοτ. ἦι .7.τ8.4(Μ.67.7730). 
[ΠΧρυσορύχιον, τό, -- χρυσωρυχεῖον, γοϊά-πιΐηα, ν.ὶ]. ἀρ. ΤΆΡΒΗ. 

εἰγοηρ τ 2 Μ.τοβ.4128). 
χρυσός, ὁ, κοίά,; ἃ κοϊά εοἴη, ΟτνΝυϑβ νες ἀΠ||Μ.45.1324.8}; 

ΞΟΡΉΣ. Η.»"γ. (γν. εἰ 79.46(Μ.87.25078). 
Ἐχρυσοστιγής, τοἱ (ἢ σοίάεη δροίδ; οἵ ἃ ἴγρε οἵ βαρρῇῃῖγε, ἘρΙρδ, 

χ. ]ο.Ὦλδονμετιτι: 

ξένη, (Ρ.227.32; Μ.43.207Ὲ). 
Ἐχρυσόστικτος, σοίἀ-Ξροϊοά, ΟἸονα. ῥαεά.32.3(ρ.178.11; Μ,8,4.334). 
Ἐχρυσοστόλιστος, σοϊά-γοὐεά, ἢρ. χ. ὥφθη πᾶσα ἐκκλησία Ηγηιη. 

82.12(.4.5 τ ρ.656). 
ἐχρυσόστολος, γοίάτγοδεά; ἢρ., οἵ οἷν οἱ ογηα οὐ ρετῆ, οἔ 

Ομυχοῇ, ΑΡεσορεαρὴ, 8 οἷϊ. 5. βασίλισσα. 
χρυσόστομος, ροἰἀεη-ηομί θά; οἱ οδπ ΓΠγνβοβίοσηῃ, οἰδδορ οἵ ΟΡ, 

50Ζ.ἢ.6.8.το.τ(}1.67.15418); ΤΟΥ. ἀοεὶ.12.3(}.88.17520); ΤΙδοπί.Β, 
δε, 4. 3(Μ. 86.12214). 

Ἐχρυσόστρωτος, 1πἰατά τὴ ἢ ροϊά, Ῥενς.(Ρ.2.14). 
Ἐχρυσοτέλεια, ἡ, ἰαχ οὐ ἐγίϑιις οὗ ροϊά, 1.6. τὸ θ6 ρῬϑίᾷ ἰπ ρο]ά, 

Ἰπέγοάπορα Ὁν Απαβίαβίαβ 1, [0.Μ4].εὐγοτό ρΡ.394(Μ.07.5844);} 
Ἐναρτ.ἦ.6.3.42(0.144.25; Μ.80.26028). 

Ἐχρυσοτελής, ῥαγ τη ἰγιδηί τη ροὶά, ΤΗτ,ο.42(4.ττοι). 
χρυσουργέω, ζαελίον ἤγοτη ροϊά; ὃρ., ΟΥ Ν γ55.0, Ερμν. (Μ.426.8210). 
χρυσουργός, ὁ, γοίἀφγηἶἰἦ, Ογτιαάοτ.2(1.60Ὰ). 
Χχρυσοὔφαντος, 1μέογιρουεν! τὐτίϊ ροϊά, Αξόη.2(0.41τ.20); τηδὶ,, οἵ 

ΒΝΝ χαίροις...χ. λόγιον 170.) λον (Μ οὐ. ἀφο). 
Ἐχρυσόφθογγος, ροἰάομ-ἰονηριοά, ταθῖ, χ, διδαχῇ Τάτ, δια, εαηί. 

1π.2(Ρ.350). 
Ἐχρυσόφιλος, σοϊά-ἰουἱηρ, ΟΥΝαΖ.εαγηι.2.2(ερ1ρτ.)58(2}.38,1134). 
Ἐχρυσοφυλακέω, σμαγά σοϊᾷ, ΟἸοτα. ραεά,2.12(0.229.1; Μ.8.5418} 

1δ.3.4(ρ.251.25; 5928). 
[“ΙχΧρυσοχαλίνωτος, Ξε χρυσοχάλινος, ῥαυΐϊηρ ἃ ροίάεη ὀντάϊε, 

ΕΟ υνϑ.λομ!.1.2 ἴῃ Ῥ:.48: 1χγίς, 078). 
Ἐοεμα ττμν ὀομιμά ΟΥ τηϊογιθ οὐ Ή τὐτξ ἢ φοϊά, ὅτ. Ννβ5.υγρ.3 } χρυσοχίτων, ροϊά-γοδεά; τιορῖ., οἵ ἴμ6 τποπίῃ ξανθικός, ῬδΔυ].511. 

δόῤλιςοο( Μ.86.2142.4). 
[Ιχρυσυφής, (ἴοΥ χρυσοῦφής) ἐπίογτσουθη τοῦ! ροϊά, ΤΆΡΟΙ »Ιεὶ. 

ΡΕ-:. "41: τοί Μ. 23.1τ376Α). 
Ἐχρυσώνυμος, ροϊάεμ-παριεά; οἱ ΒΜΝ, Ὑπάτγ,δαια, αι ΒΜ 2 

ΟΙ 96.630). ὁ6ὃ 
χρυσωρυχέω, ἀρ γον ροί(, (ἼἸετα ῥαφά.2.12(0.228.24:; Μ,8.5418). 
Ἐχρωϊκός, εοἰοιγεί, 1 κί ψ Ομν.(Μ.6.14618). 
᾿χρωμανενο, εοἰομῦ ; ταεῖ., ϑγτιθ5.γ ρΉ.Β(ρ.17.14; Μ.66. τού 58). 
Ἐχρωματογραφέω, ῥαϊΐπί τοί εοἰομνς; Ρ855., ὉΒαβ.Αποιυΐγρ. 

ΟἹ. 30.672). 
Ἐχρωματουργέω, τοογᾷ 15: εὐἰσαν, ῥαΐμί; Ρδ55., [0 ιΐγιαρ.  8(Μ. 

94.1237}}}; 1.3. δ(13280). 
χρωματουργία, ἡ, ῥαϊηηρ οἱ Ρἱοῦαγεθ, σεσγα. ΟΡ ἐῤιάσρηι τ(Μ, 

οϑ. 1400); Τ0.}), ἥνιαξ. (Μ. 04.1420Ὰ}; ΤΆταΞ.ΦΡ.τ(Μ.08.14208). 
᾿χρωματουργικός, 10: εοἰομνς, ΤὨατ. Βα. αμενν,2. τ͵)(Μ9ο, 3618). 
χρώννυμι, εοἰοιν, (Ἰετα. ῥγοὶ. 4(0.37.32:; Μ,8.1408); πιεῖ. χ. τὸ πορι- 

ζόμενον τῇ δικαιοσύνῃ Οτιεχειῃ Ἐς, ααττδ(}1.17.12900); ἀεῆϊς μετὰ 
κακίας.. τὴν εὐωδίαν τὴν ἐξω χ. 1α. [γ.6 8 τΏ εν .(Ρ.231.5), 

χρώς, ὁ, ἐοπιρίεχίοη; πιοί,, οὗ ΠΠτετατν βίγ]ε. τὸν αὐτὸν χ. εὐὑρί- 
σκεσθαι..«ταύτης τε τῆς ἀκξιτολνὸς καὶ τῶν πράξεων (Ἰδτη. 7γ.22(ρ.20 1. 
21; Μ.0.7488). 

χυβειολυγία ἡ, ποπδοηδτοαὶ ἰαηρίαρο, ἘΡΙΡΗ ἠκεν.τθ. 3(0.212.11.} 

Μ.41.2528); ἐδ. 55.6(ρ.333.11 9854); 16.66.ο(ρ.30.23; Μ.42.448). 
χυδαῖος, 1, ἐρηξιδεά τῶν χ. ἀτόμων Τλῖοι.Α1.4}».155.}».ε.14.25 

(7760; Μ.21.12770); τηεῖ, ἐν χ. φράσει Μαχιανρρ. (ΜΟΙ. τοῦςα) ; 
2. οογιοη, ογάϊηανν, οἵ ῬΕΥΒΟΙΒ ; σορ., Μαχ Ρννν (ΝΜ 01.3048). 

Χχυδαιότης, ἡ, 1. ἐρη ιδίοη, ἰαος 9} ογάδν μὴ..«τὸν βίον..«ἐν χ. 
διατελῶμεν ἘΡἈσ.α,α14Ὲ; 2. ἐθα; βέρθος, σγοσδησες, Ογτ. Ἡ οαἰοε.4.37; 
τῆς παχύτητος τοῦ νοῦ καὶ τῆς χ. ὨΙάψηα, Τγη.3.3(Ν.20.8208}); (γτ. 
1ς5.4.3(2.6200). 

χυδαιόω, γαῖ υμίραγ, ἀεδασε, ἘΡΙΡΗ ἦαον.70.3(Ρ.235,:ς; Μ.42. 
2448). 

χυδαίως, εοηγεξεάϊν, ᾿πάἀςεγηϊμαίεῖν χ, ὀνομασθέν Β45..}.564(3. 



χυμαίνομαι 

4δός; Μ.32.11ο84}; ΕρΙρ᾿.ἠκον.76.15(ρ.361.21; Μ.42.5488); ΝΠ, ἐρ. 

2. 3045: 19.3484). 
Ἐχυμαίνομαι, ὑξεονέ ἡμίοο; οὗ τηοίΐβτυσε πὶ [ἢς ἀΡρ0]6, ξ865.Ν82., 

Ἅϊαὶ. ; τοί}. 38. 1053). 
Ἐχυμευτής, ὁ, αἰεμερεῖςί, ΓΑᾺΡΒπ.εάγονὈ. 1280}. 1ο8.3528). 
Ἐχυμοειδής, [κέ 7εῖεε, {νῃ. πανν. 3(Μ.70.6168). 
᾿χυμοποιής, ῥγοάμείτρ 7μῖεε πάντων τῶν κακοχύμων ἀπέχεσθαι 

αὐτοὺς προσέταξεν, ἤγουν τοῦ σελουρίου, καὶ πάντων τῶν ἄνευ λεπέδων" 
χ. γὰρ ταῦτα Τ)ατη ἱγορὶ! 3.6, π(ρ. 248. 5)- 

χύσις, ἡ, 1. Ποοά, εἰγεαηι, πρ. ἡ ῥέουσα τοῦ βίου χ. (εο.Ρίς.Ῥενς.᾿. 
πό( .02.12018); ῥομγῖη ζογίἦ, εἰιδίοη, ταθῖϊ. πλείστη...ἡ τοῦ ἁγίου. 
πνεύματος χ. τοῖς ἁγίοις ἐκνεμηθήσεται Ογτ.Ζαελ. τοῦδ(3.8018}; 19:- 
ἐμδίοη σπορὰν γὰρ ἔσχε [50. ὁ Χριστός] τὴν χ. τοῦ πνεύματος Απάτ,Υ. 
ρα ,86(1.97.14410);2. ῥγοξμδῖοη, αρμάαηεε τοσήνδε τῆς κακίας χ. 
Οτ ον. 20.τα(ρ.4388...; Μ.11.540Ὰ)}; 14. 0.28.τ4{12; Ρ.4ο8.1; Μ.14.7128); 
«εἴ. τῆς κατὰ τὴν κακίαν χύσεως 1.τ0.12(3; Ρ 3126; 5480); χ- ἅμαρ- 
τημάτων Ἰὰ Οεἰς.2.8(0ρ.133.2ς5; Μ.1ι.8058); ὀλίγοι χύσεως μακαριαμοῦ 
ἐπιτεύξονται τὰ.Ῥιαγί.τ4(0Ρ.14.6; Μ.11.5818); κακέας χ. {888. ἰσόᾷᾳ. 
4380; Μ.30.1444}. 

χυτρόγαυλος, ὁ, ὦ διπὦΦ οὗ ῥοὶ, Τατφη.24 ἴἢ 2Κερ.(1.471). 
χωλαίνω, δέ ἰαγησ, ἔρ. οὐδὲ περὶ ἐπαγγελίαν ἐχώλανας Τ(Ὦγν5. 

ἐπεαὶν.53(λ 1.6.5 618); ἐπὶ τὴν πέτραν τῆς ἀποστολικῆς πίστεως τοὺς 
χωλάναντάς μου πόδας κατέπηξας 1,1}ε11.8ρ.ΟΝ1ς.(γ87)(Η|.4.1370). 

χώλανσις, ἡ, ἰαγιόηεες ; ἢρ., οὗ τὴ6. [ονν8 5 ἀδςοεηάφηϊβ οὗ ΄άοοῦ, 
ὙΠῸ το]εοίεα ΟΠ τιβὲ τὴν ἐκ τούτου φανησομένην αὐτῶν πανολέθριον 
χ., ἣν ᾿Ιωάννης παντελῶς οὐχ ὑπέμεινε Βορῆτ.Η.0»;.7.7(}}.87.13238). 

χωλεύ-ω, δὲ ἰαγπε; τηςῖ., δὲ τρερεν οὶ τπεὶ τὰ τῆς γνώσεως (ἼἸδτη, 
οἰν.2.χο(Ρ.137.17; Μ,8.0818); ἡ δικαιοσύνη... οὐδαμῶς ““οὐσα 16.6.12 
(ρ.483.17; Μ.9.2248); οὗ ΡΕΙΒΟῊ5 πρὸς τὴν πίστιν νειν (Πγνϑ5.5εαμά. 
τοί(3.4894Α); περὶ τὰ δόγματα...χ. 14. ̓ σγ1,2.5. τῳ. έη.(4.138)} οὐχ 
ὑγιαίνουσι τῇ πίστει, ἀλλὰ “τουσι Αταπιοη. Ἄς.1τ5: ,8(Μ,8-.15.520) ; χ. 
οὐὐπερὶ τὴν τελειότητα ἙΝ], ῥεγδί.12.132(}1.70.ο68.4). 
χωλόω, τηρᾶ,, δὲ ἰανιο, ΟΥτ.ἤο»1.2.1 ἦμ 76}.(0Ρ.17.6; Μ.13.2718). 
Ἐχωλῶς, ἰαγηεῖν, βαϊπηρὶν, ἣξ. χ. ἐπιβαίνοντα σοφίας ΜεΕΙΉ.γ65.1.27 

(Ρ,256.14; Μ.41.11330). 
χωνεία, ἡ, γεβηενν [50. οὗ ρο]α ΟΥ 5 ν67], Τά, ορβ5.λ7α.3:3-4 

Μ.66.6218); ἢρς. ὥσπερ τινὶ χ-. τῶν παλαιῶν ἐκκαθήρας πλημμελη- 

μάτων 1δ.(6240) ΐ 70.Μοη.ἤγηιν ἤγγς. 4(Μ.96.13808); χαῖρε, χρυσίον 
καθαρὸν ἡ ἐν χ. τοῦ θεοῦ δοκιμασθεῖσα τῷ πυρὶ τοῦ πνεύματος ἽΠΠΟΥ. 
διυα,ποπυ. ΒΜ Ὑ(Μ. οὅ.6028). 

χωνευτήριον, τό, ΣΠΙΘΙ ΠΗ ἤμγηπάζκε, τιν γϑββιον αἰδοῖ. α(ρ.139. 
ι; Μ.45.028}; (Βγν5.εορηηη νι σαὶ, 6τλ(το.7240}; Ὠιοη. ἀτ.ερ.9.τ(}},2. 
το Ὰ); ρ΄ ὡς εἰς χ. τῆς γῆς καθίσταται 80. τὸ σῶμα] Πτξη. Ῥαα(Μ7. 
1236}; ΟΒγυβ. σἰαΐτ. τί. 28}; διὰ τὸ ἐμβαλεῖν αὐτὸν ὑμᾶς ἐν τῷ χ. τῆς 
θεϊκῆς γνώσεως καὶ τῆς διδασκαλικῆς παιδεύσεως ραῖῃυυν. Πάτα; : 
ἐῤιιτο. 

χωνευτής, ὁ, σγηδί εν, ηηρίαἰ σαδίδν, ΤΆΡΗΙ, Δηιιμίοὶ.2.2(Μ.6. 
10488); ἢρ. ὁρᾷς τῶν ἁμαρτιῶν τὸν χ. 50. τὸν ἢ] ρόδρομον] (ΒΤΥΒΙΡΡ. 
ἐπε. ῖη 0. Βαρι. (Ρ.37.17}. 

χωνευτός, ῥογμιεᾷ Ὁ δαξὲ τροίαΐ, ΟἸΘΤΩ,517.5.5(0.344.0; Μ.9.408); 
«4 ῬΑ ο(Ρ.242); Ρτος,α.15.42: το 25(Μ. 87.23808). 

χωνεύτ-ω, Σ. εαδί, ἤογηι ὃν ἐασπσ, Ταβὲ. χαῤοὶ,ο.2(Μ.6. 3404); θι. 
βριπικερακιτο-ιτ( 17.448); ον ΟἸσ.το. δ; 2. πλεῖ! ἀοτοη, (Ἰετη. 
τγοὶ. 4(0.40.24.32; Μ.8.1τ451,8)} ὅροτ. ἢ. 2.7. 21.4(Μ|67.7844); Ταβίηπου. 
120.1ο(Ρ.580.34); 3. πιεῖ,, ἐδϑὶ 85 1ὴ ἃ ἔστηδος ἀρετὴν. ..αἱ τῆς ζωῆς 
περιστάσεις “-ουσιν Β6.5.36]},0γ.16.2(Μ.8ς5.2050) ; οἔ.1Ὁ.8.2(125.). 

χώνη, ἡ, 1. ἐγμεῖδίε, ον ἴφηι.6.4; Ογτ. ΗΔ, ῥγοκεαίθεῖ!.Ὁ12. ἰγδα μῦν 
οὔα 58 Π[ιάχπε, Μτρι θουετ(ρ.τοβ.18); καρποφορέίας.. .ἐπικομίζων.. «ἐν ταῖς 
χ- .-- λαβὼν χρήματα οὐκ ὀλίγα.. ἐπορεύετο εἰς τὸν ναὸν τοῦ... Μιχαὴλ 
ἐν ταῖς χ. τὸ. (ρ.τοϑ.22); ἐδι(ρΡ.1ο9.9,112.2). 

᾿χωνοειδής, ἰϊκὲ ἃ ἐγείδίε, ϑολιοὶ, ἴον ῥαεά.(ρ.321.36; Μ.0. 7880). 
χώρα, ἡ, Α. ῥίαεε; 1. οἵ ραββαρὲβ οἱ βοτιρίυγα. φωτίζων πάσας 

τὰς χ. τῆς γραφῆς ΟΥ. 70.13.42(0.2068.16; Μ.14.41738}; ταςρί, οὐδεμίαν 
χ. ἀπονέμομεν ἡδονῇ Οἴεια, ραφά. 5.Β(ρ.198.3; Μ.8.4730); (δγνβ. λον. 
δ6.3 τη ΜΠιι(γϑι40); 2. χώραν ἔχω ἰᾶανε ῥμίασε, φρῥρὶγ ἐπὶ παντὸς 
ἀνθρώπου χ. ἔχει τοῦτο [3ς. τὸ ἐκ γυναικὸς γενέσθοι] Οτ,οογην ἴ Κονν. 
34:20{}1513}0.223.18} 3. ρῥίαρο, ρβοστοη Ἰησοῦν Χριστὸν. «υἱὸν αὐτοῦ 
τοῦ ὄντως θεοῦ μαθόντες καὶ ἐν δευτέρᾳ χ. ἔχοντες [51.ταροΐ.τ5.5(Ν. 
6.3484); 4. ορῥογίηίν, οεεαδίομ πῶς χ. εἶχον πυνθάνεσθαι...εἰ αὐτὸς 
᾿Ηλίας ἐστίν; Οτ.70.6.21(12; Ρ.130.26; Μ,14.2374}; δέδωκας καὶ ἡμῖν 
χ. ἀπολογεῖσθαι ΑἸΒ αροὶ ΟΟΉ51.2(0.28ο.0; Μ.2:.5078); χ. ἀπολογέας 
δὸς ἡμῖν Ῥεγ5.(ρΡ.2.15); ῬΗΒοβτ, ἡ. 6.,..4(Μ.6ς. 4810). 

Β. ερμπίγν ; ταθΐοῃ. ἐμ παδ᾽αηὶς οἵ ἃ ἀιβίυςς συναθροίσαντες πᾶσαν 

τὴν ἀγροικικὴν χ. ]0.}1α],οἄγο,.2 Ρ.48(Μ,97.1214); Απμαβϑίληῖ, ρας, 

(ρ.437.14). 
χωράφιον, τό, Ξ“»ηαἰΐ ἔατηι, Ν.ἐρ0.3.153(Μ.70.458}). 

1536 χωρέω 

χωρεπίσκοπος, ὁ, εομμίγγ-δίσῃορ ἀρροϊηϊοὰ ἴο βυρεγηζεηα 
Οματοδα5 δἱ ἃ ἀἰδίαπος ἔοση ΟΕ νΠθγα ὈΙΒΠΟΡ τοϑιᾶβα ; 1, ἰὴ σθῃ.» 
ἀϊδέ. ἔγοιη θοΐἢ Ὀίδῆορβ πᾶ ρτεβουίειβ, Αἰῃιαροί, δες, Βε(ρ,τ63. 
22; Μ.25.4008); 85 ἰγριγιπρ {πε βενεμῖν (α,το: 1), ΟΝ οὐδ 65,ἐη. 
14; 2. Ρονοῖβ; ἃ. χεβδι Ποῖα ρόνγεῖβ οὗ οταηδίοη χωρεπισκόποις 
μὴ ἐξεῖναι πρεσβυτέρους ἢ διακόνους χειροτονεῖν, ἀλλὰ μὴν μηδὲ 
πρεσβυτέρους πόλεως, χωρὶς τοῦ ἐπιτραπῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου μετὰ 
γραμμάτων ἐν ἑτέρᾳ παροικίᾳ (ΔΑ .(314).45.13; τοὺς καλουμένους 
χωρεπισκόπους...καθιστᾶν δὲ ἀναγνώστας καὶ ὑποδιακόνους καὶ ἐφορ- 
κιστάς καὶ τῇ τούτων ἀρκεῖσθαι προαγωγῇ, μήτε πρεσβύτερον μήτε 
διάκονον χειροτονεῖν τολμᾶν δίχα τοῦ ἐν τῇ πόλει ἐπισκόπου. «εἰ δὲ τολ- 
μήσειέ τις παραβῆναι τὰ δρισθέντα, καθαιρεῖσθαι αὐτὸν καὶ ἧς μετέχει 
τιμῆς ΓΟΑπι (ζ4τ)εαπ το; οἵ, Βαβι ορ. 54(2.1480 ; Μ.32.4οο0 Ε{.}; Ὁ. σου ά 
στϑηίΐ ἰδτίοτβ οἵ ὁοιητηυῃϊοη τοὺς δὲ ἀνεπιλήπτους χ, διδόναι εἰρηνικάς 
Ολπί.(34τ)εαη.8; α. σουῦ]α οἰδποῖαῖε ἴῃ ον ΘΒΌΤΟΙ ἴῃ Ῥσέβεησα οὗ 
ὈΙΒΒΟΡ δηὰ ΡΓΟΘΟ Τεῖ5 οἱ οἷν (ορρ. ἐπιχώριοι πρεσβύτεροι) χ- 
ὡς, -συλλειτουργοὶ διὰ τὴν ὙΤΟΥδην εἰς τοὺς πτωχοὺς προσφέρουσι 
τιμώμενοι ΟΝ ξοσβ65.4},.13-14; ἃ. σου] 511 απὰ νοῦς Σὰ σοῦ 1}5, 
ΓΕΡἢ.(431)αεί, τ(ρ.58; Η.1.1425Ὲ}; 3. τορίδοεα ΌΚ περιοδευταί ἡ .Ν.» 
οἴ ΟἸ,δοά. κα. 57; ταρτἰοηθα δὐῖοσ τηἷβ ἀαἴα τῶν κυρίων μου τῶν 
συμπρεσβυτέρων...Εὐλαλίου τοῦ χ. καὶ Κελευσίου ΟΥ. Νὰ 2.6. 152(Ν. 
37.2570); ἰᾶ εαγη1.2.1.11.441{Μ.37.τούσοα) ; Δ}. ἐκ ιαιδ.τοὐ(ρ.142.16; 
Μ.34.12118); τῶν..«θεοφιλεστάτων πρεσβυτέρων “Ὑπατίου καὶ ἄβρα- 

μίου τῶν χ. Τμαϊ.ῤ.ττ3(4.1102); 4. τεῖ, ττεαϊτηεπὶ οἵ Νοναδιαπίβε 
ὈΙΒΠΟΡ5 εἰ δὲ τοῦ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐπισκόπου ἢ πρεσβυτέρου 
ὄντος προσέρχονταί τινες, πρόδηλον, ὡς ὁ μὲν ἐπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας 
ἕξει τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου, ὁ δὲ ὀνομαζόμενος παρὰ τοῖς λεγομένοις 
Καθαροῖς ἐπίσκοπος τὴν τοῦ πρεσβυτερίου τιμὴν ἔξει" πλὴν εἰ μὴ ἄρα 
δοκοίη τῷ ἐπισκόπῳ, τῆς τιμῆς τοῦ ὀνόματος αὐτὸν μετέχειν" εἰ δὲ 
τοῦτο αὐτῷ μὴ ἀρέσκοι, ἐπινοήσει τόπον ἢ χ. ἢ πρεσβυτέρου, ὑπὲρ τοῦ 
ἐν τῷ κλήρῳ ὅλως δοκεῖν εἶναι, ἵνα μὴ ἐν τῇ πόλει δύο ἐπίσκοποι ὦσιν 
ΟΝΙς.(225)εαη.8. 

χωρ-έω, Α. ΙπἴΤΆΠ5., ΠΑΡ᾿] γπσ τποτοη; 1. φὸ ζογίδ, ἀθβαγὶ τὸν 
ἑαυτοῦ λόγον.. οὐκ ἔξω αὐτοῦ “-οὔντα ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ἀεὶ ὄντα [0.}). ξ.ο. 
τ.6(Μ.94.8044Α}); 2. αὐναπεῦ, ῥγοσοεά, τηξῖ. οὐ πιστεῦσαι ἄξιον" πόρρω 
γὰρ κεχώρηκε τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Ἰυϑῖ. ἀταί.το.2(Μ,.6.4060); 
ἄνθρωπον..«.τὸν πόρρω μὲν τῇ! ἀνθρωπότητος πρὸς αὐτὸν τὸν θεὸν 
κεχωρηκότα Ταῖιογαί, τ(ρ.16.15; Μ.6,8378); ἐπὶ τοὺς τούτων χ., 
μαθητάς ΗΙΡρΡ.ἠαεγ.4.5τ(ρ.76.22 ; Μ.16.312209) ; Ρῇτεαβοβ ὁμόσε χωρεῖν 
Ῥγοεορᾷ ἰο, ἀῤῥγοαοά, Ὠϊοη. Α]. 8 ρ.Επ5,}.6.7.11.2(Μ,.6644)}; Ἐπ5. 
ἐ.4.5.21.1(Μ}.20.4884); ς. διά, ηραρε 15, ῥγοζσείᾷ ἰο ἐχώρει δὲ δι᾽ 
αἱμάτων Ἰά.υ.( τ. 7(ρ.1ο.15; Μ.20.920Ὰ); δι᾽ ἔργων ἐχώρει τὰ πρὸς τοῦ 
νόμου διηγορευμένα ῥμὲ τηίο εἰξεεῖ, 1.2.43(0.59.22; 1Τ0208Β); Ο. κατά 
αἰναμεό αραϊηρί, τπεεὶ κατ᾽ ἀμφοτέρων [3ς. Τενν8 απὰ Οτο6|(5] ὁ λόγος 
οὐκ ὀκνήσει χωρῆσαι ΑἸ. 1π||.33.2(Μ,25. 1520) ορῥὶν [9 κεχώρηκε 

[50.Ψ ὁ νόμος ].. «κατὰ μόνων τοῦ λεπροῦ καὶ γονορρυοῦς Ὀγτ δ ΟΥ.Τ2 

(1.4218); 8. ορμέϊημι, (γγ. Η.εαἰφε το. 2; ο. ἀκτ,, ἐογεμε ἔῃ, βέγεῖςι 
ἴῃ Χ. τῇ ἀρνήσει τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εἰκόνος καὶ οὐσέας ἀΤας,(δε8. 

».Μαγοει ἀρ. ἘΡΙΡΗ.ἤαεν.72.8(ρ.262.26; Μ.42.302.); 4. ἴδεῆδ, ἐμά 
ἵνα καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ ἡ ἀγρυπνία εἴς τι ἀγᾳθὸν χωρήσῃ Βαγη.21.7; 
εἰ εἰς ἀναισθησίαν ἐχώρει 30. ὁ κοινὸς θάνατος] ἕρμαιον ἄν ἦν τοῖς 
ἀδίκοις Ἰυβί, ταροΐ.τ8.χ(}|.6,356λ); ἡ τοῦ νόμου γραφὴ εἰς Χριστὸν 
᾿Ιησοῦν κεχώρηκεν Μεῖ,βρας5.5 0.2.7; τούτοις οὕτω χωρήσασιν ἐπι-, 

μαρτυρῶν Ἐλι5.᾿,.6.4.13.8(Μ.20.33268}; 5. τείεγης Χριστὸν τὸν ἀφ᾽ ἑνὸς 
πατρὸς προελθόντα καὶ εἰς ἕνα ὄντα καὶ χωρήσαντα Ἰρστι. αΡη.7.21} οὐκ 
ἔστιν ἡ ψυχὴ ἔτι, ἀλλὰ... ὅθεν ἐλήφθη ἐκεῖσε “-εἶ πάλιν [51.1αἰ.6.2 
(Μ.6.492.}); πιεῖ, χ. ἐπὶ κεφαλὰς τῶν λεγόντων ΟΥἐηραςὶ,(Ρ.284.23; 
Μ.12.το16Ὰ}; 6. φργεαά αὕτη ἡ ἀκοὴ. .«εἰς ἡμᾶς ἐχώρησεν τ ϊθη1.47.7; 
τοσαύτη διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἔκρυσις ἐχώρησεν 
Ῥᾷρίδβ 3».3.3; τὴν κρύφιον κακίαν εἰς τὸ βάθος κεχωρηκυῖαν τῆς ψυχῆς 
Οτιεομημ νη ἔχ το: 27(Μ.12.2724}. 

Β. ἰπίτσβηβ., τ ρΙ νηρ εχίθηβίοη; 1. δὲ ἐχίομάθά, 1.6. ΟΟΟΌΡΥ 
5ρᾶσς, ἐμεῖς τῆς ὕλης, δι᾿ ἧς φασι [80. Θ.ἴΟΙ05] τὸ πνεῦμα “εἴν τοῦ θεοῦ 
ΑἸΒεμδρ ον. 6.4(}1.6. 9044) ; 16.22.3(0378); δι᾿ ὅλης κεχωρηκέναι 56, 
τὸν θεόν] τῆς ὕλης Μεῖῃ αγδίϊγ.6.32(ρ.16ο.6; Μ.18.2528); διὰ πάντων 
χωρῶν πάντων τε ἐφαπτόμενος Ἐλι5.4.,6.4.1τ3(ρ,171.13; Μ.22.2858}; αἱ 
ἅγιαι δυνάμεις...δι᾿ ὅλης τῆς ἑαυτῶν ὑποστάσεως κεχωρηκότα ἤδη καὶ 
συμπεφυσιωμένον τὸν ἁγιασμὸν ἔχουσι Β55. Ἠ2.3.2(1.2748; Μ.20. 
6608); ἡ καθαρῶς ἀσώματος φύσις “-εἴ μὲν ἀκωλύτως διὰ πάντων, δι᾿ 

αὐτῆς δὲ οὐδέν Νοτηο5.»" αὶ. ἀοηι.3(}1.40.6οβα) ; οὗ ΕἈΤΠΟΙ πα θη πῶς 
εὐδύναται ὁ πατήρ, μείζων ὦν, ἐν τῷ νἱῷ ἐλάττονι ὄντι “-εἴν; ΑἸἢ..Ατ. 
4.10}1.26.3210}; ὡς χωρεῖν τὸν πατέρα ἐν αὐτῷ ΝΙ] σρῥ.2.30(Μ.70. 
2130); πῶς ὁ μείζων ἐν ἐλάττονι κατ᾽ ἐκείνους ὄντι τῷ υἱῷ χωρήσει καὶ 
ὀφθήσεται; (γτ. 0.1.3(4.298); 405. ἀλλ᾽ ἴσως καὶ τοῦτ᾽ ἂν εἴπῃς" εἰ ὁ 
πατὴρ τέλειος ὧν τὰ πάντα πληροῖ ποῖον ὑπολείπεται τῷ υἱῷ τελείῳ ὄντι 
εἰς τὸ χωρῆσαι; ΤΟΥΝΥ55..4γ.εἰ δα. τ) (Μ.4ς.12078); ὁ πατὴρ καὶ ὁ 



χωρέω 

υἱὸς κατὰ τοῦ αὐτοῦ κεχωρηκότες τόπου καὶ ἀλλήλων δεκτικοὶ γεγονότες, 
καὶ ἕν ὄντες..«μόνῃ ὑποστάσει καὶ προσηγορίᾳ θάτερος θατέρου διενή- 
νοχεν 19.(1207}0}; ἀναπιμπλάντος γὰρ ἡμῖν τὰ πάντα τοῦ. .«πατρὸς... 
ὅποιπερ ἂν ἔτι χωρήσειεν ἡ δι᾽ υἱοῦ πλήρωσις, κατιδεῖν οὐκ ἔχω. ..εἰ μή 
ἐστιν ἐν ἀμφοῖν οὐσιωδῶς ἑκάτερος Οντ.άταϊ, Τνίμ.2(5..4670}; καὶ 
πανταχοῦ παροῦσα [30. τριάς] μὴ κινουμένη, καὶ μηδαμοῦ --οὔσα καὶ 
“μουμένη ὅπου δέησις ἐκ βάθους ἀνάπτεται (σερ. 15. Ῥεγ5.τιο( 1.02. 
ΣΙ00Α}); τὰξῖ., αρρῥὲν ἰοὸ γενικὸς οὖν ἄρα καὶ κατὰ πάντων ὁ διπλοῦς 
οὑτοσὶ κεχώρηκεν ἔλεγχος ΟντΤ. 70.το.2(4.921}); 2. λων γοοτς πο ρ ἢ 
ὁ λόγος οὐ “-εἴ ἐν τοῖς μὴ προκόψασιν ἀπὸ τοῦ εἶναι σπέρμα τοῦ Ἀβραάμ 
Οτ. 79.20.6(0.323.35} Μ.14.5858}; μὴ “οοὕσης τῆς γλώσσης ἐν τῷ 
ὡρισμένῳ... «τόπῳ ΡΔΠ.υ.ΟἾγγ5.τ7(Ρ.104.22; ΝΕ.47.50)}; ἄδηοα ὃς τ βοὶν 
φοταϊμεά κεχώρηκε γὰρ ὡς ἔφην θεότης ἀνθρωπότητι Ογτ, ρἰαῤρ᾽, ἔχ. 
τ(1.262Ε). 

ΓΟ, ἴπ8η8., φοῃίαϊη; 1. μοίά, εομίαϊρε 8. σίνεη τθαβυσθ, χηδῖ. 
ἀρετὴν..«.οὐκ ἄν, χωρηθεῖσαν ἐν ὑποθέσει βίου βασιλείας ἐλάττονι 
ΘυΏ ΕΒ, ΤΑΡΉ. 3(0Ρ.1τ.12; Μ.66.τοδορὺ ; 405., λοϊά σμΐ, ᾿ς πῶ οὐ «-εἴ τὸ ἡ 
ἄγγος ἐκεῖνο ἀλλ᾽ δαλρπλεύνάζει Βοιτη Ωη.5.2.5; 2. ἐμείοξε ΟΥ 
ἐοπίατῃ ἴῃ ἃ Ῥ γβιοαὶ ΟΥὐὨἨ “0 851- ρ γϑισαὶ β6η88, γεοφίσο, αὐηη , ἃ. ἴα 
Β6ῃ. ἕνα ὁ ἄνθρωπος τὸν λόγον χωρήσας... υἱὸς γένηται θεοῦ Ἰχεῃ.᾿αέν. 
2.19.1(Μ.7.9308); ὡς ὅλῃ καρδίᾳ δυνηθῆναι χωρῆσαι τὸν θεόν (ΟἸδι). 
Ῥγοϊ.το(ρ.76.12; Μ.8.2210); τὸν δι᾽ ἀμέλειαν τὰ σπέρματα τῆς ἁμαρτίας 
κεχωρηκότα ΟΥὌῥγῖηε.3.1.13(0.218.6; Μ.11.2734}; εἴ τις ἐστὶ ᾿Πέτρος᾽, 
χωρήσας τὴν τῆς ἐκκλησίας ἐν ἑαυτῷ οἰκοδομὴν ἀπὸ τοῦ λόγου Ἰά (εἰς. 
6.77(0.147.18.; Μ.1τ.14168); δυνήσεται χωρῆσαι ὃν τέως οὐκ ἐχώρει 
λόγον θεοῦ 14. 70.2ο.6(ρ.334.11; Μ.14.5850); Ὁ. οὗ ἀοα μηδὲ τὸ ἐν 
τόπῳ “-εἴσθαι [55. τὸν θεόν] εἰ δὲ μή γε, μείζων ὁ “-ῶν τόπος αὐτοῦ 
εὑρεθήσεται' μείζων γάρ ἐστι τὸ “οοῦν τοῦ ““ουμένου. θεὸς γὰρ οὐ 
“"εἴται, ἀλλὰ αὐτός ἐστι τόπος τῶν ὅλων ΤῊΡὮΙ.Αμτ. 4 μοἷ.2..(Μ.6. 
10490,})}; μικρότερον αὐτὸν τῆς ὕλης λέγει, εἴ γε δὴ μέρος αὐτῆς ὅλον 
ἐχώρησεν τὸν θεόν Μετ, αγὸτὶγ.6.3(ρ.τόο.ς; Μ.18.2528}); Ο. τεῖ. πο. 
θέλων ἐχωρήθη ἐν σώματι ἐμψύχῳ ΗΙΪρρΡ.ῥαβεΐ,.3(ρ.26ς.6) ; τὸ ἐκ τῆς 
παρθέγου σῶμα χωρῆσαν πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεάτητος σωματικῶς 
Ἡντώεη.}.8(0.320.2); τὸ ἐκλεκτὸν σκεῦος τῆς αρίας διὰ τὸ πυροειδὲς 
τῆς τοῦ σωτῆρος θεότητος χωρηθὲν ἐν τῇ παρθένῳ ἘΡΙΡἢ.ζα67.30.30 
(Ρ.374.25; Μ.41.4570); χωρήσασαν [30. τὴν παρθένον] τὸν ἀχώρητον, ὃν 
οὐρανὸς καὶ γῆ “-εῖν οὐ δύνανται 1ὁ.30.31τ{(Ρ.376.3.,4; 4600); Ματοοϑίδῃ 
τὸν ᾿Ϊησοῦν...τεθεῖσθαι δὲ ς εἰς) ἐξομοίωσιν καὶ μόρφωσιν τοῦ μέλλοντος 
εἰς αὐτὸν κατέρχεσθαι Ἀνθρώπου, ὃν χωρήσαντα ἐσχηκέναι αὐτόν Η]ρρ. 
μαέγ.6.πτ(ρ.184.8; Μ.16.328238); ἴθ δαρθ!Πδη νον δἰσιρυϊξα τὸ 
(211Π|51τ5 τὸ μὲν γὰρ βλεπόμενον, ὅπερ ἐστὶν ἄνθρωπος, τοῦτο εἶναι τὸν 
υἱόν, τὸ δὲ ἐν τῷ υἱῷ χωρηθὲν πνεῦμα, τοῦτο εἶναι τὸν πατέρα 1δ.0.12 
(Ρ.249.3; 33820); Α΄ίδῃ εἰ ὁ λόγος τῆς γενητῆς φύσεως. . ἀδυνάτου 
τυγχανούσης --εῖν τὴν τοῦ θεοῦ αὐτουργίαν ΑἸτῇ..47.,2.26(Μ.26.2018); 
. αὐνηΐϊ οἵ, αἰϊοῖν οὐ τροπολογέαν “- οὔσιν οἱ λόγοι 51. 41αἰ.129.2(Μ. 
6,777); 0ζ1..0.32.7(0.437.11; Μ.14.7608)}; 1. 32.15(Ρ. 450.5; Ἴδοὺ); 
ἸΓΏΡΘΙΒ. 80 [87 ἃ5 σἰγομιηϑί 65 Δ καθὼς ἐμὲ ἐχώρησε περὶ αὐτοῦ 
λέγειν Ατὐδί. αροῖ.2.τ(ρ,τοο.14); 4. οὗἨ 5ρίγτια] δηα ἰπτε!]εοξαδ] 
οαρβοῖϊῖν, ἐαάε 1μ, εονεῤγεβοηπα, μήποτε οὐ δυνηθέντες χωρῆσαι στραγ- 
γαλωθῆτε Ἰρῃ. 7 γαϊ. 5.1; μὴ πᾶντας...κεχωρηκέναι τὸ μέγεθος τῆς 
γνώσεως [16Π1.51}7.7.16{Ρ.73.24; Μ.0.5448) ; πατέρα δὲ εἶναι [36. ἑαυτόν] 
καὶ τοῖς “"οὔσιν μὴ ἀποκρύψαντα ΠῚΡΡ.ἠαόγ,9.το(ρ.245.6; Μ,16.32788); 
εἰξάμενος ὡς ἄνθρωπος (οὐ γάρ που ἐμαυτῷ δίδωμι “-εῖν τὴν προσευ- 
χήν) ΟΥ.07.2.6{Ρ.303.21; Μ,11.4244}; ΡΆ85. ἤτω σοι καρδία γνῶσις, ζωὴ 
δὲ λόγος ἀληθής, “-ούμενος 1 )10ρ.,.12.7; σωματικώτερον τοῖς βαρυτά- 
τοῖς τὴν διάνοιαν ἔδει περὶ τοῦ θεοῦ τοὺς προφήτας ὁμιλεῖν, ἵνα χωρηθῇ 
[5ς, ὁ θεός] θυ, βείμ ΙΚερ.χβ: 1ῴΡ. 2ού. 7; Ν.12. 9924); ΒΡ. τεῖ, ἴῃς, ὁ 
ἀχώρητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀόρατος ὁρώμενον. ἑαυτὸν καὶ κατα- 
λαμβανόμενον καὶ “-ούμενον τοῖς πιστοῖς πάρεσχεν, ἵνα ζωοποιήσῃ τοὺς 
“οοῦντας καὶ βλέποντας αὐτόν Ἰτεη,Π467.4.20.5(Ν.7.10350); ἀχώρητος 
δὲ ὅτε μὴ “-εἴσθαι θέλει, χωρητὸς δὲ ὅτε “-εἴται ΗΠΊΡΡ.ἠαεν.0.τοίρ.244. 
15; Μ.16.32784); ἑαυτὸν ἐκένωσεν ἵνα χωρηθῆναι ὑπ᾽ ἀνθρώπων 
δυνηθῇ Οτο εἰς5.4.15(0.284.320; Μ,11.10458); ταῖς τῶν ἀγαθῶν ψυχαῖς 
οἰκιζόμενος, ἀχώρητος καὶ «-οὐμενος [30. ὁ θεός) ον». φ».2.45; 
τ. ΝαΖ.ον.39.13(Μ.26,404); 10. λοι, τ. 4(Μ.06,5528); οἵ, χωρητός ; 
5. μαῦέ με εαραεῖίν, δὲ αὐ τὸ ἄνθος τοῦτο γῆ βαστάζειν οὐ κεχώρηκεν 
ΟΙεμι. ῥαεᾶ,2.8(ρ.202.8; Μ.8,485Α); ὡς μόνους “-οὔντας τὴν τότε δόξαν 
αὐτοῦ θεωρῆσαι Οτ.( εἶ5.2.64{0.186.3; Μ.11.8960); ὅσα ἐχωρήσαμεν 
περὶ τῆς Κανᾶ, ἐν τοῖς ἀνωτέρω εἴπομεν 16. 0.13.57(56: Ρ.287.27; Μ. 
14.505}; τοῦτο τὸ πόμα γεννᾶν οὐκ ἐχώρησε γῆ ΜΟΙ, γρ.τ.τίρ.8. 
4: Μ.18. 318); μὴ δυνάμενος...μηδὲ “τῶν βασιλεύεσθαι 1.το.3(Ρ.125.0; 
1074); οὐ “οὦ ἐπιτρέψαι Τπατιϑταα,ρῥ.2.ττ( Μ 0 90. 11400); 6. οἱ σοα 
Ρεγυαάε, Ῥέγηιθαίς θεὸς ὁ. «πάντα «-ὧῶν, μόνος δὲ ἀχώρητος ὧν δ τη. 
τιαμά.1.1; σπέρμα ἐνεδύσατο... «χωρήσας αὐτὸ δυνάμει (εχ. σχο. Τ λαοί. 
τοι(ρ.126.τ ; Ν.9.688Α}; οὐ δὲ ἀλλήλους “-οὔντες [55. ΕΆΤΏΕΥ δηα 
500} ἔσοι ἂν εἶεν ἀλλήλοις τὸ μέγεθος {τι Ν Υ58..4γ.εἰ δα. χ2(Μ.45. 

2888 

1537 χωρητός 

12078)}; ; τῷ ἰδίῳ πατρὶ κατὰ πάντων ὅμοιος..«ὡς «“«-εῖν τὸν πάτερα ἐν 
αὐτῷ καὶ “«εἴσθαι ὑπὸ τοῦ πατρός ΝΙ..ρ}.2.30(Ν1.79.213}). 

Ἐχωρηγέομαι, δὲ τηερίγοά οὗ προφῆται... καθὼς ἐχωρηγήθησαν, 
οὕτως καὶ ἐλάλησαν 1λατι.ἱγοῤἧ.3.1ο.2(0.258.8). 

χώρημα, τό, 1. Ξραξθ, γουη!; γέσε55, ταῖ, Ἐν χ.33:22 πέτρα, καὶ τὸ ἐν 
ταύτῃ χ. ὅπερ ὀπὴ ὀνομάζεται, καὶ ἡ ἐκεῖ τοῦ Μωύσέως εἴσοδος ΟΥ̓. 
Νυβ85...λος.(Ν].44.400})); ἐδ. (4ος Α); τηεῖ,, ΖΗ ΘΥΉΙΟσ ΦΟΥΉΕΥ τὸν ποθού- 
μενον... ἑαυτῇ περιάπτει ἴϑο. ἡ νύμφη] μεταξὺ τῶν λογικῶν μαξῶν..«τῷ 
χ. τῆς καρδίας ἐνδυσαμένη 14. ο»».6 ἐπ (απ. .44.8880}; ἦσπα- 
σάμην τῷ πνεύματι, καὶ ὅλον τῷ χ. τῆς καρδίας περιλαβὼν ἀπεθέμην 
Μακχ.6}.43(Μ.91.6378); τὸ χ. τῆς ψυχῆς πάσης ἀγνοίας διακαθᾶραι 
βουλόμενος Ἰὰ οριδε.Μ.01.2208); 2. εὐπίαΐηεῦ, οὗ ΒΜΥ χαίροις, χ. 
ἐλάχιστον, χωρήσασα τὸν τοῖς πᾶσιν ἀχώρητον ᾿ΓπαοϊιΔησιλο. ΒΜΓ 
δἰ δγηι.3(Μ.7}.12030) ; τὸ μεῖζον τοῦ παντὸς πάναγνον χ. τοῦ ἀχωρήτου 
θεοῦ Μοα,ἄογην.τ3(Μ.86.32200Ὰ}; 3. «αραοίίν, νοϊμηια, ταςῖ, εἰ δὲ καὶ 
{περὶ τῶν ὑπὲρ οὐρανὸν ἔσται λόγος διὰ τὸ ἐν αὐτῷ τῷ ἀποστόλῳ τῆς 
γνώσεως βαθύτατον χ. ἘΡΙΡΠ.ἠαενγ.66.45(ρ.83.12; Μ.42.970}; τεῖ. 
Μιρτῖς ἐπὶ τῷ αὐτεξουσίῳ κληθήσονται, καὶ οὐκέτι κατὰ φύσιν ἔσται 
τὸ χ. 1δ.}7(Ρ.118.1}; 1490}; χ- καρδίας, ἐλπὶς εἰς θεόν" στενοχωρία δὲ 
αὐτῆς, φροντὶς σωματική Μδτς. ΕΥιορμςέ.2.1ο7(Μ.65,0458), 

χώρησις, ἡ, σαραείέν μαλασσόμενοι ἀσκοὶ ἐπιδιδοῦσι τῇ χ.», περι- 
φρονούμενοι δὲ οὐ τοσοῦτον δέχονται 1ο.[]1π.5ἐαἰ.14(Μ.88,8688) ; πιεῖ. 
ἐξομοιοῖ ἑαυτόν, σωματοποιῶν κατὰ χώρησιν, ταῖς ἁγίαις καὶ ἀξίαις 
πισταῖς ψυχαῖς, ἵνα ὁραθῇ αὐταῖς ὃ ἀόρατος Μαοιλερ.ἦον".4.πτι(Μ.34. 
4800). 

χωρητικός, 1. αὐΐε ἰο μοίᾷ ἃ. σίνεη πιεᾶβυτε σώματα...τὰ μὲν 
πλείονος, τὰ δὲ ἐλάττονος δεῖται τροφῆς, οὐ τῶν ἴσων ὄντα χ. ΟΥ..70.13. 
23(ρ.258.0; Μ,14.4560); ἀγγεῖον ὥσπερ μνρίων σωμάτων χ. ας. ἥρῃ. 
ἀῤοογ.2.20(0.39.7); αδἰ6 οὐ τημοηάθδα το ποίᾳ ἃ σοτῖαὶῃ β βίδποθ 
ἀνθρώπους εἶναι τροπικῶς.-.χ. οἴνου, καὶ ὀνομάζω αὐτοὺς κατὰ τοῦτο 
ἀσκούς Οτ,ἠση!.12.2 ἐπὶ [ε1.{(Ρ.87.4; Μ,13.3770)} οἰνηρὸν καὶ ἐλαιηρὸν 
σκεῦος καλεῖται τὸ τούτων χ. Μεῖῃ.»65.3.16(Ρ.4132.10; ΝΜ Ιτδ,5884}; 
2. Ξμδοεριτρίε ἴο Ἰαῆαξηος εὑρεθήσεται δὲ καὶ δεκτικὴ ἅμα καὶ χ, ἡ 
σὰρξ τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως [1.5. Δ016 το Ὀξ ταῖθεα ὩΡ δἱ [μ81 1)8ν] 
Ἰγοη ἤαεν,5.3.2(Μ.7.11308); πᾶσαν ἀνθρωπίνου λογισμοῦ χ. φύσιν 
Οοηβίρ. 1 υ5.0.(...3ο(Ρ.91.31; Μ.2ο,τοϑοῦ); νεύματι γὰρ αὐτοῦ 
ἐκινεῖτο καὶ Μωῦσῆς, καὶ Δαβίδ, καὶ ὅσοι τῆς θείας ἐνεργείας χ. ΜΆΧ. 
ἔγνν (Μ.οτ.207}})}; 3, 5ρι ΤΌ 8 }}ν γεοορίϊος χ- γινόμενος ὡς ἅγιος ἁγίου 
πνεύματος Οτον.τ6.3(0.328.5; Μ.11.4700}; τὸ δημιουργηθὲν ἡγεμονικὸν 
ἐπὶ τῷ εἶναι θεοῦ χ' 14. 3γ.27 1: απ. «(Ρ. 248.0; Μ.13.6244}; καθόσον 
ἐσμὲν χ΄ -..- τῇ πρὸς τὸν θεὸν... ὁμοιώσει προσάγει Βαβ. ἔμη.1. 21(:. 
2384; Μ. 20. 5724); ὁ γὰρ ἀνθρωπός ἐστι χ. καὶ δεκτικὸς τοῦ πονηροῦ 
Μαδοιαερ. ον! ττ. ττ( },24.5520}; ὅσον ἐστί τις χ. αὐτός τε πληροῦται 
τῆς ἀγαθῆς ἐπιθυμίας αΥ.Ν γ55.υἱνρ.4(ρ.268.1; Μ.46.3370}; ἸμτοΠ]εοῖα- 
ΑΠ}ν γεεεριῖυε διδάσκαλος τελείαν ἔχων ἐπιστήμην, διὰ συγκαταβάσεων 
τοῖς εἰσαγομένοις ταῦτα φαίνεται γινώσκων, ὧν εἰσιν ἐκεῖνοι χ. ϊάγ τι. 
Ρ-ς, 68,6(Μ.29.145324}; 4. πὶ [ογ, τυονγιἦν οἵ, τεῖ, [0.11:20 αρία ἀνα- 
μένει οἴκοι αὐτὸν ὑποδέξασθαι ὡς χ. τῆς αὐτοῦ ἐπιδημίας ΟΥ. Κ΄.80 ἴῃ 
.7ο.(Ρ.548.7}; χ' τῶν θειοτέρων κατέστητε μνοτηρίων, θείου καὶ ζωο- 
ποιοῦ βαπτίσματος ἀξιωθέντες Ογτ. ΗΠ. εαἰδο τοῦ; 5. αὐίδ ἰο εομίαϊῃ 
οὐ σῤῥγείεηα, εο-ἐχίεηςῖυς τοι ἶ ἀλλήλων φημὶ γεγονέναι δεκτικοὺς καὶ 
χ-' ᾿ἐγὼ᾽ γάρ φησιν 'ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὃ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν᾽ [τι Ν γεο, 
“4.6, .δαὖ.12(Μ.45.12078); ἐπὲ γὰρ ἀνθρώπων τοῦτο νομιστέον" οὔτε 
γὰρ ἑτέρων χ. τυγχάνομεν, οὐδ᾽ αὖ χωροῦμεν εἰς ἕτερον 1ὁ.(12070); 
ὅ υἱὸς ὁ τοῦ τελείου χ. καὶ χαρακτὴρ τοῦ μεγάλου πατρός ὕντ. 0.1.3 
(4.298) ; ἄδηςα ἐλημτερ, ΠΟ βΗΗρ ἐκυοφορήθη ἃ ἀχώρητος ἐν χ. σκεύει 
ΤΑ μαίυ.ΟΠν.(Μ.28. 9600); ὁ. [ΟΥ̓ χωριτικός, γωδίϊς ἀστοὶ καὶ χ. 
Τμαιτ.λ.6.2.2.5(3.826) ; 1α.ἡ.γεἰ.τΊ(4.τ2280) ; 16. 2ο(1233); Ἰα αῇεεί,ο(4. 
943); Ὀπῖ εἴ. ἐν ἀστοῖς καὶ ἐν χωριτικοῖς 16..Ὁς.71:7(1.1105}. 

Ἐχωρητός, Δ. ῥαφεαίο τὴν παχύτητα τοῦ φαύλου λεπτύνοντος ἢ 
στενότητα τῆς εἰσόδου χ. αὐτῷ ποιοῦντος Οτικονμἷη, Μέιας, 2ο(Ρ, 407. 
6; Μ.13.13124). 

Β. 1. εοναϊπε τ ἐραϊίαὶ ἀἰησηδίομς, ἤη1|6 ἐὰν τόπον τοῦ θεοῦ 
τὴν ὕλην εἴπωμεν, ἐξ ἀνάγκης αὐτὸν καὶ χ. λέγειν δεῖ καὶ πρὸς τῆς ὕλης 
περιγραφόμενον Μετ. αγὸτίγ.6.τ(ρ.159.1ο0; Μ.18.252Α); οὐ προσήκει 
νοεῖν, καθάπερ σῶμα ἐν σώματι ἢ σκεῦος ἐν σκεύει, οὕτως εἶναι χ, ἐν υἱῷ 
τὸν πατέρα..οοὗτος δὲ ἐν ἐκείνῳ... “φαίνεται ὡς ἐν ταυτότητι τῆς οὐσίας 
ἀπαραλλάκτῳ γε. }0.1.3(4.280); ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ... εἶναί φασι... 
τόποις χ. καὶ διαστήμασι περιληπτήν 14.γ66}. (δ᾽ .3858); ; τεί. ΤΉΝΕ 
[ο5 οἱ Νοξδίι5᾽ Ττιη. ἀοοίτιπε ἀχώρητος δὲ ὅτε μὴ χωρεῖσθαι θέλει, 
χ. δὲ ὅτε χωρεῖται ΗΙρρ.ἤκεν.9.το(Ρ.244.15; Μ.16.33184}; ΒΑΡ 6! 18 ἢ 
τὸν ἀχώρητον καὶ ἀπαθῆ πατέρα χ. ὦμα καὶ παθητὸν διὰ τῆς ἐνανθρω- 
πήσεως ὑποτίθενται γριδ. “Ἅηἰ. (345)1 ἀρ.Δίὰ. 575. 20(Ρ.253. 17; Μ.26. 
1320); ; οἵ δοη πῶς οὖν ὅμοιος ἔσται τῷ πατρὶ χ. ὧν [580. ὁ υἱός ἐν ἡμῖν 
τοῖς ἐκεῖνον [5ς, τὸν πατέρα] οὐ δυναμένοις χωρεῖν; ὕγτ. ἐμός. 13(5᾽. 

1368); (Πτἰβῖο}. πρότερον μὲν οὐκ ἄνθρωπον «ἀλλὰ θεὸν καὶ νἱὸν μόνον 
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προαιώνιον... ἐπὶ τέλει δὲ καὶ ἄνθρωπον, προσληφθέντα ὑπὲρ τῆς 
σωτηρίας τῆς ἡμετέρας, παθητὸν σαρκί, ἀπαθῆ θεότητι.. τὸν αὐτὸν... 
'χ. καὶ ἀχώρητον ΟΥ ΝΕ: 6ῤ.τοῖ( }.37.1718)} θεὸς τῷ ἐκ παρθένου 
γαῷ κατηυλίζετο, καθεὶς ἑαυτὸν... καὶ οἱονεὶ περιστέλλων τὴν ἄκρατον 
τῆς ἰδίας φύσεως προσβολὴν ἵνα γένηται χ. Ογτ, εἰαῤρἢ. ἔχ. τ(τ.2620) ; 
Χριστὸν...χ. καὶ ἀχώρητον ΟἸ,Αἴετ,εαμ,4{11,3.0210); 2. εοηργε- 
πεηείδίο, καραδϊο οἱ δείῃρ ἀϊεσεγηεί δεόμεθα σοφίας, χ. τυγχανούσης 
μόνῳ τῷ δυναμένῳ εἰπεῖν "ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν᾽ ΟΥ̓, 0.το.41 
(Ρ.219.8; Μ.14.2880) ; ἀλλ᾽ ἐπειδὴ κενοῦται δι’ ἡμᾶς, ἐπειδὴ κατέρχεται 
εὐὐδιὰ τοῦτο χ. γίνεται τ. Ν42.0».37.3(}1.26.2858); ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος 
εὐνχ. διὰ φιλανθρωπίαν τοῖς οὕτως ηὐτρεπισμένοις 18.30.το(2440); διὰ 
τῶν χ. ἡμῖν ὑποδειγμάτων τι ΝΥ55.ΕμΉ.7(2 Ρ.τόδιτό; Μ,45.76ο0 Δ}; 
14.ογ.καἰδεῖ! τοίρ.5 5,12; Μ.45.4τ0); μάλιστά γε τῇ βραχύτητι τῆς 
ἀνθρωπίνης οὐδενείας ἀχώρητον" χ. δὲ τῇ ἐπικήρῳ τῆς σαρκὸς φύσει τότε 
γενόμενον ὅτε ἐκένωσε.. «τὴν... τῆς θεότητος δόξαν 14, ροϊ.2ο(Μ,4ς. ι 

ττό40); τὸ κοινὸν ὄνομα καὶ παρὰ ἀνθρώποις χ. ἀνελάμβανεν εἰς ἑαντόν, 
οὕτω καλούμενος υἱὸς ἀνθρώπου, υἱὸς ὧν θεοῦ ἘΡΙΡΗμαδν.57.8(Ρ.354. 
τό; Μ.41.1οοϑ88) ; 3, εαβραδίε μηκέτ᾽ ἔχοντά τι χ. ὀφθῆναι τοῖς πολλοῖς 
Οτιῦ εἰς. .δ4(ρ.186,28; Μ.ττ.8078); τὸ γὰρ διὰ τῆς τοῦ σώματος περι- 
βολῆς χ. τὴν θείαν δύναμιν ἐπινοῆσαι γενέσθαι στονδΝ ν85.0γ.αἰδεἶ!.25 
{ρ.90.6; Μ.45.644); οὗ 8. Ῥοίβοι, αὐὲε οὐ γὰρ ἔην χ. ἐμοῖς παθέεσσι 
πελάσσαι (τ. Ναζισαγημ.1.1.0. 55}1.37.461Α4). 

χωρίζ-ὠ, 1. Ξεῤαγαίο, ἀτυϊάε; ἃ. Ἔτη, ἴτι τοξαϊϑοη οὐ Μοπδυοῃϊδῃ- 
15Π) καὶ λόγον τοιοῦτον καθ᾽ αὐτὸν ζῶντα καὶ ἤτοι οὐ κεχωρισμένον τοῦ 
πατρὸς καὶ κατὰ τοῦτο τῷ μὴ ὑφεστάναι οὐδὲ υἱὸν τυγχάνοντα ἢ καὶ 
κεχωρισμένον καὶ οὐσιωμένον ἀπαγγελλέτωσαν ἡμῖν θεὸν λόγον ΟΥ.7ο. 
1.24(23; Ρ.29.28 ; Ἀ1.τ4.658); τὰ ταϊαταίοι οὗ Ατσίδη ἀοοίτπθ οὗ θη 
οὐ ΝΥ οσά 85 δ ὔγεῖν ἀἰβιτηςς ἔχοπι Ἐδίποι, ογη. ἀπ|.(345)9 ἀρ Δτῃ. 
σγνΉῃ.26(ρ.252.25; Μ.26,7328) εἰζ. 5. διάστημα; “-όντων δὲ σαφῶς τὰν 
μονογενῇ τοῦ θεοῦ τὸν ἀχώριστον τῇ φύσει, εἰ καὶ τοῖς λόγοις οὗτοι 
μεμηνότες “᾿οὐσιν, οὐ νοοῦντες οἱ δυσσεβεῖς, ὡς οὐκ ἄν χωρισθείη ποτὲ 
τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐν αὐτῷ φυσικῶς Αἰμ ἠοῖ Μ|111:27 
(Μ.25.2150}; τοὺς,.«“ὐοντας τὸν νἱὸν καὶ ἀπαλλοτριοῦντας τὸν λόγον 
ἀπὸ τοῦ πατρός 14. ἀροΐ,56ε.40(ρ.123.14; Μ.25.3368); 14..4γ.3.14(Μ.26. 
4528); γινώσκοντες..«οὐχ ὡς ἑτεροφυής, ὥσπερ ἡμεῖς ἐσμεν, ““όμενός 
ἐστι τοῦ πατρός 1Δ.δγη.45(ρ.270.9; Μ.26.7}34); “εσθαι αὐτὸν [8ς, τὸν 
λόγον] ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῷ ἑτεροφυεῖ χωρισμῷ 1.48(0.272.22; 1770); 
Ἀστέριος...τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ “των τοῦ πατρός, ὡς καὶ υἱὸν ἀνθρώ- 
που χωρίσειεν ἄν τις τοῦ κατὰ φύσιν. πατρός δίατοΙ!!, 7γ.63 80.ΕἘλ5. 
6.2 το(Ρ.128.1τ; Μ.24.9444); εἰ γάρ τις ““εἰ τὸν υἱόν, τουτέστι τὸν 
λόγον, τοῦ παντοκράτορος θεοῦ, ἀνάγκη αὐτὸν ἢ δύο θεοὺς εἶναι νομί- 
ζειν..«ἢἣ τὸν λόγον μὴ εἶναι θεὸν ὁμολογεῖν ἰδ.120(ρΡ.215.26) ; ἀΘηπϊθα οὗ 
ἘΔΈΒΕΥ τεῖξ, ΘΈΠΟΥΔΈΟΙ οὗ Θοὴ θεὸν... οὐ τὴν οὐσίαν καθ᾽ ἦν ἐστιν εἷς, 

“σόμενον ἢ μεριζόμενον εἰς πλείους Ἐλτη ἐχΡ, βά.τ(Ρ.254) ; ἀναθεματίζο- 
μεν-.«τοὺς λέγοντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ ἐκτάσει καὶ τῇ συστολῇ ἀπὸ 
τοῦ πατρὸς κεχωρίσθαι Ἰ)άτηῃ. ΡΑρα αηπαϊιαρ. Τα .ἢ.6.5.11.5(3.103}}} 
ὁ υἱὸς ἐκ τοῦ πατρὸς γεννᾶται, μηδόλως αὐτοῦ «μενος, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
ἐν αὐτῷ ὧν {Ό γε. Τγίμ. δ(6θ, ττΒ; Μ.77.11368); ἀηα οὗ Η. (ῃποβί μισεί- 
σθωσαν οἱ ““εἰν τολμῶντες τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν ἐνέργειαν 36. 
ἔτοτὰ Ἑαΐῃου δηᾶ 90}] (στ, Η,εαίεεΐ.τό.5.; τεῦ, Τυΐη. εἰς τρεῖς ὑπο- 
στάσεις ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας διαιροῦντες [5ς. ὉΪὰ- 
Τα 1516 ορροπθηῖβ οἵ βαθεῖ 15, ΒΚεπεα τὸ Ματζοϊομῖτε5) τὴν ἁγίαν 
μονάδα Ὀϊοη.Κ. ἀρ. ΑἸ ἀξεν.26(0.22.8; Μ. τ): Φ64ΑΥ; ἡ..«τριὰς.«συν- 
ἅπτεται.. .ἀσυγχύτως, ὥσπερ καὶ ἀτμήτως ἡ μονὰς “σεται ΑἸ᾿, ἤθη. 1 
Μ|.11: 27(}1.2ς.220Α}); οὔτε στομεν τὴν ἁγίαν τριάδα ὥς τινες" οὔτε 
συναλοιφήν, ὡς Σαβέλλιος, ἐργαζόμεθα ΟνΥ.Η  ἐαἰδε.τό.4.; τοῦ νοῦ 
ἔκϑοντος τὰ ἀχώριστα Ἐναρτ. ἢ ἐ.ς5.4(ρ.198.27 ; Μ.86.27968) ; Ὁ. ΟΒΠ510]. 
ταῦτα δέ φαμεν οὐ “"οντες τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἀπὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ Οτι( εἶς. 
2.0(ρ.136.30; Μ.ττ. 8000}; μὴ “-εἰν ἡμᾶς τὴν ᾿Ἰησοῦ ψυχὴν τοῦ πρωτο- 
τόκου τ.6.48(Ὁ.τ1ο0.22; 137324}} τὸν μηδέποτε κεχωρισμένον τοῦ μονο- 
-γενοῦς Ἰά  ῥγῖηε.2.6.4{0.143.22; Μ.τΥ.2120); οὐ χρὴ ἕτερον μὲν τὸν λόγον, 
ἕτερον δὲ Χριστὸν νοεῖν...εἰ δὲ καὶ νοοῖτο διχῶς, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ λόγου 
κεχωρισμένου 56. 85. δα. ΓΟ] ον οΥ5. οὐ Ῥϑῃ]. 581. 1 τῃ. 27.4.31 
(ρΡ.8ο.1; Ἀ.26, 5160) ; τὸ λεγόμενον [36. Α(.17.:21}...οὐ τὴν ὑπόστασιν 
νον τοῦ θεοῦ λόγου ἀπὸ τοῦ ἐκ Μαρίας ἀνθρώπου 10.3π5(0.84.τ6 ; 5218); 
δύο ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ὁμολογοῦμεν φύσεις ἡνωμένας ἀρρήτῳ ἑνώσει, καὶ 
μηδαμῶς ἀλλήλων --ομένας ἢ συγχεομένας ΤιΘο τ. πο ῤἧ.(Μ.86. 
18274Ὰ}} ἀποῃ Ὀείψερη Ὑοτῃ 8 πα Ππαυσηδη παίασα τοί τεϑοΐνεα αὐ 
ἄξει οἱ (ἢτιξι τοῦτο ἦν τὸ ἐν μνημείῳ τεθὲν ὅτε αὐτὸς [86. ὁ λόγος] 
ἐπορεύθη, μὴ χωρισθεὶς αὐτοῦ Αἰῇ.6. ΕΡτα  (Ρ.9η.; Μ.26.τοδολ)}; 
μήτε τῆς θεότητος τοῦ σώματος ἐν τῷ τάφῳ ἀπολιμπανομένης, μήτε 
τῆς ψυχῆς ἐν τῷ ἅδῃ --ομένης ΤΑΤΏ, ΑΙ ῥοϊΐ.2.τ4(}.)6.1π560); ὥστε οὐκ 
ἄνθρωπος θεοῦ ἐχωρίζετο...εἰ δὲ ὃ θεὸς ἐχωρίσθη τοῦ σώματος, καὶ 
οὕτως ἡ νέκρωσις ἐδείκνυτο, πῶς τὸ σῶμα, χωρισθὲν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ, 
τὴν ἀφθαροίαν ἐπεδείκνυτο; 1}.2.τ5(11574}; οὔτε οὖν ὁ ἡμέτερος ἐκεῖ 
γέγονε θάνατος, εἰ θεοῦ χωρισθέντος ἡ νέκρωσις τοῦ σώματος γέγονε. 

1538 χωρισμός 

πῶς δὲ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ χωρισθὲν ἐν ἀφθαρσίᾳ διέμεινεν ; 
1δ.2.τδ(ττόοο); ἴῃ δαὶ - ΑΡο  πατίϑη σοπίτονετθυ οὐδὲ γὰρ τὸν ἄνθρω- 
πον “-ομεν τῆς θεότητος, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν δογματίζομεν αγ.Να 2. 
δρ.τοι( Μ.3].1778); ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ὁ θάνατος εἰ μὴ διά- 
λυσις ψυχῆς τε καὶ σώματος, πρὸς ἀμφότερα ἑαυτὸν ἑνώσας...οὔθ᾽ ἐτέρον 
χωρίζεται 535, ὁ λόγος] ΟτΝ γε5. ροὶ! τ] (Μ.45.11530); οὐκοῦν ἦν 
φησιν Ἀπολινάριος σάρκα ἔμψυχον καὶ ἐμπροαίρετον, ταύτην οὐδὲ τοῦ 
νοῦ κεχωρίσθαι ὁμολογεῖ 19.47(12408Β); ΝεδίοτίδῃΒ ἀχώριστος τοῦ 
φαινομένου θεός" διὰ τοῦτο τοῦ μὴ “"ομένου τὴν τιμὴν οὐ “πω. “νῷ τὰς 
φύσεις, ἀλλ᾽ ἑνῶ τὴν προσκύνησιν Νεϑῖ. «Ὁ ο(ρ.262.5).ΟἸΣΡῈ.(431) 
αεἰ τί 00 τι1.2 Ρ.48.1,2}; μετὰ τὴν ἀνάληψιν οὐ δύναται καλεῖσθαι 
κεχωρισμένος υἱός, ἵνα μὴ δύο υἱοὺς δογματίσωμεν 14. ἡν.Ὁ τοί(ρ.275. 
4)1}.(0.48.6); τὰ τῶν φύσεων ““οντες ἴδια, τὴν τῆς ἑνώσεως ἀξίαν 
συνάπτωμεν Ἰά. {γ. Ξ(Ρ.242.14); διαιροῦντες δὲ πάλιν εἰς ὑποστάσεις 
δύο κεχωρισμένας τε καὶ ἀποφοιτώσας ἀλλήλων Ονγ.6ρ.5ο(ρ.97.27; τῇ, 
τόγῷ ; θεὸν λόγον ἀνθρώπου χωρίσουσιν Τμάοτ,Απςο.ἐαριογηιδ.1(Μ.77. 
1324); ς. οἴ βου 5 βεραχδίίοῃ ἔγοπι θοὰν ἵ ἀξαίῃ τὰς κεχωρισμένας 
ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων Αἰμπειαρ ἰορ.23.2(Μ.6.0418); μένοντος ἔτι νεκροῦ 
τοῦ Δαζάρον σώματος, καὶ τῆς ψυχῆς κεχωρισμένης μὲν.««παρακαθ- 
εἴομένης δὲ τῷ σώματι Οἵ. 7ο.28,6(5; Ρ.306.5; Μ.14.6800)) ; Με1}).γ65. 
τ.57(ρ.310.14; Μ.41.11528}; αἱ ψυχαὶ. ..ἐχωρίζοντο τῶν σωμάτων κατὰ 
τὴν ἡμέραν τῆς τελευτῆς 10.2.8(ρ.343.17; 1176}; ἐπεὶ δὲ λέγεται ἐν τῷ 
θανάτῳ τὸ εἶδος “-εσθαι ἀπὸ τῆς σαρκός, φέρε τὸ χωριζόμενον ποσαχῶς 
λέγεται ““εσθαι ἐπισκεψώμεθα. λέγεται τοίνυν “«εσθαί τι ἀπό τινος ἢ 
ἐνεργείᾳ καὶ ὑποστάσει, ἢ ἐπινοίᾳ, ἢ ἐνεργείᾳ μέν, οὐ μὴν καὶ ὑποστάσει, 
(ἐνεργείᾳ μὲν καὶ ὑποστάσει», ὡς εἰ πυρούς τις καὶ κριθὰς μεμιγμένα 
χωρίσειεν ἀπ᾽ ἀλλήλων" ἧ μὲν γὰρ κατὰ κίνησιν “σεται, ἐνεργείᾳ λέγεται, 
ἡ δὲ χωρισθέντα ὑφέστηκεν, ὑποστάσει λέγεται κεχωρίσθαι. ἐπινοίᾳ δέ, 
ὅταν τὴν ὕλην ἀπὸ τῶν ποιοτήτων “πομεν καὶ τὰς ποιότητας ἀπὸ τῆς 
ὕλης. ἐνεργείᾳ δέ, οὐ μὴν καὶ ὑποστάσει, ὅταν χωρισθέν τι ἀπό τινος 
μηκέτι ὑπάρχοι, ὑπόστασιν οὐσίας οὐκ ἔχον 10.3.6(ρ.307.4{{.; Μ.18, 
421ᾺΕ; 2. Ρᾶ55.ν. δὲ ἐχτοά, ΑἸ. ἐρ. 7ου.Ἅ(Μ.26.8200) ; ἀεβατγί, ἵτοτπι 
φδυίηϊν ᾿ξ τὸν...τοῦδε τοῦ βίου κεχωρισμένον (]6}}.517.3.12(0Ρ.236.21 ; 
Μ.8.ττ880); 3. ἐχείμά ἴτοπι σματοῃ, ἐχερρμμηίεαί κεχωρισμένον 
τῆς ἐκκλησίας (ΟΔΏρΡΥ. ἐαΉ Ῥτοεπι. ; τῆς ἡμετέρας κοινωνίας χωρι- 
σθέντες (Ατίτη.Φρ.οηεί.α ἈΡ. ΑἸΒ. γη.το(Ρ.237.10; Μ.26.6074); Οσηοὶ. 
44ΡΡ.2.17.4; Αροῤ᾿ιθ Ῥαιν (Μ.65.2724}); 4. ἰεαά ατοαγ, ομὶ οἱἤ ἴτοτῃ 
τῆς [ΑἸ χ. ἑαυτοὺς ἀπὸ τῆς ἀληθείας ΑΙ ἀδογ,τ(ρ.2.1το; Μ.25.4τ70}; 
5. γοησυδ, ἄἀείείς χωρίσει 30. σε ὁ θεός] τοῦ καταλόγου τῶν ζώντων 
Τάς, Ὀς. κι :γ(1.948). 

Ἐχωρικία, ἡ, γδιεῖίν, ἱρηογαμεθ αἱρετικοὶ.. «ἀπὸ χ, ΤΒαγιδίμη, 
ἐῤὈ.2.2το(Μ.οο.τόόξο). 

Ἐχωρικοβοήθεια, ἡ, 5.ν.]., ἰοεαὶ αμεχείτανν ἔογες ἀποστέλλει... «δύο 
στρατηγοὺς..-«μετὰ στρατοῦ καὶ γεωργικοῦ λαοῦ χωρικοβοηθείας 
ὙΒΡΒη.εἰγομ. ρ.3τε(}.τοϑ.γ)648). 

χωρικός, γηδέε, γεγαΐ; Ορρ. σχολαστικός, ας, Δεριἤονι.26.17 
(Μ.34.6850); 85 βυῦδβῖ., ῥεαδαμέ, 44..σ.48{Ρ.1τ75.9}; 10.Μ4]. εὐγοη. 
Ρ.ι790(}1.97.2858); Οἰγομ, Ρασερ.ατα( Μ.92.200Ὰ). 

Ἐχωρικῶς, 15: γιδίο αδκῖοη, ϑγηοβ.ρ.4(Μ.66.13370). 
χωρίς, τοῖοι, οκορ. Ἠ60.2:0 (τοῖ, χωρὶς θεοῦ, νατδης ἔοτ χάριτι 

θεοῦ) εἴτε δὲ “χωρὶς θεοῦ ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτον᾽ οὐ μόνον ὑπὲρ 
ἀνθρώπων ἀπέθανεν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν λοιπῶν λογικῶν" εἴτε 'χάριτι 
θεοῦ ἐγεύσατο τοῦ ὑπὲρ παντὸς θανάτου', ὑπὲρ πάντων χωρὶς θεοῦ 
ἀπέθανε ΟΥ.0.1.3π(40; Ρ.45.2οϊ,; Μ.14.93.,8}; περὶ τοῦ Χριστοῦ 
διαλέγεται [3ς. ὁ Παῦλος], οἷός τίς ἐστι, καὶ τίνα τὴν πρὸς τοὺς ἀγ- 
γέλους ἔχων διαφοράν, ἀφ᾽ ὧν ἐξηνέχθη εἰς τὸ εἰπεῖν κατὰ τί δὲ αὐτῶν 
ἠλαττῶσθαι δοκεῖ, καὶ ὅτι διὰ τὸν θάνατον. ... εἰπὼν γὰρ ὅτι 'χωρὶς 
θεοῦ ἐγεύσατο τοῦ θανάτου᾽, οὐδὲν πρὸς τοῦτο παραβλαβεύίσης τῆς 
θεότητος, καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς οἰκείας φύσεως τὴν κατὰ βραχὺ τοῦτο 
ἐλάττωσιν ἐδέξατο, ὥστε φαίνεσθαι ἐντεῦθεν αὐτὸν καὶ τῆς τιμῆς 
μετέχοντα διὰ τὴν πρὸς ἕτερον συνάφειαν, ἐπειδήπερ ἀκόλουθον ἦν 
τοὺς ταῦτα ἀκούοντας περιττὴν ἐν τῷ τοῦ πάθους καιρῷ νομίζειν εἶναι 
τοῦ θεοῦ λόγου τὴν ἐνοίκησιν, οὐδὲν τοῖς προκειμένοις συμβαλλομένην, 
εἴπερ δὴ χωρὶς ἐκείνου τῆς πείρας ἐγεύσατο τοῦ θανάτου, ἐπάγει 
“ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ...τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων 
τελειῶσαι ΤΠᾶτ.ΜορΒ. ΗΠ εδ.2:0(Μ 66. 95 610.-957Δ}; τοῦτο γὰρ εἶπεν, 
ὅπως ᾿χωρὶς θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. μόνη, φησίν, ἡ 
θεία φύσις ἀνενδεής, τἄλλα δὲ πάντα τοῦ τῆς ἐνανθρωπήσεως ἐδεῖτο 
φαρμάκου ΤΠαὶ. ἢ εὖ. το(3.55}). 

χωρισμός, ὁ, φεραγαΐίομ; 1. ἴῃ φεη, χ. δὲ τοῦ θεοῦ, θάνατος" καὶ χ, 
φωτός, σκότος" καὶ χ. θεοῦ ἀποβολὴ πάντων τῶν παρ᾽ αὐτοῦ ἀγαθῶν 
το. ἤαθν.5.27.2(Μ.γ7.χτ068}; οὗ 50] ἔτομι Ὀοᾶν δ ἄφαίῃ [ἢ Ρ]αῖο 
οΡμαράο 670], ΟἸδπι.  γ.4.3(Ρ.253.20; Μ.8.12254}; πεπίστευται οὐ παρὰ 
Χριστιανοῖς καὶ ᾿Ιουδαίοις μόνοις ἀλλὰ καὶ παρ᾽ ἄλλοις πολλοῖς 
“Ελλήνων καὶ βαρβάρων ὅτι ζῇ καὶ ὑπάρχει μετὰ τὸν ἀπὸ τοῦ σώμα- 
τὸς χ. ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή Οτ(( εἰς.7. π(ρ.156.24; Μ.11.14250); ἐμποιεῖ 
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θάνατον, οὐ τὸν κατὰ τὸν χ. τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸν κατὰ 
τὸν χ, τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ 14, .0.13.23(0.247.τ0,20; Μ.14.4370); 
ΑΤΠ, σομὶ. 3(}.25.04}; τεῦ. ἀθαῖῃ οὗ (ητδὲ οὐ χ. θεότητος δηλούσης, 
ἀλλὰ νέκρωσιν σώματος ΤΑτΤῇ. 40.4.5.τ4(Μ.26.ττς60) ; ψυχῆς ἀπὸ σώ- 
ματος χ. 1.2.το(11574}; 10.2.τ6(ττ608); πευστέον αὐτῶν, ἄρά γε ἐπὶ 
τῷ θανάτῳ τοῦ κυρίου ἔσασι χ. τινα τινῶν φύσεων, ἢ οὐχί; εἰ μὲν οὐχί, 
φαντασία τε ὁ θάνατος καὶ ψευδὴς ἡ περὶ αὐτοῦ δόξα ἐν τῷ κυρίῳ" 
θάνατος γὰρ χ. ἐστι ψυχῆς ἀπὸ σώματος ἀναντιρρήτως" εἰ δὲ ὄντως χ. 
γέγονε φυσικός, πάντως καὶ κατὰ τούσδε δύο φύσεις τὰ κεχωρισμένα 
τῶν Χριστοῦ, ἄρα οὖν εἰ ὁμολογοῦσι τὸν θάνατον τοῦ κυρίου, καὶ δύο 
φύσεις αὐτοῦ τινας εἶναί ποτε δώσουσι Τιϑοητ, Η Ῥποπορἢ.33(}}.86. 
17804,8}); τοῖ, Ἐδίμευ ἀηα ὅοη (Αυδη) χωρίζεσθαι αὐτὸν [36. τὸν 
λόγον] ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῷ ἑτεροφυεῖ χ. Α1Π.5γη5.48(0.272.23; Μ.26. 
7170); 2. ἐχεοημημηϊεαϊοη, Ογτνρ.79(}1.7,.2658Β); 3. ἀήνογες χ. 
γυναικός Νίοτῃ.γες.1.30(Ρ.282.17; Μ.18.2688); 4, [ἴτοπὶ ρᾶ858.; ὦ ῥείης 
δεραγαϊεά, ἀθρανίηνε, τηξῖ, χ. τῆς ἁμαρτίας ΟἸετι. δγ,4. 2(0Ρ.253.18: Μ. 
8.12240); σώματός τε καὶ τῶν τούτου παθῶν ἀμετανόητος χ. 1.5. ΤῈ 
(Ρ.370.27; Μ.9.1ο18}; ὁ χ. τοῦ κακοῦ Βα5.βονιοῖν Ῥς. {(. 930; Μ.20. 
22ΟΑ) ; 86. ἔτοηι βατίη]!ν [1ἴ6, ἀδαΐξ, κλαιόντων. ..«ἡμῶν καὶ ἀνιωμένων 
ἁπάντων ἐπὶ τῷ χ. αὐτοῦ “41. Δμάν.Β το(ρ.63.23); ν. χωρίζω. 

χωριστικός, 1, δεραγαΐε χ. μὲν δυνάμει, τὸ πνεῦμα (Ἰδτη, δεἰ,ς 
(Ρ.143.33; Μ.9.7000); ὅφο.ὈΊ5. δα, τΔοῦ(Μ.92.15424}; 2. ἐαῤγοοοὶηρ 
βϑεῤῥαγαιϊἼο! τοῖς χ, ... ῥήμασιν ΟτΝ 55. ἔπη τί Ρ.378.23; Μ.45. 
11058)}.ὕ 

χωροβατ-έω, τυσίᾳ τη, ἱγεαά οὐρανὸν χ, ΤὨγγπ,ῥαϊμι. (το. 61Ε); 
λῃστὴς..«ἤμελλε “οεῖν τὸν παράδεισον [ο.}).807».4.24τ(Μ.06.6208). 

χωρογραφέω, γίνε ὦ ἰοταί ΟΥὙὨ φεοργαῤῥτιτεαὶ ἀεξοντρίου οἵ, ἀδεονῖδε 
χ- --- τὸν τόπον ΠΘΘγοῦ.Η φςεν.δο(Μ.93.χ4484); Ἐναρτ. .6.4.3τ(ρ.18ο. 
τυ; Μ,86.27570). 

Ψ 
ψάγδας, ὁ, δὴ Ἐρσνρτίαῃ πηριθηΐ, (Ἰδγη, ραεά.2.8(ρ.τοό.το; Μ.8. 

4698). 
ἘΨαθυριανοί, οἷ, παᾶγηδ οὗ σετίαίπ Ατίδτβ, Θοου, ἦ,6.5.23.12(}.67. 

6488); 5οΖ.ἠ.6.7.17.ττ(Μ.67.14684}; οὗτοι δέ φασι, πατὴρ ἃ θεός, ἀεὶ 
δὲ καὶ ὃ υἱὸς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐκτισμένος" ταὐτὸν γάρ ἐστιν ἐπὶ τοῦ θεοῦ τὸ 
κτίσαι καὶ τὸ γεννῆσαι. τούτους οἱ Ἀντιοχεῖς Ψαθυριανοὺς ὀνομάζουσι. 
τὸν γὰρ τῆς αἱρέσεως ἄρχοντα λέγουσι τοιούτων ποπάνων γεγενῆσθαι 
δημιουργόν ΤΠατ, αογ.4.4(4.358); ν. ψαθυροπώλης. 

ψαθύριον, τό, ἃ Κα οἱ ἐγ]αδίε εαἶό, Τιδομπί. Νιυ. δνν,. 8, ςς (Μ.03. 

17378). 
ἘΨαθυροπώλης, ὁ, κεἰἶΐον οὐ Ῥταῤίε εαξε ἐκαλοῦντο... «οὗτοι Ψαθυρι- 

ανοΐ, ὅτι Θεόκτιστός τις ψ., Σύρος τὸ γένος, διαπύρως τῷ λόγῳ τῷδε 
συνίστατο ΘοοΥ, ἦ,6.ς. 23.7(Μ.67.6484}); 502.᾿..6.7.1].ττ(Μ.67.τ4684). 

ψακάξω, σανδ γναΐη, ἴδιι5. Πτογοεῖ.30.2(43; ΜΙ.22.8370). 
ψαλ(λλίδιον, τό, ξεΐδϑονς, [ο, ΜΙ οβοῦ, ῥγαϊ, ττβ(}}.87.2 0820); Π,δοηΐ. Ν. 

Ὁ. 5.})}Ή.2. 12(}]. 93.16840); ψαλλίδιον ξιμελιοί. (ρρ.385}.); δ. (ρ.411). 
ψαλίς, ἡ, 1. φεΐξϑογς, ῬᾺ}} 1, αυι5. τπίρ. 33:7) Μ.34.1034Ὰ}; 2. ἀγεὰ 

οἱ ἐπὶ τῆς ψ. λίθοι ἀλλήλοις εἰσὶν αἴτιοι τοῦ μένειν ΟἸ6η,. ἐγ. 8,ο(ρ.00. 
17; Μ.9.5078)}; Ἐνδρυ. .6.2.τ3(ρ.6ς.2; Μ.86.2 5408); 18.4.3τ{(ρ.18ο, 
121. ; 27576[.); 3. τε ψάλιον εεγὀτ-ἐἰαῖη οὐδεὶς αὐτῇ ψαλίδας περιτίθη- 
σιν οὐδὲ ποδόστροφα οὐδὲ χαλινούς (Ἤτγπβ.ον1.34. 5 τη. 442.(0.2670}; 
4, εἰαῤίδ, οὴ ἃ ΟΟΥ οἱ ἀγκωνίσκοι καὶ οὗ μοχλοὶ διὰ τῶν δακτυλίων, 
ἤτοι τῶν ᾧ., διυικνούμενοι ἐδέσμευον ἀσφαλῶς πᾶσαν τὴν σκηνήν (Ὅβτη, 
1πα.0ῤ.5(}.88.2048). 

Ἐψαλίτης, ὁ, αὶ ρεβὺ ΨΒΙΟΘΗ ἄἀδτηαραβ οσορ8, ῬΘΙΝ. γϑὰ ρίαν (εἴ. 
ψύλλα, ψύλλος, 1,3), Επμεῤοί, (Ὁ.5ς5). 

ψάλλ-ω, [80γὙ. ἔψαλα, 181]... ατι5.22(0.72.1; Μ,34.τοβ2.}; Πδοητ,Ν. 
νυ δ γι. τλ(.03.τ6880)); (μοὶ διμά.27(Μ.00.17128}}; σης τοι νμσίεαὶ 
σεεορΩἨ ΘΗ: 

Α΄. ἴῃ ρεῃ. κἂν πρὸς κιθάραν ἐθελήσῃς ἢ λύραν ἄδειν τε καὶ “-εἰν, 
μῶμος οὐκ ἔστιν (Ἰ]οτα ῥασά.2.4{Ρ.182.28 ; ΝΜ|.8,4448); “ἡοντες γοῦν πὸ 
ὑπέρτονον τῆς σεμνότητος ἐμμελῶς -ἀνίεμεν Ἰα,5(γ.τ,ιτῴ(ρ.12,3; Μ.8. 
Ἴ054); 1δ.6.ττ(Ρ.477.1; Μ.0.3124}. 

ἘΒ, 55ρΡ.. δηρ ῥεαίμιδ; 1. τὴ ρει. χρὴ...ππεν κατὰ τὴν περὶ τῶν ἠθῶν 
διέξοδον Οτοεοην τη Ἐῤἧἶιπετοίρ.565); οὐκ εἴ τις τῷ στόματι προ- 
φέρει τὰ τοῦ ψαλμοῦ ῥήματα, οὗτος ““εἰ τῷ κυρίῳ: ἀλλ᾽ ὅσοι ἀπὸ 
καρδίας καθαρᾶς ἀναπέμπουσι τὰς ψαλμῳδίας καὶ ὅσοι εἰσὶν ὅσιοι... 
οὗτοι δύνανται “εἰν τῷ θεῷ τοῖς ῥυθμοῖς τοῖς πνευματικοῖς ἁρμοζόντως 
ἀκολουθοῦντες Βα. πονεῖ 5, 2ο(1.127Ὰ; Μ.29.3120); οἱ μετὰ συνέ- 
σεως “πὌντες τὴν τοῦ πνεύματος καλοῦσι χάριν (ΠγνΞ5.ἐαῤοιΐῃ ς 4τίς. 

1539 ψαλμός 

1328); ἔξεστι κα ἱχωρὶς φωνῆς “εἰν, τῆς διανοίας ἔνδον ἠχούσης. οὐ 
γὰρ ἀνθρώποις “-ομεν, ἀλλὰ θεῷ 10.(1244}); τῇ καρδίᾳ “-εἰ ὁ μὴ μόνον 
τὴν γλῶτταν κινῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν νοῦν εἰς τὴν τῶν λεγομένων κατονόησιν 
διεγείρων “Παῖς ΕΡἢ}ος ττοί3.433); ἢς. ὁ σωτὴρ... “ων παρακαλεῖ [50. 
τοὺς ἀνθρώπους] (Ἰοτα ῥγοί.τ(ρ.8,20; Μ.8,640); 2. ἴῃ ΘΠ ΤΟΝ Βουν 68, 
(ὐπεί. 4Ρ}.2.57.6; Ὀν ἃ σαμίοτ, δέ αρ.Οοη ες. Αρῥ.8.τ4.1} σοπβηςᾳ 
ἴο Δ ΠΟΥΙΖεα Ῥεῖβοῃβ, 6 ε], (γε, ἀ.ς.2.34τ.4( Δ᾽ ,8ς,.15216}); μὴ δεῖν πλέον 
τῶν κανονικῶν ψαλτῶν, τῶν ἐπὶ τὸν ἄμβωνα ἀναβαινόντων καὶ ἀπὸ 

διφθέρας “-ὄντων, ἑτέρους τινὰς “-εἰν ἐν ἐκκλησίᾳ (Ἰ,Δοα Ὑ4Ή.τ; 
ΟΥΙΡΊΠΘΙν Δ] ονγεα τὸ ψόσηςπ, Ὀμ Ἰαΐου ἀἰβριτοα, [514.}6]. ΤΡ ἐς 
(Μ.γ8.2440.}; αὖ διισμαγίβι, νυ. Η καϊδεῖ,.23. 20(Μ. 33: 11248} 3 . 
ΟἾΠοΥ πιθ5 καὶ παρὰ πότον καθήκει --εἰν αὐτῷ τῶν αὐτοῦ μετα- 

λαμβάνοντας κτισμάτων (Ἰεπι, ῥαεά.2.4{Ρ.184.3; Μ.8.4.448}; ἐν παντὶ 
καιρῷ “"εἰν ἔξεστι κατὰ δύναμιν...κἂν χειροτέχνης ἧς, ἐν ἐργαστηρίῳ 
καθήμενος καὶ ἐργαζόμενος, δυνήσῃ “-εἰν ΟἬγνο. χροΐ ς.4τ(5.133Ε); 
4. ς. ἀαἰ. τῷ θεῷ..»“-εἰν Ταβι. ἀταἰ.74.3(Μ.6.6408Β).; ΟἸετα. ῥγοί,χίρ.6. 
14; Μ.8.6οΑ}) ; Ια. ραοά.2.4(0.184.3; Μ.8.4440); ς. δα. ““ωμεν ὁμοῦ θεὸν 
εἰρήνης 14 ῥαεά νη. δ4(0.292 ; 6848); ΧΆ }}8., δ ψ. παλινῳδίαν 1(. 
}αεά.3.ττίρ.28ο.20; 6604); ψ. καὶ ὕμνους καὶ εὐχαριστίας Ἐχι5.}.6. 
8.0.5(Μ.20.7600); ψαλθῆναι τὸ τρισάγιον (γον Βαξελρ. 84(Μ.02. 
9848); 18.0.3οο(τοοΙΒ,0); Οσηςὶ, διά. 26(Μ.00.17170}; 10.27(1720Ὰ}; 
5. τηρῖ. ““οὐσῃ συνάδοντες προφητείᾳ (Ἰοπγῥαφά.τιτί(ρ.οο.6; Μ.8, 

2404); ὃν κιθάρῃ τοουσα θεηγόρος ἔννεπε μολπή Νόομα, ραν. [σ.19:24 
(Μ.43.0044}; 6. «ἰαν τ α βεαίρν, σογέροςο α ῥϑαΐηῃ τούτους [30. τοὺς 
λόγους] Δαβὶδ μὲν ἔψαλλεν {π51,4ὲ1α].29.2(Μ.6.ς374}; ὁ Δαβίδ, τουτέστι 
τὸ πνεῦμα τὸ δι᾽ αὐτοῦ, ἄμῴω περιλαβὼν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ “-εἰ θεοῦ ΟἸΕΓη, 
ῥαεά.τιοίρ.141τ.13; Μ.8,3520); 14,5 ἐγ.3.4(ρ.211.4; Μ.8.114278}; ΑΙΒ δε. 
ο(Ρ.8.23; Μ.25.4334)} ταῖ, Ῥ58}ι5. ἃ5 αἰνί μον ἱπϑριχθα “ὁ οὐρανὸς 
θρόνος σου᾽ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἔψαλλεν (Ἰδτη ῥαειί.τ.8(0.132.24.; 3378); 
1.2.4{Ρ.182.19; 4414); ἐδ. τοί Ρ.225.0; 5324}; ὈΙ65. ρίςρ]., ἐλό ῥεαϊνῖεὶ, 
οἵ αν, ΑἘΒ..4γν.χ.46(Μ.26.1050)}; 14.6}.ϑεγαρ.ι (Μ. 26.552}; 
γψιοι.)1-ς.4: 130. 303.2); Ογτιπονπι βασε, τοί ς3,1268). 

ψάλμα, τό, ἐμεπε ῥίαγεά ὁη ἃ Ξἰγίηρεά τηϑίγιμεηὶ, αὐ ΝᾺ 2. ἐαγρι. 
4.1.12.618(}.37.12114). 

Ἐψαλμικός, 1. τὲ ἃ ῥδαΐγηι; οἵ ἃ Ῥαββαρα οὐ νεσβθ, (μυυϑρρ. η6. 
ἴῃ: ΒΜΨ 2(0.338.33); ιομ Ατ,ε..}.3.2(Μ.3.5 560); ; 10, Μοόβοι, ῥγαί. 
ἘΤΟτεΣ (Μ.8᾽.28528); πουϊ, 5 βιιθβί., Ομτγϑὶρριοηο η Τμάγ.(ρ.59.17); 
2. οὗ 1:6 παίωνε οὐ α ῥπαίη» ὕμνον τινὰ ψ. Ἐξαΐψοῃ, ῥαπολΒ(Μ.86. 2401 Ὰ). 

ἐΨαλμικῶς, 15; δε ἰαηρπαρο οἵ ἰδ Ῥεαΐπις, ατοΝ γββ. οὶ (Μ4ς. 
11418}; ΤΠατιδίμα, σης. 2(ρ.260). 

ἘΨαλμοκίνητος, μιουεά ὃν Ὀεαίπις, σθο, ΡΙ5ιἠδα,τ878(Μ.02.1ς578). 
Ἐψαλμολογέω, φΟΙΉβοδέ ῥβαίμιξδ, αὐ. ΝαΖιΡ.τοτ( Μ.37.1034). 
“ψαλμολογία, ἡ ἡ, ῥεαϊμιοάν, Βαβι ἀονινη θ᾽ 5. 2ο(1.1274.; Μ.29.3120). 
ψαλμός, ὁ, Α, ΒΟΉ 5ΜΉΣ ἰο ἐπε μανρ, ῥβαίνι; 1. οἵ Ῥϑδ]πη5. οὗ 

Ὀάνιᾷ; 8. ἴΩ 8εῃ. ὁ ψ. ἐμμελής ἐστιν εὐλογία καὶ σώφρων" ᾿φδὴν 
πνευματικὴν᾽ ὁ ἀπόστολος εἴρηκε τὸν ψ. (Ἰ]ειη.ραφά.2.4{(ρ.184.4; Μ.8. 
4440); ψ. λόγος ἐστὶ μουσικός, ὅταν εὐρύθμως κατὰ τοὺς ἁρμονικοὺς 
λόγους πρὸς τὸ ὄργανον κρούηται Βαβι πονεῖ Ῥς. οίτ 1240; Μ.20. 
3050) ΣΟΡΡ. δή: πρᾶξιν μὲν ὁ ᾧ., θεωρίαν δὲ ἡ φδὴ δηλοῖ ΑἸΆ, ῥγειΡες 
κοη,(Μ,27.5168}; ψ. μὲν γάρ ἐστιν, ἡ διὰ τοῦ ὀργάνου τοῦ μουσικοῦ 
μελῳδίᾳ: δὴ δὲ ἡ διὰ στόματος γενομένη τοῦ μέλους μετὰ τῶν 
ῥημάτων ἐκφώνησις ΟΥΝ ΨΘ5. ΒΡ Ες ΜΒ. 24(Μ.44.4028); Ὁ. τράβοη ΤῸ σ 
ΠῚ 5104] ἀσσοιηραπίπηεηξ τὸ ἐκ τῆς μελῳδίας τερπνὸν τοῖς δόγμασιν 
ἐγκατέμιξεν, ἵνα τῷ προσηνεῖ καὶ λείῳ τῆς ἀκοῆς τὸ ἐκ τῶν λόγων 
ὠφέλιμον λανθανόντως ὑποδεξώμεθα...διὰ τοῦτο τὰ ἐναρμόνια ταῦτα 
μέλη τῶν ψ. ἡμῖν ἐπινενόηται, ἵνα...τῷ μὲν δοκεῖν μελῳδῶσι, τῇ 
δὲ ἀληθείᾳ τὰς ψυχὰς ἐκπαιδεύωνται ΒΔ5.Ποτπ.τη ᾿ς σία 90 ; Μ.20. 
2128); δ. αἰ νη ᾿π5ΡΊ ΓΑ ΟΝ, οὗ ρ58] 15 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, διὰ τῶν ψ. 
λέγον Ατῇ, Αγ.2.5ο(}}.26.2538}); 1.2.5 2(2578) ; 1.2. 5γ7(2680) ; ἀ. {πεῖν 
ῬΌΓΤΡΟΒΕ ἐν τοῖς ψ.. καὶ πῶς δεῖ φέρειν τὰς θλίψεις, καὶ τί θλιβόμενον δεῖ 
λέγειν, καὶ τί μετὰ τὰς θλίψεις, καὶ πῶς ἕκαστος δοκιμάζεται, καὶ τίνες 
οἱ λόγοι τῶν ἐλπιζόντων ἐπὶ κύριον, γέγραπται καὶ κεχάρακται....καὶ τί 
δεῖ λέγειν εὐχαριστοῦντας διδάσκουσιν οἱ ψ, 1.6}. Μ αγεεὶ!.το( Μ.2]. 
214}; ψ. γαλήνη ψυχῶν, βραβευτὴς εἰρήνης, τὸ θορυβοῦν καὶ κυμαῖνον 
τῶν λογισμῶν καταστέλλων, μαλάσσει μὲν γὰρ τῆς ψυχῆς τὸ θυμού- 
μενον, τὸ δὲ ἀκόλαστον σωφρονέζει, ᾧ, φιλίας συναγωγός" ἕνωσις 
διεστώτων" ἐχθραινόντων διαλλακτήριον. ... ψ. δαιμόνων φυγαδευ- 
τήριον" τῆς τῶν ἀγγέλων βοηθείας ἐπαγωγή: ὅπλον ἐν φόβοις νυκτε- 
ρινοῖς, ἀνάπαυσις κόπων ἡμερινῶν: νηπίοις ἀσφάλεια: ἀκμάζουσιν 
ἐγκαλλώπισμα' πρεσβυτέροις παρηγορία" γυναιξὶ κόσμος ἁρμοδιώ- 
τατος. τὰς ἐρημίας οἰκίζει, τὰς ἀγορὰς σωφρονίζει" εἰσαγομένοις 
στοιχείωσις, προκοπτόντων αὔξησις, τελειουμένων στήριγμα, ἐκ- 
κλησίας φωνή, οὗτος τὰς ἑορτὰς φαιδρύνει, οὗτος τὴν κατὰ θεὸν λύπην 
δημιουργεῖ. ... ᾧ. τὸ τῶν ἀγγέλων ἔργον, τὸ οὐράνιον πολίτευμα, τὸ 
πνευματικὸν θυμίαμα Βα5.Πογιη Ὀςιτ(Τ ΘΟΕ ΠΕ ; Μ,20.21 20 ἘΠ}; ἵνα μὴ 
πορνικὰ ἄσματα οὗ δαίμονες εἰσάγοντες, ἅπαντα ἀνατρέπωσι, τοὺς ψᾧ. 



ψαλμῳδέω 

ἐπετείχισεν ὁ θεὸς ὥστε ὁμοῦ καὶ ἡδονὴν τὸ πρᾶγμα καὶ ὠφέλειαν εἶναι 

Ομγνβ.εαρ.η ΡΞ. 4τ(5.132}; καὶ γὰρ διὰ τοῦτο τοὺς ψ. ἡμῖν ἦσεν ὁ 

μακάριος ἐκεῖνος, μᾶλλον δὲ ἡ τοῦ πνεύματος χάρις, οὐχ ἵνα τὰ ῥήματα 
λέγωμεν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ δι᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων αὐτοὺς μελετῶμεν ἐδ. 
(1388); μυρίων ἀγαθῶν αἴτιον ὁ ψ." ἀφίστησι γὰρ τὴν διάνοιαν τῆς γῆς, 
καὶ πτεροῖ τὴν ψυχήν, κουφίζει καὶ μεταρσίους ποιεῖ 1Ὁ.146(4190); 
ἡ τοῦ ψ. καὶ τῆς δῆς τῆς πνευματικῆς δύναμις...οὐ,ἁὐμόνον τοὺς 
παρόντας ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ τὸν τελευτήσαντα τοῖς ζῶσιν ἀνέμιξε 14. δον. 
ἀϊν.5.2(12.3400); 6. βΒαπρ ἰπ οἤυτοι. βουνίοθδ, ΘΠ δ ρσάγεῦ ὉΥ 
ἈΒΟΘΙΙΟΘ τοσούτους δὲ ψ. εἰπέ, ὅσους δύνῃ στήκουσα εἰπεῖν: ψαλμὸν 
εὐχὴ καὶ γονυκλισία ἐπιτελείσθω..«μετὰ δὲ τρεῖς ψαλμοὺς λέγε τὸ. 
ἀλληλούϊα ΑἸ υΐγρ,2ο(ρ.55.21-24; Μ.28.2760); πάντες κοινῇ ὡς ἐξ 
ἑνὸς στόματος..--τὸν τῆς ἐξομολογήσεως ψ. ἀναφέρουσι τῷ κυρίῳ Βᾶ5. 
ἐ}.2ογίβι3ττο; Μ.32.1648); τὸν ἐπιλύχνιον ψ. (οηξί..4ΡΡ.8.35.2; ΟΥΪΥ 
Ῥϑαΐηιβ οἵ Πανὶ ἰο Ὀ6 ϑεα οὐ δεῖ ἐδιωτεικοὺς ψ, λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ ΟἹ ποά, σαη.59; ποῖ το θὲ 5814 ψίπουξ 8. Ἰεοϊίοι Ὀεΐννθεῃ 
τΠοχῃ, 1.17; Ὁ δπομαχιϑῖ, Ψ Ἀ116 ῬΕΟρ]Ὲ ἂτξ σοταπιυτοαϊηρ ψ. δὲ 
λεγέσθω λγ΄ ἐν τῷ μεταλαμβάνειν πάντας τοὺς λοιπούς {1{.ρ.(οηεί. 
ΑΡῤῥ.8.13.16; οἱ ΓΒ Υγ5.ἐαροΐη Ἐς. τλλίπ.466Ὲ); αἴ ἔπη εγα]β οὗ γὰρ ψ. 
ἐπιθυμίας σύμβολον....ἐπεὶ οὖν ἐπιθυμίας ἐσμὲν πεπληρωμένοι, διὰ τοῦτο 
ἐπὶ τοῖς νεκροῖς ψ. θαρρεῖν ὑπὲρ τῆς τελευτῆς παρακελευομένοις ΟἾΥΨΒ, 
}αη. Βεγη.3(2.638Ε); οὐ οἴμεσ οοοαβίοτιβ θυσέαι μὲν αὐτῷ [5ς. τῷ 
γνωστικῷ] εὐχαί τε καὶ αἶνοι καὶ..«Ψ, δὲ καὶ ὕμνοι παρὰ τὴν ἑστίασιν 
πρό τε τῆς κοίτης ΟἸετη.5γ7.7.7(ρ.37.4; Μι9.4608); ἐπειδὴ γὰρ ὡς τὰ 
πολλὰ ἐν συμποσίοις ὁ διάβολος ἐφεδρεύει μέθην καὶ ἀδηφαγίαν ἔχων 
αὐτῷ συμμαχοῦσαν, καὶ γέλωτα ἄτακτον, καὶ ψυχὴν ἀνειμένην, μάλιστα 
τότε δεῖ καὶ πρὸ τραπέζης, καὶ μετὰ τράπεζαν, ἐπιτειχίζειν αὐτῷ τὴν 
ἀπὸ τῶν ψ. ἀσφάλειαν, καὶ κοινῇ μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τῶν παίδων 
ἀναστάντας ἀπὸ τοῦ συμποσίου, τοὺς ἱεροὺς ᾷδειν ὕμνους τῷ θεῷ ΟἾτνϑ5. 
μον Ῥς, τίς. 1320}; ζ. Ρὶατ,, τὰς Βοοκ οὐ ϑαΐμις, ΟἸδτη. "ἶγ. 5.4 
(ρ.34τ.1το; Μ.9.448); ΟΥῥγέμε.3.τ.6(0.201.17; ΜΟΥΥ.2568); οἵ. Βα5. ἤοηι. 
τ Ῥεχίιιοις; Μ.20.2138); 2. οἵ ΟἴΆΘΥ Βθουθά βοῦρθ ΟΥ̓ὨΥΤΏΏ8, 
Δ Τλον. ἃ τοβίρ.210.20) ; ψ. δὲ ὅσοι καὶ ῴφδαὶ ἀδελφῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ὑπὸ 
πιστῶν γραφεῖσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσιν θεολο- 
γοῦντες ΤΗΙρΡ.“γἰ6..8}.Ἐπι5.ἡ..6.5.28.5(Μ.20.5120}; ψ. δὲ τοὺς μὲν 
εἷς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν παύσας [58ς, Ῥαὺ] οὗ ϑϑτποβαῖία) 
ὡς δὴ νεωτέρους καὶ νεωτέρων ἀνδρῶν συγγράμματα ΜαΙςἢ.4}.8Ρ. 
ευη4,7.30.1το(7124). 

ΒΒ. 8. πηιβῖοαὶ Ἰηβίσυπιδηΐ, 5.ν.1. εἶχον δὲ δέ ψ, καὶ δεκάχορδον 

κιθάραν 7. [οὐ τ4{Ὁ.111.22}.Ψ 
Ἐψαλμῳδ-έω, εἷς ῥϑαΐ»ηδ "-“εῖν γυναῖκας παρασκενάξζων 50. Ῥ41]} 

οὗ ϑαιηοβαῖα) Μδ]ομ. ἐῤιαρ. ἔδαβ,ἢ..6.7.30.το( Μ.20.7138); τῆς “"ουμένης 
γραφῆς Οατ Ν γβ5.υαῶν.(Ρ.373.22; Μ.46.0610) ; Βοοτ.᾿,,6.3.1τ8.3(Μ.67. 
4250). 

ψαλμῳδία, ἡ, 1. εἰηεσίηρ οὐ ῥδαΐπις ἡ εἰς θεὸν δι᾽ εὐχαριστίας καὶ ψ,. 
γενέσθω φιλοφροσύνη (Ἰ]ετη ῥαεά.2.4{Ρ.183.18; Μ.8,4448); τὸ μέγιστον 
τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀγάπην ἡ ψ. παρέχεται, οἱονεὶ σύνδεσμόν τινα πρὸς 
τὴν ἔνωσιν τὴν συνῳδίαν ἐπινοήσασα Βεϑ.πορτοῖν; ἘΞιοδίτ,00Ε ; Μ.20. 
2120) γίνεται γὰρ καὶ ὃ ἀὴρ ἅγιος ἀπὸ ψ. (τυ. ἑεγγονιοί.(2.7180); 
Τπτατρ., Επ5.}.ε.1το.3.3(}Μ1.20.8488) ; (ποι. ΑΡῥ.2.54.τ; ἘΡῚΡΠ ἦαεν.8ο. 
34(0Ρ.480.22; Μ.42.7644); διὰ τοῦτο μετὰ τὰς ᾧ. ὕμνοι, ἅτε τελειότερόν 
τι πρᾶγμα (ῃγγβ.λοη.9.2 τη (οἱ. (11.303); δ᾽ ξαΠΘΤΑΙ5, 14. ἤθη. 62. 5 
ἐῃ 0.(8,314Ὲ}; 70. Μοβομι γα 58(Μ.87.29450); Οἴγοη. Ῥακεῆ.Ρ.203 
(Μ.02.7338); 2. εοτηβορίηρ οἢ ῥβαΐηξ; Νεροβ, θῖομ. ]. ρ. Ἐπαβ.λι. 
7.24.4(41.20.6934}; 3. ῥεαΐῃι ἔν τινι προοιμίῳ τῆς ψ. τ ΟΝ γ85. ἔτ α 
(1 Ρ.121.13; Μ.45.356}); ΟΥγ.}5.7:15(Μ.69.7564Ὰ). 

ψαλμῳδός, ὁ, ῥεαϊνιϊδί, ΟἸετα ῥγοὶ Β(ρ.ὅ1.23; Μ.8,1028); ΗἸΡΡ. 
ἡμαογ.8.11(0.237.1τ; Μ.16.3366Ὰ) ; Οτ ΝΥ 55. ΝΜ ος.τ(Ν.44.3οο0). 

ἘΨαλταναγνώστης, ὁ, ῥΞαἰπι-γδαά εν Οὐ -5Ἰ Ή ΡΣ Υ, ΤΑ ΘΤΏΒΕΥ Οὗ ἃ ΤαΠΟΥ 
οτάευ Ιοσοῦ (Π8ῃ {παᾶξ οἵ βαρ- ἄρδοοη, σαπηδα. Κγ.(0.82.2)  ΜΆΑΜΑ͂ 
6.257(.. Α.Ὁ. ὅοο); ν. ψάλτης. 

ψαλτήριον, τό, 1. εἰγίηρε ἱμείγιμεηὶ, ῥβαϊέεγγ, παρ, ἢρ. ἡ 
γλῶττα τὸ ψ. κυρίου ΟἸεια, ῥαε,2.4{0.182.22; Μ.8.4418); Μαχοηνε. 
(Μ.οι.6γ6Α); 2. ἐμ Βοοξ οὐ Ῥεαΐγης, Ηρρ.ἤαόνγ. 5.8(Ρ.92.2; Μ.τό. 
41428); ΕΡΙΡΒυηθης5.23(Ν1.43.2770); πάντα τὸν προάγεσθαι μέλλοντα 
εἰς τὸν τῆς ἐπισκοπῆς βαθμὸν πάντως τὸ ψ. γινώσκειν ΟΝ]ς. (787) .α".2} 
ἵπ οοποζείδ β6η56, ῤῥϑθαίξεν τὸ ψ. ἔτι κατέχουσαν ἐν ταῖς χερσί ΑἸ ἐῤ. 
ἐηεγεῖ, 4(ρ.173.1τ8; Μ.25.2328})"; ΙΔ υἱγρ.τ2(ρ.46.7; Μ.28.2654). 

ψάλτης, ὁ, οη8 τοῖο οἴηρε ῥβαΐπις ἦν ἐππγεῖ, εαπίογ, ἀτὶθ5. ἀτιὰ 
τορι δίοιιβ, ΟἹ δοα, εαη 15 Οἷτ, 5. ψάλλω; τῶν εἰς κλῆρον παρελθόντων 
ἀγάμων κελεύομεν βουλομένους γαμεῖν ἀναγνώστας καὶ ψ. μόνους (αῃ. 
Α,Ρ.26; εἴ τις.ὁΨ. τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστὴν οὐ νηστεύει ἢ τετράδα ἢ 
παρασκευήν, καθαιρείσθω 1.69; τιοῖ ΔΠονγοα το Ὀαρίΐζε, (σηϑί, ἄρ. 
Δ.1τ1; ἐπειδὴ ἔν τισιν ἐπαρχίαις συγκεχώρηται τοῖς ἀναγνώσταις καὶ 
ψ. γαμεῖν, ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος μὴ ἐξεῖναί τινα αὐτῶν ἑτερόδοξον 
γυναῖκα λαμβάνειν ΟΓἾΠαΙς, καη.14. 

1540 ψευδήμων 

ψαλτῳδός, ὁ, -- ἴοτες.͵ (οηϑί. 4.Ρ}.2.28.5 ὑπηρέτας δὲ καὶ ψ. καὶ 
ἀναγνώστας καὶ πυλωροὺς..«μονογάμους εἶναι κελεύομεν 1δ.6.17.2} ἴπ 
ΟΤ,, Οντ. 15.3.4(2.4084); Ὑμάτ, φιἷν ΣΡΡαγ (1.556); 14. Ὀς.26: κ(1,770). 

ἐψαμαϑηδόν, κε ταμά, ἴ,.ε. τη: ργεαὶ πιρηδενς, Οὐας, 18.5.01. 
ψαμμαῖος, οἔ ταμά, 1,δολί. ΗΝ οι τ(Μ.86.405}); πϑαζ, ΡΙΌΥ. 88 

βαδβῖ., σαμά, ϑορηγ. Η υγγ οἰ [0.20(Μ.87.24160). 
Ἐψαφαρῶς, ὁη ταπάν ςοἱ!, Οοϑηα, ΜΕ]. ελοὶ, 36 ἴῃ: οαγημ.24.2(} 1.38. 

446). 
ψεκτῶς, ἐμῤαδῖν, Οτοἄοηι. 4.4 τπ 6γ.(Ρ.27.4; Μ.13.2800); 14..70. 

2ο.2π(2τ; Ρ.36ο.17; Μ.14.6200). 
Ἐψελιοτρύπης, ὁ, ὦ γίηρ τοβίον ῥίσγεσς τὴ ποβο, Ηγρετγωποη (Μ. 

Ἴ9.14804). 
ψελιόω, τηδά., ῥμέ οῃ απ ἀγηὶσὶ ψελιούμενον. «γύναιον Β ]6 οἵ οὗ 

οἴαῖπο ὃν Ῥταχίῖθ]65, Ταῖγαί.34{(0.36.20; σπιλούμενον Νί.6.8)74). 
ψέλλιον, τό, γίησ; ϑεσαγίηρ ΡΙοτοδα 1105, Αἰμ.ν. γοη.24(Ν.26. 

β880Β)ὴ); ΤΟΥ 5ῃ6 Κη ηνσ ἃ ΠοΥβα ἔππῳ δυσηνίῳ ψέλλια., ἐπιτιθείς (γγΒ. 
λονι.26.2 τ. [0.(8.2008). 

ψέλλισμα, τό, ἱπαγίτομίαίε Φροεοῖ; ΟἹ ἃ ΟμΠ4 5. αἰϊειηρίβ δἵ 
τα κίηρ' ; ΡΙατ., αὐ  Ν γβο: Εράν.(Μ.46.8490); ΟἸγταρ. 7οὐ 21:8(}}.93. 
22:0); 0.1). λη1.2.τ(Ὁ.06. 5760); ταθῖ, ᾧ.,) λέγω δὴ Μωσαϊκὰ καὶ 
προφητικὰ τοῦ λόγου αἰνίγματα το Ν γϑ5 νιαρ.(4.44.13370). 

ψελλισμός, ὁ, 1. -Ξ ψέλλισμα 10.Ἐπιρ ἤρηος, 4(Μ.06.1ος Ὁ) ; οὗ (Π6 
ἀροα, Οτο νΝ υες. μοῦ, (Μ.46.8608); τιεῖ. τὸν Αθηναίων ψ. Ταϊ,ογαὶ.26 
(ρ.28.17; Μ.6.8644); 2. εἰσιθηδες ΟΓ φῤεεεῖ, οἵ οὔε ἰεδοπίηρσ 
ΟΠΠ]Πάτοπ, μγγϑισηονε. το Ζ(1.5210). 

Ἐψευδαββᾶς, ὁ, γαἰδε τιομδ, Ἰιβοιῖ, Ν υ, δ γιη.7.46(}1.03.1725Ὁ 
ψευδο-) ; ΤὭΡΒπ. εἤγοη.Ὁ.277(Μ.τοβ. 6850) ; ἐδ. 0.210 (7720). 

ψευδάδελφος, ὁ, [αἰδε ὑγοίμον, ῥγείεάεά ( πγίξίίαη, Ῥοῖνς.6.6.3; 
Οοηῃεί. ΑΡ}.2.37.5. 

ψευδαλέος, γαΐξε, εοιη ον 611, ΝΟΣ Π ῥαγ. 70.1:3(}.4.,8οςΑ}). 
Ἐψευδαληθής, ζαϊ ξεῖν γε; ΘρΙτ δὲ οοἰηθα το ἀεβοτῖθε ϑενθγαβ, 

ὙΠάτ. Καῖίῃ ῥγαερ.(ρ.107.20; Μῆ.ΟΙ.1 5008), 
Ἐψευδαπάτη, ἡ, ἰνίηρ ἀφεεῖ!, Αταπιοη..46.21:341-2( ΜΝ 8ς, τθοτο). 
Ἐψευδαπάτης, ὁ, ἰγτὴηρ ἀσεείνεν, Ογως.51}.2.τ44,166; ἃ5 δα]. 16,2. 

66; 1ὁ.1τ4.26ο. 
ψευδαπόστολος, ὁ, {αίξε ἀῤοΞίϊσ, Τυϑῖ, 41α],35..(Μ.6.5 524}; ἀπὸ 

τῶν ἑπτὰ αἱρέσεων... «ψευδόχριστοι, ψευδοπροφῆται, ψ., οἵτινες ἐμέρισαν 
τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας Ἡδρο5.ΔΡ.  ι5.ἢ..6.4.22.6(Ν.20.2814); διὰ 
τῶν λοιπῶν ψᾧ. ἐνήργει ὃ διάβολος (Ὁν5]..4.,ΡΡ.6.0.6. 

Ἐψευδαποφάσκω, ἐενν [αἰφεἶν, ΟἸδΙι. ἐγ. 5.1(0.232.20; Μ,0.258). 
ἘΨευδαρέσκεια, ἡ, ξεῖσηεί οὐξεφμτοιδηέες, ἹΜεῖη ϑγηιν οἱ ἄηηιτο 

(Μ..18.3738). 
ἐψευδεορταστικός, ῥαϊςεἶν οαἰϊοά ἐφξοίαὶ, οὗ ἃ. Ξετίποι οὐ  ερίβεὶϊς, 

70.1..76}.εἴτ.(}}.04.71} 
Ἐψευδέπεια, ἡ, ζαἰξεμοοά, Ογτο ον. βακελ.τα4{53.1020}. 
ψευδεπέω, «ρεαᾷ γαϊ ξεῖν, [16, Ὀγτ.αάον.δ(1.τ868). 
ψευδεπίγραφος, τοίίἡ [156 ΣΕΥ ΣΟΥ ΡΙΘΉ ΟΥ̓ {{Π|6, μοὶ σεηιῖηε εἴ τις 

τὰ ψ. τῶν ἀσεβῶν βιβλία ὡς ἅγια ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας δημοσιεύει... 
καθαιρείσθω κῃ. Α͂ΡΡ.δο; 10.) ,4]5}.2(Μ.06.13374}; πεὰῖϊ. ΡΥ. 8 
βαῦβῖ,, Θευδρ τ, ΕῸ5.}..6.6.12.3(Μ.20.5454}. 

ἁψευδεπίπλαστος, {εἰρηφα ἀρετήν δεβοὶ.} ἴὰ Το. ]Ππη.ςεαἱ. 6{Μ.88, 
8ο1Β). 

Ἐψευδεπίσκοπος, ὁ, ῥγείεπά σα δίσπορ ; οἱ Ματοϊοπιίοα, Αἀβιη Ζέαϊ. 

1 8(ρ.18.1; Μοισ. 7208); οὗ ἃ ἔοΠ]οννετ οὗ ὅὲν. Δητ., Μαχιοριες(Μ, 
οα.490) ; οὗ δὴ Ἰοοποσίαβε, Τπρμη. ἐἀγοη.Ρ.343(Μ.1τοϑ, 8258). 

Ἐψευδεργία, ἡ, ἀδεεῖ {εἰ αειίον;, ΟἸετα, ραεά.3.4{Ρ.252.τ4; ΜΙ.8.5038). 
Ἐψευδερημίτης, ὁ, ῥγείεπάφα μονρηΐέ, 110.1).ἐΡ. ΤΑρῤὶα) Μ ος. 

4688); ΤΏΡΠη.εἶγον.Ρ.4τ2(Μ.τοβ. 814). 
Ἐψευδευλάβεια, ἡ, ῥγείεμἀφα ῥἱεοίν, 10.ΟἸ] πη. εαἱ. τ8(Μ.88,0330). 
ψευδευλαβής, τοι ῥγείεμάδά ῥεῖν, ἘΡΡΏΤ.3.127Ε. 
ψευδηγορέω, ἐαἰδίξν, ἘΡΊΡΗ.λαόν.30.ο(Ρ.78.17; Μ,41.6730); 16.42.3 

(ρ.99.2; Τοο0). ; 
ἐψευδηγόρημα, τό, ἰΐε, [αἰΞεποοί, Οντοϊηευμῖροη (5ἷ.688.}; Ιᾶ.Ος, 

112(3,1444}); Ἰα ἀταὶ. Τ γῖη.3(51.4628). 
ψευδηγορία, ἡ, μπίγμίμ, ἀδεορίίυε εἰαίοριομὶ; οἵ ποβῖ, [Π60]. 

βίαϊοιπθπῖβ, [σχεηςἀαεγ.τ.9.5(Μ.7.5404}); οὗ Ατἰθιηοη β ἀοοίσίπα, Ἐπι|5. 
ἐ.6.5.28.2(Μ.20.5128}); τὴν. «τοῦ Μαρκίωνος ἐπινενοημένην ψ. ἘΡῚΡὮ, 
μαεν.42.το(ρ.τοῦ.9; Μ.41.7094); οἵ Ὠονὶ}β δἰδτοιηθηῖβ, «4. Τ θη, 
Α 32(ρ.140.15}; αὖ Τεπιρτατίομ, Ἐλιβι.ἐησασί,τοίρ.31.20; Μ.18.6338). 

ψευδηγόρος, «ῥεαξβίηρ [αἱδεῖν, ἱνίηρ; οἵ Ροιβοηβ, Αἀδπὶ. ἀ1α1.1.13 
(ρ.30.1ς; Μ.11.17408); Ῥ4}}.}..1 αμι5.ττ(Ν].34.12420); Οντούπειηίρδη. 
(5,680) ; οἵ αρϑισαοίβ, Επι5...6.6,.10.1τ(Μ.20.5688); ΕΡΙΡΗ.ἦαε7.42.12 
(Ρ.τό6.1το; Μ.41.7504}; 1.66.63(ρ.1ο3.2; Μ.42.1288). 

Ἐψευδηγόρως, ἐαίξεῖγ, τὰ α ἱνίηρ τιαηηϑν, ΤΌτ ΝΑ: Οἠγ βαϊ.2326 
(Μ.38.218.). 

ψευδήμων, ζαἶςε, Νοππ.ραγ.0.8:44(Μ.43.8200}; ἐδ.18: 25(8038). 



ψευδιερεύς 

ψευδιερεύς, ὁ, ῥγείομάφα ῥγίεσὶ, Οαη..4.Ρ}.41. 1710. .ἐῤ. ΤΡ τᾷ 
Μ.05.3610). ᾿ 
Ἐψευδοβραχμᾶνες, οἱ, ῤγείεμάεθ Βγαΐνηΐης, ἘΡΊΡΠῃ ἐαρ. βάτο 

(ρΡ.509.27;.Μ.42.7970).. 
Ἀψευδογνωσία, ἡ, {δε ξηοιυϊεάρε, Ἐδαὶαβ ὁ7.28.τ(ρ.104); δεμοί τη 

Το, Ομ. εαἰ,8(Μ.88.8368).. 
Ἐψευδογνωστικός, αἰτεῖν οἱαίνμίηρ ἐμοωϊεάσε, οἱ 8. Οποβας 

"Ιουστίνου τοῦ ψ, Η]ρρ.λαεν.-.28(0.1323.2ς; Μ.16.32030). 
ψευδογραφ-έω, 1. ἀεῤίεί [αἰ εἶν, Ονας.518.3.430; ΟἸεγα. 5 ν.6.7(ρ.46ο. 

8; Μ.9.2770); τηβί., ἐψευδογραφημένας δαιμόνων εἰκόνας Ἐλι5. ἐν 5 
(0.24.4; Μ.20.13368); 2. ῥγουε ζαϊ ξεῖν οὐ τὸ τυχὸν τῶν ψευδομένων 
ἐν γεωμετρικοῖς θεωρήμασι «““οὐμενόν τις ἂν λέγοι ΟΥ(ἰδἰ5,ῬΤΟΘΤΩ.5 
(Ρ.54.24; Μ.1τ.6480). 

ψευδογραφία, ἡ, ῥαῖξε οἰαογηθηὶ ἴῃ τυγηρ, ῬΔ1}υΟγγε.τϑίρ.112. 
27; Μ.4).63). ες 

ψευδογράφος, ὁ, τογίΐον οὗ ξαἰπομοοάς, Ογας. δἐδ.3,4το. 
Ἐψευδοδιάκονος, ὁ, ζαἰ5ε ἄξασομ, Μαχ.ορηδο (Μ 01.1738). 
Ἐψευδοδιδακτέω, ἐφαεὺξ ζαϊςε ἐπίηρε; Ῥᾳ55., Ὁ γυβ. ἢν ΤῊ Υ.23:31 

(Μ.64.732.). 
Ἐψευδοδιδασκαλία, ἡ, {εἶ56 ἐδαοῤῖηρ, ῬΟΙψο.ε.7.2; Ταταβ. ῥτ(Μ. 

98.14324). 
ψευδοδιδάσκαλος, ὁ, [εἶδ6 ἱεασίον, Ταβί. 41αἰ.82.1(Μ.6.6698); Όγτ. 

Ος.6.τ3ο(3.172Ε}; ἨΘΒνῸ ἢ. Η. ν.Ἐς.τ: τ .03.11808). 
ψευδόδοξος, ἐοίάἀτηρ α ζαἰδε οῤρίπίομῃ οὐ ποίου, Μ. {π2|.2.2(ρ.15.Ψ 

28; Μ.6.το68.); Αἰδεπαρ ἰς.27.2(Μ,6.0534). 
Ἐψευδοέπεια, ἡ, ζαἰδ6 ςἰαἰεηιθηὶ, 116, Ογτνιαάογ, δ(1.183Ε); ΙΔ, ἄδαε.35 

(3.540); 14. 41]. Τνίη 6(εἾ.6τ7Ε). 
ψευδοεπέω, εῥεαΐ [αἰ Ξεῖν, [6 ἀμήχανον..«ψευδοεπῆσαι θεόν ΟΥΥ.ἴ5. 

τιι(2.10); Βορῃτ, Η,υγν.οἰ 70.32(Μ.81.324208); Τμάτ, Βεμά,ορῥ.1.40 
(Μ.99.τοϑ8}0)). 

Ἐψευδοεπής, “ρεσκίηρ ζαϊξεῖν, ἰνίριν, Ογτιαάον.6(1.1878); Ἰᾶ,Ος. 00 
(3.1310); 1ἅ,41α]. Τγίη.2(51.437Ε). 

Ἐψευδόθεος, ὁ, ζωἰδε ροά; οἱ Ῥαρϑὴ ἀφιίῖο5, ΑἸ, φερε Μ,2ς. 
220); 1}.25(494); 14.ὑῃς.30.5(Μ1.2ς.148}). οι; 

Ἐψευδοϊουδαῖος, ὁ, [ωΐξε [στο, ΤΤΡτι, Τα. το. 
Ἐψευδοκατάνυξις, ἡ, ῥγείομάφα κοηερεροίίον,, Απιαβῖ,θιφι εἰ γ65. 

τ6(Μ.80.476}). 
ψευδοκατηγορία, ἡ, Καἰδε αεομξαϊίοῃ, Ογτ.70.1(4.683). 
Ἐψευδοκλοπή, ἡ, γαμά, ἘΡΉτ.2.3708. 
Ἐψευδολατρεία {ψευδολατρία), ἡ, [αΐ56 τοοὺῦςλῖρ, Ογταάογ. τοί, 

3548); ἰΔ,Ος.τί3.84}; 14..70.τ.ς(4.440}; «ιά, 14, μη. 5(65.1670). 
ψευδολογέω, τηρά., ἐρεαΐ γαίξεῖν, ἐργεαᾷ ξαὶςε γερονῖς, Γαϑί. 2αρῤοί. 

1:3.τ(Μ.6.4658). 
Ἐψευδομαντεία (ψευδομαντία), ἡ, {αἰδε ῥγορήδεν, -ἰα, Ὀγτιαίον, 

δ(ι.1834); -εία, Ἰά,Ος. τοοί(3.1328) ; 1δ.44{15Ὲ). 
ψευδομαρτυρ-ἔω, δα ζαϊδε τοΐδεοςς,, ῬΆ55., μαῦε ξαίδε τοῖτδδς 

δογηα αραϊημδὶ 9η6 Χριστὸς “-ούμενος ΟΥτ.( εἰς, Ῥτοθτη.τ(ρ.52.1, αι; Μ. 
11.641Ὰ,6444}}; 18, ἢο᾽.14.2 μ 76γ.(.το].15; Μ.13.4050). 

Ἐψευδομονάξζω, δέ ἃ ῥγείεπάσά τηοηῖς, ῬΑ] Οἰνγ5.δ(ρ.34.6; Ν.41. 
21) -- (βο. ΑἹ]. υλνγν5.36(Ρ.207.10). 

Ἐψευδομόναχος, ὁ, [αἰ5ε γ»νιοηῖ, ΝΠ ἐρ}ιλ.ττοί Μ.79.4310.. 
ψευδομοτέω, ΚΟΡὉ1} ρεγήμνν, Ογτ. [μἰη.6(63.1870). 

Ἐψευδομυθέω, εἰ ἃ [αϊδε ἰαἰε, ἰἶε, Ογτιαάονγ.τ(1.420}} 14, 70.0.1 
(4.8ο88) ; 14.ἱον ραϑε, (3. Τ108). 

Ἐψευδομυθία, ἡ, ἰοἰϊηρ οὗ α [αἰδε ἰαὶε, ἰνίηρ, Ογτ.αάον, δ(1.τ85Ὰ}; 
Ἰάᾷ,1ς.3.τ(2.3784}); 18.Ν᾽ ε!.2.8(ρ.46.6; 6ϊ, το). 

Ἐψευδομωυσῆς, ὁ, πε ῥγείεμάϊην [0 δὲ Μοςές, Βοοτ.ἢ.6.7.38.1τ(Μ, 
61.825). 

Ἐψευδόπατρις, εἰαΐγηηρ αὶ ἐοιμΐγν ποὶ οπεῖς οτθη, Ογας.δι.3.420; 
ἦδιττ.40. 

ψευδοποιέω, ἔ. τη γεῤγέξοηί, Οτι εἰς. τ. 3 ίρ.84.1; Μοττ.7214}; 1. 
1.22(Ρ.73.6; 7008); 6. ὅτι ἐδ.4.8ο(ρ.361.0; 11τ658); 2. ἀεεεῖνε, ΟἸδτα. 
ῥαεά.5.4{(0.252.12; Μ,8.:938). 

ψευδοποιΐα, ἡ, Τα εἰ βεαϊίομ, οἵ ννουάθη 5 τηβκα-ρ τοῦ προσώπου 
τὴν ψ. ΟἸειλ, ῥασά.53,2(0.243.3; Μ.8. 5720). 

Ἐἐψευδοποιμήν, ὁ, Καῖδε Ξε ρλονά, ῬΑ]. Οἰγγ5.4(0.24.20; Μ.41.16); 
νυ Μ ολ.48(5.4370}; οἱ Νεϑβέοτλαβ, 14, ρ.4ο(ς5, 1584). 

Ἐψευδοπρεσβύτερος, ὁ, ξαϊξε ῥγίεξὶ, ῬΑ} υΟγν5.4{}.21.1; Μ.41.17). 1 
Ἐψευδοπρεσβύτης, ὁ, ζαἰ5ε εἰάον, Ὁλάγτη. Τνῖη.1.20(Μ.30.3734). 
Ἐψευδοπροφητεία, ἡ, ζαἰςε ῥγορλσεν τῶν τῆς Μαξιμίλλης ψ. Ἑω5. 

ἦμδ.5.π6.18(}1.20.4724); ἘΡΙΡὨ ἐαθν.48,3(0.223.16:; Μ.41.8604Ὰ); ὥντ. 
70.5(4.4498); ψ. ἹΜοντανοῦ Οβγομ. Ῥαφο.Ὁ.263(Μ.02.6418), 

ψευδοπροφητεύω, κέΐεν [αἶδα ῥγορῥδεν, ἄσεενς.15,3.τ(ρ.88); 10.3.1 
(0.99); ὕντ. 70.5(4.4498); ΒαΙΈΠ.  άε55, ραν (Μ.το4.14324). 

ψευδοπροφήτης, ὁ, ξαΐδε ᾿γορκεῖ: 1. πὰ ΟΤ', ΟἸοι. ἐγ. 1. 2τ(ρ.73.4; 
Μ.8.841Α); ΟΥ. [5.1 ἡ 1.6. .(Ρ.3.πὸ; Μ.τ7.2124}; Ογχτιῶς, χοτί3.1334); 

1541 ψηφιστικὸς 

2. ἴῃ Ομύυτοι, δίδει. 5,6; Ηδρεβ.8ρ. Επ5.}.6.4.22.6(}4.20.381.) οἷτ, 5. 
ψευδαπόστολος ; [Βα5.δαῤί.1.14{(2.630ῈΕ ; Μ,31.15400); οἱ Μοπίδῃηϊβίβ, 
Γ]απι. ςἰγ.τ.17(ρ.55.13; Μ.8,.Βοοῦ) ; οὗ Μομαιηπιβά, ΤΉρΡΒη. ἀγομ.Ρ.276 
ΟἿ. τοϑ.6848). 

τιμευδοπροφητικός, οἵ {αἷξε ῥγοόρλεεν, τεῖ, Μοπίαπιβί ἱπβρί γαίῃ 
τὸ ψ. ... πνεῦμα Αποη.Δρ.Ἐπ5.}.6.5.1τ6.0(}.20.4680). 

Ἐψευδοπροφῆτις, ἡ, ζαἰδε ῥγοῤῥείεες τοῦ οντανοῦ..«ταῖς ψ. Ἐλ5. 
}.6.4.27(Μ.20.3078). 

ψευδορκέω, Ξτυεαν ζαϊΞεἶν, Γ]61λ.5,ν.7.8(0.38.18; Μ.0.4734}); {ῆγν8. 
ταἰ. ΗΠ ενοάιαἄ.(8,4τῈ). 

ψευδορκία, ἡ, ῥεγ,ίγν, τ. ΝάΖιεανρι.ι.2,24.31(Μ4.37.7024}; ΟνΥ. 
αὐογιδ(τ. τοδὶ) ; 14. μοη!. ρας... 26(53. 2050). 

Ἐψευδορράφος, βαῤγίοα! τη ρ [1651 Ταᾶβ6. 85 5ι8ϊ,, Ἐπιβί. ησαβί.75 
.{(Ρ.41.17; Μ.18.6450). 

Ἀψευδορρημοσύνη, ἡ, ἰγίησ, ὃῬΎος,Ο.Ὀγ.21 :6(Μ.87.14.324). 
Ἐψευδοσημεῖον, τό, {αἰτε νεναεῖε, Αρος. )αη.Β(ρ.43). 
ψευδοσοφία, ἡ, εἰξε τοϊξάον!, Ἐλι5. Η Ἰδροεὶ, 42(Μ.22.856Ὰ). 
ψευδόσοφος, ῥγείοηάτηρ ἰο δὲ τοῖξε, Ἐλι5. ΗἸονοοὶ. 42(}.22.856.}. 
Ἐψευδόσπορος, οἵ [αΐξε ογτρίη, ἀεο. ΡῚ5.δ εἰ. ἄναν,215(Μ.02.1277}}. 
Ἐψευδοσύγγραμμα, τό, ψαΐξε τυγτίτσ, ΟΝ το, (78))εαΉ.0. 
Ἐψευδοσύλλογος, ὁ, ργείεμάα «γμοά, ΟΝΙς.(187)αεί.6(}.4.3258}; 
ΤΒατιδευα γ 2(Μ.99.4440); 14.0γ.1τ.4.24(Μ.00.828.). 

Ἐψευδοσύνοδος, ἤ, ΞΞ ἔοτερ. ἐπιστολὴ ψευδοσυνόδου Ἀγκυρίνης 
Ἐρὶρμ.ἠαεν.73.2 τῖτ.(Μ.42.4044}; τῆς ἐν Σελευκείᾳ ᾧ. 10.13.25 , 
(449Ὰ}; ψ. ἐπισκόπων ΤΕΡΒη.εἤγον. Ρ.310(Μ.τοϑ,7720). 

Ἐψευδοτεχνικός, ζαίςεῖγ χιαϊβεά; οἱ ἀοοσΐοτα, ΕΡἢγ.3.39τΌ, 
ψευδοτόκος, ἡ, ἰγένιρ πιοίμον, ῬᾺ}}. Ὁ. αμς. τατ( Μ.34.12410). 
ψευδοτρόφιον, τό, ργείεπάεί πομγίσηνεθηί, Ονγτιδιν δαδ.4..4 

(Ρ.135.7). 
Ἐψευδούπογράφω, ζογρε α εἰρηπαίμγε, ἴ7ο.Ἶ6].5εγη!. (Μ.88,10240), 
Ἐψευδοφαντασία, ἡ, ζαἰτε ἀῤῥοαγαηεε, τάρβος. 70.1.7(ρ.15). 
Ἀψευδοφιλόσοφος, ὁ, {αἰ56 Ρ»ἐ]οσορῆεν, ΝῊ ρ}Ὀιτ.ττ2(}4.79.1328). 
πψευδόχρηστος, ψείρηϊης ποηεεὶν, ΤἈΡΒπ εἤγομ. .406(Μ.1ο8.9650). 
πψευδοχρηστότης, ἡ, ῥγείομαφα ροοσάπεες, ΤῊΡΠη εὐγοη.Ρ.403 

(Μ.τοϑ.οόοο). 
πψευδοχριστιανός, δ, ῤγείομμίεα Οἐγίδίίαη, Ογτο μον αν. το(τὅ, 

4788); 1]6.0.6ῤ. ΤΡ. (Μ.05.3658). 
ψευδόχριστος, ὁ, Καίξε Οἰγίςι, Τυβι 1α1.82.2(Μ.6.6698); Ηερα3. 

ΔΡ.Επ5.}.6.4.22.6(Ν.20.3814) εἶτ, 5. ψευδαπόστολος ; τ, Νὰ Ζ,ογ.ττιό 
(Μ.3-.8408). 

Ἀψευδωνυμία, ἡ, ῥεεμαοηγηίν, Οοησὶ. 4Ρ}.2.31.3. 
Ἐψεύστειρα, ἡ, ἐνγήηῃ τοογπῶν;, Ογας διν.5.81τ6. 
ψηκτρίζω, γωδ οι, ΤΗάτιϑιυα.  οέη. τ οτ(Μ.99.17454). 
-ἂἈψηλαφητί, ὃγ {εεϊΐηιρ, ὃν ργορίηρ, ἘΝΊ παγν.2(Μ.79.6058). 
Ἐψηλαφητικός, ἐεηρ, ργοῤίηρ, ταεῖ, ψ. λόγῳ Μαχιαριδιρ. (ΝΜ οι. 

12520). 
ψηλαφητός, ἐπαὶ ταν δὲ {εἶ οὐ ἰομεθεά;; οἱ ΟὨγίβε᾿ 5. Πυτηδπὶν 

ΟΡΡ. ἀεῖίν, Γλτῃ. 4 }οϊ.1..(Μ.26.10078); ΟΥΟΝ γε5. μη. 12(2 ΡΡ.274. 
22,215.1τ; Ν.45.8858,0); 10.03.4 Ν ει. 28(0.573). 

ψήν, ὁ, Κγὶ οὗ {πὸ τιαΐο ραΐνι, Βαβ.}οχ. 5.7 (1.470 ; Μ.29.1124). 
ψηφάς, ὁ, ἡηρρίεν, ΤΑ ΛΕ φι. πη. τ25(Μ.28.6778); ΓοπΈ Ν δ γι, 

το. το. Μ.93.17408). 
ψηφίζ-ω, Α. αςἴ.; 1. ἑαΐδ ἐπίο αεζομηὶ, εοηείάον ᾧ. καὶ τὸν κατ᾽ 

αὐτῆς [5Ξ.. τῆς ἀρετῆς) ἐπιόντα πόλεμον ΝῚ Επίορ. 3(Μ.10.1ο071); 
2. γρεκοῦ ρον; θάνατος εὗρεν ἄνδρα ἁμαρτωλὸν καὶ πλούσιον, “ποντα τὰ 
ἔτη πολλά ἘρΗγ.2.2968; 3. ξίυε εοηςτἀεγαϊίον; ἰο, αἰίαεῖ ἡ ρονίαηεε ἰῸ 
ἡ ταπείνωσίς ἐστι, τὸ μὴ “-εἰν ἑαυτὸν ἔν τινι πράγματι ὅλως Ἰ)οτ.ἀοεί. 
2τ.5(Μ.88.1τ817.}; ἐδ. 2τ.6(τ820Ὰ}; Βαγ5.; ες}. (Μ.86,0ΟΟ}). 

Β. πιεά.; 1. υοἱό «οἱ ῇ, ταξῖ. ἄργθε τυΐί οὐ τὸ ἐμὲ παθεῖν ἀπρεπές 
ἀλλὰ σὺ σαρκικῇ γνώμῃ τούτοις “ἢ (Ὠχγδ,ἤσηι. 54.4 τη. ΜΕ.(1. 5500); 
τὰ ἐξῆς ἐπελθόντες ἴδωμεν τίσι ““εται ὁ Χριστός Ἰᾶ.Πον»!.3.8.4 ἴηι [6. 
(8.2228); 1ὁ.39.3(2300); 2. ρα55 ἃ μάρεμιδηϊ, ἀξείαγε τὸ αὐτὸ πάλιν 
ψ. ἰδ.γ6. (4468); ἸΔ.εονηπ τη (αἱ.4.:26(10.710Ὲ); ψ. τὸ πικρὸν γλυκὺ 
εἶναι ΝΜ ἐρῥ.2.21(Μ.70.2008). 

Ο. Ῥ485., δὲ γεεξομϑα ἀτλουρ ὃ ᾿Ισκαριώτης, εἰ καὶ πρώην ἐν τοῖς 
δώδεκα ἐψηφίζετο ἘΡΙΡΗ. ἤαεν.2ο0.4{0.232.2; Μ.41.2770). 

ψήφινος, ἢ»παάο οὗ τησνδὶθ ψ. εἴδωλον 44. 4πάγ.εἰ ΜΙ. τά(ρ.8ο.τ6). 
ψηφίς, ἡ, 1. ρῥεῦδὶσ;, οὗ τεββοῖδς 'π τποβαϊοννοσκ, ΟτιΝυ58. 1 μάν. 

(Μ.46.74οΑ}; 170.1).6}.ΤᾺΡἈ].3(Δ1.05.ὅ5ο0) ; 2. γποφαῖε τοουὶ, αΥ.Να. 
ογ.14.16(}}.3ς.8774}; Τατα5..ρ.τ(Μ.08.14208) ; 3. σαἰσμίαϊίοη,, γοεξοη- 
ἸῊΡ διὰ τῆς ψ. τῶν δακτύλων {[Β65.ἢ.πγοί.45(Ρ.380.15). 

ψήφισμα, τό, τηδεν, Ἰτϑρ μαεν.ς.30.τ(.).12030), 
ψηφισμός, ὁ, γεεξοπίηρ, ἘΡΉΓ.τ. 2068. 
ψηφιστής, ὁ, εαἰσμίαίον, ἩΠΡΡἀαεν.4.τἹ(Ρ.51.2; Μ.16.3086Ὰ) ; 

ϑρνοχ εγεαὶ.3.2(Μ.56.440); 502.}..6.4.2].4(}}.67.τ2ο000). 
Ἐψηφιστικός, πα Κίηρ εαἰομίαιοης, Ταϑι. Δα]. 85.4(Μ.6.6774). 



ψηφιστρία 

Ἐψηφιστρία, ἡ, οαἰεμίαίον, ταεῖ. ἀφορίας ψᾧ, ΤΟΏγνο. ΑἰυἹά. (το. 8404). 
ψηφιωτής, ὁ, φτησξαΐςποοῦθεν, ΙΟῸ Ας Μίη, 2265 (ΜΊεἴα5. 886. 

νον]. 
Ἐψηφόβολον, τό, ἠϊεα- δος, 10. 5]. εἤγομ.ς Ὁ. τοϑ(}1.07.1028). 
ψηφοθέτης, ὁ, τηοεαϊο-ισονκον, { Γαβῖ, ἤγγες.6(Μ.6.15844}); Βαβ.λονι. 

γι4(2.5πῈ ; Μ,32τ. 2800). 
«οὐ ψηφολογέω, ἱπίγαη8.,, δὲ τας οὗ τνιοϑαΐς τοογᾷ, ΝΊ,ρῬτος. α. 
(αηϊ.3.το( .87.1622})). 

ψηφολογία, ἡ, εαἰσμίαίίομ, Ἰωδοιῖ, Η. Λ᾽ δςὶ.7.4(Μ.86.τγόδ85.). 
ψηφολογικός, οὗ εοἰομίαϊοης, ΟΥ.ΝὰΖ..}.το2(Ν].27.2008); τπρῖ,, 

γίβτηρ, Ἰάνογ, ς. 4ο(Ν.45.7174). 
ψηφοπαίκτης, ὁ, 056 τοῦο ἡιρρίος, Ἐπὶ η ρας. ο(ρ.28.τ; Μ.18, 

6208); Επιϑτ. ΜΟΙ. ἐρ.(}}.86.οΖο). 
Ἐψηφοπαικτικός, ἡ ρίτηρ, ταθί. ᾧ. ... φυσιολογέαν Ἐπί. ΜοΠπ.Ρ. 

(Μ.86.92ο0). 
ψῆφος, ἡ, 1. ησηδεν, εἰρῆεν, σΟΥΥΘϑροπαϊηρ ἴο ἃ ΡΕΙΒΟΗ 5. ΠΒΠῚΘ 

([.6, πὶ οἵ ΠιΙΠΠΘΥΙΟΆ] να] 65 οἵ ἰοἴογ9), Ὁ ἧς Μτη.321;2. ἄδογδα, 
δϑμίονεε ἀπαραλόγιστος γὰρ ἡ τοῦ θεοῦ ᾧ. εἰς τὸ δικαιότατον κρῖμα 
ΟἸε .:ἐγ.7.2(Ρ.15.3; Μι0. 425 Α.; Οτ, μον. 1.3.1 τη. {6γι{ρ.τό2.τὸ ᾿Μ.13. 
Δ400Β); (τυ. ϑαυΐά 2.4(4.166Ὲ} ; 3. γεξοίσε, οἵ ἃ νον ΟΥ ρ]εάρε τῆς 
ἑαυτοῦ πτωχείας τὴν ψ. στερεᾷ φυλακῇ ἐκράτει τ. ΝΡ. ἀταϊ ((τ.2 86}. 
2.14(}1.}}},.7}.2468)};}8 4. εἰοείίομ, ΤῊΡΠη εἤγοη.Ρ Θ4(Μ,τοβ. 2120); 
5. Αἰξο τηᾶβο; 8. καἰομίαξέον, γοσποπίηρ, 1. Ὁ. ττ](3324}; Ό. πμμογῖ- 
ἐαἰἱ δνηιϑοὶ, εἰῤἧεν, 1. }0.362(Β688). 

ψήφωσις, ἡ, »ηόξατῖε τοογἧξ, του, (38.866. ν]) αἱ (βόβαγρα, Ρα]θβτηβ, 
(ΒΖ τ᾿ Ρ.τό0). ' 

Ἐψιαθίδιον, τό, {{|6 τπαἱ τὰ παλαιὰ ᾧ., ἅπερ ἑαυτοῖς ὑπεστρώννυον 
70.ΕἸδοηγ, Τ᾽ γε. 24(ρ.143). 

ψιάθιον, τό, γειδἠ- ταὶ ΤΟΥ 5]οορίηρ οὐ, ΑἰΠ.υ, ἀμίοη.(}1.26.8524}); 
ροῤῥέᾷ Ῥαΐγ. (Μ.δ5.τ8ο); Απδβι.Θ.γείαἑ, τ2(ρ.67). 

ψιθυριστής, ὁ, ἐλ Ί: όνεν, πε οΘ οἰαμάεγεν, (οπίγαᾷ. (0.5). 
ψιθυρός, τυὐιοβεγίηρ, Ποπσα οἰαμάεγίηρ, ςεἰαπάογοιες, ΟἸΘΥᾺ. 5 7.5.5 

(Ρ.342.23; Μ.9.450); Οντιαάον. ττ(τ.3974); 14. {εἰη.(63,2274). 
ἘΨιλάνθρωπος, τηογεῖν ἰππαη οὐ ψ. εἶχε. τὰ ἀνθρώπινα, ἀλλὰ 

θεανδρικῶς.. «τυγχάνοντα Απαβί.5.οά.τ2(Μ.80.2160). 
Ἐἐψιλέθειρον, τό, ἐὠοφρίϊαίονν, ΟΥΝ ν 85. μη τ2(1 Ρ.330,28; Μίς-, 

τΟ48}})). 
[᾿Ψίλοθρον, τό, (ΞΞ- ψέλωθρον), ἀερτϊαίογν. Ἰιεοιι. ΗΝ ἐεἰ.7.2(Μ, 

86.τη644}). 
ψιλός, 1. ῥαγε, μηργοϊφοϊεα ; οἵ ἃ οἰέγ, μριξογἢεα, ὕνγ. σα ρἢ Νίρη. 

(1. 3880); 2. τπέγε, φερε; α..1ὰ σοη.; οὗ 8 βἴαϊογηθηϊ, ἐξ ογαὶ ΟΡΡ. 
ΒΡΙΠΙῸΆ8] ΟΥ̓ ]ΠΘροτίοϑὶ, Οὐιῤγίηο,3.τ τ (0.222.7; Μ.11.2804)}; 1.4.2.2 
(ρ.3ο8.1ο; 3608); ἱλουτροῦ παλιγγενεσίας᾽, ὃ καὶ βάπτισμα θεῖον ὀνο- 
μάζεται, οὐκέτι μὲν ψ, ὕδωρ 14. ».36 ἐπ 70.(0.512.13,21}; οἱ ἐν ψ, 
ὀνόματι τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ οὐχ ὡς ἐν ὀνόματι θεοῦ καὶ πνεύ- 
ματος θεοῦ...βαπτιζόμενοι, ὡς ὕδατι ψ. λουόμενοι, ἀνόνητον ἔχουσι τὴν 
ἐλπίδα Ὠϊάνηι. Τγ1}.2.τ2(Μ,30.6)70--ὅ8οΑ); ὁ Χριστὸς... ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ βαπτίζων, ὡς ψ. ὄντος ὕδατος τοῦ βαπτίσματος ᾿Ιωάννον Ατατήοῃ. 
7ο.1:30(Μι. 8: φοτοῦ; οὗ φασπανβεῖς Ὀγεδα πα νίηθ Ὀδίοσε οοι- 
βεογϑέϊοιυ, "ΑἸ. ΡΟ αϊγομ. ῥαςολ,8(Μ.86.24018) ; ντ, Η εαἰδεί.τὴ.6; 
μὴ ὡς ψ. ἄρτῳ προσερχώμεθα τῷ ἄρτῳ τῷ μυστικῷ' σὰρξ γὰρ 
ὑπάρχει θεοῦ ΝΕ ΦΡ}.3.30(}.70.4058)}; Απαβιβ. οά.22(Μ.80.2078) 
οἷξ, 5. ἀντέίτυπος ; οἱ ΘΟΕ μὴ ὑπονοήσῃς ἐκεῖνο τὸ μύρον ᾧ. εἶναι... 
ἀλλὰ Χριστοῦ χάρισμα Ογτ. Ἡ..δαἰδεΐ.21.3; οἵ Βαγμα θα5. ἀηα Ῥαι} 
ὧδε δὲ ψ, ἦσαν ἄνθρωποι, διὰ πνεύματος θείου τερατουργοῦντες 
Απιποῃ. ε.τ4: το, τ( 1.85, 15458}); τοῦ, ταίγβοϊος οὐ (Ἡγῖϑί τῶν τῆς 
φύσεως ἀρρωστημάτων διόρθωσιν ἀπραγμάτευτόν τινα καὶ ψιλήν ΟΥ, 
ΝΥ γβ85.0γ, εαἰδεῖ!.23(0.87.2.; Μν,45.610); ογάΐϊηανν, ὠρρϊρερονίαμε ἐν ψ. 
πράγμασι ΟΡΌ. ἐν πολέμῳ καὶ κινδύνοις, Ομ γνβ. ον. Ὁ.2 [7 μήτ. 

6); μηδὲ ψ,. τι πρᾶγμα εἶναι νομίσῃς, τὸ τὴν ἐξ ἡμῶν σάρκα αὐτὸν 
ἀναλαβεῖν Ἰᾶκορ!.5.1 ἴῃ Π εὐ. (12.518); ψ. ἄνθρωπος ΟΡΡ. βασιλεύς, 
Ἐπ|5.} 2.14: τό(Μ.24.576}; φΟΥΟΉ βο]άϊοσ, ΟΠτγϑ. ἤοη. 58.4 τῷ. ΜΙ]. 
(γ. 5800} ; Ὁ. (τ βίο]. ψ. ἄνθρωπος : ̓]ησοῦς οὐ ᾧ. ἄνθρωπος ὦν, ἀλλὰ 
θεὸς γενόμενος ἄνθρωπος ΟΥ̓. 5’.33 1ἢ 70.(ρ.508.24); οἱ μὲν.. «τὸν... 
ἄνθρωπον, ὃν ἀνείληφεν ἀρνησάμενοι' οὗ δὲ ᾧ. ἄνθρωπον ὑποθέμενοι, 
τὸν δ᾽ ἐν αὐτῷ θεὸν ἀγνοήσαντες 1δ1τι5.6.ἢ,..τ.3(0.63.22; Μ,24.8320); 
ΑἸΩΡἈ. ἤν. 5.2(Μ.30.028}; Οὐηδί. ἄρῤριδιττιτο; ατι πε ᾳρί.2.6 (Ὁ. 
88,18778} Οἷἵ. 5. γυμνός; Δοδογίθα Ὁν Τενβ, ΑΒ εαρ. ΕΣ. Β8(Μ,27. 
4020); ἰ4..4γ.2.τ5(Μ,26.1778}; 1Ὁ.2.τό(18ο0); ΤΟτΙΝ 55. εοηαηη τη, 70. 
7.1δο(ρ.278.1τ0}; ζΑπαβί. 5. Γμά ἀρ. ( 80.12170}; Ὀν ἸΡΙοπίΐε5, 
1 |5.}..6.6.17.τ(}1.20.ς6οᾺ); Ἐρίρῃιλαεν. 20. τϑ(ρ. 358,8; Ν|.41,4368); 
Τίπε Ρ μαον.(Μ.86.288); Ὀν Ραμ] οὗ ϑατποβαῖβ, Επ5,...6.5.28,2(5128); 
ΤηΓΡ μαργ.(20 0); Όν Ῥποιίπυβ, Τμαοιϊ πο ἤον.2.3(ρ.75.0; Μ.77. 
12720): Ὁγν Νεβίοτίπβ, ΤΠΡΒη. εὔγομ 76 (Μι.τοϑ,2368); ο. τη, ἡ 
θεότης οὐχ ἕν πρόσωπόν ἐστι κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίων ὑπόληψιν, ἀλλὰ τρία 
πρόσωπα καθ᾽ ὑπόστασιν ἀληθινήν, οὐκ ὀνόματι ψ. (ὐε},ΟΥ2.ἦ..6.2.12.1 

1542 ψυχή 
(1.8ς.12498); 3. οὗ ἃ Υἵνει, ἐμα οι " σοταρ., ΟΠγγβιλον, δ.4 ἴῃ 2Τῆρι. 
(11.7118); 4. τίς ψ. δὲ δὴ σφόδρα καὶ σὺν ἱδρωτὶ ληπτὸς τῶν 
τεθεσπεσμένων ὃ νοῦς Ὀγτιριωρἧ. δ .(χ.416}0); 5. ἔετη. 45 βιιβῖ.; 
ἃ. σαγρεὶ οὐ ἱαῤεδίνγ ἐν τῇ προνομῇ ψ. ποικίλην Δ. αὐογ. (1. 1460) ; 
Ῥ. εἰσαΐ, τ Ναζ.εαγνη.τ.2.6.62(Μ.37.6484); τὴν δὲ ψᾧ. ὁ Ἀκύλας στολὴν 
ἡρμήνευσεν" ὁ δὲ ᾿Ιώσηπος χλανίδα ΤΠάτιφι το τη 705.[(1.310). 

ψιλότης, ἡ, ἰδ οῤίγτιίις ἰομῖς, Οτομιανὶ 46(ρ.42.1τ5; Μ.11.628.). 
ψιλωτέον, οηΖ τιμ5ὲ ἐμαυε οὔῇ, ΟἼοτα. ραθά,53.ττ(ρΡ.270.22; Μ.8.6264). 
ἘΨιμυϑισμός, ὁ, ῥαϊπίίηρ ἴῃ σοπιροχίοῃ τοίὰ τολῖϊε ἰφα, ΟἼδτα. 

}αεά.2.το(Ὀ.219.23; Μ.8.5218). 
ψίμυθϑος, ὁ, τὐλεἰο ἰσαά, ἀπε ἀ5 ἃ ριρτηθηῖ ἴο Ψηϊδη τμ6 ἕδος, ΟΥ, 

ΝαζΖ.καγηι.1.2.20.90(}}.327.89τΑ). 
[᾿Ψίφαρος, ὁ, ἴοι σιφάρος, Τ0ρ-5α1}} οἸατ., ΗἸΡΡ. απέΐελν. οί ρ.40. 

; ψήθαροι Μ.το.78ο.). 
[Ἐ]ψιχία, ἡ, -Ξ- ψιχίον, ἐγχιενηδ, Τῇ. αη.(0.255.1}). 
ψιχίον, τό, εγρηὗ, τεοῖ, Μι.15:27, Πονιἰθηι,2.τὸ ; Βα5.861.0γ.20 

(Μ.8ς.2534}; τεῖ, 1,οτό:2ι, {10.,8 ο(ῖ.06.9338); βρέξας ὀλίγα 
ψ. ἐκ τοῦ κοινοῦ ἄρτου βρορι, Ῥαίν.(Μ.65.4330); τηεῖ. ὧν ἔλαβον ψ. 
μεταδοῦναι τοῖς ὁμοπίστοις μας ἰς, Υοειη.(ρ.1.8). 

ψιχολογ-έω, ῥίελ τῷ οιωμδε; τορῖ,, τοῦ, Μειτ5:21] ἡμεῖς τὰ 
λείψανα... λεληθότα --οὔῦμεν Τ,δοπτ. Ν ν. 70. Εἰδδηι. ΡΥ α ΠῚ ΒΌΡρΡ!.(Ρ.4). 

ψογίζω, ῥίανιο, ἘΡΊΡΗ.ἤαεν.66.52(0.80.13.; Μ.42.τοϑ0). 
ψοφέω, ρεγίεἦ, ἀϊε, 10.Μ4].εὔγομοτο Ρ.555(Μ.07.3888); Τιβοπε. Ν, 

συ δγηιοτο, 6 (Μ.03.17408); ίάαεε. [αε.7(0.746.17); οἵ δὴ ΔΠΙπιᾺ] ἐψό- 
φισεν ἘΡὮ͵.2.ΧΧΙΠΒ (ἔοΥ ἐψόφησεν). 

ψόφημα, τό, ποῖξε, ἘΡΙΡΗ ἐαεν. 35. 2(ρ.41.9; Μ.41.628}0)); στ Νά. 
εαγη1.2.1.12.610(ΜΜ.37.12114}.Ψ 

ψοφοδέεια, ἡ, ξεαν αἱ ἐνεῖν ποΐῖςε, Οντ. Ναΐ. 3ο(3.513Ε). 
ἘΨυγέω, 5.ν.1., -- ψύχω (ψύγω), στον εοἰά ἀγάπη.. ἡ πρὸς θεὸν 

ψυγήσασα Ἠογ0}.Η. Κν.ς, 35 το (Μ.92.1180}).Ψ 
ψυγμός, ὁ, εοοἰΐηρ, ταςῖ, ὁ ψ, τῆς ἀγάπης (Ὦγν5.ἤγη.0.4. τὰ Ἐρῆ, 

(11.732). 
ψύδραξ, ἡ, ῥέηρῥ[ε, δἰτείον, Ἐρὶρη σώ. 5(Μ.43.2018). 
ἐψυλλίτης, ὁ, 4 ρεδί ΠΟ ἀαπιαρεθ ΟΥΌρΡ5, ὈΥῸΡ. - ψαλίτης 

(4ᾳ.ν.), Ἐπελοῖ.(Ρ.555), 
Ἀψυχαγελάρχης, ὁ, εὐοῤῥεγά οὗ Ξοιεὶς, Πγηιη.58.1.2(4.5 τ Ρ.ὅ10). 
ψυχαγωγ-έω, 1. δερμῖίο, ἀεϊμάε ἐψυχαγωγῆσθαι ὑπὸ τοῦ ᾿ΪΙησοῦ 

(ες. 4ρ.Οτ εἰς. 2.τ(ρ.126.14; Μ.11.7024}; τϑ.(Ρ.128.ς; 7984); 2. ἐη- 
ἐοπγαρε, εὐ δοὶθ “τῶν τε ἅμα καὶ νουθετῶν ὈἸδτη. ῥαεά..,.δ(ρ.261.23; Μ. 
8.613); ΟΥ.ΝᾺ2.6}.7(}1.37.334}; ψαλμὸς...-»εἴ τοὺς ἐν ὀδύναις ῬΥΟΟΙ. 
ΟΡ ογ.2τ(Μ.6ς.6020); 3. γεΐγεε, ὙΒατΟΡ ες ός: τί. το48); ἙΏΡΠη. 
εἰγοη.Ὁ.257(Μ.τοβ,64τ0). 

ψυχαγωγία, ἡ, 1. γεϊ τεῦ, τεῤγεςἠηιθηί, Πρ ἤαθν.ς.23(0.125.1ι; Μ. 
τό.31018); ΟΥΝαΖιον. κ.12(Μ.35.6808) ; 2. εοῃδοίαιἑονι, εοναξοτὶ, ΤΟΥ. 
Ννβ5 ἦονι, 5.80 ἴῃ 70.(ρ.201.34); 5 π65.6.70(Μ.66,14330); ΝΙ],ΕΡὈ.ο 
2.33(Μ.79.3804}; 3. επιογίαἰηηιθηὶ, αὐρημδεμιεηὶ, Ἰθαβο. .Θ(ρ.920.14; 
Μ.2ο.τβοο)}; 4, Ἰηπάμίρεμεε, ρίδασηγε τέλος ὑπάρχειν διδάσκει 
Ἀπολλόδοτος ὁ Κυζικηνὸς τὴν ᾧ, (]εΠ).5 7.2.2τ(ρ.184.1ς; Μ.8,10774}; 
5. εαριϊθαϊίοη, ἀφἰμδίοη, Βια5.1ορ. ἰδ. σοπὶ. 3(2.τ6Ὰ; Μ.31.5698); (Πτγ5. 
μον!.14.1 τῷἪ Η ὗν. [12.140Ὰ}.. 

Ἐψυχαγωγικῶς, ῥεγεμαςῖνεῖν, Ατάτηοῃ. 0.20: ττ(}.85.1516}}. 
ψυχαγωγός, 1. ἰδαάϊηρ ἀερανίεά τοις ἰο ἐμ ποίἐμεν τυογὶἄ, οἵ 

Ἠξφτπιεβ, ΠΠρρ.λαεγ.5.7(ρ.8 5.23; Μ.τ6.2136Ὰ}; 2. επαγηήτις, εαρίτυαὶ- 
ἑπρ, οἵ ομάτοη οἱ ψ. μαργαρῖται τοῦ βίου σεο. ΡΙ5.εαγημ.4.11}} 3. 85 
800 8:., ποεγογπαηεον, ἀσερέυεν, ΟἸθτη. ἐγ τ. 8(ρ.27.3; Μ.8.7314). 

ψυχάζω, εὐοὶ, {ἐὃ"ἙΔ}].51] ἐμόν γε. ι53(Μ.86.2266). 
Ἐψυχανδρικῶς, τοῦ ἰδ τομὶ οὗ α "πάῃ, Ἀπαβί, διδόναι παρ. Ἀ(Μ. 

δοιττότο) οἴ, 5. εἰκών, 
ἘΨυχαπώλεια, ἡ, γεΐη οὗ Ξομἰδ, 70. (δτρ.εαρ. 5 (Μ.8ς.1830). 
Ἐψυχάρπαξ, ὁ, γοῦδεγ 07 Ξομῖς, (φο. ΡΙΒιυση. τ20(}1.02.1500). 
ψυχή, ἡ, σομὶ, 1.6. υἱαὶ ῥνησρίε τὰ στθαΐαταβ ; 
Τ. ΡΕΠΟΒΟΡΆΪΟΑΙ ἀπ ΤΠΘΟΙΟρΊΟΑΙ ; ΑΔ. ῬτΟΌΪοΙ5 ἴο [)6 ἀἰβου556, 

οὗ, ἀπίνπαε φμαφάαρι εἴαμι σεΐ ἀρητίἴο, βὰν φάη βείγε ἀεδοὶ, φμεαθ 
41| 6γμς οιιϑείαπίία, τἰγιρη σογρογθα αἩ τπεογρογεα εἰ γι σα βίθα 
αἩ δὰ ἀμοδις ὑεῖ ἰγίθς απ σεγο οα ῥρἰαγίδις εοπιεροςίία. 5ο εἰ ἡμπία 
φμογεμάαηε φμαροέϊομος μίγτη, Ταεία απ ονηῖπο ἃ πμδίο οἵ ͵αεία; 
εἰ, εἱ ξαεία ςἵϊ, φμονηοάο ξαεῖα ςἰϊ, για, μὲ Ῥμίαη αἰϊχμῖ, ἴΏ ἘφΗῈ 
κοὐ ῥογαϊὶ οίΐανι ἰροίας σμϑείαμίία φορ μον οἱ ΟΥρΟ ἐὴις ῬΑΥΊΕΥ 
ει ογίρίμε εονγρογὶς ἰγαάιεῖμγ, απὸ ρεγξεεία ἐχίγίμδοομς ὑδη θη 
με ξογηιαίο ἱπίγα νἴδοεγα τε τεδγία ἐογρονα Ἱμάμίμγ, εἰ οἱ τα εἰ, 
τάγμηι Ἡερεν γεαία υεηῖαΐ εἰ ἐιγις ῥγίηηη ξαεία, θη ἐργβια ὑἹάοίμν 
6556 Πογηταίννη.. «αὐ ῥγίμς εἰ οἰἦτηι αεία οὗ αἰἴφμανι ἐατέφανε αὐ σοΥβιι5 
“θη ἀμρὴ ὑεηῖγε αεςιτηιοίμγ 9... .564 οἱ ἐμᾷ γεφμγεμν, μίγμα σορεὶ 
ἰαμέρη κογβονὸ τάμα εἰ 1ὰ ῥοσμοάμηι ἀεβροςίίμηι μἱγα Ἠ0Ή 
χηαογαΐ, αἩὸ οη σοηεεὶ ςδεερίμεηι ἀδροςμθγίῖ, ΠΦΡΉ} ἀσομηπαὶ; εἰ οἱ 
φεοηάο, είν σέθερεν μαδεαὶ απ αἰϊσμαπάο τεγμηι αὐτεταὶ.. «εἰ 



᾽ 

ψυχή 
ααΐτις ττι ἐορηΐέιοης οι ἀηηα γέψεΐναΐ, δὶ επί αἰϊχμῖς ογάο αμὶ βμ 
αἰϊφιῖ ἐρττίϊς ἐὐιξάεης σεν ἰρϑα δ εσμἶαε...εἴ μος αὐ τη εορηο- 
δεομάα κομισεὶ ἔρεα αρῖητα γεχμῖνγαΐ, εἰ υἱγίπες ἀΠΗ1 675 ἀεεράεγε βοϊεεὶ 
δὶ ἀεεσάογε, Οτιεορημΐη Οαη.2(ρ0.146.17-τ48,4.; Μ.τ13.1268--127Ὰ}. 

Β. ἀεβηϊοηβ. δη ῬΥΟΡΕΤΙΟΒ; ; ἃν οὗ 115. δββθῆσα; Ατιβοι!ε᾽β 
ἀεβπιίοη τερτοάυςςά ἔστι γάρ, φησί, ψ. φυσικοῦ σώματος ὀργανικοῦ 
ἐντελέχεια ΗρΡΡ.ἦαεν.7.1ο(Ρ.194.23; Μι16,32000); 1}.1.24(ρ.201.21; 
ΔΙΑ}; οἵ, ἀεβηεμν παρίφμσ. απίηια ἤοὲ τισάσ, φμῖα οτὲ σαροιαη α 
φανταοτικὴ εἰ ὁρμητική, ΟΥὌΟῥγῆη6.2.8.τίρ.152.20; ΜΟΙΙ.210Ὰ); 95μ- 
σαμίΐᾳ γα ον 67 σεμςτ τς οἱ τπσδίς αμήρια, 16.2.8. 2(Ὸ..1τ54.1τπ; 
2208); τὴν δὲ ᾧ., ἁπλὴν εἶναι φαμὲν καὶ λογικὴν καὶ ἀθάνατον, οὐ μὴν 
προὔπάρχειν τοῦ σώματος ΤΟΙ ἤαον. 5.ο(4.412); ψ. ἐστιν οὐσία νοερά, 
ἀσώματος, ἀπαθής, ἀθάνατος ἐλτ,. φι. “πὶ. τ6(Μ. 28.6ο8ᾺΑ); ἃ Ρυτοὶν 
πϑίΐαγαὶ ἀθβπίτου 45 Ὀγραῖῃ ψ. μέν, ἣν καὶ πνεῦμά φαμεν, ἔ ἔτι δὲ καὶ 
τὸ διὰ τοῦ στόματος ἀναπνεόμενον ἀνύπαρκτον πνεῦμα, ὃ καὶ ἄσθμα 
καλοῦμεν, πᾶς ἄνθρωπος ἔχει Τλάντη. 7 γέμ.2.20(Μ.30.7364}; ἴοτ- 
1ΔεπἸδοδτίοι ἢ Β]οοα ν. αἷμα ; 2. αΙδοῦβθιοι οἵ 8. Ῥύτεϊν Ἰη18]- 
Ἰοσξιαὶ Δα βηϊοι ψ. ἐστιν οὐσία γεν[ν]ητή, οὐσία ζῶσα, νοερά, σώματι 
ὀργανικῷ καὶ αἰσθητικῷ, δύναμιν ζωτικὴν καὶ τῶν αἰσθητῶν ἀντιλη-᾿ 
πτικὴν δι’ ἑαυτῆς ἐνιεῖσα, ἕως ἂν ἡ δεκτικὴ τούτων συνέστηκε φύσις στ. 
Ννβ5, ρὲ γες,(Μ.46.208); 1Π15 οἤ!]δησοα ἀναλαβὼν τῇ διανοίᾳ 
τὸν ὁρισμόν, ὃν ἐν τοῖς πρὸ τούτου λόγοις περὶ ψ. ἐποιήσατο, οὐχ 
ἱκανῶς ἐνδεδεῖχθαί μοι τὸν λόγον ἐκεῖνον τὰς ἐνθεωρουμένας τῇ ψ. 
δυνάμεις. «πολλὰ μὲν γὰρ ἔστιν ἰδεῖν, ὧν τὸ ἐπιθυμητικὸν καθηγεῖται" 
πολλά γε πάλιν ἃ τῆς θυμοειδοῦς αἰτίας ἐκφύεται, καὶ οὐδὲν τοῦτο 
σῶμά ἐστι... «νοερὸν δέ τι τὴν ᾧ. ὁ δρισμὸς ἀπεφήνατο, ὥστε δυοῖν 
ἀτόποιν τὸ ἕτερον ἐκ τῆς ἀκολουθίας ἀνακύπτειν τοῦ λόγου, ἢ καὶ τὸν 
θυμὸν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἄλλας ἐν ἡμῖν εἶναι ψ., καὶ πλῆθος ψυχῶν 
ἀντὶ μιᾶς καθορᾶσθαι, ἢ μηδὲ τὸ διανοητικὸν τὸ ἐν ἡμῖν ψᾧ. οἴεσθαι. 
τὸ γὰρ νοερὸν ἐπίσης πᾶσιν ἐφαρμοζόμενον, ἢ πάντα ψ. ἀποδείξει 
ταῦτα, ἢ ἕκαστον τούτων ἐκ τοῦ ἴσου τοῦ ἰδιώματος τῆς ψ. ἐξαιρήσει 
1Ὸ.(480--40Ὰ}; σΠΑΠ]Θπρα τοῖα ὁμοέωμα θεοῦ τὴν ψ, εἶναι φήσας, 
πᾶν ὃ ἀλλότριόν ἐστι θεοῦ, ἐκτὸς εἶναι τοῦ ὅρου τῆς ψ. ἀπεφήνατο 1. 
(524); φαμὲν γὰρ τῆς ψ. τὴν μὲν θεωρητικήν τε καὶ. διακριτεκὴν..-. 
δύναμιν οἰκείαν εἶναι καὶ κατὰ φύσιν αὐτήν,...διὰ τοῦτο σώζειν ἐν 
αὐτῇ τὴν εἰκόνα. ἐπεὶ καὶ τὸ θεῖον, ὅ τί ποτε κατὰ τὴν φύσιν ἐστίν, ἐν 
τούτοις ὁ λογισμὸς εἶναι στοχάζεται' ἐν τῷ..-διακρίνειν τὸ καλὸν ἀπὸ 
τοῦ χείρονος. ὅσα δὲ τῆς ψ. ἐν μεθορίῳ κεῖται πρὸς ἑκάτερον τῶν 
ἐναντίων ἐπιρρεπῶς κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ἔχοντα: ὧν ἡ ποία χρῆσις, ἢ 
πρὸς τὸ καλὸν ἢ πρὸς τὸ ἐναντίον ἄγει τὴν ἔκβασιν, οἷον τὸν θυμόν, ἢ τὸν 
φόβον, ἢ εἴ τι τὸ τοιοῦτον τῶν ἐν τῇ ψ. κινημάτων ἐστίν, ὧν ἄνευ οὐκ 
ἔστιν ἀνθρωπίνην θεωρηθῆναι φύσιν’ ταῦτα ἔξωθεν ἐπιγενέσθαι αὐτῇ 
λογιζόμεθα, διὰ τὸ τῷ ἘΠ. πεν κάλλει μηδένα τοιοῦτον ἐνθεωρηθῆναι 
χαρακτῆρα 1}.(578, ο); ; 3. ἴῃ ἀρβηοη οἵ πιδπ, ν. ἄνθρωπος; 
4. αἸνΊ5 01} οὗ 500]; 8. τὉνοίο!α ἀϊνιβίοη ἄμφω γὰρ δυνάμεις τῆς ψ., 
γνῷσίς τε καὶ ὁρμή ΟἸδπι, εἰ δ. (ρ.466.1; Μ,0.2800) ; τὰ μὲν λογικόν 
ἐστι καὶ νοερὸν τῆς ψ., τὸ δέ, παθητικόν τε καὶ ἄλογον. καὶ τῷ μὲν φύσει 
τὸ κρατεῖν ὑπάρχει, τοῖς δέ, τὸ ὑπακούειν τῷ λόγῳ Βα5.ἤ0η1.3.7(2.238; 
Μ.2τ.21320); διττὴν γὰρ εἶναι τῆς ψ. ἔγωγε οἶμαι τὴν δύναμιν, μιᾶς καὶ 
τῆς αὐτῆς ὑπαρχούσης" τὴν μέν τινα τοῦ σώματος ζωτικήν, τὴν δὲ ἑτέραν 
τῶν ὄντων θεωρητικήν, ἣν δὴ καὶ λογιστικὴν ὀνομάζομεν [Β858.εοηδί. 
γ0Ή}..2.2(2. 5Ὲ}. Μ.31.12400)); ἴδιον τοῦ λογιστικοῦ τῆς ψ., σχολάζειν 
γνώσει θεοδ' τοῦ δὲ παθητικοῦ αὐτῆς, ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια Τῇ]. ερηΐ. 
2. 521(Μ. 91. 14410); τῆς ψ., τὸ μὲν..«εἶναι θεωρητικόν.. τὸ δὲ πρακτικόν" 
καὶ τὸ μὲν θεωρητικὸν ἐκάλει νοῦν" τὸ δὲ πρακτικόν, λόγον" ὡς πρώτας 
οὐνδυνάμεις τῆς ψ, ... διεξοδικῶς...τῆς ψ. ἔφασκεν εἶναι, κατὰ μὲν τὸ 
νοερόν, τὸν νοῦν, τὴν σοφέαν...τὴν ἄληστον γνῶσιν: τούτων δὲ τέλος 
εἶναι τὴν ἀλήθειαν: κατὰ δὲ τὸ λογικόν, τὸν λόγον, τὴν φρόνησιν. .«τὴν 
πίστιν: τούτων δὲ τέλος εἶναι τὸ ἀγαθόν Μαχιρηνςεῖ. (Δ]1.οτ.6730) ; 
Ῥ. το ο ο] τριγενοῦς οὖν ὑπαρχούσης τῆς ψ. τὸ νοερόν, ὃ δὴ λογιστι- 
κὸν καλεῖται, ὁ ἀνβρωπός ἐστιν ὃ ἔνδον...τὸ δὲ θυμικόν, θηριῶδες ὄν, 
πλησίον μανίας οἰκεῖ" πολύμορφον δὲ τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ τρίτον, ὑπὲρ 
τὸν Πρωτέα... «ποικίλον ΟἸδτη, ῥα!φά.5.τ(ρ.246.4.; Μ.8.556.}; τὸ τριμερὲς 
τῆς ᾧ... . τὸν θυμὸν... «τὸ ἐπιθυμητικὸν... «τὸ δὲ λογιστικόν Ἡεονςῇ. 5, 

ἸΦΉΡ.2. “ΟΝ. 03.1520Ὰ}; ὙΠεοάοτε οἵ Ἐάσθβθα. ἀρ. 70.(]ΠΠτὴ,5εαἰ.26 
Β0ΠοΙ. 14(Μ.88,10 770}: οἵ, τ εἰς. ς.47(0. 51. 2τῇ.; Μιττ. τ256 4)»; ς. ἔουτ- 
ἴο]ά, γεξ, ΕζΖεοῖ.: ς τύπον δὲ ἔφερον τὰ τέσσαρα ζῷα τὰ φέροντα ιτὸ 
ἄρμα » αὐτῶν τῶν ἡγεμονικῶν λογισμῶν τῆς ψ. ὥσπερ γὰρ ὃ ἀετὸς βασι- 

λεύει τῶν ὀρνέων, καὶ ὅ λέων τῶν ἀγρίων θηρίων, καὶ ὃ ταῦρος τῶν 
ἡμέρων ζῴων, καὶ ὁ ἄνθρωπος τῶν κτισμάτων' οὕτως εἰσὶ καὶ οἱ 
βασιλικώτεροι λογισμοὶ τῆς ψ." λέγω δέ, τὸ θέλημα, ἡ συνείδησις, ὁ 
νοῦς, ἡ ἀγαπητικὴ δύναμις" δι᾿ αὐτῶν γὰρ τὸ ἅρμα τῆς ψ. κυβερνᾶται, 
καὶ εἰς τούτους ἐπαναπαύεται ὁ θεός ῖασ. Αϑρολονμ.τ.3(}1.34.4520); 
ἃ. τη] ο] ψ. ... ἡ τῶν ἀνθρώπων πολυμερής ἐστι καὶ οὐ μονομερής. 
συνθετὴ γάρ ἐστιν ὡς εἶναι φανερὰν αὐτὴν διὰ σώματος' οὔτε γὰρ ἂν 
αὐτὴ φανείη ποτὲ χωρὶς σώματος οὔτε ἀνίσταται ἡ σὰρξ χωρὶς ψ. 
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ἡ ψ. 

ψυχή 
Ταί ογαϊ.τεί(ρ.τ6.6; Μ.6.8327.4}; μέλη ψ. εἰσι πολλά, νοῦς, συνείδησις, 
θέλημα, λογισμοὶ κατηγοροῦντες καὶ ἀπολογούμενοι, ἀλλὰ ταῦτα 
πάντα εἰς ἕνα λογιαμόν εἰσιν ἀποδεδεμένα, καὶ μέλη ἐστὶ ᾧ., ὁ ἔσω 
ἄνθρωπος Μας.Δερ.ἦἤο»ι.7.δ(Μ.34.5288); 5. Ἰπιπιοτία "εν ὅτι μένουσιν 
αἱ ψ. ἀπέδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ καὶ τὴν Σαμουὴλ ψ. κληθῆναι ὑπὸ τῆς 
ἐγγαστριμύθου [51 ἀταί, τον. 4(Μ.6.7218); Γ7α5ῖ. ὑγ.γες. Β(Μ.6.15884) 
οἷϊ, 5. ἐμφύσημα; Ιταῃ,ἕαεν.-.7.τ(Μ.7.11408}); ΟἸθτα.ς γ.5.14(ρ.386.8; 
Μ.9.1324}; Οχιῤγῆίης,3.τ.23(21; Ρ.242.10; Μ.11.3024}; Μείῃ.γες 1.5 
(ρ.307.3; ΝΙ.18.281})}; Πεποα ἢ Σαβυσγαοίοι οὗ βοιι]5, 1.1. 5 2ίρ.3οϑ. 
1; Μι41.11284}); ἀθάνατος...ἡ ψ. ντ.Ε].εαἰσεῖ,.4.20; ὁ Χριστὸς προ- 
φανῶς ἡμᾶς διδάσκει. «τὸ ἀθάνατον τῆς ἡμετέρας ᾧ. ΤΑΛΉ φι. Α4η1.17 
(Μ.28.6ο88); ἡ ψ. ἁπλῇ οὖσα, καὶ μὴ ἐκ διαφόρων συγκειμένη μερῶν 
διὰ τοῦτο ἄφθαρτος καὶ ἀθάνατος ἔσται ἥαχ.αηπῖνι. (Μ.01.3570); 

ἀετνεα ἔτοτα ἀϊνιης [1ἴ6, Το. Ατ..5.6.1(}1.3.8 568); ν. ἀθάνατος, 
ἀθανασία; 6. ᾿πιπηδ του] }1ἰν ; ἃ. νον ἐπαΐ 50] σομϑὶβῖβ οὗ νοῦν 
ΒΌΌΕ6 τηϑτίοσ, ἃ5 ἴῃ ϑῖοις ἴμθοῦν (οἴ ΟἸδτη, σίγ, συτ4(ρ.3284.10; Μ.0. 
1208}}; οὗ, ἡῤδαε απΐναε εογρογῖς παϑεαμὶ βσώγαρε, Ἰτοπ.ἠαόν.2.το. 6 
(Μ.7.7248); απίηιας..«Ὠαδέγε μπορεῖς ἄρίγαηε, μὲ εἰἴαηι σορημοσεαηίμν, 
16.2.34.τ(8254}; ἐγιεογρογαὶός απϑπαέ, φμφμης αὐ ἐοτραγαϊοηενι 
τηογίαϊίην»ι ἐογῥονγηρι, ἐδ.5.7.τ(1140Ὰ}; τὸ λεπτομερέστερον, ἡ ψ. (Ἰ6η,. 
δἰγ.6.δ(ρ.458.6; Μ.0.272Ὁ) ; αἱ δὲ ψ. ... σώματα νοερὰ ὑπάρχουσαι Μεῖῃ. 

γες,3,.τδίρ.415.12; Μ.18.3284}); οὗ ἀφθαλμοὶ...οἱ φωτισθέντες βλέπουσι 
τὴν εἰκόνα τῆς ψ., ἀλλὰ ταύτην ὀλίγοι ὁρῶσι Χριστιανοί ας, Λθρ, 
ἰον.7.6(Μ.34.5284}); εἰ ἔχει μορφὴν ἡ ψ.; ἔχει εἰκόνα καὶ μορφὴν 
ὁμοιάζουσαν τῷ ἀγγέλῳ 1.7.7(}1.}.6.}; ΡΕΤΗ. 1π ἀεΒπ του ἃ8 πνεῦμα 

λεπτομερές Ατητηοη..“{ς.17:3ο(Μ.8ς. ττόβϑα); Ὁ. Ἱππιηαίεοτ ν αἵ- 
ἢγηρα τὴν ψ. ἔχων ἀῦλον Τ(]επι. Κ».(Ρ.220.1}; οἵ, ὀνηρῖσς ἀμ ριᾶξ 
αἰφιέε οὐπηες γαϊοηαληϊες παϊμγαξ... Ξεεμάμηε ῥγοῤτγίαμι παϊμγαν τη- 
ξονρογεας σεηὶ, Οὐοῤνῖμε.τ. 7. τ(ρ.86.5; Μ.ττι.171ΑᾺ}}; 5ἱ φιῖ αμίδηι σπὶ 
χεΐ φιθηΐε ἰρεαηι αηἱριαμιφηε σονρμ ἐ55ε αγδτγαπίμν, υεἰΐνι τοῖλῖ 
γεςρομάσγερὶ, φμογιοάο ἰαμίαγιε γεν, ἰας αὐπαιιμην ἰανηχμα 
σε ἔμ, γαϊοηες ἀο ον ομόσσμε γεεῖρταί. τρᾶέ σὶ τὴν ς τη Υ ας, 
μηάς γογάη τηυτετδτί τιν... ἐοΥ̓ΡΟΥΪ ἸΏ 651 9 18.1τ.1.7(0.23.1ς ; 1260}; Ὀπῖ 
οἵ, τὸ τῇ φύσει λεπτὸν καὶ εὐκίνητον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ψ. 1τ5.τ.8.4(0Ρ.1τ03.7}} 
Πα ςοποορίϊοπ οὗ τυῦῖπρϑ δι᾽ ἀρετῆς [50. ψ.}] πτεροφυήσασαι μετεωρο- 
ποροῦσιν, ἐκεῖθεν δὲ διὰ κακίας τῶν πτερῶν ἐκπιπτόντων χαμαιπετεῖς 
πρόσγειοι γίνονται 1.(ρ.103.17); 18. 5.53 1π1,6.(Ρ.250.20); ἀσώματον 
νόει τὸν θεὸν ἐκ τῆς ἐνυπαρχούσης σοι ψᾧ. ἀσωμάτου Βα5.λοη.3.7(2. 
230) Μ.31.216.}; ἡ διδάσκαλος τῶν περὶ ᾧ. ὑπολήψεων αὐτὴ ἡ ψ., ὅτι 
ἀῦλός τις καὶ ἀσώματος Οτ. Νυ55. απ. οἱ γες. (Μ.46.20Ὰ}; [8] αἴδειι5- 
510ὴ, Νοιηθϑ. μα. λον. 2(}1.40.5378{.); πᾶν σῶμα ἤτοι ἔξωθεν κινεῖται 
ἢ ἔνδοθεν" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔξωθεν, ἄψυχον ἔσται" εἰ δὲ ἔνδοθεν, ἔμψυχον. εἰ δὲ 
σῶμα ἡ ψ., εἰ μὲν ἔξωθεν κινοῖτο, ἄψυχός ἐστιν" εἰ δὲ ἔνδοθεν, ἔμψυχος 
ἄτοπον δέ, καὶ τὸ ἄψυχον, καὶ τὸ ἔμψυχον, λέγειν τὴν Ψψ.» οὐκ ἄρα σῶμα 
ἡ ψ. ἐδ (τάχ); ἡ δὲ ψ., ἀσώματος οὖσα καὶ μὴ περιγραφομένη τόπῳ 

ἐῤ.3(5078); ΔΥσυγη [5 ΤΟΥ ἱταπηδίθυια ἶν, ΟΠγνβ. μον ργεἠδη5.5.4(1, 
4858); 14,5 δγη1.7.4 16. δη. (4. 681}; Ἰά ον. 5.3 τὴ (οἱ (ττ.36241,8); 
ΘΌΤΩΤΠΙΔΥΥ οὗ δυρυπιδηΐθ εἰ πάσης τῆς σωματικῆς οὐσίας, εἴς τε τὸ 
ἔμψυχον καὶ τὸ ἄψυχον διῃρημένης" σῶμα δὲ καὶ ἡ ψ., ἢ ἔμψυχον, ἢ 
ἄψυχον ἔσται πάντως. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔμψυχον, διὰ ψυχούσης...ἢ οὐσίας, 
ἢ δυνάμεως, ἤτοι συμβεβηκότος ψυχωθήσεται. ψ. δὲ ψυχοῦσθαι λέγειν, 
ὥσπερ καὶ φῶς φωτίζεσθαι.. καταγέλαστον. καὶ εἰ μὲν οὐσίαν ψυχοῦν 
τὴν ψ. εἴπωμεν, ἢ σῶμα ἣ ἀσώματον αὐτὴν πάλιν λέξομεν. καὶ εἰ μὲν 
σῶμα, τὰς αὐτὰς ἀεὶ τῶν λογισμῶν ἀτόπους ἐξ ἀτόπων ἐφόδους... 
μέχρις οὗ ἀσώματον τὴν ᾧ. εἶναι συνδιομολογηθῇ. εἰ δὲ δύναμιν, ἤτοι 
ποιότητα ψυχοῦν τὴν ψ. εἴπωμεν, τῆς οὐσίας ζωοποιητικόν τε καὶ 
κινητικόν, τὸ ἀκούσιον ἔσται καὶ ἀνυπόστατον..-εἴπερ σώματος ἄρχειν 
κατὰ φύσιν δημιουργηθεῖσα ἡ ψ., ὡς ἀσώματος οὐσία, ὡς σῶμα κατ 
αὐτοὺς ὑπὸ τοῦ μὴ κατ᾽ οὐσίαν ὄντος" τῆς κατὰ τὸ ποιὸν λέγω δυνά- 
μεως, ἀρχθήσεται" ἡ κατ᾽ οὐσίαν οὖσα...καὶ τὴν κοινὴν πάντων 
πρόληψιν. εἰ δὲ ἄψυχον αὐτὴν εἴπωμεν... ἄλογον ..-ἐσται. ἀλλὰ μὴν 
ταῦτα πάντα περὶ τὴν ψ., καὶ ἐν τῇ ψ., καὶ ἔστι καὶ ὁρᾶται" οὐκ ἄρα 
σῶμα ἡ ψ. Μαχ.. 66}. οΙ.428Α-); ἐδ.(4280:--429Α}; 7. 56] -τηονὶηρ' 
φύσις ᾧ., ἐξ ἑαυτῆς ὁρμᾷν ΟἸοτη, εἰν, 6.τ2(ρ.480,15; Μ,0.3118); 1. 6εἰ.22 
(Ρ.142.26; Μ.9.7080); εἶ. πέφμδ ψιοίμες μἰϊδιις ἐργρογὶς δίηε αμῖηια 
αῇτοῖ ῥοίαε!, ΟΥοῤνίῃε. τ. χὰ «πίρ.89.1; Μ.1τ.173Ὰ}; 1δ.2.8. Ξ(ρ. τό. 2) 2340); 

... Καταλλήλως τῇ ἰδίᾳ φύσει ἐνεργοῦσά τε καὶ κινουμένη, 
καὶ διὰ τῶν σωματικῶν ὀργάνων τὰς ἰδίας κινήσεις ἐνδεικνυμένη 
σε. δὰ αητηη.οἱ γες.(Ν.46.20Ὰ}); ἡ ψ. αὐτοκινητός Μαχιαητ (ΜΟΥ. 
3510); ; 8. ἐμάογνγεα ψ 0] ἔγες Μ1] τὸ αὐθαίρετον τῆς ἀνθρωπίνης ψ. 
καὶ ἀδούλωτον πρὸς ἐκλογὴν βίου ΕΟἸδΙη. 5 ».7.2(Ρ.11.22; Μ.0. 420Α); ; 
ἡγοῦμαι δὴ τὸν θεὸν ἑ ἑκάστην λογικὴν οἰκονομεῖν ψ,, ἀφορῶντα εἰς τὴν 
ἀΐδιον αὐτῆς ζωήν, ἀεὶ ἔχουσαν τὸ αὐτεξούσιον καὶ παρὰ τὴν ἰδίαν 
αἰτίαν ἤτοι ἐν τοῖς κρείττοσι κατ᾽ ἐπανάβασιν ἕως τῆς ἀκρότητος τῶν 
ἀγαθῶν γινομένην «ἢ καταβαίνουσαν διαφόρως ἐξ ἀπροσεξίας ἐπὶ 
τὴν..«τῆς κακίας χύσιν ΟΥΟΥ.20.13(ρ.387.26; Μ.11.5404Ὰ); οἵ, ἐΐδεντ 



ψυχή 
παγηφμδ ΟΥ̓ ἘΕΡΊΡῸΥ ἐπεὶ απῖρια, εἰΐαμε σι ἐπὶ ἐοΥβογε ἤος, εἰΐανι 
ΠΗ: ἐχίγα σογρης δὶ; δἱ Προγίας αγδίγιϊ υεἱ αὦ δόμα φοαρεν υεὶ αὐ 
“παΐα πιουείμν, πός ρηφμαην γαϊοηα 5 φοηδδ, τὰ δπὶ τηθη5 ὑεὶ 
απΐρια, εἴμ μιοίμ αἰΐχιο 6556 υεὶ ϑοπο υεὶ τπαΐο ῥοϊεδὶ, Ἰὰ ῥγήης.3.3.5 
(Ρ. 62." ; Μ.ττ 2180); αὐτεξούσιός ἐστιν ἡ ᾧ." καὶ ὁ διάβολος τὸ μὲν 
ὑποβάλλειν δύναται, τὸ δὲ ἀναγκάσαι παρὰ προαίρεσιν, οὐκ ἔχει τὴν 
ἐξουσίαν Οντ. Η. εαἰεεἶ,.4.21; ἔστιν εἰπεῖν, καὶ τῇ ψ. θεόθεν μὲν εἶναι τὴν 
σύστασιν, μηδεμιᾶς δὲ νοουμένης περὶ τὸ θεῖον κακίας, ἔξω τῆς κατ᾽ 
αὐτὴν ἀνάγκης εἶναι" γενομένην δὲ οὕτως τῇ ἰδίᾳ γνώμῃ πρὸς τὸ δοκοῦν 
ἄγεσθαι, ἢ ἐκ προαιρέσεως πρὸς τὰ καλὸν ἐπιμύουσαν, ἣ ἐξ ἐπιβουλῆς 
τοῦ συνοικοῦντος ἡμῶν τῇ ζωῇ πολεμίου τὸν ὀφθαλμὸν βλαπτομένην ΟΥ. 
Νυ95.σηῆη εἰ γος. (Μ.46.120 0); 9. ταϊϊοπϑὶ ἡ λογικὴ δὲ δύναμις, ἰδέα 
οὖσα τῆς ἀνθρωπείας ψ. (Ἰδτη, οἰν.2.2ο(ρ.173.23; Μ.8,.τοςσόα); ἤδποα 
Βυσηδη 501}15 αἰκί. ἤτοι δπῖτηδ], Απαβί μέσον! 2(Ν1.80.11688); 
ὅτι δὲ λογικὴ ἡμῶν ἡ ψ., ἐκ πολλῶν ἂν τις δείξειε" καὶ πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ 
τὰς τέχνάς,.«ταύτην αὐτὰς εὑρηκέναι...ἔπειτα ἐκ τοῦ τὰς αἰσθήσεις 
ἡμῶν ἱκανὰς εἶναι πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων κατάληψιν, λογικὴ ἡμῶν 
ἡ ψ. ἀποδείκνυται Μαχιαμή, (Μ.01.3608); 10. Ξοχ]ο55 ἀποστᾶσα γὰρ 
τοῦδε τοῦ σχήματος, ᾧ διακρίνεται τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, ψ. μετατίθεται 
εἰς ἕνωσιν, οὐθέτερον οὖσα (Ἰδτὴ.517.2.12(0.220.ς ; Μ.8.11038); ὁμοῖαι 
πᾶσαι αἱ ψ. εἰσιν ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν" τὰ γὰρ μέλη τοῦ σώματος 
διακέκρινται μόνον ΟΥτ. Ἡ εαἰσεΐ..4.20; 11. ΘοβθσΘ ἘΠΚΏΟΜΗ ἴο ΠΠῈΠ, 
Ονγ Ἢ. μαἰεελ. 6.6: (Πτνβ. ποονιῤγελοηδ.5.4(1.4858); νέεννβ οὗ ραρϑη 
ΡὨΠΟΒΟΡΒοΙΒ τροδριτυ]ατεα ἀπα οὐἹΠοῖζεα, Νοιηθδιρα πο». 2(.40. 
54268--5814); 12. τπϊῖγ, οἴ, γεφμίγεπάμηι δἱ ἐη..επονενῖδωδ, φιοΐ ἐς 
αγΐηα οοηδίαπμες εἰ ἐοῦβογέ ας ἐρίγίϊε υἱία!:, ἐπὶ εἰἴαγη αἰϊμα αἰϊφιτά, 
φιεοά τηοιαριεμίμ μαδεαὶ ῥγοῤγίμηι εἰ εονηποϊομπενι αὐ πα ϊεη 
Ῥγουοεαμέεῃ; σἱσμὶ παδεγὶ ἃ φιείδεσάαηε φηεαεσίΐο βοἰεὶ πω δι άΐξ, 
μἰνσισηηαη "εἰμί ἀμοθ απίριας ἔτι Ἠοδὶς ἀϊεεμάαε διε, πὰ φεαράαηε 
ἀϊυτηῖον οἱ ἐαείεςι1ς εἰ αἰΐα ΤΉ ΟΡΊΟΥ, ΔῊ ὑεγὸ ἐκ ἤοὲ Ἶῤδο, φμοά εογ- 
ῥογίϑες Ἱἱηἠαεγορηδ.. γα ίνηεν.. «αὐ καόε ἡτπαΐα, φᾶς ἐογρογὶ ργαία 
σημὶ, αἩ ὑεγο ἰογς, φμοά φρΐάσνε Ογαῤεογηι ορίηαιῖ φμηὶ, φρΐα 
απΐμα Ἠρείγα ἐπῆρ πα εἰ μὲ οηδείαπίταηι, ἐας ῥἰ γίδες ἸΟΊΉΙΦΗ 
εοηῃδίεὶ, 1Ἰά ἐδ' φμοά ὰγς ε7τ|5 γαϊοηαδί!ς ἀΐσα!εῦ, ῥαᾷνγς ὑέγο τῃ- 
γαομαδης, εἰ ἐα φμΐάεηε βαῦς, φατε ᾿ηγαποπανδίϊενι ἀτομμὶ, ἴῃ ἀπο ς 
γμγϑρη ἀἸἰυϊάαεν αἰεεις ἐμ ῤῥι ἀἰαἱἕς οἱ ἱγασμμάίαε. ἤκας ἔγρο ἱγὲς 
μας διέῤγα ἀἰχίρμε 46 αηίφια ορίηίομές α πομημς παδενὶ τηῦυεμῖ- 
μηΐδ, εχ φμῖδμς τἀ ἡμίογμ, φμοά φαδιςάανι Ογαεεογμηι ῥμῖο- 
Ξοβλῆς υἱδίη ἀχίρηις, φιεῖα ἱγίῥαγιία οἷ απίρηα, ποη υα! ἀδ ἐοη βγνταγὶ 
δὰ αὐἰυτηασ δοτργασ απμειοναίς ῥεγυϊάσο; οἱ αἰΐα ὑδγο ἄπο, μα 
γείϊϊσμα τημΐ, Τηυεηϊγὶ βῥοβομηὶ αἰϊφσμαπία, φᾶς ἐς ἀἰοϊηῖς ἱπεενῖς 
αῤίαγί βο5ς υἱάραμμν, ΟΥοργίηε.3.4.χ(00.263.21--264.14.; Μ.1τ.5100-- 
3208); ἀἸβοιιβδίοπ αὐδιοίηρ; ὈΒΊ]:ΟΑ] ἀυρσιιγαθπῖβ, Ὀπ7 το ΤΙ Ἴτρ' ΤΥΟ ΠῚ 
Βίνὶπρ αεοἰβίοῃ, ἐ. 3.4. 2-ὸ; 13, Οποϑῖ. δᾶ ΟΝ ζητοῦσιν... τίς 
ἐστιν ἡ ψ. καὶ πόθεν καὶ ποταπὴ τὴν φύσιν, ἵν᾽ ἐλθοῦσα εἰς τὸν ἄνθρωτιον 

καὶ κινήσασα καταδουλώσῃ καὶ κολάσῃ τὸ πλάσμα τοῦ τελείου ἀνθρώ- 
που..«εἶναι δέ φασι τὴν ᾧ, δυσεύρετον... οὐ γὰρ μένει ἐπὶ σχήματος οὐδὲ 
μορφῆς τῆς αὐτῆς πάντοτε ΗἸΡΡ.ἤαδν.κ.7(ρ.8ο. τῆς; : Μιι6. 313 ΟΑ,Β); 
Ἀσσύριοι τὴν ψᾧ. τριμερῇ νομίζουσιν εἶναι καὶ μίαν. ψυχῆς γάρ, φασί, 

πᾶσα φύσις, ἄλλη δὲ ἄλλως, ἀρέγεται. ἔστι γὰρ ψ. πάντων τῶν γινομέ- 
νων αἰτία' πάντα γὰρ ὅσα τρέφεται, φασί, καὶ αὔξει, ψ. δεῖται. οὐδὲν 
γὰρ οὔτε τροφῆς... οὔτε αὐξήσεως... ἐπιτυχεῖν ψ. μὴ παρούσης... πᾶσα 
οὖν φύσις..«Ψ. ὀρέγεται, κτλ. 1δ.(0.81.6 85, ; 21208,0}); τπ ἱπίογρτη. οἵ 
Ἑάδφη δηᾷ Ἐ]οΠὶπη ᾿Εδὲμ μὲν τὴν ψ., ᾿Ελωεὶμ δὲ τὸ πνεῦμα...ἐν τῇ Εὔᾳ 
τῇ εἰκόνι ᾧ. μὲν ἀπὸ τῆς ᾿Εδέμ, πνεῦμα δὲ ἀπὸ τοῦ ᾿Ελωείμ τὸ.5.26 

(Ρ.128..,8 ; 3Ξτ05Ὲ,() ; 16.(0.120.247. ; ΖΙοοῦῦ ; 1}.το.τπ(ρ.276.27; 34318). 
Ὁ, οτρίη ; 1, ΟΥρϑη 5 Τῃδοῦν οἵ ῥτε-εχιβίθησε ; ἃ. πὸ ἀεβηϊία 

το ίηρ ΟἹ ΟΥΡῚΝ σίνϑη ὃν ΟΠΌτΟΝ οὗ Πἰ5 τἰπ|6, Οὐ ργῖπειι Ὀγοθίη. 5 
(0.13.7; Μ.ττιτδο); Ὁ. τάθουν ὄνοϊνεα ἰοὸ τϑοουοῖϊα αΠΠΠ τ πσε5 
ΒΥΔΟΤσ οὐρα θα Βεΐπρο τ] πέσε οὗ σοα πρὸ τῶν αἰώνων νόες 
ἦσαν πάντες καθαροΐ, καὶ οἱ δαίμονες καὶ αὐ ψ. καὶ οἱ ἄγγελοι... 
ὑπελείποντο δὲ αἱ ψᾧ., αἴτινες οὐδὲ τοσαῦτα ἦσαν ἁμαρτήσασαι, ἵνα 
δαίμονες γένωνται, οὐδὲ πάλιν οὕτω κουφοτέρως, ἵνα ἄγγελοι γένωνται. 
ἐποίησεν οὖν ζὁ θεὸς) τὸν παρόντα κόσμον, καὶ τὴν ψᾧ. συνέδησε τῷ 
σώματι πρὸς κόλασιν... .δῆλον ὅτι ἕκαστον πρὸς ὃ ἥμαρτε τιμωρούμενος, 
τὸν μὲν ἐποίησε δαέμονα, τὸν δὲ ψ., τὸν δὲ ἄγγελον. εἰ μὴ γὰρ ἦν 
τοῦτο, καὶ προὔπῆρχον αἱ ψ., διὰ τί τινὰς μὲν τῶν νεωστὶ τεχθέντων 
εὐρίσκομεν τυφλούς, μηδὲν ἁμαρτήσαντας, ἄλλους δὲ μηδὲν ἔχοντας 
κακὸν τικτομένους ; ἀλλὰ δῆλον ὅτι προῦὐπῆρχόν τινες ἁμαρτίαι ταῖς ψ., 
ἀφ᾽ ὧν ἑκάστη πρὸς τὴν ἀξίαν ἀπολαμβάνει... διόπερ καὶ δέμας 
κέκληται τὸ σῶμα διὰ τὸ δεδέσθαι τὴν ψ. ἐν τῷ σώματι 1δ.τ.8,τ(ρΡ.96. 
1-07.4}; ἱΠϑοῦν τρ]θοίθα πρὶν παραγένηται εἰς τόνδε τὸν κόσμον ἡ 
Ψ.» οὐδὲν ἥμαρτεν: ἀλλ᾽ ἐλθόντες ἀναμάρτητοι, νῦν ἐκ προαιρέσεως 
ἁμαρτάνομεν Ὀντ Η εαἰεελ 4.το; α. βου ρέιτα! ῥχοοῖβ, οἴ, οὐ μπορεῖς 
απίνια, φαθ μἰϊψεε ΤΉ ΕΡΊΟΥ δπὶ, ἀμ πονηϊηῖς ἐδὶ ἀπύγηα, πο ἐτα 
ἐργρογίδις ἤεία, 5. ῥγοῤγίε δὶ δαί γίηδεσις ῥγοδοίην 1ηϑεγία, πτμο 

1544 
᾿ 

ψυχή 
"παρὶς ἐογώης απϊριαηίϊτεηι, φμας σαδίεδία ἀεείρηαμηγ, παρ φμαη- 
ἐωη, αὐ ποπεΐηες σρεείαὶ, φμονηοάο σωρη ἐογῥονὲ οἰρνμὶ ἤεία απΐπα 
φἱἀεδηίων ἐγμ5, φμῖ ἴπ ὑεμίγε ἡγαίγενε σμίει φωδρίαμίαυϊ!, τά ἐξὶ 
"]αροῦ ἢ ἀμί φμοηιοίο βἰγμεὶ ἐμ οοΥβονε ἤοία ἐδ αμΐρνα...ε71|5, φμῖ 
σάϊς (τη υεννε τιαϊγῖς σμαό ῥοσίοδ, τεῤίείμες ἐπὶ ΦρΊγἐ 6 σαηο!ο).. ἢ 
φμοπιοίο εἰπε εερε εονροῦθ βεία εε|.. Δ{Ππ|ὸ ἀπΐα, φεῦ ῳρεφηαηε 
ἴῃ μίονγο Κογηιαγείμγ, μοΐτ5 6556 ἀϊειίμγ ΤΠ ἐ ὕ...πέ ονίο ποὴ 7μάϊεῖο 
πέψθ ῥγὸ πηργτῖς γέῤίονε αἰΐφμος υἱάφαίμνγ θδμς φρῥίγίις βαηείο εἰ 
απο εανε ἩΟΉ τπεγίῖο, εἰ φεοπιράο εβηρίενηςς ται υοοόηι, σα αὶ: 
πη φητα ἐμ) με τα ἐεὶ αρμ ει ἢ αὐοτ!. «-. ῃος ἐηΐηι ἐΟΉ 5 ΘΗ ΩΓ 
ΓΤ) ἀεξεμιίομδηι, φμαε αμΐνιας ϑεδεϊδίεγε οἰμιμὶ οἰ ἐονρογδις 
αάξευεγαὶ, Οτοῤγέμε.τ.7.4(0.00. ΚΠ. ; Μ.1χ.1730-174Ὰ}; ἴοτ οαβ8 οὗ ο. 
Βαρί., οἵα. 7ο.2.3ο(24; ρΡ.87.861. ; Μιτ4.16ς0) ; εἰσίν τινες τῶν ἐνσωμα- 
τουμένων ψ. πρὶν εἰς γένεσιν ἐλθεῖν μεμαθητευμέναι παρὰ τῷ πατρί 16. 

. 20.1(0.225.14; 5880); ἐχερ. Ρ5,118:6 τὸ γὰρ εἰπεῖν τὸν προφήτην πρὶν 
ἢ ταπεινωθῆναί με, ἐγὼ ἐπλημμέλησα, ἐξ αὐτῆς φησι τῆς ᾧ. ὁ λόγος, ὡς 
ἄνω ἐν οὐρανῷ ἐπλημμέλησε, πρὶν ἢ ἐν τῷ σώματι τεταπεινῶσθαι Ἰἰὰ. 
ῥγίμε.2.8. 3(ρ. 158.3}; ἅ. εἴγτη, ΒΥραγαθηΐ ἤτοπὶ ψυχή--ψυχρός; εἴ. εἰεμέ 
εΥρο ἀειις Ἰρηῖς ἐ5,..«1ἃ ὁ ἐμ γαῖ Μὲ, φιΐ ἀφείάενμηὶ α αἰδείϊομα 
ἀεῖ, εἴηε ἀμδίο γεξγίαῖςϑε ἰῃ οαγτίαίθ ἐ7μς ἂς ῥγὶριαὶ ἐἰἐε!1 6556 ἀϊερμάξ 
βγη. γόφμίγεη μη: 65: η6 ζογίο εἰ πορίθη απήφιας, φμοί σγαξεε ἀὐοι εν 
ψ., α γεξγιρεξεομάο ἀξ εἰαίπ ἀἰυϊμῖογε.. ἀξίη δτὶ, τϑ.(0}.156.13--:57. 
15; 222.-0); οἵ. τεδομῖπρ οἱ Ποσετϑῖ5 μέχρι... τῆς τοῦ σωτῆρος φανε- 
ρώσεως ὑπὸ τοῦ θεοῦ τοῦ φωτὸς τοῦ πυρώδους... «πολλὴ τις ἦν πλάνη τῶν 
ψ. ᾧ. γὰρ αἱ ἰδέαι καλοῦνται, ὅτε ἀποψυγεῖσαι τῶν ἄνω ἐν σκότει δια- 
τελοῦσι ἨΡΡ.ἀσενγ.8,το(Ρ.229.13; Μ.1τ6.33548); ψ. διὰ τοῦτο κληθῆναι, 
διὰ τὸ ψυγὲν τὸ θερμὸν τοῦ νοῦ Τύδε5,ΝαΖ.ἄταϊ.3.140(}1.48.1100) ; 
6. [[Α}}᾿ οἵ 5ου}ς ἔἴτοτι τη οῖυ ον οἰζν᾽ ἔθνη τινὰ τῶν ψ. ἀποτίθεται ἐν 
ἰδιαζούση τινὶ πολιτείᾳ πρὸς τὴν ἐν σώματι ξωὴν βιοτεύοντα ἐν τῷ 
λεπτῷ τε καὶ εὐκινήτῳ τῆς φύσεως ἑαυτῶν τῇ τοῦ παντὸς συμπεριπο- 
λοῦντος δινήσει, προκεῖσθαι δὲ κἀκεῖ τά τε τῆς κακίας καὶ τῆς ἀρετῆς 
ὑποδείγματα. καὶ παραμένουσαν μὲν ἐν τῷ καλῷ τὴν ψ. τῆς πρὸς τὸ 
σῶμα συμπλοκῆς μένειν ἀπείρατον. ῥοπῇ δέτινι τῇ πρὸς κακίαν πτερορρυ- 
οὔσας τὰς ψ. ἐν σώμασι γίνεσθαι, πρῶτον μὲν ἀνθρωπίνοις, εἶθ᾽ οὕτως 
διὰ τῆς πρὸς τὰ ἄλογα τῶν παθῶν ὁμιλίας... .«ἀποκτηνοῦσθαι... κἀκεῖθεν 
μέχρι τῆς φυσικῆς ταύτης καὶ ἀναισθήτου καταπίπτειν ζωῆς ΟΥΎ ῥγίτ!ς, 
1.8. 4{Ρ}Ρ.102.12-103.3; Μ.46.1126}); ῬΑΒΒΑΡῈ Ρτεβεσνεα δηα τεξαϊοα ὈΥ 
ΟΥΝν898. τὸ δὲ τοιοῦτον δόγμα. .«ἐλέγχεται.. «εἰ γὰρ ἀπὸ τῆς οὐρανίας 
ζωῆς διὰ κακίας ἐπὶ τὸν ἐυλώδη βίον ἡ ἡ ψ. κατασύρεται, ἀπὸ τούτου δὲ 
πάλιν δι᾽ ἀρετῆς ἐπὶ τὸν οὐράνιον ἀνατρέχει, εὑρίσκεται ὃ λόγος αὐτῶν 
ἀπορῶν, ὅ τι προτιμότερον οἴεται, εἴτε τὴν ξυλίνην, εἴτε τὴν οὐρανίαν 
ζωήν. κύκλος γὰρ τίς ἐστι διὰ τῶν ὁμοίων περιχωρῶν, ἀεὶ τῆς ψ., ἐν 
ᾧπερ ἂν ἦ, ἀστατούσης...οὔτε γὰρ ἡ οὐρανία διαγωγὴ ἐν τῷ μακαρισμῷ 
διαμένει, εἴπερ κακία τῶν ἐκεῖ ζώντων καθάπτεται" οὔτε τὰ ξύλα τῆς 
ἀρετῆς ἀμοιρήσει, εἴπερ ἐντεῦθεν μὲν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν παλινδρομεῖν 
οἴονται τὴν ψ., ἐκεῖθεν δὲ τοῦ κατὰ κακίαν ἀνάρχεσθαι ΟΥΝ ν55.σΉη1. 
εἰ γες.(Μ.46.1128,0}; α]50 τοἔιιξ 4 οἡ ρτουπᾷ {παὶ Πυροίῃεβὶβ ψοι!ὰ 
πρὶν τπαὶ ον] εχιϑίθα Ὀεΐοσα σγθαίίοῃ, 1δ.(11 60); ἢ. ἀβοεηΐς ἀηα 
ἀεβοεπὶ οὗ βο}}8, οἵ, φωΐα εονιρῥαναυίνις 6 ἴδίο πιμηάο αὐ τηΐεγηα 
Ῥεγγεέηίες αῃΐπιας βὶς απήπανς, φίας ἀὲ φῤονίογὶ εαεὶο αὦ ποδίγα 
μαῤτιαομία υσπΐεπίος φμοάδαηιμιοάο μιονίμας σμηΐ, ῥυμάφνεϊ τοιθεσίίψα- 
εἴμ τἱριαμάμηι ἐδὶ, ἢ μος ἱρϑιόμι ῥοσεῖνπμς εἰΐαηι ἴῃ παϊτυτία!θ ἀἸτεγδ 
εἰηρμίανμν ; μ φμονιοάο φαθ ἴῃ Ἰδίᾳ ἰδέγα ποςίγα παϑομίμν ἀπε 
υδὶ ἀὲ ἱμζογηο γωρϑρι τηρογα εμῤέονθς αὐ φρεέγίογα υεμίμηί οἰ 
μμμπαμε σονρμδ αὐξιεεπί, υοἱ 46 νιοίϊονίδιες ἰοεῖς αὐ ἨοΣ μος 
ἀεξερηάμηϊ" οἷς οἰ οα ἰοεα, φμίαθ σεῤγα ἐμηπὶ 2 βγηιαμιένμο, αἰταξ 
απΐριας ῥοςειάσαηέ, σας ὧδ ποεὶγίς σεάῖϑως αὐ τιρίζογα ῥγοβείαη, 
αἴΐαε, φμαρ ὧδ εαείοεἰδις αὐ γαμέει σφη6 ἀείαρδας σμηΐ μὲς 
ἰαμάμτε ἤέεεγε ῥέεεαϊΐ, μὶ αὐ ἰοκα τη εγίονα, φμας ἡμεοίίηεδ, ἱγμάε- 
γεμπίμν, Οτοῤνίηε.ἡ.5. ΠῴΡ.339. "Πρ; Μ.τΙ.3048) ; ἐπὶ τῆς νοητῆς κατα- 
βάσεως τῆς ψ. διὰ τὴν κακίαν καὶ τὰ μοχθηρὰ δόγματα καὶ νοητῆς 
ἀναβάσεως αὐτῆς 1α, [9.τ0,22(5) Ρ.4323.24:; Μ 14.684}; ; Ω. ὨγροιΒεβὶς 
οἵ ἰῃς τ] ΡΠ οἵ 508} ᾿πίο Βρὶ πὶ 8 Πα νίος νεῦβα ὥσπερ σῶσαι τὸ 
ἀπολωλὸς ἦλθεν ὃ σωτήρ, ὅτε μέντοι σώζεται τὸ ἀπολωλός, οὐκέτι 
ἐστὶν ἀπολωλός, οὕτως, εἰ σῶσαι ἦλθε ψ., ὡς σῶσαι τὸ ἀπολωλός, 
οὐκέτι μένει ψ. ἡ σωθεῖσα ψ. ἔτι βασανιστέον εἰ, ὦσπερ τὸ ἀπολωλὸς ἦν 
ὅτε οὐκ ἀπολώλει καὶ ἔσται ποτὲ ὅτε ἔσται ἀπολωλός, οὕτω καὶ ἡ ψ. 
ἣν ὅτε οὐκ ἦν ψ. καὶ ἔσται ὅτε οὐκ ἔσται ψ. ... ζογία5515 εἴταηι σε φεοά 
βαϊναίμν ατιΐα ἀϊοίην; ας απίθηι 1αθὲ ξαίνα ψαεία ἔμεν, σὰ βὲγ- 
εοϊϊονῖς ῥαγίς σίαθ νοσαδμίο πεποιραίίην.. «ἀπΐπα, σας μὲν ἐ586 
ἀϊσίμμεν, υἱάοδίμιν βμΐθδο φιΐᾷ αἰἰφμαπάο, φερε ποηάμηε ῥεγδϑεὶ εἰ 
ῥγορίεν ἤος απΐνα ἀϊφογείμν, φμας γμγσισ ἐκ ῥενάϊιοηε ἐδεναία 
ῥοϊδεὶ τἰογοη ΠΠμ4 6556 φμοά {εῖὶ, απϊέσμανε ῥεγίγει εἰ αηΐημα ἀϊν 6- 
ἴων, ἸᾺ. ῥνῖης.2.8,3(ρ.155,14-1|56.12; Μ',11.2218--222Α); οὔ δ. (0. 150. 
τ; 2230); Ῥυΐ φμοί ἀϊχίνηεδ ΤΙΝ τη απίητανη νεγεΐ υεὶ οἱ φα αὐτὰ 
φμας ἴῃ ἰος υἱάρηίεν ἀερίσογο, ἀιεομίτα! αρμά 56 φιΐ ἰορτ!.. «ὦ πος 



, 
ψυχὴ 
ἑαγποῆ ἤοῊ βηθηΐΗ» υεῖμὲ ἀορηιαία 6556 ῥγοίαία, Ξε ἰγναείανμαϊ ΜΟΥ ἂρ 
γεφιγεηάΐ ἀΐξοι5εα, 18Ὁ.2.8.,4(Ὁ,162.7; 2244); ε.1.3.1.24(21; }.242. 
το; 302Α}); οἱ 5015 ἱπῖο δ ῃρε]5, οἷ, ἐσγίδμ υεγο ἐγεαίγα! γαϊομαβεις 
ογάο ὁξὶ φογι; τρί γί, φωὶ αὐ ᾿πρπαπηι ρέπμ5 γερίοπάμνι αρὶὶ 
7μάϊεαμίμν α 460, ἰά ἐπὶ πήρας πορήπινι, εα φωῖδμς ῥὲγ ῥγοζεοίμηι 
εἰΐαηι Ἰη ἐπεὶ απροϊονιρη ογάϊηοηι φμοσάαηι υἱάδημια αϑοιῖ, 16.1.8.4 
(Ρ.1οῖ.29; 1804}; οὗ, ἀνεστοιχειοῦτο γοῦν αὐτῇ ψ. [530. Ἠξεϊθης 8] ἐπὶ 
τὴν ἄφθαρτον καὶ ἀγγελικὴν οὐσίαν Ἐπ5.ν.(.3.46(0.97.10; Μ.20.1105}); 
ἘΡΙΡΠ  αεγ.64.4{0.41τ.2; Μ.4τ.1τογ6}) ; Β. ἴγαςε5 οἱ ἰᾶθα οἵ τηδίθτη- 
ῬϑγΟΠοβὶβ εἰ γὰρ διά τινος κακίας ἀποσπασθεῖσα τῆς ὑψηλοτέρας ἡ ψ. 
πολιτείας, μετὰ τὸ ἅπαξ γεύσασθαι τοῦ σωματικοῦ βίοι πάλιν ἄνθρωπος 
γίνεται, ἐμπαθέστερος...ὁ ἐν σαρκὶ βίος ὁμολογεῖται παρὰ τὸν..» 

ἀσώματον, ἀνάγκη πᾶσα τὴν ἐν τῷ τοιούτῳ γινομένην βίῳ ἐν ᾧ πλείους 
αἱ πρὸς τὸ ἁμαρτάνειν εἰσὶν ἀφορμαῖ, ἐν πλείονί τε κακίᾳ γενέσθαι... 
ἀνθρωπίνης δὲ ψ. πάθος ἡ πρὸς τὸ ἄλογόν ἐστιν ὁμοίωσις. τούτῳ δὲ 
προσοικειωθεῖσαν αὐτήν, εἰς κτηνώδη φύσιν μεταρρνῆναι Οτο ῥγίηε.1.8. 
4(ρ.το3.178}; ἡ ψ. ἀπορρέουσα τοῦ καλοῦ...εἰ μὴ ὑποστρέφοι, ὑπὸ τῆς 
ἀνοίας ἀποκτηνοῦται...καὶ αἱρεῖται πρὸς τὸ ἀλογωθῆναι καὶ τὸν ἔνυδρον, 
ἵν᾽ οὕτως εἴπω, βίον- καὶ τάχα κατ᾽ ἀξίαν τῆς ἐπὶ πλεῖον ἀποπτώσεως. 
τῆς κακίας ἐνδύεται σῶμα ζτοιδοῦδε ἢ τοιοῦδε ἀλόγου ζῴου 1δ.(ρ.1ο4. 
8; τβοΒ); 2. ἀδνοίοριπεῃς οὗ ογθδτομίβηι; ἃ. [18 Τοοίβ ἴῃ δοσουηΐ 
ἴῃ ὕδῃ. οἵ ἀἰθδσοπί οτσίῃ οὗ ππαπ᾿β ον ἀμα βοὰ], οἱ, ἐηδηβίαυϊ 
ἐπίνι τη ζαείεηι ἐονεῖμῖς ἄδμς βαίνῃ υἱίασ εἰ ξαείμε5 ἐδὶ ἤοηισ 15 
απένιαμι υἱυεμίονῃ, Παίς απίεμι υἱέας ἱημοονῥογαϊίς, Ἰτεπ.μασν.5.7.τ(Μ. 
7.1140Ὰ}; πλάσμα ὑμᾶς τοὺς ἀνθρώπους [ἐπι]γεγονότας τοῦ θεοῦ καὶ 
παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ψ. εἰληφότας (Ἰδηη, ῥγοὶ.τοίρ.67.33; Μ.8.2054}; ἐκ γῆς 
μὲν τὸ σῶμα διαπλάττεσθαι λέγει ὁ Μωυσῆς..«ᾧ. δὲ τὴν λογικὴν 
ἄνωθεν ἐμπνευσθῆναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πρόσωπον ἸᾺ.5!}.5.τ4{0.388.10; 
ΜΘ Ι4ΟΑ) ; 508] Ἰῃδιβεα Ῥείοτα ρηγβίοδὶ σοποθρίίομ εἰσιοῦσαν γὰρ 
τὴν ᾧ. εἰς τὴν μήτραν ἀπὸ τῆς καθάρσεως ηὐτρεπισμένην εἰς σύλληψιν 
«οἰ Καταβληθέντος δὲ τοῦ σπέρματος ὡς εἰπεῖν ἐξοικειοῦσθαι τὸ ἐν τῷ 
σπέρματι πνεῦμα καὶ οὕτως συλλαμβάνεσθαι τῇ πλάσει...καὶ αἱ 
στεῖραι διὰ τοῦτό εἶσι στεῖραι, ὡς ἂν μὴ εἰσκρινομένης τῆς ᾧ. τὴν 
τοῦ σπέρματος καταβολὴν συναγούσης εἰς κατοχὴν συλλήψεως καὶ 
γεννήσεως Ἰᾷ. φεἶ, ποίρρ.150.22-151.0; Ν,9. 1214); παρὰ μὲν τῆς ὕλης 
λαβὼν τὸ σῶμα ἤδη προὐποστάσης, παρ᾽ ἑαυτοῦ δὲ πνοὴν ἐνθεὶς (ὃ δὴ 
νοερὰν ψ. καὶ εἰκόνα θεοῦ οἶδεν ὃ λόγος) στ, ΝΑ 2.ογ.38.1τ(.36.3210); 
ἐν...«τῇ διαπλάσει τοῦ ἀνθρώπου πρότερον τὸ σῶμα παραγίνεται, καὶ 
τότε ἡ ψ. ἡ τιμιωτέρα..-πρὸ τῆς ψ. τὸ σῶμα δημιουργεῖται, ἵνα ἐπειδὰν 
κατὰ τὴν ἀπόρρητον αὐτοῦ σοφίαν ἡ ᾧ. παραχθῇ... (Πτγβ.λοη..13.3 τη 
Οεη.(4.το20); Απαβιληϊιϑεγρι. (Μ,80,ττό 50) ; Β. [ῃ15, ΠΟ ΝΟΥ, 4065 
τοῦ ΠΏΡ]ν 1Π8ῖ 50} 5 ρατί οὔ 1ῃ6 ἀϊν! εἰν, Γῆγγϑ. λοη.13.2 τη σόμ,. 
(4.τοτα- Ὁ); Τάτ, ψι.22 ἐπ σθη.(1.30}; δ. οσεδ!ϊομιβι ἀοοίγίηα οἰθαιν 
βίαιςα ἡ δὲ ἐκκλησία, τοῖς θείοις πειθομένη λόγοις. «λέγει, τὴν ψ. 
συνδημιουργεῖσθαι τῷ σώματι, οὐκ ἐκ τῆς ὕλης τοῦ σπέρματος ἔχονσαν 
τῆς δημιουργίας τὰς ἀφορμάς, ἀλλὰ τῇ βουλήσει τοῦ ποιητοῦ μετὰ 
τὴν τοῦ σώματος συνισταμένην διάπλασιν 14. ἤαθν.5.0(4.414); ἡ δὲ τοῦ 
ἀνθρώπου ᾧ. ἰδιάζουσαν ὑπόστασιν ἔχει" ἐνεργεῖ δὲ καὶ τὴν ζωὴν ἐν 
σαρκί...ὁ σπόρος ἐκ συνουσίας" ἡ δὲ πλάσις ἐκ θείου νεύματος" κτίζεται 
ἡ ψ. ὅτε καὶ τὸ σῶμα εἰκονίσθη, θεοῦ τὴν πλάσιν π᾿ιαρέχοντος Ῥτος (6. 
Οεη.2:1(Μ.87.τ 538); 3. ἐγαἀποϊαυίϑηῃ (εξ, Του 181}; 8. ΠΟ ΒΙνναν5 
Οἰθαυν ἀἰΒΕ πρι 5ῃ8 016 ἴγοτῃ οὐθα τ ομβιη λείπεται οὖν μίαν καὶ 
τὴν αὐτὴν ᾧ. τε καὶ σώματος ἀρχὴν τῆς συστάσεως οἴεσθαι ΟΥ̓ Ν γ585. 
απῖρι. εἰ γες.(Μ.46.125Α}; ἐπὶ τῆς τοῦ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συμπλοκῆς 
συνίσταται θεοῦ κελεύσει σῶμα καὶ ψ. ΤΑΊ φε, Απ|.16(}1.28,6ο88); 
Ῥ. ἐχρ]  οῖεῖν ταυρῃς Ἀπολιναρίῳ δὲ δοκεῖ τὰς ψ. ἀπὸ τῶν ᾧ. τίκτεσθαι 
ὥσπερ ἀπὸ τῶν σωμάτων. προϊέναι γὰρ τὴν ᾧ. κατὰ διαδοχὴν τοῦ 
πρώτου ἀνθρώπου εἰς τοὺς ἐξ ἐκείνου πάντας τεχθέντας καθάπερ τὴν 
σωματικὴν διαδοχὴν: μήτε γὰρ ἀποκεῖσθαι ψ. μήτε νῦν κτίζεσθαι 
ξοτι Ν γββιαρμέν (Μ.45.2ο 50); ὥσπερ ἐπὶ τῆς πρώτης πλάσεως τὸ μὲν 
σῶμα ἐκ τῆς γῆς ἔσχεν ὃ ἄνθρωπος, τὴν δὲ ψᾧ. ἐξ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ γεννη" 
θεῖσαν" οὕτω καὶ νῦν τὸ μὲν σῶμα ἐκ τῆς γυναικείας γῆς καὶ αἵματος 
συνίσταται, ἡ δὲ ψ. διὰ τῆς σπορᾶς ὥσπερ διά τινος ἐμφυσήματος ἐκ τοῦ 
ἀνθρώπου ἀρρήτως μεταδίδοται...τὸ μὲν σῶμα διὰ τῶν οἰκείων... 
χειρῶν αὐτοῦ ἔπλασεν ὁ θεός, τὴν δὲ ψᾧ. ὡς ἀόρατον ἐκ τῆς παναοράτου 
αὐτοῦ ψ. διὰ τοῦ ἐμφυσήματος προήγαγε καὶ ἐποίησε παρ᾽ ἑαυτοῦ ἈΠαβῖ. 
Απτισογ!.3(Μ.80.11658); 4. ποεῖ. ; 4. ΟΥἹΡΊΠ οὗ βου]5 ἴσοπι αΠεγθηΐ 
5664 45 σατι56 οἵ {πεῖν αἰ ἤοτθησε ἔτ Θδ ἢ οἵπον (ἡ ΑΙθα 18) τὰς δὲ 
ἐσχηκυίας τὸ σπέρμα τῆς Ἀχαμὼθ ψ. ἀμείνους λέγουσι γεγονέναι τῶν 
λοιπῶν" διὸ καὶ πλεῖον τῶν ἄλλων ἠγαπῆσθαι ὑπὸ τοῦ Δημιονργοῦ, μὴ 
εἰδότος τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτοῦ λογιζομένου εἶναι τοιαύτας. διὸ 
καὶ εἰς προφήτας, φασίν, ἔτασσεν αὐτούς [}. αὐτάς], καὶ ἱερεῖς, καὶ 
βασιλεῖς. καὶ πολλὰ ὑπὸ τοῦ σπέρματος τούτου εἰρῆσθαι διὰ τῶν 
προφητῶν ἐξηγοῦνται, ἅτε ὑψηλοτέρας φύσεως ὑπαρχούσας [30. ψυχὰς 
τὸ σπέρμα ἐχούσας}" πολλὰ δὲ καὶ τὴν μητέρα περὶ τῶν ἀνωτέρω 
εἰρηκέναι λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τούτου καὶ τῶν ὑπὸ τούτου γενομένων 
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1545 ψυχή 
ᾧ. Ἰτεπἤαον.1.7.3(Μ.7}.516.,8); τεξαταῖτίοη, οἴ, Ξόγηιο ἀνρητίμν ῥα διιδ 
ὐὐΐῃ ἐο φμοί ἀϊοαηὶ σας απίνιας φαν παδμενίμι α Μίαῖγε βόμιδη, τηϑὶ1- 
ΟΥός γεϊφμῖς βενΐ: φμαρῤγορίον. ῥγίμεῖρες, οἱ γερές, εἰ καξενο!ε5 
ογάϊπαίας ἐ556. οἱ ἐπῖμι ἐγαὶ πος ὑϑγη, ῥγῖρμας μὐΐφιε (αταῤρῆας... 
εἰ «ἄηπας, εἰ γε φεὶ σρημὶ σαεογάοίες...οἱ ῥγίμείρες ρορεϊὶ ἐγεάτἀξς- 
“οἱ Ὠορηῆημο...οἱ πε ἦος εἴα Ηεγοάες γα. φμομίανι αἰρίθηι Ἠξς 
κῖς, θὲ σερηΐ καεογάοίδ5.. .αεομγνογμη οἷ; 5εἀ ὁ εομίγατίο φμΐ ἐγαηὶ 
ἦπι υἱὴς τηφηϊοεῖ φεάορίσε...Ἡ0η τίαφιε ἐγαηί γποί τονε ἰαίες5 αμπῖριαθ, ἰδ. 
2.19.7(7754.,8}; οὗ ἀντίμιμοι τοῦ Δημιουργοῦ, οἱ τῇ ἐκ μεσότητος ψ.,) τῇ 
σφετέρᾳ εἰκόνι, ἐμφυσῶντες τὴν ζωὴν τὴν ἄνωθεν (]οτη.5ἐγ.4.13(0.288,17; 
Μ.8.13οοΑ); οὔεἦῤι(ρ.288,ς, ; 12978}; οἱ δ᾽ ἀπὸ Οὐαλεντίνου πλασθέν- 
τος φασὶ τοῦ ψυχικοῦ σώματος τῇ ἐκλεκτῇ ψ. οὔσῃ ἐν ὕπνῳ ἐντεθῆνσ 
ὑπὸ τοῦ λόγου σπέρμα ἀρρενικόν 1Δ. ἔχε. Τἰάοϊ. Δ(ρ. τος τς; Μ.9.6534), 

ονῖονν χοϊοςτεά, Ογτ. Η. αίδελ. 4.20; Ὁ. 500} 5 δι θα Ι πηθηξ 88 ἃ ρα πΙ5ἢ- 
χπιρηῖ (Μαχοίουμ, Βαϑ1 1469) οἱ φιλάσοφοι.. «παρ᾿ ὧν τὴν γένεσιν κακὴν 
εἶναι ἀσεβῶς ἐκμαθόντες οἱ ἀπὸ Μαρκίωνος... «φρυάττονται, οὐ φύσει 
κακὴν βούλονται ταύτην εἶναι, ἀλλὰ τῇ ψ. τῇ τὸ ἀληθὲς διδούσῃ" κατ- 
ἄγουσι γὰρ ἐνταῦθα τὴν ψ. θείαν οὖσαν καθάπερ εἰς κολαστήριον τὸν 
κάσμον, ἀποκαθαίρεσοθαι δὲ ταῖς ἐνσωματουμέναις Ψ, προσήκει κατ᾽ 
αὐτούς. κἄστιν τὸ δόγμα τοῦτο οὐ τοῖς ἀπὰ Μαρκίωνος ἔτι, τοῖς δὲ ἐν- 
σωματοῦσθαι...«τὰς ᾧ. ἀξιοῦσιν οἰκεῖον ΟἸδτη,κἰν.3.3(ρ.2οτ.τ6.; Μ.8. 
τπ16.,8); τῷ Βασιλείδῃ ἡ ὑπόθεσις προαμαρτήσασάν φησι τὴν ψ. ἐν 
ἑτέρῳ βίῳ τὴν κόλασιν ὑπομένειν ἐνταῦθα 18.4.12(ρ.285.4; 12030). 

Ὁ. ἴῃ τε]. το θοάᾶν, οἴ. σάρξ, σῶμα, αἴσθησις ; 1. ΤΙΔΏΏΘΙ ἴὰ ὙΠ] Οἢ 
5081 ἰ5 ἴὰ Ροᾶν, ἀπ ι564 {πγουρἢ 11, Θίορη.6.1 οἵδ, 5, Χριστιανός ; 
ἔστι ᾧ. ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσι, καὶ ἄνω ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἐνεργεῖ, καὶ κάτω 
τοὺς πόδας αὐτὴ κινεῖ Μας.Αερ ἦἤονι.40.3(}.34.1640) ; τὴν μὲν ζωτικὴν 
δύναμιν, ἐπεὶ συγκέκραται τῷ σώματι ἡ ψ., φυσικῶς διὰ τὴν σύγ- 
κρασιν, καὶ οὐκ ἐκ προαιρέσεως χορηγεῖ..«ᾧ. ἀμήχανον μὴ ζωοποιεῖν 
σῶμα, ᾧ ἂν ἐγγέννηται [Βα5.ἐ0η5ϊ.2.2(2.542Ά.; Μ.31.13414}; ἀεηϊεα 
τί λέγω, τί τὴν οὐσίαν ἐστὶν ἡ ψ. ; ὅπως ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ σώματι, οὐδὲ 
τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν, τί γὰρ ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν ὅτι παρεκτείνεται τῷ τοῦ 
σώματος ὄγκῳ; ἀλλὰ τοῦτο ἄλογον, σωμάτων γὰρ ἴδιον τοῦτο" ὅτι δὲ 
ἐπὶ ψ. οὐκ ἔστι τοῦτο ἐντεῦθεν δῆλον. πολλάκις καὶ τῶν χειρῶν καὶ τῶν 
ποδῶν ἐκκεκομμένων, ὁλόκληρος ἐκείνη μένει.. «ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἐν ὅλῳ 
τῷ σώματι, ἀλλ᾽ ἐν μέρει τινὶ συνείληπται, οὐκοῦν νεκρὰ ἀνάγκη τὰ 
λοιπὰ εἶναι μέλη" τὰ γὰρ ἄψυχον πάντως νεκρόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἔστιν 
εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι μέν ἐστιν ἐν τῷ σώματι τῷ ἡμετέρῳ ἴσμεν, τὸ δὲ 
πῶς ἐστ οὐκ ἰσμέν Γμγγπ5. περ ργεἤεης. 5. 4{(1.4850}; αἰδοιβδβίοι, 
Νειηοβ.παΐ μοι. 4(Μ.40. ποτα); Μαχιαμῖμι, (ΜοΙ.3560--3574);2, οι] 
ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο Ὀοάγ, (]6ῃ.ο γ,4.26{ρ.321.τδῇ. ; Μ.8,13730); Ὀπύνϑ.ἤομε, 
21.6 τη: σδη. (4. το Ὲ); 1Ὁ.12. 5(07Ε -Ο8.}); Μαχ.ρ. τ Μοι.4880.-4804); 
Βεπος Βομοισ ἄμπε ἰο ον 45 τεϑοερίδοϊ οὗ 5οι], Οτ εἰς.8,30 
(Ρ0.245.27--246.5; Μ.ιτΙσότ.,8); 3. 50] 845 σιυΐϊάς οἵ Ὀοᾶν τῆς ψ. 
οὔσης τε καὶ διαμενούσης ὁμαλῶς ἐν ἧ γέγονεν φύσει καὶ διαπονούσης 
ἃ πέφυκεν (πέφυκεν δὲ ταῖς τοῦ σώματος ἐπιστατεῖν ὁρμαῖς καὶ τὸ 
προσπῖπτον ἀεὶ τοῖς προσήκουσι κρίνειν καὶ μετρεῖν κριτηρίοις καὶ 
μέτροις) ΑἸΠΕπΔρ.γ65.12(ρ.63.1; Μι6,χοοοα); ἴτοπ.Ὺσεν.2.33.3(Ν|.7. 
8228); 1}.4.33.4(8234); ίοι.ΑἹ, [γ.(ρ.227.7.}; Οντ Η λον. τϑ(Μ.33. 
11520); ὅπερ ἐστὶ θεὸς ψυχῇ, τοῦτο ψ. σώματι γένηται παιδαγωγήσασα 
δι᾽ ἑξαυτῆς τὴν ὑπηρέτιν ὕλην, καὶ οἰκειώσασα θεῷ τὸ ὁμόδουλον Υ. ΝΖ. 
0γ.2.17(Ν.35.4284}; ἐὰν... ὁ ἡνίοχος τὰς ὁρμὰς τοῦ ὑποζυγίου δεόντως 
οἰκονομήσῃ, ἑαυτῷ τε πρὸς τὸ συμφέρον ἐχρήσατο, καὶ τοῦ σκοποῦ τοῦ 
προκειμένου τετύχηκε, καὶ αὐτὸς δὲ σέσωσται, καὶ τὸ ὑποζύγιον ὥφθη 
τὴν χρῆσιν ἄριστον,-.-οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψ. καὶ τοῦ σώματος ὑπολάμβανε 
νὐὐὲέὰν μὲν γὰρ αὐτὴ τὰς τοῦ σώματος ὁρμὰς δεόντως οἰκονομῇ, αὐτό 
τε περιεσώσατο, καὶ αὐτὴ ἔξω κινδύνων διατελεῖ Β85.ἐ0η51.2.3(2. 
5420; Ἀ1.31.13410); ὅπερ γάρ ἐστιν ἡνίοχος ἅρματι, καὶ κυβερνήτης 
πλοίῳ, καὶ μουσικὸς ὀργάνῳ, τοῦτο εἶναι τῷ γηΐνῳ τούτῳ σκεύει τὴν ψ. 
ὁ πλάστης ἐνομοθέτησεν. αὕτη γὰρ κατέχει τὰς ἡνίας, καὶ κινεῖ τὰ 
πηδάλια, καὶ τὰς χορδὰς ἀνακρούεται (Πγγϑ. πογπΐη Μ|.7:14{3.25}0)} 
4. σἶνε5 {ι ἀῃμᾷ Ἰπονριηφηΐ ἴο Βοαν ὑπὸ ψ, κινεῖται [30, σῶμα], τῆς 
καὶ τὸ ζῆν αὐτῷ παρεχούσης. εἰ τοίνυν τῷ σώματι ἡμῶν ψ. δείκνυται 
γὸ ζῇν παρέχουσα, ἔσται καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ ψ. ἐκ τῶν ἐναντίων 
γνωριζομένη Μαχ.αρέηι. (Μ.ο1.3568); ἰᾶ.ἐρ.6(Ν1.01.4258}; ὙΠΙΟΠ ἰδ 
115 ἱπϑίσυσηθηϊ, [τεη.ἤαεν.2.33.4(Μ.7.8334}); Ογτ. Η, εαἰδεΐ, 4.23; [8Β85. 
αἰγμεὶ, πον. τ.7(1.3270; Μ.30.170}; ΟΠ γγβ. ἤοηι. 1 4.5 ἦπ σδη.(4.1130}; 
Ῥυΐ ᾿ἰπητθ ἐϊ5 σαρδοίτ65, οἷ. ἀπόηα.. αι ἀμίθηι ἐηρσαάϊμν α 
ὁμα υοϊοεϊίαίε, φμαρίμηι ἐογρβμς ραν εῖραὶ ἀθ 675 το οη6 ; οϑὦ ΠΟΉ 
ἀρ σαν σεϊσημίαμε. απόπα ραγτοίραμα δ ἐογρβονῖ, μιοάμηὶ 
φηΐάφνν ἐμιρεάτων, αἀνηίχία υϑἰοείία!ο 67:5 ἦγε ἐογρογῖς ἰαγάτίαϊε, ἴτθτι. 
λαογ.2.3,.4(64.7.8334}; ΟἸειη, ῥαοά,2.0(0.207.2ο. ; Μ.8,4060); ψυχῆς 
οὐοία, τὴν φύσιν οὖσα νοερὰ καὶ λογική, ἐν νηπιάζοντε κατὰ φύσιν 
σώματι παρὰ φύσιν αὐτὴ χώραν ἀλόγου μετείληφε Ἐ.5..6.6.6(247Ὰ; 
Μ.21.720}}; ὅμως..«ἐξακολουθεῖ..«τῷ σώματι ἡ ψ. ὁμοῦ γὰρ εἶναι δεῖ 
τὸ σύνθετον, ἀλλὰ προηγουμένως μέν, τοῦ σώματος ὁ τόπος, ἡ ψ. δὲ 
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ψυχή 
κατ᾽ ἐπακολούθησιν περικλείεται τόπῳ, διὰ τῆς πρὸς τὸ σῶμα σχέσεως 
ΤΒα5, αγαά.7(1.340Ὲ--2ςοα; Μ.30,688); οἴ. 70.ΟΠππ.5εα].26(Μ.88, 
1ο720); 5. ἱπτευβοῦοη οὗ ὈΟΊἢ, εἴ, δεσμὸς δὲ τῆς σαρκὸς ψ., σχετικὴ δὲ 
τῆς ψ, ἡ σάρξ Τα, ογαὶ, τπ(ρ.τό.21; Μ.6.8378) ; Ιάδα, ὑπαὶ θοτῇ στον 
τορΈΓΠΕΥ, γϑϑα]ηρ ἔγΟὨῚ ἃ ΠΊΒΤΘΥΆ] σΟΠΟΘΡΌοη οἱ 508] ὅτι μὲν οὐκ 
εἰσὶν ἀγέννητοι αἱ ᾧ., τοῦτο δείκνυσι σαφέστερον ἢ τῶν ἀρτιγόνων ἡλικία 
βρεφῶν. εἰ...«ἅμα τῷ τεχθῆναι τὰ παιδία, τελείας ἐξῆπτο φρονήσεως, 
ἐξῆν ἴσως ὑποκρίνεσθαί τινας ἄνοιαν- εἰ δὲ λείπεται νοῦ..«.οὐκ ἄρα 
καθέστηκαν ἀγέννητοι τὴν φύσιν αἵ ᾧ. σύμπαντες οὖν ἴσμεν ὅτι τοῖς τῶν 
σωμάτων ὄγκοις ἡ ψ. συνεκτέταται διαρκῶς, οὐ μεγέθει μόνον... 
μελῶν, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις τῆς γνώμης ἀναλογίαις...εἰ δὲ ταῦτα ἴδια 
μέν ἐστι ψυχῆς, ἐκ περιουσίας δὲ τὰς κρείττους ἐπιδέχονται προσθήκας 
εὐὐδῆλον ὅτι συναυξάνει μὲν τῷ σώματι Ἰλι5ί. ἡ» (Θραππεαΐ Ρ.96.2) 
8.1 δοηΐ.δἱ 70. σεν. 2(} 1,86,2 408,0) ; οὐ οάοχ σοῃσθρίϊοι οὗ ἃ ῥτο- 
στοβϑῖνο στρνοίϑτοη οἱ 115 Πιποίοης ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης συστάσεως, 
πρὸς λόγον τῆς σωματικῆς ποσότητος, καὶ ἡ τῆς ψ. διαφαίνεται δύναμις" 
πρῶτον μὲν διὰ τοῦ θρεπτικοῦ καὶ αὐξητικοῦ τοῖς ἔνδοθεν πλασσομέ- 
νοις ἐγγινομένη. μετὰ ταῦτα δὲ τὴν αἰσθητικὴν χάριν τοῖς εἰς φῶς 
προελθοῦσιν ἐπάγουσα, εἶθ᾽ οὕτω... τὴν λογικὴν ἐμφαίνουσα δύναμιν 
ΟΥ̓ Ν᾽ υββι μέρ, εἱ γες.(1.46.1284}; ψ]Ποὰϊ 1464 οἵ στον τῆ θαύμαζε 
τὸν τεχνίτην, πῶς τῆς Ψψ. σου τὴν δύναμιν πρὸς τὸ σῶμα συνέδησεν, ὡς 
μέχρι τῶν περάτων αὐτοῦ διϊκνουμένην, τὰ πλεῖστον διεστῶτα μέλη 
πρὸς μίαν σύμπνοιαν.. ἄγειν. σκόπει τίς ἡ ἀπὸ σαρκὸς πρὸς ψ. ἐπαν- 
ιοῦσα συμπάθεια" πῶς δέχεται μὲν τὴν ζωὴν ἐκ τῆς ᾧ. τὸ σῶμα, δέχεται 
δὲ ἀλγηδόνας ἀπὸ τοῦ σώματος ἡ ᾧ. ΒαΒ,ἠο»ι,3.7(2.22Ε; Μ.31.216..8); 
πῶς τρέφεται διὰ ψ. σῶμα, καὶ πῶς ψ. διὰ σώματος κοινωνεῖ πάθους; 
ὅτ. ΝαΖ.07.32.27(Ν,536.20 54); 5οὺ] τεβεοϊεα ἴῃ ἕδος, ΓΝ]. ρενγῖςί.9.2 
(ΜΜ.γ9.8658}; 6. Βεγεῖ, νίδννβ; 8. {πα 501} 15 Παριβοπρᾷ ἴῃ Ῥοάν 
τὴν ᾧψ. συνέδησε [50. ὁ θεός] τῷ σώματι πρὸς κόλασιν Οτἰ,ῥγίης,τ.8.1 
(Ρ.96.11); ἡ ὕλη.. «κατεσκεύασε τὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ τὴν ἰδέαν τοῦ 
πρώτου ἀνθρώπου ἐκείνου καὶ ἔδησε τὴν ψ. ἐν αὐτῷ Ηδερετη, ἄγειδ(; 
Ρ.12.6; Μιχοιτ40Ὰ}; τε]εοῖεξα εἰ γὰρ πρὸ τῆς παραβάσεως..-σῶμα 
ἐκέκτηντο αἱ ᾧ., πῶς ζὡς) εἰς παγίδα ὕστερον, μετὰ τὴν παράβασιν, 
εἰς (τὸ σῶμα ἐμβιβάζονται, οὐκ ὄντος χρόνου, ἐν ᾧ πρὶν αὐτὰς τὸ 
σῶμα λαβεῖν ἐξημάρτησαν ; ει. γέ5.τ 4(ρ,32τουτ ; Μ|.41.11454}; ἦν 
ἄρα ἡ ψ. μετὰ σώματος καὶ πρὸ τῆς ἁμαρτίας τῷ. (ρ.21101τ0; 11450} ; ΟἹ 
ῥτουπῆ παΐ 500] σοι]α ποῖ 5ὶπ ψιπουΐ μον χρὴ γὰρ πρὸ τῆς 
ἁμαρτίας τὴν ψι. ὑπάρχειν μετὰ σώματος. ἐπεὶ εἰ ἅἄληπτος ἡ ψ. καθ᾽ 
ἑαυτὴν τῇ ἁμαρτίᾳ, οὐκ ἂν ἥμαρτεν ὅλως πρὸ τοῦ σώματος 1.1.5 
(Ρ.318.18; 1152 .}; εἰ πρὸ τοῦ ἐνδεθῆναι τὴν ψ. φὴς ἡμαρτηκέναι, 

περισσὸν τὸ λέγειν αἴτεον τῶν κακῶν τὸ σῶμα. εἰ γὰρ πρὸ τοῦ σώματος 
ἥμαρτε, καὶ ἀπαλλαγεῖσα νῦν ἐκ τοῦ σώματος αὖθις ἁμαρτήσει διὰ τὸ καὶ 
πρὸ τούτου ἡμαρτηκέναι, καὶ οὐκ αἴτιον τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ἡ ψ, εἶ δεσμὸν 

᾿ “- Ξ ἔς ξ Ὶ 3 5 ; ͵ ι ε , 

ψ. τὸ σῶμα ὑπέθετο, ὃ δὲ δεσμὸς ἐπέχειν πέφυκε τὸν ἁμαρτάνοντα. ..τὸ 

σῶμα οὐ δεσμός ἐστι ψ., ἀλλὰ συμεργόν. πῶς; ὃ δεσμὸς οὐ συνεργεῖ τῷ 
δεδεμένῳ πρὸς ἁμαρτίαν ἀλλ᾽ ἐπέχει...τὸ δὲ σῶμα συνεργεῖ τῇ ᾧ. εἰς 
φόνους καὶ μοιχείας. δείκνυται οὖν ὃ θεὸς οὐ δεσμὸν δοὺς τῇ ψ. τὸ σῶμα, 
ἀλλὰ συνεργόν Αἥδτη, ταί. -.2τίρ.218,4}1,; Μ,ττ.χϑότ1 4.8); οὐ γὰρ κατ᾽ 
οὐρανὸν ἁμαρτοῦσαι ψ. ἐν σώματι κατεκρίθησαν τιμωρεῖσθαι, μηκέτι 
δυνάμεναι συμπεριπολεῖν τῇ ὑπερκοσμέῳ τελευτῇ. εἰ γὰρ πρὸς διόρθωσιν 

«τοῖς σώμασι τούτοις κατεκλείσθησαν, πῶς ἐν τούτῳ βαρυτέρως ἁμαρ- 
τάνουσιν; 1 Δ65.ΝαΖ. ἀ1α].5.τ40(Μ.28.1τοο); Ὁ. [πα Ῥοῦν ἰ5 σαβε οἵ 
510 ἴο 8011 οὐχὶ τὸ σῶμά ἐστι τὸ τυφλοῦν τὴν ᾧ., ἄπαγε. .«ἀλλ᾽ ἡ τρυφή 
««-«οὐδὲ γὰρ ψ. μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ σώματει.. πολέμιον ἡ τρυφή 
(δ γγβ. ἄορι. 39.0 1 τον. (1ο.3768); ὅτι δὲ οὐδὲ κακίας αἴτιον τῇ ψ. τὰ 

σῶμα, δῆλον ἐκ τοῦ δυνατὸν εἶναι καὶ ἄνευ σώματος παρυφίστασθαι 

κακίαν, ὥσπερ ἐν δαίμοσι: τοῦτο γάρ ἐστι καὶ νοῖς, καὶ ψ., καὶ σώμασι 
κακόν, ἡ τῆς ἕξεως τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἀσθένεια καὶ ἀπόπτωσις ὈΊΟΠ. 

Ατι4,...4.27(}1.3.7288}; ς. τλδι (ὐοα 15 σαι5ὲ οἵ πὸ 5οὰ], Βαϊ ποῖ οὗ 
Ῥοαν; αἰδβουββοα δηά τοίατζοα, Οὐ εἰς, 4.54-τ(ΡΡ.326.24--323...; ΝΜ. 
ΥἹΟΥΤΙ͵ ΑΙ 280) ; 7. τοϊδτίου οἵ {ΤΙ Β. 18 π5 ἴο ΟΣ] ἀπαίοσουβ το 
1παΐ οἱ 5ουὶ ἰο Ὀοᾶν, ίορη,6.1--0, 

Ἐν. τῇ το]. ἴο νοῦς Δα πνεῦμα ααιν.; 1. ἀπὲ, ἔτοτὴ νοῦς : ἡμεῖς... 
ἐσμεν ἡ ψ. καὶ ὁ νοῦς Βα5.ἠονη.5.2(2ιτϑς ; Μ.31.2044); αἱ κινήσεις αἵ 
τῶν νοῶν, αἱ τῶν ψᾧ. Ἰϑιοη.Ατ.4...4.7)(Μ,3.760 40); πόλις τροπικῶς ἡ ψ." 
ἧς ὁ βασιλεὺς νοῦς ΟἸγτρ. κοί, τοι τό ,(Ν1.02.6044}; 2. νοῦς ἃ5 Ρεατί 
οἱ ψ.: ἐν. τοῖς μαχέμοις ξῴοις δι᾿ ἐμψύχων τε καὶ ἀψύχων ᾧ. τὸ τάττον. 
ἐστὶ καὶ νοῦς, ἐν δὲ τοῖς τῆς ψι. πάθεσιν... λογισμός ἐστι τὸ τακτικόν 
ΕἸ Επι. 5 ἐ7.1.24(ρ.τοο. τό. ; Μ,8,οοδΑ) ; τῆς λογικῆς ψ. αὐλὴ μὲν ἡ αἴσθη- 
σις' ναὸς δέ, ἡ διάνοια" ἀρχιερεὺς δέ, ὃ νοῦς ΤΜαχιεαρ. αἰ. τεδί 1.00. 
14378); 3. σῆδηρε οὗ νοῦς Ἰπίο ψ. απ νῖσα ψοῦβα (ΟΥΙΡ 6), οἵ, 
φΙΘΉῊΣ (ὁ σἰαΐμ ας Διρηίίαϊο φεα ἀδοϊπαης, πμπομβαία 65: ἀπῖρια ἢ φας 
δῖ γεῤαγαΐα μον οἱ εογγεεία, γεδτ τη ἔος, πὶ στ τπθη5, ΟΥῥΥΤΗ.2.8.3 
(ρ.150.1; Μ.11.2230}; νοῦς... ἘΟὙΥμΦΉ 5. ἐαεία ἐδ απίρα, οἰ γΉΣσΗΣ 
αηηια ἐπεί νεοία τὴν διες ΠἸΘΉ5 Πεὶ, ἐδι(ρ.τότ,7; 2230); 1468 τε]θοίοά 
τοὺς γὰρ βαθμοὺς τῶν ᾧ. καὶ τὰς ἀναβάσεις καὶ καταβάσεις, ἃς 

1546 ψυχή 
᾿Ωριγένης εἰσάγει, μηδὲν προσηκούσας ταῖς θείαις γραφαῖς, μηδὲ 
συνᾳδούσας τοῖς τῶν Χριστιανῶν δόγμασι, παραλειπτέον Νειηθδδβ.»αὲ. 
πον (Μι4ο,6ο8.4}; 4. ροβιοη οὗ 50] Ὀεΐννεεη ἤσβῃ ἀπα βρ τ 
Χριστός, εἰς ὃν ἐλπίζουσιν σαρκί, ψ.» πνεύματι Ἰρῃ. Γ᾿ ιαά.ττ.2; ψ. ἐν 
σώματί ἐστιν, οὐ ζῇ δὲ ἄψυχον. σῶμα, ψ. ἀπολειπούσης, οὐκ ἔστιν. 
οἶκος γὰρ τὸ σῶμα ψ." πνεύματος δὲ ᾧ. οἶκος. τὰ τρία ταῦτα τοῖς 
ἐλπίδα. εἰλικρινῆ καὶ πίστιν ἀδιάκριτον ἐν τῷ θεῷ ἔχουσι σωθήσεται 
Ὑ7α5ὲ, Κ».γε5. τοί Μ.6.15808) ; οἵ, δητε ἑγία, 6χ φιεῖδιιδ.. ῥενξεοίμις ποηο 
εὐ ίαϊ, ἐαγὴθ απΐηα οἱ ερίγτέν : εἰ αἰἰογο φμτήάθη σαϊναηίε εἰ Πρτγαμίε, 
φμΐ εεὶ ερίγίξες; αἰίογο φμοί ΠΗ δἰ ῥογηπαίμν, φιοιΐ 65: καγο; ἰά 
θόγο φμοί τμίον μας ἐπὶ ἄπο, φμοά ἐεὶ αμπρέγμα : φμας αἰϊφμαπάο φιεΐάεηη 
ταεοηφεδης δρίγίμν, εἰσυαίαγ αὖ ἐο ; αἰϊφμαμάο απ! θην ἘΟΉ ΗΠ ΦΉ 
εαγηῖ, ἀφοί τ ἴῃ ἱεγγόηας ἐρπεμῥιπεσμίτας, ἴτολιἤαεν.5.0.1(Μ1.7.τ1448); 
ϑῤίγίμες. ἀτπιἀετϑίοοά 85. Ἠοὶν ϑρίτιῖ, οἴ. σνρν ἀμ ΦΉΗ ϑρίγίμις ἢ 
εογηη δίς απΐμίας ΜΗ ρῥίαδηναί!, ῥγυορίεν ἐβηδιοηδη φΡίγίδεδ, 
φριγμαϊὶς οἰ βεγξεείμς πονῖο ξασίηε5 65....51] αμίϑη ἀεζμογί! αππαδ 
ἐρίγίμες, απϊμιαϊ 5 ἐεὶ υόγε, φιεΐ ἐπὶ ἰαἰΐ5, ἐδ.5.6.τ(11370 -τ1380); ΟΥ, 
ῥῤγίηε.).8.4(Ρ.τ62.18Ε.; Μ.11.2248); ἃ αἰβοι οα]εα 5018} σα} δα πνεῦμα 
τῆς ψ. (Ἰδια, ῥγοὶ. ττ(ρ.82.20; Μ.8.2374})}; ψ. δαιαΐεα ψὰ πνεῦμα, 
Βεχαρ.εεἶ.30.2. 

Ε., 500} αἴζεσ ἀθαῖῃ; 1. 15 οἴεσμαὶ [πὸ ἀσρεπάεπι οα οά ἡ ψ. 
ἤτοι ζωή ἐστιν ἢ ζωὴν ἔχει. εἶ μὲν οὖν ξωή ἐστιν, ἄλλο τι ἂν ποιήσειε 
ζῆν, οὐχ ξαντήν,.-.«ὅτι δὲ ζῇ ᾧ., οὐδεὶς ἀντείποι. εἰ δὲ ζῇ, οὐ ζωὴ οὖσα 
ζῇ, ἀλλὰ μεταλαμβάνουσα τῆς ζωῆς" ἕτερον δέ τι τὸ μετέχον τινὸς 

ἐκείνου οὗ μετέχει. ζωῆς δὲ ψ. μετέχει, ἐπεὶ ζῆν αὐτὴν ὁ θεὸς βούλεται. 
οὕτως ἄρα καὶ οὐ μεθέξει ποτέ, ὅταν αὐτὴν μὴ θέλοι ζῆν, οὐ γὰρ ἴδιον 
αὐτῆς ἐστι τὸ ζῆν ὡς τοῦ θεοῦ: ἀλλὰ ὥσπερ ἄνθρωπος οὐ διὰ παντός 
ἐστιν οὐδὲ σύνεστιν ἀεὶ τῇ ψᾧ. τὸ σῶμα καὶ ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν, οὕτως 
καί, ὅταν δέῃ τὴν ψᾧ. μηκέτι εἶναι, ἄπεστι ἀπ᾽ αὐτῆς τὰ ζωτικὸν πνεῦμα 

καὶ οὐκ ἔστιν ἡ ψ. ἔτι, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ὅθεν ἐλήφθη ἐκεῖσε χωρεῖ πάλιν 
Τυβι 4Ἰαἰ.6.1,2(Μ.6,4898--.292Ὰ) ; οὐκ ἐστὶν ἀθάνατος...ἡ ψ. καθ᾽ ἑαυτήν, 

θνητὴ δέ: ἀλλὰ δυνατὸς ἡ αὐτὴ καὶ μὴ ἀποθνήσκειν. θνήσκει... «μετὰ 
τοῦ σώματος μὴ γινώσκουσα τὴν ἀλήθειαν, ἀνίσταται δὲ εἰς ὕστερον 

ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ κόσμου οὖν τῷ σώματι θάνατον διὰ τιμωρίας ἐν 
ἀθανασίᾳ λαμβάνουσα: πάλιν τε οὐ θνήσκει, κἂν πρὸς καιρὸν λυθῇ, 
τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θεοῦ πεποιημένη. καθ᾽ ἑαυτὴν γὰρ σκότος ἐστίν, καὶ 
οὐδὲν ἐν αὐτῇ φωτεινόν. «Ψ. γὰρ οὐκ αὐτὴ τὸ πνεῦμα ἔσωσεν, ἐσώθη δὲ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ..«λόγος μέν ἐστι τὸ τοῦ θεοῦ φῶς, σκότος δὲ ἡ ἀνεπιστήμων 
ᾧ. διὰ τοῦτο μόνη μὲν διαιτωμένη πρὰς τὴν ὕλην νεύει κάτω συναπο- 
θνήσκουσα τῇ σαρκί, ουζυγίαν δὲ κεκτημένη τὴν τοῦ θείου πνεύματος οὐκ 
ἔστιν ἀβόηθος, ἀνέρχεται δὲ πρὸς ἅπερ αὐτὴν ὁδηγεῖ χωρία τὸ πνεῦμα" 
τοῦ μὲν γάρ ἐστιν ἄνω τὸ οἰκητήριον, τῆς δὲ κατωθέν ἐστιν ἡ γένεσις" 
γέγονεν... «αυνδίαιτον ἀρχῆθεν τῇ ᾧ. τὸ πνεῦμα' τὸ δὲ πνεῦμα ταύτην 
ἔπεσθαι μὴ βουλομένην αὐτῷ καταλέλοιπεν Ταϊ,ογαὶ.13{0.14.το, ; Μ. 
6.8324,8)}; 2. Ὑϑίβι πὴ 115 Τἀθ πεν, οὐ Πτρι,ἤαεν.2.34.τ(Μ.7.8240}; 
ἡ νοερὰ τῆς ψ. φύσις, καὶ συνδρομῇ τῶν στοιχείων ἐνθεωρεῖται, καὶ 
διαλυθέντων οὐκ ἀποκρίνεται, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς μένει καὶ ἐν τῷ 
χωρισμῷ αὐτῶν συμπαρεκτεινομένη οὐ διακόπτεται, οὐδὲ πρὸς τὸν 
ἀριθμὸν τῶν στοιχείων εἰς μερικὰ τμήματα κατακερματίζεται ΟΥΝ γ 55. 
απΐμ.οἱ γος. (Μ.46.488); ΨΈΙΘΗ οχίθπβ. αἶβὸ τὸ δπίτιτα τοϑυσσγθοι θη 
Ῥοᾶγν, 1Ὁ.(1094}; ἡ ψ. οὖν ἀεί τε οὖσα, ἀφ᾽ οὗ γέγονεν, καὶ ὑφισταμένη 
διὰ τὸν οὕτως αὐτὴν δημιουργήσαντα θεόν, ἀεὶ νοεῖ καὶ λογίζεται... καὶ 
καθ᾽ ἑξαυτήν, καὶ μετὰ σώματος, δι᾿ ἑαυτὴν καὶ τὴν ἑαυτῆς φύσιν. 
οὐδεὶς οὖν εὑρεθήσεται λόγος, ὅ τὴν ᾧ. τῶν προσόντων αὐτῇ φυσικῶς, 
καὶ οὐ διὰ τὸ σῶμα, μετὰ τὴν τούτου λύσιν ἀλλοτριῶσαι δυνάμενος 
Μαεχ.}».1(Μ.01.4360--.374}; ΜΟΙ, δοος [οθ8 ]Πὸ αἰίτίδιιζο ἃ σοΥ- 
τ] τηβ θυ} 1  ἴο 501} (ν. 1.13.6.8), 15 Ππκαοᾷ ἰὸ θοάν, οἷ, αρρέριαϑ... 
ἠαδεγε μοραΐπῖς πραγ, μὲ εἰαηι εορηποςοαηίην, ἔσοτι ἤαεν.2.34.τ(835λ}; 
τότε ἡ ψ. ἐξέρχεται ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ ἀσπάξονται αὐτὴν οἱ ἀγγελοι" 
ἡμεῖς δὲ θεωροῦμεν τὸ εἶδος τῆς ᾧ. ὡς εἶδος φωτὸς πεπληρωμένον καθ᾽ 
ὅλου τοῦ σώματος χωρὶς τοῦ ἄρσενος καὶ τῆς θηλείας Κ΄.Ζος.τά(ρ.τος. 
φι{[.) ; οἵ, Μετ ποτ᾽ νίενν {παῖ Βοὰ] Π85 [66 1} ἴὸ βῃβ5ἢ ζητητέον τῶν 
κολαζομένων τὸν βρυγμὸν τῶν ὀδόντων τῆς ψ. δύναμιν μασητικὴν 
ἐχούσης, ἥτις ἐν καιρῷ τοῦ ἐλέγχον περὶ τῶν ἁμαρτημάτων κατὰ τὸν 
συγκρουαμὸν τῶν ὀδόντων ὧν ἐφρόνησε βρύξει τοὺς ὀδόντας γ7γ6ξ.1.24 
(ρ.548.το; Μ.41.το030}; Πεποε . τεϊεοίίοι οὗ; 8. πλεϊειρϑυοποβὶς 
ἕως ἐν τῷ σώματί ἐστιν ἡ ψ. βλέπει, ἣ ἀπαλλαγεῖσα τούτου; καὶ ἕως 
μέν ἐστιν ἐν ἀνθρώπον εἴδει..«μάλιστα δὲ ἀπολυθεῖσα τοῦ σώματος 
τυγχάνει οὗ ἤρα... «πάντως. .-. ἢ καὶ μέμνηται τούτου πάλιν ἐν ἀνθρώπῳ 

γενομένη; οὔ μοι δοκεῖ, ἔφην. τί οὖν ὄφελος ταῖς ἰδούσαις... 
εἰπεῖν...αἱ δὲ ἀνάξιαι ταύτης τῆς θέας κριθεῖσαι τί πάσχουσιν; ἔφη" 
εἴς τινα θηρίων ἐνδεσμεύονται σώματα, καὶ αὕτη ἐστὶ κόλασις αὐτῶν. 
οἴδασιν οὖν ὅτι διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐν τοιούτοις εἰσὶ σώμασι καὶ ὅτι 
ἐξήμαρτὸν τι; οὐ νομίζω. οὐδὲ ταύταις ἄρα ὄφελός τι τῆς κολάσεως, ὡς 
ἔοικεν" ἀλλ᾽ οὐδὲ κολάζεσθαι αὐτὰς λέγοιμι... οὔτε οὖν ὁρῶσι τὸν θεὸν αἱ 
ᾧ., οὔτε μεταμείβουσιν εἰς ἕτερα σώματα [}υ51.1αὲ.4.4--](}}1.6.4854Ὰ,.}}} 

] μὴ 

ἰ οὐκ ἔχω 



ψυχή 
εἴ. ἀδ ξοβογε αμ θη 1 ἐοΆβμ ἰγαηδηργα ο θη Ρ5ΟΥ βεδυθγίανηξ 
ἐν 60, σμοά πτλη! οημμΐηο δον φᾶς ἀμί ἡμεγίηὲ, πε ογτμὶ ἀρτρίας, 
[τοῦ ἤα6γ.2.32.τ(Μ.7.8200); ῥεγεευέγαγε απριας, εἰ ἩοΉ ὧδ σονῬονε 1η 
κοῦρς ἱγαηδῖγε, 10.2.34.τ(8254}; Μαπί ἢ, νίδονν βἰαϊεα ἐρῶ.. «πῶς 
μεταγγίζεται ἡ ᾧ. εἰς πέντε σώματα. πρῶτον καθαρίζεται μικρόν τι ἀπ᾽ 
αὐτῆς, εἶτα μεταγγίζεται εἰς κυνὸς ἢ εἰς καμήλου ἢ εἰς ἑτέρου ζώου 
σῶμα. ἐὰν δὲ ἧἦ πεφονευκυῖα ᾧ., εἰς κελεφῶν σώματα μεταφέρεται" ἐὰν 
δὲ θερίσασα εὑρεθῇ, εἰς μογγιλάλους. τῆς δὲ ψ, ἐστι τὰ ὀνόματα ταῦτα, 
νοῦς, ἔννοια, φρόνησις, ἐνθύμηαις, λογίσμός ερεπι. ἄγεβ. τοίρ. 15.618. ; 
Μοτο. 14410) ; τινὲς. .ὑβρίζουσι τῇ κοινότητι τὸ ἀνθρώπινον, τὴν αὐτὴν 
ἀνὰ μέρος ἀνθρώπου τε καὶ ἀλόγου ᾧ. διοριζόμενοι γίνεσθαι, μετενδυο- 
μένην τὰ σώματα... «ἢ πτηνόν, ἢ ἔνυδρον, ἢ χερσαῖόν τι ζῶον γινομένην 
μετὰ τὸν ἄνϑρωπον ΟΥΝ γεβ, αρῖηι.ε! γες. (Μ.46.το8Β); Ὁ. Ὀ6Ι16Ε τμδὲ 
ΒΟᾺΪ5 σὰῃ ᾿εξοοηβ ἀδιηοηβ, (Πγυβ.ίονι.28,.2 ἐμ Μ|.(7.3368--Ὁ}} 
ο. 11 ἴῃδν ἄϊββοῖνε ἴπΐο αν, ν. ἀήρ; 4. 508} ᾿οβινίηρ.. δασίῃ ἴπι- 
τηϑιδίειν αἰΐον ἀθαῖῃ ἔγνω δὲ ἐπακουσθείς [5ς, (ΒτΙ51], ἐπείπερ. 

᾿ ., ᾿ 2 , Ξε - ζὰ π᾿ ἡ ΝῚ ΄- Σ] - πνεύματι εἶδεν ὅτι ἀποκατέστη ἡ τοῦ Λαζάρου ᾧ. ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, 
ἀναπεμφθεῖσα ἀπὸ τοῦ χωρίου τῶν ψᾧ. οὐ γὰρ νομιστέον ὅτι ἡ ψ. τοῦ 

, “-" -" ᾿ Ν ᾿ “΄- ἤ . 

“αξάρου παρῆν τῷ σώματι μετὰ τὴν ἔξοδον, καὶ ὡς παροῦσα ταχέως 
ἤκουσεν κράξαντος ᾿Ϊησοῦ...ἢ εἴπερ τις τοῦτο περὶ τῆς Λαζάρον ψ. 
ὑπολαμβάνει καὶ προσίεται τὸ περὶ τῆς ἀπαλλαγείσης ψ. σώματος 
ἄτοπον, ὡς παρακαθεζομένης τῷ νεκρῷ, λεγέτω πῶς ἠκούσθη ὁ 
᾽Ϊησοῦς ἀπὸ τοῦ πατρός, μένοντος ἔτι νεκροῦ τοῦ Λαζάρου σώματος, καὶ 
τῆς ψ. κεχωρισμένης μέν,..-«παρακαθεζομένης δὲ τῷ σώματι. ἵνα γὰρ 
τοῦτο συγχωρηθῇ, οὐκ ἂν ἠκοῦσθαι εἴποι μὲν τὸν ᾿Ϊησοῦν μέλλοντα 
ἀκούεσθαι ὅτε ἡ ψ, ἐνοικίζετο τῷ σώματι... ἤτησεν γὰρ ἐπανελθεῖν τὴν 
ψ, καὶ ἐνοικισθῆναι πάλιν τῷ σώματι ΟΥ, [ο.28,6(ς; ΡρΡ.305.31--206.1ο; 
Μ.τ4.ὀδοσ- 6024); τοῦ σώματος αἱ ψᾧ. ἐξελθοῦσαι, οὐκ ἔτι ἐνταῦθα 
διατρίβουσιν, ἀλλ᾽ εὐθέως ἁπάγονται (Ἤτνϑ,1,α2.2.2(1.7294); οὐδὲ γὰρ 
ἔνι ψ, ἀπορραγεῖσαν τοῦ σώματος ἐνταῦθα πλανᾶσθαι λοιπὸν... αἱ τῶν 
δικαίων, καὶ αἱ τῶν παίδων...καὶ αἱ τῶν “ἁμαρτωλῶν δὲ εὐθέως 
ἐντεῦθεν ἀπάγονται. καὶ δῆλον ἀπὸ τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ πλουοίου... 
οὐχ οἷόν τε ψᾧ. ἐξελθοῦσαν τοῦ σώματος ἐνταῦθα πλανᾶσθαι... «πῶς ἡ τοῦ 
σώματος ἀπορραγεῖσα ᾧ. καὶ τῆς συνηθείας ἐξελθοῦσα. πάσης, εἴσεται 
ποῦ δεῖ βαδίζειν ἄνευ τοῦ καθοδηγοῦντος αὐτήν; καὶ πολλαχόθεν δὲ 
ἑτέρωθεν ἄν τις κατίδοι, ὅτι οὐκ ἕνι ᾧ. ἐξελθοῦσαν ἐνταῦθα μεῖναι 1, 
λοηι.58.5 1» ΜΕ. (η.3360--3374); [͵5 ἀοοίτίης ἀἰδοιβ56ά, τοῦ. ἀρρατί- 
τἴ0η οὐ 588]πίβ ἰπ ΠΕΣ ϑαποίμδεθβ, ΓΑ τη φ, η. "6(Μ. 28,6138); 
5. Ἰηϊτεγγηδαάϊαία βίαέθ οὗ βοι]5 Βεΐοτε ΘΈΠ. ΤΕΑΒΌΤΤΘΟΙΟΙ ; ἀϑϑθ της 
ν᾽ 5018 δυῖποῦβ ἀρϑίηβί ἴποβ6 ΨὴΟ ἀδὴν τϑβυτυθοίου οἵ Ροᾶν 
βλασφημεῖν τολμῶσι τὸν θεὸν... οὗ καὶ λέγουσι μὴ εἶναι νεκρῶν ἀνά- 
στασιν, ἀλλὰ ἅμα τῷ ἀποθνήσκειν τὰς ψ. αὐτῶν ἀναλαμβάνεσθαι εἰς 
τὸν οὐρανόν Τ7ιι5ι. ἐταί.8ο.4(Μ.6.6654); αἱ ψ. ἀπέρχονται εἰς τὸν... 
τόπον τὸν ὡρισμένον αὐταῖς ἀπὸ τοῦ θεοῦ, κἀκεῖ μέχρι τῆς ἀνα- 
στάσεως φοιτῶσι, περιμένουσαι τὴν ἀνάστασιν" ἔπειτα ἀπολαβοῦσαι 
τὰ σώματα, καὶ ὁλοκλήρως ἀναστᾶσαι, τουτέστι σωματικῶς Ιτδῃ. 
λων. 5.31.2(Μ.7.12 008}; ΗΙΡΡ.Ογαες. (Μ. το δοοα) ; δῆλον, ὅτε μετὰ 
τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν εἰς χώραν τινὰ ἀπάγονται αἱ ψ., οὐκ ἔτι κυρίαι 
οὖσαι ἐπανελθεῖν, ἀλλὰ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἡμέραν ἀναμένουσαι 
ΟΒγγβ λον. 28,3 τῷ ΜΠ.(7.22718}; ν. ἄδης; 6. ἀἰξδγοιισθ ἴῃ 800 15᾽ 
Θἴδυπα] ἀθϑην ἀθροπάεης. οὐ {ΠΕ ]Γ δαυίῃν [{{6, ΟρΡ. ρᾶρβϑὰ 
ΡὨΠΟΒΟΡΟΥβ᾽ νίεννβ ὁ τοῦτ᾽ αὐτό, φησί [35. ΡΙΑἴ0], ὃν ἐπέκεινα πάσης 
οὐσίας,..«ἐξαίφνης ταῖς εὖ πεφυκυΐίαις ψ. ἐγγινόμενον διὰ τὸ συγγενὲς 
καὶ ἔρωτα τοῦ ἰδέσθαι...τίς οὖν ἡμῖν, ἔλεγε [50. ἼΤΥΡΠΟΙ, συγ- 
γένεια πρὸς τὸν θεόν ἐστιν; ἢ καὶ ἡ ᾧ. θεία καὶ ἀθάνατός ἐστε καὶ 
αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ βασιλικοῦ νοῦ μέρος ; ὡς δὲ ἐκεῖνος ὁρᾷ τὸ θεῖον, 
οὕτω καὶ ἡμῖν ἐφικτὸν τῷ ἡμετέρῳ νῷ συλλαβεῖν τὸ θεῖον ;.. «πᾶσαι δὲ 
αὐτὸ διὰ πάντων αἴ ψ. χωροῦσι τῶν ζώων, ἠρώτα; ἢ ἄλλη μὲν ἀνθρώπου, 
ἄλλη δὲ ἵππου καὶ ὄνου; οὐκ, ἀλλ᾽ αἱ αὐταὶ ἐν πᾶσίν εἰσιν, ἀπεκρινάμην, 
ὄψονται ἄρα, φησί, καὶ ἵπποι..«τὸν θεόν; οὔ, ἔφην" οὐδὲ γὰρ οἱ πολλοὶ 
τῶν ἀνθρώπων, εἰ μή τις ἐν δίκῃ βιώσαιτο [πι5ι.ἀτα4ἰ.4.1,2(Μ.6.4844.,8); 

εἰ δὲ κόσμος γεννητός, ἀνάγκη καὶ τὰς ψ. γεγονέναι..«ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
ἀποθνήσκειν φημὶ πάσας τὰς ψ. ἐγώ" ἕρμαιον γὰρ ἦν ὡς ἀληθῶς 
τοῖς κακοῖς. ἀλλὰ τί; τὰς μὲν τῶν εὐσεβῶν ἐν κρείττονί. ποι χώρῳ 
μένειν, τὰς δὲ ἀδέκους..«ἐν᾿ χείρονι, τὸν τῆς κρίσεως ἐκδεχομένας 
χρόνον τότε. οὕτως αἷ μέν, ἄξιαι τοῦ θεοῦ φανεῖσαι, οὐκ ἀποθνήσκουσιν 
ἔτι" αἷ δὲ κολάζονται, ἔστ᾽ ἂν αὐτὰς καὶ εἶναι καὶ κολάζεσθαι ὃ θεὸς 
θέλῃ 1δ.5.2,3(488.); ΟἸδηι. εἶγ.4.26(0.322.20: Μ,8,13774})}; Οτ(εἰς,6.23 
(Ρ.93.24:; Μ.11.12250); ὅταν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ σώματος ψ. ἀνθρώπου 
μυστήριόν τι μέγα ἐκεῖ ἐπιτελεῖται, ἐὰν γὰρ ἦ ὑπεύθυνος ἐν ἁμαρτίαις, 
ἔρχονται χοροὶ δαιμόνων..«παραλαμβάνουσι τὴν ψ. ἐκείνην, καὶ 
κρατοῦσιν εἰς τὸ ἴδιον μέρος..«ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ ἀγαθοῦ ὀφείλεις 
νοῆσαι, ὅτι οὕτως ἔχει τὰ πράγματα... «ὅταν ἐξελθῶσιν ἀπὸ τοῦ σώματος, 
οἱ χοροὶ τῶν ἀγγέλων παραλαμβάνουσιν αὐτῶν τὰς ψ. Μασ. Αβρ.ἤομι. 
22(Μ.34.660.,8); 5011158 ὁδ ἢ Ὡς 5ανεα ο]ν 1 {μὲν πᾶνε ἱπιᾶρε οἱ 
ΟΠ τιβὲ ΠΗΡΥΘββΘα οα ἐΠπ6η, 20.20.5 (7240,0)}, ὅταν γὰρ ἐξέλθῃ ἡ ψ. ἀπὸ 

1547 ψυχή 
τοῦ σώματος, πορεύονται μετ᾽ αὐτῆς οἱ ἄγγελος, καὶ τότε ἐξέρχονται 
εἰς συνάντησιν αὐτῆς πᾶσαι αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, θέλουσαι αὐτὴν 

κατασχεῖν, ἐξερευνῶντες εἰ ἀρα ἔχουσί τι τῶν ἑαυτῶν ἐν αὐτῇ. τότε οὐχ 
οἱ ἄγγελοι πολεμοῦσιν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὰ ἔργα ἃ ἔπραξε περιτειχίζει καὶ 
φυλάττει αὐτὴν ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ ἅψωνται αὐτῆς Ἐαϊα5 ογ.τό ; ΓΑΙΏ. 
χε, ἀπ, τοί Μ.28.6ο04Ὰ}; 7. Ἡδοδβϑιῖν οὐ ρα Πποδίϊου ΕἸ ΤΟΥ ὈΘέΟΥ ΟΥ̓ 
αἴτεον ἀδαῖῃ ἴπ οσάοσ τὸ οὐίαϊῃ Ὀδαιπ66 εἰ τοένυν εἴτε ἐκ τῆς νῦν ἐπι- 
μελείας, εἴτε ἐκ τῆς μετὰ ταῦτα καθάρσεως ἐλευθέρα γένοιτο ἡμῖν ἡ ψ. 

τῆς πρὸς τὰ ἄλογα τῶν παθῶν συμφυΐας, οὐδὲν πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ 
. θεωρίαν ἐναποδισθήσεται... εἶ οὖν πάσης κακίας ἡ ψ. καθαρεύσειεν, ἐν τῷ 
καλῷ πάντως ἔσται τ. Νγϑ5. απ εἰ τος. (.46.808); τῆς κακίας τῷ 
ἀκοιμήτῳ πυρὲ δαπανωμένης, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν ἐνωθεῖσαν αὐτῇ ψ'. 
ἐν τῷ πυρὶ εἶναι, ὡς ἄν τὸ κατεσπαρμένον νόθον καὶ ὑλῶδες, καὶ 

᾿ κέβδηλον ἀπαναλωθῇ τῷ αἰωνίῳ πυρὶ δαπανώμενον τὸ. (Ἰο0Ὰ); παπσα 
80} 15 σΔ ῥσοβί 1 ΘΠ τιβὶ 15 οἴογεα [ῸΥ ΤΠϑτὴ οὐκ αἰσθάνονταί τινος 
εὐεργεσίας καὶ αἱ τῶν ἁμαρτωλῶν ψ'., γινομένων ὑπὲρ αὐτῶν συνάξεων 
καὶ εὐποιιῶν καὶ προσφορῶν ; εἰ μή τινες εὐεργεσίας μετεῖχον ἐκ τούτου, 
οὐκ ἂν ἐν τῇ προσκομιδῇ ἐμνημονεύοντο, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὅταν ἡ ἄμπελος 
ἀνθεῖ ἔξω ἐν τῷ ἀγρῷ, αἰσθάνεται δὲ τῆς ὀσμῆς αὐτῆς ὁ ἀποκεκλειαμέ- 
νος οἶνος, καὶ συνανθεῖ καὶ αὐτός" οὕτω νόει καὶ τὰς τῶν ἁμαρτωλῶν 
ψ. μετέχειν εὐεργεσίας τινὸς ἐκ τῆς ὑπὲρ αὐτῶν γενομένης ἀναιμάκτουν 
θυσίας καὶ εὐποιΐας, ὡς μόνος ἐπίσταται... θεὸς ἡμῶν ΤΛΙΊΠΟφε. Αηϊ. 
24(Μ.28,6178}; αῃηα ἐπδν ἅτὰ ργδνυνϑα ἴοσ ἴῃ ταγον, 56 ΧΆ Γ ἐμ2.,.13.18} 
8. ἀεκογρίίοῃ οἵ 50}}᾽5 δἴδγπϑι ["ἴ6; ἃ. οἵ βοαϊτιαθ, γαῖ, Ζογ 2 
ἐὰν γὰρ καταλυθῇ ἡμῶν ὦ οἶκος τοῦ σώματος, οὐκ ἔχομεν ἄλλον οἶκον, 
εἰς ὃν καταλύσει ἡμῶν ἡ ψ. ᾿εἴγε᾽, φησί, ᾿καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ 
εὑρεθησόμεϑα᾽ τουτέστιν ἀπὸ τῆς κοινωνίας... τοῦ ἁγίου πνεύματος, εἰς 
ἣν μόνον ἡ πιστὴ ψ. ἀναπαύεσθαι δύναται Μασ. Αδρι λον," (5.34. 
5120}; ᾧ, πᾶσα καλὴ καὶ θεοφιλής, ἐπειδάν, τοῦ συνδεδεμένου λυθεῖσα 
σώματος, ἐνθένδε ἀπαλλαγῇ, εὐθὺς μὲν ἐν συναισθήσει καὶ θεωρίᾳ τοῦ 
μένοντος αὐτὴν καλοῦ γενομένη ΟΥ.ΝΆ2Ζ.ογ.7.21(Μ.35.7818}); ἡ ψ. ἐξ- 
ἔρχεται τοῦ σώματος καὶ προσέρχεται τοῖς ἀγγέλοις" καὶ ἰδόντες τὴν ψ. 
ἄσπιλον ἐξερχομένην χαίρουσιν οἱ ἄγγελοι, καὶ ἁπλώσαντες τὰς στολὰς 
αὐτῶν δέχονται αὐτήν" τότε μακαριοῦσιν αὐτὴν οἱ ἄγγελοι λέγοντες" 
μακαρία σὺ ψ., ὅτι ἐπληρώθη τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἐν σοί Κ7.Ζο5.13 
(ρ.1ος, 26.) ; Ὁ. οἱ ἀδτιηηβίίοη ἐμπαθὴς ᾧ., πάντοτε κολάζεται... ὑπὸ τῆς 
ἰδέας κακοεξίας, ἔχουσα ἀεὶ τὴν πικρὰν μνήμην... «τῶν παθῶν... .πικροτέρα 
πάσης γεέννης ἡ κόλασις τῆς αἰσχύνης. «πάντα γὰρ μέμνηνται αἱ ψ. τῶν 
ἐνταῦθα...καὶ λόγων καὶ ἔργων καὶ ἐνθυμήσεων Ἰλοτ,ἀοοὶ.12.3(Μ.88, 
17520-17524}; δ. οὗ 5ου]5᾽ ρΡατίο, Οματαοίθ βῦο5 ἀπ δον 165 1Π 
οἴεσηῖῖν ; (4 0] 1165 ἔτ Κπονηρ δα ἢ οἴπου, ΤΑΊ φ  π|.22(Μ.28. 
6124}; τοϊατοηβ ἴο [6 ᾿ἰνηρ ἄρα δὲ μέμνηνται ἡμῶν αἱ ἀπελθοῦσαι 
ψ. ;..«αἱ μὲν τῶν ἁγίων πάντως, αἱ δὲ τῶν ἁμαρτωλῶν..«οὐδαμῶς. τὴν 
γὰρ μένουσαν αὐτοῖς ἐκδεχόμενοι κόλασιν, εἰκότως περὶ ταύτης καὶ 
μόνον μεριμνῶσι, μηδενὸς ἑτέρου φροντίζοντες 1.32(6τ6,0) {Ποὶγ 
ΜῈΜ οὗ ᾿ς τίέ...τὸ ἔργον ἐκεῖ τῶν προαπελθουσῶν ᾧ.; ψ. σώματος 
ἀπηλλαγμένη οὔτε ἀγαθόν τι οὔτε πονηρὸν διαπράξασθαι δύναται... 
ὥσπερ γὰρ ἡ λύρα, ἐὰν μὴ ἔχει τὸν κρούοντα, ἀργὴ ὁρᾶται καὶ ἄπρακτος" 
οὕτω καὶ ἡ ψ. καὶ τὸ σῶμα, ἐξ ἀλλήλων χωρισθέντα, οὐδὲν ἐνεργῆσαι 
δύναται, αἱ γοῦν τῶν ἁγέων ᾧ., ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐνεργούμεναι, 
μετὰ ἀγγέλων ἐν χώρᾳ ζώντων θεὸν ὑμνοῦσι ἰ0.33(617.}; φ᾽ 90 }}}}8 

ΤΟ ΠΙο ΜΜ] Ῥοᾶν, ν. ἀνάσταοις ; 8. ἴῃ ρεη. ἑκάστῳ σώματι ἡ ἰδία 

ψ. ἀποδοθήσεται ἴτετι. ἐν.τ2(Ν.7.1226Ὰ}; εχορ, το]. 12: 5 παχύνεται ἡ 
ἀκρίς (ἡ πτερωτὴ ψ., τὸ σῶμα περιβαλλομένη) νγ. Η.εαἰξεί.τς.2ο; ἐν 
δὲ τῇ ἀναστάσει τῶν σωμάτων, ὧν προανέστησαν καὶ προεδοξάσθησαν 
αἱ ψ., τότε καὶ τὰ σώματα συνδοξάζονται, καὶ φωτίζονται τῇ ἀπὸ τοῦ 
νῦν πεφωτισμένῃ καὶ δεδοξασμένῃ ψᾧ. Μασ. Αςρ.ἤσγη.34.2(4.34.74:4}; 

τι Ν γ585.ογιεαϊδεΐ. τό(ρ.72.0; Μ.45.ς 20) εἷτ, 5. ἀνάστασις ; Ὁ. ΟΧΟΡ. 
τ ἢ 655.4: 158, οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον (τουτέστι τὰ 
σκηνώματα. ἐνεκρώθησαν γὰρ ἀπαμφιασθέντα τῶν ψ.). ἔπειτα ἡμεῖς οἱ 
ζῶντες ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα, τὰς ᾧ. λέγων: ἡμεῖς γὰρ κυρίως 
οἱ ζῶντές ἐσμεν αἱ ψ., αἵτινες μετὰ τῶν σωμάτων, ἀπειληφυΐαι ταῦτα, 
ἐν νεφέλαις ὑπαντησόμεθα Μοῖῃ Ἔγμρ.6.4(ρΡ.60.8}:,; Μ,18,1208) ; α. 119 
ΠΘΟΘΒΒΙΓν ἀΥραδα οα σγχουπηᾶ οὗ υβείος εἰ δὲ φθεέροιτο μὲν τὸ σῶμα 
«μένοι δὲ ἡ ψ. καθ᾽ ἑαυτὴν ὡς ἄφθαρτος, οὐδ᾽ οὕτως ἕξει χώραν 
ἡ κατ᾽ αὐτῆς κρίαις παρούσης δικαιοσύνης...κατορθωμάτων τε ι σύ8, μή) ὮἾ μ 
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«γὰρ τιμωμένων, ἀδικηθήσεται τὸ σῶμα σαφῶς ἐκ τοῦ κοινωνῆσαι 
μὲν τῇ ψ. τῶν ἐπὶ τοῖς σπουδαζομένοις πόνων, μὴ κοινωνῆσαι δὲ τῆς 
ἐπὶ τοῖς κατορθωθεῖσι τιμῆς καὶ συγγνώμης μὲν τυγχάνειν πολλά- 
κὶς τὴν ᾧ. ἐπί τινων πλημμελημάτων διὰ τὴν τοῦ σώματος ἔνδειαν 
«ἐκπίπτειν δὲ αὐτὸ τὸ σῶμα ἐπὶ τοῖς κατορθωθεῖσι κοινωνίας, ὑπὲρ 
ὧν τοὺς ἐν τῇ ζωῇ συνδιήνεγκεν πόνους. καὶ μὴν καὶ πλημμελημάτων 
κρινομένων οὐ σῴζεται τῇ ψ. τὸ δίκαιον, εἴ γε μόνη τίνοι δίκην ὑπὲρ ὧν 
ἐνοχλοῦντος τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὰς οἰκείας ὀρέξεις... «ξλκοντος 
ἐπλημμέλησεν... «ἢ πῶς οὐκ ἄδικον τὴν ᾧ. κρίνεσθαι καθ᾽ ἑαυτὴν ὑπὲρ 
ὧν οὐδ᾽ ἡντινοῦν ἔχει, κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν, οὐκ ὄρεξιν; ΑἸ ΠΕπαρ.γΕς. 



, 
ψυχή 
οῦ.(ρρ.73.17--14.1; Μ.6.τοτ30-τοι68); ρΊρἢ απο, Βδίρ.τορ.26ξ.; Μ.43. 
1800); ἀδικεῖς τὴν ψ. συνηγορίᾳς προσχήματι, καὶ τῇ πρὸς τὸ σῶμα 
μάχῃ κατ᾽ ἐκείνης ὁπλίζῃ. τὰς γὰρ τῶν πραττομένων ἀμοιβὰς μὴ 
μερίζων τῇ ψ., καὶ τὴν τῆς σαρκὸς ὡς μόνῃ πλημμελούσῃ τιμωρίαν 
εἰσάγεις. εἰ γὰρ ψ. μόνης αἱ τῶν πόνων..«ἀμοιβαί, δῆλον ὅτι καὶ ὧν 
ἥμαρτεν ὁ ἄνθρωπος αἱ τιμωρίαι..«μὴ σώματι καὶ ψ. καθίζῃς κατ᾽ 
ἀλλήλων κριτήριον, σῶμα μὲν γὰρ εἰκότως καταβοήσεται ψυχῆς, τῶν 
κατορθωμάτων αὐτοῦ τὰς τιμὰς ἁρπαζούσης" ψ. δ᾽ αὖ σώματος, τὰς 
ὀφειλομένας πληγὰς ἐκείνῳ μόνη εἰσπραττομένη ἘΝῚ. ἡγν. Ραδελ (Μ. 
70.140315,0) ; αἷ...ἱεραὶ ψ. πρὸς τὴν ἐπὶ τὰ χείρω κατὰ τὸν τῇδε βίον 
δυνάμεναι καταπίπτειν τροπήν, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ τὴν ἐπὶ τὸ ἄτρεπτον 
ἕξουσι..«μετάταξιν. τὰ δὲ καθαρὰ τῶν ἱερῶν ᾧ., ὁμόζυγα..«σώματα 
συναπογραφέντα..«κατὰ τοὺς θείους αὐτῶν ἱδρῶτας, ἐν τῇ τῶν ψ. 
ἀτρέπτῳ..ἱδρύσει, συναπολήψεται τὴν οἰκείαν ἀνάστασιν" ἐνωθέντα γὰρ 
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αἷς ἥνωντο κατὰ τὸν τῇδε βίον ἱεραῖς ᾧ. ... τὴν θεοειδῆ...ἀπολήψεται 
λῆξιν Ὁσπ.Ατ.6.}..7.1τ.τ(Μ.3.5534,8}; Βοίεγοαοχ ορἰπίοπβ τεξαϊρά 
τῶν δὲ ἀνιέρων...οἱ δὲ τὴν σωματικὴν εἰσάπαξ ἀπορρήγνυσθαι τῶν 
οἰκείων ψ. συζυγίαν, ὡς ἀνάρμοστον αὐταῖς, ἐν θεοειδεῖ ζωῇ καὶ 
μακαρίαις λήξεσιν, οὐκ ἐννοήσαντες..«ἀρχθεῖσαν ἤδη τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἐν 
Χριστῷ..«ζωήν. ἄλλοι δὲ σωμάτων ἄλλων ἀπονέμουσι ταῖς ψ. συζυγίας, 
ἀδοκοῦντες τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς...τὰ συμπονήσοαντα ταῖς θείαις ψ. 1.7.1.2 
(ςς28,0}; εἰ γὰρ ἐν ψ. καὶ σώματι τὴν θεοφιλῆ ζωὴν ὁ κεκοιμημένος 
ἐβίω, τίμιον ἔσται μετὰ τῆς ὁσίας ψ. καὶ τὸ συναθλῆσαν αὐτῇ σῶμα... 
ἔνθεν ἡ θεία δικαιοσύνη μετὰ τοῦ σφετέρον σώματος αὐτῇ δωρεῖται τὰς 
2 ᾿ Ἷ ᾿ ᾿ -“ 4 - τ ΄ , ᾿ . 
ἀμοιβαίας λήξεις ...διὸ καὶ τῶν ἱερῶν ἡ θεία θεσμοθεσία τὰς θεαρχικὰς 
κοινωνίας ἀμφοῖν δωρεῖται" τῇ ψ. μὲν ἐν καθαρᾷ θεωρίᾳ..-«τῷ σώματι δὲ 
κατὰ τὸ θειότατον ὡς ἐν εἰκόνι μύρον 1Φ.7.32.ο(665:8); 10. ὅποϑί.; 
ἃ. αἰδοίου Βοίνεεη αἰ δγξηΐ ὑγρε5 οἱ 508}5 δηα τηεῖγ ἀδϑίίην τὸ 
μὲν χοϊκὸν εἰς φθορὰν χωρεῖν" καὶ τὸ ψυχικόν, ἐὰν τὰ βελτέονα ἕληται, 
ἐν τῷ τῆς μεσότητος τόπῳ ἀναπαύϊ σ]εσθαι" ἐὰν δὲ τὰ χείρω, χωρήσειν 
καὶ αὐτὸ πρὸς τὰ ὅμοια’ τὰ δὲ πνευματικά, ἃ ἂν κατασπείρῃ ἡ Ἀχαμὼθ 
Ὅ ΓΙ “- “- ;» , 3 ᾿ 3 , κ 

ἔκτοτε ἕως τοῦ νῦν δικαίαις ψ., παιδευθέντα ἐνθάδε καὶ ἐκτραφέντα, διὰ 
Ἀ ) 3 ͵ -“΄ ᾿ 5 ᾿΄' 2 3 

τὸ νήπια ἐκπεπέμφθαι, ὕστερον τελειότητος ἀξιωθέντα, νύμφας ἀποδο- 
θήσεσθαι τοῖς τοῦ Σωτῆρος ἀγγέλοις δογματίζουσι, τῶν ψ. αὐτῶν ἐν 
μεσότητι κατ΄ ἀνάγκην μετὰ τοῦ Δημιονργοῦ ἀναπαυσαμένων εἰς τὸ 

Ω ᾿ 4 ᾿ 4 Α ᾿ , ,ὔ ε , 

παντελές, καὶ αὐτὰς μὲν τὰς ψυχικὰς 56. ψυχάς] πάλιν ὑπομερίζοντες 
λέγουσιν, ἃς μὲν φύσει ἀγαθάς, ἃς δὲ φύσει πονηράς" καὶ τὰς μὲν ἀγαθὰς 
ταύτας εἶναι τὰς δεκτικὰς τοῦ σπέρματος γινομένας" τὰς δὲ φύσει πονη- 

Α ἣ - » τ : . ᾿ “ ρὰς μηδέποτε ἄν ἐπιδέξασθαι ἐκεῖνο τὸ σπέρμα Ἰτοη ἦσεν.τ.7.5(},7. 
520); οἵ, 1δ.1.7.1{5128--5124}; λαβὼν χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς..«ποικίλης ὕλης 
μέρος, ψ.. γεώδη καὶ ὑλικὴν ἐτεκτήνατο ἄλογον καὶ τῇ τῶν θηρίων ὁμο-᾿ 
οὔσιον (Ἴδτη. Ἔχε. Τἰἠαἀοι. κο(ρ.122.τὸ; ΜῈ 0. 6810) ; ἡ.. «τῶν πνευματικῶν 
ἀνάπαυσις ἐν κυριακῇ, ἐν ὀγδοάδι, ἣ κυριακὴ ὀνομάζεται, παρὰ τῇ μητρί, 
ἐχόντων τὰς ψ., τὰ ἐνδύματα, ἄχρι συντελείας, αἱ δὲ ἄλλαι πισταὶ ψ. 
παρὰ τῷ δημιουργῷ, περὶ δὲ τὴν συντέλειαν ἀναχωροῦσι καὶ αὗται εἰς 
ὀγδοάδα ἐδ. 63(ρ.128, το, ; 6808); Ἔχορ. σεῃ.2:23 ἐν τῷ παραδείσῳ... 
χοϊκὴ σὰρξ οὐκ ἀναβαίνει, ἀλλ᾽ ἣν τῇ ψ. {τῇ θείᾳ οἷον σὰρξ ἡ ὑλική, 
ταῦτα σημαίνει 'τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου᾽, τὴν θείαν ψ. 
αἰνέσσεται τὴν ἐγκεκρυμμένην τῇ σαρκί...' καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μον’ 
τὴν ὑλικὴν ψ. σῶμα οὖσαν τῆς ϑείας ψ. 1.5 τίρ}.123.20-124.3; 6844,8); 
Ὁ. 5ε]ναῖίοη οἱ 50.185. οὔἱν, ποί οἵ Ὀοάϊθβ, [τρηςλαε7.1.24..(Μ.7. 
6184); τε πτεα, 16.2.20. τ(β120); Αἀδιη ταϊ.2.7γ(ρ.7ο.8}.; Μιττ. 769); 
Βουρίυτα! ἀτραμιθηΐ οὔτε προφῆται οὔτε ἀπόστολοι μνήμην ἐποιή- 
σαντο σαρκὸς ἢ αἵματος ἀλλὰ ᾧ, μόνης, ἣν καὶ ηὔχοντο σῶσαι 1.5. 
χοίρ.214.4; 1860 Α}); τοξαϊρα δέδεικται δὲ ὅτε ὅλον τὸν ἄνθρωπον ψ. 
ὀνομάζει ἡ γραφή 1Ὁ.(0.214.25 ; 18608)}; 6. ἀΘΒΟΠΡΈΌΟΩ οἱ ρτοργεββῖνε 
ΡΠ βοδίίοη οὐ 505 (Μδηισμεβη), Ηερθιη. 4γοἰμδίρΡ.12.14--13.12; 
Μ.το.144098-14414Α}); ἙοΕ ἼΠάτ ἤαεγ.τ.26(4.320); 11. ταϑατγθοίίοη οἵ 
805 (Ποχοὶ.) ἐπὶ τῆς Ἀραβίας... ἐπιφύονται δόγματος ἀλλοτρίου τῆς 
ἀληθείας εἰσηγηταί, οἱ ἔλεγον τὴν ἀνθρωπείαν ψ. τέως μὲν κατὰ τὸν 
ἐνεστῶτα καιρὸν ἅμα τῇ τελευτῇ συναποθνήσκειν τοῖς σώμασιν... 
αὖθις δέ ποτε κατὰ τὸν τῆς ἀναστάσεως καιρὸν σὺν αὐτοῖς ἀναβιώ- 
σεσθαι Ἐπ5....6.6.37(}1.2ο.5078}); τοξαϊοα ἐὰν γὰρ ἀνάστασιν εἴπωσιν 
αἱ αἱρέσεις καὶ ὅλως ἀνάστασιν ἡγοῦνται, περὶ ψ. δὲ τοῦτο ὁρίζωνται, 
εὔηθές ἐστι τὸ τοιοῦτον. πῶς γὰρ ψ. ἀναστήσεται ἡ μὴ πεπτωκυῖα; οὐ 
γὰρ θάπτομεν τὰς ᾧ. ἐν τοῖς μνημείοις, ἀλλὰ τὰ σώματα. ᾧ. γὰρ οὐ 
πίπτουσιν, ἀλλ᾽ αἱ σάρκες....τοίνυν εἰ ἀνάστασις παρ᾽ αὐτοῖς ὁμολογεῖται 
.νο δῆλόν ἐστιν {ὅτιν οὐ ψ., ἀλλὰ, σώματος τοῦ πεπτωκότος ἘΡΙΡΠ. σης. 
βό(ρ.τοῦ. τα, ; Μ1.43.1760); 12. Ῥαρδῃ; βιρδυβυ τους ὈΥϑοῦσα5. 85 
δνϊάδηςα οὗ Ὀε]ϊοῦ ἴῃ ᾿ππσποσία!ν ψ. ἀνθρωπίνων κλήσεις... πεισά- 
τωσαν ὑμᾶς, ὅτι καὶ μετὰ θάνατον ἐν αἰσθήσει εἰσὶν αἱ ψ. Ταϑ1. Ταροί, 
18.3.(Μ.6.256}; Ριπἰβηταθπξ αἰΐοσ ἄρδτῃ 4150 ταυρῇϊς ὃν Ραρδπ5 τῷ 
δὲ κολάζεσθαι ἐν αἰσθήσει καὶ μετὰ θάνατον οὖσας τὰς τῶν ἀδέκων ψ., 
τὰς δὲ τῶν σπουδαίων ἀπηλλαγμένας τῶν τιμωριῶν εὖ διάγειν 1.20.4 
(3570); ψγῖο ἀδεινβά 1ῖά6α5 ἴτοσῃ βουρίυτο, ἐν.44.0(3964}); Ογ.( εἰς.. 
σίρ.τοθ.2ς ; Μ.τ1τ1.14250).Ψ 

τ548 ψυχή 
4. ποπτδυϊηδῃ 5ου]5; 1. Ἔββοπείδὶ αἰοσθπος θεῖν Πυϊῆϑῃ 

δ ποη-Βυϊηδῃ 8005 ᾧ, ... ἀόρατοι, οὐ μόνον αἱ λογικαί, ἀλλὰ καὶ 
αἱ τῶν ἀλόγων ζῴων (επὶ,Ξἐγ.6.1θ(ρ.5τ6.1τ; Μ.9.3060); βούλεται ὅ 
Κέλσος (καὶ γὰρ ἐν πολλοῖς Πλατωνίζειν θέλει) ὁμοειδῆ εἶναι πᾶσαν ψ.» 
καὶ μηδὲν διαφέρειν τὴν τοῦ ἀνθρώπου τῆς τῶν μυρμήκων καὶ τῶν 
μελισσῶν" ὅπερ κατάγοντός ἐστι τὴν ψᾧ. ἀπὸ τῶν ἁψίδων τοῦ οὐρανοῦ 
οὐκ ἐπὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα μόνον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὰ λοιπά, τούτοις δ᾽ οὐ 
πείσονται Χριστιανοί, προκατειληφότες τὸ ζκατ᾽ εἰκόνα» γεγονέναι 
θεοῦ τὴν ἀνθρωπίνην ψ, καὶ ὁρῶντες ὅτι ἀμήχανόν ἐστι τὴν ( κατ᾽ 
εἰκόναν θεοῦ δεδημιουργημένην φύσιν πάντῃ ἀπαλεῖψαι τοὺς χαρακτῆρας 

αὐτῆς καὶ ἄλλους ἀναλαβεῖν οὐκ οἶδα κατ᾽ εἰκόνας τίνων γεγενημένους ἐν 
τοῖς ἀλόγοις Οτιεἰς.4.853(ρ.3ς4.τ12Ε. ; Μ.11.11578); ΠΊΟΝΙ σταΐεβ οὐΐ 
τηο οι ρΒυ ΟΠοβίβ, Βα5.᾽6χ.8.2(1.710,0; Μ,29.168.,8); 2. οι] 50} ; 
ἃ. ἰπ Ραϑϑτπι ΡΒ]ΟΒορΡῊν ὅ γε τῆς αἱρέσεως πατήρ [5ο. ΑΤΙ5[0116}, τῶν 
ὅλων οὐ νοήσας τὸν πατέρα, τὸν καλούμενον ὕπατον ψ. εἶναι τοῦ παντὸς 
οἴεται" τουτέστι τοῦ κόσμου τὴν ψ. θεὸν ὑπολαμβάνων αὐτὸς αὐτῷ 
περιπείρεται (Ἰδτη ῥγοὶ. (ρ0.50.29--51.1; Μ.8.1608}; 'ΕἙλλήνων ...τινες, 
ᾧ. τοῦ κόσμου τὸν θεὸν εἶπον (γτ.Ἡ εαἰδελ.8.2; Ὁ. ΟΡ ἡ τῶν ὅλων 
ψᾧ. καὶ ὠνομάζετο Δευϊαθάν, ὅντινα αἱ ᾿Ιουδαίων γραφαὶ ὅ τί ποτ᾽ οὖν 
αἰνισσόμεναι ἔλεγον πεπλάσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ παίγνιον Οτ,( εἰς.6.25 
(ρι95.ς; Μι11.13204Ὰ}; ἐδ.6.35(0.104.15; 12408)}; 3. 50}]5 οὗ 51815, οἵ, 
ἄἀε εαείρειίδως γεφμϊνεμάμηι 6εὶ φμοά πορ δ0 ἱόρεῥρονε, φμὸ ξαείπις 651 
τμπάμς, εοἷἐς απΐμια υεἱ φμοάεμηφια σαρε ἀῤῥεϊαγί ΘρονΙοί, ἐ556 
εὐορεντί, σοά απίεφεωρη ἱμέεης ἐμά εἰ αγάφης σογρμς τηίγαγεὶ, ἐδ πα 
εἰ Ξἰοἰ δὲς εἰναλδηον φομϊανηδ, φμοὰ δα σαμδὶς ῥγαεεεάρηδις ἰΐοεὶ 
ἐμυϊίας εοηρμίξαε εἰμὶ φδίο ναπταί, ΟΥτοῤνῖης..8.3(ρ.τότ.88:.; Μ.τι, 
2230,Ὁ); ἡ ψ. τοῦ ἡλίου ἐν σώματι καὶ πᾶσα ἡ κτίσις, περὶ ἧς ὁ ἀπό- 
στολός φησι" πᾶσα ἡ κτίσις στενάζει 14. 70.1.17(0.21.21; Μ,14.520); 

πρεσβυτέρα ἡ ψ. τοῦ ἡλίου τῆς ἐνδέσεως αὐτοῦ τῆς εἰς τὸ σῶμα 1α, 
γίῃς.χ, 7 4(Ὁ.01.5; Μ.ττ.χ74Ὰ}; 4. ΡΙδης δηα ἀπὶπιαὶ βοὰΐβ ἤριστο- 
τέλης δὲ τῆς φυτικῆς τε καὶ θρεπτικῆς ᾧ. μετέχειν οἴεται τὰ φυτά 
ΕΟἸεπι. οἰγ.8.4(ρ.86.2; Μ.9.5734}; τεῖ, ἀϊνϊηδίϊου. εἴπερ δὲ θεία ἐστὶν 
ἡ τῶν ὀρνίθων ψ;. διὰ τὸ δι’ αὐτῶν προλέγεσθαι τὰ μέλλοντα, πῶς οὐχὶ 
μᾶλλον ὅπου κληδόνες ἀπὸ ἀνθρώπων λαμβάνονται, θείαν εἶναι φήσομεν 
τὴν ψ. ἐκείνων, δι᾿ ὧν αἱ κληδόνες ἀκούονται ;...ἤδη δὲ ὅρα, εἴπερ οἱ 
ὄρνιθες θείαν ἔχουσι ψ. καὶ αἰσθάνονται τοῦ θεοῦ ἢ, ὡς Κέλοος ὀνομάζει, 
τῶν θεῶν" δηλονότι καὶ ἡμεῖς πταρνύμενοι οἱ ἄνθρωποι ἀπό τινος ἐν 
ἡμῖν οὔσης θειότητος καὶ μαντικῆς περὶ τὴν ψ, ἡμῶν πταρνύμεθα ΟΥ. 
(Οεἰς.4.04{0.367.381.; Μοττ.11721»- 1720); Αρδβεδισεγηι ριαρ. (Μ 80. 
1165}. 

11. οριΐυα! 11ε οἵ βοι}; Α. ἐουπάδτίοηβ ; Ε. ΑΒβΊπτν Βεΐνεοῃ σοὰ 
ἃπὰ Ξου] πηδάδ ἴῃ ἢἰβ ἱππᾶρε (οἴ, εἰκών), ΟΥΟ ῥγίης.2.3.3(0Ρ.117.20; Μ. 
11.1918}); ἰἄ.»ηαγί.41(0.42.30; Μ.11.6204Ὰ); τὸ συγγενὲς ἐπιγνοῦσα ἡ 
λογικὴ ψ. ἀπορρίπτει μὲν ἃ τέως ἐδόξαζεν εἶναι θεοὺς φίλτρον δ᾽ ἀνα- 
λαμβάνει φυσικὸν τὸ πρὸς τὸν κτίσαντα ἰἃ ( εἰς.3.4ο(ρ.236.22; Μ.11. 
οἼ2 Ὁ; 1}.γ.66(ρ.216.9; τδι6Α); Μειλισγηρ. δ τ(ρ.64.18; Μ.18,1138); 
Οντ. Ἡ.εαἰεεῖ.4.τ8., οὔτε γὰρ φύσεως τῆς θεότητός ἐστιν ἡ ψ., οὔτε 
φύσεως τοῦ σκότους τῆς πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐστὶ κτίσμα τι νοερόν, καὶ 

ὡραῖον...καὶ καλὸν ὁμοίωμα καὶ εἰκὼν θεοῦ Μας, Ἀδρ μον. 1(}}1.34. 
4578); ὥσπερ βρέφος νεογενὲς εἰκόνα τοῦ τελείου διασώζει ἀνδρός, 
οὕτω δὴ καὶ ψ. εἰκών τίς ἐστι τοῦ πεποιηκότος αὐτὴν θεοῦ. ὡς οὖν 
καὶ παιδίον κατὰ μέρος μὲν αὐξανόμενον ἐκ μέρους ἐπιγινώσκει καὶ 
τὸν πατέρα...οὕτω καὶ ἡ ψ. πρὸ τῆς παρακοῆς προκόπτειν ἔμελλε τά. 
}αϊ.τ8(Μ.34.8770--886Ὰ); οἴ, χρὴ καὶ τὴν ψ. πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπιδεῖν 
εἰκόνα, καὶ ὅπερ ἂν ἴδῃ ἐν τῷ χαρακτῆρι, ᾧ ἀφωμοίωται, ὡς ἴδιον 
ἑαυτῆς τοῦτο θεάσασθαι... ἐπὶ...τῆς ἐν τῷ κατόπτρῳ μορφῆς, ἡ εἰκὼν 
πρὸς τὸ ἀρχέτυπον σχηματίζεται' ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς ψ. χαρακτῆρος, τὸ 
ἔμπαλιν νενοήκαμεν" κατὰ γὰρ τὸ θεῖον κάλλος, τὰ τῆς ψ. εἶδος ἀπ- 
εικονέζεται. οὐκοῦν ὅταν πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἑαυτῆς βλέπῃ ἡ ψ., τότε 
δι᾽ ἀκριβείας ἑαυτὴν καθορᾷ. τί τοίνυν ἐστὶ τὸ θεῖον, ᾧ ἡ ψ. προσ- 
ὡμοίωται; οὐ σῶμα, οὐ σχῆμα...οὐκ ἄλλο τι τοιοῦτον οὐδέν, δι᾿ ὧν ἡ 
ὑλικὴ κτίσις γνωρίζεται- ἀλλὰ..«νοερόν τι καὶ ἄδλον...εἰ τοίνυν τοιοῦ- 
τὸς ὃ χαρακτὴρ τοῦ ἀρχετύπου καταλαμβάνεται, ἀκόλουθον πάντως 
κατὰ τὸ εἶδος ἐκεῖνο μεμορφωμένην τὴν ψ. διὰ τῶν αὐτῶν χαρακτήρων 
ἐπιγνωσθῆναι' ὥστε καὶ ταύτην ἄῦλον τε εἶναι..«καὶ ἀσώματον τ. 
Ννβϑωμογί (ΜΝ. 46. 5ο00,0); κατ᾽ εἰκόνα εἶπεν, ἐπειδὴ ἄφθαρτον καὶ 
αὐτεξούσιον ἐποίησεν ὁ θεὸς τὴν ψ. Ἡοχ.άσεί.τ,.6(Μ.88.17570); Ὀὰΐ 
αἶξε. ἔτοτη ἱπηᾶρε δύο πνευμάτων διαφορὰς ἴσμεν ἡμεῖς, ὧν τὸ μὲν 
καλεῖται ψ.., τὸ δὲ μεῖζον μὲν τῆς ᾧ., θεοῦ δὲ εἰκὼν καὶ ὁμοίωσις" 
ἑκάτερα δὲ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις τοῖς πρώτοις ὑπῆρχεν, ἵνα τὸ μέν τι 
ὦσιν ὑλικοί, τὸ δὲ ἀνώτεροι τῆς ὕλης Ταῖ.ογαί.τ2(Ρ.12.10; Μ.6.8200); 
ΠδπσΘ τααβοη ἴοι [πε 500} 5 δχίβίεπος ἰβ ἴο ἀπἶἴιθε ἀϊνίπα ροοά- 
με95, τ Ν, υ55.αηῖρι. εἰ γος. (Μι46. το 54}; 2. ἀἰση!ν ἀπα Ῥεδαῖν οὗ 
801], ΟἸοπι. ῥαεά.53.6(ρ.257.18; Μ.8.6ο58); ψ. γὰρ παντὸς σώματος... 
πρᾶγμα τιμιώτερον, εἰ καὶ τὸ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος ψ. μὲν χωρεῖ 
οὐδαμῶς δὲ τὸ σῶμα ὈτιΟεἰς.8,4ο(ρ.26:.2,4; Μ.11.15808,0); μὴ ἁπλῶς 



, 
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τῇ νοερᾷ τῆς ψ. οὐσίᾳ πρόσχῃς,..«τίμιόν τι σκεῦός ἐστιν ἡ ἀθάνατος ᾧ. 
ΜαοιΑδρ λσηι,26.1τ(}1.34.676Ὰ}; τὴν,.«ᾧ., ὡς ἐκ θειοτέρων ἔχων ἧκεν, 
ἄλλῳ νομίζειν ὑποκεῖσθαι προσῆκον, καὶ θεῷ ὀφείλεσθαι παρ᾽ αὐτῆς 
χρέα τὰ πάντων χρεῶν πρεσβύτατα Β45..}.276(3.421Ά ; Μ,32.10128): 
ᾧ. ... τὴν ἐκ θεοῦ καὶ θείαν, καὶ τῆς ἄνωθεν εὐγενείας μετέχουσαν (τ. 
Να2.0».2.17(Μ.35.4258}; εἴ γε ἐνῆν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ τῆς 
ψ. κάλλος ἰδεῖν, κατεγέλασας ἄν τῶν σωματικῶν ὑποδειγμάτων (ἜΥν5. 
Τλάγ.τοτά(1.22Ὲ); ποῖ αἤεοίεα Ὀν εἰμαθ Οὐ αἴβθᾶβθ, 14. 2η}051.12.5 
(1.556); χτεβεοϊεα ἴῃ θοάν, 1α,1ο᾽.34.5 ἴῃ Μ1.(7.306Ὰ}; σοῃϑἰβηρ 
ἰὰχ νίττας, 14. Εμέγορ.2.17(3.4030); αἱ ψ. ἡμῶν συγγενεῖς εἰσι τῶν 
ἀγγέλων ϑενογ,εγεαὶ. τ. 3(Μ. 56.424}; ἐκ τοῦ κυρίου μέρους τῆς ὄψεως 
δεικνὺς τὸ ἀξίωμα τῆς ᾧ., ὅτι ἡγεῖται πάσης αὐτοῦ τῆς ὑποστάσεως 
Ῥτος..οη.2:7(Μ.8).1520); πᾶς ὅ κόσμος ψυχῆς οὐκ ἀντάξιος" 
ὁ μὲν γὰρ παροίχεται" ἡ δὲ ἄφθαρτος Το. (Ἰ]πππιι ῥα 5:.12(Μ.88, 1106}; 
3. αἰνίηε ἐπαννο!]ίηρσ, οἷ. ἀεις. «ας απΐριῶς, φμῶθ ὑϑγδὶ ὅγμι5 ας 
σαρίδηίαε ἐβηείμίμν ἐαράξες, πα αρρ βἰσ σμο ἱπἠαῆίανις, Οὐ. 
ῥνίρειτ, τ. 2(Ρ.17.27; Μ.11.122Ὰ}; ἐὉ.2.3.2{(ρ.1τό.4; τ800) ; ἐν τῇ ἐμῇ ψ. 
ὀφείλω ἔχειν ἔνδον μου τὸν Χριστόν 1α.ἤονι.5.6 ἐπ εγ.(ρ.36.21; Μ.13, 
4040); ἐν ταῖς γραφαῖς λέγεται, τὸ εἶναι τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ 
τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐν τῇ τοῦ ἀνθρώπου ψ. 1.8, τ(ρ.56.2; 2260); καϑαρὰν 
ἔχουσιν αὐτὴν τὴν ψ: καὶ ἀεὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν αὐτῇ κατοικεῖ ε1ῃ. 
ΣγΉ.ττ(ρ.128.1τ; Μ,τ8.2168) ; οἰκεέωσις δὲ πνεύματος πρὸς ψ. οὐχ ὁ 
διὰ τόπου προσεγγισμὸς...ἀλλ᾽ ὃ χωρισμὸς τῶν παθῶν, ἅπερ ἀπὸ τῆς 
πρὸς τὴν σάρκα φιλίας ὕστερον ἐπιγινόμενα τῇ ψ., τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ 
οἰκειότητος ἠλλοτρίωσε Βα5. δ) )}0ῖ7γ.23(3.2οΑ ; Μ.32. 1004}; τὴν περὶ θεοῦ 
ἔννοιαν, οἷον ἐν ναῷ τινι..«τῇ σαυτοῦ ψ. ἐνιδρυμένην ἔχοντα 1α.ῤ. 
146(3.227Α ; Μ.22.5968); πνεύματος ἁγίον.. «μετέλαβον ...σωτηριώδους 
πυρός.««λαμπρύνοντος δὲ τὴν ψ. τοῦτο μέλλει νῦν ἔρχεσθαι καὶ ἐφ᾽ ὑμᾶς" 
καὶ τὰς μὲν ἀκανθώδεις ὑμῶν ἁμαρτίας... «ἀναλίσκειν, τὰ δὲ τῆς ψ. ὑμῶν 
κτῆμα τὸ τίμιον ἔτι λαμπρύνειν Ογτ. ΗΠ εαἰδεῖε, τΊ.τ5; ἐνοικεῖ... «ἡ θεία 
τριὰς ἐν τῇ καθαρῶς ἐχούσῃ ψ. Μας. Αϑρ,οανγτ.28(}1.324.9324). 

Β. 15 ἀϊδέατρεαπος ΓΠὨγουρῇ βίη; 1. βίῃ ποῖ πβίαγαὶ ἰο 508], θὰϊ 
ΤΩΓΠΘΥ 8 ἀϊβεαβα πάθη... ἃ δὴ ψυχῆς νόσοι ΟἸοτα, ῥγο. ττ(ρ.81.17; Μ. 
8,2338); 1 ῥαεά.τ.8(ρ.128.12; Μ.8.3280); εἰσὶ,.«παρ΄. ἡμῖν αἱ ἀρεταὶ 
κατὰ φύσιν, πρὸς ἃς οἰκείωσις τῆς ψᾧ. οὐκ ἐκ διδασκαλίας ἀνθρώπων, 
ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως ἐνυπάρχει. ὡς γὰρ οὐδεὶς ἡμᾶς λόγος 
διδάσκει τὴν νόσον μισεῖν, ἀλλ’ αὐτόματον ἔχομεν τὴν πρὸς τὰ λυποῦντα 
διαβολήν" οὕτω καὶ τῇ ψ. ἔστι τις ἀδίδακτος ἔκκλισις τοῦ κακοῦ, 
κακὸν δὲ πᾶν ἀρρωστία ψυχῆς Βαβ.ἠδχ.ο.4(1.820.,Ὲ; Μ.20.1068,0); 
ψ ... ἐποίησεν ὁ θεός, οὐχὶ δὲ ἁμαρτίαν: ἐκακώθη δὲ ἡ ψ., παρα- 
τραπεῖσα τοῦ κατὰ φύσιν Ια. ἐοτ. 9. 6(2. 18ε; Μ. 31. 2448); ̓ οἷ 1δ.0. 5788; 
Μ.5341τ0); ψ. τίς εἶναι λέγει κακάς; εἰ μέν, ὅτι συγγΐίνονται κακοῖς 
προνοητικῶς..«τοῦτο οὐ κακόν, ἀλλ᾽ ἀγαθόν. ..εἰ δὲ τὸ κακύνεσθαι ᾧ. 
ῴαμεν, ἐν τίνι κακύνονται, εἰ μὴ ἐν τῇ τῶν ἀγαθῶν ἕξεων. .«ἐλλείψει; 
Ὠϊοσ. Ατ. 4....4.24(Μ.3.7251}.-7284}; ἄρα ἡ ψ. τῶν κακῶν αἰτία, καθάπερ 
τὸ πῦρ τοῦ θερμαίνειν...ἣ ἀγαθὴ μὲν ἡ τῆς ψ. φύσις, ταῖς δὲ ἐνεργείαις, 
ποτὲ μὲν οὕτως ἔχει, ποτὲ οὕτως; εἰ μὲν φύσει καὶ τὸ εἶναι αὐτῆς 
κακόν, καὶ πόθεν αὐτῇ τὸ εἶναι; ἢ ἐκ τῆς δημιουργικῆς τῶν ὅλων ὄντων 
ἀγαθῆς αἰτίας ; ἀλλ᾽ εἰ ἐκ ταύτης, πῶς κατ᾽ οὐσίαν κακὸν ; 1ὁ.4.3ο(732Ὰ}}; 
2. οιι565 ἰθδαϊηρ 508} ᾿πἴο 51 κάθοδον αὐτῇ [36. ἀκολασίᾳ] διδόντες 
εἰς ψ. διὰ τῶν αἰσθήσεων (Ἰ]οτη. ῥαεά4.2.δίρ.τογ.το; Μ.8.4738); 10.3. 
ττ(ρ.266.22; 6284); αἱ τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν ἀναδόσεις καχεξίαν 
προοτρίβονται ψυχῇ, κατασκεδαννύουσαι τὰ εἴδωλα τῆς ἡδονῆς ἐπί- 
πρόσθε τῆς ᾧ. ἐπισκοτοῦσι γοῦν τῷ φωτὶ τῷ νοερῷ ἐπισπωμένης τῆς 
ᾧ. τὰς ἐκ τῆς ἐπιθυμίας ἀναδόσεις 14.5}».2.2ο(ρ.175.26{.; Μ.8. τού 4,8}; 
ἰα.φ.ἄ.5.2ο(ρ.172.25; Μ.9.6240); Ο τ, [5.52 τη [».(Ρ.257.26; Μ.13. 
6368) οἷ(. 5. αἴσθησις ; δεῖξαι τῆς τρυφῆς τὴν ἀηδίαν, καὶ τὴν ζημίαν... 
τὰς νόσους καταλέγοντα ὅσας ἐναπομόργνυται τῇ ψ. πολλῷ πλείους καὶ 
χαλεπωτέρας οὔσας τῶν σωματικῶν (Πγγβυυῖνρ.τ(1.3258); τὰ φαιδρά 
σε τῆς γῆς μὴ τερπέτω,... .«ἄγκιστρα γάρ ἐστι τὴν ψ. ὡς ἰχθὺν δελεάζοντα 
ΝΙ] ςοηξ. Ζοί Μ,79.12410}; διὰ τεσσάρων πραγμάτων ἡ ψ. μιαΐνεται" 
διὰ τὸ περιπατεῖν ἐν πόλει, καὶ μὴ φυλάττειν τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ τὸ 
ἔχειν φιλίαν μετὰ γυναικὸς ὅλως, καὶ τὸ ἔχειν φιλίαν μετὰ τῶν ἐνδόξων 
τοῦ κόσμον, καὶ τὸ ἀγαπῆσαι τοὺς κατὰ σάρκα γονεῖς ἐν ὁμιλίαις. .«διὰ 
τεσσάρων πραγμάτων σκοτίζεται ἡ ψ." διὰ τοῦ μισῆσαι τὸν πλησίον, 
καὶ ἐξουδενῶσαι, καὶ ζηλῶσαι, καὶ γογγύσαι, διὰ τεσσάρων πραγμάτων 
γίνεται ἔρημος ἡ ψ." διὰ τὸ περιέρχεσθαι ἀπὰ τόπου εἰς τόπον, «καὶ 
ἀγαπῆσαι τὸν περισπασμόν, καὶ ἀγαπῆσαι τὴν ὕλην, καὶ διὰ κνιπείαν 
ἘἜξα!85 07.}7; τὸ ἀγαπᾶν τὴν χρείαν τοῦ κόσμου ποιεῖ τὴν ψ. σκοτισθῆναι 
1δ.16; ἀρχὴ κακῶν τῇ ψ. ἡ φιλαυτίᾳ γέγονεν ΤῊ]. ἐφη1.2.4(31.01.143]8)}; 
πονηρὸν ἔργον ψ. λογικῆς, καταλιμπάνειν τὸν κτίσαντα, καὶ λατρεύειν 
τῷ σώματι 1.2.1(14370) ; νίενν [Πτ θοὰν 1156]{15 σαπι58 οἱ 5[π ἴο 508], 
8ἃ5 ΟΥΙΡ ΠΙϑ5 πηϑιπίϑ]η, ἘρΡΙρΒ, Παογ. 64. 2(ρ, 433.20; Μ.41.11360); τῷ. 
64. 2(ρ.482.5; 11574}; ν. ἁμαρτία; τίς οὖν ἀκριβής ἐστιν ἀντίδικος ;...- 
τὸ σῶμα τῆς τὴς οὗτος ἀντίδικός ἐστι τοῦ ἐν σοὶ πνεύματος Τ( τυ. 
Ἡενοίά.5(8.290Ὲ); ποΐ σεπετγα ν με] δηα ἜΧΡΥΈ551]ν ἀεπῖθα ον, ὈΥ 

1540 ψυχή 
Ομυγβιάονι.30.0 τη τ ον.(το.3768); οἵ. ποῦ γὰρ καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ σὰρξ 
ἁμαρτῆσαι δυνήσεται ἐὰν μὴ τὴν ψ. ἔχῃ προηγουμένην;.. «ὥσπερ γὰρ 
ζεῦγος βοῶν λυθέντων ἀπ᾿ ἀλλήλων τοῦ ζυγοῦ, οὐδέτερος αὐτῶν κατ᾽ 
ἰδίαν ἀροῦν δύναται" οὕτως οὐδὲ ψ. καὶ σῶμα, λυθέντα τῆς συζυγίας, 
καθ᾽ ἑαυτὰ ποιῆσαί τι δύναται ὕ [υϑῖ,[γ.γες.8(Μ.6.1584}0); τὸ σῶμα οὐχ 
ἁμαρτάνει καθ᾽ ἑαυτό, ἀλλὰ διὰ τοῦ σώματος ἡ ψ. Ογτ.Η.«ὐἰδεῖ.4.23 
3, σΟΠΒΘΟΠΘΠ6ΕΒ5 Οἱ 5ἰ ἢ; 8. ΞΟρυβ ΟΝ ἔτοπι σοά 8πα ρτασε πτέρωσις 
γὰρ ἡ τῆς ψ. πνεῦμα τὸ τέλειον, ὅπερ ἀπορρίψασα διὰ τὴν ἁμαρτίαν 
ἔπτηξεν ὥσπερ νεοσσὸς καὶ χαμαιπετὴς ἐγένετο Ἴ αἴιογαί. 2ο(ρ.22,12; 
Μ.6.8ς24}; εἰς δὲ ἀκάθαρτον ᾧ. θεοῦ χάρις οὐ παραδύεται (Ἰετηφ,ἀ.5.16 

(ρ.1γσ.1; Μι,0.6200) ; οὔτε ψᾧ. ταῖς βιωτικαῖς προειλημμένην μερίμναις, 
καὶ τοῖς ἐκ τοῦ φρονήματος τῆς σαρκὸς ἐπισκοτουμένην πάθεσι, δυνατὸν 
ὑποδέξασθαι τοῦ ἁγίου πνεύματος τὰς ἐλλάμψεις Βα5..}.21το.6(3.3170: 
Μ.32.7718});} Ψ. γὰρ ἡ ἀκμὴν ζῶσα ἐν τῷ..«σκότει τῆς ἁμαρτίας... 
οὐκ ἔστι τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ΜαςιΛερ δον. τ.6(Μ.34.4560); 
Β. ψνεακθηϊηρ οἵ 115 βόοννεῖβ, βιε τ ἶν, οἷο, πᾶσα ψᾧ. ἡ μὴ ἡλισμένη τῷ 
ἁγίῳ πνεύματι... σέσηπται, καὶ δυσωδίας πολλῆς λογισμῶν πονηρῶν 
ἐμπέπλησται...«καὶ τῶν παθῶν τῶν ἐν τοιαύτῃ ᾧ. ἐνοικούντων 1ῤ. 
τ. 5.456}; (ῃγνβ.λοῖμ. 4.1 τὸ σιον 1(3.1300}; 1ᾳ. [61.2.3 τ ΤΠ (αι. 
ἽΔ4ΟΕ); 14 ποη. 10. 5 τῷ ΒΟΉ, (0.526},Ε); ας. ματα δηπρ 8π6 ἀδϑῖῇ ὅρα 
ὅτι ἔστιν τις καὶ ψ. νεκρουμένη τὰ μέλη, ὧστε μὴ αἰσθάνεσθαι ἀπὸ τῶν 
μαστίγων, κἂν ἐπίπονα προσφέρηταί τινα, δεινὰ προσφέρεται, ἀλλ᾽ οὐκ 
αἰσθανθήσεται ἡ δεῖνα ψ., ἄλλη δὲ αἰσθανθήσεται Οτ( πορι.6.2 ἡ 76. 
(Ρ.49.148.; Μ.13.2250}; τοῖ, Με,13: εἴ, αὕτη ἡ πέτρα ἀνθρωπίνη ἐστὶ 
ᾧ. διὰ τὴν ἀμέλειαν σκληρυνθεῖσα Ἰᾶῥγίης.3.1.14{0ρ.210.4; Μιχ.276Ὰ}; 
ψ. δὲ ἡ ἁμαρτάνουσα αὐτὴ ἀποθανεῖται, καὶ ἡμεῖς ἐροῦμεν αὐτὴν 
θνητήν 14. .}ο. τλιδτι(το; Ρ.293. 13; Ν.14. διό); ὁ ᾿δὰμ παραβὰς τὴν 
ἐντολὴν τοῦ θεοῦ. ""ἐπώλησεν ἑαυτὸν τῷ διαβόλῳ' καὶ ἐνεδύσατο τὴν ᾧ. 
ὁ πονηρός... τούτου τοίνυν ἕνεκεν σῶμα λέγεται ἡ ψ. τοῦ σκότους τῆς 
πονηρίας Μας.Αςρ ἀοηπ.1.7(Μ.34.4574}; πᾶσα γὰρ ἁμαρτία, θάνατός 
ἐστι ψᾧ. Οτ.Νὰ2Ζ.ον.37.22(Ν}.36.3088); ὁ δὲ τῆς ᾧ. [53ς, θάνατος... 
φοβερός. οὐ γὰρ ἐὰν διαλυθῇ, καθάπερ τὸ σῶμα αὐτὴν παραπέμπει, 
ἀλλὰ καταδεθεῖσαν πάλιν ἀφθάρτῳ σώματι, εἰς τὸ πῦρ ἐμβιβάζει 
ἄσβεστον. οὗτος τοίνυν ἐστὶν ὁ ᾧ. θάνατος. ὥσπερ οὖν ἐστι ψᾧ. θάνατος, 
οὕτω καὶ σφαγὴ ψ. τί ἐστι ψ. σφαγή; καὶ αὐτὸ νέκρωσις. τέ δὲ νέκρωσις 
ψ.; ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα τότε νεκροῦται, ὅταν ἔρημον αὐτὸ καταλίπῃ τῆς 
οἰκείας ἐνεργείας ἡ ψ." οὕτω καὶ ἡ ψ. τότε νεκροῦται, ὅταν ἔρημον 
αὐτὴν καταλίπῃ τῆς οἰκείας ἐνεργείας τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον (Ἤγγβ. μόνη, 
78.321 ΕΡΑ (ττ.1308,0); οἵ ἐδ.18,2(1204}; ἸΙάἀοηπχο. τ σδη.(4.161}); 
ΙΔ ἐχριΐῃ ΞΟ  Ζο(ς. 3688); ΡΑ]] νυ ὐγγς.8(ρΡ.47).27; Μ.417.28); πεπωρω- 
μένη ψ. μαστιζομένη οὐκ αἰσθάνεται, καὶ εἰς συναίσθησιν ἐλθεῖν τοῦ 
εὐεργέτου οὐκ ἀνέχεται ΤῊΔ].εεηϊ.2.61(Ν.01.14448}; 1ὁ.2.64(14440}; 
Ποτεϑν 85 ἀδαῖῇῃ οἱ βοὺ}, {8Β8.3..15.233(1τ55όὰ; Μ.30.5250); 4. εἰτυρρΙα 
οἷ 501} ψΨΙΠ δνῈ ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν ἀγωνιζομένων θέατρον τῶν πονηρῶν 
πνευμάτων παλαιόντων τῇ ψ., καὶ θεοῦ καὶ ἀγγέλων θεωρούντων τὸν 
ἀγῶνα- λοιπὸν καθ᾽ ἑκάστην ὥραν κτίζονται ὑπὸ τῆς ψ. πολλοὶ λογισμοὶ 
νεαροί: ὁμοίως καὶ ὑπὸ τῆς κακίας ἔνδον. καὶ γὰρ ἡ ψ. πολλοὺς 
ἀποκρύφους ἔχει λογισμούς...καὶ αὐτὴ ἡ κακία λογισμοὺς ἔχει πολλούς 
«καὶ καθ᾽ ὥραν γεννᾷ λογιομοὺς νεαροὺς κατὰ τῆς ψ. καὶ γὰρ ὁ νοῦς 
ἡνίοχός ἐστι καὶ ζεύγνυσι τὸ ἅρμα τῆς ψ. κατέχων ἡνίας τῶν λογισμῶν' 
καὶ ὧδε τρέχει κατὰ τοῦ ἅρματος τοῦ σατανᾶ, ὅπου καὶ αὐτὸς ἔζευξε 
κατὰ τῆς ψ. Μας,. Αδρ,ἠολη. 40. (Μ.34.1658); ἀδύνατον ψ. δι᾽ ἑαυτῆς... 
διαπεράσαι τὴν πικρὰν θάλασσαν τῆς ἁμαρτίας... εἰ μὴ τὸ ἐλαφρὸν... «τοῦ 
Χριστοῦ πνεῦμα δέξεται 1.44.6(Ἴ810); τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἀεὶ 
ἀντιπραττόντων τῇ τῶν ᾧ. σωτηρίᾳ ῬΑ}}.ν ΟἿγγς.τ2(ρ.72.32; Μ.47.41); 
5. ροοά 84Π4 84 5015 σοπίταβιεα τὴν μὲν τοῦ φαύλου. .«ἐν τῇ κακίᾳ 
ψ. φήσομεν καταλείπεσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, τὴν δὲ τοῦ βουλομένου ζῆν 
κατ᾽ ἀρετὴν..«ἀποφανούμεθα πληροῦσθαι ἢ μετέχειν θείον πνεύματος 
Οτ εἶς5.4.5(0.278.2; Μ.1τ.το36Ὰ}; οἶδα ψ. οἰκουμένην, οἶδα ψ. ἔρημον. 
εἰ γὰρ οὐκ ἔχει τὸν θεόν, (εἶδ οὐκ ἔχει τὸν Χριστὸν...εἰ οὐκ ἔχει 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ψ., ἔρημός ἐστιν. οἰκουμένη δέ ἐστιν, ὅτε πε- 
πλήρωται θεοῦ, ὅτε ἔχει τὸν Χριστόν, ὅτε πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἐν αὐτῇ 
1ά μονι. δι. τῷ ἐγ (ρ.5ς.21}Π[; Μ.χ3.3360); αἱ μὲν σωμασκοῦσαι ψᾧ. τὸν 
αἰσθητὸν τουτονὶ κόσμον ἀμφὶ τὸν τράχηλον τὸν ἔξω τῆς σαρκὸς 
περιτιθέασι πρὸς ἀπάτην τῶν θεωμένων, αἱ δὲ ἀἁγνεύουσαι ἔνδοθεν 
ἔμπαλιν τὸν κόσμον ἐξάπτονται ἤε1.5γη:}..2(0.73.6; Μ,18,1288}; 

᾿ ᾧ., ἢ κηρὸς ὡς φιλόθεος, ἢ πηλός, ὡς φιλόῦλος.. «πᾶσα ψ. φιλόῦλος... 
ἀπὸ θεοῦ νουθετουμένη, καὶ ὡς πηλὸς κατὰ γνώμην ἀντιτυποῦσαᾳ 
σκληρύνεται...-πᾶσα δὲ φιλόθεος, ὡς κηρὸς ἁπαλύνεται, καὶ τοὺς τῶν 
θείων τύπους... εἰσδεχομένη, γίνεται θεοῦ κατοικητήριον ἐν πνεύματι 
Μαχ.εαρ τἐοοῖ τ. τ2(Μι90. το888). 

Ὁ, 5ο]}5 ψὰν ἴο ρεηβοιοη; 1. ἴθ ὈδρΊΠπηρ; 8. ὈΔΡΙ51:η8) 
ΘΧΟΥΟΙΘῚΒ δηα [Δ ἄνευ ἐπορκισμῶν οὐ δύναται καθαρθῆναι ψ.. 
τῶν ἐπορκιζόντων διὰ πνεύματος θείου ἐμβαλλόντων τὸν φόβον, καὶ 
ὥσπερ ἐν χώνῃ, τῷ σώματι, τὴν ψ. ἀναξζωπυρούντων" φεύγει μὲν ὁ 
ἐχθρὸς δαίμων...καὶ λοιπὸν ἡ Ψ. καθαρθεῖσα τῶν ἁμαρτημάτων ἔχει 



δ Ν᾿ 

ψυχή 
τὴν σωτηρίαν νΥ, Η ῥγοςαϊδε.Ο1 ἀναγέννησιν δὲ οὐ σωμάτων λέγω, 
ἀλλὰ ψυχῆς τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν. τὰ μὲν γὰρ σώματα διὰ τῶν 
φαινομένων γονέων γεννῶνται, αἱ δὲ ᾧ. διὰ τῆς πίστεως ἀναγεννῶνται 
α εαἰδεΐ,.1.2; ἢ. ταρειΐδπορ εἴ τίς γε ἑκανός ἐστι κινῆσαι ᾧ. ἀκροατοῦ 

μάλιστα ἡμαρτηκότος, τοιούτους εὔχεται λόγους λέγειν, οἵτινες ἀπὸ 
δυνάμεως ..«ἀπαγγελλόμενοι ἱερῶν σείσουσι τὴν ᾧ. τοῦ ἀκούοντος 
καὶ κινήσουσιν ἐπὶ πένθος ΟΥ.Πο᾽".20.6 τῃ 6}.(ρ.τ86.68:,, Μ.13. 5138); 
ὁ τὰ τοιαῦτα δάκρνα 56. οἵ τϑρεηΐβηςϑ] σταλάζων, οὐδὲν ἡγεῖται 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ πάσης πολιορκίας ἀπαλλάττει τὴν ᾧ., τοῦ ἡλίου 
λαμπροτέραν καθίστησι τὴν διάνοιαν (ἢ γγϑ. χροΐ ᾿ς.6(5.460); 
ς. [Ὠχουρῃ Ῥϑββίοη δα Ἐχϑιηρὶα οἵ (εῖϑί τοῦ πάθους, οὗ ἔπαθεν 
ὑπὲρ τῶν καθαιρομένων τὰς ψ. ἀπὸ πάσης πονηρίας ἀνθρώπων Ταβῖ. 
ταί, 4τ.τ(1.6.5648); τὰς ᾷἄδου διαρρήξας [5.. (ΠΤΙ51} πύλας ἐπὶ τὴν 
πεπλανημένην εἰσῆλθε ψ., ἑαυτὸν ὑπόδειγμα ταύτῃ θέμενος, δι᾿ οὗ 
δυνατὸν αὐτῇ ἔσται πρὸς μέτρον ἡλικίας πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ 
πνεύματος καταντῆσαι ἤθο. Δερ.βαὶ, τ8(}}.34.8808); τὴν ἡμετέραν ψ. 
προσερχομένην τῷ ἀληθινῷ ἀρχιερεῖ Χριστῷ, δεῖ τυθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
τῷ φρονήματι ἀποθανεῖν, καὶ...τῇ ἁμαρτίᾳ Ἰα ἑκοη.τ.6(Ν.524.4560);. 
2. Ἰηβίσαμηθπίβ ἀπ τιϑδὴβ οὗ 115 ῬΥΌρΥΘ58; 8. μεὶρ ρίνεῃ ὃν Ὁοά 
συνεξάπτει δὲ ἡ γραφὴ τὸ ζώπυρον τῆς ψ. καὶ συντείνει τὸ οἰκεῖον 
ὄμμα πρὸς θεωρίαν (Ἰοτη,Ξἐγ.1.τίρ.8.11; Μ.8. 6974); : 1.2. ττίρ, 130.7; 
9851); Μας. ΔΑοριποηι4τ.2(Ν, 34. 7όβρ. 7604); ὥσπερ γὰρ ἵππος, ἕως 
μὲν ἂν ἐν ταῖς ὅλαις τοῖς ἀγρίοις ζώοις συννέμηται, ἀνυπότακτος 
ἀνθρώποις ἐστίν: ἐπὰν δὲ πρὸς τὸ ἡμερωθῆναι κρατηθῇ, προτιθέασιν 
αὐτῷ βαρὺν χαλινόν, ἕως οὗ μάθῃ εὐτάκτως..«περιπατεῖν- εἶτα γυμνά- 
ζεται ὑπὸ ἐμπείρου καθιστοῦ, ἵνα καὶ εἰς πόλεμον εὔχρηστος γένηται... 
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ψ. ἀπὸ τῆς παραβάσεως οὖσα ἀγρία καὶ 
ἀνυπότακτος, ἐν ἐρημίᾳ τοῦ κόσμου πελάζεται μετὰ θηρίων.. ὅταν δὲ 
ἀκούσῃ λόγον θεοῦ, καὶ πιστεύσῃ, χαλιναγωγουμένη ὑπὸ τοῦ πνεύματος, 
ἀποτίθεται τὸν ἄγριον ἦθος.. ἡνιοχουμένη ὑπὸ τοῦ ἐπιβάτου Χριστοῦ 
οὕτως ἦ ψ, ἐνδυομένη τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, ...διδάσκεται 
πολεμεῖν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῖς 1.23.2(661.,8)}; ΝΠ. ρ}.1.132(}1.70. 
1404); λήψῃ θεὸν τὰν τῆς σῆς ψ. κατέχοντα οἴακα, καὶ ἀκινδύνως κυβερ- 
νῶντά σε [0.(}Ππ|.5εαἰ, 28 (ΜΝ }.88,11330); ἀϊν]η6--πυτήδη οο-ορογαίίοη 
τῆς ψ. τίς ἐστιν εὐθηνία τῆς πεπληρωμένης παντοδαπῶν ἔργων" ἣν 
πρῶτον μὲν γεωργηθῆναι δεῖ φιλοπόνως, καὶ τότε ταῖς ἀφθόνοις τῶν 
οὐρανίων ὑδάτων ἐπιρροίαις πιανθῆναι, ὥστε καρποφορῆσαι Βα5.ἤ0η1. 
ἡη Ἐς. λρίι. 1280; Μ.29.2168);. Ὁ. νίχίας ᾧ, δὲ αὔξειν διὰ πίστεως 
καὶ γνώσεως (δὴ. 5ἐγ.3.4{Ρ.2οϑ, 9; Μ.8, 1132); ἐδ. τ.12(0.370.26; Μ.ο. 
1208); προκοπὴ γὰρ ψ., προκοπὴ ταπεινώσεως ΒΆ5.7 ΕΗ τοί. 2118; 
Μ.31.0481λ); ἐλεημοσύνη καὶ ἡ. περὶ τοὺς πένητας δαψίλεια' τοῦτο 
τὸ μέγιστον τῆς ᾧ. περιβόλαιον (Ὠγνβ,λονι.21.6 τη Οδη. (4. του) ; 

, Ε » 

τέσσαρες ἀρεταί εἰσιν αἱ ἁγνίζουσαι τὴν ᾧ., ἡ σιωπή, καὶ τὸ φύλαξαι 
τὰς ἐντολάς, καὶ ἡ στενοχωρία, καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη..-«τέσσαρες ἀρεταὶ 
περιτειχίζουσι τὴν ψ. ... ὁ ἔλεος, καὶ ἡ ἀοργησία, καὶ ἡ μακροθυμία, καὶ 
τὸ ἀποτινάξαι πάντα οπόρον ἐπερχόμενον τῆς ἁμαρτίας ἘΞ81Ὰ5 07. 
ΕΧΕΡ, χα: 21 διδάσκει ἡμᾶς...«ἡ γραφή, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θεοῦ παρα- 
σκευάζει τὴν ψ. φυλάττειν τὰς ἐντολάς, καὶ διὰ τῶν ἐντολῶν οἰκοδομεῖται 
ὦ τῆς ψᾧ. οἶκος..«πῶς δὲ οἰκοδομεῖται ὃ οἶκος τῆς ᾧ., ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ 
οἴκου δυνάμεθα μαθεῖν...χρήζει γὰρ ὁ θέλων οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον 
τοῦτον, πανταχόθεν ἀσφαλίσασθαι αὐτόν... οὕτως ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῆς ᾧ. 
χρήζει γὰρ ὃ ἄνθρωπος μηδενὸς μέρους τῆς οἰκοδομίας αὐτοῦ ἀμελεῖν 
ἰλοτ.ἀοεὶ.τ4{Μ.88.177324.,8}; ἀγάπη καὶ ἐγκράτεια ψ. καθαίρουσι ΤῊΔΙ]. 
ἐθηἰ.τουτ(  ΟΣ.14204) ; ἡ δὲ τῶν ἐντολῶν τήρησις, ψ. ποιεῖ τὴν κάθαρσιν 
1Ὁ.2.71{(14454}; ρταοῖοθ οὗ νἱχίπα δίηρ παΐατα] ἴο 8508], Βαβι ψεσ, 9.4 
(1.82 ; Μ.29.τοῦο) ; Ο. ἀϑοθ ἰοἴβπι κενοῦ τῆς ὕλης τὴν ψ. ἡ νηστεία καὶ 
καθαρὰν καὶ κούφην οὖν καὶ τῷ σώματι παρίστησι τοῖς θείοις λόγοις 
Οἰδμι. δε. τ4{(ρ.140.28; Μ.0.70 54}; οὐκ ἀγαθὸν τῇ ψ. αἰσθητὸν βρῶμα ἢ 
πόμα. ἡ γὰρ σὰρξ προστρεφομένη πολεμεῖ τῇ ψ. Του, ΑἹ, ἐν. {(ρ.224.3}; 
τὴν σεαυτοῦ ψ. ἀσφαλίζου, νηστείαις, προσευχαῖς, ἐλεημοσύναις ὕντ,Η, 
εαἰσεΐ,.4.37; κάθαροις δὲ ψ. ... τὰς διὰ τῶν αἰσθήσεων ἡδονὰς ἀτιμάζειν 
Βαβ,ἰερ. ἰτὺ, ρεμὲ.Ἰ(2.τβ1Ὲ ; ΝΜ. 24τιβδτο) ; ἡσυχία οὖν ἀρχὴ καθάρσεως τῇ 
ᾧ., μήτε γλώττης λαλούσης τὰ τῶν ἀνθρώπων, μήτε ὀφθαλμῶν εὐχροίας 
σωμάτων καὶ συμμετρίας περισκοπούντων, μήτε ἀκοῆς τὸν τόνον τῆς 
ᾧ. ἐκλυούσης ἐν ἀκροάμασι μελῶν πρὸς ἡδονὴν πεποιημένων μήτε 
ῥήμασιν εὐτραπελῶν καὶ γελοιαστῶν ἀνθρώπων, ὃ μάλιστα λύειν τῆς ψ. 
τὸν τόνον πέφυκε ἴἅ,6.2. 2(3. 20; Μ. 32. 2284}; ἃ. ΡΥΘΥΕΙ Δηἃ γνῶσις: 
ἡ γνῶσις ἰδίωμα ψ. τυγχάνει λογικῆς εἰς τοῦτο ἀσκουμένης, ἵνα διὰ τῆς 
γνώσεως εἰς ἀθανασίαν ἐπιγραφῇ ΟἸεπι. 5 7.6. δίρ.466.12 ; Μ.9.2 800) ; 
ἐν.7.7(0.29.28.; 4530); ἄγονοι.. «ἐπὶ πολὺ γεγενημέναι ψ., ἠσθημέναι 
τῆς στειρώσεως τῶν ἰδίων ἡγεμονικῶν καὶ τῆς ἀγονίας τοῦ νοῦ ἑαυτῶν, 
ἀπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος διὰ ἐπιμόνου εὐχῆς κυήσασαι σωτηρίους 
λόγους, θεωρημάτων ἀληθείας πεπληρωμένους, γεγεννήκασιν ΟΥ.0γ.13. 3 

(Ρ.327.7; Μ ΤΙ 4564); 1Ὁ.13.5(ρ.330.4.; 4594); ἡ εὐχὴ καλὴ μὲν καὶ 
καθ᾽ ἑαυτήν" καλλίων δὲ. "γίνεται, ὅταν μετὰ. --ξεούσης ψ. ἀναφέρηται, 
ὅταν θυμιατήριον ἡ ψ. γένηται καὶ πῦρ ἀνάπτῃ σφοδρόν (ΠΥγ5.6α. 1 

1550 
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ψυχή 
Ἐς ταοίς.4314Ὰ); φέγγος ψυχῆς ἡ γνῶσίς ἐστιν ἼΠ 5], ἐοη τ κα (Μ 01. 
14320); 1δ.2.2(14378); τέλος γὰρ τῆς κατὰ ψυχὴν λογικῆς ἐνεργείας, ἡ 
ἀληθὴς γνῶσίς ἐστι ΜΆΧ.Φρ.ατ(Μ.οΙ.6254}); 6. (οπρΙθ 008 εἰς ταῦτα 
δὲ τὰ μέτρα ψ. ἐλθεῖν, οὔτε ὑφ᾽ ἕν, οὔτε ἀδοκιμάστως ἐστίν, ἀλλὰ διὰ 
πόνων πολλῶν καὶ ἀγώνων, καὶ χρόνων καὶ σπουδῆς, μετὰ δοκιμασίας 
καὶ πειρασμῶν ποικίλων τὴν πνευματικὴν αὔξησιν. «λαμβάνει ποι Λερ. 
ἤονπ.το. (Μ.34.5440}; ψ. ζέουσα.. οὐχ ὑπό τινων κωλυτικῶν ἐμποδί- 
ζεται τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ἐπιδείξασθαι, ἀλλὰ καὶ δι᾽ αὐτῶν μάλιστα 
τῶν κωλυόντων ἐπὶ πλεῖον αἴρεται (Ὠγγ5.ἢο»1.43.2 ἴῃ Οδη.(4.4370)} 
πλεῖστα χαρίσματα θεῖα μετὰ τὴν συνοχὴν καὶ τὴν θλῖψιν εὑρίσκομεν ἐν 

. τῇ ψ. κυϊσκόμενα ΝΙ].6Ρ}.3.τ82(}1.70. 4600} ; ἰα,πίορ. τοί Μ.70.11178} 
Ζ. τες ἀοοίσηδ 85 5015 [οοα ὃ γάρ ἐστιν ἐν σώματι τροφή, τοῦτο ἐν 
ψ. λόγος τ. Να2Ζ.07.17.1τ(Μ.35.965Ὰ}; 12Ὁ.42.8(Μ.36.4688), ὥσπερ γὰρ 
τρέφεται τὰ σώματα, οὕτω τρέφεται καὶ ἡ ψ." ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα ἄρτῳ, 
ἡ δὲ ᾧ. λόγῳ (ΟὮγνϑ. λσρε 4.1 τ 5.6: 1(6.1210}; ἡ ψ. χρήζει τῆς 
πνευματικῆς τροφῆς Ἰά βονι.4.6 τ (δΉ.(4.208); καθάπερ ἐφ᾽ ἑκάστης 
ἡμέρας τῷ σώματι τὴν τροφὴν χορηγεῖς...οοὕτω καὶ τὴν ψ. μὴ περιορᾷν 
λιμῷ φθειρομένην, καὶ παρέχειν αὐτῇ τὴν κατάλληλον τροφὴν τὴν ἐκ τῆς 
τῶν γραφῶν ἀναγνώσεως 1δ.21,6 (10 11}; ὥσπερ γὰρ τρέφεται σῶμα, 
οὕτω τρέφεται καὶ ψᾧ. .-. ταύτην οὖν λέγει τὴν τροφήν, τὴν διὰ τοῦ λόγον 
διδασκαλέαν, τὴν παίδευσιν, τὴν φιλοσοφίαν 11.ἐχριη Ῥσιττοίς.2728); 
οὐ δίκαιόν ἐστιν..«τὴν τῆς ψ, βρῶσιν καταλιπόντας, τὸ σῶμα πρὸ τῆς 
ψ. διαναπαῦσαι Τιδοητ. Ν.ν, 70. ̓ ζἰδοηι.τ(0.7.τοῖ.); 3. βου} 5. νὰν ΠΌΤ 
16 βθηβῖθ]8 το ἐπα βρίσιἔπ84] πα ἔτοτη αἰβοισγθῖνα Γπουρῆΐ ἴο σοη- 
τε ρ]ϑἐίοηῃ γυμνάσιον μέν φαμεν εἶναι τῆς ψ, τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν, 
τέλος δὲ τὴν θείαν Οτ.(οἰ5.6.13(ρ.83.17; Μ.11.13008}; οὐ ταὐτόν ἐστι 
νοσοῦντας τὴν ψ. ἐπὶ θεραπείαν καλεῖν καὶ ὑγιαίνοντας ἐπὶ τὴν τῶν 
θειοτέρων γνῶσιν καὶ ἐπιστήμην. καὶ ἡμεῖς δὲ ἀμφότερα ταῦτα 
γινώσκοντες, κατ᾽ ἀρχὰς μὲν προκαλούμενοι ἐπὶ τὸ θεραπευθῆναι τοὺς 
ἀνθρώπους..«ἐπὰν δὲ οἱ προκόπτοντες τῶν προτραπέντων παραστήσωσι 
τὸ κεκαθάρθαι ὑπὰ τοῦ λόγου καὶ ὅση δύναμις βέλτιον βεβιωκέναι, τὸ 
τηνικάδε καλοῦμεν αὐτοὺς ἐπὶ τὰς “παρ' ἡμῖν τελετάς τ. 3, ποίρ. 254.4: 
9970); ἡ ἡ γὰρ ᾧ. συντραφεῖσα σώματι... ἀπὸ τῶν ὁρωμένων ἐπὶ τὰ 
νοητὰ χειραγωγηθῆναι ἐδεῖτο. ὅθεν καὶ τοῖς προφήταις περὶ θεοῦ 
διαλεγομένοις ἐγένετο χρεία ἀνθρωπίνων μνησθῆναι μελῶν. .«ἵνα τὴν 
αἰσθητοῖς συντραφεῖσαν ᾧ. ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων τὰ ὑπὲρ “ἄνθρωπον 
παιδεύσωσι δόγματα Οπυνβ. ἔαρ. Τῃ Ἐπ5.43(5. 1498, Β); ὅταν ἡμῶν ἡ ψ. 
ταῖς γοεραῖς ἐνεργείαις ἐπὶ τὰ νοητὰ κινεῖται, περιτταὶ μετὰ τῶν 
αἰσθητῶν αἱ αἰσθήσεις: ὥσπερ καὶ αἱ νοεραὶ δυνάμεις, ὅταν ἡ ψ. 
θεοειδὴς γινομένη, δι’ ἑνώσεως ἀγνώστου ταῖς τοῦ ἀπροσίτου φωτὸς 
ἀκτῖσιν ἐπιβάλλῃ Τϑῖοπ. ΑΥ.ἀ.η.4.ττ(Μ},3.7 080); σοτηπιοπί εα ἡνέκα τὸν 
προφορικὸν λόγον κινοῦμεν, τοῦτον περί τινὸς τῶν αἰσθητῶν. ..καὶ 
γραφῶν δεόμεθα πρὸς δήλωσιν τοῦ λαλουμένου. εἰ δὲ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἡ ψ. 
πρὸς τὰ νοητὰ κινεῖται διὰ τῶν ὀρθῶν ἐνεργειῶν, περιτταὶ μετὰ τῶν 

αἰσθητῶν αἱ αἰσθήσεις: ὑψηλὰ γὰρ φαντάζεται' ὅταν δὲ θεοειδὴς γένηται, 
προκόπτουσα ταῖς κατὰ μικρὸν ἀνατάσεσι, καὶ δι᾽ ἑνώσεως ἀγνώστου 
πρὸς τὸ ἀπρόσιτον φῶς τὰς ἐπιβολὰς ἔχῃ, τότε καὶ αἷ νοηταὶ ἐνέργειαι 
περιτταί εἰσιν, ὡς καὶ αἰσθήσεις, ἐπειδὴ τὰ ὑψηλότερα τούτων ἡ ψι. 
διανοεῖται, λοιπὸν ἠἡνωμένη θεῷ Μαχ.πελοί,ἀ.5.4.1ττ(Μ.4.2610,0}; 

4. τ{ῃΠγϑοίο!α νὰν πα τγεείο!α τηονθιθεηΐ οὗ 50}, ἢγϑε δάὰπι- 
ῬὈγαῖθα πὶ ἃ τ-νοίο]α “ρευξεσιλοη᾽ ἡ γνωστικὴ ψ. ἁγιάζεται κατὰ τὴν 

ἀποχὴν τῶν γεωδῶν πυρώσεων...ὁ δὲ ἐν τῷ σώματι καθαρισμὸς τῆς ᾧ. 
πρῶτος οὗτός ἐστιν, ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν, ἣν τινες τελείωσιν ἡγοῦνται, 

καὶ ἔστιν ἁπλῶς τοῦ κοινοῦ πιστοῦ. .«ἡ τελείωσις αὕτη" τοῦ δὲ γνωστικοῦ 
μετὰ τὴν ἄλλοις νομιζομένην τελείωσιν ἡ δικαιοσύνη εἰς ἐνέργειαν 

εὐποιΐας προβαίνει (ἸΕΠ1.517γ.6.7{0.462.6}Π. ; Μ.0.2818); ἔ}}ν ἀδνεϊορεα 
ἐδιδάχθημεν γὰρ πολλαχοῦ τῆς γραφῆς καὶ παιδικὴν κατάστασιν τῆς 
ψ.." καὶ ἄλλην ἀκμαστικήν" καὶ ἄλλην ἤδη πρεσβύτου. οἷον, ὡς παρὰ 
Παύλου μεμαθήκαμεν, οἱ ἐν Κορίνθῳ νήπιοι ἧσαν διόπερ καὶ γάλακτος 
ἔτι ἐδέοντο. «νεανίσκος δὲ κατὰ ψ.. ἐστιν ὁ πᾶσι τοῖς μέρεσι τῆς ἀρετῆς 
κατηρτισμένος πρὸς τὸ τέλειον, ὁ τῷ πνεύματι ζέων...πρεσβύτερος δὲ 
κατὰ ψᾧ., ὁ τετελειωμένος κατὰ τὴν φρόνησιν Βαβι ποΡ.12.13(2.τοβῈ-- 
Ἰοοα; Μ.321,4120- 4124}: ψ, δὲ κίνησίς ἐστι, κυκλικὴ μὲν ἡ εἰς ἑαυτὴν 
εἴσοδος ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τῶν νοερῶν αὐτῆς δυνάμεων ἡ ἑνοειδὴς 
συνέλιξις..«ἐλικοειδῶς δὲ ἡ ψ. κινεῖται καθ᾽ ὅσον οἰκείως ἑαυτῇ τὰς 
θείας ἐλλάμπεται γνώσεις, οὐ νοερῶς καὶ ἐνιαίως, ἀλλὰ λογικῶς καὶ 
διεξοδικῶς..«τὴν κατ᾽ εὐθεῖαν δέ, ὅταν οὐκ εἰς ἑαυτὴν εἰσιοῦσα καὶ 
ἑνικῇ νοερότητι κινουμένη.. «ἀλλὰ πρὸς τὰ περὶ ἑαυτὴν προϊοῦσα, 
καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν Ἰϑοπ, Ατ.ἄ.:.4.0(Μ.3.70ς5Ὰ}; Ἰητογργοίοα, Μαχ. 
δεἑοὶ. ἀ.π.4.0(Μ.4.256-25}}}; 5. τεϊδιοη θοίνεεη Ὀοῦν 84 501} ἴῃ 
ΡΙΟΡΎΘΒ5 ἴο Ρετέβοιοη βαπτίσθητε τὴν ᾧ. ἀπὸ ὀργῆς ...καὶ ἰδοὺ τὸ 
σῶμα καθαρόν ἐστι [υϑὶ,1α].14.2(ΜΠ|.6. 5040) ; ἐπιδεκτικὸν γίνεται τῆς... 
ψ. τὸ οἰκητήριον τοῦτο καὶ πνεύματος ἁγίου κατὰ τὸν τῆς Ψ. τε καὶ σώ- 
ματος ἁγιασμὸν καταξιοῦται τῷ τοῦ σωτῆρος καταρτισμῷ τελειούμενον 
ΟἸε τη. ςἰγ.4.26{(ρ.220.268. ; Μ.8,13724}}; εἰ δὲ ἡ ψ. «.. τοῖς θείοις ἐντραφῇ 

᾿ τ,’ } ᾽ 7 " « ᾿ ν - , 4 μαθήμασιν, υἱός ἐστι ἐλευθέρων ,καὶ ὁρμὰς ἔχει λογισμῶν... .τὰ τε σώματι 



ἢ; 

ψυχή 
καθήκοντα, καὶ ὅσα τῇ ψ. κατάλληλα ΟἸνταρ. Εεεί το: τόῖ.(Μ.03.6048); 
διὰ γὰρ τοῦ σώματος τούτου περισπᾶται ἡ ψ. ἀπὸ τῶν παθῶν αὐτῆς Τ)ογΥ. 
ἀοεὶ,1τ2.2(Μ.88.1752}}; ἀρεταὶ ψ. εἰσιν αὗται- ἀγάπη, ταπείνωσις, πραῦ- 
της, μακροθυμία..«ἀρεταὶ δὲ σώματος. .«νηστεία, χαμευνία, ἀγρυπνία 
Μαχιφ ἀμ. τ(Δῖ.00.7850); διῃρημένης γὰρ εἰς ψ. τε καὶ αἴσθησιν τῆς 
τε λύπης καὶ ἡδονῆς" ὁ τὴν τῆς ψ. περιποιούμενος ἡδονήν, τὴν δὲ 
τῆς αἰσθήσεως καταδεχόμενος λύπην, δόκιμος γίνεται καὶ τέλειος Ἰα, 
φς Γβαὶ. 58(}}. 9ο. 5030}: 6. τεἰθ οι Ββένθεῃ 501} Δηα νοῦς: ἐπειδὴ 
νεκροῦται “ νοῦς, ὅσον ἧ ψ. μεριμνᾷ τὰ ἔξωθεν, καὶ λοιπὸν τὰ ἔνδοθεν 
πάθη πράττει τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἀδιαφόρως. ἐὰν οὖν ἡ ψ. ἀκούσῃ τοῦ 
λόγου τοῦ ᾿Ιησοῦ...τότε ἐγείρεται ὁ νοῦς, καὶ ἵσταται, ἕως οὗ ἀπορρίψῃ 
αὐτὰ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, προσέχων τῇ ψ. αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, καὶ 
φυλάττων αὐτὴν μὴ ὑποστρέψαι εἰς τὰ ὀπίσω ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας 
αὐτήν. ἡ ψ. γὰρ ὁμοία ἐστὶ γυναικὶ νεάνιδι οὔσῃ μετὰ ἀνδρός, ἥτις 
ὅταν ἀπέλθῃ ἐπὶ ξένης ὁ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἄφοβος καὶ ἀναίσχυντος γίνεται... 

ἐπὰν δὲ ἔλθῃ δ᾽ ἀνὴρ αὐτῆς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, παραχρῆμα φοβουμένη 
ἀφίσταται ἀπὸ τῶν πραττομένων ὑπ᾽ αὐτῆς, καὶ φροντίζει κατὰ τὸ 
ϑέλημα τοῦ ἀνδρός...τοιοῦτός ἔστιν ὁ νοῦς. ἐὰν ἐγερθῇ, φροντίζει τῆς 
ψ.. καὶ φυλάττει αὐτὴν... ἕως γεννήσῃ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐκθρέψῃ τὰ τέκνα 
αὐτῆς, καὶ λοιπὸν οἱ ἀμφότεροι μία καρδία γένονται, καὶ ὑποτάσσεται ἡ 
ψ. τῷ νοΐ ΕαΙαΒ 07.25; τὸ αἰσθητὸν γύναιον σημαίνει ᾧ. πρακτικήν" ἢ ὁ 
νοῦς συγγενόμενος ἀποτίκτει τὰς ἀρετάς Δ]. θρη.2.27(Μ.01.14400); 
ᾧ. καθαρὰ ἡ τὸν θεὸν ἀγαπῶσα, καὶ νοῦς ἐστιν καθαρὸς ὅ ἀγνοίας 
χωρισθείς 10.2. "79(14454); ἀνάγνωσις καὶ προσευχὴ νοῦν καθαίρουσιν" 
ἀγάπη δὲ καὶ ἐγκράτεια τὸ παθητικὸν τῆς ψ. 1.2. 84(14450). 

Ὁ. τὰς ρεγέθοϊ 508}; 1. ροββϑββίπρ' νϑυοῦβ νίγίιεϑ: Ργμάεποε, 
ΟἸειλ.5.ν,7.τ2(ρ.52.10,14; Μ.9.5ο00,0); ορδάϊθποα ἀπᾷ ρυτίτν, 1. 
4.«ἄ.5.τϑ(ρ.171.26; Μ.9.624Α.); Μείῃγηρυιτίρ.1320.27; Μ.18.217Γ); 
ΝΙΡ}ι.53.τ8:-(Ν 1.70. 4690); ἈσμἢΠ1ν, Μασ, δριλοηι το (Μ.34. 5410); 
5 ὩΡ]οἱν, ΟΥ̓ Ν 95, ητμι οἱ γο5.(Ν}.46.920 -06Ὰ) ; ; ΒΟ ΠοΥν 8πα Ὑ 
ἴαῃηοα, (μτγβ αυϊά τ.τ(4.1 568); ; 16, ἐἠονι.22. 2 τη σδη,.(4.207}); ψ. 
πραεῖα θρόνος ἁπλότητος..«{ᾧ. ἠπία χωρήσει λόγους σοφίας. «. εὐθὴς 
σύμβιος ταπεινώσεως..«ᾧ. πραέων πλησθήσονται γνώσεως 70. Ὁ] πηι. 
φεαἰ.26(}}.88,081..,8); ψ. δέ ἐστι τελεία, ἡ ταῖς ἀρεταῖς ἀνακραθεῖσα 
ΤΠ], κορμὶ. 2. 54(Μ.01.14444}; 2. ἴῃ 115 το οῃ τὸ ΟΠτιβί ; 8. ἴῃ ρθη. 
παρόντος αὐτῷ τοῦ πατρὸς καὶ συμβασιλεύοντος τῷ πατρὶ τοῦ Χριστοῦ 
ἐν τῇ τετελειωμένῃ ψ. ΟΥ,ον,25. τίρ. 357.1; Μ. ττιφοδο); ᾿ἀυμαγὶ. 40(Ρ. 45. 
8; Μ.1τ.6334}; οἴ, ἐν ἰροο μἰφμέ φμῖ ὁδὶ ἀοιμίημς ὁ ἐγθαίον απέρτωξ 
ΟἈνίρίας 7] ἐφ ἱπάμυπεηΐμηι δαμοίῖ5 6556 ἀϊοαίμγ [τ οτη.13:14... 
δίσ ἐὐσὸ Ομ γίδηις ἐπάμρμηθη ίη, 6εὲ απήριαε, τα. «ἀγίτηα ἐμάιεριθη- 
ἐμηῖ 6556 ΟἼΕΙ φονῥογὶς, ἸαᾺ ρνίηο.2.3.2(0.115. 1500} Μ.11.1808)}; ἡ 
ψ. ἡμῶν κατ᾽ αὐτὸν ξβς, Χριστόν] μεμορφῶσθαι Β45.6ῤ.1πρ(3.247Ε; ΜΝ. 
32.6208); χρὴ «ἀτενίζειν ἡμᾶς εἰς αὐτὸν [50, κύριον] πιστεύοντας, καὶ 
ἀγαπῶντας αὐτὸν...ἵνα γράψας τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα τὴν ἐπουράνιον, 
ἀποστείλῃ ἐν ταῖς ψᾧ. ἡμῶν Μας.Αδρ ἦσο. 39.4(Μ.34.7240); τὴν ψ. 
μεταπλασθῆναι κατὰ τὴν γνώμην πρὸς τὴν θείαν ὁμοίωσιν, καὶ γενέσθαι 
εὐπνεύματος ἁγίου. ..οἰκητήριον,...ἴσᾳ θεῷ τῆς ψ. κατὰ τὴν χάριν τῆς 
κλήσεως ἄσυλον φυλαττούσης ἐν ἑαυτῇ τῶν δωρηθέντων καλῶν τὴν 
ὑπόστασιν. καθ᾽ ἣν ἀεὶ θέλων Χριστὸς γεννᾶται μυστικῶς, διὰ τῶν 
σωζομένων σαρκούμενος' καὶ μητέρα παρθένων ἀπεργαζόμενος τὴν 
γεννῶσαν ψ. Μαχιον ἄορ, (ΝΜ. 90.8808,0); Ὁ. δ8 ἃ ὈΠα4ς συνεχῶς ἡ ψ. 
τὸν νυμφίον λόγον ἐπιζητεῖ" καὶ εὑροῦσα πάλιν ἑτέροις ἀποροῦσα ζητεῖ" 
κἀκεῖνα θεωρήσασα ποθεῖ τὴν ἑτέρων ἀποκάλυψιν- καὶ τυχοῦσα τούτων, 
ἐπ᾽ ἄλλοις εὔχεται τὸν νυμφίον ἐπιδήμεῖν Οτ,Ξοἤοί, ἴῃ Οαηΐ. τ: ο(Μ.17. 
2730); 1Ὁ.6:7.(2770,0}; φησὶ πρὸς τὴν νύμφην ᾧ. θεὸς εἶναι ζηλωτής 1ᾶ, 
γμαγέ (0.10.4; Μ.11.5768}; Ψ. ἣν ἂν μνηστεύσηται νύμφην ὁ ἐπουράνιος 
νυμφίος Χριστός, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μυστικὴν..--κοινωνίαν...«ἐν πολλῇ 
σπουδῇ γνησίως. ἀρέσκειν ὀφείλει τῷ αὐτῆς μνηστῆρι Χριστῷ....καὶ τὸ 
πνεῦμα ἐν μηδενὶ λυπεῖν..ἰδοὺ ἡ τοιαύτη ψᾧ. πάντων τῶν τοῦ κυρίου 
ἀγαθῶν δέσποινα καθίσταται, καὶ αὐτὸ τὸ ἔνδοξον τῆς θεότητος αὐτοῦ, 
σῶμα αὐτῆς τυγχάνει Μας, Αξρ ἀοη!.15.2(Ν|.34.576ς,0}; ν. νύμφη, νυμ- 
φίος ; 3, 1ὴ 115 το] ΟΝ ἴο Η. (μοβὲ πνεῦμα δὲ τοῦ θεοῦ..-παρὰ δέ τισι 
τοῖς δικαίως πολιτευομένοις καταγινόμενον καὶ συμπεριπλεκόμενον τῇ 
ψ. διὰ προαγορεύσεων ταῖς λοιπαῖς ψᾧ. τὸ κεκρυμμένον ἀνήγγειλε "Γαΐ, 
Ὁγαὶ. τ3(Ρ.15.2; Μ.6,8264}; χρὴ.««ἡμᾶς...ζευγνύναι τε τὴν ψ. τῷ πνεύ- 
ματι τῷ ἁγίῳ καὶ τὴν κατὰ θεὸν συζυγίαν πραγματεύεσθαι 1δ.τοί(ρ.τό.5; 
8374); τὸ πνεῦμα φκείωται τῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ φερομένῃ ψ. ΟἸοτα, ῥαξάν2.2 
{ρ.τόδ.το; Μ,8,4124}): κεκοσμημένη ᾧ. ἁγίῳ πνεύματι 1}.3.ττ(ρ.272.4; 
6404}; ἡ ψ. δὲ ἐπαιρομένη καὶ τῷ πνεύματι ἑπομένη τοῦ τε σώματος 
χωριζομένη καὶ οὐ μόνον ἑπομένη τῷ πνεύματι ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ γινο- 
μένη,.οπῶς οὐχὶ ἤδη ἀποτιθεμένη τὸ εἶναι ψ. πνευματικὴ γίνεται; ΟΥ 
ογ.9.2(ρ.210.48 1: ΝΜ ΙΙ 4447); ἄγγελοι... χαίρουσι τῇ ψ. τῇ ἐκ πνεύματος 
γεννηθείσῃ, καὶ γενομένῃ πνεῦμα. τοῦτο γὰρ τὸ σῶμα ὁμοίωμα τυγχάνει 
τῆς ψ., ἡ δὲ ψ. εἰκὼν τοῦ πνεύματος ὑπάρχει" καὶ ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς 
τῆς ψ. νεκρόν ἐστι..«οὕτως ἄνευ τῆς ἐπουρανίου ψ., χωρὶς τοῦ θεϊκοῦ 
πνεύματος, νεκρὰ τυγχάνει ἀπὸ τῆς βασιλείας ἡ ψᾧ. Νίας, Αδρ.ἤοη,.30.3 
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(ΝΜ 4.34.7244); ὅταν ἡ ψ. σου κοινωνήσῃ τῷ πνεύματι, καὶ εἰσέλθῃ ψ. 
ἐπουράνιος εἰς τὴν ψ. σου, τότε εἶ τέλειος ἄνθρωπος 1Ὁ.32.6(7370); 1.32. 
ο(7498); ἐὰν ἀναμφιβόλῳ...κινήσει ἡ ψ. πρὸς τὴν ἀγάπην ἐξάπτηται τοῦ 
θεοῦ... «εἰδέναι δεῖ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἶναι τὴν ἐνέργειαν. ἡδυνομένη 
γὰρ ὅλη ὑπ᾽ ἐκείνης. «γλυκύτητος οὐδὲν ἕτερον δύναται τότε ἐννοεῖν, 
ἐπειδὴ ἀνενδότῳ εὐφραίνεται χαρᾷ []Δα, ῥέγ.33(0.36.18); 4. αἰταϊηϊην 
ΡῬετίδοῖ οοπεειαρίαίιου ὅταν γὰρ ᾧ. γενέσεως ὑπεξαναβᾶσὰα καθ᾽ ἑαυ- 
τήν τε ἦ καὶ ὁμιλῇ τοῖς εἴδεσιν... οἷον ἄγγελος ἤδη γενόμενος σὺν Χριστῷ 
τε ἔσται, θεωρητικὸς ὧν ΟἸδΙΩ, οἐ7.4.25(0.317.15; Μ.8.12640}; ἐκείνας 
φημὶ τὰς γνωστικὰς ψ., τῇ μεγαλοπρεπείᾳ τῆς θεωρίας ὑπερβαινούσας 
ἑκάστης ἁγίας τάξεως τὴν πολιτείαν..«οὐκ ἐν κατόπτροις..«ἔτι τὴν 
θεωρίαν ἀσπαζομένας τὴν θείαν, ἐναργῆ δὲ ὡς ἔνε μάλιστα καὶ ἀκριβῶς 
εἰλεκρινὴ τὴν ἀκόρεστον ὑπερφυῶς ἀγαπώσαις ψ. ἑστιωμένας θέαν 1τὉ.7.3 

᾿{(ρ.10.71} 0; Μ.. 4160); : πύργοι δὲ ἐκλήθησαν, οἱ τὰ ἀρεοτὰ᾽ τῷ νυμφίῳ 
ποιοῦντες, σκοπευτήριον ἔχοντες τὴν θεωρητικὴν ψ., ἐκ μετεώρου 
σκοπεύουσαν ἅπαντα ΟΥτ.ϑεἠοί ἢ Οφη .7:4(Μ}.17.2810); ψ. τὸ λογικὸν 
ἔχουσι διεξοδικῶς μὲν καὶ κύκλῳ περὶ τὴν τῶν ὄντων ἀλήθειαν περι- 
πορευόμεναι, καὶ τῷ μεριστῷ καὶ τῷ παντοδάπῳ τῆς ποικιλίας ἀπο- 
λειπόμεναι τῶν ἐνιαέων νοῶν τῇ δὲ τῶν πολλῶν εἰς τὸ ἐν συνελίξει, καὶ 
τῶν ἰσαγγέλων νοήσεων, ἐφ᾽ ὅσον ψυχαῖς οἰκεῖον καὶ ἐφικτόν, ἀξιού- 
μεναι Τοη. Ατ.4.5.7.2(Μ.3.8688,0); σοτητηοπίεα, Μαχοεἰοὶ. 4.}.7.2 
(Μ.4.3450); δ. ταῦ, τυ θα] απο; 8. ἴῃ σοῃ, φθάνει δὲ ἡ θεία δύναμις, 
καθάπερ φῶς, ὅλην διϊδεῖν τὴν ψ, ... εἰς τὸ βάθος τῆς ψ. ἁπάσης τὸ φῶς 
τῆς δυνάμεως ἐκλάμπει (16πι.5}}7,7.7(ρΡ.20.8,12; Μ.9.452.,8); ἐνταῦθα 
«τῆς γνωστικῆς ψ. ἡ τελείωσις, πάσης καθάρσεως τε καὶ λειτουργίας 
ὑπεκβᾶσαν σὺν τῷ κυρίῳ γίγνεσθαι 1δ.7.το(ρ.42.1; 4814); ἡ γνωστικὴ 
ψ. ... καθαρὰ τέλεον γενομένη..«πνευματικὴ γὰρ ὅλη γενομένη πρὸς τὸ 
συγγενὲς χωρήσασα ἐν πνευματικῇ τῇ ἐκκλησίᾳ μένει εἰς τὴν ἀνάπαυσιν 
τοῦ θεοῦ 1.7.ττίρ.49.16{Πν; 4064}; ἡ τῷ κυρίῳ προσκολληθεῖσα ψ. εἰς 
τὸ γενέσθαι πρὸς αὐτὸν ἕν πνεῦμα τι δ γβ5.υἱγριιοίρ.31ο το; Μ.46. 
2810); δεῖ γὰρ τὴν ψ. τὴν ἐν ἀληθείᾳ πιστεύουσαν Χριστῷ, μετατεθῆναι 
«««εἰς ἑτέραν θείαν φύσιν, καὶ καινὴν αὐτὴν ἀπεργασθῆναι διὰ τῆς 
δυνάμεως τοῦ ἁγίου πνεύματος Μίας. Αδρ.ἦο».44.5(Μ,34.7818}; ἐπανα- 
παύεται ὃ κύριος τῇ ἀγαθῇ τῆς ᾧ, προαιρέσει, θρόνον δόξης αὐτὴν 
ἐργαζόμενος, ἐπικαθήμενός τε καὶ ἐπαναπαυόμενος ἐπ᾽ αὐτὴν... ἐστὶν 
ἡ ψ. ἡ βαστάζουσα τὸν θεόν, μᾶλλον δὲ βασταζομένη ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
10.33.2(1410); αἱ ψ.,) τοὺς παντοδαποὺς αὐτῶν λόγους ἐνοῦσαι, καὶ πρὸς 
μίαν νοερὰν συνάγουσας καθαρότητα, προβοίνουσιν οἰκείως ξαυταῖς, ὁδῷ 
καὶ τάξει διὰ τῆς ἀύλου.. «νοήσεως ἐπὶ τὴν ὑπὲρ νόησιν ἕνωσιν Ἰοπ, ΑΥ. 
ἀ.η.τι.2(Μ.3.0490}); ἄρα τὰ θεῖα οὐ πάσχει καὶ πᾶσα ψ., ἡ τὴν θείαν κατ- 
αξιωθεῖσα κομίσασθαι εἰρήνην ; Ναχ.πγεί. (Μ τ. 6800) ; οἴ, 1α. καν}.5. 
οδί Μ.90.το48.4}; . ἐῃγουρῊ νέα περαιϊθα αὐτοὶ [8ς. θεόλογοι] τὴν διὰ 
τῶν ἀποφάσεων ἄνοδον προτετιμήκασιν, ὡς ἐξιστῶσαν τὴν ψᾧ. τῶν ἑαντῇ 
συμφύλων, καὶ διὰ πασῶν τῶν θείων νοήσεων ὁδεύουσαν, ὧν ἐξήρηται 
τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα....ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ὅλων αὐτῷ συνάπτουσαν Τλίοτι. 
Ατιά.η.13,3(0818) ; ς. ΚεμΘα το πηΐοπ οὗ ἴγοὴ 1 ἤγα ἔοικε γὰρ ἡ 
ψ. σιδήρῳ, ὅτι ἐὰν ἀμεληθῇ ἰοῦται, ἐπειδὰν δὲ πυρωθῇ τὸ πῦρ καθαρίζει 
αὐτό, καὶ ὅσον ἐστὶν εἰς τὸ πῦρ, ὅμοιον τοῦ πυρός ἐστι, καὶ οὐδεὶς 
δύναται αὐτὸ κατέχειν, ὅτι πῦρ ἐστι. τοιαύτη ἐστὶν ἡ ψ. ὅσον μένει μετὰ 
τοῦ θεοῦ καὶ ἀδολεσχεῖ αὐτῷ, πῦρ γίνεται καὶ κατακαίει πάντας τοὺς 
ἐχθροὺς αὐτῆς... «καὶ ἁγνίζει αὐτὴν ἐν καινότητι ὡς τὸ σίδηρον ᾿ὐϑαϊα5 
ΟΥ.28; ὁπόταν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν σχολάσασα ἢ ἡ ψ., τότε οἷά τις φλόξ 
περικυκλώσασα ταύτην, ὡς σίδηρον καθάπαξ τῷ πυρὶ πεπυρακτωμένην 
ὅλην καθίστησι, καὶ ἔστι ᾧ. μὲν ἡ αὐτή, οὐκέτι δὲ καὶ ἁπτή, ὡς οὐδὲ 
ὁ πυρακτωθεὶς σίδηρος, ταῖς ἔξωθεν ἐπαφαῖς ἩΜδχιεαρῤ. αἰ, το (1.00, 
14248}. ἃ, εἸξεοῖβ οἱ υπίοη γυμνὴν τῆς ὑλικῆς δορᾶς γενομένην τὴν γνω- 
στικὴν ψ. ἄνευ τῆς σωματικῆς φλυαρίας καὶ τῶν παθῶν πάντων...«τῷ 
φωτὶ καθιερωθῆναι ἀνάγκη Ὀ]οΙλ.5ἰγ.5.1τ(ρ.371.8; το44}; αἱ τῶν ἐναρέ- 
των ἀνθρώπων ἐπίνοιαι κατὰ ἐπίπνοιαν θείαν γίγνονται, διατιθεμένης 
πως τῆς ψ. καὶ διαδιδομένου τοῦ θείου θελήματος εἰς τὰς ἀνθρωπίνας ψ. 
1δ.6.τ](ρ.513.2ἢ.; 2804); ἐχερ, Και αι ᾿]ερουσαλὴμ εὐθηνοῦσα... ἡ 
θεία ἐστὶ ψ, καὶ οὐ θαυμαστόν, εἰ οὐ μόνον οἰκία... ἀλλὰ πασῶν πόλεων 
διαφέρουσα καὶ παρὰ θεῷ τετιμημένη ᾿Ϊερουσαλὴμ χρηματίζει ἡ τελεία 
ψ. Οὐ. »..8 τῷ, 1, αηι.(ρ}0.237.20,238.3; Μ.13.6094,8)}; ἐδιΙοίρ.242.27; 
616ς); ψυχῆς γὰρ μυστήριον ἐθεώρει [38.. ἘΖ6Οἢ.1, τῆς μελλούσης 
δέχεσθαι τὸν ἑαυτῆς κύριον, καὶ θρόνος δόξης αὐτῷ γενέσθαι. ψ. γὰρ ἡ 
καταξιωθεῖσα κοινωνῆσαι τῷ πνεύματε τοῦ φωτὸς αὐτοῦ... ὅλη φῶς 
γίνεται, καὶ ὅλη πρόσωπον, καὶ ὅλη ὀῤθαλμός Μαο.Αεριποηῃ.χ.2(Μ.34. 
4524); Ψ. ἡ ἔχουσα τὸν δεσπότην αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν καὶ ἐν αὐτῇ κατα- 
μένοντα, πάσης ὡραιότητος καὶ εὐπρεπείας γέμει 1Ρ.33.53(144Ὰ};} τὴν 
μεγάλην καὶ φιλόσοφον ᾧ. οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρόντι βίῳ λυπηρῶν δύναται 
δακεῖν, οὐκ ἔχθραι, οὐ κατηγορίαι...τοιαύτη ἦν ἡ τοῦ Παύλου ᾧ., πάσης 
ἀκρωρείας ὑψηλότερον τόπον τὸν τῆς φιλοσοφίας καταλαβοῦσα τῆς πνευ- 
ματικῆς ΟΠτν5. οΡ.3.1 τ ῬΜΙΔ (ατ,2τ10); οΓ.14.ἀοηι.9.3 τ τ Ποςς. 
11.4008,0) ; ἡ γὰρ τῆς ψ. ἀνδρεία οὐκ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ δείκνυται μόνον τοῦ 
στόματος, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ τῶν λογισμῶν ἀνδραγαθίᾳ, καὶ τῇ τῶν ὕβρεων, 
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καὶ ἀδικιῶν εὐσταθείᾳ ΝΙ. Ἐμίορ. τϑί(Μ. 70. ΤΩΣ ΖΝ. ρεγίοι,,(Μ.10. 
Θοϑ0); : ἑνοειδῆ γενομένην ψ. ν καὶ πρὸς ἑαυτὴν καὶ τὸν θεὸν εὐϑϑς ολυλάρν. 

οὐκ ἔσται ὃ εἰς πολλὰ κατ᾽ ἐπίνοιαν αὐτὴν ἔτι διαιρῶν λόγος, τῷ. 
λόγῳ τε καὶ θεῷ κατεστεμμένην τὴν κεφαλήν" ἐν ᾧ κατὰ μίαν ἀπερινόη- 
τον ἁπλότητα πάντες οἱ τῶν ὄντων λόγοι ἑνοειδῶς.. εὐφεστήκασιν ΜᾶΧ, 
μενεῖ (ΝΜ οι. 6818). 

Ε΄. βεῆβος οὗ τῆς 50], ν. αἰσθητήριον; 1. ἀΕΠΠΙΙΟΠΒ ἡ σύνεσις 
ὄψις ἐστὶ ψ. ΟἸςπι. ῥαφά.τιοίρ.135.0; Μ.8.3410); ὀφθαλμὸν. ..τὸν τῆς ψ. 
φησι, τὸ διορατικὸν ἐκεῖνο καὶ λογικόν, ὅπερ ἡ ἔννοια τῶν οἰκείων 
ἁμαρτημάτων ταράττειν εἴωθεν (Πγν5. 6. 1 ς.6(5.46); 2. ἴῃ βεη. 
ἐμβλέψωμεν τοῖς ὄμμασιν τῆς ψ. εἰς τὸ μακρόθυμον αὐτοῦ βούλημα 
τΟῖϊοη.το.3.; οἱ τῆς ψ. ὀφθαλμοί Ταβὶ, σταϊ.134.5(Μ.6.7888); ὑπεχέτω 
τὰ ὦτα τῆς ψ. ΟἸεπη, εἰν. 7.τ6(Ρ.72.36; Μ.9.5 410); ἀνοίξαντος τοῦ λόγου 
τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ᾧ. ἡμῶν Οτιεἰς.6. ὅ7(Ρ.137. 15; Μιιτ.τ4οοῦ); 
3. πεεαΐηρ Ριγιποδιίίοῃ 8π6 ΘΠ] Ρμἰθημηθηξ τό: τε ἴδιον τοῦ ἀνθρώ- 
που, τὸ ὄμμα τῆς ᾧ. - ἐκκαθαίρειν ΟἸετη, ῥαεά. 2.1(Ρ.154.}; Μ.8,32170); 
ὁ δὲ λόγος ὃ ὑγιής, ὅς ἐστιν ἥλιος ψ., δι᾽ οὗ μόνου ἔνδον ἀνατείλαντος 
ἐν τῷ βάθει τοῦ νοῦ αὐτῆς καταυγάζεται τὸ ὄμμα 14. ῥγοὶ δ(ρ.52.1ς; 
Μ.8.1738); τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ψ, ἀποκαθαρθῆναι, ὥστε πᾶσαν τὴν ἀπὸ 
τῆς ἀγνοίας ἐπισκότησιν, οἱονεί τινα λήμην, ἀφαιρεθέντα, δύνασθαι 
ἐνατενίζειν τῷ κάλλει τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, οὐ μικροῦ ἔργου κρίνω Βα5. 
ἐρ.χπο.τί3.230Ε ; Μ.32.6018) ; εἴ τις ἀκριβῶς ἐθέλοι τὴν αἰτίαν σκοπεῖν 
τῶν .«μοχθηρῶν ὑπολήψεων, οὐκ ἂν μοι δοκεῖ ἄλλην εὑρεῖν, ἢ τὸ μὴ 
ἀκριβῶς ἡ ἡμῶν γεγυμνάσθαι τὰ τῆς ψ. αἰσθητήρια πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ 
καὶ μὴ τοιούτον διάκρισιν ΟΤΟΝ γ55.υνσ, ττίρ. 202.22; Μ.46. 3640); : 
4. ἀρρτεπεπάϊηρ (Πς8 ἄιϊν!ης Χριστιανὸς. «εὐχόμενος, μύσας τοὺς τῆς 

αἰσθήσεως ὀφθαλμοὺς καὶ ἐγείρας τοὺς τῆς ψ., ὑπεραναβαίνει τὸν ὅλον 
κόσμον ΟτιΟ εἰς.) .4αίριτοῦ.τ; Μ.1ι. 14858); τοῖ, (ἢ τῖϑὲ ἐγὼ δέ φημι 
ὅτι καὶ μετὰ τὴν ἐν δ βώπηοὶν ἀεὶ εὑρίσκεται τοῖς ἔχουσιν ὀφθαλμοὺς 
ᾧ. ὀξυδερκεστάτους θεοπρεπέστατος καὶ ἀληθῶς θεόθεν πρὸς ἡμᾶς 
κατελθών 1.3.1τ4{0.213.26: 0374); ὅ δὲ κεκωφωμένος τὴν τῆς ψ. 
ἀκοὴν ἀναισθητεῖ λέγοντος θεοῦ 10.2.72(ρ.1το4.τ ; ο004Ὰ); τὰ τῆς 
κεκαθαρμένης ψ. ὄμματα ὑπὸ νοεροῦ φωτὸς καταυγαζόμενα Ελπι|5.15.6:1 
(Μ.24.1254}); τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ᾧ. διανοίγοντος εἰς κατανόησιν ὧν 
βούλεται θεαμάτων [8Β65.1Ξ.ΡὈτοετη.3(1.2808; Μ.30.1248); αἰσθητήρια 
δὲ τάχα μὲν τὰ τῆς ψ. κινήματα καὶ διανοήματα, καὶ τούτων μάλιστα, 
ὅσα ἐκ τῆς αἰσθήσεως, οἷς ὁ δίκαιος σπαράσσεται, καὶ θερμαίνεται... 
καὶ οὐδὲ καθεκτός ἐστι διὰ τὴν ζέσιν τοῦ πνεύματος συ Νδ2.0»,τΊ. {(Μ. 
45οὐ Α); μακάριος μὲν μοναχός, ὁ τοῖς τῆς ψᾧ. ὄμμασιν ταῖς νοεραῖς 
δυνάμεσιν ἐνατενίζειν δυνάμενος 70. []1π|.ςεαἱ.7(Μ.88.Βο0Ὰ}); 5. τοϊαίίος 
Βεῖννθεη Ρηγϑῖσαὶ ἀπά Ξρ γίταδ] 56 η5865, Ἔχορ. σεπ.3: 5, διηνοίχθη- 
σαν..«αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς αἰσθήσεως, οὖς καλῶς ἦσαν μύσαντες, 
ἵνα μὴ περισπώμενοι ἐμποδίζωνται βλέπειν τῷ τῆς ψ. ὀφθαλμῷ" οὖς 
δὲ τέως εἶχον βλέποντας τῆς ψ. ὀφθαλμοὺς καὶ εὐφραινομένους ἐπὶ 
τῷ θεῷ... τούτους οἶμαι διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἔμυσαν Οτ-«(εἰς.7.2Δο(ρ.τοο. 
241.: Μ.1τ. 4760); σοπίταβιθα ἢ 10.0:30 μὴ βλέποντας μὲν αἰνιττό- 
μενος τοὺς τῆς ψᾧ. ὀφθαλμούς, οὖς ὁ λόγος ποιεῖ βλέπειν, βλέποντας 
δὲ τοὺς τῶν αἰσθήσεων" τούτους δὲ ἐτύφλου ὅ λόγος, ἵνα ἀπερισπά- 
στως ἡ ψ. βλέπῃ ἃ δεῖ, παντὸς οὖν τοῦ κατὰ τρόπον Χριστιανίζοντος ὁ 

τῆς ψ. ἐγήγερται ὀφθαλμὸς καὶ ὁ τῆς αἰσθήσεως μέμυκε:" καὶ ἀνάλογον 
τῇ ἐγέρσει τοῦ κρείττονος ὀφθαλμοῦ καὶ τῇ μύσει τῶν ὄψεων τῆς 
αἰσθήσεως νοεῖται καὶ θεωρεῖται ὁ ἐπὶ πᾶσι θεὸς καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ 2}. 
Φ. 1ρο. οἵ, ; τ476}0--14774}} δχορ, (βηΐ. 4:08, ἐκαρδίωσας ἡμᾶς. «ἑνὶ 
ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου τὸν διορατικὸν τῆς φρονήσεως ὀφθαλμὸν δείκνυσιν.. 
δισσὴν γὰρ ὄψεως δύναμιν εἶναι παντί ποῦ καταφανές, μίαν μὲν ἣ ὡς 

θατέραν δὲ σώματος Μείῃ.ἐγη:}.7.2(Ρ.72.24:; Μ.18.128.4). 
Ἐς γρεβ δπᾶ ξυιηθοῖβ οὗ βο0]; 1. οχεβρ.; τεῖ, Εχοάυβ ταῦτα... 

μυστήριόν ἐστι ψ., τῆς ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ λυτρωθείσης 60. 
Δερυβοηι. 47.5(Μ.34.8008); 1Ὁ.47.ο(δοτο) ; ἐξάγει οὖν τὴν ψ. ἐξ Αἰγύ- 
πτοῦυ καὶ τῆς ἐν αὐτῇ δουλείας... ἀπολαμβάνει γὰρ ἐξιοῦσα τοῦ σκότους 
ἡ ψ. τὰ ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ σκεύη, ἤγουν τοὺς ἰδίους ἀγαθοὺς λογισμούς 
1δ.47.το(βοΙ9) ; ἀπαίρονσιν υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ πάσχα ποιήσαντες: προ- 
κόπτει ἡ ψ,, λαβοῦσα ζωὴν πνεύματος ἁγίου 19.41.1ττ(8ο44} ; τεξ, 15.1:2 
εἰπὼν..«οὐρανὸν τὴν τοῦ γνωστικοῦ ψ. ΟἸδτη.Ξ γ.4.26{(ρ.323.14; Μ 8, 
13778); [5.4:2 γῆν πολλαχοῦ τὴν ψᾧ. ὃ λόγος λέγει τὴν ὑποδεχομένην 
τὰ τοῦ λόγου σπέρματα 8Β45.[5.1.το(1.2018; Μ.30.140Ὰ}; [5.5: εἴν 
ἀμπελὼν δὲ ἡ ψ., τὴν καρποφορίαν ἀξίαν τῆς ἐξ ἀρχῆς φυτείας καὶ 
τῆς τοῦ θεοῦ γεωργίας ἀπαιτουμένη 1δ.1τ.21(1.303Ε; Μ.1568); 15.6:3 
Χερουβὶμ... σύμβολον δ᾽ ἐστὶ λογικῆς μὲν τὸ πρόσωπον ᾧ. (ἸΘΥῊ.517.5.6 
(ρ.251.4; Μιριθχο); Τεύίάττο κοιλίαν μὲν τὴν ἑαυτοῦ ᾧ. ὀνομάζων, 
κατὰ τοὺς τῆς τροπῆς νόμους. οὕτω γὰρ εὑρίσκω πολλαχοῦ τῆς γραφῆς, 
εἴτε ὡς ἀπόκρυφον καὶ ἀόρατον (τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ᾧ. καὶ γαστρὸς τὸ 
κρύπτεσθαι) στ, ΝΑ Ζ.ογ.τ7.τ(Μ1.35.965 4}; Οδητ,6,7}, εἶναι γὰρ νύμφην 
μὲν τὴν ἐκκλησίαν, βασιλίοσας δὲ τὰς βασιλικὰς ἐκείνας τὰς πρὸ τοῦ 
κατακλυσμοῦ ψ. εὐαρέστους τῷ θεῷ γεγενημένας... «παλλακὰς δὲ τὰς μετὰ 
τὸν κατακλυσμὸν τῶν προφητῶν, αἷς πρὸ τοῦ τὴν ἐκκλησίαν ἁρμοσθῆναι 

1552 
, 

ψυχή 
τῷ κυρίῳ παλλακίδων δίκην συγγινόμενος ἀληθεῖς ὑπέσπειρε λόγους... 
ἵνα γεννήσωσιν αὐτῷ συλλαβοῦσαι πίστιν... τοιαῦτα γὰρ ἀποβλαστή- 
ματα φύουσιν αἱ ψ. Με. 5)»:}.7.4(0Ρ.75.1τ; Μ,18, εἰ: 9.0. 2:14 
᾿Ιησοῦς...εἰσέρχεται εἰς τὴν “Ἱεροσόλυμα καλουμένην ᾧ . τοῦ τ᾽ ἐπὶ 
τὴν θεραπείαν τῆς ψ. ἀνάγοντος τὰ γεγραμμένα καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν αὐτὰ 
ἀλληγοροῦντος.. «μόνος δὲ εἰς τὴν "Ιεροσόλυμα ψ. οὐκ ἔρχεται, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ μετὰ ὀλίγων τινῶν ΟΥ, 70.10.28(18 ; Ρ.201,23,; Μ,14.3578,6); 
2. Ομυτοῦ 845 ἴνρε οἵ βοι} εἰκόνα. ..εἶναι δύνασθαι τὴν ἁγίαν ἐκ- 
κλησέαν ἐδίδασκεν ..«τῆς ψ. καθ᾽ ἑαυτὴν τῷ λόγῳ θεωρουμένης. Μαχ. 
“πνεῖ. (Μ οι. 6720); κατὰ τὴν θεωρίαν εἰκαζομένη τῇ ψ. ἡ ἁγία... 
ἐκκλησία. ..«καὶ πάντα συνάγουσα πρὸς τὸ τελούμενον ἐπὶ τοῦ θείου 
θυσιαστηρίου μυστήριον" ὅπερ διὰ τῶν κατὰ τὴν ἐκκλησίαν ἐπιτελου- 
μένων ὁ δυνηθεὶς... «σοφῶς μυηθῆναι, ἐκκλησίαν ὄντως θεοῦ, καὶ θείαν 
τὴν ἑαυτοῦ ᾧ. κατεστήσατο 1. (6ϑτ1ς,0); 3. ψ, ἀ5 τεττη ΤΟΥ βρὶ ἰδ] 
5688 οὗ βουρίυτο, ν. γραφή, 

111. 5οὰ] οἵ Ομτίβι; Α. οαἴθιάς ΟὨΓ1510]. ΠΟΠ ΓΟ ΘΓΒΙΕΒ ; 1. ΄ἴἢ 
ξεη. Χριστὸν γεγονέναι, καὶ σῶμα, καὶ λόγον, καὶ ψ. Τυθ1. 2αροί. Ι0.1 
(Μ.6.4608); περὶ δὲ τοῦ ᾿]Ιησοῦ εἴποιμεν ἄν, ἐπεὶ συμφέρον ἦν τῷ τῶν 
ἀνθρώπων γένει παραδέξασθαι αὐτὸν ὡς υἱὸν θεοῦ, θεὸν ἐληλυθότα ἐν 
ἀνθρωπίνῃ ψ. καὶ σώματι Ογι(εἰς.3.20(Ρ.226.27; Μ.11.0574}; εἰ... 
σῶμα θνητὸν καὶ ψ. ἀνθρωπίνην ἀναλαβὼν ὁ ἀθάνατος θεὸς λόγος δοκεῖ 
τῷ Κέλσῳ ἀλλάττεσθαι καὶ μεταπλάττεσθαι, μανθανέτω ὅτι ὁ λόγος τῇ 
οὐσίᾳ μένων λόγος, οὐδὲν μὲν πάσχει ὧν πάσχει τὸ σῶμα ἣ ἡ ψ. 1.4. 1 
(Ῥ. 28. 15,18; το484); 16.6.47{0.119.5; 13720}; οἵ, ἰδ ἀδι.. «55 ΈΡτὶ 
ΠΟΉ τοί; ΚΟΥ ῥπεδ μριαημηι, μὲ φωῖάαγε ῥμίαπὶ, σε σὶ αμῖγαη, 
ποείγαγιοη φμϊάενι ἀπτπαγῦ εὐρηΐενη μὲν παίμγαηι, ῥγοροστὶο ϑόνο οἰ 
αἱγίμῖσ εἰνεϊίοηι οἰδὶ εἰ ἰαίερι, φμαίῖς γῖπες υοίμπίαίεπ.. ὑεγδτ ας 
δαρίοηίίας τηάἀεεϊ ἐπ δτ εν ῥοσϑεί ἐηρίενε, ἰὰ ἐῤνίηε. 4.4.4(311 Ρ.353. 
11; Μ,11.4058}; ἡΐα απήηεα, σφας φραρῖ ΓΟΡΥΜΡΗ ΤΉ ἰρη δὲς ΣΈ ΡΕΡ ΤῊ 
νόγῦο,. ἸΣΟΡΡῸΥ ἴῃ ἀδο, ῥοσίία 65, οπῖηθ φμοά ἀρίὶ, φμοΐ φομτ|, φμοά 
ἐπ εἰ οτι, ἀφιες εςὶ, 1.2.8. 6(ρ.145.18; 2144}; Ἔχϑρ.. ῬΒ.21:21 μονογενῆ 
δὲ τὴν ἰδίαν ψ. εἶπεν, ὡς μόνην ἁμαρτίαν μὴ γνοῦσαν' ἀλλὰ καὶ ὅτι 
μόνη διὰ παντὸς εἶχε τοῦ θεοῦ λόγον τὴν ἕνωσιν 14. ῬΞ.21:21(0.477)} 
θεὸς σαρκὶ διὰ μέσης ψᾧ. ἀνεκράθη, καὶ συνεδέθη τὰ διεστῶτα τῇ πρὸς 
ἄμφω τοῦ μεσιτεύοντος οἰκειότητι τι ΝᾺ 2.0γ.2.23(Μ.35.4328); πάντα 
ὑπὲρ πάντων γενόμενος..«σῶμα, ᾧ., νοῦς 1δ.30.21(Μ.36.1228); σάρκα 
φορεῖ διὰ τὴν σάρκα, καὶ ᾧ. νοερᾷ διὰ τὴν ἐμὴν ψ. μίγνυται 1.45.0 
(6550); ὁ ἀχώρητος, χωρεῖται, διὰ μέσης Ψ. νοερᾶς μεσιτευούσης θεότητι 
καὶ σαρκὸς παχύτητι ἰδ.(636Ὰ) ; Τυδίπ.ἐοη{.{(ρ.74.2]; Μ.86.9078) οἷτ, 5. 
ὑπόστασις ; 2. ΟΥροη 5 ἀοοίτίπο οἵ Ργυθ-οχιβίθησα Ἀρρ] δα ἴο βουὶ οὗ 
Ομ γβὲ τάχα γὰρ ἡ μὲν τοῦ ᾿Ϊησοῦ ψ. ἐν τῇ ἑαυτῆς τυγχάνουσα τελειό- 
τητι ἐν ϑεῷ καὶ τῷ πληρώματι ἦν, καὶ ἐκεῖθεν ἐξεληλυθυῖα, τῷ 

ἀπεστάλθαι ἀπὸ τοῦ πατρός, ἀνέλαβεν τὸ ἐκ τῆς Μαρίας σῶμα Οὐ. 7ο. 
20.τρ(17; Ρ.351.26; Μ.14.6164); 1Ὁ.19.22(5; Ρ.324.14; 5680); οἴ, λάεε 
υέγο απῖηια, φμαέ ἴπ 7εδ {πῖϊ, ῥγἱωσφμανε βείτει! πιαΐμρε, εἰερὶ! 
δοημνη. οἷδο δγρὸ ἰαείίαε πησίην, αὶ ὑεγδο ἀφὶ ᾿αριαείἝαία 
ρεάργαίτομε εοηγιπεία δε οἰ ῥὲν πος σοία ογιμέτηι ἀπ ΠΩΥΊΜΉ βεεεαϊὶ 
ἡπεαρακχ {μ1|, Ἰά ρνῖης.4.4.4(31; Ρ.354.1τοῖξ,; Μ.ττ. 4050); ὥσπερ ὁ υἱὸς 
καὶ πατὴρ ἕν εἰσιν, οὕτω καὶ ἣν εἴληφεν ὁ νἱὸς ψ. καὶ αὐτὸς ἕν εἰσιν 
1δ.4.4.4(31 : Ρ.354-:6 ἣ 406); το]θοϊδα εἰκότως καταγνώσονται ἑαυτῶν 
πάντες οἱ νομίσαντες πρὸ τῆς Μαρίας...τινὰ ἐσχηκέναι ψ. ἀνθρωπίνην 
τὸν λόγον ΑἸἢ.σρ. ἘΡτει.δίρ.13.0; Μ.26.το648); 3. 501} 5 τηφρα!ατίπρ 
Ὀενεθη δὶβ θοᾶν πᾶ ἢ15 σοσμοεεδά, οἴ. ἐΐα απΐφια...αἍδ ἑμτιο 
ἐγφαίμγας εἰ ἀείμεερς ἱηϑεραγαδίεν εἴ. τη λαεγεης ὠὲροὶς ξαρτοπείαε 

δὶ υεγδο ἀεἰ..«εἰ ἰοίαᾳ ἰοίτενι τϑοίρτοης.. [αεία 65: ἐφ ἴρθο ρνίμο ρα δ 
ες ἘΡΙΥΙ 5.ἐἁ«ας ἐγρο φαϑοαηίία αἀπίριας Ἰη1εν ἄἀδμ ἐαγμόηιμε 
γπράταμθ (ιοΉ σπΐρι ροςεῖδηϊσ ἐγαὶ ἀεὶ παϊ μαι ἐογῥονῖ οἴη τιδάταίογε 
τησεονῦ) παδείίεν, μὲ ἀϊχίρμις, ἀδιι5- πόνο... 564 πόμα γα ορι ἀπΐτα 
{Πα τιροίε τϑείαπίία γαϊομαϑίϊς, ἐομῖγᾳ παΐμγαηε ἠαδιῖ! ἐαβονε 
ἄφες, Οὐορῤνίμς.2.6.3(0.142.4}8Π; Μττ.2116,0); 4. αἰθουββίοη νΠείΏ 
[15 508}, τεραζάραά δ5 8 ἱπαδβροπάςπί οσεαίατγε, 15 Βα δ͵δοῖ τὸ σμδηρα 
εἰ δ᾽ δεῖ τῆς ᾿Ιησοῦ ψ. λαμβάνει τις τὴν μεταβολήν, αὐτῆς εἰς σῶμα 
ἐλθούσης, πευσόμεθα, πῶς λέγει μεταβολήν. εἰ μὲν γὰρ τῆς οὐσίας, οὐ 

δίδοται οὐ μόνον ἐπ᾽ ἐκείνης, ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ ἄλλου λογικῆς ψ." εἰ δ᾽ ὅτι 
πάσχει τι ὑπὸ τοῦ σώματος ἀνακεκραμένη αὐτῷ καὶ ἀπὸ τοῦ τόπου, εἰς 
ὃν ἐλήλυθε, καὶ τί ἄτοπον ἀπαντᾷ τῷ λόγῳ, ἀπὸ πολλῆς φιλανθρωπίας 
καταβιβάζοντι σωτῆρα τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ; Ἰὰ.(εἰς.4.τϑ(ρ, 288,1; 
Μτι.το490}); 5. ἀϑοθηΐ οἱ Πὶβ 50] ὅρα εἰ μὴ μυστικώτερον καὶ οὐ 
τοπικῶς περὶ τῆς ᾿Ιησοῦ ᾧ. ἀκούσει τό" Ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν 
οὐρανῶν" ἡ γὰρ νοητὴ ἀνάβασις ἐκείνης τῆς ψ, ὑπερπεπήδηκεν καὶ πάντας 
τοὺς οὐρανοὺς καί, ὡς ἔστι» εἰπεῖν, ἤδη ἔφθασεν πρὸς αὐτὸν τὸν θεόν 
ἰά. 70.το.22(ς ; Ρ.323. 286, ; Μ, 14. 5688); 6. Ξντθ οὶ οὗ ΗΒ βου]: ἰδφανθῃ 
Ἷπ Θυσπατίβε ἡ γὰρ δϑῆι ἀντὶ ᾧ. τῷ φυράματι γίνεται Ἷ 70. Πλιάζγηι. 
ῥύορτα.(Μ.05.388.); 7. 866, (δγροογαῖεβ τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἐξ ᾿Ιωσὴφ 
γεγενῆσθαι...τὴν δὲ ψ. αὐτοῦ εὔτονον καὶ καθαρὰν γεγονυῖαν, δια- 
μνημονεῦσαι τὰ ὁρατὰ μὲν αὐτῇ ἐν τῇ μετὰ τοῦ ἀγεννήτου θεοῦ 



ψυχή 
περιφορᾷ...τὴν δὲ τοῦ ᾿ἴησοῦ λέγουσι ᾧ. ἐννόμως ἠσκημένην ἐν 
᾿Ιουδαϊκοῖς ἔθεσι, καταφρονῆσαι αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο δυνάμεις 
ἐπιτετεληκέναι, δι’ ὧν κατήργησε τὰ ἐπὶ κολάσει πάθη προσόντα τοῖς 
ἀνθρώποις, τὴν οὖν ὁμοίως ἐκείνῃ τῇ τοῦ Χριστοῦ ψᾧ. δυναμένην 
καταφρονῆσαι τῶν κοσμοποιῶν ἀρχόντων, ὁμοίως λαμβάνειν δύναμιν 
πρὸς τὸ πρᾶξαι τὰ ὅμοια ἴτγξη. ἠκπέν.1.25.1τ(Μ.7.680Ὰ,8). 

Β. ἀεπϊαὶς οἵ ΟΠ 51 5 πυτήδη 500} ουϊθίᾶς ΑΡοΙ]πασίαη οοη- 
ἔτόνετον ; 1. Ἐεῖα5: ἤαγεεϊὶ.2.4{(0.5).8; Μ.24.821.}) οἷϊ, 5. σάρξ; 
ἐνοικῶν δ᾽ ἐν τῇ σαρκὶ ὁ λόγος...εἰ μὲν τοῦ πατρὸς ἐκτὸς ἦν, ζῶν καὶ 
ὑφεστὼς καὶ τὴν σάρκα κινῶν ψυχῆς δίκην 1α.6.ἰ.τι2ο(Ρ.87.26; Μ.24. 
8774}; τὉ.(ρ.88.; 8778); ες ἢς βρεακϑ οἵ Ὁ γῖϑτ᾽ 5 ψ. μ6 ΟὨΪΥ το- 
ῬΙΟΊΊΟΘ5 ΒΟΥΡίΠΤΆ] ῬΑ ΘΘΑΡΈ5, 6.Ρ.4.6.3.2{Ρ.105.27}Π; Μ.22.Ὑϑτ0 68}; 
1δ.το.τ(ρ.440.27}{.; 7248); οἵ, θεὸς... ἅτε ψᾧ. ἀψύχῳ σώματι, τῇ τῶν 
σωμάτων ἀλόγῳ φύσει τὸν αὐτοῦ λόγον ἐμβαλών [.(τ2(ρ.231.30; Μ.20. 
13800); 2. Ταιοίδηι οἱ ΑΠΕΈΟΟΝ ἀπ ΑΥΔη5 “ουκιανὸς γὰρ. καὶ πάντες 
“ουκιανισταὶ ἀρνοῦνται τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ᾧ. εἰληφέναι ἘΡΡΙΡΗ.αης.33 
(ρ.42.20; Μ.43.1174}; αἰδομιβδίοη οἱ νίδννβ, 1.35,36(ρ.44. 26}, ; δου); 
τοαοπιηρ ΟρΡοββά, Ετιβί, ἐγ. σδίρ.9ι ; Μ.τ8. 6800) οἷξ, 5. ὁμογενής ; ἡ 
ᾧ. τὴν συγγενῇ ᾧ. [530. οἵ ΡῬεπίζεητϊ {Π|6}] ὁδηγοῦσα ἐδι(ριοε ; 692Α})}»; 
3, Ῥβευαο-Ἰρηδίϊηβ ἐάν τις.««νομίζῃ τὸν κύριον, οὐχὶ θεὸν μονογενῆ..». 
ἀλλ᾽ ἐκ ψ. καὶ σώματος αὐτὸν εἶναι νομίζῃ, ὁ τοιοῦτος ὄφις ἐστίν ΤΙρτι. 
ῬΠΙαά. δ; ΤΊΡῸ δες; οἷ, τινὲς... «ἀσεβοῦσι, ψιλὸν ἄνθρωπον εἶναι φαν- 
ταζόμενοι τὸν κύριον, ἐκ ψ. καὶ σώματος αὐτὸν εἶναι νομίζοντες (οηεί. 
4.ΡΡ..6.26.2. 
Ο, ἢ ροπηίπασίαῃ σομλίζονοιδυ ; 1. Αρο!]παυβ᾽ ἀθπΐα! οἱ 

ἃ Ἀσπλδη βοὺ] 1π (μηδὲ ἔζησεν τὸ σῶμα θεότητος ἁγιασμῷ καὶ 
οὐκ ἀνθρωπίνης ψ. κατασκευῇ ἈΡΟΙ]] εονΡ.οὲ ἀτυ.(ρ τοο.το; Μ.ΡΙ,.8, 
8754); ἤρκει καὶ μόνον τὸ αὐτοῦ θέλημα διὰ τοῦ ἐν τῇ σαρκὶ σκηνώ- 
σαντος λόγου πρὸς τὸ ταύτην ζωοποιεῖν καὶ κινεῖν, ἀναπληρούσης τῆς 
θείας ἐνεργείας τὸν τῆς ψ. τόπον καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου νοός 14. Κν.2 
(ρ.204.8)αΡ.Απαβί,ϑμοηορ,, (Μ.80.11810}; εἰπὼν γὰρ ὅτι ὃ λόγος 
σὰρξ ἐγένετο, οὐ προσέθηκε καὶ ᾧ. ἀδύνατον γὰρ δύο νοερὰ καὶ θελητικὰ 
ἐν τῷ ἅμα κατοικεῖν... οὐκοῦν οὐ ψ. ἀνθρωπίνης ἐπελάβετο ὁ λόγος, 
ἀλλὰ μόνου σπέρματος Ἡβραάμ' τὸν γὰρ τοῦ σώματος ᾿Ϊησοῦ ναὸν 
προδιέγραψεν ὃ ἅψυχος καὶ ἄνους καὶ ἀθελὴς τοῦ Σαλομῶντος ναός 1. 
(Ρ.204.1τῆξ, ; 11844}; ν. νοῦς ; 2. οὐ ποάοχ τεζαυταϊίοι ; 8. βα] νϑίϊοπ 
οἱ ψΠΟ]6 τηϑῃ τεαυίγεβ αὶ ΠΕ ΠΊΔΗ 500] ἴῃ ϑανίουυ οὐδὲ γὰρ οἷόν τε 
ἦν, τοῦ κυρίου δι’ ἡμᾶς ἀνθρώπου γενομένον, ἀνόητον εἶναι τὸ σῶμα 
αὐτοῦ, οὐδὲ σώματος μόνον, ἀλλὰ καὶ ψ. ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ σωτηρία 
γέγονεν Αἴῃ,ἰο».7(Μ.26.8048) δὰ οὗ, ἰπῖτα ἢ; ὅπου κεκράτητο ἡ ψ. 
ἡ ἀνθρωπίνη ἐν θανάτῳ, ἐκεῖ ἐπιδείκνυται ὁ Χριστὸς τὴν ἀνθρωπίνην 

᾽ “-- 

ψ. ἰδίαν οὖσαν, ἵνα καὶ παρῇ ὡς ἄνθρωπος ὁ ἀκράτητος ἐν θανάτῳ,. 
ὡς θεός" ἵνα...«ὅπου ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἐν μορφῇ ψ. ἀνθρωπίνης, 
παρὼν ὁ ἀθάνατος ἐπιδείξηται τὴν ἀθανασίαν ΓΑΤΏ. 4ροϊ.τ.17(Μ.28. 
11240); πῶς ἡ κράτησις τοῦ θανάτου τελείαν ἐλάμβανε τὴν λύσιν, εἰ 
τὸ κατὰ φρόνησιν ἁμαρτῆσαν, τὴν ψ. Χριστὸς ἀναμάρτητον οὐ συνε- 
στήσατο ἐν ἑαυτῷ ; ἔτι οὖν βασιλεύει ᾧ θάνατος τοῦ ἔσωθεν ἀνθρώ- 
που" τίνος γὰρ ἄλλου καὶ ἐβασίλευσέ ποτε, οὐχὶ ᾧ. τῆς ἐν φρονήσει 
ἁμαρτησάσης.. ὑπὲρ ἧς τὴν ἰδίαν ἱ. τέθεικεν ὁ Χριστὸς λύτρον ἀντι- 
διδούς; 1.1 το(τ1250,0}; τῷ σώματι καὶ τῇ ψ. ἑαυτὸν ἐπιμερίσας, διὰ 
μὲν τῆς ψ. ἀνοίγει τῷ ληστῇ τὸν παράδεισον ΟΥΝ Υ55..4ο]}.τ(Μ. 
45.11564}); ὁ μονογενὴς θεός, αὐτὸς ἀνίστησι τὸν ἀνακραθέντα ἄνθρω- 
πὸν αὐτῷ, καὶ χωρίσας τοῦ σώματος τὴν ᾧ., καὶ ἑνώσας πάλιν ἀμφό- 

τερα, καὶ οὕτως ἡ κοινὴ γίνεται σωτηρία τῆς φύσεως 1. (1τηδ0) ; 
ΡΒ. ΜῈ] Βυτμηαηΐϊν οἵ Ομ τῖβε τεααΐγες ἃ υτῆδῃ οι] ὁ γὰρ ἐκ ψ. 
νοερᾶς καὶ σώματος συνεστηκώς, ἄνθρωπος λέγεται" ᾧ δὲ μὴ συν- 
ἐπινοεῖται τὰ δύο, πῶς ἡ τοῦ ἀνθρώπου κλῆσις ἐφαρμοσθήσεται; 
1ὁ.2(}1.45.11288); ὃ ἀνθρωπίνην σάρκα, καὶ ταύτην ἔμψυχον, προσοικί- 
ζων τῷ λόγῳ, οὐδὲν ἕτερον, ἢ ὅλον συνάπτει τὸν ἄνθρωπον" οὐδὲν 
γὰρ ἄλλο παρὰ τὴν νοερὰν φύσιν τῆς ἀνθρωπίνης ψ. ἐστιν ἰδίωμα... 
ὁ τοίνυν λέγων ἄνθρωπον εἶναι τὸν προσειλημμένον, ἔμψυχον δὲ τοῦτον 
διδούς, οὐδὲν ἕτερον ἢ καὶ νοητὴν αὐτῷ προεμαρτύρησε δύναμιν, ὅπερ 
ἴδιον τῆς ἀνθρωπίνης ἐστὶ ᾧ. 1δ.7(113278); 6. ῥτοοῦ ἔτοπι ΟΠ τίϑι᾿β 
ὨθΤΏδη, ΘΠΊΟΤΙΟΗ5 εἰ δὲ ἐπ᾽ ἀληθείας εἴρηται, ἀλλοτρία δὲ καθόλου ἡ ψ. 
τοῦ κυρίου ἐγεγόνει τῆς ἰδίας νοήσεως, θεὸν τὸν λόγον ἔχουσα νοῦν, 
τετράφθαι τὸ ἄτρεπτον εἰς λύπην...καὶ ταραχήν, τὸ ἐννοεῖν, ἀσεβές 
ἐστι.. «ἀλλὰ δείκνυσι τὸν νοῦν ὁ κύριος εἰρηκώς" ἡ ψ. μου τετάρακται. 
εἰ δὴ ψ. ἰδίας νόησιν ὁ κύριος ἐπιδείκνυται, εἰς συμπάθειαν τῆς ἡμετέρας 
ψ., ἵνα οὕτω καὶ αὐτοῦ νοήσωμεν εἶναι τὸ πάθος, καὶ αὐτὸν ἀπαθῆ 
ὁμολογῶμεν. ὥσπερ γὰρ τῷ αἵματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, 
οὕτω καὶ τῇ νοήσει τῆς ψ. αὐτοῦ τὴν νίκην ὑπὲρ ἡμῶν ἐπιδείκνυται 
1λι. 4ροϊ!.τ.16(Μ.28.11218,0}; ἀ. ἴτοτὰ ἀδαίῃ πα ἀδθοθμί ἱπίο 
Ηδα65 ὁ κύριος..-παραδοὺς τὸ πνεῦμα, τὸ ἔσωθεν τοῦ ἰδίου σώματος, 
τουτέστι τὴν ψ. ἐσήμανε: περὶ ἧς καὶ εἴρηκεν, ὅτι τίθημι ὑπὲρ τῶν 
προβάτων τῶν ἐμῶν. ὥστε τὴν ἔκπνευσιν οὐκ ἄν τις εἴποι θεότητος 
μετάστασιν, ἀλλὰ ᾧ. ἀποχώρησιν. εἰ γὰρ κατὰ μετάστασιν θεότητος 

1553 
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ὁ θάνατος γέγονε καὶ ἡ τοῦ σώματος νέκρωσις, ἴδιον ἄρα θάνατον ἀπ- 
4 Ἂν ᾿ , έἐ . - ᾿ Γ, “- 3 “ 

ἔθανε, καὶ οὐ τὸν ἡμέτερον. καὶ πῶς εἰς ἄδου κατῆλθεν ἀπαρακαλύπτῳ 
τῇ θεότητι; ποῦ οὖν ἡ ᾧ., ἣν ἐπηγγείλατο ὁ κύριος τιθέναι ὑπὲρ τῶν 
προβάτων...εἰ δὲ ψ. ἀποχώρησις γέγονε, διὰ τοῦτο εἴρηται, ὅτι τὸν 
ἡμέτερον ἀπεδέξατο θάνατον 1Φ.γ.1τ8(11258,0) ; 6. τεξιτΔοη οὗ ἀροϊ- 
Ἰηδτίϑη 1468 [μαΐ ψ. ὈεΙοὴρς ἴὸ {πὲ ᾿ΟἸΓΕΙ τιβπ᾿ τί οὖν περὶ τῆς ᾧ. 
ἐρεῖτε, ὅτι καὶ τὸ σῶμα καὶ ἡ ᾧ. ὁ ἐξωθέν ἐστιν ἄνθρωπος, ὡς ἂν εἴποι 

Α ᾿ ͵ 3 » ΄ ᾿ - : 

τις, τὸ αἷμα καὶ τὴν σάρκα; ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα οὐ δια- 
φεύγουσι τὴν ψηλάφησιν...δείξατε ἡμῖν καὶ τὴν ψ. μὴ διαφεύγουσαν 
ταῦτα...ἦ, εἰ μὴ δύνασθε δεῖξαι,...οὔτε ὁρᾶτοωι ᾧ., οὔτε ἀποκτείνεταις 
« ᾿ 3 , ᾿ , ΗΕ) ν᾽ - , ᾿ ᾿ ., « 

ὑπὸ ἀνθρώπου...οὐ μόνον ἐφ᾽ ἡμῖν τούτων δεικνυμένων, ἀλλὰ καὶ ἐν 
αὐτῷ τῷ θανάτῳ τοῦ Χριστοῦ ἐδείκνυτο" τὸ μέν τοι [Ξ0. σῶμα], μέχρι 

τάφου φθάσαν" ἡ δέ 56. ψ.}, μέχρι ἄδου διαβᾶσα 18.1.13(11161}-11174}; 
- Ας το]εοοη οἵ {π6515 τὲ Ομ σῖδὶ μα ΟἿΪΚ ἀπ δηΐτ8}, θὰ ποΐ ἀπ 
ἱπιαε!!δοϊυα], 500} τὴν νοερὰν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, ἥτις νοεῖται ψ,.,... 
ἄφευκτον ταύτην τῆς ἁμαρτίας διοριζόμενοι" κἂν ὅτι μάλιστα καὶ ᾧ. 
σαρκικὴν γεγράφατε, πόθεν μαθόντες οὐ συνεπίσταμαι... «πῶς εἰ σαρκικὴ 
ἡ ψ. καθ᾽ ὑμᾶς, οὐ συνθνήσκει τῷ σώματι τὉ.2.8δ(11440,0). 

Ῥ. ἴῃ Μοποίμειτο σοπίσονευθυ ; 1. 1 ρσϑῆ. ὅρα...τὸ..«πεπλανη- 
μένον τῶν αἱρετικῶν" πάντα τὰ συγγενῆ ὄντα τῶν ἀλόγων ἀνελλιπῶς 
ὁμολογοῦσιν ἐν Χριστῷ... τὰ δὲ τῆς νοερᾶς καὶ ἀθανάτου ψ. ἰδιώματα... 
ταῦτα ὡς πονηρὰ ὄντα ὁμολογεῖν ἐν Χριστῷ... οὐκ ἀνέχονται Απαβῖ.Ὁ. 
βρη ίιαρ. 2Μ.80.ττ684}); 2. σοπλρατίβου νὰ 50] οὗ Αάδζη ἐπι- 
δημήσας οὖν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐπὶ τὸ ἀνακαινίσαι τὸν Ἀδάμ, τοιαύτην 
ἑαυτῷ ψ. ἐδημιούργησεν, οἵαν ἀπαρχῆς ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τοῦ ἐμφυσήματος 
τῷ Ἀδὰμ μετέδωκεν 1Ὁ.(ττό0}); ἡ μὲν γὰρ τοῦ Ἀδὰμ ψ. ἐκ θεοῦ τὴν 
ὕπαρξιν διὰ τοῦ ἐμφυσήματος ἔσχεν" ἡ δὲ τοῦ ᾿Εμμανουὴλ ψ. ἔνθεον, 
καὶ σύνθεον, καὶ ὁμόθεον τὴν οὐσίωσιν ἔσχεν τὸ. (1172); 3. Ῥχτοοῦ οἵ 
οτίῃ, ροβιοπ ἔγοτῃ ἀδβοθηξ ᾿πῖο Η8665 τές τὰς ἀπ᾽ αἰῶνος δεσμίους ψ. 
τῶν κεκοιμημένων ἀνθρώπων ἐπεοκέψατο; πρόδηλον, ὅτι ἧ... Χριστοῦ 
τοῦ θεοῦ ψ. τὰς ὁμοουσίους αὐτῆς ᾧ. τὰς λογικὰς ἐπεσκέψατο ἐδ. (1720); 
αὕτη [36. 16 5018] οὗ (Πτ]5.] βοήσασα...ἐξέλθετε, ὡς τόπον ἀναπληροῦσα 
τελείου ἀνθρώπου τοῦ ἐκ ψ. συνισταμένου καὶ σώματος... ἡ νοερὰ τὰς 
νοερὰς ἐπιβλέψασα, ᾧ. τὰς ψᾧ. ... πῶς γὰρ ἂν καὶ ἐδέξαντο τὸ τῆς ἁγίας 
ᾧ. κήρυγμα, εἰ μὴ διὰ τῆς νοερᾶς αὐτῶν λογικῆς θελήσεως; ἐδ.(1173.}; 
1ὁ.(1τΊ30); 4. ἔτοτῃ (ῃγῖβι᾽ 5 οθεάϊεποα, ἐδ.(11730) οΟἷτ, 5, ἀθελής, 

ψυχικός, Α.. οὗ ἐμ φξομῖ, ἐρτντμαὶ; 1. ἴὰ ρθη, ἐν νόσῳ ψ. ὑπάρχοντα 
7ΤυβεΔταἰ.30.τ(.6.5 270); Οἰεχη. ἐγ. 6.χ2(ρ.481.3ο; Μ.0.3200); 16.7.16 
(ρΡ.67.3; 5324}; ΟΥ. 7 γ.25 15. 6γ.(ρ.2το.18; Μ.13.5920); τῶν ψᾧ. ... κακῶν 
1᾽..6(0.217.4; θο00); ὑπὸ ᾧ. μοιχείας καὶ θάνατος γίνεται ΠΗ ογν.ΟἾθΡ!. 
3,28; Ομγνβ. ἤον.27.2 τῷὁ Μ1.(7.3270)}; ἵνα... ἡμᾶς ἐλευθερώσῃ ᾧ. ἀρ- 
ρωστημάτων ὕντ.,..4:38(Μ.72.5 520}; ἐδ.6: 4τ(δοΙ}}) ; τὰς ᾧ. ... ἕξεις 
θιοπ. τ. ἦ..2.1(Μ4.3.3924}; 19.3.3.5(432Ά); ΟΡΡ. σωματικός, ΟἸεηι. 
517.7.7{(ρ.28.26; Μ.0.4530); φυσικός, Ἰά.ῥαεά.5.2(ρ.243.ττ; Μ.8.5734}) 
Ὀίάντη. Τγῖη.2.2)(λ1.320.765.); κοσμικός, ΑἸΉ σα. 5 ττδ: τ]ο( Μ.27. 
Κ088Β); 2. γεῖ, βειιβεβ οὗ 500] τοῖς ψ. -... ὄμμασι Ο τ, ΚΚ.ο94 τῷ [σ.{(ρ.557. 
30); ὀφθαλμοὶ... .οἱ δὲ ᾧ. εἰς μῆκος ἀποτείνονται Αὐδτὴ 4Δὲ1αἰ.2.1τ(ρ.78. 
22; Μ.ττ.17774}; Θορῆγ. Ηρ. ϑγη.(Μ.87.31074}; 8. ὁ ᾧ. ἐππ ἐρτγτίμαὶ 
ἸΜΩΉ ἔλαιον ὁ ἐπιχεόμενος λόγος τοῦ ψ., τοῦ τὴν ἀγαθὴν πρᾶξιν ἐργα- 
ζομένον Οτ εονηη ϑεν η Μ|ι.63(0Ρ.147.16; ΝΕ.17.30 40}; 4. τεῦ, πρὶ τιτυαὶ 
1ὲὸ ἐν ταῖς διδασκαλίαις αὐτῶν εὑρηκὼς... «πολλὴν ψ, λυσιτέλειαν 
Τμάτιδταα. σε , (.οο.1β160) ; 5. τεξ, βρίστι τα] βεηβα οἱ βουτιρίωτε, Οὐ. 
Ῥυῖμε.4.2.5(0.314,13; Μ.11.368.}); 6. τεῖ, ΟΠ γῖϑο 8 γσοϑυσσεσοη μον 
ψ. ὃν γέγονε πνευματικόν, καὶ ἐκ γῆς γενόμενον, τὰς οὐρανίους διέβη 
πύλας ΑἸΠ.Ρ. ΕΡτα ο(Ῥια το; Μ.26,τ1ούς 8). 

Β. παἰιγαὶ, εαγηαὶ, τιαϊεγίαἰ- μά, ΟΡ. ϑρ στα), 1. Ἰὰ ρέπ, οἱ 
ψ. ΟΡΡ. τοῖς πνεύματι θεοῦ φρουρουμένοις, Ταῖ,ογαϊ τοίρ.16.21; Μ.ὅ. 
840); δος. ΤΠαΐθ5, οὗ ἀδυηοῃβ, ορρ. Οοά 885 νοῦς, ΑἸ εηδρ. ἰερ.23.2 
(Μ.6.9418); ΟἸεπι, ῥαεάᾷ. τ δ(ρ.τοϑ.24; Μ.8,288.) οἰϊ, 5, πνευματικός ; 
οὔ Ἰα.:.».2.3{0.118.17; Μ.8.0418); ΟΥ̓ 70.12.6τ{ςο; Ρ.293.25Ἐ,; Μ,14. 
5160); σου ἰηδα ἩΣ ἐπίγειος ἀπα δαιμονεώδης, 1, γγ.46 ἐπ 70. 
(Ρ.521.109); ἃ ἔοι. 1.2.1 ἴῃ [6γ}.(Ρ.85.22; Μ.153.3774}; ἐκκλησία... «ἀνα- 
γεννῶσα τοὺς ψ.. εἰς πνευματικούς Με. 5 γ}.8.δ(ρ.88,1ι; Μ.18,1488)}; 
ΑΒ ἐριδέγαρ.χ.32(Μ.26.6058); ψ. πάθη ἰ4ἡπειςο (Μ.2ς.τ850); ἰὴ 
αἰβοιιβδίοη οὐ ᾿βεσοῃᾷά Αἀαπη᾿ ΟΠ σι βίοίοσν, ΤΑ. ροὶϊ.τ.8(Μ.26. 
11058Β} ΟἷΌ. 5. πνευματικάς : τὸ δὲ τοὺς δοκοῦντας εἶναι πιστούς, τού- 

᾿ τοῦς εὑρίσκεσθαι ᾧ., τοῦτό ἐστιν τὸ θρήνων ἄξιον (Πγγν5.ἀονι.63.3 ἴῃ 
70ο.(8.3790}0); ἐγκόσμιον..«καὶ δαιμονιώδη καὶ ᾧ. σοφίαν Ογτ Βς.0: 23 
(Μ].69.78οΑ); ψ. πάθη Ὀϊδα. Φ  8τ(Ρ.το4.24); γνώμη [5ς. 56}}-1ν}}}}] 
ἐν τοῖς ψᾧ. κρατεῖ ΤΠαΐ, γι. 53 τ. 4 Καρ.(1.547})} 2. οὗ [μ8 Βοᾶν αὶ τοῦ 
ψ. σώματος ἰδιότης, ἀεὶ διά τινος ῥοῆς καὶ κινήσεως ἀπὸ τοῦ ἐν ᾧ 
ἐστιν ἀλλοιοῦσθαι (τ Ν γββ. απη!. εἰ γες.(Μ.46.1π68); 3. οἵ 51 ψ. τι 
ἁμάρτημα ΟΝΊς. (525)εαν.2} 4. τεῖ. κἴδτε οὗ [ὴ6 ὑπΡρεϊζοα ἅπερ οὐκ 
ἐφυλαξάμεθα ψ. ὑπάρχοντες, τὰ ὅπλα τῆς δικαιοσύνης λαβόντες ἐν τῇ 
δυνάμει τηρήσωμεν τοῦ θεοῦ Ὦϊαα. ῥεγ.8(Ρ. τοο.3); 5. τοῦ. βογιρίαγα) 
ῬΆΒΒΑΡ 65 Δ πἀ]ὴρ' (ο παίαγα] ἜΧΡΘ πο δ5 οὗ Ἰποασηβίδ μοροβ, ΑἸ. 



ψυχικὸς 

ἄϊαϊὶ. Τγίη.4.8(Μ.28.τ2610) ; 6. αἰκῖ, ἔχοι σαρκικός ΔΙΠΩ πνευματικός: 
ὁ ψ. ἄνθρωπος, οὐδέπω καλός" ὁ σαρκικὸς δέ, καὶ λίαν πάθους φιλός" 
ὁ πνευματικὸς δέ, οὐ μακρὰν τοῦ πνεύματος σε.Νᾷ:. ΦΩΥΉΊ.1.2.34.. 
242(Μ. 47.062); γνώρισμα τοῦ μὲν σαρκικοῦ, τὸ κακῶς μόνον εἰδέναι 
ποιεῖν, τοῦ δὲ ψ., τὸ μήτε ποιεῖν βούλεσθαί ποτε μήτε πάσχειν κακῶς. 
τοῦ δὲ πνευματικοῦ, τὸ ποιεῖν μόνον καλῶς βούλεσθαι, καὶ ὑπὲρ ἀρετῆς 
εἰ συμβαίνει πάσχειν Νίαχ.ρ.Ο( Δ .01.4484}; οἵν καὶ, ΤΟΥ ΒᾺΡΡ]. (ρ.40 τ, 
25); 7. 85 πϑηὴ6 οἱ ἀουιβίοη ἕου οὐ ποάοχ, 566. ὃν Μοηϊδηδῖβ δηᾶ 
Οποβίϊοβ, ΟἸἹδπι, ἐν. 4.13(ρ. 280. 12}; Μ.8,13οο0) ; 8. Ἔχορ,; ἃ. τῦοσ. 
2114 ἐκεῖ ψ. εἰσάγεταί τις καὶ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ὁ μὲν πνευματικὸς 
τῶν σωζομένων, ὅ δὲ ψ. τῶν ἀπολλυμένων Μίετἢ.γ65.1.58(ρ.321.26..); 
ψν, ἐστιν ᾧ τὸ πᾶν τοῖς λογισμοῖς τοῖς ψυχροῖς διδούς, καὶ μὴ νομίζων 
ἄνωθέν τινος δεῖσθαι βοηθείας, ὅπερ ἐστὶν ἀνοίας (Πγγ5, 01.7.4 ΤῊ 
ΤΟ ον. (το.568) οο 1ο.Ὁ).χον.2: τ4(}1.9ς.5888), οἵ, ἀοτῖν διίοη οὗ ψυχή 
ἔτοτη ψυχρός, ν. ψυχή; ψ. δὲ λέγει τὸν στοιχοῦντα τοῖς οἰκείοις λογι- 
σμοῖς ἢ τὸν νοσοῦντα τοῖς τῆς ψυχῆς λογισμοῖς καὶ μὴ ἐρρωμένον περὶ 
τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας ...ὁ ψ. οὐ δύναται δεκτικὸς εἶναι τῆς ἀληθείας, 
ἀλλ᾽ οὕτως κεκάκωται τὴν ψυχὴν ὡς μωρίαν ἡγεῖσθαι τὴν οἰκονομέαν 
τοῦ θεοῦ... ψ. ἄνθρωπος τεχνικοὺς ἐπιζητῶν λογισμοὺς ἐπὶ τοῦ σταὺυ- 
ροῦ ὡς μῶρον.-«ἀπωθεῖται τὸ κήρυγμα ϑένετ. τ ογ.2:τ41.{ρ.234.388; 
ψ. ἐστιν ὁ κατὰ σάρκα ζῶν καὶ μήπω τὸν νοῦν φωτισθεὶς διὰ τοῦ 
πνεύματος, ἀλλὰ μόνην τὴν ἔμφυτον καὶ ἀνθρωπίνην σύνεσιν ἔχων, ἣν 
ταῖς ἁπάντων ψυχαῖς ἐμβάλλει ὁ δημιουργός Ογγ. ΤΟ 7.2 :14(Ρ.257.11; 
Μ.)4.8658); ψ. καλεῖ. τὸν μόνοις τοῖς οἰκείοις ἀρκούμενον λογισμοῖς, καὶ 
τὴν τοῦ πνεύματος διδασκαλίαν μὴ προσιέμενον, οὔτε μὴ ἐπιγνῶναι δυνά- 
μενον ΤΙ ΤΟ γ,2:14(3.178); τοῦτο μὲν εἰπὼν ψ., ὡς τῇ τῆς ψυχῆς 
κινούμενον παρουσίᾳ Ρτος..(εη.2:7(}1.87.1568}; Ὁ. τ οτ. 15:44,46 
ἐπειδὴ δὲ ἡ τοῖς πάθεσιν ἐμμένουσα ψυχή, εἰκότως καὶ τὸ τῆς τοιαύτης 
ψυχῆς σῶμα ψ. καλεῖται. ..ἐπειδὴ προκόπτουσα ἡ ψυχὴ ἐπὶ τὸ πνευματι- 
κὸν ἀναβαίνει, πρῶτον εἶπεν εἶναι τὸ ᾧ. σῶμα, ἔπειτα τὸ πνευματικόν... 
διὸ οὐ προσέχομεν τοῖς λέγουσιν ὅτι τοιοῦτον ἀνίσταται τὸ σῶμα οἷον 
εἶχεν ὁ Ἀδὰμ ψ. Τηάντη. τύ ογ.15:44-.46{(ρ.1ο.21|.}; σῶμα ψ. λέγει τὸ 
τῇ ἁμαρτίᾳ τῆς ψυχῆς θανατωθέν ϑενοΥ, ΤΟ Υ7.15:44{0Ρ.275.27); ὥσπερ 
γὰρ εἴπερ ἕλοιτό τις τὸ ἀπὸ γῆς ἡμῶν σῶμα ψ. ἀποκαλεῖν, περιθείη ἄν 
τις εἰκότως οὐ τὸ ψυχῆς εἶδος αὐτῷ, περιτρέψει δὲ μᾶλλον τοῦ λόγου 
τὴν δύναμιν εἰς τὸ φρόνημα τὸ ᾧ. ἤγουν τὸ σαρκικόν, καθάπερ ἀμέλει καὶ 
σοφίαν νοοῦμεν ψ. καὶ ἐπίγειον τὴν καθ᾽ ἡμᾶς..-οὕτω κἂν εἰ λέγοιτο 
σῶμα ᾧ., οὐκ ἂν οἶμαι τῷ αὐτῷ τὸ ψυχῆς εἶδος περιτιθείς, τὴν ἐπὶ τῷ 
πεπλανῆσθαι διαφύγοι γραφήν, ἐπεὶ κατὰ τίνα τρόπον ζῶντές τε ἔτι 
καὶ ἐν αὐτοῖς δὴ τούτοις τοῖς ἀπὸ γῆς ὄντες σώμασι, ψ, λέγονταί τινες 
καὶ πνευματικοί;... 
φήνειεν ἄν, ζωῆς δὲ μᾶλλον ἠθῶν τε καὶ τρόπων ποιότητα, καθ᾽ ἣν ἁ μέν 
τίς ἐστι τῷ γεωδεστέρῳ. «φρονήματι κάτοχος, ὁ δὲ τῇ τοῦ πνεύματος 
ἐλευθερίᾳ περιφανής, ἀποδείκνυσι σαφῶς ἀπά τε δὰμ τοῦ πρώτον καὶ 
τοῦ δευτέρου ὕντ. ΤΟ Ον. 1ϑ: τάλίρρ. .312. 1τ6-314.5; Μ.74. θοϑο- 9008); 
ἐπειδὴ ἔφη σπείρεσθαι μὲν εἰς γῆν τὸ σῶμα ψ., ἀποφαίνει λευκῶς ὡς 
ἔστιν οὐκ ἀπαράδεκτον τῇ τοῦ ἀνθρώπου φύσει τὸ ἐκ φρονήματος ψ. 
μεταφοιτᾶν εἰς πνευματικόν, καὶ ὅτι πρεσβύτερον τοῦ πνευματικοῦ τὸ ψ. 
εἴη ἄν 1.15: 46(ρ. 214. 106.; Β 9090); ψ.. . τὸ ὑπὸ τῆς ψυχῆς κυβερνώ- 
μενον" πνευματικὸν δέ, ὑπὸ τοῦ πνεύματος οἰκονομούμενον ΤΠαῖ, τον. 
15:44(3.278); 9. ναϊεπῖ,, ν, ὑλικός, πνευματικός, Χριστός; ἃ, ΟΡΡ. 
ὑλικός απ πνευματικός, Ἰτεῖς ἤαεγ. 1.5. τ(Μ. ἤ- 492Α}; ἢ χοϊκός, ΟἸευλ ἐχέ, 

Τλάοί, πτίρ.123.1τ|; Μ.9.6844); ἀγγελικός δῃᾷ χοϊκός, ΗΡρ.βαδν.ς.6 
(Ρ.78. τῇ; Μιτ6.31268); σαρκικός εαιὰ “πνευματικός, ἐδ. ς.8(ρ.97.15; 
41518); ἔσω ἄνθρωπος πνευματικὸς ἐν τῷ ψ. 10.7.27(0.2οθ.26; 22310Ὰ}); 
γοερός ϑιλ χοϊκός, ἰδιτοιο(ρ.268.1γ; 34108) ; πνευματικός, ΟΥ ον τι 
(Ρ.64.22; Μ.11.12778)}; ἀϊδίληστοι οὗ ὁμοουσίους. «διαβόλῳ... «ἀνθρώ- 
πους, ψ., 5. πνευματικούς, ἩοΥοίςοη Δρ.Ο τ. 70.20.2ο(18; Ρ.352.35; 
Μ.14.6174}); οὗ ψ. πρὸς χρόνον πιστεύοντες 1Ὁ.20.32(0,371.18.; 6498); 
ἀπὸ τῶν ὑλικῶν εἰς τὸν ψ. τόπον ἰδ.το.,2(το; Ρ.2ο6.27 ; 2650); οἱ ψ., 
θείης ἔξω τοῦ πληρώματος, φοτπηρατεα ψΙΓ νοΠἄοΥ5 ἴῃ ΤΈΤΆΡΙΝ, 16. 
(ρ.201.1; 2650); οὐ πρὸς τοὺς φύσει τοῦ διαβόλου υἱούς, τοὺς χοϊκούς, 
ἀλλὰ πρὸς τοὺς ψ., θέσει υἱοὺς διαβόλου γινομένους 1Ὁ.20.24{20 ; ἢ. 50. 
14: 6280); : Ρ. Ομσιβῖο]. ὡς εἰκὼν πατρὸς πατὴρ γίνεται καὶ προβάλλει 
πρῶτον τὸν ψ. Χριστὸν υἱοῦ εἰκόνα...εἶτα ἀγγέλους ἀρχαγγέλων ἐκ τῆς 
ᾧ. καὶ φωτεινῆς οὐσίας Ο]οτη,εχε. Τ (οί, 4100. 121.22Π..; ΜΝ... 6814); ; ἐῥ. 
ποί(ρ.126.21}.; 6888); τὸ δὲ πνευματικόν, ὃ ΕἸ ΒδΤσΝ: καὶ τὸ ψ. οὕτως 
ἐμφαίνει" τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ προέκοπτεν ἐν σοφίᾳ.᾽ σοφίας μὲν 
γὰρ τὸ πνευματικὸν δεῖται, μεγέθους δὲ τὸ ᾧ. 1. ὁτ(ρ.127.6}1. ; 6888,0) ; 
κάθηται ὁ ᾧ. Χριστὸς ἐν δεξιᾷ τοῦ δημιουργοῦ 1Ὁ.62(0.τ28.τ ; 6804) ; οἔ, 
ἐδια(Ρ. τόσοις; 6524}; οὗ μὲν ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, ὧν ἐστιν ᾿Ηρακλέων καὶ 
Πτολεμαῖος, ψ. φασι τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ γεγονέναι, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ 
τοῦ βαπτίσματος τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰ κατελήλυθε,...καὶ ἐγγέγονε 
τῷ ψ., καὶ ἐγήγερκεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν Ηρρ.ζαεν, δ. 35(Ὁ0.τός ΘΓ, ; Μιτό. 
4250}; σέ Ταπ.ΟΡ λαεγ.(Μ 86,178); ἐνανθρωπῆσαι δὲ τὸν ᾿Ϊησοῦν... 
σῶμα ἐκ τῆς ψ. οὐσίας ἀνειληφότα ΤΠας, ἑκεν,-.1τ(4.420); ψ. Χριστός 
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ῳ , φ ᾿ Φ - -“ - ἘΞ Η ὅτι τοίνυν ὁ ψ. οὐ φύσεως ἡμῖν διαφορᾶς ὑπεμ- 

ψυχόω 

ἐδ.τΒ(3οο); ο. ἡ ᾧ. εἰκών π᾿ τη, οἰδίνηβα Ὁν ναϊοητδη5 ἴο θὲ 
βανϑα, (Ἰ]διη, εἰν. 4. 13(Ρ. 288,24; Μ.0. 1800 Α}; ; «. οἱ ἀδγοίατρε ἔ ἔστι δὲ 
πυρώδης, φησίν, ἡ ἡ ψ. οὐσία, καλεῖται δὲ καὶ τόπος μεσότητος ὑπ᾽ αὐτοῦ 
καὶ ἑβδομὰς καὶ παλαιὸς τῶν ἡμερῶν. καὶ ὅσα τοιαῦτα λέγουσι περὶ 
τούτου, ταῦτα εἶναι τοῦ ψ., ὅν φησιν εἶναι τοῦ κόσμου δημιουργὸν 

ΗΙρρ. κεν. 6.3 2(ρ.τότ.6}.. ; Μ.16.32438). 
ψυχικῶς, 1. τρὶγεϊμαϊῆν, Ὁρβ. σωματικῶς, ἘΡΙΡΏ. ἠαογ.42. τίρ. 134. 

4; Μ.41τ.7414}; το. Αἄδια ἐν ἢ ἡμέρᾳ ἔφαγεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἐν αὐτῇ 
ἐθανατώθη ψ. {ἘεΠκ ΠῚ Ῥὰρδ ἐρ. ΡεΙγ. τίρ.20.24; Η.2.8208); Ψ. ἐθανά- 
τωσαν τοὺς ἐξαγγέλλοντας, ἄλλο ἀντ᾽ ἄλλου διδάξαντες ϑορῆτ, ΗΠ «ἐρηΐ- 
(Μ.87.23684}; 2. εαγμαίΐν, τεαϊογταϊγ, τοῖ. ΝΙοοθογαι5 ὁ Χριστὸς 
σαφέστερον ἀποκαλύπτει τῆς γεννήσεως τὸν τρόπον..«τῷ ψ. ἐρωτῶντι 
ΟἸὨγνβ. 001.2.5.1 τῷ ο.(8.1430). 

ψυχίον, τό, ὑμῖν οὐ τιοιἑ, Μεῖῃ. Ἔγηρ.9.1(ρ.113.24; ν.1. φύκεα 
Μ.τ8,1774). 

Ἐψυχοανακάλυπτος, σοπἶ-γευξαϊηρ πορνεία... .. 
αὐον.2(11.824}}. 

Ἐψυχοβλαβής, Ξτοιί-ἀεείγογίηρ, ΝῊ.ε}}.2.286{Μ.579.3410); 1.0.1). 
ῥονι. τοί Μ.96.6768); ταα5ο. 45. βυῦϑβῖ., Ὁμγυνβ ον, 56.3 15: Οφη, (4. 

5420). 
Ἐψυχοβλαβῶς, 1: ὦ τὸῶν τολτεῖ; παγις ἰἐ βομὶ, Ἰλιάντ, 1 γ1.2.8 

(Μ.39.616}). 
ψυχοβόρος, Ξοτεἰ-ἀευοιγίηρ, ϑνθ5.ἠγρηι. 3.οὐ(ρ.1τοὸ; Μ.66,1505); ἰδ. 

4.244{0.33; το). 
ἈΨυχοδιάβατος, ῥίεγείης ἰἢε δορὶ, Τ χα. Απτιδγηι(Μ.86.248.). 
Ἐψυχοδότης, ὁ, ρίνεγ οὗ ἐπ σομὶ οὐ {2 ; οἵ Ομγβι, θλάντα, ἔγ1, 

3.ι6(Μ.30.8690) ; ϑνπεβιμγρηι, 4. τ86(ρ.41; Μ.66.τ6οό). 
Ἐψυχοκερδής, ϑαϊητης βοις, (6. Ρ15.ἠ6χ.473(Μ.92.14172). 
Ἐψυχοκλέπτης, ὁ, σἰεαίον οὗ ξομὶς, Ο6ο.Ῥ|5.ἠεχ. 76 1(Μ.92.1402). 
ψυχοκλόνος, εογβιδίηρ ἰδ βομὶ, ϑοόρῇγ, 1, αγηι,2τ. τοοί .87. 

48294). 
Ἐψυχόκομπος, ἐϊείεηάτηρ ἰἢ6 ςομΐ, 60. }5.᾿ι65.77 5(.02.1404). 
Ἐψυχοκράτης, ΦΡΡΟΥΠῊΡ ἰἤ6 φομί, αςο.ῬΙ5,ἠεχιτάτό( Ν.02.1542). 
ἘΨυχοκτονία, ἡ, οἰαμρίον ἢ βομὶς, τ λο5.ΝαΖ. ἀταί.3.τλο(Ν.38, 

1ο48). 
Ἐψυχοκτόνος, οἰαγίη ἦε ἐομῖ, ἀεααΐν, γτο κοι. ἄτυτο( Μ. 77. ττορὰ); 

Ὠοτ. ἀφείς ρυοοτα. (Μ.88.1613}}); τοῦ ψ. πολεμίον τὴν δύναμιν βυθισθῆναι 
Κἰ  Βαρί. (0.398), 

Ἐψυχολατρεία, ἡ, τοογερ ἐπ τυλδτοῦ πὲ δομὲ ἰαΐες βαγί, Ἐλαβῖ. 
ἐηραϑί.2(0.18.2; Μ.τϑ,6160). 

Ἐψυχόλεθρος, ἀφείγογίηρ ἐμ 5οιὶ, ἀδαάὶν, ἘΓΆσνβ. μόνη. 16). (0.800); 
Οςο.Ρὶ 5. ἠεχ.τϑι7(}}.92.15744); Τρμη εἠγοη. Ὁ. 423(Μ.τοῦ, τοσο!). 

Ἐψυχολέτειρα, ἡ, ἀεείγογον οὗ ἰἤε Ξομὶ, (σθο. ῬΙ5. κἀν» υἱ.0, 
ψυχομαχ-έω, Πρ} [ον πεῖς ἰϊξε, ταβῖ, οι οι ̓Β ἀεαιῃ- ἃ τινὰς μὲν 

δικαίους «οῦντας.. τινὰς δὲ ἁμαρτωλοὺς εἰρηνικῶς... «ἀποθνήσκοντας 
ΤΑτη φ. ἀπὲ τοσ( .28,6610)}; Δηδβὲ. δι φις εὶ γεβριοῦ( Μ.80.7418). 

Ἐψυχονοσέω, δὲ 51εἶς ἐμ φομΐ, 70. (Ππὶ,ρακέ, τ3(Μ.88.1106Ὰ}. 
ψυχοπομπός, ὁ, σὐμμείοῦ ΟΥὨ ρας οὗ δοιμὶξς, ἃ5. δι]. ψ, γοήτων 

Ξψ 65. 50Ή1,.τ4(ρ.176.2; Μ.66.1 3004). 
ἘΨυχορραγικῶς, αἱ ἣν βοῖηὶ οἕὐ ἀραϊᾷ, Τβουῖ. ΠΝ οι’ Μ.86 

14840). 
ψυχοστόλος, 50ιεἰ- ΡΠ ΠΟΉΗΡ ; ΟἹ ΟὨγΙβΕ σα Πππρ 1αζαγαβ, Νομη. 

αν. 76.τ2:τ(Ν.43.8408). 
Ἐψυχοστρόφος, «οπἰ-εοπυεγίίηρ, ΤΑΡΟ]} νιοὶ. Βς.τ8:8(}1.33.13360). 
Ἐψυχοσώστης, ἐΐαὶ ταυες {6,6 ϑτ ρας δέεῤλ, (Μιτοο.τορῦο). 
Ἐψυχοσωτήριος, -Ξ ἰοτγοξ.ν 10. 1). ον. (].οδ.056}}). 
Ἐψυχοτερπέως, τοί α γε]οτοἽΉρΡ δομῖ, ΘΟρχ. ΕΗ] εαγηι.20.95(Μ,87. 

38244). 
Ἐψυχότης, ἡ, οοη-Ποοᾶ τίνος ἕνεκα μὴ ἐκ ψ. τὸν ἄνθρωπον καὶ 

σωματότητος, ὥσπερ τὸν Χριστὸν ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος 10.1Ὁ. 

ἰαεο. κΟ(Νἴ.04.14658). 
"Ψυχοτόκος, ϑομἐ-δεανίνις ἡ γυνὴ τίκτει μὲν τὸ σῶμα, ψυχοῖ δὲ ὁ 

θεός, καὶ οὐκ ἂν λέγοιτο γυνὴ ψ. Νεδι. ἢ. Ὁ 2(ρ.352.1ο)ρ.γτι Ν ἐς. 1.4 

(Ρ.23.34; 6'.178}; Οντιεβ.τ(ρ0.15.21,30; 53.88.98). 
Ἐψυχοτροφέω, σι είαίη αἰτοε, νας, δ. Κγ.3 ,(8(Ρ.230). 
ψυχοτρόφος, εὐδίαϊηίηρ [1|ὲ, Οτιόχριη Ῥγ. 28: τοί .17.245Ὰ}; οὗ 

σοί, γαε, δ δ. ποο; ϑγπεβιμγηηι τ τ]οίρ.12; Μ.66.1506); οἱ ετα- 
οἷϊα5, ὅδο,ΡῚ5, ϑεν.692(Μ.92.16734}); χηϑθξ, ἐγεώργησας στάχυν ψ. 10. 
Μοπιλγηηηι το. (Μ.ο6.13930). 

ψυχοφθόρος, Ξοπἰ-ἀσείγογίηρ τοῖς ἰώδεσσι καὶ ψ. δηλητηρίοις τὰς. 
ψυχὰς φαρμάττοντος ΕἘπ5.ἢ..6.το.4.1τ4(Μ4.20.8538}; τοῦ Μανιχαίων ψ. δό. 
γματος Ἰδάγτι. Τγῖρ.3..2(Μ.30.0808).; τὴν φιλαργυρίαν. ..τὴν ψ. Οἢγν5. 
μοι. 23.6 τῷ ΤΟ ογ.(το.21τ1Ὰ}; οὗ ἀδιποῦβ, ξΟμγψβ. εν, ραδελ,δᾷ. 

Ἐψυχοχωριστικός, τεῤαγαίτιρ ἐμέ δομὶ ἴτοια τπς Ὀοᾶν, οὗ 85 
ΔΏΡΘΙὶς ταηῖς τάξιν ψ. ΛΑΛΙΆ φάνη 31(}}.28.6160). 

ψυχόω, ΔΑ. (ψυχήν; 1. αρίνναίε, δνΐηρ ἰο Π|ε τὸν τῶν ἑπτὰ δυνάμεων 

. ἁμαρτέα Τ(Πχγϑ. 



ψυχρεύομαι 

««ἰἐψύχωσε κόσμον Ἰγχαπιΐμαεγ.1.τ4.7(}1.7.6ο0Ὰ); Ε5ρ. τεῖ. οχεδίίοι οἵ 
τῆϑῖι ἐψύχωσς [5ς. ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον] διὰ τοῦ ἐμφυσήματος ΟΙ. 
Νίνβϑιζοι, ορίξ.28.1(}1.44.22900;  ὠΒΒαβιἤοηι τς. (2. .384 Μ.31.2480); ; 
ῬτοοΟΡ απημηῖ.2(Μ.85.4200); τεῖ. αἱ βαΐυτε πάντα ψυχοῦται καὶ 
κινεῖται ΑἸ, επί. 44(Ν.25.888); τεῖ, τοῦ οἵ Μοβεβ, Εριρμιαηειοῦ 
(ρ.11.24; Μ.43.1920) ; τοξ, 1ζάτιϑ γαἸβθᾷ ἴγοηὶ ἀθαα, ΝΟΠΠπ.ῥα7..70. 
1τ144(Μ.43.8450}; δ.12: ο(βς 28); πολλὰ σώματα τῶν τετελευτηκότων 
ψ. στιν υ885.γ65.3(}1.46,6650) ; ἜΧθρ. Οβπί.4:9, 14. λονι.8 ἴῃ Οαμ..(Ν. 
44.0488) οἷ(. 5. καρδιόω; ἢρ, τὰς λήθῃ τεθνηκυίας πράξεις ψυχῶσαι 
τῷ λόγῳ Ἑταρτ. ἢ ες Ργοθυη, (Ὁ. 5,21; Ν.86,24208) ; τηςῖ,, ἐμ 6 ΒΡΕΘΟΗ 
τοτί υἹρο ἀπά ᾿ἀποηα οὉ ὅτων [5ς. 6 ἘΜ τοῦ καιροῦ 
μάλιστα ψυχωθεὶς ζωτικώτερος φαίνηται 516. ῬῈ].}}.5.121(Μ.78, 
13068); 2. βεγξομῖξν μόνον οὐχὶ τὸν καιρὸν αὐτὸν ψυχώσας (Ἤγγ5. 
μον»!.22.4 1 Μ1.(7.2808); 14. λοη1.50.1 τη. ΗΠ εδ.(12.1878); 3. ὁμάοιο 
τῇ ἃ ξομί τὸ λογιστικὸν. .«αἴτιον εἶναί φαμεν τῆς συστάσεως τῷ ζῴῳ, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ τὸ ἄλογον μέρος ἐψυχῶσθαι (Ἰδπι. 5:γ.6. τό(ρ. οο.τ6; Μ.. 
9.3608Β); Τα  αὐεεὶ. (Ρ.128.5;.4.834); Νεβε, 5.) 2, εἷξ. 5. ψυχο- 
τόκος, (Ὠγίβῖοὶ. ἥνωσεν ἑαυτῷ τὴν κτιστὴν σάρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ 
λογικῇ τε καὶ νοερᾷ Τηάντῃ,  εὖ.ττό(ρΡ.45.6); ντ, Τάς, το(ρ. 5.2.1; 
55.140}; ὅ λόγος..«γέγονεν ἐν προσλήψει σαρκὸς ἐψυχωμένης νοερῶς 
τά Ομγαρι (5. 7430}; 14.ἡπειμηῖρεη. (τ. 6700); γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς τοῦ 
ἁγίου σώματος ψυχωθέντος λογικῶς 18.6}.4{ρ.28,21; 53,254}; Ια, ,ἀροϊ, 
Τλαι(ρ.ττ3.21; 6,.2070); ,βομί. ΗΝ 6,.2.2ο( }}.86.15814); Μαχ.Ρ. 
τί Μ.ρτ 4684); ἴῃ Ρῆγαβθ δύιθυῖεα το ΡΟ τη 5. Ὄρθ,, καὶ 
πῶς ἔμψυχον τὸ μὴ ἔχον ψυχήν; Ἀπολλι, θείᾳ ἦν ἐμψυχίᾳ ψυχωθέν 
[ορρ. φυσικῶς ἐψυχώθην)] ΓΑΤῊ ταὶ. Τυῖη.4.τ(}1.28.12 52... 

Β. (ψῦχος), σροἱ ὃ χειμὼν. «κρυμοῖς ἁπλήστοις ψυχώσας τὸν ἀέρα 
δο. Μρῃ. ροῦν.4.ττ{ρ.172.8). 

ψυχρεύομαι, »ηαἶό υαἱῷῷ τηφιίγιες, ΟΥ.ΦΟΉ27,.16.12 τη ΜΙ (ρ.512. 
20; Μ.13.14128), 

ψυχρία, ἡ, εοἰά, ἘφΙΡ᾿Η.ἤαεγ.52.2(ρ0.313.1τ8; Μ.41.0574}. 
ψυχρίζω, εὐοὶ; ΡΆβ5.; Τιι Βοβι 7 .η.2.37(}.1τ8,12ο05Ὰ), 
Ἐψυχριστήριον, τό, ἐἠπαΐ τοἠίε εοοίδ, ταθὶ. πολυλαλία ἐστὲν... 

θέρμης ψ. 70.ΕἸ χη. “οαἰ ττ(Μ.88,8528). 
ψυχρολογέω, 1. ἰαἰΐ οὗ ναῖρε πιαΐξίεγε, ἘΡΊΡΠ,ἐα Μά. 4(ρ.409.8; Μ, 

42.77170); 2. ἰαἴᾷ πομβοησα, Ογτγεβ.(63,3874). 
ψυχρολογία, ἡ, ἰαἰξ οὗ υαἱη φηαίίονς, ἀἰδομδείοη οὗ ΜΗ βοΐ 

ἰοῤρίες τῇ Ἀθηναίων ψ. Ἰαῖ,ογαὶ, 3 5(0.27.6; Μ.6,8770); ταῖς γραμμα- 
τικαῖς ψ. ΟΥΝΥυΞ5, ἀρῥοϊ!, 30(Μ.45.1212Ὰ}; 16,Επη.4(2 Ὁ.52.14; Μ.45. 
6210); Εριρῃ.φεν."7.τδίρ.420.28 ; Ν΄.42.6644). 

Ἐψυχρόπορος, «οἰ [Ὁ 115 οἩ εἰ, ΤΑΔΡΟΙ] οι Ῥςιίτοῦ: τ8(}1,.3.14778). 
ψυχρότης, ἡ, εοἰάηε5:; ταρῖ., εἰ ρρίφἤμόες, ΟὨτν 5." οΉ.13. τη Τύρα... 

(τ1.617Ὲ)}; 14. λο»ι.3.1 τῷ Ῥ αἰ. (1π.2038). 
ψυχροφόρος, εὐηῃίαϊητηρ τρτραγριφά τρῖπς, στ ΝαΖ.0γ.4.84(Μ.35. 

612.). 
Ἐψυχρόω, εοοί, (αδο.ὈΡ15. θα. 272(Μ. 92. 14624). 
ψύχωσις, ἡ, 1. φημ ἀοτονηθηΐ το Π 6 τὴν ἐκ παρθένου καὶ κατ᾽ αὐτὴν 

τελείαν καὶ ἑνοειδῇ σάρκωσιν καὶ ψ. Ἰδιάντῃ. Τγῖη.3.4(Μ.20.8200) ; ἐν 
τοῖς ζώοις ἅπασι μετὰ τὴν διάπλασιν ἡ ψ. γίνεται 70. ῬΏΠΟΡ.ορί[. 6.25 
(Ρ.280.το) ; 10.5.1τ{(0.224.24); 2. ῥγίμοῖρίε οἱ {765 ἴὰ Ἰποασπαῖα (ἢ τιβα 
ὃ, τῶν ὅλων δημιουργὸς... -παιεῖται τὴν ψᾧ. ΟγτΟ Ν᾿ ες..τ. 5(ρ.24.12; 61,180), 

ψυχωφελής, ῥγοβίηρ ἰΐο σοὶ, Ἐλιβυυ(, τ Ἰλαεχ τοί(ρ.3.τ6; Μ.2ο. 
074); ΟὙἸΝνψΚ85.»65.τ(Μ.46.617}}; ὕγτ. 79.2.5(4.210}}). 

Ἐψυχωφέλιμος, ὁΓ δέμοξε ἰο ἰδ φομὶ, Τμγγβιαᾶον. (τ1.8248); 
Βα ],, 10. Ἐριγιοφιῖι. (ΝΜ οκ.8ς ποίς ὁ). 

ξψυχωφελῶς, τοῖίξ ῥγοβὲ ἰο 6 ξοιὶ, 1514. }ῬῈ].6}}.1.213(Μ.78.3114}; 
ΓὈΡτος.α.»γ.20: τ17(}1.8).τς 170); 1ο.Τ 655, ον. ΒΗ τιτ(ρ.377.5). 

ψωμίζω, ἐκεά, Τ.1],6υ.8.5; ἕξ, ἵνα ψωμίσω σε τὸ μάννα τῆς γνώσεως 
7ο.Οδτρ. καρ. (Μ. ὃς. 185 80); ἐπε, τονὲ πολλοὶ ἑαυτοὺς παρέδωκαν 
εἰς δουλείαν καὶ λαβόντες τὰς τιμὰς αὐτῶν ἑτέρους ἐψώμισαν τ(ίεηι. 

55:2. 
Ψωμίον, τό, 1. »|0γ56] οἱ Ὀγεθά, τοῖ, 0.13: 26}, λαβὼν γὰρ τὸ ψ. 

[5.. ὁ ᾿Ιούδας].. .ἐξῆλθεν.. οὐδὲ ὃ εἰσελθὼν μετὰ τὸ ψ.... σατανᾶς 
ἐχώρει φέρειν τὸ εἶναι ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μετὰ τοῦ ᾽Τησοῦ...οὐ προσ- 
κεῖται τῷ ᾿λαβὼν τὸ ᾧ.᾽ τὸ καὶ φαγών᾽.. «ὅπου γὰρ βούλεται προστίθησι 
καὶ τὸ φαγεῖν ὁ λόγος τῷ λαβεῖν' ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τῆς εὐλογέας ἄρτου 
γέγραπται..." ἄρ᾽ οὖν λαβὼν τὸ ψ. οὐκ ἔφαγεν ὁ ᾿Ιούδας,. «μετὰ τὸ ψ. 
οὖν, τάχα μὴ βρωθὲν ὑπὸ τοῦ ᾿Ιούδα, προλαβόντος τοῦ εἰσελθόντος... 
σατανᾷ τὴν χρῆσιν τοῦ ᾧ., ἵνα μὴ ὄνηται ὁ ̓ Ιούδας τῆς... «δόσεως τοῦ ψ. 
.«ὐτὸ ἀπὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ ψ. ὁμογενὲς ἦν τῷ δοθέντι καὶ τοῖς λοίποις ἀπὸ- 
στόλοις ἐν τῷ 'λάβετε, φάγετε᾽, ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν εἰς σωτηρίαν, τῷ δὲ 
᾿Ιούδᾳ εἰς κρῖμα..«-νοείσθω δὲ ἃ ἄρτος καὶ τὰ ποτήριον τοῖς μὲν ἁπλου- 
στέροις κατὰ τὴν κοινοτέραν περὶ τῆς εὐχαριστίας ἐκδοχήν, τοῖς δὲ 
βαθύτερον ἀκούειν μεμαθηκόσι κατὰ τὴν θειοτέραν καὶ περὶ τοῦ τρο- 
φίμου τῆς ἀληθείας λόγου ἐπαγγελίαν ΟΥ.0.42.24(π6: Ρ.467.8; Μ.14. 
«δοξ8Β) ; διὰ τοῦ ψ. ἐπλήρωσε τὴν προφητείαν ὁ κύριος τὴν λέγουσαν" ὁ 

1555 ὠδίνω 

ἐσθίων ἄρτους μου ἐμεγάλυνεν ἐπ᾿ ἐμὲ πτερνισμόν Αταϊποῃ, 0.13:26 
(Μ.8-.14848); δέδωκεν αὐτῷ τὸ ψ. ἵνα ἐλέγξῃ αὐτόν, ὅτι κοινῆς μετ- 
ἔχων αὐτῷ τραπέζης οὔτε τὸν κοινὸν τῶν ἀνθρώπων αἰδεσθεὶς νόμον 
εἵλατο αὐτὸν ἐκδοῦναι εἰς θάνατον ΤΏΙ ΝΟΡΞ. 70.13:2τ-26(ρ.382.10) ; 
μήτις οἰέσθω πάλιν, τοῦ δεδέχθαι τὸν σατανᾶν τὸ ψ. τῷ προδότῃ 
γενέσθαι παραίτιον. οὐ γὰρ εἰς τοσοῦτον ἀποπληξίας ἥξομεν μέτρον... 
εἰσόδου πρόφασιν δεδόσθαι τῷ πονηρῷ τὴν εὐλογέαν ὑπονοήσομεν ὕντ. 
.0.ο(4.7370); 2. ἰοαΐ, ῬΠιοηά.τοτ4.49,52) Αβοῤῥέθο αὶ. (Μ.6δς.το60); 
Οντϑιν. Εμἤννι.(0.21.20). 

ψωμισμός, ὁ, γηογεεἶ, ογτη.ΟΡ ογ.τ(Μ.ο98.2 210). 
ψωραγριάω, λανε τπαϊρηαη ἰοἶ ; οἱ αθλτηδὶβ, (ῃγνβιάονι.30.2 ἸΏ 

Κορ (0.6 57Ὲ). 
ἘψΨωριός, εἶν, δοαδὺν, τιαῆσν, ΤΑΤ ἐγρίαρ.Β(Μ.28.8440). 
ψώχω, γε τ»παϊΐ, ἘΡΊΡΠ ἡαθν.30.32(0.377.26; Μ.4χ.4644}. 

(9) 
[“]ῶα, ἡ, δογάεν, δάρέ οἵ φαττηςηΐ, ΟἸγιΩρ. 70οὐ 30: τϑ(Ν.03.3130) 

Ρετῇ. ἴοτ ὠΐα. 
Ἑὠᾶτος, ([,Δἰ, οὐσίῃ5) ἐσσ-δηαρεά, οὐσία; πΘὰϊ. ἃ5 βυῦϑί., οὗ 

ἐγτοϊτητιη οὗ ἀτοαῖ Ῥαίδος αἵ (οηβίβ τ ΠΟΡ]6, 450 οΔΙ δ τροῦλλος, 
ίςρῃ, Πιδου, διοβ᾿ (. τοῦ. 11440). 

Ἑώὠβλίας, ορί Ποῖ οὗ 5, {[Ἀπππ|68, Ἐχρί ἰηθά 88 Οτεοκ σοΣταρ τοι οὗ 
ὮΝ θ» διὰ. «τὴν ὑπερβολὴν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐκαλεῖτο ὁ δίκαιος 

καὶ ὦ., ὅ ἐστιν “Ελληνιστὶ περιοχὴ τοῦ λαοῦ, καὶ δικαιοσύνη ἩρΡε5.ὉΡ. 
Ἐλπ5.}.ε.2.23. 70}. 20. 1078); ; ἙΡΒοι.ορά.222{ΝΠ.103.8080}}; οἱ οὗ ὍῸΣ 
ΒΡΙν ὠ., ἑρμηνευόμενον τεῖχος ΕΡΙρΠ,ἠαεν.78.7(0,457.χο; Μ.42. 

700). 
ὠγύγιος, Ζ1Π62|56 τὰ τῶν ἔργων ὦ. [Β85.56],.0γ.4τ(Μ4.8ς.4610). 
δή, ἡ, 1. τος, ἰαν, οὐδ, οἵ βοὴ οὗ Μοβεβ, ΟἸοση, ρασά,τ.7(0.123. 

7; Μ.8,3174}; Ῥτου..χ.32:534(}}.87.66ο0Ὰ) ; 1,δοπέ, ΒΛ θοί οἰ Εμ,.3. 
27(Μ.86.13768}; ᾿ἰτατρ,, (πὶ. (ρΡ.3.7.7; τὴν ἐπινίκιον ἐκείνην ἀν- 
ἤνεγκας ᾧ. τῷ θεῷ (Πγγδιδαρ , α(2.3740); Βὰπρ αἵ ποτα ]β. αἱ δὲ 
τῶν θεαρχικῶν ἐπαγγελιῶν ᾧδαὶ καὶ ἀναγνώσεις ἐκφαντορικαὶ μέν εἰσι 
τῶν μακαριωτάτων λήξεων, εἰς ἂς οἱ θείαν ἐσχηκότες τελείωσιν αἰωνίως 
καταταχθήσονται" τοῦ δὲ κοιμηθέντος ἱερῶς ἀποδεκτικαί, τῶν ἔτι 
δὲ ζώντων προτρεπτικαὶ πρὸς τὴν ὁμοίαν τελείωσιν 1)10ὴ.Δτ.6.}.7.3.2 
{(Μ.3.- 578}; 2. οἵ [86 βιῃρίηρ οὗ Ὀῖτάβ, (]ετῃ ῥαε.2. το(ρ.2ο9.21; Μ. 
8.00); ϑγη65..}.4(Ν}1.606.13378); Τα. Ρς,118: 1417(1.1475). 

ὠδίν, ἡ, δι. ρίυτ,; 1. ῥαηρς οὐ ἑἦῆγοες οὗ εὐ δίτί; ἃ. οὗ ΒΜΥ 
ἀνώδυνος δὲ ἡ ὦ. ΟΥΝ Ββ5.ἤοηϊ.13 τῷ απ! .(6.44.10534}; κύησις 
γίνεται καὶ ἐννεαμηνιαῖος χρόνος καὶ ὦ. (ῃχγϑ.ἤοηι, 8,3 τη Μ1.(], 
124λ4} ἄδη16α, οἵ. “εθμϑ.ἰδυχτ.14; πόθ ὑοσοηε τἰϊπτὴὲ5 αμάτυΐσιμς, 
4. Ρεὶν.ο.δήηπ.24(ρ.72.6) ; οὐδὲ ὦ. ἐπηκολούθησε 70.1), [.0.4.τ4(Μ.04. 
τ1600); ο. 84]. ἀλόχευτος, Ῥτοο ΟΡ ογ.3.5(Μ.65.70 50); τὰς ἀσπάρτους 
δὲ καὶ ἁλοχεύτους ἐκείνας ὠ. Γαβριὴλ προείρηκεν Τ παῖ, φ,.42 ἠη Ὠὶ. 
(1.290); Β. λύω τὰς ὠ.; οἵ τῆς πιοΐμοσ δὲ ἀεί υογεά, (Πτγβ.ἠοηινδοὶ 
ἴη Μι.(7.1τ188); οὐ ἴῃς Ομ] δὲ δόγη, ἰά ἤοηι. τ. 5 τη Βοηεν(ο. 610Ὲ)}; 
1.10.8(6548); 14,λοη».34.4. 1 τ ογ.(10.3158) ; 150 τοῖ. Βρι ῖμ4] Βιγῃ 
τὰς αὐτὰς πάντες ἐλύσαμεν ὠ. 1ἃ.1051.32.7 τη. Μ1.(7.3175Ὰ}; 4 ἄοηι, 
8.8 τη. Κομε(π008}; τ1τ0.21.2(6740); τὰς πνευματικὰς ὦ, 14.5(6,3.5 
(Ρ.ς5 5.22; 1.3844})}; τὰς ὦ. τοῦ πνεύματος Ὑμάαι, δή. το(3.714); 
ΒΡ. τῶν νεφῶν ἔλυσε τὰς ὠ. Ἰᾶ.φιι. 58 1.3 Κὲρ.(1.504); δ. ταεῖ,, αριρεῖεἢ 
ὅπου γὰρ ἐὰν βούληται ἡ γραφὴ ἀφορητόν τινα ἡμῖν ὀδύνην ἐνδείξασθαι, 
τῷ ὀνόματι τῆς ὦ. αὐτὴν ὑπογράφει (τγγβισχροτη ᾿5.7(5.710);2. ρβαηρε 
οἵ ἀδαΐῃ, Τμαΐξ. 5.17: 5(1.703); 1δι1τ4:3(1417); 14, (ἷ,τ: τ8(2,470); 
8. βἶ οὗ ἱγανατὶ; ταβῖ., ΟΣ ἴῃς ταΐηα, 650. οἱ ἀοσέσγπδβ, ΟΠγνβ, λό». 
56.6 τῷ Δ 1. (7. 5754); τῶν πονηρῶν ὠ. ἀρξάμενος ὙΠαΙ.ἢ.6.4.το.τ3. 
ο63); τὴν ὦ. τῆς ἀσεβείας ἰᾳ.ἢαεν.4.1τ2(4.370); ἴῃ Β6π., 1. ς, 146: ὃ 
(1.1571); 14. ῥγουϊά.2(4.5ο5) ; οὗ Βρ!τυ4] οἤρειηρ ὦ. ἔτεκεν [56. ἡ 
Παύλον ἅλυσις} ἐφ᾽ αἷς ἄγγελοι χαίρουσι (ἢτγΞ. ο)».δ, 5 10. Ἐρῆ. 
(τ1.608}. 

Ἐὠδίνησις, ἡ, ἰγωναῖ!, Ὀιϊάντα, Β..7:τ5 1,30, 1το] 0). 
ὠδίντ-ω, 1. δὲ ἐπ ἰγαυαῖΐ, ἤν. “πουσαν αὐτῶν τὴν ἐπιθυμίαν ἐπέχει 

Ομ γγβ. "ον. 68,2 ἐμ ΜΙ.(7.672Ε); 1Ὁ.7γ0. (686 Ε}; 2. δὲ τ ἱγαναῖὶ οἵ, 
ὑγίηρ ξογι, δεαγ, ταρῖ.; ἃ. ο, δος, ἡ γὰρ ἐνταῦθα ἀδοξία, δόξαν 
ἀθάνατον ““εἰ 15, Ὀε],ερῥ.3.2ο5(Μ.78.880Ὰ}; “-εἰ δὲ τοῦτο διπλῆν... 
ἔννοιαν ὕγτ,..5.1.2(1.278); 14..4....75(3.3350}; ἔλεγχον οὖν... “νει τὸ 
εἰρημένον 14. [0.6.τ(4. 6244); ΤΗΡΗν. ἔχε Κορ (Μ.113.0208)}; Ῥ. ς, ἀΔἴ. 
ψυχὴ...--«““ουσα πολλοῖς ἔρωσι καὶ κοσμικοῖς ΟἸετι. 4.4.5.τῦ. 2(ρ. 170,2; 
Μ.9.62ο0); δ. Ρᾶ55.. ὈΙοα, Ἐς 89: τ(}.32.16240}; ἡ γὰρ ἁμαρτία, ἕως 



ὥθημα 

μὲν ἄν “ται, ἔχει τινὰ αἰσχύνην Ομ γν5. βοηι ΤΟ ἴῃ Ἂς. (0. 8οῦ); λ 

δοογ.ἠ...4.3.3(Μ.67.4688) ; 3. ἰοηρ ΡΥ, δὰ ξαρέν; α. ὥστε, (Ὦχγβιλορι. 
2.3 ἴῃ Τῇ, (ττ.7418); 4. εοπίαίη, Ἰ514.}6].6}}.2.15ο(.78.6048) οἴξ. 5. 
φυλακτήριον. 

Ἐὥθημα, τό, 705ἐἰπἶηρ, (σδο. ΡΙ5. δα. τα 2(Ν1.02.14404). 
ὥθησις, ἡ, ἐῤγμδίης, βγέδειγε, (Ὦγν 5. 91.1.2 τὴ [5.6 1.1(6.0}Ὲ). 
ὠία, ἡ, εἄγε, κεν οἵ ρατταθηῖ, (ὐϑιη. πα, ἐο .5(}1.88.2128). 
ὠκεανός, ὁ, ὀοεεαῆ;, ταθῖ. πρὸς Μωῦσέα τὸν τῆς θεολογίας ὠ. μετα- 

βαίΐνομεν, ἐξ οὗπερ, ποιητικῶς εἰπεῖν, πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα 
θάλαττα ἜΒαΙ, αἰεεὶ. (ρ.51.5; 4.742). 

Ἑὠκυποδέω, Πασίεη;, φῤῥγοασεὶ; σιοῖ εἰν, ο. ἐπί, ΤΌαε5.Ν 2. ἀταϊ.τ.48 
(Μ1.38.020); α. 8δα., 1ῤ.2.οίο64); πιεί. πάλιν ἐπ’ αὐτὴν [53ς. τὴν 
γλῶσσαν ὦ. 1Ὁ.3.τδο(τοῦο). 

Ἑῴκυποδία, ἡ, οὐ βίηθες, ἤδοίηθος οὐ ͵ οοἱ, 1 α65.Ν82,41α}.2.:112 

(Μ..38.902). 
Ἑὠκυπόδως, Ξυΐξν, ἐχροάιομοεῖν Ὁ αδ5. Νὰ. ἄϊαϊ.1. τ(}.38.856) 

οἷζ, 5. διαϑέω. 
Ἐὠλεσίθυμος, «οπἶ-ἀεείγονίησ, ΡαᾺ].51}, ,δοῤἧ ς66(Μ.86.2141.). 
ὠλεσίκαρπος, ἰοοτηρ 15 7γμ1}, Ὧρ. κῆπος Ἀδώνιδος ἥδε τεὴ χάρις ὠ. 

τ. Ναζ.εαγ.1.2.20.53(ΜΜ.37.888.4). 
Ἐώλεσις, ἡ, ἀεείγοίίον;, ἀφαιἦ, αεο.Α]ν Οἢννς.13(ρ.15.4.41}; 1.6] 

(0.247.23). 
Ἐώὠμοβάρβαρος, ῥαγδαγομεῖν ογοὶ, σεο. ΑἸ, Οἰγν. τίρ.190.25). 
Ἑῤμοβορία, ἡ, εαΐτηρ γαῖ βεεῖ, Τα. ογαί.2(ρΡ.2.2ο; Μ.6.8οδΑ). 
[“Ιώμόβροτος, ΞΞ- ὠμόβρωτος, εαἰεϑη; γατῦ, Ῥτος. ΟΟϑη.0:32(Μ.87. 

2808). 
ὠμόβυρσος, οὗ γατὸ μιάδ, Ο]ατ. 45 βαρεῖ. ἐκέλευσεν ἐνεχθῆναι ἑπτὰ 

ξυγὰς ὠμοβύρσων ΠΗ Ῥεγς.το.28(ρ.406.14). 
Ἐώὠμόθυρος, 1. ἴογ ὠμόθυμος, Ξεαυαρε-εαγιο4, ῬΑ] υΟἤνγν5.20 

(ρ.143.1; Μ.47.8ο). 
Ἐώμοπλατικός, οὗ ἐδ πον άεν ὑἰαηες, Μεϊεῖ, πα. βορι, (Ν1,64.11328). 
Ἐὠμόπλινθος, ὁ, κηδακεά ῥγίεϊς, ἥαγο. δου. Ῥονρὴ.21. 

Ἑώμοποιξῳ, δὲ ἐγμεὶ, υἱοίοηί, Οτιεἰς.4.67(0.337.14; Μ.11.11368). 
ὦμος, ὁ, ε«λομίάεν, ψαἰοπὶ. τὰ σπέρματα ὁ ᾿]ησοῦς διὰ τοῦ σημείου 

ἐπὶ τῶν ὦ. βαστάσας εἰσάγει εἰς τὸ πλήρωμα, ὦμοι γὰρ τοῦ σπέρματος 
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγεται, κεφαλὴ δὲ ὁ Χριστός ΟἸομ,εχε. 1} 4οἱ.42(0.120ο.3,4; 
Μ.ο.δδοαΑ). 

Κὠμόσαρκος, γαῖυ, (ςο, Ρὶς, θα. τ43ο(Μ.02,15444}. 
Ἐώὠμοτύραννος, ὁ, ἐγμεἰ ἰγγαηπί, ΗἹρΡΡ.αππεδν. ε(ρ.18.ς; ὅμως 

τύραννος Μ.1ο.7488); οὗ Ὀεν!!, Μεῖῃ σγρηριτο.τίρ.122.13.; Μ.τ8,102.4). 
ὡὠμοφαγία, ἡ, εαἰϊηρ οὗ γατὸ 65}, ΟἸουη ῥγοὶ ίρ ιι τς ; Μ.8.724}; 

Ῥ4}}.}. 1 ατες.τ2(Ρ.34.4; Μ.34. 10348). 
Ἐώὠμοφορέω, ῥέαγ ΟἩ πες ἐμομίάεγς, Το. Α].ΔΡ. Εὺπ|5.λ.4.}.22. 9 

(}.2ο.6898); Σῃγνϑ. εἶδον. 3.τ(9.832}). 
ὠμοφόριον, τό, ἴ. καρ ΟΥ Πρῥεὶ, σοῦτι ὈὉνῪ οσήθῃ, Ρ4}].}. αμ5.50 

(Μ1.34.12368 ; μαφόριον Ρ.153.18); 2. ῥαϊΐεμα, ἸΟΤΙΡ 5041 ψουπ ὈΥ͂ 
ὈΙΒΏΟΡ5, ραβϑίῃρ τοι ηα 5ῃου]!άσιβ, [1.4 Ἰοοβεὶν οἱ ᾿εἴ 5ῃου δ Ὶ, 
Θηα5 ἔπ σ΄ ἡραΥὶν ἴο στουπά αἱ ἴγοπΐ πα ὕβοῖς ; οὐ σίπα}ὶν Ρετῆ. οἵ 
᾿πθη, οὔ στ Ν υ 99. Οὐ. Τπαι.(Μ.46.0410)}; ΟΕ πιδι1. οὗ ννοοὶ (ΟΥ 
Ἰδαίου οὗ δι γοϊάθυθα 511Κ) τορυθθαεπίηρ ἰοϑί βἤδερ σδυυ θα ἡ 
ΒΠΟΠ]άθΥβ οἱ (ῃγίϑ τοργοβοηῖθα ὈΨ ὈΙΒΒΟΡ, [514.ὈῬ}6) οι τό6(Μ. 
η8.2720); [Βα5.ζ τηνεὶ. ο(ρ.262.τ6) ; 1ὁ.38(0.266.30); ἔϑορθτ. Η ἰίμνρ. 
τό6(Μ.87.2006})}; Ραὲ ΟΥ̓ Ὁν ὈΙΒΠΟΡ Ρεΐοτε τϑαατηρ οἵ ρΡΌΒΡΕΪ ἴο 5ιστιιῖν 
ἐμαὶ ΟΠ σιβ ἰ5 Ππι56 1 ρτοβοηΐῖ, 1516.}6].},0. ; αββοοϊαῖϑα ψ] τ ΡΟΒΡΟ]- 
ΟΟΚ 85 5.700} οὗ ριθβεμποοά, ἀπαβί ρα. αχ. τ Δ(.9ο.1178}; 
ΜΌΓΗ ΟΝ. ΠΟΠ-]Ἰ αγρΊ 08] οσσαβίουβ Ὀν ραίτδτο ἢ, ΡΔ]}} ὑἠγγ5.6(Ρ.31. 
25; Μ.47.22}; ἴα κεῖ Ὀν ραίδσος ᾿πίο δχῖϊα, Ἐλιβίσαίιυ, Εμένεἰ,.3] 
(}1.86.252170); 16.γδ(2369}) ; οἵ, [ο.Μέοβομ. ῥγαὶ. 36(}}.,87.28850); α15- 
εἰσι ϑδίηρ τϑΥκ οἵ ρδιτιατοῇ, 1. ταρί(αοο4.); οἵ Ὑ ατ.Ἰβοί,ἢ.6.2.1ς 
(Μ1.86.1808) ; οὐ ὈΙΒΒΟΡ, Βορῆγ. Ην, ἀπ ας. (Δ1.02.17ο80) ; Ρυϊ ΟΕ ὈγῪ 
ῬδΙΠΆΓΟΙ 88 (ΟΚοη οὗ τεβιρηϑίίοη, ΤῊΡΗπιεἤγομ. . 42(Μ.τοϑ,825Α}); 
ΓΑ ἸΙκο οὔἔ δ᾽ ἀδροβίίοι, ΟΟΡ(ὀδι)αε.8(Η.3.11818); Ἄχοθρίίοη ἴὸ 
{}15 τι]6, Επιβέγατιυ, Ἐμένεμι. η7(Ω36το, 23644):; ; οοηξειτεα ὈΥ͂ ΘΠῚΡΕΓΟΓ 
οἱ; Ἰοοποοϊαβὲ ραίσιγοῃ ὑπὸ τῶν τοῦ βασιλέως χειρῶν τὴν ἱερὰν ὃ 
ἀνέερος ἐνδιδύσκεται διπλοῖδα καὶ τὸ ὠ. 170.1).ἐΡ. ΤἬΑῤρ ί, τ 530(Μ.ος. 
φότο); αϑϑοσιαἰθαᾷ ψἱ οἴο]8α ψοσ Ὁν ΟΤ᾽ ΒΙΡΉ ῥυϊοβῖ, ᾿ϑοόρῆγ. 
ἰϊενρ. 1(39880); 1845. ηγεὶ. 20(Ρ. 262.14); 85 5 1η00] οὗ Ττπ, τρ᾿- 
πλοῦν τὸ ὠ. περιβέβληται διότι τὴν τριάδα ὑφίεται Τϑορησ. Η ἐϊπέγρ. 
(3935); εππθγοϊἀογθᾶ ὙΠ ΟΥοβθῈ8. ἴο σοπηπηθιηογαία (τίσ 5 
οἈττυηρ' Οἱ Οτοβϑ, ξσοστη, ΟΡ φονέφηρί. (Δ1.98.29604}); θοΣγπα Ὀγ διοἢ- 
ἄδαζοη 1η ΡτΟΟΘββίοη αἱ ἀτοαῖ Ἐπίτδηςεβ, ἔϑορητγ. Ἡ ἐμ ρ. Ζο(4οο18). 

᾿Ωμοφόρος, ὁ, Ονκπορἧονι5, τοῖο σαγτῖες τὰς εαστῇ σὴς τὸ δμομίάδγς 
ἴῃ Μαπίοῃ. τί, Ἡδρεῖῃ. ἄγει δίρ.1τ.9; Μ.1ο.14370}; 1διοίρ.τς. 4; 
14418); ΕΡΙΡἢ.ἠαεν.66.42(ρ,50.3; Μ.42.684). 

Ἐώὡμυλία, ἡ, [ὉΥ ὁμιλία, τεῦ, ῬΥ.7:21 ὁμιλίᾳ ἢ ὡμυλίᾳ ὡς ἔχει ἔνια 
τῶν ἀντιγράφων Ὠιάντη. Ζαεῖ.1.38. 

1556 
ς 

ὡραιόθεος 

Ἐὠνειακός, σΓ ΟἹ σομεεγΐης ῥμγοΐαςε, ΑἸΠ ΘΟ ΠοΙαβι, οοξ.2.2(0..2), 
ὠνέομαι, ων; τηεῖ., γεάσεοε Χριστοῦ ὠνησαμένου ἡμᾶς τῷ ἰδίῳ 

αἵματι ΟΥ.ον.28.4(0.377.1; Μ.11.5248) ; ἰά,γπαγὶ.τ2(ρ.13.5; Μ.11. 5800) ; 
4, 7ο.6.ς(35 ; ».»τό2.}} Μ.14.2020). 

ἈΚὠώνεωκόν, τό, γαγριξοη- ῥγίδο, 10. Με! εὔγομ.το Ρ.233(Μ.07.3600). 
ὠνή, ἡ, 1. δηνίηρ, ῥωγεπαρίης; 2. ἀεεὰ οὗ Ξαἰε, εογνμγαεὶ, δομά, 
Το. 2(Ρ.102.1}; πιεῖ. μέχρι τίνος οὐ...«διαρρήγνυτε τὰς ὦ, τῆς 
φιλοχρηματίας; Ομγν5.λομ,.90.3 τη ΜῈὶ(2.8420 

Ἐώὠνήσιμος, ἐπαὲ εανὸ δὲ δοιιρἧ, 70.ΟἸ 1. 5εαὶ. 27(Μ. 88. τορύο). 
Ἐὠώὠνησιφόρος, ῥγοπίαδίε, Ογτ. 7οπ.τ6(3.3700). 
ὠνητέον, ὁ, τη :65ὲ δέν ; ταδί. ΟἸδη ῥαρά.5.ττ(ρ.279.τὸ ; Μ.8.6 508), 
Ἐὠώνικόν, τό, δενίηρ, ῥμγομαξιηρ, τὸ ΠΣ βυςενσι. 1ε7).4(ττ.8370). 
Ἐῶος, σεηαΐ; ΒΌΡε1)., Οντάοηε ῥαδεῖ. τοί 55.141Ὰ). 
“ὠπηείς, λαυίης, εἶδαν οἱρμὶ, στ. ΝΖ. εαγηι.τ.2.0. τοί Ν, 37. .6754). 
ὥρα, ἡ, μοιγν 1 . Οἱ Βουτ5 οὗ ῬΙΆνΟΥ εἰ δέ τινεῷ καὶ ὦ. τακτὰς 

ἀπονέμουσιν εὐχῇ, ὡς τρίτην φέρε καὶ ἔκτην καὶ ἐνάτην, ἀλλ᾽ οὖν γε ὁ 
γνωστικὸς παρὰ ὅλον εὔχεται τὸν βίον.. ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ὦ, διανομὰς 
τριχῇ διεσταμένας καὶ ταῖς ἴσαις εὐχαῖς τετιμημένας ἴσασιν οὗ γνωρί- 
ζοντες τὴν μακαρίαν τῶν ἁγέων τριάδα μονῶν (Ἰεπι. εἰ γ.7.7(ρ.30.28; Μ. 
9.4560); στομπα5 οὗ ορβογνδῆςθ, οἵ, σγοηί αμέϑην ἰεγέα ἤογα, φμῖα τἰϊο 
ἱδηέρονε βαϊυαίον υοἰμρίαγίε ἐγσίβαις ἐεὶ αὐ Ξαἰναμάος η05..«ἀεἰπάξ 
ἐἰΐαμε μονα βεχία ογαὶθ, φμία {ἰα ἔογα τρευέγδα ἐγεαίγα ρῥεγμεγυαίαᾳ 
ἐδ ῥγοΡίον Καείμβ βεοἰοσίμ α [μάαεὶς ῥεγρείγαίμηι. ἤογα Ἠθηα 
ἐέεγωηι ογεηΐ, φμία τὰ ἄογα Οἠγίδίας ογαυτὶ εἰ ἱγαάτατι εριγίμιη ἴῃ 
γηῶμς βαϊγι5 σῖ. εἰταρη πόπα, φα ςοἱ σεσίατ!.. «φμΐα ἐξί κοριρίοἰο 
αϊεὶ, ΤΗΙΡΡ. απ, 25. 2.233. -236(ρρ. 127-.8); μετὰ τρίτην ὦ. συνάξεις 
ἐπιτέλει, ὅτι ταύτῃ τῇ ὦ, ἐπάγη τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ. ἕκτῃ ὦ, 
ἐπιτέλει τὰς προσευχὰς μετὰ ψαλμῶν καὶ κλαυσμοῦ καὶ δεήσεως, ὅτι ἐν 
αὐτῇ τῇ ὦ. ἐκρεμάσθη ὁ υἱὸς...ἐπὶ σταυροῦ’ ἐνάτῃ ὦ. πάλιν ἐν ὕμνοις 
καὶ δοξολογίαις μετὰ δακρύων ἐξομολογουμένη τὰ παραπτώματά σου, 
τὸν θεὸν ἱκέτευε, ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ ὦ. ὁ κύριος... «ἀπέδωκε τὸ πνεῦμα ΑἸῇ. 
υἱγριτλ(ρ.46.οῖ.; Μ.28.265.); τὸν μὲν ὄρθρον, ὥστε τὰ πρῶτα κινή- 
ματα τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ νοῦ, ἀναθήματα εἶναι θεοῦ. . «πάλιν δὲ κατὰ τὴν 
τρίτην ὦ. εἰς τὴν προσευχὴν ἀνίστασθαι.. ὑπομνησθέντας τῆς τοῦ πνεύ- 
ματος δωρεᾶς, τῆς κατὰ τὴν τρίτην ὦ. τοῖς ἀποστόλοις δεδομένης 
προσκυνῆσαι πάντας ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ ἀξίους γενέσθαι καὶ αὐτοὺς τῆς 
ὑποδοχῆς τοῦ ἁγιασμοῦ...ἐν δὲ τῇ ἔκτῃ ὦ. κατὰ μίμησιν τῶν ἁγίων 
ἀναγκαίαν εἶναι τὴν προσευχὴν ἐκρίναμεν...καὶ ὥστε ῥυσθῆναι ἀπὸ 
συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ, ἄμα καὶ τοῦ ψαλμοῦ τοῦ 
ἐνενηκοστοῦ λεγομένου...ἡ δὲ ἐννάτη ἀναγκαία εἰς προσευχὴν. ..«ὅτι 
Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὦ. τὴς προσευχῆς 

τὴν ἐννάτην Βαβ. γέξ. 75. 37(2. 3838ῆ.; :Ν .31. τοι 3 ΑΓ. }} εὐχὰς ἐπιτελεῖτε 
ὄρθρον καὶ τρίτῃ ὦ. καὶ ἕκτῃ. καὶ ἐνάτῃ καὶ ἑσπέρᾳ καὶ ἀλεκτοροφωνίᾳ' 
ὄρθρου μὲν εὐχαριστοῦντες, ὅτι ἐφώτισεν ὑμῖν ὁ κύριος... «τρίτῃ δέ, ὅτι 

ἀπόφασιν ἐν αὐτῇ ὑπὸ Πιλάτου ἔλαβεν ὁ κύριος" ἔκτῃ δέ, ὅτι ἐν αὐτῇ 
ἐσταυρώθη" ἐνάτῃ δέ, ὅτι πάντα κεκίνητο τοῦ δεσπότου σταυρωμένου 
«ἑσπέρᾳ δὲ εὐχαριστοῦντες, ὅτι ὑμῖν ἀνάπαυσιν ἔδωκεν τῶν μεθημε- 
ρινῶν κόπων τὴν νύκτα" ἀλεκτρυόνων δὲ κραυγῇ διὰ τὸ τὴν ὦ. 
εὐαγγελίζεσθαι τὴν παρουσίαν τῆς ἡμέρας εἰς ἐργασίαν τῶν τοῦ φωτὸς 
ἔργων (οηοὶ. 4Ρ}.8.34.τ; καὶ γὰρ εἶπον ὑμῖν πολλάκις περὶ τῆς ὦ. 
ταύτης [53ς. τῆς ἐνάτης}, ὅτι ἐν αὐτῇ παράδεισος ἀνεῴγη, καὶ ὁ λῃστὴς 
εἰσῆλθεν, ἐν αὐτῇ ἡ κατάρα ἀνῃρέθη, ἐν αὐτῇ ἡ θυσία τῆς οἰκουμένης 
προσηνέχθη, ἐν αὐτῇ τὸ σκότος ἐλύθη, ἐν αὐτῇ τὸ φῶς ἔλαμψε, καὶ τὸ 

αἰσθητὸν καὶ τὸ νοητόν (Ἡγγϑ8.ἤονη.2.3 τ ἀειυῤγίπς,(3.67Ε)}; Δηίοη. 
Ηαρ.ν δ», δέν. 3(0.22.5}; πδπος 2. οὔέεε οὐκ ἐᾷ με ψάλλειν τὰς ὦ. 
ΤΔΡῃ.ποη ἀδ5}.(0.265);3. σρῥοϊπίεα μοι, εχερ. [0.820 τουτέστιν, 
ὅτι οὐδέπω καιρὸς ἦν ἐπιτήδειος καθ᾽ ὃν ἠθέλησε σταυρωθῆναι (Ἤτγγς, 
μονι.53.1 τὴ [0.(8,3108); τουτέστιν, οὕπω παρῆν ὁ τοῦ θανάτου καιρός 
Οντ. 70.5.3(4.4070); εχορ. Μί.24:36, Μο.13:22, ν. γνῶσις, ἄγνοια, 
οἶδα; 4. βηην ἐπιθ; ὥρα (ἐστίν) τὶ 15 ΠΕΠΉ ΟΥ̓ Ἠδεάσσαῦγ, Ἐλιβ.ὦ,6.5,6 
(ρ.138.17; Μ.22.23328}; ὥ, καὶ τοὺς ἀγγέλους... εἶναι... υἱούς ΛΊΠ, γ.3. 
τοί .26.3414Ὰ}); ὕγτ. [0.1.4(4.42Ὰ}; 5. ΡῆταΒβεβ : πρὸς ὥραν ἴον ἃ ἔΐηπε, 
ΑΤτῇ. ἐμψι(ρ.γ1.6; Μι2ς. 6400); μετὰ ὥρας ΟὔΟΥ ἃ ἰΐιε, 14.}},.4γ.12 
(ρ.180.12; Μ.25.7084); τάν ἀπίοη. Β2(Μ.26.0574}; κατὰ ὥραν αἱ τηϊδν- 
υαῖς, Μδτο. ΤΠ) ασυυ. Ρονρὴ,. 28) πολλὴν ὥραν ΚΟΥ ἃ ἰοηρ πιο, ἘΡΙΡΗ ἦαον. 
20, τοίρ.345.23; Μ.4τ. 4210) ; ἀρορδμιμι αν. (ἅ.6κ.960}); 6. πιεῖ,, {{{ε- 
ἐΐηιε ὀφὲ δέ που τῆς ὦ. ῬθτΠΑ]. Πᾶς, ἐρ}ι αι Ῥγοειη. 1(Μ.85.70οᾺ). 

ὡραΐζω, 1. ῥεαμίν, αάονη, Οτιαάποι η )..23:3(Μ,17.32Ὰ}; Μεῖῃ, 
γέξ.1. «οδ(ρ. 4πδ,τὃ; Μ.41. 11330)} ΟτΟΝ γ585.λονι.3 τη αηϊ.(4.44.8108)}} 
ἤρ. ἔργοις..«εὐαρέστοις τῷ θεῷ τὴν σαυτοῦ ψυχὴν ὦ. ΝῊ. ΦΡ}.1.83(}}, 
97.1208Β); ὕντ.Ος.21τ(3.448}); 2. δοηομ, ριον ν ὦ. διὰ τῶν ἐγκωμίων 
τῆς σοφίας τὸ κάλλος ΟΥΝ γβ5.ἤοημιΣ τη Οαη.(Μ.44.7680}; Βορητ.Η.. 
ογ.7.1(Μ.87.33320). 

Ἑὼὡραιογραφέω, τυγτίε ῥεαμετζείίν, Γατιδίμα, ον. τα. 3(Μ.00.8ο50). 
τὡραιόθεος, οὐ ἀτυίπε ῥεαμῖν; οἵ ΒΜΥῪ Τμαχιδιμά.παίῖν. ΒΖ ἢ 

(Μ.96.6920). 



ὡραιοκόσμητος 

Ἑωραιοκόσμητος, σάογηεί τυ ὑοαμίγ , οἵ [6 ὕτοββ, [συ βι ον. 
2(11.8248). 

“ὡραιόμορφος, Μαῖν, δεαιαΐξεῖ, ΤΟμτγβιπάρ.τ(β.1378). 
[Ἐ]ώρᾳῖον, τό, ν. ὅριον. 
ὡραιόομαι, εξ ῥεαμέϊξεί ὡς ὡραιώθης 70.1).λογηνβιττί 96. 

7100). 
ὡραῖος, 1. σεωξοναδίς, ἐϊπεῖν ; ταεῖ,, φῤῥγοῤνγίαίε οὐχ ὦ.» αἷνος ἐν 

στόματι ἁμαρτωλοῦ (ντ.1ς.1τ.4(2.1τ068); 2, δεαμεζωϊ; ΟἹ ῬΘΙΒΟΠΒ, 
ΤΙ εδ.5,4. Ταῖιογαί,τοίριττι.ο; Μ.6.8288) ; (Ἰςμλ.-ἰν.2.4{Ρ.2ο7.19; Μ. 
8.1τ1208}; οὗ νἱγχέι καθ᾽ ἑαυτὴν ὦ, (ῃγνβ.ἤοηι.77.4 ἴη 70.(8,455Ὲ); 
ἐλεημοσύνη... «φωτίζειν ψυχήν,...καλὴν καὶ ὦ. ποιεῖ 1Ὸ.81.3(4828Β) ; ἈεῸΕ, 
85 510 5:., ἔλι5..}5.τό : 8 (3.24.2 ο Ὁ); 3, ξαΐν, τρεεῖοις δι᾿ ὀνόματος ὦ. 
εἰδωλολατροῦντας (Ἰετὴ.ῥαεά.2.το(ρ.220.17; Μ.8.5244); 4. Οπηοθϑί.; 
8. 0Π6 οἵ 51Χ ΘΙ ΠΒΠΘΈΙΟΙΒ ἐπ ΟΡΒΙϊα τηνι βοίοσν, [το π.ἠαδν.τ. 30. 5(Μ. 
7.6074}; Οτ(εἰς.6.3τ(ρ.τοΙ.20; Μ|.11.13454}); οὗ Π ΞριΞΆΒΡ].8(Ρ.44); 
Ῥ. οἵ 561} 5 16, Ὀεροπιίηρ 4 ϑρ᾽ σὶσ8] ΡΟΜΕΥ δος, οι ίδηβ 
γυναῖκά τινα ᾿Ὡραΐαν λέγουσιν εἶναι τοῦ Σήθ... εἰσὶ μὲν γὰρ ἄλλαι τινὲς 
αἱρέσεις, αἵτινες δύναμίν τινα εἶναι λέγουσιν, ἣν καλοῦσιν ὀνομαστικῶς 
Ὡραΐαν, τὴν παρ᾽ ἄλλοις τοίνυν νομιζομένην δύναμιν, 'Ωραίαν τε 

καλουμένην, οὕτω γυναῖκα τοῦ Σὴθ. λέγουσιν ἘΡΙΡΠ.λαδν.30.π(ρ.}5. 
14}; Μ.41.660}), 

Ἐώράϊσμα, τό, Ξ-Ξ- ὡραϊσμός, ογηαηοηὶ, σἀογηνρεθηῖ, ατ.Να2.07.8,3 

(λ1.35.793}). 
ὡραϊσμός, ὁ, 1. αὐογηνηφηῖ, (Ἰθτη, ῥαρά.3.1τ(ρ.270.27; Μ.8.656Ὰ); 

προσώπων ὦ, Βα5.αϑεεὶ.τ.2(2.210Ὲ; Μ.31.8734}; [Δι ηπογαϊ.73.4{(2.2008 ; 
Μ.31:,8534); τοῖς εἰς ὦ. κοσμήμασιν Οντ.45....34(3.2880); ἔφ. τῶν 
ἔξωθεν ὡ. ἐλευθέραν προστιθέασι τὴν ἀλήθειαν Τάτ. Μορβ. ΤΟ. 
1: 17-ιϑίρ.173.18 ; Ν.66.8774}); τοὺς ἐξ ἁπάσης ἀρετῆς ὦ. ἑαυτῇ περι- 
τίθησιν Ὀγτ.Ρς.45.6(Μ.69.1ο 494}; [ἃ σἀογ.τ(1.48); οἵ αἰαϊ]θαῖο5. οὗ 
Οοά μὴ ψιλή τις εἰκὼν. «τοῖς ἔξωθεν ὦ. μεμορφωμένη νοῆται πρὸς 
τὸ ἀρχέτυπον 14.70.11.2(4.0314); 2. δεαμῖν, εἰεραπεε, ΜοΙῃ. ἜγηΡ. 
το, 2(ρ.124.5; Μ.1τϑ.το6Β); Ὀ]αγ., ϑυπεβ,αςίγοίαν. κ(ρ.139.11; Μ.66, 
1540). 

Ἑώράριον (ὀράριον), τό, (1,ὲ, ογαγίμη) 1. ξογεδεξ; τ-- φακιόλιον, 
ΑΙ Ρείγ οἱ Ῥαμ ϑοί(ρ.213.τ3), ΜΟῚ ΤἝΔοί.3(0.142); ὁ, ... οἷα πρὸς τὸ 
ἀπομάττεσθαι.. «ἵδρωτας, πτύελον, δάκρυον, καὶ τὰ ὅμοια ΑΥΠΤΠΟΉ. 
«ἀειτοιτ(Μ,8ς. 1768); Πιοα σε ῃ.538:18(Μ.33.15770); 2. ἀξαξοη᾽ς 
δίοίθ, ἃ ΠΆΥΤΟΥ͂ 5110 οὗ θυ το ἀουρα 91Κ (οτὶρί ΠΑ }ν 11Π6}}} ὑγο πὶ 
Ὀγ ἀεδασοοι ἤδη οἰπείατπσ; ψοτῃ Ὄνοῦ ἰδ που ἀο᾽ ἀπαᾶ Ραββα 
ὉΠ6ΔΟΥ τιρῃϊ αὐτὰ ἢ ὁπα τἤτοντι θδοὶς ονοῖ ᾿ἰοἴτ ΟΊ] ΟΥ δηά 90 
ΒαΠρΡΊηΡ 801 βηᾷ ἔτοηΐ ; ποὶ ἴο 6 γνοσῃ ὈΥ 1Ποβ6 ἴῃ ΤΏΪΠΟΥ Οτάετϑ, 
ΟἹ δοά,εαη.22; οὐ δεῖ ἀνάγνωστας ἢ ψάλτας ὦ. φορεῖν καὶ οὕτως. 
ἀναγινώσκειν ἢ ψάλλειν 1.23. ϑγτη ]ΠἸζίῃρ ἔονγα] 864. ὈΥ (τισὶ Ἰὰ 
νγαϑῃϊησ ἀἸΒΟΙρΡ] 65 ἔδει, οἱ. 1914. ῬῈ]. ἐεῤῥ.1.156(}}.78.2720); ἘΒ858. 
ἐιρινοὶ.τδί(ρ.262); ΟΥἨ ψψὶπρδ οὗ δηρεῖὶβ ΠΟΤῚ ἀθᾶσοῃβ σοργθβθηΐ, 
οἵ ΤΟ γγϑβ. ῥγοάϊρ.τ.,(8.31Ὰ); {Βα5. λυ νμιγεὶτδ(ρ.261.1); ζϑορῆτ. Η. 
ἐν (Μ.87.30884)}; Τί οστ ΟΡ ρομίφρὶ, (Μι08.2030}; ρῥγαβεηϊεα 
Ὀγ ἄδαοοη ἰοὸ ρυίδδε ἔοσ Ὀϊοββίηρ Ὀθέοτε νοβέηρ, 1 Ογγς.(ρ.355.2); 
Κιβϑεα ὃν ἄδβοοπ ραϊηρ 1 οη, δ Ολνγς.(12.776}}; απ οΥῸ55 οἱ 1ἰ 
Κιββοά ὃν ἄξασοῃ ἀν ηρ' τη855 οὐ ἐπα δι, {2 Ολνγς.(ρ.382.532) 
οἷϊ. 5. ἀσπάζομαι; ογοβοεα δἰ Ὀαοῖς ἀπ ἔγσγοηϊ Ὁν ἄδασοῃ Βεΐοτα 
(οχμηππθῃΐοη ξώνννται καὶ τὸ ὦ. αὐτοῦ σταυροειδῶς 1}.(ρ.302.8); 115 
ἴνγο 6Π 5 τεργθβοπεπρ ΟἹ «πὰ ΝΊ, Τϑορῃγ. Η ἐξμινρ.8(Μ.87.3088). 

ὡρεῖον (ὠρεῖον), τό, ν. ὅριον, 

1557 
.] ,ὔ 

χρέα 

ὠρέω, ἑαζε εαγε οὗ, αἰϊεμά ἰο, Ογαι. δὲ}.5.3Δ00(Ρ.123). 
ἘΩριγένειος, ρῥεγίαϊηρ ἰὸ Ογίρεη, Ἐπδι.ηραςί. τ(ρ.17.8; Μ.18. 

6164); Επ5Μ]αγεεῖὶ. τ. 40.21.23; Μ.24.76ΟοΑ). 
ἘΩριγενιανοί, οἱ, Ογίρεηϊςεις ᾿Ὥ., τινὸς ᾿Ὡριγένους ..«ἀρρητοποιοῦν- 

τες καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα φθορᾷ παραδιδόντες...᾽), ἄλλοι, ᾿Ωριγένους 
τοῦ καὶ Ἀδαμαντίον.-. οἱ τὴν νεκρῶν ἀνάστασιν ἀποβαλλόμενοι, Χριστὸν 
δὲ κτίσμα καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα εἰσηγούμενοι, παράδεισόν τε καὶ οὐρα- 
νοὺς.. «ἀλληγοροῦντες, Χριστοῦ δὲ τὴν βασιλείαν παυθήσεσθαι ληροῦντες 
ἘΡΙΡΠἢ απαε.3.63- 64{(0.212.24; Μ.41.8498). 

ἘΩριγενιασταί, οἱ, Ογίρεμίεις, 802.},.6.8,12.12(}}.67.15404}); 

ΤΡ λαον. (Μ.86.640). 
τ Ωριγένιοι, οἱ, --- ἔογορ., ΕΡΙΡΗ. ἤαον.63.τ(ρ.308.14:; ΝΙ.4τ.τοδτ0). 
π᾿ Ὡριγενισταί, οἱ, -- ἔογερ,, ΜΕΙΆ.»ε5.2.τ5(ρ.361.0η.; Μ.18. 3098). 
ὡριμάζω, ἡπαίμγε, γΊρεη, ΧΩ], ΠΡ. ((ρ. 107}; ἤρ. καρπὸς ἡμῶν 

ἀεὶ ἄωρος ἀνέμεινε τῷ μὴ ἔχειν πρόθεσιν, ἵ ἵνα καλῶς ὡριμάσῃ ἐν ἔργοις 
τοῖς ἀγαθοῖς ἘΡΏὮΤΙ.1.172}0,Ε; ἰτΔὴ8. οὐκ ἔχει γὰρ δάκρυα ὁ ὑμέτερος 
καρπός, ἵνα αὐτὸν ὡριμάσῃ Τ5.χγ.Ό. 

.[Ἐ]ώρίον, τό, ν. ὅριον. 
Ἐὡροθέτης, ὁ, Σἴρη 10 ἰδὲ ἀδεομάαηί αἱ ἐδ6 ποι οὗ δίγι, τινας, 

ΖΩΥΉ1.1.1.5.45(}1.3}).42}}). 
[ΠΠὼρολογεῖον, τό, -- ὡρολόγιον, τη δἰγιερισηὶ [ον ἰοἰ πὴ ρ πὸ ἔἴπηα, 

7ο.Μα].εὐγομ. τᾷ Ρ.4700}1.97.6968). 
ὡρολογ-έω, [εἰ ἐπε μοι, ἴγδβ. τίς.. 

εὐφρόνην; σεο. 5. ἀσχ.ττο( Μ.92.1 5104). 
ὡροσκοπεῖον (ὡροσκόπιον), τό, [. ἐρείγενποη ῥοὸν ἰεἰπηρ ἰἢε ἴηι, 

5υηδβ. αείγοϊαν.5(0.1320.2; Μ.δό,. 15 840); 2. πογόξεορε, ΗῚΡΡ.βαεν.4.3 
(0.34.4; Μ.16.20624}; ρὶατ., Βα5. εχ. 6. (αι ππα ; Μ.20.1294). 

ὡροσκόπος, ὁ, ἘργνΡί8η ΟΠ οἶ4] το θογα (6 ὡρολόγιεον Ἰῃ 8. ᾿το- 
οεϑδίοι, ΟἸεπὶ. οίγ,δ,4(ρ.448.30; Μ.9.253.). 

ὥρυμα, τό, γοαγίηρ, ἘΝῚ ῥενῖοὶ,τ2.4(Μ. 79. 9458). 
ὥσαννά, (Ηερτ. πσν ΦῚΠ) Ἡρραημα τὰ ἀντὶ τοῦ ᾿ὦ κύριε, σῶσον 

δὴ᾽...-ἐβραϊκῶς ἐκκεῖσθαι ἐν τῷ “ὦ. τῷ υἱῷ Δαυΐδ' Οτοεονη η ΜΙ. 
ς τοίρ. 541.24; Μ.13.14404); ΕΣ ὙΠΕοΡν]δοίυ5 Μαειτ:,πιοίΜ.:23. 
6120); σεστ.ΓΡ ογ.8(Μ.98.3640); ψτΟΠρΡῚν ἐχρ αϊηφα τοῦ δὲ ὦ. 
μεγαλοσύνη ὑπερκειμένη 1 [δ φι εἰ γε. οο( Μ.6,.Σ2οθλ). 

[ἢ]ώσημέραι, -Ξ- ὁσημέραι, φυεγγν ἄαγ, ῬΑΤΏΡΗΜοπ. οί. 2(Ρ.117. 
10); [0.1 ον. τι. Θ(Μ.96.7680). 

Ἑῶσμα, τό, ῥηεἤϊηρ, 705 1Πηρ, ΜΟΡΊομ. το. ". 
ὥστε, 1. σηά 50, ἱπεγείονε; ς. Ξ.]., Βαϑβιγεριδγρυοθνη,(2.414Ε; Μ, 

341.τοβτ0) ; 2. δεεαιπέ, σἴπε ὃ νεκρὸς ὄφις τοὺς ζῶντας ἐνίκα, ὦ. τύπος 
ἐστὶ τοῦ σώματος τοῦ κυρίου Μαουλερ βσηεοσι ο(Μ.34. 5400); 3. δ8 
ἘΠ] σοπ]. ἐλαΐ, τη. ΟΥ̓ ἄΕΥ ἱπαὶ χρεία καὶ πολλῆς ἐ ἐρεύνης... «ὦ, μηδὲν ἡ ἡμᾶς 
λαθεῖν Βσυβ. ἠοηι. 24.1 ἐν στη. (4.2160}; ὦ. γὰρ πηλὸν πατεῖν καὶ 
βόρβορον.. «γέγονε τὰ ὑποδήματα ἰἅ.ἤοη1.40. 5 τη ΜΠ.(7. 5110). 

ὠστέον, σε τηεδὶ Τὐγιδ σε, 1514. Ῥεῖ, 6 }}.5.250(Μ.78.14848). 
Ἑώτάγρα, ἡ, ᾿πειγμριθηὶ ΟἹ ἰοΙίασε ον ἰαξίηρ μοίά οὗ δι6 ξαγς, 

ϑυπ65.ερ. ἘΒ(Μ',6ό6,τ3οῦ0). 
Ἑὠτότμησις, ἡ, ΣΠΠΙΗΡ οὐ ΟΟῤῥίηρ μὲ φαγς, Ἐναρυ Ρομ. α.12 

(Μ.4ο.12658). 
ὠτότμητος, τ011ἢ δανς “Τὶ οὐ ρορῥεά, Ῥ4}}.}. Παπς ττ(Ρ.31.1το; Μ. 

34.1034), 
ὠχρία, ἡ, ῥραίϊίον τὸν Χριστιανὸν. . ἡ ἐκ τῆς ἐγκρατείας ἐπανθοῦσα ὦ. 

δείκνυσιν ΒΑ45.γΕρ. ἔμ. τΊ.2(2.3ὅτα ; Μ,31τ,οὅ40) ; 1(8ε5.Νὰ2Ζ.ταἰ.3.140 
(Μ..58.1το 77). 

“- Ν «ἔπεισεν ὄρνιν “-εῖν τὴν 



ΑΠΠΕΝΌΑ ΕἸ ΟΟΒΕΙΘΕΝΌΑ 

Ι,͵ ΑΟΤΗΘΚΒ ΑΝῸ ΜΝ ΟΚΚΡ 

Νοϊε. ΤῊΣ φαἀαϊεοπαὶ τίθει! τὰ {Π6 ἔο]] ον ηρ ΡᾶρῈ5 σομβιβίβ οὗ ΓΌΥΓΠΟΣ τνοτῆς ἔου πα ἴῃ Ῥαίγβεῖς δα ςποσς θαϊ ποῖ 
δἰίαβιθά, οὐ ροοτῖν αἰίοβίθά, ἴῃ 1.5; Βδοομα ΟΥ 1811 ΘΧΘτΉρ Ε5. Οὗ τνοτας ποῖ [ἰδιθαᾷ ἴῃ 1.5, ΟΣ ψΏΙΟΗ ΟἾΪΥ ΟἿξ ΟΥὁἩ ἴψὸ 
ἘΧΑΤΆΡ 65 μᾶνς ΒΙΓΠοτίο Ὀδεῃ σίνϑη ; Ἰπβίϑηοεβ, ἜΑΎ ΠΕΣ ΤΠαῃ [86 ἢτβὲ ᾿πβίαπσεβ ἈἰΓμοτίο οἰτεά, οὗἩ ψοτζάβ ποῖ οοπίαϊπϑά, 
ΟΥ̓ΡΟΟΥΪΥ δἰεβίεά, τὰ 2.5; Δα ἀπ οπαὶ ἀθβηϊοηβ Δπαῖ ἀβαρεὲβ οἱ ψοτᾶβ αἰτεαάν ἐγεαιθα ἴῃ τηὶς Γδχίοοι ; ψοσάβ Εἰς ἢ 
816 ΜῈ1] αἰἰεβίεα ἴῃ 1.5 θὰΐ αν βοῦλα {ῃπθο]ορισαὶ ΟΥ̓ΘΧΕΡΘΕΟΔΙ ᾿Ἰμίογοϑὶ ἀπ ψΗΐοἢ μανὲ ποῖ Ῥδθῃ ἱῃο] δα πὶ 18 
Ὀοάν οὗ {Π15 ψότκ; δηᾷᾶ τηβίθυϊαὶ Βα ρρὶθγηξηΐασν ἴο 1886 ἐκ βεπρ' ἀυΈοἾθ5, ράσο ν ἀγαννῃ ἔγοσγα ἡνου κα ψ ἢ μα ποῖ θδρη 
ΡΟ ΙΒηδα αἱ ἐπ ἔπιε σγθθῃ 86 ρα] χοδίομ οὗ 815 1 χλοοη θερϑπ. 

ΟΥ̓ τῆε ΤΊΔῊΥ αν ΟΥ̓͂ΤΑ] εαϊτίοης ψΏΪΟῺ ἤᾶνε ἀρρθατθα βἴποα [ῃ6 σοπηρίοίίοι οἵ {886 τηδπυβοτίρί οὐ (μἰς Τοχίοοη 
(Ξεε Ῥτοΐδοβ, Ὁ. χ) ὁοὴἱν 1ποβ8 δ1ὲ πὸνν δϑάδα τὸ {Πε 15ὲ ὙΠΟ παν Ὅδδη σοπϑαϊοα ἔου ἐΠῸ ΡΌΓΡΟΒΕ οὗ φογτρβοιζίοηβ ἀπ 
Δαἀαϊοηβ το ΓΠ6 ΘηΓΥ]65, 

ἈΑΜΡΗΙΓΟΘΗΙΒ ΓΟΟΝΙΕΝΘΙΒ 

1εΐγε.ν ΟΥ “1 544 τεδᾷ “τό44᾽, 

ἈΑΝΑΘΤΑΒΙ9 ΘΙΝΑΙΤΑ 

Ἰγοία!.: ΤΟΥ τους τεϑα οι ̓, 

ΔΡΟΡΗΤΒΕΟΘΜΑΤΑ 
ρορμᾷ. Ῥαΐν.: αἴτεον '24 5 α᾽ δἀά 'Οτμον ἀροῤῥιπερηναίᾳ ἴῃ Ἐς Νὰ, 

ΡΟ 8 (1912) ΡρΡ. τ68--8:᾽, 

ΘΤΕΒΙΒ ΒΟΡΗΙΒΤᾺ 
. πο: αἴϊεν “Ῥ. 356᾽ δα ἰα]5ὸ Μ, ΕἸΟΒαγα ϑγυηιϑοίαθ Οεἰοδηϑες 

ἴαϑο. ΒΌΡΡΙδε. τό (1956) ρ. 249᾽. 
Ποη!. 1--31 1π Ἐς. λογπτίταε τῷ εαΐριος, ΒΟ ματά, Ρρ. 1-24ς 

(1. 10, 14, 24, 26, 27 αὐ ἀπ θ1οι5). 

ΑΤΗΑΝ ΒΙΌΣ 

β. αρνιεπία, ΑΡ ρΡρ. 5-8. 
ἩΜαεεά. εὐπῖγα Μακοάομίαπος ἐγαρηιοηίμη, Μι26.1315. (ρϑ τίν 

Ἰαφητῖοα] τ Π ἐ. ἄρ. [.1Ὁ. τι). 

ΒΑΘΙΓ 15 (ΛΕΒΑΚΊΕΝΘΙΣ (ΑΡΡΑΒΘΟΟΙΑΚΒ 

Τεαρ. μά. Νίε.: αἴτον '“Ἤδῃη Ρ. 2οϑ᾽ δαα “Μ.28.1τ627᾽. 

ΟΛΕΒΑΚΙΟΒ. ΝΑΖΙΑΝΖΕΝΤΘ: ἴου 'ροβί β886ς, νη τε 'ρύοό. Ὀγΐ 
ϑανουίδη, 5866, νἹ (ΒΖ 52 (1959) ρρ. 276 8)". 

ΟΗΕΥΒΟΒΤΟΜΌΒ, ΤΟΗΑΝΝΕΒ 
εαἱφολ. δορῖίίαο εαἰεεϊείίεας, ἃ. ήεισευ δ πὸ (1957). 
ἡπόρα. ῥγές, τ, αἱ ἴον “.3᾽ τεδᾶ '(.:᾽, 
απ. Αερ.: ἴον “6,3᾽ τεϑδᾶ “.2", 

ΟΙΕΜΕΝΤΙΝΑ : 

Ηονη. Οἷον. τ-- 201 844 “Β. δῆ ΟἿ δ (1953), 

ΟΌΝΟΙΠΙΑ 

ΟΑσῖη. 62. (οηδὶ. τ ἀπα 2: αἰτου “ΔΤΗ, σνη. το δαα "αἶδο 8ρ. Τμαΐ, 
ἦι 6. ἃ. τοὺ; αἴτεον “Ατῇ. γη. ξς. 4-, Δ6α 4150 4ρ. Ὑπατ, ἢ.6. 
2. 20᾽. 

ΟΟΡ (481): αἴτεσ “ερ.᾿ δὰ “(482)". 
Ὁ Ἐρῆ. Οτιθηῦ, ἐῤ.: ἔου “4(Ὁ τ.τ.5, κ᾿ τοδὰ ᾿“κ(Ὁ τιι.3 Ρρ. 46, 

385-39} 1.1.5 ΡΡ, 124-35. 

ΟΥ̓ΕΠΠΙ ΙΒ. ΑΒΕΧΑΝΘΌΚΙΝΤΙΙΒ 
ἤμε.: [ΟΥ ῬΡ. 470-4᾿ τεβα Ῥρ. 470--5᾽. 

Ὀιρυμῦβ ΑΥΕΧΑΝΘΕΙΝΙΒ . 

Ζαελι. εοτπρηδηΐαγίμς ἐπ Ζαελαγίαμι, 1,.. Ὡοαίτοίεαι 50 83-ὃς 
(1962). 

ἘΡΙΡΗΑΝΙΤΙΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΕΝΒΙΒ 

2π6Ώ5.: δα “Ῥ, Α, (ὁ Τίασαταθ δγηημιεία 2 ἀδίθπηρδη τᾶ8ο Ρ. τ52᾽΄. 

ἙἘυΞΕΒΙῦ5 ΟΛΕΒΑΒΙΕΝΒΙΒ 
Ἐς: ἴου "ες, ττὸ το, Μ,24.76᾽ τελὰ “ες. ττοὸ- πο, Μ.24.0᾽. 

ἘΒΤΑΤΗΙΌΒ ΑΝΤΥΙΟΟΒΕΝΙΙΒ 
ἘΧορθίοβ 

.».: ἴον ῬΡ. δς-ὅ7 εἴς. τρδᾶ 'ρρ. 65-66, 790-74, 79-8ς; Μ.18, 
δδς, δδρτ-οΣ; Με ραππδις ἐἰελεγείος ΦΉῊΡ ἰδὲ ἐογίς 
α᾽ Επείαίλε Δ Απισελο 1.116 το χ᾽. 

}. ἴῃ Ῥξ.: ἴον ῬΡ. 68--72᾽ τε Ῥρ. δη-ὅρ᾽, 
».: ἴον “Μι18.68ο- οὔ’ τοβᾷ “Μ.18.692- δ᾽, 

ΕΌΤΥΟΗΕΞ 

φοΉ}ι: ἴον “41 γ.ττ Ὁ. 4ο᾽ τοραᾷ “4(Ὁ 2.τ.1 Ρ. οο᾽. 

(ΟΕΟΘΚΟΙΌΒ ΡΊΙΞΙΘΑ ΡΟΕΤΑ 

ἔοι “δγαεὶ," τραὰ “Ηεναεῖ.". 

ἩΙΕΚΟΝΥΜυβ ΘΤΕΙΏΠΟΝΕΝΒΙ5 

υἱγς 11.: ἴον 'δοτ' τοδά "632". 

ἸΌΟΑΝΝΕΒ ΓΝ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΊΤΑΝΙΒ, ΤΕΠΌΝΑΤΟΚ 

Ἰ σαπομαν. τ--3: ἴοτ Ἵ,, Μογϊηυβ᾽ τεαᾶ “1. Μογίηιθ᾽. 

ΤΌΑΝΝΕΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΤΙΚ 
μονησε.: ἴου “πὶ αν υολὰ “μογιεγ ες 

ΜΑΟΑΒΙΒ ἈΚουρτιῦ5 (ΜΑΟΝΟΒ) 

ἤοηι. τ--ο: Ἡ, Ὠγυγίας, Ἐ, ΚΙοβίοσπιδπη, Μ, Κύοερον, Βοη]η τοῦᾳ. 
ἤορὶ. (γρὰβ 4) 1τ-28 πορείας (γρὰβ 3), ΒΕ. ΚΙοβίθυγιδπη, 

ΤΙ, Βευτμο]ά, Το 72 (1961). 
ἤοηι. Κή. (Β 530) μονίας ᾿γαρηπεηίμη, Η, Ἰ)όττιοβ, ΤΟ) 8ο 

(1962) Ρ. 300. 

ΜΑΚΟΕΙ1ΤΒ ΑΝΟΥΒΑΝΤΙΒ 

ἔρ.: ἴοΟΥ “12. 2. 2᾽ γεϑδά “72. 2--3᾿. 

ΜΑΚΤΥΒΤΜ ΑΟΤᾺ 

ΜΠ, Τααοί. 2: ἴον Ῥ. 132) τϑδὰ Ῥ. 1χι᾿. 

ΜΈΤΗΟΡΙ ΙΒ ΟἸΥΜΡΙΌ5 

γέ5.: αἰίου “64. τ2- 62᾽ αα4 ᾿, Οδουτηδηίμιη ἜΤΙ σσδηβθηὶ  07.7:18--22 
( 1τ8.4610, 465})»- 4684}; 1.8: 5-8(4138); ἐδ.9:το-2τ(5168); 
4 ΤΟογ.15:42-46(8884); 1ϑ.15:41]- 5ο(8808); [4.9 ον.515- 0 
(9728); 14 Ῥμ. 3:20 -2τ(13120}); [4.1 ΤΑεςς5.41τ1τ4-τΊ( 1.110. 
928)". 

ΝΈΒΤΟΚΙΙ5 ΓΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΟΒ 

6}. Ονγγ.: ἴον 'οο᾽ τεϑᾷ “δο᾽. 

ΝΙΜΙΒ ΑΝΟΥΕΑΝΤΙΚ 

ἴογ “ἐπεὶ. τϑδα “Ὑτηδέ. (ροτῃ. Ὁν Τὐναργυῖα5 Ρομιοι 5). 
ἵγπαὶ. ἐορ.: ἀαα τοῦ. Ὀν Εναρτίαβ Τοητοι5᾽, 

ΟΕΙΘΕΝΕΒ 

,».1τ-140 τη 70.: ἴοτ “Ρ. 48: τεδά 'Ρ. 482. 



ΑΡΘΕΝΌΑ ΕἸ ΟΟΚΕΙΟΘΕΝΌΑ 

ῬΗΙΡῸ ΟΑΚΡΑΒΙΑΝυΒ ΤΒΕΟΡΟΒΙυΒ ΠῚ ἹΜΡΕΒΑΤΟΚ 
6}.: ἴον “Ῥ. 203᾽ τϑεδα 'Ῥ. 303᾽. εοά.: ἕον “Η.1.1717᾽ τοδᾶ “Ἢ.1. τ7τ᾿. 

ΘΟΖΟΜΕΝῸΒ ΘΑΙΑΜΙΝΤΊΙΒ ν ΠῚ ὅδ 1. Βίάας ΦΟΞ (τοδοὶ. ΑΙΈΕΝΤΙΝΤΙΑΝΙΙΒ ΜΡΕΈΛΑΤΟᾺΒ 
6Ρ. ΤὝἼάς.: ἴον 'Ῥ. 57᾽ τεαᾶ Ῥ. δ᾽. 

ΘΥΜΕΟΝ 5ΤΥΜΤΕΒ [ΝΙΟᾺ 
εὐ. Τορι, ἴον Ὁ. Μαγίλ,᾽ τεαὰ 'Ψ. Μανίλ.". ΝΙΤΑΕ ὉΛΝΟΙΘΕΙΝ: ἈΝΟΝΥ͂ΜΚΕ, : 

Κ΄. Οἤγν5.: ἴον Ῥ. 240᾽ τοδα “Ῥ. 204᾽. 

ΤΗΕοΟῦοκῦς ῬΗΑΒΑΝΙΤΑ 

,».-: ἴον Ἢ.3.1246᾽ τεδὰ "Ἢ.3.124 π΄. 

ΓΨ. {187 ΟΕ ΡΕΒΙΟΠΙΟΑΙ,Β ΑΝῸ ΜΟΒΚϑ 
ΟἸΤΕΌ ΒΥ ΤΗΕΙᾺΆ ΤΙΤΙΓΕ 

ΡΑάνι.: ἴον “Ἀν μενοι" τε “ἀνπονοι Ὁ ΤΟΥ “τροι--2᾽ τεϑα ἥτοοο. τ᾽. 
ΡΕΙῖον.: ἴον “τρο5--τ 5᾽ τϑαῦ 'τοοῦ--ατ᾽, 

Υ. ΟΕΝΕΒΑΙ, ΑΒΒΑΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

ΠΡ. ΤΡ ΥΆΙΟΥ 

νος. νοσβϑῖνο 



5.0. ἀβαθμίδοτος : αὐ “(ἴοτ -δωτοςγ, 
5ιν. ἀβάπτιστος ΒΞ; αἰΐοι “26, ττσ(672)" δα “οἰξ, Ἰηἴτα᾽. 
8.ιν. ἀβελτηρία: «ἀαἃ “({.1. ἔογ ἀβελτερίαν", 
5.ιν. ἀβιάστως Ζ: ἴοτ 'οἰί. 5. νοῦς᾽ τερᾷ οἷ. 5. ἐπιστημοσύνη᾽. 
ἀγγελιῶτις, αηρεῖίς τῆς ἀ. τάξεως Ατεῖῃ. Ἄρος.28(Μ.τοό.636})}. 
5.ι. ἄγγελος ΠΠ}|22ς: αἴτες “ΤΕΙΏΡΙ]ς νε" Ἰμβεσὶ “Μεῖ,βα55.08 ῬὉ.16. 

20᾽. 
5ιν. ἀγένητος ΒΖ: Ι͂οΥ τὸ ἀγέννητον Τοδα τὸ ἀ. 
5.0. ἁγιολεκτέω:: οΥ ἁγιόλεκτος τεδὰ ἅγιος. 
5.0. ἀγκτικός 2: ἔοτ ᾿αδὶδ ἰο ναΐεο, μρἰἐβηρ᾽ τεδὰ ερμδδιένρ, οὐξῇ- 

Ῥοιθεγίηρ᾽, 
5:5. ἀγκωνίσκος: [οΥ “Μ.88. ζο4Β᾽ γελᾷ “Μ.88.2048᾽. 
8.ν. ἀγνός ΑΖ2: [οὐ ἰχθύς τορᾷ ἰχθῦς. 
5.ιν. ἄγραφος Β: αἴΐοτ ᾿ξ ργε᾽ αἀὰ “(ν, ἔγγραφος, παράδοσις), 

Β1 : ἀεἸεῖς 'τεῖ. Ῥποαγηδίοχηβθομοῖ" ; αἴζοσ βιαζέσθωσαν Δα 5ς, 
Μασεαομπίαη8]". 

ἘΠ: αἴζου εἰκὼν ἅ, ποτὶ Ὁ 1. ἄγραπτος}". 
ϑιν, ἀγριέλαιος: 666 ἡ; ἴοτ οἤ α τοϊά οἶΐυε, ἔδτη. 85 5 81.᾽ 

“οὐ οἰτυδ᾽; ἴοΥ “Νῇ.0.3418Β᾽ τεδὰ “Μ.0,34το᾽, 
ιν. ἀγρυπνία ΑἹ: αἴἴον ΠπαΙν] ἀπ 5᾽ ἰηβοτί ᾿τοῖ. οχίσοι αβο δίς 8, 

γεδα 

1 κοηδᾶ ἴο ἴΒοβε ΗῸ τεῖπιβε ἴο σα πᾶθσ ἴὸ (δ θβαυ (1.6. ([μ6 μον) 
1π6 {πιηρβ οὗ (δθβαν νηστείαις καὶ ἀ. κακοῦντες τὸ σῶμα ΟΥ̓, 
σοηη ῖη ΜΠ1|.17.27(0.650.27; Μ,12.15ς7})". 

8.:ν. ἀγωγή 1: 466 “δ. ταν Οὗ γξαϊτηΡ, ἱγεαίνηθηὶ περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ 
ἀ. καὶ...διδασκαλίας τοῦ τὸν Σὴθ αὐτὸν νομίζειν... εἶναι ἘΡΊΡΗ. 
μαον,30.το(ρ.8ο.1ι; Μ.41.676}))" ; αἵ δπᾶ οὗ αὐί!ςοϊα 864 “3. »ῶμ- 
ἬδΥ, τοῖ. αἰἸβουθράπου ἴῃ Ῥαββίοη παγσαίίνε Βεϊθοη χρϑοά, 
ΒΡοησδ, δηα ἤγβθορ δοκεῖ... μίαν ἔχειν τῆς γενέσεως ἀ. ὅ τε 
κάλαμος καὶ ὃ σπόγγος καὶ ἡ ὕσσωπος.. δέον γοῦν εἰπεῖν κάλαμον, 
εἶπεν ὕσσωπον διὰ τὴν ὁμοίαν τῆς βλάστης καὶ τῆς τομῆς ἀ. Μδο. 
Μρπιαῤοεν,2.17(0.29.7); 4. τηδίαησα καθ᾽ ἑκάστην ἀ. καὶ τρίτον 
καὶ τέταρτον φωνεῖν εἴωθεν ὁ ἀλεκτρυών (Ὦτγϑ.ἤοῃ!.ὃ 5.8 ἐπ Μι. 
(γ.8οκο)". 

5.0. Ἀδάμ Δ4: αἴτεν “Δ ΡΖ..4. 0028.) δάα 'πᾶγταθ θείης οσοηροβοᾶ 
οὗ 161{18] ες Υ5 οὗ ἀνατολή, δύσις, ἄρκτος, μεσημβρία, οἴ Αὑρ, 
ἐγαεί, ἵγε 1σ.0.τ4(. ῬΓ,.35.1465}", 

ἩΖ24: αἴζεσ ᾿αββυσιεα Ὁγν ΟΠ τίβι᾽ ᾿πβαῦῦ 'δ0ο. νἱδν Δβου θεά ἴο 
Ὅτ. ἡ τοῦ σωτῆρος ψυχὴ ἡ τοῦ Ἀ, ἦν ῬΠοΙί, ἐοά. τι] (Μ.1ο3.306.}", 

ἀδελφόπαις, ὁ, ποῤῥει, ΤὨΡΠη. εὔγοη.. τοδί Μ. τοῦ,3128), 
Ἐλδελφοποιητός, 7ηἦδ α ὑγοϊλον ΟΥ διδίοῦ ὃν αὐορίίον, Νογηοε. 2717. 
5ιν. ἀδελφότης Α3: [ογ΄ ᾽ρΡ.338.6᾽ χτεϑά “Ρ.328.7᾽. 
5.0. ἀδιαφορία Β: ἴοτ εἴ τε γερά εἴ τε Ἀπα [ὉΥ “224᾽ τραὰ “224.2᾽. 
5.0, ἀνα ώμα ὼ ἴος “Ουσιαάον.ττίι.3750) τοαὰ ᾿Ογτιαάογιττίι. 

3100}. 
5.ν, ἀερώδης; οΥ “Μ,.18.888 κ᾽ τεαά “Μ.118.888Α᾽. 
5ιν. ἄζυμος 3: αἰτεῖ ἐντολῆς ᾿πβατί {8} Ξίορ, δἀπᾶ σοῃίϊημπε: ὅσοι ἐν 

ὑμῖν (ἐγγὺς γάρ ἐστι τὸ πάσχα) ἃ. ἄγετε, κτλ. ; ἀδ]εῖα “2Ὁ.(ρ.122. 

278.; 4258), 
5.ν. ἀξυμοφαγία: αἰζεν “ὁγεαά᾽ τολᾷ 'τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν τὴν ἀἁ, ὅτ. 

Νν55.γ5.1τ(}|,46.6170) ; ρα, Ῥαξδουον 5εαβοπ.. (Μ.6. 5054)". 
ἔοσ ἀθωοθέω τολα ἀθῳοθέω. 
ἔοι ἀθώως τεδᾷ ἀθῴως, 
5ιν. αἰτία Α΄: ἀε]εῖα Ῥνβίοαὶ ἰαἴη!...«θαρτίδπι᾽, διὰ γχεαᾶ ἰλαγι, 

ἀωπαρό εὑρέθη τὰ σώματα αὐτῶν ὁλόκληρα ἐκ πάσης αἱ, Ρεγ-. 
(0.25.1); μηδεμίας εὑρεθείσης αὐτῷ ἐκ τοῦ πυρὸς αἰ, Το. Μοβοῇ. 
Ῥγαϊ.26(Μ.87.288 50)", 

σ: δἴτετ Ὁ. 27.1τ6; ὅ5οΑ)᾽ δαᾶ αβαΐν, ΑΗ οὕτως.. «γέγονεν ἡ 
περὶ τούτου αἱ. Ἐρϊρῆ. Παεν.58.4(0.261.2; ΜΜ.41.10020}; ἔγνω ὃ 
ἅγιος τῆς γυναῖκος τὴν αἱ, Μαγο, ας, ΡοΥρἢ.20(0.27.12)". 

5.0. αἰώνιος ΒΖ2ΖΟ1); αἴζεῦ καλοί τε καὶ τεδα κακοί' ἀλλὰ καὶ τὸ.... 
58:ν, ἀκηδία Β2: αἴτες ((Μ.02.τ607.}" ᾿πβοτὶ 'Ἔβρ. οὗ πονίοθβ, Ρ4]}.}. 

Γαμς.2τ(ρ.63.2ο0; Μι,.24.τοῦ8}); οἱ ρορλελ. Ῥαὶν (ἡ 65, 2οτο)). 
Β23: ΔΓΕ ἰΒΌΟΙ δϑ᾽ ᾿μβειΐ “ΝΜ ΘΑΥΪΏ655 ἴῃ 5ΡΙΓΓΠΔΙ ἩγΑΥξγ ἡ 

συνεχὴς προσβολὴ τῆς ἁμαρτίας διαλύει πολλάκις τὸν τόνον τῶν 
λογισμῶν, καὶ..-«τὴν καλουμένην ἀ, ἐργάζεται ΟΥ, ἤγιτη Το ττδ: 28 
(ρ.106}" ; αἴτου “νυ. Εμιξγηειχοίῃ.20.10)᾽ ᾿ϑοσῖ 'θβρ. οὗ Ἰυ81 δπά 
ΔΉρΡεΥ, ἔναρστ, ῬΡοπί,εαροργαοσ, ἃ τ4(ΜἹ,40.1225Ὰ}; ΜαΧ, αν !.τ.40 
(Μ.οο.οὐος}}". 

Β4: αἴζετ “σβιιδοβ. πιο κ5᾽ ἰπβοσ “ἴο Βαῖς {πῈ617 ΘυτΥ ΠΟΘ] ηρ5, 
Ἐνδρτ. Ροηζ υἱΐ ἐεορ.1(}.40. 12730); ; ΝΗ οορ.(Μ.70. 1456)"; 
αἴξογ “16.1τ5(8608Β) ᾿πβοῦξ ᾿σϑβεβ. 5166ρ, Οὐ Κσἱρ Ῥφττβι28 
(Ρ.1τοῦ); ΝΠ υὐξιεοσ. (τ4574}; Αρορλϊ, Ῥαὶν, το ΡῸ 8 Ῥ.18ο.5); 
Ῥυξ τὺ ἰπάτπιοα ἔα]56 Ζθὰ], ΤΝΉ» αὶ. ἐορ.25(Μ.70.1220})}}. 

Β5: αἴϊεν ὑτειηςα θ᾽ Ἰβουτί ᾿βδίδυϊηρ ἴῃ (6]}, ἘναρΥ Ροηΐ.  οη. 
Ἴποη. 55 (0.157); ἰᾶ καρ γασ Α τοί Μ.40.122500}; ἘΝ» αὶ, εορ. 
12(Μ.19.12130); Μαχιραγῆ τ, (ΔΝ. 90.0690)᾽; 8:6, ΡῬΥΔΥΟΥ 
δπα ψουκ᾽ ἰηβασὶ ᾿Ἑναρτ. Ροηϊ. ἐγ οη . 8(Μ.40.12600 0}; αἴτεον 
“Ῥαϊίφηςο.. (Μ.70.11440}᾽ Ἰπξοστὲ 'δῃα τὸᾶῖβ, Εναρυ ΡοΟητ. θη. 
υἱγρι3ο(0.1490); ΤΝΠ υἱ,εορ.(Μ.79.τ4 570); ἴρατς Ὀείηρ ἀγίνεηῃ 
ΔΑΥ͂ ὉΨΥ ἀ., ἘνΑρΥ Ροπζ. μη 0Ή. 56(ρ.157); Πορδ, 14. ἐαρ. 
3 γαει.Α τϑ(Μ.40.12250); τηξαϊταοη οπ βου ρίασα, τῇ σχρ. 
Ῥειδ: 28(Μ.27.4840); Ῥγάνου, ξαβῦπρ, ἀηα ἀνοϊάδποθ οἱ δἵ- 
τοπάδηοα αἵ οἤοταὶ βεγνίοαβ, Αροῤῥίῃ Βαΐγιτοί ΡΟ 8 0.180. 
24)". 

5.ν. ἀκηδιάω 6: αἴίογν “δι τό{ρ.40.22; τος τ) ἰπβεῦῖ ὑῥοῤἠ ας. 
4ερ.(Μ4.324.2008); Αρορῥίμ Ραιν (Μ.δς.τ8ς0)". 

᾿ 5.0, ἀλαβαστροθήκη:; ααἀα ᾽502Ζ.}.6.0.2.1τ6(Μ.67.τόοΣΒ) εἰΐξ, 5, λείψανον᾽, 
85.ν. ἀλάθητος 1: Ὀεΐοτο 'πει, 85 βι051.᾽ ἴλβετε “οἵ σταςς, Μας, Αδᾷ. 

πονα. β'.(Β30)76(ρ.211}}. 
Ἐἀλείωνε, 5.ν,]., ἢ ἴῸΥ ἀλεείνῳ, τῦαγηι, ΟΥ̓᾽ ἔτοππι ἀλέϊον, αἰ ει φ 6 

ἀλείωνε.. .ἀποσβέσας ὕδατι Εκογε.(0.343). 
ἀλλήλων, εαεί! οἱΐενγ, σμε αἀποΐδεν, Ἀότὰ, γυναῖκες.. «ἄλληλαι πρὸς 

ἀλλήλας διαφέρονται ἘΡΙΡΗ ἔαρ. μά. τοί(ρ.πτοιιι ; Μ.42.8οολ). 
5ιν. ἀλλοιόω (72: ον “Μετ. ἐγεαΐ. ... Μ.18.330}᾽ τεϑδά "Μ δίῃ. ἐγεαί. ... 

Μ.18.2220)". 
Ἐλμανίκωτος, τοτίπομί δἰξευες, ΓΉΡΗΠ. εὐγοπ, .372(Μ.1ο8.3808). 
ϑ.ν. ἀμερίστως 2: ἀο]εῖα ὁ Βεΐοτε θεάνθρωπος. 
ἔου ἀμφισβητήτως τεαά ἀμφισβητητῶς. 
8... ἀναγνώστης 6: [οἵ ᾿οἶζ. 5. ἐξορκιστής᾽ Υοδᾷ ο΄. 5. ἐπορκιστής᾽. 
Ἐναγυρεύω, 5εε ο, αἰἰεπά ἰο, Ἐπιεμοὶ. (Ὁ. 225) ΕἸ. 5. ἔξαρχος. 
ιν. ἀνάδειξις Ὁ: [οΥ χρίσις τεδα χρῖσις, 
5ιν, ἀναίρεσις : ἰοτ "Μ.26.3538᾽ τεδᾶ “Μ,26.,2228᾽. 
5:5. ἀναιρέω; ἔοΥ αὐτοεξούσιον τοαα αὐτεξούσιον. 
5:5. ἀνακιρνάω 2: ἀε]οίς 76.4.6... οἷξ, 5, συγχέω᾽ ; ἴοΥγ ᾿δ.45Ε᾽ τορὰ 

“65,45π᾽. 
8.5. ἀνάληψις 18:1: ἴοΥ ᾿1Ὁ,1.17᾿ το “14,6. ἐξ.1.17". 

1182: ἴοσ ᾿'Ῥ.222.23᾽ τϑοϑᾶ “Ῥ.222.20᾽. 
ἀναμένω: ἀοϊείε εηίγν. 
8.ν. ἀναμίγνυμι: ἀο]αο Α5ΓΟΣΙΘΙς, 
Βιν. ἀνανεόω 1: ἔογ “Μ.8ς.4528᾽ τεδά “Μ.85.1272Ὰ. 
8ιν. ἀναπαλέω: [0Υ ῬΤΟΌ. ἔοτ᾽ τεϑα “{,1, ἔοτ᾽, 
5:0. ἀναπτυκτέον: ἀεἰείς ᾽αα]. ... ἀΧρ]αἸηα᾽, 
5:0. ἀναρτάω: Ὀεΐοτα “παηρ τῤοπ᾿ ἱπβοτὶ “1.᾿; αἰΐον (4.5 τ ρ.154)᾽ 

Δα “2. Πὸ πῦρ ἴου Βορρίηρ, (μγνβορ. 1 5.3 ἢ ἘΡἢ (τι, 
113)". 

5ιν. ἀνάστασις Π10} 48 ; αἴζον ᾿Ρ.4132.7᾽ δ΄α “Μ.118.888.᾽, 
ΠΙΟΖ: εἰϊαίιοη ἔτοπι Βαβ.ἤονι. 3.1 5ῃου] ἃ Ῥσθοθᾶθ {παΐ ἔγοπὶ 
τ Νν85. βοίϊϊ πε. 

8ιν. ἀναστράπτω: αἰζεν ᾿εἠϊηε Κογ Ν᾿ Ἰαβεσὶ "συγ. ἄρ. 2ο(3. 6: 0Ὲ)", 
5ιν. ἀνατολή ΑἹ: ααὰ ἴο [Π15 βροτίοη ΡεΙΏ. οὗ ΒΕΒυΣΥΟοη σῆς.-. 

ἀντολίης θεεικὴν δόσιν α. (, Βυπᾶν, “ἝΑτ]ν ΟΠ τιβτῖατι [βου ρ- 
ἴομβ οὗ (γεῖε᾽ 1τ.ο{Π165}.32 Ρ.242). 

5ιν, ἀναφορικός:: Ὀεΐοτα ᾿σταπ).᾽ ἱπβετί “1. ἀΐρᾷ, ἀτν ἐν ἀ. τόποις 
Ῥμνς.Β χπ(ρ.294.11);2 

Ῥ. τ2θῦ, σοϊαπηπ μεδά Πρ: ἴοτ ἀνδρε τεδὰ ἀνδρεία. 
5:Υ. ἀνδρεία 28: εἴτοῦ ᾿σαταϊῃαὶ ντα65᾽ Ἰβοτὶ ἰδ, 5 ἐγ.2.18(ρ.154. 

11; Μ.8.τοΙ]Β}". 
26: αἴξεγ ᾿(ρ.48.1το; ἀνδρίας Μ.9.4034}" ἰηβοῖῖ “ὁξ.1}.6.ο(ρ.460.20; 

2060)". 
ϑιν, ἀνεμοκαύσων: δαἀά “(ἴοΣ ἄνεμος καύσων)", 
5... ἀνεμπεπλόκως:: δαἀὰ "(οἹ ἀνεμπεπλοκότως)". 
8... ἀνέξοδος 2: ἴοΥ ᾽δ5 βυβί,, δέσραν᾽ τεδὰ ᾿ἀεειμείσ, ἱπάτρεηι", 
5.ν. ἀνθοροθετέω: ἴοΥ ᾿ἀεείγον᾽ τεδλα “γευεν ς᾽, 
5,ν, ἀνθρώπειος 1; ἴογ ἡμετέρα τεδα ἡμέτερα. 
5ιν. ἀνθρωπίνως Ὠ: αἴἴζεν πὰ Ρςιτορ : τ(1.1302)᾽ δα ἃ “σοπῃρ. ἀνθρω- 

πινωτέρως᾽, δα τταηϑίον ᾿Ιάντη, ... Μ.20.γ7280)}᾽ ἴὸ ἔσο] ]ονν (15. 
5ιν, ἀνθρωπολάτρης 28; δἴζεῦ “ΕΠ 4].᾽ πβοσς ᾿θ1δς,", 
αιν. ἄνθρωπος [6: ἴοΥ 'οἴ(. 5. χρίσις τοϑα ᾿οἰΐϊ, 5. χρῖσις" : ἴον “Μ.45. 

12124᾽ τεϑδα “Μ.45.12120᾽; ἔοσ 'δρϑηβῖ᾽ τοδα 'δρϑίηϑί᾽, 
19: ἴον “Επ5..4.4.14{0.173.13; Μ.22.170}}᾽ τεαὰ “Ε8... 

2804}. 
.Μ.22. 

80}, ἀνίερος 1: Δἰζεγ “(ρ.69.12; Μ.25.6450)᾽ αἀᾶ “οἔ Τενῖβῃ Βίρῃ 
Ρυϊεϑῖβ, οἷν οὐ βεηϑε 2 ἰηΐτα, 0.1). ἀο»:.2.5(Μ.06. 5854)", 

2 : ἴου “ΤΠ Ππη.ΟΡ μα. τοδὰ “7ο.ΝΙς, [γυ. δῃὰ ἀο]εῖα τῇ, το 10.Ὁ. 
μοη.2.5. 

5:ν. ἀντίμιμος 18: ἴοτ “Μ.0.12οολ᾽ τεαά “Μ.8,.τφοολ᾽, 



ἀντιφιλοτιμέομαι 

5.ιν, ἀντιφιλοτιμέομαι 1: ἴογ “Ὅτ, Ερλ.τιϑ᾽ τεαα “Ογιεομήπιῖη ΕΡΆ. 
ττϑ᾽, 

ἀντολίη, ἡ, -- ἀνατολή, γίστηρ, ἃ. Ὁ, Βυμπάν, “Ἔδυν ΟΒτιβ δη 
ΤηβοΠρίσοπϑ οὗ Οτρίς᾽ τι 5.32 Ὁ.242) οἷ. (ΔΘ η64) 5. 
ἀνατολή. 

5... ἀνυστάκτως; ἴοι “"“[γ.5᾽ τεαῦ “Αγ. τ᾽; δα ᾿[0.(] τη. 5 εαἰ.2] 
(Μ.88,10974})". 

5... ἀξίνη: Δἰίεγ “αχϑ᾽ Ἰπβοχΐ Ὑαΐ. 4 δριδ:τ-) 845 ἴγρε οἱ Ομγιβί, 
Ταρβι ἄτα]. 86.6(}}1.6,6818); δε... ξόγγν ἐχεδεη ἐδ ϑεσμγὶ 
ἐθεϊἀτοςεὶ τῷ ογάαηοη. δ ρεγηαίαυτέ Κογγθη} δαζηγῖς, εἰ ὧδ 
δ βεγβεῖσ ἀφαθ τρηδεγμὶ τα φῦ αμὲ6 αγητδογαηϊ; δι ἔργου 
ἔδειξεν ὁ προφήτης, ὅτι τὸν... «λόγον τοῦ θεοῦ, ὃν... ἀποβαλόντες οὐχ 

. ηὐρίσκομεν, ἀποληψόμεθα πάλιν διὰ τῆς τοῦ ξύλου οἰκονομίας. ὅτι 
᾿ δὲ ἀξίνῃ ἔοικεν ὃ λόγος τοῦ θεοῦ, ᾿Ϊωάννης.. φησι περὶ αὐτοῦ, ἤδη 
δὲ ἡ ἀ, πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται Ἰτεπιζαεγ.5.τ.4(Μ.7. 
11714}; ᾿Ιησοῦς.. «τὴν ἀ, τὴν ἑαυτοῦ πρὸς τὰς ῥίζας τῆς κακίας 
προσαγαγών (Ἰεχα.4.4.5.20(ρ.179.9; Μ.9.6620)}". 

8:0. ἄξιος; δΔαὰ ᾿ὅ. ς, ρεηϊζ,, τοογίῤ εαἰϊίηρ, τυογίἠν οὐ ἐπα παάηῖε οὗ 
θεοσημείας ἀληθῶς ἄ. πράγματα 845.561.υ. Τἰ δεῖ. τ(1.85..440)}". 

ἀπαισίως, ἢ αὐῷ ἐπάϊρηϊβεά τιαπηον, (615, ρ,Οτ,εἰς.6.1ε(ρ.8ς.1ο; 
Μ.11,13212}). 

Ἐἀπάλειψις, ἡ, τοῖρίηισ ομ], αϑοϊτἶοη,, ΑΚᾺ ἴΉ:.22.4(Μ1.25.1368). 
5.Ν. ἀπάντησις 1: αἴζεν (Μιός, 2020) 8)΄4α "ἐν ἀ. γίνεσθαι ς. (δ. τειεεὶ, 

στ Μαρ Δα, (τ. Ζαςἢ,)1.12(}.ΡΓ,.7}.2148}}. 
5:Ὁ. ἀπαράθραυστος : ἴογ ᾿ἔχειν...4738)᾽ τεδᾷ “οτ.Ατ.6.}.4...1(Μ.3.Ψ 

4738, ν.1. ΤΟΥ ἀπαράφθαρτος)᾽, πᾶ 464 “(.4.5.1.4(Μ.2.5021Ὰ, ν.]. 
ἘΟΥ ἀπαράφθαρτος). 

ῬἙἀπαραθραύστως, ἱποτηείδίν, ΤῬοπ. Ατ,6.}..4.3.4(Μ.3.47}}, ν.1. ἴον 
ἀπαραφθάρτωΞς). 

5:0. ἀπαράλλακτος 181: ἴοτ ᾿(ρ.τό,18; Μ.25.4200)᾽ τεδά (16. 
28...". 

Βιν. ἀπαραλλάκτως ΔΖ: αἴτεγ “ΒΙοη.᾽ Δα “Ατ.᾽, 

5ιν. ἀπαρασαλεύτως; Δαα ᾿'ΟΤΥᾺ]] ἐαη τ τ᾽, 
ιν. ἀπαράφθαρτος: αἰΐεν “ἱποϊοίαϊ δ᾽ τοαὰ 'ἔχειν.. «τὰς κατ᾽ ἀρετὴν ἐν 

ψυχαῖς ἀ. εἰκόνας Τ θη. Ατ.δ.λ.4.4..π(}1..3.4738, ν.], ἀπαραθραύ- 
στους) Δ ἴου “ΙΟη. Ατι άπ. τραᾶ “4.4.5.᾿. 

5ιν, ἀπασχολέω 20: ΑἰζεΥ “(ρ.70.17; Μ.8.2008)᾽ 1ηβοτί “1ἃ.5͵γ.6.0 

(ρΡ.46ρ.28:.}1.0.2074}}. 
8:ν. ἀπαύγασμα ΑἹ: ἴον “Ν1.12.3374᾽ τορᾶ “Μ.13.3ς7Δ᾽΄. 
8.ν. ἀπειρόγαμος 2: ἴοΥ “Μ.22.5178᾽ το “Μ.22.4028᾽. 
Ἐἀπειροδυνάμως, τὐτ ΤΉ ΜΉ1ΙΕ βότσεν, Μακ.ανϑιρ. (Δ .οχ1.132280).Ψ 
5ιν, ἄπειρος ΑΖ2: εἰτοΥ ᾿οἵ (Τοῦ’ Ιηβετί “ἄπειρον, οὐ κατὰ τὸ ἀδιεξίτη- 

τον νοούμενον, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀδιάστατον, καὶ μὴ ἔχον πέρας (Ἰετη. 
δἰγι δ. τί. 80,23; Μ.9.1218)}", 

5.:ν. ἅπλωμα 2: αἴζεγ “7..86η}.9.4᾿᾽ Ἰπϑοτ ᾿Αβί, ΟρΡἢ.ἤον!.21.8 τῇ 
Ρ-ες. φ, τό3.3)". 

ἅπλωσις, ἡ, σἰαὶε οὗ δοίη ΜΉ οἰ θ4 οὐ φργεαά οἱ; οἵ ἃ ΟΙΟΔΚ, 
1Β85.λυπενοί.24{Ρ.263.0) ; {{σεστ. ΟΡ εοηέφηρὶ. (Μ. 08. 4068) ΕἸ. 5. 
μανδύας. 

5.7. ἀπογράφομαι 2: [ΟἹ περισσοπρακτίαι το περισσοπρακτίᾳ. 
ϑιν. ἀποδημέω 1; Δίζεγ “τηεῖ. ἰηβοσὶ ᾿βασανιζόμενοι τῆς σαρκὸς 

ἀπεδήμουν οἱ... μάρτυρες ΜΙ. Ὀοῖνε.2.“᾽. 
8.0. ἀποκαθίστημι Β1Ρ: αἴΐζοι “(ρ.305.31; Ν΄.1τ4.6890)}᾽ ἰηξετὲ οὐδεὶς 

ἀποκαθίσταται εἴς τινα 'τόπον μηδαμῶς ποτε γενόμενος ἐκεῖ, ἀλλ᾽ 
ἡ ἀποκατάστασίς ἐστιν εἰς τὰ οἰκεῖα... «λέγει οὖν...πρὸς ἡμᾶς τοὺς 
ἀποστρέψαντας ὅτι, ἐὰν ἐπιστρέψωμεν, ἀποκαταστήσει ἡμᾶς. καὶ 
γὰρ τὸ τέλος τῆς ἐπαγγελίας τοιοῦτόν ἐστιν ὡς ἐν ταῖς Πράξεσι 
τῶν ἀποστόλων γέγραπται [Δ0..3:21] 1Δ.λοη1.14.18 10 [6γ.(Ρ.124. 
20; Μ.13.4288); τεῖ. Οχιρϑη᾿β ἀοοίσίπϑ οὗ ὉΠ τηδῦθ βαϊναίίοη οὗ 
ΠΟ α απα θεν], ΤΠβοπε, Β.σδεί.το.6(Μ.86.12650) οἷ, 5. ἀπο- 
κατάστασις ; ἀποκατασταθήσονται ἀσεβεῖς τε καὶ δαέμονες εἰς τὴν 
προτέραν αὐτῶν τάξιν Ταβίη.Ογ.(ρ.2ος.το; Μ.86.075.Ὰ}); ΙΔΡ.Ὸ Ρ 
(1.86. 9910}} ἀε]οῖς τεῖ, ἴο Οτιῤγῖμε.ιτοιϑ, απ σοπίμηπε: 
(,Ε, ἀποκατάστασις". 

5., ἀποκεκληρωμένως; ΑἸΤΟΥ ᾿Ξῥεοίβοαϊ ν᾽ ἰμδοχὶ "Γμτνβ.ἠοηι. 4.2 
ο ζη Οϑη.(4.τοϑ8}"; ἴοσ "ῃχυβ,ἤοηι. 5.1... τϑαᾶ “Ἰά ον. 5.1...ἢς 
ιν, ἀπόκρυψις 3: ἴοΥ ᾿αϊΞξείοΞτιγο᾽ τοδὰ ἱγεςροηξε᾽, ᾿ : 
5.ν. ἀποκτηνόω 1: αἴτεον ψυχὴ ᾿ηβοτὶ “...", 
ιν. ἀπόμοτος: δαά “([οΓ ἀπώμοτος)᾽. 

5... ἀπομύρισμα: αἰΐοῦ "οἹΪ᾽ Ἰηβεγ ᾿1 Βαβ. ᾿υπεν 5 3(0.201.21)". 
5.ν. ἀπόνοια 10: αἴζεν “(0.662.)᾽ «αἀα ᾿Ι4,᾿οη.1.7.1 1 ΤΉ (τι. 

647Ὲ}. 
5: ΑΥΓΕΙ ἐερη ῥἰ τοῖν Δα ἃ “(Ὁ ἴου ἀπονία)᾽", 

. 4: αἴτεον ᾿ἀεϊαείρηθηῦ δαα (ὁ ἴοτ ἀπονία)". 
Β.ιν, ἀποξενόω 30: αἴζον ἀπεσχοινισμέναι ἸΠ56ΤΥῚ ἡ, 

5ιν. ἀποτακτήτης; ΘΕΤΥ 5Π 011 τεδα ΟΗ}Κ ἵν. ἀποτακτίτηκ᾽. 

᾿ 
...« 

1562 
᾿ , ἀφομοιόω 

ἴου ἀποτακτῖται, οἱ, το ἀποτακτίτης (- της), ὁ, ἀηα σοπίιπαδ: 
, ὁμὲ τὸλῆὸ γεμομηξες ἴῃς ψοτ]α, κέγρεί, ΜΟΊ άοίΣ τοί(ρ.13. 
21); 2. ῥΙυγ., “ῥοίαεϊτίες...ἢ. 

ἀποτρίχω: ἀε]είε οηΐτν. 
5ιν, ἀποφοιτάω 2: ἴογ “ΝΜ 6ο᾽ τεαα “Μ.72᾽. 
ἀποχρυσόω; [7 ΤΉΪΟ ροίά ΟΥ πιόμγν, Ῥᾶ55., Βαβλομι δ. 5(2.410; 

Μ.31.2600). 
5.0. ἀπροσκύνητος: ἴογ “Μ.28.20Δ᾽ τεδᾷ “Μ,28,28.Α᾽. 
5ιν, ἀπροστρόπαιος: ἀεἰεῖε δ᾽ σε δ55᾽, ἀτὰ ΔΥΓΘΥ 1304--5᾽ γερα 

(ΜΜ.38.2474) [.1. ἴον ἐσθῆτα προστρόπαιον (Τοι}.Ρ. τοῦ)". 
5... ἀργυρίζομαι 1: αἰΐζον “ραςς.᾽ Ἰηβθεῖ ᾽δ6᾽, 
ἀρδεύω, τοαίεγ, Ποοά ψἸῈ Ἰιρμῖ, Κα Ερερὴ.(ρ.426), 
5ιν, ἀρετή ΒΖ: αἰίζον ᾿σατάϊης! ν) γί 65᾽ ᾿ηβοτί “ὉἸῈ ΠῚ. 5.7.2. 1ϑ(ρ.154. 

17; Μ,8,1τοΙ 7} πα οσοηίπαε : “2.5.3...ἢν 
5ιν. ἀριθμός 1: ααά ἴο {Π15 5εοίίοπ ὑοηδ οὗ α πωριδον, ταερεδον οὗ 

α πμγηεγίεαί φγΟΡ περὶ ἕνα τῶν ἃ, τῆς τριάδος διεσφαλμένοι 
ΜοιΠ. σνηῃρ.8.τοίρ.93.2; Μ.18,1528)᾽. 

Ἐῤρκτομῦς, ὁ, ᾿δεωγ-πιοιδε᾽, 1.6. τπαγηιοὶ, υυ ΠΡ]ν ιι564 ἴο Ἰταηβ]αῖα 
Ηερσ, ἸΩ τοολ-δαάρεν (ἄγγαχ Ξγγϊαειδ); τεῖ. Ῥ5.103::τ8, οἱ. 
ΟΉῈ5 χοιρογρυλλίοις ϑοξες ἰγαμείμἰογέμί, ἐχερς ΕΧᾺΧ φμῖ 
ΙδΡογδβ ἐμεεγργυείαϊ! φαμὶ, δεϊοηάιηι ἀπίεμι αἀπίνπαὶ ὁ556.. ἠαϑετς 
δἰ μάηει ἡεγῖς δἱ πνεῖ μάσ τ᾿: Ῥαϊασεμα ἀ. ἀτεῖίινγ. 
Ἠϊεσ.5.ἐρ.τοῦ.6π(Μ.}]..22.861). 

5:ν. ἅρμα 2: δ΄α “οἴ .Μας, Αδρ ἀονῖ.τη. τ4{(Μ.324.584}}) Ποτα ῬΘσΉ. 1. 
ἅἄρμα΄. 

5ιν. ἄρμα 2: ἴοι ᾿(0208)᾽ δαα ἱῬεγῇ. α͵5ὸ βίπρ.,ρ σφιεῖρηηθηὶ, Μδο. 
Αορλονη.τα. τ4(}1.24. 5840), ν. ἅρμα (ααἀ 6πα8)". 

8ιν. ἁρμόνιος 10: αὐΐον “1τὐ.᾽ ᾿πβοτὶ “6,4 τ᾽, 
ἴΟΥ ἀρνησοχριστεῖα το 4 ἀρνησοχριστ(ε)ία, 
5ιν. ἁρπαστής : ἀο]είο αϑίουίβις (οἴ, 1.5. 5.ν. ἁρπαστός). 
5:0. ἀρρανής ; ΘΠΤΙΨ 5Π0116 ΤΟΔα ΟἿΪ]Ὺ ΟΥΤΟΥ ἴου ἀρραγής, Οντ.15.3.3 

(2.44τΕ)}. 
5ιν, ἀρτίας; εηἰτν 5Πο]4 τοϑᾷᾶ “1. ἔογ ἀρτίως, ΟΥΜαρ. ταὶ (τ. 

Ζ40Π.)1.12(Μ.1..77.2148)". 
5.:ὃ. ἀρτίων:; ΘπίΓν 5Ποι]α γτοδα ΟὨΪΥ͂ 'ΘΥΓΟΙ ἴοσ ἀρτύων, (ὑγτ,.15.2.1 

(2.195Ε)". 
8.0. ἀρτοϑήκη: ἴοτ “Ρ.27.10᾽ τεαα ᾿ρ.27.2ο᾽. 
Ἑἀρτοποίειον, τό, ῥακενν, Κ΄. ῬαεὴΣ 70(Ρ.256.4). 
5.0. ἀρχιμανδρίτησσα: δΔ6ἃ “(ἴογ -τισσα)᾽, 
Ἐἀρχιραββίτης, ὁ, εὐξεῦ γαδῥὲ, (Οἰδηαι γεεορη ΣΉ ρῥὶ.2.2(Μ.1.1457})}.Ψὕ 
5ιν. ἀρχιτεκτόνημα: [ΟΥ̓ “158; Ν|.22.2528᾽ τεδ 'διπα ; ΝΜ. 22. δοςξα᾽. 
5ιν. ἀσβέστιον;: ἴοΙ ᾿μηφμομεβεά οὐ ἡ πμφμοηεμαῤίο ΠΥ τοδα "τῷ 

ἄσβεστος ἃ5 βυῦϊεί., ποία [ἡτπε᾽, 
5ιν, ἀσημείωτος; ἴοΥ “4.117 τεδα “ζιιαγο), 
ιν. ἀσπλαγχνία: αἴίον “ΚἦΌ Ραε..1᾽ ᾿λβοτί "τ΄. 
Ῥἀστειόλογος, οὗ εἰεραηὶ ςρεεεῖ;, Ταταβ.ερ.τ(}.08.14330). 
ϑιν, ἀστενοχώρητος: αἰξζοι “μροοηἰγίεί αἱ τοαὰ 'καὶ, ρος. 2:9(Ό.227. 

20}; 1.1τ8:14...᾿. 
5ιν, ἀσυγκρίτως 23: ἴογ ᾽Μ.46.11121}} τελα “Μ.46.11218᾽, 
5.. ἀσυστρόφημα: ἴογ νεοκατηχητῶν ΥχεΔα νεοκατηχήτων. 
ϑιν, ἀσφαλίζω ἢ: αἴξοΥ δ. δεζηγε' ᾿πδετί ᾿ζαξίεμ ἀσφαλισθῆναί με ἐν 

τῷ ξύλῳ Τιδοπτ, ΑὈΌ.ν Ογ. ργικοίΜ.08.0538}". 
2: δὰ ἴο 115 βεοοῃ ὑβεεηγεέ οηδϑείξ ἀραϊηεὶ, ἰακα ῥγοοαμ 1005 

ἀραῖηξὶ ἀμφοτέρους ὁ θεὸς ἠσφαλίσατο (Ὥτγγνβ.ἠ01.21.4 10. 20 ογ. 
(το. 5876)". 

ϑιν. ἄτρεπτος 1.2: ἴοΥ ἄ, καὶ ἀναλλοωτος τεβα ἄ, καὶ ἀναλλοίωτος, 
5ιν, ἀτυφία; Δἰζεγ “ΡΝ ἰαϑεγε “ΟἸδηι φι.5.τ8(ρ.171.τὸ; Μ.0. 

6210)". 
5ιν, Αὐγουστάλιος ἢ; Δἰίζεγ ὁτ.τόρδ᾽ ᾿ἰπβοσί “76,1. 2τό᾽, 
ϑιν. αὐτοαγαθός 28: ἴοΥ ὑργίης.τ.5" τελα ὑῤγνίησιτ τ, 
ιν, αὐτοαρετή: αἰτεῖ ὑργίηεῖρίὶς οὐ υἱγίμξ᾽ ᾿πϑετί ᾿αδεοίμίε υἱγίμε ἡ 

παρθένος... «αὐτοαρετῆς ἄγαλμα οὖσα Ὁ8Βα45.Αηςινρ.22(Μ,30. 
16}, 

5ιν. αὐτοζωία: ἕοτ “}γ.16᾽ τεδα “Ργ.1ό: 22΄. 
ὌΘΒΛΕΟΝ, οὗ πες οἵοη γγδε τοῦ, ἘΤΡΕΥ.3.432} τὸ 70.) υτγ (Μ ος. 

καὐτοϊσότης, ἡ, αδεοίμίε ἐφμαϊτίν, Τοπ. τ. (.».0. τοί3. ο26ΑᾺ). 
σιν. αὐτοκίνητος 3: ἴοἱ “Ρ,Ι1η.3.2᾽ γὙγϑ86 ργΙης.3.2.᾽. 
Ἑαὐτομέριμνος, αῃχίοις αὐδομὲ ομεϑεὶξ, ἴα. ΟἸγν,5εαὶ, (Μ,88,7648}; 

ϑεἠοί.Σ τὰ ἰος οτ.(Μ.88.γ810). 
5ιν, αὐτοπαράκτως: 8Δ66 2. ς. τ(1456}8)". 
ιν. ἀφίημι: ααα 8. ἀϊδξεμαγρε τόξον.. 

(0.205.τ6)". 
σιν, ἀφόδευσις: ἴῸΥ τε γτεϑα “οἹ.Ἅ". 
ἀφομοι-όω, γακε {6 Ρ658. α. μετά: κεγχρῖτιυς... 

ὄντων ἘΡΙΡΠ ἐαενγ.66.88(Ρ.122,2; Μ.42.1728). 

ἀφεθῆναι ΑἸ Δον’Α οὲ 

““ουμένη μετὰ τῶν 



9 ; 

ἀφομοιωτικός 

ἀφομοιωτικός, αὐίε ὁ αϑεῖνηίαϊε, Ὀϊοη. ΑΥ.6.}..7.1(Μ.2.2 050); 6.15.2 

(3325). 
ἄφραστος, ἐρισχρῥγεςείδίο, τπεβαδίε, οἵ Οοα φῶς ἐν ἀφράστοις καὶ 

ἀπροσίτοις ἀναπαυόμενον Μοίῃ ἐγηῤ.δ.τ(ρ.64.1τ6; Μ.18.1138}; 
τῶν ἀστέρων... κίνησιν... ἀ, σοφίᾳ διέπει 1.8, τό(ρ.τος.1το; τ680); 
πῶς δ᾽ ἂν τις ὑπ᾽ ὄψιν ἀγάγοι τὸ ἅ,; τ Ν νββιυγριτοίρ.280.τό ; 
Μ.46.561ΑᾺ), ᾿ 

ἀχαριστέω, ἑαΐό τὸ ἀοίσἠι τη, δὲ ἀϊορίσασοᾷ ΜΔ. ἐὰν ἀχαριστήσῃ τις 
ἐν τοῖς ἑαυτοῦ κληρονόμοις ΑΒ ΘΟΡΠ ἄονμοῦ τη 5. 5(}}.40.3034). 

ἄχρηστος, τδείθος : ἐμ Ίη4, ἐγοὶ ἀλλ᾽ ἄ. γίνεται, φησί. τοῦτο σκῆψις 
τῆς ἰδίας μικροψυχίας" ἑτέρως ἄ. γίνεται, ἄν ἀμύνῃ. εἰ ἤδει ὃ 
θεὸς, ὅτι διὰ τοῦ μὴ ἀμύνεσθαι ἄ, ἐγίνοντο οἱ ἄδικοι, οὐκ ἂν τοῦτο 
ἐπέταξεν, ἀλλ᾽ εἶπεν ἄν, ἄμυνον σαυτῷ ΟΠγτνπ.λοηι.31.2 Ἰη 444. 

(9.2458). 
8.0. ἀχωρίστως 2: αἴτεν ᾿λαϊος.᾽ Ἰπδεγέ “(ρ.120.21; Η.2.4560)", 
ιν. ἄψυχος 1; ἀεἸεία 7 Ὀεΐοτε 'στ. Τμδιπι.᾽. 

βαθέως, ργοξοιιηάϊν ; τεῦ, ΕΧερε515, τ οη-ἸΠεγαϊίν, πῃ ἃ ερΊγίαϊ σϑηδε, 
ἘΡΙΡΗ ἀαον.77.36(ρ.440.1ι; Μ.42.606}). ὯΝ 

βαϑύτης, ἡ, δοριίλ, ῥγΟΥμΉν, τεῖ. βριταδὶ βθηβ8 οὗ βουρέυσε ἐν β. 
σαφηνιζόμενα ΕΡΙΡΗ. ἦαεν.77.36(0.440.1το; Μ,42.696}). 

5:0. βαίνω 1: ἴον “ἃ..4»γ.᾿ γοβα “Ατ. Τλαὶ, ἔγ.᾿ ἀρ.ουηᾷ,.4»γ.". 
ααᾷ “4, ἀερανγὶ, 1.6. ἀϊε, Δ, Ο, Βυμπᾶν [Ἑατν Ομτβείαπ Ἰπβοηρ- 

Ἐοη5 οὗ Οτείθ᾽ (ἢ 5 ῤ.32 Ρ.235)". 
ΤΟΥ βαλαντιόσκοπος τοδα βαλαντιοσκόπος ; ἀἔζεγ “εουείοιις ῥέγ50η᾽ 

Ἰηβοτὶ ἵ(Ὀπε ρϑγῆ. ἴοσ βαλαντιοκόπος ἐμΐ-Ρη756)᾽. 
ϑων. βάλλω (Ὁ : Δαα "ἔβαλεν... ὀρύσσειν Ογτ,Βιυ, Επμίϊνηι. 38(0.57.8); 

ἔβαλεν προσκαλεῖσθαι τοὺς γείτονας ΙἅΔὉ,,(δαν,4τ(0.131.25)}". 
8604 “). ἄγαιν Ὀτεαίῃ βάλας [8Δογ. ρΡίορ!].] ῥόγχον (πίγαά.2(Ὁ.0)}". 

8.0. βαραθρόω:; 46 “τηεί, β. ... τοὺς θείους νόμους Ὠϊάντη. Ζαεῖ!.5.66᾽, 
ἴογ βαρυογκωδής γε βαρυογκώδης. 
5:0. βασιλεία 1181; [ΟΥ “Δ Ρ.Ἐλι5. Μαγεεὶϊ,5.4᾽ τεδὰ “ρ. Ἐυβαγεεῖ, ἢ 

2 2.47. 
1831: ἴον “μαεν, 2ο᾽ τεδα “᾿αθν.2 0.4". 

5... βασιλιδίπολις; ΤοΥ οἵ, τοδᾷ ὑΡῬτοῦ. ἔ,1. ἔοτ᾽, 
Ἐβεβαιοτερέω, δ Ῥηογ εογίαίη, Απιαβιβ. 1οά.23(Μ.80.297.). 
8... βέλος; Δ’ 'δχερ. [5.40:2᾽ ἰπϑετὶ “άντη. Ζαεῖ,. 3.190 οἷΐ. 

(Δα ἀοη 4) 5. φαρέτρα᾽. 
Ὡὺν, βλέπω Β; 44α “7. τεῆδχ,, γεεἶῖ πῶς ““εἰς σεαυτὸν ἄρτι; Ἀπαϑῖ.5. 

εξεπεῖ (Μ.ϑο.ττοδυ)". 
ἴογ βλοσυρέω (βλοσσυρέω) τε βλοσυρόω (βλοσσυρόω). 
ἴοΥ βορβοροκοίλιστος τελα βορβοροκύλιστος. 
βορίρ)έας, ὁ, πον τοῖα; Ἔσχορ. Οδηϊ, 4: τό, α8 βιστα νιπρ ρόνεὶ οὗ 

6Υ]], Οτ,βελοῖ, ἢ Οαπὶ.4:τ6(Μ.1}.2734) οἷτ, (Αἀ ἀφ η 84) 5. νότος ; 
τῷ ὀνόματι τούτῳ ἴβο. βορρέᾳ]) ἡ ἀντικειμένη διασημαίνεται 
δύναμις γι Νυ55. πόηιςχὸ τ (απ. (1.44.0848)}; ΠΙάντα. Ζαεῇ, ς. 
53, ΝΠ ΔΡΙΡτος. Ο,Οαη4:τ6(Μ.87.τ6680) οἰξέ, (Δα 4επ 48) 5. 
γόοτος, , 

5... βούλησις ΙΑ: ἴογ “στ. ΝΆΖ, εανηι.1.1.34.35᾽ τοδά "στ, ΝΖ. αρη. 
1.2.324.39᾿. 

ΟΖ: ἴον μεν, π᾿ τεϑα 'κεχ.}". 
Ἐβραυκάνομαι, ον ; οἵ ΟΠ] άτοη, ῬὨΠ]οβί. ἀ. δ ττι6(Μ,6ς. δοοΒ). 
Ἐβραχύλεκτος, ὁ ξστυ τοογάς: οἱ (οά, Τλοπ.Ατυγοί.τ.3(Μ.3. 

ΙἸΟ 00) οἰΐξ, 5. πολύλογος. ' 
ἴογ βωμόσκοπος Τελα βωμοσκόπος δη4 (5.ν.) μωμοσκόπος. 

ἔου Γαιανῖται γοαα Γαϊανῖται. 
5.0. γαστριμαργικός;: [οΥ '4οδΑ᾽ τοδᾷ “4ο5Ε᾽, 
5.ν. γενέθλιος 3: ΔΕΓΕΥ ἦν, θεοφάνεια᾽ Δ΄44 “, θεοφάνια᾽, 
5.0. γηραλαῖος; Δαα “(ἴοΥ -λέος)", ; 
8... γίίγγνομαι 3: ἀε]εῖς “ἢ (ἑνὸς) μόνου᾽ ἀπα 'σμε ἐπίῃ οπν"; 

αἰτοῦ “δὲ σομεονηφ τοὶ δι" Ἰλβετὶ 'τῆς ἀσφαλείας γινόμενος ΑἸ. 4». 
2.το(Ν.26,1688); ἑνὸς...γενόμενος, τοῦ τρέφειν τοὺς πεινῶντας 
ἈΑτες.ΡιαΡ.ϑοοτ,ἢ.6.7.25(Μ.67).7930)". 

Ἐγλωσσαοδεξιότμητος, τὴ ἢ {86 Ἰοηρμε απ ἰδ γίρδι μαπά ἐμ οὔ, 
αχ.τηυεεὶ. (Μ0ο. 2044). 

5:ιν. γνῶσις Οδ5: ἰογ 175: 
“Ῥ.52 ΩΣ 

Ἐγράδος, ὁ, (1,81, σγαἋμ5) 56 Ρ, ΟἿἹΌ 3.3οοο; 18. 3002 1. 
5ιν. γραφή ΑἊ88: ἴογ 'ΓΒγγυβ."οη3.82 ΤΉ δον. τβεαᾶ 'Γμγυβ.ἤσηι. 2.2 

τ 5(ογ.᾽ 
ΑΘΌ: ἴοτ "ΑἸ χρη Ἐς, τοδλᾶ "ΑἸ εαρ.Ὀς.᾽. 

τεαᾷ “Ὑ7υβῖ.᾽; Ῥεΐοσε “Μ.δ᾽ ἱπβεξξ 

8:.ν, δαιμόνιον ὅ4: ΙῸΓ καταλαλία, καταλαλίαν τεδα καταλαλιά, 
καταλαλιάν. 

5.ν, δάκτυλος 24: αἰτοῦ “Ὁ.}}105.᾿ ἀρ]εῖς γ᾽, 

1563 δοκιμάζω 

5.υ. δαπάνη 1: αἰἴεοῖ ᾿(4.2678) Δα δ. μεγίστη ἕαται τῶν ἡμῖν 
ἡμαρτημένων ἐθ,4. γί3ο 0)", 

δαπάνημα, τό, εοπειπαθὶε οδ)εεὶ, Βα5.Ξἰγεει. μονη.χ.7(1.327Ὲ; Μ.3ο. 
20λ). 

αν. δεκακέρατος 1: [ΟΥ τοὺς λεγομένους δεκακεράτων συνομοκεράτους 
ο΄ χΕΔᾶ τοῦ λεγομένου δεκακεράτου συνομοκερώτους. 

φὸν. δεκουρίων: ἴον ΠΙΟΟ Αρ.58λ.6᾽ τρελὰ ὍΙ(Ο 8646 εἰϊ. 5. Αὐγου- 
στάλιος". 

δέρκω, 95:6 διορατικὸν γὰρ τὸ ζῷον τοῦτο [53ς, δορκάς] ὡς αὐτὴ ἡ 
προσηγορία δηλοῖ ἀπὸ τοῦ δέρκειν εἰρημένη Ταγτη. Ζαεΐ. 5.50 
Απαβῖδιλοά,2(Μ.80.68}). 

5ιν. δερμακατούδιον: αἴτεον “(Μετο4.14058}" δϑαα 'ΡχΟΌ. ἔ.1. ἔου δέρμα 
κατουδίου". 

Ἐδευτεροδότως, 50 ας ἰο δὲ γίνεμ Ξεεομάϊν, ΤΡτοςΟ. Ῥγοεὶ. τ(Μ.81. 
2702"). 

δέω, ῥτπά; εἰαδρ οὐ ζοϊά ἴῃΠ8 μΒαπᾶβ μόνον δὲ τὰς αὐτοῦ χεῖρας δήσας 
οἴκοι καθεζέσθω (Πγγϑ.ἰονε τό: τη ἘΡλι(ατ. 1178}; δήσαντες... 
τὰς χεῖρας καὶ προσκυνήσαντες... λέγουσιν ΪπίιΟἢγγς.(Μ.63. 
οοὔ). 

5-Υ. δηλόω: αὔξει 4. ἀφοίαγε... (Μ.92.716Ὰ}᾽ ᾿πβοτὺ 5, αδἷς ἐδήλωσεν εἰ 
«Καταπαύουσι τὰς ξητήσεις 802.},.6.7.12.7(Μ.67.1445.Ὰ} ἀπά 
ἴογ “δ᾽ τεϑδα “δ᾽. 

5ιν. δημιουργία Α38: ἴον 'Ζαεί.᾽ τοδα 'Ζαρεῖ,.". 
5... διάθεσις 3: Ὀεΐοτα “ἢ σοΙηρ!Πτηθηΐατν δα γο58᾽ ἰπβοτὲ 4. αἥἶτε- 

"]10η, ἰουε, Β85.6}.227(3.340Ε ; Μ.32.8528); (τυ ον! 30.1 ἴῃ 
2( ογ(το. 6500) ; Ἡπάτ, ἴορβ..49.2::τ- -(Μ.66.4858)". 

5ιν, διαθέω 2: ἴον “ἀέαϊ.τ᾽ τεαα 'ἀταί.τ.1᾽, 
σιν, διαίρεσις 1.1: ἔοΟΥ πανειώδη τοαα μανιώδη. 
διαιρέτης, ὁ, ἀἀιυϊάέν, ἀἰειγίδιείογν, ὙΠάτιαπὶ.8:12(2.163); οἵ 

Αποπιοεβηβ ψΠῸ αἰντάς Ττίη., σμτγβ. ῥα Ῥ σε. 3(2.) 080). 
5.:ν. διακονέω 118: ον ᾿ΟτΟὐ εἰς. τ. 2ε(ρ.76.11; Μ.11.7084); 1Ὁ.5.4...᾽ 

τεδα ᾿Οτι εἰς. ς.4...᾽; αἴτεσ “(ρ.4.18.; ττϑ:Β} ᾿πβουΐ “ἀγγέλων τῇ 
τούτου 80. μάννα] δωρεᾷ διακεκονηκότων ὙΠάτζιψι, 20 ἐπ Επ. 
(..144)". 

ϑιν. διάστημα Α24:: ἴεν ᾿δγηι. 4π.(34:)0᾽ ᾿πβοτὶ ᾿δρ. ΑἿἢ, 
5γ})Ή.20᾽. 

5.ν. διαφίημι; δαὰ “3, ἀϊεούαγρε ἀραϊτπιδὶ τούτων ὥσπερ ἀπὸ τινος... 
μηχανήματος... «τῇ τῶν ἐναντίων πυργοποιΐᾳ διαφεθέντων (οπβῖ. 
Ὀιδς ἰαμά.26(Μ.88, ς260}". 

5.ν. διαφορά: φάᾳ ᾿5, “07, κεἰ" τρεῖς ξύλων διαφοραί ϑενοτ.ἐγεαὶ. 6.1 
᾿ς {Μ,56.484)". 

8.5, διάφορος: Ὀεΐοτε ᾿σοχηρ.᾽ ἰηβογὶ ᾿ἐπενομί; ςρεεϊαὶ, ραγίϊομίαῦ 
γέγονεν... ἅπαξ...ἐπὶ ὃ. προσώπων (ὨΠγνβ,εχριῖη ἘΣ.1ι3.2(:, 

2940)". 
διαφόρως, ΟἹ υογίοις οεεακΊ ΉΣ, 
ΤεοπέΝ υ. ὅγηι. 52(Μ,03.17368). 

5:5. διαψεύδω:; αἰτοῦ “(ρΡ.537.11} δαα ᾿ἀεαῤῥοῖπι, [αἴ] [0 ἐοΉ16 Ἐῤ ἰο 
ἐαῤοείαοης λέγομεν, τὰ λήϊνα διεψεύσατο, τουτέστιν οὐδὲν 
ἐκόμισεν ἄξιον τῆς ἐλπίδος" καί, ὁ ἐνιαυτὸς διεψεύσατο (ὮχνΒ, 
ἐχροῖμ Ῥξιτς, (5. 3140), 

8ιν. δίδωμι 30: ΔΕΕΥ “αἰϊοισ᾽ Ἰηβογὶ ᾿τῇ προαιρέσει διδούς ΑἸΏ.λ..γ. 

ὁ(0.22ο.5; Μ.25.7734}". 
5:0. διθελής: ΔΓΕΥ “τοῖ ς᾽ ̓ Ἰπϑοτ ᾿οὐ γέγονς...δι σαρκωθεὶς ὁ λόγος... 

ἀλλὰ σύνθετος Ἐλιῃ. ΒΕΙΙΉ. ἐγ.(0.276.25)4ρ, οεἰ, Ῥαϊν. Δτ(Ρ.300. 

9)". 
5ιν. δικαιοπραξία: Δαα “1ὁ.47.12(ς77.}". 
5.0. δικαιόω ΟΖῆν; ἴογ 'Ὑῃγγϑδ. λον, δ, 4 τῃ Κοηι. τεαὰ ᾿σμγυβ, ον, 

,.4 τη Κορι.". 
ΟΖΙν : ἴοσ ᾿Γηγγβ λον. τό.2 τῇ Κορ. τελὰ “Πῃτνϑς, ἤονι. 1 5.2 ἴῃ 

Κορ... 
8.0. διορατικός ἴ; Βεΐίοτα ᾿ῃτγϑ. λον. 4.3 τῷ ΣΤῊ, Ἰηβοτὶ “ὈΙ άγτα, 

Ζαεῖ,.".πο᾽, 
Ἐδιόροφος, (-- διώροφος), οὗ ἐτσο εἰογίος, ΑἸ ῥγορέ.τ(Μ.28.τοῦ4 4}. 
Ἐδίπλασις, ἡ, ἀομδίτηρ, ἀμῥίτεαίίουν, δου. Η πονορλ.(Μ.86. 1813). 
Ἐδίρρυτος, Ποιυίηρ ποῦ τοᾶνς, ΤΟΥ Ὑ παύτῃ ερ, Ρ᾿ταρν. (ΜΠ. 46, ττος). 
διφθέρωμα, τό, ρῥέδες οὗ ἰεαίμεν; σεογοίὶ, υοϊπνιθ, τοῖ, ΤΗΌΝ 15.8::, 

Επ5.15.8: τ(Ν1.24.1400}} οἵζ, 8, κεφαλίς; προστάττει τῷ προφήτῃ 
λαβεῖν τόμον, ἢ τεῦχος ἢ δ. ἢ κεφαλίδα κατὰ τοὺς λοιπούς Ῥτος. ὦ. 
ἰς.8:τ-.-4(Μ.87.10720). 

5.0. διφυής Α8;; αἴτεῦ “(ΝΜ .38,2704}᾽ δα ᾿ΑΡΟΙ πα τίδη ἀθηΐαὶ, Εμπ, 
ΒεΥτΉ. Κν.(0.276.25}.)4ρ. )οοὶς Ραὶν.4τ(ρ.3ο0.91.) οἷξ. 5. σύνθετος", 

ιν. δόγμα Ὠ53: ἴοτ ἀλληλῶν τεκᾷ ἀλλήλων. 
5ιν, δοκιμάζω: οὐάὰ 4. αἰϊενιρί, ἰσγ, Τιϑοπί, ΑΒ υν ν. ἄρν.ϑο( 1.08. 

6920) ; τυράννων τοῦτο δοκιμασάντων Απαδί.5, 4. 419}.χ(Μ.80. 
12248); καταμαλακίξεσθαι “-εἰ τὸν ἄνθρωπον 70.) .ἠοηῖιτ2.τὸ 

(Δ1.06.796.}". 

Οντ δι, Εἰ νη. 27(Ρ.44.τ5ν; 



δοκιμαστικός 
ῃ 5.7. δοκιμαστικός: δἴξΗοῃΓ πυρὸς ἰηδετί ΄..., : ; 

5.0. δορκάς: ααα “4. εἴντῃ, δ. ... ἀπὸ τοῦ δέρκειν ΤΙ αγγη, Ζαεῖ. 5. ο΄. 
5.:ν. δοῦλος Α.3: 1οΥ .2:8᾽ τεοαᾶ “2:7}.". 
8.ν. δροῦγγος: ἴον “δ᾽ Ἰπ561Έ 1.᾿ αἴτεον ᾿ἀγνηρι δ᾽ ταβοτί “οἵ, σοίῃ]ο 

ἀγίμραη᾽ ; αἴτου “(3,5οῦτ)᾽ δα “2, (Ῥῃγυρίη) τα ῥύγχος, 056, 
Ἐριρβ. αον.48.14(0.230.128,; Μ.41.8778) οἷ. 5, Τασκοδρουγΐῖται", 

5.ν. δρύφακτος 3: ἴον (09.606... τεαᾶ “ῬΙανπι.Ζαεῖ.4.30; ὙΒαΐ, 
φιε.6ο...". 

Ἐδυναμοποιός, σείΐηρ τερἠϊν ; οἱ σοα᾽᾿5 ρονψεσ, Πίσῃ. τ. ειλντς 8 
(Μ.3.337.4}} 14,4.»5.8.2(Μ..3.8024}. 

Ἐδύσαρχας, 111-ἀἱςεῖρ!ῃ64, ΑΚΠμΘηοά. 7γ.8}.1.δοπί. οἴ [0.5 αεν.2(Μ.86. 
2080Α) οἰΐτ, 5. προτυπόω. 

5ιν. δυσπαραστάτως: ἴοτ ΄70.4:42᾽ τολά 70.4:44᾿. 
Ἐδωδεκακέφαλος, ποείυε- μεαάεά, ΘΟ Ἂς. ΜΊηη.2τοδ.8 (ΑΠΔοΥριι5). 

5.ν. ἑβδομάς ΒῚ: δἴξοι “(12450)᾽ ααα “γρι γὴν ΟΒ τ δε 5 ρβοποσδίοη, 
ἱποθτηβίίοη, ορίρμδην δὲ ὕδηδ, τϑϊϑιησ οἱ ΤΆζα 5, ᾿πδΈ{π-- 
το οἵ διομαγϑί, οτυοϊπχίοη, Αβίβϑορῃ ἤση1.21.12 τ 55. 

(ρ.16ς.5}}. 
ἐγκαρσίως, ἐγαμευεγεεῖν, στ Ν γ85.γ65.1(}}.46.62:5}). 
5.:.Υ. ἐγκίσσημα: αἴΐεν “(Μ.16,321750}" ᾿Ιηϑοτΐ “29.(ρ.1τ5.4; 2178}, 
Ἐξγκλίνιος, ἱγὴη ὁπ ὦ δεά, Απάτ. τ οτ. 2τ(Ν.97.12848). 
ἴοΥ ἐγκόλπω γτεα ἐγκολπόω, 
5... ἐγκυκλητής; α΄4ἃ “1, ἐκκυκλητής, ν. ἐκκυκλέω᾽. 
ιν. εἶδος; 44 8. ἐξέμρ, οὐ͵εεὶ, ἡμαξίεν, ἔτθν. ἤαδν.τ. τ. τ(Μ.7.6 578); 

Αβέιβορμι λοι. 4.21 τῷ Ἐς5.(ρ.33.13};} πα. Ἐς. 6(Μ.8ρ.ττοῖο)". 
εἴδω: ἀοἸοεῖα δηΐσν. 
5ιν. εἰκών 1114.2: [οΥ 1. τ(ττ48..-11404}; ον Απαβὶ.β.βεγηε παρ. (Μ. 

8ο.ττότο) τεαὰ ᾿Απμδϑί. 5, δεγηηιηας.5(Μ.80.11610); οἰ Απαβί. 
σιξεγι παρ. τ(Μ.δο.11480--τι40Α)". 

Ἐεϊρηνοβράβευτος, τοῖς ἐδ γουαγὰ οὗ ῥέασε; οἵ (γοββ, ΤΠάγ. 
δυμᾶ..».2(Ν.00.697}). 

5.0. εἷς ΒΕ : 266 ’3, εἷς καὶ δεύτερος, 06 ΟΥ̓ ῦῦ πάντα τὸν βίον τοιοῦτον 
εἶναι δεῖ..., οὐ μίαν ἡμέραν καὶ δευτέραν (Ὦτγπ.ἤσνι.13.1 τπ 
ΣΟ ον. (το.100Ὲ); 10.1). ἠοῖ. τ2.τό( ΜΝ]. οὐ,δοιο); 4. εἷς καὶ ᾧ αὐτός, 
οηὲ αμά ἐδ|6 δσαρηέ ἐν ἑκατέραις ταῖς οὐσίαις εἷς καὶ ὁ αὐτὸς 
ὑπάρχει Χριστός ντιϑιν. Εμλγνηι.1(Ρ.79}; αἰθὸ ὁ αὐτὸς καὶ εἷς: 
διὰ τὴν αὐτὴν καὶ μίαν αἰτίαν Οτιάρτ. Ἐκεῖ. τ,τ(Μ.98.748.4); 
Β. ὑφ᾽ ἕν, αἱ περ, τ αηεοιεῖν, ἘΡΊΡΗ. ἦἤαεν.64.72(0.522.9; 
Μ.41τ.120οᾺ}; 6. πρὸς ἕνα (οἷ, 1,41. αὖ τρηηρημ), μὲ ἀπά αἰΐ, ἰο ἃ 
“πᾶη, ϑντιθβ. Ἰ5ΟΉ1.12(ρ.174.2; Ν.66.11088}", 

5.ν. εἰσαγωγικός 1: αἰΐετ ὑπακοὴ. ..ἐν Ἰηδετε “, ἢ 
5.ν. εἰσαγωγός: ἴογ ἀρεταί τεδά ἀρεταῖς. 
3.0. ἐκ ΟἹ ὈΣ: ἔοΥ μυϑολόγιαν γξδα μυθολογίαν. 
ἕκαστος, ἐσοΐ; σΉΡ», τεῖ, Τῆς, διατρίβοντα... ὡς ἕξ, ἄνθρωπον, κἂν οὐχ 

ὡς ἔ, ἄνθρωπος ἦν τι λρτ, εοί, το 2(Μ.08.11408). 
8.0. ἔκπτωσις 2Ὀ: ἴοΥ “Ρ»͵2ς.4.14᾽ γεϑια “ῥγῖηε.4.2.14). 
ἜΟ Ἔ ἐγεαὶ τὐλέΐ εἰν σομ σρι, ὙΜατιιθᾶ,}}ιι, 2 (ΜῸ00. 

τιοϑα). 
5.ν. ἔκτασις 2: ἴογ “Βαϊ μαέ».2.το(3.326} τεαὰ “Τμαί ἤαεγ.2.1ὸ 

(4.236). 
ἐκχωρέω, εέα56, τὰς μὲν [3ς, θναίας] ἐκκεχωρηκυίας ΟΠ γγ5. ον. 11.3 

τη ἢ εΡ.(12.1158). ᾿ 
5... ἔμβαθμος : ααά “; 1Ὁ.(τοτ28), 
5ιν, ἐμπύριος : ἴοΥ τυποπλαστία τοδλα τυποπλαστίαν, 
5... ἐν: δά “Ἢ. οὐδ, βοβσεσδΉρ, τῶν ἐν λεπίσι.. οὐκ ὄντων νγτ, 

7μἴπ. (65,216). 
8.:ν. ἐναπόκειμαι 2: ἴογ “2, 1.4.17᾽ τεαά Ρ»͵ῊΣ.4.1.γ᾽, 
5.ν. ἐνδιαιτάομαι: ἴον “Ποτι. Α].᾽ τεδα “Πιοη. Κ᾽, 
8.0. ἐνδιδύσκω ΑἹ : γα Ή57Ε7 ἤρ. ἐ, τὴν καλάμην ἀμιάντῳ Α.ῇἢ.͵πε.44.7 

(Δ1.2ς.1768)᾽ το Β ἴο ἔο!ονν ᾿(Δἴ.99.12οδα 
5.0. ἐνέργεια ΒΖ26Ο: ἴοι “Ρ.2320.27᾽ τεδᾶ “Ρ.320.2ο᾽, 

Ἐ27: αἴξεν “ἌΡοΙ!. βά της. δ᾽ ἴοτ “(Ρ.190.17) τοδα “(ρ.190.17; ΜΡΙ.. 
8.8γγο)", 

ΒΖΡΙϊ: ἴοσ “1.4᾽ τεαᾷ “1δ.2.4᾽. 
ἐνθυσιάξω : ἀο]οίε εηΐγν. . 
5ιν. ἑνόω ΟΡ: [Ι͂ῸΓῪ Ἵμδοηΐ. Β. ίεςί εἰ Ἐπὶ τ( Μ.87.13058}} 

Ἵμβοηξ. ΒΝ οί. οἱ Ἐπ τί 1.86,12058)". 
ἐνσφίγγω, ὑϊηπὰ πρίμϊν, Ογτ. ΘΟ ρἐ.20(3.6ο6Ε). 
5.:ν. ἐντευκτικός:: [οΥ 'σι( ἦνγ5.2᾽ τεδᾶ νυ. Ολγγϑ.τ᾽", 
5:ν. ΠΥ (αι: ἴον “μας. ρα". 2(4.του Α) τραᾶᾷ ἽὝΠπατιγαη. (4. 

τοι)᾽, 
5.ν. ἐνώτιος : ἀο]είε “στ, Νψεβ νος. (Μ.44.3066}". 
5.ν, ἔξαθλος 1: δα “Πιάντη, Ζαεί, τ, τοφ᾽. 
8.ν. ἐξαμαρτάνω: αὐὰ “ιάντη. Ζαεΐ.4.122᾽. 

Τοϑα 
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Ἐξξαναχώρησις, ἡ, τὐἱδαγαιυαὶ; οἵ 5'Πηθτα ἔτοτα οὐ, Ὠ]άγπι, Ζαοῖ. 
1.13. 

5.ν. ἐξανδραποδίζω 2: αἀὰ “Ὠ]ἀγτη.Ζαεῖ.4.τολ᾽. 
5.0. ἐξαπτέρυγος; ἴογ “Μ011.1430᾽ τεαὰ “Μ.ττ, τ480᾽, 
5... ἐξόδιος 1: αὐ “σ. μεἰαὶ πυρετοῦ.. παρεστῶτος τοῦ ἐ. ΟΥΝα7.ον. 

40.12(Μ.26.3738)}". 
2. : ἀεἰεῖς Ὁ. ὠεαΐ,...(Μ.36.3738}᾽, ἀπα ἴοσ ᾿ο᾽ ἀπά 'ά᾽ τοδὰ "᾽ 

δηα οἷ. 
ἐξορρόομαι: επίτν 5Που]4 γεαα “"ἐξορρόω, εὠγάϊε; αοἴ., ΟἸεγα, ῥαεί. 

τιδί(ρ.τ2ο.30; Μ.8.312.); ρ458., 1ὁ.(ρ.120.26; 3124}. 
ἐξώβλητος, εαεὲ οἱ; οὗ ἃ ΜῖΐΕ, γερμάταϊεά, ἸὨϊάγτη, Ζαεὶ,.2.223. 
5:.ν. ἐπαναπαύω 1: ἴοτ παρϑενεία Τελα παρθενία. 
5.7. ἐπεργάζομαι: αὐὰ “4. ραΐν Ἰη!δγ65ὶ ΟΝ. ΠΑ ΡΙ18], αὐ. ΝᾺ 2.6}. 183(Ἀ. 

27.2008, ν.]. ἀπεργαζομένοις) ; ἔχουσα οὖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ 
βαπτίσματος τὸ μὲν τάλαντον τέλειον ἔχεις, μὴ ἐπεργασαμένη δὲ 
ἀτελὴς ἔσῃ Μας.Αερ λον (νΡ.3)28,3(ρ.166.14); ἸύνΑρτ, ΡΟμ, 
βφεμί, που. 13(0.150}". 

ϑιν. ἐπερείδω 28: ἴοτ οἱ... καθαροὶ... «ταῖς λεγομέναις κτὰ. τεδα οὗτοι 
δὲ [9ς. οἱ Ἀποστολικοῖ) ταῖς λεγομέναις Πράξεσιν κτλ. 

ιν. ἐπίκλησις ΒΖ: αἴΐζου τϑῖ τὸ ὙΒατ ,βοΐ,, Ιου οἵ, 5. θεοφάνεια᾽ 
τοδα ᾿οἱζ, 5. θεοφάνια᾽. 

βυν, ἐπιμανίκιον : ἴοτ ᾽ν. ὑπομανίκιον᾽ τε 'ν. ὑπομάνικον᾽. 
ἐξπιπεπλεγμένως, ἐξ: εοτδιπαϊΐοη, [Β65.15,96(1.445ῈΕ ; Μ.30.2730). 
Ἐξπιστηρισμός, ὁ, τ ῥῥονὶ, (σηδὶ, ΑρΡΡ.6.18.11, οἰξ, 5, μνημόσυνον. 
ἐπιχύτης, ὁ, πον, ἰπμοκοὶ, (Ρ.656). 
ιν, ἑπτά 2: αἀά ἴο τῃϊς Ξεσξίοι δδνθη ἀαγ5 οἱ Ὀχεαίίοῃ οογχεβροπα- 

ἱπρ ἴο βενοὴ αρὸβ οἵ τῆϑῃ, Αβί.ϑορῃ. λον 21.9.1 ες (Ρ.τό3, 
88). 

5... ἑπτάφωτος: ἴοΥ καταφλέγει το] καταφλέγεις, 
᾿Ἑρμόλαος, ὁ, Ηεγνιοΐαος, Ἰάτηα σίνεῃ [0 δηςοῃτίβὶ 'Ε. ὁ πλάνος 

Ῥίάαςε. [}ας.5.1τ(Ρ.70.17}., οἵ. ΟἿΣ ἼΝ, Ρατῆ. ἀεποίίηρ Κούημδις, 
ν. 7αβίτον Πῖεὶ. οἱ ἐς Ταγριρμΐη 5.ν., ϑαααϊα σα Βοοῖ οὗ 
Βεϊϊείς απὰ Ορτπίοης 8.5-6 (τ. 5. Ἐοβεπθ]αῖς, Νὲν δνεη, 

1948, ΡΡ. 301, 304). 
5.ν. ἑτερόλεκτος: ἴοχ ταπεινῷ τοϑα ὑπερηφάνῳ ; ἴογ “Μ.88,τοοῦ᾽ τοδα 

“Μ.88.τοοοῦ᾽, 
Ἐἑτοιμολάτρις, γεαάγ ἰο τρονεθΐρ ἡ ψυχὴ διὰ τοῦ φόβου [56. οἵ 06] 

φωτισθεῖσα εἶδεν...τὴν λογικὴν αὐτῆς φύσιν ἑστῶσαν.. εὔελπιν, 
εἰς πίστιν. -«μονοδέσποτον, αὐτεξούσιον, ἰδιότρεπτον, ἑτοιμολάτριν 

Μας.Αδρολονι. [γν.(Β30)17(0.300). 
εὖ, τοεῖϊ, τεῖ. ΟΠ τι βτίδη 16 δ5 αἰνίπε σις αἴτιος γοῦν ὁ λόγος, ὁ 

Χριστός, καὶ τοῦ εἶναι πάλαι ἡμᾶς... καὶ τοῦ εὖ εἷναι Οἴξχῃ ῥγοί. 
είρ.7.17; Μ.8.618); ἐφάνη γὰρ θεὸς... ἵν᾽ ὁ τὸ εἶναι δοὺς καὶ τὸ εὖ 
εἶναι χαρίσηται- μᾶλλον δέ, ῥεύσαντας ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ εὖ εἶναι διὰ 
κακίαν, πρὸς αὐτὸ πάλιν ἐπαναγάγῃ διὰ σαρκώσεως Οτ.Ν2.07.38, 
.(Μ.36.3130); ἡδοναὶ αἷ.. ταῖς ἀρεταῖς ἐπιγινόμεναι, ἅσπερ ἐν 
τοῖς.--περισπουδάστοις θετέον, οὐκ εἰς τὸ εἶναι ἁπλῶς... «ἀλλ᾽ εἰς 
τὸ εὖ εἶναι.. .συντελούσας Νοπηο5."πα! ποτ τϑ(Μ.40.6800) ; θεοῦ... 
τὸ εἶναι καὶ εὖ εἶναι καὶ ἀεὶ τοῖς οὖσι χαρισαμένου Μαχ.εανῖϊ.3.23 
(Μ.90.1ο244}; τὸ οὖν εἶναι καλόν, τὸ δὲ εὖ εἶναι κάλλιον... «ὁ οὖν 
θεὸς...καὶ τῷ πονηρῷ τὰ ἀγαθὰ δέδωκε, τὸ εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναι 
70. Μαπ.τ 5 (1.0 4.1541Ὰ}. 

5.ν. εὐθύβολος: ἴον “Μ.87.1δοο» γϑδα “Μ.87.1δοορ᾽. 
5ιν. εὐκταίως: [ΟΥ̓ “7.3.1 τεϑα “7.1.3᾽, 
8.5. εὐλογία Η!: ἴοτ 'ρ.51.14᾽ τεδα “Ρ.52.14᾽. 
εὐνοία, ἡ, ἰογαϊίν ; οἵ βεγναῃῖ 10 τηϑϑίθτ, Ογτ. {}|.1(65,240}). 
εὔνους, ἰογαὶ; οἵ 5ετνδηΐ ἰοναιᾶβ πιββίασ, βιιθβος τοιναγὰβ 

βονεγείρτι, (μγυϑυποι. ηι ΤΟ ον.7: 2(3.τ094Ὰ); ϑοοχ,ἦ,6.1.25.4(Σ}, 
67.1488). 

ιν. εὐστάθεια: αἀὰ “3. ἐπάμγαηεε τῇ τῶν ὕβρεων... εὐσταθείᾳ ΔΊ]. 
Ἐπίορ.τϑ(Μ.79.11174}". 

ἴον ξηλωτρία γτοαα ξηλώτρια. 
φιν. ζιζανιώδης : Βεΐοτο “Ὅτ Ν ΥΒβ.᾽ ᾿ηβοσὶ ᾿πβῖ [γ ἦι Ῥν.8:22(Μ.18, 

Θτθυ)". 
8ιν. ζοφηφορία: ἀ64 ᾿οοαα. ξουφηρία᾽, 
οιν. ζυγοστάτης: [ὉΥ 3.247 τοδα 3.242, 
8.ν. ζωηρός 2: Δ64 “ζ, λόγον Μας, Αδρ. λον (1γ}}.3}14.1(0.71.7}᾽. 
5.ιν, ζωητόκος: ἀο]είς 'α5 βιὈ5ῖ.᾿. 
58:-. ζωοποιός 484: Ὀοίοτε ᾿ζ. πάντων᾽ ἰπδογῖ ᾿ΑϑτιϑΟΡ ἤοη. δι ἴῃ 

Ῥες.(ρ.6᾽.18); ζ. θεότης 1Ὁ.22.7{(0.174.20}". 
4}: αἴζου “διισ πα δ᾿ ἰηβετί "τὰ ζ. μυστήρια τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ 

αἵματος Α8ἴ.Βορῃ.ἦση!.21.12 1π ᾿55.(ρ.165.25), 

ον. ἡλικία 2: ἀἀα “τεῖ, (τ βεαπθ, αΥ. ΝᾺ 2.ον,43.36(Μ.36.5458)". 



θαυμασιουργός 

Ἐθαυμασιουργός, τοογκῖηρς τυομάογς, Ἐβι. ηραϑί. τ5(ρ.40.27; θαυμα- 
τουργοῦ Μ.18.6458). 

ιν. θέλημα 1ΨΑῚ: ἔοΥ “Ργγγή,, τεδᾷ "Ργνν. 
Ἐθεόβλαστος, γπα6 ἰο ργοῖῦ ὃν Οοά, οὗ ΒΜΝ ἄνθος θ, Απάτ. ΥΤ.ἐα». 

ΒΜΨ(.07.1328}), 
5.ν. θεόγραφος 1: αἴτεον “(Μ.02.12ο8.})᾽ 24α “ἐδ χιδδίχ218.)", 
Ἀθβεοκηρύκτως, ὃν Οοά'ς ῥγοοσίωπαοη, ΤὨάγιϑταα, Ρ.2.τ τί Μ 00. 

1207. 
«ϑεοκλινής, ἐμγηῖηρ, οὐ ἀϊγεειφά, ἰόὀιαγάς οά θ. προσευχάς ΤΠάτ. 

δία. Ρ}.2.15)(Μ.09.14024). 
Ἡθεότεκνος, δογη οὗ Οοά τὴν θ. ἀειδίην θεότητα Α. (. Βυπαν “ἜΔην 

Ομ χιβίίαῃ Τπβου:ρ οη5 οἱ Ὀτεῖθ᾽ τ᾿. (16 5}.32 0.242). 
ϑιν, θεουργέω: δαα “ῥενἤογ ας ἃ τοϊρίοιν γἱ16 “-ηθείσης πορνείας 

Ἐναρτ.λ.διτοττίρ.2ο.ς ; Μ.86.24520)". 
8,ν. θεοχαρίτωτος: αἰΕΥ “οὗ ΒΜΨ᾽ δαὰ “Τμάοι,λης, ποτ ΒΥ ττ 

(Ρ.329.19)᾽. ᾿ 
Ἔου θηρολεκτής τε θηρολέκτης. 
θιασίτης, ὁ, -Ξ- θιασώτης, οἱ ἃ τη ΤΆ Υ οὗ ἃ σοτηπηπηϊν [θι]ασίτης ἐν 

μοναστηρίῳ ἃ. Ο, Βυπᾶν Εδτὶν (δ γιϊθίίαη ἘιβουρίοπΒ οὗ 
Οτείθ᾽ κι δ(165}.32 Ρ.233). 

5.:ν. ἰδιαιρέτως : αἰτεῖ "(ρ.579} δα ἃ “4 ,υοἰμγη! Α(Μ ος.132}0))". 
Ἐἰδιότρεπτος, 5εἰ{-ἀοἰογηιησά, ας. ἀορ ἤσουν (Β 30)17(0.309) οἷξ. 

(αἀάδηα8) 5. ἑτοιμολάτρις. 
ιν, ἰδιόχειρος Ζ: Ὀοίοτεα 'πουΐ.᾽ ᾿πϑοσί τυγτδη τοῦ ἦρ ονμε 5 οτος βαμά, 

Β45.6}).224.3(3.3420; Μ.22.8378)}". 
85:ν. ἰσελαστικός:; ἴον ν.].᾽ τεαᾷ ᾿σοαά,", 
τιν, ἰχθῦς 46: ἴογ ὑπερβρύχιον το ὑποβρύχιον, 
Ῥϊωνίτης, ὁ, Ιορίαη, 70.Μ8}.εἰγο.2 Ρ.27(Μ.97.τοδο). 

5:ν. καθαρότης Ὠ: αὐἴζετ “ΟΙΒΒορ δ᾽ ̓ηϑεστέ ᾿(οπβδίρ. Ειι5.0.(, ,,61 
(Ρ.τορ.2ο ; Μ,20.11368); Βαβιοῤιοτ(3.1820 ; Ν1.32.4764}". 

5.ν. καθέδρα 4.28: ἔογ σιδερᾶν γεδα σιδηρᾶν, 
5... καθικνέομαι: Δ ἴο 5εσίίοι 2 'δοὶ. ἔοττα, τοῖ. Εχ.12:22 (καθίξετε 

τῆς φλιᾶς), ΟΥ.Ξ οἰ ἴηι Ἐκ.12:22(Ν.12.2854) οἰξ, 5. φλιά, 
8.ν, καθισμάτιον 1: ἔοτ κέλλια γεδά κελλία. 
καινοπρεπῶς, 9 ἃ« Ἠουεὶ ᾿παηηον, Ἐσβεηραβί 7(ρ.45.6; Μ,18, 

6524). 
οσ καινοφωνῶς τελᾷ καινοφώνως. 
5.γ. καιροσκοπέω: Ῥεΐοτα ᾿:ραίεὶ! [07 σρῥονμν᾽ ἰλβετὶ “1.᾿; αἴζει 

“(Ρ.64.0; Μ.47.36)᾽ δαὰ “2. δὲ ᾳ εἰοεξ-τοαίελεν οὐχ ὡς μίσθιος... 
““εἴν ὀφείλει ἐπὶ τῷ καμάτῳ ὑποστελλόμενος ὁ Χριστιανός δος. 

Ἀερ λσηι (γ}.3})7.6(Ρ.34.4). 
Ῥκακοδόξως, 179: ση μηογίποάοκ τοῦ; Ἐπιξε,οησαξὶ, 22(0.π5ο.Ζ21; Μ.18. 

6570 
νος ΦΟΥ ΤΉ ον αῊ ουτὶ γειραγὰ εὐνούχων γένος...κ, Βα5.. 

115(2.2081 ; Μ.32.522.). 
Ῥκακοπραγμονικῶς, 50 (5 0 ἐαμδὲ ἤαγηι, Οτ.Ν42.0ν.23.12(Μ.35. 

ττό40). 
Βιν, ἐν ϑανα αἴζον “(2.51:38)᾽ ααα “ΤΠ οη, ἀτ,ἄ,5.,4.24(Μ.3.728.}". 
8ι.ν. καλάμιον 2: ΑἰΟΥ ᾿εογη-ἀοἰδ᾽ ἰπβοσὶ “10.Ν 4]. εὐγοηι Ὁ.280 

(Μ,97.4374}"; ἴου “Μ,ο)ΖιφότΒ᾽ τεδα “Μ.92,6418᾽, 
ΤΟΥ καλλιελαία τεαα καλλιέλαιος. 
5... καλοπραγμοσύνη: ἔογ ΡΔΙ]1λ. Παπς.Ρτόθγα." 

Ταπς.᾽; ἀο]δῖα 4}} αἰΐον “(Ρ.12.5}}.Ψ 
ϑ.ν. καμίσι(ο)ν : ἀοἰοῖα Δβίθυίϑι ; (δ]οῖε ὑραγηιθη, ὈΘΥῊ.ἦ, 
κάρπιμα, τό (εἴ. [.,5 κάρπημα), ΑἸοκχ.54]. Βαγη. (4204). 

το “ΡᾺ]].ἐρ. 

8.ν. καρτεροψυχία: Ὀεΐοτο “Βα5,᾿ Ἰηβεγί “Ελιβει φασί, χίρ.40.2; Μ, 
18.6560)᾽. 

5." κατακιρνάω: αἴίον “(Ν,46.113270)᾽ ααα “Ογτ, Ν᾽ δε,,4.6(ρ.96,22 ; 61, 
1188) εἱΐϊ. 5. συγχέω). 

Ἕ κατανυγή, ἢ, σοριρμποίοι, 70. Ὁ). ἐγϑαϊ. τ(Ρ.61). 
5.:ν. κατάρρησις ἔ: ΑἰΐοΥ “ἐλαγρε᾽ ἴηϑοτῖ “Β45.6}.24(3.το20; Μ.32. 

2074}. 
8ι:ν. κατασπιλόω: αἰίεῖ Ραββ.᾿ ἰπβετί ἁμαρτίαις κατεσπιλωμένος 

ζἀβειδορῃλονι.84.0 τη δος (ρ.18ς.2)". 
5... κατασχηματίζω 2: ΙοΟΥ φαντασιοσκοπεῖ τοϑα φαντασιοκοπεῖ,, 
5... κατατρέχω: Ὀεΐοτε ᾿ἀαδίοη᾽ ᾿ωθοτί “1.᾽; αἰΐζου “(ττ.7270}᾽ 24)α4α 

.2. βεε ἔον γεξαρε πρὸς... τὸν φιλάνθρωπον κριτὴν καταδεδράμηκεν 
Α. Ο, Βυπαᾶν Ἔδην (τιβέίαη Γηβου!Ρ ΙΟΩΒ οἵ Οτείε᾽ 2.3(Π1 25. 
22 Ὁ.220}. 

ἔοι κατεξουσιάστης τεϑα κατεξουσιαστής. 
Ἐκατεπινοέω, ἀηοῖῦ δον Ηρ ἀρσαΐϊηδὲ οὐδὲ κατεπενοήθη τι τοῦ 

ἀνδρός Β45.6}.27τ(3.4τϑὰ ; Μ.32.τοοπὰ). 
'5.ν, κάτω ΒΖ8: [ΟΥὙ πολιτογραφθέντας το πολιτογραφηθέντας, 
'ϑιν, κέρασμα 1: [ΟΥ τρισφάρμακον τεδα τριφάρμακον. 

1565 
8.:ν. κηλιδόω: αἴζεῦ ὙΛΟΙΑΙΠν ἰπβεσὲ “ΟἸεη ῥαεά.τ.2(ρΡ.92.13; Μ.8 

λίβανος 

2548)", 
83:0, ἀρ ιβιθα Ῥεοσα νομικοὶ ἰηδοτί εῖ, Μι.22::τ5--2ο᾽ ; αἰτεῦ (Μι36. 

2888} δ)ᾷα ἐν, νόμισμα, Φαρισαῖος. 
ιν. κιγκλίς 2: ἴοΥ 2.1.132᾽ το “2.1 1τ᾽, 
αν, κλάδος: [ΟΥ τό τεδα ὁ. 
Ἐκληματοβολέω, ῥηὲ ῥογ ἢ υἱηθισἠοοὶς, τας, ἡ ἄμπελος [5ς. (Ὠτ]51] 

ἐκληματοβόλησε τοὺς ἀποστόλους ᾿δτιϑορῃ ἠο» 6.6 τη, ΒΣς, 
(Ρ.119.1ο). 

κλυτόκαρπος, σίογίοι5 τοῖα ἐγ, ταεῖ, πόνος κ᾿ ἃ. Ὁ, Βυπαν 
“ἜΔεΙΥ Ομ τ βείδη Ταϑοτὶρείοηβ οὗ Ογεῖς᾽ τι. 3(|65}.32 0.242). 

5.ν. κογνιτίων; Ὀοίοτε “ΓΟΡ(440) ᾿πβοσὲ "ΠΟΡ(48)αος. 2(,40(Ὁ λ.1τ.1 
Ρ.177.4:; Η.2.210})}. 

κολλούριον, τό, εγε-ξαἶυε, Ἐναρτ. Ροπί, σοηί. τ4{Μ.40.1 2694} ΕἸ. 5. 
ξένος. 

5.ν. κολλυρίς : Ὀεΐοτα ᾿μαδν.78᾽ Ἰηϑεσύ “ρ. γαδ.αὉ.᾿. 
5ιν, κολόβιον: Δέον “44. Βαγίἢ.᾽ ᾿πβουσ "2΄. 
5.:.ν, κόλπος ΑΞ: αἰΐεν “}.8.41.τ᾿ Ἰηβοσὶ “εἴ. Α. Ο, Βυμπάγν “Εδην 

ΟΒβεῖδη ἘΠΒΟΥΡΓΟΠ8 οὗ Οτδῖθ᾽ 7.ς( 65.232 0.256). 
ἴου κομενταρίον τεΔα κομεντάριον. 
5:0. κομήτισσα: Δ΄44 “(“κομίτισσαλ)᾽ ; αἰτεῖ ᾿(3128)᾽ ἀααἃ “κομίτισσα, 

ΤΠατ, δία, .,}».2.157(Μ.00.14034}". 
5:ν, κομίτισσα ; ΘΠ ΤΥ ΒΠΟῈ]α τοδά οὐἱν ἵν, "κομήτισσα᾽. 
5:.ν, κομπολογέω: 16 "Ελιδί, ὀγισαςί. τοί ρ.20.28.; Μ, 18,628)". 
ιν, κονδός: ἴογ “2808᾽ γεδα ᾿β808᾽. 
κονδυλιστής, ὁ, ἤογεε τοῤτ εἶ ἡηγγος τί βοοῖίς ἐπα οἰαδίο, τρί. οἵ 0, 

ὁ τοῦ διαβόλου κ. Λλδί,ορἢ.ἤον. 26,14 τῷ Β:ς.(0.212.12). 
5:ν. κορυφόω 24: αἰζοῦ “οι αγρεί᾽ Ἰηβοντί "Ο]οτη ῥαε.2.τοίρ.213.21 ; 

Μ.8.Ξο80)". 
ἴΟΥ κοσμοπλάνης τεΔ κοσμοπλανής. 
ἘΚουράνιον, τό, Κσγαρ, Βεατίῃ, ἀδ58,, ραν,(Μ.104.13068). 
5.. κουρατορία; Ὀεΐοτε ἡ ἰπδετὶ (Γκουρατωρ(ε)ία); αἰΐζε ἡ 

ἰμβοτί "1. οὔἥέεε 9 εμγαίογ, ῬΒοῖ, ποιός, 8,τ(Μ.το4. 6854) οἰ, 5. 
ἀλειτουργησία; 2.", 

ἤκραμβίτης, ὁ, Ἀν ΕΡ ΕΝ ΜἸΔΝΣ: ΟΥ̓ ἢ ργεθηργοσον, ἴ,.. ἈΟθεχς “ἸΏ ΒΟΣΙΡ- 
τοη5 ἧς (Οτιπίῃς᾽ {Κευ. ἀες Εἰμάδς ργέοζιεες 70 Ρ.765). 

5... κρατήρ! Θαᾷ ῖο εηἰτν ᾿δἴ Ομπσοῖ ἋΟΟΥ ἔοΥ νγναβῃϊηρ οὗ Ὠαπαϑ᾽ 
Ομγγβ8.8ρ.70,}), ῥαναϊ. Ω. 95:1 5084), οἵ γυ5.ἤονη. 3.1. τη 2 ον. 
4: 13(3.2890) οἰῖ. 5. κρήνη. 

κρίνον, τό, {ἰν, τεῦ, Ῥεα τ (ΑΟἉ, ΤΗΝ ; Ηεῦτ. αν στον; .ΧΧ 
ὑπὲρ τῶν ἀλλοευησομμων ΕΤῚ τμουρὶ ἔτότὴ ΓΦ) ὁ μέν, ὑπὲρ 

τῶν ἀνθῶν, ὁ δέ, ὑπὲρ τῶν κι΄, ἀντὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῷ λόγῳ 
προσέγραψαν...ἡ δὲ τοῦ κ. ὄψις πρὸς ὅ τι χρὴ γενέσθαι τὴν 
ἀλλοίωσιν διερμηνεύει" ὁ γὰρ δι’ ἀλλοιώσεως λαμπρὸς γενόμενος... 
χιονῶδες εἶδος μεταλαμβάνει ΟΥ̓ Ν 855. 5: .1Π.Β 4(Μ.44.501}). 

5.Ὁ. κριός ΑἹΌ; ἴον “Μεὶ. ῥ'.᾽ τεδᾶ 'Μεὶ. στη. 
5.0. κρυφιόμυστος: οΥ θεολογίας κτλ. τεαα ᾿ΠΙοη.Ατιο»εν οί. τ (1.3, 

Ο77Β) οἷξ, 5. σιγή". 
5ιν, κτισματολάτρης: ἀο]εῖα 8}} αἴτον “Εαβιαἰΐος.(Μ.18.67)6.}". 
5: κτιστολάτρης: αἰτοῦ “(Μ.30.4200}" δ΄ἀ ᾿Δρρ]16α το οὐΐμβοάαοχ ὈΥ 

ΤΠ] ἀπ|ε15 γγμὸ Ὀε]Ἰονβα (ἢ τῖβε᾽ 5 ον ἴο θῈ θοτἢ Ἱποουσιρ 0 ]8 
8Δη4 υπιογραϊθά, Τί ΟΡ μαον.(Μ.86.588)". 

Ἐκυανοβαφής, ἀγεάώ δίμε, Α5ιΒορῇλοηι.29.1.2 τη Βς55.(ρ.234.6). 
5... κυκλάριος; [ΟΥ̓́ψευδηρεμιτῶν τεαᾷ ψευδερημίτων. 
5.:ν. ἐὐρναμμ αἰτει “Ῥεσγβοη οὗ Τ τίη. ἰπβοτὲ “Ἑπ]ορ. ἤν, Τυῖη.2.2 

.264}. 
5.0. κυριολεκτέω 1 : Ὀείοτε 1514. ΡῈ].᾽ 1᾿πβοτί “Εν 5.}.4.7.8(4 078 ; Μ,21. 

5200)". 
κωπεύς, ὁ, γον, ϑντιθ5.6}.132(Μ.66.15178). 

Ἐλαοπλανία, ἡ, »:α55- ἀφορήτου, Τλτη ἰγορ ἢ) ΡΡ].(Ρ.282.0), 
5ιν, λέβης: Δα “ἜΡὨγ.3.249Ε᾽, 
5.ν. λεξιθηρέω 2: αἴτεον ᾿ἀοοίχης᾽, ἔογ ““οὔντες το “"οῦντας. 
5.Ν. λεοντώνυμος: ΔΙΕΥ “1,60 1ΠῚ᾿ Ἰηβοσὶ “ϑίερῃ.  1ᾶς.υ.5ι6}»}.(Μ. 

1οο.τοϑβ40)᾽. 
ον. λεπτομερής ΑΖ: ἴοτ “Μ.18. 5 210᾽ γερὰ 'ἽΜ.18,3210)ς 

Β: ἀεἰεῖε ἢγβί οἰϊδίίοη δηᾶ σεξ, ἕο ΗΙρΡΡ. ; δαα “6. περαΐζ, ἃ5 δᾶν,, 
ἐανοξαϊ ἑν ἴδωμεν ἃ., τί λέγει Δανιὴλ ἩΠρρ. απ ελγιτοίρ.14.:2τ; 
ν.]. λεπτομερέστερον Μ.το.7410)}". 

5.Ν. λευιτών: αὐὰ 'λεβιτών, ΡΑ]1.}.1 ατὲ5.32(ρ.80.0; Μ.34.1τορο 0)", 
λευκῶς, ῥίαΐηίν, εἰσαγῖν, Ἐπ5.ἢ.6.1.2.τ4(Μ.20.614}; Ευκί ηραςί. 26 

(Ρ.57.28; Μ.18.6688):; ΑΤἢ.ἀροΐ,ςεε.τ(ρ.88,7; Μ,25.2408). 
85:0. λήμ(μ)η: ΔΓΕ “τηρῖ.᾽ δἀᾷ "Βαβ.ἐρ.χσο.τ(3.230Ε ; Μ.32.6ο18}", 
85.Υ,. λῃσταρχέω; θεΐοτε “ῤγοκέοά" ἰπβοτί 1. δὲ α ὑγίραμά εὐτοῦ, ΟΠτγ5. 

Τλάν.τ.τΊ](1.51Α}; 2.᾿. 
5... λίβανος 2: ἀαα 'εχερ. (Δηΐ.ς τό εἴς, τῶν τοῦ Δ. ξύλων τὸ κάλλος, 



, 

λογογραφέω 
δι᾽ ὧν τὸ θεῖον εἶδος χαρακτηρίξεται τ γ85.ἤοήηιο τη ΟαΉ ΚΜ. 

44.9168); δύο....«., ὁ λόγος νοεῖν ὑποτίθεται, ἕνα μὲν τὸν πονηρὸν 

καὶ ἀπόβλητον, ἕτερον δὲ ἐκλεκτὸν... οὗ τὸ κάλλος θεοπρεπές ἐστι 
ἐδ. τα(τοβορὺ ; θεότητα γὰρ δηλοῖ τὸ "Δ.᾽ ΤἩτάγτη.Ζαεῆι.3.303". 

λογογραφέω, 56ἱ ἀοινη ἐν ΤΥ ΤΉ λ. τὴν τοῦ ἀνδρὸς πολιτείαν ΟΥ ΝΣ. 

ογ.43.8ο(1.36,6044). 
5.ν. λογομάχος 1: δά 'πάντα δι᾽ αὐτοῦ [50. τοῦ θεοῦ] μανθάνομεν, ἃ 

οὔτε οἱ νομοδιδάσκαλοι οὔτε οἱ λ. διδάσκειν δύνανται Νίας. ΑΘρΡ. 
μοηι.(γ0.3})22.3(Ρ.113.5).. 

ιν, λοῦδος: ἔοχ κατεκρίθη τεδᾷ κατακριθῇ. 
λυγίζω, τναγν, μιοάμίαϊε, ἃ ἴὰπθ, ϑγπθβ,θΡ.τ48(Μ.66,15480); «ἢ. 

λύγισμα. 
λύγιος, «᾿»11; τιευῖϊ. 5 δᾶν. λ. κωκύουσα ΕνΑρτ.ἢ.6.4.36(0.185.32; 

Ν.86.27698). 
οιν. λωρί(ο)ν : ΔΕΙΕΥ τό, ἰπβοτε '(εἴ, 188, ἰογηρ)". 

5... μαγαρίζω: ἔογ “δεεογτε α Μομανημεάση᾽ τϑαὰ ᾿αροςίαϊ κε), 
5... μαγαρισμός 1: ἔογ “Μοκαηεηεάαηίεην τϑλὰ ᾿αῤοΞίαςν". 
Ἐμαγαρίτης, ὁ, αῤοςίαϊο, ΤΡΒΗ. εἠγοη.Ρ.262(}.1οϑ,6534). 
Ἐμαγίως, ὁ, "παρτείαμ, ἘΡρ.Οδν ἄρη.(0.25). 
ϑιν. μακαριστρία : 64 ᾿οἰτιαρ. Τάτ, δταά,εοη (ΝΜ .09.17240}". 
Ἐμακροδία, ἡ, ἀϊδίαγιοε, ἰδηρι οὗ 7οίσπεν, ἘΡΙΡΆ, Παδν.59.12(Ρ.377. 

τῷ; Μ.4τ.το60). 
5.0. μακροημέρευσις : [οΥὙ οὐ μ, τεδᾶ οὐ τὴν μ. 

5.}. μανικῶς 2: [οΥ ἐνθυσιώντων ται ἐνθουσιώντων. 

οιν. ματαιοφρονέω: Ὀεΐοτε “ἜΡΙΡΕ.᾿ ᾿πβετῦ "[Βαβ.ερ.32τ(3. 4510; Μ,32. 

το͵68)".- 

5.ν. μάχαιρα: αἰτοῦ “(Ρ.243)᾽ Ἰηϑετῖ “εἰπόντων δὲ τῶν ἀποστόλων, 

κύριε, ἰδοὺ μ. ὧδε δύο.. αὐτός φησιν, ἱκανόν ἐστι, καίτοι γε οὐκ 

ἦν ἱκανόν. εἰ μὲν γὰρ ἀνθρωπίνης βοηθείας κεχρῆσθαι αὐτοὺς 

ἐβούλετο, οὐδὲ εἰ ἑκατὸν ἦσαν μ., ἱκαναὶ ἦσαν" εἰ δὲ μὴ τοῦτο, καὶ 

δύο περιτταί (Πτγβιαρ.εαΐ.Ἶ.ε.22:38(0.150.4)". 

ἴοϊ μεγαλοήλιξ τεαᾶ μεγαλοῆλιξ. : 

ἴοσ μεγαλόμαρτυς τεδ μεγαλομάρτυς. 
5.γ. μεγαλόσχημος: ἀεἰεῖε 'σἔ...-581η.)}᾽, 
5.ν. μεγαλοφυῖΐα 2: αἴτογ “ἘΠ ̓  ἰηϑευῖ “Βαβ5.6}.66.2(3.16σΒ; Μ.32. 

4250}. 
μεγαλοψυχία, ἡ, φϑηογοδ ἐγ ; 45 5 γε οὗ δἀάτο88 τῇ σῇ μ. ΒΆ5.6}.50.3 

(3.1548; Μ.32.4138). 

5.ν. μεθεκτῶς:: 44 “Ομτβῖ0]., Ογτ. Ρεο, τρ(Ρ.37.18 ; 55.1440) ΟἹ. 5.. 

σχετικῶς". 
ιν. μεῖξις : ἴοΥ μῖξις τολα μίξις. 
ἘΜελιτιανοί (ἘΜελητιανοί, ἘΜελετιανοί), οἱ, ΔΙοἰτἰαη5, [ΟἸ]Ονγ τα 

οὗ Μεϊει5 οὗ Τγοορο 5, Εν Ρτίδῃ βοίβιγαῖιο βθοῖ οτἱβι παΐϊπρ 

ἀστίηρ ἰαδὲ ρεσβεουϊίοη τοὺς μοναχοὺς τῶν ΜΊ. Ρ᾿ ομά.τοτ4.20; 

ἐν τῇ συνόδῳ τῇ κατὰ Νίκαιαν...οἱ Μ-... ἐδέχθησαν (ν, ϑοογ.ἦ.6. 

τ.1.0(41.67.848)}...οἱ δὲ.. «πάλιν τὰς ἐκκλησίας ἐτάραττον, Εὐσέβιος 

οὐπροϊστάμενος τῆς Ἀρειανῆς αἱρέσεως. «ὠνεῖται τοὺς Ζ. ἐπὶ 

πολλαῖς ἐπαγγελίαις ΑἸ ἀροΐ. 56. πο(ρ.130.14; Μ.25.3560); ἰά, 

Αγ. τ 3(Μ.26.174}); Ἐρίρμ.ἤαον,θβ. τ(ρ.140.10; Μελητιανοί Μ.42. 

1848); 1δ.68,γ(ρ.147.1τ0; Μελητιανοί Μ.42.1068}); οἸαιτηϊηρ τὸ Ὀδ 

ουτοῦ οὗ ἐπ πιατύγτϑ, οἵ, Ἷδ.68,3(0.143.22; 1804); Μελετιανοί, 

Τπαῖ ἤαον.4.7(4.361). ᾿ 
ον. μέλος 4: αἰξεγ “Ὅτι Νγ85.λονη.7 τη Οαηὶ.(Μ.44.0170}} ἸΏΞΘτΈ “τῶν 

μ. τοῦ σώματος οἱ μὲν πρακτικοὶ χεῖρες τυγχάνουσιν, πόδες οἱ τῇ 

σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, ὀφθαλμοὶ οἱ κατὰ τὸν νοῦν διορατικοΐ, κεφαλὴ 

οἱ νομίμως ἐπιστατοῦντες, ἄρχοντες ὡς δεῖ Ὠ:άντη. Ζαεῖ!,2.28᾽. 

5ιν. μεμερισμένως 2: ἴοι ὁλοκαυμάτων τεδα ὁλοκαυτωμάτων. 

5.ν. μεταίρω 2: αἴτεον “πίργοίε᾽ ἰπβετὶ “Βαβι ησασί. τ4{Ρ0.39.27 Μ.:18. 

6440}. 
5.γ. μετακίνησις 2: ἴοΥ νεύματι τερα πνεύματι, 

ιν. μεταρσίως : Ὀεΐοτε ᾿Οοβτη. Τα. ᾿πιβεσὶ “Επβερηραξὶ.2ο(ρ.47.30; 

Μ.:18,6 530)". 
ιν, μητροπάτωρ: 4.4 '(]επὶ.5}7.5.14{0.411.18; Μ.9. τϑοο)᾽, 

5.ν. μισοξενία: Ὀεΐοτα "σαί, Γ,κ.᾿ ἰπβοτγὶ “Κ΄ 4 ϑεγο.12{(ρ.51.})". 

ιν, μονοδέσποτος: δείοτε “Ποοπί. Η.᾿ ἰπβογῦ ὑΜας, Αερ, λολη, δ᾽. 

(Β39)117(Ρ.309)᾽. ᾿ 
ἘΜονοθελῆται, οἱ, Μίορμοι δ 165, πα μου βηῖβ οὔ ἴμε ἀοοίτγίπο οὗ ομα 

Ψ111ὰ Ομτβῖ (ν. ἐνέργεια, θέλημα), 70.) .μαον.90(}1.94.761Α); 14. 

νοΐ. 2ο(Ὁ1.95.1524}; ΟΝΊς, (γ87)αεὶ.6(Η.4.3494); ΤΏΡΠΗ εἦγοη. 

Ρ.276(Μ.1ο8,6844). 

ἘΜονοθέλητος, Μοροίλε!τἰς Μ. δόγμα ΤΒΡΒη. ἐἤγοΉ.Ρ.274(Μ.τοϑ, 

6808). 
πο νὰ οἱ, Μοπορἠνεῖίος, δα πουοηΐβ οἱ ἴΠ6 ἀοοσίτης οὗ ὁπὲ 

παΐαγε ἴῃ (μτῖβε (ν, ἐνέργεια, φύσις), αδὰ. Κποννῃ ΟΥ̓ ἈΘΤΊΘ5 οὗ 

1566 οἰκονομικῶς 

ἱπάϊνίάμα 56εῖ5, Απαϑί. 8. λοά.τ(Μ.89.418); 0.1). Παεν.83(Μ.04. 

Ἴ414). 
ἘΜοντανισταί, οἱ, οηπίαμδίς, ΤΟ] νεῖ οἵ Μοπίδμιβ (ν. Φρύγες, 

Κατάφρυγες, Καταφρυγασταῦ, Ἐρὲριαπαε.48(ρΡ.211.1; ΝΜ 41. 
8450); Δ]Ποροα ἴο ἄδην ἀἰβεϊποίοη οἱ Ῥδγβοιβ ἰὴ Ττπ., ὈΙάγτη, 
ΤνΐμιαβίΜ.30.8818); το θὲ αρυϊοα οπ. επιουίηρ ΟΠυτΟΝ, 

(ΟρΡ(ϑηχεαη.1. 
Ἐμονύδριον, τό, τποπαξίεγν, ΠνηΗΉ.Ρ. δ11γ. ἐ0.(0.153.23). 
Ἐμοσχομόρφος, ἐν ἠδ ζογηι οὗ α καἰ, ΜΊίας ᾿γορδείίεαε ἐ αδμίστρας 

Δρρεπάϊχ (1. ϑοποιτηδπη, 1 εἰρσίρ, 1007 Ρ.130.9). 
Ἐμοῦλος, ὁ, -- μῶλος,  ίάαεε. [αε.5.6(0.77.3}} ΤρΒη,οὐγοη (Μ τοδ, 

88οΑ οοαά. : μωλ- ρμ.367)}. 
ἴου μουσουργικός τερῇ ξμουσουργικός. 

ϑιν. μυέω 2: Βεΐοτα “[0.).᾽ Ἰηβοτί “ΜΊγιοςνα. αηι.34.37(0.185)". 

Ἐμυριόζωος, οσρηειδίττρ 07 ἱπομδαπάς οὗ αἀπηαὶς ἐν ταῖς μ. ἀγέλαις 
Αϑίϑορβ.λον.:ο.6 τη 55.(0.12.0). 

Ἰ ογ Νειλαγαθίον τεδα Νειλαγάθιον. 
5ι.ν. νεκρικός: ἀδ]εῖς ἀβίευβκ. 
ἴοι νεκροπαϑεία τεια νεκροπάθεια. 
5.ν. νεοφωτιστικός: ἴοι “Ῥγαϊ.2οϑ᾽ τεδὰ “ργαϊ.2ο](}.87.2000}}". 
5.Υ. νηστεία Α΄: αἴΐζει 5βεοίίοη 81 δαὰ 9, τοῦ, ἐπούϑοϊε Ἔχοβββ88, 

πκοηρὰ τὸ σϑίμβαὶ ἴο τε οσ το (βοβαυ (1.6. 16. Ὀοαν) {πα 
{πιηρϑ οὗ ὕδεβαζ ν. καὶ ἀγρυπνίαις κακοῦντες τὸ σῶμα ΟΥσογρ, 
τ ΜΠι.17.27(0.659.27; Μ.13.15574}. 

ἴου Νικολαίτης τεαα Νικολαΐτης. 
ἘΝιοβῖται, οἱ, ΓΟ] ονγεΥ5 οἱ ϑίθρῃθη Νίοθε, ἃ πιοπορῆγϑιιε βεοῖ 4150 

οὨ]]ο ἃ Διαφορῖται: οἴτινες.. .τὴν διαφορὰν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς 
θεότητος μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀναιροῦσιν “Ππι.Ο} μαον.(Μ.86.444); 
Θεοδοσιανοὶ οἱ καὶ Ν. 1δ.(538); Ν. οἵτινες Σεβῆρον καὶ Θεοδόσιον 
δεχόμενοι, δέχονται καὶ Στέφανον τὸν σοφιστήν, τὸν ἐπίκλην 
Νιόβην 1Ὁ.(65Ὰ). 

ιν. νίπτω ΤΑΔ40: αἴζοῦ ᾿επίουίηρσ συγ μ᾽ ἰμβεσῖ “ΠΏ γγβ.80. 0. Ὁ. 
Ῥαταϊ) (Μ.95.τποϑα); οὔ μγνβ.ἠοη. 3.11 ἴῃ 2 ογ.4:.13(3.280}) 
οἷζ, 5. κρήνη. 

νότος, ὁ, σομίἑ, οοὐἱπά, τοι; εχερ. (δηΐ 4:16 ἔοικεν ἐπιτιμᾷν ἡ 
νύμφη τῷ βορρέᾳ, τὴν ἐξουσίαν λαβοῦσα παρὰ τοῦ ἐπιτιμήσαντος 
τῷ ἀνέμῳ νυμφίου. ... Χριστὸς οὖν ἐξωθουμένον τοῦ διαβόλου 
εἰσοικίζεται ταῖς ψυχαῖς" περὶ οὗ τό, ὁ θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει, 
τουτέστιν ἐκ νότου Οτ.5εὐοί τι Οαπὶ.41ττ(Μ,17.2734}} οὗ, (μαθη- 
ταὶ...τῇ πνοῇ τοῦ τοιούτου ν., τὴν διὰ τῶν γλωσσῶν διδασκα- 

λίαν ἐξήνθησαν τ 55, πον. το ἢ Οὐπὶ. (Μ.44.084}); βορέας... ἡ 

πονηρὰ δύναμις, μᾶλλον δὲ αὐτὸς ὁ σατανᾶς, ν, δὲ ὁ σωτὴρ... 
προσαγορεύεται Γηάντη. Ζαεί,.5.53; ἡ νύμφη τῶν πειρασμῶν 
προσκαλεῖται τὰ πνεύματα, καὶ τὸν μὲν βορρᾶν ἡττηθέντα ἀπο- 
πέμπεται, τὸν δὲ ν. ἀγωνισόμενον προσκαλεῖται Ν1] ἀρ. Γτος.. 
(φηττό(Μ.87.τ668}). 

νυγμός, ὁ, φγίεκίηις οἵ σοηβοίοποο, δα, 6» [.23(0.24.26). 
5.γ. νύμφη ΕΖ2: αἴτεῦ ᾿(Δ1.44.0440)}᾽ ἱπβοτῖ “θείαν ν. τυγχάνουσαν θείαν 

ψυχὴν καὶ ἔνδοξον ἐκκλησίαν Ὠϊαντη. Ζαεῖ!.3.303᾽. 
5ιν. Νῶε 4: ΔΥΕΥ Ὑδροηϊαποο᾽ ἰπβοτὶ Πα βδπος ῥυόρμοῖ᾽; αἴζεν 

ὉΜ.6.1π4 50} ἰπβατέ “ὍἸΕπι. οἐγ.τ.21{Ρ.84.7; Μ.8.8600); Οτ ( εἰς, 
7.7(Ρ.150.25 ; Μ.1τ.14228}}. 

Ἐγωθροποιός, ἡπαξίηρ εἰμεσρτοῖι, ᾿)ταά, ρενξ. δ(ρ.64.19). 

5.ν. ξενηλατέω 1: αἴζεν “Τ'1,ευ.6.το᾽ 44 ἱτπηοῖ,, Ἰύναρτ.ἢ..6.3.τ(Ρ.1οο. 
4; Μ.86.2596Ὰ); ἐν.6.τ(ρ.223.10; 28458)". 

5.7. ξένος Ὠ: ἴοτ “Ὧρ.70.1).ῥαγαὶϊ (Μ1.06.2890}᾽ τεαὰ ᾿ςδηΐ τ4{Μ.40 

1260}. 
5,.ν. ξέω 5: Βεΐογε ᾿Ατὰ. ἰπβοσὶ “Μ]ιανρ.23(ρΡ.12.15)". 
Ἐξουφηρία, ἡ, τποιιδελοῖε, τ Ν 2.6 Ρ.4{ Ὁ λ] αν, Ῥάᾶσῖθ τοῦᾳ μ.3), ν. 

ζοφηφορία. 
5ιν, ξύλον Β2: Βεΐοτε ᾿'κρούσαντος᾽ Ἰηδετί “ΓΠατ Ῥεῖ, 1 Πώς,(ρ.82, 

18). 

5.γ. ὄγδοος ΑἹ: αἴτον Αβίβορμ, Βς, 6(λ5,40.4.440) ᾿πδευτ ᾿εἰς τὸ τέλος 

ὑπὲρ τῆς ὁ., ὅτε τὸ τέλος τοῦ κόσμον ἀρχὴ κόσμου ἐγένετο καὶ 

ὡς ἂν ὁ. ὁ θάνατος περιετέμνετο... ὅτε καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ ἀ. Θωμᾷ 

ἐνεφανίζετο καὶ τὴν ἀπιστίαν αὐτοῦ πίστει περιέτεμεν Ἰάἠθνν. 
21.123 ἴῃ Ῥες.(ρ.166.10)" ; ἔον “δι.(4480)᾽ τεδα “Ιὰ. ̓ ς. 6(4480)". 

τιν, ὀγκύλλομαι: τἀ “ἃ. Ζαεὶ.4.26᾽, 
ιν. ὁδηγία: αἴζει “ρμἀαησε᾽ Ἰαϑετὶ ᾽οἔ {Π1. ΟΠοβι, Βαβ.6ρ.282(3. 

424Ε,; Μ.32.10208}", 
οιν. οἰκονομέω ΒΙΗ: αἰζον (2640; Μ,8840)᾽ ἰπδετί τοῦ πάντα 

ενοῦντος 1.2(14Ἑ; Μ.2320)᾽. 
ιν, οἰκονομικῶς 5}: ἴον “4 ἰῤεορῤὶ!᾽ τεαὰ “ΤΗ]ρρωλεορἧ!". 



οἰκονόμος 

5... οἰκονόμος ΑἹ: δεν ᾿βρίγτα] {Ὠηρβ᾽ ἴπβετε ᾿οἔ σα 68 ἀϊ8- 
ῬΕΏΒΕΥ οὗ ργαςς ὁ θεὸς.. ὁ οἱ, τῶν χαρίτων καὶ τῆς ἀγαθότητος 
5. ΝΟ δστηλη, (αἰαίοσμς Οοὐίεμηι «Αἀοἰγοϊοσονμγη οΣ(ρ.167.5); οὗ 
Ομ τιβῖ, οἵ. τεγδμηι αἰ ῥεηϑαίοῦ ραϊόγηαε ργαίϊΐας ἐαείμη 6εὶ, 
[τϑημαδγ.4.20.7(Μ.7.10228}}. 

Β: αἴϊεν “οἵ (σοδ᾿ Ιῃηβετξ “εἷς μόνος οἷ, ἄριστος ΟΥΟῤγίῃο.3.τ.τά 
(Ρ.220.1ο; Μ.11.2760)᾽; Δἴζευ “(ρει 4; Ν.22.2528)᾽ Ἰηβθυῖ “οἱ, 
καὶ κυβερνήτην καὶ σωτῆρα ϑεΙΑρ.ἐμεἢ.7.1᾽; αἰτοῦ οἵ (τ τ᾽ 
Ἰηϑοτε σὺ δοῦλος, σὺ οἱ, Δ εῖγ.ο, δέῃ, χοί(ρ.98,4); οἱ, [ν.1. 
προστάτης] τῶν χηρῶν 44. ΤἼοη. ἃ τοίρ.130.3}). 

ἴου οἰκοπαῖς το οἰκόταις. 
5:0. οἰνόπληκτος ; Δα “(ἃ,δῤ.2το.6(2.2170 ; Μ.32.7774}". 
Ἐὀλιγομβρία, ἡ, ὁπογίαρε οὗ γαΐῃ, Ὀντ.διυ, Ειμλνηι, 4.6 5.14). 
5.0. ὁλοπόλιος; 861ἃ “δηγεῖν ργεν ; οἵ ἴῃ Ὀξατα, ὕυτθυυ Εμίλνηι.4ο- 

(Ρ.59.10)᾽. 
5:0. ὁμήγυρις 2: Δεν “οῥαην᾽ ἰπβοτὲ 'τῶν πολλῶν θεῶν ἡ ὁ, Ταῖ. 

ογαϊ.21(0.29.1; Μ.6.8654); 10.33(ρ.34.26; πανηγύρει 8764)". 
Βιν. ὁμογάστριος; Ὀεΐοτε οἰϊατίοη ᾿πβοτὶ “Επιβι. ἐγισαςὶ.2ο(ρ.41.1; Μ. 

18.658)", - 
ὁμόθυμος, ἀργεείγιρ, τρεϊἐοά, ὃ, σπουδῇ Ἐπί, ηραςὶ.2(ρ.τ7.2ο; Μ.18, 

6168). 
5:0. ὁμοούσιος 11{8Β2011] (15 οἰζαΙΟη : ΔΕΙΟΙ οὐ λέγομεν Ἰηβοτὶ “...", 
Ἐὀνειροκάπηλος, ὁ, οη6 το ἰγαάός τη ἀγεανης, Βδ5.6}.21τ(3.3188 ; 

Μ.32.78οᾺ). 
Ῥὀνειροπώλης, ὁ, 561167 οὗἩ ἀγεαη!ξ, Β85.6.ττ(3.3188; Μ.32.78οᾺ). 
ὀξυποδίζω: αοἸςῖε οηΐτν. 
5.ιν. ὀξυχολία: ἴον ἐὰν... ὁ, ἐπέλθῃ, εὐθὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον στενο- 

χωρεῖται Τεδα ἐὰν δὲ ὁ, τις ἐπέλθῃ, εὐθὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον... 
στενοχωρεῖται. 

5... ὁραματισμός; αἰΐογ “νρίον δὐὰ “Επ|5.4,6.8.2(ρ.372.7; Μ.22, 
6040). 

ὁρατῶς, οἱεῖῥίν, λέγ Οὐδνι. Πλαηι.τϑ, οο(Ό.147). 
ἴου ὄὀρεινοβατής τεδά ὀρεινοβάτης. 
ὀρθογνώμων, ἐληηπτηρ γἱράιν, Μοτισχο σομί.1(ρ.452.16; Μ.113.8ο0Ὰ), 
5.ν. ὀρχισμός: αἰτοῦ ᾿ἀαηεε᾽ Ἰηβετῖ “7. Τἰάοί.Σ τ4(Ρ.70.15}". 
ὀσφραίνομαι, »᾽αΐε ἰσ Φ 916} δοτλθ: ΐηρ ὀσφρανθείη κύριος παρ᾽ ὑμῶν 

ὀσμὴν εὐωδίας τ, Νὰ 2.6}.1530}}.37.2608). 
ἘΟὐαλεντινιανοί, οἱ, Μαϊερμεηίαης; Οποβί, βοΐ, 1] ονεις οὗ 

γαϊεηυίπαβ, Ἐρυρίίδη ἴθβομει δὲ Εοπιθ ἴῃ Βεοοπα ὈθητΓΥ, 
750. 71α|.35.6(}}.6,5528}; Ηδρεβ.ρ.Επ5.}.6.4.22.5(Μ,20.381Α}} 
ΑἸἢ..4».1.3(}1.26.174}.Ψ 

ἘΟδαλεντῖνοι, οἱ, --- ἔογερ., Οοηβῖ.ερ. ἔλι5.0.(0,3.64{ρ.τττ.17; Μ.20. 
11408); ΒΡΙΡΒιαηας,31(ρ.236.23; Μ.4τ.2840); ἰά ἠκααν.5ττ(ρ.382. 
17; Μ.41.4134}. 

5ιν. οὐρανοπολίτης: αἰΐεν “(ΝΜ 78, οτθΑ)᾽ ἰμβοτὶ “σντ θυ, Επέλγηι,2 
(Ρ.8.20); 4.0. Τλάς.(ρ.235.27).. 

ϑιν. ὀχληδόν; Βεΐοτα “ῬΗ. Οατρ,᾿ ἰηϑεγί “16. ῥέν.7ο(ρ.86.15}". 

8,0. πάθος ΓΥ͂ : ΔΙΓΟΥ ΩΔΥΓΥΥΘ᾽ Ἰηϑοτί “Δ εν. (0.71.2); 1δ.τ7(ρ.87. 
13}. 

5:0. παλιγκάπηλος ; Δαα “εη,Ἔχο, κοη  6(ρ.449.17; Μ.113.8040)". 
5.:.ν. παλινδωμήτωρ: αααἃ '(ΠλεΕΊΓ, στὶ ἔοτ -δομήτωρν, 
Ιου παλίνξῳος τορα παλίνζωος. 
ἔοΥ παλ(λλίον τοεαᾶ ἔπαλί(λγ)ίον. 
παμμελεί, επγεῖν, Ἐπ δ ραςὶ. δ(ρ.23,0; Μ.18,6244). 
8.0. παμψηφεί Δ6α “(παμψηφί)᾽ ; αἴξετ “νοίδ᾽ Ἰηβεσὶ "Βββ..}.251.2 

(3.386); Μ.32.9338)". ' 
5:ν. πανδέκτης 3: [ΟΥ̓ ἴ56Ππ5, ἀ.,᾽ τεδά 'εαςί οΓ αἰϊ κἰμας οὐ ἀϊς δ᾽; 

866 “4, σρηιοίενν ἴου Ῥυγνὶπρ Ξἰσδηροῦβ, οὔνϑεν, ητι ἀγεντιοά 
(ΡΟ 1 Ρ.660).. 

5:Υ. πάνδοχος 1: θείοτς “στ, ΝᾺΖ.᾽ Ἰηβεγε "Βᾳβ.ἐρ. (3.2 88 ; Μ,32. 
5324). 

8.5. πανθάνω; δεΐοτο “Τα, ἰποεσὶ “ΡΟΝ οοὶ, δίοη 36(ρ.3ο.16}), 
85:0. παν(ν)ίον: δαἃ “717. οι. Παηι.3ο.6ο(ρ. 175)". 
πάπυρος, 85 86]., αὐ ῥαβγγιις ἐν ταῖς χάρταις.. «παπύροις “4, Ῥ 11.143 

(0.82.23). 
5:ν. παραβραβεύω 2: ἴογ ““ὡσιὲ τοδα εὑσῶωσι. 
Ἐπαραγογγύξζω, τιεγεμν, ἐστηρίαίη, ΚΟ ΝΊεοἱ δήον 47(0.39.2). 
5:0, παραθήκῃ 1 : ααὰ οἴ 5011] 85 δηςτιϑίοα τὸ τπᾶπ Όγ σά παρα- 

διδόναι τὴν π. Γ΄ Ντοοΐ, δτοῃ 77(Ρ.52.4); παρακαλεῖν τὸν θεὸν... 
δέξασθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν π. 1}.78(ρ.53.11)", 

παρακαταθήκη, ἡ, ἀφῥοΞίί, οἵ 501] ἃ5. δηγιβεθα τὸ πιϑὴ ὃν ἀοά 
δεῦρο τελεύτα,.. «δὸς τὴν π. “ρου, Εξά.Ρ.51. 

5.ν, παρακερδαίνω: Ὀείογα “ΝΊΟΘΡΙ. ᾿πβετὶ στ. ΝαΖ.ον,42. 8(Μ.36. 
728}. 

ΞΕ  ψοοϑὲ 5...1., εοπ ἀελπη ξαϊςοῖν, Νόνηοο.48. 

1567 , 
πραίτω ρ 

5:ν. παραλαμβάνω 1: Ῥεΐοτς ᾿ίγομ. Βαςελ.᾽ ἰαβατὶ 'ἽΜατς, Πδο.ν. 
Ῥογρὴ.τϑί(ρ.1τ6.23)". 

ἴοσ παράληπτος τοι δπαράληπτος; αἴτει ᾿εαρίλυε᾽ Ἰηβογ “Ἔοχῃ, 
Με) .(Ὁ 88 Αγ ιβοβϑ ρΡ.157}". 

παραρτύω, 5εά50᾽:, δ. ὕμνοις, ὥσπερ ἄλατι, π΄ τὰς ἐργασίας Β45.Ἤ. 
2.2(3.72Β; Μ.32.228.). 

παρασκαίρ-ω, ζ1εκ αἰσηρετάξ πώλους... μητράσιν... ποντας ΟΥ ΝΖ. ον. 
43.12(Μ..36. 000). 

5:ν, παραταράσσω: ᾿εΐοτα “ἘΡΙΡΏ.᾽ ἰπδεγ "Βα5.εῤ.258,.2(3,2920; Μ. 

32.0490)᾽. ; 
5:ν. παρεισαγωγή: ΑἰΐεΥ “ἐπ γοάμεοιτοη᾽ ἰπβετὶ ᾿ΒΆ5,6}.258,2(3,303Ε; 

Μι32.0400}}. 

παρεκφαίνομαι, σῤῥέεῶν φξγαώμαϊίν, αὐ. Νὰ Ζ.ον.43.38(Μ.36. 5480), 
5.0. παρευθύ; ἴοΥ “Μ.οτΙοδ᾽ τοϑα "Μ.79.1 τοβ!)" : ΤΠ 6 πα ἰπβοσς "Κ᾽. ἄφετε. 

ες Ἰο(ρ.50.6); ὕντιϑιν, [9.}{65.18(ρΡ.215.17}". 
8:ν. πάροδος 2: [οΥ “7}.7.2(Ρ.122.1; 9414) τεδᾶ ᾿1ὁ.2.18(ρ.122.7; 

414)"; ἴογ “ΤΠ .6ρ. τ45(4.12488)᾽ τεαᾶ “ΓΠ4τ.6}.145(4.1248)}". 
ιν. παροινία: 64α 4. γηαάρεος τὴν τοῦ Σαβελλίου π. (665.ΝαΖ, ταί. τὸ 

(Μ.38.868)". 
8.}. πατρακούομαι: 466 ἰβιν.].,᾽; αἴζεγ “Μ.06.8378Β᾽ 544 'ρτοῦ. ]. 

πατρακουστής᾽. 
ἡπατρακουστής, ὁ, λέαγέγ οΓ (ἠδ Καίπεν, 170.) δαγηης βέμ!. το] 

(Νασοῖο, Βαϊ, ἀό ἰ Αφαά, ἀφο δείδηοος 4 Ῥειδυοδομνρ 26. ρ.120; 
πατρακουσθεῖίς Οῷ Ρ.2τΊ; Μ.96.8378). 

5:0. Πατροπασσιανοί: 864 “Επι5ι, 56 0.6 ρα ρ.ΒόοοΥ.ἦ.6.4.12.τ2(Μ.6. 
4884). 

παύω, χηεά,, ἐτε, Θγπεβ.εῤ.,(ρ.όϑς ; Μι66.14400); Οἰγομ Ῥασεῖι. 
Ρ.382(Μ.92,07178). 

5: πεδόω; Δ[ΓΕΥ “σούμενος Δα [5ς. ὁ λόγος]. 
5.0. περικτυπέω Ὀείοτε ᾿Οντ,᾿ ᾿ἰπβετὶ “Β85.6ῤ.223.3(3.2104; Μ.32. 

8284)". 
περίοδος, αα]., ἐγαυείϊτηρ αὔομὶ ὁ π΄. ἱεροκῆρυξ... Παῦλος Ἑαυρῖ. 

σἩραξί. ττί.32.16; περιοδεύων Μ.τ8.633Γ). 
περιπάρειμι: ἀεἰςῖς Εν. 
περιπαρίημι; αε]εΐα οηΐχν. 
5:ν, περιτέμνω 400: Δίτε᾽ ᾿ΟἸχου Ποἰβίοπ᾽ ᾿πβοσὶ “(ν. ὄγδοος, ἰαχί απὰ 

αἀαθηα 4)", 
5.0. περιτομή ΠΠ1Β: δαᾷ ἵν, ὄγδοος". 
περιχαίρω, γεοΐοο ἐχεῤοάϊηρίν, αΥ.Να2Ζ.0».43.30(}}.36. 5480). 
Ἐπεριχαραγή, ἡ, ἡγιαγκίηρ τὰς 5ίδῃ οἵ {πὸ ογοβθθ γσμῃά ἐπαρξάμενος 

τῇ τῶν κογχῶν π. ἼὭΟΝΊεοί, Θτοη 4{Ρ.5.13). 

8.ν. περιχύτης : 66 ΠΥ Οὐενι, [)α».14.25(ρ0.13:}}". 
8:ν. περπερότης; ΒΓ{ΕῚ ΕΡΉΓ,.3.1Ο2Ἐ᾽ Ἰηβουῦ “4.3, 401Ὲ (ὉΓ Ὁ]. 

ὑπερπερώτης). 
ἘΠετρῖται, οἱ, ᾿εἰγτε5, ἃ Ἰλοπορηγϑίτς βοΐ ἄλλοι Σεβηρῖται, ἤγουν 

Θεοδοσιανοί, οἱ καὶ Π. “Τα ΟΡ λαεν.(Δ1.86,538); οἱ δὲ Π..... 
Πέτρον... τινα ἐπίσκοπον δέχονται, ἕτερον παρὰ τὸν... Πέτρον 
τὸν Μογγόν 1}.(564). 

5.0. πικρῶς ; 864 “4. σοΙηρ. πικροτέρως Μί, Αγϊαάν.τ6(ρ.132.20)". 
5:5. πλάνος 2: δἴξεσ “Ιρρ.. αη.4.7.1᾿ δαᾷ ᾿συντριβομένης τῆς 

ἱῬωμανίας καὶ.. εἰς δέκα τοπαρχίας γινομένης δεῖ τὸν διάβολον 
ἔρχεσθαι; ναί, ὄντως 'Ἑρμόλαος ὃ π΄ μέλλει ἔρχεσθαι διαιρουμένης 
τῆς ᾿Ρωμανίας [)164αϑ6. [ας.5.τ(Ρ.70.17}} ν. ἀντίχριστος, 'Ερμόλαος 
(Δα θη.44}", 

πλήσσω, εἰγίκε; οἵ ἃ βεοτρίοη, φἴηρ, ῬᾺ]] ἢ, τες, 4ἍΒ(ρ.143.1; Μ.34. 
2110). 

5:0. πνευματικός [)5: [οΥ 'ῬΔΙ] ἢ. Γαμες, ρυόθτη." σϑαὰ ΡΆΠ] ορ. αιις. 
84: ἴογ Ἴδη. Ερ᾿.8.2τ᾽ τορα “ρῃ. Ερὴ.8,:". 

5.:ν. πνηγηδόν;: Δ΄4 ᾿([οΥ πνιγηδόν)᾽ ; ἀς]ςῖα “5.ν,1,.᾿; Βοίοτο ᾿εροινά" 
᾿πβοτὲ “σβοκίηρ᾽, 

Ἐποδόστροφον, τό, ἱερ-γορὲ; ἴοτ 8. ἤοτβε, (μεγβ. ον». 34..5 1ῃ “εν(ο. 
2670). 

5ιν. ποιέω 114. [01 ἵν, Ἰηΐτα δ᾽ τοδα ἵν. 1πηἴτα 8᾽, 
ιν. πολίτισσα; ἴοτ ᾿πόλυτις᾽ γραφῇ “πολῦτις᾽, 
5... πολιτογραφέω 2: αἴίξεν “(Μ,20.4218}᾽ Ἰηβογξ "Ομγγβ, εαίθεί,τ.20 

(ρ.118}; 1δ.4.6(ρ.τ8-ς}", 
. Ἐπολυβουλία, ἡ, τημἐρ τοῖν οΓ τοί! τεῖ, Νεβτοσυίατι βεραγαιίοη οὗ 

γ}1|5 ἴπ Οτῖβι, Μαχ οριδο Μι01.1020) οἷτι 5. τοὐτοβουλία, 
πολυκύμων, σεγν Κγμμὶ, ϑγηεβ. γηῖη.2.8(0.41; Μ,66.1:ο2). 
5ιν, πολυπροσκύνητος 1: ΔΙΓΕΥ ᾽οἵ (γοβθ᾽ ᾿πϑουῦς ᾿Απατ. ΓΥογ,ι 

(}1.07.τοφοὶ}". 
5... πολύς: ἀἀὰ πολύ ς. 84]., ὑόγν π᾿... σπάνιον Ομ συ5.εοηι.4 

(1.1218); π. ἀνάξιος Μίατο, Ὠῖδουῦ. Βογρ 6{ρ.24.7)". 
ξου ποταμίτις τεβ ποταμῖτις. . 
5ιν, πραιδεύω; Αὐτοῦ ᾿βἰμνάθγ᾽ ἰπβοτὲ “(4]].0. Ηνῥ.(Ρ.12}; ἐδ.(ρ.62)". 
5:0, πραίτωρ; αἴτεν “ῥγασίογ᾽ 414 'ϑοοτ ἀνθ. ς.8.12(Μ,6}.5778}". 



πρεσβύτερος 

6.ν». πρεσβύτερος 112: ἴον “σείεγαν; ΒοΙλοτ᾽ τοδαᾶ “τα ταγν αἤεεν,. 
Ἐπρισμή, ἡν δατίηρ, Τῇ ΝΊροὶ, δήοη τοίρ.15.16), 
προαπαίρω, ἀἰσῥαγί δεξογε, ἤϊε δείογε, Ἐδ5.ερ.2οτί3.4380; Μ.532. 

104914). 
ιν, προαριθμέω: ΘΠΊΥΥ 5Π0Ε14 γεδα “ῥδίαξο βΈξογῈ ἦμ τπεριεγίεαὶ ΟΥ̓ΩΕΥ, 

στ Ναζ.0γ.21.2ο(Ρ.170.3; Μ,36.1568)". 
Ἐπροαρίθμησις, ἡ, ῥίαεϊη δέξογε 14. πμρησγίεαὶ ογάδν; Ττὶπ., ΟΥ. 

ΝᾺ2.07.31.Ζο(».τ69.17; Μ.36.1568). 
8... προδιαμαρτάνω: ΘΠ 5Που]ᾶ τοδα σὴν δέΐογε, Βα5.}ρ.το3(3. 

2864; Μ.32.7050, ν,]. προδιαρπασθῶμεν) ; ἴῃ ᾿τανίοι5 δα βίθποα, 
ἈΑεη Ζ1α|.(Μ.8ς.026Α}". 

ἴογ προθεωρός τελα προθέωρος. 
8.:ν. προθρυλλέω: ἀε]εῖε α5ἴεγϑκ, 
5.ν. προικῷος: δα τεῦ, 5ρ᾿Υ8] Τηαττίαρα τίνα οὖν.. τὰ π. γραμ- 

ματεῖα; τί δὲ ἕτερον ἀλλ᾽ ἢ ὑπακοὴ καὶ αἱ συνθῆκαι αἱ μέλλουσαι 
πρὸς τὸν νυμφίον; (ῃτγπ.οἰδεΐ. τ. τ6(Ρ,1τό)". 

Ἐπροκαταθάπτω, ὄμγγν ῥεζογε, τ Ν 8 2.0γ.18.Δο(.35.1040Ὰ), 
Ἐπροσαγιόω, 5.ν.1., ἐοηβσογα 6 ἰὸ ἑαυτὴν τῷ Χριστῷ προσηγίωχεν 

Ῥαιηρῃ. Μοη, δέον. 3(0.119.20). ; 
5.:ν. προσκομίζω β ν}}: Ὀεΐοτε ΓΠαΙ.᾽ ᾿πβετί ΓΑτηρΥ. β΄.6ρ.᾿. 
5.ν. προσυπαντάω; αἰΐετ “(ρ.113,0)᾽ δα “ΜΊν.Οεο.4{(0.τ6.2)", 
5.ν. προφητεύω ΑΖ2: Δα “ποίπθῃ ἴῃ ΟἹ, (Ἰδιη, ἐγ. )ι(ρ.84.1:6; 

Μ.8,8724)". 
Β: εαἴτεν “οὔ 7ο. Βαρί.᾽ ᾿πιδετί "ὉἸβῃι. 5 7.1. 2τ(ρ.84.18; Μ.8,8)24)". 

5,ν. προφήτης ΤΟ: αἰτοῦ ᾿Αἀδτη᾽ ᾿πβετί ἰΟ]δπι, ἰγ.1.2τίρ.84.6; Μ.8. 
δόοο)᾽" ; αἴτζου "Με. γη}.7.6(ρ.7}.15; Μ.18.1334}᾽ ἰπβοτ “Νοδῇ, 
ΑΡτάθατα, ἴβδαδο, ἰβοοῦ, (Ἰ]εγὰ.  7.1.21(0.84.}; 8600) ; αἰΐου 
“Ἰοβμυθ᾽ ἰηβοεσί “ὉἸ6πὶ. τ. 1. 2τ(ρ.84.1ο; 872λ)᾽; δ επᾷᾶ οἵ 560- 
τοι δαᾷ “ἰοΐα] πα θοΥ οὗ ρτορΠείβ 35, ΟἸθπι. γι. 2τ(ρ.84.15 ; 
8724}. 

πυρομαχέω, εοπίεμά τοι βγα; οἵ βγλεϊτησ, Τι ϑαἰ.18.44{(ρ. 59 πὰ. ; 
Μ.122.13484). 

Ἐῤυθμιστικός, ερπίγοϊϊηρ, ἀϊγοεϊΐηρ, Ατεῖῃ ρος. 2)(Μ.τοῦ.6320). 

5ιν. σκηνή ΑΖ8: αἴζον “1410 δάά “οἱ, Αϑίβορῃ.ονι,.21.8 ἴῃ Ῥδς, 
(ρ.162.28)", 

5.0. σκηνοπηγία 3: αξίοεν “(Ρ.122.9: 7270) δΔἀα 'Βγτα οι ζίηρ τμ8 
σοβίηοβ σ, σοι ἔστω ἡ φαινομένη τοῦ κόσμου σκηνή ᾿Αβί,ΘοΟΡΗ. 
μοι. 2.1.8 ἐμ ᾿ς (ρ.τ62.28)". 

1568 ψελλιστής 
8.. σκόλοψ 1: Ρεΐογε “Ἑπυδος, ἰηβετί ᾿Ιάγτη. Ζαεῖ,.4.253᾽. 
8:ν. συγγενής 2: ααα "ἡ ψυχὴ [3ς. οἱ (γ151] τὴν σ. ψυχὴν [56. οὗ 

Ρεμπῖζοης {Π|6}] ὁδηγοῦσα Ἐπί, {γι ϑό(ριοι ; Μ.18,602.)", 
8.0. συμπολίτης;; αἴτεγ ὀξυποδισάτω Δα []. -ησάτω]. 
5.ν. συνάπτω {8206 : ἔον ἽΝεβι. ΚΚ» Ὁ ο᾽ τεδᾷ “Νεβί. Ρ".Β οὐ. 

8.0. τιτρώσκω 4: αἴτεν “(Δ 1.44.1το0458)᾽ ᾿πδοτί “ιάγῃ. Ζαεί.3.τοο᾽, 
τόξον, τό, ὑοιῖυ, οἵ (Ἡτιδὶ ὁ αὐτὸς σωτὴρ τ. καὶ τοξότης καὶ βέλος 

ὑπάρχει. ... τοῦ θείου τ., ἀφ᾽ οὗ ἐντείνεται...τὰ πλήττοντα εἰς 
θεῖον ἔρωτα βέλη Ἡτάντη, Ζαεΐ.3.190--1. 

τοξότης, ὁ, ἀγεβεν; οὗ Ομτιβῖ, Ὠιάγμ, Ζαοῖ.3.1ρο εἰς, (αἀἀεπαᾶδ) 8. 
τόξον; τᾶ. Ὀ5.44:5(Μ.30.1365}). 

τριοδῖτις, ἡ, εἰγεεί-ὐαΐκεν, ῥγοσίιεε, Τιάγτη. Ζαε.τ.45. 

5.ν. υἱοπάτωρ 1: αἰτοῦ “(Μ.20.8818)᾽ ἰπβοσί “οἱ νί, φρονοῦντες 1, 
Ζαελ.4.87". 

φαρέτρα, ἡ, φμίσεν, τοί, 15.49:2 πῶς γὰρ οὐκ ἐκλεκτὸν βέλος ὁ κατα- 
σκευάζων ἐκλεκτοὺς τοὺς τιτρωσκομένους, κρυπτόμενον ἐν τῇ φ. ἦ 
ἔσχεν ἐκ τῆς Μαρίας σαρκί; Ὠιάντῃ. Ζαεῖ,.3.τοο. 

ιν. Φαρισαῖος: ἢ “3, ἐχορ. Μι.22:τ- 21, ΡΏΔΙΒ685 δηὰ Πεγοαϊδη8 
τρί πρ' τεβρθοιῦ νεῖν Ἔχύγθια ἀβοθίϊοβ 0 ΠΟ] ἤτοι 
ὕδϑϑασ (1.6. [πὸ θοάγ) 1ῃς τπιπρϑ οὗ (λδβαγ, ἀπά ἴλμε ᾿ἰσδητίουβ 
ΨῈΟ [81] ἴὸ τοπάσυ ἰοὸ σοῦ τμ6 {ῖηρ8 οἵ σοά, Οτεονη μη δ. 

τ7.21(ρΡ.ὅ59ῇ. ; Μ.13.1557)- 

5.ν. χοιρογρύλλιος: αἰΐζον ᾿ζγγαχ᾽ δαα ᾿βγγίασιδ᾽; ΤΟΥ ᾿ΦΟΉΨ, γοοῖ- 
γαδδῖ! τοϑα ὑγοσι-δαύγεν (ΗΠ εΡτ. ἸΡΨ)᾽; αἴτετ “Μ.40,12650)᾽ 
ααα εῖ, Ρ5.1ο3:18, ν. (Αἀ 6 πα) ἀρκτομῦς᾽, 

Ἀψαλιστής, ὁ, ον τοῖο σμῖρς, ἡ ἴῃ ἔπηρεδ οὗ ραγτηεπίβ ἴοσ τραρῖςαὶ 
ΡΌΓΡΟΒΕ5. οὐ ὃ πα εἄρεὲβ οἵ σοὶπθ, οἱ ΗΙρρ. γα αρ.16,22 
(ψελλιστής Τ1Χ}). 

ψελλιστής, ὁ, σἰανμήμεγεν; ἢ ὁηε τοῖο Σρεαξς οδεεηγεῖν, 1.6. υέηῖγες- 
ἰοφιεῖςί, τοϊπατάᾷ, οἴ, ΠΙρρ γαά, αῤ.τ6,22, ν. (Δἀάςηα) ψαλιστής. 


